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تاعقوتلا لمحلا  جرب  ادغو  مويلا  دسألا  نيرظتنت  مويلا  كظح  مويلا  كظح  حرف 2020  يغام  مويلا  تاعقوت  مويلا  ناجرب  مأوتلا  جرب  مويلا  روط  رمتلاو  يجرب  يجرب  يجرب  يجرب  مويلا  جرب  جرب  مويلا  يدجلا  جرب  مويلا  ناطرسلا  جرب  نمراك  عم  مويلا  جرب  مويلا  اينهمو  ايفطاع  مويلا  جرب  مويلا  كظح  يبرأ  مويلا 13 10 2020  جاربأ  ملاعلا  جاربا  مويلا 
مويلا ةباذج  نوكت  فوسو  بحلا ، يف  امتهم  تنك  اذإ  .نيعجشملا  بذجت  ةيسيطانغملا  ةيسنامورلا  ةقاطلا  بحلاب ، رعشت  نأ  كنكمي  مويلا  جاربألا  تاعقوت  ءاثالثلا 2020/10/13  مويلا  كظح  لمحلا  جرب  مويلا  جاربألا  تاعقوت   13  / 10 ءاثالثلا 2020 /  مويلا  كظح  ءارذعلا  مويلا  كظحو  جاربألا  تاعقوت  يقيقع  نيلكاج  مويلا  ءارذعلا  حرف  يغام   2020
لمعلا يف  لضفأ ، كاري  نأ  ديري  عيمجلاو  يفطاعلا  كطاشن  سأر  ىلع  تنأ  مويلا ، اهدجتس  ةليوط  ةرتف  ذنم  هنع  ثحبت  تنك  يذلا  بحلا  تدقف  مويلا  جاربألا  تاعقوت   10/13  / مويلا 2020 كظح  روثلا  جرب  .مويلا  ةايحلاب  عتمتلاو  نوريدتسي  فوس  نيذلا  نيرخآلل  كبح  راهظإ  يف  ددرتت  .كل ال  ءاحنأ  عيمج  يف  كلوح  نم  عيمجلا  نويع  نأ  دجت  فوسو 

نم لمعلا  يف  ةفيطل  ةريثك  ءايشأ  دجتس  اريثك ، اهراركت  نكمي  يتلا ال  يبهذلا  كطاشن  نم  ةرتف  يه  ةرتفلا  هذه  نأل  كلذ  لعفت  نأ  كيلع  هيدها ، تنك  امم  لوطأ  كذخأي  نأ  ديري  لمعلا  مويلا  جاربألا  تاعقوت   10/13  / مويلا 2020 ظحلا  ءازوجلا  يجرب  ديدجلا  ريغتملا  عم  نينرم  اونوكتو  نومتهت  اهب ال  متمق  يتلا  ططخلا  ضعب  ريغت  نأ  نكمي  رابخأ  كانه 
.ةعرسب أجافت  دقو  .ئجافملا  كزيكرتب  طيحملا  أجافي  دق  .قيرطلا  نع  دعتبت  الو  كلوح ، نم  ءايشألا  نع  اديعب  ةلوهسب  كهابتنا  لوحت  .كلوح ال  نمل  مويلا  مامتهالا  ءاليإو  ةريصبلا ، ضعب  ىلإ  ةجاحب  تنك  مويلا  جاربألا  تاعقوت  ءاثالثلا 2020/10/13  نشتروف  نم  ناطرسلا  جرب  .قباسلا  نم  لضفأ  ةيفطاعلا  ىتحو  ةيعامتجالا  كتايح  لعجت  نأ  اهنأش 
لكشب اهيهنت  فيك  نكلو  ةمهملا ، يهنت  كتياعر  عدت  طقف ال  .امامتها  يلوت  تنك ال  طباورلا  ضعب  ىرت  نأ  كل  حمست  يورت  فوسو  ديلا ،  لوانتم  يف  لكاشملا  يف  جمد  لالخ  نم  ملعتت  امم  ريثكب  رثكأ  ةدهاشم  لالخ  نم  ملعتت  فوس  لمأتلا  تقو  ناح  .ةعرسب  كغامد  كرحت  مويلا  جاربالا  تاعقوت  ءاثالثلا 2020/10/13  موي  كظح  دسألا  جرب  كراكفأب 
ظحلا لوادج  .لمعلا  وأ  بتكملا  نع  ًاديعب  مهعم  تقولا  ءاضق  لالخ  نم  لوحتلا  اذه  عم  ًايباجيإ  نك  .ءاقدصألا  نم  رثكأ  امبر  وأ  ءاقدصألا ، امبر  ءالمزلا ، نم  يتأت  مويلا  سانلا  عم  كتقالع  .مويلا  مدقت  قيقحتل  يأرلا  كنوكراشي  نيذلا  كئلوأ  نع  ثحبا  .قيرفلا  يف  نمكي  حاجنلا  رهوج  مويلا  جاربالا  تاعقوت  ءاثالثلا 2020/10/13  كظح  ءارذعلا  جرب  .يلاثم 
اظح برقعلا  .يلاوتلا  ىلع  تاباجإلا  ضعب  ىلع  لوصحلا  يف  عنامت  الو  تفاخ  توصلا  اذه  ىلإ  عامتسالا  .ارذح  رثكأ  نوكتو  عفادلا  اذه  ةبرجتل  كل  لوقأ  ءايشألا  ضعب  نكلو  نيرخآلا ، نم  اككشتم  نوكت  نأ  هركأ  تنك  رمألا ، مزل  اذإ  ةحارصبو ، ارذح ...  نك  ءيشلا ، ضعب  ةقامح  قالخألاب  كساسحإ  نوكي  دق  مويلا  جاربألا  تاعقوت  ءاثالثلا 2020/10/13 
تاعقوت ءاثالثلا 2020/10/13  هظح  سوقلا  جرب  .اريثك  كلذ  يف  غلابت  كنكلو ال  دويق ،  يأ  نود  باهذلا  يف  بغرتو  تاطلسلا  باوجتسا  هركتو  بهذت ،  نيأ  ىلإ  كتجوز  وأ  كسيئر  ربخت  نأ  ديرت  كنإف ال  مامألا ،  ىلإ  طقف  ءارولا ،  ىلإ  رظنت  .كيلع ال  بلغت  نأ  نكمي  دحأ  ال  ةريبك ، ةعرسب  كرحتلا  كنكمي  مويلا  جاربألا  تاعقوت  ءاثالثلا 2020/10/13  اديعس 

جاربأ ءاثالثلا 2020/10/13  كظح  يدجلا  .ةأفاكم  ربكأ  راظتنا  يف  ةريغص  ةأفاكم  كسفنل  يطعت  .دئاوفلا  ينجل  تقولا  نم  ديزم  ىلإ  جاتحت  لجألا  ةليوط  عيراشملاو  ةقثلا ، دقفت  .ًائيش ال  لعفت  كنأكو ال  رعشت  كنكلو  دجب  لمعت  تنأف  عقاو ،  ىلإ  ةيرظنلا  راكفألا  نم  ءايشألا  ليوحتل  كتقاط  مدختسا  .لضفأ  لكشب  لمعلا  نكلو  بجاو , رذحلا  مويلا  جاربألا 
ضيرملا نوكي  نأ  مويلا  جاربألا  تاعقوت  ءاثالثلا 2020/10/13  كظح  ولدلا  .مهي  امدنع  ةلجعلا  نم  لضفأ  رذحلا  .ليدعتلا  اذه  ءارجإ  لبق  تامولعملا  نم  ديزم  عمج  .بلقلا  اياضقلاو  لمعلا  نم  لك  ىلع  قبطني  اذهو  كلذ ، نم  رثكأ  كب  صاخلا  ةطخ  ريوطتو  كب  ةصاخلا  ثحبلا  ةقيرط  مادختسا  .ةيقطنم  ةطخ  وه  هجاتحت  ام  لك  .اريثك  كمدخت  فوس  مويلا 

مويلا جاربالا  تاعقوت  ءاثالثلا 2020/10/13  كظح  ةكمس  .مهئاطخأ  يف  لغشنن  ىتح ال  نيرخآلا  ةبرجت  نم  ديفتست  نأ  كيلع  ً.ادج  ةديفملا  ماكحألا  ضعب  عمست  دقف  كلوح ، نم  ىلع  اياصولا  اهيلع  ىغطت  نأ  نم  ًالدب  عامتسالا  كناكمإب  ناك  اذإو  مهءارآ ، اوعمُسي  نأ  نيرخآلل  قحيو  .ىلعألا  ىلإ  دوعصلا  ىلإ  زفقلل  ادج  ةعيرس  نوكت  .ءارغإلل ال  ملستست  الو 
ملعأ هللاو  راظتنالا ، يف  طقف  ىقبتو  هللا  الإ  فرعت  ةيئرم ال  ريغ  ةيلستلاو ، هيفرتلل  همدقن  ام  لك  وه  ىوتحملا  ةحفص  .كتدعاسم  ديري  هنإ  لوقيو  لمعلل  ديدج  صخش  يتأيس  .كتاعلطتو  كراكفأ  ميظنتل  تقولا  نم  ةرتفل  .انونجم  ودبي  دق  ككولسو  كانه ، ةرمو  انه  ةدحاو  ةرم  مويلا ، ادج  بلقتم  تنأ  .لضفت  اذل  مويلا ، ةيسنامورلاو  ةفطاعلاب  ةئيلم  تنك 
اوذخأتو كئارألا  ىلع  نوضرفت  الو  شاقنلا  بولسأ  اوعبتتو  نييسامولبدو  نيسلس  اونوكت  نأ  نولواحتو  مكعضو  يف  ًانسحت  اودجت  نأ  لمأنو  مكلغشت ، ةيلام  اياضق  مكيدلو  ةيرادإلاو ، ةينوناقلا  صصقلاو  اياضقلل  ًالولح  دجتس  ةصاخو  يعون ، قارتخاو  نسحت  برقع  عم  رمقلا  ًاينهم : لمحلا ♈  هايملا ...  وتولب  بكوك  رحبلا  حطس  نم  لماك  نوكيس  رمقلا  نأ 
اوزفتستو اوبضغت  الأو  نيئداه  اونوكت  نأ  مويلا  اولواحت  نأ  كديرأ  نكلو  اوفاخت ، ال  نسحتي ، يذلا  صخشلا  .ةفطاعلا  يف  لخدت  ةيلاملا  رومألا  عدت  ال  ضعبلل ، ةبسنلاب  ًايفطاع : .ةيلئاعلا  صصقلاب  ًاليلق  مامتهالاو  يزاعتلاو  مزاوللا  نمث  عفدو  كيلع  ضبقلا  نيب  لاملا  كموي  نيد  خيرات  وأ  ًادحأ  نئمطت  نأ  ديرت  ديج  يلصاوتو  يعامتجا  وج  .رظنلا  ضغب  ةحيصنلا 

ديزمل .حيرج  مويلا : هتينغأ  .بعتلاو ❤  بعتلاب  رعشت  لمعلا ، نم  ريثكلا  كانه  ناك  اذإ  ةصاخ  بعتلاو ، حايرلا  بعت  رخآ ، ءيش  يأ  نم  ةحص  رثكأ  كتامامتها  نوكت  نأ  بجي  ةرتفلا  هذه  لالخ  ًايحص : .ماع  لكشب  كتقالع  يف  لضفأ  لكشب  ريست  تنأ  .سويرولاكب  ىلع  لوصحلل  ً.ابيرق  ةديج  نوكتس  ةيفطاعلا  كاياضقو  ًائداهو ، ًائداه  كل ، سيل  هنأل  ًاكيرش ،
ًارذح نوكت  نأ  ةلواحم  تايلوؤسمو  طغض  كيدل  مويلا  ةصاخ  .ةريخألا  مايألا  يف  هب  تمق  يذلا  بعتلاو  كدوهج  عيضت  نأ ال  بجي  نكلو  ابعتمو ، احاترم  تنك  امبر  كءايشأل ، اميظنتو  اميظنت  رثكأ  نوكت  نأ  كديرأ  .ةفيعض  ةكارش  ةياهن  عم  ريرحتل  ةظقي  نوكتو  هطغض  متي  يذلا  مويلا  نم  برقعلا  رمقلا  اينهم : كنكمي  روثلا  قوف ♉  رقنا  تامولعملا  نم 
كتايحو ةئدهتلل  كتقالع  ىلع  صيرح  كنأ  نم  مغرلا  ىلع  كيرشلا ، فرعأ  يننكل ال  مامتهالاو ، رارقتسالا  نم  ديزم  ىلإ  جاتحي  صخش  ايفطاع ، .لبقتسملا  يف  ةكارشلا  نم  يلامو  يلوأ  قافتا  وأ  ةديدج  ةكارش  ءدبل  ةصرفو  ًايجيردت  ًابيرق  نسحتي  ءيش  لكو  خرلاب ، كطيحم  عم  بوبحلا  ةبق  عم  لمعلاو  خيراتلا  ومن  مدعو  كجالعو  كلمع  يف  ًارذحو 
تاميلعتلا ديكأتل  رخآل  تقو  نم  ةيبط  تاصوحف  ءارجإ  بجي  ًايحص : .مهم  صخش  وأ  سانلاو  دارفألا  نم  ديدعلا  عم  ومنلا  يف  رارمتسالاو  كل  ةبسانم  ةديج  ةقالع  ةماقإو  صاخ  صخش  ءاقلل  ةصرف  وه  دحاو  .هنم  ديفتست  ناكم ال  ىلإ  كذخأت  ككوكشو  كريكفت  عدت  الو  امئاد ، تالاحلا  هذه  رركت  تنأو  هللا ، ريخ  لجأ  نم  رمي  رتوتلاو  انزاوت ، رثكأ  ةيفطاعلا 

كلمع َعبُْجت  الو  ديج  لكشب  كنوؤش  بيترت  .ديرت  ام  لك  دجت  نل  تنأو  عضولا  نع  ضار  ريغ  تنك  امبر  كموي .  يف  يحصلا  خيراتلاب  متهن  دراطع  عجارتو  ءدبلا  ىلع  لوصحلا  كنكميو  كيدل ، تامازتلالاو  صصقلا  نم  ريثكلا  عم  لوغشم  برقعلا  عم  رمقلا  اينهم : ءازوجلا ♊  انه  طغضا  تامولعملا  نم  ديزمل  .ضيرم  انأ  مويلا : كتينغأ  .اهعابتاو ❤  تاداشرإلاو 
يل هبتني  نأ  ديرت  ًايفطاع : اذهك  ًائيش  رظتنت  تنك  اذإ  لمعلا  وأ  لمعلاب  كمعدي  ًاضيأ  دراطأ  انأو  .تايرتشملا  وأ  تاحالصإلا  نمث  عفدو  لومحملا  فتاهلا  لكاشم  وأ  كلزنم  يف  اهيناعت  يتلا  لاطعألاب  ًامامتها  ىلوتل  كطيحم  عم  تاشقانملاو  ججحلا  نع  ًاديعب  نوكتو  كعم  رمت  ةبقع  وأ  ةلكشم  يأ  لبق  ةينالقعو  ةمكحب  فرصتتو  ربُصت  نأ  لواح  كلمعو 
كدعوم ريخأت  مدع  مويلا  لضفألا  نم  ًايحص : كلمعل  ام  صخشب  بجعم  ضعبلاو  .رذع  وأ  زايتما  ىلع  لوصحلل  باهذلا  كنكميو  ظحلل  ءيسلا  مويلا  .مهفت  تنأ ال  ئطاخ ، ءيش  لك  نأل  كتقالع ، دقفت  نأ  كديرأ  ال  كيلع ، رطيسي  نم  ددرتو  كابترا  نم  مغرلا  ىلع  كيلع ، موللا  يقلتو  ئطخت  كلعجي  ءيش  يأ  لعف  مدع  ىلع  ًاصيرح  نوكت  نأ  ًاريثك  لواحو 

ًالولح دجتسو  كتاف  ام  كباسح  لعجتو  حجنتو  كحلاص  ىلإ  لوحتت  ةريثك  ءايشأ  نوكت  نأ  نكمي  تاكرحلاو  تابقعلاو  تارتوتلاو  طوغضلا  نم  مغرلا  ىلع  ةديجلا  ءايشألا  .ةفطاعلاو  لاملل  موي  وه  برقعلا  رمقلا  اينهم : انه ♋  رقنا  تامولعملا  نم  ديزمل  .ييأر  يف  مويلا : كتينغأ  ً.ارذح ❤  رثكألا  بجاولا  سيل  بعتلاو  ةبعتملا  ةيودألا  ضعب  لوانت  وأ  يحصلا 
ديج كموي  .زيمتمو  تفال  كروضحو  يسنامورو  باذج  ًايفطاع : .لافطألا  نع  ةنكمم  صصقو  ديدحت  وأ  بيرق  ناكم  يف  رفسلاو  تاعامتجالاو  تالاصتالاو  ةقاطلاو  مويلل  يباجيإلا  لعافتلا  نم  اوفاخت  مكتدعاسم ال  عم  اديعس  اظحو  برقعلا  عم  رمقلا  رييغت  وأ  ةديجلا  رابخألا  عم  نسحتت  كتيسفنو  ةفيطل  تاقوأ  .ةيلئاعلاو  ةيلاملا  لكاشملا  نم  ديدعلل 
لمعلا يف  دهجت  ال  ًايحص : .لبقتسملا  يف  جاوز  وأ  ةبوطخ  وأ  ةيلبقتسم  ةوطخو  ةديدج  ةبوطخب  كمعدي  دهطضملا  برقعلاو  .ىرخأ  ةرم  ةقثلا  ءانب  ةداعإو  ةردابملاو  يفطاعلا  رييغتلل  ةديج  تالامتحالا  ثيحب  مهفلا  ءوس  نم  اليلق  وه  كتقالع  قلعتت  يتلا  ةدحاو  مويلا ،  كلذ  يف  بحلا  ىلإ  لوحتت  يتلا  ةلمتحملا  ةقادصلا  ةدحاو  .فغش  كيدل  تنأو 
ءيش يأل  حامسلا  مدع  ىلع  ًارذح  نوكت  نأ  كيلع  .هب  مايقلا  كنكمي  ءيش  يأ  وأ  كنوؤش  نم  ققحتلاو  مامتهالا  ىلإ  ةجاحلا  نم  كريذحت  .كموي  نم  رابخألاو  تارابتخالاو  ةرسألا ، صصق  برقعلا  رمقلا  اينهم : دسألا ♌  انه  رقنا  تامولعملا  نم  ديزمل  نوكيس  جروج  كادي ؟ يه  نم  يبلق ، مويلا : كتينغأ  .كسفن ❤  يفصتو  طغضلاو  ءبعلا  نم  كليلختو 

، ديدج وأ  يضاملا  يف  أطخلا ، قيرط  نع  .يلئاع  يلئاع  وج  كيدل  .ةبعصلا  تاشقانملاو  فقاوملا  بنجتو  لح  داجيإ  ديرت  كنكلو  بعتلا ، نم  مغرلا  ىلع  تايلوؤسملا  نم  ديدعلا  كانه  نأل  لولح  ىلإ  جاتحي  رييغتلاو  نطولا  خيرات  نأ  امك  .أطخلا  نع  فرعن  اننأ  رابتخا  برقأ  ىلإ  يتأت  يتلا  ةيرادإلا  وأ  ةينوناقلا  اياضقلا  نم  سيل  هنأ  نم  دكأتلا  نود  رمي 
نوهدلا نع  داعتبالا  لواحو  نابلألا  تاجتنمو  هكاوفلاو  تاورضخلا  ىلع  دمتعا  ًايحص : .عضولا  نم  ايعو  رثكأ  نوكتل  اددحم  ائيش  نوكي  نأ  ىلإ  جاتحت  .رعاشملا  وأ  كوكشلا  ىلع  دامتعالا  يفكي  الو  .ةيسنامورلاو  كرعاشم  نع  ريبعتلاو  كيلع  ةرطيسلا  سمط  عدت  نكلو ال  لمأ ، ةبيخب  رعشي  نأ  نكمي  امك ال  ديرت  دحاو  .ددرتت  الو  كرعاشم  نع  ريبعتلاو 
نكميو ةديج  تاءاقلو  تايلاعفو  ديج  موي  .ةيبعش  نم  ديزيو  لحي  لمتحملا  مهفلا  ءوسو  كنم  بيرق  صخش  ىلإ  يمتنت  يتلا  ةصق  عم  كباصعأ  ىلع  ةرطيسلا  تنكو  لكاشملا  ىلع  ةرطيسلا  لواحي  برقع  عم  رمقلا  اينهم : ءارذعلا ♍  انه  طغضا  تامولعملا  نم  ديزمل  مدآ  .هذخأت  نأ  بجي  امب  كربخت  نأ  ديرت  مويلا : كتينغأ  .ةرتفلا ❤  هذه  يف  نوهدلاو 
كانه امبر  هبحت ، يذلا  صخشلا  ةصاخو  كرعاشم  نع  ريبعتلا  يف  ةبوعص  دجت  ايفطاع ، .تابقعلاو  ثداوحلاو  ثداوحلاب  نوبجعم  اننكل  تاراقعلا ، ىوتسمو  ينهملا  كاوتسم  ىلع  امهم  ائيش  لعفت  نأ  لواحتو  كتقالع  ةروص  نيسحتو  عانقإو  عيمجلا  عم  لصاوتلا  كنكمي  كعم ، تقولا  ضعبب  ةبوحصم  بعتلا  نم  ةحارتساو  ةريصق  ةلحرل  ةصرف  كيطعت  نأ 
نسحتلا هيف  ءايشألا  سملتو  ةعتمم  ةلحرو  كيرش  عم  وجلا  رييغت  ديرت  تنك  اذإ  ديج  موي  .كتايح  كيرش  نم  برتقاو  عافدنالا  سيلو  دحاو  قحلا  رايتخال  كيدل  رعاشملا  هذه  راهظإ  ىلع  كربجي  يذلا  صخش  عم  مامتهالاو  لمعلا  يف  نمؤي  يذلا  صخشلا  تنأو  مويلا  فيطل  وه  ةفطاعلا  نم  مغرلا  ىلع  .رظتنت  كلعجي  يضاملا  وأ  ددرتت  كلعجي  ءيش 

برقع ةصاخو  ايلام  كديو  بلقتم ، كموي  وه  برقعلا  رمقلا  اينهم : نزاوتلا ♎  انه  طغضا  تامولعملا  نم  ديزمل  ليو  جروج و  .لوألا  بحلا  مويلا : هتينغأ  .وجلا ❤  اذه  لثم  يف  تاكرحلاو  تالمأتلا  نم  ديدعلا  نم  نيلمتحملا  بعتلاو  قاهرإلاو  لمتحملا  ريثأتلا  وأ  ديدشلا  عادصلا  نم  ةرتفلا  هذه  لالخ  كسأرب  ينتعن  ًايحص : رثكأ .  رمتستو  نينحلاو  يفطاعلا 
نم مغرلا  ىلع  ديج ، خانم  يف  ديدج  يعامتجا  دهاشت  ءاقدصألاو  ةميدقلا  ةقالعلا  امبر  .كل  لاملا  يطعت  تنك ال  نكلو  مويلا ، غلبملا  ىلع  لوصحلا  كنكمي  لاملا  ظفتحت  نأ  ذنمو  رثكأ  قفني  يذلا  لاملا  ةلأسمل  امامتها  يلون  نأ  ديرن  اننأ  امك  .ءاود  وأ  رابتخا  نع  ةصق  ىلع  لوصحلا  وأ  ةديدج  ةفيظوب  ءدبلا  كنكمي  .يلاملا  عضولا  ىلع  رثؤي  امم  راطعلا ،

ةبسنلاب لضفأ  ءيشو  ينهذلا  ءودهلا  نم  ةلاح  شيعتو  أدهت  كلعجي  ءيش  يأ  نعو  كتقالع  يف  رتوتلا  نع  داعتبالا  تررق  اذإ  وه  هنم  ررقت  نأ  بجي  ام  نكلو  حيحصلا ، رارقلا  ذاختا  كنكميو  كيرشلا  عانقإ  كنكمي  .ًايفطاع  بهذت  فيك  فرعتو  فيكتلا  ىلع  ةردقلا  كيدل  ًايفطاع : .اهديدحت  بجيو  ءاوجألا  رييغتو  مويلا  اذه  نم  ةدافتسالا  تلواح  يتلا  تابقعلا 
يف رمقلا  ًاينهم : برقعلا ♏  جرب  انه  طغضا  تامولعملا  نم  ديزمل  يروفك  لئاو  .تريغت  دقل  ةبسانملاب ، مويلا : كتينغأ  .كسفن ❤  يف  الإ  ركفت  الو  ءيش  يأب  متهت  الو  ةرملا  هذه  ديجلا  كعضو  يف  ءيش  يأ  نم  ةدافتسالاو  ءاوجألا  رييغتل  ديج  موي  ًايحص : .كيلع  رطيس  يذلا  يفطاعلا  طغضلا  نم  حاترم  تنأ  .كيرش  ةبعصلا  هتبرجت  نم  مغرلا  ىلع  كل 

مكتارارق ىلع  اوزكر  اعيمج  مكمعدو  راسلا  ربخلاو  مكمعدو  مكعم  اديعس  اظح  .مكدوهجل  ريدقتلاو  كلمع  ةلصاومل  ةوقلا  كيدل  ناكو  ىرخأ ، ةرم  ةقثلا  بسكو  كناكم  ذخأت  نأ  كنكميو  كمويل  ةدوجلا  نيسحتو  ةيباجيإلا  ةقاطلا  ةثلاثلا .  ةيصخشلا  اياضقلاو  تاكرحلاو  يناثلاو  يلاملا  لمعلا  نم  ةيرشع  ةلئسأ  لوأ  كيدل  امك  دراطع  عجارت  ضراعي  كجرب 
عم ةنكمم  تاءاقلو  ةديعس  تاقوأو  ةريبك  ةيبذاج  عم  يفطاع  مويب  ةلص  تاذ  .اهنم  كذقنتس  يتلا  ةبعتملا  ةقالعلا  ىلع  ريثأت  هل  دراطع  نكل  رمقلا ، كمعدي  ًايفطاع : .ةيصخشلا  تاقالعلا  تيب  عجارت  دراطأ  انأو  ةرتفلا  هذه  لالخ  اليلق  هيلع  ىسأت  امو  كسفن  نيسحتو  لصاوتلاو  لاملا  يف  مكعضول  ةديدج  ةيادبو  ةديدج  ةحفص  اوحتفأو  ىرخأ  ةرم  اوركف 
لثم بلقلا ، ضارمأب  ةباصإلا  رطخ  يف  كيمحت  يتلا  ةمعطألا  ىلع  ًادامتعا  اًريثك  بّرج  ًايحص : .ديازتي  يذلا  لدابتملا  بحلاو  مارتحالاو  ةداج ، ةقالع  ديدج ، كيرش  ءاقل  وأ  ءاقلل  ةصرف  .ةنفح  كلعجيو  كيرشلا  كولس  ضعبب  لابم  ريغ  كلعجي  قبئزلاو  كل  ءيس  ءيش  كانه  ناك  ول  ىتح  رمألا ، ناك  امهم  ةحلاصمو ، ميمح  وجو  ةعتمم  تالاصتاو  كموي 
ءيشلا اذه  يف  عرست  كنأ  نم  مغرلا  ىلع  ريخأت ، وأ  ريخأت  كانه  نكلو  كيلع ، طغضلاو  تايلوؤسملا  عم  لمع  كانه  .ةمهم  قاروأو  سانلاو ، تاقالعلا ، وه  كتقو  ءيش  يأ  لجعتست  برقعلا ال  عم  رمقلا  اينهم : سوق  طغضا ♐  تامولعملا  نم  ديزمل  يروفك  لئاو  ً.اريثك  اهدقتفأ  مويلا : كتينغأ  .تويزلاو ❤  نوهدلا  نم  ريثكلا  ىلع  يوتحت  يتلا  ةمعطألا 

ًاريثك سيلو  كعم ، سيل  هللا  نإ  لوقيو  بهذي  نأ  قحتسي  دحأ  ال  ًايفطاع ، .يزاعتلاو  تارارقلاو  زيممو  ديج  ءاسم  وه  ربخلاو  لضفأ ، لكشب  ءاوجألا  سمل  نمو  بسانملا  تقولا  عم  كلذ  لك  مويلا  اذه  عنمي  نأ  يعيبطلا  نم  .مهم  ءيش  كيدل  ناك  اذإ  ةصاخ  رتوتلاو ، زازفتسالا  يف  أدبتو  ظقيتست  نأ  كديرأ  ال  عضولل ، مويلا  كلذ  يف  اهلح  نكمي  لولحلاو 
تنأ لضفأ ، تنأ  .فاطملا  ةياهن  يف  رسخيس  هنا  لاقو  بهذيو ، بهذي  نأ  ديري  ام  صخش  ناك  اذإو  ثدحي  ام  ءيش  لعجل  ديرأ  ال  عبطلاب ، كتمارك ، باسح  ىلع  وه  ام  لك  نكل  ةديدج ، ةحفص  حتفتو  ًالح  دجتو  عمست  نأ  لواح  رذع ، كانه  ناك  اذإو  اهمهفتو ، رومألا  ىلوتت  نأ  تلواح  كيرش  لوح  كماكحأو  ةيبصعلاو ، فطاوعلا  نم  كفقوم  عم  بهذت  نأ 
ءاتسمو ًايسفن  حاترم  كنأ  نم  مغرلا  ىلع  مهم .  ءيش  رطملاو  مكل  لالتحال  ةفطاعلاو  عفدلاو  ديصلا  نيب  برقعلا  لاملا  عم  رمقلا  اينهم : يرباك ♑ انه  طغضا  تامولعملا  نم  ديزمل  .كمضأس  مويلا : كتينغأ  .ةيحصلا ❤  تارتوتلاو  طوغضلا  دعب  ةصاخ  سفنلا  ملع  نم  ريثكب  لضفأ  اهنأل  ةضايرلل  تقولا  صصخت  نأ  بجي  ًايحص : .لضفأ  نوكتس  ةقالع ، يف 

ام ىلع  لوصحلاو  لأست  تنك  اذإ  كدعاست  فوس  ام  صخش  امبرو  ةليل ،  وأ  ةلحر  وأ  ةريصق  ةلحر  نيب  رثكأ  لاقتنالا  ةصرفو  كيلع  ةزيزع  كبعشو  كئاقدصأو  كتاقالع  نوكت  امدنع  مايألا ،  نم  موي  يف  كيف  رارقلا  عنصو  رارقلا  عنصو  رارقلا  عنصو  صصقلا  نم  ديدعلا  نم  حايترالا  يف  ًايجيردت  أدبتو  ىرخأ ،  ةرم  نسحتت  كنوؤش  نأ  الإ  صصقلا ،  ضعب  نم 
تقولا يف  نكلو  كجعزي ، هفرعأ  رخآ  كولس  كيرش  مامتهاو  ءيش ، بحلا  نأ  دقتعت  يذلا  كيرشلا  نم  بولطملا  مامتهالا  دجت  نل  كنأل  مالستسالا  ضفرت  امبرو  دينع  تنأ  ً.اليلق  ىلختتو  فقوتت  الو  ءودهب  شقانتو  رتوتت  الو  ةيرحلا  يطعتو  كيرشلا  ىلع  طغضت  ال  ًايفطاع : .رفسلا  وأ  فيرعتلا  ىلع  وأ  تاقحلملا  نمث  عفدو  دايطصا  نيب  لاملا  ةصرف  .ديرت 
رهظلا لفسأ  يف  يلإ  رظناو  سأرلا  حيرو  تاوصأو  جيجض  نع  ةديعب  ىقبتو  تاءارجإلا  ضعب  زربت  الو  كسفن  نم  بعتت  ال  ًايحص : .ةديج  ةثداحمو  ةملاكم  وأ  عامتجاو  كيرش  عم  وأ  ةميمح  ةقالع  هيدل  مهضعبو  .هل  ةبسنلاب  ةقيمعلا  كرعاشم  راهظإو  كتايح  كيرش  عم  ءاقبلل  ةلواحم  يف  .رثكأ  كعضو  مييقتو  كعضو  ةياعرل  بولطملا  كيرشلا  بحت  هسفن 
ةوطخ ذاختا  وأ  ةديدج  ةفيظو  يف  ركفت  تنك  .يلام  رارقتسا  دجوي  الو  لوغشم  وهو  لاملاب  ريثكلا  لوقت  ةيلاملا  اياضقلا  مهأو  كب  لوغشم  كلمعو  لزنملا  نم  برقعلا  خيرات  عم  رمقلا  ًاينهم : ولدلا ♒  انه  طغضا  تامولعملا  نم  ديزمل  .مامتها  ةبح  مويلا : كتينغأ  .ةيجراخلا ❤  ةقيرطلا  ىلع  ةيصخش  تارييغتب  موقي  اهضعبو  رمألا ، مزل  اذإ  بيبطلا  ىلإو 
ءاقل وأ  ةولح  ةفدص  ًايفطاع : .اعدو  تلصح  سانلا  نم  ريثكو  يعامتجالا  مويلا  .ةمهم  ةيعامتجا  ةيصخشب  ًالاصتا  يرجت  كناكم  يف  تنأو  ةعرسب  مايألاب  رمت  كنأل  كحلاص  يف  كدوجو  مدع  يفو  خيراتلل  يرذج  رارق  ىلإ  ةجاحب  كنأل  هعم  لماعتت  اًقيقدو  ًاعيرس  نك  .كلذ  لايح  قلقلاب  رعشتو  ةرتفلا  هذه  يف  ادج  متهي  يذلا  عوضوملا  وأ  كتايح  يف  ةديدج 
كنكمي رخآل ال  تقو  نم  هنأ  دقتعت  ءيش  اذه  كتلكشم  نم  تناخ  وأ  ةمودصم  تنك  اذإ  ضعبلا  مكضعب  لهاجتتو  بناجلا  ىلع  يضاملا  كرتت  نأ  كديرأ  .عضولا  ريربتو  ةروصلا  حيضوتل  هل  رربم  ةيفطاع ال  ةلاح  بايغ  يف  صخش  يأ  ً.ارخؤم  اوطرخنا  نيذلا  كئلوأل  ىتحو  يلبقتسم  لاصتاو  بح  ىلإ  ةقالعلا  روطتت  نأ  حجرألاو  صخشلا  نم  كبرقي  لمتحم 

موي عم  ديج  ءيش  وه  برقعلا  رمقلا  اينهم : توحلا ♓  انه  طغضا  تامولعملا  نم  ديزمل  .يّناسنأ  نأ  ديرأ  يننكل ال  كديرأ ، ال  مويلا : كتينغأ  .لمملا ❤  كنيتورو  كوج  نم  جورخلاو  يلاثم  لكشب  كتقاط  مادختسا  لواح  بعتلا ، نع  دعتبتو  كسفن  حيرت  نأ  ديرت  تنك  اذإ  ًايحص : .لضفأ  كيرشلا  عم  ةقالعلاو  لضفأ ، ةديدجلا  تادنسلا  .ماري  ام  ىلع  ريست  نأ 
نم ًايفطاع : .مويلا  كسفن  دعت  رابتخالا  وأ  رابتخالاو  .مهم  صخش  نم  وأ  ديعب  نم  لمتحملا  لصاوتلاو  رفسلا  ةصرفو  ددجلا  صاخشألاو  تاعامتجالاو  وجلا  .باهذلا  مهفلا  ءوسل  الح  دجت  فوسو  ةحلاصملا ، يف  امبرو  نيسحت  وه  يراقعلا  وأ  ينهملا  لمعلا  نم  تبعت  صصق  عم  قارتخاو  ديدج  دقع  امبرو  لؤافتلاو  طاشنلاو  ظحلاو  كب ، ةصاخلا  ةقاطلا 
هل ةبسنلاب  ةمهم  ةصقو  هل  ةبسنلاب  مهم  ءيش  يأ  فرعأ  كيرش ال  رعاشم  رابتعالا  يف  ذخأي  نأ  ديري  مهضعب  .يعامتجالا  لصاوتلا  لالخ  نم  وأ  ةفدصلا  قيرط  نع  ءيش  وأ  لاصتالاو  تاعامتجالاو  ةديجلا  رابخألا  يف  دحاو  موي  نكمملا  نمف  .كلذ  عيطتسي  دحأ  نكلو ال  نيبجعملا ، نم  تنأو  نيبجعملا  نم  كنوكل  ًاديعس  كلعجتو  دادزت  يتلا  ةديجلا  مايألا 
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