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 يف ةكراـــشمل: انل حمـــسي ال هـــشيعن يذلا بعـــصلا عـــضولا نإ
 .موــــــصلا نمز نم سماخلا دحألا مويل يتــــــسراخفإلا لافتحالا
 راـتخت ،أ ةـلئاـعلا ىلعو ،ةـملكل: اـيجروتيل الاـفتحا مدـقن كـلذـل
 .عمجأ ملاعلا يف ةسينكلا عم دحتت يك اهبساني يذلا تقولا
 هذl لافتحالل نيبـــــسانم تقوو ناكم رايتخا ديدج نم حرتقن
 ناك اذإ .نيقئال مارتحاو عوــــــــــشخ لكب ةالــــــــــصلاو ايجروتيللا
 لزنملا لخاد ةـــصاخ ةيواز وأ ةالـــصلل ناكم ريـــضحت ناكمإل:
 وأ بيلـــــص وأ ميرم ءارذعلل وأ حيـــــسملل ةروـــــص هيف عـــــضويو
 ةءاـــــــــــضم ةـعمش اـهبناـج ىلاو اـحوتفم سدـقملا باـتكلا وأ لاـثمت
 ةقيرطلا رايتخا ةلئاعلا ناكم� .بــــسانملا تقولا يف ا�ءاــــضإل
 .راودأ ىلع تاءارقلاو تاولصلا عيزوتل ةبسانملا

 هـــــلالا سدـــــقلا حورلاو نبالاو بآلا مـــــــــــس# +
 .دحاولا
 نيمآ -
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 انحنما ،روـــصعلا ّرم ىلع بآلا هلإلا اهيأ تكرابت
 اـنـــــــــــضعب عم نيدـحّتم ،ةدـحاو ةـكرـــــــــــش نوكن نأ
 اــنـــــــــــصّلخمو اــنهلإ عم ،سدــقلا حورلا ةّوقب ضعبلا
 .انبر حيسملا عوسي
 .دبألا ىلا برلا كرابت -
 ادــيور ادــيور برتقي بّرلا ةــماــيق دــيع وه اــه +
ـــــــــــضيأ يهو  درـــــــــــس ىلا مويلا ِغـــــــــــصُنلف ،اـنتماـيق اً
 ىلا عوـــــــــــسي هاـعد يذـلا ،رزاـعيلأ ةـماـيق ةـبوجعأل
 سفن يفو ،ملألاو رعاشمل# ةئيلم ةثداح اtإ .ةايحلا
 وه يذلا برلا لعف ىلع ءوـــــضلا طِّلـــــست تقولا

 ةـنوفدـم اـنتاـيح ودـبت .هـب قثي نم ِّلـكل ةـيادـبو ةاـيح
 ةــــضبق يف عقو ءيــــش لك ّنأ ودبيو م�ألا هذه يف
 ،ةايحلا ىلا برلا �وعدي .ّكـــشلا ةرخـــصو فوخلا
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 نفدــب اــنمق ثــيح ،روبقلا نم اــنخرُخيو ،موي ّلــك
 �ؤاـــجرو اـــنتّوق ةـــقيقحلا يف وه يذـــلا �# اـــنتقث
 ةخرـــص يه مويلا اذه يف انتالـــص .انتبحم ةبالـــصو
 اذـه يف نومَّلأـتي يذـّلا اـنتاوخأو اـنتوخإ نم دـيدـعلا
 يلاتل# يهو ،�وروكلا ء#و نم بيــــــــصعلا تقولا
 .ةرفغملا بلطل ةقداص ةوعد
 ةــحار لــجأ نم 129 رومزملا ضعب عم ِّلــــــــــــصُنل

 :نينمؤملا ىتوملا انتوخا عيمج سفن
 بر � ،بر � كـيلا تـخرـــــــــــص قاـمعألا نم +

 .يتوص عمتسا
 .بر � كتوص ىلا نيَتيغصُم ك�ذا نكتل -

 نم بر � ،بر � ادـــــــــــــصار م£آلل تــنك نا +
 ؟تبثي
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 كــمسا لــجأ نِمو ،نارفغلا كدــنع نم نأل -
 .بر � تربص

ـــص +  ىلع يـــسفن تلّكوت ،بّرلا ىلا يـــسفن ْتََربَ
 .بّرلا

 لـــكّتيلف لـــيللا ىلا حبـــــــــــصلا راـــجفنا نم -
 .بّرلا ىلع ناسنالا

 .ةريثكلا ةاجنلا هنمو ةمحرلا بّرلا نم ّنأل +
 .هم£آ عيمج نم هبعش يدتفي وهو -

 .ّبر � مهطعأ ةيدبألا ةحارلا +
 .مهل ءىضيلف مئادلا رونلاو -
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 )45-ب33 ،27-20 ،17 ،7 -3 :11(         سّدقملا ليجنإلا
 ريشبلا يليجنإلا انحوي سيدقلل حيسملا عوسي انبر ليجنإ

  :نامزلا َكِلذ يف
 نِم ،اْـينَع َتـيَب نِم رَزاـعَل وهو ،ضيرَم ٌلُـجَر َناـك
ــــيرَق ــــنَهَد يتَّلا َيه َميرَمو .ْ̄رَم اــــهِتخُأو ََميرَم ِةَ  ِتَ
ـــــسمو ،بيِّطلِ# َّبَّرلا ـــــشِب ِهيَمَدَق تَحَ  َناكو .اهِرعَ
  .رَزاعَل اهاخَأ ُضيرَملا
 يذَّلا َّنِإ ،ّبر �" :عوـسَيِل ِنالوقت ُهاتخُأ تَلَـسرَأف
 ُلوُؤَـي ال" :لاـق ُعوـــــــــــسي َعِمس اَّـملف ."ضيرَم ُهُّـبُِحت
ـجم ىلِإ لـب ،توَملا ىلِإ ُضَرَملا اذـه  هـِب َدَّـجَمُيِل ،هللا ِدَْ
  ."هللا ُنبا
  .رَزاعَلو اهَتخُأو ْ̄رَم ُّبُِحي ُعوسي َناكو
 هِـناـكَم يف َثِـبَل ،ضيرم هـَّنَأ َعَِمس اَّـملف ،كـلذ َعمو
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ـــعَـنِل" :كِـــلذ َدـــعَب ِذـــيمالَّتلِل َلاـــق َُّمث .نيَموَي  ىلِإ ْدُ
ــــــصَو اَّمَلف ."ةَّيِدوهَيلا  ِربَقلا يف ُهَّنَأ ىَأر ،عوــــــسي َلَ
 ،عوـــــــــــسي ِءيجَِمب ̄رَم تَعَِمس اَّمَلف .مَّ�َأ ِةعَبرَأ ُذنَم
 ًةَــسِلاج تَّلَظ ََميرَم َّنَأ ِنيح يف ،هِلابقِتــسال تَجرَخ
 َتنُك وَل ،ّبر �" :عوـــسَيِل ْ̄رَم تَلاقف .تيَبلا يف
 َّنَأ ،مَلعَأ ُتــلِز اــم ِّينِكلو .يخَأ َتاــم اــمَل ،اــنهه
 اـَهل َلاـقف ."هَّ�ِإ َكـيطعُي ُ�اـف ،هللا ُلَأـــــــــــسَت اـم َّلُـك
  ."ِكوخَأ ُموقَيَس" :عوسي
 يف ِةَـماـيِقلا يف ُموقَيـــــــــــس هـَّنَأ ُمَلعَأ" :ْ̄رَم هَـل تَـلاـق
  ."ريخَألا ِموَيلا
 ،يب َنَمآ نَم :ةايَحلاو ُةمايِقلا �َأ" :عوـــسي اَهل َلاقف
ـــــــسف ،َتام نإَو  نل ،يب ُنِمؤُيو ايَْحي نَم ُّلُكو ؛ايْحَيَ
  ."؟اذÂِ َنينِمؤُتَأ .دَبَألل َتوَمي
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 ُحيــــــــسملا َكَّنÄَِ ُنِموَأ ِّينِإ ،ّبر � ،مَعَـن" :هل تَلاق
 يكبَت ُعوـــــــــسي اهآر اَّمَلف ."َملاعلا ىلِإ يتآلا ِهللا ُنبا
ـــــص َشاج ،اهوقَفار َنيذَّلا ُدوهَيلا اهَعم يكبَيو  هُردَ
  "؟هومُتعَضَو َنيَأ" :لاقو هُسْفَـن تَبَرَطضاَو
 اــنْيَع تَــعمَدــف ."رُظناــف َلاــعَت ،ّبَر �" :هَــل اولاــق
 ."هُّبُِحي َناك ٍةَّبََحم َّيَأ اورُظنُا" :دوهَيلا َلاقف .عوـــسي
ـــــــــــضعَب َّنَأ ىلع  اذــه ِناــكمÉِ َناــك اــمَأ" :اولاــق مهَ
 "؟هنَع َتوَملا َّدُرَـي نَأ ،ىمعَألا َِينيَع َحَتَـف يذَّلا
 وهو ،ربقلا ىلإ َبَهَذو ،ًةيِن£ َعوــسي ُردَــص َشاجف
 .رَجَح اهِلخدَم ىلع َعِضُو ٍةراَغم نَع ٌةَيانِك
  "!رَجَحلا اوعَفرا" :عوسي َلاقف
 ،َنتنَأ دَــقل ،ّبر �" :تْــيَملا ُتــخُأ ،ْ̄رَم هَــل تَــلاــق
  ."عباَّرلا هُموَي اذهف
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 َنيرَت ،ِتنَمآ نِإ ،ِكَّنِإ ِكَل ْلُقَأ َملَأ" :عوسي اَهل َلاق
ـــجم  هـــيَنيَع ُعوـــــــــــسي َعَفرو ،رَجَحلا اوعَفَرف ."؟هللا َدَ
ـــــش" :لاقو  َتبَجَتـــــسا َكَّنَأ ىلع ِتَبَأ � ،َكَل ًاركُ
 ؛ًادـَبَأ ًاـمِئاد يل ُبـيجَتـــــــــــسَت َكَّـنَأ ُتـمِلَع دـَقو ،يل
 يَكِل ،يب ِطيحُملا ِعْمَجلا ِلْجَأ نِم اذه ُتلُق ِّينِكلو
  ."ينَتلَسرَأ َتنَأ َكَّنَأ اونِمؤُي
ـــــــــص ىلعÄَِ َحاـــــــــص َُّمث اذه َلاق  ،رَزاعَل ،َّمُله" :هِتوَ
 ِنيَلجِّرلاو ِنيَدَيلا َدودــــشَم ،ُتيَملا َجَرخف "!ْجُرخاف
 مَهل َلاقف .ليدـْنِم يف ِهجَولا َفوفلَم ،بِئاـــــــــــصَعل#
  ."بَهذَي ُهوعَدو ُهوُّلُح" :عوسي
 َميرَم ىلِإ اوؤاــج َنيذــلا ،ِدوهَيلا َنِم ٌريثك هِــب َنَمآــف
 برلا مالك + .عَنَص ام اوَأَرو

         حيسملا اهيأ كل حيبستلا -
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 ليجنإل: لّم�
 :اتسيّت:-رييب يلوسرلا رّبدملا عم اذه ليجنإلا ّصن يف لُّمأتلل
 اـــــتملك وه ،دـــــحألا اذـــــهل يليجنإلا عطقملا مهف حاـــــتفم ّنإ
 .ةّبحملاو ةقادصلا
 اـــهّنكل ،تاّرم ثالث يليجنإلا عطقملا يف "ةـــبحم" ةـــملك رّركتت
ــكـــــــــــشت  ماــقملا يف ،ةــملكلا قَلطُت ؛اــهلمك� ةــياورلا ةــيفلخ لّ
 اـهنكلو ،عوـــــــــــسي هـبحي يذـلا ،رزاـعلأ قيدـــــــــــصلا ىلع ،لوألا
 ،ميرمو �رمو عوــسي نيب ،عقاولا يف .هتاوخأ هاجت اًــضيأ ةحــضاو
 نم ريبك ديــــصر نع فــــشكي لاعفألاو تاملكلل لدابت كانه
 حيـــــضوتلا ىلع يليجنإلا صرحي :لدابتملا بحلاو عّقوتلاو ةقثلا
 امهتحـــــسمو ،بيطل: عوـــــسي يمدق تنهد يتلا يه ميرم ن�
 ناتخألا تلــسرأ ،توملا رطخ يف رزاعلأ ناك امدنعو ؛اهرعــشب
 .كلذب عوسي ناغّلبت
 اهتخأو �رم بحي ناك عوـــــــــسي نإ لوقلا انحوي عيطتـــــــــسي اذل
 .رزاعلأو
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 كانهف ،عطقملا لماك يف نَّمضتُم ةبحملا عوضوم ّنأ املثم نكلو
 .توملا عوضوم وهو ،ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم دتمي رخآ عوضوم
 يلوتـــــــــــسي يذــلا توملا ،رزاــعلأ ضرم يف رهظي يذــلا توملا
 مل هــنأ »رم دــكؤت ذإ ،ةريخألا ةــملكلا توملل نأ ودــبيو .هــيلع
 ،مأ ةـــعبرأ ذـــنم ربقلا يف ناـــك رزاـــعلأ نأل ،لـــمأ كاـــنه دـــعي
 نيذـــه نيب عمجلا متي نأ نكمي فيك ،لأـــــــــــــسن دـــق ،كـــلذـــل
 دــــجوي ثــــيح ،توم كاــــنه نوكي نأ نكمي فيك ؟نيرمألا

 وه نم .ةقادـــــــصلا رـــــــصاوأ رـــــــسكي نأ توملل نكميأ ؟بح
 ؟ىوقألا
 .ةياغلل يعقاو لاؤس هنإ

 عمتــــسن ذإ ،رزاعلأ ةماقإ ةياور دادتما ىلع ،لاؤــــسلا اذه دجن
 ."!يخأ تاـم اـمل ،اـنه تـنك ول ،بر " :�رم تاـملك يف هـيلإ

 ملأل: هحراوج لكب رعــــــــشي يذلا ،عوــــــــسي ءاكب يف هدجن امك
 .هقيدص توم ةاسأمبو
 مدـطـــــــــــصي نأ بـجي ،ًالجآ وأ ًالجاـع ،ناـميإلا ّنأ لوقلا اـننكمي
 .توملا ةاسأم يه ،ةرثع رجحب
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 ىلإ باـهذـلا لـبق رُّخأـتل: عوـــــــــــسي رهاـظت بـبـــــــــــسلا اذـهل اـمبر
 .تومي هكرتي لب ،توملا هبينجتل اًئيش لعفي ال .هقيدص
 هلـصي لب .توملا يف هكرتي ال كلذ دعب نكلو ،تومي هكرتي معن
 .نفُد ثيح هروزيو
 ؟هلصي فيك
 ىلإ اوبهذ نيذــلا "دوهيلا" ضعب نع يليجنإلا عطقملا ثَّدــحتي
ــقفو ،اــمهيِّزعيل ميرمو �رم  تــناــك يتلا يزاــعتلا ميدــقت ةداــعل اً
 .عوسي نمز اعبَّتمو لعفل: راشتنالا عساو اًسقط
 ال م¾أ ريغ ؛اـمهملأ يف اـمهدـحو اـمهوكرتي ال يك نيتخألا نوروزي
 .توملا دض ءيش يأ لمع نوعيطتسي
 .امامت ةفلتخم يهف عوسي ةرز امأ
 نملو ،هب نمؤي نمل ةبــــسنل: .هقيدــــص ظقوي يك عوــــسي بهذي
 .مون يأ لثم وه ،مونلا هبــــشي توملا ،ةنيمألا هتقادــــصب نمؤي
 .دبألا ىلإ سيلو ،ًايئا¾ سيل



 13 

 :ةايحلا امهل ًالماح ،هتقادـــص ًالماح هيتخأو رزاعلأ عوـــسي روزي
 ال ةايحلا نإف اذكه ،لــــــــشفُت الو بّيُخت ال هتقادــــــــص نأ امكو
 .دَقفُت نأ نكمي
 ،رخآ توم ىلإ اـنحوي يليجنإلا حّملي ،رزاـعلأ توم بـناـج ىلإ
 يفو ،ةيادبلا يف كلذ ىلإ ةراـــــشإ دجن .هـــــسفن عوـــــسي توم وه
 ،عوـسي لتق ةداقلا رَّرق امدنع ،اًحوـضو رثكأ لكـشبو ،ةياهنلا

 .رزاعلأ هتماقإ ببسب ًاديدحت
 بآلا ىتح :رزاـعلأ توم ريبك ٍّدـح ىلإ عوـــــــــــسي ُتوم هـبـــــــــــشي
 داــعبإ نبالا بــلط نم مغرلا ىلعو ،عقاولا يف ،يواــمـــــــــــسلا
 .ةلزعلاو يِّلختل: روعشلا ةبرجت نم هيفعي ال هنأ الإ ،توملا
 كرتي ال كـلذـك ،ربقلا يف رزاـعلأ عوـــــــــــسي كرتي ال اـملثم ،نكلو
 .ىرخأ ةرم دقفُت نل ةايحب هدّقفتي لب ،نبالا يوامسلا بآلا
 ًادـيدـحت وهف ،توملا رهق ىلع رداـق اـم ءيـــــــــــش كاـنه ناـك اذإ
 ةـطبار يه نبالاو بآلا نيب ةـنئاـكلا ةـطبارلا نإ :هدـحو ّبـحلا
 .اهرسكي نأ توملل ىتح نكمي ال ثيحب ةياغلل ةنومضمو ةيوق
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 لالخ نم ،ا�اذ ةطبارلا هذه يف ةكراشملا ةمعن انحنُم دق نحنو
 .ًاضعب انضعب ّبحو برلا ّبح يف شيعلا

 ناميإلا نوناق
 قلاخ ،ّلكلا ِطباض ٍبآ ،دحاو ٍهلÉِِ نمؤن 
 ٍّبربو .ىرُي ال امو ىرُي ام ِّلك ،ضرألاو ِءامسلا
 نم ِدولوملا ،ديحولا ِهللا ِنبا ،حيسملا َعوسي ٍدحاو
 ،رون نم ٌرون ،هلِإ نم ٌهلِإ .روهدلا ِّلك َلبق بآلا
 ٍواسم ،قولَخم ُريغ ٌدولوم ،ّقح هلِإ نم ّقح ٌهلِإ
 يذلا .ءيش ُّلك ناك هب يذلا :رهوجلا يف ِبآلل
 نم َلَزن ،انِصالخ ِلجَأ نمو ،رشبلا نحن انِلجَأ نم
 َميرم نمو ،سدقلا ِحورلا ِةَّوُقِب َدّسجتو .ءامسلا
 َسطاليب ِدهع ىلع اَّنع َبلُصو .ّسنÒو ،ءارذعلا
 ،ثلاثلا ِمويلا يف َماقو ،ِربُقو َتامو َّملÒ ،ّيطنُبلا
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 نع َسلجو ،ءامسلا ىلا َدِعَصو ،بتكلا يف امك
 َنيدَيل ،ميظع ٍدجَمب يتأيس ًاضياو .بآلا ِنيمي
 .ِهكلُمل َءانف ال يذلا ،تاومالاو َءايحالا
 نم ِقِثَبنُملا :ييْحُملا ِّبرلا ،سدقلا ِحورل#و 
 هل ُدَجسُي نبالاو ِبآلا عم يذلا .نبالاو ِبآلا
 .ءايبنَأل# ِقطاَّنلا :دَّجَُميو
 .ةَّيلوسر ،ةعماج ،ةسَّدقم ،ةدحاو ٍةسينكبو 
 ىَّجرتنو .�اطخلا ةرفغمل ةدحاو ٍةيدومعمب ُفرتعنو
 .نيمآ .يتآلا ِرهدلا يف َةايحلاو ،ىتوملا َةمايق
 تاعُّرضت
 ةايحلا ّبر � انتالص َكيلإ عفرن
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 .ةاـــيحلا اـــنيطعيو سودـــقلا هـــحور برلا اـــنحنمي +
 ،صالخإو ةـــناـــمÄ اـــنتاوذ هـــيلا لـــكن �وعد
 :لقنو انتاجايتحا لك هل مّدقنو
 بر � ةايحلا انحنما -

 .اهرسÄ ةسينكللو انتالئاعل +
 بر � ةايحلا انحنما -
 .اعم اهيف يقتلنو اهيف ملعتن يتلا ناكمإلا يف +
 بر � ةايحلا انحنما -
 .ارطخ انل لكشتو اهيف لمعن يتلا نكامألا يف +
 بر � ةايحلا انحنما -
 اهيف تومنو ملأتنو دلون يتلا نكامألا يف +
 بر � ةايحلا انحنما -
 .نزحلاو فوخلا ةظحل يف +
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 بر � ةايحلا انحنما -
 ملالاو ضرملا ةظحل يف +
 بر � ةايحلا انحنما -
 انتوم ةعاس يف +
 بر � ةايحلا انحنما -
 .انتمايقو انتايح تنأ +
 بر � ةايحلا انحنما -
 نم لــك ةاــيحلا ىلا توملا نم لــقنت يذــلا تــنأ +
 .كتملك ىلا يغصي

 بر � ةايحلا انحنما -
 .ثلاثلا مويلا يف تمق يذلا تنأ +
 بر � ةايحلا انحنما -
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 يف ملالاو ضرملا نوناـعي نيذـلا ّلـك عم نيدـحَّتم +
 :لوقنو يلصن ةعاسلا هذه

 ،ةــحار بــعتلا يف تــنأ ،ريدــقلا يلزالا هــلالا اــهيأ
 اØّوق تاقولخملا ُّدمتـــست كنم :ةوق فعـــضلا يفو
 كتمحر نيرطمتــــــــسم كيلا انئج .اØايحو اهدوجو
 لالخ نم يرـــــــــشبلا انفعـــــــــض كردن لازن ال اننأل
 اــنتاــيح ىلع رطيـــــــــــسي يذــلا ء#ولا اذــهو ضرملا
 ،مØالئاعو ىـــــــــضرملا عيمج كيلا لكن .ةيرـــــــــشبلا
 عيمج دعاس .لقعلاو حورلاو دسجلا ءافش مهحنما
 دـيطوتو ،مهتّمهمب ماـيقلا ىلع اـنعمتجم تاـنبو ءاـنبأ
 نيـــضِّرمملاو ءابطألا ِّوق .مهنيب اميف نماـــضتلا حور
 ةـيماـمالا ةـهجاولا يف نولمعي يذـلا تاـــــــــــضّرمملاو
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 ةـفاـك مّدـقي نَم َّلـك دـعاـــــــــــسو ،ضرملا اذـه ةـبراـحمل
 .ةديج ةقيرطب مهتمهم ءادأل ةيّحصلا ةياعرلا
 ةيرشبلا ةرسألا لكب ،ريخ لك ردصم بر � تنأ
 ملأو ّرـــــــــــش لـك اـّنَع دـِعبأ ،كـتاـكرب ريزغب اـهرمغت ذإ
 .انيكم اخـــــسار �اميإ نييحيـــــسملا لك دِزو ،ضرمو
 ىتح �دِّدــهي لازي ال يذــلا ء#ولا اذــه نم �رِّرح
 ةلوازم ىلا مالـسو ةنينأمط لكب ةدوعلا نم نَّكمتن
 كـمِّظعنو كدـجمنو كـحِّبـــــــــــسنف ،ةـيمويلا اـنلاـمعأ
 كـيلا اـنتيعدأ عفرنو كـب قثن اـنَّنإ .دِّدـجتم بـلقب

 عمو َكــلف ،ةاــيحلا حناــم بآلا هــلإلا تــنأ كَّــنأل
 ،سدقلا حورلا ةدحو يف ،حيسملا عوسي انبر كنبا

 .روهدلا دبا ىلا دجمو ماركا ُّلك
 انلجأل يلص :ىضرملا ءافش ميرم انما �
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 دَقو ،يل َتبَجَتــسا َكَّنَأ ىلع ِتَبَأ � ،َكَل ًاركُــش"
 ُتلُق ِّينِكلو ؛ًادَبَأ ًامِئاد يل ُبيجَتسَت َكَّنَأ ُتمِلَع
 َكَّـنَأ اونِمؤُي يَكِل ،يب ِطيحُملا ِعْمَجلا ِلْـجَأ نِم اذـه
 عوسي اهعفر يتلا ةالصلا يه هذه ."ينَتلَسرَأ َتنَأ
 اtا ،رزاعلا هقيدـص ةماقإ لبق يوامـسلا بآلا ىلا

 نم عبنت ،لــمألاو ءاــجرلاو ةــقثل# ةــئيلم تاــملك
 اـضيأ نحن دحَّتنلف ،نبالاو بآلا نيب ةقيمع ةكرـش
 عمجأ ملاعلا لجأ نم بآلا ىلا ِّلــصنلو ،عوــسي عم
 ....�#أ :نيلئاق
 ناـــــــــــــسنالا يف كدــجم ىَّلجتي ،يلزالا بآلا اــهيأ 
 يف كــتَّبحمو كــفطع ترهظأ دــقل ،ةاــيحل# ءيلملا
 ىلا رُظنا ،رزاعلأ هقيدـــص ىلع عوـــسي كنبا عومد
 لـجأ نم يِّلـــــــــــصتو يكبت يتلا كـتـــــــــــسينك عاـجوأ
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 ةّوقب مهلعجاو ،ةئيطخلا ببـسب اوتام نيذلا اهئانبأ
 يحلا تـنأ ،ةدـيدـجلا ةاـيحلا نولاـني سودـقلا كـحور
 .روهدلا رهد ىلا كلاملا
  بآلا هللا ةَكرب بلط
 لـمأل# نيئيلم اـنلعجا ،اـنتلئاـعل كـتكرب بر � حنما
 ىلع نيرباثم انلعجاو ،دئادـشلا يف �ِّوقو ،ءاجرلاو
 يف نيرئاــــس ،انتوخا تاجايتحال نيعاوو ،ةالــــصلا
  .كرابملا موصلا اذه يف ةبوتلا قيرط
 
 امنيب سدقملا بيلـــصلا ةراـــشإ نيرـــضاحلا نم لك مـــسري
 :ًالئاق ،نيرضاحلا ةكرابمب ةرسالا ُّبر رمتسي

 .دحاولا هلإلا سدقلا حورلاو نبالاو بآلا مس#
 نيمآ
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 ماتخلا ةالص
 ،ةــسيدقلا هللا ةدلاو � ئجتلن ،كتيامح ِرتــس تحت
 نكل ،ِكـيلإ اـنتاـجاـيتحا يف اـنتاـبلط نع يلفغت الف
 ءارذـعلا اـهتّيأ ،ماودـلا ىلع رطاـخملا عيمج نِم اـنيّجن
 .ةكرابملا ةديÜا

 ىهتنا


