
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــــ
(01-1 :6 سسوثنروك2)

ِهللا ُلكيه متنأا  ُةوخإا اي
يـّنإا ُهـلــلا َلاــق اــمــك يا
اميف ُشسأاو مهيـف ُنـُكـشسأاـشس
ًاـهـلإا مـهـل ُنوـكأاو مـهـنــيــب
كلذلف *ًابعشش  َنونوكيو
اولِزَتعاو مهنيب نم اوجُرخا
شســَمــَت و برــلا ُلوــقـــي اوــ
مكل ُنوكأاو مكُلَبقأاف *ًاشسِجَن
َنب  متنأا َنونوكتو ًابأا

*ريدقلا برلا ُلوقـي ٍتاـنـبو
اـهـيأا ُدـِعاوا هذـه اـنــل ذإاو
نم انَشسُفنأا ْرهطُنلف ُءابحأا

ِحورـلاو ِدشسا ِسساــندأا لــك
ِةـفاـخ َةـشسادقـلا ِلـمـكــنو
.هللا

ليإلا ـــــــــــــــــ
(63-13 :6 اقول)

نأا َنوديرت امك برلا لاق
كلذـك مـكـب ُسساـنـلا َلـعــفــي
ْنإا مكنإاف *مهب متنأا اولعفا

لكيه ةشسينكلا ءانب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ىلع هللا دجم

سضرألا ــــــــــــــ
ربع ةيشسكذوثرأا ةشسينكلا ترّوط

اًحشضاو اًبولـشسأا لـيوـطـلا اـهـخـيراـت
طمنلا اذه زيمتي .ةيشسنكـلا ةراـمـعـلـل
نع فششكلا ىلإا يعـشسلاـب يـنارـمـعـلا
ةيشساشسأا ةربخلا
ةاـــــــيـــحـــلــــل
ةــــيــحــيشســـمــلا
يأا ةيشسكذوـثرأا

ةـقـيــقــح سشيــع
:باــتــكــلا لوــق
 .<انعم هللا»

ءيجم ةقيقح
حــــيـــــــشســـمــلا

يذلا) ليئونامـع
هـلـلا» هرــيــشسفــت
تددح ،(<اـنـعــم
ةيشسكذوثرأا ةشسينكـلا ىـنـبـم لـكـشش
عم وـه هـلـلا .يـشسنـكـلا نـفـلا سسشسأاو
.سسدقلا حورلاب حيشسملا يف ناشسنإا

شسجــتــب راــشص ناــشسنإاو ةـمـلـكـلا دـّ
نإا» .هللا نكشسم رششبلا نيب هروهظو
ةعونشصم لزانم يف نكشسي  يلعلا
سسيدقلا لوقي ،(84 :7 لامعأا) <ٍديأاب
دهعلا ءايبـنأا نـع ًـقـن سسناـفـيـتـشسا
ةـقـيـقـحــلا كلذــب اًدــّكؤوــم ،مــيدقــلا
يذلا لكيهلا ّنإا ،قمعأا ةيحيشسملا
بلـق وـه هـيـف مـيـقـي نأا هـلــلا ّرــشســُي
<كبـلـق يـنـطـعأا يـنـب اـي» ناــشسنإا
 .(62 :32 لاثمأا)

ّنأا لوشسرلا سسلوب سسيدقلا دّكؤوي

،حـيـشسمـلا ءيـجـمــب اوــحــشضأا رــششبــلا
هشسيشسأاتو ةيرششبلا انتعيبطل هئادتفاو
ةّيحلا هللا لكايه ،ةديجملا هتشسينكل
:انيف هانكشسو هللا ةمعنـب وـمـنـت يـتـلا
شسـَلــَف» لـب ،ًُزـُنَو َءاــــَبَرـُغ ًُدعـب اًذِإا ْمـُتـْ
،ِهللا ِتيب ِلـْهَأاَو َنـيـشسيدقـلا عـم ٌةـيـعر
،ِءاَيِبْنَأاَو ِلُشسرلا ِسساَشسَأا ىلع َنييِنْبَم
شسـَيَو شسفن ُُحـيـشسمـلا ُعوـُ ،ِةيوازلا ُرجح ُُهُ
،اًعَم اًبـــــكَرـُم ِءاـَنـبـْلا لـُك هـيـف يذـلا

ًـكـيـه وـُمــْنــَي
يـــف اـــًشسدقــــم
هيف يذلا .برلا
اــًشضـــْيَأا ْمـــُتـــْنَأا

،اًعـم َنوـيـِنـْبـَم
شسـَم يِف ِهلل اًنـَكـْ
:2 فأا) <ِحورلا

اذهو (22 -91
ريـششت اـم اـًشضيأا
تاـمـلــك هــيــلإا
سسرطب سسيّدقـلا

هــتــلاــشسر يــف
برـلا نأا مـتـقذ دق مـتـنـك ذإا» :ىــلوأا

ايح اًرجح هيلإا نوتأات ذإا يذلا ،ٌحلاشص
نم ٌراتخم هنكل سسانلا نم اًشضوفرم
شضيأا متنأا اوـنوـك ،ٌمـيرـك هـلـلا نيّينبم اً

اًتونهك ،ايحور اًتـيـب ةـّيـح ةراـجـحـك
ةلوبقم ةّيحور حئابذ ميدقتل ،اًشسّدقم
نمشضتي كلذل .حيشسملا عوشسيب هللا دنع
يـف عـشضأا اذـنأاـه باـتـكـلا يــف اــًشضيأا

اًميرك اًراتخم ةـيواز رـجـح نوـيـهـشص
متنأا مكلف .ىزخي نل هب نمؤوي يذلاو
 نيذلل امأاو ةماركلا نونمؤوت نيذلا
هـشضفر يذـلا رـجــحــلاــف نوــعــيــطــي
ةـيوازـلا سسأار راـشص دق وـه نوؤواـنـبـلا

نيذلا ،ةرثـع ةرـخـشصو ةـمدشص رـجـحو

04/4102 ددعلا

لوألا نيرششت5 دحألا

ينيتيراخ ةديهششلا ةشسيدقلا راكذت

نماثلا نحللا

سسداشسلا رَحَشسلا ليإا



يذلاو ،ءاـمـشسلا ىـلإا لوـخدلـل ٌباـبو
ةكئملاو نوشسيّدقلا انيلع ّلطي هنم
يـف اـنـعــم مــهروــشضح نــيدــّكؤوــم
هــلــلا ىــلإا ةــيــحورــلا اــنــترــيــشسم
حورلا ةكرـشش يـف اـنـيـف مـهداـحـتاو
ةدئاـمــلا اــنــماــمأا موــقــت ،سسدقــلا
هششرعو حيشسملا حبذم ثيح ةشسّدقملا
نلعملا هللا ةملك وه ثيح نم ءاوشس
لمح وه ثيح نم مأا ليجانأا يف
ةـحـيـبذ يـف اـنـل ىــطــعــمــلا هــلــلا
ةكئملا ةدئاملا لوح .ايتشسراخفإا

لمحلاو ةمـلـكـلا مادخو نوـشسيدقـلاو
نمو ،ًيلو اًراـهـن هـنودـّجـمـي يذـلا

هللا ىلإا ديـجـمـتـلا نوـعـفرـي هـلـخ
حورــلاــب ةــّيدبأا ةداــبــع يــف ،بآا

 .قحلاو
ىلع نونمؤوملا نوّيـحـيـشسمـلا

ىلإا لعفلاب نومتني نيذلا ،سضرأا
ٌةيِعر» مه ،ةشسّدقملا ةـعاـمـجـلا كلـت
<ِهـلـلا ِتـْيـَب ِلـْهَأاو َنــيــشسيدقــْلا عــم
يف نوّوعدم مهو .(91 :2 سسشسفأا)
ىلإا ةدابعلاب اولخدي نأا ىلإا ةشسينكلا

 .يدبأا هللا توكلم
ةشسينكلا ةشسراـمـم يـف ،اذـكـه

نإاف ،اـهـتوـه يـفو ةـيـشسكذوـثرأا
نحشصو ؛ملاعلا اذه ىلإا زمري قاورلا
؛هللا بعشش عّمجت ناكم وه ةشسينكلا
،ىـنـبـمـلا نـم يـلـخادلا مـشسقـلا اــّمأا

لكيه» هوعدنف ،حبذملاب ّسصتخملاو
وهو <سسادقأا سسدق» وأا <ةشسينكلا
ىلع تاومشسلا توـكـلـم ماـقـم موـقـي
.سضرأا

ليجنإلا لوح ــــــــــــــــــــــــــــــ
مكب سسانلا لعفي نأا نوديرت امك»

.(13 :6 اقول) <مهب متنأا اولعفا كلذك
برلا نم اهانعمشس يتلا ةرابعلا هذه
يف لمحـت اـقوـل لـيـجـنإا يـف عوـشسي

نأا بجي يتلا ةقعلا سسشسأا اهتاّيط
ىلع ىنبُت ةقع ،نينمؤوملا عمجت
ةمحرلا لخ نم رـخآاـب ةـياـنـعـلا

.ةّبحملاو

مكَنوبحـي َنـيذـلا مـُتـبـبـحأا
َةأاطا نإاف .مكل ٍةنِم ُةيأاف
نــيذــلا نوــبــحـــُي ًاـــشضيأا
مُتنـشسحأا اذإاو *مـهـنوـبـحـي
مكيلإا نونِشسحـُي نـيذـلا إا

َةأاطا نإاف .مكل ٍةنِم ةيأاف
نإاو *نوعنشصي اذكه ًاشضيأا
نأا َنوجْرَت َنيذلا ُمُتْشضرقأا
ٍةنِم ُةيأاف مهـنـم اوـفوـَتـشست
ًاـشضيأا َةأاـطا نإاـف .مــكــل
يـكـل ةأاـطا َنوــشضِرــقــُي
*َلـْثِا مـهـنـم اوــفوــتــشسي
مــكَءادعأا اوــبــِحأا نـــكـــلو
َغ اوـشضِرـقأاو اوـنــِشســْحأاو
َنوـكـيـف ًاـئـيــشش لــمَؤوــم
ينب اونوكتو ًاثك مكُرجأا
ِغ ىلع ٌمِعنُم هنإاف .ّيلعلا
*رارـــــششأاو َنــيرــكاــششلا

نأا اـمـك ءاـمـَحُر اوـنوــكــف
.ٌميحر وه مكابأا

لمأات ـــــــــــــــــــ
متببحأا نإاو» :ّبرلا لاق

ٍلشضف ّيأاف مكنوّبحي نيذلا
ًاـشضيأا ةأاـطا ّنإاـف ،مــكــل
<مهنوّبحي نيذـلا نوـّبـحـي
ّلك ناك نإا ،ًاذإا .(23 :6 ول)

نــيذــلا طــقــف ّبحــي نـــَم
،ًائـطاـخ تـعـُي هـنوـّبـحـي
يذـلا كاذ نوــكــي اذاــمــف

رمأا ةملكلل نيعئاط رـيـغ نورـثـعـي
سسنجف مـتـنأا اـمأاو .هـل اوـلـعـج يذـلا

،ةشسّدقم ةمأا ،يكولم تونهكو راتخم
لئاشضفب اوربخت يكل ،ءانتقا بعشش
هرون ىلإا ةمـلـظـلا نـم مـكاـعد يذـلا
اًبعشش اونوكت مل ًبق نيذلا .بيجعلا

نيذـلا هـلـلا بعـشش مـتـنأاـف نآا اـمأاو
نآا اـمأاو نـيـموـحرـم رـيـغ مـتــنــك
 .(01 -3 :2 سسرطب1) <نوموحرمف

2) <... يحلا هللا لكيه نحن»
ةعاـنـقـلا هذـه .(61 :6 سسوثـنروـك
ةيشسنكـلا ةراـمـعـلا ىـعـشست ةرـبـخـلاو
ليج نم اهلـقـنـت نأ ةـيـشسكذوـثرأا
نأا ةيشسنكلا ةرامعلا ةياغ .ليج ىلإا
،رششبـلا عـم رـشضاـح هـلـلا نأا فـششكـت
حيشسملاب مهعم اًششئاعو مهيف اًنكاشس
كلذ نع رّبعت يهو .سسدقلا حورلا يف
بّبقملا فقشسلا وأا ةّبـقـلا مادخـتـشساـب
،ةّيحيشسملا ةشسينكلا ىنـبـم جـيوـتـتـل
.هللا بعشش هيف عمتجي يذلا تيبلا

هجوت يتلا ةرشسكنملا دوقعلل اًفخ
ًةريششم ىلعأا ىلإا نينمؤوملا راشصبأا
تاوامشسلا يف هنوكو هللا يلاعت ىلإا

فقشسلا وأا ةبقلا ،ةقيلخلا نع اًهّزنم
يطعي عيمجلا نشضتحي يذلا حيشسفلا
يــف لــخد ناــشسنإا نأا عاــبــطــنا

هللا نأاو ،ةشسينكلا يـف هـلـلا توـكـلـم
ام حيشسملا يف ءيشش ّلك عمجي» بآا

<سضرأا ىـلـع اــمو تاوــمــشسلا يــف
انعيمج نحن انّنأاو ،(01:1 سسشسفأا)
<هللا ءلم ّلك ىـلإا» نوـئـلـتـمـم هـيـف
.(91:3 سسشسفأا)

ىنبـم نـم يـلـخادلا حاـنـجـلا
(لكيهلا يأا) ةيشسكذوثرأا ةـشسيـنـكـلا

عيمج ةدحو ةبرجت ءاطعإ مّمشصم
ىلع هؤوانب مـتي مل .هللا يف ءايـــششأا
و ،ريـخأا ءاـششعـلا ةـّيـلـع جذوـــمـن
تاـعاـمـتـجا ةـعاـق درـجـم نوـكـيــل

دودح نمشض سشيعلاب نوفتكي سسانأ
طمن ىلع ٌسسَدنهم وه .سضرأا هذه
رفشس يف ةدراولا هللا توكلم ةروشص
 .انحوي ايؤور

ٌمّلشس وه يذلا سساطشسنوقيأا فلخ



اذإا ؟هوملظي  نيذلا يذؤوي
امِم نشسحُي  نَم ّلك ناك

قحتشسم هكلاذامف ،موللا ا
بلــشسي يذـــلا كاذ نوـــكـــي
؟هـشصخـت  يـتـلا ءاـيــششأا

بلشس نإا هّنأا نوفرعت مكّنأ
امِم ِطعي  لب  ًائيشش ٌدحأا

،ةجاـحـب مـه نـيذـلـل هدنـع
ةفلاو عمطو مـلـظ اذـهـف
ةئيطخو ةّيهـلإا ةـّيـشصوـلـل
.ًاشضيأا

هذه يتوخإا اي بّنجتنل
نإا اهبّنجـتـنـشسو ،ةـئـيـطا

ةفطا كئلوأا ّلـكـب اـنرـّكـف
اوششاـع نـيذـلا عاـّمـطـلاو
نيذلا كئلوأا ّلك يأا ،انلبق
 ؟كئـلوأا مـه نـيأا .اوـتاـم
عّتمتي ؟مهلاوـمأاو !مـيـحا
تشسيلأا ،ًايلاـت !نورـخآا اـهـب

هذه  بّذعتن نأا ةقامح
ةاــــــــيا و ةاـــــــــيا
،ةاـيا هذــه  ؟ىرــخأا
شسلاـب ،قلقـلاو يـموـيـلا يـعـّ
يـتـلا قاـهرإاو باـعـتأاو
ةولا ُعـْمـَج اـهــبــّلــطــتــي
ةاــيا و ،ةـــيـــناـــفـــلا
نوّتأا تاباـقـعـب ،ىرـخأا
؟فشصوت  يتلا ّيدبأا

ًاشسؤوب كأا وه نَم ،اقح
لـحرـي يذـلا فـطاا نــم
هــعــم ًاذــخآا اـــعـــلا نـــم
يطعيشس يتلا ،طقف هاياطخ
،هـلـلا ماـمأا اـهـنـع ًاــباوــج

لكاششملا ةأاطو تحت نوحزري نوعلا
ةنوعملا يبلاط ةرثكو مهب ةّشصاخلا
.بعـشصأا راـبــتــخإا اــنــهو ًاــشضيأا

،ةـعوـمـشسم ةـمـحرـلاـب ةاداـنـمــلاــف
ّإا ةمئاق نوكت ام ًاـبـلاـغ ةـبـغرـلاو
وأا تاـناـكـمإا ةـّلـقـب مدطـشصت اـهـّنأا

اذه مامأا .ةنوعملل نيمّدقتملا ةرثك
تاملك انـناـهذأا يـف دّدرـتـت عـقاوـلا
يـتـلاو ًاءدب اـهاـنرـكذ يــتــلا برــلا
ةـلـماـعـم يـف هـّبـنـتـلا ىـلإا اـنوــعدت
ربشصلا ىلإا وعدم ناشسنإا ّلك .نيرخآا

ّيأا مغر ناشسنإا هـيـخأاـب ةـياـنـعـلاو
ىّتحو ًةّيوشس اهناـهـجاوـي دق ٍةـنـحـم
وعدم ٍسصخشش ّلك .دّرششتلا تاح يف
ناك امك جاتحملا ىلإا نوعلا دي ّدمل
تناك ول هتلماعم ّمـتـت نأا ىـّنـمـتـيـل
ّمهأا سسايقملا انه .ةبولقم راودأا

ا لاــمــعأاـمـك لـِماـعـي نأا ناــشسنإ
يه ةمحرلا لامعأا .لَماعُي نأا ىّنمتي
رـخآا ّدمـتو حارـجـلا مـشسلـبـت يــتــلا
اهجاتحنل اّنك يـتـلا ةـنـيـنأاـمـطـلاـب
.يـناـعـي نـم نـحـن اـّنـك وـل اـنـتاذــل
قوـفــــششلا يرـماـشسلا لـَثـَم رـكذـتـنـل
بلـطـي ثيـح ،(73-52 :01 اقوـل)
لعف امك لعفي نأا باششلا نم برلا
يديأا نيـب عـقو يذـلا عـم يرـماـشسلا
ةايحلا ثرـي يـكـل كلذو ،سصوـشصلـلا
.ةيدبأا

ليبـشسلا تشسيـل ةـمـحرـلا ّنأا ّإا
ةّبحملل .دّيشسلا لوـق ماـمـتإ ديـحوـلا

عم انتقع يف ًاشضيأا ّيشساشسأا ٌرود
هّنأاب سسلوب لوشسرلا اـنـمـّلـعـي .رـخآا
تمّلشس نإاو يلاومأا ّلك تمعطأا نإا»

يل سسيل نكلو قرتحا ىتح يدشسج
.(3 :1 وك) <ًائيشش عفتنأا ف ةبحملا

دقو يـهاـجـت مـهدحأا ئـطـخــي دقــف
ىـقـبـت نـكـل ،رـمأا اذـه نـم جـعزـنأا
ينعفدي يذلا ليـبـشسلا يـه ةـّبـحـمـلا

لَماعُأا نأا ىّنمتأا تنك امك هلماعأ.
ًاّمج رتشست» يتلا اهتاذ ةّبحملا اهّنإا

نإا .<قفرتو ىّنأاتت»و <اياطخلا نم
ًاـيـكـم ةـّبـحـمـلا تذـخـّتاو تبـبـحأا
نم فاخأا اهنيح ،يلامعأا هب سسيقأا

ىلإا باغلا ةعيرشش وعدت نيح يف
ماقتنإا لخ نـم لثملاب ةلماعملا

نـيـعـلا» راـعـشش تحـت ةـهـجاوـمــلاو
برلا انوعدي ،<ّنشسلاب ّنشسلاو نيعلاب
.ةفلتخـم ٍسشيـع ةـقـيرـط ىـلإا عوـشسي
ىلإا لب ةهجاوملا ىلإا نيّوعدم انشسل
.بيرقلا عم ةبحموٍ مهافتب سشيعلا
ةحلشصملا ىلع ّيـنـبـم رـيـغ مـهاـفـت
ٍريمشض ىلع امّنإاو درفلل ةّيشصخششلا

يف عمتجملا ءانبأا هب ىّلحتي ّيح
.سضعـبـلا مـهـشضعـب عـم مـهـتاـقــع
قطنإا ىـلإا عوـشسي برـلا اـنوـعدي
رّكـفـن نأا يأا رـخآا وـحـن تاذـلا نـم
،تاذلا وه ٍرايعم لخ نم رخآاب
زييمتل رخآا ناكم انشسفنأا عشضن نأا

زواجتل ةليشسولا اهّنإا .هنم بلطن ام
نع ٍداعتبا وأا هيف عقن دق ٍرورغ ّيأا
كاردإا نـيـلواـحـم ،عـشضاوــتــلا حور
اــنــتاــقــع يــف رـــخآا ةـــمـــيـــق
و نـيـمـلاـظ رـيـغ ،ةـّيـعاـمــتــجإا

يف ةرابعلا هذه اـنـعـشضت .نـيرـئاـج
ٍراـبـتـخاو تاذـلا سصحـف نـم ٍةـلاــح
رخآا نم بلطأا نأا لبق .رومأل ّيتاذ
فّرشصتـي نأا وأا اـم ٍلـمـعـب موـقـي نأا
قيبطت لواحأا نأا ّيلع ،ام ٍةقيرطب
ٍرذـع ّلـك نـم ًادّرــجــتــم رــمأا اذــه
ةـعـيـبـطـلا نــم يــتأاــي دق يوــيــند
نأا لبقأا له يشسفن لأاشسأاو ،ةّيرششبلا
فّرشصتأا نأا وأا عشضوملا اذه يف نوكأا

ربتخن ةقيرطلا هذهب ؟فّرشصتلا كاذ
رخآا وعدن يتلا ةـلاـحـلا ًاـّيـشصخـشش
.اهدامتعا ىلإا

ءرــــملا دجي ىرـخأا ٍةـيـحاـن نـم
اـم يردي  فـقاوــم طــشسو هــشسفــن
ًاثم . اهلخ هب موقي نأا ىدجأا

ام ىلإا نيرخآا ةدعاشسم ،كلذ ىلع
 ا ةجردل ةياهنفإاننامز يف .سس
يحـيـشسمـلا ناـشسنإا ّرـمـي رـشضاـحـلا
،باـعـشصلاو براـجـتـلا نـم رـيـثـكــب
ربتخُيو نينـمؤوـمـلا ناـمـيإا رـبـتـخـُي

ٍتاداـهـطـشضا لـخ نـم مــهرــبــشص
يـف .ةـّمـج ةـّيـعاـمـتـجإا ٍتاـقـيــشضو
ىلع ةردقلا نوكلتمـي نـم لـباـقـمـلا



ةـــشساردب موـــقأاـــف ًادحأا مـــلــــظأا نأا
لماعأا يكل اهذخّتأاشس يتلا تاوطخلا
برلا دجن ًاشضيأا انه .ٍقفرب نيرخآا
هّبحن نأا دارأا وهف ،انل ٍلاثمك عوشسي
تناكف ،سصخـلا ىـلإا اـناـّيإا ًاـيـعاد
ىتح انّبحأا نأاب هـتـلـيـشسو ةـّبـحـمـلا
مدعو هب قاشصتلإل انوعدي .توملا
دقو ،توم وأا ٍبعاشصم نم فوخلا
تومـلا قاذ ذـم هـشسفـنـب كلذ رـبـتـخا

توملا ىّتح انّبحأا دقل .بيلشصلا ىلع
هّبحن يكل لـيـبـشسلا اـنـماـمأا ًادـّبـعـم
اذه ةّبحملا لمع يف .توملا ىّتح
اهـشضرـع يـتـلا كلاـمـمـلا ّلـك سضفر
لبجلا ىلع ةبرجتلا يف سسيلبإا هيلع
قّبطن نأا انديري ام هتاذب ربـتخيل
ٍةطلشس ّلـك نع نيدعتبم انتايح يف
ّبحـنـل ّيـشضرأا ىـنـغ ّلـكو ةــّيرـــششب
.ًاشضعب انشضعب

يتلا ةّيشصوـلا هذـهـب كوـلـشسلا ّنإا
ٍةريـشس ىـلإا فدهـي برـلا اـهاـناـطـعأا

ءاـنـبأا اـهـيـف نواـعـتـي ةـعـشضاوــتــم
يـتـلا دشسجـلا ءاـشضعأاـك ةــشسيــنــكــلا
نم .ّمات ٍقيشسنـتـب لـمـعـتو مـغاـنـتـت

ناشسنإا كلشسي ةـّيـشصوـلا هذـه لـخ
برلا مك ًاقّبطم ةّبحملا قيرط يف
تارابع ّنإا .<كشسفنك كبيرق ببحأا»
رـيـكـفـتـلا ىـلإا اـنوـعدت هذـه دـّيــشسلا
ّأا نيظّقيتم ،نيرخآا هاجت ٍةّبحمب
ةّبحم انئاـطـعإاـب اـنـّنأ ًادحأا يذؤوـن
نوكن كلذبو ًاّيهلإا ًاحرف لانن رخآل

امك ءامحر ،دّيشسلا لوق بشسح ىلع
.ميحر يوامشسلا انابأا ّنأا

ةيششربألا اياعر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةــيفيشصلا ةلطعلا ءاهـتـنا عـم
تورـيـب ةــيــششرــبأا اــياــعر دواــعــت
ةـبـيـبـششلـل ةـيـئاـعرـلا اـهــتاــطاــششن
تاعامتجإا أادبت اًيلاتو ،ةلوفطلاو
دوأا مـّلـعـتـي ثيـــح ةـيـعوـبــشسأا

يــحــيــشسمـــلا ناـــمـــيإا ئداـــبـــم
.ةفداهلا تاطاششنلا يف ةكراششملاو

هــعــمــج اــم لــك ًاــكراــت
ام ًابلاغ نيذلا ،نيرخآل
وه نَمو ؟هل ًءادعأا نونوكي
عاّمـطـلا نـم ًةـشساـعـت كأا
ًاـفوـخو اـمـه بوذـي يذـلا

هـشسفـن ةـنـيــكــشس رــشسخــيو
ّلك نم أاوشسأا هتايح ًعاج
 بشسكـي اـمدنــعو ؟توــم
بلطي هّنأ حرـفـلاـب رـعـششي
ةعطق دقفي امدنعو .ديزا
هـّنأا تـعـي ،ًةدحاو ةـّيدقــن
 ةبـيـشصم كأاـب بيـشصأا

ءاقدشصأا هيدل سسيل .هتايح
عفتنـي نـيذـلا كئـلوأا ىوـشس
ًءادعأا نيرخآا ىريو ،مهنم
نــع سضرــعــُي اــمـــك ،هـــل
هرـكـي .اـهـّلـك ةــنوــكــشسا
هيلإا نوبلطي مهنأ ءارقفلا
ءاينغأا دشسحيو ،ةدعاشسا

هــل نوــكــي نأا ديرــي هــّنأ
نوـكـي اــمدنــع .مــهاــنــِغ
وه نزحي ءادعشس نورخآا
نوكل عيما ّنأا ّنظي ذإا

مهعـم فّرـشصتـيو ،هـتاخ
اعي .هيلإا اوؤواشسأا مهّنأاك
ا ّنأسضرأ  ًابهذ يطعت
عيبانيلاو ،حمقلا نم ًدب
 شضف يــطــعــت نـم ًدب ًةـّ
يو  لاــــــباو ،ءاا
نـم ًدب ةرــك ًاراــجــحأا
.ةغشصلا ةراجا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

كارتششا يف نيبغارلا يلاهأا ىلع
ةردابملا تاطاششنـلا هذـهـب مـهدوأا
ةفرعمل اياعرلا ةنهكب لاشصتإا ىلإا
 .يعوبشسأا طاششنلا تاقوأا

دلوألا ةقوج ـــــــــــــــــــــــــــــ
rueohC» دوأا ةــــقوج نـلـعـُت
stnafne'd> ةيبرتلا بتكمل ةـعـباـتـلا
نع توريب ةيششربأا يـف ةـيـحـيـشسمـلا
ددجلا ءاشضعأا لابقـتـشسا  رارـمـتـشسا
نم اهيلإا مامشضناب نوبغري نيذلا
ديـششاـنأاو لـيـتارـتــلا مــّلــعــت لــجأا
مهرامعأا حوارتت نأا ىلع ،ةيشسنكلا
ىرجُي .ةرششع ةثلاثلاو ةعباشسلا نيب
ددجلا نيبـشستـنـمـلـل توـشصلا سصحـف
نيـب لوأا نـيرـششت3 ةعمـجـلا موـي
ًءاشسم ةـــشسداشسلاو ةـعـبارـلا ةـعاـشسلا

ةيـشسكذوـثرأا ةراـششبـلا ةـشسردم يـف
سسيدقـــلا ىـــفـــششتـــشسم لـــباــــقــــم
 .سسويجرواج

لاشصتا ءاجرلا مكئانبأا ليجشستل
مـقرـلا ىـلـع دادح رـيــب ةــشسنآاــب
سساــمــششلاـــب وأا429302/10
374507/07 :مقرلا ىلع سستراوك
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ةــينارـطـمـلا راد نـع ردشص دقـل

دششرـي يذـلا5102 ماـعـلا مـيوـقـت
مايأاو ةّيشسنكلا دايعأا ىلإا نمؤوملا
نـم اـهرـيـغو تاوـلـشصلاو ماوــشصأا
.نـيـنـــمؤوـمـلا مـهـت يـتـلا ديـعاوـمـلا
ةـفاـك نــــم مـيوـقـتــلا اذــه بلــطــُي
ةـبـتـكـم نـمو ةـيــششرــبأا سسئاــنــك
.ءاجرلا
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