




باعــا  باعــا ،بااــ  بازعــ؛ تأخــُذ
شاءُ قا  قّوتا . 

 ل دم ىع مســ ل ــار مؤسك اف
لربة ما قا..!!.

 حــو ــل ــاف ّــي ــل اهــررهــا باك مــا
 لذي ل دا بق ما .ا اك يدي ب ،ش
.!!..ونض وي يات دبري ال هذ وي
ًزق ًاــم د اف ي ــل رها بالصوك مــا
 ــوي لذي لئــ ــدا بق مــا ،ــوج يــد بــ
  بويد  ثــ ،وي بــودي ،ًمذت ــاتــة حط

.!!..وّي
مــا كرها اطــ( لديو :  )Videoل تَُــ فا 
 لذي يصر  قوبَ ف مدم عون م لامى 
ــاك .مــا قّــا بــد لذيــ تــُ حات بة 

 !! ًسر
 ــبال ّة ، تل رل ة ما بال ــول ــان

ت باصدقة...
 ،مســ ل ــامؤس جــفــٍة  تو ــرخ ــل

 : ه د قوب ا مغزل ت
 ح : ــرل عــ ًــدب ــرل ، ثــر ــةنان 

ا م

خمسٌة وعشرون ربيع�
تحّث خطاها في سبيل ا�

 رل ف ص ري ،ــة لؤس ف امل ي
 . ب ة برفاضل ل ّلو ك ،زّل

 "نا"رغ رفــوي  لذي لئــ ي ه !!.. رشــ ــل
"لــ" "حــد  "ّنــ  مــا هــد ٍ لَِــا بــاء فــ  ؤســة 
 ى بُت مسللا ا للسم ّا، وأل وي ــل
 بلل  للط علل للف للت  خللو ا . للّا عللا
الل والل بلل طلل الل ملل ا تلل ، ولل عى 
 - ــافل د كاف  ... جرة ارة وشللللوا با دم
 ــُي  ل هذ وت ال ّ ُ " :ــوي  -ا ــح

." ندََْي  جر عُفأ ًبد ءٌ مش ل
ف ماب ت ؤسا لر ُلة لصر ، لافة 
بانانة ثر  تَُر مسلل إسللم كللة ؛ خرها 
 ،عو يا ــاق ت . ّرها طث ،ــ ــاظ  ،ــٌرك

..ت  ال
 ــول  ــال ــةل  ــةفر ــدنــاً ل ــت 

 . }ْاُكََْت َِّل َْدِع َُْْكَرَم َِّ { : اف ا ا ...رل
 تاــر قضايا ّمة لو كّا لــ ل لاه ،ت لى 

.}  ٌْخَوِ َُوْؤِمُْل اََّنِ{ :د وف وم جان
ّك ،اج  ا رك احول َول  د ةمؤس

ل بالرحة  بالاظة،  بال ّ بالة.
هي جمعية االتحاد ا�سالمي في لبنان
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 كا ً25 عاما ق مسد اا  ْن دماع
 مس ل ق ةئل ةانل ةه ر ا
 فا  حــد عزة  نقا     ف كر   ٌ  ال  ف
 ف مس لدعو ل وم ة مضافة فب نوع
 وت   نا   :فهد  دت  ل  ا ؤس  رجاُم  ُجو
  االع لو م ب اقل ول لدعوية ه ة لص
فاً رت  رُ رغ – )َُْا سا( طا ف )ا ة إعا(
ّمة مزتا فضا،  "َعًْة"– ه ما خرّية     اً 
 ه ا اك ف رت ل لر وت  نا كذل
 :ّج عز ل قو م م ،)ا ه( َكون سبا زع
سالة   ب لز  عّو  هو   )مؤم  ك    َْوع  ن(
 اط ْرّو ِكع ل ،)رية لدل ةلرح ر (

!انل 
   ا ّفــإ  ــولــ  ــوــلــ  هــذ  ُّمــضــ بد 
 م  مــر عى   ه اتا  مؤس  لــدعــو فرها  زتا 
 مزي  م  لّرغ عى   ،دهَْن  ح ــوء     ال
ماعر   م    ان  لض  طو  وعو شونا 
 ا ما  لى  لوفا   ل لر   ّج عز   ل عى  لاء 
 رع م اما ت ّا.. فإح ل احال  ع
حالة  حضر   لذ  و  م لر   سال  لرسا
 م جخا ال خ ط  ً25 عاما ر ا
 وُع ما   ،مس  الل  ف فر     ه  اك عاء 
 هد م ََْ ا ٍُمر نص  زها ف م ب
 ضب  كا  احا رجاُم  م ما زت ف مؤساتا 
ؤساتة  لدعوية  باافة  لوعد   د ىع  ًمؤشر   ل
با   تص   عزما   ل ة  لص  مــســ  ل عى 

 ن دع حد كان ل ااتمؤّس   ا
:ّْت ّدت ء ث سم ه

لو نُّ عى مرحة شّد ف ّدياتا ث ف عاا  
 ف   وا عّر ب ل ةاسل رل ب
حاماً  ً ُهّويًة   س عى  ِرسة  ل لة   ،هب
ا ...ا يوج عى   مسا ا عى  خصواً 
 م ًمزيد  سة لامل وُل رى ساع ا
 م ًمزيد ،لدعو لد ة فبا زل ات 
 كاشر م  ًمزيد  ،اؤس  ف لاّفة   ألل  بد
   اّت  ال  أل  ف  د وح  قو  ال
 ف  اب  م  ًمــزيــد بــنــا،   ف  ّل  دس  م
 َجيو  ل جاعة  لرية   ّديال  م  اطل  وف
 وع لد  ل  رل  زِ  ف تؤثر ساً   س اب

.ال
 ر    حــبــا  ت   بأّما   ول  مــا  
 ا ِجّدية ع مرا ب لد را لد
 ب ح تو ة: فاطم دعول ام م
عى  لركز   خ  ف نوعة   زَْب  ،تو  ــامــ
سا لاج ف ما لأثر لر بة ف عالَِا 

 ..لدعو وف ،صاق ،ل ،ع :ول
:ِمَد ل وفب ك ل ف ال َصى يح

مسد اتية اض... ودور جنل اآم

ثـــ يو يــــــو   ُــر ــصـ لـ  كــــا
َُكــــــ  ــ ــ ف  ْبـــــــا   فــــــا 

ــا ٌاّلللللللللللُد ــ ــ ــ ــ ــ يـــــُـــــ ج
ــاــجــ ــد ــ ــّ ِج لــــا فــ ــ

ِلـــّصـــُد  كـــ  َْ  مــ بُـــّد   فــ
لـــ  ِ ــِد  ــْصـ َقـ  مـــ بُــــّد   

َِّل َْء   ِــولــصــ  ــَْجــ
ْــَــَلــ  صل  ــو ُــ ل ــد  ْــ َح
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 ــب  ،ــف ــر رهــاب لدعــو ــات 
ٌف رهــا هو مزيــع ــل ،هــا كذلــوج اــم
 اثــر، فال ــاءل وســ ،ــو ــا مــ
 اج جزءٌ م ،ااتم ف ــرافة تشــ ٌ ةص
 ،ك با ل ٍر ًاها حُ ــوا ي ،ااعــة لدي
 لرٍ ساســ طا ،ٍلا ســرعا ما تو لى لاعة 
 رُي  ل ،ــةج  م ت جديــد، ت مــ

!ًوقدم ًج ي ،ًااً ناق
 عص ،ةّيثاً تاحد ــرخ رل ب زخ ــدل
فــ يا شــديد جدْ ،ً ف لئــة لانة،  ف ما 
 ر شــت ل مــا رغ ٌحــد هــ ،ريــل ربــل
 ن لــى رل ف ،ــاف افــا ،ــة

 ،قو دلــف ،ــل لــى ــل مــ
 حد ة بول تاه ،دل ن
 ســ ،ا ف رك ام خلد ف

 افا ،ــرل ــر هــذ
 ا كان ،ــرخاً غاشــر حدث ل

اف عى موقا لرســة، تََْأ با 
 اباً مــن ى، لفو مــ رما ي ك عــ
ــد ســة مرجة بدً، ب هو لا عى 

 م لوقو ،ية صم ك ف ــرل اح قو
 هذ ف ا ــال كا ،مو موق ــا كاي ــ

.تزل  ا مدية فك ة شطاغ ن   ول
مــ هــة هــذ لــا فــ مــ لر، فــ ا 
 قو هذ جان فــ د ةويل وــل حصــر هذ

 جزًء د كانف ،ريل ايزها ع اه ىع ،ف
 امل ــىع مســ ا ــةج قــد ــا مــً
 ري  ،ويةل ــّيض  ٍدب رل دــ مــ

.س بوبال
 ،لدعو رــم ة خوعل ــا اســ ف
 ام ه ،يا م عد ة فس ة س
َْم ،ــال ف دت ــرُت ل مــا ســل ل مــ
َشــ طري  َع عى تأســ بان ،ف مدما 
 صة ف ص ــةؤس ه ،ــرل ــرل  ــاف
 ،اع ــرل  ،الىت ا اك  ت
 ،ــبال ــاطــة باخا يــام ــط ــل
 ــرل ــرل ــافــة حــر ثن فــ ســ
 ــر فــل ــانض مــ ،ومــع
 ــرل ،ل جــا شــر
 هذ ،/الــل حــةة لرــرعل
 ول رجت رل ا
بة ز م لد لرنة، 
 خّرج ،ــد لــى اعــ ــد م
 اس ، ة م رل
  ــرة عنرل اتد مــ
ف ك لا ،ه مؤســة فة ا تــ لر 

ف لو لامة.
 ريل د اف كا ،وعل ا اس ف
 ف ،ــ رغ عــو ف خــر ــةــًة نوعن ســبا
 وســ صل ح مــ ْ ،رــة بال ــق
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 | ا  معا ا وم

 تد د اف وي ل ال حةمر  ،رل
ا ي لى ــرل يةهد رث ٌوج ه ،اجاتن
 انــة بام عــو ــزم حضــا اســ الــى، فت
 عد ية برؤس ز هذ ا ،ةقلر ل ة
 ،دي ف هو ما تــر ،اة بشــري ا فحصــر ع
فــ صــ لــا احــ لــا كاــة 
 ب ما ي ،اءــل امل ال م ،ةالل

 يصا هدية  لا ل ش فئة.
لــ خــ هــذ لو ــ م  ــر عى 
 خرج ل اشئةل ــةؤس ة، تللد ا ســةمد
 ،ز ــا رــت بــد ،ــة هــذ حــ مــ
 ق بــ ــل ســال حــد مــة بــول خــ مــ

 اك ســةد اًًجا نوعو ــدما ي ،ــالت ســ
ّم ل ٍفريد، ناف وم وب ول دت صــرل
ّبأ ــرت  ــن لوق فــ ،ــتقد اتصــل
مــ ماــا، فــ ج ًــًد قاً عى حــد نضة 

.م ئب ية فحضا
 لل  اســ  قــو  لصــد  فــ  ضرنــي
 انــ "ظــر  لــر:   ركــ ــر   اشللا  للأ
ساســًا(  )حزًبــا   ــل  لدعــو   تويــا:   نــو  ــل
 " ــن ــا، بــا لًــ ًاســة شــل ــا كانــم
 ."ــر ل" "ــا" ــا بـــ ــد حاءه ــة" تري ــ م تــر ف
 ،ويــرل ــ ــا مدمــا لوعــــــ ك مــ ــاق هــذ
 لــــــــّر ــــــــذــــــــًة لترج  ــــــــــا لعوت بأ  ــــــــوي

لويــــــــة، لــ تــــــــ عــى ســ بــــــــــانة رفــة.
 ر ا، هة ب ئةل فــ ــرت ل لر هذ
لى ا غايــة، فالدعو صم ك فــ ا ــل ســا

 ع ك خ امــل ىســ دل ه ول لــى م
 ابل د ةع يدف لذ ر ه ،غاية ةمؤس
 ف ،اياح ــع ى في لــذ  ه ،رقــال عالــ
 ــا ئــال كة فــــا ــة كانــل ــدتوح ســ
 رى بصع لدعــو ول ،ــاوعت افخ ــىــة عال

.دم صم ك صصة ف ال كان
ــد فــ هــذ لا  تاســى خــاء َها ُها  م 
 ّســ ل ،ــتص ــــر تل ــرب ــف ،ــاُه
لضــوء عــى مامــ لــا لــز ف مــر فــُ فا 
"ا با" ول ،ًَر عاماَة عخ ر مك ة

 ل ت ،ــا ول زيٍد م جديــد ن ــةن
ف نا لزل لر.

 ،ّع هد ا  ،ّبانــ مر ــا  :ــخ
 س ،انا حا وس ،ع نو ة مش ا 
لــا بصــة نوعــة، ثــٌر مايــز، فــ ك مد ســاحة، 
 ضســ ،ــة نّــب ديــم ،الــىت ا ــاب ــصم

.م ف ى بركة اع لرك

مء وإعر ع ا كم  ال ع د. ع اس

رسا ى أرع بال د. رات اعل يت در ت
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 اباخ ي  لز يريد ح ــال لز ــرل
جــ لــ ســو ّمــاً  ،ســ هــذ لــز هــو 
   ل هــا؛ ة فدي  توجــد لذ ثــر

...غ ف لدي ابب وي
..بو  يأ ناش لا ما عى ما كا عَوّ

ل عا تو نة ع ما..
 ــال ــي  ــويــة فل ــةلو ــ ت ــَف
 ظاهر ادي رغ ام اهرم ، ل ذئة لل

.. ما وب ول
 ر فخ ــا ةّماً ثان ــاه ــل

  لــى،     مــ لربــة 
 ــال فــ ــ ريــةك
غــر بــ باايــر لوية 

ف خاها..
 هــ    هــذ

 ــي ــل ســةد
فا بانا..

ك شــء   كا قدــاً 
 ــال لى ل ؛ مزل ديبال ــاي  فــ

فالو فاد فا فادسة فالـ...
 د ف ابشــ نص ضونــا ياب ا ــول

...م م وي
 د اباخ ٌة شــربل لد ب ال فــ
لــرية  لــ  تــى بربة طــا ل تربة 

نوية بانة..
 ،ب  وي  ا ةج ــا ااب م ــرك
 حده رة.. يي ة ُم ،ةل ىم ب  ُم ا
  ،ىوســ ةلريا ــل هــ ــال ــات

...ي لد عدقو رفوي
  ةج ــةل ل  ااب ــ ســةد اخ
 ،زــة لج مر ــا؛ كاخقــر ما ــااخــر بل
 ع ــ ناشــئة ــقصد - ل بد  صدب - ت

..يتا هوي ي
 ت  ايــة بل ا ســةد اخ

ع لاية باخا لزجة..
غــر  ُّمــاً   ــاخ  مــ
 ،  غــ فــد  َمْرــة 
 :[  ــع  ديــ  فــ
َْع ٌــُئوَْم ُُْكَ ،ٍَ ُُْك«

.ع م .»ِِ ِعَ
فــ يضــاً: »َمــا ِمــْ َعْــٍد
ــًة، يَُوُ يَــْوَ يَُوَ ُُهَو ِعَ ُا َِْرِعــَْي

.م خرج »َةَْل ََِْع ُا َ َحر ِ ،ِِ ِلَرِع َغا
ـ نــا لدناهــ ُخرهــ ..كها  ـُن  ــي
ــر ،لــ  كا  بــد مــ حــد؛ فاخــرَْ لَــى 

..ّه

7

راى دكع ئح  داع
 | مسا راسوا  با ا  



 حدي لرج ا متام ر ةي حر ع دي با
 ت !..اع فا لد اشــ ُ َف ، ا ــال
لاســو فــ ســد هــذ وــو بدجــا ماتة 
ح صرا بقة لع  خر لى مــآ وو؛ لــو

ــر..! مــ ب هؤء َم نــ نــ لســ؛ هو بد 
 َّى لــي َم م ..الت د عل ك
يَّة  ى "حِرّ ــء ما ي ًا م ،ي مــ هذ لِدّ
ر"؛ بة س لة م ؤم ب ..فئة 
 ف ر ــت لذ ل فــ ــة تق

 ..رك ام
• م ااد واة اأة بج ؟

 ا فتام ،ــابا صو كا  
 اط هذ ك ي  مر بدي ذف ،ا بالرجانن
ف دي ع ماتا بالرج ف سا ع غرها! 
 !..اه ــاة هرت ــو هذ م ــة عــّغ ــر
 ّــا؛ فالم امل فــ دل َــ ــدل كا  ــا َمّ
 ل ،ــرّيةل فئــا م ــا الل ٌد فــســا ــول
خاّــاً بــ ر ،ه ا لى فــ لّ عا،  لى 
 با غ هو يا!.. ا لى نصرتا  مــا يَدّ
  ،اظ ع رتدــر ل تُذك  ة بأظا كان  اــــى نع
 مر اّن ل .. ــاة ع ــاند لرفُومة تم كان

.ف
 لرج ىــي  ،اة ع ف جــو مــ جــ ّ 

لى تربة ن عى َّ يا.. ف َلون بد تربة 
فر عى ل با  ي. ي  يربى لرج عى 
 ة فم ســةد ة فف جة ًاخ ًّما ــامرح

 ..ّال ريل ف  ما  ،ل
؟! موا عا أ •

 مــر   َّــزي  جــ  عــ  مــا
يــ مــا مــا ياهز ب ســة، 
 ،ســر ا فلــؤم  َّت هــ
 ــامــا هــو م نصــ ــع ــ ت
بدتــ  لــ ي كر مــ ل ،ا 
ة ا  لص تض ،رل اب  يَدّ
حــ م عاٍء َطو ســ مابة.. اج لــدها 
 ل اعج ول اــل  يى عا لَرّ

تديّاً م ســرت ..شــئاً فــئاً، تص هذ لزجة 
 وي   رهــاغ ف ير ،ــاءّل م مــا َعر ســو
مــ عــر لــة لضــَ ك ،َّيزِيّ ل لــا ســوء 
 ِ  َّي ..رهــالى غ صري توخ ــف ،ــل
 ع [ لّرســو حدي م ن ي !...اة بأكعا هد
د اف ال ف قا [ ل  كر دم ب د

ثى ع ث قا« : ا تا تالى يو بالــاء 
 ــيو ا  ،ًــرــاء خبال ــيو ا  ،ًــرخ
 تخو اتب اتبأم يو ا  ،ًرــاء خبال

8

 وج م وج أّو
أ ،ع ا رف
 إ جى ا 
ّى أع ن بت

!!َِ
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 ر زل ال ه م لرج  ،تخا اتع
 ا عحــد م ا يرغــر، ف ا مب ما لــ ــمــا ي
 495". قا برق ا دوتا هرماً«. "م ىح اح
 انل اس ء بل دي ذب دثة: فبو ســ
 ا ب ا حر ل حول مــ  د بل" :ــاف
 فإ ربا لرج ــزي  رل كرها ف ــي ــا ل
قدمــ ا طا عدهــا نض ما ف با طا 

 ب ةالل الــ( »..ــةي رغ مــ
حر(. 

يــ نــ مــ قــو عــر [ ّا 
ًّم ــج ّي  يريــد ج جــاء
َْــُت ْلــ !ــي« :ــاّي  بأّنــ لــ

، فأيــ لرعايــة  ــُ ــىع  ُــول
 ؟!«.. ذمل ي

  ةرملل  وهلل للأة   جللا  للمم  علل مللذا  •
ا، و ا؟ 

كــر عــدء عى ر  ا حــد لّاقة ما.. 
لذ عا  ناء ها ِلَ ك هذ لّو ف ماما؟

لوق  و ديد ر لّرّية - لذ ير 
 اَل ط ــل نو ابة لســ ون ــانبا
 ول ــّيــة للضر بــلضو ــرح عــد ،ــال
 بار  لــى هــز   - ــ فئــا بــ ــال
 ســ ،ااح ع ر ــ ف ..ــان اح ف
 ّل ال َس ل ج م ..ةل  اج دباس
  ر ــاف .ر لرجــ ل ًء اتــ ــاءخ
 ــف ،نتو دي لرج يةغو ف ــاهي ي 

 ــ رل لى مر ب يص  لى ــول اِّت فــ
 ،رير فت هــذ ي  حو مــ بأيَّــة حا .ءــدعفا
 م  ر ا ءٌ موســو ،اً ما كاكا  رُي  ءدعفا

 ..لرج ا ر
 اء لتــد لى ر ســ  ج اــّل هذ فــ
 ر  ةل مدعا وت  ا ما يب خــا
ًبد ــوي رها لم فــ ــدع هــذ ..ــام فــ
مــا بوغــا عــى  دت طريــ فــ ــرع
 زها. بّاً لم  ،افةّل ل تمر
ــ لاج لا م مــاكا  ل هــو
 ل ــام ــة فــ كة فــام لرجــ
لــ ،ء ســالا فــ ــ عــى 
ح ج م ا عى كرما.           

 ــا مَُف ،لــ مــ ــل ــىع
 ل ــط ا عــُح هــ ــاخ ــاا كــــة جت
 ا؛ هو عع فا بالد  دت ام ف ل ســةا

.ّل
ى تربة  ـ  تّل حــ م َّ  ـــر لرجــ مــ ًّك  
 ل اءع ن  ي  ،قلو  ف ل اصي
 ــل وة.. يياء برشــ خذ ال رل ــل
 هفز مــر وبق مة: }فــــل لى ــال انســ
 ل ق   ،ذبوي ا كانــو ل عذ ل ًــامر ّــل
 ه ّن  ،ومص ــا نّن قالو  ف ــدت 

 .}ري  ل د

نف | با   حب نت تك

 ت م َُف
 ه راخ ك ج
 ا ط ع ُوح

   ا رسو
ف ع؛  ب  ت

 .ّا عه
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 ال فــ مسللد اللا لل ــرُُع ــدم ــىع
ُهد َكا ،ا ف [ ا ســو َهْد َْت  َْدََْج

 ة ف ــزك هو لدي الــاء تح ــ ِلدعــو
 لدعو ة" باســ ً اــاطن ن دــا، ففهد ــةقا
 أســب ل دب لدعو هد رت ث ،"ــرعل ل

ة ق 25 عاماً.

َس َُة جاهدً ف لاء لة لزكة؛ قاًء
لد ســالة ســ؛ كا قا با ســان: }ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
 ــانفا  ]2 ]ــة:  ڄ{  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ       ڤ   ڤ  
-ف مونا- هو لر لى؛ ِجا ًناًء ا ًكاً؛       

}  ک  ک        ک  گ  { ]سرء: 70[.
خــو" لزكــة" لــة ــر تَــد مــ لَر؛ 
  وَت تام وكســ تاع ِِْع انــ ف ََ فــإ
 ،جام ســمد هــو: ف ح ــة ُمْصع لــى ًــايتد

ســرت َمــر ،فرِح ترِحــ، ف َســِر قامِ؛ 
ۈ{ ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   }ڭ  

 م اســن م ََن ك ف ــان 162[. ف :ان[
 اا يك ،وتخ ف حَدَ ــاب ؛ يا ــاضم
-  فري س م خون خوت - عى َف ق؛ 
مرفــة نا قّوت ســاها، نا  اا، 
 اؤس لوسا ن ديرل ،اجو ديال
وــة لــى عــا ســ ــ لربانــ لــى قوبا 
حاتا، نا لــرية م بؤ شــاء هوء لرية 
اهــ لوة الــة لديا ،تــى عا ثة 
ــا باســ قاعا بار مــ لا لى 
 ن لدعــو ةظ شــر ف لى شــري ــول ــول

مافأ لرحة لة:
ڳ   گڳ   گ   گ    گ   }ک    
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  

ولة الا رسم اف يش ّي بد. ن

ا فض  إي سد. ي ال مسا اعال ث بال ّال



...ان اءل شرع شر  IB
 رب ــا فــخدمات ــة ــامؤس طــ ــدب
 ال ا فــاطن ن ...ق د اع بطر
 لى ف ــمؤس اباف ــال هذ ــل وــذ 7 ســم
 ــامؤس مــ امــت ــت ــات لــ فــــة. ير

.مس الل ة فش
ك لــ بو نََــ ََ ِجّدية، ِبأُن ة لاء 
ــافــاء، ملص ةّــل هــ ةبوســ ،ــاء 

 م نام ،ــ اعةج اّم م لوحد خّو ىع
ساحا ف لضايا لر ركة.

              :ــريل  امــ  هــذ عامــا   اشــ خرنــا  قــد 
.انا حا ...ً25 عاما

 وي ل لذي ضاءل يــا ا رْــُل رن

  رــ رــ ر هذــاء عل د لــر بــذ فــ
:ا في  ا  الىت ا بإ

بــٍد  ــ  ــُص  تــبذ  لصاِلــ  ــان ِبــاء 
 ر  امس ون قبالو دى لــي ــاتمؤّس

ِبِّد فاعّة، ِبة َِّية.

11

ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ    ڻ   ں  
ھ  ھ{]لوبة: 71[.

لــذ كان  اعللة ل ت لــاطا لدعوية 

 ا كا ،لدعا ة اجد ىع رت وحة
 ال قا ع ،"لرجا ااء شــل"فـ ئللا
 اــاب ويةــل اءل ةلص بالد ــال
 ابال اــل كيو لذ بللا ا ،زيةل
 سللب لل للا ،ــد ــاطال ــ
 رع ســ ــة فاع40 ل ر مــــا بأكي ــري لــذ
 ا آدار ا ،ل رل ديــة مم ًديــا265 م
 سم ،ةحاف ًا235 حاف ج َخر ل ل ل
 يــام ر َســرُل ــت ــل ــةل افــء للل
ناجة ر ليا وي مــاعد طاة ية، 
 اطت ل اقا إشللم ،"اياة "حسللأة واا 
 و ة اا رسلى م ًو ،سر فر ك 
لة  لد ياالول ان اســ ف د يوز يوماً بت لا | مسد اا  وم

ل نجال د. راغ ّروا  اعرة الزي

ا لف إح  شح ئن اج



فّعالّيات ذات أثر...

 ا ةج ف ى وفقا  فد م شا
،"ًم ن ًم  :ىقا ر "ممؤ ف مس
 ،ال ف ف دل صرة للد ئةل ل ع لذ
 انل ري1440هـ = 18 ت  ب 10 ف رب د فُع
 َسوا اعى ا ة: ال فد  قد ،2018
 لدعا م ر لؤ حضر ،اوه سو ا س
 م ع  هبر ،اترك ف ال م اصل
وية لانة،  هئة عاء ف ف ا د. 

.ورت ان
  كةا ئال اك ديد مل رؤ دقد ش

با   م ،دم نجو لات  ل  أبال  اه
كة  م وية لانة.

لدعة   ز لوقة   يا ت ّسر حد 
لصر مدية لد ل يو عا )ق ّمة( ف تركا، 
 ر ة فق ام ثةث أمة ب فد دت قد
 ا خد بل   ل  ام وم ب ،$4500  ةب
 ال ا خق تأم ي  ىا، عًق ًرو 50 مر نؤ

.ال
 اد. ن ا ف اء فئة عه  ّقد َخ

.ز ةة ب فد ورا

:مسد اا  وف
"وب  ىقا ع م " 

 ا وا ضوا را ..كت
مسد اا  وة نن

12

 :وب ند ال ف مس ا ةج ّن
"تركا.. لاي ار الة لدية".

 ص( أرسلل   .ر دوفا  شا فا 
 أوغ مد    د.  واوفر  لرعة(   ول  ف

 معا  دل    ،)انل  يال  ف  ص(
ح خ .ل يو ة   6ة 1439هـ = 17 
.رب س - [ م دد مقاعة م ف 2018 

اعم ح خي يي الوة
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 ..مس ا ةقة جن ىع 25 عاماً مض
 دش ..ديال اة باحاف ل ما كان وس
 ف ز اا بصل د امؤس اف ة الخ

..لدعو ر ربول اع ام

 ّدم  ات مؤس  ع حة  سمة   عــو  ه
 لوس    ســ  ت مانة     ،ّصصال
 ل ناء  حاء   لدي    َف لى ديد   دت
 رب قة فن كان ،1993 عا اً. تأساًء حن
 .اع  ق عرمو د ال بلى طر دم ّث

  تض اً   )قاشر( مة   جر اسة   ذل
 ــا ةج فــ لــــؤــ ب مــ ــو لــــاء حــ

.مس

ثا  حد لذ ع سا ع اس ية مدل كان •
ع مر ة اتا...

 يز    لر هدفا   كا ة  نقة  مذ   -
اَطة   رل  است  ل لصر؛  بُة   ا لى   لدعو
مزيد  لى   اي  عوت  وق  ال   جدنا  قد  كافة، 
 ة بَذ ىع ال قر اف ،دلر اؤس م
 ام صصة فم ديةر تغ امؤس اف د
تألا،  زها  عى   ر  م لان؛    ياجا 

فا ما:

 ريل  د  ،ل  ل  رل  رل  
 ف  ك كر،  ثر  لا   كا  ،افال  ب  ــو  سبا

.الم

جمعية االتحاد ا�سالمي.. إنجازات حافلة

مسيرة دعوة ومؤسسات

ل ضال  .د  يال اعرة  الزي

 ل ؤورنا ش ال ا مّرة الزي

حلللللللللللللللللللار
ا و ا ا رئ ئن م 

ع سا ذ: عسا

ع سال ذ عسا



. نا فزيز حضول ر
لدلة"   ا سةمد" رم بر لركز عى   .2
 وي لذي هالل اسم بدي تأم ف ه لد
 ا لصة  ي ِّوم ت برنام ع ه

ل  يد  ف د سالة  لانة.
لدخ عى د    ويرل 3. مابة شة 
 وقت   فا، ه عة مدمة   امل  اؤس

.م د حدع
 حالاً لزيا جرعة  وجفال اقة إش ةا بال م

 ر مك ةلى شري وول نرل عبا اه
لديا    ما   ل لوقة  لة  لّرء م ا عى 

.ها بد ورقي وابم
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"تدية"   َّتص  ل نة   اؤس  ف حى 
حر ة عى تدي لرية لة لا، فا لركز 
 ،ر ى بالُت ل اء ةمؤس ف لدعو دل ىع
عى ها بالاشئة لا ،توفر اش ل ذبا، 

. ر فؤث ر  بر ىع
 نى ش بد -  ة فإ ؤل  لى وبال
.ال ف لدعو ل ةخري ة ف ًةبص قد ترك  -

 ا جة  نقة  عى  عاماً   25  مر اسة   •
ء كة بااسة.. رل و لو توج ..مس

- بدية غ هذ اسة لوج لئة سر ّة، 
:جخا ال خ هاو قو

ة  اكة   ر موكة   فــ  رسل  عــوكــ
"شرقا"، خاة  هذ لافذ عمة ا ما جاً
شا لدع  كافة؛ ك اف عى الا ما هويا، 
 ف "قاشر" ىا، لش ِرّ ف ديدل ع ًفض

ءها مابا. قر تُر ل زلة

تطل�عات وآمال
 ر مب   دم ى موقع ا واً ما يغال
 ا ةقة جن ى25 عاماً ع د مرب ،ل يةبد
 قاً من ؛ فإنيا دل اة باحاف كان مس

:ما يأت ل ت ةذياً لت ًمدير موق

 رت ل ُخر اؤس ا م امل .1
 ات  ل  ال  مــ ــزيــد  عر  هـــد؛   ب

عاد الذ فسا ا  اصة الدائ وم

اس - ولال ها ظا م  مسد اا  ركم
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حوار مع
 مدير دور القرآن الكريم 

الشيخ وليد عباس
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 زاللوإ للة طللم للا آللور اُلل •
:ع و ا ع ث ا ب  ح

  مركزهــا فــ 1995  ــوي فــ بــد لــد رــم
 ح مــ ال ا فــة لــر ســابــى غع ــرب فــ ــلر
 ف نرل ــر ســا ول ن ،ل وســ

 م اجة الة لص لا بض ا تالى  توس ،ال
ســة مركز مر عى مــاحة لد، ير لا سوعاً كر 

.تت ت  رل رل  ةطال 1000 طال م

.ل ّت  ا فم  اس لى افة

جــ لــد 235 حافــاً لر م لرجا لــاء،  1. خر
 يا فر ــو   44  ،ــرل ءرل ج ــو  40 ــم

مة.
 ة؛ ما بنرل ةافل اطال رع لد قام  .2
  ــاى مة عيتد خــر ــةع  ــرام

لدي؛ سا ما كر م 7000 ما ماكة.
ــا لوحــ  )لان دمة  ــى ُحم( قامــ .3
ــر لرنــ عــى مــو لد، يــد لى فــ كاية 
 ســال اه لر دــى توحع ل ،ــرل مــد

ل م جا بالد.
 ات ها نجزء قر ل 300 ر مك ْ4.  َط
 ة فنرل ــاؤس لــد ــىــا عيتو  ربويــةل

.جخا ال
:ف ا آدور ا وآم ت ع أم

 رل رل ا )لوق  كزر ء جشــر ا -
.)ر

 ــاي ،جــا يــدل ــل اهــــد متوح -
 رل ـ ـ و وــ ــىع اف ــةــة جاممرج

.ب ا حاف رل
 اية حاجال ي وي اســ ا ق اي -

لد الة.
- بــد ربــة قــرء عــر ســاي  احــا نــى 

.و ةدي د زل ح ويرها مل

  ،ــل هــذ ــي  ا  مــ ً ــاًا: حاجأخلل
 ال لدع لى ر ه م ث ،رل خالصاً لوج ي
 اخدمة ك ف وجو قــلو ىع ال ع وقــي لــذ
ا تالى، ا لر م لــاطا لا نة لذكر 

ل ن لا بإ ا تالى.

ع ول ال
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المنتدى الشبابي
إنجازات وتحّديات
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 ا خ م ها م ن  •
: با

،مس ا ةج ف ابل ال هو لذ
 ناطات: كا س لة لابة،  دت ،1998 ةس  تأس
  )2017 ــ خر( عا لــحو ق ث ،بــل ــد ثــ

.با جديد هو: ا س ط
 انويال طــ دفة هــــ ئةل ،وعــةم ــاطاتن
امــو ،فــ ظــ هــذ لديــا جاعــة لافــة 

لرية وعة ي عد نة سد هذ لئة.

:ف اب  أم •
 ،ال ىع لر ف  ةرعل ول ف   .1
3 د ةشــرع  ُي بل د كا عديد وــل

 اام ط ديد مل ضرهاي بطر رب ف يا
.600 ش لحو دل َي نا لذكو انويال

 ف اعوية ت ديةة تح ه  :روية لل ةلرح  .2
 ديد مل يا ات ،ار شــخر ش  مضا رشــ 

.و ةدي جّد رمة ة لدعا
  .3لرحــة لــى تركــا: لــ ــا مــدثة يــ فــا 

سا ن ر م مؤسا طبة عوية ف تركا. 
  .4ــاكة ف قامة ما  ح ثافة ســاحة 

.عو طاب  ةترف
    ..يا 3 د ال اً فغال اي لذ ول   .5
م ترف ي لديد م  ابا لربوية لرياة 

.عا ضافةس
 ال احةس ح ية، م ةيا اطا6.  ن
 لريا ــال ،ةــل كر ل لــى ح قــد كــر
لــو هــو "بولة جاما لــا لــر لد،"لذ يََى 

.ال اش ف اام كة مام
  .7ؤــر لــو ،عو خر مؤــر )بد بصة(، 
 خوــر للــى مؤ افــةبا ،خــوــاً باخا ًــرمؤ كا

. ع شا عد ت ،خو
2017 ال هــا فبر ،ية ــةل لــد  .8
 ــاً م80 طال ــر مــك ــاا فضســ ،ــاصاخ 
لانويــا ــد يومــ  ،ســضافة كر مــ 17 مصصاً
فو باخصا ،قى احاً رُة لب ةع ام ف

.ل دع ًوَق

 للا  للاج  للا  للّا  علل  أملل  •
:ف با

ـة ــو ايــة: ناهــا بدعــ مــ ــة،  ـق -
باافة لى قامة ناطا ِوّ نا با.

- قة وع؛ ب نا لدسة جاعة 
.ل أخرف

 عد ،ةر كافغ ــاطال  ف وع ــرخ -
عاء لوق لاف ل ف ا اللب .ل بإقامة 

لد لدية ن ر نى هذ لة.
 مســ ل جتو ل ريةل اــل ــل -
باــ ، كا نــى جاهديــ قامة لــاطا لاية 

.ال ِى هذ ل رل صل ربويةل

"اسال ورة "عل ركدة مش زيت
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المنتدى للتعريف با�سالم
أهّميته وإنجازاته
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 سللب ب ة مف للسم •
 .ا ا م ا 

 ــل  لــد ــةافل ــرا ــف ــات
  مــ ــم جانــ عــا ضافةســ ــي ،ــةصصل
ــر لدعوية ر ؤثر بة تزيز لوية ســمة 
 ب صل ،ة انل  شر ة لد
 ال ًوماع الل اأثر بي ل ال لدح اه
 صاح ية توم بوجو ــد زّي  .ًاخصو ــ
  وس  سة باّريل ل ان ةرج

بـ 40 لًة.

265 دي عد قد ب .ا ف د اا يك
.2018  لى لدعوية د رية مذ بدم ًم

 :ًح ئا را •
- مر ز عة.

.اج ا ية عامهد رم -

- مر كالة م جديد.

:ا ت •
.ق ىوياً عة سس 100 حالة   -

 مــع انــ ــل ــم فريــ ــت -

.ان س ىع لدعو رل اس

- توســ ــة بــ مــر لــة لــر كافة 

.دم اب

 وق ــىع ب ــى شــيــة عِهد ــاح يــتو -

.Google Drive  نرل

- سا تأه عصرنة مرف د الة.

- توس لو رف م مؤسا  هة 
.ال ة فام ول

 خول ــاً قان ــاج صــ ــىــز عركل -

 ســالد مة فدل اه اً حــوخصو ــاام
.cs ةافل

.د ديل ور سقامة مؤ -

 ق اس رم خ م ت اءك  -
.د ةن ي وي

اس الّم ا  اعز ال  الآ وال  د. زغ الر

ا عق  دتلب ن ظ دقا  ا يما وي د. إي
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حوار مع
مدير مؤسسة نماء

ا¥ستاذ نور الدين أرناؤوط
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 ي رش ة فصاش ء".. كان سم" •
:"ؤوأرن ر ان" اس اا عدثي ًرث

 للوا فلل ءلل للسم ــاء فــل 25 عامــاً مــ
مالــ تــى لــ ر لد ــاعد الــة لة 
 ال مئــا  ــ500 ي ــر مــك الــةك ،ــة ــال
  ةال اءــس حا  حال غاثــة لى افــةبا
 ل يا لى افةة، با رسر غل يام ةل
ا لذ و ف مضا اح غرها م بو ر.

ى  ت ب ،ة  فل يةا ــاعدى باُت  "ــاء"
 طري ع ل  ،اط همو ة قدى بل ل
برم تربوية ترفة هافة بــ شر ،لاء  كر 
م برم لوعة شا ع طري ار نة لة 

 .لد  ةلدي  ربويةل
 اقا ى أرء ع

-  بدية لا ال ط  فاعة م فاعا مؤسة 
 ة مس  وس ،"وأف م" :وع ح ل اء
 ربة جديد ه ،ال اطل ال ى مدع ــاالل
  ريا ــرا ةــن ديد مل راء ع ــاوت

.يبا
 ــرل ول يد مد خدما دلى ت ــةؤس دع -
ة، يا ،ا مر زمة،   ال :اة، مم
 لــى حا افــةــة، باام ةســد ــرحبا ــل

لو  ساء. 
 و ــول ،يةلد ريةــل ةال ــال قدمــ -
لــد  ــة - تأمــ ســر ،ةســد ــا ،ــةذل

 الى م خــر، فدخ م ــة بؤس ّزِ ل ،لدخــ
 ل ىع يا، فسو م حال ،ةل جئل
ر، فأعا لة عى لوجو ،خ لرحة  توف ر ا ت ع

 .ول لى
 :ّا رم م -

 ف ، ــىع رخ ــي لــذ مضــا يــا1- م
 ايد دل ولى ك ،ةذل ِل لى ،ةمضان اف

الة.
 ل ،عا اء ك ــةمؤس ب وت لذ ى ــر2- م

 ة م هدية تص م جو ىة عل س ثر ف
دي م ه ر. 

3- مــاي خــا نــا لــد، حــ تُــر عى حر 
با بـ )غانا لصوما غرها م اط فرية..( عر 

شركا م مؤسة عامة نة ف بدنا.
 دا ي ان شر ب يا ذلى ت افةبا

برم هد ؤسة.
جاعــة   وطــالض قصايــة   وبــالص  
   .اعج ل ــاى مؤساشــر عم ــب ــن
 غ ؛ل ةثاب ل ا ماقن ذء م ةمؤس ا
 ،ا وطا غ ،ر ل ار ب ل رل

.اعدتم ف ُت  ٍرخ َان رها يرفاس
 ام اج ة م يا ــاا تن اك

لة.
 طري ع وبــالص هــذ اج ءلل ــةى مؤســت
نــاء عقــا مــ فاع خر توطــد لقــا خ لد 
خاجــ، باافة لى يا لــركا مــ ا لربة 

جة لدلة.
 ــول ســا دــا باســ ويــرب ــوــا تك
 ا ل ،اقاتع ان توس ج م د اعج
ما فاع ر لسا اكة ف جر لو اً

هد ؤسة  تاتا.

ؤورنا ير الذ نسا



مدرسة الحياة الدولية
للعلم والقيم آفاق... 
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 ُرَُفان َِْْ ِف ُرِس ُْق { :ج ا عزب عو قاً من
 بذ ــاس ل انم م  ما }َْــَْل َبََد َْــَك
ــد م ج لّ؛ شــّد ة ف مدســة ا لدلة 
 ج ج م صل ل ىع قا تربو رنامة لاً مس

مز بوي سمة موٍ ف ت ح لرفة. 
 ع م ــر لى ســةد ف ل رنامــل ــدي
 ل افةلى ث ال ف د ةغال وي لذ رل ل
 ،حول ة م و ري لذ ؛ اع ل اعل

تولوجــا وما ،لة ــدمة ســ قــا  لر 
 ربول ديدل ةش ح ،دلةة ممس ةصــب ابي
ــو ضون ه ّا يء مــ قا ار جالا 

لصاعد ماا لّرء. 
لد تاهد دســة  تــو ماً فاقاً لــ ل تّوقًة

مــاً لّو لّو؛ لضا بئــة تّّة غّة بالديا ل تر 
لر ت اه تص ما فر ما.

 اح با سو ىع ا ب ا فجســة بود م
امــة عــر جــ عــا طبــا ِفرقــا تره  مرــًة عى 

جدنا ف ماتا قا ياها. 
 .ات ّنال ل َّْل را بالاعي تض

  اماس هافر م فر ك و وا فضما ن
 با.

لذ ت ّلا ل لّدلIB  بر ٍسمة.
زاا

 :ا4 س ق حاف م رسا زاإ أه م
 )IB - PYP( ــةللد يــاالول ــاع ــىع صــو •
لو بدة ف فر قاسة بز ف ٍدل تالى.

• نــ جاــز ــد لدلــة لــ يــر عــا ركــز 
.انريل

 ،با رات  .د م ولض م عد اس •
 ر، ود. عا زو، ود. زغا ع  .د ال ج م

ع ا  لر عى ا دسة ل حا مرفا.
.ياً ل14 نا ط •

 ربول رنامل ة فخ شــة ع 100 ر مك دع •
تزيز اه لدية توير ماه و لدسة.

  لد رع كة فال ا ام اي •
ل ل تُد ف مؤسا تربوية مرموقة.

• ــاكة فــ ك جديد ي بوير هــذ لرنام خاة 
لد ل تا مؤسة )ل يو( ف ب انا.

• فا م ت  حاجا اة.
• فا م خر ساية فر مؤسا  ربة 

.رنامل هذ ت ف
. 900 مص لو ي لذ رقال دم اف •

• سا عر ل لذي نو م مد سالة 
.اس ديل ا سةمد ف ُتعا َجدَ دماة بل 



عالم الفرقان
للفتيات والفتيان

برامج وأهداف
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 ا فص لــى ىــي لصاعد اج ةوعب ــي
 ض أمى لي ،ج قخ افل زل ج

م لء لاطا لافة ف ية سمة ة.

 ــ ىل ةصشــ ى تأســع رقال عال ــي
 ،حول ف ًمؤثر ،م مــ ًاعم وة لــ ال
 ديال م اســربوية لل ســال حد ابان ي

. اءة بأب صريةل
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هو عالَ مام م لربة انة خقة لئة 
..رفل وجل ةل

 ى حناثاً - ع  ًكو - اشئةل َالل هذ ف دي 
 قبأخ أّســل بدي ــزع ل امســ ــالت

لّر عى حام ماَ ْفَ برنام م تدي عى 
 يض .لّرح لد لد خ م ا ام

عال لرقا كر م 450 ناشئاً ناشئة.



حوارمع 
مسؤولة القسم النسائي 
في ا¥ستاذة إيمان رمضان 
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كا لة هذّ ز مز موكة الل اللئ لة 
.أسل بدء م

 ع  ،"فا ار بوا سب ا" سم >
اق، ا اب، مس ء.

 ،ال ل ف خو اب س يا هذ ك ف
 ر ه ل ؛وة اا رسم ة ف  ز ىح
 ل عال ــا فاتى مةعاف ةق ــز، ف  تربــو

ار.

فــا ركز ف طرب د عرمو ،حالاً  شــاء 
 هذ ف ئللا للا ســ اف .ــال ــق فــ ا
الة م خ لاء ُِا لر،  كة فام ل وكز سر

.اط اقب ل ى يح
 ف دلر ة" - حسللأة واا " < ســأتوق عد
 كان ،ا اح "ا ة "سحلر اخ ا س ،االم
 ا دا بف ،بطر ة" فدم " اءن اقة فّل ه
 "ح" ســر ر ة ب اب مبر اف م ــاه
 ــ وى بع ا ــدب ــتأس ل ة فــ

.س ةم  سر اكة مام حتر و
 ا ئال م ال ألةة م ا م >
 ل هذ ،)سر ىع ال انل ل(  ةال
لــذ لــ هامــا ترّكــز عى ســر مــاكا عــى د 
ــ لان فــ لوحــ لانونة وقة لاســة 

.م حد هذ ،كافة

• ن ع ا اة  ائ اسذة 
:رم إ

 كر ة مضلى 25 ســ كربالذ ون  نا   -
 ن ادياء من ة مث ع اع كا ئللا للا
 ء رع ة أحلر ةرب ةعلد ــل ــة مؤس ّم
 ــاء يل بــ لوعــ يــ لد ــرــى نع  ا، تاَهــدْ
 ا وــل د هذب  ،الىت لى ا لدعو ســةا
 عد كزمر دة بانل اطم لى عّد د لدعو 

.اتوج صصات
 لل ك ة اائا للسا ب ع ف
 للع  زا  وملل  ،ئللإن    للف  ركللم  ئللا
 لل م لل خلل ؛ مللللم دعلل مللأو ت للب

:م س ا ب

،اقإش  اس  ل اعا ة مم >
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ئال ال سب يت در ّرة" تال " ال ولم

ال ا ر نّظإف

ل ئال حا أح



 :ئا ا أن ع أم
:با ا نا ف >

 -1لــد لــاة لاة خ ســو ف ك مركز 
ة  ف لاعا ل تا م مؤلا انا. 

 د؛ برقــال الربوية لل مــرل ــىع شــر -2
ــبدي ــّز ــا  ــاعلر ــال مــ ــــاء جن

افــا عــى لزمــ حاب ،شــر عى نــة 
.االبال ا بل د

 -3ع ة ر سر باسر ف تد خدماتا.
 ال  د ىة عمس ااس اءح -4

.اطم دة بلدي  خ م
 خا م صصم م ال ــل ويرة تك5- مو
 م جخا ــال فــ كة بالــدــا خــ ــة مــ

مدب ثا ف و ف ء.
:هف اجن ا ا ع أّم
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 خ م اع ف ات و ىة عاف -1
.ال ل ال ضي ل ويرل 

ة  شــء جديد  ية تاموى جــة عاف  ــد  -2
 دعــمر ي هذ ،ة ُم د ىع   ىع ــري
 ب امت ــاق ج ب امت ــات ــاه ــوي 

.صصال
 -3يضــاً "قــا لأثــر ف خريــ  " ر عى 
 م ف اج  اى مؤسع ل ةة كام ُم د
ًف ل ــاؤس هــذ م حد ــ؛ فــر ف

 رــر فن ي لد ىــة عل هذ ــد وبــة ف جــتو
 ي  الــىت انســ ا ــأف ،اــل بــ ــا
 اً ل ايوف اي ،اجال اءنان ااتف اابشــ

. هذ ف  ي لد
 :ف با   أم >

 انســ لســؤ الىت انســ ــل خــبا :ًأو
لوف، فذي دي - خ دمة عى لدعاء - 
ب  ،عانة  ي نا  ياف عى ثات ماً

 .سا الى هت ل
 ــ ــى تــاعد عت ــل اســبا ــال :ًللنوث
 ــاــا لل ــاُي ــل يــةا اســ ًء؛ ســووبــالص
 ،ول ويرل يــدل :يةرســ ةخا ــا ؤس
 قال ةقخ ــل ت ةاعج اســ 

فا ب فر ؤسة ما ب فر ؤسة خاجا.

يح  اشب  ذاك الد.ع دورة م

لءا ثف ض س )بّ ام(لءا ثف ض س )بص اة(
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 ا وت [ ا رسلل أ للا ه أص ع
 واه شلل وه ،لل ًعللة واّتلل ًءء إرضللللا ملل

:  د عوا دح لل

ا كر ن "ــول يد بــ وجو ــول" جــاء ف
 جاِت َِب ح .." :قا ن \ وي

.17:31 ويل رِْســ ."ا ىع
 عد ع دي ا يوماً َمــســ ف

جا يو \  يص بــو؟!

ــد فــا يضــاً  \  تــذ 
ــل  لــ  ــ نــاًء   َجــو  ــل

:ال
َــرَح مــ - - ئــــد مب .."

 ــوَب  لــ َُِلــَد   ،جــا  جــو  لــ تــذ 
.13:5 انل و رِْســ ."اب

مــ هذ تر مر كأن ل ي، ف ُمَِر
.ُِم  ــر مغ م  ل

مــا ســا \ فد  عــد جات "بــ لد 
لد "لى ) )1000جة:

 "كا لــ ســ مئــة جــة مــ مــر ،ثــ مئــة 
.3:11  و رِْس ."ق ــان غية، فأجا

 ا لفإن ،جــالز ــر مل دل هــذ مــ بالرغــ
 وتش فبد جتز اس  يزع َم ــن ل ــن
 دمــا يع ل ،ــــاًء لرغ
 ل ُرــد ]؛ يا ممــر ب
لــ ،يــا لــ بأاب د 

.ات
بالرجو لى ســرت [ ا 

:ت ن  وبو

:ًأو -
 ع ــرا يك ــي ل [ نــ
 هذ ؛ بــوــل ــح مــ ونــيص
:لدل ،ل رم  دح كذ ــم

1. مــا ُعــر عــ ]  فــ مــة  
 مــ ،ــاط ــت مــ ابشــ ــرف
توفر ســا  لــو ،ســولة 

.ذ ص ةاحل ف وــل



33

دم | ورّد ا دا رنم  م

[ ل م دل لو كا
  ،ة  ة مو م 

ُم ٍوش ُاح  ب يأت
 ل  لى ركو ا؛ لٍ لَذ
 وتن د ف دل امت [

.سال

 كان اع ا  خ دل م [ ج .2
تََُْر ســاً )بَ عَْر سة(!

 رف ه ،ًة 25 عامــارهــا طب مــا تز [ 3. كونــ
ج ما.

  افات ــدجة ب  بــة عامــقر [ ــا4. ب
ا عا.

 َْجاتــ بد ــ مــ عر ،قد  ــدت  5.كونُــ
 الؤ ر مل ا نر كل هذ ف

.حد ديد مل

:ًنث -
جاعــة  تــرية   اســ  جــو
 ،[ جات ــدت ف ــل ة كاناســس
 ســ د َمع ذك ٌاســ تذكر ل ح فــ
 نا فما قر ب  ــل اء عن م

لصو ــوبة لى "لو الة".
:ًث -

 جــا ــدــألة تم ــات  يأبــى ــل ــل 

 ــاي ًاشــا جــالز  ــدت  كا  حــ [ ــل
 ر عك ــب ئة تــا ب ،دثةــعصريــة م

 .[ ئب
 بــد م ل مر خر، هو:

اللد   ك  لل
امللر   ملل  [ اللي   زملل
 ت و ،أو ا ا
ُوم ٍاشلل ُحص إ بلل
 إ كللا رلل ؛ٍا للَ
 وا مللللي ] واتا ذ

.ورسلل تن ص 

 ئاً فشــ ركوي ل لذيــ ه لــ ــوي  ــك
 ع عوتَ  َعْو ل فو؟! د يذ ســ
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 ن اطشــ ت لى ا عا  م وــ
 ك م لضــ ب صــت ،ــو حد ك مــ ــ
 ،دل ة ،لدجى مصاب لى ا لدعا كا لذل ،جان
حــة ا فــ ــ، فُــ ســو نــر يصو ما فــد 
  ًحد وي  ،ال م وــي  ، َعو ما ِوّموي

ا ، يولو  حاً.
 عوت ف لى ا لدعا ي ل 
ا عص لذ [ ــل ــوت  
 ،حو اف قو أ ف ع
  ،مرنا ب ما ك نأخــذ م  ــالزم
 قو أســىن  ،انا عما ن ك ند
ســرت نــ لــد ســو ــة 

 عى.

:[ تدع م ا اعا ف
• اعة او: اوة ق اعة:

ٍحر َُجَ ،اثر اُل ًة م َُم دَش ،ًفّذ ًدقا [ كا 
 ف   ًجا ،ًوفــاباً ع ،و وي  يضــ
ًجا ،ًااً كرقري ،ًــااً حدي ،ــل ةلرح و
 ،ومــاعر مم ــن  ًــاحاك ،نــرج ــوه ــت
 م ،ــبأن ندي ــما ي ع تــمو م ــ

. ادتش عو ع ىع و قاف ك هذ
 قمو كان ة، لذلربل ســا ع ه دل  
ًم ،ةح سو ،ةا ًقد فضا اشــ [ ل

 ،ريدل أمل  ،ــل اعل ــل ه ،ذُي
لــا ُجــد فــ لــا فــ  نــا، ك بــد ما 

.ي
 ول  ل ف ًذاً جعا وي  ان ي 
ًدا قي ــ ول هذ ــت   دســة مــل 
 ابل ي  ــااــد حُي  ،ًاوكســ

 ،ــةا اتح فــ ،ــن ــا هوف
ــدي مــ ــك  فإنــ ،يــ لد ــع
 ،ل علد  ــاع مــ  ،صــ
 تدعوه ــ ةــح قد وت  بــد فــ
ل ، ما س ل حد، لو ك كر 

.ا ي اً فع ًعاط ال

:ا ق حا :نة اعا •
 لد عَّا ل [  نو حاء ق  نو اء، 

..يُرح  يَرح  ف

لو ُج عى ُح م ح لا ب م ساء 
 ل ن ىح ،ف برح ول اق و ] فــا، فل
لو لاســة، سام و لاة، قا« :[ ا 

.ل .»ال د ُب

يــد مــى   ــد كــة   فــ )لــاء(   حــر ــر 
 ــال يــةــى هدع ــي ــرل ــل   ،انةســ
 بذ د ،خــر ءة شــهد ،ءشــ د ،ــتد

 ع ه دل
 كان ة، لذلربل سا
 اش [ ل قمو

 سو ،ةا ًقد فضا
. ذُي ًم ،ةح
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نــا  لد  ج م ي لد ة بذهد ،ي لد ج م
لدنا.

:ها ق غا :ة اعا •
 ــق ــرغل دعــول  ــدن  [ ــل ــاَّــد عل 
 ق ،خ ف  لره ،لر ق نذ ، نرِغّ
  ق ،ــرن ل ط ف نرغ  ،لرياء م نره 
 ف لص ف نرغ  ،انــك ع عر مــ ــنره
 وســ دت  ،رهاتأخ  اترك م نره  ا، قق

.رهل وس دت م جد ن وي رغل

   للا  :للابا اعللة   •
:ا

  ــرُن    [ ــل لــد عــا   
ٍَماِل ِْب ََِن ْر، َع ِّن  رُن  ،رُن

 ــُر َُِّت ََ ــُر َِّي« :ََقــا [ ِّــَِّل َْعــ
.ع م »ُر َُِّت ََ ُر َِّبَ

 ال ت ع [ ل ــىقــد ن  
مــا  يو لــر ســره فــ طري ــا، فالدعة 
 دعويل ي ،زبال يأخذ ن [ ل ةــل 

.ل ًرت اً عت ،بالرخ

:ا  با :مة اعا •
 قمو الف لــقو خ م [ ــل اَّــد عل 
م اب ف شــى مــويات ،حول  لدعو مة 
تربوية ساســا لــ :ــ لصا ،لرحــة لوعة، 
لــة انــة عــى دعــو، ساســا لــ :رفــة 
 ة، فــانن ــل ــةة لــامل ــةل ــةلدق

قوتا ا، ف تألا فوها، ف قالا باها.

:ًم وا ا ط :دسة اعا •
 ع ان  ،رتســ ســ خ م [ ل اَّع 
 غذ ــل  ،ــل غــذ ل  ،ــي ــق يــد

.ل رم ل  ،ُ
 لربان دل فإ صر بت ــكال ل ــل كا  
نو لذ ل، فأنى ل  ير ا م  نو يا 
 ــانركاً لم ح م ــع ومــا ي ــل كا  ؟لــ
 ،دل ــوركة ن يوجــ ٌــَوِْم ــل فإ يرقــى بــ ــي

.ل رن اي
.ان ف ل [ ل خاط لذل

 للا  :بللا اعللة   •
:وا

مــا   خــ  مــ  [  ــل عــا   
 خال ك ــرل رل  ل حــُ

 .. ال
 ب تا ق ابــت م بُــد :ً 
 ول نقو ،ــرل رل مضامــ
 ل  اك ،ــان اســ  ،وقاتم  تاــب
اــ ي م ســ لــو لابة، عو لــر لر لى 
 ،رفــة ا كأ ، اــل ــخ فــ ــل ــاع
 خر ةج مــ ،فول ــد هذ يؤك ــان ةلــؤ اك
 ول ب ــا اقاً تاماً مت ــة تــانن رل فــإ

.ربب ال ل وءل خر
 لــذ نــ  ك عــو لــى ا  ياطــ فــ رتا 
  ،ولةــر مغ عــو ه لصري ــل مــ ــلص ــل
 "ُِرَْْل اَعُة ِف َّل اََّنِ" :[ قا احاً لذل   

 .الردر | ام رس داع

 ئوس أع وة ها
 نك  ،با

 ئو [ ماق اي
 ،وًة صق ئوف

ًوم ،ة حوأس
 .ُ
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  ِِنَر َصُي  ِِنَ وَُي َُفَأبََو ،َِرِْل َىيُولَُد َع ٍَمْولُو ُك"
                                                                .ّال  "...ِاِنَ َُي

،  عد لا  تربو افث ــا ٍة تة مرح ُم ــت
بــ مــ ق بذ لصو ِ ،ســَد هويــا قا، ترثا 

 ما.. هد ،اقاتى عع خ ،اتحضا

كللة   للا هللا   هللوم
: أه  ،عم

َفْــد لّويــة نــاء،  مــا  ل 1
ك ا فبا  ،ةول ت  ــن

تاها تذبذبا.
 ،ــرل لــاء  ــة  ل ل  2
لــد   ،ّضــا  ســ

عى.
ــ ،فد ووعة ايــر لة،  صل ــزل 3ل

:ف ل ي
 ،ب رع  ة ُم ى تــرع ل رل فــ أ ل

.ب ل رل م ما يأت ب اف
  ات ،ئاتس رل ال  ريرل  ل

.اتابي رل ا
 صل ف ل ي ؛وــل ةصــل اقل ت 

.خر الدن ب ،الدن ي لد ب ،ول رل ب
 فئا م بــ  اهــرل ــخلد لصــر د ل
 ،ءلــو اقــــة تن ،ــا مؤس ــا مــ مــا ،ــة ُم

 لو عى هوية  ــل ــأ عا ن  ،اءن خ
ة ناا. ُم

 ،ومع تــحضا ســ يــاب ــال ــ ل هللل
.تءرف عد دى موع ال هذ ذ فل

ّية ناء؟!  ول مة دت ي م :اءا يضب ل
 ــدت ..ــان ــدي ــح ــدــا تن
ك ــى مت ..ت ــق ب ،ــولط مــ

..اتح

 م ــان ولةل ــد كاــا فه مــ
ح - ســل - الض اهــر م ــت

 ،لــ فــ ــع  ..ــرخ ٌســ ،ــرك
ن ن  م نا يُص ف مد 
لولة، مض لربة، ما ل يد ما، ير حاجاتا 
ــدي  ــي  ًــر جّدي رل  ا؛ فإاتم

..تد فوب دي  ،ةح ةرية عمرح ف
 مضــى ير قر ــر مك ذة م ُم قــ اظــُر فــل

  اب صي - عاية ايٍةع ك ســ هاَْ ل ولةل
ة فــر ًماً ُم م َــ ل - ســر ر حا شــ
ة  م ب ،عاية ا مب ا ي ة خا ة عام ا مؤس
ا   ،ةل سال ،ةل رل  رت  ة، بم

..نجو ة ب ُم ق ىة عبال ن
 غربة ف ل  ع؛ ف اط ه مآة 
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  عا وت رل 
 ايع ديدل امباه 

 اف ا وية بال
 مبر ،ةق لى خ

 بذل ّح اك  ..يتد ع
..ه
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ع ع ار وثف ار..
ح ــة، كا ــا عامي ف ــو ــة ُم ددمــا شــف

 ــر، فب ــا ي  ق ايــةل ــاه ولــة مــل
 مــة  مة..   ص لدعــا اماه ولــة فــل
 عا نى با مة  دن ل ةمس ولص ف
 رل  توج ف كا لذ لوق فــ ،ال ــة ،كا
ى كة عربويل ــةريل ةل ــاب ولــة يأخذل لــى

 ل ــذت ،ــة ل ــة ل ــا ؤس َبــا ــي ،ــد
 كو ن ..ــرؤ ــدل د لت ،ــةال مــو
 وه  ــوغا ن ..االبأط ــــة مرت م ــم 

ا ير حولا.. ع

 دم ف وقــا مــن دِل خر  ونــا مر ثــ
ل ..ضةن ــاب ،حضا عا ــاك يو ،ــل ــا فل كا

 ،لرك ع ل ع ــي قلو  ا ف ة اســ
ما كا م ق مّدً ســاقاً،  لر نــان ف حركٍة
ول ة عــج فــ ــ وقل ــ ي  ، رــم  ــد ،ــة

.ا ف ة اس ف ..خر ٍةج ر ف
 ماي مــ عايــة لولة،  عــد ف ــرل اَــد َســل
ــة لربوية  ل ــن ا فــََســ ..اترين ا فــََســ
ل ا فــََســ ..مبر ــخ ا فََســ ..ــاهم

  ل ، و صة ص ــةربويل ــات مؤس م ال
لولــة مــو عا.. ب لر عــ اتا عى كر 

ا يال يا عدتا..  ف م ا ن 

 ا إ :ــون  د هــذ ف  ــما ن ّه ــل
 للب  للئا  للوع  للا  مللهب  للع للت
 ..للروت للع امللوب ،للواق للخ ر إفللوا دللا
وكلل أحلل ب وأهَلل.. با  يز كرنا ي عد كر 
مــ ــا لريــا لربوية، يــد با، يــى بالا، 
يز بأ كرً ما م قا ترثا.. ث  تَر ل لى 

..اتح ثر ف ال وي  ،ق

  شــد  وي  ما ولوي لذي  ــدالــى يت ا
غض ، يو ا تالى:

ۀ     ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں      ڱ   ڱ   }ڱ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ{.

   ، اف   دلوع ديدل ما هذ
.ل رة بق  ال

ر | عم مإس داع
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احلل لل اللد اسللم بالذكــر امــة 
 اح قاعة ف ُق حاشد ٍج ا، فأسل ريل
 كا ،2018/12/21 فــ رب ف وف ــدــة لابل
 شــا ح ،ا ع ر د. عل ةعلد ــ ــ
 ال بطر ــرب م اصــل اءل ة مث ف
ــد، فــ مدمــ ــٌ عــ ســاحة مــ وية 
 اك  ع  ا ضة اة : فضانل

 ص لل للمــة ال ــاترك مــ ،ةّــل ةــرعل
 لر ع ٌــ ،اــاء تركع احــد ك سللَا للأك
 ا رء بقر ش  ،تم ا د. ع تم 
 ،رودبلل ب للا ــبء طرقــر شــ  ،ود علللل
 ر مغ عــد اءل مــ عد ،للب للاهاء إبللوا
 ا ية ف ئةل لى افةبا ،  عضــاء

.وع اشل م عد
  ــؤم اهإب ذ عسللا  رف قــّد
 مصو ٍعــر ــاهدم ُيبد كان ،للا فــ مــع
 رِْل قَد ــة، ثا وــل خ ا ا عــ

 سلل للا ــبطر فــ ــول ــد ــز يةــان
.امل  اب ش ،ّا

 ف جطق للح للا ا  ةك كان ثــ
 ل لى لدعو" للســالة ا ى جوهرا عكز ف ،ــ
 س رن  اب ــ ريةخ ام ه ل،"الىت
 د خللا  ــات عر ثــ ، ــا فــ
 ر جب ك ــل خ ،ايــام مةال وــل

.ا هذ رم ف س م
 ب ول سا ىع اشل مع دها قدب
مللا فر ترية بأســوب ل، تــا فا د لربة 

. اع حةمر م ف وما ت ا

 ــز د. ع ــةعلد ــ ــ ــىل ــا فــ
 ،ز عويــة ريةف ــا مضامــف اــة تك للا للع
 امة ته ،ةمس احةل ف امل وى تع مركًز
 فض شــا ،ااتصاخ وت ســة لامل ــا
 رسللر مد علر  اءة بخا ز ا ــوب
 ف ــا ل ــ ــةه لــى ًرــم ،للوة اللا

ا يع  )اهإب ع( معا ا وم

 اء بال ،ّع ع,د اد.ع ،جطق  :ةتسا

ااعية ايز
فكا عب د. ع 

ًس ووِطئ .. ًأه َْح
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ٍخ  ــ لــى ــةع ــدب ــا ــر ،ــا
. نجو ف قصو

جطق ح ا ا  رب  ُخ
 د. ع  ــ ــء بدب ،ريا وعــة مــ
 ــت ت ،ز ــو ديــًرت ــرل  للا للع
 لــر لضة   ص أك اَسلل عى 
 الى ل ضول ر اباتســ  صل وج
  ا لل ،نوعــ شــرع ع الــاء مع
 ل ث ،ال ــر ف ل ما قدم ــى مع مللهب
.اي اءل وعة مة مية برفذكال لصو رمو

 قد كان  اد اسم قد س لدعة 
 ــري8 ت ث يو رب مركزها ف ف ا ع د. ع
 ح ا ا رئ الســ ف كا ،2018 
 مأسلل للة افض ــا، حضوعضا مــ عــد جللطق
 ــال امــ افــ ،يــول  دــم مــا شلل
ا لل للة امســ رة بجام فــ اســ
للخ للح مللعا ، [ مــ ــدد مــم مــا

.رهغ
 ام ات لدعوية ر ات خو اءل ت
ا ــا هــ ىع ــلض بإْطــ ــخ ــةع

بوج سالة ثا عى جوها.
كا ســضاف مرسلل اة او بالا م ركز 
 للا ــولدك ــةعدل ــرار" مبلل للئع" مســ
 ث يــو ُق ،ــةل ــا : ــوب للا للع للع
للوة اللا رسللد مــم فــ  2018  ــري8 ت

 هال ر مغ حضرها ج ،عرمو ف )رقال دــم(
.اصل

 ا م ا حَســة ِلد ىع ولدك ىث قد 
 ر ىع رتــام ّكــد ف  .ًــاا نف ــــد جولب -
نــا عــى خريــ .طر لــة جديد ل عــ ر 
 ــااء مؤسبـــإن لذل ّم "ديل ــر ــف" :هــ
تــة حدية تــ جــا ًاة مّز ف مــوها 

ل بدية ع لدية ..
خ لاء بر د. ع  لا لصو لذكاية.

ام ب معا

لحل ك ئر نح

يّال سي ال اعال
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 -1سضاف  اد اسم ف لا فضة 
لّمة لدكو غو لّا ،لال ولوج  ّة 
 :وب ان ــاء عل ف ،رل رل ل ــاع
"لــر ــا" حضــر حــد مــ بــاء ــة لــاء 
 ة عرموللد ا ســةمد - رقال دــم ف لدعا

.2018  1 اءب يو
ــ ــل مسللد اللا لل ضافســ -2

 احــ ،ــاترك ــة فــــاء قونع ــاك مــ( رســل الــ
 ضل وبل ــح كة فــال )د وعة ــاؤل
)مــر 25 عامــاً عــى تأســا( يــو ة  21بــ خر 

.2018  1440هـ = 28 كانو
ث نّ ا ل عر مال ع عى مد بة 
 ،اع ،ــبطر ّوعــة ف ةل ــاءــة بالحاف ّيــا

.رب ،د ،ال
:َ  ان ابط ف •

 ــوب  :انــل  ،"ّــ اِلــل  "  ــوب  :

"لّة لوّية حًة تدياً".
 م "لدي و" سالة رسل ل ر شرع و •

.وطل مااية لل ءرية ل لد ا اك
"لوّــة   ءقــر  :وا  :لل  ثللث  للا  و  •
  .ا ح ــاُل ــل شــا لوع ــة" فّدي لص
 مال افل ل و ف "قالو م" شر :نوا
 ــو" ــم مــ :ءــرب :للوا ،ا ــح ــوي
 وطل ماية" للد ا" شرح ايةل م م "لدي

.ا ح

 مال" قالو م" ءقــر م اا فللص  أملل •
.ل و ف وي

 "لدي و م" شر :وا : وب و  •
.وطل مال شرح "ايةُل" م م

 ،الص ــدوحل ف ام ــام ــ :نللوا
بــا مامــة شــر  لديــد فــ ــة حــة 

مذه ه لة ف بو لوحد.

الدكتور زغلول النجار
والشيخ المال صالح الغرسي

في ضيافة جمعية االتحاد ا�سالمي



 ا، فألاحج ْفر اء انٌة شــٍة شــى هضع ْق
 ت كان .لل ريــاً كا برية علذه ــل ــوخ
ت ول ج كان ،ءرلص اءة سي ضاءل انةل

 .ل ا فاقا بابع دت رح ال
مــَر ّيــا ،جــا فــ فــ ِــٌر
 ،يــو  ــانة مــل قــت ،ــع
 اع ــاَّن ا، حم لوجــو ــ ف
 ات  ىا عم ي ًرد طا 
لــاه .كا قــد قــ فــ قــ لّصــر 
 .ًبد  ــوا مم رفاق ،ت ــاع
 ر بــي ــاً لــم َّرســ ٍــات ٍحديــ

ســالة  ــ لاعــٍة بأنــا ُخــا لــ ن لِرّ ــا، توهك
لا ماً حو ِ ل .مــ ك ما بر لرســالة 

بِرْج ،ٍتاهد  يدعا سالا بد ًحا عالاً. 
ة، فالِرّسالة  ة شــاق ســالٍة م ح م ل ة م كان
  رل ذــا بضب انب ر َّل ،ات ــدــة بث
ُمْرِبــ َّ . كــا   لرســالة ثــ مــ  يــا 
 ،ل .مــر ا كــاً مم رســ ــاع  ،ــاحده

ب حا جا لد، نزف م جا لدماء.
 ل ــا عضب ع ًق ــدي  ــرا ل حــا
 ،  كر سولة، فا لرسالة  ت ما كر م مَرّ

 .ً دم رق ِم بد م اه ي ف
 .ل ان دماا بقَوّت اس رال  توق

 ْس ال احج ي ب بد ،انةل لى ر لص رن
هة لانة. ث قا بد  فر م ن ي جاح ير: 
 سلل ًسلل ب ُهت لل للا اهلل حللج ك ْإ"

رسلل مِ فن  أر ب ا..."  نر لــانة لى 
 خر قام هــو ــه ســ ،اك ؤهام ٍــرــر ب لص

 . ااحج ي ب
 ل ا بالرسالةم ك ــم ،انةــل ر م لص نا
 فال ااحا ج ،اج م ِلَدُ
حو بضــا، بِ قَوّ عة لا، 
 ــا فــدمــا حع ،ــاحجر أمــل
 ،اب ٌاج ــي جديد ل ضــاء مل
ِ ِدب ريطا ،حد ّا قَوم ب

طاٍر، ب طار بأل طار. 
 اِّي ريــال ــ ل ــذم
  ل ذم ...ــق م ول دهاــت ل ٍاعات ــىع
 كانــا يرنو ل ة ل ى مــع ٍة ق ــاً فــّا عب ...ــات
ياها عى   لرســالة ح خــ ف  ل ــذم ،ــال

 .ج ك
ّى اأن :نا

 | ا ك  مج ط

هذ احج كا ْ
ب ُاها تال لذ 
 سال اس ًاس 

 يد  فإن ِم
 دب

41



42

 ــان  ــاع ــل ــة  مــو ــة مــلريا ــرت
ــد  فو ــ ــا م ــا ل َاً؛ ِلوعســ  ــدم جــد ــ اســا ف

.ــة عديــد
لــ فــ كــر مــ حــا يوقــ بضــا عــ اســة 
 ــدهــا تصع ،ــاع حــتز لوقــ ــ ــةــة بلريا
اجــة لــى خــا ركــة لــى حاتــا لومــة كــر احــاً؛ 

 كانــ هــذ ركــة  تــو مــا اســة لرياــة.

 عللت  للا افللر   للب  للا  لل  سلل
:للما  للتح    كللا زللدة  عللى 

 ــ ــد مــ تدف ــا بــركا لــدStretch( ( يزي ل .1
لــد بــا. لــذ عــا  نــر عــى اســا يومــاً
 ــة كــل حــركا ــوت  ــل ،ــل ماكــ ــى فــح

ــة. ــا ي ل ــت 
 .2لذهــا مــاً لــرء حاجاتــا مــزماتا،  مــا 
ــا لذهــا بالــا فركــا فــ مــا بــد نــاً رن
 ــاط جــو حــا فــ .صــو اــاً لــم ضــ

مــ ــ ابــ فــ عرباتــ اــة.
 ــــة بااتل ثــاا ءجــر قــ مــ اســ .3

.ــال ــاءث

 مــ ــال ــل ــاءث اتــل دســ 4. عــد
 مــ خــر لــى ــم مــ ــان ــىع ــل ء؛ بــلزمــ

طابــ لــى خــر.
 حــا  فــ صــد،   مــ  ًبــد  لــد  دســ  .5
 ــوول صــد   دســ  ــ  مــ لــا   بــول
 ــوول لــد دســ ثــ مــ ،ًــم بــلر ابــل
 فضــ جــة جــة لــد ــو .اســل ابــل لــى

.ــج  ــج  ــو مــ
 مــ  بالرغــ بأنــا؛  حوــا  بضــاء   ــال  .6
 ،اــل  ــهــا، كا فــ قــد يــاعدنا   َمــ  جــو

ديــة..  ــت لــرفة،   ــغ
اســة   وســ نايــة  عــة   مــ  اســ  .7
نــة لــة باركــة، مــ كــو لدجــة، لــاحة، 

غرهــا.  ..،ــ

 :ءت ق اا م ا إ :قو ايةل ف
إ :أق  ؟ضا رس ع  ا ع ه

 ،ما طن إ كا إدخ  م ا ا
.ضا م   و

 | ا  م



مشاركات للجمعية في مؤتمر ومهرجان

 ط"  رجام ف  مس  ا شاك جة 
 س  [  مــ مد   فــ  ق  لــذ  ،"ع اللللر 
 م نا   دم  اطان  ا شد   ،رب
قا ة، َعِ عى عد لا كر م 20 موعاً
موعة، بو عى ا هذ اش جا كر بدًعا 

.ًز
30م "جا  أ  خ  ا  نا وم

:"2018 وا نى 2 كح ،نا ت
 وت ، كاء ةل ه  .1 ف اة: 
عى ت طا وعة م لرموّ ، حدياً نوياً، 

.دي د حهدية ب ا اي
 و  عر فا   ّي وار:   دحا  بت .2
 صل ي ال اب دي ل اة يم

عى هدية.
 ل  ب  ت  :ط  ت  أ  .3
 مضام  ات لوية   يــحــا  مــ وعة  عاً 
ّ عى لزعة عا لدية، س جوء مّة 

تافة.
ًــا ــ ــ شــــد ق ــ ــز ل ّــــــ ــر ــ ــ ــ ل  .4مـ

 كا  م  ام  ركل  ع  ت  ،َريك  ًاعت
.اب ةثث VR ةر تع ،""س

ُعــا جة ــا سم ف مؤر   فد م شا
 وس ةمدي د فع لذ ،"ةعء وا ىقا م"

.ا و 28 27 ة ما بركل

  ،با ك ،اعى ا لوفد: ا 
 الل لة م 50 ر مك ة مع 400 عال لى جان عم
 اصش ماكة  لى  باافة  لربة،   ــد ل  مس
 م  داغلل  ا  ع د.   ا  س عى   ،رم عاة 
 ا  موا  ، اءل ال ال ال
ادو  مركز توي لاء، لر لاب لؤ لدية 

لرك  قرمز، غره م عاء مة.
 د ُخصة، فصصل لو ف فد ا شا
 مو ناق  ل دسة   دل ؤر   م   ول
 م  وت  سا  ا  للََسللَْملل" با   م  ،دم
ا ."تال لد جان ل عم  ف خدمة 
 ا ديت ال لر اعة ةك ،ةل ةضل
 ًعد انل ول تض .اءل ء ىع ما ي ،مع
 ات اا ملخ وناق ،كاة ليدل لو م
 ســالــد  ،ــدلــ قضة  خدمة   فــ  اعج  ول

.د ة ب ةرعل
 لا ام لؤر لد ل تى سًر عنة 

!"ا بل"ص  ما با ل

  رت مسد اا 
ة" - اسعء وا ىقا م" م

 جم  رت مسد اا 
وب )ر عا ط(
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 رام  ال  ف  مــســ  ــا جة   ّن
بو" لة لربة.. جالا ثرها" 

 ص - ّا ّة د. حربل ةل قةّ اهال
 ة مث ضوب رب - لدعو  ة- فربل ةل وع ف
 7  ة، يوربل ةبال اّ ّ ل ةط

.2018 انل ري1440هـ = 15 ت نو ب

 :وب رام ال ف مس ا ةج قام
ا ح رفول ال ل ..مة ضةن اء فل (

  ا ع  ة افض ذاها تل )ًجاو

 ب 1 ة ،ال بر ة ف ركز ال قا ر
.2018 انل ري1440 = 9 ت 

.م ع ط اجدة م وعاً مم ضو كا

من فعاليات 
جمعية االتحاد االسالمي

اؤهوث  ..با ا
ّا ّة د. حض 

 ..ما ن  ءدور ا(
)ًذج ا ر رفا ص ا
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 إح  ،ال  ف  مس  ا حركة  ىل
 ح للللللا ،مــســ ــا علللللل ،ــــ جة ـ
ع  سللللللا  ع  ذل ــديــر   ضوب  ،جللطللقلل

 د ة ف ال أل ة ف قال ؤم
 ا حــركــة فــ  ــ عـ  م ــؤمــ  ،للللسلل  س

.ح أب خ رب ف مس
لامة   ــا  عديد سمة  شؤناً  لاء   ات

لمة سمة، تو لضة لة.
 ،ة فضل مس دل كد و عى 
 مؤكدي ،الل ف و اع ة يساس ةا قضونب
 ا قــصــى  د   ــانــ  ف رير    عى 
 اتت  ت سمة  فريضة  هو   رل ة  موجة 
 زل  قاعد عى  سمة   حــز  اعا  ج

.ًع دع لصا سبا
 ا ف ،ر ال زيزت ر ىاء عل كد اك

خر  عوماً، ه ف خصواً.

شّد و عى  ا سمة نانة 
 ال  ف  ل  جئل  وح  ــر ق عى   

ماة اع جاعة ة.

 ا  آللللا دار   قام  ،د  ف  ول   برعاية 
 ر وأما ت" وا باظّح رت وة حو 
 د ةمدي ايم م عد ضوب د ديةقاعة ب ف "ا

.2018  12 = ة 1439هـ  حد 1 م ا، يواج
 ع لى   رل  رل  م  رع ب  اح  ف
 تأّل ترعر لذ- ربال ّل لصو  ورةق ا
 د ة مك كان ر- ثّن صا ع ا ى يَدع
 ع ح ة ااها فضل سس س ا اقض
 ا ةك ،م ص ا ولدك ةدها كب ، ا
.مس ا ةج  جطق ح ة اضل

 ف رل رل  ا ه مصو عر اح ت
  دهاب - فرق يا اف  يةان رف ال

. [ ح ة عابز مجو يتو ا رت
عى   رش داوود  عللء  أ.   ــد ل ناظر   رت  كــا  ا  فــ

ات خ لو اة.

ح  ظ ح ّا تص  آدار ا
"ا ر وأما ت" 

 ف  :مسد اا  ور "ع"
مإس ف ا ص اجوم



  جاــٌز   اشــ  ــم  بذكــر  ــاح
 ،ــع ــي الــىت ــات ــد اي  يريــد كا
 اي ــة خى نع ًرشــ ل الصا ب ــري
توفــ لــى خر لدنــا خر شــرية   يزم رء 
لــز لريضــة،  يوق ل توق لا ، يذ ل هئة 
مة توه لا بأن ســة ماة، ما  كا لصد تد 

 : ى ما يع ش  رف ع فواا تف جان
 ،م وٌد بم ن ،تلذ رم ل  دع  - 

خّص با مة.
  -  بذل ت ن ،ل لر ل ،لر 

 .اها
 -  تــ تــ حــا مــٌر كالرقــ لــاء 

خ ذ لذير.

  وض ،للا م ًللم وتلل ،زوجلل تلل
ملل بللو فئللة ب دراسلل أبئلل ار، 

ف  ف اكة؟
ــا  ا ن لــى لوثة بد مو ج، فإ لوثة 
 ونضف ،ثو لذ نص فــ ا كا رجوي م هــ
 ل  ،احول ا فــم يزكون ،يــةال لمو لــى باقــ
 م ًجديد ًحو ب درها، فية غا مو دهع ــي
 د ع كو نصا دهع و  فإ ،ل ــم يــتا
ّ لى ــوه اءل ــوج  ث ،ّكــو ــة ــحو
 ع لّزكا خر ّلولــ وّلىي ،رلّص مــا ف  لــّزكا
 م ء مــا ع ف امم ــوي ّلول ّ ــر؛لص مــا مــ
 ل فإ ،كا اّن وي  ّلول ىع ،ريل ــةك ،ــو

يرجــا لولــ ّج عى لّصّ بد لــو خر كا ما 
 ما ف   لّزكا ّ لى ةبو ح ما ه ،مضى
 ،اث ع ــر فــل ي ّن ّ ،ــول  ــرلّص
.ع الىت ا ،وفل ل ا سأ ،ر عل كا

 ــب جــو ــدعصرنــا ب فــ ــل هــ ــىف
  ف  ــاة لــبال ،ول 
 وي ا، فاب مــ ول اصغ  هــذ ــوت
 البال ،اً لــم ــاً ل خــذ ًــا ــع  لــ
فاصــة لامــة مّدمة عى صــة اة، فصة 
 دــي وهاي   هذ ثــ ل ــةال هــذ
ما، ل مصة مة مّدمة عى مص لصة؛ 

.م ل  وصغ وفال

 اى قع رُي لذ "ال" برنام م ام >
لد لضاة.

؟

؟؟

م ح اح بك مد اش؟

اكلللللللة
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 ا ما
دا ا د. أ

د ع ا

ا ر ك أد  ا
نا ا / ئا إ ك م ؟ما د اا  م راضا دوت ب ح
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 ة؟مم م أك ة اص ع ّا ح

ُة  فر ــ ّ ىع ل هــ ــت
 ا ثترك م ،ــرا كتَْرك ،لرجا م  ــىع ْــع
 ث تر مــ« :دي فــ  اك ــى قع ــُي مــر
 ب دــم-" »ى قع ا ط ر ُعذغ م ــالوم ٍــَُج
 لالــ -": تَُــد مافذ ســا لوعة لأثر 
 ع ي افــ ول ــة ب  فات مــا م ،ــاب
  ..ّ يرب  اظبإي ــه يو ْبأ اســخذ با

!يأث ي ل

نــ  حاي كــر موتر حدها ما 
 لرج بــا يأك ه« :دح ما دــم ف
 قا ،»ةَْنِ ثث ســ م ج عز د اشــد ع هو ي
] - كــا  ب ماج  بــد ــ ّ« " :- لربا  َكُر 
 لُذ ــم ال بضــ : ــُل" » لى ُقــ ــرتص ــعاق فــإ

لذلة.
 ج م ــرق ــول دفو ــوــاء بف فــا 
 ف  ي  لربــا  ــة ؛باط ــاف هــذ ك ــول ءشــر
 ف لى ه ــان ّري فات  ب  لضر حالة

.اشم بدن

ه ز أ نء أو نللء م أشء 
 أو ق ك رؤ م ءللن أ ًم ،م

 للأدع لله ؟ وهللللا أو  دد أو حللأسلل
تع عى اؤ؟

 يــة قــة، كراء مشــ مــ ــال ــوي 
 ة قاه ــاف ر: مل  ــال ،ســو
ســ، فاء س ب، ب عّد م لار، 
 عد ــ  ما تر  تا ف يؤثر فا 
 ال ،ــرك شــر ل فإ ع م ــع وســ
 ات ا قــد  لــى ء يرجــشــ فــ ،��ب
تالــى، قــا و ا ســم عــ ماً حرمة 
  هامــة  ــرط  عــد « ــال ــرل
 قــا ،"1742/4 ــم 214/10 ــال" »ــر
.ح حدي »ر لت م  رت ا مم ل« [

 اءي [ ل قد كا ،رف ال ما 
كــا جاء فــ ثر: »كا ل ] يــاء  ير، 
كا يــ  يــ "يــا شــد يــا ــ " » حــد 
  عــد  " :[ قــا "161/4 رمــذل" "94/4
."214/10 ال" " لصال أل ي ،رط

؟

؟

ؤلللللللللللللا

ه ورد ح   اب؟

جطق ح ا

جطق ح ا

ا ر عكا قم
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ة مــة  ة خاربل ااتم عامة ا جتو
 ،ول ةمرح ه  ،هاع م دم رف اء فب م
 ما يــى "رهة"؛ ا تــد هذ رحة م تر عى 
 عد باا، كالر لزيولوجة لــة،  عد وياــم
  ا .صرفال ــاعر اف فــ ديدل ــال
 ربــا كب ون ــل ــةلصا ــة ــةربل  ــف شــ

تربويــ فــ ماتــا بئاتــا ة 
 تصرفــا  ــاء مــب ءهــؤ صــل
 هــاف ــة قويــة فــل خاطئــة؛ تؤســ
 مــ ــل جــ فــ ــت ،ــتدم
 وري   ل قول ديال
 ه ةلؤم   اة، كرح هذ ا فل

ف هذ ا كر  هة.

 وا قب م هء وابا م ائار اف
 ى عع . با ى كع علل؛ تا وو
لض لوب سا لا لا؛ لذ ياعد با، 

ي تأثره اً.
 ،اب ةرح هــذ باء ف اســ م بد  كذلــ
بــاء لــة لــ بــ مــو ل و فــ هانــ؛ لاء 
 ب اطل و اهل ــىع  اءل وــر لج

 .رفل
 ابــك  فــ بللر   للاع  ــولدك  ــوي لــة   عــ
 كا يال ــى مــدع" :"ــنوج ك ــن ــك هــر"
 مال  ــا جزء عزيز مــن ىة عل لــى ــري ــال

 هذ ."ٍمؤ موحــ ن ىدها عل ــري ،اعــج
ما ي  ي ب باء باء. 

 ســا ة هــة مترب  ــةترب فــ هــ ْفــَد
 م اج ل اءرها عي ــل ة؛رح هذ ــول
 نرب نؤس ن  ي ــ ال .حر رخ
نقــاً مــ لد ســمة ما  ف لر لــة، 
 ــة، برح اطــر هــذم مــ ــف
ــو ثرهــا جوهــا، تصــر عــى 

لر دية عد باء.  

فالــر م ل كالصد مانة 
حر لز ها ؤلة 
 فإ ،ســ م اــم  رهــا قغ
ــ مرعا تــ ل فــ لربة مذ  
 هذ ف اط م رغ ع  ل رولة ســل
 وبة ف هــ جيو ل -ــةهر ــةمرح  - ــةرح
لام م ت رحة لرية، ب عى ل سونو قد 

 بولة سسة. ة مر ةرح و س

 اكل ب مو ك ز ف امس  ا نره م
  لصوبا ف حاتا؛ نقاً م قول تالى  ت

فــ لــر لــر: }ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
ىت  يت  جث  مث{.

 | فا  م تك

م لد و
 م اهل اءب

باقا  مالة
 ى كاعد ع؛ تل

.ل بوي



 اهــا، فم ف ٌــراها كم فــ ــر ــٌةك ــُ
 فر ةــى نٌر عرها كتأث ل ،ف حرف نــة م وم
ســر، ف كة ج مانــ كر عديد ما: لضة 

يا لام ر لاء لاء... غرها لر. 

 دمن وســ فض ُّفا
 مــ لــر   ــ بــاء  لربــة 
عــد  لــة  ُْســرية   ــ
بــاء. فــإ كا لــا هــو غــذء 
جــانا؛ فذء لو ها هو 

.ُّة باربل

ــُل  ــاي  ــان   كــا 
 ل  ــاك ، ُم ب ف ــ ى؛ حو حــمر ك فــ
 يض ي يأثر  ُم ب ف   ــك دي
 لة، فال يا لى  ُاماً ُم ان ب
 اط  ــاء. كول ــرل ال لــى اجح ــم
ُ اعرم ب ز ْ وي اس ة حاس لدي

.اه لز ُ اعرم 

 ــل لص ءذل لى اجوي اط كا فــإ
 ل وهــل شــد حاجــة ل فإن ،ــد وهــل

.اعج ل

 علل للا للف أهلل وملل •
:ء هب ُا

 اع ا كام : ُا للح .1
 فلد ض لى اجــةب ُاء فب
ــء بال ــا، فاض هو 
لــر د ــرُ   ب باء 

.اب

ُ  ــاف : للُا لل .2
 تض ْ رف .ب ُ مت  ؛اب باء بــ
ُ اعرم دفا تط ك   ىع ايدها ب 

.ما ائط ابال رت ،دج لى ق

ُ عــ ــــر عت ــة هــفال : للُا للُق .3
 ــا ــبال رهــت ــغض ــُت ــــا، فاب
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 ه ُ رن
 ر عل ال د

؛  لو لة خاة،  ُ
 ناب ا رت ول ك

 رهت ول اع م
ول ابال
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اه ،تو مــاعر ُ با ب ،ه ســة سولا 
ــ ] كا ي َََــ َــ ب عــ        لر 

ل ع ماعر ُح لا.

: فرُ  ه د لا لر  ُة الل4. ن
 ا رت ول ك ،ــةة خال ول  ؛ ُ عــ

.ول ابال رهت ول اع م ناب

: نــر ًهــة ســاُ ــ غــر  للُا للك .5
 ج ف  . ُ ك ــي  ي ــان ىة يل
  رن ،ل ربال ا نن ااب امى مع  رن 
 ز ة خال هذ ع ي  اً ك ل ة حك

تو لوق خة. 
  | مإس بت جم

ــُــة باربل ــوف ديــد مــل ــاه  ــاك
.ا با فقع ون ا كاب ام دن  ن

؛  ُة باربل ــف ُــاب ي   ــف
 فر ا بــاب اســم ــاابي كر ــاه مــ
 ،ــة بأنث ي ــذف ،ــامــى مع ــةال
 ــ فــ ــا ًااشــ ونــوي  ذهــي
 ،ــاتم  ــن بــاء  تويــر   فــ  وــُي
 ــة هــاعج ــاتح فــ ــواجل اشــفا
 فر بــ ا ــُ هااــة بترب ــو ت اشــ

لاة.
فإ نا ســر سد عا  ن فو لربة 
ها  زت  ل ةابل ول لى هــذ ى نصح ــُبا

يا ا لاتة.



  دّت  ال ع ة غه غاية ف ــومو
 ن ل ةونل ــل ة مّاء ُســح ة عغ ا فيدخ 
ــ هــ ــ ر ســ مالو بــا لو لا 
َاطل ــابدي ــايريد ب م جــ ف ــة حك قو فــ ٌســ

 .اف
 نصر ــاي ــاُــا تع جــ ــاّم لــ ــة حــفد

شــري مدسات، ف  حد.
ف ه ااف؟ 

وم ه اسات؟ 
وم ه اللكء ف؟ 

 مــ دفــة   رســ  :ً
 م ف  ــاوية كل ــةاحل

.ام ان
ف مدفــة: ب لاء ى 
 ــع فــ صــر لــن ــحامــى ع

.ان دب : ؛
 ،فا  ع ِفــمد :"لوســ " ف اجــاء م

نصا، مابة
 وا.  يع لدفــا ولىي مــ  :اءل ــرك م ،ِفــمد

.}وم لذي ع فيد ا ّ{ :الــىت ا
 تمو :خ ىع ل ــا يّ ّ :ولوــاء ي كا
 ــح ببأ ــوت ،الــ فــد ،ــانب ــتزي ،ــب

.غ ف ــة عفد ،
دفــة ســّة بانة، حــة كونة، ظاهر نــانة 
 ا ي  لى  دناس انس ا خ  ذة مط

 .لدجا ي ىدنا عس
َِّل ُْفــَ َلَــْوَ{ :ــرل ــرل الــى فــت ا ــوي
َمَ َْوِمَ ُِبََ ٌَََوَ ٌَمَاِجُد لَّاَ بََْضُْ ِبٍَْ لَُِدّ

.}ًرَِك َِّل ُْســ اَيُْذَكُر ِف
  م ديــة لعص ــة هفد

.ال عد دي
 يــا  اطــل  ــان ــا 
 ،ــ هــ ــةغ فــ ــوي ــان
 ــ مــ ــول ــر فــل يــا
مــاً  ًجــّو  لذلــ  ــف  ،ــبدي
 هــاف  ــري    لديــ عــدء 
 ــ لــر   ،ــل لّدمــة 
لســر ــة،  ب لــ ك. يو ســان تالى: 
 ل  ــدَََل ب َضب َال ِا ُفــ لــو{

 .}ال ىع فض  ا

 :ف افا اتز اسللوأب أه أم
 لدق ريل اع فدســ ل ةضل ديد -1
بــا. هــ لــ يــو ــا ــ ــة لــ تريــد  52

 ل ا يّ ّ
 :خ ىع

 فد انب تزي ب تمو
  ح ببأ وت ال

غ ف ة عفد
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ف  ل  ن هدف ، م ا لى 
قاعــ لأثر ع م ج حد تر.. 

:  أو ء حكشلل وه
 ــا  ــوام مصــة.   ــا حــاء 

مصة. طاة مــ   لأثر عا.

  ــاك ن ــل مــ
مرفــ بأــا صــة 
ديــد  عــى   تــقد  
 ــن دفــة   
ــ ــ لوــو لى 

 .هدف 
ل لا ف حة 

 :أ ب  ق ع للافا
تــو خــا ــة ســالا مــو جذبة 
شــامة افــة لــى لوعــ باــ لــد عــى 

 .و

 | سوا با وا  م

ف ال ل
دفة ع قضا: 

بأ تو خا ة سالا 
مو جذبة شامة

 با لوع لى افة 
 .و ىع دل

ســدفا. ل َلدق ل جوها.
 وت ،اع فدســ ل ضل هد غايا  -2
هذ هد مرحة قابة ل ،لوســ ف عة دفة 

.هد م ى ما ســاًء عب
 -3لــ عــ مومــا حــو قضــ ل ســدف عا، 

 ة مز ــةع ومــا هذ ــوت
بإحصاء قا قة.

 ــول انــال ومــا ــ4- ج
بريــة  تــا   ثــ بالضــة،  ــة 
تــاعد عــى ســدما بــولة يــر، 
   لــ ــلدقة ت هذ ــم

لة.
 -5لر بآلة قا  سوج ل؛ 
 ة عفد ــةع فــ ــشــركاء م ونــول

 ســ هد ال ة قض ا كانف ،قض
 ،م ونوي بــأ ،اب ت ــب  فئــا اطــت 

.يؤيد ل  طري ع وي لــ ن ــضل
 م ع الــت ــْز، فإِت  ��ب ًخــر ً ِْســ -6

.انســ ا ما م بر دف ًرخ ف توســ
م بر لركاء ف حة دفة ه ج ا لاعة 
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المشكـلة
•  جــ مريــ ر لَْــر ََرة، ف حالة مدمة 
جــّد ،ًلــ عــر بــذ مــر  مــذ شــر؛ حــ تصــُ عى 
مركــز لة ســرية. هــو يا ب لــ  ي يأخذ 
رن لى ســوية، نا خاة جّد   ًل؛  ــي م 
 ،ًجّد  هو ، ىع ًة جّدخا اضل دت اف
 ف اهل ،اهل الت :لــ وي .م اهل ــم
 ترك ،ىء مّس خ  ال ما ح ، تر بأ
 ح  ،ًااهت ل قر هذ :ل قو نا ،ءدب حــ
ناهُ خ طرًفا ثالاً طاً نــاً  ما ًجاعاً، نا 
 اح نــا م :ل ــوي ا ل .رحــي لذ ــىــة عفمو

.اس ف :ل ق .ل رخذ ي ...يا ،ل
هــو عــد ه ا، مــ  يرــى بالذها لى 
 :ل ة، قا ف دخل ل لصدي دما قع .ن ط
 رهدها سب ،ل لى خذ ىع قد  ًجّد ــم

.ر عد
 ســو يو ك ج حالة ،احد ه ل ل ،ربةل نا ف
 ن ما قا هذ ،ل خا يرم ي  ةخا ،ق م

.اك م ًرك أثري  ،يريد
 يمو فــ ا اج نشــد ةطري  حــ دكع هــ

حات؟ 
المعـالجة

ا ر ا رة: أ. سا •
:ِعا ا ِة حال خ

      كا ج - كا تول -  شصة مة، فى 

  ،ول مركز ــر ني ن ً؛جّد  م امل  هذ
 اي ل ةل عد ل ،ذ ما يريد ف ي ،حد اكي
 ف ُسر ِص ااكت  يرف كا  ،ةصل هذ م
يرفــ كذل  كا لــ شــاً  جً حــاً ف لاة 

ي ب؟
  ــل الــؤ ــزل ــو جــ ــــا يلر
 عــ( يّ( خ ف؛  ه يرم البال ،ــاتأم ــي

! ة ة لبال ِن
  و مــ بــا، ل  ر ف الة  توق
 لذي  ــةمص مص تريدي ِن ريــخ ،جديد مــ
 ف قو رل لــز ااناً يح ن ــىخ ،ــاك م انــوي
 هو َم ِحال ف ل ،ل ربال ًديدت ل ر جةلز

يريد لر ف ي م لديد!
 خ ِــك ِن بــد ف ،صشــ ــر فل ــدع
سو ل م، ما لذ ي ق؟ َم لذ ي ل عاً؟ 
 ف، كا  َ ــرن ــاء لحا ؟ــري ما ؟ــي مــا
 ا لــ مو دي ــوطُل ــل ِ ــتدف بــأ ِــنص
 ،رل لص لزم ،ــم صال لض خ ،دي ــل

نر ه ي م ل؟
حاناً يو( لا( ســ مر يريد لز ل  ير 
  سفا ،ل رغ  اه  ة قةكال ،ع
جد ،ًنر ف مر لرف ما لذ يد  تدم ل؟!

 لى ما ف ديــل االى بإت لــى ا ــوءل ــت 
 م رك ،يةدل ط  ر ع ،انس ا رخ

.ق ئل اس لذكر

)ا ُِرم( قم م
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ف دسة لدلة ف حد لد لربة ل يد 
ا، جاءت طالة   اب  اتب بإزية   ه فا 
  ما ت  وبة ف وت اسل لص ة فة معرب
 اطل رغ  لى ان ت ،ا ة فربل ةل

بالربة ح  س لدسة ير.
 ل شوها..   ف اقة  نا   ل  ت خاها  بد 

ت قرء ج ف قرء ة!
 افث  بــ  اك  عــ  ل  ع    صي  ريت

!ِق ان هوي
 ــاــامــ ــو تري نـــر فــ كــ مــــا: فــ ســ
 ك  م ريت  !ه  م قا  ب لزيا  د

!لو 
  ن  ي  عال ف ن ي ىع  اف ُرف -
 الو يف ،ع ن زي  ي  ،الل ي
   ف ،ل  ر  بةرل  سةلد ب
 دم :مو ر مل ب ب باعد قو م امي

عا ي؟
 ب ب ل  ول ح م ي  اي ل -
 ،ي اى حع كا ل  اً لح امء، فهؤ

.ًدح  ن رف ع زي 
   رف عالاً  باؤلة   اسح  وي  م  م  -
 ف :انام م ما لدي ًم لى ا يدعو  ع

 ي  يار ياظر.
 ل يضاً   ا لى  م ل، فدعو  ّيــاً  - قد  يد 

بأسو خر، هو سو  ي هة عا س -حا 
 اب  [ ســولــــا   ع  ــا ك ــا   ل  ــ ن  :-
لصاو.. ف حده قد بد ع ماهر لة، 
 عز  ف  مرفو  ــر ل  ،ــولــ عى   دل مصة  لامة 
 م تد   جوه  تزي  قاا  اماب كرياء،   
هاة،   تو مذلة،  غر  مة   بم  ،حول
 وبق  ويرّق بالذكر،   هفو  يزّكو  ،لوق  ف  ّويص
 ،غ  وي  ،ا لــى   ذلل بالدعاء   ووي
لة   ال  ع  ل  رّفت  ،ظ  ّع  وي
 ،ّل ود، ي د م وبق رو، يّل
 لقو يزنو ،الع وي ،ال اعد دموي
 فر  ،"ير  هذ ا ير هذ" ز الع
 وناج  هــ  ،نــــولــ  رموي  ،اتح  فــ بالة   
 ن سدء؛   ،وام  ،ول  وه  ،  ،وحوط

.و
ًم ًاخ ل ؟كذل ل ،ةج لصو -

 ه  ام  ك  ف  لصا لصابة   [ سولا   
..كذل

 ب  ا لــى  عة     كون  :ن  ل  قال  -
خق  ،لزما لري هذ يا بد لى  ندعو 

لى ا، ف ف نر ي ا ن شونا بالربة.
أد وكت  / ا اللللّرة
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