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ة ــــــ ياور

ي ـــ س
ب ـــ ي ـــ نـج

ير ـــ ها ـــ د ظ ـــ ي ــ لو
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: ناو ـنـ سـي نـجـيـبعلا
ـف: لؤ ـ يرملا ـ ها ـيـد ظـ لو

: ما ـمفارشإ عـ ساق ءال  ـ جن

قولا  باب  نادیم  يدنجلا  فسوي  15 ش 
دلبلا طسو  ناتسبلا  لوم  مامأ 

01271919100 - 24517300 نوفیلت :

emil: samanasher@yahoo.com

ةرھاقلا نوتيزلا -  ياب -  ناموط  80 ش 

01099998240 - 24518068 نوفیلت :

emil: aldawleah_group1@yahoo.com

فالغلا میمصت 
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نینسح زتعم  ـلـي : خاد جار  ـ خإ

ةظوفحم رشنلاو  عبطلا  قوقح  عیمج 

ةلیسو ةيأب  باتكلا  اذھ  نم  ءزج  يأ  نيزخت  وأ  ريوصت  وأ  رشن  وأ  عبط  رظحي 
ةینورتكلإ

نم ـي  باتك نذإ  الإ بـ ـك  لذ فال  وأ خـ ـر  يو ـصـ تلاب وأ  ـيـكـيـة  ناكیم وأ 
. طقف ـر  شانلا

ـي: لود ـ لا ـيـم  2-90-6451-977-978قرتلا
: عاد ـ يإلا ـم  20304 / 2014قر

ـى: لوألا ـعـة  ـر 2015بطلا ياني
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تايوتحملا

ءادھإ

اضر يّمع  ىھقم 

بیجن يس 

كّشلا ةيادب 

ایناملأ ىلإ  رفّسلا 

تاّذلا دقن 

ينوت كام  روسیفوربلا 

داحلإلا

لزنملا ىلإ  ةدوعلا 

ةََرظاَنُملا

خوكلا

ىلوألا ُةَعْفَّصلا 

ةیناثلا ُةَعْفَّصلا 

ةثلّاثلا ُةَعْفَّصلا 

ةجاّجزلا

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


رصقلا

ثاّرتلا

ةداعّسلا

ناميإلا ىلإ  ةدوعلا 

ةياھنلا

دودولا دبع  خیشلا  رطاوخ  نم 
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ءاد ـــ هإ

اذھ تاحفص  ألم   ..... اربح لاسف   ..... يملق ّتزأ  يتلا  كلت  ىلإ 
. لالد ي  ــــ ت ــ جوز  ... باتكلا

اًضایب يتایح  ةحول  داوس  نم  تلعج   ...... ٍةَشيِرَك ناك  يذلا  كلذ  ىلإ 
. راز ـــــــ م ن ـــــ ي ـــ ينبا ت  ....... اًعصان

نكأ مل  ... ةركفلا هذھ  لمحأ  ينتلعجو   ، ينتلمح  يتلا  كلت  ىلإ 
. يمأ  ..... ةركفلا هذھ  اھيدھأ   ..... اھل ةيدھ 

. اذھ لك  مھيدھأ  ... هیف انأ  يذلا  اذھ  ىلإ  ينولصوأ  نيذلا  لك  ىلإ 

، يت ـ مص ملكت  امل  هالول   ... ـن سح يلع  رامع  بيدألا  ذاتسألا  ىلإ 
رو ــ نلا اذھ  ىلمع  ىأرو   ، ينو ـ كس كرحت  ـا  ملو

ير ـــــ ها ــ د ظ ـــ ي ــ لو
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ا ــ ضر ـي  ّمع ـى  هقم

رصعلا تّیلص  نأ  دعب  اًءاسم  تجرخ   ....... اًراح ُّوَجلا  ناكو   ، افیص لصفلا  ناك 
باش ّةصق  يوري   ، اثيدح هتيرتشا  اباتك  الماح  يتداعك  ياّشلا  نم  ابوك  يستحأل 
ناميإلا ىلإ  داع  مث   ، داحلإلا ىلإ  ناميإلا  نم  ةقیقحلا  نع  ثحبلا  ةلحر  يف  راس 

. هل ثدح  فقوم  ببسب  ىرخأ  ّةرم 

ناك يذلا  بّیطلا  لّجرلا  كلذ  ؛  رحبلا ىلع  ةلِطُملا  اضر  يّمع  ىھقم  ُتْدصق 
ریثكل ةفلاخملا  ةئيرجلا  هاواتفب  َفِرُع  دقو   ، انتيرق يف  يذلا  دجسملاب  ابیطخ  اًمامإ 
هتیب نم  ذختاف   ، هلمع نم  هلصف  ىلإ  ةیصولا  ةرازولاب  ّىدأ  اّمم  نومدقألا  هلاق  امم 
ًىھقم رخألا  فّصنلاو   ، ةلئاعلل ًالزنم  هفصن  نم  لعج   ، اھنم قزرتسي  ىھقم 

، ىھقملا تلخد   ....... فّیصلا لصف  يف  ّةصاخ  حّایُّسلاو   ، راّوزلا اھیف  لبقتسي 
ةیمویلا ةایحلا  نع  ثيدحلا  فارطأ  نم  اضعب  انلدابتو   ، اضر يّمع  ىلع  تّملسو 

...... ىھقملا َةفرش  ُتْدَصَق  مث   ، انتداعك

، نیمیلا ةھج  نم  نكر  نانكر  اھل   ، رحبلا هایم  قوف  ةینبم  ةعساو  ًةَفْرُش  تناك 
ةیضرأ سمالت  اھُقاروأ  داكت  َِتبْنَملا  ةثيدح  ةلخن  امھطسوتت  راسیلا  ةھج  نم  رخألاو 
ُدِرَاطُي يتلا  رحبلا  جاومأ  بقارأ  ينامیلا  نّكرلا  يف  سلجأ  امئاد  تنكو  ؛  ةفرُشلا
ةطیحملا لابجلا  نیب  يرظن  ُِبّلَقُأو   ، ةسبایلا ىلإ  جرخت  نأ  ديرت  اھنأك  اًضعب  اھضعب 
اھوسكت رحبلا  ُةَقْرُز  عم  سمّشلا  ُةَرْمُح  تطلتخا  بیغملا  ءاج  اذإ  ىتح  ةيرقلاب 

. انتيرق يف  ریثكلا  هنم  اعئار  ارظنم  تجتنأ  ةلّخنلا  ناصغأ  ُةَرْضُخ 

: ِفلَؤُملا اھیف  لوقي  ءادھإلا  ةحفص  ىلع  باتكلا  تحتفو   ، تسلج

 ! ....... ِينَدَجَوَف ....... هنع ُتْثََحب  يذلا  كلذ  ىلإ 

 ! ........ ىَدَْھأ يذلا  وھ  ناك  ...... ًةيدھ ِهيدھأ 

رثكأل هتيأر  دق  تنك   ، ةفرُشلا يف  لباقملا  نّكرلا  يف  اسلاج  الجر  ُتْحََمل  ّمث 
اھوسكي  ، ُةھَُّبألاو  ، ةقانألا هیلع  ودبت   ، عوبسأ لك  نم  تقولا  اذھ  يف  يتأي  ّةرم  نم 
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، اقنور اھديزیف  ْمِِھلَِدب  قوف  موقلا  ُفاَرَْشأ  ِهيَِدتَْري  يذلا  ءاَدِّرلا  كلذك  ِنْزُحلا  نم  ٌءَاطِغ 
..... ّةزعو  ، ًَةبْھَر مھديزيو 
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ب ـــــــ يج ي نـ ــــ س

. لّجرلا كلذ  نع  هتلأسو   ، ياّشلا بوكب  يَِنِیتَْأیل  اضر  يّمع  ىلإ  ُتْرََشأ 

 ! ... هفرعت الأ  لاقف : - 

. هفرعأ ّينكل ال  و  ... ّةرم نم  رثكأل  هتيأر  دقل   ... ال تلقف : - 

. روھشملا لامعألا  لجر  لامج  جاحلا  نبا  بیجن  يسلا  هَّنإ  لاقف : - 

. اذھ فرعأ  ّينكلو ال   ، ةثالثلا هءانبأو   ، لامج جاحلا  فرعأ  معن  تلقف : - 

داع مث   ، ایناملأ يف  ةسارّدلا  ىلإ  باش  وھو  بھذ   ، مھعبار اذھ  لاقف : - 
. اھیف ُسِّرَدُي  يتلا  ةعماجلا  يف  ةریبك  ةّجض  ًاثِدْحُم 

؟ .... اذامل تلقف : - 

داع مث  هنيد  نع  فرحناو   ، يبرغلا ركفلا  قنتعا  ّهنأ  نولوقي  ... يردأ ال  لاقف : - 
. هدشر ىلإ  كلذ  دعب 

. ُهَِمّلَكُأ نأ  ديرأ  تلقف : - 

. اًدج بذھم  لجر  ّهنإ  هیلإ  بھذا  اضر : يمع  لاقف  - 

بحسف ، هیلإ ثدّحتلا  ديرأ  ّينأ  َفَرَعو   ، ينحملف  ، هدصاق يناكم  نم  تمق 
: لاقو هبناجب  يذلا  يسركلا 

. اضر يّمع  اي  نیبوك  امھلعجا  - 

: يل لاق  ّىتح  هیلإ  تلصو  نإ  امف 

. سلجا .... يدلو اي  كلاح  فیك   ....... مكیلع مالّسلا  - 
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. ةلوّاطلا ىلع  يدي  يف  يذلا  باتكلا  تعضوو   ، تسلج

؟ ... باتكلا اذھ  تأرقأ  لاقف : - 

ّهنإ نولوقي  مھنكل  .... ءادھإلا ةحفص  ّالإ  هیف  أرقا  ملو   ، اثيدح هتيرتشا  تلقف : - 
. قیش باتك 

. ةيركفلا يتریسم  َةَدْبُز  يوري  باتكلا  اذھ  ينب  اي  لاقف : - 

؟ ..... كفیلأت نم  وھأ  : ... لاق اّمم  ُتْشِھُدَف 

. اذھ لوقت  نأ  عیطتست  لاقف : - 

ّلِغتسا ْنأ  دبال  تلقو   ، لّجرلا اذھ  عم  ثُّدحتلل  يلوضفو   ، يسامح دادزاف 
. باتكلا فالغ  ىلع  اھُّتدجو  بئارغ  نع  هلأسأو   ، ةصرفلا

فالغلا ىلع  اموسرم  ناك  ثیح   ، فالغلا ىلع  يتلا  ةرّوصلا  كلت  ام  تلقف : - 
نالدابتي نالجرو   ، ةریبك ةرجش  هبناجب  لبجلا  ىصقأ  يف  خوك  باتكلل  يجراخلا 
؟ ...... بناج لك  نم  ناكملاب  طیحي  داوسو   ، ٌةَمْلُظ هوسكت  دھشم  يف  ثيدحلا 

وھأ بیجن ) يس  يملق : رثأ   ) ةرابعب فلؤملا  مسا  ناكم  يف  َریِشُأ  اذاملو 
؟ ... نیَِفّلَؤُِمل مأ  دحاو  ِِفّلَؤُِمل 

سیل َرْبِحلا  نكلو   ، يملق وھ  بتك  يذلا  ملقلاف  يملق - رثأ   – ةرابع امأ  لاقف : - 
. يِرْبِح

. هیف ُتْعِفُص  يذلا  خوكلا  ناكم  يھف   ، ةرّوصلا كلت  امأو 

؟ ..... كعفص نم  و  !.... ْتْعِفُص تلقف : - 

.... خوكلا بناجب  يذلا  خیّشلا  كلذ  لاقف : - 

: هسفن نیب  متمتو   ، هّدخ تلََّلب  تاعمد  تلزنو   ، هاتفش تدعتراو 

........ ةكرابم ٌةَعْفَص  اھنإ  ...... ةكرابم ٌةَعْفَص  اھنإ 

فرعمل يقوش  دادزاف   ، لّجرلا ّةصق  ىلع  فَّرعتأل  ُتْئِج  يسفن : يف  تلقف  - 
..... اضيأ ِِعفاَّصلا  خیّشلا  ّةصق 
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: لاقو  ، ينعمس ّهنأ  ودبي  يفتك  ىلع  هدي  بیجن  يّسلا  عضوف 

..... ةدحاو ّةصق  .... ةدحاو ّةصق  اّھنا  - 

؟ ... ََّيلَع اھتصصق  الھ  تلقف : - 

. سلجملا انب  لوطي  دق  لاقف : - 

. لوطت نأ   ..... امئاد ةایحلا  ةعتم  صقني  ام  كلذ  تلقف : - 

، يسركلا ىلع  هسأر  دنسأو   ، الیلق فلخلا  ىلإ  ِهِیسركب  ببجن  يّسلا  عجرف 
: الئاق ءامّسلا  ىلإ  رظني  لعجو 

، هبناجب هَّمُأ  دجي  ملف   ، همون نم  ظقیتسا  ٍریغص  ٍلفط  ّةصقك  يدلو  اي  يّتصق 
، ةَّقزألاو  ، عراوّشلا نیب  اھنع  ثحبي  جرخف   ، تعاض اّھنأ  طیسبلا  ِهركفب  ََّنظَف 
ىلإ عوّجرلا  عیطتسي  ّهنأ ال  فشتكا  ثحبلا  نم  َسَئي  اذإ  ىتح  هینیع  ألمت  عومّدلاو 
هّمأ توص  عمس  ىتح  هسفن  ُموَُليو   ، يكبي سلجو   ، هنزح دازف   ، هدحول تیبلا 

... اثحاب هنع  ثوحبملا  داعو   ، هنع اثوحبم  ثحابلا  حبصأف   .... هنع اثحب  حیصتو   ، يرجت

ةناكمب ُتْیظَحو   ، بیجن يس  خیّشلاب  ُتْبِقُل  ىتح  ِنُّيَدَتلا  ديدش  اباش  تنك 
ال بابحألاو  ءاقدصألا  عم  يتاشاقن  مظعم  تناكو   ، يناریجو  ، يلھأ ىدل  ةیلاع 

ىندألا لدبتسا  نم  ٌنوُبْغَمو  ةرخآلا ،  ىلع  اینّدلا  راتخا  نم  قمحأ  ةلمج -  نم  ولخت 
.... ىلعألاب

يلقع اَھُحِّجَرُي  ةركف  لك  عّبتأ  اینالقعو   ، ایقطنم تنك  كلت  يِنُيََدت  ةوق  ردقبو 
. تناك امھم 

كلذ سكع  اموي  يلابب  رطخي  مل  ّهنأ  ةجردل  َّيدل  ٌةَمَّلَسُم  ناميإلا  ةركف  تناكو 
. يركف يف  كّشلا  ةرذب  ومنل  ةبصخ  ةبرت  تناك  فقاوم  يعم  تثدح  نأ  ىلإ 
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ك ـــــ ّشلا ة  ــ ياد بـ

نم ُتیِعُد  ةعماجلا  يف  اھیف  ُتْجَّرََخت  يتلا  ةنّسلا  نم  فيرخلا  لصف  يف 
ـة بانع ةنيدم  ىلإ  اھجتم  اركاب  تجرخف   ، هدنع ناموي  وأ   ، اموي َيِضَْقأل  يلاخ  فرط 
ىلإ ةلفاحلا  تلصو  ةعاس  فصن  ةریسم  دعبو   ، نامحرلا دبع  يلاخ  ُنُطَْقي  نيأ 
كاذو  ، ةَّسِِبت ةيالو  نم  اذھ  نيرفاسملاو   ، راّوزلاب ةءولمم  اھتداعك  تناكو   ، ةطحملا

......... ةملاق نم  رخألاو   ، ةدكیكس نم 

لمحي نّسلا  يف  اریبك  ازوجع  ةطحملا  لخدم  يف  فیّصرلا  ىلع  تيأرو 
ىلإ ةھجتملا  ةلفاحلا  ىلإ  اھلاصيإل  هنیعي  نم  رظتني  سلجف   ، هلھاك تلقثأ  اضارغأ 

... هبلط ُتْیَّبلَف   ، هتنيدم

قيّرطلا تلَّجرَتف   ، ةنيدملا يف  الیلق  لَّوجتأ  نأ  ديرأ  اطشن  ةطحملا  نم  تجرخ 
وأ  ، ارتمولیك يلاوح  دعبي  ناكو   ، ةنيدملا طسو  ىلإ  تھجتاو   ، ةطحملا نم  رسيألا 
ِّوجب عتمتسأو   ، يشمأ نأ  ُتَْرثآ  ينِّنكلو   ، ةلفاحلا بكري  نم  كانھ   ، لیلقب رثكأ 
اذھف  ، ةعابلا نم  ریثكلا  ُهُلَّلَخََتي  ناكو   ، قيّرطلا يفرط  ىلع  ّةراملا  ةكرحبو   ، ةنيدملا

، ةميدقلا بتكلا  ةعاب  ينمھي  ناكو   ، ةفیفخلا تالوكأملا  عیبي  رخألاو   ، سبالملا عیبي 
ام وأ   ، اھنم ردّانلا  دجأ  ِّيلَع  بتكلا  ضعب  حَّفصتأل  هنم  ُتَْونَد  مھدحأ  تدجو  اّملكف 
ریغص ِبّیَتُك  يھابتنا  َتََفل  ىتح  ىربكلا  بتاكملا  يف  ّىتح  دجوي  ال  اميدق  ناك 

... ينوكلا غارفلا  ناونعب :

، هتعتباف ةیبرعلا  ةّغللا  ىلإ  مَجْرَتُم  يناملأ  ِِفّلَؤُِمل  وھو   ، ناونعلا اذھ  ينبذج 
ةروثلا ةحاس  يف  احوتفم  ىھقم  تدصقف   ، ةنيدملا طسو  ىلإ  يِرْیَس  تلمكأو 
يذلا باتكلا  تجرخأ  مث   ، ریصع نم  ابوك  تبلطو   ، ةنيدملا هذھ  اھب  زاتمت  يتلا 

... تیبلا ىلإ  هتعلاطم  لیجأتب  يلوضف  يل  حمسي  مل  ...... هتيرتشا

عیمج سرد  دق  دحلم  بتاك  ِفلؤملا  ّنأ  تفشتكاف   ، ىلوألا هتاحفص  تحتف 
... نيد ِّيأب  عنتقي  ملو   ، معزي امك  ةیملع  ًةیعوضوم  ًةسارد  نايدألا 

: ناونع تحت  باتكلا  نم  لوألا  لصفلا  يف 
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. ميدقلا دھعلا  يف  تافارخو   ، تاضقانت - 

. لیجنإلا يف  ةیخيرات  ءاطخأ  - يناثلا : هلصفو 

: ناونع تحت  ناك  دقف   ، ثلّاثلا لصفلا  وھ  ينشھدأ  يذلا  نكلو 

.... نآرقلا يف  ةيوغل  ءاطخأ  -

أرقأ نأ  ّالإ  عطتسأ  مل  نآرقلا  نم  ةلثمأب  دھشتسا  ثحابلا  ّنأ  ينأجاف  يذلاو 
: هیف لاق  ثیح  اھنم  لوألا  لاثملا 

برعلا لوّسرلا  هب  ىّدحت   ، ايوغل زجعملا  باتك هللا  نآرقلا  ّنأ  نوملسملا  معزي 
هزاجعإل اوملستساو   ، اوعیطتسي ملف   ، هلثمب اوتأي  نأ  حیصفلا  مھناسلب  نوفورعملا 

. روصعلا ىدم  ىلع 

ءاملعو نحن  الثمف   ، ةریثك ًءاطخأ  يوحي  نولوقي  امك  میظعلا  باتكلا  اذھ  نكل 
، أدتبملا بصنتف  ةیمسالا  ةلمجلا  ىلع  لخدت  َّنإ )  ) ةادألا ّنأ  ملعن  ةیبرعلا  ةغللا 

.... اھربخ نوكيو  ربخلا  عفرتو   ، اھمسا نوكيو 

نیح أطخأ  هط  ةروس  نم  ةيآلا 63  يف  نآرقلا  َّنكلو   ، ةیبرعلا ةغللا  يھ  هذھ 
: لاق

.﴾ ... ِناَرِحاََسل ِناَذَٰھ  ِْنإ   ﴿ -

: لوقي نأ  ضورفملا  نم  ناكو   ، ةعوفرم انھ  ناذھف 

. نارحاسل نيذھ  ّنإ  - 

ّالإ ىرأ  ال  تحبصأ  يمامأ  اینّدلا  تملظأو   ، ياتقش تفجو   ، يدي تشعترا 
..... تیبلا ىلإ  قيّرطلا 

.... ةلفاحلا اًدصاق  يناكم  نم  ُتْضََھنو   ، ةبیقحلا يف  باتكلا  تعضو 

...... نازوك .... نازوك ىھقملا : بحاص  ينادانف   ، يراھن يلع  باتكلا  اذھ  دسفأ 

. كلضف نم  ... ریصعلا نمث  - 

ىلإ اًھِجَّتُم  يتبیقح  تنضتحاو   ، مك يردأ  ال  ادوقن  يبیج  نم  تجرخأف 
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. سانلا هفشتكي  نأ  ىشخأ  اسدسم  وأ   ، ةلبنق لمحأ  ّينأك   ، ةطحملا

همامإ لباقأل  دجسملا  ىلإ  تبھذ  لب   ، تیبلا دصقأ  مل  ةيرقلا  ىلإ  تلصو  اّملو 
مھنیبو اننیبو  ةلئاعلا  يف  يل  بيرق  وھف   ، رمألا هیلع  حرطأل  دیمحلا  دبع  خیّشلا 

... بسن

. ٍكابترا دشأ  اكَبتْرُم  خیّشلا  بتكم  تلخد 

؟ .... ةلئاعلا يف  ءيش  ثدحأ  ؟  .. بیجن اي  كب  ام  لاقف  - 

... ال تلقف : - 

: يسفن نیبو  ينیب  لوقأ  تنكو 

فیك  ..... لاكشإلا اذھ  َّلَُحي  نأ  دیمحلا  دبع  خیّشلا  عطتسي  مل  ول  اذام  - 
؟ .... لاحلا نوكیس 

؟ .... ينربخأ ..... كب َّلح  يذلا  ام  لاقف : - 

: تلقو باتكلا  هتیطعأ 

، ميركلا نآرقلا  يف  ةيوغل  ءاطخأ  دوجو  نع  لیلّدلاب  مَّلكتي  باتكلا  اذھ  ّنإ  - 
. خیّشلا لعف  ةدر  نم  اًفوخ  فلخلا  ىلإ  تعجرو 

سلاج انأو   ، ةقیقد ةرشع  سمخ  يلاوح  هیف  أرقو   ، باتكلا خیشلا  ذخأ 
: لاق مث  ... رظتنأ

يفو  ، نيّدلا يف  كیكشتلا  الإ  اھنم  ةدئاف  بتكلا ال  هذھ  لثم  أرقت  بیجن ال  اي  - 
. العو ّلج  هللا 

؟ ..... خیش اي  باتكلا  لوقي  ام  حیحصأ  هل : تلقف  - 

ةنيدملا نم  هتلمح  لیقث  لمح  نم  ينتحارأو   ، يردص تجلثأ  ةباجإ  ينباجأف 
يف ةدمتسم  ةیبرعلا  ةّغللا  دعاوق  نأ  ةبیجع  ًةمولعم  اھنیح  ُتِْملَع  و  ... ةيرقلا ىلإ 

- هيوبیس  – ریبكلا يوغللا  ملاعلا  فرط  نم  ميركلا  نآرقلا  نم  لصألا 

ىلع مكحي  نأ  عرفلل  فیكف   ، عرفلا يھ  ةغّللا  دعاوقو   ، لصألا وھ  نآرقلاف 
ةعئاش تناك  تاجھل  عبس  ىلع  لزن  دق  ميركلا  نآرقلا  نأ  كلذك  تملعو   ، لصألا
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. كاذنآ برعلا  دنع 

: هل تلقو  دیمحلا  دبع  خیّشلا  ىلع  تّملس 

نكل و  ... اعروو املع  كدازو  هللا،  كمَّلع  ينتمَّلعو  هللا،  كحارأ  ينتحرأ  - 
. ينعنقت مل  كل  ریبكلا  يريدقت  عم  خیش  اي  كتحیصن 

؟ ... بیجن اي  ةحیصن  ُةَّيأ  لاقف : - 

أرقأ نأو ال   ، ينيدو  ، يبلق هل  نئمطي  نمل  ّالإ  أرقأ  نأ ال  يل  تلق  دقل  تلقف : - 
. ءيش َّلك 

لاوط باتكلا  اذھ  كقھرأو   ، كبعتأ مك  ىرت  ملأ   ، بیجن اي  معن  خیّشلا : لاقف  - 
. مویلا

هذھ لك  ىلع  تّفرعتو   ، تّملعت امل  هالول  نكلو   ، خیش اي  معن  تلقف : - 
أرقن ال  نحنو   ، انل اوءرقي  نأ  نینمؤملا  ریغ  بلاطن  فیك  ِكّبرب  ... ةینآرقلا تامولعملا 

. اًرفاك رفاكلاو  اًنمؤم  نمؤملا  ىقبيو   ، ءيشلا سفن  نولعفیس   ... مھل

.... بیجن اي  رذحا  ْنكلو   ، كیبأ لثم  ٌينالقع  لاقو : خیّشلا  مستباف 

مسق يف  لیجّستلا  دیعأو   ، ماعلا اذھ  يتسارد  يھنأ  نأ  اھنیح  تْرَّرق 
. هیف َصَّصختأو   ، ينيد ىلع  فَّرعتأ  ّىتح  ةیمالسإلا  ةعيرّشلا 

يتعلاطم دنع  يل  ثدحت  دق  يتلا  ةيركفلا  تامّدصلا  نم  يسفن  َيقأو 
. ةیمالسإلا ریغ  بتكلل 
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ا ــ ينا ــ ملأ ـى  لإ ر  ـــ فّسلا

، تجرخت يسارّدلا  ماعلا  ةياھن  يفف   ، نفّسلا يھتشت  ال  امب  حاّيرلا  يرجت 
. ایناملأ يف  ةسارّدلل  ةیملع  ةثعب  يف  تلِسرُأو   ، قوّفتلا ةجرد  ىلع  ُتْزُحو 

، يبراقأ بلغأ  يبأ  ةَقفُر  ترُزو   ، كلت فّیصلا  ةلطع  يف  يسفن  ُتْرَّضَح 
يِّدج ّنأ  ركذأو  ؛  ماعلا كلذ  نم  ربمتبس  يف  يتلحر  لبق  مھعدوأل  ةلئاعلا  ءاقدصأو 

، اميدق تام  دق  يدج  نأل   ، يّدجب  انلك  هبقلن  يّدج  قیقش  وھو   ، لامك جاحلا 
: بطح نم  راَّنلا  تلكأ  ام  هنم  رھّدلا  لكأ  دقو   ، لاقف هتياصو  تحت  انُّلُك  اَنَْیبرتو 

نسحأ يھ  يتلاب  مھعدأو   ، نیملسملا نع  ادیج  الاثم  نك  بیجن  يدلو  اي  - 
.... لوّسرلا ملسو هيلع هللا ىلص لاق  امك  مَعَنلا  ِرُمُح  نم  كل  ٌریخ   ، ادحأ كب  َيِدھي هللا  َْنأل  مالسإلل 

. يّدج اي  طقف  يل  عدا   ...... ءاش هللا نإ  تلقو : هدي  تلبقف 

. كاوثم ّةنجلا  لعجو   ، كاقوو كادھ هللا،  لاقف : - 

، ةیبروألا ةیبرغلا  ةفاّقثلاب  ةَسوُوُھم  تناكو   ، انعم لاَنَم  هتدیفح  تناكو 
: تلاقف اھتاجتنمو 

ایجسفنب نكیلو   ، بیجن اي  هنع  كُتمَّلك  يذلا  يجسفنبلا  فطعملا  سنت  ال  - 
. احتاف

دیمحلا دبع  خیّشلا  روزأ  نأ  دبال  يبأل  تلق  لامك  يِّدج  تیب  نم  انجرخ  اّملو 
، هیلع انّملسف  روطعلا  عیبل  ّلحم  هِ يف  هاندجوف  ... يبلق يف  ةزيزع  ةناكم  هل  ّنإف 

ىظْحأو  ، ّدوأل كعِ تئج  دقو   ، ایناملأ ىلإ  ةیملع  ةثعب  يف  بھاذ  ِيّنأ  هتربخأو 
. خیش اي  كتاوعدو   ، كتاكربب

قحلا نیب  َّنإف   ، ةیضاملا ّةرملا  كل  تلق  امك  ارذح  نك  بیجن  اي  لاقف : - 
. لطابلاب قحلا  كل  ُسِبْلُیف   ، ناطیّشلا كنتفي  دق   ، اعیفر اطیخ  لطابلاو 
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ام اھنع  ثحبأس   ، ةقیقحلا ىشخأ  نل  يِّنكلو   ، يخیش اي  معن  تلقف : - 
... اھتدجو

مث دقتعي  نأ  هل  يغبني  الو   ، دقتعي مث   ، لدتسي نأ  هل  دبال  ّانم  ناسنإلف 
ّبر ّالإ  ىشخن  الف   ، ةقیقحلا كلتمن  اننأ  معزن  نیملسملا  نحن  انمد  امو   ، لدتسي

؟ كلذك سیلأ  ... اناشخي نم  وھ  لطابلا  كلمي  نمف   ، ةقیقحلا

همحر هللا: اھسفن  ةلمجلا  لاقو   ، داعف

. كتّمُأ ریخو   ، كریخ هیف  ام  ىلإ  كقفو هللا  بیجن  اي  ارذح  نك  - 

يف يبأو  تنك  ربمتبس  رھش  نم  عباّسلا  نم  سیمخلا  موي  حابص  يفو 
يتلا ةعماجلا  دجوت  نيأ  تروفكنارف  ةنيدم  ىلإ  ةھّجتملا  ةرئاطلا  لقتسأل  راطملا 

: هل تلقو   ، يبأ نیبج  ُتْلَّبَق   ...... اھیلإ تلسرأ 

مكل يقوش  ران  اضيأ  متنأ  اوئفطأف   ، يل مكقوش  ران  ئفطأ  ىتح  ْمُكُلِساَرُأَس 
. ينولسارو

تروفكنارف راطم  يف  انلزن  ةقیقد  نیعبرأو  سمخو  ةعاس  دعبو   ، ةرئاطلا تِبكر 
ةلفاح يف  َانوُبَكَْرأو   ، ةرئاطلا نم  انلزن  ...... يل لیق  امك  امیظع  اراطم  ناك  ...... يلوّدلا
ّكنأك اھیف  بكار  تنأو  كسفن  ىرت   ، جاجز نم  اّھلك  تعنص  اّھنأكو  ودبت  ةریغص 

، رفّسلا قاروأ  رومأب  ّةصاخلا  بتاكملا  لخدم  يف  انلزن  مث   ....... ءاوھلا يف  يشمت 
كسفن ىرت  يتایح  يف  اھلثم  ىرأ  مل  ةیلاعو   ، ةریبك ةعاق  ىلع  اھدعب  انجرخ 

...... اھیف ادج  اریغص 

عجرتسأل ةعاقلا  كلت  وھب  يف  يسرك  ىلع  تسلجو   ، يبئاقح تعضو 
ىلع ةقیقد  لك  يف  يداني  نوفوركیملا  توصو   ، لعفأ اذام  ىرأو   ، يزیكرت

نیبھاّذلا نيرفاسملا  ىلع  ... ةرئّاطلا ىلإ  مدّقتلا  ندنل  ىلإ  نیبھاّذلا  نيرفاسملا 
... نّیصلا ىلإ  ...... ةرئّاطلا ىلإ  مدّقتلا  اكيرمأ  ىلإ 

ةوسنو  ، ضیبو  ، دوس نم  ناولألا  لكبو   ، ناكم لك  نم  لخدت  سّانلاو 
تناك نيأ  اندنع  ةنيدملا  ةطحم  يف  هتيأر  يذلاب  دھشملا  اذھ  ِينَرَّكذ  ..... لاجرو

، لیمج دھشملا  ایناملأ  يف  انھ  نكلو   ، ةرواجملا قطانملا  نم  نيرفاسملاب  ةظتكم 
. اندنع يذلا  كلذك  َبَابُس  الو   ، َكاَرِع َبتَرٌمو ال 

يب اذإف   ، ةعماجلا ىلإ  ينذخأت  ةرجأ  ةرایس  دجأ  ّلَع  يِ راطملا  نم  تجرخ 
. هرودو ٌّلك  ةرجألا  تارّایس  نم  ةليوط  اقيرط  دجأ 
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: تلقو  ، ّلوألا نم  توندف 

. ةفسلفلا ةعماج  ىلإ  باھّذلا  ديرأ  - 

. يدیس لّضفت  .... باحرت لكب  لاقف : - 

ُتْرَّیَخَتف قئاقد  سمخل  قئاّسلا  تنذأتساو   ، ةرایّسلا يف  بئاقحلا  تعضو 
تناك يدنع  ةعاّسلا  ّنأل  رھُّظلا  َِيّلَُصأل  راطملا  لخدم  دنع  ةرجش  بناجب  اناكم 
تَّرم دق  لقألا  ىلع  نوكي  يلاتلابو   ، ةعاسب انتوفت  ایناملأو  ىلإ 00:30،  ریشت 

. رّھظلا ةالص  ىلع  ةقیقد  نوعبرأ 

قئاّسلا ينّملك  انقالطنا  نم  قئاقد  دعبو   ، كلت ةرجألا  ةرایس  تبكر  مث  ُتیَّلَص 
: لاقف

. ملسم ّكنأ  كسوقط  نم  ودبت  ..... ؟ ... ملسم تنأ  لھ  - 

. رئازجلا نمو   ، ملسم انأ  معن  تلقف : - 

؟ .... مكُلُك نوُِنيَدتم  متنأ  لھ  لاقف : - 

. حجرألا ىلع  تلقف : - 

. ایناملأ يف  كلذك  انسل  نحن  لاقف : - 

؟ ..... اذامل تلقف : - 

. مّدلاو  ، عومّدلاب ّالإ  اََنل  ِتأي  مل  نيِّدلا  قئاسلا : ّدرف  - 

؟ .... اذامل تلقف : - 

ربع نيّدلا  نأ  نوملعي  سّانلا  اندنع  نكلو   ، ينحماس َكَّدِض  تسل  انأ  لاقف : - 
ال  ، ًایِمُؤاشت انيزح  هدجت  ِنّيدتملاف   ..... نازحألاو  ، عومّدلاب ّالإ  تأي  مل  روصعلا 
ربع َلاَس  يذلا  مّدلا  كلذك  و  .... ام ائیش  رظتني  ّهنأكو  امئاد  هارتو   ، ةایحلاب عتمتسي 

. ریغتي طیحملا  َنَْول  لعجي  ام  نيّدلا  ببسب  روصعلا 

يسأر يف  رودت  قئاّسلا  اھلاق  يتلا  تاملكلا  كلت  َتیِقبو   ، ُهُّّدر ينشھدأ 
. روھشل
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؟ .... فیك .... حیحص هنولوقي  ام  مأ   ، ةجرّدلا هذھل  نيّدلا  نوھركيأ  - 

لامك يّدج  اي  كبلط  ّبلأ  يِ نأ  عیطتسأ  ِيّنأ ال  ودبي  يسفن : نیبو  ينیب  تلقو 
. مھدنع ةيادھلل  لوبق  الف   ، نظأ ام  ىلع 

بتكم نم  تبرتقاو   ، يبئاقح تلزنأو  تلزنف   ، يعماجلا ّيحلا  ىلإ  انلصو 
: تلقف لوخدلا 

ةعماجلا هذھ  يف  ةسارّدلل  ةيرئازجلا  ةعماجلا  نم  ثوعبم  يرئازج  بلاط  انأ  - 
وأ  ، ينلأسي ملو  ءودھ  لكب  قاروألا  ذخأف   ، يل ُهَْوطعأ  يذلا  رارقلا  هتیطعأو 

. اندنع نولعفي  امك  رسفتسي 

يناطعأو  ، هیف يذلا  لخدملاو   ، يتفرغو  ، يمسا اھیف  بوتكم  ةقرو  يناطعأ 
: لاقو  ، ةعماجلا صخي  ام  لك  هیف  اریغص  اباتك 

. قیفوتلا كل  ىنمتن   .... ایناملأ يف  كب  ابحرم  يدیس  لضفت  - 

مقر ةفرغلا  تناكو   ، اھیلإ ينلسرأ  يتلا  ةفرغلا  ىلإ  تبھذو  يبئاقح  تلمح 
....- 1 لخدملا -  ثلاثلا  قباطلا  يف  - 27-

هحمالم نم  ودبي  رخآ  ابلاط  اھیف  تدجوف   ، بابلا تحتفو   ، ةفرغلا ىلإ  تلصو 
. يبرع ّهنأ 

! ... ایبرع ودبت  ...... هتاكربو ةمحرو هللا،   ، مكیلع مالّسلا  تلقف : - 

تلصو دقو   ، انھ ةساردلل  ةثعب  يف  تلسرأ  ..... رصم نم  دمحأ  انأ  معن  لاق : - 
. نیعوبسأ ذنم 

: تلقو  ، هباوجب اریثك  ُتْرِرُس 

. تروفكنارف ةنيدم  يف  انھ  ةفسلفلا  ةساردل  تلسرأ   ، يرئازج  ، بیجن انأ  - 

نمیلا نم  وھو   ، انبناجب يتلا  ةفرغلا  يف  رخآ  يبرع  بلاط  كانھ  لاقف : - 
. رصعلا ّيلصي  نأ  دعب  دوعیس   ، لیلق لبق  يعم  ناك  ....... ةدیبع وبأ  همسأو 

ایكیتاموتوأ حتفت  تناكو   ، ةنازخلا يف  اھیف  ام  لك  تعضوو   ، يبئاقح تغرفأ 
تیخرتسا مث   .......... لوخّدلا دنع  يل  هوطعأ  يذلا  يرّسلا  مقرلا  عضت  نأ  درجمب 

نیبو ينیب  ترادو   ، ةفرّشلا باب  نم  نميألا  بناجلا  ىلع  ناكو   ، يريرس ىلع 
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ّدیسلا ّنأ  اھلالخ  نم  ُتْفرَع  ةليوط  ثيداحأ  دمحأ  ّدیسلا  رصم  نم  ديدجلا  يقيدص 
دمحأ سكع  ِهَِتیًَحِلل  ٌقِلْطمو   ، يدیلقتلا ّىزلا  يدتري  ِنّيدتم  رخألا  انلیمز  ةدیبع  ابأ 

....... يلثم ةینالقعلاو  قطنملا  ىلإ  لیمي  الدتعم  ُهُنُّيََدت  ناك  يذلا 

ُهَفَّرَعو  ، ةفرغلا لخدو   ، بابلا قرط  ىتح  ةدیبع  يبأ  ةریس  ىلع  ّانك  امنیبو 
. اریثك يدوجوب  دِعَسف  يب  دمحأ 

......... رفغتسأ هللا ..... رفغتسأ هللا ّدَرُي : ْدِ أدبو   ، ةدیبع وبأ  سلج  - 

؟ ...... ةدیبع ابأ  اي  ةیناث  كانھ  اذام  دمحأ : هل  لاقف  - 

اھفرعي يئیجم  لبق  ىرخأ  ةریثك  ءایشأ  هل  تثدح  دق  ةدیبع  ابأ  ّنأ  رھّاظلاو 
. انھ ىلإ  يلبق  ءاج  دقف   ، دمحأ

لاّجرلاو ءاّسنلا  نیب  طلتخم  انمامأ  يذلا  يعماجلا  ُّيَحلا  ةدیبع : وبأ  لاقف  - 
!... . ثدحي مل  ائیش  نأك  مھِضعب  فَرُغ  نولخدي  مّھنإ 

فویض ّالإ  نحن  امو   ، رارحأ مّھنإ   ، مھب نحن  انلخد  امو  دمحأ : هیلع  َّدرف  - 
. اَنِجُّرََخت دنع  اندلب  ىلإ  دوعنسو   ، مھدنع

ىأر نم  ّملسو : هیلع  ّىلص هللا  لوسرلا  ثيدح  عمست  ملأ  ةدیبع : وبأ  لاقف  - 
 ! ... توكّسلا اننكمي  ال  ...... هریغیلف اركنم  مكنم 

: تلقو انأ  هتعطاقف 

، كلذك هنوري  ال  مھ   ، اركنم تنأ  هارت  ام  ّنأ  ةدیبع  ابأ  يخأ  اي  ّنظأ  ام  ىلع  - 
. ىرخأ ةفاقثو  رخآ  نيد  مھل 

..... طقف مالسإلا  سیل  ِةَمْشِحلا  ىلإ  وعدت  نايدألا  لك  لاقف : - 

ّفرعتنو  ، ةنيدملا يف  الیلق  لوجتنل  انتثالث  انجرخ  يلاتلا  مویلا  ءاسم  يفو 
تارامع  ، تروفكنارف ةنيدمل  ةيرامعملا  ةسدنھلا  كلت  ينترھبأ  ... رثكأ ایناملأ  ىلع 

... اھتمظع ةدش  نم  كیلع  طقست  نأ  ىشخت  اھبناجب  تیشم  اذإ  ةیلاع  ةریبك 
عم ةمجسنم  تارامعلا  فرش   ، ةعئار ءارضخ  تاحاسم   ، ةعساوو ةيزاوتم  عراوش 
مّھنأك ءودھ  يف  قيّرطلا  َعْطَق  نولوادتي  تارّایسو  ّةرام   ، اھیف جوع  ال  اھضعب 

. نیناوقلا اوفلاخ  ام  اذإ  مھبقاعي  ابیقر  نوشخي 

، ةیناثلا ةیملاعلا  برحلا  يف  تَرِّمُد  يتلا  ایناملأ  يھ  هذھ  أ  دمحأل : تلقف  - 
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؟ ..... اَزُرُج ادیعص  اھولعج  ىتح  ءافلحلا  نوصح  اھْتَّكَدو 

يھ لب   ، طقف نارمعلا  يف  سیل  و  ... ةیناملألا ةزجعملاب  اَھنَوُبَِّقلُي  دمحأ : َّدرف  - 
انلالقتسا عم  ةنمازتم  اھتقالطنا  تناك  و  .... ملاعلا يف  ةيداصتقا  ةلود  ثلاث  نآلا 

؟ ..... نآلا اھنم  نحن  نيأ  نكلو   ، نحن

ندم انل  نوكت  ىتح  رظتنن  اذام  .. ؟ .. نحن قلطنن  مل  اذامل  يردأ  ال  تلقف : - 
؟ .... ُقیِعُي ام  كانھأ  ... مھلثم نوناقلا  نوسدقي  نونطاومو   ، ةقالمع عناصمو   ، ةمیظع

، ةيوھلاب زازتعالاو   ، سّفنلا يف  ةّقثلا  وھ  بیجن  اي  انصقني  ام  دمحأ : لاقف  - 
نورخآو  ، بيرّغتلا ىلإ  نوعدي  ةعامج   ، ةیصخّشلا يف  اماصفنا  يناعن  نآلا  نحنف 
نیتوطخب اھولتنو   ، ّالإ مامألا  ىلإ  ةوطخ  وطخن  انارتف ال   ، فلخلا ىلإ  عوّجرلا  نوديري 

.... فلخلا ىلإ 

ينبتف برغلا  يف  ام  نسحأ  ذخأت   ، ةئيرج ّةيوق  ةيركف  ةكرح  نم  انل  دبال 
يتأیس و  ..... هب تقصلأ  ىرحألاب  وأ   ، ْتَقََصل ةديدع  بئاوش  نم  انثارت  ّلختو  صِ  ، هیلع

. هرك نم  هركو   ، ءاش نم  ءاش  لمألا  كلذ  بیجن  اي 
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تّاذ ـــ لا د  ــ نـق

ماقف ... ةدیبع يبأ  ةفرغ  انلخدو   ، يعماجلا ّيحلا  ىلإ  انجاردأ  اھدعب  َانْدُع 
يف اَنھ  ّثبت  ةديدج  ةانق  اّھنأ  دمحأ  يل  لاق   ، ةینيد ةانق  ىلع  زافلتلا  لعشأف 

. ابوروأ

. ایناملأ يف  انھ  فورعم  خیش  عم  رجھملا ) ىواتف   ) جمانربلا ناكو 

يتفتست اسمنلا  نم  اّھنأ  لوقت  ةاتف  خیشلاب  تلصتا  ىتح  كلذك  نحنو 
. ام ٍرمأ  يف  خیّشلا 

عامس مكح  يف  مكیتفتسأ  نأ  تدرأ   ، مكیلع مالّسلا   ، خیش اي  تلاق : - 
؟ .... الثم ةیكیسالكلا  ..... اھنم ةئداھلا  كلت  دصقأو   ، ىقیسوملا

اثيدحو  ، اميدق ةّمألا  ءاملع  هیلع  عمجأ  امك  ىقیسوملا  مكح  خیّشلا : لاق  - 
. ةمایقلا موي  هب  ىقلیس هللا  میظع  مثإل  ٌبَِكتْرُم  اھعماسو   ، مارح

ةیھقف ةقیقح  اھَّنإ  ؟  .... ىوتف ىلإ  جاتحي  اذھ  لھو  :.... اكحاض ةدیبع  وبأ  لاق  - 
! ...... اھیف َلاَدِج  ال 

: ةدیبع يبأل  تلقف  لّخدتلا  ىلإ  ةداعلاك  يتینالقع  ينتعفد 

؟ .... ميرّحتلا ىلع  حيّرصلا  يعطقلا  لیلّدلا  وھ  نيأ  و  - 

اي هقفلا  لوصأ  نم  لصأ  عامجإلاو   ، اھیلع ِعَمْجُملا  نم  ءایشألا  هذھ  لاقف : - 
! .... اذھ فرعت  َالأ  بیجن  يخأ 

كل هیطعأس   ، لیصفتلاب ةَّلدألا  كلت  نع  ملكتي  طيرش  يدنع  لاق : مث  - 
، باتكلا نم  ةحيّرصلا  ّةلدألاب  الإ  نوملكتي  ال  انئاملع  َّنأ  فِرعتو   ، عنتقتو عمتستل 

. ةنّسلاو

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ةعاس ةدمل  ًالماك  هتعمسف   ، طيرّشلا ةدیبع  وبأ  يناطعأ  يلاتلا  مویلا  يف 
: تلقف  ، يبناجب ناكو   ، دمحأ ىلإ  تفتلا  ىھتنا  اَّملو   ، فصنو

. اھیلع حيرص  لیلد  تاليوأت ال  اّھلك  ... ينعنقي مأ  - 

لخدت ملو   ، كلت ميرّحتلا  ةركفب  اعنتقم  تسل  اضيأ  انأ  بیجن  اي  هللاو  دمحأ : َّدر  - 
: لوقي ميركلا  لوسرلاو   ، يبلق

. اھعمسأ يِّنكل ال  و  ..... َكْوَتْفأو  ، سانلا كاتفأ  ولو   ، كبلق يِتْفَتْسا  - 

اذھ اندھاش  اَّملك  ةدیبع  وبأو   ، دمحأو  ، انأ امئاد  انتاشاقن  هذھ  تناكو 
عمتجملا كلذب  انكاكتحاف   ، برغملا دعب  ةعمج  موي  َّلك  َُّثبُي  ناكو   ، جمانربلا

ةرظن هئاملع  ىواتفو   ، ينيّدلا انركف  ىلإ  رظنن  انلعج  ةینالقعلا  هتفاقثو   ، رِّضَحتملا
. ِكِكشتملا دقّانلا 

. ةيدوعسلا نم  باش  لصتا  ّهنأ  ىرخأ  ةرم  ركذأ 

ةثيدحلا ةیملعلا  َِةیِنْقِّتلا  نع  كلأسأ  نأ  ديرأ  ... خیش اي  مكیلع  مالّسلا  لاقف : - 
داوم ةطساوب  باحّسلا  حیقلت  يھو   ، اھب مایقلا  لواحي  وأ   ، برغلا اھب  موقي  يتلا 

. رطملا لازنإل  ةیعانطصا  حاَّيِرب  ِهِھیجوتو   ، ةیئایمیك

ٌلُّخََدت ّهنأل  يدلو  اي  اذھ  زوجي  ال  .... رفغتسا هللا !... ... ناحبس هللا خیشلا : لاق  - 
يف اھركذ  دقو  ىلع هللا،  ةروصقملا  رومألا  نم  هذھ  ..... العو ّلج  تایحالص هللا  يف 

.﴾... َثْیَغْلا ُلِّزَنُيَو  ِةَعاَّسلا  ُمْلِع  ُهَدنِع  َهَّللا  َِّنإ  ... ﴿ لاق : ثیح  نامقل  ةروس 

. مھنيد يف  ساَّنلا  كیكشت  اھنم  نوديري  بيذاكأ  ّدرجم  هذھف 

: لوقيو  ، خیّشلا ّدَِرب  ِ مستبي  ةدیبع  وبأ  هتداعك 

. نيركاملا ریخ  و هللا  ... ركميو هللا  ، نوركمي - 

ىلع ُثٌحي  اننيد  سیلأ  ؟  .... باحّسلاب ناميإلا  لخد  ام  !... .... اذھ ام  تلقف : - 
؟ .... خیّشلا اذھ  هب  ام  .. ؟ ... ملعلا

هذھ نم  بيرق  يصاصتخا  َّنأ  لوقلا  عیطتسأ   ، ةعامج اي  هللاو  دمحأ : لاقف  - 
يھ باحّسلا  حیقلت  َّنأ  ملعأو   ، ةیكلفلا ءايزیفلا  ملع  سردي  دمحأ  ناكو   ، رومألا

. خیّشلا لاق  امك  بيذاكأ  تسیلو   ، ملاعلا لود  ضعب  يف  اھب  لومعم  ةیملع  ةقيرط 
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؟ .... خیّشلا اذھ  مأ   ، ملعلا ُقِّدَصَُنأ  ... ةدیبع ابأ  اي  اذإ  تلقف : - 

قِّدَصأ ةقیقحلا  يف  انأ   ، تباث نيّدلاو   ، بیجن اي  ریغتم  ملعلا  ًابضاغ : َّدرف  - 
. ينيد قِّدَصأو   ، خیّشلا

: هل تلقو  تعجرف 

. ءيش يف  نيّدلا  رومأ  نم  اذھ  ّنأ  نظأ  ال  - 

دتشاو ایناملأ  يف  انضعب  عم  تاونس  ثالث  انیضمأ  دق  اَّنك  اضيأ  ّةرم  ركذأو 
ترظتناف  ، اًِرَّكبُم ةسارّدلا  نم  تجرخ  دق  تنكو   ، ةفرغلا تلخد   ، اننیب ُدُولاو  محالتلا 

: هل تلقف   ، دمحأ َرَضَح  ىتح 

؟ ...... هتاشقان ىلإ  تقتشا  .... ةیحل وبأ  نيأ  - 

. دوعیسو  ، ءایشألا ضعب  يرتشیل  بھذ  دقل  لاقف : - 

: هل تلق  ءاج  اّملف 

؟ ..... ةدیبع ابأ  اي  شاّقنلا  باب  انل  حتفت  مویلا  اذھل  ّةصح  دجوت  َالأ  - 

. ناميإلا ةانق  ىلع  ةعئار  ةصح  كانھ  ىلب  لاقف : - 

. ىرن انعد  ... نذإ زافلتلا  لعشأ  تلقف : - 

تناكو نھادحإ  هتلأس  هعم  فویضو   ، لضاف خیش  نیب  ةيراوح  ةصح  تناك 
: تلاقف نِّسلا  يف  ةریبك 

هیلع ذخآو   ، كنبلا يف  هعضأ  نأ  عیطتسا  لھ   ، لاملا نم  ریبك  غلبم  يدنع  - 
امكو  ، يجوز نع  هتثرو  لاملا  اذھ  ّالإ  يل  سیلو   ، لمعأ ال  انأف  اھنم  تاتقأ  احابرأ 
ةقشم لّمحت  وأ   ، لمعلا ىلع  ىوقأ  الو   ، نّسلا يف  ةریبك  انأف  خیش  اي  ىرت 

؟ .... ةراّجتلا

دقف ّالإو  هلكأ  اعرش  زوجي  الو   ، مارح اّبرلاو   ، ًابر يھف  حابرألل  ةبسنلاب  لاقف : - 
. رئابكلا يف  تعقو 

رخآلا دعب  امھرد  اَھُلَُكآ  اذكھ  يدوقن  عدأ  أ  ؟  ... خیش اي  لعفأ  اذامف  تلاقف : - 
؟ .... ةجاتحم دوعأو   ، يھتنت ىتح 
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. رئابكلا يف  عوقولا  نم  كل  ریخ  لاقف : - 

. ةدئاف اھیلع  ذخأ  الو   ، كنبلا يف  اھعضأ  نذإ  : تلاقف - 

. َابِّرلا ىلع  نیباَرُملا  نِیِنیعُت  ِكَّنأل  زوجي  اضيأ ال  اذھ  لاقف : - 

؟ ... اذكھ ينكرتت  ال  ... خیش اي  ًّالح  يل  لعجا  ةبضاغ : ّتدرف  - 

. يتلكشم تسیلو   ، كتلكشم ةلكشملا  خیّشلا : لاقف  - 

: دمحأو  ، ةدیبع يبأل  تلقو   ، ةأرملا بضغل  ابضاغ  ُتْحِصَف 

مھل نوقلخي  سّانلا  لكاشم  وُّلَُحي  نأ  اًضَوِع  ؟  ... مالسإلا خویش  مھ  ءالؤھأ  - 
. ءيش يف  مالسإلا  نم  اذھ  سیل  ... ىرخأ لكاشم 

ةّالصلا هیلع  لوّسرلا  َّنأ  هفرعأ  ام  هللاو  ةداعلاك : ائداھ  ناك  دقو   ، دمحأ لاقف  - 
، ٍمَنَص ةئام  ثالث  نم  رثكأ  يوحت  يھو   ، تاونسل ةبعكلا  ىلإ  اھجتم  ىَّلَص  مالّسلاو 
، هتالص يف  ةبعكلا  دصقي  ناك  امَّنإ  هتلكشم  تسیل  اّھنأل   ، كلذ ىلع  جَتحي  ملو 

. مانصألا سیلو 

مالّسلاو ةّالصلا  هیلع  ميركلا  لوّسرلابأ   ، نذإ يدتقن  نمبو  ُعِبََّتن  نم  تلقف : - 
؟ ... ءالؤھب مأ  َانْرِمُأ  امك 

ةثرو مھ  ءاملعلاو   ، خویّشلا َّنإ  ... بیجن اي  اذكھ  اھمھفت  ال  ةدیبع : وبأ  لاقف  - 
. مھيواتف عبتنو   ، مھئارأ يف  َقِثن  نأ  دبال  نيّدلا  ىلع  َنوُّیِصَولا  مھو   ، ءایبنألا

نمل جاتحا  ول  ّهنأل   ، هیمحي نم  ىلإ  جاتحي  نيّدلا ال  نأ  يتعانق  هللاو  تلقف : - 
. اصقان انيد  ناكل  هیمحي 

ّيحلل ةلباقملا  ةقيدحلا  يف  دمحأو  انأ  نیسلاج  اَّنك  يلّاتلا  مویلا  يفو 
يناملألا ناسنإلا  نسحأ  دق  بناج  لك  نم  انب  ةَّفَتْلُم  راھزألا  تناك  نيأ  يعماجلا 

ةدیبع ابأ  انيأر  تاظحل  دعب  ..... فرتحم ٌناَّنف  اھمسر  ةینف  ةحولك  تناكف  اھمیمصت 
: الئاق بضغلا  حمالم  هیلع  ودبتو  انیلإ  تفتلاف   ، هانيدانف دیعب  نم 

توكّسلا عیطتسأ  ال  ... اننيد نوبراحي  مھَّنإ  ... نآلا دعب  انھ  ناكم  يل  سیل  - 
. انل رفغ هللا  ریبك  ركنمل  هَّنإ  تّمصلا  نم  ُتَْللَم 

: ریصعلا نم  ابوك  هاَنْلَوَانو  هانسلجأ  نأ  دعب  هل  انلقف 
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؟ ..... ةدیبع ابأ  اي  ثدح  يذلا  ام  - 

نع ملكتت  تناك  اندنع  ةذاتسأ  عم  شاقن  يف  حاّبصلا  اذھ  تلخد  لاقف : - 
نم ٌةَعِْطق  ةأرملا  ُنْوَك  ةدھشتسم  تلاقف   ، ِجَُربَّتلا ةيرح  ىرحألاب  وأ  ةأرملا  ةيرح 

. ةأرملا نتافم  دصقت  تناكو   ، يِّنفلا عادبإلا  كلذ  عمتجملا  ىري  نأ  دبال  لامجلا 

ةأرملا هَرِھْظُت  نأ  دبال  نفلا  نم  اعون  تسیلأ  قالخألاو  ةذاتسأ  اي  تلقف : - 
؟ .... اضيأ

. ةیعجر اّھنإ  ةیندم  قالخأب  تسیل  ّنفلا  براحت  يتلا  قالخألا  تَّدَرف :

؟ ... ةذاتسأ اي  نيّدلاو  تلقف : - 

نأ نوديرتأ  ؛  اميدق هنم  انصلخت   ، ابوروأ يف  ناكم  نيّدلل  سیل  ةبضاغ : تلاقف  - 
ضعب انعم  ناك  دقف   ، نیملسملا نحن  اندصقت  تناكو  يمّالظلا  رصعلا  ىلإ  انوعجرت 

... يعرّشلا َيَّزلا  نيدتري  ناتسكاب  نم  تابلّاطلا 

ُتْجرخف  .... راجِّشلا هبشي  ام  ىلإ  لصو  ّىتح  اھنیبو  ينیب  شاّقنلا  َّدَتشا  - 
ىلإ ةدوعلا  نم  يل  دبال  ........ ينيد براحي  دلب  يف  ءاقبلا  يننكمي  ال  ...... ّجردملا نم 

. يدلب

َكِعْوَر نم  ْأِدَھ   ، عّونلا اذھ  نم  ةریثك  تاشاقن  يب  ّترم  الئاق : دمحأ  مستباف  - 
... ةدیبع ابأ  اي 

مّھنإ ةجحب  مھدنع  سیل  نيّدلا  ّنإ  ةرطفلاو  قطنملاب  اھلداجت  مل  اذامل 
. لقعلاو قطنملاب  اھشقان  ..... اّنلك هفرعن  يخيرات  ببسب  هنم  نودقعم 

و .... نيد نيّدلا  ..... لقعلاو قطنملاب  نيّدلا  نع  نوملكتت  امئاد  ةدیبع : وبأ  لاقف  - 
. ملّعتلاو ملعلل  ةلیسو  لقعلا  اّمنإ 

: لاقف نيركفملا  دحأل  اھءارق  ّهنأ  دبال   ، اریثك ينتبجعأ  ةباجإ  دمحأ  هباجأف 

نالامج اذھ  ُّينابرلا  اھلامجو   ، ةینابر ةینف  ةفحتو  لامجلا  نم  ةعطق  ةأرملا  - 
ىلع دمتعي  ّهنأ  ِّنفلا  ةمظعو  يحور  يناسنإ  لامجو   ، يناویح يدام  لامج  ,

ّالإ اھیلع  امو   ، ةروص نسحأ  يف  نوكت  نأ  اھل  ةبَّجحملا  ةأرملاف  ... ءاحيإلاو ةغلابملا 
نابّشلا لِّوَحُتو  ةسيرف  ىلإ  لوحتتس  اھنأل  طباھلا  يداملا  لامجلا  كلذ  َيِفْخُت  نأ 

كلذ نكل   ..... اھب عتمتلا  دنع  اھنم  َنوُّلََمي  ام  ناعرس  ... اھءارو ُثَھَْلت  دوسأ  ىلإ 
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. عئّارلا قولخملا  اذھل  ينابر  ميركت  ربكأ  وھو  تباث  يناسنإلا  لامجلا 

ىلع ًاظِّفَحَتُم  يقب  ّهنكل  الیلق  ةدیبع  يبأ  بضغ  نم  تارابعلا  كلت  َْتأَّدَھ 
. ةبّجحملا ةأرملا  نُّيَزت  ةیضق 

: دمحأ لاق  ّمث  - 

هذھ َّلك  َّلح  عیطتسي  ٌحِلْصُم  وأ  ٌِملاَع  نیملسملا  يف  رھظي  ال  اذامل  - 
بابش نكلو   ، ضعبلا لوقي  امك  ٌقلغم  داھتجالا  باب  ّنأ  مأ  ..... ةيركفلا لكاشملا 
ردقبف  ، ةدفاولا راكفألا  هذھ  تامدص  نم  يناعن  انَّنإ   ، دیكأ نحن  مھنمو  عیضیس  ةّمألا 
لاوقأ دنع  ىرحألاب  وأ  نيّدلا  يف  اھديؤي  ام  دجن  انلوقع ال  عم  ةمجسنم  اھدجن  ام 
ملعلاو نيّدلا  نیب  ُِقّفَوُي  ينيد  حلصمو  ٌدِّدَجُم  رھظي  نأو  دبال   ، خویشلا ىواتفو 
نيّدلا نیبو  نآلا  اھارن  امك  ةیبرغلا  ةراضحلا  تایباجيا  نیب  عمجيو  نفلاو  ةفسلفلاو 

اَِّمإ بعص  رایخ  يف  بابّشلا  نوكرتي  و ال  ... العو ّلج  نم هللا  ّهنأ  نودقتعم  نحن  يذلا 
راتخیس دیكأ  هنيد  ةقیقح  فرعي  ال  يذلا  باّشلا  نأل   ، ةدفاولا راكفألا  اَِّمإو  نيّدلا 

. هلقع اھلبقي  يتلا  راكفألا 

يتلا ةلاحلا  هسفنلو  انل  وكشي  تارابعلا  هذھ  لثم  دمحأ  ّدَرُي  ٌدِ ناك  ام  اریثك 
ال امدنع  ءاكبلا  ىلإ  أجلي  نایحألا  ضعب  يف  ّهنأ  ىتح   ، نحن اھشیعنو  اھشیعي 

لسري نأ  ىلإ هللا  اعِّرضتم  دجسيو  ةيركفلا  تاضقانتلا  ضعب  ىلع  ةباجإلا  عیطتسي 
انب فرحنتو  ُنَتْفُنَس  اّننإف  ّالإو  يركفلا  عاّرصلا  اذھ  نم  اھبابش  ُذِقْنُي  نم  ةّمألا  ىلإ 

. مالسإلا نع  قيّرطلا 

. ةیبوروألا لوّدلا  ىدحإ  يف  ةیباھرإ  تاریجفت  تثدح  لئالق  مايأ  دعبو 

ءاّسنلا نم  ریثكلا  اھتیحض  حار  يتلا  تاریجفتلا  كلت  ةدعاقلا  میظنت  ىَّنبت 
. لمج الو  ةقان  ةسایّسلا ال  يف  مھل  سیل  نيذلا  ءايربألا  لافطألاو 

اھربتعا دقف  ةدیبع  ابأ  ناكو  تاریجّفتلا  كلتل  ديؤم  نیب  انتثالث  انمسقناف 
: اھنیح لوقي  ناكو  يبرغلا  رورغلاو  نایّغطلا  ىلع  ءاضقلل  ةيداھج  تایلمع 

دحوألا لیبّسلا  وھف  نینّسلا  تارشعل  هانرظتنا  يذلا  داِھّجلا  َِنلٌْعأ  اریخأ  و  - 
. باّرتلا يف  هتیھجنعب  برغلا  اَھَغَّرم  يتلا  ةّمألا  ةزعل 

مھنیب نم  نوكي  دقو   ، اذكھ نوتومي  اذامل   ، ءايربألا  كئلوأ  لاب  امو  تلقف : - 
؟ .... نیملسم
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ةّالصلا هیلع  لوّسرلا  ةریس  يف  أرقت  ملأ  ..... ِسْرِّتلا لھأ  ْنِم  مھ  لاقف : - 
. مِھتاَِّین ىلع  نوثعبي  لاقف  ءاّسنلاو  لافطألاب  نیمتحملا  لتاق  ّهنأ  مالّسلاو 

عم ناك  ّهنكلو  كلت  داھجلا  ةلیسو  ىلع  ادج  اظّفحتم  ناك  دقف  دمحأ  امنیب 
ةملظلا ءالؤھل  نیتعفص  ةعفصلا  َّدُرَنل  انمامأ  دیحولا  رایخلا  ّهنأ  لاق  يذلا  داھجلا  ةياغ 
نایّغطلا ىلع  ٌيعیبط  ٌّدَر  ةمواقملاف  ...... ناتسناغفأو قارعلاو  نیطسلف  يف 

. يبرغلا

ّنأ ىرأ  تنك  يّننأل   ، كلت فنعلا  ةیضقل  اقلطم  اضفر  اضفار  تنك  دقف  انأ  امنیب 
هلاعفأ دودر  نوكت  ةّجحلا  كلمي  نمف   ، ةيركفلا ةميزھلا  ىلع  لیلد  ربكأ  وھ  فنعلا 

. اھل سّانلا  وعدي  يتلا  ةیقالخألا  ئدابملا  ُرِّسَكُت  ةسوردم ال 

ابوروأ يف  ةینمألا  تاطلّسلا  ّنأ  ةیباھرإلا  تاریجّفتلا  كلت  جئاتن  نم  تناكو 
مّلظلا ضعب  اھیف  ناك  نیملسملا  نحن  انعم  لماّعتلا  يف  ةيزارتحا  تاءارجإ  تعبَّتا 
ةعامج ىلإ  ََّمظْنا  هَّنأ  ةدمب  اھدعب  انعمس  ....... ةدیبع يبأ  ءافتخاب  تھتنا  ِفسّعتلاو 

... ابوروأ يف  طشنت  ةيداھج 

، هتساردب قلعتت  ارسيوس  يف  ثاحبألا  ضعب  ءارجإل  َلِسْرُأ  دقف  دمحأ  امنیب 
. ةليوط ةدمل  كلذ  دعب  هرأ  مل 
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ي ــ نو كا تـ ــ رو م ــ سیفوربلا

ناونعب تناكو  هاروتكّدلل  يتلاسر  لامكإب  لِّجَعُأ  ينتلعج  كلت  يتدحو 
يناملألا فوسلیفلا  ينوت  كام  روسیفوربلا  فارشإ  تحت  ابوروأ  يف  ريوّنتلا  ةفسلف 

... ةملكلا ىنعم  َِّمتأب  املاع  ناك  ..... ٍقلعت َدشأ  هب  ُتّْقلََعت  يذلاو  كاذنآ  روھشملا 

هتیب ىلإ  هقفارأ  تحبصأ  ىتح  روسیفوربلا  نیبو  ينیب  ةقالعلا  تَدَّطََوت 
. جرختلا ةركذمب  ّةصاخلا  رومألا  ضعب  يف  هتراشتسال 

اھّیلصأ تنك  يتلا  يتالص  نع  وأ  يداقتعا  نع  وأ  ينيد  نع  اموي  ينلأسي  مل 
. هتیب يفو  همامأ  نایحألا  ضعب  يف 

: تلقف هعم  ایفسلف  اشاقن  حتفا  نأ  تْرَّرق  ةرم  يفو 

؟ .... روسیفورب اي  ّاصاخ  الاؤس  كلاسأ  نأ  يل  لھ  - 

. بیجن اي  بّحرلا  ىلع  لاقف : - 

؟ ..... ناكم كدنع  نيّدلل  سیلأ  ...... ةینيد اسوقط  ّدؤت  يِ اموي  كرأ  مل  تلقف : - 

: لاقو مستبأف 

. بیجن اي  ناسنإلاو  ملعلاو  لقعلا  وھ  ينيد  نإ  - 

؟ ...... روسیفورب اي  نيّدلا  يف  كيأر  امو  تلقف : - 

ذنم اھزواجت  دقو  ضرألا  ىلع  ناسنإلا  ةایح  لحارم  نم  ةلحرم  نيّدلا  لاقف : - 
. ريوّنتلا رصع 

؟ ..... اھزواجت فیك  تلقف : - 
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وأ ءارو  ام  - لل امومع  يّبنلا  وأ  ناسنإلا  ریسفت  وھ  بیجن  اي  نيِّدلا  لاقف : - 
ةیقطنماللاو ةینالقعاللا  سوقطلاو  ةیفارخلا  صصقلاو  لایخلا  ىلع  دمتعيو  بیغلل 

ريوّنتلا رصع  يف  وأ  يلاحلا  انتقو  يف  ناسنإلا  لصو  دق  و  ......... تقولا سفن  يف 
ام تقو  يف  ٌةَِعنْقُم  تناك  يتلا  تافارخلاو  ریطاسألا  كلت  لك  مدھ  ىلإ  ديدحتلاب 

. كاذنآ ةیملعلاو  ةیلقعلا  قئاقحلل  ةَمِداَصُم  تداعو 

نوري الف  نوُِنّيدتملا  اّمأ  نيّدلا  يف  تنأ  كيأر  اذھ   ، ذاتسأ اي  ينحماس  تلقف : - 
. نیھاربو قئاقح  اھنوري  لب  تافارخو  ریطاسأ  اّھنأ 

ام لك  باعیتسال  عستتو  منت  مل   ، بیجن اي  مھلوقع  يف  ةلكشملا  لاقف : - 
. نآلا هتلق 

: لاقو الیلق  روسیفوربلا  تكس  مث 

يف ٌرُثُك  مھو  مسالطلاو  تافارخلاب  جلاعي  يذلا  بیّبطلل  نكميأ  بیجن  اي  - 
صتخملا بیّبطلا  ناكم  ذخأ  هنكمي  لھ  ..... ةيدیلقتلا تاعمتجملاو  فلختملا  ملاعلا 

هيربخم جئاتن  كیطعت  ةقیقد  ةیملع  تالآو  تاودأ  كلمي  يذلاو  ةعماجلا  يف  جرختملا 
؟ ....... ةقدب ضيرملا  ةلاح  كل  ُِنّیبت  ةعشأو 

..... اعبط ال،  تلقف : - 

اناكم دجت  ال  دق  لب   ، هناكم ذخأ  ةيدیلقتلا  تاعمتجملا  يف  ّهنكلو  لاقف : - 
يف ّالإ  ومني  ال  بیجن  اي  نيّدلا  كلذك  و  ...... كانھ صتخملا  يعماجلا  بیّبطلل 

. ةيدیلقتلاو ةفلختملا  تاعمتجملا 

نحن اندنع  الیلق  ولو   ، ةمدقتم تاعمتجم  كانھ  ذاتسأ  اي  نكل  تلقف : - 
. نيّدلا ُسِّدقتو  نمؤت  تلاز  نیملسملا ال 

نآلا هیلع  نحن  ام  ىلإ  امتح  نوبھاذ  مھنكل  و  ... حیحص روسیفوربلا : لاقف  - 
ءيش لكل  ةضفار  ةَدِّدشتم  راكفأ  تاعمتجملا  كلت  يف  دجت  َتَْسَلأ  ... ابوروأ يف 
مكلذ نم  لعف  ّةدر  الإ  ملاعلا  يف  نآلا  هدھشن  يذلا  باھرإلا  امف  ... ؟ ... اھل فلاخم 
طبختت ُّلظت  ءاملا  نم  جرخت  يتلا  ةكمّسلاك  مھف   ، ايركف اومزھنا  نيذلا  ِنیِنّيَدَتُملا 

. بیجن اي  نيّدلا  كلذكو  تومت  ىتح  طبختتو 

اي كنيد  نع  يلّختلا  ىلإ  كوعدأ  ال  انأ  الئاق : كام  روسیفوربلا  مستبا  مث 
. ةفسلف ملاعك  كتبجأف  ييأر  نع  ينتلأس  كنكلو   ، بیجن
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: ناونعب هفیلأت  نم  اباتك  هبتكم  جرد  نم  جرخأ  مث 

نینمؤملا لیطابأو  نيدحلملا  ةلدأ  - 

كلذ دعب  مث  هیلع  ْعِلَّطا  .... عوضوملا اذھ  نع  لصفم  باتك  اذھ  : لاق و  - 
. شقانتن
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دا ــــ ح ــ لإلا

ّةصاخو  ، يل ةریبك  ةبرض  ةباثمب  اذھ  يذاتسأ  عم  يشاقن  ناك  ةقیقحلا  يف 
ةيوامّسلا نايدألا  عیمج  خيرات  هیف  شقان  دقف  يل  هاطعأ  يذلا  باتكلا  كلذ 

كلذ تلعج  تالاكشإلا  نم  ریثك  هیف  حرطو  يوامس  لصأ  اھل  سیل  يتلا  ىرخألاو 
ركفأ انأو  ّالإ  هنم  قفتسأ  مل  ربكيو  دادزي  ةریثك  روھشل  ينباتني  ناك  يذلا  كّشلا 

. نيد يأب  نيدأ  الو  روسیفوربلا  لثم 

. تبتك ثیح  هاروتكّدلل  يتلاسر  ةجابيد  يف  كلذب  ُتْحَّرَص 

نوكلا مظعك  امیظع  هارأ  تنك  يلقع  يف  انيد  لمحأ  ابوروأ  ىلإ  تئج  دقل 
سیل ملاعلا  لك  ْتَرَحَس  ةيريونت  ةفسلفب  نيّدلا  كلذ  معدأ  نأ  تدرأ   ، هارأ  يذلا 

اھل ملستساو  يلقع  اھل  خضر  ةركف  اَمَُّيأ  اھموي  يراعش  ناكو  ......... طقف ابوروأ 
ينھجو امنيأ  يلیلد  وھف  يلقع  يف  ّالإ  قثأ  ّينأل ال  تناك  امھم  اھدقتعأس  يركف 

، امھضعب  عم  نیتركف  لمح  ىلع  ردقي  ال  يلقع  نأ  تفشتكا  ّينكل  و  ....... تذفن
. ةفسلفلا ىلإ  يلقعو  يركف  لام  ٍلَُمَأت  لوط  دعبو   ، امھنیب راتخأ  نأ  يل  دبال 

تنك ّينأكو  نيّدلا  نع  تیلخت  امدنع  ينادجو  يف  ریبك  ررحتب  تسسحأ 
. تررفو رجحلا  تمرخف  انوجسم  تنك  وأ  تبرھو  دویقلا  تحتفف  اطوبرم 
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لز ـــ نملا ىلإ  ةدو  ــ علا

تنك امك  ايريونت  اركفو  ةیملاع  ةداھش  َيعم  الماح  ينطو  ىلإ  تدع 
. ةعماجلا يف  ةفسلفلل  اذاتسأ  اھدعب  ُتِْنّیُع  ... ىرأ

نأ اھدعب  تملع  و  ... ساسحإلا سفن  مھتلباقو  يتدوعب  يئاقدصأو  يلھأ  َّرٌس 
ىلع كلذ  رثؤي  يك ال  مھلئاسر  يف  ينوربخي  ملو  ةّدم  ذنم  يفوت  دق  لامك  يدج 
ةعامج فرط  نم  رھشأ  ةتس  ذنم  لتق  اضيأ  دیمحلا  دبع  خیّشلا  و  ... يتسارد
شاقن يف  مھعم  لخدف   ، هلھأ ةرايزل  ةنتاب  ةنيدم  ىلإ  هقيرط  تضرتعا  ةیباھرإ 
اديدش انزح  لامك  يدج  تومل  ُتْنِزَح  ...... رھّاطلا همدل  مھتقارإب  ىھتنا  يھقف 
تنك ةيركف  فقاوم  هنیبو  ينیب  نأل  ربكأ  ناك  دیمحلا  دبع  خیّشلا  ىلع  ينزح  ّنكلو 

ةینالقعلا حّورلا  نم  ينرّذحي  امئاد  ناك  هللا  همحر  ... ةّدع رومأ  يف  هتشقانم  ُّدََوأ 
راكفألا نم  هرّذحي  نم  دجي  مل  ّهنكلو   ، يبلق يف  نيّدلا  ىلع  يضقت  دق  يتلا 

. همد قيرت  دق  يتلا  ةیمارجإلا 

نع نيّدلا  ءادر  تعزنو  ّيلصأ  دعأ  مل  ينأ  يمأو  يبأ  كردأ  مايأ  رورم  دعبو 
. روھشل يناعطاقو  اديدش  ابضغ  َّيلع  ابضغف   ، يسفن

اھراكفأبو ةیبرغلا  ةفاّقثلاب  نیسووھم  ةبّلطلا  مظعم  نأ  تيأر  ةعماجلا  يفو 
تنك ...... ایناملأ ىلإ  رفاسأ  نأ  لبق  اھنم  تیناع  تنك  ةلئسأ  ينولأسي  امئاد  اوناكو 
هلأسأ تنك  امدنع  ينوت  كام  روسیفوربلا  يذاتسأ  ينبیجي  ناك  امك  امئاد  مھبیجأ 

نیب ترھتٌشاو   ، ةيركفلا مھضارمأل  ءاوّدلا  ةباثمب  يراكفأ  نودجي  اوناكو  ایناملأ  يف 
كلذ جرحأ  ىتح  ةرینتسملا  ةینالقعلا  يتفسلفب  كاذنآ  اِھّلك  رئازجلا  ةبلط 
يف نولشفي  امئاد  اوناكو  يراكفأ  ةضقانم  ىلع  نيدھاج  اولمعو  نيرخآلا  ةذتاسألا 

.... هیلع يراصتنا  نم  افوخ  يتشقانم  ىشاحتي  ناك  مھضعب  ّنأ  ىتح  كلذ 

ىرأ تنك  لب  بّقللا  اذھ  ّبحُأ  ُذِ ال  تنكو  دحلملا  فوسلیفلاب  كاذنآ  تبٌقل 
. قطنملاو لقعلا  ىلع  ّالإ  ةركف  يأ  لوبق  يف  دمتعي  اینالقع ال  اذاتسأ  يسفن 

ةعماجلل ادیمع  َّمُث  ةفسلفلا  مسقل  اسیئر  ّیُع  تْنِ اھدعب  يتلا  ةنّسلا  يفو 
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ةیبرع نادلب  نمو  رئازجلا  نم  رُثُك  ةبلطل  هاروتكدو  ریتسجام  لئاسر  ىلع  تفرشأو 
. ىرخأ

تاراضحلا راوحل  ایملاع  ىقتلم  رئازجلا  ةعماج  تماقأ  تاونّسلا  ىدحإ  يفو 
تافاقثلاو تاراضحلا  فلتخم  نم  ملاعلا  ةفسالفو  يركفم  رابك  هیف  يعدتسُأ 

: - ناونع تحت  ةیفسلف  تارظانم  ةعومجم  يف  كراشأل  نيوعدملا  نیب  نم  تنكو 
. نيّدلاو لقعلا  نیب 

ةيركفلا تاراوحلاو  تارظانملا  قشعأ  تنك  ّينأل  باحرت  لكب  مھتوعد  تلبق 
. ةقیقحلا نع  ثحاب  لك  ةزیم  يھ  هذھو   ، ةقیمعلا

كانھ تلباقو  ماعلا  كلذ  نم  ناوج  رھش  يف  ةعماجلا  كلت  ىلإ  تبھذ 
كلت يترھش  نأل  ينفرعي  ناك  نم  مھنم   ، ارابك نییملاع  نيركفمو  ءابدأو  ةفسالف 
مھنمو تروفكنارف  ةعماج  يف  ينوط  كام  روسیفوربلا  يذاتسأ  ةرھش  نم  اھتذخأ 
ةیفاقث تاراوحو  تاشاقن  تاءاقللا  كلت  للختت  تناك  و  ........ يب عمسي  ناك  نم 

. يناسنإلا زيامتلاو  ددعتلا  اذھ  نم  بجعي  فوسلیفلا  لعجت  براشملا  ةددعتم 

نيدلا ملاع  نیبو  ينیب  ةرظانم  نع  ةرابع  ىقتلملا  كلذ  يف  يتلخادم  تناك 
هلو ةیمالسإلا  ةفسلفلاو  ركفلا  يف  صتخملا  يفسوي  ناھرب  كاذنآ  روھشملا 

. لاجملا اذھ  يف  ةديدع  تافلؤمو  بتك 
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ةَر ـــــ َظا ـــ َنُملا

ءاحنأ عیمج  نم  نییفّحصلاو  ةذتاسألاب  ةءولمم  تناكو  ةعاقلا  ىلإ  تلخد 
. يبوروألاو يمالسإلاو  يبرعلا  ملاعلا 

كاري ىتح  بناج  لك  نم  ةءاضإلا  اھُّفحت  ةیلاع  تناكو  ّةصنملا  ىلع  تسلج 
هسفن رّضحي  يفسوي  ناھرب  ّدیسلا  يل  ةلباقملا  ةھجلا  يف  ناكو   ، روضحلا ّلك 
ةینالقع ةّجح  تناك  اّھنأ  اھنع  عمس  اّمبر  يتلا  يِتَّجُح  ىلع  ءاضقلا  عیطتسي  ُهَّلَع 

. اھریسكت بعصي  ةیقطنم 

: لاقو ةسلجلا  حتف  نأ  دعب  مدقملا  ماق 

مالّسلا ةبلطو   ، نییمالعإو  ، نيد ءاملعو   ، ةفسالف نم  روضحلا  ةداّسلا 
نمب روضحلا  نم  ىنمتنو  ةرظانملا  نآلا  حتفنس  ...... هتاكربو هللا  ةمحرو  مكیلع 
راوحلا ریياعم  ىصقأب  امزتلي  نأ  يفسوي  ناھرب  ذاتسألاو  بیجن  ذاتسألا  مھیف 

. ةءاسإ وأ  شدخ  لك  نم  ولخي  يذلا  يراضحلا 

ىلع يذلا  ذاتسألاب  أدبنلو   ، نيرظانتملا الكل  ةقیقد  رشع  ةسمخ  يطعنس 
: يفسوي ناھرب  خیشلا  ينیمي 

قحلا انرأ  يبر  قلخ هللا  ریخ  ىلع  مالّسلاو  ةّالصلاو  مسب هللا  ناھرب : ّدیسلا 
سبتلا نم  يبر  اي  يدھأو   ، هبانتجا انقزرأو  الطاب  لطابلا  انرأو  هعابتإ  انقزرأو  اقح 

: دعب امأ  اقح ،  لطابلا  ىأرف  رمألا  هیلع 

يأ ىرأ  ال  انأف   ، نيّدلاو لقعلا  نیب   – ةرظانملا ناونع  ىلع  ٌظِفَحَتُم  انأ  الوأف :
مدقن نأ  ضورفملا  نم  ناك  كلذكو  رخألا  ُلِّمَكُي  امھالكف   ، لقعلاو نيّدلا  نیب  نَوب 

... لقعلا نم  لمشأو  ّمعأ  نيّدلاف  ةرظانملا  ناونع  يف  لقعلا  ىلع  نيّدلا 

. لكّشلا ةیحان  نم  اذھ 

ىتح لقعلاو  نيّدلا  نم  ًّالك  ّفرعن  نأ  الوأ  انیلع  بجیف  نومضملا  ةیحان  نم  امأ 
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. رمألا حّضتي 

: نوكیف هسفنب  ةرات  ىدعتي  يثالث  لعف  وھو  ناد  لعفلا  نم  ةّغللا : يف  نيّدلا 
: كلذ لثم  هبساحو  هرھقو  هكلم  يأ  هناد 

. هبساحو هساسو  هكلم  يأ  ... نالف ناد هللا  -

: كلذ لاثم  انيد  هذختا  يأ  هب  ناد  نوكیف : ءابلاب  ىدعتيو 

. اجھنم هذختا  يأ  مالسإلاب  نالف  ناد  - 

: كلذ لاثم  هعاطأو  هل  عضخ  يأ  هل  ناد  نوكیف : ماللاب  ىدعتي  وأ 

. هعاطأو هل  عضخ  يأ  نالف   ناد  -

اھطبر يأ  ةباّدلا  لقعو  لقع  لعفلا  نم  وھف  ةغللا : يف  لقعلا  ىنعم  امأ 
. اھفكو

وھ لقعلاف  طیسب  ریبعتبو   ، ّهرضي امع  هلقع  هفكي  يذلا  وھ  لقاعلا  ناسنإلاف 
لقاعلا ال ریغ  ناسنإلاف   ، هسفن يف  ناسنإلا  اھلالخ  نم  مكحتي  يتلا  مكحتلا  ةلآ 

. ةبیجعو ةبيرغ  ءایشأ  لعفي  هارتف   ، هتافرصت يف  مكحتلا  عیطتسي 

جھنملا وھ  نيّدلاف   ، لقعلاو نيّدلا  نیب  َنَْوب  الو  فالخ  ال  ّهنأ  رركأو  دیعأ  انھو 
مكحتي يتلا  ةلیسولا  وھ  لقعلاو   ، ناسنإلا ىلع  العو  ّلج  هضرف هللا  يذلا  ينابرلا 

. هعئارش فلاخي  الو  هبر  جھنم  ّقبطیف   ، هتافرصت يف  اھب 

. بیجن ذاتسألا  ىلإ  نآلا  ةملكلاف   ، ةقیقد رشع  ةسمخلا  تھتنا  مدقملا :

. ةعاقلا هذھ  يف  لقع  لك  ىلإ  ينم  دوو  بح  ةیحت  بیجن : ذاتسألا 

انوب كانھ  نأ  ىرأ  انأف  ... نيّدلاو لقعلا  نیب  ِنَْوبلا  صوصخب  يلیمز  هلاق  ام  امأ 
. ماصخلاو عاّزنلا  دح  ىلإ  انایحأ  لصي  امھنیب  اعساش 

وھ لقعلاف  ایقطنم  هارأف   ، ناونعلا يف  نيّدلا  ىلع  لقعلا  ميدقت  ةیحان  نم  امأ 
. كلذ دعب  نيّدلا  ءاج  مث   ، ميدقلا ناسنإلا  دنع  ضرألا  ىلع  الوأ  َدِجُو  يذلا 

. نيّدلاو لقعلا  فيرعت  صخي  ام  يفو 
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ضعب ریسفتل  ميدقلا  ناسنإلا  اھب  ناعتسا  دق  بیغلل  ةموظنم  وھ  نيّدلاف 
، ىرخأ ةایح  وحن  ةقالطنا  ّهنأ  توملا  ریسفتك   ، ةایحلا هذھ  يف  لھاجملاو   ، بئارغلا
يھ دئاقعلا  يمالك  ىلع  لوئسم  انأو  انھ  لوقأ  ةعیّبطلا ؛و  ءارو  ام  ىلع  ملكتلا  وأ 
وأ ایبن  نوكي  دق  ناسنإلا  اذھو   ، هانركذ ام  حیضوت  يف  ميدقلا  ناسنإلل  تاداھتجا 

. ایفوص املاع  وأ  اسيدق 

الإ هلوح  ام  مھف  عیطتسي  وھف ال   ، ناسنإلا دنع  ةفرعملا  ةادأ  وھف  لقعلا : امأ 
تاودأو ءایشأ  راكتباو  ةعانص  نم  ناسنإلا  تّنكم  يتلا  يھ  ةكلملا  هذھو   ، لقعلاب

. لھذم مدقت  نم  نآلا  هیلع  وھ  ام  ىلإ  لصو  ىتح  هتایح  رییست  ىلع  هتدعاس 

امغود وھ  هنومضم  يف  نيّدلا  نأل   ، عقاو لقعلاو  نيّدلا  نیب  ماّدصلاف  يلّاتلابو 
ام اذإ  ةصاخ  لقعلا  قھري  ام  اذھو   ،( لیلد يأ  نود  اذكھ  ناسنإلا  اھب  ُِمّلَسُي  راكفأ  )

. كلت امغوّدلا  تانوكم  ضعبل  يلقعو  يملع  ریسفت  ىلإ  لصو 

هلقعل عضَخي  نأ  ّالإ  هنكمي  هلقع ال  مرتحي  يذلا  لقاعلا  ناسنإلاف   ، ریخألا يفو 
سكع  ، ةسارّدلل ةلباق  ةیضاير  تالداعم  اھلعجیف  ةیعیّبطلا  رھاّوظلا  هل  نلقعي  يذلا 

. اھب میلّستلا  ّالإ  انل  سیل  ةیھلإ  ةئیشمل  ةعضاخ  اھكرتي  يذلا  نيّدلا 

: ناھرب خیش  لضفت  مدقملا :

ىلع ُمِّتَحُي  ةیببسلا  نوناقف   ، ةایحلا هذھ  يف  ببس  ةجیتن  لكل  سیلأ  -
لبقي لقعلاو ال   ........ هیف امب  ملاعلا  اذھ  دجوأ  دق  لوأ  ببس  دوجوب  لوقن  نأ  انلوقع 
ُهَسَْفن دِجوي  مل  نوكلا  اذھ  نأ  كردن  نحنو   ، مدعلا نم  نوكلا  اذھ  دوجو 

.... ؟ ... نذإ هدجوأ  نمف  .... هسفنب

ةياھن الام  ىلإ  اھلسلستب  لبقي  ال  لقعلاف   ، للعلا كلت  لسلستب  انعجر  ولو 
لعج نمف  َدِجُو  مث  ءيش  يأ  دجوي  ناك ال  نيأ   ، ةلسلسلا هذھل  ةيادب  كانھ  اّمنإو 
يھ اِھتاذ  نم  اھدوجو  ةمیظع  تاذ  كانھ  ّنأو  دبال  ...... دوجو ىلإ  لوحتي  مدعلا  كلذ 

. دوجو ىلإ  مدعلا  َتلَّوَح  يتلا 

: ةفسالفلا ءامدق  لوقي  امك  راصتخابو 

اّمنإو هتاذ  نم  سیل  هدوجو   ، هیف امب  نوكلا  لثميو  دوجولا  نكمم  كانھ  -
. هریغ نم  هدمتسا 

يف جاتحي  يذلا ال  هناحبس ) هللا   ) ، ةیھلإلا تاّذلا  لثميو  دوجولا  بجاو  كانھو  -
. ّةیلَعلا هتاذ  نم  هدوجوف   ، هریغ ىلإ  ةدوجو 
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هذھل ّالإ  أَدَْھي  ال  لقعلاف   ، اثيدحو اميدق  ةفسالفلا  رابك  هیلإ  لصو  ام  اذھو 
. نیمئاد ضومغو  ضقانت  يف  ىقبیس  ّالإو   ، ةجیّتنلا

ىتح  ، ةطقنلا هذھ  ىلع  بیجن  ّدیس  اي  ٌّدر  كيدل  لھ  لاقو : مدقملا  هعطاق 
... رومألا انیلع  لخادتت  الف  ٍةطقنب  ًةطقن  راوحلاب  يشمن 

: بیجن دیسلا 

اثيدحو اميدق  ةفسالفلا  هشقان  دقف   ، ةیببسلا نوناق  ّصخي  امیف  اَّمأ 
: نیبھذم ىلإ  اومسقناو  ةضافتسابو 

نأ لاق  يذلا  مویھ  دیفيد  فوسلیفلا  لاثمأ  نم  نوناقلا  اذھ  ركنأ  نم  كانھ  -
، نیتیلاتتم نیتثداحل  هدھاش  ام  ىلع  اًءانب  نوناقلا  اذھ  عرتخا  يذلا  وھ  لقعلا 

يناثلا ّنأ  القع  تبثي  ءيش  ال  ّهنأل   ، ٌمُھََوت اذھو  ةیناثلل  ببس  ىلوألا  نأ  َّنظف 
. طقف ينمز  يلاتت  وھ  امنإو  لوألل  ةجیتن 

نأب اولاقف   ، اذھ نم  ابيرق  ائیش  لاق  نم  نیملسملا  ّلكتملا  نیمِ نم  كانھو 
يذلا وھ  اّمنإو هللا  قرحلل  اببس  تسیل  يأ  اِھتاِذب  قرحت  رّانلاف ال  وھ هللا،  ببّسلا 

. يلصألا ببّسلا  وھف  يلاتلابو  قرحت  اھلعج 

نوناق دمتعا  دق  ةفسالفلا  نم  اریثك  ّنإف   ، ةقد رثكأ  نوكن  ّىتح  ةقیقحلا  يف 
امف ؛  انھ لیصفتلل  لاجم  ال  هیلع  ظّفحت  نم  كانھ  نكل   ، هتوبث ّدكأو  اذھ  ةیببّسلا 
ثیح ةیضقلا  هذھ  نع  طناك  ليوناميا  ربكألا  فوسلیفلا  هلاق  ام  وھ  انھ  هلوقأ  نأ  ُّدََوأ 
امدنع يلاتلابو  ناكملاو  نامزلا  راطإ  يف  ّالإ  لمعي  يرشبلا ال  لقعلا  نأ  ىلع  ّدكأ 
ملكتي نأ  لقعلل  نكمي  ، ال  ناكملاو نامزلا  وھ  يذلا  دوجولا  ةأشنو  ةيادب  نع  ملكتن 

. امھراطإ يف  ّالإ  لمعي  ّهنأل ال  امھلبق  ام  نع 

القع هل  ةمیق  ال  لوألا  دوجولا  ةیضق  يف  اذھ  ةیببّسلا  نوناق  لعجي  ام  اذھو 
. ایفسلف هیلع  دانتسا  الو 

: ناھرب دیسلا 

، مھحلاص يف  يتلا  ّةلدألاب  نوذخأي  مّھنأ  ةفسالفلا  ةلكشم  امئاد  يھ  هذھ 
. مھدض لیلد  لك  سمط  نولواحيو 

ةیببّسلا نوناق  اولطبأ  دق  نیملسملا  مالكلا  ءاملع  ّنأ  هللا  كادھ  هَتْلُق  ام  اّمأ 
رھّاظلا ببّسلاو  يقیقحلا  ببّسلا  نیب  نوّقرفي  مّھنأل   ، ةقیقحلل ٍفاجُم  وھف 
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اببس سیل  ّهنكلو   .. يرھاظ ببّسلا  اذھو   ، قرحت اھارنو  اھدھاشن  رّانلاف  ....... انل
. قرحت اھلعج  يذلا  وھ هللا  يقیقحلا  ببّسلا  امنإو   ، ایقیقح

....... ِمْظَّنلا لیلد  ىلإ  ُّرمنو   ، يلقعلا لیلدلا  اذھ  ىلع  زفقن  نآلا  انعد 

ديدش ٌنَقْتُمو  ٌنِزَّتُمو  ٌمَّظَنُم  نوكلا  اذھ  ّنأ  بیجن  ّدیس  ايو  ةعامج  اي  نورت  ََالأ 
، موجنلا ةكرحف  ........... لھذم میمصتب  وحنلا  اذھ  ىلع  هلعج  نمف   ، ناقتإلا

لعجت ةیھانتم  ّةقدب  ةعوضوم  اّھلك  راطمألاو   ، حّايرلاو  ، سومشلاو  ، بكاوكلاو
رھبملا نقتملا  دوجولا  اذھ  نأب  ّملسي  نأ  اذھ  يلقعل  نكميأ  ...... ُبَجَْعي ناسنإلا 

. مدعلا نم  اذكھ  ءاج  وأ   ، ةفدص ءاج  همیمصت  يف 

: بیجن دیسلا 

نأل  ، امئاد نيّدلا  ءاملع  هیلع  دمتعي  يملع  لیلد  ربكأ  ربتعي  اذھف   ، حیحص
ةئم كعم  انأ  ....... نوكلا اذھل  رھبملا  میمصتلا  اذھ  َِركْنُي  نأ  عیطتسي  ال  ناسنإلا 

... رخأ ائیش  كل  لوقأ  ينعد  نكلو   ، ماكحإلا ديدش  مكحم  اذھ  اََننْوَك  ّنأ  ةئاملاب 

نآلا ةدوجوملا  هذھ  ریغ  ىرخأ  نیناوقو   ، ىرخأ ةئیھ  ىلع  نوكلا  اذھ  َدِجُو  ول 
نم ٌمَمَصُم  ّهنأ  نوكلا  اذھ  ىلع  مكحن  نأ  نكمي  يلاتلابو ال   ... ءيشلا سفن  متلقل 
رخآ نوك  اندنع  دجوي  ال  نآلا  نحنو   ، هلثامي رخآ  نوكب  هّانراق  اذإ  ّالإ  ٍمِمَصُم  فرط 

. هیف يحن  يذلا  اذھ  عم  هنراقن 

ءایشأ هیف  كانھ   ، رھبملا همیمصتو  هماكحإ  عم  نوكلا  اذھ  ّنأ  ىلع  كیھان 
.... ماكحإلا كلذ  نم  ُصِقْنُت 

؟ ... نیكاربو لزالز  هیف  نكت  مل  ول  اذام 

رشبلا نیيالمو   ، فالآ ةایحب  ُِكتَْھت  میثارجو   ، ضارمأ هیف  دجوت  مل  ول  اذام 
... ایموي

؟ ..... هنع ملكتن  يذلا  مّظنلا  نم  اذھ  ُصِقْنُي  الأ 

. امیظع امیمصت  ممصم  هیف  امب  نوكلا  اذھ  ّنأ  كعم  ضرتفأس  نكلو 

نيوراد زلراشتل  روطتلا  ّةيرظن  ُهْتَرَّسَف  دق  ةیحلا  تانئاكلا  يف  رھبملا  میمصتلا 
، ىوقألا الإ  ىقبي  ال  نینّسلا  نیيالم  رورم  عم  يذلا  يعیبطلا  باختنالا  قيرط  نع 

يملعلا ریسفتلا  اذھب  لبقي  يلقعو   ، مكحملا ّالإ  اننوك  يف  نآلا  دجن  الف   ، حلصألاو
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نم الدب  ةقیقحلا  ىلإ  لوصولل  انلیبس  ملعلا  نم  لعجن  نأ   ، هل وعدن  ام  اذھو 
. اَمْغوُدلا

ایلاح ءاملعلاف  اھریسفت  ىلإ  ةقيرط  يف  نآلا  ملعلاف  نوكلا  میمصت  ةیضق  اّمأ 
ملعلا لصیس  اًمْتَحو   ، میظعلا راجفنالل  ىلوألا  تاظّحللا  ةیھانتم  ةقدب  نوسردي 

. امغودلا نع  اَھیِنْغُيو  انلوقع  يِضْرُي  يملع  ریسفت  ىلإ 

: ناھرب دیسلا 

تاملسملاو تایھيدبلا  تسیلأ   ، امغودلا نع  اریثك  ملكتي  يقيدص  ىرأ 
، بیجن دیس  اي  امغودلا  ُنْیَع  يھ  كتالیلحت  يف  تنأ  اھیلع  دنتست  يتلا  ةیلقعلا 

ائطخم ُتْنُك  نإ  و  ..... يھ امك  اھلبقي  كلقع  نأل  لیلد  يأ  نود  تایھيدبلا  لبقت  تنأف 
؟ .... ِتایھيدبلا نم  ًةھيدب  تعطتسا  نإ  يل  ْرِّسَفَف 

دق قرّشلا  لبق  برغلا  ءاملع  نم  ریثكف   ، كلت روطتلا  ةيرظن  نع  هتلق  ام  اّمأ 
اھیلع دنت  ـ سن ىتح  ةیملع  ةقیقحب  تسیلو   ، اھتالبعزخو  ، اھریطاسأ لك  وُدَّنَف 

 . انشاقنو  ، انراوح يف 

ةفسلفلا ةدمعأ  مھ  نيذلا  كءابآ  فلاخت  ّكنأ  ىرت  الأ   ، فوسلیفلا يخأ  اي  ایناث 
 ! ..... طناك ىلإ  تراكيد  نم  ةیبرغلا 

؟ ..... مھناميإ نونلعي  اوناك  سكعلا  ىلع  لب  ؟  ..... اودحلي مل  اذامل  -

: بیجن دیسلا 

ةلدأ ّنأ  هبتك  يف  ةحارص  اھلاق  دقف   ، طناك ليوناميا  ربكألا  فوسلیفلل  ةبسنلاب 
ةفك حیجرت  نكمي  الو   ، هّتلدأ هل  دحلملاو   ، هّتلدأ هل  نمؤملاف   ، ةئفاكتم نیفرطلا  الك 
نم هسفن  ىلع  اظافحو  هنم  ٌةَّیَِقت  هارأ  انأف  وھ  هناميإ  اّمأ   ، رخألا ىلع  امھدحأ 

بناجلا نم  يرورض  نيّدلا  ّنأ  ىري  ناك  وھف  كلذك  و  ... نيّدلا لاجر  ةسرطغ 
، ٌةَِقّلَخَتُمو  ، ةِنّيدتم ریغ  وأ   ، ةدحلم تاعمتجم  ىرن  نآلا  نحن  اّننكلو   ، طقف يقالخألا 

. َةَِنّيَدَتُملا كلت  نم  نسحأو 

ناميإلا ّنأ  ربتعي  وھف   ، طناك ليوناميا  يأر  نم  بيرق  هيأر   ، كلذك تراكيد  هینيرو 
نھذ يف  اھدوجف   ، انناھذأ يف  ةدوجوملا  لماكلا  ناسنإلا  ةركفب  لدتساو   ، میلست
سیل ّهنكل  و  ...... ةقیقح اھدوجو  ىلع  لیلد  لماكب  سیل  ّهنأ  ملعي  وھو  ناسنإلا 

، عقاولا يف  ةدوجوم  ریغ  ةریثك  ىرخأ  راكفأ  انناھذأ  يفف   ، يوقلا يلقعلا  لیلدلاب 
يلقع ُِربْجُي  اذھ ال  ّنكلو   ، ةلثمألا نم  اھریغ  وأ  ...... صقرت ةدئام  وأ   ، ملكتت ةجاجدك 
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. ةقیقح اھدوجوب  میلّستلا  ىلع 

رخأ نيدب  نونيدي  مھف   ، مكناميإك سیل  ةفسالفلا  ءالؤھ  ناميإ  ّنإف   ، كلذ عمو 
. قلاخ دوجو  ةركف  يف  ّالإ  نودقتعت  ام  عم  عطاقتي  ال 

ناك يذلا  لسار  دنارتربك  ناميإلا  ةركف  اوضفر  نورخآ  ةفسالف  كانھ  نكل 
لیلدلا اذھ  رھظ  ول  و  ... نمؤأ ينلعجي  حيرص  يلقع  لیلد  دجوي  ال  ّهنأ  لوقي  امئاد 

. رھظي نل  ّهنأ  ودبيو  رھظي  مل  هنكلو   ، تنمأل

: ناھرب دیسلا 

دقو ّةرم  تاذ  َِلئُس  ّهنأ  هنع  يَوٌري  يذلا  اذھ  لسار  دنارترب  ریبكلا  َكُفوَُسلْیَف 
: دحأ هل  لاقف   ، ةخوخیشلا رمعلا  نم  غلب 

؟ ..... َكَّبَر ىقلتسو   ، توملا تبراق  دقو  نمؤت  مل  اذامل  - 

امك تیقلو هللا   ، تم ولو   ، نمؤأ ينلعجي  عنقم  حضاو  لیلد  دجوي  ال  الئاق : َّدرف  -
: هل تلقل  معزت 

؟ .... كدوجو ىلع  عنقملا  يلقعلا  لیلّدلا  ِنطعت  مل  اذامل  -

لداجي سمألاب  ةفطن  ناك  يذلا  ناسنإلا  وھ  اذھأ  ... ةأرجلا هذھل  ناحبسف هللا 
؟ ... مویلا ّهبر 

مامأ ٌدوؤَك  ةبقع  نيّدلا  ّنأل  فوسلیفلا  اذھ  هلوقي  ام  عم  انأ   : بیجن دیسلا 
.. ملعلا

ةدایس ِّلظ  يف  هیلإ  لصو  ام  ىلإ  لصي  نأ  ملعلا  عیطتسيأ  ِكّبرب  يل  لق 
...... نيّدلا مكحو 

..... ملعلا ّدض  ْمُكُؤاََملُعو   ، امومع نيّدلا  ءاملع  سیلأ 

نورخآو  ، سمّشلا لوح  ضرألا  نارودو   ، ةيورك اوركنأ  خویش  مكدنع  سیلأ 
عاطتسا ام  ابوروأ  يف  نيّدلا  نم  صلختلا  الول   ..... رمقلا ىلإ  ناسنإلا  دوعص  اوركنأ 
اوعاطتسا امو   ، ةأرملا محر  يف  نینجلا  ىلإو   ، ةیلخلا راوغأ  ىلإ  اولخدي  نأ  ءاملعلا 

بسح اھیف  موسحم  يأر  هل  نيّدلا   ، رومأ هذھ  ... ءامّسلا توكلم  يف  ثحبلا  ىتح 
. اھیف َيِتْفُي  نأ  ملعلل  نكمي  الف   ، مكخویشو مھخویش 
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ىتح ناطیّشلا  نم  هنوربتعيو   ، ّنفلا مكخویش  ضفري  الأ   ، كلذ ىلع  ْدِز 
ضعبب هدییقت  ىتح  وأ   ، ّنفلا ىلع  ِظّفحتملا  ةرظن  نورظني  مھنم  نيرینتسملا 

لك نم  ةقلطملا  ةيرحلاو   ، ةيرحلا ّلظ  يف  ّالإ  عدبي  الو   ، شیعي ُّنَفلا ال  و  ...... دویقلا
. دیق

يف عادبإ  دشأ  تعدبأ  اھنأ  عم  ةأرملل  ةینود  ةرظن  مكخویش  رظني  الأ  ....... دز
. نآلا رحلا  برغلا 

: ناھرب دیسلا 

نيدو ملعلا  نيد  اننيدف   ، كلذ لوقي  نم  اننيد  سیل   ، ةقیقحلل ٍفانم  هَتلق  ام  لك 
. ٍميركت دشأ  ةأرملا  ّمرك  يذلا  دیحولا  نيّدلاو   ، ةيرحلا

ّكنأ ىتح   ، بیجن دیس  اي  اریثك  هب  َتْرِھُتْشا  اِنئاملع  ىلع  كنم  موجھ  اذھ 
ةيداحلإلا اھتاھاجتاب  ةروھشملا  ريونتلا  ةلجم  يف  يضاملا  رھّشلا  الاقم  تبتك 

- نیخدتلاو نيدلا  نیب  : - لاقملا ناونع  نم  تلعجو 

. نیخدتلاب نيّدلا  ّبشت  هِ نأ  ادبأ  يخأ  اي  كل  قحي  ال 

: بیجن دیسلا 

نيّدلا ّهبشأ  مل  انأف   ، لاقملا يف  ُهُتْلُق  امل  ليوأت  لضافلا  يخأ  اي  اذھ 
: تلقف نّخدملا  ةلاحب  ّنيدتملا  ةلاح  تّھبش  اّمنإو  نیخدتلاب 

ةیملعلا ّةلدألا  لكب  ةّحصلاب  ٌّرِضُم  نیخدتلا  نأب  هداقتعا  عم  نخدملا  - 
نایحألا نم  ریثك  يف  لب   ، هنع عالقإلا  عیطتسي  كلذ ال  لك  مغرب   ، همامأ ةیعقاولاو 

: الثم لوقیف  كلذ  سكع  كل  تبثي  نأ  ديري  هدجت 

: لوقي وأ   ، ءيش هعم  ثدحي  ملو  نِّخدي  ًةنس  نوثالث  نالف 

ىلع هتردق  مدع  اھب  ُرِّربي  ةیھاو  ججح  هذھ  لكف   ، نّخدأ اّمل  ةحارب  ُّسحأ  انأ 
. هنع عالقإلا 

داضم نيّدلا  نأب  هتعنقأ  امھم  نّخدملاك  وھف   ، ّنيدتملل ةبسنلاب  كلذك  تلقو 
لب ّنيدتم  ىقبي  ّهنإف  ةایحلا  نع  نيّدلا  دییحت  نود  مدقتلل  لیبس  ال  ّهنأو   ، لقعلل

: لوقیف ججحب  كل  ّجتحي  اضيأ  وھ  هارت  نایحألا  نم  ریثك  يف 

ةیسّفنلا هتردق  مدع  رِّربیل  ةیھاو  ججح  اھلكو   ، راحتناو ذوذش ،  برغلا  يف  نإ  -
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. نيّدلا نم  صلّختلا  ىلع 

ينبرضي داك  ،و  ينمتشو هناكم  نم  ماقو   ، تلق امم  اریثك  ناھرب  دیّسلا  بضغ 
. روھمجلا نم  ضعب  لّخدت  الول 

يف يراكفأ  تجارو   ، تلق امب  روھمجلا  نم  ریثك  ّرثأتو   ، ةرظانملا كلت  تھتنا 
ةیمالعإلا ربانملا  يف  كلت  يججح  ىرأ  تحبصأو   ، ةیفّحصلاو  ، ةیمالعإلا طاسوألا 

يف مئاد  لكشب  يتروص  تعضو  كلت  ريونتلا  ةلجم  ّنأ  ىتحو   ، خویشلا ةھجاوم  يف 
. ىلوألا اھتحفص 
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خوكلا

لقن ةطحمب  اًرام  تنكو  ةلطع  مویلا  ناك  ...... ةنّسلا كلت  نم  عیّبرلا  يف 
ىلع تفرشأ  دق  تنك  ابلاط  قيّرطلا  بناج  ىلع  ُتْحََملَف   ، ةنيدملا يف  نيرفاسملا 

: تلقو  ، يترایسب هنم  ُتَْونَدَف   ، ةفسلفلا يف  ریتسجاملل  هتلاسر 

؟ ...... بھاذ تنأ  نيأ  ىلإ   ..... رمع اي  ریخلا  حابص  - 

: لاقو  ، اریثك يئاقلب  رمع  َّرُس 

. بارضإ يف  مویلا  تالفاحلا  ّنكل  ... ذاتسأ اي  تیبلا  ىلإ  - 

؟ ... كتیب نيأو  تلقف : - 

...... راَّجَحوُب ةنيدم  يف  لاق : - 

. كتیب نم  برقلاب  حلاص  ينب  ِماَّمَح  ىلإ  بھاذ  انأف  ...... بكرا تلقف : - 

نم هريوطت  ََّمت  ماَّمحلا  كلذ  ّنأ  هنم  تملع  رمع  نیبو  ينیب  ليوط  ثيدح  راد 
ٍجَف لك  نم  سّانلا  هیتأي  يعیّبطلا  جالعلل  ازكرم  هنم  تلعج  ةیناباي  ةكرش  فرط 

. جالعلل

ةنخاّسلا ةیعیّبطلا  هایملا  كلتب  عتمتسأ   ، نیتعاس نم  رثكأ  ماّمحلا  يف  تیقب 
لعجتف اھرون  رشنتو   ، لیللا مالظ  سمّشلا  ليزت  امك  ءرملا  نع  بّعتلا  ُليِزُت  يتلا 

......... طاشنلاو  ، ةيویحلا هؤلمت  احابص  هنم 

رصبلا َّدَم  ألمت  يتلا  ةرضخلا  كلت  ينتذخأف   ، الیلق ىشمتأل  اھدعب  تجرخ 
تلصو ىتح  نيأ  ىلإ  يردأ  ال  يشمأ  تلعجف   ، قفألا يف  ءامّسلا  ُةَقْرُز  اھحفاصت 
هُّفحت ّیض  ٌقِ قيرط  اھنم  ةیفلخلا  ةھجلا  ىلع  ناك  ماّمحلا  بناجب  ةوبرلا  ىلعأ 

اّمل ...... بشخ نم  خوك  اھبناجب  ةریبك  طولب  ةرجش  ىلإ  يھتني  ربوّنصلا  راجشأ 
: الئاق يركف  تلزلز  تاملكب  ُمِتْمَتُي  ادجاس  اًخیش  تيأر  رثكأ  هنم  توند 
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اي .... كیلإ جاتحي  نم  وھ  لیلّدلاف  .... لیلد ىلإ  جاتحأ  الو   ، كدبعأ ّينإ  مّھللأ  - 
. لیلدلا اودجول  كنع  اوثحب  ولو   ، كوكرتو  ، لیلدلا نع  نوثحبي  مّھنإ  يبر 

. يندصقي ُهََّنأَكْيَو  ... يندب ّرعشقاو   ، تعمس اّمم  ياتبكر  ّتزتھا 

ناكو هناكم  نم  ماقف  ... هبناجب ينآر  ّملس  اّمل  و  ... هتالص ىھنأ  ىتح  ترظتنا 
يف ضایبلا  رصتنا  دق  رّھظلا  بدودحم   ، ةیحللا ليوط  نّسلا  يف  اریبك  اخیش 

... هسأر

، ءفدب تسسحأ  ... ينحفاصیل هدي  ّدمو   ، يدلو  اي  مكیلع  مالّسلا  لاقف : - 
. هریغ يف  اھرأ  مل  هینیع  يف  ةبیطو 

ىرأ ىتح  ءاطسبلا  سّانلا  ىلع  ةیفسلف  ةلئسأ  حرط  امئاد  يتداع  تناكو 
؟ ... نودقتعي فیك  و  .. ؟ .... نوركفي فیك 

؟ ... يكبي ام  رمألا  يفأ  ... ادجاس يكبت  كارأ  يلام  هل : تلقف  - 

: لاقو كلمأ  ام ال  ركفلا  نم  كلمي  ّهنأك  ُخیشلا  مستبا 

نم ربكأ  ناك  ًالْمِح  لمتحا  ام  اذإ  ناسنإلا  سفنتم  وھ  يدلو  اي  ءاكبلا  - 
َلُّمََحت عطتسي  ملو   ، عاج وأ   ، ءيش ُهاذآ  ام  اذإ  يكبي  ریّغصلا  لفطلاف  ... هتقاط

ربكأ هتحرف  تناكو   ، ةدشب هرظتني  ناك  راس  ربخ  هءاج  ام  اذإ  يكبي  ءرملا  و  ... عوجلا
ناكو  ، العو ّلج  هبر  ةمظع  رعشتسا  ام  اذإ  يكبي  نمؤملا  و  ... هلّمحت ةقاط  نم 

. هتقاط نم  ربكأو   ، ِهِلْمِح نم  ربكأ  هراعشتسا 

؟ ...... لاّجرلا يكبي  لمح  هل  نوكي  نأ  ىلع  الضف  ّةلدأ  ناميإلل  لھو  تلقف : - 

انل يتأیل  ةلودلا  هتلسرأ  يذلا  باّشلا  كلذ  تسلأ  .... كتفرع يِنُّنَُظأ  لاقف : - 
. اداوسو  ، ةمتع الإ  مّالظلا  ديزي  ءایضب ال  انءاجف   ، اَنَتَمْلُظ ُریِنُي  رونب 

؟ .... نذإ ضایبلا  ينرأف  ... داوّسلا وھ  يدنع  ام  ىرت  تنك  نإ  تلقف : - 
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ى ــ لوألا ُة  ــــ َعْفَّصلا

: الئاق يفتك  ىلع  هدي  عضوو  ...... هبناجب ينسلجأو   ، دودولا دبع  خیّشلا  سلج 

؟ .... يدلو اي  ِناَِدلاَو  ََكل  أ  - 

: لاقف  ، معن تلقف : - 

؟ ...... كل اَمِِھتَوُبُأ  نم  ٌنَِّقیَتُم  تنأ  لھ  - 

: تلقو  ، اذھ هلاؤس  ينشھدأ 

.... كلذ سكع  اموي  يلابب  رطخي  مل  هللاو  - 

، امھتياعر ىرتو   ، كتایح ةلیط  امھئاطعب  كاقدغأ  دق  امھنأل  كلذ  لاقف : - 
. ةقیقد لكو  ةعاس  لك  لب  راھن  لیل  كل  امّھبحو 

: لاقو  ، ءامّسلا ىلإ  هسأر  خیشلا  عفر  مث 

لك همعنو   ، هءالآ ىري  وھو   ، هبر دوجو  يف  ّكشي  ناسنإلا  اذھ  لام  نكل  - 
، عرزلا هل  تبنت  راطمأو   ، هنوكسب هیطغي  لیلو   ، ضرألا هل  رینت  سمش  ...... نیح

............. ٌّسِحو و  ، ٌعْمَسو  ، قلخلا اھب  ىري  نیعو 

(. الدج ءيش  رثكأ  ناسنإلا  ناكو  : ) الئاق الت  و  - 

دق اصخش  كانھ  نأ  ضرتفأو   ، هلادج يف  ناسنإلا  اذھ  عم  بھذأس  لاق : مث  - 
، ءابطألا ىلإ  بھذو   ، كّشلا اذھ  ِةَّحِص  نم  دكّأتلا  ّررقف   ، هل هيدلاو  ِةَّوُبُأ  يف  ّكش 

. هيدلاوب اسیل  هيدلاو  ّنأ  اھلالخ  نم  فشتكا  ةيربخم  لیلاحت  ىرجأو   ، نیصتخملاو

؟ ..... ٍمُأو ٍَبأ  ریغ  نم  َِدلُو  ّهنأ  كلذ  دعب  لوقي  نأ  يدلو  اي  هل  قحي  لھف  - 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


نع ثحبلا  هب  ًايِرَح  ناك   ... تقولا سفن  يف  كحضمو  لب   ، لطاب جاتنتسا  اذھف 
هنكمي ليوط ال  ثحب  دعب  امھدجي  مل  ول  ىتحو   ، امھدجي ىتح  نییقیقحلا  هيدلاو 

. مأو بأ  ریغ  نم  ضرألا  ىلع  دجو  ّهنأ  ضرتفي  نأ  ادبأ 

: لاقو  ، خیشلا يلإ  تفتلا  مث 

؟ ....... لوقأ امیف  يدلو  اي  يعم  تنأ  لھ  - 

. كعم انأ  اعطق  تلقف : - 

 ! ..... يدلو اي  اھلعف  دق  ناسنإلا  ّنكل  لاقف : - 

يف اھّتلدأ  َصَّحَمو   ، نايدألا ناسنإلا  كلذ  سرد  ةیبوروألا  ةضّھنلا  تايادب  يف 
ءاطخأو  ، ةیلقع تاضقانت  نايدألا  كلت  ضعب  يف  دجو  امدنعو   ، العو ّلج  هللا  دوجو 

...... هناحبس هلإلا  دوجو  مدع  يھو   ، ةئطاخ ةجیتنب  جرخ  ةیخيرات 

!.... ..... َِثبَعلاب اذھ  سیلأ 

ىتحو  ، هدجي ىتح  همعنب  هقدغأ  يذلا  ّهبر  نع  ثحبي  ّلظي  نأ  هیلع  اًمازل  ناك 
لب  ، هدوجو يفني  نأ  هل  قحي  الف   ، ىرخألا نايدألا  ءاملع  تاحورش  يف  هدجي  مل  ول 

... هدجي ىتح  ثحبيو   ، ثحبي ىقبي  نأ  بجي 

: ىلاعت هلوق  يف  يدلو  اي  هدجول  ةتباثلا  نايدألا  رداصم  يف  ثحب  ولو 

َِقئاَدَح ِِهب  اَنَْتبَنأَف  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِّم  مَُكل  َلَزَنأَو  َضَْرْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ََقلَخ  ْنََّمأ  ﴿
نََّمأ ( 60  ) َنوُلِدَْعي ٌمْوَق  ْمُھ  َْلب  ِهَّللا  َعَّم  َِلَإأ  ٌهٰ اَھَرَجَش  اوُِتبنُت  َنأ  ْمَُكل  َناَك  اَّم  ٍةَجَْھب  َتاَذ 
اًزِجاَح ِنْيَرَْحبْلا  َنَْیب  َلَعَجَو  َيِساَوَر  اََھل  َلَعَجَو  اًراَھَْنأ  اََھلَالِخ  َلَعَجَو  اًراَرَق  َضَْرْألا  َلَعَج 
ُفِشَْكيَو ُهاَعَد  اَِذإ  ََّرطْضُمْلا  ُبِیجُي  نََّمأ  ( 61  ) َنوَُملَْعي َال  ْمُھُرَثَْكأ  َْلب  ِهَّللا  َعَّم  َِلَإأ  ٌهٰ

.﴾... َنوُرَّكََذت اَّم  ًالِیلَق  ِهَّللا  َعَّم  َِلَإأ  ٌهٰ ِضَْرْألا  َءاََفلُخ  ْمُكُلَعَْجيَو  َءوُّسلا 

يِذَّلا ِميِرَكْلا ○  َِكّبَِرب  َكَّرَغ  اَم  ُناَسنِْإلا  اَھَُّيأ  َاي  ﴿ ىلاعت : هلوق  يف  هودجولو 
.﴾ ... ََكلَدَعَف َكاَّوَسَف  َكََقلَخ 

.﴾  ... ِضَْرْألاَو ۖ ِتاَواَمَّسلا  ِرِطاَف  ٌّكَش  ِهَّللا  ِيَفأ  ... ﴿ يف : هدجولو 

، تايآلا كلت  ولتأ  يرغص  يف  تنك  ينأل  خیّشلا  نم  ىلوأ  ةعفص  كلت  تناك 
، ينملكت اھارأ  نآلا  ّينكل  .... يلعفلا اھدوصقم  مھفأ  نكأ  ملو   ، اھظفحأو

...... ينبتاعتو
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هلإ هلإلا  اذھل  سیلأ   ، نكل  ..... اھیلع رابغ  ال  خیش  اي  ةغلاب  ةجح  هل : تلق  مث 
...... اذكھو  ، بأ هل  يّدجو   ، بأ هل  يبأ  ّنكلو   ، بأ يل  انأ   ، حیحص ...... ُهَدَجَْوأ رخأ 

ينبلاطي لب   ، ملاعلا اذھ  دجوأ  هلإب  لبقي  ّهنكلو ال   ... لسلستلا اذھب  لبقي  يلقعو 
؟ .... هلإلا اذھ  دجوأ  نم  رخألا -  لاؤسلا  ىلع  ةباجإلاب 
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ة ـــ ينا ــ ثلا ُة  ــــ َعْفَّصلا

: الئاق خیشلا  ّدر 

ّنأ بھ  و  ..... مھلصأ نع  مھنیب  مھرمأ  اوعزانت  دادعألا  نم  ةعومجم  ّنأ  ْبَھ  - 
. ةریبك تناك  دادعألا  هذھ 

: مھنم ةعومجم  تلاقف 

ددعلاف 0001964  ، فالآلا نم  ةعومجم  نم  نوكتي  اّنلكف   ، فالآلا وھ  انلصأ  ّنإ 
.. فلاو  ، فلاو  ، فلأ ، و900  افلأ ، و60  فالأ نم 4  نوكتي  ًالثم 

: ةلئاق ىرخأ  ةعومجم  ّتدرف 

نم 1000، نوكتت  نأل 4000  تائملا  نم  لب   ، فالآلا نم  طقف  نوكتن  ال  اّننإ 
. تائملا وھ  نذإ  لصألاف   ، تائم نم 10  نوكتت  فلأ  و  ..... و1000، و1000، و1000

: ىرخأ دادعأ  تلاقو 

لصألا 10 يف  يھ  ةئاملا  نأل  تارشعلا  يھ  اّمنإو   ، تائملا تسیل  ال 
دادعألا لصأ  وھ  دحاولا  ّنأ  ىلإ  كلذ  مھشاقنب  اولصو  ىتح  اذكھ  و  ...... تارشع

..... اھلك لكشتت  هنمف 

. 5 + 5 نم : نوكتت  ةرشعلاف 

يھ 2 +2 + 1. و5 

يھ 1 + 1. و2 

....... لصألا وھ  اّمنإو   ، هل لصأ  دحاو ال  وھ  دحاولاو 
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وھ دحاولا  ّنأ  اونقيأو   ، لادجلا اذھ  ةجیتنب  رمألا  لوأ  يف  كلت  دادعألا  تعنتقا 
...... ِهِسَْفن لصأ  وھو   ، مھلصأ

انسل تلاقف   ، ةَسِكاَشُملا دادعألا  نم  ةعومجم  تءاج  ةرتف  دعب  نكل 
نم ... لءاستن انلعجي  انلصأ  وھ  دحاولا  ّنأ  مكلوقف  ..... دحاولا وھ  انلصأ  ّنأب  نیعنتقم 
ّنأ عنتقتو   ، هل لصأ  دحاولا ال  ّنأ  لبقت  نأ  انلوقعل  نكمي  ال  .. ؟ ... دحاولا كلذ  ءاج  نيأ 

... هسفن نم  هلصأ 

ةسكاشملا دادعألا  هذھ  عم  راوحلاو   ، شاّقنلا سفن  دادعألا  كلت  تداعأف 
، دحاولا وھ  لصألا  ّنأ  ىلإ  انلصوف  انثحبو   ، انّلصفو  ، انّللح دقل  اھل  تلاقو   ، اھتعنقأو

. هب انوتأف  دحاولا  هنم  ءاج  دق  رخأ  لصأ  مكل  ناك  نإو 

: تلاق مث   ، رمألا ّلوأ  يف  دادعألا  كلت  تَتِھُب 

الصأ نوكي  نأ  رّفصلل  فیك  مھیلع  اوُّدرف   ، دحاولا لصأ  وھ  رّفصلا  نوكي  دق 
... ارفص ّالإ  يتؤي  رافصألا ال  فالأ  عمجف  ؟  .... دحاولل

: مھل اولاقف 

. دحاو ىلإ  ةفدص  ّلوحت  دق  رّفصلا  نوكي  دق 

وھ دحاولا  ..... دحاولاب َيتأي  نأ  رّفصلل  فیك  .... امیقع الادج  انافك  نورخآلا : ّدرف 
. اذكھ دحاولا 

: لاقف نيرخآلا  نم  ةسكاشم  رثكأ  رخأ  ددع  رھظ  ىتح  كلذك  اولاز  الو 

دادعأ نم  ٌنَوَكُم  وھ  اّمنإو   ، دادعألا لصأ  وھ  سیل  دحاولا  ّنإ   ، ةعامج اي  - 
. ىرخأ

؟ ... انریغ ىرخأ  دادعأ  دجوت  لھو  اولاقف : - 

نوكتي دحاولاف   ، اثيدح اھانفشتكا  دقل  ..... َةيِرْشُعلا دادعألا  اّھنإ   ، معن لاقف : - 
: نم

0٫5 + 0٫5= 1

نم 0٫6 + 0٫4 وأ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


0٫2+0٫2+ 0٫2+ 0٫2 +0٫2 نم : وأ 

ىلإ لصن  ىتح  ثحبن  ىقبن  نأ  انیلع  بجي  ..... لصألا سیل  دحاولاف   ، يلاتلاو
... ّلوألا انلصأ 

نكلو  ، دادعألا نم  ةریبك  ةعومجم  ىدل  ًابارطضا  ةشقانملا  كلت  تثدحأ 
: لاقف رخأ  میكح  ددع  رھظ  ام  ناعرس 

مل نإ  ؟ .... اھلصأ وھ  نم  ؟ ... تءاج نيأ  نم   ، ةعامج اي  ةيرشعلا  دادعألا  هذھ  - 
؟ ..... نولداجت اذامل  ..... دحاولا نكي 

 : لاق مث   ، متّككشو  ، متثحب امھم  مكلصأ  وھ  دحاولاف 

(2÷1  ) نانثا میسقت  دحاولا  نم  يتأت  ملأ   ، هذھ  0٫5 -

0٫2+0٫2+0٫2 نم : تتأ   0٫6 -

5÷1 نم : تتأ   0٫2 -

= = + + =0٫6 نذإ :

. دحاولا وھ  امئاد  لصألاف   ، يلاتلابو

: لاقو  ، خیشلا َّيلإ  تفتلا  مث 

؟ ...... بیجن اي  كيأر  ام  - 

شقانتت دادعألا  هذھ  ّنأو   ، دادعألا لصأ  وھ  دحاولا  نأب  ِمّلسي  يلقع  تلقف : - 
. هنم ىودج  امیقع ال  اشاقن 

: خیشلا لاقف 

تبرغتسال كمامأ  شقانتت  اھتعمسو   ، العف ةلقاع  دادعألا  هذھ  نأ  انضرف  ول 
وھف هل  لصأ  الو   ، لصألا وھ  دحاولا  نأ  ةھادب  ملعت  ّكنأل   ، مھلاوقأ نم  اریبك  ابارغتسا 

... اذكھ دحاو  دحاولاف   ، هسفن لصأ 

دوجو ةیضق  يف  شقانتن  امدنع  يدلو  اي  نحن  كلذكو   ، ًّالِمُم اشاقن  هدجت  دقو 
...... العو ّلج  هللا 
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هلصأ نأو   ، دادعألا لصأ  وھ  دحاولا  نأ  تایضاّيرلا  يف  انّملس  امك  انب  ًاّيرح  ناك 
، هتاذ نم  هدوجوو   ، ءيش لك  دِجوُم  وھ  العو  ّلج  ّنأب هللا  كلذك  ملسن  نأ  هتاذ  نم 

. دحأ اؤفك  هل  نكي  ملو   ، دلوي ملو   ، دلي مل  يذلا  دّمصلا  وھو   ، دحألا دحاولا  وھف 

: يسفن نیبو   ، ينیب تلقف 

هتینب ام  مدھي  نأ  كشوي  ّهنإ  ؟ ...... ءاج نيأ  نم  ؟  ...... لّجرلا اذھ  ام 
ةيوق هتھادبو  هتجح  ّنإ  ؟  ..... هعم ثيدحلا  عطقأ  لھ  ؟ ...... لعفأ اذام  ....... نینسل

....... اًدج

: هل تلقف   ، ينایقبأ يلوضفو   ، يتینالقع امئادو 

؟ ......... هیلع لدت  قلخ  ام  يف  ةمصب  لوقت  امك  دحاولا  هلإلا  اذھل  لھو 
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ة ـــ ثلا ـ ّثلا ُة  ــــ َعْفَّصلا

: خیّشلا لاقف 

نانفلا هلالخ  نم  عیطتسي  يذلا  يناسنإلا  طاشنلا  كلذ  وھ  ُّنفلا  سیلأ 
؟ .... يقلتملا ىلإ  هلئاسرو   ، هسیساحأ لاصيإ 

لك سیل  الثم : مّسرلا  ّنف  يفف   ، اعدبم ناك  اذإ  ّالإ  انّانف  نوكي  ال  نّانفلاو 
نأ ديري  لئاسرو   ، سیساحأ هیف  ادھشم  مسري  يذلا  وھ  نّانفلا  ّنأل   ، انّانف ماّسر 

... هتحول ىري  يذلا  دھاشملا  ىلإ  اھیقلي 

،( يفارغوتوف  ) ماّسر وھف   ، ریباعتو  ، لئاسر نم  ولخي  ادھشم  مسر  اذإ  اّمأ 
. اعدبم انّانف  سیلو 

. كیف ِرّثؤي  نلف  ّالإو   ، اعدبم اِرّكفم  القاع  نّانفلا  نوكي  نأو  ّدب  ال  نذإ :

؟ ...... هیف ایحن  يذلا  نوكلا  يف  ةرابجلا  ةینفلا  دھاشملا  كلت  عدبأ  نمف 

... عادبإ الو   ، ركف الو   ، لقع اھل ال  سیل  يتلا  ةعیّبطلا  هتعدبأأ 

نم نوكلا  يف  ام  لك  تعدبأ  دق  ةمیظع  ٌةَّیِلَع  تاذ  كانھ  نوكت  نأو  دبال 
. لامج

: اھسردنو  ، ةینوكلا ةینفلا  تاحوللا  كلت  نم  ةحول  الثم  ذخأنل 

ناسنإ كانھ  نأ  ضرتفنلو   ، اھبورغ دھشمو   ، سمّشلا قورش  دھشم  نكیلو 
قرّشلا ديدحت  هنكمي  ناكم ال  يف  هعضن  ..... و  طق لبق  نم  نيدھشملا  نيذھ  ري  مل 
اھفصن  ، ةفصتنم سمّشلا  نوكت  نيأ  قورّشلا  ةظحل  يف  هظقون  مث   .... برغلا نم 

. ابئاغ لازام  رخألا  فّصنلاو   ، قرشأ دق 

برغ دق   ، ةفصتنم اضيأ  سمّشلا  نوكت  نيأ  بورغلا  ةظحل  يف  هظقون  مث 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


. اھنم فّصنلا 

لدي امّھيأو   ، قورشلا ىلع  ّلدي  امّھيأ  انل  لقو   ، نيدھشملا انل  ْفِص   ، هل لقنلو 
؟ ..... سمّشلا بورغ  ىلع 

نكاّدلا رارمحالا  هیلع  ُبِلغي  هنأب  بورغلا  دھشمل  افصاو  كل  لوقیس  امتح 
يحوي يذلا  ءودھلاو   ، نوكّسلا ىلع  ّلدي  دھشملا  َّلك  ّنأو   ، داوّسلا ىلإ  بھاذلا 

. ام ءيش  ةياھنب 

، ديدج ءيش  دالیم  ىلع  ّلُدي  ةديازتم  هتءاضإ  ارینم  هارتف  قورّشلا  دھشم  اّمأ 
. طاشنلاو  ، ةيویحلاب يحوي  دھشملا  يف  ام  لكو 

، نيدھشملا الك  يف  ةفصتنم  سمشلاو   ، دحاو ةءاضإلا  ردصم  نأ  عم  اذھ 
يھ لابجلاو   ، ءامسلا يھ  ءامّسلاف   ، ةدحاو نيدھشملا  تاودأو   ، ءازجأ لكو 

...... سمّشلا و يھ  سمّشلاو   ، لابجلا

؟ ..... ةعیّبطلا يف  نیتمیظعلا  نیتینفلا  نیتحوللا  نیتاھ  عدبأ  نمف 

بورغلا نوكيوو   ، ةيویحلاو  ، طاشنلا كلذب  حابصلا  يف  دھشملا  نوكي  اذامل 
. انكاس انكاد  ادوسم 

تملس امك  عادبإلاو   ، نيدھشملا نيذھ  يف  عادبإ  ةمصب  كانھ  نأو  دبال 
؟ ..... ةمصبلا هذھ  نملف   ، عدبم ركفم  لقع  ىلإ  جاتحي  لبق  نم  يعم 

..... يدلو اي  دحألا  دحاولا  هلإلا  كلذل  تسیلأ 

دق لوقعلاو   ، انایحأ يمعت  دق  راصبألا  نكلو   ، هذھك ةریثك  دھاشم  نوكلا  يفو 
ةيادب يف  اھیف  اھخفن  يتلا  هلإلا  حور  ةخفن  اھیف  كرحتتو   ، ىرخأ انایحأ  اھسفنب  ُّرَتَْغت 

لك سمط  لواحیف   ، كلذ تابثإل  ىعسيو   ، هلإلا وھ  هسفن  ناسنإلا  ُّنظیف   ، قلخلا
: لجو زع  هلاق  ام  عمست  ملأ   ، دحألا دحاولا  ىلع هللا  ةلاّدلا  تايآلا 

ال موق  نع  رذنلاو  تايآلا  ينغتامو  ضرالاو  تاومسلا  يف  اذام  اورظنا  لق  ﴿
.﴾ نونمؤي

يقلح عفدي  توصو   ، يدخ ىلع  لیست  يعومدو  ّالإ  يسفن  كلامتأ  مل 
: الئاق حیصیل 

. ينع وفعأف   ، يسفنب تررتغاو   ، يقيرط ّتللض  دق  يبر  اي 
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دازف هقيرط  دقفو   ، هّمأ نع  ثحبي  جرخ  يذلا  لفطلا  كلذ  مدنب  تسسحأو 
. هنع ثحبت  يھ  تءاج  ىتح  هنزح 

ةلیط ينم  ردب  ام  ىلع  َرَّصََحَتأو   ، يكبأ ةعاس  نم  رثكأل  يتبكر  ىلع  ُتْوَثج 
. يتایح

: خیّشلل تلقو 

نم لجخلاب  ّسحأ  نآلا  انأو   ، يقنع ىلإ  داحلإلا  يف  تلغوأ  دقل   ، يخیش اي  - 
..... يبر نمو   ، يسفن

نأ ىرت  ملأ  ... ربكأ هللا  ءاش  نإ  كناميإ  نوكیس  ریبكلا  ِكّكش  ردقب  لاقف : - 
َمُظَع اّملك  ءاملاب  هذذلت  فعاضتيو   ، هعوج دادزا  اّملك  ماّعطلاب  هعتمت  دادزي  ناسنإلا 

. مظعأو ىوقأ  هناميإ  نوكي  ناسنإلا  كش  ةوق  ردقب  يدلو  اي  كلذك  و  ... هشطع

ةمیظع ةبتكم  هب  اذإف   ، هخوك ىلإ  ينلخدأو   ، هردص ىلإ  خیّشلا  ينمض  مث 
دشر نباو   ، ةیمیت نباو   ، يلازغلا ىلإ  وطسرأ  نم   ، ابيرقت ملاعلا  بتك  لك  يوحت 
هرخأ يف  يوحي  باتك  لك  و  ... مھریغو  ، لسارو  ، لجیھو  ، تراكيد ىلإ  الوصو 

. هیلع هدودرو   ، خیّشلا نم  اصیخلت 
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ة ـــــ جا ــ ّجز ـ لا

يسفن نیبو  ينیب  تلقف  ..... ءاملا نم  ابوك  ينلوانو   ، هريرس ىلع  ينسلجأف 
يتریسم يف  يندوارت  تناك  تالاكشإ  نع  هلأسأ  ىتح  ناكملا  اذھ  حربأ  نل 

: تلقف .... يئادل ءاوّدلا  نوكي  ّهلع  .... ةيركفلا

ال ةقيرطب  هفصي  دحاوف  ؟  .... هلإلا ةروص  يف  نايدألا  تفلتخا  اذامل   ، خیش اي 
هاري رخأو   ، ءيش لك  نع  اّھزنم  هاري  رخأ  و   !.. ..... هلإلاب كلاب  امف  ناسنإلاب  قیلت 

؟ ... اذامل ... ةديدع ٌتاَرُّوََصت  كاذو   ، اذھ نیبو   ، میظع ناسنإك 

: لاقف  ، الوطم ّادر  خیشلا  ّدرف 

لزني ِفقّسلا  َيلاع  اًتیب  اولخد  موق  لثمك  دوجو هللا  يف  نولداجي  نيذلا  لثم 
ةقلغم ةریبك  ةذفان  تیبلا  ىلعأ  يف  ناكو   ، شامق نم  طویخ  فقّسلا  كلذ  نم 

. مھنیب نولءاستي  اولعجف  ...... ةلعتشم ةریبك  ةعمش  ةذفّانلا  بناجب  ناكو   ، جاّجزلاب

: مھنم ةعامج  تلاقف  - 

تیبلا اذھ  يف  مالسب  شیعلا  انل  ىنستي  ىتح  ةذفانلا  كلت  قلغ  نم  انل  دبال 
: مھنم نورخآ  لاق  و  ...... اھیف جاجز  ةغراف ال  وأ   ، ةحوتفم ةذفانلا  كلت  ّنأ  مھنم  اًّنظ 

...... ىَرُي جاجزلا ال  نأل   ، هارن اّننكلو ال   ، جاجزلاب ةقلغم  ةذفانلا  كلت  ّنإ  ...

: مھنم دحاو  ّدرف  - 

؟ ... ةحتفلا كلت  يف  جاجزلا  دوجو  ىلع  مكلیلد  امو 

نم لخد  دق  تیبلا  يف  رابغ  اياقب  اندجول  جاجز  اھیف  نكي  مل  ول  اولاقف : - 
...... ةذفانلا

كلت ىرن  ال  نحن  كلذكو   ، تیبلا يف  رابغلل  رثأ  دجوي  ال   ، حیحص رخأ : لاقو 
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لعفب طویخلا  تكرحتل  ةحوتفم  ةذفانلا  تناك  ولف   ، كرحتت شامقلا  نم  طویخلا 
. كرحتي هارن  يذلاو ال  اَھُبیَِھل  ّكرحت  ّىتح  وأ   ، ةعمّشلا كلت  تأفطنالو   ، حّيرلا

ييأر يف  َيعم  متسلأ  ..... هیف لادج  دیكأ ال  ةذفانلا  يف  جاجزلا  دوجو  لاق : مث 
؟ .... ءالقع اي  اذھ 

... لوقت ام  ىلع  ةيوق  ةلدأل  اّھنإ  هللاو  مھنم : ریثكلا  لاقف 

: اولاقف  ، نولداجي مھنم  نولیلق  ةعامج  يقب  نكلو 

ال نحنف  ، حضاولا دیكألا  لیلّدلاب  سیل  هنكلو   ، باّوصلا لمتحي  هومتلق  ام  ّنإ 
مدع ىلع  لیلد  ربكأف   ، ةسوململا انسیساحأ  ّالإ  قِّدصن  الو   ، ةجاّجزلا كلت  ىرن 

... هذھ مكتلدأب  انوعنقت  نلو   ، اھل انتيؤر  مدع  وھ  ةجاّجزلا  دوجو 

انل دبالو   ، ةدوجوم ریغ  يھف  يلاتلابو   ، اھارن اھنع ال  نوملكتت  يتلا  ةجاّجزلاف 
، رطملا لوخد  عنمن  ىتح  تیبلا  ىلعأ  يف  ةحتفلا  كلت  ىلع  ءيش  عضو  نم 

...... رابغلاو

: نورخآلا َّدرف  - 

انھ نحنو   ، انیلع الخدي  مل  رابغلاو   ، راطمألاف  ، مكیلع لیلد  اذھ  هنولوقت  ام 
امك ةحتفلا  كلت  ىلع  ازجاح  متعضو  ولو   ، ةجاّجزلا دوجو  ىلع  لیلد  اذھو   ، ةّدمل

..... تیبلا ىلإ  لوخّدلا  نم  ءوّضلاو   ، رّونلا ْمُتْعَنَمل  نولوقت 

ةجاجزلا كلت  ّنأ  دیكألاف   ، نولداجمل مّكنإ   ....... ناكملا انل  اوملظت  نأ  نوديرتأ 
يذلا جاجزلاو   ، اَِننُیَْعِأب اھارن  ال  نحن  كلذل  اھافصأو   ، جاجزلا عاونأ  ىقرأ  نم  يھ 

. ىرخأ داومب  جوزمم  جاجز  وأ  هب  هیبش  وھ  اّمنإو   ، صلاخ جاجزب  سیل  هارن 

لخادلا ءوّضلا  مامأ  هعضوو   ، ءوّضلا لیلحتل  زاھجب  مھنم  صخش  ءاج  ةرتف  دعبو 
...... يجاجز زجاح  ىلع  َّرم  دق  ءوّضلا  نأ  زاھجلا  تبثأف   ، ةذفانلا نم 

: نیلداجملل اولاقو   ، لیلّدلا اذھب  موقلا  َحِرَف 

....... هیف َةيْرِم َ  لیلد ال  اذھ 

الادج لداجي  رخألا  ضعبلا  َّلظو   ، ةجاجزلا دوجوب  اونمآو   ، مھنم ضعبلا  قَّدصف 
. هیف ةینالقع  الو   ، قطنم ایطنزیب ال 
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. ةطیسبلا هذھ  ىلع  رشبلا  رشعم  نحن  مھ  يدلو  اي  موقلا  مكلذ  -

. اھیلع اَنْقِلُخ  يتلا  ضرألا  وھ  تیبلا  كلذو  -

الأ هلامك  نمف   ، هناحبس ىلعألا  لثملا  ، و  هلإلا دوجو  يھ  ةجاجزلا  مكلتو  -
. املع هب  لوقعلا  طیحت  الو   ، راصبألا هكردت 

. هیلع ةلاّدلا  نیھاربلاو   ، تايآلا يھ  ةریبكلا  ةعمشلاو   ، طویخلا كلتو  -

يملعلا زاجعإلاو   ، يملعلا لیلدلا  وھ  ةذفانلا  نم  لخادلا  ءوضلا  لیلحتو  -
. ميركلا نآرقلا  يف  دوجوملا 

ىلع ةیلقعلا  ةلدألا  ؤفاكتب  لاق  نم  مھنمف   ، نودحلملا مھف  نولداجملا  اّمأ  -
ةلدألا ؤفاكت  ةركفو  ؛  طناك ليونامإ  ربكألا  مھمامإ  نيذلا  ةفسالفلا  مھو  هللا،  دوجو 
يتلا تاملسملاو   ، تایھيدبلا نم  هللا  دوجوف  ىربك  ةیلقعو   ، ةيركف ةطلاغم  هذھ 

. هتالیلحتو  ، هتاریسفت يف  اھیلع  ينبي  ّمث   ، اھب ّلسيو  مِ  ، لقعلا اھب  نمؤي 

. ةھادب اھب  دقتعي  لقعلا   ، فرعن امك  ةیھيدبلاف 

، تقولا سفن  يف  اسلاجو   ، امئاق نوكي  ال  صخشلا  ّنأ  ةھادب  فرعي  لقعلاف 
، ةھيدبلا ةشقانم  ىلع  لقعلا  كلذ  اومغرأ  ةفسالفلا  َّنكلو   ....... اذھب ّلسيو  مِ

. هماكحأ يف  فلتخأو   ، راتحأف

نأ العو  ّلج  هللا  نم  دارأ  هنأل  هللا  دوجو  ركنأ  لسار  دنارترب  فوسلیفلا  الثمف 
، ربجلاب سیل  ناميإلا  ّنأ  فوسلیفلا  كلذ  َيَِسنو   ، ناميإلا ىلع  ُهَرِبْجُي  الیلد  هیطعي 

اذھو  ، تایضاّيرلاك ناميإلا  عم  لعافتلا  ديري  تایضاير  ملاع  هنأ  مكحبف   ..... هاركإلاو
نأ ىلع  رداق  هناحبس  هنأل  رح  وھو   ، نمؤي نأ  هدبع  نم  ديري  اف   ...... حداف اطخ 

: لوقي ثیح  ناميإلا  ىلع  هربجي 

.﴾... َنیِعِضاَخ اََھل  ْمُھُقاَنَْعأ  ْتََّلظَف  ًَةياء  ِءاَمَّسلا  َنِّم  مِھَْیلَع  ْلِّزَنُن  ْأَشن  ِنإ   ﴿

... لسار دنارترب  اي  هرایتخاب  اًرح  اًنمؤم  ديري  العو  ّلج  نكلو هللا 

، دحاو نم  ربكأ  نانثا  نأب  لوقلا  ىلع  نوربجم  نحن  تایضاّيرلا  ملع  يفف 
ناك ول  و  ........ اذكھ نوكي  نأ  ناميإلا  نم  ديري  لسارو   ... كلذ يف  نيریخم  انسلو 

. ایقیقح ًاناميإ  ناك  ام  اذكھ 
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ر ــــ ص ــ ـق لا

يف ةمیظعلا  ةیلقعلا  ةراضحلا  سمش  تقرشأ  نذإ  اذامل  خیشلل : تلقف 
اومدقت اذامل  ؟و  ... ةیمالسإلا ةلودلا  ىلع  قرشت  ملو   ، ابوروأ يف  ثيدحلا  رصعلا 

نع انرُّوصت  ناك  نإ  اندنع  َتلُبَذو   ، مھدنع اھراجشأ  ْتَرَمَْثأ  اذامل  ؟  .... نحن انفلختو 
؟ ... مھِرُّوصت نم  ىقنأ  هللا 

... ءاشي نم  هتمحرب  صتخي  يدلو  اي  ةئیشم هللا  اھنإ  لاقف :

اوُّرتغا نيذلا  باتكلا  لھأل  ًةَنِْتف  ِِيبَرَعلا  دمحم  ىلع  نآرقلا  لزنأ  دقف 
اھلعجو  ، ةمتاخلا ةلاسرلاب  مھنتفف  .... راتخملا هللا  بعش  مّھنأ  اومعزو   ، مھسفنأب

. قفانملا نم  نمؤملا  َنَّیبتي  ىتح  مھریغ ،  يف 

ةنتف اھلعج  دق  العو  ّلج  هللا  ّنأ  ودبي  هذھ  ةمیظعلا  ةراضحلا  كلذكو 
دیحولا يجانلا  قيرفلا  ّهنأو  سدقم  ّهنأ  َّنظف   ، مھنم بناج  َّرتغا  نيذلا  نیملسملل 

. رّانلا يف  مھنود  ام  نأو   ، ةمایقلا موي  باذعلا  نم 

يف ّدلخم  دلاخ  وھف   ، ٍمْرُج نم  لعف  امھم  ملسملا  ّنأ  مھنم  امعز  اولاقف 
يذلا كلذ  نم  مظعأ  نوكي  دق  ریخ  نم  لعف  امھم  رّانلا  يف  دلاخ  وھ  رخألاو   ، ّةنجلا

. ملسملا هلعف 

نوكرديو  ، اندنع نوملسملا  ربتعي  ىتح  برغلا  يف  ةراضحلا  سمش  تقرشأف 
. طقف نحن  سیلو  ناسنإ  لك  برو   ، انبر ّنأ هللا 

: لاق و  ... الیلق خیشلا  تكس  مث 

نم ٌنَّوَكم  رصقلا  ناك  و  ... سّانلا نم  ةعومجم  هلخد   ، میظع رصق  كانھ  ناك 
... بونجلا ةھج  نم  رخألاو   ، لامّشلا ةھج  نم  دحاو   ، نیقصالتم نیتیب 

تیبلا ةدحاو  تنكس   ، نیتعومجم ىلإ  سّانلا  نم  ةعامجلا  كلت  تمسقناف 
تناك دقف   ، ُهوُمَّظَع رصقلا  اولخد  اَّملو   ، يبونجلا تیبلا  ةیناثلاو   ، يلامّشلا
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هیف ناكو   ، ةیجاجز ذفاون  هلَّلختت   ، ةبعشتم جراخمو  لخادم  يوحي   ، ًةرابج هتسدنھ 
...... ةدقعم ةزھجأو   ، تالآ

ةرتفل تیبلا  اذھل  بیجعلا  نيوكتلا  كلذب  ةرھبنم  ةعامجلا  كلت  ّتلظ 
، هجراخمو  ، هلخادم ةفرعمو   ، رصقلا اذھ  رارسأ  ةفرعم  نم  انل  دبال  اولاق  و  ...... ةليوط

... هیف ميركلا  شیعلاب  َأنھن  ىتح  هیف  مكّحتلاو 

يبونجلا تیبلا  لخد  ....... رصقلا بحاص  نم  ثوعبم  مھءاج  ىتح  كلذك  اولازال 
: هیف نمل  لاقو   ، هنم

يف مكحتلا  نم  مكنكمت  هنم  ةلاسرب  مكتئج   ، رصقلا كلام  نم  لسرم  انأ 
. مالسب هیف  شیعلاو   ، هايابخ

... لوقي امل  تتصنأو   ، هب قیلي  ًاباحرت  ةعامجلا  كلت  هب  َْتبَّحَر 

: ثوعبملا لاقف 

يف يرسي  رونلاب  اذإف  هیلع  طغضو   ، هنم برتقاف  ... يِّرس ٌرز  رصقلا  اذھ  يف  ّنإ 
: هل اولاقو  ثوعبملا  كلذب  موقلا  ةحرف  تدادزا   ، تیبلا لماك 

فشتكن نأ  ديرن  ةریبك  تالآو   ، ةضماغ ةریثك  ءایشأ  تیبلا  اذھ  يف  نكل 
. تالآلاو  ، ةزھجألا كلت  َلِّغَشُنو   ، اھنم ضماغلا 

: ثوعبملا لاقف 

هیلع تطغض  يذلا  ّرزلاف   ، رصقلا كلام  هیف  مكربتخي  نأ  ديري  يذلا  مكرود  كلذ 
صوغلاو  ، هیف ریّسلا  مكیلع  ُلِّھسي  امم   ، تیبلا مالظ  لك  ىلع  ىضق  اًرون  عاشأ  دق 

.... هرارسأ اوفشتكتل  هقامعأ  يف 

ءاج ةرتفل  تیبلا  كلذ  دارفأ  نیب  تاعازن  تثدح  ثوعبملا  كلذ  باھذ  دعب  نكل 
... ثوعبملا هلاق  امیف  فلتخأف   ، ٌلیج اھدعب 

 : ابطاخم تیبلا  كلذ  ناكس  يف  ماقف   ، ناخیش همسأ  ناك  مھنم  لجر  رھظ 

، تیبلا اذھ  يف  مكّحتلاو   ، ةرطیسلل دیحولا  قيرطلا  ّنإ   ، تیبلا ناكس  اي 
ظفاحنو  ، ثوعبملا هیلع  طغض  يذلا  ّرزلا  ىلع  صرحن  نأ  يھ  هتاجتنمب  عتمتلاو 

، يشمتس اّھنإف  ةزھجألاو   ، تالآلا كلت  امأو   ، تیبلا يف  يرسي  يذلا  هرون  ىلع 
ثوعبملا رماوأ  فلاخن  الو   ، ربصنو  ، رظتنن نأ  ّالإ  انیلع  امف   ، رونلا كلذ  لعفب  لغتشتو 
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شیعنل انل  هبھو  يذلا  هكلام  انیلع  بضغيو   ، تیبلا راھنيو   ، عطقنیس رّونلا  نإف  ّالإو 
يدج هلاق  امو   ، يبأ هلاق  اّمع  تباث  اذھ  مكل  هلوقأ  ام  نأ  ناخیش  مھل  ّدكأو   ، هیف

... ًةرشابم ثوعبملا  نم  هعمس  دق  هرودب  يذلا  يبأل 

ناكو عنتقت  مل  ىرخأ  ةعامج  نكلو   ، ناخیش لاق  امب  سّانلا  نم  روھمج  عنتقا 
دیحولا لیبّسلا  نأ  ىلع  امئاد  دكؤي  ناك  يذلا  نامھف  ّدیسلا  مھسأر  ىلع 
ةیلقعلاو  ، ةيركفلا انتادوھجمب  ىعسن  نأ  وھ   ، هب عتمتلاو   ، رصقلا ىلع  ةرطیّسلل 
ثوعبملا هلعشأ  يذلا  رونلا  كلذ  ّنأو   ، هتالآو  ، هتزھجأ َلِّغَشُنو   ، رصقلا ايابخ  مھفنل 

اّمم رصقلا  ةزھجأو   ، ايابخ ةيؤر  ىلع  اندعاسيو  انضعب  هب  ىرن  ْيَكِلَف  لبق  نم 
لكل يئارقتسا  ةلصحم  وھ  اذھ  مكل  هتلق  ام  و  ...... اھلیغشتو  ، اھمھف نم  اننكمي 

... انیلإ تلصوو   ، ثوعبملا اھلاق  يتلا  تاملكلا 

، شاقنلاب أدتبا  مھنیب  عارص  بشنو   ، نامھف يأر  هتعامجو   ، ناخیش لبقي  مل 
. لاتقلاو  ، كارعلا ىلإ  لصو  ام  ناعرسو   ، ةلداجملاو

امم  ، هعابتأو  ، نامھف اودھطضاو   ، هتعامجو  ، ناخیش بَّلغت  مّايألا  رورم  عم 
. هحئاصنب ذخأي  نم  دجي  ّهلعل  يلامّشلا  تیبلا  ىلإ  ِبُّرَسَّتلا  ىلإ  نامھفب  ىدأ 

رثكأ عارص  يف  مھ  كلذك  هتعامج  دجوف   ، يلامّشلا تیبلا  نامھف  لخد 
 : لاقو  ، مھیف ماقف   ، يبونجلا تیبلا  يف  هنم  برھ  يذلا  كلذ  نم  ةيومد 

، هیلع ةرطیّسلاو   ، رصقلا اذھ  ايابخ  مھف  نم  مكنِّكمت  لولح  يدنع   ، ةعامج اي 
نامھف مھل  رانأف  ....... يبونجلا تیبلا  يف  ثوعبملا  هب  لاق  يذلا  ّرزلا  ىلع  طغض  مث 

، رصقلا مھل  ریني  يذلا  رّونلا  اذھ  ىلع  اوظفاحي  نأ  مھاصوأو   ، يلامّشلا تیبلا 
... هتزھجأو  ، هتالآ لیغشتو   ، هرارسأ فاشتكاو   ، هیف ریّسلا  نم  مھنكميو 

زیلاھدو  ، قامعأ يف  اوراسو   ، نامھف ةحیصنب  يلامّشلا  تیبلا  ةعامج  تذخأ 
فاشتكا نم  اوّنكمت  ىتح  ةليوط  ةدم  ضَْمت  ملو   ، ةعاجشو  ، ةقث لكب  رصقلا  كلذ 

دعب اوُرَّكََنت  مھنكلو   ، اھنم ةطیسبلا  هتالآ  ضعب  لیغشتو   ، رصقلا يف  قطانملا  ضعب 
رصقلا اذھ  ّنإف  ّالإو  هیلع  اوظفاحي  نأ  مھل  لاق  يذلا  رونلا  اولدبتساو   ، نامھفل كلذ 

....... مھسفنأب هوعنص  دق  رونب  هولدبتساو   ، هنيزاوم ُّلَتَْختو   ، راھنیس

، رصقلا كلذ  يف  ةمیظع  رارسأ  يلامّشلا  تیبلا  باحصأ  فشتكا  ةرتف  دعب 
ديدعلا حتف  نوعیطتسي  اوحبصأف   ، هلخادب ةديدع  ةزھجأو   ، تالآ لیغشت  نم  اونكمتو 

نم اوّنكمت  تارفشو   ، زومر ةطساوب  هبيدارسو   ، ةقلغم تناك  يتلا  باوبألا  نم 
دازو  ، تالوكأمو  ، مھل ةسبلأ  تالآلاو   ، ةزھجألا كلت  ةطساوب  اوعنص  و  ... اھفاشتكا

: مھسفنأ نیبو  مھنیب  اولاق  ىتح  روطتو   ، مدقت نم  هل  اولصو  امب  مھرورغ 
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سّانلا مكلذ  نم  الدب  هیلع  رطیسنو   ، يبونجلا تیبلا  ىلإ  بھذن  نأ  دبال 
... هرارسأ اوفشتكي  ملو   ، هیف نوشیعي  نيذلا 

ةریبك ةنتف  تثدح  ... رصقلل ِنَْینِوَكُملا  نیتیبلا  باحصأ  نیب  كاكتحا  عقو  اّملو 
. يبونجلا تیبلا  باحصأل 

: ناخیشل اولاقف 

و ...... مھسفنأب رصقلا  ايابخو   ، ةزھجأ ىلع  ةرطیّسلا  نم  اوّنكمت  دقل  ..... رظنأ
...... ناخیش اي  انیلع  تبذك  دق  ّكنظنل  ّانإ  هللا 

مھبقاعیس مھل  اوعمست  الف   ، ةنتف هیف  مھ  ام  ّنإ   ، ةعامج اي  ناخیش : ّدرف 
. هولعف ام  ىلع  رصقلا  كلام 

. اھیلع شیعن  يتلا  ضرألا  هذھ  وھ  بیجن  يدلو  اي  رصقلا  كلذف  - 

العو َّلج  نم هللا  ّملسو  هیلع  ّىلص هللا  دمحم  لوّسرلا  وھ  ثوعبملا  كلذو  - 
. اَھُكیلمو  ، ضرألا كلام 

يف نویبرغلاو   ، يبونجلا تیبلا  يف  نوملسملا  نحن  مھ  ةعامجلا  مكلتو  - 
. يلامّشلا تیبلا 

... يھلإلا يحولا  وھ  رونلا  كلذو  - 

ثيدحلا لھأ  وأ   ، اندنع صنلا  رھاظب  نوكِّسمتملا  مھ  هتعامجو  ناخیشو  - 
..... ةیمیت نبا  ىلإ  رمع  نب  دبع هللا  نم 

اًرورمو سابعلا  نب  هللا  دبع  نم  اندنع  يأرلا  لھأ  مھ  هتعامجو  نامھفو  - 
. دشر نبا  ىلإ  الوصوو   ، ةفینح يبأب 

ةيداملا ةفسلفلا  وھ  يلامّشلا  تیبلا  باحصأ  هلدبتسا  يذلا  رونلاو  - 
. العو ّلج  دوجو هللا  يفنت  يتلا  ةيداحلإلا 

، ةعارز نم  ضرألا  يف  ةراضحلا  نيدایم  يھ  رصقلا  لخاد  تالآلاو   ، ةزھجألاو - 
. اھریغ و  ....... نونفو  ، كلفو  ، ةعانصو

: تلقف
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ةراضحلا سمش  تلاطأ  اَِملَف   ، رخأ قورش  ٍبورغ  لك  دعب  سیلأ  ... خیش اي  - 
؟ ... نيرخآلا نع  برغت  ىتح  انیلع  قرشت  نل  اّھنأ  مأ  ..... ؟ ..... ّانع اھبورغ 

، انراكفأل انتجلاعم  دعب  سیل  نكلو   ، هیف قرشت  موي  يتأیس  امتح  لاقف : - 
.... اندادجأ نع  هانثرو  يذلا  انثارتو 

؟ ..... خیش اي  لكاشم  انثارت  يفأ  تلقف : - 
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ثار ــــ ـّت لا

سیلو  ، روصعلا ِّرم  ىلع  هتمظع  تبثأ  ّهنأل  ّصنلا  عم  تسیل  يدلو  اي  انتلكشم 
. ّصنلا ليزنت  ةیلآ  اّھنإ   ، عقاولاو  ، ّصنلا نیب  ام  عم  انتلكشم  اّمنإو   ، عقاولا عم 

: وھ ّصنلاو 

نأ اًضَوِعو   ، ينّاثلا ّصنلا  ّلثمت  يتلا  ةنّسلاو   ، لوألا ّصنلا  لثميو   ، باتكلا
يناثلا ّصنلاب  لدبتسا  ام  ناعرس  انتراضحل  يركفلا  زكرملا  وھ  لوألا  ّصنلا  نوكي 

. اندنع ًاليوط  رَّمع  يركف  قزأم  يف  انلخد  اھدعب  مث   ، ةریثك بئاوش  هتقال  يذلا 

هنم سیل  ّهنأ  هداقتعال  ٍناث  ٌصن  ّهنأ  ىلع  درو  اّمم  اضعب  دقتني  نم  ىرتف 
...... ّلك هِ نيّدلا  داقتناب  هنومھتیف 

اذإف لوألا  ّصنلا  ةیسدق  تابثإ  ىلإ  راوحلاو   ، شاّقنلاب نولیمي  امئاد  مھارتو 
، ىرخأ تاداھتجاو   ، صوصن نم  هءارو  امب  َِمّلَسُت  نأ  كنوبلاطي   ، كلذب مھعم  َتْمَّلَس 

. ةریبك ةطلاغم  هذھو 

، همھف ةداعإو   ، امومع ينيّدلا  ّصنلا  ىلإ  دقانلا  ةرظنب  رّظنلا  وھ  ّلحلا  َّنأ  َدَْیب 
. يلاحلا انعقاو  ىلع  هليزنتو 

: لاق مث 

يف تراس  ددعلا  ةریبك  ةلیبق  لثمك   ، اندنع ثاّرتلا  يف  نولداجي  نيذلا  لثم 
شطعلا اھباصأ  ءارّحصلا  يف  تصاغ  اّمل  و  ...... اھل ٍنِمآ  ٍذالم  نع  اثحب  ءارّحصلا 

، هایملا ريزغ  عوبني  اھبناجب  رجفنا  ىتح  اليوط  ءاملا  نع  ثحبت  ّتلظ  ..... ديدّشلا
هب َّدٌستل  اًریبك  ًءانإ  اھل  تألم  كلذ  دعب  مث   ، ةلیبقلا لماك  هنم  توتراو   ، تبرشف
ریبكلا ءانإلا  كلذ  نم  ءاملا  نم  لیلقلا  تغرفأ  تراس  امدنعو   ، قيّرطلا يف  اھشطع 
هیلإ لصت  نأ  میثارجلاو   ، رابغلا ناكمإبف   ، ٍماكحإب اقلغم  سیل  ریغص  رخآ  ءانإ  يف 
هیلإ لصت  نأ  نكمي  الف   ، ماكحإلا ديدش  هقلغ  ناك  يذلا  ریبكلا  ءانإلا  سكع  ُهُثَِولٌتف 

. تناك امھم  ةموثرج  وأ   ، رابغ ةرذ  يأ 
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ِّبص نم  نكمتت  ىتح  ةریثك  باوكأ  ةعانصب  ةلیبقلا  كلت  نم  ةعوجم  تماقو 
... ةلحاقلا يراّحصلا  كلت  يف  رمألا  ىعدتسا  املك  شطعلا  ِّدسو   ، اھیف ءاملا 

ىعدتسا اذإ  ّالإ  ریغصلا  ءانإلا  نم  برّشلا  اوؤدبي  نأ  ةلیبقلا  كلت  ءامعز  َرَّرقو 
برَّدلا كلذ  يف  عیباسألاو   ، مّايألا رورم  عم  و  ...... ریبكلا نم  اوبرش  رمألا 

. نطبلا يف  عاجوأو   ، سأرلا يف  مالآلا  ضعب  ةلیبقلا  كلت  دارفأ  بیصي  أدب  ..... بعَّصلا

ءانإلا ءام  يف  ببّسلا  نأ  اودجوف   ، رمألا ثحبتل  ةلیبقلا  نم  ةعامج  تماق 
اّملك ءاملا  كلذ  ةیفصتل  ةافصم  ةعانص  اورَّرقف   ، میثارجلا ضعب  هتباصأ  يذلا  ریّغصلا 

... هنم برّشلا  اودارأ 

. ىرخأ ةَّرم  عاجوألاو   ، مالآلا ترھظف  تداع  مث   ، ةرتفل بجاولاب  ةافصملا  تماق 

..... اھنیب امیف  ةلیبقلا  كلت  تعزانت 

ةیفصتل ًّالح  مھل  اودجیل  مھئامعز  ىلإ  اوكتشا  مھنم  ءاطسبلا  ةلیبقلا  دارفأف 
. مھتحص ىلع  ظافحلل  ءاملا  كلذ 

ءاضقلل مھیفكت  ال  اّھنأل  اًمجح  ربكأ  باوكألا  كلت  لعجب  اضيأ  مھوبلاط  امك 
. يراّحصلا كلت  يف  شطعلا  ىلع 

ّنأ تدكأو   ، نيرخآلا ىلع  َمْوَّللا  تقلأف  ةافصملا  تعنص  يتلا  ةعامجلا  تماقف 
ّنأ ىرن  ال  اّننأل  اھحیلصت  وأ   ، اھلادبتساب لبقن  نلو   ، اھیف سأب  ال  ةدیج  ةافصملا 

مھتباصإ ىلإ  ّتدأ  ىرخأ  ءایشأ  يف  لكشملا  نوكي  دق  لب  ...... اھیف لكشملا 
. عاجوألاو  ، مالآلاب

: باوكألا تعنص  يتلا  ةعامجلا  تلاقو 

وأ اھریبكت  ىلإ  جاتحن  الو   ، اًفْیَكو  ، ًاّمك ءاوترالل  ةیفاك  باوكألا  هذھ  َّنإ  -
. اھلادبتسا

: نورخآ لاقو 

انَّنأ نیح  يف  عاجوألاو   ، مالآلاب باصن  ال  ریبكلا  ءانإلا  نم  ُبُرَْشن  اَّمل  َاَنلاَم 
ءانإلا نم  برّشلا  فقون  نأ  حرتقن  نحنف   ، ریّغصلا ءانإلا  نم  انبرش  دنع  اھب  باصن 

. اندالوأو انسفنأ  يقن  ىتح  ریبكلاب  يفتكنو   ، ریّغصلا

: نورخآ نولیلق  دارفأ  لاقو 
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. رخأ ءامو   ، عبنم نع  ثحبن  نأ  انل  دبالو   ، هلصأ يف  ٌثََّولُم  ءاملا  نأ  ىرن  نحن 

. نوملسملا نحن  يھ  بیجن  يدلو  اي  ةلیبقلا  كلت  - 

. ميركلا نآرقلا  وھ  ریبكلا  ءانإلاو  - 

. ةيوبنلا ةنسلا  وھ  ریّغصلا  ءانإلاو  - 

ثيداحألا زییمت  ىلع  لمعي  يذلا  ثيدحلا  حلطصم  ملع  يھ  ةافصملاو  - 
. ةعوضوملا نم  ةحیّحصلا  ةيوبنلا 

ىلع ّصنلا  ُلَّزَنُي  اھلالخ  نم  يتلا  هقفلا  لوصأو   ، دعاوق يھ  باوكألاو  - 
. عقاولا

. ثيدحلا ءاملع  مھ  ةافصملا  تعنص  يتلا  ةعامجلاو  - 

. اندنع نویلوصألاو  ءاھقفلا  مھ  باوكألا  تعنص  يتلا  ةعامجلاو  - 

ءاھقفلاو  ، نيركفملا ضعب  مھ  باوكألا  ریبكتو   ، ةافصملا ليدعتب  اولاق  نيذلاو  - 
. انرصع يف 

. نوینآرقلا مھ  يناثلا  ءانإلا  نع  ءانغتسالاب  اولاق  نيذلاو  - 

. اندنع نوبِّرغتملا  مھ  هایملا  ِءاقن  يف  اوُكَّكش  نيذلا  ةلقلاو  - 

ىتح باوكألا  كلت  ریبكتو   ، عیسوتو  ، ةافصملا كلت  ليدعت  نم  يدلو  اي  انل  دبال 
دق يتلا  ةيركفلا  ضارمألا  نم  مھظفحنو   ، كرابملا ءاملا  كلذ  نم  سّانلا  يوتري 

. مھبیصت

، نيّدلا ىلع  ءایصوأ  مھسفنأ  نم  اوبَّصنو   ، اذھ يف  نولداجي  نيذلل  لقو 
... مھیلع ةّجح  يھ  ميركلا  نآرقلا  يف  تلزن  ةروسب  مھّركذو 

ِهَّللا َىِلإ  يِكَتَْشتَو  اَھِجْوَز  ِيف  َكُلِداَجُت  يِتَّلا  َلْوَق  ُهَّللا  َعِمَس  ْدَق  : ) ىلاعت لوقي 
(. اَمُكَرُواََحت ۚ ُعَمَْسي  ُهَّللاَو 

لوسرلا لداجت  ..... لداجت نمو   ، لداجت ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  نمز  يف  ةأرما  اھَّنإ 
. اذھ اھلادج  نع  ميركلا  نآرقلا  اھبتاعي  مل  و  ... ملسو هيلع هللا ىلص
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؟ .. اوطبنتساو  ، اولاق امیف  خویّشلا  ىتح  شقانن  ْنأ ال  نحن  انل  فیكف 

. انیلع ُّيصولا  وھ  نيّدلاف   ، ةياصو ىلإ  جاتحي  نيّدلا ال  َّنإ 
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ةدا ــ ـع ّسلا

يأ دنع  اھرأ  مل  يتلا  ةبقّاثلا  دودولا  دبع  خیشلا  ءارأو   ، تالیلحت ينتلھذأ 
. ةدیقعلا ةرئاد  جراخ  الاؤس  هلأسأ  نأ  ترَّرقف   ، ٍيقرش وأ   ، ٍيبرغ ٍفوسلیف  وأ   ، ٍركفم

؟ ... اھیف رود  ناميإلل  لھو  ؟  .... ةداعّسلا يف  كيأر  ام  .... خیش اي  هل : تلقف 

: دودولا دبع  خیّشلا  لاق 

ةایحلا هذھ  ةبرتف   ، اینّدلا ةایحلا  هذھ  يف  اھل  ناكم  ال  ةقلطملا  ةداعّسلا 
ةداعّسلل صاقتنا  ربكأو   ، ةداعّسلا ةرذب  اھیف  ومنت  ىتح  يفكي  امب  ةبصخ  تسیل 

. هتداعس نم  ُصِقْنُتو   ، ناسنإلا ُزَُؤت  ًةكوش  ُّلظیس  يذلا  توملا  وھ 

: الیلق ّصَفُن  ُلِ انعد 

ةقیقحلا يف  ... عوجلا ىلع  ءاضقلاب  عتمتسي  مأ   ، لكألاب عتمتسي  ناسنإلا  لھ 
، ماّعطلاب هعتمت  داز  هعوج  داز  امَّلك  ّهنأ  ىرت  ملأ  ... عوجلا ىلع  ءاضقلاب  عتمتسي  وھ 

ناسنإلا داعتبا  داز  اّملكو   ، ءاملا برشب  هعتمت  ّدتشا  هشطع  ّدتشا  اّملك  كلذكو 
...... هب هعتمت  داز  اّملك  ِسِْنجلا  نع 

، هھرك دح  ىلإ  لصي  دقو   ، لكألا نم  برتقي  ناعوجلا ال  ریغ  ناسنإلا  ىرن  لب 
. سنجلاو  ، برّشلل ةبسنلاب  كلذكو 

: نالاجم ةداعّسلل  نأكو 

. ىطسو ةقطنم  امھنیب  يباجيا  لاجمو   ، يبلس لاجم  - 

لصي دقو   ، ةداعّسلل يبلسلا  لاجملا  يف  رودي  اینّدلا  ةایحلا  يف  ناسنإلاف 
. ىطسولا ةقطنملا  ىلإ  انایحأ 

، برشو  ، لكأ نم  ةایحلا  تارورض  لاجم  وھ  يبلسلا  ةداعّسلا  لاجمو 
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ْتَوَقو  ، تداز اّملكف   ، تارورّضلا كلتل  هتجاح  ردقب  اھب  ناسنإلا  عتمت  نوكي   ، سنجو
كلت نم  ِهِصُلََخت  ةداعسب  ُّسِحُي  نيأ  ىطسولا  ةقطنملا  ىلإ  لصي  ىتح  هعتمت  داز 

... اینّدلا ةایحلا  يف  ةورذلا  يھ  هذھو   ، تارورّضلا

، تارورض نود  ناسنإلا  عتمتي  نأ  وھ   ، يدلو اي  يباجيإلا  ةداعّسلا  لاجم  اّمأ 
ىرت لب   ، اھیف بعت  الو   ، شطع الو   ، عوج ال  يتلا  ّةنجلا  يف  ّالإ  نوكي  ال  كلذو 

ةداعّسلا يھ  كلتو   ، ناعوج ّهنأل  سیلو   ، ٌلكأ ّهنأل  اھیف  لكألاب  عتمتسي  ناسنإلا 
: لاقف ةایحلا  كلت  نآرقلا  ىّمس  ىتح  ةياھن  الام  ىلإ  ديزتو   ، ةقلطملا

.﴾ ... َنوَُملَْعي اوُناَك  َْول  ُناََویَحْلا ۚ  َيَِھل  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  َِّنإَو  ... ﴿

عتمتست نأ  يھ  يدلو  اي  ةَّقحلا  ةعتملاف   ، ةایحلل ةغلابم  ةغیص   ، ناویحلا اّھنإ 
.. هیلإ ةجاحلا  نود  ءيشب 

ّنأو  ، ءيش ُّلك  يھ  اینّدلا  ةایحلا  ّنأ  ىلع  يبرغلا  ناسنإلا  هاري  ام  اّمأ 
ىلإ هنم  برقأ  ٌرْعِش  وھف   ، ضرألا ىلع  انھ  نوكي  دوشنملا  سودرفلاو   ، ةداعّسلا

. ةقیقحلا

الو  ، هتایحو  ، هتعتم وھ  ماّعطلا  ّنأ  ىري  يذلا  ریّغصلا  لّفطلا  لثمك  ْمُھُلَثَم 
. ایح هئاقبو   ، هومنل ةلیسو  وھ  ماّعطلا  اذھ  ّنأ  هتعنقأ  امھم  كردي 

، ُلُكَْأي َّلظل  ىولحلاب  ءولمم  ناكم  يف  هتعضو  ولو   ، تلق امب  ادبأ  عنتقي  نل 
... هلماكب لكألا  هركیف  للملا  ةجرد  ىلإ  لصي  دقو   ، هسفن َِكلْھُي  ىتح  ُلُكَْأيو 

سیل ءاقبلل  ةلیسو  وھ  ماّعطلا  نأ  كردیس   ، َجََضنو َرُبَك  ام  اذإ  لّفطلا  كلذ  نكلو 
..... لكأي فیكو   ، لكأي نيأو   ، لكأي ىتم  فرعیف  همیظنت  نم  دبالف   ، طقف ةعتملل 

ریغصلا لّفطلا  كلذ  َِةيْؤُرَك  اینّدلا  ةایحلا  ىري  وھف   ، نآلا يبرغلا  ناسنإلا  كلذكو 
... ماّعطلل جضّانلا  لّفطلا  ةيؤرك  اینّدلا  ةایحلا  ىري  نمؤملا  ّنأ  َدَْیب  ... ماّعطلل

ةایح ىلإ  لقتني  ام  ناعرس  هتایح  لحارم  نم  ةلحرم  اینّدلا  ىري  نمؤملاف 
رفاكلا سكع   ، اھیف يحي  فیك  فرعي  هارتف   ....... مودأو  ، هذھ نم  نسحأ  ىرخأ 

دق اّمبرو   ، ةقلطملا ةداعّسلا  ىلإ  لصي  نلو   ، عتمتسيو  ، عتمتسي َُّلَظیَس  يذلا 
. رحتني دقو   ، بائتكالا هبیصیف   ، ةایحلا نم  مأسلاو   ، للملا ةلحرم  ىلإ  لصي 
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نا ـــ ـم يإلا ىلإ  ةدو  ــ علا

: هل تلقف 

سبحت اَملف   ، ىشطع اندنع  يضارألاو   ، راطمألاك هذھ  كراكفأ  ّنإ   ، خیش اي 
؟ .... اھنع كثیغ 

: لاقف

ىلإ لصأ  ىتح  ظحلا  ينفلاحي  ملو   ، ضيرمو  ، ریبك خیش  انأ  يدلو  اي 
ردقي ال  ریبك  ٌلْمَِحل  كلذ  ّنإ  و  ...... يندبل قاتشا  دق  بارتلا  ّنأ  ودبي  و  ........ سّانلا

. بابّشلا نِاََعيَر  يف  ناك  نم  ّالإ  هیلع 

. ىشطعلا لوقحلا  كلتل  َكَثْیَغ  قوست  احير  ينذختاف  تلقف :

. يئاعدل باجتسا  دق  يبر  ّنأ  ودبي   ، دمحلا  لاقف :

عم تحلاصت  دق  ّينأكو   ، قيّرطلا يف  تسسحأ  دقو   ، لزنملا ىلإ  اھدعب  ُتْدُع 
میظع برل  يلثم  تاقولخم  ّالإ  لابجلا  كلتو   ، راجشألا كلت  ام   ...... دوجولا يف  ام  لك 

. يبر وھ  میلح 

: دشنأ تلعجو 

... ُرْدَق ّكبحل  سیلو   ، ّيبر كتببحأ 

... ُرَْجأ كل  ّنأل  سیل   ، ينتقلخ ّكنأل  كدبعأ 

... ُرْمُعلا لاط  ام  كدبعأس   ، يّتنج يھ  كاقل  موي  كايؤر 

... انیفو نوكلا  يف  ةخسار  كتايآ 
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... ُرْطَسلا لوأ  نم  ٌرجْعُم  كمالكو 

... نيدحاجلا ربكأ  وھف  اھركنأ  نم 

... َُربَْكأ هنع  كاضرف  نمآ  نمو 

... ُرَمَق ادمحم  انیف  تلسرأو   ، انّفرش اباتك  انل  تلزنأ 

... ُرْسُي ّهلك  كنيد  تلعجو   ، انییح ام  ریخلاب  انترمأ 

... انیف سفنلا  يقب  ام  كل  دجسنس 

... ُرَْحبلا دبزك  انبونذ  تناك  نإو  كنارفغ  وجرنو 

ناكس لك  يف  خرصأ  نأ  ىلإ  ينعفدت  يدسج  يف  ةقاط  ترشتناو 
: لوقأو  ، ةرومعملا

ْجَجُحلا كلتب  مھلوقع  برضأو   ... ميرك ّهنإ   ...... میظع ّهنإ   ...... دوجوم هللا  ّنإ  - 
. دودولا دبع  خیّشلا  اھب  يِنَعَفَص  يتلا 

تحاصف يمأ  ينتأرف   ، برغملا ّيلصأ  تمقو   ، تممحتساو  ، تیبلا تلخد 
: اِھتْوَص ىلعأب 

ّنإ رظنأو   ، ىلاعت ..... يبأ دصقت  تناكو   ، لامج يس  اي   ..... لامج يس  اي  - 
... ّيلصي ّهنإ   .... ىرت الأ   .... ّيلصي ينبا 

َْتنَدو  ، ينطب يف  هتلمح  يذلا  يدلو  يل  داعأ  يذلا  دمحلا    ، دمحلا 
: تلاقو  ، يِّنم

. هتدجو اریخأو   ، كتایح ةلیط  هنع  تثحب  دق  اھ   ، بیجن اي  ّكبر  الإ  كل  سیل  - 

. هناحبس هدجأ  ينلعج  يذلا  وھ  يمأ  اي  ال  اھل : تلقف 

ملاعلا يف  رشتنا  ام  ناعرسو   ، اّھلك دلبلا  يف  لب   ، ّيحلا يف  يرمأ  عاشو 
ةنیتم ججحبو   ، ةديدج تاعانقب  ناميإلا  ىلإ  داع  بیجن  يس  فوسلیفلا  نأ  يبرعلا 

. نِیكِّكشملا نيدحلملا  لوقع  اھب  مصاخي 

دودولا دبع  خیشلا  عم  ادعوم  تذخأو   ، خوكلا ىلإ  تدع  يلاتلا  مویلا  يفو 
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. ةریثك ىرخأ  رومأ  يف  هتشقانمل 

ِلیصحتل حاّبصلا  يف  الوغشم  نوكي  ّهنأل  ءاسملا  يف  هیتأ  نأ  ّينم  بلطف 
. هقزِر

ّةصق هتجابيد  يف  تلعج  باتك  يف  راوحلا  تلعجو   ، ةیلاتتم مايأل  هترواحف 
... هب يتفرعم 

: لاقف ؟  ... اناونع باتكلا  اذھل  لعجا  خیّشلل : تلق  مث 

 -. ةعمد ةماستبا  نكیلف -  - 

، لبجلا اذھ  يف  نزحلا  يف  اھاضق  يتلا  هتایح  ةعمدلاب  دصقي  ناكو 
. ِهّبر يف  كاش  لك  بلق  يف  اھیقلیس  يتلا  كلت  يھ  ةماستبالاو 

، فحص ينتعدتساو   ، ىربك ةیمالعإ  ًةَّجَض  َثَدَْحأو   ، باتكلا َرِشُن  عیباسأ  دعبو 
. ثادحألاب ةلفاحلا  ةریسملا  هذھ  نع  ينرواحتل  تاونقو 

يف ةفسلفلا  ةیلك  يف  يساردلا  ماعلا  ماتتخا  لفح  يف  اھدعب  ُتیِعُد 
اھیف يعدتست  ماع  لك  ةعماجلا  هذھ  اھب  موقت  ةرھاظت  تناكو   ، ةرھاقلا ةعماج 

. مھميركتل ملاعلا  يف  نییمالعإلاو   ، باتكلاو  ، ةفسالفلا رابك 

، باتكلا كلذ  حاجن  ببسب  ةيركفلا  ةرھاظتلا  كلت  يف  نیِمَّرَكُملا  نم  تنك  دقو 
. میشھلا يف  رّانلاك  ِءاَّرُقلا  نیب  هراشتناو 

.. ةبسانملا هذھ  يف  ةملك  يقلأو   ، ةزئاجلا ملتسأل  ةصنملا  ىلع  ُتْدَعَص 
: تلقف

... وجرأ هل  تدجس  نم  ىلإ 

... وحمت يبونذل  هنم  ةمحر 

... ومست يسفنل  هنم  ةيادھو 

... وھزت يتایحل  هنم  اقیفوتو 

... وندت ينم  هل  ةنجو 
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... ودعت ّرفت  ينم  ارانو 

... عدأو يلثم  هل  اودجساف  يبر  مكلذ 

يقح نم  تسیلو   ...... يل تسیل  ماركلا  ةداسلا  اّھيأ  ةزئاجلا  هذھ  ّنإ  - 
...... دودولا دبع  خیّشلا  ةزئاج  اھنإ   ...... ماركلا يتداس 

تجضنو  ، ترمثأو  ، لابجلا يلاعأ  يف  ْتََتَبن  ةرجشك  ناك  يذلا  خیّشلا  كلذ 
ّىتح راظتنالا  اھب  لاطو   .... اھرامث نم  اضعب  فطقي  افطاق  ترظتناف   ، تعنيأو  ، اھرامث

، لیبس رباع  اھب  ّرمف   ...... اھقاروأ ترثانتو   ، اھرامث تطقسو   ، ةرجشلا كلت  تلبذ 
. اھدعب لكألا  متیھتشا  ام  اھومتقذ  ول   ..... رامثلا كلت  نم  الیلق  ذخأف 

مّھلدأ نأ  ّينم  اوبلطو   ، خیّشلا اذھل  امیظعتو   ، اميركت اوُقَّفَصو   ، روضحلا ماقف 
. هقحتسي يذلا  ميرّكتلاب  ىظحي  ىتح  مھیلإ  هرضحأ  وأ   ، هیلع

هعومد تناك  لبق  نم  هتيأر  ّينأ  يل  ادب  اصخش  تحمل  ةصنملا  نم  تلزن  اّملو 
دمحأ يقيدص  هب  اذإف  هنم  توندف   ، بحملا ةرظنب  َيلإ  رظنيو   ، عاطقنا الب  يرجت 

يف ةفوفلم  تاملكب  لاقف  ةیناملألا  ةعماجلا  يف  يعم  ناك  يذلا  يرصملا 
: دعتري وھو  عومّدلاب  ةّللبم  ةماستبا 

. اًریخأ  ...... بیجن اي  ُهَّتَدجو  اریخأ  - 

: لاق مث  ... نمز نم  اذھك  ملاع  نع  انثحب  دقل 

. هدي َِلّبَقُأو  ُهَنُضَْحأو  هارأل  كعم  ينذخ 

. يدلب يف  كانھ  ... دیعب ّهنإ  تلقف :

. انھ نم  هیلإ  يباھذ  وھ  هل  ميركت  طسبأ  ... نكیلو لاقف :

نم تلخ  يتلا  ةریخألا  دعاقملا  يف  ناك  ةعاقلا  نم  دمحأو   ، انأ انجورخ  دنعو 
كام روسیفوربلا  هب  اذإف   ، هنم تبرتقاف   ، انكاس ُكِّرَحُي  سلاج ال  ریبك  خیش  روضحلا 

: تلقو هتيؤرب  اریثك  ُتْرِرُس  ..... ةرھاّظتلا هذھ  ىلإ  اضيأ  وھ  يعد  دق  ينوت 

؟ ..... روسیفورب اي  كلاح  فیك 

ينلعج اذھ  كباتك  يف  تلق  ام  ّنإ  ... لاح أوسأ  يف  انأ  بیجن  اي  نآلا  لاقف :
... ةيادبلا نم  ریكفتلا  دیعأ 
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ينوت كام  روسیفوربلا  يل  لسرأ  ىتح  ةلیلق  رھشأ  ّالإ  كلذ  دعب  ثبلت  مل 
: ناونع تحت  ديدجلا  هباتك 

. نيدحلملا لیطابأو  نینمؤملا  ةلدأ  -

. دودولا دبع  خیّشلا  نيدصاق  رئازجلا  ىلإ  دمحأو   ، انأ كلذ  دعب  ُتْرِس 
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ة ــــــــ يا ــــ ـه نلا

، دمحأ يقيدصو   ، انأ ُتْلَّجََرتو   ، يعیّبطلا جالعلا  زكرم  بناجب  ةرایّسلا  تنكر 
يطغي بابض  ناك  هھنك  كردأ  مل  ساسحإب  تسسحأ  ةوّبرلا  نم  انبرتقا  اَّملو 
توصو  ، داوسلا ىلإ  تلام  اھترضخو   ، تأطابت دق  رجّشلا  قاروأ  ةكرح  ّنأكو   ، ناكملا

، خوكلا هاجتاب  تلورھ   ........ َتَفَخ دق  ناكملاب  ةطیحملا  عیبانیلا  يف  هایملا  ريرخ 
...... ایلاخ هتدجوف 

 : تلقف َيتبكر  ىلع  ًاِیثاج  يندجوف   ، دمحأ يب  قحل 

... هوركم خیشلل  ثدح  دیكأ  - 

: هلأسو دمحأ  هنم  برتقاف   ، ناكملا بناجب  منغلا  ىعري  باش  كانھ  ناكو 

؟ ....... خوكلا بحاص  نيأ  - 

...... همحر هللا  .... َةحرابلا ىَرَّثلا  هانيراو  دقل  !.... ...... بّاطحلا كلذ  يعارلا : لاق 
. ادیحو تامو  ادیحو  شاع 

لك نم  يب  طاحأ  دق  مالظب  ترعشو   ، يعومد ترجو   ، يسافنأ تعطقنا 
: ّرركأ تلعجو   ، بناج

...... ِِهئِراَق هجو  يف  ةماستبا  ىتح  وأ   ، هباتك نم  ةخسن  ري  ملو  تام  - 

: دمحأ لاقف 

..... بیجن اي  هنم  تعمسو   ، هتيأر لقألا  ىلع  تنأ 

دیعتسأو  ، يسافنأ ذخآ  ّىتح  خوكلا  ينلخدأف   ، يعارذ نم  ينبحس  مث 
تاظّحللا كلت  ركذتأ  نأ  لواحأ  ضرألا  ىلع  تسلج  ....... لعفنس اذام  ىرنو   ، يركف

. لبجلا اذھ  يف  خیشلا  عم  اھتیضق  يتلا 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


: لوقي دمحأ  تعمس  ىتح 

دبع خیّشلا  ريرس  ناك  دق  و  ....... ريرّسلا قوف  ةلاسر  اّھنإ  ..... بیجن اي  - 
. اھارقأل دمحأ  اھیناطعأف   ، كل اھكرت  هنأ  ودبي  ..... دودولا

كل ائینھ   ، فّحصلا يف  مّايألا  هذھ  كنع  تعمس  بیجن  ينباو   ، يخأ
... كقفو هللا  .... حاّجنلا

ىشخي ةقیقحلاف   ، اھیلع ىشخت  ال   ، ةقیقحلا كحالس  نكیلف   ، بیجن اي 
اھنینج مألا  لمحت  امك  راكفألا  كلت  ُتْلَمَح  دقل  ........ اھیلع ىشخي  الو   ، اھنم

الدب اھل  اًٌّمأ  كتراتخا  دق  اّھنأ  ودبي  ْتَِدلُو  اّمل  اّھنكلو   ، ينقھرأ ىتح  تاونسل 
...... اھل ًاِّیفَو  نك  و  ..... بیجن اي  اھاعرأف  .... ّينم

لعتشا دق  لبج  بناجب  ةيرق  يف  ينأكو   ، مانملا يف  ةحرابلا  ينتيأر  دقل 
مھب ترس  مث   ، قيرحلا نم  مھذقنأل  مھعمجأو   ، سّانلا ُِظقوُأ  تذخأف   ، الیل نارّینلاب 

، همامأ ىقبن  نأ  الو   ، قرغنف  ، هزواجتن نأ  اننكمي  ال   ، ریبك رھن  ىلإ  انلصو   ، ىتح
، ریغص ٍبراقب  تئج  بیجن  اي  كتيأر  ىتح  كلذك  انلز  ال  .... قرتحنو  ، رّانلا انیتأتف 

ينتذخأ دق  كرأ  مل   ، بیجن اي  يننكلو   ، َانَذِقْنُِتل رخألا  َولت  دحاولا  َانُذُخَْأت  تلعجو 
َِّيطب أدبت  كتحفص  نأو   ، يتياھن يھ  كتيادب  نأ  اھنیح  تكردأ   ...... مھعم

.......... يتحفص

. بیجن اي  اعادو 
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دودولا دبع  خیشلا  رطاوخ  نم 

ة: ــــ ـع مد ة  ـــ ما ـــ ستبا

. ينتدرط تحتف  اّملف   ، اھباب تققدو   ، ينتّربع امو   ، ةایحلا تببحأ 

ال نأ  اومسقأف  مھئاضرإل  تیعسو   ، ينوبحأ امو   ، سانلا تببحأو 
. ينوضري

. ينيد وھ  مكل  يئاضرإ  نإف   ، مكقھري يل  مكؤاضرإ  ناك  نإ 

مكءافج قشنتسأو   ، يناصغأ يف  قاروألا  تیقب  ام  مكبحأس 
. ِنیكسمك

. ِنینحو  ، افطعم ىرثلا  سبلأف   ، اھطقسي ّةرم  يریفز  ّلع 

. ينلتقو هرسك  ّهنأ  ول  اھدعب  تینمتو   ، هباب تّقلغو  توملا  تیشخو 

. ينركذت هتیسن  اّملف   ، هتیسن ىتح  هفورح  نیب  بحلا  نع  تشتفو 

اھلبق ّهنأ  تفشتكاو   ، هتببحأ هتدجو  اّملو   ، يندجوف يبر  نع  تثحبف 
. ينبحأ دق 

بحلاو  ، توملاو  ، ةایحلا ّنأ  تكردأو   ، هتعمس اّمل  هلوسر  تقشعو 
. يندجوأ دق  اھعم  يبر  ٌتَاَيآ 

ةایحلا يف  ءيش  داع  امو   ، ينم ذفن  ىتح  ربصلا  سأك  نم  تبرشف 
. ينبذجي اھل 

نوكلا يف  ام  ّنأ  تننظ  ىتح   ، افرح افرح  ةدحولا  فورح  تّعرجتو 
. يریغ
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. ينتدجوأ يتلا  يھ  ةدحولا  مأ   ، ادیحو ایندلا  يف  تدجوأ  تلءاستف 

. يرمأ علطتسي  خأ  الو   ، يرھظ سملي  قيدص  ال 

وأ  ، اھلتقأف تبعت  ّينإ  يبر   ، ّينم اھموجن  تند  دق  ةلیل  يف  تيدانف 
. ينلتقأ

. يربق يف  كرظتنأس  تم  نإ   ، ينتللب اھعومدبو   ، ينتنضتحاف

. يردق كردقو   ، يل كتایح   ، ّينم تنأو  كل  انأ 

، عومدلا عنصأ  نأل  رونلا ال  ىرأل  تقلخ  امنإ   ، َةبضاَغُم ينیع  تحاصو 
. يكبأو

بر نوكلل  سیلأ   ، ينبتاعت يلإ  ترظن   ، ةعمد رخأ  اھنم  ترصتعاف 
. يندبعأ هدبعل  لاق 

الو  ، وفعأف يّدح  تزواجت  ينإ  يبر   ، هملكأ ادجاس  بارتلا  تّلبقف 
. ينبذعت

يراحصلا بھایغ  يفو   ، ينتبحأ اھتببحأ  املك  ةدرو  يل  بھوف 
. ينتقسو  ، اھسفن تمرح 

. ينتزأف  ، اھزھو  ، هءاضأف  ، يتیب لزن  باھشب  اھاَّنثو 

، يئاضعأ ةدرولاو   ، باھشلا ّنإ  يبر   ، للبم توصب  تحصف 
. ينضفخأو  ، امھضفخأف

. ينتبحأو ةایحلا  ينتنضتحاو   ، ينم توملا  ّرفو   ، يربص سأك  ألتماو 

يدھشم يف  ضایبلا  داسو   ، اھدعب تشّمر  امف   ، رونلا ينیع  تأرو 
. ينتدعسأف

رجف لیل  لك  دعب  سیلأ   ، الیل نزحلا  ناك  نإ   ، ةلئاق يتعمد  تمستباو 
. هلتقي

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9

	العنوان
	حقوق النشر
	نصف العنوان
	الإهداء
	المحتويات
	مقهى عمّي رضا
	سي نجيب
	بداية الشّك
	السّفر إلى ألمانيا
	نقد الذّات
	البروفيسور ماك توني
	الإلحاد
	العودة إلى المنزل
	المُنَاظَرَة
	الكوخ
	الصَّفْعَةُ الأولى
	الصَّفْعَةُ الثانية
	الصَّفْعَةُ الثّالثة
	الزّجاجة
	القصر
	التّراث
	السّعادة
	العودة إلى الإيمان
	النهاية
	من خواطر الشيخ عبد الودود

