
ةلاضسرلا ــــــــــــــــــــ
( 9: 1-7يناع)
َلوألا َدهعلا نإا ُةوخإا إي

ُسضئارــف ًإــسضيأا هـــل تنإـــك
*يإعلا ُسسدُقلاو ِةدإـبـعـلا

ُلوألا ُنـِكـسسا َبـِسصـُن ُهــنأل
تنإكو ُسسدُقلا هل ُلإقُي يذلا

زبخو  ُةدئإاو ُةَرإنا ِهيف
َءارو نإـــكو *ِةـــمدقــــتــــلا
ُنـِكــسسا إــثــلا ِبإــجا
ُسسدـــُق هـــل ُلإـــقــــي يذــــلا
ُدـَقوـتــسسم ِهــيــفو *ِسسادقألا
ُتوبإتو ِبهذلا نم ِروخبلا
نم ِبهذلإب ىسشغا ِدهعلا

َنم نا ُطسسٍق ِهيف ٍةهج لك
يتـلا َنورـه إـسصعو ِبهذـلا
نمو *دهعلا إحوَلو ْتَخرفأا

ِدا إــــبورإــــك هــــِقوـــــف
إنه سسيلو .َءإطِغلا ِنلظا

كلذ  ِمـــكـــلا ُمإــــقــــَم
كلذ نإك ُثيـحو *ًـيـسصفـت
نولخدي ُةنهكلإف اذكه ًأإيهُم
ٍح لك ِلوألا ِنِكسسا إا

إـمأاو *َةـمدِا َنوـمـمـتـُيــف
ُسسيئر هُلخدي إمنإإـف إـثـلا
ِةنسسلا  ًةرم ُهَدحو ِةنهكلا
هسسفن نع هبرقي ٍمد ب سسيل
.ِبعسشلا ِتلإهج نعو

قحضسإاو ميهاربإا هلإا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بوقعيو ــــــــــــــــ

هنيع هللإب هذيمتو حيسسا رّسشب
و ،دوهيلا مهورسصإعم هب نمآا يذلا
لـيدبــت يـناعــلا نــم اوــبــلــطــي
إمّلك ،اونإكو .هللإب مهنإإا

دهعلا هلإا ةقيقح نونلعي ،مهوبطإخ
هــــــلإا> دقــــــلا
قــحـسساو ميهاربإا

 .<بوقعيو
تثرو دقــل

لكسشب  ةيحيسسا
لإـــكـــسشألا نـــم
نع هلـلا موـهـفـم
إمف .دقلا دهعلا

مـــــــــهأا يـــــــــه
يتلا سصئإـسصا
دهـعـلا إـهـفـسشكـي
 ؟هللا نع دقلا

توهل عبطي يذلا لّوألا أادبا
.هلل قلطا يمإسستلا وه دقلا دهعلا
لو ،نوـكـلا هدوـجو  قـبـسسي هـلــلا

نك دوجوم نئإك ّيأا عم هتإهإ
 إــعــلا. ىـّطـخـتـي هــلــلا دوــجو

 .إعلا ةخ قلطإب
اذه سسّدقا بإتـكـلا موـهـفـم

ركفلا  ةـهوـلألا موـهـفـم فـلإـخـي
كلذـكو ،دقـلا إـنوـيـلا يـفـسسلـفـلا
إم دب بوعسش ىدل ةينيدلا ميهإفا
نوـكـلا تـعـُي ثيـح ،نـيرـهـنـلا ب
(somsoC(مإكـتـم إـًمإـظـنً إًمئإق
يتلا ةـلـمإـكـلا هـسسيـماوـن هـل ،هـتاذـب
اذـه نـم ءزـج مـه ةـهـلآلاو ،هـمـّمـتـت

إا ةبسسنلإب نوكلا نإإف كلذل .نوكلا
يذلا سسإسسألا وه ءإمدقلا ينإنويلا

نم ،ةهولألا نإـسسنإلا فدإـسصي هـيـلـع
نوكلا ةدحوب ةكسسما ةّوقلا يه ثيح
.هرارمتسساو هلإمجو همغإنتو

ينإنويلا إا ةبسسنلإب <هللا دوجو>
إـم اذـهو ،<نوـكـلا دوـجو>ـب قـّلـعـتــم
إمك ،هللإف .سسّدقا بإـتـكـلا هـسضفرـي
لبـق دوـجوـم ،دقـلا دهـعـلا إـنـمـّلـعـي

،إعلا نـيوـكـت
موــــهـــــفـــمو
،اذــه ةــهوــلألا
بإتكـلا بسسحـب
لسصّتي ،سسّدقا
قـلـخ ةرــكــفــب
نـــم> إـــعـــلا
يأا <دوـجوــلا

ّنأل ،مدعـلا نـم
وـه هدحو هـلــلا
وه ،<دوجوا>
<نــــــئإــــــكلا>

 .(85 :8 وي ،41 :3 رخ)
إمنيب ،إيلزأا وأا إيدبأا دجوي ل نوكلا

ل ةركفلا هذهو .لزألا ذنم دوجوم هللا
وأا يقيرغإلا قطنا إهلبقي نأا ردقي
بإتكلا إا ةبسسنلإب إّمأا .هب نورّثأإتا
مهألا رمألا .فلـتـخـي رـمألإـف سسّدقا

 ا زييمتلا وه بإتكلاب قلط هللا
 فلت يوتسسم ب ،ةقيلاو
قول وه إم ب زييمتلا يأا ،دوجولا

.قولا غ وه إمو
نأا وه دقلا دهعلا  إثلا أادبا

ع هسسفن نـلـعـي يذـلا هـلإلا وـه هـلـلا
ل هللا .إهيف هلّخدتو خيرإتلا ةسسم
،ةدقـلا ةـفـسسلـفـلا  إـمــك ،فرــعــُي

53/٤١٠٢ ددعلا

بآا13 دحألا

هلإلا ةدلاو رانز عضضو راكذت

ةضسادقلا ةقئافلا

ثلاثلا نحللا

لوألا رَحَضسلا ليإا



.ةّرح ةّيـسصخـسش ةـقـع إا نإـسسنإلا
يكل مهيـف قـطـنـيو ءإـيـبـنألا مـّلـكـي
ّلك ةإي اًدهعو إًفدهو ىنعم يطعي
.هب ّسصتخي نم

وه إسصخسش يخيرإت رخآا رسصنع
لخ نم رهظي بإتكلا  هلإلا نأا

.نإسسنإلا لبق نم إهظفحو هإيإسصو
إيإسصولا لخ نم هسسفن رهظُي هللا

جرـخأا يذـلا ،<نـئإـكـلا> .إـهـظـفـحو
،رسصم  ةّيدوبعلا سضرأا نم هبعسش
 .هقيبطت همزلُيو إًسسومإن هل عسضي

هللإب نإإلا نأا رمألا ةسصخ
 دقــلا دهــعــلا، نـم ىــّتأإــتــي ل

بيـترـتو نوـكـلا رـسصإـنـع ءارـقـتـسسا
.خيرإتلا ءارقتسسا نـم لـب ةـعـيـبـطـلا

بدتــلا خــيرإــت ع ،نإــك هــلـــلاو
إا هيرإتو هبعسش وعدي ،يهلإلا

هذه ةيبلت إّمأا .هعم ةّيسصخسش ةقع
هتعـيرـسشو هـلـلا ةـعإـط ع ،ةوـعدلا

عم ءإقللا إا يّدؤوت تنإكف ،هدهعو
هيرإت يا هلإلا روهظ إا ،هللا

:33 رخ ،03 :23 كت) هل مهتنيإعمو
زم ،21 -11 :91 لم1 ،02و11
71: 51...).

بورغلا ةضص ــــــــــــــــــــــــــــ
ندوضصيإلا) ةغضصلا ةرودلا  + ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:(غضصلا ــــــــــــــــــ

يدئإقعلا ديسشنلا ليـترـت ءإـنـثأا
إتـفرد حـتـفـُت هـلإلا ةدلاوـب سصتا
حإتفنإل ًازمر)ديدجنميكولابإبلا
نبا دسسجتب ديدج نم توكلا باوبأا
جإيسس مدُه دقل  .(ءارذعلا نم هللا
رـسشبـلاو هـلـلا ب طـسسوـتا ةوادعـلا
نـم دعي و ،رم ءارذعلا ةطسساوب

 .سضرألاو توكلا ب لسصفي زجإح
غسص حإيز  نهإكلا جرخي مث

حيسسا ءي لث ةغسص ةرود وأا
نأل ،توكلا إا إنتدوعو إعلا إا
إا إـنديــعــي يــكــل دسس حــيــسسا
حإـيزـلا اذـه  .دوـقـفا توـكــلا
سسادقألا سسدق إا نهإكلا عم لخدن

ليإلا ـــــــــــــــــ
(62-61 :91 ىتم)

 إا إند نإمزلا كلذ
ًئإق هل إثجو بإسش َعوسسي
اذإم ُحلإسصلا ُمـلـعا إـهـيأا
َنوكتل ِحـسصلا نـِم ُلـمـعأا

 ايدبألا ُةإـيلإـقـف *ةـ
ًإإـسص وــعدت اذإ ُهــل
وهو ٌدحاو لإا ٌحلإسص إمو
نأا ُديرت َتنك ْنإا ْنِكلو .هللا
ِظــَفــْحإــف َةإــيا َلـــُخدت
َةـيأا هـل لإـقـف *إـيإـسصوــلا

ل ُعوــسسي لإــق .إـــيإـــسصو
ل ،ْقِرسست ل ،ِنزت ل ،ْلُتقت
كإبأا ْمِركأا *روزلإـب ْدـَهـسشت
كــَبــيرــق ْبــِبـــحأا ،كـــمأاو
:بإسشلا ُهـل لإـق *كـِسسفـنـك
ذـنـم ُهـُتـظـِفـح دق اذـه لـك
سصُقْنـَي اذإـمـف يـئإـبـسص ينُ
ْنإا ُعوــسسي ُهــل لإــق *ُدعـــب
ًمإك َنوكت ْنأا ديرت َتنك
كل ٍءيسش لك ْعِبو ْبَهْذإف
َنوكيف ِكإسسمـلـل ِهـِطـْعأاو
َلإعتو ِءإمسسلا  ٌزنك كل
بإسشلا َعمسس إملف *ينعبتا

ًإنيزـح ىـسضم َمـكـلا اذـه
*ٍثـك ٍلإـم اذ نإــك هــنأل
:هِذـيـمـتـل ُعوـسسي َلإــقــف
ُرُسسعي ُهنإا مكل ُلوقأا قا

ِتوكلم ُلوخد ينَغلا ىلع
ُلوـقأا ًإــسضيأاو *تاوــمــسسلا
نـم ِلـَمَا َرورـم نإا مـكــل
نـم ُلـهـْسسأل ِةرــبإلا ِبــْقــَث
َتوــكــلــم يــنـــغ ِلوـــخد
َعـمـسس إـمــلــف *تاوــمــسسلا
اولإقو ادج اوتهُب ُهُذيمت

لإماو ةعيبطلا  لّمأإتلا ةطسساوب
.خيرإتلا  لعفي هد لب ،بسسحف
لخاد دوجوم هللا ّنأا ينعي ل اذه
.نوكلا قلإخ وه هللا ّنأا لب ،نوكلا

ىلع ةرسضإح ىقبت هللا يمإسست ةركف
هّنأإـب ةـعـيـبـطـلا ةدإـهـسش نـم مـغرـلا
.قلإا

يموهف سسّدقا بإتكلا ةبرإقم
ةّيخيرإت ةـبرإـقـم يـه قـلاو هـلـلا

إمك <ةّيجولومزوك> ةّيـنوـك تسسيـلو
 إـنوـيـلا رـكـفــلا. إا ةـبـسسنـلإـب

لإمج لـّمأإـت ،ةـّيـنإـنوـيـلا ةـفـسسلـفـلا
.هتاذ  هللا مهفن إنلعجي ةعيبطلا
نإإف ،يبإتكلا ركفلا إا ةبسسنلإب إّمأا
سسيـلو ،عـنإـسص هـل لـمـع وـه نوـكـلا

إهنيناوق إهلو إهتاذب ةمئإق ةعيبط
 .إهسسيماونو

ثيح نم نوكلا هَجاوُي ،إتلإب
وـه ثيـح نـم سسيـلو ةـقــيــلــخ وــه
خـيرإـت وـه ثيـح نـم يأا ،<نــئإــك>
نم هبعسش جرخُي هللا .هيف هللا لعفي
همعطُي ،رفقلا  همإمأا سسي ،رسصم
راوـسسأا طـقـسسـُي ،ءارــحــسصلا  إــنــم
نوتأا  ةثثلا ةيتفلا دقتفي ،إحيرأا
دادعـتــل إــنــهــه لإ لو ...لــبإــب
سسدقا بإتكلا  ةثكلا عسضاوا
ةسسم  إهـيـف هـلـلا لـّخدتـي يـتـلا
.هبعسش خيرإت

هإّيإا إنمّلعي يذلا ثلإثلا رمألا
نَلعَتسسُي هللا نأا وه سسّدقا بإتكلا

 هللا .يسصخسش هلإا وه ثيح نم
هيمإسست نم جرخي هلإا دقلا دهعلا
تإقع  لُخْدـَيو رـسشبـلـل رـَهـظـَيـل
ميهاربإا هـلإا> وـه .مـهـعـم ةـّيـسصخـسش
دّر سسيل هنإا .<بوـقـعـيو قـحـسسإاو
هـلإا لـب ،ةــّيــسصخــسش ل إــيــلــع ةّوــق
.سصإخسشأإب ّسصتخيو ،يسصخسش

لب ،هللا ةعيبط ىلع إنه مّلكتن ل
اًدرف سسيل وهف .هتإقع  هللا ىلع
.ةقع  سصخسش لب ،ًلزعنم

سسّدقا بإتكلا  هنع فرَعُي هللا
ةّيسصخسش ةقع  نـلـعـتـسسـُي ٍهـلإإـك
وـعدي وـهو .لزـعـنــم درــفــك سسيــلو



*َسصُلخي نأا ًاذإا ُعيطتسسي نَم
لإقو مـهـيـلإا ُعوـسسي َرـظـنـف
ـف ِسسإـنـلا دنـع إـمأا مــهــل
ِهللا دنع إمأاو اذه ُعإطتسسُي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .ٌعإطتسسُم ٍءيسش لكف

لمأات ـــــــــــــــــــ
ّنأا دقتعي بإسشلا نإك

ىرـخأا إــيإـــسصو كلإـــنـــه
سسوـمإـنـلا إـيإـسصو جرإــخ
هحـن نأا إـهـتـعإـطـتـسسإـب
يذلا رمألا ،ةيدبألا ةإيا

ا نإــــسسنإلا زــــّيمّدقـــت
نأا دعــبو .ةديدسش ةــبــغرـــب

ظــفــح عوــسسي هــنــم بلــط
:بإـجأا سسوـمإـنـلا إـيإـسصو
ذنم إهتـظـفـح إـهـّلـك هذـه>

اذه دنع فقي و <يتثادح
إـمـف> :ًإـسضيأا لأإـسس لـب ّدا
يذـلا رـمألا ؟<دعـب زوـعـي
.ةبكلا هتبغر نع نهي
ّفـــخـــتـــسسن ل نأا بجــــيو
نأا دقـتـعا إـمدنــع رــمألإــب
تعاو هسصقني نإـك ًإـئـيـسش
غ سسوـمإـنـلا إـيإـسصو ّنأا

إـم إا لوـسصوـلـل ةــيــفإــك
.هيهتسشي

؟حيسسا ٍذئدنع لعف اذإم
ةــّيــسصو هــل مّدقـــي نأا دارأا

إـهـيــلــع ًإــفــيــسضم ةبــك
نإا> :هل لإق إمدنع زئاوا
ًـــمإـــك نوـــكـــت نأا تدرأا

ِطعأاو ككمأا عِبو بهذإف
 زنك كل نوكيف ءارقفلا
<يـنـعـبـتا لإـعـتو ءإـمــسسلا
.(12 :91 تم)

زئاوا نم مك تيأارأا
دعب يتأإت ليلإكألا نم مكو
نم هعم مّلكتي ؟دإها اذه
وه مك هل رهظيف هبذج لجأا
ًإـحـسسفـم ،ًادج ٌبـك رــجألا

هــّلــك لإا هدادعـــتـــسسل
كلذ ّلك نم مغرلإب ًإيفو

 ًإسسرإح إنل نوكي يكلو ةملظلا
 ا لـيـلـلاسسيدقـلا فـيـسضي .لـبـق

<ًإيهب ًارون إي> ليترت نا سسويليسسإب
،ءإسسا حإبسصم ةءإسضإا عم قفاي
وهـف .يورـخأا ىـًنـعـم لـمـعـلا اذـهـلو
يتاوللا تقإعلا ىراذعلإب إنركذي
لإبقتسسل نــهــحــيــبإــسصم َنأإـــّيـــه
إنحيبـسست هـّبـسشي هـنا إـمـك .سسيرـعـلا
نيذلا ةـكـئا حـيـبـسستـب يـئإـسسا
ءيسضن .ماودلا ىلـع هـلـلا نوـحـّبـسسي
وه يذلا حيسسا نيرظتنمإنحيبإسصم
نأل إنفيخي ل ليللا .يقيقا رونلا
نَمو،إنيلإايتأإييهبلاحيسسارون
.ًادبأا عي ل حيسسا رون  سسي

:ءاضسا ةمينرت + ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دسشنت <ًإيهب ًارون إي> ليترت دعب

ةـمـيـنرـت وأا نوـنـمـيـكولا  ةـقوا
نـم ةـيآا نـع ةرإــبــع وــهو ،ءإــسسا
اوــبــتر نــيذــلا نأا ودبـــيو ،مازا
إـم ةـقـع اودجوأا ةـيـسسقـطـلا مَدِا
يذلا عوسضواو نونميكولا ب
 .يسسقطلا مويلا هيلع زكري

دإعي نونمـيـكولا دإـسشنإا دعـب
ىنـعـم نـع .يـكوـلا بإـبـلا قـغإا
سسيدقلا بتكي ءإـسسا نوـنـمـيـكورـب
لّترُي مث> :يـكـيـنوـلإـسستـلا نإـعـمـسس
اذه .لـجإإـب ءإـسسا نوـنـمـيـكورـب
نم ةيآا وأا ةءوبـن وـه نوـنـمـيـكولا
.مويلا كلذ نع إنمّلعت مازا

اذل ةمإيقلل دهسشن تبسسلا ءإسسم
نأل ،(29 زم) <...كلم دق برلا> :لترن
؛هيلع دإسسو توا بلغ مئإقلا برلا

دإسسف مدع سسبل يأا <سسبل لإما>و
،ةدسسإف هلبق تنإك يتـلا إـنـتـعـيـبـط
.هب نمؤوا إعلا تّبث هتمإيقبو

نآلا ذنم إه> :لترن دحألا ءإسسم
<برلا ديبع عيمج إي برلا اوكرإب
نيذلا ةكئإـب ًإـهـبـسشت (331 زـم)
331 رومزا) فقوت نود هنوكرإبي
عما سسوقـط ً ـمـعـتـسسم نإـك
 ةـسصلـل ةوـعد هـيـفو يدوـهـيـلا
نـثإلا ءإـسسم .(يـلـيـلـلا لإـفـتـحإلا
خرسصأا ح ينعمتسسي برلا> :لترن

 إا ةوـطـخ اإا دوعـنـل توـكـل
بإــبــلا مإــمأا .ةــيوــبألا نإــسضحألا
ةـمـكا> نـهإـكـلا نـلـعـي يـكوـلا

مإمأا إننأا إا ظقيتنلف يأا .<مقتسسنلف
،توكلا إا إنتدوع ،ًادج مهم رمأا

ل يذـلا حـيـسسا روـن  إـنـلوـخدو
.<ًإيهب ًارون إي> لترن إنه .ًادبأا برغي
د رون إنـيأارـف ةـمـلـكـلا رـهـظ دقـل
.حيسسا

ةمكا> نهإكلا لوقـي إـمدنـع
ةرإسشإا ةرخبإب مسسري  <مـقـتـسسنـلـف
حـيـسسا نأا إا  ةرإـسشإـل بيـلــسصلا
سسودرـفـلا باوـبأا حـتـف بيـلــسصلإــب
 .ديدج نم تاومسسلا توكلم إنلخدأاو
:ًايهب ًارون اي + ــــــــــــــــــــــــــــــ

إي رن ليللا ةمتع  لخدن إميف
عوسسي برلا نم بلإط ًإيهب ًارون
إنبلقو إننهذ ني نأا <إعلا رون>
 عقن نأا نود ليللا ةفإسسم زوجنل
.إيإطاو تاعلا

ءإسضي ًإيهب ًارون إي ليترت ءإنثأا
إر .ةسسينكلا  دوجوم رون لك
ةـسص  حإـبـسصا ةءإـسضإا سسقـط
،ةسسينكلا  سسقط مدقأا وه بورغلا
يـسسنـك ديـسشن مدقأا لـيـترـت هـقـفارــي
ًارون إي> :إثلا نرقلا نم فورعم
سسويليـسسإـب سسيدقـلا لوـقـي .<ًإـيـهـب
ْنًم فرعُي لو دق ديسشن هنا بكلا

نأا قئلا نم هنأا إنؤوإبآا دجو> :هبتك
نكل ،تمسصب ءإمسسلا رون ةيطع لبقن
دنــع ًاروــف رــكــسشلا مّدقــن نأا بجــي

وه نم فرعن نأا ردقن ل .هروهظ
.رونلل ةيركسشلا تإملكلا هذه بتإك
حّبسسن> :اولترو إهولدإبت سسإنلا نكل
<هـلإلا سسدقـلا حورـلاو نــبلاو بآلا

رون .ءإيقتأا غ دحأا مهتعي و
ءإـسسا ةـسص  ءإـسسا حإـبــسصم
زمري ،إعلا رون حيسسا إا زمري
موـكا إـعـلا نا حـيـسسا إا
بعتب إنركذي اذه .ةئيطا ةملظب
قرإسشلا إعلا رون> إنحوي يليإلا

 ًاذإا .<ةملظلا طسسو  اذه إنديسشن
إنرون وه هنأل ،حيسسملل ركسشلا مّدقن



نــمؤوا لــجأل ،(4:4 زـم) <هـيــلإا
لجألو ،ةبوتب هيلإا نوخرسصي نيذلا
 .ةبوتلإب رسشبا ،قبإسسلا

إي كتمحر> :لترن ءإثثلا ءإسسم
زم) <يتإيح مإيأا عيمج ينكردت بر
برـلا ةـنوـع ًإـبـلــط كلذو (6 :22
إهإيإا إنحنم يتلا إنـيـلـع هـتـمـحرو
.ملآلاو بيلسصلإب

هيف ركذن يذلا ءإعبرألا ءإسسم
ينسصّلخ كمسسإإب مهللا> :لترن لسسرلا

إننأل ،(1 :35 زم) < مكحا كتّوقبو
سشب نـيذـلا لــسسرــلا ةــطــسساوــب إـنورـّ
دقف .برلا مسسإب إنسصّلُخ سصّلإب

إنوسصّلخو ،يهلإا نيرـسشبـم اورـهـظ
إمك ةملكلا تّبـثـي يذـلا هـلـلا ةردقـب
.ليإلا  ةبوتكم يه

ةنوـعـم حـّبـسسن سسيـما ءإـسسم
دنع نم يتنوعم> :ةبكلا بيلسصلا
<سضرألاو ءإمسسلا عنسص يذلا برلا
ءإمسسلا قلخ يذلا نأل ،(2 :021 زم)
سص إــمدنــع إـــنذـــقـــنأا سضرألاو بلــُ
 .بيلسصلا ىلع دسسإب

تنأا هللا إي> :لترن ةعما ءإسسم
زم) <ينكردت كتمحر يهلإا ،يرسصإن
ًإـنوـع رإــسص هــلــلا نأل ... (11 :85
ًإحنإمو ىتوملل ًإـمـحارو سسيدقـلـل
 . <سصا مهإيإا

ةيسشع نإك اذإاو ءإسسا ةمينرت دعب
دحأا وأا ةزإت هتمدخ سسيدقل ديع
تاءارق أارقُت ةديسسلا وأا ديسسلا دإيعأا

نم إهمظـعـم) سسدقا بإـتـكـلا نـم
بسسح ديدا نـم وأا دقــلا دهــعــلا
يذلا ديعلإب إهاوحف طـبـترـي (ديـعـلا
.مويلا اذه  هل دّيعُن

سسيدقلا ةضسردم ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لوضسرلا سستراوك ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيسشربألا يعار ةدإيسس ةكربب
لـيزـجـلا سسإـيــلا تيــلوــبورــتــمــلا
سسيدقلا ةسسردم تلاز إم ،مارتحإلا

ةيتوهلا ةئسشنتلل لوسسرلا سستراوك

ةحيـسصنـلا ّنأإـب عإـبـطـنلا
ركذي نأا لبق كلذل .ةليقث
نع مّلكتي بعتلاو دإها
َتدرأا نإا> :ًـئإـق ةزــئإا
كلذ دعبو <ًمإك نوكت نأا
ِطعأاو ككمأا ْعِب> هل لوقي
ةرسشإبم ًإفيـسضم <ءارـقـفـلا
 ٌزنك كل نوكيف> زئاوا
عم .<ينعبتا لإعتو ءإمسسلا
ةأإفإكم وه هعإبتا نا ملعلا

.ًادج ةبك
 زنك كل نوكيف>

نإـك مـكـلا ّنأل <ءإـمـسسلا
هحسصنف لإا لوح رودي
ًارهظم ،كلذ لك لّوحي نأإب
إّ هـمرـحـي نـل هـّنأإـب هــل
ءإيسشأا فإسضأا لب هدنع نإك
هـنأل هـكـمأا ىـلـع ىرــخأا
هنم بلط إ كأا هإطعأا
تنإـك إـم ردقـب ،عّزوــي نأا
.سضرألا نع ةديعب ءإمسسلا

دقــل ،كلذ ىــلـــع ةوـــعو
بكلا ءإـطـعـلا اذـه ىـّمـسس
رإـــهـــظإا فدهـــب ًازــــنــــك
،هتــنإــمــسضو هــتــموـــد

ّبإـــسشلا دسشرـــي نأا ًلوإ
ًإـمدخــتــسسم ةــفرــعا إا

إتلإبو .ةيرسشب جذإ ل
دحاوـلا يردزـي نأا يـفـكــي
ًإسضيأا هيلع بجي لب لإإب
،ءارقفلل ًإمإعـط يـطـعـي نأا

عـبـتـي نأا ءيـسش ّلـك لـبـقو
لــمــعـــي نأا يأا حـــيـــسسا

نوـــكـــي نأاو ،هإـــيإــــسصو
هلجأا نـم توـمـلـل ًادعـتـسسم
لوقي إمك هّنأل .إيموي ًإتوم

 نأا دحأا دارأا نإا> :إقول
هسسفن ركنيلف يئارو يتأإي
<ينعبتيو هبيلسص لمـحـيو
 .(32 :9 ول)

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ذنم ،إهعباوتو تورـيـب ةـيـسشرـبأا يـف
عـبإــتــت ،0991 مإــع إــهــسسيــسسأإــت
لك ىدل برلا ةملك رسشن يف إهتلإسسر
تإـبإـسشلاو بإـبـسشلا نـم بغرـي نـم
لزإنملاتإبرو نيلمإعلاو نييعمإجلا

.ةرحلا نهملا بإحسصأاو نيفظوملاو
لحارمب ةسسردملا هذه تّرم دقل

ةــيــحإــنــلا نــم نإا ةديدع روـــطـــت
داوـم ةـيـحإـن نـم وأا ةـيـمـيـظـنــتــلا
نـيـسصتـخـمــلا ةذــتإــسسألاو سسيردتلا

لـــسضفألا نـــيـــمأإــــت فدهــــب كلذو
ةـهـج نـم ةـسساردلإــب نــيــبــغارــلــل
ّمـت اذـل .تقوـلا ةـمءـمو ىوـتـسسمـلا

نم ءادتبا ديدج يسسيردت مإظن عسضو
ىلإا داوملا ميسسقت ّمتو يسضإملا مإعلا

،سسدقـمـلا بإـتـكـلا يــف ةدإــم81
،خيرإتلا ،ءإبآلا ،ةديقعلا ،إيجروتيللا
ةإيحلا لوسصأاو ةيحيـسسمـلا قـخألا
تاونسس ثث ىلع ةعزوم ةيحورلا

نأا نكـمـي إـمـك ،ديرـي نـمـل ةـيـسسارد
دتمي ًإيسسارد ًإمإظن بلإـطـلا دمـتـعـي
كلذو ىسصقأا دحك تاونسس سسمخ ىلإا
مإـعـلا فـلأإـتـي .هـلـمـع ماود بسسحـب
لوسصف3 نـــم دحاوـــلا يــــسساردلا

نإتيسسارد نإتدإم ىطعتو ،ةيسسارد
سسيمخلاو نينثلا يمويلسصفلكيف
يف ءإسسم03,8و03,6 ةعإسسلانيب)
ةسسينك لبإقمـلمإسشلايئإعرلازكرملا
.(ةيفرسشألا يف سسويرتميد سسيدقلا

أادبتف يلإحلا مإعلل ةبسسنلإب إمأا
نأا ىلع لوليأا92 نينثلا ةسساردلا
يسساردلا مإعلليمسسرلاحإتتفلانوكي
سسيـمـخـلا موـي بورـغـلا ةـسص يــف
فسصنلاو ةسسدإسسلا ةعإسسلا لوليأا52
سسويرتميد سسيدقلا ةسسينك يف ءإسسم
تإمولعملا نم ديزمل .ةيفرسشألا يف
لريب ةسسنآلإب لإسصتلا ليـجـسستـلـلو

429302/10 مقرلا ىلع دادح

ةرضشنلا ىلع عطإلا ناكملاب

:تننإلا ةحفضص ىلع اًيعوبضسأا
bl.gro.sotrauq.www


