
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــــ
(81-11 :6 ةيطلغ)

َمظعأا ام اورُظنا ُةوخإا اي
مكيلإا اهُتبتك يتلا ِتاباتكلا
نوديري َنيذلا لك نإا *يديب
سضرــُي نأا سسحـب اوــُ سسا ِبـَ ِدـَ
امنإاو اونِتَتخت نأا مكنومِزلُي
ِلجأا نم اودَهطسضُي لئل كلذ

َنيذلا نأل *حيسسا ِبيلسص
ل مـهـُسسفـنأا مـه نوـنـِتـَتـخـي
امنإا لب َسسومانلا نوظفحي
اوــنــِتـــَتـــخـــت نأا نوديرـــي
امأا *مكِداسسجأاب اورخـَتـفـيـل
لإا َرِخَتفأا نأا  ىسشاحف انأا
ِحيسسا َعوسسي انبر ِبيلسصب
سص ِهـب يذــلا  ُمـَلاـعـلا بلـُ

 هنأل *اعلل ُتبلُسص انأاو
ُناتِا سسيل َعوسسي ِحيسسا
ُةَقيلا لب فَلَقلا لو ٍءيسشب
نــــيذـــــلا لـــــكو *ةديدا
ِنوناقلا اذه ِبسسحب َنوكُلسسي
ىلعو ٌةمحرو ٌملسس مهيلعف
ْبِلجـي لـف *هـلـلا َلـيـئارـسسإا

ُدعب اميف ًاـباـعـتأا ٌدحأا يـلـع

ةديشسلا لوخد ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لكيهلا إا ــــــــــــــــــــــــ

دجملل سسّفنتا لكيهـلا موـيـلا>
يتـلا ،اـنـهـلإا حـيـسسا د سسّدقا
إا مدقُت ،ةيقن ةكرابم اهدحو يه
 نـكـسستـل يـسسوـماـنـلا لــكــيــهــلا
حورلاب اهعم نآلا حرفيف ،سسادقألا
،ةـنـحو مـيـكاوــي
ّفاــــــــسصـــــمو
حـّبـسست ىراذـعــلا
ةدسشنــــم برـــــلا
لــــيـــتاــــلاـــب
<هـّمأا ةــمّرــكــمو
بورـــــغ نــــــم)
.(ديعلا

ام سضعب اذه
ديع ةليـل هـلـترـن
ةدلاو لوـــــــــخد
إا رــم هـــلإلا
سسادقألا سسدق  ىـبتـل لـكـيـهــلا

يكل أايهتتو ةـكـئلا نـم يذـتـغـتو
ًايهب ًانكسسم>و ًاسشرعو ًلكيه نوكت
.<ىمظعلا ةمحرلا حناا عوسسيل

،ةيقنلا اهتيأا> :لترن ديعلا حابسص
لاحب ِكتمسسرـف تقـبـسس ةـعـيرـسشلا نا

ةيهـلإا ةّرـجو ةـّلـظـم كنا ةـَبَرـغـتـسسم
غ لكيـهو اـسصعو بيرـغ توـباـتو
تاموقم لك .<...هللا بابو سسفنتم
إا زمرتو سشت هتايوتو لكيهلا

ةــــيواا ةّرا يــــه .هــــلإلا ةدلاو
اسصعو ،دهعلا توباتو ،ّنا اهلخادب
رَبَع يذلا بابلاو ،ةعرفا نوراه
يــهــلإلا حاــبــسصاو برـــلا هـــنـــم

.ةسسدقا ةدئااو ةيبهذلا ةرخباو
 رـم ءارذــعــلا بدتـلا لـك قـق

ذنم رسشبلا لكل هللا هأايه يذلا يهلإلا
.دقلا

 دقلا دهعلا نم تاءارقلا يتلا
،5-1 :04 جورخ) ديعلا ةيسشع اهأارقن
-1 :8 كولم1 ؛43-53 ،61 ،9-01
(4-1 :44 ،72 :34 لاـيـقزـح ؛21
اهانب يتلا عامتجإلا ةميخ نع عمسسن

امبسسح ىـسسوـم
هــلـــلا هاـــسصوأا

اـهـيــف عــسضوو
،دهـعـلا توـباـت
ةدـــــــــئاـــاو
حاــــــبــسصــاو
ةرــــــــخــبــاو
،ةــــــيــبــهذـــلا

تيزب اهحـسسمو
او .ةــحــسسا
ىـسسوـم ىــهــنأا

تلـّلـظ> هـلـمــع
ألـتـماو عاـمـتـجإلا ةـمـيـخ ةـباـحـسسلا
ردقــي و ،برــلا د نــم نـــكـــسسا

 .<عامتجإلا ةميخ لخدي نأا ىسسوم
 هلإلا ةدلاو لَخدُت لوخدلا ديع

ًلـكـيـه يـه سصتـل برـلا لـكـيـه إا
سسـِل ًاـناـكـمو ةـلـّلـظـم ،هـلـلا د ىـنـكـُ
ةمياك ًاناكم سسيل .سسدقلا حورلاب

 دقلا اهب قرسشي يكل هللا دلتل لب
.اعلا إا هللا د اهعو

،يسسومانلا لكيهلا ،عامتجإلا ةميخ
اهلامك د ةـيرـسشب ٍديأاـب ةـعوـنـسصا

،رم ،ديدا لكيـهـلا  اـهـقـيـقو
اذه إا هللا لخدي اهللخ نم يتلا
ًايف دوعي لو اننيب نكسسيل اعلا

6102 /74ددعلا
اثلا نيرششت02 دحألا

لكيهلا إا ةديشسلا لوخد ديع ةمدقت
سسويروغيرغ شسيدقلا انيوبأا راكذت
ينيطنطشسقلا سسلكوربو يشساينابلا

سسماا نحللا
رششع يداا رـَحـَشسلا ليإا



.عيمجلل
 رم لخدت ديعلا اذه ةدلاو

سشبـم لـكـيـهـلا إا هـلإلا اب ةرـحيسس
ًاعـم يـه سصت يـكـل عـيــمــجــلــل
اهنوك اعلا إا هللا د لوخدل
إا برـلا لـخد هـنــم يذــلا باــبــلا
ةحيبذ هتاذ ًامدقم مظـعألا لـكـيـهـلا
تاخلل ةنهك سسيئر ًارئاسصو ةيدبأا
ةداعإل رسساو عا يه .ةديتعلا

وه لكيهلا .اهـئادفو ةـقـيـلا قـلـخ
إا هـلـلا هـيـف لــخدي يذــلا ناــكا
ماـقـت ثيــح ناــكا وــهو ،اــعــلا
نيذه ب لسصفلا نك لو ،ةحيبذلا
يتأاي قلطـنا اذـه نـم .موـهـفا

لـكــيــهــلا إا ةديــسسلا لوــخد ديــع
ديع  دا كلم لابقتسسل انئيهيل
يكل لكيهلا إا لخدت رم .دليا
برلا ىنكسسل ًاناكـم نوـكـنـل أاـيـهـتـن
ةحيبذـب رـسشبـلا يدتـفـي فوـسس يذـلا
ةدحاو ةرـم تراـسص يـتـلا بيـلــسصلا

سصلا راسص اهب نأل رركتت نلو
.اعلل

 ا ديعلا اذهأادبن اميفو ،كراب
برلا دليم ديع وحـن اـنـّجـح ةـلـحر
برلل لوقن نأا انم بولطا ،دسساب
 نكيل> :كلملل رم تلاق امك
انتاوذ لخدُنو ،(73 :1 ول) <كلوقك
،برــــلا سسادقأا سسدق  نــــكــــسسنو
ميكاوي مدق امك برلل انتاوذ مدقنو
اهدنع .برلا إا حرفب امهتنبا ةّنحو
ىنكسسل ًأايهـُم ًاـناـكـم حـبـسصن فوـسس
ةحيبذ تاخب ىظحنف انيف برلا

انـلـجأل هـب ماـق يذـلا يدبألا هـئادف
ءاـنـبأا نـم ةديدج ةـقـيـلـخ نوــكــنو
 .هتوكلم

إا ةبوشسنا ةلاشسرلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ سسوميلقا سسيّدقلا

يمورلا ـــــــــــــــ
عبارلا  ةّسسدقا انتسسينك دّيعت

اثلا نيرسشت رـهـسش نـم نـيرـسشعـلاو

يدسسج  ٌلـِماـح يــّنإاــف
ُةمعن *عوسسي برلا ِتامسس
عـم ِحـيـسسا َعوـسسي اـنــبر
.مآا ةوخإلا اهيأا مكحور

ليإلا ــــــــــــــــ
(12-61 :21 اقول)

:لـَثَا اذـه برـلا لاـق
سصــْخَأا يــنــغ ٌناــسسنإا ْتــَبــَ
ِهـِسسفـن  رـكـفــف *ُهــُسضرأا

ُهـنإاـف .ُعـنـسصأا اذاـم ًلـئاـق
ِهيف ُنُزْخأا ٌعِسضوم  سسيل
ُعـَنـسصأا لاـق مـث *يراـمــثأا

ينـبأاو يـئارـهأا ُمِدهأا :اذـه
كانه ُعـمـجأاو اـهـنـم َكأا

*يـتارـْيــَخو يــتلــغ لــك
نإا ُسسفن اي :يسسفَنِل ُلوقأاو
ًةثـــــــــــــــــــك ٍتاخ ِكل
ٍةثـك َنـسسل ًةـعوـسضوــم
يبَرسشاو يلُكو يحيسساف
اي ُهللا ُهل َلاقف *يحَرفاو

ُبَلطُت ِةليللا هذه  ُلهاج
سسفــن يـتـلا هذـهـف .كنـم كـُ
اذكهف *نوكت نَمِل اهَتْدَدعأا

لو ِهــِسسفــنـــل ُرـــِخدي نـــَم
لاق او *هللاب ينْغَتسسي
ِناـنُذُأا هـل نـَم ىداــن اذــه
.ْعَمسسيلف ِعْمسسلل

لمأات ــــــــــــ
نئازخ كفّرسصتب كيدل

توـــيـــب يـــهو تئــــسش نإا
ًازنك كسسفنل عمجإا .ءارقفلا

 هـنزـخـت اـمو ءاــمــسسلا

 ديب عونسصا لكيهلا سسدق لخاد
.هيف نحنو اننيب ًانكاسس لب ،ميلسشروأا

هجتا يجراا سسدقلا باب> يه
لايقزح هنع ثد يذلا <قرسشلا إا
إا برـلا لـخد هـنـم يذـلاو ،يـبـنـلا
مويلا اذه  .ًاقـلـغـم يـقـبو اـعـلا
ناحرفت سضرألاو ءامسسلا نا> :لترن

يهو ...ةيلقعلا ءامسسلا امهـتـنـياـع
جاهتباب ايرخز اهوحن فته يتلا

كل حـتـفا ا برـلا باـب اــي :ًلــئاــق
.ةرورسسم هيف يعتراف لكيهلا باوبأا

سصلــخ نا تنـــمآاو تفرـــع دق أل
ِكنمو ةيـنلـع نآلا يـتأاـي لـيـئارـسسإا
.(رَحَسسلا ةلسص) <...هللا ةملك دلوي

 قمعأا لكسشب لمأاتلا اندرأا اذأا
يتلا ةلاسسرلا عمسسنلف انسصلخ رسس
ديعلا اذه  انعـماـسسم ىـلـع ىـلـتـت
ثدحـتـي ثيـح ( 9: 1-7يـناع)
مــسسقــلا نــع ًلوأا سسلوـــب لوـــسسرـــلا
هل لاقي يذلا لكيهلا نم يجراا
مهعـيـمـج ةـنـهـكـلا هـلـخديو سسدقـلا
:اثلا مسسقلا هءاروو سسوقطلا ةيدأاتل
طــقــف هــلــخدي يذــلا سسادقألا سسدق
سسيل ،ةنسسلا  ةرم> ةنهكلا سسيئر
نــعو هــسسفــن نــع هــمدقــي مد لـــب

لوسسرلا عـباـتـيو .<بعـسشلا تلاـهـج
دق وهو حيسسا امأاو> :لوقيف سسلوب

،ةديتعلا تاخلل ةنهك سسيئر ءاج
غ لـمـكألاو مـظـعألا نـكـسساــبــف
هذه نم سسيل يذلا يأا ديب عونسصا
لوجعو سسويت مدب سسيلو ،ةقيلا
إا ةّرــــم لـــخد هــــسسفــــن مدب لــــب
: 9ع) <ًايدبأا ًءادف دجوف سسادقألا

لـخدي هـسسفـن ةــحــيــبذــب .(11-21
ةدحاو ةرو مظعألا لكيهلا حيسسا

امك ًاقلغم بابلا ىقبي يكل ،ةخأاو
بابلا اذه> :لاـيـقزـح يـبـنـلا لوـقـي
هنم لخدي لو حتفُي ل ًاقلغم نوكي
لخد ليئارسسإا هلإا برلا نأل ناسسنإا

نا .(2 :44) <ًاقلغـم نوـكـيـف هـيـف
ةدحاو ةر يـه حــيــسسا ةــحــيــبذ
.نامز لك  سسانلا لكلو ،ةخأاو
بابلا .يوبأا ءادفو ةيوبأا ةحيبذ اهنإا
رفوتم سصلا نكلو ًاقلـغـم ىـقـبـي



ل (ءارقفلا ىدل يأا) كانه
هفـلـتـي لو سسوـسسلا هـلـكأاـي
.سصوسصللا هقرسسي لو تعلا

يطعأا فوسس ينكلو> لقت ل
هيلإا ةجاحب مه ام كئلوأا

يـــئارـــهأا ألـــمأا اـــمدنــــع
دّد كنــــكـــــلو .<ةديدا
هبتناف ًلّوطم كتايح نامز
 كدـــــسصحي فوسس يذلل
قثـت تنأا يذـلا نـمزـلا اذـه
دهـــــسشي اذـــــه كدعو .هـــــب
ىلع ناهرب هنكل ةـلـيـسضفـل

كنأاب دعت كنأل كّرسشو كثبخ
كـّنـكـلو ًاـقـحل يـطـعــتــسس
.رسضاا تقولا  بّرهتت
يطـعـت نأا كعـن يذـلا اـم
؟كبرقب قفلا سسيلأا ؟نآلا
لأا ؟ىألـم كؤوارــهأا تسسيــلأا
ًاــنوــمــسضم كرــجأا نـــكـــي
عئاا ؟ةحسضاو ةيسصولاو
ناـيرـعـلاو ًاـعوـج رّوـسضتـي
تنأاو ...دلا نــم فرـــي
عمسسا .ةمحرلا لمع ئجرت

لقت ل> :ناميلسس هلوقي ا
تنأا .<كيطعأا يكل ًادغ َلاعت
هب يتأاي فوسس ام ملعت ل
حئاسصنلا لكب ِردزت َمِل .دغلا

ةــبــح كيــنذأا قــلـــغـــتو
نوكت نأا كيلع ناك .ةسضفلا
،كيلإا نسسا ماـمأا ًارـكاـسش
ًاروـخـفو ًاـحرـف نوـكـت نأاو
جعزت ل تنأا كنأل ماركإلل
مــه لــب نــيرــخآلا باوـــبأا
كنـكـل .كيـلإا نوـتأاـي نـيذـلا
مومهم نـيزـح ناـسسنإا نآلا
عــم تاءاــقــلــلا بنــجــتــي
نـم جرـخـي لـئـل نـيرـخآلا

،انهلإا وه حيسسا عوسسي نأا تعن نأا
دقل ... تاومألاو ءايحألا ناّيد وهو
اّنك ح انسصّلخو ... روّنلا انحنم
انيلع فّأارت دقل ... كلهلا كسشو ىلع
اناياطخ ىأار امدنعهتمحربانسصّلخو
كلهلاو ،اهيف نوقراـغ نـحـن يـتـلا
انل ءاجر ل ّنأا ىأارو ،هل سضّرعا
<هندل نم يتآلا كلذ غ سصلخب
مدع مأاو سصّلا> هّنإا .(1 لسصفلا)
انل ّقا هب هللا رهظأا يذلا داسسفلا

.(02 لسصفلا) <ةّيوامسسلا ةاياو
لعفن نأا نمؤوا نحن انيلع اذام

نم حيسسا عوسسي لّم ام لباقم
ةـقـيرـط ةـّيأاـبو ؟اـنـلــجأا نــم ملآلا

عن نأا اننكانل نلعأا دقل ؟هب ف
سسانلا ماّدق يب فعي نم لك> ّنأا
:01تم) <يــبأا ماّدق اــنأا هــب فعأا

ا لمعلا وه هلعف انيلع ام .(23
،هاياسصو ةـفـلا مدعو ،اـنـل هـلاـق
نكلو ،هافسشلاب طقف سسيل هركتو
ّهنإاف .انناهذأا ّلكو انبولق ّلك نم
... بعـسشلا اذـه> :ءاــيــعــسشإا  لاــق
هدعبأاف هبلق اّمأاو هيتـفـسشب يـنـمرـكأا

.(3 لسصفلا) <(31 :92ءايعسشإا) يّنع
نل كلذ ّنإاف ،ابر هوعدن نأا يفكي ل>
،ةوـخإلا اـهـّيأا ،كلذـل ... اـنـسصــّلــخــي
للـخ نـم ،اـنـلاـعـفأاـب هـب فعـنـل

مدعـبو ،سضعـبـل اـنـسضعـب اــنــتــّب
ّرسشلاب اـنـمـّلـكـت وأا ،ىـنزـلا اـنـفاقا

سسمـتـب لــب ل ؛رــخآلــل اــندحاو اـنـكـّ
لسصفلا) <حلسصلاو ةفأارلاو ةـّفـعـلاـب
حـيـسسا ةـئـيـسشم اـنـعــنــسص اذإا> .(4
كلذ فلخ انلعف اذإاو ؛ةحار دجنسسف
نـم اـنـيـّجـنــي ّنأا نــك ءيــسش لــف
اـنـفـلاــخ اــم اذإا ،يدبألا باــقــعــلا

.(6 لسصفلا) <هاياسصو
ةبوتلا ةرورسض ىلع بتاكلا دّدسشي

هـّنأل ،ةاـيا هذـه  نـحــن ااــط
ةـّيـناـكـمإا كاـنـه دوـعــي ل اــنــتو

:فاّزا لثم كلذ ىلع يطعي .ةبوتلل
سسرامنلف سضرألا ىلع نحن ااط>
.ّرا ديب طلاـك اـنـّنأل ،ةـبوـتـلا

هّوسشت ءاعو عنسصي فاّزا ناك اذإاف
نم هعنسص هنك هيدي ب رسسكنا وأا

وأا ،سسسضنـمـيـلـك ديـهــسشلا سسيّدقــلــل
فقسسأا(tnemelC)  سسوــمــيــلــقا
هّنإا .(دليـمـلـل101-29) ةـيــمور
ةفقاسسأا لسسلسست  ثلاثلا فقسسألا
وــه هـّنأا سضعـبـلا دقـتـعـيو ،ةـيــمور
لوـسسرـلا ةـلاـسسر  روـكذا هـسسفـن
نم .(3 :4) يبيليف لهأا إا سسلوب
اــــهفرعن يتلا ةليـلـقـلا تاـموـلـعا

،اـًعـسضاوـتـم اـًعـيدو ناـك هـّنأا هــّنــع
ةـمـكـحو ةــسسّدقا بتــكــلا فرــعــي
هّجوتي فيك فرعيو اًدّيج قيرغإلا
نآا  ــّيــنــثوــلاو دوــهـــيـــلا إا

نم ةّسصاخ هّفسشتسسن اذهو ،مهعنقيو
لـهأا إا اـهـبـتــك يــتــلا ةــلاــسسرــلا

هـــعــقوــم  ببــسسبو .سسوـــثـــنروـــك
،ةديدع تافّلؤوم هيلإا تبسسُن ،يسسنكلا

ةــلاــسسر> ةاــّمــسسا كلــت اـــهـــنـــم
لهأا إا ةيناثلا يمورـلا سسوـمـيـلـقا

ءوسضلا يقـلـُنـسس يـتـلا ،<سسوـثـنروـك
انتايح  اهاوحف ةّيّمـهأل اـهـيـلـع
.ةّيحيسسا

هددسصب نحن يذلا ّسصنلا تعُي
،ةلاسسرلا إا هـنـم ةـظـعـلا إا برـقأا

تاظعلا مدقأا نم نوثحابلا هتعيو
ّلدي ام .انيـلإا ةـلـسصاوـلا ةـّيـحـيـسسا

اورهظت لو> :بتاكلا لوق كلذ ىلع
يتلا ةظـحـلـلا  غـسصم نـمؤوـم
سضحـي لـب ،طـقـف خوـيـسشلا اـهـيـف مـكـّ
دوعن امدنع دّيسسلا اياـسصو رـكذـنـلـف
:رخآا ٍعسضوم  لوقيو .<انتويب إا
ةولت دعب يّنإاف ،ةوخإلا اهّيأا اذكهو>
،ةظع مكيلـع أارـقأا ّقا هـلإلا ةـمـلـك
ءايـسشألا إا مـتـيـغـسصأا اـم اذإا ىـّتـح

مكسسفنأا نوسصّلخت اهيف تبتُك يتلا
ةظع يهو .<مكنيب وهو اهأارقي نمو
هللا اياسصوب دّيقتلا ىلع ديدسشت اهيف
لمعو ةّبا للخ نم ،اهب لمعلاو
ةـبوـتـلا ىــلــع ّثح اــهــيــفو ،ا

.سصلا لينل داهاو
عوسسي وه نمؤوا ةايح قلطنم

نم مّلأاتو دّسس يذلا هلإلا حيسسا
ناّيد هـّنإا .دعاوا اـناـطـعأاو اـنـلـجأا
انيزاجيسس يذـلا تاوـمألاو ءاـيـحألا

 ا اذهةوخإلا اهّيأا انيلع> :دسس



هعسضو دعب كلذ ثدح اذإا امأا ؛ديدج
 ةــلــيــسسو دجــي نــلـــف ،نرـــفـــلا
هتدعاسس  بتنلف .عنسصلا ةداعإا

لاـعـفألا نـع اـنـبوــلــق ّلــك نــم اًذإا
،دسسا  اهانلـعـف يـتـلا ةرـيرـسشلا

يـكـل ،اـعـلا اذـه  نـحــن ااــط
ةّيناكمإا كانه امنيب ،ّبرلا انسصّلخي
اعلا نم انجورخ دعب هّنإاف ،ةبوتلل
وأا فاعلـل ةّوـق اــنــل نوــكــت نــل
فوسس ،ةوـخإلا اـهـّيأا ،كلذـل .ةـبوـتـلا
نـم ةـّيدبألا ةاـيا ىـلــع لــسصحــن

ظفحو ،بآلا ةئـيـسش لـمـعـلا للـخ
<ّبرلا اياسصو ظفحو ،اًرهاط اندسسج
.(8 لسصفلا)

يعسسلا إا نمؤوا بتاكلا وعدي
ّلك نع داعتبلاو لئاسضفلا ءانتقل
ةمدخ إاو ،(01 لسصفلا) رّيرسش ليم
او .(11 لسصفلا) رهاط بلقب هللا
انيلع ّبرلا ءي موي ملعن ل انّنأا
 انتايح نم ةعاسس ّلك ايحن نأا
اّمأا .(21 لسصفلا) حلسصلاو ةبا
سضّرعنسسف قيرطلا هذه عبّتن  اذإا
غ لبق نم هيلع فيدجتلل هللا مسسا
اـــمدنــــع ألا ّنإاــــف> :نــــمؤوا
انهاوفأا نم هللا تانلعإا نوعمسسي
نوري امدنع نكلو ؛اهنم نولهذني
تانلعإلا كلتـب قـيـلـت ل  اـنـلاـمـعأا
ةسصرفلا نودجي ،اهـب اـنـقـطـن يـتـلا
لئاق ،فيدجتلل مهـماـمأا ةـحـناـسس
.(31 لسصفلا) <مهوو ةفئاز اهّنإا

ةبوتلا ّنأا بتاكلا دنع تفللا
هّنكل ،ًايـلازـعـنا ًاـيدرـف ًلـمـع تسسيـل

ىـلـع كلذـل .اـهـّلـك ةـعاـما لــمــع
سضعبلا مهسضعب ةدعاسسم نمؤوا

لمع إا ءافعسضلا عفدو ،مهحسصنو
نوـعـمــسسي اــمدنــع مــهــّنإاــف .ا
نأا مهيلـع ةـسسيـنـكـلا  مــيـلاـعـتـلا
برلا اياـسصو ماودلا ىـلـع اورـّكذـتـي
مهل نوكيف ،اهقيبطت ىلع اولمعيو
هلوـح ّبرـلا مـهـعـمـجـيو ٌدحاو ٌرـكـف
.(71 لسصفلا) ةايا مهل نوكتو

 اا ّثحي ماتنمؤو ًادد

ةملك .طيسسب ولو ءيسش كدي
كلـمأا ل :اـهــفرــعــت ةدحاو
.جات إا يطعأا ل ًائيسش

 اتنأا ةـقــيــق جاـت
،حـلاـسص ءيـسش لـكـل قـفو
ةــب إا ةــجاـــحـــب تنأا
ناإلا إا ةجاحب ،رسشبلا
ءاــــجرـــلا إاو هـــلـــلاــــب
كتوـــخإا لــــعــــجا .يدبألا
اذـه ،كماـعـطـب نوــكسشي
.ًادغ ئهــي فوــسس يذـــلا
.هيلإا جاتحملل مويلا هطعأا
ل نأا عمطلا أاوسسأا نم هنإا
ا ىتـح ءارـقـفـلا يـطـعـت
 .كدنع ئهي

نإا ُملظأا نم لوقتو
؟يتاينتقـم ىـلـع تظـفاـح
؟كتاينتقم يه ام  لق
اهتبلجو اهـتذـخأا نـيأا نـم
دجـــي اـــمـــك ؟ةاـــيا إا
حرسسا  ًاـناـكـم دحاوـلا

نـــم نــــيرــــخآلا عــــنو
ًاـتـعــم ًاــقــحل لوــخدلا

:كــــسشم وـه اــم هــكــلــم
دعب .ءاينغألا نوـكـي اذـكـه
ىــلــع ًلوأا اوــلـــسصحـــي نأا
ةـــكــسشــا تارــــيــــــا
مـهـب ةـسصاـخ اـهـنوتـعـي
لك ذخأا نا .ةيولوألا لسضفب
هيلإا جاتحي ام اّنم دحاو
كرتو هتجاح ّدسس لجأا نم
يذـــلا إا لــــسضفــــي اــــم
ل اندنع نوكي نل ،ٍةجاحب

.قف لو ينغ

بكلا سسويليشساب سسيدقلا

 اوسصلخي يكل حلسصلا لمع ىلع
نوعيطـي نـيذـلـل ىـبوـط> :ةـياـهـنـلا
اذه  مهمّلأات نم مغرلاب ،اياسصولا
رامـثأا نوـعـمـجـيـسس مـهـّنإاـف ،اـعـلا
.(91 لسصفلا) <ةينافلا غ ةمايقلا

:هللا ديـــجمتب هــتلاسسر يهنيو
،قا بآا ،روظنا غ ديحولا هلل>
مدع مأاو سصّلا انيلإا لسسرأا يذلا
انل ّقا هب هللا رهظأا يذلا داسسفلا

رهد إا دا هل ،ةّيوامسسلا ةاياو
.(02 لسصفلا) <مآا .نيرهادلا

ةديشسلا لوخد  ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكيهلا إا ـــــــــــــــــــــــــ

انتديسس لوخد راكذت ةبسسان
إا ةـسسادقــلاةقـئاـفــلا هــلإلا ةدلاو
يــعار ةداــيــسس سسأاي لــكـــيـــهـــلا
ةمدخ سسايلا تيلوبوا ةيسشربألا

نـم ةـسسداـسسلا دنـع بورــغــلا ةلسص
اثـلا نـيرـسشت02 دحألا ءاــــــسسم
ةرسشاعلا دنع يهلإلا سسادقلا ةمدخو
اثلا نيرسشت 12نثإلا حابسص نم

 ةديـسسلا لوـخد رـيد ةـسسيـنــك 
 .ةيفرسشألا

انيرتاك ةشسيدقلا ديع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةميظعلا ةسسيدقلا ديع ةبسسان

 سسأارـتـي اـنــيرــتاــك تاديــهــسشلا
تيلوبوا ةيسشربألا يعار ةدايسس
دنـع بورـغـلا ةلـسص ةـمدخ سساـيــلا
42 سسيـما ءاـسسم نــم ةــسسداــسسلا
ةمدخو 6102اــثــلا نــيرـــسشت
نـم ةرـسشاـعـلا دنـع يـهـلإلا سسادقــلا

 اثلا نيرسشت52 ةعما حابسص
ريد  انـيرـتاـك ةـسسيدقـلا ةــسسيـنـك
.ناسسحلا ةرهز

ةرـششنـلا ىـلـع عـطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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