
ةلاشسرلا ــــــــــــــــ
(71-01 :6 سسصسفأا)

برـــلا  اووقَت ُةوــخإا اي
اوصسَبــلإا *هِتردــق ِةزــــع و
َلـــــماــكــلا ِهـــلـــلا َحـــــصس
دـــِصض اوــفِقَت نأا اوعيــطتصستل
نإاــــــف *سســـــيلبإا ِدــِياــكم
ٍمد دـــِصض تــصسيل انَتَعَراصصم
دصض ِتاصسائرلا دِصض لبٍ مو
مَلاعلا ِةلو دــــصض ِطصسلا

دِصض رهدلا اذه ٍِةملُظِ مَلاع
 ِةيــــحورلا رصشلا ِدانـــجأا
اولِمحا َكلذـــلف *تايوامصسلا
َلــــِماـــكــــلا ِهـــلــلا َحــــصس
 َةمواــقا اوــــعيطتــصستل
مُتم اذإا ىتح ِريّرصشلا ِمويلا

اوتُبثاف *نوتُبثـت ٍءيـصش لـك
مـــكَءاـــقحأا َـــقِطنــ ًاذإا
*رِبلا َعرد َـــصسبلو قاب
ِدادعتصساب مكَمادـقأا اوـــلِعنَأاو
اوــــلِمحاو *مــصسلا ِليــإا

َسسرت كلذ لـــك ىلع ًةوـــع
نأا نورِدقت هـب يذلا ناإلا
ِريّرصشلا ِماهصس َعيمج اوئِفطُت
َةَذوخ اوذـــِختاو *ةبـــهتلا
يذلا ِحورلا َفيصسو ِسصا

.هللا ُةملك وه

لماكلا هللا حشس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هتلاصسر  ،لوصسرلا سسلوب يطعي

جاوزأل تاهيجوت ،سسصسفأا لهأا إا
دلوألاو لـــــــهألاو تاــجوزــلـــــلو
حصضوي نأا ًلوا ،ديبعلاو دايصسألاو
اهيـلـع موـقـت نأا بجـي يـتـلا سسصسألا
لوصسرلا متخـي .ةـّيرـصشبـلا تاـقـعـلا
نم خألا حاحصصإلا  هتاداصشرإا
نأا لبق ،ةلاصسرلا
لــهأا عدوـــتـــصسي
،هــمـــصس سسصسفأا
يذـلا عـطـقاــب
موــــيـــلا هأارــقــن
هيف فصصي يذلاو

نـــمؤوا برــــح
حصسو ةّيحورـلا
حـنــ يذلا هللا
بطاخي .ةــبـلـغلا

 ا اذــهعطق
اوصسبلي نأا مهيلع نيذلا نمؤوا ّلك
عـيـطـتـصسي نـل .لـماـكـلا هـلـلا حــصس
سضعـبـل مـهـصضعـب عوــصضا جاوزألا

اوصسبلي  نإا ةبا  مهصسفنأا لذبو
حصسلا اذـه ،<لـماـكـلا هـلـلا حـصس>
ةمدخ  ديبعلا دعاصسي يذلا هصسفن
مهئابآا ةعاط  دلوألاو مهدايصسأا

 .مهدلوأا ةيبرت نصسح  ءابآلاو
نياعيو ّبرلاب نمؤوا ىّوقتي

هيطعي فيك ىري هّنأل ،هتّوق ةمظع
.ّيتاذلا هفعصض ىلع بّلغتيل ًةّوق هللا

اـنـتاذ ىـّطـخـتـن هـلـلا ةّوـق اـنـلــع
.ةدود غ اـهـّنأل اـهــتــّيدودو

ةبلغلا هللا ةّوق انحن  ابور

رصصنلا نوكي يكل .ةـعّوـنـتا ةثـكـلا
هللا حصس> سسبلن نأا انيلـع ،اـنـفـيـلـح

لمعلاو برلا ميلاعت ظفح يأا) <لماكلا
دمصصن انلعجي يذلا (هللاب ةقثلاو اهب
ناـطـيـصشلا يأا ّودعـلا تاـمـجــه  ماــمأا

ّنإا سسلوـب لوـصسرـلا لوـقــي .هــمزــهــنو
أادبا ذإا ،مدو م ّدصض تصسيل انبرح

.ّودعـلا ةــفرــعــم وــه برا  لّوألا
اًجوز ناك نإا ،رخآلا يداعن ام اًثك

اًبيرق وأا اًخأا وأا
وأا ًلوؤوـــــصسم وأا
اـنـّنـكـل ،ًـيـمز
كلذ  ئطخن
نإاو ،رخآلا نأل
أاـطـخأا دق ناــك
هـنأا ّلإا ،اــنــيــلإا

بلــغألا ىــلـــع
نــيــب ًةــصسيرـــف
رـيرــصشلا ّيدــــي
هــــعدخ يذــــلا

ّلأا انيلع كلذل .هيلع طّلصست وأا هاوغأا وأا
هنع ردصص امـــــهم اودــع رخآلا تعـن
ّودعلا إا اًمئاد رظننلف لب ،تاءاصسإا نم
نَم ىلع لاتحا يذلا ريرصشلا يأا ،ّيفا
انيلع لاتحي نأا لواحيو انيلإا ءاصسأا
 .ىرخُأاب ةءاصسإلا ّدل انعفديو اًصضيأا

> مواقي نأا نمؤوا عيطتصسي يكل
هيلع ،براجتلا موي يأا <ريرصشلا مويلا
ّحصصي ل .<لماكلا هللا حصس> لمحي نأا
اذـه نـم ةدحاو ةـعـطـقـب يـفـتــكــي نأا
ًـماـك هذـخأاـي نأا هـيـلـع لــب حــصسلا
ّلك بّردتن نحن .ةهجاوا نم نّكمتيل
ردقن يكل ةّيحورلا تاداها ىلع موي
هيف سضّرعتن يذلا مويلا  تبثن نأا

7102 /05ددعلا

لوألا نوناك01 دحألا

توشصلا ميخرلا انيم ءادهششلا راكذت

سسُفارغفإاو سسناجومرأاو

اثلا نحللا

سسماا رـَحـَشسلا ليإا



حـيـصسا عوـصسي اـنـبر هـقـّقــح يذــلا
 .هب لغصشننو

ةحلصسألا نـع اـنـَمـلـع اـمدعـب
سسلوب لوـصسرـلا مـتـتـخـي ،ةـّيـعاـفدلا

حصسلاب لماكلا هـلـلا حـصس ةـحـئل
همادختـصسا عـيـطـتـصسن يذـلا ديـحوـلا
حورلا فيـصس يأا ،موـجـهـلاو عاـفدلـل
ّبرلا مدختصسإا .هلـلا ةـمـلـك وـه يذـلا
هبّرج امدنع فيصسلا اذه هصسفن عوصسي
ىلع ّدر دقل .هتّيدومعم دعب ريرصشلا

ةملكـلا اـًمدخـتـصسم رـيرـصشلا تاـمـلـك
.ةصسّدقا بتكلا  ةبوتكا ةّيهلإلا
ّنأا اـنـكردأا اــمدعــب ،اــنرودب نــحــن
ّلغتصسي ٍوتلم مكب انعدخي ريرصشلا

باتكلا تاملـك ىـتـح اـًناـيـحأا هـيـف
رارمتصساب لهنـن نأا اـنـيـلـع ،سسّدقا

اذه مادختصسا نصس ،هللا ةملك نم
.لطابلاو ّقا ب لصصافلا فيصسلا

ةّيحورلا ةحلصسألا هذهب اًذإا حّلصستنلف
ّدصشأا يه ةّيحورلا برا ّنألةعّونتا

  .ةّيداا برا نم اًكتفو ًةوارصض

نوديبشسا سسيّدقلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسوثيرت فقشسأا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اثلا  ةصسّدقا انتصسينك دّيعت
سسيّدقلل لّوألا نوناك رهصش نم رصشع
فقـــــصسأا ّيبئاــجعـلا نودـــيـــبـصسا
نوديبصسا سسيّدقلا دلُو .سسوثيرت

 ّبرــلاـــب دقرو ،072 ماـعــلا 
ةرـــيزــــج  سشاــــع .843 ماـعــلا

مانغألا ةياعر فحا ثيح ،سصق
ىلع ناـكو ،ّسشقـلا لـصس ةـعاـنـصصو

ةواـقـنو ةـطاـصسبـلا نـم ٍبـك ٍبناـج
 ا ،هـلـل اـبـحـُم ناـك ذإا .بلـقــلا

بيرـقـلا ةـّبو ،ةـلـيـصضفـلا ةاــيــح
ناـصســـحإلاو رـــفــاو ةـــعادوـــلاو
اًجات ّدري  .ءابرغلا ةفاصضتصساو
،ًةيزعت جاتا  دجو ذإا ،ّطق

 هدوقن مهل كي ناك هّنإا ىتح
اذإا ا ّمتهم غ ،حوتفم ٍقودنصص

ليإلا ــــــــــــــــ
(71-01 :31 اقول)

 ناـك ناــــمزلا كـــلذ
ِدــــــــحأا  ُمّلعـــي ُعوــصسي
اذإاو *ِتبصسلا َموــي ِعماا
ٍسضرــــم ُحور اهـــب ٍةأارماب
ًةنـــصس َةَرْصشــَع اــمث ذــنم
ُعيطتصست ل ًةينحنم تناكو
املـــف *َةتبلا َبِصصتــنت نأا
اـهاـــــعد ُعوــصســـي اــــهآار
نـم ٌةقَلْطُم ِكنإا اــهل لاــقو
ِهْيَدــــي عــــصضوو *كــِصضرم
لاــــــــا يــــفو اهــــيلع
*هللا ِتَدــــو ْتَماــقتصسا

ِعمـــــا ُسســيئر َباــجأاف
َعوصسي ِءاربإل ٌظاـتْغُم وــهو

 ِعمجلل لاــــقو ِتبـــصسلا
ُلمعلا يغبني ٍمايأا ُةتصس يه
نوــــــتأاــت اهـــيفف .اهـــيف
موــــي يـــف ل نوــفْصشَتْصسَتو
برـــلا َباــجأاــف *تـــبصسلا

لك سسيلَأا يئارُم اي لاقو
وأا ُهَروث لُحي مكنم ٍدحاو

َنِم ِتــــبصســلا  ُهَراــمــح
ِهــــــب ُقلــطــنــيو ِدَوذـــــا

ُةنبا يهو هذهو *ِهيقصسيـــف
اــــهطَبر يــــتلا َمــــيهرــبإا
َةَرْصشَع امث ذنم ُناطيصشلا
ْنأا يغبـنـي ناـك اـمأا ًةـنـصس
َموي ِطاـــبرلا اذه نم َقَلطُت
اذه لاــــــق او *تبـــصسلا

ُهُمِواقُي ناــك نَم لك َيِزَخ
عيمــــــجب ُعْمـــــا حرفو
تناك يـتلا ِةَديا رومألا
.هنم ُردصصت

ىلـع بّردتـي ل نـَم .رـيرـصشلا دئاـك
 ًةرصشابم طقصسي هللا حصس لمح
يــتــلا وألا ةادألا .ّودعــلا خاــخـــف
ريرصشلا عم انبرح  اهمدختصسنصس
.هب انءاقحأا قطن يذلا ّقا يه
زمري يذلا مازا سسبلن نأا اذه ينعي
تاــطــقــصسلا ّنأل ،ةدعا طــبــصض إا

.مدآا ماّيأا ذنم ماعطلاب ةطبترم تناك
ةصسينكلا فـّثـكـت اذا مـهـفـن اـًيـلاـت
ةك اـم .ةـنـصسلا لــخ اــهــماوــصصأا
طبصض ىلعنمؤوا بيردتلّلإاماوصصألا
.تاوهصشلا ءارو يعصسلا مدعوسسفنلا

اذه ،هيوقح ّيركصسعلا قطن امدنع
،نمؤوا .ةهجاوملل دعتصسم هّنأا ينعي
،دادعتصسلا مئاد نوكي نأا هيلع ،هرودب
دئاــــكا هـــــل بصصنيّودعلاّنأل
يذلا راّنزلا وأا ةقـطـنا .رارـمـتـصساـب
ناـك نـَم ّنأل ،ّقا وـه هـمدخـتــصسن
عفدنيو هصسأار عفري هبناج إا ّقا

 ال نم اّمأا ،ةهجاو ا كلتّق
  .اًميقتصسم نوكي لو غواري وهف

ةبلا  براا قطن نأا دعب
عرد سسبلي ،ّقاـب هـصسفـن ةـّيـحورـلا
بلـقو ،بلـقـلا يـمـحــي عردلا .ّرــِبــلا
ماهصس نم ّرِبلا لامعأا هيم ناصسنإلا
يذلا ءاذا ،عردلا دعب ،لعتنن .ودعلا
:ةليوط ةفاصس صسلا  اندعاصسيصس
ليإا دادعـتـصساـب مـكـمادقأا اوـلـعـنأا>
ىرصشبل ٌلماح وه نمؤوا .<مصسلا
ب مــصسلا يأا ،ّيوــلــعـــلا مـــصسلا
.هيخأاو ناصسنإلا بو هللاو ناصسنإلا
هـعـم لـمـحـي نـمؤوا هـّجوـت اـمـنـيأا
يأا ،اهبجو صسيو ليإلا ىرصشب
سساصسأا ىـلـع هـتاـيـح ةصسم طـبـصضي
هـب ّدصصن يذـلا سسلا اــّمأا .لــيإلا
وهف انبلق نع ةبهتلا ريرصشلا ماهصس
ّلك دقفن ،هاندقف نإا ،يذلا ناإلا

ا ىلع ٍزّفانبلق دوعي ل ذإا ةهجاو
ةخألا ةليـصسوـلا .هـلـل اـبـح سضبـنـي
يـتـلا سصا ةذوـخ يـه عاــفدلــل
نم انراكفأا يمحن .انصسأار اهب يمحن
سصاب لـّمأاـتـن اـمدنـع تـّتـصشتـلا



لمأات ـــــــــــ
قطن اوتبثاـف>

وأا <قــــــاب مـــكءاــقحأا
اذاـم .قــاب مــكطاــصسوأا
وه تاـبثلا ؟كلذــب ينــعي
ناإلا يــف ةــماقــتصسلا

نوكن نأا بجي .لامـعألاو
ل ىتح ـبهأاــتم ًاــمئاد

سضكرلا نع ءيصش انعنـ.
راــّنز ىلع اــنه مّلكــتي ل
.ّيزــــــــــمر لــــب ،يداــم

ــقطنــ يأا انـــــطصسو
،قـــــا راــّنزــب انصســـفن
.بذكلا ةّبح ل ةفعلاب

:<ّلا عرد صسبلو>
سشيـعلا ّرـب ةــملكب دصصقــي

 نأا اـــمك .ةــلــيصضــفلا
كلذــك ،عــــيــنــــم عردــلا
عـيطــــتصسي ل .ًاــصضيأا ّـلا
لثم سضــــفرـــي نأا دـــــحأا

نوــثك .كوـــلصسلا اذـــه
دحأا ل نـــكلو ،هنوــحّرجي
لو هعـــطق ىلــــع رصســجي

ّنإا .ناـطـيــصشــلا ىـــتـــح
عاجــــصش وــه قـــيّدــصصلا

عّردـــــتا نأل ،دــصسألاـك
لب برا ىصشخي ل اذكه
.ءادــــعألا طــصسو كّرحـــتي
لمجأا ام> :ءايعصشإا لوقي
<مصسلاب نيرّصشبا مادقأا
 .(7 :2٥ سشإا)

مـكــمادــقأا اوــلــــِعـنأاو>
<مصسلا ليإا ِدادعــتصساب
ينعي اذاــــم .(٥1 :6 فأا)
سسبــلن نأا انيـــلع ؟كلذـــب
ةبغرلا يأا ةدّيا ةيذحألا

 انيلع .حلاصص لمع ّلك
إاو ةراــصشبـلل ّدـعـتصسن نأا
كـلذو ليــإلاب ةزارــكلا

ُلـجرـلا خأا اـّمـل .هـفرـعــي اــهاوــصس
خألا اذه سشّتف ،رمألاب هللا َسسيّدق
لـجرـلا نزـح .سضرــغــلا دجــي مــلــف
ىـلـع ًةـقـفـصش سسيّدقـلا بلـق كّرـحـتـف
نأا ّلإا هنم ناك امو ،قيمعلا هرّثأات
اهمصساب اهاعدو هتنبا ق إا بهذ
هيف تأاّبخ يذلا ناكا نع اهلأاصسو
هتدصشرأاو اهرودب هتباجأاف ،ةنامألا
نــجرــلا بهذ .ةــّقدب ناـــكا إا

.امهل تلاق ثيح هادجوف ،اصشّتفو
زهاـنـي رـمـع نـع سسيّدقـلا دقر

ام رخآا .اًماع عـبـصسلاو ةـيـناـمـثـلا
ةنصس كصشا هّنأا هنع خيراتلا هركذي
743 نع اًعافد ،اكيدرصس عم
ّرقتصست .بكـلا سسوـيـصساـنـثأا سسيّدقـلا
وـفروـك ةرـيزـج  موـيـلا هاـياــقــب
ّلحني  يذلا ،هدصسج يقب .ةّينانويلا
نرـقـلا ىـتـح سصق  ،موـيـلا إا
إا اًقحل لقُن مث ،عباصسلا ّيديا

لقُن اهدعبو ،ةّينيطنـطـصسقـلا ةـنـيدم
ةـنـصس ،وـفروـك ةرـيزــج إا ًةــيــفــخ
ةّينيطنطصسقلا تطقصس نأا دعب ،6٥41

 دــــصسج ناك .كارــــــتألا يدــــــيأا
اًعوبني ،مويلا إا لاز امو ،سسيّدقلا

.وفروك عيفصش وـهو ،ٍةثـك ٍةـيـفـصشأل
ءاـبو نـم ةرـيزا ذـقـنأا هـّنأا لــّجــُصس
ّيبنجألا وزـغـلا نـمو ،ةّرـم الوـكـلا

إا ٍراـصس ٌداـقـتـعا ةـّمـث .ىرـخُأا ًةّرــم
ام سسيّدقلا ّنأا نمؤوا ب مويلا
ٍةروـــصصب ،سضرألا  لوــــجــــي لاز
ثيـغـيو ىـصضرا يـفـصشي ،ةـبـيــجــع
كلذ ىلـع نوـّلدتـصسي مـهو ،لـتـبا

اـهاـّيإا هـصسـِبـلـُي يــتــلا براوا نــم
لك .هتافرب مامتهلا نع نولوؤوصسا
،هـبراوــج نوــلّدبــي اــمدنــع ،ٍةــنــصس
،ىلبت داكت وأا تيلب اهّنأا نوظحي
اـهـب ءرا سسودي يـتــلا ةــها نــم
،ةلمعتصسابراوااّمأا.ًةداعسضرألا

.نمؤوا ىلع ًةكرب عّزوُتف
 نوديبصسا سسيّدقلا دهاصشن

هبصشت ًةعّبق رمتعي تانوقيألا سضعب
اًرجح ىرصسيلا هدي  لمحيو ،ةّلصسلا

لب ،اًئلت وأا اًغراف قودنصصلا ناك
هصسفنل حمصسي نكي  .هلل رمألا اًكرات
اذإا هيلإا لبقا ىلع مكاب اًصضيأا

 .ّقحتصسم وأا جاتً عف اوناك
ًةّرم سصوصصّللا نم ٌةرمز تلواح

،ًيـل اـنـصسيّدق ماـنـغأا سضعـب ةـقرـصس
 اهترّمـصسو ٌةـّيـفـخ ٌدي اـهـتـعـنـمـف
فصشتكاو حابصصلا ّلطأا اّمـل .اهناكم
،سصوــصصــّلــلا نوديبــصسا سسيّدقـــلا

نم مهّلحو ،مهيلع ىّلصصو ،مهَظعَو
مهدّوز نأا دعب مـهـقـلـطأاو ،مـهـطاـبر
اودّبكت مهّنإا مهل لاق .هصشابك دحأاب

مهنك ناك ذإا ،ّيرورصض غ اًدهج
نود نم هنوديري ام ىلع لوصصا
هذـهـك ةبــك ٍةــئــيــطــخ باــكــترا

ول ،مُهَف ؛كهلل مهصسفنأا سضيرعتو
ناكل ،هتقرصس اولواح ام هيلإا اوبلط
.مهبلط مهحنم

 نوديبصسا سسيّدقلا مصسا عاذ
فقصسأا دقر اّمـل .عصساو ٍلكصشب سصق
نمؤوا رايتـخا عـقو ،سسوـثـيرـت
هتفاقث عصضاوت مغر ،هيلع عامجإلاب
ةقيرط ةّيفقـصسألا رـّيـغـت  .بتـكـلاـب
قف ،مانـغأـل اـًيـعار يـقـب :هـصشيـع
ىلع صسي لب ًةّباد يطت ل ،سسابّللا

ةعانصصو ةحفلا  لمعي ،هيمدق
.ّسشقلا لصس

 نوديبصسا سسيّدقلا كصشإا
 دقُع يذلا لوألا ّوكصسا عما

ةوعدل ًءانب ،٥23 ةنصس ةيقين ةنيدم
ناـك رـصضح اـّمـل .طـنـطــصسق كلا
فوصص هفتك ىلعو منغ يعار ةئيهب
سضيبأا ،ٍةدحاو ٍعب ناك .فورا
هدي تناك .هجوـلا ءيـصضم ،ةـيـحـلـلا
ٍلجر ماوق هماوقو ،ةيوتلم ىرصسيلا

نكي ملف ،ةذاّخأا ةطاصسب ىلع ٍبلصص
نأا ّلإا نيدوجواو روطامإلا نم
.ةّيوفع ٍةروصصب ًلجإا هل اوفقو

هتنبا تدقر ،تقولا كلذ ةبارق
دق ةــّماــعــلا دحأا ناــك .يـــنـــيرـــيإا
ناك ار ،اًمّيق اًصضرـغ اـهـعدوـتـصسا

دحأا ل ٍنمآا ٍناكم  هتأاّبخف ،اًبهذ



ٌران ىلعألا هفرط نم جرخت ايفزخ
إا ةعّبقلا صشت .هايم هلفصسأا نمو
ةغّللا  <وبصسا> لعف ّنإا ذإا ،همصسا
اّمأا .<لصسلا عنصص> ينعي ةّينانويلا
ّنأا اهدافم ةليمج ٌةّصصق ُهَلف ،رجا
لـخ مــحــفأا نوديبــصسا سسيّدقــلا
عابتأا دحأا لّوألا ّوكصسا عما
ح ،نيزرابلا ةّيصسويرآلا ةقطرهلا
صسا ناـهلاــب هــل تبــثأا فـيـك يـّ

اًدحاو نوكي نأا هلل نك  ثةث
دقف .اًصسدق اًحورو اًنباو اًبآا ،ميناقأا
هراصسيـب ٍفزـخ ةـعـطـق سسيّدقـلا ذـخأا

ةراـصشإا مـصسرو ،اـهـيـلــع هدي قــلــغأاو
،<بآلا مصساب> :ًئاق هنيميب بيلصصلا

؛فزا ىلعأا نم ران لاحلل تجرخف
لفصسأانمٌءامجرخف،<نبلاو>
،هدي حتفو ،<سسدقلاحورلاو> ؛فزا

ةعيبط وه يذلا بالا ّلإا َقبي ملف
رثإا .راهصصنلا لبق ةّيلصصألا فزا

ميلصستلا ّلإا ّيصسويرآلا عَصسَي  ،كلذ
ناإا ةــّحــصصب رارـــقإلاو رـــمألاـــب
.سسوّدـــــــقلا ثوــلاــثلاب ةصســـينكـــلا

فقصسأا نوديبصسا سسيّدقلا ةعافصشبف
انمحرا مهّللا ّيبئاجعلا سسوثيرت
.مآا ،انّصصلخو

ةخوخيششلا حرف زكرم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةّيصشربألا يعار ةدايصس ةكب
لـــــيزــا سساـــيـلا تيــلوــبوــا
حرــــف> زــكرم رــــصشاــب ،ماــــحإلا
لابقتصساب(PAV) <ةـخوـخــيــصشلا
كلذو ،تائفلا فلت نم ّنصسا
نم ةعماو ءاعبرألاو نثإلا ماّيأا
نم ةثلاثلا ىّتح اًحاـبـصص ةـنـماـثـلا
 .رهظلا دعب

ّنصسا نأا زـكرا اذـه ةـيـمـهأا
عم اًتـقو هـيـف يـصض نأا عـيـطـتـصسي
مـهـعـم يـّلـصصــُي ،نــيرــخآا ــّنــصسم
(ءادغلاو روطـفـلا) لـكأاـيو ىـّلـصستـيو

ةـّيـصضاـيرـلا نــيراــمــتــلا سسراو

ةئيهتو لجرألا مادختصساب
سضفت.جوراوقيرطلا

ًةايــح ةئــــيهــتلا هذــــه
لوقي اــمك ًادــج ةلــصضاف
كينذأا  عصض> : رومزا
:9) <مـهـبوـلـق دادعــتــصسا

يـــنــــــــعــي اذاــــم .(83
؟<مصسلا ليإا دادعتصسا>
يأاـب موــقــن لأا يــنــعــي
.هـــيــف مــــصس ل لــــمـع
ىـــــلــــــع لدـت لـجرألاو
كلذل ،سشيــعلاو كوــلــصسلا
رارمتصساب حصصنيو لوــقي
نوكلصست فيــك اورظناف>
.(٥1 :٥ فأا) <قيقدتلاب

اهلوقي <مصسلا ليإا>
مـــــــــــــّلــكـــــت نأا دــعـــب
،ةكرعــاو برـا ىلـــع
ّدصض يه برا نأا ًارهظم
ليإلا نأل ،ـــطايصشلا

كلت ّنإا .مصسلا ليإا وه
ىرخأا ًابرح يغلت برا

يأا .هللا دصض برا يه
ناطيصشلا ّدصض برـــا نإا
عـــم مـــصسلا إا يدؤوــت
اهـيأا ًاذإا ْفـَخــَت ــف .هللا
وه ليإلا نإاف بيبا

ةبـلـغـلا نأا ىـلـع ةـمـع
.ةلصصاح

يه رـــيرــصشلا ماــهصس
بــــئاــغرلاو براـــجــتلا
لوــــــــقــيو .ةــبــيرــغــلا
يه اذـكه نأل <ةبهتلا>
نإا .تاوهــــصشلاو بئاغرلا

ىلع ىوقـي ناإلا ناــك
ىرحألاب مكف ،طايصشلا

.سسفنلا ءاوهأا ىلع
مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

فارـصشإا ت ّيـئاـيزـيـفـلا جـعـلاو
،ةـّيـصسفـن ةـلـّل: ّــــيـصصاــصصتــخا

نّيزم ،ّيـئاـيزـيـف جـلاـعـم ،ةـصضّر
ةّيئاصصخأا ،ءاصسنلاو لاــــجرـلـل رـعـصش

إا .ةّيكرح ةّيصسح ةجِلاعمو ،ليم
نونـف سضعـب نوـّنـصسا مـّلـعـتـي كلذ
فرا سضعــبو ةــعارزــلاو مــصسرــلا
نأا إا اذـــه ّلـــك فدهـــي .ىرـــخُألا
نم هتـخوـخـــيـصشب ّنـصسا عـتـمـتـصسي
.ةدحولاو للاب روعصشلا نود

،ةّينا زكرا تامدخ ّنأا ركذُي
ةكراصشا  بغري ل نـ نكو
تابجولا نم ديفتصسي نأا تاطاصشنلاب
.زكرا اهمدقي يتلا ةّيئاذغلا

لاصصتإلا ءاجرـلا مـعـتـصسإـل
مـقرـلا ىـلـع دواد يـنـيـج ةدـّيـصسلاـب
2٥9٥68/18.

تارادشصإا ــــــــــــــــــــــــ
وقت ةينارطا راد نع ردصص

ىلع يوـتـحـي يذـلا8102 ماـعـلا
ماوـصصألا ماـيأاو ةـّيـصسنـكـلا داـيــعألا

ديـعاوا نــم اــهغو تاوــلــصصلاو
باتك ردصص امك .نمؤوا مهت يتلا
ةرابع وه يذلا <؟مدآا اي تنأا نيأا>
ةـبوـتـلا لوـح ةـيـحور ثيداـحأا نـع
نــم ًاــــقــطــنإا فارــــتــعإلا رــصسو
ةصسيـنـكـلا ءاـبآاو سسّدقـــمـلا باـتـكـلا

يف ةبوتلا سشيع ةيفيك ىلإا ًلوصصو
ناذـه بلــطــُي .ةـيـموـيـلا اـنـتاــيــح

سسئاـــنـــك ةـــفاـــك نـــم نارادصصإلا
.ءاجرلا ةبتكم نمو ةيصشربألا

اينورتكلإا ةرششنلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلع لوصصحلاب بغري نم ىلع
هدــــيربربـــع ًاــــيعوبــصسأا ةرـــــصشنلا
ةلاــــصسر لـــصسرــي نأا يـــنورــــتكلإلا

ىلإا <ةرــصشــــنلا> ةــنوــنعم ةــغراــف
moc.kooltuo@sotrauq.


