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ًس ؼي ادً  وًب تي افؽٌ   دَّ

 ِرو ًُمي لي  يىو رٌ ؽي  وبو تي ـٌ 

ئع ؽريبي لظجقبي, ُ ؾوئدة هلو, ًكًصقص)  مـسقبي مفوزـ رلايوت ؽر أخالؿقي, ذا

 (... إفخ ؽريبيلب لاظتداءات, ؿصوئد رً ًح  حؽويوت أخػ فقؾي لفقؾي, ألنبقوء,ف

 

 ىوظٌ افتٍ ى بؼ ؾؼَّ ادً   صويغـتٌك أبق ادً  افعبد افػؼر إػ اهلل
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 :ؾفرس ادًحتقيوت 

 مصدر افػؽرة 

 ؿصص لكصقص ُ ؾوئدة هلو 

ي فرحالت بقفس شالموت بقفس  شؾؼ لأـؾ اّضػوـ تػوصقؾ ًُمؾَّ

ر اّصجور ر  حقا  ذيعي اّؿرع لاّصؾع مع محورحقا

 ذيعي افثقر افـوضح ذيعي احلوئط اّبرص ذيعي افثقب اّبرص

 بقع افبؽقريي فقعؼقب ذيعي افغرة ذيعي افؼوتؾ ادجفقـ

 ـػر شؾقامق عؼقب ًيصورع اهلل ليغؾىي يعؼقب ينؾ افزـي

كقي ئقؾ ؿصي راحوب افزا ز ختوق بـل إها  ذيعي افزا

 افػرث ظذ افقجقك أـؾ افعذرة لذب افبقـ اّـؾ ظذ اخلرء

 بػؽ محور ؿتؾً أخػ رجؾ دؾعي لاحدةيٍز رُمف ؾؼتؾفؿ  رجؾ مجقؾ لُمدلح جداه 

 موت يشقع بـ كقق ظبد افرب موت مقشك ظبد افرب دفقؾي له صؿشقق

 افؽرلبقؿ لهلقى شقػ ًمتؼِؾى يؾ جموكوه يتؼل أجقب اهلل ؟ موت صؿقئقؾ لدؾـقك

 رلايوت ؽر أخالؿقي 

 مؼتطػوت مـ شػر راظقث مؼتطػوت مـ شػر حزؿقوـ مؼتطػوت مـ كشقد اإلكشود

م صعمؼتطػوت مـ شػر يق مؼتطػوت مـ شػر اّمثوـ  كقح يسؽر ليتعرَّ

 زكك أبشوفقف مع أختف ثومور زكك هيقذا مع ثومور زكك فقط مع ابـتقف

 اإلؾسود ظذ اّرض اُوطجوع يف ظغ افشؿس زكك دالد مع بثشبع

كقي احلسـي اجلامـ ة لحػوة لمؽشقيف اّشتوك افؽشػ ظـ افعقرة زكك افزا  ظرا

ه يل جداه  وع يدؿ حتً ؾخذن  متدد ظؾقف ؾسخـ جسد افقفد ــً حؾقا

 يضوجعقق افـسوء ظذارم خمطقبوت لؽر خمطقبوت خؾع ثقوبف لتـبل

 حرلب لاظتداءات 

ع لبؼر لؽـؿ لمجوـ لمحر حتك افبؼر لافغـؿ لاحلؿر حتؾؼ رأشفو لًتؼِؾؿ أطوؾريو  رجوـ لكسوء لًروَّ

رج حديدمـ مؾ امتألت اّرض دموءه  وصر لكقا  حتطقؿ اّضػوـ لصؼ بطقق احلقا

ة ظرؾً رجاله بًؿضوجعي ذـر  رجوـ لكسوء اثـل ظؼ أخػوه  افرجوـ لافـسوء لاّضػوـ امرأ
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ؿ أضػوهلؿ أموف ظققهنؿ ؼفؿ ظذ خشى حًتطَّ  ـؾ افشعى ًيستعبد ضهبؿ لؿتؾفؿ لظؾَّ

  ـؾ مديـي افرجوـ لافـسوء لاّضػوـ متحق اشؿفؿ مـ حتً افسامء

  افصالةؿصوئد ؽريبي ُ حتؿؾ ظذ 

 ريى لبوبؾ اهلل ؿوئؿ يف جمؿع اهلل فقس إهل

 حلقي يورلق اجلبوـ ؿػزت مثؾ افؽبوش ؿوـ افرب فريب

   ضب اّضػوـ يف افصخر

 :مصدر افػؽرة 

سجوءت ؾؽرة يذك ادؾزمؼي مـؼ اؿتبؼوس مؼلخقذ مـؼ ـتؼوب   ؽ إػ افؽتؼويب ادًؼؼدَّ  , يؼذا اّب اشؼطػوق ذبـتققؼف  فؼؼ  تعؼرَّ

س: إق افؽتوب ادؼدس ُ شٍقام افعفد افؼديؿ, ]اُؿتبوس يؼقـ:  . فديـو ؾؽرة ظـف, ـوتى يبدل ؽريبوه لُمِراه ؿبؾ أق تػتح افؽتوب ادًؼدَّ

لإق مل كػتحف ؿط, ّنف جزء مـ تراث افبؼيي. لكعؾؿ أجضوه أق ًيـوؿ ظدداه ـبراه مـ ادممـغ, ظؼذ اخؼتالؾفؿ, يستشؼفدلق بؼف ظؼذ أنؼف 

شؼؼوه  ـتؼؼوهبؿ ادؼؼؼدس. لكسؼؼ كؼؼو ظـؼؼف ؾؽؼؼرة ؾقفؼؼو رء مؼـؼ افسؼؼحر, فؽقكؼؼف ـتوبؼؼوه  ًمؼدَّ ءة بعؼؼض كصقصؼؼف. لـثؼؼراه مؼؼو ـقَّ ؿع يف افؽـقسؼؼي ؿؼؼرا

ـٍو مممـغ, ظـ ـؾؿي اهلل, لكعٍدك كقظوه مـ ـتوب افتعؾقؿ ادسقحل أل ـتوبوه يف اّخالؾ ادسقحقي.  ـً أخذكو , لإذا ؾتحـوككبحٌ ؾقف, إق 

ش يي ُ ؾوئدة هلوفعفد افؼديؿ, ! ؾنكـو كجد, يف ا افدَّ ـ احويض  لحرلبوه , أخالؿقي ؿديؿي ؿد ختٍطويو افزمـ ]ؽر[لرلايوت , ؿصصوه م

ُ حتؿؾـو ظذ افصالة, لاظتداءات قـويو  مزامر , لؿصوئد ؽريبي  ..  ـتوبو ًُمِر ...  أخالؿقي مبغضي فؾـسوء ]ؽر[لكصوئح , لإق شؿَّ

ج تدليـفو ظذ أـثر مـ أخػ شـي. 21مؽتبي:  لفؽـ يؾ يق ـتوب ؟ إكف, ؿبؾ ـؾ رء,  [1][ـتوبوه يتدرَّ

يش مؼـؼ يؼؼذا  أظؾؼؿ جِقؼؼداه أق يؼؼذا اُؿتبؼؼوس  تؼقن يؼؼق كػسؼؼف ـؼؼالف ؽريؼى لًُمؼؼِر, ليف احلؼقؼؼؼي لجؼؼدًت أق افؼذيـ أصؼؼوهبؿ افؼؼدَّ

س افؽالف ًيؿ ادسؾؿغ لفؼقس ادسؼقحقغ ! ؾؼنق ادً  مثؾؼف مثؼؾ افؼؼراق افؽؼريؿ يف ًُمتقيوتؼف, أل ظؼذ سؼؾؿ افبسؼقط يعتؼؼد أق افؽتؼوب ادًؼؼدَّ

سى يف افعومل بلهك ب  يذك اّلصوؽ افغريبي افعجقبي !ؿثؾ اّؿؾ ًمؼورب فف, لُ خيطر فف ظذ بوـ أق ًيقصػ أن ـتوبى ًمؼدَّ

ءتؼؼف بؼؼت حقك, كويقؼؼؽ ظـؼ ؿرا ـ لترـقؼؼز ! لظؼذ افقجؼؼف اِخؼؼر, ًيـؼوؿ افؽثؼؼر مؼـؼ ادسؼقحقغ افؼؼذيـ ُ يػتحؼؼقق ـتؼوهبؿ فقتصؼؼػَّ ؿعُّ

ًً بتجؿقعفؼو يف يؼؼذك ادؾزمؼي, لافتؼل ظؼؼذ  ؾـجؼد أق افغوفبقؼي افًعظؿؼك مؼـؼ ادسؼقحقغ ُ يعرؾؼقق صؼقثوه ظؼـؼ مثؼؾ يؼذك افـصؼؼقص افتؼل ًؿؿؼ

ء اشطػوق ذبـتققفأشوشفو ؿوف     ببـوء يذك اّلصوؽ ظؾقفو, فذفؽ لجدًت أنُّف مـ ادًػقد جداه بوفـسبي فؾًؿسؾؿ لادسقحل ظذ افسقا

ة افعؾؿقؼؼي  أق أؿؼقف بتجؿقؼع أصؼؼفر افـًُّصؼقص افتؼل حتتؼؼقن ظؼذ اّلصؼوؽ ادؼؼذـقرة يف اُؿتبؼوس افسؼوبؼ, حتؼؼك يؽؼقق ظـؼد ادًسؼؼؾؿ احؼودَّ

                                                   
ؽ إػ افؽتوب ادؼدساّب اشطػوق ذبـتققف:  1  .4صؼ -, دار ادؼؾ ببرلت تعرَّ



ًس   دَّ وًب ادًؼي ًُميِرو  افٌؽتي ٌريىو لي  [3..... ] ـٌتيوبو ؽي

www.alta3b.wordpress.com 

ُ خيسظقق يؼذا افؽؼالف لإق ـؼوق ؿوشؼقوه بوفـِسؼبي  افالزمي إلثبوت صحي اُؿتبوس, لفقعؾؿ ادسقحل أق مثؾ يمُء ادمِفػغ ادسقحقغ

تفؿ َـّ أـثر افـَّوس ُ يعؾؿقق., فعومَّ  بؾ إق مثؾ يذك اُؿتبوشوت ؽوفبوه مو تؽقق كوجتي ظـ دراشوت ـثرة دامً فسـقات, لفؽ

س,  د ًكؼطؼؼي يف بحؼؼر بوفـِسؼؼبي فؽؿٍقؼؼي افـًُّصؼؼقص اّخؼؼرم ادقجؼؼقدة يف افؽتؼؼوب ادًؼؼؼدَّ أظؾؼؼًؿ يؼقـؼؼوه أق افـُّصؼؼقص افتؼؼل ذـر ؼؼو جًمؼؼرَّ

ًً لفعٍع فـ أـقق ًمبوفغوه إذا  ف مـ اّجن يل أق أشتخرج افـًُّصقص ادًػقدة مـ افؽتوب مـ أق أشتخرج افـًُّصؼقص اّخؼرم افتؼل إكَّ ًؿؾ

س بؿثوبؼؼي إبؼرة  بؼؼغ ًرـؼؼوف وؼخؿ مؼـؼ افبوضؼؼؾ ! لفؽـؼ أشؼؼلـ اهلل ظؼؼزَّ لجؼٍؾ أق  عؼؼؾ ؾؼؼقام ُ ؾوئؼدة هلؼؼو, ؾؼنق احلؼؼؼ افبؼؼوؿل يف افؽتؼوب ادًؼؼؼدَّ

مهللا ؾؿسؼقحقغ, فسقحقغ, لأشلخف ظزَّ لجٍؾ أق  عؾ يؼذك ادؾزمؼي شؼببوه فتثبقؼً ادسؼؾؿغ ليدايؼي مجعتف اخلر افؽثر فؾؿسؾؿغ لاد

 .امغ

 بؿحتؼؼقم ؾوفؼضؼقي ـؾفؼؼو ًمتعِؾؼؼي ُ كحتؼؼوج مـؼ ادسؼقحقغ تػسؼؼر يؼذك افـًُّصؼؼقص, أل تقوؼقح خؾػٍقو ؼو افتورخيقؼؼي, مؾحقطؼي:

ء ـؼؼوق افؼؼقحل فػظقؼؼوه أل بؼؼودعـك, ؾؼؼؼد يؼبؼؼؾ ادؼؼرء يؼؼذك افـًُّصؼؼ ,قص لكسؼؼبي أخػوطفؼؼو فؾؼؼقحل اإل ؼؼلافـًُّصؼؼ اث شؼؼقا قص ظؼؼذ شؼؼبقؾ افؼؼسُّ

شي مقحك هبو مـ اهلل لفؽـ افبؼن  .فقس ـؽتوبوت إ قي ًمؼدَّ

 ؿصص لكصقص ُ ؾوئدة هلو: 

 :شالموت بقفس 

و  1) 73-1/  11رلمقي  ٌريي ـَخي ـي تٌل يٌف  ٌي افَّ ـٌقسي ًي اَفؽي مي
ودٌ تٌل ٌيلي خي قبٌل افَّ

َقًؽَؿ بًٌلَختٌـيو ؾٌ ٌؼُّ فٌَؾٌؼِديٌسغي  7ًألٌِص إٌفي امي  ي ـي ِب  و يٌف افرَّ َؼبيًؾقيي َل تي ـي

تًَف ٌمـًَؽَؿ ّ  اَحتيوجي
ى
ء َ يو يٌف أيِن ري ًؼقًمقا هلي تي يولي نيو  هنَّ يٌل أي ـي لي ٌري

ثٌ ةه فٌؽي وٌظدي َت ًمسي وري ٌعل يٌف  1. أجَضوه صي َغٌ مي وٌمؾي قالي اَفعي
ـٌ أي ذي بٌٌريَسٌؽالَّ لي ِؾًؿقا ظي شي

ًسقعي  َؾ  3اَديٌسقٌح يي و بي َصًؽًرًُهي َحٌدن أي نيو لي ًً أي َس ـٌ في َي ذي قيوٌِت افؾَّ َجٌؾ حي ـَ أي َقٌفامي ٌم و ًظـًؼي عي وي ـٌ لي َي ذي ؼٌؿ  أجَضوه افؾَّ ـيوئٌٌس اًّمي ـي قًع 
ٌ ؼٌي  5مجي ـٌقسي ؼذي اَفؽي ظي لي

ٌسقٌح.  قييي فٌَؾؿي
وئٌ ًة أيخي قري ـً و ٌذن ًيقي بي بٌقبٌل افَّ بيَقـًٌتقسي حي ذي أي ِؾًؿقا ظي . شي َقتٌٌفامي تٌل يٌف بي افَّ

ثٌراه.  1 ـي ًَ ّيَجؾٌـيو  ٌعبي تٌل تي ؿي افَّ َريي ذي مي ِؾًؿقا ظي ذي  2شي ِؾًؿقا ظي شي

ٌ نَ أ ًرلك وكيو يٌف اَديسٌ دي ـي ؿيَد  ًشٌؾ لي اٌق بيَغي افرُّ َشًفقري ـٌ ًُهيو مي َي عٌل افؾَّذي ـٌ مي يَ لًَشقري ٌسقبيلَّ اَحي ًيقكٌقيوسي كي َبٌع ًؽقسي لي بٌقبٌل  3. قٌح ؿي قيوسي حي
َمبٌؾٌ ذي أي ِؾًؿقا ظي شي

ِب.  ٌس  4يٌف افرَّ ـيو يٌف اَدي عي وٌمٌؾ مي وًكقسي اَفعي ذي ًألَربي ِؾًؿقا ظي بٌقبٌل. شي ذي إٌَشتيوٌخقسي حي ظي ذي  11قٌح لي ِؾًؿقا ظي ك يٌف اَديٌسقٌح. شي َـّ بيِؾسي اَدًزي ذي أي ِؾًؿقا ظي شي

 . ٌرَشًتقًبقًفقسي َيٌؾ أي ـَ أي ـي ًيَؿ ٌم ٌذي ؼقسي افَ  11افَّ سُّ
َرـٌ َيؼٌؾ كي ـَ أي ـي ًيؼَؿ ٌمؼ ٌذي ذي افَّ ِؾًؿقا ظي ٌسقبٌل. شي ًيققي كي

ذي ٌيًرلدٌ ِؾًؿقا ظي ِب. شي ـٌغي يٌف افؼرَّ
ؼوئٌ  17ؽي

ِب  و افتَّوٌظبيتيَغٌ يٌف افرَّ تيٌريًػقشي قَـيو لي ٌريػي ذي تي ِؾًؿقا ظي ِب. شي ثٌراه يٌف افرَّ ـي  ًَ ٌعبي تٌل تي ٌي افَّ َرٌشقسي اَديَحًبقبي ذي بي ِؾًؿقا ظي . شي
ذي ًرلًؾسي اَدًَختيوٌر  11 ِؾًؿقا ظي شي

ذي ًأِمٌف ًأمِ  ظي ِب لي ًفؼَؿ.  13. ليٌف افرَّ عي ـي مي ؼٌذي  افَّ
ةٌ ؼذي اإٌلَخؼقي ظي ؼَرٌمقسي لي يي ؼوسي لي لبي َسً بي ؼوسي لي َرمي يي قًغؼققي لي

ؾٌؾٌ ٌشؼقـٌَؽٌريًتسي لي ؼذي أي ِؾًؿقا ظي ؼِؾًؿقا  15شي شي

ًفَؿ.  عي ـي مي ٌذي قٌع اَفٌؼِديٌسغي افَّ
ٌ ذي مجي ظي ًألًدَبيوسي لي ًأَختٌٌف لي كٌٌرًيقسي لي ًجقفٌقيو لي قًؾقًفقًؽسي لي

ذي ؾٌ يى  11ظي شي دَّ  ًمؼي
يى َعضى بًٌؼَبؾي ذي بي َعًضًؽَؿ ظي ِؾًؿقا بي . شي

َقًؽَؿ.  ؾي ِؾًؿ ظي ـيوئًٌس اَديٌسقٌح ًتسي قَ  12ـي َضًؾًى إٌفي أي ًة لي يو اإٌلَخقي هيُّ ٌت  قَ أًؽَؿ أي ا ؼري ثي اَفعي وٌت لي وؿي َصؼـيًعققي افِشؼؼي ـي يي ٌذي ؼٌذن ًتاليٌحًظقا افَّ ؼقٌؿ افَّ َعؾٌ ؾؼوه فٌؾتَّ ٌخالي

ـًَفؿَ  أيَظٌرًوقا ظي ؾََّؿتًًؿقكً لي عي ًَؿ  قَّ ّ 13. تي َؾ ًبًطقهني ًسقعي اَديٌسقحي بي ـيو يي بَّ ٌَدًمققي ري  ُي خيي
ٌ
ًمُيء بٌوفَ ٌمَثؾي يي ًظققي لي دي َ ـيٌي خيي  احَليسي

ـٌ ا اّيَؿقي ِقٌى لي ٌف افطَّ الي ؽي
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ٌ
ء امي ؼؾي ؼ ًَ  قَّ ّ 14. ًؿًؾؼؼقبي افسُّ ؼؼ اظي تيًؽَؿ ذي ؼؼوظي ًأٌريؼؼًد  إػي ضي نيؼؼو بًٌؽؼؼَؿ لي ًح أي َؾري ؼؼلي ؼؼ.  قَ أاجَليٌؿقؼؼٌع ؾي ِ وءي فٌؾؼَّ ؼؼطي ًبسي  لي

ؼؼَرٌ ءي فٌَؾخي ؼؼامي ًؽقًكؼؼقا ًحؽي تي
ٌف  71 ؼؼالي ً افسَّ إهٌلي لي

ًؼ افشَّ  قيَسحي . شي ًؽؼَؿ. اٌمؼغي عي ًسقعي اَديٌسقٌح مي ِبـيو يي ًي ري يعوه. كٌَعؿي ٌ َرًجؾًٌؽَؿ هي ًي أي َ وقي حتي ًفقـًٌقؼقًس  71َقطي ٌعؼل لي وٌمؼًؾ مي ؼوًلًس اَفعي ؼَقًؽَؿ تٌقًؿقثي ؾي ؼِؾًؿ ظي ًيسي

ًشقٌشقبيوَتًرًس  وًشقًق لي يي وفييٌ  77ٌسبيوئٌل. نَ ألي ٌذكٌ افِرشي وتًٌى يي ـي َرتٌقًقًس  نيو تي ِب أي ؾيقًَؽَؿ يٌف افرَّ ِؾًؿ ظي ِقًػ  71. ًأشي ًمضي ِقٌػل لي وًيًس ًمضي َقًؽَؿ ؽي ؾي ِؾًؿ ظي ًيسي

َرًتًس اّيًخ.  ا قي ـي وٌزًق اَديٌديـيٌي لي اَشًتًس خي ري َقًؽَؿ أي ؾي ِؾًؿ ظي و. ًيسي ِؾفي ـً ٌي  ـٌقسي . 73اَفؽي ٌقٌعًؽَؿ. اٌمغي عي مجي ًسقعي اَديٌسقٌح مي ِبـيو يي ًي ري  (كٌَعؿي

بٌٌريَسٌؽالَّ  14) 71-14/  11 اّلػ ـقركثقس قالي لي
ـٌ ثٌراه أي ـي ِب  َقًؽَؿ يٌف افرَّ ؾي ِؾًؿ ظي ٌشقَّو. ًيسي ـيوئًٌس أي ـي َقًؽَؿ  ؾي ِؾًؿ ظي تٌل يٌف ًتسي ٌي افَّ ـٌقسي عي اَفؽي مي

َقتٌٌفامي  .  71. بي مَجيًعققي ًة أي َقًؽًؿ اإٌلَخقي ؾي ِؾًؿ ظي ذي ًيسي َعًضًؽَؿ ظي ِؾًؿقا بي يى  شي شي دَّ  ًمؼي
يى َعضى بًٌؼَبؾي نيو ًبقًفسي  71. بي ٌدن أي ًف بٌقي الي فسَّ  (.اي

ِب  2) 13-2/  3 ـؾقد ـيؼو يٌف افؼرَّ عي َبؼًد مي اَفعي ًف اّيٌمؼًغ, لي
اخَليؼودٌ ِرًؾًؽَؿ هٌبيؼو تٌقٌخؼقًؽًس اّيًخ احَليبٌقؼًى, لي ؼًقعي ايل شي قؼًع أَحؼقي

ٌ ؼَؾًتًف  3, مجي ؼٌذن أَرشي افَّ

ًؽَؿ,  ِزني ًؿًؾقبي ًيعي ًؽَؿ لي في ا َقـٌٌف, فٌقيَعٌرؽي أَحقي ا ظي َقًؽَؿ هٌليذي إفي
ٌذن ًيقي ٌمـًَؽَؿ. 4 عي أنٌٌسقًؿسي اّيٌخ اّيٌمٌغ احَليبٌقٌى افَّ .  مي ًدي و يي وكًٌؽَؿ بًٌؽِؾ مي ِرؾي ًقعي و شي ًُهي

ًخًس اَحي  11 َ َقًؽَؿ اٌرَشسي ؾي ِؾًؿ ظي ٌعل, ًيسي ـً َلًشقًر مي َرًؿًس اَب مي ًٌ لي و أَخ وبي َركي ٌذن بي َذًتؿَ , افَّ و.  أخي ويي صي ٌف لي
وَؿبيًؾقًك. إقَ ّيَجؾٌ َقًؽَؿ ؾي ًسقًع  11 أتيك إفي يي لي

ؼَدًظقُّ ًيَسؼؼًطسي  َسؼاَدي ؼؼوًرلا يٌل تي ـي صي ؼٌذي , افَّ
ٌ
ًؽؼؼقٌت اهلل ؾي ي

ٌ
ٌعؼل د ؼؼوٌمًؾققي مي ًيًؿ اَفعي َحؼدي  ًيؼؼَؿ لي

ٌ
ؼؼًمُيء ؼوٌق. يي تي

ـي اخَلٌ ـي ًيؼَؿ ٌمؼؼ ؼؼٌذي . , افَّ قييه
ؼؼَقًؽَؿ  17ؾٌ ؾي ؼؼِؾًؿ ظي ًيسي

قي  ؾي ؾَّ ٌحغى ّيَجؾًٌؽَؿ بٌوفصَّ ـً وٌيدو  ٌسقٌح, جًمي َبدو فٌَؾؿي ٌذن ًيقي ٌمـًَؽَؿ, ظي اًس, افَّ َػري . ابي
ٌ
ٌشؼقثيٌي اهلل ؼِؾ مي ـً ؼغي يٌف 

ؾٌثٌ ًُمَتي غي لي
ؼوٌمؾٌ ـي َثًبًتقا  َل تي ٌت, فٌؽي ؼٌنِي  11ا ؾي

ًد ؾٌقؼؼٌف  ـي يٌف  إقَّ اَصؼفي ؼؼٌذي ّيَجؼٌؾ افَّ ةه ّيَجؾًٌؽؼؼَؿ, لي ثٌؼري ـي ةه  ؼؼَري ؼًف ؽي ـي يٌف ّلديؼؼيفي ؼٌذي افَّ بٌقؼؼ 13. يؼؼرا بؼقفقس, لي بٌقؼؼًى احَلي ؼؼو افطَّ َقًؽَؿ ًفقؿي ؼؼ ؾي ؼؼِؾًؿ ظي , ًى ًيسي

ًس.  يؼامي
دٌ ـي يٌف  15لي ؼٌذي  افَّ

ةٌ ؼذي اإٌلَخؼؼقي ؼِؾًؿقا ظي ؼؼذي ّلديؼيشي ظي َقتٌؼٌف.  كػؼوس, لي تٌؼل يٌف بي ؼؼٌي افَّ ـٌقسي ؼذي اَفؽي ظي لي
ًي  11 ؼؼوفي ؼٌذٌك افِرشي َؿ يي ـً ؼؼدي ًَ ٌظـَ ؼ ؼؼك ًؿٌرئي تي مي لي

أً  و ًتَؼري ؾًقيي وَجعي يٌ  أجَضوه ؾي ـٌقسي ـي ـَ , افقُديغيٌف  تٌل ٌم افَّ يو  ّلدييلي لهني أً َؼري ًؿقًفقا  12. أجَضوه ًتَؿ نَ أتي و يٌف  إػي ًظَر نَ أ: »ّربسلي بٌَؾتيفي تٌل ؿي ٌي افَّ َدمي
اخَلٌ

و في َل ًتتيِؿؿي ِب فٌؽي ٌدن  13ش. افرَّ ًف بٌقي الي فسَّ ًؽَؿ. ًبقًفسي  أنيواي عي ًي مي ًرلا ًلًثٌؼل. افـَِعؿي ـً  (.اٌمغي . اَذ

ودٌَر  4) 77-4/  3 افثوكقي تقؿقثولس يعوه,  إقَ بي ٌ َّ هي لءي إيٌلي
ٌ ىي  قَّ ّ 11جتي يي ذي ي احَليوٌضي لي

وملي ىَّ اَفعي ـٌل إٌَذ أيحي ـي ري َد تي سي ؿي يامي
ؼوًفقكٌقٌؽل,  إػي دٌ سي تي

ٌريَسٌؽقسي 
ـٌ تٌقًطسي  إػي لي , لي قَّيي

اليضٌ .  إػي ؽي قَّيي
وضٌ َحي ًك مي  11دي أيَحٌِضَ َرًؿسي لي ٌعل. ًخَذ مي ًك مي َحدي و لي ؽي ًّفقؿي ٌي. نَّ عي عو يٌل فٌَؾٌخَدمي

وؾٌ و تٌقٌخقًؽًس  17ًف كي مَّ أي

َؾًتًف  َرشي َد أي ؼي .  إػي ؾي ًسسي ؾي ًي  11أي تيك ٌجثَ كً مي وَرًبسي أيَحٌِضَ ـي تًًف يٌف تيًرلاسي ٌظـَدي  ـَ ري فِردياءي افٌَّذن تي اَفًؽتًىي , اي ًؿقؾي  أجَضوه لي امي افرُّ ُي ٌشقَّ ًر  13. لي ـَدي إٌَشؽي

 . ةه ثٌري ـي لراه  ري يٌل ًذً َطفي وًس أي فٌفٌ افـَّحَّ َظامي ىي أي سي بُّ حي وٌزكٌ افرَّ وَحتيٌػَظ ٌمـًَف  15. فٌقًجي ـيو ٌجٍداه. نَّ ّ أجَضوه ًي نَ أؾي في ا َؿقي في أي ولي َ  11ًف ؿي ـٌ ملي وٌجل اّيلَّ يٌف اَحتٌجي

قٌي. ـً ري ٌؾ اجَليٌؿقًع تي ٌعل, بي دو مي ًَِضَ أيحي َقٌفَؿ.   ي ؾي َى ظي ُي ً َسي
ٌؿ,  12 قًع اًّمي

ٌ عي مجي َسؿي يي ًة, لي زي ا َل ًتتيؿَّ يٌب اَفٌؽري ٌي, فٌؽي ا قَّ ؿي ٌعل لي ؿيػي مي بَّ لي َـّ افرَّ ٌؽ في لي

ٌد. نَ لؾي  ٌؿ اّيشي ـَ ؾي ؾيًؽقتٌٌف افسَّ  13ٌؼَذًت ٌم ي
ٌ
ِؾًصـٌل د خًيي  لي

ى
دٌنء ؾى ري ؿي ِؾ ظي ـً ـَ  بُّ ٌم ًقـٌَؼًذٌي افرَّ شي ًف اَديَجًد لامي لي ٌذن في .  إػي ِن. افَّ ًيقٌر. اٌمغي َيٌر افدُّ  14دي

 .  ًأنٌقٌسؼقًػقًرسي
ًٌ َقؼ بي قالي لي

ـٌ أي و لي ٌرَشؽي
ذي ؾٌ ِؾَؿ ظي ٌريضؼوه.  71شي قؼًتسي مي

ًتؼًف يٌف ٌمقؾٌ ـَ ي سي قًؿًس ؾي
ؼو ًتؼًرلؾٌ مَّ أي . لي قٌرَكًثؼقسي ـً ٌؼؼلي يٌف  اَشؼًتًس بي ري أي

َر  71 ؼودٌ  إقَ بي

 
ٌ
بَؾي افِشتيوء لءي ؿي

ٌ َؾًبقًفًس جتي َقؽي أي ؾي ِؾًؿ ظي ؾي  . ًيسي الي ـي فٌقـًًس لي يًس لي
ًبقدٌ ٌقعوه. لي ًة مجي اإٌلَخقي ًي لي ًؽَؿ.  77ٌديَّ عي ًي مي . افـَِعؿي عي ًرلٌحؽي ًسقًع اَديٌسقًح مي بُّ يي ايفرَّ

.  (اٌمغي
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 :ي فرحالت بقفس  تػوصقؾ ًُمؾَّ

ًؽَؿ  1) 17-1/  11 اّلػ ـقركثقس وكي ؾي فٌقيَحٌؿًؾقا إٌَحسي
وئٌ شي ًَؿ ًأَرٌشًؾًفَؿ بٌري َستيَحٌسـًقهني ـي تي ٌذي وفَّ ًت ؾي َ ِضي تيك حي مي .  إػي لي قؿي

ؾٌ وقي  إقَ لي  3ًألًرصي ـي

َستيٌحؼُّ  نيو  قَ أيي ىي أي َذيي ٌعل.  أجَضوه أي ًبققي مي قيَذيي سي .  5ؾي ٌؽًدلكٌقَّيي َجتيوًز بٌؿي ٌؽًدلكٌقَّيي ّيِي أي َزًت بٌؿي تيك اَجتي َقًؽَؿ مي ليٌجلًء إٌفي شي َؿ  1لي ـً ًٌ ٌظـَدي َمًؽ ًربَّامي أي  ألَ لي

ِتل  ِقًعقٌي  أجَضوه ًأصي َل ًتشي ؼًى  إػي فٌؽي َذيي َقًثامي أي ًً ًأٌريؼًد اِقي  2. حي َسؼ ؼَؿ يٌف اَفًعًبؼقٌر ّيِي  قَ أّيِي في ـً ا ري َرًجؼق أي وكؼوه  قَ أ أي مي َؿ زي ـً ٌي ٌظـَؼدي َمًؽؼ ذٌقي  إقَ أي أي

 . بُّ ًسؼسي  3افرَّ ؾي ًٌ يٌف أي َمًؽؼ ٌؽـَّـٌل أي في ؼَقٌف اخَليَؿٌسؼغي  إػي لي ؼٌد نَّؼّ 4يي ـو كَ اًف ؿي ؼو عَّ ؼقؿو ؾي
ظٌ ؼوبو ظي ؼتيحي يٌل بي ثٌؼًرلقي ػي ـي وكٌؼًدلقي  ؼًد ًمعي ًيقجي تيؼك  إقَ ًثؼؿَّ  11. لي أي

وًلًس ؾي  . ّ قَ أًظًرلا كَ وتٌقًؿقثي َقؽى َؿ باٌلي خي ـً نيو نَّ ييًؽققي ٌظـَدي امي أي ـي ِب  ؾي افرَّ ؿي ًؾ ظي َعؿي َّ ّيِي  11. أجَضوه ًف يي فى فٌقيَلٌِتي إيٌلي الي ِقًعقًك بٌسي َؾ صي دو بي حي
ٌؼَرًك أي تي َ ؾيالي  ي

ةٌ. نَ أ ؼؼعي اإٌلَخؼؼقي ؼًرًك مي
ؾي  17تيظٌ ؼقسي اّيٌخ ؾيطي بًؾُّ ؼؼٌي أي ـَ ٌجفي ؼؼو ٌمؼؼ مَّ أي ثٌؼؼراه لي ـي َقؼؼٌف  ًً إٌفي ؼؼيي  قَ أَبؼؼ تَّ ةو اَفبي ادي ؼؼًف إٌري ـَ في ًؽؼؼ َ تي ملي  لي

ةٌ ؼعي اإٌلَخؼؼقي ؼؼَقًؽَؿ مي ؼؼَلٌِتي إٌفي .  قَ أيي ؼؼَلٌِتي اِقي يي

. ًً َؿ ؼي اَفقي ؾَّ قي تيك تي قيَلٌِت مي ٌؽـًَّف شي في  (لي

سي  17) 15-17/  1تقطس  َرتٌقامي َقؽي أي ودٌَر  ألَ ٌحقـيامي ًأَرٌشًؾ إٌفي َّ  قَ أتٌقٌخقًؽسي بي َلٌِتي إيٌلي ,  إػي تي ًً كٌقًؽقًبقفٌقسي َم زي تِلي ًيـيوؿي  إقَ ّيِي ظي ِفَز  11. ًأصي جي

 . ءو َ ؼؼؼو ري ًُهي ؼؼؼك ُي ًيَعٌقزي تَّ ٌر حي ؼؼؼػي  فٌؾسَّ
ؼؼؼودى ؼؼؼقسي بٌوَجتٌفي بًؾُّ أي ـيؼؼؼو  13ٌزيـيؼؼؼوسي افـَّؼؼؼوًمقٌدَّ لي ـَ في ؼؼؼ َؿ مي ؾَّ ؼؼؼتيعي َفقي ؼؼؼوٌت  إقَ  أجَضؼؼؼوه لي وجي ؼؼؼـييه فٌَؾحي سي ُه حي َظؼؼؼامي ٌرًشؼؼؼقا أي ًيامي

 . رى ؿي تَّك ُي ييًؽقًكقا باٌلي ثي ٌي, حي لٌريَّ ً ٌقٌعؽً  15افِضَّ عي مجي ًي مي ٌق. افـَِعؿي ـيو يٌف اإٌليامي بُّقكي
ـي ً ٌ ٌذي ذي افَّ ِؾَؿ ظي قعوه. شي

ٌ ٌعل مجي ـي مي ٌذي َقؽي افَّ ؾي ِؾًؿ ظي .ًيسي  (َؿ. اٌمغي

ـ افرشؾ  ٌي  13) 71-13/  13أظام بٌ ؾي و ًبقًفًس ؾي مَّ أي ري يٌف اَفبيَحٌر  أجَضوه لي وؾي شي ةي لي عي اإٌلَخقي دَّ ةه ًثؿَّ لي ثٌري ـي جَّوموه  ـٌقالي  إػي أي أي ًف بٌٌريَسٌؽالَّ لي عي مي يي لي ًشقٌريَّ

ٌرييو ـَخي ـي ًف يٌف  َأشي ؾيؼي ري و حي مي َعدي َذرو نَّ ّ - بي َقٌف كي ؾي وقي ظي ـي ليَؿبيؾي  14. ًف  .  إػي ؾي وجَّ اَفقيًفقدي حي عي لي ؾي اَديَجؿي خي دي و ًيقي ؾي مَّ أي . لي ًفامي ًيـيوؿي ـي ري تي ًسسي لي ؾي أي
إٌَذ  71 لي

َطًؾًبققي  وًكقا يي َ ً ٌَى. قَ أـي ـي ملي َضقي وكوه أي مي ًيَؿ زي ٌي ٌظـَدي َؿًؽ  (يي

 :شؾؼ لأـؾ اّضػوـ 

.  32) 52-32/  73افتثـقي 
ى
ء َ ِؾ ري ـً ةٌ  َثري ؾىى فٌؽي قبيٌي ؿي

بٌطٌ حى لي ري ؽي بٌػي بَّ إٌ ي َعًبٌد افرَّ َجٌؾ أنَّؽي ملَ تي ـَ أي ـي ًيَرٌشًؾًفًؿ  33ٌم ؽي افٌذي
ائٌ ًتَستيَعبيًد ّيَظدي

ذ ًظـًؼٌ   ظي
ٌديدى ًؾ كٌري حي قيَجعي . ؾي

ى
ء َ ِؾ ري ـً ٌز  قي ظي ًظَرنى لي طيشى لي ظي ؾَقؽي يٌف ًجقعى لي بُّ ظي . افرَّ ؽي تَّك هًيَؾٌؽي ٌعقدى  34ؽي حي ـَ بي يه ٌم ؾَقؽي ًأمَّ بُّ ظي ًى افرَّ

ؾٌ َ  ي

يو  ؼوهني ؼًؿ فٌسي َػفي ؼيه ُ تي ًر افـََّنً ًأمَّ
امي ييطٌ ـي  اّيَرٌض 

ٌ
وء َؿصي ـَ أي فؼٌد  51ٌم ُـّ إٌػ افقي ؼ

ٌ ُ حتي ؼَقخي لي يؼوًب افشَّ َجؼٌف ُ  ي ؼيي افقي قي
وؾٌ ؼيه جي يو 51ًأمَّ ةي هبي ؼري ؿي ؼًؾ ثي ـً تيَل ئٌٌؿؼؽي ؾي

ـي ُ إٌكيوثي ؽي ٌرؿي لي ؼي ُ كٌتيوجي بي َيتوه لي ُ زي ه لي َرا ُ َخي ُ ًتَبٌؼل فؽي ؿيَؿحوه لي ؽي لي
َؾٌ تَّك  ي َرٌوؽي حي ةي أي ري ؿي ثي . لي تَّؼك ًتَػـٌقيؼؽي ٌقؼٌع  57ٌؿؼؽي حي ؿي يٌف مجي حًتيؼوٌسً لي

ًي احليٌصقـيًي افتٌل وخٌمي ًرؿي افشَّ ا َشقي َبٌطي أي تَّك  ي بٌؽي حي ا بَقي َرٌوؼؽي افتٌؼل ًيَعطٌقؼؽي  أي ؼِؾ أي ـً بٌؼؽي يٌف  ا بَقي قؼٌع أي
ٌ ؿي يٌف مجي . حًتيؼوٌسً َرٌوؼؽي ؼِؾ أي ـً ثٌؼًؼ هٌبيؼو يٌف  ًي تي أنَؼ

 . بُّ إًٌ ؽي ٌي افتٌل يً  51افرَّ افِضقؼي وٌر لي بُّ إًٌ ؽي يٌف احٌلصي وؿي افرَّ َظطي ـي أي يوتٌؽي افٌذي بيـ َطـٌؽي حلَؿي بيـٌقؽي لي ةي بي ري ؿي ًؾ ثي ـً تيلَ ؿي ؾي ًدلُّ ًؼؽي هٌبيو ظي
ويٌ  53. ضي

ٌؼقٌَّي أَلُدٌكٌ  بي  ٌحَضـٌٌف لي
ةٌ أي اَمري ٌخقٌف لي ذ أي َقـًًف ظي ًؾ ظي َبخي ِؾًف ٌجٍداه تي ي ادًسي قؽي لي

ـيِعًؿ ؾٌ ًجًؾ ادًتي ـي ًيَبٌؼقٌفَؿ افرَّ ـٌقؼٌف  55 افٌذي ٌؿ بي ـَ حلَ ًيَؿ ٌم دي حي لي أي
بٌلَق ًيَعطٌ

ًؾفً  ـً لَ . ّنًَّف ملَ يً  افٌذن يي بٌؽي ا بَقي قٌع أي
ٌ ؿي يٌف مجي ًدلُّ ويًٌؼؽي هٌبيو ظي ٌي افتٌل ًيضي افِضقؼي وٌر لي ءو يٌف احٌلصي َ ًي افتٌل ملَ  51َبؼي فًف ري ِؾفي ي ادًسي قؽي لي

ًي ؾٌ ـيِعؿي ًة ادًتي َرأي ادي لي
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َبخي  ٌف تي ؾُّ ي افسَّ ٌؿ لي ـيعُّ ذ اّيَرٌض فٌؾتَّ و ظي ٌمفي دي ؾ ؿي َشػي عي أي و جًتيِرَب أَق تيضي اَبـيتٌفي و لي ذ اَبـٌفي ظي و لي ًجٌؾ ٌحَضـٌفي ذ ري و ظي َقـًفي ـَ  52ًؾ ظي ٌي ٌم و اخليوٌرجي تٌفي ٌشقؿي بٌؿي

ه  ا ًؾًفَؿ ٌهٍ ـً َل يو تي ًدًيَؿ ّهنَّ
ؾٌ ـي تي و افٌذي يي

بٌلَلُدٌ و لي َغٌ ٌرَجؾَقفي ويًٌؼؽي هٌبيو  بي ٌي افتٌل ًيضي افِضقؼي وٌر لي  يٌف احٌلصي
ى
ء َ ِؾ ري ـً ٌز  قي .يٌف ظي بٌؽي ا بَقي ؿي يٌف أي ًدلُّ  (ظي

ًربَ  75) 11-75/  1ادؾقؿ افثوي  ٌي لي ـي اَفٌػضَّ كٌغي ٌم ٌر بٌثيامي امي
َأًس احَلٌ وري ري تَّك صي و حي ليي ً وسي ًيَؿ حي ةٌ. لي وٌمري ٌديدو يٌف افسَّ وقي ًجقعو صي ـي وٌب لي ًع اَفؼي

ٌي.  ـي اَفٌػضَّ َؿسى ٌم ٌف بٌخي ـَ ٌزَبٌؾ احَليامي ٌم
71  .] ؾٌؼؽي ؼِقٌدن اَدي ؼو شي ِؾؼَص يي َقؼٌف: ]خي ةو إٌفي أي  اَمؼري

ًٌ ؼ خي ي ؼقٌر سي ؼذي افسُّ ه ظي زا
ؼوئٌ قؼؾي جي

ئٌ ا ؾٌؼًؽ إٌَهي وقي مي ـي َقـيامي  بي لي
72 

ٌر  َقدي ـي اَفبي ٌم ِؾًصٌؽ؟ أي ـي ًأخي جَ ـَ أي . ٌم بُّ : ]ُي! خًييِؾَصٌؽ افرَّ ـي و ؼي ةٌ؟[  ألَ ؾي ي َعكي
ٌ
ـي اَد يو  73ٌم ـي هلي و ًَ ًثؿَّ ؿي وفي ًة ؿي َرأي ٌذٌك اَدي : ]يي ًَ وفي ؼي ٌؽ؟[ ؾي و في ًؽ: ]مي

اَديؾٌ

داه يٌل:  ؾي اَبـٌل ؽي ـً لَ ؾيفً اَفقيَقفي ًثؿَّ كي ـً ـيلَ وٌِت اَبـيٌؽ ؾي يوكً  74. يي ؾَـ ـي أي يو اَبـٌل لي ؾيَؼـ سي ٌر: ؾي يو يٌف اَفقيَقٌف اِخي ًً هلي ٌت ابَ . ًثؿَّ ًؿَؾ لي بَّ خي ًف ؾي ؾي ـً ـيلَ وٌِت اَبـيٌؽ ؾي ويي  11[. ـيفي

ا مٌ  إٌذي َعًى لي ري افشَّ ـيظي قٌر, ؾي ذي افسُّ تيوزو ظي ًيقي جًمَ ًف لي ؾي ثٌقيوبي زَّ  مي
ةٌ َرأي في اَدي الي ـي ًؽ 

ؾٌ ٌؿعي اَدي امَّ شي ؾي ٌدٌك.ؾي سي ذي جي اٌخؾى ظي ـَ دي  (َسحو ٌم

 :ر اّصجور  حقا

َعؾي  1) 71-1/  4افؼضوة  ًربَّ ـً يي فًٌؽ َب بٌقامي ىي أي يي ذي ٌؽقؿي  إػي لي يٌب ًأِمٌف:  إػي صي ًٌ أي َق  بي
ةٌ ٌشري ـي جٌليٌؿقٌع ظي و ؿي فٌٌف, لي ا َخقي أي

ٌقٌع » 7 اٌق مجي ًؿقا اِقي يٌف اذي ؾَّ تيؽي

ًؽَؿ: أي  َرو في جُّامي ًيقي خي . أي ٌؽقؿي َيٌؾ صي َف  قَ أأي , أي َعؾي ًربَّ ـٌل يي قًع بي
ٌ ًجاله, مجي َبًعققي ري َقًؽَؿ شي ؾي طي ظي ؾَّ تيسي طي  قَ أيي ؾَّ تيسي نيؼو  يي ِي أي ؼًرلا أي ـً اَذ ؟ لي اٌحؼدو ًجؾو لي َقًؽَؿ ري ؾي ظي

ًَؿًؽؿَ  حلي َظًؿًؽَؿ لي بٌقامي  1ش. ظي اءي أي ري َؾؼًبًفَؿ لي ـي ؿي ؼامي ٌف. ؾي ؼالي ا اَفؽي ؼذي ٌؿقؼٌع يي ؼٌؽقؿي بٌجي َيؼٌؾ صي ِؾ أي ـً اٌق  ـًَف يٌف اذي فٌٌف ظي ا َخقي ؿي أي ؾَّ تيؽي , ّؾي ًؼفٌؼؽي : هنَّ ؼوًفقا ؼو »َؿ ؿي ًخقكي أي

أي  3ش. ًيقي  ٌشغي لي
وئٌ وفٌغي ضي وُه بيطَّ فًٌؽ ٌرجي بٌقامي ري هٌبيو أي وَشتيَلجي , ؾي ٌي ٌري َعٌؾ بي  بي

ًٌ َق ـَ بي  ٌم
يى ؾي ؾٌضَّ

وؿٌ َبٌعغي صي ًك. َظًطقًك شي اءي ري ًعقا لي سي وءي  5, ؾي ًٌ  إػي ًثؿَّ جي َق بي

ذي  ًجاله, ظي َبٌعغي ري , شي َعؾي ًربَّ ـٌل يي ًف بي تي تيؾي إٌَخقي ؿي ةي لي َػري بٌقٌف يٌف ظي ًر ّأي َعؾي اّيَصغي ًربَّ ـً يي وًف َب ٌؼلي ًيقثي بي . لي
اٌحدى رى لي جي بيلي. نَّ  حي َيٌؾ  1ًف اَختي ٌقًع أي عي مجي وَجتيؿي ؾي

ؼٌؽق ؼؼٌذن يٌف صي ؼؼٌى افَّ ؼٌي افـَّصي ؾُّقضي ؾٌؽؼؼوه ٌظـَؼؼدي بي ؼؽي مي
فٌ بٌقامي ًؾؼؼقا أي عي جي ًبؼؼقا لي يي ذي ؼٌي لي َؾعي وٌق اَفؼي ؼؼؾُّ ًشؼؼؽَّ ـً ؼٌؽقؿي لي . صي ؼؼذي  2ؿي ؼؼػي ظي ؿي لي ىي لي يي ؼذي ؼؼوفي ؾي لا ًيقثي ً َخؼؼزي أي لي

م:  ودي كي , لي بيٌؾ ٌجِرٌزيؿي َأٌس جي . »ري ً ًؽًؿ اَّللَّ َع في َسؿي ٌؽقؿي يي َيؾي صي و أي ًعقا يٌل يي اٌَشؿي
ؾٌؽوه  3 و مي َقفي ؾي حي ظي َؿسي وًر فٌتي  اّيَصجي

ًٌ
بي يي ةه ذي رَّ ٌي: مي َيًتقكي ًَ فٌٍؾزي وفي ؼي . ؾي

َقـيؼؼو.  ؾي ؼي  4اَمؾٌٌؽؼؼل ظي ؼؼذي ؾي ؼؼًى ّيَمؾٌؼؼؼؽي ظي َذيي أي , لي افـَّؼؼوسي ي لي ِرًمؼؼؼققي يٌبي اَّللَّ ؼؼؼٌذن بٌؼؼٌف ًيؽي ؼؼل افَّ
ٌ تَؼؼًرًؿ ًدَيـ أي ؼؼؼًي: أي َيًتقكي يؼؼو اٍفزي ًَ هلي ؼؼؼ وٌر؟ وفي ًٌ  11اّيَصؼؼؼجي ؼؼؼ وفي ًثؼؼؿَّ ؿي

 َ ؼؼويلي عي وًر فٌؾِتقـيؼؼٌي: تي َصؼجي
َقـيؼؼو. نَؼؼأاّي ؾي اَمؾٌٌؽؼؼل ظي  لي

تَؼؼ 11ًٌ أي يؼؼو افِتقـيؼؼًي: أي ًَ هلي ؼؼ وفي ؼي وٌر؟ ؾي ؼؼذي اّيَصؼؼجي ؼؼؽي ظي
ؼؼًى ّيَمؾٌ َذيي أي ِقؼؼىي لي ؼؼٌرن افطَّ ؿي ثي ٌِت لي ؼؼاليلي  17ًرًؿ حي

 َ ويلي عي ٌي: تي َرمي وًر فٌَؾؽي َصجي
ًٌ اّي وفي ؼي َقـيو. نَ أؾي ؾي اَمؾٌٌؽل ظي  لي

ؼًى  11ًٌ َذيي أي افـَّؼوسي لي ي لي ؼِرًح اَّللَّ ؼٌذن ًيػي وٌرن افَّ تَؼًرًؿ ٌمَسؼطي أي ؼًي: أي َرمي يؼو اَفؽي ًَ هلي ؼ وفي ؼي ّيَمؾٌؼؽي ؾي

وٌر؟  ذي اّيَصجي ـي  13ظي و عي : تي ٌٍ َقشي وٌر فٌَؾعي قًع اّيَصجي
ٌ ًَ مجي وفي َقـيو. نَ أًثؿَّ ؿي ؾي اَمؾٌَؽ ظي وٌر:  15ًي لي ًٍ فأٌليَصجي َقشي ـي اَفعي و ؼي ـٌل  إقَ ؾي ًحقكي َسي ـًَتَؿ بٌوحَليِؼ متي ـً

ًي طٌِع.  َ اَحتيًؿقا حتي وًفقا لي تيعي ؾٌؽوه ؾي َقًؽَؿ مي ؾي إٌَُّ ظي َرزي ًفبَـيوقي  لي ؾي أي ـً تيلَ ٌٍ لي َقشي ـي اَفعي ورو ٌم تيَخًرجي كي َذ  إقَ ؾيوِقي  11! ؾي ٌي إٌ افِصحَّ ٌؿَؾًتَؿ بٌوحَليِؼ لي َد ظي ـًَتَؿ ؿي ـً

ؾٌؽوه, لي  فٌؽي مي بٌقامي َؾًتَؿ أي عي َقتٌٌف. لي  إقَ جي عي بي مي َعؾي لي ًربَّ عي يي َراه مي َؾًتَؿ خي عي َد ؾي ـًَتَؿ ؿي ـًَتَؿ ؿي  إقَ ـً َيٌف ـً دي ٌؾ يي ؿي ىي ظي سي ًف حي َؾًتَؿ في عي بي  قَّ ّ 12 -َد ؾي وري َد حي يٌب ؿي أي

ري بٌـيَػٌسؼؼٌف لي  ؼؼوضي خي ؼؼـًَؽَؿ لي وقي نَ أظي ؼؼٌد ٌمؼؼَديي ـَ يي َؿ ٌمؼؼ ـً ؼؼذي اٌحؼؼدى نَؼؼألي  13 -ؼي ؼؼرى لي جي ؼؼذي حي ًجؼؼاله ظي ؼؼَبٌعغي ري ـٌقؼؼٌف, شي َؾؼؼًتَؿ بي تي ؿي يٌب لي  أي
ًٌ َقؼؼ ؼؼذي بي ؼؼَقفي ظي ؼؼَد ًؿَؿؼؼًتًؿ اَفقي ًتَؿ ؿي

ؼؼٌؽقؿي ّ َيؼؼٌؾ صي ؼؼذي أي تٌؼٌف ظي مي ـي أي ؼؼؽي اَبؼؼ
ٌ ف بٌقامي َؽؼًتَؿ أي ؾَّ مي َؿ! نَّؼلي ـً ًخؼؼق ؼؼ 14ًف أي ؼؼَقٌف,  نقَ ؾي ا اَفقي ؼؼذي َقتٌؼؼٌف يٌف يي ؼعي بي مي َعؼؼؾي لي ًربَّ ؼؼعي يي ٌي مي افِصؼحَّ ٌؿَؾؼؼًتَؿ بٌؼؼوحَليِؼ لي ؼؼَد ظي ـَؼًتَؿ ؿي ـً

ًحقا  وَؾري فَ ًتَؿ بٌ نَ أؾي , لي فٌؽي َح ًيقي ليبٌقامي َيٌؾ  71ًؽَؿ. بٌ  أجَضوه قيَػري ـَ أي ورو ٌم ًَرجي كي ختي ٌي, لي َؾعي وقي اَفؼي ًشؽَّ ٌؽقؿي لي َيؾي صي ؾي أي ـً َل تي فٌؽي لي بٌقامي ـَ أي ورو ٌم تيَخًرجي كي إٌَُّ ؾي لي

فٌؽي  بٌقامي ؾي أي ـً َل تي ٌي لي َؾعي وٌق اَفؼي ـَ ًشؽَّ ٌم ٌؽقؿي لي  (ش.صي
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تيوكٌٌف لي  71) 11-71/  77افعدد  ذ أي دَّ ظي صي بيوحوه لي وًف صي ؾعي وفي بي ؼي . نَ أؾي  ًمقابي
ٌ
وء شي عي ًرؤي ؾؼي مي  ّ 77طي

ٌ
ًى اهلل ضي ٌؿلي ؽي حي الًؿ نَّ ؾي ؿيػي مي لي ؾٌؼو لي ًف ًمـَطي

ٌريٌؼ فًٌقؼي  ِب يٌف افطَّ ًف. لوافرَّ عي وًك مي ًؽالمي تيوكٌٌف لي ذ أي ىو ظي
اـٌ ًيقي ري ًف لي ٌت اّيتيوقً  71مي ي ليبَكي ٌريٌؼ  ؾي اؿٌػوه يٌف افطَّ ِب لي الؿي افرَّ ٌدٌك  مي ـو يٌف يي َسًؾق َقًػًف مي شي لي

ًَ يٌف احليَؼٌؾ.  شي مي ٌريٌؼ لي ـٌ افطَّ  اّيتيوًق ظي
ًٌ ف امي ٌريٌؼ ؾي و إٌػ افطَّ يي دَّ ً تيوقي فٌري وًف اّي ؾعي بي بي ي ؾى فٌؾًؽًرلٌف فًف  73. ؾيِضي ـَدي ِب يٌف خي الًؿ افرَّ ؿيػي مي ًثؿَّ لي

وئٌطو  .  حي ـَ ًيـيوؿي طو ٌم
وئٌ حي ـَ ًيـيو لي يو  75ٌم هبي ي وفي بٌوحليوئٌٌط ؾيِضي ؾعي ًَ ٌرَجؾ بي طي غي وي طي لي

 احليوئٌ
ًٌ ي محي ِب زي الؿي افرَّ ٌت اّيتيوًق مي ي بَكي ؾامَّ أي ًثؿَّ  71. أجَضوه ؾي

ِب  الًؿ افرَّ بٌقؾو فٌؾـُّ أجَضوه اَجتيوزي مي ًٌ فَقسي شي َق  حي
ِقؼى  وي

وقى ؽي ؿيػي يٌف مي لي ٌؿقـوه لي ُه.  ألَ ًؽقٌب يي ٌصامي
72  ًَ ؼ بيضي ِب ري الؿي افؼرَّ ٌت اّيتيوًق مي ي بَكي ؾامَّ أي ؾي

 . وفي ؾعي ًي بي َ ٌضقٌى حتي بي اّيتيوقي بٌوفؼي ي ضي وفي لي ؾعي ًى بي ضي ٌؿلي ؽي حي :  73. ؾي وفي ًَ فٌبيؾعي وف ؼي ؿي اّيتيوٌق ؾي بُّ ؾي تيحي افرَّ ػي َبتي »ؾي ي تَّك ضي ًً بٌؽي حي َع ـي ا صي وذي ـٌل مي

؟ ؼوتى عي ؾي ؼالثي دي تيؼوٌق:  74ش اِقي ثي ؼوًف فأٌلي ؾعي ؼوـ بي ؼي ؾًتؼٌؽ نَّؼّ»ؾي تي ؼَد ؿي ًً اِقي ؿي ؼَقػو فًؽـَؼ ؼٌدن شي ؼوقي يٌف يي ـي  يٌب. فؼَق 
ًٌ َيؼ ري  اّيتيؼؼوًق  11ش. ٌؽ اَزدي

ًٌ وفؼ ؼي ؾي

 : وفي ا ا»فٌبيؾعي ذي ؿي إٌػ يي
و ًمـًَذ ًلًجقدٌ ؾقَفي ًي ظي ـٌبَ تيوكيؽي افتٌل ري نيو أي ًً أي خَس َقٌف؟أي َدًت  فقي قَّ عي ؾ تي ا؟ قَ أيي ذي ؽي ؾ بٌؽي يي َؾعي وـ: ش أي ؼي ػي  11ش. ُ»ؾي شي ـي ًثؿَّ 

ؼ ؼرَّ شي خي ؼٌدٌك ؾي ـو يٌف يي َسؼًؾق ؼَقًػًف مي شي ٌريؼٌؼ لي ػؼوه يٌف افطَّ
اؿٌ ِب لي ؼالؿي افؼرَّ ؼ مي ي ليبَكي وفي ؾي ؾعي َقـيَل بي ـَ ظي بُّ ظي َجٌفؼٌف. افرَّ ؼذ لي ِب  17وٌجداه ظي ؼالًؿ افؼرَّ ؼوـ فؼًف مي ؼي : ؾي

ؼؼٌي ّ» مي ولي ًً فٌؾًؿؼي َجؼؼ ري ؼؼَد خي ا ؿي ـيؼؼذي ثي ؟ يي
ؼؼوتى عي ؾي ؼؼالثي دي ؼؼؽي اِقي ثي تيوكي ًي أي َبؼؼ ي ا ضي ؼؼوذي ي

ٌ
ؼؼوٌمل  قَّ ح مي ؼؼيو أي َرضي ٌريؼؼؼي لي ـَ  11افطَّ ًَ ٌمؼؼ وفؼؼ مي ؼؼَتـٌل اّيتيؼؼوًق لي ي ليبَكي ؾي

دَ  ًً اِقي ؿي اٌمل فًؽـَ ـَ ًؿدَّ ٌؾ ٌم فَق ملَ متي . لي
وتى عي ؾي اٌمل اِقي ثيالثي دي و ًؿدَّ َقًتفي َبؼي اَشتي تيؾًتؽي لي  (ش.ؿي

ؼؼو  17) 14-17/  7بطؼؼرس افثوكقؼؼي  ؼؼذي مي لقي ظي ً َػؼؼسي اهَليؼؼاليٌؿ, يي ؼؼَقٌد لي  فٌؾصَّ
ةى َقًفؼؼقدي , مي

ؼؼيى بٌقٌعقَّ , ضي
ؼؼيى وضٌؼي ؼؼَرٌ كي  ؽي

ؼؼوتى كي ا قيقي حي  ؾيؽي
ٌ
ؼؼًمُيء ؼؼو يي مَّ , أي ًؾؼؼققي َفي  ي

ودٌٌيَؿ  سي قيَفؾًٌؽققي يٌف ؾي سي ًؿؼققي يٌف ًؽؼًرلٌريٌ  11ؾي ـيعَّ تي , يي ًظًقؼقبو ؼوسو لي َدكي . أي ةه ؼذَّ ؼَقفى في ؿي يي ؼـيعُّ ٌسؼًبققي تي َ ـي  ي ؼٌذي ةي اإٌلَثؼٌؿ. افَّ ـي ًأَجري ؼؿي اٌخٌذي
ُيئٌ ؼوكٌٌعغي لي َؿ صي

ًؽَؿ.  عي َري  13مي ودًٌظققي افـًُّػقسي ؽي قٌَّي, خي
ـٌ اخَليطٌ َسؼوه ُي تيًؽػُّ ظي

ةو ؾٌ ًَؾقَّ ًَؿ ًظًقققو ُمي َعـيؼٌي.  هلي َلُيًد افؾَّ ؼٌع. أي ؿي ِربو يٌف افطَّ ؼدي َؾؼىو ًمتي ًَؿ ؿي ؼَد  15افثَّوبٌتيٌي. هلي ؿي

 , ٌريؼي اَدًَستيٌؼقؿي قا افطَّ ـً ري ةي اإٌلَثؿٌ تي ىَّ ًأَجري ـٌ بيًصقري افٌَّذن أيحي وفي َب َؾعي ٌريؼي بي وبٌعٌغي ضي ؾُّقا تي ضي دِ  11. ؾي عي َقبٌقٌخ تي ذي تي ؾي ظي صي ًَّف حي فيؽٌـ يي , يفٌ لي يوؿي ـيعي محي إٌَذ مي

وقى  َقٌت إٌَكسي ؼوه بٌصي
وضٌ ًؿ كي ٌف إٌػي اّيبي  12. افـَّبٌِل مٌحيورو أيَظجي تيوًف افظَّالي ًَؿ ؿي َد ًحٌػظي هلي ـي ؿي ٌذي و افـََّقًء. افَّ ًسقًؿفي , ًؽًققفو يي

ى
وء ورو باٌلي مي  ًيَؿ ابي

ٌ
ًمُيء  13ٌد. يي

ؼؼوئٌ  ظي ًؼؼؼققي بٌعي
ـَطٌ ًؼؼَؿ إٌَذ يي ـٌ ّيهنَّ ؼؼالي ٌسؼؼًرلقي يٌف افضَّ ـي يي ؼؼٌذي ـي افَّ ؼؼقاله ٌمؼؼ

ؾٌ بي ؿي ؼؼري ـَ يي ؼؼ  مي
ةٌ وري ظي ؼؼٌد يٌف افؼؼدَّ ٌت اجَليسي ا قي ؼؼفي ًظققي بٌشي ؼؼدي َ ـي  14, ٌؿ اَفًبَطؼؼٌؾ, خيي اٌظؼؼٌدي لي

فً  ًفقي في دو ؾي ؾيىي ٌمـًَف أيحي و اَكغي ودٌ. ّيقَّ مي سي بٌقًد اَفػي نًَػًسًفَؿ ظي ًيَؿ أي ٌي, لي وًيَؿ بٌوحَلًِريَّ جَضوه! إٌيَّ  (ًمَستيَعبيدو أي

 :ذيعي اّؿرع لاّصؾع 

عً إلي  31) 31-31/  11افالليغ  اٌشفٌ ؾيًفقي اَؿري َعًر ري ىي صي يي َد ذي وقو ؿي وقي إَكسي ـي ا  . ذي وٌيرو ًف ضي َعًر ري  31. إكَّ ىي صي يي إَق ذي ًفقي ألي َجٌفٌف ؾي ٌي لي ـَ ٌجفي ٌشٌف ٌم

. َصؾيعً أ وٌيرو ًف ضي ـَ  37. إكَّ ٌؽ وقي إفي ـي ا  تٌٌف أَل يٌف ذي ظي ري صو ًمَػٌرخو يٌف ؿي ري ةٌ ؾيًفقي بي وٌربييو إػي احَلًَؿري وءً وي قَضي بييو بي َ يٌ ضي ؾَعي يٌ أَل يٌف افصَّ ظي ري تٌفٌ يٌف اَفؼي َؾعي  31.  صي

ـً لي  ؼؼؼوٌي اًك اَفؽي ؼؼنَق ري ٌي إؾي ؼؼبي َ ؼؼؼوتًٌا افِضَّ ا كي تٌ أذي ؼؼؼَؾعي تٌؼؼٌف أَل يٌف صي ظي ري  يٌف ؿي
ةٌ ؼؼؼوٌربو إػي احَلًَؿؼؼؼري ؼؼؼٌد بَؼؼؼقيًض وي ٌص يٌف ٌجَؾؼؼٌد اجَليسي ي ؼؼؼٌر اَفؼؼؼزي ـَظي ؿي ـي ٌف 

ؼؼؼوقو  33 ًفؼؼؼقي إَكسي ؾي

تيًف يٌف ري أ بي َ تٌٌف. إقَّ ضي وشي ـً بٌـيجي وٌي قيَحًؽًؿ اَفؽي . ؾي ًف كيٌجسو ًص. إكَّ ري  35ٌشٌف. أبَري يه لي َشًؼقؿي وًبًف مي قي
ًؽقًق ثٌ ًي تي بي َ قٌف افِضَّ ًص افٌَّذن ؾٌ اّبَري ًؽقًق ألي ًشًف يي



ًس   دَّ وًب ادًؼي ًُميِرو  افٌؽتي ٌريىو لي  [4..... ] ـٌتيوبو ؽي
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َؽًشقؾوه  ًيـيودٌن: كيٌجسو كيٌجسو لي  مي قَفٌ لي وٌربي ٌجسوه  31. يًغيِطل صي قٌف ييًؽقًق كي
ًي ؾٌ بي َ تٌل تيًؽقًق افِضَّ ؾَّ اّجَّوٌف افَّ . ـً ًف كيٌجسو كً . إكَّ َحدي قًؿ لي

ٌي ًيؼٌ ؾَّ وٌرجي اَديحي . خي

وًمًف. ؼي  (ييًؽقًق مي

 :ذيعي افثقب اّبرص 

و افثََّقًب » 32) 54-32/  11افالليغ  أمَّ صى لي ًي بيري بي َ وقي ؾٌقفٌ ضي ـي ا  نذي تَّوقى  ؾي ـي َقًب   أَل ثي
َقًب ًصقؽى قٌؽ أل  33ثي ـي افصُّ ٌي ٌم َحؿي م أل افؾُّ دي يٌف افسَّ

ـَ ٌجَؾدى  َصـًقعى ٌم ِؾ مي ـً  أَل يٌف 
تَّوٌق أَل يٌف ٌجَؾدى ةٌ  34اَفؽي  أَل إػي احَلًَؿري

ةٌ يه إػي اخَلًَِضي وٌربي بيًي وي َ ًٌ افِضَّ وكي ـي م أل يٌف  لي دي َؾٌد يٌف افسَّ افثََّقٌب أَل يٌف اجَلٌ

ـَ ٌجَؾدى  و ٌم تيوعى مي ٌي أَل يٌف مي َحؿي ـٌ افؾُّ وٌي ذي اَفؽي ًض ظي تًَعري صى ؾي ري ًي بي بي َ يو ضي نهنَّ يي  51. ؾي بي َ ـً افِضَّ وٌي م اَفؽي ي ري بَعييي أجَّوفؾي لبي شي ٌَجًز اَديَِضً تيك  51. لي ي ؿي ؾي

ٌي  َحؿي م أل افؾُّ دي َت يٌف افثََّقٌب يٌف افسَّ ٌد اَمتيدَّ ًي ؿي بي َ ًٌ افِضَّ وكي ـي ا  وبٌٌع اذي يي يٌف اَفقيَقٌف افسَّ بي َ أم افِضَّ ٌؾ ري ؿي  فٌَؾعي
ـَ ٌجَؾدى و ًيَصـيًع ٌم ِؾ مي ـً ـَ  َؾٌد ٌم أَل يٌف اجَلٌ

 . ؼؼيو ٌجسي يؼؼو كي . إهنَّ صو ًمَػٌسؼؼدو ؼؼري ًي بي ؼؼبي َ وفِضَّ ًقَحؼؼ 57ؾي ًَ ؾٌقؼؼٌف ؾي ؼؼ وكي ـي ؼؼٌذن  َؾؼؼٌد افَّ ؼؼوٌع اجَلٌ تي ؼؼوٌق أَل مي تَّ ؼؼقٌؽ أل اَفؽي ـي افصُّ ؼؼيي ٌمؼؼ َحؿي م أل افؾُّ ؼؼدي ؼؼَقبي أل افسَّ ٌرًؾ افثَّ

ًي  بي َ صو ًمَػٌسدو ّافِضَّ ري يو بي ًؾ . هنَّ ـً لي  51. بٌوفـَّوٌر ً َري وٌي أم اَفؽي ـَ إَق ري ٌؽ َتيدَّ يٌف افثََّقٌب يٌف إفي َ متي ًي ملي بي َ ا افِضَّ َؾٌد  ذي تيوٌع اجَلٌ ٌي أَل يٌف مي َحؿي م أل افؾُّ دي  53افسَّ

ـً ليي  وٌي . أًمًر اَفؽي وكٌقييه يي أجَّوف ثي َبعي ٌَجًزًك شي ًي لي ي بي َ و ؾٌقٌف افِضَّ َغٌسًؾقا مي َعدي  55َق يي ـً بي وٌي أم اَفؽي نَق ري َسٌؾ اَديَِضلٌب ؾي و إلي  ؽي يي ري ـَظي ِرَ مي َ ًتغي ًي ملي بي َ ا افِضَّ ذي

ُ اَمتي  . بٌوفـَّوٌر حًتٌَرًؿًف. لي ًفقي كيٌجسو ًي ؾي بي َ ٌت افِضَّ وٌيٌركٌ دَّ وضٌـٌفٌ أَل طي ةٌ بي يو ًكَخًرلبو يٌف ًجَردي ـً لي  51. إهنَّ وٌي أم اَفؽي ـَ إَق ري ٌؽ َقٌق إفي ًة افؾَّ وٌمدي ـي ًي  بي َ ا افِضَّ ذي

م أل  دي ـي افسَّ َؾٌد ٌم ـي افثََّقٌب أل اجَلٌ و ٌم ِزًؿفي ٌف ًيؿي
َسؾٌ َعدي ؽي ٌي. بي َحؿي َؾٌد  52افؾُّ تيوٌع اجَلٌ ٌي أَل يٌف مي َحؿي م أل افؾُّ دي َت أجَضوه يٌف افثََّقٌب يٌف افسَّ ري في ًثؿَّ إَق طي

ًي.  بي َ و ؾٌقٌف افِضَّ . بٌوفـَّوٌر حًتٌَرًؾ مي يو ٌفلي ًمَػٌرخي َغٌسًؾفً  53ؾي ٌذن تي َؾٌد افَّ تيوًع اجَلٌ ًي أَل مي َحؿي م أل افؾُّ دي و افثََّقًب افسَّ أمَّ وكٌقييه  لي ًؾ ثي ًقَغسي ًي ؾي بي َ ـً ٌمـًَف افِضَّ ًزل تي لي

قيَطًفًر.  ـَ ٌجَؾدى » 54ؾي وعى ٌم تي ِؾ مي ـً ٌي أَل يٌف  َحؿي م أل افؾُّ دي وٌق يٌف افسَّ تَّ قٌؽ أل اَفؽي ٌص يٌف افصُّ ي ٌي اَفزي بي َ ًي ضي يعي ٌ ٌذكٌ ذي تٌٌف أَل  يي وري في فٌَؾًحَؽٌؿ بٌطي

تٌفٌ  وشي جي  (ش.كي

  اّبرص:احلوئط ذيعي 

:  11) 52-11/  13افالليغ  وًرلقي يي ك لي ًقشي
ٌ
بُّ د ـي افرَّ و ؿي تيك ٌجَثًتَؿ » 13لي تٌل أ إػي مي وقي افَّ ـَعي ـي صى يٌف  َظطٌقًؽَؿ ًمَؾؽوه أَرٌض  ري يي بي بي َ ًً ضي َؾ عي جي لي

ًى يٌف  َق ل 15َرٌض ًمَؾٌؽًؽَؿ. أبي : يي ـٌ وٌي ـً فٌَؾؽي ًؼق يي ًً لي َق ًف اَفبي ٌذن في ًٌ ٌِت افَّ َق  يٌف اَفبي
بييى َ ري يٌل ٌصبًَف ضي في َد طي قيل 11. ؿي ـً ؾي وٌي َبؾي  قَ أًمًر اَفؽي ًي ؿي َق ًيَػٌرًؽقا اَفبي

ي  ـً فٌري وٌي َدًخًؾ اَفؽي فٌؽي يي َعدي ذي بي . لي
ًٌ َق و يٌف اَفبي ؾُّ مي ـً سي  ـيجَّ تي يي فٌثيالَّ يي بي َ م افِضَّ ي ـٌ فٌري وٌي  اَفؽي

ـٌ . ًدًخق ًي َق ا  12م اَفبي وذي أؾي يي  مري بي َ ًي إلي افِضَّ ؼبي َ ا افِضَّ ذي

وٌربييو  رو وي  ًكؼي
ًٌ
ةٌ  إػي يٌف ٌحقطيوقٌ اَفبيقَ ـي احَليوئٌطٌ  إػي  ألَ اخَلًَِضي ًؼ ٌم و اَظؿي ًريي ـَظي مي  لي

ةٌ ًٌ  13 احَلًَؿري َق ـي اَفبي ـً ٌم وٌي ًرًج اَفؽي َ ًيَغؾًٌؼ  إػي خيي  لي
ًٌ َق وٌب اَفبي بي

يي  َبعي ًي شي َق ا نؾي  14. أجَّوفاَفبي ؼوبٌٌع لي ذي ؼَقٌف افسَّ ـً يٌف اَفقي ؼوٌي عي اَفؽي جي أمري ًٌ إلي  ري َقؼ ؼوٌق اَفبي َت يٌف ٌحقطي ؼدَّ ؼٌد اَمتي ًي ؿي ؼبي َ ا افِضَّ ؼل 31ذي ـً يي ؼوٌي ًعؼقا  قَ أًمًر اَفؽي َؼؾي يي

ٌجسى   كي
وقى ؽي ٌديـيٌي يٌف مي وٌرجي اَدي و خي ًحقيي َطري يي ًي لي بي َ و افِضَّ قفي

تٌل ؾٌ ةي افَّ وري جي
ٌذن  31. احَلٌ يابي افَّ ًحققي افسُّ َطري يي َقٌف لي في ا قي اٌخؾى حي ـَ دي ًي ٌم َق ِؼً اَفبي ًيؼي لي

 .  كيٌجسى
وقى ؽي وٌرجي اَديٌديـيٌي يٌف مي ًف خي لكي ِؼً يي  37ًيؼي ةه للي وري ي أًخًذلقي ٌحجي ًيَدٌخًؾقهني م لي ييلَخري  لي

ةٌ وري جي
وٌق احَلٌ ؽي بوه و يٌف مي ا قَ ا ًخًذ ًتري ِغً اَفبي ًيطي ري لي . خي  31ًي

أ نقَ ؾي  بيًي لي َ ًٌ افِضَّ عي جي تيَطقٌقـٌفٌ ري  لي
ًٌ
ؿيَؼٌ اَفبيقَ ةٌ لي وري جي

َؾعٌ احَلٌ َعدي ؿي  بي
ًٌ
ًَ يٌف اَفبيقَ خي أ 33 َؾري ـً لي لي وٌي أمتيك اَفؽي ًٌ إلي  ري َق َت يٌف اَفبي ٌد اَمتيدَّ ًي ؿي بي َ ا افِضَّ ذي

 ًٌ َق صو ًمَػٌسدو يٌف اَفبي ري ٌفلي بي . إكَّ . ؾي فَ  35ًف كيٌجسو قي ًي ؾي َق أٌدًف اَفبي ًف لي تي وري و : ٌحجي ٌرًجفي خًيَ  لي
ًٌ َق ٌب اَفبي ا ؾَّ ًتري ـً ًف لي وبي وٌرٌج اَديٌديـيٌي  إػي َخشي وقى  إػي خي ؽي مي
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 . ؾي  31كيٌجسى خي ـَ دي مي ِؾ  إػي لي ـً ًٌ يٌف  َق ٌجسوه كَ اجَّوٌف أاَفبي ٌف ييًؽقًق كي
.  إػي  ٌغالؿٌ

ٌ
وء قَ  32اَديسي وفي يٌف اَفبي ـَ كي مي ـَ لي مي ًف. لي َغٌسًؾ ثٌقيوبي  يي

َغٌسًؾ أًٌ  يي
ًٌ َق ؾي يٌف اَفبي ـي

ًف.  ثٌقيوبي
ـَ  33 ٌؽ ـً لي  إقَ في وٌي أمأتيك اَفؽي . إلي  ري ًي َقؼ ـً اَفبي ؼوٌي ِفؼًر اَفؽي  ًيطي

ًٌ َقؼ َطقٌؼٌغ اَفبي َعؼدي تي  بي
ًٌ َقؼ َتيدَّ يٌف اَفبي َ متي ًي ملي بي َ ا افِضَّ ًَ  قَّ ّذي ؼ ٌرئي ؼَد بي يي ؿي ؼبي َ  34. افِضَّ

قيل ىي ؾي شي خي ـٌ لي َي  ًظَصًػقري
ًٌ َق و. أًخًذ فٌتيَطٌفٌر اَفبي ًزلؾي َرٌمزا لي

ؿٌ ٌحدي يٌف  51َرزى لي ا ييَذبيًح اَفًعَصًػقري اَفقي ل  إلي  حي
ى
وء ذي مي  ظي

ؽى زي  خي
ٌ
وء ىي  51 كي شي لًخًذ خي يي لي

فٌ اَفعً اّ و يٌف دي ييَغٌؿًسفي اَفًعَصًػقري احَليلَّ لي اَفؼٌَرمٌزي لي لؾيو لي افزُّ تى َرٌز لي ا رَّ َبعي مي ًي شي َق ـٌَضًح اَفبي يي  احَليِل لي
ٌ
وء يٌف اَحي ًي  57 َصًػقٌر اَديَذًبقٌح لي َق ِفًر اَفبي ًيطي لي

بٌوَفعً   احَليؼِل لي
ٌ
ؼوء بٌوَحي ٌف اَفًعَصؼًػقٌر لي ؼٌى اّبٌؼدي شي بٌخي بٌؼوَفٌؼَرٌمٌز. َصؼًػقٌر احَليؼِل لي ؼو لي لؾي بٌوفزُّ ؼًؼ اَفًعَصؼًػقري  51َرٌز لي

ؼذي  إػي احَليؼلَّ  ًثؼؿَّ ًيَطؾٌ ؼوٌرٌج اَديٌديـيؼٌي ظي خي

قيَطًفًر.   ؾي
ًٌ َق ـٌ اَفبي ِػًر ظي ًيؽي  لي

ٌ
ء ا َحري َجٌف افصَّ ٌع » 53لي ري فٌَؾؼي ٌص لي ي ـي اَفزي  ٌم

يى بي َ ًي فًٌؽِؾ ضي يعي ٌ ٌذٌك ٌيلي افؼَّ ًٌ  55يي َق اَفبي ٌص افثََّقٌب لي ي فٌزي لي
فٌؾـَّوتٌٌا  51 لي

يٌ  َؿعي فٌؾُّ  لي
ٌ
وء فٌَؾًؼقبي ةٌ.  52 لي وري في َقٌف افطَّ يي ٌي لي وشي َقٌف افـَّجي قٌؿ يٌف يي

صٌ فٌؾتََّعؾٌ ي ًي اَفزي يعي ٌ ٌذٌك ذي  (ش.يي

 :ذيعي افثقر افـوضح 

ًجاله إلي  73) 11-73/  71اخلرلج  َقرو ري حي ثي ا كيطي أ  أل ذي تي اَمري امي ُ ًيمَ ةه ؾي ًؿ افثََّقًر لي ًَؿفً ًيَرجي ًؾ حلي أـي وٌحًى افثََّقٌر . لي و صي ٌريثوه مَّ قيًؽقًق بي ـَ  74. ؾي ٌؽ في لي

َقراه  إقَ  وقي ثي َد  ـي ؿي َبًؾ لي ـَ ؿي وحو ٌم ًجاله أكيطَّ تيؾي ري ؼي َضبٌَطًف ؾي َ يي ملي وٌحبٌٌف لي ذي صي أ  َصٌفدي ظي وٌحًبًف ةه أل اَمري صي ًؿ لي وفثََّقًر ًيَرجي ًؾ  أجَضوه ؾي ًَ  إقَ  11. ًيَؼتي ًلٌوعي

َػٌس  اءي كي ًع ؾٌدي َدؾي يو يي َقٌف ؾٌَديي ؾي َقٌف. ظي ؾي ًع ظي و ًيقوي ؾُّ مي ـً حي اَبـو إ ألَ  11ٌف  ا كيطي ًؾ بٌٌف.  ألَ ذي ا احَلًَؽٌؿ ًيَػعي ذي ٌى يي سي بٌحي حي اَبـييه ؾي َبداه  إقَ  17كيطي َقًر ظي حي افثَّ طي  ألَ  كي

ؿً أ افثََّقًر ًيَرجي  لي
يى وؿٌؾي ؾٌضَّ كً ثيالثٌغي صي قِدي يه ًيَعطٌل شي تيحي إلي  11. مي ا ؾي وقو إكَ ذي ه سي ري  ألَ  بٌَثرا ػي ه إكَ حي وقو بٌَثرا َقرو  سي قٌف ثي

عي ؾٌ ؿي قي ِطٌف ؾي َ ًيغي ملي وٌحًى  13مٌحيورو  ألَ لي ؾيصي

ًف.  ًً ييًؽقًق في ِق اَدي وٌحبٌٌف لي يه فٌصي ًردُّ ؾٌضَّ يي ِقًض لي َقًر إلي  15اَفبٌَثٌر ًيعي حي ثي ا كيطي تي إكَ ذي امي وٌحبٌٌف ؾي َقري صي  ثي
وقى وقٌ افثََّقري سي بٌقعي يفً يي ـ ؿي ٌق ثي َؼتيٌسامي يي ًً . احَليلَّ لي ِق اَدي لي

كٌفٌ  أجَضوه  ٌسامي َؼتي ـَ  11. يي ٌؽ ؿي إفي
ا ًظؾٌ ًف.نَّ أذي ًً ييًؽقًق في ِق اَدي ـٌ افثََّقٌر بٌثيَقرى لي ِقًض ظي وٌحًبًف ًيعي َضبٌَطًف صي َ يي ملي َبًؾ لي ـَ ؿي وحو ٌم َقرو كيطَّ  (ًف ثي

 :ذيعي افؼوتؾ ادجفقـ 

اؿٌعوه يٌف احليَؼٌؾ  1) 4-1/  71افتثـقي  و لي في بُّ إًٌ ؽي فٌتيَؿتيؾٌؽي قؽي افرَّ
تٌقؾو يٌف اّيَرٌض افتٌل ًيَعطٌ ا ًلٌجدي ؿي ؾفً إٌذي تي ـَ ؿي ًرًج ًصًققًخؽي  7 ُ ًيَعؾًؿ مي َ خيي

وًتؽي  ًؿضي تٌقؾٌ لي ـ افؼي َق قًسققي إٌػ ادًًدقٌ افتٌل حي
ؼٌ يي ٌ  1. لي ت ـي افؼي وديٌديـييً افًؼَربيك ٌم َلًخًذ ًصًققًخ تٌؾؽي اديٌديـيٌي  قؾٌ ؾي و ملَ يي ؾَقفي َث ظي ري ٌر ملَ ً َ ـي افبيؼي ٌظَجؾيه ٌم

رَّ بٌوفـِرٌ  ً َع  3. جتي ملَ ًيَزري قٌف لي
َث ؾٌ قيالٌق ملَ ً َري ٌؿ افسَّ

ائٌ  دي
ادى ٌدًر ًصًققًخ تٌؾؽي اديٌديـيٌي بٌوفٌعَجؾٌي إٌػ لي ـَحي يي لقي ًظـًؼي افٌعَجؾٌي لي ييَؽٌنً دٌنلي ا ًثؿَّ  5. يٌف افقي

ـًق ُ ـيًي بي في ًف افؽي دَّ تيؼي ؾُّ ًخًصقمي نَّ ّ -ن ليي ـً َقهٌلٌَؿ تيًؽقًق  ىي ؿي سي حي ِب لي قا بٌوَشٌؿ افرَّ ـً ًيبيوٌر بُّ إًٌ ؽي فٌقيَخٌدًمقًك لي وًيًؿ اَختيوري افرَّ يى ًف إٌيَّ بي َ ؾُّ ضي ـً  لي
يى

ٌقًع ًصًققٌخ تٌؾؽي اديٌديـييٌ  1 - َغٌسًؾ مجي يي ؼذ ا لي ًَؿ ظي جٌَدهيي تٌقٌؾ أي ـي افؼي ٌريبٌغي ٌم ةٌ افًعـًؼًؼ افؼي دٌن  فٌعَجؾؼٌي اديَؽًسؼقري ا َسؼٌػَؽ  2يٌف افؼقي جَؼٌديـيو ملَ تي : أي ًؼقًفؼققي يي لي

 . َظًقـًـيو ملَ ًتَبٌكَ أي في لي ا افدَّ ذي رٌ  3يي في بي ؾ دي َعي ُ جتي بُّ لي و ري ًي يي َي دي قؾ افٌذن ؾي
ئٌ ا َعبٌؽي إٌَهي ًف. اٌَؽٌػَر فٌشي ًر هلًًؿ افدَّ ًقَغػي قؾ. ؾي

ئٌ ا َعبٌؽي إٌَهي ٌط صي شي  يٌف لي
ى
 4نء

ِب. َقـيٌل افرَّ وفٌحي يٌف ظي ًي افصَّ ٌؿؾ ا ظي ؽي إٌذي
طٌ شي ـَ لي نءي ٌم

ٌ في افزي ـٌَزًع افدَّ تي  (ؾي
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 :ذيعي افغرة 

ك:  1) 74-1/  5افعدد  بُّ ًمقشي ري افرَّ مي أي ئٌقؾ ألَ » 7لي ا ـٌل إٌَهي .  قَ أٌص بي ًى ِق ي
ٌ
ـيِجسى د ؾ ًمتي ـً َقؾى لي ؾ ذٌن شي ـً صي لي بَري ؾ أي ـً ؾٌي  ـي اديحي ـًَػقا ٌم يي

1 

اّ ري لي ـي يالٌ ٌؼَؿ نَ افؼذَّ ؼؼَقال ًيـيِجًسؼقا ُمي ًَؿ فٌؽي ـًَػؼقهني ؾؼٌي تي ؼوٌرٌج اديحي . إٌػ خي ـًَػؼققي ؼطٌٌفؿَ ثيؼك تي شي ـو يٌف لي
ؼؼوـٌ ؼو شي ني ًٌ أي ؼ َق ـًؼق إٌَهي  3ش. حي ا بي ؼذي ؽي ؼؾ يي عي ػي ئٌقؼؼؾ ؾي ا

ئٌقؾ.  ا ـًق إٌَهي ؾ بي عي ا ؾي ذي ؽي ك يي بُّ ًمقشي ؾؿي افرَّ ـي امي  ـي ؾٌي.  وٌرٌج اديحي ًػقًيَؿ إٌػ خي كي لي
ك:  5 بُّ ًمقشي ري افرَّ مي أي ًجؼؾو » 1لي ٌؿؼؾ ري ا ظي قؼؾ: إٌذي

ئٌ ا ٌؼل إٌَهي ـ ًؿؾ فٌبي

و اإل أل ويي طي قٌع خي
ٌ ـَ مجي َقثوه ٌم ةو صي أي يه بٌؼوفرَّ كَ اَمري وقي ٌخقيوكي خي وٌق لي ًَ تٌؾؼؽي افؼـََّػًس. سي ؼ بي َذكي ؼَد أي ؼي ًَ بٌؼٌف  2ِب ؾي ؼ بي َذكي ؼو أي ؼًردَّ مي تي ًَ لي ٌؿؾؼ ؼو افتٌؼل ظي تٌفي قَّ

طٌ ؾًتٌؼؼرَّ بٌخي ؾي

ًَ إٌفَقؼؼٌف.  ؼ بي َذكي َعؼًف فٌؾؼٌذن أي َدؾي تي ؼؼًف لي ؾَقؼٌف ًَخَسي ؼٌزَد ظي تي ؼٌف لي
ٌ َقـ دَّ إٌفَقؼٌف ادًؼَذكيىي  إقَ لي  3بٌعي ً ؼؼري

ٌ يٌلِ ف ًجؼٌؾ لي ؼوقي فؼَقسي فٌؾرَّ ِب  ـي ًؽؼقًق فٌؾؼؼرَّ ؼَرًدلًد يي ًى بٌؼٌف ادي ودًؼؼَذكي بٌؼٌف ؾي

ـًَف.  ِػًر بٌٌف ظي ةٌ افٌذن ًيؽي وري ػَّ َبٌش افؽي ـي ـَ  ـٌ ؾيَضاله ظي وٌي ـٌ تيًؽقًق فًف.  4ّيَجٌؾ افؽي وٌي يو فٌؾؽي ِدًمقهني قؾ افتٌل ًيؼي
ئٌ ا ـٌل إٌَهي اٌس بي َؿدي ِؾ أي ـً عي   مي

يى قعي
ؾٌ ؾُّ ري ـً لي

اإل 11 وًق كَ لي ا أيَظطيك سي اًشًف تيًؽقًق فًف. إٌذي َؿدي ًؽؼققً إكَ أي ؾؼًف يي ـٌ ؾي ؼوٌي ؼَقثوه فٌؾؽي وقو صي ؼك:  11ش. سي بُّ ًمقشي ؼري افؼرَّ مي أي ئٌقؼؾ: » 17لي ا ٌؼل إٌَهي ـ ًٌ ًؿؼؾ فٌبي ؼ اؽي ا زي إٌذي

وكيتًَف ٌخقيوكييه  خي ًجؾى لي يةً ري أ ٌ  11 اَمري ف ًأَخٌػلي ذي َرعى لي وعي زي جي
ًجؾو اَوطٌ و ري في عي عي مي جي اَوطي يو لي ٌجسي ٌيلي كي َت لي ي اَشتيسي و لي ًجؾٌفي َقـيَل ري ـَ ظي وٌيدو ؽي ظي فَقسي صي لي

ذَ  ٌيلي ملَ ًتَمخي و لي ؾقَفي يو  13 ظي ٌيلي كيٌجسي يتٌفٌ لي أ ذ اَمري وري ظي ؽي ةٌ لي ياكً ًرلًح افغيَري وَظسي يه  أل ؾي ٌجسي ًَ كي ٌيلي فَقسي ٌف لي
تٌ أي ذ اَمري وري ظي ؽي ةٌ لي َري ياكً ًرلًح افغي  15 اَظسي

ًصؼ ؼٌعرى ُ يي ٌحؼٌغ صي ـَ ضي ٌي ٌم و: ًظَؼٌ اإٌليػي في عي وهٌنيو مي َلٌِت بًٌؼَربي يي  لي
ـٌ وٌي تٌٌف إٌػ افؽي أي وَمري ًجًؾ بي َلٌِت افرَّ ؾَقؼٌف ًفبيوكؼوه ّيي ؼًؾ ظي َعي ُ  ي َيتؼوه لي ؾَقؼٌف زي ؼًي ًف نَّؼىُّ ظي َؼٌدمي تي

ةى  َري َكبوه.  ؽي ًر ذي ـِ ورى ًتذي ـي ًي تٌَذ َؼٌدمي قً  11تي ِب ؾي وفي افرَّ مي و أي ًػفي
ًيقؿٌ ـً لي وٌي و افؽي ِدًمفي ؽى  12ؼي زي  خي

ٌ
وء شوه يٌف إٌكي دَّ وءه ًمؼي ـً مي وٌي َلًخًذ افؽي يي ـي لي ـً ٌم وٌي َلًخًذ افؽي يي لي

ـٌ  َرٌض اديَسؽي   افًغبيوٌر افٌذن يٌف أي
ٌ
وء ًؾ يٌف احي َعي لي ي

َؽٌش  13 يي ِب لي وفي افرَّ مي ةي أي َرأي ـً ادي وٌي ًيقؿًٌػ افؽي وٌر لي ـي يي افِتَذ َؼٌدمي هَييو تي دي ًؾ يٌف يي َعي  لي ي
ةٌ َرأي َأسي ادي ًػ ري

ةٌ افتٌل ٌيلي  َري يً افغي َؼٌدمي ـٌ ييًؽقًق  تي وٌي ٌد افؽي يٌف يي وًء افؾَعـيٌي ادًرُّ لي ـً هليو:  14. مي ًؼق يي ةي لي َرأي ـً ادي وٌي َستيَحؾًٌػ افؽي يي ًجؾو  إقَ لي ٌؽ ري عي ٌجَع مي َضطي وقي ملَ يي ـي

ًجؾٌٌؽ  إقَ لي   ري
ًٌ
َ ـَ حتي  ٌم

يى وشي جي ٌزيٌغل إٌػ كي  ملَ تي
ًٌ ـَ ِر ـً ا ادًؼ ذي  افؾَعـيٌي يي

ٌ
وء ـَ مي يه ٌم ٌريثي ًؽقٌي بي ـَ  71. ؾي فٌؽؼ ًجؾٌؼٌؽ  إقَ لي  ري

ًٌ َؼ ـَ حتي  ٌمؼ
ًٌ ؼَد ًزَؽؼ ًٌ ؿي ـَؼ ـً

ًف.  عي َضجي ٌؽ مي
ًجؾٌ َرً ري ًجؾو ؽي ٌؽ ري عي ؾ مي عي جي  لي

ًٌ َس ـيجَّ تي ـً  71لي وٌي َستيَحؾًٌػ افؽي بُّ  يي ًؾؼٌؽ افؼرَّ َعي ةٌ:  ي ؼَرأي ـً فٌؾؿي ؼوٌي ـً افؽي ًؼؼق يي ؾٌػ افؾَعـيٌي لي ةي بٌحي َرأي ادي

َعبٌٌؽ  َغي صي ؾػوه بي حي اٌرموه  لقَ بٌ فَعـييه لي َطـيٌؽ لي بي وؿٌطييه لي ؿٌ شي بُّ ؾيَخذي َعيؾ افرَّ وئٌٌؽ  77.  ي ا يٌف أيَحشي ذي وًء افؾَعـيٌي يي َدًخًؾ مي يي إٌلٌ لي ـٌ لي َط ٌف افبي ري وٌط فٌقي َشؼي

َخذٌ  . افػي ًة: اٌمغي اٌمغي َرأي ـً ادي تيًؼق  ادًِر  71. ؾي
ٌ
وء و يٌف احي َؿًحقيي ٌذٌك افؾَعـيوٌت يٌف افٌؽتيوٌب ًثؿَّ يي ـً يي وٌي َؽًتًى افؽي يي وءي افؾَعـيٌي ادًرَّ  73لي ةي مي َرأي َسٌؼل ادي يي لي

ةٌ.  ري ا ري وًء افؾَعـيٌي فٌؾؿي و مي قفي
قيَدًخًؾ ؾٌ ةٌ  75ؾي َرأي ٌد ادي ـَ يي ـً ٌم وٌي َلًخًذ افؽي يي ةٌ لي َري يي افغي َؼٌدمي ٌح.  تي و إٌػ اديَذبي ِدًمفي ًيؼي ِب لي وفي افرَّ مي يي أي ِدًد افتََّؼٌدمي ًيري َؼبًٌض  71لي يي لي

ؼَرأي  َسؼٌؼل ادي فٌؽي يي َعدي ذي بي ٌح لي ذ اديَذبي ًيقؿًٌدًك ظي و لي يي وري ـي ٌي تٌَذ ـي افتََّؼٌدمي ـً ٌم وٌي . افؽي ؼوءي ؼ 72ةي احي ؼوءي ؾي و احي ويي ؼؼي تيؼك شي مي ًَ  نقَ لي ؼ وكي خي ًَ لي ؼ سي ـيجَّ ؼَد تي ًَ ؿي ؼ وكي ـي

ةٌ  ري ا ري وًء افؾَعـيٌي فٌؾؿي و مي قفي
َدًخًؾ ؾٌ و يي ًجؾفي وري َعبٌفي ٌط صي شي يةً فَعـييه يٌف لي تيٌصًر اديَرأ و ؾي تيَسًؼًط ؾيَخًذيي و لي َطـًفي ًف بي

ٌ ري ةً  إقَ لي  73. ؾي َرأي ـٌ ادي ًؽ ًَ  ملَ تي سي ـيجَّ َد تي ؿي

َرعى  ًؾ بٌزي َبي حتي أً لي َّ تيزي ةه تي وٌيري ًَ ضي وكي ـي ؾ  ةٌ  74ش. بي َري ًي افغي يعي ٌ ٌذٌك ذي ًَ يي سي ـيجَّ تي و لي ًجؾٌفي  ري
ًٌ
َ ـَ حتي ةو ٌم أي  اَمري

ًٌ اؽي ا زي  (. إٌذي
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 :بقع افبؽقريي فقعؼقب 

ـ  وقي ٌظقًسق  72) 13-72/  75افتؽقي ـي وٌق. لي ٌزي اَفًغالمي َقدي إكَ ؾيؽي َعٌرًؽ افصَّ وكو يي َعًؼقًب إكَ سي يي ٌي. لي يَّ ِ وقي اَفزي . إكَ سي قيوفي
ـً اخَلٌ َسًؽ وٌمال يي ـي وكو   73سي

ىَّ  وًؾ ٌظقًسقي ّإؾيوحي َقداه َشحي ٌؿٌف صي أ قَّ يٌف ؾي . لي َعًؼقبي ىُّ يي
ًَ حًتٌ وكي ًي ؾيؽي و ٌرَؾؼي ل 74مَّ بٌقخو ؾي بيخي ييَعًؼقًب ضي ضي َد لي ًيقي ؿي ـي احَليَؼٌؾ لي وأتيك ٌظقًسق ٌم . َظقي

11  : ـي ٌظقًسؼؼؼق فٌقيَعًؼؼؼؼقبي ؼؼؼو ؼي ا اّمَحيؼؼؼٌر ّ»ؾي ؼؼؼذي ـَ يي ؼؼؼل ٌمؼؼؼ
ٌ ؼؼؼَد أَضٌعَؿـ فٌؽي ًدٌظؼؼؼلي اَشؼؼؼًؿًف أِي ؿي ؼؼؼذي

ٌ . )ف ًً َقؼؼؼ (. أَظقي َعًؼؼؼؼقًب:  11ًدلفي ـي يي ؼؼؼو ؼي ؼَقفي »ؾي ؼؼ بٌَعـٌؼؼؼل اَفقي

ًؽقٌريَّتيؽي  ـي ٌظقًسق:  17ش. بي و ؼي و »ؾي ؟ إػي وضى نيو مي أيي ًؽقٌريَّيو ا يٌل بي ذي ؾاٌمي َعًؼقًب:  11ش اَديَقٌت ؾي ـي يي و ؼي ًف. ش. اَحؾٌَػ يٌلي اَفقيَقفي »ؾي ؾيػي في حي ًف ؾي تي ًؽقٌريَّ وعي بي بي ؾي

َعًؼقبي  ه لؾي  13. فٌقي َعًؼقًب ٌظقًسقي ًخَبزا ك يي سى  َظطي دي بٌقخي ظي ضي .  لي هي مي وفي لي ؿي بي لي ٌ ذي ؾي لي ـي و ري ٌظقًسق ؾي ؼي وَحتي يي ؾي  (.اَفبيًؽقٌريَّ

 :يعؼقب ينؾ افزـي 

ـ  ؾي  13) 31-13/  72افتؽقي خي دي : أ إػي ؾي ـي و ؿي و »بٌقٌف لي : ش. يٌب أيي ـي و ؼي ـَ »ؾي ا. مي ـيذي ثي و اَبـٌل؟أنَ يي ـي  14ش ًي يي و ؼي َعًؼقًب ؾي . نيو ٌظقًسق بٌَؽًرؿي أ»بٌقٌف: ّ يي

َؿتيـٌل.  ؾَّ ـي امي  ـي  ًً َؾ عي َد ؾي َؾ ؿي ـً َػًسؽي ًؿٌؿ اَجؾٌَس لي ـٌل كي ـي وٌر بي قٌَدن فًٌت ـَ صي ـي  71ش. ٌم و ؼي َبـٌٌف: إؾي ٌُ وًؾ  ا افٌَّذن »َشحي ذي و يي و اَبـٌل؟أمي ًي فٌتيٌجدي يي َظ ش َهي

 : ـي و ؼي ي يٌل  إقَّ »ؾي َد يينَّ يؽي ؿي بَّ اهلي ـي  71ش. افرَّ و ؼي : َش إؾي وًؾ فٌقيَعًؼقبي َف ّ»حي دَّ ؼي و اَبـٌل. تي ؽي يي َعًؼقًب  77ش َف ُ؟أًي ًيقي اَبـٌل ٌظقًسق أأنَ ًجسَّ في يي دَّ ؼي تي ؾي

وؾي إ إػي  فً أَشحي سَّ جي :  بٌقفٌ ؾي ـي و ؿي ا ٌظقًسق»لي دي ـٌ يي يَ َـّ اَفقيدي
فيؽٌ َقًت ييَعًؼقبي لي َقًت صي َعٌرَؾًف ّ 71ش. افصَّ يي  َ ملي َن ٌظقًسق  قَّ لي دي قي ـي َغٌ  تي و ًمَشٌعري تي وكي ـي َيٌف  دي يي

فً . ٌخقفٌ أ ـي بيوري :  73. ؾي ـي و ؿي َؾ »لي : ش ًي ًيقي اَبـٌل ٌظقًسق؟أنَ يي ـي و ؼي :  75ش. نيو ًيقي أ»ؾي ـي و ؼي ٌِ »ؾي ِدَف يٌل  َقٌد اَبـٌل ؿي ـَ صي ؾي ٌم َػٌز ـً ـيؽي كي تَّك ًتبيوٌر في ش. حي دَّ ؼي ؾي

ًف ؾي  ؾي لفي ه ألي ـي َرا ًف َخي ي في بي  َحِضي ٌ ًف  71. ؾيؼي ـي في و ؼي وًؾ إؾي و اَبـٌل»بًقًك: أَشحي ِبَؾـٌل يي ؿي َف لي دَّ ؼي ًف.  72ش. تي ؾي بَّ ؿي في لي دَّ تيؼي فً ؾي ـي وري بي وبٌٌف لي قي
يي ثٌ حي

ائٌ ؿَّ ري شي : ؾي ـي و ؿي . لي

. نَ أ» بُّ ًف افرَّ ـي وري َد بي َؼؾى ؿي ٌي حي حي
ئٌ ا ري ـي ًي اَبـٌل  حي

ائٌ ـَ كي  73ًظَر! ري ؽي اهلًل ٌم
َؾًقَعطٌ ٌؿ اّؾي شي ـَ دي ٌم  لي

ٌ
ء امي م افسَّ . رَ دي َرى َخي  لي

يى ةي ٌحـَطي َثري ـي فًٌقَستيَعبيَد  74ٌض لي

ِقداه  ـَ شي ـً ًؾ. 
بيوئٌ ؽي ؿي َسًجَد في تي ـًق إل فيؽي ًصًعقبو لي ؽي بي َفقيَسًجَد في تٌؽي لي غي أَخقي

ـٌ قؿي ًمبيوري ـً ًمبيوٌر َؾًعقكٌغي لي ـَ ٌُظـًقؿي مي . فٌقيًؽ ثي  11ش. ِمؽي دي حي لي

غي  ري و ؾي مي ًدَق إٌظـَدي ـَ في جي ٌم ري َد خي ييَعًؼقًب ؿي َعًؼقبي لي يٌ يي ـي ري ـَ بي وًؾ ٌم وؾي إَشحي وًك أٌظقًسقي  إقَّ بٌقفٌ أَشحي َقٌدكٌ أخي ـَ صي ـيعي ًيقي  11 تيك ٌم يه أ أجَضوه ؾيصي َضٌعؿي

ؾي هٌبيو  خي دي وأ إػي لي ؿي لفٌقيًؼَؿ »بٌقٌف: ـي ّبٌقٌف لي يي َقٌد اَبـٌٌف أيٌب لي ـَ صي َؾ ٌم تَّك ـً َػًسؽي حي ـٌل كي ـي ًف  17ش. ًتبيوٌر ـي في و ؼي وًؾ إؾي ـَ »بًقًك: أَشحي ؟نَ أمي : ش ًي ـي و ؼي نيو أ»ؾي

دي  11ش. اَبـًؽي بٌَؽًرؿي ٌظقًسق وَرتيعي وداه إؾي وًؾ اَرتٌعي ظٌقامه  َشحي : ٌجٍداه  ظي ـي و ؿي َقداه ». لي ودي صي ٌذن اَصطي ـَ ًيقي افَّ ؿي َّ ؾي إتيك بٌٌف ألي  ؾي َبؾي ليلي ـي اَفًؽِؾ ؿي ًً ٌم َؾ  إقَ ـي

لءي 
ٌ تًًف؟جتي ـَ وري بي ـوه  لي ييًؽقًق ًمبيوري َؿ لي عي الفي  13!ش كي ـي ٌؿعي ٌظقًسق  و شي مي ٌعـَدي ةه ٌجٍداه بٌقٌف أؾي ًمرَّ يه لي ظٌقؿي يه ظي خي َ خي سي ي ـي ّ سي و ؿي ـٌل »بٌقٌف: لي ـَ وٌر و  أجَضوه نيو أبي يي

:  15ش يٌب!أ ـي و ؼي وءي »ؾي َد جي أأًخقؿي ؿي َؽرى لي تيؽي بٌؿي ـي ري ذي بي :  11ش. خي ـي و ؼي ًف ًدٌظلي يي  إقَّ ُ أ»ؾي َِ اَشؿي ـٌل ا بي ؼَّ عي َد تي ؼي ! َعًؼقبي ؾي َغٌ تي رَّ ًيقي أقي مي ًؽقٌريَّتٌل لي ذي بي  خي

 َِ ا ا َد ذي تٌلأقي ؿي ـي ري ذي بي : ش. خي ـي و و أ»ًثؿَّ ؿي ؟أمي يه ـي ري ًي يٌل بي َق ـي  12ش بَؼي و ؼي وًؾ فٌٌعقًسق: إؾي ِقداه إ»َشحي َؾًتًف شي عي َد جي ًً  ِي ؿي َع ؾي دي قعي إفيؽي لي
ٌ َقٌف مجي تٌٌف إفي َخقي

بٌقداه  ا  ظي ذي امي . ؾي َرى َخي  لي
يى َدًتًف بٌٌحـَطي ضي ظي و اَبـٌل؟إَصـيًع ألي َقؽي يي ـي ٌظقًسق ّ 13ش في و ؼي و أ»بٌقٌف: ؾي َط يي ؼي ةو ؾي اٌحدي يو لي ـي ري ؽي بي ـٌل  يٌب؟أخي ـَ وٌر و  أجَضوه نيو أبي ش يٌب!أيي

ك.  بيؽي ًف لي َقتي عي ٌظقًسق صي ؾي ري لي
ل 14 وبي ؾي وًؾ إجي ٌؿ اّ ًيقي »بًقًك: أَشحي شي ا باٌل دي َقًؾ. ذي ـَ ؾي  ٌم

ٌ
ء امي م افسَّ دي باٌل كي ـًؽي لي َسؽي ؼَقٌػؽي  31َرٌض ييًؽقًق مي بٌسي لي

ّ ٌعقًش لي ًح تي َؿي ـَ ييًؽقًق ٌحقـيامي جتي ٌؽ في ِنً كٌ إكَّ ٌخقؽي ًتَستيَعبيًد. لي ـَ ًظـًٌؼؽي ؽي ًتؽي ًك ظي  (ش.ري

 



ًس   دَّ وًب ادًؼي ًُميِرو  افٌؽتي ٌريىو لي  [11..... ] ـٌتيوبو ؽي

www.alta3b.wordpress.com 

 :يعؼقب ًيصورع اهلل ليغؾى 

أ ًثؼؼؿَّ  77) 17-77/  17افتؽؼؼقيـ  ؼؼذي اَمري أخي ؼؼٌي لي َقؾي ؼؼوفي يٌف تٌَؾؼؼؽي افؾَّ َقؼؼٌف لي ؿي تي وٌريي جي ًك اّألَ تيَقؼؼٌف لي . ُدي ؼؼقؾي بُّ ؼؼيي يي ووي ي ي خمي ؼؼزي ظي ؼؼ لي ي ؼي ؼؼدي ظي ًيَؿ  71حي ؼؼذي أخي

أ دٌ لي ا ًيًؿ اَفقي وزي أجي ًف. ني لي وقي في ـي و  وزي مي ًك.  73جي َحدي َعًؼقًب لي بيٌؼلي يي فً ؾي ظي وري صي َجرٌ إكَ لي تَّك ًضًؾقعٌ اَفػي وقو حي َّو  75. سي حي أملي َقفٌ نَّ أ ري ؾي َؼٌدًر ظي بي  ًف ُ يي ي ضي

َخٌذكٌ ؾي  ًف. كَ وًحؼَّ ؾي عي تٌٌف مي ظي وري َعًؼقبي يٌف ًمصي َخٌذ يي عي ًحؼُّ ؾي ؾي :  71خي ـي و ؿي ؾيعي اَفػيَجًر نَّ اَضؾٌَؼـٌل ّ»لي َد ضي : ش. ًف ؿي ـي و ؼي ـٌل إقَ َضؾًٌؼؽي أُ »ؾي ـَ َ ًتبيوٌر  72ش. ملي

ًف:  وفي سي ؟»ؾي و اَشًؿؽي : ش مي ـي و ؼي َعًؼقًب »ؾي :  73ش. يي ـي و ؼي ؼَؾ »ؾي َعًؼقبي بي َعًد يي و بي ك اَشًؿؽي يٌف مي ئٌقؼؾي إُ ًيَدظي ا ؼوٌس نَّؼَّهي افـَّ  لي
ٌ
ؼعي اهلل ؼَدتي مي ويي ؽي جي

ٌدَرتي  ؿي شي  74ش. لي َعًؼقًب: للي ًف يي ٌي بٌوَشٌؿؽي أ»خي : ش. َخٌزَ ـي و ؼي َس »ؾي ا تي وذي ي
ٌ
ـٌ اَشٌؿل؟لح . ش ـً ظي ًف ًيـيوؿي ـي وري بي لي

َعًؼقًب  11 و يي ظي دي وقٌ اَشؿي اَديؾي ـٌقثٌقؾي » ؽي ش  ؾي

وئاٌل:  َجفوه ّ»ؿي َػٌز  ِي كيظيَرًت اهللي لي ًَ كي ًكِجقي  لي
َجفى َؿًس ألي  11ش. فٌقي ًف افشَّ ًَ في ؿي َخٌذٌك إَذي ذي ؾي ًع ظي َؿي ًيقي خيي قؾي لي

ـًقئٌ ي ؾي زي ل 17 -َذ ظي فٌؽي ُ يي ًؾ فٌذي ـً

ـًق  ئٌقؾي ٌظَرؾي افـَّإبي ا خَ َهي ذي ًحِؼ اَفػي و افٌَّذن ظي ا اَفقيَقٌف ّ إػي ٌذ سي ذي و.نَّ يي ذي ٌظَرٌؾ افـَّسي َعًؼقبي ظي َخٌذ يي بي ًحؼَّ ؾي ي  (ًف ضي

 امق:ـػر شؾق 

ـ  ًق  1) 11-1/  11ادؾقؿ اّل َقامي ًؽ ًشؾي
ؾٌ ىَّ اَدي أيحي ةه لي ري

ثٌ ـي ٌريبييه  وءه ؽي سي
َقًدلكٌقَّوتى  كٌ صي  لي

ًدلٌمقَّوتى أي  لي
قكٌقَّوتى ؿُّ ظي  لي

بٌقَّوتى : ًمقا َققي َرظي
ًٌ ؾٌ عي بٌـَ مي

ٌحِثقَّوتى  ؼ 7لي ؼَدًخًؾققي إٌفي ًيؼَؿ ُي يي ؼَقٌفَؿ لي ؼَدًخًؾققي إٌفي : ]ُي تي قؼؾي
ئٌ ا ٌؼل إٌَهي ـ بُّ فٌبي ـًَفًؿ افرَّ ـي ظي و ـي ؿي ٌذي ٌؿ افَّ ـي اًّمي ًؼَقًؽَؿ, ٌّم اءي هنَّ ري ًؽَؿ لي َؿ ًيٌؿقًؾؼققي ًؿًؾؼقبي

تٌٌفَؿ[.  بَّيٌ اخٌفي  بٌوَديحي
ٌ
ًق هٌبيًمُيء ؼي ًشؾيقاَمي وَفتيصي فً  1. ؾي ًَ في وكي ـي اٌت  لي قِدي  افسَّ

ٌ
وء ـي افـِسي  ٌم

بًَع ٌمثييى ٌرِن , شي ا ي ـي افنَّ  ٌم
ثياليًث ٌمثييى فً . لي َؾبي وًؤًك ؿي سي

ًَ كٌ وفي مي لي  3. ؾي

قي  يٌ ًشؾيقاَمي قًَخقخي وٌق صي مي وقي يٌف زي ـي م قَّ ألي  ًأَخري
يى اءي اخٌفي ري َؾبيًف لي ـي ؿي َؾ مي وءيكً أي عي , كٌسي وٌماله مي ـي َؾًبًف  ـَ ؿي ًؽ يي  َ ملي بٌقفٌ  لي اًلدي أي َؾٌى دي ؼي ـي ٌف  ٌ ِب إٌ ي ىي  5. افرَّ يي ذي ؾي

قكٌقِغي  ؿُّ َؾًؽقفي ٌرَجٌس اَفعي مي قًَدلكٌقِغي لي ييٌ افصَّ ثي إهٌلي َشتًقري اءي ظي ري ًق لي قاَمي ِب  1. ًشؾي َقـيٌل افرَّ َّ يٌف ظي ًق افؼَّ قاَمي ٌؿؾي ًشؾي ظي اًلدي , لي دي ـي يوموه  بَّ متي ٌع افرَّ َتبي َ يي
ملي لي

بٌ  ً  2. قفٌ أي
ٌ
د , لي قؿي

ؾٌ ٌذن جًتيوكي ًألًرصي ٌؾ افَّ ذي اجَليبي بٌِقغي ظي ًؿقشي ٌرَجٌس اَدًقا يه فٌؽي عي ػي ًق ًمَرتي َقامي ـيك ًشؾي  بي
. ٌحقـيثٌذى ققي ؿُّ ـٌل ظي قفيؽي ٌرَجٌس بي

ؾي  3 عي ا ؾي ذي ؽي يي لي

ـي  َح َذبي يي َـّ ًيقؿٌَدقي لي ـً ٌِت  ا قي ٌريبيوٌت افؾَّ ٌف اَفغي
وئٌ .  جٌليٌؿقٌع كٌسي َـّ هٌليتٌٌف

قي ّ 4ٌِ َقامي ؼذي ًشؼؾي بُّ ظي ٌضؼىي افؼرَّ غي ؼٌذن  قَّ ؾي ئٌقؼؾي افَّ ا ٌ إٌَهي ِب إهٌلي ـٌ افؼرَّ ؼ ـي ظي ؼو ؼًف مي َؾبي ؿي

 , َغٌ تي رَّ ًف مي م في ءي ا ري ا اّيَمٌر ألَ لي  11تي ذي وكً يٌف يي م إقَ صي يه ًأَخري تَّبٌعي اخٌفي و . ُي يي َظ مي َػي َؿ  ي ؾي بُّ ألَ ؾي َجٌؾ  11. صي بٌٌف افرَّ ـَ أي : ]ٌم قي َقامي بُّ فًٌسؾي ـي افرَّ و ؼي  إقَّ ؾي

تٌل  ٌِضي افَّ
ئٌ ا ري ؾي َفٌدن لي َظ ظي َػي َ حتي ملي , لي ؿي فٌؽي ٌظـَدي . ألَ ذي َبٌدؿي و فٌعي قفي

ًأَظطٌ ٌَزيؼوه لي ـَؽي متي يي ظي ِزًؾ اَديَؿؾيؽي ٌنِي ًأمي َقًتؽي هٌبيو, ؾي صي
فٌؽي يٌف  17 ًؾ ذي َؾعي إٌَُّ إٌِي ُي أي

جَّ  ؼو. أي ِزًؿفي ٌد اَبـٌؽي ًأمي ـَ يي َؾ ٌم , بي بٌقؽي اًلدي أي َجٌؾ دي ـَ أي , ٌم وٌمؽي
, ّيَجؼٌؾ  11 َبـٌؼؽي ٌُ اٌحؼداه  ؼل ٌشؼَبطوه لي

ؼَؾ ًأَظطٌ ؼو, بي في ؾَّ ـً ؼيي  ؼِزًؾ ٌمـَؼؽي اَديَؿؾيؽي ِي ُي ًأمي ؼذي أي ظي

ً يو[. َ تٌل اَخسي قؿي افَّ
ؾٌ ّيَجٌؾ ًألًرصي َبٌدن, لي اًلدي ظي  (دي
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  كقي:ؿصي  راحوب افزا

وئاٌله:  1) 1-1/  7يشقع  ه, ؿي ا َغٌ ٌهٍ وًشقشي َغٌ جي ًجؾي ـَ ٌصِطقؿي ري  ٌم
ـً ًكققى ًشقًع َب ؾي يي ليَرشي بيو »ؾي ٌر يونَ أاَذيي أي ا اّيَرضي لي بيو ش. ًظري يي ذي ًي ؾي َق الي بي خي دي لي

وًب  احي و ري  اَشًؿفي
يى قي
اكٌ  زي
ةى أي .  اَمري و ًيـيوؿي عي جي اَوطي ٌر يو:  7لي ٌؽ أي

ؾٌ ي
ٌ
ٌؼقؾي د ؼؾي  ًيقي »ؾي خي ؼَد دي ا ؿي ؼو  إػي ذي سي سَّ تيجي قؼؾي فٌقي

ئٌ ا ٌؼل إٌَهي ـ ـَ بي ًجؼاليٌق ٌمؼ ؼيي ري َقؾي ًيـيؼو افؾَّ

ٌر يو  1ش. اّيَرضي  ًؽ أي
ؾٌ ؾي مي ليَرشي :  إػي ؾي ـً ًؼق وبي يي احي ؼٌؽ »ري َقتي الي بي خي دي َقٌؽ لي تيقيو إٌفي ـٌ أي َي ذي  افؾَّ

َغٌ ًجؾي َخٌرٌجل افرَّ ًؼ, ّأي ؼو اّيَرضي هنَّ سي سَّ تيجي ؼو فٌقي تيقي ؼَد أي امي ؿي

و في ؾَّ  (ش.ـً

:  77) 72-77/  1يشقع  و اّيَرضي سي يسَّ ـٌ جتي َي ذي َغٌ افؾَّ ًجؾي ًشقًع فٌؾرَّ ـي يي و ؿي كٌقييٌ »لي ا يةٌ افزَّ ًي اَديَرأ قَ امي  اَدًخالي بي ـي يو  و هلي ؾَّ مي ـً ةي لي َرأي ـَ ًيـيوؿي اَدي و ٌم َخٌرجي أي لي

يو َػًتامي هلي ؾي تي  71ش. حي و لي ٌريي
وئٌ شي ؾَّ ظي ـً يو, لي و هلي ؾَّ مي ـً يو لي إٌَخقي ي و لي في ًأمَّ و لي بيويي أي وبي لي احي و ري جي َخري أي وٌق لي ؾي اجَليوًشقشي خي دي . ؾي ئٌقؼؾي ا ؼٌي إٌَهي ؾَّ ي ؼوٌرجي ُمي وًيَؿ خي ـي ري

و هٌبيو. لي  73 ِؾ مي ـً عي  ًؿقا اَديٌديـييي بٌوفـَّوٌر مي َحري ِب. إكَّ أي  افرَّ
ًٌ َق ٌي بي كي ا و يٌف ٌخزي ًؾقيي عي احَليٌديٌد جي وٌس لي ًي افـُّحي اكٌقي ًى لي يي افذَّ ًي لي امي اَفٌػضَّ

ًشقًع  75 و يي َحقي اَشتي لي

يؼو ؼؼو هلي ؼؾَّ مي ـً ؼؼو لي قفي
بٌ ًي أي ؼ َق بي ؼؼيي لي قي

كٌ ا ؼوبي افزَّ احي ـيري ؼؼؽي شي ئٌقؼؼؾي . لي ا ؼٌط إٌَهي شي ؼَقٌف, ّ إػي ًَ يٌف لي ا اَفقي ؼذي يؼؼويي ًشؼؼقًع  هنَّ ًفامي يي ؼؾي َرشي ـٌ أي َي ؼؼذي  افؾَّ
َغٌ ؼؾي ؼليٌت اَدًَرشي بَّ خي

ؼؼو.  ٌر ي ؼؼو أي سي سَّ تيجي ؼؼوئاٌله:  71فٌقي ًٌ ؿي َؿؼؼ ؼؼؽي اَفقي
ٌ ف ًشؼؼقًع يٌف ذي ؼؼػي يي ؾي حي ٌؼؼ»لي َبـ يي ًؼؼؼقًف لي ؼؼٌذن يي ًجؼؼًؾ افَّ ِب افرَّ افي افؼؼرَّ َؾًعؼؼققو ًؿؼؼدَّ ؼؼو. بٌبٌَؽؼؼٌرٌك مي ٌر ي ؼؼٌذٌك اَديٌديـيؼؼيي أي ل يي

يو اهبي بَقي ـٌَصًى أي ٌغٌرٌك يي بٌصي و لي ِشًسفي ٌقٌع اّيَرٌض. 72ش. ًيمي ًك يٌف مجي ً زي وقي خي ـي , لي ًشقعي عي يي بُّ مي وقي افرَّ ـي  (لي

 :ئقؾ  ختوق بـل إها

:  7) 4-7/  5يشقع  بُّ فٌقيًشقعي ـي افرَّ و  ؿي
ًٌ َؿ فٌؽي اَفقي , »يٌف ذي اقى قَّ ـَ صي غي ٌم

وـٌ ؽي يه اَصـيَع فٌـيَػٌسؽي شي قي
وكٌ ئٌقؾي ثي ا َهي

ـٌل إٌ ـَ بي وَخًت ًظَد ؾي ـيعي  1ش. لي ؾيصي

قى  ا ؼقَّ ـَ صي غي ٌم
وـٌ ؽي ًشقًع شي ٌػ يي ِؾ اَفًؼؾي قؾي يٌف تي

ئٌ ا َهي
ـٌل إٌ ـي بي تي خي ؼبيًى  3. لي ا ًيؼقي شي ؼذي يي ؼوًيَؿ:  لي ًشؼقعي إٌيَّ ـٌ يي ؼَت ـَ  إقَّ خي ؼَعٌى اخَليؼوٌرٌجغي ٌمؼ قؼٌع افشَّ

ٌ مجي

قعي مٌ 
ٌ , مجي قري ـً , افذُّ .  َكي ـَ ٌمَكي ٌريٌؼ بًٌخًرلٌجٌفَؿ ٌم ذي افطَّ ٌي ظي يَّ ِ وًتقا يٌف اَفزي  احَليَرٌب, مي

ـٌ و .  قَّ ّ 5ٌرجي ًتقكٌغي َ وًكقا خمي ـي ًجقا  ري ـي خي ٌذي َعٌى افَّ قعي افشَّ
ٌ مجي

 . ـًقا تي َؿ خًيَ ؾي ـَ ٌمَكي ؾي ٌريٌؼ بًٌخًرلٌجٌفَؿ ٌم ذي افطَّ َػٌر ظي ـي ًلفًٌدلا يٌف اَفؼي ٌذي َعٌى افَّ قًع افشَّ
ٌ و مجي مَّ أي َػؼٌر  قَّ ّ 1لي ؼـييه يٌف اَفؼي ٌعؼغي شي َربي ؼوًرلا أي قؾي شي

ئٌ ا ـٌل إٌَهي بي

تَّك ـي  حي ٌذي ِب, افَّ  افرَّ
ـٌ َق ًعقا فٌؼي َسؿي َ يي ـي ملي ٌذي , افَّ ـَ ٌمَكي ـً احَليَرٌب اخَليوٌرٌجغي ٌم و َعٌى ٌرجي قًع افشَّ

ٌ ـٌلي مجي ًَؿ ؾي بُّ هلي ؾيػي افرَّ ؼحي ًف ُي ًيؼٌرهيٌٌؿ اّيَرضي إكَّ

وئٌٌفَؿ  بي
ٌِ بُّ  ؾيػي افرَّ تٌل حي و, اّيَرضي افَّ  إقَ افَّ ويي ـيو إٌيَّ قي

اله. ًيَعطٌ سي ظي ـوه لي بي ٌػقًض في ًَؿ.  2تٌل تي وهني ؽي ًفَؿ مي ومي ليؿي ـًقًيَؿ ؾي و بي مَّ أي ًشقًع ّلي ـي يي تي وًيَؿ خي ٌنيَّ ً ؾي َؿ هنَّ

وًكقا ًؿَؾػوه  ٌريٌؼ. ـي تٌـًقًيَؿ يٌف افطَّ َ َ خيي و  3, إٌَذ ملي مي َعدي وقي بي ـي ؼوٌق كَ الي َختٌتي ٌُ ـي ا َعٌى ٌم قًع افشَّ
ٌ ك مجي ًؼتيفي . إهنَّ ٌرًئؼقا تَّؼك بي ؼٌي حي ؾَّ ـٌٌفَؿ يٌف اَديحي

ؼوـٌ مي ؼوًمقا يٌف أي ؿي  4َؿ أي

 : بُّ فٌقيًشقعي ـي افرَّ و ؿي وري ٌمَكي »لي ـًَؽَؿ ظي ًً ظي َج َحري َد دي وٌق ش. اَفقيَقفي ؿي فٌؽي اَديؽي ًدٌظلي اَشًؿ ذي ـي »ؾي و َؾجي ا اَفقيَقٌف. إػي ش اجَلٌ ذي  (يي

 :ز  ذيعي افزا

. » 4) 13-4/  71افتثـقي 
ى
دٌنء  ري

ى
ء َ ِؾ ري ـً ـَ  َز ٌم ٌ وَحسي ؽي ؾي

ائٌ َظدي ذ أي َقشى ظي ًي يٌف جي َج ري ا خي وٌرٌض  إقَ  11إٌذي ـَ ظي وٌيرى ٌم َري ضي ًجؾو ؽي قؽي ري
وقي ؾٌ ـي

ؾؼٌي.  اٌخٌؾ اديحي َدًخؾ إٌػ دي ؾٌي. ُ يي وٌرٌج اديحي ًرًج إٌػ خي َ ٌسؼًؾ  11افؾَقٌؾ خيي َغتي  يي
ٌ
ؼوء  اديسي

ـٌ ؼو َحؼقي إٌَؿبي كي اٌخؼٌؾ  لي ؼَدًخًؾ إٌػ دي ؼَؿٌس يي ٌظـَؼدي ًؽؼًرلٌب افشَّ  لي
ى
ء بٌؼامي

ؾٌي.  وٌرجوه.  17اديحي ؾٌي فٌتيَخًرجي إٌفَقٌف خي وٌرجي اديحي َقٌوعو خي ييًؽقًق فؽي مي َرٌجًع  11لي تي وٌرجوه لي َؾًٌس خي و جتي مي تٌؽي فٌتيَحًػري بٌفٌ ٌظـَدي عي ًظدَّ تيدو مي ييًؽقًق فؽي لي لي
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ؿي  ازي ًتغيِطل ًبري وميؽي  قَّ ّ 13. لي مي اءيؿي أي َظدي ييَدؾيعي أي ؿي لي ؾتٌؽي فٌقًـَؼٌذي ي ٌط ُمي شي وئٌرو يٌف لي بَّ إٌ يؽي شي  افرَّ
ى
ء َ ري ري ذي قؽي ؿي

م ؾٌ ري يه فٌثيال يي شي دَّ ؾًتؽي ًمؼي ي ـَ ُمي ؾتيًؽ . ؾي

ـَؽي  ٌجعي ظي َ ري  (.ؾي

 :اّـؾ ظذ اخلرء 

ًخَذ  4) 12-4/  3حزؿقوـ  و فٌـيػَ نَ ألي اَصؼـيَعفي , لي
اٌحؼدى  لي

ى
ؼوء و يٌف ٌلظي ؼَعفي وي ؼـَّيي لي َرشي ـي ًدَخـؼوه لي شؼوه لي دي ظي ًؾؼقُه لي ٌعراه لي صي ٌسؼؽي ًي فٌـيَػٌسؽي ؿيَؿحوه لي

ًؾؼًف.  ـً َل َقمؼوه تي تٌَسؼٌعغي يي ؼَقفى لي ؼٌي يي ؼاليثي ٌمثي . ثي ـَبٌؼؽي ؼذي جي ؼو ظي قفي
تٌَّؽؼًا ؾٌ تٌل تي  اّيجَّوٌف افَّ

دٌ دي عي ـي ه  ؼَقفى  11ًخَبزا ؼؾَّ يي ـً َزٌق.  ًؽؼقًق بٌؼوَفقي ًؾؼًف يي ـً َل ؼٌذن تي وًمؼؽي افَّ عي ضي لي

ًى  َؿؼ ـَ لي ؼوؿاٌله. ٌمؼؼ ـي صي ؼي ًؾؼًف.  إػي ٌظَؼٌ ـً َل  تي
ًى َؿؼؼ ًى  11لي َؿؼؼ ـَ لي َقؼؼٌؾ. ًشؼَدسي اهَلٌؼؼٌغ. ٌمؼ ؼوءي بٌوَفؽي ؼؼًب اَحي َؼي تي ؼًبًف.  إػي لي َؼي  تي

ًى َؿؼ ـي  17لي َعؽؼؼوه ٌمؼؼ ـي ؼؼًؾ  ـً َل تي لي

عٌرٌ  ذي . افشَّ ـي اإلظي ًَرًج ٌم  افٌَّذن خيي
ٌ
وفي ًظقًقهٌنٌؿَ كَ اخَلًَرء مي بًٌزكً أي َ وقٌ ختي : ] 11ش. سي بُّ ـي افرَّ و ؿي ٌؿ لي مي َغي اًّ ًيًؿ افـٌَّجسي بي قؾي ًخَبزي

ئٌ ا َهي
ـًق إٌ ًؾ بي ـً ا ييلَ ذي ؽي يي

َقٌفؿَ  َضًرًدًيَؿ إٌفي ـي أي ٌذي َػٌز  13ش. افَّ و كي , يي بُّ ِقًد افرَّ و شي : ]اٌك يي ًً ًؼَؾ ـَ ٌصبيوني ؾي ٌم َس. لي ـيجَّ تي َ تي َؾ ٌمقتييه  إػي  ملي ـً َ ا ؾي ؾيٌؿل  ألَ اِقي ملي خي ُي دي , لي يه ٌريسي ؾي

َؿو كيٌجسو  ـي يٌل: ] 15ش. حلي و ؼي  اإلًظَر. كَ اؾي
ٌ
ـي ًخَرء دي ٌر بي ؼي ًً فيؽي ٌخَثلي اَفبي َؾ عي َد جي َقفٌ كَ ؿي ؾي ؿي ظي َصـيًع ًخَبزي تي وٌق ؾي ا  11ش. سي ـيذي ثي , يي في ـي ادي و اَب ـي يٌل: ]يي و ؿي لي

وءي بٌوَفؽي  ًبققي اَحي ييَؼي ِؿ, لي بٌوَفغي َزٌق لي ًؾققي اخَلًَبزي بٌوَفقي ـً قيَل , ؾي قؿي
ؾٌ في اخَلًَبٌز يٌف ًألًرصي ا ِنً ؿٌقي ـي ةٌ ًأ بٌوحَليَري َقٌؾ لي

لا  12 ً ؼرَّ تيحي يي وًء, لي اَحي ًيًؿ اخَلًَبًز لي َل ًيَعٌقزي فٌؽي

ًج  َػـًقا بٌٌنَثٌؿٌفَؿ[.افرَّ يي ًخقًك لي أي  (ًؾ لي

 :أـؾ افعذرة لذب افبقـ 

وؿيك:  17) 15-17/  11إصعقوء  َبشي ـي ري و ؼي َؾ »ؾي اليف؟  إػي يي ا اَفؽي ؿي هٌبيذي ؾَّ تيؽي
ِقٌدن ّي ـٌل شي ؾي َرشي َقؽي أي إٌفي ِقٌدؿي لي قَسي شي خي ذي  إػي أي  اجَليوفٌٌسغي ظي

ـٌ و افِرجي

ًؽَؿ؟ عي ًَؿ مي َقهلي ًبقا بي َؼي يي ًَؿ لي ٌذري ي ؾًقا ظي ـً قٌر فٌقيلَ قؿى بٌوَفقيًفقدٌِن:  11ش. افسُّ
ظٌ  ظي

َقتى م بٌصي ودي كي وؿيك لي َبشي ؿيػي ري ظٌقٌؿ »ًثؿَّ لي ٌؽ اَفعي
ؾٌ في اَدي الي ـي ًعقا  اَشؿي

 . قري صُّ ٌؽ أي
ؾٌ ؾٌ  13مي ـً اَدي ًؼق ا يي ذي ؽي قَّو ّيي

ؿٌ زي َظًؽَؿ حي َدي َؼٌدًر نَّ ًؽ: ُي خيي َؿ  إقَ ًف ُي يي ـً ؼوئاٌله:  15ًيـٌَؼذي ِب ؿي ؼذي افؼرَّ تٌَّؽًؾؼققي ظي ؼو تي قَّ
ؿٌ زي َؾًؽؼَؿ حي َعي ُي  ي ؼوذاه إكَ لي ؼي

ٌذٌك اَديٌديـيًي  ًع يي . ُي ًتَدؾي بُّ و افرَّ . إػي ًيـٌَؼًذكي قري صُّ ٌؽ أي
ؾٌ ٌد مي  (يي

 :افػرث ظذ افقجقك 

ـيًي:  1) 3-1/  7مالخل  في يو اَفؽي هيُّ ًي أي ٌصقَّ ٌذٌك اَفقي َقًؽَؿ يي اِقي إٌفي لي
بُّ  إقَ  7 ـي ري و َشٌؿل ؿي

ٌُ داه  َ َؾٌى فًٌتَعًطقا جمي ًؾققي يٌف اَفؼي َعي ُي جتي ًعققي لي َسؿي ـًَتَؿ ُي تي ـً

وتًٌؽؿَ  ـي ري ـً بي َخعي أي . لي ـي َع َقًؽًؿ افؾَّ ؾي ٌنِي ًأَرٌشًؾ ظي و ّ اجَلًـًقدٌ ؾي ـًَتفي عي َد في َؾ ؿي َؾٌى. نَّ بي وٌظؾٌغي يٌف اَفؼي َسًتَؿ جي ا  1ًؽَؿ في ـيذي ثي َرعي نَ أيي ًؽًؿ افزَّ َرثي تيٌفًر في ًمدُّ اَفػي أي لي

فً  عي ًظققي مي ًتـَزي َؿ ؾي ـً
ودٌ َظقي َرثي أي ذي ًلًجقٌيًؽَؿ ؾي عي ّ 3. ظي َفٌدن مي َقٌق ظي ٌصقَّيي فٌؽي ٌذٌك اَفقي َقًؽَؿ يي ًً إٌفي َؾ َرشي ِي أي ًؿققي أي تيَعؾي بُّ اجَلًـًقدٌ.لؾي ـي ري و  (ن ؿي
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 :  رجؾ مجقؾ لُمدلح جداه

تٌفٌ  75) 74-75/  13صؿقئقؾ افثوي  ومي تَّك يي ٌمٌف حي دي ـٌ ؿي
وضٌ ـَ بي , ٌم وًفقفي ليبَشي ـي ًَدلحو ٌجٍداه  ُمي قؾو لي

ٌ ًجؾو مجي قؾي ري
ئٌ ا ِؾ إٌَهي ـً ـَ يٌف  ًؽ َ يي ملي ـَ ؾٌقٌف  لي ًؽ َ يي ملي

 . َقىو ,  71ظي ـييى ِؾ شي ـً ًؼًف يٌف اٌخٌر 
ؾٌ َ وقي  ي ـي ًف, إٌَذ  َأشي َؾٌؼٌف ري ٌظـَدي حي ؾي نَّ ّلي ثًَؼًؾ ظي وقي يي ـي قيَحؾًٌؼفً ًف  ؾٌٌؽ , قَفٌ ؾي َزٌق اَدي ؾى بٌقي

وؿٌ َل صي تي َأٌشفٌ ٌمثي َعري ري ٌزًق صي وقي يي . ـي

ٌر.  72 ـَظي يي اَدي ٌقؾي ةه مجي أي  اَمري
ًٌ
وكي ـي وًر, لي ومي و ثي ةو اَشًؿفي اٌحدي ًو لي بٌـَ ـٌغي لي ًي بي ثي وًفقفي ثيالي ًلفٌدي ّيبَشي لي

َجؼفي  73 ري لي َ يي ملي ـيتيَغٌ لي قؿي شي
ؾٌ وًفقًف يٌف ًألًرصي بَشي وفي أي ؿي أي لي

ؾٌٌؽ.  وًفقًف  74اَدي بَشي ؾي أي ليَرشي ًف  إػي ؾي ٌشؾي َل  إػي ًيقابي فًٌرَ شي َؿ يي ؾي ٌؽ ؾي
ؾٌ ؾي  إقَ اَدي َرشي َقٌف. ًثؿَّ أي َلٌِتي إٌفي َل  أجَضوه يي شي َؿ يي ؾي وكٌقييه ؾي . إقَ ثي َلٌِتي  (يي

  ؾؼتؾفؿ دؾعي لاحدة:يٍز رُمف 

ٌي.  3) 17-3/  71صؿقئقؾ افثوي  ثي ئٌقًس افثَّالي ًؿقٌيُّ ري ًٌ افتََّحؽي بي شَّ َقىي بي : ًيشي اًلدي ـي فٌدي ٌذي  افَّ
ـٌ و ًء اّيبَطي َشامي ٌذٌك أي يى يي ٌق ٌمثي امي ذي ثي ًف ظي زَّ ًرَُمي ًيقي يي

ةه  اٌحدي يه لي ًفَؿ ًدَؾعي ؾي تي ً  4. ؿي رَّ اًلدي ٌحقـيامي ظي عي دي وًكقا مي ـي ـي  ٌذي  افَّ
ـٌ و ٌي اّيبَطي ثي ًد افثَّالي ـٌ أيًخقٌخل أيحي ـً ًدلًدل َب اًر َب وزي خٌعي ًك أي َعدي بي ـي لي ٌذي قـٌِقغي افَّ

لا اَفٌػؾٌَسطٌ

 . ئٌقؾي ا ـً إٌَهي و ٌعدي ٌرجي صي َرٌب لي ًعقا ًيـيوؿي فٌَؾحي ي  11اَجتيؿي ضي وفي لي ليؿي و ًيقي ؾي مَّ قـٌِقغي أي
ًدكً بي اَفٌػؾٌَسطٌ ًَ يي ؾَّ ـي تَّك  َقٌػ , حي ًدًك بٌوفسَّ ًَ يي ٌصؼي في عي لي ـي صي , لي

َط.  ؼي ًك فٌؾـََّفٌى ؾي اءي ري َعًى لي عي افشَّ جي ري فٌؽي اَفقيَقٌف, لي قامه يٌف ذي
ظٌ اليصوه ظي بُّ خي عي اَفٌػؾٌَسطٌ  11افرَّ وَجتيؿي . ؾي ٌرنُّ ا ـً أيٌجل اهَليري ًي َب ؿَّ ًك صي َعدي بي َقشوه لي قـٌقُّققي جي

 . قـٌِقغي
ؼؼؼؼوٌف اَفٌػؾٌَسؼؼؼؼطٌ مي ـَ أي ؼؼؼؼَعًى ٌمؼؼؼؼ بي افشَّ ؼؼؼؼري في شؼؼؼؼوه, ؾي دي ًَؾؼؼؼؼقءةه ظي َؼؼؼؼؼؾى ُمي ؼؼؼؼًي حي ًَ ًيـيؼؼؼؼوؿي ؿٌَطعي ؼؼؼؼ وكي ـي ؼؼؼؼٌي لي  17لي ؼؼؼؼٌط اَفٌؼَطعي شي ؼؼؼؼػي يٌف لي ؿي قي بي نَ أؾي ي ضي و, لي يي ؼؼؼؼذي ؼي

ظٌقامه. اليصوه ظي بُّ خي ـيعي افرَّ قـٌِقغي ؾيصي
 (اَفٌػؾٌَسطٌ

 ًأخػ رجؾ: بػؽ محور ؿتؾ 

ٌرٍيوه  15) 71-15/  15افؼضوة  دي ؾيؽَّ مٌحيورى ضي جي لي ًجؾى , لي َخػي ري بي بٌٌف أي ي ضي ًك لي ذي ليخي َؿًشقًق:  11. ؾي ـي صي و ؼي . »ؾي تيَغٌ قمي ـً يه  قمي ـً  
ِؽ مٌحيورى ِؽ بػي بٌػي

ًجؾى  َخػي ري ًً أي تيَؾ  ؿي
ؽَّ مٌ  12ش. مٌحيورى ك اَفػي مي ٌف ري الي ـي اَفؽي غي ٌم ري َّو ؾي حي وقي لي فٌؽي اَديؽي و ذي ظي دي ٌدٌك, لي َلى »ـَ يي ًي حلي مي :  13ش. ري بَّ و افرَّ ظي دي طٌشي ٌجٍداه ؾي ًثؿَّ ظي

َشًؼًط بٌقيٌد اَفًغَؾؼٌػ إكَّ » أي طيٌش لي ـي اَفعي ًمقًت ٌم اِقي أي , لي قؿي
ظٌ ا اخَلياليصي اَفعي ذي َبٌدؿي يي ًي بٌقيٌد ظي َؾ عي َد جي ,  14ش. ؽي ؿي َؼلى ؼٌذن يٌف حلي ً اجليؼَقؽي افَّ ؼؼَّ اَّللَّ شي ؾي

ًَ ًرلًحًف ؾي  عي جي ري بي لي ٌ , ؾيؼي وءو و مي جي ٌمـَفي ري خي ًف كَ وؾي و اَشؿي ظي فٌؽي دي . فٌذي قٌرن»تيعيشي ؼُّ َغي يي َلى ش ظي تٌل يٌف حلي ا اَفقيَقٌف.  إػي افَّ ذي ئٌقؾي يٌف  71يي ا ؿيهي إٌلَهي لي

قـٌِقغي ٌظَؼٌ 
جَّوٌف اَفٌػؾٌَسطٌ .أي ـييه ـي شي  (ي

  صؿشقق: دفقؾي لٍه 

فٌؽي  3) 4-3/  11افؼضوة  َعدي ذي وقي بي ـي يً ًف نَّ ألي فٌقؾي و دي ؾي اَشًؿفي َقري ن شي
ادٌ ةه يٌف لي أي ىَّ اَمري حي يو:  5. أي وًفقا هلي ؿي قـٌِقغي لي

وًب اَفٌػؾٌَسطٌ َؿطي و أي َقفي ٌعدي إٌفي ؾيصي

ٌؼقٌف لي » يؾَّ ًتًف كَ امتي قي ا ؿُّ ذي ؼيً ًظٌرن باٌمي قؿي
ظٌ ؼيى اَفعي ٌؾ ؾٌضَّ

ؼوؿٌ ؼيي صي ٌمثي َخػؼوه لي  أي
اٌحؼدى ؼؾُّ لي ـً ؼٌؽ  قي

ـًَعطٌ ٌؼٌف, ؾي ؼًف إٌلَذُيف ـً ٌمـَؼًف فٌـًقثٌؼي ؽَّ ؼتيؿي ا كي ذي بٌؼامي ؼًي  1ش. , لي فٌقؾي ًَ دي ؼ وفي ؼي ؾي

 : َؿًشققي ؟»فٌشي ًؼ إٌلَذُيفٌؽي ا ًتقثي ذي باٌمي ًي لي ًتؽي اَفعيظٌقؿي قي ا ؿُّ ذي ٌي باٌمي َخٌزَ ـي  2ش أي و ؼي َؿًشقًق: ؾي يو صي ا »هلي ٌي ألَ إٌذي َبعي ًؼقٌي بٌسي َوًعًػ ألَ ثي ٌػَّ أي َ جتي يى ملي ٌريَّ ورى ضي تي
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ـي افـَّؼؼوسٌ   ٌمؼؼؼ
ٌحؼؼدى ا قي ـي ٌصؼؼًر  أي يي  3ش. لي ؼؼؼَبعي قـٌِقغي شي

ؼؼؼوًب اَفٌػؾٌَسؼؼطٌ َؿطي يؼؼو أي دي هلي َصؼؼؼعي
لي ؼؼػَّ ؾي ألَ ؾي ٌ َ جتي ؼؼؼيى ملي ٌريَّ ؼؼورى ضي َتؼؼؼًف هٌبيؼؼو, للَ تي ؼي ثي

ٌؿؼؼؼًغ ُيبٌؼؼ 4 اَفؽي و يٌف لي يي ٌو ٌظـَؼؼؼدي

ًف:  ًَ في وفي ؼي ةٌ. ؾي َؿًشققً »احَلًَجري و صي َقؽي يي ؾي قـٌقُّققي ظي
عي اّش. اَفٌػؾٌَسطٌ طي ؼي ًتًف.لَ ؾي قي َؿ ؿُّ َ ًتَعؾي ملي ؿَّ افـَّوري لي ا صي ٌي إٌذي وؿي تٌقًؾ اَديشي ًع ؾي امي ًيَؼطي ـي وري   (تي

ًف:  15) 12-15/  11افؼضوة  ًَ في وفي ؼي ٌعل؟ ًيقي »ؾي َقسي مي َؾًبؽي في ؿي ـً ًأٌحبٌُّؽ, لي ًؼق َقػي تي ًتؽي  ـي قي ا ؿُّ ذي ٌي باٌمي َ خًتٌَزَ ملي َؾتيـٌل لي تي َد خي  ؿي
اتى رَّ ا ثياليثي مي ذي

يً  قؿي
ظٌ ػَ  11ش. اَفعي ًَ كي وؿي َقٌف, وي ؾي ًَ ظي حَّ خي أي َقفى لي ؾَّ يي ـً و  ٌمفي الي ويًٌؼًف بٌؽي ًَ ًتضي وكي ـي َّو  حي يؼو:  12ًسًف إٌػي اَديَقٌت, لي ـي هلي ؼو ؿي َؾبٌؼٌف, لي ؼؾَّ ؿي ـً يؼو  ػي هلي شي َعؼًؾ »ؾيؽي َ يي ملي

ـٌ ًأِمل,  َط ـَ بي  ٌم
ٌ
ٌذيًر اَّللَّ َأٌد ّيِي كي ك ري ٌد افـَّوسٌ ًمقشي ليحي ـي ٌصًر  أي َوًعًػ لي أي ٌِت لي قي وٌرًؿـٌل ؿُّ ًً ًتػي َؼ

ٌنَق ًحؾٌ  (ش.ؾي

 :موت مقشك ظبد افرب 

ِب  5) 17-5/  13افتثـقي  بًَد افرَّ ك ظي تي ًيـيوؿي ًمقشي امي ِب.  ؾي  افرَّ
ـٌ َق ىي ؿي سي َرٌض ًمقابي حي ًٌ  1يٌف أي َق وبٌؾ بي َرٌض ًمقابي ًمؼي  يٌف أي

ٌ
ء ا ـيًف يٌف اجٌلقي ؾي دي لي

 . ًغقري َعٌرَؽ ؾي يي ملَ  ا افقيَقفٌ إكَ لي ذي كً إٌػ يي وقو ؿيَزي ـي شي  2. سي ي ٌظَؼٌ  لي
ـي ٌمثييى ك اَب وقي ًمقشي ـي وتي لي ًتفً ـييه ٌحغي مي وري ضي ًَ كي بي يي ُ ذي ـًًف لي قَ ٌؽؾ ظي ملَ تي ك  3. لي بيؽي ؾي

ؼك.  ؼٌي ًمقشي ـيوحي  مي
ٌ
ؼوء جَّؼوًف ًبؽي ًَ أي ًؿؾؼ َقمؼوه. ؾيؽي وٌت ًمؼقابي ثيالثٌؼغي يي بي ري ك يٌف ظي قؾ ًمقشي

ئٌ ا ـًق إٌَهي بي
ؼيى إٌَذ  4 ؼٌد اَمؼتيألي ًرلحي ٌحَؽؿي ؼوقي ؿي ـي  

ـً ًكؼققى ًشؼقًع َبؼ يي لي

عي  وي امي لي ـي ٌؿًؾقا  ظي قؾ لي
ئٌ ا ـًق إٌَهي ٌؿعي فًف بي سي َيٌف ؾي دي ؾَقٌف يي ك ظي ك. ألَ ًمقشي بُّ ًمقشي ًف  11صي افرَّ ؾي ري ك افٌذن ظي ئٌقؾ ٌمثًَؾ ًمقشي ا بٌِل يٌف إٌَهي َعًد كي ًؼَؿ بي يي ملَ  لي

َجفى  َجفوه فٌقي بُّ لي بٌقٌدكٌ  11 افرَّ ٌؿقٌع ظي بٌجي َققي لي َرٌض ٌمَكي بٌٌػَرظي و يٌف أي ؾفي بُّ فٌقيَعؿي ؾًف افرَّ َرشي ٌى افتٌل أي
وئٌ جي افعي وٌت لي قٌع اِيي

ٌ َرٌوٌف  يٌف مجي ِؾ أي ـً يٌف  17لي لي

ِؾ اديخي  ـً  لي
ةٌ ٌديدي ِؾ افقيٌد افشَّ ٌقعٌ لوـً َظًغٌ مجي وفي أي مي ك أي و ًمقشي في ـيعي ٌي افتٌل صي قؿي

ظٌ . ٌؽ افعي ئٌقؾي ا  (إٌَهي

 :موت يشقع بـ كقق ظبد افرب 

ٌف  74) 11-74/  73يشقع  الي ا اَفؽي ذي َعدي يي وقي بي ـي ِب ًف إكَّ لي بًَد افرَّ  ظي
ـً ًكققى وتي ييًشقًع َب .  مي ٌ ٌشـٌغي ؼي ظي  لي

ـي ٌمثييى ٌؿ ًمَؾٌؽٌف يٌف مٌتَـييي  11اَب ـًقًك يٌف خًتً ؾي دي ؾي

 . شي وظي بيٌؾ جي يٌلَّ جي يٌؿي ٌصامي ا َؾري ٌؾ أي بي تٌل يٌف جي حي افَّ وري شي
َعؼدي  11 جَّؼوًمًفَؿ بي ًَ أي ؼ وفي ـي ضي ؼٌذي ؼًققٌخ افَّ جَّؼوٌف افشُّ ؼؾَّ أي ـً , لي ًشؼقعي جَّؼوٌف يي ؼؾَّ أي ـً بَّ  قًؾ افرَّ

ئٌ ا بيدي إٌَهي ظي لي

ـي  ٌذي افَّ ًشقعي لي . يي ئٌقؾي ا ًف إٌلَهي ٌؿؾي ٌذن ظي ِب افَّ ٌؾ افرَّ ؿي ؾَّ ظي ـً ًؾقا  ري ٌؽقؿي يٌف  17ظي و يٌف صي ـًقيي ؾي ـَ ٌمَكي دي ئٌقؾي ٌم ا ـًق إٌَهي و بي يي َصعيدي تٌل أي ٌظظيوًف ًيقًشػي افَّ لي

ٌس  ٌي ؿي ٌؽقؿي بٌٌؿثي يٌب صي ًقري أي ـٌل محي ـَ بي َعًؼقًب ٌم و يي يي ا ي تٌل اَصسي يٌ احَليَؼٌؾ افَّ َطعي
يى ؿٌ ـٌل ًيقًشػي ًمَؾؽوه. قطي َت فٌبي وري وًرلقي  11, ؾيصي ـً يي اًر َب وزي خٌعي وتي أي مي لي

. يٌؿي ا َؾري ٌؾ أي بي ًف يٌف جي ًَ في قي
تٌل ًأَظطٌ وسي اَبـٌٌف افَّ قـيحي

ٌي ؾٌ ـًقًك يٌف ٌجَبعي ؾي دي  (ؾي

 :مي  موت صؿقئقؾ لدؾـقك يف افرا

ـ  ًؿقئٌقًؾ  1) 14-1/  73صؿقئقؾ اّل وتي صي مي تٌفٌ لي ٌديـي ٌي يٌف مي مي ا ؾيـًقكً يٌف افرَّ دي ئٌقؾي لي ا ؾُّ إٌَهي ـً ًف  بي كيدي وبي اجَليوِق لي ك أيَصحي ػي َد كي ـً ؿي وًل وقي صي ـي . لي

ـي اّيَرٌض.  بٌٌع ٌم ا افتَّقي ئٌقؾي  3لي ا قعي إٌَهي
ٌ ـً مجي وًل يعي صي مجي ؿي لي ًفقا يٌف ًصقكي زي كي وًءلا لي جي قـٌقُّققي لي

عي اَفٌػؾٌَسطٌ وَجتيؿي .  ؾي ـي يٌف ٌجَؾًبقعي زي كي َّو  5لي حي أملي ـً  ري وًل صي

َؾًبؼًف ٌجؼٍداه.  بي ؿي ري اَوؼطي وؽي لي قـٌِقغي خي
َقشي اَفٌػؾٌَسطٌ ُي بٌوّ 1جي ُي بٌؼوًّلٌريٌؿ لي ٌف لي بُّ ُي بٌؼوّيَحالي َبؼًف افؼرَّ

ؼَؿ ً ٌ ؾي ِب, ؾي ـي افؼرَّ ـً ٌمؼ ؼوًل ـي صي ؼلي سي . نَ ؾي
ٌ
ؼوء  2بٌقي

بٌقٌدٌك:  ـً فٌعي وًل ـي صي و ؼي و»ؾي أيَشليخيفي و لي قَفي ىي إٌفي ليَذيي وق  ؾي وٌحبييٌ جي  صي
يةى أ ذي اَمري تًِشقا يٌل ظي بٌقًدًك: ش. ؾي ًف ظي ـي في و ؼي َغٌ ًدلرى  ًيقي »ؾي وق  يٌف ظي وٌحبيًي جي ةو صي أي ا اَمري ش. ذي



ًس   دَّ وًب ادًؼي ًُميِرو  افٌؽتي ٌريىو لي  [13..... ] ـٌتيوبو ؽي
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ىي ًيقي  3 يي ذي م, لي بٌسي ثٌقيوبوه ًأَخري في ـً لي وًل ري صي ـيؽَّ تي وًءلا  ؾي جي ًف لي عي ًجاليٌق مي ري :  إػي لي ـي و ؿي َقاله. لي  في
ةٌ َرأي ـً »اَدي ًؿؼق ـَ أي ؼ َصؼٌعٌدن يٌل مي أي ؼوِق لي اَظٌريٌف يٌل بٌوجَلي

ٌؽ  ًة:  4ش. في َرأي ًف اَدي ًَ في وفي ؼي ا  ًيقي »ؾي ـي نَ أذي بٌٌع ٌم ا افتَّقي وبي اجَليوِق لي عي أيَصحي َقػي ؿيطي ـي  , ـً وًل ؾي صي عي و ؾي ًؿ مي َعؾي ـؼوه فٌـيَػٌزؼ  ًي تي ي ؼًع ذي ا تيضي ذي ؾاٌمي اّيَرٌض. ؾي

و؟ ِب:  11ش فًٌتٌؿقتيفي ـً بٌوفرَّ وًل يو صي ؾيػي هلي حي , »ؾي بُّ ِل ًيقي افرَّ ا اّيَمرٌ إكَّ حي ذي ًؼٌؽ إٌَثؿو يٌف يي َؾحي ًة:  11ش. ًف ُي يي َرأي ًٌ اَدي وفي ؼي ؟»ؾي ؼؽي ـَ ًأَصٌعًد في : ش مي ـي ؼو ؼي ؾي

ًؿقئٌقؾي » َصعٌٌدن يٌل صي :  17 ش.أي ـي وًل ًٌ فٌشي وفي ؿي , لي قؿى
ظٌ  ظي

َقتى ًَ بٌصي خي ي ًؿقئٌقؾي سي ًة صي َرأي ٌت اَدي أي امَّ ري ؾي ـٌل لي »ؾي َظتي دي ا خي وذي ي
ٌ
؟نَ أح ـً وًل ـي  11ش ًي صي و ؼي ؾي

ؾًٌؽ:  يو اَدي ؟»هلي ًٌ جَ أي ا ري ذي امي يويٌف. ؾي : ش ُي ختي ـي وًل ًة فٌشي َرأي ًٌ اَدي وفي ؼي ًدلقي »ؾي يه ييَصعي ًً اخٌفي جَ أي ـي اّيَرضٌ  ري يو:  13ش. ٌم ـي هلي و ؼي ًتًف؟»ؾي و ٌيلي ًصقري : ش مي ًَ وفي ؼي ؾي

طًّك بًٌجبَّيى » ًيقي ًمغي وٌظدو لي َقخو صي ًجؾو صي ـً ش. ري وًل ؿي صي
ؾٌ عي ًؿقئٌقًؾ, إكَّ ؾي َجٌفٌف ًف صي ذي لي رَّ ظي خي دي  إػي ؾي جي شي :  15. اّيَرٌض لي ـي ؼوًل ؼًؿقئٌقًؾ فٌشي ـي صي ؼو ؼي ؾي

ا » وذي ي
ٌ
؟ح وني ؿي إٌيَّ

ودٌ ـٌل بٌٌنَصعي َؼتي َؿؾي : ش أي ـً وًل ـي صي و ؼي ٌؼل ُي »ؾي ًعؼَد ً ٌقًبـ َ يي ملي ـٌل لي ؿي ؼوري بُّ ؾي افؼرَّ ـٌل, لي ؼوٌرًبقكي قـٌقُّققي ً ي
ؼوؾي يٌب اّيَمؼًر ٌجؼٍداه. اَفٌػؾٌَسؼطٌ َد وي ؿي

َصـيعً نَ بٌوّ ا أي وذي ـٌل مي َقًتؽي فًٌتَعؾٌؿي ظي دي ٌف. ؾي ُي بٌوّيَحالي  لي
ٌ
ًؿقئٌقًؾ:  11ش. بٌقيوء ـي صي و ؼي ؟ »ؾي ؿي ًدلَّ وري ظي صي ؿيؽي لي وري َد ؾي بُّ ؿي افرَّ َسليًخـٌل لي ا تي وذي ي

ٌ
ح ؼَد  12لي ؿي لي

ٌريبٌؼ ؼو فٌؼي ويي َظطي أي ؼٌدؿي لي ـَ يي ؼيي ٌمؼ بُّ اَديَؿؾيؽي ؼؼَّ افؼرَّ ؼَد صي ؿي ؼٌدن, لي ـَ يي ؿي ظي ؾَّ امي تيؽي ـي بُّ فٌـيَػٌسٌف  ؾي افرَّ عي . ؾي اًلدي َ نَّؼّ 13ؽي دي
ِب  ؽي ملي ؼَقٌت افؼرَّ َع فٌصي َسؼؿي َ تي

ملي لي

فٌقؼي  امي بٌٌف يٌف ظي ضي َؾ مًحًقَّ ؽي َػعي . تي ا اّيَمري اَفقيَقفي ذي بُّ بٌؽي يي ؾي افرَّ عي َد ؾي فٌؽي ؿي ئٌقؾي  14, فٌذي ا بُّ إٌَهي ًع افرَّ َدؾي يي داه  أجَضوه لي ؽي . لي قـٌِقغي
ؽي فٌقيٌد اَفٌػؾٌَسطٌ عي مي

عٌ نَ أ ـًقؿي تيًؽقًكققي مي بي ئٌقؾي ًي لي ا َقشي إٌَهي بُّ جي ًع افرَّ َدؾي يي قـٌِقغي  أجَضوه ل, لي
 (ش.فٌقيٌد اَفٌػؾٌَسطٌ

 يؾ جموكوه يتؼل أجقب اهلل ؟ 

َقفى  1) 17-1/  1أجقب  اتي يي وقي ذي ـي قَطيوًق ًف إكَّ لي وءي افشَّ جي ِب لي وفي افرَّ مي  فٌقيَؿثًؾًقا أي
ٌ
ـًق اهلل وءي بي طٌٌفؿَ  أجَضوه جي شي وٌق: ] 2. يٌف لي َقطي بُّ فٌؾشَّ ـي افرَّ و ؼي ـَ ؾي ٌم

؟ ًي ـي ٌجثَ جَ وًق: ]أي َقطي وبي افشَّ ليجي و[ ؾي قفي
ِق ؾٌ ـي افتَّؿي ٌم ُيٌق يٌف اّيَرٌض لي ـَ اجَليقي َبٌدن  3[. ٌم ذي ظي َؾبيؽي ظي ًي ؿي َؾ عي َؾ جي وٌق: ]يي َقطي بُّ فٌؾشَّ ـي افرَّ و ؼي ؾي

؟ ّ جُّقبي َقسي ٌمثَؾًًف يٌف اّيَرضٌ ًف نَّ أي ِ . في ـٌ افؼَّ ٌقًد ظي تَّؼٌل اهللي لي ي ًمَستيؼٌقؿو يي ومٌؾو لي ـي ًجؾو  ؟  4[. ري جُّقًب اهللي تٌَّؼل أي وكوه يي َّ َؾ جمي وًق: ]يي َقطي وبي افشَّ ليجي ؾي
11 

ؼَقسي  خي ؼؼأي َظؼإكَّ ًي أي ؼؼ ـَ وري ؟ بي
ؼيى وٌحقي ؼؼِؾ كي ـً ـَ  ؼؼًف ٌمؼ ؼو في ؼؼِؾ مي ـً ـي  ؼَق حي َقتٌؼؼٌف لي ـي بي ؼَق حي ؼؼًف لي َقفي ًي حي َج ؼقَّ َيؼؼٌف ؾي ؽي شي دي ـي يي ٌصؼؼقٌف يٌف اّيَرٌض! كَ وامي ا قي ؼَت مي ي ـٌ  11تيؼي ٌؽؼؼ في لي

ؼًف ؾي  ؼو في ؼؾَّ مي ـً ؼسَّ  مي ؿي اِقي لي ؼدي ؼؼاَبٌسؼَط يي [. نكَّ َقؼؽي ؾي ؼِدًؽ ظي َجٌفؼؽي ً ي وٌق: ]ًيؼؼقي  17ًف يٌف لي ؼَقطي بُّ فٌؾشَّ ـي افؼرَّ ؼو ؼي ؼٌدؿي لي  ؾي ؼًف يٌف يي ؼو في ؼؾُّ مي ـً ا  ؼذي ًؼؼدَّ إكَّ قؼٌف ُي متي امي إٌفي

ِب. َجٌف افرَّ وٌف لي مي ـَ أي وًق ٌم َقطي جي افشَّ ري [. ثؿَّ خي ؿي دي  (يي

نًَّف  1) 1-1/  7أجقب  َقفى أي اتي يي وقي ذي ـي طٌٌفؿَ لي شي جَضوه يٌف لي قَطيوًق أي وءي افشَّ جي ِب لي وفي افرَّ مي  فٌقيَؿثًؾًقا أي
ٌ
ـًق اهلل وءي بي ِب.  جي وفي افرَّ مي بُّ  7فٌقيَؿًثؾي أي ـي افرَّ و ؼي ؾي

وٌق: ]فٌؾشَّ  ؟َقطي ًي ـي ٌجَث جَ ـَ أي وًق: ]ٌم َقطي وبي افشَّ ليجي و[ ؾي قفي
ِق ؾٌ ـي افتَّؿي ٌم ُيٌق يٌف اّيَرٌض لي ـي اجَليقي ًي  1[. ٌم َؾ عي َؾ جي وٌق: ]يي َقطي بُّ فٌؾشَّ ـي افرَّ و ؼي ؾي

جُّقبي  َبٌدن أي ذي ظي َؾبيؽي ظي قَسي ٌمثًَؾًف يٌف اّيَرٌض!ؿي وٌمؾو  ّينًَّف في ـي ًجؾو  ِ ري ـٌ افؼَّ ٌقًد ظي تَّؼٌل اهللي لي ي ًمَستيؼٌقؿو يي َد . لي ؿي فٌٌف لي امي ِسؽو بٌؽي ػي اِقي ًيقي ًمتيؿي
إٌ لي

بيىى  ًف باٌلي شي ؾيقَفٌ ّيبَتيؾٌعي ٌل ظي قََّجتـي َػٌسٌف.  3[. يي قٌف ّيَجٌؾ كي
وٌق ًيَعطٌ و فإٌٌلَكسي ؾُّ مي ـً  لي

وًق: ]ٌجَؾدو بٌٌجَؾدى َقطي وبي افشَّ ليجي في  5ؾي سَّ لي مي ؿي لي دي ـٌ اَبٌسٌط اِقي يي ٌؽ

 .] َقؽي ؾي َجٌفؽي ً يِدًؽ ظي ًف يٌف لي ٌنكَّ ًف ؾي َؿي حلي ًف لي َظؿي وٌق: ] 1ظي َقطي بُّ فٌؾشَّ ـي افرَّ و ؼي فً ؾي َػسي َظ كي ـٌ اَحػي ٌؽ في ٌدؿي لي و ًيقي يٌف يي  ([.يي
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 :افؽرلبقؿ لهلقى شقػ ًمتؼِؾى 

ـ  ًي  1) 73-1/  1افتؽقي  احَليقَّ
ًٌ
وكي ـي َر ألي ًَ فٌَؾؿي وفي ؼي ًف ؾي بُّ اُفي و افرَّ في ٌؿؾي تٌل ظي ٌي افَّ يَّ ِ وٌت اَفزي كي ا قيقي قٌع حي

ٌ ـي اهلًل ُ تي أ»ةٌ: أ َحقيؾي مجي و ٍؼو ؿي ـَ لحي ٌم ال  ـً

ٌَّي؟ ٌر اجَلـي جي ِؾ صي َر  7ش ـً ًٌ اَدي وفي ؼي قٌَّي: أ ؾي ٌر اجَليـٌَّي كي »ًة فٌَؾحي جي ٌر صي ؿي ـَ ثي ًؾ لٌم ًر افألي  1ـً ؿي و ثي ـي اهلًل: مَّ و ؼي ٌط اجَليـٌَّي ؾي شي تٌل يٌف لي ةٌ افَّ ري جي ُ لُ تي شَّ ال ٌمـًَف لي ـً

ًقتيو وكً فٌثيالَّ متي يسَّ َرأ  3ش. متي ًي فٌَؾؿي  احَليقَّ
ًٌ وفي ؼي ًقتيو!»ةٌ: ؾي ـَ متي و  5 في ومٌل ٌؾ اهلًل ظي َقفي تي إكَّ بي تًٌح لًف يي ـَػي الٌق ٌمـًَف تي تيًؽقكيوقٌ أـً َّ َظقًـًًؽامي لي افؼَّ  اخَليَري لي

وٌرؾيَغٌ  ظي
ٌ
وَّلل ش. ـي

َرأ  1 ٌت اَدي أ ري ةو فأٌل إقَّ ًة ؾي ِقدي ةي جي ري جي ٌؾ لي افشَّ يوـَ يو فٌَؾًعًققٌق لي  إهنَّ ٌجي ًَ افشَّ  إقَّ هبي ؾي ـي أ و لي ٌريي ؿي ـَ ثي َت ٌم ذي ٌر. ؾيلخي ٌفقَّيو فٌؾـَّظي ةي صي ري أجي و لي في ًجؾي ًَ ري  أجَضوه َظطي

ؾي  ـي و و ؾي في عي ًَ كَ وؾي  2. مي تيحي ؾاٌمي أػي ظي ً أَظًقـًًفامي لي و هنَّ وضي خي وٌق. ؾي وكي و ّألَ امي ًظَريي ـيعي صي اؾي تٌغى لي . آًػٌسٌفامي مي نَ ري ِب اإل 3ٌزري َقتي افرَّ و صي ٌؿعي شي وٌصقوه لي  مي
ٌ يٌف  هلي

بيلٌظـَدي ًيبً  اجَليـَّيٌ  وَختي وٌر ؾي ا قٌب ٌريٌح افـَّفي ًف لي َجٌف مَ ادي ـَ لي تًًف ٌم أ ِب اإلري ٌر اجَليـٌَّي. افرَّ جي ٌط صي شي  يٌف لي
ٌ بُّ اإل 4هلي م افرَّ ـيودي ً ؾي : اهلي في ـي أ»دي ؟نَ أجَ  11ش. ًي

 : ـي و ؼي قَ »ؾي ًً صي ٌؿَع بيلشي وَختي وقو ؾي ًً ِّي ًظَريي ٌشق َّيٌ ؾيخي :  11ش. ًت تيؽي يٌف اجَلـي ـي و ؼي ـَ »ؾي ؽي أمي ؿي ؟إكَّ َظؾي وقو َؾ  ؽي ًظَريي تٌل أيي ةٌ افَّ ري جي ـي افشَّ ًي ٌم َؾ ـي

َقًتؽي ألَ  ل قَ أصي و؟ُ تي ؾي ٌمـَفي ـي  17ش ـً و ؼي ًف: ؾي َرأ »ادي عٌل ٌيلي اَدي و مي ؾَتيفي عي لةً افَّتٌل جي ةٌ ؾي ري جي ـي افشَّ تَـٌل ٌم ًً أَظطي َؾ َرأ  11ش. ـي ً فٌَؾؿي بُّ اإلهلي ـي افرَّ و ؼي و »ةٌ: ؾي مي

؟ ًٌ َؾ عي ٌذن ؾي ا افَّ ذي ًٌ اَدي ش يي وفي ؼي ًة: ؾي ل»َرأ َتـٌل ؾي رَّ ًً احَليقًَّي ؽي َؾ بُّ اإل 13ش. ـي ـي افرَّ و ؼي قٌَّي: ؾي ً فٌَؾحي يو نَّ ّ»هلي َؾًعقكي ا مي ذي  يي
ًٌ َؾ عي ٌؿ نَ أٌؽ ؾي وئٌ قٌع اَفبيفي

ٌ ـَ مجي  ٌم
ًٌ

ٌي.  يَّ ِ قٌع ًلًحقٌش اَفزي
ٌ ـَ مجي ٌم بو تي لي ا ًتري َطـٌٌؽ تيَسعٌغي لي ذي بي ؾَّ لظي ـً ؾٌغي  قيوتٌٌؽ جَّوفٌ أـً َر ألي  15. حي َغي اَدي بي َقـيٌؽ لي ةه بي الي دي ًع ظي َسؾٌٌؽ أ وي َغي كي بي و.  ةٌ لي َسؾٌفي كي ًيقي لي

أ ًؼ ري َسحي ٌؽ لي يي بيفً نَ أشي
ؼٌ ؼٌغي ظي  تيَسحي

َرأ  11ش. ًٌ ـي فٌَؾؿي و ؿي ه »ةٌ: لي َؽثٌرا ثًِر أ تي بيؾٌٌؽ أـي ـي . تَعيوبي حي ؾٌٌدي عٌ تي جي وًؿٌؽ  إػي لي . ُداه ألَ بٌوَفقي قي
ًؽقًق اَصتٌ ًجؾٌٌؽ يي ري

َقؼٌؽ  ؾي ًسقًد ظي ًيقي يي ٌِ  12ش. لي ـي  ؼو ؿي : لي في أنَّؼّ»دي تٌؼؽي لي أ  اَمري
ـٌ ؼَق ًي فٌؼي ؼٌؿَع تٌؼل ؽي شي ةٌ افَّ ري ؼجي ـي افشَّ ًي ٌمؼ َؾؼ ؼوئاٌله ألَ ـي ؼَقًتؽي ؿي ؼو : ُ تي صي ؼَؾ ٌمـَفي ـً ؼيو ل َؾًعقكي مي

بيبٌؽي  ل. اَّرًض بٌسي ؾَّ بٌوفتَّعيٌى تي ـً و  ًؾ ٌمـَفي وتٌؽي أـً قي َقـوه  13. جَّوٌف حي صي ؽوه  لي سي حي ل لي تي ًً فيؽي لي ًؾ ًظَشىي احَليَؼٌؾ. ًتـَبٌ ل 14ـً َجٌفؽي تي ٌؾ لي ري ًؾ ًخَبزا بٌعي ـً

ًعقدي  تَّك تي تٌل اّ إػي حي و. أَرٌض افَّ ابو لي نَّ ٌّخَذتي ٌمـَفي ابى تيًعقدً  إػي ؽي ًتري و  71ش. ًتري ظي دي ًف اَشؿي لي أ ادي ءي »تٌٌف اَمري ا قَّ يوّش حي . أ هنَّ ل  ِؾ حي ـً ـيعي  71فُّ  صي لي

 ٌِ  ً بُّ اإلهلي اَمري افرَّ في لي أتٌفٌ أ دي  لي
ـَ ٌجَؾدى يه ٌم ًفامي أَؿٌؿصي بُّ اإل 77. َخبيسي ـي افرَّ و ؿي ً لي ا اإل ًيقي : »هلي وٌرؾوه كَ ذي  ٌمـَّو ظي

ٌحدى ا قي ـي وري  َد صي وًق ؿي َّ  سي افؼَّ َِ . اخَليَري لي ا قي لي

يي  كً لي ًف ييًؿدُّ ييدي ؾَّ عي ةٌ احَليقيوةٌ لفي ري جي ـَ صي ييل أجَضوه ًخًذ ٌم َقيو لي ًؾ لي ي بُّ اإل 71ش. بيدٌ اّ إػي ـً ًف افرَّ جي لَخري ً مٌ ؾي ؾي اّهلي  فٌقيَعؿي
َدقى ـَّيٌ ظي تٌل ـَ جي وأَرضي افَّ . ٌخذي ٌمـَفي

دي اإل 73 ري وقي لي كَ ؾيطي ِؾىى أسي  ًمتيؼي
َقػى ٌقىي شي هلي ًرلبٌقؿي لي  اَفؽي

َدقى ـٌَّي ظي ؿٌلَّ جي َ وفي ذي وةٌ ؿي قي  احَلي
ةٌ ري جي ٌريٌؼ صي ٌي ضي شي ا ري

 (.حٌلٌ

 رلايوت ؽر أخالؿقي: 

 :مؼتطػوت مـ كشقد اإلكشود 

و  1) 2-1/  3كشقد اإلكشود  و نَ أيي بٌقبيتٌل يي و حي يو يي قؾي
ٌ ! نَ أًٌ مجي يو ٌقؾي قَـيوٌؿ ًٌ مجي وبٌٌؽ ظي ؼي  كي

ًٌ
َ ـَ حتي تيوٌق ٌم يومي ٌؾ . محي بي ذي جي ابٌضى ظي طٌقعٌ ٌمَعزى ري ؼي ـي َعًرؿٌ  صي

ودي  ٌؼقؿو  7. ٌجَؾعي َـّ ظي قٌف
َقسي ؾٌ في ؿو لي

ةى ًمَتثٌ اٌحدي ؾُّ لي ـً ٌِت  ا قي َسٌؾ افؾَّ ـي اَفغي ةٌ ٌم ري
ودٌ ٌز افصَّ

ئٌ ا قٌع اجَليزي
طٌ ؼي ـي َشـيوًكٌؽ  ـي اَفؼٌ  1. أي  ٌم

يى ٌسَؾؽي ـي تيوٌؿ  ػي ًؿٌؽ صي ؾي َرٌمٌز. لي

 . وبٌؼؼٌؽ ًحَؾؼقو ؼي ًي كي ؼؼ َ  حتي
ؼؼيى وكي ؼٌي ًرمَّ ٌػَؾؼي ـي ٌؿ  ؼؼدُّ ةٌ.  3. خي ؼوبٌري اًس اجَليبي تَؼؼري ؼو أي في ؾُّ ـً َقؼؼٌف  ؾي ـ  ًظِؾؼؼي ظي ؼؼ َخؼًػ جٌمي ٌي. أي حي

َشؼؼؾٌ ٌؼِل فأٌلي َبـ اًلدي اَدي ٌج دي ؼؼًزَ ـي ًظـًًؼؼٌؽ 
وٌؿ  5 ؼؼَديي ثي

قيوٌق بي  َرظي  يي
َغٌ مي َقأي  تي

َبقييى تيَل طي ٌخَشػي . ـي ـٌ َقشي ًى  إقَ  إػي  1َغي افسَّ َذيي ـً أي ٌزفي افِظالي ـَفي تي وًر لي ٌػقحي افـَّفي ٌؾ اَدًِر لي  إػي يي بي بيوٌق.  إػي جي ِؾ افؾُّ و  2تي قؾو يي
ٌ ٌؽ مجي ؾُّ ـً

يو  َقبي قٌؽ ظي
َقسي ؾٌ تٌل في بٌقبي  (.حي
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ؼ 1) 3-1/  5كشقد اإلكشود  َؼٌرن مي ًً َخي َبؼ ٌ ٌع. ذي سي عي ظي َفٌدن مي ًً صي َؾ ـي قبٌل. أي
عي ضٌ ًً ًمِرن مي َػ طي ًرلًس. ؿي و ًأَختٌل اَفعي ـَّتٌل يي ًً جي َؾ خي َد دي عي ؿي

وًب.  يو اّيَصحي هيُّ ًؾقا أي ـً ـٌل.  بي وءً في يو اّيٌحبَّ هيُّ ًرلا أي اَشؽي ًبقا لي ؼ 7. اَذي . صي َقٌؼظو َؾبٌل ًمَسؼتي ؿي يو لي وئٌؿي نيو كي وٌرظؼوه: أي بٌقبٌؼل ؿي ؼو »َقًت حي ؼو ًأَختٌؼل يي اٌَؾتيٌحؼل يٌل يي

تٌل ّ وٌمؾي ـي و  تٌل يي يومي و محي تٌل يي بٌقبي َقؾٌ  قَّ حي م افؾَّ دي ـَ كي ٌِص ٌم ًؿصي ِؾ لي ـي افطَّ ي ٌم َأٌد اَمتيألي َخبًٌسًف؟ 1ش. ري َقػي أي ؽي َقيٌب ؾي ًً ثي َع ؾي َد خي َّ  ؿي ًً ٌرَجعي َؾ سي َد ؽي ؿي

قَػي  ؽي ؟ؾي ِشًخًفامي ةٌ ؾي  3 ًألي ـي اَفًؽقَّ ًك ٌم دي دَّ يي بٌقبٌل مي وئٌلنَّ لحي َحشي َقٌف أي ؾي ذي  5. ًَ ظي رو ظي
وضٌ وبٌٌعل ًمِر ؿي أيصي ه لي ٌق ًمٍرا ا َؼًطري اني تي دي يي ًً ّيَؾتيحي حٌليبٌقبٌل لي ًؿَؿ

َؼبيٌض اَفًؼَػٌؾ.  . 1مي ي ؼزي ظي ـي لي يؼقَّ بٌقبٌؼل حتي َـّ حي ٌؽ ًً حٌليبٌقبٌل في َح تي ـٌل.  ؾي ؼوبي ؼامي أيجي َقًتؼًف ؾي ظي َدًتؼًف. دي جي ؼامي لي َبًتؼًف ؾي ؾي . ضي ؼري َدبي و أي مي ًَ ٌظـَؼدي ؼ جي ري َػٌزؼ خي ٌي  2كي ؼدي جي لي

ًحقٌي.  ري ًبقٌي. جي ي وئًٌػ يٌف اَديٌديـيٌي. ضي ًس افطَّ ـِلاحَليري اٌرن ظي ؾيًعقا إٌزي ٌر ري ا ظيًي اّيَشقي ػي ؾٌ  3. حي ـيوٌت ًألًرصي و بي َـّ يي ِؾًػًؽ بٌقبٌل  إقَ قؿي ًأحي َـّ حي َدًت جي  إقَ لي

يو ًحٍبوه. ٌريضي ًف بٌليِي مي كي ٌزَ  (خًتَ

ٌريٌؿ!  1) 17-1/  2كشقد اإلكشود  ًي اَفؽي و بٌـَ َغٌ يي َقٌؽ بٌوفـََّعؾي مَجيؾي ٌرَجؾي و أي ـَّوعى مي َن صي دي ٌي يي ـَعي َيٌؽ ٌمَثًؾ احَليٌعِ صي َخذي ًر ؾي
ائٌ لي َلسو  7. دي ـي ًتٌؽ  ًهَّ

ًَزلجو  بو ُمي ا ي و ذي ةو ُي ًيَعٌقًزيي ري لَّ . ًمدي ـٌ َقشي يو بٌوفسَّ قَّجي  ًمسي
يى ًة ٌحـَطي َطـًٌؽ ًصَزي . بي

1  . ؼيى َبقي َل طي مي ؼَقأي تيَغٌ تي ٌخَشػي ـي وٌؿ  َديي .  3ثي ؼوجى ـَ ظي جى ٌمؼ ؼًزَ ـي ًظـًًؼؼٌؽ 

 . ِبؼؼقؿي ٌِ ري ؼؼ ؼؼوٌب بي َشؼؼًبققي ٌظـَؼؼدي بي ٌؿ يٌف حي ؼؼوَفٌزي ـي َقـيؼؼوٌؿ  . نَ أظي َشؼؼؼي مي
ٌر جًتيؼؼوكي دٌ

ٌج ًفَبـيؼؼوقي افـَّؼؼوطٌ ؼؼًزَ ـي ًػؼؼٌؽ 
َأٌشؼؼٌؽ  5 ؼؼَعًر ري صي ؼؼٌؾ لي َرمي َقؼؼٌؽ ٌمَثؼؼًؾ اَفؽي ؾي َأًشؼؼٌؽ ظي ري

ٌؾ.  َد ًأٌهي بٌوخَلًصي ؾٌؽو ؿي . مي
اقى ًلَرًجقي اٌت!  1ـي ذَّ ًي بٌوفؾَّ و احَليبٌقبي جًَّتفي و أيَحاليٌؿ أي مي ٌؽ لي مَجيؾي و أي يو  2مي بٌقفي ٌذٌك صي ًتٌؽ يي ومي ـيوؿٌقدٌ  ؿي وٌؿ بٌوَفعي َديي ثي ٌي لي  3. بٌوفـََّخؾي

 : ًً ًد »ًؿَؾ َصعي و إػي إٌِي أي ًأَمٌسًؽ بًٌعًذلؿٌفي َرفٌ ش. افـََّخؾييٌ لي ـيوؿٌقٌد اَفؽي عي ـي َدييوؿٌ  تيًؽقًق ثي ًي  لي حي
ائٌ ري وٌح نَ ألي وفتُّػَّ ـي  اخَليَؿٌر. حٌليبٌقبٌل  4ٌػٌؽ 

دٌ ليَجقي ـي ـيًؽٌؽ  حي لي

 ً ًي اَد ؼوئٌغي . افسَّ وٌك افـَّؼوئٌٌؿغي ؼؼذي ٌصؼػي ًي ظي حي
ؼوئٌ ؼًي افسَّ َؿٌرؿي َّ اَصؼتٌقيوًؿًف.  11ري إيٌلي نيؼو حٌليبٌقبٌؼؼل لي أي

بٌقبٌؼؼل فٌـيَخؼًرَج  11 ؼو حي ـي يي ؼو عي م.  إػي تي ًَ يٌف اَفًؼؼؼري َفـيبٌؼ  17احَليَؼؼٌؾ لي

قَّ  تَّحي  إػي فٌـًبيِؽري ػي َؾ تي َرًف؟ يي ري اَفؽي َزيي َؾ أي وًق؟  اَفًؽًرلٌف فٌـيـًَظري يي مَّ ري افرُّ قَّ َؾ كي ؟ يي ـً و  (.ًيـيوفٌؽي ًأَظطٌقؽي ًحِبلاَفًؼعي

 :مؼتطػوت مـ شػر حزؿقوـ 

ـ  ِب  1) 13-1/  11حزؿقو ًي افرَّ ؾٌؿي ـي  َّ ًَ إيٌلي وكي ـي وٌ يو  7: لي وشي جي قؿي بٌري
ؾٌ ِرَؽ ًألًرصي , ظي في ـي ادي و اَب ًؿَؾ:  1]يي بُّ لي قًِد افرَّ ـي افسَّ و ا ؿي ذي ؽي قؿي يي

ؾٌ : ًّلًرصي

 . ٌؽ ٌحِثقَّيو ًأمُّ ًمقٌرِن لي بًقٌؿ أي . أي وقي ـَعي ـي َرٌض  ـَ أي َقفًٌدٌؿ ٌم مي ًجٌؽ لي ري َ ـيظٌُّػ,  3خمي  فٌؾتَّ
ٌ
وء ٌع بٌوَحي َ ًتَغسي ملي ًتٌؽ, لي َع ًهَّ َؿ ًتَؼطي ؾي َقفي ًلفٌَدٌت ؾي ًدٌؿ يي و ٌمقالي مَّ أي

َؼٌؿقطؼؼوه.  ؼؼل تي
طٌ ؿَّ َ ًتؼي ملي قحؼؼوه, لي

َؾٌ ٌحؼؼل متي يؾَّ َ مًت ملي ؼؼَؾ  5لي ؼؼٌؽ. بي ؾَّ في
ٌ ٌؼؼسي ؼؼٌذٌك ف ـَ يي ةه ٌمؼؼ اٌحؼؼدي ؼؼٌؽ لي ؼؼَغو فٌتيَصؼؼـيعي في َقؼؼٌؽ ظي ؾي َ ًتَشؼؼٌػَؼ ظي َجؼؼٌف احَليَؼؼؼٌؾ ملي ؼؼذي لي  ظي

ًٌ ًضٌرَحؼؼ

َقفي ًلفٌَدٌت.  َػٌسٌؽ يي ٌي كي يي ا ري ٌمٌؽ ٌظقٌق.  1بٌؽي ٌؽ بٌدي ًً في ٌمٌؽ ٌظقٌق. ًؿَؾ ٌؽ: بٌدي ًً في ًؼَؾ ٌمٌؽ, ؾي يه بٌدي ًدلشي جًَتٌؽ مي أي ري َرًت بٌٌؽ لي ري ؿي ةه  2ؾي َبقي َؾًتٌؽ ري عي جي

 ًٌ َغ ؾي بي ٌت لي ٌزَ ـي َقٌت لي بي ري ـيبيوٌت احَليَؼٌؾ, ؾي وٌق.  ـي يه ٌزيـييي اّيَزيي وٌريي ظي يه لي وكي  ًظَريي
ًٌ ـَ ـً ؿيَد  َعًرؿٌ لي ًي صي بي كي َدييوؿٌ لي يدي ثي ا  3. هني إٌذي جًَتٌؽ, لي أي ري َرًت بٌٌؽ لي ري ؿي ؾي

ـً احَلًِى.  مي ـًٌؽ زي مي ٌؽ زي تي َقري ًت ظي َ سي شي َقٌؽ لي ؾي َيٌع ظي ًً ذي َط سي بي َفؼؾي ؼٌؽ يٌف ظي عي ًً مي َؾؼ خي دي ؼٌؽ لي ًً في َػؼ ؾي حي ؼٌت يٌل. , لي ٌكَ , ؾي بُّ ؼِقًد افؼرَّ ـً افسَّ ًؼؼق  يي
 4دى

 , ًٌ َي َحًتٌؽ بٌوفزَّ سي مي ٌؿ لي وءي مي
ـٌَؽ دٌ ًً ظي َؾ سي ؽي  لي

ٌ
وء َؿًتٌؽ بٌوَحي ؿَّ حي ه,  11ؾي ٍزا َقًتٌؽ بي سي ـي تَّوٌق لي َرًتٌؽ بٌوَفؽي زَّ أي ٌس, لي َؾًتٌؽ بٌوفتُّخي عي كي , لي ةه زي رَّ َسًتٌؽ ًمطي َخبي أي  11لي

َقًتٌؽ بٌوحَلً  ؾَّ حي َقؿوه يٌف ًظـًٌؼٌؽ. لي ضي َيٌؽ لي دي ةه يٌف يي َشٌقري ًً أي َع وي , ؾيقي ٌعِ
يه يٌف  17 مي ا ًً ٌخزي َع وي لي َأٌشٌؽ. نَ ألي ذي ري  ظي

ـى يو وجي مجي تي َقٌؽ لي ضوه يٌف ًأًذكي ا َؿري أي ٌػٌؽ لي

ًز.  11 رَّ اَدًطي زُّ لي اَفبي تَّوًق لي فٌبيوًشٌؽ اَفؽي ٌي لي اَفٌػضَّ ٌى لي يي  بٌوفذَّ
ًٌ َق ؾَّ تيحي . ؾي ؼيى يَؿؾيؽي

ٌ
ًٌ د ًؾَح  ٌجٍداه ٌجٍداه ؾيصي

ًٌ ًَؾ مجي , لي ًي َي افزَّ ؾي لي سي اَفعي ٌؿقذي لي  افسَّ
ًٌ َؾ ـي أي لي

فٌٌؽ, ّ 13 ٌؿ جٌليامي ٌؽ اَشؿو يٌف اًّمي جي في ري خي . نَّ لي بُّ ِقًد افرَّ ـً افسَّ ًؼق َقٌؽ يي ؾي َؾًتًف ظي عي وئٌل افٌَّذن جي وٌماله بٌبيفي ـي وقي  ـي  ظي ] 15ًف 
ًٌ َؾ ؽي وتَّ ًٌ ؾي َق كي زي يوفٌٌؽ لي ذي مجي

ذي اَشٌؿٌؽ  فً , ظي وقي في وبٌرى ؾيؽي ِؾ ظي ـً ذي   ٌزكيوٌؿ ظي
ًٌ
بَ ؽي شي َلٌت  11. لي َ يي َمرو ملي و. أي َقفي ؾي  ظي

ًٌ َق كي زي  لي
وةى صَّ  ًمقي

وتى عي ػي  فٌـيَػٌسٌؽ ًمَرتي
ًٌ ـيَع صي ـَ ثٌقيوبٌٌؽ لي َذٌت ٌم أيخي لي



ًس   دَّ وًب ادًؼي ًُميِرو  افٌؽتي ٌريىو لي  [71..... ] ـٌتيوبو ؽي
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 . ـَ ًؽ َ يي ملي يي ٌزيـيتٌ  12لي َمتٌعي َذٌت أي أيخي َقًتٌؽ, لي َظطي تٌل أي تٌل افَّ ـَ ؾٌضَّ ٌم بٌل لي يي ـَ ذي  هٌبيوٌؽ ٌم
ًٌ َق كي زي قرى لي ـً ري ًذ  فٌـيَػٌسٌؽ ًصقي

ًٌ ـيَع صي ٌؽ  13. لي َذٌت ثٌقيوبي أيخي لي

ًخقٌرن.  بي َيتٌل لي و زي في ومي مي  أي
ًٌ َع وي لي و هٌبيو لي َقتٌفي طَّ ؽي ةي لي زي رَّ اَدًطي

ٌؿقذي  14 َقًتٌؽ, افسَّ َظطي ٌذن أي ًخَبٌزن افَّ و  لي َعتٌفي وي َؿًتٌؽ, لي َضعي ٌذن أي ؾي افَّ سي اَفعي ًي لي َي افزَّ لي

 . بُّ ِقًد افؼرَّ ـً افسَّ ًؼق وقي يي ـي ا  ذي ؽي يي . لي
لرى يي ًهً حي

ائٌ و ري في ومي مي ـَ  71أي قؼؾو ٌمؼ
ؾٌ ًيؼقي ؿي ومؼوه. أي عي يؼو ضي َحؼتٌٌفَؿ هلي بي ذي َؿ يٌل لي

ؼَدٌ ٌ في ـي لي ؼٌذي ـيوتٌؼٌؽ افَّ بي ـٌقؼٌؽ لي ؼَذٌت بي ]أيخي

وٌؿ  يو؟ إكَّ  71ٌزكي ًقًزلقي يٌف افـَّوٌر هلي َؾتٌٌفَؿ  ي عي جي ـٌلَّ لي  بي
ًٌ َح بي ٌؽ ذي

وؿٌ  77 جَّوفي ٌصبي ٌرن أي ـً َذ َ تي ٌزكيوؿٌ ملي وتٌٌؽ لي وشي جي ِؾ ري ـً يٌف  يه , لي وٌريي ظي يه لي وكي  ًظَريي
ًٌ ـَ ـً إٌَذ 

مٌٌؽ  يه بٌدي ًدلشي  مي
ًٌ ـَ ـً َيؾو في  71. لي َيؾو لي ٌؿ. لي ِ ِؾ ذي ـً َعدي  وقي بي ـي , لي بُّ ِقًد افرَّ ـً افسَّ ًؼق يه يٌف إكَّ  73ٌؽ يي عي ػي  فٌـيَػٌسٌؽ ًمَرتي

ًٌ ـيَع صي  فٌـيَػٌسٌؽ ًؿبَّيه لي
ًٌ ـيَق ٌؽ بي

 . وٌرعى ِؾ صي يوفيٌؽ  75ـً ًٌ مجي َس جَّ ري تيٌؽ لي  ًمَرتيػيعي
ًٌ
ـيقَ  بي
ٌريؼى ِؾ ضي ـً َأٌس  ثيَرٌت ٌزكيو, يٌف ري ـَ أي وبٌرى لي  ٌرَجؾيقٌَؽ فًٌؽِؾ ظي

ًٌ َج رَّ ؾي كٌٌؽ  71. ؿٌ لي ا عي ٌجري  مي
ًٌ
كيقَ زي لي

َحؿٌ  ٌظ افؾَّ ـٌل ٌمَكي اَفٌغالي تٌل. بي وطي وٌؿ إٌلؽي ٌزَدٌت يٌف ٌزكي في  72, لي ٌف و ني و أي ؾي ا ؼري ي
ٌ
َؿًتٌؽ د َشؼؾي أي ؼتيٌؽ, لي ٌريضي ـَؼٌؽ ؾي ًً ظي ـيَعؼ مي َقٌؽ, لي ؾي ٌدن ظي َدًت يي دي َد مي ا ؿي ذي

قـٌِقغي افؾَّ 
ـيوٌت اَفٌػؾٌَسطٌ وتٌٌؽ بي ٌي. ًمَبٌغضي ذٌيؾي ٌريٌؼٌؽ افرَّ ـَ ضي ـي ٌم َؾ َجي ٌِت خيي ا ًٌ هٌبٌؿَ  73قي َق كي زي ٌعل ؾي َشبي َ تي

ًٌ ملي ـَ ـً قري إٌَذ  صُّ ـٌل أي عي بي  مي
ًٌ
كيقَ زي ٌعل , لي َشبي َ تي

ملي لي

وقي  74. أجَضوه  ـَعي ـي َرٌض  وٌؿ يٌف أي َرٌت ٌزكي ثَّ ـي ا  إػي لي هٌبيذي , لي اكٌِقغي َرٌض اَفٌؽَؾدي َشبيٌعل.  أجَضوه أي َ تي ًٌ  11ملي َؾ عي , إٌَذ ؾي بُّ ِقًد افرَّ ـً افسَّ ًؼق َؾبيٌؽ يي ضي ؿي َمري و أي مي

 ! يى ؾٌقطي  شي
اكٌقييى  زي

ةى أي ا ؾٌَعؾي اَمري ذي ؾَّ يي كٌقي  11ـً ا زي ـي َ تيًؽقٌي  ملي . لي وٌرعى ِؾ صي ـً تيٌؽ يٌف  عي ػي ًصـٌَعٌؽ ًمَرتي , لي ٌريؼى ِؾ ضي ـً َأٌس  تيٌؽ يٌف ري ٌؽ ًؿبَّ
ةه بٌبٌـيوئٌ ٌؼؼري تي ؼَؾ ًُمَ , بي

يى

 . ةي و.  17اًَّجري َلٌجفي وقي زي ؽي َجـيبٌِقغي مي َلًخًذ أي ًي, تي وٌشؼي ًي اَفػي َلجي و افزَّ جًَّتفي ٌديَّيه  11أي اٌي ًيَعًطققي يي لي و , فًٌؽِؾ افزَّ مَّ وؿٌ نَ أأي ايي دي بِقٌؽ يي
ؾَّ ًُمٌ ـً  ًٌ قَ َظطي َد أي ؼي  ؾي

ًٌ ,

ِؾ  ـً ـَ  ٌم قَتٌٌفَؿ فٌقيلَتًقؿٌ  صي ري وكٌىى فٌؾِزكيو بٌٌؽ  لي  يٌف ٌزكيوؿٌ  13. جي
ٌ
وء ةٌ افـِسي ودي َؽًس ظي وري ؾٌقٌؽ ظي صي اءيؿٌ , لي ري َ ًيَزقي لي َؾ , إٌَذ ملي ةي نَ أبي ُي ًأَجري ةه لي  ًتَعطٌغي ًأَجري

ًٌ

ٌؽ  ك في َؽس!, ًتَعطي ٌت بٌوَفعي ٌكَ  (ؾي

ـ  ِب  1) 71-1/  71حزؿقو ًف افرَّ الي ـي  َّ وقي إيٌلي ـي ةى,  7: لي اٌحدي تيوٌق اَبـيتيو ًأف  لي أي  اَمري
ًٌ
وكي ـي  , في ـي ادي و اَب و.  1]يي تيو بٌٌؿَكي يٌف ٌصبيوًُهي كي ًَ زي ًيـيوؿي ًدَؽٌدؽي

اًمي  ٌ اٌمي , ًثٌدهيُّ ئًٌى ًظَذري ا ري ًَ تي ؽي َؽزي زي ًيـيوؿي تي و: 3. لي ًُهي اَشامي . لي
ـيوتى بي ـٌغي لي و بي تي دي في لي تيو يٌل, لي وكي ـي و. لي ًي ًأَخًتفي ًأًيقفٌقبي ًة, لي بٌري ًي اَفؽي : ًأًيقفي اَشًؿًفامي ةً  لي وٌمري افسَّ

قًؿ ًأًيقفٌقبيًي. 
ؾٌ ًألًرصي ًي, لي و 5ًأًيقفي ِبقفي

ًَ ًُمٌ ٌشؼي ظي َتٌل لي ـَ حتي ًي ٌم ًَ ًأًيقفي كي زي ولي قري اّيبَطي صُّ ـوه, نكَ افالَّبٌٌسغي اّيَشؿي  1ـي , أي ٌصؼحي ًفَؿ ًجقٌيَّ ًلُيةه لي ؾُّ ـً

ةى  َفقي . ًصبَّوًق صي ًبققي اخَليَقؾي
اـٌ وقو ري ِؾٌفؿَ  2, ًؾَرشي ـً قري  ـٌل أيصُّ ًَختيوٌرن بي

ٌ
و د يي ًَؿ ًظَؼري ًَ هلي ؾيعي دي َصـيوٌمٌفَؿ. ؾي َتًفَؿ بًٌؽِؾ أي ٌشؼي ـَ ظي ًَ بًٌؽِؾ مي سي ـيجَّ تي َ  3, لي

ملي  لي

ـَ ٌمَكي  و ٌم ويي َؿ ٌزكي َسً ً ّ, أجَضوه تي وًيؿَ هنَّ و ٌزكي َقفي ؾي ًبقا ظي ؽي شي ٌ يو لي ئٌىي ًظَذري ا ري ًؽقا تي َؽزي زي و لي و يٌف ٌصبيويي ًعقيي وجي و,  4. َؿ وي وؿٌفي و فٌقيٌد ًظشَّ َؿًتفي ؾَّ فٌؽي شي فٌذي

َتًفَؿ.  ٌشؼي ـي ظي ٌذي قري افَّ صُّ ـٌل أي فٌقيٌد بي
ًػقا  11 شي ـي يوًيَؿ  َقري ي ؼو ظي َقفي ؾي َجؼًرلا ظي أي . لي

ٌ
ؼوء ةه فٌؾـِسي َت ٌظؼَزي ؼوري ؼَقٌػ, ؾيصي ؼو بٌوفسَّ ًحقيي بي ذي ـيوٌ يو لي بي و لي ـٌقفي ًذلا بي . أيخي

و,  11ًحَؽامه.  ري ٌمـَفي ثي ـَ و أي َت يٌف ٌظَشٌؼفي دي َؾسي فٌؽي أي و ًأًيقفٌقبيًي ذي َت ًأَخًتفي أي امَّ ري ؾي ـَ زٌ ]ؾي ري ٌمؼ ثي ـَ و أي ويي يٌف ٌزكي ؼولي ؼو ًأَختٌفي ؼقري اَفؼًقُيةي  17. كي صُّ ؼل أي
ٌ ـ ًَ بي ٌشؼؼي ظي

 , ري فٌبيوسى َؾخي ـي افالَّبٌٌسغي أي و ـي اّيبَطي افِشحي ةى لي َفقي ؾًُّفَؿ ًصبَّوًق صي ـً اـٌبٌغي اخَليقَؾي  وكوه ري ًً  11. ًؾَرشي جَ أي ري يوؾي .  إهنَّ ةو اٌحدي ٌريؼو لي َقٌفامي ضي فٌٌؽَؾتي , لي ًَ سي ـيجَّ َد تي ؿي

ادي  13 زي ولي ويي َت َت ٌزكي ري َّو كيظي حي رً  إػي . لي ٌط, ًصؼقي
ذي احَليؼوئٌ ـي ظي ٌري قَّ  ًمصي

ـى و ةه  ٌرجي ري ؼقَّ اكٌِقغي ًمصي ةى,  اَفٌؽَؾؼدي ؼوئٌٌفَؿ,  15بًٌؿَغؼري َحؼي ؼذي أي ـيؼوضٌؼي ظي ٌؼؼغي بٌؿي ًمـيطَّ

وًء  شي ٌر ًرؤي ـَظي ًفَؿ يٌف اَدي ؾُّ ـً ذي ًرًؤلٌشٌفَؿ.  يو ظي َسًدلفي ئًٌؿًفَؿ مي امي َرًض ٌمقاليدٌٌيَؿ ظي اكٌِقغي أي وبٌؾي اَفٌؽَؾدي ـٌل بي  ٌصَبًف بي
بيوتى ـي َر و  11مي َقـيَقفي ٌَح ظي َتًفَؿ ٌظـَدي دي ٌشؼي ظي

َقٌفَؿ ًرًشاله  ًَ إٌفي ؾي َرشي أي وًيَؿ, لي .  إػي إٌيَّ اكٌِقغي َرٌض اَفٌؽَؾدي و بٌ  12أي ًسقيي جَّ كي ٌع احَلًِى لي َضجي وبٌؾي يٌف مي ـًق بي و بي تيويي لي وًيؿَ ؾي َؿ , ٌزكي ًف َت ػي جي َؿ لي ًَ هٌبٌ سي ـيجَّ تي ؾي

و َػًسفي يو 13. كي َقري ي ًَ ظي ػي شي ـي و لي ًَ ٌزكيويي ػي شي ـي و. لي َػٌز ًأَختيفي ًَ كي ػي امي جي ـي َػٌز  و كي َتفي ػي جي ًَ  14, ؾي كي و زي قفي
تٌل ؾٌ و افَّ جَّوفي ٌصبيويي و أي ٌريي ـَ و بٌٌذ ويي َت ٌزكي ثيري ـَ أي لي

 . ظي  71بٌليَرٌض ٌمَكي ـٌِل اخَليقَؾٌ لي ؿي ـي ـٌقًُّفَؿ  مي ؾيَحؿٌ احَليٌؿرٌ لي ـي ًَؿًفَؿ  ـي حلي َعًشقؿٌقٌفؿٌ افٌَّذي ًَ مي ِيغي  71. ٌشؼي َكٌ
ٌ
ٌي اَد ؽي َؽزي وٌؿ بٌزي يي ٌصبي يؾي

ذٌ َدٌت ري ؼي اَؾتي لي

َدٌن ٌصبيوؿٌ  ئٌبيٌؽ ّيَجٌؾ ثي ا ري :  77. تي بُّ ِقًد افرَّ ـي افسَّ و ا ؿي ذي ؽي و ًأًيقفٌقبيًي, يي فٌؽي يي َػًسٌؽ ]ّيَجٌؾ ذي تًَفَؿ كي ػي ـي جي وؿيٌؽ افٌَّذي ؾيقٌَؽ ًظشَّ ًٍ ظي قِ ا ًأيي ثيـيذي اٌِت , يي لي
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يى  ِؾ ٌجفي ـً ـَ  َقٌؽ ٌم ؾي َؿ ظي مي  71: هٌبٌ , لي ًؿقعي ًصقعي لي ًؼقدي لي , ؾي اكٌِقغي ؾَّ اَفٌؽَؾدي ـً وبٌؾي لي ـٌل بي ًفؼَؿ بي ؾُّ ـً ـو  ٌصؼحي , ًلُيةو لي
ةى َفقي , ًصبَّوًق صي قري صُّ ـٌل أي ؾُّ بي ـً ًفَؿ  عي

 . ًبؼؼققي اخَليَقؼؼؾي
اـٌ ًفؼؼَؿ ري ؾُّ ـً ًء.  ا ري ًصؼؼفي  لي

ؼؼوتى بي ـي َر ؼؼوًء مي شي َقؼؼٌؽ  73ًرؤي ؾي ؼؼٌي ًصؼؼًعقبى ًيٌؼقًؿؼؼققي ظي ظي امي بٌجي , لي
ؼؼاليتى جي ظي  لي

ؼؼوتى بي ـي َر : مي
يى حي
َشؼؼؾٌ َقؼؼٌؽ بٌلي ؾي ؼؼَلتًققي ظي قي ؾي

سي  َ وٌمٌفَؿ.  افسُّ َقٌؽ بٌليَحؽي ؾي قيَحًؽًؿققي ظي ًًؿ احَلًَؽؿي ؾي ِؾًؿ هلي ًأشي َقفٌٌؽ, لي ـَ حي ةي ٌم اخَلًقذي َـّ لي جي
ٌ
اَد ٌط.  75لي ؼخي ؼٌؽ بٌوفسَّ وٌمًؾقكي ًقعي َقؼٌؽ ؾي ؾي ٌِت ظي َري ًؾ ؽي َجعي أي لي

ًعققي  َؼطي َلًخًذلقي نَ أيي َقٌػ. يي َسًؼًط بٌوفسَّ ًتٌؽ تي ٌؼقَّ بي َقٌؽ, لي ًأًذكي ٌؽ لي ًتٌؽ بٌوفـَّوٌر.  ػي ٌؼقَّ ًؾ بي ـي ًتَم ـيوتٌٌؽ, لي بي ـٌقٌؽ لي بي
َلًخًذلقي  71 يي ٌؽ لي وبي قي

ـٌَؽ ثٌ ٌزًظققي ظي ـَ يي لي

تٌٌؽ  اٌت ٌزيـي لي دي  (.أي

 :مؼتطػوت مـ شػر راظقث 

يوً يو:  14) 71-14/  7راظقث  يو محي ًَ هلي وفي ؼي ـوه »ؾي َقٌؽ ًمبيوري ًر إٌفي
ـٌ افـَّوطٌ ؟ فٌقيًؽ

ًٌ َؾ ـي اَصتيغي جَ أي  اَفقيَقفي لي
ًٌ َط ـي اَفتيؼي جَ ؼٌذن ش. أي يو بٌوفَّ يو ي َت محي ي َخزي

لي ؾي

 : ًٌ ؼؼ وفي ؿي ؼؼًف لي عي ًَ مي ؾي ًز »اَصؼتيغي ؼؼَقفي ًبؼؼقظي ؼؼًف اَفقي عي ًً مي َؾ ؼؼٌذن اَصؼتيغي ًجؼؼٌؾ افَّ ؼو: ؾي  71ش. اَشؼؼًؿ افرَّ ـَّتٌفي ًَ ًكَعٌؿؼؼل فٌؽي ؼؼ وفي ِب ّ»ؼي ـي افؼؼرَّ ؿو ًيؼؼقي ٌمؼؼ ؼؼوري ٌؿ نَّؼؼًمبي ؼؼَسً َ يي ًف ملي

اَديَقتيك  لي
ٌ
عي اّيَحقيوء يو ًكَعٌؿل: ش. اَديَعًرلؽي مي ًَ هلي وفي فٌِقـيو»ًثؿَّ ؿي وٌي لي ـيو. ًيقي ثي  في

يى بي ا ري ًجًؾ ًذل ؿي بٌقًَّي:  71ش. افرَّ اًظقًث اَدًقا ًَ ري وفي ؼي ـي يٌل إكَّ »ؾي و  أجَضوه ًف ؿي

ودٌن صي قعي حي
ٌ ِؿًؾقا مجي تَّك ًيؽي َتقيوٌي حي

ؼو:  77ش. ُيٌزٌمل ؾٌ ـَّتٌفي ـي ًظؼقثي  ا ًَ ًكَعٌؿؼل فٌري وفي ؼي ؼ»ؾي ؼو اَبـيتٌؼل إكَّ ـو يي ؼ سي ًعؼقا  إقَ ًف حي ؼي تَّؼك ُي يي قيوتٌؼٌف حي تي ؼعي ؾي ًرٌجؼل مي َ ختي

ري  َؼٌؾ اخي زي  71ش. بٌٌؽ يٌف حي قيوٌت ًبقظي تي ًَ ؾي مي تَّك  ؾياليزي وٌط حي َفتٌؼي
ٌُ يوٌ يو.كَ ايٌف ا عي محي ًَ مي ـي ؽي شي ٌي. لي ـَطي

وًد احَلٌ صي حي ٌعٌر لي وًد افشَّ صي ك حي  (تيفي

يوً يو:  1) 13-1/  1راظقث  يو ًكَعٌؿل محي ًَ هلي وفي ؿي ؟ »لي َرو ٌؽ خي يه فٌقيًؽققي في احي ٌؽ ري َختيٌؿًس في و اَبـيتٌل أيُي أي يي
ٌذن  7 ـيو, افَّ يى في بي ا ري ا ؿي ًز ذي َقسي ًبقظي خي ؾيوِقي أي

 . يي َقؾي ٌعٌر افؾَّ ري افشَّ َقدي ِرن بي و ًيقي ًيذي قيوتٌٌف؟ يي تي عي ؾي  مي
ًٌ ـَ اَفبيٌز ثٌقيوبيٌؽ لي  1ـً ـٌل لي يَّ تيدي وَؽتيٌسٌع لي رٌ  إػي ٌزيٌل كَ اؾي تَّك اَفبيقَدي ًجٌؾ حي يٌف ٌظـَدي افرَّ ـَ ُي ًتَعري ٌؽ في , لي

ٌب.  َ افؼُّ ٌؾ لي ـَ
ـي اّي غي ٌم َػري ٌجٌعل 3يي اَوطي وٌحقييي ٌرَجؾيقَفٌ لي ٌشػٌل كي ـَ ا اَدًخٌع لي وقي افٌَّذن ييَضطيٌجًع ؾٌقفٌ لي عي ؾيوَظؾيٌؿل اَديؽي تيك اَوطيجي مي ٌؿ لي ًيقي خًيٌَزً , لي

ؾٌؼغي  َعؿي ؼؼ 5ش. بٌؼامي تي وفي ؼي يؼو: ؾي َصؼـيعً »ًَ هلي ًٌ أي ؼو ًؿَؾؼؼ ؼؼؾَّ مي ًَ  1ش. ـً ؼؼ في ـيزي يوً يؼؼو.  إػي ؾي َ يؼؼو بٌؼٌف محي ري مي ؼو أي ؼؼِؾ مي ـً ؼىي  سي ًَ حي ؼؼ ٌؿؾي ظي ٌر لي َقؼدي اَفبي
بي  2 ٌ ذي ًز لي ؼؾي ًبؼؼقظي ـي لي ؾي

ٌي.  مي ري ٌؽ اَفعي ري ٌجعي يٌف ضي ؾي فٌقيَضطي خي دي َؾًبًف لي ضيوبي ؿي يي لي وٌحقي ًَ كي ػي شي ـي ه لي ا ًَ ٌهٍ ؾي خي دي ًَ ؾي عي جي اَوؼطي َقٌف لي ؼوقي ٌظـَؼدي  3. ٌرَجؾي ـي َقؼٌؾ كَ الي ؼوٌؽ افؾَّ  قَّ أتٌصي

ًي  اَفتيػي , لي بي ري ًجؾي اَوطي  ٌظـَدي ٌرَجؾيقَفٌ افرَّ
 ًمَضطيٌجعييى

يةى أ ا بٌوَمري إٌذي :  4. لي ـي و ؼي ـَ »ؾي ؟نَ أمي : ش ًٌ ًَ وفي ؼي . »ؾي ًتؽي مي اًظقًث أي نيو ري ذي أي َقبٌؽي ظي َيؾي ثي وَبًسَط ذي ؾي

تٌؽي  مي يٌلِ نَّ ّ أي :  11ش. ؽي لي ـي و ؼي و اَبـيتٌل ّإكَّ »ؾي ِب يي ـي افرَّ يو ٌم ـي , نَّ ٌؽ ًمبيوري ـٌ ـي اّيلَّ ري ٌم ثي ـَ ٌؽ يٌف اّيٌخٌر أي َعًرلؾي  مي
ًٌ ـَ َد أيَحسي اءي ٌؽ ؿي ري َسٌعل لي َ تي

إٌَذ ملي

بَّوقٌ  وًكقا افشُّ ـي ءي  ا ري .  ألَ , ًؾؼي َؽـٌقيوءي ي  11أي و اَبـيتٌل ُي ختي اِقي يي ٌؽ, ّلي ًؾ في َؾعي ًؼقفٌغي أي و تي ؾُّ مي ـً ًؿ  قَّ ويٌف.  َعؾي َعبٌل تي ٌب صي ا بَقي قعي أي
ٌ . إكَّ مجي يو وٌوؾي ةو ؾي أي  17ٌؽ اَمري

ًب ٌمـِؼل.  َؿؼري يٌلِ أي ؼًد لي ـَ ًيقجي ٌؽؼ في , لي يٌلِ ِي لي ؼٌحقحو أي اِقي صي لي
ؼبيوٌح  11 ًؽؼقًق يٌف افصَّ يي , لي ؼيي َقؾي ؼبٌقتٌؼل افؾَّ ؼقيَؼٌض.  إقَ ًف إكَّ

ٌ ؼـوه. ف سي حي يٌلِ ؾي ؼؼَّ اَفؼقي ؼٌؽ حي ؼ في ؿيهي

َل  إقَ لي  شي َ يي .  إقَ ملي بُّ ِل ًيقي افرَّ ٌؽ. حي َؿٌِض في لينيو أي , ؾي يٌلِ ؼَّ اَفقي ٌؽ حي َؼٌِضي في بيوٌح  إػي اَوطيٌجعٌل يي َقٌف  13ش. افصَّ ًَ ٌظـَدي ٌرَجؾي عي وَوطيجي وٌح  إػي ؾي بي . افصَّ

َبؾي  ًَ ؿي ومي ؼَ  إقَ ًثؿَّ ؿي وٌحبٌفٌ يي ٌي صي َعٌرؾي ذي مي ٌحًد ظي ا : ٌدري اَفقي ـي و ؿي َؿ ». لي َت  إقَّ ُي ًيَعؾي وءي ةي جي َرأي رٌ  إػي اَدي َقدي  (ش.اَفبي
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 :مؼتطػوت مـ شػر اّمثوـ 

َصٌغ  1) 1-1/  5اّمثوـ  و اَبـٌل أي ؼؽي  إػي يي ٌمؼَؾ ًأَذكي تٌل. أي َفٌؿؼل  إػي ٌحَؽؿي .  7ؾي ؼيه َعٌرؾي تيوؿي مي ؼػي ظي صي ؼتيَحػي
ٌ ف ابٌٌر لي ؼدي َػؼٌظ افتَّ

ةٌ  قَّ ّ 1حٌلٌ َرأي ؼ ٌل اَدي تي ؼػي صي

و  ـيًؽفي حي اله لي سي ٌق ظي ا َؼًطري ًٌ نَ أاّيَجـيبٌقَّيٌ تي َي ـي افزَّ ًؿ ٌم تٌغٌ  3. عي ـَ وّيَؾسي ـي ةو  و ًمرَّ في تي بي
وؿٌ َـّ ظي ٌؽ . في ـٌ َي دَّ  ذٌن حي

َقػى سي ـي ةو  ودَّ و  5. حي ويي مي دي اٌق ؿي ٌدري ـَحي  إػي تي

ًؽ بٌوهَلي  سَّ تيؿي ً يو تي ا قي طي ٌي. لواَديَقٌت. خي َشًعًر. 1يي ُي تي ً يو لي ا قي طي ًَ خي ؾي يويي ٌريؼي احَليقيوةٌ. متي ؾي ضي مَّ
تيلي  (فٌثيالَّ تي

ـ  ًً  1) 71-1/  2اّمثو َع ؾَّ  ًصبَّوـٌل تيطي
ٌ
اء ري ـَ لي َقتٌل ٌم ةٌ بي قَّ ـً ـَ  ّيِي ٌم

2  ًً جَ ي أ ري َفؿٌ ؾي ٌديؿي اَفػي موه ظي ًً بيَغي اَفبيـٌغي ًؽالي َظ  ُيحي
ـٌ و َغي اجَلًفَّ ه  3 بي وبٌرا ظي

وٌرٌع ٌظـَدي زي  و. لايٌف افشَّ َقتٌفي ٌريٌؼ بي وٌظداه يٌف ضي صي و لي تٌفي يي
ٌف.  4 افظَّالي َقٌؾ لي ٌي افؾَّ ؿي دي  اَفقيَقٌف يٌف حي

ٌ
وء سي  يٌف مي

ٌ
وء  اَشتي  11يٌف اَفٌعشي

يةى أ ا بٌوَمري إٌذي اكٌقييى لي َؼبيؾيتًَف يٌف ٌزِن زي

ؾٌَى  بٌقثيًي اَفؼي خي وٌُمييو  11. لي جي وبييو ٌيلي لي خَّ و. صي ويي مي دي َستيٌؼرُّ ؿي و ُي تي َقتٌفي . يٌف بي
ٌرٌع.  17 ا قي م يٌف افشَّ ًأَخري ةه يٌف اخَليوٌرٌج لي وري ِؾ زي تي ـً ٌظـَدي  ـً لالي َؽًؿ  تي

يى  11. يي

َتؼفً  ؾي بَّ ؿي َتًف لي ؼؽي َمسي لي ؼًف: ألَ . ؾي ًَ في ؼؼ وفي ؿي ؼو لي في َجفي ًَ لي ؼ حي ؼَقفي » 13ؿي ٌي. اَفقي مي ؼالي ًح افسَّ
ؼوئٌ بي َّ ذي ؼعي ًً ًكؼًذلٌرن. ألَ ظي َقؼؼ ؼؽي ّيَضًؾؼؼىي  15ؾي

وئٌ ًً فٌؾٌؼي َجؼ ري فٌؽي خي ؼذي
ؾٌ ؾي

 . ؿي ٌجدي تَّك أي ؽي حي َجفي .  11لي ـَ ٌمَكي  ٌم
تَّوقى ـي ك  صَّ يٌرن بًٌؿقي ٌ ًً هي َص ري ا  12بٌوفِديبيوٌج ؾي ري

َرًت ؾٌ طَّ يى ظي َرؾي ؿٌ  لي
ًظقدى ٌق ًلٍداه  13. ٌر بًٌؿر  لي َرتي ًؾؿَّ كي  إػي يي

بيوٌح  ذً بٌوحَلًِى . افصَّ تيؾيذَّ ًٌ  قَّ ّ 14. كي َق َقسي يٌف اَفبي ًجؾي في ةى. افرَّ ٌعقدي  بي
ٌريؼى ىي يٌف ضي يي َلٌِت  71. ذي  يي

ـٌ َقفي اهَلاٌلي ٌي بٌقيٌدٌك. يي ةي اَفٌػضَّ ذي ًسَّ َقتٌفٌ  إػي أيخي  71ش. بي

َتفً  حي قَّ و ضي َقفي تي ػي  صي
ٌٌ َؾ ةٌ ًؾـًقهٌنيو بٌؿي ثَري َتفً بٌؽي َؽقي ًى  77. أي َذيي ثيَقرى يي ـي َؿتٌٌف  و فٌقي يي اءي ري ىي لي يي َبٌح  إػي ذي بٌِل  ألَ افذَّ وَفغي وٌص  إػي ـي َقٌد اَفٌؼصي ًشؼَّ  71ؿي تَّك يي حي

ًع  َرى ًيَنٌ طي ـي ًك.  بٌدي ـي َفؿو  َدٌرن  إػي شي ُي يي ِخ لي  (ًف فٌـيَػٌسٌف.إكَّ اَفػي

ـ  .  15) 71-15/  5اّمثو ـَ بٌَثٌرؿي يه ٌم وٌريي ٌمقيويوه جي ـَ ًجِبؽي لي َب ٌمقيويوه ٌم ـيوبٌقًعؽي  11اٌَذي ٌػَض يي ٌرٌع.  إػي ُي تي ا قي  يٌف افشَّ
ؿٌلي ٌمقيوكى ا قي  12اخَليوٌرٌج شي

 . ؼؽي عي وكٌىي مي َقسي ّيجي في ؿي لي َحدي ـَ فيؽي لي ؼبيوبٌؽي  13فٌتيًؽ  صي
ةٌ أي َح بٌؼوَمري اَؾؼري ـؼوه لي ـًَبقًظؼؽي ًمبيوري ـَ يي ؼقيًؽ

ٌ ؼٌي.  14ف ٌيقَّ ؼٌي افزَّ َظؾي اَفقي ؼٌي لي ؼٌي اَديَحًبقبي َبقي ٌلؿي افظَّ فٌؼًرَ

ائٌامه  َر دي و اَشؽي تٌفي بَّ حي بٌؿي  لي
ًى َؿ ِؾ لي ـً و يٌف  َدييويي َتيٌض  71. ثي حتي  لي

و اَبـٌل بٌليَجـيبٌقَّيى ـً يي ا ًتَػتي ذي ؾاٌمي ٌريبييه ؾي ًيقي كَ ًضًرؾي اإل قَّ ّ 71ـً ؽي ِب لي َقـيٌل افرَّ وفي ظي مي وٌق أي سي

ؾَّ ًشًبؾٌٌف.  ـً ٌزًق  ًؽ.  77يي تٌٌف ًيَؿسي قَّ
طٌ ـٌ خي بٌٌحبيو وًمًف لي َلًخًذًك اثي يًر تي افِؼِ

ًر.إكَّ  71 قَّ تيفي َرٌط مًحٌَؼٌف يي بٌػي ٌب لي ٌف اّيدي دي ـَ ظي ًؿقًت ٌم  (ًف يي

  يقصع:مؼتطػوت مـ شػر 

وري  1) 3-1/  1يقصع  ٌذن صي ِب افَّ ـً افرَّ َق ـٌ بٌثٌٌرن إػي ؿي عي َب ـٌ  ًيقصي وفي َب ًرَبعي جَّوٌف يي يٌف أي ا لي ًقذي قَّو ًمًؾقٌؿ هيي
ؿٌ زي حي وزي لي احي وفي لي ًيقثي و لي جَّوٌف ًظِزيَّ يٌف أي

 : ئٌقؾي ا ؾٌٌؽ إٌَهي لَّ  7ًيقاشي مي ـي أي و عي ؿي بُّ ًيقصي ؾَّؿي افرَّ ـي و  عي  ـي مي بُّ هٌلًقصي يةي ٌزكهك لي : »افرَّ أ َى ًخَذ فٌـيَػٌسؽي اَمري ك ّألَ اَذيي ًَ  قَّ ُيدي ٌزكه كي َد زي اّيَرضي ؿي

! بَّ يه افرَّ ـي وٌر ًف اَبـوه  1ش. ٌزكهك تي َت في دي في لي ًَ لي بٌؾي ًي دٌباَلييٌؿي ؾيحي َ ري بٌـ ذي ًجقمي أيخي ىي لي يي ذي :  3. ؾي بُّ ًف افرَّ ـي في و ؼي ًف »ؾي ٌظقؾي ّاَدًع اَشؿي َزري ؾٌقؾى نَّ يي َعدي ؿي ـٌل بي

 . ئٌقؾي ا ًٌ إٌَهي َق يي بي َؾيؽي ًأبٌقًد ُمي ٌظقؾي لي َزري ٌف يي ذي دي وًيق ظي ًي يي َق ًى بي
وؿٌ ٌظقؾي  5ًأظي َزري ادٌن يي قؾي يٌف لي

ئٌ ا ٌنً ؿيَقسي إٌَهي ـَ ِي أي فٌؽي اَفقيَقٌف أي ييًؽقًق يٌف ذي ًثؿَّ  1ش. لي

 ًَ بٌؾي ًف:  أجَضوه حي ـي في و ؼي َت بٌـَتوه ؾي دي في لي ئٌقؼؾي »لي ا ًي إٌَهي َقؼ ؼًؿ بي َرحي ًظؼقًد أي ؼيي ّيِي ُي أي ومي و ًفقًرحي في ؼَؾ  أجَضؼوه اَدًع اَشؿي َزظؼوه. نَؼأبي ا  2ٌزًظًفَؿ كي ًؼقذي ًً هيي َقؼ ؼو بي مَّ أي لي

َقسى لي  ِؾًصًفَؿ بٌؼي ُي ًأخي ٌفَؿ لي ٌ ِب إٌ ي ِؾًصًفَؿ بٌوفرَّ ًأخي ًًفَؿ لي ليَرمحي وقى ؾي بًٌػَرشي َقؾى لي بٌخي َربى لي بٌحي  لي
َقػى ٌت  3ش. بٌسي دي في قي ًَ ؾي بٌؾي حي يي لي ومي ًَ ًفقًرحي ؿي ًثؿَّ ؾيطي

 (اَبـوه.
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تًٌؽَؿ » 1) 11-1/  7يقصع  ِؿل»ًؿقًفقا إٌلَخقي تًٌؽَؿ ش ظي ا قي ّيخي يي »لي ومي وـًٌؿقا ّ 7ش. ًرحي ًؽَؿ حي وـًٌؿقا ًأمَّ يوحي و  هنَّ في ًجؾي ًً ري َس نيو في أي يٌِت لي أ  اَمري
ًٌ
قَسي في

و َدييقَفي َغٌ ثي ـَ بي و ٌم في ؾٌَسؼي و لي َجٌففي ـَ لي و ظي ـي ٌزكيويي و ًظَرييوكييه لي  1 فٌتيَعٌز ِردييي يى ألَ فٌثيالَّ ًأجي وبٌسي َرضى يي لي ـي و  يي ِري ًأصي  لي
َػرى ؼي ـي و  في ؾي َجعي أي ٌ يو لي دي َقٌف ٌلُي قي ـي و  في ػي

ؿٌ

ًأٌمقتيفي  ًؿ  3. و بٌوَفعيطيشٌ لي َرحي ُي أي و ّألَ لي يي ً ُيدي ًٌ  قَّ ّ» 5. ُيدً ٌزكهكألَ َؿ هنَّ كي َد زي ًفَؿ ؿي ًَ ٌخَزيوه . ًأمَّ ـيعي ًَ هٌبٌَؿ صي بٌؾي تٌل حي يو. ّافَّ اءي  هنَّ ري ًى لي َذيي : أي ًَ وفي ؿي

تٌؼؼل.  بي َذٌ أي َيتٌؼؼل لي ؼوٌي زي تَّ ـي ؼؼوئٌل ًصؼؼقيٌف لي مي ـي ًيَعًطؼؼققي ًخَبؼٌزن لي ؼؼٌذي ِبؼلَّ افَّ
ؼؼدي  1ًُمٌ ٌ ؼؼك ُي جتي تَّ ؼو حي في وئٌطي ؼؼل حي

ٌ بَـ أي ؼؼَقٌؿ لي ؼٌؽ بٌوفشَّ ٌريؼي ًٍ ضي ؼؼِق ا ًأشي ـيؼؼذي ثي فٌؽي يي ؼذي
ٌ ف

و.  في وفٌؽي سي ُي تً  2مي و لي ِبقفي
ًع ًُمٌ َتبي تي َرٌجؼًع ؾي أي ؼًى لي َذيي : أي ـً ًؼؼق تي ًٌدًيَؿ. ؾي ُي جتي َقٌفَؿ لي ؾي ِتًش ظي ًتػي ًفَؿ لي ـً ًجؼٌع اّيلَّ  إػي َدٌر ـي نَّؼـٌ ّري ؼَرو يٌل ٌمؼ ؼوقي خي ـي  

ًف ٌحقـيثٌؼذى

 . ي » 3اِقي َرًت هلي ثَّ ـي ًي لي َي افزَّ وري لي َسطي
ٌ
اَد َؿحي لي و اَفؼي َقًتفي َظطي نيو أي ِي أي َعٌرَؽ أي َ تي ٌيلي ملي . لي ًؾقًك فٌبيَعؾى عي بوه جي يي ذي يه لي َؿٌحل يٌف  4و ؾٌضَّ اًخًذ ؿي َرٌجًع لي فٌؽي أي فٌذي

َؿتٌٌف  وٌرن يٌف لي ٌمَسطي ٌ يونَ ألي ٌحقـٌٌف لي َقري  ظي
َسٌ ـٌ فٌسي َي تَّوٌي افؾَّذي ـي و  11. ٌزًع ًصقيٌف لي ُي ًيـَؼًٌذيي و لي بِقفي

وفي ًظقًققٌ ًُمٌ مي يو أي َقري ي ٌشًػ ظي ـَ اِقي أي ـَ ييٌدنلي دو ٌم . أيحي

و.  11 ٌشٌؿفي ا قي قعي مي
ٌ مجي يو لي ًشًبق ي و لي ًرًؤلسي ًصًفقٌريي و لي يي َظقيودي و: أي ٌحفي ا َؾري ؾَّ أي ـً ًأبيِطًؾ  لي

تٌل  17 ٌِت افَّ و ًأَجري : ًُهي ًَ وفي ـٌ ؿي َي ذي و افؾَّ تٌقـيفي و لي في َرمي ـي ِرًب  ًأخي لي

ٌي.  يَّ ِ ًق اَفزي ا قيقي ًؾًفامي حي ـً قيَل ه ؾي َظرا ًؾًفامي لي َجعي أي ِبلَّ لي
و ًُمٌ وكٌقفي َظطي تي  11أي ًؼَؿ لي ًَ ًتبيِخًر هلي وكي ـي و  قفي

تٌل ؾٌ قؿي افَّ
َعؾٌ جَّوٌف بي ذي أي و ظي ًبفي

وؿٌ ًأظي ؼو لي ِقفي
ًحؾٌ ؼو لي ئٌٌؿفي ا زي ـً بٌخي يَّ ؼزي تي

. بُّ ـً افرَّ ًؼق نيو يي وٌي أي ـَسي تي و لي ِبقفي
اءي ًُمٌ ري ًى لي َذيي تي  (لي

ـيوتًٌؽَؿ ّ 13) 14-13/  3يقصع  وؿًٌى بي ً ُي ًأظي ـَّوتًٌؽَؿ ّهنَّ ـي ُي  َزكٌغي لي ً َـّ يي ـي هنَّ َػٌسَؼ ً ّ. َـّ يي عي هنَّ اٌت َؿ ييَعتيٌزفًققي مي ري
عي افـَّوذٌ ييَذبيًحققي مي كٌقيوٌت لي ا افزَّ

ًع. افِزكيك َعٌؼًؾ ًيَكي َعىو ُي يي صي ًي  إقَ » 15. لي ـَ َلتًقا نَ أـً ُي تي ا. لي ًقذي َلثيًؿ هيي قًؾ ؾيالي يي
ئٌ ا و إٌَهي اكٌقوه يي ًدلا  إػي ًي زي َصعي ُي تي  لي

ـٌ و َؾجي ُي  إػي اجَلٌ قي لي  الي
ًٌ َق بي

ِل ًيقي  : حي ًػقا
َؾٌ .  حتي بُّ . إكَّ  11افرَّ اٌشعى  لي

وقى ؽي  يٌف مي
ًرلؽى خي ـي بُّ  وًيًؿ افرَّ َرظي . اِقي يي

يى وٌُمي  جي
ةى ري بيؼي ـي قًؾ 

ئٌ ا يحي إٌَهي َد مجي ؼو بٌوّيَصـيوٌف.  12ًف ؿي يًٌؿ ًمقثي ا َؾري أي

قًك.  ـً تيك  13اَتًر ككَ امي كٌقا ٌزكه ًتًفَؿ زي مي ًَ ًمـيودي في . تي قي ا بُّقا اهَليقي يو أيحي وهنُّ ي ىَّ جمي وئٌٌحٌفَؿ. 14. أيحي بي ـَ ذي ٌجًؾقا ٌم خي و لي تٌفي َجـٌحي َ يو افِريًح يٌف أي َّ َد سي  (ؿي

 :م  كقح يسؽر ليتعرَّ

ـ  وفو ًيقي  13) 74-13/  4افتؽقي حي . لي ٌي وؾي يي ومو لي حي ومو لي ـي اَفًػَؾٌؽ شي ًجقا ٌم ري ـي خي ٌذي ـًق ًكقحى افَّ وقي بي ـي . ألي وقي ـَعي ـي ـًق  14بًق  ًي ًيَؿ بي  افثَّالثي
ٌ
ًمُء يي

ـَ  ٌم . لي ؾُّ اّ ًكقحى ـً  ًَ بي عَّ شي  تي
ٌ
ًمُء اَبتيدي  71َرٌض. يي حوه  ألي َرموه  ًكقحو ييًؽقًق ؾيالَّ ـي سي  ري ؽي وئٌفٌ  71. لي اٌخؾي ٌخبي م دي تيعيرَّ ؽٌري لي ـي اخَليَؿٌر ؾيسي بي ٌم ٌ ذي  77. لي

وفو  ي حي وَبكي ةي أؾي َقري ـَعيوقي ظي ـي ي أبٌقفٌ لي أبًق  وٌرجوه أَخزي يَفٌ خي قي ل 71. خي ذي ؾي وًك ظي عي وي لي اءي لي ًٌ افِردي وؾي يي وفو لي ذي شي تيوؾٌٌفامي أخي قيو ـَ شي مي ةي  إػي لي َقري ا ظي ي سي شي  لي
ٌ
اء ري اَفقي

وًُهيو أ َجفي لي   إػي بٌقٌفامي لي
ٌ
اء ري ةي اَفقي َقري ا ظي َؿ ًيَبٌكي ؾي . أ. ؾي بٌقٌفامي

ٌَركٌ  73 ـَ َخي ظي ًكقحو ٌم َقؼي امَّ اَشتي ؾي ٌغرً ؾي عيؾي بٌفٌ اَبـًًف افصَّ و ؾي ؿي مي
ؾٌ :  75 ظي ـي و ؼي و»ؾي ـَعي ـي َؾًعققو  ًق. مي

ًؽؼقًق إل بٌقؼٌد يي َبؼدي اَفعي تٌؼفٌ ظي :  71ش. َخقي ـي ؼو ؿي بُّ »لي ؿو افؼرَّ ؼوري َبؼداه إًمبي ؼوًق ظي ـَعي ـي ـَ  َفؼؼقيًؽ . لي ؼوفى ً شي ؼًف.  هلي َػؼتيٌح اهللً  72في .  فٌقي ؼؼوفى ـٌ شي
ؼوـٌ سي ـي يٌف مي َسؼًؽ قي ٌي ؾي ؼ فٌقيوؾي

َبداه  وًق ظي ـَعي ـي ـَ  َفقيًؽ ًؿَ  لي .  73ش. هلي ـييه ٌَسغي شي َخي  لي
وٌق ثيالثي ٌمثييى َعدي افطُّقؾي وشي ًكقحو بي ظي لي

ؾُّ  74 ـً  ًَ وكي ؽي وتي أؾي مي ـييه لي ٌَسغي شي َخي  لي
 (.جَّوفٌ ًكقحى تٌَسعي ٌمثييى

 

 

 



ًس   دَّ وًب ادًؼي ًُميِرو  افٌؽتي ٌريىو لي  [75..... ] ـٌتيوبو ؽي

www.alta3b.wordpress.com 

 :زكك فقط مع ابـتقف 

ًف ّ 11) 13-11/  14 افتؽقيـ عي اَبـيتيوًك مي ـي يٌف اجَليبيٌؾ لي ؽي شي ري لي ـَ ًصقؽي ٌعدي ًفقطو ٌم صي وؽي نَّ لي  ًيقي  إقَ ًف خي
ةٌ وري ـي يٌف اَديغي ؽي سي . ؾي ري ـي يٌف ًصقؽي َسًؽ يي

اَبـيتيوًك.  ةٌ:  11لي ٌغري  اَفبٌَؽًر فٌؾصَّ
ًٌ وفي ؿي فيقَسي يٌف اّبً أ»لي وخي لي َد صي ًجؾو فٌقيَدًخ َرٌض قكيو ؿي ِؾ اّري ـً ةٌ  ودي عي ـي يو  قَـ ؾي َسٌؼل  17. َرضٌ ؾي ظي ًؾؿَّ كي َرا أيي و َخي بيوكي

ـَ  ـًَحقٌل ٌم ًف ؾي عي َضطيٌجًع مي كي يو كيَساله ألي تيو  11ش. بٌقـ ؼي سي ه أؾي َرا عي  بيوًُهيو َخي ًَ مي عي اَوطيجي  اَفبٌَؽًر لي
ًٌ ؾي ديخي قَؾييٌ لي ؿَ أيٌف تٌَؾؽي افؾَّ َعؾي َ يي

ملي و لي و  بٌقفي وٌظفي جي
بٌوَوطٌ

و وٌمفي ُ بٌٌؼقي ٌد  13. لي ثي يٌف اَفغي دي حي ةٌ:  إقَّ لي ٌغري ًَ فٌؾصَّ وفي ؼعي إ»اَفبٌَؽري ؿي ؼيي مي وٌرحي ًً اَفبي َع جي ٌد اَوطي ه . يٌب أِي ؿي ؼرا َ َسؼٌؼقٌف َخي ؼيي  كي َقؾي ؼوَدًخٌع  أجَضؼوه افؾَّ ؾي

ـَ  ـًَحقٌلي ٌم ًف ؾي عي تيو  15ش. بٌقـيو كيَساله أاَوطيٌجعٌل مي ؼي سي ه أؾي َرا و  أجَضوه يٌف تٌَؾؽي افؾَّقَؾييٌ  بيوًُهيو َخي وٌظفي َعؾيَؿ بٌوَوطٌجي يي  َ ملي ًف لي عي ًَ مي عي اَوطيجي ةً لي غٌري  افصَّ
ًٌ
ؿيومي لي

و ُ بٌٌؼقيومٌفي ـَ  11 لي  ٌم
و ًفقطى تي  اَبـي

ًٌ بٌؾي حي ٌت اَفبٌَؽًر اَبـوه  12. بٌقٌفامي أؾي دي في قي ًف  ؾي  اَشؿي
ًٌ
ظي دي ًيقي  -ش بي ا ًمق»لي ًة  13اَفقيَقٌف.  إػي بٌِقغي ا بًق اَدًقألي ٌغري افصَّ لي

ٌت اَبـوه  أجَضوه  دي في ًف  لي  اَشؿي
ًٌ
ظي دي ِؿل»لي ـَ ظي ًيقي  -ش بٌ ققي ألي ؿُّ ـٌل ظي  (اَفقيَقٌف. إػي بًق بي

 :زكك هيقذا مع ثومور 

 اَبـيًي ًصقعى اَمري  17) 11-17/  13افتؽقيـ 
ًٌ
وتي وًق مي مي ـي افزَّ و َّو ضي حي ٌعدي أ لي ا ؾيصي ًقذي م هيي زَّ عي ا. ًثؿَّ تي ًقذي ـيٌؿٌف  إػي ًة هيي ٌز ؽي ا ًة  إػي ًجزَّ ٌحؼري مٌتَـييي ًيقي لي

 . ٌملُّ َُّ ؼؼؼًد ؼؼوٌحًبًف اَفعي ؼؼؼ 11صي ؼؼؼوًر: لؾي ومي َت ثي ؼؼؼوٌظدو  ًيؼؼقي »َخٌزي ًؼؼؼقٌؿ صي ا محي ًجؼؼزَّ  إػي ذي ؼؼؼفً مٌتَـيؼؼؼيي فٌقي ـيؿي ًؿؼؼؼعى  13ش. ؽي ًَ بًٌزَ ؼؼؼ طَّ غي تي ؼؼؼو لي ؾٌفي مُّ ري ؼؼوبي تي ؼؼؼو ثٌقي ـَفي ًَ ظي ؼؼؼ عي ؾي خي ؾي

ٌريٌؼ مٌتَـييي  ذي ضي تٌل ظي َقـيويٌؿي افَّ ٌؾ ظي َدخي ًَ يٌف مي سي ؾي جي ًَ لي ػي ػَّ ؾي تي يوّ -لي اَت  هنَّ يه  إقَّ ري َلجي ًف زي َ ًتَعطي في ٌيلي ملي ٌزي لي ـي َد  و  15. ٌصقؾييي ؿي يي ـيظيري و ؾي في ٌسبي حي ا لي ًقذي هيي

اكٌقييه ّ يوزي و هنَّ في َجفي ًَ لي طَّ َد ؽي ًَ ؿي وكي ـي  11. ـي امي : إؾي ـي و ؿي ٌريٌؼ لي ذي افطَّ و ظي َقفي قٌَؽ »في ؾي وٌِت اَدًخَؾ ظي َؿ نَّ ّش. يي َعؾي يي  َ يوًف ملي ًتفً  إهنَّ ـَّ : ـي ًَ وفي ؼي ا ًتَعطٌقـٌل ». ؾي وذي مي

؟ َّ عي َدًخؾي ظي َل تي :  12ش فٌؽي ـي و ؼي ـيؿٌ أِي أ»ؾي ـي اَفغي م ٌم َدني ٌمَعزي : ش. َرٌشًؾ جي ًَ وفي ؼي َيـوه »ؾي قـٌل ري
َؾ ًتَعطٌ ًف؟ يي تَّك ًتَرٌشؾي :  13ش حي ـي و ؼي ٌذن »ؾي ـً افَّ َي و افرَّ مي

: ش َظطٌقٌؽ؟أ ًَ وفي ؼي ٌدؿي »ؾي تٌل يٌف يي وؿي افَّ صي ظي ًتؽي لي وبي ٌظصي ومٌتًؽي لي ولؾي ش. خي َقفي ؾي ؾي ظي خي دي و لي ًَ . َظطيويي بٌؾي حي ًَ  14. ٌمـَفً  ؾي عي ؾي خي ًَ لي ضي مي ًَ لي ومي ًثؿَّ ؿي

ؼو.  ؾٌفي مُّ ري ًَ ثٌقيؼوبي تي ؼ بٌسي في ؼو لي في ؼو ًبَرًؿعي ـَفي ؼؼٌد  71ظي م بٌقي َعؼزي
ٌ
ؼَدني اَد ا جي ًؼقذي ؼؾي هيي وَرشي ٌمِل فٌقيلؾي َُّ ؼًد ؼوٌحبٌٌف اَفعي ؼَر صي ؼٌد اَدي ـَ يي ـي ٌمؼ َي و. أ ًخؼذي افؼرَّ ٌؼؼَديي ؼَؿ  ي ؾي  ؾي

 71ةٌ

ـي  و سي وهٌني أؾي ؽي ذي افطٌَّريٌؼ؟أ»و: َيؾي مي يويٌؿي ظي قَـ ًَ يٌف ظي وكي ـي تٌل  كٌقييً افَّ ا ـي افزَّ : ش جَ وًفقا ؼي يو »ؾي قي
اكٌ ًدي زي ـَ يي ًؽ َ تي عي  77ش. ملي جي ري :  إػي ؾي ـي و ؿي ا لي ًقذي َ »هيي و. أملي ٌجَديي

وٌق ألي  :  أجَضوه َيًؾ اَديؽي ؼوًفقا ؼيو ؿي قي
اكٌ ؼًدي زي ـَ يي ًؽؼ َ تي

ا:  71ش. ملي ًؼقذي ـي هيي ؼو ؼي ٌصؼري لفٌتي »ؾي ؼثيالَّ كي
ٌ و ف . إًخؼَذ فٌـيَػٌسؼفي ؼيه وكي ؼَد إيي ا اجَليؼَدني لي أِي ؿي ؼذي ًً يي ؼَؾ َ نَؼأَرشي ًي ملي

و ٌَديي ؼًف:  73 ش.جتي ؿٌقؼؾي في ا لي ًؼقذي  اَخؼٌزي هيي
ؼٌي اَصؼًفرى َحؼًق ثيالثي ؼوقي كي ـي َّؼو  حي ًتؼؽي »لي ـَّ ـي ؼوًر  ومي ًَ ثي ؼ كي ؼَد زي ؼو ٌيؼلي ًحؼَبذي . ؿي يي ؼو جَضؼوه ألي ـي افِزكي ا: ش. ٌمؼ ًؼقذي ـي هيي ؼو ؼي ؾي

ؾي أ» تًَحري و ؾي امَّ أ 75ش. َخٌرًجقيي ؾي و ٌيلي ؾي ًَ أمَّ ًَ أَخٌرجي ؾي : إَرشي يه وئٌؾي و ؿي قفي
ٌ ًف »ػي محي ٌذٌك في ٌذن يي ًجٌؾ افَّ ـي افرَّ !أٌم : ش نيو ًحَبذي ًَ وفي ؿي ـٌ اخَليوتًٌؿ »لي ي

ٌ
ِؼَؼ د حي

ٌذكٌ  و يي صي اَفعي ًي لي وبي اَفٌعصي :  71ش. لي ـي و ؿي ا لي ًقذي و هيي في ؼي ؼَّ تيحي َ أبيرُّ ٌمـِل ٌّيلي »ؾي و فٌٌشقؾييي اَبـٌلأِي ملي و ش. َظطٌفي َعٌرؾًفي ًعَد يي َؿ يي ؾي ٌ يو  72. جَضوه أؾي  ٌلُدي
ًٌ َؿ يٌف لي لي

َقأ  ؼو تي َطـٌفي ا يٌف بي ؼوٌق. إذي ٌ يؼو  73مي ؼؼوقي يٌف ٌلُدي ـي و أقَّ ألي ًُهي ؼدي ؼداه أحي جي يي ه لؾي  َخؼؼري ؼٌدٌك ؿٌَرٌمؼزا ؼؼذي يي ًَ ظي ؼ طي بي ري ؼًي لي وبٌؾي ٌت اَفؼي ؼؼذي :  خي ؼؼيه وئٌؾي جي »ؿي ؼؼري ا خي ؼذي ُه أيي  74ش. لَّ

ًك  دي دَّ يي ـَ ٌحغي ري ٌؽ في ا إلي : أذي ًَ ؼ وفي ؼي . ؾي جي ري َد خي ؼوفو »ًخقًك ؿي َقؼؽي اَؿتٌحي ؾي ؟ ظي ًي َؿؼ ا اَؿتيحي ؼوذي ي
ٌ
ؼًدٌظلي اَشؼًؿًف ش. ح ؼوٌرصي »ؾي جي  11ش. ؾي ؼري ؼؽي خي

فٌ َعؼدي ذي بي ًخؼقًك ألي

ًدٌظلي اَشًؿًف  ٌدٌك اَفٌؼَرٌمًز. ؾي ذي يي حي »افٌَّذن ظي اري  (ش.زي

 



ًس   دَّ وًب ادًؼي ًُميِرو  افٌؽتي ٌريىو لي  [71..... ] ـٌتيوبو ؽي

www.alta3b.wordpress.com 
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فٌؼؽي  1) 12-1/  11صؿقئقؾ افثوي  َعؼدي ذي م بي ري جي ؼلي . إكَّ اًلدي ـً دي َمـًؼقًق َبؼ ؼو أي بَّفي ليحي ؼوًر, ؾي ومي و ثي ؼيو اَشؼًؿفي قؾي
ٌ ًو مجي اًلدي ًأَخؼ ـٌ دي ؼوًفقفي َبؼ ؼوقي ّيبَشي ـي ًف 
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وري ًأَختٌٌف ّ ومي َجٌؾ ثي ـَ أي َؼٌؿ ٌم َمـًقًق فٌؾسُّ ًأَحٌكي أي يولي َمـًققي  هنَّ َقـيَل أي ًني يٌف ظي ظي , لي اءي َذري ًَ ظي وكي قَ  إقَ ـي يو صي ؾي هلي َػعي وٌحىو  1ثوه. يي وقي ّيَمـًققي صي ـي اَشًؿًف لي

ل َؿعي ـً صي اًب َب ودي .  ًيقكي اًلدي ٌؽقامه ٌجٍداه أيٌخل دي ًجاله حي اًب ري ودي وقي ًيقكي ـي ؼًف:  3. لي ـي في و ؼي ؾٌؼٌؽ »ؾي ـي اَدي ؼو اَبؼ ا يي ؼوذي ي
ٌ
ؼبيوحى نَؼأح ـَ صي ا ٌمؼ ؼذي ؽي ؼٌعقػو يي  إػي ًي وي

ٌي؟ و خًتٌَزً مي ؟ أي بيوحى َمـًقًق: ش صي ًف أي ـي في و ؼي ٌخل»ؾي وفًقفي أي بَشي ًي أي وري ًأَخ ومي اًب:  5ش. إٌِي ًأٌحىُّ ثي ودي ـي ًيقكي و ؼي َض »ؾي يوري متي يٌرؿي لي ٌ ذي هي ٌجَع ظي ا اَوطي إٌذي . لي

ًف:  ًؼَؾ في اؿي ؾي ي بًقؿي فٌري وءي أي ًتَطعٌ جي َلٌِتي لي تي وري ًأَختٌل ؾي ومي َع ثي ودي ٌديي ـَ يي ؾي ٌم ـً آ م ؾي وفي ّيري عي وٌمل افطَّ مي ؾي أي َعؿي تي ه لي ـٌل ًخَبزا َمـًؼقًق  1ش. ؿي عي أي جي وَوؼطي ؾي

ؾٌؼٌؽ:  َمـًقًق فٌَؾؿي ـي أي و ؼي ًك. ؾي ا ي ًؽ فٌري
ؾٌ وءي اَدي جي , ؾي ضي يوري متي ؼٌديي »لي ـَ يي ؼؾي ٌمؼ ـً آ ؼَغٌ ؾي تي َعؽي ـي ؼوٌمل  مي َصؼـيعي أي تي ؼَلٌِتي لي تي ؼوري ًأَختٌؼل ؾي ومي َع ثي اًلًد  2ش. ودي ؼؾي دي ليَرشي  إػي ؾي

ؼؼوري  ومي ؼؼؼوئاٌله:  إػي ثي ًٌ ؿي َقؼؼؼ بٌؼؼؼل »اَفبي ومؼؼؼوه  إػي اَذيي عي ؼؼؼًف ضي ؼؼؼٌع في اَظؿي ٌخقؼؼؼٌؽ لي َمـًؼؼؼققي أي  أي
ًٌ َقؼؼؼ ؼؼؼوًر  3ش. بي ومي ًَ ثي بي يي ؼؼؼذي .  إػي ؾي ٌجعو ًيؼؼؼقي ًمَضؼؼؼطي ؼؼؼو لي ٌخقفي َمـًؼؼؼققي أي  أي

ًٌ َقؼؼؼ بي

َعؽؼؼوه  ـي  ًَ ؼؼ ٌؿؾي ظي ًَ لي ـيؼؼ جي ظي ٌجؼؼغي لي ٌت اَفعي ؼؼذي أيخي َعؼؼؽي لي ٌت اَفؽي ؼؼزي بي خي ؼؼًف لي ومي مي ؼؼليبيك  4أي ؼؼًف, ؾي ومي مي ًَ أي بي ؼؼؽي شي ةي لي َؼؼؼالي
ٌ
ٌت اَد ؼؼذي أيخي َمـًؼؼقًق:  إقَ لي ـي أي ؼؼو ؿي . لي ؼؼؾي ـً َل يي

ؾَّ » ـً َخٌرًجقا  ـِلإكَ أي  ظي
وقى ؾُّ ش. سي ـً جي  ري خي ـًَف. إكَ ؾي  ظي

وقى :  11سي وري َمـًقًق فٌثيومي ـي أي و وفٌ اٌ »ًثؿَّ ؿي ٌدؿٌ  إػي يتٌل بٌوفطَّعي ـَ يي ؾي ٌم ـً آ ٌع ؾي َخدي وًر ش. اَدي ومي َت ثي ذي ليخي ؾي

و  ويي َمـًققي أيخي ًَ بٌٌف أي تي أي َتًف لي ٌؿؾي ٌذن ظي َعؽي افَّ ٌع.  إػي اَفؽي ,  11اَديَخدي ؾي ـً ًف فٌقيَل ًَ في مي دَّ ؿي يولي ـي هلي و ؿي و لي في ؽي َمسي
لي و ًأَختٌل: »ؾي ل يي

عٌ ٌ اَوطيٌجعٌل مي ويلي عي  17ش. تي

ًف: ًَ في وفي ؼي و أيٌخل» ؾي ئٌقؾي نَّ ُي ًتٌذفَّـٌل ّ, ُي يي ا ا يٌف إٌَهي ذي ؽي يي . فً ُي ًيَػعيًؾ يي بيوحي ٌذكٌ اَفؼي َؾ يي َعؿي و  11. ُي تي مَّ أي وٌرن, لي ًى بٌعي َذيي ـي أي جَ لي نيو ؾي و أي مَّ تيًؽقًق نَ أأي ًي ؾي

 ! ئٌقؾي ا  يٌف إٌَهي
ٌ
وء في ػي ـي افسُّ  ٌم

ٌحدى ا قي ؾٌؽي ّـي ِؾٌؿ اَدي ـي اِقي  َؿـيًعـٌل ٌمـَؼؽي نَّ لي ؼَل  13ش. ًف ُي يي شي ؼَؿ يي ؾي ؼَقٌ يو,  إقَ ؾي عي فٌصي َسؼؿي ؼو يي يي ري في ؿي ؼو لي ـي ٌمـَفي ؼ يؽَّ ؼَؾ متي بي

و في عي عي مي اَوطيجي تَّك  15. لي ةه ٌجٍداه حي ٌديدي يه صي َمـًقًق ًبَغضي و أي في ضي بَغي دَّ  إقَّ ًثؿَّ أي صي ًَ أي وكي ـي و  ويي و إٌيَّ في ضي بَغي تٌل أي يي افَّ و.  اَفًبَغضي ويي و إٌيَّ بَّفي تٌل أيحي ٌي افَّ بَّ ـي اَديحي ٌم

َمـًقًق:  يو أي ـي هلي و ؿي ؾٌٌؼل!كَ اًؿقٌمل »لي ًف:  11ش طي ًَ في وفي ؼي ؼًف يٌب »ؾي ٌؿَؾتي ؼٌذن ظي ؼٌر افَّ ـي اِخي ًؿ ٌم َظظي وني ًيقي أي ؿي إٌيَّ
َردٌ ُّ بٌطي ا افؼَّ ذي ! يي بيىي ؼَل ش. ُي شي شي ؼَؿ يي ؾي  إقَ ؾي

يو,  عي هلي َسؿي يي
12  : ـي و ؿي ٌَدًمًف لي وقي خيي ـي ٌذن  ًف افَّ مي و ًؽالي ظي َؾ دي و»بي يي اءي ري َؿٌػٌؾ اَفبيوبي لي أي وٌرجوه لي ـِل خي ٌذٌك ظي  (ش.اَضًرَد يي

 بثشبع زكك دالد مع: 

ًٌ ًخؼًرلٌج اَدًًؾؼقٌؿ  1) 72-1/  11صؼؿقئقؾ افثؼوي  َؿؼ ؼـيٌي يٌف لي يؼوٌف افسَّ ؼوقي ٌظـَؼدي متي ـي ,  إقَّ لي ئٌقؼؾي ا قؼعي إٌَهي
ٌ مجي ؼًف لي عي ًك مي بٌقؼدي ظي ؼؾي ًيؼقابي لي َرشي اًلدي أي دي

 . قؿي
ؾٌ وفي يٌف ًألًرصي ليؿي اًلًد ؾي و دي مَّ أي . لي يي بَّ لا ري ً وسي حي ققي لي ؿُّ ـٌل ظي ًبقا بي ليَخري ؾي
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ٌ
وء  اَديسي

ًٌ َؿ وقي يٌف لي ـي قَ  إقَّ لي َطٌح بي ذي شي ك ظي يشَّ متي يٌركٌ لي ٌ ـَ هي وفي ظي اًلدي ؿي ًٌ دي

أم, ؾي اَديؾٌٌؽ  .  ري َستيٌحؿُّ ةه تي أي َطٌح اَمري ذي افسَّ ـَ ظي ٌر ٌجٍداه ٌم ـَظي يي اَدي قؾي ٌ ًة مجي َرأي ًٌ اَدي وكي ـي :  1. لي اٌحدو ـي لي و ؼي ةٌ, ؾي َرأي ـٌ اَدي ـي ظي لي شي اًلًد لي ؾي دي ليَرشي ًَ »ؾي َقسي خي أي

ثِ  و احَلٌ ةي ًألٌريَّ أي وفي اَمري قعي
خٌ ًي أي بيعي بٌـَ َثشي ٌذٌك بي و,  3ش ِل؟يي يي ذي أيخي اًلًد ًرًشاله لي ؾي دي ليَرشي وؾي َؿثٌفي ـَ ضي ةو ٌم ري فَّ ٌيلي ًمطي و لي في عي عي مي وَوطيجي قَفٌ ؾي ًَ إٌفي ؾي خي دي . ًثؿَّ ؾي

 ًَ عي جي و.  إػي ري َقتٌفي بي
ةً  5 َرأي ًٌ اَدي بٌؾي حي : لي ًَ ؼ وفي ؿي اًلدي لي َت دي ي أيَخزي ًَ لي ؾي ليَرشي ؼؾي  1ش. إٌِي ًحؼَبذي », ؾي ليَرشي اًلًد  ؾي :  إػي دي ـً ًؼؼق ؼو »ًيؼقابي يي َّ ًألٌريَّ َرٌشؼَؾ إيٌلي أي

ِثلَّ 
و ش. احَلٌ ًب ًألٌريَّ ؾي ًيقا ليَرشي .  إػي ؾي اًلدي ؼوٌح احَليؼَرٌب.  2دي جي كي َعٌى لي ٌي افشَّ مي الي شي ٌي ًيقابي لي مي الي ـَ شي اًلًد ظي ـي دي لي سي َقٌف, ؾي و إٌفي ليتيك ًألٌريَّ اًلًد  3ؾي ـي دي ؼو ؿي لي

و ًلٌريَّ
ـَ كَ ا: »ٌّ َقؽي  إػي ٌز اَؽٌسَؾ ٌرَجؾي قَتٌؽي لي ـَ ٌظـٌَد اَديؾٌٌؽ. ش. بي يو ٌم ًك ٌحصَّ اءي ري ًَ لي جي ري خي ٌؽ, لي

ًٌ اَديؾٌ َق ـَ بي و ٌم جي ًألٌريَّ ري خي ؾي
وٌب  4 ذي بي و ظي وفي ًألٌريَّ كي لي

ـَ  ـٌَز َ يي ملي ِقٌدٌك لي بٌقٌد شي قٌع ظي
ٌ عي مجي ٌؽ مي

ؾٌ ًٌ اَدي َق َقتٌٌف.  إػي بي بي
11  : اًلدي وًفقا فٌدي ؼي و »ؾي ـَ ًألٌريَّ ـٌَز َ يي َقتٌفٌ  إػي ملي و: ش. بي ًلٌريَّ

ٌّ اًلًد  ـي دي و ؼي ٌر؟ »ؾي ؼػي ـي افسَّ ًي ٌم و ٌجَث مي أي
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ـَ  ـٌَز َ تي ا ملي ذي ؾاٌمي ؟ إػي ؾي َقتٌؽي :  11ش بي اًلدي و فٌدي ـي ًألٌريَّ و ؼي وـٌـًققي يٌف اخَلٌ  إقَّ »ؾي ا شي ًقذي هيي قؾي لي
ئٌ ا إٌَهي وٌزًفققي افتَّوًبقتي لي ِقٌدن كي بٌقًد شي ظي ًب لي ِقٌدن ًيقا شي قيوٌف, لي

نيو اٌِت  أي , لي
ٌ
ء ا َحري َجٌف افصَّ ذي لي ٌِت!  إػي ظي أي عي اَمري ٌجعي مي أيَوطي بي لي َذي أي ؾي لي ـً

ٌِ َقتٌل  َمري بي ا اّي ذي ًؾ يي َؾعي َػٌسؽي ُي أي قيوةٌ كي حي قيوتٌؽي لي حي اًلًد  17ش. لي ـي دي و ؼي ؾي

و:  ًلٌريَّ
َؿ ًيـيو اَفقيَقفي أي »ٌّ

داه ًأَضؾًٌؼؽي أجَضوه ؿٌ ؽي ًك. ش. , لي دي ؽي فٌؽي اَفقيَقفي لي قؿي ذي
ؾٌ و يٌف ًألًرصي وفي ًألٌريَّ ليؿي ًك.  11ؾي ري َشؽي أي بي لي ٌ ذي ًف لي ومي مي ؾي أي ـي لي اًلًد ؾي وًك دي ظي دي لي

ؼِقٌدٌك,  بٌقؼٌد شي ؼعي ظي ٌعٌف مي َضجي ٌجعي يٌف مي  فٌقيَضطي
ٌ
وء جي ٌظـَدي اَديسي ري خي .  إػي لي لي ـَ ـَؼٌز َ يي َقتٌؼٌف ملي بي

َؽًتقبؼوه  13 اًلًد مي تيؼىي دي ـي ؼبيوٌح  يٌف افصَّ ؼٌد  إػي لي ًف بٌقي ؼؾي َرشي أي ًيؼقابي لي

و.  :  15ًألٌريَّ ـً ًؼق تيىي يٌف اَديَؽًتقٌب يي ـي ةٌ »لي ٌديدي َرٌب افشَّ َجٌف احَلي و يٌف لي ًؾقا ًألٌريَّ بي , اَجعي ًقَِضي ٌف ؾي ائٌ ري ـَ لي اَرٌجًعقا ٌم ًؿقتي لي يي وقي يٌف  11ش. لي ـي لي

ةٌ ًيقابي اَديٌديـييي  ي ؿي إكَّ ًُميوسي
ؾٌ ٌذن ظي و يٌف اَديَقٌوٌع افَّ ؾي ًألٌريَّ عي ـي اَفبيَلٌس ؾٌقٌف.  إقَّ ًف جي و َعًض  12ٌرجي طي بي ؼي سي , ؾي ًبقا ًيقابي وري حي ـً اَديٌديـيٌي لي و جي ٌرجي ري خي ؾي

 , اًلدي بٌقٌد دي ـَ ظي َعٌى ٌم وتي ًألافشَّ مي ِثلُّ لي
و احَلٌ ٌؿقؼٌع ًأًمؼقٌر احَليؼَرٌب.  13. أجَضوه ٌريَّ اًلدي بٌجي ي دي َخؼزي أي ًب لي ؾي ًيقا ليَرشي ؾي

: ألَ لي  14 ـي ًشؼق و »صي افرَّ مي ٌظـَؼدي

قٌع ًأًمقٌر احَليَرٌب, 
ٌ ـَ مجي ٌؽ ظي

ؾٌ عي اَدي ٌف مي الي ـي اَفؽي ًغ ٌم َػري ي  71تي
ٌ
: ح ـي فيؽي و ؿي ٌؽ, لي

ؾٌ ًى اَدي ضي ؾي ؽي ٌنٌق اَصتيعي ؾٌَؿًتَؿ ؾي و ظي مي ؟ أي
ـٌ ـي اَديٌديـيٌي فٌَؾٌؼتيو َقًتَؿ ٌم كي ا دي وذي

ًؼ ؼؼقٌر؟ إهنَّ ؼذي افسُّ ـَ ظي َرًمؼققي ٌمؼ ؼو 71َؿ يي وبي تي يٌف تي ؼامي ؼقٌر ؾي ؼؼذي افسُّ ـَ ظي ؼك ٌمؼ حه ؼٌي ري ةو بٌٌؼَطعي أي َرٌمؼٌف اَمؼؼري ؼَؿ تي خي ؟ أي ٌي ؼ ًربُّقصي ـي يي ؼؽي َبؼؼ
فٌ بٌقامي ؼؾي أي تي ـَ ؿي ؼ ا مي ؼؼوذي ي

ٌ
؟ ح صي

َقتً  كي ِثلُّ دي
و احَلٌ َبًدؿي ًألٌريَّ وتي ظي َد مي ًؼَؾ: ؿي قٌر؟ ؾي ـي افسُّ ًب.  77ش. أجَضوه َؿ ٌم ًف ؾٌقٌف ًيقا ؾي َرشي و أي اًلدي بًٌؽِؾ مي ي دي أيَخزي ؾي لي خي دي ـً لي ًشق ىي افرَّ يي ذي ـي  71ؾي و ؿي لي

 : اًلدي ـً فٌدي ًشق َقـيو »افرَّ ًجقا إٌفي ري خي َقًف لي َقـيو اَفؼي ؾي ي ظي يزَّ َد جتي ؼَقٌفَؿ  ػي إؿي ؾي ًؽـَّو ظي ؼوٌب.  إػي احَليَؼٌؾ ؾي ٌؾ اَفبي ؼَدخي ؼقٌر,  73مي ؼذي افسُّ ـَ ظي ؿي ٌمؼ بٌقؼدي ؼوًة ظي مي ؼك افرُّ مي ري ؾي

ِثلُّ 
و احَلٌ َبًدؿي ًألٌريَّ وتي ظي مي ٌؽ, لي

بٌقٌد اَديؾٌ ـَ ظي تي اَفبيَعًض ٌم امي :  75ش. أجَضوه ؾي ـٌ ًشق اًلًد فٌؾرَّ ـي دي و ؼي ؽي » ؾي ـً فًٌققيي ًؼق ا تي ًسقءذي : ُي يي ا  ابي ذي َقـيَقؽي يي يٌف ظي

ِدَدكً  قَّ اّيَمًر, ّ صي َخٌرهَبيو. لي أي ذي اَديٌديـيٌي لي تيوفيؽي ظي
ِدَد ؿٌ . صي اؿي ذي ا لي ذي ًؾ يي ـً َل َقػي يي و  71ش. افسَّ يةً ًألٌريَّ أ  اَمري

ًٌ
ٌؿعي ؾيامَّ شي و إكَّ ؾي ًجًؾفي و ري وتي ًألٌريَّ َد مي ًف ؿي

و َعؾيفي ًَ بي بي دي و  72. كي في ؿَّ وي اًلدً لي ؾي دي َرشي يً أي  اَديـيوحي
ًٌ
ضي َّو مي حي قَتٌفٌ  إػي لي ًف اَبـوه , بي َت في فيدي لي يةه لي أ ًف اَمري َت في وري صي ًبحي يٌف . لي ؼي اًلًد ؾي ًف دي ؾي عي ٌذن ؾي و اّيَمًر افَّ مَّ أي لي

ِب  َقـيٌل افرَّ  (.ظي

 :اُوطجوع يف ظغ افشؿس 

:  2) 13-2/  17صؿقئقؾ افثوي  اًلدي وًق فٌدي وثي ـي كي و ؼي ئٌقؾي نَ أ»ؾي ا ذي إٌَهي ؾٌؽوه ظي َحًتؽي مي سي نيو مي : أي قؾي
ئٌ ا ً إٌَهي بُّ إهٌلي ـي افرَّ و ا ؿي ذي ؽي ًجًؾ! يي ًي ًيقي افرَّ

ـي نَ ألي  وًل ٌد صي ـَ يي َذًتؽي ٌم ِقٌدؿي يٌف ٌحَضـٌؽي  3ؼي وءي شي كٌسي قٌِدؿي لي ًي شي قَ قَتًؽي بي َظطي أي َقًتؽي لي َظطي أي ا. لي , لي ًقذي هيي قؾي لي
ئٌ ا ًي إٌَهي َق ًً  إقَ بي ـَ ـً ؾٌقاله  فٌؽي ؿي وقي ذي ـي

ا.  ذي ـي ا لي ذي ـي ؽي  ٌزيًد في قَـيقٌَف؟ 4أي َّ يٌف ظي ؾي افؼَّ ِب فٌتيَعؿي اليفي افرَّ ـي َرتي  ا اَحتيؼي وذي ي
ٌ
قٌَػ  ح ثِلَّ بٌوفسَّ

ًي ًألٌريَّو احَلٌ تيَؾ َد ؿي ةه , ؿي أي ؽي اَمري تيًف في ي أ َذتي اَمري أيخي وًك لي إٌيَّ , لي

 . ققي ؿُّ ـٌل ظي َقٌػ بي ًي بٌسي َؾ تي ؿي
قَتيؽي  11 قًَػ بي وٌرًؾ افسَّ اِقي ُي ًيػي ةه نَّ ّ, اّيبيدٌ  إػي لي أي ؽي اَمري ِثِل فٌتيًؽققي في

يةي ًألٌريَّو احَلٌ أ َذتي اَمري أيخي ـٌل لي َرتي  11. ؽي اَحتيؼي

 : بُّ ـي افرَّ و ا ؿي ذي ؽي ؾيقَؽي يي ا ًأؿٌقًؿ ظي ثيـيذي قَتٌؽي يي ـَ بي َّ ٌم ٌريبٌؽي , افؼَّ َـّ فٌؼي قٌف
ًأَظطٌ يقَؽي لي قَـ وفي ظي مي وءيؿي أي اًخًذ كٌسي ٌذٌك , لي َغٌ يي ؽي يٌف ظي

وئٌ سي
عي كٌ ٌجًع مي َضطي قي ؾي

َؿسٌ  ًي بٌوفِنِ نَ أؽي نَّ ّ 17. افشَّ َؾ عي افي ًي ؾي ًؿدَّ قؾي لي
ئٌ ا َهي

ٌقٌع إٌ افي مجي ا اّيَمري ًؿدَّ ذي َؾعيًؾ يي نيو أي أي َؿسٌ لي :  11ش. افشَّ وقي اًلًد فٌـيوثي ـي دي و ؼي َلًت »ؾي َخطي َد أي  إػي ؿي

ِب  : ش. افرَّ اًلدي وًق فٌدي وثي ـي كي و ؼي بُّ »ؾي ًقًت.  أجَضوه افرَّ . ُي متي تيؽي قَّ
طٌ ـَؽي خي ؾي ظي ؼي َد كي َري  13ؿي َجٌؾ إكَّ ؽي ـَ أي ِب إكَّ ًف ٌم اءي افؼرَّ َظؼدي ا اّيَمؼٌر أي ًي هٌبيؼذي َؾ عي َد جي ؽي ؿي

َش  ًؿقًت يي ؽي يي ـً اَديَقًفقًد في َب
ٌُ و ًتققي ؾي  (ش.ؿي
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 :اإلؾسود ظذ اّرض 

وٌق  1) 11-1/  13افتؽقيـ  مي فٌؽي افزَّ ثي يٌف ذي دي حي ـَ ٌظـٌَد  إقَّ لي ـي ٌم زي ا كي ًقذي ـي إهيي و مي تٌٌف لي ًة.  إػي َخقي ٌمل  اَشًؿًف ٌحري َُّ ًد ًجؾى ظي ري
ا  7 ًؼقذي ؼري هيي ظي كي لي

ًجؾى  وٌي  اَشًؿًف ًصقعو ؾي  ًيـيوؿي اَبـييي ري ـَعي ولـي ؾيقَفي ؾي ظي ديخي و لي يي ذي ًف ٌظرا.  1 خي و اَشؿي ظي دي ٌت اَبـو لي دي في لي ًَ لي بٌؾي حي ًَ  3ؾي بٌؾي ًٌ  أجَضوه ًثؿَّ حي ظي دي ٌت اَبـو لي دي في لي لي

ًف  . أاَشؿي وقي َت  5لكي دي في قي َت ؾي ودي َتؼًف.  أجَضوه ًثؿَّ ظي دي في ٌزيىي ٌحغي لي ـي وقي يٌف  ـي . لي يي ًف ٌصقؾي  اَشؿي
ًٌ
ظي دي و ألي  1اَبـو لي يه فٌٌعرى بٌَؽٌرٌك اَشؼًؿفي َلجي ا زي ًقذي ذي هيي خي

ورً  ومي ه  2. ثي يرا ا ٌذِ ًقذي وقي ٌظرو بٌَؽًر هيي ـي ِب ؾي  لي َقـيٌل افرَّ ًف ليٌف ظي وتي . مي بُّ ٌّ  3افرَّ ا  ًقذي ـي هيي و ؼي : ؾي وقي ذي اَمري أ»لكي َج هٌبيو لي أةٌ أ َدًخَؾ ظي لَّ زي تي َساله أٌخقؽي لي َؿ كي
 ؿٌ

ؿي  4ش. ٌخقؽي ّ
ؾٌ عي وًق أؾي ًف.  إقَّ لكي وقي افـََّسؾي ُ ييًؽقًق في ؽي ذي اَمري إؾي ؾي ظي ذي اًّف إكَّ ٌخقفٌ أةٌ أ َذ ديخي دي ظي ُ ًيَعطٌلي كيَساله أَؾسي َل  ًبحي  11. ٌخقفٌ ّ َرٌض فٌؽي ؼي ؾي

قَـيٌل  ًف ؾي يٌف ظي ؾي عي و ؾي ِب مي ًف لافرَّ وتي ـَّتٌٌف:  11. أجَضوه مي ـي وري  ا فٌثيومي ًقذي ـي هيي و ؼي ًٌ أاَؿًعٌدن »ؾي َق يه يٌف بي ؾي ًي اَبـٌلأَرمي َؽًزي ٌصقؾي تَّك يي : نَّ ّش. بٌقٌؽ حي ـي و ًف »ًف ؿي ؾَّ عي في

ًؿقًت ًيقي  َيفٌ لـي  أجَضوه يي قي ًٌ ش. خي َق َت يٌف بي دي عي ؿي وًر لي ومي ًَ ثي ضي و.أؾيؿي  (بٌقفي

 :كقي احلسـي اجلامـ  زكك افزا

اًس.  1) 2-1/  1كوحقف  َؾٌسي
ٌُ ـً ا ًزل َطػوه. ُي يي خي ٌذبوه لي ـي يو  مكي و مي في ؾُّ ـً  .

ٌ
وء يٌديـيٌي افِدمي

ٌ
َيؾو د َقؼؾو  7لي خي ؼٌر لي ؼٌي اَفبيؽي َظشي َقًت ري صي قٌط لي َقًت افسَّ صي

َؼٌػًز  بيوتو تي ـي َر مي ًىُّ لي ٌٌ  1ختي يي فٌَؾًجثي ُي هٌنيويي َتذي لي ًة ؿي َؾري لي ك لي َرحي ًة جي َثري ـي َمٌح لي ٌريًؼ افرُّ بي َقٌػ لي ٌقًى افسَّ هلي ًض لي ـَفي وقو تي ًؾَرشي ثٌٌفَؿ. لي َعًثًرلقي بًٌجثي  3. يي

وه بٌٌزكي  يٌ ًأُمي وٌحبييٌ افِسَحٌر اَفبيوئٌعي  صي
ـٌ
ـييٌ اجَليامي كٌقييٌ احَليسي ا َجٌؾ ٌزكيك افزَّ ـَ أي وٌم بيوئٌؾي بٌٌسَحٌريي ؿي و لي ٌؽ » 5. ويي وفي َذيي ٌشًػ أي ـَ لي بُّ اجَلًـًقدٌ ؾي ـً ري ؾيقٌَؽ ييًؼق ا ظي ـيذي ثي يي

ٌؽ  إػي  فٌؽي ٌخَزيي امي اَدي ٌؽ لي تي َقري ؿي ظي ًأٌرن اًّمي َجٌفٌؽ لي َقٌؾ لي َقٌؽ  1. ؾي ؾي ًح ظي َضري أي . ألَ لي ةه ًؾٌؽ ٌظَزي َجعي أي ًأٌيقـًٌؽ لي وخوه لي شي
ـً  2 ييًؽقًق  ٌؿ لي ا ري ـَ يي ؾُّ مي

؟ ـي ِزي ٌؽ ًمعي َضًؾًى في ـي أي جَ ـَ أي يو: ٌم َرثٌل هلي ـَ يي م مي ًَ كٌقـيقي ٌربي : خي ـً ًؼق يي ًَرًب ٌمـٌَؽ لي  (ش.هيي

 :افؽشػ ظـ افعقرة 

ذي كَ ا» 1) 1-1/  32إصعقوء  . اَجؾٌٌز ظي وبٌؾي اًء اَبـييي بي َذري و اَفعي جًَّتفي اٌب أي ي ذي افسُّ اَجؾٌٌز ظي اكٌِقغي ٌّزيٌل لي و اَبـييي اَفٌؽَؾدي َرٌد  يي ـً ٌؽ ُي نَّ اّيَرٌض باٌلي 

 . يه ِؾفي ي ًمسي يه لي وٌظؿي َغي كي ـي ًتَدظي ي
ًعقدٌ ؿٌقؼوه.  7تي ـٌل دي اَضحي ك لي حي ٌؽ ًخٌذن افرَّ وبي ٌشٌػل ًكؼي ـَ َيؾي . ا ِؿٌرن افذَّ ؼوؾي . صي ٌشٌػل افسَّ ـَ ن اّ. ا . وري هَنيؼاَظؼًزٌ

1 

ٌشًػ  ـَؽي وٌريٌؽ تي عي م مي ًتري ًتٌؽ لي َقري داه ظي وفًٌح أيحي ُي ًأصي يه لي َؼؿي  (ش.. اًخًذ كي

 :ة لحػوة لمؽشقيف اّشتوك  ظرا

وقي  1) 1-1/  71إصعقوء  َرتي  تي
ٌ
ٌلء ـيٌي جمي و  إػي يٌف شي يي ذي أيخي َصًدلدي لي بي أي وري حي قري ؾي صُّ ًؽ أي

ؾٌ ًجقًق مي َ ًف هي ؾي َرشي َصًدلدي ٌحغي أي ًٌ  7أي َؿ فٌؽي اَفقي ـي يٌف ذي و ؿي

ـٌ اًمقصي  َعقيوءي َب ٌد إٌصي ـَ يي بُّ ظي ـَ ٌرَجؾيقَؽي : »افرَّ اءيؿي ظي اَخؾيَع ٌحذي يَؽي لي قي ؼي ـَ حي َسحي ظي
ٌ
ًحؾَّ اَد َى لي قوه ش. اَذيي وؾٌ حي م لي رًّ ك ًمعي شي مي ا لي ذي ؽي عيؾي يي ػي  1. ؾي

 : بُّ ـي افرَّ و ؼي َعقيوًء ًمعي »ؾي بٌَدن إٌصي ك ظي شي امي مي قشي ـي ـً ذي  ظي ذي ٌمَكي لي ًأَظًجقبييه ظي  ايييه لي
وؾٌقوه ثياليثي ٌشـٌغى حي م لي َبلي  3 رًّ قري شي صُّ ًؽ أي

ؾٌ ًسقًؾ مي ا يي ذي ؽي يي

َكي 
ٌ ٌ
وٌك ٌخَزيوه د َؽًشقيٌف اّيَشتي مي وةه لي ًحػي ةه لي ا قًقخي ًظري افشُّ تَقيوقي لي

قشي اَفػٌ ـً اليءي  جي ؾً  5. ٌمَكي لي َجي خيي وًظققي لي تي َ ري ـَ ؾي ٌم وئٌٌفَؿ لي جي قشي ري ـً َجٌؾ  ـَ أي ققي ٌم
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َخٌرٌيَؿ.  َجٌؾ ٌمَكي ؾي فٌؽي اَفقيَقٌف: ًيقي  1أي وٌحٌؾ يٌف ذي ا افسَّ ذي ـً يي
وـٌ ـً شي ًؼق يي ؼقري  لي صُّ ؼٌؽ أي

ؾٌ ـَ مي ؼٌي فٌـيـًَجؼق ٌمؼ ًعقكي َقٌف فٌَؾؿي َبـيو إٌفي ري ٌذن يي ًلنيو افَّ َؾجي ا مي ذي ؽي ا يي ذي

؟ ـً َح ًؿ كي َسؾي َقػي كي  (ش.ؾيؽي

 :وع يدؿ حتً ؾخذن 

وخي  1) 3-1/  73افتؽقيـ  صي ٌيقؿً إلي ا في يٌف اّ َبري دَّ ؼي تي بُّ لي ؿي افرَّ وري بي . إجَّوٌف. لي
ى
ء َ ِؾ ري ـً ٌيقؿي يٌف  ا ـي  7َبري و ؿي َقتٌٌف اَدًَستيَقيٌل إلي بٌٌر بي ـي َبٌدٌك  ٌيقًؿ فٌعي ا َبري

ًف:  وقي في ـي و  ِؾ مي ـً ذي  ًي ؾيَخٌذن»ظي َ ؿي حتي َع ييدي وَشتيَحؾٌػيؽي بٌوفرَّ  1 وي ٌ اّؾي إهلي  لي
ٌ
ء امي ٌ افسَّ ِقغي لُ تي  إقَ َرٌض ِب إهلي

وكٌ ـَعي ـيوٌت اَفؽي ـَ بي َبـٌل ٌم
ٌُ يه  َلجي ًخذي زي

ـي  ٌذي ـيًفؿَ أافَّ َقؼ ـو بي
وـٌ ؼَؾ  3 نيو شي تي  إػي َريٌض لي أ إػي بي ًى لي ؼَذيي ٌِت تي ٌشؼري ٌؼل لظي َبـ ٌُ ؼيه  َلجي وؾي إًخؼًذ زي َبؼًد:  5ش. َشؼحي ؼًف اَفعي ـي في ؼو ؼي ؼَر »ؾي ؼوًء اَدي شي ؼامي ُ تي  قَ أًة أ ًربَّ

ـٌل  َتبيعي ٌذكٌ اّ إػي تي َؾ يي و؟اّ إػي َرٌجًع بٌوَبـٌؽي أَرٌض. يي ًي ٌمـَفي َج ري تٌل خي ًف  1ش َرٌض افَّ ـي في و ؼي ٌيقًؿ: إؾي ا ـَ »َبري َز ٌم ٌ َرٌجعي بٌوَبـٌل  قَ أاَحسي .  إػي تي  2ًيـيوؿي

بُّ  ً افإافرَّ  افٌَّذن هلي
ٌ
ء امي ًٌ أسَّ َق ـَ بي ٌي ٌم ذي ـَ أخي ٌم ؼٌذن أيٌب لي افَّ ؼل لي

ٌ ـ ؿي ؾَّ ـي ؼٌذن  افَّ ؼوئاٌل: فٌـيَسؼؾٌؽي أَرٌض ٌمؼقالدٌن لي ؼؿي يٌل ؿي ؼٌذٌك اَّؿسي ؼل يي
َرضي ًيؼقي أَظطٌ

ؼؼًف  ـي ال تي أًيَرٌشؼًؾ مي ؼؼؽي ؾي ومي . لمي ـَ ًيـيؼؼوؿي ؼؼل ٌمؼؼ
ٌ َبـ ٌُ ؼيه  َلجي ؼ إقَ لي  3ًخؼؼًذ زي شي َ تي ؼؼَر  لملي َّ  قَ أًة أ اَدي ؼؼزي ؼؼؽي تي َتبيعي ا. أ تي ؼؼذي َؾٌػؼؼل يي ـَ حي َرٌجؼؼَع بٌؼؼٌف أتي ٌمؼ ؼؼال تي ؼل ؾي

ٌ ؼؼو اَبـ  إػي مَّ

 (ش.ًيـيوؿي 

 :  ــً حؾقاه يل جداه

ًة! » 14) 72-14/  1صؿقئقؾ افثوي  طي اجَليبيوبٌري ؼي َقػي شي ـي  . ؽي
خٌمٌ ا قي ذي صي ـو ظي َؼًتق قًؾ مي

ئٌ ا و إٌَهي َبًل يي لا يٌف  71ايفظَّ . ُي ًتبيِؼً ًَّ لا يٌف جي ُي خًتٌَزً

ـيوًت اَفًغَؾٌػ.  ًي بي َشؿي , فٌثيالَّ تي قـٌِقغي
ـيوًت اَفٌػؾٌَسطٌ حي بي َػري , فٌثيالَّ تي ًؾققي َصؼي ٌؾ أي ا َشقي أي

ـً  71 ُي ًحًؼق َـّ لي َقًؽ ؾي رو ظي طي ُي مي ِؾ لي ـَ ضي ًؽ ـي ٌجَؾًبقعي ُي يي و ٌجبيو يي

ّ , وتى َؼٌدمي .  فً نَّ تي ـٌ َي َسحى بٌوفؼدُّ ـي باٌلي مي وًل ُـّ صي ةٌ, جٌمي ُـّ اجَليبيوبٌري ؼوقي  77ًيـيوؿي ًضٌرحي جٌمي وثي ؼَقًس ًيقكي َرٌجؼَع ؿي َ تي  ملي
ةٌ ؼوبٌري ؼَحٌؿ اجَليبي ـَ صي ؼَتذي ٌمؼ ٌف اَفؼي ـَ دي  إػي ٌمؼ

وئٌبوه.  َرٌجَع خي َ يي ـي ملي وًل َقًػ صي شي , لي
ٌ
اء ري ًيقكيوثيوًق اَديحَ  71اَفقي ـً لي وًل َقٌ ٌامي صي ؿيو يٌف مي

ٌ َ ييَػسي قيوٌ اٌمي ملي ٌق يٌف حي ا احَلًؾَقي ـي بًقبيوٌق لي دُّ ٌم صي أي ـي افـًُّسقٌر لي ػُّ ٌم . أيخي

ذي مي  73اًًّشقدٌ.  ٌى ظي يي ؾي ًحٌعَّ افذَّ عي جي ٌؿ, لي ـيعُّ ه بٌوفتَّ َرٌمزا
َـّ ؿٌ ًؽ َخبيسي ٌذن أي ـي افَّ وًل , اَبٌؽغي صي قؾي

ئٌ ا ـيوٌت إٌَهي و بي . الي يي َـّ ًة  75بٌٌسًؽ ؼوبٌري طي اجَليبي ؼؼي َقػي شي ـي

 . ـو َؼًتق ؽي مي
خٌمٌ ا قي ذي صي وًق ظي وثي ٌط احَليَرٌب! ًيقكي شي ٌخل ًيقكيوثيوقً  71يٌف لي قَؽي ييو أي ؾي ًً ظي وييَؼ َد تيضي ٌي . ؿي بَّ ي ـَ ُمي ًى ٌم َظجي ًتؽي يٌل أي بَّ ي . ُمي ه يٌل ٌجٍداه ًي ًحؾَقا ـَ ـً

 
ٌ
وء طي ا 72. افـِسي ؼي َقػي شي َت اُيًت احَليَرٌب ـي ودي بي ًة لي  (ش.جَليبيوبٌري

ـ  ًف:  11) 11-11/  71صؿقئقؾ اّل ـي في و ؿي وقي لي وثي ذي ًيقكي ـي ظي وًل ًى صي ضي ٌؿلي ؽي حي ةٌ »ؾي ِردي يٌ اَدًتيؿي ـي اَدًتيعيِقجي و اَب تي , يي َ ٌد اَخسي نَّؽي ؿي ًً أي َؿ
ؾٌ و ظي مي أي

ةٌ  َقري ٌخَزٌن ظي َزيٌؽي لي
ك خٌلٌ ـي ييسَّ ؟اَب َأٌت بٌٌف إٌ  11 ًأِمؽي َرٌشَؾ لي اِقي أي . لي ًتؽي َؾيؽي ُي ُمي ًي لي نَ ًً أي ذي اّيَرٌض ُي ًتَثبي ٍقوه ظي ك حي سَّ ـً يي افي اَب و دي َّ ّينًَّف ّينًَّف مي يلي

ـً اَديَقٌت ًيقي  بيوًك:  17ش. اَب ـي أي وًل وًق صي وثي وبي ًيقكي ليجي ؟»ؾي ٌؿؾي ا ظي وذي ا ًيَؼتيًؾ؟ مي وذي ي
ٌ
بيؼوًك  11ش ح قَّ أي ؼوًق أي وثي ؼؿي ًيقكي

ؾٌ عي ـيؼًف. ؾي ًك فٌقيَطعي َحقي َمحي كي ـً افرُّ وًل في صي جَّ قي ؾي

. اًلدي َتٌؾ دي ذي ؿي في ظي زي َد ظي  (ؿي
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 :متدد ظؾقف ؾسخـ جسد افقفد 

َت  72) 13-72/  3ادؾقؿ افثوي  وءي امَّ جي ؾي   إػي ؾي
ٌ
ًجٌؾ اَّللَّ و  إػي ري َظفي : ]دي

ٌ
ًجًؾ اَّللَّ ـي ري و ؼي و. ؾي في عي ٌزن فٌقيَدؾي في ٌجقحي دَّ تيؼي َقٌف. ؾي ًَ ٌرَجؾي ؽي َمسي ٌؾ أي اجَليبي

ٌي[.  قَّ ّ ؼؼٌزَ َ خًيَ ملي ـِؼؼل لي َمؼؼري ظي
ؼؼتيؿي اّي ـي بُّ  افؼؼرَّ ؼؼو لي قفي

ةو ؾٌ و ًمؼؼرَّ ؼؼفي َػسي ًؿؼؼَؾ ُي  73كي ؼؼَؿ أي خي ؼؼِقٌدن؟ أي ـَ شي ًً اَبـؼؼوه ٌمؼؼ َبؼؼ ؾي ؼؼَؾ ضي : ]يي ًَ ؼؼ وفي ؼي َظـٌل؟[  ؾي ؼؼدي َ ـي  74ختي ؼؼو ؼي ؾي

وٌزن بٌقيٌدؿي لي  ًخَذ ًظؽَّ َيؽي لي قي ؼي ٌزن: ]ًأَصًدَد حي قحي ًف, لي كَ اجٌلٌ ـَ داه ؾيالي ًتبيوٌر ًي أيحي َؾ ودي ا صي إٌذي ؾٌَؼ, لي ؼذي  إقَ طي ؼوٌزن ظي َع ًظؽَّ وي َبًف. لي دو ؾيالي جًتٌ ؽي أيحي ـي وري بي

ؼؼبٌِل[.  َجؼؼٌف افصَّ ؼؼبٌِل: 11لي ًَ ًأفُّ افصَّ ؼؼ وفي ؼي ؼؼو.  ؾي في بٌعي تي ؼؼوفي لي ؼي [. ؾي ؼؼؽي ـً تًَر َػًسؼؼؽي إٌِي ُي أي ؼؼيو ٌيؼؼلي كي قَّ حي بُّ لي ؼؼِل ًيؼؼقي افؼؼرَّ ًفامي  11]حي امي ؼؼٌزن ًؿؼؼدَّ ؼؼوزي ٌجقحي جي لي

وئاٌله: ] ًك ؿي ي أيَخزي ٌف لي
وئٌ عي فٌؾٌؼي جي ري . ؾي ُي ًمَصغى َقتو لي ـَ صي ًؽ َؿ يي ؾي بٌِل ؾي َجٌف افصَّ ذي لي وزي ظي عي اَفًعؽَّ وي لي َ يي لي [. ملي بٌلُّ بٌفٌ افصَّ ا  17ـَتي إٌذي ًي لي ًع اَفبيقَ خٌقشي ؾي أي ديخي لي

يٌركٌ  ٌ ذي هي ًمَضطيٌجعو ظي ًو لي قِ بٌِل مي ذَّ  11. بٌوفصَّ صي َقٌفامي لي ؾي
َقٌفامي ـٌ َػسي ذي كي ؼي اَفبيوبي ظي َؽؾي أي ؾي لي خي دي ِب.  إػي ؾي بٌِل  13افرَّ َقؾي افصَّ عي ؾي اَوطيجي عٌدي لي ًثؿَّ صي

عي  وي لي َيفٌ  لي دي ذي يي َيٌف ظي دي يي َقٌف لي َقـي ذي ظي َقٌف ظي َقـي ظي ٌؿٌف لي ذي ؾي ًف ظي ؿي دٌ , ؾي في ًد اَفقي سي ـي جي ًخ سي َقٌف ؾي ؾي دي ظي يدَّ متي  (.لي

 :خؾع ثقوبف لتـبل 

ؼؼوءي  13) 73-13/  14صؼؼؿقئقؾ اّلـ  جي ؼو لي جي كي اًلًد لي بي دي ؼؼري في ؼؼىي ًيؼؼقي  إػي ؾي يي ذي . لي ـً ؼؼوًل ٌؿؼؼؾي بٌؼؼٌف صي ؼو ظي ًك بًٌؽؼؼِؾ مي ي َخؼؼزي أي ؼؼٌي لي مي ا قؾي يٌف افرَّ
ؼؼًؿقئٌ صي

 . وًيقتي و يٌف كي ومي ؿي أي قًؾ لي
ًؿقئٌ صي ؼًف:  14لي ؿٌقؼؾي في ـً لي ؼوًل ًلَخٌزي صي ؼيٌ  ًيؼقي »ؾي مي ا ؼوًيقتي يٌف افرَّ اًلًد يٌف كي ا دي .  71ش. ذي اًلدي ـً ًرًشؼاله ّيَخؼٌذ دي ؼوًل ؼؾي صي ليَرشي ؼو ؾي َّ حي لي

يي اّ يوظي ًألا مجي بَّملقي نَ ري ـي تي  يي
ٌ
وء َقٌفؿَ , بٌقي ؾي قسوه ظي

ئٌ ػوه ري
اؿٌ قؾي لي

ًؿقئٌ صي ـيبًَّللا ًيَؿ لي تي ـي ؾي وًل ذي ًرًشٌؾ صي  ظي
ٌ
وقي ًرلًح اَّللَّ ـي ,  71. أجَضوه ,  ـي وًل لا صي ً أيَخزي لي

ـيبًَّللا ًيَؿ  تي , ؾي ـي ٌري ؾي ًرًشاله اخي ليَرشي ؼًللا ًيؼَؿ أجَضوه ؾي ـيبَّ تي , ؾي ؼيه وفٌثي ؾي ًرًشؼاله ثي ليَرشي ـً ؾي وًل ودي صي ىي ًيؼقي  77. أجَضؼوه . ًثؿَّ ظي يي ؼذي ؼوءي  إػي  أجَضؼوه ؾي جي ؼٌي لي مي ا  إػي افرَّ

 : ـي لي شي تٌل ٌظـَدي ٌشقًخق لي ٌي افَّ قؿي
ظٌ اًلًد؟»اَفبٌَثٌر اَفعي دي قًؾ لي

ًؿقئٌ ـي صي جَ : ش أي ٌؼقؾي وًيقتي يٌف ا»ؾي و يٌف كي و ًُهي يٌ يي مي ا ىي  71ش. فرَّ يي ؼذي ؼوًيقتي يٌف  إػي ًيـيؼوؿي  إػي ؾي كي

ٌي,  مي ا قَفٌ افرَّ ؾي وقي ظي ؽي لً  أجَضوه ؾي بَّ ـي تي يي ًى لي َذيي وقي يي ؽي  ؾي
ٌ
وءي  ًرلًح اَّللَّ تَّك جي ٌي.  إػي حي مي ا وًيقتي يٌف افرَّ عي ًيقي  73كي ؾي خي لي ًيقي  أجَضوه ؾي بَّ ـي تي ًف لي وبي قي

وفي  أجَضوه ثٌ مي أي

قؾي لي 
ًؿقئٌ َقؾٌ كَ اصي ؾَّ افؾَّ ـً ًف لي ؾَّ ـً وري  فٌؽي افـَّفي وكوه ذي حي ًظَريي ري : طي ًؼقًفققي فٌؽي يي ـً ». فٌذي وًل صي َغي اّ أجَضوه أي ؟نَ بي

ٌ
 (ش.بٌقيوء

 ظذارم خمطقبوت لؽر خمطقبوت: 

ًجؾى » 71) 74-71/  77افتثـقي  ًطقبييه فٌري َ اًء خمي َذري تيوةو ظي ًَ ؾي وكي ـي ا  ذي
وإٌ في عي عي مي اَوطيجي ًجؾو يٌف اديٌديـييٌ لي و ري يي دي جي قي وٌب  73 ؾي ؾَقٌفامي إٌػ بي

و ـٌ ليَخٌرًجقًُهي ؾي

تَّك ييًؿقتيوتٌؾؽي اديٌديـيٌي  ةٌ حي وري اَرمًجًقًُهيو بٌوحٌلجي َجٌؾ . لي ـَ أي ٌم تيوةً  يوافػي َجٌؾ  إهنَّ ـَ أي ًجًؾ ٌم افرَّ َخ يٌف اديٌديـييٌ لي وٌحبٌفٌ ًف إكَّ ملَ تيَكً يةي صي أ ـ اَمري ذي َّ أي ـٌَزًع افؼَّ تي . ؾي

 . طٌؽي شي ـَ لي ـَ  75ٌم فٌؽ ًجًؾ افٌذن اَو  إقَ لي و ييًؿقًت افرَّ في عي عي مي اَوطيجي ًجًؾ لي و افرَّ في ؽي أيَمسي تيوةي اديَخًطقبييي يٌف احليَؼٌؾ لي ًجًؾ افػي دي افرَّ جي و لي في عي عي مي جي طي

كً  َحدي تيوًة ؾيال تي  71. لي و افػي مَّ أي َتاله. يي لي َؼًتًؾًف ؿي يي وٌحبٌٌف لي ذ صي ًجؾو ظي ًؼقًف ري امي يي ـي ؾ  َقٌت بي قَّيو فٌؾؿي
طٌ تيوةٌ خي ذ افػي َقثوه. فَقسي ظي ؾ هٌبيو صي ا اّيَمؼًر. َػعي ذي ا يي ذي ؽي

وإكَّ  72 ـَ خًييِؾًصفي ـَ مي ًؽ ًي ؾيؾَؿ يي تيوةً اديَخًطقبي  افػي
ًٌ خي ي و ؾيكي يي دي جي عي إٌذي » 73. ًف يٌف احليَؼٌؾ لي جي اَوطي و لي في ؽي ليَمسي  ؾي

ًطقبييى َ َري خمي اءي ؽي َذري تيوةه ظي ًجؾو ؾي دي ري جي ا لي

ا ًقٌجدي و ؾي في عي َجٌؾ  74. مي ـَ أي يه ٌم َلجي تيًؽقًق ٌيلي فًف زي يٌ لي ـي افػٌضَّ ٌَسغي ٌم تيوةٌ َخي و ّييٌب افػي في عي عي مي ًجًؾ افٌذن اَوطيجي هليوإكَّ ًيَعطٌل افرَّ ذي َد أي َؼدٌ . ًف ؿي  إقَ ًر ُ يي

جَّوٌمفٌ  ؾ أي ـً و  في ِؾؼي  (.ًيطي
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 :يضوجعقق افـسوء يف خقؿي اُجتامع 

ئٌقؼؾي  77) 75-77/  7صؿقئقؾ اّلـ  ا ٌؿقؼٌع إٌَهي ـًؼقًك بٌجي ؼًف بي ٌؿؾي ؼو ظي ٌؿعي بًٌؽؼِؾ مي شي ويٌل ٌجٍداه, لي وخي ظي صي بٌؼلي ً للي ؼوءي هنَّ ؼوٌجًعققي افـِسي ؼوًكقا ًيضي ـي َؿ 

وٌب  وٌت يٌف بي عٌ اَدًَجتيٌؿعي َجتاٌمي
ٌُ يٌ ا قَؿي ًَؿ:  71. خي ـي هلي و ؼي ٌذكٌ اًًّمقٌر؟»ؾي ًؾققي ٌمثَؾي يي َعؿي ا تي وذي ي

ٌ
َعٌى.  ح ا افشَّ ذي ٌقٌع يي ـَ مجي ٌي ٌم ًؿ اخَليبٌقثي ـً ًع بًٌلًمقٌر َشؿي ّيِي أي

73 ّ , ـٌلَّ و بي عً نَّ ُي يي َشؿي ٌذن أي ً افَّ ـوه اخَليزي سي َقسي حي . ًف في لقي دُّ تيعي ِب يي َعىي افرَّ ًؾققي صي َعي لي  75. جتي َخطي ا أي وقو إكَ إٌذي ؼإكَ  إػي سي . ؾي ً ٌديـًًف اَّللَّ  يي
وقى ؼلي  نقَ سي َخطي أي

وقو إكَ  َجؾٌٌف؟ إػي سي ـَ أي ِع ٌم ـَ ًيصي ؿي ِب ؾي بٌقٌفَؿ ّش افرَّ َقٌت أي ًعقا فٌصي َسؿي َ يي ملي وءي  قَّ لي بَّ صي  (ًيٌؿقتيًفَؿ. إقَ افرَّ

 لاظتداءات حرلب: 

 حتؾؼ رأشفو لًتؼِؾؿ أطوؾريو: 

َبقوه » 11) 13-11/  71افتثـقي  ًي ٌمـًَفَؿ شي َق بي شي ٌدؿي لي بُّ إًٌ ؽي إٌػ يي ًفًؿ افرَّ عي ؾي دي ؽي لي
ائٌ َظدي ٌي أي بي وري ًحي

ٌ
ًي د َج ري ا خي ةه  11إٌذي أي َبٌل اَمري ًي يٌف افسَّ جَ أي ري لي

ًي هٌبيو  َؼ افتيصي ةٌ لي قري قؾيي افصُّ
ٌ يه مجي َلجي يو فؽي زي يَذ ي اختَّ َقتٌؽي  17 لي و إٌػ بي ٌحغي ًتَدٌخًؾفي وؾي يي وري َطػي ِؾًؿ أي ًتؼي و لي في َأشي ًؼ ري

ؾٌ َ و  11 حتي ـَفي و ظي َبقٌفي ـٌَزًع ثٌقيوبي شي تي لي

فٌؽي  َعدي ذي وٌق ًثؿَّ بي مي ـي افزَّ ه ٌم َفرا و صي في ًأمَّ و لي بيويي َبٌؽل أي تي َقتٌؽي لي َؼًعًد يٌف بي تي َدًخًؾ لي يه  تي َلجي تيًؽقًق فؽي زي ًج هٌبيو ؾي لَّ تيزي تي و لي ؾقَفي و  إقَ لي  13. ظي َؼفي
ليَضؾٌ َّ هٌبيو ؾي ملَ ًتني

َجٌؾ  ـَ أي و ٌم في ؿَّ ٌ َسسي ُ تي  لي
يى َقعوه بٌٌػضَّ و بي بٌَعفي و. ُ تي و.إكَّ فٌـيَػٌسفي َذفؾتيفي َد أي  (ؽي ؿي

 حتك افبؼر لافغـؿ لاحلؿر: 

ٌؾ  11) 71-11/  1يشقع  ا ـيًي بٌوّيبَقي في بي اَفؽي ي و ضي مي ٌي ٌظـَدي وبٌعي ةٌ افسَّ رَّ وقي يٌف اَدي ـي َعٌى:  إقَّ لي ـي فٌؾشَّ و ًشقعي ؿي ًؿ  قَّ ّ, اَيتًٌػقا »يي ـً و َظطي َد أي بَّ ؿي افرَّ

ييي  ِب.  12. اَديٌديـ موه فٌؾرَّ رَّ و ًُمي قفي
و ؾٌ ؾُّ مي ـً تيًؽقًق اَديٌديـيًي لي وًب ؾي احي ًٌ ري َق و يٌف اَفبي في عي ـَ مي ؾُّ مي ـً و ٌيلي لي قي َ َط حتي ؼي ًي ؾي قي

كٌ ا يو, ّافزَّ َغٌ  هنَّ ؾي بَّليٌت اَدًَرشي َد خي ؿي

و.  َؾـيوًُهي َرشي ـٌ أي َي ذي و  13افؾَّ مَّ أي ي نَ ألي ًؾقا ُمي َعي جتي ٌف لي ا ـي احَليري َلًخًذلا ٌم تي ًمقا لي ٌف فٌثيالَّ حًتيرَّ ا ـي احَليري ًزلا ٌم
ٌ وَحسي و. ًتَؿ ؾي ِدًرليي ًتؽي يه لي مي رَّ قؾي ًُمي

ئٌ ا يي إٌَهي ؾُّ  14ؾَّ ـً لي

ِب  ٌي افرَّ كي ا َدًخًؾ يٌف ٌخزي تي ِب لي احَليٌديٌد تيًؽقًق ًؿَدشوه فٌؾرَّ وٌس لي ٌي افـُّحي اكٌقي ٌى لي يي افذَّ ٌي لي وقي ٌحغي  71ش. اَفٌػضَّ ـي ٌؾ. لي ا ًبقا بٌوّيبَقي ي ضي َعًى لي تيػي افشَّ في ؾي

َعًى  ٌؿعي افشَّ َقتي اَفًبؼقٌؾ  شي ؼَعًى  إقَّ صي ؼٌعدي افشَّ صي وكٌؼٌف, لي ؽي ؼقًر يٌف مي طي افسُّ ؼؼي سي ؼقامه, ؾي
ظٌ تيؼػي ًيتيوؾؼوه ظي ؼَعىي يي َجٌفؼٌف,  إػي افشَّ ؼعي لي ًجؼؾى مي ؼؾُّ ري ـً اَديٌديـيؼٌي 

 . ًذلا اَديٌديـييي أيخي ةى  71لي أي اَمري ًجؾى لي ـَ ري ٌي ٌم ٌديـي و يٌف اَدي ؾَّ مي ـً ًمقا  رَّ حي ـَ ضٌػَ , لي َقخى ٌم صي َقٌػ  - ؾى لي ِد افسَّ احَليٌؿري بٌحي ـيؿي لي اَفغي ري لي ؼي تَّك اَفبي  (.حي

 :ع لبؼر لؽـؿ لمجوـ لمحر  رجوـ لكسوء لًروَّ

:  1) 17-1/  51صؿقئقؾ اّلػ  ـي وًل ًؿقئٌقًؾ فٌشي ـي صي و ؿي َقتي »لي َع صي وَشؿي اِقي ؾي . لي قؾي
ئٌ ا َعبٌٌف إٌَهي ذي صي ؾٌؽوه ظي يَسٌحؽي مي

ٌ
بُّ د ؾي افرَّ َرشي وني أي إٌيَّ

ِب.  ٌف افرَّ الي ـًقدٌ  7ـي بُّ اجَلً ـً ري ًؼق ا يي ذي ؽي ؿي يي قؾي ٌحغي لي
ئٌ ا فٌقًؼ بٌٌنَهي امي ٌؿؾي ظي و ظي َدًت مي ٌد اَؾتيؼي ؼ. : إٌِي ؿي ـَ ٌمَكي ٌك ٌمؼ

ٌريؼٌؼ ٌظـَؼدي ًصؼًعقدٌ ًف يٌف افطَّ  1ػي في

ةه  أي اَمري ًجاله لي ٌؾ اَؿًتَؾ ري ـًَفَؿ بي َعًػ ظي ُي تي ًف لي و في ؾَّ مي ـً ِرًمقا  حي فٌقؼي لي امي َب ظي اَضٌ َى لي وِقي اَذيي ٌوقعوه , ؾي ري َػاله لي
ـيامه , ضٌ ؽي ه لي را ؼي مٌحيوراه , بي ياله لي  3ش. مجي
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ولً  ي صي وَشتيَحِضي ا. ؾي ًقذي ـَ هيي ًجؾى ٌم ةي اُيٌؽ ري ي ؼي ظي اٌجؾى لي َخٌػ ري تيَل أي , ٌمثي يٌؿي ًك يٌف ضيالي دَّ ظي َعىي لي ـً  5ـً افشَّ ؼوًل ؼوءي صي ـي  إػي ًثؿَّ جي ؼ ؿي ـي فٌقؼؼي لي امي ٌديـيؼٌي ظي مي

دٌن.  ا :  1يٌف اَفقي ـً فٌَؾٌؼَقـٌِقغي وًل ـي صي و ؿي ًبقا ٌحقًدلا »لي ٌط كَ ااَذيي شي ـَ لي ًفَؿ, لي ٌزًفقا ٌم عي ًؽَؿ مي ٌي فٌثيالَّ ًأَيؾٌؽي فٌؼي امي ـٌل نَ أاَفعي قٌع بي
ٌ عي مجي َعًرلؾوه مي َؾًتَؿ مي عي َد ؾي ًتَؿ ؿي

ؼؼ ـَ ٌمَكي قؼؾي ٌظـَؼؼدي ًصؼؼًعقدٌٌيَؿ ٌمؼ
ئٌ ا . ش. إٌَهي فٌقؼؼي امي ؼؼٌط ظي شي ـَ لي ؼلُّ ٌمؼؼ

ٌ ؼؼودي اَفٌؼَقـ حي ٌقثٌؼؽي  2ؾي ؼؼك جمي تَّ ؼؼيي حي ٌقيؾي ـَ حي فٌقؼؼؼي ٌمؼ امي ـً ظي ؼؼوًل بي صي ي ضي تٌؼؼل  إػي لي ًصؼؼقري افَّ

وبٌ  . ًمؼي ٍقوه,  3ؾي ٌمَكي فٌقؼي حي امي ؽي ظي
ؾٌ وجي مي ؽي أيجي َمسي أي قٌَػ لي ِد افسَّ َعٌى بٌحي ٌقعي افشَّ في مجي رَّ حي ٌؿ  4. لي ـي وٌر اَفغي ـَ ٌخقي ظي وجي لي جي ـَ أي َعًى ظي افشَّ ـً لي وًل و صي ػي ظي لي

ِؾ اجَلي  ـً ـَ  ظي اٌؽ لي ري
اخَلٌ احَلًَؿاليٌق لي ٌر لي اَفبيؼي َرًوقا ِقدٌ لي َ يي ملي و.  إقَ , لي ًمقيي رَّ ٌي حي اَديَفًزلفي  لي

ةٌ ري ؾُّ اّيَماليٌؿ اَدًَحتيؼي ـً و. لي ِرًمقيي ِب  11ً ي ًف افرَّ الي ـي وقي  ـي لي

:  إػي  ًؿقئٌقؾي ؾٌؽوه » 11صي ـي مي وًل ًً صي َؾ عي َد جي ذي أيِي ؿي ًً ظي ٌدَم َ ًيٌؼَؿ نَّ ّ, كي
ملي ل لي

ائٌ ري ـَ لي عي ٌم جي ٌملًف ري الي خي ش. ـي ي سي قًؾ لي
ًؿقئٌ وَؽتيوظي صي ِب  إػي ؾي افرَّ

ًف.  ؾَّ ـً َقؾي  ًؿقئٌقًؾ:  17افؾَّ ًلَخٌزي صي بيوحوه. ؾي ـي صي وًل  صي
ٌ
وء ًؿقئٌقًؾ فٌؾٌؼي ري صي بيؽَّ ـً »ؾي ؼوًل وءي صي َد جي ًيؼقي  إػي ؿي ؼٌؾ, لي َرمي اري  اَفؽي دي ؼبوه لي ؼىي فٌـيَػٌسؼٌف كيصي ؼَد كيصي ا ؿي ذي

ـي  زي كي ي لي زي ظي ـٌ  إػي لي و َؾجي  (ش.اجَلٌ

 :رج حديد  مـوصر لكقا

ٌي.  71) 11-71/  17صؿقئقؾ افثوي  ٌديـييي اَديَؿؾيؽي ذي مي أيخي ققي لي ؿُّ ـٌل ظي يي بي بَّ ًب ري بي ًيقا وري حي ًب ًرًشاله  72لي ؾي ًيقا َرشي أي :  إػي لي ـً ًؼق اًلدي يي َد »دي ؿي

ؼؼَذًت  أيخي ؼؼيي لي بَّ ًً ري َبؼ وري ؼؼوٌك.  أجَضؼؼوه حي قي
ٌ
ٌديـيؼؼيي اَد ؼؼَعٌى لي  73مي ؼؼيي افشَّ ٌؼقَّ ؼؼوِقي امَجيؼؼَع بي ك بٌوَشؼؼٌؿل َكؼاؾي ًقؼؼَدظي نيؼؼو اَديٌديـيؼؼيي ؾي ؼؼثيالَّ اًخؼؼذي أي

ٌ و ف ًخؼؼَذيي ؼؼذي اَديٌديـيؼؼٌي لي ـَ ظي ٌز

و َقفي ؾي ىي  74ش. ظي يي ذي َعٌى لي ؾَّ افشَّ ـً اًلًد  عي دي ؿي جي و إػي ؾي يي ذي أيخي يو لي هبي وري حي بَّيي لي رى  11. ري جي عي حي ٌى مي يي ـي افذَّ يو ٌم َزكي َزًكًف لي لي َأٌشٌف لي ـَ ري ؾٌٌؽٌفَؿ ظي وجي مي ذي تي أيخي لي

ةه ٌجٍداه.  ثٌري ـي يي اَديٌديـيٌي  ـٌقؿي جي ؽي َخري أي . لي اًلدي َأٌس دي ذي ري وقي ظي ـي , لي ٌريؿى ـي
ا  11 قي كي ـيوٌصري لي ًي مي َ ًفَؿ حتي عي وي لي و لي َعىي افٌَّذن ؾٌقفي جي افشَّ َخري أي ٌديدى لي ٌرٌج حي

تًقٌق اًِجِر  ًيَؿ يٌف أي رَّ مي أي  لي
ٌديدى ًؾًملٌس حي َعٌى لي ٌقًع افشَّ مجي اًلًد لي عي دي جي . ًثؿَّ ري ققي ؿُّ ـٌل ظي ٌؿقٌع ًمًدٌق بي ـيعي بٌجي ا صي ذي ؽي يي . إػي , لي قؿي

ؾٌ  (ًألًرصي

 :  امتألت اّرض دموءه

ؼٌدكٌ  1) 11-1/  4حزؿقوـ  ؼيي بٌقي ؼًف اَدًَفؾٌؽي تي ًظدَّ  لي
اٌحؼدى ؼؾَّ لي ـً ؼاليءي اَديٌديـيؼٌي,  ـي ؼِرَب ًل : ]ؿي

ـى ؼو  ظي
َقتى َؿٌعل بٌصي خي يٌف شي ي سي ـى  7ش. لي ؼو ا بٌٌسؼتٌَّي ٌرجي إٌذي لي

ًتؼفً   ًظدَّ
اٌحؼدى ؼؾُّ لي ـً , لي

ـٌ
ؼٌي افِشؼامي ـَ ٌجفي ٌذن ًيقي ٌم ٌريٌؼ اَفبيوٌب اّيَظذي افَّ ـَ ضي غي ٌم

ؼذي  ًمَؼبٌؾٌ ظي , لي ؼوقي تَّ ًجؼؾو ُيبٌؼسو اَفؽي ؼطٌٌفَؿ ري شي يٌف لي ؼٌدٌك, لي ًي بٌقي ؼوٌحؼي افسَّ

ؼوٌس.  ٌح افـُّحي ؼَذبي وكٌؼؼىي مي ًػؼقا جي ؿي لي ًؾقا لي خي ؼؼدي . ؾي وتٌؼىى ـي اًة  لي وكٌبٌؼٌف دي جي
َقؼؼٌف  1 ؾي ؼوقي ظي ـي ؼؼٌذن  ؼًرلٌب افَّ ـٌ اَفؽي ؼ ؼؼٌعدي ظي قؼؾي صي

ئٌ ا ٌ إٌَهي ؼؼًد إهٌلي َ جمي . إػي لي ًٌ َقؼؼ ؼٌي اَفبي بي تي  ظي

وكٌبٌٌف,  ذي جي وتٌٌى ظي اًة اَفؽي لي ٌذن دي تَّوٌق افَّ ًجؾي افالَّبٌسي اَفؽي بُّ افرَّ و افرَّ ظي دي ,  3ؾي قؿي
ؾٌ ٌط اَديٌديـيٌي ًألًرصي شي ًف: ]اَظًزَ يٌف لي ـي في و ؿي ؼوٌك لي ؼذي ٌجبي يه ظي ٌشَؿ ٌشؼؿي لي

وشي  جي ِؾ افرَّ ـً ذي  ًدلقي ظي ـيفَّ تي يي ـُّققي لي
ثٌ ـي يي ٌذي  افَّ

ـٌ و وافِرجي في
طٌ شي ٌي يٌف لي َصـًقظي َؿٌعل: ] 5ش. وٌت اَدي ٌؽي يٌف شي ـي ًّلَلي و ؿي ًك لي اءي ري ٌديـيٌي لي لا يٌف اَدي اَظًزً

بًقا  اَضٌ َعًػقا . لي ُي تي َظقًـًًؽَؿ لي وءي  1. ُي ًتَشػٌَؼ أي افـِسي افطَِػؾي لي اءي لي َذري اَفعي وبَّ لي افشَّ قَخي لي فشَّ اليؿٌ . اي ُي . اَؿتًؾًقا فٌَؾفي ـَ  لي َؼًرًبقا ٌم يً إكَ تي َقٌف افِسؿي ؾي  ظي
وقى , سي

َؼٌدٌد  ـَ مي اَبتيٌدًئقا ٌم ًٌ ش. لي َق وفي اَفبي مي ـي أي ٌذي ًققٌخ افَّ  افشُّ
ـٌ و ًألا بٌوفِرجي وَبتيدي ًَؿ: ] 2. ؾي ـي هلي و ؿي ًي لي َق ِجًسقا اَفبي ًلا, كي َمألي َتذي  لي لري ؿي ش. اَخًرًجقا . افدُّ

تيؾًقا يٌف  ؿي ًجقا لي ري خي ! يي  3. اَديٌديـييٌ ؾي بُّ ِقًد افرَّ و شي : ]اٌك يي ًً َخ ي سي َجٌفل لي ذي لي َرًت ظي ري ِي خي نيو, أي ًً أي ًأبٌَؼق َؼًتًؾققي لي َقـيامي ًيَؿ يي وقي بي ـي ًي ًمَفؾٌؽو نَ أَؾ لي

؟ قؿي
ؾٌ ذي ًألًرصي ِى ٌرَجٌزؿي ظي و بٌصي في ؾَّ ـً قؾي 

ئٌ ا ٌؼقَّيي إٌَهي ـي يٌل: ] 4ش بي و ؼي قؿو ٌجٍداه ٌجٍداه,  إقَّ ؾي
ظٌ ا ظي ًقذي هيي قؾي لي

ئٌ ا ًٌ إٌَهي َق وءه إٌَثؿي بي ٌد اَمتيأليٌت اّيَرًض دٌمي ؿي , لي
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ـيػوه. ّ اَمتيأليٌت اَديٌديـيًي جي ً لي م. هنَّ ري بُّ ُي يي افرَّ , لي ؿي اّيَرضي ري َد تي بُّ ؿي : افرَّ ًؼقًفققي نيو  11َؿ يي أي ُي أيظَ  أجَضوه لي َقـٌل ُي ًتَشٌػًؼ لي ًفَؿ ظي ٌريؼي َجؾًٌى ضي ًػق. أي

ذي ًرًؤلٌشٌفؿَ  ٌ  11ش. ظي ـ َرتي مي امي أي ـي  ًً َؾ عي َد ؾي وئاٌله: ]ؿي دَّ ؿي وكٌبٌٌف ري ذي جي اًة ظي لي ٌذن افدَّ تَّوٌق افَّ ًجٌؾ افالَّبٌٌس اَفؽي ا بٌوفرَّ إٌذي  (ل[.لي

 :حتطقؿ اّضػوـ لصؼ بطقق احلقامؾ 

.  17) 11-17/  11يقصع  ةو َؽـًقزي ًتًف مي قَّ
طٌ . خي لرو َكً يٌؿي مي ا َؾري ًٌ يٌف  11إٌَثًؿ أي َؿ ٌؼَػ يٌف اَفقي َ يي ٌؽقؿى إٌَذ ملي َرً حي ـو ؽي َقٌف. ًيقي اَب ؾي َلٌِت ظي ةٌ يي فٌدي ا وًض اَفقي ي خمي

 . ـٌغي َقفٌٌد اَفبي ٌد اهَلي » 13مي ـَ يي ـي لوٌم جَ ِؾًصًفَؿ. أي ـي اَديَقٌت ًأخي َؾٌدهيٌَؿ. ٌم ٌي أي و يي ألَ يي ًتٌؽ يي ـي َق ـي صي جَ َقًت؟ أي و مي وًؤؿي يي َقـيلَّ لوبي ـَ ظي ًي ظي امي تيٌػل افـَّدي َ ًي؟ ختي ش. يي

َقبي  إقَ لي  15 يي َقـًًف لي تيٌجػُّ ظي َػٌر ؾي ـي اَفؼي يه ٌم وفٌعي ِب ضي . ٌريًح افرَّ قَّيو
ؿٌ َ َلٌِت ٌريحو ذي  تي

ةى َغي إٌَخقي ه بي وقي ًمَثٌؿرا ـَفي ـي ـًَبقًظًف. ٌيلي تي . ًس يي ٌفل  تيوعى صي ِؾ مي ـً ـَزي  ـي ًى 

ًة ّ 11 وٌمري م افسَّ يوجًتيوزي و هنَّ في ٌ ذي إٌ ي َت ظي دي يرَّ َد متي َسًؼًطققي . ؿي َقٌػ يي ؼُّ . بٌوفسَّ ٌمًؾ ًتشي ا احَليقي وهًلًَؿ لي َضػي ًؿ أي  (.حًتيطَّ

 :ة ظرؾً رجاله بًؿضوجعي ذـر  امرأ

ك 1) 71-1/  11افعدد  بُّ ًمقشي ري افرَّ مي أي َقٌمؽي كَ ا» 7: لي ؿُّ إٌػ ؿي وكٌِقغي ًثؿَّ ًتضي َديي
ٌ
ـي اد قؾ ٌم

ئٌ ا ـٌل إٌَهي يه فٌبي َؼؿي ٌؼَؿ كي َعٌى:  1ش. تي ك فٌؾشَّ وـ ًمقشي ؼي ؾي

« . وقي ذ ٌمَديي ِب ظي يي افرَّ َؼؿي ًؾقا كي وقي فٌقيَجعي ذ ٌمَديي قيًؽقًكقا ظي وُه فٌؾًجـٌَد ؾي ِرًدلا ٌمـًَؽَؿ ٌرجي ـً  3جي ـَ  اٌحداه ٌم خػوه لي ئٌقؾ أي ا َشبيوٌط إٌَهي قٌع أي
ٌ ـَ مجي  ٌم

ِؾ ٌشَبطى

َرٌب  ؼَرٌب.  5ش. ًتَرٌشًؾققي فٌؾحي ًدلقي فٌؾحي ؼرَّ خػؼوه جًمي ؼ أي ي ؼي . اَثـيو ظي
ِؾ ٌشَبطى ـً ـَ  قؾ أيخػو ٌم

ئٌ ا ـَ ًأًخقٌؽ إٌَهي وَختٌري ٌم ؾي
ؼِؾ  1 ـً ـَ  خػؼوه ٌمؼ ؼك أي ؼؾًفَؿ ًمقشي ليَرشي ؾي

و قـيحي
ؾٌ  إٌػ احليَرٌب ًيَؿ لي

ٌدٌك. ٌشَبطى ًؾ اهلًتيوٌؽ يٌف يي ا بَقي أي ًي افًؼَدٌس لي َمتٌعي أي ـٌ إٌػ احليَرٌب لي وٌي اري افؽي وزي خٌعي ـي أي ؼري  2سي َب مي ؼامي أي ـي وقي  ؼذ ٌمؼَديي ـًَّدلا ظي جي تي ؾي

رى  ـي ؾ ذي ـً تيؾًقا  ؿي بُّ لي َتالًيؿَ  3. افرَّ َقؾي ؿي ًؾقًيَؿ ؾي تي وقي ؿي ًمًؾقًؿ ٌمَديي ًح أل. لي ًصقري لي ؿي لي
اؿٌ ري ًعقري ني لي ـي بي وفي َب ؾعي بي . لي وقي يي ًمًؾقٌؿ ٌمَديي َسي . َخي ابٌعي ري قري لي

َقٌػ.  ًؾقًك بٌوفسَّ تي مَ  4ؿي ؾ أي ـً ٌصقٌفَؿ لي ا قي قعي مي
ٌ مجي ٌؿٌفَؿ لي

يوئٌ قعي هبي
ٌ يبًقا مجي هني وهلًَؿ لي أيَضػي وءي ٌمَدييوقي لي ئٌقؾ كٌسي ا ـًق إٌَهي بيك بي شي قعي  11. الـٌٌفؿَ لي

ٌ ًؿقا مجي َحري أي لي

ٌقعي ًحًصقهٌنٌَؿ بٌوفـَّورٌ ًمدً  مجي وـٌـٌٌفَؿ لي سي وئٌٌؿ  11. هٌنٌَؿ بٌؿي افبيفي ـي افـَّوٌس لي ؾ افـََّفٌى ٌم ـً ٌي لي ـٌقؿي ؾ افغي ـً ًذلا  أيخي ـٌ  17لي وٌي اري افؽي وزي خٌعي أي ك لي تًقا إٌػ ًمقشي أي لي

ؼؼذ ًأرَ  ؼؼؼوٌت ًمؼؼقابي افتٌؼؼؼل ظي بي ري ؾؼؼٌي إٌػ ظي ؼؼٌي إٌػ اديحي ـٌقؿي افغي افـََّفؼؼؼٌى لي ؼؼَبٌل لي قؼؼؼؾ بٌوفسَّ
ئٌ ا ٌؼؼل إٌَهي ـ ؼؼٌي بي يوظي إٌػ مجي ؼؼو. لي ٌر ي اًر  11ًدِق أي ؼؼؼوزي خٌعي أي ؼؼك لي جي ًمقشي ؼؼؼري خي ؾي

 اجليامي 
ٌ
ؼؼوء شي ؼؼؾُّ ًرؤي ـً ـً لي ؼؼوٌي ؾؼؼٌي. افؽي ؼؼوٌرٌج اديحي َشؼؼتٌَؼبيوهٌلٌَؿ إٌػ خي

ٌُ ؼؼٌي  ؼؼوٌت  13ظي ثي
ٌ
 اد
ٌ
ؼؼوء شي ًرؤي  اًًّفؼؼقٌؽ لي

ٌ
ؼؼوء شي  اجليؼؼَقٌش ًرؤي

ٌ
ؼؼالء ـي ؼؼذ ًل ؼؼك ظي طي ًمقشي ؼؼخي سي ؾي

ـَ ًجـٌَد احليَرٌب.  ٌمغي ٌم
ودٌ ك:  15افؼي وـ هلًَؿ ًمقشي ؿي ؾ »لي ـً َقًتَؿ  بَؼي ؾ أي ؟نَ أيي يه قَّ َـّ فٌبي  إقَّ  11 ثيك حي ـً  

ٌ
ًمُء بيىي يي وفي شي ؾعي الٌف بي ـي ىي  سي قؾ حي

ئٌ ا ـٌل إٌَهي

ِب.  ٌي افرَّ يوظي ًل يٌف مجي بي وقي افقي ًغقري ؾيؽي َمٌر ؾي ِب يٌف أي  فٌؾرَّ
يى ـٌ  12ٌخقيوكي و ـي اّيَضػي رى ٌم ـي ؾ ذي ـً وِقي اَؿتًؾًقا  رى . ؾي ـي ٌي ذي عي وجي ًجاله بًٌؿضي ًَ ري ؾي ري  ظي

ةى أي ؾ اَمري ـً لي

و ٌ  13. اَؿتًًؾقيي ـَ مجي . فٌؽ قَّوتى َـّ فًؽَؿ حي بًَؼقًي رى أي ـي يي ذي عي وجي ـي ًمضي َعٌرَؾ ٌِت ملَ يي ا  افؾقي
ٌ
وء ـي افـِسي  ٌم

ـٌ و و  14قًع اّيَضػي مَّ أي يي كَ وًتَؿ ؾي نَ ألي َبعي ؾٌي شي وٌرجي اديحي ٌزًفقا خي

وبٌٌع أجَّوف يٌف افسَّ  لي
ٌٌ ٌ تٌقاله يٌف افقيَقٌف افثَّوف سَّ ؿي ـَ مي ؾُّ مي ـً َػسوه لي تيؾ كي ـَ ؿي ؾُّ مي ـً ًرلا  فَّ تيطي َبًقًؽَؿ. نَ أ. لي شي ؾُّ  71ًتَؿ لي ـً  لي

ـَ ٌجؾدى تيوعى ٌم ؾُّ مي ـً ؾُّ ثيَقبى لي ـً لي

فً  ِفًرلكي ىى ًتطي شي ـَ خي تيوعى ٌم ؾُّ مي ـً َعزى لي َعٌر مي ـَ صي َصـًقعى ٌم  (ش.مي
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 :افرجوـ لافـسوء لاّضػوـ 

وئاٌله: » 71) 12-71/  7افتثـقي  الفى ؿي الٌف شي َشًبققي بٌؽي ٌؽ حي
ؾٌ ٌديًؿقتي إٌػ ٌشقًحققي مي ٌي ؿي ِريَّ ـَ بي ًً ًرًشاله ٌم ؾ ليَرشي ؾي

َشًؾًؽ  72 . أي َرٌوؽي ًمرُّ يٌف أي أي

ُه.  ُ ٌصامي ٌؿقـوه لي ٌمقًؾ يي . ُ أي ٌريؼي ٌريؼي افطَّ افطَّ
َط.  73 ؼي ًمرُّ بٌٌرَجعَّ ؾي

. أي بي ٌي ًتَعطٌقـٌل ّيَذي وءه بٌوفٌػضَّ مي ؾ لي ـً
ٌِ بٌقًعـٌل  ٌي تي وموه بٌوفٌػضَّ عي ؼؾ  74ضي عي امي ؾي ـي

ؼوري إٌػ  ـًققي يٌف ظي
ؼوـٌ بٌقُّؼققي افسَّ ادًقا ؼٌعري لي ـًققي يٌف شي

ؼوـٌ ـًق ٌظقًسق افسَّ َظؼًزي اًَّرًدقَّ إٌػ اّيَرٌض افتٌؼ إقَ يٌب بي بُّ إًٌ ـيؼو. أي ؼو افؼرَّ وكي َظطي ؼَل  11ل أي شي ـَ ملَ يي فٌؽؼ

َشًبققي  ًؽ حي
ؾٌ ًؿرَّ بٌٌف ّ إقَ ٌشقًحقًق مي ـيو كي ظي دي ا افقيَقٌف.  قَّ يي ذي امي يٌف يي ـي ٌدؿي  ًف إٌػ يي عي ًف فٌقيَدؾي ؾبي م ؿي ؿيقَّ ًف لي ك ًرلحي سَّ ؽي ؿي بَّ إٌ ي بُّ يٌل  11افرَّ وـ افرَّ ؿي : لي

ًف. نَ أ َروي َتيؾٌؽي أي تَّك متي يؾَؽ حي ًف. اَبتيٌدَئ متي َروي أي ؽي ٌشقًحققي لي ومي مي ًع أي َدؾي َأًت أي ٌد اَبتيدي َرٌب إٌػ  17ًظَر! ؿي َقٌمٌف فٌؾحي قًع ؿي
ٌ مجي ـيو ًيقي لي

وئٌ جي ٌشقًحقًق فٌؾٌؼي ري خي ؾي

صي  ويي ـٌقفٌ  11يي بي يوكً لي َبـ ي يو ؾيِضي ـ ومي مي بُّ إًٌ ـيو أي ؾيعيًف افرَّ دي َقمٌفٌ  ؾي ٌقعي ؿي مجي وـ  13. لي  افِرجي
ٌديـييى ِؾ مي ـً ـَ  َمـيو ٌم رَّ حي  لي

ًٌ َؿ فٌؽي افقي ٌف يٌف ذي
ؾ ًمًدكٌ ـً و  َذكي خي أي لي

وـ اّيضَػي وءي لي افـِسي وٌرداه . لي و ّ 15. ملَ ًكَبٌؼ صي يَبـيويي ؿي هني
وئٌ َـّ افبيفي و نَ فٌؽ َذكي يي ادًًدٌق افتٌل أيخي ـٌقؿي ؽي ًر  11ًػٌسـيو لي ـَ ظي َرًكققي ٌم ادٌن أي ٌي لي وؾي ذ حي لٌظري افتٌل ظي

بُّ إٌ ً  ًف افرَّ عي ؾي ؾَقـيو. اجليٌؿقًع دي ًَ ظي ـيعي ٌد اَمتي يو ؿي َريي ـَ ؿي ًؽ ودي ملَ تي دٌن إٌػ ٌجؾعي ا اديٌديـيٌي افتٌل يٌف افقي ـيو. لي ومي مي هَبيو.  12ـيو أي َؼري ققي ملَ كي ؿُّ ـٌل ظي َرضي بي َـّ أي فٌؽ لي

ادٌ  وٌحقيٌي لي ؾ كي و ـً ؾ مي ـً ًمًدقي اجليبيٌؾ لي بُّقؾي لي بُّ إًٌ ـيوألَ ن يي  (ش.صي افرَّ

 :  رجوـ لكسوء اثـل ظؼ أخػوه

َّو  73) 74-73/  3يشقع  وقي حي ـي ًؼقًيؿَ كَ الي ٌ ًٌ حلي َق ٌي حي يَّ ِ ونى يٌف احَليَؼٌؾ يٌف اَفزي وٌق ظي قٌع ًشؽَّ
ٌ َتٌؾ مجي ـَ ؿي قًؾ ٌم

ئٌ ا َهي
ك إٌ ِد تيفي قعوه بٌحي

ٌ ًطقا مجي ؼي شي , لي

ـًقا  تَّك ؾي َقٌػ حي عي  إقَّ افسَّ جي قؾي ري
ئٌ ا قعي إٌَهي

ٌ َقٌػ.  إػي مجي ِد افسَّ و بٌحي ًبقيي ي ضي ونى لي   75ظي
ى
وء سي
كٌ  لي
ـى و ـَ ٌرجي ٌم فٌؽي اَفقيَقفٌ  ًطقا يٌف ذي ؼي ـي شي ٌقًع افٌَّذي وقي مجي ؽي ؾي

َخػوه  ي أي ؼي ونى اَثـيَل ظي َيٌؾ ظي ٌقًع أي .  71. , مجي ؼونى وٌق ظي قؼعي ًشؼؽَّ
ٌ في مجي رَّ تَّك حي ٌي حي و بٌوحَليَربي يي دَّ تٌل مي ًك افَّ دي ًردَّ يي َ يي ًشقًع ملي يي لي

ؼًي تٌَؾؼؽي  72 ـٌقؿي ؽي ًؿ لي
ؼوئٌ ـٌ اَفبيفي ٌؽؼ في

ئٌقًؾ ّ ا و إٌَهي يبيفي . نَ اَديٌديـيٌي هني ًشقعي ري بٌٌف يي مي ٌذن أي ِب افَّ  افرَّ
ـٌ َق ىي ؿي سي َح  73ًػٌسٌفَؿ حي أي بوه لي ا ري بيٌديٍوه خي و تيالًّ أي ؾيفي عي جي وني لي ؾي ييًشقًع ظي َقفٌ  إػي ري ا اَفقي ذي  74. يي

بييٌ  ذي اخَليشي ًف ظي ؾَّؼي ونى ظي ؾًٌؽ ظي مي   إػي لي
ٌ
وء  اَديسي

ًٌ َؿ ري ييًشقًع ؾي . لي مي َؿٌس أي ٌظـَدي ًؽًرلٌب افشَّ و ٌظـَدي كَ ولي ًحقيي ري ضي ٌي لي بي ـٌ اخَليشي ًفقا ًجثَّتيًف ظي وٌب زي ٌؾ بي َدخي مي

ٌديـييٌ  يه اَدي قؿي
ظٌ  ظي
ةى وري و ًرمَجييي ٌحجي َقفي ؾي وًمقا ظي ؿي أي ا اَفقيَقٌف. إػي , لي ذي  (يي

 :حًتطَّؿ أضػوهلؿ أموف ظققهنؿ 

ـٌ  15) 77-15/  11إصعقوء  ؾُّ مي ـً ـً لي ـَ ًلٌجدي ًيَطعي ؾُّ مي َقٌػ. كَ اـً َسًؼًط بٌوفسَّ وشي يي وهًلًَؿ  11حي َضػي ًؿ أي حًتيطَّ ًى ًبًققً ًَؿ لي ًتـَفي َؿ لي وفي ًظًققهٌنٌ مي أي

وًؤًيؿَ  ًح كٌسي ًتَػضي ٌى  12. لي يي لقي بٌوفذَّ ُّ ُي ًيني ٌي لي لقي بٌوَفٌػضَّ َعتيدُّ ـي ُي يي ٌذي ِيغي افَّ
ودٌ َقٌفٌؿ اَحي ؾي ًٍ ظي ِق ا ًأيي ـيذي ثي ًققي  13يي َرمحي وقي لُي يي ِطًؿ اَفؼٌٌزُّ اَفٌػَتقي تًحي ؾي

ةي اَفبيطَ  ري ؿي ذي اّ. ـٌ ثي .  14. ُيدٌ لَ ُي ًتَشػًٌؼ ًظقًقهًنًَؿ ظي ةي ًؿقري ظي ًدلفي لي  شي
ٌ
قٌى اَّللَّ

َؼؾٌ تي ـي اكٌِقغي  َخٌر اَفٌؽَؾدي ٌزيـيًي ؾي فٌٌؽ لي يوًء اَديامي وبًٌؾ هبي ٌصًر بي تي لي
ًر  71 ُي ًتَعؿي

ـً  إػي  ُي ًتَسؽي .  إػي اّيبيٌد لي وةو ُي ًيَربًٌض ًيـيوؿي ًرظي يٌبِ لي ا َظري
ِقًؿ ًيـيوؿي أي ُي خًيي َلرى لي دي َلرى ؾي ًَؿ  71دي ً اَفًبقًف ًبًقق ي َؿألي يي َػٌر لي َرًبًض ًيـيوؿي ًلًحقًش اَفؼي َؾ تي بي

َحٌش  َعؼًز اَفؼقي َرًؿًص ًيـيوؿي مي تي وٌف لي ـيوًت افـَّعي ـً ًيـيوؿي بي َسًؽ تي لي
ـيؼوًت  77 ٌصؼقًح بي تي ٌريؼًى لي ؼو ؿي َؿًتفي لي ٌؿ لي ؼـيعُّ ؼٌؾ افتَّ

قيوـٌ وًب يٌف يي افؼِذئي م يٌف ًؿًصؼقٌرٌيَؿ لي الي

. ـً ًطق و ُي تي جَّوًمفي أي  لي
ٌ
 (اَديٌجلء



ًس   دَّ وًب ادًؼي ًُميِرو  افٌؽتي ٌريىو لي  [15..... ] ـٌتيوبو ؽي

www.alta3b.wordpress.com 

 :ؼفؿ ظذ خشى  ضهبؿ لؿتؾفؿ لظؾَّ

ًشقًع:  75) 31-75/  11يشقع  ًَؿ يي ـي هلي و ؼي . »ؾي ًعقا جَّ شي تي ًدلا لي دَّ شي . تي ٌعًبقا َرتي ُي تي يوًؾقا لي ـي نَّ ُّي ختي ي ٌذ ًؽًؿ افَّ
ائٌ َظدي ٌؿقٌع أي بُّ بٌجي ًؾ افرَّ ا ييَػعي ذي ؽي ًف يي

ًؿَ  شي  71ش. حًتيوٌرًبقهني ٌَس خي ذي َخي ًفَؿ ظي ؾَّؼي ظي تيؾيًفَؿ لي ؿي فٌؽي لي َعدي ذي ًَؿ ييًشقًع بي هبي ي ضي  , ىى لي
ٌ
وء سي تَّك اَدي ٌى حي ذي اخَليشي ٌؼغي ظي ؾَّ ًؼقا ًمعي بي دي  72. لي ـَ وقي ٌظ ـي لي

َؿٌس  ري ؾي  إقَّ ًؽًرلٌب افشَّ مي وكَ وييًشقعي أي قفي
ًللا ؾٌ بي تٌل اَختي  افَّ

ةٌ وري غي ًحقًيَؿ يٌف اَدي ضيري ٌى لي ـٌ اخَليشي فًقًيَؿ ظي ورةٌ زي ٌؿ اَديغي ذي ؾي ةه ظي بٌري ـي ةه  وري ًعقا ٌحجي وي لي , لي

تَّك  َقـٌٌف.  إػي حي ا اَفقيَقٌف ظي ذي َقٌػ,  73يي ِد افسَّ يو بٌحي هبي ي ضي فٌؽي اَفقيَقٌف لي ةي يٌف ذي ِؼقدي ًشقًع مي ذي يي أيخي َػسى هٌبيولي ؾَّ كي ـً و ًيقي لي في ؽي
ؾٌ في مي رَّ حي وٌرداه . لي َ ًيَبٌؼ صي

. ملي

ؾي بٌ  عي ؾي ٌر يو. لي ٌؽ أي
ؾٌ ؾي بٌؿي عي امي ؾي ـي ةي  ِؼقدي ٌؽ مي

ؾٌ ًف  74ؿي عي قؾي مي
ئٌ ا ؾُّ إٌَهي ـً ةي لي ِؼقدي ـَ مي ًشقًع ٌم .  إػي ًثؿَّ اَجتيوزي يي بي فٌَبـييي وري حي , لي بُّ ٌيلي  11فٌَبـييي و افرَّ في عي ؾي دي ؾي

و,  أجَضوه  ؾٌٌؽفي عي مي قؾي مي
ئٌ ا قٌَػ بٌقيٌد إٌَهي ِد افسَّ يو بٌحي هبي ي َػسى هٌبيو ؾيِضي ؾَّ كي ـً وٌرداه . لي َ ًيَبٌؼ هٌبيو صي

ٌر يو. ملي ٌؽ أي
ؾٌ ؾي بٌؿي عي امي ؾي ـي و  ؾٌٌؽفي ؾي بٌؿي عي ؾي , لي

ًثؿَّ اَجتيوزي  11

ـَ فٌَبـييي  ًف ٌم عي قؾي مي
ئٌ ا ؾُّ إٌَهي ـً ًشقًع لي يو.  إػي يي هبي وري حي و لي َقفي ؾي ـي ظي زي كي قشي لي

ٌ و يٌف اَفقيَقٌف افثَّوٌي  17خلي يي ذي ليخي , ؾي قؾي
ئٌ ا قشي بٌقيٌد إٌَهي

ٌ بُّ خلي عي افرَّ ؾي دي يو ؾي هبي ي ضي لي

ييي  ؾي بٌؾٌبَـ و ؾيعي ِؾ مي ـً ىي  سي َػسى هٌبيو حي ؾَّ كي ـً قٌَػ لي ِد افسَّ حي
,  11. بٌ قشي ٌ ٌي خلي وكي ري إٌلظي وزي ًؽ جي

ؾٌ اًف مي ٌعدي ًيقري  صي
ًشقًع مي ٌحقـيثٌذى ًف يي بي ي ضي َ لي

تَّك ملي َعبٌٌف حي عي صي

وٌرداه  ًف صي ؼقشي  13. ًيَبٌؼ في ٌ ـَ خلي ؼًف ٌمؼ عي قؼؾي مي
ئٌ ا ؼؾُّ إٌَهي ـً ًشؼقًع لي ؼوزي يي ؼو,  إػي ًثؿَّ اَجتي ًبقيي وري حي ؼو لي َقفي ؾي ًفؼقا ظي ـيزي َجًؾؼققي ؾي ؼَقٌف  15ظي فٌؼؽي اَفقي و يٌف ذي ؼًذليي خي أي لي

قٌَػ  ِد افسَّ و بٌحي ًبقيي ي ضي َػسى , لي ؾَّ كي ـً في  رَّ حي ٌخقشي لي ؾي بٌؾي عي و ؾي ِؾ مي ـً ىي  سي َقٌف حي فٌؽي اَفقي ـَ  11. هٌبيو يٌف ذي ًف ٌم عي قؾي مي
ئٌ ا ٌقًع إٌَهي مجي ًشقًع لي ٌعدي يي ًثؿَّ صي

َجًؾققي  و,  إػي ظي ًبقيي وري حي لقي لي َزً حي
َػسى  12 ِؾ كي ـً ِؾ ًمًدهٌنيو لي ـً و لي ؾٌؽٌفي عي مي قٌَػ مي ِد افسَّ و بٌحي ًبقيي ي ضي و لي ًذليي أيخي و . هٌبيولي ِؾ مي ـً ىي  سي وٌرداه حي َ ًيَبٌؼ صي

ملي

َجًؾققي  ؾي بٌعي عي َػسى هٌبيو, ؾي ؾَّ كي ـً و لي في مي رَّ حي ًف  13. ؾي عي قؾي مي
ئٌ ا ؾُّ إٌَهي ـً ًشقًع لي عي يي جي يؼو,  إػي ًثؿَّ ري هبي وري حي بٌري لي دي

ؼِؾ ًمؼًدهٌنيو,  14 ـً ؼو لي ؾٌٌؽفي ؼعي مي و مي يي ؼذي أيخي لي

قَ  ِد افسَّ و بٌحي ًبقيي ي ضي َػسى هٌبيولي ؾَّ كي ـً ًمقا  رَّ حي وٌرداه . ٌػ لي َ ًيَبٌؼ صي
و. ملي ؾٌٌؽفي مي َبـييي لي

ؾي بٌؾٌ عي امي ؾي ـي و, لي ؾٌٌؽفي مي بٌري لي ؾي بٌدي عي فٌؽي ؾي ذي ـي لقي  َزً ؾي بٌحي عي امي ؾي ـي  .
31 

ؾَّ ًمًؾقـٌ  ـً ًػقٌح لي افسُّ َفٌؾ لي افسَّ اجَليـًقٌب لي َرٌض اجَليبيٌؾ لي ؾَّ أي ـً ًشقًع  بي يي ي و. ؾيِضي وٌرداه في ًيبٌَؼ صي  َ ئٌقؾي , ملي ا َهي
ً إٌ بُّ إهٌلي ري افرَّ مي امي أي ـي  

يى ؿي ؾَّ كيسي ـً في  رَّ َؾ حي . بي

َركٌقؼؼعي  31 ؼؼودٌٌش بي ـَ ؿي ًشؼؼقًع ٌمؼؼ ًَؿ يي ؼؼهبي ي ـي  إػي ؾيِضي َرٌض ًجقٌصؼؼ قؼؼعي أي
ٌ مجي ةي لي ؼؼزَّ .  إػي ؽي َرٌوؼؼ 37ٌجَبًعؼؼققي أي ٌؼؼؽي اَدًًؾؼؼقٌؿ لي قؼؼعي ًألَلي

ٌ ًشؼؼقًع مجي ؼؼذي يي أيخي ؼؼيه لي ٌفَؿ ًدَؾعي

ّ , ةه اٌحدي .  قَّ لي ئٌقؾي ا ـَ إٌَهي بي ظي وري قؾي حي
ئٌ ا ي إٌَهي بَّ إهٌلي ًف  31افرَّ عي قؾي مي

ئٌ ا ٌقًع إٌَهي مجي ًشقًع لي عي يي جي ٌي  إػي ًثؿَّ ري ؾَّ . إػي اَديحي ـٌ و َؾجي  (اجَلٌ

 :ـؾ افشعى ًيستعبد 

ؾٌح  11) 13-11/  71افتثـقي  و فٌؾصُّ يو اَشتيَدٌظفي وٌرهبي  فًٌتحي
ٌديـييى ـَ مي َؼًرًب ٌم ًَ فؽي  نقَ ؾي  11ٌحغي تي تيحي ؾي ؾٌح لي َتؽي إٌػ افصُّ وبي ؼَعٌى أيجي ًؽؾُّ افشَّ ؾي

ًد فؽي  َعبي ًيَستي َسٌخٌر لي و ييًؽقًق فؽي فٌؾتَّ َربوه ؾي  إقَ لي  17. اديَقًجقدٌ ؾٌقفي ؽي حي عي ًَ مي ٌؿؾ ؾ ظي َؽي بي
ٌ
ود و. ملَ ًتسي يي وٌسَ بُّ إًٌ ؽي إٌػ  11حي و افرَّ في عي ؾي ا دي إٌذي لي

ٌدؿي  قٌَػ يي ِد افسَّ و بٌحي قٌريي ـً ٌقعي ًذ َب مجي وَضٌ تي  13. ؾي و فٌـيَػٌسؽي لي ـًٌؿفي َغتي تي و ؾي تٌفي ـٌقؿي ؾُّ ؽي ـً ٌي  ٌديـي و يٌف ادي ؾُّ مي ـً وئًٌؿ لي افبيفي ـً لي اّيضَػيو وًء لي و افـِسي مَّ أي ًؾ لي ـً َل

يي  ـٌقؿي بُّ إًٌ ؽي ؽي َظطيوؿي افرَّ ائٌؽي افتٌل أي َظدي ٌؿ ًيـيو.  15. أي  اًّمي
ٌ
ًمُء ـَ ًمًدٌق يي ًَ ٌم ةٌ ٌمـَؽي ٌجٍداه افتٌل فَقسي ٌؿقٌع ادًًدٌق افبيٌعقدي ًؾ بٌجي َػعي ا تي ذي ؽي و  11يي مَّ أي لي

ٌصقبوه  بُّ إًٌ ؽي كي قؽي افرَّ
ًعقٌب افتٌل ًيَعطٌ  افشُّ

ٌ
ًمُء بَ ًمًدًق يي َستي ال تي وؾي يه مي ؿي سي و كي ِقغي  12 ٌؼ ٌمـَفي

وكٌ ـَعي افؽي اّيًمقٌرِيغي لي ٌَريامه: احٌلِثِقغي لي و حتي ؾ حًتيِرًمفي بي

بُّ إًٌ ؼؽي  ؿي افؼؼرَّ ؼري مي ؼامي أي ـي ًبقٌشؼؼِقغي  افقي احٌلؼِقِيغي لي افٌػؼٌرِزِيغي لي لي
َؿ  13 ـً ِؾًؿؼق ؼؼَل ُ ًيعي َرجي  إقَ فٌؽي قؼٌع أي

ٌ ؼؼىي مجي سي ًؾؼقا حي َعؿي هٌليؼؼتٌٌفَؿ تي
ٌِ ٌؿًؾؼقا  وٌشؼٌفٌؿ افتٌؼؼل ظي

ِب إٌٌ ًؽَؿ. ًثقا إٌػ افرَّ
ًتَخطٌ  (ؾي
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 :متحق اشؿفؿ مـ حتً افسامء 

وبًٌر » 71) 71-71/  2افتثـقي  كي افزَّ .  أجَضوه لي وٌمؽي مي ـَ أي ادًَختيًػققي ٌم َػـيك افبيوًؿققي لي تَّك يي ؾَقٌفَؿ حي بُّ إًٌ ؽي ظي و افرَّ ًفَؿ  71ًيَرٌشًؾفي َى ًلًجقيي َريي ُ تي

.  قَّ ّ ؼقؽو ً خمي ؼقؿو لي
ظٌ و ظي ؽي إهٌلي

طٌ شي ؽي يٌف لي ي بَّ إٌ ي َسؼتيطٌقًع  77افرَّ ؾٌؼقاله. ُ تي ؾٌؼقاله ؿي وٌمؼؽي ؿي مي ـَ أي ؼًعقبي ٌمؼ  افشُّ
ٌ
ؼًمُء َطؼًرًد يي ؼؽي يي بَّ إٌ ي َـّ افؼرَّ فٌؽؼ  إقَ لي

 ِ ؾَقؽي ًلًحقًش افزي َؽًثري ظي يعوه فٌثيال تي ٌ ٌي. ًتَػـٌقيًفَؿ هي َػـًقا  71يَّ تَّك يي قامه حي
ظٌ بوه ظي ا ري

ٌؿ اَوطٌ ًع هٌبٌ ًيقؿٌ ؽي لي ومي مي بُّ إًٌ ؽي أي َدؾيًعًفًؿ افرَّ يي ًع  73. لي َدؾي يي لي

 
ٌ
ء امي  افسَّ

ًٌ
َ ـَ حتي ًفَؿ ٌم تيَؿًحق اَشؿي ًفَؿ إٌػ ييٌدؿي ؾي ـي ٌؼًػ . ًمًؾق ًفؿَ إكَ ُ يي تَّك ًتَػـٌقي َجٌفؽي حي وقو يٌف لي ٌف  75. سي َشتي تٌٌفَؿ حًتٌَرًؿققي بٌوفـَّوٌر. ُ تي يوثٌقؾ اخٌفي متي لي

ودي بٌٌف ّ و فٌتيَلًخذي فؽي فٌثيال ًتصي ؾَقفي بوه ٌُمَّو ظي يي ُ ذي يه لي . نَّؼؾٌضَّ ِب إٌٌ ؼؽي مؼوه ٌمَثؾؼًف.  71ًف ٌرَجؼسو ٌظـَؼدي افؼرَّ رَّ ًؽؼققي ًُمي ؼثيال تي
ٌ َقتٌؼؽي ف ُ ًتؼَدٌخؾ ٌرَجسؼوه إٌػ بي لي

َؼبٌ  َستي ًيًف ّتي َؽري تي فو نَّ ًحًف لي رَّ  (ش.ًف ًُمي

 :ـؾ مديـي افرجوـ لافـسوء لاّضػوـ 

َر  1) 2-1/  1افتثـقي  َقٌمٌف فٌؾحي قًع ؿي
ٌ مجي ـيو ًيقي لي

وئٌ وقي فٌؾٌؼي وصي ًؽ بي
ؾٌ جي ًظقًج مي ري خي وقي ؾي وصي ٌريٌؼ بي و يٌف ضي ٌعَدكي صي فـيو لي يقَّ ٌظل. ًثؿَّ حتي وـ يٌل  7ٌب يٌف إٌَذري ؼي ؾي

ًي بٌ  ؾؼؼ عي ؼؼامي ؾي ـي ؼًؾ بٌؼؼٌف  تيَػعي َرٌوؼؼٌف ؾي أي َقٌمؼؼٌف لي قؼؼعي ؿي
ٌ مجي ؼؼٌدؿي لي َعًتؼًف إٌػ يي ؾي ؼؼَد دي ؼؼَػ ٌمـَؼؼًف ّيِي ؿي ي : ُ ختي بُّ ؼؼوـٌـوه يٌف افؼرَّ ؼؼوقي شي ـي ؼٌؽ اّيًمؼؼقٌرِيغي افؼؼٌذن 

ؾٌ ٌسؼؼقًحققي مي

 . َشًبققي جٌَديـيو ًظقجي  1حي بُّ إًٌ ـيو إٌػ أي عي افرَّ ؾي دي .  أجَضوه ؾي وٌردو َبؼي فًف صي تَّك ملَ يي َبـيوًك حي ي َقٌمٌف ؾيِضي قعي ؿي
ٌ مجي وقي لي وصي ؽي بي

ؾٌ فٌؼؽي  3مي ؾ ًمًدكٌؼٌف يٌف ذي ـً و  َذكي أيخي لي

ؼو وصي ؼؼًي ًظؼؼقجى يٌف بي َؾؽي َرًجؼقبي ُمي  أي
ةٌ ؼؼقري ـً ؼؼؾُّ  ـً ٌديـيؼيه  و ٌمؼؼـًَفَؿ. ٌشؼؼتُّققي مي َلًخؼَذيي ؼؼيو ملَ كي َريي ـَ ؿي ًؽؼؼ . ملَ تي

ًٌ َؿؼ . افقي رى  5قي ا َشؼؼقي ؼؼـييه بٌلي ًَ ًمؼؼًدكوه ًُميصَّ ؼ وكي ـي ؼؼٌذٌك  ؼؼؾُّ يي ـً

ةٌ ٌجٍداه.  ثٌري  افؽي
ٌ
ء ا َحري م افصَّ م ًؿري . ٌشقي ٍي فٌق ا زي مي ابى لي بَقي أي  لي

يى وخٌمي َشًبققي  1صي ٌؽ حي
ؾٌ ؾـيو بٌٌسقًحققي مي عي امي ؾي ـي و  َمـيويي رَّ حي وـؾي  افِرجي

ٌديـييى ؾ مي ـً ِرٌمغي  : ًُمي

اّيَضػي  وءي لي افـِسي و ّ 2. وـلي يَبـيويي ٌي ادًًدٌق هني ـٌقؿي ؽي ٌؿ لي
وئٌ ؾ افبيفي ـً َـّ   (ًػٌسـيو.نَ فٌؽ

 ؿصوئد ؽريبي ُ حتؿؾ ظذ افصالة: 

 :فقس إهل 

مر  اًلدي  1) 2-1/  13ادزا . فٌدي ـِغي وٌف اَدًغي َؾبٌفٌ إٌلمي ـي اجَليوٌيًؾ يٌف ؿي و و : ]ؿي َقسي إٌهلي وهٌلٌَؿ. في َؾعي ٌجًسقا بٌلي ري ًدلا لي سي اليحوه [. ؾي ًؾ صي َعؿي ـَ يي َقسي مي  7. في

؟ 
ٌ
وفٌٌى اهلل وٌيؿى ضي ـَ ؾي َؾ ٌم : يي ـًَظري ٌ فٌقي ـٌل اَفبيؼي ذي بي ؽي ظي َذي  أي

ٌ
ء امي ـي افسَّ بُّ ٌم ًدلا 1ايفرَّ عوه ؾيسي اًؽقا مي َد زي ُي . اَفًؽؾُّ ؿي قَسي لي اليحوه في ًؾ صي َعؿي ـَ يي َقسي مي  في

اٌحدو  .  3. لي َدًظقا َ يي بَّ ملي افرَّ ًؾققي اخَلًَبزي لي ـً َل امي يي ـي َعبٌل  ًؾققي صي ـً َل ـي يي ٌذي وٌظٌع اإٌلَثٌؿ افَّ ؾُّ ؾي ـً َؿ  َعؾي َؿ يي خي أي
َقؾوه ّ 5 وًؾقا خي قٌؾ اَفبيوِر.  قَّ ًيـيوؿي خي اهللي يٌف اجَلٌ

1  
ٌ
َأني اَد َضؼؼًتَؿ ّري وؿي ؼؼلً  قَّ َسؼؼٌؽٌغ كي َؾجي بَّ مي ًح  2ًك. افؼؼرَّ َػؼؼري يي َعًؼؼؼقًب لي َتٌؼؼًػ يي ؼؼَعبٌٌف هيي ؼؼَبلي صي ِب شي ِد افؼؼرَّ . ٌظـَؼؼدي ري قؼؼؾي

ئٌ ا ؼؼاليصي إٌَهي ـَ ٌصؼؼَفقيَققي خي ًي ٌمؼؼ َقؼؼ في

ئٌقًؾ. ا  (إٌَهي
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مر  اًلدي  1) 1-1/  51ادزا ةو فٌدي ٌصقدي ذي اَفًعقدٌ. ؿي ـِغي ظي وٌف اَدًغي َؾبٌفٌ إٌلمي ـي اجَليوٌيًؾ يٌف ؿي و َقسي : ]ؿي و في . إٌهلي يه وشي جي ٌجًسقا ري ري ًدلا لي سي ـَ [. ؾي َقسي مي في

اليحوه  ًؾ صي َعؿي ؟  7. يي
ٌ
وفٌٌى اهلل وٌيؿى ضي ـَ ؾي َؾ ٌم : يي ـًَظري ٌ فٌقي ـٌل اَفبيؼي ذي بي ؽي ظي َذي  أي

ٌ
ء امي ـي افسَّ ايَّلًل ٌم

ًؾ  1 َعؿي ـَ يي َقسي مي ًدلا في سي عوه ؾي لا مي ٌد اَرتيدُّ ًفَؿ ؿي ؾُّ ـً

ُي  َقسي لي اليحوه في اٌحدو  صي ؟  3. لي َدًظقا َ يي اَّللي ملي ًؾققي اخَلًَبزي لي ـً َل امي يي ـي َعبٌل  ًؾققي صي ـً َل ـي يي ٌذي وٌظًؾق اإٌلَثٌؿ افَّ َؿ ؾي َعؾي َؿ يي خي أي
ـَ  5 ًؽؼ َ يي ملي َقؾؼوه لي وًؾقا خي ًيـيوؿي خي

َقؽو ّ َيتيًفَؿ ّ قَّ خي َخؼزي . أي ؿي وٌسٌ وفي ًُمي دي ٌظظي دَّ َد بي ؼًفَؿ.  قَّ اهللي ؿي ؾيضي ؼَد ري اهللي ؿي
ؼَعبٌٌف  1 ؼَبلي صي  شي

ٌ
ِد اهلل . ٌظـَؼدي ري قؼؾي

ئٌ ا ؼاليصي إٌَهي ـَ ٌصؼَفقيَققي خي ًي ٌمؼ َقؼ في

ئٌقًؾ. ا ًح إٌَهي َػري يي َعًؼقًب لي َتًٌػ يي  (هيي

 :اهلل ؿوئؿ يف جمؿع اهلل 

مر  وؽي  1) 3-1/  37ادزا َزًمقرو ِشي  مي
ٌ
ٌع اهلل ؿي َ ؿو يٌف جمي

وئٌ َؼٌِض يٌف . ايَّلًل ؿي ٌط اِهٌليٌي يي شي ًعؼققي ًلًجؼقكي  7. لي َرؾي تي ؼَقراه لي َؼًضؼققي جي تيؼك تي تَّك مي حي

َك.  ٌر؟ ٌشالي ا تٌقٌؿ.  1اّيَذي فٌَؾقي فٌقٌؾ لي  كَ ااٌَؿًضقا فٌؾذَّ
ٌ
.  َسٌؽغي ٌصًػقا اَد ؼوئٌسي اَفبي   3لي

ٌ
ؼقا اَد جُّ ٌر كي ا ؼٌد اّيَذي ـَ يي . ٌمؼ ٌؼؼري اَفػي ًؿؼققي ُي يي  5ٌؼؼًذلا. كَ اَسؼٌؽغي لي َعؾي

ؾُّ ًأًشٌس اّيَرٌض.  ـً ًع  َظزي زي تي . تي ققي شُّ تيؿي ٌي يي َؾؿي . يٌف افظُّ ًؿققي َػفي ُي يي ًً  1لي نيو ًؿَؾ ؾًُّؽؿَ إكَّ أي ـً ٌعِ  ـًق اَفعي بي يو لي ٌد  2. ًؽَؿ اخٌفي ليحي ـي ًقتًققي لي ـَ ٌمثَؾي افـَّوٌس متي ٌؽ في

َسًؼًطققي   تي
ٌ
وء شي ؤي و اهللً  3. افرُّ ٌؿ.نَ أؽي نَّ اّيَرضي ّ. دٌٌق ًؿَؿ يي ؾَّ اًّمي ـً ًؽ 

ؾٌ َتي  (ًي متي

 :ريى لبوبؾ 

مر  ٌي.  1) 2-1/  32ادزا شي دَّ  اَدًؼي
ـٌ بيو وًشًف يٌف اجَلٌ شي  أي

يى َسبٌقحي َزًمقًر تي . مي حي ـٌل ًؿقري ـٌ  7فٌبي ؼوـٌ سي قؼٌع مي
ٌ ـَ مجي ري ٌمؼ ثي ـَ ابي ٌصَفقيَققي أي بَقي ىَّ أي بُّ أيحي افرَّ

 . َعًؼؼقبي َك  1يي . ٌشؼالي
ٌ
ٌديـيؼيي اهلل ؼو مي ؼودو يي جَمي قؼؾي بٌؼٌؽ أي

ؼَد ؿٌ ؼىي  3ؿي يي ؼًر ري ـً َذ . ًيؼقي  أي تيلَّ ؼوٌرؾي وبٌؼؾي ظي بي .  لي ؼدي ًيـيؼوؿي
ٌ ا ًلف ؼذي . يي ؼقشي ـً ؼعي  ًصؼقًر مي ًغ لي

َسؼطٌ ؾي ا ؾي  5ذي

ا اإل ذي : ]يي ـً و فٌٌصَفقيَققي ًيؼي ا اإلكَ لي ذي يي وًق لي و[. كَ سي ِبًتفي ٌعُّ ًيثي ٌيلي اَفعي و لي قفي
وًق ًلفٌدي ؾٌ ًعقٌب  1سي ٌي افشُّ تيوبي

ًعدُّ يٌف ـٌ بُّ يي َك.  إقَّ افرَّ . ٌشؼالي ا ًلفٌدي ًيـيؼوؿي ذي  2يي

وٌق ؾٌقٌؽ. ؽَّ ؾُّ افسُّ ـً غي 
وٌزؾٌ عي ـي ـُّققي  ًمغي  (لي

 :ؿوـ افرب فريب 

مر  َزًمقرو  1) 2-1/  111ادزا . مي اًلدي ـي فٌدي و يِب ؿي بُّ فٌري قَؽي : ]افرَّ مي دي َقضٌثوه فٌؼي اءيؿي مي َظدي عي أي تَّك أيوي ٌؿقـٌل حي ـَ يي بُّ ؿيٌضقىي  7[. اَجؾٌَس ظي ًيَرٌشًؾ افرَّ

 . ائٌؽي َظؼدي ؼٌط أي شي َط يٌف لي ؼؾَّ سي . تي ـَ ٌصؼَفقيَققي ٌحؼ 1ٌظؼِزؿي ٌمؼ ـَ ري  ٌمؼ
ؼيى شي دَّ  ًمؼي

تٌؼؽي يٌف ٌزيـيؼيى ؼَقٌف ًؿقَّ بو يٌف يي ؼَعًبؽي ًمـَتيؼدي . صي تٌؽي اثي ؼؼدي ؼؾُّ حي ؼؽي ضي َجؼٌر. في  3ٌؿ اَفػي

في  ـَدي ـَ يي في بُّ لي ؿي افرَّ َؿسي ـو نَ أ: ]أي وٌي ـي ودٌؾي  إػي ًي  َؾؽٌل صي ذي ًرَتبييٌ مي َقٌف ٌرَجٌزكٌ ًمًؾقـوه.  5[. اّيبيٌد ظي ٌؿقـٌؽي ً يِطًؿ يٌف يي ـَ يي بُّ ظي ٌؿ.  1افرَّ َغي اًّمي ـً بي ٌدي يي

ا َرووه لي ثوه أي ي ًجثي ألي و. مي في ؼي ًرًؤلشي حي . شي يه . 2ٌشعي أَسي ًع افرَّ َرؾي فٌؽي يي ٌريٌؼ فٌذي ًب يٌف افطَّ ـي افـََّفٌر ييَؼي  (ٌم
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 :اجلبوـ ؿػزت مثؾ افؽبوش 

مر  ؿي  1) 3-1/  113ادزا َعىى أيَظجي ـَ صي َعًؼقبي ٌم  يي
ًٌ َق بي ـَ ٌمَكي لي قؾي ٌم

ئٌ ا وكٌٌف.  7ٌظـَدي ًخًرلٌج إٌَهي ؾَّ ًشَؾطي ي ئٌقًؾ ُمي ا إٌَهي ًف لي َؼٌدشي ا مي ًقذي وقي هيي  1ـي

عي  جي . اًَّرًدقُّ ري بي ري في اًك ؾي .  إػي اَفبيَحًر ري َؾػى َت ٌمَثؾي اَفٌؽبيوشٌ  3خي زي ػي ـً ؿي بيو ـيٌؿ.  اجَلٌ وًف ٌمَثؾي مًحاَليٌق اَفغي ـي اِ و  5لي مي ًي لي َب ري َد يي يو اَفبيَحًر ؿي هيُّ ؽي أي و في مي

ًي  َع جي َد ري يو اًَّرًدقُّ ؿي هيُّ ؽي أي َؾػى  إػي في ؼـيٌؿ؟  1خي ـً ٌمَثؼؾي مًحَؼاليٌق اَفغي و افِتالي جًَّتفي أي َـّ ٌمَثؾي اَفٌؽبيوٌش لي َزًت ػي َد ؿي ـً ؿي بيو و اجَلٌ جًَّتفي َـّ أي ًؽ و في مي ؼو اّيَرًض  2لي جًَّتفي أي

َفزي  زي ! تي َعًؼقبي  يي
ٌ اٌف إهٌلي ـَ ًؿدَّ ِب ٌم اٌف افرَّ ـَ ًؿدَّ ةي  3يٌل ٌم َخري  افصَّ

ـٌ ِق قي  إػي اَدًحي ا قَّ  افصَّ
اٌق ٌمقيوكى ـيوبٌقٌع ٌمقيوكى. إػي ًؽَدري  (يي

 :حلقي يورلق 

مر  اًلدي ًيقي  1) 1-1/  111ادزا وٌظٌد. فٌدي ًي اَديصي َركٌقؿي مَجيؾي  تي و أي مي ـي لي َحسي و أي ا مي عوه!  إقَ ذي ًة مي ـي اإٌلَخقي َسًؽ أٌَس  7يي ذي افؼرَّ ِقٌى ظي ـٌ افطَّ َي ٌمَثًؾ افدُّ

ـٌ  وًرلقي افـَّوٌز ذي افِؾَحقييٌ حٌلَقييٌ يي  ظي
ـٌ ٌؽ ثٌقيوبٌفٌ  إػي افـَّوٌز . ّ 1. ضيري بيٌؾ ٌصَفقيَققي ذي جي  ظي

ـٌ َرًمققي افـَّوٌز م حي قيوةى نَّ ٌمَثًؾ كيدي ٌي حي ـي ي بُّ بٌوَفزي ري افرَّ مي ًف ًيـيوؿي أي

 (اّيبيٌد. إػي 

 :ضب اّضػوـ يف افصخر 

مر  ذي  1) 4-1/  112ادزا َقـيو إهَني ظي َسـيو. بيؽي ؾي وبٌؾي ًيـيوؿي جي .  أجَضوه وٌر بي و ٌصَفقيَققي َركي َـّ ذي و تي و.  7ٌظـَدي مي كي دي ا َظقي َؼـيو أي ؾَّ و ظي طٌفي شي وٌؽ يٌف لي َػصي ذي افصَّ  1ظي

ؼَركٌقنَّؼّ ـَ تي ـيؼو ٌمؼ ِكًؿؼقا في حؼؼوه: ]ري ري و ؾي ؼليًخقكي و شي ؼِذًبقكي ًمعي  لي
ؼيى َركٌقؿي في تي ؼالي ـي و  ؼؼًبقكي ـي شي ؼٌذي ـيو افَّ ؼليخي [. ًف ًيـيؼوؿي شي ٌت ٌصؼؼَفقيَققي امي

ِب يٌف  3 ؼيي افؼؼرَّ َركٌقؿي ِكًؿ تي َقؼػي ًكؼري ـي

؟ أي  ٌريبييى ٌؿقـٌل  إقَ  5َرضى ؽي ك يي ـَسي قًؿ تي
ؾٌ و ًألًرصي ٌسقًتٌؽ يي ـيٌؽل  -كي وٌي بٌحي َؾتيٌصَؼ فٌسي َرٌؿ!  إقَ فٌقي ـً َذ َ أي ٌحل!  إقَ  1ملي ري ٌؿ ؾي َظظي ذي أي قؿي ظي

ؾٌ ِضَؾ ًألًرصي َ ًأؾي ملي

: ]ًيدُّ  2 ؾٌغي
وئٌ قؿي اَفؼي

ؾٌ َقفي ًألًرصي ًدلفي يي ـٌل أي بُّ فٌبي و ري َر يي ـً تَّك ًاَذ لا حي و[.  إػي لا ًيدُّ وٌشفي شي اءيٌؿ افٌَّذن  3أي زي ـَ ً يوٌزيٌؽ جي ي
ٌ
بييي ًضقبيك د وبٌؾي اَدًَخري ًي بي َ و بٌـ يي

َيتٌـيو! وزي ! 4 جي ةي َخري ًؿ افصَّ ًب هٌبٌ َِضٌ يي ٌؽ لي وفي َضػي ـَ ًيَؿٌسًؽ أي ي
ٌ
ك د  (ًضقبي

 احلؿد هلل افذن بـعؿتف تتؿ افصوحلوت


