
ةلاسسرلا ــــــــــــــــ
(8-5 :4 سسواثوميت2)
ْظقيت سسواثوميت  يدلو اي
 لـــك ِلــِمــَتـــحآو ٍءيـــشش

رششبآ َلمع ْلَمعآوِتاقششآ
دقف انأآ امأآ *كَتَمدخ ِفوَأآو
شسلآ َقــيرُأآ يـلـع ُبيـكـ ُتقوو
دقو *َبقآ ِدق ـــحــــنآ

نـــشسآ َداـــهِآ ُتدهاـــج
ُتظـفــحو يــطْوــَشش ُتمأآو
ىــقــبـــي اـــمـــنإآو *ناإلآ

ًاـظوــف  ِلدعـلآ ُلـيـلـكإآ
كلذ  هب يـنـيزـجـي يذـلآ
ل لداعلآ ُنايدلآ برلآ ِمويلآ
َنيذلآ َعيمج لب طقف َيايإآ
.ًاشضيأآ ُهَروهظ َنوبحُي

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(8-1 :1 سسقرم)

حيشسآ َعوشسي ِليإآ ُءدَب
 ٌبوتكم وه امك .هللآ ِنبآ
ٌلـِشسرـُم آذـنءاـه :ِءاــيــبــنألآ

ُءيهُي كهـجو ماـمأآ يـكـم
ُتوــشص *كمآدق كـــَقـــيرـــط
آودـــِعأآ ةـــَيّلآ  ٍخراـــشص
هَلبُشس آولَعـجآو ّبرـلآ َقـيرـط
دّمعي اـنـحوـي ناـك *ًةوـق

 لآّزِركيو ةّي ِةيدومع

ةلاسسرلا لوح ــــــــــــــــــــــــــــــ
روهظلآ ديع قبشسي يذلآ دحألآ يف

ةشسينكلآ انرّشضحت ،(سساطغلآ) يهلإلآ
،ةّيدومعملآ دعب هيلع حـبـشصنـشس اـمـل
نم ًشصف انـعـماـشسم ىـلـع أآرـقـت آذـل
لوــشسرــلآ سسلوــب سسيّدقــلآ ةــلاـــشسر
،(8-5 :4) سسواثوميت ىلإآ ةيناثلآ

تبثنو ظّقيتن ّنأآ هلخ نم انوعدتو
آذه ،ناميإلآ يف
يذــلآ ناــمـــيإلآ
ةّيدومعملآ اـنـلـن
دقف .هشساشسأآ ىلع
ّنأآ انـلـبـقو اـّنـمآآ
عوـــــشسي ّبرـــــلآ
نبآ وه حـيـشسمـلآ
سصـّلــخــم هــلــلآ
انهلإآ هّنإآ ،ملاعلآ
شسجـت يذـلآ نم دـّ
انـكرـششي نأآ لـجأآ

ةايحلآ انحنمي نأآو ،هتّبحم يف هعم
.ةّيدبألآ

كولشسلاب اًمود ةّيدومعملآ طبترت
نكشسي ةّيدومعملاب .ّبرلآ قيرط يف
ةّوق ىلع لـشصحـنـف اـنـيـف هـلـلآ حور
اهقيقحت ءاجر ىلع ،ةّيدبألآ ةايحلآ

كلذل .ةنونيدلآ موي ّبرلآ ءيجم يف
.ءاجرلآ ىلع نمؤوملآ ناشسنإلآ ايحي
ّبرلاب ناميإلآ عم اًشضيأآ قفآرتي آذه
انركذ امك ،سصّلخملآ حيشسملآ عوشسي
برلاب دحّتن هشساشسأآ ىلع يذلآ ،هعأآ
يف قلطننو ،ةـّيدوـمـعـمـلآ ةـطـشسآوـب
هذـهو ،رـيـخألآ موـيـلآ وـحـن ةرـيـشسم
قـيرـط يـه قـيرـط اـهــل ةرــيــشسمــلآ
لوشسرلآ انل هركذي ام آذه .ةّبحملآ

يـف ،ةـّبـحـمـلآ ديـششن رــخآآ يــف سسلوــب
:سسوثنروـك لـهأآ ىـلإآ ىـلوألآ هـتـلاـشسر
تآءوبنلآ اّمأآو ،آًدبأآ طقشست ل ةّبحملآ>
ملعلآو يهتنتـشسف ةـنـشسلألآو لـطـبـتـشسف
مـلـعـلآ سضعـب مـلـعـن اـنـّنأل ،لـطـبـيـشسف
ءاج ىتم نكلو .ؤوّبنتلآ سضعب أاّبنتنو
.سضعب وه ام لطبُي ٍذئـنـيـحـف لـماـكـلآ
مـّلـكـتأآ تنـك ٍلـفـطـك ًـفـط تنـك اــّمـل
،ركتفأآ تنك ٍلفطكو نطفأآ تنك ٍلفطكو

اـــّمـل نــــكــــلو
ًـــجر ترــــشص

اــــم ُتلــــطــــبأآ
انّنإاـف .لـفـطـلـل
يـف نآلآ رـظـنـن
،ٍزغـل يـف ،ٍةآآرـم
ٍذـئـنـيــح نــكــل
.ٍهـجوـل اــًهــجو
فرـــــــــعأآ نآلآ
،ةفرعملآ سضعب
ٍذـئـنـيــح نــكــل

ُتبثيف نآلآ اّمأآ .تفرُع امك فرعأاشس
هذـه ،ةـّبـحـمــلآو ءاــجرــلآو ناــمــيإلآ
<ةـبـحـمـلآ ّنـهـمـظـعأآ نـكـلو ،ةـثـثـلآ
.(31-8 :31روك1)

،ةشسينكلآ انوعدت قلطنملآ آذه نم
يف ديدج نم اننّوكتل لّوألآ مويلآ نمو
نأآ ،هلاثمو هللآ ةروشص ىلع ةّيدومعملآ
موي يأآ ،مويلآ كلذ اننيعأآ بشصن عشضن
بشساحيشس هّنأل ،ةنونيدلل ّبرلآ ءيجم
نـبآ ّنإاـف> :هـلاـمـعأآ بشسح ناـشسنإآ ّلــك
عـم هـيــبأآ دجــم يــف يــتأاــي ناــشسنإلآ

دحآو ّلك يزاجي ٍذئـنـيـحو ،هـتـكـئـم
.(72 :61تم) <هلمع بشسح

اهشضرتعي هذه انتريشسم ّنأآ ريغ
يتلآ كلت اهّمهأآ ،قئآوـعـلآ نـم رـيـثـكـلآ
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حـيـشسمـلآ عوـشسي ّبرـلآو هــلــلآ ماــمأآ
تآومألآو ءاـيـحألآ نـيدي نأآ ديـتـعـلآ

،ةملكلاب ْزركأآ .هتوكلمو هروهظ دنع
بشساـنـم تقو يـف كلذ ىـلـع ْفـكـعأآ

ّلكب ْظِع ،ْرهتنإآ ،ٍْخّبو .بشسانم ريغو
ل تقو نوكيـشس هـّنأل .مـيـلـعـتو ٍةاـنأآ
لب ،حيحشصلآ ميلعتلآ هيف نولمتحي

شصاخلآ مـهـتآوـهـشش بشسح نوعمجي ةّ
،مهنآذآآ كاكحتشسآ ببشسب نيمّلعم مهل
ّقـحـلآ نـع مـهـعـماـشسم نوـفرـشصيــف
تنأآ اّمأآو .تافآرخلآ ىلإآ نوفرحنيو
ْلــمــتــحإآ ،ءيــشش ّلــك يــف ُحــشصاــف
ْمّمت ،رّششبملآ لمـع ْلـمـعإآ ،تاـّقـششمـلآ

.(5-1 :4ميت2) <كتمدخ
حيشسملآ عوشسي ّبرلل انـتـّبـحـم

هاياشصو قيبطتل دهاجن نأآ انعفدت
وه تبثي ىرحألاب وأآ ،هيف تبثنف
مـتـظـفـح نإآ> :اـنـعـم مـيـقـيو اـنـيـف
امك ،يتّبحم يف نوتبثت ياياشصو
يف تبثأآو يبأآ اياشصو تظفح دق انأآ

يـنـّبـحأآ نإآ> ؛(01 :51وي) <هتّبحـم
هيلإآو يبأآ هّبحيو يمك ظفحي دحأآ
:41وي) <ًلزنم عنشصن هدنعو يتأان
32).

تابوعشصلآ هجآون ةرم لك يف
ّبحن نحن له :لءاشستن تاّقششملآو
قيبطتل ًعف ىعشسن لهو ؟اقح ّبرلآ

له ؟ءآدعألآ ةّبـحـم ىـّتـح هاـياـشصو
ّبرلآ قبشس دقـل ؟هـتـّبـحـم يـف تبـثـن
ل ىـّتـح هـهـجآوـنـشس اـمـب اـنرـبـخأآو
سسيلو ،تاقيشضلآ يـف هـنـع ىـّلـخـتـن
ةهجآوم يف لب تاقيشضلآ يف طقف
يكل آذهب مكتمّلك دق> :هشسفن توملآ

نـم مـكــنوــجرــخــيــشس .آورــثــعــت ل
ّنظي اهيف ةعاشس يتأات لب ،عماجملآ

.هلل ةمدخ مّدقي هّنأآ مكلتقي نم ّلك
نوفرعي ل مهّنأل مكب آذه نولعفيشسو
مكتمّلك دق يّنكل .ينوفرع لو بآلآ
نوركذت ةعاشسلآ تءاج ًآذإآ ىّتح آذهب
.(4-1 :61وي) <...مكل هتلق انأآ يّنأآ

ىلإآ ّبرلآ يف تبثن نأآ ًآذإآ انفده
اـنـل رـهـظـيـشس ثيـح ،رـيـخألآ موـيـلآ

*اياطآ نآرفـغـل ِةـبوـتـلآ
ُعيمـج ِهـيـلإآ جرـخـي ناـكو
ةـــيدوـــهـــيـــلآ دلـــب ِلـــهأآ

نودمـتـعـيــف َمــيــلــششروأآو
يــــف ُهـــنـم مـــهـُعــيـــمــج
نـيـفعــم ندرألآ ِرــهـــــن
انحوي ناكو *مهاياطخب
ىـلـعو ِلـبإلآ َرـَبَو سسـَبــلــَي

ٍدلج نـم ٌةـقـطـنـِم ِهـْيوـَقـَح
*ًايّرب ًشسعو ًآدآرج ُلكأايو
يتأاي ُهنإآ ًئاق ُزِركي ناكو
يّنم ىوقأآ وه نَم يدعب
َينحنأآ نأآ قحتشسأآ ل انأآو
اـنأآ *هـئآذـِح َرــْيــَشس لــُحأآو
وه امأآو ِءااـب مـكـُتدـمـع
   .سسدقلآ حورلاب مكدّمعُيف

لمأات ــــــــــــــــــ
سسَبلَي انحوي ناكو>

دلج نم ًةقطنِمو ِلِبِإلآ َرَبَو
.<ِهْيوَقَح ىلع

ربو نم هشسابل ناك
نــــم مـّلــعــُي يــكــل لــبإلآ

رّرحـتـن نأآ هرـهـظـم لـخ
نأآو ةيرـــششبلآ رومألآ نم
ةــــيأآ اـــندنـــع نوـــكـــت ل
عــم ةــــكششم ةــــمـــــع
إآ دوــعــن نأآ لــب سضرألآ

نأآ لبق يأآ ةقباشسلآ انتلاح
ةرورـــــشضب مدآآ رـــــعـــــششي
هرهظم نإاف آذكه .سسابـللآ

توــكــلــمــلــل ًآزــمر ناـــك
.ةبوتللو

دجو فيك لأاشست لو
وهو رانزلآو رعششلآ سسابل
كّرح نإآ .ةيلآ  نكاشس
فوشس كتيلوشضف رمألآ آذه

اـم آذـه .عوـشسي ّبرـلآ ةروــشص هّوــششت
يهو ءدبلآ ذـنـم ةـشسيـنـكـلآ هـتـهـجآو
لخ نم ،آذه انموي ىّتح ههجآوت
لاهنت يتلآ ةحيحشصلآ ريغ ميلاعتلآ

ًةلعاج ،بوشصو ٍبدح ّلك نم انيلع
ٍحلاشص ٍناشسنإآ دّرجم عوشسي ّبرلآ نم
.ايـعاـمـتـجإآ اـًحـشصإآ عـنـشصيـل ىـتأآ

نإآ هـّنأل ،آًدـّيـج هـبـتـنـن نأآ اــنــيــلــع
تهّوششت عوشسي ّبرلآ ةروشص تهّوششت

انهلإآ وه عوشسي ّبرلآ .نحن انتروشص
هّنأل انتـعـيـبـط ذـخـتآو لزاـنـت يذـلآ
وه هّنأل آدج يعيـبـط آذـهو ،اـنـّبـحـي

راع لمتحآو هـشسفـن لذـبو ،اـنـقـلاـخ
توملآ ةطلشس نم انشصّلخيل بيلشصلآ

ّبحأآ آذكه هّنأل> :ةايحلآ لاننف انيلع
ديحولآ هنبآ لذب ىـّتـح مـلاـعـلآ هـلـلآ
لب هب نمؤوي نم ّلك كلهي ل يكل
.(61 :3وي) <ةّيدبألآ ةايحلآ هل نوكت

دبعلآ ةروـشصب ّبرـلآ اـناـتأآ دقـل
لمتحي ل ناشسنإلآ ّنأآ ريغ ،عشضآوتملآ

،اهشضفري لب ل ،ةروشصلآ هذه اًمئآد
ةروـشصلآ بحاـشص اــهــعــم سضفرــيو
ةروـشص سضفرـب يـفـتـكــي لو .اــًشضيأآ
لب ،عشضآوتملآو عيدولآ عوشسي ّبرلآ
،ةيحان نم آذه .اهوحم ىلإآ ىعشسي
ناشسنإلآ ىعشسي دق ىرخأآ ةيحان نمو
،عوشسي برلل ةرياغم ةروشص مشسر ىلإآ

سشاّطبلآ طّلشستملآ رهـظـمـب هرـهـظـيـف
،هـئآدعأآ رــيــمدت ىــلإآ ىــعــشسي يذــلآ

ذيفنـت ناـشسنإلآ كلذ ةـّمـهـم نوـكـتـف
وهو لأآ ،هشسفنل هعشضو يذلآ طّطخملآ
.هشسفن حيشسملآ مشساب ءآدعألآ ريمدت
ششبـتـت آذـكـهو نأآ سضوعو ةروـشصلآ عـّ
ىتأآ يذلآ هلإلآ كآذ عوشسي برلآ نوكي
ىتأآ يذلآ كآذ حبشصي ،ملاعلآ سصّلخيل
.هقيرط يف فقي نم ّلك لتقيل

عطقم قبشست يتلآ ةرقفلآ انأآرق آذإآو
،انعماشسم ىلع َئرـُق يذـلآ ةـلاـشسرـلآ
ىلإآ سسلوب لوشسرلآ ةوعد ىنعم مهفن
رومألآ ّلك يف ظّقيتلآ ىلإآ سسواثوميت
هيعشس مهفن امك ،تاّقششملآ لامتحآو
آًذإآ كدششانأآ انأآ> :ناميإلآ ظفح ىلإآ



كلذك ىرخأآ رومأاب لغششنت
ةيلآ  يقب فيك :ًثم
ةـشصاــخ ّرآو ديــلآ عــم
وــهو فــيــعــشضلآ هدشسجـــب

دشسج عاطتشسآ فيـك ؟لـفـط
لآوـحألآ دباـكـي نأآ لـفـطـلآ
عــم ةـيـشساـقـلآ ةـيــشسقــطــلآ

ةواـشسق لـكو بيرـغ ماـعـط
 ؟ةيّلآ

اهنأاكو ةيّلآ نكشسي
.ةلشضاف ةايح ًاششئاع ءامشس
نم تآآ كمك ةيّلآ نمو
إآ لزــنــي ناــك ءاـــمـــشسلآ
 ًاـنّرــمــتــم ناــك .ندآ
،ًاـياـع ًآرـفاـظ ،ىوـقــتــلآ

لك .ءامشسلآ ةفشسلف فوشسليف
ةئيطآ امنيب لشصح كلذ

 لو تحّمآ دق دعب نكت
توآ لو يغـلُأآ سسوـماـنـلآ

مــيــحآ بآوــبأآ لو دــّيـــُق
ناــك .تمـــّط ةـــيديدآ
.هـمدق ىـلـع دعــب عــشضوــلآ
ماـمأآ نـحـن اـهدنـع لوـقــت
ةقاّبشس ٍةرهاشس ٍةعاجشش ٍسسفن

 ةزواجتمو ءيــــشش لــــك
آذـكـه .ةداـتـعآ فآرـعأـل
دهع  لوشسرلآ سسلوب ناك
.ديدآ ةمعنلآ

؟رانزلآ آذا لئاشس برو
ءامدقلآ سسابل ةداع نم وه
ءآدرـلآ إآ لوـشصوــلآ لــبــق
سسلوـبو سسرـطـب .مــعاــنــلآ
راـنزـلآ ًاـشضيأآ ناـمدخـتـشسي
(11 :12 لاـمــعأآ رــظــنأآ)
سسيدق لـكو اـيـلــيإآ كلذــكو
ةمئآد ةروشصب آوناك مهنأل
وأآ رفشسب ،ام بعتب لوغششم
ا ًآدآدعــتــشسآ لــمــع يأاــب
كلذ لــك ببــشسب ل .يــتأاــي

 .<ديحولآ نبإلاب زرك دق بآلآ توشص
ببشس كانه> نييتوهلآ دحأآ لوقي

يـف يـنـلـعـلآ برـلآ روـهـظـل هــيــجو
توملآ زمر ةيدومعملاف .ةيدومعملآ

اياطخلآ نع ةبوتلآ زـمر ،ةـماـيـقـلآو
سسّدقـيـل حـيـشسمـلآ ىـتأآ .اـهـنآرــفــغو
زـمر يـه كلذـل ،اـهـلـك ةــقــيــلــخــلآ
لـعـفـف .ةـعـمـلآ ةّدجـلآو سسيدقـتــلآ
ّرشس لماك ًاّيزمر يوتحي ةيدومعملآ
يفو .<هـئـيـجـم فده لـك ،حـيـشسمـلآ

ةشسينـكـلآ لاـفـتـحآ نإآ> ،رـخآآ ناـكـم
نمؤوملآ لعجي يهلإلآ روهظلآ ديعب
،ٍلجإآ ّلكب عوشسي ةيؤور ىلع ًآرداق
هتلاح ناشسنإلآ كراششيل هايملآ ًخآد
نم هقلخيو اهعشضو يهنيو ةطقاشسلآ

آذهو ،<هللآ توكلم يف ةايحلل ديدج
نم ثلاثلآ رـحـشس ةـشص هرـهـظـت اـم
حيشسمـلآ ءاـج دقـل> يـناـثـلآ نوـناـك
بشسحب ةعيرششلآ ًامّمتم لشصح يذلآ
يف سصخلآ ةروكاب مّمتيل دشسجلآ
ينحيف ،نـنـحـتـمـلآ هـنأآ اـمـب ندرألآ

ناميإاـب فـتاـهـلآ غـباـشصلـل هـتـماـه
ٌكرابم نيلئاق بوعششلآ اهيأآ نفتهنل
.<كل دجملآ ،رهاظلآ انهلإآ اي تنأآ

ندرألآ رهن يف عوشسي ةّيدومعمف
اهنإآ .اـنـشصـخ رآرـشسأآ لـك يوـتـحـت
كلذل .سسوّدقلآ ثولاثلل لوألآ روهظلآ
نم ثلاثلآ مويل مونلآ ةشص يف أآرقن
اـهـيأآ نـفرذـنــل> يــناــثــلآ نوــناــك
،اننيعأآ نم تآرَبَع عيباني نونمؤوملآ

دهاششنو ،سسوفنلآ سساندأآ لك رهّطنو
حيشسملآ نايتإاب ،ءايشضلآ ثلثم ًآرون
نـم بآلآ دهـششي هـل يذـلآ ،دمـتـعــيــل
سسدقلآ حورلآ روشضح ودبيو ءامشسلآ
 .<ةمامح ةئيهب

ًاشضيأآ ديعلآ ةّيجروتيل يف ركذن
يف ًامهم ًآرود بعل يذلآ ندرألآ رهن
نوكي نأآ لبق هنآ ذإآ ،سسدقملآ باتكلآ
وه حيشسملآ هيـف دمـتـعآ يذـلآ رـهـنـلآ
.<ةدوعوملآ سضرألآ> ّدحي يذلآ رهنلآ

نون نب عوششي ربعيل قششنآ ندرألاف
نيلماـح (2-1 :1سشي) هعـم نـمو

ام ثرنو هحرف ىلإآ لخدنف ،هدجمب
دق اّنك يذلآو ،ءآدتبلآ ذنم انل هّدعأآ

ببشسب يأآ ،انتيشصعم ببشسب هاندقف
قـّقـحـن آذـكــه .هــل اــنــتــعاــط مدع
ةروشصلآ ةداعإآ لخ نم انتيدومعم
ريشصيو ،مدآآ ةيشصعمب تطقشس يتلآ

دق> :نحن انلوق سسلوب لوشسرلآ لوق
ُتلـمـكأآ ،نـشسحـلآ داـهـجــلآ ُتدهاــج

آًرـيـخأآو ،ناـمـيإلآ ُتظـفـح ،يـعــشسلآ
يل هبهي يذلآ ّربلآ ليلكإآ يل عشضُو
<لداعلآ ناّيدلآ ّبرلآ مويلآ كلذ يف
.(8-7 :4ميت2)

ــــــــــــــــــــــــــــــ ديع ةيجروتيل
يهلإلا روهظلا ــــــــــــــــــــــــــــــ

ةشسينكلآ يف ةريبكلآ دايعألآ قبشست
نونمؤوملآ اهيف دعتشسي ةئيهت ةرتف
قبشست آذكه .دايعألآ هذه لابقتشسل
دّتمت ةئيهت ةرتف يهلإلآ روهظلآ ديع
هذـه يـف .ماـيأآ ةـشسمــخ ىدم ىــلــع
،ديملآ تآوـلـشص يـف اـمـك ،ةرـتـفـلآ
َحشصف ةئيهتلآ ةرتف ُليتآرت يكاحُت
 .هَتمايقو هَتوم ،ّبرلآ

مويلل رحشسلآ ةشص ةمدخ يف أآرقن
ديعلآ نإآ> يناثلآ نوناك نم يناثلآ
دق ،حيـشسمـلآ دـيـم ديـع ،يـشضاـمـلآ

اـمأآ .سسمـششلآ نـم ءاـهــب ّدششأآ لــشصح
،يـهـلإلآ هروـهـظ ديـع ،يـتآلآ ديـعـلآ

يف .ءايشضلآ يّلـكو ًاـئـلأـتـم ودبـيـف
عم نيدجمم آودجشس دق ةاعر كآذ
آذه يف امأآ ،ًاشسنأاتم ًاهلإآ ةكئملآ

هديب ديشسلآ ةماه سسمل امل انحويف
هايملآو ينشسّدق ًئاق ةدعرب ىنميلآ
.<ىمظعلآ ةمحرلآ هدحو كلاملآ اهيأآ

أآرقن ديعلآ ةمدقت بورغ ةشص يفو
مويلآ ّنإآو ّيهبل يشضاملآ ديعلآ نإآ>
سسوجم كآذ يـف ،ٌديـجـمـل رـشضاـحـلآ
دق ٌدبع آذه يفو سصّلخملل آودجشس
ٌةاـعر كاـنـه ،دـّيـشسلآ دـّمـعـيـل يــعُد
انهو آوـبـّجـعـتو آورـشصبأآ نورـهاـشس



مهجورخ دنع مهـعـم دهـعـلآ توـباـت
انه نم .(31-11 :3سشي) رشصم نم
يهلإلآ روهظلآ ديع يف ةشسينكلآ لترُت
هللآ لعفل قبشسم زمرك411 رومزملآ
ّلــك لــمــششيــشس يذــلآ يــشصــخـــلآ
،عوـششي عـم ثدح اـمــكو .بوــعــششلآ

عم هربع امـل اـيـلـيإآ عـم ناـك آذـكـه
نإآ ديلقتلآ ركذي امك .هذيملت عششيلأآ
نم ءامشسلآ ىلإآ دعشص دق  ايليإآ يبنلآ
ًاشضيأآ تفشش ندرألآ هايمو . ندرألآ
اهيف لشستغآ امدنع يروشسلآ نامعن
هؤواـفـشش ناـكو (41-01 :5 لـم2)

يذلآ  سصخلآو رـيـهـطـتـلـل ةـمـع
طقف سسيلو بوعـششلآ لـكـل ىـطـعـُيـشس
نييـتوـهـلآ دحأآ لوـقـي .لـيـئآرـشسإل
ةـّيدوـمـعـم يـف ،ندرألآ يـف طــقــف>
ربع .اناياطخ ّلك نم رهطن ،حيشسملآ
،ءاـيـحألآ سضرأآ لـخدن طـقـف ندرألآ

ندرألآ هايمب .ةدوعوملآ هللآ ةكلمم
هللآ انشسّدقي (ةّيدومعملآ) ةشسدقتملآ
ديعلآ بورغ نيتيل يفو .<دبألآ ىلإآ
امل هدي تدعترآ غباشصلآ نإآ> منرن
ندرألآ رهنو ،ةرهاطلآ ةماهلآ سسمل
نأآ رـشسجــي مــل ذإآ ءآروــلآ ىــلإآ عــجر
عوششي نم مششتحآ يذلآ نإاف ،كمدخي
لإآ .هقلاخ نم عزجي ل فيك نون نب
،ريبدت لك َتمّمت دق انشصّلخم اي كنأآ
اهيأآ ،كروهظب ملاعلآ سصـلـخـُت يـكـل
.<كدحو رششبلآ بحملآ

َمَظِع نونمؤوملآ اهيأآ حّبشسنلف>
يذلآ نأل ،انلجأل يراجلآ هللآ ريبدت
ذإآ ،سسندلآ نم ٌءيربو ٌيقن هدحو وه
وهف ،انتطقشس ببشسب ًاناشسنإآ راشص دق
اـناـيإآ ًاـشسدقـم ندرألآ يـف اـنرـهـطـي
نينانتلآ سسوؤور ًاقحاـشسو ،هاـيـمـلآو
ًءام ةوخإلآ اهيأآ ِقتشسنلف .ءاملآ يف
ٍناميإاب هنوقتشسي نيذلآ نإاف ،رورشسب
ريغ ٍلاحب حورلآ ةمـعـن مـهـل حـنـمـُت
هـلإلآ حـيـشسمـلآ ندل نــم ةروــظــنــم
ديع ليتآرت نم) <انشسوفن سصّلخملآ

ًاـــــشضــــــيأآو لـب بشسحــــــف
لك نوردزـي آوـناـك مـهـنأل
ةروـشصب نوـثـحـبـيو ةـنـيز
ةشسلآ نــع ةــلــشصآوـــتـــم
ناـك اـم آذـه .ةـيـفـششقـتــلآ

ًاــــط دــــّيـــشسلآ حــــيد
آذاـــم> :لاــــق اـــــمدنـــــع
ًاناشسنإآأآ آورظنـتـل مـتـجرـخ
.ةـمـعاـــــن ًاــباــيــث ًاــشسبل
سساـبـلـلآ  نـيذــلآ آذوــه
مــه مـّعـنــــتـلآو رــــخاـفـلآ

 آ روشصق7 ول) <كول:
52).

ناشسنإلآ آذه ناك نإآ
ءامشسلآ ىلع قئافلآ رهاطلآ

يذلآ ،ءايــبنألآ لـك ىـلـعو
 نإآ ،هـــنـم مــظــعأآ دلوــي
ناـشسنإلآ آذــه لــثــم ناــك
آذــــــهــب هـــشسفـــن بعـــتـــي
ةدششب ًاـــــيردزـــــم ،رآدقآ
ةرباعلآ ةيشضرألآ تآذلاب
قـيرـط ىـلـع هـتآذ ًاـنّرو
آذامو لوقن آذام ،فّششقتلآ

آ ،نــحـــن بيلــشصا
تاناشسحإلآ هذه لثم ىلع
هذـــه لـــثـــم لــــماآو
مقن  ،ةـلـيـقـثـلآ اـياـطآ
يذـلآ فــيــفــطــلآ ءزاــب
لـــب فآـــعلآ هـبـّلـطـتــي
،رــكـشسلآ إآ اـنـمـلــــشستــشسآ
إآو ةـــهآرـــــــــــــــششلآ إآ
ل .بوــيــطــلاــب ناـــهّدلآ
آوز نع آذه لكب فلتخن
اـنـشسفــنأآ بعــتــن .حرــشسآ

ةـلـهـشس ةديـشصم اـهـلـعو
.ناطيششلل

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

.(يهلإلآ روهظلآ
انحوي نم دمتعي نأآ لِبَق نم ايف

اـهـيأآ ،اـنـشصـخ لــجأل ندرألآ يــف
،انـشصـّلـخو اـنـمـحرآ هـلإلآ حـيـشسمـلآ
.نيمآآ

يهلإلا روهظلا ديع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهلإلآ روهظلآ ديع ةبشسانم

ةــيــششرـــبألآ يـــعآر ةداـــيـــشس سسأآي
سسآدقـلآ ةـمدخ سساـيـلآ تيـلوــبوآ
حاـبـشص نـم ةرـششاـعــلآ دنــع يــهــلإلآ
 5102اثلآ نوناك6 ءاثثلآ

 سسويجرواج سسيدقلآ ةيـــئآردتاك
.ةمجنلآ ةحاشس

ديملا ةلفح ــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيششربألآ يعآر ةدايـشس ةـكرـبـب

بتكـم ماـقأآ سساـيـلآ تيـلوـبورـتـمـلآ
ةيششربألآ يـف ةـيـحـيـشسمـلآ ةـيـبرـتـلآ

noitavudE سسرآدم ةـــــكـــــبــــــششو
راـمـقألآو ،ةـيـشسكذوـثرألآ ةراـششبـلآ)
ًفح (توريب سسأآر ـ ةديشسلآو ةثثلآ

نوناك نـم نـيرـششعـلآ يـف ًاـيدـيـم
فلأآ يلآوح هيف كراشش4102 لوألآ

نم ةباششو باششو ةلفطو لفط ةئمو
تورــيــب ةــيــششرــبأآ اــياــعر ءاــنــبأآ

4 نيب مهرامعأآ حوآرتت ،اهعبآوتو
يف عيمجلآ كرتششآ ةيآدب .ةنشس61و
سسيدقلآ ةشسينك يف يهلإلآ سسآدقلآ
ةشسردم ىلإآ آولـقـتـنآ مـث سسولوـقـيـن
رشضح ثيح ةـيـشسكذوـثرألآ ةراـششبـلآ

مشسقو لافطأل  ةيحرشسم مهنم مشسق
ةـيـهـيـفرـت باـعـلأآ يـف كراــشش رــخآآ
عيزوتب طاششنلآ ىهتـنآو .ةـيـفـيـقـثـت
.عيمجلآ ىلع ايآدهلآ
ةر-سشن-لا ى-ل-ع ع-طإلا نا-ك-ملا--ب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا

bl.gro.sotrauq.www


