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  ؟مهٌ أفدنا وماذا ؟ رمضاى بعد ماذا

مُثددٖ ماظؾَّددُ مَرٗبـَددومَضددوُظ اماظَّددِيؼَ مٔإٖن}:اظعزؼددزمطؿوبدد ميفماظؼوئدد ماظعددودل  مربمٓماحلؿدد 

ُٓمٔإالَّمإظد َمماَلمأِنموَأذدف ُمم {َؼِقَزُغد نَممُػِ مَوَظومَسَؾِقٔفِ مَخِ ْفمَصَؾوماِدَؿَؼوُع ا مَذديؼ َممالموحدَ هُمما

موسَؾد ممسَؾقد مموبدؤر ْمموددؾخمل ِممَصد ٚمماظؾَُّفٖ م مورد ُظُ مَسؾُ همربؿّ اموغؾٖقـومدٚقَ غومأٖنمفُ وَأذمَظُ  

مم : وبعدم ماظٚ ؼٔ مؼ ٔممإَظ مبنحلوٕنمَتِؾَعُفِ موَعِ م موصقِؾِ مآِظِ 

مآمددـيمموتؾد مم مواِّسد اممماظشدف رممتـؿفيمعومأسف موعوم ماِّؼوممتـؼضيمعومأديعمصؿو

ًِممَتِفد َممَصَؾد ِم}:تعوزنمضولم متؿق لموالمتؿؾ لمالم مخؾؼ ميف(موج مسز) ـٖ مَتِؾدِ ؼ ًمماظؾَّد ِممِظُلد

ًِمَتِفَ مَوَظِ  متغد ممويفم مسد مماظ ػيمتؼؾىمويفم متؽٗيموأس اْمممتٗيمأؼوْمم {َتِقٔ ؼً ماظؾَِّ مِظُلـٖ

مَأِنمَأَراَدمِظَؿد ِممِخْؾَػديًممَفدورَمَواظـٖماظؾَِّقد َممَجَعد َمماظَّدِييممَوُػَ }:ممدؾقوغ مؼؼ لم مُعٖ طيماِّح ال

مممم.{ُذُؽ ّرامَأَراَدمَأِومَؼٖيطََّي

ماظؼديآنمموغؼديأمم مظقؾد مموغؼد مممغفورهمغص مم مرعضونمذفيميفمغعقشمطـوماظؼيؼىمبوِّعس

مظؾؿفددورةمسظقّؿددومع مّسدوممصؽددونم ماخلد اتممإزنموغؿلددوب م مأع اظـددومصضد لممعدد موغؿصد  م

م(.مموج مسز)مآمععماظياحبي

م مواحؿلوّبومإميوّغوموضوع مصوع مدل مصفـقّؽوم موبيطوت مخب ات مرعضونمذفيم اغؼضو

مآمؼ س نمطوغ اماظيؼ م(سؾقف تعوزنممآمرض ان)ماظصوحلمبدوظلؾفماظؿلديمظ موػـقّؽو

مصؽ م معـف مؼؿؼؾؾ مأنمأخيىمأذفٕيمدؿيمؼ س غ مث م مرعضونمؼؾؾغف مأنمأذفيمدؿي

م ماظَؼؾ َلموتعوزنمدؾقوغ موظقللظ م مت صقؼ مسؾ (موج مسز)مآمصؾققؿِ م مسؾودةمأوضوتف 

موجٖ مسز)مآمصنٖن مدق غومضوظ معوم حوظمظلونموظقؽ م مسؿً مأحل مَع مأِجَيمُؼِضقعمال(

ًَماظَِّؿيمِغِعَؿَؿَ مَأِذُؽَيمَأِنمَأِؤزِسـِيمَرٚب}م(:اظل ممسؾق )مدؾقؿون مَواِظَ ٖيمَوَسَؾ مَسَؾٖيمَأِغَعِؿ

مم.{اظٖصوِظِقَ مِسَؾوِدَ مِصيمِبَيِحَؿِؿَ مَوَأِدِخْؾـِيمَتِيَضوُهمَصوِظّقومَأِسَؿَ مِنَوَأ
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مضد ممأغفد ممدند ممرعضدونممذدفيممعضيمبع ماظق ممادللؾؿ مع مطـٕ محولميفموادلؿلع 

ممم:صيؼؼ مإزنماغؼلؿ ا

مأنماظدقؼ ممسؾد ممصدقعؾ مم موددؾ ط ممأخ ض ميفماظصقوممأثيماظييماحل مادلمع :ماألول

مصفد مم م(وجد ممسز)مبيب ماظصؾيمدائ مصؿف هم مواِّس امماظشف رمسنقعمربمػ مرعضونمرٖب

مسؾد ممواحملوصظديمم مرعضدونممبعد ممسؾودتد ممسؾد ممصقلدؿؿيمم مرعضدوغ٘قوممسؾّ اموظقسمربوغٓيمسؾ 

ممم.احمليعوتمس مواظؾع م ماظعؾوداتمودوئيماظصؾ ات

 مٓموحلد ممحدولمعد مٕمؼلدؿػ معد مصدقوع مصؾد مؼدمثيماظصدقومميفمخشدقؿممممممممم:موالثاني

موشوئدىممرعضدونمميفمسؾدقف ممرضقدىممتعدوزنممآمأنمؼعؿؼد ونممعياضؾؿ ماظ ائؿيمظ م موطدلغف م

مَوَعددومَأِغُػَلدُف ِممٔإظَّدوممَؼِكدَ ُس نَممَوَعدوممآَعـُد اممَواظَّددِيؼَ ماظؾَّد َممُؼَكدوِدُس نَم}م مرعضدونممشد مميفمسدـف م

م {َؼْؽدِيُب نَممَطدوُغ اممِبَؿدوممَأِظدق ْممَسَياْبمَوَظُفِ موَعَيّضماظؾَُّ مَصَزاَدُػُ مَعَيْضمُضُؾ ِبٔفِ مِصي*ممَؼِشُعُيوَن

مسؾد ممصقلدؿؿيمماحلد ممادللؾ مأعو ممٕمؼؽ مظشفيمرعضونمأثْيميفمغػ دف موضؾ بف موػمالء

ممم.اظؼؾ ل(موج مسز)مآمع مراجّقوماظعؿ موؼعؿُ م مرعضونمبع متعوزنمآمروسي

معـد ممتؼؾد ممتعدوزنممآمأنمُ اظعؾدممبفدوممَؼعديفمضؾد لمممس عدوتممظد مماظصوحلماظعؿ مأنمسؾ 

ممم:ماظع عوتمػيهموع م موروسؿ مسؿؾ 

مصؾددقسم معؽددونمأومبزعددونمتؼقدد مدونمسؾقفددومواالدددؿؿيارماظطوسدديمسؾدد مادل اوعددي*م

محؿد ممـؼضديمتمالم مطؾدفوممحقوتد مميفماظعؾ مععمعلؿؿيةمػيموإمنوم مععْ مْ دع دموسوتدظؾط

ٌم(مَوَددؾَّ َممَسَؾِقد ِممظؾَّد ُمامَصدؾَّ م)مرد ظ مب مآمأعيمعوموػيام مأجؾ مؼـؼضي مَواِسُؾد ِم}:مضدولممحقد

م مادلد تممؼلتقد ممحؿد ممعؾدودةماظومطوسديماظمسؾد مماددؿؿيم:مأيم {اْظدَقِؼ ُممَؼْلِتَقد َممَحٖؿد ممَرٖبَ 

ماظؾَّد ُممَصدؾَّ م)ماظـِٖؾٚيمَسَؿُ مطونمطقف):مم(سـفومآمرضي)مسوئشيمادلمعـ مأممدؽؾًمح و

ًِم؟ماْظَلٖؼؤممِعِ مَذِقّؽومُكٗصَؼمَطوَنمَػِ (مَوَدؾََّ مَسَؾِقِ  ممَ دِؽددُدمودلَّوم (مِدمَيًيمَسَؿُؾُ مَطوَنم ماَل:ممَضوَظ
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م.م(َضٖ مَؤإِنمَأِدَوُعَفو:م)َضوَلماظؾَِّ ؟مٔإَظ مَأَحٗىماْظَلِسَؿؤلمَأٗي(مَوَدؾََّ مَسَؾِقِ ماظؾَُّ مَصؾَّ )ماظـِٖؾٗي

مسؾد ممؼلدؿؼق ممأنوم ماظصدوحليممسؿدولماِّمسؾد ممؼلدؿؿيممأنمادللدؾ ممسؾ مدنىمػـومع و

مبوالدددؿؼوعيموادلددمعـ (مودددؾ مسؾقدد مآمصددؾ )مغؾقدد (موجدد مسددز)مآمأعدديمصؼدد م ماظطوسديم

مَتْطَغدِ اممَوَظدوممَعَعد َممَتدوبَممَوَعد ِممُأِعدِيتَممَطَؿدوممَصوِدَؿِؼِ }:ممدؾقوغ مصؼولم مع زعؿفومسؾ مف وحـٖ

مضد مم مآمردد لممؼدوممضؾً:مضولماظـؼػيمآمسؾ مب مدػقونموس م {َبِصْ مَتِعَؿُؾ َنمِبَؿومٔإٖغُ 

ًم:مضد م:م)ضدولمم؟مبعد  ممأحدّ اممسـ مأدللمالمض اًلماإلد مميفمظي ٓممآعـد م م(اددؿؼ ممثد مم مبدو

مؼؼدد لم مادلددمعـ مآمسؾددودمصددػوتمعدد مسؾقفددومواالدددؿؿيارماظطوسدديمسؾدد موالدددؿؼوعيص

موؼؼد لمم {َؼِقَزُغ َنمُػِ مَوَظومَسَؾِقٔفِ مَخِ ْفمَصَؾومَؿَؼوُع ااِدمُثٖ ماظؾَُّ مَرٗبـَومَضوُظ اماظَِّيؼَ مٔإٖن}:تعوزن

مَوَظدوممَتَكدوُص اممَأظَّدومماْظَؿَؾوِئَؽديُممَسَؾدِقٔف ُممَتَؿـَدٖزلُمماِددَؿَؼوُع اممُثد ٖمماظؾَّد ُممَرٗبـَدوممَضدوُظ امماظَّدِيؼ َممٔإٖن}:متعوزن

ـُِؿِ ماظَِّؿيمِبوْظَفـِٖيمَوَأِبِشُيوامَتِقَزُغ ا م.{َنُت َسُ ومُط

ماظلدقؽيممسؼ بديمموعد مم مبعد ػومماحللـيماحللـيمجزاءمع مإن"م:مماظؾصييماحلل مضولو

م."مادلعصقيمس موؼصيص م ماظطوسيمإزنمؼ صؼ مصنغ ماظعؾ مآمضؾ مصنذام مبع ػوماظلقؽُي

م ماِّوزنماحللدـيممضؾد لممسؾد ممس عديممذظد ممطدونمملخيىبدممأتؾعفومث محلـيمسؿ مصؿ م

م مضؾ هلددومم مدوسدمماحللدـيممرٚدمسؾد مميدس عدممذظد ممطونم ميدبلقؽمودأتؾعفمث محلـيمسؿ مع و

م.عـؾفومإزنمجتيمواظلقؽيم موبيطؿفومحلـفومع موػيام معـؾفومتؿؾعفومادلؿؼؾؾيمصوظطوسي

مآمُؼ صد ممأنم:موحؼقؼؿفدومم ماخلومتديممحل :مماظصوحلماظعؿ مضؾ لمس عوتموع م*

ماظطوسدوتممسؾد ممواإلضؾدولمم موادلعوصديمماظديغ بممعد ممظؾؿ بديمموصوتد ممضؾد مماظعؾ م(وجٓ مسٓز)

مسؾ مودل اوعيصم ماحللـيماحلولميهدػمسؾ مذظ م دبعمع ت م ندؼؽمث م م داخلمولدوأسؿ

مم.ماخلومتيمحل مس عوتمع ماظصوحليماِّسؿول

م:ممتعوزنمصؼولم ماخلومتيمحلل ماجلودماظلعيمإزنموتعوزنمدؾقوغ ماحل مدسوغومض و
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مإظقفدوممدسدوموم {ُعِلدِؾُؿ نَممَوَأِغدُؿ ِممٔإظَّدوممَتُؿد ُت ٖممَوَظدوممُتَؼوِتد ِممَحد ٖممؾَّد َماظماٖتُؼد اممآَعـُ اماظَِّيؼَ مَؼوَأٗؼَفو}

مسؾقفؿدددو)موؼعؼددد بمإبدددياػق مسددد مؼؼددد ل(موجدددٓ مسدددٓز)مصدددوٓم موادليددددؾ نماِّغؾقدددوُء

مَصَؾددومَ اظددٚ ؼمَظُؽددُ ماِصددَطَػ ماظؾَّددَ مٔإٖنمَؼددوَبـِٖيمَوَؼِعُؼدد ُبمَبـِقددِ مٔإِبددَياِػقُ مِبَفددومَوَوٖصدد }:(اظلدد م

ـِدُؿ ِممَأِمم*مُعِلدِؾُؿ نَممَوَأِغُؿِ مٔإظَّومَتُؿ ُتٖ  مَعدوممِظَؾـِقد ِممَضدولَممٔإِذماْظَؿدِ تُممَؼِعُؼد بَممَحَضديَممٔإِذمُذدَفَ اءَممُط

مٔإَظّفددومَؤإِدددَقوَ مَؤإِدددَؿوِسقَ مٔإِبددَياِػقَ مآَبوِئددَ مَؤإَظددَ مٔإَظَفددَ مَغِعُؾددُ مَضددوُظ امَبِعددِ يمِعددِ مَتِعُؾددُ وَن

مآَتِقَؿـِديممَضد ِممَرٚب}(:اظلد مممسؾقد م)مؼ ددفممظلدونممسؾ موؼؼ لم {ُعِلِؾُؿ َنمَظُ مَوَغِقُ ماَواِحّ 

ٌِممَتْلٔوؼد ٔممِعد ِممَوَسؾَِّؿَؿـِديمماْظُؿْؾِ مِعَ  ًَممَواْظدَلِرضٔمماظٖلدَؿوَواتِممَصدوِريَمماْظَلَحوِدؼد مِصديممَوِظٚقديممَأِغد

مسؾقدد مآمصددؾ )موؼؼدد لمغؾقـددوم {ِبوظٖصددوِظِقَ مـِدديَوَأْظِقْؼمُعِلددِؾّؿومَتددَ صَّـِيمَواْظددكِخَيِةماظددٗ ِغَقو

م مَواِحددٍ مَطَؼْؾددٍىماظددٖيِحَؿٔ مَأَصددوِبٔعمِعددِ مٔإِصددَؾَعِقٔ مَبددِقَ مُطؾََّفددومآَدَممَبـِدديمُضُؾدد َبمٔإٖن)م:(ودددؾ 

ٌُمُؼَصٚيُصُ  ِٓمَرُد ُلمَضوَلمُثٖ (مَؼَشوُءمَحِق ُٓمَصؾَّ )ما ماْظُؼُؾد بِممُعَصدٚيفَمماظؾدُف ٖم:م)م(َوَددؾَّ َممَسَؾِقِ ما

م(مَروَسِؿد َممَسَؾ مُضُؾ َبـَومَصٚيِف مظؽد مميدومتدمداخلمحلد ممسؾد مم دسوضدمم دعلؾدممطد مميصدصؾققدم 

(موجدد مسددز)مآمأسدد ػوماظدديمـدديوجلبماظػدد زموػدديم ماِّب ؼدديماظلددعودةمظؿقؼقدد م موظ دأسؿدد

ممم.مخومتؿف محلـًمدل ماظؽياعيمدارمظؿؽ ن

م مغػدسممعوئديممضؿد مماظدييمماظيجد ممضصديمم:مخؿوعفومآمأحل ماظيماظـؿوذجمػيهمع و

مَضَؿَ مَرُجْ مَضِؾَؾُؽِ مَطوَنمِصقَؿِ مَطوَن:م)ؼولص(مودؾ مسؾق مآمصؾ )ماظـيبمسـ مأخ ماظييو

مٔإٖغد ُم:ممَصَؼدولَمم مَصَلَتدوهُممَراِػدىٍممَسَؾد ممَصدُ لٖمماَِِّرٔضمَأِػٔ مَأِسَؾٔ مَسِ مَصَلَلَلم مَغْػّلومَوِتِلِعَ مِتِلَعًي

مَأِسَؾد ٔممَسِ مَدَلَلمُثٖ مِعوَئًيمِبِ مَصَؽٖؿَ مَصَؼَؿَؾُ .ماَلمَصَؼوَلمَتِ َبٍيمِعَ مَظُ مَصَفِ مَغْػّلومَوِتِلِعَ مِتِلَعًيمَؿَ َض

:مَصَؼدولَمم؟مَتِ َبديٍممِعد ِممَظد ُممَصَفِ مَغْػٕسمِعوَئَيمَضَؿَ مٔإٖغُ :مَصَؼوَلمَسوِظٕ مَرُجٕ مَسَؾ مَصُ ٖلماَِِّرٔضمَأِػٔ 

مَؼِعُؾدُ ونَممُأَغوّددوممِبَفدوممَصدٔننٖممَوَطدَياممَطدَياممَأِرٔضمٔإَظد مماِغَطِؾد ِمماظٖؿِ َبِيمَوَبِقَ مَبِقـَُ مَؼُق ُلمَوَعِ مَغَعِ 

مَغَصدفَممٔإَذامَحٖؿد ممَصدوِغَطَؾ َم.مَددِ ءٍممَأِرُضمَصٔنٖغَفدوممَأِرِضد َممٔإَظ مَتِيِجِعمَواَلمَعَعُفِ ماظؾََّ مَصوِسُؾِ ماظؾََّ 



م(5)

ًِمماْظَؿدِ تُممَأَتوُهماظطَّٔيؼَ  ًِمماْظَعدَيابِممَوَعَ ِئَؽديُمماظٖيِحَؿديِممَعَ ِئَؽديُممِصقد ِممَصوِخَؿَصدَؿ مَعَ ِئَؽديُممَصَؼوَظد

ًِم.ماظؾَّد ِممٔإَظد ممِبَؼْؾِؾِ مُعْؼِؾً مَتوِئّؾومَجوَء:مماظٖيِحَؿِي مَخِقدّياممَؼِعَؿد ِممَظد ِممٔإٖغد ُم:مماْظَعدَيابِممَعَ ِئَؽديُممَوَضوَظد

مَصدٔنَظ مماَِِّرَضدِق ٔممَبدِق َممَعدوممِضقُلد اممَصَؼدولَممَبِقدـَُف ِممَصَفَعُؾد هُممآدعيمُص َرِةميفمَعَؾٌ مِ َصَلَتوُػ.مَضطُّ

مَصَؼَؾَضددِؿُ مَأَراَدمياظَِّؿددماَِِّرٔضمٔإَظدد مَأِدَغدد مَصَ َجددُ وُهمَصَؼوُددد ُه.ممَظددُ مَصُفددَ مَأِدَغدد مَطددوَنمَأٖؼِؿٔفَؿددو

معد ممسؾقد ممغدومتع دمعدوممسؾ ملؿؿيغموأنم ماظطوسوتمسؾ م اومغمأنمقـوعؾصم م(اظٖيِحَؿِيمَعَ ِئَؽُي

ممم.مخومتؿـومآمذنل موحؿ م مأسؿوظـومسنقعمعـومآمؼؿؼؾ محؿ م ماظصوحليماِّسؿول

مصوٓمدؾقوغ اظعؿ ماظصوحلممع مس عوتمضؾ لوم*م م:ماخل فمع مس مماظؼؾ لم 

م  موتعوزنمشينمس مروسوتـوموسؾوداتـو م َوَع مَؼِشُؽِي}ضولمسزموج : َؼِشُؽُيمِظـَْػِلِ مَوَع مَصنٖغَؿو

اظؾََّ مَشـِٙيمَسـُؽِ مَوالمَؼِيَض مِظِعَؾوِدِهم إنمَتْؽُػُيوامَصنٖن }وضولمتعوزن:م  {َحِؿقْ  َطَػَيمَصنٓنَمماظؾََّ مَشـِٙي

اظطوسوتم مواظؿؼيبمإزنم وادلمع مععمذ ةمإضؾوظ مسؾ  مم{مَتِشُؽُيوامَؼِيَضُ مَظُؽِ  اْظُؽْػَيمَوإن

مرنش  م  ماإلذػو  مأذ  مغػل  مسؾ  معشػ  مأغ  مإال ماظؼيبوت مع م آمبلغ اع مُؼقيم أن

م)صؾ مآمسؾق مودؾ ( اظؼؾ لم مصع مسوئشيم)رضيمآمسـفو(مضوظً:مدلظًمرد لمآ

م ماآلؼي: مَعو}س مػيه مُؼِمُت َن مَوِجَؾٌي َواظَِّيؼَ  مٖوُضُؾ ُبُفِ  ماظيؼ مؼشيب ن{آَتِ ا اخلؿيم أػ 

مضم !وؼليض ن موظؽـف ماظيؼ مؼص ع نموؼصّؾ نم)ول: مابـيماظص ؼ ! وؼؿص ض نم م المؼو

م.(اخل ات  مأوظؽ ماظيؼ مؼلورس نميفموػ مرنوص نمأنمالمؼؼؾ معـف 

ماظعؾوداتم مػيه مسؾ مأداء مب صعؾ ماظيش مع محيص  م  مالمؼيط مإزنمجف ه مصنغ 

مآ مظعػ  ماظؿوم ماالصؿؼور موؼظفي مأسؿوظ   مض ؼلؿؼ  موميؿؾه م  م مورشنؿ  مووجً  معفوبي ؾؾ 

م بوٓ. رنش مأنمتيدمسؾق مأسؿوظ مواظعقوذ

م مدد نمبعدوغ م مث مؼفؿؿدد موإتؼدومماظعؿد ونميفمإمتدوحلمدنؿفدفماظصدوض مطونماظلؾممم

ميدؼعط بف موجؾي مد نمع مرده موػمالءماظيؼ مؼمت نمعومآت اموضؾد ظ م مورنوصدظ مبؼؾذ
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 مؼص مم موؼؼ ممورنش مأالمؼؽؿىمميدمسؾق ورنش مأالمؼؼؾ معـ  مؼؿص  مورنش مأنمت

مم.ومبوظعؿ مذات ظ ماِّجيممصؽوغ امظؼؾ لماظعؿ مأذ ماػؿؿوّع

 ولكم يل اهلل وأستغفر هذا قويل أقول

م*ممممممممم*ممممممممم*

مربؿ مدق غوموردؾ مأغؾقوئ مخومتمسؾ مود ّعوموص ةم ماظعودل مربمٓماحلؿ 

م:م اإلسالم أخوة.ممأسنع مصقؾ ومآظ موسؾ م م(ودؾ مسؾق مآمصؾ )

موأخ ض مادللؾ مدؾ  ميفمأثيهمؼظفيمأنم:اظصوحلمظعؿ امضؾ لمس عوتمع 

موج مسز)مآمعياضؾيمويفم ماخلؾ مععموععوع ت  مؿزطقيظمودقؾيماظطوسوتمصننم مظ (

مِسؾّؿومازدادمروسًيمادللؾ مازداَدموطّؾؿوم ماظص ورمود عيم ماظؼؾ بموتطف م ماظـػ س

ماِػَؿَ ِوامَواظَِّيؼَ }:تعوزنموضولم {َتِفَؿُ وامُتِطقُع ُهمَؤإِن}:تعوزنمضولم موػّ ىموسؿً 

متضعفماظطوسوتمسؾ مأصياُدهمؼ اومماظييمصوجملَؿَؿعم {َتْؼ اُػِ مَوآَتوُػِ مُػّ ىمَزاَدُػِ 

مموتؼٚ ماِّخ  متفٓيبمواظطوسوتماظعؾوداتمٖنِّم ماظػلودمع موذَنٖص مماظشٓيمغ أزعمصق 

م.بلخ ض ماجملؿؿعمؼيض وماظػيدمحولمؼـصؾّّمث موع م ماظلؾ َ 

موخنؾصم ماظصوحلمواظعؿ ماظطوسيمسؾ موظـ اومم مبوٓمسنقّعومصؾـلؿع مػيام وسؾ

ومظ جف م مؼؼ لماظعؿ مإالمإذامطونمخوظّصمؼؼؾ ِّنمآمتعوزنمالمم ماظعؿ (موج مسز)مٓ

م مَرٚب}تعوزن: مِظَؼوَء مَؼِيُج  مَطوَن مَأَحّ اَصَؿِ  مَرٚبِ  مِبِعَؾوَدِة مُؼِشٔيْ  مَوَظو مَصوِظّقو مَسَؿًؾو مَصْؾَقِعَؿِ   م{ِ 

مبع مع مشزهلومغؼضًمطوظيمغؽ نموالم مثوغقيمعيةماظيغىمإزنماظع دةمس ممسؾ مغعزمو

م مت طق همبع مسفَ همغؼضمِظَؿ مَعـَْ مػيا:م-مآمفؿورشنم-موضؿودُةمذبوػْ مضولم مض ة

مم.واظـصىماظؿعىمإالَّمغؿقفيموالمٔيٌةمظ مؼؽ نمالميياظماظعؿ مَعـَ موػيا

ممظؾليضيمصعيض مياديدحمدونميط دتمث م ميدطـمحؿ مولدادلمعدسنمتوجّيامغؿكق مأنموظـو
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مؼمعـفومأنمدونماظصوحلوتموسؿ مرعضونميفمآمسؾ مع محولموػيامواظضقوع؟

ماظـيبمعـ ميرغوحماظييماحلؼقؼيماإلص سمػ مصفيام مبوالدؿؼوعيموذنصـفومبوظطوسوت

م)مَضوَلمح (مودؾ مسؾق مآمصؾ ) مَضوُظ ام؟(اْظُؿْػِؾُسمَعٔ مَأَتِ ُروَن: ماَلمَعِ مِصقـَوماْظُؿْػِؾُس:

مَوَزَطوٍةمَوِصَقوٕممِبَصَ ٍةماْظِؼَقوَعِيمَؼِ َمميَؼْلِتمُأٖعِؿيمِعِ ماْظُؿْػِؾَسمٔإٖنم:م)مَصَؼوَلمَعَؿوَع مَواَلمَظُ مِدِرَػَ 

م مَػَيامَوَضَيَبم مَػَيامَدَممَوَدَػَ م مَػَيامَعوَلموَأَطَ م مَػَيامَوَضَيَفم مَػَيامَذَؿَ مَضِ ميَوَؼْلِت

ًِمَصٔنِنم مَحَلـَوِتِ مِعِ مَوَػَيام مَحَلـَوِتِ مِعِ مَػَيامَصُقِعَط  مَسَؾِقِ مَعومُؼْؼَض مَأِنمَضِؾَ مَحَلـَوُتُ مَصـَِق

ممم(.اظـٖؤرميفمُرٔيَحمُثٖ مَسَؾِقِ مًَِصُطٔيَحمَخَطوَؼوُػِ مِعِ مُأِخَي

ممصقوعفوميف(مودؾ مسؾق مآمصؾ اظـيبم)مرشَّىاظيممذ المع ماظلًممقوصبوغيطيم

م)بؼ ظ  ماظٖ ِػٔيمَطِصَقؤممَطوَنمَذٖ إلمِعِ موِد٘ؿمأِتَؾَعُ مُثٖ مَرَعَضوَنمَصوَممَعِ : مصؿ مَع( مآم   ٖ

مغلللمآمتعوزنمظ  مبصقوعفو مبؼيمع ممسؾق  مصقؿو مصلعوع  موع مٕمؼؿ مصقوعفو اظؼؾ لم 

ماظشفيمعؿلْعمطؾ م.

ػ مدبؾؼـوممعوذامأص غومع مرعضونم موع مت وةماظؼيآنماظؽيؼ مصق ؟:موظـومأنمتلوءلم

موأخ  مغيبماظؼيآنم مودؾ مسؾق مآمصؾ )بلخ  ماظؼيآنم  مع ماظيشنيمواظؽيمم م(  

مو مٓم)سز موحل مادلياضؾي مواظصؾي  موحػظمواظ  م  ماخلؾ  ماظؿعوع معع موحل  م  ج (

ممماظ عوءمواِّع المواِّسياضم موحىماِّورونمواحلػوزمسؾقفوم؟

إنمطونمطيظ مصفيامػ ماظصقومماحل م موػيامػ ماظػف ماظصققّّمظإلد مم مأعومإنم

طونمش مذظ مع مذططمأومجـ حمحن ماظػ ض م مأوماظػلودمواإلصلودم مأوماظؿكيؼىم مأوم

ممتيوؼعماآلعـ م  مصف  م  مدػ ماظ عوء موالمصوممأو مبوظؼيآنم  موال مبوإلد م مظ  عوالمس ضي

م صوحؾ موالمادؿػودمبصقومم.

م.وؼيضوهمذنؾ مدلومؼ صؼـوموأنم موروسوتـوم مأسؿوظـومعـومؼؿؼؾ مأنمتعوزنمآمغللل


