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 ةعباتم عيطتـــــــسي نمو ،دحألا ساّدق ماقم ةالـــــــصلا هذه موقت
 .اضيأ كلذب مايقلا هناكمI مالعالا لئاسو ربع ةالصلا

 ريـــــــــضحت :يلزنملا رجحلا ءانثأو لزنملا لخاد ةالـــــــــصلا ةلاح يف
 ةروـــــص وأ ةالـــــصلا ىلع دعاـــــسي بـــــسانم ناكم يف بيلـــــص
 سدقملا باتكلا وأ لاثمت وأ ءارذعلا ميرمو حيـــــــــسملا ديـــــــــسلل
 ةعبــس ريــضحت ةيناكمإ كلانه .ةءاــضم ةعمش اهبناج ىلاو حوتفم
 عيزوت ةــيناــكمإ كــلاــنهو .تاــبلطلا ةــماــقإ دــنع ءاــــــــــــضت عومش
 .نوؤاشي امكو ةرسألا نيب راودألا

 بيلصلا ةراشإ مسرب أدبن
 هـــــلإلا سدـــــقلا حورلاو نبالاو بآلا مـــــــــــس6 +
 .نيمآ – .دحاولا

 :نيلئاق سدقلا حورلا ىلإ لهتبنل +
 :ىمعأ يننأ ولو ىتح سدقلا حورلا اهيأ +

 .ّيف نكست تنأ
 .ينيّوقت تنأ :بغاشم يننأ ولو ىتح +
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 .ينيّزعت تنأ :نيزح يننأ ولو ىتح +
 .ينيّوقت تنأ :طبحم يننأ ولو ىتح +
 .ينّبحت تنأ :ريغص يننأ ولو ىتح +
 .ةايحلا يل ديعُت تنأ :تيم يننأ ولو ىتح +
 حرـفـلا ينـحـنـمتو ّيف نـكاــــــــــــــــسلا تــــــنأ :عـيـمـجلا

 تنأ كفاـــــشتكاو ،نبالاو بآلا ّرـــــس فاـــــشتكال
 .نيمآ .دبألا ىلاو مهعم ّيحلا حورلا
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 ةوعد
 :هئاقدـــــصأ عم عوـــــسي ءاقل مويلا ليجنا يف ىرن +
 يكبي هـــيف ،ّصاـــخ ءاـــقل هّـــنإ .رزاـــعلأو ميرمو |رم
 لالخ نم .هيلع زيزع قيدـــــص توم ىلع عوـــــسي
 اـــــنحوي سيدـــــقلا �وعدـــــي ،يليجنإلا ّصنلا اذـــــه
 ولو ىتح ،ادـبأ �6 ةـقثلا نادـقف مدـع ىلا يليجنإلا
 ةديج ةقيرطب ريسي ال انلوح ءيش ّلك ّنأ انل ودبي
 �زجعو انفعـــضب فرتعنل .ءاجرو لمأ انل دعي مل وأ
 .هللا ةمحر ىلا اهمّدقنو انّكشو
 ريصق تمص
 :�روبق حتفت يذلا تنأ ،برلا اهّيأ +

 .بر � انمحرا
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 كقيدــص ىلع تيكب يذلا تنأ ،حيــسملا اهّيأ +
 .انمحرا حيسملا اهّيأ :رزاعلأ

 :اــنناــميإ ةــيوقتل �وعدــت يذــلا تــنأ ،برلا اــهّيأ +
 .بر � انمحرا

 ةاـيحلا اـنغَّلبو ،اـنتالز اـنل رفغو ،ريدـقلا هللا اـنمحر +
 .نيمآ .ةيدبألا
 سَّدقملا ليجنإلا
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 لكــــــش ىلعو ةرــــــصتخم ةقيرطب يليجنإلا صنلا ةءارق ناكمإل|
 أرقنل .دوهيلاو ميرم وأ �رمو يوارلاو عوـــسي :)راودأ 4( راوح
 :هابتناو ءود�

 ةقيرطب مهفن نأ لواحنو سَّدقملا ليجنإلا ىلا غصُنل
 ةـبـــــــــــسنل6 ةـّمهم ةـمالع يه رزاـعلأ ةـماـيق ّنأ ةدـيج
 .انتايح ىتحو ،ةايح ّلك َّرس فشتكن يك انل

 ريشبلا يليجنإلا اَّنحوي سيدقلا ةراشب نم ٌلصف +
 وهو ،ضيرَم ٌلُـجَر َناـك  ناـمزلا َكِـلذ يف :يوارلا
 .|ْرَم اــهِتخُأو ََميرَم ِةَــيرَق نِم ،اْــينَع َتــيَب نِم رَزاــعَل
ــــــــسمو ،بيِّطل6ِ َّبَّرلا ِتَنَهَد يتَّلا َيه َميرَمو  تَحَ
  .رَزاعَل اهاخَأ ُضيرَملا َناكو .اهِرعَشِب ِهيَمَدَق
 :عوسَيِل ِنالوقت ميرمو |رم تَلَسرَأف
 ."ضيرَم ُهُّبُِحت يذَّلا َّنِإ ،ّبر �" :|رم
 :لاق ُعوسي َعِمس اَّملف :يوارلا
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 ىلِإ لب ،توَملا ىلِإ ُضَرَملا اذه ُلوُؤَـي ال" :عوــــــــسي
  ."هللا ُنبا هِب َدَّجَمُيِل ،هللا ِدَْجم
ـحي ُعوـــــــــــسي َناـكو :يوارلا  .رَزاـعَلو اـهَتخُأو |ْرَم ُّبُِ
 هِـناـكَم يف َثِـبَل ،ضيرم هـَّنَأ َعَِمس اَّـملف ،كـلذ َعمو
 :كِلذ َدعَب ِذيمالَّتلِل َلاق َُّمث .نيَموَي
 ."ةَّيِدوهَيلا ىلِإ ْدُعَـنِل" :عوسي
ـــصَو اَّمَلف :يوارلا  ُذنَم ِربَقلا يف ُهَّنَأ ىَأر ،عوـــسي َلَ
ــــمَلف .مَّ�َأ ِةــــعَبرَأ ــــعَِمس اَّ  ،عوـــــــــــسي ِءيجَِمب |رَم تَ

 ًةَــسِلاج تَّلَظ ََميرَم َّنَأ ِنيح يف ،هِلابقِتــسال تَجرَخ
 :عوسَيِل |ْرَم تَلاقف .تيَبلا يف
 .يخَأ َتاـــم اـــمَل ،اـــنهه َتـــنُك وَل ،ّبر �" :|رم
 ُ�اف ،هللا ُلَأــــــــسَت ام َّلُك َّنَأ ،مَلعَأ ُتلِز ام ِّينِكلو
 :عوسي اَهل َلاقف :يوارلا ."هَّ�ِإ َكيطعُي
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  ."ِكوخَأ ُموقَيَس" :عوسي
 :|ْرَم هَل تَلاق :يوارلا
ــــنَأ ُمَلعَأ" :|رم ــــماــــيِقلا يف ُموقَيـــــــــــس هَّ  ِموَيلا يف ِةَ
  ."ريخَألا
 :عوسي اَهل َلاقف :يوارلا
 نإَو ،يب َنَمآ نَم :ةاــيَحلاو ُةــماــيِقلا �َأ" :عوـــــــــــسي
 َتوَمي نل ،يب ُنِمؤُيو ايَْحي نَم ُّلُكو ؛ايْحَيَـسف ،َتام
  ."؟اذºِ َنينِمؤُتَأ .دَبَألل
 :هل تَلاق :يوارلا
 ُنبا ُحيـــــــــسملا َكَّنَِ½ ُنِموَأ ِّينِإ ،ّبر � ،مَعَـن" :|رم

 ."َملاعلا ىلِإ يتآلا ِهللا
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ـــمَلف :يوارلا  اـــهَعم يكبَيو يكبَت ُعوـــــــــــسي اـــهآر اَّ
ــــــص َشاج ،اهوقَفار َنيذَّلا ُدوهَيلا  تَبَرَطــــــضاَو هُردَ
  "؟هومُتعَضَو َنيَأ" :عوسي :لاقو هُسْفَـن
 :هَل اولاق :يوارلا
 ."رُظناف َلاعَت ،ّبَر �" :دوهيلا
 :دوهَيلا َلاقف .عوسي انْيَع تَعمَدف :يوارلا
 ."هُّبُِحي َناك ٍةَّبََحم َّيَأ اورُظنُا" :دوهيلا
 :اولاق مهَضعَب َّنَأ ىلع :يوارلا
 َِينيَع َحَتَـف يذَّــلا اذــه ِناــكمÃِ َناــك اــمَأ" :دوهيلا
 "؟هنَع َتوَملا َّدُرَـي نَأ ،ىمعَألا
ــــــــص َشاجف :يوارلا  ىلإ َبَهَذو ،ًةيِنÄ َعوــــــــسي ُردَ
ـــــــــــضُو ٍةراَغم نَع ٌةَيانِك وهو ،ربقلا  اهِلخدَم ىلع َعِ

 :عوسي َلاقف .رَجَح
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  "!رَجَحلا اوعَفرا" :عوسي
 :تْيَملا ُتخُأ ،|ْرَم هَل تَلاق :يوارلا
  ."عباَّرلا هُموَي اذهف ،َنتنَأ دَقل ،ّبر �" :|رم
 :عوسي اَهل َلاق :يوارلا
 َدَجم َنيرَت ،ِتنَمآ نِإ ،ِكَّنِإ ِكَل ْلُقَأ َملَأ" :عوــــــــــسي

  ."؟هللا
 :لاقو هيَنيَع ُعوسي َعَفرو ،رَجَحلا اوعَفَرف :يوارلا
ـــش" :عوـــسي  َتبَجَتـــسا َكَّنَأ ىلع ِتَبَأ � ،َكَل ًاركُ

 ؛ًادـَبَأ ًاـمِئاد يل ُبـيجَتـــــــــــسَت َكَّـنَأ ُتـمِلَع دـَقو ،يل
 يَكِل ،يب ِطيحُملا ِعْمَجلا ِلْجَأ نِم اذه ُتلُق ِّينِكلو
  ."ينَتلَسرَأ َتنَأ َكَّنَأ اونِمؤُي
 :هِتوَص ىلعَِ½ َحاص َُّمث اذه َلاق :يوارلا
 "!ْجُرخاف ،رَزاعَل ،َّمُله" :عوسي
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 ِنيَلجِّرلاو ِنيَدَيلا َدودــــــــشَم ،ُتيَملا َجَرخف :يوارلا
 مَهل َلاقف .ليدـْنِم يف ِهجَولا َفوفلَم ،بِئاـــــــــــصَعل6
  ."بَهذَي ُهوعَدو ُهوُّلُح" :عوسي
 اوؤاــج َنيذــلا ،ِدوهَيلا َنِم ٌريثك هِــب َنَمآــف :يوارلا
  .عَنَص ام اوَأَرو َميرَم ىلِإ

 .حيسملا اهيأ كل حيبستلا -   برلا مالك  +
 لّمÌو ريكفتو تمص

 نأ ،بـسانم تقو يفو ،ةرـسألا ّبرل نكمي ،تمـصلا ةرتف دعب
 نكميو اـمك .ةـ�اـــــــــــشم ىرخأ تاـملك وأ تاـملكلا هذـه ولتي
 عم ةطيــــــــسب ةربخ نم اقالطنا ةيعامج ةكراــــــــشمب مايقلا اــــــــضيأ
 .ةحرتقملا ةلئسالا

 هيَتقيدـــص ىّزعو ،تيملا هقيدـــص مامأ عوـــسي ىكب
 نم رزاـعلأ ماـقأو اـمÍالـــــــــــص ىلا عمسو ،ميرمو |رم
 .توملا
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 توم درجم توملا سيل ،اـــــنل ةـــــبـــــــــــسنل6 -
 :تومن اــنلعجت ةريثك ءاــيـــــــــــشأ كــلاــنه ،يدــــــــــــسج
 .لشفلا ،للملا ،سأيلا ،طابحإلا ،فوخلا ،ةين�ألا
 ةــــناــــم½ شيعلا ىلع نيرداــــق ريغ اــــنلعجت اــــهلكو
 .مالسو ءودهو ةنينأمطو
 يتايح شيع نع اقئاع فقت يتلا ءايــشألا يه امف
 ؟ ةيمويلاو ةيداعلا

 .ميرمو |رم ةالصل عوسي باجتسا دقل -
 كلانه له :للملاو قيـــــــــــضل6 رعـــــــــــشأ امدنع �أو
 ؟عوسي ىلا ءاجتلالا نم ينعنمت ءايشأ
 ناميإلا نوناق
 قلاـخ ،ّلـكلا ِطباـــــــــــض ٍبآ ،دـحاو ٍهـلÃِِ نمؤن 
 ٍّبربو .ىرُي ال امو ىرُي ام ِّلك ،ضرألاو ِءامـــــسلا
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 نم ِدولوملا ،ديحولا ِهللا ِنبا ،حيــسملا َعوــسي ٍدحاو
 ،رون نم ٌرون ،هـلِإ نم ٌهـلِإ .روهدـلا ِّلـك َلـبق بآلا
 ٍواـــــــــــسم ،قولَخم ُريغ ٌدولوم ،ّقح هـلِإ نم ّقح ٌهـلِإ
 يذلا .ءيـــــش ُّلك ناك هب يذلا :رهوجلا يف ِبآلل
ــــــصالخ ِلجَأ نمو ،رــــــشبلا نحن انِلجَأ نم  َلَزن ،انِ
ــــــــسجتو .ءامــــــــسلا نم  نمو ،سدقلا ِحورلا ِةَّوُقِب َدّ
ـــــــــــصو .ّسنÌو ،ءارذــعلا َميرم  ِدــهع ىلع اَّــنع َبــلُ
 ِمويلا يف َماــقو ،ِربُقو َتاــمو َّملÌ ،ّيطنُبلا َسطاليب
ــــــــــصو ،بتكلا يف امك ،ثلاثلا  ،ءامــــــــــسلا ىلا َدِعَ
 ،ميظع ٍدجَمب يتأيس ًاضياو .بآلا ِنيمي نع َسلجو
 .ِهكلُمل َءانف ال يذلا ،تاومالاو َءايحالا َنيدَيل
 نم ِقِثَبنُملا :ييْحُملا ِّبرلا ،سدـــــقلا ِحورل6و 
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 هل ُدَجـــــــــسُي نبالاو ِبآلا عم يذلا .نبالاو ِبآلا
 .ءايبنَأل6 ِقطاَّنلا :دَّجَُميو
 .ةَّيلوـــسر ،ةعماج ،ةـــسَّدقم ،ةدحاو ٍةـــسينكبو 
 ىَّجرتنو .�اــطخلا ةرفغمل ةدــحاو ٍةــيدومعمب ُفرتعنو
 .نيمآ .يتآلا ِرهدلا يف َةايحلاو ،ىتوملا َةمايق
 نينمؤملا تابلط
 لعجت اØإف ،ناميÃ انلخاد نم ةالـــــصلا عبنت امدنع

 نحن ،يقيقحلا �ريخو اـنتجاـح ةـيبلتل ادـعتـــــــــــسم هللا
  :لقنو ةقث لكب انتالص هيلا هّجونل .هءانبأ
 سيــــسنرف 6ابلا ةــــسادق لجأ نم يِّلــــصن :ئراقلا
 اونوكي يك ،نييحيــسملاو ةنهكلاو ةفقاــسألا عيمجو
 .بر � كنم يتÌ يتلا ةايحل6 نيحرف نيرِّشبم

 .ةايحلا حور انطعأ بر � -
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 ءاــــــسؤرلاو كولملا عيمج لجأ نم يِّلــــــصن :ئراقلا
 بوعــــــــشلا اودوقي نأ برلا مهمهلُي يك ،ماكحلاو
 .مالسلاو لدعلا قيرط ىلا

 .ةايحلا حور انطعأ بر � -
 مهفئاظو اودقف نيذلا لك لجأ نم يِّلصن :ئراقلا
 اووقتي يك ،ةيلام ةمزأ يف نوـــشيعيو ء6ولا ببـــسب

 .ةايحلا تنأ كن½ ناميالا يف
 .ةايحلا حور انطعأ بر � -

 ليل نولمعي نيذلا لك لجأ نم يِّلـــــــــــصن :ئراقلا
Øتايفــــشتــــسملا يف ىــــضرمل6 مامتهالاو ةيانعلل را 
 ةــــفأر لــــكب مهتقفارم اوعيطتـــــــــــسي يك ،لزاــــنملاو
 .نانحو ةردقمو

 .ةايحلا حور انطعأ بر � -
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 يف نوـــــــشيعي نيذلا لك لجأ نم يِّلـــــــصن :ئراقلا
 ءاجرل6 اووقتي يك ،ةلماعملا ءوـــــــسو برحلا قطانم
 :ةديدج ةايح دوجوب لمألاو

 .ةايحلا حور انطعأ بر � -
 يك ،ت6اــــشلاو بابــــشلا لك نم يِّلــــصن :ئراقلا
 مزعو دهج لكب مهتـــــــــسارد ىلع اوظفاحيو اورباثي
 :تابثو

 .ةايحلا حور انطعأ بر � -
 دادـــجألاو نيدـــلاولا لـــجأ نم يِّلـــــــــــصن :ئراـــقلا
 ىنعم فاـــــــــشتكا اوديعُي فيك اوفرعي يك ،ءانبألاو
  :ةيلئاعلا ةيعامتجالا تاقالعلا ةميقو

 .ةايحلا حور انطعأ بر � -
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 اـنتاوخأو اـنتوخا عيمج لـجأ نم يِّلـــــــــــصن :ئراـقلا
 اذه ببـــــــــــسب اوتام نيذلا ةـــــــــــصاخ .....نيَّفوتملا
 ىلا يوبالا كهجو ةدهاـــشم اوعيطتـــسي يك ء6ولا
  :دبالا

 .ةايحلا حور انطعأ بر � -
 نأ ىلا تقولا اذه يف مالآلاو بعاـصملا �دوقت +
 ال ديكأتل6 ."انهه َتنُك وَل" :ميرمو |رم عم لوقن
 ةأرجو ناـــميا ّلـــكب يِّلـــــــــــصنلف ، اـــنع هللا ىّلختي
 ....�6أ :لوقنو
 ءيلملا ناسنالا يف كدجم ىّلجتي ،يلزألا بآلا اهيأ
 عومد يف كــتبحمو كــفطع ترهظأ دــقلو ،ةاــيحل6
 عاجوأ ىلا رظنا ،رزاعيلا هقيدـص ىلع عوـسي كنبا

 اهئانبأ لجأ نم يِّلــــــــــصتو يكبت يتلا كتــــــــــسينك
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 ةوقب مهلعجاو ،ةـــئيطخلا بـــبـــــــــــسب اوتاـــم نيذـــلا
 يحلا تـنأ ،ةدـيدـجلا ةاـيحلا نولاـني سودـقلا كـحور
 .نيمآ -   .روهدلا رهد ىلا كلاملا
 تاحارتقا
 وأ مهعم شيعن نيذـلا صاـخـــــــــــشألا عيمجب ركفنل
 ميدقت لواحنو مالعالا لئاــــسو ربع مهعم لــــصاوتن

 ميدقتو ،عاطتــــــــسملا ردقب ،مهل ةيزعتو رون تاملك
 لاقتنالل نيرخالا ةدعاـــــسمل ةريغـــــص ةمهاـــــسم ولو
 نمو ةــيزعتلا ىلا سأــيلا نمو رونلا ىلا ةــملظلا نم
 .ةرسألا ةَكَربب يهنُنو .حرفلا ىلا نزحلا
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 ةلئاعلا ةكرب
 يف ةنــس نيثالث شيعت نأ تدرأ ،عوــسي برلا اهُّيأ
 ّرــــــس سيــــــسأتب تمقو ،ةــــــسدقملا ةرــــــصانلا ةلئاع
 ةدحولا ىلع ةيحيسملا تالئاعلا أشنت يك ،جاوزلا
 .اــنتالئاـع سّدــقتو كراــبت نأ كــيلا بــلطن ،ةــبحملاو
 كرونو كتمعن لالخ نم اهعم ارـــــــضاح امئاد قبا
 ملألاو ضرــملا نــم اــــــنِّــجنو اــــــنــلــمــع كر6 .يلزألا
 لك ةهجاومل ةوقلاو ةعاجــــشلا انحنما ،بئاــــصملاو
ـــــــــــــصاـــخ ،ملأ  اـــمئاد اـــنقفار .هذـــه ةـــنحملا م�أ يف ةّ
 اــنتاــيح يف اــنتلاــــــــــــسرب موقن يك ،ةــيهلإلا كــتنوعمب
 كعم نيدحتم ام اموي انسفنأ دجنو ةنام½ ةيضرألا
 .انبر حيسمل6 .كتوكلم دجم يف دبألا ىلا

 .نيمآ -
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 بيلصلا ةراشI يهنُن

 هلإلا سدقلا حورلاو نبالاو بالا مسب +
 .نيمآ – .دحاولا

 ةراـــــــشإ مـــــــسرب موقي نأ ةرـــــــسألا دارفأ دحأ وأ نيَدلاولل نكمي
 .لافطألا نيبج ىلع بيلصلا

 ةماقإ ةزجعم نع ملفلا اذه ةدهاشم نكميو
 :طبارلا اذه ىلع رزاعلأ

https://www.youtube.com/watch?v=w9F4PNJc2JU 

 
 
 


