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 موصلل عبارلا دحألا
 لافطأ اهيف يتلا تالئاعلل ةّصاخ ةالص
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 عيطتــسي نمو ،دحألا ساّدق ماقم ةالــصلا هذه موقت
 مايقلا هناكمI مالعالا لئاــــــــسو ربع ةالــــــــصلا ةعباتم
 .اضيأ كلذب

 :يلزنملا رجحلا ءانثأو لزنملا لخاد ةالــــــــصلا ةلاح يف
 ىلع دعاـــــــسي بـــــــسانم ناكم يف بيلـــــــص ريـــــــضحت
 وأ ءارذعلا ميرمو حيــــسملا ديــــسلل ةروــــص وأ ةالــــصلا
 ةــعمش اــهبناــج ىلاو حوتفم سدــقملا باــتكلا وأ لاــثمت
 ءاــــضت عومش ةعبــــس ريــــضحت ةيناكمإ كلانه .ةءاــــضم
 راودألا عيزوت ةـيناـكمإ كـلاـنهو .تاـبلطلا ةـماـقإ دـنع
 .نوؤاشي امكو ةرسألا نيب
 بيلصلا ةراشإ مسرب أدبن

 .دحاولا هلإلا سدقلا حورلاو نبالاو بآلا مس� +
 نيمآ -
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 :نيلئاق سدقلا حورلا ىلإ لهتبنل +
 !سدقلا حورلا اهيأ لاعت -
 سدقلا حورلا اهيأ لاعت -

 انبولق يف نكساو لاعت +
 سدقلا حورلا اهيأ لاعت -

 اننويع حتفا +
 سدقلا حورلا اهيأ لاعت -

 انناميا ِّوق +
 سدقلا حورلا اهيأ لاعت -

 انفوخو انكوكش دِّدَب +
 سدقلا حورلا اهيأ لاعت -

 فرعنـس ذئدنع ،مالـسلاو ةنينأمطلا انتالئاع حنما +
 .ةبحملا تنأ كعم نبالاو بآلا بِّحُنَسو دِّجمنسو
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 عوــــــــسي نيب مهم رخآ ءاقل نع مويلا ليجنإ انثِّدحي +
 �دــهج مالظلا اذــه لِّــثمي .هدــلوم ذــنم ىمعأ لــجرو
ــــسو  يف هجو ةدهاــــشمو حيــــسملا عوــــسيب ناميإلل انَيعَ
 برلا �وعدــي .م� يقتلن نيذــلا صاــخـــــــــــشألا عيمج
 يفو اـنعم رـــــــــــضاـح هـّن� اـنل دِّـكؤي هـّنأل حرفلا ىلإ مويلا
 .توملاو ةئيطخلا مالظ ىلع رـــصتني هرون َّنأو انطـــسو
 .انل ةعساولا ِّبّرلا ةمحرب قثنلو انفعضب فرتعنل

 زيجو تمص
 لــك بــلق ىلا رظنت يذــلا تــنأ ،بّرلا اــهّيأ :ئراــق
 .انمحرا ،انيف دحاو

 ّبر ¤ انمحرا -
 ،ءاجرلا انيف ثعبت يذلا تنأ ،حيـــــــــسملا اهّيأ :ئراق
 .انمحرا
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 انمحرا حيسملا اهيأ -
 .انمحرا ،ملاعلا رون تنأ ،بّرلا اهّيأ :ئراق

 ّبر ¤ انمحرا -
 ةاـــيحلا اـــنغَّلبو اـــنتالز اـــنل رفغو ريدـــقلا هللا اـــنمحر +
 نيمآ .ةيدبألا

 
 سَّدقملا ليجنإلا
 راوح لكــش ىلعو ةرــصتخم ةقيرطب يليجنإلا صنلا ةءارق ناكمإل!
 أرقنل .نيـسيّرفلاو نورخآو ىمعألاو يوارلاو عوـسي :)تاوـصأ 4(
Wهابتناو ءود. 

 ،ّبّرلا َّن� قوــش انُّلكو سّدقملا ليجنإلا ىلإ ِغــصُنل +
 نأل �دعاـــــــسيو اننويع حتفي ،ىمعألا عم لمع امك
 .نيرخآلل اًرون نوكن نأو ةيمويلا انتايح ناميI ىرن
 ريشبلا يليجنإلا انحوي سيدقلا ليجنإ :يوار
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 ُذـنُم ىمْعَأ ًالُجَر ىَأر ،رِئاـــــــــــس ُعوـــــــــــسي اـمَنيَب
ـــفَـتو .هِدِـــلوَم ـــبَجف ،ضرَألا يف َلَ  ،ًاـــنيط هِـــلاـــفُت نِم َلَ
 :هل َلاق َُّمث ،ىمْعَألا َينيَع هِب ىلَطو
 ."ماولِس ِةَكرِب يف ْلِسَتغاَف ْبَهذِا" :عوسي
ــــسَتغاف َبَهَذف .لوــــسَّرلا يَأ :يوار  .ًاريــــصَب َداعَف َلَ
 َناـك هَّـنَأل ،ُلـبَق نِم هـَنورَي اوناـك َنيذَّـلاو ،ناريجلا َلاـقف
 :ًاذاَّحش
 "؟يطْعَـتسَيف ُدُعقَي َناك يذَّلا َكاذ وه امَأ" :نورخآ
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 :لاق نَم مُهنِمو :يوار
 ."وه هَّنِإ" :نورخآ
 :لاق نَم مهنِمو :يوار
 ."هُهِبشُي لب ،ال" :نورخآ
 :لوقي َناكف ،َوه اَّمَأ :يوار
 ."وه �َأ" :ىمعألا
 نِم َناك يذَّلا َكاذِب ،نيِّيــــــــــسيِّرِفلا ىلِإ اوبهَذَف :يوار
 ،ًانيط ُعوــــسي َلَبَج هيف يذَّلا ُموَيلا َناكو .ىمْعَأ ُلْبَـق
ــــس َموَي ،ىمعَألا َينَيع َحتَفو  َنوُّيــــسيِّرِفلا ُهَلَأــــسف .تْبَ
 :مَهل َلاقف .رَصبَأ َفيَك ًاضيَأ
ـــــــــــسَتغا َُّمث ،َّينيَع ىلع ًاـنيط َلـَعَج" :ىمعألا  اـهو ُتـلَ
  ."رِصبُأ ِّينِإ
 :نيِّيسيِّرِفلا ُضعَب َلاقف :يوار
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 ُظَفَحي ال هَّنَأل ،هللا َنِم ُلُجَّرلا اذه َسيَل" :نويـــسيرفلا
 ."تْبَّسلا َةعيرَش
 :نورَخآ َلاقو :يوار
 ِلِثِمب يتÁَ َنَأ ،ئِطاخ ُعيطَتـــــــسَي َفيَك" :نويـــــــسيرفلا
 "؟ت¤آلا ِهذه
 :ىمعَألِل ًاضيَأ اولاقف .مهَنيَب ُفالِخلا َعَقَوف :يوار
ـــقو ،هـــيف ُلوقَت اذاـــم َتـــنَأو" :نويـــــــــــسيرفلا  َحَتَـف دَ
 "؟َكيَنيَع
 :مهل لاق :يوار
 ."ِّيبَن ُهَّنِإ" :ىمعألا
 :هوباجَأف :يوار
 يف َكُّــلُك َتدِــلُو دــقو ،َتــنَأ اــنُمِّلَعُـتَأ" :نويـــــــــــسيرفلا
 "؟¤اطَخلا
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 هَيِقَلف ،هودرَط مÆََّأ عوــسي َعِمَــسف  .هودرَط َُّمث :يوار
 :هل َلاقو
 "؟ناسنِإلا ِنبِ� ُنِمؤُتَأ" :عوسي
 :باجَأ :يوار
 "؟هب َنِموُأف ،ّبر ¤ ،وه نَمو" :ىمعألا
 :عوسي هل َلاق :يوار
 ."َكُمِّلَكي يذَّلا وه ،هَتيَأَر دق" :عوسي
 :لاقف :يوار
 "ّبر ¤ ،ُتنمآ" :ىمعألا
  .هل َدَجسو :يوار
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 لمÇو تمص
 ميدقتب ،اههبشي امب وأ تاملكلا هذW ،سأرتملا موقي ،تمصلا دعب
 ةطيـــــــسب ةكراـــــــشم لمع اـــــــضيأ ناكمإل!و .لمأتلل راكفألا ضعب
 .ةحرتقملا ةلئسأل! لمأتلا مث نمو ةريغص ةربخ نم ءادتبا

 
 
 
 
 

 ،رـــــــــصبلا هحنميو ىمعألا عوـــــــــسي بّرلا يفـــــــــشي +
 حــــــــــضو ىلإ ليللا مالظ نم روبعلا ىلع هدعاــــــــــسيو
 قلغُنو ،ةـــفرغلا يف ءوـــــــــــضلا ئفطُنل .لـــيمجلا راـــهنلا
 ءىـــــــضُنل ،ةقيقد دعب .تمـــــــصلا ىلع ظفاحنو اننيعأ
 ملاعب انلاـصِّتا دِعُنلو ،انلوح نم ىلإ هابتن� رظننو رونلا
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 اذام :لءاـــــستنلو .انلوح يتلا ءايـــــشألاو صاخـــــشألا
 ؟هل عوسي ءافش دعبو لبق ىمعألا لجرلا اذه رعش
 .شيعلا حرف اــنحنميو اــننيعأ اــــــــــــضيأ عوـــــــــــسي حتفي
 :لَّمأتنلف

 ؟ملاعلا رون عوسيب يقتلن نأ انناكمI فيك §
 ؟كحرف نع ِّربعُت فيك ،اديعس نوكت امدنع §
 وه مك دهــــــــشتو عوــــــــسيب انتلئاع نمؤت فيك §

 ؟هل ًءاقدصأ نوكن نأ ليمج
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 ناميإلا نوناق
 قلاــخ ،ّلــكلا ِطباــــــــــــض ٍبآ ،دــحاو ٍهــلIِِ نمؤن 
 ٍّبربو .ىرُي ال اـمو ىرُي اـم ِّلـك ،ضرألاو ِءاـمـــــــــــسلا
 نم ِدولوملا ،ديحولا ِهللا ِنبا ،حيـــــــسملا َعوـــــــسي ٍدحاو
 ٌهـلِإ ،رون نم ٌرون ،هـلِإ نم ٌهـلِإ .روهدـلا ِّلـك َلـبق بآلا

 يف ِبآلل ٍواـسم ،قولَخم ُريغ ٌدولوم ،ّقح هلِإ نم ّقح
 اـنِلجَأ نم يذـلا .ءيـــــــــــش ُّلـك ناـك هـب يذـلا :رهوجلا

ــــصالخ ِلجَأ نمو ،رــــشبلا نحن  .ءامــــسلا نم َلَزن ،انِ
ـــــــــــــسجتو  ،ءارذـــعلا َميرم نمو ،سدـــقلا ِحورلا ِةَّوُقِب َدّ
 َّملÇ ،ّيطنُبلا َسطاليب ِدهع ىلع اَّنع َبلُـصو .ّسنÇو
 ،بـتكلا يف اـمك ،ثـلاـثلا ِمويلا يف َماـقو ،ِربُقو َتاـمو
ـــصو  ًاـــضياو .بآلا ِنيمي نع َسلجو ،ءامـــسلا ىلا َدِعَ
 يذلا ،تاومالاو َءايحالا َنيدَيل ،ميظع ٍدجَمب يتأيـــس
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 .ِهكلُمل َءانف ال
ـحُـملا ِّبرـلا ،سدــــــقـلا ِحورـل�و   نـم ِقِـثَـبـنُـملا :يـيْ
ــجـــــــــــسُي نبالاو ِبآلا عم يذــلا .نبالاو ِبآلا  هــل ُدَ
 .ءايبنَأل� ِقطاَّنلا :دَّجَُميو
 .ةَّيلوـــــــسر ،ةعماج ،ةـــــــسَّدقم ،ةدحاو ٍةـــــــسينكبو 
 ىَّجرتنو .¤اــــطخلا ةرفغمل ةدــــحاو ٍةــــيدومعمب ُفرتعنو
 .نيمآ .يتآلا ِرهدلا يف َةايحلاو ،ىتوملا َةمايق
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 نينمؤملا تابلط
 نم يّلـــــــــــصن نأ دـيرن نيذـلا صاـخـــــــــــشألا نم ةـئف ةـعمش ّلـك لـثمت
 يت� يك ةـمالع ةـعمش ةءاـــــــــــض{ لـفط موقي ةـبلط لـك يفو .مهلجأ
 .هرون انحنميو برلا

 ىمعألا ىدــل تــناــك يتلا ةّــيوفعلاو ةــقثلا تاذــب +
 ردــــــصم هللا ىلإ عفرنل ،هافــــــشو عوــــــسيب ىقتلا يذلا
 ةعمش نيئيـــضم انتاينو انتابلطو انتاولـــص ،رونلاو ةايحلا
 نيباـصملا ةّـصاخو ،ىىـضرملا انتاوخأو انتوخا لجأ نم
 بر ¤ كرون انحنما :�وروك سوريَفب

 بر ¤ كرون انحنما -
 ةعامج ،اــــــــــضعب انــــــــــضعب لجأ نم يلــــــــــصن :ئراقلا
 نم نَّكمتن يك ،عمجأ ملاـــعلا يف ةرـــــــــــشتنملا نينمؤملا
 نم انطــــــسو يفو انعم كروــــــضح ةيؤر يف رارمتــــــسالا

 .ةيمويلا انتايح ثادحأ لالخ
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 بر ¤ كرون انحنما -
 نولَّمحتي نيذــــلا لــــك لــــجأ نم يِّلـــــــــــصن :ئراــــقلا
ـــــصاخ ،اهتيوقتو بوعـــــشلا ةدايق ةّيلوؤـــــسم  ،انتداق ةّ
ــــــيـقـيـقـحلا تاــــــجاــــــيـتـحالا نورـي فـيـك اوـفرـعـي يـك  ةّ
 .تابثو مزعو ةمكحب اهوريدُيو

 بر ¤ كرون انحنما -
 نومِّدقي نيذلا ّلك لجأ نم بر ¤ يِّلــــــــــصن :ئراقلا
 يك ،ىـــــــــــضرملا عيمجب ماـمتهالاو ةـياـعرلل مهـــــــــــسفنأ
 مــهــهوــجو يف كــــــهــجو روــن ةــــــيؤر نــم اوــنَّــكــمــتــي
 .باعصلاو مالآلا لمحت ىلع مهودعاسيو

 بر ¤ كرون انحنما -
 نودـــجي نيذـــلا كـــئلوأ لـــجأ نم يِّلـــــــــــصن :ئراـــقلا
 ضرملا ببـــسب مÕايح يف ةبعـــص فقاوم يف مهـــسفنأ
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 ال يـك ،ةرـجـهلا وأ برـحلا وأ رـقـفـلا وأ ةــــــلزـعـلا وأ
 صاخــــــــــشألا يف نوعلا اودجيو ءاجرلاو لمألا اودقفي
 .ءاطسبلاو ءامركلاو نيبِّيطلا

 بر ¤ كرون انحنما -
 نوكت يك ،انتاّبـــشو اننابـــش لجأ نم يِّلـــصن :ئراقلا
 تقولا ةميق فاــشتكا ةداعإل مهل ةبــسانم ةرتفلا هذه
 .ةيقيقحلا تاقادصلاو ةيعامتجالا تاقالعلاو

 بر ¤ كرون انحنما -
 ،نيقهارملاو لافطألا عيمج لجأ نم يِّلــــــــصن :ئراقلا

 ةلـــــــصاوم ىلع مهدادجأو مهودلاو مهدعاـــــــسي يك
 هـــلإلا تـــنأ كـــعم ةـــيقيقح ةـــقادـــــــــــــص ىلع ظاـــفحلا
 .مهل ديحولا يقيقحلا قيدصلاو

 بر ¤ كرون انحنما -
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 اـــنتاوخأو اـــنتوخا عيمج لـــجأ نم يِّلـــــــــــصن :ئراـــقلا
 كدجم رون ةدهاــــــشم نم اونَّكمتي يك .......نيَّفوتملا
 .ةيدبألا ةايحلا يف كئا�و

 بر ¤ كرون انحنما -
 ةّصاخلا تاّينلاو تاولصلا عفرل تمص ةرتف

 انتالؤاــــــستو انكوكــــــشو انفواخم بر ¤ فرعت تنأ +
 :اعم نيلئاق كيدي نيب ةقث ّلكب اهعـــضن ،انتاجايتحاو
 ...��أ

 ىلإ َّيهلإلا كَتمِلك َتلــــــــسرأ دقل ،هلإلا ُّبرلا اهُّيَأ +
 ،ةبيجع ًةحلاــــصم ّيرــــشبلا َسنجلا هب َحِلاــــصُتل ،ملاعلا
ـــــــــــشلل ْبـَهف  نم ٍةداـبعو ٍناـميI وندـي نأ ،نِمؤُملا ِبـعَّ
 يحلا هلإلا ،كنبا حيسملا عوسي انبرب .ةلِبقُملا ِدايعَألا
 .روهدلا رهد ىلإ سدقلا حورلا عمو كعم كلاملا
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 تاحارتقا
 ربع مهعم لـصاوتن وأ مهعم شيعن نيذلا صاخـشألا عيمجب ركفنل
 ردــقب ،مهل ةــيزعتو رون تاــملك ميدــقت لواــحنو مالعالا لــئاــــــــــــسو
 لاقتنالل نيرخالا ةدعاـسمل ةريغـص ةمهاـسم ولو ميدقتو ،عاطتـسملا
 .حرفلا ىلا نزحلا نمو ةـيزعتلا ىلا سأـيلا نمو رونلا ىلا ةـملظلا نم
 .ةرسألا ةَكَربب يهنُنو

 ةلئاعلا ةَكَرَـب
 تدرأ كنأل ،كحِّبــسنو كمِّظعنو بر ¤ ككرابن +
 ومنيو ،ةّيرشب ةلئاع ىلإ يمتني �اسنا كنبا نوكي نأ

 رظنا .مÆازحأو مهحارفأ مهكراـــــــــــشيو ةَّـيلئاـع ةـئيب يف
 ةبلاط كيلا ئجتلت يتلاو كب ةّصاخلا ةلئاعلا هذه ىلإ
 نم اهظفحاو ّرـــــش ّلك نم اهمحا :ةدعاـــــسملاو نوعلا

 يف كـتمعنب شيعت يك ،ملأ ّلـك نم اـهّجنو ،هوركم ّلـك
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 ةرَّغــــصم ةّيتيب ةــــسينكك نوكت يكو ،مالــــسو ةنينأمط
 .انبر حيسمل� .ملاعلا اذه طسو يف كدØ ةدهاش
 بيلصلا ةراشI يهنُن

 .دحاولا هلالا سدقلا حورلاو نبالاو بالا مــــــــسب +
 .نيمآ
 ةراـــــــــــشإ مـــــــــــسرب موقي نأ ةرـــــــــــسألا دارفأ دـحأ وأ نيَدـلاولل نكمي
 .لافطألا نيبج ىلع بيلصلا
ـــــــضيأ نكمي  عوـــــــسي ءافـــــــش نع لافطألل ريـــــــصق ملف ةدهاـــــــشم اً
 :يلاتلا طبارلا ىلع ،ىمعألل

https://www.youtube.com/watch?v=owuXf2u5i3s&fea
ture=youtu.be 

 


