
ةلاصسرلا ـــــــــــــــــ
(81-11 :6 ةيطغ)

َمظعأأ ام أورظنأ ُةوخإأ اي
مكيلإأ اهُتبتك يتلأ ِتاباتكلأ
نوديري َنيذلأ لك نإأ *يديب
ِدسسأ ِبسسحــب أوــسضرـــُي نأأ
امّنإأو أونتَتخت نأأ مكنومزلُي
ِلجأأ نم أودهطسضُي َّئل كلذ

َنيذلأ نأ *حيسسأ ِبيلسص
سسفـنأأ مـه نوـنـِتـتـخـي  مـهـُ
امّنإأ لب َسسومانلأ نوظفحي
أوــنــِتـــَتـــخـــت نأأ نوديرـــي
امأأ *مكداسسجأاب أورخـتـفـيـل
ّإأ َرِخَتفأأ نأأ  ىسشاحف انأأ
حيسسأ َعوسسي انّبر ِبيلسصب
 ُمـَلاـعـلأ َبـِلـُسص ِهـب يذـلأ

 ُهنأ* اعلل ُتبلُسص انأأو
ُناتِأ سسيل َعوسسي حيسسأ
ُةَقيلأ لب ُفَلقلأ و ٍءيسشب
نــــيذـــــلأ لـــــكو *ةديدأ
ِنوناقلأ أذه ِبسسحب َنوكُلسسي
ىلعو ٌةمحرو ٌمسس مهيلعف
ْبلجـي ـف *هـلـلأ َلـيـئأرـسسإأ

ُدعب اميف اـًباـعـتأأ ٌدحأأ يـلـع
يدسسج  ٌلــماــح يــّنإاـــف

سسيئر ناعمصس سسيدقلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يكينولاصست ةفقاصسأا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سسيئر ناـعـمـسس سسيدقـلأ ناـك
زرـبأأ نـم يـكـيــنوــلاــسست ةــفــقاــسسأأ
ةيسسكذوثرأأ ةسسينكلأيفتايسصخسشلأ

دهع نم ةرخأاتمـلأ ةـلـحرـمـلأ لـخ
نم اًملَع ناـكو ةـيـطـنزـيـبـلأ ةـلودلأ
يف أومهسسأأ نيذلأ نييتوهلأ معأأ
ةداـبـعـلأ بيـترـت
ديدجتو ةـيـهـلإأ
.اهسسسسأأ

نـيـب اـم دلو
1831 ْيـــَماــــع
يف7831و
.ةينيــطنــطسســقلأ

يف اـًبـهأر سشاـع
ةنيدمـلأ يـف رـيد
اـهـيـف دلو يـتــلأ
ىـــلإأ يـــقُر ّمــــث
هـمـسسأ طـبــترأ .ةــيــفــقــسسأأ ةــجرد
يـف سسوـلوـبوـثـناـسسكأ نــيوــخأاــب
يف اهاسسّسسأأ يتلأ ةريهسشلأ ةنبهرلأ
اهيلإأ بسستنأ يتلأو ةيـنـيـطـنـطـسسقـلأ
 .ناعمسس سسيدقلأ

ةّيملعلأ هتيبرتو هتفاقث تزكرت
عّتمت .ةيسسنكلأ نوؤوسشو توهلأ ىلع
تاـباـتـكـلأ يـف ةـّقوـفـتـم ةـفرـعـمــب
ةقّلعتمـلأ كلـت ةـسصاـخو ةـيـتوـهـلأ
مايأأ لخ سشاع .ةيسسنكلأ ةدابعلاب

ةـسسيــنــكــلأ ىــلــع ءأوــسس ،ةــبــعــسص
ةيروطأربمإأ ىلع مأأ ،ةيسسكذوثرأأ
نيب ةّدحلأ تناك نيح ،ةـيـطـنزـيـبـلأ
امور ةسسينكو ةيسسكذوثرأأ ةسسينكلأ

 .اهجوأأ يف
ةمسصاعلأ ىلع ةفقاسسأأ سسيئر بخُتنأ

يكـيـنوـلاـسسيـت مورـلأ ةـلودل ةـيـناـثـلأ
يــف هـــتـــماـــيـــسس مـــسسأرـــم ترـــجو
هتيسشربأأ  ىلإأ لقتنأ ّمث ،ةينيطنطسسقلأ

ببسسب رخأات يذلأ بيسصنتلأ لجأأ نم
.بورحو تابأرطسضأ فورظ

زربأأ نم قيمعـلأ عـسضأوـتـلأ ناـك
هــتاــيــح راــمــث نــم كلذو هــلاــسصخ

ةينغلأ ةيحورلأ
هــــقاـــسصــتــلأو
لـــــــــماــــكــلأ
 .حيسسملاب

نـمز دهـسش
هتـــــّيــفـــقــــسسأأ
يكيـنوـــلاسســتل
دهــع ةــياـــهـــن
يف نييطنزيبلأ
تناك .ةنـيدمـلأ
لخ ةـنـيدمـلأ

ةرـطـيـسس تحـت هـتـياـعر ةرـتـف فـسصن
هداقر دعبو ،(3241) ةيقدنبلأ سشويج
تأأدـــب (9241 لوـلـيأأ) رـهــسشأأ ةــّتــسسب
ةليوطلأ ينامثـعـلأ لـتـحأ ةـلـحرـم
(92/3/0341- 62/01/2191).

ةـفـقاـسسأأ سسيـئرـك هـتاـطاـسشن
نمو ةيمهأأ ةياغب تناك يكينولاسست
 :ثثب هتاماهسسإأ بيوبت نكمملأ

هميلعت بناج ىـلإأ .هـمـيـلـعـت :ًّوأأ
كرت ،يسسكذوثرأأ ناميإأ نع يهفسشلأ
،ةيئاعرلأ لئاسسرلأ نم ديدعلأ سسيدقلأ
سصاخسشأ اهنم ليلق ريغ هّجو يتلأ
.هتيسشربأأ قاطن جراخ نوسشيعي

.نينوزحملأو ءأرقفلاب هؤوانتعأ :اًيناث

7102 /73 ددعلا
لوليأا01 دحألا

بيلصصلا عفر لبق دحألا

 ةروذونيم تاديهصشلا راكذت
ةروذوفمينو ةروذويمو

 سسماا نحللا
ثلاثلا رـَحـَصسلا ليإا



.نيسسيدقلأ
بوتكملأ جاـتـنـلأ اـنـسصحـف أذإأ

دئاقعلأ نع ةماع ةحمل ىرن سسيدقلل
امك .ةسسينكلأ تاسسراممو سسوقطلأو
باطخلأ نم اًيـلاـع ىوـتـسسم ظـحـلـن
ةدوجـلأ ىـلـع لدي ،هـيدل يـتوـهـلأ
رــسصانعلأ هذه لك .هـلـمـعـل ةديرـفـلأ

،ةـقـــخ ةـيـسصخـسش فــسشكــت اــًعــم
،ةياغلل ةعـسضأوـتـم ،سسحـلأ ةـفـهرـم
سضيأأ نــكــلو ءاـبآأ نـم اـًبـلـسص اــًبأأ اــً
ىلع أًرهاسس اًمأدقم اًيعأرو ةسسينكلأ

.هعيطق
يسسكذوثرأأ يدئاقعلأ ميلـعـتـلأ

امه ةسسينكلل ةيجروتيللأ ديلاـقـتـلأو
موقي ناتللأ ناتسسيئرـلأ ناـتزـيـكرـلأ

يف امهدجن .يـبدأأ هـثرإأ اـمـهـيـلـع
قاطنلأ عسسأوـلأ يـجروـتـيـلـلأ هـلـمـع
.هتسسأرد نم ربكأأ ءزجلأ لكسش يذلأ

هــجاــتــنــل زرـــبأأ فدهـــلأ ناـــكو
يف حيحـسصلأ كوـلـسسلأ يـجروـتـيـلـلأ
سسوريلكإأ لبق نم ةـيـهـلإأ مَدـِخـلأ

روـسضح ةـناـمـسض لـجأأ نـم بعـسشلأو
لعافتلأو ةدابعلأ يف نـيـيـناـمـلـعـلأ

هـلاـمـعأأ .مـهـبوـلـق لـك نـم اــهــعــم
ةيهلإأ مَدِخلل حورسش يه ةيسساسسأأ
نم دوهجلأ هذه لذب دقو .ةفلتخملأ
ةيجروتيل تأريـسسفـت فـيـنـسصت لـجأأ

.ةلماك
مَدِخلل اًحراسش هلامعأأ يف هدجن

،ةدابعلأ نينأوقل اًعّرـسشمو ،ةـيـهـلإأ
،تأوـلـسصلأو نـيـسشاـفأــل اــًفــلؤوــمو
زربأأ نم هلعل .حـيـباـسستـلـل اـًمـظاـنو
ةيسسكذوثرأأ ةيجروتيلل نيرـسسفـمـلأ
اـمأأ .ةـيـطـنزـيـبـلأ مورـلأ ةـلود نـمز
ةياعر يف هتريسسمو ةفيرسشلأ هتريسس
أراح اًعيفسش هنم نعجتف ةسسينكلأ

ربنـم ماـمأأ دودرـم رـيـغ اـًيـماـحـمو
.هلإأ حيسسملأ

هدجمو بيلصصلا ةوق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لفتحت لوليأأ نم رسشع عبأرلأ يف

بيلسصلأ عـفرـب ةـسسدقـمـلأ ةـسسيـنـكـلأ

ُةمعن *عوسسي برلأ ِتامسس
عـم ِحـيـسسأ َعوـسسي اـنــبر
.مآأ .ةوخإأ اهيأأ مكِحور

ليإلا ــــــــــــــــ
(71-31 :3 وي)

ٌدحأأ دعسصي  برلأ لاق
لزـن يذـلأ إأ ِءاـمــسسلأ إأ

يذلأ رسشبلأ نبأ ِءامسسلأ نم
عفر امكو *ِءامسسلأ  وه
ةـيلأ  َةــّيأ ىــسسوــم
ُنبأ َعَفرُي نأأ يغبني أذكه
لك َكلـهـي  يـكـل *رـسشبـلأ

ُهل َنوكت لب ِهب ُنمؤوي نم
أذكه ُهنأ *ةيدبأأ ُةايأ
َلذب ىتح َاعلأ ُهللأ بحَأأ
َكِلهي  يكل َديحولأ ُهَنبأ

َنوكت لب ِهب ُنمؤوي نم لك
 ُهنإاف *ةيدبأأ ةايأ ُهل
إأ َديحولأ ُهَنبأ ُهللأ ِلِسسري
لـب َاـعـلأ َنـيديـل اـعــلأ
.اعلأ ِهب َسصلخيل

لمأات ـــــــــــــ
<بحأأ أذكه هنأ هللأ

هـنـبأ لذـب ىــتــح اــعــلأ
.<ديحولأ

دأ هل انبر ناك أذإأ
هـب ناإأ ىـلـع اـنـثـحــي
لــمــعــلأ إأ ةــعراــسسأو
اـنـل حـسضوـيو هاـياــسصوــب

ةميق ةّيريخلأ سسيدقلأ لامعأ تناك
ىدملأ ىـلـع عـسسأو رـيـثأاـتو  ةرـيـبـك
طاطحنأ نمز يف ةسصاخ يسسنكلأ
.ةيخيراتلأ ةريحلأو يراسضحلأ

ةايحلأ ةسضهنب همامتـهأ :اـًثـلاـث
ميظنتلأو بيترتـلاـبو ةـيـجروـتـيـلـلأ
همامتهأ رهظي .هتيسشربأأ يف نيقئلأ
 ،هلامعأأ رئاسس يف أذه يجروتيللأ
مدـِخـلاـب ىـنـعـُت يـتـلأ كلـت اــمــيــسس
.ةيجروتيللأ

ءاملع نم اًـملاع سسيدقلأ ناكو
اــًجرــبو ةــيــسسكذوــثرأأ ةديــقــعــلأ
 .هميلعت يف عزعزتي  ناميإل

لوليأأ فسصتـنـم يـف برـلاـب دقر
ايمـسسر هـتـسسأدق تنـلـعُأأ دقو .9241
لفتـحـُيو ،1891 ناـسسيـن41 يــف
.لوليأأ51 يف هديعب

تافلؤوملأ نم أًددع ناعمسس نّوَد
نم ًةرفو كرتو ،ةيسسقطلأو ةيتوهلأ
،ظـعأوـمــلأو ،ةرــيــسصقــلأ لاــمــعأأ

.ةيوعرلأ لـئاـسسرـلأ نـم ةـعوـمـجـمو
نـم ديدعـلأ بتـك ،كلذ ىـلإأ ةــفاــسضإأ
.تونـهـكـلأ نـع اـًباـطـخو لـيـتأرـتـلأ

نأونعب باـتـك هـلاـمـعأأ رـبـكأأ ناـكو
لّوطم مسسقب أأدبي <حيسسملأ نع رأوح>
لماعتي مث ،ةقطأرهلأ سضحد لوانتي
.ةسسينكلل ةيجروتيللأ مدخلأ لك عم

ناعمسس سسيدقلأ تافـلؤوـم تيـقـل
يملاع ىوتسسم ىلع اًفأرتعأو ًوبق
اهيلع ًءانث دجن اننأأ ثيح أًدج عسسأو
ثيح نم هتافو دعبةرّكبمةلحرمذنم
.سسيدق لجر لَبِق نم تبتُك اهنأأ

ديلقتلل ابحم ناعمسس سسيدقلأ ناك
زـياـمـت دقو .يـئاــبآأ مــيــلــعــتــلأو
ةـسصـحـمـمـلأ ةـيدقـنـلأ هـتـبراــقــمــب
ةفاثـكـب دهـسشتـسسي وـهو .سصوـسصنـلـل
،هلامعأأ يف نيسسيدقلأ ءابآأ ميلعتب
سصتـخــمــلأ راــطإأ نــمــسض نــكــلو
ةـسسيـنـكـلـل ةـيـسسقـطـلأ ةـسسراـمـمـلاـب
سضيأأ ناـك .ةـيـسسكذوــثرأأ اـًعـبـسشم اـً
ريسسفـت ىـلإأ ىـعـسس ذإأ ةـّيرـحـلأ حورـب
ءاــبآأ نــم ةــمــلــسسمــلأ جذاــمــنــلأ



هسسفن لذبو انل هتب مظع
خ لجأنم هلاسسرإأو انسص
انل برسضيو ،انتاي بآأ
ةياب هِتأذ ىـلـع لاـثـمأأ
سضحيو ةـّيـسساـحـنـلأ ىلع ان
هـلاـمـعأأ روــن  كوــلــسسلأ
نـع داـعـتـبأو ةـلـسضاـفــلأ

ٍرذع يأاف .كلاهـلأ ةـمـلـظ
اندجو أذإأ ُهدنع انل نوكي
ـــكراــتو ـــلــفاـغـــتــم
 داـهـتـجأو ماـمـتــهأ

اعت وـه اـمأأو .اـنـسصـخ
ِهدوجب قيلي ام لك لعف دقف
ىلع هنن ةكو مـيـمـعـلأ

أوأأر أذإأ ءابطأأ نأ .انسسنج
حورأ تاــــــحأرــــــج
مـــهأرـــــأ اــهـــل أورـــبدو
امك ةيودأأو ةدــــمـــسضأأو
مهسسفنأأ نع أوعفر دقف بجي
قــــياــــسضت أذإأو .ةـــــمأ
مــهـــتأوأدم نـــم ىـــحرأ

ةــيودأأ نــم أورـــجـــسضتو
يـــقــــنــــت يــــتــــلأ ةداأ

ةـيـلوؤوـسساـف مـهـتاـحأرـج
كلـت تنـفـعــت نإأ مــهــيــلــع
تراسصو تنتنأأو تاحأرأ
.اهلك ءاسضعأأ داسسفل ًاببسس
ءاـبــطأأ نــع لوــقأأ كلذــك
أولعف ىتم مهنأ يحورلأ

ةءأرق نم مهـيـلـع بجـي اـم
ظعأوأو ميـلاعتلأو بتكـلأ

سسفـنأأ ةأوأد أوــمــتــهأو
نم أوسصلخت دقف يغبني امك

هتلاسسر يف سسلوب لوسسرلأ رهاجي
:ًئاـق سسوـثـنروـك لـهأأ ىـلإأ ىـلوأأ
حـيـسسمـلاـب زرـكـن نـحـن اـنــنــكــلو>
نيينانويللو ًةرثع دوهيلـل ًاـبوـلـسصم
مدختسسأ دقل .(32 :1وك1) <ًةلاهج

ٍةـلآاـك سسيـل بيـلـسصلأ نوـيـناـمورــلأ
عوسسي برلأ ىلع مأدعإأو بيذعتلل
ذإأ راعلأو يزخلل ٍزمرك امنإأ ،بسسحف
.بلسصلاب نومدعُي نومرـجـمـلأ ناـك
هنأ ٌةرثع وهف ،دوهيلل ةبسسنلاب امأأ
ٍناسسنإأ ىلع ناك أذإأو> ،ةنعللأ ُزمر

ُهتقلعو لِتُقف تومـلأ اـهـقـح ٌةـيـطـخ
ىلع هـتـثـج ْتبـَت ـف ،ٍةـبـسشخ ىـلـع
نأ مويلأ كلذ يف هنفدت لب ةبسشخلأ
سسجنت ف ،هللأ نم ٌنوعلم قلعملأ
كهـلإأ برـلأ كيــطــعــي يــتــلأ كسضرأأ
.(32 -22 :12 ثت) <ًابيسصن

حيسسملأ> :سسلوب لوسسرلأ لوقي
راسص ذإأ سسومانلأ ةنعل نم انأدتفأ
ّلك ٌنوعلم بوتكم هنأ انلجأ ًةنعل
.(31 :3لغ) <ةبسشخ ىلع قلُع نم
حيسسملأ هدباك يذلأ توملأ وه أذه
بيلسصلأ لمتحأ> ،اناياطخ لجأأ نم
نيمي نع سسلجف ،يزخلاب ًانيهتسسم
نم مغرلاب .(2 :21بع) <هللأ سشرع
وـمـسس حـيـسسمـلأ اــنــل رــهــظأأ ،هــمآأ
،توملأ ىتح عاطأأ> امدنع عاسضتإأ

ناك كلذل (8 :2يف) <بيلسصلأ توم
لوقي .دوهيلل <ةرثعلأ رجح> بيلسصلأ
:يـسسوـثآأ سسوـمـيدوـقــيــن سسيدقــلأ
مـهـنأ دوـهـيـلـل ةرـثـع بوـلـسصمــلأ>
عـم لـكأاـي هـلـلأ نأأ فـيـك نوـلوــقــي
عـم بلـسصـُيو ةأاـطـخـلأو نـيراـسشعــلأ
،نوـيـناـنوــيــلأ كلذــك ؟سصوــسصلــلأ
اننكلو> ةلاهج بيـلـسصلأ نورـبـتـعـي
دوهيلل ًابولسصم حيسسملاب زركن نحن
:1وك1) <ًةلاهج نيينانويللو ًةرثع
ناـمـيإاـبو ّرــسسلاــب نوأأزــهــي ،(32
نأأ قطنملأ لَبقَي  :نيلئاق بيلسصلاب
ناميأ مهفي  نم أذه .هللأ بلسصُي
ريغوفوسصوملأريغ ناميأ ةطاسسبب
.<لقعلابكَردملأ

وه حيسسملأ بيلسص حبسصأأ امك
ناميإأو سسوـماـنـلأ نـيـب لـسصاـفـلأ

دعب ،ملاعلأ ّلك يف ييحملأ ميركلأ
ةنسس ةنيه ةـطوـبـغـمـلأ هـتدجو نأأ

يـف ًاـّيـفـخـَم مـيـلـسشروأأ يــف523
سسويراكم كريرطبلأ هعفرف ،سضرأأ
ًايـلاـع رـبـنـمـلأ ىـلـع يـمـيـلـسشروأأ
.نينمؤوملأ عيمج هنم كرابتيل

بيذعتلأ ةأدأأ بيلسصلأ ناك دقل
،نيينامورلأ دنع مأدعإأو باقعلأو
نم تومي ىتح سصخسشلأ هيلع قلعي
بلـسصلأ  ناــك .داــهــجإأو عوــجــلأ

سضعب نع ًاباقع ديبعلأ ىلع ًأرسصتقم
لـهأأ نـم رأوـثـلأ ىـلــعو ،مــئأرــجــلأ
مأدعإأ أذه ذفنُي نكي ملو تايولأ

أأرقن كلذل .ينامورلأ نطأوملأ ىلع
ًاـنـطأوـم هـنوـك لوـسسرــلأ سسلوــب نأأ
امنيـب هـسسأأر عـطـقـب مدعُأأ ًاـيـناـمور
مت ينامورـلأ رـيـغ سسرـطـب لوـسسرـلأ
ةداعلأ تناـك دقـل .بلـسصلاـب هـمأدعإأ

،مكحلأ رأدسصإأ دعب نيينامورلأ دنع
،ًاـيراـع هـيـلـع موـكـحـمـلأ دلـجـُي نأأ
ةيلاعف نم ديزيل ،دلجلأ نم ٍطوسسب
هبيلسص لمح ىلع ربجُي مث ،بيذعتلأ
مأدعإأ هيف ذفنيسس يذلأ عقوملأ ىلإأ

دعب .ةنيدملأ جراخ نوكي نأأ ىلع
سسأرــحــلأ ىرــي اـــمدنـــع ،بلـــسصلأ
ام لمحت دق موكحملأ ّنأأ نامورلأ
هيقاسس نورسسكي ،تابأذعلأ نم يفكي

ةبسشخلأ ىلع هيمدقب زكتري  ىتح
هلك مسسجلأ ٍذئدنع حبسصيف ؛ىلفسسلأ

اهدنع رذعتيف نيعأرذلأ ىلع ًاقّلعم
هيلع موكحمـلأ قـنـتـخـيـف سسـفـنـتـلأ

نـيـسصلـلأ عـم لـسصح اـمـك توــمــيو
.عوسسي برلأ عم ابلُسص نيذللأ

ىلع ًاقّلعم عوسسي برلأ تام أذكه
هاقاسس رسسكُت نأأ نود نم ،بيلسصلأ
هيلع ًاموكحم ،ٍةبرحب هبنج نعُط لب
عم .دوهيلأو نيـيـناـمورـلأ لـبـق نـم
بيلسصلأ دعي مل ،حيسسملأ عوسسي بلسص
دجملل ًانأونعو ًأرخف حبسصأأ لب ًأراع
نم نييحـيـسسمـلـل مـث ًوأأ حـيـسسمـلـل
نأأ يل اسشاحف يتهج نم امأأو> :هدعب
عوـسسي اـنــبر بيــلــسصب إأ رــخــتــفأأ
ىلجتت هيفو ،(41 :6 لغ) <حيسسملأ
 .(42 :1وك1) <هللأ ةمكحو هللأ ةوق>



حـبـسصأأ أذـكـه ،سسلوـب لوـسسرـلأ قـفو
نمؤوملأ يحيسسملأ ىلإأ ةبسسنلاب ًاسضيأأ
تأوهسشلأو دسسجلأ ملاع نيب لسصافلأ

ذإأ> :ةلـيـسضفـلأو حورـلأ مـلاـع نـيـبو
لامعأاب رربتي  ناسسنإأ نأأ ملعن
،حيسسملأ عوسسي ناميإاب لب سسومانلأ
حيـسسمـلأ عوـسسيـب ًاـسضيأأ نـحـن اـنـمآأ
لامعأاب  عوـسسي ناـمـيإاـب ررـبـتـنـل
سسوماـنـلاـب تم يـنأ ... سسوـماـنـلأ
ُهايحأأ امف ... هلل اـيـحأ سسوـماـنـلـل
يـف هاـيـحأأ اـمـنإاـف دسسجـلأ يـف نآأ
ينبحأأ يذلأ هللأ نبأ ناميإأ ،ناميإأ

-61 :2لغ) <يلجأ هسسفن ملسسأأو
،ناسسنأ ريربت هدحو بيلسصلاب .(02
ةمكحو ،بيلسصلأ ىلع كوفسسملأمدلاب
هل نمـسضت يـتـلأ ةديـحوـلأ يـه هـلـلأ
نم طقف يتأاي  ريربتلأ .سصخلأ
ناـسسنإأ ناـمـيإاــب اــمــنإأ لاــمــعأأ
وه هنأ ًابوـلـسصم حـيـسسمـلأ عوـسسيـب
سص دق ،ناــسسنإأ يأأ ،هــسسفــن عـم بلـُ
نع تامو ةيدومعـمـلأ يـف حـيـسسمـلأ
يف أأرقن امك هـلـل اـيـحـيـل ةـعـيرـسشلأ
.(11-3 :6ور) ةيدومعملأ ةلاسسر

رسشبلأ بحملأ هللأ ىأأر امدنع
دري مل ناسسنإأ نأأ ،حسصلأ يلكلأو
لـخ نـم قـلاـخـلاـب فرــتــعــي نأأ
نـع لـسضلأ نـم هررـح ،ةـقـيـلـخــلأ

.هـسصـلـخو بيـلـسصلأ ةـلاـهـج قـيرـط
هتلاسسر يـف سسرـطـب لوـسسرـلأ لوـقـي
نإاـف ،مـتـيـعُد أذـهـل مـكـنأ> :ىـلوأأ
انل ًاكرات انلجأ ملأات ًاسضيأأ حيسسملأ

مل يذلأ .هتأوطخ أوعبتت يكل ًاثم
،ٌركم همف يف َدِجُو و ًةيطخ لعفي
،ًاسضوع متسشي نكي مل َمِتُسش ذإأ يذلأ

ملسسي ناك لب ددهي نكي مل ملأات ذإأو
وه لمـح يذـلأ ،ٍلدعـب يـسضقـي نـمـل
ىـلـع هدسسج يـف اـناـياـطـخ هــسسفــن
اياطخـلأ نـع توـمـن يـكـل ةـبـسشخـلأ

سش هتدلجب يذلأ ،رـبـلـل اـيـحـنـف ،متيفُ
نأمكنكل ٍةلاسض ٍفأرـخـك مـتـنـك مـكـ
مـكـسسوـفـن يـعأر ىـلإأ نآأ مـتـعــجر

.(52 -12 :2طب1) <اهفقسسأأو

اــــمأأ .موــــلـــلأ ةـــلـــئاـــط
مهميلاعت نوعمـسسي نـيذـلأ

مهلأوقأأ اعـم نوـمـهـفـيو
نورجسضتيو اهنولبـقـي و
إأ نوردابيو ةأوأدأ نم
نــــع مــــهأرأ عأزــــتــــنأ

مهحورق نعو مهـتاـحأرـج
دّودتو نت ٍذئنيح اهنإاف
إأ اــــهداــــسسف يرـــــسسيو
ارو ،ةمـيـلـسسلأ ءاـسضعأأ
عــطــق إأ رــمأأ جاــتــحأ
 اهيلإأ جاتأ ءاسضعأأ

نـيذـلأ اـمأأ .ةاـيأ ماــيــق
ٍةبغرب ميلاعـتـلأ نوـعـمـسسي

ةّدح نولـمـتـحـيو طاـسشنو
مـهـنإاـف ةـيـّقــنأ مــهأرأ
مهتحسص لامكـب نوـحرـفـي
.مهئاسضعأأ ةمسسو

 هنأ بابرأأ بر لوقي
ئـــطاــأ توـــم رــــسسي
عــــجري نأأ رسسُأأ لب همثإاب
.هـسسفـن اـيــحــتــل بوــتــيو
مـكـقرــط نــع أوــعــجراــف
أوتوـ و ةئيدرلأ وأأ
مكمثإاب لـيـئأرـسسإأ يـنـب اـي
أذإأ هيّجني  رابلأ رِب نإاف
كلذـك .ةـئـيـطأ إأ عـجر
همـثإاــــب ذــخأؤوـُي  مـيـثأأ
ةــئــيــطأ نــع عـــجر أذإأ

  .ًابئات

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ناسسنإأ انبلسص ةيدومعملأ يف
،ةئيطخلأ هيـلـع ةـطـلـسستـمـلأ مـيدقـلأ

عتمتي نمؤوملأ حبسصأأ أذه هبلسصبو
.اهلذرو ةئيطخلأ هاجت ٍةلماك ٍةيرحب
هللأ ةوق نم إأ دَمتسسُت  ةيرحلأ هذه
اهلك ةقيلخلل ةحونـمـمـلأ هـتـمـكـحو
اـهرودب يـتـلأ ،بيـلـسصلأ ةــطــسسأوــب
لاثم ىلع نمؤومـلأ ناـسسنإأ لـعـجـت
هعسضأوـت يـف حـيـسسمـلأ عوـسسي اـنـبر
<بيلسصلأ توم ،توملأ ىتح ًاعيطم>
نأيذلأ ركفلأ> هلخأد يف كلتمأ دق ه
.(8 -1 :2 يف) <عوسسي حيسسملأ يف

دلوألا ةقوج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rueohC> دوأأ ةــــقوج نـلـعـُت
stnafne’d> ةعباتلأ لأ بتكةيب
نع توب ةـيـسشرـبأأ  ةـيـحـيـسسأ
نيذلأ ددأ ءاسضعأأ لابقتسسأ ءدب
لجأأ نم اهيلإأ مامسضناب نوبغري
،ةيسسنكلأ ديسشاـنأأو لـيـتألأ مـّلـعـت
ب مــهراـــمـــعأأ حوأت نأأ ىـــلـــع
حاتتفأ .ةرسشع ةـعـبأرـلأو ةـنـماـثـلأ
لوليأأ82 سسيمأ بورغ ةسص دعب
يففـسصنـلأو ةـسسداـسسلأ ةـعاـسسلأ

ىرجـُي .سسويرتميد سسيدقلأ ةسسيـنـك
دعب ددأ بسستنملل توسصلأ سصحف

أأدبــت نأأ ىـــلـــع ،بورـــغـــلأ ةـــسص
نيرسشت6 ةـعـمأ موـي نـيراـمـتـلأ
زـكرأ  ةـسسماأ ةـعاــسسلأ لوأأ
راهن لك نيرامتلأ نوكتو يئاعرلأ

   .ًءاسسم6و 5ب ةعمج
بتك لاسصتأ ءاجرلأ معتسسإل
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374507/07
ةرـصشنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا

bl.gro.sotrauq.www


