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 اموت بألا عم لقُتعا يذلا يشوّبكلا يتادبعبلا لضاف اروتنڤانوب بألا ريرقت نم ةذوخأم انھ ةدراولا تاءارقلاّ نإ :ةظحالم

 ام ةّيسنرفلاب ليوط ريرقت يف نّودو ،هنع جرُفأ هّنكل ،ىفنملا قيرط ىلع هقفارو ،هسفن ريدلا نم نابھرلاو

  .تاباذعو رھق نم نابھرلاو اموت بألا هاناع

 

 )ج( روھمجلا     )ق( ئراقلا     )م( لفتحملا
 
 ىلوألا ةلحرملا :م
 ركب رايد يف هريد نم درطُي اموت
 

 ،تاقياضملا نمٍ ةلسلسل ركب رايد يف انُزكرم ضَّرعَت ،٤١٩١ لّوألا نيرشت يف ،برحلا اّيكرت لوخد روَف :ق
 ،باوجتسالل عوضخلا انيلع ناكو .نايبصلا ةسردم يف ةطرشلل اًزكرم تماقأ ،هذھف .ةّينامثعلا ةموكحلا لَبِق نم
 ىلإ ءاغصإلا يلاولا أشي ملو ،انريد نم اندُرط ،اًريخأو .تانبلا ةسردم ءالخإب انرُمأّ مث .نيح ّلك يف
  .ريدلا نمٍ ءيش ّيأ جارخإ نم انعنُمو ،انتاجاجتحا
 
 يّلصنل :م
 يف انُديزَت ،ةلوبقمٍ ةحيبذِ ةباثمب ،اموت 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
 
 ّبر اي كلجأ نم مالآلا لّمحتي نمل ىبوط :م
 يدبألا دجملا يف ًاحلاص ًابيصن هل نكيلف :ج
 
...تاوامّسلا يف يذلا انابأ :ج + م
 
 ةيناثلا ةلحرملا :م
 ىفنملا قيرط ىلع ريسي وھو داليملا ديع يضقي اموت
 

 ةنس داليم ديع ناحو .اھغولبل ماّيأ ةثالث انمزليو ،رماوألل اًقفو ،افروأ ىلإ اننادوقي ناّيطرش انتقفر يف ناك :ق
 رِّكفن نأّ الإ اننكمي لھ ،نيكھنم ً،اليل ،ناخلا ىلإ انلوصو دنعو .ىفنملا ىلإ قيرطلا يف نحنو ،٤١٩١
 مل مھّنأ ريغ ؟محل تيب ناخ يف ىوأم نوبلطي اوؤاج ،هنيع خيراتلا يف ،ىضم اميف ،نيذلا نيسيّدقلا نيرفاسملاب
 نم ليلقلا مّدقي ناخلا اذھّ نأ مغر ،ةسّدقملا ةلئاعلا نمً الاح نسحأ اّنك انّنأل كابترالا انباصأ دقل .مھل اًناكم اودجي
 .ةحارلا لئاسو
 
 يّلصنل :م
 نابھرلا هقافرو اموت بألا ىلعَ تمعنأ دقل ،ريقح دوزم يف دولوملا ،رظتنملا مالسلا ريمأ اي ،عوسي ّبرلا اھّيأ :ج
 ّلكو جاتحم ّلكو ريقف ّلك يفَ تنأ كارن نأ انطعأ .دّرجتلاو رقفلاب ،اھتشع تنأ امك داليملا ةرتف اوشيعي نأ
  .نيمآ .روھدلا رھد ىلإ ةردقلاو ةّزعلاو دمحلا كل ،تاكربلا عوبني ايَ تنأ ،روھقم



 ّبر اي كلجأ نم مالآلا لّمحتي نمل ىبوط :م
 يدبألا دجملا يف ًاحلاص ًابيصن هل نكيلف :ج
 
 :ةمينرت
 ُضرألا ُرھزُت داليملا َةليل ،ُضغبلا ىحَّمُي داليملا َةليل
 ُّبحلاُ تُبنَي داليملا َةليل ،ُبرحلاُ نَفدُت داليملا َةليل
 
 ةثلاثلا ةلحرملا :م
 افروأ يف نييشوّبكلا ريد ىلإ أجلي اموت
 

 هذھب ،اندَرط ببس مھف ىلإ لَّصوتن ملو ،اھيف ًامَّيخم لازي ال ءودھلا ناك .ةرارحلا نم ريثكب افروأ انتلبقتسإ :ق
 نيدورطم اّنك انّنأ امب ،انافنم قيرط ىلع ،ةّطحم ىوس نوكت نل افروأّ نأّ نظن اّنكو .ركب رايد نم ،ةّيشحولا
 دنع انيقب ،اذكھو .ةليوطلا برحلاّ ينس لالخ ،انلً أجلم ةنيدملا هذھ تحبصأ دقف ،عقاولا يف ،ّامأ .ةنطلسلا نم
  .ليئافور خألاو ،زكرملا سيئر ،اونب بألا
 
 يّلصنل :م
 نيبج يفٌ ةّرُد وھف ،اموت بألا ىركذ يف ،مويلا اھعفرن يتلا ِانتاعرضت ىلإَ كَعْمَس ْلَِمأو ،انتالص ُّبر اي ْلَبِقإ :ج
 َ،كل ةداھشلاِ ناديَم يف هِتعاجشِ لجأ نم ،ةأفاكم َريخ ّيوامسلاَ كِميعن يف هئِفاك .ةّيناسنإلاِ خيراتوِ ةسينكلا
 .نيمآ َ.كَمالسوَ كَنامأ َبوعشلاوَ ناطوألاِ حنمٱو ،هِتايحبِ ةيحضتلاو
 
 ّبر اي كلجأ نم مالآلا لّمحتي نمل ىبوط :م
 يدبألا دجملا يف ًاحلاص ًابيصن هل نكيلف :ج
 
 :ةمينرت
 .ينُدِروُيِ ةحارلاَ هايمو ينُليقُيٍ ةبيصَخٍ عارم يف ٌ،ءيش ينُِزوعُي الف َّيعار ُّبرلا
 ِ.هِمسا لجأ نم ِِّربلاِ لُبُس ىلإ ،ينيدھَيو يسفن ُّدُرَي
 
 ةعبارلا ةلحرملا :م
  افروأ يف نييحيسملاّ قحب تلصح يتلا رزاجملل مّلأتي اموت
 

 نايعلل رھظت تحار ثيح ،حصفلا ديع دعب ام ىلإ ،ثداوح نودب ،٥١٩١ ةنس نم ىلوألا رھشألا تّرم :ق
 يف نانثا مھنمو ،ندملا رئاس يف اورشتنٱ ،لوبنطسا نم نيدفوم لوصو عم ،نييحيسملا ةدابإل ةّيمنھج ةّطخ
 ّنأ ىّتح ،تاّيحالصلا لماك امھيديأ يفو ،لوبنطساب رشابم لاصتا ىلع اناكو .كب ليلخ ىعدُي امھدحأ ،افروأ

ّ.قح نع نيّيروتاتكيد اناك .امھدوجوب تَفَتنٱ هسفن يلاولا ةطلس
 ّمث ،باوجتسالل مھناعضخُي احارو ،نيّيحيسملا ءاھجو نم ضعبّ قح يف فيقوت تارّكذم رادصإ يف ناذھ عرَش
 ةراثإ مدعل ًةليسو ركاملا فطللا اذھ دمُتعٱو .ديدج نم مھحيرست ىلإّ مث مھلاقتعا ىلإ ادوعيل ،مھحارس ناقلطي
 ،تامولعملا ضعب ىلع لوصحلا نوديري ءالؤھ ةموكحلا لاجرّ نأ سانلا ََّنظو .بعشلا بولق يف رعذلا
 اوديُعأ نيّيحيسملا ءاھجولا ءالؤھ ّلكّ نأ ،عقاولا يف ،ىرج امّ نكل .بايترٱ الب ةجعزملا تاّيلكشلا هذھل اوعضخف
 اوناك ،تافارتعٱ نم هب اولدأ ام عمج دعبو .ءامغإلا ىّتح ،قلفلل مھنم ديدعلا دايتقٱّ متي ،ةليل ّلك يفو .نجسلا ىلإ
 قرتخت ةدحاو ًةصاصر مھيلع نوقلطُيّ مث ،ةريخذلل اًريفوت ،ةعبرأ ةعبرأ مھنوطبرَي ثيح ،ةنيدملا جراخ مھنوذخأي



  .مھتزوح يف ام بھنو ،سوؤفلاب مھيلع ءاضَقلا داركألا ىّلوتي ،كلذ دعبو .اًعم ةعبرألا رودص
 
 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
 
 ّبر اي كلجأ نم مالآلا لّمحتي نمل ىبوط :م
 يدبألا دجملا يف ًاحلاص ًابيصن هل 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
 ناتراڤ رِد ينمرألا نھاكلل نيمألا أجلملا مّدقي اموت
 

 رِد رعشي دعي مل ،نمرألا دض داھطضالا رارمتسا عم .ةّيكيلوثاكلا ةّينمرألا ةفئاطلا سيئر وھ ناتراڤ رِد :ق
 نيكاسملا نمرألا نم ددع هعمو ،انزكرم باب عرقي ءاجف ،نطقي ثيحّ ينمرألاّ يحلا يف نامألاب ناتراڤ
 .»مكعم تومنسف ،مّتُمْ نإ« :مھل نيلئاق مھّلك مھانلبقتساف .نيفئاخلا
 انزكرم يف ةّينمرألا ةسينكلا سيئر ىلع روثعلاّ نأو ً،الجآ مأً الجاع ،فَشتكُيس اندنع هدوجوّ نأ اًدّيج انكردأ دقل

  .عيظفٍ لكشب اّنم ماقتنالا ىلإ ةّيكرتلا ةموكحلا عفديس
 .توملا عاونأ عشبأل هضيرعت نم اًفوخ ،ّرافلا نھاكلا ليحرتل رارقلا ذاخّتا ىلع ،ريدلا سيئر ،اونب بألا ردقي مل

 ّلك ناكو .دحاو صخش ةايح ذاقنإ ةّجحب ،سانلا نم ريبك ددع ةايح ضيرعت مدعب يضقَت تناك ةنطفلاّ نأ ريغ
 .ريطخلا فيضلا اذھ نم صّلختلاب حاحلإب اننوبلاطي انِّرسب نيفراعلا كيلوثاكلا
 هسفن ضِّرعُي هّنأب هل ليق امدنعو .رابخأ نم هيلإ لصي ناك ام ّلك نم مغرلاب رارق ّيأ ذاخّتا اونب بألا عطتسي مل
 مامأ .»هلجأ نم يسفنب يّحضأس ،اًنسح«  :لدجلل اًّدح اًعضاو ،بيجي ناك ،اًقنش توملل امّبر وأ نجسلل وأ يفنلل
 نحن ،انيدل قبي مل ،فقوملا اذھ يف هل ةماتلا اموت بألا ةاراجمو ّ،يلوطبلا هدّرجتو ،اونب بألا انسيئر ةّبحم
 .ناتراڤ رِد ءاويإب انيَّرمتساف ،ةيحضتلاب لوبقلاو ةعاطلاّ الإ ،نيرذحلا
 
 يّلصنل :م
 ىَشَتناو ،هتغبصب غبطصا يذلا اموت 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
 
 ّبر اي كلجأ نم مالآلا لّمحتي نمل ىبوط :م
 يدبألا دجملا يف ًاحلاص ًابيصن هل نكيلف :ج
 :ةمينرت

 َ.كاطُخ يف َريَسأ نأ ،ِتامملا ىّتح ينطَعأ َ،كاضِر يغَبأ ينّنإ ،يھلإ اي يتايح ذُخ



 
 ةسداسلا ةلحرملا :م
 هريد ةرداصم نم يناعي اموت
 

 ةطرشلا مھيلع تضبق نيذلا مھو ،انريد يف نييندملا ءانجسلا ّلك عيمجتب ةموكحلا ترَمأ ،ماّيألا دحأ يفو :ق
 ىلع نيدوجوملاو ،ةفيلحلا لودلا نيعباتلا نيّيبوروألا عيمج مھّنإ :برحلا ايكرت تنلعأ نأ ذنم ةّيكرتلا ندملا نم
 لاجر ناكو .ناملألا طابضلا ضعب هنواعي ،ءالؤھ ةّيلوؤسم ىّلوتي اشاب يرقت مّدقملا ناك .ةّينامثعلا يضارألا
 ماعلا ةيادب ىّتح ،نيلماك نيرھش ةليط انريد اومزال دقو .راھنلا لاوط ريدلا نوبوجيو ،ىرسألا نودَّقفتي ةطرشلا

٦١٩١.  
 
 يّلصنل :م
 ،انلامعأ يف ةداھشلاَ نُسح انِطَعأ .بيبحلا اموت 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
 
 ّبر اي كلجأ نم مالآلا لّمحتي نمل ىبوط :م
 يدبألا دجملا يف ًاحلاص ًابيصن هل نكيلف :ج
 
 :ةمينرت
 .ءوسلاُ فاخَن ال هللا ىلع انْلَّكوَت ،اناجلَم وھو هللا ىلع انْلَّكوَت
 
 ةعباسلا ةلحرملا :م
 ناتراڤ رِد لاقتعا دنع مّلأتي اموت
 

 اوحار ،تاءابعلا نيسبال صاخشأ ةثالث رضح ،ساّدقلاب لافتحالا ءانثأ ،حابصلا دنع ،دحأ موي تاذ يف :ق
 ثيح ةّيلخادلا ةحاسلا ىلإ مھدحأ مّدقَتّ مث ...اھيلإ نيلخادلاب نوسّرفتيو ،انتسينك مامأ ًابايإو ًاباھذ قيرطلا نوليكي
 دحأ بلط ذئنيح ...حبذملا ىلع هرظن اًزّكرم ،ةكرابملا ءاملا نرج نم برقلاب فقوو اھلخدف ،ةسينكلا لخدم
 ،ةبير نود ةسينكلا ىلإ لزن نأّ الإ هنم ناك امف .ايتسركسلا يف ناك يذلا ناتراڤ رِد ىدل فارتعالا نينمؤملا
 لَّضفت .كل هلوقأ ام ءيش ّيدل« ً:الئاق هيلإ ّرََسأو هفقوتسا يذلا بيرغلا فداصف ،فارتعالاّ يسرك ىلإ اًھجوتم
 هكسمأ نأّ الإ بيرغلا نم ناك امف .»ديرت اذامو ،تنأ نمً الوأ يل لق« :ناتراڤ رِد هباجأ .»جراخلا ىلإ يعم
 نم ةراّفص جرخأ بيرغلاّ نكل ،هنم تالفالا ناتراڤ رِد لواح .ءيشب هبيجي نأ نود ،بابلا وحن هَّرجو ،هعارذب

 ،ناتراڤ رِد افقوأو ،ةسينكلا لخاد ىلإ اعرسأف ،جراخلا يف اناك نيذللا نيرخآلا هيقيفر اًيدانم اھيف خفنو ،هبيج
 ،ةموكحلا زكرم ىلإ نييطرشلا ةقفارمّ الإ ناتراڤ رِد ناكمإب نكي ملو .تارباخملا لاجر مھّنإ :نوناقلا مساب
 نم ةديدج ةلحرم انعم تأدب ،اذكھو .ليئافور خألا اًضيأ هعم قيسو ،اھانيدبأ يتلا تاجاجتحالا ّلك نم مغرلاب
 .نحملا
 
 يّلصنل :م
 ،نوكن نأ انِطَعأ ،َملأو ٍباذع َّلك ،ناتراڤ رِد هيخأِ ليبس يف لَّمحتف ،ةّوقلاو َةعاجشلا اموت 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



 
 ّبر اي كلجأ نم مالآلا لّمحتي نمل ىبوط :م
 يدبألا دجملا يف ًاحلاص ًابيصن هل نكيلف :ج
 
 ...تاوامّسلا يف يذلا انابأ :ج + م
 
 ةنماثلا ةلحرملا :م
 لَقتعملا ناتراڤ رِد هاجت ةّصاخ ةبيط يدبي اموت
 

 دعبو ...انتاطوطخمو انقاروأ ّلك اورداصف ،بقع ىلع اًسأر هشيتفتب اوماقو ،ريدلا ىلإ نييطرش ةثالث هّجوت :ق
 نجسلا يف يقب يذلا ليئافور خألا ليبس ءالخإب مھيلع انيَّحلأ نأ دعب ناكملا اورداغ ريدلا شيتفت نم ءاھتنالا
 ،لاحلا يف تعفُد )ًابيرقت اًكنرف ٠٣٢١( ةّيكرت ةريل نيسمخ ءاقلّ الإ هحارس قلطُي ملو ،ًاموي رشع ينثا
 يف مالسب شيعلل ةّيرحلا انل تيطُعأ لاح يف ،ناتراڤ رِد ةمكاحم نم غارفلا دنع لثامم غلبم عفدب مھاندعوو
.انريد
 نم هنولقني ،ةلادعلا يديأ نيب يقب ذإ ،ناتراڤ رِدب لاصتا ّلك اندقف ،لوليأ رھش ذنم .٦١٩١ ماعلا ةياھن تناك اذكھ
 نأ ىلإ ،افروأ يف اًدَّدجمو ،بلح يفّ مث ،افروأ يف اًددجمو ،قشمد يفّ مث ،افروأ يفً الوأ نارھش :رخآ ىلإٍ نجس
.هببسبو ،هعم انّلك انتنادأ يتلا ةّيفرعلا ةمكحملا مامأ ةنضأ يف اًريخأو ،هسفن نجسلا يف شعرم يف هب انيقتلا

 ،مامتھاو فطع ّلك هل انيدبأ ،رخآ ناكم ىلإ هلقن لبقو ،افروأ نجس يف ناتراڤ رِد امھاضمأ نيذللا نيرھشلا لالخ
 .هھاجت ةّصاخ ةبيط يدبي اموت بألا ناكو .هتيزعتو هتدناسمل ،لئاسرلاب هيلإ انثعبو
 
 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«
 
 ّبر اي كلجأ نم مالآلا لّمحتي نمل ىبوط :م
 يدبألا دجملا يف ًاحلاص ًابيصن هل نكيلف :ج
 
 ...تاوامّسلا يف يذلا انابأ :ج + م
 
 ةعساتلا ةلحرملا :م
 هريد يف هيلع ضبقلا ىقلُي اموت
 

 اًذخآ ةّيھلإلا ةحيبذلاب لافتحالا ناك امنيب ،يناثلا نوناك رھش نم ثلاثلا مويلا حابص يف .٧١٩١ ماعلا أدب :ق
 ،ذفانملا عيمج تَّدَسو ،ةسينكلا تلخدو ،قدانبلاب ةّحلسملا ةطرشلا نم ةعومجم تمجھ ،انتسينك يف هارجم
 هورمأو ،ةلذبلاب ةموكحلا لاجر هكسمأ ذإ ،فنعب هتعطاقم تَّمتف لفتحملا نھاكلا ّامأ .نابھرلا ّلك تلقتعاو
 ريدلا نابھر نحن ،ّيارسلا ىلإ انوداتقاف ،ةعرسب ذيفنتلا انيلع بجو .روفلا ىلع مھتقفارمو ،حبذملا نع لوزنلاب
 يف اوناك نيذلا ءايقتألا سانلا رعذ طسو ؛ماّدخلا دحأو ،ليئافور خألاو ،اموتو اروتنڤانوبو اونب ءابآلا :ةعبرألا
 ةطرشلا يديأ ىلع بھنلل اًضَّرعمو ،باوبألا عَّرشم ريدلا نيكرات ،تاّيناكسيسنرفلا تابھارلاو ،ةسينكلا



 .كارتألا دونجلاو
 
 يّلصنل :م
 اوناك نيذلا نينمؤملا ىلإ ةعاجشلاو ،قيقحتلا ىلإ مھنوقوسي نيذلا كءانبأ ىلإ ربصلا حنمإ ،عوسي ّبرلا اھّيأ :ج
 ىّلجتيس يذلا دجملا يزاوت ال رھدلا اذھ مالآّ نأ رّكذتن انلعجاو ،انتابوعصَ كل ّملسن نيح انمحرإ .ةسينكلا يف
  .تاوامسلاَ توكلم مھلّ نإف ،ِّربلا لجأ نم نيدَھطضملل ىبوط .انيف
 
 ّبر اي كلجأ نم مالآلا لّمحتي نمل ىبوط :م
 يدبألا دجملا يف ًاحلاص ًابيصن هل 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

 
 ةرشاعلا ةلحرملا :م
 ةمكحملا ىلإ قاسُي اموت
 

 افروأ نيب ةلصافلا ةفاسملا َّنإ .نيَّيطرش ةسارحب شعرم ىلإ انب اوھَّجوَت ،انلاقتعا نم مايأ ةثالث دعب :ق
.اياطملا روھظ ىلع وأ مادقألا ىلع اًريس ،ءارحصلا زايتجا انيلع بجيو ،ةريبك شعرمو
 انيف خرَص ،جاجتحالا انلواح ّامَلو .فنعب انشيتفتب اوماق دونج ةعبرأ وأ ةثالث ىلإ انرمأ مِّلُس ،لّوألا مويلا ءاسم يفف
.»نوتكسَت فيك مكمِّلعأسّ الإو ،بالكلا راّفكلا اھّيأ اوتكسا« :انعفصب ًاّماھو ،هدي اًعفار ،مھدحأ
 ،ةّيركسعلا ةمدخلا نم نيّراف داركأ دونج هيف َِرُشح ،راذقألاب ءيلمو ،ةبوطر هّلك نجس يف انوّجَز ،ليللا ءاضقل
 ضرألا ىلع انسلج َّمث .ةسمخلا نحن اننيب اميف ةدحاو ةنوميل انمستقاف ،هلكأن ام انيدل نكي مل .ةيبان مئاتشب انولبقتسا
.ميحج ىلإ ليللا نم اًريبك ًامسق اولَّوَح نيذلا ةرباربلا ءالؤھ طسو حاترنل خاسوألا نيب
 فاعضأ ةثالث نمثلا انعفد نأ دعب ،ريمحلا راجئتسال انررطضاو ،اًدَّدجم قالطنالا انيلع ناك ،يلاتلا مويلا يفو
 .مادقألا ىلع ريسلا وأ ،اّنم بلُط ام عفد ّامإ :رخآ رايخ ّيأ انيدل نكي مل ذإ ،ّيداعلا نمثلا
 
 يّلصنل :م
 قِداصلا بُحلا اذھ تامالع هدسج يف لمح ذإَ كل ةيقيقحلا هتبحم ليلد اموت بألا مَّدق دقل ،عوسي ُّبرلا اھّيأ :ج
 نيلماح 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
 
 ّبر اي كلجأ نم مالآلا لّمحتي نمل ىبوط :م
 يدبألا دجملا يف ًاحلاص ًابيصن هل 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
 
 ةرشع ةيداحلا ةلحرملا :م
 سوفيتلاب باصُي اموت
 

 اوديتقا نيذلا نيّرافلا ةطرشلا دارفأو دونجلا لَبِق نم مئاتشلاو ءزھلا لامتحا ،قيرطلا لوط ىلع ،انيلع ناك :ق
 لاجر عفد ام ،مّدقتلا اياطملا تضفرف ،راھنلا لاوط انيلع ترطمأ .ةّيركسعلا تاطلسلا ىلإ مھميلستل انعم
 رخسف ،تاّرم ثالث هتيطم نع عقي هلعج ام ،اًضيرم اموت بألا ناكو .انَّدض ةيبان تارابعب هّوفتلا ىلإ ةطرشلا
 اھيف انورََسأو ،نجس ىلإ اھولَّوَح ةريظح يف انومر ،باتنيع انغلب نيحو ...ناركس هّنأ اوعَّدا نيذلا دونجلا هنم
.هتجلاعمل ةليسو نم امو ،اًءوس دادزت اموت بألا ةلاح تناكو .ماّيأ ةثالث
 ريغ .اموت بألل ةدحاو هّلقأ ،ةراّيس راجئتسا انتعاطتساب ناك ذإ ً،الاح لضفأ ،باتنيع نم اًقالطنا ،قيرطلا ناك
 انيلع اوضرف دقل .توملا وحن ةردحنملا نيكسملا بألا ةلاح اوأر مھّنأ مغر ،ةّتبلا اوضفر رارشألا كئلوأّ نأ

.انلام زازتبال لضفأ ةليسو كلذ يف اوأر مھّنأل ،ريمحلا بوكر
 .همسج يف سوفيتلا ىّشفَت ذإ ،ريخألا قمرلا ىلع اموت بألاو شعرم ىلإ انلصو
 
 يّلصنل :م
 اًنيمأ ّلظو ،ريخألا قمرلا ىّتح كّبحأ يذلا ديھشلا اموت 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
 
 ّبر اي كلجأ نم مالآلا لّمحتي نمل ىبوط :م
 يدبألا دجملا يف ًاحلاص ًابيصن هل نكيلف :ج
 
 :ةمينرت
 ،ةايحلا رثاعم يف ،يقيرطَ تنأ يّبر
 ،تامملاِ ةعاس دنع ،يقيفرَ تنأ يّبر
 ْ،توَجَرَ كَدحوَ تنأ ْ،توعَدَ كَدحوَ تنأ
 .انَھلا ُردصَمَ تنأ ،ىنُملا ُةياغَ تنأ
 
 ةرشع ةيناثلا ةلحرملا :م
 شعرم نجس يف توملا تاركس يناعي اموت
 

 انيَّرمتساف ،اوضفر مھّنكل ،اموت بألا ةنياعمل بيبطلا ءاعدتسا ىلع انيَّرصأ شعرم ىلإ انلوصو نيح :ق
 يف ناكسيسنرفلا ءابآلا ريد سيئر ،سيرتاب بألا لّخدت دعب ،كلذ انل اونذأ ىّتح ،ماّيأ ةثالث لاوط ةبلاطملاب
.ةّيسنجلا ّيدنلوھ هّنأل ،قلق نود هزكرم ةمزالم نم نّكمت  يذلا شعرم
 ىلع هعّجشن اّنك ذإو .ّبرلل هرمأ ميلست ىلع ًامِّمصم ،فارتعالا بلطف ،برتقي توملاب اموت بألا انزيزع رعش
 اذاملو ،توملا فاخأ ال انأ« :فاضأّ مث ،»انكرتي نل ّبرلاّ نإ ،هب ةقث يّلك انأ ،معن هآ« :انل لاق ،ّبرلاب هتقث عضو
 ةالصلل ،نوكبي اوناك نيذلا هتوخإ اعد َّمث »؟هب ةَّبحم نآلا مَّلأتن انسلأ ؟اننيديس َنم وھ موحرلا بآلا سيلأ ؟هفاخأ
.هعم



 يتلا ةيزعتلا ةقاطب رُكْذَتأ« :هل لاقو عزانملا اموت بألا ريرس نم برتقاف ،شعرم نجس يف ناتراڤ رِد انيقتلا
 نأب نابرقلا ـ عوسي نم بلطتَ تنك كّنأ اھيفَ تبتكو ،رھشأ ةعضب ذنم ،افروأ نجس يفُ تنك امدنع ،يل اھتْلسرأ
 نكتلف ،ءيش ىلعٍ مدانبُ تسلو ،اًدّيج اذھ ركَذأ« ،اموت بألا باجأ ،»معن« ؟»اھاّيإ كمِّلسيو يمالآ نم ينيفعي
 .»ةسوّدقلا هتئيشم
 
 يّلصنل :م
 هُتيصَ عاذو ،راطقألا ِّلك يف هتداھشُ فرَع َحاف يذلا لطبلا اموت انديھش كَمامأ ركذن ،عوسي ُّبرلا اھّيأ :ج
 اًنوَص ،توملا ةھجاوم نم فاخ الو ،راطخألا باھَي ملف ةعاجش ئلتمإ .اھِّلك ةنوكسملا يف بيطلا ِرشَنك
 َليلاَكأّ قحتساو ،دادبتسالاوَ ملُظلا هباجف َ،كِديجمت ةّيّرحو َ،كل ِةّونبلاو َ،كََّقح ِقشَع .اھينكاس ةماركلوِ ضرألل
 .نيمآ .راصتنالاو ِدجملا
 
 ّبر اي كلجأ نم مالآلا لّمحتي نمل ىبوط :م
 يدبألا دجملا يف ًاحلاص ًابيصن هل نكيلف :ج
 
 :ةمينرت

 َ.كاطُخ يف َريَسأ نأ ،ِتامملا ىّتح ينطَعأ َ،كاضِر يغَبأ ينّنإ ،يھلإ اي يتايح ذُخ
 
 ةرشع ةثلاثلا ةلحرملا :م
 ةريخألا هسافنأ ظفلي اموت
 

 لمع دقف .اموت بألا ةلاحبو ،نزحملا انعضوب فرع ذم نفج هل حتري مل ،ركذلا بّيطلا سيرتاب بألاّ نإ :ق
 .لمحملا ةطساوب هلقن يف دعاسيل هسفنب ءاجو ،ةنيدملا ىفشتسم ىلإ نجسلا نم هلقن نذإ ىلع لوصحلل اًدھاج
 مظعم هبرقب يقب ً.اليلو اًراھن ،ضيرملا جلاعيل ،رويغٍ صخش داجيإ ىلإ عراس ،ىفشتسملا يف راص ّامَلو
 ةمدخ يف ىنافتن نأب دارأ يذلا ،يميفارسلا انيبأ ،سيسنرف راملّ يقيقح ذيملت هّنأ اًرھظم ،نونحلاّ مألاك ،تقولا
.ًامامتھا تاھّمألا رثكأك مھب فطلنو ،ىضرملا انتوخإ
 ّرس سيرتاب بألا هحَنَم .»ةلوانملا يل اورضَحأ ،ةعرسب اولاعت ،اولّجَع« ً:الئاق يذھي ناكو ،هيعو اموت بألا َدَقَف
 يناثلا نوناك رھش نم يناثلا فصنلا يف اذھ ثدح .هيدي نيب ةريخألا هسافنأ اموت بألا ظفلو ،ةريخألا ةحسملا
 .ماّيأ ةسمخب شعرم ىلإ انلوصو دعب ،٧١٩١ ماعلا
 
 يّلصنل :م
 نأ انطعأ .هتايح ةحيبذو هَداھج َلبقَت نأ ،هلإلاُ حيسملا اھّيأ َ،كُلأسن ،لطبلا اموت انديھش ىركذ ييحُن ذإو ،انّنإ :ج
 اذھ ِرحب يف ُلازن ال نيذلا نحن َ،كِتمعنب انِّوَقو اندُضُعأ .انِلجألَ كَسفنَ تْلَذَب َنم اي َ،تنأَ كب هَّبشتنل ،هَلثم َ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 اموت انديھش عم ىظحنو ،نامألا
 
 ّبر اي كلجأ نم مالآلا لّمحتي نمل ىبوط :م
 يدبألا دجملا يف ًاحلاص ًابيصن هل نكيلف :ج
 
 : ةمينرت
 ،ماعط راصُ عوسي ،ماقملا يماس اًّرس اي



 ْ،ناسنإوٍ ه لإك ،نابرقلا يف هللاُ نبإ
 )٢(ِ نامزألا ىدَم يعم يّبرِ نابرقلا ِّرس يف
 
  ةرشع ةعبارلا ةلحرملا :م
 هل ىبوطلا ...نيسيّدقلا تومك تومي اموت
 

 ،نجسلا يف انقافر ،مھسفنأ كارتألا دونجلاّ نأ ةجردل ،ًاميلأً ءاكب انيكبف ،ًاميظع اًنزح انل اموت بألا توم بَّبَس :ق
.انتاساؤم ىلإ مھضعب عفد ام ،انلاحل اورثأت
 ،اًزيزع اًقيفر اندقف دقل .ةميلأ يھ مك فورظ يف ،نجسلا يف ،ىفنملا قيرط ىلع ،زيزعلا اناخأ اندقف اذكھو

 اًنادزم ،اًرويغو اًّيكذ ًاباش لاموت بألا ناك ...متاقٍ ءاقش يف انّنأ انسسحأف ،ةّيلاثملا ةّينابھرلا لئاضفلا بحاص
 دارأ هّنأل ،ةحَّربم مالآ طسو تام ...ةّبحملل اًديھش هنم لمع ّبرلاّ نكل ،رھاز لبقتسمب اًدعاو ،ةّينابھرلا لئاضفلاب
 ةزيزعلا انتيلاسرإل اًّيكز اًدجم ،ءامَّسلا دجم هحنمف ،ةّيلوطبلا هتّبحم ىلع ّبرلا هأفاك .توملا نمّ ينمرأ نھاك ذاقنإ
 .اينيمرأ يف
:لاقف ، icloD يشلود نارطملا ،لوبنتسا يف يوبابلا ريفسلا ّامأ
 دعب ،فسأ نودب ملاعلا اذھ كرت .ةسّدقملا ةسينكلا رارسأ ىلع هلوصح دعب ،لضفأ ةايح ىلإ اموت بألا لقتنا دقل
 !هل ىبوطلا .نيسيّدقلا تومك هتوم ناكف ،توملا نم اًدبأ فخي مل .هيلع سوفيتلا ىضق نأ
 
 يّلصنل :م
 اذھ كدبع سفن حرأ ،كملاعل ةايحلاَ تبھوو ناطيشلاَ تلطبأو توملاَ تئطو نم اي ،داسجألاو حاورألا هلإ اي :ج
 كنأل ،خيرص الو ءاكب الو نزح الو عجو ال ثيح ،شاعتنا ناكم يف ،بيصخ ناكم يف ،رّين ناكم يف اموت دقارلا
 رھد ىلإو ناوأ ّلكو نآلا ،ييحملاو حلاصلا سوّدقلا كحورو كيبأ عم دجملاَ كل لسرنف ،ةايحلاو ةمايقلا وھَ تنأ
 .نيمآ .نيرھادلا
 
 ّبر اي كلجأ نم مالآلا لّمحتي نمل ىبوط :م
 يدبألا دجملا يف ًاحلاص ًابيصن هل 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
 


