
ةلاصسرلا ـــــــــــــــــ
(٨1-11 :٦ ةيطغ)

َمظعأا ام اورظنا ُةوخإا اي
مكيلإا اهُتبتك يتلا ِتاباتكلا
نوديري َنيذلا لك نإا *يديب
ِدسسا ِبسسحــب اوــسضرـــُي نأا
امّنإاو اونتَتخت نأا مكنومزلُي
ِلجأا نم اودهطسضُي َّئل كلذ

َنيذلا نأل *حيسسا ِبيلسص
سسفـنأا مـه نوـنـِتـتـخـي ل مـهـُ
امّنإا لب َضسومانلا نوظفحي
اوــنــِتـــَتـــخـــت نأا نوديرـــي
امأا *مكداسسجأاب اورخـتـفـيـل
ّلإا َرِخَتفأا نأا  ىسشاحف انأا
حيسسا َعوسسي انّبر ِبيلسصب
 ُمـَلاـعـلا َبـِلـُسص ِهـب يذـلا

 ُهنأل *اعلل ُتبلُسص انأاو
ُناتِا ضسيل َعوسسي حيسسا
ُةَقيلا لب ُفَلقلا لو ٍءيسشب
نــــيذـــــلا لـــــكو *ةديدا
ِنوناقلا اذه ِبسسحب َنوكُلسسي
ىلعو ٌةمحرو ٌمسس مهيلعف
ْبلجـي ـف *هـلـلا َلـيـئارـسسإا

ُدعب اميف اـًباـعـتأا ٌدحأا يـلـع
يدسسج  ٌلــماــح يــّنإاـــف
ُةمعن *عوـسسي برـلا ِتاـمـسس
عـم ِحـيــسسا َعوــسسي اــنــبر
.مآا .ةوخإلا اهيأا مكِحور

هبايإاو برلا باهذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إا علطمهأارقن يذلا مويلا لي

 عــفر ديــع قــبـــسسي يذـــلا دحألا
ٌدحأا دعسصي > :برلا لوقي ،بيلسصلا
،ءامسسلا نم لزن يذلا ّلإا ءامسسلا إا
وي) <ءامسسلا  وه يذلا رسشبلا نبا

ضضرعم  مكلا اذه يتأاي .(31 :3
،ضسودوقين عم عوسسي ّبرلا ثيدح
هـــتــــسصـــــخو
ناـسسنإلا نــبا ّنأا

اًسضيأا هللا نبا وه
يأا ،دـسســ دــقو
،ءامسسلا نم لزن
نمؤوا حنمـيـل
،ضصا هــــــــب
دعــسصيـــسس وـــهو
إا هدسسجـــــــــــب
دعـب نـم ءاـمـسسلا

عـــــم ،هتــــمايـق
لسصفني  هنوك
 .هتوهب بآلا نع

 اّمأا .هدّسس إا ةبسسنلاب اذه
برلا ناك دقف ضضرألا ىلع هتايح
وهف .اًبايإاو اًباهذ رارمتسساب لقنتي
نـكـي  ثيـح اًثــك رــهــظــي ناــك
عوما ضشهدي ناكو ،دحأا هعّقوتي
هناطلسسبو هبئاجعب ،هتّقرو هتمكحب
.ًةرسشابم يفتخي كلذ دعب ّمث ،ّيهلإلا

دهعلا  هللا هلعفي ناك ام اذهو
مدآا ناك .اندادجأا عم اًسضيأا دقلا

برلا تارايز ىلع اداتعا دق ءاوحو
ةـّنا  مـهـعـم يـسش ناـك يذــلا

يفف .ديدج نم مهكي مث مهثّدحيو
روسضح اهيف باغ يتلا تاّرا ىدحإا

ةياوغ إا ناسسنإلا داقنا ،ييا برلا
،هللا هنايسصعب أاطخأا نأا دعبو .ةيا

روسضحب رـعـسش اـمدنـع أاـبـتـخاو فاـخ
ناسسنإلا ةقع ترّيغت انه نم .برلا
كي و رّيغـتـي  هـلـلا نـكـل ،هـلـلاـب
يقب لب ،هطوقسس رثإا هسص ناسسنإلا

هللا .لاسضلا فورا نع ثحبي اًمئاد
ضضيرـمو مــّلأاــتــم ناــسسنإا ّلــك روزــي
غ ىتحو فّدو ئطاخو حورو

  .نمؤوم
ناميلسس لوقي

رفسس  ميكا
نإا> :ةـــمــــكا
عرـسسأا ةـمــكا

لـك نـم ةـكرـح
:7) <كّرــحــتــم
اـنـمـّلــعــت .(42
انـــتــسســيــنـــك
ةّيـــسسكذوثرألا
عوـــــــــسســــي نأا
وـــه حـــيـــسسا

نوـناـق  لـّترـن اـمـك هـلـلا ةــمــكــح
لجألا حسصفلا حيسسا اهيأا> :حسصفلا
.<هتّوقو هتملكو هللا َةمكح اي ،لثمألا

ّيأا نم عرسسأا وه حيسسا ّنأا ينعي اذه
ةـمـكا .اـعـلا اذـه  كرـحـتـي رـمأا

ءاـمـسسلا  ،ناـكـم ّلـك  ةرــسضاــح
بولق إا لخدت يهو ،ضضرألا ىلعو
ضصاـخ لـكـسشب روزـت اـهـنـكـل ،رــسشبــلا
مهلعو ةسسّدقاو ةـّيـقـنـلا ضسوـفـنـلا
سصخأا اوسصيــل ًــهأا لاوـط .هــلــلا ءاــّ

عوسسي برلا ناك ،ضضرألا ىلع هتايح
طلتخيو ىرخأا إا ةقطنم نم لوجي
اياسصولا يطعُيو مّلعي ناك .ضسانلاب
هّنأا ضسانلا فرعيل تازجعا عنسصيو

6102 /73ددعلا

لوليأا11 دحألا

 بيلصصلا عفر لبق دحألا

ةيناردنكصسإلا ةرودواث ةّرابلا راكذت

ثلاثلا نحللا
لوألا رـَحـَصسلا ليإا



ول .هاذيملت اهيف هفرع يتلا ةظحللا
 ا بهذيحيسس ناذيملتلا ناك ا
بهتلم اناك امهيبلق ّنأا ارّكذت دق
امهمّلكي عوسسي ناك امدنـع اـمـهـيـف

 ول) بتكلا امهل حسضويو قيرطلا
42: 23). 

رهسس وه ّيئرا غ ّبرلا روسضح
وـه هـتاذ تقوـلا و اـنـيـلــع ٌمــئاد
هـلإلا روـهـظ مدع .اـنـتــّير ماحا
انـناإا تاـبـث نـحـت مـئاد لـكـسشب
هـلـعـفـي ناـك اـم اًذإا .هـلـل اـنـتـّبو
ضضرألا ىلع هتاـيـح لـخ حـيـسسا
.انروزي مث انكي ،مويلا انعم هلعفي
يـسضمأا اـنأا> :ًـئاـق برــلا دعو دقــل

تيــسضم نإاو ،اــًناــكـــم مـــكـــل ّدعأل
سضيأا يــتآا اــناــكــم مــكــل تددعأاو اـً
انأا نوـكأا ثيـح ىـتـح ،ّإا مـكذـخآاو
.(3-2 :41 وي) <اًسضيأا متنأا نونوكت
يه ةعطقنم غ ةكرح  حيسسا

وــه حــيــسسا .ّيــسصا هـــلـــمـــع
وـه حـسصفــلاو ،ّيدبألا <اــنــحــسصف>
حيسسا نوكي نأا يفكي ل .<روبع>
نأا بجي اًسضيأا نحن لب ،انعم اًمئاد
    .هعم ضشيعلاب بغرن

ديدا دهعلا نوناق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تذختا يتلا ،عوسسي برلا لاوقأا نإا

ةعبرألا ليجانألا  اًبوتكم ًكسش
يأا) <ديلقت>ـَك اًهافسش لقنُت تناكو
هلقنيو ميلعتلا لمـحـيـسس ن مـلـسسـُت
ةطـلـسسلا ةـناـكـم تذـخأا ،(نـيرـخآـل
دنسسُي .يحيسسا مسض  زربألا
هلاوقأا ةلاسصأا ًامئاد ضسلوب لوسسرلا

 إا هلئاسسر اننإاف> :برلا لاوقأا
<برـلا ةـمــلــكــب اذــه مــكــل لوــقــن
لب انأا ل اذهب يسصوُأا> ،(4:51ضست1)
َرمأا اًسضيأا اذكه> ،(7:01وك1) <برلا
ُتمّلسست يننأل> ،(9:41وك1) <برلا

سضيأا مــكــُتــمــّلــسس اــم برــلا نــم <اـً
نوـيـلوـسسرـلا ءاـبآلاو .(11:32وك1)

،مـهـتـيــعــجرــم نوتــعــي اــًقــحل
برلا ،دقـلا دهـعـلا إا ةـفاـسضإلاـب
  .عوسسي

ليإلا ــــــــــــــــ
(71-31 :3 وي)

ٌدحأا دعسصي  برلا لاق
لزـن يذـلا لإا ِءاـمــسسلا إا

يذلا رسشبلا نبا ِءامسسلا نم
عفر امكو *ِءامسسلا  وه
ةـيلا  َةــّيا ىــسسوــم
ُنبا َعَفرُي نأا يغبني اذكه
لك َكلـهـي ل يـكـل *رـسشبـلا

ُ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 ِلِسسري
لـب َاـعـلا َنـيديـل اـعــلا
.اعلا ِهب َضصلخيل

لمأات ـــــــــــــ
نأا  ىسشاحف انأا امأا>

اـنـّبر ِبيـلـسصب لإا َرـِخـتــفأا
هـب يذـلا حــيــسسا عوــسسي

اـــنأاو ُ اـــعـــلا َبلـــُسص
:٦ ـغ) <اـعـلـل ُتبــلــُسص
41).

ضسلوب لوسسرلا رختفي
ناإلا ًاركذتم بيلـسصلاـب
لدعلاو ناسسحإلاو ةمعنلاو
هنأل بيلسصلا نم عبانلا

ةمظع تفرـُع هـقـيرـط نـع
هللا ةّب ةمظعو ةئيطا
يبهذلا لوقي اـمـك رـسشبـلـل
ناـك كلذـل .يـهـلإلا مــفــلا
رختفي نأا عيطتسسي ضسلوب
هـتردقو حـيـسسا ةـمـكـحـب
ّلإا رــخــتــفـــي  هـــنـــكـــل
هب كبتري يذلا بيـلـسصلاـب

 .(34 :5 وي) <هيبأا مسساب> ىتأا
 دقلا دهعلا ضسانلا مظعم ناك

.هنم ىندُي لو ىرُي ل هلإاب نونمؤوي
سس عــم هــلإلا حــبــسصأا حــيــسسا دــّ
ضصخــسشك ضضرألا ىــلــع اًروــظــنـــم
حمسس اذه .ةّيناسسنإاو ةّيهلإا :َتعيبطب
رحسسلا ةسص  ايموي لّترن نأا انل
:ةتسسلا رحسسلا مازم ةوت دعب نم
انحبسصأا اذكه .<انل رهظ برلا هللا>
حـيـسسا ضصخـسش  هـلــلا نــياــعــن
وي)<بآلا ىأار دقف آار يذلا> :لئاقلا

41: 9).  خألا هميلعت تلهذيم،
ل مـكـنإا> :هذـيـمــتــل برــلا نــلــعأا
كرابم :اولوقت ىتح نآلا نم يننورت
.(93 :32 تم) <برـلا مـسساـب يــتآلا

ضسيل حيسساب ناإلا نأا ينعي اذه
ةعانق وه لب ،هتّيهولأاب اًناإا طقف
كاذ ّنأا ةا ىلع ةـّيـنـبـم ةـخـسسار
،ضسدقـلا حورـلاو بآلا عـم وـه يذــلا

يذلاو ،ضضرألا ىلع رسشبلا هآار يذلاو
كاذ ،ءامسسلا  نوـسسيدقـلا هـنـياـعـي
.هارنو اناري ةسسينكلا ضسأار وه يذلا

امـنـيأا كلذ عـمو ،يـتأاـيو بهذـي وـه
.حيسسا اًمئاد ىرن انراظنأا انهّجو
عرسسيو ح ّلك  انيلإا رظني انهلإا
يأا ،ليئوناّمع يعُد كلذـل اـنـتدجـنـل
.<انعم هللا>

وه انـتاـيـح  هـلـلا روـسضح ّنإا
نكـل .اـنـلـخاد  ضشاـعا توـكـلا
ّلك ةاناعم وـه يذـلا لاؤوـسسلا ىـقـبـي
اًمئاد وه هللا ّنأا انكردأا له ،نمؤوم
ناك يوامسسلا بآلا اذا اًذإا ؟انعم
ّيألو ؟دقلا دهعلا  بهذيو يتأاي
عم مويلا هـسسفـن رـمألا رّرـكـتـي ببـسس
حورـلا اـنـم بلـطـي اذاو ؟حـيــسسا
نإا ؟رارمتسساب هنع ثحبن نأا ضسدقلا
نـمؤوا بلـق  وـه ضسدقــلا حورــلا
.هدوجوب اًمئاد رعسشي ل ناسسنإلا نكل

برلا روهظ ةثداح انـفـقوـتـسست اـنـه
نيذللا هيَذيملتل ،هتمايق دعب ،عوسسي
و ضساوـمـع إا ـَهـّجوـتـم اــناــك
امهنيـعأا تحـتـفـنا اـمدنـع .هاـفرـعـي
:42 ول) امهنع ىـفـتـخا مـث هاـفرـعو
 يئرم غ برلا حبسصأا دقل .(13



نوــياــعــلا ةــفــسســفـــلا
هـنأاـكو) هـنـم نوـلـجـخــيو

هيـف دجـي اـمـنـيـب (ةـلاـهـج
ثيـح نأل .ًازـنــك لوــسسرــلا
.ةمظـعـلا كاـنـه عـسضاوـتـلا

.ةّوقلا كانه فعسضلا ثيح
.ةايا كانه توا ثيح
ضسوـمـيـسسكـم ضسيدقـلا لاـق
<يه بيـلـسص هـلـلا ةـفا،
ةداـيـسس ،قوـف وـه اـم رــكذ
بسضغلا ّدسض يأا ءاوهألاىلع
ةّب نع داعتبا ،ةوهسشلاو
يعادب ءاقدسصألاو ءابرقألا

.<هلل انقسشع
ضسومانلا ىغلأا بيلسصلا

رختفأا نأا  اسشاح .دقلا
.بوـلـسصاــب ناإلاــب ّلإا

اـــنـــحوـــي ضسيدقـــلا بسسح
ضسلوب لقي  مفلا يبهذلا
رـخآا ءيـسشب رـخــتــفأا ل اــنأا
لب حـيـسسا بيـلـسصب ىوـسس
ّلإا رختفأا نأا  اسشاح لاق
إا اذكه ًّسسوتم بيلسصلاب
ءيسشب هل حمسسي ل نأا هللا
نوعلا هنـم بلـطـي لـب رـخآا
راـخـتـفلا عـيـطـتـسسي يـكـل
.هدحو بيلسصلاب

ضسلوب رختفـي فـيـك
ىلع بجي فيك ؟بيلسصلاب
رــخــتــفــي نأا يــحــيـــسسا
نإا :اذكـه رـّكـف ؟بيـلـسصلاـب
اـنأا يـلـجأل دـّيـسسلا حـيـسسا
بلـسصو أاـت قا دبـعــلا

هسسفن لذب هّنأا ّدح إا ّبحأاو
توم ،ّلذم توم قيرط نع
يواسسي راختفا يأا .بيلسصلا

وـه ؟راـخـتـفلا اذـه لــثــم
ضسلوبل ىـمـسسألا راـخـتـفلا

نـع هـنأل يـحـيـسسم لــكــلو
ةّب رهظت بيلسصلا قيرط
يأا .هديبـعـل حـيـسسا ديـسسلا

سشختي لو رـخـتـفـي ل دبـع عّ
ًاعبط ؟هديسس هّبـحـي اـمدنـع

ةركفب ءاج نم لوأا نكي  نويكرم
دهعلا نم هلبق لئلد انيدل ،نوناقلا
 يسسنـكـلا باـّتـكـلا نـمو ديدا
عيم لّوأا نع اثلا نرقلا تايادب
دق نويكرم ناك ار .ضسلوب لئاسسرل

نوناقلا غوسصت يكل ةسسيـنـكـلا زـفـح
لكسشب ةَمَهلا اهراـفـسسأل يـئاـهـنـلا
.عرسسأا

ذخؤوي نأا بجي رخآا لماع ةمث
لامعألا لوادت وهو رابتعلا عب
نإا .اــثــلا نرــقــلا  ةــلوــحــنا
ءاوسس يحيسسا ةيامح إا ةجاا

تناك يتلا ةيقوطرهلا ميلاعتلا نم
،ةلوحنا رافسسألا ضضعب  ةسسدنم
غ ةـيـلاـيا تاــموــلــعا نــم وأا
لـغاـسشلا لـغــسشلا تناــك ،ةــسسوردا
نأا ةسسينكلا ىلع ناك ،اذكه .ةسسينكلل
دّيق يذلا نويكرم ةهج نم هجاوت
 ةـحـيـحـسصلا راـفـسسألا رـسصتــخاو
رسشع و ٍروتبم ٍهوسشم دحاو ليإا
اهيلع ناك ىرخأا ةهج نمو ،لئاسسر
فـلـتا ةـقــطارــهــلا هــجاوــت نأا

تلخدأا يتلا ةيقوطرهلا تاعاماو
 .ةفرا ضصوسصنلا نم اًثك

،نوناقلا لبق ةدوجوم ةسسينكلا
ب ضسدقلا حورلا داسشرإاب تزّيم دقو
نم .ةَمَهلا غو ةَمَهلا رافسسألا
يــتوــهــلا نأا اًدج حـــيـــحـــسصلا
ةـــمّـــعـــلا نـــم اًءدب ،يـــقرـــسشلا
دق ،ثلاـثــلا نرــقــلا  ضسنــجــيروأا
ضسئاــنــكــلا قــفاوــت إا اوــعــّلــطـــت
(susnecnoc)لوبقلٍ مسساح ٍرايعمك

ىلع ًءانب كلذو ،اـم ٍرـفـسس ةـيـنوـناـق
ةيجروتيللا رفسسلا اذـه تلاـمـعـتـسسا

 و ضسئاـنـكـلا ةاـيــح اـهـطاـسشن
ضسويسسانـثأا ضسيدقـلا اـمأا .يسشبـتـلا
لـمـعـتــسسا نــم لوأا ناــكــف بــكــلا
ناويد ىلع لديل <نوناق> حلطسصا
لــّكــسشت .ضسدقا باــتــكــلا راــفــسسأا
ةـعـسساـتـلا ةـيـلاـفـتــحلا ةــلاــسسرــلا

بكلا ضسويسسانثأا ضسيدقلل نوثثلاو
رّوـــطـــت  ًةخأا ًةـــط (م7٦3)
يتلا ،يئاهـنـلا هـلـيـكـسشتو نوـناـقـلا

عـبــسسلا راــفــسسألا ىــّمــسســُت اــهــيــف

برلا ضصخسش ةيلوأاب قّلعتي اميف
يطعـت ،ةـبوـتـكا ضصوـسصنـلا ىـلـع
ضسوــيــطاـــنـــغإا ضسيدقـــلا ةـــلاـــسسر
 ايـفـلدـيـف لـهأا إا يـكاـطـنألا
اًحسضاو اًباوج ،اثلا نرقلا تايادب
 نإا مهـنأاـب نوـعّدي نـيذـلا كئـلوأل
ًةبوتكم ةيحـيـسسا َقـئاـقا اودجـي
انأا> :اهـنوـقّدسصي ل <ءاـمدقـلا دنـع>
ةيعجرا ةقيثولا نإا ،ءلؤوهل لوقأا
،حـيـسسا عوـسسي وـه  ةـبــسسنــلاــب
.ٌنـّيـب ٌكـه وـه هـُناــيــسصع يذــلاو
هبيلسص وـه يدنـع يـلـسصألا ردسصا

لـكـب ناإلاو ،هـتـماـيــقو هــتوــمو لئاوألا نويحيسسا نمآا دقل .<هذه
اًديدج اًنمز حتتفا ضسدقلا حورلا نأاب

 نوـكـت اـًنـمز ،ةـيرـسشبـلا خــيراــت
،تسضم دق ةقيتعلا ءايسشألا> هلخ
<اًديدج راــــسص دق لـــــكـــــلا اذوـــــه
ماّدخ> نإاـــف اذــــهــــلو ؛(5:71وك2)
ةقيقـح نوـظـفـحـي نـيذـلا <ةـمـلـكـلا
ِدهعلا ماّدخ> مه همـيـلـعـتو حـيـسسا
نأل .ِحورــــلا لــــب ِفرا ل ،ِديدا
<ييحـي حورـلا نـكـلو لـتـقـي فرا
.(3:٦وك2)

دهعلا تلّكسش يـتـلا راـفـسسألا اـمأا
نــم بوــتــكا ءزا يــهــف ديدا
.اًهافسش ةلقانتا ةيحيسسا ةقيقا
رسصعلا  رافسسألا هذه ىتح نكل
اًباتك> اًروف تعُت  هيف ْتبتُك يذلا

بوـلـق  اـهـسضرـف يذـلا .<اـًسسدقـم
وسسرلا اـهـلـسصأا ناـك يـحـيـسسا

تناك يتلا ةقـيـقا عـم اـهـقاـفـتاو
نيذلا> نم ّيح ديلقتك ةسسينكلا دنع
اًمادخو نياعـم ءدبـلا ذـنـم اوـناـك
 .(1:2ول) <ةملكلل

تديتقا فيك ،لاؤوسسلل ةـبـسسنـلاـب
يتلا رافـسسألا عـيـم إا ةـسسيـنـكـلا

ا يوا قئاقإا يأا ،ةيسص
ضضعب انبـيـجـي ؟نوـناـقـلا ةـغاـيـسص

،نويكرم يقوـطرـهـلا نأا ثـحاـبـلا
فلؤوا ضصاا هنوناـق هـتـغاـيـسصب
رسشع نمو اًروـتـبـم اـقوـل لـيإا نـم
إا ةسسينكلاب عـفد ،ضسلوـبـل لـئاـسسر

ا اـهراـفــسسأا عــيــمنـكـل .ةـَمـَهـل



ديدا دهــــعـــــلـــــل نورـــــسشعـــــلاو
بيـتلاـب اـًعـبــطو ،<ًةــيــنوـــناــق>
لامـعأا ،ةـعـبرألا لـيـجاـنألا :اـتـلا
ةرـسشع عــبرألا لــئاــسسرــلا ،لــسسرــلا
ةعماا ةعبـسسلا لـئاـسسرـلا ،ضسلوـبـل
3و2و1 ،ضسرطب2و1 ،بوقعي)
ايؤور ةياهنلا و ،(اذوـهـي ،اـنـحوـي
 .انحوي

 ا برغلاتيبثت ناك يحيسس
عــم ضسدقــــا باــتــكـــلا نوـــناـــق
هردسصأا يذلا(muterceD) موسسرا
ابابلا ةلاسسرو ،ضسويسسيـج اـباـبـلا
فـقــسسأا إا وألا ضسوــيدنــِكوــنــيإا
ضسانوّبيه يعمو ،(504) زولوت
نيذلـلا ،(793) نوذيـكرـخو (393)
.طسسغوأا طوبـغا اـمـهـيـف كسشا
هذـــــه نأا إا سشن نأا بجــــــــــــــــي
عـماا ةروــكاــب تناــك عــماا
دهـــــعـلا راــفــسسأاــب تــفعا يــتــلا
يـهو ،نـيرـسشعـلاو ةــعــبــسسلا ديدا

ل ،ةــــــّيــــل عــــــماــ تناــــــك
 .ةّينوكسسم

باتكلا نودب ةسسيـنـكـلا اـًعـبـط
.ةـفد نودب ةـنـيـفـسسب هـبـسشأا ضسدقا

سضيأا نـكـلو نودب ضسدقا باتـكـلا اـً
نودبو ًىنعـم نودب ىـقـبـي ةـسسيـنـك
،ضسدقم باتك انيدل ناك اذإا .سسفت
يـــــتـلا يـه ةــسسيــنــكــلا نأل كلذــف
ًةيسصقُم ،هرّسسفت يتـلا يـهو هاـّنـبـتـت
نودب .ةيقوطرهلا سسافتلا لك هنع
،ضسدقلا حورلا نم سسفـتـلا ةـبـهوـم
ىقبي ،اهدسشريو ةسسينكلا دوقي يذلا
ةعـبـسسب اـًموـت> ضسدقا باـتـكـلا

 .(5:1ؤور) <موتخ
نأا اًدبأا ىسسنن ل نأا بجي ،لباقاب

سسفــن ةــسسيــنــكــلا فعـتو ّرـقـت اـهـَ
هـنأا ىـــلـــع ضسدقا باـــتـــكـــلاــــب
َناإا طــبــسضي يذــلا <نوــناــقـــلا>
.مـهـَتاـيــحو حـيـحـسصلا اـهــئاــسضعأا

اـنـحوـي ضسيدقـلا كلذ نــع رــّبــعــيو
نأا اـــمـــك> :لوـقـــي ذإا يــــقــــسشمدلا

يراـــ نــم ىذــغـتــت ةرـــجـــسشلا

هديسسب رـخـتـفـي دبـعـلا اذـه
.ًاميظع ًاراختفا

سص دق هـب يذـلا> بلـُ
.<اعلل انأاو  اعلا

سشي اع ةمـلـكـب
روــمألا لــك إا لوــسسرـــلا
،دا إا ،ةــــيــــسشيــــعا
.هباسش امو تاّذلا ،ىنغلا

ةتيم ءايسشأا حبسصأا كلذ لك
يتهـج نـمو .ّ لـعـفـت ل
ًاــتــيــم تحــبـــسصأا ًاـــسضيأا
توا .اـعـلـل ةـبـسسنــلاــب
ل .تـها نــم ىــحــسضأا
نأا ءاـــيـــسشألا كلـــت ردقـــت

إا دعـــب نـــم يـــنــــبذ
تحـبـسصأا اـهـنأل اـهـتــّب

انأا لو . ةبسسنلاب ةتئام
اهئاهتسشا ىلع ةردق كلتمأا

ةبسسنلاب ًاتيم تحبسصأا أل
.اهل

ضسويروغيرغ ضسيدقلا
ةيآلا هذه رّسسفي ضساملاب
سص> :ًـئاـق < اـعـلا بلـُ
اــعــلا نــع تدعــتــبا يأا

،ىنغلا نع تيّلخت ،ًايّسسح
ةلهسسلا تاّذلاو دا نع
سصو> .دحاو لــك دنــع تبـلـُ
اـنـنأا ىـلــع لدت <اــعــلــل

اعـلا نـع دعـتـبـن اـمدنـع
اــعــلــل بلــسصــُن ًاــيــّسسح
درـطـن يأا ،ًاـسضيأا نـهذـلاـب
ءاوهألا انبلقو اـنرـكـف نـم
كبترن لو اعلا تاوهسشو
،بعـسصأا رــــمأا اذـهو .اــهــب
نوديـعـب مـه نـيثـك نأل
دسساــــب اــــعــــلا نـــــع
رــكــفــلاـــب اـــّمأا ضساواو
بلق  نودجويف بلقلاو
هـتـسشمو ـّب اـعـلا

.هتاّذلم

يصسوثآلا سسودوقين سسيدقلا

نـم يوـترـت ضسفـنــلا كلذــك ،هاــيا
اًرامث يطعتو ضسدقا باتكلا اياطع
،اّــًيــسسكذوــثرأا اــًناإاو ،ةــجــسضاــن
ًةـعـمـسسو ،ةرـسضا ةـمــئاد اــًقاروأاو
لامعألا هذـه .ًلاـمـعأا جـتـنـت ةـبـيـط
باـتـكـلا اـهـطـبـسضي تاــيرــظــنــلاو
.<ضسدقا

ىقيصسوا ةصسردم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضسونامور ضسيدقلا ةسسردم نلعت

 ةـيـسسنـكـلا ىـقـيـسسوـمـلــل مــّنرا
لـيـــجـسستــلا ءدـــــب نــع ةـيــسشرــبألا
.7102-٦102 يــسساردلا ماــعــلـــل
ءاـمـسسألا لـيــجــسستو مــعــتــسسإــل
مــقرــلا ىــلــع لاـــسصتإلا ءاـــجرـــلا

حواـي نأا ىـــلــــع ،429302/10
.ةنسس03و 31ب بلاـطـلا رـمــع
دعب توسص ضصـــحفل بطلا عسضخي

يـتـلا ةـيـحاـتـتـفإلا بورـغـلا ةـسص
نم فسصنلاو ةـسسداسسلا دنـــع ماقُت
٦102 لوليأا92 ضسيما ءاسسم
.ضسويد ضسيدقلا ةسسينك

عـبرأا ىدم ىـلـع ةــسساردلا ّدت
ةنـسسلا  بلاـطـلا مـلـعـتـي .تاوـنـسس
تاــمـــعـــلا ةءارـــق دعاوـــق وألا
و لـيـتالا ضضعـبو ةـّيـقـيــسسوا
لوسصأا ةثـلاـثـلاو ةـيـناـثـلا تـنـسسلا
ةعبارلا ةنسسلا و ةينامثلا ناألا
ةيناـمـثـلا نالاىلعتاقيبطت
ةـيـناـنوـيـلاـب لـيـتلا إا ةـفاــسضإا

ىـقـيـسسوا خـيراـتو نوـكـيـبـيـتـلاو
لّهؤوي ةسساردلا ةياهـن  .ةـيـسسنـكـلا
ةــقوــج يــــــف لوــــخدلــل بلاــطــلا
.ةسسردا

نيذلا بطلل ًانكمم حبسصأا امك
جمانرب يف كارتسشإلا مهتسسارد اوهنأا

 .مولبدلا

ةرـصشنـلا ىـلـع عـطإلا ناــكــملاــب
:تننإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا
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