
 يملاعلا_ةریصقلا_ةصقلا_ موی #



  ةعبرألا لوصفلا ةصق



 اميف عزانتت لوصفلا تدجوف , هرظن يقلتل تبهذ ريثك اولعت  ًاتاوصا ىملس تعمس مايألا دحا ةحيبص ف
 مهنم ًادحاو لكو ثدحتت لوصفلا تأدبف . ! مكفالخ ببس وه ام ينوربخأ تلاق و مهنم تبرتقا مهنيب
  .. مهنيب لضفألا اهنإب ىرخآلا ربخت



 جولثلاب ضرألا اوسكا ينا امك و أمضلا يوري يذلا ءاطعلاو راطمألا لصف انا : ءاتشلا لصف لاقف
 .. راغصلا اهب بعلي يتلا ءاضيبلا



 ثيح لامجلاو ءفدلا لصف نا : لاق ثيح لوصفلا يقاب ىلع زوفلا نم قثاو وهو عيبرلا لصف كحض
 .. تاحوللا لمجأ لكشتو ضرألا نيزت يتلا ةليمجلا ءارضخلا قاروألا يلصف ف رهدزت



 لصف ينأ امك , ريخلا يلصف ف رشتنيو ةايحلا لصف انا : لاقو سامحلا هيلع ودبي ناكو فيصلا لصف مدقت
 ..   لوصفلا تيقب نم ةرارح دشا اناو ءفدلاب اهئلمتو ضرألا يطغت يتلا سمشلا قورش



 فيرخلا لصف تازيمم نكل , ةرهاظو ةحضاو ودبت فيصلا و عيبرلا و ءاتشلا تازيمم امبر : لاقف فيرخلا رود ءاجو
 تبنتل ءارفصلا راجشألا قاروأ طقاستت ثيح , ةايحلا ساسأ رييغتلا و رييغتلا لصف انا , ليلقلا الا اهفرعي ال
 .. لوصفلا يقاب ف اهنم تناع يتلا ةرارحلا و ةدوربلا دعب ضرألل ةايحلا ديدجت لصف انا , قاروألا نم اهريغ



  : مهل تلاقو لوصفلا ثيداحال تعمتسا
 لك تظفتحا و لوصفلا عيمج تحرف و ةدحاو ةروص ف مهعمجأس و ةعبرالا لوصفلا ف يل روصلا ضعب تطقتلا دقل اورظنا
 . لوصفلا هذه نم لصف يا نع ءانغتسالا اننكمي ال انتايح ف ةمهم لوصفلا عيمج نإب مهتربخاو , ىركذل ةروصب مهنم



 عم اهروص اهب تعمج يتلا ةحوللا ىلإ ترظن , لوصفلا لك تازيمم ىملس تفرع نا دعبو
 . ءاضيبلا جولثلاب ضرألا اوسكي لصف هلاب ف رطخو لوصفلا هذه نم لصف لك
 
  ? لصفلا اذه مسا وه امف -
 



  : ةيلاتلا تاقاطبلا ةلسلس ىلع بيجنل ايه ءاقدصأ اي -

 لصف يف جراخلا ىلا كباھذ دنع
 ؟ رجشلل ثدحی اذام فیرخلا

 نم كیدل لضفملا لصفلا وھام
  ؟ اذامل ؟ ةنسلا لوصف

 لخدتت مل ول لصحی نا عقوتت اذام
 لوصفلا نیب عزانتلا لح يف ىملس

  ؟ ةعبرألا



  : ةصقلا ف اهدرس ت امك ةعبرألا لوصفلا بترن ايه ءاقدصأ اي -

  ءاتشلا لصف  فیرخلا لصف

   فیصلا لصف   عیبرلا لصف



  ةعبرألا لوصفلا ةصق فيلأت مت

  : تابلاطلا ءامسأ
  يلیقعلا راون ماستبا-
  يفرطملا لعشم ادنیل-

  يبرحلا مسیم-
  دھف ریدغ-
  يدماغلا ىمل-

  يضاق هللادبع رمع ةشئاع .د : فارشإب 


