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 :لافتحالا ةعاس

 سدقلا - ةّيكريرطبلا ةسينك نم رهظلا دعب 3
 :لفتحُملا

 وستوكرام سلوب نارطملا
 :ظعاولا

 يِّجوب درNرب .أ
 :ةيجروتيللا ةمدخلاو مينرتلا

 الاج تيب ةّيكيريلكإل توهاللاو ةفسلفلا بالط
 سدقلا-ةّينيتاللا ةّيكريرطبلا ةنهكو

 :رشابملا ثبلا لقنو ريوصت
 يناكسيسنرفلا يمالعإلا زكرملا

gوبأ" عقومو رشابم نيطسلف نويزفلت عم نواعتلN". 
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 :يلي ام نولاصلا يف أَّيهُي :تيبلا يف تاريضحت
 ةـلواـط سفن وأ( فـــــــــــشرـــــــــــش ريغ نم ةـلواـط -1

 ناـــك نإ نويزفلتلا تـــحت ةـــلواـــط وأ نويزفلتلا
 ؛)طئاحلا ىلع اًقّلعم

 هلالخ نم ّمتيـس يذّلا رتويبمكلا وأ نويزفلتلا -2
 ؛ةّيكريرطبلا ةسينك نم لافتحالا ةعباتم

 شامق ةعطقب ىَّطغم بولــــــــصملا عم بيلــــــــص -3
 ؛ءادوس وأ ةّيجسفنب

 )١ ةيآلا نم( ١٨ لـــــصفلا ىلع حوتفم ليجنإ -4
 ؛انحوي سيدقلل

 ؛ةأفطُم ةعمش -5
 .حيسملا ديسلا مالآ دحأ لّثمت ةسّدقم ةنوقيأ -6
 ام ىلع ظفاُحيو ،ةعطاـــــــــسلا تيبلا راونأ أفطُت -7

 .اهنم يرورض وه
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 ةميظعلا ةعمجلا يثارمو ضرفلا ةالص

 .َّيتفش حتفا بر J :فقسألا
 .َكِتَحبسَتب يمف َربخُيف :عيمجلا
 »ةالصلا يل ةوعد«   )94( رومزملا
 اوُّمله :هِمدب fادتفا هللا ُنبإ ُحيسملا :عيمجلا

 .ُهل دجسن
 .انِصالخ ِةرخصل ُفتqو * ْبّرلل ُّمنرن اوّمله 1
 ُهل ُفتqو * فارتعالx ِهِهجو ىلإ ُرِدابُن 2

xْدِئاشنل. 
 اوُّمله :هِمدب fادتفا هللا ُنبإ ُحيسملا :عيمجلا

 .ُهل دجسن
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 .ةهلآلا ِعيمج ىلع ٌريبك ٌكِلم * ميظع ٌهلإ َّبرلا َّنإ 3
 .ْلابجلا ُممِق ُهلو * ْضرألا ُقامعأ ِهِدي يف 4
 .ُهادي اهْتَلَـبج ُةسبايلاو * ُهعـَنص وهو ُرحبلا ُهل 5
 اوُّمله :هِمدب fادتفا هللا ُنبإ ُحيسملا :عيمجلا

 .ُهل دجسن
 ِّبرلا مامأ ُدجسنو * وثجنو ُعكرن اوّمله 6

 .انِعِناص
 .ِهِدي ُمنغو / هاعرم ُبعش نحنو * انُهلإ وه ُهَّنإ 7
 اوُّمله :هِمدب fادتفا هللا ُنبإ ُحيسملا :عيمجلا

 .ُهل دجسن
 اوُّسقُت ال * نوعمست ُهَتوص َمويلا ُمكّلعل 8
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 .مكَبولق
 ينالب كانه * ةيّربلا يف ِةنتفلا موي ِعازنلا يف امك 9

 .يلاعفأ اودهاش دقو ينونحتما :/ مكؤxآ
 اوُّمله :هِمدب fادتفا هللا ُنبإ ُحيسملا :عيمجلا

 .ُهل دجسن
 ُتلقف * ليجلا َكلذ نِم ُتلَلم ًةنس نيعبرأ 10
: 

 .مُ£ولق ْتّلض ٌبعش« 
 : يبَضغب ُتمَسقأف * يلُبُس اوفرعي مل مqَّإ 11
 .»يتحار يف اولخدي نل نأ

 اوُّمله :هِمدب fادتفا هللا ُنبإ ُحيسملا :عيمجلا
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 .ُهل دجسن
 ناك امك * سُدُقلا ِحورلاو ِنبالاو ِبآلل ُدAا 12

 نيرهادلا رهد ىلإو /ناوأ ِّلكو نآلاو ِءدبلا يف
 .نيمآ

 اوُّمله :هِمدب fادتفا هللا ُنبإ ُحيسملا :عيمجلا
 .ُهل دجسن

 ديشنلا
 ْقورُعلا يِّدَن لب َناص  ـغألا يضِفخا ِدجَملا َةحود 1
 ْقوذُعلا يفاج يمِعنَأ   اًظيلغ اًعبط ينِّيَل
 ْرَطَخلا يماس ٍلِهاع   اضعَِأل اًرثِو يدِّهَم
 ْحيبَّذلا يدافلا ِكَدحَو   .يِّلِقُت نأ ًالهأ ِترِص 2
 ْحيحصلا ِتنأ ُهُكْلُـف  افرَم ِنوَكلا ىقرَغِلو
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 ْرqََ دق ٍفورَخ ِم       ـسِج نِم ِمَّدلx ىلَّطِإ
 ْديَجم ٍثول´ َمسإ      ًءاوَس اًموَد اودَِّجم 3
 ْديرَفلا ُّبَّرلا َوُهَو           اًحورو اًنباو اًدلاو   
 ْرَكِفلا يماَّسلا ُهَّرِس         ٍقلَخ ُّلُك ْحٍّبَسُيلَف   
 ىلإ هَملسأ لب ،هِنبx َّنَضَي مل ،هللا َّنإ )1( ةنوفيتنأ

 .ًاعيمج انِلجأ نِم ،توملا
 »7أ 5 ينمحرإ«             )50( رومزملا

 ؛ِكِتَمحر ِميظعب * َهللا J ينمحرإ -1
 يمثآم ُحمُا * َكِتَفأر ِةرثك ِبسحبو -2
 يتئيطخ نِمو * يمثإ نِم ًاريثك ينلسغإ -3

 .ينرِّهط
 يمامأ يتئيطخو * يم´À ٌفراع fأ ِّينأل -4
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 .نيح ِّلُك يف
 َكماَّدق َّرشلاو ،ُتئطخ َكَدحو َكيلإ -5

 َبِلغتو ،كِلاوقأ يف قُدصت يكل * ُتعنص
 َكِتَمَكاُحم يف

 Jاطخلxو * يب َلبُح ِم´آلx اذنءاه -6
 .يمأ ينتَدَلو

 يل تحضوأو * قحلا َتببحأ دق َكَّنأل -7
 .اÆاروتسمو َكتمكح َضِماوغ

 ُّضيبأف ينُلِسغت * رُهطَأف ىفوزلx ينرِّهط -8
 .جلثلا نِم رثكأ

 يماظع ُلُذجتف * ةج£و ًارورس ينُعِمسُت -9
 .ةليلذلا
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 ُحماو * يJاطخ نع َكهجو ْفِرصإ -10
 .يمثآم َّلُك
 ًاحورو * هللا J َّيف قُلخُأ اًيقن ًابلق -11
 .يئاشحأ يف دِّدج ًاميقتسُم
ــهجو ِماّدُــق نِم ينحرطت ال -12 ــحورو * َكِ  َكَ
 .ِّينم ُهعِزنت ال سوُّدقلا
 ّيسËر ٍحوربو * َكِصالخ َةج£ ينحنمإ -13
 .يندُضعا
 َكيلإ ُةأطخلاو * َكَقُرُط َةمثألا ُمِّلعأ -14
 .نوعجري
 * يصالخ ُهلإ ،هللا J ،ءامِدلا نِم ينجن -15
 .كِلدعب يناسل َجهتبيف
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16- Jيمف َِربخُيف * ّيتفش حتفا ُبر 
 .َكِتحِبستب
 َنآلا ُتنكل ةحيبذلا َترثآ ول َكَّنأل -17
 .تاقَرحُملx ُّرسُت ال َكَّنِكلو * يطعُأ
 ُبلقلا * قِحَسنُم ٌحور Ìِ ُةحيبذلا -18
 .هللا هُلُذري ال عِضاوتملا ُعِّشختملا

 ىلإ هَملسأ لب ،هِنبx َّنَضَي مل ،هللا َّنإ )1( ةنوفيتنأ
 .ًاعيمج انِلجأ نِم ،توملا

 ،انَّبَّحأ دق حيسملا َعوسي َّنإ )2( ةنوفيتنأ
 .Jfاطخ نِم ِهِمدب انَلَسَغو
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 )3( قوقبح رفس     »ةنونيدلل رهظَي هللا«     قوقبح ةمينرت
1- J ُتفِخف * َكَعاَمس ُتعمس ينإ ،ُبر. 
2- J نينسلا ِطَسو يف * َكَلَمَع ييحُأ ُبر. 
 ِبضغلا يف * هب ْفِّرَع َنينسلا ِطسو يف -3

 .ةَْمحرلا رُكذُأ
 نِم ُسودُقلاو * بونجلا نِم يتÏ ُهللا -4

 .ناراف ِلَبَج
 ِتألتماو * تاوامسلا ُهُلالج ىطغ -5

  .هِتَحِبست نِم ُضرألا
 * نfرَق ِهدي يفو ،رونلاك ُنوكي ُهؤايض -6

 .ِهِتَّزِع ُراَتِتسا كانُهو
 ِصالخلل * َكِبعش ِصالخل َتجرخ دقل -7
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 .َكِحيسَم عم
 ِهايملا َماكُرو * َكِليخب رحبلا َتكلس -8

 .ةريزغلا
 ْتفجرو * يئاشحأ ْتقفخف ُتعَمس ينإ -9

 ؛توصلا نِم َياتفش
 يف ُتفجرو * يماظِع ُرخنلا َلخدو -10

 .يناكَم
 َدنِع * قيضلا ِموي يف ُحيرتسأس ِّينكل -11

 .انب ِطيحُملا ِبعشلا ىلإ ِدوعصلا
 اهيف َسيل َموركلاو * ْرِهزُي ال َنيتلا َّنإ -12

 .َءÕإ
 ال َلوقحلاو * بِذكي ِنوتيزلا َلمعو -13
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 .ًاماعط ُجِرُخت
 ٌرقب ُنوكي الو * ةريظحلا َنِم ُمنغلا ُعِطَقنت -14

 .دواذِملا يف
 ِهلØ ُجهتبأو * ّبّرلx ُلّلÆأف fأ اَّمأ -15

 .يصالخ
 َّيمدق ُلعجي وهو * يتّوق ُهلإلا ُّبرلا -16

 .لئJألاك
 ِتاوذ ىلع * يفراشم ىلع ىنيِّشميو -17

 .رÕوألا

 انَلسغو ،انّبَّحأ دق حيسملا َعوسي َّنإ )2( ةنوفيتنأ
 .Jfاطخ نِم ِهِمدب

ـــــــــــصل )3( ةـــنوفيتنأ ـــبيلَ ـــجـــــــــــسن ،ِبر J ،ِكِ  ،دُ
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ــــسَدقُملا كتِمايقلو  هذهبف .مّظعُن اهJإو ،حِّبــــسُن ِةَ
 .هَّلك َملاعلا ُحرفلا َلََمش ،ةبشخلا
 »ميلشروأ ديدجت«                   )147( رومزملا
 ،ِكهلإ يحِّبس * ّبرلا ُميلشروأ J يحدمإ -1

J نويهص 
 يف ِكينب كرxو * كِباوبأ َقيلاغم نّكم هّنإف -2

 .ِكلخاد
 ِةَطنحلا ِمحش نمو * امالس ِكَموخت لعجي -3

 .ِكُعِبشُي
 ُهُتمِلك ُعِرسُتف  * ضرألا ىلإ هَرمأ ُلِسرُي -4

 .ًادج
 َعيقصلا رُثنيو * ةّزجلاك َجلثلا يطعُي -5
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 .دامرلاّك
 ؟هدرب هاُجت موقي ْنَم * تاتُفلاك َديلجلا يقلُي -6
 َليستف هَحير ُّبهُي * َّنهُبيذُيف هَتملك ُلِسرُي -7

 .هايملا
 ُهَماكحأو هَموسر * بوقعيل هَتملك يدبُي -8

 .هبْعشِل
 ملو * مَمألا َنِم ًةمأ ىلإ اذكه ْعنصي مل -9

 .ُهَماكحأ اوفرعي
 كتِمايقلو ،دُجسن ،ِبر J ،ِكِبيلَصل )3( ةنوفيتنأ
 َلََمش ،ةبشخلا هذهبف .مّظعُن اهJإو ،حِّبسُن ِةَسَدقُملا
 .هَّلك َملاعلا ُحرفلا
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 يثارملا
 »يبنلا ايمرإ يثارم نِم«

)1( 
ـــقلا ِتـــنب ِروـــــــــــس ُبارَخ )ح  ْنأ ُهللا َمَزَع - سدُ

  +ُهَزِجنُي
 + ُهَدَي ِريمدَّتلا نع َّدَر امو ،سايِقلا َطيَخ َّدم 
ــــــسَرتمِلا يف َةحاَنملا َماقأو   اراqَْاف - روــــــسلاو ِةَ

 * ًاعيمج
ــ£اوبأ ْتَــقِفَط )ط  َرَّمد ْدــقو ،ِضرألا يف ُصوغت اُ

 اـــهؤاـــــــــــــسؤرو اـــهُكِلَم + اـــهمَّطحو اـــهَجيلازم
ــــــشُم(  ىتح + ةعيرــــــش الو - ممُألا َنيب )َنوتَتَ
 * ىلوملا ِنُدَل نِم - Jؤرب َنوَظحي ال اهؤايبنأ
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ــــسَي )ي  اودعق دقو - سدُقلا ِتنب ُخويــــش ُتُكْ
 ىـلـع ًاداــــــمر اوـقـلأ + نيـقِرـطـُم ضرألا ىـلـع
ـــــــــسوؤر ـــــــــسِبَلو - مهِ ـــــــــسُم اوُ  ىراذَع + ًاحوُ
 * ضرألا ىلإ َّنُهَسوؤر َنضفْخأ - ميلشروأ

ـــلك )ك  ْتــــــــــــــشاـــجو - عومدـــلا نِم َياـــنيع ْتّ
 - ضيــــــضَحلا ىلإ َروهدَت يِدِبَك + يئاــــــشحأ

 لفِّطلا ىلع َيِشُغ ذإ + يبعش ِتنب ِراسكنِال
 * ةيرقلا ِتاحاس يف - عضَّرلاو

J ميلشروأ، J ِكِهلإ بِّرلا ىلإ يعجرإ ،ميلشروأ. 
 ىلإ يعجرإ ،ميلـــــــــشروأ J ،ميلـــــــــشروأ J :عيمجلا
 .ِكِهلإ بِّرلا
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)2( 
 + »؟فالُسلاو ُحمقلا َنيأ« :اولاق مÆِاهَّمُأل )ل
 ِتاحاـــــــــس يف - ىحْرَجلاك مهيلع يـــــــــشُغ ذإ 

 ىلع - مهـــــــــــسوفن ْتـــييعُأ دـــقو + ةـــنيدـــملا
 *مÆِاهَّمُأ ِنوضُح

ــــشُأ اذام  ) م  ِكِنأــــش يف ُظِعأ ٍةَْربِع ِةَّيçو ،ِكب ُهّبَ
 ،ِكب يواــــــــسأ اذام + ميلــــــــشروأ َتنب Jأ -
 + سدُقلا َتنب Jأ ،ءارذعلا اهُتـَّيأ -ِكيّزعأف

 اذ نـمـف - رـحـبـلاــــــك مـيـظـع ِكــــــمـطـح َّنإ 
 *ِكيفشي

 + قمُحلاو َلِطابلا ِكل اوَأر ِكوّيبن )ن
 + ِكافنَم اوّدَُريل ِكِمثإ نع اوفِشكي مل 
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 * تJاوِغو ًاماهوأ ِكل اوَأر لب 
ـــــــس )س ـــــــص ْدقو - قيرَّطلا يرِباع ُعيمج َرِخَ  اوقّفَ

 - مهـــسوؤر اوُّزهو اورَفـــص + يديألx ِكيلع
 يتلا - ةنيدملا يه ِهذهأ + سدُقلا تنب ىلع
 *اهِّلُك ِضرألا َةج£ + لامجلا َةَلِماك اqََوعدَي

J ميلشروأ، J ِكِهلإ بِّرلا ىلإ يعجرإ ،ميلشروأ. 
 ىلإ يعجرإ ،ميلـــــــــشروأ J ،ميلـــــــــشروأ J :عيمجلا
 .ِكِهلإ بِّرلا

)3( 
 + ءاقّشلا ىأر يذلا ُلُجّرلا وه fأ ) أ
 * ِهبَضَغ اصَع ُهَّلَحَأ يذلا 
 + روجيَّدلx ينَرَمَغو ينداق ِةَملُّظلا ىلإ ) أ
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 * رونلا َنوُد 
 + اهُّدمي َّيلع ُديلا ) أ
 * ُهَّلُك َراهّنلا َةَّرَكلا ُديعُيو 

 + يدلِجو َمرهأ يتَرْشَب )ب
 يماظِع َمَّشَهو 

 + يضاقنأ َىلع ىنب )ب
 * ةَّقَشَملاو ِةرارملx ينطاحأو 

 + تامُلُّظلا يف ينَنَكسأ )ب
 * تاومألا ْنِم مَدِقلا ُذنُم اوتx َنيذلا َلثِم 

 + جُرخأ الئل َّيلع َجّيسُي َلَعَج )ج
 + يدْيَـق َلَقثأو 

 + ُّدُرَـي يتَثاغتساو يخارُص َّلُج )ج
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 * ُّدُصي يتالَصو 
 + ةراجِح ِماوكç يقُرُط ىلع ُجَّيسُي َلَعَج )ج
 * يبورد َرَّمَدو 
J ميلشروأ، J ِكِهلإ بِّرلا ىلإ يعجرإ ،ميلشروأ. 
 ىلإ يعجرإ ،ميلـــــــــشروأ J ،ميلـــــــــشروأ J :عيمجلا
 .ِكِهلإ بِّرلا
 َّىتح - انلجأ نِم َعاطأ دق َحيـــــسملا َّنإ :ةنوفيتنأ
 .بيلصلا ِتوم توملا
 79-68 :1 اقول           »برلا كرابم«       Jركز ةمينرت

 ،هيلع مكُحلا ةَّلع هـــــــسأر قوف اوعـــــــضو :ةنوفيتنأ
 ُكِـلم ،يرـــــــــــصاـنلا ُعوـــــــــــسي اذـه« :اهيف بتُك
 .»دوهيلا
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 َعَنــــــــــصو دَقتفإ هَّنأل * انُهلا ُّبرلا ٌكرابم -1
 .هبعشل ءادِف

 َدؤاد ِتــيب يف * صالخ َنرق اــنل َماــقأو -2
 ،ُهاتف

 نيــــــسيدقلا ِهِئايبنأ ِهاوفأ ىلع َمَّلكت امك -3
 :رهدلا ُذنُم ْمُه نيذلا *

4- çـــــــــــصِّلُخي ن  يدـيأ نِمو * اـنئادـعأ نِم اـنَ
 .انيضِغبُم عيمج

ــــــــصَيل -5  ُهدهع َرُكذيو * انِئxآ ىلإ ًةمحر َعَنْ
 .سدقُملا

ــــسقلا -6  نأ * انيبأ َميهاربإل َفلح يذلا َمَ
 :انيلع َمِعنُي
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7- çُهَدُــبعنف * اــنئادــعأ يدــيأ نِم َوجنن ْن 
 ،فوخ الب

8- xأ َعيمج * ربلاو ِةسادقلJانِتايح ِم. 
 * ىعدُت يلعلا َّيبن ،يبصلا اهُيأ ،َتنأو -9
 َّدِــعُتل ،ِبرلا ِهــجو َماــمأ ُقبـــــــــــست َكَّــنال -10

 ،ُهَقُرُط
ــبعـــــــــــش َيطعُتو -11  ِةرفغمل * صالخلا َملِع ُهَ

 ،مُهJاطخ
12- çَدقتفا يذلا * انِهلإ ِةَْمحر ِءاــــــــشحf £ا 

 ،ءالَعلا نِم ُقِرشُملا
 ِلالِظو ِةَملُظلا يف َنيــــــسلاجلل ءيــــــضُيل -13

ــــــــــشرُيو * توملا  ِليبــــــــــس ىلإ انَمادقأ َدِ
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 .ةمالسلا
ـــــــضو :ةنوفيتنأ ـــــــسأر َقوف اوعَ  ،هيلعِ مْكُحلا َةَّلع ِهِ

 ُكِـلَم ،يرـــــــــــصاـنلا َعوـــــــــــسي اذـه« :اـهيف َبـتُك
 .»دوهيلا

 نينمؤملا تابلط
 انـــــصِّلَخُمل ،ةقداـــــص ىوقتب دُجـــــسَنل :فقـــــسألا
 ،ًارِفاـــظ َموقي ىتح ،اـــنِلجأ نِم َنِفُدو َّملÕ يذـــلا
 نوسيلا ،Jريك ،Jريك :نيلّسوتم هيلإ لهتبنلو

1 J اــنمِّلعمو اــنَّبر، J ىتح اــنِلجأ نِم عاــطأ نَم 
 .بآلا ِةدارإل ًامئاد ُعضخن انلعجإ ،توملا
 نوسيلا ،Jريك ،Jريك      

2 J اـــنَتاـــيح، J َتوملاو ميحجلا َرَّمد نَم 
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 َموقنل ،َكعم ُتومن انلعجإ ،ةبــشخلا ىلع هِتومب
  نوسيلا ،Jريك ،Jريك          .دðا يف َكعم
3 J انَكِلم، J ًالوذرم انِلجأ نِم َراــــص نَم 
 يدـــــترن اـــــنلعجا ،ةريقح ًةدودو ،ساـــــنلا نِم
  نوسيلا ،Jريك ،Jريك    .َكَعُضاوت

4 J ـــــــــصالخ  نع هَتايح َملـــــــــسأ نَم J ،انَ
ــحن َكِــلاــثم ىلع اــنلعجإ ،ِهِــئاَّــبحأ ـــــــــــضعب ُّبُِ  اــنُ
  نوسيلا ،Jريك ،Jريك               .ًاضعب

5 J ـــــــــــصِّلُخم  ىلع هــــيدــــي َّدــــم نَم J ،اــــنِ
 عمجإ ،لايجألا َعيمج هيلإ َبَذجف ،بيلـــــــصلا

  .مِهِّلُك ِهللا ِءانبأ َتاتش ،َكِصالخ ِتوكلم يف
  نوسيلا ،Jريك ،Jريك                          
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 يف َتــــــئــج ىتــم ،بر f، Jرــكذأ :فــقــــــــــــسألا
 :لوقنف يِّلَصُن نأ انمِّلعو ،َكِتوكلم
 ...تاومسلا يف يذلا xfأ :عيمجلا
 ىلإ َرُظنت نأ ،ّبر J ،َكُلأسن ،ِّلصنل :فقسألا
 نأ ،انُّبر ُحيسملا ُعوسي َشخي مل يتلا ،هذه َكِترَسُأ
 َلِمتحيو ،نيملاظلا يديأل ،اهنع ًةيْدف هَسفن َمِّلسُي
 عمو كعم ُكلاملا ُّيحلا وه ،بيلصلا َباذع
 .روهدلا رهد ىلإ سدُقلا ِحورلا
 .نيمآ :عيمجلا
 ًاضيأ َكِحور َعمو :عيمجلا مُكَعَم بُرلا :فقسألا
 :ءيش ِلك ىلع ُرداقلا ُهللا مُكُكرابي :فقسألا
 .سدقلا ِحورلاو نبإلاو بآلا



 

 

28 

 .نيمآ :عيمجلا
 حيسملا مالسب اوبهذإ :فقسألا
 .Ì ُركُشلا :عيمجلا

 
 بَّرلا مالÀ لافتحالا
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 بَّرلا مالÀ لافتحالا
 ؟رهظلا دعب ٣ ةعاسلا اذامل
 يهو ،يربعلا تيقوتلا بسح ةعساتلا ةعاسلا لباقت اَّ#أل
 .حيسملا عوسي بّرلا تومو بلص ةعاس
 بيلصلل دوجسلاو ،ةملكلا ةمدخ :يه ماسقأ ةثالث نِم ةبترلا فلأتت
 .لوانتلاو
 ىلإ ،لافتحالا مادخو ،هجوتيو ،ءارمحلا سادقلا ةلُح نهاكلا يدتري
 نوّلصيو ضرألا ىلإ مههوجوب نوبكي ،ةيحتلا دعب كانهو ،حبذملا
 ولتيو ،بعشلا ىلإ نهاكلا تفتليف .دعاقملا ىلإ نوبهذي مث .تمصب
  :ناتمومضم هاديو ،ةالصلا هذه

 )ِّلصُنل لاقُي ال( :ةالصلا
 انسُرحاف لزانتو ،بر J ،َكَِمحارم ركذُأ 
 َّمتأ مهِلجأ نِم نيذلا ،كَديبع ُنحن ،اًمئاد انسِّدقو
 وه ،ميركلا ُهَمَد ًالذx يحصفلا َّرسلا ُحيسملا
  .نيمآ :عيمجلا .روهدلا رهد ىلإ كلاملا يحلا
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 لوألا مسقلا

 ةملكلا )ةمدخ وأ( ةيجروتيل

 ىلوألا ةءارقلا
 »انم@آ لجأل قِحُسو ،انيصاعم لجأل َحِرُج«

 12-1 :53 ، 15-13 :52            يبنلا ايعشأ ِرفِس نِم ٌةءارق

 ُعِفَترَيو ىلاعَتَـي ِمزَحلx ُلَمعَي يدْبَع اذَوُه 
 ،كنِم اوشِهَد َنيريثَك َّنَأ امك .اöدِج ىماسَتَـيو
 هُتروصو ،ناسْنِإلا َنِم َرَـثكا هُرَظنَم هَّوَشَتَـي اذكه
 هَمامَأو ،ةريثَك اًَممُأ ُحِضنَي وه .رَشَبلا ينَب نِم َرَـثكا
 ،هِب اوَربُخي مل ام اوَأَر مqَِّأل ،مهَهاوْفَأ ُكولُملا ُّدُسَي
 .هِب اوعَمسَي مل ام اونَياعو
 ُعارِذ تَنِلعُأ نَمِلو اَّنِم َعَِمس اِمب َنَمآ نَم 
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 نِم ٍةموثْرُجكو ،ُهَمامَأ ٍخْرَفَك ُتُبني هَّنِإف ؟ّبَّرلا
 الو ،هيَلِإ َرُظنَنف َءاَ£ الو ُهل َةَروص ال .ةَلِحاق ٍضرَأ
 ٍعاجوَأ ُلُجَر ،ساَّنلا ُهُلُذَخي ىَرَدزُم ،ُهَيِهَتشَنف َرَظنَم
 .اَّنع ُهَهجَو ٍرتاس ُلثِمو ،تاهاعلxِ ٌسِّرَمَتُمو
 َلََمحو ،انِتاهاع َذَخَأ دقَل هَّنِإ .ِهب ْأَبعَن مَلف ىًرَدزُم
 ِهللا َنِم xًورْضَم ،صَرَـب اذ هانْبِسَحف ،انَعاجوَأ
 ِلجِأل َقِحُسو ،انيصاعَم ِلجِأل َحِرُج .ًالَّلَذُمو
 .انيِفُش ِهِخدَشِبو ،هيَلَع انِمالَس ُبيدأَتف ،انِم´آ
 ،هِقيرَط ىلِإ َلام ٍدِحاو ُّلُك ،مَنَغلاك انْلَلَض انُّلُك
 ملو ٌعِضاخ وهو َمِّدُق .انِّلُك َمثِإ هيَلع ُّبَّرلا ىقلَأف
 ٍتِماص ٍلَمَحكو ِحْبَّذلا ىلِإ َقيس ٍةاشك ،ُهاف ْحَتفَي
 ِقيِّضلا نِم .ُهاف ْحَتفَي ملو ،هَنوُّزَُجي َنيذَّلا َمامَأ
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 َعَطَقنا ِدق هَّنِإ ؟ُهدِلوَم ُفِصَي نمو ،َذِخُأ ءاَضَقلاو
 هتَباصَأ يبْعَش ِةَيِصعَم ِلجألو ،ءايْحَألا ِضرَأ نِم
 ،هِتوَمب َءايِنغَألاو ،هِربَقب َنيقِفانُملا َحِنُمف .ةبرَّضلا

 ُّبَّرلاو .رْكَم هِمف يف ْدَجوي ملو ،اًروج ْعَنصَي مل ُهَّنَأل
 ُهَسفَن َلَعَج اذِإ هَّنِإف ،تاهاعلx ُهَقَحسَي نَأ َيِضَر
 ُةاضرَمو ،هُمJََّأ ُلوطَتو ،ًةَّيِّرُذ ىرَي ،ٍمثِإ َةَحيبَذ
 ىرَي ،ِهسْفَـن ِءانَع ِلجَأل .هِدَي ىلع ُحَجنَت ِّبَّرلا
 وهو ،نيريثَك يدْبَع ُقيّدَّصلا ُرَِّربُي هِملِعبو ،عَبشَيو
 ،هل اًبيصَن َنيريثَكلا ُلَعجَأ كلذِلف .مهَم´آ ُلِمَحي
 ،ُهَسْفَـن توَملِل َضافَأ ُهَّنأل ،هَتَمينَغ َءاَّزِعَألاو
 ،نيريثَك Jاطَخ َلََمح وهو ،ةاصُعلا عم َيِصحُأو
 .Ì ُركُشلا :ش بَّرلا ُمالك - .ةاصُعلا يف َعَفَشو
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 17-2 :30                         »أجلم ُبرلا« رومزملا
 .يحور ُلَعجأ َكيَدَي يف ،هاتبأ J ،هاتبأ J :ةَّدرلا

 ْدَبَألٱ ىلِإ ىزخَأ َالَف ،ُّبَر J ،ُتمَصَتعٱ َكِب .1
 .ينَِّجن َكِلدَعِب 
 ؛يحور ُلعجَأ َكيَدَي يف 
.ّقّحلا َهلإ ،ّبرلا اهيأ ،ينَتيدَتفا دقلو     
 ةَّدرلا 

 ،َّيقِياضُم ِعيمج دنع ٍ،راع َّيأ ،ًاراع ُترِص .2
 :يفراعمل ًاعَزَـفَو ،ْيناريج ىدلو
 .ّينع اوبَرَه ،ِةحاسلا يف ينوّأر َنيذلاو
 ؛روبُقلا ِلهَأ ْنِم ّينَأك ُبولقلا ينتَيسَن
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 ةَّدرلا .فَلتُم ٌءfإ ّينأك ينتَيِسِن
 ،ّْبَر J ُتلَّكَوَـت َكيَلَع fأو .3

 ،يهلإ َتنَأ َكَّنإ" :ُتلُق
  ."يتايَح َكِدَي يف
 ،يئادعأ يديأ ْنِم ينذِقنأ
 ةَّدرلا .َّيدِهَطضُم ْنِمَو

 ،َكِدبَع ىلع َكِهْجَوِب ْرِنَأ .4
  ."َكِتَمحرب ينصِّلخو
 ،ْمكُبولُق ْعَّجَشَتَـتلو اودَّدَشَت
J ةَّدرلا .ْبَّرلا َنورِظَتنَي َنيذلا َعيمج 

 ةيناثلا ةءارقلا
 »صالخ ةَّلِع هنوعيطي نيذلا عيمجل راصو ةعاطلا ملعتو«



 

 

35 

-7 :5 ,16-14 :4       نييناربعلا ىلإ ِةلاسرلا نِم ٌةَءارق

9 
 ،تاوَمَّسلا َزاتْجا دق ،ٌميظَع ٌربَح انل َناك اَّمَل 
 .ناميإلا ِةداهشِب ْكَّسَمَتنْلف ،هللا ُنبا عوسي وهو
 ِدَقَل ،انِفعُضِل َيِثرَي نَأ ُعيطَتسَي ال ،ٌربَح انَل َسيَلف
 .ةَئيِطَخلا ادَع ام انَلْـثِم ٍءيَش ِّلُك يف َنِحُتما
 ىقْلَـنو ًةَمحَر َلانَنِل ،ةَمعِّنلا ِشْرَع ىلِإ ٍةَقِثِب ْمَّدَقَـتنْلف
 يف ،يذَّلا وهو .هِنيِح يف ُثوَغلا ا£ انَيِتÏََ ،ًةَوْظُح
 ٍخارُصِب َلاهِتبِالاو َءاعُّدلا َعفر ،ةَّيِرَشَبلا هِتايَح ِمJََّأ

 هَصِّلَُخي نَأ هِعسُوِب يذَّلا ىلِإ فِراوَذ ٍعومُدو ٍديدَش
 َمَّلَعَـتو .هاوْقَـتِل ُهُبَلَط َبيجُتساف ،توَملا َنِم
 َلِعُج اَّمَلو .َملَألا َنِم يقل امب ،نبِالا وهو ،َةَعاَّطلا

 ٍصالَخ ةَّلِع هنَوعيطُي َنيذَّلا ِعيمَِجل َراص ،ًالِماك
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  .Ì ُركُشلا :عيمجلا ّبَّرلا ُمالك - .ّيِدَبَأ
  سدقملا ليجنإلا لبق ةيآلا
 ِتوم ،توملا ىتح ،انِلجأ نِم َعاطأ دق َحيسملا َّنإ
 َمسالا ُهل َبهوو ،هللا ُهَعَـفر َكلذل .بيلصلا
 .ءامسألا َعيمج ُقوفي يذلا
 سدقملا ليجنإلا
 انحوي ِسيدقلل حيسملا َعوسي انِّبر مالآ ) ر

 .ريشبلا ّيليجنإلا
 ،هِذيمالَت عم ُعوسَي َجرخ :نامَّزلا كلذ يف 

 هُذيمالتو وه َلَخدو ،نورْدِق َيداو ََربَعف
 .كانه fًاتسب

 ،َناكملا َكاذ ُفِرعَي هَمَلسَأ يذَّلا اذوهَي َناكو 
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 .هُذيمالَتو ُعوسَي هيف َعَمَتَجا ام ِةرَثَكِل 
 مهثعب َنيذَّلا ِسَرَحلاو ِةَّيِرَّسلxِ اذوهَي َءاجف 

 .ناكملا َكلذ َغلَب َّىتح َنوُّيِسيِّرِفلاو ُرابحَألا
 .حالِّسلاو َلِعاشَملاو َحيباصَملا نولمحي اوناكو 

 .هل ُثُدحَيَس ام َعيَمج ُمَلعَي وهو ُعوسي مدقتف
 :مَهل َلاقف  ) ر
 »؟نوبُلطَت نَم« +
 .»ّيرصاَّنلا َعوسي« :هوباجَأف ) ر
 :مَهل َلاق ) ر
 .»وه fَأ« +
 .مهَعم اًفِقاو هَمَلسَأ يذَّلا اذوهَي َناكو  ) ر
 اوعَقَوو ىرقهقلا اوعَجَر ،وه fَأ :مهل َلاق اَّمَلف 
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 .ضرَألا ىلِإ
 :ًةَيِن´ ُعوسي مَهلَأَسف 

 »؟نوبُلطَت نَم« +
 :اولاق ) ر

 .»ّيرِصاَّنلا َعوسي« )ش
 :عوسي َباجَأف  ) ر
 ينوبُلطَت مُتنُك اذِإف ،وه fَأ ِّينِإ مُكَل ُتلُق« +

 .»اوبَهذَي ِءالؤه اوُعَدف
 اًدَحَأ ْعَدَأ مل« :ًافنآ اَهلاق يتَّلا ُةَمِلَكلا ِتَّمتَف  ) ر

 .»كِلهَي يل مهَتبهو نيذلا نِم
 هَّلَـتساف ،اًفيَس دلقتي سُرطُب ُناعِْمس َناكو 

 هَنُذُأ َعطَقف ،رابحَألا ِميظَع َدبَع َبَرضو
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 ُعوسي َلاقف سُخْلَم ِدبَعلا ُمسا َناكو ،ىنْمُيلا
 :سُرطُبِل

 يتَّلا َسأَكلا ُبَرشَأ الَفَأ .فيَّسلا ِدِمغَأ« +
 .»يبَأ يل اهلعج

 ىلع ِدوهَيلا ُسَرَحو ُدِئاقلاو ُةَّيِرَّسلا ِتَضَبَقف  ) ر
 وُهو ،ناَّنَح ىلِإ ًالَّوَأ ُهوقاسو هوقَثوَأو عوسي

 .ةَنَّسلا َكلِت يف ِرابحَألا ِميظَع افايق وَُمح
 َّنإ«:لاقف دوهَيلا ىلع َراشَأ يذَّلا وه افايَقو
 .»مكل ٌريخ ِبعَّشلا ىدِف ٍدِحاو ٍلُجَر َتوم
 ُهَفِرعي رَخآ ٌذيملِتو سُرطُب ُناعِمس َعوسي َعبَتو
 عم ِرابحَألا ِميظَع َراد َلخَدف ِرابحَألا ُميظَع
 يف ِبابلا ىلع َفَقوف سُرطُب اَّمأ .عوسي
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 .هِرِهاظ
 ُميظَع هُفِرعَي يذَّلا ُرَخآلا ُذيمْلِّتلا َجرَخو  ) ر

 ِتَلاقف .سُرطُب َلَخدَأو ةباَّوَـبلا َمَّلكف ،رابحَألا
 :سُرطُبِل ُةباوبلا

 »؟لُجَّرلا اذه ِذيمالَت نِم اًضيَأ َتنَأ َتسَلَأ«  )غ
 :ا£اجأف  ) ر

 .»مُهنِم ُتسَل« )ت
 ،دَْربلا ِةَّدِشِل اًرf ُسَرَحلاو ُديبَعلا َدَقوَأو  ) ر

 ُئِفدتسَي ُسُرطُب َفقَوو ،نوئِفدَتسَي اوذخأو
 نع َعوسي ِرابحَألا ُميظَع َلَأسف .مهَعم
 :عوسي ُهَباجَأف ،هِميلعَتو هِذيمالَت

 يف ًامئاد ُتمَّلَع ،ًةيِنالَع ََملاعلا ُتمَّلَك« +
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 ،مهُّلُك ُدوهَيلا ُعِمَتَجي ُثيَح ِلَكيِهلاو ِعَمجَملا
 ِلَس ؟ينُلَأسَت اذامِلف .ةَيْفُخلا يف اًئيَش ْلُقَأ َملو
 ام َنوفِرعَي مُهف ،هِب مهُتمَّلك اَّمَع ينوعَِمس َنيذَّلا
  .»تلُق

 َناك ٌّيِسَرَح هَمَطَل ،مالَكلا اذه َلاق اَّملف  ) ر
 :هل َلاقو هِبِناِجب

  »؟رابحَألا َميظَع ُبيُجت اذكهَأ«  )غ
  :عوسي هَباجَأف ) ر
 نيأ يل لقف ،مالَكلا يف ُتْأَسَأ ُتنُك نِإ« +

 .ةَءاسِإلا
 اذامِلف ،مالَكلا يف ُتنَسحَأ ُتنُك نِإو 
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 »؟ينُبِرضَت
 ِميظَع افايَق ىلِإ اًقَـثوُم ُناَّنَح هِب َلَسرَأف ) ر

 كانُه لزي مل سُرطُب ُناعِمس َناكو .رابحَألا
 :هل اولاقف ،ئِفدَتسَي
 »؟هِذيمالَت نِم اًضيَأ َتنَأ َتسَلَأ« )ش
 :لاق ،َرَكنَأف  ) ر

 .»مُهنِم ُتسَل« )ت
 ،رابحَألا ِميظَع ِديبَع نم ٌدبَع َلاقف  ) ر
 :هَنُذُأ ُسُرطُب َعَطَق يذَّلا ِلُجَّرلل ًابيسن َناكو 

 »؟ناتسُبلا يف هَعم َكُتيَأَر امَأ«  )غ
 اوبهذو .كيِّدلا َحاص ٍذِئَدنِعو .اًضيَأ َركنَأف ) ر

 َناكو .مِكاحلا ِراد ىلِإ افايَق ِدنِع نِم َعوسَيب
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 ،ِمِكاحلا َراد اولُخدَي مَلف ,حابصلا يف َكلذ
 ِلْكَأ نِم اونَّكَمَتَـي الف ،اوسَّجَنَـتَـي نَأ َةَفاَخم
 :لاقو سُطاليب مِهيَلِإ َجَرخف .حْصِفلا ءاشع

 »؟لُجَّرلا اذه َنومِهَّتَـت اذاِمب«  )غ
 :هوباجَأف  ) ر

 »َكيَلِإ ُهانْمَلسَأ امَل ًامِرُجم ْنُكَي مل ول« )ش
 :سُطاليب مَهل َلاقف ) ر
 يضقت امك هومِكاحف مُتنَأ هوذُخ«  )غ

 .»مكُتعيرَش
 :دوهَيلا هباجأف ) ر

 .»اًدَحَأ َلُتقَن نَأ انَل ُقحي ال« )ش
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 ىلِإ ريشُي ،عوسي َلاق ام َّمتيل كلذ ثدح ) ر
 ِراد ىلِإ سُطاليب َداعف .اÆُومي يتَّلا ِةَتيِملا
 :هل َلاقو َعوسي اعَد َُّمث ،ةموكُحلا

  »؟دوهَيلا ُكِلَم َتنَأَأ« )غ
 :عوسي َباجَأ  ) ر
 َِّيف َكَل ُهَلاق ْمَأ ،َكِدنِع نِم اذه ُلوقَتَأ« +

 »؟نورَخآ
 :سُطاليب لاقف ) ر
 َكومَلسَأ َرابحَألاو َكَتَّمُأ َّنِإ ؟ّيِدوهَي fأفَأ« )غ

  »؟َتلَعَـف اذامف .ََّيلِإ
 :عوسي َباجَأ  ) ر
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 تَناك وَلو .َملاعلا اذه نِم يتَكَلَمم تَسيَل« +
 يكِل ،يلاجر ِّينَع َعفادَل َملاعلا اذه نِم يتَكَلَمم
 نِم تَسيَل يتَكَلَمم َّنِكلو .دوهَيلا ىلِإ َمَلسُأ ال
  .»انُهه

 :سُطاليب هل َلاقف  ) ر
 »!ًاذإ كِلَم َتنَأفأ«  )غ
 :عوسي َباجَأ  ) ر
 َملاعلا ُتيَتَأو ُتدِلُو .كِلَم fأ ،تنأ َتلق« +

 يغْصُي ّقَحلا ِءانبأ َنِم َناك نَمف .ّقَحلِل َدَهشَأل
  .»يتوَص ىلِإ

 :سُطاليب هل َلاقف  ) ر
 »؟ّقَحلا وه ام«  )غ
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 ِدوهَيلا ىلِإ ًاَيِن´ َجَرخ ،َكلذ َلاق ام دعبو ) ر
 :مَهل َلاقو

 ُةَداَعلا ِتَرَج دقو .هميرجتل اًبَـبَس ُدِجَأ مل«  )غ
 .حْصِفلا يف ًانيجس مكَل َقِلطُأ نَأ مُكدنِع
  »؟دوهَيلا َكِلَم َقِلطُأ نَأ َنوديرُتَأ

 :حايِّصلا ىلِإ اوداعف ) ر
 .»!xَّآرَب لب ،اذه ْقلطُت ال« )ش
 ذَخؤي نأ ُسُطاليب رمَأف .اöصِل xَّآرَب ناكو ) ر

 ،ٍكوَش نِم ًاليلكِإ ُدونُجلا َرَفض َُّمث.دَلَُجيو عوسي
 ،اöيِناوُجرُأ ًءادِر هوسَبلَأو ،هِسأَر ىلع هوعَضوو
 :نولوقَيف ُهنِم َنوُندَي اوذَخَأو
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 اوناكو »!دوهَيلا َكِلَم J َكيَلع ُمالَّسلا« )ش
 .هَنومِطلَي

 :مَهل َلاقو ىرخُأ ًةَّرَم ُسُطاليب َجَرَخو ) ر
 اًبَـبَس هيف ُدِجَأ ال ِّينَأ اومَلعَتل مكيَلِإ هُجِرخُأَس« )غ

 .»هِماÆِّال
 ُءادِّرلاو ِكوَّشلا ُليلْكِإ هيَلعو ُعوسي َجَرَخف ) ر

 ،ّيناوُجرُألا
 :سُطاليب مَهل َلاقف 

  »!لُجَّرلا اذَوُه اه« )غ
 :اوحاص سَرَحلاو ُرابحَألا هآر اَّملف  ) ر

 »!ُهْبِلْصِا !ُهْبِلْصِا« )ش
 :سُطاليب مَهل َلاقف  ) ر
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 اًبَـبَس هيف ُدِجَأ ال ِّينِإف ،هوبِلصاف مُتنَأ هوذُخ«  )غ
  .»هِماÆِّال

 :دوهَيلا هَباجَأف ) ر
 هيَلع يضقت ةعيرَّشلا ِهذهو ،ةَعيرَش انَل َّنإ« )ش

xهللا ُنبُا ُهَّنأ ِهِمْعَزِل تومل«.  
 .هُفوَخ َّدَتشا َمالَكلا اذه ُسُطاليب َعَِمس اَّمَلف ) ر
 :عوسَيِل َلاقو ةَموكُحلا ِراد لخدف 

 »؟َتنَأ َنيَأ نِم« )غ
 :سُطاليب هل َلاقف .ءيَشِب ُعوسي ْبُِجي مَلف ) ر
 fًاطْلُس يل َّنَأ ،ُمَلعَت َتسَلَـفَأ ؟ينُمِّلَكُت الَأ«  )غ

 نَأ ىلع fًاطلُسو ،َكَليبس َيِلخُأ نَأ ىلع
 »؟َكَبِلصَأ
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 :عوسي ُهَباجَأف  ) ر
 َكَل َناك امَل ،ُلَع نِم َناطلُّسلا َطعُت مل ول« +

 َفرتقا َكيَلِإ ينَمَلسَأ يذَّلاف ،ناطْلُس نِم َّيَلع
 .»كِتَئيطخ ْنِم َربكأ ًةئيطخ

 ،هَليبَس َيِلُخي نَأ ٍذئَدنِع ُسُطاليب َلواحف  ) ر
 :اوحاص َدوهَيلا َّنِكلو

 ءاقدَصأ نِم َتسَلَـف ،هَليبَس َتيَلخَأ نِإ« )ش
 ًاجراخ ُّدَعُـي ،كلُملا يعدَي نَم َّنأل ،رَصيَق
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 .»رَصيَق ىلع
 ِجارخØِِ َرَمَأ ،مالَكلا اذه ُسُطاليب َعَِمس اَّمَلف ) ر

 ٍعِضوَم يف ِءاضَقلا ِّيسرُك ىلع َسَلَجو ،عوسي
 َناكو .ةَثاَّبَغ ِةَّيِربِعلx هل ُلاقُيو طالَبلا ىَّمَسُي
 وحن ُةعاَّسلاو ،حْصِفلا ِةَئِيÆَ َموَي ُموَيلا َكلذ
 :دوهَيلِل َلاقف .ةسداسلا

 .»!مكُكِلَم اذَوُهاه«  )غ
 :اوحاصف ) ر

 »!ُهْبِلْصِا !هلتقأ !هلتقأ« )ش
 :سطاليب مَهل َلاق  ) ر
 »؟مُكَكِلَم ُبِلصَأَأ«  )غ
 :ُرابحَألا َباجَأف ) ر
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 »!رَصيَق َّالِإ انيَلع َكِلَم ال« )ش
 عوسيب اوراسف .بَلصُيِل مهيلِإ هَمَلسَأف ) ر

 ىعدُي يذلا ِناكَملا ىلِإ جرخو ،هَبيلَص لمحف
 ُهوبلَصَف .ةَثُجْلُج ِةَّيِربِعلxِ ُهل ُلاقيو ،ةمُجمُجلا
 ،ةَهِج يف امُهنِم ٌّلُك ،ْنيَلُجَر ُهَعم اوبَلَصو ،هيف
 بيلصلا ىلع ُسُطاليب َلعجو .عوسي امهَنيَبو
 ُكِلَم ُّيرِصاَّنلا ُعوسي« :اهيف xًوتكم ًةَعقُر
 ِهذه يف َبِتُك ام دوهَيلا َنِم ٌريثَك َأَرَقف .»دوهَيلا
 عوسي هيف َبِلُص يذَّلا َناكملا َّنِأل ،ةعقُرلا

 ِةَّيِربِعلxِ ُةَباتِكلا ِتَناكو .ةَنيدَملا َنِم اًبيرق َناك
 .ةَّيِنfوُيلاو ِةَّينيتَّاللاو

 :سُطاليبِل ِدوهَيلا ُرابحَأ َلاقف 
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 َلاق :ْبُتكا ِلب ،دوهَيلا ُكِلَم :ْبُتكَت ال« )ش
  .»دوهَيلا ُكِلَم َّينِإ :لُجَّرلا اذه

 :سطاليب َباجَأف ) ر
 .»!بِتُك دق َبِتُك ام«  )غ
 هَبايِث اوذخَأ ،عوسي ُدنُجلا بَلَص املو ) ر

 ٍّيِدنُج ِّلُكِل ،ءابصنأ ةَعَـبرَأ اهولعَجو
 .بيصن

 ،طيَخم َريغ َناكو اًضيَأ َصيمَقلا اوذَخَأو 
 .هِلَفسَأ ىلِإ ُهالعَأ نِم هُّلُك اًجوسنَم

 :ضعَبِل مهُضعَب َلاقف 
 ىرَنف ،هيَلع ُعَرتقَن لب ،هَّقُشن نأ يغبني ال« )ش

 .»نوكَي نَمِل
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 يصيمق ىلعو يبايِث اومَسَتقِا« :ةيآلا ِتَّمَتف ) ر
 .»اوعَرتقا

 ِبيلَص َدنِع َكانُه ،دونُجلا هَلَعَـف ام اذهف 
 ُةَأرما ،َُميرَم هِّمُأ ُتخُأو ،هُّمُأ ْتَفَـقو ،عوسي

 ىلِإو ،هَّمُأ ُعوسي ىَأرف .ةَّيِلَدجِملا َُميرَمو ،xوُلَك
 :هِّمُأل َلاقف ،هيَلِإ ُبيبَحلا ُذيملِّتلا اهِبِناج

 .»ِكُنبا اذه ،ةَأرَملا اهتَّيَأ« +
 :ذيملِّتلِل َلاق َّمث ) ر
 .»َكُّمُأ هذه« +
 ناكو .ِةعاَّسلا َكلِت نِم ُهِتيَب ىلإ اهَذَخَأف ) ر

 دعب َلاقف ،َّمت دق ٍءيَش َّلُك َّنأ ُمَلْعي ُعوسَي
 :باتِكلا َّمِتَيِل كلذ
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  .»ناشْطَع fَأ« +
 ًةَجنَفْسِإ اوعَضَوف .öالَخ ٌءولَْمم ٌءfِإ َكانُه َناكو ) ر

 اهوَندَأو ،ىفوّزلا نِم ٍبيضَق ىلع ِّلَخلxِ ًةَّلَـتبُم
 :لاق َّلَخلا ُعوسي قاذ اَّمَلف .هيف نِم

 .»ءيَش ُّلُك ََّمت« +
 عــــيــــمــــجلا وــــثــــجي اـــــنــــه( .حوُّرلا ظفلو ُهَسأر ىنَح َُّمث ) ر

 )تمصب

 نوثجيو ةـــعمـــــــــــشلا ةـــلئاـــعلا دارفأ دـــحأ ءىفطُي
 تمصب

 ُدوُهَـيلا َلَأسَف ،ةَئيِهَّتلا َموَي ُموَيلا َكلذ َناكو ) ر
 ،مُهَـثَـثُج َلَزنُتو مهُقوُس َرَسكُت نَأ سُطاليب
 َّنأل ،تبَّسلا َموَي ِبيلَّصلا ىلع ىقْبَـت َّالَئِل
 اورسَكف ُدونُجلا َءاجف .مَّرَكُم ٌمْوَـي َتْبَّسلا َكاذ
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 اَّمَأ.هَعم ابِلُص َنيذَّللا ِرَخآلاو ِلَّوَألا ِيَقاس
 اولَصَو اَّمَل مqَّأل هْيَـقاس اورِسكَي مَلف عوسي
 يف ٍةَبرَِحب ِدونُجلا دحأ هنَعَطف.تام دق ُهوَأر هيلِإ

 .ءامو ٌمَد اهرثإ ىلع َجَرخف ،هِبنَج
 هُتَداهَشو ،َدِهَشو ىَأر يذَّلا كاذ كلذب دهشي 

 .ُهَلْـثًم اونِمؤُتِل َّقَحلا ُلوقَي هَّنَأ ُمَلعَيو ،ةحيحَص
 .»مْظَع ُهل َرَسكُي نل« :ُةَيآلا َّمِتَتِل اذه َثَدَحو
 نَم ىلِإ َنورُظنَيَس« :ىرخُأ ٍةيآ يف َءاجو
 .»اونَعَط
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 ةَظِعلا
 نينمؤملا تابلط

 ةسدقملا ةسينكلا ِلجأ نِم )1
 ةسَّدقُملا ِهللا ِةسينك ِلجأل ،fَءابِحأ J ،ِّلصُنل 

 اهسُرحَيلو + ةدحَولاو َمالَّسلا انُّبر  ُهللا اِهلويلَف +
 ةَّنئمطُم ًةئِداه ًةايح انل َبَهَـيلو + اهِّلُك ِضرألا يف
 تمصب ةالص       .ريدقلا َبآلا َهلإلا اهيف ُدِّجُمن /

 يف َتنَلعَأ نَم J ،ُّريدقلا يلزألا ُهلإلا اهُيأ 
 َعينص ْظَفحإ :نيعَمجأ ِممُألا ىلإ َكَدَجم ِحيسملا
 ِةرومعملا يف ُةرِشتنملا َكُتسينك َتُبثتف ،كِتمحَر
 .ميركلا َكَمسا ِهب ُدِّجَُمت ٍديطو ٍناميإ ىلع ،اهِّلك
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xنيمآ :عيمجلا .انبر حيسمل. 
 xابلا لجأ نِم )2
 سيسنرف xابلا مظعألا fِْربَح ِلجأ نِم ِّلصُنل 

 + ةيِّفُقسُألا ِةَلِزنم ىلإ انُّبر ُهللا ُهَعَـفَر يذلا +
 ِةياعرِلو / ةَسدقُملا ِهِتَسينكل ًامِلاس ُهللا ُهظِفَح
 تمصب ةالص             .سدقُملا ِهبعش

 َرومألا ُرِّيدُت نَم J ،ريدقلا ُّيلزألا ُهلإلا اهُيأ 
 ْنُصو ،انِتاولص ىلإ ٍفطعب ِغصأ ،كِتمكحب اهَّلك
 ِهِتَدايق يف َمُظعيف ،انل ُهَتَرتخا يذلا َربَحلا َكِتفأرب
 َتنأ ُهاعرت يذلا ،يحيسملا ِبعشلا ُناميإ



 

 

58 

 .نيمآ :عيمجلا .انبر حيسملx .ّيهلإلا كِناطلُسب
 نينمؤملاو سوريلكإلا لجأ نِم )3
 ،اتسيّتx-رييب انتفقاسأ سيئر ِلجأ نِم ِّلصُنل 
 نِمو + ةسِمامشلاو ِةنهكلاو ِةَفِقاسألا ِعيمجو
 تمصب ةالص          .نينمؤملا ِةعامج ِّلك ِلجأ
 ُسوسي نَم J ،ريدقلا ُيلزألا ُهلإلا اهُيأ 
 بِجَتسا :هُسِّدقيو هَّلك ِةسينكلا َدَسَج َكُحور
 يك ،َكِمادُخ ِلجأ نِم ،َكيلا َنيعِّرضتُملا ُنحن انل

 ٍصالخإ يف َكِتَمْعِن ِلضفِب ،ًاعيمج َكومِدخي
 .نيمآ :عيمجلا .انبر حيسملx .ةنامأو
 داّمُعلا يبلاط ِلجأ نِم )4
 ُهللا َرينُي يك + داّمُعلا يبلاط ِلجأ نِم ِّلصُنل 
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 اذإ ىتح + ِهِتمحر َبx مِ£ َلُخديو ،مَهلوقُع انُّبر
fاطخ ِعيمج َنارفُغ ِديدجلا ِداليملا ِلسُغب اولJمه 
 ِحيسملا ِدسج ِءاضعأ نِم / ًاضيأ مُه اوراص +
 تمصب ةالص               .انِّبر َعوسي
 ُبِصُخي نَم J ,ريدقلا ُيلزالا ُهلإلا اهُيأ 
 يبلاط ْدِز ،ديدج ٍلسنب ِةسينكلا َدَسج ًامئاد
 داَمُعلا ِءامب اودِلُو اذإ ىتح ،fًاميإو ًاكاردإ داَمُعلا
 َكِئانبأ ِدادِع ىلإ اوُّمَضنا ،ةديدج ًةدالو
 .نيمآ :عيمجلا .انبر حيسملx .نينمؤملا

 نييحيسملا ِةَدْحو ِلجأ نِم )5
 حيسملx َنينمؤُملا انِتَوخا ِعيمج ِلجأ نِم ِّلصُنل 

 + قحلx اولَمعيل مُهَعم انُهلإ ُّبَّرلا نُكيل +
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 .ةدِحاولا ِهِتسينك يف مهْظَفحيْلو مهْعَمجَيْلو
 تمصب ةالص                
 ام ُعمَجت نَم J ،ريدقلا ُيلزألا ُهلإلا اهُّيأ 
 ِفارِخ ىلإ ًىضِرب رُظنأ :ُهَتْعَمج ام ُظفحتو ،قَّرفَت
 مُهدُسيلو ،دحاو ٌداّمُع مُهَسَّدَق نيذلا ،عيطَقلا

 حيسملx .ةبحملا ُطxِر مُهَّمُضيلو ناميإلا ُلامك
 .نيمآ  :عيمجلا      .انبر
 دوهيلا لجأ نِم )6
 انُهلإ ُّبَّرلا َمِعنُي يك + دوهيلا ِلجأ نِم ِّلصنل 
 ِناسِلب مِهيلإ ُهُمالك َناك َنيذلا َكِئلوُأ ىلع
 ًةنامأو / ميركلا ِهِمسال ًابُح اودادزَي نç + ءايبنألا
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 تمصب ةالص  .مهِئxآل ُهَعطَق يذلا ِدهعلل
 هُدِعاوم ْتناك نَم J ريدقلا ُّيلزألا ُهلإلا اهُّيأ 
 َةالص ْعِمَتساو فَّطعَت :هِلسنو ميهاربإ ىلإ

 ءادف ءلِم ِلوألا ِدهعلا ُبعش َغُلبَي يك،َكِتسينك
 .نيمآ :عيمجلا .انبر حيسملx .حيسملا

 حيسملx نونمؤي ال نيذلا ِلجأ نِم )7
 + حيسملx َنونِمؤُي ال نيذلا ِلجأ نِم ِّلصُنل 
 مُه اوكُلسيف + مهيلع سُدُقلا ُحورلا َرينُي يك
 تمصب ةالص       .صالخلا َليبس / ًاضيأ
 َنيذلا ِعيمجل ْبه ،ريدقلا ُيلزألا ُهلإلا اهُّيأ 
 ٍبلقب َكَمامأ اوريسي نأ ،حيسملx َنونِمؤُي ال
 يف ومْنَـن نأ ُنحن انِطعأو :قحلا اوفِرعيو ،ميقتسُم
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 ًاصرِح َدادزن نأو .Jًّوخأ ًابح ضعبل انِضعب ِّبُح
 ِملاعلا يف َنوكن يك ،َكِتايح ِّرس ِكاردإ ىلع
  .انبر حيسملx .ّيهلإلا َكِّبُِحل َنيقداص ًادوهُش

 .نيمآ :عيمجلا     
  xÌ نونمؤي ال نيذلا ِلجأ نِم )8
 يك + xÌ َنونِمؤي ال نيذلا ِلجأ نِم ِّلَصُنل 
 ىلإ اولَّصوتيف + ّقح وه ام ٍميقَتسُم ٍبلقب اوعِبَّتي
 تمصب ةالص               .هللا ِةفرعم
 َعيمج َتقلخ نَم J ،ريدقلا ُيلزألا ُهلإلا اهُيأ 
 َكنع َنوثحبيو ،كيلإ َنوقوتَي مُهتَلعجو ،رشبلا
 ،ًاعيمج مهل ْبه ،كنودجي ذإ نوُّنِئَمطيف ،ًامئاد
 اوكِردُي نأ ،اينُّدلا ِةايحلا ِهذه َبِعاصم َطسو
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 َكب َنينمؤملا ِلامعأ َةداهَشو ،َكِتَفأر َلِئالَد
 ،ًاقح ًادِحاو ًاهلإ َكِتَفِرعم ىلإ ولَّصوتيف ،ةِحلاَّصلا
 .نيمآ :عيمجلا .انبر حيسملx .يرشبلا انِسنجل xًأ

  ةيندملا ِتاطُلُسلا ِلجأ نِم )9
 يك + ةّيندملا ِتاطُلُّسلا لجأ نِم ِّلصُنل 
 ِبَسَحب مَُ£ولقو ِماَّكُحلا َراكفأ انُهلإ ُّبرلا َدِشرُي
 مهُتيِّرُحو َنينطاوملا ُمالَس ِهيف ام ىلإ + هتدارإ
 تمصب ةالص        .ّقحلا

 ُبولق ِهِدي يف يذلا ،ريدقلا ُيلزألا ُهلإلا اَهُـيأ 
 نَم ىلإ ِفطعلا ِنيعب قُمرُأ :ممُألا ُقوقُحو سانلا

 يف َكِتَمعنب ُبوعشلا َرِهَدزت يك ،رَشَبلا َنومكحي
 ُةِّيِّرحو ،ةنينأمُطلاو ُمالّسلا َّرقَتسيو ،اهِّلُك ِضرألا
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 .نيمآ :عيمجلا .انبر حيسملx .ةنJِّدلا
  نيملأتملا ِلجأ نِم )10

 يك + ريدقلا ِبآلا ِهللا ىلإ fَءابحأ J ِّلَصُنل 
 ضارمألا َليزُيو + ليلاضألا ِعيمج نِمَ ملاعلا َرِّهَطُي

 + ءانَجُسلا حارس َقِلطُيو + ةعاðا َدِعبُيو +
 + ةمالّسلx َنيرِفاسُملا ىلع َّنَُميو + دويُقلا َّلَُحيو
 ءافِّشلx ىضرملا ىلعو + ةدوعلx َنيبَرتغُملا ىلعو
 تمصب ةالص   .صالخلx َنيتِئاملا ىلعو /

 ةَّوُـقو ْنازِحلا َءازَع J ،ريدقلا ُيلزألا ُهلإلا اهُيأ 
 نِم َكيلإ َنيخراصلا ُتاعُّرَضَت َكَغُلْـبتل :نيبَعتُملا
 َنوع مهِدِئادش يف اولانَيف ،قيض ِّلُك ِقامعأ
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 .نيمآ :عيمجلا .انبر حيسملx .ةَعِساولا َكِتَمحر

 يملاعلا ءxولا فَّقوتي نأ ِلجأ نِم )11
 نأ لــجأل ،ءاــبحألا ةوخإلا اــهيأ ،ِّلــــــــــــصُنل 

 برـــضي يذلا fوروك سوريف ءxو ًاعيرـــس فقوتي
 ءاــفـــــــــــشلا xfأو اــنُهلإ حنمي نأ لــجألو + اــنملاــع
 / ةوقلا م£ نونتعي نم حنمي نأو + ىـــــــــــضرملل
  .ناميإلا يف تابثلا ىلع ًاعيمج اننيعي نأو
 تمصب ةالص         
 J ،ءيش لك ىلع رداقلاو ميحرلا هلإلا اهيأ 
 ىلإ فطعب ْرُظنُأ ،ءافشو ةَّحِصو ةايح لك عبنم
 انحنماو ،ضَرملا ِةئطَو تحت حزري يذلا انملاع
 يتلا ةريطخلا ةحناجلا هذه طسو يف كتيامح
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Æءافشلا ةَّيوبألا كتيانعب حنماو ،انمجا 
 نمل حاجنلاو ،م£ نونتعَي نمل ةَّوقلاو ،نيئوبوملل
        .انبر حيسملx .ةفآلا هذه عالتقا ىلع نولمعي
 .نيمآ :عيمجلا

 يناثلا مسقلا

 سدقملا بيلصلل دوجسلا

 دوجسلل سدقملا بيلصلا ضرع

 قِّلُع هيلع ،بيلصلا دوع اذوه :فقسألا
 .هل دجسن اوُّمله :عيمجلا  .ملاعلا صالخ
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 دوجسلا ىلإ هوعدلا

 سدقملا بيلصلل دوجسلا

 تيبلا يف ةلئاعلل
 :ةّيئاردتاكلا يف بيلصلل دوجسلا ءانثأ

 بيلـصلا لمَحي )ّمألا وأ بألا( ةالـصلا دوقي نَم
 يذّــلا صخـــــــــــشلل هرَّرُمي َّمث تاــظحلل هــيدــي نيب

ـــــــــضوُي ةياهنلا يف .عيمجلا لعفي اذكهو ،هبناجب  عَ
 يتلا ةــــــــــــشاــمقلا قوف ،دــيدــج نم ةــلواــطلا ىلع
  .هيِّطغُت تناك

 سدقملا بيلصلل دوجسلا دنع مينارت

 يبعش J :تxاتعلا
 !َكُتنزحأ َمبو َكب ُتعنص اذام ،يبعش J :ةّدر
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 ؟ينبجأ
 َتددعأ دق * :رصِم ِضرأ نِم َكُتجرخأ ينَألَفأ 1

 .َكِصِّلَخُمل ًابيلص
2 J يبعش… 
 ال يذلا ٌسودق ،يوقلا ٌسودق هللا ٌسودق 2

 انمحرا تومي
 ،ةيربلا يف ًةنس َنيعبرأ َكُتْدُقٍ ينَألفأ 2و1

 .ّنَملx َكُتوَّذَغو
 ًابيلص َتْدَدعأ دق * :ًةَبِصخم ًاضرأ َكُتلخدأو 

 .كِصِّلَخُمل
 …هللا ٌسودق 2
 ؟ْعنصأ ملو ،َكل َعنصأ نأ َّيلع َبجو اذام 2و1
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 َتلَّوحت دق َتنأو * ةمرك َرضنأ يل َكُتسرغ fأ 
 َتحتفو * öالَخ ينتيقسف ،ةرارم ّدشأ ىلإ

 .ةبرحلx َكِصِّلَُخم َبنج
 …هللا ٌسودق 2
 تنأو * اهَراكبأو َرصِم َكلجأ نِم ُتبرَض fأ 1

 .دْلَجلل ينَتملسأ دق
2 J يبعش… 
 يف َنوعرِف ُتْقَّرْغو * َرصِم نِم َكُتجرخأ fأ 1

 ِءاسؤر ىلإ ينَتملسأ دق َتنأو * رمحألا ِرحبلا
 .ةنهكلا

2 J يبعش… 
 َتحتف َتنأو * :رحبلا َكَماَمأ ُتحتف دق fأ 1
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  ةبرحب يبنج
2 J يبعش… 
 َتنأو * :مامَغ نِم ٍدومع يف َكَمامأ ُترِس fأ 1

 .سطاليب ِةمكحم ىلإ يب َترِس دق
2 J يبعش… 
 ينَتْعبشز دق َتنأو * :ةيربلا يف ِّنملx َكُّتُـق fأ 1

 .ِدْلجلاو مطللا نم
2 J يبعش… 
 َتنأو * :ةرخص نِم ِصالخلا َءام َكُتيقس fأ 1

 .ًالَخو ًةرارَم ينتيَقس دق
2 J يبعش… 
 * :َنييناعْنكلا َكولم َكِلجأ نِم ُتبرض fأ 1
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 .ةبَصَقب يسأر َتبرض دق َتنأو
2 J يبعش… 
 َتلَّلك تنأو * :ِكلُملا َناجلوص َكُتْلَـنأ fأ 1

 .كْوَش نِم ليلكØ يسأر
2 J يبعش… 
 ينتعفر دق َتنأو * :ةميظع ٍةّوقب كُتعفر fأ 1

 .بيلصلا ِةبشخ ىلع
2 J يبعش… 

 ثلاثلا مسقلا

 لوانتلا
 لقني مث .سادقلا باتكو ةدمصلا هيلع عضوتو ،حبذملا ىلع ءاطغلا طسبُي
 حبذملا ىلإ نmرقلا هيف ظوفحملا حبذملا نِم سدقملا نmرقلا )سامشلا وأ( نهاكلا
 سدقملا نmرقلا قفاريو .تمصب نورضاحلا فقي امنيب ،قيرط رصقm ريبكلا
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 عضي .هيبناج ىلإ وأ حبذملا ىلع ام�اعضيو ،نيءاضم نينادعمش نالمحي نامداخ
 وثجي مث ةقحلا نع فشكيو ،حبذملا ىلع سدقملا نmرقلا )سامشلا وأ( نهاكلا
 .فقيو

 ةيبرلا ةالصلا
 ًادانتساو صِّلخملا ِةَّيصول ًالاثتما ،اننإو :فقسألا
 :لوقنف ُرسجن يهلإلا ِهميلعت ىلإ

 ... تاوامسلا يف يذلا xfأ
 فَّطعت ،رورُشلا ِعيمج نِم بر J انَِّجن :فقسألا
 ،َكِتَمحرب fدضعُا ،انِمJأ يف َمالسلا ِحنماو
 ُنحن :بارطضا َلُك َنمأنل ،ةئيطخلا نِم انظفحاو
 َعوسي انِصِّلَُخم َئجمو ،ديعسلا َءاجرلا َنيرظَتنُملا
 .حيسملا
 َدـــبأ ،دـــðاو َةردـــقلاو ،كـــلُملا َكـــل َّنأل :عيمجلا
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 .روهدلا
 بعشلاو نهاكلا لوانت

 Jاـطخ ُلـِماـحلا اذوُه ،هللا ُلـمح اذوُه :فقـــــــــــسألا
  .برلا ِةميلو ىلإ َنيِّوُعدملل يبوط ،ملاعلا
 َتحت َلُخدت نأ ًاقِحَتسُم ُتسل ،بر J :عيمجلا

 .يسفن َأربَتف ،ةدحاو ةمِلَك لُق نكل ،يفقس
 ادِفلا ُتامالَع ْتَحال  :ةلوانملا ةمينرت

 ادَب ْدَق ِبيلَّصلا ُّرِس .ادِفلا ُتامالَع ْتَحال.1
 ادَجْوَأ ًةايَح ًاتْيَم          ادَغ ْذِإ ِهيف ُّيَْحلا 

 ِتَرْجَأ ًءامَو ًامَد           ِةَبْرَحلا ُرافِش ُهْنِم .2
 ادَغ ُرْهُّطلا انِسْفَـن يف    ِةَمْصَو ْنِم امِهيفَو 

 ِقِباّسلا ِنامَّزلا ُيآ       ِقِداص ٍمْظَنِب ْتََّمت .3
 ادَش ْدَق ُِّيبَّنلا امَك        ِقِلاخلا ُشْرَع ُدوعلا    
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 ِرِخافلا ِناوُجْرُألxِ             ِرِهاز ٍدوعَل Jَأ .4
 ادَنْسَأ ّبَر َءاضْعَأ          ِرِهاط ٍدوعَل Jَو 

 ْلَزَألاَو ِروهُّدلا َرْدَق   ْلََمح ًادوع J َكxوط .5
 ىدَتفا َسيلْبِإ َمْنُغ ْنَم ْلَمَحلا َنازيم َراصَو 

6. J ُدِئاّزلا ُمالَّسلا َكَل    ُدِجاملا ُبيلَّصلا اذ 
 ىدَملا َلاط ام ُرْخَفلاَو ُدِحاولا ُءاجَّرلا َتْنَأ 

 ْمَعِّنلا َكيّبُِحم ىلَع     َْملَألا ُتْقَو اهَف ْضِفَأ .7
 ىدَّرلا َلْبُس ًارِداغُم      ْمَدَّنلا يدْبُـي ْنَمِل ْرِفْغاَو
 ًامِئاد ُءالَولا َكَل     امَّسلا َّبَر ادِفلا َءْدَب .8

 ادَتْـبُملا يف انَتْرَصَن     امَك fِزْجا ىهَتْـنُملا يف 
J ُسْأَّرلا اذهُّيأ 

1. J ْعاجْوَألا ِهذه ام  ُسْأَّرلا اذهُّيَأ 
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 ْعاطِقْنا الِب ًالْيَس           يرَْجت ٌءامِد َكْنِم 

 ْليمَجلا ِهِب ىزُْجي ٍءوس ْنِم ُهَل ايَف 

 ْليزَجلا انُمالَس   ّيبَر َسْأَر َكْيَلِإ 

2. J fْحيبَّذلا ِصِّلَخُملا َمْسِج ْمُكاه ُس 

 ْحيرَجلا اذ ِمْقُسَك          ًامْقُس ْمُتْـيَأَر ْلَهَـف 

 ْمَمأ J ُليسَت       ُهامِد ْمُكِلْجَأ ْنِم 

 ْمَدَقلا ِصَْمخَِأل   ٍسْأَرِل ٍةَّمِق ْنِم 

 ْمالآلا َبَّبَس ْدَق ّيبَر J يذّلا fأ .3

 ْم´آلا ِلَقْـثَأ ْنِم ُهانَج ام ِطْرَفِب 

 J ْنارْفُغلا اَهل وجْرَـي        ًادْبَع ْمَحْرا ُدِّيَس 
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 ْناْمحَر J ِءامَّسلا             َماقُم ُهَل ْبَهَو 

4. J ِإ ُّبرfّ ْميلَألا ِتْوَملا اذل           يكْبَـن 

 ْميحَر J َكوعْدَن ٍبْلَـق ِميمَص ْنِمَو 

 ْميثَألا َكِبْعَشِب ْفُطْلاَو ًامالَس انْبَه 

 ْميعَّنلا َةَداعَس ًاريخَأ انْلِّوَـنَو 

 ةلوانملا دعب ةالصلا
 ِتومب انَتيَدَتفا نَم J ،ريدقلا ُيلزألا ُهلإلا اهُّيأ 
 َلَمَع انيف ظفحا + ،ةديðا ِهِتَمايقو َكِحيسم
 ،سدقُملا ِّرسلا اذه يف انُكارتشا نُكَيلو ،َكِتَمحر
 َكِتَمدخ ىلع اهَّلُك انَتايح َفِقَن نأ ىلع ًازفاح
 .نيمآ :عيمجلا .انبر حيسملx .ةسدقُملا
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 مالآلا ليجنإ ةلمكت
 ًاذيملِت ناكو ،يماَّرلا ُفسوي ءاج ٍذئَدعبو
 /،َعوسيل
 .دوهيلا َنِم ًافوخ ُهَرمأ يفُخي 
 /،عوسي َدسج َذُخÏَ ْنأ َسُطاليب َلأسف 
 .سُطاليب هل َنِذأف 
 .هَدسج اولَزنَأف اوؤاجف 
 ًاليل هيلإ َبهذ يذلا وهو ،سميدوقين َءاجو 
 /،لبَق ْنِم
 َةئام ُزِهانُي ،ِدوعلاو ِّرُملا َنِم ٌطيلَخ ُهَعَم َناكو 
 .مهرِد
 /،هونَّفَكو هوبَّيَطو ،عوسي َدسج اولَمَحف 
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 .مُهÕوم ِنْفَد يف ِدوهيلا ُةداع ْترَج امك 
 /،ناتسُب ِهيف َبِلُص يذلا ِعِضوملا يف َناكو 
 .دحأ ِهيف ْنَفدُي مل ،ديدج ٌربَق ِناتسُبلا يفو 
 َدنِع ِةَئيهَّتلل ًةاعاَرُم ،هيف َعوسي اوعَضوف 
 ّبَّرلا ُمالك - .بيرق هَّنأل /،دوهيلا
 حيسملا اهُيأ َكل ُحيبستلا :عيمجلا 

 ْهيف َتْنَأ ٍلاح ُّيَأ         يبيبَحاو يبيبَحاو -1
 ْهيبَش ِرْمَألا اذِل ام      َكالَب ْنَم َكاجَش ْنَم 
 J ْهيرَك ْوَأ َتْعَـنَص ْدَق       ٍبْنَذ ُّيَأ يبيبَح 
 ْءافِش ْنِم َكيف َسْيَل       ٌحيرَج ٌدوهَْجم َتْنَأ 

6- J ْقيقَعلاَك ٍعْمَد َلْيَس       انيف ْرِجَتْسا ُعوسَي 
 ْقيمَعلا ُنْزُحلا اهَّبَش          ٍرانِب َبْلَقلا َِإلْمِإ 



 

 

79 

 ْقوقُعَو ٍبارِِحب             ٌتاحِراج Jاطَخلاَف 
 ْءامِّدلاَك ًاعْمَد يكْبَـن        يلايَّللا َلوط انَتْـيَل 

 بعشلا ىلع ةالصلا
 َكَتَكرَب َّلَِحت نأ ،بر J َكُلأسن :ِّلَصُنل 
 + َكِنبا َتوم َرَكَذ يذلا ،كبعش ىلع ُةريزغلا
 ْمعنأو َةَرِفغملا ُهحنما ،ُهَتمايق وجري َتx يذلاو
 هيف دِّطوو ،سَّدَقُملا ُهَناميإ ِمنَأو ،ةيزعتلx هيلع
 .نيمآ :عيمجلا .انبر حيسملx .يدبألا ءادفلا

 نفدو تومب نيلمأتم لماك تمصب قالطنالا
 حيسملا ديسلا

 ةلواطلا ىلع ةعمــــشلا ىقبت :لافتحالا ةياq دنع
 ليجنإلاو ةلواطلا ىلع بيلــــــــــصلا ىقبيو ،ةأفطم
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 مالآلل ةـمينرت ةـّيأ مينرت ةـياـهنلا يف نكُمي .اًـحوتفم
 طبارلا ىلع ةـميظعلا ةـعمجلل ةـمينرت عـــــــــــضو وأ
 :انه رقنأ ،بويتويلا ىلع يلاتلا
 

 زوريف عم ةنيزحلا ةعمجلا مينارت
 انه وأ

 
 يكيريكلإلا دهعملا بالط عم يثارملا مينارت

 بيلصلا دوع اذوه
J يبعش 

 


