
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــــ
(51-6 :4 سسوثنروك2)

َرَمأا يذلا َهللا نإا  ُةوخإا اي
وه ٌرون ٍةملُظ نم َقِرضشُي نأا
اــنــِبوــلــق  َقَرــضشأا يذــلا

ِةفرعم ِةرانإ ِهللا ِد 
انلو *حـيـضسا َعوـضسي ِهـجو
ٍةيفَزَخ ٍةيـِنآا  ُزـنـكـلا اذـه
 هلـل ِةوـقـلا ُلـضضف َنوـكـيـل
لـك َ قـياـضضتـُم *اــنــم
.نيرضصحنم َغ نكلو ٍءيضش
َغ نـكــلو َنــيرــيــحــتــُمو
نكلو نيدهَطضضُمو *ضسئاي
حورطمو .لوذَ غ
َلِماح *كِلاه َغ نكلو

 الــك ِدضس حٍ َةــتاــمإا
ُةايـح رـهـظـتـل َعوـضسي برـلا
*انِداضسجأا  ًاضضيأا َعوضسي
نأا ُنـحـن اــلـضسـُن َءاـيـحأُمـ
ِلـجأا نـم ِتوا إا ًاــمــئاد
ِحيضسا ُةايح َرهظتل َعوضسي
*ةتئاا انِداضسجأا  ًاضضيأا

اـنـيـف ىرــجــُي ًاذإا ُتواــف
انـيـف ذإاـف *مـكـيـف ُةاـياو
ىـلـع .هـنـيـعـب ِناإا ُحور

ُتنـمآا يـّنإا َبتـُك اـم ِبـَضســَح

زا ءانإلاو زنكلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا ةلاضسرلا ّسصَن علطمولت

لوضسرلا عتـضسي ،موـيـلا اذـه اـنـيـلـع
مايأا لوأا نم ًادهضشم سسلوب سسيدقلا
ةـبرـخ سضرأا تناــك> ح ،قــْلَا

لاقو .ٌمظ رمَغلا هجو ىلعو ةيلاخ
-2 :1 كت) <ٌرون ناكف ٌرون نُكيل هللا

هذـــــه نــــم ةــــياـــغـــــلا اــــــمأا .(3
ةراــــــعـــتـــضسا

،عبطلاب ،تضسيلـف
رهـيـبـضشتــلا د

وأا يرَوـــــــــــضصلا
لب ّسصنلا ءانغإ
،ةوقبو ،ديكأاتـلـل

ةمعـنـلا نأا ىـلـع
> انل ةاطعُا

عوـــــضسي هــــــجو
يــه <حـــيـــضسا
ةداـعإا لـعـفــلاــب

،ديدج نم انِقْلَخ
ءدبلا  .ةقيلا ءدب نم مظعأاو لب
ٌرون سضرأا ىلع نوكي نأا هللا رمأا

سسودقلا برلاف نآا امأا ،رون ناكف
،انيف قَرضشأا هضسفن وه ،رون وه يذلا

ةفرعم> إا انل ديحولا ليبضسلا وهو
هللا د>. 
،انه ميلعتلا انيلع سسبتلي  يكلو

 اندوجو نماضض انضسفنأا ّنظنف
،فَضصوي  يذلا يهلإا دا اذه
انلز ام اننأا سسيدقلا لوضسرلا انرّكذي

 ا اذهلا دضسا يباامو ،تئا
فزاـك ،لـيزـه ءاـفـعــضض اــنــلز
ةضسخب ةيبارت ةدام وه يذلا (راخفلا)
 اهتاذ نـم يـهو ،بطـعـلا ةـلـهـضسو

 زنكلا اذه انل> .زونكلا ظفحب قيلت
 هلل ةوقلا لضضف نوكيل ةيفزخ ةينآا

وه هللا .سسيدقلا لوضسرلا حضضوي ،<اّنم
انّنأ  ،انيف هضسفن بكضسي نأا راتخا
.باكضسنإا اذهل عضسّتن ىتح وأا قحتضسن

 يتلا هتب لضضفلا لك لب .اضشاح
اهباعيتضسا ىلع يرضشبلا قطنا ردقي
<اّنِم > ةراـبـعو .اـهـفـضصو ىـتـح و
ام ًابلاغ اننأ ،اـنـه ةـيـمـهأا ةـغـلاـب

إا قـــلزــــنــــن
وأا راــخـــتـــفا
وأا ،اـــعـــتـــلا
اـنـضسفـنأا تـعـن
ول ىتح ،ًاـئـيـضش
ىوـقـتـلا ببـضسب
 .ّلا لامعأا وأا

ةلأاضسا هذـه
مــهأا نــم يـــه
ةاــيا ناــكرأا
.ةـــيــــحورــــلا

نـــــــمؤوـــاـــف
 نأا ًارّكذتم ىقبيل ًاراهن ًيل دهاجي
هلـلا مـَعـِن نـم يأا  ةـتـبـلا هـل لـضضف
هللا حضص لضضف نم اهلك لب ،هيلع
راعتضسا .بضسحو نيَدودلا هئاطعو
نأ زا ءاــنإا ةروــضص لوـــضسرـــلا
ضشـَب ءاضش ثيح ءانإا يه يتـلا ،اـنـتـيرـَ
فزاـك يـه ،هروـن بكــضسي نأا هــلــلا
ًاضضيأاو .اهتاذ نم اهل ةميق  ةيبارت
ا بجعلا نأكأ انتيرضشب فيك وه
كاذذإا قرضشتو ،هللا دج قلأاتت هذه
انتعيـبـط نأ ًاـضضيأاو .ًاـقـئاـف ًاـقارـضشإا
،بطعلا ةعيرضس فزاك  يه ةيرضشبلا

ا ءاوهأا نأا ىنعهتافعضضو ناضسنإ،
دّدبتيف ءانإا رضسكـت ،اـهـل مـلـضستـضسا نإا

6102 /04ددعلا

لوألا نيرششت2 دحألا

سسونايك ةنهكلا  ديهششلا راكذت

لوتبلا ةنيتشسوي ةديهششلاو

سسداشسلا نحللا
عبارلا رـَحـَشسلا ليإا



،اهذخّتا يتلا انـتـيرـضشب  حـيـضسا
بيلضصلا ىتح اهدجَمو ،اهيف ام لكب
.بآا  نع سسولاو ةمايقلاو
اذكه هتايح  ناضسنإا كلضس ىتم

ـتـما ئـلـتا نم ًايـّلـك ًءيأا حيضس
حبضصأا امك ًاهلإا ،هللا ةمعنب ،حبضصُي
هـتـّبو هـتـئـيــضشم لــضضفــب ،هــلإا
.ًاناضسنإا

اقول ليإا ـــــــــــــــــــــــــ
دهعلا  ُثلاثلا ُليإا زيمتي

ناقتإاب ليجاـنأا ةـيـقـب نـع ديدا
ثادحأا سضرـع  هـتــّقدو هــتــغــل
،دقلا يضسنكلا ديلقتلا .ةـيـخـيراـتـلا

ليإا اذه بتاك نأا تعي يذلاو
عزعزتي  ،سسلوب ُقفارم اقول وه
.ةرضصاعا ثاحبأا ءاّرج

نرقلا) نويل فقضسأا سسوانيريإا
،اقول> نأا انمِلعُي نم لوأا وه (اثلا

ام ٍباـتـك  عـضضو ،َسسلوـب ُقـفارـم
.<هــب رــضشبــيو زرــكــي سسلوــب ناـــك
اقول> :لوقي يرضصيقلا سسويفاضسفإاو
وه يذلاو ،ةيكاطنأا نم هلضصأا يذلا

اًقفارم ناك ،ملعلا ةيحان نم بيبط
انل كرت ...هرافضسأا كأا  سسلوبل

َجذو ا يحولليهلإ  باتك،
 اإو ...لـي لـضسرـلا لاـمـعأا>.

اقول فيرضشلا ُديلقتلا بّتري ،اًضضيأاو
 ت دادععبضسلا َعوضسي ذيم، امك

يمظانو يضسنكلا باّتكلا َسضعب نأا
دحأا ناك اقوـل نأا نْوَرـي حـيـباـضستـلا
إا َهجوتم اناك نيذللا نيَذيملتلا

مئاقـلا حـيـضسا اـفداـضصو سساواـمـع
اقول نوك امأا .(53-42:31ول رظنأا)

سسلوب لئاضسر  هل ٌدوهضشمف اًبيبط
اقول مكيلـع مـّلـضسي>4:41وك رظـنأا)
.(<بيبا بيبطلا

 إاو اقول لي لضسرلا لامعأا،
ِلـمـع ىـلـع زـيـكرـت ،ءاوـضس دح ىـلـع
للقُي .خيراتلا  اهِرـثأاو ةـضسيـنـكـلا
،تايورخُأا بّقرت نأاضش نم نارفضسلا
ناكيو ،عوضضوا ابيغُي نأا نودب

اً كأاَ سسدقلا حورلا لمعل 

ًاضضيأا ُنحنف ُتملكت كلذلو
*ُمـلــكــتــن كلذــلو نــمؤوــن
برلا َماقأا يذلا نأا َاع
ًاضضيأا ُنحن انُميقُيضس َعوضسي
*مكعم َبِضصتـنـنـف َعوـضسيـب
نأ لك مكِلجأا نم وه ٍءيضش
ِركُضشب ُةمعنلا َرثاكتـت يـكـل
.هللا ِد َدادزتف َنيكأا

ليإلا ـــــــــــــــــ
(63-13 :6 اقول)
َنوديرت امك برلا لاق

كلذك مكب ُسسانلا َلعفي نأا
ْنإا مكنإاف *مهب متنأا اولعفا
مكَنوبحـي َنـيذـلا مـُتـبـبـحأا

َةأاطا نإاف .مكل ٍةنِم ُةيأاف
نــيذــلا نوــبــحـــُي ًاـــضضيأا
مُتنـضسحأا اذإاو *مـهـنوـبـحـي
مكيلإا نونِضسحـُي نـيذـلا إا

َةأاطا نإاف .مكل ٍةنِم ةيأاف
نإاو *نوعنضصي اذكه ًاضضيأا
نأا َنوجْرَت َنيذلا ُمُتْضضرقأا
ٍةنِم ُةيأاف مهـنـم اوـفوـَتـضست
ًاـضضيأا َةأاـطا نإاـف .مــكــل
يـكـل ةأاـطا َنوــضضِرــقــُي
*َلـْثِا مـهـنـم اوــفوــتــضسي
مــكَءادعأا اوــبــِحأا نـــكـــلو
َغ اوـضضِرـقأاو اوـنــِضســْحأاو
َنوـكـيـف ًاـئـيــضش لــمَؤوــم
ينب اونوكتو ًاثك مكُرجأا
ِغ ىلع ٌمِعنُم هنإاف .ّيلعلا
*رارـــــضشأاو َنــيرــكاــضشلا

نأا اـمـك ءاـمـَحُر اوـنوــكــف
.ٌميحر وه مكابأا

إا هل ةميق  قلطاب ءانإاو ،زنكلا
ا ىقبي يكلو اذه .هيوتحي انمؤو
ادب امهم ،زنكلا ءاعو نأا إا ًاهّبنتُم
ىلع ديزي  ءاعو در ىقبي ،ًانيمث
،ًاضسخَب ادب امهمو ،ًائيضش زنكلا ةميق
 ًائيضش زنكلا ةميق نم سصقنُي.

ةردحنم يه ةاضص ةيطع لك>
 بوقعي لوضسرلا لوقي ،<ولعلا نم
نمؤوا لاح ناضسل وه اذهو ،هتلاضسر
 يتّوق نإا> .حيضسا رثإا  داا
سسيدقلل هللا لاـق ،<لـمـكـُت فـعـضضلا
:21 روك2) رخآا عضضوم  سسلوب
نأا فيك ًامئاد لمأاتن نأا ٌنَضسَحو ،(9
راـطـقأا تـمـع يـتـلا لـيإا ةراـضشب
إا ةنوكضسا بوعضش تَدَهو ،سضرأا

 ملعلا وليلق ٌلضسر اهَرَضشَن ،هللا ّقح
ةوق إا ةوق و هاج و مهل لام
راضشتنا تايادب  لمأاتي نم .هللا
ءاضش يذلا هللا دّجو لهذني ليا
ةـنـفــحــب أا ءاــيوــقأا يزــخــي نأا

ًاناإا بهتلم ،نيدَهَطضضم ءافعضض
 .حيضساب

درَضس إا لوضسرلا لقتني  اذه دعب
نـمؤوا باــعــتأا يــهو ،هــباــعــتأا

يميلعـت يوـبرـت بوـلـضسأاـب ،ًاـموـمـع
نيرمأا ىلع هلخ نم ًادكؤوم ،ءاّنب

 نآا:  رفَم ناك ىتم براجتلا نم
نأاو ،حيضسا رثأا  ًاّداج ناضسنإا

لانت نل تضسق امـهـم براـجـتـلا اذـه
ًاـمـئادو ،رـُبـعـَت نأا اـهـل ّدب و ،هـنـم
لوضسرلاب اـنـنأاـكو .هـلـلا نـم لـضضفـب
،انتافعضض ببضسب اننأا لوقي سسيدقلا

،اهتاجاحو ةايا تارورضض ببضسبو
نحن ،ةيوَتلُا اهعئارضش طغضض تو
.نوحورطمو نودَهَطضضمو نوبئتكم
 هللا نم يتلا ةوقلا لضضفب نكلو
و ضسئاي و قياضضتم انضسل اّنِم
نــم ديزو .كــلاــه و كوم
قايـضسلا نـمـضض ،ديدضشتـلاو ةـيزـعـتـلا
لوــضسرــلا لوــقــي ،هــضسفــن يوـــبلا
ح لك دضسا  لماح> سسيدقلا
ةايح رهظت يكل عوضسي برلا ةتامإا
هانعم اذه .<اندضسج  ًاضضيأا عوضسي
سشاع امك ايندلا هذه  ايحن نأا



لمأات
ـــــــــــــــــــ

غ نكلو نيرّيحـتـم>
 .<ضسئاي

 نواهتلاو سسأايلا ّنإا
اــمــه يــحــيــضسا ةاــيــح
يذلاـف ،نارـّمدم نارـضصنـع
هكي  ةئيطخ  طقضس
مـئاـقــلاو ،موــقــي سسأاــيــلا
.طـقـضسي نواـهـتـلا هـلـعـجــي
نم ناضسنإا مرـحـي سسأاـيـلا
،اهيلع لضصح يتلا تاا

رّرحتي هكي  نواهتلاو
.هـبّذـعـت يـتـلا رورـضشلا نــم
نــم نواـــهـــتـــلا كلزـــنـــُي
اـمـنـيـب ،اـهـضسفـن تاوـمـضسلا
ةّوه إا سسأايلا كب يوهي
دهاضشو رظنأا .لماكلاب رضشلا
 .نانثإا اهكل يتلا ةّوقلا

،ًوأا ،ناطيـضشلا ناـك
هـّنأ نـكـل ،ًااـضص ًاـكـم
هـب ّدبـتـضساو ًاـنواــهــت ىدبأا
 بك ّرضش  عقو سسأايلا
هنـم سضهـنـي نأا عـيـطـتـضسي
هّنأاـب ّبرـلا اـنـل دـّكؤوـي .ًادبأا

ةــيادبــلا  ًااــضص ناــك
تيأار> :لوـــقــــي اــــمدنــــع
قلا لثم ًاطقاضس ناطيضشلا

.(81 :01 ول) <ءامضسلا نم
رهظـُي قلاـب هـهـيـبـضشت ّنإا

ةقرـضشا ةـقـباـضسلا هـتـلاـح
.هطوقضس ةّوقو

ًاـفد سسلوـب ناـك
،نكلو ،ًاماّتضشو ًادهـطـضضمو
هــّنأ  سسأاـيـلا هـب ّدبـتـضسي
حبضصأا ،ةئيطا نم سضهنو
اذوهيو .ةكئمـلـل ًاـيواـضسم

راــضشعــلاو يــضسيرـــفـــلا ،(81:1-8)
(81:9-41)...

نم وج اقول ليإا  دوضسي
-1:41) اـنـحوـي ةدو  :حرــفــلا

،(1:82) ءارذـعــلا ةراــضشب و ،(85
تاـــباـــضصيـــلأ رـــم ةراـــيز و
ةاــعرــلا ةراـــضشب و ،(1:14-44)
ذــيــمــتــلا ةدوـــع دنـــعو ،(2:01)
.(02-01:71) مهتلوج نم عبضسلا

تازـجـعا ةكــب حرــفــي بعــضشلاو
اـمدنــع اــّكزو ،(31:71) ةـلـضصاا
دنع ذيمتلاو ،(91:6) َعوضسي لَبقي
،(91:73) َمــيـــلـــضشروأا مـــهـــلوـــخد
ضشاـم ناذـلـلا ناذـيـمـلـتـلاو َحيضسا ايَ
،(42:14) سساوامـع هااـب َمـئاـقـلا

ميلضشروأا إا مهتدوع دنع ذيمتلاو
.(42:25) عوضسي دوعضص دعب

حورلا اهّلتحي يتلا ةناكا امأا
ليإا يأا ،اقول يَرفضس  سسدقلا

ميلاعتل وكلا عباـطـلاو ،لاـمـعأاو
ديدضشتـلا عـم ،هـطاـضشنو عوـضسي برـلا

اقول لعجتف ،ةبوتلاو هللا ةمعن ىلع
توـه نـم ةبــك ةــبرــقــم ىــلــع
اـقوـل ناـك يذـلاو ،سسلوـب لوــضسرــلا
 .هتحر  اًقفارمو هل اًذيملت

نابوتكم اقول يليإا يرفضس نإا
ةيحان نم ،ناتعي امهو ،ايلع ةغلب
.ديدا دهعلا رافضسأا عورأا نم ،ةغللا

ةنراقم دنع اقول ةغل قّوفت رهظيو
دنع اهلباقي ام عم هضصوضصن سضعب
ظَحُي ،اـًموـمـع .يـلـيإا ةـيـقـب
ىلع ةينيعبضسلا ةمجلا ةغل ثأات
ٍةّقدب ةموظنم يه يتلا اقول لامعأا
اًظن ُءرا دجي  ٍةقانأابو ٍةيوغل
 .ءامدقلا باّتكلا ب اهل

ثلاثلا ليإا نأا هيف كضش  ام
هنع بيغت .<نويأا مه ن> هجوتي
دنـــع درـــت يـــتـــلا لـــما سضعــــب
لـما يـهو ،نـيرـخآا يـلــيإا
ب عوـضسي طاـضشنـب قـلـعـتــت يــتــلا
 هــلوــق ًــثــم) يــلــيــئارـــضسإا

،اوُضض ٍ مَمُأا ِقيِرَط ىَلِإا>01:5ىتم
،<اوُلُخدت َ يِرِماضسلِل ٍةنيدم إاو
إا ِإا ْلــــــَضسرُأا >51:42ىـتـم وأا

ماـهـلا يـضصا رودلــلو ،رــضضاا
ئـيا ب لـضصفـي يذـلا نـمزـلـل
نكما نم .حيضسملل اثلاو لوأا
وأا <ةضسينكلا نمز> نمزلا اذه ةيمضست
،لضسرلالامعأا .<سسدقلاحورلا نمز>
 له ،بر اي> ذيمتلا لاؤوضس دنع
<؟َليئارضسِإا إا َكْلُا دُرَت ِتقولا اذه
نولانتضس ...> :ُمئاقلا ُحيضسا بيجي
،ْمكيلع ُسسدقلا ُحورلا لَح ىتم ًةوق
ضش  َنوـنوـكـتو َمـيـلـضشروُأا  اًدوـُهـُ
ِإاو ِةَرِماـضسلاو ِةـيِدوـهـيـلا لـُك و
ُحورلاف .(1:8 عأا) <ِسضْرَأا ىَضصْقَأا
ُقّقحيو ،َةـضسيـنـكـلا دوـقـي ًاذإا ُسسدقـلا

.اًديدج اًخيرات قلخيو ،عوضسي دوعو
سضرع دقت اقول يليإا لواحي

،كلذ عمو .ثادحأل قيقد يخيرات
 اهفضصيو عوضسي ةايح ىري كفني
.ًوأا ةمايقلا ءوضض ىـلـع يـتوـهـك
ذـخأاـت اــهــضضرــعــي يــتــلا ثادحأا

دوعضصو ةمايقلا حور نـم اـهاـنـعـم
ٌريدجو .بآا هللا  إا حيضسا
اًرارـم لـمـعـتـضسي اـقوـل نأاـب لوــقــلا

<برلا> حلطضصم ،هتاياور  اًراركتو
 .وأا ةضسينكلا سسوماق  دئاضسلا

نم َثكلا اقوـل لـيإا ظـفـحـي
ام اًثك .تاولضصلا نـمو حـيـباـضستـلا
 ،يّلضصيو دعتبي عوضسي نأا انخي

 ثادحأا هذـــــه بيـــــغــــــت ح
لـيإا  ةـلـباــقا تاــياورــلا
ءاـنـثأا :ًـثــم ،نــيرــَخآا يــئازإا
رايـتـخا لـبـقو ،(3:12) ةيدوـمـعا
فاعا لبقو ،(6:21) رضشع ينثا
يـّلـجـتـلا ءاـنــثأاو ،(9:81) سسرـطــب
نـم ذـيـمـتـلا ةدوـع دنـعو ،(9:82)

مآا ءاـــنـــثأاو ،(01:12) مهـتـلوـج
اـمأاو .(42:03 ،64 ،14 ،22:23)
:ليإا  ةفاثكب دف حيباضستلا
،...> (2:41)اعَأا  ِهلل ُدا>
،...> (1:64)برـلا يـِضسـْفــَن ُمــظــَعــُت>
<...َلــيــِئاَرــْضسِإا ُهــلِإا برــلا ٌكَراــبـــم>
ُديَضس اَي َكَدْبَع ُقِلْطُت َنآا> ،(1:86)

ضسـِب َكـِلْوــَق َبــَضســَح ...(2:92) <...ٍمَـَ
لاــثــمأا سضعــب إا ةــفاـــضضإاـــب
ملظلا يضضاق لثم :ةضصلاب ةقلعتا



رهظُي .(<ِةلاضضلا َليِئاَرْضسِإا ِتْيَب ِفاَرِخ
فطاعتي هنأا َعوـضسي اـقوـل يـلـيإا

مـــــهـــــناإا حدو يأا عـــــم
حــــــــضص سصخأاـــــــــبو ،(7:9ول)
. (01:33، 71:51-91)يرماضسلا

نم ثكلا اقول يليإا بّيغي امك
،يـضسيرـفـلا عـم عوـضسي تاـضشقاـنـم
اــهــنأ  دّدضشيو اذــه .هءاّرــق مـهــت
يذلا ،سصا ِنوَك ىلع يليإا

هـِبــلــضصو ِحــيــضسا ِةدوــب لــضصح
.سسانلا لكل اًهجوم ،هتمايقو

اقول ليإا ةباتك ناك ةبضسنلاب
ثيح سسضسفأا ةنـيدم نوكت نأا حجري
ليإا ،عبارلا ليإا اًضضيأا بتكُيضس
اـمأاو .ٍتاوــنــضس ةدع دعــب ،اــنــحوــي
دعب وهف ،ةباتكـلا ناـمزـل ةـبـضسنـلاـب
.ديملل07 ماعلا

سسيدقلا ةشسردم ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مّنرملا سسونامور ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سسونامور سسيدقلا ةضسردم  نلعت
نع ةّيـضسنـكـلا ىـقـيـضسوـمـلـل مـّنرـمـلا
يضساردلا ماعلل لـيـجـضستـلا رارـمـتـضسا
نيرضشت3 يف أادبي فوضس يذلا ديدجلا
.6102 لوأا

ليجضستللو تامولعملا نم ديزمل
429302/10 مقرلا ىلع لاضصتا

31 نيب بلاطلا رمع حوارتي نأا ىلع
.ةنضس03و

دلوألا ةقوج ـــــــــــــــــــــــــــــ
rueohC> دوأا ةــــقوج نلعُت
stnafne'd> ةيبرتلا بتكمل ةـعـباـتـلا
نع توريب ةيضشربأا يـف ةـيـحـيـضسمـلا
ددجلا ءاضضعأا لابقـتـضسا  رارـمـتـضسا
نم اهيلإا مامضضناب نوبغري نيذلا
ديـضشاـنأاو لـيـتارـتـلا مــّلــعــت لــجأا
مهرامعأا حوارتت نأا ىلع ،ةيضسنكلا
 .ةرضشع ةعبارلاو ةنماثلا نيب

هـّنأ ،نـكـلو ،ًوـضسر ناــك
حـبــضصأا ،ًاــنواــهــت رــهــظأا

كلذ دعـب ،ّسصلـلاو .ًاـنـئاـخ
يـتـلا مــئارا نــم ّمــكــلا
اذكهو ،سسأايي  ،اهبكترا

إا عــيــما لــبــق لـــخد
هّنأ ،يضسيّرفلاو  .سسودرفلا
اـعأا نـم طـقــضس ،رــّبــكــت
 هّنأ ،راّضشعلاو .ةليضضفلا
ىـلـعـلا إا دعـضص ،سسأاــيــي

ةـلـيـضضف زوا هـّنإا ىـتـح
.يضسيرفلا

ىلـع كـّلدأا نأا ديرـتأا
رمأا تلعف ةلـماـك ةـنـيدم
ةـنـيدم ت دقــل ؟هــضسفــن
عم ةقيرطلا هذهـب ىوـنـيـن
دوـقـي ناـك هـلـلا مـكــُح ّنأا
 هّنأ ،سسأايلا إا اهلهأا
اوــباـــت نإا مـــهـــّنإا لـــقـــي
ةـثـث> :لـب ،نوـضصلـخـيـضس
<ىونين كلهتو ىرخأا ٍمايأا
ناك نإاو نكل ،(4 :3 نوي)
نانوي يبنـلاو ،دّدهـي هـلـلا
لــمـــحـــي  نإاو ،خرـــضصي
،ًاديد وأا ًـيـجأاـت رارـقـلا

اودقفي  ىونين لهأا ّنإاف
 اذا .مهلمأاو مهتعاجضش
:لقي  اذا ؟ّدح ّيأا عضضي
يكل <؟نوضصُلخي اوبات نإا>
اـمدنـع ةودق اـنـل اوـنوـكـي
نم ناّيّدلا هللا رارق عمضسن
ّأاو ،ديد وأا طرضش نود
.بوتن لب دعب اميف سسأاين

 مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

عبرأا ىدم ىلع ةضساردلا دتمت
ةنضسلا يف بلاـطـلا مـّلـعـتـي .تاوـنـضس
تاــمــعــلا ةءارــق دعاوــق ىـــلوأا
يفو ليتارتلا سضعـبو ةـّيـقـيـضسوـمـلا
لوضصأا ةثلاثـلاو ةـيـناـثـلا نـيـتـنـضسلا
ةعبارلا ةنضسلا يفو ةينامثلا ناحلأا
ةينامثلا ناحـلأا ىـلـع تاـقـيـبـطـت
ةيناـنوـيـلاـب لـيـترـتـلا ىـلإا ةـفاـضضإا

ىقيـضسوـمـلا خـيراـتو نوـكـيـبـيـتـلاو
لّهؤوي ةضساردلا ةياهن يـف .ةـيـضسنـكـلا
ةــقوـــج يـــف لوـــخدلـــل بلاـــطـــلا
.ةضسردملا

ءاـــجرلا مكئانـبأا لـيـجـضستـل
ةيحيضسملا ةيبرتلا بتكمب لاضصتا

429302/10 نــيــمــقرــلا ىـــلـــع
03:5 ةعاضسلا نيب098780/70و
سستراوك سسامضشلاب وأا ًءاضسم03:8و
374507/07 :مقرلا ىلع

ةئششنتلا ةشسردم ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيتوهلا ـــــــــــــــــــــــــــ

سستراوك سسيدقلا ةضسردم نلعت
يف ةـيـتوـهـلا ةـئـضشنـتـلـل لوـضسرـلا
ليجضستلا رارمتضسا نع توريب ةيضشربأا
،6102/7102 يــضساردلا ماــعـــلـــل
3 نـــيـــنـــثإا ءاـــضسم سسوردلا ءدبو
 .6102 لوأا نيرضشت

ءامضسأا ليجضستو معتـضسإـل
429302/10 مقرلا ىلع لاضصتا

تاونضس ثث ىلع ةضساردلا دتمت
ناـتداـم ىــطــعــتو ،(لوــضصف9)
نينثإا يموي لضصف لك ناتيضسارد
03:6 ةـعاــضسلا نــيــب) سسيــمــخــلاو
يئاعرلا زكرملا يف (ًءاضسم03:8و
سسيدقلا ةضسيـنـك لـباـقـم - لـماـضشلا

.سسويرتميد

ةرـششنـلا ىـلـع عـطإلا ناــكــملاــب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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