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 العددكلمة 

ُٖ ال ٗؼشُف جُكد  ٗك

ُٖ جٌُشج٤ٛس!! ذَ ِٓ ُٗذ  
___________ 

 

 :هؼ٤س ُِٔ٘حهشس 

 جُٞػـ٢...  ٓؼشًسُ 
___________ 

 

      :  جال٣ٔحٕ ٝجقس
 

 عركحٕ ٓوِد جُوِٞخ...
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ُٖ ال ٗؼشُف جُكد    ًِٔس جُؼذد   ٗك

ُٖ جٌُشج٤ٛس!! ذَ                 ِٓ ُٗذ  
ذ٘ظشز ٓطأ٤ٍٗس ألقٞجٍ جُ٘حط قُٞ٘ح ؾ٤ٔؼح ع٘ؿذ أٗ٘ح ال 

 ُٖ ِٓ ٗؼشف جُكد ٝال ه٤ٔطٚ ٝال كحتذضٚ ُ٘ح ذَ ئٗ٘ح ُٗذ

جٌُشج٤ٛس ٝرُي سؿْ جالػشجس جٌُػ٤شز جُط٠ ٣اله٤ٜح  

جٌُحسٕٛٞ ٝسؿْ أٗ٘ح ٢ً ٗكد ال ٗكطحؼ جال ج٠ُ جُشػح 

جالخش جٓح ػ٘ذٓح ٌٗشٙ  كحالٓش ٣كطحؼ ٝجُطغحٓف ٝهرٍٞ 

ج٠ُ جُؼـ٤٘س ٝجُكوذ ٝػذّ جُشػح ٝشطحٕ ذ٤ٖ جُكد 

ٝجٌُشج٤ٛس.ئٕ ذٞطِس جٌُشج٤ٛس ٠ٛ جُٔكشى ُ٘ح ٤ُٝظ 

ذٞطِس جُكد ًْٝ ٖٓ ٓظحٛش جٌُشج٤ٛس جُط٠ ٗشجٛح 

ٝجُط٠ ضٌٕٞ ػحدز ٓظكٞذس ذحُطالعٖ ذَ ٝذحُطوحضَ ذ٤ٖ 

ذ٤ٖ جُ٘حط  جُ٘حط ٠ٛ جهٟٞ د٤َُ ػ٠ِ ضـٍٞ جٌُشج٤ٛس

,ٝجالد٠ٛ ٖٓ رُي جدػحء جٌُحسٕٛٞ جْٜٗ ٣ٌشٕٛٞ قرح 

ٖٓ ٣كرْٜٞٗ ٝدكحػح ػٖ ٖٓ ٣كرْٜٞٗ ٝٛٞ ٓكغ  ك٢

جكطشجء ًٝزخ كْٜ ٣ٌشٕٛٞ ٖٓ ٣ٌشْٜٛٞٗ ٣ٝذػٕٞ جْٜٗ 

٣كرٕٞ ٖٓ ٣كرْٜٞٗ ٝجُكد ذشجء ْٜٓ٘ .ئٕ جٌُشج٤ٛس 

ٝكوؾ جٌُشج٤ٛس ٠ٛ جُغرد جالًرش ك٢ ًَ جُظشجػحش 

ٝجُطحتل٤س ٝجُٔزٛر٤س ٢ٛٝ جُغرد  جُغ٤حع٤س ٝجُذ٤٘٣س

ك٢ ٛزج جُذّ جُٔشجم ذ٤ٖ جُ٘حط  ُٝٞ ًحٕ جُكد ٓٞؾٞدج 

ذ٤ٖ جُٔطظحسػ٤ٖ ألٗطلأش ٤ٗشجٕ جُظشجػحش ٝألخطلص 

ضٞجذغ ٛزٙ جُظشجػحش , جُِْٜ جطِف قحُ٘ح ٝجٗضع 

 جٌُشج٤ٛس ٖٓ هِٞذ٘ح آ٤ٖٓ آ٤ٖٓ ٣ح سخ جُؼح٤ُٖٔ

  

 ست٤ظ جُطكش٣ش

 اقرأ في ىذا العدد:
ٌٖ ال ٗؼشف جُؿد ذَ ٗذٖٓ جٌُشج٤ٛس جُؼذد:ًِٔس *  ٗك

 2ص                                       ذوِْ/ست٤ظ جُطكش٣ش  

     ٓؼشًس جُٞػ٢ :هؼ٤س ُِٔ٘حهشس*

  3ص                  جػذجد/ج٣ٔحٕ جذٞج٤َُِ                       
 2022ًَ ػحّ ٝجٗطْ ذخ٤ش ػحّ ؾذ٣ذ : *طٞسز جُـالف

                              4ص                                          ػذجد/ جذٖ جُرِذج     
  عركحٕ ٓوِد جُوِٞخ :ٝجقس جال٣ٔحٕ*

 4ص                                               جػذجد/ذ٘ص جُرِذ
 

ذك٤شز ػ٤ٖ جُظ٤شز  : جُٔظش٣ٕٞ جُط٢ ال ٣ؼشكٜحٓظشُ  *

                       5ص     / د. ًش٣ْ جذٞجُؼضجتْ ػذجدئ ضطكٍٞ ُٔ٘طؿغ ع٤حق٠

 2021جُش٣حػس جُٔظش٣س  *سًٖ جُش٣حػس:

  6 ص                                           ػذجد/ًحذطٖ ٤ًٔٞئ

                  6ص    جػذجد/ػرذجُشق٤ْ ًٔحٍجعٔحء ٝ ٓؼح٢ٗ :ُـ٣ٞحش*

 

دجس ٖٓ ٓ٘حهشحش ك٢ ٗذٝز  حِٓخض ُٔ     : ٗذٝز جُؿٔؼس *

                             7ص                              0202 ٔرشد٣غ13 جُؿٔؼس

    شٌٞ ُِ٘حط ؾشقح(ضهظ٤ذز    )ال  : سًٖ جألدخ  *

 8ص                         ُرش٤ش                 جػذجد / جذٖ ج

                                ُؿغٔي جُؼغَ  ٛزج ٓح ٣لؼِٚ  :  ُي ٣ح ع٤ذض٢  * 

  8  صجُذًطٞسز/ج٤ٓ٘س ػرذ  جُغطحس                              

 

 جُٞع٤و٠ ؿزجء جُشٝـ ك٢ طحُٕٞ جُرش٤ش: *

  9 ص                                  ذوِْ/ دًطٞس قغٖ خ٤َِ 

 

   ٓظش ذ٤ٖ جُٔحػ٢ ٝ جُكحػش :ؿ٤شػ٘ٞجٕ ٖٓ طلكس*

                                                                            10ص                                ٞػ٤ٕٞ ؾش٣ثس  أذ/ جػذجد 

 

 ُحكـُم َتهنئة المسيحيين بأعيادهم ؟؟؟ ٓح  :ٓخطحسجش  *
 11ص                                        اعداد/ سالم عبدربه

                            The English Section 12ص            
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                                                           ٓؼشًس جُٞػ٢                            هؼ٤س ُِٔ٘حهشس  ـ

 
ػٖ ضأغ٤ش ئػالّ ئذ٤ِظ، ق٤ع ”ؾٞص٣ق ؾٞذِض”ػٖ جُٞػ٢ ٝجُطؼ٤َِ، ًِٔس ُٔغإٍٝ دػح٣س قِٔس، ٛطِشٖٓ أشٜش ٓح ه٤َ 

ٝهذ ًحٗص ضِي جُٔوُٞس ٢ٛ جُوحػذز جُزٛر٤س جُط٢ ضؼحَٓ ذٜح أػٞجٕ ئذ٤ِظ،  ذال ٝػ٢.  هحٍ:ئػط٢٘ ئػالٓح ذال ػ٤ٔش، أػط٤ي شؼرح

ٝهحّ ش٤حؽ٤ٖ جإلٗظ خحطس ك٢ ػظش جُؼُٞٔس ٝجالٗلطحـ    ؼحُْ.ػوٍٞ جُشؼٞخ قٍٞ جُ  ق٤ع ضْ هِد جُكوحتن ٝع٤طش ئذ٤ِظ ػ٠ِ

ػرش جُشرٌس جُؼٌ٘رٞض٤س، ذطش٤ٌَ جُٞػ٢، ٝكطكص دٝج٤ُد جُٔظحُف، ٝذرشجػس جُرِٞسز جُغكش٣س، ضالػرص جُِؿحٕ جُش٤طح٤ٗس 

ُ٘حط، ٤ًٝل٤س جُطؼحَٓ ذحُظٞسز جُز٤٘ٛس ُِ٘حط، ٝذذأ ضكذ٣ذ جُوؼح٣ح جُط٢ ٣ش٣ذ أػٞجٕ ئذ٤ِظ إٔ ضٌٕٞ ٢ٛ جألْٛ ػ٠ِ أُغ٘س ج

                                                                                                            ًٔح ضٞؿَ جإلػالّ قط٠ ضٌٖٔ ٖٓ ًَ ضلحط٤َ جُك٤حز. ٓؼٜح.

 

قالال، ٌُٖٝ ذطش٣ن ؿ٤ش ٓرحشش، كٔػال ٣ظٞس ٣شعْ جإلػالّ ذش٣شس ك٘حٕ عحقش، ك٤ؿؼَ ٖٓ جُكشجّ :  ضأغ٤ش جإلػالّ ػ٠ِ جألخالم

، قط٠ ال ضوغ ػ٠ِ ٓغحٓغ جُؿٜٔٞس ”خٔش”جُرطَ جُٔشٜٞس ٝجُٔكرٞخ ُِؿٜٔٞس، ٝٛٞ ٣ششخ جُخٔش، ٝذحُطرغ ال ٣زًش ًِٔس

ٝٛ٘ح ٣طٞؿَ ئذ٤ِظ     ًحُظحػوس، ٌُٖٝ ذٔغ٤ٔحش أخشٟ خل٤لس ٝضرذٝ ًٝأٜٗح جألسعطٞهشجؽ٤س ًٔح ٢ٛ ك٢ ق٤حز جُل٘حٕ جُٔكرٞخ.

ذ٘ؼٞٓس ٝٛذٝء قط٠ ٣ؿؼَ ذ٢٘ آدّ ٣زٛد ٤ُؿشخ ٛزج جُٔششٝخ ٓػَ جُل٘حٕ جُٔلؼَ ُذ٣ٚ، ٣ٝ٘غ٠ إٔ هللا قزسٗح ك٢ جُوشإٓ ٖٓ 

ٌٝٛزج ٣ط٘حٍٝ أػٞجٕ ئذ٤ِظ جُوؼح٣ح جإلؾطٔحػ٤س، ك٘ؿذ ذؼغ جألكالّ ضظٜش ُ٘ح جُرطَ  جُخٔش ٝأٜٗح سؾظ ٖٓ ػَٔ جُش٤طحٕ.

س جُظَ، ٣ٝطٔطؼحٕ ذكش٣س ٓطِوس ك٢ جُؼالهس جُٔكشٓس، ٌُٖ خلس جُظَ ؾؼِص ٛزج ٓورٞال ٝجُرطِس ك٢ ٓ٘ط٠ٜ جُش٤حًس ٝجألٗحهس ٝخل

٤ُٝظ ذٔغطٌ٘ش ٖٓ جُٔشحٛذ، ٝذحُطذس٣ؽ ضُٞذش ه٘حػس ُذٟ جُٔشحٛذ ذإٔ جُؼالهحش جُٔلطٞقس ٢ٛ أطَ جُطكؼش، ٖٝٓ ٣ؼحسع ٛٞ 

                                                                                                               ؾحَٛ ٝٓطخِق.

 

ٗأض٢ ُِؼحدجش ٝجُطوح٤ُذ، ك٘ؿذ إٔ أػٞجٕ ئذ٤ِظ ٖٓ ش٤حؽ٤ٖ جإلٗظ ٝجُؿٖ، ٗؿكٞج ك٢ :  ضأغ٤ش ئػالّ ئذ٤ِظ ػ٠ِ جُر٤ص جٌُر٤ش

ذ٣ظ جُٔذسعس، ًٝغش شًٞس ًٔح ػحع جقطشجّ جُٔؼِْ ٝضو ضكط٤ْ جُر٤ص جٌُر٤ش، كطحٛص جُؼالهحش جُط٤رس، ٝذٜص ئقطشجّ جٌُر٤ش.

                                                                                                  جٌُطحض٤د جُط٢ ًحٗص ضـشط جُذ٣ٖ ٝض٢ٔ٘ جُ٘ضػس جُذ٤٘٣س جإل٣ٔح٤ٗس ك٢ جألذ٘حء.

 

ٚ ضأش٤شز جُؼرٞس ئ٠ُ ػحُْ جُشٜشز ٝجُٔحٍ، ٝٛزج ػ٠ِ ػٌظ ذحش جُؼش١ ٛٞ جُغٔس جُغحتذز، ًٝأٗ: ضأغ٤ش ئػالّ ئذ٤ِظ ػ٠ِ جُك٤حء

جُضٖٓ جُٔحػ٢، قط٠ ك٢ جُؼظٞس جُٞعط٠، ًحٗص جأل٤ٓشجش ٝجٌُِٔحش ٓٔ٘ٞػح ػ٤ِٜٖ جُطؼش١.ٝك٢ ؾ٤ٔغ جألد٣حٕ جُغٔح٣ٝس، 

ٖٓ جُٔشأز جُط٢  جقطشحّ جُٔشأز كشع، ٌُٖٝ ئذ٤ِظ ُٖ ٣طشى ضِي جُػـشز ٌٛزج دٕٝ ئعطـالٍ، ٝعؼ٠ عؼ٤ح دؤٝذح قط٠ ٗضع جُك٤حء

                                                                                                                                                                ضشذ٢ سؾحٍ جُـذ.

 

ًَ جألكٌحس جُشحرز ٝجُط٢ ضذٓش جُلطشز جُغ٣ٞس، ضرع أكٌحس ه٘ٞجش ئذ٤ِظ ػ٠ِ جُ٘ص، ٝجُط٢ ضطر٠٘ : ضأغ٤ش ئػالّ ئذ٤ِظ ػ٠ِ جُ٘خٞز

ٓذٓشز ٖٓ خالٍ جألكالّ جُط٢ ضوّٞ ذؼشػٜح، كطشذ٠ ػ٠ِ ٛزٙ جألكالّ ؾ٤ال ال ٣ؼشف جُ٘خٞز، ٣ورَ ػ٠ِ صٝؾطٚ ٝأخطٚ ٝأٓٚ إٔ 

طش ٓح ٣ؼشع ػ٠ِ ٝجألخ ضطشجهض ٝضشض٢ٔ ك٢ أقؼحٕ جُؿحس ٝجُظحقد ٝص٤َٓ جُؼَٔ، ٝأٓحضص ٛزٙ جألكالّ جُـ٤شز ٝجُ٘خٞز.

جألؽلحٍ ٖٓ أكالّ ًشضٕٞ ذٜح ئ٣كحءجش ؾ٘غ٤س.ئذ٤ِظ جُِٔؼٕٞ ال ٣طشى ٓكلال ئال ٝذع عٔٞٓٚ قط٠ ٣ٞهغ جُرـؼحء ذ٤ٖ جُ٘حط 

٣ح أ٣ٜح جُز٣ٖ “٤ُ٘طشش جُوطَ ًَٝ عِٞى ػذجت٢، ٝك٢ جُٜ٘ح٣س ٣ظحخ جُرؼغ ذحإلًطثحخ ُرؼذٙ ػٖ ؽش٣ن هللا ك٤ورَ ػ٠ِ جإلٗطكحس.

ٝج٤ُٔغش ٝجألٗظحخ ٝجألصالّ سؾظ ٖٓ ػَٔ جُش٤طحٕ كحؾط٘رٞٙ ُؼٌِْ ضلِكٕٞ ئٗٔح ٣ش٣ذ جُش٤طحٕ إٔ ٣ٞهغ  آٓ٘ٞج ئٗٔح جُخٔش

                                                              .91-90عٞسزجُٔحتذز آ٣س” ذ٤ٌْ٘ جُؼذجٝز ٝجُرـؼحء ك٢ جُخٔش ٝج٤ُٔغش ٣ٝظذًْ ػٖ رًش هللا ٝػٖ جُظالز كَٜ أٗطْ ٓ٘طٜٕٞ

 

 ذوِْ/ ج٣ٔحٕ جذٞج٤َُِ
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 ًَُ ػحّ  ٝ جٗطْ  ذخ٤ش    : طٞسز جُـالف ـ

 
 

 ًَ ػحّ ٝجٗطْ ؾ٤ٔؼح ذحُق خ٤ش ٝٓكرس ٝعؼحدز جٕ شحء هللا ... 

َُ ػ٤ِ٘ح ٝٓظشٗح جُكر٤رس  ضضدجٕ ذحُخ٤ش  2022ٛح ٠ٛ ػحّ  ضُٜ

ٝجُ٘ٔحء ٝ جٕ شحء هللا ضطكون ًَ جالٓح٢ٗ ٝ ٣ُظِ٘٘ح جُكد ٝجُطلحؤٍ 

 ٝجُٞتحّ ٝجُطوذّ ذارٗٚ ضؼح٠ُ.

ك٢ جسؾحء ئٕ ٓظش ًِٜح ض٘طظش ذشحتش جُخ٤ش ٝٗطحتؽ جُؼَٔ جُذؤخ 

ٓظش ٖٓ ٓششٝػحش ط٘حػ٤س ٝصسجػ٤س ًرشٟ ك٢ ًَ جٗكحء 

ٓظش ًٝزُي هلضز ًر٤شز ك٢ ػحُْ قَ جٌُػ٤ش ٖٓ جالصٓحش جُط٠ 

ضٞجؾٜٜح ٓظش ٌُٖٝ ذلؼَ هللا ٝؾٜٞد جذ٘حب ٓظش جُٔخِظ٤ٖ 

ُغ٤طْ قَ ًَ ٛزٙ جُٔشٌالش ٝعطذخَ ٓظش ج٠ُ ػحُٞ جُذٍٝ 

ٜح ٖٓ جالصٍ جٌُرشٟ ُْٝ ال ٝٓظش ذٜح خ٤شجش جٗؼْ هللا ػ٤ِ

 ٝطذم هللا جُؼظ٤ْ ق٤ع هحٍ جدخِٞ ٓظش جٕ شحء هللا آ٤ٖ٘ٓ .

ئٗ٘ح ك٢ )ٓؿِس جُرش٤ش( ُ٘ذػٞ هللا إٔ ٣كلع ٓظش شؼرح ٝقٌٞٓس 

سؾحال ٝٗغحء ٝجؽلحالً ٖٓ ًَ شش ٝجٕ ٣ؼْ جُغالّ ٝجُخ٤ش ٝجُ٘ٔحء 

جٗكحء ٓظش ٝإٔ ٣كلظ٘ح ٖٓ شش جُٞذحء ٝجُرالء جٗٚ ػ٠ِ ًَ 

 ش٠٤ٍء هذ٣ش .

 /جذٖ جُرِذػذجدج 

               عركحٕ ٓوِد جُوِٞخ    ٝجقس جال٣ٔحٕ :
 ػششٕٝ ٗٞػح ٖٓ جُوِٞخ رًشش ك٢ جُوشإٓ جٌُش٣ْٛ٘حى 

{    جُوِد جُغ٤ِْ- ٍْ ٍِْد َع٤ِِ َ ذِوَ ْٖ أَض٠َ هللاا َٓ  } ئاِلا 

٤ٍِ٘د {جُوِد ج٤ُ٘ٔد- ُّٓ ٍِْد  َؾحء ذِوَ َٝ ـ٤َِْد  ُْ ٖ ذِح َٔ ْق ْٖ َخِش٢َ جُشا َٓ  {    

{  جُوِد جُٔخرص - ْْ ُٜ                                     } كطُْخرَِص َُُٚ هُُِٞذُ

ِؾَِسٌ   جُوِد جُٞؾَ- َٝ  ْْ ُٜ هُُِٞذُ ٝا ح آضَٞج  َٓ  َٕ َٖ ٣ُْإضُٞ جُاِز٣ َٝ  {           -

ْْ َشَؼحتِشَ جُوِد جُطو٢ ٖ ٣َُؼظِّ َٓ َٝ ى }َرَُِي  َٞ ٖ ضَْو ِٓ َٜح  ا ِ كَاِٗ ُْوُُِِٞخ{هللاا  ح

ِْرَُٚ{جُوِد - ِذ هَ ْٜ َ٣ ِ ٖ ذِحَّللا ِٓ ٖ ٣ُْإ َٓ َٝ {                                       

ِش هللّا{جُوِد - ًْ ُْٜ ذِِز ُّٖ هُُِٞذُ ثِ َٔ  } ٝضَْط

ٌِْد {   جُك٢ جُوِد‐ َٕ َُُٚ هَ ح ًَ  ٖ َٔ َشٟ ُِ ًْ ٕا ك٢ِ َرَُِي َُِز  } ئِ

ِٚ   جُوِد  جُٔش٣غ - ِْرِ َغ جُاِز١ ك٢ِ هَ َٔ َشٌع { .} ك٤ََْط َٓ 

ُذِٝس    جُوِد جألػ٠ٔ - ُْوُُُِٞخ جُاط٢ِ ك٢ِ جُظُّ ٠ ج َٔ ٌِٖ ضَْؼ َُ َٝ  {}        

٤َِٛسً   جُوِد جُال٢ٛ - { )ال ْْ ُٜ  هُُِٞذُ

ِْرُُٚ{جُوِد ج٥غْ -  ٌْ هَ ُ آغِ ٚا َٜح كَاِٗ ْٔ طُ ٌْ َ٣ ٖ َٓ َٝ َٜحَدزَ  ْٞج جُشا ُٔ طُ ٌْ الَ ضَ َٝ ( 

رٍِّش   جُوِد جُٔطٌرش --  ٌَ طَ ُٓ ِِْد   َؾراحس{)ه

َُِي{}جُوِد جُـ٤ِع -  ْٞ ْٖ َق ِٓ ْٞج  ِِْد الَٗلَؼُّ ُْوَ َ٘ص كَظّحً َؿ٤ِِعَ ج ًُ  ْٞ َُ َٝ 

ِٚ{   جُوِد جُٔخطّٞ -  ِْرِ هَ َٝ  ِٚ ِؼ ْٔ َْ َػ٠َِ َع َخطَ َٝ  { 

ْْ هَحِع٤َس{  جُوِد جُوحع٢ -  ُٜ َِْ٘ح هُُِٞذَ َؾَؼ َٝ { 

َِْ٘ح    جُوِد جُـحكَ-  ْٖ أَْؿلَ َٓ اَل ضُِطْغ  َٝ ِشَٗح{}  ًْ ِْرَُٚ َػٖ ِر  هَ

ِْق{  جَُوِد جألؿِق -  هَحُُْٞج هُُِٞذَُ٘ح ُؿ َٝ { 

ْْ َص٣ٌْؾ{    جُوِد جُضجتؾ-  ِٜ َٖ ك٢ هُُِٞذِ ح جُاِز٣ ٓا  } كأَ

{    جُوِد جُٔش٣د-  ْْ ُٜ جْسضَحذَْص هُُِٞذُ َٝ {                            

ذ٘ص جُرِذ جػذجد/



 
 ىـ          1443جمادى االولى            (  ثالثة و العشرونلا )السنة   828  العدد                          م  2120 ديسمبر  

5 

 

 ذك٤شز ػ٤ٖ جُظ٤شز ضطكٍٞ ُٔ٘طؿغ ع٤حق٠       :٣ؼشكٜحجُٔظش٣ٕٞجُط٢ الٓظشُ 
جُٔششٝع ٣خذّ ٓطكق جُكؼحسجش ٝعٌحٕ جُٔ٘طوس.. أكؼَ ٓ٘ظش ُِرك٤شز ذؼذ ئػحدز ضش٤ٌِٜح ٝجكططحـ جُٔششٝع هش٣رح ػود ضؿ٤ٜض 

ق٤ع جٗطٜص أؾٜضز جُذُٝس ٖٓ ضط٣ٞش جُٔشقِس جأل٠ُٝ ُرك٤شز ػ٤ٖ جُظ٤شز ُططكٍٞ  جُلغطحؽ طكٍٞ جُٔشٜذ ضذس٣ؿ٤ح ذٔذ٣٘سحػٔطجُٔ

٤ٜح ٓطكق جُكؼحسز جُٔظش٣س، ٖٝٓ جُٔوشس إٔ جُٔ٘طوس ٖٓ ػشش ٝٓغحًٖ ػشٞجت٤س ئ٠ُ ٓح ٣شرٚ ذحُٔ٘طؿغ جُغ٤حق٠، ٣ٝطَ ػِ

 ٝجًطَٔ ٓششٝع ضط٣ٞش ػ٤ٖ جُظ٤شز ذٔظش جُوذ٣ٔس ذحُوحٛشز،.ضغطٌَٔ أػٔحٍ جُطط٣ٞش ػٖٔ ٓخطؾ ٓششٝع ضالٍ جُلغطحؽ

      
أػٔحٍ ضط٣ٞش ذك٤شز ػ٤ٖ جُظ٤شز ذٔك٤ؾ ٓطكق جُكؼحسز جُٔظش٣س ذٔظش جُوذ٣ٔس، ٝجُط٠  ٝضشَٖٔٝٓ جُٔوشس جكططحقٚ هش٣رح،  

 1.5ٓطحػْ ذٔغحقس  4جُٔششٝع .ضكُٞص ذحٌُحَٓ ٖٓ جُ٘و٤غ ُِ٘و٤غ، ذؼذ جصجُس جُؼشٞجت٤حش ٝٗوَ جُغٌحٕ ُٞقذجش ذذ٣ِس ٓلشٝشس

ذٞجذحش ٝٓذجخَ ُِٔششٝع،  3ع٤حسز، ٝ 425س ّ، ٝٓ٘حؽن جٗطظحس ع٤حسجش عؼ 2400كذجٕ، ٝعٞسج خحسؾ٤ح قٍٞ جُٔششٝع ذطٍٞ 

ئؽلحء جؽلحء جُكش٣ن ٝضؼْ ٓرح٠ٗ جُخذٓحش جُخحطس ذحُٔششٝع ض٘ل٤ز خضجٕ ٤ٓحٙ ٝ.قٔحٓحش ػحٓس ُخذٓس سٝجد جُٔششٝع 4ٝ

،      

ّ  2500 كذجٗح، ق٤ع ٣شَٔ ض٘ل٤ز ٓٔش٠ ع٤حق٠ قٍٞ جُرك٤شز ذطٍٞ 63 ٝضْ ض٘ل٤ز ٓششٝع ضط٣ٞش ذك٤شز ػ٤ٖ جُظ٤شز ػ٠ِ ٓغحقس 

ٓؿٔٞػحش  5ؽ٢ُٞ، ٝٓ٘طوس ٓطحػْ، ٝؾض٣شز جعطٞجت٤س ٝعؾ جُرك٤شز، ٝٓغشـ ٌٓشٞف، ٝٓ٘حؽن خؼشجء، ٝذشؾٞالش خشر٤س، ٝ

ٝشٜذ ٓششٝع ضط٣ٞش ذك٤شز ػ٤ٖ جُظ٤شز أػٔحٍ ؿ٤شش جُٔ٘طوس .ٗٞجك٤ش ػحتٔس دجخَ جُرك٤شز، ٝٓكطس ٓؼحُؿس ٤ُٔحٙ جُرك٤شز

٘طوس ػشٞجت٤س ئ٠ُ شٌَ ؾٔح٠ُ سجتغ خحطس ذؼذ جًطٔحٍ جُطشط٤رحش ٖٝٓ جُٔوشس ذحٌُحَٓ ٝقُٞطٜح ٖٓ ٓوِد ُِٔخِلحش ٖٝٓ ٓ

ٓذجخَ ًَ ٓذخَ أٓحٓٚ  ٣ٝ4ؼْ جُٔششٝع .جعطورحٍ جُضٝجس ذٔك٤ؾ جُرك٤شز ذؼذ جكططحـ جُٔطحػْ ٝجٌُحك٤ٜحش جُٔٞؾٞدز ذحُٔ٘طوس

ػحكس ئ٠ُ ٓذخَ خحص ذحُٔطكق ٝؾشجـ ؾشجؼ ، ْٜٓ٘ ٓذخَ ٖٓ ٗحق٤س ؽش٣ن طالـ عحُْ ٝٓذخ٤ِٖ ٖٓ ٗحق٤س شحسع جُلغطحؽ ذحإل

 .خحص ذٚ، ٣ٝطٌحَٓ جُٔششٝع ٓغ ٓطكق جُكؼحسجش، ق٤ع ضْ كطف جُٔششع ػ٠ِ جُٔطكق ٓرحششز ًٞجؾٜس قؼحس٣س ُِٔطكق

   
ٝذحُوشخ ٖٓ جُٔششٝع ضْ ض٘ل٤ز ٓكٞس جُكؼحسجش جُزٟ ٣شذؾ جُٔ٘طوس ذؼذد ٖٓ جُطشم جُشت٤غ٤س ٜٓ٘ح ًٞس٤ٗش ج٤َُ٘ ٝجُطش٣ن 

 .ٝجالٝضٞعط٤شجد ٝؽش٣ن طالـ عحُْ، ًٔح ٣شضرؾ جُٔششٝػحٕ ذٔطكق جُكؼحسجش جُٔوشس جكططحقٚ هش٣رحجُذجتشٟ 

 تْٞجُؼضجأذًش٣ْ .د /   عِغس ٖٓ ئػذجد
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 2021جُش٣حػس جُٔظش٣س :سًٖ جُش٣حػس

عِغِس ٖٓ جالٗطظحسجش  ٕٕٔٓشٜذش جُش٣حػس جُٔظش٣س ك٠ ػحّ 

ٝجالٌٗغحسجش ػ٠ِ ٓغطٟٞ جألٗذ٣س ٝجُٔ٘طخرحش جُٞؽ٤٘س ذٔخطِق 

سؿْ  2021ٝدخَ ٗحدٟ جُضٓحُي جُ٘لن جُٔظِْ ك٠ ػحّ .ٓغ٤ٔحضٜح

ُود جُذٝسٟ جُٔٔطحص ك٤ٔح ضٞؼ جأل٢ِٛ ذِود دٝسٟ أذطحٍ  قظذٙ

ئكش٣و٤ح ٝكوذ ُود جُغٞذش جُٔظش١ ذشًالش جُطشؾ٤ف أٓحّ ؽالتغ 

جُؿ٤ش ،ٝقظذ جُضٓحُي ُود جُذٝس١ ًٝطد ٜٗح٣س عؼ٤ذز ُٔٞعْ 

ٝطذس هشجس ٝصجسز جُشرحخ ٝجُش٣حػس ذؼٞدز ٓؿِظ  .جعطػ٘حت٢،

س جُ٘حد١ ٓشضؼ٢ ٓ٘ظٞس ٓشز أخشٟ ٝضغِْ "ٓ٘ظٞس" ستحع

جألذ٤غ جعطؼذجًدج ُِذػٞز إلؾشجءجش جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس ػ٠ِ إٔ ضوحّ 

ح ٓ٘ز ػٞدضٚ ، ؽروًح جُالتكس جالعطششحد٣س جُخحطس  45خالٍ جُـ ًٓ ٞ٣

ذحألٗذ٣س ٝػذّ جُ٘ظش ُالتكس جُ٘حد١ جُخحطس ٝجُط٢ ضْ جػطٔحدٛح 

خغش كش٣ن جأل٢ِٛ .ئذحٕ كطشز ستحعس "ٓ٘ظٞس" ُِ٘حد١ جألذ٤غ

ؽالتغ جُؿ٤ش ذشًالش جُؿضجء جُطشؾ٤ك٤س ك٠ ًأط  أٓحّ ٗظ٤شٙ

، ذؼذٓح جٗطٜص جُٔرحسجز ك٢ ٝهطٜح 3-2جُغٞذش جُٔظش١ ذ٘ط٤ؿس 

جألط٢ِ ٝجإلػحك٢ ذحُطؼحدٍ جُغِر٢، ٝعؾ ع٤طشز ًحِٓس ُأل٢ِٛ 

ٝك٢ .ٝدكحع ٓ٘طوس ٓ٘ظْ ٖٓ جُٔ٘حكظ ُِكلحظ ػ٠ِ ٗظحكس شرحًٚ

ٝأٛذس أًػش جُشٞؽ٤ٖ جإلػحك٤٤ٖ ٝجطَ جأل٢ِٛ ضلٞهٚ جُٜؿ٢ٓٞ، 

ِؿأ جُكٌْ ٖٓ كشطس ُِطوذّ، ُط٘ط٢ٜ جُٔرحسجز ذحُطؼحدٍ جُغِر٢، ٣ٝ

ضٞؼ .2-3ئ٠ُ سًالش جُطشؾ٤ف جُط٢ جٗطٜص ذلٞص جُطالتغ ذ٘ط٤ؿس 

جأل٢ِٛ جُٔظش١ ذطال ُذٝس١ أذطحٍ ئكش٣و٤ح ذٌشز جُوذّ ذلٞصٙ ػ٠ِ 

ًح٣ضس ضش٤لض جُؿ٘ٞخ ئكش٣و٢ ذػالغ٤س ٗظ٤لس ك٢ جُٜ٘حت٢ جُز١ 

ِٓؼد "ٓكٔذ جُخحٓظ" ذٔذ٣٘س جُذجس جُر٤ؼحء ؾٔؼٜٔح ػ٠ِ 

، كٞص هحتٔس ٓكٔٞد جُخط٤د ذحالٗطخحذحش جُط٠ أه٤ٔص  .جُٔـشذ٤س

ضأَٛ ٓ٘طخد ٓظش .ع٘ٞجش ٓورِس 4ذٔوش جُ٘حد١ ك٢ جُؿض٣شز ُٔذز 

جُٔوشس ئهحٓطٜح  2022جألٍٝ ُٜ٘حت٤حش ًأط أْٓ أكش٣و٤ح ٗغخس 

ّ ٤ٗشٝذ٢ ذ٘ط٤ؿس ذحٌُح٤ٓشٕٝ، ذؼذٓح ضؼحدٍ أٓحّ ٗظ٤شٙ ج٢٘٤ٌُ أٓح

خغش ٓ٘طخد ٓظش .ذٔ٘حكغحش جُؿُٞس هرَ جألخ٤شز ُِطظل٤حش 1-1

جأل٤ُٝٔر٢ ذو٤حدز شٞه٠ ؿش٣د أٓحّ ٗظ٤شٙ ٓ٘طخد جُرشجص٣َ ذٜذف 

دٕٝ سد ك٠ جُٔرحسجز جُط٠ أه٤ٔص ذ٤ٜ٘ٔح ك٠ ئؽحس دٝس جُػٔح٤ٗس 

                                              .2020ذأُٝٔر٤حد ؽ٤ًٞٞ 

 / ًحذطٖ ٤ًٔٞذجدجػ

ٖ       ُـ٣ٞحش:  ....ذجػحش جُِـس جُؼشذ٤سئذِٓ
ُٔحرج ٣وٍٞ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ُِ٘لظ جُٔإٓ٘س ق٤ٖ ٓٞضٜح  *

"ئسؾؼ٢" ئ٠ُ سذي ٤ُٝظ "جرٛر٢"؟ كٔح ٛٞ ٓؼ٠٘ جُزٛحخ 

ضوٍٞ: "رٛرص ئ٠ُ جُغٞم.. ٝسؾؼص ئ٠ُ جُر٤ص..  ٝجُشؾٞع..؟

٤ُٝظ جُؼٌظ".جُزٛحخ ٣ٌٕٞ ٖٓ جٌُٔحٕ جألطَ ئ٠ُ ٌٓحٕ 

                   ٝجُشؾٞع ٣ٌٕٞ ٖٓ ٌٓحٕ ٓإهص ئ٠ُ جٌُٔحٕ جألطَ.  ٓإهص.

ع٤ذٗح ع٤ِٔحٕ ػ٤ِٚ جُغالّ أسعَ جُٜذٛذ ئ٠ُ هّٞ ذِو٤ظ ٝهحٍ 

ُٚ "جرٛد ذٌطحذ٢ ٛزج كأُوٚ ئ٤ُْٜ". ٝػ٘ذٓح ؾحءٙ سعٍٞ 

ُزُي كإ هللا عركحٗٚ ٝضؼح٠ُ   ذِو٤ظ هحٍ ُٚ "جسؾغ ئ٤ُْٜ".

٣وٍٞ ُ٘لظ جُٔإٖٓ ػ٘ذ ٓٞضٜح "٣حأ٣طٜح جُ٘لظ جُٔطٔث٘س 

٤ُٝظ: جرٛر٢ ئ٠ُ سذي..  ئسؾؼ٢ ئ٠ُ سذي سجػ٤س ٓشػ٤س".

ألٕ جُذ٤ٗح ذحُ٘غرس ُِٔإٖٓ ٌٓحٕ ٓإهص.. ًٝزُي "ٝجضوٞج ٣ٞٓحً 

ضشؾؼٕٞ ك٤ٚ ئ٠ُ هللا"، ُْٝ ٣وَ ضزٛرٕٞ ك٤ٚ ئ٠ُ هللا.. كؼ٘ذٙ 

                 عركحٗٚ جُٔوش ٝجُٔغطوش.. ًَٝ ٓح عٞجٙ ك٘حٌء ٝصٝجٍ.

ٔا٠ جُكذ٣وس قذ٣وسً ئال ئٕ ًحٕ ُٜح عٞس، كإ ُْ * ٣ٌٖ ُٜح الضُغ

ٔا٠ جُٔحتذزُ ٓحتذزً ئال ئٕ ًحٕ ػ٤ِٜح  عٞس ك٢ٜ ذغطحٕ. الضُغ

. ٌٕ ٌّ ك٢ٜ خٞج ، كإ ُْ ٣ٌٖ ػ٤ِٜح ؽؼح ٌّ                                       ؽؼح

ٔا٠ جٌُأط ًأعحً ئال ئٕ ًحٕ ك٤ٜح ششجٌخ، كإ ُْ ٣ٌٖ ك٤ٜح  الضُغ

. ـٌ                                                                  ششجٌخ ك٢ٜ هذ

-ٝجُوِْطُش  ٛٞ جُٔطُش، -ذلطف جُوحف ٝضغ٤ٌٖ جُطحء-جُوَْطُش *

ذؼْ -ٛٞ جُ٘كحط، ٝجُوُْطُش  -ذٌغش جُوحف ٝضغ٤ٌٖ جُطحء

                                    ٛٞ جُرِذ أٝ جُذجتشز. -جُوحف ٝضغ٤ٌٖ جُطحء

٢ٛ جُٔشأز ٗوٍٞ: "ػحؽَ ػٖ جُؼَٔ"، ٝٛزج خطأ، كحُؼحؽَ *

 جُط٢ الُق٢ِِا ُٜح، ٝجُظٞجخ إٔ ٗوٍٞ: "ٛٞ سؾَ ذحَٛ".

جُٞؾ٤ق ٝجُشؾ٤ق.. ًالٛٔح ذٔؼ٠٘ ص٣حدز ػشذحش جُوِد ئال *

        إٔ جُٞؾ٤ق ذغرد جُلشقس، أٓح جُشؾ٤ق كرغرد جُخٞف

"جُغرؾ" ٛٞ جذٖ جُر٘ص،  جُلشم ذ٤ٖ "جُغرؾ" ٝ"جُكل٤ذ"..*

عرطح  -ػ٢ هللا ػٜ٘ٔحس-ُزُي كاٗ٘ح ٗوٍٞ ئٕ جُكغٖ ٝجُكغ٤ٖ 

                                                 سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ.. أٓح جُكل٤ذ كٜٞ جذٖ جإلذٖ.

 ٓح جُلشم ذ٤ٖ جُٔـلشز ٝجُشقٔس ُٝٔحرج ٗوشٜٗٔح ٓؼحً؟*

جُٔـلشز: ُٔح ٓؼ٠ ٖٓ جُزٗٞخ، ٝجُشقٔس: جُغالٓس ٖٓ 

َضز".. كٔح هحٍ ضؼح٢ُ "٣ٝ*  جُزٗٞخ ٓغطورالً. َٔ َضٍز ُُ َٔ ُٛ  َِّ ٌُ ٌَ
جُٜٔض: ذحُلؼَ، ًإٔ ٣ؼرظ ذٞؾٜٚ..  ٛٞ جُٜٔض ٝجُِٔض؟

                                                               ٝجُِٔض: ذحُِغحٕ

ََ ػ٠ِ طٞسز  جُظْ٘: ٓح جُلشم ذ٤ٖ جُظْ٘ ٝجُٞغٖ؟* ٓحُؾِؼ

ُػرَِذ ٖٓ دٕٝ هللا  ئٗغحٕ ٣ُؼرَُذ ٖٓ دٕٝ هللا أٓح جُٞغٖ كٜٞ: ٓح

ٍٚ ًحٕ جػذجد / ػرذ جُشق٤ْ ًٔحٍ                      ػ٠ِ أ١ ٝؾ
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            0202 ٔرشد٣غ 10 دجس ٖٓ ٓ٘حهشحش ك٢ ٗذٝز جُؿٔؼس حِٓخض ُٔ         : ٗذٝز جُؿٔؼس

   

)أعشجس جُوشإٓ( ُالٓحّ جذ٠  ٢ُٝ جُؼضّ جُذ٤٘٣س ك٢ هشجءز ٌُطحخ أذؿٔؼ٤س  ضوحّ ك٢ جُؿٔؼس جُػح٤ٗس ٖٓ جُشٜشجُط٢  ِٓخض ُِ٘ذٝز 

ح جُ٘ذٝز ضلغ٤ش هُٞٚ ضؼح٠ُ سهذ ًحٕ ٓٞػٞع جُؼضجتٔ َٓ َٝ جِش  َٝ ح َٔ ح ك٢ِ جُغا َٓ  ُْ ٣َْؼَِ َٝ  ۗ ُ ُٚ هللاا ْٔ ْٝ ضُْرُذُٝٙ ٣َْؼَِ ْْ أَ ًُ ح ك٢ِ ُطُذِٝس َٓ َْ ئِٕ ضُْخلُٞج  هُ

َِّ َش٢ٍْء هَِذ٣ٌش  ًُ ُ َػ٠َِٰ  هللاا َٝ ٖ  )29) ك٢ِ جأْلَْسِع ۗ  ِٓ َِْص  ِٔ ح َػ َٓ َٝ ْكَؼًشج  ُّٓ ْٖ َخ٤ٍْش  ِٓ َِْص  ِٔ ح َػ ٓا َُّ َْٗلٍظ  ًُ َّ ضَِؿُذ  ْٞ َٜح ٣َ ٕا ذ٤ََْ٘ ْٞ أَ دُّ َُ َٞ ُعٍٞء ضَ

ُِْؼرَحِد ) ُ َسُءٌٝف ذِح هللاا َٝ ُ َْٗلَغُٚ ۗ  ُْ هللاا ًُ ُس ٣َُكزِّ َٝ ًذج ذَِؼ٤ًذج ۗ  َٓ ذ٤ََُْ٘ٚ أَ    ٍ ػٔشجٕ(آعٞسز ) )30َٝ

 

 جعطخِض جُكحػشٕٝ ٖٓ جُ٘ذٝز ٗوحؽحً ػذز، أٜٛٔح:

ئٕ عر٤َ جُٔإٖٓ إٔ ٣غطشؼش إٔ هللا سه٤د ػ٤ِٚ ٝٗحظش ئ٤ُٚ ك٢ ًَ ُٔكس ٝك٢ ًَ شإٝٗٚ ًر٤شٛح ٝطـ٤شٛح، ٖٝٓ  جُٔشجهرس: 

 -ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-ًحٕ ػ٠ِ ٛزٙ جُشحًِس كوذ ضؿحٝص ٓوحّ جإل٣ٔحٕ ٝٝطَ ئ٠ُ أَٛ جإلقغحٕ جُز٣ٖ ٝطلْٜ جُشعٍٞ جألػظْ 

)إٔ ضؼرذ هللا ًأٗي ضشجٙ، كإ ُْ ضٌٖ ضشجٙ كاٗٚ  -ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-ٍ ك٢ جُكذ٣ع جُط٣َٞ ئر عأُٚ ؾرش٣َ ػٖ جإلقغحٕ، كوح

٣شجى(. ٝذوذس ٓوحّ جُؼرذ ضٌٕٞ ٓشجهرطٚ ُشذٚ أٝ ٓشجهرس سذٚ ُٚ، كضُس جُؼحُْ ذخالف صُس جُؼح٢ٓ، ٝقغ٘حش جألذشجس ع٤ثحش 

 جُٔوشذ٤ٖ، ٝئرج صٍ جُؼحُِْ صٍ ذضُطٚ ػحَُْ ٝجألٓػِس ًػشٟ.

ُوذ قٟٞ ًطحخ هللا ضؼح٠ُ ًَ ٓح ٣ْٜ جُٔخِٞه٤ٖ ك٢ د٤ٗحْٛ ٝأخشجْٛ، ًٔح قٟٞ ػِّٞ ج٤ٌُٗٞحش ٖٓ أطـش  ػِّٞ جُوشإٓ جٌُش٣ْ:

رسز ئ٠ُ أًرش ٓؿشز، كؼالً ػٖ ػِّٞ جُكشٝف جُوشآ٤ٗس جُط٢ ٣ٜرٜح هللا ُٖٔ شحء ٖٓ ٝسغس جُشعَ ج٤ٌُِٖٔٔ، ذ٤ذ إٔ جُٔؼشٝف ٖٓ 

ذ٤ٗس ٝأعرحخ جُ٘ضٍٝ ٝجُٔكٌْ ٝجُٔطشحذٚ، ٝػ٠ِ جُؼّٔٞ كإ ػِّٞ جُوشإٓ ػِّٞ جُوشإٓ ٝٛٞ ٓح ٣ذَسط ٖٓ ج٣٥حش ج٤ٌُٔس أٝ جُٔ

 كٞم إٔ ضكظ٠. ٣وٍٞ جإلٓحّ: 

ذظ٢ِ    ٓغطٞس  كـ٤د جُـ٤د    كخَ جُؼوَ ٣كٌْ ك٢ جُٔرح٢ٗ                         

ُطشٜذ قغٖ ٝؾٚ جُكن ق٢ُٞ    ٝضِي جُشٝـ ضغرف ك٢ جُٔؼح٢ٗ                     

ئٕ ؽالهس هذسز هللا كٞم جُؼوَ ٝجُ٘وذ، كٌَ ٓح ػ٠ِ جألسع ٖٓ هٞج٤ٖٗ ال ضكٌْ ػ٠ِ ؽالهس هذسز هللا، كوذ عِد  :ؽالهس جُوذسز

ٌٝٛزج  -ػ٤ِٚ جُغالّ-عركحٗٚ خحط٤س جإلقشجم ٖٓ جُ٘حس ُغ٤ذٗح ئذشج٤ْٛ، ًٔح عِد خحط٤س جالعططشجم ٖٓ جُٔحء ٤ٌُِِْ ٓٞع٠ 

 ٓؿحُٜح جُال ٓكذٝد. عركحٗي )ال ػِْ ُ٘ح ئال ٓح ػِٔط٘ح(.  ٣ٌٕٞ ُِؼوَ ٓؿحُٚ جُٔكذٝد ُٝطالهس هذسز هللا

 

ئٕ جٌُِٔل٤ٖ ْٛ ػٞجُْ جإلٗظ ٝجُؿٖ ٝجُٔالتٌس. كحإلٗظ ٝجُؿٖ ٓإَٛ ُِطحػس ٝجُٔؼظ٤س، أٓح جُٔالتٌس كاْٜٗ )ال جٌُِٔلٕٞ: 

طغر٤ف ٝجُط٤َِٜ ٝعٞم ٣ؼظٕٞ هللا ٓح أٓشْٛ ٣ٝلؼِٕٞ ٓح ٣إٓشٕٝ(. كحُط٤ٌِق شة ٝجُكغحخ شة آخش، ٝض٤ٌِق جُٔالتٌس ذحُ

 جألسصجم ٝجًُِٕٔٞٞ ذٌطحذس أػٔحٍ جُرشش، ٝع٤ذ جُٔالتٌس جأل٤ٖٓ ؾرش٣َ جُز١ قَٔ سعحالش جُغٔحء ئ٠ُ أٗر٤حء هللا ٝسعِٚ.

جُٔغطشحس/ٗحطش جُض٣حش                                ٖٓ قٌْ جإلٓحّ: )جُشؾَ ٖٓ ئرج ؿؼد أسػ٠ هللا، ٝئرج سػ٢ أسػ٠ هللا(.  
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            شًقحؾُ  ُِ٘حط ِٞ  ال ضشٌُ     :ُسًٖ جألدخ

 ٌُ          طحقرُٚ   أٗص  شًقحؾُ  ُِ٘حط ِ ٞال ضش

                       ُْ ـُ جُؿُ    ال ٣إُ ُْ     ذٚ   ٖٓ ئال   ش  أُ

ِٖ ئ٣ح  شٌٞجى ُِ٘حطِ           ٓ٘وظس جُ٘حط   ذ

                     َٓ ـٍ   جُ٘حطِ ٖ ِٓ  ٖ ٝ ُْ  ٓح ذٚ   طح  عو

ُٕ  ٝ  ًحُغ٤َ  ُْ كحُٜ            صجخشز   جألقضج

َِ قُ                       ًطٔٞج    أِٜٛح    ٜٓٔح   ٔش جُذالت

ُٕ   ؽحخ ُٖٔ  كإ شٌٞش   ُٚ   جُضٓح

ُْ    ُٚ  ضشٌٞ ػ٤٘حى ضـ٠ِ ٖٝٓ                        ط٘

  ضغؼذٙ   شٌٞجى  ُٖٔ   شٌٞش  ٝئرج

ُّ   أػلص ؾشًقح ُؿشقي                         جعٔٚ جُ٘ذ

           ٚٛٔطِ    ػ٤ٖ طلة ٣ُ    ٖٓ ٣٘ذخ جُكع

ُْ ضُ  ُْ  ئٕ    ال ػ٤ٖ ُِكعِ                         رظش جُٜٔ

 ُٕ              ضٌغش٢ٗ ال ج٤ُأط غٞذ٠ ٝال جألقضج

ُْ    ذِغغ جُ٘حس   ػ٤٘ذُ   شق٠ ؾُ                          ٣ِطث

             ػغاًل  ششخ دٓٞػي ٝجؾشع ٓشٛح ئ

 ٠ٛٝ ضرطغُْ  قش٣نٌ   ٣ـضٝ جُشٔٞعِ                        

  ٛ٘ح   جُؿ٤ٔغ   ضشٟ إٔ   ًٖ ك٤ِغٞكًح

ٍّ  ػ٠ِ    ٣طوحضِٕٞ                          ُّ   ْٝٛ   ػذ              ػذ

 جػذجد /  جذٖ جُرش٤ش

                                     ُؿغٔي  جُؼغَ  ٛزج ٓح ٣لؼِٚ :ُِي ٣ح ع٤ذض٢

جُؼغَ جألعٞد ٖٓ جألؽؼٔس جُط٢ ٣لؼَ ض٘حُٜٝح هرَ جُّ٘ٞ ٤ٓٞ٣ح

جٌُػ٤شٕٝ ُٔزجهٚ ج٤ُٔٔض ٝكٞجتذٙ جُظك٤س جُٔطؼذد، ٌُٖ ٓحرج٣كذظ 

       هرَ جُّ٘ٞ ٤ٓٞ٣ح؟  جُؼغَ جألعٞد ُؿغٔي ئرج ض٘حُٝص ِٓؼوس ٖٓ

٣غشع ػ٤ِٔس جُشلحء:ٛٞ كؼحٍ ك٢ ضغش٣غ ػ٤ِٔس جُشلحء عٞجء  -   

٤لس أٝ قط٠ جُؿشجقحش جٌُػ٤شز القطٞجتٚ ػ٠ِ ك٢ جُؿشٝـ جُطل

                                                           ٤ًٔحش ػح٤ُس ٖٓ ك٤طح٤ٖٓ "ؼ".

٣كط١ٞ ػ٠ِ ٗغرس ػح٤ُس ٖٓ ٓؼحدجش جألًغذز:ُخظحتظٚ  -

جُٔؼحدز ُِل٤شٝعحش ٝجُرٌطش٣ُٞٞؾ٤ح ًٝزُي ٓكطٞجٙ جُؼح٢ُ ٖٓ 

ؾًذج ك٢ جُكذ ٖٓ ػَٔ جُؿزٝس جُكشز،  ٓؼحدجش جألًغذز، ٝٛٞ ٓل٤ذ

                                                                                  ٝذحُطح٢ُ ٓ٘غ خطش جإلطحذس ذحُغشؽحٕ ٝضو٤َِ ػالٓحش جُش٤خٞخس.

٣و١ٞ جُٔ٘حػس:كٜٞ كؼحٍ ك٢ ضو٣ٞس ٓ٘حػس جُؿغْ عٞجء ُألؽلحٍ  -

ٖ، ٣ٝو٤ي ٖٓ جُؼذ٣ذ ٖٓ جألٓشجع أٝ جُشػغ أٝ قط٠ ًرحس جُغ

                                                               جُٔخطِلس، ُزُي ٣لؼَ ض٘حُٝٚ ٤ٓٞ٣حً 

ٓل٤ذ ُٔشػ٠ جُغٌش:ذغرد جقطٞجتٚ ػ٠ِ ٗغرس ػح٤ُس ٖٓ  -

جُل٤طح٤ٓ٘حش ٝجُٔؼحدٕ ٝٓؼحدجش جألًغذز، ٝهذسضٚ ػ٠ِ خلغ ٗغرس 

                                           جٙ جُطر٤ؼ٢.جُغٌش ك٢ جُذّ ئ٠ُ ٓغطٞ

ٝهِس  جٌُغَ ٣ض٣ذ ٖٓ هذسضي ػ٠ِ جُطكَٔ.ئٕ ض٘حُٝٚ ٣و٤ي ٖٓ -

جُطش٤ًض ك٢ جُؼَٔ ٣ٝض٣ذ ٖٓ ٗشحؽي ٤ُٝحهطي ٝق٣ٞ٤طي، ُزج ضأًذ ٖٓ 

ض٘حُٝٚ ك٢ قحُس شؼٞسى ذوِس جُطحهس ذذالً ٖٓ ض٘حٍٝ جألؽؼٔس 

ٝٓششٝذحش جُطحهس ٝجٌُٔٔالش جألخشٟ جُٔٞؾٞدز ك٢ جُغٞم ٝؿحُرًح 

ٓح ٣طْ ٓضؾٜح ذحُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔٞجد ج٤ٔ٤ٌُحت٤س جألخشٟ جُط٢ ال ٣كطحؾٜح 

                                                               ٕ ٓكطٞجٙ جُؼح٢ُ ٖٓ ك٤طح٤ٖٓ خ ؾغٔي.ًٔح أ

٣ض٣ذ ٖٓ ٓغط٣ٞحش جُغ٤شٝض٤ٖٗٞ ك٢ جُذٓحؽ، ٓح ٣إغش ذشٌَ ًر٤ش  -

ػ٠ِ خال٣ح جُذٓحؽ جُٔطؼِوس ذحُٔضجؼ ٝجُشؿرس جُؿ٘غ٤س ٝجُش٤ٜس 

ؼح٢ُ ٖٓ ٝجُّ٘ٞ ٝجُزجًشز ٝجُطؼِْ، ذحإلػحكس ئ٠ُ ٓكطٞجٙ جُ

جُٔـ٤٘غ٤ّٞ هذ ٣غحػذ ػ٠ِ جُطو٤َِ ٖٓ جُوِن ٝجُالٓرحالز ٝجالًطثحخ 

                                     ٝجُظذجع ٝجٗؼذجّ جألٖٓ ٝجُط٤ٜؽ ٝجألسم ٝجُطٞضش.

٣خلغ ٗغرس ج٤ٌُُٞغطشٍٝ ك٢ جُذّ:٣غحػذ ض٘حٍٝ ِٓؼوس  -

ذشٌَ ٓ٘طظْ ػ٠ِ ٓ٘غ جسضلحع ٗغرس ج٤ٌُُٞغطشٍٝ  جُؼغَ جألعٞد ٖٓ

ك٢ جُذّ، جُز١ ٣غرد جُؼذ٣ذ ٖٓ جألٓشجع، ذٔح ك٢ رُي جُ٘ٞذحش 

                                                                      قط٠ جُغشؽحٕ. جُوِر٤س ٝجُغٌطحش جُذٓحؿ٤س ٝجسضلحع ػـؾ جُذّ أٝ

٣ؼحُؽ هشقس جُٔؼذز:٣خلق آالّ جُٔؼذز ٣ٝض٣ذ ٖٓ هٞز جُٔؼذز ٣ٝوَِ  -

                                                      ٖٓ أػشجع جألٓشجع جُٔخطِلس ٣ٝؿؼِي ضشؼش ذحُشجقس.

س جٌُرذ:٣غحػذ جٌُرذ ػ٠ِ جُطخِض ٖٓ جُغّٔٞ ٓل٤ذ ُظك -

جُٔطشجًٔس ك٢ جُؿغْ ذشٌَ عِظ ٝؽر٤ؼ٢ ٝذحُطح٢ُ جُكلحظ ػ٠ِ 

 طكس ٝعالٓس ؾغٔي ٝض٘و٤طٚ ذحعطٔشجس.

ز٣س(سز/ج٤ٓ٘س ػرذ  جُغطحس )جخظحت٤س جؿجُذًطٞ جخط٤حس
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 ( جُٔٞع٤و٠ ؿزجء جُشٝـ )                  : طحُٕٞ جُرش٤ش

وىو موعد لصالون  2021ديسمبر  13 ير الثقافي  مساء االثنينمن الميندس/سعيدابوالعزائم ُعقد صالون البش  بدعوة

المعتاد في يوم االثنين الثاني من كل شير وذلك بحضور ثمة من المثقفين لمتناقش حول قضية فكرية , ويدلي كل واد منيم 

  بدلوه في جو من المودة واالحترام , وقد صاحب مناقشات الصالون عزف عمى آلة العود لالستاذ الموسيقال /عمي معوض

     وع الصالون الرئيسي ىو )الموسيقى غذاء الروح (ولقد ناقش الحضور حول الموضوع وخمصواالى ما يمي :موض نوكا

إن كل ما يؤدي إلى ترقيق المشاعر واألخذ بيد اإلنسان نحو الرقي الروحي ال حرج فيو، وكل ما يؤدي إلى إثارة الغرائز لدى 

ثارة ما ىو كامن فيذا  يمنع ويمتنع اإلنسان عنو وىذا يدركو اإلنسان بحسو ومشاعره.وكثير من اإلنسان وتحريك الشيوات وا 

العمماء أجازوا الغناء والموسيقى فى األفراح واألعياد ولمتحفيز عمى الحروب واألعمال الشاقة، مشيرين إلى أن كل شىء لو 

ن كان غير غناء إن أثار غرائز اإلنسان في و حرام.فالغناء كالٌم َحَسُنو َحَسٌن غرض نبيل فيو مباح.وكل نص أو كالم حتى وا 

مع وقبيُحو قبيٌح، ألن الموسيقى والغناء المباح: ما كان دينيًّا أو وطنيًّا أو كان إظياًرا لمسروِر والفرِح في األعياِد والمناسبات، 

حرٍم كالخمِر والخالعِة، مراعاة عدم اختالط الرجال بالنساِء، وأن تكون األغاني خاليًة من الُفحش والفجور وأال تشمل عمى م

وأال يكون ُمحرًِّكا لمغرائز أو مثيرًا لمشيوات، وأن تكون المعاني التي يتضمنيا الغناء عفيفًة وشريفًة.أما الموسيقى واألغاني 

المحرمة: فيي التي ُتميي عن ذكر اهلل تعالى وتتضمن أشياء منكرًة ومحظورًة؛ مثل أن تكون باعثًة عمى تحريِك الغرائِز 

ثارٌة لمفتن وتسعى إلى تدمير الحياء واألخالق.ولعل وجود نيضة في  والشيواِت  أو يكون صوت المغني فيو تخنٌُّث وَتَكسٌُّر وا 

الفنون العربية ومنيا الغنائية سواء الغناء الديني المتمثل بظيور منشدين ومغنين ممتزمين باألحكام الشرعية، ليو دليل عمى 

. ويرى المرخصون أنو بثبوت الترخيص في ضرب الدف، وىو أحد آالت المعازف، يثبت لغيره من أىمية الغناء والموسيقى،

   ذوِْ جُذًطٞس/ قغٖ خ٤َِ                                      اآلالت قياسا بجامع اإلطراب فاألصل في األشياء اإلباحة..
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 ٓظُش   ذ٤ٖ  جُٔحػ٢  ٝ جُكحػش...                                     

 
ٓظش ٝجذ٘حتٜح  ٖٓ سٓٞص جُلٖ ٝجالدخ ٝجُػوحكس ٝجُلٕ٘ٞ ك٢ جُوشٕ جُؼشش٣ٖ                                

_____________________________________________________________________ 

 

         
 ك٢ صٖٓ جٌُٞسٝٗح جٌُ٘طس جُٔظش٣س " "                  كخش جُؼشخ ٓشضذ٣ح صٟ ِٓٞى ٓظش جُوذ٣ٔس"ٓكٔذ طالـ "  

ن عنوا  من غير  صفحة  يكتبها واحد فهمان 
 جذٞػ٤ٕٞ ؾش٣ثسجػذجد / 
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ىـ          1443جمادى االخرة                    (  ثالثة و العشرونلا )السنة   289  العدد                    م  2022 يناير  
 ُحكـُم َتهنئة المسيحيين بأعيادهم ؟؟؟                      ٓح        ٓخطحسجش  : ـ
 

ٝٓ٘حعرحضْٜ، ٤ُٝظ ك٢ رُي خشٝؼ ػٖ جُذ٣ٖ ًٔح  ضٜ٘ثس جُٔغ٤ك٤٤ٖ ذأػ٤حدْٛ ٝدجس جإلكطحء، أٗٚ ال ٓحٗغ ششًػح ٖٓ جالصٛش أًذ

 .٣ذاػ٢ ذؼغ جُٔطشذد٣ٖ ؿ٤ش جُؼحسك٤ٖ ذطٌحَٓ جُ٘ظٞص جُششػ٤س ٝٓشجػحز ع٤حهحضٜح ٝأٜٗح ًحُؿِٔس جُٞجقذز

 

أٝ ٓٞجعحضْٜ ك٢  ضٜ٘ثس جُٔغ٤ك٤٤ٖ ذأػ٤حدْٛ جُٔظش٣س ضشٟ أٗٚ ال ٓحٗغ ششًػح ٖٓ ٓؿحِٓس ٝ ئٕ دجس جإلكطحء ٝهحُص دجس جإلكطحء،

أ١ ٓ٘حعرس ضكَ ذْٜ، ٝإٔ ٛزج ٛٞ جُططر٤ن جألٓػَ ُإلعالّ، ٤ُٝظ ك٢ رُي خشٝؼ ػٖ جُذ٣ٖ، أٝ ك٤ٚ ٗٞع ٖٓ جُكشٓس ًٔح ٣شٟ 

َٖ أََقٌذ ئاِلا َؿَِرَُٚ »غ جُٔطشذد٣ٖ، كحُذ٣ٖ ٣ُغٌش ال ُػغٌش، ُٝٔح ٝسد ك٢ "طك٤ف جُرخحس١": ذؼ ٣ ْٖ ٣َُشحدا جُذِّ َُ -جُ٘ر٢  ٝٗٞٛص ذإٔ«َٝ

ََ جُٜذ٣س ٖٓ ؿ٤ش جُٔغ٤ِٖٔ، ٝصجس ٓشػحْٛ، ٝػحِْٜٓ، ٝجعطؼحٕ ذْٜ ك٢ عِٔٚ ٝقشذٚ ق٤ع ُْ ٣َش  -ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ٝعِْ هَرِ

ًَ رُي ك٢ ػٞء ضغحٓف جُٔغ٤ِٖٔ ٓغ ٓخحُل٤ْٜ ك٢ جالػطوحد، ُْٝ ٣لشم ج٠ُُٞٔ ػض ٝؾَ ذ٤ٖ ٖٓ جُٔغِْ ٝؿ٤ش  ْٜٓ٘ ٤ًًذج،

َٛح»جُٔغِْ ك٢ جُٔؿحِٓس ٝئُوحء جُطك٤س ٝسدٛح؛ هحٍ ضؼح٠ُ:  ٝ ْٝ ُسدُّ َٜح أَ ْ٘ ِٓ  َٖ ج ذِأَْقَغ ْْ ذِطَِك٤اٍس كََك٤ُّٞ ئَِرج ُق٤ِّ٤طُ [، 86]جُ٘غحء: « َٝ

َٖ اَل »ٝأٝػكص: أٓح ٓح جعطشٜذ ذٚ ٛإالء ٖٓ هُٞٚ ضؼح٠ُ: .حد ٝجُٔ٘حعرحش ٓح ٢ٛ ئال ٗٞع ٖٓ جُطك٤سٝجُطٜ٘ثس ك٢ جألػ٤ جُاِز٣ َٝ
ح ًٓ ًَِشج ٝج  شُّ َٓ  ِٞ ـْ ٝج ذِحُِا شُّ َٓ ئَِرج  َٝ َٝس  َٕ جُضُّ َُٜذٝ [ ػ٠ِ ػذّ ضٜ٘ثس ؿ٤ش جُٔغ٤ِٖٔ ذأػ٤حدْٛ ٖٓ ٗظحسٟ ٣ٜٝٞد: 72]جُلشهحٕ: « ٣َْش

٘ض جُوشآ٢ٗ؛ ق٤ع ُْ ٣شد رُي طش٣ًكح ك٢ ج٣٥س، ذَ ٛٞ جؾطٜحد ك٢ ضلغ٤شٛح، ٝهذ ٗوَ ك٤ٚ ػذز آسجء، كاٗٔح ٢ٛ ٗظشز هحطشز ُِ

ٝضحذؼص: ٝأٓح دػٟٞ جُطشرٚ ٝجُٔٞجكوس ػ٠ِ شؼحتش ؿ٤ش جُٔغ٤ِٖٔ: .ذحُْٜ ٣أخزٕٝ ٜٓ٘ح ٓح ٣ٞجكن أٛٞجءْٛ ٣ٌٝلشٕٝ ذـ٤شٛح كٔح

ًٔح  ٝٝجطِص: .وحدجش جُط٢ ٠ٜٗ جإلعالّ ػٜ٘ح أٝ خحُلص ش٤ثًح ٖٓ غٞجذطٚكح٢ُٜ٘ٔ ػ٘ٚ ششًػح جُطشرٚ ٝجُٔٞجكوس ك٢ جألكؼحٍ ٝجالػط

إٔ جُشعحالش جُغٔح٣ٝس ًِٜح ضذػٞ ئ٠ُ ٛذف ٝجقذ، ٝٛٞ ضٞق٤ذ هللا ٝػرحدضٚ، ٝضشؾٞ ٗط٤ؿس ٝجقذز ٢ٛ جُلٞص ذحُؿ٘س ك٢ جُذجس 

إلعالّ ُْ ٣ٔ٘ؼ٘ح ٖٓ ٓؿحُغس أَٛ جٌُطحخ ج٥خشز، ٝئٕ جخطِلٞج ك٢ جألعِٞخ ٝجُطش٣وس جُٔٞطِس ئ٠ُ رُي، ٖٝٓ جُٔوشس ششًػح إٔ ج

ُٖ »ٝٓؿحدُطْٜ ذحُط٢ ٢ٛ أقغٖ؛ كوحٍ ضؼح٠ُ:  ٢َِٛ أَْقَغ ٌِطَحِخ ئاِلا ذِحُاط٢ِ  ُْ ََ ج ْٛ اَل ضَُؿحِدُُٞج أَ [، ٝإٔ ٗأًَ ٖٓ 46]جُؼٌ٘رٞش: « َٝ

َٖ »ؽؼحْٜٓ ٝششجذْٜ، ذَ أًػش ٖٓ رُي أذحـ ُ٘ح جُضٝجؼ ْٜٓ٘؛ كوحٍ ضؼح٠ُ:  ُّ جُاِز٣ ؽََؼح َٝ  ْْ ُٜ َُ ٌَّ ْْ ِق ٌُ ُٓ ؽََؼح َٝ  ْْ ٌُ َُ ٌَّ ٌِطَحَخ ِق ُْ أُٝضُٞج ج

 ْْ ٌُ ْٖ هَْرِِ ِٓ ٌِطَحَخ  ُْ َٖ أُٝضُٞج ج َٖ جُاِز٣ ِٓ ْكَظَ٘حُش  ُٔ ُْ ج َٝ َ٘حِش  ِٓ ْإ ُٔ ُْ َٖ ج ِٓ ْكَظَ٘حُش  ُٔ ُْ ج [، ٝجُضٝجؼ ًٔح ٛٞ ٓوشس ششًػح ٓح ٛٞ ئال 5]جُٔحتذز: « َٝ

ِٚ »ٓٞدز ٝسقٔس؛ هحٍ ضؼح٠ُ:  ْٖ آ٣َحضِ ِٓ سً َٝ َٔ َسْق َٝ دازً  َٞ َٓ  ْْ ٌُ ََ ذ٤ََْ٘ َؾَؼ َٝ َٜح  ُ٘ٞج ئ٤َُِْ ٌُ جًؾح ُِطَْغ َٝ ْْ أَْص ٌُ ْٗلُِغ ْٖ أَ ِٓ  ْْ ٌُ ْٕ َخََِن َُ [، 21]جُشّٝ: « أَ

ٖٝٓ ؿ٤ش جُٔؼوٍٞ إٔ ٣طضٝؼ جُٔغِْ ذحٓشأز ٖٓ أَٛ جٌُطحخ، ٣ٝطِد ػ٘ذٛح جُٔٞدز ٝجُشقٔس، ٝضٜ٘ثٚ ك٢ ػ٤ذٙ ٝال ٣شد جُطٜ٘ثس 

َٛح»رُي ٓخحُلس طش٣كس ُ٘ض جُوشإٓ جٌُش٣ْ ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ:  ك٢ ػ٤ذٛح، أُْ ٣ٌٖ ٝ ْٝ ُسدُّ َٜح أَ ْ٘ ِٓ  َٖ ْْ ذِطَِك٤اٍس كََك٤ُّٞج ذِأَْقَغ ئَِرج ُق٤ِّ٤طُ َٝ »

[، ق٤ع ئٗٚ ُْ ٣لشم ذ٤ٖ ٖٓ ٣ِو٢ جُطك٤س ٓغِْ أٝ ؿ٤ش ٓغِْ، ٝجُطٜ٘ثس ك٢ جألػ٤حد ٓح ٢ٛ ئال ٗٞع ٖٓ 86]جُ٘غحء: 

ح أّ ؿ٤ش ٓغُِْٝوذ : ٝأًِٔص.جُطك٤س ًٔ  أٝطحٗح جإلعالّ ذحُؿحس خ٤ًشج عٞجء أًحٕ ٓغِ

 

جإلٌُطش٤ٗٝس، ذأٗٚ ٣ؿٞص ششًػح ضٜ٘ثس ؿ٤ش جُٔغ٤ِٖٔ ذأػ٤حدْٛ، ٝٛزج ٖٓ ذحخ جُرش ٝجإلقغحٕ  أكط٠ ٓشًض جألصٛش جُؼح٢ُٔ ُِلطٟٞ

ٌْ ال ضط٘حك٠ ٓطِوًح ٝٗرٚ جألصٛش، ػ٠ِ إٔ جإلعالّ دػح ئ٠ُ ه٤ْ جُطؼح٣ش ٝجُطغحٓف ٝجالقطشجّ، ٝسذ٠ أضر.ئ٤ُْٜ حػٚ ػ٠ِ رُي، ٢ٛٝ ه٤َِ

ح ُـ٤شٙ، ٝضٜ٘ثس جُٔغ٤ك٤٤ٖ  ًٓ ح ُإلعالّ ًِٔح جصدجد جقطشج ًٔ ٓغ جػطضجص ًَ طحقد د٣ٖ ذذ٣٘ٚ، ٝضٔغٌٚ ذٚ، كٌِٔح جصدجد جُٔغِْ كٜ

٤ُٖ جٌُالّ  ُٝلص ئ٠ُ إٔ ضٜ٘ثس ؿ٤ش جُٔغ٤ِٖٔ ذأػ٤حدْٛ ضذخَ ك٢ ذحخ.ذأػ٤حدْٛ ض٘ذسؼ ضكص ذحخ جإلقغحٕ ئ٤ُْٜ ٝجُرش ذْٜ

ٝقغٖ جُخطحخ، ٝؾ٤ٔغ ٛزٙ جألٓٞس أٓشٗح هللا ػض ٝؾَ ذٜح ٓغ جُ٘حط ؾ٤ًٔؼح دٕٝ ضلشهس، خحطسً ٓغ أَٛ جٌُطحخ جُز٣ٖ هحٍ هللا 

ٖ دِ »ضؼح٠ُ ك٢ قوْٜ ك٢ عٞسز جُٔٔطك٘س:  ِّٓ  ًُْ ْْ ٣ُْخِشُؾٞ َُ َٝ  ِٖ ْْ ك٢ جُِذ٣ ًُ ْْ ٣ُوَحضُِِٞ َُ َٖ ِٖ جُاِز٣ ُ َػ ُْ هللاا ًُ َٜح ْ٘ ْْ الَ ٣َ ُٛ َٝ ْْ إَٔ ضَرَشُّ ًُ ٣َحِس

 َٖ ْوِغِط٤ ُٔ َ ٣ُِكدُّ جُ ٕا هللاا ْْ ئِ ِٜ ضُْوِغطُٞج ئ٤َُِْ هُُُٞٞج ُِِ٘احِط ُقْغً٘ح»، ٝهحٍ أ٣ًؼح ك٢ عٞسز جُروشز: «َٝ ٝٝجطَ: ًٔح إٔ ؾٞجص ضٜ٘ثس .«َٝ

ٓش ٖٓ شأٗٚ ضض٤ًس سٝـ جألخٞز جُٔغ٤ك٤٤ٖ ذأػ٤حدْٛ ٣طٞجكن ٓغ ٓوحطذ جُذ٣ٖ جإلعال٢ٓ ٣ُٝرِشص عٔحقطٚ ٝٝعط٤طٚ، ٝإٔ ٛزج جأل

 .ك٢ جُٞؽٖ، ٝجُكلحظ ػ٠ِ جُِكٔس جُٞؽ٤٘س، ٝٝطَ جُؿحس ُؿحسٙ، ٝٓشحسًس جُظذ٣ن طذ٣وٚ ك٤ٔح ٣غؼذٙ ٖٓ ٓ٘حعرحش

)منقوا من موقع االسالم اون الين(  
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  ـ

 
” MARY “  IN  KORAN 

In the name of  Allah the Merciful ( And mention in the book of Mary as 
she withdrew from her oriental place (16) have taken without them 
veil We sent them our soul represent them human beings together (17) 
said, I seek refuge Barahman you're a devout (18) said, but I am the 
messenger of your Lord Giver you Nay (19) she said that I have my boy 
did not Amssna humans did not prostitute (20) said, as well as your 
Lord is said to Hin and make him a sign for mankind and a mercy from us 
and it was res judicata (21) because his campaign Vantbzt by 
faraway place (22) Vojaeha labor to the trunk said I wish I was 
before This, while I was forgetful (23) So he called her from 
underneath it: Do not grieve me, for your Lord has made my secrets 
under you (24)Palm tree you fresh ripe dates upon (25) I feel very 
much and drink and villages in kind. Either you see people one Vcoli I 
vowed to Rahman Saouma will not speak to today INSEA (26) missed by 
her people bear said: O Mary, I have come to nothing Freya (27) O 
sister of Aaron, your father was something bad and your mother was 
a prostitute (28) She pointed to him said, How can we talk of it in the 
bud a boy (29) said, I am Abdullah has given me the book and made me a 
prophet (30) and made me blessed wheresoever what you advised me to 
pray and Zakat as long as I live (31), and righteousness, my mother did 
not make me Mighty and wretched (32) and peace be upon me the day I 
was born, the day I die, and the day I am raised up alive (33) That was 
Jesus, the son of Qayyim.(34) It is not for God to take from a son, glory 
be to Him, when He has decreed a matter, for it is for Him (35) )  ( Surah 
Maryam) 

 Prepared by :Shereen 


