
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(٩-٤ :٤ يبيليف)

برلأ  أوحرفأ ُةوخإأ اي
ًاــــسضيأأ ُلوــــقأأو ٍح لـــــُك
مكُملـح ْرـَهـظـَيـلو *أوـحرـفأ

نإاـف .شساـنـلأ عـيـم برـلأ
لب َةتبلأ أومتهت ل *ٌبيرق

 لك مكُتابلط ْنُكتلف ٍءيسش
ِةسصلاب هللأ ىدل ًةمولعم
*رــكــسشلأ عـــم ِعرـــسضتـــلأو
يذـلأ هـلـلأ ُمـسس ْظـَفـحــَيــل
مـكـَبوـلـق ٍلـقـع لــك ُقوــفــي
َعوـــسسي  مـــكَرـــئاـــسصبو
ُةوخإلأ اهيأأ ُدعبو *حيسسأ

امهمو قح نم ْنُكي امهم
نُكي امهمو ٍفافَع نم نكي
نـم نـُكـي اـمـهـمو ٍلدع نـم
نـم ْنـُكـي اـمـهـمو ٍةراــهــط
نكي امهمو ٍةـبـبـحـُم ٍةـفـِسص
نـكـت نإأ ٍتيـسص ِنـسســُح نــم
يفف ٌحدَم نُكي نإأو ٌةليسضف
ُهومُتملعت امو *أورِكَتفأ هذه
هومتــــــعِمسسو هومُتــــملسستو
.أولَمعأ أذهبف  هومتيأأرو
.مكعم ُنوكي ِمسسلأ ُهلإأو

نيناعسشلا ـــــــــــــــــــ
عم لخدن كرابملأ مويلأ أذه يف

يف كراسشنل ميلسشروأأ ىلأ عوسسي برلأ
هيلإأ نيخراسص تومـلأ ىـلـع هـتـبـلـغ
يف .انسصّلخي يذلأ وه هنأل انسصوأأ

حيسسملل عومـسشلأ لـمـحـن موـيـلأ أذـه
رانأأ يذلأ يقيـقـحـلأ روـنـلأ وـه هـنأل
يف .انرسسأاي ناك يذلأ توملأ ةملظ
يتلأ لخنلأ ناسصغأأ عفرن مويلأ أذه
حرفلأ نـع رـّبـعـت
رـــــسصـــنـــلاـــــب
ناـــــــــــسصــــغأأو
يـتـلأ نوـتــيزــلأ
.مسسلأ ىلأ زمرت
يذـلأ رــسصنــلاــف

مـل اـنـبر هـقـقـح
برـح رـثإأ نــكــي
عــم ةــكرـــعـــمو
وه لب ،نيرخآلأ
ىــــلـــــع ٌرـــــسصن
ىلعو ةئـيـطـخـلأ
كلذل ،توملأ ىلعو يرسشبلأ فعسضلأ
يف ًاـمـسس جـتـنأأو بأرـطـسضلأ لأزأأ
انكلم لبقتسسن مويلأ أذه يف .شسوفنلأ
أًدحأأ هبسشي ل يذلأ كلملأ ،يوامسسلأ

ىلع ًابـكأر ًاـيـتآأ ،شضرألأ كوـلـم نـم
.ناسصح ىلع شسيلو ناتأأ نبأ ٍششحج
انتيمي لو انييحيـل اـنـع توـمـي وـه
ةلوفطلأ حور انيف عرزي ،وه ايحيل
بسضغـــــلأ حور شسيـــــلو مــــــسسلأو
لـّكـسشي نأأ بجـي أذـه لـك .فـنــعــلأو

انتطقسس نم شضهنن ىتح انل ًأزفاح
بيــلــسصلأ ىــلأ حــيــسسمــلأ عــبــتــنو
.ةمايقلأو

تمقأا امل هلإلا حيسسملا اهيأا»

،كملآا لبـق تاوـمألا نـيـب نـم رزاـعـل
ماــقأأ دقــل .<ةماعلا ةمايـقـلا َتقـقـح

ُةعبرأأ هنفد ىلع ّرم نأأ دعب رزاعل برلأ
نع رجحلأ عفرُي نأأ بلط امدنعو ،مايأأ
اي> :ًةلئاق اترم هتباجأأ رزاعل ربق باب
 .<مايأأ َةعبرأأ هل نأل نتنأأ دق ديسس

ةمايقلأ تققـح> لـّترـن اـمدنـع
لمحت ةينانويلأ اهتـمـجرـت ،<ةـماـعـلأ

ةريدج ةماعلأ ةمايقلأ تلعج> ىنعم
نـمؤوـن اـنـتـلـعـج كـّنأأ يأأ ،<ةــقــثــلاــب

ةــّيــناــكــمإاـــب
.ةماعلأ ةمايقلأ

نـــــــــم ّنأأ كلذ
نأأ عاــطـــتـــسسأ
نم رزاعل ميقي
اـمدعـب توـمــلأ
عيطـتـسسي نـتـنأأ
نحن انميقي نأأ
مويلأ يف اًسضيأأ
ـــف .رـــيـــخألأ
ةردقب نـكـكـسشن
عوــــسسي برــــلأ

ودبي ام .انتـيدودحـم ىـطـخـتـت يـتـلأ
نأأ هللأ عيطتسسي انل ةبسسنلاب ًيحتسسم
.هتردقب اـنـقـثوو هـب اـنـمآأ نإأ هـمـمـتـي
تغلب امهـمو اـنـحأرـج ترـثـك اـمـهـم
انُعسضو أدب امهـمو اـناـياـطـخ ةـناـتـن
انءاجر يقلن نأأ انيلع ،هنم ًاسسوؤويم
امدنع هعيـطـن نأأو ًاـمـئأد برـلأ ىـلـع
اناياطخ ربق ةملظ نم جرخنل انوعدي
.ةييحملأ هتمايق رون ىلأ ةتيمملأ

لمحن لافـطألاـك نـحـنو كلذـل»
لوخد يف .<رفظلاو ةبلغلا تامع
لبقُتسسأ هملآأ لبق ميلسشروأأ ىلإأ برلأ

مهبايث شسانلأ ششرفف ،رـسصتـنـم كلـمـك
لافطألأ لمحو قـيرـطـلأ ىـلـع هـماـمأأ
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نأأو بيلسصلأ ىلأ هعبتن نأأ ًاعيمج
يـف ًاـعـطاـسس هـتـماـيـق روـن نـياـعـن
نيـح لـك برـلاـب حرـفـنـف ،اـنـبوـلـق
توكلم ءلؤوه لثمل ّنأل> ،دلوألاك
   .(٤1 :٩1 تم) <تأومسسلأ

يحورلا حرفلا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لوقأأو نيح لك برلأ يف أوحرفإأ>

انوـعدي .(٤ :٤يف) <أوـحرـفإأ ًاـسضيأأ
يتـلأ ةـلاـسسرـلأ يـف ،شسلوـب لوـسسرـلأ
دحأأ يــف اــنــعــماــسسم ىــلــع أأرــقــت
ىلإأ انوعدي ل .حرفن نأأ ،نيناعسشلأ

نود ٍنيح ّلك حرفن نأل لب ينآأ ٍحرف
اـهـهـّجوـي حرـفـلأ ةوـعد .عاــطــقــنأ
ًابلاط هلئاسسر نم ثث يف لوسسرلأ

ةسسينكلاف .أوحرفي نأأ نينمؤوملأ نم
نمؤوملأ قأذ ام أذإأو نزحلأ فرعت ل
هّنأأ ّلإأ ،ًانايحأأ نزحلأ هباسصأأو ًةرأرم
حرفلل ةوعدلأ ثيح باـتـكـلأ رـّكذـتـي
حيسسملأ ةمايق اهسساسسأأ ٌةوعد .مئأدلأ
.ملاعـلأ ّلـكـل حرـفـلأ ىـتأأ اـهـب يـتـلأ
حرفلأ ىلإأ اـنوـعدي شسرـطـب لوـسسرـلأ
ملآأ يف متـكرـتـسشأ اـمـك لـب> :ًاـسضيأأ
يف أوحرـفـت يـكـل أوـحرـفإأ حـيـسسمـلأ
1) <نيجهتبم ًاسضيأأ هدجم نعتسسأ
.(31 :٤ طب

نيناعسشلأ ديعل نودّيعم نحنو اّمأأ
يذلأ حرفلأ ةّيهامل هّبنتن نأأ انيلعف
ٍحرف ّيأأ نع .هـيـلإأ باـتـكـلأ اـنوـعدي
يه امو شسّدقـمـلأ باـتـكـلأ ثّدحـتـي
؟نمؤوملأ اهيف حرفي يتـلأ ةـقـيرـطـلأ

 ًاحرف شسئانكلأ ئلتمت مويلأ أذه يف
ٍدعـب ّيأأ نـم وـلـخـي داـكـي ًاـّيـمــلاــع
ءاــنــبألأو نــيدلأوــلأ دجــن .ّيـــحور
نأولألأو ةديدجلأ بايثـلاـب نـيـحرـف
رخفأاب ةنّيزـمـلأ عوـمـسشلأو ةـيـهأزـلأ

ٌذوخأاـم عـيـمـجـلأ .لاـكـسشألأ نـمـثأأو
ناـكـمـلأ راـتـخـيو جـهـبـلأ ّوــجــلاــب
يـف اـّمأأ .روـسصلأ طاــقــتــلإل بسسنألأ
ٌباسصم ناسسنإلأ ّنإاف ةّيمويلأ ةايحلأ
بعاسصم نع جتانلأ مـئأدلأ قـلـقـلاـب
حرفي نأأ لواحي ،اهمومهو ةايحلأ

وأأ ةديدج ءاـيــسشأأ ءأرــسش لــخ نــم
يكل زّيممٍ معطم يف ماعطلأ لوانت

ليإلا ــــــــــــــــ
(81-1 :21 انحوي)
ٍمايأأ ةتسسب حسصفـلأ لـبـق

اينع َتيب إأ ُعوسسي ىتأأ
يذـلأ ُرزاــعــل ناــك ثيــح
نـم ُعوـسسي ُهـماـقأاـف َتاـم
هل أوعنسصف *تأومألأ ب
اترم تناكو ًءاسشع كانه
َدحأأ ُرزاـعــل ناــكو ُمِدخــت
رم امأأ *هـعـم ئـكـتأ

نـم ٍبيـط َلــْطَر ْتذــخأاــف
ِثـــــك ٍشصلاخ ٍنــيدِراـــن
عوسسي ْيَمدق ْتنهدو نمثلأ

*اهِرعسشب ِهيمدق ْتحسسمو
ِةحئأر نم ُتيـبـلأ أـتـماـف
هِذيمت ُدحأأ لاقف *ِبيطلأ
ناـــعـــمـــسس ُنـــب أذوـــهـــي
ناك يذـلأ يـطوـيرـخـسسإلأ

ْعَبُي ْمَل َمِل هَمِلْسسُي نأأ ًاعِمزُم
ِةئم ِثـثــب ُبيــطــلأ أذــه
*كاسسملـل َطـعـُيو رانيد
ًامامتهأ ل أذه لاق امنإأو
هنأل لـب كاـسساـب هـنـم
ناكوًاقراسسناك
ناـــكو ُهدنـــع ُقودنــــسصلأ
َلاقف *ِهيف ىقلُي ام ُلِمحي
ُهْتَظِفَح امـنإأ اـهـْعَد ُعوـسسي
َكاسسأ نإاف *ينفد ِمويل

ٍح لـك  مــكدنــع مــه
 مكَدنع ُتسسلف انأأ امأأو
ٌثك ٌعمج َمِلعو *ٍح ّلك
كانه َعوسسي نأأ دوهيلأ نم
َعوسسي ِلجأأ نم ل أوءاجف
ًاـسضيأأ أورـظـنـيـِل لـب طـقــف
ب نم ُهماقأأ يذلأ َرَزاعل

ىـلإأ زـمرـت يـتـلأ لـيـخـنــلأ ناــسصغأأ
نيناعسشلأ ديع يف مويلأ نحن .ةبلغلأ
نأأ انمّلع ّبرلأ ّنأل لافطألاب هّبسشتن
نل دلو لثم هللأ توكلم لبقي ل نم>
نـحـن .(71 :81 وـل) <هـيــلإأ لــخدي
ّبرـلأ ّنأل ةـبـلـغـلأ تاـمـع لـمـحـن
انأرأأو هتمايقب تومـلأ ىـلـع رـسصتـنأ
نم رزاعل ماقأأ امدنع ةماعلأ ةمايقلأ
مـيدقـلأ ودعـلأ أذـه ،توـمـلأ .رــبــقــلأ
رسشبلأ ّلك ىلع طّلسستي ناك ناسسنإل
توـمــلأ ئــطوو برــلأ ءاــج نأأ ىــلإأ
ةمايق ّنإأ .اًنيبم أًرسصن اًققحم هتومب
توملأ تدقفأأ ثلاثلأ مويلأ يف برلأ
نمؤوـي نـم ّنأل رـسشبـلأ ىـلـع هـطـّلـسست
وي) <ايحيسسف تاـم وـلو> حـيـسسمـلاـب
كراسشن انحبسصأأ أًذإأ أذكه .(52 :11
انناميإأ لخ نم هـتـبـلـغ يـف برـلأ
انحوـي لوـسسرـلأ حـسضوـي .هـتـماـيـقـب
فيك ىلوألأ هتلاسسر يـف ّيـلـيـجـنإلأ
ّلك> :نيبلاغلأ نم نوكن نأأ عيطتسسن
هذهو ،ملاعلأ بلغي هللأ نم دلو نم
،مـلاـعـلأ بلـغـت يـتـلأ ةـبـلــغــلأ يــه
ناميإلأ أذه .(٤ :5 وي1) <انناميإأ
هّنكل ،ةسصلأ يف ةبغرلأ انيف كّرحي
انتسص يف ىّوقتي هتأذ تقولأ يف
:شسونيطسسغوأأ طوبغـمـلأ لوـقـي اـمـك
.<يّلسصنل نمؤونو نمؤونل يّلسصن اننإأ>
امك ّبرلأ نـم بلـطـنو يـّلـسصن كلذـل
ول) <انناميإأ دز> :نيلئاق لسسرلأ لعف
71: 5).

:توملا بلاغ اي كيلإا نيخراسص»
يتآلا كرابـم ،يـلاـعألا يـف اـّنـسصوأا
ّبرلاب نينمؤوملأ ،نحن .<برلا مسساب
ّنأأ فرعن ،تأومألأ نيب نم مئاقلأ
وه انسصخ ،طقف هب يتأاي شصخلأ
هب نونمؤوي نمل برلأ اهيطعي ٌةمعن
.نامـيإلأ يـف أوـتـبـثـيـل نودهاـجـيو
عم فاـتـهـلأ ىـلإأ اـنـعـفدي اـنـناـمـيإأ
يأأ <يلاـعألأ يـف اـّنـسصوأأ> لاـفـطألأ

يف .يلاعألأ يف وه نم اي انسصّلخ
مسساب يتآلأ ّنأأ نلعن نيناعسشلأ حايز
نيب شضرألأ ىلع هتوكلم لعج برلأ
يف ةوقلأ هـلـلأ توـكـلـم يـف .شساـنـلأ
،عـسضأوـتـلأ يـف ةـعـفرـلأو ،ةـبـحـمــلأ

هللأ انلّهأأ لأأ .تأذلأ لذب يف دجملأو



ُءاــسسؤور َرأاـــف *تأوـــمألأ
َرزاعـل أوـلـتـقـي نأأ ِةـنـهـكـلأ
نــم نــيثــك نأل *ًاــسضيأأ
نوبهذي ِهببسسبأوناكدوهيلأ

دغلأ و *عوسسيبنونمؤويف
أ عــمــسس اثــكــلأ ُعــمُ

نأاب ديعلأ إأ أوءاج نيذلأ
مــيــلـــسشروأأ إأ ٍتآأ َعوـــسسي
أوجرخو لخنلأ َفَعَسسأوذخأأ
نوـخُرـسصي مـهو هـئاــقــلــل
سشوـه :لـئاـق ٌكرابـم اـنـْعـَ
ُكلــم برــلأ مــسساــب يـــتآلأ
دجو َعوسسي نإأو *لـيـئأرـسسإأ

وـه اـمـك هـبـِكَرــف ًاــسشحــج
َةنبأ اي اخت ل *ٌبوتكم
ِكـَكـِلـم نإأ اــه .نوــيــهــسص
ششحج ىـلـع ًاـبـكأر ِكيـتأاـي
ُءاـيــسشألأ هذـهو *ٍناـتأأ ِنـبأ

 ـت اـهـْمـَهـفـَيوأأ ُهُذـيـمًل
ٍذئنيح ُعوسسي دّجُم ا نكلو
ْتبِتُك امنإأ هذه نأأ أوركذت
*هل اـهوـلـِمـع مـهـنأأو هـنـع
أوناـك نـيذـلأ ُعـمأ ناـكو
نم َرزاعل ىدان ح هعم
ب نـــم ُهـــماـــقأأو ِقـــلأ
نمو *هل نودهسشي تأومألأ
ُعمأ ُهـَلـَبـقـتـسسأ أذـه لـجأأ

َعنسص دق هنأاب أوعمسس مهنأل
.ةيآلأ هذه

لمأات ـــــــــــ
ا هلإلأ حـيـسسأ اـهـيأأ>

ب نـــم رزاـــعــــل تمــــقأأ
ةـماـيـقـلأ تقـقـح تأوــمألأ
.<ةماعلأ

دسسأ ّنأاب نمؤوي نَم ّنإأ

ناسسنإلأ نـع حرـفـلأ أذـه بجـحـت دق
يــف .ىــسصحــت ل ةرــيـــثـــك يـــهـــف
ىلع حيسسملأ اهاقلأأ يتلأ تابيوطتلأ
ّنأأ :انمّلع (11-1 :5 ىتم) لبجلأ
توـكـلـم مـهـل حورـلاـب نـيـكاـسسمــلأ
ءاعدولأ ؛نوّزعتي ىنأزحلأ ؛تأومسسلأ
ششاطعلأو عاـيـجـلأ ؛شضرألأ نوـثرـي
؛نومحرُي ءامحرلأ ؛نوعبسشي ّربلأ ىلإأ
؛هـلـلأ نوـنـياـعـي بوـلـقـلأ ءاـيـقــنألأ

؛هللأ ءانبأأ نوعدـُي مـسسلأ يـعـناـسص
توكلم مهل ربلأ لجأأ نم نيدورطملأ
ىلإأ ًةفاسضإأ ،مهـّلـك ءلؤوـه .تأوـمـسسلأ

مهوعدي ،نودهطسضُيو نورّيعُيسس نم
نوـلاـنـيـسس مـهـّنأل حرـفـلأ ىـلإأ هـلــلأ

برـلأ مـسسر دقـل .تأوـمـسسلأ توـكـلــم
تابوعسصلأ نع ًةروسص ًاقبسسم عوسسي
هتمايقب نونمؤوملأ اههجأويسس يتلأ

يـف مـهـّنأل حرـفـلأ ىـلإأ ّلـكــلأ اــعدف
ةايحلأ نولانـيـسس برـلأ عـم ةاـيـحـلأ
.تأومسسلأ توكلم يف ةّيدبألأ

ةوعدلأ تسسيل جهبلأ مويلأ أذه يف
ةوعدلأ .حرفلأ مدع ىلإأ وأأ نزحلأ ىلإأ
يه مويلأ ةسسينكلأ انل اههّجوت يتلأ
يذـلأ حرـفـلأ ةـلـسصوـب مـيوــقــت ىــلإأ
بعسص حبسصأأ ّيحورلأ حرفلأ .هسشيعن
ةّيجيورتلأ تاسسايسسلأ ببسسب عابّتإلأ
ةّيراجتلأ تاكرسشلأ اهمدختسست يتلأ

يحورلأ دعُبلأ نع ناـسسنإلأ دعـتـبـيـف
نأأ انيلع .ةّداملاـب رـهـبـُيو داـيـعأـل
وه امل ًلاجم نيكرات انحرف مّوقن
يفو ةّيـموـيـلأ اـنـتاـيـح يـف ّيـحور
أذه يف انسسفنأأ لأاسسنلف .انتلافتحأ
ىـلإأ بهذـن لـه ،كراــبــمــلأ موــيــلأ
دسسج يف ةكراسشملأ لجأأ نم ةسسينكلأ

بهذــن وأأ نــيــسسّدقــمــلأ برـــلأ مدو
أذه هلمحي ام عم ؟روسصلأ طاقتلإل
ّلإأ ،ةكرابم ةجهب نم ّيملاعلأ حرفلأ
يف ةكراسشملأ حرف ىلع ىغط أذإأ هّنأأ
نع اندح دق نوكن انّنإاف ركسشلأ ّرسس
ذإأ ،ىرخأأ ٍةيحان نم .ّيحورلأ حرفلأ
ىّتسش ىلإأ ةّيمويلأ انتايح يف ىعسسن
شسرامن ًانايحأأو ةّيهيفرتلأ لئاسسولأ
لواحن لـه ،تاـّيداـمـلاـب رـخاـفـتـلأ
عـفر لـخ نـم حرـفـلأ نـع ثحـبــلأ

رزو هـنـع عـفرـيو هــتأذ نــع هــّفرــي
هذه تحبسصأأ دقل .لكاسشملأو مومهلأ
ل يتلأ ةّيهيدبلأ رومألأ نم لئاسسولأ

ىلإأ فسضأأ .انرـسصع يـف اـهـنـم ّرـفـم
ةديدجـلأ ةراـيـسسلأ وأأ ةـهزــنــلأ ،كلذ
اهريغو فتاهـلأو ديدجـلأ لزـنـمـلأو
مويلأ ناسسنإأ رعسشي يتلأ ءايسشألأ نم
يف شسمليل اهيلإأ ةّسسامـلأ ةـجاـحـلاـب
روـمألأ هذـه .حرـفـلأ شضعــب هــبــلــق
عمتجملأ اـنـبـقأر اـم أذإأ اـهـفداـسصن
شسيـلو دّرـجـتـب ةـيـلـسستـلأ لــئاــسسوو
.اهتنأدإأ دّرجمل

انثّدح يذلأ يحورلأ حرفلأ امأأ
يـف أوـحرـفإأ> :لوـسسرـلأ شسلوـب هـنـع
<أوحرفأ ًاسضيأأ لوقأأو نيح لك برلأ

باتكلأ يف حرفلأ .برلاب حرف وهف
وه ّيروـحـمـلأ هـعوـسضوـم شسّدقـمـلأ
هردسصمو حرفلأ شساسسأأ وه هّللأ .برلأ

يذـلأ ّيـحورـلأ حرـفـلأ .هـعوـسضوـمو
برلاب حرفلأ وه نـيـنـمؤوـمـلأ يّذـغـي
اـهرّدسصتـي ًةـسشيـع هـعــم ةاــيــحــلأو
نوسسيّدقلأ .هتمـعـنـب وـه اـهـكراـبـيو
ٍلكـسشب ّيـحورـلأ حرـفـلأ أذـه أوـسشاـع
ملآلأ دباــك مــهــسضعــبو ّرــمــتـــسسم
شسيّدقـــلأ .ٍحرـــفـــب داـــهـــطـــسضإلأو
اـنـتـسسيـنــك فــقــسسأأ شسوــيــطاــنــغإأ
يتلأ  ملآلاب ًاحرف ناك ةّيكاطنألأ

يف ايحي ناك ذإأ اهيلإأ ًبقم ناك
شسيّدقـلأ .ًةـمـعـن ًاـئـلـتـمـم حـيـسسمــلأ
أذـه ششاـع يـكـسسفوراـسس مـيـفأرـيــسس
ناك ذإأ ّرمتسسم ٍلكسشب ّيحورلأ حرفلأ
هاّيإأ ًايّيحم هفداسصي نم ّلك بطاخي
هذه تعبن .<ماق حيسسملأ ،يحرف اي>
يه  حيسسملأ ةمايق نوك نم ةّيحتلأ
لسسرلأ اهب زرك يتلأ ةّراسسلأ ىرسشبلأ
نزحلاب ةّيحيسسملأ زركت مل .ملاعلل
،ًامود دّيسسلأ ملآأ ترّكذت لب ملألأو
حرفلاب ًةزراك ،جهبم وه امب ًةزراك
دسصق مهفن انه .ماق دق حيسسملأ ّنأل
يف انكرتسشأ امك انّنأأ شسرطب لوسسرلأ
ايحنو حرفن نأأ انيلع حيسسملأ ملآأ

.حرفلأ أذه ىلع
كّرحملأو روـحـمـلأ وـه ًأذإأ برـلأ

يتلأ تاقّوعملأ اّمأأ .يحورلأ حرفلل



مل اـّنـك أذإأ ؟هـّلـل رـكـسشلأو حـيـبـسستـلأ
ٌةوـعد اــنــهــف ًاــموــي أذــه بّرــجــن
ٍةـلـحرـب موـقـن نـيـح .ةـلواـحــمــلــل
دسصقن نأأ رّكفن له ،هيفرتـلل ٍةّيحايسس
بخسصو ملاعلأ نـع نـيدعـتـبـم ًأرـيد
ةسصلأ نيلّسسوتـم ةـّيـندمـلأ ةاـيـحـلأ

؟يحورلأ حرفلأو
ٍحرف ىلإأ شسّدقملأ باتكلأ انوعدي

.يويندلأ حرفلأ نع فلتخم ّيحور
ولو هللأ هيطعي ام لكب حرفي نمؤوملأ

رومألأ رئاغسصب حرفي .ًأريغسص ناك
ل فيك .هللأ نم ًةمـعـن اـهرـبـتـعـيو
ءاملأ ىلع هللأ ركسشيو نمؤوملأ حرفي
ىلع ؟هلـلأ هـقزرـي اـم ّلـكو ءأوـهـلأو
ّلـك ٍحرـفـب زواـجـتـي نأأ ّيـحـيـسسمــلأ
هذه يف هـب طـيـحـت يـتـلأ باـعـسصلأ
.ههجأوي نأأ نكمـي اـم ّلـكو ةاـيـحـلأ

عوبسسألأ يف نمؤوملأ كراسشيسس نيح
ميظعلأ عوبسسألأ تأولسص يف مداقلأ
يتلأ ملآلأو نزحلأ اـيـحـي شسّدقـمـلأ
هّنكل انلجأأ نم عوسسي برلأ اهدّبكت
ناك امل ملآلأ هذه لول هّنأأ ٌملاع
ل فيك .ةمايقلأ حرف ،مظعألأ حرفلأ
لوسسرلأ اناعد امك نيح ّلك حرفن
 .<ماق حيسسملأ> ّنأأ نوفراع نحنو

ميظعلا عوبسسألا تاولسص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسدقملا حسصفلاو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيسشربألأ يعأر ةدايسس شسأأي فوسس
عوبسسألأ تأولسص شسايلأ تيلوبوأ
 شسدقأ حـــسصفـــلأو مـــيـــظـــعـــلأ

شسوـيـجرواـج شسيدقــلأ ةــيــئأردتاــك
:اتلأ جمانلأ بسسح
:ناعسشلا دحأا - ناسسين42 دحألا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

00:6 ةعاسسلأ وألأ أ ةسص +
. ًءاسسم

ميظعلانثإلا- ناسسين52نثإلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
00:6 ةعاسسلأ ةيناثلأ أ ةسص +

محـي ةـماـيــقــلــل وــعدم
ىوقي لو أذه هسسفن لابرسس
اّمأأ ،روجفلاب هداسسفإأ ىلع
ةـماـيـقـلاـب نـمؤوــي ل نــَم
ةـــسساـجـنــلـل مــلــسستــسسيــف
وـل اـمـك هدسسج ّلــغــتــسسيو
ًةبيرغ ًةّداـم ّلـغـتـسسي ناـك
ناإلأ ّنإاف ،هيلـعو .هـنـع
ٌةديـقـع وــه ةــماــيــقــلاــب
ًأدج ناـــــتميـظـع ٌةـعرـسشو

 أ ةــسسيــنــكــلأةــعــما
موـقـنـسس ًأذإأ ...ةـيــلوــسسرــلأ

؛ةيدبأأ ٍداسسجأأ  انعيمج
انعيمج نوـكـن نـل ،نـكـلو
نــَم نأأ كلذ .هــباــسشتــم
ىلع لسصحيسس ًاقيّدِسص ناك
ةــيـــغـــب يواـــمــــسس ٍدسسج

ةرـسشاـعــم نــم نــّكــمــتــلأ
اّمأأ .يغبني اـمـك ةـكـئأ
وـه لـسصحـيــسسف ،رــيرــسشلأ
،ّيدبأأ ٍدسسج ىـــلـــع ًاـــسضيأأ

شصاسصق دّبكتل ٍلهأأ نكلو
مكحي امـّنإأ هـلـلأو .ةأاـطأ

ذإأ ،امهــــيلكل ٍلدـعب أذكه
نودب انيف ثدحي ءيسش ل
.عقأولأ  دسسأ كأسشأ

مـفـلاـبو ،فّد مـفـلاــبــف
فقـن دسساــب ؛يــّلــسصن
ظفحـن دسساـبو ،روـجـفـلأ
ديلابو ،قرسسن ديلاب ؛ةّفعلأ
،ًأذإأ .ًأّرـج ّمـلــهو ؛قّدسصتــن

أ نأأ ااسص ناك دسسًا
هل دب ف ،ءيسش لكب مايقلل

 نــــم ًاــــسضيأأ ةــــيدبألأ
لـــــــك سصم  كأسشلأ
.ءيسش

يميلسشروألا سسلك سسيدقلا

.ًءاسسم
:ميظعلا ءاثثلا - ناسسين62 ءاثثلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

00:6 ةعاسسلأ ةثلاثلأ أ ةسص +
.ًءاسسم

:ميظعلا ءاعبرألا - ناسسين72 ءاعبرألا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
00:6 ةعاسسلأ شسدقأ تيزلأ ةسص +
.ًءاسسم

:ميظعلاسسيما- ناسسين82 سسيما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةــسسدقأ ملآلأ لــيــجاـــنأأ ةـــمدخ +
.ًءاسسم00:6 ةعاسسلأ

:ميظعلا ةعماموي-ناسسين92 ةعما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،بولسصأ لأزنإأو تاعاسسلأ ةمدخ +
.ًاحابسص00:٩ ةعاسسلأ

00:5 ةعاسسلأ حيسسأ زانج ةمدخ +
. ًءاسسم

:رونلا تبسس - ناسسين03 تبسسلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةـــــعاـــــسسلأ يـــــهـــــلإلأ شسأدقـــــلأ +
. اًحابسص00:01
:سسدقا حسصفلا -رايأا1 دحألا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةـعاـسسلأ حـسصفـلأ شسأدقو ةـمـجـهـلأ +
. ًاحابسص03,8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ديعو ديدا نثإلا - رايأا 2نثإلا
:سسويجرواجسسيدقلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

00:01 ةـعاــسسلأ يــهــلإلأ شسأدقــلأ +
. ًاحابسص
ديعلاب  نيئنهملأ  هتدايسس  لبقتسسيو
رايأأ2و1  نينثإلأو  دحألأ  يموي
ً.ءاسم8  ىتح6  شس  نم

ةرـسشنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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