
 يكلم سيوع رانويل ديھشلا برد
 نيرھنلا نيب ام دالب يف لوسرلا يشوّبكلا بھارلا

 ٥١٩١ ناريزح ١١ - ١٨٨١ لّوألا نيرشت ١
 

 )ج( روھمجلا     )ق( ئراقلا     )م( لفتحملا
 
 ىلوألا ةلحرملا :م
 لايناد بألا هيخأ بناج ىلإ ىقبيو بورھلا ضفري رانويل
 

 يشوّبكلا يتادبعبلا لضاف اروتنڤانوب بألا نم ةءارق :ق
 عم ،نيدرام يف لازي ال ناك .رانويل بألا انبيبح وھو مھدحأ اھيف يقب ذإ ،غَرفَت مل ةروجھملا نكامألاّ نأ ريغ
 نأ ديري ال هّنأبو ،نيشحوتملا ءالؤھ نيب نم جورخلا يف بغري هّنأبً الئاق انل بتك .انيلإ ءيجملل هانوعد انّنأ
 بألا هل لاق ،ةريخألا ةظحللا يف ،هّنأل ،كانھ يقب هّنكل ،تابھارلا ليحرت ىلع لمع دق ناكو ً.التق تومي
 »؟يدحول ينوكرتت نأ نوديرتأ ،اًنسح« :ليحرلا ةركف قطُي مل يذلا ةنس نينامثلا نبٱ وھو ،بائتكاب ،لايناد
 ّ.الإ سيل ،ليلجلا بھارلا اذھل ةّبحملا نمٍ عفادب ،ءاقبلا رانويل بألا رّرق ،هتعاسلو
 
 يّلصنل :م
 ،نوكن نأ انِطَعأ ،َملأو ٍباذع َّلك ،بھارلا هيخأِ ليبس يف لَّمحتف ،ةّوقلاو َةعاجشلا رانويل حَنَم يذلا ّبرلا اھُّيأ :ج
َ نوكن ،مدلا ةداھش ىلإ انيعُد اذإ ىتح ،اھل انِتسراممو ،اھاّيإ انِظفِحب ،كميلاعتو كاياصولَ ءادھش ،اھِّلك انِلامعأ يف
 .نيمآ .دبألا ىلإ كدِّجمنف ،اھل نيّدعتسم
 
 ةداھشلا برد انل حتف يذلا كرابت  :م
 دبألا ىلإو نآلا نم اًكَرابم هُمسا نكيلف :ج
 
...تاوامّسلا يف يذلا انابأ :ج + م
 
 ةيناثلا ةلحرملا :م
 بَّذعُيو هيلع ضبقلا ىقلُي رانويل
 

 نادلكلا ىلع نيدرام نارطم ،ودوأ ليئارسإ نارطملا نم ةءارق :ق
 لصو ّاملو .٥١٩١ ناريزح ٥ يف هيلع ضبقلا يقُلأ اذھ .نانبل لبج نم لصألاّ ينورام يشوّبكلا رانويل بألا
 نوحرجي اوأدبو ،دونجلاً الاح هيلع عمتجاو .ةّدشب هھجو ىلع همطلو ،هدي عفرو ،باوبلا هلبقتسا ،نجسلا ىلإ
 ثيح ،سجنو رذق مالكب هنوقشريو ،هھجو ىلع نوقصبيو ،هنقذ رعش نوعزنيو ،ةھج لك نم هنوسفريو ،هھجو
 .نيتعاس ةدمل هسأر نم هوّقلعّ مث .تاملكلا هذھ لثم ظفل ىلع نوداتعم ،مھرغص ذنم ،مھ امنيب ،هصخشب قيلت ال
 ّمث ،هيلجرو هيدي رفاظأ نولصأتسي اوأدبو ،هولزنأ مث .ةوارضب يصعلاو طوسلاب هوبرضو هيلع دونجلا عمتجاو
 .اًيمغم عقوو ،لفسألا ىلإ ىلعأ نم جردلا ىلع هومر
 
 يّلصنل :م
 قِداصلا بُحلا اذھ تامالع هدسج يف لمح ذإَ كل ةيقيقحلا هتبحم ليلد رانويل بألا مَّدق دقل ،عوسي ُّبرلا اھّيأ :ج
 نوقيِّدِّصلا يتأيو ،مھتاباذع نيلماح ءادھشلا يتأي نيحو ...نيمثلا همدب هارتشا يذلا هيدافو هصِّلُخمل نيمألاو
 .اھلمع يتلاِ هلامعأ بسحب ٍدحاو ّلك يزاجُيو ،هيبأ دجمو هدجم يف هللا نبا يتأي ،مھلِئاضف نيلماح



 ةداھشلا برد انل حتف يذلا كرابت  :م
 دبألا ىلإو نآلا نم اًكَرابم هُمسا نكيلف :ج
 
 )نانبل نم يعم اّيھ :نحل( ةمينرت
ليصألا ِّبحلا ىلع ٍدھاش ُريخِءادــــــــھـشلاُ مالآ
 ليلَغلا يورُي ِّقحلا يفُ تابثلأِءاــــمَظُعلاُ ناديَم
 لــــــــــيَزجً اريَخ ايوللھ
 
 ةثلاثلا ةلحرملا :م
 هيدالج كرابي رانويل
 

 يكينيمودلا نوميس تنساي بألا نم ةءارق :ق
 ؟نئاوشلا نم سأك برش ىلع ،ةّيسنجلا ينانبللا ،يشوّبكلا لَسرملا ،يتادبعبلا رانويل مرتحملا بألا ربُجأ
 مدب »يكزلا مدلا« ىنعم ،سيلوبلا سيئر ،كب حودمم َرَصَح دقو .يكزلا مدلا ةّيوخأ دشرم هّنأل ؟اذامِلو
 ةحئال فاشتكا كلذ ىلإ فضأ .ةرازغب هكفس ىلع اًعجشمو اًرشبم ،هب عمطي روكذملا لَسرملاّ نأبو ،نيملسملا
 ةّيوخألا هذھّ نأ »تّبث« ام ،نييشوّبكلا ةسينك باب ىلع ةّقلعم تناك ةّيوخألا ىلإ نيبستنملا ءاضعألا ءامسأب
 اھو .اھمدب ةبلاطملا ىلإ لب ،ةّيروطاربمإلا يف لقالقلا لمع ىلإ طقف ىعست ال اھّنأو ،ةّراضو ةيصاع نم رثكأ
 ناك ،يشوّبكلا رانويل ىلع قِّيُض امّلكو .هناميإ يف اًدماص ،برضلاو قصبلاو مئاتشلل ضّرعتي رانويل بألاّ نإ
 .كب حودمم ةكرابم ىلع رانويل لمع ،رانويل ةيفصت ىلع كب حودمم لمع اميفو .حرفي ديھشلا رانويل
 
 يّلصنل :م
 يف انُديزَت ،ةلوبقمٍ ةحيبذِ ةباثمب ،رانويل بألا ىركذ يف ،كيلإ اھُعفرن يتلا انُتاولص نوكت نأ ،ّبر اي انِطَعأ :ج
 َدجملا ،ًاعيمج ،كيلإ َدِعصُنو ،كتمَظع مامأ ،حلاصلا ءاَزجلل هاّيإو َلَّھؤنف ،ةيحضت انِتمدخ يفو ،ًاطاشن انِداھج
 .دبألا ىلإوَ نآلا نم ،ركشلاو
 
 ةداھشلا برد انل حتف يذلا كرابت  :م
 دبألا ىلإو نآلا نم اًكَرابم هُمسا نكيلف :ج
 
  ...تاوامّسلا يف يذلا انابأ :ج + م
 
 ةعبارلا ةلحرملا :م
  ةنازنزلا يف هعم نينوجسملا تافارتعا عمسي رانويل
 

 يكينيمودلا نوميس تنساي بألا نم ةءارق :ق
 اذھ ةمدخ تابلطتمل اًرظن ،نھاكلا ّرطضاو ،عبرألا فارتعالا يسرك اياوز ىلإ ةعبرألا نجسلاُ ةدمعأ تلّوحت
  ...رخآلا ةھبج سمالت دحاولا ةھبجو ،هاياطخ نم هّلحو بئاتلا عامس ىلإ ،ّرسلا
 
 اناياطخ نع ةمادنلا لعف ولتنل :م
 ،ةّيدبألا ةايحلاو يسفنُ ترسخ ةئيطخلاب يّنأل ،ياياطخ عيمج ىلع يبلق ّلك نم مدان انأ ،يھلإو يّبر اي :ج
 .نيمآ .نيعمجأ سانلا ةّبحمو كتبحم يف ينـتـّبـث ،كتئيشم لمعأ نأو ،كتدارإ فلاخأ الأ دصقأو



 ةداھشلا برد انل حتف يذلا كرابت  :م
 دبألا ىلإو نآلا نم اًكَرابم هُمسا نكيلف :ج
 
 )نيَمِرمَر :نحل( ةمينرت
ْلاـــطبألا اــــــــنؤادھُشةّيدَنلا ِراــــــجشألاك
ْلاــــــيجألا َبلق اوبَّيَطةّيھشلا ِراـــــــــمثألاب
ْلاـــطبألا اــــــــنؤادھُشْنابرق اوراص ِتوملاب
 لاـمآلا ِسفنلا يف اوَيَحأناطوألا ايحَت يك اوتام
 
 ةسماخلا ةلحرملا :م
 سبحلا يف هقافر عم ةّيدرولا يّلصي رانويل
 

 يكينيمودلا نوميس تنساي بألا نم ةءارق :ق
 ةّيدرولا ةحبس كرتت ملو .ليللا ترصتخاو ،راھنلا مھتالص تألم ،ةنازنزلا يف نوسّدكم نوّيحيسملا اميف
  .اًريثك ميرمل نودَّبعتي نوّينيدراملاف :مھلمانأ
 
 يّلصنل :م
 نم ًامئاد انيجن نكل ،كيلإ انجايتحا دنع انتابلط نع يلفغت الف ،ةسيّدقلا هللا ةدلاو اي ئجتلن كتيامح ىلإ :ج
 .ةكرابملا ةديجملا ءارذعلا اھتّيأ ،رطاخملا
 
 ةداھشلا برد انل حتف يذلا كرابت  :م
 دبألا ىلإو نآلا نم اًكَرابم هُمسا نكيلف :ج
 
 ...ميرم اي كيلع مالسلا :ج + م
 
 ةسداسلا ةلحرملا :م
 هحارس قالطإل ،ىلوألا ةّرملل ،دوحجلا ضرع ضفري رانويل
 

 يكينيمودلا نوميس تنساي بألا نم ةءارق :ق
 ةيؤر نوقوثوملا ءانجسلا برغتسي مل ،لّوألا ةزانجلا بكوم ليحر نم ةدحاو ةعاس لبقو ،ليللا فصتنم دنع
 ...مھفويس نيرھاش ،مھيلإ نوھّجوتي اُّلملا نم نورشعو ةسمخ هعبتي ملسم خيش
 …خيشلا مھل لاق ،توملاو ةملسألا نيب اوراتخا -
 …توملا ،دحاو توصب ءانجسلا فدرأ ّ،مت دق انرايتخإ -
 
 يّلصنل :م
 اًنابرق ،كوفسملا ءادھشلاَ مد لَبقإ ،نيّقُحملا نيدھاجملا َرصان اي ،ِّربلا ُسمشوّ قحلا ُرون ،عوسي ّبرلا اھّيأ :ج
 َدِعصُنف ،تابثلاب نينمؤملاو ،نارفغلاب ةأطخلاو ،ةيادھلابَ نيلاّضلاو ،رونلاب نيدَھطضملا ىلع َدوعي ىّتح ،ةحيبذو
 .نيمآ .دبألا ىلإو نآلا نم ،ناركشلاو َدجملاَ كل
 
 ةداھشلا برد انل حتف يذلا كرابت  :م
 دبألا ىلإو نآلا نم اًكَرابم هُمسا نكيلف :ج
 
 ...تاوامّسلا يف يذلا انابأ :ج + م



 ةعباسلا ةلحرملا :م
 نيلجرلاو نيديلا لّبكم نجسلا جراخ قاسُي رانويل
 

 ةلمرأ قحسإ ّسقلا نم ةءارق :ق
 لالغأ نيلماح نيلورھم نيلزانو ةعلقلا ىلإ نيدعاص ةملظلا دونج ىرتَ تنك ،ةسعاتلا ءادوسلا ةليللا كلت يف
 مھنوطبريو ،ًاجوز ًاجوز نييحيسملا نوعدي اوناكف .ةنكثلاو نجسلا ىلإ ريجانزلاو ةمخضلا لابحلاو ديدحلا

 لغاشتو .لسالسلاب مھمصاعم اوقثَوأو ،لالغألاب مھباقر اولّبكو ...مھيدي نيب نم اوّرفي الئل ًامكحم ًاطبر
 ىلع تّضقنا قشاوب وأ ،فارخ ىلع تمجھ بائذك ،ليللا نم ريخألا عيزھلا ىّتح ّلغلاو ّدشلاو طبرلاب موصخلا

 .اھتسيرفب اھنثارب تبشن ةرومن وأ ،مامح
 نيرھشم ،بوص ّلك نم مھيلع اوبكوكتو ،ةنكثلاو نجسلا باب نم مھوجرخأ ،ًاجوز ًاجوز مھوبتر نأ دعبو
 .ماتلا تمصلا اومزلي نأ مھورمأو ،فويسلاو ةحلسألا مھقوف
 نمرأ نابشو خويشو سُريلكإ نم ،رشع ةعبسو ةئامعبرأ مھددعو ،سيمخلا رجف ةّيمومعلا ةداجلا يف اوراسف
 .ناتستوربو نادلكو نايرسو
 
 يّلصنل :م
 نأ انطعأ .مھتايح ةحيبذو مھَداھج َلبقَت نأ ،هلإلاُ حيسملا اھّيأ َ،كُلأسن ،لاطبألا انئادھش ىركذ ييحُن ذإو ،انّنإ :ج
 اذھ ِرحب يف ُلازن ال نيذلا نحن َ،كِتمعنب انِّوَقو اندُضُعأ .انِلجألَ كَسفنَ تْلَذَب َنم اي َ،تنأَ كب هَّبشتنل ،مھَلثم َدھاجُن
َ ءانيم َغُلبَن نأ ىلإ َ،كِبِ ناميإلاو ةقثلاب ،ةبعصلا َلحارملا َزاتجنف ،قَرَغلا ِراطخأل ًةضرُع ،جوامتملا ملاعلا
.نيمآ .دبألا ىلإ ،سوّدقلاّ يحلاَ كَحوروَ كابأوَ كَمِّظعُنو ،رََفظلاِ ليلكإب راربألا انءادھشو ىظحنو ،نامألا
 
 ةداھشلا برد انل حتف يذلا كرابت  :م
 دبألا ىلإو نآلا نم اًكَرابم هُمسا نكيلف :ج
 
 )تاكربلا زنك هللاّ مأ اي :نحل( ةمينرت
بيرغلا ِّبحلاو ، ءاــطعلاَ ءلِم ايبيلصلا َبرد اي ، ءادھشلا َبرد
 بيجعلا ِرونلا يف ، ءافَص يف مُتمُق ءاَفج يف مُّتُم ، ءافو يف مُتشِع
 
 ةنماثلا ةلحرملا :م
 هريد مامأ هرورم نيح برضلل ضّرعتي رانويل
 

 يكينيمودلا هيروتير كاج بألا نم ةءارق :ق
 اــّمــَلو .نييناملعلل ةثلاثلا سيسنرف رام ةنبھر نم نيوخأ نيب ةلفاقلا سأر ىلع ريسي يشوّبكلا رانويل بألا ناك
 يفو .تاريخلا عرزي اًديعس شاع ثيح ،سّدقملا ماقملا كلذ ةريخألا ةّرملل اًييحم هسأر عفر ،هريد مامأ نم ََّرم
 يجنرفلا اھّيأ« :ةنيھمو ةئيذب مئاتشب ةبوحصم ،هسأر ىلع ةظيلغلا هاصع نم ةبرض سراحلا هَّجَو ،لاحلا
 ال نأب يسيئر ينَرَمأ« :اًفيضم ،اًرخافتم ةثداحلا هذھ درس هتاذب وھ هذھ ةرثأملا بحاصو ،»مّدقَت اّيَھ ،رذقلا
 .»يجنرفلا اذھ عم نواھتأ
 
 يّلصنل :م
 هتداھشُ فرَع َحافف ،ةّيكذلا هئامدب َضرألا ىَّوَر يذلا لطبلا رانويل انديھش كَمامأ ركذن ،عوسي ُّبرلا اھّيأ :ج
 نم فاخ الو ،راطخألا باھَي ملف ةعاجش ئلتمإ .اھِّلك ةنوكسملا يف بيطلا ِرشَنك هُتيصَ عاذو ،راطقألا ِّلك يف
َ ملُظلا هباجف َ،كِديجمت ةّيّرحو َ،كل ِةّونبلاو َ،كََّقح ِقشَع .اھينكاس ةماركلوِ ضرألل اًنوَص ،توملا ةھجاوم
 .نيمآ .راصتنالاو ِدجملا َليلاَكأّ قحتساو ،دادبتسالاو



 ةداھشلا برد انل حتف يذلا كرابت  :م
 دبألا ىلإو نآلا نم اًكَرابم هُمسا نكيلف :ج
 
 )هاوثم نم هللا ماق :نحل( ةمينرت

ِلدعلا َحور اوّبَحأ دق ُ ءايقنأُ ءادَھُش
ِ لھَجلا َحور اوُّدَص هيف ِتوملا َلوَھ اوباھَي مل

ِداھشتسالاِ ليبس يف مھاّوَق دق َنم ٌسوّدق
 داــھجلا يفِ مادقإلاب مھّاَلم دق َنم ٌسوّدق

 
 ةعساتلا ةلحرملا :م
 يشوّبكلا بوقعي بألا ديشن نودّدري هقافرو رانويل
 

 بألا ةليترت تدّدر ،مايأ ةعبرأ دعب نيدرام نم تقلطنا يتلا ةيناثلا ةلفاقلا امك ،ءانجسلا نم ىلوألا ةلفاقلاّ نإ :ق
 هترايز ءانثأ نانبل نم اھب ىتأ رانويل بألا ناك ،ءامّسلا يف انازج لانن :يشوّبكلا يريزغلا بوقعي يوابوطلا
 .بوقعي بألا هئاقلو ،١١٩١ و ٦٠٩١ ماعلا ،تادبعب ىلإ
 
بوقعي يوابوطلا ةالص يّلصنل :م
 !كعم ًامالك يتوكس لعجاو ،ديرتو ءاشت امب قطني هلعجاو ،يناسل ذخ ،عوسي ّبرلا اھّيأ :ج
 !عوسي اي كدحو كتوص ىلإو بجاولا توص ىلإ نايغصت اھلعجاو ّ،ينذأ ذخ
 !ناك لغش يأو ناك اًّيحم يا يف كتيؤر ىلإ ناصخشت امھلعجاو ّ،ينيع ذخ
 !كتابغر ّلك اذفنتلو كتمدخل امھصصخو ةقاشرلا امھحنماو ّ،يلجرو ّيدي ذخ
 !عطاسلا كرونب هرنأو ،يركف ذخ
 !كتحارو كبحل ًَاشرع هلعجاو ،يبلق ذخ
 
 ةداھشلا برد انل حتف يذلا كرابت  :م
 دبألا ىلإو نآلا نم اًكَرابم هُمسا نكيلف :ج
 
 :ةمينرت
 ،ءامسلا يف انازج لانن لانن ،ءامسلا يف انازج لانن لانن

 .امسلا يف انازج نيع هتأر الو ،نذأ هب عمست مل امسلا يف انازج
 
 ةرشاعلا ةلحرملا :م
 لتقلا نم وجنيل ،ةيناثلا ةّرملل ،دوحجلا ضرع ضفري رانويل
 

 يكينيمودلا نوميس تنساي بألا نم ةءارق :ق
 ةّيدرك ةيرق يھو ،ناخيش تلصو .اھل صِّصُخ يذلا ريصملا تفرَع دقو ،اھقيرط لمكُت نييحيسملا ةلفاق تناك
 اًّيروطاربمإ اًنامرف ةءارقب أدبو ،ةلفاقلا كب حودمم فقَوأ ثيح ،نيدرام نم تاعاس تس ةفاسم ىلع عقت
 ،لدع ،ةّوخأ ،ةاواسم ،ةّيرح :اھتاماعنإب مكترمغ دق ةّيروطاربمإلا ةموكحلاّ نإ« :يلاتلاك بِّكُر ،ًاموعزم
 ردص دق توملاب ًامكحّ نإف ينامثعلا نطولا ةنايخ ببسبو .اھومتنُخ دقف كلذ عمو ؛ةّيفرش بتارم ،ةّماھ فئاظو
 نم ةعاس دعب مكيف مادعإلا ذيفنتّ متيس .ًامَّركم ًاملاس نيدرام ىلإ دوعي همالسإ رھشُي مكنم َنم .اًعيمج مكيلع
 »…ةريخألا مكتالص اولتاو اوأّيھت .نآلا



 فعض نم مغرلاب ،هقافر ىلإو هيلإ تھِّجُو يتلا ةنايخلا ةميتش هجو يف نايولام نارطملا ةدايس بصتنا ،اھدنع
 هتفصب .هتّينطاومو هتّيفقسأ هيلع هيلمت يذلا بجاولاب ماقو ،نزحلاو بعتلا لقث تحت ءوني ،هتحص نھوو هبلق
 عَّقَو هتباجإبو ،عيمجلا مساب باجأو .هنطول هصالخإ دََّكأ ،ةّينطولا هتفصبو ،حَرتقملا دادترالا ضفر ،ةّيفقسألا
 :ربحلا لاق .مھلامعأو حيسملا عوسي يف هتوخإ مساو ،هلامعأو همسا دّلَخ هّنكل ،هتّيعر تومو هتومَ موسرم
 »…حيسملا عوسي ليبس يف تومنسف ،توملا ىلإ ةبسنلاب ّامأ ،ةموكحلا يديأ نيب نحن« -
 .هقافر دّدر ،»حيسملا عوسي ليبس يف« -
 كلذف ،يحيسملا نيدلل ةنوخ حبصن نأ ّامأ .اھل ةنوخ ،مويلا ،انسلو ،ةّينامثعلا ةّمألل ةنوخّ طق نكن مل« :فدرأّ مث
 »…ليحتسم
 .لوقلا هُقافر داعأ ،»ليحتسم« -
 .»حيسملا عوسي ليبس يف تومنس انّنكلو ،تومنس« :اًريخأ فقسألا فاضأو
 .هُقافر رّرك ،»حيسملا عوسي ليبس يف« -
 
 يّلصنل :م
 يفٌ ةّرُد مھف ،لساوبلاِ ءادھشلا ىركذ يف ،مويلا اھعفرن يتلا ِانتاعرضت ىلإَ كَعْمَس ْلَِمأو ،انتالص ُّبر اي ْلَبِقإ :ج
 َ،كل ةداھشلا ِناديَم يف مھِتعاجشِ لجأ نم ،ةأفاكم َريخ ّيوامسلاَ كِميعن يف مھئِفاك .ةّيناسنإلاِ خيراتوِ ةسينكلا نيبج
 .نيمآ َ.كَمالسوَ كَنامأ َبوعشلاوَ ناطوألاِ حنمٱو ،مھِتايحبِ ةيحضتلاو
 
 ةداھشلا برد انل حتف يذلا كرابت  :م
 دبألا ىلإو نآلا نم اًكَرابم هُمسا نكيلف :ج
 
  )ختدعل هيَرطن وحيشم :نحل( ةمينرت
 رّابجلا ِّيلعلاُ نبإ ،رابلاُ عوسي انُّبر
 راربألا ادھشلا ىدان ِ،هِسرُعِ لَفح ىلإ
 راردِم مھَمَدُ هوَدَھأو ُهَتوعد اوّبلف
 نيباّيَھ َريغ اوتام ،نيدھاجمً الاطبأ
 نيقثاوَ نيرباص ،نيبجلا يعوفَرم
 نيح ِّلك يف ًةجھب انل اًديع مھاركِذ تناكّ الَھ
 
 ةرشع ةيداحلا ةلحرملا :م
 ةريخألا ةّلحلا هقافر يطعيو ةّيھلإلا ةحيبذلاب لفتحي رانويل
 

 يكينيمودلا نوميس تنساي بألا نم ةءارق :ق
 دھشملاب هيبش وھو ،فصوي ال ٌدھشم ىرجف ،ةريخألا مھتيّرح تاظحل يف مھناميإ تابثإ نوّيكيلوثاكلا دارأو
 رثكأ ناك ،انھ ،جّردملاّ نكل .دوھفلاو رومنلا نورظتني امور تابلح يف نيعومجم ءادھشلا هيف ناك يذلا ميدقلا
 .اًّدج ةريبك ةدِحولاو ،ةسرتفم نم رثكأ شوحولاو ،عساو نم
 فقسألا ذخأّ مث .ةقئافلا يزاعتلاو ،ةريخألا ةّلحلا مھوطعأو ،نينمؤملا فوفص نيب ةنھكلاو فقسألا كّرحتو
  .نينمؤملا نم ٍّلكل ةسّدقملا هَءازجأ ُةنھكلا عَّزوو ،هسّدقو اًزبخ
 
 يّلصنل :م
 ىَشَتناو ،هتغبصب غبطصا يذلا رانويل بألا هسرع ةميلو ىلإ اعد يذلا يوامسلا سورعلا ،عوسي ُّبرلا اھّيأ :ج
 نأ انْلِّھأ ،ليجنإلل هتنامأو هئابحأ لجأل دھشُتساو ،ةسِّدقملاو ةسَّدقملا هتسينك نع اًعافد هحور لذَبو ،هترمَخب
 .دبألا ىلإ َ،كَدِّجمنوَ كَحِّبسنو ،ةّيدبألاَ ةداعسلاَ غُلبَن ىتح ،ةحلاصً ةرخآ انِطَعأو ،حرفلاو ِرخفلاب ،ًاموَد هاركِذَ ييحُن
 .نيمآ



 ةداھشلا برد انل حتف يذلا كرابت  :م
 دبألا ىلإو نآلا نم اًكَرابم هُمسا نكيلف :ج
 
 ...تاوامّسلا يف يذلا انابأ :ج + م
 
 ةرشع ةيناثلا ةلحرملا :م
 ةريخألا ةالصلا ءانثأ يرون مامغ هيّطغي رانويل
 

 ةلمرأ قحسإ ّسقلا نم ةءارق :ق
 كلت يف تحافو ،ةالصلا ءانثأ مھّاطغ يرون مامغ مھيلع طبھ ،مھالوم هللا نوجاني نيعكار نويحيسملا ناك ّامَلو
 ةبيجع راونأ مھايحم ىلع تحالو ،طق اھلثم اوقشنتسي مل امم اھاذش الحو ،اھفرع باط ةّيكز حئاور ةعقبلا
 ىلع .ثبخلا يف مھلاسرتساو مھقنح ديدشل مھسفنأ يف رثؤت مل اھّنكلو ،نيفقاولا ةاسقلا راصبأ تتفلتسا ةرھاب
 ّنأّ مث .ةبيرغ ةبيجع اذك ةيؤر اًضيأ اوري نلو ،مھتايح رباغ يف اوري مل ،مھسفن ىلع اوّرقأ امك ،مھّنأ
 تصقرو ،مھاوق ديدجتب اوّسحأو ،مھھابج لالجلا تامس تلعو ،مھروغث تمستبا مھتنھكو مھيعارو نييحيسملا
 .نونحلا فوطعلا مھيداف وحن مارغلا ىّمحب اولمث دقو ،نوربحي ءامسلا ميعن يف مھّنأ مھل لّيُخو ،ًابرط مھسفنأ
 
 يّلصنل :م
 ،انلامعأ يف ةداھشلاَ نُسح انِطَعأ .بيبحلا رانويل انديھش ىركذ يفَ كيلإ اھانعَفَر ،انِتاولص َرطِع ّبر اي لبقإ :ج
 مالّسلا لالحإ ىلع َلمعَنو ،هتّيّرحو ناسنإلا ةمارك زيزعت لجأ نم ىعسنو ّ،قحلاَ معدنف ،انتايح يف حافكلاَ ةّوقو
 توكلملا يف ،انئادھش ةقفرب ،مھعمَ كَدّجمنو ،كيراتُخموَ كيسيّدق فاصمل َلَّھؤن ىّتح ،انتاعمتجم يف مائِولاو
 .نيمآ .دبألا ىلإ ،يوامّسلا
 
 ةداھشلا برد انل حتف يذلا كرابت  :م
 دبألا ىلإو نآلا نم اًكَرابم هُمسا نكيلف :ج
 
 )مارفا رام توعاب :نحل( ةمينرت
ةلوغشملاِ ضرألا ُلثم راربألاُ ءادھشلأ

ةــلوبقم  ِّهللا  َدنع  راــمثألا  َبذَع َ نوــتؤُي
ْلاطبألاِ ءادھشلا يف ّبحلا َوْفَص َبآلا ودشن

 لامآلا ِردَّصلا يف ىكَذأ بلَّصلاَ قاذَ نبالا ودشن
 
 ةرشع ةثلاثلا ةلحرملا :م
 هبلق يف رجنخب نعطُي رانويل
 

 تايسيسنرفلا تابھارلا نم لاقتنالا ميرم تخألا نم ةءارق :ق
 امك ةريبك سيبابد ةطساوب مھبرضي ناك لب نييحيسملا ىلع ءاضقلل شوطرخلا لامعتسا هسفن ركسعلا ّفلكي مل
 .ناكم ّلك يف ةبرضلا عقتو ،نيطقيلا ىلع برضُي
 دقف هيلع فوسأملا رانويل انيبأ ّامأ .ًابرإ ًابرإ همسج اوعطق دقل .هلتقّ مت َنم رخآ نايولام نارطملا اندّيس ناكو
 .ًاموي رشع ةسمخ وحن سمشلل مھداسجأ اوضَّرَعو ،مھسبالم مھنع اوعزنّ مث .هبلق يف رجنخب نعُط
 .ىھتنا ءيش ّلك .اھعم حودممو ،مھطبرل تلمعُتسا يتلا لابحلا اندھاش ،رھظلا دنع ،يلاتلا مويلا يفو
 



 يّلصنل :م
 اًنيمأ ّلظو ،ريخألا قمرلا ىّتح كّبحأ يذلا ديھشلا رانويل بألا ىركذ ييحن نأ انيلع بجاو ،عوسي ّبرلا اھّيأ :ج
 ةّوقو ،ةريسلا ةسادقو ،ناميإلا شيع يف هب يدتقن نأ انطعأ .كلجأ نم هسفن مّدقو ،ةسّدقملا كتسينك ميلعتلو كل
 .مالسلا رشنو ،ةمدخلاو ةّبحملا شيعل ةمئادلا ةّيزوھجلا اندنع نوكتو ،ةّيناميإلا لئاضفلا يف ّقمعتن نأو ،ةرفغملا
 .نيمآ
 
 ةداھشلا برد انل حتف يذلا كرابت  :م
 دبألا ىلإو نآلا نم اًكَرابم هُمسا نكيلف :ج
 
 )بولقلا ىولس :نحل( ةمينرت
ِبيبحلا َلثم مُتِرص ًانابرقِبيلصلا َراع مُتلَمح َنم اي
 اليلدلا َراصِ ءامسلا َبوصَليبسلا ىحضأِ ءامدلا ُلذَب
 
  ةرشع ةعبارلا ةلحرملا :م
 ةداھشلا ليلكإ لاني رانويل
 

 يشوّبكلا نايتيتناسود لاتأ بألا نم ةءارق :ق
 يف لزي مل ناك .ةّيسنجلا ينانبللا ،ليلجلا يتادبعبلا رانويل بألا ،نيزاتمملا نيلَسرملا دحأ ،ةلفاقلا هذھ يف ناك
 ،ةنيدملا يف لساوبلا نييحيسملا دحأ دنع اًفيض ّلحف ،هتماقإ ناكم نم هدرطّ متو ،نيدرام يف ةّيلاسرإلا زكرم
 يف نيمّلعملا نم نينثا عم اونجُسو ،لالغألا مھل اوعضَوو ،ةثالثلا ىلع ضبقلاَ يِقُلأ ام ناعرسو .تفلدنقلا هعمو
 .ةداھشلا ليلكإ ،ةرادج نع ،اوّقحتساف ،اًعيمج مھفتح اوقل دقو ،انتسردم
 
 يّلصنل :م
 نولكتم انّنكل .كمسا لجأ نم انضغبيس ملاعلاّ نأب انترذحو ،بائذلا نيب فارخلاك انتلسرأ دقل ،عوسي ّبرلا اھّيأ :ج
 نينيمأ ىقبنل ةّوقلاو ةعاجشلا انطعأ .حوّرلا لتق ىلع مھل ةردق الو ،دسجلا نولتقي نيذلا فاخن ال نأب ،كدعو ىلع
 :تلق نيح ليجنإلا يف هتدّكأ ام ىلع ،»مظعألا ّبحلا« ةداھش ةيدأتل نيدعتسم نوكنو ،ةبعصلا ماّيألا يفَ كل

 .»هئّابحأ نع هسفن َلذبي نأ نم مظعأ ّبح دحأل سيل«
 
 ةداھشلا برد انل حتف يذلا كرابت  :م
 دبألا ىلإو نآلا نم اًكَرابم هُمسا نكيلف :ج
 
 )نانبل نم يعم اّيھ :نحل( ةمينرت

ليمَج ٌحوَف مكاركِذِ ناطوألا يف! ُلابشأ اي مُتيّيُح
 لـيـلكإَ مـظعأ ِّبرلا دنع مُتلِن! ُلاطبأ اي مُتئفوك
 ليزج اًدجم ايوللھ
 
 ٢٢٠٢ ناسين ٩ رادصإ


