
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــــ
(42-31 :61 ضسوثنروك1)

اوتُبثا اورهضسا ُةوخإا اي
ًلاجِر اوـنوـك ِناإلا ىـلـع
مـكُروـمأا نــُكــتــلو *اوددضشت
مكيلإا ُبُلطأاو *ِةباب اهلك
مــكـــنأا ا ُةوـــخإلا اـــهـــيأا
هنأا َضسانافتضسإا َتيب َنوفِرعت
دقو َةـــَيـــئاـــخأا ُةروـــكاــــب

ضسـُفـنأا اوـضصـضصخ ِةـمد مـهـَ
متنأا اوعضضخت نأا *ضسيدقلا
نَم لكلو ءلؤوه ِلثِ ًاضضيأا
ٌحِرـف يـّنإا *بعـتـيو ُنِواـعـي
ضساـــــناــفــتـضسا ِروـــضضــحـب
َضسوـكـِئاـخأاو ضسـُتاـنوـترـُفو
دق ءلؤوـه مـكــَناــضصقــن نأل
يــحور اوــحارأاـــف *هوج
َلـثـِم اوـفِرـعاـف .مـكـَحاورأاو
ُضسئانك مكيلع ُملضسُت *ِءلؤوه
برلا  مكيلع ُملضسُي .ةيِضسآا

ةــلــِكــْضسرــبو ــيــكأا ًاثــك
*امهتيب  يتلا ُةضسينكلاو
.ةوخإلا عيمج مكيلع ُملضسُي
ضضعـب اوـمـلـضس ٍضضعب ىلع مكُ
يديب ُمضسلا *ةضسدقم ٍةلبُقب
ل ٌدحأا ناك نإا *ضسلوب انأا
ِحـيـضسا َعوـضسي اـنـبر بحـُي
*اثأا نارام .ًازورفم نُكيلف
ِحيضسا َعوـضسي اـنـبر ُةـمـعـن

هلل ةعاطلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف اًضساضسأا ناضسنإلا ةئيطخ نمكت
دقـتـعـي اــمدنــع يأا ،ةــعاــطــلا مدع
ضشيـــعـــلا هرودقـــمــــب ّنأا ناــــضسنإلا
عيطي دوعي ف ،هللا نع لقتضسلاب
قفو لمعي لب هنم هبلطي ام يف هللا
ضصاــخــلا هــتدارإا ىـلإا كلذ يدؤوـي .ةــّ

ضسيل> :(3و2كت) توكلملا نم هدرط
يل لوقي نم ّلك
ّبر اـــي ّبر اــــي
توـكــلــم لــخدي
لــب ،تاوـــمـــضسلا
ةدارإا لعفي يذلا
يــف يذـــلا يـــبأا
تم) <تاوــمــضسلا

اذــــه .(12 :7
ناــضسنإلا دوــقــي
ّنأا داقتـعلا ىـلإا

هــلـــمــعــي اــــــم
،ةّيتاذلا هتردق نم ٍببضسب وه هجتنيو
،هللا نم ىطعم هل ام ّلك ّنأا اًيضسان
.هلل وه اًضضيأا هجتني ام ّنأاو

انعماضسم ىلع أارقُي يذلا لثملا
ناضسل ىلع ،(24-33 :12تم) مويلا
قاـطـن نـمــضض عــقــي ،عوــضسي ّبرــلا

لـمـعـلاو هــلــل ةــعاــطــلا عوــضضوــم
جتني يذلا رمثلا ميدقتو ،هاياضصوب
لثملا يفف .ًاضضيأا هلل ةعاطلا كلت نع
ىلإا ّبرلا ريضشي ةرضشابم هقبضسي يذلا
اًنبا ناضسنإلا نوكي نأا يفكي ل هّنأا
بآلا ةـعاـط وـه راـيـعـمـلا لـب ،هــلــل
ناـك ؟نوــنــظــت اذاــم> :يواــمــضسلا

لوألا ىـلإا ءاــجــف ،ِناــنــبا ٍناــضسنإل

يف ْلَمعا َمويلا بهذا ،ينبا اي :لاقو
هنكلو .ديرُأا ام :لاقو باجأاف .يمرك
يناثلا ىلإا ءاجو .ىضضمو ًاريخأا مِدن
اي انأا اه :لاقو باجأاف .كلذك لاقو
َلِمَع ِنيـنـثإلا يأاـف .ِضضمـي مـلو .ُدـيـضس
:12تم) <لوألا :هل اولاق .بألا َةدارإا

82-13).
َناضسنإلا ُهللا ىطعأا ةقيلخلا ءدب ذنم

،ةقئافلا هتّبحم نم كلذو ،ءيضش ّلك
لــــكوأا هــّنــكــل
ناـــضسنإلا ىـــلإا
ماـــــــمـــتـــهلا
:ةقـــيـــلخــلاـــب
ّبرـــلا ذــــخأاو>
مدآا هـــــــــــــلإلا

يــف هــعـــضضوو
ندع ةــــــّنــــــج
اــــهـــلــمــعــيــل
<اهــظـفـــحـــيو
نمف.(51 :2كت)

ىلع ًاناطلضس َناضسنإلا ُهللا ىطعأا ةهج
هاضصوأا ىرخأا ةهج نم هّنكل ،هتقيلخ
يأا ،هـّنأا اـمـك ،اـهـظـفـحو اـهـتـياـعرــب
هيلعو ،اهضسفن هللا ةقيلخ نم ناضسنإلا
هللا ّنأا ريغ .اًضضيأا هضسفنب ءانتعلا اًذإا
كلذ لـباـقـم ناـضسنإلا ىــلــع طرــتــضشا
هلإلا ّبرلا ىضصوأاو> :هـتـّيـضصو ةـعاـطإا
لكأات ةّنجلا رجضش عيمج نم :ًئاق مدآا
ّرضشلاو ريخلا ةفرعم ةرجضش اّمأاو ،ًكأا

اهنم لكأات موي كّنأل ،اهنم لكأات ف
.(71-61 :2كت) <تومت اًتوم

تاريخب عّتمتلا عبتتضست ةعاطلا هذه
تحت ةنجلا يف ضشيعي مدآا ناك .هللا

ةّنجلا تاريخب عّتمتي ناكو هللا فنك
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ُةكرــبلا :ًةنعَلو ًةكرب َمويلا مكمامأا
ُمُكِهـلإا برـلا اـياـــضصوـل مـتـعـمـضس اذإا
ُةنعللاو .َمويلا اهب مكيِضصوُأا انأا يتلا
،مكهلإا برلا اياضصول اوعمضست مل اذإا

مكيضصوُأا انأا يتـلا ِقيرطلا نع مُتغُزو
ىرخأا ٍةهلآا َءارو اوبهذتل مويلا اهب
.(82-62 :11ثت) <اهوفرعت مل

ةضسينكلا انعضضت ،قلطنملا اذه نم
انعضضو دقف .هنيع فقوملا يف مويلا
يـكـل هـضسرـغ يذـلا مرـكـلا يـف هـلــلا
جتنت يتلا رامثلا هل مّدقنو هب ينتعن
:ضسدقـلا حورـلا راــمــث يــهو ،هــنــع
،ةاـنأا لوـط ،مـضس ،حرــف ،ةــّبــحــم>
<فّفعت ،ةعادو ناميإا ،حضص ،فطل
بعضش نحن اننوك .(5: 22-32غ)
ّنأا ةرورضضلاب ينعي ل ديدجلا هللا
حبضصأا هتـياـعرـب موـقـن يذـلا مرـكـلا

اذإا ،ضسكـعـلا ىـلـع لـب ،اــنــل اــًكــلــم
انّيغ ىلع انيّرضصأاو هللا نع انيّلقتضسا

،هاياضصو عيطن دعن ملو اننايضصعو
هبجاوب موقي رخآا بعضشب انلدبتضسيضس
ّنإا مكل لوقأا كلذل> :هجو لمكأا ىلع
ةّمأل ىطعُيو مكنم عزنُي هللا توكلم
.(34 :12تم) <هرمث لمعت

ناشسنإلا ةيرح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوـكـلا هـلـلا قـلـخ ءدبـلا يـف
هاـّيإا اـنرـبـخــي اــم اذــه ،ناــضسنإلاو
نكل .ليضصفـتـلاـب ضسّدقـمـلا باـتـكـلا
ناك هللا ّنأا قلخلا ةّضصق يف زربألا
ام عيمجو قلخ ىلإا قلخ نم لقتني

نوكي ل هللا قلخ نأل نضسح وه قلُخ
،دودحلا دعبأا ىلإا ًانقتمو ًانضسح ّلإا
.قلطملا لامكلا ىلإا

هولتت يذلا يليجنإلا لَثَملا يف
دحألا اذه يف انعماضسم ىلع ةضسينكلا
نع عوضسي برـلا اـنرـبـخـي كراـبـمـلا
حّفلا .ًامرك ضسرغ ٍتيب بر ٍناضسنإا
جّيضسي يذلا كاذ وه ظقيلاو حلاضصلا

نيقراضسلا نم هيمحيل ٍجايضسب هلقح
وه حّفلا اذه .ءابرغلا تامجه نمو

عــم يــتـــب *مـــكـــعـــم
حـيــضسا  مــكــعــيــمــج
.مآا ،عوضسي

ليإلا ـــــــــــــــــ
(24-33 :12 ىتم)

.لَثَا اذه برلا لاق
َضسرـــغ ٍتيـــب بر ٌناــــضسنإا

ٍجاـيــضسب ُهــطوــحو ًاــمرــك
ىنبو ًةَرَضصْعِم هـيـف رـفـحو
ٍةـَلـَمـَع إا هـمـلـضسو ًاـجرـُب
ُناوأا َبُرـَق اـمـلـف *رـفاـضسو
إا ُهديـبـع لـضسرأا رــمــثــلا
*ُهرـمـث اوذـخأاـيـل ةـلـَمـَعـلا

ُهَدـــيـبـع ُةـلـَمـَعــلا ذــخأاــف
اوـلــتــقو ًاــضضعــب اودلــجو
*ًاـضضعـب اوـمـَجرو ًاــضضعــب
نــــيرـخآا ًاديـبــع لــضسرأاــف
اوعنضصف لوألا نم َكأا
رــِخآلا و *كلذــك مــهــب
ًـئاـق ُهـَنـبا مـهـيـلإا لــضسرأا
ىأار املف *ينبا نوباهيضس
اميف اولاـق َنـبإلا ُةـلـَمـَعـلا
،ُثِراوـــلا وه اذـه :مـهـنـيـب
وـتـضسنو ُهـُلـُتــــــقـن مـلـه
ُهوذـخأاــف *هــِثام ىــلــع
مرـكـلا َجِراــخ ُهوــجرــخأاو
بر َءاج ىـتـمـف *ُهوـلـتـقو
كئلوأاب ُلعفي اذامف مركلا
هنإا هـــل اوـلاـقـف *ةـلـَمـَعـلا
َأادرأا َءايدرألا كئلوأا كـِلـهـُي
إا َمرـكـلا ُمــلــضسيو ٍكــه
هـل نودؤوـي نـيرـخآا ٍةـَلـَمـَع
مهل لاقف *هناوأا  َرمثلا
 طـق مـُتأارـق اـَمأا عوــضسي
ُهَلَذَر يذلا َرجا نإا بتكلا

ريخلا ةفرعم ةرجضش ءانثتضساب) اهّلك
ناك .كلذب ِفتكـي مـل هـّنـكـل ،(ّرـضشلاو
.وه هّضصخي اًئيضش ،هتاذل اًئيضش ديري
نـمو هـل اًرـيـظـن هـلـلا هاـطــعأا كلذــل

-02 :2كت) ءاوح يه يتلا ،هعلضض
ِفـتـكـي مــل ناــضسنإلا ّنأا رــيــغ .(32
ام ،هللا رماوأا نايضصع رّرقو ،اًضضيأا
نعل ىلإاو ،ةّنجلا نم هدرط ىلإا ىّدأا
لاقو> :اهنم ءزج هّنأل ،اًضضيأا ضضرألا

َتلكأاو كتأارما لوقل َتعمضس كّنأل مدآل
ل ًئاق كُتيضصوأا يتلا ةرجضشلا نم
،كببضسب ضضرألا ةنوعلم ،اهنم لكأات
،كتايح ماّيأا ّلك اهنم لكأات بعتلاب
لـكأاـتو كل ُتبـنـُت اـًكـضسحو اــًكوــضشو
لـكأاـت كهـجو قرـعـب ،لـقـحــلا بضشع
يتلا ضضرألا ىلإا دوـعـت ىـّتـح اًزـبـخ

بارت ىلإاو بارت كّنأل .اهنم َتذخُأا
ةّنج نم هلإلا ّبرلا هجرخأاف ... دوعت
.اهنم ذخُأا يتلا ضضرألا لمعيل ندع
ةـّنـج ّيـقرـضش ماـقأاو َناـضسنإلا درـَطـف
بّلقتم فيضس بيهلو َميبوركلا ندع
:3كت) <ةايحلا ةرجضش قيرط ةضسارحل

71-42).
ايئاهن ةدوعلا قيرط هللا عطقي مل

هيدامت نم مغرلا ىلع ناضسنإلا مامأا
طرضشلا ىقبأا هّنكل ،ةعاطلا مدع يف
اياضصوـلا ةـعاـطإا وـهو لأا ّيـضساـضسألا
متعمضس اذإاف> :ةداـبإلا ةـلـئاـط تحـت
اهب مـكـيـضصوُأا اـنأا يـتـلا َياـياـضصوـل
هودُبعَتو مُكَهلإا برلا اوبـحـُتـِل موـيـلا

،مكِضسُفنأا لـك نـمو مـكـبوـلـق لـك نـم
َركَبُملا :هنيح يف مكِضضرأا َرطم يِطعُأا

َكَرْمَخو كَتَطنِح ُعَمْجَتف .َرـخأاـتـُمـلاو
يف ًابضشع َكِمِئاهبـل يـِطـعُأاو .َكـَتـْيَزو

اوزِرَتحاف .ُعَبضشتو تنأا ُلُكأاتف َكِلْقح
اوـغـيزـتـف مـكـُبوـلـُق َيوـغـنـَت نأا نــم
،اهل اودجضستو ىرـخأا ًةـهـلآا اودبـعـتو
َقِلْغُيو ،مكيلع برلا ُبَضضَغ ىمحيف
يطعُت لو ،ٌرـَطـَم ُنوـكـي ـف ءاـمـضسلا
نع ًاعيرضس َنوديبتف ،اهَتلَغ ُضضرألا
<برلا مكيطعُي يتلا ِةديجلا ِضضرألا
ٌعِضضاو انأا .ْرُظنأا> ؛(71-31 :11 ثت)



ًاـضسأار راـضص وـه َنوؤواـنـبــلا
ناك برلا ِلَبِق ْنِم .ةيوازلل
    .انِنُيعأا  ٌبيجع وهو كلذ

لمأات ـــــــــــــــــــ
انملع دقو .ةب هللا

نإا اـنـنأا نوـضسيدقــلا ءاــبآلا
انتاـيـح  هـلـلا اـنـضسمـتـلا
نإا .ةـبا ضسمـتـلـن نوـكـن
هـلـلا نأاـب اـّنـَمآاو اــنــمــِلــع
ناــكــم لـــك  ٌرـــضضاـــح
هب نيدحـتـُم اـنـكو ناـمزو

 لعُيضسف انبولقفيك انم
فرعن ل اننأل .انَبيرق بحن
.انبيرق وأا برلا بحن فيك
ُحاورألا لـخدتـت اـم ًاثـكو
ةيـهـلإلا ةـباـب ةرـيرـضشلا
هـلـلا نـم اـنــل ةــحوــنــما

انلضضُت ام ًاثك اهنإا ىتحو
برد نــع اــناــيإا ةدعـــبـــُم
.ةقداضصلاو ةيقيقا ةبا

ًةئيـلـم مـهـتاءاحيإانوكتف
اعلا اذه رهاظ اةيدضس
،ةوهضشلاو ةعتا :ةيفطاعلاو
.ةتحب ةيدوبع امهو

،مهدحأا عقي ام ًاثك
بحب ،ًازوجع مأا ناك ًاباضش
عقيو .ام ٍءيضش وأا ضصخضش
ّبح  ضساــــنــــلا ضضعــــب
نوــلــمــتــحـــي لو بهذـــلا
نــع وأا هــنـــع داـــعـــتـــبلا
وأا مـهــلزــنــم وأا مــهــتورــث

نوـحـبـضصيو ،مـهـتاـكـلـت
مهنم تعزُن نإاف .اهل ًاديبع
نوــباــضصـــُي روـــمألا هذـــه
بذ ام كأا امو .ضسأايلاب
ءلؤوــه لــثــم ّرـــضشلا ىوـــق
ةـــفاـــح إا ضصاـــخــــضشألا
.يتاذلا مدتلا

؟ةبا يه هذه له
رضشلا ُحاورأا لخدتت ام ًاثك

 ايـتـلا ةـيـهــلإلا ةــب

نم هل هللا هلضسري امو هلضسري نم ّلك
اذكه .لضضفأا ةايحلا هل نوكت نأا لجأا
هـلـلا ةـمـلـك لـتـقـيو ناـضسنإلا دلـجـي
ةلمعلا لعف امك هعم هللا تاناضسحإاو
ّبر نم مهيلإا نـيـلـضسرـمـلا ديـبـعـلاـب
لـضضفألا وـحـن هـيـعــضس يــف .تيــبــلا

لضضفأا وه ام ناضسنإلا رضسخي ،ًاّيويند
ضص اـمدنـع .هــلــلا ندل نــم برـلا بلـُ
رخآاٍ ملاع نم  هوبلاضص نكي مل عوضسي
نـم نـيذـلا ةـلـمـعـلا نـم اوـناــك لــب
اذه يف ًادايضسأا اونوكي نأا ضضرتفملا
مل> :ضسطيبل برلا لاق كلذل ملاعلا
نم كل َطعي مل ول ٌناطلضس كل نكي
نم برلا بلُضص .(11 :91وي) <قوف
ملاعلا اياـطـخ ًاـعـفار ناـضسنإلا لـجأا

اّمم ناضسنإلا ضصّلخيل بيلضصلا ىلع
وه هللا نع انُدعـُب .هـضسفـنـل هـبـلـتـجا
نأا ّرضشلل حمضسي يذلا وهو ةلضضلا
هنانحب هللا نكل ملاعلا يف لغلغتي
نم هضسفن لذبي ناضسنإلا ىلع هفطعو
.هقلخ يذلا ناضسنإلا لجأا

رّمذتلا فداضصن ملاعلا اذه يف
ىلع ًابتع عمضسن ام ًابلاغو قلقلاو
وأا ةـّيداـضصتـقإا ٍعاـضضوأا ببـضسب هـلــلا
ول .ةّيرحلا ببضسب هّلك اذه .ةّيعامتجإا
هللا نم ةقلطملا ةّيرحلا هذه َطعُن مل
ل دبعلا .رّمذتن نأا انناكمإاب ناك امل
نأا وأا هدـّيـضس ضشقاـنـي نأا عـيــطــتــضسي
ام يّدؤوـي نأا ٌرـبـجـم وـه لـب رـّمذـتـي
نأا هـل ّيـحــيــضسمــلا .هــيــلــع ضضرــُف
اـم لـعـفـي نأاو ديرـي اـمـك فّرـضصتـي
يـتـلا ةـّيرـحـلا هـضساـضسأا اذــهو ءاــضشي
ل ناضسنإلا أاطخأا امهم .هل تيطعأا
ةّبحملا .ةّبحم هللا ّنأل هللا هاضسني
مّدقي ،ٍءيضشب مَزلملا ريغ ،هللا لعجت

هنبا ةحار ىلع ىّتح ناضسنإلا ةّيرح
ىقبي يـك هـنـبا بلـضصـُي نأا حـمـضسيـف
لثملا ىلإا ةدوـعـلاـب .ًادـّيـضس ناـضسنإلا
ضسأايي مل نبإلا بلضص دعب ،يليجنإلا
نـيذـلا ضصاـخـضشألا نــم تيــبــلا ّبر
هتعاطتضساب نكي ملأا .همرك مهمّلضس
ىلإا ةيناثلا ةّرملا يف همرك مّلضسي نأا

وه ةّرمـلا هذـه بلـضصـُي ل يـك ٍديـبـع

نأا هدارأاو مـلاـعـلا قـلـخ يذـلا هـلــلا
نم .ناقتإا ريخ ًانقتم ،ًانضسح نوكي
يف حّفلا اذه هب ماق ام مهفن انه
.ًاجرب ىنبو ًةرضصعم رفح ذإا لثملا
دارأاو همركب ًاديج ّمتهإا انه حّفلا
لخ نم هتّيرارمتضسإا هل نّمؤوي نأا
نم جربلا ربع هتيامحو هـتـّيـجاـتـنإا

رمضضي نـّمـمو ءادعألا تاـمـجـه ّلـك
ىلع .مركلا همّلضسيضس نمل وأا هل ّرضشلا

يذلا ملاعـلا هـلـلا قـلـخ لـكـضشلا اذـه
يف ًادّيضس ناضسنإلا طّلضسو هيف ضشيعن
ىلإا همرك تيبلا ّبر مّلضس .ملاعلا اذه
ّنأا ًاملاـع ٍضساـنأا ىـلإا هـمـّلـضس .ٍةـلـمـع
مركلاـب ماـمـتـهإلا مـهـتـعاـطـتـضساـب
ٍمضسب هـيـف ضشيـعـلاو هـب ةـياـنـعـلاو
ىلإا لب ٍديبع ىلإا همّلضسي مل .ةّيجاتنإاو
نوـمـتـهـي فـيـك نوـفرـعــي ٍةــلــمــع
رارـحأا ٍضصاـخـضشأا ىــلإا ،ةــمرــكــلاــب
ديزيل .مركلا اذهب اومتهي نأا مهنكمي
ةلمعلا ءلؤوه ةطلضس نم تيبلا ّبر
نوكتل رفاضس ،مهب هتقث مهل دّكؤويو

مركلا اذهب ةيانعلل ةقلطم مهتّيرح
ٍضصخضشب ضضرتفُي امك هب فّرضصتلاو

يـف مـهـكرـتـي مـل .فّرـضصتـي نأا رــح
ام ّلك مهل نّمأا لب مهلمهي وأا ٍقيضض
نم ةلـمـعـلا هـجاـتـحـي نأا ضضرـتـفـُي
.ةيامحو ٍلكأام

.ملاعلا ىلإا ناضسنإلا يتأاي اذكه
يف .ةقلطم ةيرحب عتمتي ًاّرح دلوي
هّنأل ًادبع ناضسنإلا ضسيل ةّيحيضسملا

.اهّلك ةقيلخلا ىلع طّلُضسو ًادّيضس قلُخ
ناضسنإلا لعجت يتلا يـه ةـئـيـطـخـلا

تاـجاــيــتــحإلاو تاّذــلــمــلــل ًادبــع
ةينقلا ّبحو ناضسنإلا عضشج .ةّيويندلا

ةطلضسلاو لاملل ًادبع هلعجي ام وه
ناــضسنإلا ّلــضضي نــيــح .ةداــيــضسلاو
ًاثحب هوتيو ٌدّيضس هّنأا ىضسني قيرطلا

هلعجي هنيع عضشجلا اذه .ةطلضسلا نع
هيطعت يتلا ةرضصعملا قيرط ّلضضي
ٍماعط نع ًاثحب هوتيف يمويلا هءاذغ
قوف نم هل يذلا ماعطلا ريغ يضضرأا

يتلا يه ةلضضلا هذه .هللا ندل نم
لهاجتيف هللا ةملك نع دعتبي هلعجت



قطنملا يف ؟هِتـَلَعـَف لـَبـِق نم هتاذ
ًةـيـناـث رـطاـخـي ّلأا بجــي يرــضشبــلا
هللا ّنكل .ةلمعلاب هتقث دقف امدعب
هئانبأا ةّيرح ىلع ظفاح كلذل ،ةّبحم
اونوكيل ٍةلمع ىلإا ًادّدجم همرك مّلضسو
هل نوعـضضخـي ٍديـبـع ىـلإا ل ،ًاداـيـضسأا

.ءانع نود
ُهَجوَت كلذل ناضسنإلا ريخ ديري هللا

رعضشي نأا ناضسنإلا ىلع .ةقيلخلا ىلع
رظنيو ةّيمويلا هتايح يف هللا ديب
ةاـيـحـلا هـل نــّمؤوــي يذــلا هرــيــبدت
ًادايضسأا نوكنل ًةّيرح اناطعأا .ةميركلا

ةـّيرـحـلا هذـه رـضسخـن ّلأا اــنــيــلــعو
موـمـهـلـل ًاديـبـع اـنـضسفـنأا نـيـلـعاـج
وه ناضسنإلا ناكم .ةّيويندلا زونكلاو
ىّطختن نأا انيلع اذل ضسودرفلا يف
ةلاحلا ىلإا غلبنل ةّيضضرألا باعضصلا
لـبـق اـنـل تناـك يـتـلا ةـّيـضسودرـفـلا
نإا ،اــهدحو هــلــلا ُمــَعــِن .طوــقــضسلا
نكيلف .قوف ىلإا انعفرت ،اهانكردأا
،كرابمو رّيخ وه ام وحن ضشطع انل

ٍةـّيوـيـند ٍروـمأا وـحــن ٍناــف ٌعــضشج ل
.ةلئاز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةئششنتلا ةشسردم
ةيتوهلا ــــــــــــــــــــــــ

ضستراوك ضسيدقلا ةضسردم نلعت
يفةيتوــهلاةئضشـــنتلل لوـــضسرلا
ليـجـضستـلا ءدب نـع تورـيـبةيضشربأا
يذلا ،7102/8102 يضساردلا ماعلل
ةضسداضسلا دنع بورغلا ةضصب حتتفُي
82 ضسيـمـخـلا ءاـضسم نـم فـضصنــلاو
ءاضسم ضسوردلا أادبتو ،7102 لوليأا
معتضسإل .لوألا نيرضشت2 نينثإلا

ىـلـع لاـضصتلا ءاـمـضسألا لـيـجــضستو
ةضسينـك يـف429302/10 مـقرـلا
 .ضسويرتميد ضسيدقلا

تاونضس ثث ىلع ةضساردلا دتمت
ناـتداـم ىـطــعــتو ،(لوــضصف9)

كلذ .اـنـيـف هــلــلا اــهــعرز
يـتـلا) ةـبا نـم عوـنــلا
(ةريرضشلا ُحاورألا اهتهّوضش
امأا .زييمتلا نم ةيلاخ يه

ف هللا ةب اهل دودح...
ةـبا نإا لوـضسرـلا لوـقــي
هلـلا .(01 :31 ور) ٌلاـمـك
.ةئيطخ هيـف ضسيـلو ٌلـماـك
ةبا حـبـضصت ح اذـكـه
 انـيـف ةرـهاـظ ةـيـهـلإلا
ّعضشن اننإاف ةمعنلا لامتكا
ىلع طقف ضسيل ةبا هذهب
ءاحنأا لك  لب ضضرألا
انيف ًاذإا هللا .ًاضضيأا نوكلا

.ناكم لك  ٌرضضاح وهو
يـتـلا هـلـلا ُةـب نوـكـتـف

لك نضضت يتلا يه ءيضش
ل كاذـنـيـح .اـنـيـف رـهـظــت
:ضساـنـلا ب زــي دوــعــن

لكو نواـضص عـيـماـف تــعــنو اــنوـــخأا ٍناـــضسنإا
رضشبلا لك نم أاوضسأا انضسفنأا

.قول وه ام لك ديبعو
 ا نم عونلا اذهةب

نوـكـتو عـضضاوــتــن نــحــن
.عاضضتاو مضس  انضسفن
ةايا لامك وه عاضضتلا
ُلاـمـك ضسيـل .ةـيـحــيــضسا
ةماقإا  ةيحيضسا ةايا
عـــنـــضص  لو تاوــــمألا
عاضضتلا  لب بئاجعلا
اـــنـنـــت ح .ىــــضصقألا
 ضسدقـلا حورـلا ةــمــعــن
ةـيـهــلإلا ةــبا ءــتــما

لك ةمدخ  بغرن اهدنع
لـك ةدعاـضسم و ضساـنــلا
ًةـل اـنـيأار نإاـف .ضساــنــلا

بغرــن مواـــقـــت ةغـــضص
اهتدعاضس. 

يبرشصلا سسوادت خيششلا

نينثإلا يموي لضصف لك ناتيضسارد
03:6 ةـعاــضسلا نــيــب) ضسيــمــخــلاو
يئاعرلا زكرملا يف (ًءاضسم03:8و
ضسيدقـلا ةـضسيـنـك لـباـقـم ـ لـماــضشلا

 .ضسويرتميد
باتكلا لمضشت ةيضساردلا داوملا

،ةديـقـعـلا ،اـيـجروـتـيـلـلا ،ضسدقـمــلا
ةيحيضسملا قخألا ،خيراتلا ،ءابآلا

.ةيحورلا ةايحلا لوضصأاو

ىقيشسوا ةشسردم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضسونامور ضسيدقلا ةضسردم نلعت

 ةـيـضسنـكـلا ىـقـيـضسوـمـلــل مــّنرا
ماعلل ليـجـضستـلا ءدب نـع ةـيـضشرـبألا
معتضسإل .8102-7102 يضساردلا

لاضصتإلا ءاجرلا ءامضسألا ليجــضستو
نأا ىلع ،429302/10 مقرلا ىلع
03و 41ب بلاطلا رمع حواـي
توضص ضصـحفل بطلا عضضخي .ةنضس
يتلا ةيـحاتتفإلا بورغلا ةضص دعب
نم فضصنلاو ةـضسداضسلا دنـــع ماقُت
7102 لوليأا82 ضسيما ءاضسم
.ضسويد ضسيدقلا ةضسينك

عـبرأا ىدم ىـلـع ةــضساردلا ّدت
ةنـضسلا  بلاـطـلا مـلـعـتـي .تاوـنـضس
تاــمـــعـــلا ةءارـــق دعاوـــق وألا
و لـيـتالا ضضعـبو ةـّيـقـيــضسوا
لوضصأا ةثـلاـثـلاو ةـيـناـثـلا تـنـضسلا
ةعبارلا ةنضسلا و ةينامثلا ناألا
ةيناـمـثـلا نالاىلعتاقيبطت
ةـيـناـنوـيـلاـب لـيـتلا إا ةـفاــضضإا

ىـقـيـضسوا خـيراـتو نوـكـيـبـيـتـلاو
لّهؤوي ةضساردلا ةياهـن  .ةـيـضسنـكـلا
.ةضسردا ةقوج يـف لوخدلل بلاطلا

نيذلا بطلل ًانكمم حبضصأا امك
جمانرب يف كارتضشإلا مهتضسارد اوهنأا
 .مولبدلا

ةرـششنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا

bl.gro.sotrauq.www


