
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(7-1 :6 لضسرلا لامعأا)

 ا كلتِمايأ رَثاكت ا
نم ٌرـــــمذت َثدح ُذيمتلا
َيناعلا ىلع َينانويلا
 َنلَمْهُي نُك مهَلمارأا نأاب
اـعدف *ِةـيــموــيــلا ِةــمدا
ِذيمتلا َروهمج َرضشع انثإا

ضسحـي  اوــلاــقو َكُن نأا ُنـُ
َمُدخـنو ِهـلـلا َةـمـلــك نــحــن
ُةوخإااهيأااوبختناف*دئاوا

ٍدوهضشم ٍلاجِر َةعبـضس مـكـنـِم
نم َئلتمُم ِلضضفـلاـب مـهـل
ِةــمــكِاو ِسسدقـــلا ِحورـــلا

*ةجاا هذه ىلع مهميقُنف
ِةضصلا ىلع نحن ُبِظاوُنو
َنـُضســَحـَف *ةـمـلـكـلا ِةـمدخو
.روهما ِعيمج ىدل ُمكلا

ًجر َسسُنافِتـضسإا اوراـتـخاـف
ا نم ًائلتإحورلاو ِنا

َسسُروخوربو َسسبليفو ِسسدقلا
َسسانِمْرَبو َنميِتو َروناكينو
*ًايكاطنأا ًيخد َسسووقينو
.لـضسرـلا َماــمأا مــهوــماــقأاو
مـهـيـلـع اوـعـضضوو اوــلــضصف
ِهللا ُةـمـلـك تناـكو *يديأا
ُرثاكتي ِذيمتلا ُددعو ومنت

 ناــكو .ًادج مــيــلـــضشروأا

ةمايقلا ةجهبب عّتمتلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيطلا تماح دحأا يف أارقن

سسقرم بضسحب ليجنإا نم اًعطقم
:61 ؛74-34 :51 رم) ّيليـجـنإا

حاـحـضصإا ةـياـهـن عـمــجــي (1-8
حاحضصإا ةيادب عم رضشع سسماخلا
اذه ةيادب يف ،ىرن .رضشع سسداضسلا
حيضسملا دضسج نفد ةّيدهضشم ،عطقملا

فضسوي رـبـق يـف
اــمــك ،ّيــمارــلا
هتياهن يف ىرن
ضشبــي اــًكـــم رــّ
ّبّرـلا ةـماـيــقــب
دضسجـلاـب عوــضسي
نـــــيـــــب نــــــم
رهـظـي .تاوـمأا

نــــيذــــه يـــــف
ةّدع نـيدهـضشمـلا
ّنـكـل ،سصاـخـضشأا
يـف تف لكضشب نارضضحت نـيتأارما
ةّيلدجملا ميرم امه اًعم نيَدهضشملا

دارأا .يـضسوـيو بوـقـعــي مأا مــيرــمو
رـكِذ لـخ نـم سسقرـم ّيـلـيـجـنإا

ئراقلل لضصوي نأا نيَتأارملا نيَتاه
ّبّرلا قفاري نَم ّنأا اهاوحف ةلاضسر
ىّتـح هـعـم ىـقـبـيو بيـلـضصلا تقو
ّقحي نيذّلا لئاوأا نم نوكي نفّدلا
.ةمايقلا ةجهبب عّتمّتلا مهل

ميرمو ةّيلدجملا ميرم تناك دقل
نارظنت نيتفقاو يضسويو بوقعي ّمأا
نـــمو ،عوـــضسي دضسج عــــضضُو نــــيأا
ناتأارملا ناتاه نوكت نأا ّيعيبطلا

نم ربـقـلا عـضضوـم ناـفرـعـت ناـتـّلـلا
دعب عوضسي ربق ىلإا نيلضصاولا لئاوأا
ناـتأارـمـلا تزاـتـمإا .تبـضسلا ءاـضضقـنا
عم اتيقب امهّنأا ىّتح ،ةقئاف ةأارجب
اترّرق لب  ،هنفدو هتوم يف عوضسي
ربقلا ىلإا دحأا موي اًركاب باهّذلا
ّنأ بويطلاب عوضسي دضسج نهَد ةيغب
لّقنتلا نم امهعنمـي ناـك سسوـماـنـلا
نوضشخي نوريثك .ميظعلا تبضسلا موي

اورـــــــــــــــي نأا
مـــــــهءاـــّبــحأا
،نوــــــتوـــمـــي
نوـــــفاــخـــيو
نأا رـــــــثــــــــكأا
،مــهوـــنــفدـــي
سضعبلا ربتعيو
هّنأا اندب يف
 نأا زوــــجــــي
ُءاضسـّنـلا قـفارـت
يــف َلاــجرـــلا

دحأا دضسج نفدل نفدملا ىلإا مهباهذ
ىرنف انه اّمأا .مهفراعم وأا مهئابرقأا
نم ّنهدحو ربقلا ىلإا نبهذي ًةوضسن
عفر ةّيفيك يف نركتفيو لاجرلا نود
بويطلا عضضول ربقلا باب نع رجحلا

هـتوــم دعــب نــم ٍتئاــم دضسج ىــلــع
ّلك حرطت ةبحملا ّنإا اقح .نيمويب

اـّنـحوـي لوـقـي اـمـك اـًجراـخ فوــخ
ىـلوأا هـتــلاــضسر يــف ّيــلــيــجــنإا
 .(81 :4 وي1) ةعماجلا

تماحلا ةوضسّنلا يف ركتفن امدنع
عابّتا ناضسنإا ىلع ّنأا مّلعتن ،بيطلا
يف ىّتح ،لحارملا ّلك يف حيضسملا

8102 /61 ددعلا
ناسسين22  دحألا
بيطلا تماح دحأا

يقيسسلا سسرودواث رابلا انيبأا راكذت
          اثلا نحللا

عبارلا رَحَسسلا ليإا



اذهل ،ةمايقلا ةّيناكمإا ىلع ًةمع
حيضسملا ربق نم سضيفي رونلا راضص
لبقي .ّيونضس لكضشب رونلا تبضس موي
اّنك ولو ىّتح انبولق رّهطي نأا ّبّرلا

نم رهظت> يتلا ةَضضيبملا روبقلاك
لـخاد نـم يـهو ةـلــيــمــج جراــخ
<ةضساجن ّلكو تاومأا ماظع ةءولمم
لخد املثم ،ّبّرلا .(72 :32 تم)
راضصو راّضشعلا اّكز تيب فقضس تحت

لعجيضس ،هتيب لهأا ّلكلو هل اًضصخ
انيدبأا اذإا هل اًضسّدقم اًناكم انبولق
.ةقيمع ةبوت

ّيرضصانلا عوضسي نـبـلـطـتأا>
كملا هحرط لاؤوضس ،<؟بوـلـضصمـلا

لضصفني  .ربقلا دنع ةوضسنلا ىلع
لب  ،بيلضصلا نـع ةـماـيـقـلا دجـم
يذلا ّنأا يف ةمايقلا ُةَمَظَع نمكت
.انلجأا نم بلُضص يذّلا هضسفن وه ماق
تتأا دق ةعاضسلا ّنإا ّبّرلا لاق امدنع
همك حضضوأا ناضسنإا نبا دّجمتيل
يف ةطنحلا ةّبح عقت مل نإا> :ًئاق
،اهدحو ىقبت يهف تمتو سضرأا

<ريثك رمثب يتأات تتام نإا نكلو
يذـّلا سصـخـلا ّنإا .(42 :21 وـي)

تام هنوك يف وه انل ّبّرلا هقّقح
راضص ناك امَل تمي مل ولف ،ماق مث
خ ام ءيضش ّلـك يـف اـنـل اـًهـيـبـضش
حتف ،هتومب ،هّنأا نيح يف ،ةئيطخلا
بلغ اـمدنـع ةـماـيـقـلا قـيرـط اـنـل
ىرـضشب اـًنـلـعـم توـمــلاــب توــمــلا
رـضشبـلا ّلـكـل ةـجـهـبـمـلا ةـماـيــقــلا
.هب نينمؤوملا نيتئاملا

ةسسادقلاو ةأارملا ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اءزـج اـمـه ،لـجرـلاو ةأارـمـلا

ةـّيرـضشبـلا هـّلــلا قــلــخ .ةــّيرــضشبــلا
ضسنــجـــب ٍءيــضش ّلــك> ّنأا ىأارو نــيــَ

،هقلخ هـلـلا ةروـضص ىـلـع> ،<نـضسح
.(72 :1 كت) <مهقلخ ىثنأاو اًركذ
،ةدحاو ٌةقيلخ وه هيَضسنجب ناضسنإا

ِةـنـهـكـلا نـم ٌثـك ٌعــمــج
    .ناإا َنوعيطُي

ليإلا ــــــــــــــــ
؛74-34 :51 سسقرم)

61: 1-8)
 ءاــج ناــمزــلا كلذ

ِةـمارـلا نـم يذـلا ُفـضسوــي
ًاضضيأا وه ناكو يقت ٌضشُم
أاجاف .هللا َتوكلمًارظتنُم
َبلطو َسسطيب ىلع لخدو

َبرغـتـضساـف *َعوضسي َدـضســج
اذكه تام دـق هنأا ُسسطيب
َدئاـق ىـعدتـضساو .ًاـعــيرــضس
ٌنامز هل له ُهلأاضسو ِةئا

نـم َفرــع او *تاــم دق
َدضسا َبـــــَهَو ِدئاـــــقــــــلا
ًاناتك ىضشاـف *َفـضسوـيـل
ناـتـكـلا  ُهـفـلو ُهـلَزـنأاو
ناـــك ٍق  هــــعــــضضوو
ٍةرــخــضص  ًاــتوــحـــنـــم
ِباب ىـلـع ًارـجـح َجرـحدو
ُرــــم تناـــــكو *قـــــلا
يضسوي مأا ُرمو ُةيلدا
او *عضضُو نـيأا ِنارـظـنـت
ْتضشا ُتبـــضسلا ىـــضضقـــنا

مأا ُرـمو ُةـيـلدا ُرــم
ًاطونَح ُةَمولاـضسو َبوـقـعـي
َنرّكـبو *ُهـنـهديو َتأاـيـل

عوـــــبــــــضسأا لوأا  ادج
ِتعــلـــط دقو َقـــلا َتأاو
اميف َنْلـقـي نـكو *ُسسمـضشلا
اـنـل ُجرـحدي نـَم نـهـنـيــب
*قــلا ِباــب نــع َرـــجا

دق َرجا َنيأارف َنعـلـطـتـف

رهظي نيح ،ةبوعضص فورظلا رثكأا
ّلـك دقـفـنو رـضصتـنا هـّنأاـك توــمــلا
حـيـضسمـلا عـبـتـن نأا اـنـيـلـع .ءاــجر

ةحئار وـه يذـلا بيـطـلا نـيـلـماـح
ىلإا اّنم لك ةضسادق مدقُت .ةضسادقلا

دضسجو ،بيـط لـثـم حـيــضسمــلا دضسج
امّلك اذكه .ةـضسيـنـكـلا وـه حـيـضسمـلا

ةّيكز ةحئار حوفـت ةـضسادقـلا اـنـضشع
ىّتح حيضسملا انعبت اذإا .ةضسينكلا يف
انـبـيـلـضص اـنـلـمـح اذإا ،توـمـلا ىـلإا

نياعنضس ،انيف وه ايحيل هعم انتُمو
باب نع رجـحـلا اـًجِرـحدم كـمـلا
.ةمايقلا ىرضشب انل اـًنـِلـعـمو رـبـقـلا
انملاع ىلإا ،انبلق ىلإا ربقلا زمري
ةّيفرح ىلإا زمري رجحلاو ،ّيلخادلا
يف تبتُك اياـضصوـلا ّنأ سسوـماـنـلا
امكو ،ةراجح ىـلـع مـيدقـلا دهـعـلا
يتأاي نأا لبق> :لوضسرلا سسلوب لوقي
تحـت نـيـظوـفـحـم اـّنــك ناــمــيإا
ناميإا ىلإا انيلع اًقلغُم سسومانلا
:3 لغ) <هنعإا اًعمزم ناك يذلا

حـيـضسمـلا عـبـتــن اــمدنــع ،اًذإا .(32
بضسحب ايحن نأا عيطتضسن ،ناميإاب
نيتئام ىقبـن و يـيـحـمـلا حورـلا
ميلعت بضسحب لتقي يذلا فرحلاب
ّنكلو لتقي فرحلا> :لوضسرلا سسلوب
اذه لتق .(6 :3 وك2) <ييحي حورلا
ىنعمب ،دوهيلا نم نيريثك فرحلا
مل مـهـّنأ ،سصـخـلا اوـمرـُح مـهـّنأا
مدعل حيضسملاب اونمؤوي نأا اوعيطتضسي
مهكّضسمتلو سسومانلا ةّيحور مهمهف
.هتّيفرحب

ىلإا ربقلا لوَحَت ةمايقلا ةجيتن
رَبَتعُي ربقلا ناك .ةكـئـمـلـل عـترـم
،سسومانلا بضسحب ةضساجنلـل اًزـكرـم
ا مه روبقلا ينطاق ّنأوأا تاومأ
،ةريّرضش حاورأا مهب نَم وأا سصربلا
نم ىلع سضرفي سسومانلا ناك اذهل
ّنـكـل .رـّهـطـتـي نأا رـبـق ّيأا سسمــلــي
هتمايقبو ربقـلا هـلوـخدب ،حـيـضسمـلا

راضص هّنأ ةكربلل اًزكرم هربق لعج



ًاـمـيـظـع ناـك هـنأ َجِرـحُد
َنيأار َقلا َنلخد املف *ادج
ِمـيـلا نـع ًاـضسلاـج اـباـضش
لــــُح ًاــــضسبَءاـــضضيـــب ًةــــ
 نـهـل لاـقـف *َنـلـهذـناـف
َعوـضسي َلـطـَتأا .َنـلـِهذــنــت
دق .َبوـلـضصا يرـضصاــنــلا

اذوه .انـهـه وـه سسيـل ماـق
ُهوــعــضضو يذــلا ُعـــضضوا

َنـــلـــقو َهذاـــف *ِهـــيـــف
هـنإا َسسرـطـبـلو ِهذـيـمــتــل
كانه .ليلا إا مكُقِبضسَي
*مـكـل لاــق اــمــك ُهــنْوَرــَت
نم َنْرَرَفو ًاعيرضس َنجرخف
ُةَدعرلا نـُهـْتَذـَخأا دقو ِقـلا

ٍدحأ َنـلـقــي و .ُسشــَهدلاو
.ٍتافئاخ نك نهنأ ًائيضش

لمأات ـــــــــــــ
ناـعـمــضس  تنــك نإا

بيلضصلا لمـحاـف اوقـلا
ضص نإاو ،هـعـبـتاو هعـم تبـلـُ
قداـضص لـجرـكـف سصلـلاــك
يضصحُأا نـئـلـف ،هـلـلا فرـعا

و كلجأعم كتئيطخ لجأ
رـِضصف سسوـماـنـلا يـفــلا

.سسوـماـنـلا لـجرـك هـل تنأا
كلــجأ قــلــُع ن دجــضساو
كل مـنـتـغاو ،هـعـم ًاـقـلـعـم
سصا بضستـكاو ًاــئــيــضش
إا لــــــــخداو تواــــــــب
ىتح حيضسا عم سسودرفلا
تلـلز دق تنـك ا نـطــفــت
كلانه ام  سسّرفتو .هنع
رــيــعا عدو لاــما نــم

عم ًاجراخ تو هفيد.
نم يذلا فضسوي تنك نإاو
نـم دضسا بلـطاـف ةـمارـلا

،ليئارضسإا ةيضضاق ةروّبدو ،نوراه
حضضاولا .مولضش ةأارمإا ةّيبنلا ةدلخو
داتعا يتلا هذه ةّذاضشلا ةلاحلا ّنأا

ببضسب يه ّيدوهيلا بعضشلا اهيلع
نعو هللا نع نيضسنجلا ِك داعتبا
قلخ دنع تناك يتلا ةّيهلإا ةدارإا
نـع ناـضسنإا بّرـغـت دقـف .مـلاــعــلا
هعمو طوقـضسلا دنـع ّيـهـلإا دضصقـلا

ترّيغت .ٍللخ يـف ةـقـيـلـخـلا تلـخد
ةّيعامتـجإا تاـّيـقـخأاو مـيـقـلا

اهتاّيقخأا ٍةعامج ّلكل تحبضصأاو
ام اًبلاغ .اـهديـلاـقـتو اـهـضسوـقـطو
.ىندأا عـضضوـم يـف ةأارـمـلا تناـك
،ةمعنلا نع ةّيرضشبـلا تبّرـغـت نـيـح
،ةبيرغلا ميلاعتلا نم ريثكلا لخد
 ناكف ،ةّيرضشبلا تيدُتفا نيح اّمأا
ةماركلا ىلإا ةأارملا دوعت نأا نم ّدب
امدنع .ءدبلا ذنـم اـهـل تناـك يـتـلا

ةّقحلا ةّبحملا عوضسي ّبرـلا اـنـمـّلـع
اناطعأا ،ةمعنلا دهع ىلإا اناّيإا اًديعم
يتلا ةماركلا نع ةلثمأا نم ريثكلا
كلذ ىّلجت دقو ،ةأارملا نم تبِلُضس
هلوبقو ةـّيرـماـضسلا عـم هراوـح يـف
.ةئطاخلا ةأارملا

 يــف ةأارـــمـــلا رودل دودح
لكضشب ةكِراضشم يه لب ،ةّيحيضسملا
ةيواضسمو ةعامجلا ةايح يف ّمات
.ةزارـكـلاو ةراـضشبــلا يــف لــجرــلــل
عوضسي ّبّرلا نقفار نم ّنه ةوضسنلا
نيح فوخ نود نم بيلضصلا ىلإا

اًركاب ةوضسنلا تماق .ذيمتلا بره
،ّيهلإا دضسجلا نبّيطـيـل رـبـقـلا ىـلإا

ىلع اًيلوتضسم فوخلا ناك نيح يف
ىلوأا ّنكف ،سساّرحلا ببضسب ذيمتلا
فّقوتت  .ّبّرلا ةمايقب تازراكلا
يـف فـتـخإا دنـع ةـّيـحــيــضسمــلا
يف  ًةلوطب بلـطـت اـمـّنإا ،سسنـجـلا
يتّلاـك ،ناـمـيإا يـف لـب ،رـهاـظـلا
ةوضسنلاو بيّطلا تماح اهب تّلحت
.بيلضصلا دنع ميرم نقفار يتاوللا

<حيضسملاب متدمتعا نيذّلا مكّلك ّنأ

عم اهضضعـب ةـمزـتـمو ةـيواـضستـم
ىلع> :هلوقب ،باتكلا دّكؤوي .سضعب

هباضشتلا ىلـع <هـقـلـخ هـلـلا ةروـضص
ضسنـجـلا نـيـب ّماـتـلا ّيأا نود نم نيَ
ىلع امهك امهّنأ ،امهنيب ٍزييمت

.هلاثم ىلـعو ةدحاوـلا هـلـلا ٍةروـضص
ةماركلا هاطعأاو ناضسنإا هللا قلخ
انل رهظت .نيـَتـلـماـكـلا ةاواـضسمـلاو
هلوقب ًّوأا ةقرفتلا مدعو ةاواضسملا
ّنأاـكو ،درـفـمـلا ةـغـيـضصب <هـقـلـخ>
.امهـنـيـب قارـتـفا  دحاو نـيـنـثإا

ناتئف ةـّمـث ةاواـضسمـلا هذـه نـمـضض
ىثنأاو اًركذ> :اًمـكـح ناـتـيواـضستـم
يف باتكـلا مـك دّدضشي .<مـهـقـلـخ
دوـجو مدع ىـلـع نـيوـكـتـلا رــفــضس
.نيَضسنجلا نيب قّوفت وأا قراوف

امهيف اًعراز هلـلا اـمـهـقـلـخ
ّلكل ىجترـم تطـعأا يـتـلا ةروـضصلا
نـحـن .هـّلأاـتـلا يأا ،نـمؤوــم ناــضسنإا
ذم اًدّدجم هّلأاتلا غولب ىلإا ىعضسن
ىلإا ىـعـضسن يأا ،ةـقـيـلـخـلا تطـقـضس
يذّلا رمأا ،اًدّدجم هـلـلاـب داـحـّتإا

نـيدجــلا ةــيــضصعــم عــم هاــندقــف
ةئيطخلا ليعافم ّنأا امك .نيَلوأا
نيضسنجلا دحأاب ةروضصحم نكت مل
لب طقف اًعم نينثإا  تلمضش لب
هّلأاتلا سسيل كلذك ،ًةبطاق ةقيلخلا

وه اـمـّنإا ،ٍدحاو ٍسسنـج ىـلـع اًرـكـح
.ناضسنإا لك هجولول وعدم ٌباب

ةّيعامتجإا تاضسرامملا تداح
يتلا ةلاحـلا نـع اًرـيـثـك ةـّيـنـيدلاو
تذخأاف ،قلخلا دنع ناضسنإل تناك
ءعإا يف تاعمـتـجـمـلاو تاداـعـلا
يف دجن .ةأارملا ىلع لجرلا نأاضش
دوهيلا دنع ةأارملا ّنأا ميدقلا دهعلا

نم ىندأا ٍةلزنم يـف رـبـتـعـُت تناـك
ّيدوهيلا بعضشلا داتعا دقو لجرلا

ديـلـقـتـلا يـف ةـّيـقوـفـلا هذـه ىـلــع
سضعب دوجو عم اذه .ةضسرامملاو
باتكلا يتأاـي يـتـلا تاءاـنـثـتـضسإا

تخأا ةّيبنـلا مـيرـمـك اـهرـكذ ىـلـع



و ٌركذ سسيل ...حيضسملا متضسبل دق
يـف ٌدحاو اـًعـيـمـج مــكــّنأ ىــثــنأا
ثّدحتي .(82-72 :3 لغ) <حيضسملا
اهنيع ةدحولا نع سسلوب لوضسرلا
تناك .نيوكتلا رفضس اهركذي يتلا

،ىـلوأا ةدوـلا يـف ةدحوــلا هذــه
يأا ،ةـــيـــناـــثــــلا ةدوــــلا يــــفو
ةدحولا هذه يف ريضسن ،ةّيدومعملا
لوـضسرـلا دّدضشي .ةـقرـفـت ـب اــًضضيأا
ةقرـفـتـلا مدع ىـلـع هرودب سسرـطـب
 نــيــح ةــضسادقــلا يــف ةدحوــلاو
مـتـنأا اـّمأا> :ةـّيرـضشبـلا نـيـب لـضصفـي
ٌةّمأا ،ّيكولم تونهك ،راتخم ٌسسنجف
اوربخت يكل ،ٍءانتقا بعضش ،ةضسّدقم
ةملظلا نم مكاعد يذلا لئاضضفب
.(9 :2 طب1) <بيجعلا هرون ىلإا

،ةريثك بهاومب ةأارملا هللا ّسصخ
هللا اهّضصخ ...ةدلاولاو ةيّبرملا يهف
يف ةكراضشملا يأا ،ةدولا ةماركب
ًةدو سسوـفـنـلا دلـت يـكـل ،قـلـخـلا

ديري سسوفن ّيأا .ملاعلا يف ةّيدضسج
ىلع ةئضشانلاو ةضسّدقملا كلت ّإا هللا

نـع سسلوـب لوـقـي كلذـل !؟هـتـمــلــك
ةدوب سصلختـضس اـهـّنـكـل> :ةأارـمـلا
ناــمــيإا يــف َنــْتـــبـــَث نإا دوأا

<لّقعـتـلا عـم ةـضسادقـلاو ةـّبـحـمـلاو
دلي نهاكلا ّنأا امك .(51 :2 يت1)
نرــج نــم حــيــضسمــلا يـــف دوأا
دلت نأ ٌةّوعدم ةأارملا ،ةّيدومعملا

ةأارـمـلا دلـت .اـهـمـحر نـم نـيـضسيّدق
ةضسادقلا مهبولق يف عرزتو دوأا

يه .ةحلاضصلا اهتيبرتب ناميإاو
ةـضسادقـلا نّزـخـي يذـلا عدوـتـضسمـلا

اـهـّنإا .دوأا ىـلـع هـنـم سضيـفـيو
نإاو ،يتلا ةّيعامتجإا ةـحـلـضصُـمـلا

نأا اـهرودف ،اـضض اــهــلــجر ناــك
ناــمــيإا ىــلإا هدضشرــتو هــمزـــت
.ميوقلا

ةدوـلا ىـلإا ٌةّوـعدم ةأارــمــلا

وه نم كل رضصيلو هبلاضص
تنـك وأا .اـعــلــل ةراــّفــك
يليللا دّبعتا سسدوقـيـن
تنك نإاو .بويطلاب هنفكف
وأا ىرـخأا رــم وأا رــم
ِكباف اـنـحوـي وأا ةـموـلاـضس
وُأاك رظناو .رجفلا دنع
اذإاو ًاـــعوـــفرــــم رــــجا
ةكـئا دهاـضش تعـطـتـضسا

،كعم ملكتي عوضسي عمضساو
،<ينيضسملت > تعمضس نإاف
ةملكلا محاو ًاديعب فقف
فرعي هنإاف نز  نكلو

ي نوأا ىءاً.
ةمايقلاب كناإا ددج

اـنـحوــي وأا سسرــطــب نــكو
ًارداـبـم قــلا إا عرــضسأاو
داها ًادهاو ًاقباضسمو
 تبــلــُغ نإاـــف .نـــضسا
ةبغرلا  بلغاف ةعرضسلا

لـب قـلا إا عـّلـطـتـم غ
تفـّلـخـت نإاو .هـيـلإا ًــخاد
عمتجا دقو اموت لاثم ىلع
مهل ىءارت نيذلا ذيمتلا
ف هترضصبأا ىتمف حيضسا
 نإاو .نـمؤوــم غ نــكــت
نــــــم قدضصف نــــــمؤوـــــــت
قّدضصت  نإاـف ،كنوخــي
نأا نم لَقَأا ف ءؤوه و
نإاو .ماضسا راثآا قّدضصت
لزـناـف مــيــحا إا لزــن
نم كلانه ام فرعاو هعم
ىزغم اـمو حـيـضسا رارـضسأا
اـمو فــعاــضضا لوزــنــلا

عيما َسصُلخ لـهو هـتـّلـع
سصلـخ مأا هروـهـظ دّرــج
.هب اونمآا نم ًاضضيأا كلانه
يتوهلا سسويروغيرغ سسيدقلا

قت تاضسيّدقلا لاثم ىلع ةّيحورلا
.هللا وحن اًـممأا اترّيغ نيتّللا انينو
،ىلوأا ةبترمـلا يـف ،ٌةّوـعدم اـهـّنإا

نم ،ًةضسادق رهزُتو اهتاذ سسّدقت نأ
 يتلا ةرـجـضشلاـك ،اـهدوأا لـخ
تدُضسَف ّإاو ٌحلاضص وه ام ّإا رمثُت
ةأارملل ّنإا .اـهـناـكـم نـم تعـلـتـقاو
ةـلـئاـعـلا ةـضسادق يـف اــمــهــم اًرود
لضسرت يتلا ةرانـمـلا يـه .مـلاـعـلاو
سسوفنلا يف هعرزتو ةضسادقلا رون
سسوــفـنـلا هذـه وـمـنـتـل ةرـيـغــضصلا

ّنأ> :ّلـضض ّدق اـم سسّدقـتو رـبـكــتو
يـف سسّدقـم نـمؤوـمـلا رـيـغ لـجرــلا
نحبضصي نأا ءاـضسنـلا ىـلـع .<ةأارـمـلا
يف ةقراغلا تاعمتجـمـلـل ةـعـفارـلا
ةـماـيـقـلا روـن وـحـن ،تاــّيوــيــندلا
ىلع غراـفـلا رـبـقـلا نـم قرـضشـُـمـلا

.ةمايقلاب تازراكلا ةوضسنلا رارغ

سسيدقلا ديع    ــــــــــــــــــــــــــــ
سسويجرواج ـــــــــــــــــــــــــــ

سسيدقـلا ديـع ةــبــضساــنــمــب
يعار ةدايضس سسأارتي سسويجرواج

سساـيـلا تيـلوـبورـتـمـلا ةـيـضشرــبأا
ةضسداضسلا دنع بورغلا ةضص ةمدخ
8102 ناضسين22 دحأا ءاضسم نم
سسويجرواج سسيدقـلا ةـضسيـنـك يـف
يهلإا سسادقـلاو برـغـلا قوـضس يـف
حابضص نم ةرـضشاـعـلا ةـعاـضسلا دنـع
يف8102 ناـضسيـن32 نيـنـثإا

سسويـجرواـج سسيدقـلا ةـيـئاردتاـك
 .ةمجنلا ةحاضس يف

:ةيسشربألا رابخأا ىلع عطإل
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