
ةلاصسرلا ــــــــــــــــــــ
(81-11 :6 ةيطغ)

َمظعأأ ام أورُظنأ ُةوخإأ اي
مكيلإأ اهُتبتك يتلأ ِتاباتكلأ
نوديري َنيذلأ لك نإأ *يديب
شضرــُي نأأ شسحـب أوــُ شسأ ِبـَ ِدـَ
امنإأو أونِتَتخت نأأ مكنومِزلُي
ِلجأأ نم أودَهطشضُي ئل كلذ

َنيذلأ نأل *حيشسأ ِبيلشص
ل مـهـُشسفـنأأ مـه نوـنـِتـَتـخـي
امنإأ لب َسسومانلأ نوظفحي
أوــنــِتـــَتـــخـــت نأأ نوديرـــي
امأأ *مكِداشسجأاب أورخـَتـفـيـل
لإأ َرِخَتفأأ نأأ  ىششاحف انأأ
ِحيشسأ َعوشسي انبر ِبيلشصب
شص ِهـب يذــلأ  ُمـَلاـعـلأ بلـُ

 هنأل *اعلل ُتبلُشص انأأو
ُناتِأ سسيل َعوشسي ِحيشسأ
ُةَقيلأ لب فَلَقلأ لو ٍءيششب
نــــيذـــــلأ لـــــكو *ةديدأ
ِنوناقلأ أذه ِبشسحب َنوكُلشسي
ىلعو ٌةمحرو ٌمشس مهيلعف
ْبِلجـي ـف *هـلـلأ َلـيـئأرـشسإأ

ُدعب اميف ًاـباـعـتأأ ٌدحأأ يـلـع

هلإلا ةدلاوو نحن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ششب ،هـلإلأ ةدلأو اـي ِكدــيــم> رـّ

ِكنـم هـّنأل ،ةـنوـكـشسأ ّلـك حرـفـلاـب
،انـهـلإأ حـيـشسأ لدعـلأ سسمـشش قرـششأأ

لطبأأو ،ةكَرَبلأ بهوو ةـنـعـلـلأ ّلـحـف
<ةــّيدبأأ ًةاــيــح اــنــحــنـــمو ،توأ
ظحن .(ةديشسلأ دـيـم ةـّيراـبورـط)

ل ءأرذعلأ ةّيمهأأ ّنأأ ةمينرّتلأ هذه نم
اهتأذ نـم عـبـنـت
اهنوـك نـم اـمـّنإأ
أذـهو هـلإـل اــمأأ
اهبقل نم رـهـظـي
<هــــــــلإلأ ةدلأو>
همدخـتـشست يذـلأ

اــــــــنــتشســيــنــك
ّلـك  ةــشسّدقأ

قــــّلــعــتــي اـــــم
 .رم ءأرذعلاب

ةدلأو دلوم ّنإأ
رـــــّششــب> هـــــلإلأ
 اعلاف ،<ةنوكـشسأ ّلـك حرـفـلاـب
ىلع تَدِلُو دق ةديدج ةاتف نوك حرفي
سسيّدقلأ بطاـخ اـمـك ،اـمـّنإأ ،سضرألأ
هّنأل> :هلإلأ ةدلأو يـقـششمّدلأ اـّنـحوـي

كنطب لعجو اًششرع ِكعدوتشسم عنشص
ةئلت اي كلذل ،تأومّشسلأ نم بحرأأ
.<كدّجو ايألأ ّلك كب حرفت ةمعن
هلإلأ ةدلأو ّنأأ انتشسينك مّلعت ل ،كلذل
ةعيبّطـلأ ةـقـئاـف ةـقـيرـطـب تَدـِلُو دق
دحأأ اــهــّنأأ لو ،(سسند ـــب لـــبـــح)
إأ ّمشضنأ عبأر سصخشش يأأ) <عوبأر>
ىلع مّلكتت امّنإأ ،(سسوّدقلأ ثولاثلأ

ةـّيداـع ةاـتـف اـهـتـفـشصب هـلإلأ ةدلأو
نم ،اّنم رخآأ سصخشش يأأ لثم تَدِلُو

رششبلأ رئاشسك اعمتجأ يرششب نيَدلأو
تحبشصأأو ،امهجأوز ةرمث يه تناكو
تهّوفت نأأ دعب نم اـهـتـّيـمـهأأ ّدمـتـشست
ةمّلـشسم ،<ّبرـلأ ةـمأأ> اـهـّنأاـب ًةـفعـم
ًةدلأو ًةرـئاـشصو ةـّيـلـكـلاـب هــل اــهــتأذ
ةـنـعـّلـلأ ّلـح> يذـلأ <لدعـلأ سسمـشش>ــل
انحنمو توأ لطبأأو ةكَرَبلأ بهوو

.(ةّيرابورطلأ نم) <ةّيدبأأ ًةايح
ىدحإأ يه ةّيجروتيللأ دايعألأ ّنإأ

يتـلأ لـئاـشسوـلأ
اــــهــب رـــّبــعــت
ةــــــشســيـــنــكلأ
نـــع ةــــشسّدقأ

اــــــــهــــحرــــف
يذلأ سصاب
ّلكل هللأ هحـنـم
تشسيل .بوعـّششلأ

نأأ ًةـــفداــــشصم
ةاــف نوــكــت
ةّيدّيشسلأ دايعألأ
ةــــّشصـــتـــأ)

هلإلأ ةدلأو ديم ديع (ةدّيشسلأو دّيشسلاب
 8اخو ،لوليأأديع دايعألأ هذه ة

هلإلأ ةدلأو ّنإاف .بآأ 51 اهداقر
حيشسأ لّبقتي ناشسنإأ ّلكل لاثم يه

 انه) هلخأد اًشضيأأ ةراششإلأ رد
نع نولوؤوشسم مه نيذلأ لهألأ رود إأ
امك مهئانبأأ  هللأ لّبقت حور ةيمنت
.(هلإلأ ةدلأو أدلأو ةّنحو ميكأوي لعف
ةدلأو لاـثـم ىـلـع ناــشسنإلأ سشاــع أذإأ
ّبرلأ ينيع  ةوظح لاني هّنإاف هلإلأ

بّرلأ ىدل ةعوـمـشسم هـتـمـلـك حـبـشصتو
امك نيرخآلأ لجأأ نم عّفششتي امدنع
اـو> :لـيـلأ اـناـق سسرــع  ثدح
سسيل هل عوشسي ّمأأ تلاق رمأ تغرف

63/٤١٠٢ ددعلا
لوليأأ7 دحألا

بيلصصلا عفر لبق دحألا
هلإلا ةدلاو ديم ديع ةمدقت
نُزوصص ديهصشلا سسيدقلا راكذت

عبارلا نحللا
اثلا رَحَصسلا ليإا



إأ لـشصن يـكــل هــلإلأ ةدلأو لاــثــم
هلإلأ لماح شصنو اهلثـم هـّلأاـتـلأ

انلوح مه نم عيم هاّيإأ لقانو
ةنوكشسأ ّلك  حرفلأ ّثبن أذكهو
هاّيإأ انششيع لخ نم حيشسأ دلن ذإأ

.ح ّلك

بورغلا ةصص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:ةيحاإلا ةبلطلا  + ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاكلأ ولتي ءاشسأ ةمينرت دعب

انعيمج لقنل> ـب أأدبت تابلط ةلشسلشس
انتاـيـن لـك نـمو اـنـشسوـفـن لـك نـم
هذـه ىـلـع بعـششلأ بيـجـيو ،<لـقـنـل
،(ًاثث) <محرأ بر اي> ـب تابلطلأ
حـلـُي ذإأ ،ةـيــحاإلاــب تيــّمــشس أذــل
تابلط .هللأ إأ مهبـلـطـب نوـنـمؤوأ

تابلط عم ةهـباـششتـم عرـشضتـلأ أذـه
نـكـلو ،ىكـلأ ةـيـمـشسلأ ةـبـلـطــلأ
ةيشصوشصخ كأأ يه انـه تاـبـلـطـلأ

يحيشسأ لجأأ نم بلطن .ةددو
سسيئر لـجأأ نـمو ةداـبـعـلأ يـنـشسأ
ةنهكلأو ةيـششرـبألأ نأرـطـم ةـنـهـكـلأ

انتوخإأ لكو تابـهأرـلأو ناـبـهرـلأو
 أمعم لك يأأ ،حيشسمشسأ ىلع د

ةــحــشص لــجأأ نــمو ،عوـــشسي برـــلأ
نكاشسلأ ءايحألأ نمؤوأسصخو

 أ هذهو ةنيد نمو ،ناكم لك
،نيدقأرلأ ىتوأ سسوفن ةحأر لجأأ

ناشسحإلأ نوعنشصي نيذلأ لجأأ نمو
لترم نم ةشسينكلأ نومدخي نيذلأو
ةيحاإأةبلط يه،ًأذإأ.مهغومأّدخو
يحـيـشسأ ىـلـع هـلـلأ مـَعـِن بلـطـت
.ماع لكششب ةدابعلأ ينشسأ

:بر اي انلّهأا :ءاصسا صشفإا +
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي انلّهأأ> ةشص ىلتت ةبلطلأ دعب
غب ءاشسأ أذه  ظفحُن نأأ بر

ةرات ةعوم يـهو <...ةـئـيـطـخ
باــتــك نــم ةذوــخأاــم تاـــيآأ نـــم
روبع لجأأ نم بلطلاب أأدبت ،مأزأ

يدشسج  ٌلـِماـح يــّنإاــف
ُةمعن *عوشسي برلأ ِتامشس
عـم ِحـيـشسأ َعوـشسي اـنــبر
.مآأ ةوخإلأ اهيأأ مكحور

ليإلا ـــــــــــــــــ
(71-31 :3 انحوي)

ٌدحأأ دعشصي  برلأ لاق
َلزـن يذـلأ لإأ ِءاـمــشسلأ إأ

يذلأ رششبلأ نبأ ِءامشسلأ نم
عفر امكو *ِءامشسلأ  وه
ةـيّلأ  َةــيأ ىــشسوــم
ُنبأ َعَفرُي نأأ يغبني أذكه
لك َكِلـهـي ل يـكـل *رـششبـلأ

هل ُنوكت لب هب ُنمؤوي نَم
أذكه هنأل *ةيدبألأ ةايأ
َلَذب ىتح مَلاعلأ ُهللأ بحأأ
َكِلهي ل يكل َديحولأ ُهنبأ

ُنوكت لب هب ُنمؤوي نَم لك
 هنإاف *ةيدبألأ ةايأ ُهل
إأ َديحولأ ُهَنبأ ُهللأ ِلِشسري
لـب َمـَلاـعـلأ َنـيديـل اـعـلأ
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لمأات
ـــــــــــــــــــ

اششاحف يتهج نم اّمأأو>
 لإأ رـخـتــفأأ نأأ بيـلـشصب

يذلأ حيـشسأ عوـشسي اـنـّبر
انأأو ُ اعلأ َبِلُشص دق هب
.( 6: 41غ) <اعلل

سسلوب لوشسرلأ تعي

،كلذ دعب .(3 :2 وي) <ٌرمخ مهدنع
إأ ءأرذعلاب هّبششتأ ناشسنإلأ لشصي
،ّيحيشسم ّلك هيلإأ ىعشسي نأأ بجي ام
 دّشسجتي يذلأ رمألأ ،هّلأاتلأ إأ يأأ

مّرــك ثيــح هــلإلأ ةدلأو داــقر ديـــع
طـقـف سسيـل ،ةدقأّرـلأ هـتدلأو حـيـشسأ

لـخ تناـك اـهـّنأل لـب ،هـّمأأ اـهــّنأل
موقت تناكو <ّبرـلـل ةـمأأ> اـهـتاـيـح
.(83 :1 ول) هلوق بشسح ءيشش ّلكب

امدنع حرفلأ سشيعي ّيحيشسأ ّنإأ
 مّلأات ولو ىّتح ،ّبرلأ عم نوكي

لّترن .اًحرف لوؤوي هأأ ّلك ،هتايح
َلمأ ُةدلأولأ ْترظن اّـ> :ايعوبشسأأ

ىــلــع اــعــلأ سصــّلو يــعأّرــلأو
اّمأأ :ةيكاب يهو تلاق اًقلعم بيلّشصلأ
اّمأأو سصأ هلوبقل حرفيف اعلأ
إأ يرـظـن دنـع بهـتـلـتـف يـئاــششحأأ

لجأأ نم هيلع رباشص تنأأ يذلأ كبلشص
ةّيرابورـط) <يـهـلإأو يـنـبأ اـي ّلـكـلأ

 .(نماثلأ نحّلل ءاثثلأ ءاشسم
انتهجأو ام أذإأ فّفأاتن ام أًثك

ةلباقو ةغشصتناكامهم،بعاشصأ
ّيرششبلأ انعـبـط ّنأل ،ةـعرـشسب ّلـحـلـل
روـمألأ هـجأوـن اـنـلـعـجـي فـيـعـّشضلأ
توم تدباك هلإلأ ةدلأو ّنكل .فعشضب
ههجأوت يذّلأ رـمألأ ،اـهـماـمأأ اـهـنـبأ

ّلإأ ،اناع  تأثك تاهّمأأ ايلاح
سصّلأ ّبرلاب اهتقث دقفت  اهّنأأ
حرف ّنإأ .اًحرف اهنزح لّوحيشس يذلأ
ةدلأوو ،ةمايقلاب لمتـكـي ّيـحـيـشسأ
اـم دعـب نـم ةـماـيـقـلأ تنـياـع هـلإلأ

اهلعـجـف اـهـتـششياـعو ملآلأ تنـياـع
شضيأأ ةـماـيـقـلأ سشيـعـت اــهــنــبأ  ؛اـً
ًلاـثـم تناـكــف ،اــهــناإأ فــعــشضي
،هـيـف تاـبـّثـلأو ناإلاـب ىذـتــحــُي
انيلع يذلأ هّلأاتلأ إأ تلشصو أذكهو
شسلأ اـنـّلـك مّظعنل> :هيلإأ لوشصولل يـعـّ
هلإلأ ةدلأو نونمؤوأ اهّيأأ حيباشسّتلاب
<...عزـعزـتـي ل يذـلأ ناإلأ تاـبــث
نحّلـل نـثإأ ّلـك ءاـشسم ةـّيراـبورـط)
.(نماثلأ

ناإلأ  تباث ايحن انوعد
ىلع انلخأد  حـيـشسأ لـّبـقـتـمو



غ بيلشصلأ غب راختفلأ
نوعلأ هللأ نم بلطيو ،درأو
.حيشسأ بيلشصب راختفإل

راخـتـفإلأ وـه اـمو
؟بيلشصلاب

دبع ةروشص حيشسأ ذخّتإأ
ةثك ًاملآأ أات .يلجأأ نم
اـنأأ ،هدبـع اــنأأ يــلــجأأ نــم
دقو .روــــكـــــششلأ غ هّودع
لـعـج هـّنأأ ّدح إأ يـنـّبــحأأ
له .يلجأأ نم ًةـنـعـل هـشسفـن

رـــمأأ لـــشصحــــي نأأ نــــك
؟لثا

مهحد نيذلأ ديبعلاف
مهشسنج نم نيذلأ مهدايشسأأ
ّلأأ بجي فيـك .نورـخـتـفـي
نأأ ىرـن اـمدنـع رــخــتــفــن
 ،يقـيـقأ هـلإلأ ،اـنديـشس
نـم بيـلـشصلأ نـم لـجــخــي
نحن ّنـلـجـخـن ـف .اـنـلـجأأ
.بكلأ همامتهأ نم ًاشضيأأ

 ينم بلشصلأ نع عجأ
نـم لـجـخــت تنأأو ،يــلــجأأ
لشصحي امك ؟كب هـماـمـتـهأ

هدّيشس نم لجخي جشس دنع
نــجــشسلأ إأ يــتأاــي يذــلأ

.هدويق نم هشسفنب هرّرحيو
.ةبكلأ ةـلاـهأ يـه هذـه
بيلشصب رختفن نأأ انيلع أذل
.حيشسأ

ُاعلأ بلُشص دق هب يذلأ>

.برلأ اياشصول
 ةبلطلأ ةياهن نهاكلأ حن

نـحـن .مـكـعــيــم مــشسلأ :ةــكلأ
سسيل يذلأ حيشسأ مشس إأ ةجاحب
لــب ،ةــحــلــشصم لو ةاــبا هــيـــف
.نيرخآلأو تأذلأو هللأ عم ةاشصم
أوـنــحــي نأأ عــيــمأ نــم بلــطــيو
مهقانعأأ أوعشضي يأأ :برلل مهشسوؤور

مهعوشضخ أونلعيو ،برلأ ةرمأأ ت
ءانحإأ ةـشص نـهاـكـلأ وـلـتـي مـث .هـل
أاطأاط يذلأ برلأ نم بلطيو سسوؤورلأ
هديبع إأ رظني نأأ سضرألأو ءامشسلأ

مهـقاـنـعأأ هـل أوـنـح نـيذـلأ هـثأمو
هدحو هـيـلـع مـهءاـجر عـشضأوـلأو
ةـمـحرـلأ هدحو هـنـم نـيرـظــتــنأو
أذــه  مــهـــنوـــشصي نأأ ،سصأو
لـبــقأ لــيــلــلأو رــشضاأ ءاــشسأ

اطيشش داشضم لعف لك نم ناشصم
سسجأوهـلأو ةـلـطاـبـلأ راـكـفألأ نـمو
انبهي نأأ هـلـلأ نـم بلـطـلأ .ةـثـيـبأ
لـبــقأ لــيــلــلأو رــشضاأ ءاــشسأ
لـعـف لــك نــم ناــشصمو اــشس
ذإأ ًأدج دق ديلقت وه اطيشش داشضم
ةـيـلوـشسرـلأ رـمأوألأ باـتـك  أأرـقـن
يذـلأ هـلـلأ إأ ًاـبـلـط عـبأرـلأ نرـقـلأ

ليللأو راهنـلأ لـمـعـل راـهـنـلأ عـنـشص
يئاشسأ انركشش لـبـقـي نأأ اـنـتـحأرـل
بأوبأأ دنـع اـنـظـفـحـي نأأو ،ةـمـحرـب
ًءاشسم انحن نأأو ،هـحـيـشس لـيـلـلأ
ةئيطخ لك نم ًأرهاط ًيلو ًااشس
ًأخأأ .هحيشس ةيدبأأ ةايح انيطعيو
ءاـنــثأأ ةــياــمأ بلــط نأأ إأ ششن

.ًاشضيأأ يورخأأ ىنعم هل ليللأ ةملظ
 سسيرعلأ أ لثم يتأاي حيشسأ
.اهعقوتن ل ةعاشس  ليللأ فشصن
نوـكـن نأأ هـيـلإأ بلــطــن اــنــتــشصب
هئي ةعاشس  هئاقـلـل نـيدعـتـشسم
ىلع هللأ ركششن .ةبـيـهرـلأ ةـنوـنـيدلـل
انيديأأ عفرنو اهانلن يتلأ راهنلأ مَعِن

 يهبلأ ثولاثلأ رون.  بورغلأ
برغي ،اعلأ رون ةياهن لث يذلأ
عـفرـن نـحـنو قوــلأ رــششبــلأ رون
.قولأ غ ثولاثلأ رون  انيديأأ

ةكرابم اهيلي ،ةئيطخ غب ءاشسأ
قيلي هدحوهبهنألهتمحربلطوبرلأ
.دبألأ إأ مأركإلأو دأو حيبشستلأ

:ءاصسا ةبلط + ــــــــــــــــــــــــــــــ
:برلل ةيئاصسا انتابلط لّمكنل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلأ ةبلطلأكانه ناك ةيحا
لـكـل ماـع لـكـششب ةــمــحرــلــل بلــط
ءاشسأ ةبلط  انه امأأ ،يحيشسأ

اهبلطن يتلأ محأرملل ًأديد دجنف
 بعــششلأ بيــجــي أذــل ،اــنــشسوــفــنـــل
.<بر اي بجتشسأ> ـب

هللأ انحن يكل تابلط يه
بو ًايـمـشس ًاـشسدقـم ًـماـك ءاـشسم
ًأدششرــم مــشس كــم ؛ةـــئـــيـــطـــخ
؛اـنداـشسجأأو اـنـشسوـفــن اــنــشسراــحو
نأأ ؛اهنأرـفـغو اـناـياـطـخ ةاـشسم

اــشصلأ اــنــحــنأو تاتاـقـفأو
يشضقن نأأ ؛اعلل مشسلأو انشسوفنل
موي رخآأ إأ انتايح نم ىّقبت ام
؛اناياطخ نع بئات نوكنو مشسب
انيدل نوكي نأأ ةبلط رخآأ  مهألأو

امنيح ةشسأدقلل انتوعدب ًاقئل ًابأوج
هنم مامأأ ،برلأ يدي مامأأ فقن
نحن .ةنونـيدلأو ءاـشضقـلـل ،بيـهرـلأ
هب ماق يذلأ سصأ اّنياع نيذلأ
ةشص  هيلع انفّرعتو انلجأل برلأ
ةـيـماـيـقـلأ مـيــنألأ  ،بورــغــلأ

ناإلأ انيدل له ،شسيدقلأ مينأرتو
امدنع هب لـجـخـن ل يذـلأ حـلاـشصلأ
 ةـنوـنـيدلـل حـيـشسأ ماـمأأ فـقــن
رـخأوأأ نوـكـت نأأ> .اـنــتوــم ةــعاــشس

نزح ب ةيمشس ةيحيشسم انتايح
نم ىدل ًانشسح ًابأوجو يزخ لو
 انيعشس .<لأاشسن بوهرأ حيشسأ

،اـنـتاـيــح نوــكــت نأأ ةاــيأ هذــه
يكل ،هلل ةيشضرم ،انلامعأأو انناإأ

ىلع ءيشش يأأ انفيـخـيو اـنـنزـحـي ل
ل ،ىزخن ف انتوم دعب ،انشصم
 هب انمق ءيشش يأأ نم ،يحتشسن

شصيرح ًامئأد انك اننأل ،انتايح
ةـقـفأوـم اـنـلاـمـعأأ نوـكـت نأأ ىـلــع



ةديصسلا ديم ـــــــــــــــــــــــ
يم ديع ةبشسانةدلأو انتديشس د

سسأأي رم ةشسأدقلأ ةقئافلأ هلإلأ
تيلوبوأ ةيششربألأ يعأر ةدايشس
ةشسداشسلأ دنع بورغلأ ةشص سسايلأ

ةمدخو لولـيأأ7 دحألأ ءاــشسم نـــم
نـم ةرـششاـعـلأ دنـع يـهـلإلأ سسأدقــلأ

ةشسينك  لوليأأ 8نثإلأ حابشص
.ةيفرششألأ  ةديشسلأ لوخد ريد

ىقيصسوا ةصسردم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسونامور سسيدقلأ ةشسردم نلعت

 ةـيـشسنـكـلأ ىـقـيـشسوـمـلــل مــّنرأ
ماعلل ليـجـشستـلأ ءدب نـع ةـيـششرـبألأ
معتشسإل .51٠2-41٠2 يشسأردلأ

لاشصتإلأ ءاجرلأ ءامـشسألأ لـيـجـشستو
نأأ ىلع ،4293٠2/1٠ مقرلأ ىلع
٠3و 31ب بلاطلأ رمع حوأي
توشص سصحفل بطلأ عشضخي .ةنشس
يتلأ ةيـحاتتفإلأ بورغلأ ةشص دعب
نم فشصنلأو ةـشسداشسلأ دنـــع ماقُت
ةشسينك  لوليأأ52 سسيمأ ءاشسم
.سسويد سسيدقلأ

عـبرأأ ىدم ىـلـع ةــشسأردلأ ّدت
ةنـشسلأ  بلاـطـلأ مـلـعـتـي .تأوـنـشس
تاــمــعـــلأ ةءأرـــق دعأوـــق وألأ
و لـيـتألأ سضعـبو ةـّيـقـيــشسوأ
لوشصأأ ةثـلاـثـلأو ةـيـناـثـلأ تـنـشسلأ
ةعبأرلأ ةنشسلأ و ةينامثلأ ناألأ
ةيناـمـثـلأ نالأىلعتاقيبطت
ةـيـناـنوـيـلاـب لـيـتلأ إأ ةـفاــشضإأ

ىـقـيـشسوأ خـيراـتو نوـكـيـبـيـتـلأو
لّهؤوي ةشسأردلأ ةياهـن  .ةـيـشسنـكـلأ
.ةشسردأ ةقوج  لوخدلل بلاطلأ

نيذلأ بطلل ًانكمم حبشصأأ امك
ّلـك أوـكـلــتــمأو مــهــتــشسأرد أوــهــنأأ
يف أوكرتششي نأأ ةـبولطملأ تأراهملأ
ةيأدب حتتفأ يذلأ موـلـبدلأ جـماـنرـب
دهعم عم كأرتـششإلاـب31٠2 ماعـلأ

 اعلل انأأو>.
ةملكب انه هب دشصقي ام

لو ءاـمـشسلأ سسيــل <اــع>
ءاـــــيـــــششألأ لـــــب سضرألأ
،سساـنـلأ حـيدم ،ةـّيـششيـعأ
ودبي ام لك ،ىنغلأ ،دأ
تيـمُأأ دق كلذ ّلــك .ًاــقأّرــب
نأأ بجي أذكه .ّإأ ةبشسنلاب
نأأ هيلعو ،يحيشسأ نوكي
توـشصلأ أذـه لـثـم لـمـحـي
ِفـتـكـي  هـنإأ مـث .ًاــمــئأد

نـم ةـقـيرـطـلأ هذــه لــث
ةقيرط فاشضأأ لب ،ةتامإلأ
،<اعلل تبلُشص انأأو :ىرخأأ

ةـــــتاــــــمإلأ نأأ ًأدشصاــــــق
ةــهــج نــمــف ،ةـــجودزـــم
ةتئام اعلأ رومأأ تحبشصأأ
ةـهـج نـمو ،ّإأ ةـبـشسنـلاـب
ًاتئام تحـبـشصأأ اـنأأ ىرـخأأ
عيطتشست ف ،اهيلإأ ةبشسنلاب
ءاــيـــششألأ هذـــه اـــهدعـــب
نأأ ،ّيلع طّلشستت نأأ ةياعلأ
تحشضأأ اـهـّنأل ،دبـعـتـشست
انأأو ،دبألأ إأو ةّرم ةتئام
ةبشسنلاـب ًاـتـئاـم ُتيـحـشضأأ
 .اهيلإأ

طوبغم رمأأ كانه سسيل
اهنأل ةتاـمإلأ هذه نم كأأ
 .ةطوبغأ ةايأ سساشسأأ

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

.انيثأأ يف ةكئملأ ءاشسؤور

دلوألا ةقوج ـــــــــــــــــــــــــــــ
rueohC> دلوألأ ةــــقوج نـلـعـُت
stnafne'd> ةيبرتلأ بتكمل ةـعـباـتـلأ
نع توريب ةيششربأأ يـف ةـيـحـيـشسمـلأ
نيذلأ ددجلأ ءاشضعألأ لابقتشسأ  ءدب
لجأأ نم اهيلإأ مامشضنلاب نوبغري
،ةيشسنكلأ ديششانألأو ليـتأرـتـلأ مـّلـعـت
نـيـب مـهراـمـعأأ حوأرــتــت نأأ ىــلــع
ىّدعت نمو .ةرششع ةثلاثلأو ةعباشسلأ
ىلإأ لقتني رمعلأ نم ةرششع ةثلاثلأ

منرمـلأ سسوـناـمور سسيدقـلأ ةـشسردم
ةيششربألأ يف ةيشسنكـلأ ىـقـيـشسوـمـلـل
لوخدلأ ّمث ليـترـتـلأ لوـشصأ ةـشسأردل
سصحف ىرجُي .ةيششربألأ ةقوج يف
موـي ددجـلأ نـيـبـشستـنـمـلــل توــشصلأ
نيب41٠2 لوألأ نيرششت3 ةعمجلأ
يف ًءاشسم ةشسداشسلأو ةعبأرلأ ةعاشسلأ

لباقم ةيشسكذوثرألأ ةراششبلأ ةشسردم
ىلع ،سسويجرواج سسيدقلأ ىفششتشسم
موـي ةـقوـجـلأ تاـعاـمـتـجأ أأدبــت نأأ
41٠2 لوألأ نـيرـششت٠1 ةعمجـلأ

ةـعاـشسلأ نـيـب ةـعـمــج راــهــن ّلــكو
يـف ًءاــشسم ةــشسداــشسلأو ةــشسماــخــلأ
.اهشسفن ةشسردملأ

ةقوجلأ نع تامولعملأ نم ديزملل
ةرايز ىجرُي اهـتاـطاـششن ةـعـباـتـمو

ىلع كوبشسيفلأ عقوم ىلع اهتحفشص
:يلاتلأ طبأرلأ

/moc.koobecaf.www
stnafnedrueohc

لاشصتلأ ءاجرلأ مكئانبأأ ليجشستل
مـقرـلأ ىـلـع دأدح لرـيــب ةــشسنآلاــب
سساــمــششلاـــب وأأ4293٠2/1٠
3745٠7/٠7 :مقرلأ ىلع سسترأوك

ةرصشنلا ىلع عطإلا ناكملاب
:تننإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا

bl.gro.sotrauq.www


