
 

 ػجذ اٌخبٌك ِذّٛد  .. : اٌؾبػش اٌشادًٍِف ػٓ  

 

 
 

 :  ْٚٓى فّٛ

 ِذّٛد ػجذ اٌٛ٘بة 

 ِذّذ خض١ش 

 دغ١ٓ ػجذ اٌٍط١ف 

 جبعُ اٌؼب٠ف 

  ٟخبٌذ خض١ش اٌصبٌذ 

 ٞججبس إٌجذ 

 اٌغشاٚٞػجذ اٌذغ١ ٓ  

 

 

 

 د١بح وأٔٙب ِضدخ 

 ِذّٛد ػجذ اٌٛ٘بة

 يضأمٌ إْوثء ..ثنٖجعٌ عذو ثننجنق يقًٕه أمٙ إنٗ

 

 طبٌّب لٍُذ ٌَه ال رُجّذد جغذن

 ٚادفظٗ

ُْ ػظبِه ٌٍّٚ 

 .١ٌطٛي ٔٙبسن 

 ٌىٕه ادزغجذ ٔص١ذزٟ

 ِضدخ

 ِٚثً ِضدخ ،

 وبٔذ د١بره

 .لص١شح ٚدائّخ االثزغبَ 

*** 



 :لٍُذ ٌه 

 َه ػٍٝ عؼزّٙبػ١ٕ١ أفزخ

 ِغبفخَ 

 أْ ٠خزشق اٌؼبثشْٚ اٌّزؼّجٍْٛ

 ٚاٌذبفالد اٌضبّجخ

 ٚاٌصغبس إر ٠طْٛٚ طش٠مُٙ

 ِثً عالدف

 ١ٌخزشق ٘ؤالء ج١ّؼب  

 ثؤثؤٞ ػ١ٕ١ه

 ٌىٕه ٌُ رفؼً ،

 ٚادزغجذ ٔص١ذزٟ

 ِضدخ

*** 

 :طبٌّب لٍُذ ٌه 

 ٌززغغ ػ١ٕبن

 ِغبفخَ 

 أْ رشٜ و١ف ٠الِظ ٘ٛاء رٌه اٌصجبح

 خذ٠َّه ،

 طٛي اٌؾبسع ثبٌّبّسح ،ٚو١ف ٠

 ٚو١ف ٠ٕبد٠ه اٌجبئؼْٛ ا١ٌَٛ ، اٌٙبٌىْٛ غذا  

 إٌّْظ ثضبػزُٙ

 ١ٌٚذزّه وزفه ثطبثٛق دوبو١ُٕٙ

 .وٟ ٠خفك لٍت ٠ِٛه 

ًّ اٌٛجٖٛ  رّ

 ٚصٚا٠ب اٌذجشح

 .ٚعزبئش اٌذذاد اٌّخٍٛػخ ِٓ ٔبفزره 

ًّ األؽ١بء  رّ

 وّب ٌٛ وٕذ عزغبدس٘ب ا٢ْ ،

 ٌىٕه ادزغجذ رٌه

 ِضدخ

*** 

 :ٌه ٌُٚ رفؼً  لٍذُ 

 ١ٌجزؼذ جفٕبن

 ِغبفخ  

 ٚدبرسْ 

 دبرسْ 

 إْ رطجْمّٙب

ًّ ؽٟء  رخغش و

 رىٓ أٔذ اٌّشئٟ

 .ال اٌشائٟ 

*** 

 ٌٛ وبْ

 ٌٛ ٌُ رذزغت ٔص١ذزٟ

 ِضدخ ،

 ٌّب ِضٝ ِثً ِب ِضٝ

 ٌّٚب فبد ِثً ِب فبد

 ٌٚىٓ ِب فبد ِضٝ ،

 .ِٚب ِضٝ لذ فبد 
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 فٟ دبٔخ اٌّٛد

 ِذّذ خض١ش

ٌَ ثنٖج ٌُ عذوثننجنق يقًوٕه ثننًْوٍٛو ٔ وو فجصضوّ أمغوٌ يوٍ يٛضوزو أٔ أَوّ فجصٓوجو ٔنىهّوّ صٖوّٓٗ ثنًوٕس َعذَ ٌّ  أمغوٌع رو أٔ أ ٌّ يوٍ يو

ٔمجٌ يجَٚثل فٙ فجَٕس ثنًٕس . ثنًٕس صّٖٓجِو ٔمجٌ يُّ عهٗ يٌيٗ  يٚفز ًْٚع ٙفٌْٛج ٚضؾجٍِٔ فضٚٛخ أٙقجدجً نّ ٔأَوثهثً 

ًُظهًضجٌ أدوثًو ثنفجًغضجٌ مًّقجًصٍٛ مجٔٚضٍٛو فٍٛ َعال ٕٙس ٚنهع ًهثًء ٔٚهذِ غٌِٛو صٌيقُّ عُٛج ثن قجَٕصٙ ثنًفضٕفضجٌ أدوثًو ثن

 : نذٛو دٍ ًدٛىز

َٓ دّجخ  وأّٟٔ ٚلذ خٍّفُذ رغؼ١

ّٟ سدائ١ب  خٍؼُذ ػٓ ِٕىج

 

ََ ٍْٛوٌ دووٍ أدوٙ ّوهًٗ نذٛوووثً عهوٗ ْويث ثنذٛووشو ْٔوٕ أ ووٌح إنوٗ أٔثدوو نذٛووو ثنوي٘ َّٛو، عهووٗ ثنًتوز دىٖوٌ ّووٍُٛو عوّى  صٚووجنـ َوجٍ

 : جل ٌٍْٛ .عهٗ ىّو ثنوٌْ ٔثنٖكٕٖ يٍ ٟٕل ثنقٛجر ثنٖجعٌثٌ

 

ْٓ ٠ؼؼْ  َِ  عئُّذ رىب١ٌف اٌذ١بح ٚ

 َِ َٓ دٛال  ال أثب ٌَه ٠غأ  ثّب١ٔ

 :ٔ جل نذٛو

 

 ٌٚمذ عئُّذ ِٓ اٌذ١بح ٚطٌٛٙب

 ٚعؤاي ٘زا إٌبط و١ف ٌج١ذ

 

*    *    * 

َؽْش ثنًٌّٔٚجس ثنىٌدٛز عهٗ إ ٌثٌ ُعًٌ ثنٖجعٌ دُٚٛذّ  ًَ يٍ ثنًجل ٔثنُْجء ٔثألٔالهو أٔ دٌٝج ثنًهوٕ  عُوّ أٔ َقًوضٓى عهٛوّو َه

وٌ يتضوٍٛ ٔعٖوٌٍٚ ّوُز مٌثفٛوز : فيثَك ثنٖجعٌثٌ ًّ فَوز دوٍ ثنىذوو ثنوي٘ نوى (دٌٔثٚوز ثنْؾْوضجَٙ)َعذٛو دٍ ثألدٌٗ ثني٘ ع ٌَ و َٟٔ

ْٔ غٛووٌ ّووّش ٔعٖووٌٍٚ ّووُز عجدغووزو ًٕٚصووجٌ فضوو، فًج ضًٛٓوجو ٚووٕو أٌ مجَووش  نًُووجىًرو ٔيٕةووم ثنٖووىٌثء فجٝووٌر ث( ثنقٛووٌر)َٚىو

مجٌ عذٛو  و ؽجء إنٗ ثنًهك ثنؾذجً ثنًُيً دٍ يوجء ثنْوًجء فوٙ ٚوٕو َقْوّو فوأيٌ دفٚوو مجفهوّ .ثنًٓجؽٌٍٚ يٍ يٕثٍٟ ثنٚقٌثء

قٛٓج ُّ ٔمجٌ ٌٟفز  و ٕذَّخ دأمش ثنًهك عًٌٔ دٍ ُْو فٙ يؾهِ مًوٌو فأًّوهّ ثنًهوك ثناٞوذجٌ . فضٗ َفو هيّ يع ثننًٌ ثني٘ 

ّ فٛٓج عهٗ  ضهّإنٗ عجيهّ فٙ  ّٞ ًٌّ فٙ ثنًٌٚٛ ثنًؤنىو ٔأفٌغ مالًْج . ثنذقٌٍٚ دٌّجنز ٚق ثنضقق ثنٖجح ثنًاجيٌ دجنٖجعٌ ثنًى

دىوًْج يٌْٛ ثنًٌَ صفٌغ يوًثًْج عهٗ َيٍ َعغٌ فظوّ ٔنقوٙ يجنقٛوجِ فوٙ نقظوز  َظٌصّ إنٗ ثنًٕس فٙ أدٛجس يٍ ثنٖىٌ ّجًس

 :  جل عذٛو دٍ ثألدٌٗ .ثناٞخ ثنٌْٛذز

 ػبػ فٟ  رىز٠تٚاٌّشء ِب

 طـٛي اٌذ١بح ٌـٗ رؼز٠ـت

 :ٚلبي طشفخ ثٓ اٌؼجذ

ًّ ١ٌٍخ  أسٜ اٌذ٘ش وٕضا  ٔبلصب  و

 ِٚب رٕمص األ٠بَ ٚاٌذ٘ش ٠ٕفذ

 

و فٓم َقٍ َىهى أمغٌ يًج ؤال ُٚفعجٓ ٌٟفز ُمًِ فٛجر نذٛوو ُٔعٌٖ فٛجر عذٛوو ٔعُٖج دىو ٌٟفز هٌْثً مٌثفٛجً ُٚق٘ مّم نٛهز 

 :ْؤٌ عهٗ ٌّيوٚز ثنّٖك فٙ فقٛقز ثٜؽجل ٔثنوًْٕ ثنًٚذٕدز عهٗ نْجٌ ٌٍْٛعهى أٔنتك ثنٖىٌثء ثنٖج

 

ُُ ِبفٟ ا١ٌَٛ ٚاألِظ لجٍٗ  ٚأػٍ

 ٌٚىٕٕٟ ػٓ ػٍُ ِبفٟ غٍذ َػّٟ

 :ٚ٘زا ؽج١ٗ ثج١ذ ػّشٚ ثٓ وٍثَٛ

ّْ ا١ٌَٛ اٌزٞ ثؼذٖ ّْ غذا   ٚأ  ٚإ

 ٚثؼـذ غــٍذ ثّب ال رَْؼٍَّـ١ٕب

 



*  *  * 

وٌ ٟوٕٚالً مُىًوٌ نذٛوو ٔعذٛووٚىٛٔ ثنٖجعٌ ُعًٌثً نِٛ مًغه ًّ ٔالدوّو نوّ أٌ ُْٚوقٗ يوٍ مًوٌر . ّ ُعًٌو إٌ ٔثصجِ ثنًوٕس ٕوجدجًو أٔ ُع

ُٚجهو ْويِ  (عذوثننجنق يقًٕه)مجٌ ٕجعٌَج . ثألعًجً مهّٓج فٙ فجَز ثنًٕسو ٔٚهضقٙ أٟٛجف ثنٖىٌثء ثنيٍٚ ّذقِٕ إنٗ ْيِ ثنقجَز

 :عهٗ ٕٙس ٌٍْٛعُٛج ثنقجَٕصٙ ثنًظهًضجٌو فٍٛ ٙقج  ثألٟٛجفو صٌيقّ

 

 سأ٠ُذ إٌّب٠ب خجظ ػؾٛاء ِٓ رُصتْ 

 َِ ش ف١ٙش ّّ  رُّزٗ ِٚٓ رُخطئ ٠ُؼ

 

 مجَش ثنقجَز صضجمى ثنًقذٌرو ٔيٕمخ ثألفٛجء ٚنضه٠ دًٕمخ ثنًوٕصٗ فوٙ عٛوٌٕ ثنُوويجء موجمضالٟ ثنًوجء دوجننًٌ فوٙ مؤّٔوٓىو ال

 :ِ يٍ أّيّٚفٚم يٕمذجً عٍ يٕمخ غٌٛ أهٚى ثألًٛ فٙ أدٛجس ثنُجداز ثني٘ ًعٗ دٓج أمج

 

 ٠شػـْٛ ِٓ وأل ٠ٕٙئ إٌبَط ِب ال

 ٠غٛلْٛ ِٓ أً٘ ِٚٓ ِبيِ  ِٚب

 دغُت اٌخ١ٍ١ٍٓ ٔأٞ األسض ث١ّٕٙب

 ٘زا ػ١ٍٙب ٚ٘ـزا رذـزٙب ثبٌٟ

 

فٍٛ نافٛوجء دجنًْووجفٌٍٚ ثنوويٍٚ ُٚضظوؤٌٌ ثنٌفٛوم فووٙ فجَووز ثنًووٕسو فقوو صٚوووت ً ٖ َووويجء ثنقجَووز  ّٕ ووَوَت صٖووذّٛ ثنًضٚوو َٙ فوئىث 

٘ عظجيّ دىوو يٕصوّ عٌٔ ٓوج))ىو فُٛوفٍ أدٕ يقؾٍ ثنغقفٙ ٔأيجَٛٓى ٔمٌثفجصٓ ّٔ ً ٚوج ٕوجعٌَج  تٔال صٚووو ((فٙ أٙم مٌيز صٌ

دًقذوٌر ثنقْوٍ (( أعهوز))فوٙ أٙوم  -صقوش ٔؽوّ ثنٛقوٍٛ-إى ُهفوٍ عذووثننجنق . صًُّجِ أدوٕ يقؾوٍ ٔإٌ صًُّٗ يج (عذوثننجنق يقًٕه)

 :دىو فٕلو يُي أٌ  جل نذٛو دٛضّ ثنٌٖٓٛ ثنذٌٚ٘و مهىش فّٛجس ثنَدٌٛ ؽهٕهْج فٙ عقٕح ًيجنٓج فٕالً 

 

 ًُ ًّ ؽٟء ِب خال هللا ثبط  أال و

ٍُ ال ًّ ٔؼـ١ ًُ  ٚو  ِذـبٌـخَ صائ
 

 

//////////////////////////////////////////////// 

 

 

 دٍخ اٌمص١شحاٌش

 اٌٍط١ف دغ١ٓ ػجذ

 ٚلؼذ فٟ اٌشأط اٌفأط..."

 وبْ ٚجشٜ ِب

ًّ األثٛاة ِب  جذٜٚ أْ رفزخ ثبثب  أٚ رٛصذ و

 جذٜٚ ٘زا ا٢ْ ِب

 دفٍٝ:  اٌض٘شح

 ِٓ  اٌىزّبْ" شطاٌؼ"ٚث١بة 

َٚ ِب  رغّغ رصٙبي األفشاط أ

 اٌؼشثخ: ٚلفذ ػٕذ اٌجبة

 ...فٛداػب  

 .ٚأِبْ 
 (د . ح)                                 

 

ٌّ   ٚٛور عذوث فٙ يْجفز صكوجه صكوٌٕ يقووهر صًجيوجً ٔفًٛوج ٚذوؤ أَٓوج صضؾوّ عجيٕهٚوجً مجَوش ْوٙ  -أ٘ ٕىٌِ -ننجنق يقًٕه  صضق

فٓوٕ ثدوٍ ثنًٖوجعٌ أٔ ثألفجّوِٛ " يَثؽوٙ"أٔ ٟذوع صهقوجةٙ ( ًٔؿ)صضؾّ أفقٛجً فٕٓ نِٛ دٖجعٌ ؽٓو ثٔ ً ٚج ٔإًَج ٕوىٌِ ٕوىٌ 

فًج مجٌ ٌٚٚو يُّ إالّ ثنضىذٌٛ عٍ ىثصٛضّ ْٕ ًْٕٔيوّ ْوٕ .. دٕؿ غُجةٙ ىثصٙو ٚكجه دٖيثِ ْيث أٌ ٚكٌٕ ًٔيجَْٛجً .. ثَٜٛز ٔثننفقز

ثأليوم ٔمٛذوز ثنقوخ  ثَكْوجًهوٗ صؾٌدوز ثنًجٝٙ دجَطذجعجصّ ثنؾًجنٛوز ٔثنىجٟفٛوز ٔموجٌ ًُْٛوجً فْوّٛجً صاوّيٖ ٕوىٌِ ع إنٗٔفُُّٛ 

ت ثإلَْجٌ فٙ عجنًّ دٍٛ  َّ  -ثنٕفٛور ٔثنًٕثًدوز -ٔيٍ ْيِ ثنُجفير ..ٔعوو صققق يغم ْيث ثنًُٖٕه يع ّىّٛ فٙ ثألٚجو يُٖٕهرٔصً



ُٓوج دٛضوجً يضنويثً ي -نوى ٚذجًفٓوج-ٍثٔٚوز  إنوٗعهٗ ثنٕفور ٔثنًٚش ٔثناٌدز مجٌ ٚطّم عهُٛج دأنًّ ٔعيثدجصّ ْٔويث يوج ؽىهوّ ٚوٌصكٍ 

موجٌ ْوٕ ... ٔدوالً يوٍ صذُّوٙ ثٜموٌ ٔٔؽٓوز َظوٌِ دجنوومٕل ثنوٗ عٕثنًوّ. فْخ يجٌٖٚ -فٙ مّم ثألفٕثل-هثةًٛجً ٙجنقجً نهْكُٗ 

ُٚضقٙ ؽجَذجً ٔٚؤعٌ ثَفٌثهِ نكُّ ٔنقجؽضّ ثإلَْجَٛز ثنٗ ثٜمٌ مجٌ ٖٚٛو يٍ ثٜمٌ يضهقٛجً أ٘ يْضًىجً ألٌ ٕىٌِ مجٌ يٕؽٓجً دٓيِ 

ٔيٍ ُْوج مجَوش  هّوز َٖوٌِ .. يٌر أٔ ثنًُجهًر أٔ ثالّضًجَ ٔفضٗ ْيث ثٜمٌ نى ٚكٍ يطهقجً دم ثَّ يٍ َنذضّ ثنًُضنذزثنًْج: ثنٚفز

ٔثَقطجعّ ثنٗ ىنك ٔظًِٕٓ فٙ أٔ جس يضذجعور ٔنكٍ صىذٛوٌِ ثنويثصٙ ْويث ٔثنوي٘ ْوٕ نوِٛ دٚوفز ثإلٟوالت هثةًوجً ًدًوج ٔؽوو فٛوّ 

فقوو موجٌ ٚىُٛوّ أٌ ْٚوّؾم .. ْٕ ٕوأٌ ثنًضهقوٙ ٔصطهذوّ ِ يضطهخ ثنٖجعٌ َفّْ دقوً يجٚاليِ ىثصٛضّ أٚٞجً ٔنكٍ ْيث نٛ ثٜمٌ يج

مٓج-دكهًز -ثنضٙ ْٙ-أفجّّْٛ أٔ أّٚجيّ ٔصؾجًدّ  ًّ عهٗ أٌ ٕىٌِ مجٌ ُٚىى دٌْجفوز ..ىمٌٚجصّ ٔيٖجعٌِ ٔيالفظجصّ عُٓج مٙ ٚؤ

ّٕ غُجةٛضّ ٔعئدضٓج ٔدقََّ ثنٖفٛ، ٔدْٕٓنضّ ٌْٔٚ صُجٔنّ ٔصو ِّ ٔدىه فقوو موجٌ : ٔىنوك أٚٞوجً يوج ٚقًوو فٛوّ.. ثٔنّ ٔدْجٟضّثنق

ّٔوٕٓنز ثنُٖوٌ فقوو موجٌ ٕوىٌِ ًٚغوم نوٚوّ  ثنٖوجعٌ ٚقًوم يفٕٓيوجً عوٍ ثنٖوىٌ ْوٕ عوٍٛ ثنقًًٛٛوز ٔثإلموالٗ ٔصؾُّوخ ثالدضويثل

 ال–َٖوٌِ ّْٔٛجدوجً ٔموجٌ  هقوجً يوٍ َجفٛوز ... ثعضَثٍثً يضُجْٛجً يًج ؽىهّ ٚضٌفّع دّ عوٍ  يٓوجٔ٘ ثنضَنّو، ٔثنًووثؽجر ٔثنًووٚـ ثنكوجىح

( يقًوٕه عذوو ه)فضٗ أىمٌ أَُٙ ثمضٖفش  ٚٛور نّ مجٌ ْٕ  و أًّهٓج نهٌُٖ دئّى يْضىجً ْوٕ ... دم ثفضٌثيجً نًج ّٛقوو -مٕفجً 

نًٛوضقٍ عقضوّ ٔصوٌههِ أٔ ٙوالفٛز -ٔثني٘ ْوٕ ثّوى يوٌثهف نوّ ( ه عذو) إنٗ( قعذو ثننجن)دئدوثل( يقًٕه قعذو ثننجن)دوالً يٍ 

و ٔفٛٓوج  صوأعٌ "عويثح دهو"ٔ و ٌَٖس ثنقٚٛور فٙ ثنْوذىُٛجس فوٙ يؾهوز ثأل والو دىُوٕثٌ  -ٌُٖ ٔمٖٛز يٍ فٖهّ فٙ ىنكٕىٌِ نه

هًؽز مذٌٛر ٔٚىؾخ دّ  إنٗثننجنق يقًٕه ٚؤعٌ ٕىٌِ  ثني٘ مجٌ ثنٖجعٌ ثنٌثفم عذو" فجًُ ثنفُجً"ٔثٝـ دقٚٛور ثنذٌٚكجٌ 

إى ثَوّ نوى ٚنذوٌ ! يضىّؾذوجً ..نُٙ عٍ مٛفٛز صٕٙوهٙ ثنوٗ ثمضٖوجف أٌ ثنقٚوٛور نؤّْٚأ -ٚؤً فٕنٙ-ٔ و ظّم ٍيُجً ... أًٚج إعؾجح

ٔنىّم إعؾجدّ دٖىٌ ثنذٌٚكوجٌ دغقهوّ ثنفكوٌ٘ ٔعًقوّ ثنٌ ٚوٕ٘و ْويث ثإلعؾوجحو موجٌ  .أفوثً دجنًَٕٕٝ ثني٘ مجٌ دُّٛ ٔدٍٛ َفّْ

فوٙ دُٛضوّ ٔأّوهٕدّ ٔأٟوٌِ ٔيٕٝوٕعجصّ أَوّ ٕوىٌ  إى ٚوٛوصّ ْوٕو  إنٛوّصفضقوو  يوج -ثنًضٕثٝوع-ٚىٕٛ عهٛوّ يوٍ َجفٛوز إَؾوجٍِ 

ثنووُؾى "ٕوىٌ ّووىو٘ ّٕٚو، فووٙ  إنووٕٗووىٌ ثننًْووُٛجس ثنىٌث وٙ دطٌٔفجصووّ ٔثنًٛوم فٛووّ  إنوٗٔدجإلؽًوجل يقضووٕثِ ٔصقُٛضوّ أ ووٌح 

قووز"  ٚووٛور51"ٔ" ٔثنٌيووجه ًّ  إنووٗإى أَووّ نووى ٚكووٍ يّٛووجالً ..مجٙووز ْووٕ ثألٔٝووـ نٕث ىٛضووّ ٔغُجةٛضووّ أٔ ًٔيجَْووٛضّ ٔدْووجٟضّ ثنًى

أٔ ثنًقجٔالس ثنٖكهٛز ٔمينك نى ٚكٍ ٚىُٙ دجنًُطهقجس ثنُظٌٚز أٔ ثنًُجْؼ ثنُقوٚز ثنقوٚغوزو مجنذُٕٛٚوز ٔثنضفكٛكٛوز أٔ  "ثنضؾٌٚخ"

ّضُقْوٌ أٔ  ٔثإلٕوكجل ّٔوٌعجٌ يوج" ثنضاٌٚوخ" إنوٕٗجةىز ٔعجدٌر صؤه٘ " يٕٝجس"دم مجٌ ٚىضذٌْج ...دىو ثنقوثعز أّجنٛخ يج

مجٌ ىث ٔعٙ صٌثعوٙ دقكوى هًثّوضّ  -يٍ َجفٛز أمٌٖ -نكُّ...ثنضقٌٚٛ ثنغقجفٙ أٔ صأفم ْٕٔ يٕ ، غٌٛ ؽجه ٔفّٛ دىٜ ثنقًٕٚ

مووينك يووع ٔعٛووّ ْوويث فهووى صكووٍ ناضووّ يضقىووٌر أٔ يضفٛٓقووز دووم مجَووش ناووز ثعضٛجهٚووز ؽوووثً أَْٛووز ٔيأنٕفووز دووال نٕثفووق أٔ ..ٔيُٓضووّ

ثنىوٚوو يوٍ  ٚوجةوِ موجٌ فوٙ  إٌمًوج  ..ْٕ ثنًضقكى فٙ ٕىٌِ ْٕٔ ثنوي٘ ٚأموي يوٍ عُجٚضوّ ثنكغٛوٌ" ثنًَٕٕٝ"ٔمجٌ ..صفٞٛالس

ثنًْضٕٖ َفّْ صقٌٚذوجً يوٍ ثنضٕٙوٛم أٔ ثإلَؾوجٍ أٔ ثنضكوٌثً أٚٞوجًو فقوو موجٌ ٚىوجٔه ثنطوٌت ثٔ ثنَٚوجًر ثنوٗ يُوجٟق ّوذق أل ووثو 

 فًوٍ َقطوز ثالَطوالت فضوٗ َقطوز ثنضٕ و،( ثَظٌ يٌثعّٛ ثنْش أليّو يغالً ويقجًَز يع دقٛز  ٚوجةوِ..) ٚٛوصّ أٌ ٟٔأس عضذجصٓج

دًؾًهٓوج صوؤً فوٙ " يٌثعوٙ ثنٖوًِ"يؾًٕعضوّ  إٌ هُوج  َنطوٙء ثنقوٕل ثىث يوج ٔال. ْٕٔ فٙ هًٔثٌ يْوضًٌ ياهوق عهوٗ هثةٌصوّ

ِّ ثنُوح ثنفجؽع ْٕ يج  ..:ٌٚٚو أٌ ْٚضٕ فُج ٟٕٚالً عُوِ ثنوثةٌر َفْٓج فٛظ ف

 

 عزٍّظ اٌٛرش اٌذض٠ٓ ثخبفمٟ

 ف١ؼٛد ٌٍؾفخ اٌّش٠شح

 ..!ٌذٓ وئ١ت ِثً أٌذبْ اٌذ١بح

 

 : و أٔثٌ ثنهٛم أٔثٌ  ٚٛوصّ..إَّ ٕجعٌ.ثنٚذًٕ أٚٞجً  غم ْيِ ثنُفقز َؾوْج عُو ٙالؿ عذؤي

 

ًّ أعشاسٞ  أدّظ ا١ًٌٍ ٠ؼشف و

 .٠ٚط٠ٕٟٛ اٌذجٝ ٚدذٞ 

 

 :ٔمينك  ٕنّ 

 

 ٠غشق ا١ًٌٍ فٟ ا١ًٌٍ

 أغشق فٟ ا١ًٌٍ ،

 .٠غشق ٘زا اٌّذٜ فٟ اٌظالَ 

 

 :أٔ  ٕنّ 

 

 ٚٔبِذ اٌط١ٛس فٛق اٌذبئظ اٌمذ٠ُ

 ٚاألؽجبس



 ..إالّ فؤادٞ فٙٛ ٠ؾىٛ ٌٍذجٝ 

 .ٔذ١جٗ

 :صٕمٛوثً عهٗ ىنكو يغم ْيث -َٔقٍ َقٌأ فٙ  ٚجةوِ 

 

ًّٔجء دهٌٕ ثنٌيجهو فٙ نٛهز أ ًجًْج / أفق يىضى/  فؾٌ دال إٔٝثء و ٔفؾٌ إّٔه ثنىٍُٛٛ /أٔ. مأَّ ثنٌهٖ  /نٛم دال أفالو

/ ر ّٕهثءو ثنقهخ ؽهّهّ ثنْٕثهو ثنْٕثه ثًصقجح ٕٔٙصٙ هٌٔ أٙوثءو ٚجنٛهز ّٕهثءو صؾٙء ثنظٌٓٛ/ ّٕهثءو ٙوث٘ هٌٔ ٕٙس

مًج أٌ  ٚجةو يٕؽَر ٔيكغفز ىثس َفِ  ٌٚٛ يهقٕظ ...ثنل..ثنل...ٔيج فٙ ثنًوٖ غٌٛ نٛم ٚؾٙءو ٔثألًٛ فٙ ظاليٓج صؤً

يٌر )يغم دجنضُٕٚع عهٗ يقطىٓج ثألٔل دفجٙم أٔ ًثد٠ ْٕ الٍيز يضكًٌر  -إٌ أًثهس أٌ صطٕل أٔ صضًطّٗ  هٛالً  -صقضجل عهّٛ 

عهٗ )أٔ ( فًم ٔ ىٚخ)أٔ ..( ْجدٛم)أٔ ..(  جدٛم)أٔ ( نٛهز هثؽٛز)أٔ ( أفق يىضى)و أٔ (َيٍ صٌُٖ يغهٓج)أٔ ( أمٌٖ ثنضقُٛج

ٔٚالفع ىنك فٙ يىظى  ٚجةوِ  .ثنل( فٙ غو)أٔ ..( عُٛج )أٔ ( ثنقطجً ثنًاجهً)أٔ ( صُوفع ثأل وثو فٕت ثنٌٙٛ،)أٔ ..( ًثفضٙ

ثنضٙ ْٙ يٍ  -ٌْجو ٕؾٌو يٖٓوو ثألٚجوو ثنًَٖٕو  جدٛم ْٔجدٛمو أ وثو فٕت ثنٌٙٛ،و أنٕثٌ ثنظٌٓٛر ثنًجةٛزثنضجدٕسو  ذ)غجنذجً 

أيج فٙ  (.ثنل..و ثنقطجً ثنًاجهًو ًّجءو ثناؾٌ٘و فٕثًو ثنًْجفٌو نْش ٔفو -أمًم  ٚجةوِ يع صىجنقٓج دقٚٛور نْىو٘ ّٕٚ،

ٍ فٌؿ ٔؽيل عجًو ٔٚكضُفّ ثنًٌْٔ ٔصٞٙء ثإلٌٕث ز ٔؽّٓ ٔمأَّ ٌٚصٖ، ّجعجصّ ثنْىٛور فئٌ ثنٖجعٌ ٚضْٕؼ عجٟفٛجً ُّٔٚى ع

٠ّٖ ٕىٌْج ثنٌٚـ  إنٗمأّجً أٔ ُٚجهو مهٛالً عُويج ٚضكهى عٍ ًٔهر صضفضـ أٔ دهذم ٚضٌَى أٔ عٍ ًِٕ صٓذ٠  ثنًجء عُو ثنأٌح ٔصً

 ر أٔ  ٚٛوصٍٛ مُش أفضفع دٓج ًٍٝ يجأٔ عُويج ٚومهُج يىّ ثنٗ فوثةق ثنٖجعٌ ثإلَْجَٙ ثنٌْٛ، ٟجغًٕ ثني٘ مضخ عُّ  ٚٛو

 :ٔثنضٙ أىمٌ يُٓج ثٌٜ الٍيضٓج ثنًضكًٌر ثنضٙ صقٕل 1967أٔ  1966أفضفع يٍ  ٚجةو نهٖجعٌ مضذٓج نٙ عجو 

 

 .فجبسوٟٛٔ إٕٟٔ ِٓ فشدٟ ِجْٕٛ

 

 
//////////////////////////////////////////////// 

 

 ٠شثٟ ؽبػشا  سدً لجٍٗ  ..سادً ؽبػش

 بعُ اٌؼب٠فج

ثألؽُذوٙ “ٔٙوهُٙ مضوجحو عُوّ ٔنوّو دىُوٕثٌ   1/11/1988و فوٙ ”عذوو هيٚوطفٗ “دىو ثنٌفٛمو ثنًفؾوعو نهٖوجعٌ ثنٚووٚق 

ذىٜ نووثفضووٕٖ  عهووٗ مضجدووجس  "هيٖووق–ًثدطووز ثنُكضّووجح ٔثنٚووقفٍٛٛ ٔثنفُووجٍَٛ ثنوووًٚقٌثٍٟٛٛ ثنىووٌث ٍٛٛ  "إٙوووثًيووٍ ” ثنؾًٛووم

 ٖ ٔٔفوجء نًٚوطفٗ عذووثنكضجح ثنىٌث ٍٛٛ ٔثنىٌح فٕنّ ٔفٕل ًفٛهّ ثنًذكٌ ثنًفجؽب ٔينضجًثس يٍ  ٚجةوِ ْٕٔ دًغجدز ىمٌ

ثنويٍٚ ثٟهىوٕث عهوٗ ْويث  ثألٙو جء ٓى ئٍثنكضجح ٔثنًغقفٍٛ فٙ ثنذٌٚرو  ٔيُ ثألهدجءدىٜ  إنٗدوأس أٌّحو ثنكضجح ٌّثً .. ه

َٙ عذو ثننجنق ٔم نٛهز(.عذو ثننجنق يقًٕه)ثنكضجحو ثنٖجعٌ  ٌّ دىوو ّوقٕٟ  ذم فًّٕضّ   - ثنذٌٚر  ثألهدجءفٙ فوٚقز ثصقجه  ُجأّ

 ثَّ مضخ  ٚٛور ًعجء فٙ ىمٌٖ يٚوطفٗ عذوو ه ْٔوٕ ال -فضٗ ثٌٜيٍ  ذم دىٜ ثنىٕثةم ثنذٌٚٚز ٔال ٍثل يقًّٕج  ثنُظجو

ٝوقكُج  .؟!دجّوًًّٚكوٍ َٖوٌْج موجًػ ثنىوٌثت ْٔوٙ  هثموم ثنىوٌثتو مًوج ال( يٚطفٗ) إنْٗٚضطٛع ٌَٖ ثنقٚٛور ْٔٙ يٓوثر 

عى  ٌأ ثنقٚٛورو ٔالفظش ّٕثصٌ ثننٕف ثنًطذقوز عهٛوّو   .  ٌعجءثنو  ٚجة فضٗ ٔثنَيٍ ثني٘  ٚالفق دًٌثًرو يٍ ْيِ ثنًفجً ز

يوع  .ثَوّ ٚأيوم َٖوٌْج فوٙ ثنٕ وش ثنًُجّوخ ٔثنًكوجٌ ثنًُجّوخ :و عوى عهوق(ثناٌٚوخ ثنؾًٛوم)ـدو( ثنؾًٛوم ثألؽُذٙ)يع ثَّ ثّضذول 

ٔيىٓوج ( ثنغقجفوز ثنؾوٚوور)هوز يٌر ٔٙهضُٙ يؾو ثًصنجء  ذٞز ثنُظجو ثنقًىٛزومالل ٍيٍ ثنقٚجًو دجس صٌٓٚخ ثنًًُٕعجس ّٓالً 

فجالس ثنقيً ٔثنكضًوجٌ  أ ٚٗهٕٚثٌ ٕىٌ ٙاٌٛو نهٚوٚق ثنٖجعٌ عٕثه َجٌٙو ٔمجٌ ثّضالو ثنًؾهز ٔثالٟالَ عهٛٓج ٚقضٞٙ 

ٔيوع ىنوك صْوٌدش  .ج نوينكظؤثنويٍٚ هفىوٕث عًُوج دجْ ثألٙوو جءوفٚوم نوذىٜ  ْٔيث يجوثنضٓهكز إنٗٔثنًنجٌٟر ثنضٙ ًدًج صٕه٘ 

ٙ   أعجه أٌٔدىو ( عذو ثننجنق)مجٌ يٍ دُٛٓى .. ثألٙو جء ثألهدجءعوه يقؤه ؽوثً يٍ  إنٗ يُٙو ؤٌثنوٕٚث ثنًؾهز يهفٕفز  ثنًؾهز ن

 .ثّضٕعذش ًّوجنز عذوو ثننوجنق ثنٌيَٚوز ثنًهاوَر.دوثمهٓج (يٚطفٗ)عٍ  ٔؽوس  ٚٛوصّوٚهفش ثَضذجِ ثفو  دكِٛ ًٔ ٙ ثًٌّ ال

٘  ٔثفضفظوش دجنق ودووجن    دأّو،   ثنًؾهوز أفٌ وشعوى  و دوويل ( ثنكذوو)هثًْوّ يوٌٛ .. ٙوقز عذوو ثننوجنق دجنضوووًْٕ أموويس .ٚوٛور نوو

 : -ؽٓوثً نًْجعوصّ هٌٔ ؽؤٖو  جل نّ ثنطذٛخ يٌر ثألٟذجء

 . ّجدق عٓوِ إنٗ ثأل منكو ّٕف ٚىٕه ؽَء يُّ عهٗ  أ ٕنّنٕ ثنضَيش دًج  ٔ.. نى ٚذق يٍ مذو  ٕٙء - 

 : ّأنّ عذو ثننجنق 

 ٙ يٍ مذو٘؟ مى ّأعٛٔو دًج صذقٗ ن - 



 : أؽجح ثنطذٛخ 

 .  هٛالً  أمغًٌدًج ُّز أٔ  - 

 : رٔثناليذجالًه عهّٛ عذو ثننجنقو دٚفجء  عؾٛخ يًهٕء دجنوْٖز  

 !.!ٚج همضًٕ مغٌٛر ؽوثً  إَٓج.. ؟..!ُّز - 

عى عجه هقجء دٖقٛقضّ و يقجٔنز ثنىالػ  فٛٓج ٔثن فٙ( عًجٌ)نـّجفٌ  .. ثألمٌٛرعهٗ ثنٌْٛو دئًثهصّ َقٕ ثنقجفز ( عذو ثننجنق)أٌٙ 

ثٍهثهس .. صٓوو دُوجء  جيضوّ.. غجح ثنضًجَ عُّٛٛ..(ثنوثء)صًكٍ يُّ  ٔأمٌٛثً .هٌٔ أٌ ٕٚٝـ نُج يج ًّىّ يٍ ثألٟذجء ُْج  ,ٌّٚىج

موجٌ ًثٔ٘  .ثَوّ دقوٙ عهوٗ ٔنىوّ دجنُكضوز إالفٖوٛتجًو  ..يوٍ ؽٌفوّ ٕوٛتجً  ثألمومثنٌعٖز فوٙ ٚوٚوّو صُوجٔح ثنًوٌٛو ٔثنقٚوجً فوٙ 

ٔعوٕ٘ .. ُْوج  ًفومفٙ ٙوذجفٓج ٔ( ثنًْضٖفٗ ثنضىهًٛٙ) إنٗقم َُ  ىثس نٛهز .ال دم مجٌ ٙجَع ٌٟثة،.. ٌٟثٍ فٌٚو ٌٟثة، يٍ

ٕجعٌ ُْٚؾى ٔثنطٌٚقز ثنذٌٚٚز فٙ ثنووأح ثنٚوجيش عهوٗ  ..عذو ثننجنق يقًٕه))  .دجنَدٌٛ( ثنذٌٚ٘ ثنقٍْ)فٙ يقذٌر  أمٌٛثً 

ثنطذوجةع ثنْوذع "ثنقوجٗ يقًوو مٞوٌٛ دىُوٕثٌ  ثألّضجىدًقجل مضذّ ( 1993ىثً د 15فٙ ثنىوه  أّفجً)ْكيث  ويضّ يؾهز  ((ثنكضجدز

" ٔثنذؤٌت ٔثنضقهذوجس دوجألنٕثٌثنٚوٕس ثنًوٌصؼ  إنوٗ ثنوٕثٟبصضووًػ يوٍ ثنذوٕؿ " ٚجةو عذوو ثننوجنق  أٌفّٛ  ٔأمو "نٖجعٌ ثنظم

و ثننجنق فٙ ٌَِٖ نٓيِ ثنقٚوجةو ٔثٌ عذ "ثنضىؾٛم ثنًضىقم"عذٌ  "مٓ، ثنًىُٗ إنٗ ثإلٕجًرٕٔٙل "ٔثٌ ثنٖجعٌ دينك ًٍٚٞ .

يؾٕٓنٛضوّ  إنوّٗٔٛىٕه دْالو ..ٔإٚغجً ٍْٔو ٔفٌيجٌ  دئدجءعهٛٓج  فأَّ ٚٞقٙ يٍ ٕذَجدضّ  ٌدجَج نًؾٕٓنٛضّ ثنضٙ صكضىَ  ٔدجمضٛجًِ

ثنًٕٙوٕنز دقذوجل "ثنويدجةـ " ٚوجةو عذوو ثننوجنق ثنْوذع دًغجدوز  ٔ و ثعضذٌ ثنقجٗ يقًوو مٞوٌٛ."غُجةّ ثننجفشومٓفّ ثنٚجيش,

" ثنقووٌَ"ٔثنٌثدىووز" ثنُقووجء"ٔثنغجنغووز" ثالَضظووجً"ٔثنغجَٛووز"ثنٕفووور"دجّووى نٓووج فجنيدٛقووز ثألٔنووٗ أّووًجءٔث ضووٌؿ  ثنقٚووجةو ثنْووذع 

 ثألّوضجىفْوخ  -ثنطذوجةع ثنْوذع إٌغٛوٌ  وةٔنى ٚكٍ ْيث صٌصٛوخ ثنقٚوج" ثنققٛقز"ٔثنْجدىز"ثنْٕى"ٔثنْجهّز" ثنًٚش"ٔثننجيْز

ٔفٛٓوج "نققٛقٛوزث ثإلٕوٌثتنقظوز "صؾْوو دجنذٌْوجٌ عهوٗ ثنضوٙ"زثنظٓٛوٌر ثنًجةٛو أنٕثٌ"ثألمٌٛرضًع فٙ ثنقٚٛور ؾص -يقًو مٌٞٛ

يقضٌّوز يوِ مالنٓوج  دىو ّٛجفز ظهّإنٗ  نٛىٕه دىو ىنك" فٙ دٌػ صكُٕٚجصّ ثنٖىٌٚزيوثًػ ثنكٖ،   أعهٗ" ٚقهق ثنٖجعٌ َقٕ

ٔنوو ثنٖوجعٌ عذوو ثننوجنق يقًوٕه فوٙ ثنذٚوٌر  .مٓفّ ثنٚجيش..غُجةّ ثننجفش ..يؾٕٓنٛضّ  إنٗٚىٕه دْالو ..فؤه ثنىجنى ثننطٌر

ينهفوجً هٚوٕثٌ ٕوىٌ  .  2001 / 11/  15نٛوم ٗ صوٕف ٔ مهٛز ثنضٌدٛوز  ْوى ثنهاوز ثنىٌدٛوز 68-67ؽجيىضٓج  فٙٔصنٌػ  1945عجو 

ْٔوٙ و  ٚوٛور (30)ٝوى /1994/ عجو  /فٙ ثنىٌثت ثألهدجءًٖٕثس ثصقجه ُي " أمٌٖو ةٔ ٚج..يٌثعٙ ثنًِٖ"يطذَٕ دىُٕثٌ 

دقٛوش ثفوضفع   .أموٌٖ هٔثٔٚوٍ ينطٕٟوز ٔنوّ عًوز.  1993 -1980ثنًًضوور يوٍ  ثألعوٕثوموالل  ًثس يٍ  ٚجةوِ ثنًُؾوَرينضج

" ه ثنٖوجعٌ يٚوطفٗ عذوو"فوٙ ىموٌٖ  ثنًٌعوٙ "ثنغقجفوز ثنؾوٚوور" فٙ يؾهز نهٌُٖ أًّهضٓجٔ . فضٗ ّقٕٟ ثنُظجو صّ ْيِقٚٛود

 ." ثنٖجعٌ عذو ثننجنق يقًٕه"ٔثنٌثعٙ 

 

//////////////////////////////////////////////// 

 

    ٌغش٠تا إٌٝلص١ذح 

 ِصطفٝ ػجذ هللا  : فٟ روشٜ

 ػجذ اٌخبٌك ِذّٛد

 لجً ػؾش٠ٓ ػبِب  ػشفزه، 

ٝ  أخضش اٌؾبسث١ٓ  . وٕذ فز

 لجً ػؾش٠ٓ ػبِب  ػشفزه، 

 وبٔذ ٔجَٛ اٌّغبء 

 فٛلٕب، غبثخ  ِٓ ض١بْء 



 ٚعّبُء اٌجٕٛة اٌخف١ضخ ٍّٔغٙب ثب١ٌذ٠ٓ 

 لجً ػؾش٠ٓ ػبِب  ػشفزه، 

 : أروش

 اْ اٌغّبء 

ًّ ثٕب، ٘  جطذ ٚسدح رغزظ

 ٚسدح رذذ لّصبٕٔب ٔغزظً ثٙب، 

 : ٚثٙب ِبثٕب

 . ػطؼ ٚاسرٛاء

 لجً ػؾش٠ٓ ػبِب ، 

ٕب،  ّّ  ثذأٔب اٌطش٠ك اٌزٞ ض

 : ِٚٓ اٌّٙذ،  لٍُٕب، اٌٝ اٌٍّذذِ 

 ٔجمٝ، ِؼب ، عبئش٠ٓ 

 * * * 

 ثؼذ ػؾش٠ٓ ػبِب ، 

 أٔب، ا٢ْ، ٚدذٞ، 

 أٔذ ٚصٍذ اٌٝ آخش اٌذسة، 

ّْٕب ثم١ذ   أب فٟ اٌؼشاء ث١َ

 .. ضبئؼب  

 ًْ  اٌّذٜ ظٍّخٌ ٚػ٠ٛ

 فبٌّذ٠ٕخُ، دٌٟٛ، ِفجٛػخٌ ثفزب٘ب اٌمز١ً 

 ٚاٌفزٝ ػبئٌذ وبٌذغ١ٓ 

 ،ِٗ  فٛق ِٙشر

 اٌؾفز١ٓ  ظبِئ

 دْٚ سأٍط، 

 ٠ُغبئً ػٓ ٚسدح إعّٙب وشثالء 

 أ٘زا اٌذج١ت 



 ؟ ..ثؼذ ػؾش٠ٓ ػبِب  رجٟء

 ٌمذ ؽبة سأط اٌفزٝ، 

 ٚا١ٌٍبٌٟ رىّش، 

،  اٌزٟ  الا١ٌٍبٌٟ   رفشُّ

 اٌم١ًٍ  إالٌُٚ ٠جك فٟ اٌؼّش 

 ٚعّبء اٌجٕٛة اٌجؼ١ذح ِطفأح، 

 عبئش، ٚفؤادٞ اٌذ١ًٌ  ٚأٔب

 أ٠ٙزا اٌغش٠ت 

 أأٔب اٌؼبئُذ، ا١ٌَٛ، أَ أٔذ، 

 أَ إٔٔب، لجً ػؾش٠ٓ ػبِب  لُزٍٕب، 

 ٚص١شٔب دجٕب ؽٙذاء؟               

 ” اٌغش٠ت اٌج١ًّ“أ٠ٙزا 

 و١ف دإّ٘ب اٌّٛد 

   ؟؟ ..ٌذت، ٌّب ٠ضي، دٚسح  فٟ اٌذِبءٚا

  1992/6/17: ثنذٌٚر
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 اٌغٛاد ٚاٌفج١ؼخ..(ِشاثٟ اٌؾّظ ) 
 

 خبٌذ خض١ش اٌصبٌذٟ

 

ثّووضاٌت ىنووك يُووج عووّور ( يٌثعووٙ ثنٖووًِ)ثننووجنق يقًووٕه دٌّووى غووالف يؾًٕعضووّ ثنٖووىٌٚز  فًُٛووج مهفُووٙ ثنٖووجعٌ ثنٌثفووم عذووو

. ج ٚكٌٕ يُضٖوٛجً نوِٛ دفىوم  وٌثءر ثنٖوىٌ ٔفووْجو ٔمُوش أّوضًع إنٛوّ دجَضذوجِ ٕووٚوؽهْجسو مجٌ ٚقٌأ ثنٖىٌ نٙ فٛٓج يْجًءو فًُٛ

موجٌ ٌّٚموَ عهوٗ يوج أّوًٛضّ . مُش ثّضًع دىًق ألَؾَ غالف يؾًٕعضّو ٔألّضًع دىًق ٚضٛـ نٙ صوؤٍٚ يالفظوجصٙ عوٍ ٕوىٌِ

 ٚجةو ثنٌعوجءو ْويث ثناوٌٛ ثنقووٚى  إنٗ ًٔؿ ثنٌّىو دًُٛج مُش أٙاٙ إنٗٔىنك العضقجهِ أَٓج ثأل ٌح ( ثنقٚجةو ثنًهَٕز)ٔ ضٓج 

نوى أصقووط يىوّ عوٍ . ثننجنق يقًٕه غٌّٝ ثألّجُ فٙ ثنًؾًٕعزو ًعجء َفّْو يٍ مالل ًعجء ثٜموٌ نهٖىٌ ٔثني٘ ؽىهّ عذو

 ثنقٚجةو مغٌٛثًو ثفضفظش دًالفظجصٙ نُفْٙ َعهُّٙ ٕٚيجً يج أمضخ عُٓجو ٔ دىو أٌ صٖذىُش دٌٔؿ ثنٌعجءو أَؾَس ثننطجٟوزو فكوجٌ

ّضّ ثنًؾًٕعز عذو ٌّ أعهوى أٚوٍ  ال. ثننجنق يقًٕه ٕوٚو ثنفٌؿ دٓجو ألَٓج مجَش ْٙ ثألمٌٖ صؾْٛوثً نينك ثنٌعجء ثنًَهٔػ ثني٘ م

ٌّ ثنًقجو دجننطجٟزو فهى ٚذق يُٓج ّٕٖ ًٕٙصٓج ثنْوهذٛز  س أعوٕثو نوى أنضوِق (. يٌثعوٙ ثنٖوًِ )عهوٗ غوالف( ثنُؾوجصٛ،)ثّضق ٌّ يو

أّْى دجننٌٔػ يُّو نقظضٓج  ٔأَجس ٕٚو ثنضقش عُٛجَجو مجٌ ْٕ ٚٓىُّ دومٕل يٌدح ّجفز أو ثنذٌٔوو ثننجنق يقًٕهو ٔىث مالنٓج عذو

ثننجنق يقًٕهو نى ٚكٍ ىنك ثنقٌثً ّٕٖ ًّه فىم ٌْٔٔح يوٍ ْوٕل  مُُش  و ثصنيُس  ٌثًثً غٌٚذجًو ْٕ ثنٌٓٔح يٍ يٕثؽٓز عذو

ق يقًٕهو مجٌ فوٚغُج  ٌٚٛثًو مُوش مالنوّ فوجغٌثً فًوٙو دًُٛوج موجٌ ثننجن ثني٘ صهذِّ عذو( ْٛكم ثنًٕس)ثنٚويز ثنضٙ ّذّذٓج نٙ 

ثننجنق يقًٕه نقظضٓج ٚقًم أًٔثت ثنضقجنٛم ثنًٌٝٛز دٛوّٚو مُُش ىثْالً ٔيٌصذكجًو ٔمُش فَُٚجًو دم مُش أدكٙ فوٙ هثمهوٙ  عذو



جٌو ٔفٍٛ عوس  إنًٗفهُش دىوْج . ٌْٔدش ًّ نًٖضٌ  مٌو َىًز ّٔأنُٙ عوٍ ثنٌُٖ فٙ ٙقٛفز ثنَيجٌو مجدٌَٙ ٙوٚقُج ث إنٗع

أعضقوو : ثننوجنق يقًوٕه فقهوش نكوٌو ثني٘ فّم دىذو ثننجنق يقًٕهو فهى أمٍ أعهى يج ثنىََٚ ٔعذو ثنهطٛ، ٟٔجنخ عذو فٍْٛ عذو

؟ فأؽذضوّ أَوّ موجٌ فوٙ ثنهقوجء ثألمٛوٌ ..ثننجنق يقًٕه  و يجسو ٔنى أمٍ  و ًّىش دًٕصّو ّٔأنُٙ ٔ ضٓج نًوجىث أعضقوو ىنوك أٌ عذو

 .جدٌ ثني٘ ىمٌصّ  ذم  هٛم نِٛ أمغٌ يٍ يٛش ٚقًم أًٔثت أيم ٍثة، دجنقٛجرثنى

 يجنك دٍ ثنٌٚخ* 

ّ٘ ثنًٌعٛزو دأَّ غجنذوجً يوج صوضّى إٍثفوز ( صأٔٚم دالغز ثنًٕس...َق٘ ثنًٕٚر) ٚٚ، ثنُج و َجظى عٕهر فٙ مضجدّ ّٙ دُ عال ز ثنًٌع

و ًٔدًج دمٌ ٔعٛقزو ٔ و صٞوّنًش ْويِ ثنٌثعٙ مجًػ فجعهٛز ثنقوطو فًٍٛٓٛ نْجٌ ثنًٌعٛز هٔيجً دٕ ّٙ ٙفّ ٔعٛقز يٍ ٔعجةق ثنًٌع

ثنًُٓٛز عهٗ نْجٌ ثنًٌعٛوز يوٍ نووٌ ثنٌثعوٙ َفْوّو فكوجٌ أْوّى ًَوٕىػ ثَٖوقجت  دجصؾجِثإلٍثفز فكجٌ ثنضىٕٜٚ ْٕ ثننطٕر ثألٔنٗ 

ثنقٕٖ ثنغالطو فكجٌ ْٕ ثنٌثعوٙ  ثني٘ أًثه أٌ ٕٚٚغ نْجٌ يٌعٛضّ دُفّْو فًٍٓٛ عهٗ( يجنك دٍ ثنٌٚخ)عهٗ يىٛجً ثنًٌعٛز ْٕ 

و فكوجٌ مطجدوّ فوٙ (يٌثعوٙ ثنٖوًِ)ثننوجنق يقًوٕه عهوٗ  وٕٖ ثنًٌعٛوز ثنوغالط فوٙ  ٔمينك ًٍْٛ عذو. ٔثنًٌعٙ ٔنْجٌ ثنًٌعٛز

 :ؽٌِْٕ ًعجء ٚذغّّ عٍ َفّْ مًج ْٕ عٍ ثٜمٌ

ر أمٌٖ ثنضقُٛج ٌّ  ي

 أَِش فٙ صجدٕصِك ثنًقًٕل فٕ ٙو

ٛ  فَُٚز  ٔأَج ثنٞجةع فٙ أً

َٙ نُفّْ أعُجء فٛجصّو ْٔجْٙ ثٌٜ ( يٌثعٙ ثنًِٖ)ثننجنق يقًٕه هًٔ يجنك دٍ ثنٌٚخ فٙ ثنٌعجءو فٛؾىم  ك ٚضقُّع عذؤدين يٌثع

َٙ َفّْ ثننجنق يقًٕه دىو ٔفجصّو فقو مجٌ عذو يٌثط  نىذو  .ثننجنق يقًٕه ْٚضام يُجّذز ًعجةّ ألّيّ نٌٛع

َز*  ّٕ  ثنقٚجةو ثنًه

 (نفؾٛىزدج ٔثالَضٓجءثنذوء دجنْٕثه )

ً )دجعضذجًْوج ( أنوٕثٌ ثنظٓٛوٌر ثنًجةٛوز)ثننجنق يقًٕه ٚقجٔل إنقجءو ٔإعوجهر إنقوجء  ٚوٛور  مجٌ عذو وٌّٚج َٚ وجً صٖوكٛهٛجً دَ ّٚ و ٔمُوُش (َ

ّ٘ عهٗ  يؤًٌثً (ثنًوٕس=ثنقوٌَ)=ٔصُضٓٙ دجألّٕه(ثنقٛجر)=صذضوُا دجنهٌٕ ثألدٜٛ  دجنٛزأٔثفقُّ عهٗ ىنكو فقو مجٌ ٚذُٙ ىنك ثنُ

ّٙ نوينك ثنذٛوجٛ ْوٕ ثنُٓوجً ( صؾُٙء ثنظٌٓٛرُ دٛٞجء)نز نَٕٛز صّٖكم ٌٝدجس صُضقم يٍ ثألدٜٛ دأٟٕثً ثّضقج ٔنوٌٕ يقجٚوظ ظهّو

عوى ثألًٍت . ٔظوّم ثألمٞوٌ ْوٕ ثنًٌثعوٙو أٔهٚوزو فقوٕل( صؾوٙء ثنظٓٛوٌرُ مٞوٌثء)ًِٕٔ ثنظٓٛوٌر ٕٔوًُٕو عوى ثألمٞوٌ 

ًه( صؾٙء ثنظٌٓٛرُ ًٍ جء) َٔ ٍَ ٔظوّم ثألفًوٌ ْٔوٕ ؽًوٌر و ( صؾٙء ثنظٌٓٛرُ فًوٌثء)ّى ثألفًٌ ع. ٔظّم ثألًٍت ًّجءو دقجًو ال

 دًُٛوج ٚذوّظ عذوو. ٔظوّم ثألّوٕه ْٔوٕ فوٌَ يقوٛىو أفٌٚقٛوجو ؽقوٛىو ًيوجه( صؾٙء ثنظٌٓٛرُ ّوٕهثء)ٔأمٌٛثً ثألّٕه . فٌثةقو هيجء

ٌّ ثألنٕثٌ مأٟٛجف ًيَٚز(يٕس ثأليٌٛ)ثننجنق يقًٕه أنٕثَّ مفّٛز فٙ  ٚٛور   :و فٛظ صً

ٌُ ثنُٕيز ثألمٌٛر   َجَو ثألي  (ثنًٕس)= ٛ

 (أفَثٌو فخ يٛش) يقضُٞجً أفَثَّ ٔفذّ       

 (نٛم)فٙ نٛهز ٕجفذز يقًٌٔر     

 (َؾٕو هٌٔ ٕٝء)َؾٕيٓج عًٛجء             

و (ثنًٕهر ثنذٛٞجء)دجنذٛجٛ ( ثَضٓش غٌدضك ثنًٌٌٚر)ٔثأليم ثألمٌٞ ( عٚفًٕر مٌٞثء)ٔصؾضًع فٙ ثنًقطع ثنغجَٙ ثننٌٞر 

ٔفذّوّ ( َٕيضّ ثألمٛوٌر)ٔثنًٕس ثألّٕه ( عطٌْج ثنًَت مجنًْجءْ )نضه٠ فٙ ثنًقطع ثنغجنظ ثألنٕثٌ دطٌٚقز يٖٕٕز مجألًٍت ٔص

ٌّ ثأليم  و ٚؾٙء يالمجً أدوٜٛ (. نٛهز أ ًجًْج ّٕهثءْ )عى فُوُ ثنهٛم ( أفَثَّ ٔفذّّ)ثنًٛش  ر)إالّ أ ٌّ ٔموينك (.  وو عوجه ًٔفوجً فو

أفًووٌو =هو)و أٔ دٖووكم يٞووًٌ (دٛٞووجءو ثنذٛٞووجءو فًووٌثء و ّووٕهثء)ٌ يذغٕعووز أيووج دٖووكم ٙووٌٚـ َؾووو ثألنووٕث....( عالعٛووز)فووٙ 

ٕجعٌ ثألنٕثٌ ثإلّوذجَٙ نًٕموجو فٛوظ ٚظٓوٌ ثنهوٌٕ ٙوٌٚقجًو  إنْٗٔٙ  ٚٛور يٓوثر ( نْش ٔفو )ٔمينك فٙ (. إّٔه=ثنًٕس

و (أًٍت)=و ثنْوًجء (أٙوفٌ)=ٞوجء و أفوق يُ (أمٞوٌ)=عٖوخ : مٌٞثٔثٌو ّٕهثءو ٔفُٛجً دٖوكم يٞوًٌ: هًَٔج يٕثًدز فُٛجً 

ثننجنق يقًٕه دوجمضَثل دجنٛضوز أنٕثَوّ  ٚذوأ ثنٖجعٌ عذو( يٌثعٙ ثنًِٖ)مهًج ث ضٌدُج يٍ َٓجٚز (. إّٔه)=و ثنهٛم (أفًٌ)=ثنويجء 

ثنقوٌَو ثألّووٗو ثنٞووٛجَو ثنهٛوومو ثنًووٕسو يووأصىو : ًٚهؤْووج( ٔثألدووٜٛ دجألّووٕه)َؾووو ٙووًٕر غٛوٌ يهَٕووز ( ْجيهووش ٚٚووقٕ)ففوٙ 

أٔفٛهٛج ثنذٛٞجءو ْٔٙ يهطّنز دذقىز فًوٌثء صقضوم : ٔمهّٓج ىثس ٟذٛىز ّٕهثءو دًُٛج ٚؾٙء ثألدٜٛ دقىز ٚضًٛز.. حو ثنًْجءياضٌ

ّ٘ فوٙ دموٌ  ٚوجةو ( يٌثعوٙ ثنٖوًِ)فجنًوج َقضوٌح يوٍ َٓجٚوز . ٚاٌت فٙ ثنويجءو هيُوج ثنًْوفٕؿ: أًٝٛز ثنًٌْؿ ٚٚوطذ  ثنوُ

ٔٚضٚجعو ثنظالو نٛاطٙ ( ثنْٕه)=ثنهٛمو ًيجهو ىدٕل: َٕثؽّ( ثنْٕثه( )=ناٌثحث)ثنًؾًٕعز دجألّٕهو يُي عُٕثٌ دمٌ  ٚجةوِ 

 (:ثناٌثح)ثنًٖٓو دٌّيضّ فٙ دمٌ يقطع يٍ ثنوٕٚثٌ يٍ  ٚٛور 

 

 ...فٟ غذٍ 

ٍْ عٛادْ  ٌٛ ًّ  و

......... 

 ..فٟ غذٍ 

شّ  ُّ  ٠غزش٠خ ِٓ اٌزؼت اٌ

 ٘زا اٌفؤاد



ٌّ فضكٌٕ  = ثنًٕٚر )يٍ غالفّ  ثدضوءثً  و ثدضوأس دجألّٕه ( يٌثعٙ ثنًِٖ)ٔدينك ًٚضَػ ّٕثه ثألنٕثٌ دجنًٕس ثألّٕه ثنً

 .فٛظ ثمضضى دجنْٕثه ٔثنًٕس( ثناٌثح)ٔثَضٓش دـ( ثنُٛؾجصٛ،
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 اٌغ١بة خب٠ٚ٘

 ججبس إٌجذٞ

 

ٌ أعطش ثنُٖأر ثنقجّٛز نهٖجعٌ عذوثننجنق يقًٕه إهًثموجً يذّكوٌثً نهًوٕس ٔنوى ْٚوضاٌت أدووثً فوٙ ثنقٛوجر ثنضوٙ صوٕفٙ داٛوجح ثننطو

فاليْش دٕثمٌٛ ٕىٌِ يْضٕٚجس ثنقٌثدز ثالٕضقج ٛز دٍٛ مهًضوٙ يوٕس ٔفٛوجر ثنًضوأًؽقضٍٛ دوٍٛ  طذوٍٛ يضٞوجهٍٚ نكًُٓوج ٚذوؤثٌ 

 ْيث ثنضقٌٚخ دٍٛ ٌٟفٍٛ يضىجًٍٝٛ مٖ، نّ أٌّثً ثنضٕثفق ثنوالنٙ دٍٛ ثنقٛجر ٔثنًٕسو فكهًز ثنقٛجر.. يضٌثهفٍٛ فٙ دٌ ٔثفو

 ,ًٕس؛ ٔنىّم ىنك يٍ إٕكجنٛجس فٌٝٛز ثنٕؽٕه ثنضٙ صقضٞوٙ دٌْجَوجًو ٔٚذقوٗ دٌْجَٓوج ثألٍنوٙنوّٚ صؤً فٙ َطجت يىُٗ مهًز ثن

ثنقٛجر ثنًٌٖٟٔز دجنًٕس ٔعهٗ ٔفق ْيث ثالفضٌثٛ ٚضقٕل ثنًٕس ثنٗ يجهر فّٛز صضؾهّٗ دىو أٌ صْضُفو ثنقٛجر إيكجَٛجصٓج ثّضىوثهثً 

ٌّ ثنًُجٔدوز فًٛوج دًُٛٓوج ٔأٔؽوّ إىٌ مجٌ ثنٖجعٌ عذووثننجنق يقًوٕه ٚىوٙ فوٙ .نًٌْٛٔر ثنضٕنٛو ٕوىٌِ ؽونٛوز ثنقٛوجر ٔثنًوٕس ّٔو

َٔ عذوووثننجنق يقًووٕه ثنًووٕس دقوووً يوج...ثنضىوجًٛ فووٙ ىنووك ٌُ فووٙ َفْوّ صْووج الً  نوويث نووى ٚنو ٍْ ٚٞووًٍ ّووىجهر .. مووجٌ ُٚقهِقُووُّ ٔٚغٛوو َيوو

ى ٚقوٌٗ ٕٚيوجً عهوٗ صوأمٌٛ ؟ صهك ثنققٛقز صفٌٛ عهُٛج إعجهر ثنُظٌ دنٕٚٙٛجس ثنٖجعٌ فٙ ثنُظوٌر ثنوٗ ثنًوٕسو فهو..ثألفٛجء

ٕوىٌٚز يضكضًّوز صضوٕثًٖ مهو، ... صنضَنوّ ٙوٌمز ٔثفوور أؽهّو فكجٌ أٌ أَٖأ نُفّْ ًَطجً ٕىٌٚجً غُجةٛجً يطذٕعجً دجألّٗ ثني٘ ال

 مجٌ..مؾهُّ ٔفذُّّ نهُٖجٕٛم ًْج أفٞم يج ٚونُّج عهٗ دٌّٚٚضّ ثنًفٌٟز -ثنذىو ثنضوثٔنٙ نهٖىٌ ٔصُأٖ دُفْٓج عٍ مم ٍْٕ ٔإّهعجء

ّٕ نقظجس ثنًٕس دََوث ْجهةجً ٔإّٔو ثنضقجيجً دطذجةىّ ثنذٌٚٚز  .ثنٖجعٌ ٚضىّؾم ثنُٓجٚز نٛٚم ثنٗ ْجٔٚز ثناٛجح ٔفًُٛج مجٌ ُٚضظٌ هَ
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 ٚرؼٍّذ ِٕٗ اٌىث١ش.. ػؾٕب ِؼب  
 

 اٌذغ١ٓ اٌغشاٚٞ ػجذ

 

ضىٛو ىثمٌصٙ ْجيوز ٙووٚقٙ ثنٖوجينزو فوأُهً  ثننجنق يقًٕهو صْ عُويج أنًـ ثنذُجٚز ثنضٙ ؽًىضُج أَج ٔأمٙ ثنٖجعٌ ثنًٌفٕو عذو

ٌَِف دٓوج ٚكضوخ  موجٌ غجنذوجً يوج .أٌ ْيث ثإلَْجٌ ثنٕهٚع ثننؾٕل ْٕٔ ٌَُْٚ الّضقذجنٙو إًَج ّٚىذٌ عٍ عئدضّ ٔهيجعز ُمهقّ ثنضٙ ُع

ةوِو ْٔويِ أعوٌف دجنٞوذ٠ ثنٕ وش ثنوي٘ موجٌ ٚكضوخ فٛوّ  ٚوج ٔمالل عًجٌ ُّٕثس عٖضٓج يىّ ال أَُٙ ٚجةوِ دٌّْٚز صجيز فضٗ 

ٍثًس أٔ ْجٚوٌ أٔ ٕثنىجنًٛز نذجك أٔ ي سثنًْٛفَٕٛجٔعُويج َؾهِ نٛالً يىجً فٙ غٌفضّ ًُْٚىُٙ إفوٖ . ٔثفور يٍ ٟقّّٕ ثنيثصٛز

 َٓوـٌ يوـٍ ثنقُوـجٌ ٔثنقوـخ إنوٗأٌ ّوجعجس ثنهٛوم صوئح نضضقوٕل .دٛضٕٓفٍو عى ٚأصُٛٙ ٕٙصّ ثنوثفب ْٕٔ ٚقوٌأ نوٙ  ٚوٛور ؽوٚوور

ثنْٕجح  ٔيضجدىز عجنى ثألهحو ًّٛج يضجدىضّ ثنو ٛقز نكضجدجس أٙو جةّ أهدجء ثنذٌٚر يغم ثنقجٗ يقًٕه عذو ٔثنقٕثًثس ثإلَْجَٛز

ٔأٙوو جء دموٌٍٚ و ثنقْوٍ ٔيؾٛوو ثنًّٕوٕ٘  ثنهطٛ، ٔفٛٚم عذو ٔيقًو مٌٞٛ ٕٔجمٌ ثنىجًٕٕ ٔؽذجً ثنُؾو٘ ٔفٍْٛ عذو

ثننوجنق ٔثْضًجيوّ ٔفٌٙوّ  ىضًوم فوٙ همٛهوز ثنٖوجعٌ ثنًٌفوٕو عذوؤنٍ أَْٗ ُْج يطهقجً ثنطج ز ثإلدوثعٛز ثنضٙ مجَش ص. مغٌٍٛٚ 

ثنضوٙ ( يٌثعٙ ثنٖوًِ)نقو ّٕكهش يؾًٕعضّ .فضٗ ْٚضقٌ أمٌٛثً عهٗ عًٛز ثنقٚٛور ٔؽًجنٛضٓج  وعهٗ مضجدز  ٚجةوِ ألمغٌ يٍ يٌر

وْج ه دٕثّع ًفًضّو  إنٗأْوثْج  ًّ نذٌٚ٘و نًوج فًهضوّ يوٍ  ٚوجةو إدوثعٛز عهٗ يْضٕٖ ثإلدوثَ ثنٖىٌ٘ ث ثَىطجفزًٔؿ أّيّ صا

ثننوجنق  ْكويث عٖوش يوع ٙووٚقٙ ٔأموٙ ثنٖوجعٌ ثنًٌفوٕو عذوو .إَْجَٛز ً ٛقز يٖش فٕت ٔؽّ ثنًجء صذٌِٚ دٌٔفٓج ٔعئدضٓج

ٌّ مووم  ٚٚووٙ ثنضووٙ مضذضٓووج مووالل ّووُٕثس ًفقضووٙ نووّ  يقًووٕه ٔصىهًووش يووٍ يوًّووضّ ثنيثصٛووز إٔووٛجًء مذٛووٌر ٚكفووٙ أٌ أ ووٕلو إ

ْويث ْوٕ إىٌ  .فطّش فٕت مّ، ثنٖجعٌ ٔ ذّهش ٔؽٓوّ ثنًوؤً ثنٕهٚوع ثنٓوجها( ىنك ثنٕٛو ثنؾُٕدٙأٍْجً )ٔيؾًٕعضٙ ثنقٚٚٛز 

 .ثألدو إنٗثني٘ غجهً  ..ثننجنق يقًٕه ثنٖجعٌ ٔثإلَْجٌ عذو
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 ػجذ اٌخبٌك ِذّٛد : ِٓ أؽؼبس 

 
 إٌٛسط

 

 , ٠ٕجغظ اٌغبدً ٘ؾب  ، ٔبػّب  

 ٠فزشػ اٌغبدً طفً اخضش اٌؾؼش، 

 . األفٛيذفخ ٚؽّظ اٌجذش فٟ ِ

 * 

 . رؼجشٟٔ اٌش٠خ اجًٙ ِب رمٛي

 * 

 ٠ٚٙجظ ا١ًٌٍ وئ١جب  

 ٠خزفٟ اٌغبدً ٚاٌطفً 

 ٚؽّظ اٌجذش، 

  ألٛيال ٠جمٝ عٜٛ اٌش٠خ اٌزٟ رجًٙ ِب 

....................... 

....................... 

 ... ٚ٘ىزا 

 وٕٛسط ٚد١ذ

 اٌجذش  أِبَ أثمٝ

 اجٍظ فٛق اٌصخش

 . ش اٌؼبٌُ اٌجذ٠ذِٕزظشا  ١ِالد فج

 

 

 ؽجش

 

 ؽجش فٟ اٌشص١ف 

 , ؽجش ِٓ صِبْ اٌطفٌٛخ اسلجُٗ 

 . ؽجش ِٓ صِبْ اٌطفٌٛخ ٠َشلجُٕٟ

 ؽجش ظً ٠غىٕٕٟ 

 ؽجش ظً ٠زجؼٕٟ 

 . ٠ٚجٟء ِغ اٌذٍُ غضب  ٚس٠ف

 * 

 ؽجش وبٌشث١غ 

 .. دْٕٛ أِٟؽجش ِثً 

 . ٚد٠غ    

  ؽجش وبْ ٠صذجٕٟ فٟ اٌغفش

 . ٠ٕٚبدِٕٟ

 ؽجش ١ٌظ ِثً اٌؾجش 

 , فٛق سٚدٟ إص٘بسٖؽجش وبْ ٠غمظ 

 ٠ّٕٚذٕٟ ظٍٗ،     

 ٚٔذاٖ،       

 . ٚدٍّب  ؽف١ف      

 * 

 آٖ ٠ب ؽجشٞ، 

 لذ وجشٔب، ِؼب          



 . ٚػالٔب غجبس اٌغ١ٕٓ                 

 آٖ ٠ب ؽجشٞ ، 

 آٖ ٠ب ؽجشٞ ، 

 .. ران دطبثٕب لبدَ 

 . فٍّٕذ ٚالف١ٓ

 

 

 وٍىبِؼ إدضاْ

 

 " يهقًز مهكجئ  -ثنُجٍنز نضٙ فهش دٚجفذٙ صقٜ يٞؾىٙ إٌ"   

 

 . سأ٠ذاٌزٞ  أٔب

 . سأ٠ذاٌزٞ  أٔب

 * 

 ِب ٌُ رشاٖ ػ١ٓ،  سأ٠ذ

 وٍىبِؼ اٌذض٠ٓ  أٔب

 ادًّ، ٚدذٞ، صخشح اٌغ١ٕٓ

 فصبدجٟ فبسلٕٟ، 

 ٚعبس 

 ٌٝ ِىبْ ِب ٌٗ صِبْ إ

 ِىبْ ٌٝ صِبْ ِب ٌٗ إ

 . ٚلبَ ِب ث١ٕٟ ٚث١ٓ صبدجٟ جذاس

 * 

 أطفئ: ِٓ لبي ٌٍفجش

 ٚاِزٍئٟ ٠ب اسض ثبٌمجٛس؟ 

 إٌّٛس  أطٍكِٓ 

 ِٓ وٙفٙب رفزشط اٌجؾش ؟ 

 اثزذئ: ِٓ لبي ٌٍّٛد 

 وٓ خٕجش اٌمذس 

 ال ِٙشة ِٕٗ ٚال ِفش؟؟

 * 

 ٘زا أب وٍىبِؼ اٌٛد١ذ

 فٟ دبٔخ ؽبدجخ ، 

 اؽشة وأط غشثزٟ 

 ِٕزذجب  ، ؽش٠ذ

 .ػ١ٕبٞ دِؼزبْ

... 

  األدضاْفشاؽخ 

 دطذ ػٍٝ لٍجٟ 

 .ٚغبثذ ٔجّخ ا١ٌٍبي

... 

 ػ١ٕبٞ دفشربْ

 .فٟ اٌجشاسٞ، ؽبدجب ، طش٠ذ أ١ُ٘ أػّٝ

* 

 اٌّٛد ثبٌّشصبد، 

 ِٓ ثؼ١ذ ٠جٟءصٛد صبدٟ         

 رؼبي : ) ٠مٛي ٌٟ 

 ٔص١ذ اٌٛدٛػ ف١ٙب،  أخشٌٜشدٍخ 



 .( ٚٔشٚد غبثخ اٌّذبي

 * 

 رذٚس فٟ ظالِٙب  األسض

 ,ٚ٘بجظ فٟ اٌشٚح ٠ٕؼبٟٔ ، ٠ٚجىٟ

 ٘بجظ فٟ اٌشٚح ٠ٕؼٝ ع١ذ اٌشجبي

 , ٚع١ذ اٌؼصٛس

 * 

 . ٔب اٌزٞ سأ٠ذ أ

 . ٔب اٌزٞ سأ٠ذ أ

............... 

............... 

 . فٟ اٌجذء وبْ اٌّٛد

 .فٟ اٌجذء وبْ اٌّٛد 

 

 
 ثإلعالوعٍ ٕذكز  ثنضٙ صٚوً فٙ ثنذٌٚر "ثالمذجً"ًةِٛ  صقٌٌٚ ؽٌٚور " مجنو ثنْهطجٌ" ثألّضجىيٍ  ذم  ْيث ثنًه، صًش ثنوعٕر نهًْجًْز فٙ

 (ؽجّى ثنىجٚ،.)ٌَٖٔ فٛٓجثنىٌث ٛز 

 

 


