
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(9-٤ :٤ يبيليف)

برلا  اوحرفا ُةوخإا اي
ًاــــشضيأا ُلوــــقأاؤ ٍح لـــــُك
مكُملـح ْرـَهـظـَيـلؤ *اوـحرـفا

نإاـف .ضساـنـلا عـيـم برـلا
لب َةتبلا اومتهت ل *ٌبيرق

 لك مكُتابلط ْنُكتلف ٍءيشش
ِةشصلاب هللا ىدل ًةمولعم
*رــكــششلا عـــم ِعرـــشضتـــلاؤ
يذـلا هـلـلا ُمـشس ْظـَفـحــَيــل
مـكـَبوـلـق ٍلـقـع لــك ُقوــفــي
َعوـــشسي  مـــكَرـــئاـــشصبؤ
ُةوخإلا اهيأا ُدعبؤ *حيشسا

امهمؤ قح نم ْنُكي امهم
نُكي امهمؤ ٍفافَع نم نكي
نـم نـُكـي اـمـهـمؤ ٍلدع نـم
نـم ْنـُكـي اـمـهـمؤ ٍةراــهــط
نكي امهمؤ ٍةـبـبـحـُم ٍةـفـِشص
نـكـت نإا ٍتيـشص ِنـشســُح نــم
يفف ٌحدَم نُكي نإاؤ ٌةليشضف
ُهومتملعت امؤ *اؤرِكَتفا هذه
هومتــــــعِمشسؤ هومتــــملشستؤ
.اولَمعا اذهبف  هومتيأارؤ
.مكعم ُنوكي ِمشسلا ُهلإاؤ

ليإلا ــــــــــــــــ
(81-1 :21 انحوي)

ىتأا ٍمايأا ةتشسب حشصفلا لبق
ثيح اينع َتيب إا ُعوشسي

نيناعسشلا دحأا  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ىلإا برلا لوخد ثَدَح طبتري

ةماقإا ثَدَحب ،نيـناـعـششلا ،مـيـلـششرؤأا
نـيذـلاـف .تاوـمألا نـيـب نـم رزاـعــل
اــترــمؤ مــيرــم تيــب يــف اؤدجاوــت
لب ،طقف عوشسي لجأا نم ل ،اؤؤؤاج>
نم هماقأا يذلا رزاعل ًاشضيأا اؤرظنيل
ضصاـخـششألا ءلؤوـه .<تاوـمألا نــيــب
برـلا اوـلـبـقـتـشسا
هلوخد يف عوشسي
:مـيــلــششرؤأا ىــلإا
عـمـجــلا ناــكؤ>
هعم اوناك نيذلا

ىداـــن نــــيــــح
ربقلا نـم رزاـعـل
نيب نـم هـماـقأاؤ
نؤدهششي تاومألا
مهشسفنأاءلؤوه.<هل

اؤدهششؤ اوخرـشص
:نــيــلـــئاـــق هـــل
برلا مشساب يتآلا كرابم ،انعششوه>
بجعي مل رمألا اذه .<ليئارشسإا كلم
ةثداح تناكف ،دوهيلا ةنهكلا ءاشسؤؤر
رمآاتل رششابملا ببـشسلا رزاـعـل ةـماـقإا
اذإاؤ عوشسي برلا اولتقي يك دوهيلا
ءاشسؤؤر رمتأاف> :ًاشضيأا رزاعل مهنكمأا
نأل ،ًاشضيأا رزاعل اولتقي نأا ةنهكلا

هببـشسب اوـناك دوهـيـلا نـم نـيرـيـثـك
.<عوشسيب نونمؤويف نوبهذي

دعب رزاعل ةماقإا ةثداح تتأا دقل
ميلعت جوتتل هداقر نم مايأا ةعبرأا
ةـماـيـقـلاؤ توـكـلــمــلا لوــح برــلا
ةـثداـحـلا هذـه تناـك دقـف .ةـماـعــلا
مهدعب نم نينمؤوملاؤ لشسرلا ميلعتل

يف رششبلا عيمج ةـماـيـق ةـقـيـقـح نـع
روتشسد يـف ددرـت اـمـك رـيـخألا موـيـلا
ىجرتأاؤ ...دحاؤ هـلإاـب نـمؤؤأا :ناـمـيإلا

رـهدلا يـف ةاـيـحـلاؤ ىـتوـمـلا ةـماـيـق
امل ًاقبـشسم ًاـقّؤذـت تناـك اـمـك .يـتآلا
نيذلل لبقتشسملا يف توكلملا نوكيشس
ىلع مهتايح يف حيشسملا عم نونوكي
عوـشسي برـلا نا ىـلإا ةـفاــشضإا .ضضرألا

هملآا لبق هذيمت ديدششت يغتبي ناك
اوـفاـخـي ل يـك
هـنؤرـي اـمدنــع
ًاناهمؤ ًلؤذرـم
.بيـلـشصلا ىـلـع
بر وـــــــهــــــــف
نـم .ةـماـيــقــلا

يـف لـترـن اـنـه
رزاــعـــل تبـــشس
:نيناعششلا دحأاؤ
حيـشسمـلا اـهـيأا>
تمقأا اّمل ،هلإلا
نيب نـم رزاـعـل

ةمايـقـلا تقـقـح ،كملآا لـبـق تاوـمألا
.<ةماعلا

ًاعيمج ىتوملا ةمايقب نمؤون نحن
ةعاشس يتأات> :ريخألا مويلا يف دشسجلاب
روبقلا يف نيذلا عيـمـج عـمـشسي اـهـيـف

اوــلــعــف نــيذــلا جرــخــيــف ،هــتوـــشص
نيذلاؤ ،ةايح ةمايق ىلإا تاحلاشصلا

وي) <ةنونيد ةمايق ىلإا تائيشسلا اولمع
ىلـع ةـشسيـنـكـلا ددششتؤ  .(82-92 :5
يف ضسلوب لوشسرلا عم دشسجلاب ةمايقلا
ناك اذإاؤ> :ضسوثنروك لـهأل هـمـيـلـعـت
حيشسملا نوكي ف نوموقي ل ىتوملا

ماـق حـيـشسمـلا نـكــي مــل نإاؤ ،ماــق دق
.(71-61 :51 وك1) <مكناميإا لطابف

7102 /51 ددعلا

ناسسين9 دحألا

ناعسشلا دحأا

سسويسشيسسبفا ديهسشلا راكذت



اننإاف ،يلاعألا يف نَم اي انشصلخ يأا
مهملا .كيلع هلك انءاجر انعشضؤ دق
يف عوشسي برلا ةقفارم ىشسنن ل نأا
كرتششنؤ ،ملآلا وحن قـيرـطـلا ةـيـقـب
،ملآلا ليجانأاؤ نتخلا تاولشص يف
هوكرت نيذلا ءلؤوه لثم نوكن ل يك
هبلشصا> اوخرشصؤ قيرطلا فشصن يف
نوكن ل يك ىرحألاب ؤأا ،<هبلشصا

عنمي مل يذـلا نـئاـخـلا اذوـهـي لـثـم
 .هناخ لبؤ ءيشش يأا هنع برلا

برلا ملآا عوبشسأا أادبي فوشس ًادغ
ةشسدقملا انتشسينك تّبتر دقؤ ،عوشسي
يتلا ةيهلإلا مَدِخلا ،عبارلا نرقلا ذنم
يف برلا قفاري نأا نمؤومــلل حــيتت
ةيعوطلا هملآاؤ ةيشصخلا هتريشسم
ةـماـيـقــلا ىــلإا لــشصي نأا لــجأا نــم
نـحـن نـيـناـعــششلا يــف .ةــشسدقــمــلا

لاـفـطألاـب هـّبــششتــلا ىــلإا نؤوــعدم
ناـشصغأاؤ لـيـخـنـلا فـعــشس لــمــحؤ
يف عوشسي برـلا ةـقـفارـمؤ نوـتـيزـلا

.دّجمتيل ميلششرؤأا ىلإا هلوخد
نؤوعدم نحن ملآلا عوبشسأا يفؤ

اـنداـهـجؤ اـنـموـشص ةـعـباـتــم ىــلإا
نأا لبق ةرمتشسملا ةشصلاؤ يحؤرلا
ةرــششع ةــيداــحــلا ةــعاــشسلا ّلــحـــت
:نيخراشصلا عم خرشصن نأا قحتشسنف
.ماق ًاقح - ماق حيشسملا

Gdîª«ù¢ Gd©¶«º ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميظعلا ضسيمخلا موـي رـبـتـعـُي

ةاـيـح يـف اـمـهـم اــًموــي ضسّدقــمــلا
ىلإا نمؤوم ّلك يتأاي هيف ،نينمؤوملا
،ركششلا ّرشس يف كارـتـششـل ةـشسيـنـكـلا
هدشسج انيـطـعـيـل ّبرـلا هـشسـّشسأا يذـلا

ريشصنؤ ،هب دحّتنف نيشسّدقملا همدؤ
.هتشسينك ريشصن يأا ،هل اًشسّدقم ًكيه

عوبشسألا نم ضسيـمـخـلا موـي يـف
ءاششعلا ىركذ ميقن ضسّدقملا ميظعلا
يف عوشسي ّبرلا هماقأا يذلا يّرشسلا

مهعم لكأا ثيح ،هذيمت عم ٍةّيلع
هـمدؤ هدشسج اوـلـكأاـيــل مــهاــطــعأاؤ
ذخأا نولكأاي مه اميفؤ> :نيـَمـيرـكـلا
ىطعأاؤ رشسكؤ كراـبؤ زـبـخـلا عوـشسي

َتاــم يذــلا ُرزاــعــل ناــك
ب نـم ُعوـشسي ُهــماــقأاــف
هــل اوــعــنــشصف *تاوـــمألا

اترم تناكؤ ًءاششع كانه
َدحأا ُرزاـعــل ناــكؤ ُمِدخــت
رم امأا *هـعـم ئـكـتا

نـم ٍبيـط َلــْطَر ْتذــخأاــف
ِثـــــك ٍضصلاخ ٍنــيدِراـــن
عوشسي ْيَمدق ْتنهدؤ نمثلا

*اهِرعششب ِهيمدق ْتحشسمؤ
ِةحئار نم ُتيـبـلا أـتـماـف
هِذيمت ُدحأا لاقف *ِبيطلا
ناـــعـــمـــشس ُنـــب اذوـــهـــي
ناك يذـلا يـطوـيرـخـشسإلا

 ْعَبُي ْمَل َمِل هَمِلْشسُي نأا ًاعِمزُم
ِةئم ِثـثــب ُبيــطــلا اذــه
*كاشسملـل َطـعـُيؤ رانيد
ًامامتها ل اذه لاق امنإاؤ
هنأل لـب كاـشساـب هـنـم
ناكؤًاقراشسناك
ناـــكؤ ُهدنـــع ُقؤدنــــشصلا
َلاقف *ِهيف ىقلُي ام ُلِمحي
ُهْتَظِفَح امـنإا اـهـْعَد ُعوـشسي
َكاشسا نإاف *ينفد ِمويل

ٍح لـك  مــكدنــع مــه
 مكَدنع ُتشسلف انأا امأاؤ
ٌثك ٌعمج َمِلعؤ *ٍح ّلك
كانه َعوشسي نأا دوهيلا نم
َعوشسي ِلجأا نم ل اؤءاجف
ًاـشضيأا اؤرـظـنـيـِل لـب طـقــف
ب نم ُهماقأا يذلا َرَزاعل
ُءاــشسؤؤر َرأاــف *تاوـــمألا
َرزاعل اولـتـقـي نأا ِةـنـهـكـلا
نـم نــيثــك نأل *ًاــشضيأا
نوبهذي ِهببشسباوناكدوهيلا

دغلا ؤ *عوشسيبنونمؤويف
ا عــمــشس اثـكــلا ُعــمُ

نـكـمـي فـيـك نوـلءاـشستـي نـيذــلــلؤ
،اوموقي نأا ميمرلا ماظعللؤ ىتوملل
ةعبرأا ىشضمأا يذلا رزاعل ةماقإا نإاف
ناهربلا يه نتنأا دقؤ ربقلا يف مايأا

.ريخألا مويلا يف ةمايقلا ةيفيك ىلع
بلطؤ ربقلا مامأا عوشسي فقؤ امدنع
تلاق ربقلا باب نع رجحلا حازُي نأا
مايأا ةعبرأا هل :رزاعل تخأا اترم هل
كل لقأا ملأا عوشسي اهباجأا ،نتنأا دقف
تناـكؤ .هـلـلا دجـم نـيرــت تنــمآا نإا
هـنا مـلـعأا :تلاـق دق مـيرــم اــهــتــخأا
اهل لاقف ،ريخألا مويلا يف موقيشس
نَم ،ةايحلاؤ ةمايقلا وه انأا عوشسي
.ايحيشسف تام نإاؤ يب نمآا

باب ىلع عوشسي برلا ىّلجت دقل
ىكب دقل .ًاعم ًاناشسنإاؤ ًاهلإا رزاعل ربق
،رزاعل هقيدشص ىلع عّمدؤ ناشسنإاك
.تاومألا نيب نم هماقأا هلإاك هنكل
ميـحـجـلا راـشصتـناـب ّضسحأا ناـشسنإاـك
رشصتنا هلإاـكؤ هـقـيدشص تاـم اـمدنـع
عومجلا هتعبت كلذل .مـيـحـجـلا ىـلـع
ضصّلـخـمـلا اـّيـشسمـلا هـيـف تأار اـهـنأل
.هللا توكلم ميقيل هللا ندل نم يتآلا
يف مهشسفنأا نؤرشصحي اوناك مهنكل
ديعـيـل يـتآلا يـشضرألا كلـمـلا ةرـكـف
مايأا دعب كلذل .ليئارشسإا ةكلمم داجمأا

ةنهكلا ءاشسؤؤر عشضي اـمدنـع ،ةـلـيـلـق
هنومدقيؤ عوشسي ىلع مهدي ةبتكلاؤ
مه ،ضسطيب ماـمأا ةـمـكاـحـمـلا ىـلإا
ضسطيبل نوخرشصي فوـشس مـهـشسفـنأا
كلملا ضسيل هـنأل <هـبـلـشصا ،هـبـلـشصا>
ناك عوشسي برلا نكل .نؤديري يذلا
ةكلمـم نـم دعـبأا وـه اـم ىـلإا فدهـي
ذنم هللا توكلم ميقي نأا ىلإا ،ةيشضرأا
 .انهؤ نآلا

نيناعششلا دحأا حايز يف مويلا
هلوخد يف عوشسي برلا عم يشضمن
تامع نولماح نحنؤ ميلششرؤأا ىلإا
ىلعؤ ريرششلا ىلـع رـفـظـلاؤ ةـبـلـغـلا
،ةيبعشش ةرهاظم ضسيل حايزلا .توملا
يكل هلوـخد يـف برـلـل ةـقـفارـم هـنا
ًازمر ةءاشضملا عومششلا لمحن .ملأاتي
خرشصن .توملا ىلع برلا راشصتنإل
،<يلاعألا يف انعششوه> انبلق لك نم



نأاب ديعلا إا اؤءاج نيذلا
مــيــلـــششرؤأا إا ٍتآا َعوـــشسي
اوجرخؤ لخنلا َفَعَشساؤذخأا
نوـخُرـشصي مـهؤ هـئاــقــلــل
ششوـه :لـئاـق ٌكرابـم اـنـْعـَ
ُكلــم برــلا مــشساــب يـــتآلا
دجؤ َعوشسي نإاؤ *لـيـئارـشسإا

وـه اـمـك هـبـِكَرــف ًاــششحــج
َةنبا اي اخت ل *ٌبوتكم
ِكيتأاي ِكَكِلم نإا اه .نويهشص
*ٍناتأا ِنبا ضشحج ىلع ًابكار
اهْمَهـفـَي  ُءاـيــششألا هذـهؤ
دّجُم ا نكلؤ ًلؤأا ُهُذيمت
نأا اؤرـكذـت ٍذـئـنـيـح ُعوـشسي
مهنأاؤهنع ْتبِتُك امنإا هذه
ُعـما ناـكؤ *هــلاهولِمع
ىدان ح هعم اوناك نيذلا
نم ُهماقأاؤ ِقلا نم َرزاعل
*هل نؤدهششي تاومألا ب
ُهـَلـَبـقـتـشسا اذـه لــجأا نــمؤ
دق هنأاب اوعمشس مهنأل ُعما

.ةيآلا هذه َعنشص

لمأات ـــــــــــ
يتآلا ٌكرابم ،انعـششوـه>

.<برلا مشساب
،حيشسا دلُؤ نأا دعب

زاـــتـــجاؤ ،كؤ ،عـــشضرُأاؤ
ا لــحارــم فــلــتةاــي

جشضنلا هغولب ىتح ةيرششبلا
عوا دباـــــك ،اــــــشسنإلا

،قـيرـطـلا بعـتؤ ضشطـعــلاؤ
تطعأا دقلؤ ...اـنرارـغ ىـلـع
ىـلـع ًاـناـهرـب روـمألا هذـه
هّنأا اؤ .ةيرششبلا هتعيبط
ب انتعيبط ذخّتا دق ناك
هدشسج لّبـقـت دقـف ،ناـشصقـن
هيدل تناكؤ ،ًاشضيأا ةناتا

ٌةـلـثا ٌةـيـجراـخ ٌةــئــيــه

.ريثك رمثب يتأاي اذه هيف انأاؤ ّيف
اولعفت نأا نؤردقت ل ينؤدب مكّنأل
.(5-٤ :51وي) <اًئيشش

دهعلا دّدششي ىرـخأا ةـيـحاـن نـم
ةدحؤ ،ةدحوــــلا ىـــــلـــــع ديدجـــــلا
اـمـّلـك قـّقـحـتـت يـتـلا ،نـيـّيـحـشسمـلا
ةشسّدقملا ّبرلا ةدئام ىـلإا اوـعـمـتـجا

.نيـَشسّدقـمـلا هـمدؤ هدشسج اوـلؤاـنـتؤ
هنكمي ل ّيحيشسملا ناشسنإلا ّنأا امكف
ل كلذـك ،ّبرـلا نؤد نـم اــيــحــي نأا
ٌطبترم وه لب ،هدحول ايحي نأا هنكمي
رـيـشصتـف ،اـهـب دحـّتـيؤ ةـعاـمـجـلاـب
هدشسج برـلاـب ةدحـّتـمـلا ةـعاـمـجــلا
اـمـك لوـقأا> :ةـشسيـنـكـلا يأا ضسّدقـمـلا
.لوقأا ام يف متنأا اومكحا ،ءامكحلل
تشسيلأا اهكرابن يتـلا ةـكرـبـلا ضسأاـك
يذلا زبخلا ؟حيشسملا مد ةكرشش يه
دشسج ةــكرــشش وـــه ضسيـــلأا هرـــشسكـــن
ٌزبخ نيريثكلا نحن انّنإاف ؟حيشسملا

اـنـعـيـــمـج اـنـّنأل ،ٌدحاؤ ٌدشسج ،ٌدحاؤ
:01روك1) <دحاولا زبخلا يف كرتششن
وه دشسجلا ّنأا امك هّنأل> ؛(51-71
ءاشضعأا ّلكؤ ،ةريثك ءاشضعأا هلؤ ٌدحاؤ
يه ةريثك تناك اذإا دحاولا دشسجلا

.ًاـشضيأا حـيــشسمــلا كلذــك ،ٌدحاؤ ٌدشسج
شضيأا ٍدحاؤ ٍحؤرـب اـنـعـيـمـج اـنــّنأل اـً
اّنك اًدوهي ،دحاؤ ٍدشسج ىلإا اندمتعا
،اًرارـحأا مأا اًديـبـع ،نــيــّيــناــنوــي مأا

<اًدحاؤ اـًحؤر اـنـيـقـُشس اـنـعــيــمــجؤ
.(31-21 :21روك1)

ةداـعـلا ّنإاـف ،كلذ ىـلـع ءاـنـب
اـهـشسراـمـي ناـك يــتــلا ةــّيــبــعــششلا
لاز امؤ ،انعمتجم يف نوّيحيشسملا
مهـّنأا يـهؤ ،اـهـنوـشسراـمـي مـهـشضعـب
ضسيـمـخـلا موـي ،ةـنـشس ّلـك نوـعرـهـي
نؤد نم اولؤانتيل ،ضسّدقملا ميظعلا
يه ،يهلإلا ضساّدقلا يف اوكرتششي نأا

رــيــغ يــهؤ ،اــهــل ضساــشسأا ل ةداــع
ةشسينكلا ىلإا ءيشست لب ل ،ةحيحشص

اـــهـّنإا .حـيــــشسمــلا دشسج يــه يــتــلا
ميقت لؤ ،ةّينانألا ىلع موقت ٌةداع
نـع اـنـه مـّلـكـتــن ل .اــًنزؤ رــخآــل
ىشضرـمـلا) ةـّيـئاـنـثـتـشسألا تلاـحـلا
ةرداـغـم نوــعــيــطــتــشسي ل نــيذــلا

وه اذه ،اولك اؤذـخ لاـقؤ ذـيـمـتـلا
رـــكـــششؤ ضسأاـــكــــلا ذــــخأاؤ .يدشسج
،مـــكّلك اهنم اوبرششا ًئاق مهاطعأاؤ
،ديدجلا دهعلل يذلا يمد وه اذه ّنأل
ةرفغمل نيريثك لجأا نم كفشسُي يذلا
دـقؤ .(72-62 :62تم) <اياطخـلا
اوعنشصي نأا هذيمت عوشسي ّبرلا رمأا

مويلا يف هئيجم ىلإا هنيعب رمألا اذه
متبرشش امّلك اذـه اوـعـنـشصإا> :رـيـخألا
اذه مـتـــلـكأا اـمـّلـك مـكـّنإاـف .يرـكذـل
نؤربخت ضسأاكلا هذه متبرششؤ زبخلا
<ءيـــجـــي نأا ىـــلإا ّبرـــلا توـــمــــب
.(62-52 :11روك1)

لّؤألا :ناّيشساشسأا ناهجؤ ّرشسلا اذهل
همدؤ هدشسج اـنـيـطـعـي ّبرـلا ّنأا وـه
ةايحلا لاننف امهلؤانتنل نيشسّدقملا
انلؤانتـب اـّنأا وـه يـناـثـلاؤ ،ةـّيدبألا
دحـّتــن ،مدلاؤ دشسجــلا يأا ،اــمــهاــّيإا
ًةشسينك ريشصنف ،هشسفن عوشسي ّبرلاب
دقـل .حـيـشسمـلا عوـشسي ّبرـلا اــهــشسأار
ةايحلا لانن يكل انيلع ّبرلا طرتششا
هــمدؤ هدشسج لؤاــنــتــن نأا ةــّيدبألا
ّقحلا عوشسي مهل لاقف> :نـيـَمـيرـكـلا
دشسج اولكأات مل نإا مكل لوقأا ّقحلا
مكل ضسيلف همد اوبرششتؤ ناشسنإلا نبا

يدشسج لـكأاـي نــم .مــكــيــف ٌةاــيــح
انأاؤ ،ةّيدبأا ٌةايح هلف يمد برششيؤ
يدشسج ّنأل ،ريخألا مويلا يف هميقأا

نم .ّقـح ٌبرـششم يـمدؤ قـح ٌلـكأاـم
ّيف تبثي يمد برششيؤ يدشسج لكأاي
ّيحلا بآلا ينلـشسرأا اـمـك .هـيـف اـنأاؤ
وهف ينلكأاـي نـمـف بآلاـب ّيـح اـنأاؤ
لزن يذلا زبخلا وه اذه .يب ايحي
مكؤؤابآا لكأا اـمـك ضسيـل .ءاـمـشسلا نـم
زبخلا اذه لـكأاـي نـم .اوـتاـمؤ ّنـمـلا

-35 :6وي) <دبألا ىلإا اـيـحـي هـّنإاـف
ّيحيشسملا ناشسنإلا ّنإاف انه نم .(85
نإاؤ ،ّبرلا نؤد نم ايحي نأا هنكمي ل
لمعي نأا هنكمي ل ّبرلا يف تبثي مل
امك> :رمثي نأا هنكمي ل ،هللا لامعأا
نم رمثب يتأاي نأا ردقي ل نشصغلا ّنأا

كلذك ةمركلا يف تبثي مل نإا هتاذ
شضيأا مـتــنأا اـنأا .ّيـف اوـتـبـثـت مـل نإا اـً
تبثي يذلا .ناشصغألا متنأاؤ ةمركلا



لؤاـنـُي نأا ّحـشصي ثيـح ،(مــهــششارــف
همدؤ ّبرـلا دشسج نـمؤوـمـلا ناـشسنإلا

عـم كارـتـششلا عـيـطــتــشسي ل نــيــح
رّبعـيـف ،رـكـــششلا رـشس يـف ةـعاـمـجـلا
لخ نم مـهـعـم هـتدحؤ نـع كلذـب
ضسأاكلاؤ دحاولا دشسجـلا نـم هـلؤاـنـت
.ةدحاولا

ّبرلا لوح عمتجن يكل اًذإا عرهنل
ىـلــع ءاــششعــلا لؤاــنــتــنؤ ،عوــشسي
نـحـن رـيـشصنؤ هـب دحـّتـنـف ،هـتدئاـم
،اًدحاؤ اًدشسج هـلوـح نـيـعـمـتـجــمــلا

.ةّيدبألا ةايحلا لاننؤ

ميظعلا عوبسسألا تاولسص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسدقملا حسصفلاو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يــعار ةداــيـــشس ضسأاي فوـــشس
ضساـــيــــلا تيلوبؤا ةــيــششرـــبألا

حشصفلاؤ ميظعـلا عوـبـشسألا تاوـلـشص
ضسيدقــلا ةـــيـــئاردتاـــك  ضسدقا

جــماـــنلا بشسح ضسوـــيـــجرؤاـــج
:اتلا

ةشص :ناسسين   ناعسشلا دحأا
. ًءاشسم00:6 ةعاشسلا ؤألا ا

:ناسسين 01 ميظعلا نثإلا موي
00:6 ةعاشسلا ةيناثلا ا ةشص
.ًءاشسم

:ناسسين 11 ميظعلا ءاثثلا موي
00:6 ةعاشسلا ةثلاثلا ا ةشص
.ًءاشسم

:ناسسين    21  ميظعلا ءاعبرألا موي
00:6 ةعاشسلا ضسدقا تيزلا ةشص
.ًءاشسم

:ناسسين  31 ميظعلا سسيما موي
ةــشسدقا ملآلا لـــيـــجاـــنأا ةـــمدخ

.ًءاشسم00:6 ةعاشسلا

عجولا تخا كلذل .انتئيهل
مّلأاتؤ ،برُشض امنيح ،ًاشضيأا

دباــــكؤ ،دلــــُج اــــمدنــــع
ا هدشسج  تاــباذــعـــلا
ىلـع هـجرؤ هادي ترـّمـُشس
ىطـعأا هـّنأل اذـه .بيـلـشصلا
امدنع - ةيرششبلا ةعيبطلا
لم ةشصرف - كلذ ءاشش
ل يـكـل ،اـهـب ّضصتـخـي اــم
شس تــــعــــُي ديا هدــــّ
ٌدهششمؤ يرهاظ رمأا هّنأاكؤ
لـبـقــي  هــّنأا كلذ .غراــف
ؤأا هنع ًامغر رومألا هذهب
دباك هّنأا عم ،ضضشضم ىلع
عجولا ةّيرششبلا هتـعـيـبـطـب
رّكفن نأا انل اششاح .ألاؤ
وه هـلإلا ّنأل !رـفـكـلا اذـهـب
هذــه دباــكــي ناــك يذـــلا
ناك يذلاؤ ،دشساب رومألا
ةشصاا هملآاب انـشصـّلـخـي
مدعــب اـــهع اـــنّدؤزـــيؤ
كلذ لــشصح دقــل .مــّلأاــتــلا

مّلأاتلا هشسفن وه رّرق امدنع
لعفلا ذيـفـنـتؤ فّرـشصتـلاؤ
ىري ناك امـبـشسح ،ًاـيرـششب

 هيرِظانـل ًةـعـفـنـم اذـه،
تناـــك اــــمدنــــع ضسيــــلؤ
ةيدشسا ةيرششبلا تاكرا
ناّبإا ًايعيبط ْثَحُت نأا ديرت

امدنع ىتح ،لعفلا ثؤدح
ًاديَك نومعفا رافّكلا ناك
 شسمـحـتـم نــيّدــِجــُم
.ًةحاقوب مهدئاكم ذـيـفـنـت
فقـي  يذــلا وــهؤ ،ًاذإا

ملآلا إا دعشص دق ،ةئيطخ
هـشسفـن مـلـشسأاؤ ةـيــعوــطــلا

لـجأل ،دوـهـيـلا إا ًاـعوـط
.رششبلا ضصخ

 سسيدقلا

يميلسشروألا سسوينورفسص

:ناسسين 41 ميظعلا ةعما موي
،بولـشصا لازـنإاؤ تاـعاـشسلا ةـمدخ

.ًاحابشص00:9 ةعاشسلا
00:5 ةعاشسلا حيشسا زانج ةمدخ
. ًءاشسم
:نا-سسي-ن 51 رو-ن--لا تب--سس مو--ي
00:01  ةــعاــشسلا يــهــلإلا ضسادقــلا

. اًحابشص

:ناسسين  61 سسدقا حسصفلا دحأا
حشصفلا ضسادق اهيلي ةمجهلا ةمدخ

. ًاحابشص03,8 ةعاشسلا
نيئنهملا  هتداـيـشس  لـبـقـتـشسيؤ

61  نينثإلاؤ  دحألا  يموي  ديعلاب
ىـتـح ةـشسداـشسلا نـم ناـشسيـن71ؤ
.ءاشسم ةنماثلا

سسامسشو نهاك ةمايسس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نـــم ضسماـخـلا دحألا حاـبــشص

2 يف (ةيرشصملا ميرم دحأا) موشصلا
يعار ةدايـشس ضسأارـت7102 ناشسيـن
ضساـــيـلا تيـلوـبؤرـتـمـلا ةـيـششرــبألا

يــــف يــــهــــلإلا ضسادقـــــلا ةـــــمدخ
،ضسوـيـجرؤاـج ضسيدقـلا ةـيـئاردتاـك
عـّفر يـهـلإلا ضسادقــلا ءاــنــثأا  يــفؤ
ضستراوـك ضساـمـششلا ضسدق هــتداــيــشس
امك ،توـنـهـكـلا ةـبـتر ىـلإا ضضيـبألا
ًاـشساـمـشش روـنـلا دبـع نلآا خألا ماــشس
ضساـمـــــششلا ذـخـتا دقؤ ،ًاــيــلــيــجــنإا
ليئارـبـج ةـكـئـمـلا ضسيـئر ديدجـلا
   .هل ًاعيفشش

هيمداخ برلا تّبثي نأا انتيعدأا
امهتمدخ يف امهرزاؤويؤ نيديدجلا
.ةكرابملا

ةرسشنلا ىلع عطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا

bl.gro.sotrauq.www


