
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(٨-5 :٤ وميت2)

ظقيت سسواثوميت يدلو اي
 لـــك لــِمــَتـــحاو ٍءيـــسش

َلــمــع ْلــمــعاو ِتاــقـــسشا
امأا *كَتمدخ ِفوأاو رسشبا
يلع ُبيكسسلا َقيرُأا دقف انأا

*َبقا ِدق حنا ُتقوو
َنسسا َداهِا ُتدهاج دقو
ُتظـفــحو يــطْوــَسش ُتمأاو
ىــقــبـــي اـــمـــنإاو *ناإلا

ًاـظوــف  ِلدعـلا ُلـيـلـكإا
َكلذ  هب يـنـيِزـجـي يذـلا
ل لداعلا ُنايدلا برلا ِمويلا
َنيذلا َعيمج لب طقف َيايإا
.ًاسضيأا ُهَروهُظ َنوبحُي

ليإلا ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٨-1 :1 سسقرم)
ِحيسسا َعوسسي ِليإا ُءدب

 ٌبوتكم وه امك هللا ِنبا
ٌلـِسسرـُم اذــنءاــه :ِءاــيــبــنألا

ُءّيهـُي كـِهـجو ماـمأا يـكـم
ُتوــسص *كــَمادق كـــَقـــيرـــط
اودـــِعأا ةــــيّلا  ٍخراــــسص
ُهَلبُسس اوـلـَعـجاو برـلا َقـيرـط

ناتا ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ّعوسسي ّبرلا ةناتخ ت  مويلا

سسومان بسسح ،هديم دعب نماثلا
ّنأل كلذ ،ّيدوـهـيـلا دقــلا دهــعــلا
.هتئيب ناوق ىلع ظافا دارأا ّبرلا

دييعتلا اورّرق ءابآلا ّنأا ا يد
،لّوألا نوناـك 52 عوـسسي ّبرــلا

 ناتخلل ديـعـي نأا اـيـعـيـبـط ناـك
نوناك نم لّوألا
دعـب يأا ،اــثــلا
نم ماّيأا ةيناـمـث
.دــّيــسسلا دــيــم
مـــقرـــلا زـــمرـــي
إا <ةـيــناــمــث>
،ةديدا ةاــيا

نــــــمزـــــــلا ّنأل
مقرلا دنـع فـقـي
نوـك ،<ةـعــبــسس>
ةعـبـسس عوـبـسسألا
موـيـلا اـّمأا ،ماـّيأا
،اهيلإا زمريو ةّيدبألا  وهف نماثلا

.ةديدا ةدلولا إا سشيو
ا اذاب دهع هّنإا ؟نات هللا

يذــلا يدهــع وــه اذــهو> :رــسشبــلاو
بو مكنيبو ينيب هنوظف كلسسن

نونَتخُتف .ركذ ّلك خُي :كدعب نم
 ع نوكيف مكتَلرُغِ مٍدهع َةم

خُي ٍماّيأا ِةينامث نبا .مكنيبو ينيب
ُديلو .مـكـِلاـيـجأا  ٍرـَكَذ لـك مـكـنـم
نبا ّلك نم ٍةّسضفب عاتباو ِتيبلا

:71 كت) <كــِلــسسن نــم سسيــل ٍبيرــغ
01-21).

ىوقتلاو حسصلاب ناتا طبترإا
إا سشي وـهو ،سسوـماـنـلا ةــعاــطو

ناتا مدع امنيب ،رهاطلا ّيليئارسسإلا
دهع ل نيذلا ّينثولا ألا إا سشي
ّنأا ىلع ةمع هّنإا .هللا بو مهنيب
ىفت .هللا بعسش إا يمتني هّأا نَم
تاجيزلا ،ةقيرطلا هذهب ،نوّيليئارسسإلا
نع بّرغتلا يأا ،اهجئاتنو ةكسشا
سسيدقــلا اــنخـــُي .نـــَلـــعا ناإلا
ٍمتَخـك ناــك ناـتا ّنأا سسوـيـناـفـيـبإا

اًرّكذـم ،ـّيـلـيـئارـــسسإلا داـسسجأا ىـلـع
مهاّيإا اًطباسضو
ىـلـع> اوـقـبـيــل
.<مهئابآا ناإا

تخا اذا
؟حــــــــيـــسســـا
نــــــــــــــم ،ًلّوأا
راـــهـــظإا لـــجأا
هــــــــمارــتــــحا
 ذإا ،سسومانلل
لب هلطبيل ِتأاي
هلّمكيو هظفحيل
.(71 :5 تــم)

ًةعيـبـط هذاـخـّتا رـهـظـُي نأا اـًسضيأا دارأا
 ةـياـغ اذـهو ،ًةـّيـقــيــقــح ًةــّيرــسشب
وألا نورقلا  ترهظ ذإا ،ةّيمهألا
ّنأاـب ةـلـئاـقـلا ةـّيـتـيـكودلا ةـقـطرـهــلا
ًةـّيرـسشب ًةـعـيـبـط ذــخــّتــي  حــيــسسا

اـيرـهاـظ هدسسج ناـك لـب ،ًةـّيـقـيــقــح
جاتنتسسلا إا ىّدأا يذلا رمألا ،ايلايخ
ذإا بيلسصلا ىلع بلسصُي  حيسسا ّنأاب

 خأا .ّيقيقح دسسج هل نكيًا،  نكي
روسض ّيرسشبلا سسنجلل ةئيهت ناتا
اًريوسصت وأا ًلاثم لب ،بسسحو حيسسا

ٍدايأا هب مقت  يذلا ناتخلل اًقبسسم
ّنأا امك .ةسسّدقا ةّيدومعا يأا ،ةّيرسشب
عفن ل اًءزج دسسا نم عطقي ناتا

7102 /35ددعلا
لوألا نوناك13 دحألا

ديا عادو
 بيطا فسسوي سسيدقلا راكذت
برلا يخأا بوقعيو كلا دوادو

يم ةّرابلاو
سسماا نحللا

نماثلا رـَحـَسسلا ليإا



:سسومانلا تابّلطتم ظفح نإا تخا
َتلــمــع نإا عــفــنــي ناـــتا ّنإاـــف>
اًيّدعتم تنك نإا نكـلو ،سسوـماـنـلاـب
ل) ةلرغ كناتخ راسص دقف ،سسومانلا

غ) لرــغألا ناــك نإا ،اًذإا .(ناــتــخ
،سسومانلا ماكـحأا ظـفـحـي (نوـتا
:2 ور) <اًناتخ هتلرغ بسسحُت امفأا

52-62).
:اتلا لاؤوسسلا نع بي نأا ىقبي

ةجاحب ناك له ؟ديسسلا ةناتخ اذا
ديعلا ةّيرابورط ّنإا .ل اًعبط ؟اهيلإا
بسسحب هلإا تنأاو كّنإا> :كلذ حسضوت
ةـّيرـسشب ةروـسص َتذـخــّتا دق رــهوا
ةعيرسشلا َتمأا ذإاو ،ةلاحتسسا غب
.<...ايدسسج اًناتخ كرايتخاب َتلّبقت
نأا ،ةسسينكلا سسأار ،حيسسا َلـِبـَق امك
،هنّنو هتّب ببسسب ةطمقأاب ّفلُي
كلذل .دسساـب ناـتا لـبـتـقا كلذـك
إا هتلاسسر  لوسسرلا سسلوب لوقي
هسسفن نبإلا ٍذئنيحف> :سسوثنروك لهأا
هـل عـسضخأا يذـّلـل عـسضخـيــسس اــًسضيأا
.(٨2 :51 وك1) <ّلكلا

ّيهلإلا روهظلا ــــــــــــــــــــــــــــ
وأا <سساـطـغـلا> ديــع ىــّمــسسي

اـيـسسنـك <عوـسسي ّبرـلا ةـّيدوـمــعــم>
ديعلا اذه  ّديعن .<ّيهلإلا روهّظلا>

إا عوـــسسي ّبرـــلا ءي اــّنــحوــي
 بعسشلا دّمعي ناك يذلا ،نادمعا
ةّيدومعا لبتقي يكل ،ندرألا رهن
هتّمسس .انحوي ّيبنلا هقباسس دي نم
،<يهلإلا روهظلا> ةسسّدقا انتسسينك
هلإل ّينلعلا روهظلا ثدح هيف ّنأل
حورلاو نبإلاو بآلا :ميناقألا ثّلثا
نع سسّدقا باتكلا انخي .سسدقلا

لزنيحـيسسا ىف ،ّيـثـث روـهـظ
نم هجورخ دنعو ،دمتعيو هايا إا
ءامسسلا نمبآلا توسص عمسسُي هايا

بيبا هللا نبا وه اذه ّنأا اًدــــّكؤوم
حورلا دـَهاـسشـُيو ،بآلا ّرـسس هـب يذــلا
.ٍةمامح ةئيهب هيلع ّلحيسسدقلا

ًةنسس ثث عوسسي ّبرلا ىسضمأا
ىّتح هديم موي ذنم سضرألا ىلع

ُدّمعي اـنـحوـي ناـك *ًةوـق
 لاّيُزِركيو ة ِةيدومع

*اياـطا ِنارـفـغـل ِةـبوـتـلا
ِلهأا ُعيمج ِهيلإا ُجرخي ناكو
َمـيـلـسشروأاو ِةـيدوـهـيـلا ِدلــب
 ُهنم مهُعيمج نودمتعيف
فعــــم ندرألا ِرــــهـــــن
انحوي ناكو *مهاـياـطـخـب
ىـلــعو ِلــبإلا َرــَبَو ُسسبــلــَي

ٍدلـج نـم ٌةـقـطـنـِم ِهـْيَوـَقــَح
*ايّرب ًسسعو ًادارج ُلكأايو
يتأاي ُهنإا ًئاق ُزِركي ناكو
يـّنـم ىوـقأا وـه نـَم يدعـب
َيِنحـنأا نأا قـحـتـسسأا ل اـنأاو
اـنأا *ِهــئاذــِح َرــْيــَسس لــُحأاو
وـه اـمأاو ِءااـب مـكـُتدـمـع
 .ِسسدقلا ِحورلاب مكُدمعُيف

لمأات ــــــــــــ
.<مهاياطخب فعم>

.ةايحلل ٌيغت ةبوتلا
إا بهذــي نأا ءرا ىــلــع
حوـبـيو ،فعـيو نـهاــك

مـسض قـلـقــُي ادّدبـيو ه
دعــب .يــلــخادلا هـــمـــسس
ُءرا رـــــعـــــسشي فاعإلا

دقـل .ّفــخأا هــنأاــب ًاــمــئاد
انلعجي لكسشب ُهللا اـنـقـَلـَخ
.سضعـبـلا اـنـسضعـبـب رـثؤوــن

وأا ٌبيرــــق قــــفـــــسشي ح
انتاناعم ىلع انل قيدسص
ةيزـعـتـلاـب لاـحـلـل رـعـسشن
ىلع ةبوتلاو .ىوقأا اننأابو
يـغـت يـه لــثا وــحــن

يتلا َةئيطا ُةّيدوـمـعا لزـعـت ،هـل
.ةّذاـسش لـب ةـّيـعـيـبـط ةــلاــح تسسيــل
ءرا لزعي ل ناتخ يه ةّيدومعا

نـمؤوا ب لـسصفـي لـب ،هـتــّمأا نــع
ةــّمألا  سشئاـــعـــلا نـــمؤوا غو
.اهسسفن

دعب ،ًاثك ةسسيـنـكـلا تلـغـسشنإا
ناـتـخ بوـجو ةـلأاـسس ،ةرـسصنــعــلا
وأا ّيـحـيـسسا ناإلا إا نـيدتـها

ناك امدنـع ةـلـكـسشا تأاـسشن .هـمدع
،ةوخإلا نومّلعي> دوهيلا نوّيحيسسا

اذإا لإا مـكـل سصــخ ل :نوــلوــقــيــف
عأا) <ىسسوم ةعيرسش ىـلـع مـتـنـتـتـخا

ينـثوـلا ىـلـع ّنأا اوتـعإا .(1 :51
دقلا دهعـلا سسوـماـن ىـلـع ظاـفا

ا هيف انات، دقلا دهعلا ّنأا ا
عـما َدـِقـُع ،ٍذـئدنـع .ديدا قـبــسس
لسسرلا ذخّتاو ميلسشروأا ّ وسسرلا
حورـلا> :اـتـلا رارـقــلا نوــسسيّدقــلا
نم مكلّمحن ّلأا انيأار نحنو سسدقلا
نأا وـهو ،هـنـم ّدب ل اـم لإا لاــقــثألا

نعو ،مانسصألا حئاـبذ نـع اوـعـنـت
اذإاف .ىنزلاو قونا ناوياو مدلا

.نولعفت اًنسسحف ،اهنم مكسسفنأا متنسص
.(92-٨2 :51 عأا) <مـكـعـم هـلــلاو
نم تآلا ىلع سسيل هّنأا اذه ينعي
اوظفـحـي نأا لـب ،اوـنـتـتـخـي نأا ألا
تامدقت نع كسس ،ءايقنأا مهسسفنأا
روـجـفـلاو قوـناو مدلاو ناــثوألا
ّرسسب ناتا لادبتسسا ّ دقل .ّيسسنا
،رـسشبـلا سصي .ةـسسّدقا ةـّيدوـمـعا
يأا ،ّيـلـيـئارـسسإا ،ناـتا ةـطـسساوـب
ةّيدومعاب اّمأا ،راتا هللا بعسش
لوسسرلا لاق .هلل ءاـنـبأا نوـحـبـسصيـف
ّلإا ،هتاذب هل ةميق ل ناتا ّنإا سسلوب
.اياسصولا ظْفِحو ناإلاب طبترا اذإا

،ناسسنإلا عفني همدع لو ناتا ف
ةقـيـلـخ نوـكـي نأا هـعـفـنـي يذـلا لـب

سسيل عوسسي حيسسا  هنأل> :ةديدج
لب ةلرغـلا لو ًاـئـيـسش عـفـنـي ناـتا
نَم .(51 :6 لغ) <ةديدا ةقيلا

سسوـماـنـلا مـّمـتـي و اـًنوـت ناـك
نكي  نَمو ،ًـطاـب هـناـتـخ نوـكـي

هـّنأاـكو هـيـلإا رـظـنـُي فوـسس اـًنوـت



لّدبـن نأا بجـي .ةاــيــحــلــل
ةايا نأل انكفت ةقيرط
تاــبرــسض اـــنـــل تددسس دق
اـعـلا نأاـب ىرـنو .ةثــك
اذـه ببـسسب اـعــي عــمــجأا
وحن اـنـفـطـعـنا نإاـف .رـمألا
،ةاــيا عوــبـــنـــي ،هـــلـــلا

حبسصنل ةّوـقـلاـب اـنّدمـيـسسف
راــكــفألا  نــيرّذــجــتــم
ةئداهلا راـكـفألا ،ةاـسصلا

ةـــفوـــطعلاو ةـــيمـــسسلاو
فوسسلو .ةباب ةئـيـلاو
نأل ةقداسصلا انتبوت عطسست
تابغرلاو ةاسصلا راكفألا
ّعسشت با رعاسشمو ةبيطلا
ةـيزـعـتـلا حـنو مـسسلاـب
.نئاك لكل

نوكردت متحبسصأا دقل
ةبوتلاف .ةبوتلا ةيهام نآلا

ءرا ِبلــــــق ُلّو يـــــــه
حسصلا هااـب لـماـكـلاـب
بلقلا لّو سسيلو ،قلطا

رعاسشاو نهذـلا لـب ،طـقـف
ءرا ناــيــك لــكو دسساو
داا يـه ةـبوـتــلا .ًاــسضيأا
انـِقـِلاخو انيبأا عم ةبا
اذــلو .مــسصفـــنـــي ل ًاداا

ح لك  نوكن نأا انيلع
 سصلا ةلاحفكن لأاو ة

هلإلا ةدلاو إا بلطلا نع
هبحن يكل ةوقلا انحن نأا

سسيدقلا عم يه هب امك
كرابتنسساهدنعو .ةكئاو

 ا هذهو ةاي ةيدبألا

،ةيسصعا  اهـعوـقو دعـب اـهـكي
 هلإلا لزن .ايلك اهيلإا لزانت لب
،هايا ةعيبط اًسسدقمو اًدمتعم هايا
وألا ةلاا إا ةعيبطلا اًديعم يأا

.طوقسسلا لبق
ّرـسس هروـهـظـب برـلا اـنـل سسـّسسأا

ةـّيدوـمـعا .ةــسسّدقا ةــّيدوــمــعا
اّنحوي اهـمـّمـتـي ناـك يـتـلا ،ءااـب

إا تلّو سسدقلا حورلاب ةّيدومعم
رمألا ،ةسسينكلا  نهاكلا اـهـمـّمـتـي
:ًئاق هب أابنأا نأا انحويل قبسس يذلا
وه نَم يتأاي نكلو ءا مكدّمعأا انأا>
ّلحأا نأا ًهأا تسسل يذلا يّنم ىوقأا
حورلاب مكدّمعيسس وه .هئاذح رويسس
ةّيدومعا .(61 :3 ول) <رانو سسدقلا
ةديدج ٌةدلو يـه سسدقــلا حورــلاــب
،عوسسي حيسسا  ٌةدلو ،ّيحيسسملل
متنأا> :ةّيدومعا ّرسس  لّترن كلذل
حيسسا ،دمتعا حـيــــسساـب نـيذـلا

ةبوتلل ةّيدومعا دعت  .<متسسبل دق
،سسبلن ٍةدلو َلعِف تحبسصأا لب ،طقف
دقل .هب دحتنو َحيسسا ،اهلخ نم
،مدآا َيرـُع عوـسسي ةـّيدوـمـعـم تسس
ءاقن إا دوعنل ،ةّيرسشبلا هتثرو يذلا
 ناـسسنإـل تناـك يـتــلا ةروــسصلا
،اًذإا .طوـــقـــسسلا لـــبـــق سسودرـــفـــلا
دا ةلاح إا ٌةدوع يه ةّيدومعا
هـلـلا َقـَلـخ ح اـهـيـف اــّنــك يــتــلا
ةقيلا ّلـك ىـلـع هـطـّلـسسو ناـسسنإلا

:هيبأا اياطعب مَعنَي هّلل نباو اهل ٍدّيسسك
ناإلاب هللا ءانبأا ًاعـيـمـج مـكـّنأل>
نيذـلا مـكـّلـك ّنأل .عوـسسي حـيـسساـب
.حيسسا متسسبل دق حيسساب دمتعا
ٌدبع سسيل .انوي لو يدوهي سسيل
مـكـنأل ىــثــنأاو رــكذ سسيــل .رــح لو

لغ) <عوسسي حيسسا  دحاو ًاعيمج
3: 62-٨2).  اةيدومع تو
ناـسسنإلا تيــمــُن ،عوــسسي برــلا عــم
،ةئيطاـب لوـبا اـنـيـف قـيـتـعـلا

انفدف> :ةديدج ةايح إا هعم موقنو
امك  ىتح  توملل ةيدومعاب هعم
،بآلا دج تاومألا نم حيسسا ميقُأا

ةدج  ًاـسضيأا نــحــن كلــسسن اذــكــه
اـنـل دــّكؤوــت .(٤ :6 ور) <ةاــــــيا

.ّندرألا رهن  لّوألا ّينلعلا هروهظ
ّنأا ىلـع اًديـكأاـت بآلا ةـلاـسسر تناـك
يذلا بيبا هنبا وه سصخسشلا اذه
ثكلا فرعن ل .ءايبنألا هنع مّلكت
نكي  هّنأل عوسسي ّبرلا ةلوفط نع
ّيراسشب لمع وأا ّينلع روهظ ّيأا هل

 فلا كلتجسضنيو ومني ناك .ة
ّنإا .دوهيلا ةداع يه امك (ايرسشب)

كلـت بوـعــسش دنــع جوــسضنــلا رــمــع
سصُقـنـي . ثـثـلا ناـك روـسصعـلا
ٌءيسش هّو ةلحرم  عوسسي ّبرلا

يذلا رمألا ،ةفرعا وأا ةمكا نم
 ءامكا عم هـسشاـقـن نـم رـهـظـي
نم ةرسشع ةيناثلا  وهو لكيهلا

نأا لجأا نم راظتنإلا اذه ناك .هرمع
ذإا عوـسسي ّبرـلا مـك سساـنـلا لـبـقـي
.ٍغلاب ٍناسسنإا مف نم اًجراخ نوكيسس

 غ ّينلع ٍروهظ ّيأا ّبرلل نكي
رـهـظأا ثيـح لـكـيـهــلا  هروــسضح
ذنم ةسسّدقا بتكلل هتـفرـعـم لاـمـك
هروهظ ناوأا ناح اـمدنـع .هـتـلوـفـط
عم ايثث روهظلا اذه ناك ،ّينلعلا
.حورلاو بآلا

نأا دعب سضرألا ىلع هلإلا رهظ
اًدسسج اًذـخآا (ًاـناـسسنإا راــسص) سســّنأاــت
.اًدق طقسس يذلا ناسسنإلا سصّلخيل

يزاوت يهلإلا روهظلا اذــــه ةمظع
سسجـتـلا ّرـسس بدت ةـمـظـع ِتأاـي  .دـّ
يتلا ةبوتلا ةّيدومعم لبـتـقـيـل هـلإلا

انه .اهيلإا سسانلا وعدي اّنحوي ناك
اـهـيـف عــقو يــتــلا ةا مــــهــفــن
جات انأا> :دّيسسلل لاق ذإا انـــحوي
تم) <ّإا يتأات تنأاو كنم دمتعأا نأا

مامأا ٌلثام هّنأا انحوي كردأا .(٤1 :3
كبترا اذل ،بقي يذلا توكلا دّيسس
.هديمعت نم

 ةاعرلاو سسوجملل نبإلا رهظ
رهظي ةّيدومعا  مويلاو ،ديا
سسنا سص سسوّدقـلا ثوـلاــثــلا
روهظلا اذه  ّبرلا نكي  .ّيرسشبلا

ا وه ةبوتلل اًجاتا نع هّزنأاط
روهظلا اذه نم ظحن انّنكل .هدحو
 يذلا وهو ،هتقيلخ نم هللا برق
وأا اـهـنـع هرـظـنـب حـسشـُي وأا اـهــسسنــي



هـّلـلا ّنأا ،ديـعـلا اذـه  ،ةـسسيـنــكــلا
هلانن يذلا سسوّدقلا هحورب انقفاري

 ا ّرسسىلع ّلح املثم ،ةّيدومع
نأا انيلع اذل .ندرألا رهن  حيسسا
نوكنو ةّيدومعا ءادر ىلع ظفاحن
اًيدانم بآلا توسص عامسسل نيّدعتسسم
 .هل بوب ءانبأاك اناّيإا

رامقألا ةثثلا ةسسردم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا نوناك91 ءاثثلا رهظ لبق
ونورب ديسسلا اسسنرف فسس ةداعسس راز
يتلا ،رامقألا ةثثلا ةسسردم هيسشوف
ةدوا ةمع ةيسضاا ةنّسسلا تلان
noitacudÉcnarFlebaL،روسضحب
اهعباوتو توب تيلوبوم ةدايسس
ماحإلا لــيزا سساــيــلإا نارــطا

.اهيمّلعتمواهيملعموةسسرداييراداو
نوؤوـسشلـل ةـيـسسنرـفـلا ةرازوـلا حــن

ةمع ،ةّيلودلا ةّيمنتلاو ةّيجراا
noitacudÉcnarF lebaLًءانب
ةّيراسشتسسا ةن مييقت ةجيتن ىلع
ةيبنجألا سسرادملل ،تارازو ةدع نم
عوـنـّتـلا زـيزـعـِتِ ىـلـع لـمـعـت يـتـلا
مأاـت ىـلـعو يوـغـلـلاو اــقــّثــلا
.زّيمتا وفكنرفلا ميلعّتلا

ءاجرأا  ٍةلوجب ةرايزلا تأادب
اهعباط فسسلا فـسشتـكاـف ،ةـسسردا
سضرعم هـتدهاـسشم دعـب يـخـيراـّتـلا اً
تسسّسسأات .ةدقلا قـئاـثوـلاو روـسصلـل
53٨1 ةنسس رامقألا ةثّثلا ةسسردم
ذإا <ىكلا ةسسردا> ىمسست تناكو
 ةـيوــبرــت ةــسسسسؤوــم كأا تناــك
ًةفاسضإا ،كاذنآا مّلعت تناك .ةمسصاعلا
ةّيح تاغل ةّدع ،ةيبرعلا ةغللا إا

ةيسسنرفلاو ةـيـكلاو ةـيـناـنوـيـلاـك
نــم ٌددع كرــت دقو ،ةــيزــيـــلإلاو
 اًزّي اًرثأا اهيمّلعمو اهيـمـّلـعـتـم
،ثفاي ةمعن :مهنـمو ناـنـبـل خـيراـت
،(غـسصلا لـطـخألا) يروا ةراـسشب

فـسسلا) يـنـيوـتــلا سسواردنأا ناج
(راـهـنـلا ةديرـج سسسسؤوـم رــيزوــلاو

ٌةب هللا نأل .ءاوسسلا ىلع
أ وــهو ،حرــفو مــسسو
نـم هـسسمـتـلـي نــئاــك لــك
.بلقلا

نم حبـسصأا اذـكـهو
انيـغـتـبا نإا اـنـنأا حـسضاوـلا
بيرـقـلـلو اـنـسسفــنأل ا

ل ذإا .ريغتن نأا انيلع بجو
بسسحو انيف انراكفأا رثؤوت
انب طـيـحـي اـم لـك  لـب
رِدسصُن لأا بجي اذهل .ًاسضيأا
،ةـقداـسصلا راـكـفألا ىوــسس
انيسصوي .ةدودولاو ةئداهلا
،اـنءادعأا ّبحـن نأاــب برــلا

لب مهلجأا نم كلذ سسيلو
املك اننأل .نحن انلجأا نم
ٍةءاـسسإا ىرـكذ  اـنــسصــُغ
نم وأا قيدسص نم اهانيقلت
براــقألا وأا فراــعا دحأا

لو ٌمسس اـنـل نوـكـي نـلـف
نم ررحتن نأا بجي .ةحار
اذـهو .راـكـفألا هذـه لـثــم
حماسسن نأا انيلع نأا ينعي
حماسسن نأا بجي .بلقلا نم
فوـسسلو .ءيـسش لــك ىــلــع
يذـلا ُمـسسلا اـنــل بلــجــي
ًاسساسسحإا كلذ دعب هب رعسشن
حارسشناو حرفلاو ةـحارـلاـب
لب انل طقف سسيلو ،ردسصلا
.ًاسضيأا انـب طـيا ّلـكـل
رـَثأاـب ُعـيـما رــعــسشيــسسو
انراكفأا تناك نإا ،انراكفأا

 .ةيمسسو ةدودو
يبرسصلا سسوادت خيسشلا

سضاـيـف فـسسوـي لوــقــن روــتــكدلاو
ثكلا اذكو ،(بئانو بيبطو رعاسش)

ةيـسسكذوـثرألا ةـسسيـنـكـلا مـعأا نـم
عبارلا سسويروغيرغ ةكراطبلا لاثمأا

نم اناكو) سسداسسلا سسويسسودويثو
ناك) عبارلا سسويطانغإاو (ةذمتلا

نم تانـيـعـبرألا  اـمـّلـعـم اـهـيـف
.(يسضاا نرقلا

ةعباتم راطإا  ،ةسسرداتلسصح
ىوتسسا ىـلــعةيوبلا اهـتـلاـسسر
ةنسسFLEC ةـمــع ىــلــع ،ينطولا

ةيمقرلابتكلا تلـــــــخدأاو ،3102
ةنسس ميلـعتلا قئارط نمسض ةيلعافّتلا

ةدوا ةمع ىلع تلسصحو ،٤102
noitacudÉcnarF lebaL6102ةنسس.

موي هيسشوف فسسلا عبات ،كلذ دعب
هلخ علطا ،ًايقيقح ًايداع سسيردت
ةفسسلفلا قيبطت ةيفيك ىلع بثك نع
 ةعبـتا ةـيـلـماـكـتـلا ةـيوـبرـّتـلا
.ةركتبم جـمارب ةّدع ىلعو ،ةسسردا

،رامقألا ةثثلا ةسسردم تلخدأا
،تاـغـلـلا ددعـت داـمـتـعا  ةدئارــلا

ذنم ةّيسسنرفلا ةغللا اهجهانم نمسض
عم مويلا مهاسست يهو ،0٨٨1 ماعلا
سسرادم ةــكــبــسش  اــهــتاــكــيرــسش

NOITAVUDE ديلقت رارمـتـسسا
وهو لأا ،رمعلا نـم نرـقـلا زـهاـنـي
نم ءزج امه ةفاـقـثو ةـغـل داـمـتـعا
ثالا نـم لــب ل ناــنــبــل خــيراــت
.ياعلا

ةنسسلا سسأار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انبر  ةناتخ  ىركذ  ةبسسان

راـكذـتو  دسساـب  حـيــسسا  عوــسسي
سسيدقــلا    لـــيـــلا  اـــنـــيـــبأا
ةنسسلا  سسأارو  بكلا  سسويليسساب

ةــيــسشرــبألا يــعار ةداــيــسس سسأاي
سسلا ةـسص سساـيـلا تيـلوـبوا رَحـَ

دنع  يهلإلا  سسادقلاو  ةعسساتلا  دنع
  1نثإلا  حابسص  نم  ةرسشاعلا

.٨102  اثلا  نوناك


