
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(11-6 :9 سسوثنروك2 )

عرزـي نـَم نإا ُةوـخإا اــي
ًاـسضيأا ًَاـحـيـحـسشف ًاـحـيـحـسش
عرزــــــــي نـــــَمو ُدـــُسصـــحي
ًاسضيأا ِتاكلابف ِتاكلاب
ىون امك ٍدحاو لك *ُدُسصحي

 وأا ٍسسائِتبا نع ل هِبلق
بحـُي َهـلـلا نإاـف .ٍرارــِطــسضا
ٌرِداق ُهللاو *َللهتا َيطعُا
ىتح ٍةمعِن لك مكديزَي نأا
لُك ٍةـياـفـِك لـُك مـكـل َنوـكـت

اودادزتف ٍءيسش لُك ٍ ح
 لـُك امـك *ٍحـلاـسص ٍلـَمـَع

ىـــطـــعأا َددب هـــنإا َبــــِتــــُك
إا ُمودي ُهرــِبــَف َكاــسسا
عِرازـلا ُقُزرـَي يذــلاو *دبألا
مكُقُزرَي ِتوقلل ًازبُخو ًاعرز
َلِغ ُديزيو ُهُرثكُيو مكَعرز
لك  َنونـغـتـسستـف *مـكّرـِب
ٍسصـِلاـخ ٍءاـخـسس لـكـل ٍءيـسش
.هلل ًاركُسش ُئسشنُي

ليإلا ــــــــــــــــ
(٧٣-52 :01 اقول)

 إا اند نامزلا كلذ
لاــقو يــسسوـــماـــن َعوـــسسي

راذاـم ُمـّلـعـم اــي هــل ًاــب

اّنحوي سسيدقلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميحرلا ـــــــــــــــــ
رهسش نم رسشع اثلا  دّيعن

ميحرلا اّنحوي سسيّدقلل اثلا نيرسشت
نرقلا فسصتنم سصق  دلُو يذلا
سسيّدقــلا ناــك .سسداــسسلا ّيدــيا
اًجّوزتم ناكو ،ءايرثألا نم اّنحوي
.ءاـــنـــبأا هـــيدلو
هـتـجوز تيـّفوــت
عّزوــــــف هدلوأاو
ىــلـــع هـــتورـــث
هـــّنأل ،ءارقفـــــلا

هلـلا يـقـّتـي ناـك
سشيعـلـل ىـعـسسيو
.هاياسصو بسسحب
تــــــيـــــــسص عاذ
،ادــج هــــتسسادـــق
اـنــسسيّدق راــسصف
اوح ةيردنكسسإلا ىلـــع اًكرــيرطب

ّيسسرـكـلا روـغـسش رـثإا .م016 ماعـلا
.ّيكريرطبلا

رورم دعب يأا ،ةفلا كلت لخ
ىـلـع اـًماـع سسمـخو ةـئا اوـح

 َدـِقــُع يذــلا ّوــكــسسا عــما
ةسسينكلا تناك ،(.م154) ةينوديقلخ

 ب ةمسسقنم رسصم ّينوديقلخ
وهو ،حيسسا  َتعيبطب نولوقي
بو ،ةّيسسكذوثرألا ةـسسيـنـكـلا ناإا

ةعيبطب نولوـقـي ـّيـنوديـقـلـخ غ
حـبـسصأا اـمدنـع .حــيــسسا  ةدحاو
،ةّيردنكسسإلا ىلع اًكرـيرـطـب اـّنـحوـي
عبتت طقف سسئانك عبسس اهيف ّنأا دجو

يأا ،هتمدخ ةياهن عم .وقلا ناإلا
سسئاــنــكـــلا ددع ناـــك ،هداـــقر دعـــب
هّنأل ،عـبـسسلا غـلـب دق ةـيـسسكذوـثرألا

ناإلا نـــع عـــفادي فـــيــــك فرــــع
نـَم ،هـتـّبـح ،ديـعــيو ّيــسسكذوــثرألا
اهناسضحأا إا ،ةـسسيـنـكـلا نـع اوـبّرـغـت

اًدّد.
غ بسسك اـّنـحوــي سسيّدقــلا دارأا

نم وقلا ناإلا إا ّينوديقلا
لاــمــعأا لــخ

سسيلو ةـمـحرـلا
حمسس .هارـكإلاـب
تاءاقل ّمـتـت نأا

ّرـــــــقــا يــــف
ّيـــكرــيرــطبــلا
ىـــــــلإا فدـــهت
بتـكــلا سسفــت
وأا ةـــــسسّدـــقـا
يــــف ثـــحبـــلا
عــــــيــسضاوـــا

بـّنـجـتـي ناـك .ةـعّوـنـتا ةـّيــحورــلا
عم ،نيرخآلا ىّدحتت يتلا تاسشاقنلا
ّيتوهل ةّيكريرطبلا  لبقتسسا هّنأا

مراـسصلا هـفـقوـم مـغر ،يـقــب .اًراــبــك
 ًلاثم ،ةـّيـسسكذوـثرألا إا زاـحـنا
تاــسشاــقــنــلا لــخ رــخآلا لــّبـــقـــت
ّسصتـخـت يـتــلا) ةــّيــجوــلوــتــسسيرا
مدختسست نأا سضفر .(حيسسا سصخسشب
ناإلاسضرف فدهب فنعلا تاطلسسلا
فا ناك .ّيسسكذوثرألا ّوديقلا
،هتاذ تقوـلا  اـيـسساـيـسس ّيـتوـهـلا
ةسسينكلا نوّثحـي ةرـطاـبألا ناـك كلذـل

ةّيتوهلا تاعازنلل ةيوسست داجيإا ىلع
.ةّيروطامإلالحنا إا يّدؤوت ل يك

64/7102ددعلا
اثلا نيرششت21 دحألا

موحرلا انحوي كريرطبلا راكذت

سسُلين رابلا انيبأاو

سسداشسلا نحللا

لوألا رـَحـَشسلا ليإا



فرـع اـمدنــع .ّنــهدلوأا ّنــهــباإا
َرَمأا ،ةوسسنلا عوسضو اّنحوي سسيدقلا
 ةدلولل تايفسشتسسم ةعبسس ءانبب
اـهـنـم لـك ّمـسضي ،ةــنــيدا ءاــحــنأا
ةمـئاد ةـّيزوـهـج  اًرـيرـسس عـبرأا

نأا ىلع ،ةدلولا تلاـح لاـبـقـتـسسل
كاـنـه حاـترـت نأاـب ةأارـمـلـل حـمـسسـُي
دوزُت نأاو ،ةدلوـلا دعـب ماـّيأا ةـعـبـسس
إا اهقطنا لبق تاّيجاا سضعبب
 .اهتيب

سصيسصخت اّنحوي سسيّدقلا داتعإا
لاـبـقـتــسسل عوــبــسسألا  ــَموــي
،اّنك اذإا> :هلاح ناسسل ناك .سسانلا
عيطـتـسسن اـنـّنأاـب قـثـن ،رـسشبـلا نـحـن
لماح ءاسشن ةعاسس هللا تيب لوخد
ل نم إا اـنتابلط دقتو ،انتّسسوت
،اهّلك ةقيـلا دّيسس إا ،هيلإا بَقُي
ىلع لسصحن ىتح سصن نأا ردقن لو
ّـئـل هـلـلا ىـلـع ّحـلـن لـب ،ديرــن اــم
هـتاذ تقوـلا  فـتاــه ،رــّخأاــتــي
َكُمحارم انْمدَقَتَتِل :ّيبـنـلا تاـمـلـكـب
انبجاو نم سسيلأا ،(8 :9٧ زم) اًعيرسس
 اـنـئاـكرـسش تاـبـلـط ماإا اــًسضيأا
تاملك نـيرـّكذـتـم ،اـًعـيرـسس ةـمدا
لاكُي نوليكت هب يذلا ليكلاب :انّبر
امك :ّيبنلا تاملكو (2 :٧ تم) مكل
.<(51 :1 وع) كب لعفُي َتلعف

سسيّدقلا اهّأا يتلا ةمحرلا لامعأا
ةّدم رـسصق مـغر ،ىـسصحـُت ل اـّنـحوـي

تــماد يـتـلا ةـّيـكرـيرـطـبـلا هـتـمدخ
نأا دعبف .طقـف ماوـعأا ةرـسشعـلا ةـبارـق
،رسصم ىلع سسرفلا تامجه تّدتسشا
كريرـــطبلا لقـتـنـي نأا مـكاا ّرـسصأا
اـنـسسيّدق ّنـكـل .ةـّيـنـيـطـنـطـسسقـلا إا

ىلع كاـــنه إا هقيرط  سضرم
،هتعاسس ّوندب فرعو ،ةنيفسسلا م
 دــقر ثيـــح سصق  لزـــنــــف
نـم ــكألا مــسسقــلا .هــسسأار طــقــسسم
ةّيئاردتاك  مويلا دوجوم هتافر
،ايكافوـلـسس  سسوـنـيـترـم سسيّدقـلا

لبج ةرـيدأا  رـخآا مـسسق ةـّمـث اـمـك
 .سسوثآا

َةاـــــيا َثِرأل ُلـــــمــــــعأا
اذاـم هــل لاــقــف *ةــيدبألا

فيك .سسوماـنـلا  َبـِتـُك
ِبِبحأا لاقو َباجأاف *ُأارقت
كِبلـق لـك نـم َكـَهـلإا برـلا

لـك نـمو كـِسسفـن لـك نـمو
كـِنــهذ ّلــك نــمو كــِتردق
هل لاقف *كِسسفنك كَبيرقو
ْلـَمـعإا .َتبــجأا باوــسصلاــب
نأا دارأاــف *اــيــحــتــف كلذ
َعوسسيل لاقف ُهَسسفن َيّكَزُي
ُعوسسي داعف *يبيرق نَمو
ًارِدحنم ٌناسسنإا ناك لاقو
اـحـيرأا إا َمـيـلــسشَروأا نــم
ُهورَعف ٍسصوسصل ب عقوف
يح ب ُهوكرتو ُهوحرجو
ًانهاك نأا قـفـتاـف *ٍتيـمو
كـــلذ ًارِدحـنـم ناـك
نم زاجو ُهَرسصبأاف ِقيرطلا
يول كــلذــكو *ِهــــماــــمأا
ِناــــــــــــكا ىـــــلإا ىـــــتأا

*ِهمامأا نم زاجو ُهَرسصبأاف
رم ًارِفاسسم ايرِماسس نإا مث
اندف *نـن ُهآار اـمـلـف ِهـب
ِهـِتاـحارـج َدــمــَسضو ِهــيــلإا

ًارمخو ًاتيز اهيـلـع بـَسصو
هب ىتأاو ِهِتباد ىلع ُهلمحو
*ِهِرمأاب ىنتعاو ٍقدنُف إا

ٌجراخ وه اميف ِدغلا و
امهاطعأاونْيَرانيد َجَرـخأا
هـل لاـقو ِقدنـفـلا ِبِحاسصل
ُقِفنُت امهمو .ِهِرمأاب ِنَتعا

كل ُهـُعـَفدأا اـنأاـف اذـه َقوـف
ِءلؤوـه يأاــف *يتدوع دنـع
ًابيرق راسص ُبَسسحَت ِةثثلا

016) سسويلقاه روطامإلالواح
ةّيتوهل ةبيكرت سضرف (.م146 -

ةــطــلــت، ب عــمــ افـِلـت
ًمعو تعيبط حيسسملل ّنإا لوقتو
تسضفر .ةدحاو ةـــئـــيــــسشم وأا ًادحاو
ميلعتلا اذه ةّيـسسكذوـثرألا ةـسسيـنـكـلا

اـّمأا .قـحل تقو  مـيـقـتــسسا غ
ءدبـلا ذـنـم ناـكـف اـّنـحوــي سسيّدقــلا
سسوـــيـــلـــقاه تلوا اــــًسضفار
عم ،ةّيرظنلا هذه قيوسست إا ةفداهلا
تاـــسشاـــقـــنـــلا  كراـــسشي  هـــّنأا
تـــجتن يـتـلا ةـقـحـلا ةـّيـتوـهـلا

مـيـلــعـتــلا إا تّدأا يــتــلاو اــهــنــع
عــما نــع رداــسصلا ّيــئاــهـــنـــلا
ةّينيطنطسسقلا  سسداسسلا ّوكسسا
.(.م086)

ناك هّنأل ميحرلاب سسيّدقلا بّقُل
ّبرلا ةمحرب اـًعـماـط هـتاـيـح لاوـط
اهيلع لوسصحلل ليبسس ل هّنأاب اًمِلاعو
:نيرخآلا ها ةمحرلا ءادبإا ع ّلإا
<نومحرُي مهّنأل ءاـمـحرـلـل ىـبوـط>
ّنأا اّنحوي سسيّدقلا نقيأا .(٧ :5 تم)
هقلاخ هباسشي هلع ةمحرلا لاعفأا

إا لسصتل هيـف هـلـلا ةروـسص يـّمـنـيو
مكابأا ّنأا امك ءامحر اونوك> :اهلاثم
امدنـع .(6٣ :6 وـل) <مـيـحر اــًسضيأا

لسسرأا ،ةّيكريرطبلا ةّدسسلا إا لسصو
حئاول اوعسضيل ةنيدا إا هينواعم
ح .مهدادعأاو <هداـيـسسأا> ءاـمـسسأاـب
:باجأا داـيـسسألاـب دسصقـي اـّمـع لـئـُسس
 نوحمسسيسس نيذلا ءارقفلا مهّنإا>
 .<توكلا لوخدب

 اًمهلم اّنحوي سسيّدقلا ناك
ةّدع ىنب .ةمحرلا لامعأا ةرادإا نسسح
رـمأاو ،ءاـبرـغـلاو ءارـقــفــلــل توــيــب
.ةسسينكلا لـيـخادم نـم مـهـماـعـطإاـب
دّدهـت ةـعاا تناـك اـمدنــع ،ًةّرــم
نوعّزوي سسيّدقلا لاجر ناك ،ةنيدا
ترسضحـف ،سساـنـلا ىـلـع تادعاـسسا
َلـطـي تاـعــئاا ةوــسسنــلا سضعــب
ببسسب تابعتم ّنك ّنهّنكل ،ةدعاسسم
روـف َتأا ّنـهـنوـك ،ةدلوــلا عاــجوأا



*سصوسصللا ب عقو يذلل
.ةمحرلا ِهيلإا َعَنَسص يذلالاق
ِسضــْمإا ُعوــسسي ُهـــل لاـــقـــف
.كلذك ًاسضيأا َتنأا ْعَنْسصاف

لمأات ــــــــــــ
،ِتاكلاب عرزي نَمو>

.<ُدسصحي ًاسضيأا ِتاكلابف
سضــعــب نإا َتــلــق نإا

لاا إا جاتحي كاسسا
باــيــثــلا ىـــلإا مـهـسضـعـبو
لزانـا ىـــلإا مــهـسضــعــبو
،ٍدحأا لكل كلذ رسسيتي فيكو
هل انبر لوق عمسست لأا ُتلق
يقسس إا اعد ثيح دا
ةازاا َنَمَسضو ٍءام ةبرسش
ركذ فيك تيأار امَوأا .اهنع
سسلفلا تقلأا يتلا ةلمرألا

 اتقلأا اهنإا لاقو ةناز
اذه لاق اإا .لكلا نم كأا
نوكي ل ةقدسصلا نأا انمّلعيل
طقف ةكلا بسسحب اهحبر
ةينـلاو دوـجوـلا بسسحـب لـب
كئـلوأا نإا لاـق اذـهـل .ًاـسضيأا
مهدنع ام تسضف نم اوقلأا

.اـهـل اــم لــك تقــلأا هذــهو
اندحأل ناك اذإا هنأا دارا

ٍءيسشب هنم قدسصتي و ٌلام
لو ًاـناـسسنإا دــَعــُي ل اذــهــف

عم هظح نوكي لب ًاناويح
هــل ناــك اذإاو .طاــيـــسشلا

هنإاف يغبني ا لقأا ىطعأاو
رظني  هنأل ًامولم نوكي
دَعُي ل فيكو .بجاولا رظنلا

نأا ملعي نم ايقسشو ًازجاع
لو مودت ًارادو لوزت ًاراد هل
.كلت إا هذه  ام لقني
ليلـكإا نوذـخأاـي نـيذـلا اـمأا
ِكــْلـُ نوزوـفـيو ةـبـلــغــلا
نومحري نيذلا مهف ءامسسلا
او مهتقاط بسسح سسانلا

نارفغ بلطو ةبوتلاب اهـّلـك طـبـترـت
ًةتباث اـًماوـسصأا ّبرـلا دّدح .اـياـطا
 تركُذ .دقلا دهعلا  هبعسشل
رـهـسشلا ماوـسصأا ّيـبـنـلا اـّيرـكز رـفــسس
رسشاعلاو عـباـسسلاو سسمااو عـبارـلا
ديعاوم ديد نم ةمكا .(91 :8)
ةداـبــعــلا مــيــظــنــت يــه موــسصلــل
يتلا سصوسصنلا زربأا دحأا .ةّيعاما
دهــــعــلا  موــسصلا نــع ثّدحــتـــت
لـهأا موــسصب قــّلــعــتا كاذ دقــلا
نانوي ّيبنلا مهرذنأا امدعب ىونين
ِمـثإا داـيدزا ببـسسب ةـنـيدا بارـخـب
ةثداا هذه راسسم نم مهفن .اهلهأا

يذلا ّرسشلا ىلع مدن هللا> ّنأا فيك
<هعنسصي ملف ،مهب هعنسصي نأا مّلكت
هللاب اوـنـمآا> مـهـّنأل ،(01 :٣ نوـي)
نم اـًحوـسسم اوـسسبـلو ٍموـسصب اوداـنو
  .(5 :٣ نوي) <مهغسص إا مهبك

دهعلا  د ،ةيناث ةهج نم
ماسص هسسفن عوسسي ّبرلا ّنأا ،ديدا
هـلـمـعـب ءدبـلا لـبــق ًاــموــي عــبرأا
اًسضيأا لسسرلاو ،(2 :4 تم) ّيراسشبلا

ّيأاب مايـقـلا لـبـق نوـموـسصي اوـناـك
.(12 :٧2 ؛٧2 :41 ؛2 :٣1 عأا) ٍلمع
مدع ببسس نع عوسسي ّبرلا لاؤوسس دنع
:باجأاسسانلا رئاسسك هذيمت موسص
اوحوني نأا سسرعلا ونب عيطتسسيله>
يتأاتسسنكلو ؟مهعم سسيرعلا ماد ام
،مـهـنـع سسيرـعـلا عــفرــُي ح ماــيأا

،اًذإا .(51 :٣ تم) <نوموسصي ٍذئنيحف
ةـبوـتـلا :ناـّيـسساـسسأا نادعـب موـسصلــل
.ديعلا لابقتسسل ةئيهتلاو

،نيدعبلا نيذـه  اـنـلـّمأاـت اذإا
لخ نم ،ةسسينـكـلا ّنأا اـنـل حـسضـّتـي

ّبرلا لابقتسسل انئّيهت ،ديا موسص
سسجـتا نع انعانتمإا .اننيب اـمـيـف دـّ
اناّيإا ةسسيـنـكـلا ّثحو لـكآاا سضعـب
لجأا نم اـمـه اـنـتاوـلـسص فـيـثـكـتـل

سضيغتل ان نوكن ىتح ،انتاوذ
رسس مهفلو انيف حيسسا روسضً هأا
نع موسصلا ّنأا مهفن نأا مهم .ديعلا
ٍةلاح عم قفاي نأا بجي نيَرفزلا
ةّيبلاغ  نحن .ديعلل اندِعُت ٍةّيحور

ديا موشص ــــــــــــــــــــــــــــ
ًءادتبا ،ةسسّدقا انتسسينك لخدت

نيرسشت رهسش نم رسشع سسماا نم
عبرأا مودت ٍةئيهت ةف ، اثلا
انّبر ديم لابقتسسل اًسض ،اًموي
.دسسابحيسساعوسسي انسصّلو انهلإاو
.ديا موسصب ةفلا هذه فرعُت

ةايح  موسصلا ةسسرا تزرب
،ّيحورلا ّومسسلل ٍةلـيـسسوـك ةـسسيـنـكـلا

تاّذـلاو تاـّيوـيـندلا نـع عــّفلاو
،هتاذب اًفده موسصلا سسيل .ةّيدسسا
وه سسيل .فدهلا غولبل ةليسسو وه لب
اًنامرح لو ،اينيدو ايسسفن اًفاطتخا
سشطـع وأا اـًعوـج وأا اـًتـبــك وأا سسيـل .اـً
اًبيذعت وأا سسفنلا ّدسض اًداهج موسصلا
هـجـّتـن ٌةــلــيــسسو هــّنإا لــب ،دسسجــلــل
مايقلا لـبـق هـلـلا وـحـن اـهـتـطـسساوـب

بلـط لـجأا نـم وأا ،ٍةـبـعــسص ٍةــّمــه
.ءافسشلا سسامتلإا وأا ،أاطا نعحفسصلا

وــــه موــــسصلا فادهأا دحأا ّنإا
داـيـعألاـب لاـفــتــحإــل سضحــتــلا
انتسسيـنـك تبـّتر ،اـنـه نـم .ةبـكـلا
لبق موسص كانه نوكي نأا ةسسّدقا

ةّيجروتيللا ةرودلا دايعأا نم ٍديع ّلك
حـسصفـلا يَديــع قــبــسست .ةــّيوــنــسسلا

نيَديا حيسسا عوسسي انّبر ديمو
امك ،اًموي عبرأا مودت ٍموسص ُةف
هـلإلا ةدلاو داـقر ديـع لـبــق موــسصن

ديــع لــبــقو ،اــًموــي رــسشع ةــسسمــخ
نم ًةف سسلوبو سسرطب لوسسرلا
ديع خـيراـت رـيـغـتـب رـّيـغـتـت نـمزـلا
 .سسّدقا حسصفلا

 موسصلا ماّيأا ددع انيسصحأا اذإا
نم كأا لّكسشت اهّنأا ظحن ،ةنسسلا
سسيـل ،اًذإا .ةـنــسسلا ماــّيأا ددع فــسصن
لب ،ايثبع اًرمأا ةسسينكلا  موسصلا
ةــّيــسسنــكــلا ةاــيا زــئاـــكر ىدحإا
.ةميقتسسا

 موسصلا نع ةلثمألا يه ةديدع
دهـعـلا  أارـقــن .سسّدقا باــتــكــلا
ثثو سسمخ نم كأا نع دقلا

،موـسصلا ىـلـع مـك اـهـيـف ًةـثداــح



،اـنرـمأا نـــم ٍةـلـجـع ىـلـع تاــقوألا
اًبلاغ .ماـّيألا لـجــعـتــسسن نأا ديرـنو
اًروــسص اــندادعــتــسسا نوــكــي اــم
ــسضحــتلاو عــّسضبــتلاو ــيزتــلاب
مّظنن نأا انب ردجي .تفا سضعبل
سسفـنـلا طـبـسضو سصلاــب اــنــسسفــنأا

سصاـخـب ،سسّدقا باـتـكـلا ةءارـقو ٍةـّ
ءي ىـلـع ةـمـّلـكـتا تاءوــبــنــلا
ةقيرط ىلع زيكلا انيلع .حيسسا
إا انوعدت يتلا ةـّيـحـيـسسا ةاـيا
ام دقتو ةمحرلا لمعو ةيحسضتلا
ٍتاناكمإاو بهاومو ٍتقو نم انيطعُأا
ٍةقيرط نم ام .اـهـيـلإا جاـتـحـمـلـل
نم لسضفأا حيسسا ىطخ ىلع سسلل
ةسصاخ نسسو ّب نوكن نأا

 فا ةـــيةداــعإا اــنــيــلـــع .د
داـجـيإاو ،دـيا ديـع إا حــيــسسا

َةّيمهأا انباعيـتـسسا  ديـعـلا ىـنـعـم
نأا يـغـبـنـي .اًدسسج هـلـلا نـبا ذاـخـّتا
دوجول ّيـقـيـقا ببـسسلا ّنأا رـّكذـتـن
اعلا إا ىتأا عوسسي ّنأا وه ديعلا

،مهاياطخ لمحو سسانلا ب نكسسو
دقف انأا امأا> .هيف ًةايح اودجي يكل
مهل نوكيلو ةايح مهل نوكتل تيتأا
.(01 :01 وي) <لسضفأا

نَم ّلكل ٌمِزلم ديا موسص ّنإا
.هتسسرا ىلع ايدسسج اًرداــق ناك
سسيل ،ةّيحيسسا  ،ماوسصألا لوبق
ةّيّمهأا يعن انلعجي اذه .ايباسسنتسسإا
نيذلا سسيّدقلاو راربألاب انطابترا
هذـه مـهـسشيـع ةـقـيرـطـبو اـنوـقـبــسس
انّنأا تخن انـلـعـجـي اـمـك ،ةـسسادقـلا

وجرن اًيلاتو هللا إا ءارقــف اًعيمج
.انبولق  ديا هديم ثودح

ةديشسلا فشصوتشسم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيفرششألا ـــــــــــــــــــــ

يعار ةدايسس تاهيجوتو ةياعرب
عباتي سسايلا تيلوبوا ةيسشربألا

مــــهـفاـفـك نـع لــسضــــفــي
هيـلإا مــــهـتردق لـسصت اـمو
ًةراـــــتف .مهـــنامز يــــــف
ًةراتو ،لاومألاب نومـحرـي
،قياسضتا نع تاولسصلاب
،لاـسضلا داــسشرإاــب ًةراتو
،نوجسسا ةرايزب ًةراتو
امو ىنازا ةيزعتب ًةراتو
عوـم نـمـف .كلذ هـبــسشأا
نأا نـيـبـتـي نآلا اــنــلاوــقأا
عـئاـنـسصلا لـسضفأا ةـقدسصلا

عيمج دسسفت اـمدنـع اـهـنأل
يأا) لحمسضتو تاعانسصلا
اهؤوايسض قرـسشي ،(ةـقدسصلا

نوـكـيو اـهـلاـمـج رـهزـيو
نــم هــجوأا اــهـــبـــحاـــسص

عفرأاو ءاغلبلاو ءاـحـسصفـلا
ءابدألاو ءابطا نم ًانأاسش

بيدألاو حـــيـــسصفـــلا نأل
تداز اـمـلـك اـمـهـلاــثــمأاو
مهتلزنم تعفتراو مهمولع
داــسســّا مــهــل بــسصــتــنا

.سشقاناةنسسلأامهتلوانتو
املكف تاقدسصلا بابرأا امأا

تدـــيازــتو مــهدــفر رـــثـك
نوحداا ك مـهـمـحارـم
نـسسحـب نوــثداو مــهــل

نوهبسشتي نيذلا .مهعينسص
نورهظُيو نوفقي مهتسسب
سساـــنلا ماـــمأا مــهلاــعــفأا

مهنـم حــيدــا نودــيرــيو
ةينمز دــئاوــف نوسســمتلـيو
رهظي كئلوأا .لاوزلا ةعيرسس

مامأا مهــتاــقدــسص ُءاــيــسض
نوذخأايو حيـسسا رــبــنــم
،ءاهبلا جاتو دا ليلكإا
مهرجأا نولانيف ءلؤوه امأا

.طقف سضرألا لهأا نم

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ةـيـفرـسشألا - ةديــسسلا فــسصوــتــسسم
(لكيهلا إا ةديسسلالوخدريدلباقم)

1991 ماع هسسيسسأات ذنم هلمع
ءانبأا نم نيزوعاو ىسضرا ةمدخ

.مهغو ةيسشربألا
تانياعا فسصوتـسسا مدقـي

مــظــعــم  ةــيــناا ةــيــبـــطـــلا
نــم ددع مّدقــي .تاـــسصاـــسصتـــخإلا
لخاد ةيـناا مـهـتاـمدخ ءاـبـطألا
سضعـب لـيو مــتــي اــمــك ،زــكرا
تاداـــيـــعــــلا مــــسسق إا ىــــسضرا
سسيدقـلا ىـفـسشتــسسم  ةــيــجراا

موقي كلذك .يعماا سسوـيـجرواـج
يوذل ةيودألا عيزوتـب فـسصوـتـسسا
(ًاسضيرم021) ةـنـمزا سضارــمألا
ةرفاوتا ةيودألا سضعب إا ةفاسضإا

مأاتل فسصوتسسا اهيسشي يتلاو
امك .هنوداتري نيذلا ىسضرا ةجاح
نـم فـسصوـتـسسا ىـسضرـم ديـفـتـسسي

تاسصوحفلا ىلع ةسصاخ تاموسسح
 ةـيـعاـعــسشلا روــسصلاو ةــيا

.سسويجرواج سسيدقلا ىفسشتسسم
 ابطـل ةداـيـع فـسصوـتـسس

ديفتسسيو نابيبط اهيف لمعي نانسسألا
كلذ ،يزمر مسسر ءاقل ىسضرا اهنم
.ىسضرا نم ددع كأا ةمدخ ةيغب

،ةيبطلا تامدا إا ةفاسضإا
يبلاط ةفاك فسصوـتـسسا لـبـقـتـسسي
دقو (ةيدااو ةيعامتجإلا) ةنوعا
يـتـلا  ةـيدقـنـلا تادعاــسسا تغــلــب
رــــهــسشألا لــخ زـــكرا اـــهـــمّدق
ةـنـــسسلا هذــه نــم وألا ةــعــسستــلا

ةينانـبـل ةل نوـيـلـم 21اوــح
ةـيـئاذـغـلا سصسصا إا ةـفاـسضإلاـب
تاحاقللاو ةيودأا ءارسشو سسباو
 تاـمـهاـسسمو بلـقـلا طـيـطـخـتو
esehtorPمظعلاو نويعلا تايلمعل.

ةدافتسسإلو تامولعملا نم ديزمل
ةفرعمو فـسصوـتـسسمـلا تاـمدخ نـم
لاسصتلا ءاجرلا تانياعملا تاقوأا
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