
ةلاصسرلا ـــــــــــــــــ
(81-11 :٦ ةيطغ)

َمظعأا ام اورظنا ُةوخإا اي
مكيلإا اهُتبتك يتلا ِتاباتكلا
نوديري َنيذلا لك نإا *يديب
ِدصسا ِبصسحــب اوــصضرـــُي نأا
امّنإاو اونتَتخت نأا مكنومزلُي
ِلجأا نم اودهطصضُي َّئل كلذ

َنيذلا نأل *حيصسا ِبيلصص
صسفـنأا مـه نوـنـِتـتـخـي ل مهـُ
امّنإا لب َضسومانلا نوظفحي
اوــنــِتـــَتـــخـــت نأا نوديرـــي
امأا *مكداصسجأاب اورختـفـيـل
ّلإا َرِخَتفأا نأا  ىصشاحف انأا
َحيصسا َعوصسي انّبر ِبيلصصب
 ُمـَلاـعـلا َبـِلـُصص ِهـب يذـلا

 ُهنأل *اعلل ُتبلُصص انأاو
ُناتِا ضسيل َعوصسي حيصسا
ُةَقيلا لب ُفَلقلا لو ٍءيصشب
نــــيذـــــلا لـــــكو *ةديدا
ِنوناقلا اذه ِبصسحب َنوكُلصسي
ىلعو ٌةمحرو ٌمصس مهيلعف
ْبلجـي ـف *هـلـلا َلـيـئارـصسإا

ُدعب اميف اـًباـعـتأا ٌدحأا يـلـع
يدصسج  ٌلــماــح يــّنإاـــف
ُةمعن *عوـصسي برـلا ِتاـمـصس
عـم ِحـيــصسا َعوــصسي اــنــبر
.مآا .ةوخإلا اهيأا مكِحور

بيلصصلا ىنعم ــــــــــــــــــــــــــــ
 ةصصاخ ةبترم بيلصصلا ّلتحي

.ًايجروتيلو ًايناإا ةيحيصسا ةايا
ةّدع بيلصصلا ةراصشإا مصسري نمؤواف
هـعاـبـّتل ةـمـعــك ًاــيــموــي تاّرــم
تاـمـُت بيــلــصصلاــب هــنأل ،حــيــصسا
اذه .انيف حيصسا اـيـحـيو ةـئـيـطا

نأا هـلـلا إا بلـطـتـل ةـصسيـنـكـلا عـفد
هـبـعـصش ضصـّلـخـي
ةّوـقـب ظــفــحــيو

عيـمـج هـبـيـلـصص
.هـــــب صصتا

ناك ،ًايخيرات
ًادوــع بيــلـــصصلا

يذلاك) ًايدوـمـع
ءانب  مدختصسُي
ةادأا وهو ،(روصسلا
ةـباـث بيذـعــت
ىــلـــع باـــقـــع
.ةرـطا مـئارا
يقفأا دوع هيلإا فاصضي ناك ًانايحأا
يذلا بيلصصلا لكصشك هلكصش حبصصيل

نـم عوـنـلا اذـه .اـنـبر هـيـلـع قــّلــُع
همدختصساو ،ضسرـفـلا هـعدتـبا مادعإلا
نامورلا قّبط كلذك .بكلا ردنكصسلا

ىـلـع ضسيـل نـكـلو بلـصصلا ةــبوــقــع
ضسوفيصسوي خرؤوا ركذي .مهينطاوم
ةقطنم خيرات نع هباتك  (1.ق)
اهذّفن يتلا بلصصلا تامادعإا ،اذوهي
نــم تاــعوــم قــحــب ناــمورــلا
ضسومانلا امأا .اذوهي  نيدرمتا
،بلصصلا ةبوقع ضضرفي ف يدوهيلا
نيذلاو ،مجرلا ةبوقـع قـبـطـي هـنـكـل
ةرـجـصش ىـلـع نوـقـّلـعــُي نوــمــجرــُي
نم نوعلم نوتو مهنأا اورهظيل

.هللا
ىلع تناكف بلصصلا ذيفنت ةقيرط امأا

لـمـحـي موـكا ناـك :اـتـلا لـكـصشلا
،ةبوقعلا ذيفنت ناكم ا يقفألا دوعلا

وأا لاـبـاـب دوـعـلا ا طــبرــُي ناــكو
ىلع عفري مث ،ماصساب هيلع رّمصسُي
ًابوصصنم نوكي يذلا يدوـمـعـلا دوـعـلا

ةبصشخ دجوت دومعلا طصسو  .ًاقبصسم
.قّلعا دصسا لقث لمح  دعاصستل

ترــــج كلذــــك
قّلعُت نأا ةداعلا

ىــلــع ةــبـــصشخ
اهيلعو بيلصصلا

بولـصصا ُبـْنَذ
ا ىّدأا يذــــلا
ًاـبـلاـغ .هـمادعإا
بلـصصلا قـبــصسي
،دـْلـَجو بيذـعـت
ضضّرــــعـــتــــيو
موـــــــكــــحمــلا
ّمتي .ةـيرـخـصسلـل

نـمو ،ماـع ناـكـم  ًاــنــلــع بلــصصلا
ىلع نفعـتـيـل دصسا كـُي نأا نـكـما
ءيطب بيـلـصصلا ىـلـع توا .بيـلـصصلا

كلا فـقوأا دقو ،ةـياـغـلـل ؤوــمو ًادج
ةبوقـع عـبارـلا نرـقـلا  طـنـطـصسق

.اهتوصسق ببصسب بلصصلا
ةصصق ةعبرألا نويلـيإلا اـنخـي

يدرـصس بوـلـصسأاـب عوـصسي برــلا بلــصص
.فصصو درجمك ضسيلو يصسقطو يصشبت
تام عوصسي نأا ةركف د ةيفلا يفف
نم .ديدا دهـعـلـل ةـحـيـبذـك ،لـَمـَحـك
ىنعا لوصسرلا ضسلوـب رـهـظـُي ،هـتـهـج

عصضاوتلا وه يذلا بيلصصلل يصصا
هتعاط عوصسي برلا مّمتي هبو  ،ىصصقألا

ءادفلا ًاقق ( 2: 8). عيطتصست ل

73/5102 ددعلا
لوليأا31 دحألا

 بيلصصلا عفر لبق دحألا

سسويلينروك ةنهكلا  ديهصشلا راكذت
ةئا دئاق

سسداصسلا نحللا
عبارلا رَحَصسلا ليإا



مكيلع ين اوـلـمـحا> :ىـتـم لـيإا
عصضاوتمو عيدو أل ينم اومّلعتو
نأل ،مكصسوفنل ةـحار اودجـتـف بلـقـلا
:11 تم) <فيفخ يلمحو نّيه ين
طبترـم حـجرألا ىـلـع وـه (92-03
اندروأا امك .بيلصصلا ىـلـع مـكـلاـب
بجي بلصصلاب هيلع مكحُي نم ًاقباصس
ذيفنت ناكم ا بيلصصلا لمحي نأا
اهـيـف ةـيـلـمـع ضضفـي اذـه ،مـكا
داهج نأا ىلع ّلدي كلذو ،ةيرارمتصسا
ةبصسنلاب .رمتصسم داهج وه يحيصسا
حلصصت بيلصصلا ةمع ،نمؤوا إا
حـيـصسا عوـصسيـب ًاــفاعا نوــكــتــل
 .عوصسي برلا إا هئامتنا ةمعو
ن لـمـح ب طـبارـلا ،لاوـحألا لـك
ةاـيـح وـه تاذـلا نارـكـنو بيـلــصصلا
لامتحا نـمـصضتـت دق يـتـلا مازـتـللا
ىرــي كلذــل ،ضسفـــنـــلا لذـــبو ملآلا
.ق) يكاطنألا ضسوـيـطاـنـغإا ضسيدقـلا

1)  ا هتلاصسر نأا ضسصسفأا لهأا
ةراجحـك نـمؤوا عـفرـي بيـلـصصلا

.هللا لكيه ءانب  ةّيح
راع ةمع ناك يذلا بيلصصلا نإا

قّلُع هللا نبا نأل رفظ ةمع حبصصأا
ىلع راصصتنلا باب انل حتفيل هيلع
زرــكــن نــحــن> :تواو ةــئــيــطا
ةع دوـهـيـلـل ًاـبوـلـصصم حـيـصساــب
نيوعدملل امأاو ،ةلاهج ينانويللو
هللا ةوق حيصسابف ينانويو ًادوهي
مكحأا هللا ةلاهج نأل ،هللا ةمكحو
نم ىوقأا هلـلا فـعـصضو ضساـنـلا نـم
.(52-32 :1 وك1) <ضسانلا

بيلصصلاو يقصشمدلا `````````````````````````````````````````
 41 ةصسّدقا انتصسينك ديعُت

بيلصصلا عفر ديعل ماع ّلك نم لوليأا
لفتحن مويلا اذه  .ييا ركلا
دي ىـلـع بيـلـصصلا دوــجو راــكذــتــب
.لصسرلا ةـلداـعا ةـنـيـه ةـصسيّدقـلا
 ٌةّيمايق ةّيقرصشلا ةصسينكلا ّنأا مغر

انّنأا ّلإا اهميلعتو اهتاصسرا اهد
ل .ىك ًةّيـمـهأا ديـعـلا اذـه يـطـعـت

ليإلا ــــــــــــــــ
(71-31 :3 وي)

ٌدحأا دعصصي  برلا لاق
لزـن يذـلا لإا ِءاـمــصسلا إا

يذلا رصشبلا نبا ِءامصسلا نم
عفر امكو *ِءامصسلا  وه
ةـيلا  َةــّيا ىــصسوــم
ُنبا َعَفرُي نأا يغبني اذكه
لك َكلـهـي ل يـكـل *رـصشبـلا

ُهل ُنوكت لب ِهب ُنمؤوي نم
اذكه ُهنأل *ةيدبألا ُةايا
َلذب ىتح َاعلا ُهللا بحَأا
َكِلهي ل يكل َديحولا ُهَنبا

ُنوكت لب ِهب ُنمؤوي نم لك
 ُهنإاف *ةيدبألا ةايا ُهل
إا َديحولا ُهَنبا ُهللا ِلِصسري
لـب َاـعـلا َنـيديـل اـعــلا
.اعلا ِهب َضصلخيل

لمأات ـــــــــــــ
ةيا ىصسوم عفر امكو>
 لانأا يغبني اذكه ةي

:3 وي) <ناصسنإلا نبا عفرُي
41).

يليإلا ضضرع امدعب
بـكـلا ناـصسحإلا اـنـحوــي
نـــع اـــنـــلا ضساـــنـــلـــل
ل دحأا ناك نإا> ةيدومعا
ل حورـلاو ءاا نـم دلوــي
توـكــلــم لــخدي نأا ردقــي
ضضرعـي ،(5 :3 وـي) <هـلـلا

ناـصسحإلا اذـه ببـصس اـنــه
اذكه .بيلصصلا ةـبـه يـنـعأا
طبري امدنع ضسلوـب لـعـفـي
ةيدومعا تبهلا تاه
لـعـلأا> :ًـئاـق بيــلــصصلاو صص ضسلوــب مأا مـكـلـجأل بلــُ
1) ؟<دمتعا ضسلوب مصساب

:مكلا اذه لـبقـت ةـيرـصشبـلا ةـمـكا
كلاهلا دنع بيـلـصصلا ةـمـلـك نإاـف>

ـصصلا نحن اندنع امأاو ةلاهج
امأا .(81 :1 وك1) <هللا ةوق يهف
بيلصصلا نوصضفري نيذلا نويحيصسا

مهصشيع ةقيرط لخ نم هب نيردزم
ءادــعأا لوـصسرـلا ضسلوـب مـهـيــّمــصسيــف

 .( 3: 81) حـيـصسا بيــلــصص
:ةـيـنوـكـلا ةاـصصا تّ بيـلـصصلا
ًماع ،هصسفنل لكلا هب حلاصصي نأاو>
ءاوصس ،هتطصساوب ،هبيلصص مدب حلصصلا

 اــم مأا ،ضضرألا ىــلــع اــم ناـــك
اــ ذإا> ،(02 :1 لوك) <تاوـمـصسلا
،ضضــئارـفـلا  اـنـيـلـع يذــلا كصصلا
نم هعفر دقو ،انل ًادصض ناك يذلا
لوك) <بيلصصلاب هايإا ًارمصسم طصسولا

هـلـلا عـمـج ،بيــلــصصلا ع .(41 :2
ةـيـناـصسنإا  ًاـعــم ألاو دوــهــيــلا

حلاصصيو> :هللا عم مهاصصو ةديدج
هـــلـــلا عـــم دحاو دصسج  نـــثلا
:2 فأا) <هب ةوادعلا ًتاق ،بيلصصلاب
٦1).

ةيصصخصشلا انتـقـع ةـهـج نـم
نم عوصسي برلا بلط دقف ،بيلصصلاب
هذيمت نوصصيـصس نو هذـيـمـت
اذه .هوعبـتـيو بيـلـصصلا اوـلـمـحـي نأا
تاغايصصب تارـم ضسمـخ درـي لوـقـلا

ةفلت  ا دهعلا43 :8 رم) ديد،
،83 :01 تم ،32 :9 ول ،42 :٦1 تم
ل هلصصأا إا ةبصسنلاب .(72 :41 ول
لاوــقأا ب هـــل زاوـــم لوـــق دجوـــي
ًلوـق نوـكـي دق .دوـهـيــلا مــّلــعا

مهو ،نيروـيـغـلا ب رـهـظ ًاروـهـصشم
لوألا نرقلا  تأاصشن ةيدوهي ةفئاط
ةينامورلا ةيعبتلل اهتمواقتفرُعو
ةروثلا إا تعدو ،ديدصشلا اهبصصعتو
نم ًايئاهن اذوهي رـيرو ةـحـلـصسا
اـم ًاـبـلاـغ كلذـل ،اــمورــلا مــكا

ديكألا نكل .بلصصلاب اهدارفأا بقوع
هتوم  ىري ناك عوصسي برلا نأا

يأا ،اهوكلصسي نأا هعابتأا ىلع ًاقيرط
وأا ملآل نيدعتصسم اونوكي نأا مهيلع
 نـلا نـع مـكـلا .هـلـجأل توا



نأل اذـــكـــه .(31 :1 وـــك
نـم كأا تـبـهــلا تاــه
ةب إا ناصشت امهغ
نم أات هناو ةقئافلا برلا
نم هتوم دعبو .هئادعأا لجأا
بيلـصصلا ىـلـع هـئادعأا لـجأا

نع اياطا نارفغ انبهو
.ةيدومعا قيرط

رهـظـي  اذا نـكـل
هل يغبني ناك هنا حوصضوب
هيعماصس دصشرأا لب بلصصي نأا
؟دقلا دهعلا نم لاثم إا
رومألا نا اومّلعتي يكل ًلوأا
ةديداـب طـبـترـت ةدقــلا

يكل مث اهنع ةبيرغ تصسيلو
وـحـن صسي ل هـنا اوـفرــعــي
.هـــــتدارإا نود نـــــم ملآلا

دحأا ضضعي ل يكل ًاصضيأاو
انل نكـــ فيـــك ًــــئاق
انــــناـــإاب ضصــلـــخــن نأا
وـه هــنوــك ؟بوــلــصصاــب
،توا إا ًارـئاــصس ،هــصسفــن
دهـعـلا نـم ًـثـم اـنـيـطـعـي
يـــناعـــلا نأل .دقــــلا

توا نـم او دق اوــناــك
ةروـصص إا مـهـعـّلـطـت دنــع
فوـصس  .ةـيـصساـحـنـلا ةـّيا
كئلوأا كأا ناصسحإاـب مـعـنـي
.بولصصاب نونمؤوي نيذلا

نـم هـّلـك كلذ لــصصحــي لو
لو بولصصا فعصض ءارج
ضضفر ءارـــج نـــم ىـــتـــح

اذكه هللا نأل> لب دوهيلا
كلهـي ل ىـتـح اـعـلا ّبحأا

نوكت لب هب نمؤوي نَم لك
:3 وي) <ةيدبألا ةايا هل

51).
ببــصس وــه اـــم تيأارأا

ضصا وه اـمو بيـلـصصلا
طابرلا تيأارأا ؟هنع انلا
ةــــــــــّيا ةروــــــــــصص ب
كئـــلوأا ا ؟ةـــقـــيـــقاو
توا ،توا نـم دوـهـيــلا
ضصلـخــي اــنــهو ،رــباــعــلا

هللا اهّايإا انحنم يتلا معنلا ّلك دّنفي
بآلا  نع ضسولاك ةمايقلاب
ضسودرـفـلا باوـبأا اـنـل حـتـف اــمدعــب
ّمهألاو توا مدعو ةّيدبألا ةاياو
انحبصصأاو هّلل ةّونـبـلا اـنـيـطـعُأا اـنـّنأا

اهانلن اهّلـك هذـه .هـتوـكـلـم ثراو
<بيلصصلاب حلطصصا دق ءيصش ّلك> ّنأل
.يقصشمدلا لوقي امك

ةعيـبـطـلا تدّد بيـلـصصلاـب
ناـصسنإلا ةـّيرـصشبـلا تعزـن .ةـّيرـصشبـلا
لّوحـتـت  .ديدا ضسبـلـتـل قـيـتـعـلا
ةداـعـصسلاو ءاـنـفّـلا إا ةــّيرــصشبــلا
رصشبلا مامأا بابلا حتُف امّنإاو ةمّتا
معنلا هذه اولاني ،مهرايتخاب يكل
 بيلصصلا ةزجعم .مهل تحيتأا يتلا
ام ناصسنإلاف .ةّيرصشبلا ةّيرا عمقت
قلطم هل ،ًاّرح هللا ةروصص ىلع لاز
يـتـلا قـيرـطـلا راـيــتــخاــب ةــّيرا
هعافتراو حيصسا عصضاوـت .اـهـكـلـصسي
ذإا ًاقلطم ًاعصضاوت ناك بيلصصلا ىلع
 ناـصسنإلا ىـلـع ءيـصش ّيأا ضضرـفــي
 يتلا ةّبا هذه مغر .كلذ لباقم
هتاذل ام هللا بلطي  ،توا اهقِعُي
بصسحب.ناصسنإلاةّيرح ىلع ظفاح لب
ّدح ًامويغلبيليذلاياعلا قطنا
هل نوكي ٍلمع ّلك ،رخآلا نع توا
حيصسا ةّب ّنأا ّلإا .لباقا  در

 اعلا اذه نم نكت تناك لب ةّب
ةينا. 

 اهركذ ّدَحُي ل بيلصصلا ةزجعم
عوبصسأا  وأا ةنصسلا نم دحاو موي
.ضسّدقا مـيـظـعـلا عوـبـصسألاـك دحاو
 نمؤوا قيـفر ىـصسمأا بيـلـصصلاـف

ةـمـع مـصسرـب .ةـّيـموـيــلا هــتاــيــح
كرابتيو تويبـلا كراـبـتـت بيـلـصصلا
ماـعـطـلا كَراـبــي اــهــب ،نوــنــمؤوا

ةمعلا يهو ،ةقيلا ّلكو هاياو
 ًاموي كلا طنطصسق اهآار يتلا
:لوـقـي ًاـتوـصص عـمــصس ح ءاــمــصسلا
مـصسرـي .<رـصصتـنـت ةـمـعـلا هذــهــب>
دنـع بيــلــصصلا ةــمــع نوــنــمؤوا
بعاصصم ّيأا ةهجاوم دنعو ةصصلا
ةـمـعـلا هذـه ّنأاـب مــهــنــم ًاــناإا
ضسيّدقلا نراقي .مهيمو مهرصصنت
بيلصصلا ةمع ب يقصشمدلا انحوي

دودح دنع ةّيمايقلا انتصسينك فقت
لــخ نــم رــهــظــُت لــب بيــلـــصصلا
بيلصصلا ّنأا ةّيجروتـيـلـلا ةـصسراـما
.ةمايقلا حرف إا قيرطلا ىوصس ضسيل

وه بيلصصلا ىلع برلا توم ثدح
تجّوـُت يـهـلإلا بدتـلا نـم ةوـطــخ
نـم ناـصسنإلا ةـماـقإاو هــتــماــيــقــب
زاح اذل .ةـّيدبأا ٍةاـيـح إا ةـئـيـطا

هعفرب لفتحـن يذـلا ،بيـلـصصلا دوـع
 تلل ةصسينكلا طصسوّىلع ،هنم ك

ةـعاـما ةاـيـح  ةبـك ةـّيـمــهأا
هنم يذلا اهزمر حبصصيل ةّيحيصسا
.رطاا ةهجاو ةّوقلا ّدمتصست

 اردابتي بيلصصلا نع ثيد
ةصسينكلا ءابآا ميلعت نمؤوا نهذ إا
دوــع بو هــنــيــب لــباــقــي يذـــلا
ب نوصسيّدقلا لباق دقل .ةيصصعا
يأا ،مدآا هـنـم لواـنــت يذــلا دوــعــلا
دقو اهنم هللا ُهَمرح يتلا ةرجصشلا

،يرصشبـلا ضسنـجـلـل توا كلذ بلـج
هـيـلـع عـفـترا يذـلا بيـلـصصلا دوـعو
مـيــلــصشروأا إا اــنــعــفل حــيــصسا
ةاـيا اـناـّيإا ًاـحـناــم ةــّيواــمــصسلا
.ةّيدبألا

هّنإا يقصشمدلا انحوي ضسيّدقلا لوقي
بيلصص نم بجعأا ءيصش نم ضسيل>
يقصشمدلا ركف نع بيغت ل .<حيصسا
برـلا اـهـحجا يــتــلا تازــجــعا

ّنأا ّلإا .ضضرألا ىـلـع هـتاـيـح لــخ
دقف ،ًةدود تناك تازجعا هذه
ٍضصخـصش ىـلـع اـب يـتأاـت تناــك

ٍةعامج وأا دّد ح امك ةدّد
.فلآا ةصسما عابصشإاو زبا راثكإا
تثعب ةمايقلاو بيلصصلا ةزجعم ّنكل
 ضسيل عمجأا اعلل حرفلاو ةمعنلا
إا لــب نــيدّد ٍناــكـــمو ٍناـــمز
.ىهتنا

ٌثَدَح وه توا ّنأا ح و
ةمايقلا لبق هـّنأل ،ناـصسنإلا فـيـخـُي
لـطـبأا دقـف ،ةـياـهـنـلا يـنــعــي ناــك
اناـطـعأا .هـتـماـيـقـب توا حـيـصسا
 ةكراصشا بيلصصلا ىلع حيصسا
اهتدقتفا يـتـلا ةـّيـصسودرـفـلا ةاـيا
.لّوألا نيّدا ةيصصعم عم ةّيرصشبلا

لب رومألا هذه دنع يقصشمدلا فقي ل



يـطـعأا ناــتا ّنأا اــمــك .ناــتاو
بوـعـصشلا نـع اوزـّيـمـتـيـل دوـهــيــلــل
ةمـعـف ،دقـلا دهـعـلا  ىرـخألا
نع ّيحيصسا زّي تحبصصأا بيلصصلا

بيـلـصصلا ةـمــع تلّو دقو .هغ
توـيـبـلا زـّي ةــقراــف ٍةــمــع إا
ةريدألا  .ضسئاـنـكـلاو ةـّيـحـيـصسا
بيلصصلا ةـمـع د ّضصاـخ ٍلـكـصشب

ا .انردتصسا امفيك انب طيةحبصس
نع ٌةرابع بهارلا اهب يّلصصي يتلا

ةغصصلا ضسئانكلاو ،ةكباصشتم ٍنابلصص
 بيلصص لكصش ىلع ىنبُت رايدألا

راوصسألا ىلع نابلـصصلا عـفـترـت اـمـك
يـماا وـه بيــلــصصلا ّنأاــب ًاــناإا

.دجو امنيأا ّيحيصسا نع عفاداو
دنع بيلصصلا نع ثدحتن اننأا او

رـكذـن نأا نـم اـنـل ّدب ـف يـقـصشمدلا
بجاولا ماركإلا نـع هـمـيـلـعـت ًاخأا
نـع عـفادا وـهو بيــلــصصلا دوــعــل
هنإا لوقي .ةصسّدقا تانوقيألا ماركإا
ىلع ،بيلصصلا مـصسرـل دوـجـصسلا بجـي
نوــكــي لو حــيــصسا إا صشي هـــّنأا
ناكأا بيلصصلا ةّدا ٍذئنيح دوجصسلا

دوــــجــــصسلا .ندعا وأا بصشا نــــم
نـع رـظـنـلا ّضضغـب بجاو بيـلـصصلــل
بيلصصلا اهنـم نّوـكـتـي يـتـلا ةّداا

ٍماركإا لب ةّداملل ضسيل ماركإلا ّنأل
 عفُر يذلا بيلصصلا دوع إا زوجي
ًةّرم بيلصصلا ىصضفأا دقل> .ةلجلا
عمجأا اعلل رهظ دقو ةمايقلا إا

،رـهـقـُي ل يذـلا رـفــظــلا هــّنأا ىــلــع
هاّيإاو نيرطيصسم هعم ًاذإا ّنعفتلف
بيلصصلا ةمع نكتلو انراكفأا ىلع

اـنـبـيـصصي ل ىـّتـح اـنـهاـجــّتا ّط
.<كهلا

ىقيصسوا ةصسردم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضسونامور ضسيدقلا ةصسردم نلعت

 ةـيـصسنـكـلا ىـقـيـصسوـمـلــل مــّنرا
ماعلل ليـجـصستـلا ءدب نـع ةـيـصشرـبألا
معتصسإل .٦102-5102 يصساردلا

لاصصتإلا ءاجرلا ءامـصسألا لـيـجـصستو

توا نــــم نوــــنــــمؤوا
ةــــّيا كاــــنـــــه .يدبألا
تناك ةقّلعا ةـيـصساـحـنـلا
،تاـــــــيا ّمــــــــصس يوادت
اـنـه بوـلـصصا حـيــصساو
ةـــّيا حورـــج يــــفــــصشي
ىفصشي ناك كانه .ةيحورلا

هـيـنـيـعـب رـظـنــي نــم لــك
لك ىفصشي انهو ،تيداا

ضسفنلا ينـيـعـب رـظـنـي نـَم
.اهّلك اياطا هنع درطُتف
ةـيـصساـحـنـلا ةداا كاـنـه
صص دق ةـقـّلـعا لكصشب تعنـُ

دق حيصسا دصسج انهو ةّيح
.ضسدقـلا حورـلا نـم عـنــُصص
يذؤوت ةـّيا تناـك كاـنـه
توا انهو ،يفصشت ةّياو
.ضصـّلــخــي تواو كلــهــي
تي تناـك يــتــلا ةــّيا

يذلا انهو ّمصس اهدنع ناك
.ّمصسلا نم دّر وه ضصّلخي
رـمألا ثدحـي ًاــصضيأا اــنــه
لوزـي يذـلا توا ،هـصسفــن
نا امك ةئيطا هيف ناك
نكل .ّمصسلا اهيف ناك ةّيا

نع ًاهزنم ناك برلا توم
عم لصصح امك ةئيطخ لك
يـتـلا ةـيـصساـحــنــلا ةــيا

.ّمصس لك نم ةدّر تناك
:لوـصسرـلا لاـق اــمــك هــنأل
لو ةئيطخ لعفي  يذلا>
طب1) <ركم همف  دجو
هــلاــق اــم اذــهو (22 :2
ناـــك اـــم او> :ضسلوـــب
اياصصولل كصص نـم اـنـيـلـع
ىـلـع هاـيإا ًارـمـصسم هاـغـلأاو
باـحـصصأا عـلـخو بيـلـصصلا
داـعو ةـطـلـصسلاو ةـصساـئرـلا
وك) <ًارفاظ هبكر  مهب
2: 41-51).

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

نأا ىلع ،429302/10 مقرلا ىلع
03و 31ب بلاطلا رمع حواي
توصص ضصحفل بطلا عصضخي .ةنصس
يتلا ةيـحاتتفإلا بورغلا ةصص دعب
نم فصصنلاو ةـصسداصسلا دنـــع ماقُت
5102 لوليأا03 ءاعبرألا ءاصسم
.ضسويد ضسيدقلا ةصسينك

عـبرأا ىدم ىـلـع ةــصساردلا ّدت
ةنـصسلا  بلاـطـلا مـلـعـتـي .تاوـنـصس
تاــمـــعـــلا ةءارـــق دعاوـــق وألا
و لـيـتالا ضضعـبو ةـّيـقـيــصسوا
لوصصأا ةثـلاـثـلاو ةـيـناـثـلا تـنـصسلا
ةعبارلا ةنصسلا و ةينامثلا ناألا
ةيناـمـثـلا نالاىلعتاقيبطت
ةـيـناـنوـيـلاـب لـيـتلا إا ةـفاــصضإا

ىـقـيـصسوا خـيراـتو نوـكـيـبـيـتـلاو
لّهؤوي ةصساردلا ةياهـن  .ةـيـصسنـكـلا
.ةصسردا ةقوج  لوخدلل بلاطلا

نيذلا بطلل ًانكمم حبصصأا امك
جمانرب يف كارتصشإلا مهتصسارد اوهنأا
 .مولبدلا

دلوألا ةقوج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rueohC> دلوألا ةــــقوج نـلـعـُت
stnafne’d> ةعباتلا لا بتكةيب
توــــــــب ةـيـصشرـبأا  ةـيـحـيـصسا

ددا ءاـصضعألا لاـبـقـتــصسا ءدب نــع
اهيلإا ماــــمصضنلاب نوبـغرـي نـيذـلا

ديصشانألاو لـيـتالا مـّلـعـت لـجأا نـم
مهرامعأا حوات نأا ىلع ،ةيصسنكلا
.ةرــــصشع ةـثـلاـثــلاو ةــعــباــصسلا ب
بصستنمـلـل توـصصلا ضصحـف ىرـجـُي
لولــيأا03 ءاــعـــبرألا موـــي ددا

بورـــغـــلا ةـــصص دعــــب5102
دنـــع ماــقــُت يــتــلا ةــيـحاــتــتــفإلا
ةــصسيــنــك  فــصصنــلاو ةـصسداــصسلا
   .ضسويد ضسيدقلا

لاصصتلا ءاجرلا مكئانبأا ليجصستل
مـقرــلا ىــلــع دادح لب ةــصسنآلاــب
ضساــمــصشلاـــب وأا429302/10
374507/07 :مقرلا ىلع ضستراوك


