
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــــ
(61-9 :4 سسوثنروك1)

انزَربأا دق َهللا نإا ُةوخإا اي
سسانلا يرـِخآا َلـسسرـلا ُنـحـن
.توـمـلـل َنوـلوـع اـنـنأاـك
ِاعلل ًادهسشم انرِسص دق انأل
ُنـحـن *رـسشبـلاو ِةـكــئاو

امأا ِحيسسا ِلجأا نم ٌلاهج
.حيسسا  ُءامـكـحـف مـتـنأا
.ُءايوقأا متنأاو ُءافعُسض ُنحن
نــحــنو نوــمرــكــُم مــتـــنأا

ةعاسسلا هذه إاو *نوناهُم
ىرْعَنو ُسشَطعنو ُعو ُنحن
ُبَعتنو *انل َرارق لو ُمَطلُنو
.كِراـبـنـف ُمـَتـسشـُن .لــماــع
ُعنسشُي *لِمتـحـنـف ُدـَهـَطـسضـُن
انرِسص دق .عرسضتنـف اـنـيـلـع
ٍخاـسسوأاـكو ِاـعـلا ِراذـقأاــك
*نآلا إا ُعيما اهثبختسسي
اذه ُبتكأا مـكـَلـِجـخُأل ُتسسلو
يدلوأاـك مـُكــُظــِعأا اــمــنإاو
مكل َناك ولو هنأل *ِءابحألا
 َنـــيدسشرُا َنـــم ٌةوــــبر
ٌءاــبآا مــكــل سسيــل ِحــيــسسا

مكتدـَلو اـنأا يـّنأل *نوثـك
 اَعوــــــسسي حـــــــيـــــــسس

نأا مكيلإا بلطأاف *ليإلاب
.يب َنيدتقم اونوكت

هللا ةدلاو داقر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةيسسكذوثرلا ةسسينكلا ىرت

لكل تلمح يتلا مألا رم ءارذعلا
إا ءاج يذلا دسسجتا هلإلا ةيرسشبلا
ىـلـع رـكـلا هـمدب هـيدفـيـل اـعــلا
مـظ نـم هـسصـّلـخـيـل يأا ،بيـلــسصلا
ةاـيا روـن إا هديـعـيو ةــئــيــطا
،كلذـل .هـلـلا عـم ةاـيا إا ،ةـيدبألا
ةـسسيـنـكـلا مرـكـت
رــم ءارذـــعـــلا
ًامـيـظـع ًارـكـت
ميبوسشلا قوفـي
اـي> مـيـفاسسلاو
نم مركأا يه نم
عفرأاو ميبوسشلا

غـــــــب ًادــــــ
نــــــم سساــيـــــق
،<...مـيــفاــسسـلا

عــم فـــتـــهـــتو
نإا> :ًةلئاق يقسشمدلا انحوي سسيدقلا
ةئلت اي كب حرفت اهرسسأاب ايالا
سساـنـجأاو ةـكـئا لـفا ،ةـمـعـن
سسدقـتا لـكـيـهـلا اـهــتــيأا .رــسشبــلا

ةيلوتبلا رـخـف ،قـطاـنـلا سسودرـفـلاو
راسصو هلإلا دسس اهنم يتلا رم
هنأل ،روهدلا لبق انهلإا وهو ،ًفط
كنطب لعجو ًاسشرع كعدوتسسم لعج

ةئلت اي كلذل .تاوامسسلا نم بحرأا
.<كدجو ايالا لك كب حرفت ةمعن

سسماا  ةسسدقا ةسسينكلا ديعت
ةدلاو انتديسس داقرل بآا رهسش نم رسشع
ةـمـئادلاو ةـسسادقـلا ةـقـئاــفــلا هــلإلا
متتخت ديعلا اذهبو ،رـم ةـيـلوـتـبـلا

ةيحان نم ةيسسقطلا اهتـنـسس ةـسسيـنـكـلا
ةراسشإلا رد .ةبكلا ةيديسسلا دايعألا
ةسسينكلا هل دّيعت يديسس ديع لوأا نأا إا

.(لوليأا8) رم ءارذعلا ديم ديع وه
 داقرل دّيعـن ،فـيرـسشلا داـقرـلا ديـع

اذه .ديلقتلا بسسحب اهلاقتنلو ،ءارذعلا
لاـثـمأا نوـسسيدقـلا ءاـبآلا هرـكذ رــمألا
يقسشمدلا انحوـيو يـتـيرـكـلا سسواردنأا

داـقر هـنإا :سساـملاـب سسوـيروـغـيرـغو
ءارذـــــــــــعــــلا

اـــهــلاــقــتــناو
.اهتوم سسيلو

ءارذعلا تقاذ
توا رـــــــم
تعدوأاو ًاـعـبـط
 اهنـكـل قـلا
ًاداـسسف فرــعــت
تلـقـتـنا اـهــنأل
ءاــــمـــــسسلا إا
اـــــم بسسحــــــب

ديعلا بورغ ةسص  ةسسينكلا هلترت
 تـيـلــلا عــطــق: <ًاـقـئل ناـك دقـل
اونياعي نأا ،همادخو ةملكلا ينياع
خألا رسسلا وه ذإا .دسساب همأا داقر
دق نونوكي ل مهنإا ىتح ،اهيف نئاكلا
سضرألا نم سصّلا دوعسص اودهاسش
لاـقـتـنا ًاـسضيأا اودهـسشي نأاو لـب طــقــف
نم نويهسص اوكردأا دق كلذلف .هتدلاو
،ةيهلإلا ةوقلاب لقتنم تاها لك
ميبوسشلا نم مركأا يه يتلا اوعيسشو
نحنف .ءامسسلا إا ًةقلطنم تناك اميف
نم ةعيفسشلا اهنأا ا اهل دجسسن مهعم
 .<انسسوفن لجأا

نع مهميلعت ةسسينكلا ءابآا يقتسسي

7102 /33 ددعلا
بآا31 دحألا
يّلجتلا عادو

فعا سسوميسسكم رابلا راكذت

لوألا نحللا

رسشاعلا رـَحـَسسلا ليإا



ينثا نم ليلكإا اهسسأار ىلعو رمقلا
.(1 :01ؤور) <ًابكوك رسشع

هللا نبل ّدب ل هنأاب ةسسينكلا نمؤوت
اسشح  ةيرسشبلا ةعيبطلا ذختا يذلا
همأا ِدسسجتلا َةمداخ َلِخدُي نأا ،لوتبلا
ءارذعلا نم هللا دّسس دقل .هد إا

نم ةلماك ةيرسشب ةعيبط ذختاو رم
اّمأا ،هتيهولأا نم اًئيسش دقفي نأا نود
هلإل امأا تراسص دقف ،ءارذعلا رم
سسجــتا نـباو هـلـلا نـبا وــعداو دــّ
تعيـبـطـلا بحاـسص هـّنأل ،ناـسسنإلا
،ةـّيرـسشبـلاو ةـّيــهــلإلا تــلــماــكــلا

داسسف لنت و دا ىلع تلسصحف
يأا عـطـتـسسي  اذـكـه .تواو قـلا
ىتح نبلاو مألا ب لسصفي نأا ءيسش

 ارــم لاــقــتــنا .دسس ءارذـعــلا
،توا دعب نآا  اهسسفنو اهدسسجب
.اهيف سسدقلا حورلا لمعل ٌةجيتن وه
نأا اهلّهأاو اـهـيـلـع ّلـح يذـلا حورـلا
لمكي هسسفن وه ،هللا نبل امأا سصت
تئاا اهدسسج ييحيو اهيف هلمع
وه سسدقلا حورلا .دا إا هُلقنيو
هذهب .ّدحُت ل يتلا ةييا هللا ةردق
ىسضرا يـفـسشي عوـسسي ناـك ةردقـلا

،ىتوا مـيـقـيو طاـيـسشلا جرـخـُيو
نم هسسفن وه ماق اًسضيأا ةردقلا هذهبو
.تاومألا ميقيسس ةردقلا هذهبو توا
اهسسفن تمّلسس يتلا ءارذعلا رم اّمأا
،سسدقـلا حورـلا لـمـعــل لــماــكــلاــب
ىلع اهداقر دنع ةرسشابم تلسصحف
.داسسف نود نم دسسا ةمايق

:فـيرـسشلا ديـعـلا اذـه  لـترـن
دقل .<ةايحلل ًانوبرع راسص توا>

لكل ًاديع ديعلا اذه ةسسينكلا تلعج
،رم ءارذعلا نأل ةيرسشبلا ةعيبطلا

ةعيبطلا كلت تداعأا ،ةديدا ءاوح
اهفده إا ةئيطا لـعـفـب ةدسساـفـلا
سصاـب اـهـل تحـمـسسو ىــمــسسألا

هلإلا ةدلاو داقر انل لّث .ءاجرلاو
اذإا هيلإا سصن نأا نك يذلا دا
حورلا لولحب انيـف ةـمـعـنـلا ترـمـثأا
ديعلا اذه  ةسسينكلا زكرت .سسدقلا

ليإلا ـــــــــــــــــ
(32-41 :71 ىتم)

 إا اند ِنامزلا كلذ
هـل اـثـجــف ٌناــسسنإا َعوــسسي
يـنـبا ِمـحرا بر اـي لاــقو
ِسسوؤور  ُبذــعــُي ُهــنإاــف
هنأل ًاديدسش ملأاتيو ِةلِهألا
ًاثكو رانلا  ًاثك ُعقي

 ادق دقو *ءاُهـــــُتـــــْم
اوعيطتسسي ملـف كذـيـمـتـل
عوسسي باجأاف *ُهوفْسشَي ْنأا

ُغ ُلــيا اــهـــيأا :لاـــقو
ىـتـم إا ُجوـعألا ِنــمؤوا
ىتـم ىـتـح .مـكـعـم ُنوـكأا
إا إا هب مله .مكُلِمتحأا

ُعوـسسي ُهرـهـتـناو *اـنــهــه
ُناـطـيــسشلا ُهــنــم َجرــخــف
َكلـت نـم ُمــغــلا يــفــُسشو
اــند ٍذــئــنــيــح *ةــعاــسسلا
ىلـع َعوـسسي إا ُذـيـمـتـلا
 اذا اوــلاــقو ٍدارـــفـــنا
*ُهَجِرخُن ْنأا نحن ْعِطتسسن
ِمدعـِل عوـسسي مــهــل لاــقــف
ُلوقأا قا يّنإاف .مكِناإا
ٌناإا مـكـل َناـك وـل :مـكــل
متنـكـل ِلدرا ِةـبـح َلـثـم
ْلِقتنا ِلبا اذهل نوـلوـقـت
ُلِقتنيف كانه إا انهه نم
*ٌءيسش مكـيـلـع ُرذـعـتـي لو
لإا ُجرخي ل سسنِا اذهو
ذإاو *موــسصلاو ةــسصلاـــب
ليلا  نوددي اوناك
َنـبا نإا عوــسسي مــهــل لاــق
إا َملسسُي نأا ٌعمزم رسشبلا
هنوـلـتـقـيـف *سساـنـلا يديأا
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ءامسسلا إا اهلاقتـناو ءارذـعـلا داـقر
ناـك يذــلا باــتــكــلا نــم دسساــب
 يسصونغلا ةعامج ىدل ًلوادتم
اهداقر خ دروي وهف .ثلاثلا نرقلا

امك دسساب ءامّسسلا إا اهدوعسصو
نم وه باتـكـلا اذـه .موـيـلا هـفرـعـن

بتكـلا يأا اـفـيرـكوـبألا بتـك ةـلـمـج
ةسسينكلا فعـت  يـتـلا ةـلوـحـنا
ةسس نمسضتت يتـلاو اـهـتـيـنوـناـقـب
اـهـنـع تذـخأا يـتـلاو ءارذـعـلا رــم
ءارذعلا ةايحب قّلعتي ام ّلك ةسسينكلا

لوادتت ةسسينكلا تأادب .سضرألا ىلع
وألا نورقلا  ءارذعلا داقر ةياور
لوــبــقــلا ب اــم ديدسش ظــّفــحــتـــب
.سسداسسلا نرقلا ىتح كلذو سضفرلاو
،ةيروطسسنلا ةعدبلا روهظ ببسسب ،نكل
سصتـخـي اـم ّلـك ةـسسيـنـكـلا تلـّبــقــت
ثالا نم اهتماركو ءارذعلا ديجمتب
تيبثتب  نوثك ءابآا ماق .ثراوتا

،مهتاظعو مهتاباتك  ثالا اذه
سسوــيــتــسسدوــم سسيّدقــلا مـــهزرـــبأا
،ًاذإا .يتيركلا سسواردناو يميلسشروألا
نـم وـه ءارذـعــلا داــقر خ سساــسسأا
.ثراوتا فيرسشلا ديلقتلا

نع اًئيسش سسدقا باتكلا ركذي ل
نودروي ءابآلا نكل ،هلإلا ةدلاو داقر

 ثكلا مهتاظع يتلا تايآلا نم
اهلاـقـتـناو ءارذـعـلا داـقر ىـلـع لدت
:يبنلا دواد لوق اهنم ركذن ،دسساب
توباتو تنأا كتحار إا براي مق>
ءابآلا رّسسفي .(8 :131 زم) < كسسدق
إا لخدأا دق حيسسا نأاب ةيآلا هذه
ةدلو دلُو هنم يذلا مسسا ءامسسلا
تماـق> :هـلوـق إا ةـفاـسضإا .ةـيـنــمز
ةفرخزم ةسسبلأاـب كنـي نـع ةـكـلا

:44 زم) <ةبهذم طويخب ةجوسسنم
رم ةيآلا هذه  ءابآلا ىري .(01
ةمئاق ةيكولم ةّلحب ةاسشوم ءارذعلا

كلذك .ءامّسسلا  يأا ،دّيسسلا  نع
:لوقت انحوي ايؤور نم ةيآاب دهسشتسسُي
ةأارما :ءاـمـسسلا  ٌةـمـع ترـهـظو>
اهـيـمدق تو سسمـسشلاـب ةـفـحـتـلـم



لمأات
ـــــــــــــــــــ
إا ثدحتـن اـمدنـع

انيلع نوّسصقي رسشبلا انتوخإا
يغسصن اننإاـف مـهـتـكـسشم

نكن انك نإا ناعمإاب مهيلإا
رعسشن فوسسلو .ةبا مهل
مهتاناعم ها فطاعتلاب
تاقوـل اـنـنوـكـل مـهِأاو
ةب نع ٌبعت نحن .هللا
تعن ام ًاثك اننكل ،هللا

اننأل انيلع ًيقث ًمِح كلذ
ت ءوــنــن ًاــسضيأا نـــحـــن
انِتاقيسضو ةيتاذلا انموـمـه
ةجاحب نحن .اـنـتاـفـعـسضو
،مومهلا هذه لك نم حاتل
اـنـحـن هدحو هـلـلا نــكــل
لــك ُعـــِفار هـــنإا .ةـــحارـــلا
بجي .انتافعسضو انتاـقاـعإا
ةـسصلاـب هـيـلإا هـجوـتـن نأا

ردسصم وه اذه .ماودلا ىلع
اهدنـع .ديـحوـلا اـنـتـيزـعـت
نمو انـلاـقـثأا نـم حاـتسس
ءاوسسلا ىلع انـتوـخإا لاـقـثأا

اهانلمح دق نوكـنـسس اـنـنأل
.برلا إا اهلك

ًامامتها انْدِز اـمـلـك
هتكسشمو انبـيرـق موـمـهـب
،انتكسشمو انمومه حبسصت
اـنُراـكـفأا حـبـسصت لاـحـلـلو
.اهب ةلغسشنم

انبيرق إا انيَغسصأا نإا
انمامتها َفسصن هاّيإا لوم
زجعنسس اننأاب ّكسش ف طقف
وأا ًاــباوــج هــئاــطــعإا نـــع
نم هيلإا عمتسسن دق ...ةيزعت
ملكـتـي هـُعدنو زـيـكرـت نود
اننأل راوا  كراسشن لو
نكل .انراـكـفأا  نوـقراـغ

اب ناكو ةعمل ةلئاع  أاسشن
لـمـع .ًازراـب اـيـتوـهلو ةـمـكــحــلــل
سصاا تركسسلاو ناويدلا سسيئرك
هديـفـحو سسوـيـلـقاه روـطامإـل
ةـعدب تتاـب اــمدنــع .زــناــتــسسنوــك
ةبلاغ <حيسسا  ةدحاولا ةئيسشا>

 ا رــسصقــلاسسيدقـلا رداـغ ،يـكـل
،سسيلوبوـسسيرـخ  رـيد إا طـبـلا
سسيـئر دعـب اـمـيـف حـبـسصأا امدنع .هل اً

نأا زـناــتــسسنوــك روــطمإلا لواــح
ةئيسشا ةديقع لوـبـق ىـلـع هـمـغرـي
دسض ةباتكلاو مكلا ِفْقوو ،ةدحاولا

هينثي نأا نم نّكمتي  ،ةعدبلا هذه
هدي بو هناسسل علتقاف ،همزع نع
ثيح ىفـنا إا هـلـسسرأاو ،ىـنـمـيـلا

.266 ماعلا دقر ثيح
سسيدقـلـل اـًقــفو ،ناــسسنإلا

إا ءاج .ّرح نئاك وه ،سسوميسسكم
سسيل طقسسو ،ةيّرا  دوجولا زيح
إا وـــعدم وـــه .ةـــيّرـــح نود نـــم
هطوقسس .ةيّرا لخ نم سصا

 لسص ةئيطا .ةدارإل لعف وه
نادقف اهنإا .ةدارإلا  لّوألا ماقا
ىلع ةردقلل دييقت يراب وأا ةيّرا
ثيحب ،هللا ىلع فّرعـتـلاو كـفـتـلا
روــسصلاــب ناــسسنإلا يــعو ّظــتـــكـــي
 .ةيّداا

إا ةكرح امه رسشلاو ةئيطا
دوعي ل ناسسنإلا .هللا نع اًديعب لفسسأا
كّرحتي ح ةعيبطلا وأا اعلا لّوحي
اًنهاك امهـيـف مـيـقأا هـنوـك ،اـمـهـيـف
 قرـغـتـسسيو ردحـنـي لـب ؛اـيــبــنو
يعد .ةلطابـلا موـمـهـلاو تاـيدسسا
سشوحولا لثم حبسصأا هّنكل ،هّلأاتلا إا
راتخاف ،دوجوـلا إا يـعُدو ،مـْكـُبـلا

،اـًفـيـثـك هـلــقــع راــسص .دوــجو مدع
 .كلذك هدسسجو

ىسشتت ل ناسسنإلا ةيّرح نأا لإا
 انُمكي انه .فعسضت لب ،ةئيط

ةـطـلـسس نـم قـتـعـلاو ةـماـيـقــلا دعو
،رّرحـي حـيـسسا .ةـئـيـطاو داـسسفـلا

لـبـقـي نأا نـم ناـسسنإـل ّدب ل نـكـلو
لكـسشب ،هـسسفـن مـيـمـسص نـم سصا

يذـلا ثدحـلـل يـحورـلا دعـبـلا ىـلـع
هتلاسسر  سسلوب لوسسرلا هسصخلي
:ًـئاـق سسوـثـنروــك لــهأا إا وألا
سسبلنسس يبالا ةروسص انسسبل امك>
:51وك1) <يواـمـسسلا ةروـسص ًاــسضيأا

اهداـقرـب ءارذـعـلا اـنـل تدـهـم .(94
بسصن ةعـسضاو ءاـمـسسلا إا قـيرـطـلا
ةيرسشبلا ةعيبطلا تاناـكـمإا اـنـنـيـعأا
،سسدقـلا حورـلا لـبـقـت نإا اـم يــتــلا
.ةسسادقو ًةايح قفدتتو حتفنت

سسيدقلا عم مويلا لسسوتن كلذل
ةدلاو وحن سساملاـب سسوـيروـغـيرـغ
يطـعَأا> :لـئاـقو عرـسضتـم هـلإلا
كتـمـحرو ،كـَثام ٍةرازـغـب كبـعــسشل
تاقيسضلا يدّدب !ةدّيسس اي كبهاومو
دئادسشلا نم مك يرظنأا .انفنتكت يتلا
ّوح .انيعي ةيجرااو ةيلخادلا

يئّده .كتردقب لسضفألا إا ءيسش لك
مهنيب اميف ةدحاولا ةـلـئاـعـلا ءاـنـبأا

كتنوـعـم نـكـتـل .ءادعألا اـنـع يّدرو
ًةحنام ،اـنـئاوـهأل يـفاـسش كؤواودو
.انداسسجأاو انسسوفنل ةرازغـب كتـمـعـن
ىتح ،عسسوأا انيلعجا اهعسسن  نإاو
دـّج كتـمـعـنـب ظوـف اـنـك اذإا
دسس يذلا روهدلا لبق يذلا ةمكا

هــل ءدب ل يذــلا هاــبأا دجو ،كنـــم
روـهدلا إاو نآلا ،يــيا هــحورو
. <مآا ،اهل ةياهن ل يتلا

ميلعت  ةيرا ــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسوميسسكم سسيدقلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ فعا ــــــــــــــــــ

،يهلإلا سسوميسسكم نابتسسا دقل
،266و 085ب ام هللا مدخ يذلا

ـّيـتوـهـلاو سسيّدقـلا نـم اًدحاو
اًقرسش ةسسينكلا خـيراـت  ءاـمـظـعـلا

فّقثا ةبخن نم ناك دقف .اًبرغو
 ٌفلؤوم وهو ،ةّينيطنطسسقلا ةنيدم

،ةــّيــتوــهل عــيــسضاوــم  ٌرــيزـــغ
فعا دحأاو ،ةّيسسقطو ،ةّيفسسلفو
.يسسكذوثرألا ناإلاب



.ةّيرحبو قّخ
ىلع سسوميسسكم سسيدقلا دّكؤوي

ـَنّوـكـم نـيرـسصنـع ب زـيـيـمـتــلا
.ةئيسشاو ةعيـبـطـلا اـمـه ناـسسنإـل
يفسشي هتـماـيـقو هـتوـم  حـيـسسا
نم ،دبألا إاو ةدحاو ةرم ةعيبطلا

،دارـفألا نـم ةـّيـلـعـف ةـكراـسشم نود
سسنا ءانبأا رئاسسل ٌءايحإا لسصحيف
ل نكل .مهنم ةأاطا ىتح ،يرسشبلا
داهج نم ،عيما رّرحتي يكل ،دب
اذه إا نوّوعدم عيما .يسصخسش
.حيسسا و حيسسا عم قتعلا

لخ نم ناسسنإلا رّر هللا ةمعن
هعفرـت .حـيـسساـب هدحـتـُتو رارـسسألا

أادبيف ةقولا ةعيـبـطـلا زـّيـح قوـف
سسيل ةمعنلا لعف .لعفلاب هيف هلأاتلا

.يرسسق وه لو ناسسنإلا دنع ايجراخ
فّرسصتلا ةيرح اًقبسسُم مزلتسسي وه
،ةيرا ظقوي وه .رّثأاـتـلا ةـيـلـباـقو
 .ناسسنإلا  يهلإلا قوسشلا كّرحيو
رزآاتلا نأا سسوميسسكم سسيدقلا رِبتعَي
ٌرـمأا ةـمـعـنـلاو ةّرا ةـئــيــسشا ب

 وــمــنــلــل سساــسسأا لــب يرورـــسض
 حـنـمـُت يـتـلا بهاوا .حــيــسسا
لو ،ىعرُتو ناسصت نأا بجي  رارسسألا
نم لإا ناسسنإلا ةايـح  نـَلـعـَتـسسـُت

 .اهيلع يعوطلا هحاتفنا لخ
اهلسصف نك ل داهاو رارسسألا
 اا ةايلزانتلا نإاف .ةيحيسس

،هلـلا إا ناـسسنإلا دوـعـسصو يـهـلإلا
 ققحتي يرسس عامتجاو ءاقل امه
ةاـياــب قــلــعــتــي اذــه .حــيــسسا
نأا بجي .يحـيـسسم لـكـل ةـيـسصخـسشلا
حبسصيو سسفن لك  حيسسا دلوي
سسجـتــم> بتـكـي اـمـك ،ديدج نـم <اًدـّ
:(2:02 ةيطغ)  سسلوب سسيدقلا
.< ايحي حيسسا لب انأا ل ايحأا>
دسسج ةسسينكلا  لإا لسصحي ل اذه
دّسسجتلا رمتسسي ةسسينكلا  .حيسسا

 .هتياغ قّقحتتو

َلــماــك هــيــلوــن اــنـــك نإا
ىلع ذخأاـنـسسف اـنـِماـمـتـها

ىلع انَلْمِحو هَلمِح انقتاع
.ءاوسسلا

قوفي انلمِح ناك نإا
لامـتـحلا ىـلـع اـنـتردقـم
ةرسشابم برلا إا هجوتنلف
زجعأا إا ،بر اي> :لئاق

يتاقاـعإا لـمـَح نـع ىـتـح
نأا يــلــع نآلاو ،ةــيــتاذــلا
ل .ًاسضيأا نف َءبع لمحأا
هذه لكب موقأا نأا عيطتسسأا
نع زجـعأا إا .ةـيـلوؤوـسسا
او ،يدرف اذهب  مايقلا
كلذب ةبغرلاب رعسشا ل أا

لــــقـثــــُي كلذ لــــك نإاــــف
إا .كأاــف كأا يمـــسض
،يــبــيرــق دعاـــسسأا نأا ّدوأا
ةـلـيـسسوـلا كلـمأا ل يـنــكــل
نأاب يئاـبرـقأا نـظـي .كلذـل

،ةدعاـسساــب  ةــبــغر ل
ىـلـع اـسضإا ٌلـمـِح اذــهو
.<يلهاك

برلا إا يّلسصن ح
هيلإا لمحنو انبلق لك نم
ـــ انتكسشمو انمومه لك
رسشبلا انتوخإا َمومه ًاسضيأاو
ذخأاي هنإاف ـــ مهتكسشمو
ىلع رعسشنو ءبعلا اذه انم
.ةـفـخ كأا اـنـنأاــب روــفــلا

 طـبـخـتـن اـنـك نأا دعـبو
انَسسفنأا د انراكفأا كابِسش

 سساسسو ءاخاننأل م
ب ءيـسش لـك اـنـعـسضو دق
.برلا يدي

يبرسصلا سسوادت خيسشلا

ردحنيو هللا لزانتي امدنع نكل
لجأا نم ةّيرحب داها بجي ،انيلإا
يحورلا داها .هروهظ ةمعن لابتقا

غولب هفدهو ،ةئيسشا عم عارسص وه
طارفإلا وه ىوهـلا .ىوـهـلا ةـلاـح

 اعلا ليسضفت ا ىلعّرسشلا .حيسس
ئطاخ ٌمييقـت اـمـه ىوـهـلاو ،هـسسفـن
راسضلا كولسسلا ّنإاف ًايلات ،ءايسشأل
،يقيقا انفده نع اًديعب ،اندوقي
كردُن دوعن ف ،مدعلاو غارفلا إا
داـها فادهأا زرـبأا اـمأا .ةـقــيــقا
نم رّرحتلاو ةيقنتلا امهف يحورلا
 فــعـــسضلاو ةـــّيـــسسا لـــغألا
 .ةدارإلا

اًثك سسوميسسكم سسيدقلا ثّدحتي
يذلا كّرحتلاو حيسسا نع باهسسإابو
ةاـيـح سشيـعـنـل اّـًيّرـسس اـنـيـف هدـّلوـي
سسودقـلا ثوـلاـثـلا لـمأاـتو حـيــسسا

.ةسسينكلا  اذه قّقحتي .هتفرعمو
.حيسساب نمؤوا ُدِحْتـُت ةـسسيـنـكـلا
ةسسيـنـكـلا دحـتـُي هـسسفـن حـيـسسا لـب
تّقلت يتلا هقئخ عـمـجـيو هـسسفـنـب
ةياهن يـتأاـت نأا إا ،هـنـم اـهدوـجو
 ءيسش لك> هللا نوكي ح اعلا

 .<ءيسش لك
نمو ،قلا ةياغ وه ناسسنإلا هلأات

ام ّلـك ناـكو ةـقـيـلا تناـك هـلـجأا
ل اذه نـكـل .دوـجوـلا زـّيـح إا ءاـج
نوكي لب ،بسصغب وأا فنعب قّقحتي
ةيرا ةخ  يعوطلا لابتقلاب
سسوميسسكم سسيدقلا غلب دقل .ةباو
ٍةديـقـع لـخ نـم جاـتـنـتـسسلا اذـه
تنثا تئيسشم نع اهمـّلـع ةـقـيـقد
 َتدحّتم ةّيرسشبو ةيهلإا تّوقو
.ناسسنإلا هلإلا سصخسش

ةرـسشنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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