
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(٢٢-٤١ :٢ ضسضسفأا)

وه َحيضسا نإاُ ةوخإا اي

ِنثإا َلـعـج وـه اـنـُمـضس

ِهدضسج  َضضـــَقــــَنوً ادحاو

ضسلا َطـئاـح ا ِجاـيـيأا َزـجا

َضسوـماـن َلـطــَبأاو *ةوادعــلا

َُقلخيلِ هِضِضئارف  اياضصولا
ًاـناـضسنإا هـِضسفــن ِ نــثإا

هــــئارــــجإاــــبً اديدجً ادحاو

امهيَلـك َحـلاـضصـُيو *مـضسلا

 هللاَ عمٍ دِحاوٍ دضسج ِ

 َةوادعلا ِهلتـَقـب ِبيـلـضصلا

ضشبو َءاــجــف *هــِضسفــن مــكرــ

مكـنـم َنـيديـعـبـلا ِمـضسلاـب

اـنــل هــــب نأ* بـيرـقــلاو

 ِبآا إاَ لضصوتلا انيلك

َءاـبرـغ مـُتـضسلـف *دحاوٍ حور

وـنــطاوــم لــب َءَزــُنو ُدعــب

*هلـلا ِتيـب ُلـهأاو َضسيدقـلا

ِضساـضسأا ىـلـع مــتــيــنــُب دقو

<انمشس وه هنأل» ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا ةلاضسرلاّ ضصن علطمولت

لوضسرلا ثّدحتـي ،موـيـلا اذـه اـنـيـلـع
امهلعج <نثإا> نع ضسلوب ضسيدقلا
 ً.ادحاو (انمضس وه هّنأ) حيضسا
ةرضشابم هجَوا يأا ،رضشابا ىنعا
يتلا ةينيدلا ةيعامتجا ةئيبلا إا

<نانثإا> ،لوضسرلا اهـبـطاـخـي ناـك
نويناعلا اـمـه
ناــــــك نـــيذــــلا
دـــــــــق هــلـــــــــلا

مـهــعــم عـــطــــق
يــــــــفً ادـــــهـــع
مهناعأاو مـيدــقلا
هـــــــــعــئارـــضشــب
هـــــــضســيــماوــنو
تاــــــــنـــــعإاو
مـمأاو ،هئاــيبنأا
نـع ءاـبرـغـلا يأا
نيذلاو ـــنمؤوا لضسن نعو نيدلا

 ءانبأا .دهع يأا مهعم هللا عطقي
اوفتكا ذإا ةنامأل اورّكنت هلـــلا دهع
هَرَهوج لمُهم ضسومانلا تايحطضسب
نوَّدتعي اوتاب ىتح (٣٢ :٣٢ ىتم)
ةوادعللو ًانيح ةرَباكُملـل هـلـلا دهـعـب
هللا اودجَم> ءابرغلا اـمـيـف ،ًاـناـيـحأا

.(٩ :٥١ ةيمور) <ةمحرلا لجأا نم
،ً<ادحاو نـثإا لـعـج> ةراـبـع اــمأا

رخآا  دحاو بيوذت ينعت  يهف
ًاديدجً ادحاوً اعـم نثإا لعج لب
يذلا حيضسا لعف وه اذه .ةّيلكلاب
 هنود نم يذلا يأا ،<انمضس> وه
انتاوذ عم  حلاضصتلا ىلع انل ةردق

.هللا عم و ضضعبلا انضضعب عم و
ضسوميضسكم ضسيدقلا اـنوـبأا لوـقـي

عـلـضشت طوـقــضسلا ببــضسب هــنأا فعُا
ىلع ًامـضسقـنـم راـضصف ناـضسنإا ناـيـك
ىلع ةينبا هتدارإا تراضص يأا ،هتاذ
وأا هتابغرو ،ناكـم  يـعاوـلا هـلـقـع
ةبرع .رخآا ناكم  هيعَو  تاوهضش
 امهنم ّلك اإا ناناضصح اهّرجي
انــــتاوذ ً يـلـق اـنـلـمأاـت اذإا .هاا

نأا مـــــك دـــ
مــــكلا اذــــــه
مــــــك ،يـعــقاو
ًاــــبلاــغ اـنــــنأا
لوـــقـــن يكـل)

(ماودـــلا ىــلــع
اذـــه ضشيـــعــــن
ـــب دعاـبـتــلا

ةيمهأا انـيــــعو
اـــياــــــضصوـــلا
ةــــــــــيـــهــلإا

 ىتح .اهـضضقاـنـت يـتـلا اـنـلاـعـفأاو
امً ابلاغ انضسلأا ،نيرخآا عم ةقعلا
لبقت (ةتوافتم بضسنب ولو) بعضصتضسن
ً،اذإا حيضسا ةياغ ؟انع فلتا رخآا

مدهي نأا ،هئادف لمع لكو هدّضس نم
ناـيـك قـمـع  ماـقا ةوادعـلا رادج

اننايك ددجتيف ،طوقضسلا ذنم ناضسنإا
 حيضسا .انمضس وه يذلا حيضساب
ايؤور)ً اديدج ءيضش لك عنضصي لب ّممَرُي
،اياضصولا ضسومانل هلاطبإا امأا .(٥ :١٢
اننأف ،ضسلوب ضسيدقلا لوقي ام ىلع
نم انل َىطعُا ضسومانلا نم انلعج

:٥ ءايعضشإا) انيمحيً اجايضسً ضصأا هللا
نع  انلزعي ًاطئاح هنم انلعج ،(٢
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اثلا نيرششت91 دحألا

ايدبوع يبنلا راكذت

ملرب ديهششلاو
عباشسلا نحللا

اثلا رـَحـَشسلا ليإا



ةــبقاــع نـــم اــنرــيرــحتبِ فــتكـــي
ىمضسأا بتارم إا انَعفَر لب اننايضصع
ًايلمع َمجَرتُا ،ناإا بتارم يه
اذه ءازإا ةيلوؤوضسا نكـل ،دئاـقـعـلاـب
 .لَقثأا ديدا ضسومانلا

عيطتضسي  حيضسا لعف نودب
.هــتاذ عــم حــلاــضصتــي نأا ناـــضسنإا
قيمـع هـناـيـك لـخاد  ماـضصفـنا
نع هدعبُت هذه هلاح .ةئيطا ببضسب
إاً اـيـم هـلـع لـقـن  نإا رـخآا

لاا ةـعـيـبـطــبو ،رــخآا ةاداــعــم
اـمأا .هـلـلا ةـمـعـن روــن هــنــع بج

> هللا عم ةاضصاّ أاف حيضسا
لتق ذإا ،هدضسج وه يذلا ،<دحاو دضسج
مايق ةّببضسا ةئيطا هتومو همآاب

ضسيدقــلا لـــقـــي  .ةوادعـــلا ناردج
لتقلاو اهلتق لب <ةوادعلاّ كف> ضسلوب
دضسا مامـتـها> نأ ،نـكـل .يـئاـهـن
،(٧ :٨ ةـــيــــمور) <هــــلــــل ةوادع
لضسكلا ببضسب وأا)ً ايدارإا انمضستضساب
انعخا دق نوكن ،ةئيطخلل (يحورلا

.اــهــناردج اــنــعــفرو ةديدج ةوادع
اـنـع عـفل هـضسفـنــب ىــتأا حــيــضسا
ضشبــيو اــنرورــضش .هـئادف راـمـثـب اـنرـّ
ّنمأا ً.ادحأا ّنن و ءيضش لك لمتحا
هضسفن ليبضسلا نيدَعـبأـلو برـقأـل
عـم ةـيـنـطاوا اـنــَحــَنــَم .بآا إا
انلن يأا ،<هللا تيب لهأاو ضسيدقلا>
ضسفن لك هيهتضشت امّ لك هللا ةمعنب
همضس اناطعأا .ةـضسادقـلا إا ىـعـضست
انتـبـثو ،هـلـلا إا ًاـمود دوـقـي يذـلا

ىتح ،ءايبنأاو لضسرـلا ضساـضسأا ىـلـع
حيضساّنأعزعزتي ٍ ءانبلثمنوكن
ثرإا اذه لك .هتيواز رجح وه هضسفن
إا ةنامأاوً اظفح انم لهأاتضسي أا
؟ىهتنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ناطرشسلا جع
ّيحورلا ــــــــــــــــــــ

ضسّدقا باتكلا طبري عيفر طيخ

ُرـجـحو ِءاـيـبـنأاو ِلـضسرـلا

حيضساُ عوـضسي وــهِ ةيوازلا

ضسنـُي هــب يذــلا *ُهــُضسفــن ُقـّ

وـمـنـيـف ُهـلــــك ُناـيــنــُبــلا

*برلا  ًاـضسدقـم ًـكـيـه

نونــبُت ًاـضضيأا مـتـنأا هـيـفو

يــــــف هـلـل ًاـنـِكـضسـَمً اـعــم

.حورلا

ليإلا ــــــــــــــــ
(١٢-٦١ :٢١ اقول)

:لـَثَا اذـه برـلا لاـق

ضصــَْخأا يــنــغ ٌناــضسنإا ْتــَبــَ

ِهـِضسفـن  رـكـفــف *ُهــُضضرأا

ُهـنإاـف .ُعـنـضصأا اذاـم ًـئاـق

ُنُزـْخأاٌ عـِضضوــم  ضســـيــل

لاـق مــث *يراــمــثأا ِهــيــف

يـئارـهأا ُمِدهأا :اذـه ُعـَنـضصأا

ُعمجأاو اـهـنـم َكأا يـنـبأاو

يــــــتـــغ لـــك كاـــنـــه

:يضسفَِنل ُلوقأاو *يتارـْيـَخو

ٍتاخ ِكل نإاُ ضسفــــن اـــــي

َنـضسل ًةـعوـضضوـم ًةثــك

يلـُكو يـحـيضساـف ٍةثـك

َلاقـف *يـحَرـفاو يـبَرـضشاو

 ُلــــــهاـج اـي ُهـلــلا ُهــل

ضسفن ُبَلـطـُت ِةـلـيـلـلا هذـه كُ

رون نـع ىـتـح لـب بضسحو نـيرـخآا
هـّيـــبـنـب برـلا لوـقـي .هـلـلا ةــمــعــن
بو مكنيب تقرف مكماثآا> :ءايعضشإا
ههجو تبجـح مـكاـياـطـخو ،مـكـهـلإا

كاذذإا .(٢ :٩٥) <عــــمضسي ــــف مكنع
وأا انلاـمـعـتـضسا ءوـضس ببـضسبو ،ًاـضضـيأا

انل تببضس ،هللا عئارضشل انمهف ىتح
لوـقـي اـمـك ًاـبــضضغ عــئارــضشلا هذــه
ً،ثم .(٥١ :٤ ةيمور) ضسلوب لوضسرلا

ـل حاـترـن اـنـضسفـنأا د ةرـم نـم مـك
نّنو <ةينيدلا انتاـبـجاو اـنـماإا>
 امنـيـب ،هـيـلـع نـحـن ا ضسفـنـلا
قدضص و ةب و ةمحر  بلقلا

نأا يهيدب لاا هذه  .ةنامأا و
قبطنيفً ابضضغ اذه لــك انيلع بلقني
هبعت عـجرـي> :روـمزا لوـق اـنـيـلـع
<هملظ طبهي هتماه ىلعو هضسأار ىلع
قوضش هبلق  راضص نم امأا .(٦١ :٧)
 ،يهلإا عرضشلا مازتلا إاّ يلعف
،ًاضضيأا ةنيفدلا هتاـبـغر و هـلاـعـفأا
همضس نم هأو حيضسا هيفّ لحي
هديـعـي ىـتـح داــها  هــيّوــقــيو
 .هتّيلكب هدّدجيو ً،ادحاو

،ضسلوب لوضسرلا ناضسل نع ً،اذإا انلق
اياضصولا ضسوماـن لـطـبأا حـيـضسا نإا
ديحولا هللا نبا نأا ينعي اذه .هدضسجب
يـهـلإا عرـضشلـل اـنـناـيــضصع ىدتــفا

،هل انلامعتضسا ءوضسو هايإا انهيوضشتو
رغضصأا نم ضسومانلا ىـلـع هـظاـفـحـب
هلل هتعاطب ،اهمظعأا إا هيف ةيضصو

ةتيم توا ىتح يأا ىهتنا ىتح
تافعاضضم نمً اذإا انررح .مرا

َدَعبأا انبقاعي نأا نمً دبو ،اننايضصع
اذه  ًاعبـط .(ضسوـماـنـلا) اـنـيـّبَرـُم
ًاـضضيأا .ناـفـضصوـي  ةـبو نارـفـغ
ـب ىـقـبـن  ىـتـح ،هـتـّب لـعـفـب
ـلاـب ضسوـماــنــلا لدبــتــضسا ،<برــم>
يـتـلا ناإا دعاوــق يأا <ضضئارــف>
لضسرلا يديأا نم ةضسينكـلا اـهـتـَمـلـضست
حورلا ةمعنـب ،اـهـتـغاـضصو راـهـطأا
ضسيدقلا لوقي اذه نع .دئاقع ،ضسُدُقلا
 حيضسانأا مفلا يبهذلا انحوي



اهَتْدَدعأا يـتـلا هذـهـف .كنـم

نـَم اذـكـهـف *نوـكــت نــَمــِل

ينْغَتـضسي و ِهـِضسفـنـل ُرـِخدي

ىدان اذه لاق او *هللاب

ِعــْمــضسلــلِ ناـــنُُذأا هـــل نـــَم

ْ.عَمضسيلف

لمأات ــــــــــــ
نإا . عمضسا> :يعارلا لاق

ةـــثــك تاخ يــنــغــلـــل
برــلا ءازإا ٌقـف هـــنـــكـــلو
هـلاوـمأاـب كمــهــنــم هـــنأ.
برلل فاعإاو ةـضصلاـف
 نإاو هدنـــع اـهـل ةـيـمــهأا
ةرـضصت نوـكـت اـهـب ماـق

.اــهــل ةردق  ةــفــــيــعــضض
يـنـــغـلا قـّلــعــت اذإا نـــكــل
هتاـجاـح ّدـــضسو قــــفـلاـب
ا نأاـب عـنــتــقــم وــهو
زوـــــعـمـلـل هـلـمــعــي يذــلا
ىدل هــــــتأاــفاـكـم دجــيــضس
ــقــــــفــــلا نأ) هــــــلـــــلا

،فاعإاو ةضصلاب يـنـغ
دنع ةميظع ةّوق هتضصلو
ب ينغلا ّدضسي ذئدنــع (هللا
تاـجاــح عــيــمــج ددرــــت
.قفلا

عـضضاوـت اذإا اـمـيـف ،ّيــمــتا توا
إا لضصي رفخو ةبوتب هللا عم راضسو
ّ.يدمرضسلا حرفلاو ةّيدبأا ةايا

انّنإا .ايلاح هيلع نحن ام اذه
ناك نإاو> نايمع ءارو ىعضسن نايمع
امهك ناطقضسي ىمعأا دوقي ىمعأا

 ضضكرن .(٤١ :٥١ تم) <ةرفح
ءارو ىــعــضسن ،ةرــهــضشلاو لاا ءارو
لئاضسو ىلع اننوعباتي نم باجعإا
ا موقـنـف ّيـعاـمـتـجإا لـضصاوـتـلا
هـعاـمـضسو هـتءارـقو هـتـيؤور نوديرـي
 ...مهاضضرل ىضضرلاـب رـعـضشن يـكـل
يذـلا اـنـقـلاـخ ءاـضضرإا اـنـّمـهـي دعـي
نحن امنيب ،انتدوع رظتنيو ضسلجي
نباك <ةديعب ٍةروك>  نوقراغ
ةّذـلـلا ضشيـعـن اـنـّنأا ّنـظــن ،رــطاــضشلا

غّرمتن ةقيقا  انّنأاّ إا ،حرفلاو
 .لحولا  ريزاناك

اهّنأا ىلع ةئيطا ضشيعن انحبضصأا
توـضص نـم جـعزـنـنو ّيداـعـلا رـمأا
ةــبوــتــلا إا اــناــّيإا يــعاّدلا ّبرـــلا

ىـلـع لـضصحـن يـكـل هـيـلإا ةدوــعــلاو
ّرـضس حــبــضصأا كلذــل .ةــّيدبأا ةاــيا
 ضسَراُمم غ فاعإاو ةبوتلا
،ةـلـيـلـق ٍةـّلـق نـم ّإا ةخأا ةـنوآا

هـتـيــمــضست إا رــمأا لــضصو ىــّتــح
نم فاخن نحن .ّ<يضسنا ءاودلا>ـب
دنع ءاـّبـطأا إا عرـهـنـف ضضارـمأا

،ةـّيدضسا ضضراوـعـلا ىــندأا روــهــظ
يذلا ناطرضسلا إا هبـتـنـن  اـنـّنـكـل
ىلع تفرـضشأا يـتـلا اـنـحاورأا ضشهـنـي
ىوــضس ناــطرــضسلا اذــه اــمو ،توا
نوضضاقـتـي دضسا ءاـّبـطأا .ةـئـيـطا
طيضسب ءزج ةداعإ ةلئاطلا لاومأا

اذإا اذـه ،اـهـبــحاــضصل ةــّحــضصلا نــم
ا ّنــكــل ،كلذــب اوـــحىــفــضشتــضس

،اًناّ لـمـعـي ،ةـضسيـنـكـلا ،ّيـحورـلا
هدضصقي نَمِلّ ماتـلا ءاـفـضشلا نـمـضضيو
ضسيـل جـلاـعُا ّنأ ،جـعـلا اـًبـلاــط
ضسوّفنلا بيبط وه امّنإا ،ايداع ًابيبط
ةرفغم ناطلضس ىطعأا يذلا داضسجأاو
ءاضسؤور إاً وضصو هذيمتل اياطا

طيا اذــه .ايؤورلا إا نيوكتلا نم
ةدوعلاو ةبوتلا إا ةوعدلاّ إا وه ام
ٌرفضس ّر  .ةّيوبأا ناضضحأا إا

إا هــلـــلا بعـــضش ةوـــعد نود نــــم
ىرـُخأا ةــهــلآا ةداــبــع ةرداــغــم
و ،ّيـقـيـقا هـلإا إا عوـجرـلاو
ةـهـلآا نوــكــت  ناــيــحأا ضضعــب
ّنأا ىضسنت يتلا <انأا> ىوضس ىرُخأا
،ءيضش ّلـك اـهـيـطـعـي يذـلا وـه هـلـلا

ٍحاّ لك اهيلإا ًةبضسان اهتاذب ّدتعتف
.اهضسفن ةدابع إا لضصتف ،ضصخو

عضساتلا  ةضسّدقا انتضسينك ّديعت
ّيبنلل اثلا نيرضشت رهضش نم رضشع باتكلا  ٌرْفِضسّ يبنلا اذهل .ايدبوع
ىــلــع ىوــضس يوــتـــحـــي  ضسّدقا
يذلا طيا ّ بضصي دحاو حاحضصإا

ّيـبـنـلا لوـقـي .ةـيادبـلا  هاـنرــكذ
اهّيأاَ ِكبلق ُرَبجَتَ كاوغأا ْدقل> :ايدبوع
ِجوأا ِ رخضصلاِ بيراخن ُ نكاّضسلا

يُنطبهُيْ َنم ِهبلق ُ لئاقلاُ هاوَثم
رْضسنلاكَ تْعفتْرا ولو كنإا .ضضرأا إا

كانهْ ِنمِ بكاوكلا بَ كضشُعَ تلعجو
.(٤-٣ :١) <برـلا ُلوـقــي َكطــِبــُهأا
عم ّيبنلا ناـضسل ىـلـع ّبرـلا مـّلـكـتـي
ايلعٍ ةبترم إا لضصو هّنأاّ نظٍ ربكتم
إا هـعاــجرإا ٌدحأا عــيــطــتــضسي نــلو
هــّنأاــب هرــّكذــي ّبرــلاّ نأاّ إا ضضرأا

ناك ولو ّىتح هردحيضس وهو دوجوم
اـنرـّكذـي مـكـلا اذـه .موـجـّنــلا ب
ىهبأا ناك يذـلا ناـطـيـضشلا طوـقـضسب
طقضسي هلعـــج هّربكتّ نأاّ إا ةكئا
.(٨١ :0١ ول) <قلاك ءامضسلا نم>
باضصُي طقف هضسفن إا رظني َنمّ نإا
قفلا  :اًدحأا ىري دوعي ف ىمعلاب
و مـــيـــتـــــيـــلا و ضسئاـــبــــلا و
ضسفـن هـلـلا ىــّتــح و ...ةـــلــمرأا .هـَ
ةلبـج ديـعـتـضسيـل هـلـلا لـّخدتـي كلذـل
هبعضش جرخأا امدنع لعف امك ،هيدي
لـيزـيـف ،رـضصم  ةـّيدوــبــعــلا نــم
اـيرـت ىـّتـح نـيـعـلا نـع ةواـضشغـلا

ا رـضصبـيــف ،ديدج نــم هدىـمـعأ
إا ّإا هلضصوي نل هّربكتّ نأا ملعيو



جعّ لكّ نأا امكو .ةنهكلاو ةنهكلا
ناطرضسلا ىلع ءاـضضقـلـل ّيـئاـيـمـيـك
ةئيهتـلا ّنإاـف ،ةـئـيـهـت ةف هـقـبـضست
جـع لـخ نـم ّبرـلا إا ةدوـعـلـل
ةدارإا اهماوق ةئيهت هقبضست ةبوتلا
ةءارـــقو ةـــضصلاو موـــضصلاو ةّرا
عومدلاو عضضاوتلاو ضسّدقا باتكلا

رارـق إا ًوــضصو تاذــلا ةــفرــعــمو
ذـبــنو وــقــلا برّدلا إا عوــجّرــلا
.دقلا ناضسنإا

اهرّوضصي امك ،ةضسينكلا تضسيل ،اًذإا
ةـضسـّضسؤوـم ،رـضصاـعا عـمـتا اــنــل
انلاوـمأا بلـضسو اـنراـقـفإا إا ىـعـضست
تاــفاراــب اــنــضسوؤور ةــئــبــعـــتو
ةضسينكلا .انتّايضصخضش ىلع ةرطيضسلاو
،عينا نضصاو ،مأا أاجلا يه
ءاونأاو فضصاوعلا ّدتضشت امدنع يذلا
ٍءفدوٍ نمأام  كضسفن د كلعجي
وذ وه اهّديضسّ نأ اهيلإاَ تأاجتلا اذإا
أاّده يذـلا وـهو ،قـلـطا ناـطــلــضسلا
ىـفـضشو ىـتوا ماـقأاو فــضصاوــعــلا
وــهو ،طاــيــضشلا درــطو ىــضضرا
ىـضصوأاو اـياـطا رـفـغ يذـلا اـًضضيأا
لوضصولا ليبضس  اهيلإا ةدوعلا مدعب
.توكلا إا

بلاط ةبوتلاب هللا إا عجلف
ضصوـضصخ ،اـنـتّز نارـفـغ نمز  اـً
لـضصن ىـّتـح ،اذـه ّيدـيا موـضصلا
ٍضسوـفـنـب اـنـّبر دـي ديـيـعـتـلا إا

و ضضرم  اـهـبوـضشي  ةـحـيـحـضص
ةاعرلاو ةكئا عم لّتف ،داضسف

ا نـيدـّجاـنـنـيـب رـضضح يذـلا هـلإ
،ةتيما ةئيطا ةملظ نم انلضشتنيل
إا هعم كلمنف هتمايـقـب اـنـمـيـقـيو
.دبأا

ةيعوت ةلمح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيضشربأا يعار ةدايضس ةكب
ىفضشتضسم قلطأا ضسايلا تيلوبوا

يذلا قفـلا يـّلـضصي

اذه لجأ يـنـغـلا هدعاـضسي

لـجأ هـلـلا رـكـضشيو خأا

فـعاـضضي .هــيــلإا نــضسا

ىــلــــع هــــتغ نــــضسا

هـضصـــــقـنـي ـيــك قــفــلا

هــــنأ هــتاــيــح  ءيــضش

قـفــلا ةــضص نأا مــلــعــي

اذكه .هللا ىدل ةــــباجتضسم

:امهتمهم نانثإا يدؤوــــي

،ةـضصلا ةـطـضساوـب قـفــلا

اهملضست يتلا هتورــــث يهو

برلل اـهّدرـيو ،برـــلا نـم

هدــــعاــضس يذــــلا لـــــجأ.

يطــعي ،كـــــلذـك يـنـــــغـلا

نم اهمـلـضست يـتـلا ةوــلا

دّدرـــت ــــــــــب برـــــــــــلا

لـــمـــــع اذـــهو قـفـــلــــل

،هـــلـلا يــــضضرـي مـــــيـظـع

ىـنـعـم كردأا يــنــغــلا نأ

قفلا كرـضشـُي وـهـف هـتورـث

ىّدأاـف ،برــلا اــــياــطــعــب

هجولا ىلـع هـتـمـهـم كلذـب

.لمكأا

سسامرهل يعارلا باتك

ــ يـعـماا ضسوـيـجرواـج ضسيدقــلا
ةيئاـقوـلا ةـيـحـضصلا ةـلـما توب
تاتضسولا ناطرضسل ركبا فضشكلل
نـيرـضشت رـهـضش ةـلـيـط رـمـتـضست يـتـلا
هذه لخ ىفــــضشتضسا مدقـي .اثلا
:ةيلاتلا ةيـناا تاـمدا ةـلـما

تاـجواـب رـيوـضصت ،يـبـط ضصحــف
ةفاضضإا(OHCΕ) ةيـتوـضصلا قوـف
ىفضشتضسملا يفASP لا ضصحف ىلإا

ةليط ةعمجو ءاعبرأا موي لك كلذو
١١ ةعاضسلا نم يناثلا نيرضشت رهضش

ةياعرلا زكرم يف رهظلا دعب٢ ىتح
 .ىفضشتضسملا يف ةيحضصلا

ةديشسلا لوخد  ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكيهلا إا ـــــــــــــــــــــــــ

انتديضس لوخد راكذت ةبضسان
إا ةـضسادقــلاةقـئاـفــلا هــلإا ةدلاو
يــعار ةداــيــضس ضسأاي لــكـــيـــهـــلا
ةمدخ ضسايلا تيلوبوا ةيضشربأا

نـم ةـضسداـضسلا دنـع بورــغــلا ةضص
اثلا نـيرـضشت 0٢نــثإا ءاــضسم
ةرضشاعلا دنع يهلإا ضسادقلا ةمدخو
نيرضشت١٢ ءاـثـثـلا حاـبــضص نــم
ةديضسلا لوخد ريد ةضسينك  اثلا

 اةيفرضشأ. 

انيرتاك ةشسيدقلا ديع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةميظعلا ةضسيدقلا ديع ةبضسان

 ضسأارـتـي اـنــيرــتاــك تاديــهــضشلا
تيلوبوا ةيضشربأا يعار ةدايضس
دنـع بورـغـلا ةـضص ةـمدخ ضساـيــلا
٤٢ ةـعــما ءاــضسم نــم ةــضسداــضسلا

ةمدخو٧١0٢ اــثــلا نــيرــضشت
نم ةرـضشاـعـلا دنـع يـهـلإا ضسادقـلا

 اثلا نيرضشت٥٢ تبضسلا حابضص
ريد  انـيرـتاـك ةـضسيدقـلا ةــضسيـنـك
.ناضسحا ةرهز


