
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــ
(٨-5 :4 ضسواثوميت2)

ظقيت َضسواثويت يدلو اي
 لــِمــتـــحاو ٍءيـــصش لـــك

لــَمــَع ْلــَمــعاو ِتاــقـــصشا
امأا *كَتَمدخ ِفوَأاو رصشبا
يلع ُبيكصسلا َقيرُأا دقف انأا

*بقا دق حنا ُتقوو
َنَصسا َداهِا ُتدهاج دقو
ُتظـَفــحو يــطْوــَصش ُتمََأاو
ىــقــبـــي اـــمـــنإاو *ناإلا

ًاـظوــف  ِلدعـلا ُلـيـلـكإا
كلذ  هب يـنـيزـجـَي يذـلا
ل لداعلا ُنايدلا برلا مويلا
َنيذلا َعيمج لب طقف يايإا
  .ًاصضيأا ُهَروهظ نوبحُي

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(٨-١ :١ ضسقرم)

حيصسا َعوصسي ِليإا ُءدب
 ٌبوتكم وه امك .هللا ِنبا
ٌلـِصسرـُم اذـنَءاـه :ِءاــيــبــنألا

ُءّيهُي كِهـجو ماـمأا يـكـم
ُتوــصص *كمادق كـــَقـــيرـــط
اودعأا ةــــيلا  ٍخراـــــصص
هَلبُصس اولَعـجاو ّبرـلا َقـيرـط
دمعي اـنـحوـي ناـك *ًةوـق

 لايزِركيو ِة ِةيدومع

ةيدومعا هايم زومر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دقلا دهعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضسودوقينل عوصسي برلا لاق

قا قا> :دوهيلل ًاصسيئر ناك يذلا
نم دلوي ل دحأا ناك نإا :كل لوقأا
لــــخدي نأا ردقــــي ل حورــــلاو ءاا

مكلا اذه .(5 :3 وي) <هللا توكلم
ضسدقلا حورلا .ةيدومعا ا صشي
اـندلـي يذـلا وــه
حيـــــصسا يــــــف
هاـــــيـــم يــــــــف
 .ةـــيدوــمعــــــا

 ظحن نحن
نأا ةــيدوــمــعا
،لـــهألا ضضعــــب
لكصشب تاهـمألاو

نوفاخي ،ضصاخ
دلولا ضسيطغت نم

 ااذــه .هاـــي
ىنع ام ناكم  طبتري فوا
ناصسنإلا تو هايا  .ةيدومعا
،مدآا ةروـصص ىـلـع وـه يذــلا دقــلا

ةـماـيـق وـه هاــيا نــم دوــعــصصلاو
ةروصص ىلع وه يذلا ديدا ناصسنإل
نوـلـه مأا> :ديدا مدآا ،هـلـلا نــبا
حيصسا عوصسيل دمـتـعا نـم لـك اـنـنأا
هــعــم اــنــفدف ،هـــتو اـــندمـــتـــعا
ميقأا امك ىتح ،توملل ةيدومعاب
،بآلا دج ،تاوــملا نــم حــيــصسا

ةدج  اـصضيأا نــحــن كلــصسن اذــكــه
زورــــب نإا .(4-3 :6 ور) <ةاــــيا
 قـّثوـم توا هاـيـم نــم ةاــيا
.دقلا دهعلا نم ةثك ةلثمأا

نأا دقلا دهعلا تاباتك نم رهظي

ةلصصّتم ةخ وه هايا ت لوزنلا
عـم ًادج بيرـق ءاـقـل ةـباـث ،تواـب
ةصص  حصضوتت ةروصصلا هذه .توا
ثيح توا فوج نم يبنلا نانوي
:2 نانوي) <ةيواهلا فوـج> ىـهاـمـتـي
مث .(3 :2 نانوي) <راحبلا بلق> عم (2
قـمـع  هـتخ نـع هــثــيدح يــتأاــي
،لاـبا لـفاـصسأا ا تلزـن> :راــحــبــلا

مـث ،دبألا ا يـلـع ضضرألا قـيــلاــغــم
برلا اهيأا يتايح ةدهولا نم َتدعصصأا

نانوـي) <يـهـلإا
ةراصشإاك ،(6 :2
ذإا ةماـيـقـلا إا
ةــــــــمـــلــــك نإا
صشت <ةدهوـلا>
توا يــــــــــلا

ةـــــــمــــلـــــكو
<َتدــــعــــــصصأا>
ىـــــلا ــــــصشـت
ام نإا .ةمايـقـلا
انهابتنإا تفـلـي

 ا هذهنانوي ةردق مدع وه ةبراق
برلا هنم هبلط ام ماإا ىلع يبنلا

،هايا  توا ا لوزنلا ةخ لبق
نم هدوعصص دعب ةرصشابم رداب امنيب
ام اذه .برلا ةئيصشم ذيفنت ا هايا
لبق ناك يذلا نانوي ب زّي انلعجي

يذلا نانويو هذه <ةيدومعا> ةخ
فئاخو عئاط غ ناك وهف ،اهدعب
توا نطب  ةعاجصش بصستكا هنكل
.ًاعيطم حبصصأاو

يبنلا نانوي ةصصقل هباصشم رخآا لاثم
رمحألا رحبلل اعلا بعصشلا روبع وه

 ا رفصسجور.  ا هذهع ةثدا
هّقصش امدعب رمحألا رحبلا نويناعلا

َرـَبـَعو هايا تقلفناف ،هاصصعب ىصسوم

1/6102ددعلا
اثلا نوناك3 دحألا
يهلإلا روهظلا لبق دحألا

 ايخم يبنلا راكذت
 سسويدرغ ديهششلاو
سسداشسلا نحللا

عشساتلا رَحَشسلا ليإا



 ةّرم رظتنت هللا ةانأا تناك ح
يذلا ،ىنبُي كلُفلا ناك ذإا ،حون مايأا

ضسفنأا امث يأا نوليلق ضصلخ هيف
نحن انصصّلخي هـلاـثـم يذـلا ،ءااـب
خـصسو ةـلازإا ل ،ةـيدوـمــعا يأا نآلا
نع حلاصص مصض لاؤوصس لب دصسا
:3 طب١) <حيصسا عوصسي ةمايقب هللا

02-١2).
رفصس ا ،ءدبلا ا دوعن ًاماتخ

ذنم ةايا نأا ىرن ثيح نيوكتلا
ترـهـظـف ،هاـيا نـم تجرـخ ءدبــلا
لوــــقــــبـــــلاو باـــــصشعألاو ضضرألا

ةـئـيـهـت ناـك كلذ ّلـكو ،راـجــصشألاو
نـم لـبـجـُيـصس يذـلا ناــصسنإلا قــل

هايا عمتجـتـل هـلـلا لاـقو> :بالا
ا ءامصسلا ت رهظتلو دحاو ناكم

هـلـلا اـعدو .كلذـك ناـكو ،ةـصسباـيــلا
هاعد هايا عمتو ،ًاصضرأا ةصسبايلا
.نـصسح هـنأا كلذ هـلـلا ىأارو ،ًاراــحــب
ًقبو ًابصشع ضضرألا تبنتل هللا لاقو
ًارمث لمعي ٍرمث اذ ًارجصشو ًارزب رزبي
،ضضرلا ىـلـع هـيـف هرزـب هــصسنــجــك
ًابصشع ضضرألا تجرخأاف ،كلذك ناكو
ًارـجـصشو هـصسنـجـك ًارزـب رزـبـي ًـقـبو
ىأارو ،هصسنجك هيف هرزب ًارمث لمعي
ٌءاـصسم ناـكو .نــصسح هــنأا كلذ هــلــلا

-9 :١ كت) <ًاثلاث ًاموي ٌحابصص ناكو
ءدبـلا ذـنـم هاــيا تناــك دقــل .(3١
جرخت يتلا ةديدا ةايحلل ًاردصصم
ةيرورصض هايا تيقب كلذلو ،اهنم

 اا حـنـمـتـل ةـيدوـمـعنيدمـتـع
ةبحك نودغـيـف ًةديدج ًةاـيـح اـهـيـف
ضضرألا  عقت  نإا> يتلا ةطنا

نإا نكلو ،اهدحو ىقبت يهف تو
:2١ وـي) <ثـك رـمـثـب يـتأاـت تتاــم
42). 

ةشصلا ـــــــــــــــــ
ةّيصسكذوثرألا ةصسيـنـكـلا عـفرـت

لجأا نمو نمؤوا لجأا نم ةصصلا
لـم اـهـتـصص  .عـمـجأا اـعــلا
ديق ىلع مه نيذلا نمؤوا ةصسينكلا
ىلعو ناإلا ىلع نيدقارلاو ةايا

*اياطا نارفـغـل ِةـبوـتـلا
ِلهأا عيمجهيلإاجرخيناكو
َميـلـصشروأاو ةـيدوـهـيـلا دلـب
هنم مهُعيمـج نودمـتـعـيـف

 عـم ندرألا ِرـهــنف
انحوي ناكو *مهاياطخب
ىـلـعو ِلـبإلا َرـَبَو ضسـَبــلــي

ٍدلج نـم ٌةـقـطـنـِم ِهـيَوـَقـَح
*ًايّرب ًصسعو ًادارج ُلكأايو
يتأاي هنإا ًئاق ُزِركي ناكو
ينم ىوقأا وه نم يدعب
َينحنأا نأا قحتصسأا ل انأاو
اـنأا *ِهـئاذـِح َرــْيــَصس لــحأاو
وه امأاو ِءااـب مـكـُتدـمـع
.ضسدقلا حورلاب مكدمعُيف

لمأات ـــــــــــــ
.ةبوتلل ءا مكدمعأا انأا>

وه يدعب يتأاي يذلا نكلو
ًهأا ُتصسل يذلا ينم ىوقأا
وه .هءاذح رويصس ّلحأا نأا
ضسدقلا حورلاب مكدمـعـيـصس
:١ رم ،١١ :3 ىتم) <ٍرانو
7-٨).

انحوي قلقأا نأا دعب ...
فوا قيرط نع هيعماصس
عــّقوــتو ةــنوــنــيدلا نـــم
،ضسأافلا ركذب كلذو باقعلا
ةـمارـكـلا نـم طوــقــصسلاــب
ءاــنــبأا لوــخدب ،ةــيوــبألا
،مـهـنــع ًاــصضوــع نــيرــخآا
عطقلا :جودزا باقـعـلاـب
،(0١-7 :3 ىتـم) راـنـلاو
بناج لك نم فّطل نا دعب
مـهـيـف لـخدأاو مـهـتواــصسق
لك نم رّرحتلا نم ةبغرلا

اوـناـك نـيذـلا نوـيرـصصا اــمــنــيــب
امدنع رحبلا  اوقرـغ مـهـنوـعـبـتـي
بعـصشلا روـبـع دعـب هاـيا مـهـترـمـغ
رحبلا قمع  ةثداا هذه .اعلا
نأا نود بعــصشلا هــنــم دعــصص يذـــلا
نـم اعـلا بعـصشلا تلّوـح ،قرـغــي
ا رصصم  ةيدوبعلل عصضاخ بعصش
.داعيا ضضرأا نع ثحبي ّرح بعصش
ب ًاطخ مصسر رمحألا رحبلا روبع نإا

ةـيدوـبـعـلا يـه ةـقـباـصسلا :ـَتـلاـح
اههّبصش كلذل ،ةيرا يه ةقحلاو
:ةــيدوــمــعاـــب لوـــصسرـــلا ضسلوـــب
 ىـصسو اودمـتـعا مـهـعــيــمــجو>
.(2 :0١ وك١) <رحبلا و ةباحصسلا
نم قتعُن ةيدومعا  انرودب نحن
ءانبأا ةيرح بصستكنل ةئيطا ةيدوبع
روـبـعـلا ةـثداـح  هاـيا نإا .هـلــلا

دوـعـصصلاو ،توـمـلـل ًازــمر ًاذإا تناــك
تبـصصتـنا> :ةاـيـحـلــل ًازــمر اــهــنــم
 ججللا تدم ،ةيبارك يراا

،ُكردأا ،ُعبتأا ودعلا لاق .رحبلا بلق
،يصسفن مهنـم ُئـلـت ،ةـمـيـنـغ ُمـصسقأا
َتخفن .يدي مهيـنـفـت ،يـفـيـصس ُدّرـجأا
اوـصصاـغ.رـحـبـلا مـهاـطـغـف كحـيرــب
رخ) <ةرماغ هاـيـم  ضصاـصصرـلاـك
5٨ :١-0١).

 ًاـصضيأا رـّكذـتـن قاـيـصسلا اذــه
.حون مايأا  لصصح يذلا نافوطلا
طبترت ةثداا هذه  رصصانعلا نإا

نانوي ةصصقبو روبعلا ةصصقب ًاثك
ةيرصشبلا ىنفت هايا ةطصساوب .يبنلا
هايا هجو ىلع وفطت امنيب ةدقلا
تمظاعتو> .ًةـّيـح ةديدا ةـيرـصشبـلا
،<ضضرألا ىــلــع ًادج ًاثـــك هاـــيا
ىلع بدي ناك دصسج يذ لك تامف>
هعم نيذلاو ٌحون ىقبتو> ،<ضضرألا

 (32 ،١2 ،9١ :7 كت) <طقف كلفلا.
لـصسغـل ًازــمر ناــك ناــفوــطــلا اذــه
،ةديدج ةاـيــح ةدلوــلو ةــئــيــطا

لوـصسرــلا ضسرــطــب هــّهــبــصشي كلذــلو
توـم نـع هـثـيدح  ةـيدوـمـعاـب
تناك يتلا حورأل هتزاركو حيصسا

 دق تصصع ذإا> يتلاو ،نجصسلاًا



أادب ٍذــئدنـــع ،دئادصشلا هذـــه
نعك ل حيصسا نع مكلا
ًادكؤوـم لـب يداــع ضصخــصش
دّدحـي كلذـل .هـقّوـفـت ىـلــع
.هنع هلصصفت يتلا ةفاصسا

همك نا اودقتعي ل ىتحو
عباتـيو دوـعـي حـيدم دّر

لــك ضصئاــصصخ ًاــنراــقـــم
:ةرــصشاــبــم لــقــي  .دحاو
صس ّلحأا نأا ًاقحتصسم تصسل>

ةّلق نع ًلوأا ملكت <هئاذح
مهل دّكأاو هتيدومعم ةيمهأا
مهل مّدقي نأا هدنع ضسيل هنا
إا مـــهداــــصشرإا نــــم كأا
ءام> لـقـي  هـنأل .ةـبوـتـلا
دعب .<ةبوتلا> لب <نارفغلا

حيصسا ةيدومعم مّدقي كلذ
ل اياطعب عبصشم وه يذلا
هنا اوعمصست ل ىتح :فصصوت
،هوردزــتو يدعـــب يـــتأاـــي
ٍذـئـنـيـح .نآلا نـم اوـمـلــعا
ًائيصش لقأا  يننا نوكردت
امدنع غـلاـبأا  .هـقـحـتـصسي
ينحنأا نأا ًهأا تصسل> :تلق
:١ رم) <هئاذح رويصس لحأاو
٨).

هنأا نوعمصست اـمدنـع
أا اودقتعت ل ،ينم ىوقأا
تصسل .يـصسفــن عــم هــنراــقأا

ب نم بصسحأا نأا ًاقحتصسم
رـقـحأا ب نـم لو هديــبــع
ىندأاب موقأا نأا لو .هديبع
 كلذل .هلاـمـعأا نـم لـمـع
روـيـصس> لـب <هءاذـح> لـقــي

هاري يذـلا لـمـعـلا <هـئاذـح
ل يكـلو .لاـمـعألا ىـندأاـك
يتأاي لـيـق اـم نأا اودقـتـعـت
مّدقــي ،عــصضاوــتــلا عـــفادب

ٍثك يــــــف عدبلاو ةئطاا راكفألا
يصسنكلا خـيراـتـلا ع ناـيـحألا نـم
نم ًةدحاو تـّلـكـصش رـهـطا ةـّيـصضقو
توا نــع ثيدا  .اــهرـــطـــخأا

مّدقـن نأا ّدب ل نـيدقارــلــل ةــصصلاو
ا نــع ًةضضـــعـبـلا نـظـي .رـهـط

لــــحار ّرــ ناــصسنإلا ّنأا ًأاـــطـــخ
 هلعف اّمع ٍتاـباـقـع اـهـيـف لاـنـي
لـطـبـُي داـقـتـعإلا اذـه .رــهدلا اذــــه
لجأا نم ةصصلا عفر موزلو لوعفم
ب ًاعاطـقـنا ضضرـفـي اـم نـيدقارـلا
لـخدـُي اـمــك ،نــيدقارــلاو ءاــيــحألا
نـل يـتـلا تاـطــلاــغا نــم ديدعــلا
وه انّمهي ام .اهدينفت  ضصوغن
عـمـجـي يذـلا قـيـثوـلا طاـبرـلا اذــه
ةـصصلا طاـبر ،تاوــمألاو ءاــيــحألا

ءاــبآلا اــنــمــّلــع يذــلا عّرــصضتـــلاو
ةـبـلـط> ّنإا ذإا هـتـّيـمـهأا نوـــصسيّدقــلا
فـطـعـتـصست نأا ًاثـك ردتـقــت راــبــلا
.<دّيصسلا

لـجأا نــم ةــصصلا بناــج إا
نم ةصصلا ةصسينكلا عفرت نيدقارلا
ضسامصشلاـف .نـمؤوا ءاـيـحألا لـجأا

لجأا نم ٍتابلط ناـعـفرـي نـهاـكـلاو
ًةـفاـصضإا راـيدألاو نداو نــمؤوا
نمو ةصسينكلا إا رصضح نم ّلك إا

إا غلبن انه .ديمح ٍببصسل اهنع باغ
حرطُي ام ًابلاغ يذلا اثلا لؤواصستلا

نم ةصصلا عفر ةـّيـفـيـك لوـح وـهو
تابلطلا إا ًةفاصضإاف .نيرخآلا لجأا
 ضسولكإلا اهعفري يتلا ةماعلا
مّدقـي ،ىكـلا ةـيـمـصسلا ةـبــلــطــلا
نـم ةـحـئل عـم بارــق نوــنــمؤوا
 ةـثراوـتـم ٌةداـع يـهو ءاــمــصسألا
امك ٍةمدقتك بارقلا يتأات .ةصسينكلا

باتكلا  ٍعصضوم نم كأا  ءاج
هللا إا مّدقت ةمدقتلا هذه .ضسّدقا

دهع ذنم تاداعلا هذه انثراوت دقو
ًاكصشم ٍئيصش ّلك ناك ح لصسرلا
نـم ءازـجأا نـهاـكـلا ذـخأاـي .مـهـنـيـب
نمٍ مصسا ّلك ركذ دنع مّدقا نابرقلا
 ءازـجألا هذــه عــصضيو ءاــمــصسألا
ةهج نم ءايحألا ،ةصسّدقا ةّينيصصلا

لــصصفــت ل .ةــّيدبألا ةاــيا ءاـــجر
ذإا نيدقارلاو ءايحألا ب ةصسينكلا
ءاــيــحألا ب لــصصفـــي ل توا نا

لب تاومأا هلإا هللا ضسيل> :تاومألاو
نمؤوا .(23 :22 ىتم) <ءايحأا هلإا
ناإا جراـــخ حـــبــــصصي ل دقارــــلا
ًاكيرصش ىقبي لب اهتايحو ةصسينكلا

 ا هذهلوصسرلا هانع ام اذه .ةاي
ًـئاـق يـّلـصصن نأا بلـط ح ضسلوـب
ماـقــت نأا ءيــصش لــك لوأا بلــطأاــف>

تلاــهــتــباو تاوــلــصصو ٌتاــبــلــط
<ضساـنـلا عـيـمـج لــجأل تارــكــصشتو
ضسلوب لوصسرلا ةوعد .(١ :2 ميت١)

ًةّيصصخصش ًامود ةصصلا نوكت ّلأا يه
اهّنإا .ةّينانألا نم ًةجرد غلبت ّئل
مهصضعب نونمؤوا يّلصصي نأا ٌةوعد
 .ٍضضعبل

ةصسينكلا ةايح  لصصحي ام اذه
إا ٍهابتناب اـنـيـغـصصأا اـم اذإا موـيـلا
 ىّلجتي ام وهو ةّيصسنكلا مدا
ةمدقت ع ةـّيـعاـمـتـجإلا ديـلاـقـتـلا
نوـنـمؤوا قـفرــُي ثيــح بارــقــلا
مهركذيل تاومألاو ءاـيـحألا ءاـمـصسأا
.ضسّدقا حبذا ىلع نهاكلا

هبرغتصسي يذلا لّوألا عوصضوا
لجأا نم ةصصلا وه نمؤوا غ
توا ضضعـبــلا تــعــي .نــيدقارــلا
إا ةجاا اهدعـب يـفـتـنـت ًةـياـهـن
ةصصلل ثأات ّيأا فّقوتيو ةصصلا

مــهــنأل ،دقارــلا دصسجو حور ىـــلـــع
.ءيصش لكل ةياهن توا نا نوتعي
ضسيل توـــا ّنأا ٌنقوم نمؤوا نكل
إا ةاـيا هذـه نـم ٌلاـقـتـنا ىوـصس
نم حيصسا ماق ذم .ةّيدبألا ةايا
ةروــــكاــــب راــــصصو تاوـــــمألا ب
ةـّيدبألا ةاـيا اـناـطـعأا ،نـيدقارــلا

ةمايقب .ضسودرفلا باوبأا انل ًااف
ضسيل توا ّنأا اعلا كردأا حيصسا
توا ةبراقم .ٌروبع وه لب ةياهنلا

دكؤوـي حـيـصسا ةـماـيـق راـظـنـم نـم
ذإا تاوـمألاو ءاـيـحألا ب ةــكرــصشلا

هلّوحو توا زـجاـح حـيـصسا رـصسك
صش ةـقـعـلا هذـه .ًاداـقر ضضعب اهـَباـَ



بغري دق .ىرخأا ٍةهج نم نيدقارلاو
نأا نود ًاصسانأا ركذي نأا نمؤوا دحأا
نـم نـهاـكـلا ذـخأاـيـف بارـق مّدقـي
ذإا حبذا ىـلـع ةدوـجوا بارـقـلا
لو ًاّيرهوج ةطبترم تصسيل ةلأاصسا
ةكرصشلا دعُب مـغر ةـمدقـتـلاـب ًاـّيزـمر
ّنأا ّلإا .ةمدقتـلا لـعـف هـلـمـحـي يذـلا
مهدحأا لاصسرإا دنع نـمـكـت ةـلـكـصشا
يتأاي نأا نود اهركذل نهاكلل ءامصسأا
هتّبح انه نهاـكـلا .ةـصسيـنـكـلا إا

ءامصسألا هذـه رـكذـي فوـصس هـفـطـعو
دارأا نإا نــمؤوا كلذــب ردجأا نــكــلو
إا يتأاي نأا مهدحأا لجأا نم ةصصلا
.ًلّوأا هـصسفـنـل يــّلــصصيو ةــصسيــنــكــلا
نأا وـه لاـــا اذـه  يــهــيدبــلا
لـصسرـن نأا ل ةـصسيــنــكــلا إا بهذــن
.ةّيديرب ًةلاـصسر لـصسرـي نـمـك ًاـقاروأا

نأا ــبـلاـط ٌضصاـخـصشأا يـتأاـي اـمــك
ىكلا ةرودلا لخ ءامصسألا ركذت
ةلئاعلا مصسا رـكذـي مـهـصضعـبو ًاـنـلـع
تصسيـل ةـلأاـصسا .مـصسإلا إا ًةـفاــصضإا
،ةـصص اـمـّنإا ًاـّيـنوـيزـفـلــت ًاــنــعإا

ةّيحور .رفخو ٍعصضاوتب ّمتت ةصصلاو
لخ نم اهـّفـصشتـصسن يـتـلا باـتـكـلا
صصاـخ ،لاـثــمألا يـصسيرـفـلا لــَثــَم ًةـّ

صشعـلاو موقـنو ةـصصلا عـفرـن نأا ،راـّ
نودو ٍهابـت نود ٍرـفـخـب ماوــصصألاـب
.انــلاعفأا ضسانلا ىري نأا إا ةجاا
نـم ةـصصلا عـفر وـه فدهـلا ضسيـلأا
كلذ ؟نيدقارو ءايحأا ،ّبحن نم لجأا
نود ٍتمـصصبو لـكـيـهـلا لـخاد ّمـتــي
وــه فدهــلا ناـــك اذإا اـــّمأا .ٍهاـــبـــت
هذـه رـكذ  ةديازاو يــهاــبــتــلا
نم بلطن نأا نكي اـهـنـيـح ءاـمـصسألا
هركتبت نأا نك ا ّكأا نهاكلا

انتلّي.
ثيح ةصصلل ٌناكم ةـصسيـنـكـلا

ًافراع ضسأارلا أاطأاطم نمؤوا لخدي
حـيــصسا دصسج  كصشيــل هــبوــنذ
حـتـفـن نأا وـه كلذ حاـتــفــم .هــمدو

:لوقيو رخآا ًايلمع ًاناهرب
حورـلاـب مـكدـّمـعـيـصس وـه>
.<رانلاو ضسدقلا

.نادمعا ةمكح اوظحل
إا صشي ،وه زركي امدنع
بـّلـطـتـيو رـهاــظ وــه اــم
نع زركي امدنع اّمأا .ًاداهج

ام لكو تاا ركذي رخآا
ل .مهصسفن يّوقي نأا نك
لو ضسأاــفــلا اــنــه رــكذــي
عــطـــقــُت يــتــلا ةرــجــصشلا

قحتل راـنـلا  ىـقـلـُتو
.يــــتآلا بصضـــغــــــــــلا لو
ةرـفـغـم نـع اـنـه مـّلـكـتــي
،باقعلا و نع ،اياطا

،ضسيدقتلا نـــع ،لدعلا نــع
نــــــع ،ضصـــــا نـــــــع
،ةّوــــخلا نـع ،يـّنــبــــتــلا

كاصشلا لــــــــجأا نـــــــــم
حورلا ةـيـطـعـبو ثااـب
لــــك .ةــيــــخــصسلا ضسدقــلا

اــــمدنــــع هــــكردن كـــــلذ
حورلاب مكدـّمـعـيـصس> :لاـق
ىتم ،٨ :١ رـــم) <ضسدقلا

ةرازــغ ًــعاـــج (١١ :3
مادختصساب ةحصضاو ةمعنلا
هـــــنأل .ةـــملـكـلـل يزــــمر
مكيـطـعـيـصس> لـقــــــي مـــــل
لـــــب <ضسدقـــــلا حورـــــــلا

حورلاب مكدـــّمعـيـصس> لاـق
.(مـكـصسـّطـغـي) يأا <ضسدقــلا

صشي <راـنـلا> ةـفاـصضإاــبو
ةـقـفادلا ةـمـعـنـلا ةّوــق إا
.ةصضاّيفلا

  مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ٍعصضاوـتو ٍةـّبـح ةـصصلـل اـنـبوـلـق
تاومألاو ءايحأل ةمحرلا بلاط
ءاذغ ًاقبصسم قّوذتنل ءاوصس دح ىلع
.يتآلا رهدلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ةئششنتلا ةشسردم
ةيتوهلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيصشربألا يعار ةدايصس ةكب

لـــيزا ضساـــيـــلا تيـــلوــــبوا
ىـــمادق  ةـــن  تمـــظـــن ماحإلا

لوـصسرـلا ضستراوـك ضسيدقـلا ةــصسردم
ةيحور ةولخ ةيتوـهـلا ةـئـصشنـتـلـل
يلاا اـهبطو ةصسردا ىمادقل
ضسونامور ضسيدقلا ةصسردم بطلو
موـي كلذو ةـّيـصسنـكـلا ىـقـيـصسوـمـلــل
5١02 لوألا نوناك9١ تبصسلا

تحتتفا .تفكب ــ ةديصسلا داقر ريد
عـمـتـصسا مـث يــهــلإا ضسادقــب ةوــلا
:ترـــصضا ىـــــلإا نوـــكراـــصشا
قـيــقــــــ ةــيــفــيــك لوــح وألا

نـم اـنـيـف يا حــيــصســا روــصضح
،ةصسينكلا  ةيرارصسألا ةايا لخ
هللا نبا دّصس لّوح فيك ةيناثلاو

.اعلا اذه  انكلصسم رّيغو انتايح
.بورغلا ةصصب ةولا تمتُتخاو

يهلإلا روهظلا ديع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهلإلا روهــظلا دــيع ةبصساـنم

ةــيــصشرــبألا يــعار ةداــيــصس ضسأاي
ضسادقلا ةمدخ ضسايلا تيلوبوا
حابـصص نـم  ةرـصشاـعـلا دنـع يـهـلإلا
 6١02اثلا نوناك6 ءاعبرألا

 .ضسويجرواج ضسيدقلا ةيئاردتاك

ةر-ششن-لا ى-ل-ع ع-طإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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