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 ريذحت

 

 يه اهعمسن يتلا ةديحولا ىقيسوملا .ىقيسوملاب اقفرم نوكي يك صنلا اذه ةباتك متت مل      
 .ملكتملا توص

 

 نم مالكلا ماهتلا متي .تاملك لكش يف نكلو ةيرعش تايبأ لكش يف صنلا اذه بتك ُي مل      
 .هسفن ريركتل هتفيلوت َنّيع يذلا ملكتملا لبق

 

 .مهفنل شيعن نأ ةرورض لثم امامت .رورغ لك عزتني يذلا وه  ُلوقلا نوكي نأ بجي      

 

 يتلا ةبوتكملا طوطخلا نم يفكي ام كانه .ضيفت نأ نود ةئلتمم براشلا سأك نوكت نأ     
 .اهتاذب يفتكت

 

 .عيمجلا لكأي نيح عوجت نأ ملؤملا نم .ادبأ يفكي ريثك ال      

 

 .نآلا مكريذحت مت دقل      

 

 ررحتملا فلؤملا

 يرومنوم ليسرام رايب

 درفنم رفس
 ةءورقم ةياور
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 ميدقت

 فشتكملل ةريخألا ةلحرلا
 

 

 مهبوعش ىلإ اوثدحتو رخآ ىلإ  ّيح نم ضرألا اوباج نيذلا نيفشتكملا يفالسأ ركذتأ     
 .انادلب مهنم اونّوكيل

 

 اوم ّدقو  ٍةديصق ىلإ مهلخادب  ُقيمعلا  ُروعشلا  َلّوحت امدنع  ُءارعشلا ءالؤه ى ّنغ ،انايحأ     
 .مايألاو لاغشألل جزاطلا ماعطلا لثم اًمامت اياده مه َسفنأ

 

 فشتكملل ةريخألا ةلحرلا هذه     

 

 ينر ّكذ ُي ،هسافنأ رخآ يف ه ُتوص  َتكس امدنع –
 ةريخألا هتاملكب اًحيرتسم يريس لصاوأو ،يتاراسمب

 

  ّلك فلخ يتاملك عبتت يتلا هتاملك  -
 .مونلاو سبلملاو زبخلاو ءاملا لثم ةيساسألا يتاجاح ةيبلتل يلاجعتسا يف يتاوطخ نم ةدحاو

 

 اهنمو ىلحألا اهنم ،رامثلا لك اهنم ينجي هنأل راعشأ ىلإ ةايحلا  ُفشتكملا لّوح دقل     
 نم ليلق  ٌرفن اهب ٍةفايضم  ٍةبتع ىلع فقوت امدنعو هتداّوز ألم ناضحأب .اًضيأ ةرارم رثكألا
 لثم سانلا هيلإ  َعمتساو هبلق  ِبلق نم ةعلاط ةجزاط  ٍتاملكل  َديدجلا  َرهوجلا جرخأ ،سانلا
 .لقاع كلف نم يوامس ثوعبم

 

 نم اوّمست ثيح مهدالبل اّيمومأ أجلم تدغ ُةنيفسلاو ،قرغلل نيع ّوطتم نوعئاضلا حبصأ     
 .لامجلا غولبل ةليبنلا قرطلا مهتي ّرذ ميلعتل ناطبقلا ءامسأب ةظحللا كلت

 

 ةيعيبطلا  َرظانملا  ُمطحت ،ةنتن جيجض ةلآب هرامح ةضياقم ىلع اضيأ ُفشتكملا قفاوي مل     
 .بذاكلا مدقتلا ىلع  َّيدبألا  َّب ُحلا ل ّضف . َريفاصعلا  ُفيختو

 

 

 ىلع اًضيأ  ُتخرص امك  َخرص دقل .نيمدقلا ةيفاح ةيناسنإلا تشم امك هيلجر ىلع ىشم     
  َحابشألا نولزاغي نيذلاو  ٍةيرصع  ٍةركفل مه َءاكذ اوعابو مهمكحي  َنس ّرلا اوكرت نيذلا كئلوأ
 .ركملا مهمهلي نيذلا نيعشجلا مانصأ  ْمهو

 

 قبط ُي امدنع لعفت اذام ؟ءاوهلا ىلع بلغتلل طقف نيعارذو  ٌمف كيدل ناك ول اذام نكلو     
  ُعئاضلا  ُلجرلا  ُمهت َي امدنع لعفت اذام ؟ةحلسألا جرخ ُيو  ِتاملكلا ىلع بلق الب يذلا لقعلا
 ؟ لمعلا ام ؟هنادقفب هيدشرم

 

 دنع ناسللا قبقبي نيح مفلا ءام اه ُمالكو رح  ٍبلق عبنم يف دلوت ةديدج دئاصق !دئاصق     
 .اهجارخإ

 

 لوق رخآ لوقن نأ     

 

 يذلا  َليللا ليطيو اًداوس  ُدادزيس  َمالظلا نإف ،هعمسن مل نحن ام اذإ -
 .هل ةياهن ال لعفلاب ودبي راص
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 تاريسم ادبأ بعت ُت نل يتلاو اهتقو ىلع راصتنالا لبق ةريخألا ةوطخلا ،ةريخألا ةلحرلا     
 .ةيهانتماللا سمشلا ةعشأ عم اهتاءاميإ طلخت ٌدالب قيفتست يلاوملا حابصلا يفو ،ناعجشلا

 

 تابعادملا نم  ُرمقلا  ُففخيس امنيب اهيف بغرن ال يتلا  َةبغرلا قرحت اهنإف كلذ عمو     
 .تاذلا دض بورحلل ةيساقلا

 

 هترَبَع يذلا ه ُنرق .هنرق يف ناخدلا راتس فلخ  َئبتخيل شيشحلا  َنويلغ ُفشتكملا لعشيو     
 ثيح دبألا ىلإ ءاضيب ةليل .نيقحتسملا لاطبألا موجن ىلع ىوس عملت ال يتلا ءاوضألا
 سراحلا ظفاحي

 

 ءاملا  ُكراشت متي اهلْوح يتلا رانلا ،ةلعتشم ةقادصلا ران ىلع رعاشلا -
 .مونلاو بوثلاو زبخلاو

 

 ينأكو  ُملكتأو بهللا ءوض يف كنم  ِبرقلاب  ُسلجأ انأو ّيلإ يغصت تنأ !رعاشلا اهيأ     
 .رثكأ دعُبلا يف يقرغب  ُد ِّدهيو  ٌلئاه ينزح نأل يل ك َدوجو تبثأ

 

 ةياهن يف ،معن ،معن يل لوقت تنأ ،معن ؟حرف كانه دجويس له ،يسافنأ ةياهن يف     
  َكئلوأل ىفنملل ا ًضرأ  َعنصتل اًعم ةيبنجألا  ُلودلا  ُبهذت  ُثيح ا ًنوك  َتأشنأ دق نوكتس ةديصقلا
 دعب ،مهُتنيفس ْتحنج امدعب  ُءارعشلا ضهنيس امنيب ةثادحلل قلطملا  ِتمصلا يف اولشف نيذلا
 .مهتديصق ىلإ رجاه دق مه ُروعش َنوكي نأ

 

 ،مالكلل ٍةبهومو  ٍبيرغ عْمسب  ٌخويش ؟رعاشلا اذهل ةبيرغلا تايبألل يعم  ُعمتسي نم نكلو     
 ةديدجلا ملاوعلاو ،فولأم مالك ىلإ كلاوقأ نول ِّوحي نيذلا  ِّن ِسلا  ُرابك

 

 نودلقي نيذلا لافطألا -
 ةجذاسلا مهتحرف ءانغو مهتاملك ديلقت لالخ نم ، َدادجألا

 

 تاكرح اهيلإ نوفيضي يتلا  -
 .مويلا اذه يف نوكتس يتلا بوردلا عيمج ىلع مهقيرط يف لامعلا

 

 .ةئداه يتءارقو يتاملك رايتخا  َّمت ،ا ًرصاحم يمالك دعي مل ،ةريخألا فشتكملا ةلحر يف     

 

 ىقلتأ الو ينذأ ّدمأو راجتلل تديعأ يتلا ةماعلا ةحاسلا  َجيجض  ُعمسأ يتذفان لالخ نم     
 جيجضل ليقثلا تمصلاو ،ةقونخم رجانح تاخرص ،ئفطنم يلوفط سمه ،ةنهاو تاملك الإ
 تالومحلا تاريذحت ،راذنإلا تارافص ءاوع ،عمجتلل تاراشإ جتنت ةلآ نم تآ ناذآلا مصي
 تارباخملا ىوس اهب فرتعت ال تاهجو ىلإ اهباهذ يف تقالت ناعطقلا نم ديدعلا نأ ول امك
 .ءامكبلا

 .ريخألا قيرحلا اذه دامخإل ةيسكع اًران  ُلعشأ ينأ ىتح قانعلا نم ريثكلاب ةعيبطلا ألألتت
 .يتايحل ىلوألا تاملكلا ،مويلا يتديصقل ىلوألا تاءاميإلا ،يتلحر ةيادب اهنإ

 

 .رعشلا فشتكمل ةلحر رخآ دعب      

 

 يرومنوم ليسرام رايب

 

 فشتكم –
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 درفنم رفس
 

 مالحأ نم اًران  ُلِعشأ يلزنم ىلإ  ُلصأ نيح
 كنيع ةيواز يف اهأرقأس اهلمحأ يتلا  ُرابخألا
 ةراثرثلا ينوتيز راجشأل  ِةبذعلا  ِهايملاب َكّتلق ألمإ
 بيرغلا يعوجل ريعشلا  َةرسك نيعطقت فوسو
 كراد ةبتع ىلع ءودهب ينرظتنا ،ٌءيش كل نكي مل نإو ىتح
 قيحرلا لضفأ  ُتطقتلا دق يتريسم يف نوكأس
 

 ةراجحلا يف نيقيلاب ةلقثملا يتوطخ  ُليطأ
  ُعيبانيلا اهترَّمد يتلا لابجلا رهظ  ِدلج ىلع
 يتبيقح يف ةصوصرملا لاعفألا نم اًعيطق  ُدوقأ

 نونجملا قفألا طخ عفدت يشملا اصع
 ةببِّدلا  ُباينأ  ُفقت يقيرط  ّيبناج ىلع
 دقَع لثم ينعبتي ّيلظ ةريخألا يتعاس
 

 فوهكلا ينكاس ىلإ  ُثدحتأس
 هذه ضرألا ئباخم نم اوجرخي مل نيذلا

  ًةنّيل ُءامسلا نوكت امدنع  ِبلَّصلا حمقلا ُبوبح  ُجضنت  ُثيح
 تاناحلا يف ام َّلك نولهجي نيذلا بيلحلا يبراش ءالؤه ىلإ

 ضرألا ىلع  ّيفخم لك نيرخآلل يرأس
 مهَميلعت  ُديري لاز ام هنأ يف نوكُشي
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 ينيجتري ةحارصب ديعب نم  ّيلإ هتبتع نم  ُريشي  َفوس يذلا نم

  ُحيرلا اهُعفصت نيح ىرخألا  ُباوبألا ينضفرت نيح

  ُمودت ةعيبطلا  ّنكل الكآتم يهتني  ُمعانلا  ُرَجَحلا

 اًميدق اًدادِح وأ  ًةديدج  ًةدالو اهل ُترضحأ ءاوس

 هَزونك نيبي وأ هكلتمي يذلا  َليلقلا ينحنميلف

 اًدلاخ ُلظيف ُشحوتملا امأ هَبلق  ُفايضملا لقصي

 

 ءاسملا يف امود لوصولاو ةيادبلا نع اًديعب نآلا

  َدوسألا يدتري يذلا  ُلظلاو لوألا ُءوضلا َلعتشا نيح

 ءامكب لزانم يف ةسدكملا ةراجحلا نيب  ُعلطأ

 نيعئاطلا رشبلا  ِتاوصأو شوحولا تاخرص نيب

 ةالابماللا ينمّركت مهلخدَم لئاسأس

 فيطللا ظحلا ةيؤرب يتمارك يل حمست

 

 ميدقلا هقدنفب يفراعم ُدحأ يل مستبي

 زجاوحلا نع اًديعب ُتبرهو  َربعملا ُتزتجا ُتنكل هالول

 يقاهرإب ةفيطل ةرفح يف ينُتعدوأو

 نيتلا لكأب يل  ُحمست لقألا ىلع تمص يفو

 ةلفتحملا موجنلا ةدئام ىلإ يتليل  ُمضهأ

 مئازهلا طْحق يف تقولا ةعاشب يناعأ وأ
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  ٍفايضم قيدص َليزن نوكأ امدنع

  ُعمجأو رانلا ىلع حرمب هتاملك قرحأ

 ةبيجعلا هتاركذمل  َنخاسلا  َرمجلا

 عضاوتملاو ميظعلا هفولأم نم ةعئار اياده

 ءامكب ةلئسأ يلوضف تراثأ

 يتابلط اًّيبلم نيمختب يفيضم اهزرحي

 

 قامعألا نم  ُروعشلا ُعلطي ينع اًمغر

 يتقو يف امك َثيدحلا أدبأ ةأجفو

 هلوق بجاوب ُرعشأ ام لوقأ ريخأت نودب ثيح

 ركذتلل  ٌتقو كانه  ُلازي ال َماد ام

 يليصاحمب نوعتمتي ةظحلل يفويض ماد ام

  َحقولا  َمدلا  َمعطأل اهتنّزخ يتلا

 

 هايملل ةراجحلا ةباثمب ناسنإلل ةراجحلا

 ةيلاثملا  ُرئامخلا رَّضحت املثم ةديجلا  ُبوبحلا  ُجضنتو

  ٍةطيشن ٍديأب ةيرقلا نرف يف ةلماعل

 يغبني امك عيمجلا ىلع  َزبخلا  ُلاجرلا عّزوي

 اًدغو انه  ٍفوخ نود ةدالولاو توملاو  ُشيعلا

 رشبلا رافق نم ةلماكلا  ِّبحلا ةينغأ أشنت
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 ليللا نم ةيواز يف  ًةضبق  ُمويلا ّدمي رجفلا ليبق

 ةبطرلا لالتلا يف ةيفختم ةقلق  ُتاعئاشلا

 ةقورحملا اهَسافنأ كسمت ةقزنلا  ُحايرلاو

 نآلا أدبي نأ  ُبجي ءيش لك نأك

 

  
 ةيسنجلا ميدع  ٍّمس لثم ةراجحلا بلق يف عباقلا للَملا لثم اًمامت

 

  
 ةرَّمدملا ضرألا هذه قورع يف ليسي

 

 دوْسألا  ُمدلا قفدتيو  ّرمحملا  َديدحلا رطمت ةأجف

  ٌمكبأ  ُمالكلاو ةشوشم لاجرلا تاكرح

 اههافش ىلع  ُّضعتو ىّولتت  ٌهاوفأ

 دوْسأ ءاطغ نم قربلا تارفشو  ٌةداح لالظ

  َمئاقلا َبعرلا هربحب ّفلي

 

  
 ىمحلاب لاعتشالا فوخ ةشهدنم قوط نودب بالك مئامتو

 

 تاماودلا ناكملا اذه ُلاجر  ْقِّدصي مل فيك

 تاعقنتسملا نيط يف ةيفاصلا عيبانيلا ءام يف

 ةوهقلا نيحط ثيح بيلحلاو حايرلا عباوز

 يدبألا نونجملاو  َةحصلا  ُتقولا مهحنمي

  ٌموي يتأي املك مهئاضرإل يفكي يذلا

 قرحلاب دحاو مادعإ ذيفنت نكمملا نم نوكي نأ نود
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 ناديدلا ربصو ديدحلاب مورفملا تقولا لجأ نم

 نيطلا اذه نم  ٌشهدم  ٌسوباك مهنم اًّيأ ْرُزَي مل

 نيلوهجملا ءاطسبلا ةداعس اديج يطغي ال يذلا

 لمعلا تاقوأ يف طئارخلا نم مهحْسَم لهسلا نم نيذلا

  ُفصوت ال يتلا ةرفحلا نم  ُءابرغلا جرخ نأ دعب

 نيشملا مهمَلَع عفرو دوسألا بهذلا قوذتل

 

 اهرخآ نع ءايمع ةقث مهيدل تناك

  َمئانغلا لقنت ءارقفلا شويجو

 قرعلاو ةراجحلاب اهْونَب يتلا روصقلا ىلإ

 نييمتح ٍدوهشك بيذعتلا تقو يف نورهظي

 تانيزحلا تاطقاسلا ةبعل يف تارودب نوزوفي

 تايعابرب مهيدالج نوحدمي مهيف لضافألاو

 

 اهتبغر تفج عيبانيو لمرلا ّدح ةكهنم يضارأ

  َسبايلا طيخلا طيخت نيمورحملا لفاحج

  ُلاحرتلا مهدوقي قفألا  ّيبناج ىلع

 مهتايح ةيِدفل ىرخأ ىلإ دودح نم

 اقئال اًعارش اوماقأ لامسأ نم ةعطقب

 دبألل نوفتخي مُهو ديعب نم اوَرُي ىتح
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 ةطلبملا  ِةراجتلا قرط تحت اهُوْحم ّمت  ٌنادلب

ةدوقفم ةركاذ تايركذ نم تقرُس ٌنادلب

 

  
توملا ةلابق امئاد ةدوعلل ةركذت نودب

 

  
 روجهم قفش يف ةدرشم ٌبوعش

 يراعلا بارتلا نم ةيناطب ءانثتساب ربق نود

 يبهذلا لجِعلا مامأ ءيشلا كاذ نوعنْصي فوس نييالملاب

 

 نمآلا بناجلا يف نوكن نيح اظح هتايح يّمسن

 ةئلتمم هبش ةدعملاو  ٌرَّوزم  ُنازيملا

 ةمقرُملا سوؤرلا ىلع  ُمويغلا طقست ال

 لكرلل ضرعتلا نود شيعلا لمجأ ام هآ

  انطباور مه نم ىلع َدانزلا َبحسن نأ نود انَسؤب كلهتسن

  ُؤشجتلا اننكميف ةغرافلا انتغمدأب انتمص اذإو

 

 لالظلا بكوم عم طقف  ُءاسملا دوعي

 ضاقنألا رمج ىلع ٍسَفنب مونلا َرئاح

 تاهمألا ناضحأ يف  ٍنيدب ٍدلب ىلإ انذخأي

 ماقرألاب نوبسحُي اودوعي مل نيذلا لافطألا عيمجو

  ةدالولا نم  ُفوخلا مكارتي نيح مهءابآ نوداني

 ايبوتويلا رهدزتو  ُمالحألا  ُدوعت ةأجفو
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 ىتوملل راهنلاو سسعلل رجفلا نوكي اذامل

 ديدجلا نمزلا  ُنيط وه اه ميدقلا ِنمزلا رابغ ىلع

 دلبلا ةحئار يديألا انحنْمتس هنجع نكمي ام هعمو

 أّبخملا بهذلا ِبعت نم رثكأ  ٍبعت  َنود

 مهلاغشأ ذيفنت نم َعيمجلا نكَمُيس يذلا

 نادلبلا هذه ةطيرخ ومنت لامجلاب اهَدنع

 

  ٍهجول ٍنطوك ةميكحلا ةديصقلا هذه أرقت فوس

 ديجلا سقطلا بلج نم  ُفصاوعلا تهتنا ثيح

  ِدهُجلا يف ءودهلاو ربصلاب

  ّيمتحلا كرورم ىلع  َمدنت نل

 اذكه  ُّبحتس كقالطنا لجأ نم لوصولا دنع

 ادبأ ُّبحلا تومي ال و بحلا ةَّبر مانت ال يك

 

 غرافلا نحصلاب حّطسملا دلبلا ىلإ  ُتدع اذل

 ضفرلا ةعصق يف  ّنرت ٍدوقنل  َتوص ال

 اهجاومأل َنانعلا  ُلابجلاو  ُنايدولا تقلطأ

 ةقزمملا ءارمحلا ءامسلا ةيواه يف قرغتو

  ٍضئاف  َّيأ  ُسبحت عارذ نم ةاسرم ال

 ءامكب ٍتاخرصو  ٍقرع نم اًرابغ  ُداصحلا ناكو
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  َرارِجلا ُءاسنلا ِطقسُتو  َلالظلا  ُلاجرلا كرتي

 ةريزغلا تاناضيفلا ةيواه يف ةَّنجألا  ُجرحدتت

 ةيناسرخلا ضرألا ىلع ةروثنم ةأّيقتملا ملاعلا ُءاعمأ

 مهِنباب نوعفدي نيذلا ءابآلل  ُسَّدقملا  ُحبرلا وه اه

 حابرأل  ٍنارفغ ِكصب ةعقوملا ةميرجلا ىلإ

 دبعملا ةظفحم يف ناعبشلا لاملا هلإ اهُبكسي

 

 طقف َمايألا يصحُن يك انه انئج له

 ةرمز يتاذ انأ مأ  ُلماخلا  ُعيطقلا انأ له

 لحنلا ةيدجبأو يعباصأ ددع نم رثكأ ينبسحأ له

  ٍةرهز  َفلأ روزأ املاط اًبيط نوكيس يلسع ّنإ

 قرعلاب  ِةحلاملا عيبانيلا ِءام يف علطي يزبخ ناك

 ليللاب  ٌرويط كانه اَملاط َبيلدنعلا  ُتعمس اَملاط

 

 لوهجملا ربع  ٍةلصوب نود  ُتلحر اذل

 ةقناخ اراهنأو بلاخم نم  ٍتاباغ  ُتربع

 ةدلاخلا ةَحئارلا هّمشل اًدبأ ٍلجَر ىلع ضَبقُي ملو

  نيزح ناتسفب  ٌلظ اًمود يندراطي نأ

 رورعزلاو كسملا ةحئار هب ئفاد  ٍدسج  ُحير

 اهب ىوس نمؤأ دعأ مل انأ

 

 ةميتيلا يتاتف -
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 يتديصقب اقلاع يشمي يذلا اذه َكمسا ام

  ّمكلا نم ينبحست وأ يفتك  ُعفدت

 نذإ  ُركذتأ انأو اهُتدقف  ٍةهجِو ىلع اظفاحم

 يدْهَم ثيح رهن ةفاح ىلع يتدالو

  يتاذل نيتئيربلا نيعارذلل هترداغم دعب ُفرجني

 يندهدهت يتلا  َحيرلا  ُنضتحتو  َكعارش عفرت تنأ

 

 ةفارخلل اًجوز مهولل اًعوضوم انه انأ

 هوتأ حبشك يعايض نم دوعأ

 راوسألاب ةجَّيسملا ةلزعلا ندم ئفارم ىلع

 تلفسالا يف معانلا كلظ ىفتخي

 سيعتلا يعايض مالظلا يف  ُقصبأ

 سمشلا يفتختو اهَرون  ُةوقلا  ُّبصت

 

يبلق يف نوشيعت نيذلا يئاقدصأ اي اورظنأ

 

  
  ُءادعألا يناري ال يك ةللبم عومد  َنود يكبأ

  للملا ةريغب ُرعشأ ءايحألا يف ينأل

 تنمسإلا  ّبصيو اهُنحطيو هسئارف نع ثحبي يذلا

  َةعوفدملا  ُهَماهوأ عّزوي  ُسأيلا وه

 يعوج قوف ةكحض يسفن َبهأل ميتنس ةئام يدل سيل
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 ريبك ريدقتب ىظحأ فيك ملعتأو  ٌّرح انأ

  ُراقتحالا ةئيندلا  ُةالابماللا  ُبذهملا  ُضفرلا

 سانلا اهسبلي يتلا مالحألا يف هتطايخ ْتّمت ام

 يتدحو  ُقفارُي يتاذل ينديعي نم

 ينع ثحبت يتلا يتاتف نع ثحبأ دكأتم انأ نآلا

 انَنزح  ُكراشتن  ٍدحاو ٍموي نايسن نود انلكو

 

  ٌدالب ةمث كَهجو يلوت امثيح

  ًةمعن مّدقي ام َّلك دِج لب ادبأ ثحبت ال

 اًرساخ اًناهر اًديدهت  ٍّيدامر  ٍموي يف

 رخف نود هَتعرتخا  َتنأ هتيؤر كنكمي يذلا لامجلا

  َليلقلا هَمعطت نأ درجمب اضرلاب عوجلا  ُرعشي

  َبيرغلا  َقاذملا يطعُت كتاذ نم ةيّمك

 

 ىنميلا مدقلا ىلع  ُلصأ ةيادبلا طخ ىلع ىتح

 ةعيرس ةلوستملاف يئاذح يف حيرلا ضعب  ْعض

 ةريثو  ًةداسوو "انولبماب" ةرايز نمث اهل عفدأس

 ةيراعلا اهَترجنح لّبقأس يّنغت نأ دعب

 اهَروصق يل بسحتو اهَريمأ ينيدانتس

 يجراهب ىهبأب اهَمون يطغأس
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 مسا نودب رجحلا
 

 .رورغلا لامر يف  َرجحلا  ِدولخلا  ُحير يلبت

 .ةبلصلا روخصلا نم ُراغت اًحير رابغلا حبصي

 تايانبلا ةهبج ىلع ةتوحنملا تاملكلا نم  َةرويغلا  َةظحللا  ِمفلا ُهايم  ُبعادت
 .ةمخفلا

 .هتايح دبز متشيل طقف ةدحاو دي ىوس ناسنإلا ىدل سيل

 ءاردزاو ةيلابملا ريغ روخصلا نيب  ُجرحدتت ةفورعملا ةراجحلا لك
 .لمرلا

  ُتمص دجوي ،لوهجم رَجَح لثم :ضرألا بكوك ىلع ةونع يفنملا
 .نوكلا يف دالب لمجأ ،ةريزجلا هذه لخاد ريصملا

 لك ُّدعت ثيح ،شيعلا ولحي ثيح دالبلا  ُبلق ٌ،ةدرفتم  ٌةرهوج ،ٌميرك  ٌرجح
 .هردصم نم انيمث اديص ةملك

 .رفسلل اًبوث  َملاعلا ُربتعي ُهل َمسا ال  ٌرجح

 يف  ٍةمجن نم  ٌةعطق  َرجحلا نإف ،رداغ ثيح ةرخصلا نع رظنلا  ِّضغب
 .ملاحلا ريرس

 .عالقملا امبر وأ ،ربقلاو لزنملا ،قيرطلا ،ظقيتسملا تاحابص يف

 ىلإ هرورم ىلع  ُلوهجملا  ُّعقوي ،ةباتكلا ىلع روثعلل  ُناسللا ُهتَحن  ٌرجح
 .ةيدبألا

 لجرلا دي لوانتم يف هَسفن رخآ ٌرجح مدقي ،ةيواهلاب  ُرَجَحلا قحتلا اذإو
 .هئاتلا

 نم اهزواجت َّمت ةدملا زاتجت يك اهريضحت مت يتلا رفسلا راجحأ  ُّلك
 .ةرئادلا ريصملا حاير فرط
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 !رورغلا عضول ةيمهو تافقوتل ةشرو ،ُرباعلا

 ،يناعي ٍصخش ءاذح يف ةهفات ةاصح ،رجح درجم هنإ ،بذكي ال رجحلا
 .هافنم يضارأ ةرايزل ضرألا بكوك ىلإ ءاج ،يشمي

 نم هل ىقبت امو ،قراحلا لقعلاو ةلعتشملا ساوحلا ،شيعي يك هيدل  ٌناسنإ
 .ببس نودب ٌبوبحم هنأ حرفب قيمعلا روعشلا ىوس ةلحرلا

 .ىّمسم اًرجح حبصي ناسنإلا دي يف رجحلا

 .مهافتلا ئطاوش ىلع اًيمرم هسفن رجح نود نم يذلا  ُناسنإلا دجي مل

 .هربق ىلإ الوصو ادبأ رجح نود نم يذلا  ُناسنإلا جرحدتي مل

 .حرفلا لك ينعي كسفنل حيرلا كلتمتو مسا نود اًرجح  َكنوك

 نودب  ُتِدقُتفأ له ؟ببس الب ينوبحأ له ؟ءابه تئج له .انه انأ اهو
 ؟ةدئاف

؟ انه تنأ له ،) ٌرجح( رايب
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 :ةريخألا ةملكلا

 

 ىلع ةقفشلاب رعش ام اذإ هنأل تاملكلا هذه لالخ نم فلؤملا ةروص مسري دحأ ال ،ءاجر
 هماهلإ نم بلطب لامعأ زاجنإ يه هتفيظو نإف مث نمو  ّيفرح بتاك درجم وهف ةيناسنإلا
 .انرحسي  ًالايخ فيضتو دهملا نم هتيرقبعب زتعت يتلا تاينجلاو

 

 م َهلملا فلؤملا

 يرومنوم ليسرام رايب

moc.liamg@eivaleiseop 

 فلخي مالسلا دبع ةمجرت

 

 ايروسب نوفاص لبج يف يرجح ليكشت :فالغلا

ةيقذاللا نم تاحن ،ردب يلع رازن فرط نم
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يرومنوم ليسرام رايب

 

  

 درفنم رفس
 ادبأ مانت ال نفلا ةمهلم

تومي ال  ُّبُحلاو

 

  
 فلخي مالسلا دبع ةــــــــمجرت

 

 

  

 

  
 ةءورقم ةياور
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يرومنوم ليسرام رايب

 

  

 درفنم رفس
 ادبأ مانت ال نفلا ةمهلم

تومي ال  ُّبُحلاو

 

  
 فلخي مالسلا دبع ةــــــــمجرت

 

 

  

 

  
 ةءورقم ةياور
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يرومنوم ليسرام رايب

 

  

 درفنم رفس
 ادبأ مانت ال نفلا ةمهلم

تومي ال  ُّبُحلاو

 

  
 فلخي مالسلا دبع ةــــــــمجرت

 

 

  

 

  
 ةءورقم ةياور


