
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــــ
؛81-61 :6 سسوثنروك2)

7: 1)
ِهللا ُلكيه متنأا ُةوخإا اي

يـّنإا ُهـلــلا لاــق اــمــك يا
اميف ُشسأاو مهيـف ُنـُكـشسأاـشس
مهو ًاهلإا مهل ُنوكأاو مهَنيب
كلذلف *ًاـبـعـشش  َنوـنوـكـي
اولِزتعاو مهِنيب نم اوجُرخا
شســَمــَت لو برــلا ُلوــقـــي اوــ
مكل ُنوكأاو مكُلَبقأاف *ًاشسٍجَن
َنب  متنأا َنونوكتو ًابأا

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

ِ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
ُةيأاف مكَنوبحي َنيذلا مُتببحأا

سسونامور سسيّدقلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ايجروتيللاو ـــــــــــــــــــــــــــــ

يف ةّيجروتيللا سصوشصنلا زّيمتت
:رشصانع ةثثب ةشسّدقمـلا اـنـتـشسيـنـك
ّيتوهلا ىنعملا ،ّيـباـتـكـلا ثدحـلا

نّيعم ديع يف .ديجمتلا وأا عّرشضتلاو
يذلا يأا ،حيباـشستـلا مـظاـن اـنـلـخدـُي
ّسصنلا عــــــــــشضي
يف ،ّيجروتـيـلـلا
ّيباتـكـلا ثدحـلا

ةداعإا لخ نم
ّسصنـلا ةـغاـيــشص

ّيـــــــــــــباــتــكلا
ديـعـك ،روـكذـمـلا

اـــنـــّبر دـــيـــم
حـيـشسمـلا عوــشسي
فــيــشضي .ًــثــم
يــناــعــم اــًشضيأا
ٍبولشسأاب ةّيتوهلا يشصخلا ثدحلا

كلذ ّلـك .ّيرـثـن وأا ّيرـعـشش ،نـّيــعــم
ىـلإا عّرـشضت لـكـششب اـًغوـشصم نوـكــي
.ّبرلل ديجمت وأا هيشسيّدق ىلإا وأا ّبرلا

ذخأانشس ،هاندروأا امل اًحيشضوت
نـم ،لـَثـَمـك هـلإلا ةدلاو ةراـششب ديـع
رخآا يف اهلّترن يتلا ةعطقلا لخ
فششكني مويـلا> :ديـعـلا رـحـشس ةـشص

هـلـلا نـباو ،روـهدلا لـبـق يذـلا ّرـشسلا
هذاخّتاب هّنإا يكل ،رششبلا نبا ريشصي
مدآا باخ دقل .لشضفألا ينبهي ىندألا

دق ناك امـك اـًهـلإا رـشصي مـلـف اـًمـيدق
يكـل ،اـًناـشسنإا هـلإلا راـشصف .ىـهـتـششا
ةقيلخلا اًذإا جهتبتلف .اًهلإا مدآا رّيشصي

ةكئملا سسيئر ّنأل ،ةعيبطلا رششابتتو
مّدقو ،ماششتحاب ءارذعلا ىدل بشصتنا
يذلا انهلإا ايف .نزحلا لدب حرفلا اهل
.<كل دجملا َتشسّنأات كمـحارـم نـّنـحـتـب
هـمـشساو ،حــيــباــشستــلا مــظاــن رــكذــي
ثدح ةـعـطـقـلا هذـه يـف ،سسيـناـفواـث
نباو> :ءارذعلا ءاششحأا يف ّبرلا دّشسجت
اًشضيأا انل لقنيو ؛<رششبلا نبا ريشصي هللا
راشصف> :هنم ةياغلاو ّيتوهلا ىنعملا

،اــًناــشسنإا هــلإلا
مدآا رّيشصي يكل
مـتـخـيو ؛<اـًهـلإا
ديجمتب ةعطقلا
:دّشسجتملا نبل
يذلا انهلإا ايف>
كمحارم نّنحتب
دجـمـلا تشسـّنأاـت
.<كل

هدجن ام اذه
راعششأا يف اًشضيأا

.ةّيجروتيللا مّنرملا سسونامور سسيّدقلا
دّيعن) سسونامور سسيّدقلا ّنإاف ريكذّتلل
نينرقـلا نـيـب سشاـع يذـلا ،(موـيـلا هـل
امب رهتششا ،ديملل سسداشسلاو سسماخلا
يرعشش عون وهو ،<قادنقلا> ــب فرعُي
مويلا هيّمشسن ام) ةـمّدقـم نـم فـّلأاـتـي
دق اًتايبأا ىـّمـشسـُت عـطـقو ،(<قادنـقـلا>
اهّلك يهتنت ،اًتيب42 ىلإا اهددع لشصي
قادنق ًثم انذخأا اذإا .اهشسفن ةرابعلاب
سسيّدقـلا ّنإاـف ،كراـبـمـلا حـشصفـلا ديـع
حنام اي> ةرابعب هـمـتـخـي سسوـناـمور
يف رّركتت يتلاو ،<ماـيـقـلا نـيـعـقاوـلا
.تيب ّلك رخآا

سسيّدقلا راعـششأا زـّيـمـي اـم ّنأا رـيـغ
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لوألا نيرششت1 دحألا
اينانح لوشسرلا راكذت

مّنرا سسونامور رابلاو

نماثلا نحللا

سسداشسلا رـَحـَشسلا ليإا



نم ًلدب رمخـلاـب مـهـيـفاوـتـل ٌعرـشسم
مأا ،ّيــنــب اــي كعــم بهذأاأا ؟ءاـــمـــلا
اهّيأا ،ًةمـلـك لـق ؟رـظـتـنأا نأا لـشضفألا
نم اي ،مك نود نم ربعت ل ،ةملكلا

<يهلإاو ينـبا اـي ،ًةـّيـقـن يـنـتـظـفـح
.(لّوألا تيبلا)

دحأا لو ٍ،ملاظ ٍتوم ىلإا َتكلشس دقل>
سسرطـب كقـفارـي مـل ،مـلألا كمـشساـقـت
ُتعفد وـلو ،اًدبأا كرـكـنأا نـل :لـئاـقـلا

:فته يذلا اموت ككرت دقل .يتايح
نورـخآلاو .هــعــم تــُمــنو بهذــنــل
كئـلوأا ،كؤواـنـبأاو ءاّزـعألا كؤواـقدشصأا
نيأا ،ليئارشسإا طابشسأا نونيديشس نيذلا

كدحو تنأا ،مهنم دحأا سسيل ؟نآلا مه
ىلإا نشسحملا كـّنأل ّلـكـلا نـع توـمـت
تيـبـلا) <يـهـلإاو يــنــبا تنأا ،ّلــكــلا
.(ثلاثلا

مويلا اذهل .يملآا موي يرمرمتت ل>
ءامشسلا نم ولحلا انأا ُتلزن ،تاذلاب
يف لب ءانيشس لبج ىلع ل ،ّنملاك
.دواد أاّبنت امك ،ُتنّوكت هيف ،ِكاششح
يمهـفـت نأا ةـكـلـمـلا اـهـتـّيأا يـلواـح

،(راجششألا فيثكـلا)لغدملا لبجـلا
ِكنم ُتذخّتا ةملكلا ينْوَك ذإا ،وه انأا

هــبو ،مــّلأاــتأا دشسجــلا اذــهــبو .اًدشسج
لـب ،يـّمأا اـي ،اًذإا يـكـبـت ل .سصــّلــخأا
ينبا مّلأات اًعوط :يـفـتـها ىرـحألاـب
.(سسداشسلا تيبلا) <يهلإاو

ُفراعلا تاملكلا كلت عمشس املاح>
باـجأا ثدحـت نأا لـبـق ءاـيـششألا ّلــك
،يـّمأا اـي ،اـًنـيـع يّرـق :ًـئاـق مـيرـم
نم اًجراخ يناري نم لّوأا نينوكتشس
ُتلششتنا ءاقشش ّيأا نم كربخأاشس ؛ربقلا
،هـلـجأل ُتيـشساــق تاــباذــع ّيأاو مدآا

.ةقفرلـل تاـباذـعـلا هذـه سضرـعأاـشسو
نيرشصبتشسو .ّيدي تاحارج مهيرأاشس

امك ةّيح اهنيرشصبتشس ،يّمأا اي َءاّوح
دقل :ٍحرفب نيفتهتشسو ام اًتقو تناك
تيبلا) <يهلإاو يـنـبا يـئاـبآا سصـّلـخ
21).

ئراب اهـهـلإاو ءارذـعـلا نـبا اـي>
قـمــع كلو ،مــلألا وــه كل ،مــلاــعــلا

َةأاـطا نإاـف .مــكــل ٍةــنــِم
نــيذــلا نوــبــحـــُي ًاـــشضيأا
مُتنـشسحأا اذإاو *مـهـنوـبـحـي
نوـــــنــِشسحــُي نـــيذـــلا إا
نإاف .مكل ٍةنِم ُةيأاف مكيلإا
اذـــكــــه ًاــــشضيأا َةأاــــطا
ُمُتـْشضرـقأا نإاو *نوـعـنـشصي
اوفوَتشست نأا َنوجْرَت َنيذلا

نإاف .مكل ٍةنِم ُةيأاف مهنم
َنوـشضِرـقـُي ًاــشضيأا َةأاــطا
اوــفوـتــشسي يــكــل َةأاــطا

نــكــلو *َلــْثِا مــهــــنـــم
اوـنـِشسـْحأاو مـكَءادعأا اوـبـِحأا

لــمَؤوــم َغ اوــشضِرـــقأاو
ًاثك مكُرجأا َنوكيف ًائيشش
هنإاف .ّيلعلا ينب اونوكتو
ِغ ىــــلــــع ٌمـــــِعـــــنـــــُم
*رارـــــششألاو َنــيرــكاــششلا

نأا اـمـك ءاـمـَحُر اوـنوــكــف
.ٌميحر وه مكابأا

لمأات ـــــــــــــــــــ
لك نم انَشسُفنأا ْرهطُنلف>

ِحورـــــلاو ِدشسا ِسساـــــندأا
ِةفاـخ َةـشسادقـلا ِلـمـكـنو
.<هللا

بجـي ءاـيـششأا كاـنـه
ءاـيـششأاو اـهـنـع عاـنـتـملا
عاــنـــتـــملا> مدع بجـــي
اي ينمّلع> :تلقـف .<اـهـنـع
ل اــمو بجــي اــم يديـــشس
.<هـنــع عاــنــتــملا بجــي

ًاعبار ًارشصنع هتفاشضإا وه سسونامور
.<ويرانيشسلا> حرشسملا ةـغـلـب ىـّمـشسـُي
ةءارق دنع انيلإا لّيخي ىلوألا ةلهولل
سسوـناـمور سسيّدقـلا ّنأا هــقــيداــنــق
ةلماشش ةروشص انل لقني نأا لواحي
انل نّيبتي نكل ،ّيباتكلا ثدحلا نع
ّيرششب ٍفقوم لقن وه هنم فدهلا نأا
يف لشصحي دق ام يأا ،ثدح امل ّيلّوأا

امدنع لعف دودر نم ناشسنإلا لخاود
،ليجانألا يف ًثم بلشصلا ثدح أارقي
نم تناك اذإاف .هعقوم بشسح اّنم لك
،امأا عوشسي ّبرلا بلشص ةثداح أارقت
ةدلاو عم ايئاقلت فـطاـعـتـت اـهـّنإاـف
ناك ام لـّيـخـتـت نأا لواـحـتو ،هـلإلا

يهو بيلشصلا ىلع هلإلا ةدلاو فقوم
ّنكـل .مـّلأاـتـي ديـحوـلا اـهـنـبا دهاـششت
دنع فـّقوـتـي ل سسوـناـمور سسيّدقـلا

ّسصنــلا نــم فدهــلا ّنأل ،ّدحــلا اذــه
ناــشسنإلا عــفر وــه ّيــجروــتــيــلــلا
ىـلإا تاــّيــشضرألا نــم ّيــحــيــشسمــلا
يناعملا انل لقـنـي هـّنإا .تاـّيواـمـشسلا
يذلا راوحـلا لـخ نـم ةـّيـتوـهـلا
سصاــخــششألا ناــشسل ىــلــع هــعـــشضي
يف .ّيباتكلا ثدحلا يف نيروكذملا

كلذ انل لقنـي ًـثـم بلـشصلا ةـثداـح
نع هتدلاوو عوشسي ّبرلا ناشسل ىلع
يهنيو ،اـمـهـنـيـب ّمـتـي راوـح قـيرـط
وأا عّرشضت وأا ةشصب هقيدانق اًمئاد
سضعب يلـي اـم يـف دروـنـشس .ديـجـمـت
دنـع مـيرـم> قادنـق نـم عـطاــقــمــلا
.<بيلشصلا

نم بلُشص يذلا مّركنل اًعيمج ّمله>
دوعلا ىلع ميرـم هـتأار يذـلا ،اـنـلـجأا

كتاذ َتمــلــشسأا وــلو ىــّتــح :تلاـــقو
<يهلإاو ينبا لزت مل كّنأا ّلإا ،بلشصلل
.(ةمّدقملا)

اًقاشسم اهلمح ىرت يتلا ةجعنلاك>
،هـعـبـتـت مـيرـم تناـك ،حــبذــلا ىــلإا

تايرخألا ةوشسنلا عم ،اًمـلأا ًةرشصتعم
اذامـل ؟ّيـنـب اـي ،بهذـت نـيأا :ًةـلـئاـق
ّلعلأا ؟اًعيرشس كتايح ىرشسم َتيشضق
تنأاو ،اناق يف كرظتني رخآا اًشسرع



نع عنـتـمإا .عـمـشسإا> :لاـقـف
ل نـكـلو ،هـلـمـعـت لو ّرـششلا

ا نع عنت هلمعا لب.
لمع نع َتعنتما ول كنأل
ٍةئيطخ بكترت َتنأاف ا
اذإا سسكـعـلاــبو ،ةــمــيــظــع
َتنأاف رششلا لمع نع َتعنتما
مـيـظـع رـِب ِلــمــعــب موــقــت
ّرـشش لـك نـع ًاذإا عـنــتــماــف
.<ا عنشصاو

يه ام ،يديشس اي> :تلقف
انيلـع بجـي يـتـلا لـئاذرـلا
:لاـق .<؟اـهـنـع عاـنــتــملا
،قـشسفـلاو ،اــنزــلا :عــمــشسإا>
تارــكــشسا نــم طارــفلاو
مئلولاو ،ةمـثآلا ةـعوـياو
يتأاتا فلاو ،ةرّرـكـتا

رـهاـظـتــلاو ،ىــنــغــلا نــع
بذكلاو وهزـلاو ءاـيكـلاو
دقاو ءايرـلاو ةـمـيـمـنـلاو
 .ةئيشسا لاوقألا لكو

لامعألا أاوشسأا يه هذه
 ىلع بجيو ،رششبلا ةايح
،اهنع عنت نأا برلا مداخ
ل اهنع عنت ل يذلا نأل
كيلإا .هلـل اـيـحـي نأا هـنـك

ةـــبـــتا لـــئاذرـــلا نآلا
،بذـكـلا ،ةـقرـشسلا :اـهـيــلــع
،روزـــلا ةداـــهـــشش ،بلـــشسلا
،ةـئـيدرـلا ءاوــهألا ،عــششا
،لـــطاــــبــــلا دا ،عادا
كلذ هباشش ام لكو حّجبتلا

.كلذ لك نم هللا وه نيأا لءاشستنو
ىلع ملاعلا قلخ دقف هللا اّمأا

مّعنتيل ناشسنإلا قلخو لاح نشسحأا
هيطعي نأا ّلإا ىبأا دقو ملاعلا اذه يف

هذـه ّنأا هـلـلا فرـع .ةـقـلـطـم ةـّيرـح
ناشسنإلا داعتبا ىلإا يّدؤوت دق ةّيرحلا

ناشسنإلا دعتباو كلذ ثدح دقو ،هنع
نع ًاموي فّقوتي مل يذلا هللا نع
لاز ام كلذ مغرو ،نوكلاب ةيانعلا
ًلدع سسيل ًاشضيأا اذـهو ،اـنـب يـنـتـعـي
نَم ّنأا هللا انمّلع .رـششبـلـل ةـبـشسنـلاـب
لاني ىلوألا ةعاشسلا يف هيلإا يتأاي
ىتأا نم اهلاني يتلا اهنيع ةكربلا

اذهو (02 ىتم) ةريخألا ةعاشسلا يف
.ًلدع سسيل ًاشضيأا يرششبلا راظنملا نم
هلإا ،ةّبحملا هلإا وه هللا ّنأل كلذ ّلك
.ةمحرلا

ٍةقباشسم يفك ملاعلا اذه يف نحن
ٌزوجعو باشش اهيف كراشش ،ٍةيشضاير
مهيلع ناـكو دعـقـم ٌناـشسنإاو ٌلـفـطو

ةّمق اوـقـلـشستـي نأا ةـقـباـشسمـلا لـخ
لدعلا .روخشصلا نم ةنّوكم ًةريغشص
هتاذ يّدحتلا ىلع اولشصح مهّنأا وه
ةمحر ّيأا ةقباشسملا يف نكي مل نكلو
ثيـح نـم نـيواـشستـم اوـشسيـل مـهـنأل
انلك ،ًاعيمج انلاح هذه .تاناكمإلا

،سصخلا ىلإا يواـشستـلاـب نووـعدم
هللا .هللا ةمحر ىلإا ةجاحبنحنكلذل
.هلدع سساشسأا يـه ةـمـحرـلاو ،موـحر
تايطعملا لك ىواشستت نأا لدعلاسسيل
.ليحتشسم كلذ نأل رششبلا ةايح يف
ءازـجـلا لـيـن ناـكـمإا يـف وـه لدعـلا
لؤواشستلاو لاجشسلا عطقني انه .هشسفن
 .ًاميحروأا ًلداعهللانوكنع

نأا نكمم نيتفشص مامأا انشسل
اذهو موحر هللا نإا لب هلل امهبشسنن
رششبلا نيب ةمحرلاب هللا لدعي .هلدع
يشضرألا هركفب ىري ناشسنإلا ّنكلو
هللا دنع ةلادعلا .ًلداع سسيل هللا ّنأا

.بحت نأا يه
ىلإا اّنشسحأاو انيّبحم انببحأا نإا

نع نيفلتخم انشسلف انيلإا نينشسحملا
.ًاشضيأا كلذب نوموقي نيذلا ةأاطخلا

هيلع َتنك ام فرـعـت تنأا .ةـمـكـحـلا
،مـّلأاـتــت نأا كلوــبــقــب .ترــشص اــمو
،ةّيرششبلا سصخل اـًيـفاوـم َتفـّطـعـت
كقـتاـع ىـلــع َتذــخأا ٍلــمــحــك تنأا

،كتـيـحـشضتـب اـهـّتـمأا ذإاو ،اــنــبوــنذ
يف تنأا تنأا .سصّلخم اي ّلكلا َتشصّلخ
تنأا ،هناكمإا مدع يفو ملألا بوجو
دقل ،سصخلا يفو توملا يف تنأا

فتهتل َةنامشضلا ةكلملا كّمأل َتبهو
.(ريخألا تيبلا) <يهلإاو ينبا :كب

ةبحملا لدع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيأاف مكنوّبحي نيذلا متببحأا  نإا>
نأا ًابيرغ سسيل .(23 :6 ول) <مكل ٍةّنم
برلا ناشسل ىلع مكلا اذه عمشسن
عشضن نأا انه دوشصقملا سسيل .عوشسي

انمّلعي نأا هللا دارأا لب ةبحملل ًادودح
هللا> ؟دويقلا ّلك ةّبحملا رشسكت فيك
ًلاثم انل نوكي نأا دارأا دقو <ةّبحم
ةبشسنلاب ةّبحملا .بحن فيك انمّلعيل
ًائـيـشش بلـطـت ل ةـيـناـجـم هـلـلا ىـلإا
ةحلشصم نم ام ةّبحملا يف .اهتاذل
حيشسملا ىطخت هتبـحـمـب .ةـّيـشصخـشش
بيلشصلا ىلع هشسفن لذبو ٍلدع ّلك
نـم هـشصـّلـخـيـل ناــشسنإلا لــجأا نــم
نيب عشساشش قرـف كاـنـه .ةـئـيـطـخـلا
.لدعلاو ةّبحملا

انتايح يف ملظلا نم ريثكلا كانه
لدع ل نأا ناشسنإلا ظحي .ةيمويلا

ءاينغأا ٌسسانأا كانه .ةايحلا هذه يف
ىرن .عقدم رقف يف نوعباق نورخآاو
مغر ةدّيج ةحـشصب نوـّلـحـتـي ًاـشساـنأا
نوناعي ًلافطأاو نشسلا يف مهمّدقت
نوتومي ًانايحأاو ةرطخ سضارمأا نم
.ةايحلا هذه يف لدعلا نيأا لءاشستنف
نوششيعي نـيـنـمؤوـم ًاـشصاـخـششأا ىرـن

مهـتاـيـح نوـشضقـيو ةـبـعـشص ةاـيـح
ةميرك ًةايح اوـنـّمؤوـيـل نـيـطـّبـخـتـم
ةايح نوششيعي نيرخآاو مـهـتـئاـعـل
ءاخر يف نومّعنتيو هللا نع ًةديعب
سسيل اذه ّلك .ةّيشضرألا ةايحلا هذه
ةّيشضرألا انتايح راظنم نم ًلداع



ّبحن نأا عوشسي برلا اـنـمـّلـعـي كلذـل
رـيـغ سضرـقـنو نـشسحـن نأاو اـنءادعأا
يـنــب> نوــكــن كلذبو ًءازجنيلمآا
اونوـك> كلذ ىـلإا فـيـشضيو <ّيـلـعـلا
ًاذإا .<ميحر وه مكابأا ّنأا امك ءامحر
.لدعلا ل ةمحرلا ىلإا قوتن نأا انيلع
بيلشصلا ىلـع عوـشسي برـلا لـقـي مـلأا
ملظ نم له ؟<هاتبأا اي مهل رفغإا>
ىـلـع ناـشسنإلا قـلـعـي نأا نـم رــثــكأا
بلط ناكل ًلداع ناك ول ؟بيلشصلا
هتمحر نكل ،<مهكلهي نأا> بآلا ىلإا
ةبحملا سسايقم .ةرفغملا وحن عفدت
.ءادعألا ةّبحم يـه ةـيـحـيـشسمـلا يـف
اّمأا ةّيعيبطو ةلهشس ءاقدشصألا ةّبحم
اـهـهـجاوـتو ٌةـبـعـشصف ودعـلا ةـّبـحـم
ىلع ىنبُت اهـنـكـل ،ةرـيـثـك لـيـقارـع
.ةمحرلا

نإا .ةمحرلا ّرشس يـه ةـّبـحـمـلا
هللا لشصاوتي اذكـه .مـحراـف تبـبـحأا

يـف يـجـترـن اـم اذـهو مـلاـعــلا عــم
بحمو مـيـحر هـلإا كنأل> اـنـتاوـلـشص
نكلو نيح ّلك ٌلداع هللا .<...رششبلل

لب انتاجاح بشسح هللا ّنلّشصفن ل
بجي .هللا ركف ىلإا يقترن نأا انيلع
ٌلداع هللا ّنأاب حرفن نأا لب سسأاين ّلأا
لدعلا يه ةيهلإلا ةمحرلا .هتمحرب
يـه اـنـل هـلـلا ةـّبـحــمو ،ناــشسنإــل
مـغر اـنـّبـحأا هـّنأل اـهـتاذـب ةـمـحرـلا

 .انتئيطخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ديربلا ربع ةرششنلا
ينورتكلإلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لوشصحلاب بغري نمم ىنمتن

ديربلا ربع ةرششنلا نم ةخشسن ىلع
ناونعب انديوزت ًايعوبشسأا ينورتكلإلا
لاشسرإابliam-e ينورتكلإلا هديرب
ىلإا <ةرششنلا> ةنونعم ةغراف ةلاشسر
moc.kooltuo@sotrauq

.لئاذر نم
كلذ لــك نأا ىرـــت لأا

ًادج ءيشس> :تلقف ـــ ؟ءيشس
نـعو> :لاـق .<برـلا ماّد
مداخ ىلع بجي كلذ لك
ًاذإا عنتماف ،عنت نأا برلا

هلل اي يكل كلذ لك نع
نوعنت نيذلا عم بتكُتو
نأا كيلع بجي ام كلذ .هنع

هنع عنت.
مدع بجي ام كيلإاو

بجي امو ،هـنـع عاـنـتـملا
ا نع عنت ل ،هلمع
ينعلطأا> :تلقف .<هلمعا لب

لامعأا ةّوق ىلــع يديشس اي
اهبـجو كلـشسأا ىـتـح ّلا

سصلــخأا يــكــل اــهــمدخأاو
كيلإا> :لاقف .<اهتـشسراـم

نأا بجي يتلا ا لامعأا
.اهّبنجتت ّلأاو اهلعفت

ةفاو ناإلا ًلوأا
ماــئوــلاو ةــّباو برـــلا

قاو ّلا ةــــــمــــــلــــــكو
كاـنـه سسيـل .مـشستـشسلاو
ةاـيا  لـشضفأا وــه اــم
دحأا اهشسرام اذإا ،ةـيرـششبـلا

ديعشس وهف اهنع عنت و
 هتايح. 

سسامرهل يعارلا باتك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىقيشسوا ةشسردم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةئششنتلا ةشسردمو ةيتوهلا ـــــــــــــــــــــــــــــ
سسونامور سسيدقلا ةشسردم نلعت

ةشسردمو ةيشسنكلا ىقيشسوملل مّنرا
نع ةـيششربألا  ةيتوهلا ةئششنتلا
يشساردلا ماعلل لـيـجـشستـلا رارـمـتـشسا

سسوردلا أادبت نأا ىلع7102-8102
7102 لوألا نيرششت 2نثإلا ءاشسم

 الباقم لماششلا يئاعرلا زكر
. سسويد سسيدقلا ةشسينك

ءامشسألا ليجــشستو معتـشسإـل
مــقرــلا ىــلــع لاـــشصتإلا ءاـــجرـــلا

42٩302/10.

دلوألا ةقوج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rueohC> دلوألا ةــــقوج نـلـعـُت
stnafne’d> ةعباتلا لا بتكةيب
نع توب ةـيـششرـبأا  ةـيـحـيـشسا
ددا ءاشضعألا لاـبـقـتـشسا رارـمـتـشسا
نم اهيلإا مامشضنلاب نوبغري نيذلا
ديـششاــنألاو لــيــتالا مــّلــعــت لــجأا
 .ةيشسنكلا

6 ةعما موـي نـيراـمـتـلا أادبـت
 ةـشسماا ةـعاـشسلا لوألا نـيرـششت
لك نيرامتلا نوكتو يئاعرلا زكرا
   .ًءاشسم6و 5ب ةعمج راهن

بتك لاشصتلا ءاجرلا معتشسإل
مـقرـلا ىـلـع ةـيـحـيـشسا ةـيـبلا

0٩8780/07و42٩302/10
وأا ًءاشسم03:8و03:5 ةعاشسلا ب
:مـــقرـــلا ىـــلـــع سستراوـــك بألاــــب
374507/07

ةرـششنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا

bl.gro.sotrauq.www


