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 :لافتحالا ةعاس
 سدقلا - ةّيكريرطبلا ةسينك نم اًحابص ١١ 
 :لفتحُملا
 وستوكرام سلوب نارطملا 
 :ظعاولا
 هسفن نارطملا 
 :ايجروتيللا ةمدخلاو مينرتلا
ــــيكيريلكإل توهاللاو ةــــفـــــــــــسلفلا بالط   ةــــنهكو الاــــج تــــيب ةّ
 سدقلا-ةّينيتاللا ةّيكريرطبلا
  :رشابملا ثبلا لقنو ريوصت
 يناكسيسنرفلا يمالعإلا زكرملا
dوبأ" عقومو رشابم نيطسلف نويزفلت عم نواعتلl". 
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 :يلي ام نولاصلا يف أَّيهُي :تيبلا يف تاريضحت
 تحت ةلواط وأ نويزفلتلا ةلواط سفن وأ( فــشرــش عم ةلواط -1

 ؛)طئاحلا ىلع اًقّلعم ناك نإ نويزفلتلا
ـــلا رتويبمكلا وأ نويزفلتلا -2  ةـــعباـــتم هـــلالخ نم ّمتيـــــــــــس يذّ

  ؛ةّيكريرطبلا ةسينك نم لافتحالا
 ةعطق هيلع طوبرمو نوتيزلا ناـــــــصغأو درولd طاحم بيلـــــــص -3

  ؛دِجُو نإ ،نوللا ءارمح شامق
  ؛رثكأ وأ ةءاضُم ةعمش -4
  ؛ىتم سيدقلل )١٤ ةيآ( ٢٦ لصفلا ىلع حوتفم ليجنإ -5
 .)دجُو نإ( روخبو ةريغص ةرخبم ةفاضإ نكمي -6
 دـحأ ىلع لـيخن وأ نوتيز نـــــــــــصغ عـــــــــــضو نكمي :ةـّيجراـخ ةـمالع
 .جراخلا نم تيبلا كيبابش
 نيذَّلا لافطألل ةّصاخ ،بغري نَمل نيناعشلا لمع نكمي :لافطألل

 .ديعلا اذه يف ةّرم لّوأل نولفتحي



 4 

 لوألا مسقلا

 ميلشروُأ ةنيدم ىلإ برلا لوخد ىركذ

 مـــــسM يتآلا كرابم دواد ِنبال انعـــــشوه :لوخدلا ةيآ
 .يلاعألا يف انعشوه ّبرلا
 .اهيف نونكاسلاو ايندلا * اهؤلمو ضرألا ّبّرلل
 ِهلإلا سدُقلا ِحورلاو ِنبالاو ِبآلا مــــــسب :فقــــــسألا
 .نيمآ :بعشلا   .دحاولا
 ،بآلا هللا ُةبحمو حيــسملا َعوــسي انِبر ُةَمعِن :فقــسألا
 .ًاعيمج مُكعم ُنوكت سُدقلا ِحورلا ُةكرشو
 .اضيأ َكِحور عمو :بعشلا
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 دــقل ،ءاــبحألا تاوخألاو ُةوخإلا اــهُيأ :فقـــــــــــسألا
 ِةـبوتلM اـنَبولق ُّدِـعُن ،ينيعبرألا ِنمزلا ِءدـب ُذـنُم xْذـخأ
 يك ،هــيف اــنعمتجا يذــلا مويلا اذــهل ةَّــبحملا ِلاــمعأو
 ِحيــــسملا ِّرــــسب َءافتحالا ،اهِّلُك ِةــــسينكلا عم َرــــشابن
 ِهتنيدم ،ميلــــــشروأ ىلإ ىتأ دق َّبرلا َّنإ .يحــــــصفلا
ـسنلف .ِهتومو ِهمال� ّرـسلا كلذ َّمِتُيل ،ةـسدقملا  ًاذإ رِ
 ىتح ،عوُشخو ٍنامي� اذه هَلوخد ُرُكذَن ُنحنو ،هَءارو
 ِةمايقلx Mزُف ،بيلـــــــــــصلا ِةمعن يف انكرتـــــــــــشا ام اذإ
 .انبر حيسملM .ةيدبألا ِةايحلاو
 .نيمآ :بعشلا
 نوتيزلا ناصغأ وأ لخنلا فَعُس ةكرابم
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 سِّدق ،ريدقلا ُّيلزألا ُهلإلا اهُيأ ،ِّلــــــــصُنل :فقــــــــسألا
 ِتاوُطُخ ىلع َريـــــــــسنف ،ناـــــــــصغألا ِهذه + َكِتكربب
 ةيدبألا َميلــــــشروأ ىلإ َغُلبنو ،نيلِّلهَتُم ِكلملا ِحيــــــسملا
Mنيمآ :بعشلا    .انِبر ِحيسمل. 
 + كرابملا ءاملA ناصغألا نهاكلا حَضنَي

 ةظِعلاو سدقُملا ليجنإلا
 »برلا مسd يتآلا ٌكرابم« :ميلشروأ لُخدي عوسي

 ) أ ( تاونسلا يف

   ريشبلا يليجنإلا ىتم ِسيدقلا ِةراشب نِم ٌلصف +
                 21: 1-11 
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 يجاف َتيَب ىلِإ اولَــصوو ،ميلَــشروُأ نِم اوبُرَـق اَّملو 
 ِنيَذيملِت ُعوــــــــــسي َلــــــــــسرَأ ٍذئَنيِح ،نوتيَّزلا ِلَبَج َدنع
ــجت يتَّلا ِةــيرَقلا ىلِإ اــبَهذإ« :اــمهل َلاــقو ــجت ،اــمُكَهاُ  ادَِ
 يناـيِتأو اـهَطMِر َّالُحف ،اـهعَم ًاــــــــــــشْحَجو ًةـطوبْرَم xً¤َأ
 ٌجاتُحم ُّبَّرلا :ابيجَأف ،ًائيَـش ٌلئاق امكَل َلاق نِإف .امِ¨
ــــــــسُريف ،امِهيلِإ  ام َّمِتَيِل اذه َثَدح اَّمنِإو .»هِتقَوِل امهُلِ
ــــص ِتنبِل اولوق« :ِّيبَّنلا ِناــــسِل ىلع َليق  اذَوُه :نوُيهِ
 ِنبا ٍشْحَجو ن¤َأ ىلع ًاـبِكار ًاـعيدَو ِكـيَلِإ ًاـيتآ ِكُـكِلَم
 :عوــــــــسي امهَرمَأ امَك العفو ِناذيملِّتلا َبهَذف .»ةَّباد
ـــــــــضو َُّمث .شْحَجلاو ِن¤َألMِ ايتَأو  ،امِهيَئادر امِهيلَع اعَ
ــــــسَبف ،ريثَك ٌعَمج ِساَّنلا َنِم َناكو .عوــــــسي َبِكرف  اوطَ
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 ،رَجَّشلا َناصغَأ مهُريَغ َعَطَقو ،قيرَّطلا ىلع مهَتَـيِدرَأ
 يتَّلاو هُمَّدقتَت يتَّلا ُعومُجلا ِتناكو .قيرَّطلا اِ¨ اوشرَفف
ـــــشوُه :فت¹َِ هُعَـبتَت  ِمـــــسMِ يتآلا َكرابَت !دواد ِنبال انْعَ
ـــــــــــشوُه !ّبَّرلا ــمَلو .ىلُعلا يف اــنْعَ  ميلـــــــــــشَروُأ َلــخَد اَّ

ـــــــــض  ِتَباجَأَف ؟اذه نَم :تلَأـــــــــسو اهُّلُك ُةنيدَملا ِتَّجَ
 .»ليلَجلا ِةرِصx نِم عوسي ُِّيبَّنلا اذه« :عومُجلا

 .حيسملا اهُيأ َكل ُحيبستلا :بعشلا   بَّرلا ُمالك -

 فاوطتلا ءدبب زاعيإلا
 :تاملكلا هذ° فاوطتلا ءدب نع نهاكلا نلعُي

 َّنيدتقنل ،ءابحألا ُتاوخألاو ُةوخإلا اهُيأ :فقــــــسألا
Mمالسب قِلطننلو ،ّبرلا ءاقلل تَجرَخ يتلا ِعومجل. 
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 )23( رومزملا                             )1( ةنوفيتنألا

 نيلماــــح ،بَّرلا ءاــــقلل ُريهاــــمجلا تءاــــج :ةــــمزاللا
 انعـــشوه :نيلئاق نوخرـــصي مهو ،نوتيزلا َناـــصغأ

 .يلاعألا يف
 اهيف نونكاَّسلاو اينُّدلا * اهؤلمو ُضرألا ِّبّرلل 1
             .اهَأَّيَه ِراْ¿َألا ىَعَو * اهَسَّسَأ ِراحِبلا ىلع َوُه 2

 )ةمزال(                           
ـــــــــــصَي يذــلا اذ ْنَم 3  يف ُميقُي ْنَم * ْبَّرلا َلَــبَج ُدَــعْ

 ؟ِهِسْدُق ِعِضْوَم
ـــلَقلا ُرِهاّـــطلا ،ِْنيَّفَكلا ُّيِقَّنلا 4 ـــمَْحي َْمل يذـــلا * ْبْ  ْلِ

 )ةمزال( .ْشِغلMِ ْفِلَْحي َْملَو ْلِطابلا ىلِإ ُهَسْفَـن
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 .ِهِصالَخ ِهَلِإ ْنِم ُِّربلا ُهَل * ْتاكََربلا ِهللا َنِم ُهَل 5
 ِهـَلِإ َهْـجَو يـــــــــــسِمَتْلُم * ْبَّرلا يبِلاـط ُلـيج َوُه اذـه 6

 )ةمزال(                .ْبوقْعَـي
ـــــــــــــسْأَر يعَفْرِإ 7  اـــهُتـَّيَأ يعِفَتْراَو * ْباوْبَألا اـــهُتـَّيَأ كَ

 ْدْجَملا ُكِلَم ْلُخْدَيْلَو ,ةَّيِدَبَألا ُلِخادَملا
ــجَملا ُكِــلَم اذ ْنَمَو 8  ،ْراّــبَجلا ُزيزعلا ُّبَّرلا َوُه * ؟ْدْ

 )ةمزال(           .ْلاتِقلا يف ُراّبَجلا ُّبَّرلا َوُه
 

 يهلإلا ساّدقلا :يناثلا مسقلا
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 يناثلا مسقلا

 مالآلا ساّدق :يهلإلا سادقلا

 :ةعامجلا ةالص
 نأ َتدرأ نَم Ì ،ريدقلا ُّيلزألا ُهلإلا اهُيأ :فقــــــسألا
ــــــــــصِّلُخم َذِخَّتي  ىتح ِةعاطلا يف َيــــــــــضميو ،ًادــــــــــسج انُ
 ،يرشبلا ِسنجلل ًةودُق ِهِعُضاوت يف َنوكيو ،بيلصلا
ــــص امك َِربــــصن نأ انِطعأ  .هِتمايق يف ُهَكِراــــشُنل ،وه ََربَ
 َكَعم ِكلاملا ،يحلا ِهلإلا َكِنبإ ،حيــــسملا َعوــــسي انِبرب
 .روهدلا ِرهد ىلإ سُدُقلا ِحورلا َعمو
 .نيمآ :بعشلا
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 ةملكلا ايجروتيل
 ىلوألا ةءارقلا

 »ىزخأ ال ين; ملاع 9أو ،قصبلاو تارييعتلا نع يهجو ْرتسأ مل«

 7-4 :50 ايعشأ                   يبنلا ايعشأ ِرفس نِم ٌةءارِق

ـــسلا ين¤آ دق   ًةَمِلَك ُثَعبَي ذيمْلِت َناـــسِل ُّبَّرلا ُدِّيَّ
ـــص ينُذُأ ُهِّبَـنُـي .ييْعُملا َدُنـــسَأ نَأ َفِرعَِأل ـــصف ًاحابَ  ًاحابَ
ــــــــسلا .ءامَلُعلاك َعمسَأل  ِصعَأ ِملف ينُذُأ َحَتَـف ُّبَّرلا ُدِّيَّ
ـــــــــضلِل يرْهَظ ُتملـــــــــسَأ .ءارَولا ىلِإ ُتعَجَر الو  نيبِراَّ
ـــخو ـــنلِل يِّدَ  ِتxاـــهِإلا ِنع يهْجَو ُْرتـــــــــــسَأ ملو نيفِتاَّ
 َنِم ْلَجخَأ مل كلذِل ينُرُــصنَي ُّبَّرلا ُدِّيَّــسلا .قاــصُبلاو
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 ِّينÕَِ ٌملاع xَِأو ناَّوَّصلاك يهْجَو ُتلَعَج كلذلو ةناهِإلا
   .ىزْخَأ ال
 .Ö ُركُشلا :بعشلا          بَّرلا ُمالك -    
 24-8 :21                      رومزملا

 ؟ينتكرت اذامل ،يهلإ يهلإ :ةَّدرلا
 * يب َنورَخـــــــــــسَي ينَنوَرَـي يننورـــــــــــصبي َنيذَّــلا ُّلــك 1

 .سوؤُّرلا َنوُّزُهَـيو َهافِّشلا َنورَغفَيو
 ٍضار هَّـنإ ،هْذـِقْنُـيِل * ِهِّـجَنَـيلف ،هَرمَأ ِّبَّرلا ىلِإ َضَّوف 2

 ةَّدرلا         .ُهنَع



 14 

ــــــــشَألا َنِم ٌةَرمُز * ٌةريثك  بالك يب تَطاحَأ دق 3  ِرارْ
 .يب تَقَدحَأ
  .اَهَّلك يماظِع ُّدُعَأ ِّينِإ * َّيَلجِرو َّيَدَي اوبَقَـث 4

 ةَّدرلا             
 .َنرعِرتقَي يئادِر ىلَعو * مهنيبَ يبايِث َنومِسَتقَي 5
 ىلِإ ْعرـــــــــــسَأ ،يتَّوُـق Ì * دَـعاـبَتَـت ال ،ُّبَر Ì َتـنَأو 6

 ةَّدرلا       .يتَرصُن
ـــــــــــشَبُأـــــــــــس 7 ـــــــــــسَو يف * يتَوخإ َكِمسMْ ُرِّ   ِةعامَجلا ِطْ

 .َكُحِّبَسُأ
8 Ì بَّرلا َءايِقتَأÛ ــــــس .هودَِّجم َبوقْعَـي َةيِّرُذ Ì * هوحِّبَ

 ةَّدرلا         
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 ةيناثلا ةءارقلا
 »هللا هعفر كلذلف :هسفن عضو«

 لهأ ىلإ لوـــــــــسرلا َسلوب سيدقلا ِةلاـــــــــسر نِم ٌةءارِق
 11-6 :2                        يبيليف

ــــص يف هَّنأ عم ،عوــــسي حيــــسملا َّنإ   َّدُعَـي مل هللا ِةروُ
ـــــص اًذِخَّتُم هِتاذ نِم َدَّرَجت لب ،ةَمينَغ Öِ هَتاواـــــسُم  َةروُ
 ،ناـسْنِإ ِةَئيَه يف َرَهَظو رَـشَبلا ِلاثِم ىلع َراـصو دْبَعلا
ــــــضوَف ــــــسْفَـن َعَ ــــــصلا ِتوَم توَملا َّىتَح َعاطَأو هَ  .بيلَّ
 يذَّـلا َمـــــــــــسَالا هـَل َبَـهَوو ىلُعلا ىلِإ ُهللا هَـعَـفَر كـِلذـِل
 ٍةَبكُر ُّلُك عوـسي ِمـسال َوُـثَجت اميَك ،ءامسَألا َعيَمج ُقوفَي

 ُّلُك َدَهـشَيو ،ضرَألا َتَحتو ِضْرَألا يفو ِتاوَمَّـسلا يف
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.بآلا Öِ اًديجَْمت ّبَّرلا وه َحيــسملا َعوــسي َّنَأ ٍناــسِل
 .Ö ُركُشلا :بعشلا   بَّرلا ُمالك - 

 9-8 :2 يبيليف        سدقملا ليجنإلا لبق ةيآ

 ،توملا ىتح * اـنلجأ نِم َعاـطأ دـق حيـــــــــــسملا َّنإ 
 ،ًاـمسا ُهـل َبـهوو * هللا ُهـَعفر َكـلذـل .بـيلـــــــــــصلا ِتوم
 .مسا َّلك قوفي

 ) أ ( تاونسلا يف                       ّبرلا مالآ ليجنإ

 يليجنإلا ىتم سيدقلل حيــــــــسملا َعوــــــــسي انِبر ُمالآ +
 66-1 :27 ،27-14 :26                            ريشبلا
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ـــــــــــشَع َْينثالا ُدَحَأ َبهَذف ) ر  هل ُلاقُي يذَّلا َكاذ ،رَ
 َلاقو ،ةَنَهَكلا ِءامَظُع ىلِإ ،ّيطويرَخــــــسِإلا اذوهَي
 :مهل

 ؟مكيلِإ هُمِلسُأ xَأو ينوطعُت اذام )ت
ـــــــــــضِفلا َنِم َنيثالَث هـل اولعَجَف ) ر  َكـِلذ نِم َذَـخَأو .ةَّ

 .هَمِلسُيِل ًةَصرُف ُبُلطَي ِنيحلا
 حصفلا ءاشع

 َعوـــسي ىلِإ ُذيمالَّتلا xَد ،ريطَفلا َنِم ٍموَي ِلَّوَأ يفو ) ر
 :هل اولاقو

 ؟حْصِفلا َلُكأتِل َكَل َّدِعُن نَأ ُديرُت َنيَأ )ت
 :عوسي لاقف ) ر
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 ُلوقَي :هــــل اولوقو نالُف ىلِإ ِةــــنيدــــملا ىلِإ اوبَهذِا +
 َحـــــــــــصِفلا ُميقُأ َكَدـنِعو ،بـيرَق يلَجَأ َّنِإ :مِّلَعُملا
 .يذيمالَت عم

ــــعَأو ُعوـــــــــــسَي مُهَرمَأ اــــمك ُذــــيمالَّتلا َلــــعَفف ) ر  اوُّدَ
ـــــــــصِفلا  َعم ِماعَّطلِل سَلَج ،ءاـــــــــسَملا َناك اَّملو .حْ
 :لاق ،نوُلُكß مُه امَنيبو ،رَشَع ْينَثالا

 .ينُمِلسُيس مُكنِم ًادحاو َّنِإ مكَل ُلوقَأ َّقَحلا +
ـــــــش xًْزُح اونِزَحف ) ر  :مُهنِم ٌّلُك هُلَأـــــــسي َذخَأو ،ًاديدَ

 :َباجَأف »؟ّبر Ì ،وه xَأَأ«
ـــــــــــصلا يف هَدَـي َسَمَغ يذـَّلا +  يذـَّلا وه يعَم ِةَـفحَّ

 يف َبِتُك امك ،ٍضام ِناـــــسنِإلا َنبا َّنِإ .ينُمِلـــــسُي
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ــش  ُمَلــسُي يذَّلا ِناــسنِإلا َكِلذِل َليَولا َّنِكلو ،هِنأَ
 ُناسنإلا َكلذ ْدَلوُي مل وَلف .هِدَي نع ِناسنِإلا ُنبا
 .هل ًاريَخ َناكَل

 :هُمِلسُيس يذَّلا اذوهَي َباجَأف ) ر
 ؟ِّيبار ،وه xَأَأ )ت
 :عوسي هل َلاقف ) ر
 .لوقَت ام وه +

 رمخلاو زبخلا سيدقت

 َُّمث َكَرMو ًازبُخ ُعوـــــــــــسي َذخَأ ،نولُكßَ مه امَنيَبو ) ر
  :لاقو هَذيمالت َلَوxو هَرَسَك

 .يدَسَج َوُه اذه ،اولُكَف اوذُخ +
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 :ًالئاق اهÌَِّإ مَهلَوxو َرَكَشو ًاسأَك َذَخَأ َُّمث ) ر
 دـهَعلا ُمَد ،يمَد َوُه اذـهف مكُّلُك اـهنِم اوبَرـــــــــــشِا +

ــــجَأ نِم ُقارُي يذــــلا ــــمج ِلْ ــــنلا ِةــــعاَ  ِنارفُغِل ساَّ
 نِم نآلا َدـعب َبَرـــــــــــشَأ نَل :مكل ُلوقَأ .Ìاـطَخلا
 ِهـيف يذَّـلا ِموَيلا كـلذ َّىتح اذـه ِةـَمْرَكلا ِريـــــــــــصَع
 .يبَأ ِتوكلَم يف ًاديدَج مُكَعَم هُبَرشَأ

 .نوتيَّزلا ِلَبَج ىلِإ اوجَرَخو اوحَّبَس َُّمث ) ر
 هل سرطب راكنR ئبني عوسي

 :عوسي مَهل َلاقف ) ر
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 ،ةَليَّللا هذه يف ةَرثَع َرَجَح ًاعيمج مكل ُنوكَأــــــــــس +
ــــــــــس :بِتُك دقف  ُفارِخ ُدَّدبَتَـتف يعاَّرلا ُبِرــــــــــضَأَ
 .ليلَجلا ىلِإ مكُمَّدَقَـتَأ يتمايِق َدعب نِكلو .عيطَقلا

 :سرطُب َباجَأف ) ر
 يل َنوكت نَلف ،ةَرثَع َرَجَح ًاـــعيَمج مَهل َتـــنُك اذِإ )ت

 .ةَرثَع َرَجَح xَأ
 :عوسي هل َلاقف ) ر
 َحيـــــــصَي نَأ َلبَق ،ةليَّللا هِذه يف :كَل ُلوقَأ َّقَحلا +

 .تاَّرَم َثالَث ينُرِكنُت ،كيِّدلا
 :سرطُب هل َلاقف ) ر

 .َكَعم َتومَأ نَأ َّيلع َبَجَو نِإو َكِرِكانِب ُتسَل )ت
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 .مهُّلُك ُذيمالَّتلا َلاق اذكهو ) ر
 نوتيزلا ناتسب يف

ـــــــــــض ىلِإ مهَعم ُعوـــــــــــسي َءاـــج َُّمث ) ر ـــعيَ  اـــهل ُلاـــقُي ٍةَ
 :ذيمالَّتلِل َلاقف ،ةَّيِنامَستَج

 .كانُه يِّلَصُأو يضمَأ امَثيَر ،انُه اوثُكمُأ +
 ِنْزُحلM ُرُعشَي لَعَجو ،ىدَبَز َْينباَو َسرطُبِب ىضمو ) ر

  :مَهل َلاقف .ةبآكلاو
 اورَهــــساو انُه اوثُكمُأ .تْوَملا َّىتح ٌةَنيزَح يــــسفَن +

 .يعَم
 :لوقيف يِّلصُي هِهجَو ىلع َطَقسو ًاليلَق َدَعبَأ َُّمث ) ر
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+ Ì ــــعَتبَتلَف ،ُرْمَألا َنَكمَأ نِإ ،ِتــــبَأ  ِهذــــه ِّينَع ْدِ
 َتـنَأ اـمك لـَب ،ءاـــــــــــشَأ xَأ اـمك ال نكلو ،سأَـكلا
 !ءاشَت

ــــجوف ذــــيمالَّتلا ىلِإ َعَجَر َُّمث ) ر  َلاــــقف ،نيمئx مهَدَ
 :سرطُبِل

 !ةدِحاو ًةعاــس يعم ِرَهَّــسلا ىلع اوَوْقَـت مل اذَكهَأ +
ــــــــصو اورَهــــــــسِإ  ُحوُّرلا .ةَبِرجَّتلا يف اوعَقَـت َّالَئِل اوُّلَ
 .فيعَضف ُدسَجلا اَّمَأو عفَدنُم

 :لاقف ىَّلصو ًةينã ىضَم َُّمث ) ر
+ Ì ـــعَتبَت نَأ ًاـــنِكُمم ْنُكَي مل اذِإ ،ِتَــبَأ  هِذــه ِّينَع َدِ

 .ءاشَت ام ْنُكَيلَف ،اََ̈رشَأ وَأ ُسأَكلا
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ــــجوَف َعَجَر َُّمث ) ر ــــقثَأ َساــــعُّنلا َّنأل ،نيمئx مهَدَ  َلَ
 ًةَثِلã ىَّلـــصو ىرْخُأ ًةَّرَم ىـــضَمو مهَكَرتف .مهَنُـيعَأ
ـــــــسْفَـن َمالكلا َدَّدَرف  َلاقو ِذيمالَّتلا ىلِإ َعَجَر َُّمث .هَ
 :مهل

+ xيتَّلا ُةَعاَّسلا ِتَبَرتقا ِدق اه .اوحيَرتساَو َنآلا اوم 
 .نيئطاخلا يديَأ ىلِإ ِناـــــــــسنِإلا ُنبا ُمَلـــــــــسُي اهيف
 .ينُمِلسُي يذَّلا َبََرتقا ِدق اه !قِلَطنَن اوموق

 عوسي لاقتعا

 ْينـَثالا ِدــــــحَأ ،اذوـهـَيـِب اذِإ ،مَّـلـكـَتَــي وـه اــــــمـَنـيـبو ) ر
 ُلِمَحت دَدَعلا ُةريثك ٌةَباـصِع هَعمو َلَـصو دق ،رَـشَع
ــــــــسلا ــــــــصِعلاَو َفويُّ ــــــــسرَأ ،ّيِ  ِةَنَهَكلا ُءامَظُع اهَلَ
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ــــشو ــــشلا ُخويُ  َلَعَج دق هَمَلــــسَأ يذَّلا َناكو .بْعَّ
ــــلا َكاذ وه« :لاــــق ذِإ ًةــــمالع مَهل ــــلِّبَـقُأ يذَّ  ،هُ
 :لاقو َعوسَي ىلِإ ِهِتقَو نِم xَدو .»هوكِسمَأف

 .ّيبار ،َكيَلع ُمالَّسلا )ت
 :عوسي هل َلاقف .هَلَّـبَـقو ) ر
+ Ì هَل َتئِج ام ْلَعْـفِإ ،يقيدص. 
ــــــسَبو اوَنَدف ) ر ــــــسمَأو عوــــــسَي ىلِإ مهَيِديَأ اوطَ  .هوكَ

 ىلِإ هَدَي َّدَم دق عوــــــسي عم َنيذَّلا َنِم ٌدِحاو اذِإو
ــــــس ــــــضو ُهَّلَـتــــــساَف ،هِفيَ  ،ةَنَهَكلا ِميظع َمِداخ َبَرَ
 :عوسي هل َلاقف .هَنُذُأ َعَطقف
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 ِفيَّـسلMِ فيَّـسلMِ ُذُخßَ نَم ُّلُكف ،كَفيـس ْدِمغِإ +
ـــلهَي  ،يبَأ َلَأـــــــــــــسَأ نَأ ينُنِكُمي ال هَّـــنَأ ُّنُظَتَوَأ .كِ
ـــسلا ينَّدُمَيَـف ـــشَع ْينَثا ِنِم َرَـثكÕَِ َةعاَّ  َنِم ًاقَلْـيَـف َرَ
 َّنِإ ُلوقت يتَّلا ُبُـتُكلا ُّمِتَت َفيك نِكلو ؟ةَـكِئالَملا
 ؟ثُدَحي نَأ ُبَِجي ام اذه

 :عومُجلِل ُعوسي َلاق ةعاَّسلا َكلت يف ) ر
ـــــــسلا َنولِمَحت مُتجَرَخ ٍّصِل ىلعَأ + ـــــــصِعلاو َفويُّ  َّيِ

 ِلكيهلا يف ُسِلجَأ ٍموَي َّلُك ُتنُك ؟َّيلع اوـــــــضِبقَتِل
ـسُمت ملَف ،مِّلعُأ  َّمِتَتِل هُّلُك كلذ َثَدَح اَّمنِإو .ينوكِ

 .ءايِبنَألا ُبُتُك
 .اوبرَهو مهُّلُك ُذيمالَّتلا هكََرتف ) ر
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 سل[ا يف عوسي

ـــــسمَأ َنيذَّلا اَّمَأو ) ر  ىلِإ هِب اوبَهَذ مَّ¿ِإَف ،عوـــــسي اوكَ
  َعَمَتجا ِدقو ،ةَنَهَكلا ِميظَع افايق

ـــــــــــشلاو ُةـَبَـتَكلا هَدـنِع   ٍدـعُب نع سُرطُب هـَعِبَتو .خويُّ
ـــــنَهَكلا ِميظَع ِراد ىلِإ  َعم َسَلجو اـــــهَلَخَدـــــف ،ةَ
ــــخلا ــــمتاــــخلا ىَريِل ِمَدَ ــــنَهَكلا ُءاــــمظُع َناــــكو .ةِ  ِةَ
 َعوــــسي ىلع ٍروز َةداهــــش َنوبُلطَي ًةَّفاك ُسِلجَملاو
ـجي مَلف ،توَملMِ هـيَلع اومُكحَيِل  َلَـثَم هـَّنَأ عم ،اودَِ
ـــــــــــش نِم مِهيدـيَأ َنيَب  َلـَثمو .ريثَك ٌدَدَـع ِروُّزلا ِدوهُ
 :الاقف ِنادِهاش ِرمَألا َرِخَآ
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ــكيَه ِضقَن ىلع ٌرِداــقَل َّينِإ :لاــق ُلُــجَّرلا اذــه )غ  ِلَ
 .مÌََّأ ِةثالَث يف هِئانِبو ِهللا

 :هل َلاقو ِةَنَهكلا ُميظع َماقف ) ر
 ِناذَه هِب ُدَهــشَي يذَّلا اذه ام ؟ءيَــشِب ُبيُجت اَمَأ )غ

 ؟كيَلع
 :ةَنَهَكلا ُميظَع هل َلاقف .ًاتِماص ُعوسي َّلَظف ) ر
 ُحيسملا َتنَأ له انَل َّنَلوقَتَل ّيَحلا MِÖِ َكُفِلحَتسَأ )غ

  .هللا ُنبا
 :عوسي هل َلاقف ) ر
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ــــــس :مكل ُلوقَأ xَأو ،لوقت ام وه +  ِمويلا َدعب َنوَرتَ
 ىلع ًايِتآو ريدَقلا ِنيَمي نع ًاـــسِلاج ِناـــسنإلا َنبا
 .ءامَّسلا ِمامَغ

 :لاقو هَبايِث ِةَنَهَكلا ُميظع َّقَشف ) ر
 ؟دوهُّــشلا ىلِإ كلذ َدعَب انُتَجاح امف ،فَّدَج دقل )غ

 ؟مُكُيأَر امف فيدْجَّتلا ُمُتعَِمس دق اه
 :هوباجَأف ) ر

 .توَملا ُبِجوَتسَي )ش
ـــــــــــصَبف ) ر  ،هَـمَطَل نَم مُهنِمو ،هومَكَلو ِهِـهجَو يف اوقَ

 :اولاقو
 .؟َكَبرَض نَم .حيسملا اهُّيَأ انَل ْأَّبَـنَـت )ش
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 عوسيل سرطب راكنإ

 اهِتحاــس يف ،ِراَّدلا ِجِراخ يف ًاــسِلاج ُسُرطُب َناكو ) ر
  :تلاقو ٌةيِراج ِهيلِإ تَنَدف

 .ّيليلَجلا َعوسي عم َتنُك ًاضيَأ َتنَأو )غ
 :لاق َنيرِضاحلا ِعيَمج َمامَأ َرَكنَأف ) ر

 .نيلوقَت ام يرْدَأ ال )ت
 ىرخُأ ٌةيِراج هتَأرَف ،ريبَكلا ِبابلا ىلِإ ىــــــــــضم َُّمث ) ر

 :كانُه اوناك نَمِل تلاقف
 !ّيرِصاَّنلا َعوسي َعم َناك ُلُجَّرلا اذه )غ
 :لاق َفَلَحو ًايِنã َرَكنَأف ) ر

 .لُجَّرلا اذه ُفِرعَأ ال َّينِإ )ت
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  :سرطُبِل اولاقو َنورِضاحلا xَد ٍليلق َدعَبو ) ر
 .كَرمَأ ُحَضفَت َكَتَجَهل َّنِإف ،مُهنِم ًاضيًأ َتنَأ ًاقَح )ش
 :لاق ُفِلَحيو ُنَعلَي َذَخَأف ) ر

 .لُجَّرلا اذه ُفِرعَأ ال َّينِإ )ت
 َعوسي َةَمِلَك ُسُرطُب َرَّكَذَتف ،ٍذئَدنِع ُكيِّدلا َحاصف ) ر

 َثالَث ينُرِكنُت ُكيِّدلا َحيــــــــصَي نَأ َلبَق« :لاق ذِإ
 ًءاـكُب ىكبو راَّدـلا ِةـحاـــــــــــس نِم َجَرخف .»تاَّرَم
 ِةـَنَهَكلا ِءاـمَظُع ُعيَمج َدَـقَع ،رْجَفلا َناـك اـَّملو .ًاّرُم
ـــــشو ـــــشلا ِخويُ ـــــش َسِلَجم ِبعَّ  َعوـــــسي ِرمَأ يف ىروُ
 هوقاـــــــــــــــسو هوقَثوَأ َُّمث .توملMِ ِهـــــيَلَع اومُكحَيِل
 .سُطاليب ِمِكاحلا ىلِإ هومَّلسو
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 هراحتناو اذوهي س_

 ،هيلع َمِكُح دق نَأ هَمَلسَأ يذَّلا اذوهَي ىَأر اَّمَلف ) ر
ـــــــضِفلا َنِم َنيثالَّثلا َّدَرَو َمِدَن  ِةَنَهَكلا ِءامظُع ىلِإ ِةَّ
 :لاقو ِخويُّشلاو

 .ًائيرب ًامَد ُتمَلسَأ ذِإ ُتئِطَخ )ت
 :هل اولاقف ) ر
 .هيف َكُنَأشو َتنَأ ؟رمَألا اذِهلو انَل ام )غ
ــــضِفلا ىقلَأف ) ر  بَهَذ َُّمث ،فَرــــصناو ِسِدقَملا َدنِع َةَّ

ــــــــشف ــــــــسْفَـن َقَنَ ــــــــضِفلا ِةَنَهَكلا ُءامظُع َذَخَأف .هَ  َةَّ
 :اولاقو

 .مَد ُنََمث اَّ¿َأل ةَنازِخلا يف اهُعْضَو ُّلَِحي ال )غ
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ــ¨ اوََرتـــــــــــشاو اورَواــــــــــــشَتف ) ر  ًةََربقَم ِفاَّزَخلا َلــقَح اِ
 ُلـقَح ِموَيلا ىلِإ ِلـقَحلا كـلذـِل ُلاـقُي اذـِهلو .ءMرُغلِل
 :اـــيِمْرِإ ِِّيبَّنلا ِناـــــــــــــسِل ىلع َلـــيق اـــم َّمَتف .مَّدـــلا
ـــــــــــضِفلا َنِم َنيثالَّثلا اوذَـخَأو«  نَّمَثُملا ُنََمث يهو ةَّ
 .فاَّزَخلا ِلقَح نع اهوَّدَأو ليئارــــــــسِإ ونَب اِ¨ هَنََّمث
 .»ّبَّرلا ينَرمَأ اذكه

 سطاليب دنع عوسي

 :مِكاحلا هَلَأسف ،مِكاحلا ِةَرضَح يف ُعوسي َلَثَمو ) ر
 ؟دوهَيلا ُكِلَم َتنَأَأ )غ
 :عوسي َلاقف ) ر
 .لوقَت ام وه +
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ـــــــــــشلاو ِةــنَهَكلا ُءاــمظُع ناــكو ) ر  الف هَــنومِهَّتَـي ُخويُّ
 :سطاليب هل َلاقف .ءيَشِب ُبيُجي

 ؟َكيلع َنودَهشَي ِرومُألا َنِم مَكِب ُعَمسَت امَأ )غ
 .ًاريثك ُمِكاحلا َبَّجَعَـت َّىتح اهنِم ٍّيَأ نع ُهْبُِجي مَلف ) ر

ـــك يف ِمِكاـــحلا ِةَداـــع نِم َناـــكو  َقِلطُي نَأ دـــيع ِّلُ
ــــــس ِعْمَجلِل  مهَدنِع َناكو .اودارَأ ٍدحاو َّيَأ ،ًانيجَ
 امَنيَبف .Mََّأْرَـب ُعوسي هَل ُلاقُي ٌريهَش ٌنيجَس َكاذ ذإ
 :سُطاليِب مَهل َلاق ،نوعِمَتُجم مُه

 مَأ Mََّأْرَـب َعوـــــــــــسيَأ ؟مكل َقِلطُأ نَأ َنودــــيرُت نَم )غ
  ؟حيسملا هل ُلاقُي يذَّلا َعوسي
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 وه امنيَبو .هومَلسَأ مهِدَسَح نِم مَّ¿َأ ُمَلعَي َناكو ) ر
ــسْرُك ىلع ٌسِلاج  هُتَأَرما هيلِإ تَلَــسرَأ ،ءاــضَقلا ِّيِ
 :لوقَت

 ِملُحلا يف َموَيلا ُتــيَناــع ِّينَأل ،ّراــبلا اذــهو َكْــعَد )غ
 .هِبَبَسِب ًةديدش ًامالآ

ـــــــــــشلاو ِةـَنَهَكلا َءاـمَظُع َّنِكَلو ) ر  َعومُجلا اوعَنقَأ َخويُّ
Õََأرَب اوبُلطَي نMَّ ُمُهل َلاـــــقف .عوـــــــــــسي اوكِلهُيو 
 :مِكاحلا

  ؟مكل َقِلطُأ نَأ َنوديرُت امُهـُّيَأ )غ
 :اولاقف ) ر

 .Mََّأرَب )ش
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 :سُطاليب مَهل َلاق ) ر
 ؟حيسملا هل ُلاقُي يذَّلا َعوسَيِب ُلَعفَأ اذامف )غ
 :ًاعيَمج اولاق ) ر

  !ْبَلصُيِل )ش
 :مَهل لاق ) ر
 ؟لَعف ٍّرَش َّيَأف )غ
 :حايِّصلا يف اوغَلابف ) ر

 !ْبَلصُيِل )ش
 َدادزا ِلب ،ًائيــش ْدِفَتــسَي مل هَّنَأ ُسُطاليب ىَأر اَّمَلف ) ر

 َنِم ىًأرَِمب ِهْيَدَي َلـــــــسَغو ًءام َذخَأ ،بارِطـــــــضالا
 :لاقو ِعمَجلا
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 .هيف مكُنأَشو متنَأ ،مَّدلا اذه نِم ٌءيرَب xَأ )غ
 :هِعَمجÕَِ ُبعَّشلا َباجَأف ) ر

 !xِدالوَأ ىلعو انيَلع هُمَد )ش
 هَمَلــــــسَأ َُّمث ،هَدَلَجف عوــــــسي اَّمَأ ،Mََّأرَب مَهل َقَلطَأف ) ر

 .بَلصُيِل
 عوسي سأر ىلع كوش نم ليلكإ

 مِكاحلا ِراد ىلِإ َعوـــــــــسَيِب ِمِكاحلا ُدونُج ىـــــــــضَمف ) ر
ـــبيتَكلا هـــيَلع اوعََمجو  هِـــباـــيِث نِم ُهودَّرَجف ،اـــهَّلُك َةَ
ـــــــــــضو ،Ìًِزِمرِق ًءادِر هيَلع اولَعَجو  نِم ًاليلكِإ اورَفَ
ــــــــش ــــــــضَوو ٍكوَ ــــــــسأر ىلع هوعَ  هِنيَمي يف اولعَجو ،هِ
 :اولاقف ُهنِم اورِخسو هَمامَأ اوَثَج َُّمث ،ةَبَصَق
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 .دوهَيلا َكِلَم Ì َكيلع ُمالَّسلا )ش
ـــصَبو ) ر ـــصَقلا اوذَخَأو هيَلع اوقَ  هَنوبِرـــضَي اولَعَجو َةَبَ

ـــــسأر ىلع اِ¨ ـــــس ام َدعبو .هِ  هنَع اوعَزَـن هنِم اورِخَ
 .بَلصُيِل هوقاسو هَبايث هوسَبلَأو ،ءادِّرلا

 بْلَّصلا
 ُهُمسا ًاّينيريق ًالُجَر اوفَداــــــــص ،نوجِراخ مُه امَنيَبو ) ر

 اَّمَلو .عوــسي َبيلَــص َلِمَحي نَأ هورَّخَــسف ،ناعِمس
ـــــــــــصو  ِيَأ ،ةـَثُجلُج هـَل ُلاـقُي يذَّـلا ِناـكملا ىلِإ اولَ
ـــــمُجمُجلا ِناـــــكم  ٍةَرارَِمب ًةـــــجوزَْمم ًارَمخ ُهولوx ،ةَ
  .اََ̈رشَيِل
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ــــــصف .اََ̈رــــــشَي نَأ ىبَأو اهَقاذف  ــــــسَتقا َُّمث ُهوبلَ  اومَ
 .هَنوــــــسِرَحي َكانُه اوــــــسَلَجو .اهيَلع َنيعَِرتقُم هَبايِث
ــسأَر َقوَف اوعــضَوو  :اهيف َبِتُك هيَلع ِمكُحلا َةَّلِع هِ
ـــــــــــص َُّمث .»دوهَيلا ُكـِلَم ُعوـــــــــــسي اذـه«  ُهـَعم َبـِلُ
 .لامِّشلا ِنَع ُرَخآلاو ِنيمَيلا ِنَع امهُدَحَأ ،ناّصِل

 ةيرخسلاو متشلل ةضرع عوسي

 مهـــــــــــسوؤُر َنوُّزُهَـي مُهو هَـنومُتـــــــــــشَي ُةَّراَـملا َناـكو ) ر
 :نولوقيو

 ،مÌََّأ ِةـَثالَث يف ِهـينبَيو َلـكيَهلا ُضُقنَي يذَّـلا اـهُّيَأ Ì )ش
ـــــــــــــسفَن ْصِّلَخ  نع ْلِزناَــف ،هللا َنبا َتــنُك نِإ َكَ
 .بيلَّصلا
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 َنولوقَيف َنورَخــــــــسَي ِةَنَهَكلا ُءامظُع َناك َكِلذكو ) ر
 :خويُّشلاو ِةَبَـتَكلا َعَم

ــــــــــــسْفَـن َصِّلَُخي نَأ ُرِدــقَي الو ،هَريَغ َصَّلَخ )غ  وه !هَ
ـــــــــــصلا ِنع َنآلا ِلِزْنَـيْلَـف ،لـيئارـــــــــــسِإ ُكِـلَم  ِبـيلَّ
ـــكَّتِإ .هِـــب َنِمؤُنف ـــقنُيلَف ،هللا ىلع َلَ  نِإ ،نآلا ُهْذِ
 .»هللا ُنبا xَأ« :لاق دَقف ،هنَع ًايِضار َناك

ــــصِّللا َناكو ) ر  هِناِّريَعُـي ًاــــضْيَأ امه هَعم ِنMولــــصَملا ِناَّ
 .كلذ َلثِم

  عوسي توم
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 ىلِإ ِرْهُّظلا َنِم اـــهِّلُك ِضرَألا ىلع ُمالَّظلا َمَّيَخو ) ر
 ُعوـسي َخَرَـص ةثِلاَّثلا ِةَعاَّـسلا َوحنو ،ةَثِلاَّثلا ِةَعاَّـسلا

 :لاق ًةديدش ًةَخرَص
 ؟يناتْقَـبَش اَّمَل يليِإ يليِإ +
 .»؟ينتْكَرَـت اذامِل ،يهلِإ ،يهلِإ« :يَأ ) ر
ــــسف ) ر ــــضاحلا ُضعَب َعِمَ  وعدَي هَّنِإ :اولاقف َكانُه َنيرِ

  ِهِتْقَوِل مُهنِم ٌدِحاو َعَرسَأف .اَّيليِإ
ــخَأو  ــجْنَفـــــــــــسِإ َذَ  ىلع اــهَلَعَجو ،ّلَــخلMِ اــهَلَّلَـبف ًةَ

 :نيرِضاحلا ُرِئاس َلاقف .هاقَسو ٍةَبَصَق ِفَرَط
 !هَصِّلَخُيف اَّيليِإ يتßَ له ُرُظْنَـن انْعَد )ش
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ـــــصو ) ر ـــــص ُعوـــــسي ًاـــــضيَأ َخَرَ  َظَفلو ،ةديدـــــش ًةخرَ
 .حوُّرلا

 هنكمي عيطتــــسي نَم .تمــــصلا نم تاظحل ىلع عيمجلا ظفاحي انه
ـــمكُت كــلذ دـــعبو ،بـــيلـــــــــــصلا ماــمأ هـــيتبكر ىلع عوكرلا  ةءارق لَ
 .ليجنإلا

ــــشنا ِدَق ِسِدقَملا ُباجِح اذِإو ــــش َّقَ  ىلعَألا َنِم ِنْيَرْطَ
ــفـــــــــــسَألا ىلِإ ـــــــــــــصَتو ُضرَألا ِتَــلِزلُزو ،لَ ــعَّدَ  ِتَ
ـــــــــــصلا ــــحَّتَفَـتو ،روخُّ  نِم ٌريثك َماــــقف ،روبُقلا ِتَ
 ِروبُقلا َنِم اوجَرخو ،نيدِقاَّرلا َنيـــسيِّدِقلا ِداـــسجَأ
 اوَءارَتو ةــــــــــــسَّدَـقُملا َةـنيدـملا اولَخَدـف ،هِـتماـيِق َدـعب

 َنيذَّــلا ُلاــجِّرلاو ِةــئاـَـملا ُدــئاــق اَّــمَأو .نيريثك ٍسxُأل
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 َلازلِزلا اوَأَر اَّمَل مَّ¿ِإف ،عوـسي َنوـسِرَحي ُهَعم اوناك
 :اولاقو ًاديدش ًافوَخ اوفاخ ،ثَدَح امو

 .ًاّقح ِهللا َنبا اذه ناك )غ
 ،دـعُب نع َنرُظنَي ِءاــــــــــــسِّنلا َنِم ٌريثك َكاـنُه َناـكو ) ر

 ،هَنمُدخَيِل ِليلجلا َنِم َعوــــــــــسي َنعِبَت يتاوَّللا َّنُهو
ـــــــسويو بوقعَي ُّمُأ ُميرَمو ةَّيلَدجِملا ُميرَم َّنُهْـنِم  ،فُ
 .ىدَبَز َْينبا ُّمُأو

 عوسي نفد

 هُــمسا ِةــماَّرلا َنِم ٌِّينَغ ٌلــجَر ِءاــــــــــــسملا َدــنع َءاــجو ) ر
ـــــــــسوي  .عوـــــــــسَيِل َذَملَتَـت دق ًاـــــــــضيَأ َوُه َناكو فُ
 رَمَأف .عوسي َنامثُج َبَلَطو َسُطاليب ىلِإ َبهَذف
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ـــسُي نÕَِ ُسُطاليب ـــسوي َذخَأف .هيلِإ َمَّلَ  َنامْثُجلا ُفُ
ــــــــضوو ،صِلاخ ٍناَّتَك يف هَّفَلو  ديدج هَل ٍربَق يف هَعَ
 ًاريبك ًارَجَح َجرَحَد َُّمث ،رْخَّـصلا يف هَرَفح دق َناك
ـــــــــــصناو ِربقلا ِبM ىلع  ُميرَم َكاـنُه تـناـكو .فَرَ
 .ربَقلا َهاُجت ِنيَتَسِلاج ىرخُألا ُميرَمو ةَّيِلَدجِملا

 ربقلا ةسارِح

ـــــــــسلِل ِةَئْـيِهَّتلا ِموَي َدعب يَأ ،ِدَغلا يفو ) ر  َبهذ ،تْبَّ
 سُطاليب ىلِإ ًاـعم َنوُّيـــــــــــسيِّرِفلا و ِةـَنَهَكلا ُءاـمظُع
 :هل اولاقو

ــــــــس Ì )غ ــــــــضُملا َكاذ َّنَأ xْرَّكَذَت ،دِّيَ  َناك ذِإ َلاق َلِّلَ
ـــــــــس« :ًاّيح  َظَفُحي نÕَِ ْرُمَف .»مÌََّأ ِةَثالث َدعب ُموقَأَ
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ــــــثـلا ِموـَيـلا ىلِإ ُربَـقـلا  هُذــــــيـمالـَت َيتßَ َّالـَئـِل ،ثــــــلاَّ
 ،تاومَألا ِنيَب نِم َماق :بْعَّشلِل اولوقيو هوقِرسَيف
 .لَّوَألا نِم َأَوسَأ ُرِخآلا ُليلضَّتلا َنوكَيف

 :سُطاليب مَهل َلاقف ) ر
 .نوَرَـت امك هوظَفحاو اوبهذاف ،سَرَح مُكَدنِع )غ
 اوماـــقَأو َرَجَحلا اومتَخف ،ربَقلا اوظِفَحو اوبهَذَـــف ) ر

  بَّرلا ُمالك -          .ًاسَرَح هيَلع
  .حيسملا اهُيأ َكل ُحيبستلا :بعشلا 

 
 ةظعولا
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 نيبارقلا ايجروتيل
 ّبَّرلِل ُمِّدَقُـن اوّمُلَه :مداقتلا ةمينرت

 ْصالَخلاَو ِةايَحلا َزْـبُخ    ّبَّرلل ُمِّدَقُـن اوّمُلَه :ةمزال

  ةَسينَكلا ُهُمِّدَقُـت يذلا xُزْـبُخ .1

  انيدْيَأ ُدْهُجَو ُباعتَأ َوُه                  

 ْكِرMَو ُّبَر Ì ُهلَبْـقِإ

 ةسينَكلا اهُمِّدَقُـت يتلا xُرَْمخ .2

 ةَبْصَخلا انِلالِت َةَبْرُـت ُنِّيَزُـت                  

 ْكِرMَو ُّبَر Ì اَهْلَـبْـقِإ
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 انُلامآ انُباعْتَأ انُنازحَأ انُحارْفَأ .3

 هللا Ì َكيدُْ¿ ِرْمَخلاَو ِزْبُخلا َعَم            

 ْكِرMَو ُّبَر Ì اَهْلَـبْـقِإ

 نيبارقلا ىلع ةالصلا
 ،دــيحولا َكِــنبا ِمالآ ِقحب ،بر Ì اــنيلع فُطعُأ 
 اــــنلَعجاــــف ،فطَعلا اذــــهل ًالهأ اــــنُلاــــعفأ نكت مل نإو
 ِةــحيبذـلا هذـه ِقاــقحتـــــــــــسM ،َكِــتمحر نِم ُّدــمتـــــــــــسَن
 .نيمآ :بعشلا             .انبر حيسملM .ةديرفلا
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 ةمّدقملا
 ًاضيأ كِحور َعمو :بعشلا  .مُكَعم ُّبرلا :فقسألا

  ّبرلا ىدل ا¿إ :ش       ىلُعلا ىلإ انَبولق عفرنل :ك
 لدعو ٌقح َكلذ :ش          انَهلإ َّبرلا ِرُكشنل :ك
 َكَرُكـــــشن نإ ،يـــــصالخو ٌبجاو ٌلدعو ٌقحل هَّنإ :ك
 ُبآلا ،ّبرلا اـــهُيأ ،ناـــكم ِّلـــك يفو ٍناـــمز ِّلـُــك يف
 وهف .اـنبر حيـــــــــــسملM ،يلزألا ُريدـقلا ُهـلإلا ،سودـقلا
 نع ًاــملُظ هــيلع َمِكُحو ،ةَــمثَألا نع ََّملô يذــلا ُّراــبلا
 اـنل َّقحتـــــــــــساو ،اـنِتَّالز هـِتومب َرَفغ يذـلا وه .ةَأـطخلا
 ضرألاو َءامـسلا َّنإف ،كلذل .ةـسادَقلاو َِّربلا هِتمايقب
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 ُهَدـجم ِةـكئالملا ُءاــــــــــــسؤرو ُةـكئالملاو ،ناـحبَـــــــــــسُت ُهـل
 :نيفتاه ِماودلا ىلع دحاو ٍتوصب ،نونِلعُي

 ...ٌسودق ...ٌسودق ...ٌسودق :بعشلا

 42 :26 ىتم                                  لوانتلا ةيآ

 Ì  ُسأـكلا هذـه َزوجت نأ ُنكُمي ال ناـك نإ ،هاـتبأ 
 .كُتئيشم نكتلف ،ا̈رشأ نأ َّالإ
 لوانتلا ةمينرت
  كلملا حيسملل ديشن

 ىدَملا َلاط ام ُلوطي           ادَمْرَس ٌحْدَمَف ٌدجم  1
 ادَف نَم Ì انثلا َكل        ادَفْرأ ِبابشلا ُرهز 
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 يقَتْرَـت َكيبَأ َشْرَع              يقَّتلا َدواد ُليلَس 2
 ىدَّرلا ِعْقَو ْنِم َكَبْعَش           يقَت ٌكَرابُم ٌكِلَم 

 امَّسلا ىوِق ُهَل ودْشَت       اَمس ْدَق ِّبَر ِمْسM ِت 3
 ىدَتْـنا َكُنْسُح ِهيف ْذُم    امَسَتْـبا ُهوف ُنْوَكلاف ال 

 ينَّسلا ِلْخَّنلMِ َتْيِقوُل            ِنَقْوُم ٍرْصَن ُميعَز 4
 ىدِعلا َيِدْرُم َكيرْطُي           ينَي انُبْلَـق ِتاهْيَه 

5 Ì ىضَم ُهاقْلَـيِل ًابْعَش          ىضَتْرا ٍفْطُل َكْلَم 
 ادِصْقَم xاقُتِل ْمُد             ىضِّرلا َْنيَع انَل ْلِمَأ 

Ì ُّبَر õَكْيَلإ يت 
ـــــسَج .ِميْنَّرتلMِ َكْيَلِإ يتõَْ ُّبَر Ì :ةمزال  ،ْحيـــــسَملا ُدَ
 )3( نيمآ
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ــــــسَج   انُناميإ اذه ،انَل ٌّيَح ٌلَكأَم ,انُه ْحيــــــسَملا ُدَ
 نيمآ
ـــــــــــسلا ُزْـبُخلا َوُه xَأ .1 ـــكßَْ ْنَم ،يواـــمَّ  اذـــه ْنِم ْلُ
 .ةَّيِدَبَألا ُةايَحلا ُهَل ،ِزْبُخلا

 يف يـــــــــــشَْمي ال ينْعَـبْـتَـي ْنَم ،َْملاـــــعلا ُرون َوُه xَأ .2
 .ِةايَحلا ُرون ُهَل ْلَب ،ةَمْلُّظلا

 xَأ ،ةَقيقَحلاَو ُّقَحلا َوُه xُأ ،ُةايَحلاَو ُقيرَّطلا َوُه xَأ .3
 .ِّبَّرلا ىلِإ ْمُكيدْهَأ

 ،ْرِمْثُـي َِّيف ىقْبَـي ْنَم ،ُناــــــصْغَألا ُمُتْـنَأَو ةَمْرَكلا xَأ .4
 .ْمُكيف xَأِو َِّيف اوقْبُأ
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ـــــــــــصلا يعاّرلا َوُه xَأ .5  ،يفارِخ َّلُـك ُفِرْعَأ xَأ ،ْحِلاَّ
 .يتايَح يطْعُأ ْمَُهلَو
 لوانتلا دعب ةالصلا
 َتـنُك نإو ،ةـــــــــــسدـقُملا ِةـبهلM ،بر x Ìدوزت دـقل 
ــــنبا ِتومب  ،هــــب ُنمؤن اــــم وجرَن اــــنَتلعج ،دــــيحولا كِ
ــمعاـف  حيـــــــــــسملM .هوجرن اـم هــتماــيقب َغُلبن نأ ىلع ْلَ
 .نيمآ :بعشلا                    .انبر
 )147( رومزملا    ماتخلا ةمينرت
 Ì ِكَهلإ يحِّبــــس ،ّبَّرلا ُميلــــشروأ Ì يحَدما :ةمزاللا

 .دواد نبال انعشوه ،انعشوه ،انعشوه ،نويهص
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ــــنأل 1 ــــباوبأ َقيلاــــغم ىَّوق هَّ  يف ِكَءاــــنبأ َكَرMو * ِكِ
 .ِكِلِخاد
ـــــــــــسلا ُّرِقُي 2 ـــح يف َمالَّ  ِةَـــطْنِحلا ِباـــبُل ْنِمَو * ِكِدودُ

 )ةمزال(              .ِكُعِبْشُي
ـسْرُـي 3  ًاعيرــــــــــــَـس ُهُتَمِلَك َيرْجَتَـف * ُهَلْوَـق ِضْرَألا ىلِإ ُلِ

 .ًاّدِج
ــــــشْنَـيَو * ةّزِجلا َلْثِم َجْلـَّثلا ُلِزْنُـي 4 ــــــصلا ُرُ  .ًادامَر َعيقَّ

 )ةمزال(                         
ـــــــــــسَي ْنَمَو * ًاــعَطِق ُهَدــيلَج يمْرَـي 5  ِهِدْرَـب َماــمَأ ُعيطَتْ

 .ًادومُص
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ــــــسْرُـي 6  اذِإَف ُهَحÌِر ُريثُي * ْنMَوَّذلا ُثُدْحَيَـف ُهَتَمِلَك ُلِ
 )ةمزال(           .ْنÌَرَج يف ُهايِملا

 
 ىهتنا

 
 


