
ةلاصسرلا ــــــــــــــــــــ
(02-61 :2 ةيطغ)

نأا ُمـَلـعـن ذإا ُةوـخإا اــي
ِلاـمـعأاـب ُرــُي  َناــسسنإا
ِناإاب امنإا لب ِسسومانلا
نحن انـمآا ِحـيـسسا َعوـسسيـب
يكل ِحيـسسا َعوـسسيـب ًاـسضيأا
 ِحيسساب ِناإاب َرُن
ُرُي  ذإا ِسسومانلا ِلامعأاب
نم ٌدحأا ِسسومانـلا ِلاـمـعأاـب
اــنـــك نإاـــف *ِدـــَسسَا يوذ
َرـيتـلا َنوـبــِلاــط نــحــنو
ًاسضيأا نحن اندجُو ِحيسساب

ًاذإا ُحيسسا ُنوـكـيـفأا ًةأاـطـخ
*اسشاح .ةئيـطـخـلـل ًاـمِداـخ
دق ام ينبأا ُتدُع نإا يّنإاف
يـــسسـفـــن ُلـــَعـــجأا ُتمَدــــَه
يكل ِسسومانلل تُم *ًايدعتم
ِحـيـسسا َعــم *هــلــل اــيــحأا

لـب اـنأا  اـيـحأاــف ُتبــلــُسص
 امو . اـيـحـي ُحـيـسسا

اــنأا ِدسسا  ِةاــيا نـــم
ِهـلـلا ِنـبا ِناإا  ُهاـيــحأا
سسفـن َلذـبو يـنـبـحأا يذـلا ُهـَ

.يّنع

ناولصس سسيدقلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يصسوثآلا ـــــــــــــــــــ

 ا دقعلا ةيادبنم سسما
ةيفير ةئيب و ،رسشع عسساتلا نرقلا

 ةـيـسسورـلا فوـبـماـت ةـعـطاـقــم،
ناـعـمـسس يــبــسصلا ةــلــئاــع تسشاــع
 ءاوجأا  فونوطنأا سشتيفونافيإا

ةـطاـسسبـلا ةـياـغ
ةسسينكلا اهلـّلـظـت
ةيـسســكذوــــثرأا

قـبـع اــهؤوــلو
ةـيــعارز ٍةاــيــح
حارفأا اهـفـنـتـكـت
 امـك داـيـعأا
ةيسسورلا ديلاقتلا
.ةجهبلا ةيبعسشلا
ناعمـسس اـنخـي
هدــــــــلاو نـــــــع
،يــــّمأا عرازا
.فرا ّكف اـًموـي مـّلـعــتــي  يذــلا
ًةب معفا ميكا لجرلاب هفسصي
ةبيه اذ ،اًطيسسب يبأا ناك> .اًمسسو
.هنوّلجيو ةيرقلا لهأا هبحي .راقوو
ةسسينكلا  انابأا ةسص ولتي ناك

 ا سسادقهـتـطاــسسبــل ناــكو ،دحأ
اًميكح ناك هنكل .اهتوت  ئطخي
 .<يحورلا ءابآاو خويسشلا رابكلثم

وهو اهسشاع ةثداح ناعمسس درسسيو
دفي ناك> .هرمع نم ةعبارلا  دعب
،لّوجـتـم بتـك عـئاـب اـنـتـيرـق ىـلـع
.عاونأا لك نم اًبتك هسسيك  لمحي
ةّرم لك  هوعديو هّبحي يبأا ناكو
 ماعطلا لوانتل انيلإا اهيف يتأاي
ةلئاعلا دارفأا رئاسس قلحتيف .انلزنم

نم ةدافتسساو همـك عاـمـسسل هـلوـح
اذه نإا اـنـل لوـقـي ناـك يـبأا .هـتـمـكـح

نم مّلعتن نأا انل يغبني ٌحجان ناسسنإا
اذا :موي تاذ يبأا ُتلأاسس دقو .هتاملك
عم يّلسصن نأا انل يغبني هنأا  لوقت
لاؤوسسلل بّجعتف ؟اًدوجوم سسيل هللا نأا

لاق نمو :لاقو ةدحلا ةركفلا هذهلو
:ًئاق هتبجأا ؟دوجوم غ هللا نإا كل
لجر هنإا انل لوقت يذلا بتكلا عئاب

 لاقف !حجان
تنــك :نزــحـــب
لـــجر هنأا ّنظأا
نـكـلو ،حـجاـــن
نآا  نـّيــبــت
لــــــسشفأا هـــــــنأا
ىـلــع ناــسســـنإا

!سضرأا هـــــجو
نإا ينب اي عمسسإا
و دوجوم هللا
!هدوجو  كسش
 تلــــــقـــــــف

فوسسف ،اًدوجوم هللا ناك نإا :يسسفن
هـنـع ثحـبأاـسس .كأا ح هـنـع ثحــبأا

رــخآا إا ترــفاــسس وــلو .هدجأا ىــتـــح
 <راحبلا ءارو ام إاو ،طيا

نأا فرعن اننأ لعفلاب لسصح ام اذه
ىهنأاو ايوق اباسش تاب ح ناعمسس

ءارو ام> إا هجوت ،ةيركسسعلا هتمدخ
إا ،سسوثآا سسدقا لبا إا <راحبلا
،نودنب سسيدقلا ريد يسسورلا ريدلا

ةـسصلا  هرـمـع ةـيـقـب ىـسضق ثيـح
لـيـلـلا لاوـط فـقــي ناــكــف .موــسصلاو
هجو اًسسمتلم ةظقي ةسص  اًبسصتنم
ناــكو .هروــسضحو هــتــمـــحرو برـــلا
ةيناطيسش تابراو براجتل سضّرعتي

 تبث هنكل .ةوسسقلا ةياغ  اداه

83/5102 ددعلا

لوليأا02 دحألا

 بيلصصلا عفر دعب دحألا

هتلئاعو سسويثاطصسفأا ديهصشلا راكذت

عباصسلا نحللا

سسماا رَحَصسلا ليإا



ءاوهأا نم رّرحتيف سسودقلا هحور
،زأا با وه هـلـلا> .براـجـتـلاو
ناسسنإا نكل...هفسصولاحتسسابا
 سسدقلا حورلاب هللا فرعي  يذلا
همجاهتف ،عوـمدب هـبـلـط عـيـطـتـسسي
هحور لغسشنتو ،ةداوه نودب ءاوهأا
عيطتسسي ف ةيويندلا تامامتهاب
ةـفرـعـم و يـهـلإا لـمأاـتـلا غوـلــب
فرـعـنـف نـحـن اـمأا .حـيـسسا عوـسسي
.<سسدقلا حورلاب حيسسا عوسسي

ةبوذع ناسسنإا بهي سسدقلا حورلا
ةبوتلا رعاسشم هيف كرحيو هللا ةب

 دهنتلاو قوسشلا سصيف ،ةيقيقا
ةـبوـتـلـل اـًجاـهـنـم ناـسسنإا ةاــيــح
ةب إا عوجرلاو ةيقنتلل ًيبسسو
ناـسسنإا رـعـسشي .هــب دااو هــلــلا

هـقاـقـحـتـسسا مدع رادق هللا ةـب
مئاد ٍعومد عوبني ةسصلا ليحتسستف
يذــغــي ناــسسنإا بلــق  قــفدتــلا

و ،ةيلابلا هماظع ييحيو هتايح
ناسسنإا ىلع ىوقت براجتلا دوعت
بئتكت يحور نإا> .هللا إا ئجتلا
فيك !عومدب كبلطأاو ،يديسس اي كيلإا

 ح ؟هنع ثحبأا تناك ،هعم تنك
 ودعلاو ةنـيـكـتـسسم ةـحرـف يـحور
،نآا نكل ،َّإا لوسصو يأا هل نكي
هتسضبـق يـلـع رـيرـسشلا حورـلا مـَكـحأا
قوتت اذهل .اهبذعيو يسسفن مرسضيل
يسسفن .ديسسلا عم دحتت نأ يحور
اعلا  ءيسش و ،هللا إا ّدسشنت
نإا ،ًادبأا ينيزعي ءيسش  .ينحرفي
نـياـعـت نأ ًادد قاـتــسشت يــحور
نأا عيطتسسأا  .هنم ئلت نأاو ،ديسسلا
دها يسسفنو ،ةدحاو ةظ هاسسنأا
،ًادج ميظع زح .هعابتا  بعتب
فأارت :تارفزبو قيهسشب يكبأا كلذل
كدبـع ىـلــع نــّن ،هــلــلا اــي ،يــب
.<طقاسسلا

إا ناوـلـسس سسيدقـلا اـنوــعدي
هجوتلا ع ةيهلإا ةيزعتلا سسامتلا
ةعسضاوتم ةسص  ةبوتلاب هللا إا

ةـسصاـخو سساـنـلا لــكــل ةــب و
ةبوتلا برد انل رسصتخي وهو .ءادعأا

ليإلا ـــــــــــــــــ
(1 :9؛83-43 :8 سسقرم)

نأا دارأا نَم برلا لاق
هِسسفنب ْرُفـكـيـلـف يـنـَعـبـتـي
.ينْعَبتيو ُهَبيلسص ْلـِمـحـيو
نأ لــخــي نأا دارأا نــمسصـ
سسفـن كلهأا نَمو اهكـلـهـُي ُهـَ
لجأا نمو يلجأا نم ُهَسسفن
هنإاف *اهـسصـلـخـي ِلـيإا

وـل ُناـسسنإا ُعـِفـَتـنـي اذاــم
رـسسخو ُهـلـك َمـَلاـعــلا حــبر
يـطـعــُي اذاــم مأا *ُهــَسسفــن
*ِهـسسفـن نـع ًءادف ُناـسسنإا

نأ يــب يـــحـــتـــسسي نـــَم
ِلـيا اذـه  يـمـكــبو
يحتسسي ئـطاا قـسساـفـلا
 ىتأا ىتم رسشبلا ُنبا هب

ا عــم ِهــيــبأا دةـكــئ
قا مهل لاقو *سسيدقلا
َنـِم ًاـموـق نإا مــكــل لوــقأا
َنوقوذي  انهه َمئاقلا
َتوكلـم اوَرـَي ىـتـح َتوا
.ٍةوقب ىتأا دق ِهللا

لمأات
ـــــــــــــــــــ

عفتـنـي اذاـم هـنإاـف>
اـعـلا حــبر وــل ناــسسنإا

.<هسسفن رسسخو
،دحاولا ىرـي اـمدنـع

إاو ىنغلا إا عزني هركف

ّرقتسساو ،هسسفن هيلإا تقات نم دجوو
 سسسصو يهلإا مىتح ةدقّتم ة

ةسسينكلا تنلعأا .8391 ماعلا وت
،6891 ماعلا هتسسادق ةيسسكذوثرأا

تابو ،ةرانا ىلع جارسسلا عسضُوو
(اـبـهرـلا هـمـسسا) ناوـلــسس بهارــلا

سسماا  هـل دـّيـعـن اًبـك اــًسسيدق
.لوليأا رهسش نم نيرسشعلاو

سضعب ناولـسس سسيدقـلا اـنـل كرـت
رـطاوـخ اـهــيــف نّود يــتــلا قاروأا

ةايـحـلـل هـتخ رـسصتـخـت ةـيـنادجو
ىلع لوقي .هللا عم سشيعلاو ةيحورلا
وه سسدقلا حورلا نإا> :لاثا ليبسس

لقعـلـل ،سسفـنـلـل ناـنـحو ةـّقرو بح
حورلاب هللا فرع يذلا نإا .دسساو
ًاراهن ةمعنـلا سضيـفـب قرـغـي سسدقـلا

نأ ،يا هلإا بوسص ّدتميف ،ًيلو
هبحو هناـنـحو ةـعـسساو هـلـلا ةـمـحر
،ةمعنلا سسفنلا دقـفـت ذإاو .ناـمـيـظـع
حورلا عوجر ةبلاط عومدلاب دهنتت
 .<ديدج نم اهيلإا سسدقلا

اي كيـلإا قوـتأا> :سسيدقـلا لوـقـي
 فيك .عومدب كنع سشتفأاو يديسس
كفرعأا نأا ينتيطعأا تنأا ؟كمورأا  نأا
ةيهلإا ةفرعا هذهو ،سسدقلاحورلاب
 .<ةحئان كنع ثحبلل يحور ّدسشت

رابتخا لوح هميلعت روحمتي
.عـسضاوـتـلا  هـلـلا ةــب ةــبوذــع
ةـبوـتـلا لـخ نــم وــعدم ناــسسنإا
فرعي نأا ءادعأا ةبو ةعسضاوتا
؟دّيسس اي تنأا نيأا> .هب قسصتليو هللا
تحـــسشأا اذا ؟يروـــناـــي تنأا نـــيأا
ديـعـب ناـمز ذـنـم ؟يــنــع كهــجوــب
،كيلإا عزنت ،كارت و يحور كدقتفت
 اذا ؟يدّيسس نيأا .ةعماد كبلطت
قـيـعـي اذاـم ؟دعـب يـحور هـنـياــعــت
عسضاوت كلتمأا  أ ...؟َّ كانكسس
.<ءادعأا ةب و حيسسا

ةب نأا ىلع ناولسس سسيدقلا دّدسشي
اهايإا انمّلعي يتلا ،هئادعأ ناسسنإا
يتلا ةقرافلا ةمعلايه،عوسسيبرلا
هنأاو،يقيقحيحيسسمناسسنإانأا دكؤوت
ةكرسش  ايحيو عوسسي برلا فرعي



 ركفلا اذه نا ملعيل ةينقلا
يذــلا اـــّمأا .ًاـــيدسسج لزـــي
كّرحتي ف بيلسصلاب قّلعتي
.رومأا هذه لثم إا هركف
نأا إا ةجاحـب نـحـن كلذـل
ّوـلــع إا اــنرــكــف دعــسصــُن
لسصفـنـي  ىـتـح بيـلـسصلا

،هيلع بولسصا حيسسا نع
ىـلـع اــنءاــجر عــسضن نأاو
نوــكـــلا عدبـــم حـــيـــسسا

لك نع عطقـنـنو ،هـيّذـغـمو
يذلا امأا .ًاملظ يتأاي حبر
هب قّلعتن ف قح نع يتأاي
ىعسسنو ًانسسح همدختسسن لب
ردق ىلع ءارقفلا هب كرسشنل
.انناكمإا

 نأاب ةيسصولا رمأات
لمحن نأابو يدسسج نوكن

هللا ءاـقدسصا نا .اـنـبـيـلـسص
هاياسصو بجو سشئاعلا

مـهـنـكــل ًادسسج نوــكــل 
هنومدختسسي لب هب نوقّلعتي
هـــجاـــت ا ًاـــكراــــسشم
لاح لك ىلع مهو مهسسفنأا

توملل هميلسستـل نوّدعـتـسسم
وـه رـمأاو .كلذ لــجأا نــم
تاكلـتـما نأاـسش  كلذـك
.ةيداا

هركف نأا دحأا ىأار نإا
هنا ملعيلف ىنزلا إا عزني

 فيكو .هتاذ دعب بلسصي
نـم برـهـيـل ؟كلذ لــعــفــي
ةيلوسضفلا ءاـسسنـلا ةدهاـسشم
،ّنهعم لطابلا ثيدا نمو

ىلع فّدجيل هللا ىـلـع فـيدجـّتـلاـب
نكاّسسلا ىلعو هنكسسم ىلعو همسسا

 اًبرح عنسصي نأا يطعُأاو ،ءامّسسلا
يـطـعُأاو ،مـهـبـلـغـيو سسيّدقــلا عــم
،ةّمأاو ناسسلو ٍةليبق ّلك ىلع اًناطلسس
سسلا عـيـمـج هـل دجـسسيـسسف ىلع نكاّ
مـهؤواــمــسسأا تسسيــل نــيذــّلا ،سضرأا

رفسس  اعلا سسيسسأات ذنم ةبوتكم
:31 ؤور) <...َحِبُذ يذّلا فورا ةايح
ىـلـع عـطـقا اذــه ئرــُق اذإا .(1-9
ّرسشلا ّنأا مك مهفن هتباتك نمز ءوسض
سشفــت دعـتـبا فـيـكو سضرأا ىـلـع ىـّ
نوّيحيسسا ناك مكو هللا نع سساّنلا

انلسصت مويلا هانأارق اذإاو ؛نيدَهَطسضم
ةلاـسسّرـلا  نـكـل ،اـهـسسفـن ةـلاـسسّرـلا
عــم لــسصح اــم يأا ،ةــّيــخــيراــّتــلا
لــب ،ا كلذ  ــّيــحـــيـــسسا
ّرسشلا ّنأا فيـك يأا ةـّيـلاا ةـلاـسسّرـلا

سضيأا سشفـتــم فـيـكو سضرأا ىـلـع اـً
عاـبـتأا مـهـّنأ طـقــف ٌسساــنأا لــَتــقــُي
حبسصأا فيكو ،حيسسا يأا ،فورا
ىلع اًطلسستم ،ناطيسشلا يأا ،ّنتلا

يأا ،سشحولا لسسري وهو سضرأا ّلك
ةدابإا لواحيل ،هّرسش  هعبتي نَم ّلك
،سضرأا هجو نع حيسسا عابتأا ّلك
<مـهـناإاو سسيّدقـلا سص اــنــه>و
إا سصي يذلا> يأا ،(01 :31 ؤور)
:42 تم) <سصلـخـي اذـهـف ىـهـتــنا

ايؤورلا رفسس ّنأا ىرن انه نم ؛(31
<فورا> عابتأا كذت لواحي ناك

بق هلاق اً ( ا هذهةلا د
(ىّتم ليإا  ّبرلا لوقب كذّتلا

ن ت اوــــفــــعــــسضي  ىــــّتـــــح
اًدد اووـقـتـيـل لـب تاداـهـطــسضا
.ةييا ةملكلاب

ةّسصاخبو ،ّيويؤورلا بدأا زّيمتي
،انثيدح عسضوم وه يذّلا ايؤوّرلا رفسس
 ،لبقتسسا ةـغـيـسصب بتـكـُي هـّنأاـب

كلذ ،ةرسضاح ًةلاح فسصي هّنأا ح
أا ةأاطو ت مه نَم ديدسشت ةيغب
نوثسس مهّنأاب مهكذت لخ نم
مهّنأاو ،اوسص لاح  هللا توكلم
ّبرـلا ندل نـم لـيـلاـكأا نوـلاـنـيـسس
 هدوـــجو نـــكـــما نـــم اذـــهو)

دقف مدآا نإا> :ةطيسسبلا ةروسصلا هذهب
هنع ثحبي أادبو يسضرأا سسودرفلا
بيـجــعــلا يــسسودرــف اــي :ًاــيــكاــب
هبح ميظـعـب ،ديـسسلا نـكـل !لـهذاو
سسودرف باب هل حتف ،بيلسصلا ىلع
 ًاسسودرف ،لوأا نم لسضفأا ،رخآا
ثولاثلا رون قرسشي ثيح تاوامسسلا
برلا ئفاكن اذا ،نحنو .سسودقلا

<؟اناطعأا ام لك نع

ايؤورلا رْفِصس ــــــــــــــــــــــــ
 ةسسّدقا انتسسيـنـك دـّيـعـت

لوليأا رهسش نم نيرسشعلاو سسداسسلا
لوـسسّرـلا اـّنــحوــي سسيّدقــلا داــقرــل
ّيــلــيإاو بيــبا ذــيــمــلــّتـــلاو
ّيليإا ناك .لوتبلاو ّيتوهلاو
ةلماح ةمولاسسو ىدبز نبا اّنحوي
اخأاو (بيطا فسسوي ةنبإا) بيّطلا
سسواب ةريزـج إا َيـِفـُن .بوـقـعـي
سسونيـنـمود روـطامإا دهـع ىـلـع
رـفـسس بتـك كاـنــهو ،(.م09-59)
.سسّدقا باتكلا رافسسأا رخآا ،ايؤورلا

بدأا إا اـيؤورـلا رـفـسس يـمـتـنـي
نكامأا ةّدع  هد يذلا ّيويؤورلا

اذـه زـّيـمـتـي .سسّدقا باـتـكــلا نــم
كلذل ،نَقتُم ّيبعت بولسسأاب بدأا

 إا همهف عيطتسسيّ نوّينعم مه نَم
هلعجي يذّلا رمأا ،ّسصاخ لكسشب هب
دق ام ببسسب نيثكلا ىلع اًسضماغ
ةعامج ّسصخـت زوـمر نـم هـيوـتـحـي
رـفـسس ماـمأا اـنـلاــحــك) ىرــخُأا نود
نود نم همهف اننك  يذلا ايؤورلا

سسفـي نـَم دوـجو سضيأا .(اـنـل هرـّ نم ،اـً
َبِتُك ام لعجي هّنأا بدأا اذه تازيم

 قّبطي نّيعم نمز  تقو لك،
نـيذـّلا سصاـخـسشأا بطاـخـي هـّنإا يأا
نورـعـسشيـف ناـمز يأا  هـنوأارــقــي
.ةرسضاا مهلاح ىلع مّلكتي هّنأاكو
ءارو سضرأا ّلك تبّجعتو...> :ًثم
ىطعأا يذّلا ّنتلل اودجسسو ،سشحولا
سشحولل اودجسسو ،سشحولل ناطلّسسلا

نَم !؟سشحولا لثم وه نَم :لئاق
همف حتفف ...!؟هبراحـي نأا عـيـطـتـسسي



رابك ءابدأ ةرسصاعم ةثك تاباتك
تاداهطسضا وأا بورا لخ اوبتك
 .(ةّيحيسسمنادلبةّدعاهلتسضّرعتيتلا

ّيوبنلا بدأا ب جزّ أا انيلع
هفده لّوأا ّنإا ذإا ،ّيويؤورلا بدأاو
هـبــعــسش إا ّبرــلا ةــلاــسسر لاــسصيإا

قـيرـّطـلا إا لـسضلا نـم هـتداـعإاو
املثم اثلا ّنأا ح  ،ميقتسسا
لوقب بعسشلا كذتل وه انلقو قبسس
نــمز  ديدسشتــلا لــجأا نــم ّبرـــلا
ءيا ّنأاـب كذـتـلـل اـمـك ،نـَحِا
ديد ّيأا نود نــم) بيرــق اــثــلا
ا كلذ و ،(ناـكـم وأا ناــمزــل
.هلاعفأا بسسح لُك ىزاجُيسس

نأا انيلع ،كلذ ّلك إا ًةفاسضإا
بدأا ةءارــق ّنأا اــًمـــئاد رـــّكذـــتـــن
انعقو ّإاو ،ةّيفرح نوكت  ّيويؤورلا

 انيلع ،كلذل ،هِمدع وأا مهفلا ءوسس
اهيوتحي يتلا زومّرلا ةرفيسش ّكفن نأا
إا لـسصن ىــّتــح ّيوــيؤورــلا ّسصنــلا
دً، ـثـم .ةــحــسضاوــلا ةــلاــسسرــلا
كـم> بطاـخـي اـّنـحوـي ّيـلــيإا

مّلكتي هّنأا ينعي  انهو ،<...ةسسينك
ةفقاسسأا بطاخي هّنإا لب ،ةكئا عم
وـعدن لازــن  نــحــنو) سسئاــنــكــلا
هـنوـك هـتـّيـسشرـبأ اـًكـم فـقــسسأا
لَثَم .(ةفطاا بائّذلا نم اهسسرحي
(666) سشحولا مقر وه هدرون رخآا
 يذّلاو (81 :31 ؤور)  دراولا
؛ناطيسشلا إا ةلّدلل همدختسسن لازن
ءاملعلا سضعب بسسحب مقّرلا اذه ّنإا
فرحأا دادعأا عوم وه ّيباتكلا
مـلـع بسسحـب) <رـسصيـق نون> مـسسا
نم فرح ّلكل نوكي ثيح ،ماقرأا
تعا دقو ،(ةّيمقر ةـمـيـق ةـّيدجـبأا
ناك هّنأ سشحوـلا هـّنأا نوـّيـحـيـسسا
تاداــهــطـــسضا عدنا  ببـــّسسلا

.رمأاب مهماهّتاوامورهقرحبمهّدسض
مقر وه6 مقّرلا ّنإاف كلذ إا ًةفاسضإا
5 مـــقّرـــلا سسيــــل هــــّنإا ذإا سصقاــــن
،(لامكلا)7 مقّرـلا و (سسوـماـّنـلا)

ثيلثـّتـلاـب هـيـلـع ديدسشـّتـلااًيلاتو

يتلا ةمعـطأا نـم لـّلـقـيـل
ىوـهـلا اذـه لـثــم يّذــغــت
برــسشلا نــع دعــتـــبـــيـــلو
لقث نع ،مهنلا نع ،طرفا
عسضاوتلا جزـمـيـلو ،موـنـلا

تاداـها هذـه لـثــم عــم
قاحسسناب هللاب ًاثيـغـتـسسم
اذه ةمواقم لجأا نم بلق
عم لوقي كلذ دنع .ىوهلا
رـــيرـــسشلا تيأار> روـــمزا

زرأا لثم ًااسشتـم ًازـتـعـم
نع هنـع تع مـث ناـنـبـل

نكي مـلـف كاـسسمإا قـيرـط
نـع هـنـع تثـحـبو كاـنــه
ملف عسضاوتب ةسصلا قيرط
:63) <ناــكــم هـــل دجوـــي
53-63).

ّبح انجعزي ناك نإا
لوق رّكذتنل لطابلا دا
سشتفت  ليإا  دّيسسلا

 انأا ىلـع تاـعاـمـتـج
،نــيرــخآا ىــلــع مدقــتــت
ةيفا  كلئاسضف سسرام
كوبأاو> هللا رجأا إا ًارظان
ءاــــفا  ىرــــي يذــــلا
:6 ىتم) <ةينع كيزاجي
ةوهسش لك تعطق نإاو .(6
رـكـفـلا لزـي و ةـيـجراـخ

فخت ف كجعزي يلخادلا
كلذ نأ ا كل حنليلاكأ
لسشفي ًطاب ًاجاعزإا هنوك
.هللا بسسحب كداهجب

سساملاب سسويروغيرغ سسيدقلا

سصقن ةّدسش ىلع ديكأاتلل وه (666)
سسكع ىلع هلامك مدعو سشحولا اذه
.لماكلا هللا

 ثحبن نأا اًمئاد انيلع ،ةياهّنلا
لوسصولا لجأا نم ثحبلا  قّمعتنو
 .ّبرلا يه ةقيقاو ،ةقيقا إا
لـب ،فوراو زوـمّرـلا دنـع نـقـلـعـن
،دعبأا وه ام إا اهنم قلطنن انوعد
ىلع اندي انعسضو دق نوكن اذكهو
.ثارا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ةئصشنتلا ةصسردم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىقيصسوملاو ةيتوهلا

ةيصسنكلا ــــــــــــــــــــــــــ
سستراوك سسيدقلا ةسسردم عباتت

سسيدقلا ةسسردمو ةيتوهلا ةئسشنتلل
ىـقـيـسسوـمـلـل مـنرــمــلا سسوــناــمور
ليجسستلا دوأا ةـقوـجو ةـيـسسنـكـلا
نَم لك ىلعف  .ديدجلا يسساردلا ماعلل
قّمعتلا نينمؤوملا انئانبأا نم بغري
نييسسكذوثرأا ناميإاو ةفرعملا يف
،ليترتلا ربع برلا ةسسينك ةمدخ وأا
429302/10 مــقرــلاــب لاــسصتإا
.ليجسستلاو معتسسإل

ةرصضاحم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيسشربأا يعار ةدايسس ةكربب

نم ةوـعدبو سساـيـلا تيـلوـبورـتـمـلا
ةـئـسشنـتــلا ةــسسردم ىــمادق ةــنــجــل
يف ةكراسشملل مكوـعدن ،ةـيـتوـهـلا

ةايح يف بيلسصلا> لوح ةرسضاحم
سسلوب بأا سسدق اهيقـلـي <نـمؤوـمـلا

نينثإا ءاسسم نم ةعباسسلا دنع هبهو
زكرـمـلا يـف5102 لوـلــيأا82
.لماسشلا يئاعرلا
ةر-صشن-لا ى-ل--ع ع--طإلاناكملاب
:تننإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا
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