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 تيبلا يف ةلئاعلا عم ةالصلا
 حصفلل ثلاثلا دحألا
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 دحألا ةالــص ماقم موقت ةالــصلا هذه §
 ناــكمإلA نكي مل نإ ،ةــــــــــــسينكلا يف
 لــئاـــــــــــــسو وأ نويزفلتلا ربع هــتعباــتم
 .رشابم لكشب يعامتجالا لاصتالا

ــــــيـهُي §  يف ،تــــــيبلا يف مئالم ناــــــكم أَّ
 ،ماــعطلا ةدــئاــم لوح وأ نولاــــــــــــصلا
 ةنوقيأو ،عيمجلا مامأ بيلــصلا عــضوُي
 ىلع اًـحوتفم لـيجنإلا اـهماـمأ ،ةـماـيقلا
 اقول سيدقلا ليجنإ نم ٢٤ لـــــــصفلا
 ةـــعمش هـــبناـــج ىلإو )١٣ ةـــيآلا دـــنع(
 .رثكأ وأ ةءاضُم
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 يقAو ،ةالـــــــــــصلا دوقي ّمألا وأ بألا §
 مــهرودــــــب نوــموــقــي ةرـــــــــــــسألا دارــفأ
Aنيب ليجنإلا ّصن ةوالت نكمي .ةءارقل 
 .صاخشأ ةعبرأ

 
 ةالصلا ءدب

 نـبالاو بآلا مـــــــــــسA :)ّمألا وأ( بألا
  .دحاولا هلإلا سدقلا حورلاو

 .نيمآ :عيمجلا
 حـــــــــــصفلل ثـلاـثلا دـحألا اذـه يف :بألا

 فَّرعتن فيك اـــــنُمِّلَعُـيو ُّبّرلا اـــــنقفارُي
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ـــــيمويلا اـــــنتاـــــيح يف هـــــيلع  فِرتعنلف .ةّ
 تاملك ىلإ ِغـصُنلو ،انفعَـضو انِتَـشاَـشَ�
  .هنع ةجراخلا ةايحلا

 )ريصق تمص(
 يف اــنقفاري يذَّــلا بآلا هــلإلا اــهُّيأ :ئراــق

 .انَْمحرا ،انتايح ةريسم
 .مَحرا ُّبر � :عيمجلا
 �اـفَخ فِرعَي يذَّـلا حيـــــــــــسملا اـهُّيأ :ئراـق

 .انَْمحرا ،انِبولق
 .مَحرا ُّبر � :عيمجلا
 تـحت هـتاذ يطعُي يذـَّلا ّبَّرلا اـهُّيأ :ئراـق
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 .انَْمحرا ،ةايحلا زيخ لكش ىلع
 .مَحرا ُّبر � :عيمجلا
 ،اـنِتّالَز اـنل َرَفغو ،ريدـقلا هللا اـنَِمحَر :بألا

 .ةّيدبألا ةايحلا انَغَّلبو
 .نيمآ :عيمجلا
 )٣٥-١٣ :٢٤ اقول(        ليجنإلا
 َعوسي ِذيمالت نِم ِنيَنثا َّنَأ َقَفـَّتاو :يوارلا

 ُلَّوَأ وهو( موَيلا َكلذ يف ،ِنيَبِهاَذ ¥اك
 ُدُعبَت ،سُواَّمِع اهُْمسِا ٍةَيرَق ىلِإ )عوبسُألا

 ¥اكو .ميلَشَروُأ نِم ٍلايمَأ ِةَّتِس َوَحن
 .تَرَج يتَّلا ِرومُألا هِذه ِعيمَِجب ِن»َّدحتَي
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 اذِإ ،نالَداجَتَـيو ِن»َّدَحَتَـي اُمه امَنيَبو
 ُريسَي َذخَأو ،امُهنِم ¥َد دق ُهُسْفَـن ُعوسي
 نع تَبِجُح امُهَـنُـيعَأ َّنَأ ىلع .امهَعم
 :امَُهل َلاقف .هِتَفِرعَم
 ُرودَي يذَّلا ُمالَكلا اذه ام« :عوسي
  »؟نارِئاس امُتنَأو امُكَنيَب
 اُمهُدَحَأ هَباجَأو .نيَبِئَتكُم افقَوف :يوارلا
  :Aوالَق هُمساو
 ،ميلَشَروُأ يف ٌلِز¥ َكَدحَو َتنَأَأ« :Aوالق
 ِهذه اهيف تَثدَح يتَّلا َرومُألا ُمَلعَت الو
  »؟مَّ�َألا
  :امَهل َلاقف :يوارلا
  »؟يه ام« :عوسي
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  :هل الاق :يوارلا
 ؛ّيرِصاَّنلا َعوسَيِل َثَدَح ام« :ناذيملتلا
 َدنِع ،لوقلاو ِلَمَعلا ىلع ًارِدَتقُم ًاّيِبَن َناكو

 ¥ُرابحَأ هَمَلسَأ َفيَك ؛هِّلُك ِبعَّشلاو ِهللا
 فيَكو ،توَملAِ ِهيَلع َمَكحُيِل ،¥ُؤاسَؤُرو
 يذَّلا وه ُهَّنَأ وجرَن ُنَحن اَّنُكو .هوبَلَص
 اذهف ،هِّلُك َكلذ َعمو .ليئارسِإ يدَتفَيس
 .رومُألا َكلِت تَثَدَح ذُم ُثِلاَّثلا ُموَيلا َوه
 َنرَّكَب َُّنَّ«ِإف .انَنَّريَح دق اَّنِم ًةَوسِن َّنَأ َريغ
 َنعَجَرف .هَنامثُج َندَِجي مَلف ،ْربَقلا ىلِإ
 اولاق ًةكئالَم ٍةيؤُر يف َنْرَصْبَأ َُّنَّ«ِإ ،َنلُقو
 ،ْربَقلا ىلِإ انِباحصَأ ُضعَب َبَهذف .ّيَح هَّنِإ
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 اَّمَأ .ةَوسِّنلا ِتَلاق ام ىلع َلاحلا اودَجَوف
 .»هوَرَـي مَلف وه
  :امَُهل َلاقف :يوارلا
 ،بْلَقلا يَئيطبو ،ِمهَفلا ِيَليلَق �« :عوسي
 امَأ .ءايِبنَألا هِب َمَّلَكَت ام ِّلُكِب ِناميِإلا نع
 َكلِت َِيناعُي نَأ ِحيسَملا ىلع ُبَِجي َناك
  »؟هِدَجم يف َلُخدَيف ،مالآلا
 ،ءايِبنَألا ِعيَمجو ىسوُم نِم َأدَبف :يوارلا
 ِعيمج يف ِهِنْأَش يف َدَرَو ام امَهل ُرِّسَفُـي
 يتَّلا ِةَيرَقلا َنِم اوبُرَـق اَّملو .بُتُكلا
 ٍناكَم ىلِإ ٍضام هَّنَأ َرَهاظت ،اِ«ادِصقَي
 :الاق هيَلع اََّحلَأف .دعَبَأ
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 َناح دقف ،انَعَم ْثُكمُأ« :ناذيملتلا
  .»راهَّنلا َلامو ُءاسَملا
 اَّملو .امهَعم َثُكمَيِل َلَخَدف :يوارلا

 ،َكَرAو َزْـبُخلا َذخَأ ،ماعَّطلِل امُهَعم َسَلَج
 ؛امهُنُـيعَأ تَحَتَفناف .امَهلَو¥و ُهَرَسك َُّمث
 امهُدَحَأ َلاقف .امُهنع َباغف هافَرعو
  :رَخآلِل
 ،¥ِردَص يف ًادِقَّتُم انُبلق َناك امَأ« :ذيملتلا

 انل ُحَرشَيو ،قيرَّطلا يف انُثِّدَُحي ناك َنيح
 »؟بُتُكلا
 اعَجَرو ،اهِسْفَـن ِةَعاَّسلا يف اماق َُّمث :يوارلا
 َرَشع َدَحَألا ادَجَوف ،ميلَشَروُأ ىلِإ
 َّنِإ« :نولوقَي اوناكو ،نيعِمَتُجم مَ�احصَأو
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 �َوَرف .»ناعْمِسِل ىَءارَتو ،ًاَّقَح َماق َّبَّرلا
 َدنِع هافَرَع َفيَكو ،قيرَّطلا يف َثَدَح ام
 برلا مالك -  .زْبُخلا ِرْسَك
 )سّدقملا ليجنإلا تاملك يف لُّم+و ريــــصق تمــــص(

 وأ بيلـــــــــصلا وأ ةمايقلا ةنوقيأ ىلإ عيمجلا رظني
 .تاظحلل اهيف نولَّمأتيو ةقفرملا ةروصلا
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Èيلوسرلا رِّبدملا عم مويلا ليجنإ يف لُّم 
 :اتسيّتA-رييب

 ،توملا نم هـتماـيق تـبقعأ يتّلا م�ألا يف 
 مهدجوو ،هذيمالت ةايح ىلإ عوــــــــــسي داع
 ىلع نيرداق ريغ ،رخÊ وأ لكشب ،ًاعيمج
 صقن عبرألا تاراــشبلا زربُتو .هب ءاقتلالا
 .م«اميإ

 ناميإ مدع ،يــــــــضاملا عوبــــــــسألا يف ،انيأر
 :نيرخالا ىلع قبطني رمألا نأ ريغ .اـموت

 ةاـيح يف اوكراـــــــــــش نيذـّلل ةـبـــــــــــسنلA ىتح
 ءاقتلالا نكي مل برق نع ةينلعلا عوـــــــــسي
Aاسلس ًارمأ مئاقلا برل. 
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 "ةيجيتارتــسا" عوــسي عــضو ببــسلا اذهلو
 ىلع نيرداـــــق مهلعجت ،مهعم لـــــماـــــعتلل
 ىلع نيرداـــــق ،يلاـــــتلAو ،هـــــيلع فرعتلا
 ؛ىرـخأ ةرـم هــــــعـم ةــــــقالـع يف لوـخدــــــلا
 ةـماـقإل نيلهؤم مهلعجت اـ«إ لوقلا اـننكميو
 يف ،ةــــماــــيقلا ّمتت .هــــعم ةدــــيدــــج ةــــقالع
 امدنع طقف سيل ،لماك لكــــــشب ،عقاولا

 امدنع نكلو ،ربقلا نم اًيح عوــــــسي جرخي
 نينمؤملا ةاـيح ىلإو هذـيمالت ىلإ اـيح دوعي
 .تاعامجو ًادارفا

 يذيملتب صاخلا يليجنإلا عطقملا يف ،ىرن
 نأ ،مويلا هيلإ عمتــــــــــسن يذلاو ،سوامع
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 ةدــيدــج ةرظن نيذــيملتلا يطعي عوـــــــــــسي
 .ةيؤرلا ىلع ةديدج ةردقو

 عوـــــــــــسي نأ ١٦-١٥ ت�آلا يف أرـقـن
 ،قيرطلا يف نارئاـــــــــــس اـمهو اـمهنم برتقي
 اــــــمـهـنـيـعأ نأل ،هــــــناــــــفرـعـي ال اــــــمـهـنـكـل
 يليجنإلا دّدــشيو .هتفرعم نع "تكــسمُأ"
 ةــــنيزح تــــناــــك اــــمÔرظن نأ ىلع اــــقول
 اـمهتياورف .)١٧ ةـيآلا ،"نيمجاو اـفقوتف"(
 دـنع فقت تـثدـح يتّلا رومألل اـمهكاردإو
 ةرداق تـــــسيلو ،طقف هتومو عوـــــسي مالآ
 ،ائيـــش ناعقوتي ادوعي مل .كلذ يطخت ىلع
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 نأ نكمي ادـيدـج ارمأ كاـنه نأ ادـقتعي ملو
 .ثدحي

 ءيـــشل تامالع ىلإ اراـــشأ ام«أ حيحـــص
 ىلإ ءاــــــــــــسنلا تــبهذ :توملا زواــجتي اــم
 نربتخاو ،ناـــمثجلا ىلع نرثعي ملو ،ربقلا
 يتلا "نكل" ةـــملك نأ ريغ ،ةـــكئالمل �ؤر
 ةــــعباــــتمل ةــــيناــــكمإ لــــك تــــقلغأ ،تــــعبت
 .ةصقلا

 ّمتي فيكو ،عوــــــسي لعفي اذام :لءاــــــستن
 ؟اًنكمم فرعتلا نوكي ىتمو ؟هيلع فّرعتلا

 ةداعتـــسا ىوـــس ءيـــش يأ عوـــسي لعفي مل
 ةركاذ ،ناذـــيملتلا اـــهدـــقف يتلا ةركاذـــلا
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 يتلا يه ةركاذـلا هذـهو .سدـقملا باـتكلا
 ثادــحألا سفن ةءارق ةداــعإ نم اــنننّكمت
 ةلصلا ديعي يذلا رونلا كلذ ،ديدج رونب
 ططخم يأ صالخلا خيرÚو ثادـحألا نيب
 اهنكلو ،ةيركف ةيلمع تــــسيل ا«إ .ّبرلا

 بابـــضلا لثم ،بلقلا يف ظقيتـــسي ءيـــش
 روـنـلا دوـعـيـف ،ءطـبـب ىــــــــــــشالـتـي يذــــــلا
 .ءفدلاو

 ،نيذــــــيملتلا نهذ حـتـفـني نأ ثدــــــحي مث
 ام«إ .ام ءيـــــــش ىلإ ىرخأ ةرم ناعلطتيو
 ةـــــصق ىلإ عامتـــــسالا ةلـــــصاوم يف نابغري
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 ملو .ةديدج ةقيرطب ،لكــــــــشلا اذ� ىورُت
 .امهدحو ا� مايقلا امهتعاطتسA نكي

 لــكـــــــــــشب مئاــقلا برلا ىلع فرعتلا متي
 نود ،ةـلاـحلا هذـه يف ،ثدـحي الو ،يجيردـت
 .ديزملا ادارأ لب ال ،نيذيملتلا ةبغر

 بردـــلا قيفر يدـــبي اـــمدـــنع ،عقاولا يف
 قيرطلا ةــــلـــــــــــصاوم يف هــــتبغر بــــيجعلا
 اـــم«إـــف ،اـــمهكرت هـــتين نع ّربعيو ،هدرفمب
 قيفر عم ةـــــقالعلا نأ اـــــهنيح ناـــــكردـــــي
 اـــفرعتي مل .عطقنت الأ بـــجي اذـــه بردـــلا
 يف اـــمهيبلق اـــحتف اـــمهنكلو ،دـــعب هـــيلع
 ،رخآ ءيــــــش ىلع امهنهذ احتفو ،ءاقللا
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 .صاــخلا اــمهروظنم ّريغو اــمهتـــــــــــصق ّريغ
 ."انعم ثكمأ" :ناّرصيو

 عوـسي موقي امدنع ،اًريخأ امهنيعأ حتفنتو
 .زبخلا رسك يهو ،امهل ةفولأم ةكرحب

 ،عوـــــــــــسيل اـمهتفرعم لاـح هّـنأ عّقوتن اـنك
 نكلو ،ًاراوح وأ ّءاقل امهعم دقعيــس ناك
 باـغ ،هاـفرع نأ درجمبف .ثدـحي مل كـلذ
 عوـــــــــــسي نإ لوقلا اـنناـكمà .اـمهنيعأ نع
 ةرظن هذيمالت ءاطعإ وهو ،هــــــــضرغ ققح
 ،امÔايح لخاد هتيؤر ىلع ةرداق ،ةديدج
 .امهخيرÚ لخادو
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 "يدــــــــــــــسجلا" هدوجو دــــعي مل ،اذــــكهو
 .امهكرت هناكمà ناكو ،ً�رورض

 رهظتل ةعامجلا دوعت ،عوـسي بيغي امدنع
 عوجرلA سواـمع اذـيملت موقي :دـيدـج نم
 يتلا ،ذـيمالتلا ةـعاـمج ىلإ ،ميلـــــــــــشروأ ىلإ
 ةــــكرتـــــــــــشملا ةربخلا نم اًءدــــب اــــهلمش ّمتلا
 ،اًقح ّيحلا صخــشلA ءاقتلالا يف ةلثمتملا
 .هذيمالت ةايح يف رضاحلاو

 
 :يلوسرلا ناميإلا نوناق
 ،ساومع ِّيَذـــــيملت لاـــــثم ىلعو :بألا

 مئاقلا حيـــسملA انبولق يف ناميإلا دِقونل
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 :لقنلو
 ِءاَمَّسلا ِقِلاَخ ،ِريِدَقلا ِبآلا ،Aِáِ ُنِمْؤــــــُن
 .ضْرَألاَو

 ،اَنـِّبَر ،ِديِحَولا ِهِنـْبٱ ،ِحيِسَملا َعوُسَيِبَو

 ْنِم َدِـلُوَو ،سُدُــقلا ِحوُّرلAِ ِهِـب َلِــبُح يذـَّلا
 ،ءاَرْذَعلا ََميْرَم

 ،سُطَاليِب سوُيـْطْنـُب ِدْهَع ىَلَع ََّملَأـَت

 ،ِميِحَجلا َىلإ َلَزـَنَو َنِفُدَو َتاَمَو َبِلُصَو

 ،تاَوْمَألا ِْنيـَب ْنِم َماَق ِثِلاَّثلا ِمْوـَيلا ِيفَو

 ْنَع ُسِلْجـــــــــَي َوُهَو ِتاَوامَّسلا َىلإ َدِعَصَو
 ،ريِدَقلا ِبآلا ِنيِمـَي
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ـــــس ُثيَح ْنِم  َءاَيْحَألا َنيِدَيــــــــــــــــِل يــــــــــــــــِتْأَيَ
 .تاَوْمألاَو

 ،سُدُقلا ِحوُّرلAِ ُنِمؤـُن

 ،ةَعِماَجلا ،ِةَسَّدَقُملا ِةَسيـِنَكلAَِو

 ،َنيِسيِّدِقلا ِةَكِرَشَو

 ،َ�اَطَخلا ِةَرِفْغَمَو

 ،ِدَسَجلا ِةَماَيِقَو

 .ْنيِمآ .ةَّيِدَبألا ِةاَيـَحلاَو

 نينمؤملا تابلط
ـــــلا بآلا هللا ىلإ :بألا  اـــــننيب اـــــيحي يذّ
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 بُلطنلو انتاعُّرــــــضتو انتالــــــصب هَّجوتنل
 .كتملكب ّبر � انقفار :نيلئاق  هنم

 ةـــــسادق لجأ نم كمامأ ُعرـــــضَن :ئراقلا
 ،اتــسيّتA-رييب انفقــسأو سيــسنرف Aابلا
 ةــنهكلا عيمجو اــنتيعر نهاــك لــجأ نِمو
ــــــــــشبُي ىتح ،حيــــــــــسملا ماّدخ  حرفب اورِّ
 .ّيحلا كليجنإ

 .كتملكب ّبر � انقفار :عيمجلا
 انِماَّكُح لجأ نم كمامأ ُعرــــــضَن :ئراقلا

 ،ملاـعلا ماّـكح عيمجو اـّنع نيلوؤـــــــــــسملاو
 .ماعلا ريخلا لجأ نم اولمعي ىتح

 .كتملكب ّبر � انقفار :عيمجلا
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 عيمج لـجأ نم كـماـمأ ُعرـــــــــــضَن :ئراـقلا
 يك ،ءAولا اذ� نيباـــــــــصملاو ىـــــــــضرملا
 .لجاعلا ءافشلA مهيلع مِعنُت

 .كتملكب ّبر � انقفار :عيمجلا
 عيمج لـجأ نم كـماـمأ ُعرـــــــــــضَن :ئراـقلا

 مك«أ يذّــلا تAاــــــــــــشلاو باــبـــــــــــشلا
 اوـئـلـتـمي يـك ،مـهـلـبـقـتـــــــــــسمل طـيـطـخـتـلا
Aيدلاولا كفطعب ةقثلاو ءاجرل. 

 .كتملكب ّبر � انقفار :عيمجلا
 عيمج لـجأ نم كـماـمأ ُعرـــــــــــضَن :ئراـقلا

 ةداـــــعـــــــــــسلA مهيلع مِعنُت يك ،¥Úوم
 .ةّيدبألا
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 اــنناــهذأو اــنبولق بّرلا اــهُّيأ حتفا :بألا
 دعاــــــسيو دــــــضاعتن نأ عيطتــــــسن ىتح
 هذــه  لّــبقتن يكلو ،ضعبلا اــنـــــــــــضعب
 دنـــسيف اهـــشيعن يتلا ةبعـــصلا تاقوألا
ـــيقيقح ةّوخå رخآلا ¥دـــحأ  .اـــنعمجت ةّ
 :لوقنو اًعم يّلصن كلذ لجأ نمو

  ...يذّلا ¥Aأ :عيمجلا
  :ماتخلا ةالص

 كُبعَش ْجِهتبَيل ،ميركلا ُبآلا اهُّيَأ
 ناك اَّملو + دِّدَجتُملا هِحور ِبابَشب ًامِئاد
 ُهلَعجاف * هللا ِءانبَأ َدَجم َنآلا َداعتسا دق
 .ارِهاس ِءاجَّرلا ىلع ِةمايِقلا َموَي ُرِظَتني
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 .نيمآ :عيمجلا
 ةكربلا حنمي ثيح بيلـــصلا ةكربب يهنن

 :ّمألا وأ ةلئاعلا بأ

 ّلـك ىلع رداـقلا هللا مككراـبيلو :بألا

 .سدقلا حورلاو نبالاو بآلا :ءيش

 .نيمآ :عيمجلا


