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 ام نولاــصلا يف أَّيهُي :تيبلا يف تاريــضحت
 :يلي
 وأ( ضيبأ فــــــــــشرــــــــــش عم ةلواط -１

 تـــحت ةـــلواـــط وأ نويزفلتلا ةـــلواـــط سفن
 ؛)طئاحلا ىلع اًقّلعم ناك نإ نويزفلتلا
ــــــلا رـتوـيـبـمـكـلا وأ نوـيزـفـلـتـلا -２  يذّ

 نم لاــفتحالا ةــعباــتم هــلالخ نم ّمتيـــــــــــس
 ؛ةّيكريرطبلا ةسينك
 ؛بيلص -３
ـــــــــــصاخ( ةـــــــــــسّدقم ةنوقيأ -４  ةنوقيأ ةّ

 )تَدِجُو نإ يِّرسلا ءاشعلا
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 ١٣ لــــــــــــصفلا ىلع حوتفم لــيجنإ -５
 ؛انحوي سيدقلل )١ ةيآلا نم(
 ؛ةءاضم رثكأ وأ ةعمش -６
 ؛ةّيرهزم يف دورولا ضعب -７
 ريغـــــص نحـــــص يف زبخلا نم ةعطق -８

 موقت نأ ّمألا عيطتـــــــست( .بيلـــــــصلا مامأ
 ةراــــــــــــــــشإ هــــــيـلـع ،صاــــــخ فـيـغر زـبـخب
  .)بيلصلا
 
 ةءاــضم ةعمش عــضو نكمي :ةّيجراخ ةمالع
 .تيبلا كيبابش دحأ ىلع ليدنق وأ
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 حورـلاو نـبالاو بآلا مــــــــــــس� :سـئرتـملا
 .دحاولا هلالا سدقلا
 نيمآ :عيمجلا
 
 )15-1 :13(  انحوي سيدقلا ليجنإ نِم
 نَِ� ُملَعَـي ُعوـــــسي َناك ،حـــــصِفلا ِديع َلبق
 ىلِإ َِملاعلا اذه نع هِلاقِتنا ُةَعاـــــــس تَتَأ دق
ـــــــــــصاـخ َّبَـحَأ دـق َناـكو ،هـيبَأ  يف َنيذَّـلا هـَتَّ
 ىـــــــــــصْقَأ ىلِإ مَهل ُّبُـــحلا هِـــب َغَلَـبَـف ،َملاـــعلا

 ىقْلَأ دَـقو ،ءاــــــــــــشَعلا ِءاـنْثَأ يفو .هِدودُـح
ــــــلَـــق يف ُســيــلَــبِإ ــمس ِنْــب اذوــهَــي ِبْ  َناــــــعِ
 ُعوـــــسي َناكو ،هَمِلـــــسُي نَأ ِّيطويرَخـــــسِإلا
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ــــــــش َّلُك ِهيَدَي يف َلَعَج َبآلا َّنَأ ُمَلعَي  ،ءيَ
 َماقف ،يــــــضَْمي ِهللا ىلِإو ،هللا َنِم َجَرَخ ُهَّنَأو
 ًاليدـنِم َذَـخَأو ،هـَباـيِث َعَلَخف ِءاـــــــــــشَعلا ِنع
ــــــص َُّمث ،هِب َرَزَـتئاَف  َذَخَأو ٍةَرَهطَم يف ًءام َّبَ
ـسغَي  ِليدنِملِ� اهُحَـسَميو ،ذيمالَّتلا َمادقَأ ُلِ
 سُرطُب َناــعِمس ىلِإ َءاــجف .هِــب َرَزَـتئا يذَّــلا
ـــــسغَت ،ُّبر© ،َتنَأَأ" :هل َلاقف  "؟َّيَمَدَق ُلِ
 هُفِرعَت ال َتنَأ ،ٌلِعاف »َأ ام" :عوسي هَباجَأ
 َلاق ."نيح َدعَب هُكِردُتــــــــــس َكَّنِكلو ،نآلا
 هَباجَأ ."ًادَبَأ َّيَمَدَق َلِسغَت نل" :سُرطُب هل
ـــسغَأ مل اذِإ" :عوـــسي  َكَل َبيـــصَن الف َكْلِ
 ،ّبر ©" :سرُطُب ُناــعِْمس هــل َلاــقف ."يعم
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 .ًاـــــضيَأ يـــــسأرَو َّيَدَي لب ،طَقَـف َّيَمَدَق ال
 َّالِإ ُجاتَحي ال َّمَحَتـسا نَم" :عوـسي هَل َلاقف
 مُتنَأ, .رِهاط هُّلُك وهف ،هيَمَدَق ِلــــــــسَغ ىلِإ
 َناك دَقف ."مكُّلُك ال نِكلو ،راهطَأ ًاـــــضيَأ
ــسُيَــس نَم ُفِرعَي  مُتــسَل :لاق َكِلذِلو ،هُمِلْ

ـــسَغ اَّمَلف .ًاراهطَأ مكُّلُك  َسِبَل مهَمادقَأ َلَ
 َنوُمَهفَتَأ" :مَهل َلاقف ةدئاملا ىلِإ َداعو هَبايِث
ــــــــص ام  َمِّلَعُملا" ينَنوعدَت مُتنَأ ؟مكيلِإ ُتعَنَ
ـــــــــــصَأو "بَّرلاو  اذــكهف ،نولوقَت اــميف مُتبَ
 دـــــق َمِّلَعُملاو َّبَّرلا »َأ ُتـــــنُك اذِإـــــف .»َأ
ـــــــــــسَغ ـجَيف ،مكَمادـقَأ ُتـلَ  مُتنَأ مُكيَلع ُبِ
ـــــسغَي نَأ ًاـــــضيَأ ـــــضعَب َلِ  .ضْعَـب َمادقَأ مكُ
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ــــقف ــــق يـــــــــــسْفَـن نِم مُكَل ُتــــلَعَج دَ  ًةَودُ
 .مكيَلِإ ُتعَنَص ام ًاضيَأ مُتنَأ اوعَنصَتِل

 لَّمأتن نحنو ةيلاتلا ةمينرتلا ىلإ عمتسن
 ليجنإلا تاملكب رِّكفنو

https://www.youtube.com/watch?v=u4TFp
BYNB6w 

 
 ءاـــــسملا اذه يف ةـــــسينكلا لفتحت :سئرتملا
 تونهكلاو ايتــــــسراخفالا رــــــس سيــــــسأتب
 امدنع .ةّيوخألا ةبحملا ةيـــــصوو نيـــــسدقملا
 كلذب رهظأ ،هلــــسر مادقأ عوــــسي لــــسغ
 نم اــــقالطنا م¶اــــيح دــــيدــــجت يف هــــتبغر
 لوـــصحلا ىلع نيرداق مهلعجي يك روذجلا
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 راـــمث اورمثو اومني يكل هـــنم ةـــمعنلا ىلع
 حورلا ىلإ يلــــصن »وعد .ةكرــــشلاو بحلا
 ةربخ دــيعنو ددــجن يك يحلا ءاــملا سدــقلا
 .مويلا ليجنا
 :ضعب عم عيمجلا
 يك انيلإ كحور لــسرأ ،عوــسي برلا اهيأ
ــهــطُــت يتــلا كــــــتــمــعــنــب »ألــمي  »ريــغــتو »رّ
 نيرداق انلعجاو نحن امك انلبقا .انيفـــــشتو
 ،ةــطاـــــــــــــسب لــكب اــنتاــيح شيعن نأ ىلع
 ساــــمحو بــــح لــــكب اــــنتاولـــــــــــصب موقنو
 .نيديدج
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 ىلإ انمامأ عوــــضوملا زبخلا ىلإ رظنلا نكمي
 أرقنو ،سّدقملا ليجنإلاو بيلـــــصلا بناج
 :ةيلاتلا تاملكلا

 
 اننإف ،زبخلا اذه ىلا رظنن امدنع :سئرتملا
 عوـسي دارأ يتلا ايتـسراخفال� اـضيأ ركفن
 ركـــشنل .مويلا اذه لثم يف اهـــســـسؤي نأ
 ،اـيموي اـنيّذـَغُـي يذـلا زبخلا اذـه ىلع برلا
 لالخ هنم لعجي يك هراتخي نأ دارأ يذلاو
 اننيب هروــــــــــضحل ةليــــــــــسو ،يهلإلا سادقلا

 اــــــنتدــــــحو ىلع لــــــمعي يقيقح ءاذــــــغك
 .ةيسنكلا انتكرشو
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 ،فوؤرلاو فوطعلاو بــــحملا بآلا اــــهيأ
 »ربـخت تــــــنأ ،زـبـخلا ةــــــمالـع لالـخ نـم
 ملاـعلا قلخ ةـيادـب ذـنم .اـنل ةـيوبألا كـتياـنعب
 نع ىلخت يذــلا سئاــيلا ناــــــــــــسنإلا ىلإو
 قرعو ملألا عم هن� رّكذُت "ةنجلا" ةداعــــــس
 ناـسنإلا لـصحي ضرألا يف بعتلاو نيبجلا
 مل ،اــهنيح .هــتاــيح م©أ لــك هــماــعط ىلع
 ةقيرط نوكيس بعتلاو ملألا اذه ن� ملعي
 .ةيدبألا ةايحلل ءاذغو صالخلل
 يفو ،ةــيدوبعلا ضرأ كـــبعـــــــــــش كرت دـــقل
 لــــكأ حـــــــــــصفلا ةــــليل يفو ،ىفنملا ضرأ
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 مهؤاـــقحأو ةريرملا باـــــــــــــشعالاو لـــمحلا
 يف راـــــس امدنعو .ٍلَجَع ىلعو ةدودـــــشم
 هايعأو كبعـــــــش بعتلا كÇأ ،ءارحـــــــصلا
 َّلـختي ملو ،اـعوج تومي نأ فاـخو رّمذـتو
 كـلذ عمو ،مÈاـقر ةـظالغو ةـبالـــــــــــص نع
 كلاــسرإو هل كتبحمب بئاجعلا هتيرأ دقف
 .ءارحصلا يف نملاو ءامسلا زبخ هيلإ
 نيح يبنلا اـيليا كـــــــــــسفنب تـمعطأ دـقلو
 .ىربكلا عوجلا م©أ يف ماـعطلا ىلا جاـتحا
 ةــنيدــم" محل تــيب يف ناــمزلا مت اــمدــنعو
 زبخلا وهو انبرو كنبا عوـــــــسي َدِلُو "زبخلا
 يفو .ناــــــــــــسنا لـك يذـغي يذـلا يقيقحلا
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 نأ ةـيوبن ةـمالعب دارأ ،ردـغلاو ةـناـيخلا ةـليل
 زبخلا ذـــخأ ،ةـــلجلجلا ثادـــحأ قبـــــــــــسي
 اركذ هولكÎ يكل هذيمالت هلو»و هرـــــسكو
 .دبألا ىلاو هل
 يقيقحلا زبخلا اــــهيأ لاــــعت :اــــعم عيمجلا
 .انعوج عِبشأو
 حيـــــــــــسملا اـهيأ لاـعت .ةاـيحلا زبخ © لاـعت
 !عوـــسي برلا اهيأ لاعت .انقيدـــصو »اخأ
 !فوؤرلاو سودقلا بآلا اهيأ كحبـــــــسن
 كحبـــسن !»ءاذغ حيـــسملا اهيأ كحبـــسن
 يتلا ةـيهاـنتماللا ةـبحملا سدـقلا حورلا اـهيأ
 .نيمآ .»رقفو انفعض يذغت
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 دوجوملا زبخلا نم عيمجلا لـكÎ كـلذ دـعب
 مهمامأ

 ...يذّلا »�أ :عيمجلا ولتي ّمث
 زبخل� انكراــــــشت دقل ،برلا اهيأ :سئرتملا
 نوكي نأ ىلع لمعا .اـــــضعب انـــــضعب عم
 اـننأو اـنم بـيرق كـنأ ىلع اـنل ةـمالع كـلذ
 .كــــنم ىذــــغتتو كــــبحت يتلا كــــتاــــقولخم
 ،اــنع ىلختت الأ كــيلا بــلطنو يلـــــــــــصن
 زبخلا حيـــــــسملا ءامـــــــسلا نم انل لـــــــسرأو
 كتملكب انبلق لعشيو انعم ريسيس .يحلا
ـحُـملا ــــــبِ  .اــــــنـعـم ةدــــــئاــــــملا ىـلـع سـلـجيو ةّ
 نلو ،اذـه اـنئاـقل حرف يف هـبحب اـنيذـغيـــــــــــسو
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 كل مدقنـس هعمو ،نآلا دعب عوجل� رعـشن
  .اهل ةياÇ ال يتلا ةبدأملا ىتح »ركش
 نيمآ :عيمجلا

 :ماتخلا يف
 نع فـــــــــشرـــــــــشلا عَزنُيو ةعمـــــــــشلا أفطُت
 ،ةنوقيألا كلذكو ةلواطلا
 :فشرشلا نم ةيراعلا ةلواطلا ىلع كَرتُيو
ـــــحوتفم لـــــيجنإلا ،ةأـــــفطملا ةـــــعمـــــــــــشلا  اً
 نولل� شاـمق ةـعطقب ىَّطغم بـيلـــــــــــصلاو
 .يجسفنبلا وأ رمحألا

 
 


