
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(51-8 :3 ضسطيت)
ٌةقداسص ُضسُطيت يدلو اي

نأا ُديرأا اهايإاو ُةملكلا يه
اونمآا نيذلا متهي ىتح َررقت
ِلامعألاب ِمايقـلا  ِهـلـلاـب
ُلامعألا يه ِهذهف .ِةنسسا
اـمأا *ةـعـِفاــنــلاو ُةــَنــسسا
ُةـــيناـــيَذَهلا ُتاـــثحاــبــا

ُتاموـسصــاو ُباـــسســنألاو
ةيسسوـماــنلا ُتاــكحامــاو
ٍةعِفان ُغ اهنإاف .اهْبِنَتجاف
َدعب ِةعدِبلا ُلجرو *ٌةلِطابو
ْضضِرعأا ىرخأاو ًةرم ِراذنإلا

َكلذك وه نَم نأا ًامِلاع *ُهنع
ِةئيطا  وهو َفَسسَتعا ِدق
*هسسفن ىلع ِهسسفنـب يـسضقـي
َضسامِترأا َكيلإا ُتلسسرأا ىتمو
نأا ْرِداـبـف َضسوـكـيــخــيــت وأا
يّنأل َضسلوبوكين إا ينَيتأات
*كانه َيتسشُأا نأا ُتمزع دق
ِضسومانلا ُملعم ُضسانيز امأا

 ْدهـــَتـــجاـــف ُضسوـــلـــُبأاو
ئل َبهأاتـم اـمـهـعـيـيـسشت
ْملعتيـلو *ٌءيـسش اـمـهَزِوـعـُي

ينوكشسملا عمجملا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عباشسلا ــــــــــــــــ

اذه يف ةسسّدقملا ةسسينكلا ميقُت
عــمــجــمـــلا ءاـــبآل اًراـــكذـــت دحألا
وه عمجملا اذه .عباسسلا ّينوكسسملا
ةنيدم يف َدِقُع ّينوكسسم عمجم يناث
دهـع يـف ،(ًاـيـلاـح اـيـكرـت) ،ةـيـقـيـن
روـــــــطارــبــملا

نـيــطــنــطـــسســـق
هـــّمأاو ضسداـــسسلا
ينيريإا ةـسسيّدقـلا
.م787 ةــنــسس

عـمـجـمـلا رـسضح
اــــــــــًبأا053
ءاـــــــبآلا نـــــــم
،نيّيسسكذوـــثرألا

نــــــــــــم71و
يـــــــــــبراـــحــم
اًرـيـخأا اوـنـلـعأا نـيذــلا تاــنوــقــيألا
زربأا ناك .عمجملا مهلبقف ،مهتبوت
ةـقـطرـه عـمـجـمـلا اذـه هـهـجاو اــم
.تانوقيألا ةبراحم

تانوقيألا ميركت ةّيسضق ترّدسصت
ةّيسسنكـلا ةاـيـحـلا ةـهـجاو ةـسسّدقـمـلا

،نــماــثــلا نرــقــلا يــف ةــّيــندمــلاو
تافخلا حرـطـل ًةـحاـسس تحـبـسصأاو
،حـيـسسمـلا ضصخـسش لوـح ةــمــئاــقــلا

ةـّيـناـسسنإلا هـيـتـعـيـبـط ضصئاـسصخو
ةــيّداــمــلا هــتروــسصو ،ةــّيـــهـــلإلاو
تافخلا هذه نع تجتن .(ةنوقيألا)

يف ٌةّيلدج ٌتاثحابمو ٌةّيركسسع ٌبرح

يـلاوـح تماد ،توـسساـنـلاو توـهــلا
.اًماع نيرسشعلاو ةئملا

برحب َفِرُع يذلا عازنلا اذه أادب
نلعأا امدنع ،627 ماعلا يف تانوقيألا
يف هتبغر نع ثلاثلا نول روطاربمإلا
َبلـطو ،تاـنوـقـيأـل دوـجـسسلا لاـطــبإا
.هدسصق مامتإل ٍلاع ٍناكم ىلا اهعفر
نم اًدييأات ةّيئادعلا ةبغرلا هذه ْتَيقل
يـف اوـكـّكـسش نـيذـلا ةـفـقاـسسألا ضضعـب

دوجسسلا ةـّحـسص
يف ،ةـنوـقـيأـل

اهــــَسضـَفر نيح
يفو ،نوريثكلا

مهـــتـــمّدـــقـــم
ضسوـــناـــمرـــج
كرــــــــيرـــطـــب
،ةينيطنـــطسسقلا
فــــقوُأا يذـــــلا
بـــــــــــبــــسســــب
هـتـــــسضراــعــم

يقيقحلا ببسسلا فرعُي مل .روطاربمإل
هـّنأا حـجرـُيو ،ةـنوـقـيأـل نول ةوادعـل
ءادعأل هـترــسشاــعــم نــم اــهاــقــتــسسا
ةـّيـقرـسشلا قـطاـنـمـلا يـف تاـنوـقــيألا
هـناـيـب نول ردسصأا .ةـيروـطارـبــمإــل
،037 ماعلا يف تانوقيألا ّدسض لّوألا

،تانوـقـيألا نـم ضسئاـنـكـلا تـَيـلـخُأاـف
ضسبملا تقرحُأاو ،اهتاّيرادج تَيلُطو
نوريثك بذُعو ،اهب ةنيزملا ةيتونهكلا

دهسشتسساو ،ةنوقيألا نودّيؤوي اوناك نمم
.مهسضعب

نوريثكلا ىربنا ،تاوادعلا هذه مامأا
زيمتو ،ةديقعلا ةماقتسسا نع اوعفاديل

7102 /24 ددعلا
لوألا نيرششت51 دحألا

عباشسلا وكشسا عما ءابآا

يكاطنألا سسونايكول ديهششلا راكذت
اثلا نحللا

نماثلا رـَحـَشسلا ليإا



ثلاثلا نول روطاربمإلا ةافو دعب
مـكـحــلا ىــّلوــت ،0٤7 ماــعـــلا يـــف
لسصاو يذلا ،ضسماـخـلا نـيـطـنـطـسسق
نأا لواحف ،تانوقيألا ىلع برحلا
ٍةـّيـسسنـك ٍةدناـسسمـب هـتــلــمــح مــعدي
دقع ىـلإا رـيـخألا اذـه اـعد .ٍةـيـمـسسر
ماعلا يف ةينيطنطسسقـلا يـف ٍعـمـجـم
نكي مل اًفقسسأا833 هرسضح ،٤57
اذـه ناد .دحاو ٌكرـيرـطــب مــهــنــيــب
يذلا عمجملا>ـب يّمُسس يذلا ،عمجملا
نــَم دوــجو مدع ببــسسب) <ضسأار ــب
اهربتعاو ،ةنوـقـيألا مارـكإا ،(هـسسأارـي
ضسيّدقـلا ىـلـع مـكـحو ،نـثو ةداـبــع
دـّيؤوـي نـم ّلـكو ّيـقـسشمدلا اــنــحوــي
عسضولا ّرمتـسسا .اـهـفـلـتـُي لو روـسصلا

تمـلـتـسسا نأا ىـلإا لاـحـلا هذـه ىـلــع
ٍةّيسصوك ،ينيريإا ةروطاربمإلا مكحلا

،ضسداـسسلا نـيـطـنـطـسسق اـهـنـبا ىـلـع
تعدف ،تانوقيألا يدّيؤوم نم تناكو
٤2 نيب دقُع ينوـكـسسم ٍعـمـجـم ىـلا
ماعلا نم لّوألا نيرسشت31و لوليأا

ردسصأا عـمـجـمـلا ةـياـهـن يـف .م787
لذب دعب انّنإا> :يتآلا ديدحتلا ءابآلا

،ٍقيقدتو ٍةيانع نم عسسولا يف ام ّلك
ىلإا عفرن نأا نم عنام ل هنأا دّدحن

يـيـحـمـلا مـيرـكـلا بيـلــسصلا بناــج
ًةنوهدم ةسسّدقملا ةمّركملا تانوقيألا
ءاسسفيسسفلا نم ًةعونسصم وأا ناولألاب
نم قرف لو .ىرخأا ٍةّدام ّيأا نم وأا
وأا ،ةسسّدقملا هللا ضسئانك يف قلعت نأا
ناردجلا ىلع وأا يناوألا ىلع َمَسسرُت
لزانملا يف ،ةّيبسشخلا حاولألا ىلع وأا
تانوقيألاب ينعنو .عراوسشلا يف وأا

عوسسي انسصّلخمو انهلإاو انّبر روسص
ةـسسادقـلا ةـيـّلـكـلا هـتدلاوو حـيـسسمـلا

عيمجو نيمركملا ةكـئـمـلا روـسصو
ىلإا رتاوتملا رـظـنـلا ّنأل .نـيـسسيدقـلا

نيرظانلا يف ثعبي تانوقيألا هذه
اومسسُر نم رّكذت يـف ةـبـغرـلا اـهـيـلإا

ةـّبـحـمـلا مـهـيـف ظـقوـيو ،اــهــيــلــع
هّنأا ىـلـع .مـهـسصاـخـسشأل مارـتـحلاو

ِلامعألاب اوموقي نأا انووذ
ِتاـــــجاـحــلــل ِةــاــسصلا
اونوكي ل ىتح ةيرورسضلا

َكيلع ُملسسي *نيرِمثم َغ
ْملسس *يعـم َنـيذـلا ُعـيـمـج
 اننوـبـحـُي نـيذـلا ىـلـع
مـكـعـم ُةـمــعــنــلا .ناإلا
.مآا .عمجأا

ليإلا ــــــــــــــــ
 (٩1-٤1 :5 ىتم)
متنأا ِهذيمتل برلا لاق

نأا ُنــك ل .اــعــلا ُروــن
ىلع ٌةعقاو ٌةنـيدم ىـفـخـَت

ٌجارــِسس دــَقوــُي لو *ٍلــبــج
ْنكل لايكا َت ُعسضوُيو
َءيــسضــُيــل ةراــنا ىــلــع

نـيذـلا عـيـم  تيبـلا*
مادق مكُرون ئسضُيلف اذكه
مـكــَلاــمــعأا اوَل ضساــنــلا
مكابأا اودّجـمـُيو َةاـسصلا
ل .تاوـــمــــسسلا  يذــــلا
لـُحأل ُتيـتأا يــّنأا اوــنــُظــت
 يّنإا ،ءايبنألاو َضسومانلا
قا *مُأل نكل لُحأل ِتآا
َلوزت نأا إا هنإا مكل لوقأا
ُلوزـي ل ُضضرألاو ُءاـمــسسلا

ٌةدحاو ٌةطْقُن وأا ٌدحاو ٌفرح
متـي ىـتـح ضسوـماـنـلا نـم
ًةدحاو لُحي نَم لكف *لكلا

ِراغسصلا اياسصولا هذه نم

ام .ّيقسشمدلا انحوي ضسيّدقلا مهنيب
ةّيذأا نم ٍنمأام يف ُهلعَجو ُهلمع لهسس
ناك هّنأا ،ةّيناـمورـلا ةـيروـطارـبـمإلا
.يمسسإلا مكحلا قاطن لخاد ميقي
827 نيماعلا نيب ام ّيقسشمدلا بتك
بوـجو يـف لــئاــسسر ثــث037و
َضضحد ،ةسسدقملا تانوـقـيألا مـيرـكـت
مل نيذلا هعابتأاو َنول بيذاكأا اهب
سسجت يناـعـم ّلـك اوـمـهـفـي هللا نبا د
ٍريوسصت ّلكل مهسضفر ببسسب ،ديحولا
:ّيقسشمدلا اّنحوـي ضسيّدقـلا لاـق .هـلـل
ريوسصت نكي مل ةميدقلا ةبقحلا يف>
ذخّتا دق نكي مـل هـنأل ،اـًنـكـمـم هـلـلا

رهظ امدعب ،نآلا اّمأا .ًكسش لو اًدسسج
يننإاف ،رسشبلا ضشياعو دسسجلاب هللا
،هارأا نأا ينـنـكـمـي يذـلا هـلـلا روـسصُأا

نلو ،يلجأا نم ًةّدام حبسصأا يذلاو
َلَمتكا يتلا ةداملا مارتحا نع عطقنأا
.<يسصخ اهب

هللا ةدابع نيـب ّيـقـسشمدلا زـّيـم
مـسسرـلا ىـلإا عوـفرـمــلا مــيرــكــتــلاو
نحـن> :لاـق ذإا ،ةـنوـقـيأـل ّيـلـسصألا
،تاـنوـقـيأـل دجـسسن نـيـّيـحـيــسسمــلا
ميركتلا مّدقنو ،ةّداملل ل موسسرملل
.<اهيلع نوموـسسرـم مـه نـَمـل نـكـلو
ىلع َباع هـّنأا هـفـقاوـم عـجـسشأا ّلـعـل
ٍةّيسسنك ٍةّيسضق يف َلّخدتلا روطاربمإلا

نأاــسش ل> :هــلوــق بسسحــب .ةــسضحــم
،ةسسينكلا يف اوـعّرـسشي نأا ةرـطاـبأـل

ةاــعرــلا ضصئاـــسصخ نـــم اذـــه ّّنأل
يـف هوذـح اذـح دقو .<نـيـمـّلـعـمــلاو
ةـفـقاـسسأا ضضعـب ّيـحـيـسسمـلا برـغــلا
ضسوـيروـغـيرـغ اـباـبـلا لـثــم ،اــمور
،ثلاثلا ضسويروغيرغ ابابلاو يناثلا

ثلاـثـلا نول روــطارــبــمإلا اودّدهــف
عازتنل روطاربمإلاب عفد ام ،ِهِمْرَحِب
بوـنـج يـف ةـّيـمورـلا تاـعـطاـقـمـلا
اهعاسضخإاو امور ةطلسس نم ايلاطيإا
ناك يذلا رمألا ،ةّينيطنطسسقلا ىلإا
نيب ةقعلا لّوحت يف ًةمسساح ًةطقن
.ةينيطنطسسقلاو امور



هنإاف ،اذكـه َضساـنـلا ُمـّلـعـُيو
ِتوـكـلـم  ًاغـسص ىـعدـُي
ُلَمعي يذلا امأاو .تاومسسلا

ًاميظع ىعدُي اذهـف ُمـّلـعـُيو
 تاومسسلا توكلم.

لمأات ـــــــــــــ
ملعيو لمـعـي يذـلا اـمأا>

 ًاـمـيـظـع ىـعدــُي اذــهــف
.<تاومسسلا توكلم

نأا دوأا> :يعارلل تلق
فـيــك ،يديــسس اــي ،فرــعأا
ةـــبـــغرـــلا مدخأا نأا بجـــي
:يـعارـلا باـجأا .<ةاـسصلا
:01 لاــمــعأا) لا لــمــعإا>
ةـلـيـسضفـلا  كلــسساو (53
برــــــلا ةـــــــفاو قاو
ام لكو ةعادولاو ناإلاو
اهب لمعت ذإا تنأاو .اههباسشي
هللا ةمدخ  ةوظح لانتسس
ناك نَم لكو .هلجأل ايو

 اسصلا ةبغرلا ةمدخة
.<هلل ايحي

نم ىـهـتـنا دق ناـك
،ةرـسشع يـتـنـثإلا اـياـسصوـلا

نآلا فرعت تنأا> : لاقف
 كلسساف ،ميـلاـعـتـلا هذـه
نـيذـلا ّثحو قـيرـطـلا هذـه
ماـيـقـلا ىـلـع اـهـنوـعـمـسسي
مايأا ةليط ةـقداـسص ةـبوـتـب

ةمدا هذهب مـق .مـهـتاـيـح
،ةّقدب كيلإا اهب دهعأا يتلا

ءاـبآلا بخـتــنا اــمــك ،يــبــيراــكــلا
ضشطـب اـنـحوــي نــيــَتــيردنــمــسشرألا

نينواعم نيفقسسأا رودنغلا رودويتو
 .كريرطبلا ةطبغل

ةسسادقلا عوسضوم ءابآلا ضسرادت
جمانرب قـطإا اوررـقو نـيـسسيدقـلاو
اـيـكاـطـنأا ىوــتــسسم ىــلــع يوــنــسس
اوبلط امـك نـيـسسيدقـلاـب فـيرـعـتـلـل
نـيـنـمؤوـم رـَيـِسس نـع تاــسسارد دادعإا

ًاديهمت اهثـحـب راـسصيـل نـيرـسصاـعـم
دقو ،اــهــباــحــسصأا ةــسسادق نـــعإل
سصـــُخ 8102 ةــنــسس جــماــنرــب ضصــ
سسيدقـــلـــل يــقــسشمدلا فــسسوــي نــيـــَ
.يئارلا ضسويريفروبو

رسس لوح ةسسارد ىلع ءابآلا علّطإا
نأا ىـلـع نـيددششم اورّرــقو جاوزــلا
سسيلو ةشسينكلا يف جاوزلاب لفَتحُي
ةمدخلا ماقُت نأاو ،ىرخأا نكامأا يف
ةددحملا ةيجروتيللا ميشسارملل ًاقفو
،اـهاوـشس نود ةـمدخـلا باـتــك يــف
مامتإا زيجت ةشسينكلا ّنأا ىلإا اوتفلو
رادم ىلع موي لك يف جاوزلا رشس
ديع موي :ةيلاتلا مايألا ادع ةنشسلا
سسأار عطق ديع ،(لوليأا41) بيلشصلا
02 نم ،(بآا92) نادمعملا انحوي
موي ،ًانمشض لوألا نوناك52 ىلإا
ديع مويو يهـلإلا روـهـظـلا نوـمارـب
يف ءاـعـبرألا نـم ،يـهـلإلا روـهـظـلا
موــشصلا لـبـق) سضاـيـبــلا عوــبــشسأا
دعب) ديدجلا تبشسلا ةياغلو (ريبكلا
،ةرشصنعلا ديع موي ،ًانمشض (حشصفلا
بآا51 ىلإا1 نم ةديشسلا موشص مايأا

.ًانمشض
عقاو ىلإا ًاسضيأا ءابآلا قرطت

نوناقو ةيحورلا مكاحملا ىجترمو
ىـلإا ةـفاـسضإا ،ةـيــسصخــسشلا لاوــحألا

ةيـــــبيدأاـــتلا ضســــلاـــجـمـلا عـــــقاو
ةرورسض ىلع اودّدسشو ةـيـكـيرـيـلـكإلا
ةيكيريلكإلا ةبسساحملا أادبم خيسسرت
ّلك ةبـسساـحـمـلا هذـه لـمـسشت ثيـحـب
لـــَبـــِق نـــم تازواـــجـــتلا عاوـــــنأا
ريغ يطاعتلا ةيحان نم ضسوريلكإلا

تاـنوـقــيألا هذــهــل مدقــُي نأا بجــي
ةدابعلا نود نم دوجسسلاو ماركإلا
سصتـخـمـلا .هدحو ّيهلإلا رهوجلاـب ةـّ

داقيإاو روخبلا ميدقت نكمي هّنأا امك
هذــه ماــمأا راوــنألاو حــيــباــسصمــلا
لاحلا يه امك ،ماركإل تانوقيألا

بيلسصلل ميركتلا دوـجـسس مـيدقـت يـف
هريغو فيرسشلا لـيـجـنإلاو ضسّدقـمـلا

اذه .ةسسّدقملا يناوألاو ءايسشألا نم
هيلع ىرج يذلا ديلقتلاو قفّتي هّلك
مدقُي ماركإا ّلك ّنأل ،حلاسصلا فلسسلا
ضصخـسش ىـلإا دوـعـي اـمــّنإا ةروــسصلــل
هذهل دوجسس ّلكو ،اهـيـلـع موـسسرـمـلا
نـمـل ّيـمارـكإا دوـجـسس وــه ةروــسصلا
ءاــبآلا مـيـلـعـت وــه اذــه .هــلــثــمــت
ةسسينكلا ديلاقت يه هذهو نيسسيدقلا
.<ةعماجلا

يكاطنألا عمجملا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سسّدقملا
ـــــــــــــــــــــــــ

ضسدقملا يكاطنألا عمجملا دقعنإا
يف7102 لوألا نيرسشت5و3 نيب
 .ايوسش ــ ضسايلا رام ريد

حورلا ءاعدتسساو ةسصلا دعب
راظنألا عمـجـمـلا ءاـبآا تفـل ،ضسدقـلا

،نـيـفوــطـخـمـلا ةـيـسضق ىـلإا ًاددجـم
ضسلوـب بلـح اـنارـطـم مـهـنـيـب نـمو
ّمـث .(مـيـهارـبإا) اـنـحوـيو (يـجزاـي)
ىلع هلـلا تاـمـحر ءاـبآلا رـطـمـتـسسا
نارطملا ةمـحرـلا يـِثـلـثـمـلا ضسوـفـن
(كيـسسكـمـلا) يواردسش ضسوـيـنوــطــنأا

(ايلارتسسأا) ابيلسص ضسلوـب نارـطـمـلاو
ةيـسشرـبأا) يروـخ نوـطـنأا فـقـسسألاو
بختنا كلذ دعب .(ةيلامسشلا اكريمأا
ضسوـيـلـيـسساـب تيردنـمـسشرألا ءاــبآلا

ةـيـسشرـبأل ًاـتـيـلوــبورــتــم ةــيــسسدق
،نيبيليفلاو هدنيزويـنو اـيـلارـتـسسأا

ناـعـمـسس ضسوـيـطاــنــغإا فــقــسسألاو
كيـسسكـمـلا ةـيـسشرـبأل ًاـتـيـلوـبورـتـم
رزجو ىطسسولا اكرـيـمأاو ـيوزـنـفو



وأا ةيـسسنـكـلا ةـطـلـسسلا عـم لوؤوـسسمـلا
روهظلاب ةيكيريلكإلا ةماركلا ءاردزا
ءوـسس وأا اـهـب قــيــلــت ل رــهاــظــمــب
لــسصاوــتــلا لــئاــسسو لاــمــعـــتـــسسا
نأاسشلا يطاعت يف ءاوسس يعامتجلا
ريغ وأا يسسنكـلا وأا ماـعـلا يـسساـيـسسلا

.رومألا نم كلذ
عاسضوأا ًلّوطم ءابآلا ضسرادت

لخ نم راسشتنإلا يف تايسشربألا
نيدمتعملا نم ةعوفرمـلا رـيراـقـتـلا
كيسسكملا يتيسشربأا يف نييكريرطبلا

.ايلارتسسأاو
ماظنلا نم٩5 ةداملا ءابآلا لّدع

ماعلل يكاطنألا يـسسرـكـلـل يـلـخادلا
ةلاقتسسإا ّضصخي ام يف كلذو38٩1
يف> :يلاتلاـك حـبـسصتـل ةـنراـطـمـلا

كرـيرـطـبـلا نـّيــعــي زــجــعــلا لاــح
ًيكو ضسّدقملا عمجـمـلا ةـقـفاوـمـبو
لاح يفو .ةيـسشرـبألا ةرادإل ًاـتـقؤوـم
يف نارطملا ميقـي ةـمـئادلا عـناوـمـلا
ىـلوـتـتو ةرـيدألا دحأا وأا هـتـيـسشرــبأا
قـيـلـي اـمـب هـب ةـياـنـعـلا هـتـيـسشرـبأا
.<هماقمب

نينأاسشلا ىلإا ءابآلا تفتلا امك
نم نـيرذـحـم يروـسسلاو يـناـنـبـلـلا
دمأا ةلاطإا ىلإا ةـيـمارـلا تلواـحـمـلا
نع اورّبعو عمتجملا كيكفتو برحلا

قحل يذـلا نـبـغـلا ةـجـيـتـن مـهـقـلـق
يــف ةــيــسسكذوــثرألا ةــفــئاــطــلاــب
اورّرــكو ةرــيــخألا تاــنــيــيــعــتـــلا

ةرورـسض نـيـلوؤوـسسمـلا مـهـتدسشاــنــم
ةكراسشملا نيمأات ىلع داجلا لمعلا
مكحلا يف عيمجلل ةلعافلاو ةلداعلا

يأا نود نــم ةــفــيــظوــلاو ةرادإلاو
دسشان امك .دحأل ضشيمهت وأا ءاسصقإا
ّدــح عــسضو نــيــلوؤوـــسسمـــلا ءاـــبآلا
نوحدكي نيذلا نينطاوملا ةاناعمل
مـهـسشيـع ةـمـقـل لـيـسصحـت لـجأا نــم
مهل ةايحلا تامّوقم طسسبأا نيمأاتو

ًاميظع ًمع كلذـب يـتأاـتـف
ًاـبـيـحرـت دجــــتــسس كــــنأل
،ةبوتللنيّدعتسسا ىدــــــل
إاو كمـكـب نوـقـثـيــسسو
مهلمحأاـسسو كعـم نوـكأاـسس
.<كقيدسصت ىلع

ميلاعتلا هذه> :هل تلقف
ةديجمو ةليمـجو ةـمـيـظـع
بلـق حرـفـُت نأا اـهـنـكـمـيو
:301 ؛1٩ :8 زم) ناسسنإلا

لـمـعـلا ىـلـع رداـقــلا (51
يردأا ل يــنكل .اهبـجوـمـب
رودقمب ناك نإا ،يديسس اي
هذـه ظـفــحــي نأا ناــسسنإلا
.<ةيسساق اهـنأل مـيـلاـعـتـلا
اذإا> :ًــئاــق يــنــباــجأاــف
نكمي هـنأاـب كسسفـن َتعـنـقأا

اهظفحتسسفةلوهسسباهظفح
نكل .ةـــيـسساـق نوـكـت نـلو
نأاـب كبـلـق يـف َترـّكــف اذإا
نأا هــنــكــمـــي ل ناـــسسنإلا
نــل َتنأاــف ،اــهــظــفـــحـــي
:كل دــكؤوأا ينكل .اهظـفـحـت
وأا اـهـظــفــحــت مــل َتنأا نإا
لاـنــت نــلــف اــهــَتــلــمــهأا
لو َتــنأا ل ضصــــــخــــــلا
كنأل كتيب لهأا لو كؤوانبأا
ةلـيـحـتـسسم اـهـنأا كمـكـحـب
ىـلـع مـكـحـت ةـسسراـمــمــلا

 .<كسسفن

سسامرهل يعارلا باتك

.مهئانبألو
نينأاسشلل ناك ،كلذ ىلإا ةفاسضإا

يف ناكـم يـنـيـطـسسلـفـلاو يـقارـعـلا
مهتاولسص اوعفر نيذلا ءابآلا نادجو
نـيـبـعـسشلا ظـفــحــي يــك ّبرــلا ىــلإا
 .نيملاسس ينيطسسلفلاو يقارعلا

ةكربلا نيلسسرم ءابآلا متخو
يف مهـئاـنـبأا ةـفاـك ىـلإا ةـيـلوـسسرـلا
برلا نيلئاسس ،راسشتنإلا دبو نطولا
همسس حور ملاعلا بهي نأا ريدقلا
.قحلا

لماكلا ضصنلا ىلـع عـطإـل
يكاطنألا عمجملا نعرداسصلانايبلل
ةـحـفـسص ةراـيز ءاـجرــلا ،ضسّدقــمــلا
:كوبسسياـفـلا ىـلـع تورـيـب ةـيـسشرـبأا
iebtem/moc.koobecaf.www

ديدج باتك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاروسشنم)sutyreB راد نع ردسص

اي تنأا نيأا> باتك (توريب ةينارطم
ثيداحأا نع ةرابع وه يذلا <؟مدآا
تيردنمسشرألا ركذلا طوبغملل ةيحور
ةبوتلا لوح ضسلوبوـيارـك نوـيـمـيـسس
باتكلا نم ًاقطنإا فارــــتعإلا رسسو
ىلإا ًلوسصو ةسسينكلا ءابآاو ضسّدقملا

انتاـيـح يـف ةـبوـتـلا ضشيـع ةـيـفـيـك
ريد تابهار ةمجرت باتكلا .ةيمويلا

يكينولاسست ،اماروناب ،ةديسسلا ديم
يوتحي .توريب ةينارطم ةـعـجارـمو
عـطـقـلا نـم ةـحـفـسص272 ىـلــع
 .طسسوتملا

نمو ةينارطملا راد نم بلطي
0008 ةخسسنلا رعسس .ءاجرلا ةبتكم
.ةينانبل ةريل

ةرـششنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا

bl.gro.sotrauq.www


