
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــــ
(01-1 :6 سسوثنروك2)

َنونِواعم انأا ا ُةوخإا اي
اولـَبـقـَت ل ْنأا مـكـيـلإا ُبلـطـن
هنأل *لطابلا  ِهللا َةمعِن
ٍلوبقم ٍتقو  يّنإا ُلوقي
ِموـــي و كل ُتبـــجـــتــــسسا

نآلا اذوهف .كُتْنَعَأا ٍسصخ
ُموي نآلا اذوه .لوبقم ٌتقو

يــتأاــن اــنـــسسلو *ٍسصـــخ
ٍةَرَثع  ئل ٍءيسش َقحلي

 ُرِهظُن لب *ٌبيَع َةمدا
ِهللا ِمادخك انَسسفنأا ٍءيسش لك

 سصٍ ثكٍ  َدئادسش 
 *ٍتاقيِسض  ٍتارورسض
 ٍنوـــجـــُسس  ٍتادـــَلـــَج

 ٍباـعـتأا  ٍتاـبارـطـسضا
 *ٍماوـــسصأا  ٍراــــهــــسسأا

ِلوط  ٍةفرعم  ٍةراهط
ِحورـــلا  ٍقـــفِر  ٍةاــــنأا
*ٍءايِر ب ٍةب  ِسسُدُقلا

 ا ِةملكق  وقِهللا ِة
ِميـلا نـع ّرـِبـلا ِةـحـِلـسسأاـب
.ٍناوَهو ٍدج *راسسيلا نعو
انأاك *ِهنسسُحو ٍتيِسص ِءوسسب
.نوقِداسص نـحـنو نوـّلـِسضـُم
نـحــنو نوــلوــه اــنأاــك
اهو نوتئام انأاك نوفورعم
نوبدؤوم انأاك .ٌءايـحأا نـحـن

ايجروتيللاو ةديقعلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍناع ةديقع ةملك تمدخُتسسا

نـم ةـفـلـت لـحارــم  ةددعــتــم
اياسصولا ينعت تناك يهف ،خيراتلا

ةسسينكلا نكل ،ةـيـقـخألا ئداـباو
ناإلا قئاقحب اهرسص نأا تأاترا
 .ةَنَلعا

ام ا سشت ةيسسكذوثرألا ةديقعلا
نـع هـلـلا هـنـلـعأا
رــسشبــلــل هــسسفــن
هــب اوــنــمؤوـــيـــل
ىلـع اوـلـسصحـيو
اـــــــمأا .سصا

ايجروتيل ةـمـلـك
نم ةبكرـم يـهـف
ةغللا  َتملك
ةـــيــناــنوــيـــلا
لـمـع :ناـيـنـعــت
يــــهو .بعــــسشلا

دقلا  تناك
ماع لمع يأا ا ةراسشإل مدختسست
تذخأا مث ،بعسشلا ىلع ةدئافلاب دوعي
ةدابعلا ينعت تراسصف ًاينيد ًلولدم
قئاقا ب طبارت نم لهف .ةيبعسشلا
؟يحيبسستلا لمعلا بو ةيناإلا

 إاانيـثوـيإلا) رـحـسسلا لـي
بسسحبو ،مويلا هأارقن يذلا (سسماا

ءاقّلل يليإلا اقول سسيدقلا فسصو
-21 :42 ول) سساومع قـيرـط ىـلـع
عأا حيسسا حتف فيك ىرن ،(53
بتك امهفيل ابويلكو اقول هيَذيملت
حيسسا وه هنأا افرعيلو دقلا دهعلا
نأا أارـقـن عـطـقا اذـه  .رـَظـتــنُا

ا َهجّتم اناك نيَذيملتلا نيَذه

ناثحابتي اناكو سساومع اهمسسا ةيرق
 اخأا ترــج يـــتـــلا ثداوًا 

ءاسضقل عوسسي برلا ميلسست يأا ،ميلسشروأا
هـتـلـقـن يذـلا او ،هـبـلــسصو توا
نيأارو قلا ا هذ يتاوللا ةوسسنلا

و .ماق دق برلا نإا اولاق ةكئم
نأا نود عوـسسي اـمـهـنـم اـند قـيرـطــلا
رافـسسأا اـمـهـل حرـسشي ذـخأا مـث هاـفرـعـي
ىــسسوــم نــم ًءادتــبا دقــلا دهـــعـــلا

ءاـــــيـــبـــنألاو
هــنأا ًارـــهـــظـــم
يـغـبــنــي ناــك
نأا حــيــسسمــلـــل
يـسساـــــــــــقــــي
ملآلا هذــــــــــه
ةــــيــسصـــا
ا لـــــخديـــــل

ــــــخ .هدل
ناك ءاقللا اذه
نـيَذيملتلا  ابلق
ـــمرــطــسضــم

زبا ذخأا ح لإا هافرعي  امهنكل
 .امهلوانو رسسكو كرابو

،عطقا اذه تلولدم مهف انسسحأا اذإا
نيَذيملتلا عأا حتف نإا لوقلا عيطتسسن
امهينهذ ةرانتسساو امهيبلق مارطسضاو
لسسلسستم جاهنم وـه ،بتـكـلا اـمـهـفـيـل
عم هثـيدح) حـيـسسا ةراـسشب نـمـسضتـي
رسسك) ايتسسراخفإلا ّرسسو (نـيَذـيـمـلـتـلا
زكتري هللا ةفرعم  مّدقتلا نإا .(زبا

هنمسضتـت يذـلا يـهـلإلا نـعإلا ىـلـع
ةاـيـح  جوـتــيو ،ةــسسدقا بتــكــلا

ةدابعلا  ةكراـسشا ع ةـلـسصاوـتـم
اذإا كلذـل .رارـسسألا و ةـيـجروـتـيـلــلا
نم خألا لسصفلا اذه ةءارق انعبات

93/4102 ددعلا

لوليأا82 دحألا

خوراب يبنلا راكذت

فعا نطيراخ رابلا انيبأاو
عباسسلا نحللا

سسماا رَحَسسلا ليإا



حّبسسن> :ًايهـب ًاروـن اـي ةـلـيـترـت و
،<هلإلا سسدقلا حورلاو نبلاو بآلا

نبإلا هـلـلا ةـمـلـك اـي> ةـلـيـترـت و
و يـهـلإلا سسادقـلا  <...ديـحوـلا

هنإا> :داحآلا مايأا ليللا فسصن ةسص
قئافلا ثولاثلا حّبسسن نأا ًاقح بجاول
َءادتبا ل يذلا عدبا َبآلا ،رهوا
مدع  هـل يواـسسا َةـمـلـكـلاو ،هــل
نم قثبنا سسدقلا حورلاو ،ءادتبلا
ليـبـسس ىـلـع .<نـمز نـم ًاوـلـخ بآلا
سسفـت ًاــسضيأا لاــثا ةـعـطـقـلا هذـه رـّ

يذلا اذ نم> :حوسضوب دسسجتلا ةديقع
ةـيـلـكـلا لوـتـبـلا اـهـتـيأا ِكطـّبـغــي ل
قراسشلا ديحولا نبلا نأل ... ،ةسسادقلا

هسسفن وه ،نمزلا نع لزع بآلا نم
سسفـت ل ٍلاـحـب ًادسسجـتـم ِكنـم ىـتأا ر،
نم راسص دق عبطلاب هلإا وهو يذلا
ٍمسسقنم غ ،عبطلاـب ًاـناـسسنإا اـنـلـجأا
َتعيبطب ٌفورعم هنكل ،َهجو ا

<...سشّوـــسشت وأا ٍجازـــتــــما نود نــــم
نـحـلـلاـب بورــغــلا ةــسص ناــك)
.(سسداسسلا

هيو ا سضيف نم سضيغ اذه
ةيدئاقع ميـلاـعـت نـم اـيـجروـتـيـلـلا

كأا مدقتن انلع  هلل انتفرعم،
نإا .بئاوسش يأا نم انتفرعم يّقنتو
سشيــع وــه نــمؤوا بعــسشلا لـــمـــع
هذــه نــم ىــتأاــتــي يذـــلا سصا
:نأل انسصخ ّنلمـهـن ـف ،ةـفرـعا
كوفرعي نأا :ةيدبألا ةايا يه هذه>
عوـسسيو كدحو يـقـيـقا هــلإلا تنأا
.(3 :71 وي) <هتلسسرأا يذلا حيسسا

ةحايّسسلا ـــــــــــــــــــــــ
عسساتلا  ةسسّدقا انتسسينك دّيعت

سسيّدقلل لوليأا رهـسش نـم نـيرـسشعـلاو
سسلاـب بـقـلا سسوـكاـيرـك دقـل .حـئاـ
ببسسب بقّللا اذه ىلع سسيّدقلا لّسصح
يكل ىرخُأا إا ءارـحـسص نـم هـلـقـنـت
ّبرلاب قسصتليو اـيـندلا نـع لزـعـنـي
؟اًحايسس نحن نوكن فيكف .طقف

سسيّدقلا ةايح ةسس  انتفلي

ٌنازـِح اـنأاــك *لــَتــقــُن لو
انأاك .نوحِرَف ًامئاد نحنو
.نيثك ينغُن نحنو ُءارقف
نـحـنو اـنـل َءيـسش ل اـنأاـك

لك ُكِل ٍءيسش.

ليإلا ـــــــــــــــــ
(11-1 :5 اقول)

 اميف نامزلا كلذ
ةحـب دنـع ٌفـقاو عوــسسي

َِتنيفـسس ىأار ْتَراـسسيـّنـَج
ئــطاــسش دنـــع ِتـــَفـــِقاو
امهنم ردحنا دقو ةحبلا
*كابسشلانولِسسغينودايسصلا

ِتـَنـيـفـسسلا ىدحإا لــخدف
نأا ُهلأاسسو َناعمسسل تناكو
لا ِنـع ًـيـلــق َدعاــبــتــي
نم َعوما مـّلـعـي سسلـجو
نـم َغَرـَف او *ةـنـيـفــسسلا
ْمدقت َناعمسسل لاق مكلا
مكَكابسش اوقلأاو ِقمُعلا إا
ُناعمـسس باـجأاـف *ديـسصلـل
دق اـنإا ُمـّلـعـم اـي ُهـل لاـقو
بِسصُن و ُهلك َليللا انبِعَت
يقلُأا كتمِلكب نكـلو ًاـئـيـسش
كلذ اولعف امـلـف *ةـكـبـسشلا
ًائيسش كمـسسلا نـم اوزاـتـحا

ْتــَقرــخــت ىــتـــح ًاثـــك
إا اوراـسشأاـف *مـهـتـكـبــسش
ةـنـيـفـسسلا  مـهـِئاــكرــُسش
اوــــــتأاــــــي نأا ىرـــــــخألا

اوأمو اوتأاف .مهونواعيو
اتداـك ىـتـح ـَتـنـيـفـسسلا
كلذ ىأار اـمـلـف *ناـقرـغـت
دنـع رـخ سسرـطـب ُناـعـمـسس
ْجُرخا ًئاق َعوسسي ْيَتبكُر

نأا ةيآا رخآا  انل بتي ،اقول ليإا
ثادحألا هذـه دعـب نــم ذــيــمــتــلا
نوحّبسسي لكيهلا  ح ّلك اوناك>
 .(35 :42 ول) <هللا نوكرابيو

مهفن نأا عيطتسسن مّدقت ام لك دعب
ةديــقــعـــلا ب مـــئاـــقـــلا طـــبالا

نماكتي امهنأا ثيح ،ايجروتيللاو
 ا حـنـمداحّتلا ةـيـناـكـمإا نـمؤو

انل نلعُأا ام يه ةديقعلا نأا ا .هللاب
نـحـنــف ،ةــيــناإلا قــئاــقا نــم
برـلا هـنـلـعأا ا اـهـطـبر عـيـطـتـسسن
يذلاو سساومع قيرط ىلع هيَذيملتل
امـهـيـبـلـق لـعـجو اـمـهـيـنـهذ حـتـف
طبتف ايجروتيللا امأا ،َمرطسضم
برـلا هـم ّح يذـلا رـكــسشلا رــسسب
ةايا نإا .هافرعو امهنيعأا تحتفنا
 يسساسسأا رسصنع يه ةّيجروـتـيـلـلا
ام ةفرعم يأا ،هللا ةفرعم نع ثحبلا
ظفا يذلاو هسسفن نع هللا هنلعأا

ناسسنإلا .سشّوسشت نود ةديقعلا هيلع
هـلـلا حـّبـسسي نـئاـك وـه هـتـعـيـبــطــب
،هللا ا ةقيلا لك عفريو ،هركسشيو
اـم ردقـب لاـمـكـلا نـم بقــي وــهو
ركسشو حيبسست ةادأا يأا ،ًانهاك نوكي
 نإا ًاقح هللا فرعن ل اننكل .هلل
هنزتـخـت يذـلا نـَلـعا قا فرـعـن
قاو ،قا نوـفرـعــت> :ةديــقــعــلا
.(23 :8 وي) <مكرّرحي

،ءدبلا ذنم ةسسينكلا هتكردأا ام اذه
طقف سسيل ةيجروتيـلـلا نـم تلـعـجـف
اـهـلـقـنـيو ةديـقــعــلا لــمــحــي ًءاــنإا
سشيعل ًيبـسس ًاـسضيأا لـب ،نـمؤوـمـلـل

وه نم ءاقللو ةَنَلعا قئاقا هذه
:41 وـي) <ةاـياو قاو قـيرـطـلا>
ىـلـع زـكـترـت ةديـقــعــلا نأا او .(6
 د ،سسدقا باـتـكـلا مـيـلاــعــت
دقلا نيدهعلا نم عطاقم تاولسصلا

تاوـلـسصلا  كراــسشي نــم .ديداو
دئاقع ةـلوـهـسسب مـّلـعـتـي رارـمـتـسساـب
ثولاثلا ةديقع .ةعوـنـتا ةـسسيـنـكـلا
ةفاك  اـــهارـــن ًـــثـــم سسودقـــلا
:يثوـلاـثـلا ديـجـمـتـلا  ،تاوـلـسصلا
،<سسدقلا حورلاو نبلاو بآل دا>



ٌلـجر يـّنإاـف بر اــي يــّنــع
َلاــهذــنإلا نأل *ٌئـــطاـــخ

هـعـم نـَم لــكو وــه ُهاعا
يذــــــلا كمــــــسسلا ديــــــسصل
ُبوـقـعـي كلذـكو *ُهوـباـسصأا

ناذللا ىدَبَز انـبا اـنـحوـيو
.ناـعـمـسسل قـيــفر اــناــك
ل َناـعـمـسسل عوـسسي لاــقــف
ُنوكت نآلا َنِم كنإاف ْفَخَت

اوغلب املف *سسانلل ًادئاسص
اوكرت ّلا إا َِتنيفسسلاب
.ُهوعبتو ٍءيسش لك

لمأات ـــــــــــــــــــ
< َكُتعمسس لوبقم تقو

.َكـُتـنـعأا سصـخ موــي و
.لوــبــقــم تقو نآلا اذوــه
.<سصخ موي نآلا اذوه

تقو ّيأا <لوبقم تقو>
،ةيـطـعـلا ةـسصرـف وـه ؟اذـه
ل ح ناــسسحإلا ةــسصرـــف
يه .اناياطخ ىلع بَسساحن
نم طقف رّرحتن نأا ل ةسصرف

نأا ًاـسضيأاو لـب اـناــياــطــخ
ّلاب .ّد ل تاخب معنن
مـك .اـهـيـلإا اـمو ةـسسادقــلاو
اذه لجأا نم لعفن نأا انيلع
؟ليزا حبرلا

نأا نودب ءاج نآلا وه
ام ّلك ىلع اناسسو بعتن
لوسسرلا فـسصي كلذـل قـبـسس
لوبقم تقوب ةسصرفلا هذه
اذـه  َلـِبــَق دق هــلــلا نأل
وهو مـهـّلـك ةأاـطا تقوـلا

لب طقف مهلبقي  .رورسسم
اذه .كأا ةمارك مهاطعأاو
ةرسضاا انتايح ناوأا وه

ةـياـعر إا هـمـّلــسس ّمــث ،اــبــهّرــلا
ّ (4درألا سسوـمــيــسسارــج سسيّدقــلا
ريد  ةّيكسسّنلا هتايح عباتف (راذآا
.ّندرألا  سستـسسيـتـكوـيــث سسيّدقــلا
تأادب ةـّيرـيدلا ةا سشاـع اـمدعــب
يرالا  ةــّيــكــسســّنــلا هــتـــلـــحر
.ّبرلا بورد ىلع اًحئاسسىراحّسصلاو

ىلع اًحاّيسس نوكن نأا انينعي اذام
 سشيعن نيذّلا نحن ّبرلا بورد
ّيأا إا جاتحن ل انّنأا هيف ّنظن ٍرسصع
إا لوسصولا انناكمإا  هنوك ءيسش
إا اندُع اذإا !؟<ّرز ةسسبكب> ءاسشن ام
سسلا عوـسضوـم اننك ةّيوينّدلا ةحاـيـّ
نم جرخيل حوسسي ناسسنإلا ّنإا لوقلا
وهو تلبذ هحور ّنأاب هرِعسشُي تور
ام اًما اذه .اهسشاعنإا إا ةجاحب
امدنع هلعف يحيسسا ناسسنإلا ىلع
هقانـخـب ّدسشي ةاـيا طـغـسضب رـعـسشي
نع ثحبلا إا عراسسي نأا هيلع ،هيلع
ناـسشعـنـي نـيذـّلـلا لاـماو ةـحاّرـلا
إا ءوجّللا نم لسضفأا وه امو ،حوّرلا
عـيـمـج اـي ّإا اوـلاـعـت> :لاـق يذــّلا
انأاو لامـحألا يـلـيـقـّثـلاو بـعـتا
انتحايسس ّنإا .(82 :11 تم) <مكحيرأا

باتكلا ةءارقب أادبت ّبرلا بورد ىلع
رعـسشن اـمدنـعو ،رارـمـتـسساـب سسّدقا
،ةليقث لامـحأا ت نوـحزار اـنـّنأاـب
اهئابآاو ةسسينكلا إا ئجتلن انوعد
هفارخ ةمدخ  ّبرلا مهعسضو نيذلا
نم مهداسشرإاو مهعامسسو ،ةـقـطاـّنـلا

 .فاعلاو ةبوّتلا ،ءافّسشلا ّرسس لخ
نأا إا يهتنن نأا اّنم اًبولطم سسيل

نوكنل اًنابهر وأا ةنهك انّلك نوكن
 لماعو ّبرلا رايد  نكاسس

ّلك ّنكل ،انسسيّدق لاثـم ىـلـع هـلـقـح
اًدسشرـم نوـكـي نأا هـنـك اـّنــم دحاو
نَم عيم ّبرلا بورد ىلع ايحايسس

ّبرلا ميلاعـت سشيـعـن اـمدنـع ،هـلوـح
برلا ُعيما انيف ىري ًةآارم نوكنو
نونياـعـيو اـنـيـلإا نورـظـنـي اـمدنـع
لأا .انثيداحأا نوعمسسيو اـنـتاـفّرـسصت

ىلع مئاد اـًحاـّيـسس ّبرـلا اـنـلـعـج
.اهيلإا عيما نيدسشرمو هبورد

ةءارق ّنأا ىلـع ديدسشـّتـلا سسوـكاـيرـك
تظقيأا رارمـتـسساـب سسّدقا باـتـكـلا

ةايح إا قوّسشلاو ّبرلا ةّب هيف
 .ةسسّدقم ةّيقن

<ةحايسس> ةملك سسفت اندرأا اذإا
باهّذلا اهّنإا لوقن ،يرسشبلا اهانع

فاــسشكــتـــسسل ةديدج نـــكاـــمأا إا
أادتبا ام اذه ؛اهيف لاما نطاوم
 سصاـغ اـمدنـع هـلـعـفـي اـنــسسيّدق
ام فسشتكاو سسّدقا باتكلا ةءارق
عباتي نأا رّرقف ُهَرَسسَأا ٍلامج نم هيف
نع اًثحاب ّبرلا بورد ىلع هتحايسس
رمألا ،يهلإلا لاماب قمعأا ةفرعم
امدنع حاّيسسلا عم ثدحي يذّلا هسسفن
دادزيف ام ٍةقطنم وأا ٍدلب نع نوأارقي
نورّرقي ّمث ،اهنع مهتءارقو مهثحب
اهب نوقـّلـعـتـي كلذ دعـبو اـهـتراـيز
اوتتو تارايزلا دّدعتتف اهلامجبو
ءارـسش ىـلـع مزـعـلا نودقــعــي نأا إا

ّمث ،ناكاب مهطـبرـي كاـنـه لزـنـم
إا لاقتـنلاـب خألا رارـقـلا يـتأاـي
سسلـل لزـنا كلذ رمألا .اـيـئاـهـن نـكـّ
،ّبرلا نع ثحبي نَم عم ثدحي هسسفن
 هـنــع ةءارــقــلاــب رــمألا أادبــي ذإا
قلـطـنـي كلذ دعـب ،سسّدقا باـتـكـلا
هـنـك نــَمو اــم ّلــك إا ناــسسنإلا
،ةرــيدألا) ةـــفرـــعا هذـــه ةداـــيز
دقعي نأا إا ،(...ةـنـهـكـلا ،سسئاـنـكـلا
لقح  ءاقبلا وأا لمعلا ىلع مزعلا
.هتوحو هلامجب هرسسأا يذّلا ّبرلا

سسوكايرك سسيّدقلا هلعف ام اذه
،سسّدقا باتكلا هتءارق دعب ،يذّلا

لوق عمسس ثيح ةسسينكلا إا بهذ
يــنــعــَبــْتــي نأا ٌدحأا دارأا نإا> :ّبرــلا

هَبيـلـسص ْلـمـحـيو هـسسفـنـب ْرـُفـكـيـلـف
ّنأاب رعسشف ،(42 :61 تم) <ينْعَبْتَيو
إا اًءدب قلطنا ٍذئنيح ،هـمـّلـكـي هـلـلا
ّمث ،ةسسّدقا نكامألا رازو ميلسشروأا
نويهسص لبج نم بيرق ريد  يقب
دعب ،هسسيئرل ةلماك ٍةعاط  اًسشئاع
سسيّدقلا كسسني ثيح إا بهذ كلذ
نوناك (02بـكـلا سسوـيـمـيـثــفإا
مــيــكــسسإلا هــسسبــلأا يذــّلا (اــثـــلا



سسيدقلا ةسسردم ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لوسسرلا سستراوك ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سستراوك سسيدقلا ةسسردم  نلعت
نع ةـيـتوـهـلا ةـئـسشنـتـلـل لوـسسرـلا
يسساردلا ماعلل لـيـجـسستـلا رارـمـتـسسا
92 يــف أادبــي فوــسس يذــلا ديدجــلا
 .يراجلا لوليأا

ةدام81 سسيردتلا جمانرب لمسشي
،ايجروتيلـلا ،سسدقـمـلا باـتـكـلا يـف
قخألا ،خيراـتـلا ،ءاـبآلا ،ةديـقـعـلا
ةيحورلا ةايحلا لوسصأاو ةيحيسسملا

.ةيسسارد تاونسس ثث ىلع ةعزوم
3 نم دحاولا يسساردلا ماعلا فلأاتي
ناـتداـم ىـطـعـتو ،ةـيـسسارد لوـسصف
يمويلسصفلكيف ناـتـيـسسارد
ةعاسسلانيب) سسيـمـخـلاو نـيـنــثلا

زكرـمـلا يـف ءاــسسم03,8و03,6
ةسسينـك لـباـقمـلماسشلايئاعرلا
.(ةيفرسشألا يف سسويرتميد سسيدقلا

ليجسستللو تامولعملا نم ديزمل
ىلع دادح لريب ةسسنآلاب لاسصتلا
429302/10 مقرلا

ىقيسسوا ةسسردم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسونامور سسيدقلا ةسسردم نلعت

 ةـيـسسنـكـلا ىـقـيـسسوـمـلــل مــّنرا
ماعلل ليجسستلا رارمتسسا نع ةيسشربألا
معتسسإل .5102-4102يسساردلا

لاسصتإلا ءاجرلا ءامـسسألا لـيـجـسستو
نأا ىلع ،429302/10 مقرلا ىلع
03و 31ب بلاطلا رمع حواي
 .ةنسس

عـبرأا ىدم ىـلــع ةــسساردلا ّدت
ةنـسسلا  بلاـطـلا مـلـعـتـي .تاوـنـسس
تاــمــعـــلا ةءارـــق دعاوـــق وألا
و لـيـتالا سضعـبو ةـّيـقـيــسسوا
لوسصأا ةثـلاـثـلاو ةـيـناـثـلا تـنـسسلا
ةعبارلا ةنسسلا و ةينامثلا ناألا
ةيناـمـثـلا نالاىلعتاقيبطت
ةـيـناـنوـيـلاـب لـيـتلا إا ةـفاــسضإا

ىقـيـسسوا خـيراـتو نوـكـيـبـيـتـلاو

 لمعن دعب نحن ااط
ءي لـبـقو برـلا ةـمرــك
.ةخألا ةعاسسلا

ةايا إا ًاذإا لبقُنل
اـنـيدل ااـط ةــلــسضاــفــلا
يذـلا ناـسسنإلا نأل تقوــلا
فرظلا اذه لثم  لمعي
ةلوـهـسسب يـنـجـي بسساـنا

لسصحي امك .ةرهاب زئاوج
اعلا اذه  كولا عم
نورـهــظــي داــيــعألا دنــع
اياطع نوحنو مهتهّبأاب
غـــــل ىـــــتـــــح ةثـــــك
موـي  اـّمأا قـحــتــسسا
إا نوغسصي مهف باسسا
نوـسصحـفـيو لـيـسصاـفـتــلا
.اهّلك ءاطخألا

دها نأا انيلع كلذل
 تقو ،تقولا اذه لثم

ةـمـعـنـلا لـمـعو ناــسسحإلا
انيلع لهسسي ح ،ةّيهلإلا
اّنك نإا .ليلاكألا حبرن نأا

هذه لث نوئلت نحنو
هـلــلا اــناــسس اــياــطا

نآلا اّنك نإا .اهنم انرّرحو
انلبقي نلأا انيدل ام هل مّدقن
؟دايدزاب

 ًةع لع انسسلو>
2) <ةمدا مُت ئل ءيسش
.(3 :6 روك

هسسفن لوسسرلا انه لخدُي
مهّثحيو ًامئاد لعـفـي اـمـك
نأا ًلوا هب ءادتقلا ىلع
لب طقف مكلاب ل مهعنقي
   .ًاسضيأا لمعلاب

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

لّهؤوي ةسساردلا ةياهـن  .ةـيـسسنـكـلا
.ةسسردا ةقوج  لوخدلل بلاطلا

نيذلا بطلل ًانكمم حبسصأا امك
ّلـك اوـكـلــتــماو مــهــتــسسارد اوــهــنأا
يف اوكرتسشي نأا ةـبولطملا تاراهملا
ةيادب حتتفا يذلا موـلـبدلا جـماـنرـب
دهعم عم كارتـسشإلاـب3102 ماعـلا
.انيثأا يف ةكئملا ءاسسؤور

دلوألا ةقوج ـــــــــــــــــــــــــــــ
rueohC> دلوألا ةــــقوج نـلـعـُت
stnafne'd> ةيبرتلا بتكمل ةـعـباـتـلا
نع توريب ةيسشربأا يـف ةـيـحـيـسسمـلا
ددجلا ءاسضعألا لابقـتـسسا  رارـمـتـسسا
نم اهيلإا مامسضنلاب نوبغري نيذلا
ديـسشاـنألاو لـيـتارـتــلا مــّلــعــت لــجأا
مهرامعأا حوارتت نأا ىلع ،ةيسسنكلا
ىرجُي .ةرسشع ةثلاثلاو ةعباسسلا نيب
ددجلا نيبـسستـنـمـلـل توـسصلا سصحـف
نيـب لوألا نـيرـسشت3 ةعمـجـلا موـي
يف ًءاسسم ةسسداسسلاو ةعبارلا ةعاسسلا

لباقم ةيسسكذوثرألا ةراسشبلا ةسسردم
 .سسويجرواج سسيدقلا ىفسشتسسم

لاسصتلا ءاجرلا مكئانبأا ليجسستل
مـقرـلا ىـلـع دادح لرـيــب ةــسسنآلاــب
سساــمــسشلاـــب وأا429302/10
374507/07 :مقرلا ىلع سستراوك

5102 ميوقت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميوقت ةينارطملا راد نع ردسص دقل
ىلإا نمؤوملا دسشري يذلا5102 ماعلا
ماوـسصألا ماـيأاو ةـّيـسسنـكـلا داـيــعألا

ديعاوـمـلا نـم اـهرـيـغو تاوـلـسصلاو
اذـه بلـطـُي .نـيـنـمؤوـمـلا مـهـت يـتـلا
ةيسشربألا سسئانك ةفاك نم ميوقتلا

.ءاجرلا ةبتكم نمو

ةرسشنلا ىل-ع ع-طإلا نا-ك-ملا-ب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا

bl.gro.sotrauq.www


