
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(9-٤ :٤ يبيليف)

برلا  اوحرفا ُةوخإا اي
ًاــــصضيأا ُلوــــقأاو ٍح لـــــُك
مكُملـح ْرـَهـظـَيـلو *اوـحرـفا

نإاـف .ضساـنـلا عـيـم برـلا
لب َةتبلا اومتهت ل *ٌبيرق

 لك مكُتابلط ْنُكتلف ٍءيصش
ِةصصلاب هللا ىدل ًةمولعم
*رــكــصشلا عـــم ِعرـــصضتـــلاو
يذـلا هـلـلا ُمـصس ْظـَفـحــَيــل
مـكـَبوـلـق ٍلـقـع لـك ُقوــفــي
َعوـــصسي  مـــكَرـــئاـــصصبو
ُةوخإلا اهيأا ُدعبو *حيصسا

امهمو قح نم ْنُكي امهم
نُكي امهمو ٍفافَع نم نكي
نـم نـُكـي اـمـهـمو ٍلدع نـم
نـم ْنـُكـي اـمـهـمو ٍةراــهــط
نكي امهمو ٍةـبـبـحـُم ٍةـفـِصص
نـكـت نإا ٍتيـصص ِنـصســُح نــم
يفف ٌحدَم نُكي نإاو ٌةليصضف
ُهومُتملعت امو *اورِكَتفا هذه
هوـمـتـعـِمـصسو هوـمـُتـمـلـصستو
.اولَمعا اذهبف  هومتيأارو
.مكعم ُنوكي ِمصسلا ُهلإاو

ليإلا ــــــــــــــــ
(81-1 :21 انحوي)

ىتأا ٍمايأا ةتصسب حصصفلا لبق
ثيح اينع َتيب إا ُعوصسي
َتاــم يذــلا ُرزاــعـــل ناـــك
ب نــم ُعوــصسي ُهــماــقأاــف
كانه هل اوعنصصف *تاومألا

ُمِدخـت اـترـم تناـكو ًءاـصشع

نيناعسشلا ديع ــــــــــــــــــــــــــــــــ
يذلا دحألا يف ةصسينكلا لفتحت

،ضسّدقملا ميظعلا حصصفلا ديع قبصسي
دحأاب ،ملآلا عوبصسأا ءدب وه يذلاو
دحأا وـهو ةـيوـنـصسلا اـهداـيـعأا جـهـبأا
ىركذ ةصسينكلا ميقُت هيفو نيناعصشلا

ميلصشروأا ىلإا انصصّلخمو انبر لوخد
يأا ،ةديـجـمـلا ةزـجـعـمـلا ــت يذــلا
ةـماـقإا ةـبوـجـعأا
نـيـب نـم رزاـعـل
جرــخ .تاوـــمألا
انبر ايقلل ضسانلا

هـب اوـّبــحرــيــلو
حرفلا تاـمـعـب
مارـــــــــــــــكإلاو
دمحلا تافاتـهو
اوــفرــع نأا دعـــب
اوعمصسو هئيجمـب
يتلا ةزجعـمـلاـب

نـحـن .اـهـقــّقــح
،مويلا اذه يف حيصسملا لبقتصسن اًصضيأا

،اهتاذ ةقيرطلاب هل دجصسنو همّركنو
انبرو انكلم هدحو وه هنأاب نيفرتعم
 .انتايح ديصسو

ىلإا حيصسملا لوخد ةياور تدرو
ةـعـبرألا لـيـجاـنألا يـف مــيــلــصشروأا

ضسقرم ؛11-12:1 ىتم) اهعيمج
؛83-91:82 اـقوـل ؛1-01 :11
رصضح دقف .(81-21 :21 انحوي
ىـلإا اـيـنــع تيــب نــم عوــصسي برــلا
يدوـهـيـلا حـصصفـلا لـبـق مــيــلــصشروأا
نـم نـيـنـثا لــصسرأا .ماــيأا ةــصسمــخــب
،ناتأا نبا اًصشحج هل ابلجيل هذيمت
ضسانلا ناكو .ةنيدملا لخدو هبكرف
ببـصسب مـيـلـصشروأا يـف اورـهـمـجــت دق

لجأل دّيصسلا نوبلطـي اوـناـكـف ،حـصصفـلا
اوعـمـصس مـهـنألو ،هـمـيـلاـعـتو هـلاـمـعأا
نأاب اوفرع اّملو .رزاعل ةماقإا ةزجعمب
هئاقلل اوجرخ ،ةنيدملا لخاد حيصسملا
مهبايث نيـعـصضاو ،لـيـخـنـلا ناـصصغأاـب
:نــيــخراــصصو هــماــمأا ضضرألا ىــلــع
كلم ،برلا مصساب يتآلا كرابم !اّنصصوأا>
.<!ليئارصسإا

هتلاصسر ءدب ذنم عوصسي برلا ناك
رــــــــــّصشـــب دـــق
توكلم ءيجمـب
دارأاو .تاومصسلا
ثِدـــحـــــــــُت نأا
هلامعأاو هلاوـقأا
نوــكــت ًةــبوـــت
ةــــــــباـــثـــمــب
ةــــباــجــتـــصسا
يـهو .هـتوــعدل
رييغت ىلإا ةوعد
رـكـفـلـل ّيـلـخاد
بــــــــــلــــقــلاو

ناصسنإلا ةايح يـف تلّدبـت هـعـبـتـتـصست
.هطيحم يفو هعمتجم يفو اهتلمجب
هريبدت لبقنو دّيصسلا عبتنل ةوعد يه
ىلع توـمـلاـب هـّمـتأا يذـلا يـصصـخـلا

ميلصشروأا ىلإا حيصسملا لوخد .بيلصصلا
هـناـطـلـصسلو ،يدبألا هـتوـكـلـمـل نـعإا
 .توملاو ةايحلا ىلع يهلإلا

لّمأاتلا ىلإا انل ةوعد نيناعصشلا دحأا
انصسل .اًرصشب رئاصصلا هللا ِةملك انِكِلمب
انيلإا ىتأا هّنأاكو هب لـّمأاـتـلـل نـيّوـعدم
،ناتأا نبا ضشحج ىلع اًبكار ًةدحاو ًةرم
ىلع هتصسينك يف رصضاح وه نَمك اّمنإا
ةوقب عاطقنا نودب انيلإا اًمداق ،ماودلا

ّلـك يـفو ،يـهـلإا ضساّدق ّلـك يـف ٍدجـمو
ّلكو ،ةصسينـكـلا رارـصسأا نـم ّرـصسو ةـصص

41/5102 ددعلا

ناسسين5 دحألا

ناعسشلا دحأا

سسويدوك نيديهسشلا راكذت

امهتقفرو سسورودويدو



ناك> .(٤1 ،1 :1 انحوي) انصصّلخيل
ملاعلاو ،هب نّوك ملاعلاو ،ملاعلا يف
صصاــخ ىــلإا .هــفرــعــي مــل ،ءاـج هـتــّ
-01 :1 انحوي) <هلبقت مل هتّصصاخو
.هوصضفرو ضسانلا هصضغبأا .(11

لبقتصسنل انل ةوعد نيناعصشلا دحأا
لو .ةيعوطلا ملآلا ىلإا يتآلا انَكِلَم
نود نم حيصسملا كْلُم مهف اننكمي
ىلع ضسورغملا كوصشلا ليلكإاو هملآا

نم ئلتـمـمـلا عوـصسي برـلا .هـنـيـبـج
ضسدقـــلا حورــــلاو بآلا ةــــبــــحــــم
ثولاثلا ةبحم نمو ،ةـيـهاـنـتـمـلا
لزاـنـتـلا لـِبـَق ،ةـقـيـلـخـلـل ضسودقـلا

ىتـح عاـطأاو> ىـصصقألا عـصضاوـتـلاو
.(2 يبيليف) <بيلصصلا توم ،توملا
اــنــنازــحأاو اــنــملآا لــمــح وـــهو>
اـنـيـصصاـعـم لـجأل حرـُج .اـهـلـّمـحـت
ءايعصشأا) <مثإا ةحـيـبذ هـصسفـن لـعـجو
هبلصص لخ نم انحنمي ىتح .(35
ةمحرلاو ةيهلإلا ةايـحـلا هـتـماـيـقو
.ىمظعلا

 تيزلا ةحسسم رسس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف ميدقلا ذنم ةداعلا تجرد
ةمدخ ماقُت نأا ةيصسكذوثرألا ةصسينكلا
(ىصضرملا ةحصسم) ضسدقملا تيزلا رصس
ميظعلا عوبصسألا يف ءاعبرألا ءاصسم
ةـئـيـهــت راــطإا يــف كلذو ضسدقــمــلا
حصصفلا ديع لاـبـقـتـصسل نـيـنـمؤوـمـلا
ةـيـصسفـن ةـحـصص يـف مـهو كراـبـمــلا

ةـحـصصلا ىـلإا ةـفاـصضإلاــب ةـيــحورو
لجأا نم ةمدخلا هذه ماقُت .ةيصسفنلا
تاـحارـج نـم نـيـنـمؤوــمــلا ءاــفــصش
يف كارتصشإل نولهأاتيـف ةـئـيـطـخـلا
لجأا نم ًاصضيأاو     ،يوامصسلا ضسرعلا
ذنم نوقّوذـتـيـف يدصسجـلا مـهـئاـفـصش
عجو لك يفتني ثيح توكلملا نآلا

.ءاخرتصسا لكو فعصض لكو
ىلع ضسصسؤوم تيزلا ةحصسم رصس

وهف .هلاـعـفأاو عوـصسي برـلا تاـمـلـك
برلا حيصسملا ةمدخل ديصسجتو دادتما

ئكتا َدحأا ُرزاعل ناكو
ْتذـخأاـف رـم اـمأا *هـعــم
ٍنـيدِراـن نــم ٍبيــط َلــْطَر

ْتنهدو نمثلا ِثك ٍضصلاخ
ْتحـــصسمو عوـــصسي ْيـــَمدق
أتماف *اـهِرـعـصشب ِهـيـمدق
*ِبيطلا ِةحـئار نـم ُتيـبـلا

اذوهي هِذيـمـت ُدحأا لاـقـف
يطويرخصسإلا ناعـمـصس ُنـب هَمِلْصسُي نأا ًاعِمزُم ناك يذلا
ُبيـطـلا اذـه ْعــَبــُي ْمــَل َمــِل
َطعُيو رانيدِةئم ِثـثـب
اذه لاق امنإاو *كاصسملل

كاصساب هنم ًامامتها ل
ناكوًاقراصسناك هنأل لب
ناـــكو ُهدنـــع ُقودنــــصصلا
َلاقف *ِهيف ىقلُي ام ُلِمحي
ُهْتَظِفَح امـنإا اـهـْعَد ُعوـصسي
َكاصسا نإاف *ينفد ِمويل

ٍح لـك  مــكدنــع مــه
 مكَدنع ُتصسلف انأا امأاو
ٌثك ٌعمج َمِلعو *ٍح ّلك
كانه َعوصسي نأا دوهيلا نم
َعوصسي ِلجأا نم ل اوءاجف
ًاـصضيأا اورـظـنـيـِل لـب طـقــف
ب نم ُهماقأا يذلا َرَزاعل
ُءاــصسؤور َرأاــف *تاوـــمألا
َرزاعل اولـتـقـي نأا ِةـنـهـكـلا
نـم نــيثــك نأل *ًاــصضيأا
نوبهذي ِهببصسباوناكدوهيلا

دغلا و *عوصسيبنونمؤويف
ا عــمــصس اثـكــلا ُعــمُ

نأاب ديعلا إا اوءاج نيذلا
مــيــلــصشروأا إا ٍتآا َعوــصسي
اوجرخو لخنلا َفَعَصساوذخأا
نوـخُرـصصي مـهو هـئاـقــلــل
صشوـه :لـئاـق ٌكرابم انـْعـَ
ُكلـم برــلا مــصساــب يــتآلا
دجو َعوصسي نإاو *ليئارصسإا

وـه اـمـك هـبـِكَرـف ًاـصشحــج
َةنبا اي اخت ل *ٌبوتكم
ِكـَكـِلـم نإا اـه .نوــيــهــصص

يـتأاـي وـهو .ةـمـحرو ةـبـحـم لــمــع
،انتابارطصضاو انفواخم نم انرّرحيل

ىلع امـك اـنـبـلـق يـف ضسلـجـي ىـتـح
.هتوكلم ضشرع

هتومب انصصّلخيل حيصسملا ِتأاي مل
لـب ،بصسحـف اـنـتوـم نـم هـتـماـيــقو
صضيأا اـنـلـعـجـيـل غولب ىلع نيرداق اـً
وه .هعم لـمـكألا داـحـتلاو ةـكرـصشلا
ةـمـلـظ نـم اـنرّرـحـي يذــلا ُكــِلــمــلا
دحأا .توـمـلا تلاـقـعو ةـئـيــطــخــلا
لـّمأاـتـلا ىـلإا اـنـل ةوـعد نـيـناـعــصشلا
حـناـمـلاو توـمـلا بلاـغـلا اـنـِكـلـمــب
امـل ،هـلإلا حـيـصسمـلا اـهـيأا> .ةاـيـحـلا
لبق تاومألا نـيـب نـم رزاـعـل َتمـقأا
كلذل ،ةماعلا ةمايقلا َتققح ،كملآا

تامع لمـحـن ،لاـفـطألاـك نـحـنو
اي كوحن نيفتاـه ،رـفـظـلاو ةـبـلـغـلا

،يلاعألا يـف اـنـصصوأا :توـمـلا بلاـغ
<برـــلا مـــصساـــب يــــتآلا كراــــبــــم
.(ديعلا ةيرابورط)

هللا توكلم لبقنل انل ةوعد وه
،ةيحيصسملا انتايحل ٍنومصضمو ٍفدهك
حيصسملا نم اـنـتـّيوـه ّدمـتـصسن يـكـلو
حيصسملا وه توكلملاو .هتوكلم نمو
فصصولا ةقئافـلا هـّتوـق وـهو ،هـصسفـن
ةاطعمـلا اـهـل ّدح ل يـتـلا هـتـمـحرو
تاــمــلــك بصسح ىــلــعو .ناــصسنإــل
هللا توكلم ضسيل ،ضسدقـمـلا باـتـكـلا

:3 ىتم) بصسحف انيديأا لوانتم يف
اقول) انلخاد يف وه لب ،(71 :٤ ،2
ةقيقح يوامصسلا توكلملا .(12 :71
ام رادقمب انتايح يف رصضاح عقاوو
:6 ىتم) ّيلبقتصسم ٌعلطتو ٌبّقرت وه
01).

ثولاثلا ةايح وه هللا توكلم
توـكـلـم وـه .مـلاـعـلا يــف ضسودقــلا
،لامجلاو ،قحلاو ،حصصلاو ،ةصسادقلا

تصسيلو .حرفلاو ،مصسلاو ،ةبحملاو
حورـلا لاـمـعأا نــم تاــفــصصلا هذــه
هللا ةايح نم جرخت يه .ةيرصشبلا

.مـلاـعـلا يـف هـلـلا ةـقـيـقـح رـهـظــُتو
هلإلا وه .توكلملا هصسفن وه حيصسملا
ضضرألا ىــلإا لزـــن يذـــلا ،ناـــصسنإلا



ضشحج ىـلـع ًاـبـكار ِكيـتأاـي
ُءاـيــصشألا هذـهو *ٍناـتأا ِنـبا

 ـت اـهـْمـَهـفـَيوأا ُهُذـيـمًل
ٍذئنيح ُعوصسي دّجُم ا نكلو
ْتبِتُك امنإا هذه نأا اوركذت
*هل اـهوـلـِمـع مـهـنأاو هـنـع
اوناـك نـيذـلا ُعـما ناـكو
نم َرزاعل ىدان ح هعم
ب نـــم ُهـــماـــقأاو ِقـــلا
نمو *هل نودهصشي تاومألا
ُعما ُهـَلـَبـقـتـصسا اذـه لـجأا

َعنصص دق هنأاب اوعمصس مهنأل
.ةيآلا هذه

لمأات ـــــــــــ
اوناك نيذلا ُعما ناكو>
نم رزاعل ىدان ح هعم
ب نـــم هـــماـــقأاو قـــلا
.<هل نودهصشي تاومألا

 رزاعل ةماقإا ةثداح
عناصص وه هـلـلا ّنأا حـصضـّتـي
 ،هب نمآا بعصشلا .ةبيجعلا

يصسيرفلاو ةبتكلا نأا ح
،مــهدوحــج  اورـــمـتـصسا

ّدصض ًاـبـصضغ اوـطاـصشتــصساــف
نورواصشتي اوذخأاو ،حيصسا

وهو ،توملل هميـلـصست ىـلـع
ماـق .تواو ةاـيا دــّيــصس
لاقو مهـطـصسو  حـيـصسا
بآلا اهـيأا> :مـهـنـيـعأا ماـمأا
.< َتعـمـصس كنأل كرـكــصشأا

ةع اذـه هـلوـق ىـحـصضأاـف
ًاـيواـصسم هوتــعا ذإا مــهــل
:فاــصضأا برــلا ّنأل ،بآـــل
ّلــك  كنأا ُتمــلــع اــنأاو>

لجأل نكلو . عمصست ح
ُتلـق فــقاوــلا عــما اذــه
وي) <ينتلصسرأا كنأا اونمؤويل

ةهج نم اوفرعيل .(2٤ :11
نـم يـتأاـي وـهو ،هـلــلا هــّنأا
هنأا ىرخأا ةهج نمو ،بآلا
عم قافّتاب بئاجعلا عنصصي
نأا رهظيل اذهب مّلكت .بآلا

ةداعتصسا وه رصسلل يصساصسألا فدهلا
هـلـلا نـيـب ةــحــيــحــصصلا ةــقــعــلا

اهتقزم يتلا ةقعلا هذه ،هتقيلخو
.نآلا ذنم توكلملا قّوذتو ،اناياطخ
ةيحور ىوق ضضيرملل لقني نأا هفده
ضضرملا براجـت لـمـح نـم هـنـّكـمـت
ضسيل رصسلا .تابثو ءاجرو ةعاجصشب
تقو يف .ءاودلاب جعلا نع ًيدب
باـتـكـلا مـكــب لــمــعــن ضضرــمــلا
ف َتصضرـم اذإا ،ّيـنـب اـي> :ضسدقـمـلا
وـهـف برـلا ىـلإا لـصص لـب نواــهــتــت
رـهـط ...كبوـنذ نـع عــلــقأا .كيــفــصشي
عجار مـث ..مداـقـتـلا ْضضـِفَأاو ...كبـلـق
...ًاصضيأا وه هقلخ برلا نإاف بيبطلا

نأا برلا ىلإا نوعّرصضتي ًاصضيأا مهف
ءافصشلاو ةحارلا ىلع مهلـمـع حـجـنـي
نب عوصشي) <ةايحلا ذاقنإا لجأا نم
.(٤1-9 :83 خاريصس

يف تيزلا ةحصسم رصس ةماقإا نكمي
هلو .ضضيرم يأا لجأا نم تقو يأا

ميظعلا ءاعبرألا موي ةعيفرلا هتناكم
ةــعاــمــج لــجأا نــم ماــقـــُي ثيـــح

ةيحورلا مهصضارمأا ءافصشل نينمؤوملا
،لأاصست ةنمؤوملا ةعامجلا .ةيدصسجلاو
ةنوعملا ،نهاكلا تاولصص لخ نم
ةـئـيـطـخـلا ةـماود نــم ضصــخــلاو
نأا دحأل نـكـمـي ل هـنألو .باذــعــلاو
نـيـب ًاـحـصضاو ًـصصاـف ًاـطـخ مـصسرـي
نإاـف ،حورـلا ضضرـمو دصسجـلا ضضرـم
تيزلا ةـحـصسم رـصس حـنـمـت ةـصسيـنـكـلا
ىصضرم اوناك اذإا نينمؤوملا عيمجل
.اونوكي مل مأا دصسجلا

يف تيزلا ةحصسم رصسب لافتحإلا
نينمؤومـلا رـكذـي مـيـظـعـلا ءاـعـبرألا
ريرحتو ةرفغملا ىلع حيصسملا ةردقب
ةئيطـخـلا تاـفآا داـصسف نـم رـيـمـصضلا
رصسلا اذـه .ةـيـعاـمـجـلاوةيصصخصشلا
ضسيدقت ىنعـم مـهـف ىـلـع اـندعاـصسي
حيصسمـلا لـمـع نـع جـتاـنـلا ةاـيـحـلا
رصسلا اذـه دعاـصسي ًاـصضيأا .يـصصـخـلا
ةايح ةصشاصشه يعو ىلع نينمؤوملا
دامتعإل ةجاحـب نـحـن مـكو رـصشبـلا

نوـكـي نأا بغرـن اـنـك اذإا هـلـلا ىـلـع
مصسلاـف .فدهو ىـنـعـم اـنـتاـيـحـل

ةمع هـنا .اـهـل قـفارـمـلا ءاـفـصشلاو
ملاع يف لوحـمـلا حـيـصسمـلا روـصضح
هنا هدعو ناهربو ،مـلأاـتـمو حّرـجـم
هنإا .داصسفلاو ةئيطخلا نم انصصّلخيصس
هللا هأايه امو هلـلا توـكـلـم يـّلـجـت
هلامك ةلاح ىلإا لصصي امدنع ملاعلل
.ريخألا

مه تومـلاو مـلألاو ضضرـمـلا
هذه .طوقصسلل ةـمـتـحـمـلا ةـجـيـتـنـلا
لب يهلإا باقعل ًكصش تصسيل بقاوعلا
دقف .هللا نع ملاعـلا بّرـغـت ةـجـيـتـن
ةايحلا ءاهنإل توـمـلاـب هـلـلا حـمـصس
ضسيـل ةـمـعــنــلا جراــخ يــه يــتــلا

ةايحلا داعتصست يكل لب ،ضصاصصقك
 .ةمايقلا يف اهلامك ىلإا

لمحو انماقصسأا حيصسملا ذخأا دقل
اذه ىّطختو ،(71 :8 ىتم) انصضارمأا
ةـيرـصشبـلا حـنـمو طـقاــصسلا مــلاــعــلا
ل يتلا ةايحلا ىلإا جولولا ةيناكمإا
عـصضي تيزـلا ةـحــصسم رــصس .ىــنــفــت
ةقيقحلا هذه يف ضضيرملا ناصسنإلا
لو ملأا لو عجو ل ثيح ةيورخألا

.توم
ٌضضيرمأا> :بوقعي   لوصسرلا لوقي

ةصسينكلا خويـصش ُعديـلـف مـكـنـيـب ٌدحأا
مصساب ٍتيزب هونهديو هيلع اولصصيف
يــفــصشت ناــمـــيإلا ةـــصصو .برـــلا
دق ناك نإاو هميقُي برلاو ضضيرملا

-٤1 :5 عي) <هل رفغُت ًةئيطخ لعف
رصس وه تيزلا ةحصسم رصس ًاذإا .(51
ماقُيو ضضيرم لك ىلإا هّجوم ،ناميإا

ةئيصشم تناك نإاو ،ءافصشلا ءاجر ىلع
ضضيرـمـلا لاـنـيـف ىــفــصشي نأا برــلا
ةماقإا دنـع ىـجرـُي اـم اذـه .ءاـفـصشلا
.ًامئاد لصصحي ام اذه ضسيل نكل ،رصسلا
رداق يصضاملا يف ىفصش يذلا برلا

مويلا بئاجعلا حارتجاو ءافصشلا ىلع
ناك امدنع برلا نكل .ًاصضيأا ًادغو
مهتدوع يغتبي ناك ىصضرملا يفصشي
مهلوصصح لبق يهلإلا نصضحلا ىلإا

لصصح ام اذه .يدصسجلا ءافصشلا ىلع
مهنم دحاو طقف .ةرصشعلا ضصربلا عم
طقف ٌدحاو .هركصشيل حيصسملا ىلإا عجر
نإاف اذـل .يـهـلإلا نـصضحـلا ىـلإا داـع



.ءافصشلا ناقبصسي ةـصسادقـلاو يـلـخادلا
ىـصضرــمــلاــب ماــمــتــهإلا نا اــمــك
تقو يـف مـهـتـيزـعـتو ،نــيــبَعتملاو
رصس .ةيعامج ةيلوؤوصسم يه دئادصشلا

راصصتنإلا نأاب انركذي تيزلا ةحصسم
نكمي ل توملاو ضضرملاو ملألا ىلع
حيصسملا توم ءوـصض ىـلـع لإا هـمـهـف
 .هتمايقو

ميظعلا عوبسسألا تاولسص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسدقملا حسصفلاو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيصشربألا يعار ةدايصس ضسأاي فوصس
عوبصسألا تاولصص ضسايلا تيلوبوا
 ضسدقا حـــصصفـــلاو مـــيـــظـــعـــلا

ضسوـيـجرواـج ضسيدقــلا ةــيــئاردتاــك
 :اتلا جمانلا بصسح

:ناعسشلا دحأا - ناسسين5 دحألا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
00:6 ةعاصسلا وألا ا ةصص +
. ًءاصسم

ميظعلانثإلا- ناسسين6نثإلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
00:6 ةعاصسلا ةيناثلا ا ةصص +
.ًءاصسم

:ميظعلا ءاثثلا - ناسسين7 ءاثثلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
00:6 ةعاصسلا ةثلاثلا ا ةصص +
.ًءاصسم

:ميظعلا ءاعبرألا - ناسسين8 ءاعبرألا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
00:6 ةعاصسلا ضسدقا تيزلا ةصص +
.ًءاصسم

:ميظعلا سسيما- ناسسين9 سسيما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةــصسدقا ملآلا لــيــجاـــنأا ةـــمدخ +
.ًءاصسم00:6 ةعاصسلا

وــه ضضرألا ىــلـــع يذـــلا
.تاومصسلا  بآل ٍواصسم

لبجُي نأا لـبـق كاـنـه
:نبإل بآلا لاق ،ناصسنإلا
عمصسف ،<ًاناصسنإا ّنعنـصصنـل>
إا ناـصسنإلا ىـتأاـف ،نـبإلا
لبق ًاـصضيأا اـنـهو .دوـجوـلا
،ديدج نم ناصسنإلالبجُينأا

،بآلا عـمــصسف ،نــبإلا لاــق
.ةايا إا رزاعل داعف

هتوصص ىلعأاب خرصص دقل
كلذو <ًاجراخ مّله رزاعل>
هنأل ،نيرصضاا لجأا نم
لدتعم توصصبعيطتصسيناك
نأا هـتدارإا دّرــج كلذــكو
عيطتصسي ناك امك ،همـيـقـي
دعــُب نــع كلذ لــعــفـــي نأا

هنأا ّلإا .قلا ىلع رجاو
لاـــقو قـــلا نــــم بقا
اوعفر نيذلا نـيرـصضاـحـلـل
صسحأاو رـجا ،هتـناـتـنـب اوـّ
<مـيـظـع توـصصب خرــصصف>
.هماقأاو هاعدو

مهتيؤور لخ نم اذكه
لخ نمو ،قلا  هايإا
نمو ،تّيا ةناتـن مـهـّمـصش

اومدختصسا ذإا ،ضسمللا لخ
نع رجا عفر  مهيديأا
نـم هوـّلـح اـهدعـبو ،قـلا
نــمو ةـــطـــمـــقألا طاـــبر
،ههجو ّفلي يذلا ليدنا

غـلـب ذإا نذألا لــخ نــمو
ّلك ،مهعماصسم ّبرلا توصص
مـهـعاـنـقإا  مـهاــصس كلذ
يذلا وه اذه نأاب اونمؤويل
مدعلا نـم ناـصسنإلا  لـقـنـي
يذــلا وــهو ،دوــجوــلا إا
دّرج ءيصش ّلك هب قّلعتي
ذنم يذلا وهو ،هتردق ةملك
ل نم دوجولا عنصص ءدبلا
.ءيصش

سساملاب سسويروغيرغ سسيدقلا

:ميظعلا ةعماموي-ناسسين01 ةعما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،بولصصا لازنإاو تاعاصسلا ةمدخ +
.ًاحابصص00:9 ةعاصسلا

00:5 ةعاصسلا حيصسا زانج ةمدخ +
. ًءاصسم

:رونلا تبسس - ناسسين11 تبسسلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةـــــعاـــــصسلا يـــــهـــــلإلا ضسادقـــــلا +
. اًحابصص00:01

:سسدقا حسصفلا - ناسسين21 دحألا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةـعاـصسلا حـصصفـلا ضسادقو ةـمـجـهـلا +
. ًاحابصص03,8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :ديدا نثإلا - ناسسين 31نثإلا
00:01 ةـعاــصسلا يــهــلإلا ضسادقــلا +
. ًاحابصص

ءابآلا لاوقأا نم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حــــيــــصسا دصسج  كاصشلا ّنإا  +
رخآا ًاـــــئـيـصش اـنـيـف لـمـعـي ل هـمدو
يذـلا حــيــصسا إا اــنــلــْقــَن ىوــصس
ًاـيـحور ،اـيـّلـك دحـتـنـف هــلواــنــتــن
،تو هـيــف يذــلا كاذــب ،ًاــيدصسجو
ضسيدقلا) موقن هيفو اّنفُد هيف يذلاو
.(بكلا نول
مدلا اذه اولوانتت نأا مكيلع يغبني +
نأا مـكـيـلـع ناـك وــل اــمــك ضصــلا
ّيهلإلا بنا نم مكهافصشب هوبرصشت
ن نآلا نوثكلا كانهو ...رهاطلا
هـتـيؤور ًـعـف دوأل تنــك> :نوــلوــقــي
!<هئاذحو هصسبمو هتئيهب ،ًايصصخصش
نم هصسفن وه ،هارت نم هصسفن وه هّنكل
ضسيدقلا) هلكأات نم هصسفن وه ،هصسملت
.(مفلا يبهذلا انحوي
ةر-سشن-لا ى-ل-ع ع-طإلا نا--ك--ملا--ب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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