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 حصفلل يناثلا دحألا
 )ةمحرلا دحأ( ديدجلا دحألا

 ةلئاعلا يف ةالصلا
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 يف دــحألا ةالـــــــــــص ماــقم موقت ةالـــــــــــصلا هذــه §
 ربع هـتعباـتم ناـكمإلA نكي مل نإ ،ةــــــــــــسينكلا
 يعامتجالا لاـــــــــــصتالا لئاـــــــــــسو وأ نويزفلتلا
 .رشابم لكشب
 وأ نولاـــــــــــصلا يف ،تـيبلا يف مئالم ناـكم أَّـيهُي §

 ماـمأ بـيلـــــــــــصلا عـــــــــــضوُي ،ماـعطلا ةدـئاـم لوح
 اًحوتفم ليجنإلا اهمامأ ،ةمايقلا ةنوقيأو ،عيمجلا
 اـنحوي سيدـقلا لـيجنإ نم ٢٠ لــــــــــــصفلا ىلع
 وأ ةءاــــــــــضُم ةعمش هبناج ىلإو )١٩ ةيآلا دنع(
 .رثكأ

 دارـفأ يـقAو ،ةالـــــــــــصلا دوـقـي ّمألا وأ بألا §
 ةوالت نكمي .ةءارقلA مهرودب نوموقي ةرــــــــسألا
 .صاخشأ ةعبرأ نيب ليجنإلا ّصن
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 نـبالاو بآلا مـــــــــــس, :)ّمألا وأ( بألا
  .دحاولا هلإلا سدقلا حورلاو

 .نيمآ :عيمجلا
 :لــقنلو سدــقلا حورلا ىلا لــهتبنل :بألا

 .سدقلا حورلا اهُّيأ لاعت
 .سدقلا حورلا اهُّيأ لاعت :عيمجلا
 .انبولق يف نكساو لاعت :بألا
 .سدقلا حورلا اهُّيأ لاعت :عيمجلا
 .انناميا ييحأو لاعت :بألا
 .سدقلا حورلا اهُّيأ لاعت :عيمجلا
 .انفواخمو انكوكش دِّدبو لاعت :بألا
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 .سدقلا حورلا اهُّيأ لاعت :عيمجلا
 حرـفـلا اــــــنـتالـئاــــــع حـنـماو لاــــــعـت :بألا

 ّبــحنو حبـــــــــــسنو فرعنف ،ةــنينأــمطلاو
 بــحلا سدــقلا حورلا عم نبالاو بآلا
 .يهانتماللا

 .نيمآ :عيمجلا
 ةدـيnا ةـماـيقلا بـلق يف مويلا نحن :بألا

 انتدعاــــس دقو ،مrأ ةينامث رمتــــست يتلا
 لك ةالــــــــصلاو راركتلا ىلع ةيجروتيللا
 برلا هعنـص يذلا مويلا وه اذه" :موي
ـــي ."لـــلهتنلو هـــيف جهتبنلف  اذـــه ىعدُ
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 دــحأل, ،دــيnا ةــماــيقلل يناــثلا دــحألا
 بوثلا اوـــــــــــسبل نيدَّمعملا نأل ،ديدجلا
 دـعب ةـيحـــــــــــصفلا ةـيـــــــــــشعلا يف ضيبألا
 اذــــه ىلا هــــيلع اوظفاــــحو مهتيدومعم
 سابللا اذه نوعزنيـــــس هيف يذلا مويلا
 ةــــيحيـــــــــــسم ةاــــيح نوؤدــــبيو ضيبألا

 .ةديدج

 حرفلا ىلا مويلا اــــيجروتيل �وعدــــت 
 نيب نم مئاــــقلا حيـــــــــــسملا rاــــطعو ِمَعِنِب
 حنمي .مالــــــسلا ةمعن اميــــــسالو ،تاومألا
 ،هذيمالت ىلا مالـسلا ةيطع مئاقلا حيـسملا
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 ،دوهيلا نم اـــــفوخ ةـــــيلعلا يف نيئبتخملا
 امك .ءاعمج ةيرــشبلل اــضيأ مالــسلا حنميو
 ةمحرلا دح� دحألا اذه ةــــسينكلا وعدتو
 اذ� ةــــــسينكلا مويلا لِفتحت ثيح ،ةيهلإلا
 يف حيــــسملا ديــــسلا بلط ىلع ءانب ديعلا
 لُّمأتن .انيتـسواف ةـسيدقلل هتاروهظ ىدحإ

 يتلاو ةـيهاـنتماللا هللا ةـمحرب دـحألا اذـه يف
 هـناـنح ةرظنب لّـمأـتنو اـمك ،دـبألا ىلا مودـت
 مويلا فرتعنلف .�rاــطخل هــترفغمو هــتبحمو
 هاـجت ةـقداـــــــــــصلا اـنتبوت نع ِّربعُنو �rاـطخب
 .ميحرلا بآلا
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 )ريصق تمص(
 .انمحرا ،انمالس برلا اهيأ :ئراق
 .انمحرا برلا اهيأ :عيمجلا
 .انمحرا ،انحصف حيسملا اهيأ :ئراق
 .انمحرا حيسملا اهيأ :عيمجلا
 .انمحرا ،انتايح برلا اهيأ :ئراق
 .انمحرا برلا اهيأ :عيمجلا
 اــنتالز اــنل رفغو ريدــقلا هللا اــنمحر :ئراــق

 .ةيدبألا ةايحلا انغلبو
 .نيمآ :عيمجلا
 118 رومزملا
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 وه يذــــــلا 118 رومزملا ُلــــــتنل :بألا
 .حيبستلاو ركشلا ديشن نع ةرابع

 ىلإ ّنأل ،حلاــــص هّنأل ّبرلا اودمحا :ئراق
 .هتمحر دبألا

 ّنأل ،حلاـــــــــــص هـّنأل ّبرلا اودـمحا :عيمجلا
 .هتمحر دبألا ىلإ

 َّنِكل طُقــــــسَأ يَكِل ينتَعَـفَد ينتَعَـفَد :ئراق
  .ينَرصَن َّبَّرلا

  .اصالَخ يل َناك دقل يديشَنو يتوق ُّبَّرلا
 ّنأل ،حلاـــــــــــص هـّنأل ّبرلا اودـمحا :عيمجلا

 .هتمحر دبألا ىلإ
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ـــنَـبلا هَـــلَذَر يذَّـــلا ُرَجَحلا :ئراـــق  دـــق نوؤاَّ
  .ةَيِواَّزلا َسأر َراص

ـــــص يذَّلا ُموَيلا وه اذه          ُّبَّرلا هَعَـنَ
 .هيف ْحَرفَنو ْجِهَتبنلف

 ّنأل ،حلاـــــــــــص هـّنأل ّبرلا اودـمحا :عيمجلا
 .هتمحر دبألا ىلإ

 )٣١-١٩ :٢٠ انحوي( سّدقملا ليجنإلا
 صاــــخـــــــــــشأ ةــــعبرأ نيب لــــيجنإلا ّصن ةوالت نكمي
Aعوـــسي توـــص ،يوارلا توـــص :يلاتلاك( بوانتل، 
 كـلذـب موقي وأ ،)اـموت توـــــــــــص ،ذـيمالتلا توـــــــــــص
 .ّمألا وأ بألا لضفألاو ،دحاو صخش
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 ِموي ،ِموَيلا كــــلذ ِءاــــــــــــــسَم يفو :يوارلا
 ْتَــقِلْغُأ ٍراد يف ُذــيمالَّتلا َناــك ،دــحألا
 ُعوـــسي َءاجف .دوهَيلا َنِم ًافوَخ ،اُ�اوبَأ
  :مَهل َلاقو مهَنيَب َماقو

 "!مكيَلع ُمالَّسلا" :عوسي
 .هَـبنَجو ِهـيَدَـي مهارَأو ،كـلذ َلاـق :يوارلا

ــهاـــــــــــــشُمِل ُذــيمالَّتلا َحِرَفف  .ّبَّرلا ِمِ¿َدَ
 :ًةَيِنÀ مَهل َلاقف

ــــــسرَأ امك !مكيلع مالــــــسلا" :عوــــــسي  ينلَ
  ."اًضيأ �أ مُكُلِسرُأ بآلا

  :مَهل َلاقو مهيف َخَفَـنو اذه َلاق :يوارلا



 11 

 ُمترَفَغ نَم .سُدُقلا َحوُّرلا اوذُخ" :عوـــــسي
 مُتكَـسمَأ نَمو ،مَهل ُرَفغُت ،مهrاطَخ مَهل
 ."مهيَلع ُكَسُمي نارْفُغلا ِمهيلع

ـــــشَع َينثالا َدَحَأ اموت َّنَأ ىلع :يوارلا  ،رَ
 َنيِح مهَعَم ْنُكَي مل ،مَأوَّتلا هــــل ُلاــــقُيو
 :ذيمالَّتلا ُرِئاس هَل َلاقف .عوسي َءاج

  ."ّبَّرلا انيَأر" :ذيمالتلا
 :اموت مَهل َلاقف :يوارلا
ـــــــــصبُأ مل اذِإ" :اموت  يف ِنيَرامـــــــــسِملا َرَـثَأ ْرِ

ـــــــــــضَأو ،ِهـــيَدَـــي  ِناـــكَم يف يعَبـــــــــــصِإ ْعَ
ــــبْنَج يف َّيَدــــيو ،نيَراــــمـــــــــــسِملا  نل ،هِ
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  ."نِموُأ
ــمث َدــعَبو :يوارلا  ُذــيمالَّتلا َناــك ،مrََّأ ِةــيِناَ

 .مهَعم اموت َناكو ،ىرْخُأ ًةَّرَم ِتيَبلا يف
 َماـقف ،ةَـقَلغُم ُباوبألاو ُعوـــــــــــسي َءاـجف
 :لاقو مهَنيَب

 !"مكيَلع ُمالَّسلا" :عوسي
 :اموتِل َلاق َُّمث :يوارلا
 ْرُظناَف انُه ىلِإ َكَعَـبــــــــصِإ ِتاَه" :عوــــــــسي

ـــــــــضف َكَدَي ِتاهو ،َّيَدَي  ،يبْنَج يف اهْعَ
  ."ًانِمؤُم ْنُك لب نِمؤُم َريَغ ْنُكت الو

 :اموت هَباجَأف  :يوارلا
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 "!يهلِإو ِّيبَر" :اموت
 :عوسي هل َلاقف
 ىبوط ؟ ينَتيَأَر َكَّــنَِأل َتــنَمآ " :عوـــــــــــسي

  ."اوَرَـي َملو َنونِمؤي َنيذَّلِل
 ٍتÍِr ِذيمالَّتلا َمامَأ ُعوــــسي ىتأو :يوارلا

 ؛باتِكلا اذه يف ْبَتكُت مل ،ةريثك ىرخُأ
 وه َعوــسي َّنَِ� اونِمؤُتِل هذه تَبِتُك اَّمنِإو
 اذِإ مكَل َنوكَتِلو ،هللا ُنبا ُحيـــــــــــسملا
 .هِمسِ, ُةايحلا مُتنَمآ

 )سّدقملا ليجنإلا تاملك يف لُّم�و ريصق تمص( 
 :ّصنلا اذه أرقُي ّمث 
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 يه هذه ،"ةقلغم ُباوبَألاو ِءاــــــــــسَملا يف"
 ،ذيمالتلل ةبـسنل, .مويلا هـشيعن ام ةروـص
 مدعو ةريبك ةمزأو ةبعص ةظحل ءاسملا لِّثمي
 فوخو ةــقلغم باوبأو ناــمياو قيدــــــــــــصت
 .طابحاو سÒو
 نع ةراـبع ءاـــــــــــسملا ،مويلا اـنل ةـبـــــــــــسنل,
 ُّلـك .اـنتويب لـخاد ةـلزعو ٍّكـــــــــــش تاـظحل
 نحن ىدـم يأ ىلا لءاــــــــــــستن اـنلعجي اذـه
 كــــــــــــشلل نكمي ال .نيحتفنم وأ نيقلغنم
 نوكت نأ ةـقلغملا باوبالاو ناـميالا مدـعو
 �دودح ةرـشابم قرتخي وهف .عوـسيل اقئاع
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 نلعي امناو ائيــــش ديري ال .انفواخمو انعقاوو
 .هبنجو هيدي حورج انل رهظيو مالسلا

 عوـــــــــــسي ىلع فَّرعتن ،يدـــيألا كـــلت يف
 اـــنل رِهظُي .هـــلعف اـــم َّلـــك رّكذـــتنو ىرنو
 حورnاو نوعطملا هبنج لالخ نم عوـــــــسي

 باوبألا نم مغرل, .اـــــنل ةريبكلا هـــــتَّبحم
 عوـــــــــــسي نِئمطُي ،ةـحوتفملا حورجلاو ةـلغملا
ــــحور مهيف خفنَيو هذــــيمالت  وه يذــــلا هَ

 ةــعاــجـــــــــــشو ةوقو ةدــيدــج ةدالوو ةاــيح
  .مالسو حرفو ةرفغمو رييغتو
 دجن ،اموت لاثم ىلعو ،اــضيأ نحن كلذكو
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 دجنو ،اوأر نيذلا قيدـــــــــــصت يف ةبوعـــــــــــص
 ديرنو ةيحيسملا انتعامج ةداهش يف ةبوعص
 انل رِهظُي .ايـــــــصخـــــــش "سملنو ىرن" نأ
 هــنإ ،اــقَلغُم ادــيدــج ً,, اــموت ناــميا مدــع
 .بـلقلا نم ةـعباـنلا ةـميمحلا ةـقالعلا ب,
 مئاـــقلا عم ةـــقيمع اـــنتقالع نكت مل اذإـــف
 ةــيقيقحلا هــتقادــــــــــــص ىلع اــحتفنم اــنبلقو
 باوبألا هذـــه ىقبت ،ةـــعـــــــــــساولا هـــتمحرو
 .ةقلغم
 مrأ ةــيناـمث دــعب دـيدـج نم عوـــــــــــسي دوعي
 اـم َّلـك فرعي هَّـنأ دِّـكؤيو ،ةـقلغم باوبألاو
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 اــمئاد رـــــــــــضاــح هَّــنأو هــتوخإل اــموت هــلاــق
 سـمـلـيو ىرـي نأل اــــــموـت وـعدــــــي .مـهـعـم
 هبنج َّنأل نوعطملا هبنج يف هعبـصا عـضيو
 وهو .هعم داّحتاو ةكرـــــــش ناكم امه هاديو
 هـعم داـحتالاو ةـكرـــــــــــشلا ىلا �وعدـي كـلذـب
 ىلع باوبألا حتفو ةــــقثلا ىلا �وعدــــيو
ــــنأل ،اــــهيعارـــــــــــصم  هــــحور لالخ نمو هَّ
 اـــنفوخو اـــنتيدودـــحم مـــــــــــساـــقتن سودـــقلا
 ىرن" نأ عيطتـــــــــــسنو اـنمومهو اـنفعـــــــــــضو
 .هتمحرو هتَّبحم "سملنو
 رظنن نأ ىلإ اــــــــــضيأ برلا �وعدي :بألا
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 �وعد .هتمايقب ناميإلل همالآ حورج ىلا
 بولــصملا عوــسيب لَّمأتنو ةظحل فَّقوتن
 .مئاقلاو

 بــــيلـــــــــــصلا وأ ةــــماــــيقلا ةــــنوقيأ ىلإ عيمجلا رظني
 .تاظحلل هيف نولَّمأتيو
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 :يلوسرلا ناميإلا نوناق

 اـــنناـــميا نِلعُنل ،اـــموت لاـــثم ىلعو :بألا
 عم ةــقثل, نيدــحَّتم مئاــقلا حيـــــــــــسمل,
 :لقنلو نييحيسملا انتوخا عيمج

 ِءاَمَّسلا ِقِلاَخ ،ِريِدَقلا ِبآلا ،Üِِ, ُنِمْؤــــــُن
 .ضْرَألاَو
 ،اَنـِّبَر ،ِديِحَولا ِهِنـْبٱ ،ِحيِسَملا َعوُسَيِبَو
 ْنِم َدِـلُوَو ،سُدُــقلا ِحوُّرلِ, ِهِـب َلِــبُح يذـَّلا
 ،ءاَرْذَعلا ََميْرَم
 ،سُطَاليِب سوُيـْطْنـُب ِدْهَع ىَلَع ََّملَأـَت
 ،ِميِحَجلا َىلإ َلَزـَنَو َنِفُدَو َتاَمَو َبِلُصَو
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 ،تاَوْمَألا ِْنيـَب ْنِم َماَق ِثِلاَّثلا ِمْوـَيلا ِيفَو
 ْنَع ُسِلْجـــــــــَي َوُهَو ِتاَوامَّسلا َىلإ َدِعَصَو
 ،ريِدَقلا ِبآلا ِنيِمـَي
ـــــس ُثيَح ْنِم  َءاَيْحَألا َنيِدَيــــــــــــــــِل يــــــــــــــــِتْأَيَ
 .تاَوْمألاَو
 ،سُدُقلا ِحوُّرلِ, ُنِمؤـُن
 ،ةَعِماَجلا ،ِةَسَّدَقُملا ِةَسيـِنَكلِ,َو
 ،َنيِسيِّدِقلا ِةَكِرَشَو
 ،rَاَطَخلا ِةَرِفْغَمَو
 ،ِدَسَجلا ِةَماَيِقَو
 .ْنيِمآ .ةَّيِدَبألا ِةاَيـَحلاَو
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 نينمؤملا تابلط
 مئاــقلا عوـــــــــــسي نأ كردــن اــمدــنع :بألا

 ىَّوقتنو هتمايق رونب حرفن انعم رـــــضاح
 سوُّدـقلا هـحور ةـمعن بـلطنلف .اـنناـمي,
 اــــهُّيأ سوُّدــــقلا كــــحورب �ِّوق :لــــقنلو
 .بّرلا

ـــــــــــشبت امدنع :ئراقلا  حرفب ةـــــــــــسينكلا رِّ
 :بّرلا ةمحرو ليجنالا

 اــــــهُّـيأ سوُّدــــــقـلا كــــــحورـب �ِّوـق :عـيـمـجلا
 .بّرلا

 تاـــــعارـــــــــــصلا فقت اـــــمدـــــنع :ئراـــــقلا
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 :مالسلا يلعاف مامأ ازجاح تاعزانملاو
 اــــــهُّـيأ سوُّدــــــقـلا كــــــحورـب �ِّوـق :عـيـمـجلا

 .بّرلا
 كــــــــــــشل, اـنناـميا عزعزتي اـمدـنع :ئراـقلا

 :فافجلاو
 اــــــهُّـيأ سوُّدــــــقـلا كــــــحورـب �ِّوـق :عـيـمـجلا

 .بّرلا
 يف شيعلل بــعتلا اــنباــتني اــمدــنع :ئراــقلا
 ةبوعــــــــــص لمحتو ىودعلا ببــــــــــسب ةلزعلا
 :ةيلبقتسملا ةايحلا فواخمو شيعلا
 اــــــهُّـيأ سوُّدــــــقـلا كــــــحورـب �ِّوـق :عـيـمـجلا
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 .بّرلا
 ةلزعلاو ضرملا ببسب ملأتن امدنع :ئراقلا

 :عارصلاو
 اــــــهُّـيأ سوُّدــــــقـلا كــــــحورـب �ِّوـق :عـيـمـجلا

 .بّرلا
 ريخل ناـــــــــــسنالا ىعـــــــــــسي اـمدـنع :ئراـقلا

 :عيمجلا
 اــــــهُّـيأ سوُّدــــــقـلا كــــــحورـب �ِّوـق :عـيـمـجلا

 .بّرلا
 ىلا غـــــصأ ،مالـــــسلاو ةمحرلا هلا r :بألا

 ءانبألا ةقثب كيلا اهعفرن يتلا انتاولـــــص
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 اــــنتاوخاو اــــنتوخا عيمج عم نيدــــحَّتم
  :نيلئاق

 ...يذّلا �,أ :عيمجلا
 :ماتخلا ةالص

 دـيدـج نم اـنَتدـلو دـقل ،اـنّبر هـلإلا اـهُّيأ
 ،ةـــعـــــــــــساولا كـــتمحر ةَّوقب ٍّيح ءاـــجرل
 ،تاومألا نيب نم كنبا ةمايق ةطــساوب
 ناميإ راهطألا لــسُّرلا ةداهــشب انيف يِّمن
 ىتح كــنب, دــحّتن يك ةدــيnا ةــماــيقلا
 راـــمثب ىظحنو هـــــــــــــسملن نأ نود نم
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 حيـــــــسملا عوـــــــسي انبرب .ةديدجلا ةايحلا
 .كنبا
 ةكربلا حنمي ثيح بيلـــصلا ةكربب يهنن
 :ّمألا وأ ةلئاعلا بأ
 ّلـك ىلع رداـقلا هللا مككراـبيلو :بألا

 .سدقلا حورلاو نبالاو بآلا :ءيش
 .نيمآ :عيمجلا
 
 


