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  ليللا فصتنم دعب -خبطملا -يلخاد .1

  .ةتفاخ ةءاضإب اًلماك خبطملا رهظت ةديعب ةطقلب ريوصتلا أدبي

 بورو مونلا سبالم ةيدترم بيلحلا نم ًابوك دعت يهو ةطقللا ىلع ةيبايسناب ةاتفلا رهظت 

 اًفوخ اهب طاحأ ةليللا كلت يف نأ الإ داتعملا مونلا دعوم ىلع ليوط تقو رم دقف ،ةمّلقم موسرب

 جردم نم ةبيرق ةفاسم دعب ىلع عقاولا اهلزنم برقب رمت ةرئاطل لاع توص عمست ةأجفو ،ام

  .جرختو خبطملا كابش نم ةعيرس ةرظن يقلتف ،يرحب فرج ىلع تارئاطلا طوبهل ريغص

  :ىلإ جزم

 

 ليللا فصتنم دعب -عراشلا -يجراخ .2

 اذه يف اذاملو نوكت نمل ةفرعمل ةرئاطلا طوبه ناكم عبتتف اًلوطم ءامسلا ىلإ ةاتفلا رظنت 

 نوللاب صاخلا عونلا نم مجحلا ةريغص ةرئاطلا ىرتف اهيمدق ةكرح ةاتفلا ئطبت ،رخأتملا تقولا

  .يرحبلا فرجلا ةياهن ىلإ لصت ىتح ضرألا ىلع اهريس ةرئاطلا لمكت ،ضيبألا

 

 ةاتفلا

  .كلذ ثدحي الَئل اهرس يف يلصتو "!؟ةرئاطلا طقستس له يهلإ"

 

  .اهعوقو توص عمسي ىتح فرجلا ىلعأ نم طقست ةرئاطلاو يرحبلا فرجلل ةديعب ةطقل رهظت

 اًلجر ىرتف ةدعاسملا بلطل لزنملا ىلإ عوجرلل تفتلت ،هتأر امل كابتراو تمصب ةاتفلا رظنت 

  .ثدح ام اًعقوتم ةنئمطم حمالمبو بقرتب ثدح ام بقاريو ديعب نم يطرش ةرتس يدتري

 عفد ةرايس يتأتو الإ ناوث ةدع ترم نإ امو ،لجرلا كلذ ريباعت نم ةاتفلا بيرتست 

 .فرجلا ىلعأ نم رحبلا يف عقيل فلخلا نم همدصتف ،لجرلا هاجتاب ةعرسم ءادوس يسادس
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 ةئيلملا اهينيع نم ىري يذلا ةمحرلا توصو فوخلا روصت ةاتفلا هجو ىلع ًادج ةبيرق ةطقل 

  .اهسبالم مامكأ فرطب اهحسمتف ،عومدلاب

 ،ًادبأ ةفدص ضحمب تسيلو ربدم ريبدت نم الإ يهام اهلك ةثداحلا نأ ةاتفلا تفرع 

 اهدسج مجح يطغت يرحبلا فرجلا ةفاح نم ةبيرق فلخ ئبتختل ةعرسب تاوطخ ةدع عجارتتف

  .ةنئمطملا حمالملا بحاص لجرلا عم ثدح ام اهل ثدحي الأ ةلمآ

 :ىلإ جزم

 

 رجفلا غوزب -تارئاطلا جردم -يجراخ .3

 دهاشت يهو رذحب بقارت ةاتفلاو ًاديعب ةرايسلا باهذ روصت ةديعب ةطقل دهاشملل رهظي 

 رهظتو فلخلل ةرايسلا قئاسلا كرحي ،ةحضاو ريغ حمالمب ءادوس سبالم اًيدترم قئاسلا

 .ةرايسلا داعتباب دعتبت ةطقللاو عساو لكشب يزمرقلاب ةنولم ءامسلا

 :ىلإ عطق

 

ليللا   - ةشيعملا ةفرغ   - يلخاد  .4 

 اهيبجاح حسمت ةفيفخ ةكرحبو ءطبب اهانيع حتفت ،افوصلا ىلع ةاقلم اهسفن ةاتفلا دجت 

 ةبطقم ًايجيردت ثدح ام اهتركاذ ديعتست ،مويلا حابص ثادحأ راكذتسا ةلواحم بصتنت مث

 ةانق ىلع رابخألا دهاشتل ةعرسب زافلتلا توميرب كسمت ،بحاصم عادصو شوشتب اهيبجاح

CBB عقو امم ًءيش عيذت تناك نإ.  

 

 رابخألا ةعيذم

 ءارج رحبلا ىلع ادنلريأ يف عقاولا رهوم فرج ىلعأ نم ةرئاط تطقس مويلا اذه حابص يف"

 مدع ىلع تدكأو ،هدعاسمو نتباكلا ىوس قرغي مل هنأ ىلإ تاقيقحتلا تدافأو ،ةرئاطلا يف لطع

 "...تاهابتشا يأ نود ةيضقلا قالغإ ىلع دعاس امم ةثداحلل دوهش يأ دوجو
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 :ءادوس ةشاش ىلإ يجيردت ءافتخا

 »ةيقاب مكتَّيِطخف ،رصبن اننإ نولوقت نآلا نكلو .ةَّيطخ مكل تناك امل اًنايمع متنك ول«

 )٤۱:۹وي( ليجنإلا


