
 1 

  



 2 

ـــــــصاخ )ضرفلا( تاعاـــــــسلا ةالـــــــص ةوالت نكمي  ةّ
 نم وأ دجُو نإ ضَرفلا باتك نم بورغلاو رَحَّسلا
 .ليWوملا ىلع IBreviary قيبطت

 :يلي ام نولاصلا يف أَّيهُي :تيبلا يف تاريضحت
 ؛فشرش عم ةلواط -１
 نوتيزلا ناـــــــــــصغأو درولW طاـحم بـيلـــــــــــص -２

  ؛دِجُو نإ ،نوللا ءارمح شامق ةعطق هيلع طوبرمو
  ؛رثكأ وأ ةءاضُم ةعمش -３
 ةيآلا نم( ٢٦ لــــــــصفلا ىلع حوتفم ليجنإ -４
  ؛ىتم سيدقلل )١٤
 نإ( روخبو ةريغـــــــــــص ةرخبم ةفاـــــــــــضإ نكمي -５

 .)دجُو
 ليخن وأ نوتيز نــــصغ عــــضو نكمي :ةّيجراخ ةمالع
 .جراخلا نم تيبلا كيبابش دحأ ىلع
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 ةّــصاخ ،بغري نَمل نيناعــشلا لمع نكمي :لافطألل
 .ديعلا اذه يف ةّرم لّوأل نولفتحي نيذَّلا لافطألل
 حورلاو نبالاو بآلا مـــــــــــس( :مألا وأ بألا
  .دحاولا هلإلا .سدقلا
 .نيمآ :عيمجلا
 بـــسح ليجنإلا نم ّبّرلا ىلإ عمتـــسنل :ئراق
 )١١-١ :٢١( ىتم
ــــــــــشورُأ نِم اوبُرَـق اَّملو ــــــــــصوو ،ميلَ  َتيَب ىلِإ اولَ
 ُعوــسي َلــسرَأ ٍذئَنيِح ،نوتيَّزلا ِلَبَج َدنع يجاف
 يتَّلا ِةــيرَقلا ىلِإ اــبَهذِا" :اــمهل َلاــقو ِنيَذــيملِت

ـجت ـجت ،اـمُكَهاُ  ،اـهعَم ًاـــــــــــشْحَجو ًةـطوبْرَم vwًَأ ادَِ
 اـــمكَل َلاـــق نِإـــف .اـــمِ� يناـــيِتأَو اـــهَط(ِر َّالُحف
ـــــــــــش ٌلـئاـق  ،"اـمِهيلِإ ٌجاـتُحم ُّبَّرلا" :اـبيجَأـف ،ًاـئيَ
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ـــــــــــسُريف  اـم َّمِتَيِل اذـه َثَدـح اَّـمنِإو ."هـِتقَوِل اـمهُلِ
ــص ِتنبِل اولوق" :ِّيبَّنلا ِناــسِل ىلع َليق  :نوُيهِ
 نvَأ ىلع ًاـبِكار ًاـعيدَو ِكـيَلِإ ًاـيتآ ِكُـكِلَم اذَوُه
 العفو ِناذـيملِّتلا َبـهَذـف ."ةـَّباد ِنبا ٍشْحَجو
 َُّمث .شْحَجلاو ِنvَألِ( ايتَأو عوـــــــسي امهَرمَأ امَك
ـــضو  َناكو .عوـــسي َبِكرف ،امِهيَئادر امِهيلَع اعَ
ـــــــــسَبف ،ريثَك ٌعَمج ِساَّنلا َنِم  ىلع مهَتَـيِدرَأ اوطَ
ـــــــــــشلا َناـــــــــــــصغَأ مهُريَغ َعَطَقو ،قيرَّطلا  ،رَجَّ
ـــ� اوـــــــــــشرَفف  يتَّلا ُعومُجلا ِتـــناـــكو .قيرَّطلا اِ
ـــــــــــشوُه" :فتَِ� هُــعَـبتَت يتَّلاو هُــمَّدــقتَت  ِنبال اــنْعَ
ـــــــشوُه !ّبَّرلا ِمـــــــسِ( يتآلا َكرابَت !دواد  يف انْعَ
ـــض ميلـــشَروُأ َلخَد اَّمَلو "! ىلُعلا  ُةنيدَملا ِتَّجَ
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 :عومُجلا ِتَباجَأَف "؟اذه نَم" :تلَأـــــسو اهُّلُك
 ."ليلَجلا ِةرِصw نِم عوسي ُِّيبَّنلا اذه"
 :لوقي ةالصلا دوقي نم ةءارقلا ءاهتنا دعب
ـــخدـــنل  نأ ّبَّرلا نم نيبلاـــط اـــنتيب ىلإ نآلا لُ
 :يلاتلا رومزملا عيمجلا ولتيو .انعم ىقبي
 دوواد نبال انعشوه :ةّدر

 اــــينّدــــلا اــــهيف اــــم ُّلــــك ُضرَألا ِّبَّرلِل .1
 اهونِكاسو

 ِراْ¬َألا ىلعو اهَــسَّــسَأ ِراحِبلا ىلع هَّنَأل .2
 .اهاسْرَأ

 ْنَمو ِّبَّرلا َلَبَج ُدَعــــــــــصَي يذَّلا اذ نَم .3
 ؟هِسْدُق ِّرَقَم يف ُميقُي يذَّلا اذ
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 مل يذـَّلا ِبْـلَقلا ُرِهاـَّطلاو نيَّفَكلا ُّيِقَّنلا .4
ــمَحي ــــــــــــسفَن ِلِــطاــبلا ىلع ْلِ  ْفِلَْحي ملو هَ
 .اًعِداخ

 ِهـلِإ نِم ا́رِبو بَّرلا ِنُدَـل نِم ُلاـنَي ًةـمحرَب .5
 .هِصالَخ

 َنوــــــــسِمَتلَي نَم هَنوُبلطَي نَم ُليج كلذ .6
 .بوقْعَـي َهلِإ ¶ َكَهجَو

 َنْعِفَترْاو باوْبَألا اهُتـَّيَأ َّنُكَسوؤُر َنْعَـفْرِإ .7
ــخادـَـملا اــهُتـَّيأ  ُكِــلَم َلُــخدَــيف ةَّــيِدــبَألا ُلِ
 .دْجَملا

 ُزيزَعلا ُّبَّرلا وه ؟دْـجَملا ُكـِلَم اذـه نَم .8
 .لاتِقلا يف ُراَبجلا ُّبَّرلا راَبجلا
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 َنْعِفَترْاو باوْبَألا اهُتـَّيَأ َّنُكَسوؤُر َنْعَـفرِإ .9
ــخادـَـملا اــهُتـَّيَأ  ُكِــلَم َلُــخدَــيف ةَّــيِدــبَألا ُلِ
 .دْجَملا
ـــــلَم اذـــــه نَم .10 ـــــجَملا ُكِ  ُّبَر ؟دْ
 .دْجَملا ُكِلَم وه ِتاوقلا

 ةلواطلا ثيح نولاــــــــصلا ىلإ لوــــــــصولا دنع 
ــــــــــضوي  ليجنإلا بناج ىلإ اهيلع بيلــــــــــصلا عَ
 .ةعمشلا لَعشُتو
 ،اـنبر هـلإلا اـهّيأ :ةالـــــــــــصلا هذـه اـعم يلـــــــــــصن
 ةــطبغ لــكب اــنتاــيح يفو اــنتيب يف كــلبقتـــــــــــسن
 ،انتلئاع كر( :كمظعنو كحبـــــــسن ،رورـــــــسو
 لك شيعن يك انناميا ِّوق ،ةوقلاو ءاجرلا اهطعأ
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 بـــــــــــسحبو اـهيف كروـــــــــــضحب اـنتاـيح نم فرظ
 .ةسدقملا كتدارا
 صخـــــــــــش نم رثكأ وأ ةــــلئاــــعلا دارفأ دــــحأ
  مالآلا ليجنإ ةءارق ىلع نوبوانتي

 مالآلا ليجنإ
 :مِكاحلا هَلَأسف ،مِكاحلا ِةَرضَح يف ُعوسي َلَثَمو
 ام وه" :عوـــــــــــسي َلاقف "؟دوهَيلا ُكِلَم َتنَأَأ"
ـــــــــــشلاو ِةـــــنَهَكلا ُءاـــــمظُع ناـــــكو ."لوقَت  ُخويُّ
 :سطاليب هل َلاقف .ءيَــشِب ُبيُجي الف هَنومِهَّتَـي
 "؟َكيلع َنودَهشَي ِرومُألا َنِم مَكِب ُعَمسَت امَأ"
ـــبُِجي مَلف ـــجَعَـت َّىتح اـــهنِم ٍّيَأ نع ُهْ  ُمِكاـــحلا َبَّ
 نَأ دـيع ِّلُـك يف ِمِكاـحلا ِةَداـع نِم َناـكو .ًاريثك
ــس ِعْمَجلِل َقِلطُي  َناكو .اودارَأ ٍدحاو َّيَأ ،ًانيجَ
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ـــس َكاذ ذإ مهَدنِع ـــش ٌنيجَ  ُعوـــسي هَل ُلاقُي ٌريهَ
 :سُطاليِب مَهل َلاـق ،نوعِمَتُجم مُه اـمَنيَبف .َّ(َأْرَـب
 مَأ َّ(َأْرَـب َعوـــــــــسيَأ ؟مكل َقِلطُأ نَأ َنوديرُت نَم"
 ُمَلعَي َناكو "؟حيــــــــسملا هل ُلاقُي يذَّلا َعوــــــــسي
 ٌسِلاج وه امنيَبو .هومَلــسَأ مهِدَــسَح نِم مَّ¬َأ
ــــــــسْرُك ىلع ــــــــسرَأ ،ءاــــــــضَقلا ِّيِ  هُتَأَرما هيلِإ تَلَ
 َموَيلا ُتــيَناــع ِّينَأل ،ّراــبلا اذــهو َكْــعَد :لوقَت

ــــسِب ًةديدــــش ًامالآ ِملُحلا يف  َءامَظُع َّنِكَلو .هِبَبَ
ـــــــــــشلاو ِةَــنَهَكلا  اوبُلطَي نÍَ َعومُجلا اوعَنقَأ َخويُّ
 :مِكاـــــحلا ُمُهل َلاـــــقف .عوـــــــــــسي اوكِلهُيو َّ(َأرَب
 :اولاــــــقف "؟مكل َقِلطُأ نَأ َنودــــــيرُت اــــــمُهـُّيَأ"
ـــــعفَأ اذاـــــمف ":سُطاليب مَهل َلاـــــق ."َّ(َأرَب"  ُلَ
 :ًاعيَمج اولاق "؟حيــــسملا هل ُلاقُي يذَّلا َعوــــسَيِب
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ـــــــــــش َّيَأـف" :مَهل لاـق" !ْبـَلـــــــــــصُيِل"  ."؟لَـعف ٍّرَ
ـــــــــصلا يف اوغَلابف  ىَأر اَّمَلف "!ْبَلـــــــــصُيِل" :حايِّ
 َدادزا ِلــب ،ًاــئيـــــــــــش ْدِــفَتـــــــــــسَي مل هَّــنَأ ُسُطاليب
 َنِم ىًأرَِمب ِهْيَدَي َلـــسَغو ًءام َذخَأ ،بارِطـــضالا
 متنَأ ،مَّدــلا اذــه نِم ٌءيرَب wَأ" :لاــقو ِعمَجلا
 هُمَد" :هِعَمجÍَِ ُبعَّــشلا َباجَأف ."هيف مكُنأَــشو
ـــمَأ ،َّ(َأرَب مَهل َقَلطَأـــف "!wِدالوَأ ىلعو اـــنيَلع  اَّ
  .بَلصُيِل هَمَلسَأ َُّمث ،هَدَلَجف عوسي
 مِكاحلا ِراد ىلِإ َعوـــــسَيِب ِمِكاحلا ُدونُج ىـــــضَمف
 هِـباـيِث نِم ُهودَّرَجف ،اـهَّلُك َةَـبيتَكلا هـيَلع اوعََمجو
 نِم ًاليلكِإ اورَفَــضو ،ً¶ِزِمرِق ًءادِر هيَلع اولَعَجو
ـــــش ـــــضَوو ٍكوَ ـــــسأر ىلع هوعَ  هِنيَمي يف اولعَجو ،هِ
ــــــــصَق  :اولاقف ُهنِم اورِخــــــــسو هَمامَأ اوَثَج َُّمث ،ةَبَ
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ـــــــــسلا" ـــــــــصَبو ."دوهَيلا َكِلَم ¶ َكيلع ُمالَّ  اوقَ
ـــــــــصَقلا اوذَخَأو هيَلع  اِ� هَنوبِرـــــــــضَي اولَعَجو َةَبَ
ـــــــسأر ىلع ـــــــس ام َدعبو .هِ  هنَع اوعَزَـن هنِم اورِخَ
  .بَلصُيِل هوقاسو هَبايث هوسَبلَأو ،ءادِّرلا

 ًاّينيريق ًالُجَر اوفَداــــــــــص ،نوجِراخ مُه امَنيَبو2
ـــــــــــسف ،ناـعِمس ُهُـمسا ـــــــــــص َلِـمَحي نَأ هورَّخَ  َبـيلَ
 هَل ُلاقُي يذَّلا ِناكملا ىلِإ اولَــصو اَّمَلو .عوــسي

ــــثُجلُج ــــمُجمُجلا ِناــــكم ِيَأ ،ةَ  ًارَمخ ُهولوw ،ةَ
 .اَ�َرشَي نَأ ىبَأو اهَقاذف .اَ�َرشَيِل ٍةَرارَِمب ًةجوزَْمم
ـــــــــصف ـــــــــسَتقا َُّمث ُهوبلَ  .اهيَلع َنيعَِرتقُم هَبايِث اومَ
ـــسأَر َقوَف اوعـــضَوو .هَنوـــسِرَحي َكانُه اوـــسَلَجو  هِ
 ُعوـــــــــــسي اذــه" :اــهيف َبِــتُك هــيَلع ِمكُحلا َةَّــلِع
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ـــص َُّمث ."دوهَيلا ُكِلَم ـــصِل ُهَعم َبِلُ  امهُدَحَأ ،ناَّ
  .لامِّشلا ِنَع ُرَخآلاو ِنيمَيلا ِنَع
 مهــــــــسوؤُر َنوُّزُهَـي مُهو هَنومُتــــــــشَي ُةَّراَملا َناكو
 ِهـينبَيو َلـكيَهلا ُضُقنَي يذـَّلا اـهُّيَأ ¶" :نولوقيو
ــــــــــــسفَن ْصِّلَخ ،مَّ¶َأ ِةَـثالَث يف  َنبا َتـنُك نِإ َكَ
ـــــــــــصلا نع ْلِزناَـــف ،هللا  َناـــك َكِـــلذـــكو ."بـــيلَّ
 ِةَبَـتَكلا َعَم َنولوقَيف َنورَخـــــسَي ِةَنَهَكلا ُءامظُع
ــــــشلاو  َصِّلَُخي نَأ ُرِدقَي الو ،هَريَغ َصَّلَخ" :خويُّ
ــــسْفَـن  ِنع َنآلا ِلِزْنَـيْلَـف ،ليئارــــسِإ ُكِلَم وه !هَ
ـــــــصلا  ُهْذِقنُيلَف ،هللا ىلع َلَكَّتِإ .هِب َنِمؤُنف ِبيلَّ
ــــــــضار َناك نِإ ،نآلا  ُنبا wَأ :لاق دَقف ،هنَع ًايِ

ـــصِّللا َناكو ."هللا  ًاـــضْيَأ امه هَعم ِن(ولـــصَملا ِناَّ
  .كلذ َلثِم هِناِّريَعُـي
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 ىلِإ ِرْهُّظلا َنِم اـهِّلُك ِضرَألا ىلع ُمالَّظلا َمَّيَخو
ــــــسلا ــــــسلا َوحنو ،ةَثِلاَّثلا ِةَعاَّ ــــــص ةثِلاَّثلا ِةَعاَّ  َخَرَ
ـــــص ُعوـــــسي  اَّمَل يليِإ يليِإ" :لاق ًةديدـــــش ًةَخرَ

ـــش  ."؟ينتْكَرَـت اذامِل ،يهلِإ ،يهلِإ" :يَأ "؟يناتْقَـبَ
ـــــــــــسف ـــــــــــضاحلا ُضعَب َعِمَ  هَّنِإ :اولاقف َكانُه َنيرِ
 َذَخَأو ِهِتْقَوِل مُهنِم ٌدِحاو َعَرــــــــــسَأف .اَّيليِإ وعدَي
 ِفَرَط ىلع اـهَلَعَجو ،ّلَـخلِ( اـهَلَّلَـبف ًةَـجْنَفـــــــــــسِإ
ـــصَق ـــسو ٍةَبَ ـــضاحلا ُرِئاـــس َلاقف .هاقَ  انْعَد" :نيرِ
ـــصِّلَخُيف اَّيليِإ يتàَ له ُرُظْنَـن ـــصو "!هَ  ًاـــضيَأ َخَرَ
 ،ةديدش ًةخرَص ُعوسي
 .حوُّرلا َظَفلو
 نَمل فوقولا لــضفألا( مالآلا ليجنإ ةءارق دنع
 )عيطتسي
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 عيمجلا ظفاـحي :"حورلا ملـــــــــــسأو" أرقُي اـمدـنع
 هنكمي عيطتـسي نَم .تمـصلا نم تاظحل ىلع
 كلذ دعبو ،بيلـــصلا مامأ هيتبكر ىلع عوكرلا
 .ليجنإلا ةءارق لَمكُت
 
ـــــشنا ِدَق ِسِدقَملا ُباجِح اذِإو ـــــش َّقَ  َنِم ِنْيَرْطَ
ــــــفــــــــــــسَألا ىلِإ ىــلــعَألا ــــــلِزــلُزو ،لَ  ُضرَألا ِتَ
ــــصَتو ــــصلا ِتَعَّدَ  َماقف ،روبُقلا ِتَحَّتَفَـتو ،روخُّ
 اوجَرخو ،نيدِقاَّرلا َنيـسيِّدِقلا ِداـسجَأ نِم ٌريثك
ــــتماــــيِق َدــــعب ِروبُقلا َنِم  َةــــنيدــــملا اولَخَدــــف ،هِ
 ُدــئاــق اَّــمَأو .نيريثك ٍسwُأل اوَءارَتو ةــــــــــــسَّدَــقُملا
ــعم اوناــك َنيذَّــلا ُلاــجِّرلاو ِةــئاِــملا  َنوـــــــــــسِرَحي ُهَ
ــمَل مَّ¬ِإـف ،عوـــــــــــسي ـح اـمو َلازلِزلا اوَأَر اَّ  ،ثَدَ
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 ِهللا َنبا اذه ناك :اولاقو ًاديدـــــــش ًافوَخ اوفاخ
 ."ًاّقح
 
âنيناعشلا دحأ لوح يلوسرلا رِّبدملا عم لُّم 
 يتà ،اــم ناــــــــــــسنإ خيرv برلا لــخدــي اــمنيح
 .صالخلاو ةايحل( اًمئاد
 اهيلإ ةراــــــشإلا اننكمي ثادحÍ ةئيلم ليجwألا

 ام ذخأنل ،لاثملا ليبــــس ىلع .نأــــشلا اذه يف
 نيراـــــــــشع سيئر ناك يذلا ،اكز عم لـــــــــصح
 .ارقتُحمو اـشّمهم اًـضيأ ناك هنكلو .اينغ الجرو
 .هرّرحيو هدـجيف هـنع ثـحبلل عوـــــــــــسي بـهذـي
 صالخلا نأل ريبك حرف ثدــــح ،كــــلذ دــــعب
 .تيبلا كلذ لخد
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ـــــضيأ لمأتنل  داحآ يف اهانعمس يتلا ثادحألا اً
 لـجرلاو ةـيرماــــــــــــسلا ةأرملا .ةريخألا موـــــــــــصلا
 ،توــمل( مــهُّــلــك اوــنرتــقا رزاــــــعــيــلاو ىــمــعألا
 م�اـــيح ريغتتو ةددـــعتم قرطب برلا مهروزيو
 .ةلماك ةروصب
 دجت يتلا ،ةحيرجلاو ةملأتملا ةيناـــسنإلا ةـــصق ا¬إ
 .ريبكلا قيدصلا لوصوب اًددجم ءاجرلا
 ناك كلذ نأ انفـشتكا ،اديج رمأل( wركف نإ
 .هللا بولسأ امئاد
 وه هــلمكÍ ميدــقلا دــهعلا بــعـــــــــــش خيرv نإ
vربعو رارمتــــــــس( هبعــــــــش روزي يذلا هللا خير 
 .ةدع قرط
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 لــــجأ نم طقف كــــلذ لــــعفي ،ةرم لــــك يفو
 تــيبلل عوجرلاو قيرطلا حتف ةداــعإو صالخلا
 .ةايحلا ةداعإو
 ةاضقلاو جورخلا رفس لمأتن امنيح هارن ام اذه
 …ءايبنألاو
ـــــــضيأ wوعد  اهروزي éاف ،ءارذعلا ميرمب لمأتن اً
 كلذ دعب حبــــــــصت .ليئاربج كالملا لالخ نم
 .برلل امأ
 ًاـــــــــضيأ يه قلطنتو هللا بولـــــــــسأ ىنبتت اًروفو
 حرفلا ألميو .ت(اــــــــــــصيلا اــهتلاــخ ةــنبا ةر¶زل
 .اًضيأ ناكملا كلذ ءاجرأ
 هللا بولــسأ رمتــسي ،نيناعــشلا دحأ يف ،مويلا
 ،اكز لثم ادحاو اـــصخـــش لاطي ال هنكلو اذه
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 الو ،رزاــعيلا عم اــنيأر اــمك ةدــحاو ةــلئاــع وأ
 يتلا ىرقلل عوـــــــــــسي ةر¶ز يف اــنيأر اــمك ةــيرق
 .هتر¶ز نم تدافتسا
 عيمجلو اـهلمكÍ ةـنيدـمل برلا ةر¶ز يتâ ،مويلا
 .عيمجلل ةايحل( يتà نأ ديري برلاف ،بعشلا
 لـعفلا دودر رثكت ،برلا لـخدـتي ةرم لـك يفو
 .نيابتتو
 دـجن .ميرمل كالملا ةراـــــــــــشب ةـياور لـمأـتن wوعد
 اًريخأو ةريحلاو لؤاـــــــــستلاو بارطـــــــــضالا اهيف
 .حرفلاو دادعتسالا
 ليجنإ ملكتي .ا�اذ لعفلا دودر ميلشروأ كردت
 نيذـــــلا كـــــئلوأ حرف ،ميظع حرف نع مويلا
 وه ،ميلـشروأ لخدي يذلا ،عوـسي نأ نوكردي
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 :٢١ ىتم( برلا مـــــــــــس(و هللا دــنع نم ٍتآ
 ،هبعشل هللا لبق نم ةر¶ز نع ةرابع يهو ،)٩
 نبال اــنعـــــــــــشوه“ :هــناــميإ نلعيو فتهي يذــلا
 .)٩ :٢١ ىتم( "دواد
 ىتم( ريبك جيجــــــــض نع ملكتي ليجنإلا نأ الإ

 لوخد دـنع لــــــــــــصح اـمك اًـماـمت ،)١٠ :٢١
 ةدالو ناكم نع مهلاؤــــــسو سدقلا ىلإ سوñا
 .)٣ -٢ :٢ ىتم( دوهيلا كلم
 ىلع ا�اذ حرطت يتلا تالؤاــــستلا رثكتو امك
 :هبعــشل "ةيمسرلا" رظتنملا حيــسملا ةر¶ز شماه
 "؟لامعَألا هذَه لَمعَت ناطلُـس يÍَِ ؟اذه ْنَم"
 .)٢٣و ١٠ :٢١ ىتم(
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 يه ةر¶زلا هذه نأ نوكردي مهدحو راغــــــــصلا
 بـلجيل لـب ،بـقاـعيل يتà ال يذـلا برلا نم
 .مالسلا

ـــــــضيأ ةنونيد هئيجم نوكيـــــــس  دعب انيأر املثم ،اً
 ال يتلا ةــنيتلا عوـــــــــــسي نعل اــمنيح مويلا صن

 اـــ¬أ الإ ،)٢٢ -١٨ :٢١ ىتم( اًرمث لـــمحت
 مهسفنأ اونثتسا نيذلا كئلوأل ةنونيد نوكتس
 نوبغري ال نيذلاو ،ةر¶زلا هذه تانـــــــسح نم
 .هّبُح ¶اد� عتمتلا يف
 ةباثمب ءيñا اذه نوكيـــــس ،نيرخآلل ةبـــــسنل(
 ،توملا ضاـــخمب ّرمت نأ اـــهيلع بـــترتي ةدالو
 .ةايحلا رمث لمحتس ا¬أ ريغ
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 ىرخأ قطاــنم يف اــمك ،سدــقلا يف ،ماــعلا ذــه
 دحأ ةريــــــــــسم شيع نم نكمتن نل ،ملاعلا نم
 تيب نم ةـــــــسدقملا ةنيدملا لوخدو نيناعـــــــشلا
 .يجاف
 ةجاحب نحن ،ىضم تقو يأ نم رثكأو ،هيلعو
 wروزي برلا نأ فيك اًدــيج رظنلا ناــعمإ ىلإ
 ال .رـــــــــضاحلا يف انـــــــــصالخ ققحي فيكو نآلا
 .كلذب موقي هنÍ نمؤن نأ الإ عيطتسن
 مالآ م¶ألا هذه هبــــــــــشت ،نيريثكلل ةبــــــــــسنل(
 .ملألا ةخرص دشأ امو ةدالولا ضاخم
 ققحتس ماعلا اذه برلا ةر¶ز نأ نمؤن نأ دون
 .اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهأ
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 :ضعب عم ولتن
 ...يذّلا w(أ
 :ةيلاتلا ةالصل( يهنُيو
 انلجأ نم ةلوذبملا كتايح ّنإ ،انبر عوـــــــــسي ¶
 هجو نع انل فــــــــــشكت يك انقامعأ ىلا لخدت

 انباعتأو اننابلـــــــصو انفواخم انكراـــــــشي يذلا هللا
 وأ ةدحول( رعـــشن ال يك wدعاـــس ،انـــضارمأو
 ولو ىتح قرــشملا كروــضحب wّوقو ،كنع دعبلا
 .كيلا wدوقي انيف كرون نأل مالظلا يف انـــــشع
 ضرم نم نوناـعي نيذـلا كـئلوأل ادـنـــــــــــس نك
 نادـقف بـبـــــــــــسب نوملأـتي نيذـلا لـكو ،wوروك
 .ضرملا اذـــه رøآ نم نوناـــعي وأ مهل ءاـــبحأ

 ىلع wدعاــــــس .ةيزعملا كتمحرب بولقلا مــــــض
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 ريدــقلا برلا اــنكر( .اــنم اــبيرق كــفاــــــــــــشتكا
 نبالاو بآلا مـــــــــــس( رـــــــــــش لـك نم اـنظفحو
 .سدقلا حورلاو
   
 
 
 


