
اتروع يف فارخلاو نرفلا ةبوجعأ
The Miracle of the Oven and the Sheep in Awartha

ةداحش بيسح ةمجرت
يكنسله ةعماج

 ن77هاك77لا ن77با )يڤي77ل( ف77طا77ع رب77كألا ن77هاك77لا ا77هاور ،ة77يربع77لا77ب ةّصق77لا هذ77هل ةي77بر77ع ةم77جر77ت يل77ي ا77م ي77ف
 ر777عا777ش ،٢٠٠١-١٩٩٨ رب777كأ ن777ها777ك ،٢٠٠١-١٩١٩( )ساحن777ف ن777ب عشي777بأ( رض777خ ن777ب ي777جا777ن ،رب777كألا
 ما7777قو اهل777777ّجس يذ7777لا )-١٩٤٤( ة7777قد7777ص مي7777ماين7777ب ىل7777ع ةي7777برع7777لا7777ب )ة7777ير7777ماس7777لا ةع7777ير7777شلا7777ب م7777لا7777عو م7777نر7777مو
 راب7777خأ - .ب .أ ة7777ير7777ماس7777لا ة7777يرود7777لا  ي7777ف ةّصق7777لا هذ7777ه تر7777شُن .اهت7777غاي7777صو ة7777يربع7777لا ى7777لإ اهتم7777جرت7777ب
.٥٣-٤٩ .ص ،٢٠١٦ زومت ١ ،١٢٢٠-١٢١٩ نيددعلا ،ةرماسلا
 اه7ّ7نإ :اه77عو77ن ن77م ةد77ير77ف ،بي77بأ ل77ت ي77بون77ج نو77لو77ح ةن77يد77م ي77ف ا7ً7ير77هش ني77تّر77م ردص77ت يت77لا ة77يرود77لا هذ77ه
 يربع77لا ّط77خلا77ب ة77ير77ماس77لا ةي77مارآلا وأ ة77يربع77لا :تا77يد77جبأ ع77برأ وأ طوط77خ ةع77برأ77ب تاغ77ل ع77برأ لمعت77ست
 ّط777خلا يأ ،يرو777شألا/ع7ّ77بر777ملا ّط777خلا777ب ةث777يد777حلا ة777يربع777لا ؛ة777ير777ماس777لا فور777حلا777ب موي777لا فورع777ملا ،م777يدق777لا
 ةي77نا77ملألاو ةيس77نرف77لا لث77م ىر77خأ تاغ77ل ا7ً7ناي77حأ( ة77يزيل77جنإلا ؛ي77برع77لا م77سر77لا77ب ةي77برع77لا ؛ي77لاح77لا يربع77لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو
 ّعزو7ت ،ماظت7نا7ب ردص7ت ت7لاز ا7مو ،١٩٦٩ ماع7لا ر7خاوأ ذن7م رودص7لا ي7ف ة7ير7ماس7لا ة7يرود7لا هذ7ه تأد7ب
 اهي77ف نو77كرت77شم كان77هو ،ير77ما77س ة77ئام77نامث77لا ة77بار77ق ،نو77لو77حو سل77با77ن ي77ف ير77ما77س تي77ب ّل77ك ىل77ع ا7ً7ناّج77م
 ةّي777ح ت777لاز ا777م ،ة777يرود777لا هذ777ه .م777لاع777لا لود ّىت777ش ي777ف ،ة777ير777ماس777لا تا777سارد777لا777ب نيّمت777هملاو نيث777حاب777لا ن777م
  ،)ينس7ح( تف7يو  )ني7مألا( مي7ماين7ب ،نيقيقش7لا ن7يرر7حملا ةر7باث7مو صال7خإ لضف7ب رّوطت7تو ل7ب ال ،قزر7ُت
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك ٢٠ــ١٩٢٢ طابش ٢٢( ةقدص )نوستر( يضار موحرملا يلْجن

 ن77هاك77لا سل77جي .)عشي77بأ ن77ب يڤي77ل( ي77جا77ن ن77ب ف77طا77ع ن77هاك77لاّ يل77ع ا77هاور يت77لا ةّصق77لا هذ77ه ُتل7777ّجس”
 ن7777يذل7777لا فيط7777لأ )ن7777لو7777بز( ضاي7777فو م7777ير7777م اْنيفيض7777م دن7777ع فويض7777لا ة7777فر7777غ ي7777ف ةك7777يرألا ىل7777ع اًي7777خرت7777سم
 ةد777لاو فيط777لأ ةدرو ع777م ةصق777لا َثاد777حأ نيتف777هر777م ني777نذأ777ب تع777با777ت ين7ّ77نأ ام777ك ،قّوشت777ب ةّصقل777ل اعمت777سا
 ،نيعمت77سملا ن77م دود77حملا ددع77لا اذ77ه ىل77عً ةرصتق77م ةصق77لا هذ77ه لع77ج أط77خلا ن77م ه7ّ7نأ ا77ندقت77عا .ن77لو77بز
 .ناصقن وأ ةدايز نودب انه اهرشنن كلذل

اتروع يف ةليمج ماّيأ

 هيل777ع ،رب777كألا ن777هاك777لا نور777هأ ن777ب رازع777لإ رب777ق ةزو777ح ي777ف ان777ل تلص777ح ة777بوج777عأ مكيل777ع ّص777قأ نأ يغبن777ي
 ةنس777لا ي777ف ت777قو لض777فأو .ي777ل ةب777سنلا777ب عت7ُ7ملا ىد777حإ ي777ه ،ناك777ملا اذ777ه ةرا777يز .ا777ترو777ع ب777ناج777ب ،مال777سلا
 ىل77ع اًيش77م ،سل77با77ن ن77م جور77خلل تا77عوم77جم ٍتا77عوم77جم عّم77جتن ّان77ك .فيص77لا لص77ف ي77ف و77ه ،ةرا77يزل77ل



.هللا تيب ،ميزيرج لبج ةلابُق ةعقاولا ةيرقلا ىلإ نيهّجوتم ،ّباودلا روهظ ىلع وأ مادقألا
 دّدر777ن ّان777ك ثي777ح ،ةمُطب777لا ةر777جش تح777ت ،ربق777لا ةزوح777ب ا777هانيض777ق يت777لا كل777ت ت777نا777ك ،ةنس777لا ما7ّ77يأ لم777جأ
.مالسلا هيلع رازعلإ نهاكلا ىركذ حدم يف َديشانألاو ِتاولصلا

 ان7بأدو ىت7ف  تن7ك ،ي7ضا7ملا نرق7لا تاني7ثال7ث ي7ف ،َنآلا ّير7ظا7ن ما7مأ ير7جت ثاد7حألا ّنأ7كو ر7كذأ ت7لز ا7م
 ن7777ب حيلصت7777م( قح7777سإ ن7777ب رض7777خ ن7777ب قي7777فو7777ت رب7777كألا ن7777هاك7777لا يّم7777ع ة7777سا7777ئر7777ب ناك7777ملا ك7777لذ ةرا7777يز ىل7777ع
 يّم7777ع رظن7777م ر77777ّكذ7777تأ ا7777مدن7777ع لاعف7777نالا ي7777نرمغ7777ي .)ةر7777هاط7777لا ه7777حور ىل7777ع هللا لل7777ظ( هللا هم7777حر ،)ساحن7777ف
 كّر7حي ،هللا ة7فاخم7ب معف7م ،بيه7م رظن7م ه7ّنإ ،ربق7لا د7ها7ش ب7ناج7ب ة7حاس7لا رد7ص ي7ف س7لا7ج و7هو ،قي7فو7ت
 ك777لذ عورأ ا777م .س777يّد777ق ةيصخ777ش هيل777ع يفض7ُ77ت ءاضيب777لا ةريبك777لا هتيح777لو ،دي777شا777نألا تو777ص ىل777ع ه777سأر
.رظنملا

 ّان777ك ،فار77777ِخلا ضع777بو ي777فاك777لا داز777لا انع777مو ،ناك777ملا ك777لذ ي777ف ما7ّ77يألا ضع777ب يضق777ن ّان777ك ما7ّ77يألا كل777ت ي777ف
 ،مزال7لا ن7م رث7كأ ة7مّدق7ملا ُتل7طأ .كان7ه ا7ها7نرف7ح يت7لا ةريثك7لا نار7فألا ي7ف م7حللا يوش7نو مو7ي ّل7ك ر7حنن
 .موي77لا ان77يد77ل اّم77م ةرا77ثإ رث77كأ نا77ك ،كاذ77نآ نا77ك ا77م ّنأ ،ح77ضاو77لا ن77م .ةّصق77لا ة77ياد77ب ى77لإ دع77ب ل77صأ م77لو
 اهع77م ذ77خأ77ت ت77نا77ك اذإ .رازع77لإ رب77كألا ن77هاك77لا ىر77كذ ءاي77حإل ه77777ّجوت77ت ،تا77عوم77جم ى77لإ ّمض77نأ ا77نأ ،موي77لا
 اهم7حل ّي7شو فار7خلا ر7حن نود7ب ناك7ملا ي7ف ثوكمل7ل ىنع7م ال ذإ ،قرع7لا7ب طق7ف دّوزت7لا يفك7ي ال7ف ،داز7لا
 .نارفألا يف
 ك7لذ7ل .ا7ترو7ع ى7لإ ب7هذ7ي الو ،هتي7ب ي7ف ىقب7يو هسف7ن مرتح7ي نأ ،ا7ًّيوش7م اًم7حل هع7م بل7جي ن7مل لض7فألا ن7م
 دي7777ع ي7777ف لاح7777لا ي7777ه ام7777ك ،ءاوشل7777ل فور7777خلا م7777حل اهع7777م رضح7ُ777ت تا7777عوم7777جمل مامض7777نال7777ل ّدعت7777سم ي7ّ777نإ
 .نيرخآلا لثم فيلاكتلا ديدست يف مهاسأس يّننأ لوقلا ةلفان نمو ،حسفلا

؟كانه نكي مل نم

 مي7يا7ح ّنأل ،طبض7لا7ب ماع7لا ر7كذأ ،١٩٥٢ ما7ع ك7لذ نا7ك .مك7ل يورأ نأ يّدو7ب ،تارا7يز7لا هذ7ه ىد7حإ ن7ع
 يڤس7ت ن7ب قح7سإ ديس7لا ريبك7لا انُق7يد7ص هدع7ب بُخت7ناو ي7فو7ت ،لّوألا لي7ئار7سإ ة7لود سي7ئر ،نامست7يا7ڤ
 ى77لإ با77هذل77ل ةأر77ماو اًل77جر نور77شع عّم77جت .ي77ناث77لا سي77ئر77لا نوكي77ل )ير77ماس77لا ظفل77لا ي77ف ،ي77با77ص ن77ب(
.اتروع
 ةنس77ب ك77لذ لب77ق ه7ّ7نأل ،نا77ك ا77م )ة77قد77ص مي77ماين77ب نوص77تر( ة77قد77ص ني77مألا ن77ب ي77ضار ؟كان77ه نك77ي م77ل ن77م
  رب777كألا ن777هاك777لا د777لاو انع777م نا777ك .ي777برا777قأو ي777ئا777قد777صأ عيم777ج رض777ح .بي777بأ ل777ت ى777لإ سل777با777ن ن777م لقت777نا
 مي7هار7بإ ن7ب )ساحن7ف( رض7خ يّم7ع ءان7بأ ،هرم7ع ي7ف هللا ّد7مأ )ق7يد7ص( لدا7ع يقيق7شو )عشي7بأ( ي7جا7ن
 ميل777س ن777ب دبع777لا ،يوال777لا )هد777سح بأ( نسح777لا ي777بأ ن777ب ف777سو777ي ،)ةي777با777ط ن777ب ت777ير777ب( لاز777غ ن777ب د777ها777عو
 و777بأ ن777هاك777لا ،فيط777لأ )ما777هار777بأ ن777ب لي777ئوم777ش( مي777هار777بإ ن777ب لي777عام777سإ ،فيط777لا )مو777لا777ش ن777ب ا777يد777بو777ع(



 ضاّي7ف ن7ب مي7هار7بإ ،فيط7لأ مي7هار7بإ ن7ب )نوص7تر( ي7ضار ،هللا هم7حر بوقع7ي ن7ب )هد7سح بأ( نسح7لا
.نورخآ كانهو ،هللا مهمحر ،)ڤيحرم رفص نب حيلصتم( يجرفملا حابص نب قيفوت ،فيطلأ )نلوبز(
 ن777ب قي777فو777ت تن777ب ةيم777سو ،دع777ب ا777م ي777ف يت777جوز تحب777صأ يت777لا ةيني777ع ر777كذأ اننق777فار ي777تاول777لا ءاسن777لا ن777م
.هللا اهمحر )عشوهي حيلصتم تنب هحمس( عشوي

 .اهسف7ن ة7يرق7لا ي7ف ةدو7جو7م عيبل7ل ا7ًفار7خ ّنأ7ب انمل7ع .ه7كاوف7لاو تاوارضخ7لا ضع7بو ي7ناوألا انع7م ا7نذ7خأ
 ناك7ملا ان7لو7صو دن7ع .ة7عر7سب ا7تروع7ل سل7با7ن ن7م تارت7مولي7ك ةعب7س ة7فاس7م انعط7ق ان7ّنأ الإ ،في7ك يردأ ال
 بر777سملا ى777لإ ا777نوح777ن اوؤا777ج ة777يرق777لا ناّك777س ضع777ب .ا777نرظتن777ي نا777ك هّل777ك لمع777لا ّنأل ،بع777ت يأ777ب رعش777ن م777ل
.هينرقب اًمخض اًشبك ّرجي ناك ،مسجلا مخضو ةماقلا ليوط ،مهنم دحاو .ربقلا ةزوح ىلإ يدؤملا
؟مكب :تلقو شبكلا ىلإ ُترشأ
.يورقلا لاق ،ريناند رشع نم ّلقأ شم ،شبكلا اداه ،حيلم شبك ،يبنلا ةايحو
.تلأس ،لماك عيطق يرتشب ريناند رشعب ،ريناند رشع ينعي فيكو
.لاع توصب حالفلا لاق ،لقأ شم ،يبنلا ةايحو
 ها7ّيإ مكعيب7ب سّدق7ملا ر7يزُع7لا نا7ش ن7م :لا7قو ة7ياهن7لا ي7ف ل7جر7لا ي7ضر نأ ى7لإ د7يد7ش ءاط7عو ذ7خأ نا7ك
 ءان77بأ بجع7ُ7ي شبك77لا دع77ي م77ل ،ةأج77ف .شبك77لا ا77نذ77خأو ري77نا77ند ةسم77خ ه77ل انع77فدو اني77ضر !ري77نا77ند سم77خب
 لك7ل ة7يافك7لا هي7ف ام7ب اًدي7جو اًريب7ك سي7ل هنك7لو اًّق7ح ّدي7جو ريب7ك شبك7لا :د7ها7ع لا7ق .د7ها7عو رض7خ يّم7ع
 ال ة77يرق77لا ل77ك ي77ف ،َر77خآ شب77ك ىل77ع مك77ل لُص77حأ ن77يأ ن77م .هرت77شن م77ل و77ل لض77فألا ن77م نا77ك ،ن77ير77ضاح77لا
 لا777ق ،اني777لإ دوقن777لاو ه777ل فور777خلا ِد77777ِعأ ،فور777خ م777حل نود777ب نكي777ل !مه777ب ُت777خر777ص ؟شبك777لا اذ777ه الإ د777جو777ي
.رضخ

 م77حل لوان77ت نود77ب ،رازع77لإ ن77هاك77لا ا77نّدي77س رب77ق ى77لإ ،ا77ترو77ع ى77لإ ءيج77ملا ا77م ،مه77لاو77قأ لوب777َق عطت77سأ م77ل
 ىل7777ع مزع7777لا تدق7777ع !ليحت7777سم ادا7777ه ،ريصت7777ب ن7777يو ؟)رونت7777لا( نرف7777لا ن7777م هّوت7777ل جرا7777خ ،يوش7777م فور7777خ
 ّن77ه ا77ه :نيل77ئا77ق ك77لذ ن77ع ي77ناينث77ي نأ د77ها77عو رض77خ لوا77ح .ر77خآ فور77خ راض77حإل سل77با77ن ى77لإ با77هذ77لا
 تيب777لا ي777ف اهل777كآ ،ةرد777جم .ن777يدو777جو777ملا لك777ل ]سد777عو زرأ[ ةرد777جملا ريضح777ت نهن777م بلط777ن ،انع777م ءاسن777لا
 دع7ب دو7عأ7سو ان7ه اوف7ق :اًل7ئا7ق ت7فدرأو مه7ب ت7خر7ص ؟ا7نا7ش ن7م ا7تروع7ل نوه7ل يجي7ن نا7ك ىوس7ب ،اض7يأ
 ةزو7ح وح7ن ا7هَري7س ُة7عوم7جملا ِتع7با7ت ،لف7سأ ى7لإ ىل7عأ ن7م مه7سوؤر7ب ي7ل اوّز7ه .فور7خب سل7با7ن ن7م ليل7ق
 .ريصق تقو دعب سلبان تلصوف ،ةريبك ةّوقب تّعتمت .اوْدع سلبان ىلإ اًدئاع تلفق انأو ،ربقلا

 سلبان نم فورخ

 ي77لاو77ح ،اريغ77ص هم77جح نا77ك .ح77بذ77لا ى77لإ ه77سأر77ب ا7ً7فور77خ ّر77777ُجي ا7ً7ّيور77ق ي77ما77مأ ت77يأر ،ة77فد77ص ن77م اه77ل ا77ي
 ت7سسد ؛ل7يو7ط ت7قو7ل ةل7صافمل7ل ة7صر7ف ي7ل ر7ّفوت7ت م7ل .ا7ترو7ع ي7ف هان7يرت7شا يذ7لا فور7خلا م7جح فص7ن



.ةيرقلا ىلإ ،ةنيدملا جراخ ىلإ يديب فورخلا تلمح ،هب بلاط يذلا ريناندلا ةسمخ غلبم عئابلا ديب
 ءانغ77لا تو77ص .موي77لا ك77لذ ي77ف اهتعط77ق يت77لا ،ةل77يوط77لا ة77فاس77ملا م77غر بع77ت ّيأ77ب رع77شأ م77لو ،ا77ترو77ع تل77صو
 نأ لد77بو ديع77ب ن77م د77ها77عو رض77خ ي77نآر .ناك77ملا وح77ن فور77خلا ترر77ج ،ربق77لا ةزو77ح ن77م قلطن77ي ةالص77لاو
 امه7ّنأ7ب اًّد7ج لا7ع توص7ب اًمل7ع يت7طا7حإ7ب ا7عرا7س ،ي7ناث7لا فور7خلا بل7ج ةّقش7م تّدبك7ت ين7ّنأل ي7ناعّجش7ُي
 امهت77عدوأو هان77يرت77شا يذ77لا ريبك77لا فور77خلا ك77لذ اًي77نا77ثو ،ت777ّلو مهتيه77ش ،موي77لا فور77خ م77حلب ناب77غر77ي ال
 .نيأ ىلإ نوفرعي الو ،بره دق هيلع ةظفاحملل هايإ

 ًاليل777ق تي777خرأ ءان777ثألا كل777ت ي777فو ،امهبي777نأ777ت ي777ف تذ777خأو نز777حب ّيد777ي تقف777ص ؟ر777مألا اذ777ه لث777م متعم777سأ
 ام77بو .اض77يأ و77ه ا7ً7برا77ه ى77ّلوو ة77صرف77لا كل77ت فور77خلا ز77هتنا .يع77م يذ77لا فور77خلا ي77نرق77ب طو77بر77ملا لبح77لا
 نا7عر7سو تاريجش7لا ني7ب براه7لا فور7خلا تدرا7ط ،ي7ل ةب7سنلا7ب اًدي7هز اًغلب7م نك7ت م7ل ري7نا7ند ةر7شع نأ
 .امهانيرتشا نيذللا يناثلاو لّوألا فورخلا ،نيبراه نيفورخ ةأجف يمامأ تيأر ام
 ال777صوو ا777عر777سأ ،ربق777لا ةقطن777م امهيت777هجو ّنأ ي777ل نّيب777ت ةّر77777ِغ ني777ح ىل777عو ،امهفل777خ ا777نأو نا777فور777خلا بر777ه
 .ربقلا ةزوح ةباوب نم الخدو كانه
 ةزو777ح ى777لإ تّر777ف ا777مل الإو ر777حنلا نا777فر777خلا ىل777ع بت7777ُك :ال777ئا777ق فا777ضأو د777ها777ع لا777ق ،ءامس777لا ن777م ة777يآ اه7ّ77نإ
.ربقلا

ةبيجعلا نرف

 ّنأ7كو مهي7ف ة7يويح7لا ت7ّبدو ،ن7ير7ضاح7لا ل7ك لب7ق ن7م ةق7فاو7ملا تا7فات7ه تعم7سو ،اًق7فاو7م ه7سأر ّز7ه رض7خ
 م77حل اهي77ف ماعط77لا ةح77ئال نأ مه77عامس77ب اوّر77س ،ةرد77جملا اولب77ق د77ق ن77يذ77لا ك77ئالوأ .مهي77ف ّخ77ض اًد77يد77ج ا777ًمد
 كان777ه ت777نا777ك .ّيشل777ل هداد777عإو هفيظنت777ل نر777ف ن777ع ناثحب777ي ف777سو777يو رض777خ حار .اض777يأ يوش777م فور777خ
 ّيش7777لا دع7777ب اليل7777ق اه7777تا7777هّو7777ف انمم7777طو ،ةق7777باس7777لا ان7777تارا7777يز لال7777خ ي7777ف ا7777ها7777نرف7777ح يت7777لا نار7777فألا ضع7777ب
 ةر7جش ب7ناج7ب نر7ف ان7ه ،ناب7هاذ امت7نأ ن7يأ ى7لإ :ةأج7ف ف7سو7ي حا7ص .ىر7خأ ةرا7يز ي7ف اه7مادخت7سال
.ةمطبلا
 ا7نأو :ف7سو7ي فدرأو ،ّط7ق نر7ف كان7ه رفح7ُي م7ل ،هي7لإ ض7كرأ ا7نأو ُتح7ص ؟ةمطب7لا ب7ناج7ب نر7ف ،اذ7ه ا7م
 ضرألا ي7ف ا7ًنر7ف ةمطب7لا ن7م رات7مأ ةعض7ب دع7ب ىل7ع ان7يأرو ناك7ملا ى7لإ ان7مّدق7ت !اض7يأ اذ7ه ن7م برغت7سم
 ّي7ش و7عد7ت اه7نأ7كو ّدي7ج لكش7ب ةب7تر7م ه7تراج7ح .ىصح7لاو بارت7لاو تاريجش7لاو بط7حلا ن7م اّد7ج افيظ7ن
 .ابيرقت نيرتم قمعب ،ريبك نرف ،فارخلا محل
 هلع7ف يذ7لا اذ7ه ا7م :ر7خآلا ى7لإ رظ7ن د7حاو ّل7ك .ن7ير7ضاح7لا ّل7ك هو7جو ىل7ع تمس7ترا بارغت7سالا تارظ7ن
 .ّطق ناكملا اذه يف نرف ّيأ نيرضاحلا نم رخآ دحاو ّيأ الو وه ال ري مل هّنأ فسوي مسقأ ؟انل هللا

بطحلاو رانلا يه اه



 ناك777ملا جرا777خ عيم777جلا جر777خ .ا777نرظتن777ي نا777ك ريث777ك لمع777ف بارغت777سالاو ةش777هد777لا ن777م د777يز777مل ت777قو نك777ي م777ل
 كان7ه ،ةي7قر7شلا ة7يواز7لا وح7ن رظنل7ل ع7فاد7ب ت7سسحأً ةأج7فو .نرف7لا نيخست7ل تاريجش7لاو بط7حلا عم7جل
 يد7لو )و7مول7ش( ة7مال7سو مي7هار7بإ ءار7ش ىل7ع ةداه7ش ي7هو ر7جحلا ىل7ع شوقن7لا تح7ت ن7م بار7حملا ي7ف
 نرق77لا ر77خاوأ ي77ف ت77نا77ك ام77ك ا77هادا77عأو ربق77لا ةزو77ح ام777ّمر ن77يذل77لا[ְֶ يف77ند77لا ]فيط77ل نا77جر77م ن77ب[ بوقع77ي
.ىرخألا قوف ةدحاولا ةريبك تالس ثالث تعضو ]رشع عساتلا

 ي7فو  ة7عوطق7م ر7جشلا عوذ7ج ن7م اًريب7ك اًدد7ع ةد7حاو7لا ةل7سلا ي7ف ا7ًبرغت7سم تد7جوو كان7ه ى7لإ ت7مّدق7ت
 اوري77ل او77تأي77ل ن77يدو77جو77ملا ّل77ك ت77يدا77نو ا7777ًحر77ف حي77صأ تأد77ب .ةس77با77ي ناص77غأو بن77ع قرو ني77ير77خألا نيتل77سلا
 .ةديعصلل بطحلاو رانلا يه اه ،ةشهدلاو بّجعتلا مقافت .مهنيعأ ّمأب

 ةي7فا7ك ت7نا7ك ،تال7سلا ي7ف يت7لا ناص7غألاو عورف7لاو بط7حلا ن7م ا7ند7جو ا7م ّنأ7ب مكيل7ع ّص7قأ نأ ّيل7عأ
 ن777م ّانكم777ت ان7ّ77نأ ،مك777ل تل777ق ا777م اذإ نو777برغت777ست ل777ه ؟ادي777ج م777حللاّ يش777ل ةي777فا777ك ة777جرد777ل نرف777لا نيخست777ل
 ة777يد777يد777حلا خاي777سألا ي777ف م777حللا عط777ق ّك777ش ،ّيشل777ل َم777حللا ه777قا777فرو رض777خ ريضح777ت لب777ق نرف777لا نيخس777ت
 ريص77ق ت77قو دع77ب اًّدي77ج يو77ش د77ق م77حللا نأ77ب مك77غال77بإل ة77جا77ح كان77ه ل77ه ؟انع77م ا77هانبل77ج يت77لا ةريغص77لا
؟حسفلا نابرق قاذمك هقاذم ناكو

 م7777حللا ّقحت7777ست ةب7777جو ت7777نا7777كو ،ند7777ع ّةن7777ج معط7777ب ةرد7777جم ان7777ل نوه7777طو ،اًض7777يأ ٍتاد7777ها7777ج ءاسن7777لا ِتلِم7777ع
 ا7777ند7777شنأ ،ضي7777بألا ير7777ماس7777لا قرع7777لا راخب7777ب ةعب7777شم ةر7777جنحبو ،نآل7777م نطب7777لاو اذك7777هو .اّدي7777ج يوش7777ملا
:رازعلإ ربكألا نهاكلا حيدم ٍلاع توصب
رازعلإ انّديس اي
انعم تنأ اه كاضرب
جاتلا يدترم لضفب
انعّيضت ال كلضف نم

 .ان77هو77جو ىل77ع ٌةمس77تر77م ا77هانش77يا77ع يت77لا ب77ئاجع77لا را77ثآو سل77با77ن ى77لإ انع77جر ي77لات77لا موي77لا حاب77ص ي77ف
 رازع7لإ ةمظع7ل ح7يد7ملاو حيب7ستلا ةدا7يز ي7ف تّبب7ست ،ني7كرت7شملا ن7م ةف7ئاط7لا ءان7بأ اهعم7س ،ةل7ثام7م ةّص7ق
 .مالسلا هيلع

 ا7ي .ةر7هاط7لا ه7حور ىل7عو هيل7ع مال7سلا ،رازع7لإ رب7كألا ن7هاك7لا رب7ق ةزو7ح ي7ف ان7ل ثد7ح ا7م اًد7بأ ىس7نأ ن7ل
“.نيلماكلا نيقيّدصلاو ءايبنألا عم ،ندع ّةنج يف ،ماّيألا ةبقاع يف هب يقتلن انلعجي هللا تيل


