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 ورقة خارجوة:________________________

ٔ  عـح ... ٫ٚر٠ كاض...  أملٷ ايهتاب١      قـؿ  نَٛـ١  ٗ إبـض٠  عـ

 ...  صٜؿٞ يبٝت اـًؿ١ٝ ايػضؾ١ ٗ تكع

ٙ  نٓـت  َا ٖشا     ٞ  بزاٜـ١  أقـضأ  ٚمل ا٭ربٝـ١  ايهتابـ١  عـامل  ٚيـٛد

ٔ  أمشو نٓت ، أفزق٘ ٍ  ٖـشا  َـ  ايهتابـ١  ٖاصعـ١  إٔ إ٫ ، ايكـٛ

 . سيو أفزم دعًتين

ٍ  ٚنٓت     ٌ : أتغـا٤  فُٛعـات  أفـزص  ناتـب  أٟ إٔ فـشٝ   ٖـ

٘  – دزٜزًا ع٬ًُ ٜهتب إٔ ٜضٜز عٓزَا ، صٚاٜات أٚ ققق١ٝ  مسـ

ّ  هًـػ  َـا  أٍٚ هًـػ  – ؽـ٦ت  َا ٔ  – ايبـٝ   ا٫ٚصام أَـا  نُـ

 اؿامض طَٓٓا ٗ – بٝزٙ ٚايكًِ -  َض٠ أٍٚ عشصا٤ ؾدشٟ بٌ هًػ

 أَاَ٘ ٚاِا ، ؽ٤ٞ بٝزٜ٘ ٚيٝػ اؿاعٛب َؿاتٝ  يٛس١ أَاّ هًػ

ٌ  ٜغٝ  تؿهريٙ ٜٚرتى – ايًٕٛ بٝنا٤ بٛف١ 17 ؽاؽ١  أْـاؼ  بـ

٘  فٗٛيـ١  أَانٔ ٚٗ ، ٜعضؾِٗ ٫ أٚ ٜعضؾِٗ ٔ  ٚٗ ، عٓـ  يـٝػ  طَـ

ٔ  ايـشانض٠  بٓـبؿ  ٜبـزأ  ثِ ، طَٓ٘ ٘  َـض  عُـ ٔ  بـ  ٚأسـزاخ  أْـاؼ  َـ

 . ايٛصم ع٢ً عٝغطضٙ َا بٌ ٚ ايشانض٠ ٗ َا بٌ يٝتٛاؾل

 ْٝع ٫ٕ ، أنتب عُٔ أعضف ٫ ٫ْين ٫ ، سانضتٞ أْبؿ أْا ٖا    

 ٖـشا  عـريتارٖا  ايـ   ا٫َانٔ ٚنٌ ، عِٓٗ عأنتب ايشٜٔ ايٓاؼ

٘  ٚنـشيو  ايٛصم، ع٢ً آثاصٙ ٜرتى ٖٚٛ ايكًِ  عـتذُع  ايـ   ا٭طَٓـ

ٕ  بٗـشا  ايٓـاؼ  أٚي٦و ِ  مت قـز  ، ساى أٚ إهـا ٞ  ٗ تـزٜٚٓٗ  سانضتـ

  ا٭عُـام  ٗ ايـشانض٠  ٔضت٘ إٔ بعز ، اـال عذًٞ أٟ ، ايٛصق١ٝ

  ايعقـ١ٝ  ايـشانض٠  ٖشٙ َٔ يًدضٚز َٓؿش إهار َكزٚصٟ ٜعز ٚمل

ٔ  أٚ ايبٝنـا٤،  ايٛصقـ١  عًـ٢  تٓغـهب  ايًظز نايغا٥ٌ بزأت اس  َـ

 يرتتغــِ اؿاعــٛب َؿــاتٝ  يٛســ١ عًــ٢ ١اينــاصب أفــابعٞ خــ٬ٍ

 .  ايؾاؽ١ ع٢ً اٱؾرتام١ٝ ايٛصق١ ع٢ً عٛر نًُاتًا
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 أٚ ، ايبٝنا٤ ايٛصق١ ع٢ً ايكًِ ؼضى ٖٚٞ ، أفابعٞ سؿضت يكز     

 . ايغٌٓ ُشٗا مل اثاصًا ، اؿضٚف َؿاتٝ  تنضب ٖٞ

ــت     ــا:  قً ــا ٖٚ ــبؿ أْ ــٞ أْ ــين ٫ ، سانضت ــعض ٫ْ ــا أؽ ــ٘ َ   خظْت

ٙ  إٔ أصٜز َا ٭ختاص إِا ٚ ، إٓشٛت١ نايٓكٛـ ٔ  أختـاص  اؿـٛارخ  َـ

 قًُـاً  هلـا  ٚدـزت  ٚايـ   َهاْٗـا  ٚٗ ٚقتٗا ٗ دضت اي  ٚا٭سزاخ

ِ  نُـا  – أعـضف  ٫ْٚين ، عًٝ٘ يتتغطض ايغذٌ ٖشا َٔ ٚٚصق١  أطعـ

ٌ  ٜعتُـز  ايشٜٔ ايضٚا١ٜ نتاب َٔ ٚاسز أْين ٘  َـا  قـٛاْ  إعتدًقـ

 ايٛاقع ٖٛ يٝػ ايطبٝعٞ ايٛاقع إ – ْكارٖا ثِ َٚٔ ايضٚا١ٜ أعاطٌ

 ا٫ؾرتامــٞ ايٛاقــع ٖــٛ يــٝػ اؿكٝكــٞ ايٛاقــع إٔ ،أٟ ايــٛصم عًــ٢

 ٚئ ٫ ، ايٛاقع َٔ َأخٛس ْغطضٙ إٔ ْضٜز َا إ ٚ ايٛصم، ع٢ً إغطض

ٌ  ػُـز  ايـ   ايؿٛتػضاؾ١ٝ نايقٛص٠ ٜهٕٛ  ايٓـاؼ  ، ؽـ٤ٞ  نـ

ٙ  ، سيـو  يهٌ تغطري ٖٛ بٌ ، ٚإهإ ٚايظَإ ٚا٫ؽٝا٤  إٔ بؾـض

ِ  َتطـٛصًا،  ْاَٝـاً  َتشضنـاً  ٜبك٢ ٘  ْٚؾـ  صا٥شـ١  ايكـضا٠٤  عٓـز  َٓـ

  ا٭خـض٣  ٚا٭ؽـٝا٤  ايػبـاص  ٚصا٥شـ١  ، ايعـضم  َٓٗا ٜٓظ عٓزَا أدغارْا

 يعْٝٛٓـا  ٚتـرتا٣٤  ، إـا   إـا٤  ًَٚٛس١ ، ايعشب إا٤ عشٚب١ ْٚتشٚم

ٔ  ٚمٝب ، ٜقضخ َٔ فضخات أمساعٓا ٚتقزّ ، قظح قٛؼ ايٛإ  َـ

 لعٌ إٔ عًٝٓا سيو نٌ ٚؾٛم ، ٜنشو َٔ ٚمشه١ ، ٜٓتشب

ــٓا ــاعضْا أساعٝغ ــتك٘ َٚؾ ــٌ تً ــٝػ ن ــاعض ا٭ساع ــ  ٚإؾ  اي

 عًـ٢  أفـابعٓا  مـضبات  أثض ٚٗٛص أققز ، ايٛصم ع٢ً ايكًِ عطضٖا

 .  ايؾاؽ١ ع٢ً أَآَا اؿاعٛب َؿاتٝ  يٛس١

ٞ  أَـا  ، ايضٚا١ٜ نتاب١ ؾُٗت ٖهشا      ٛ  عـذً ٌ  ؾٗـ  يًتـاصٜذ  عـذ

٘  َـا  ٖٚشا ، إ٫ يٝػ ٔ  تعًُتـ ٌ  ، اؾاَعٝـ١  رصاعـ   َـ  ٗ أٚؾـل  ؾٗـ

ٞ  بٌ ايهتاب١ٝ إعاري١ إهار ٌ  عـذً ٞ  ٚبـ ٙ  اؾزٜـز٠  أٚصاقـ     ٖـش

ٔ  َقٓٛع١ سكٝك١ٝ أٚصاقًا ناْت إ ٔ  عذٝٓـ١  َـ ٟ  أٚ ايكطـ  ايـربر

 اؿاعٛب ؽاؽ١ ع٢ً َضع١َٛ إؾرتام١ٝ م١ٝ٥ٛ أٚصاقًا أٚ ،... أٚ...أٚ

 ؟ أَاَٞ
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ٙ  ، سـزخ  عُا ؽ٤ٞ نٌ أعضف بأْٞ أؽعض     ػعًـين  إعضؾـ١  ٖٚـش

ٞ  عًـ٢  َغً٘ ٚايغٝـ أعٝؿ ٔ  ، صأعـ ٙ  نُـ  غـري  ؽـب   ٜطـاصر

 . نإتاٖات ١ًَُٛ رصٚب ٗ َض٥ٞ

 إٔ اجملٗــٍٛ أٚصام عــٔ غضٜبـ١  ٖــٞ ايــ  ايٛصقـ١  ٖــشٙ َــٔ أصٜـز  ٫     

ــٕٛ ــًا) ته ــتٛصًا أٚ ؾضَاْ ــٓٛري(  رع ــٞ، يًت ــٞ ٫ٚ ايضٚا٥ ــزاًْا ٖ َٝ 

 إٔ عـبل  ٕكـ٫ٛت  تضرٜـز  أٚ تغـُٔ،  ٫ٚ تػـين  ٫ بٝظْط١ٝ يؿًغؿ١

 ايهـجري  سشؾت ايٛصق١ ٖشٙ ٗ اْين إ٫ ، تكاٍ عٛف َك٫ٛت أٚ قًٝت

ًّْت ، ايغذٌ ٗ عذًت٘ ٖا ٚ  ٞ ٘  ايبـاق  ٚ أنـشب  ٫ ٭ْـين ) ، َٓـ

(أٌْ إِا

(*)

ٔ  ؽـ٦ٝاً  أمٝـ إٔ رٕٚ  ٞ ) َـ ٌ  ،( عٓـزٜات  ٚؾكـت  ؾٗـ

 نتبت ؾُٝا نٓت ٚإِا ، أنشب ٫ أْين إؽٗز  ايكزص أٜٗا ؟ يشيو

 .  ف٬ًُ

ٌ  يتٓؾض ايٛصم ع٢ً تطبع ا٭رب١ٝ ا٭عُاٍ ناْت ٚاسا      ايٓـاؼ  بـ

ِ  – أٚٔ نُا – ٖشٙ ؾضٚاٜ  ، يٝكضأٖٚا  ايـٛصم  عًـ٢  طبعٗـا  عـٝت

 .  غضبت٘ َٔ ايهبري ايؾٝذ إبٔ عٛر٠ عٓز

*** 

ٞ  ٚناْـت  ، َين أفػض ٚأخ أختإ يٞ ، فبًٝا نٓت     ٞ  دـزت  ٭َـ

 ٚنٓـا  ، أخض٣ َز١ٜٓ ٗ تغهٔ ناْت اس ، ايغ١ٓ ٗ َض٠ تظٚصْا

ٞ  ناْت ، سٛهلا ْتذُع ، ايعؾا٤ تٓاٍٚ ٚبعز ايًٌٝ ٗ  يٓـا  ؼهـ

ٌ  ٗ تظٚصْـا  ناْـت  ٚأْٗا خاف١ ، اؿهاٜات بع   ايؾـتا٤  ؾقـ

 َٚٓك١ً ، سٛهلا ْتشًل نٓا ، إُطض ايباصر
)*(

 سـضاص٠  إتأدر ايؿشِ

ٟ  قـضب  ػًـػ  ٚايزتٞ ناْت ؾُٝا بٝٓٓا، ٟ  ٚايـز  ٜتغـُع  صاح ايـش

ِ  سات ايبطاصٜـ١  ع٢ً ٜعٌُ ايشٟ ايضارٜٛ قطات َٔ يٮخباص  اؿذـ

ٞ  ، ايهبري ٌ  ٚتنـشو  ، أَٗـا  ؿهاٜـات  تغـتُع  أٜنـاً  ٖٚـ  سـ

ــشو ــعض ْن ــاـٛف ٚتؾ ــٌ ب ــعض س ــ٘ ْؾ ــإ ، ب ــٞ ٚن ــشٟ أخ  اي

ٛ  سنـٓٗا  مٛ ٜظسـ ٜقػضْٞ ٌ  بعـز  يٝػؿـ  نٓـا  ٖهـشا  ، سـ

 . دزتٞ تظٚصْا عٓزَا
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ٌ  ٚنإ ، طٜاصاتٗا إسز٣ ٗ      ٍ  َـا  ٚإطـض  ، ؽـتا٤  ايؿقـ  َٓـش  ٜـظ

ِ  ، َـزصاصاً  عًٝٓـا  ٜٓظٍ ايقباح ٟ  اـٝـاص  ٜـرتى  ؾًـ  ىـضز  إٔ يٛايـز

   يًتغــٛم ايٝــّٛ سيــو مـش٢  يتدــضز ٭َــٞ ٫ٚ ، عًُــ٘ اٍ فـباساً 

ٌ  قذٛطٜٔ نٓا ـ  ؾُٝـا  ، ايٛسٝـز٠  غضؾتٓـا  راخـ  غـري  راصْـا  سـٛ

ٔ  قطعـ١  أفب  قز إبً٘ ٌ  َـ  غضؾتٓـا  عـط  " َضطٜـب " ٚصاح ، ايٛسـ

ٍٍ إطض َا٤ َٓ٘ ٜغك٘  ٖٓـاى  إٔ ْعتكـز  ٚنٓـا  ، نـبري  نؾ٬

ٌٍ ٜزسضدٕٛ ايغُا٤ ٗ أؽدافًا  َٓٗـا  ٜغهب بإا٤ ٠٤ًٖٛ بضاَٝ

ٔ " نُقـؿ٢  إجكبـ١  ايغـُا٤  فـؿش١  عًـ٢   بإـا٤  إغـًٛم " ايـتُ

ٌ  سضنـ١  عٓـز  ايضعز ْٚغُع ، َطضًا عًٝٓا ؾٝٓظٍ  ْٚـض٣  ، ايرباَٝـ

ٛ  سيـو  ٗ ، تقارَٗا عٓز ايَٛٝ  ٞ  عٳـأليلت  إُطـض  اؾـ  إٔ أَٗـا  أَـ

 ايبغــ١ًُ بعــز اؾــز٠ ؾبــزأت.  سهاٜاتٗــا بعــ  عًٝٓــا تكــك

ٔ  بـزأْا  ؾُٝا ، سهاٜتٗا بغضر ا٭١ُ٥ ع٢ً ٚايغ٬ّ  بـايتشًل  مـ

 :  قايت سٛهلا،

... (، َانٛ أنٛ) -   
)*(

  

*** 
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 الورقة األوىل:_________________________

ٔ  إـبين  ايهـبري  إنٝـ ٖٛ ٖا     ٟ  ايكقـب  َـ ٚايبـٛاص
)*( 

 ٜٓتقـب 

ٟٸ أَاّ ا٭ؾل ٜغز ٖٚٛ ؽاكًا ٗ  طـا٥ض  نأْ٘ ْاٚض ٘  خـضا  رٕٚ ٖـب

ٙ  سًٝـ١  يٞ ٚيٝػ ، اعت٦شإ ٔ  بطـضر ـ  ايـ   إغـاس١  َـ   عًٝٗـا  ٜكـ

ٞ  نُـا  ا٭ؽـٝا٤  عـٝينٸ  يـرت٣  مـ٤ٛ  بقـٝك  عٔ أعح ؾضأٜتين   ٖـ

 .  راخً٘ ؼزخ اي  تًو خاف١

  بايٓـاؼ  اَـتٮت  قـز  ايٛاط٧ باب٘ أَاّ اي  ايغبد١ ا٭صض ناْت    

 اؾٓٛبٝـ١  ايؾُػ يٛستٗا إٔ بعز ٚا٭مل اؿظٕ ػاعٝزٖا َٮ ٚدٛٙ

ِ  سؾٴـٛا  ٚقز اي٬ٖب، بٖٛذٗا ٕ  ٬َبـػ  أدغـارٖ ٍ  بـأيٛا  ٚأؽـها

 ٫ٖبــ١ مشــػ ؼــت ايكبـٛص  نقــُت فــُتِٗ نــإ ، كتًؿـ١ 

ٕ  ،  سا٥ب نظداز ٔ  ُٖـػ  ٚنـا ٘  ايكضٜـب  ىـرب  إٔ ٜضٜـز  َـ  َٓـ

ٙ  ؾـرت٣  ، ايٛقـت  ساى ايٛسٝز٠ ايٛع١ًٝ ٖٛ بؾ٤ٞ  إتشضنـ١  ايؾـؿا

 أفــٛات صاســت ؾُٝــا ، ْأَــ١ ؿضنتٗــا تغــُع إٔ رٕٚ بإمــطضاب

 ايهـبري  اـؾـ   ايبـاب  سات ايهـبري٠  ايزاص راخٌ َٔ تأتٞ ايٓغا٤

 ٞ ـ  بــايًٕٛ إطًـ  اؿــاَٞ ايؾـُػ  قــضل إعتًـ٢  زـٚقــ ،  ادٞـايق

 . ايعامل ْغا٤ ٚفضاخ اٌْ بهٌ ق١ًُ  ،عًٝٗا

ّ  إتذُٗضٜٔ ايضداٍ ص٩ٚؼ ناْت     ـ  ايـٛاط٧  ايبـاب  أَـا  يًُنـٝ

 تضؾضف ايكزص، ٓا١ٜ ع٣ٛ ايؾُػ اتٕٛ َٔ ٓا١ٜ أ١ٜ ب٬ ايهبري

 ٚقـز  ، عزٜـز٠  بأيٛإ َتؿضق١ أَانٔ ٗ إٓقٛب١ ايضاٜات ؾٛقٗا َٔ

ٔ  ٚنًُـات  ْب١ٜٛ ٚأقٛاٍ قضآ١ْٝ بأٜات قُاؽاتٗا اَتٮت ٔ  تعًـ  عـ

 .  ُجًٗا اي  ايعؾري٠ اٍ صا١ٜ نٌ عا٥ز١ٜ

ٍ  ايؿـضل  أؼٌ نٓت     ـ  اٍ يًـزخٛ  ٚنٓـت .  ايهـبري  إنـٝ

 ايؿنٞ ايًٕٛ سات ايقٛاْٞ ساًٌَ َٓ٘ ٚاـاصدٌ ايزاخًٌ أسغز

ٙ  َٔ ايهبري ايؾٝذ ٚصثٗا اي   ٚايـ   ايعاؽـض  ايهـبري  ايؾـٝذ  ٚايـز

ٙ  ا٫خـري  ٚصثٗا ٔ  بـزٚص  ٚقـز  ، يكبًٝتٓـا  ايهبـاص  ايؾـٝٛخ  عـ٬ي١  َـ
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ٟ  إعـتهاْات  عًٝٗـا  صفؿت ٕ  ٚ ، ايشٖبٝـ١  ا٭طـض  سات ايؾـا  نـا

ـ  ع٢ً إرتررٜٔ َٔ ٚنًٝ٘ ٚعُٞ عؾريتٓا ص٥ٝػ ٚايزٟ  إنـٝ

ٕ  ؾُٝا َٛرعٌ، أٚ َضسبٌ ايظا٥ضٜٔ ٜغتكبًٕٛ ِٖٚ ايهبري  نـا

ــت را٥ــِ صامــٞ ايؾــاب فــاس  ــبري٠ ايــزاص بــاب مــٛ ايتًؿ  ايه

ًّ٘ ايًٕٛ ايقاد١ٝ ٘  راخًـ١  أٚ خاصدـ١  ٖٚٞ"  ؾٛطٙ"  ٜض٣ ع ٌ  َٓـ  تٓكـ

 .  َا ؽ٦ًٝا

ٕ  ؾٝٗا اي  ايغٓٛات ، بعٝز٠ عٓٛات قبٌ سزخ قز سيو نٌ      نـا

 ايؾـٝذ  إستنـاص  خـرب  إْتؾض عٓزَا ، عاّ نٌ ٜؿٝ  قبًٝتٓا ْٗض

 .  يكبًٝتٓا ايعٛاّ ايؾٝٛخ ع٬ي١ َٔ عؾض اؿارٟ ايهبري

ٛ  ايهبري ايؾٝذ نإ     ـ  فـاسب  ٖـ  فـاسب  ٚ ايهـبري،  إنـٝ

ٕ .  ايهـبري٠  ايـزاص  تًو ٕ  ٖـشا ٕ  ايقـضسا  نُـا  ٚصثُٗـا  ايهـبريا

   ايهــبري ايؾــٝذ ٚايــزٙ َــٔ ايؿنــ١ٝ ٚايقــٛاْٞ ايكبًٝــ١ َؾــٝد١

ٔ  ٚصثُٗـا  بزٚصٙ ٚايشٟ ٙ  َـ ٟ  ٚايـز ٔ  ٚصثُٗـا  ايـش ٘  َـ  ايؾـٝٛخ  أعـ٬ؾ

 بعؾا٥ضٖا قبًٝتٓا نبري ٖٚٛ ، أبٓا٩ِٖ مٔ ايشٜٔ ايجُإ ايهباص

 .  ايٛاعع١ ا٫صض ع٢ً إُتز٠ ٚأع٬ؾٗا ٚأؾداسٖا

 ايهتاب١ ٜعضؾٕٛ ايشٜٔ َٔ ٚاسز ٭ْين ٫ ايهًُات ٖشٙ أنتب    

ّ  إْتؾـض  ؾكز ، ٚايكضا٠٤ ِ  أعـتدزا ٌ  ٚايـٛصم  ايكًـ  ايكبًٝـ١  أبٓـا٤  بـ

 اؾاَعٝـ١  رصاع  أنًُت قز ٭ْين ٚيٝػ ، إزاصؼ إْتؾاص بؿنٌ

ٔ  ٚايهـجري  بػزار داَعات ٭ٕ ، ايتاصٜذ قغِ ٗ ٕ  داَعـات  َـ  َـز

ٞ  سـز٣  ايشٟ ٚيهٔ ، ايعضام أبٓا٤ َٔ اٯ٫ف عًٜٓٛا ؽضز ايعضام  بـ

ٌ  سزخ ايشٟ ايؿضام ٖٛ ا٫ٚصام ٖشٙ أنتب إٔ اٍ ٟ  بـ ٘  ٚايـز  ٚأخٝـ

 طٚاز عٗـز  ٫ٚرتٗا َٓش بٗا صبطين اي  سبٝب  ٚ خطٝب  خري١ٜ ٚايز

ٞ  ٚنـربت  أْـا  نـربت  نُا هلا س  ٚنرب ، ا٭ٌٖ  ٚيعبـت  ، ٖـ

٘  َعٞ ٖٞ يعبت نُا َعٗا ٔ  ؾكـ  ٚرٕٚ ، عؾـريتٓا  بٓـات  رٕٚ َـ

...  ٚسـزٖا  هلـا  أْين تعضف ناْت...  ايكض١ٜ ٚؽباب ٚفبٝإ أطؿاٍ

 َـين  تكـرتب  ؾتا٠ أ١ٜ تطضر ٚناْت...ٚسزٟ يٞ أْٗا أعضف ٚنٓت
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 نايكزص يٞ ناْت... بغٓٛات تقػضٖا اي  أختٗا ناْت يٛ ست٢

 .  بعٝٓ٘ ايكزص هلا ٚنٓت

ٟ  سنّض ايشٟ َٔ أعضف ٫     ٞ  ٚايـز ٌ  ، ايًشٛـ١  تًـو  بـ ٛ  ٖـ ّ  ٖـ  اهلـا

ٞ  إٔ َٛعـ٢  ٭ّ دا٤ ايشٟ نا٫هلاّ صباْٞ ِ  ٗ طؿًـٗا  تضَـ ٝٳ  أّ ، ايـ

٘  ٜـض٣  إٔ ٗ َٓ٘ صغب١ ناْت ٘  ايبهـض  ابٓـ  ايهـبري  ايؾـٝذ  ٚدـ

  ؟ إُات قبٌ قزَٝ٘ بتكبٌٝ ٚايتربى اٱستناص، عاع١

 ْٛع بٌ طضٜكٞ أؽل ٚأْا ْؿغٞ َع تغا٩يٞ ع٢ً فٝبًا قًت    

 ٜٚتقــاوٕٛ ٜٗظدــٕٛ ايًشٛــ١ تًــو نــاْٛا ايــشٜٔ احملتؾــزٜٔ

 قبًٝتٓـا  عؾـا٥ض  إسز٣ أبٓا٤ ٱعتكباٍ صاننٌ ، اهلٛعات بؾت٢

 :بعٝز٠ َٓطك١ ٗ ايغانٌٓ

 .  صَا - 

ّ  ا٫صض رىٹ إؽتز     ّ  با٭قـزا ـ  بـاب  أَـا  نـاْٛا  ايهـبري،  إنـٝ

(عضمـ١ ) اْٗـا  ، باهلٛعات ايكبٛص فُت ٜتذضع نُٔ
)*(

 نـبري٠  

ٟ  فـٛت  ؽل ايًش١ٛ تًو ٗ ٚفاخب١، ٛ  ايؿنـا٤  ٚايـز ٟ  ٖٚـ  ٜٓـار

 .  ايهبري إنٝـ اٍ يًزخٍٛ ٜٚزعْٛٞ بإمسٞ

ــإ     ــٝـ نـ ــبري إنـ ــ٢ ايهـ ــعت٘ عًـ ــًا عـ ــا٥ِ ٦ًَٝـ  بايعُـ

ٕ  ناْـت .  اؿاعض٠ ٚبايض٩ٚؼ ٚايعٹكٌ ٚايٝامشاغات ِ  ايـٛا  ايعُـا٥

ــا ــٞ ٚنربٖ ــٔ تؾ ــٗا عُ ــا ، ًٜبغ ــاٍ أَ ــشٖ  ايعٹك ــب اي  إكق

 خقٝقا يٓزٕ َٔ بُٗا د٤ٞ ايًشإ ايٓؿٝغإ ايًٓزْٝإ ٚايٝامشاؽ

ٔ  اؾًزٟ بػ٬ؾ٘ ٚإقشـ ايهبري، يًؾٝذ ٕ  ايـزان  ؾكـز  ، ايًـٛ

ـ  بكطعـ١  َػط٢ خؾ  قٌُ ع٢ً ْٝعا إصتاسٛا  خنـضا٤  قُـا

ٌ  تقـزٸص  ٚقـز  ، إدًُٝـ١  ايكطٝؿ١ َٔ ٔ  ٚبـشخ  ٖـز٤ٚ  بهـ  ايـضن

ٔ  َضآٙ ٜقزّ عٝح ايهبري إنٝـ يباب إٛاد٘  ؾُٝـا  ٜزخًـ٘،  َـ

 . ؼاٯ ْبت١ ٚاٚصام ايٖٛاد١ بايؾُٛع َٴٮت ف١ٝٓٝ ٖٓاى ناْت
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ٔ  إـبين  ايهـبري  إنٝـ ٜزخٌ ٕٔ ايقارّ اؾزاص ع٢ً عًكت     َـ

 يًؾٝذ ١ًَْٛ فٛص٠ َٓٗا ، ؾٛتػضاؾ١ٝ فٛص عؾض٠ ٚايبٛاصٟ ايكقب

 إُـزر  ايؾٝذ ٭بٞ ٚا٭عٛر با٭بٝ  ٚفٛصتٌ ، احملتنض ايهبري

ٞ  ايتقـٜٛض  بهاَريات أخشت فٛص ٚث٬خ ، ٚدزٙ  ٭دـزار  ايؾُغـ

ٔ  عبـاص٠  ؾهاْـت  ا٭خـض٣  ايقـٛص  أَـا  ايهـبري،  ايؾٝذ  يٛسـات  عـ

 .إُزر ايؾٝذ ٭ع٬ف َضع١َٛ

 ؾضاـ َٔ ايهبري ايؾٝذ قٝاّ أَا.  اـ٬ل عاع١ ٜٓتٛض ايهٌ    

ّ  نُا ، آخض ؽدك اٍ عظصا٥ٌٝ ٜتذاٚطٙ إٔ بعز إٛت  عـٝزْا  قـا

٘  ىتـاص  نُـا  دٛاصٙ اٍ اهلل ىتاصٙ إٔ أٚ ، إغٝ   َـا  ٖـشا .  خًكـ

ـ  بـاب  اجل ٚأْـا  ايًشٛـ١  تًـو  ب٘ ؾهضت  ايـٛاط٧  ايهـبري  إنـٝ

٘  صأؼ ٜتطأطـأ  عٝـح  ٕ  ؾُٝـا  ، راخًـ ٛ  ايهـبري  ايؾـٝذ  نـا  ٜتًـ

٘  بـايكضب  اؾايػ ٜغُع٘ ٫ ٚأٖ بقٛت ٕ  غؾـٛع  ، َٓـ  عًـ٢  بـا

ٕ  َٔ آٜات - عاعتٗا ٔٓت نُا -ا٭فؿض ٚدٗ٘ فؿش١  أَـا .  ايكـضآ

ٞ  بتـأخض  َؾػ٫ًٛ نإ ؾكز -أٜنًا ٔٓت نُا – تؿهريٙ  قامـ

 ايضسٌٝ ٜغتعذٌ ٖٛ نإ ايشٟ ايٛقت ٗ اؿنٛص، عٔ احمله١ُ

 .  ايبعٝز إهإ اٍ

 ٚبايٝامشاغـات  ٚايبٝ  ايغٛر بايعُا٥ِ إػطا٠ ايض٩ٚؼ ناْت    

ٔ  تبشـح  ٚنأْٗـا  َٓهغـ١  اؿاعض٠ ٚايض٩ٚؼ ، ٚايعكٌ  ؽـ٤ٞ  عـ

ٌ  تضنـت  اي  ايقػري٠ إغاس١ ٗ ؾكزت٘ ٌ  بـ  نـاْٛا  ، اؾايغـ

 ٫ٚ َغـتطري  بؾـ٤ٞ  َضؾضؾًا ايطري صأع٘ ع٢ً نُٔ ساى ظًٛعِٗ

 بعنــِٗ نــإ.  أســزِٖ ٚدــ٘ ايطــري ٜــض٣ بــإٔ اجملاطؾــ١ ٜضٜــزٕٚ

ٕ  ايضأؼ َٓهػ ٔ  َجكًـ١  بأدؿـا ٞ  عـٗض  َـ  ايـبع   ؾُٝـا  ، ايًٝـاي

ُٵتٴ ، عًِٝٗ ٜضٜٔ ايقُت ٚ ، ؽ٤ٞ نٌ عٔ بأْؿغِٗ إْؾػًٛا  فٳ

ّ  ٚٗـري٠  ٚقت قز١ّ َكرب٠ ٜ  ٜـٛ  ٗ فـعب١  ا٭ؽـٝا٤  ٚص٩ٜـ١  ، قـا٥

ـ  م٤ٛ ٟ  ايهـبري  إنـٝ ٞ  نؿـاْٛؼ  ايـشاٚ  صا٥شـ١  ؾُٝـا  ، ٚايـزت

 .ا٫ستناص صا٥ش١ تطضر ايعابك١ ايٓؿاس٠ ايبدٛص
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ٞ  ؽاقا ٚايزٟ خًـ أعري ٚأْا بشيو ؾهضت     ٔ  بقـعٛب١  طضٜكـ  َـ

 عـٝينٸ  ايعتُـ١  َٓعـت  ؾكز ، ايغكٛٙ َتذٓبًا اؾايغٌ سؾٛر بٌ

 .    عًٝٗا تعٛرتا ست٢ ًٖٚ٘ أٍٚ ا٫ؽٝا٤ ص١ٜ٩

ٕ  طاٖٝـ١  ببطا١ْٝ إتزثض ايهبري ايؾٝذ دغز اٍ ٚفًت   ...  ا٭يـٛا

 :  َغُٛعا ٜهٕٛ إٔ ساٍٚ بقٛت ٚقاٍ مٟٛ صأع٘ ٚايزٟ أراص

 .  ايهبري ايؾٝذ أقزاّ قبٸٌ ، تكزّ -

ٞ  أَٓٝـ١  تًـو  ناْت ؾكز ، بطًب٘ أؾادأ مل      صغبـت  َـا  نـجريا   يـ

 .  ايؿضاـ ٖشا ع٢ً ايهبري ايؾٝذ ْاّ إٔ َٓش بتشكٝكٗا

ٞٸ  يجُـت  إٔ بعز     ٌ  ايهـبري  ايؾـٝذ  قـزَ  أسـز  عـشبين  ، ايبـاصرت

 : طادض بقٛت َضررًا إعٌُُ

 .  نؿ٢ -    

 : عز٠ ٚقاٍ ٜزٟ َٔ ٚايزٟ ؾذضْٞ ، ْٗنت    

 .  أخضز ٖٝا -    

 ٚأْـا  ايهـبري  إنٝـ ٗ إعتٝار١ٜ غري عضن١ ؽعضت عٓزٖا    

ــ٘ ــ٘ اٍ أػ ــشٟ باب ــز اي ــز اْغ ــِٝ ظغ ــضم ، ؿ ــٕٛ ؾتؿ  اؾايغ

 بعـز  ؾُٝا عضؾت.  نٝو قايب َٓتقـ ٗ َضت سار٠ نغهٌ

ٕ  ثـٛص،  دغـز  نأْ٘ ايغٌُ ايكامٞ دغز اْ٘  أثٓـا٤  ٜؾـدض  نـا

٘  ٜٓظ ٚايعضم آض، قز ايًشِٝ ٚدٗ٘ ؾُٝا ، تٓؿغ٘  ٗ ٚنأْٓـا  َٓـ

ٌ  َغش٘ ٜغعؿ٘ ٫ٚ ُٛط، ؽٗض ٟ  ا٭بـٝ   بإٓـزٜ ٕ  ايـش ٌ  نـا  بـ

 .  ايًشُٝتٌ ٜزٜ٘

 ٚدٗـت  رؾعـ١  بغـبب  سيـو  نإ ، عريٟ ٚد١ٗ غريت قز نٓت     

ـ  راخٌ ايٛاقؿٌ أسز َٔ يٞ ٌ  ايهـبري،  إنـٝ ٞ  رخـ ٛ  ايكامـ  ٖٚـ

ِ  دغُ٘ ثكٌ ؼت ٤ٜٛٓ ٘  ، ايًشـٝ ٌ  احملؾـٛص٠  ٚعٓكـ ٘  بـ   نتؿٝـ
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ٕ  ؽدريٙ َٮ ٚقز ـ  عـهٛ ٕ  ؾُٝـا  ايهـبري،  إنـٝ  ايؾـٝذ  نـا

 . ٚاسز٠ ْأ١َ يقٛت٘ ٜغُع مل ٚ ، ا٫ْتٛاص ثكٌ ؼت ٤ٜٛٓ ايهبري

ٞ  ٚدـزت  ستـ٢  ٚٗضٟ اٍ ايزؾعات تضارؾت     ـ  خـاصز  ْؿغـ  إنـٝ

ِ  اٍ عارٚا ايشٜٔ ايٛاقؿٌ ايٓاؼ سؾٛر بٌ ايهبري  ٚأْـا  ، فـُتٗ

ٔ  تطاٜض ايشٟ ا٭صض عبذ بػباص إؾبع اهلٛا٤ أتٓؿػ ّ  ؼـت  َـ  أقـزا

ــاؼ ــشٜٔ ايٓ ــاْٛا اي ــزقٕٛ ن ــٛاتِٗ ا٭صض ٜ ــٮ ٚأف ــا٤ ُ  ايؿن

 .  ايعضم١ اثٓا٤ باهلٛعات

*** 
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 الورقة الثاىوة :________________________

ٙ  أٍٚ طًٛع َٓش ايغُا٤ َظاز تػري      إس...  ايقـؿضا٤  ايؾـُػ  خٝـٛ

ّ  ، ن٦ٝبـ١  ، َهؿٗض٠ َْٛٞ َٔ ْٗنت عٓزَا بزت  ُـٮ  ٚايػٝـٛ

 . فؿشتٗا

 : ايغُا٤ اٍ ْٛضٖا فعٸزت إٔ بعز أَٞ قايت    

 . عاي١ٝ عضاص٠ تٓشص َطاص٠ غري غّٝٛ اْٗا -

ٟ  ايهبري إنٝـ اٍ يعٛر٠ا ٜظَع ٖٚٛ أبٞ قاٍ ؾُٝا   ٘  ايـش  تضنـ

 :  عاع١ َٔ أقٌ قبٌ

 .بٓا ايًطـ ْغأيو ٚاِا ايكنا٤ صر ْغأيو ٫ ايًِٗ...  عرتى ايًِٗ -

ّ  سيـو  مـش٢  ايػضبإ َٔ عضب َض         ايكبًٝـ١  أصض مسـا٤  ٗ ايٝـٛ

 ايـ   ايغـبد١  ايرتابٝـ١  ايغـاس١  بِٗ اَتٮت ايشٜٔ ايٓاؼ ص٩ٚؼ ؾٛم

ٕ .  ايـٛاط٧  إنٝـ باب عًٝٗا ٜٓؿت  ٕ  ْعٝـل  فـٛت  نـا  ايػضبـا

 ايشٟ ايضدايٞ ايٓشٝب فٛت ؾٝٗا تعاٍ اي  ايًش١ٛ ٗ ايغُا٤ ّٮ

ٍ  ايؾـُػ  ناْـت  ؾُٝـا  ايهـبري،  إنٝـ راخٌ َٔ تعاٍ  ؼـاٚ

ٕ  ٚاؾٛ ، ايغُا٤ نبز اٍ ا٫قرتاب  عـانٓاً  ٚاهلـٛا٤  ، ٚٔـاً  نـا

 .  صفال َٔ َقٓٛع نأْ٘ ثك٬ًٝ

ّ  بعز ايهبري ايؾٝذ َات     ٔ  ٜـٛ ِ  َـضٚص  َـ ٔ  إـشْب  ايـٓذ  ؽـضم  َـ

ــات.  ايباصســ١ يًٝــ١ غضبٗــا اٍ ايغــُا٤ ــّٛ سيــو مــش٢  بعــز َ  ايٝ

ٞ  أْـا  ؾٝٗـا  نٓـت  ايـ   ايغـ١ٓ  تًـو  ٗ اـضٜؿٞ ٞ  ٚفـزٜك  صامـ

ـ  ٗ طايبٌ ٞ  ايقـ ٞ  اؿؾـز  إٔ غـري  ، اؾاَعـ١  ٗ إٓتٗـ  ايضدـاي

 ست٢ ، َٛت٘ ٜقزقٛا مل ايًش١ٛ تًو ايهبري إنٝـ ٚخاصز راخٌ

 – إقـٛب١  ايبٓـارم  أفشاب ّٚٓع بشيو ايكا٥ًٌ ٜٓٗض بعنِٗ صاح

 ايعؾا٥ض ٱع٬ّ اط٬قاتِٗ صَٞ َٔ ايغُا٤ نبز اٍ - أنجضٖا َٚا
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16 
 

 َٓ٘ ٚىضز ايهبري إنٝـ ٜزخٌ ايبع  ٚصاح ا٭خض٣، ٚايكبا٥ٌ

٘  اـاصز ٗ إشٖٛيٌ يًٓاؼ يٝ٪نز ٞ  اْـ  ايؾـ٤ٞ  إ إ٫.  ٜـضطم  سـ

ٞ  نتـب  إٔ بعز َات قز ايهبري ايؾٝذ إٔ ٖٛ ا٭نٝز  َـا  ايكامـ

 .  ب٘ أٚف٢ َا ٍٖٛ ٜٚا ، ب٘ أٚف٢

 إقـزق١  ٚغـري  إقـزق١  بـاؾُٛع  ٚفاح ايضأؼ ساعض ٚايزٟ خضز 

ٌ  يكـز  -:  ايؾـٝذ  َٛت ٘  دـٛاص  اٍ ايؾـٝذ  اْتكـ ٘ ...  صبـ  اهلل ٜضٓـ

٘  عًـ٢  ٚسح...  بانًٝا ا٭صض ع٢ً ٚتٗا٣ٚ...  بضٓت٘  بعـ   صأعـ

 . ايهبري ايؾٝذ َٛت اؿؾز فزم عٓزٖا.  ٚتضابٗا ا٭صض عبذ

 ٚصا٤ٖــا عــتذض ايــ  اؿكٝكــ١ ٖــٛ ايهــبري ايؾــٝذ َــٛت نــإ    

 . أخض٣ سكا٥كًا

ــٞ    ــزٟ أخربْ ــ٘ ، ٚاي ــٞ ٚنأْ ــز ، اٯٕ ىربْ ــت إٔ بع ــٔ ؽضد َ 

 ايٛسٝـز٠  إتٛعط١ إزصع١ ٗ ايتاصٜذ ٕار٠ َزصعًا ْٚغبت اؾاَع١

 خضدـت  ايشٟ ايهبري إنٝـ راخٌ ايّٝٛ سيو سزخ َا قضٜتٓا ٗ

 رؾعـت  أؽٝا٤ ، ايق  صأؼ هلا ٜؾٝب أؽٝا٤ يٞ قاٍ ، ٚقتٗا رؾعًا َٓ٘

ـ  ايشٟ اٱْكغاّ اٍ قبًٝتٓا ظُٛع ٟ  ايعـزا٤  خًـ ٔ  ٚايـش ٘  َـ  دضا٥ـ

 .  عُٞ ٚاب١ٓ ٚخطٝب  سبٝب  خغضت

ٙ  أسز ب٘ ٫ٜعضف خطريًا عضًا ٜؿؾٞ ٚنأْ٘ ٚايزٟ أخربْٞ      ، غـري

 َا ٜعضؾٕٛ إنٝـ ٗ إثٌٓ ثاْٞ نإ ٚايزٟ ٭ٕ ، فشٝ  ٖٚشا

ٌ  راص  ايــشٟ اؾغــِ ؿــِٝ ٚايكامــٞ احملتنــض ايهــبري ايؾــٝذ بـ

ــٛٙ ــٞ عًــ٢ أدًغ ــٝت٘ بــ٘ دــا٤ت نضع  ايكنــا٤ راص َــٔ ساؽ

ِ  ايهـبري  ٖٚٛ أسزِٖ أبٞ نإ اؿهَٛٞ، ٞ  بٝـٓٗ  ؽـٝذ  ٚايجـاْ

 أْٓا َٔ ايضغِ ع٢ً أعت٦شإ رٕٚ ْؿغ٘ سؾض ايشٟ ايعُاصٌٜ عًـ

ٞ  َٔ ساي١ ٗ ايٛقت سيو ٗ ْهٔ مل - ٚايزٟ ٜكٍٛ نُا –  ٜعطـ

ٍ  طـضح  – بـشيو؟  إدٍٛ َٓا َٚٔ ٭سز، ا٫عت٦شإ  هـب  ٚمل ايغـ٪ا

عـار٠  ِٖ اؿامضٜٔ ٚنٌ - عٓ٘
)*(

  ٍ ٔ  ٚصدـا  عؾـا٥ض  ٚص٩عـا٤  رٜـ

   ؟ قبًٝتٓا ٚأع٬ف ٚأؾداس
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 ٗ ٚسـزْا  لًـػ  ٚمٔ ٚايزٟ يٞ قاي٘ َا يغاْ٘ عٔ أْكٌ أْا ٖٚا  

. اـطاص غضؾ١
)*(

 

 :ٚدٗ٘ فؿش١ تػنٓت ٚقز قاٍ    

ـ  ، صداي٘ ب٘ دا٤ ايشٟ نضعٝ٘ ع٢ً ايكامٞ دًػ عٓزَا -      دؿـ

٘  عًـ٢  تقبب َا أبٝ  َٓزٌٜ ٚدٗ٘ ٘  فـزغٝ ٔ  ٚخزٜـ  ايعـضم  َـ

 أنجض ؽدض ثِ ، ايًش١ُٝ اؿُضا٤ ٚدٗ٘ فؿش١ َٔ ٜٓظ نإ ايشٟ

ِ  بعزٖا ، َض٠ َٔ ٍ ...  تهًـ ٘  َٛدٗـاً  قـا  ايهـبري  يًؾـٝذ  ن٬َـ

 :  احملتنض

 ؟ ْؿغو تض٣ نٝـ... ؽٝذ ٖا -

 :  ٚأٖ بقٛت ايغُٝو ايزثاص ؼت دغزٙ إُزر ايؾٝذ أداب٘     

 . ايضسِٝ ايضٓٔ ٜزٟ بٌ أْا -

ٟ  ايكامٞ صر     ٘  ٕعـت  ايـش  تقـبب  ؼـت  ايًشُٝـ١  اؿُـضا٤  بؾـضت

 : اٯسإ ٜقزّ ايشٟ ؽدريٙ بقٛت ايعضم

ْٹعِ -  .  باهلل ٚ

ـ  َٔ بغضع١ ىضز إٔ ٜضٜز ٚنأْ٘ ، ثِ     ٙ  ، إنـٝ ٛٸ  اــاْل  ٚدـ

 :  قا٬ً٥ تابع ، ا٫ستٛاص بضا٥ش١ إُت٧ً

 ؟ تٛفٞ َاسا...  ؽٝذ ٖا -

 ايؾـٝذ  َـع  ايكامٞ سٛاص َٔ ايؿكض٠ ٖشٙ اٍ ٚايزٟ ٚفٌ عٓزَا     

ٟ  ايهبري ٌ  ايـش ٟ  بـ ٔ  ٜـز ِ  ايـضٓ ٙ  ايـضسٝ ـ  ، تـأٚ  نـجرياً  ٚتأعـ

 ٗ ٚقتٗـا  سزخ َا يٞ ْاق٬ً تابع ثِ با٭خض٣، ايٛاسز٠ نؿٝ٘ ماصبًا

 عًـ٢  اؾـايػ  ايكامٞ ٚبٌ ايهبري ايؾٝذ بٌ ايهبري إنٝـ

 .  نضعٝ٘

 :  ٚايزٟ قاٍ    
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 .  أَٞ اٍ تضنت٘ َا أٚفٞ: ايهبري ايؾٝذ قاٍ -

ٍ  رَـع  قطـض٠  َٔ انجض صأٜت ٚقز ، بايقُت ٚايزٟ ٫ٚس     ٔ  تٓـظ  َـ

ٌ  خزٜ٘ ع٢ً ٚػضٟ عٝٓٝ٘ ٌ  ْؾـٝذ١  صاح ؾُٝـا  ، إتػنـٓت  ٜقـ

ٞٸ اٍ  .  بعٝز َهإ َٔ ٜقزص ٚنأْ٘ خؿٝ  بقٛت اسْ

 ايـ   ايغـٓٛات  ٖشٙ بعز ايهبري ايؾٝذ فاسب٘ ٜبهٞ تضنت٘    

ٙ  عـٓٛات  أنجض طاًَ٘ ؾكز...  َنت ٛ ...  عُـض ٕ  نُـا  – ٖٚـ  نـا

٘  يكبًٝتٓا، ايعٛاّ ايؾٝٛخ ْغٌ َٔ – را٥ًُا يٞ ٜكٍٛ ٘  ٚاْـ  ورتَـ

ٔ  أنجـض  ٚوب١ ٍ  نُـا  ، أ٫ٚرٙ َـ ٘  عٓـز  قـا ٔ  اٍ ٚؾاتـ ٕ  َـ  نـا

 .  َٓ٘ بايكضب هًػ

 :  بزأٙ َا ٜتابع ٚصاح ، رؽزاؽت٘ به ِ عٝٓٝ٘ َغ     

٘  ايهـبري  ايؾـٝذ  أٚف٢ عٓزَا - ٘  اهلل صٓـ ٘  اٍ برتنتـ  ، ٚايزتـ

 : ايكامٞ عأي٘

  ايكب١ًٝ؟ َٚؾٝد١...  ؽٝذ -

 ؾتٝــٌ ؾٝــ٘ إؽــتعٌ نُــٔ ، بايقــُت أخــض٣ َــض٠ ٚايــزٟ ٫ٚس     

ٔ  نإ سظٕ َهأَ ٚأٜكٛت ، ايشانض٠  ا٫ ، َاتـت  قـز  أْٗـا  ٜٛـ

 ؾإسرتَــت ، ٚاســز٠ رَعــ١ عٝٓٝــ٘ َــٔ تغــك٘ ٚمل ، ٜٓؾــر مل اْــ٘

 سـزخ  َـا  أسـزاخ  عضر ؾٝٗا ٜهٌُ اي  ايًش١ٛ ٚاْتٛضت ، فُت٘

 .  ٚقتشاى ايهبري إنٝـ ٗ

 ْكاٙ بٌ تا١ٗ٥ ٚايزٟ ْٛضات ؾٝ٘ ناْت طٌٜٛ غري فُت ٚبعز 

 : َتابعا ٚايزٟ قاٍ ، ؾٝٗا اؾايغٌ ايػضؾ١ دزصإ ع٢ً عزٜز٠

ٔ  أنجـض  ع٪اي٘ ايكامٞ ؾضرر ، ايهبري ايؾٝذ هب مل -       َـض٠  َـ

٘  أؽـاص  سٝـح  َغـضعا  دا٤ ايشٟ" ْٗض"  اخٛٙ ٚمع عٓزٖا  ايكامـٞ   يـ

 :قاٍ ؿٛات ٚبعز ، قًب٘ رقات اٍ ٜتٓقت فزصٙ ع٢ً أسْ٘

 .  اهلل ص١ٓ اٍ اْتكٌ  - ٚأنز - اهلل ص١ٓ اٍ -
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ٔ  إتشـضص٠  غري ٚصٚس١ ، اهلل ًَهٛت اٍ فعز      إؾـٝد١  آثـاص  َـ

 . ؾك٘ يٛايزت٘ ٚأصمٗا َاهلا ٚتضى َع٘، أخشٖا اي 

 عٜٛــٌ ايهــبري إنــٝـ خــاصز ايٛاقؿــٕٛ مــٔ دا٤ْــا عٓــزٖا    

ٌ  ايٓٝـاح  عـز٣ٚ  ؾلغٳضت ، راخً٘ نإ ٖٔ ايضداٍ ٚمٝب  ٚايعٜٛـ

ِ  ايٝٓا، ٌ  أفـٛات  تعايـت  ثـ ٔ  ايٓغـا٤  ٚمٝـب  عٜٛـ ٌ  َـ  ايـزاص  راخـ

ٔ  أسـض  عًـ٢  ايهـبري  ايؾـٝذ  ٚؾـا٠  ٜٓتٛضٕ ٚنأْٗٔ ايهبري٠  َـ

ٔ  ْظعٔ قز اْٗٔ -ٚستًُا – اؾُض ٛٳطلٗ ؾـ
)*(

 ،  ٔ ًلًـ ٔ  ؽـعٛص  ٚس   ص٩ٚعـٗ

ٔ  ؽـٝذ  ع٢ً ٜٚضرسٔ ًٜطُٔ ٚصسٔ ، أثٛابٗٔ دٝٛب َٚظقٔ  قبًٝـتٗ

 ايعـزار٠  صاسـت  ؾُٝـا  ، ايهبري
)*(

  ٟ ٔ  تطـض ٙ  هلـ ٔ  ، َـثثض  ٚتغـُعٗ

 ٜغـتكطض  إٔ َٓ٘ أصٜز بقٛت ايضثا٤ ؽعض َٔ ايقدض ٜؿتت ن٬ًَا

 َهـربات  ٚصاسـت  ، ايكًـب  ٗ سض٣ آ١ٖ ٚآخض ، ايعٌ ٗ رَع١ آخض

 سيـو  يًضداٍ تٓكٌ ايزاص عط  طٚاٜا ع٢ً بإتكإ إٛمٛع١ ايقٛت

 .  ايهبري ايؾٝذ ؾكز ع٢ً إًا ٜكطض ايشٟ ايؾعض

 سات ايغـُا٤  فـؿش١  َٔ ايػضبإ عضب  َٔ غضاب آخض غاب عٓزٖا    

ٌ  إطـض  َٔ ٚابٌ ٚبزأ ، ايشا٥ب نايظداز ايػّٝٛ ٌ  ٜٗطـ  قـ٠ٛ  بهـ

ٕ  ، عـاع١  صبع ٕز٠ ايغاس١ ٗ ناْٛا َٔ ص٩ٚؼ ع٢ً عُٛرًٜا  نـا

 .أٜاّ بعز أَٞ قايت نُا ايغُا٤ رَٛع إطض

 اطرارت ايـ   ايهـبري  إنٝـ باب أَاّ ايٛاقؿٌ َع ٚاقؿًا نٓت    

ــ١ ــزاخًٌ سضن ــاصدٌ اي ــ٘ ٚاـ ــإ ، َٓ ــزٜكٞ ٚن ــامت ف  ٚن

ٙ  نـامت  أْا نٓت ٚبإكابٌ –(صامٞ) عُٞ اب١ٓ َع أعضاصٟ  أعـضاص

ـ  -(ؾٛطٜـ١ ) سبٝبت٘ َع ٙ  ظـاْ ،  ٜكـ ٕ  ٫ ٚعٝٓـا  ايـزاص  بـاب  تربسـا

 .  ٜغُٝٗا إٔ ي٘ وًٛ نُا( ؾٛطٙ) سبٝبت٘ تضٜإ عًُٗا ايهبري٠

 ايــ  ادغــارِٖ ٚصاسـت  ايضدــاٍ، َــٔ ٚاهلٛعـات  ا٭ٖــاطٜر تعايـت     

ــاَاتٗا إْؿتشــت ــزى ٖٚــٞ َغ ــو تؿــضط ا٭صض ت ــا  ايغــا٥ٌ سي  إ

ٙ  ٜٓتٛضٕٚ نأِْٗ ناْٛا ، ايغُا٤ بزَٛع كتًطًا  ايًشٛـات  ٖـش

 بـزَٛع  يـزقا٥ل  اصتٛت اي  ، ٚايٝابغ١ ايغبد١ ا٫صض ؾٝٗا يٝزنٛا
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ٕ  ي٬صض نإ ٚيٛ ، ايعاص١ٜ بأقزاَِٗ ايغُا٤، ِ  يقـاست  يغـا  َـٓٗ

(ايــزار)
)*(

 أخــشتِٗ قــز ، ص٩ٚعــِٗ ؾــٛم تضؾــضف ٚا٭عــ٬ّ ، اْٗــِ إ٫ 

ٍ  ٜٓغـٛا  إٔ اٍ ايهـبري  ايؾـٝذ  ٚسـب ( اؿ١ُٝ)  نـاْٛا  َـا  أثكـا

ِ  ٚأفـب   ، ايغٌٓ َٴض َٔ وًُْٛ٘ ٌ  عٓـزٖ  بعـز  ٖٝٓـاً  ؽـ٤ٞ  نـ

ٔ  ايكامٞ عأي٘ عٓزَا اْ٘ ٜعًُٛا إٔ رٕٚ ايهبري ايؾٝذ صسٌٝ  عـ

 . ايضسِٝ ايضٓٔ ٜزٟ بٌ أْا: قاٍ ساي٘

 ٓــض ، اْتغــابٗا عــٔ ؽـرب  ٚايبٝــاصؽ ٚايضاٜــات ا٫عــ٬ّ ناْـت     

ِ  اٍ تؾـري  ٚنًُـات  قضآْٝـ١  بثٜات اَتٮت ٚقز ٚعٛر ٚخنض  إعـ

ٔ  أبٓا٥ٗـا  ص٩ٚؼ ؾـٛم  ٜضؾضف اي  ٚايكب١ًٝ ايعؾري٠ ٕ  ايـشٜ  ٜـزنٛ

 ٖٛعات تضرر ٚؽؿاِٖٗ رنا ا٫صض
)*(

٘  عضف َٔ   تًـو  تضرٜـز  عٓـ

ٍ  بع٬قتٗـا  ايكبًٝـ١  ٚؾنٌ ايهبري، ايؾٝذ ُذز اي  اهلٛعات  بـث

 . ايبٝت

 بعٝـزاً  ٚؼضنٓا ، ٜؿعًٕٛ ناْٛا َا ايٓاؼ ٚصامٞ أْا تضنٓا    

ٞ  ابٓـ١  بًكا٤ ٭سٛٞ أْا ، ايهبري٠ ايزاص باب َٔ قضٜبًا ، عِٓٗ  عُـ

 اؾُٝــع نــإ إٔ بعــز ، ؾــٛطٙ بًكــا٤ يٝشٛــٞ ٚصامــٞ ، خريٜــ١

 ٱخـضاز  عؾا٥ضٟ سؾض ٗ ٚنأِْٗ ا٫صض ٚرى باهلٛعات َؾػ٫ًٛ

 . ا٫صض باطٔ َٔ إا٤

ٞ  ، يٓـا  ؾضف١ ايًشٛات ٖشٙ ناْت     أفـبشت  إٔ بعـز  خافـ١  ٚيـ

 بعـز  أ٫ ًْتكٞ أ٫ ٚٚايزٟ ٚايزٖا اتؿل ٚقز ، صمسًٝا خطٝب  خري١ٜ

 ايغض١ٜ ٚيكا٤اتُٗا سبُٗا بكق١ ٜعًِ ؾًِ ٚؾٛطٙ صامٞ أَا ، ايظٚاز

ــا ٭ُْٗــا ، ٚخريٜــ١ عــٛاٟ ــاسٓات بُٝٓٗــا عــا٥ًتٌ َــٔ ناْ  َؾ

 . ع١َُٛ أبٓا٤ ٭بُٝٗا دزُٜٗا إٔ َٔ ايضغِ ع٢ً ْٚؿٛص ٚبػنا٤

ٞ  اب١ٓ خري١ٜ ناْت     ٘  ايٛقـت  ٗ خـاي   ٚابٓـ١  عُـ  ؾكـز  ، ْؿغـ

ٔ  أخ٠ٛ ٚٚايزٖا ٚايزٟ نإ ٔ  ٚا٫نجـض  ، ٚاسـز٠  ٚأّ أب َـ  سيـو  َـ

ٞ  ناْـت  ؾُٝا ، عًُإ يًشاز تٛأٌَ ناْا أُْٗا  سبٝـب   ٚأّ أَـ

ــب  ــٛات ٚخطٝ ــٔ أخ ــز٠ ٚأّ أب َ ــض ، ٚاس ــٔ ٚا٭نج ــو َ ــشا سي ٖٚ 
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 عـامل  اؿاز يظٚد١ ٚاسز٠ يبطٔ تٛأٌَ نٔ إْٗٔ ا٭َض ٗ ايطضٜـ

 .ٚايزٟ عًُإ اؿاز أخٞ

ٕ  اؿٝـا٠  اٍ ٚعُٞ أبٞ دا٤ عٓزَا     ٟ  نـا  ٗ – ٚايـزُٖا  – دـز

ٛ  َـات  ايشٟ ايهبري ايؾٝذ أب -ايهبري ايؾٝذ َع اؿذاط ٌ  ٖٚـ  بـ

ّ  ، اؿـر  ؾضٜن١ ٜأرٕٚ  - ايضسِٝ ايضٓٔ ٜزٟ  ٚايـز  – عُُٗـا  ؾكـا

ٌ  ستـ٢  بضعاٜتُٗا – ٚخاي  أَٞ ٟ  ٚفـ  اٍ ايهـبري  ٚايؾـٝذ  دـز

 . ايكب١ًٝ أصامٞ

 ناْـت  ايهـبري،  إنٝـ أصض أقزاَُٗا ٚطأت اي  ايًش١ٛ ٗ    

 َٔ أقٌ ٚبعز ، يتٛيزٖا عامل اؿاز طٚد١ َع يًكب١ًٝ ايعذٛط ايكاب١ً

ٌ  تعايـت  اؿذاز ٚفٍٛ خرب ٚفٍٛ َٔ رقٝك١ ٞ  ٬ٖٖـ  طٚدـ١  دـزت

ٕ  اؿـاز  ٌ  ٚقــزّٚ أختٗـا،  ٫ٚر٠ َٓاعــب١ عـًُا  ايتــٛأٌَ إٛيـٛرت

 . اؾزٜزتٌ

ٛ  ؾضسًا عامل اؿاز دزٟ ؾقاح ، بايتٛأّ إنٝـ اٍ اـرب دا٤      ٖٚـ

 : ايهبري يًؾٝذ ن٬َ٘ ٜٛد٘

 قؿٛٚ ٜا اؽٗز -
)*(

 . عًُإ اؿاز أخٞ أبٓا٤ اٍ ٖز١ٜ بٓاتٞ إ 

  اؿذاز بكزّٚ ا٦ٌٕٓٗ بٌ ايهبري إنٝـ ٗ أ٫ٚ اـرب اْتؾض    

ٌ  عطؾـ٢  أصض ٗ إـا٤  ٜغـٝ   نُـا  عاح ثِ     ايعؾـري٠  أبٓـا٤  بـ

ٌ  ا٭خبـاص  ْكٌ تعًِ َٔ أيغٔ تٓاقًت٘ بعزٖا َٚٔ  ايعؾـا٥ض  ْـاؼ  بـ

ٌ  ايهبري ايؾٝذ ٚقتٗا ؾت  ٚقز ، ا٭خض٣ ٚا٭ع٬ف ٚا٭ؾداس  ايغـذ

 ايـ   اهلزٜـ١  تًـو  بتاصى٘ ٚعذٌ" ايؾاٖز"  ٜغُْٛ٘ ايشٟ ايهبري

 ايؾٝذ ختُ٘ ٚ ، عًٝٗا عامل اؿاز أخٝ٘ عًُإ اؿاز دزٟ ؽهض

ٔ  اهلل يٝذعًـُٗا  ٚبأ٫ٚرنُـا  بهُا اهلل باصى بكٛي٘ ايهبري  َـ

ٌ  أْقاص ٍ .  ايبٝـت  أٖـ ٙ  ٗ ٚقـا  أبٝاتـا  ايكبًٝـ١  ؽـاعض  إٓاعـب١  ٖـش

 .قبًٝتٓا ٚأع٬ف عؾا٥ض َناٜـ ٗ فزاٖا تٳضٳرٳرٳ ، ؽعض١ٜ
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 أخرب ؾُٝا ، بأٜاّ ٚؾات٘ قبٌ عًُإ اؿاز دزٟ ب٘ أخربْٞ َا ٖشا    

ٕ  ، بـشيو  خريٜـ١  عـامل  اؿـاز  اٯخـض  دزٟ ٙ  ٚنـأ  عـضاً  ا٭َـٛص  ٖـش

 عًـ٢  ، ا٭سؿار اٍ اؾز ع٣ٛ ٜٓكً٘ ٫ٚ بٝٓٗا ؾُٝا ايعا١ً٥ تتٓاقً٘

 أْا مُُٓٗا َٚٔ ٚايزاْٞ يًكافٞ  َعضٚؾًا نإ ا٭َض إٔ َٔ ايضغِ

 .     ٚخري١ٜ

ٕ  اؿاز دزٟ نإ خري١ٜ ٫ٚر٠ َٔ أٜاّ قبٌ ٚيزتٴ عٓزَا      عـًُا

٘  طٚدـ١  عـتًزٖا  اي  ايبٓت إٔ ع٢ً اتؿكا قز عامل اؿاز ٚدزٟ  ابٓـ

ٔ  نإ ايشٟ – ايجاْٞ ٘  راص ٗ ٜغـه ٕ  عـامل  اؿـاز  عُـ  يٝهـٛ

  خري١ٜ ٜٚغُْٛٗا ـريٟ عتهٕٛ -ايٛيز سٴضّ إٔ بعز ي٘ ٚيز َجاب١

ٟ  صر ؟ بٓـت  إْٗا عضؾت نٝـ عامل اؿاز عأي٘ ٚعٓزَا  اؿـاز  دـز

 َـا  عـامل  اؿاز دزٟ فزٸم عٓزٖا ، ايهبري ايؾٝذ اعأٍ: عًُإ

ٔ  ٚبـاصى  قٌٝ  ٜعـضف  إٔ رٕٚ – عـتٛيز  ايـ   ٚايبٓـت  أْـا  – إٛيـٛرٜ

 ايهبري ايؾٝذ ٚأخرب ، إٛيٛر ظٓػ ايهبري ايؾٝذ عضف نٝـ

 ؾٝ٘ يٝغذٌ بايؾاٖز ٜأتٞ إٔ ىزَ٘ ايشٟ ايضدٌ َٔ ؾطًب ، بشيو

 .  ا٫تؿام

*** 
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 الورقة الثالثة:________________________

ٞ  أْا ، ايك٣ٛ َٓٗهٞ ايًٌٝ ٗ بٝٛتٓا اٍ ْعٛر نٓا     ٞ  ٚأبـ  ٚأَـ

   ايهـبري  ايؾـٝذ  ؾاؼـ١  فًـػ  ٗ ايعٌُ هٗزْا إٔ بعز ، ٚأخ 

ٕ  إ ٟ  ٚ أْــا إنــٝـ ٗ سيــو نـا  ايــزاص ٗ سيــو نــإ أٚ ، ٚايـز

 ٭نجـض  ايؿاؼ١ فًػ إَتز إس ، ٚأخ  يٛايزتٞ بايٓغب١ ايهبري٠

 أنٝـاؼ  َٔ ايعؾضات ٚفضؾت ايشبا٥  ٦َات مضت ٚقز أعبٛع َٔ

ــضط ــهض اي ــاٟ ٚايغ ــضت ، ٚايؾ ــات ٚتهغ ــٔ ا٦ٕ ــتهاْات َ  ا٫ع

ٟ  إًُـ٠٤ٛ  ٚ ايؿاصغ١ ٌ  بايؾـا  ايقـٝين  ٚإـٛاع
)*(

  ّ ّ  ٫فـطزا  أقـزا

 .  ايظساّ يؾز٠ بٗا ايٓاؼ

 غري١ٜ ي٬خت٤٬ ايؿضف١ ؼٝٓت ايؿاؼ١ أٜاّ َٔ ايضابع ايّٝٛ ٗ    

 ايشٟ صامٞ فزٜكٞ َغاعز٠ – خطٝب  ٚ ٚسبٝب  عُٞ اب١ٓ –

ٙ  عبٝبت٘ ايٓاؼ أعٌ عٔ ٚبعٝزًا فزؾ١ ايتك٢  أْـا  ٚنٓـت  ، ؾـٛط

ٔ  ايقب١ٝ بع  أصر إٔ أساٍٚ نٓت إس ، عُٓٗا بعٝزًا يٝػ أقـ  عـ

ٌ  ٖٚٛ صامٞ عار اـ٠ًٛ َٔ اْتٗٝا ٚعٓزَا ، خًٛتُٗا َهإ  وُـ

 .يٞ ايبؾض٣

٘  إ٫ ، ٚخطٝـب   سبٝـب   يًكـا٤  اؾُض َٔ أسض ع٢ً نٓت      ٗ اْـ

ٟ  دـض٣  عُـا  ؽـ٤ٞ  نٌ أعضف إٔ أصٜز نٓت ْؿغ٘ ايٛقت  ٚهـض

ٔ  بـزأت  إٔ بعـز  ايهـبري٠  ايـزاص  راخٌ ٌ  ايٓـاؼ  ايغٴـ  أؽـاعات  تٓكـ

ٕ  ٗ غريٜـ١  أختًٞ نٓت عاع١ صبع َٔ أقٌ بعز .عزٜز٠  إهـا

 . بؿٛطٙ صامٞ ب٘ ىتًٞ نإ ايشٟ ْؿغ٘

ٞٸ ْؿغٗا صَت إٔ خريٜ٘ ؾعًت٘ َا أٍٚ ناْت      تكـبًين  ٚصاسـت  عً

ٔ  تعًُتٗـا  ايـ   ساتٗـا  ايكب٬ت ّ  َـ ٞ  أْـا  نٓـت  ايـ   ا٭ؾـ٬  ٚصامـ

ــاٖزٖا ــُٝٓات ٗ ْؾ ــزار ع ــز بػ ــا٤ بع ــٓا اْتٗ ــ١ ٗ رصٚع   اؾاَع

 .هلا ٚأعًُٗا
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ٟ  ُتك صاست      مل أْـا  ؾُٝـا  سًـ٣ٛ،  قطعـ١  نأْٗـا  َقـاً  ؽـؿتا

 خــاَػ إٔ ستــ٢ ، ايؾــؿاٙ َــٔ َٚقــتٌ قبًــتٌ عــ٣ٛ أؽــاصنٗا

 نايغـابل  أًِـ١  قٝـز  ٜتشضى مل أؾداسٟ بزاٜ  بٌ ايشٟ أطضاٗ

 َٓقبًا نإ ؾكز تؿهريٟ أَا ، ٚايكب٬ت إقات ٖشٙ تأثري ؼت

ــ٢ ــا عً ــزخ َ ــزاص ٗ و ــبري٠ اي ــٔ ، ايه ــزم ٚع ــشب أٚ ف  ن

 .  ا٫ؽاعات

ٞ  ٚأخـشت  ، َعٗا ايباصر يًكا٥ٞ خري١ٜ اْتبٗت     ٌ  ُطضْـ ٔ  بٛابـ  َـ

ٌ  ، احملبات ايقباٜا قاَٛؼ بُٗا اَتٮ اي  ٚايعتب ايًّٛ نًُات  بـ

ّ  صاست ٞٸ  أتـت  ٭ْٗـا  ْؿغـٗا  تًـٛ  ُٖٚـت  ، نايبُٗٝـ١  بكـزَٝٗا  ايـ

 :طادضًا ٚفشت بٗا أَغهت اْين إ٫ ، باـضٚز

ٙ  َٚـك  ايكب٬ت َٔ ؽبعت يكز...  سيو عٔ تهؿٌ أ٫ - ...  ايؾـؿا

 ؟ ايهبري٠ ايزاص ٗ وزخ عُا اخربٜين

ٞ  فـعكت  ٚنُٔ ، ؽظصًا يٞ ْٛضت عٓزٖا      إعـتزاصت  ، به٬َـ

ٞ  نٓـا  اي  إا٤ عشب َان١ٓ غضؾ١ َٔ يتدضز غامب١   بٗـا  نتًـ

ٌ  أَطضٖـا  ٚصسـت  ايباب ٚأغًكت ؾأعضعت ٔ  بٛابـ ٌ  َـ  ايبـاصر٠  ايكبـ

ٗٳزٸأ ٚإــك ايكبــٌ إٔ أعــضف نٓــت اس ، نــايجًر ٝٴ  ثٛصتٗــا َــٔ عــ

 مل ٭ْٗـا  ، كط٦ـاً  نٓت اْين إ٫ ، َض٠ نٌ ٗ َين غنبت نًُا

 َـا  إٔ عضؾـت  اْٗـا  أٚ ، بربٚرتٗـا  ؽـعضت  إٔ بعز قب٬تٞ تؾاصنين

 :ْاٖضًا بٗا ؾقشت ، إ٫ يٝػ ـٛاطضٖا تٗز١٥ ٖٛ ب٘ أقّٛ

 َٚـاسا  ، ايهـبري٠  ايزاص ٗ دض٣ ؽ٤ٞ أٟ عٔ اخربٜين...  نؿ٢ -    

 د٤ٞ ٕٚاسا ، ايكامٞ بغٝاص٠ إز١ٜٓ َٔ بٗٔ د٤ٞ اي  ايٓغ٠ٛ ؾعًت

 بٗٔ؟

 : قايت ؽ٤ٞ نٌ ٜعضف ٚنُٔ ، ق٬ًًٝ غنبٗا ٖزأ عٓزٖا    

 .  ايٓغا٤ ع٣ٛ بٗا ٜعضف ٫ أعضاصًا يزٟ...  أخربى ئ -
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ٍ  بقـٛت  مشهت ثِ       ايػضؾـ١  بـاب  ٚؾتشـت  َـين  ٚإْؿًتـت  عـا

 . تؿنشٓا نارت ايعاي١ٝ ٚاينشه١ ٚخضدت

ٞ  تغـا٫٩ت  عًـ٢  أدٝب َاسا أعضف ٫ عانًٓا بكٝت     ٟ  صامـ  ايـش

ٞٸ ٚفٌ  نـار .  ٖاٜٚـ١  ساؾـ١  ع٢ً ٜكـ نُٔ نٓت ، َغضعًا اي

  ؼـبين  باتـت  َـا  اْٗـا  ، ا٫صض ع٢ً ٜٛقعين ايػضؾ١ َٔ خري١ٜ خضٚز

 . تتُظم ايزاخ١ًٝ بأسؾا٥ٞ ٚؽعضت

 :  نًُاتٞ ع٢ً بإ بتٛتض يضامٞ قًت

 : صامٞ عأيت أٚ تغا٤يت ثِ...  بؾ٤ٞ ؽربْٞ مل -

  ؟ يٞ سبٗا اْت٢ٗ ٌٖ - 

 : صامٞ أدابين    

 .  صأعو خاصز ا٫ؾهاص ٖشٙ أتضى -

 : ن٬َ٘ َٔ نايٛاثل قٛي٘ تابع ؿٛات ٚبعز    

 ...  ستُا عتعٛر ، ٖٓا ابل -

 : قاٍ ثِ    

 .  ايٝو عأعٛر -

 . ٚخضز    

ٞ  يؿت ٚايزٚخ١ بكٝت      ٘  صأعـ ٞ  أسـػ  نٓـت  ، نًـ ـ  بضأعـ  نـ

(چبنة ال)
)*(

ّ ...  إعؿٓذٞ ؽ٤ٞ ، ٘  ايغـٝطض٠  أعـتطٝع  ٫ ٖـ٬ .  عًٝـ

ٕ .  إًتٗـب  نايتٓٛص إا٤ عشب َان١ٓ غضؾ١ دٛ نإ ؾُٝا  نـا

ٔ  ٜتقـبب  ايعضم ٌ  َـ ٟ  َغـاَات  نـ  طاٍ َـا  ايٓـٛاح  ؾُٝـا  ، دغـز

 : ْؿغٞ َع تغا٤يت ، ايهبري٠ ايزاص َٔ ٜتقاعز
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ٔ  ؟ ٖهشا ٚخطٝب  ٚسبٝب  عُٞ اب١ٓ أترتنين - ٞ  سبٗـا  أٜـ  ؟ يـ

   ايؾؿاٙ؟ َك سٖب أٜٔ ؟ يٞ قب٬تٗا سٖبت أٜٔ

 .عارت يكز -   

  أصاٙ إٔ ٚرٕٚ ، ا٫عؿٓذٞ تؿهريٟ َٔ صامٞ نًُات أخضدتين    

ٟ  ٚاعتذابت ، بايكب٬ت ٚدٗٞ ع٢ً تٓهب صأٜتٗا  يكـب٬ت  ؽـؿتا

ــؿتٝٗا ــطضًا ؽ ــزأْا ، َن ــك ٚب ــز إ ــٓتٗا إٔ بع ــضتٗا إستن  ٚعق

ٟٸ  . ٭قٓعٗا بغاعز

 قـز  نًُاتٗا تهٔ مل اس ، يًتٛ ؽربْٞ ٚنأْٗا خري١ٜ أخربتين    

 نُـا  أفـابتٓا  ٚ َعـاً  عؾـٓاٖا  اي  احمل١ٓ عٓٛات مباب بٗا أساٙ

 .قبًٝتٓا أبٓا٤ َٔ اٯخضٜٔ أفابت

 : قايت   

ٞ  دا٤ يكز - ٌ  ايعاصؾـات  بايٓغـا٤  ايكامـ ٔ  ايٓغـا٤  َغـا٥   بػـزار  َـ

ــ١ بؿشــك ٚقُــٔ ــا ، ايهــبري ايؾــٝذ طٚد ــٝذ أّ أخــربت ٭ْٗ  ايؾ

 ايهـبري  ايؾـٝذ  أّ ؾكاَت ، ساٌَ بأْٗا َباؽض٠ ٚؾات٘ بعز ايهبري

 . ايعاصؾات ٜضعٌ إٔ ايكامٞ َٔ ٜطًب َٔ أصعًت ٚ

 َٚـا  خري١ٜ عهتت.  إًتٗب١ ايػضؾ١ اٍ أخض٣ َض٠ ايقُت ٚعار    

ٞ  َا إٔ عضؾت إْٗا ، ٚدٗٞ فؿش١ ٬َٜػ بقضٖا طاٍ ٘  ؽربْـ  سا بـ

ٌ  مل اْـين  إ٫ ، ا٭خبـاص  أعـتذزٜٗا  إٔ أصارت ٚ ، نـبري٠  أ١ُٖٝ  أؾعـ

 : ْاٖضًا بٗا فشت بٌ ، سيو

 .تٛقـ رٕٚ انًُٞ ٖٝا... أْا١ْٝ تهْٛٞ ٫ -

ٞ  ْٛضت      َـضاص٠  ػضعتٗـا ...  ؽـؿتٝٗا  عًـ٢  ؽـاَت١  ٚابتغـا١َ  يـ

ٌ  اــضٚع  طٜت ٜتذضع نُٔ  ٚنـظطت  َعزتـ٘،  قتٜٛـات  يتًـٝ

ٞ  صرٸت قـز  أْٗـا  عضف ٚنُٔ ، أْٗا إ٫ ، أعٓاْٞ ع٢ً ّ  فـاع  يـ  عـز
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 قايــت ، ايؾــاَتتٌ ؽــؿتٝٗا َــٔ بقــاعٌ قب٬تٗــا َعٗــا ػــاٚبٞ

 :ماسه١

 ٗ يتبكـ٢  بػزار اٍ َعٗٔ اهلل صٓ٘ ايهبري ايؾٝذ طٚد١ أخشٕ -

ٕ  ، طٛهلا وزرٕ مل يؿرت٠ ايكامٞ بٝت ٔ  بطًـب  سيـو  ٚنـا  أّ َـ

 :قا١ً٥ أصرؾت ثِ...  ايهبري ايؾٝذ

 .سبٝ  ٜا ايهبري٠ ايزاص ٗ سزخ َا ٖشا -

 تؾـع  ٚا٫بتغا١َ َتغا١ً٥ قايت ، تغرتمٝين إٔ تضٜز نُٔ ثِ     

 :ٚدٗٗا ع٢ً

 ؟ سبٝ  ٜا أصمٝت -

ٔ  أٜاّ ٚعؾض٠ أؽٗض أصبع١ بعز     ٞ  ايهـبري  ايؾـٝذ  ٚؾـا٠  َـ  أخربْـ

 ايــ  ا٭خبــاص عــٔ عــأيت٘ إٔ بعــز ، يًتــٛ ىربْــٞ ٚنأْــ٘ ٚايــزٟ

 : قاٍ ، ايؾٝذ طٚد١ عٔ ، ايٓغا٤ أيغٴٔ ٚخاف١ ، ا٭يغٴٔ تتٓاقًٗا

 .سا٬ًَ تهٔ مل اْٗا اس ، ناسب١ ناْت إضأ٠ إٔ تبٌ ٚقز...  ْعِ -

ٞ  اب١ٓ ؾكزت اْين عابكًا قًت٘ ؾُٝا قًت      ٚخطٝـب   ٚسبٝـب   عُـ

 بإؾٝد١ ٚفٝت٘ ٚعزّ ايهبري، ايؾٝذ ٚؾا٠ إٔ ٚسنضت ، خري١ٜ

ٍ  ايؿـضل  أؼٌ صست هلشا ، بايؿضام آسْت اي  ٖٞ ٟ  ٭عـأ ٔ  ٚايـز  عـ

ــو ــا٤ إ اس ، سي ــاعز٠ أعب ــٌ َغ ــز ايٛنٝ ــ٘ اؾزٜ ــجريًا أصٖكت   ن

 ايؾـٗار٠  عًـ٢  سقٛيٞ بعز َع٘ اؿزٜح ؾضف١ يٞ ساْت ٚعٓزَا

 ايؾـٝذ  ٚؾا٠ َٔ أٜاّ ٚعؾض٠ أؽٗض أصبع١ بعز أٟ ، َباؽض٠ اؾاَع١ٝ

ٞ  أْـا  ٚاستؿايٞ ٙ  ٚصامـ ٌ  بؾـضب  إٓاعـب١  بٗـش ٔ  قـزس  ايؾـضبت  َـ

 ؾُٝـا  غضؾ  ٚايزٟ عًٝٓا رخٌ ، بػزار َٔ َعٞ دًبت٘ ايشٟ ا٭ٓض

ٙ  ، بـاـضٚز  ِٜٗ صامٞ نإ ٟ  ٖٓـأ ٘  عًـ٢  ٚايـز  ٚعٓـزَا  ، لاسـ

 : َباؽض٠ ٚايزٟ عأيين ، غارصْا

 ؟ بايؾٗار٠ عتؿعٌ َاسا... ٖا -
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28 
 

ٟ  َع ايه٬ّ عٓز عٓزٟ َعضٚؾ١ غري ٚظضأ٠ ، تضرر ٚرٕٚ        ٚايـز

 : ي٘ قًت

 ٗ ٜـزٚص  عُا ػٝبين إٔ َابعز اٍ ايؾٗار٠ أَض ْرتى إٔ أصدٛ أبٞ -

٘  هلـا  ػـز  إٔ رٕٚ ٚقـت  عًٝٗـا  َنـ٢  قز تغا٫٩ت َٔ صأعٞ     أدٛبـ

 َٓٗا؟ سري٠ ٗ ٚأْا

٘  ستُـا  -ٚدٗٞ ٗ  ٚايزٟ ْٛض     ٍ  إٔ أصٜـز  َـا  عـضف  اْـ ٘  أعـأ  - عٓـ

 : بتٛتض قاٍ ؽ٤ٞ َٔ غنب ٚنُٔ

ٌ  ، أفابو َاسا ، ق١ًًٝ ٚأدٛبتو ، نجري٠ أعأيتو إ -  اؾاَعـ١  ٖـ

 ؟ َـاسا  أّ ؟ ابين أْو أْغتو بػزار ٗ ايزصاع١ إٔ أّ ، أْت َٔ أْغتو

  اْت؟ أدبين

ٞ  نًُـات  فـٛت  ٚتري٠ تقاعز َع ٜتقاعز ايػنب نإ      أبـ

ٞ  ، َؿضقعـات  نأْٗا ؾُ٘ َٔ ؽضز اي  ٔ  أٖـز٤ٟ  ٚيهـ ٘  َـ   غنـب

 :أسنض نُا ٚقًت ٜٗزأ، إٔ َٓ٘ ٚأطًب ايٝ٘ أتٛعٌ صست

ٟ  نٌ أبٞ - ٘  ايـش  قـز  بػـزار  ٫ٚ اؾاَعـ١  ؾـ٬  ، فـشٝ   غـري  قًتـ

 ٚرصعـت  نربت اْين تعضف اْو إ٫ ، ٚايزٟ ٚأْت ، ابٓو اْين أْغتين

ٞٸ ٟ  َا دٝزًا أؾِٗ إٔ ٚعً  َـػ  قـز  دـض٣  َـا  إٔ خافـ١  سـٛيٞ،  هـض

ٌ  ٚعُـٞ،  أْت ؿكو ٚقز نجريًا بايغ٤ٛ ٚايعؾري٠ ايكب١ًٝ ٌ  بـ  قـ

 ق١ٓ تشنضت ايهًُات ٖشٙ بٌ – ايغ٤ٛ بٗشا عُٞ ٚبٝت بٝتٓا

ٔ  ؽـضز  إٔ ّهٓو إ٫ - آرّ دزْا أبٓا٤ ٞ  ٖـشا  فـُتو  َـ  ٚؽربْـ

ٙ  أعضف إٔ رٕٚ اؿكٝك١ ٔ  اؿكٝكـ١  ٖـش ٔ  َـ  تعـضف  ٚأْـت  ، اٯخـضٜ

 ٚايكاٍ؟ ٚايكٌٝ اٯخضٜٔ

 ٚمل دــزًا طًٜٛــ١ ناْــت دٴًُــٞ إٔ أسغغــت إٔ بعــز عــهتُّ    

ٞٸ  ، ايكضٟٚ ٚايزٟ ؾِٗ ٜغتٛعبٗا ٘  بهـرب  أصأف إٔ ٚعًـ  إ إ٫ ، عـٓ

 ٚدٗٞ ٗ ٜٓٛض صاح بٌ ، ب١ً ايطٌ طار َا ٖٚشا ، بؾٞ ٜعًل مل أبٞ
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٘  عًـ٢  فػري٠ ٚابتغا١َ ٘  أمـا٤ت  ؽـؿتٝ ٔ  ٚدٗـ ٘  إتػنـ  بًشٝتـ

 : قاٍ دبٝين ع٢ً ٜكبًين ٖٚٛ ثِ ، ايبٝنا٤ اـؿٝؿ١

 .اعأٍ - 

ٌ  ، خذـ٬ً  ٚدـٓ   اٍ ٜقـعز  بايزّ أسغغت      نٓـت  سكٝكـ١  بـ

ٍ  ٜغـأهلا  َٔ أَاّ عشصا٤ فب١ٝ نأْين أبٞ َٔ خذٌ  بـايظٚاز  ايكبـٛ

 َا ؽدك َٔ
)*(

 :قًت ، ٭بٝ٘ ا٫بٔ ٚأسرتاّ ٚبٗز٤ٚ ،

 ٕـاسا  بايـشات  َٓـو  أعـضف  إٔ أصٜـز  اْـين  إ٫ ، أغنـبتو  إ عاقين -

  ؟... ٕٚاسا ؟ خري١ٜ َٔ خطٛب  ؾغدت ٕٚاسا عُٞ؟ عٔ اؾرتقت

ٟ  ٚمـع  اس اعأي ، انٌُ ٚمل     ٘  ٚايـز ٞ  عًـ٢  نؿـ ٘  ؾُـ   ٚأغًكـ

٘  تؿـٛح  إْـا٤  ٜػًـل  نأْ٘  تاصنـاً  ٚخـضز  ، ٜطٝكٗـا  ٫ صا٥شـ١  َٓـ

 .  نبري٠ اعتؿٗاّ ع٬َات أع٦ً 

ٔ  تٓعتـل  إٔ ٫تضٜز نجري٠ أؽٝا٤ ٜٴدؿٞ  ٚايزٟ فُت نإ      َـ

ٟ  ا٭عٛر بعكاي٘ دٝزًا ٚإؾزٚر صأع١ ٗ ايشٟ قُكُٗا  ايؾـطضاٚ
)*(

 

 . سٌ اٍ أٜنًا أتقٓع٘ أْا ٚصست ايقُت ٖشا ؾأسرتَت

*** 
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 الورقة الرابعة:________________________

 ايؾـٝذ  َٛت ٚبعز قبٌ ايكب١ًٝ أسٛاٍ عٔ ايهجري ٚايزٟ أخربْٞ    

 - ساى ٚقت – نًُات٘ تهٔ مل اس ، يًتٛ ىربْٞ ٚنأْ٘ ايهبري

 أفـابت  نُـا  ٚأفابتٓا عؾٓاٖا اي  احمل١ٓ أٜاّ غباص بٗا أساٙ قز

ٞ  عطضٖا ٚ ، قبًٝتٓا أبٓا٤ َٔ اٯخضٜٔ ٙ  عًـ٢  قًُـ  رٕٚ ا٫ٚصام ٖـش

ٞ  ابٓـ١  ؾكـزت  إٔ بعز آخض طضف َٔ ا٭خباص أعضف إٔ  ٚسبٝـب   عُـ

ٞ  صسًـت  إٔ بعـز  ٚ ، خري١ٜ ٚخطٝب  ٌ  ٚأغًـب  ٚعا٥ًتٗـا  ٖـ  عٛا٥ـ

ِ : قاٍ َٔ قاٍ.  ؽ٦ًٝا عٓ٘ ْعضف ٫ َهإ اٍ ايكب١ًٝ  عـهٓٛا  اْٗـ

ٔ .  ايعـضام  تضنٛا اِْٗ: سنض ٚبعنِٗ.  ايػضب١ٝ بػزار أطضاف  َٚـ

ِ  ، ايؾـضق١ٝ  ايـب٬ر  ٗ تػضبـٛا  اِْٗ: قاٍ ِ ... َٚـٓٗ ٔ ...  َٚـٓٗ  ٚيهـ

 اــرب  دـا٤  إٔ َٓش أٟ ، عٓٛات َٓش خري١ٜ أص مل اْين ا٭نٝز ايؾ٤ٞ

ٌ  اْٗـا  إرعـت  ايـ   ايهـبري  ايؾـٝذ  طٚد١ إ ايكامٞ بٝت َٔ  ساَـ

 .  بايٛف١ٝ ايعُاصٌٜ عًـ ؽٝذ ٚفضح ، ساٌَ غري ناْت

ٌ  صامٞ ٚفزٜكٞ إزصع١ ٗ ايزٚاّ بٌ َٜٛٞ أقنٞ أْا ٖا      ٚبـ

ٞ  غضؾـ١  ٗ اؾًـٛؼ  أٚ. ٖٚٛ أْا غضؾ  ٗ اؾًٛؼ  ٚنٓـت .  صامـ

ٔ  ٚايزٟ أعأٍ ٚاٯخض اؿٌ بٌ ٕ  ؽـ٤ٞ  عـ ٞٸ  نـا ٘  عًـ ٔ  تٛثٝكـ  َـ

ٕ .  َعترب َقزص ٞ  ٚنـا ٛ  أبـ ٕ . إعتـرب  إقـزص  سيـو  ٖـ ٛ  ٚنـا  ٖـ

 .أعأي  َٔ أخض٣ ٜٚػنب َض٠ هٝب

ٔ  قـز  صامٞ نإ     ٘  أَتشٓـت  َـا  أَـتش  ناْـت  ، خريٜـ١  َـع  بـ

ٌ  َع عا٥ًتٗا َع صسًت قز ؾٛطٙ سبٝبت٘ ٔ  ايـضاسً  إٔ إ٫.  قبًٝتٓـا  َـ

 اي  اؾُاع١ ُّت٘ ايشٟ ا٫ػاٙ غري آخض اػاٖا أخشت فُٛعتِٗ

ٛ  أْـا  ٚبكٝٓا ، خري١ٜ سبٝب  ؾِٝٗ  ْعـضف  ٫ ٭ْٓـا  سٛٓـا  ْٓـزب  ٖٚـ

ٍ  غري ايغبب أَا ، ايؿضام هلشا َعك٫ًٛ عببًا  ارصانٓـا  سغـب  إعكـٛ

ٌ  ، ايٛاسـز٠  قبًٝتٓا ْاؼ بٌ ٚاْتؾض عضف ؾكز ٚصامٞ أْا  ْـاؼ  بـ

 سزثين ٚايشٟ ، اٯخضٜٔ اهلل خًل ٚبٌ ٚأع٬ؾٗا ٚأؾداسٖا عؾا٥ضٖا
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ٙ  أْـا  ٖٚا ، ب٘ ٜعضؾإ ٚصامٞ أْا ٚنٓت ، ٚايزٟ عٓ٘  عًـ٢  أعـطض

 . آخض َٓ٘ أْكك أٚ سضؾًا عًٝ٘ أطٜز إٔ رٕٚ ا٫ٚصام ٖشٙ

ٟ  سنض      مل اس يًتـٛ،  ؼـزخ  ٚنأْٗـا  سـزثت  نُـا  ا٫َـٛص  ٚايـز

 عؾـٓاٖا  ايـ   احملٓـ١  يغـٓٛات  ايغٛرا٤ ايػّٝٛ بٗا أساطت قز تهٔ

 نٓـت  ٚنُـا  قبًٝتٓـا،  أبٓا٤ َٔ ا٭خضٜٔ أفابت نُا ٚأفابتٓا

ِ  اهلل خًـل  ْٝـع  بٗـا  ٜٚعـضف  بٗا أعضف ِ  راْـٝٗ  سنـض .  ٚقافـٝٗ

ٕ  ؽـٗض  َٔ باصر٠ ْع١ ّٜٛ فبٝش١ أَاَٞ ٞ  نـاْٛ  ٚإطـض  ، ايجـاْ

ٍ  ،  ايّٝٛ سيو عضؾُٗا ايًتإ ايطبٝعٝتإ ايٛاٖضتإ ُٖا ٚايضٜاح  قـا

 : دًٌ بأَض ْؿغ٘ وزخ نأْ٘ يٞ

٘  ثِ َٚٔ ، ايهبري ايؾٝذ ٚف١ٝ ٖٛ بايشات أْا ؾادأْٞ َا أٍٚ -  ٚؾاتـ

ٞ  ع٪اٍ ع٢ً هٝب إٔ رٕٚ اهلل صٓ٘ ايغضٜع١ ٔ  ايكامـ  صآعـ١  عـ

 . بعزٙ َٔ إؾٝد١

ٍ  عضٜع١ عٝٓٝ٘ رَٛع أفبشت قز  ٚايزٟ نإ إ أعضف ٫      ايٓـظٚ

 بغـبب  أٚ ايهـبري،  ايؾـٝذ  َـٛت  تضن٘ ايشٟ ا٭مل بغبب ٖهشا

ٌ  ايكبًٝـ١  ع٢ً عٝدًؿ٘ َٔ بإعِ ايهبري ايؾٝذ ْطل عزّ  إٔ قبـ

ٌ  ايشٟ ايغٔ يهرب أّ.  ّٛت ٘  ٚفـ ٘  إٔ إ٫ ؟ ايٝـ  طايـت  َـا  سانضتـ

ٛ  ، ٫ ٕـا  ، عُضٙ َٔ ايعؾضٜٔ ٗ ؽاب سانض٠ ، طض١ٜ ٔ  مل ؾٗـ  ٜـزخ

 طًٝـ١  ٚاسـز٠  َض٠ طعُٗا ٜشم مل ايك٠ٛٗ ٚست٢ ، ايؾاٟ ٜؾضب ٚمل

٘  رَـٛع  إٔ إ٫ ، قٜٛـ١  سانضت٘ ناْت هلشا ، سٝات٘  ناْـت  عٝٓٝـ

ٕ  عضٜع١ ٔ  ّٓعٗـا  ٫ اؾضٜـا ٍ  عـ  ايؾـٝذ  َـٛت  سنـض  عٓـز  ايٓـظٚ

ـ  ايبهـا٤  ٭ٕ بقُت ٜبهٞ ؾرتنت٘ ، ؽ٤ٞ أٟ ايهبري  ىؿـ

 .ايشنضٜات إتكار آ٫ّ

 ٜٓٛض ٖٚٛ ايبٝنا٤ رؽزاؽت٘ به ِ عٝٓٝ٘ َغ  إٔ بعز أبٞ قاٍ    

 :  بػظاصٙ ٜٗطٌ ٚإطض ايػضؾ١ ؽباى خاصز اٍ
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ٞ  ع٢ً ٚقع قز نبريًا طيظا٫ً ناْت - ٔ  ٚص٩ٚؼ صأعـ ٞ  ايـشٜ  خًؿـْٛ

)*(
ٞ  عـأيت  ، سيـو  نٝـ...  ٛ  – ؟ ٚقتٗـا  ْؿغـ ٟ  ٖـ ٍ  ايـش  ٚتـابع  قـا

 ؟ صاٍع رٕٚ ُٖــ٬ً ٜرتنٓــا إٔ ايهــبري ايؾــٝذ أصار ٖــٌ -ايتغــا٩ٍ

 مٔ َٓا ٚاسزًا ىرت مل ٕاسا ؟ عًٝٓا ؽٝدًا ٜٓقب٘ مل ٕاسا ؟ ٚأخٝ٘...

 إٔ هـب  نإ...  اهلل أعتػؿض...  أْا أقٍٛ ٫ ؟ قبًٝت٘ عؾا٥ض ؽٝٛخ

ٛ  ستـ٢  ىتاص ٕ  ٚيـ ٔ  سبؾـٝاً  عبـزاً  نـا ٙ  َـ ٔ  عبٝـز ٕ  ايـشٜ  ّـٮٚ

ٟ  ٜـا  ىتـاص  إٔ هب نإ...  إنٝـ ٞ  أنـز  -خـري ٘  إ٫ - يـ  مل أْـ

 .اهلل ٜضٓ٘ َٛت٘ عضٜع١ اهلل َؾ١٦ٝ ٚناْت ، ىرت

٘  أخؾـ٢  دعًين ايشٟ اؿز اٍ يٛايزٟ َ٪ًٕا اعرتاؾًا نإ      إٔ عًٝـ

 .فزص١ٜ سع١ اٚ دًط١ تقٝب٘

ٔ  ْٚٗـ  ...  اؿز ٖشا عٓز ٚايزٟ عهت     ٘  َـ  رٕٚ ٚخـضز  فًغـ

٘  بقـُت  خـضز .  يٞ ًٜتؿت إٔ ٚرٕٚ ، طا٥ز ن٬ّ  ٚأخـش  نعارتـ

ٞ  ٗ ٜتعـاصى  فٛت َٔ أنجض َعٞ ٚتضى َع٘ ايقُت ٟ  صأعـ  ايـش

 ستـ٢  ، تؿهريٟ بٗا اَتٮ.  ايكزّ نض٠ عذِ أفب  ٚقز ب٘ أؽعض

ٞ  ايـ   اٍ أمـٝؿت  اعتؿٗاّ بع٬َات تٓتٗٞ أع١ً٦ أفبشت  أخربْـ

 .  عابكا أبٞ بٗا

ّ  بٗشا مسعت قز نٓت     ٔ  ايهـ٬ ٌ  َـ ٞ  إٔ إ٫ ، قبـ ٘  قـز  أبـ  ٚثكـ

ٟ  ؾأفـب  ... فزص بضساب١ أَاَٞ سنضٙ عٓزَا  عًـ٢  َغـطضاً  عٓـز

ٟ  بٌ اي  ايبٝ  ا٫ٚصام ٖشٙ  مل َـا  ؾٝٗـا  ؽـ٦ٝاً  أرٕٚ ٫ ٚايـ   ، ٜـز

 . ٚايزٟ قبٌ َٔ ٜٛثل

 ايشٟ ٖٛ ايهبري ايؾٝذ ٚؾا٠ بعز سزخ ايشٟ ٖشا إٔ أعضف نٓت    

 ٚأعـ٬ؾٗا  ٚأؾداسٖـا  عؾـا٥ضٖا  ٚأبعز ، مشًٗا ٚؽتت ، ايكب١ًٝ ؾضم

 ايؾـٝذ  ٜٛل مل ٕاسا ٖٛ َعضؾ١ رٕٚ ٌٚ ايشٟ يهٔ ، عز٠ ْٛاح اٍ

ٌ  عـبٸب  َا أٜنًا ٖٚشا عٝدًؿ٘؟ َٔ ايهبري  بعـز  سـزخ  َـا  بهـ

 ٚأٜنـاً  ، ٚيزًا ي٘ ٜعضؾٛا مل أِْٗ ٖٛ بً٘ ايطٌ طار ٚايشٟ ، أٜنًا سيو
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٘  ٚفـًت  َـا  اٍ ا٭َـٛص  أٚفٌ ايشٟ إٔ ٛ  ايٝـ  ارعـت  ايـ   نـشب  ٖـ

 .  بايٛف١ٝ ايعُاصٌٜ عًـ ؽٝذ ٚارعا٤ ، ًٓٗا

ٞ  يٞ قاٍ َض٠     ٘  ٖادـت  إٔ بعـز  صامـ ٘  َـع  سنضٜاتـ ٙ  سبٝبتـ   ؾـٛط

ٞ  ابٓـ١  َـع  أْا سنضٜاتٞ ؾغايت  خريٜـ١  ٚسبٝـب   ٚخطٝـب   عُـ

 :  عُٝٓا٥ٞ نؿًِٝ

  تغـُٓٓا  ٫ٚ بؾـ٤ٞ  تػٓٝٓـا  ٫ ٖٚٞ ، نجري٠ أع٦ًتو إٔ خريٟ ٜا -

 إٔ هلـا  اهلل أصار نُـا  تغـري  ا٭َٛص ٚاتضى ، ا٭ع١ً٦ ٖشٙ عٓو ؾزع

 .قزصٖا نُا أٚ ، تغري

ٍ  طاٍ َٚـا  ي٘ قًت     ٌ  َاي٦ـا  خريٜـ١  خٝـا ٟ  نـ  بكب٬تٗـا  تؿهـري

 :  س٣ًٛ ٚنأُْٗا يؾؿاٖٞ َٚقٗا ، ايٓاص١ٜ

  ؟ ايتاصٜذ ٗ اختقال ؽٗار٠ أٌٓ اْين أْغٝت -

 : ماسهًا دابينأ   

٘  ايتـاصٜذ  رصعـت  اْو ، َ٪صخ يغت ٚيهٓو ، سيو أعضف -  يتزصٸعـ

 اختقافو ؽإٔ َٚا ، سغب ٚا٫عزار١ٜ إتٛعط١ ايزصاع١ يت٬َٝش

 ؟ يكبًٝتو سزخ َا

 : غامب بقٛت ي٘ قًت    

 ؟ ٚؾٛطٙ ؟... ٖا ؟ ٚخري١ٜ -

 : ؽؿتٝ٘ ع٢ً َضع١َٛ ٚا٫بتغا١َ أدابين    

 ؟ ؽأُْٗا َٚا -

 : قتذا ي٘ قًت    

 ٚعبب ، ايهاصث١ عبب ٖٞ عٓٗا أعأٍ اي  ا٫سزاخ تًو تهٔ أمل -

 ؟ ؾٝ٘ مٔ َا
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 :غن  َٔ َٗز٥ًا يٞ قاٍ    

٘  ٚأْت ، ْٝعا ْعضؾ٘ عٓ٘ تغأٍ َا إ...  ق٬ًًٝ اٖزأ -  نُـا  تعضؾـ

 . ايهبري ايؾٝذ خارّ ٚايعبز أْا أعضؾ٘

 :إؿكٛر ٖز٥ٚٞ بع  َغرترًا أدبت٘    

 ؾك٘ أبٞ عٓز إٛثٛم ٚايكٍٛ ، أبػٞ ايشٟ ٖٛ ايٛثٛم ٚيهٔ ، ْعِ -

 .عٓٗا ادابات ع٢ً أسقٌ مل نجري٠ اع١ً٦ ٖٚٓاى

 : قٛيٞ َغتٗذًٓا عأيين    

 ؟ ٖشا قاٍ َٔ -

 ا٭َـٛص  ٜعضف أسز ٫ إٔ تعضف ٚأْت ، سيو أعضف ٚأْا ، أقٍٛ ايشٟ أْا -

 . ٚايزٟ َٔ أنجض

 : قا٬ً٥ صر    

ٔ  مل صَـا  ٚايزى إٔ ا٫...  فشٝ  ٖشا -  إٔ بعـز  َعـو  فـارقاً  ٜهـ

 ٚعًـ٢  إؾـٝد١  سل ع٢ً ايهبري ايؾٝذ يٛفٞ اي٢ُٓٝ ايٝز فاص

 .ايعضام خاصز ٜزصؼ ايشٟ ايػا٥ب ابٓ٘

ٌ  ٜقـزم  ئ صامٞ إٔ أعضف ٚنٓت ، ن٬َ٘ أرٖؾين      ٖـشا  َجـ

 :  عأيت٘ ا٫رعا٤،

 ا٫رعا٤؟ ٖشا فزقت ٌٖٚ -  

 : تؿهري رٕٚ أدابين    

 .أْعٌ ايكب١ًٝ أؾضار ٚبك١ٝ أٜنًا ٚٚايزى ٚايزٟ ٚنشيو -

 ٚ ، ايطًـل  اهلـٛا٤  اٍ ٚخضز ايػضؾ١ َٮ فًذٌ بقٛت مشهت    

 ّٓــ١ ٜتًؿــت صامــٞ أخــش ؾُٝــا ، ْافــع١ بٝنــا٤ أعــٓاْٞ باْــت



   ايؾًٜٛٞ عًُإ راٚر
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٘  يٝنـع  ٚأعضع ٚمشا٫، ٞ  عًـ٢  نؿـ ٔ  يُٝـٓعين  ؾُـ   اينـشو  عـ

 : عاٍ بقٛت ٚقاٍ

 ٚأْـت  ، اينـشو  فـٛت  ٚايزى عٝغُع ، ؾنشتٓا يكز ، اعهت -

 . ب٘ ٜكبٌ ٫ اينشو ٖشا َجٌ إٔ تعضف

ٔ  خاصدـاً  ٚأعـضع  ؾُٞ صامٞ تضى َباؽض٠ عٓزٖا     ٌ  ، ايػضؾـ١  َـ  بـ

ٔ  ايـ   إٛاد١ٗ َٔ ٖاصبًا ٌ  بـٝين  عـتكع  اْٗـا  ٔـ ٟ  ٚبـ  بغـبب  ٚايـز

ٟ  ٭ٕ وـزخ،  مل سيـو  َٔ ؽ٦ًٝا إٔ إ٫ ، ايعايٞ اينشو ٕ  ٚايـز  نـا

ٞ  خـاصز  ٞ  عًـ٢  عؾـريتٓا  أصامـ ٞ  أخـض٣  عؾـري٠  أصامـ  َٓٗـا  يٝـأت

 ارعا٥٘ ٚسغب - بزٚصٙ ايشٟ ايٛنٌٝ اٍ يريعًٗا ، إؾٝد١ عق١

 .يٓزٕ ٗ ٜزصؼ ايشٟ ايهبري ايؾٝذ ابٔ اٍ عٝغًُٗا –

*** 
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 الورقة اخلامسة:_______________________

ٍ  ٚاي  ، اؿاص٠ ايقٝـ أٜاّ أسز ٚٗري٠ عاعات َٔ عاع١ ٗ      تبـٛ

 ايجاْٞ ايطابل ٗ غضؾ  ٗ يٛسزٟ دايغًا نٓت ، رًَا اؿُري ؾٝٗا

ٔ   ؽكٝك  ٚتظٚدت صامٞ ؽكٝك١ َٔ تظٚدت إٔ بعز ، بٝتٓا َٔ  َـ

 اؿـب  أٜاّ َٔ أسنضٙ نٓت َا أرٕٚ ٚصست عذًٞ، ؾتشت.  صامٞ

ٕ   ٫طٖـاص  بضعـَٛات  ايقـؿشات  ٖشٙ اَتٮت ٚ –  مل ايـ   - ايـٛصر  بًـٛ

 .ايكب١ًٝ أبٓا٤ مٔ بٓا عقؿت اي  احمل١ٓ أٜاّ تؾٖٛٗا

ّ  سيـو  ٚٗـري٠  ٚعٓـز  ، ٚتاصى٘ َٜٛ٘ ٗ:  نتبت     ٜ  ايٝـٛ   ايكـا٥

ــُػ ــت ٗ ٚايؾ ــُا٤ مس ــار ، ايغ ــٓؿػ ٚبايه ــاؼ ٜت ــٛا٤ ايٓ  اهل

 ٔ ٌ  ايغـان ٔ  ايــضغِ عًـ٢  ايضفـال  ثكــٌ ايجكٝـ  اهلــٛا٤ بـضارات  َـ

٘  ايػضؾ١ ٖٛا٤ يتربر تزٚص اي  ايهٗضبا١ٝ٥  نٓـت  ، ْغـُٝاً  ٚػعًـ

 ؾُٝـا  ، خريٜـ١  رخًـت  عٓـزَا  إـا٤  َان١ٓ غضؾ١ أتٕٛ ٗ أفطًٞ

ٍ  ٗ رٚصٙ ٜٓتٛـض  صامٞ نإ ٙ  َـع  ايػضؾـ١  اٍ ايـزخٛ ٛ  ، ؾـٛط  ٖٚـ

.  ايػضؾــ١ َــٔ ا٫قــرتاب ســاٚيٛا يــٛ يٝجٓــِٝٗ بعــز عــٔ إــاص٠ ٜضاقــب

 يرتٜٗـا  بٝتٗـا  اٍ يتأخـشٖا  هلـا  خريٜـ١  فـ٤ٞ  تٓتٛض ؾٛطٙ ٚناْت

ٔ  إ٫ ، َغـًٝاً  ٚقتًا يٝكنٝا ٚ بػزار َٔ بٗا أتت اي  عضعٗا بزي١  اْٗـ

 . بضامٞ يًكا٥ٗا سذ١ سيو إٔ ٜعضؾٔ

 ٜغـبٸ  ٚايـزٖا  مسعـت  أْٗا ؽربْٞ خري١ٜ ناْت اؿٌ سيو ٗ    

ِ  هلُا ٜٚهٌٝ صامٞ ٚأبٛ عُٗا ٍ  ، ايـتٗ  ٫ ن٬َـاً  عُٓٗـا  ٜٚكـٛ

 . بُٗا ًٜٝل

 ٚصدتين ، أَاَٞ تشنضٙ ؾًِ اي٥٬ل غري ايه٬ّ سيو عٔ عأيتٗا    

 ٚايــز ، يعُٗــا تغــ٤ٞ إٔ تضٜــز ٫ ٭ْٗــا ، سنــضٙ َٓٗــا أطًــب ٫ إٔ

 .  يٞ قايت ٖهشا ، ٚخطٝبٗا سبٝبٗا
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ٞ  ؾٛطٙ خ٠ًٛ اْتٗت ٚعٓزَا     ٞ  ، ٚصامـ ٞ  أخربْـ ٙ  إٔ صامـ  قـز  ؾـٛط

 ٚمسعتــ٘ ، خــريٟ ٚٚايــز أبٝــ٘ ٜغــب ٚايــزٖا مسعــت أْٗــا أخربتــ٘

ٞ  أخـربت  نُـا  نشيو ٘  صامـ ٕ  أْـ ٍ  نـا  اُْٗـا :  يٛايـزتٗا  ٜكـٛ

 .ناسبإ

٘  ايشٟ ايهشب ٖشا عٔ صامٞ عأهلا ٚعٓزَا       يٛايـز  أبٖٛـا  ٜٓغـب

 أْٗــا عــضف ٫ْــ٘ صامــٞ أخربْــٞ ٖهــشا – ارعــت ، ٚٚايــزٙ خــريٟ

ٞ  ناْت ٞ  تغـُع  مل اْٗـا  – تـزع ٔ  ايبـاق ّ  َـ ِ  ٭ٕ ايهـ٬  دـاصتٗ

ايز٫ي١
)*(

 . ايكُاـ قطع بع  يرتٜٗا عًٝٗا ْارت قز 

٘  ٗ سزخ ٖا ايشانض٠ عًٝ٘ ًُٝ٘ َا ٜغذٌ قًُٞ صاح      تاصىـ

ٟ  أسنـض  مل: أٜنًا ؾهتب ، ٚٚقت٘ ٘  َـا  يٛايـز ٕ  قايتـ ٞ  اؿبٝبتـا  يـ

٘  ْغا٥ٞ نإ إقزص ٭ٕ ، ٚيضامٞ ٛ  ، ؾكـ ٌ  ٫ ٖٚـ ٘  ٜكبـ ٘  بـ  ٭ْـ

  بعـز  ؾُٝا عضؾت اْين إ٫ ، نشب نًٗا ْغا٤ أقٛاٍ ٜغُٝ٘ نإ

ـ  ٗ سـزثت  َؾار٠ ٖٓاى إ عاع١، َٔ أقٌ بعز ، أٟ ـ  َنـٝ  عـً

٘  ٚبٌ د١ٗ َٔ أبٞ بٌ ايٓٗض، َٔ ا٭خض٣ اينؿ١ ٗ ايعُاصٌٜ  أخٝـ

ٞ  صامٞ أبٛ إؾار٠ ٖشٙ ٗ ٚاْتقض ، ؾٛطٙ ٚأبٞ خري١ٜ أبٛ ِ  ، ٭بـ  ثـ

ِ  بعزٖا ٔ  ايٓـاؼ  اْكغـ ـ  ٗ ايـشٜ ِ  ٚنـاْٛا  ، إنـٝ ٔ  ْـٝعٗ  َـ

  اقغــاّ عــز٠ اٍ ، قبًٝتٓــا ٗ ٚا٫عــ٬ف ٚا٫ؾدــاس ايعؾــا٥ض ص٩ٚؼ

 ايعُاصٌٜ عًـ يؾٝذ فزٜكا نإ ايشٟ ٚايزٟ اٍ اْنِ ؾكغِ

 ابٓ٘ ع٢ً إ٥تُٓ٘ قز ايهبري ايؾٝذ إٔ اؾًغ١ تًو ٗ ارع٢ ايشٟ

ـ  ابٔ ٟ  ، ا٫ْهًٝظٜـ١  ٘طٚدت  – ٚارعـ٢ .  ايعـضام  خـاصز  ٜـزصؼ  ايـش

ــشيو ــٝذ إ - ن ــبري ايؾ ــب ايه ــ٘ طً ــٌ إٔ َٓ ــ٘ ٜضع ــاٍ ٫بٓ  إ

 – عٓزٖا.  اَٛصٖا طَاّ ّٚغو ايكب١ًٝ اٍ يٝعٛر رصاعت٘ يٝهٌُ

 ا٭فـٛات  تعايـت  ٖـشا  ٜغـُعين  إٔ ٜضٜز نإ ٖٔ مسعت نُا

ٍ  ٖـشا  أْهض َٔ ؾُٓٗا ، إٓدؿن١ ٚاهلُُٗات ايعاي١ٝ  عذـ١  ايكـٛ

ٞ  ٜـٛل  مل ايهبري ايؾٝذ إٔ عذ١ أٚ.  ايؾاٖز ٚدٛر عزّ  ايكامـ

 بـ٬  قاٍ َٚٔ.  ٚيزًا يزٜ٘ إٔ عٓ٘ ٜعضف مل ايؾٝذ إٔ عذ١ اٚ.  بشيو
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ٞ  سنـض  نُا – تضرر  ٗ ٚاقؿـاً  ْٗـ   ايؾـدك  ٖـشا  إ – آخـض  يـ

ٕ  اْ٘: دٗٛصٟ بقٛت ٚأعًٔ إنٝـ  ٗ ايهـبري  ايؾـٝذ  َـع  نـا

 .  بعكُ٘ ا٭طبا٤ أخربٙ ٚقز بػزار اٍ عؿضات٘ اسز٣

ّ  ، بشيو اخربْٞ ايشٟ سنض نُا ، عٓزٖا     ٌ  بعـ   قـا  اؾايغـ

ِ  ، مضبًا عًٝ٘ ٚاْٗايٛا ٙ  ثـ ـ  خـاصز  عـشبٛ ٘  ؾقـعز  ، إنـٝ  عـٝاصت

ٛ  تـضى  - عضؾـت  نُا - ٖٓاى َٚٔ.  عًؿ٘ أصض اٍ ٚصسٌ  ٚأبٓـا٤  ٖـ

 .  فٍٗٛ َهإ اٍ ايغًـ أصض عًؿ٘

ٔ  سيـو  عضؾـت  ٚعٓزَا     ٍ  َـ ٔ  عـاع١  بعـز  ايكبًٝـ١  صدـا  سنـض  َـ

ــا ــب سبٝباتٓ ــتِ ايغ ــامل ٗ اس ، ٚايؾ ــا ع ــ١ ، قضٜتٓ ــريتٓا قضٜ    عؾ

ٔ  ٖٓـاى  ٜهٔ مل ، ٚاع٬ؾٗا قبًٝتٓا يعؾا٥ض ا٫خض٣ ٚايكض٣  عـض  َـ

ٙ  ٖٓـاى  طإـا  عًٝـ١  احملاؾٛـ١  ّهٔ   تغـُع  ٚآسإ تتشـضى  ؽـؿا

 .  قٌٝ نُا آسإ هلا ؾاؿٝطإ

ٙ  َقـزام  عٔ ٭عأي٘ ، بأبٞ ٭ختًٞ ايؿضف١ ؼٝٓت        ا٫خبـاص  ٖـش

 : قٛيٞ َ٪نزا ؾكاٍ ، سيو يٞ ؾهإ

 . فشٝشًا مسعت٘ ايشٟ نٌ -

 : َتغا٬ً٥ ي٘ قًت    

  ؟ سيو نٌ سزخ ٕاسا ٚيهٔ ، فشٝ  اْ٘ أعضف -

 : َتٛتضًا فًغ٘ َٔ ٜٓٗ  ٖٚٛ أبٞ قاٍ    

 : قا٬ً٥ أصرف ثِ...  بعز ؾُٝا عتعضف -

 . سنٛصٟ طًب ايٛنٌٝ... ايهبري يًُنٝـ عأسٖب -

 فًغ٘ ْكٌ ، ْؿغ٘ ايعُاصٌٜ عًـ ؽٝذ ٖٛ ايٛنٌٝ ٚنإ    

 قضٜبـاً  – أبٞ أخربْٞ نُا – يٝهٕٛ ايهبري ايؾٝذ َنٝـ اٍ

ٟ  ، ايهبري ايؾٝذ اٜاٙ اعتٛرعٗا اي  إؾٝد١ اَٛاٍ َٔ ٙ  ايـش  اٚفـا
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ــز إٔ ــ١ ٗ هتٗ ــ٢ احملاؾٛ ــزٙ عً ــب ٚي ــ٢ ايػا٥ ــب أصض عً  ا٭داْ

 . ٖٓاى رصاعت٘ يٝهٌُ

ٟ  ٚنإ     ٛ  ٚايـز ٌ  ايؾـدك  ٖـ ٌ  عٓـز  إؿنـ  ٚنـامت  ، ايٛنٝـ

 أسـز  ٚفـؿُٗا  نُا ؾهاْا ، ايكب١ًٝ يغذ٬ت ٚاؿاؾٜ ، اعضاصٙ

 ( .ٚاسز يباؼ ٗ َ٪خضتٌ: ) ايٛضؾا٤ ايكب١ًٝ َغين

 بايؾــٝذ ع٬قتــ٘ َــٔ أنجــض بايٛنٝــٌ أبــٞ ع٬قــ١ أفــبشت    

ٌ  عـٝطض  اْ٘ بٌ ، اهلل ٜتٛؾاٙ إٔ قبٌ ايهبري  غًـ١  عًـ٢  ٚايٛنٝـ

 ٚبٓٝـا  ، ثضٚتُٗـا  ؾـظارت  ، ايكبًٝـ١  أبٓـا٤  تضنٗا اي  ا٭صاض نٌ

٘  ايطٌ طار ٚايشٟ. بػزار ٗ ققٛصًا هلُا ٞ  أْـا  مسعٓـا  آْـا  بًـ  ٚأَـ

ٔ  بؿتـا٠  تـظٚز  قز ٚايزْا إٔ ٚأخ  (إسـزٜجات ) َـ
)*(

٘  أ٫ ، بػـزار    اْـ

 .سيو أْهض

  نايزّ أٓض بػباص َػربًا اؾٛ ٚنإ ، احمل١ٓ أٜاّ َٔ َا ّٜٛ ٗ    

ٞ  نت  َع بٗا أختًٞ نٓت اي  غضؾ  اٍ ٚايزٟ فعز  ٚعـذ٬ت

ٕ  ايػضؾـ١  رخٌ.  ٜظٚصْٞ عٓزَا ٚبضامٞ ٔ  اهلـٛا٤  ٜغـشب  ٚنـا  َـ

ًّشٳٜٔ ٚؾُ٘ َٓدضٜ٘ ٛ  ّـٮ  ععاي٘ فٛت ؾُٝا ،ايػباص  عزُٖا اي   اؾـ

 ٜكبع نإ ايشٟ ايضف َٔ اهلل نتاب عشب ثِ ، َين بايكضب دًػ

ًُّٗا قز اْ٘ ٔٓت فؿش١ ع٢ً اَاَٞ ٚؾضؽ٘ ، عًٝ٘  قبٌ بع١َ٬ ع

ٍ  بقٛت أتًٛ إٔ َين طًب ثِ ، ايٛقت ٖشا  اٯٜـ١  ٗ َـشنٛص  َـا  عـا

 : تعاٍ قٛي٘ ؾتًٛت ، ايٓغا٤ عٛص٠ َٔ ايجايج١

ــِ  ــضٓٔ اهلل بغ ــضسِٝ اي ــتِ ٚإٕ)) اي ــطٛا أ٫ خؿ ــا٢َ ٗ تكغ  ايٝت

ٕ  ٚصباع ٚث٬خ َج٢ٓ ايٓغا٤ َٔ يهِ طاب َا ؾاْهشٛا ِ  ؾـإ  خؿـت

 (( . تعٛيٛا أ٫ أر٢ْ سيو أّاْهِ ًَهت َا أٚ ؾٛاسز٠ تعزيٛا أ٫

ٟ  أغًـل  اٯٜـ١  ت٠ٚ٬ َٔ اْتٗٝت إٔ بعز     ٘  اهلل نتـاب  ٚايـز  ٚقبًـ

٘  عًـ٢  بعـزٖا  ٚ ، صأع٘ ع٢ً ٚمع٘ ثِ ، ؾتش٘ عٓز ؾعٌ نُا  صؾـ
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٘  َـضص  إٔ بعـز  عأيين.  اـال ٘  ؽـعض  عًـ٢  أفـابع  ايبٝنـا٤  ؿٝتـ

 :إتػنٔ ٚدٗ٘ اٍ إقٛب١ ْٛضاتٞ َتؿارًٜا اـؿٝؿ١

 بعبارٙ؟ صسًُٝا نإ اهلل إ تض٣ أ٫ -

 :اٯ١ٜ ٖشٙ قضا٠٤ َٔ غاٜت٘ أعضف ٚأْا تضرر رٕٚ ي٘ قًت    

 :  عأيت٘ ثِ...  ؟ بايعبار اهلل َٔ أصسِ َٚٔ -

 ؟ سيو ٗ َٚاسا -

 ٚ عـشبٗا  ثِ ٚدٗٞ ع٢ً اي٢ُٓٝ نؿ٘ ٚٚمع ، أعاصٜضٙ اْؿضدت    

 : ايًش١ٛ تًو َٓ٘ عضؾت٘ بتٛعٌ ٚقاٍ قبًٗا

ٔ  ، عـتؿُٗين  أْو أعضف أْا -  ٚايـزتو  تكٓـع  إٔ َٓـو  أطًـب  ٚيهـ

 . بشيو

 :ؽ٤ٞ نٌ أدٌٗ ٚنأْين َغتؿغضًا عأيت٘    

 اقٓعٗا؟ إٔ تضٜز َاسا -

 : ؽؿتٝ٘ ع٢ً ا٫بتغا١َ طايت َٚا يٞ قاٍ   

 ٚايـزتو  إٔ إ٫.  تعضف أْو ٚأعضف.  ايكب١ًٝ أسنٝا٤ َٔ أعضؾو أْا -

 . اهلل أَض ٜؿُٗٔ ٫ ٚأختو

 :ي٘ قًت ٚ تػابٝت    

 ؟ ب٘ أَضى ايشٟ اهلل أَض ٖٛ َٚا -

ــض    ــٞ ٗ ْٛ ــا ، ٚدٗ ــت ؾُٝ ــاصٜضٙ غُٝ ــت ، أع ــؿتاٙ ٚؼضن  ؽ

٘  إ٫ ، ػُـز  قز خًت٘ ست٢ ايٓٛض ٜطٌٝ ٚصاح ، بأمطضاب  فـضخ  اْـ

 : عاٍ بقٛت بٞ
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ٞ  تتشـاسم  إ أتضٜـز  -  إٔ تضٜـز  اْـو  أّ ؟ تػٝنـين  إٔ تضٜـز  أّ ؟ َعـ

 صنـب  ايشٟ ٖٛ عُو إ.  بإغأي٘ يٞ رخٌ ٫ ٚأْا َين ثأصى تطًب

 ؟ َع٘ خري١ٜ ٚأخش ، ايكب١ًٝ عٔ ٚاْؾل صأع٘

ٞ  با٫ْتقاص تاّ عضٚص نٝاْٞ َٮ ؾُٝا ٖز٤ٚ بهٌ ي٘ قًت      ٭َـ

 :َٓ٘ ٚ٭خ 

 . بٛقت٘ اْت٢ٗ قز ؽ٤ٞ نٌ أبٞ -

٘  ٜعٝـز  ايتـاصٜذ  -ْؿغٞ َع ٚقًت     ٕ  َٚـا  ْؿغـ ٌ  نـا ٌ  بـ  قابٝـ

 :قٛيٞ تابعت ثِ – أعٝز قز ٖٚابٌٝ

ٔ  َتظٚز اٯٕ أْا - ٟ  فـزٜل  أعـظ  أخـت  َـ   ا٭ٍٚ ابـين  ٚأْتٛـض  ، عٓـز

 ٚبع  اْو تعضف أ٭ْو ، تٓزٌَ إٔ ساٚيت دضٚسًا تٓه٤ٞ ؾًُاسا

ٔ  ايك٥٬ٌ ايضداٍ ِ  قبًٝتٓـا  َـ ٙ  ٗ ايغـبب  نٓـت  ٖٚـشا  احملٓـ١  ٖـش

 ؟ ا٫ْؾكام

ّ  تقاعز ٚقز نضعٝ٘ َٔ ٚايزٟ ْٗ     ٘  ٗ ايـز  ٫ – غنـبا  ٚدٗـ

ٙ  دضٚسـاً  ْهـأت  قز نٓت إ أعضف ٞ  ساٚيـت  عٓـز  إٔ ا٭خـض٣  ٖـ

َّ - ايظَٔ بغبب تٓزٌَ ٖٳ ٘  اْـين  إ٫ ، بـاـضٚز  ٚ  إٔ بعـز  قـا٬٥ً  بارصتـ

 :ايهبري ابٓ٘ َٔ خشٍ اْ٘ تٝكٓت

 .  يٞ ا٭َض أتضى -

ٞ  عـار  عٓزٖا     ٞٸ  أبـ ٞ  ٗ ٚقـبًين  ايـ  سنـضتين  قـب٬ت  عـز٠  ٚدٗـ

ٞ  يتُٮٸ عًٞ تٗذِ ناْت عٓزَا غري١ٜ  ايٓاصٜـ١،  بكب٬تٗـا  ٚدٗـ

 .ا٭صض تغع٘ ٫ دش٫ً خضز ثِ

*** 
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 الورقة السادسة:_______________________

 بٓا١ٜ ٗ إزصعٌ غضؾ١ ٗ صامٞ ٚفٗضٟ ٚفزٜكٞ أْا نٓت     

ٌ  عـ٣ٛ  عانٓٝٗا َٔ ٜبل مل اي  قضٜتٓا ٗ ايٛسٝز٠ إزصع١  عٛا٥ـ

ٍ  ، ايٝزٜٔ أفابع ع٢ً تعز ٞ  قـا ٞ  يـ  اٚ ّٝٓـاً  ًٜتؿـت  إٔ رٕٚ صامـ

 ٗ ايٛسٝزٜٔ إزصعٌ ؾٓشٔ ، عٛاْا ايػضؾ١ ٗ ٜهٔ مل اس ، مشا٫ً

 :إعإٚ ٖٚٛ إزٜض ٚأْا ، إتٛعط١

 ؟ أتعضف -

ٞ  أفـابع  َضت إٔ بعز ، عأيت٘     ٞ  ؽـعض  عًـ٢  ايٝغـض٣  نؿـ  صأعـ

ٕ  عٝٓاٟ ناْت ؾُٝا ا٭عٛر ٌ  ٗ ؼـزقا   يًت٬َٝـش  ايـزصدات  عـذ

 : هلِ ْزصؼ نٓا ايشٜٔ اـُغ١

 ؟ أْت عضؾت َٚاسا -

 :قاٍ    

 ؟ ايهبري ايؾٝذ بإبٔ يًٝتكٞ يٓزٕ اٍ عٝشٖب ايٛنٌٝ إ -

ــُت،     ــز ابتغ ــضٟ ٚاَت ــٔ بق ــ٬ٍ َ ــباى خ ــٛح ايؾ  أصض اٍ إؿت

 أٍٚ ٚمــعت إٔ َٓــش اـنــض٠ ٫ٚ إــا٤ تــض مل ايــ  إزصعــ١ سزٜكــ١

 :ي٘ قًت ، يًبٓا٤ طابٛق١

 .  قز١ّ أخباص -

ٟ  عـزت  ثِ     ٞ  ايـ   ا٫ٚصام اٍ ببقـض ٕ  أَـاَ ٚٳ  أمسـا٤  عًٝٗـا  ٚإـز

 :قا٬ً٥ ٚأصرؾت ، إزصع١ ٗ ايٛسٝزٜٔ اـُغ١ ايطًب١

ٝٸع٘ -  . بػزار ٗ إطاص اٍ ٚايزٟ ٚعٝؾ

 : ي٘ قًت ، طعٌ نُٔ صأع٘ ٚأراص ، صامٞ ٚد٘ ع٢ً ايػنب بزا    
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 .    ب٘ أخربى مل ٚهلشا ٚايزى َٔ با٭َض تعضف سغبتو... صامٞ -

 :عًٝ٘ عظٜظ دشٛر عضف َٔ بإْهغاص قاٍ    

 ٜكٍٛ إٔ أْتٛض ٚاِا ، َجًو نجريًا ٚايزٟ اعأٍ مل اْين تعضف أْت -

 .ب٘ أَٞ ىرب إٔ أٚ ، يٞ ٜكٛي٘ إٔ ٜضٜز َا ٖٛ

ــٝين ، اؿكٝكــ١ ٗ     ــٌ ب ــٞ ٚب ــت ، ْؿغ ــٝشٖب:  قً ــٌ ع  ايٛنٝ

ٟ  ٚعٝرتى ، يٓزٕ ٗ يٝغتذِ   ايقـػري٠  ايكبًٝـ١  أَـٛص  ٜـزٜض  ٚايـز

ِ  ٖشا غ١ً َٔ إؾٝد١ سل ٚيٝذُع ٔ  إٛعـ ٔ  عؾـريتٓا  َـ  ْـاؼ  َٚـ

ٌٸ ايشٜٔ ٚا٫ع٬ف ٚا٫ؾداس ايعؾا٥ض  . يًٛنٌٝ ٩٫ِٖٚ ٚ

ـ  ؽٝذ إٔ ٜعضف ٚايزٟ نإ إ أعضف ٫     ٌ  عـً ٕ  ايعُـاصٜ  نـا

ٔ  ٚدـٛر  ٚعًـ٢  إؾٝد١ سل ع٢ً بٛفاٜت٘ ارعا٥٘ ٗ ٜهشب  ابـ

 ٜٚعـضف  ، يٓزٕ ٗ – ارع٢ ٖهشا – ٜزصؼ ٚايشٟ ايهبري يًؾٝذ

 أخـشاً  أخـش  قز اْ٘ أّ ، سص١ٜ بعزٙ ىًـ مل ايهبري ايؾٝذ إٔ دٝزًا

ٞ  ا٭َـٛص  ٚيهٔ ايظؾ١؟ ٗ نا٭طضـ ٚنإ ٟ  إٔ اٍ تؿنـ  ٚايـز

ٌ  ٜعضف نإ ـ  ؽـٝذ  ٭ٕ ، ؽـ٤ٞ  نـ ٌ  عـً ٔ  مل ايعُـاصٜ  ٜهـ

٘  ٚايزٟ نكضب ايهبري ايؾٝذ َٔ قضٜبًا ّ  أؽـٗز  اْـين  إ٫ ، َٓـ  أَـا

 . َٓ٘ ٚأسن٢ ، ٚايزٟ َٔ دضأ٠ أنجض نإ اْ٘ ٚايٓاؼ اهلل

 فـزم  عٔ أَٞ غري أخض٣ بإَضأ٠ ٜتظٚز إٔ قبٌ ٚايزٟ عأيت ، َض٠    

 : ي٘ قًت ، ايهبري يًؾٝذ ابٔ بٛدٛر ا٫رعا٤

 إٔ هـب  اْـين  إ٫ عٝػنـبو  أْ٘ ٚأعضف ع٪ا٫ً أعأيو إٔ أصٜز أبٞ -

 . اٜاٙ أعأيو

 : ٚقاٍ ًًَٝا ٚدٗٞ اٍ ْٛض    

 نجضت قز اهلل صٓ٘ ايهبري ايؾٝذ ٚؾا٠ بعز أعأيتو إٔ أقٌ أمل -

 تػنبين؟ ٚنًٗا

 :َبتغُا قًت    
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 .اٯبا٤ َٔ َعاصؾِٗ ا٭بٓا٤ ٜأخش...  اؿٝا٠ ع١ٓ ٖشٙ -

 : قاٍ ثِ ، ط٬ًٜٛ ٚايزٟ مشو    

 اعأٍ؟ -

 : قًت    

 ؟ ايعُاصٌٜ عًـ ؽٝذ ٜزعٝ٘ نإ َا فشٝ  ٌٖ -

 ٚأمــطضبت ٚدٗــ٘ افــؿض ، فــُت ، بايغــ٪اٍ ؾــٛد٤ٞ ٚنُــٔ    

 : أدابين ؾرت٠ ٚبعز ، ؽؿتاٙ

 ؟ ايكب١ًٝ عٔ اْؾل ايشٟ عُو دٛاب أّ دٛابٞ أتضٜز -

 : ي٘ قًت    

 .َٓو اؿكٝك١ أعضف إٔ أصٜز اْين إ٫ ، عُٞ دٛاب أعضف أْا -

 : اقٓاعٞ ٜضٜز ٖٚٛ يٞ قاٍ    

ٔ  رِٚـات  ٔغـ١  عـ٣ٛ  أًَـو  ٫ أْين ابين ٜا تعضف أْت -  ا٭صض َـ

٘  ايهبري ايؾٝذ إٔ ابين ٜا تعضف ٚأْت ، َٓتذ١ غري ٖٚٞ  اهلل صٓـ

 أنًُـت  اْـو  ابـين  ٜـا  تعضف ٚأْت ، َعٞ خنضا٤ ٜزٜ٘ ناْت قز

ٔ  تؿـٝ   ناْت اي  با٭َٛاٍ بػزار ٗ اؾاَع١ٝ ايزصاع١ ٟ  َـ  ٜـز

 . َٓ٘ تؾضب ايشٟ ا٫ْا٤ ٗ تبغل ؾ٬...  اهلل صٓ٘ ايهبري ايؾٝذ

ٟ  نٌ نإ     ٘  ايـش ٟ  قايـ  اْـين  ا٫ ، إا٥ـ١  ٗ َا٥ـ١  فـشٝشاً  ٚايـز

 : عأيت٘

 بغ٪ايٞ؟ ايهبري ايؾٝذ أؾناٍ ؽإٔ َٚا -

 :قا٬ً٥ صر    

 ؟!ا٫ع١ً٦ تهجض اْو أقٌ أمل -

 : ي٘ قًت    
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 . ؾٛاؾكت أعأيو إٔ َٓو طًبت يكز -

 : يْٛٗا ٚافؿض صقبت٘ تػنٓات تعُكت إٔ بعز ، قاٍ    

 َـع  ايكبًٝـ١  يـرتى  ٜـزؾعٓا  ايشٟ ٖشا ٖٛ ع٪ايو إٔ أعضف أنٔ مل -

 .بٛدٖٛٓا اـري ْٗض ْغز إٔ أٚ ، تضنٖٛا ايشٜٔ

 :َغتظٜزًا عأيت٘   

 ٚنٝـ؟ -

٘  هًػ نإ ايشٟ ايهضعٞ َٔ ْٗ  إٔ بعز قاٍ     ٘  عًٝـ  ٚاػـ

 : أعأي  َٔ اهلضٚب أٚ ، اـضٚز ٜضّٚ ايػضؾ١ باب اٍ

 .آخض ٚقت اٍ ا٫داب١ يٓرتى -

ٞ  عٔ هٝب إٔ ٜضٜز ٫ أبٞ إ  - تٝكٓت بٌ – ٚقتٗا عضؾت        عـ٪اي

ٔ  خضٚد٘ ٚإ ، ايضمٝع صأؼ ي٘ ٜؾٝب َا ىب٧ ٚاْ٘  بعـز  غـضؾ   َـ

 اْـين  إ٫.  دٝزًا أعضؾ٘ إٔ هب َا ؽ٤ٞ َٔ ؾضاصٙ ٖٛ ايغ٪اٍ ٖشا طضح

ٔ  ، ا٫قتقـار١ٜ  سايتٓا عٔ يٞ قٛي٘ تشنضت أٜاّ ٚبعز ٍ  ٚعـ  أؾنـا

 اؾاَعٝــ١  رصاعــ  انُــاٍ ٚعــٔ ، ٚايــزٟ عًــ٢ ايهــبري ايؾــٝذ

ّ  ثِ ، ا٭خض٣ تًٛ ايٛاسز٠ ٖشٙ أقٛاي٘ أسًٌ ؾضست ٘  أقـٛ  بٝٓٗـا  بـايضب

ًّين  .أصٜز َا اٍ أفٌ ع

ٌ  ٚصسـت  ، ا٫قتقـار١ٜ  سايتٓـا  َٔ بزأت    ٞ  ٗ أسًـ   اــال  عـذً

ٟ  إٔ ٜعضف ٚايكافٞ ايزاْٞ إ:  ؾٝ٘ ؾهتبت ِ  عًـ٢  – ٚايـز  ايـضغ

ٞ  نُـا  - أبٝ٘ عٔ بايٛصاث١ عؾريتٓا ؽٝذ اْ٘ َٔ ٛ  عُـ  -خريٜـ١  أبـ

ٌ  ، رِٚـات  ٔغـ١  ًّـو  ـ  رِٚـ ٔ  ٚصثٗـا  ْٚقـ ٘  عـ  اؿـاز  أبٝـ

 ٚنًٗا ، عامل اؿاز أبٝٗا عٔ أَٞ ٚصثتٗا ْٚقـ ٚرٌِٚ عًُإ

ٟٸ َٔ إصثا ناْت ٕ  اؿاز ٚايز دز ٔ  إسٕ ، عـامل  ٚاؿـاز  عـًُا  ؾـٓش

ٞ  اٍ بايكٝاؼ ، ايزخٌ َتٛعط١ ايعٛا٥ٌ َٔ ْعترب ٞ  أبـ ٟ  صامـ  ايـش

 . رِٚات عؾض٠ ّتًو
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ٌ  ٗ دزٜـز٠  فؿش١ ؾتشت ثِ     ٔ :  أرٕٚ ٚصسـت  ايغـذ  إعـضٚف  َـ

ٔ .  ايهـبري  ايؾـٝذ  أفـزقا٤  أقـضب  َٔ أبٞ إٔ ٚايكافٞ يًزاْٞ  َٚـ

 عًـ٢  ٜؿـٝ   اـري َٔ ْٗضٷ نإ ايهبري ايؾٝذ إٔ دٝزًا إعضٚف

 بع  نإ نُا ، ٚايزٟ ٜكـ نإ دٛاْب٘ أسز ٚع٢ً ، دٓبٝ٘

ِ  أعًِ ٚنٓت ، ايكب١ًٝ أؾضار ٌ  عًـ  قـز  ايهـبري  ايؾـٝذ  إٔ ايـٝك

٘  ٚإ ، خًـ رٕٚ ايضسِٝ ايضٓٔ عامل اٍ ٖشا عإٓا َٔ اصؼٌ  ٜزٜـ

 نضًا عًُٛا فاصت اْٗا أٚ قبنت قز يٓا اـري ؼٌُ ناْتا اي٬تٞ

 أققـز  ، ٜكٛرٖـا  صأؼ بزٕٚ ًٚت قبًٝتٓا إٔ دٝزًا ٚأعضف.  إ٫ يٝػ

 بعز  تبدضٚا قز ايهبري٠ قبًٝتٓا أبٓا٤ إٔ دٝزًا ٚأعضف.  ؽٝذ بزٕٚ

ٌ  صؾـع  ٚعٓزَا. ٜػًٞ َػًل قزص ٗ ناْٛا إٔ ٔ  ايجكـ ٘  عـ  – غطا٥ـ

 تــشنضت عٓــزٖا ، ؽــ٤ٞ نــٌ تبدــض  - ايهــبري ايؾــٝذ أققــز

ٔ  ٜزٜ٘ بضؾع ايغٛؾٝ  با٫ؼار  ؾعً٘ َٚا غٛصباتؾٛف  قـزص  عًـ٢  َـ

٘  ٚأنجض ، اعضؾ٘ ٖشا نٌ ، ٜػًٞ نإ ايشٟ ا٫ؼار ٔ  ، َٓـ  يهـ

ٕ  ٗ ٜـزصؼ  ابٓـاً  ايهبري يًؾٝذ إٔ أعضؾ٘ ٫ ايشٟ  ؽـٝذ  ٚإ ، يٓـز

 ٫ َـا  ٖشا ، ٚابٓ٘ إؾٝد١ سكٛم ع٢ً ٚنًٝ٘ ٖٛ ايعُاصٌٜ عًـ

 .اـرب ٗ ايقزم أعضف إٔ ٚهب ، أعضؾ٘

ٞ  أعأٍ صست َتِٗ، َع وكل ٚنُٔ ، َض٠     ٔ  أبـ ـ  ؽـٝذ  عـ  عـً

 : عأيت٘ ، ايعُاصٌٜ

ــض أصٙ مل - ــ٤ٞ ٜهج ــٝـ اٍ اجمل ــٝذ َن ــبري ايؾ  ٗ عــ٣ٛ ايه

 ايؾــٝذ اختــاصٙ ؾهٝـــ ، ايػًــ١ ٚتٛطٜــع ْــع ٚعٓــز إٓاعــبات

 ؟ ٚٚفًٝا ٚن٬ًٝ ايهبري

 ٚصاسـت  ، افؿضت ثِ ، إتػن١ٓ ايغُضا٤ ٚدٗ٘ فؿش١ تعهضت    

ــؿتاٙ ــإ ؽ ــت ، تضتعؾ ــأْٞ ٚأسغغ ــعريات اٍ أص٣ ن ــ٘ ؽ  ؿٝت

   إــضػؿتٌ ايؾــؿتٌ بــٌ َٚــٔ ، ن٬َــٞ َــٔ قؿــت قــز ايبــٝ 

 : كش٫ًٚ َتعجضًا، فٛت٘ دا٤ْٞ
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 إزصعـ١  ؾٝٗا أرخًتو اي  ايغاع١ ًٜعٔ اهلل ؟ تغهت ٫ ٕاسا ابين -

ٌ  مل ، نـبري٠  غًط١...  غًط١ ناْت...  ٔ  مقـ  عـ٣ٛ  دضا٥ٗـا  َـ

 .  ايٓهز٠ ا٫ع١ً٦ ٖشٙ

 إٔ رٕٚ ، ايزاص باب َٔ خضز ٚاِا ؾشغب ايػضؾ١ َٔ يٝػ ، خضز ثِ    

 .ايػنب َٔ عٝٓٝ٘ ٗ غا٥ًُا ايقُت ٚوٌُ ، آخض ؽ٦ًٝا ٜكٍٛ

*** 
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 الورقة السابعة:________________________

ٌ  َٓـش  اهلل خًـل  عًـ٢  َـضت  نُـا  بٓـا  ا٭ٜاّ َضت ٌ  ٬َٜـ   ايغـٓ

 .ٜشنض ؾٝٗا ؽ٤ٞ ٫ ، ن٦ٝب١ ، صتٝب١

ٔ  ٜٓغًذ ٚايًٌٝ. ايؾٗٛص ُٚنٞ.  تتغاصع ا٭ٜاّ  ٚايٓٗـاص . ايٓٗـاص  َـ

 أُٜٗا ْعضف إٔ رٕٚ اٯخض َٔ ٜٓغًذ ٚن٬ُٖا.  ايًٌٝ َٔ ٜٓغًذ

ٔ  ، ٚايزدادـ١  ايبٝنـ١  سهاٜـ١  اْٗا.  ايبزا١ٜ نإ ِ  ٫ ٚمـ  ْـضغ

ٍ  عًـ٢  تؿهريْا   ا٫ْغـ٬خ  ٗ ايبـار٤ٟ  أُٜٗـا  ْتٝذـ١  اٍ ايٛفـٛ

٘  أفـب   نُا ٍ  عًٝـ  ايٓـاؼ  تٓاعـت  اس.  قبًٝتٓـا  أبٓـا٤  عٓـز  اؿـا

 اهلل خًل تٓاع٢ نُا.  أَٛصٖا ايٝ٘ آيت َا أصتنت أْٗا أٚ ، قٓتٗا

ٌ  ٚأفب  ، قابٌٝ ٚ ٖابٌٝ قتاٍ َٓش قِٓٗ ِ  ٗ َـا  نـ ٛ  أٜـزٜٗ  ٖـ

 . قٓتٓا ْٓػ ؾًِ ٚصامٞ أْا أَا.  ا٭ِٖ

ٛ  ، ؽكٝكت٘ َع اْا ، ايظٚد١ٝ سٝاتٓا ْعٝؿ نٓا   ؽـكٝك   َـع  ٖٚـ

ـ  تعـضف  ٫ َظٜتـ١  آيـ١  ٗ تـضٚؼ  ، قاتً٘ بضٚت١ٝٓٝ ٕ  ، ايتٛقـ  ؾهـا

 نٓـا .  ا٭عـٛر  ا٫عتٓغـاخ  ٚصم بٛاعط١ أعتٓغذ ، َتؾابًٗا َٜٛٓا

ٔ  اؾـٓػ  ِٚـاصؼ  ، طٚداتٓـا  َـع  يـ٬ًٝ  ْٓاّ ٕ  َعٗـ  مل ؽـ٦ٝا  ٚنـأ

 ؽؿتاٟ َٚقت ايكب٬ت آ٫ف قبًتين قز خري١ٜ تهٔ مل أٚ ، ٜهٔ

 سبٝباتٓـا  خٝا٫ت عًٓا، صغًُا ، صأعٝٓا ٗ ترتاقك ؾُٝا.  إضات آ٫ف

 .ٚا٫خض اؿٌ بٌ

 :َض٠ صامٞ أخربْٞ

 ! خريٟ ٜا ايكٍٛ أفزقو -

 : َبتغًُا عأيت٘   

 فارم؟ غري ايغابل ٗ َعٞ نٓت ٌٖٚ -

 :ؾٝ٘ عٗزتٗا َا نجريًا بربٚر٠ عًٞ صر   
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 أخــربى إٔ أصٜــز أْــا ، أعــين ٖــا أبعــز اٍ تؿهــريى ٜأخــشى ٫ -

 ؽكٝكتو؟ َع ايظٚد١ٝ بع٬ق 

 : ايع٬ق١ تًو فؿٛ نزص َا ٖٓاى إٔ أٚٔ ٚنٓت ي٘ قًت 

 بؾ٤ٞ؟ آستو ٌٖٚ -

 : ٚخذ٬ً َبتغًُا عًٞ صر  

 ... أقٍٛ إٔ أصٜز اْين إ٫ ، ن٬ -

٘  طًبـت  عهٛت٘ طاٍ ٚعٓزَا ، ايٛقت بع  خذ٬ً عهتٳ      َٓـ

 : َ٪نزًا ي٘ قًت ، ؽ٦ًٝا عين ىب٧ ٫ٚ ؽ٤ٞ، بهٌ ىربْٞ إٔ

 . ؽ٤ٞ نٌ ٗ داْبو اٍ عأقـ أْين تعضف أْو -

٘  ٬ََـ   بٌ َٚٔ ابتغِ،     ّ  ؼـزخ  باؿٝـا٤  ا٦ًٕٝـ١  ٚدٗـ  بهـ٬

 :َتعجض

 طٚدـ   َـع  أعـٝؿ ... اْـين ...  يو أقٍٛ إٔ أصٜز اْين إ٫... سيو أعضف -

 . َعٞ تعٝؿ ؾٛطٙ طايت َٚا ، صٚتٝٓٝ٘ سٝا٠...  ؽكٝكتو أققز –...

 ؽـضز  ايهًُـات  ٚناْـت  ي٘ ٚقًت ، فًذٌ بقٛت مشهت   

 : باينشهات ٠٤ًٖٛ ؽؿ  َٔ

 سيو؟  ٗ ايػضٜب ؾُا ، ؽكٝكتو َع أعٝؾٗا ْؿغٗا ٚاؿاي١ -

 . اؿٝا٠ ٖٞ ٖشٙ

 : اينشو عز٣ٚ ٚفًت٘ إٔ بعز عأيين    

 ؟ سيو أفشٝ  -

ٔ  ٚبؾـ٤ٞ  ، مشهٞ أٚقـ ٚأْا      دٝـزاً  أطضاؾٗـا  ًُٕـت  صفـا١ْ  َـ

 :اؿهِٝ ايضدٌ قٓاع أصتزٟ ٚأْا ي٘ قًت
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 . ؽزٜزًا عًٝٓا ٚقعٗا ٚنإ ، ع١ُٝٛ ناْت احمل١ٓ إ...  صامٞ -

 :عأيين    

 ؟ مٔ سْبٓا َٚا -

 :اؿهِٝ ايضدٌ قٓاع بشات ي٘ قًت    

 .ايكب١ًٝ ٖشٙ أبٓا٤ آْا سْبٓا -

 : ي٘ قًتٗا إٔ عبل بهًُات غامب ؽب٘ عأيين    

 ؟ بشيو نًِٗ ايكب١ًٝ أبٓا٤ سْب َٚا -

 :ؽ٤ٞ بهٌ ايعاصف اؿهِٝ بضفا١ْ قًت    

 اْٗـا  ، ٚأْت أْا سقزْاٙ َا ٖٚشا ، وقزٕٚ ٚا٭بٓا٤ ٜظصعٕٛ ا٭با٤ -

 . اهل١ٝ ق١ٓ

 نضع١ٝ َٔ ْٗ ...  عز٠ ثاص... ٜػٝن٘ َا مسع نُٔ عٓزٖا    

 ٚمع...  دٛاصٖا اٍ أدًػ نٓت اي  اـؾب١ٝ إٓنز٠ َٔ ٚاقرتب

 :قا٬ً٥ ثا٥ضًا  ، غامبًا ، بايه٬ّ ٚٚادٗين ٚٗضٙ ٚأس٢ٓ عًٝٗا ٜز١ٜ

ٟ  أْـت ... ؟!!!ٖـشا  تكٍٛ أْت  -  بػـزار  ٗ اؾاَعـ١  ٗ ايـزاصؼ  خـري

ٞ  صأعـو  َـٮت  ايشٟ خريٟ أْت... ؟!!! سيو تكٍٛ  بهتابـات  ٚصأعـ

  ؟!!! سيو تكٍٛ ٚايٛدٛر١ٜ ، ٚناَٛ عاصتض،

 :فٛت٘ بأع٢ً فاح ثِ    

  أفزق٘؟ إٔ َين ٜٚضٜز ايكب١ًٝ أبٓا٤ ٜا سيو ٜكٍٛ خريٟ - 

٘  نُا أصٙ مل     ٕ  ، ايًشٛـ١  تًـو  صأٜتـ ٘  نـا ٘  تػـري  قـز  ٚدٗـ   يْٛـ

 ترتن٘ مل عٝينٸ ٚ ؾُٞ أْا ؾػضت ؾُٝا ، سز٠ ْربات٘ تػريت ٚفٛت٘

 .  ٚاسز٠ ؿ١ٛ
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 ؽـعض  صَـا  ، عكبٝ٘ ع٢ً ٚراص ، ٚقؿت٘ َٔ عزٍ أْشاص عابل ٚرٕٚ    

 ٗ عــاعات بعــز رْٚتــ٘ َــا إٔ إ٫ ، باـــش٫ٕ ؽــعض أٚ با٫ْتقــاص،

ٛ  راصْـا  عـط   عًـ٢  اـ٠ًٛ غضؾ١ ٗ عذًٞ ٙ  مل:  ٖـ  َجًُـا  أؽـاٖز

ٙ  نٓـت  ، ٖهـشا  ايّٝٛ صأٜت٘   ا٫عـ١ً٦  ٜهجـض  ٫ٚ ، ٚرٜعـاً  أعٗـز

ـ  - تغـا٤يت  -، أعـأي   نجـض٠  عًٞ ٜعٝب ْؿغ٘ ٖٛ ٚنإ  نٝـ

 عٓٗـا  أسزث٘ نٓت عٓزَا ٖٛ ٚنإ ايٛدٛر١ٜ ا٭مسا٤ ٖشٙ سؿٜ

٘  إٔ عـضف  ٚعٓـزَا  ا٭َض، بار٨ ٗ َين ٜٗضب  – ٜـظعذين  َـين  ٖضٚبـ

 أسنـض  ؾأْـا  ، َٓ٘ طا٥ٌ ٫ٚ  - طعًٞ وب ٫ٚ اطعادٞ ٜضٜز ٫ ٖٚٛ

ٔ  صغًُا – ي٘ ٘  عـ ٌ  – أْؿـ ٙ  َـا  نـ ٙ  ٗ أقـضأ  ٜبكـ٢  ، ايهتـب  ٖـش

ــُع ــاغضًا ٜغ ــابضًا ف ــّٛ ، ف ــباسًا ٚايٝ ــ١ ٚٗ ف ــٌ غضؾ  ٗ إزصع

ٛ  أْـا  ُٖا ؾٝٗا ايٛسٝزإ إزصعإ – إزصع١ ٕ  – ٖٚـ ٘  نـا  استذادـ

ٌ  إٔ خًـت  اْـين  ستـ٢  ، َتؿذـضاً  عايٝـاً  دا٤ْٞ قز قًت٘ َا ع٢ً  نـ

 اـُغـ١  ايطـ٬ب  أققز – َزصعتٓا ط٬ب مسعٗا قز قاهلا ن١ًُ

ِ  اهلل ٓـزت  اْـين  ا٫ – َزصعتٓا ٗ ؾك٘ ٕ  ٫ أْٗـ  أفـشاب  ٜعضؾـٛ

٘  ايشٟ يهٔ ، وؿٖٛٛا مل اِْٗ ٚستًُا ، سنـضٖا اي  ا٭مسا٤  قايـ

ِ  ٗ مـضب  ٟ  فـُٝ ٞ  عٓــزَا ، أؾهـاص ـٸضْ  ٚنــاَٛ بغـاصتض  سنـ

ــ١ ــأ مل ، ٚايٛدٛرٜ ــِ...  أؾاد ــا ٫ْٗ ــٛا َ ــٞ طاي ــا َع ــاصِٖ.  ٖٓ  ؾأؾه

 َٚـا  ، ايقـػري٠  َهتب  صؾٛف ع٢ً طايت َا نتبِٗ ٗ إطضٚس١

ٟ  إٔ ٚأعرتف ، ٚآخض ٚقت بٌ ايٝٗا أعٛر طيت ٙ  َؿـاصم  تؿهـري  هلـش

 بزقـ١  يٓكٌ أٚ ، تٛٗض إٔ هلا ٜغُ  ٫ قبًٝتٓا فتُع ٫ٕ ا٭ؾهاص،

 يٞ ايّٝٛ ٚٗض نُا – صامٞ إٔ إ٫.  عكٛهلِ َٔ َغتٛعب١ غري أْٗا

 . قاٍ َا يٞ قاٍ ٚهلشا ، سيو ٜؿِٗ –

ٚٸْـت  ، تغا٤يت     ٞ  ٚر ٌ  ٗ تغـا٩ي ٌ :  ايغـذ ِ  ٖـ ٞ  ؾٗـ  عـاصتض  صامـ

٘  ّهٔ َا ؾِٗ اْ٘ أّ ؟ َين أنجض ٚايعزّ ٚايٛدٛر ٚايٛدٛر١ٜ  ؾُٗـ

  ؟ ي٘ أسنضٙ نٓت َا خ٬ٍ َٔ
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ٞٸ  نإ     ٔ  أتأنـز  إٔ عًـ ٘  سيـو  َـ ٔ  ، َٓـ  َـا  - تغـا٤يت  – ٚيهـ

 اثاصٖــا طايــت َٚــا ، بكبًٝتٓــا َــضت ايــ  باحملٓــ١ ايٛدٛرٜــ١ ع٬قــ١

ٌ  ٗ ٚاٖض٠ ناْت ٚاِا ، ؾشغب ٚدزآْا ٗ يٝػ ، عُٝك١  نـ

ٔ  ايـزِٚات  آ٫ف ٜبغـت  ؾكـز  ؟ اؿٝـا٠  ٗ َٛدـٛر  ٖٛ َا   ا٫صض َـ

ٔ  ٚيعـب  ، عانٓٝٗا َٔ زٚصاي ٚأخًٝت ٕ  أٚ ايـضٓ ٍ  ايؾـٝطا  بعكـٛ

ــا٤ ــ١ أبٓ ــٌ ٚصاح.  ايكبًٝ ــٌ قابٝ ـــ ٖٚابٝ ــ٘ ٜٚٛع ــٕٛ ٚأخٛت  هٛي

ٌ  ، ايكبًٝـ١  ْاؼ بٌ عا٥ل رٕٚ ٜٚقٛيٕٛ ِ  بـ ٌ  رخًـٛا  أْٗـ  ا٭خ بـ

 ٘ ٘  ٚاؿبٝــب ، ٚأبٝــ٘ ٚا٫بــٔ ، ٚأخٝـ  مل ســزخ َــا ٚيهــٔ.  ٚسبٝبتـ

٘  قز ٜهٔ ٚمل ، ب٘ ٜعضف عاصتض ٜهٔ ٘  ٗ رصعـ ٙ  ؾًغـؿت  ٚأٚٗـض

 عًـ٢  ٜٓطبـل  عاصتض قاي٘ َا إٔ ايٝكٌ عًِ أعًِ ٫ْين ، نتب٘ ٗ

ــع ــٞ اجملتُ ــارٟ ايػضب ــل ٫ٚ إ ــ٢ ٜٓطب ــا عً ــضق١ٝ فتُعاتٓ  ايؾ

  إهلٝـ١  قٓـ١  أْٗـا  سنـضت  اْـين  أَا ، قبًٝتٓا فتُع أٚ ، ا٫ع١َٝ٬

ٕ  ؾٗـشا  ٞ  رٜـز ٘  أبـ ٌ  قبًٝتٓـا  ْٚـاؼ  ٚأبٝـ  نـاْٛا  عٓـزَا  ، أْعـ

 أْٗـا  ٚسكٝكـ١  ، اهلٝـ١  ق١ٓ أْٗا ؾٝذٝبٕٛ ، احمل١ٓ ٖشٙ عٔ ٜغأيٕٛ

 ا٫َتشإ ٖشا دض٣ ؾكز ، اهلٞ غري أّ إهلٞ نإ إ ، فعب اَتشإ

 .ايٓؿٛؼ ٚٗ بايٝز ْتا٥ذ٘ ع٢ً ٚسقًٓا ْٝعا عًٝٓا

 راصًْٚٝا أٚ ؽٝٛعًٝا يغت - أنزت – أف٬ً  ٚأْا:  ايتزٜٚٔ ٚتابعت    

ٔ  عـاصتض  أصار نُـا  ٚدٛرًٜا أٚ ٞ  سـزثت  - ايٛدٛرٜـ١  َـ ٌ   - ْؿغـ  بـ

 أسـز  ايٝٗـا  قضبين ٚايشٟ.  ؾًغؿت٘ تطضس٘ ناْت َا َعذبا نٓت

 دا٤ت َا أ٩َٔ إٔ َٔ ٚسشصْٞ ، َتزٜٔ صدٌ ٖٚٛ قغُٞ ٗ ايظ٤٬َ

 ٭ْٗـا  َقـارصٖا  ٚسنـض  يٞ سنضٖا ٚاِا ، سضؾًٝا ايؿًغؿ١ ٖشٙ ب٘

 :قشصًا يٞ قاٍ.  قضا٤اتٞ ٗ نجريًا عتؿٝزْٞ

ٟ  ا٫عـًٛب  أققز بٌ ، أؾهاصٖا ٜؿٝزى َا يٝػ - ٔ  طضسـت  ايـش  َـ

 . ا٫ؾهاص تًو اٍ ايٛفٍٛ ٚقٛاٌْ ، خ٬ي٘

ٕ  َا َٓ٘ أؾِٗ مل ، أقٍٛ ٚاؿكٝك١     ٞ  نـا ٘  ٜضَـ  َـا  أعـضف  ٫.  ايٝـ

ٌ  ٫ٚ ٜكقزٙ نإ ايشٟ ا٫عًٛب ٟ  ؾضسـت  ، ايكـٛاْ  ْٝـع  أؽـرت
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54 
 

 عــٔ تتشــزخ ايــ  - ايــجُٔ غايٝــ١ تضْاتٗــا بطبعــات – ايهتــب

ــ١ ــ٢ ، ايٛدٛرٜـ ــا ٚستـ ــٞ، أربٗـ ــضسٞ، ايضٚا٥ـ ــٞ ٚإغـ    ٚايكققـ

 عضؾـت  -خاف١ احمل١ٓ ٚبعز – اْين إ٫ ، َهتبتٗا عٓزٟ ؾتندُت

 . فا٥بًا نإ ايتاصٜذ  قغِ ٗ فاس  ؼشٜض إٔ

ٞ  طاٍ َٚـا  ، ي٬ؽـٝا٤  ْٛضتٞ ٗ ٚدٛرًٜا أنٔ مل ؾأْا ، إسٕ      اّـاْ

ٍ  طيـت  َٚـا  ، قًٜٛا باهلل ٞ  بكبًٝتٓـا  عقـؿت  ايـ   احملٓـ١  إٔ أقـٛ  ٖـ

 . اهلٞ اَتشإ

ٞ  أغًكـت  إٔ بعـز  ايّٝٛ سيو عقض يضامٞ أنزت ٖهشا      عـذً

٘  اٍ ٚأعضعت ٕ  ، بٝتـ ٛ  ٚنـا ٘  ٗ ٖـ  ناْـت  ايـ   اـافـ١  غضؾتـ

 . ايعاي١ٝ فَٛعت٘ تغُٝٗا ؽكٝك 

ٛ  أخربْٞ نُا – ؾادأت٘ فَٛعت٘ عًٝ٘ رخًت عٓزَا     قًـت  – ٖـ

 : ي٘

ٔ  مل أْا... صامٞ -   ّ  ٗ أنـ  أقـضأ  نٓـت  اْـين  إ٫ ، ٚدٛرٜـاً  َـا  ٜـٛ

ٔ  َا َ٪ًَٓا طيت َٚا ، إ٫ يٝػ ي٬ط٬ع نتبٗا ٘  أ٩َـ ٕ  ، بـ  ٜٚ٪َٓـٛ

 .قبًٝتٓا أبٓا٤ ب٘

 : قاٍ ثِ ، بٗا تؿادأ نُا ثٛصتٞ َٔ ٜٗز٨ ٚصاح ، عايٝا مشو   

 ؟ ايّٝٛ ٖشا فباح قٛيٞ اعتؿظى ٌٖ ، ٖهشا َغتؿظًا أصى مل -

ٕ  يكـز :  ي٘ قًت     ٞ  عـبباً  ن٬َـو  نـا ٟ  َضادعـ١  ٗ يـ  أؾهـاص

 نُـا  ٚاْـين  ، ابـزاً  ايٛدٛر١ٜ ا٫ؾهاص أعتٓل مل أْين اٍ ؾتٛفًت

ٔ  طيـت  َا قبًٝتٓا ْٚاؼ ٚأبٝو أبٞ ٚنُا أْت ٌ  إٔ أ٩َـ  ؽـ٤ٞ  نـ

 . اهلل عٓز َٔ

 :  ايباصر إا٤ َٔ قزسًا يٞ قزّ إٔ بعز قاٍ    

  ؟ ٚايزٟ ب٘ ٜ٪َٔ َا أ٩َٔ اْين يو قاٍ َٚٔ -
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 ايعُـض  ٖشا فزاق١ بعز يٞ َؿادأ٠ قٛي٘ نإ بٌ...  يكٛي٘ سًٖت    

 : قا٬ً٥ عأيت٘ هلشا ، ايطٌٜٛ

ٞ  تتشـزخ  ٫ نٓـت  اْو ٚأعضف ، ا٫ع١ً٦ قًٌٝ اْو أعضف -  إ٫ َعـ

ٕ  اؾاَعـ١  ٗ طاًَتين عٓزَا اْو ٚأعضف ،" ؾٛطٙ" عٔ  قغـُو  نـا

 أٜنـاً  أعضف ٚيهٔ ، ايتاصٜذ قغِ بٓا١ٜ عٔ بعٝز٠ أخض٣ بٓا١ٜ ٗ

ٌ  ، ع١ٜٛ نضز ٚنٓا ٚاسز راخًٞ قغِ ٗ آْا  أ٫ ، عـ١ٜٛ  ْٚـزخ

 بٗـا  أعضؾـو  نٓـت  ايـ   ا٫ؾهـاص  غري أؾهاصًا يو إٔ أعضف ٫ اْين

ٌ  ، اؾاَعـ١  ٗ ْٚـزصؼ  بػـزار  اٍ ْـشٖب  إٔ قبٌ  يـو  ناْـت  ؾٗـ

  بٗا؟ ت٪َٔ نٓت أْو أعتكز نٓت اي  غري اؾهاصًا

 : قاٍ ، اصتاح إٔ َين طًب اْ٘ ا٫ ، تغا٩يٞ ع٢ً هب مل    

ٔ  مل ، ا٫صتكـا٤  فعب راصْا عًِ إ - ـٸا٤  ٜهـ ٟ  ايبٓـ ٘  ايـش  اٍ أمـاؾ

 .تقُُٝ٘ ٗ َٛؾكا ايزاص بٓا١ٜ

" ؾــٛطٙ" فــض٣ ٗ تقــب ٚنًــٗا ، أؾهــاصٙ يــٞ ٜؾــضح صاح ثــِ    

ٞ  ابٓـ١  َعٗـا  أخـشت  نُـا  ، احملٓـ١  َٛد١ أخشتٗا اي  سبٝبت٘  عُـ

٘  ٜعتكـز  نإ َٚا ،" خري١ٜ" ٚخطٝب  ٚسبٝب  ٔ  بـ  َغـ٪ٚي١ٝ  عـ

 .ؾٝٗا يٲي٘ ع٬ق١ ٫ٚ ، أؾعاي٘ عٔ ا٫ْغإ

*** 
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56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اجملٍٗٛ أٚصام

57 

 

 الورقة الثامنة:________________________

ٌ  غاب     ٔ  أنجـض  ايٛنٝـ  ٫ عـار  ٚايٛاقـع  ٚيًشكٝكـ١  ؽـٗضٜٔ،  َـ

(ؾشِ ْظٍ... ؿِ فعز) سٖب نُا
)*(

 ٚآب ُـٛط  ؽٗضٟ ٖٓاى ٌٚ ، 

  عضاصتُٗـا  ْتًٛـ٢  نٓا ، ايعضام ٗ ناؾشِٝ اؿاصإ ايؾٗضإ. 

ٌ  أَـا  ، بًـٗٝبُٗا  ْٚهتٟٛ ٕ  ؾكـز  ايٛنٝـ ٛ  ٗ نـا ٛ  غـري  دـ  دـ

 إٔ اهلل َٔ ْطًب مٔ ؾُٝا ايٓكٞ اهلٛا٤ ٜغتٓؾل ٚنإ ، ايعضام

ٕ  أْٛؾٓـا  ؾتشـات  َٔ ٜػري   أنجـض  ٖـٛا٤  يتغتٓؾـل  ٚاعـع١  يتهـٛ

ـ  نُـا  اهلـٛا٤  ؾُٝٗـا  ٜكـ ايًشٜٔ ايؾٗضٜٔ ٖشٜٔ ٗ خاف١  ٜكـ

ٌ  ، صٚس٘ يٝكب  ؽدك بٛد٘ عظصا٥ٌٝ ّ  بـ  ٜٚقـب   اهلـٛا٤  ٜٓعـز

 ايربقٝـ١  سيـو  َٔ ا٭ر٢ٖ بٌ ، سيو نٌ ٚؾٛم ، ايٓارص٠ نايغًع١

ـ  ؾٝٗـا  ٜطًـب  أبٞ اٍ ايٛنٌٝ أصعًٗا اي  ٘  ْقـ ٔ  اؿقـ  سـل  َـ

.  إػـرتب  ايهبري ايؾٝذ ابٔ يظٜاص٠ سٖاب٘ أثٓا٤ ْع ايشٟ إؾٝد١

٘  بعز ؾُٝا عضؾٓا عٓٛإ ع٢ً ٜضعًٗا إٔ نشيو ٜٚطًب  ؾٓـزم  اْـ

ــّٛ ٔغــ١ ــاٍ.  ل ــٌ ق ــٔ: ايربقٝــ١ ٗ ايٛنٝ ــٌ َ ــٝذ ٚنٝ  ايؾ

 َغـاعزْا  اٍ ، إؾـٝد١  سكـٛم  ٚعًـ٢  ابٓ٘ ع٢ً ٚٚفٝ٘ ايهبري

ِ  – أصعٌ: خريٟ أبٞ ـ  - اهلل سؿٛهـ ٔ  ٭ٕ ، عٛطتـو  َـا  ْقـ  ابـ

ــٝذ ــبري ايؾ ــ٘ ايه ــ٘ اهلل – اهلل صٓ ــٔ وؿٛ ــٌ َ ــضٚٙ ن   َه

 .ايػضب١ ٗ سٝات٘ أَٛص يتغٝري ايٝٗا وتاز - عإًا ايٝٓا ٜٚعٝزٙ

٘  أَض َا ٚايزٟ ٚؾعٌ     ٞ  أْـا  ٚسٖبـت .  بـ  ٚأصعـًٓا  بػـزار  اٍ ٚصامـ

٘  ٜٓظٍ ؾٓزقًا نإ ٖٓاى ايعٓٛإ إٔ عضؾٓا عٓزٖا ، ايٝ٘ ا٭َٛاٍ  ؾٝـ

 . يًكُاص ٚفا٫ت يًٗٛ نجري٠ أَانٔ ٚؾٝ٘ ، ا٭ثضٜا٤

 : قا٬ً٥ ؾبارصْٞ ، عزت عٓزَا يٛايزٟ سيو سنضت    

ٛ  ، َعٝٓـ١  ١َُٗ عٓزٙ ايضدٌ ، غتو تًِٛ ٫ - ٔ  ؽـدك  ٖٚـ   َـ٪ُ

 . ٚيزٟ ٜا اهلل اعتػؿض
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ٛ  أْـا  عـ١ٜٛ  سٖبٓا.  بػزار اٍ ٚايزٟ ٜطًب َٔ دا٤ أٜاّ بعز     .  ٖٚـ

 ايـ   ايطـا٥ض٠  ؼطِ عارخ اهلل تٛؾاٙ قز ايٛنٌٝ إٔ عضؾٓا ٖٚٓاى

٘  ناْت ِ  ، تكًـ ٘  إ ثـ ٟ  ابٓـ ٕ  ايـش ٟ  بػـزار  ٗ ٜعـٝؿ  نـا  ٚايـش

ٔ  ٚفـًت  اْٗا قاٍ ٚصق١ ٚايزٟ عٝينٸ أَاّ ؾضـ ، بٝت٘ ٗ اعتكبًٓا  َـ

 : يٛايزٟ قاٍ ، تٛقٝع٘ ٚؼٌُ اهلل صٓ٘ ايهبري ايؾٝذ ابٔ

 . إقضأ -

 . ٜكضأ ٚايزٟ صاح    

٘  ٜعـز  مل ، تػـريت  قز ٚدٗ٘ ٬ََ  أص٣ نٓت     ٘  ايٛدـ ٟ  ٚدـ  ٚايـز

 تضتعؾإ ايٝزإ  ، عٛرا٤ قُاـ نكطع١ أفب  ثِ افؿض ثِ آض

 عًـ٢  خؾـٝت   َنطضبتٌ ٜابغتٌ أفبشتا إظصقتإ ٚايؾؿتإ ،

 ْٗـ   ؾٝٗا اقضأ أْا ٚبُٝٓا ، ٚقضأتٗا ايٛصق١ أخشت.  ايٝ٘ ؾأعضعت أبٞ

٘  ٗ ايٛصق١ ؾضَٝت ، ؽؿ١ ببٓت ٜٓبػ إٔ رٕٚ ٚخضز ٚايزٟ ٔ  ٚدـ  ابـ

 أصض اٍ ٚفـٛيٓا  عٓز ٚايزٟ تٛٗ ٚ ، أبٞ خًـ ٚخضدت ايٛنٌٝ

 . َباؽض٠ ايكب١ًٝ

ٟ  رخٌ عٓزَا     ـ  ٚايـز ٛ  ايهـبري  إنـٝ  ايـ   ايغـٝاص٠  ٜـرتى  ٖٚـ

( عـ١ٜٛ  رؾٓاٙ مٔ)  ْؿغ٘ َع ٜضرر نإ بػزار، َٔ ْكًتٓا
)*(

 ٚمل 

 إنٝـ رخٌ...  ٜكقزٙ نإ َا أعضف ٭ْين إٖتُاًَا ن٬َ٘ أعض

 إٓٗـو  دغزٙ َزر... ًًَٝا ايٝ٘ ْٚٛض باب٘ عٓز ٚقـ إٔ بعز ايهبري

 ايهـبري  ايؾٝذ ؾٝ٘ قب  ايشٟ إهإ ٗ ، إنٝـ عذار٠ ع٢ً

 إ٫ ، ايتعب بغبب نإ اْ٘ خًت٘ عبات ٗ ٚصاح ، عٝٓٝ٘ أغُ  ،

ٙ  عًـ٢  ناْـت  ايـ   ايُٝٓـ٢  ٜزٙ اٍ رقا٥ل بعز اْتبٗت اْين  فـزص

ــز ــكطت ٚق ــ٘ اٍ ع ــت ، داْب ــزٍ ؾٓٗن ــٔ ٭ع ــع١ٝ َ ــ٘ ٚم َْٛ    

 . ٖاَز٠ دج١ نإ ، إؿادأ٠ ٚناْت
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ّ  ٗ ايٛنٌٝ ابٔ ٚدا٤ ، ٚايزٟ َٛت ٚايزاْٞ ايكافٞ عضف      ايٝـٛ

 تضؾـع  إٔ ٚأَـض  ، ٖٛ أبٝ٘ يٝٓعٞ ٚاِا ٚايزٟ َٛت يٝعظٜٓا ٫ ايجاْٞ

 : قا٬ً٥ ٚأصرف ، إٓاعب١ بٗشٙ ٚايبٝاصؽ ا٫ع٬ّ

 ايهــبري ايؾــٝذ خــزّ ايــشٟ ايضدــٌ خــريٟ أبــٞ َــٛت َٚٓاعــب١ -

ٍ  ع٢ً ثك١ ٚفٝا نإ ٚايشٟ اهلل صُٓٗا ٚٚنًٝ٘  ايؾـٝذ  أَـٛا

 . ايػضب١ أصض ٗ ٜزصؼ ايشٟ ٚابٓ٘ ايهبري

ـ  ؽٝذ ابٔ أققز ، ايٛنٌٝ ابٔ عهت بعزٖا      ٌ  عـً   ايعُـاصٜ

 : قاٍ ، ب٘ بزأ َا تابع ؿٛات ٚبعز

 .خريٟ ٚأبٞ ٚايزٟ اهلل صسِ -

ٕ  رانٓـ١  اؾضلٝـ١  بزي١ ٜضتزٟ صدٌ ع٢ً فاح ثِ     ٕ  ايًـٛ  نـا

 : ي٘ قاٍ ، يًُنٝـ اؾاْ  ايقـ ٚع٘ ٗ هًػ

 .  ايهبري ايؾٝذ ابٔ بضق١ٝ صرٜـ ٜا اقضأ -

     ْٗ  ٟ ٘  ْعـضف  ٫ ايـش ٟ  ؽـ٦ٝا  عٓـ ٙ  ٚايـش ٔ  ْـارا ٌ  ابـ ـ  ايٛنٝـ  بـ

ٟ  قضأٖـا  اي  ْؿغٗا ايٛصق١ ٖٞ ، دٝب٘ َٔ ٚصق١ ٚأخضز( صرٜـ)  ٚايـز

ٔ  بٝت ٚغارص قضا٤تٗا إثض ع٢ً ْٚٗ  ٚدٗ٘ يٕٛ ٚتبزٍ ٌ  ابـ  ايٛنٝـ

ٌ  ثِ ٟ  سقـ ٌ  ايـش ٙ  سقـ ٙ  اٍ اهلل ؾأختـاص ٘  دـٛاص ٞ  ، اهلل صٓـ  ٖٚـ

 .ٜكضأ ايؾدك ٖشا ٚصاح ، أْا قضأتٗا اي  ْؿغٗا ايٛصق١

ٞ  ٗ أرٕٚ صست ، ايؿاؼ١ فًػ اْكنا٤ َٔ أٜاّ بعز       َٚـا  عـذً

ٕ  عـٛرا٤  أصتـزٜٗا  ايـ   ايعٓل صبط١ طايت ٞ  ثٝـاب  ٚ ، ايًـٛ  ٚأخـ   أَـ

ــ٢ ٫ ٚايــزٟ عًــ٢ سظْــًا عــٛر قبًٝتٓــا ْغــا٤ ٚنــٌ ٚطٚدــ   عً

 :  اٯتٞ ايغذٌ ٗ رْٚت ، ايٛنٌٝ

 : ايهبري ايؾٝذ ابٔ بضق١ٝ
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61 
 

٘  َـا  ايـٛصم  ع٢ً خضبؿ ثِ ؿ١ٛ ايهتاب١ عٔ ايكًِ تٛقـ     ٜؾـب

٘  َـا  ٖـشا : ) ايتايٝـ١  ايعباص٠ بُٝٓٗا ٚٚمع اهل٬يٌ ٌ  طعُـ  ايٛنٝـ

ــز، ــا اؾزٜ ــ٘ نُ ــٌ طعُ ــٓٛات قب ــزٙ ع ــٌ ٚاي ــِ( ا٫ٍٚ ايٛنٝ  ث

ٔ  أنًُت ٌ  بٝـت  ٗ قضأتٗـا  نُـا  سضؾٝـا  ايربقٝـ١  تـزٜٚ  ايٛنٝـ

ـ  ٗ مسعتٗـا  ٚنُا بػزار ٗ اؾزٜز  ٚنُـا  ايهـبري،  إنـٝ

 أبٓـا٤  اٍ اهلل صٓ٘ ايهبري ايؾٝذ ابٔ َٔ:  سنض َٔ نٌ مسعٗا

ٕ  ، اهلل صٓ٘ ٚنًٝٓا ايٝهِ أْعٞ.... قبًٝتٓا ٌ  نـا  فـزم  صدـ

٘  يٓـا  ٚن٬ًٝ عًٝهِ ٚأقِٝ ، ثك١ ٚصدٌ ٘  ابٓـ  ايتٛقٝـع .  اهلل ٚؾكـ

 .  اهلل صٓ٘ ايهبري ايؾٝذ ابٔ

ٔ  ؾُٓٗا ، إنٝـ ٗ اؿامضٜٔ ايضداٍ افٛات تعايت:  ٚرْٚت      َـ

 . َ٪ٜزًا نإ َٔ َٚٓٗا أْهض

 :قا٬ً٥( صرٜـ) ٚأصرف 

ٔ  تٛقٝع ٖٛ - ٕ  عٓـزَا  ايهـبري  ايؾـٝذ  ابـ ٌ  نـا ٌ  ٜضاعـ  ايٛنٝـ

 . اهلل صٓ٘

ــزٖا      ــٌ عٓ ــ١ رخ ــٔ فُٛع ــباب َ ــضؾِٗ مل ايؾ ــز ، ْع ــًٛا ق  ٚف

ٌ  ابٔ عٝاص٠ غري بغٝاصات ٕ  ايٛنٝـ ـ  اٍ اهلـضاٚات  وًُـٛ  إنـٝ

ـ  خـاصز  ٚصَٛٙ اعرتض َٔ نٌ ًٚٓٛا ِ  ٚطًبـٛا  ، إنـٝ  إٔ َـٓٗ

 .؟...!!! ٚإ٫ ايكب١ًٝ أصض ٜػارصٚا

ّ  ؿٛـات  ٚبعز ، إنٝـ ٗ بكٞ َٔ ص٩ٚؼ ع٢ً ايطري ٚطاص       قـا

 ٜكزَٛا إٔ اؾايغٌ َٔ ٚطًب ثاْٝ٘ َض٠ ايربق١ٝ قضأ ايشٟ ايؾدك

 . اؾزٜز يًٛنٌٝ ايت١٦ٓٗ

 اــرب  يغُاعِٗ َشٖٛيٌ ناْٛا ؾكز ، َض٠ أٍٚ اؾايغٕٛ تجاقٌ    

ّ  صامٞ أبا ؽاٖزٚا ٚعٓزَا ، بِٝٓٗ ؾُٝا ايٓٛضات تباريٛا ٔ  ٜتكـز  َـ

ّ  ، ي٦ٓٗٝ٘ اؾزٜز ايٛنٌٝ ٌ  ي٦ٓٗٝـٛا  اؾُٝـع  قـا  اؾزٜـز  ايٛنٝـ

 باب مٛ ايٛنٌٝ ؼضى إٗٓ٪ٕٚ، اْت٢ٗ ٚعٓزَا ا٭خض، تًٛ ايٛاسز
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ٙ  إٔ سنض إٔ بعز عٝاصت٘ يرينب ٚخضز ايهبري إنٝـ  َغـاعز

 . صامٞ أبٛ ٖٛ

ـ  باب قضب لًػ ٚصامٞ أْا نٓت     ٘  ، ايهـبري  إنـٝ  مسعتـ

٘  ٚبٌ بٝٓ٘ خؿٝ  بقٛت ٜكٍٛ ٘  إ٫ ْؿغـ ٍ  اْـ  ٜغـُعين  إ سـاٚ

 : اٜاٙ

 .عاصم اٍ عاصم َٔ ايضا١ٜ تغًِٝ مت -

ٔ  تؿًـت  عايٝـ١  مـشه١  ٚنارت ، ابتغُت     ٞ  َـ ٞ  إ٫ ، ؾُـ  اْـ

٘   تهًِ ايشٟ اـؿٝ  ايقٛت بٓرب٠ ٚقًت ، بقعٛب١ نتُتٗا  بـ

 : صأٜ٘ صامٞ

 . فشٝ  ٚاهلل -

**** 
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 الورقة التاسعة:________________________

ٞ  َٛت بعز ثك١ًٝ ا٭ٜاّ َضت     ٟ  أبـ ٘  ؾكـزت  ايـش ٌ  َٛتـ  ثكـ١  صدـ

٘  أغًـب  ٚناْت ، ق١ًًٝ ناْت أْٗا َٔ ايضغِ ع٢ً يٮخباص  إداباتـ

٘  ٖٛ أع٦ً  ع٢ً ٞ  أْـ ٌ  ٗ عـٝدربْ ٌ .  إغـتكب ٕ  ؾٗـ ٟ  نـا  ٚايـز

ٌ  ٫ٚ َبهـضاً  عُٝٛت أْ٘ ٜعضف ٘  أّ ، ٭عـ٦ً   َغـتكب ٕ  اْـ  نـا

 ؟ عٓ٘ أعح نٓت َا أعضف ٫ إٔ ٜضٜزْٞ

 ( :  إا٥ز٠)عٛص٠ َٔ أَاَٞ قضأ ، ا٭ع١ً٦ بع  أعأي٘ ٚأْا َض٠،    

ِ  تبـز  إٕ أؽـٝا٤  عٔ تغأيٛا ٫ آَٓٛا ايشٜٔ أٜٗا ٜا))   ِ  يهـ  تغـ٪ن

ِ  تبـز  ايكضإٓ ٜٓظٍ سٌ عٓٗا تغأيٛا ٚإٕ  ٚاهلل عٓٗـا  اهلل عؿـا  يهـ

 بٗــا أفــبشٛا ثــِ قــبًهِ َــٔ قــّٛ عــأهلا قــز*  سًــِٝ غؿــٛص

 ...((.ناؾضٜٔ

 ىربْٞ مل ٚايزٟ إٔ ا٭َض ٗ إِٗ إٔ إ٫ ، ٚاصرًا نإ ؽ٤ٞ نٌ     

 . تؿهريٟ ٗ ػٍٛ ناْت اي  ايهبري٠ ا٭ع١ً٦ أدٛب١

 عأعتُز: ايع١ًٜٛ غضؾ  ٗ ٜغُعين غريٖا ٫ اس ْؿغٞ َع قًت    

ٞ  ع٢ً ٘  ، ا٭دٛبـ١  تًـو  َعضؾـ١  ٗ صامـ ـ  عـأعًُ  ٜهجـض  نٝـ

ٌ  ٚايزٙ ع٢ً ٜطضسٗا ٚنٝـ ، ا٭ع١ً٦  إ٫ ، ا٭دابـ١  عًـ٢  يٝشقـ

 إس.  َٓٗـا  دـز٣ٚ  ٫ٚ ا٭عاؼ َٔ ؾاؽ١ً ايؿهض٠ ٖشٙ إٔ ٚدزت اْين

ٞ  أبا إٔ ٜنُٔ َٔ:  تغا٤يت ٕ  صامـ ٘  ٗ فـارقاً  عـٝهٛ  ؟ أدٛبتـ

ٕ  نُـا  ا٭سزاخ َذضٜات ٜعضف نإ أْ٘ ٜنُٔ َٚٔ ٞ  نـا  أبـ

ــب ــٔ ايكضٜ ــٝذ َ ــبري، ايؾ ــٔ ٚ ايه ــِ َ ــ٘ ث ــٝذ ٚنًٝ ــًـ ؽ  ع

 ؟ ايعُاصٌٜ

ِ  صسـت .  أخـض٣  ؾهـض٠  ع٢ً صأٜٞ قض ٚقز ايؿهض٠ تضنت      أصعـ

ــا كططــًا ــؿشات عًــ٢ هل ــذًٞ ف ــع ٚأنــزت.  ع ــٞ َ  اسا:  ْؿغ
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ٞ  ٗ دٛاْبٗا نٌ َٔ ايؿهض٠ انتًُت ٞ  أخـرب  عـذً   بٗـا  صامـ

 .  تٓؿٝشٖا ٗ ٜؾاصنين إٔ َٓ٘ ٚأطًب

٘  َٜٛ٘ ٗ ٚرْٚت ، ايغذٌ ؾتشت      أعـضف  نٓـت  أمسـا٤  ٚتاصىـ

ٞ  ، اؿكٝكـ١  َعضؾـ١  ع٢ً عتغاعزْٞ أْٗا  ٗ رْٚتٗـا  نُـا  ٖٚـ

 قبــٌ َــٔ طــضر ايــشٟ ايهــبري ايؾــٝذ أخــٞ" ْٗــض" ايعــِ:  ايغــذٌ

٘  هـب  ٫ َـا  بكٍٛ داٖض ٭ْ٘ ايتِٗ بأقشع ٚصَٞ ا٭ٍٚ ايٛنٌٝ  قٛيـ

ٌ  بٛدٛر ِ .  ايٛنٝـ ِ  ٚمـعت  ثـ  ايؾـٝذ  طٚدـ١ " ٚصر٠" ايؾـٝد١  اعـ

ٞ  بٗٔ دا٤ اي٥٬ٞ ايٓغا٤ أخٳشٳتٵٗا اي  ايهبري ٔ  ايكامـ  ٚمل بػـزار  َـ

 ايـ   ايهـبري  ايؾٝذ أّ اعِ ٚمعت ثِ ، أخض٣ َض٠ ايكب١ًٝ اٍ تعز

 عـُٗاً  ٚصمست را٥ض٠ ا٫عِ سٍٛ صمست بعزٖا ، ؽ٦ٝا عٓٗا أعضف مل

 (.بٗا ايتكٝت اسا) ٬ٖيٌ ٚبٌ ايغِٗ ؼت ٚنتبت

 . اـط١ ٜٛاؾكين إٔ صامٞ َٔ ايطًب:  اٯتٞ رْٚت ثِ    

ِ  ايرتبٝـ١  ٚطاص٠ اٍ طًبًا عٓكزّ صامٞ ٚاؾل اسا:  نتبت ثِ      يٝـت

 مل ٚإ.  ايهـبري  ايؾـٝذ  ٚطٚدـ١  ْٗض ايعِ َٔ قضبٝا بػزار اٍ ْكًٓا

 َعٞ طٚد  أفطشب إٔ بأؼ ٫ٚ ، ايٓكٌ يٛسزٟ أْا عأطًب ٜٛاؾل

ٞ  ٫ْٗـا   عاقبٗــا ايـ   ايهـبري  ايؾـٝذ  طٚدــ١ َـع  نـجرياً  عـتؿٝزْ

ٕ  ، يهشبٗا ايٛنٌٝ ٔ  سضَٗـا  بـأ  دـا٤  إٔ بعـز  إؾـٝد١  سكـٛم  َـ

ٕ  ٚؽـٗزٚا  ، ايهـبري  ايؾٝذ أّ َع ٚبا٫تؿام طٚص بؾٗٛر  مل ٚصر٠ بـأ

 . اـاف١ خارَت٘ ٖٞ بٌ ايهبري، يًؾٝذ طٚد١ تهٔ

ٚٸصت إ بعز      ايكضاص إؽشت ، دٛاْبٗا نٌ َٔ صأعٞ ٗ ايؿهض٠ ر

 . يٛسزٟ أنٕٛ إٔ ا٫َض تطًب يٛ ست٢ بتٓؿٝشٖا

  ايؿهض٠ يضامٞ أؽضح صست إزصعٌ غضؾ١ ٚٗ ، ايجاْٞ ايّٝٛ ٗ   

 .صأعٞ ٗ دٝزًا اختُضت إٔ بعز

 ٜغـتٛعب  إٔ داٖـزاً  واٍٚ فتٗز نتًُٝش أَاَٞ دايغا نإ 

 : عأيت٘ ، أْتٗٝت ٚعٓزَا ، أقٛي٘ َا نٌ
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 ؟ صأٜو َا...  ٖا -

 عًـ٢  َضعـ١َٛ  فـػري٠  ابتغـا١َ  ناْـت  ، ًَٝـا  ٚدٗٞ ٗ ْٛض    

 : قاٍ ثِ ، اهلٛا٤ ٗ ٜزٜ٘ سضى ، ؽؿتٝ٘

 . اؾضؼ يٓزم -

  عًٝــ٘ ٚمــػ٘ يًذــضؼ ايهٗضبــا٥ٞ إؿتــاح فــٛب اٍ ٚاػــ٘    

٘  افبع٘ صؾع ثِ ، بضْٝٓ٘ إزصع١ دٛاْب نٌ ؾإَتٮت ٌ  َٓـ  ٚاْغـ

 . ايٝ٘ أْٛض ٚأْا خاصدًا

 تـضنين  إٔ بعـز  أفـٓع  َـاسا  أعـضف  ٫... ايػضؾـ١  ٗ يٛسزٟ بكٝت  

٘  ستـ٢  ، تعًٝل ٫ٚ ، اداب١ رٕٚ صامٞ  ٚٗ ايؿهـض٠  ٜـضؾ   مل اْـ

 . عًٝٗا ٜٛاؾكين مل ْؿغ٘ ايٛقت

 : تغا٤يت    

٘  أّ ؟ ؾؾـًٗا  اٍ ٜؾـري  َا خط  ٗ ٌٖ -  عًـ٢  ٜٛاؾـل  مل أفـ٬ً  اْـ

 َعٞ؟ بتٓؿٝشٖا ايكٝاّ

٘  إٔ هب ، ايزصؼ اْتٗا٤ بعز يٝعٛر ٚاْتٛضت٘     ٞ  أقٓعـ .  بؿهضتـ

 ٚتٓؿٝـشٖا  بايؿهض٠ ايقزٚم ايقزٜل صامٞ ٜؾاصنين إٔ هب

٘  عـأثري .  نًٗا اؿكٝك١ تهتٌُ إٔ هب ٌ  أَاَـ  ايكنـاٜا  نـ

٘  َا عأسنضٙ ، ؾٝٗا إؾهٛى ـ  ٗ قايـ  عٓـزَا  ايهـبري  إنـٝ

ٕ  إ عأعأي٘ ، يغاصم ٜغًِ عاصقًا ايٛنٌٝ ابٔ مس٢  ٜعتكـز  نـا

 ٜعزٙ  ٌٖٚ ، ؾٝ٘ صأٜ٘ َٚا ، أبٞ عٔ ٚأعأي٘ ، أٜنًا عاصم ٖٛ أبٝ٘ إٔ

  ؟ أٜنًا عاصقًا

 أْٛض ايػضؾ١ ؽباى أَاّ دايػ ٚأْا صأعٞ ٗ راصت نجري٠ اع١ً٦    

 تػــريت ا٭ؽــٝا٤ ستــ٢ ، سزٜكــ١ تغــ٢ُ ايــ  ايغــبد١ ا٭صض اٍ

ــا ــل مل ، أمسا٤ٖ ــ٦ٝا ٜب ــزٍ مل ؽ ــارم ، ٜتب ــب  ايق ــًا أف   ناسب

 َهتٛبـ١  دـا٤ت  ايقٓع ايعضاق١ٝ ٚايٛصق١.  فارقًا مسٞ ٚايهاسب
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ٞ  ٚطٚدـ١  ، ٚنـ٬ًٝ  أفـب   ايٛنٌٝ ٚابٔ.  يٓزٕ َٔ  مل ايجاْٝـ١  أبـ

ٞ  غـري  تظٚدـت  إٔ بعـز  ؽ٦ًٝا عٓٗا أعضف ٟ  ايكقـض  ٚأخـشت  أبـ  ايـش

 ٗ قناٖا ي١ًٝ بعز هلا ٖز١ٜ ٚايزٟ اؽرتاٙ ٚايشٟ تغهٓ٘ ناْت

 َٚٔ ، ؾٝ٘ تؿهض ؾضاؽٗا ٗ عُ٘ ٚاب١ٓ أَٞ ناْت ؾُٝا.  ؾضاؽٗا

٘  ٜػغٌ ٘  ٚبٓٛعٝـ١ ...  ٬َبغـ ٌ  تػـري  يكـز ... أنًـ ...  ؽـ٤ٞ  نـ

ٕ  اي  ايشٖب١ٝ اؿًٞ َعٗا أخشت ٞ  عًٝٗـا  ٜػـزم  نـا  تبٝـع  يتبكـ

 .ؽ٤ٞ نٌ تػري يكز ، َجً٘ عذٛط يضدٌ ايؾاب دغزٖا

 أَاَ٘ ايؿهض٠ عضض ثا١ْٝ َض٠ ٚأعزت...  رصع٘ َٔ صامٞ ٚعار    

٘  صامٞ ْٚٗ  ، ايؿهض٠ عضض باْتٗا٤ ا٫عرتاس١ ٚاْتٗت  يٝنـػ

 إٔ ٚأَضتــ٘ ، َٓعــ٘ اٍ ؾأعــضعت ، يًذـضؼ  ايهٗضبــا٥ٞ ايــظص عًـ٢ 

 ع٢ً ٚفشت خضدت ثِ.  ايزٚاّ عٔ إغ٪ٍٚ ٚأْا إزٜض ؾأْا ، هًػ

 .  بٝٛتِٗ اٍ ٜشٖبٛا إٔ َِٓٗ ٚطًبت اـُغ١ ايط٬ب

 : عأيين ، ٜبتغِ ٚدزت٘ ايػضؾ١ اٍ عزت عٓزَا    

 باينب٘؟ تضٜز َاسا -

 : ي٘ قًت    

 .  عابكًا نٓت نُا أعضاصٟ ع٢ً ا٭ٌَ ايقزٜل يٞ عزت اٯٕ -

 : ؽؿتٝ٘ ع٢ً طايت َا ٚا٫بتغا١َ قاٍ    

 .بػزار اٍ أْتكٌ إٔ رٕٚ عأعاعزى اْين إ٫ -

 :َغتؿغضًا عأيت٘    

 سيو؟ نٝـ -

 : قاٍ    
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٘  نٓـت  ٖـا  أنجض ٭عضف ٖٓا عأبك٢ - ٔ  أعضؾـ ٟ  َـ ٔ  أٚ ، ٚايـز  َـ

 َغاعزًا أفب  إٔ بعز َاي٘ طُعا ب٘ أساطٛا ايشٜٔ َضٜزٜ٘ بع 

 .اؾزٜز يًٛنٌٝ

 :َٓزٖؾًا قًت    

 ؟ ؽ٦ًٝا ٜعضؾٕٛ ٫ اِْٗ إ٫ -

 : ٚقاٍ ابتغِ    

 ايعٛا٥ــٌ َــٔ نــاْٛا أْٗــِ أْغــٝت...  ؽــ٦ًٝا تؿكــ٘ ٫ ايــشٟ أْــت -

 بػزار؟ ٗ ايغان١ٓ

 : ادبت٘    

 . سيو أعضف -

 : عأيين    

 ؟ ْٗض ايعِ ايهبري، ايؾٝذ أخٞ ْاع١ َٔ ٜهْٛٛا امل -

 : أدبت٘    

 .نشيو اِْٗ... ْعِ -

 : قاٍ    

 إٔ بعز أصامٝٗا اٍ عارت اي  ايعٛا٥ٌ أغًب إ... سيو َٔ ٚأنجض -

٘  ناْـت  ايشٟ ايغًـ َٔ ِٖ احمل١ٓ بعز اصؼًٛا  ايؾـٝذ  طٚدـ١  َٓـ

 . ًٓٗا ارعت اي  ايهبري

 َــٔ قٜٛــ١ بنـضب١  أَــاَٞ ايـ   اـؾــب١ٝ إٓنـز٠  عًــ٢ ٖٜٚٛـت    

 : نؿٞ

 . ا٫َٛص ٖشٙ عين غابت يكز... ايؾٝطإ ع٢ً اهلل يع١ٓ -

 :ؾكاٍ    
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 .بػزار ٗ َعو نٓت يٛ أنجض ٖٓا يو َؿٝزًا عأنٕٛ إسٕ -

 :ي٘ قًت ثِ ، ًًَٝا با٭َض أؾهض ٚصست ، ؽ٦ًٝا ي٘ أقٌ مل    

 آْـا  خافـ١  ، ؾا٥ز٠ أنجض بػزار اٍ َعٞ اْتكايو إٔ أص٣ اْين إ٫ -

ٔ  ٚعٓـزٖا  ، ٖٓا ا٭ٌٖ طٜاص٠ ْغتطٝع ٌ  إٔ ّهـ  َـا  عًـ٢  مقـ

 . ايعا٥ز٠ ايعٛا٥ٌ ٖشٙ َٔ عًٝ٘ مقٌ إ...  ْضٜز

 :  يٞ ٚقاٍ...  ايبكا٤ ع٢ً أفض اْ٘ إ٫    

 ا٭ّٔ سصاعو أْا ٚعأنٕٛ ، ايٓكٌ ٚأطًب اهلل ع٢ً أْت تٛنٌ -

 . ٖٓا

 . بغاعتٌ ايٛٗض بعز بٝتٝٓا اٍ ٚسٖبٓا    

*** 
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 الورقة العارشة:________________________

 اْتٗـا٤  بعـز  إ٫ ٜتِ ٫ اْ٘ ٚأعضف ، بػزار اٍ ْكًٞ طًب أقزّ ٚأْا    

 أصض ع٢ً ٚا٭رم.  قبًٝتٓا أصض ع٢ً سزخ.  اؿايٞ ايزصاعٞ ايعاّ

ٛ  َـا  ٚ.  بٝٓٓـا  ٚؾُٝا عؾريتٓا ٔ  مل َـا  ٚ غضابـ١  أنجـض  ٖـ  ٗ ٜهـ

ٛ  ، اؿغبإ ٌ  طًـب  ٖٚـ ٞ  أخـت  صمـ١ٝ  ٜـز  اؾزٜـز  ايٛنٝـ  صامـ

ٍ   ي٘ طٚد١ عُضٖا َٔ عؾض٠ اـاَغ١ تهٌُ مل اي  ايقب١ٝ  ٚقبـٛ

 . ايظه١ ٖشٙ صامٞ أخٝٗا ٚصؾ  ، ٚايزٖا

٘  طٚاز يؿهـض٠  صاؾنـاً  صامٞ نإ        ايعُـض  ٖـشا  ٗ صمـ١ٝ  أختـ

ٌ  ٜتظٚدٗـا  إٔ ٜضؾ  – يٞ قاٍ نُا – ثِ َٚٔ  ايهـشاب  ايٛنٝـ

 . عاًَا أصبعٌ َٔ بأنجض ٜهربٖا ٚايشٟ

 : غامبًا يٞ قاٍ

 . ا٭َض تٳطلًب إٔ ٚ٭عٛاْ٘ ي٘ َغًدًا قضٜتٓا أصض َٔ عأدعٌ -

 : قاٍ ، ٜٗزأ إٔ َٓ٘ طًبت ٚعٓزَا    

 ؟ ٖا... أٖزأ؟ إٔ تضٜزْٞ ٚنٝـ -

ٌ  إزصع١، عاعٞ طضم مسع إٔ بعز عهتٳ       ايػضؾـ١  بـاب  ، ْٝـ

 : ؾقشت

 . ٌْٝ ٜا تؿنٌ -

 :ٚقاٍ ٌْٝ رخٌ    

 . صامٞ ٜض٣ إٔ ٜطًب ، اؾزٜز ايٛنٌٝ أققز ، ايٛنٌٝ ابٔ إٔ -

 : َٗتادًا صامٞ فاح    

 ؟ ب٘ عأبتًٞ ٚأ٫...  اطضرٙ -
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 . بايزخٍٛ ي٘ ٜغُ  إٔ ٌْٝ َٔ طًبت   

ٍ  َكعزٙ َٔ ْٚٗ  ، ٖٝادًا ٚاطرار ، صامٞ غنب      اــضٚز  ٚسـاٚ

 . َهاْ٘ اٍ ٚأعزت٘ ، ؾُٓعت٘ ايػضؾ١، َٔ

ــٌ     ــٌ رخ ــز ايٛنٝ ــ١ اؾزٜ ــإ ، ايػضؾ ـــ ٗ ن ــز َٓتق  ايعك

ٔ  أنجض بزٜٔ ، عُضٙ َٔ اـاَػ ٞ  بزاْـ١  َـ ِ  ايكامـ ٟ  ايًشـٝ  ايـش

٘  أمسض ، ايكا١َ ققري ايهبري، ايؾٝذ ٚف١ٝ نتب   أفـًع  ، ايٛدـ

 َكٛيـ١  عًٝ٘ تطبل إٔ ّٚهٔ ، نكضر نجٝؿا ٜزٜ٘ ؽعض ؾُٝا

 ْغـا٤  إسـز٣  عأيت٘ عٓزَا ؽٛ بضْاصر ايغاخض ا٫ْهًٝظٟ ايهاتب

٘  ؽعض ٚنجاؾ١ فًعت٘ عٔ ٖٓاى ا٭صعتكضاط١ٝ ايقايْٛات  ؿٝتـ

ــا ــض٠:  أدابٗ ــاز ٗ ٚؾ ــ٤ٛ ا٫ْت ــع ٗ ٚع ــشا.  ايتٛطٜ ــإ ٖٚه  ن

 ٚناْـت .  عـٛر  ٖا٫ت عٝٓٝ٘ سٍٛ تضتغِ ؾُٝا ، اؾزٜز ايٛنٌٝ

 مل...  ايتشٝـ١  ايكـ٢ ...  ايزخٍٛ ٚتغبك٘ ، سٛي٘ تٓتؾض طن١ٝ صا٥ش١

ٌ  صامٞ هب٘ ٘  أؽـاح  بـ ٘  قًـت  ، داْبـاً  بٛدٗـ ٌ  يـ    بـاؾًٛؼ  تؿنـ

 : عأيت٘ َكزَات أٟ ٚرٕٚ

 ؟ تضٜز َاسا -

 ْـرب٠  خ٬ٍ َٔ بٝٓٓا ب٘ َضسب غري أْ٘ اٍ اؾزٜز ايٛنٌٝ اْتب٘    

ٞ  اٍ ْٛـض ... ي٘ إباؽض ٚع٪ايٞ فٛتٞ ٙ  ، صامـ  َؾـٝشا  طاٍ َـا  ؾـضآ

ٟ  ْٛض ثِ ، عٓ٘ بٛدٗ٘ ٞ  مـٛ ٘  أْتٛـض  ؾٛدـزْ ٍ  عٓـزٖا .  دٛابـ  قـا

 : بإعتعطاف

  ؟ ٜضؾنين ؾًُاسا ، ايباب َٔ رخًت أْا...خريٟ أعتاس -

 :ايٓرب٠ بٓؿػ تابع ؽ٦ًٝا أقٌ مل ٚعٓزَا ، اؾٛاب َين اْتٛض    

 .ٚصعٛي٘ اهلل ع١ٓ ع٢ً طًبتٗا -

ِ  إٔ ٚأصار ، يـزؽ  ٚنأْ٘ ٚبغضع١ بك٠ٛ ٚدٗ٘ صامٞ اراص      ٜـتهً

 : ب٘ ؾقشت
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 .صامٞ ٜا اعهت -

ٕ  اي  اؾ١ٗ اٍ ٚدٗ٘ أعار      ٌ  تـابع .  ايٝٗـا  َؾـٝشاً  نـا  ايٛنٝـ

 : قٛي٘

ٕ  عؾـا٥ض  أبٓا٤ ٚأْتِ ، ايطًب قبٌ قز ٚايزٖا ٚإ  - ٍ  ٚتعضؾـٛ   ا٫فـٛ

 . ايطاع١ أبٓا٥٘ ؾع٢ً قضاصًا ا٭ب ٜتدش عٓزَا

ٌ  نإًـزٚؽ  صامٞ فاح      تغـابل  نأْٗـا  َتغـاصع١  أْؿـاؼ  بـ

 :ايهًُات

 إز١ٜٓ؟ ابٔ ٜا ا٭فٍٛ تعًُٓا إٔ تضٜز ٌٖٚ -

 : ْاٖضًا بضامٞ فشت    

ٍ  إٔ أصٜـز  ٚأْـا  – أعكًٓا يتهٔ ،  تؿاُٖا ٖشا يٝػ - ٘  أقـٛ ٔ  يـ  نـ

 اؾزٜز ايٛنٌٝ َٔ أعكٌ

٘  إٔ ٚعًٝـو  ؽ٦ٝا طًب ايضدٌ ، صامٞ ٜا اعهت ـ ٌ  ، ػٝبـ  نـ

 . اداب١ ٚي٘ طًب

.  ٚاسـز٠  نًُـ١  تكاٍ إٔ رٕٚ رقا٥ل َٚضت ، عُٝل بقُت يشْا    

ٞ  بٌ ٜزٚص ايٛنٌٝ صأؼ ٚنإ ٕ  ؾُٝـا  ، بـٝين  ٚ صامـ  صأؼ نـا

٘  ع٢ً دغزٙ اْؿتٌ ٚقز ، ا٫خض٣ اؾ١ٗ اٍ َتش٫ٛ صامٞ   نضعـٝ

ــت ــ٬ًٝ ؼضن ــ٢ قً ــٝٞ عً ــت ، نضع ــًا ٚقً ــٞ َٛدٗ  اٍ ن٬َ

 :اؾزٜز ايٛنٌٝ

 ؟ ابٓتو َٔ أفػض أْٗا تض٣ ا٫ -

 : أداب    

 .ايظٚاز رٕٚ سا٬ً٥ ايعُض ٜكـ ٫ -

 : ي٘ قًت    
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 ع٢ً اطًعٓا ٚقز ، ايتعًِٝ عقضاْتؾاص ٗ ٚيهٓٓا ، فشٝ  ٖشا -

 . ايعُض تٓاعب ع٢ً ت٪نز ؾهاْت ، ايقشٝش١ ا٭َٛص

 : عأيين    

ٌ  رٜٓٓـا  عًُـا٤  إٔ تٛٔ ٌٖٚ - ـ  كطـ٦ ِ  ٞـؾ ـ  عًـ٢  َـٛاؾكتٗ  شاـٖ

 ؟ ايظٚاز

 :ي٘ ٚقًت ابتغُت    

 ؟ أَضِٖ ُٜٗو ٌٖٚ -

 . ايزٜٔ بأَض ٜٗتِ إٔ َٔ أبعز أْ٘ أعضف ٚأْا    

 :اـؾ١ٝ َتقٓعا قاٍ    

 . اهلل أصض ٗ ا٭ٚتار اِْٗ ، ْعِ -

ٞ  ايػضؾ١ رخٌ عٓزٖا     ٌ  ايغـاع ٞ  ٗ ُٖٚـػ  ْٝـ  ن٬َـاً  أسْـ

ــتؿظْٞ ــين إ٫.  اع ــتطعت اْ ــٝطض إٔ اع ــ٢ أع ــٞ عً ــت ، ْؿغ  ٚقً

 : اؾزٜز يًٛنٌٝ

ٔ  ىضدٛا إٔ ٓاٜتو َٔ أطًب ايٛنٌٝ ايغٝز-  اْـو  ، إزصعـ١  َـ

 .بٝٓٓا أَإ ٗ

ِ  خضز ثِ ، ا٭َض بار٨ اصتبو      ايػضؾـ١  اٍ عـار  رقـا٥ل  ٚبعـز  ، ايـٝٗ

 . إزصع١ َٔ خضٚدِٗ ع٢ً اطُإٔ إٔ بعز

ٙ  ٜنـع  إٔ قبٌ َبتغُا عأيين    ِ  دغـز ٞ  نذغـز  ايًشـٝ  ايكامـ

 : ايهضعٞ ع٢ً

 ؟ صامٞ ا٭عتاس صر ْغُع مل -

ٞ  ا٫عتاس ؼضى     ٘  ٗ صامـ ٍ  ، نضعـٝ ٔ  ٚعـز ٘  َـ ٍ  ، دًغـت  ٚقـا

 : نًُات٘ ع٢ً بإ بػنب ايٛنٌٝ كاطبًا
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 ؟ دٛابٞ أتضٜز -

٘  ٚيضامٞ ـريٟ ٚامشًا بزا عزا١ٝ٥ غري بٓرب٠ ٚ    إٔ أ٫ ٜضٜـز  ٫ أْـ

 :قاٍ ، بِٗ ع٬قت٘ ٜزِٜ

 . عٓزٟ َِٗ ٖشا -

 :َٗتادًا صامٞ فاح    

 ٖـ٪٤٫  َع ايتعاٌَ أعتطٝع ؾأْا ٚإ٫ أصمٓا َٔ ٚأخضز ٓاٜتو خش -

ـٸِ إٔ قبٌ أخضز ، اصنب٘ خًٝو ٗ َا ٚأع٢ً ، ايػذض  بٓاتو؟ أٜت

 ٚاخـش  ، إتغـذ  ايؾـُع  َٔ ُجاٍ َجٌ ٚبز٣ ايٛنٌٝ ٚد٘ ؽشب   

٘  اْظعادٞ إٔ أقٍٛ ٚاؿل ، صامٞ ٚبٌ بٝين عٝٓٝ٘ ٜزٜض  يـٝػ  َٓـ

ٛ  َـا  بكـزص  ايزٜين اؾزٍ بٗشا َتعًكا ٘  َتعًـل  ٖـ ٘  بقـؿات  ٚأخ٬قـ

٘  َٚظٖـٛاً  َتعايٝـاً  ؽدقـاً  صأٜت٘ اس.  عٓ٘ ٚنرب ٚعًٛن٘  بٓؿغـ

 .ايًظّٚ َٔ أنجض

 :ٜٗزأ إٔ صامٞ َٔ طًبت

 .  ٕهاْو عز ٖٝا ، ٓاٜتٓا ٗ ايضدٌ إ -

ٌ  ْٗـ       ٔ  ٚخـضز  ايٛنٝـ ِ  ، ايػضؾــ١ َـ ٔ  ثـ  ٚصنــب ، إزصعـ١  َـ

٘  عـٝاصات  تبعت٘ ؾُٝا.  بػزار فٛب ِّٚ ايؿاص١ٖ عٝاصت٘ .  ٓاٜتـ

 . إزصع١ ٚصامٞ أْا غارصْا عٓزٖا

 اي  اـط١ إ - ْؿغٞ َع قًت نُا -أٚ ، مغًا ايّٝٛ ٖشا نإ    

ٓٳشٳغٳ١ ٖٞ يضامٞ ؽضستٗا  ْؿغٞ َع قًت ، عضٟ ٗ مشهت...  اي

 عٓز تٗزأ مل ا٭َٛص إٔ إ٫.  تؿهريٙ أتعب َٔ ؽ٬ٝت سيو نٌ إٔ

 .     صامٞ أبٞ بٝت ٗ ٚيهٔ ، ثا١ْٝ َض٠ بزأت بٌ ، اؿز ٖشا

 أرصى إٔ َــين ٚطًبــت ، َغــضع١ صامــٞ طٚدــ١ ؽــكٝك  دــا٤ت    

 .  ٜتؾادضإ اُْٗا -عايٞ بقٛت ٚأنزت -ٚأبٝ٘ صامٞ
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.  بٝتٓـا  َٔ ايكضٜب صامٞ أبٞ بٝت اٍ صام١ٝ ٚطٚد  أْا أعضعت    

ٍ  تبهٞ صم١ٝ ناْت ؾُٝا ، با٫ٜزٟ َتؾابهٌ ناْا  ٚؼـاٚ

ٞ  ٜـا  َٛاؾكـ١  أْا:  يتكٓع٘ يضامٞ تكٍٛ ٖٚٞ بُٝٓٗا تؿضم إٔ   صامـ

 .  ايظٚاز ع٢ً َٛاؾك١ أْا

ٔ  إقـٓٛع  عـضٜضٖا  عًـ٢  إكعز٠ ايعذٛط صامٞ أّ صاست ؾُٝا      َـ

 اؾضٜز
)*(

ٞ  َـ٬ٝر  ّٜٛ ٜتشنض نإ ايشٟ  ٘  صامـ  تنـضب     عًٝـ

  ٚطٚدـ   أْـا  ايػضؾـ١  رخًٓـا  ، َٛيٛيـ١  تقضخ ٖٚٞ بهؿٝٗا ؾدشٜٗا

 بٌ ًٚٓت٘ قٛتٞ اعتذُعت ، خًؿ٘ َٔ ٚاستنٓت٘ يضامٞ اػٗت

ٞٸ ِ  ٜغب ٖٚٛ ٜتبعٓا إٔ ٚايزٙ أصار.  خاصدًا ب٘ ٚأعضعت سصاع  ٜٚؾـت

 ناْـت  ايـ   ايػضؾـ١  َٔ اـضٚز عٔ صامٝ٘ ابٓت٘ ؾُٓعت٘ ، ٜٚتٗزر

 . يتعاصنُٗا َٝزاًْا

٘  ٚطًبـت .  ايجاْٞ ايطابل ٗ ايعادٞ بضد٘ اٍ صامٞ أٚفًت      َٓـ

 : َ٪نزًا ي٘ ٚقًت ، ٜٓظٍ ٫ إٔ

 .  إغأي١ أْا عأسٌ ، فزٜكو ع٢ً اعتُز -

 عايًٝا فٝاس٘ طاٍ َا ٚ ، خضف نجٛص اهلا٥ر صامٞ أبٞ اٍ ٚعزت    

 ايجايـح  ابٓٓـا  فـزصٖا  ع٢ً ؼٌُ ٖٚٞ صام١ٝ ابٓت٘ ناْت ؾُٝا ،

 : ٭بٝٗا تكٍٛ  ، بايقضاخ أخش ايشٟ ايضمٝع

ٌ  مل ايشٟ ٖٛ ٚسزٙ صامٞ ٜهٔ مل -  ٫ ايهـبري٠  أختٗـا  أْـا  ، ٜكبـ

ٞ  بـو  ؾعًـت  َـاسا  ، ايض١َٝ ٖشٙ تضَٝٗا إٔ أبٞ ٜا أقبٌ  تظٚدٗـا  نـ

  ؟ بعُضى يضدٌ

 بعـز  خافـ١  ، ورتَٗا نإ ، ن٬ّ رٕٚ ايٝٗا ٜٓٛض ٖٛ نإ    

ٕ  ، ايهبري ابٓ٘ ؾٗٛ صامٞ أَا ، ٚألبت تظٚدت إٔ  ٜتبـا٢ٖ  ٚنـا

 ٜغــُع ٚنــإ َهــإ نــٌ ٚٗ ايضدــاٍ أَــاّ إنــٝـ ٗ بــ٘

٘  اْ٘ َٔ ايضغِ ع٢ً ن٬َ٘ ٍ  ٚ ، ابٓـ ٘  ٜكـٛ ِ  أْـ  أعـضف  ٫ٚ ،  َـتعً

 ٖشا؟ نٌ سزخ نٝـ
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 عـشاب  ؿٛات أع٤ٛ بعز غضؾت٘ َٔ صامٞ ْظٍ ، ا٭ب ْكٓع ٚمٔ    

ٍ  ، ايػضؾ١ باب عارًا ٚٚقـ - أخربْٞ نُا – ب٘ َضت  بعقـب١ٝ  ٚقـا

 :َظفض٠ ؾٝ٘ َٔ خضدت اي  ايهًُات سز٠ َٔ تبٝٓتٗا

ٞ  ن٬ّ آخض ٖشا - ٚٸدٗـا ...  يـ ٘  ط ٌ  أصًَـ١  ايٝـو  ٚعـأعٝزٖا  يـ  إٔ قبـ

 .  بٝت٘ اٍ تقٌ

 . ٚخضز    

 إٔ - َـض٠  ٚ٭ٍٚ – ايًبٝـب  ايكـاص٨  أٜٗـا  َٓـو  أطًب ، باينب٘ ٖٓا    

ٞ  بٗا تؿٛٙ اي  ايهًُات ٖشٙ ٚقع ق٠ٛ َز٣ تتدٌٝ أٚ تتقٛص  صامـ

ٔ  مل اس.  ْٝعا عًٝٓا بٌ ؾك٘ أبٝ٘ ع٢ً يٝػ ،  َـز٣  ْعـضف  ْهـ

ٔ  ؽـ١ً  وُٝ٘ ايشٟ إزٜين ايٛنٌٝ ٖشا ٚخبح ق٠ٛ ٍ  َـ ٔ  ايضدـا  َـ

 وًُٛا مل ؾِٗ ٜكاٍ اؿل إٔ إ٫.  ايغٛر ٚايٓٛاصات ايبز٫ت أفشاب

 . ثٝابِٗ ؼت أٚ بٝزِٖ ع٬ح قطع١ أ١ٜ

٘  عأبزأ ايشٟ إؿتاح ٖٞ ايهًُات ٖشٙ ناْت     ٞ  بـ  َـع  ن٬َـ

ٌ  ٚؽـًت  ، ايػضؾـ١  ٗ ايقُت خِٝ إٔ بعز طٚد  أب  سضنـ١  نـ

ٞ  أبٛ ٚنإ ، َباؽضًا تٗزٜزًا نإ ، ؾٝٗا إٛدٛرٜٔ مٔ َٓا  صامـ

ٕ  إٔ َٓش ابٓ٘ ٜكٛي٘ َا نٌ دز١ٜ ٜعضف   اؾاَعـ١  ٗ طايبـا  نـا

٘  ٜأخش ا٭ب ٚنإ ٌ  عًـ٢  ن٬َـ ٕ  ، اؾـز  قُـ ّ  ٚنـا  نـ٬

ٕ  هلـشا  ، را٥ُـاً  ايقـشٝ   ٖٛ صامٞ ٙ  نـا ٘  ٜأخـش  أبـٛ ٙ  ، بـ   ٜٚٓؿـش

 ٚمل ، ايؾإٔ بٗشا صامٞ ٜتزخٌ مل يًٛنٌٝ َغاعزًا أفب  ٚعٓزَا

 . ؾٝ٘ خاض ٫ٚ ؽ٦ًٝا ٜكٌ

 أبٓـا٤  بٌ ايزَا٤ إعاي١ يباب ؾتشًا صم١ٝ ابٓت٘ طٚاز عٝهٕٛ اسٕ    

ّ  ٚصَـا  عذٔ ثِ َٚٔ ، ايٛاسز٠ ايكب١ًٝ ٘  أعـزا ٞ  ابٓـ ٛ   ، صامـ  ٫ ٖٚـ

ٙ  نإ ايشٟ نٌ ، سيو ٜضٜز ٍ  ٖهـشا  – ٜضٜـز ٞ  قـا  ٚيضامـ١ٝ  يـ

ٔ  أخـض٣  غضؾـ١  ٗ بٓـا  اختًـ٢  إٔ بعـز  طٚد   تتٛطـز  إ - ايبٝـت  َـ

 ٘ ٌ  ع٬قتـ ٞ  ٜؾـرتى  ٚإٔ ، بايٛنٝـ ٙ  ٗ أٜنـاً  صامـ   ايع٬قــ١ ٖـش
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 نٌ ناْت ، ا٫ٍٚ طٚدت٘ َٔ ٚيزًا ٜٓذب مل ايٛنٌٝ ٚإٔ خاف١

  ؟ ببٓا٥٘ بزأت َا ٜٗزّ إٔ صامٞ ٜضٜز ٕاسا :تغا٤ٍ ٚ ، اْاثًا سصٜت٘

  ؟ صم١ٝ يؿا٥ز٠ ٜهٔ أمل ؟ أبٓا٥٘ ٚؾا٥ز٠ يؿا٥زت٘ سيو ٜهٔ أمل

  خريٟ؟ ٜا أخطأت قز تضاْٞ أّ

ٞ  صام١ٝ ؼزثت ٚاِا ، أدب٘ مل      عًـ٢  ايضمـٝع  ابٓٓـا  تٗزٖـز  ٖٚـ

ٍ  تغتطٝع ٚايزٖا دغِ َٔ ؽ٤ٞ نٌ ٚتكبٌ فزصٖا ٘  ايٛفـٛ  ايٝـ

 إ٫ ، ؽطـ٧  مل اْـو  أبٞ: بايؾكٛم صاستٝٗا اَتٮت اي  أقزاَ٘ ست٢

ّ  ؾٝ٘ ٜغٌٝ إٔ ايظٚاز ٖشا َٔ تضٜز ٫ أْو ٍ  ، ايـز  اٍ ايؿـضح  ٜٚتشـٛ

 ؟ سظٕ

ٞ  أبٛ اقتٓع ، طٌٜٛ سٛاص ٚبعز     ٟ  صامـ ٞ  بـضأ  قايـت  عٓـزٖا  ، صامـ

 :ايعٌٜٛ ٚ ايبها٤ طؿًٗا تؾاطض ٖٚٞ صامٝ٘

 . ٜٚضمٝو اقزاَو ٜٚكبٌ صامٞ عٝأتٞ -

*** 
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 الورقة احلادية عرشة:_____________________

٘  إ٫ ، ايعؾـري٠  أصض اٍ أخـض٣  َض٠ اؾزٜز ايٛنٌٝ ٜضدع مل      اْـ

ٔ  ا٫خض اؾاْب ٗ ٚايزٙ َنٝـ اٍ ٜأتٞ ٚأخض٣ ؾرت٠ بٌ نإ  َـ

٘  دايغـاً  عاعات عز٠ ٜٚبك٢ ، ايعُاصٌٜ عًـ َنٝـ ، ايٓٗض  ؾٝـ

٘  يٝكـزَٛا  عًؿ٘ أبٓا٤ ٜٓتٛض ، ٚٓاٜت٘ ٖٛ  مل ٕٚـا  ، ايـ٤٫ٛ  آٜـات  يـ

٘  يٝغـًُٛا  ايغٔ نباص َٔ صداٍ بنع١ ع٣ٛ أسز ؾٝ٘ ونض   عًٝـ

٘  َٛفًٝا بػزار اٍ ايضدٛع ٜغتعذٌ ٖٛ نإ  عـضناي
 )*(

 بعـ  

٘  ٭بٓا٤ ٚايعتاب ايًّٛ ٜهٌٝ  - نعارت٘ – ثِ َٚٔ ، ايٛفاٜا  عـًؿ

٘  يٝغًُٛا ونضٚا مل ايشٜٔ ٕ  ، عًٝـ ٍ  ؾهـا ِ  ايغـضنا ٘  ٜكغـ  يـ

ِ  ايهـبري  ايؾـٝذ  بضٚح ِ  أٚ ، إٓطكـ١  خـاصز  اْٗـ ٕ  اْٗـ  ٗ ٜعًُـٛ

 إٔ خافــ١ ، َعٗــِ َتغــاقًا ٜهــٕٛ ٫ بــإٔ ٜٛفــٝ٘ ثــِ.  ا٫صض

 ٜقـعز   بعـزٖا .  نبريًا أفب  قز ايعُاصٌٜ عًـ سل َٔ رٳِٜٓٗ

 . تتبع٘ اؿُا١ٜ ٚعٝاصات بػزار اٍ ّٚنٞ عٝاصت٘

ِ  ايهـبري  ايؾـٝذ  َنٝـ أَا      ٘  ؾًـ ٌ  إٔ بعـز  ٜقـً  تٗزٜـز  ٚفـ

 ايه٬ّ ْكٌ ع٢ً إتزصب١ ا٭يغٔ بع  تٓاقًت٘ نُا ايٝ٘ صامٞ

 ٜضعٌ نإ َا نجريًا اْ٘ إ٫ ، بشيو صغب ايشٟ ٖٛ صامٞ ٚنإ. 

ٞ  بطًب ٞ  أبـ ٘  صامـ ٔ  قاعـٝاً  ن٬َـاً  يٝغـُع ّ  عـ ٘  عـز  اعـتعُاي

 ٜٚ٪نـز  ، إؾـٝد١  سل ْع ٗ ايكب١ًٝ أبٓا٤ َع ٚايكغ٠ٛ ايؾز٠

 :قا٬ً٥ ي٘

 . صامٞ أبا ٜا أَا١ْ اْٗا -

 : قا٬ً٥ ٜ٪نز ثِ ، ٜٚغهت    

 اهلل ؾـضز  – ايػضبـ١  ب٬ر ٗ إتػضب ايهبري ايؾٝذ ٫بٔ أقٍٛ َاسا -

٘  أَٛاٍ عٔ ٜغأٍ عٓزَا رصاعت٘ يٝهٌُ  - غضبت٘ عٔ  ايؾـٝذ  أبٝـ

  ؟ ٖا... ايهبري
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٘  ٜضؾـع  ثِ ، َٛاؾكا صأع٘ ٜٗظ إٔ إ٫ صامٞ أبٞ َٔ نإ َٚا       ٜزٜـ

ٔ  ٜٚؿـضز  ايهبري ايؾٝذ ابٔ وؿٜ إٔ اهلل راعًٝا ٘  عـ  ٚإٔ ، غضبتـ

 . قبًٝت٘ أصض اٍ عإًا ٜعٝزٙ

ٌ  صامٞ تٗزٜز بعز ا٭َٛص تزاص ناْت ٖهشا      اؾزٜـز  يًٛنٝـ

 صاح ٖٚهشا... بايزَا٤ غاصق١ ايكب١ًٝ أصض ٚيٝذعٌ َع٘ ٜكـ ٕٚٔ

ٕ  عٓـزَا  صامٞ أبٞ أَاّ ايكب١ًٝ أبٓا٤ ًٜٚعٔ ٜغب ايٛنٌٝ  نـا

   ا٫خـــري٠ ايؿـــرت٠ ٗ ا٭سٝـــإ بعـــ  ٗ بػـــزار اٍ ٜغـــتزعٝ٘

ِ :  بٛدٗ٘ فاصخًا ايكٍٛ ي٘ ٜٚ٪نز ِ  فـػريٖ ٕ  -  ٚنـبريٖ  ٚنـا

 ٚخريٟ صامٞ ٚابٓ٘ صامٞ أبا ٜكقز

ِ  غا٥ـب  ٖٚٛ ايهبري ايؾٝذ ابٔ سل ٜغضقٕٛ ٭ِْٗ ـ  رٜـاص  ٗ عـٓٗ

٘  أبٓا٤ يٝغٛا ْٚاؼ ، رٜاصٙ يٝغت ِ  ستـ٢  ٫ٚ ، عَُٛتـ ٘  يػـتٗ  تؾـب

ٞ  أبا ٜا غضٜب اْ٘ ، يػت٘ ٘  ٜ٪نـز  – صامـ  إٔ ٚهـب   - ٫عـتعطاؾ

 : ٜكٍٛ ُٚغهٔ بٗز٤ٚ ثِ.  عٛرت٘ ؿٌ ٖٓا َكاَ٘ ْكّٛ

 ؟ صامٞ أبا عُٞ ٜا نشيو أيٝػ -

 ع٢ً سؿاًٚا صامٞ ٚأبٞ ايٛنٌٝ بٌ ٖهشا ػضٟ ا٭َٛص ًٚت    

٘  أبٓـا٤  َٔ ايهبري ايؾٝذ ابٔ أَٛاٍ ٕ  نُـا  قبًٝتـ ٞ  نـا .  ٜـزع

 إٔ بعـز  ، اؾزٜز ايٛنٌٝ بٌ ػضٟ ا٭َٛص ًٚت - أٜنًا -ٖٚهشا

ٌ  ، أبٝ٘ َٛت بعز ايعُاصٌٜ يغًـ ؽٝدًا أفب  ٘  ٚبـ  ٗ عـضناي

ٔ  ا٭خـض٣  اينـؿ١  ٗ ايٛاقع ايعُاصٌٜ َنٝـ  ٚنـشيو .  ايٓٗـض  َـ

(ؾًهؿ) ايشٟ ، ٚابٓ٘ صامٞ أبٞ بٌ َتٛتض٠ ؽب٘ ايع٬ق١ ًٚت
)*(

 

ٌ  طٚاز - ٚقتٗا قٌٝ نُا - ٔ  ايٛنٝـ ٘  َـ  أخـشت  ٚقـز  ، صمـ١ٝ  أختـ

ٌ  ٚعًـ٢  ، نًٗا ايكبًٝ٘ أبٓا٤ ايغٔ ٕ  أصض نـ   عًٝٗـا  ٜغـهٓٛ

  نــاهلٛا٤ أفــبشت ، ٚطَــإ َهــإ نــٌ ٗ اؿهاٜــ١ تًــٛى

 مز صامٞ ظاْب ٚٚقـ اؾزٜز ايٛنٌٝ ع٢ً أعرتض َٔ ؾُِٓٗ

 :  ٜضررٕٚ ناْٛا اس ، إُٗٛؼ بايه٬ّ ٚيهٔ أبٝ٘
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ٌ  ايهـبري  ايؾٝذ سل ع٢ً با٫عت٤٬ٝ ٜكٓع مل ايٛنٌٝ إ  أصار بـ

ٞ  إٔ ِ .  ايكبًٝـ١  بٓـات  عًـ٢  ٜغـتٛي ٔ  َٚـٓٗ ـ  َـ   - صامــٞ مـز  ٚقـ

ٌ  ايضداٍ خاف١ ٘  ظاْـب  - إغـٓ ّ  ٚأٜنـاً  ، أبٝـ  إُٗـٛؼ  بـايه٬

ٕ  ِٖٚ ، ؾك٘ ٙ  ن٬َـاً  ٜـضررٚ ٘ :  َؿـار  اهلل عـ١ٓ  عًـ٢  طًبٗـا  اْـ

 . ٚصعٛي٘

 تٓـظ  ٚا٭دغار ، ايغُا٤ نبز ٗ ٚايؾُػ ، ؾا٥ض ّٜٛ ٚٗري٠ ٗ     

٘  تًـٛح  ٫ٚ عـانٓاً  ٚاهلـٛا٤  ، ايـزبل  ايغا٥ٌ سيو  بـاصر٠  ْغـ١ُ  ؾٝـ

 ســز ايكقــري ايــزاخًٞ يباعــ٘ ٜضتــزٟ ٖٚــٛ صامــٞ ٚقـــ ، ٚاســز٠

 عـاراً  ،  ٚايزٙ ؾٝٗا هًػ نإ اي  اـطاص غضؾ١ باب ٗ ايضنب١

ـ  إٔ ع٢ً تعٌُ اي  اهلٛا٤ َربر٠ عذظت ٚاي  عٓ٘ اهلٛا٤ ٔ  تًطـ  َـ

 : عًٝ٘ ايغ٬ّ ٜضَٞ إٔ رٕٚ ٚقاٍ ، سضاصت٘

 .   ٚصم١ٝ ٚأَٞ طٚد  َع ٚعأصسٌ ، بػزار اٍ يًٓكٌ طًبًا قزَت -

ــاٍ     ــو ق ــرب٠ سي ــار٠ بٓ ــضى س ــاب ٚت ــار ايب ــ٘ اٍ ٚع ــبػ غضؾت  ٚي

 .  ايزاص َٔ ٚخضز اـؿٝؿ١ ايبٝنا٤ رؽزاؽت٘

ٕ  ، اـطاص غضؾ١ ٗ قاتٌ فُت صإ     ٌ  ثكـ٬ٝ  نـا ...  اهلـٛا٤  بجكـ

 ايجكٌٝ اهلٛا٤ ْٚؿذ تأؾـ ، َضات عز٠ ايبغاٙ ع٢ً صامٞ أبٛ ًٌُ

 ساؾـ١  عًـ٢  تضن٘ ايبهض ابٓ٘ بإٔ طاؽ ٚاسغاؼ ، مذضًا ؾُ٘ َٔ

٘  غضؾ١ ٚرخٌ ْٗ  ثِ ، ١ًَُٛ عُٝك١ ٖا١ٜٚ  أقعـزٖا  ايـ   طٚدتـ

 :غامب١ بٓرب٠ قاٍ ، إؿافٌ َضض

 ٚؾًهؿ ايٛنٌٝ ٖٚزر ن٬َٞ نغض ؟ ٖا... ٫بٓو دض٣ َاسا -

  ؟ ٖا... سيو بعز ٜضر َاسا...  ايظٚاز

 

 

 



   ايؾًٜٛٞ عًُإ راٚر
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 ؾنـــاقت ، بايـــزَٛع عٝٓٝٗـــا تًذًذـــت ، بهًُـــ١ ػبـــ٘ مل     

ٝٸِ أعٛرٜٔ ثكبٌ اٍ ٚاعتشايت  أْٝٓٗـا  صاح ٚ ،ؽـ٤ٞ  نٌ ؾُٝٗا غ

  ايبٝـت  َٚؾـت٬ُت  غـضف  باقٞ اٍ ٚىضز ٜتقاعز إهتّٛ ؽب٘

ِ  ، سظًٜٓا ن٬ًَا أفب  ؾؾ٦ًٝا ٚؽ٦ًٝا ٙ  ٖـا  ؽـعضا  ثـ  ايٓغـا٤  تـضرر

 . بابٓا٥ٗٔ أًَٗٔ خٝب١ ع٢ً

ٞ  طٚد١ دا٤ت        قعٝـز٠  ايعذـٛط  غضؾـ١  اٍ ٚصمـ١ٝ  صمسٝـ١  صامـ

 قايـت  ايبـاب  عٓـز  ٚقؿتا ، إتقاعز ايٓشٝب مسعتا إ بعز ايؿضاـ

 :إكعز٠ طٚدٗا اّ تهًِ صمس١ٝ

ِ  ، بعٝز٠ يٝغت بػزار إ ، عُ٘ ٜا تبهٌ ٕاسا - ٕ  ٚأْـت  إٔ تعضؾـٛ

 . ٜٓؿشٙ ؽ٦ًٝا قضص اسا صامٞ

 : َتأؾؿًا صامٞ أبٛ صر    

 . بشيو خريٟ أقٓع٘ يكز -

ٛ  طٚدٗـا  ٚايز إٔ مسعت ٚقز عًٝ٘ صمس١ٝ صرت     ٞ  أبـ ٌ  صامـ ُٸـ  و

 : صامٞ ْكٌ عبب أخٝٗا

ٟ  قزّ...  غتو تًِٛ ٫ عُٞ ٜا ٫ - ٌ  طًـب  خـري ـ  َٓـش  ايٓكـ  ْقـ

 صمٝ٘ غطب١ سزخ َا إ إ٫ ، عًٝ٘ َٛاؾكًا صامٞ ٜهٔ ٚمل ايغ١ٓ

ٞ  عًـ٢  أخاف بزأت ٚأْا... ايغبب ٖٛ ٌ  مسـع  إٔ بعـز  صامـ  ايٛنٝـ

 .  تٗزٜزٙ

 ٚخضدت ، طٚدٗا ٚايزٟ َع ايه٬ّ صمس١ٝ تضنت اؿز ٖشا عٓز    

 .عٝٓٝٗا ْقب ايٓا٥ُإ ابٓٝٗا تنع إ صم١ٝ تٛفٞ ٖٚٞ ايزاص َٔ

(دو) سا١ًَ صام١ٝ ايتكتٗا ٚايزٜٗا راص رخًت عٓزَا    
 )*(

 إجًر إا٤

ٌ  نـ٬  ٚعضؾت ، قزسٌ َع  صامـ١ٝ  ؾأَٚـأت  ، ا٭خـض٣  َـضار  إـضأت

 ايػضؾـ١،  اٍ فـعزتا ...  ايغط  ؾٛم صامٞ غضؾ١ اٍ َؾري٠ بضأعٗا

 .  طٚدٗا قضب نٌ دًغتا ٖٚٓاى
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 ؼـت  ٦ٜٔ اـاصدٞ ٚايؿنا٤ ثكٌٝ فُت ؼت ت٦ٔ ايػضؾ١ ناْت

 ٚايعــضم ، ؾا٥ــز٠ بــ٬ ْؿغــٗا ػٗــز اهلــٛا٤ َٚــربر٠ ، ٫ٖبــ١ مشــػ

 . ايزؽارٜؿ ٚؼت ايٛدٛٙ ع٢ً ٜتقبب

ٞ  ٜز اٍ ٜز َٔ تتشضى إجًر إا٤ اقزاح صاست     ٌ  ٖٚـ ٔ  إـا٤  تٓكـ  َـ

 . اؾٛ سضاص٠ ؽز٠ َٔ احملرتق١ ٚايٛدٛٙ ايٝابغ١ ا٫ؾٛاٙ اٍ( اؾو)

ٕ  ٚناْـت ...  ٜابغ١ ؽؿ١ ببٓت أسز ٜٓبػ مل     ٔ  ايعٝٓـا ٌ  َـ  نـ

 ...   َهإ اي٬ اٍ إتشضنتإ ُٖا ٚد٘

 : صمس١ٝ يظٚدت٘ صامٞ بغ٪اٍ ايقُت دزاص أْٗز   

 ايبٓات؟ أٜٔ -

 نُـا  ٫ خاٜٚـاً  َٓهغـضاً  ٜأتٝٗا صامٞ به٬ّ صمس١ٝ ؽعضت   

 : قا١ً٥ َبا٠٫ ٚب٬ تهًـ ب٬ ؾضرت ، عٗزت٘

 . ْا٥ُات اْٗٔ -

ٙ  ستـ٢  ، ايػضؾـ١  دٛ ٗ يٝدِٝ أخض٣ َض٠ ايقُت ٚعار     ٍ  بـزر  قـٛ

 : صمس١ٝ ٜغأٍ ٖٚٛ صامٞ

 ؟ صم١ٝ ٚأٜٔ -

 : ا٭ٍٚ نضرٖا عًٝ٘ صرت    

 .ايبٓات َع -

ٕ  ٚاِا ، ايه٬ّ ٜضٜز ٫ ايػضؾ١ ٗ َٔ نٌ نإ     ٞ  نـا  صامـ

ٌ  ٫ ا٭خـض٣  ٖٞ صمس١ٝ إ ا٫ ، ؽ٦ًٝا ٜكٍٛ إٔ ع٢ً ْؿغ٘ هرب  قٹبٳـ

 اٍ با٫ْتكاٍ طٚدٗا قضاص مسعت إٔ بعز َٛمٛع أٟ ٗ باؿزٜح هلا

ٌ  نُا بايضسٌٝ ايكبٍٛ أَا ، ْاصٜٔ بٌ ؾٗٞ...  بػزار ٕ  صسـ  ا٭خـضٚ

ٌ  صؾـ   أٚ ، َٚعاصؾٗا عؾريتٗا أصض عٔ ٚا٫بتعار  عٓـزٖا  ، ايضسٝـ
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 َـع  ٚأنزت ، طٚدٗا َع ايضسٌٝ ؾكضصت ، سٝاتٗا ٗ صدٌ أعظ تؿكز

 سٖب؟ أُٜٓا ايضدٌ تتبع إضأ٠ إٔ ْؿغٗا

 بعـز  خاف١ ، سات٘ ا٭َض ٗ تؿهض صم١ٝ ناْت ْؿغ٘ ايٛقت ٚٗ

٘  ايكضاص ٚاؽشت ، إكعز٠ أَُٗا َع٘ عٝأخش أخاٖا إٔ عضؾت إٔ  ساتـ

 .  نإ أُٜٓا يًضدٌ تبع إضأ٠ إٔ ٖٚٛ ٓاتٗا اؽشت٘ ايشٟ

 : إضأتإ قايت ، ايػضؾ١ ٗ اؾاثِ ايقُت نغض ٚاسز ٚبقٛت   

 .  َعهُا مٔ -

*** 
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 الورقة الثاىوة عرشة:_____________________

ٔ  َين إته١ْٛ ٚعا٥ً  اْتكًت     ٞ  صامـ١ٝ  طٚدـ   َٚـ  ٚ ٚأطؿـاي

ٔ  طٚدٗـا  بؿكـز  إٓهغـض٠  ايعذـٛط  إـضأ٠  ٚايزتٞ ٟ  عُٗـا  ٚابـ  ايـش

ٛ  طؿًـ١  ناْـت  إٔ َٓش ع١ٓ ٔغٌ َٔ أنجض عضؾت٘  عًـ٢  ؼبـ

ٙ  إٔ اٍ ا٭صض ٙ  اهلل تــشنض ٘  اٍ ٚأخــش ٞ  ٚعا٥ًــ١  ، داْبــ  صامــ

٘  ٚابٓتٝ٘ صمس١ٝ ٚطٚدت٘ صامٞ َٔ إته١ْٛ ٘  إكعـز٠  ٚأَـ  ٚأختـ

 ايهـجري  مُت اي  بػزار مٛاسٞ إسز٣ ٗ راصًا اعتأدضْا.  صم١ٝ

  نًٝٓـا  ؾٝٗـا  ٚعـهٓا  ، احمل١ٓ بعز إصؼًٛا ايشٜٔ قبًٝتٓا أبٓا٤ َٔ

ٕ  دا٤ ؾُٝا ٔ  اثٓـا ٞ  َـ  بأبٓـا٤  اـافـ١  إتٛعـط١  اٍ بػـزار  َزصعـ

 يـرتى  أصبعـ١  طًبتٗـا  عـزر  أفـب   إٔ بعـز  ، ؾٝٗـا  يٝزصعا ايعؾري٠

٘  بعز هلا اـاَػ ايطايب ـ  اَتشاْـات  ٗ صعـٛب  ؾُـا  ، ايغـ١ٓ  ْقـ

ٞ  اٍ ايٓٗـض  َٔ إا٤ عشب َان١ٓ َؾػٌ ٚايزٙ َٔ نإ  إ٫ ا٭صامـ

٘  إزصع١ برتى ٜأَضٙ إٔ ٌ  ٗ َٚغـاعزت  يهجـض٠  إانٓـ١  تؾـػٝ

 أبٞ َغاعزٙ اؾزٜز ايٛنٌٝ أَض إٔ بعز ايغكٞ َٝاٙ ع٢ً ايطًب

ٌ  طصاعـ١  ايعؾـري٠  أبٓا٤ َٔ ٜطًب إٔ صامٞ  إرتٚنـ١  ا٭صض نـ

٘  اهلل ؾضز – ايهبري ايؾٝذ ابٔ ٭ٕ ، أفشابٗا اصؼاٍ بغبب  عٛرتـ

 . سيو ٜضٜز – ايٛنٌٝ صرر نُا عإًا ايٝٓا

 َـا  تِٓٛٝ أُُٓا إٔ ٚبعز ، اؾزٜز٠ ايزاص ٗ يٓا ّٜٛ أٍٚ ي١ًٝ ٗ    

 ايؿنـا٤  ّـٮ  ايًٌٝ ؾُٝا ، َْٛٞ عضٜض ع٢ً دًغت ، آثاخ َٔ َعٓا

 ايتعـب  بغبب ايّٓٛ ٗ تػ٘ صام١ٝ طٚد  ناْت ،ٚ بزاصْا احملٝ٘

ِ  دـضا٤  أفـابٗا  ايشٟ ٞ  ٗ أرٕٚ ٚبـزأت  ، اٯثـاخ  تٓٛـٝ ٟ  عـذً  ايـش

 :ٚا٭قٛاٍ ٚا٭سزاخ ايٛقا٥ع َٔ اٯتٞ َعٞ، اْتكٌ

ٙ  ٗ يٓـا  ي١ًٝ أٍٚ ٖشٙ     ٘  ، راصْـا  أفـبشت  ايـ   ايـزاص  ٖـش  ٚبتاصىـ

ٞ  عُٞ عأيت اْين أسنض ٚٚقت٘ ٞ  أبـ ٔ  صامـ ٌ  عـ   اؾزٜـز  ايٛنٝـ

  ؟ ٫ أّ ، عابكًا ٜعضؾ٘ نإ ٌٖٚ
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 ٚنإ ، بٝت٘ ٗ ٚأْا صامٞ أبٛ اؾزٜز ايٛنٌٝ َغاعز يٞ قاٍ    

 ؽـكٝك   ٚصمسٝـ١  طٚد  صام١ٝ ناْت ؾُٝا ، َعٓا دايغًا صامٞ

 :إكعز٠ ايعذٛط إضأ٠ غضؾ١ ٗ صامٞ ٚطٚد١

 .  ْعِ -

 . اهلل صٓ٘ أبٞ ٜغهت نإ نُا ٚعهت    

 : عأيت٘    

 ؟ عٓ٘ تعضف َٚاسا -

 : قا٬ً٥ عًٞ صر    

ٔ  – ٚايزٙ نإ عٓزَا بػزار ٗ ٚيز يكز - ٌ  ؽـٝذ  ابـ  ٗ ايعُـاصٜ

 . ٖٓاى رصاعت٘ ٜهٌُ ؽابًا - ايٛقت سيو

 :صامٞ عأي٘    

 ؟ رصاعت٘ أنٌُ ٌٖٚ -

 :ؽ٤ٞ بهٌ ايعاصف بٗز٤ٚ ٚايزٙ عًٝ٘ صر    

  يظٚادــ٘ غنــب ٚقتٗــا ايعُــاصٌٜ ؽــٝذ ٚايــزٙ إٔ عًُــٞ سغــب -

 بعـز  ؾُٝا أفب  ايشٟ ايؾاب ٖشا ٚنإ.  ايغًـ أصض اٍ ٚأعارٙ

٘  ايهـبري  يًؾٝذ ٚٚفٝا يًعُاصٌٜ ؽٝدًا ٘  عًـ٢  اهلل صٓـ  أَٛايـ

ٙ  ب٘ ٜعًِ إٔ رٕٚ بػزار اٍ ٜشٖب ، ايػضب١ راص ٗ ايشٟ ٚابٓ٘ .  ٚايـز

٘  نإ ؾُا ، سيو ايٛايز عضف عٓتٌ ٚبعز ٌ  إٔ إ٫ أَاَـ  إٔ ٗ ٜكبـ

٘  بٝـت  ٗ ٜٚكِٝ ايعُاصٌٜ أصض اٍ بظٚدت٘ ٜأتٞ ٘  أ٫ ، ٚايزٜـ  اْـ

 . بػزار ٗ ٌٚٚ صؾ 

 َعًَٛـات  ع٢ً أسقٌ إٔ أصٜز ٚنٓت ، صامٞ أبٛ عُٞ، عأيت    

 : أنجض
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 ؟ ايعُاصٌٜ يغًـ ؽٝدًا ايؾاب سيو أفب  نٝـ ٚيهٔ -

 : اَتشإ ٗ نُٔ أداب    

ٙ  َات عٓزَا - ٌ  ؽـٝذ  أبـٛ ٙ  عـار  ايعُـاصٜ ـ  أصض اٍ يٛسـز  ايغـً

 . ؽٝذ ابٔ ؽٝذ اْ٘ ، ايغًـ ع٢ً ايؾٝذ ٖٛ ٚأفب 

 : َغتؿغضًا صامٞ ابٓ٘ عأي٘    

 بػزار؟ ٗ بكٝا ٌٖ ٚابٓ٘ ٚطٚدت٘ -

 : ٚايزٙ أداب٘    

 أفـب   ايبػزارٟ ا٫بٔ إٔ تعًُٕٛ ٚأْتِ ، ايغاع١ ٖشٙ ٚؿز ، ْعِ -

٘  اهلل ؾضز ايهبري ايؾٝذ ٫بٔ ٚٚن٬ًٝ  ، عًؿ٘ ع٢ً ؽٝدًا  غضبتـ

 . بػزار ٜغهٔ ٖٚٛ ،

 َــٔ عــذًٞ أخــضز ايًٝــٌ ٖــزأت ٗ ٚدــزتين ايجاْٝــ١ ايًًٝــ١ ٚٗ    

 :  ؾٝ٘ ٚأرٕٚ اـؾ  ايز٬ٜب

ٞ  أْـا  خضدٓا ايّٝٛ       راصْـا  ؾٝٗـا  ٜكـع  ايـ   احملًـ١  َكٗـ٢  اٍ ٚصامـ

ــا ــ٢ ٚتعضؾٓ ــاسبٗا عً ــإ ، ف ــٔ ن ــا٤ َ ــا أبٓ ــٝػ ، قبًٝتٓ ــٔ ٚي َ 

  اؿـزٜح  أطـضاف  ٚػاسبٓا ، احمل١ٓ بعز بػزار اٍ اْتكٌ ، عؾريتٓا

 . ايٛنًٌٝ َغاعزٟ ٚايزٜٓا ٜعضف ٚنإ

ٞ  ، ٚقتٗـا  ؽـعضْا  نُا ، ايضدٌ نإ     ٘  ٗ ؽـ٦ٝاً  ىؿـ  ٫ ْؿغـ

 ٚاؿـل  اْ٘ إ٫ ، احمل١ٓ مشاٜا َٔ مش١ٝ نإ.  ب٘ ىربْا إٔ ٜضٜز

ٙ  ايشٟ ايؾاٟ ثمة  ٜأخش إٔ ٚصؾ  َعٓا نضًّا نإ ٜكاٍ   ؽـضبٓا

ٌ  ٚ صمـ١ٝ  قق١ فش١ َٓا عضف إٔ بعز ٟ  اؾزٜـز  ايٛنٝـ  صاح ايـش

 َغاعزٟ أبٓا٤ َٔ صدًٌ َع هًػ أْ٘ اٍ اْتب٘ ٚعٓزَا ، ٜؾتُ٘

 :َبتغُا قاٍ ، اعتشص ايٛنًٌٝ
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 أبٓـا٤  َٚٔ درياْهِ َٚٔ ، إك٢ٗ صٚار ْٝع َٔ سيو عتغُعٕٛ -

 . احمل١ً

 : ٭ط٦ُٓ٘ ي٘ قًت    

 . َعهِ مٔ ثل...  بشيو ْأب٘ ٫ مٔ ، عًٝو ٫ -

ٕ  ، إكٗـ٢  اٍ عقـضاً  سٖبٓـا  ايجايـح  ايّٝٛ ٗ      إٔ ٗ أًَٓـا  ٚنـا

ٍ  ٗ – إكٗـ٢  فـاسب  – عبـز  اؿاز ٜغاعزْا   غاٜتٓـا  اٍ ايٛفـٛ

 : عأيٓاٙ إٔ بعز يٓا قاٍ. ايهبري ايؾٝذ أخٞ ْٗض بايعِ ايًكا٤ ٖٚٞ

ٞ ...  بغٝ٘ أَض ٖشا - ّ  ْٗـض  عـٝأت  ساى ٫ٕ ، إكٗـ٢  اٍ اؾُعـ١  ٜـٛ

 . ايكب١ًٝ أبٓا٤ َٔ َعاصؾ٘ بع  َع ٖٓا َٛعزٙ ايّٝٛ

ٌ  ٚا٫ْتٛـاص  ، ثك٬ًٝ ّض ٚايٛقت اؾُع١ ّٜٛ اْتٛضْا      نُـا  ٖـ

 ايٝــّٛ ساى ٚدــا٤.  ابــضاِٖٝ أبٝــ٘ عــهٌ امساعٝــٌ دــزْا اْتٛــض

 : َبتغًُا ٚقاٍ بٓا صسب ، ْٗض ايعِ ٚقابًٓا ، إعٗٛر

 ايـزاص  ٚأعـضف  ، بأٍٚ أٍٚ بٗا أعضف ٫ْين أسٛايهِ عٔ أعأيهِ ٫ -

ٞ  اهلل ٖٚـز٣  َات ايشٟ اهلل ٚصسِ ، احمل١ً ٗ اعتأدضُٖٛا اي   اؿـ

 . ايغبٌٝ عٛا٤ اٍ ايكب١ًٝ أبٓا٤ َٔ

٘  َٛت بعز ْٗض ايعِ نإ      طٚدـ١  ٚارعـا٤  ، ايهـبري  ايؾـٝذ  أخٝـ

 صٓٗـا  خًٛ تبٌ ثِ ايهبري ايؾٝذ َٔ ساٌَ بأْٗا ايهبري ايؾٝذ

ٌ  ؽـٝذ  عضع١ إٔ إ٫ ، بإؾٝد١ طايب قز ، ْغ١ُ أ١ٜ َٔ  ايعُـاصٜ

 ٗ ايكب١ًٝ أبٓا٤ ٚتؿضم ، احمل١ٓ ٚقٛع ثِ َٚٔ ، ايٛف١ٝ ٚصق١ بأٚٗاص

ٌ  ؽٝذ فٛت دعٌ ، ا٭صبع١ ا٭صض أصنإ ٛ  ايعُـاصٜ  ايقـٛت  ٖـ

 ٜغــبٛٙ إٔ إ٫ اتــبعِٗ َٚــٔ ٚايــزٟ َٚــٔ َٓــ٘ نــإ ؾُــا ، ايعــايٞ

 ٗ ؾبكٞ ، اخٝ٘ بعكِ قاٍ إٔ بعز بايهشب ٜٚٛفُْٛ٘ ٜٚؾتُٛٙ

 ايؾــٝذ ٖــٛ ٚايــزٙ نــإ إٔ َٓــش ْظًٜــٗا نــإ إٔ بعــز ، بػــزار

ٔ  ٚصثٗـا  ايـ   ايقـًع١  ٜؿكـز  ٚمل ايهبريايعاؽـض،  ٙ  َـ  ايؾـٝذ  ٚايـز
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٘  ػٌُ اي  ٚ ايهبري ٟ  ايزعابـ١  سـػ  ٜؿكـز  أٚ ، صأعـ ٕ  ايـش  نـا

 .ايؾٝطا١ْٝ ايٓعٛت بؾت٢ ٚفِ إٔ بعز ب٘ ٜظٖٛ

 بغٝط١ عارات ي٘ ٚناْت... نبري ؽٝذ ابٔ اْاق١ ، أْٝكًا نإ    

 بػـزار  اٍ ايهـبري  ايؾٝذ ٚايزٙ أصعً٘ إٔ َٓش ٜتبعٗا نإ ، دزًا

 ايــظَٔ برتانــِ بعنــٗا تػــري أٚ اطرارت ٚقــز ، رصاعــت٘ يٝهُــٌ

ٕ  ايـ   إزصعـ١  ٗ رصٚع٘ ٜٓٗٞ إٔ بعز ؾهإ ، ا٭ٜاّ َٚضٚص  نـا

 ٗ ايكًٝٛي١ ٜٓاّ ثِ ، غزا٥٘ ٜتٓاٍٚ...  ايبٝت اٍ ٜعٛر ، ؾٝٗا ٜزصؼ

 أنجـض  ٫ عاع١ بعز ٜٓٗ  سيو بعز ثِ...  ايغ١ٓ ؾقٍٛ أٜاّ نٌ

ٌ  ، أقٌ ٫ٚ ّ  ٜـزخ ِ  اؿُـا ٍ  ناْـت  َُٗـا  يٝغـتش  أٚ ايغـ١ٓ  ؾقـٛ

ٌ  ٜٚبك٢ ، ٬َبغ٘ ٜضتزٟ ، ي٘ ايَٝٛٞ إٛقـ نإ ٌ  ٫ عـاعت  أقـ

ٌ  ٜكـضأ  ، ٜكـضأ  أنجض ٫ٚ ـ  فـ٬ت  ، ؽـ٤ٞ  نـ  ايغٝاعـ١  ٚفـش

 تٓتٗٞ ٚعٓزَا  ، احملاؾٛات ٚأخباص ايعا١َ ٚايقش١ ٚاؾٓػ ٚا٫رب

ٕ  إٔ بعـز  ىـضز  ايغاعتٌ ٘  سًـل  قـز  نـا ّ  بعـز  سقٓـ  ا٫عـتشُا

 أٟ اٍ ٜـشٖب  ، اؿًٜٛـات  يـبع   ٜغتدزّ ايشٟ ايٛصر َا٤ ٚتعطض

ّ  ٗ أَـا ...  َهإ ٔ  ؾٝدـضز  اؾُعـ١  ٜـٛ  اٍ ٜعـٛر  ٫ٚ ايقـباح  َـ

ٌ  َٓتقـ بعز ايزٜٛى فٝاح ٚقت إ٫ ايبٝت ٕ .  ايًٝـ ٞ  نـا  ٜكنـ

ٌ  ٗ ٜتشـزخ  إك٢ٗ ٗ ْعت٘  أٚ ايؾـطضْر  ًٜعـب  أٚ ؽـ٤ٞ  نـ

٘  غزا٥٘ أَا ،  ي٘ إكابٌ اي٬عب سغب ايزَٚٝٓٛ أٚ ايطاٚيٞ  ؾٝتٓاٚيـ

 . ايؾٝد١ بٝت ٗ أٚ ، إك٢ٗ فاسب فزٜك٘ عٓز أَا

 بأْٓـا  تأنـز  إٔ بعـز  بٓـا  ع٬قت٘ ٚتٛطزت ، ب٘ ع٬قتٓا تٛطزت   

ٛ  ٚأنز ، ايػضب١ أصض ٗ ايهبري يًؾٝذ ابٔ ٚدٛر ؾهض٠ مز  ٖـ

 : يٓا

ٕ  بػـزار  أطبا٤ أخبٳض إٔ بعز ، احملاٍ َٔ سيو إ - ٞ  ٚيٓـز  ايؾـٝذ  أخـ

 ايتشايٌٝ نٌ ناْت.  عكِٝ اْ٘ - َع٘ نٓت ايشٟ ٚأْا - ايهبري

ٔ  ٚنُا.  سيو اٍ تؾري إدترب١ٜ ٕ  أ٩َـ ٞ  بـأ ٍ  قـز  ايـٛس  عًـ٢  ْـظ
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ٕ  أ٩َٔ ؾإْين" ل" قُز عٝزْا ٞ  بـأ ِ  ايهـبري  ايؾـٝذ  أخـ  ٫ عكـٝ

 . ٜٓذب

 : صامٞ عأي٘    

 ٚؾــضم ا٤ـا٫رعــ سيــو اصٌٜـايعُــ ؽــٝذ ارعــ٢ نٝـــ ٚيهــٔ -

 ؟ ايكب١ًٝ

 : قاٍ    

 ٚقتٗا؟ تغأيٛٙ مل ٕاسا -

 : ي٘ قًت    

 .َٓو يٓغُع د٦ٓا ٚاِا ، َٓ٘ ْغُع إٔ إِٗ يٝػ -

 :قاٍ    

 ؽـٝذ  ؾعٌ نُا بايهشب ٚعرتَْٛين ، تٓؿعهِ ٫ اداب  صَا -

 . ايكب١ًٝ أبٓا٤ ٚبع  ، ايعُاصٌٜ

 : قاٍ ثِ ، اينشو ٖٛ ٚؽاصنٓا ٚصامٞ أْا مشهٓا   

 . يًُظس١ قًت٘ ايشٟ ٚايه٬ّ ، بهُا أثل اْين ، آعـ أْا -

 : صامٞ عأي٘    

ٕ  اهلل صٓ٘ ايهبري ايؾٝذ إٔ َٔ َتأنزٕٚ مٔ -   عكُٝـاً  نـا

ٔ  خايًٝا صٓٗا نإ ارعت َا ارعت اي  طٚدت٘ ٚإ .  ْغـ١ُ  أٜـ١  َـ

ٔ  تـضر  اي  ايضعا٥ٌ ٖشٙ عٔ إخربْا ٚيهٔ ٔ  َـ  ايهـبري  ايؾـٝذ  ابـ

  ؟ إظعّٛ

ٌ  بـض٩ٚؼ  رؾعت مشهت٘ فٛت إٔ ست٢ عايًٝا مشو      اؾايغـ

 : قاٍ ، بأػآٖا ايتشضى اٍ
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ٕ  اْهُـا  أعضف - ٔ  ، تقـزقاٖا  مل ا٫ثٓـا  مل ٫ْـين  ؾٝٗـا  َـاسا  ٚيهـ

 أقضأٖا؟

 : أدبت٘    

ٌ :  ا٭ٍٚ ايضعـاي١  ٗ...  ؾٝٗـا  َا أعضف أْا - ٕ  اٍ ايٓكـٛر  أصعـ .  يٓـز

 .ٚفًٝا ابٓ٘ ٚتٓقٝب ا٭ٍٚ ايٛفٞ ْعٞ:  ايجا١ْٝ ايضعاي١ ٚٗ

    ًِّ  :ٚقاٍ َين اؿزٜح  صامٞ  تغٳ

ٌ  اسـز٣  َنُٕٛ أعضف أْا ٚ - ٔ  ايضعـا٥ ٔ  َـ  اٍ ايهـبري  ايؾـٝذ  ابـ

ــٌ ــٞ ايٛنٝ ــز ٚايٛف ــب ، اؾزٜ ــا ٜطً ــٔ ؾٝٗ ــا٤ َ ــ١ أبٓ  إٔ ايكبًٝ

ًُّٛا  . ي٘ يريعًٗا ايٛنٌٝ اٍ اؿكٛم ٜغ

  أرٖؾـٓا  قـز  ايج٬خ ايضعا٥ٌ ٗ نتب ايشٟ نإٔ ق٬ًًٝ فُتٓا    

ــِ ــا ث ــشه١ اْطًكٓ ــ١ بن ــ١ عايٝ ــاصنٓا ٚطًٜٛ ــا ؽ ــٌ ؾٝٗ  ن

 . إك٢ٗ ٗ اؾايغٌ

*** 
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 الورقة الثالثة عرشة:_____________________

ٔ  أفػض ٚ ايعُض، ٗ اهلل صٓ٘ ٚايزٟ َٔ أفػض ْٗض ايعِ نإ      َـ

 . بغٓٛات ايهبري ايؾٝذ

ٞ  إكٗـ٢  طٜـاص٠  ع٢ً ْٗض ايعِ اعتُض     ّ  غـري  أٜاَـا  بٓـا  يًٝتكـ  ٜـٛ

٘  إ٫ عاؽـٗا  ايـ   ايغٓٛات َٔ ايضغِ ٚع٢ً.  اؾُع١ ٘  مل اْـ  ٜتغـاق

 ٔ ٘  َـ ٕ .  ٚاسـزاً  عـٓاً  أعـٓاْ ٍ  َـا  نـا ٞ  ٜـظا    ايكاَــ١ َٓتقـب  ّؾـ

 را٥ُــا ٚنــإ ، اي٬َبــا٠٫ ابتغــا١َ ؽــؿتٝ٘ عًــ٢ را٥ُــًا ٜٚنــع

 ايتٛابٌ أْٛاع ٜنع إٔ – إك٢ٗ فاسب يٓا سنض نُا – ٜغتطٝع

 .ؿزٜج٘ عاَعٝ٘ عٓز ا٫ؽتٝام ٜظٜز ٖا ن٬َ٘ ٗ

٘  ْغب َا ٜهٔ مل ٚ     ٔ  ايٝـ ٌ  عـًٛى  أٚ فـؿات  َـ ٔ  َؾـ ٌ  َـ  قبـ

ٔ  ايكب١ًٝ أبٓا٤ بع  أٚ ، ايٛنٌٝ ٕ  صاسـٛا  ايـشٜ  أنتـاف  ّغـشٛ

ٞ  ٚأبٞ أبٞ مُِٓٗ َٚٔ ايٛنٌٝ  َـضض  تـضى  نُـا  أثـض  أٟ صامـ

ٔ  ايٓاؼ بع  ٚد٘ ع٢ً آثاصٙ عؾريتٓا أصض ادتاح ايشٟ اؾزصٟ  َـ

 .عؾريتٓا

٘  طٚدـ١  عٔ َض٠ عأيٓاٙ   ّ  أخٝـ  اسا ٚؾُٝـا  ، ايهـبري  ايؾـٝذ  إضسـٛ

 ابٓـا٤  ٚتؿضم احمل١ٓ ٚقٛع َٔ ايغٌٓ ٖشٙ بعز أخباصٖا ٜعضف نإ

ــ١ ــاٍ ، ايكبًٝ ــِ ق ــِ ، ْع ــز ث ــأخشنِ :أن ــا ٚع ــت أٟ ٗ ايٝٗ  ٚق

   .تؾا٩ٕٚ

 : صامٞ عأي٘    

 ؟ ايظٜاص٠ عٓز بٓغا٥ٓا ْأتٞ ٌٖ -
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 َٔ ، ا٫ؾضلٞ ايظٟ ٚيبػ ايعضبٞ ايظٟ خًع ايشٟ ْٗض، ايعِ مشو    

 :  ٚقاٍ صامٞ ع٪اٍ

 ايكب١ًٝ؟ أصامٞ ع٢ً مٔ ٌٖ ؟ ايٓغا٤ ٕٚاسا -

 : أدبت٘    

 . َعٓا تتشزخ إٔ تكبٌ مل صَا -

 : ٚقاٍ ابتغِ    

ٛ  نُـا  عًػ َعٗا ٚاؿزٜح ، عذٛط اَضأ٠ اٯٕ اْٗا - ٞ  ٖـ ٔ  َعـ  عـ

 . عٓٛات عًٝٗا َضت اي  ا٭َٛص ٖشٙ

 : ي٘ قًت    

 ؟ ساٌَ أْٗا ارعت ٕاسا ٚيهٔ -

٘  أعاصٜض طايت َٚا ، ؽؿتٝ٘ ع٢ً ابتغاَت٘ ؽب  َاطاٍ     ٞ  ٚدٗـ  تؾـ

 بعـز  ي٘ دضت اي  ا٫َٛص ٜأخش مل اْ٘ ٚع٢ً ، َبا٫ت٘ ٫ ع٢ً ٜزٍ َا

 : قاٍ ، ظز١ٜ احمل١ٓ

 . عتذٝبهِ ستًُا ٖٚٞ اعأيٖٛا ايٝٗا ْشٖب عٓزَا -

 : صامٞ عأي٘    

 تعضف؟ أ٫... ٚأْت -

 : قاٍ ، عضٜن١ مشه١ اٍ ابتغاَت٘ ؼٛيت    

ٙ  َـا  أٚ ، َعٗـا  اتؿكت قز بأْين تتُْٗٛين ٫ إٔ أصدٛ -  سيـو  ٗ أمسـٛ

 عًُـاً  ، َعٗـا  فـؿك١  عكـزت  قز نٓت ٚنأْين ، بإ٪اَض٠ ايٛقت

ٞ  بٝـت  أطص مل اْين دٝزًا ٜعًُٕٛ أِْٗ ٌ  أخـ ٘  قبـ ٔ  بـأنجض  َضمـ  َـ

ِ  ٚعٓـزَا  ، أؽـٗض  ث٬ث١ ٞ  ٚدـزت  ايٛقـت  سيـو  ٗ طصتٗـ  ايؾـٝذ  أخـ

ـ  ع٢ً ٖزرًا ايهبري ٕ  ، إـٛت  ؾـضا ٌ  ٚنـا ّ  عظصا٥ٝـ ٘  وـٛ   سٛيـ
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٘  َع أتثَض إٔ يٞ أٜٔ ؾُٔ ، َع٘ أخشٙ ايتايٞ ايّٝٛ ٚٗ  إٔ إ٫ ، طٚدتـ

 ٫ ايشٜٔ قبًٝتٓا أؾضار بع  ٗ ٜ٪ثض نٝـ عضف ايعُاصٌٜ ؽٝذ

 ايك٠ٛٗ ٚاستغا٤ ايغها٥ض ٚؽضب إنٝـ ٗ اؾًٛؼ ع٣ٛ هلِ ِٖ

 . خريٟ أبٞ ٚ ابٝو َِٓٗ ٚ ، إض٠

 :ماسها ي٘ قًت

 . ا٫ثٓإ ٜؾضب ٜهٔ مل أبٞ إٔ تعضف أْت -

ٟ  مسعٗا فًذ١ً مشه١ مشو اْ٘ إ٫ هب، مل      ٗ ٜغـري  ايـش

 .اينشه١ ٚصامٞ أْا ٚؽاصنٓاٙ ، ايؾاصع

ِ  فٛت ٗ نإ     ٔ  َبـا٠٫  ٫ ْٗـض  ايعـ ٘  ٜعتكـز  َـ  َعـين  غـري  أْـ

٘  إٔ طإا ، دض٣ َا بهٌ ٔ  ٚصثٗـا  ايـ   أصمـ ٙ  عـ  تكـع  ٚايـ   ، ٚايـز

ـ  أصض مُٔ ٔ  بعٝـز٠  آخـض  عـً ٔ  ٚصثٗـا  ايـ   أٚ ، ايـٛن٤٬  عـ  عـ

٘  تـزص  ، ايكًبٝـ١  باؾًطـ١  َٛتٗـا  بعـز  ٚايزت٘    نـجري٠  أَـٛا٫ً  عًٝـ

ٔ  أٟ ٜتشـضى  مل سيـو  نٌ ٚؾٛم ٌ  َـ ٘  ايـٛنًٝ ٘  يغـًب  أٚ ، أصمـ

.َِٓٗ أسزًا بٞ ٜٓزم مل:  َض٠ قاٍ نُا
)*(

 

 ايؾــٝذ طٚدــ١ اٍ عــ١ٜٛ ْــشٖب إٔ عًــ٢ ْٗــض ايعــِ َــع اتؿكٓــا    

 : يٓا قاٍ.  غز فباح ايهبري

 .  بايبال ٚاسز٠ قط١ ع٣ٛ إك٢ٗ ٖشٙ عٔ تبعز ٫ اْٗا -

ٍ  نُـا  – سيـو  ٫ٕ ، ا٭قزاّ ع٢ً عريًا ْشٖب إٔ قضصْا عٓزٖا      قـا

 يٓا

 . ؾٝٗا ْغهٔ اي  احمل١ً َعضؾ١ ٗ نجريًا عٝؿٝزْاـ 

ٔ  ْٗض ايعِ سيو بعز اخربْا      ّ  عـ ـ  ٚدـٛر  عـز ٘  خًـ  ايؾـٝذ  ٭خٝـ

ٔ  آخـض  َهإ أٟ ٗ ٫ٚ ايعضام ٗ ٫ ايهبري ٍ  ، ايعـامل  َـ :  ٚتغـا٤

 ٚأغًـب  ، سيـو  ٜعضؾٕٛ ايكب١ًٝ أبٓا٤ نٌ:  أنز ثِ ؟ ايؾاٖز أٜٔ
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٘  ٜعضؾٕٛ اؾٓٛب ؽٝٛخ ٘  نـاْٛا  هلـشا  ، بعكُـ ـ  ٜهْٓٛـ ٞ ) بـ  أبـ

(غا٥ب
)*(

 ؟ ٖا...  يٓزٕ ٗ ٜزصؼ ايشٟ ا٫بٔ ٖشا دا٤ٙ أٜٔ ؾُٔ ، 

 . به١ًُ لب٘ ؾًِ ، فشٝشًا ن٬َ٘ نإ    

ٔ  قًًٝـ١  أؽـٗض  بعز ٚقعت قز أَ٘ ٚؾا٠ إٔ سيو بعز عضؾٓا      ٚؾـا٠  َـ

 خاف١ ، بؿهضت٘ ايعُاصٌٜ ؽٝذ أقٓعٗا إٔ بعز ، ايهبري ايؾٝذ

 إ٫  إؾـٝد١  سل ٚع٢ً أ٬َنٗا ع٢ً ؼاؾٜ إٔ تضٜز ناْت أْٗا

 .  ٚطُع٘ ايعُاصٌٜ ؽٝذ ْٛاٜا دٝزًا تعضف مل أْٗا

 :قاٍ    

(  ع٬ٜا ايٛٗض ٚٗ َضاٜ٘ ايٛد٘ ٗ) نإ -
 )*(

 

 :قٛي٘ ٚتابع    

 ناْــت ٭ْٗــا ، َــين تغــُع مل أْٗــا إ٫ ، َٓــ٘ أســشصٖا أْــا نٓــت -

 ا٭ٜــاّ َــٔ ٜــّٛ ٗ ٚ. ايهــبري ايؾـٝذ  بإبٓٗــا َــا ســز اٍ َتعًكـ١ 

٘ .  بػـزار  ٗ ي٘ عُاص٠ إؽرت٣ قز أْ٘ ٚايزتٞ مسعت ٞ  قاطعـ  صامـ

 :  َتغا٬ً٥

 ؟ عُاص٠ ٚيٝػ بٝت قٌٝ -

 : أداب

 .  طٛابل ث٬خ َٔ عُاص٠ اْٗا ، ن٬ -

 : قٛي٘ ٚتابع    

٘  ٚعٓـزَا .  ايعضام خاصز أْا ٚنٓت.  بطًب٘ أصعًت أْٗا إِٗ -  عـأيت

ٔ  دا٤ أٜٔ َٚٔ ايعُاص٠ عٔ ٌ  أدابٗـا  ، بـايجُ  ايغـاصم  فـ٬ؾ١  بهـ

 : أعضقهِ أْا ٖا ٜكٍٛ إٔ ٜضٜز ايشٟ
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 ع٬قـ١  ٫ ٚأْـت  ايهبري ايؾٝذ أَٛاٍ ع٢ً إ٪ُٔ ٚأْا ، سكٞ اْ٘ -

٘  اصثـو  أخشت ؾكز ، بشيو يو ٞ  إٔ يـو  ٫ٚوـل  ، َٓـ ٍ  تتـزخً  َـا

 . اٯخضٜٔ

 : َعاصؾ٘ أسز ؼ١ٝ ع٢ً يرير اْكطع إٔ بعز قٛي٘ تابع ثِ    

 تتغـُع  خارَتٗا ٚناْت.  ٚطضرت٘ َٓ٘ غنبًا اعتؾاطت عٓزٖا -

   َٚاتـت  ، ايكًبٝـ١  باؾًطـ١  أفـٝبت  ؿٛـات  ٚبعـز .  ؽـ٤ٞ  يهٌ

ٙ  ؾاعتناؾٗا ، ايعُاصٌٜ ؽٝذ بٝت اٍ اـار١َ ٖضبت عٓزٖا   عٓـز

ــضف ٚمل ــا أع ــشٙ أْ ــ١ بٗ ــز إ٫ اؿارث ــات إٔ بع ــٌ َ ــٝذ – ايٛنٝ  ؽ

ٔ  طضرٖـا  إٔ بعـز  باـارَـ١  فزؾ١ ٚايتكٝت – ايعُاصٌٜ  ؽـٝذ  ابـ

ٞ  ايٛنٌٝ ايعُاصٌٜ ٔ  مل عٓـزٖا  ، اؿـاي  إ٫ سًٝـ١  ايٝـز  ٗ ٜهـ

 . صادعٕٛ ايٝ٘ ٚاْا هلل ٚاْا ، عبشاْ٘ اهلل قزصٙ َا ٚايكبٍٛ ايقرب

٘  عًـ٢  سظٜٓـا  ْٗض ايعِ ٜهٔ مل      إٔ بعـز  ايهـبري،  ايؾـٝذ  أخٝـ

٘  عًـ٢  أٚ ، ٓـك  بـ٬  ايعضؼ َٔ أخضد٘  ؽـاصنت  إٔ بعـز  ٚايزتـ

 َع اؽرتنت ٚقز ، ايتِٗ بؾت٢ بٛفُ٘ ٚاٯخضٜٔ ايعُاصٌٜ ؽٝذ

ٔ  ؾهض٠ بٛمع ايعُاصٌٜ ؽٝذ ٟ  ايػا٥ـب  ايهـبري  ايؾـٝذ  ابـ  ايـش

ٕ  ايٓـاؼ  ٭ٕ ، ايػضب١ ب٬ر ٗ ٜزصؼ  مل ايهـبري  ايؾـٝذ  إٔ ٜعضؾـٛ

ٙ  َٔ ؽٝدًا ٜٓقب ٘  أقٓعٗـا  إٔ ٚبعـز  ، بعـز  َـا  صبـع  هلـا  عـٝزؾع  اْـ

ٞ  غًـ١  َٔ إؾٝد١ سق١ َٔ هٓٝ٘ ٌ  أصامـ  إٔ ٚأقٓعٗـا  ، ايؿ٬سـ

 ٚعٓـزَا  ، ابٓٗـا  هلـا  أٚصثٗـا  ايـ   ا٭صامٞ ع٢ً هلا ٚن٬ًٝ ٜهٕٛ

 يكـز  ، ؽـ٦ٝاً  أعٌُ إٔ أعتطع مل يبٓإ َٔ – ْٗض ايعِ ٜكٍٛ – عزت

 ٖٚــشا ، ٚفـزقت  طبٝعٝـاً  َٛتـاً  َاتـت  أْٗـا  عًـ٢  ا٭خبـاص  ٚفـًتين 

ــشٝ  ــا ف ــت ٭ْٗ ــبري٠ ناْ ــض ن ــا ، ايعُ ــت ٚنُ ــضف مل قً  أع

ٌ  بٝٓٗـا  سـزثت  ايـ   بإؾار٠ ٌ  ٚبـ  أفـابتٗا  اٍ أرت ايـ   ايٛنٝـ

ٌ  َـٛت  بعز إ٫ باؾًط١ ٞ  ايٛنٝـ  مل إس ، غارَتٗـا  فـزؾ١  ٚيكـا٥

 مل اْين عٔ ؾن٬ ، ايٛنٌٝ بٝت ٗ تعٝؿ اـار١َ إٔ أعًِ أنٔ

ِ  ايعؾري٠ أصض ع٢ً بكٛا ايشٜٔ َٔ يٞ ٜضتاح ٚدٗا أدز  قـز  ٚنًـٗ
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ّ  ايهبري ايؾٝذ ٚابٔ إؾٝد١ سل بأَٛاٍ ايٛنٌٝ اؽرتاِٖ   إظعـٛ

ٌ  ٚابٓ٘ ٖٛ ٜػشٜ٘ نإ َٚا ٔ  اؾزٜـز  ايٛنٝـ ٟ  اؾـرتا٤ات  َـ   مـز

ٌ  ٚاْتؾـضت  عزٜز٠ ؾضم اٍ اْكغُت ايكب١ًٝ إٔ تعضؾٕٛ ٚأْتِ  بـ

 . ؽضق٘ ٚ ايعضام غضب

 عًـ٢  ٫ٚ ، أَ٘ ع٢ً ٫ سظٕ ْرب٠ أ١ٜ ْٗض ايعِ ن٬ّ ٗ تهٔ مل    

٘  آٍ َـا  عًـ٢  ٫ٚ ، ايهـبري  ايؾـٝذ  أخٝ٘ ٘  يـ ٛ  سايـ ٔ  ٖٚـ  ايؾـٝذ  ابـ

ٙ  إٔ – ْعًِ نٓا نُا - سيو ايهبري، ايؾٝذ ٚأخٞ ايهبري  ٚايـز

٘  قـز  ايهـبري  ايؾـٝذ  ٚايـز  ٖٚٛ ٌ  بػـزار  اٍ فـبٝاً  أصعـً  يٝهُـ

 ٚتـظٚز .  بػـزار  ثاْٜٛات ٗ َزصعًا ٚأفب  ، أنًُٗا ٚقز.  رصاعت٘

ٔ  – بػـزار  بٓات اسز٣ َٔ ٌ  – ْؿغـٗا  قبًٝتٓـا  َـ ٌ  ٚٚـ  ايؿٝٓـ١  بـ

ِ  ٗ ايهبري ايؾٝذ ٚايزٙ ٜظٚص ٚا٭خض٣  ٚعٓـزَا  ، ايهـبري٠  راصٖـ

 ٚمل ، ٚا٭خـض٣  ايؿٝٓـ١  بٌ ايهبري ايؾٝذ أخٝ٘ ٜظٚص ٌٚ أبٝ٘ َات

ٔ  ٗ ٫ ايعؾـا٥ض١ٜ  أٚ ايكب١ًٝ ايكناٜا ٗ ٜتزخٌ ٜهٔ ٙ  طَـ  ٚايـز

 . أخٝ٘ طَٔ ٗ ٫ٚ

 : إك٢ٗ ٗ فًغٓا ٗ ٚمٔ عأيت٘    

   ؟ بإؾٝد١ أخٛى يو ٜٛل مل ٕاسا -

 : َغتػضبًا يٓا قاٍ    

 !!؟ سيو تعضؾإ ٫ اْهِ أفشٝ  -

٘  إٔ ْضٜـز  آْا أ٫ ، با٫َض ْعًِ ٚنٓا ٚاسز بقٛت أدبٓاٙ     ْغـُع

 : سيو عٔ ؾعً٘ صر ٖٛ َٚا َٓ٘

 .ن٬ -

 : َتعذبًا قاٍ     
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ٔ  ٚٚايـزٜهُا  ، ؾٝٗـا  عؾري٠ أنرب ٚأبٓا٤ ، ايكب١ًٝ أبٓا٤ أْتِ -  َـ

 ٫ٚ يًــٛن٤٬ َغــاعزٜٔ أفــبشا ثــِ ، ايهــبري ايؾــٝذ أفــشاب

 ؟ إؾٝد١ ٚاعت٬ّ تغًِٝ ٚتكايٝز عارات تعضؾٕٛ

 : ي٘ قًت     

 : ٚقاٍ مشو ن٬َٞ أنٌُ إٔ ٚقبٌ.... ْٗض ؽٝذ -

 َـين  ػعًٛا إٔ تضٜزإ ٚفاسبو أْو أّ... ؟ ٖا ؟ ؽٝدًا اْين قاٍ َٔ -

 ؟ أْؿٞ عٔ صغًُا ؽٝدًا

 : صامٞ عًٝ٘ صر    

 . ؽٝذ أْت إسٕ ، َتغًغًٌ ؽٝٛخ ابٔ أْت -

 :أسْٞ ٗ فزاٖا طايت َا ٚاينشه١ ْٗض ايعِ قاٍ    

 َٔ ايضغِ ع٢ً تغا٩يهِ ع٢ً ٚعأدٝبهِ إغأي٘ ٖشٙ اتضنٛا -

 . سيو تعضؾإ اْهُا أعضف اْين

 : صامٞ قاٍ    

ٙ  ؾعًو صر ٖٛ َٚا أْت َٓو ْعضف إٔ ْضٜز أْٓا إ٫ ، ْعضف ْعِ -  ػـا

 ؟ سيو

 ٚبعـز  ، إكٗـ٢  ؽت ع٢ً دًغت٘ ٗ اعتزٍ إٔ بعز ْٗض ايعِ قاٍ    

 :ساص ؽاٟ اعتهاْات بج٬ث١ ٜأتٝٓا إٔ إك٢ٗ عاٌَ َٔ طًب إٔ

(عٓأٜ) َٔ ٭ْ٘ يٞ، ؾعٌ صر ٫ -
)*(

 إؾـٝد١  تهٕٛ إٔ ٖٛ ايكب١ًٝ 

 .  أخٝ٘ اٍ تشٖب ٫ٚ يًؾٝذ ا٭نرب ي٬بٔ

 : ي٘ قًت    

 ؟ ي٘ ابٓا ايهبري ايؾٝذ ىًـ مل ٚإ -

 : قاٍ    



   ايؾًٜٛٞ عًُإ راٚر
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ٌ  ايهـبري  ايؾـٝذ  وزر إٔ أَا - ٘  قبـ ٔ  ؽـٝداً  ٚؾاتـ ٌ  َـ  ؽـٝٛخ  بـ

 إٔ هـب  ٚأٜنـاً  ، ايؾٝذ سيو ايكب١ًٝ أبٓا٤ ىتاص إٔ أٚ ، عؾا٥ضٖا

 . عؾا٥ضٖا ؽٝٛخ َٔ ٜهٕٛ

 : صامٞ قاٍ    

 ٜـرتى  ٫ٚ ٭خٝ٘ ٜٛفٞ إٔ ّٛت إٔ قبٌ ايهبري يًؾٝذ ٚيهٔ -

 ىتاصى؟ مل ؾًُاسا ، ٬ًُٖ ايكب١ًٝ أبٓا٤

 : ْٗض ايعِ قاٍ    

ٔ  ا٭خ ٖشا ٜهٕٛ إٔ بؾضٙ ، ْعِ - ـ  ٖـ  ايكبًٝـ١  أصض عًـ٢  عـا

 عـ٣ٛ  ايكب١ًٝ أصض ع٢ً أعؿ مل اْين تعًُٕٛ ٚاْتِ ، عُضٙ ط١ًٝ

 ٚبكٝـت  ؾٝٗـا  ٫رصؼ بػزار اٍ ٚايزٟ أصعًين ثِ ، ع١ٓ عؾض ٔغ١

 .  أسؿارًا يٞ ٚأفب  ٚألبت ٚتظٚدت ؾٝٗا

 : قًت    

 ؟ رصاعتو انُاٍ بعز تعز مل ٕاسا اسٕ -

 : قاٍ ، بضر ايشٟ ايؾاٟ اعتهإ ؽضب ثِ ، ابتغِ    

ٔ  ٜا٥غـاً  نٓـت  ٭ْين - ٕ  إٔ َـ ٞ  إ قًـت  ٚقتٗـا  ، ؽـٝداً  أنـٛ  أخـ

 . إؾٝد١ ع٢ً عٝدًؿٛٙ أبٓا٤ عٝدًـ

 : قًت    

 ؟ عاقضًا نإ اْ٘ عًُت ٚيهٓو -

 : قاٍ    

ٔ  ٚتظٚدـت  ، بػزار ٗ ايعٝؿ اعتُضأت إٔ ،بعز ْعِ -   بػزارٜـ١  َـ

 .إؾٝد١ ْغٝت عٓزٖا

*** 
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 الورقة الرابعة عرشة:_____________________

ًلٓا ايّٝٛ ٖشا     ٌ  ٚؾـا٠  خرب ٚفٳ ٞ  ايٛنٝـ ٙ ...  ايجـاْ  ٗ َٝتـاً  ٚدـزٚ

٘  تهٔ مل...   ؾضاؽ٘ ٌ  َـاسا  تعـضف  طٚدتـ  ٚفـًتٓا  ٖهـشا ...  تؿعـ

ــاص ــضت ا٭خب ــا ٚاْتؾ ــاص نُ ــِٝ ٗ ايٓ ــت...  اهلؾ ــؿاٙ ٚتٗاَغ  ايؾ

٘  إٔ َٓٗـا ...  ايهـجري  ؾشٳهلت ، باٯسإ ٘  رعـت  طٚدتـ ِ  يـ  ٗ ايغـ

 عضؾـت  ٭ْٗـا  ٚخٓكت٘ أْؿ٘ ع٢ً ٚعار٠ ٚمعت أْٗا َٚٓٗا ، ا٭نٌ

 ؾكــضصت ايعؾــري٠ أصض عًــ٢ عــًؿ٘ أبٓــا٤ بٓــات ٭ســز٣ غطبتــ٘

 ٜكـــ إٔ رٕٚ عًــٝٗٔ ايــظٚاز قطــاص َــض اي٥٬ــٞ بٓاتٗــا َغــاعز٠

ــا ، ٚقٝــٌ...  ٚقٝــٌ ، ؾٝــ٘ يرينــي ــا ايكــٍٛ ٗ ا٭نٝــز إٔ إّي  إْٗ

ٌ  بٛؾـا٠  ؽربٙ إٔ رٕٚ عا٥ك٘ َع عٝاصت٘ صنبت  ٚطًبـت  ايٛنٝـ

ٞ  بطًـب  أصعًت ٖٚٓاى ، ايعُاصٌٜ َنٝـ اٍ ٜٛفٸًٗا إٔ َٓ٘  أبـ

 . ايٛنٌٝ َغاعز صامٞ

 اؾــٛ ٗ ايًكــاح بــشٚص نإْتؾــاص إْتؾــضت ايــ  ا٭خبــاص تكــٍٛ    

 َع يٛسزٖا إدتُعت اْٗا ، اـبح نًُات بهٌ ق١ًُ ٚناْت

ٔ  عـاع١  ٚبعز ، إنٝـ ٗ ايٛنٌٝ َغاعز  خـضز  ، إْؿضارُٖـا  َـ

ٔ  إٔ ؾٝٗـا  َهتٛب ٚصق١ ٚبٝزٙ صامٞ أبٛ  ؾـضز  ايهـبري  ايؾـٝذ  ابـ

 إؾـٝد١  سكـٛم  عًـ٢  ٚنًٝ٘ بإٔ قبًٝت٘ أبٓا٤ أٚف٢ غضبت٘ اهلل

 .صامٞ أبٛ ٖٛ

ـ  ؼٌُ ايٛصق١ ناْت     ٘  ايغـٝ ٘  إغـً  أبٓـا٤  صقـاب  عًـ٢  ْؿغـ

 عٓــزَا هلــشا ٚ.  ٜٗٓ٪ْــ٘ ايٓــاؼ ؾبــزأ ، َــِٓٗ تبكــ٢ َــا أٚ قبًٝتٓــا

٘  بعز إرعت اي  -ايهبري ايؾٝذ طٚد١ إعتكبًتٓا ٌ  أْٗـا  ٚؾاتـ  ساَـ

ٞ  ٜزعٛ َٔ ايهبري ايؾٝذ أّ ؾأصعًت ، ايهبري ايؾٝذ َٔ  ايكامـ

  ايكامٞ بٝت ٗ ؾشذظْٗا ، ايٓغا٤ بكناٜا ايعاصؾات بايٓغا٤ يٝأتٞ

 قـزَت  - ايهبري٠ ايزاص َٔ ٚطٛصرت ؾطضرت ، ساٌَ غري أْٗا ٚتبٌ
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 اٯخـض  ٚايٓقـ ْقؿٗا ؾكزت أعٓإ عٔ ماسه١ يضامٞ ايت١٦ٓٗ

 :قايت...  َغٛر أفؿض بًٕٛ إفطبؼ

 . عًـ ـري خًـ خري ٚايزى إ -

 ٚفٍٛ يغضع١ ٚإِا ، بٗا ٜضغب ٫ اي  يًت١٦ٓٗ يٝػ ، صامٞ سٌٖ    

 : ماسهًا أدابٗا ٚ ، ا٭خباص

 .ٜعٝؾٕٛ ايٓاؼ رعٞ -

ٔ  نًـ١ .  ايغٸٔ نبري٠ عذٛطًا أَآَا ٖٞ ٖا      ٌ  َـ  بغـاتٝٓٓا  نٝـ

 دغـُٗا  اَـتٮ  ٚقـز  ، َز٠٫ عجٛم بزٕٚ ؾًٛت ايعطؿ أنًٗا اي 

ِ  ققـري٠  يغٓٛات ٚايزٖا َٓظٍ ٗ عاؽت إٔ بعز ا٭َضاض بأْٛاع  ثـ

ــشنضٙ ــشٙ اهلل ت ــإ اٍ ٚأخ ــز إه ــضأ٠.  ايبعٝ ــ١ اَ ــز َٗزَ  إٔ بع

 دغـزٜاً  َٗزَـ١  ، اؾُـ٬ٝت  ١ًْٝ ٚايزتٞ تقؿٗا نُا ناْت

ّ  ٖـزص  ٚقـز .  نجريًا ؾٝٗا احمل١ٓ أٜاّ أثضت يكز ، ْؿغًٝا َٚٗز١َ  عـز

ــٌٓ اٱلــاب ــا ع ــ  سٝاتٗ ــز تبكــت اي ــٛت بع ــٝذ َ ــبري ايؾ  ايه

ٌ  تًـو  ٚصاست.  َع٘ ؽبابٗا يغٌٓ نٗزصٖا  عًـ٢  تطبدٗـا  ايغـٓ

ٞ  ٖٚا.  ٖار١٥ ْاص ٌ  ٖـ ٔ  تأنـ إـضم  َـ
)*(

ٕ ـض   ّ  تًـو  يـشنض٣  ا  ا٭ٜـا

ٗٳظت يكز.  اـٛايٞ  أْٗا ايهبري ايؾٝذ ٭ّ إخباصٖا عاع١ نؿٓٗا دٳ

 .  عًٝٗا ثك٬ًٝ ايؾٝدٛخ١ ثكٌ نإ.  ساٌَ

ٙ  ناْـت  ٚاي  اؿزا٥ل ٚصٚر بهٌ إٛصر٠ ٬َبغٗا أبزيت      ؽـا

ٟ  عٝٓٝٗا نغٛار ايغٛر با٬ٕبػ بػزار ٗ ٚسزٖا هلا ٘  ايـش  قطضتـ

ّ  عٓٗـا  ٚيـت  يكـز .  ٬َبغـٗا  عًـ٢  ا٭ٜاّ ـ  ٗ ايغـعار٠  أٜـا  نٓـ

ٟ  ناْت.  تعٛر ئ أْٗا ٚستُا ايهبري، ايؾٝذ  طـ٬ًٜٛ  ثٛبـاً  تضتـز

ٕ  أعٛر ؾنؿامًا ٕ  ؾُٝـا  ، ايًـٛ  ايؾـ١ًٝ  تػطٝـ١  صأعـٗا  ؽـعض  نـا

 ٚايعقاب١
)*(

 .  ايغٛراٚتٌ
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 طٚادٗـا  خـامت  إ٫ ايهبري ايؾٝذ َٛت بعز تبزٍ قز ؾٝٗا ؽ٤ٞ نٌ

 تًو سنض٣ ستًُا نإ ، ايٝغض٣ ٜزٖا أفابع أسز ٗ طاٍ َا ايشٟ

 ؟ أٜاَٗا صَاٍ ٗ عكطت يكز ، ا٭ٜاّ

ٞ  أْا – دًغٓا      ِ  ٚصامـ ٙ  عًـ٢  – ْٗـض  ٚايعـ ٔ  صخـٝك  بغـا     ايـجُ

ٌٸ ا٭طبا٤ ع٢ً يتزٚص ًُو َا نٌ باعت إٔ بعز ِ  ع  ٜعـضف  أسـزٖ

 بـايٓكٛر  ٜغـاعزٖا  ْٗـض  ايعِ ٚنإ.  عزٜز٠ أَضاض َٔ أفابٗا َا

ٕ  إس.  نًٗا ؾكزتٗا عٓزَا ٌ  نـا ّ  عـٝ ٌ  اؾـاصف  احملٓـ١  أٜـا  يهـ

 :ٚعغض٠ قايت ، عٓزٖا ؽ٤ٞ نٌ دضف قز ؽ٤ٞ

 ! قز١ّ رْٝا...  أٜ٘ -

 : َٚٛاعًٝا ماسهًا صامٞ عًٝٗا صر     

 . ؽٝد١ ٜا دزٜز٠ اْٗا -

 ع٢ً ايبغ١ُ هز مل َٔ أع٢ غ٬ي١ خ٬ٍ َٔ بقعٛب١ ابتغُت     

 :ٚقايت ، أعاصٜضٙ

 ايشٜٔ اهلل صسِ ؟ ٖا ؟ ايؾٝد١ َٔ تبك٢ َٚاسا...  ايؾٝد١... ايؾٝد١ -

 .  يكبًٝتٓا دض٣ ايشٟ نٌ ٗ عبب ٕٔ اهلل ٚغؿض ، َاتٛا

 ا٭بـز  اٍ ؾكـزت  إٔ بعز – عارت رقا٥ل ٚبعز ، ايػضؾ١ َٔ خضدت    

٘  اعتطاعت ايشٟ بايكزص -قبًٝتٓا ْغا٤ بٌ عٓٗا إعضٚؾ١ َؾٝتٗا  بـ

ٞ  ٖظّتٗـا  تغـتطع  مل اي  ايغٌٓ ثكٌ ؼٌُ إٔ ٌ  تٓـ٤ٛ  ٖٚـ  بجكـ

ٌ  فـ١ٝٓٝ  ساًَـ١  ، إعضٚؾـ١  غري ٚ إعضٚؾ١ أَضامٗا فُٛع١  أنـ

ٟ  إعـتهاْات  ث٬ثـ١  عًٝٗـا  ، بضٜكٗا بع  ايقزأ  ٚمـعتٗا  ، ؽـا

ٍ  دغـزٖا  تضنت ٚنأْٗا َٓٗز٠ ٚدًغت أَآَا  عًـ٢  بكـ٠ٛ  ٜٓـظ

 .  ايبغاٙ
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 : قايت ٚعغض٠ ، َٓٗا إطضٚر٠ إؾٝد١ ؽٝدٛخ١ أْٗهتٗا يكز

 -  ٘ ٌ  امل...   أفــبشٓا ٚأٜــٔ ، نٓـا  أٜــٔ...  أٜـــــــــــ  رْٝــا اْٗــا أقـ

 ؟ قز١ّ

ٟ  ٚدٗـا  عٔ تٓظٍ ٫ ٚصامٞ أْا عْٝٛٓا ناْت       اْـين  أتـشنض  ايـش

 هلا قًت ، ايكُض ٖٛ بٌ ، ايكُض َٔ ؾًك١ نإ ، َض٠ َٔ أنجض صأٜت٘

 : طُأْتٗا قا٫ٚ

 . دٝز٠ ٚبقش١ ١ًْٝ طيت َا -

 َغـاؾ١  عـ٣ٛ  ٚٚدٗـا  ٚدٗٞ بٌ ٜبل مل ست٢ نجريًا َين اقرتبت    

ٔ  أصاٖـا  َـض٠  ٚ٭ٍٚ ، ٚمشهت ققري٠ َّ  ْٗـض  اْٗـا  ، قـضب  عـ  ٚ دـ

 : قايت...  ؽٛاط٦٘ ٜبغت

 اْـو  أّ ؟ ٖشا بكٛيو تكٓعين إٔ تضٜز اْو أّ ، تتظٚدين إٔ تضٜز ٌٖ -

ِ  اٍ ايتؿتت ثِ ؟ ٖا... س٠ٚ٬ بضأعٞ تأنٌ إٔ تضٜز ٟ  ْٗـض  ايعـ  ايـش

 :غامب١ ي٘ ٚقايت ، مشهت٘ ىؿٞ صاح

ِ  ايٛنٌٝ َغاعز ٫بٔ قاٍ َٔ - ٘  ايكـزٜ ٘  عٝؾـرتٜين  اْـ  به٬َـ

 : ي٘ ٚقايت صامٞ، اٍ ايػامب ن٬َٗا سٛيت ثِ ؟ ٖا...  ٖشا

 ثِ ؟ ْٚايٞ َؾٝد  عٔ ؽ٦ت َا قٌ...  فٛتو صامٞ ٜا إمسعٓا -

 : ق٬ًًٝ عين ابتعزت إٔ بعز ٚقايت اخض٣ َض٠ يٞ ٚدٗٗا أراصت

 . يو قًت٘ َا نٌ اْػ -

 . ٚفُتت     

ٔ  تغـُع  ؽـؿاؾاً  أفـب   قـز  ايػضؾـ١  ٗ ايقـُت  نإ     ٘  َـ  خ٬يـ

ٔ  تٓؿغـٓا  أفٛات ٘  ْٓتٛضٖـا  ٚمـ ٞ  ؾُٝـا  ، بهًُاتٗـا  يتُظقـ  ٖـ

 بع  قؾطت ايشٟ ايػضؾ١ دزاص ع٢ً سزرتٗا ْكط١ ٗ تٓٛض صاست

 :َتغا١ً٥ قايت.  ؽبابٗا عٓٛات بضٜل عٓ٘ ٚطاٍ احمل١ٓ أٜاّ ط٥٬٘
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  ؟ د٦تُا ٕاسا...  ٖا-

 : قٛهلا تابعت ن١ًُ أ١ٜ ْكٍٛ إٔ ٚقبٌ    

 ٜـا  نـشيو  ايٝػ...  ايؾٝد١ َٔ ؽاؾٛا ٫... يهِ وًٛا َا اعأيٛا -

ِ  ايشٟ ٚدٗٞ ظُاٍ تٓبٗضٚا ٫ٚ... صامٞ ِ  َـا  عٝٓغـٝه ٘  د٦ـت  بـ

ٞ  فـارقاً  نٓـت  َٔ ٜا ْٗض ٜا ٚاْت ؟ خريٟ ٜا نشيو ايٝػ...  َعـ

ٔ  تـرتررٚا  ؾـ٬  إتٛامـع  بـٝ   ٗ را٥ُـاً  بهِ أصسب  َـا  طًـب  عـ

 . تضٜزٕٚ

ٕ  أْـا  أَا.  ايػضؾ١ أصدا٤ ٗ ايقُت ٚعار.  ثا١ْٝ فُتت ثِ      َـا  ؾـإ

ٔ  تطضرْا إٔ َٔ خٛف َٔ صامٞ ْؿػ ٚصَا ْؿغٞ صنب  بٝتٗـا  َـ

 عٝٓٝ٘ ٜٓكٌ ٖٚٛ ايتبغِ را٥ِ ْٗض ايعِ نإ ؾُٝا.  عُٛٝا نإ

 ستًُا نإ...  ايعذٛط ايهبري ايؾٝذ طٚد١ ٚبٌ ٚصامٞ أْا بٝٓٓا

   .إؾٝد١ َٔ إطضٚر٠ ايؾٝد١ ن٬ّ ػاٙ ؾعًٓا صر ٜعضف إٔ ٜضٜز

ٟ  ايٛسٝـز  ٖٛ ايقُت     ٕ  ايـش ٔ  نـا  ناْـت  ايـ   ايػضؾـ١  ٜغـه

 ن٬ّ عٔ ؽًـ ايشٟ ايٛسٝز ٖٛ ٚايقُت...  ا٭صبع١ مٔ تنُٓا

 ايؾٝد١ ن٬ّ ثًُ٘ ايشٟ نشيو ايٛسٝز ٖٛ ٚايقُت...  ايؾٝد١

 : قايت عٓزَا

ٔ  د٦تُا َا نٌ أعضف ، صامٞ ٜا ٚأْت خريٟ ٜا امسع - ٘  َـ ...  أدًـ

ٍ  تقـزقٛا  مل إْهُـا  ٚأعضف ـ  ؽـٝذ  قـٛ ٌ  عـً ٞ  ٫ٚ ايعُـاصٜ  أبـ

ٕ  ٗ ايهـبري  يًؾـٝذ  ايػا٥ب ا٫بٔ عٔ صامٞ أبٞ ٫ٚ خريٟ ...  يٓـز

  ٚايزٙ َع صامٞ تؾادض ٕاسا ٚأعضف...  بػزار اٍ اْتكًتِ ٕاسا ٚأعضف

  عٓهُـا  صسًتـا  قـز  سبٝباتهُـا  إٔ ٚساى ٖشا نٌ ؾٛم ٚأعضف

٘  سيو نٌ...  اٯخض ؽكٝك١ أسزنُا تظٚز ٚقز  ؾـاتضنٛا  ، أعضؾـ

 . ا٭بز إٍ َؾٝد  ٚقن١ٝ ْايٞ قن١ٝ
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  مسع ٖا صامٞ اْزٖؿ ؾكز ْؿغ٘ ايٛقت ٗ ٚ ، مسعت َا ٖايين    

 فــ١ٝٓٝ أخــشت ايؾــٝد١ ؾُٝــا اٯخــض، بٛدــ٘ ٜٓٛــض نًٝٓــا ٚصاح

 .  ٚخضدت ايؿاصغ١ ايؾاٟ اعتهاْات

 : بٓا ؽاَتًا ٜنشو ٖٚٛ ْٗض ايعِ قٍٛ فُتٓا نغض    

 ؟ مسعتُاٙ ايشٟ بعز تك٫ٕٛ َاسا...  ٖا -

ٌ  ، ؽـ٦ٝا  ْكٌ مل     ٕ  ؽـعضت  اْـين  بـ ٞ  ٚنـأ  خؾـب١  أفـب   يغـاْ

ٞ  تؾكل صاست ٜابغ١ ٘  ، هلـات ِ  ؾإْتبـ ٞ  سيـو  إٍ ْٗـض  ايعـ  ٚأعطـاْ

ِ  ، ٜبتغِ ٖٚٛ إا٤ َٔ قزسا ٞ  أعطـ٢  ثـ  طايـت  َٚـا  آخـض  قـزساً  صامـ

 . ؽؿتٝ٘ ع٢ً َضتغ١ُ ٖٞ نُا بٓا ايؾُات١ ابتغا١َ

 : طضاٚت٘ يغاْٞ إعرتر إٔ بعز ي٘ قًت    

 أغبٝـا٤  أفـبشٓا  ٭ْٓـا  سيـو  ٗ اؿـل  ٚيو...  ْٗض عِ ٜا بٓا امشت -

 . ايؾٝد١ عارات عٔ إٜاى ع٪ايٓا بعزّ

 : ايؾٝد١ تغُع٘ ٫ نٞ خؿٝ  بقٛت قاطعين     

 ٫ اعـهت  ؟ سيـو  قٍٛ عٔ َٓعتهِ اي  ٖٚٞ ؽٝد١ عٓٗا أتكٍٛ -

 . تغُعو

 .ؾٝ٘ ٧ًَ ٜنشو ٚصاح     

ٞ  أثٓـا٤  سضنتٗـا  ناْـت  ، ؿٛـات  بعز ايػضؾ١ اٍ عارت      إؾـ

 ثكــٌ َــٔ ا٭صض عًــ٢ تكــع إٔ َــٔ خؿــت اْــٞ ستــ٢ دــزًا بط٦ٝــ١

 : يٞ ع٪اهلا َٛد١ٗ ٚقايت.  باينب٘ أَآَا دًغت.  ايق١ٝٓٝ

 باينب٘؟ تعضف إٔ تضٜز َاسا...  خريٟ ٖا -

 تبدـض  يكـز ...  هلا أقٍٛ َاسا:  ْؿغٞ َع تغا٤يت ، ق٬ًٝ اصتبهت    

 أرٜض ٚصست ، َٓٗا مسعت٘ ايشٟ نٌ بعز سانضتٞ َٔ ع٪اٍ نٌ
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ٌ  ْٛضٟ ٞ  بـ ِ  صامـ ٞ  إٔ إّيـا  ، بُٗـا  أعـتٓذز  ْٗـض  ٚايعـ  أرصى صامـ

 : ٚعأهلا اخريًا إٛقـ

 ؟ َاسا أّ ؽٝد١ أْكٍٛ ، ناطبو َاسا ْعضف ٫ -

 : قايت ، ؾُٗا َكز١َ َٔ إتغاقط١ أعٓاْٗا باْت ٚ ، مشهت    

 .ايكض١ٜ ٗ تٓارْٚين نٓتِ نُا ع١ُ ٜا ْارْٚٞ -

 : هلا قًت    

 . سكًا عُتٓا أْت طيت ؾُا ، ٚيو يٓا أؾنٌ ٖشا -

نؾـٓك١  طضٟ قًبٗا اَضأ٠ أَاَٞ ناْت... ط٬ًٜٛ مشهت    
)*(

 

ٞ  أطٓإ َٔ ايضغِ ع٢ً اٱْهغاص، سز ٚبض١٦ٜ ، ايعذٌ  ايـ   إثعـ

 .ػضعتٗا

 :َبتغ١ُ قايت     

ـ  تعـضف  ٫ ايشٟ بًغاْو تؾرتٜين إٔ تضٜز طيت َا -  تغـٝطض  نٝـ

 . عًٝ٘

ٌ  نُا.  َعٗا ايتعاٌَ نٝؿ١ٝ ٗ قتاص ٚأْا بايقُت يشت       ٚـ

 َضتغـ١ُ  ايؾـُات١  ابتغـا١َ  طايـت  َا ْٗض ايعِ ؾُٝا.  فاَتًا صامٞ

ٞ  أْا ، بٝٓٓا صأع٘ ٜزٜض ٖٚٛ ؽؿتٝ٘ ع٢ً ٕ  ، ٚبٝٓٗـا  ، ٚصامـ  ٚنـا

 .  ايه٬ّ عٓز ؽؿآٖا ٜضاقب

 : قايت    

 . َٚضمٞ ٚاؾُاٍ إؾٝد١...  ؽ٤ٞ نٌ اتضنٛا -

.  ايعذـٛط  ايؾٝد١ بٗشٙ فربًا مكت اْين عضف إٔ بعز صامٞ ػضأ    

 : قاٍ
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 ايهـبري،  ايؾٝذ ٚؾا٠ عٓز باؿبٌ إرعا٥و عٔ إخربٜٓا...  ٜاع١ُ -

 ايبػزارٜات؟ ايٓغا٤ ؾعًت َٚاسا

ٍ  إٔ ٜضٜز نأْ٘ ٚبٝٓٗا بٝين عٝٓٝ٘ ٜٓكٌ صامٞ صاح     ... ٖـا  ٜكـٛ

 إضسـاض  اٍ يًـشٖاب  ْٗـض  ايعِ اعتأسٕ بُٝٓا ، يو َغاعزتٞ أتض٣

  .ؾٝٗا بٛصّ إبتًٞ إٔ بعز سيو ع٢ً ٜقرب ٫ٚ ، اَتٮت قز َجاْت٘ ٭ٕ

ِ ...  بكـ٠ٛ  إطـضٚر٠  ايؾٝد١ تٓٗزت     ٕ  ؿٛـ١  عـهتت  ثـ  ٚنـأ

ٕ  َا ْؿغٗا ٗ اعتٓٗ  صامٞ ع٪اٍ ٘  أٚ ، ْا٥ُـاً  نـا ٔ  أطاح اْـ  عـ

 ٜعـضف  إٔ تضٜـز  ٫ ايـ   أعضاصٖا ؾأْهؾؿت ثك٬ًٝ غطا٤ٶ سانضتٗا

 . أسز عٓا

ٔ  َغـشت  قز سانضتٗا ناْت  ٌ  فـؿشتٗا  عـ ٛ  َـا  نـ   عـعٝز  ٖـ

 َٓهغـض  ٚبقـٛت  ثِ...  َ٪مل ، قظٕ ٖٛ َا ع٢ً ٚساؾٛت ، َؿضح

ٟ  صاست ، نايظداز إٗؾ١ُ سانضتٗا تضنٝب أعارت إٔ بعز  تـضٚ

 .اٯٕ تضاٙ ٚنأْٗا باينب٘ ٚقتٗا َاسزخ يٓا

*** 
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 الورقة اخلامسة عرشة:_____________________

 ايؾـٝذ  طٚدـ١  َع اؿزٜح عٔ ؽٳػٳًٓا قز ايٛنٌٝ َٛت ٜهٔ مل    

ٍٕ  ع٣ٛ بٝٓٓا سنضٙ ٜٳزٴّ مل إس...  ايهبري  َـا  إ إ٫...  َعـزٚر٠  ثـٛا

ٛ  ايهـبري  ايؾـٝذ  طٚدـ١  بٝت َٔ خضٚدٓا بعز ؽػًٓا ٍ  ٖـ ٛ  قبـٛ  أبـ

 أْٓـا  إ٫...  ْٗاٜتٗا ْعضف ٫ٚ بزاٜتٗا ْعضف اي  ايهشب١ بٗشٙ صامٞ

ٞ  أبٛ قبٍٛ ٜ٪ثض ٫ إٔ ٚصامٞ، أْا ، قضصْا  َـا  عًـ٢  بايٛنايـ١  صامـ

ِ  ع٢ً اؿكٝك١، اٍ يًٛفٍٛ  ب٘ ْكّٛ ٔ  ايـضغ  أبٓـا٤  ٚأغًـب  أْٓـا  َـ

ٔ  بع  أٚ احمل١ٓ أثٓا٤ إصؼًٛا ايشٜٔ قبًٝتٓا  أصض عًـ٢  بكـٛا  ايـشٜ

ٛ  سزخ َا نٌ إٔ ْعضف نٓا ايكب١ًٝ ٔ  نشبـ١  ٖـ  ؽـٝذ  فـٓع  َـ

ٔ  صامٞ ٚأبٛ ٚايزٟ ْغتجين ٫ٚ ، َع٘ ٚقـ َٚٔ ايعُاصٌٜ عًـ  َـ

 . سيو

ٛ  أْـا  صسٓـا  ، ايع١ُ أٚ ايؾٝد١ بٝت َٔ ٚصامٞ أْا عٛرتٓا عٓز     ٖٚـ

٘  َـا  نٌ ْغتشنض ٞ  أخضدـت  إٔ بعـز  ، قايتـ ٔ  عـذً  ايـز٬ٜب  َـ

ٖٳؿ ، صامٞ أَاّ َض٠ ٭ٍٚ اـؾ  ٘  بع  ٗ قضأٙ ٖا أْزٳ   فـؿشات

 :يٞ قاٍ ، ايغابل ٗ عًٝ٘ إط٬ع٘ عزّ ع٢ً ًُٜين مل اْ٘ أّيا

 .ايؾٝد١ إعرتاؾات:  عٓٛإ هلا ٚمع دزٜز٠ فؿش١ اؾت  -

ٞ  ٜؾاصنين إٔ آخض يؾدك أمس  َض٠ ٭ٍٚ     ِ .  عـذً ٔ  ؾًـ  ٜهـ

ٌ  ، ؾك٘ خري١ٜ َع عضٟ نامت صامٞ ٞ  أفـب   بـ  ايعًـين  ؽـضٜه

 .اجملٍٗٛ أٚصام عٔ ايبشح ٗ ٚايغضٟ

ٌ  ٗ دزٜـز٠  فؿش١ ؾتشت ، يه٬َ٘ اَتجًت      ٚعْٓٛتٗـا  ايغـذ

 ايؾٝد١ ؾِ َٔ مسعٓاٙ ن٬ّ نٌ ؾٝٗا أعذٌ ٚصست.  أصار نُا

ٕ .  قٖٛـا  ٜقـعب  آثاصًا ٚدغزٖا ْؿغٗا ٗ احمل١ٓ سؿضت اي   نـا

 طٜار٠ رٕٚ ٚنا٬ًَ طضًٜا ٚصامٞ أْا سانضتٓا ٗ ٜظٍ مل ن٬َٗا

 . ْكقإ أٚ
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 ٚؼغـضت  تٓٗـزت  باؿبٌ، إرعا٤ٖا عبب عٔ صامٞ عأهلا عٓزَا    

ٞ  عٓـا  ق٬ًًٝ ٚغابت ط٬ًٜٛ  تغـتشنض  ٚنأْٗـا  َهاْٗـا  ٗ ٖٚـ

ٞ  ا٭ٜاّ تًو ٌ  اــٛاي ِ .  ٚسًٖٛـا  َضٖـا  بهـ  ايٝٓـا  تٓٛـض  صاسـت  ثـ

 إٔ تضٜــز ناْــت صَــا...  ســٛاؼ َــٔ عًٝٗــا اهلل أْعــِ َــا بهــٌ

.  احملٓـ١  أغبؾـتٗا  قـز  سٝاتٗـا  َـضآ٠  إٔ ستُـاً .  سانضتٗـا  تغتذُع

ّ  بًٕٛ ناْت اي  ايغؿ٢ً ؽؿتٗا ع٢ً عنت ايـزٜض
)*(

 تبكـ٢  َـا  

ٔ  سنـض٣  أٟ ُٓـع  إٔ تضٜـز  ٚنأْٗا أعٓإ َٔ ؾُٗا َكز١َ ٗ  َـ

 ايهـبري  ايؾٝذ طٚد١ يٝغت ٚنأْٗا أَآَا ناْت.  َٓٗا ا٫ؾ٬ت

 عًٝٓـا  َـضت  ؿٛـات  ٚبعـز ...  س٣ٚ قز ؾٝٗا ؽ٤ٞ ؾهٌ.  يكبًٝتٓا

ٞ  ايقـٛت  بـشات  قايت ، نايزٖض ٟ  إعـزْ ٙ  ايـش  قطـع  َـع  أتـشنض

 :قضٜتٗا اطؿاٍ مٔ عًٝٓا تٛطعٗا اي  اؿ٣ًٛ

 ايضابع١ تهٌُ مل إسزٜج١ ٚأْا اهلل صٓ٘ ايهبري ايؾٝذ تظٚدين -

ٔ  ٗ ٖٛ ٚنإ تٛيزا، إٔ قبٌ ، عُضٖا َٔ عؾض٠ ٌ  عـ  ٚقـز  ايـج٬ث

   عٓــزٙ عــا٥كًا ٜعُــٌ ٚايــزٟ نــإ...  ْغــا٤ بــج٬خ قبًــٞ تــظٚز

ٔ  ٚنٓا ٕ  َـا  ٚنـجرياً  ، بػـزار  ٗ ْغـه  ايهـبري  ايؾـٝذ  نـا

ٟ  َٔ ؾدطبين صآْٞ َٚض٠.  ٚايزٟ َع بٝتٓا ٗ ٜظٚصْا  ٚتـظٚدين  ٚايـز

ٔ  صداٍ أسز إٍ ٚايزٟ سٖب إٔ بعز ْؿغٗا اي١ًًٝ ٗ ٘  ٚدـا٤  ايـزٜ  بـ

٘  ع٣ٛ ايظٚز َٚٔ ايظٚاز َا أعضف ٫ ٚأْا عًٝ٘ ٚعكزْٞ بٝتٓا اٍ  اْـ

 ٚايــزٟ عــضٜض عًــ٢ بهــاصتٞ ٚؾــ .  يكبًٝتٓــا ايهــبري ايؾــٝذ

 ايـزاص  إٍ َع٘ بٝتٓا غارصت ايقباح ٚٗ.  ْؿغٗا اي١ًًٝ ٗ ٚٚايزتٞ

ٞ  ع٢ً ايهبري٠ ٞ  بأرعٝـ١  َتٛدـ١  ايكبًٝـ١  أصامـ  ٚبهـا٤  ٚايـزت

 .َين ا٭فػض أخٛاتٞ

 أقٛاهلـا  تضتٝب ع٢ً سانضتٗا ؼح ٚنأْٗا ٜطٌ مل فُت ٚبعز    

 :  ايكٍٛ تابعت ، أَآَا يعضمٗا ؾٝٗا إدظ١ْٚ ايقٛص تكزِٜ ثِ

 ايهــبري ايؾـٝذ  أّ عُــ  أَـضتين  نُــا ايهـبري٠  ايــزاص رخًـت  -

 . اي٢ُٓٝ بكزَٞ



 اجملٍٗٛ أٚصام

119 

 

ٞ  اؽـرتاٖا  اي  ٬َبغٞ فٹض٠ أٌٓ نٓت  سيـو  فـباح  ايؾـٝذ  يـ

ٞ  َقٛص ايتكطٗا ٚي٘ يٞ مشغ١ٝ ٚفٛص٠ ايّٝٛ ـ  مشغـ  عًـ٢  ٜكـ

ٟ  بعـز  ايهـبري  ايؾٝذ أّ عُ  َظقتٗا ٚقز ايهضاز صفٝـ  طـضر

 .ايبٝت َٔ

ٔ  هلُـا  أخـض٣  بقٛص٠ وتؿٜ طاٍ َا اْ٘ ٚأخربْا ْٗض ايعِ قاطعٗا  َـ

 .ايهٗضبا٥ٞ ايٓٛع

 اْـين  إّيـا  - سـزٜجٗا  تابعـت  – ايبٝـت  ٗ خارَـ١  أْا اؿٌ سيو َٚٔ -

 ايؾـٝذ  أّ إختقال َٔ ٚايٓٗٞ ا٭َض ٚنإ.  عاٍ َغت٣ٛ خار١َ

 ٭ْـين  ٚاسز يغبب ، إعٝؾ١ تًو َٔ أْؿض ٚمل ، أغنب مل ، ايهبري

ٕ .  إغـتك١ً  غضؾتٓـا  ٗ ايهـبري  ايؾـٝذ  عٓـز  اؿـب  ٚدزت  نـا

٘  َـع  سزٜح نٌ ٜٓٗٞ عٓزَا ايهبري ايؾٝذ ٌ  أَـ  غضؾتٓـا  ٜـزخ

 ايهــ٬ّ ٗ ، عــعارتٞ تبــزأ عٓــزٖا.  ايــزاخٌ َــٔ بابٗــا ٜٚكؿــٌ

ــشيو ، اهلــزاٜا تكــزِٜ ٚٗ إعغــٍٛ ــت -ايغــضٜض عًــ٢ ٚن  ناْ

 ٖ ٔ  إؾـرتت  قـز  اؽـؿتا  ا٭ٜــاّ تًـو  يتـشنضٖا  فـػري٠  إبتغــا١َ عـ

ٌ  ٚبعـز   - اـٛايٞ ٔ  عـٓ  اٱلـاب  ْغـٝت  غضؾتٓـا  ٗ ايغـعار٠  َـ

ٕ  بُٗا، بقضٟ َٮ ايشٟ ٚايغضاب ٚا٭طؿاٍ ٞ  ٚنـا  سيـو  ٗ عظا٥ـ

ٔ  ايعؾـري٠  أطؿاٍ ٘  ايهـبري  ايؾـٝذ  َٛاؾكـ١  ٜـظٚصْٚين  ايـشٜ  ٚأَـ

ٔ  ايهـبري  ايؾـٝذ  ٜؾرتٜٗا اي  اؿ٣ًٛ هلِ أقزّ ٚنٓت  بػـزار  َـ

ٞ  ؾهضعت. ايػضض هلشا نبري٠ بهُٝات ٞ  ـزَـ١  سٝـات  طٚدـ

 امسعٗـا  َـا  نـجرياً  اي  ١ُُٝ ٚٓا١ٜ َغاعز٠ ايهبري ايؾٝذ

 . اهل١ٝ َٓش١ ٖٚٛ ايػٝب أَٛص َٔ اٱلاب إٔ ٗ ، أَٞ ٚ أبٞ َٔ

 : عأيتٗا    

 ؟ باؿبٌ  ارعا٤ى ٚعٔ -

 : اؾض١ّ خٝٛٙ ًِٜ إٔ ٜضٜز قكل أَاّ ٚنأْٗا قا١ً٥ صرت    
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ٔ  أنجض تظٚز ايهبري ايؾٝذ إٔ تعضؾٕٛ إْتِ -  ٜٓذـب  ٚمل اَـضأ٠  َـ

 ٚأْـا  ايٓغا٤، ٗ ٚيٝػ ؾٝ٘ ايعٝب إٔ ٜعين ٖٚشا َٓٗٔ، ٚاسز٠ أٟ َٔ

 ٚٚايزتٞ ٚايزٟ إٔ َٔ ايضغِ ع٢ً ايعؾضٜٔ عٔ بعز إّيا بٗشا أعضف مل

 بإكزاص نجريًا ايهبري ايؾٝذ أسببت اْين إّيا.  ؽ٤ٞ نٌ ٜعضؾإ

ٔ  عؾض ايضابع١ ٗ ؾتا٠ ؾٝ٘ ؼب ايشٟ   أبٝٗـا  بعُـض  صدـٮ  عُضٖـا  َـ

 إٔ َضاص٠ ؾبًعت. بؾ٤ٞ َعٞ ٜكقض ٚمل وبين نإ ٭ْ٘ ٚخزَت٘

ٟٸ  نإ َا ْؿغٞ َع ٚقًت.  أطؿاٍ بزٕٚ إتظٚد١ إضأ٠ تبك٢  ٚايـز

 مل ٚقتٗا.  ب٘ ايهبري يًؾٝذ رخٌ ٫ٚ اهلل َٔ صطم ٖشا:  يٞ ٜك٫ْٛ٘

ٌ  اي  ايٛسٝز٠ أْا ٚنٓت.  َضض ست٢ ايكٍٛ ٖشا بػري أؾهض  أرخـ

ٕ .  ٭ُٓ٘ اؿُاّ َع٘ ٌ  نـا ٟ  بـ ٔ  بـز٬ًٜ  ٜـز ٔ  عـ ٟ  ا٫بـ  مل ايـش

ٙ  ايٛقٛف ع٢ً ٜكٛ مل ، َضٜنًا نإ.  غريٙ َٔ أٚ َٓ٘ ألب٘  يٛسـز

٘  ٗ ؽـعض٠  أ١ٜ عٓ٘ أطيت ٚقز ىضز إٔ ٚبعز.  ققري٠ يؿرت٠  ؿٝتـ

ٙ .  عاْت٘ ع٢ً أٚ ابطٝ٘ ؼت أٚ ٘  اصتـزا٤  ٗ أعـاعز  إٔ بعـز  ٬َبغـ

٘  ثِ َٚٔ ، ايٛصر َا٤ نً٘ دغزٙ أصـ ـ  ب أريهـ  ايـ  " ايبـٛطض٠ " ـ

 عٓــزٖا.  إــٛت ؾــضاـ عًــ٢ صقــز إٔ اٍ سٝاتــ٘ طًٝــ١ ٜغــتعًُٗا

ٌ  َع ؽبابٞ أؾٓٝت اي  أْا سْ  َا: هلا قًت ، ْؿغٞ اٍ إْتبٗت  صدـ

ٙ  ًٚٚـت  اـا٥بـ١؟  ايض١َٝ ٖشٙ َجٌ ٚايزٟ صَاْٞ ٕاسا ؟ ٜٓذب ٫  ٖـش

٘  أخـضدين  ٚقـز  َـات  اسا ستـ٢  صأعٞ ٗ تزٚص ايؿهض٠  بـ٬  بٛفـٝت

٘  َـا  إرعٝـت .  عزؼ ست٢ أٚ ٓك ٞ  إرعٝتـ ٜ  يهـ  عًـ٢  أسـاؾ

ٍ  بع  ٞ  َـا ٔ  مل اْـين  إّيـا . طٚدـ ٘  َـا  أعـضف  أنـ  ايؾـٝذ  أّ ؾعًتـ

 اهلل أعـتػؿض ...  ٚإّيـا .  ايعاصؾات ايٓغا٤ ع٢ً أصعًت عٓزَا ايهبري

 .  عِٛٝ سْب نٌ َٔ

 اٯخـض٣  ؾُٝـا  ، خـزٖا  عًـ٢  ٚاسـز٠  رَعـ١  ٚعايت ، عهتت ثِ     

 هلـا  إٛدعـ١  بإٖاْت٘ ؽعضت صَا ، ايٓظٍٚ صاؾن١ َثقٝٗا ٗ تًذًذت

 .سٝاتٗا عًٝٗا تجكٌ طايت َا ٚاي 
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 دضاسـات  عٓـزٖا  إْؿتشـت  قـز  ستُا...  نجريًا ٚؼغضت تٓٗزت     

  بإيتثَٗـا  إقتٓعـت  اْٗـا  أٚ. ايتأَـت  قـز  ناْـت  ايـ   ايكز١ّ ايٓؿػ

ٞ  ، فـزصٖا  ع٢ً ٜٓظٍ صأعٗا ؾرتنت ، إٔا تٓظف ٚصاست  ؼـضى  ٖٚـ

 .قايت٘ َا قٍٛ عٔ ْزَت ٚنأْٗا ايبغاٙ ْغٝر ع٢ً ثكاب عٛر

 : قايت ، ايجكاب عٛر َع صسًتٗا َٔ ايٝٓا عارت ؿٛات بعز    

 ؾـ٬  ، أسـزاً  بٗـا  أخـرب  اي  ا٭ٍٚ إض٠ إْٗا... أسنضٖا مل ا٭َٛص ٖشٙ -

ٔ  تهْٛـٛا  ٞ  ٗ ٜٓـبؿ  ٖـ ٌ  نُـا  عضمـ  ايعُــاصٌٜ ؽـٝذ  ؾعـ

  .ٚابٓ٘

 : ٚاسز بقٛت هلا قًٓا    

 .اطُأْٞ -

 سانضتٗــا ٗ ُجــٌ صَــا...  بــشنضٜاتٗا قتُٝــ١ عٓــا ؽــضرت    

 قًت  ايؾضٚر ٖشا َٔ اخضدٗا ٚيهٞ عٓزٖا نا٬ًَ، سٝاتٗا ؽضٜ٘

 : هلا

 . بغ٤ٛ ّغو أسز ٫ -

ٕ  قايت٘ ايشٟ إٔ إّيا ، بزأت٘ َا تهٌُ ٚصاست     ٘  ٫ عـضاً  نـا  ٜعضؾـ

ٞ  إٔ ستـ٢  ٚصامـٞ،  أْا أرٖؾٓا َا ٖٚشا. ْٗض ايعِ ٚ غريٖا ّ  صامـ  قـا

 أخـض٣  رَعـ١  عٝٓٝٗا عٔ َغشت إٔ بعز ، قايت ، صأعٗا ع٢ً ٚقبًٗا

ــٔ تٓؿغــت إٔ بعــز ٚ َثقٝٗــا، ٗ تًذًذٗــا بعــز ايٓــظٍٚ ساٚيــت َ 

ٌ  بايهـار  َٓدؿ  فٛت ، َٓهغض بقٛت أعُاقٗا،  أيٝٓـا  ٜقـ

 : ْؿغٗا ؽاطب ٚنأْٗا

ٞ  ا٭غـضاب  أسز َع أْاّ إٔ ايًش١ٛ تًو ٗ ؾهضت - ٌ  يهـ ...  أسبـ

  ايهـبري  ايؾـٝذ  َٛت يٝػ إٓين ايشٟ إ...  إيٝ٘ ٚأتٛب اهلل أعتػؿض

ٌ  ايعُـض  ٖشا ٚبعز...  ايٛف١ٝ ٖٛ ٚإِا ٘  ايطٜٛـ ٘  َعـ  ٚقـز  ٚغزَتـ

 !ؾك٘؟ يٛايزت٘ برتنت٘ ٜٛفٞ ، َع٘ ؽبابٞ أؾٓٝت
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 : هلا قًت    

 بجًــح ايٛفــ١ٝ تٓؿــش ايؾــضٜع١ إ ، ايؾــضٜع١ ٭َــض كــايـ ٖــشا  -

 .ايرتن١

ٞ  تـتؿشك  ايه١ًًٝ ْٛضاتٗا صاست     ٟ  إـضتعؿ  ٚدٗـ  أفـب   ايـش

 بٓٛضاتٗـا  تأنًين بٗا ؽعضت َٓ٘، ايزّ إْغشب ، ناي١ًُْٛٝ يْٛ٘

ٞ  ْٛضاتٗـا  عٔ ْٛضاتٞ ؾإبعزت ،اعتؿظٖا  ن٬َٞ ٚنإٔ  ٫ نـ

 :قايت ايشنضٜات، ؾُٝٗا إعتعضت إٔ بعز بُٗا ؼضقين

ٞ  ستـ٢  عتتشاٌٜ ايهبري ايؾٝذ أّ إٔ أعًِ أنٔ مل - ٔ  تطضرْـ  َـ

 يهـرب  ايؾـٝذ  عـٝاص٠  تـضى  قز ٚقتٗا ٚايزٟ نإ.  ايهبري٠ ايزاص

ٞ  أْـا  يٓـا  ٜهٔ ٚمل عٓ٘، ٌ  أخ أٟ ٚأخـٛات ٟ  ٜعـ   إعٝؾـ١  ٗ ٚايـز

٘  ؾهـضت  َا ؾؿهضت ٕ  اهلل إٔ إّيـا ...  ؾٝـ ِ  ، وـبين  نـا  أّ ؾـأهل

ٔ  ٚصسـت  ، ايعاصؾـات  ٚايٓغـا٤  ايكامٞ بطًب تضعٌ إٔ ايؾٝذ  َعٗـ

 ٚقًت ٚقتٗا إخباصٖٔ أعتطع مل يهٓين عاٌَ يغت اْين أعضف ٚأْا

 . سٌ بعز ٜعضؾٔ عٛف اْٗٔ: ْؿغٞ َع

 ؾتشٓـا  ٚنأْٓـا  ، تتأمل أَآَا ناْت اخض٣، َض٠ بايقُت ٫ٚست    

 ايقُت ٚعار رًَا، تٓظف صاست ا٭ٜاّ تكارّ بؿعٌ ًَت١ُ٦ دضاسًا هلا

 سيـو  ؽضبت إٔ بعز بكٛهلا نغضت٘ اْٗا إّيا ايػضؾ١ دٛ اٍ أخض٣ َض٠

 :  ايٓاطف ا٭مل

 .بايؾاٟ يهِ عثتٞ -

ٔ  يًؾـاٟ،  ؿادتٓـا  ٫ ايػضؾـ١  َٔ ؽضز تضنٓاٖا      نُـا  - ٚيهـ

 : قايت إٔ بعز ايٛقت بع  بٓؿغٗا يٲخت٤٬ ٖٞ ؿادتٗا - ٔٓت

 .  ٚسؿٛين بٞ يطـ اهلل إ -

 .َن٢ ايشٟ ايظَٔ عًٝٗا ثكٌٝ ٖٛ نِ:  ْؿغٞ َع قًت    
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ٙ  ٚعٓـزَا  ايغـذٌ،  ٗ نتبت٘ َا ٖشا     ٞ  قـضأ ٘  ٚاؾكـين  صامـ  عًٝـ

ٞ .  ْؿغٗا َع ْرتنٗا إٔ ٚقتٗا صأٜ٘ َٔ نإ أْ٘ ٚأخربْٞ  ٚأخربْـ

ٟ  بعـز  بٝتٗا ْػارص إٔ ْٗض ايعِ َٚٔ َين ٜطًب إٔ ٗ ؾهض أْ٘  ايـش

٘  ًُٕت قز آخض ٚقت ٗ ْأتٝٗا ٚإ مسعٓاٙ، ايشٟ مسعٓا  ْـاع  ؾٝـ

 . سنضٜاتٗا ْاص َٔ ق٬ًًٝ ٚأعرتاست ْؿغٗا

 : غز بعز ّٜٛ أع١ً٦ أ٤ٖٞ ٚأْا صامٞ يٞ قاٍ     

ٔ  أخضدٖٛـا  يكز...  بٓؿغٗا تعٌُ إٔ أصارت َا ٗ اؿل هلا -  إٛيـز  َـ

 :عأيين ثِ...  ٓك ب٬

 ؟ ٚفٝت٘ َٔ ايهبري ايؾٝذ أبعزٖا ٕاسا -

 : ي٘ قًت    

ٍ  ٖـشا  ٚقتٗـا  ٚايزٟ عأيت ٚعٓزَا...  أعضف أنٔ مل -  أدـابين  ايغـ٪ا

 :بكٛي٘

 . ايعامل ٖٛ ٚسزٙ اهلل إ-

 اـافـ١  غـضؾ   ٗ نٓت.  ايكزّ ٗ َٛغ٬ً أفب  ، َا ّٜٛ ٚٗ    

 : يٞ ٚقاٍ ؾذأ٠ ٚايزٟ عًٞ رخٌ ، أقضأ

 ايؾــٝذ طٚدــ١ أبعــار عــبب عــٔ يــٞ عــ٪ايو أتتــشنض...  خــريٟ -

  ايٛف١ٝ؟ عٔ ايهبري

 ٖٛ ٚايزٟ إٔ ْؿغٞ َع ٚقًت ٚدٗٞ أعاصٜض ٚتًًٗت ؾضست عٓزٖا    

 : ي٘ قًت ، بشيو ايعاصف ايٛسٝز

 ؟ ايغبب ٖٛ َا ، أتشنضٙ ْعِ -

 :قاٍ    
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٘  ترتى ئ ٚايزت٘ إٔ ٜعضف نإ صَا -  عٓٗـا  بعٝـزاً  تعـٝؿ  طٚدتـ

ٔ  ايع٬قـ١  تهٕٛ إٔ ٚأصار خز١َٚ اَضأ٠ طٚدت٘ إٔ ٜعضف ٭ْ٘  بٝـٓٗ

 .  ق١ٜٛ

٘  إبعـزت  قز ن٬َ٘ بزا١ٜ ٗ( صَا) ايـ ناْت       َٛثٛقٝـ١  أٟ عٓـ

 مل ا٭َـٛص  إٔ إّيـا  – ٚقتٗـا  قًـت  نُا – ٚايزٟ صأٟ َع نٓت اْين إّيا

ٕ  اسا ايهـبري،  ايؾٝذ أصار نُا تغض  ؾعٓـزَا . فـشٝشاً  ٖـشا  نـا

ٔ  ع٢ً ايٛفٞ أْ٘ ايعُاصٌٜ عًـ ؽٝذ أعًٔ  ايهـبري  ايؾـٝذ  ابـ

ــشٟ ــزصؼ اي ــ٬ر ٗ ٜ ــ١ ب ــت ، ايػضب ــٝد١ ناْ ــت ٗ ٚصر٠ ايؾ  بٝ

 ؾرت٠ اْتٗت ٚعٓزَا.  ايعاصؾات ايٓغا٤ ؾشك ْتٝذ١ تٓتٛض ايكامٞ

 طضرتٗا ، ؾاصغًا ٚسنٓٗا ايهبري٠ ايزاص إٍ ٚعارت ٖٓاى َهٛثٗا

ٔ  مل بأْٗـا  ايعُاصٌٜ  عًـ ؽٝذ َع ٚارعت ، طٚدٗا أّ  طٚدـ١  تهـ

 ٫ٚ ايعكـز،  ٚصقـ١  تؿز ٚمل ، عٓزٙ خار١َ ٖٞ ٚاِا ايهبري، يًؾٝذ

ٙ  ايشٟ ايزٜٔ صدٌ ؽٗار٠ ّ  ٗ ٚدـزٚ ٞ  ايٝـٛ  عًـ٢  خٓكـاً  َٝتـاً  ايجـاْ

٘  غؿـري  ْـع  أَاّ ؽٗز ٚايشٟ ، ؾضاؽ١ ٛ  بأْـ ٟ  ٖـ  عًـ٢  عكـزٖا  ايـش

ــٝذ ــبري ايؾ ــزٖا.  ايه ــهتت عٓ ــ١ٓ ع ــل ايغٹ ــا اؿ ــاٍ نُ    ٜك

 . ٚايزٖا بٝت ٗ ؾعاؽت

*** 
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 الورقة السادسة عرشة:_____________________

ٌ  ٜٚبكـ٢  ٜـّٛ،  نٌ ٗ ايٓٗاص ٜٛيز ٟ  ايًٝـ ٌ  ايغـضَز ّ  وبـ  بـاٯ٫

ــا٠ ــاص ٚإعاْ ــاص٠ ٚا٭خب ــري ايغ ــاص٠ ٚغ ــض... ايغ ــاّ ُٚ ــضع١ ا٭ٜ  َغ

 يــٔ ايــشنضٜات إٔ إّيــا ، بٗــا ًْشــل إٔ رٕٚ اجملٗــٍٛ، اٍ صاننــ١

 . ُٛت

 عًـ٢  صغًُا ، اهلل خًل ع٢ً ُض نُا بأٜاَٗا ايغٌٓ أؽٗض َضت     

ـٸؿْٛا ايشٜٔ ٚاْٛف اْٛؾٓا  .اهلل صٓ٘ ٚايزٟ تعبري سغب خً

٘  َٚاتـت  ، ٜٛفـ ٫ س٫ًٖٛ ٚصا٥٘ ٚخًـ ايهبري ايؾٝذ َات      َعـ

 ؽـٝذ  رٕٚ ًٚٛا ،إس قبًٝتٓا أبٓا٤ طايت فعب١ ػضب١ ٚأعضاص، أعضاص

 ايغاع١ ٖشٙ ست٢ َٓٗا ىضدٛا ٚمل ، ايظَإ ٖشا ؽٝٛخ أَاّ ٜكٛرِٖ

٘  ٫ َٚـا  أعضؾ٘ َٚا يكبًٝتٓا، دض٣ َا عذًٞ ٗ ؾٝٗا أرٕٚ اي    أعضؾـ

 ؽـٝذ  ايهبري، ايؾٝذ ٚنٌٝ َٚات ، أْا أعاْٝ٘ مل َٚا عاْٝت٘ َٚا

ًّـ أعػ قز ٚ ايعُاصٌٜ،  عـٝؿاً  ػضبتٗا طايت َا نبري٠ ق١ٓ ٚخ

 اْغــاًْا ، ٚاَـضأ٠  صدــ٬ً ، ٚنـبرياً  فـػرياً  ، ص٩ٚعــٓا عًـ٢  َغـًطاً 

٘  ايٓٗـض  ٚعًـ٢  ، بغـبدٗا  أٚ غنضتٗا ا٭صض ٚع٢ً ، ٚسٝٛاًْا  َا٥ـ

ٌ  مـش٬ً  أدادـاً  َـضاً  بات ٚايشٟ عًغب٬ًٝ نإ ايشٟ ٙ  ٜغـٗ  عبـٛص

 أبٓـا٤  َٔ أنجض أٚ مش١ٝ عاّ نٌ ٗ ٜأخش نإ إٔ بعز يًطؿٌ

 ٗ ايقـٓع  احملًٝـ١  ايٛصقـ١  قضا٤ت٘ بعز نُزًا ٚايزٟ َٚات.  قبًٝتٓا

٘  اهلل قب  ايشٟ إهإ ٘  َٚاتـت . ايهـبري  ايؾـٝذ  ؾٝـ  أعـضاص  َعـ

 َغـًطاً  عـٝؿاً  احملٓـ١  ػضب١ طايت َٚا.  َعضؾتٗا ٚؽو ع٢ً نٓت

ٌ  َات ثِ.  قبًٝتٓا  ٚأسؿار أبٓا٤ صقاب ع٢ً ٞ  ايٛنٝـ  إٔ رٕٚ ايجـاْ

٘  ٜبشـح  نإ ٚصَا - سنضًا ابًٓا ىًـ  عٓـز  أٚ صمـ١ٝ  عٓـز  عٓـ

  ايٛنايـ١  ٗ خًؿًا ي٘ ٜٚهٕٛ امس٘ ي٘ وؿٜ - عًؿ٘ بٓات إسز٣

٘  إٔ إّيا ٞ  خًــؿ ٞ  أبـ ٘  دـا٤ت  صامـ ٘  بـ ٍ  عًـ٢  ٚنـ٬ًٝ  طٚدتـ  أَـٛا

 عًـ٢  احملٓـ١  ٖشٙ ٗ ٜكٛرٖا ؽٝذ بزٕٚ ًٚت اي  قبًٝتٓا َؾٝد١
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ٕ  ايـ   ا٭صبعـ١  ا٭صض دٗـات  ٗ تؿضقٗا َٔ ايضغِ  وهُٗـا  نـا

ٌ  ٚاْغـ٬خ  ، ايقـعب  ايظَٔ ٖٚشا ،... ٚ... ٚ ٚعضدٕٛ دًذاَؿ  ايًٝـ

ٌ  َٔ ٚايٓٗاص ايٓٗاص َٔ  أبٓـا٤  نُـا  ٜتعبـا  أٚ ٜهـ٬  إٔ رٕٚ ، ايًٝـ

 . بِٝٓٗ عٟٛ طضٜل إٍ ٜضنٓٛا مل ايشٜٔ قبًٝتٓا

 دا٤ْـا  إٔ بعـز  ايغطٛص ٖشٙ ٚنتبت ايٛصق١ٝ سانضتٞ اٍ عزت    

 أبٓــا٥ٞ ٚدــز عٓــزٟ، فــزٜل أعــظ ٚٚايــز طٚدــ  ٚايــز َــٛت خــرب

 .صامٞ أبٛ ايجايح ايٛنٌٝ

ٔ  سري٠ ٗ أْا     ٟ  َـ ٌ  أَـض ٞ  طٚدـ١  أخـرب  إٔ بـ  – ؽـكٝك   – صامـ

٘  صم١ٝ ٚطٚد  إضض أقعزٖا اي  ٚٚايزت٘ ٌ  ، صامـ١ٝ  ٚابٓتـ  إٔ ٚبـ

ٞ  إٍ غـزاً  ْقٌ ست٢ ا٭خباص أتضى   اتؿكٓـا  نُـا  عؾـريتٓا  اصامـ

 : يضامٞ قًت

ٕ  اٍ عٝغـاؾض  ٚايـزى  إٔ عذ١ ايّٝٛ أْت اسٖب - ٞ  يٓـز ٔ  يًٝتكـ  إبـ

 .غزًا بو عًٓشل ٚ ٚايعا٥ًتإ ٚأْا ، ٖٓاى ايهبري ايؾٝذ

 : يٞ قاٍ    

 غزًا؟ ؽربِٖ َٚاسا -

 :ي٘ قًت    

 . يٞ ا٭َض اتضى -

 ايبٝـت  اٍ ٜعـٛر  إٔ رٕٚ يـ٬ًٝ  ايغـابع١  ايغـاع١  ٗ صامٞ عاؾض    

 ٚابٓــ١ ؽــكٝكت٘ – ٚطٚدــ  ـ  ؽــكٝك  – طٚدتــ٘ ٚ ٚايزتــ٘ ٚىــرب

 ايبٝـت  ٗ ايٓغـا٤  ٚأخربت ايبٝت اٍ ؾشٖبت أْا أَا با٭َض، – إتٛٗ

ٞ  اٍ عـاؾض  صامًٝا إ ِ  ٭ٕ ، ايعؾـري٠  أصامـ  إٍ غـزاً  عـٝشٖب  ايعـ

 إزصع١ َٔ اداط٠ أطًب إٔ بعز غزًا أصاؾكهٔ إٔ َين ٚطًب ، يٓزٕ

 - دٝــزًا اؿًٝــ١ أدــظا٤ يــترتاب٘ أخــربتٗٔ – أْــين إّيــا...  ايقــباح ٗ

ٞ  أْـا  يُٝـٓشين  إـزٜض  أقٓع إٔ اعتطعت ٔ  اٱدـاط٠  ٚصامـ ٘  َـ .  بٝتـ
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ٕ  ٖٔ ٖٚا عًٝٗٔ، ايؿهض٠ ٚاْطًت ـ  ٜغـّطض ايغـٛاي
)*(

  ٔ ٕ  عـ  يٓـز

ٚفٛغ١
 )*(

ٛ  ٜأتٞ ٚصَا ، يٓزٕ ْٚغا٤ ، صامٞ أبٛ  ٞ  أبـ ٘  صامـ  َٚعـ

ّ  طًٜٛـ١  ؽـكضا٤  ، يٓزْٝـ١  اَضأ٠  ـ قبًٝتٓـا  نبٓـات  يٝغـت  ، ايكـٛا

 صمــ١ٝ طٚدــ  عًٝٗــا صرت ؾُٝــا – ٖاط٥ــ١ ؽــكٝك  قايــت نُــا

 :تنشو ٖٚٞ أبٝٗا عٔ َزاؾع١

 . تضطم س١ٝ ٚأَٞ أبٞ ٜؿعًٗا مل -

 :  أٜنًا ماسه١ صامٞ طٚد١ ؽكٝك ، عًٝٗا صرت    

 .  بايضداٍ آَٔ ايػضباٍ ٗ إا٤ َأَٔ ٜا -

 :بإعتٗظا٤ قا١ً٥ إكعز٠ ايعذٛط ٚؽاصنتٗٔ    

 .  يًهتاب ٚرٚٙ ؽاب َا بعز -

 ٚصاح ، إكعـز٠  ايعذـٛط  إـضأ٠  قٛيتٗـا  قايـت  إٔ بعـز  ايقُت خِٝ    

ٙ  ٗ ٜزٚص ايعٕٝٛ عٛار ٘  قـادض ٔ  ٜبشـح  نأْـ  عٓـزٖا  ، ؽـ٤ٞ  عـ

  ؾضاؽٗا ع٢ً يتغتًكٞ ٚسٖبت صم١ٝ أعٓزتٗا إٔ بعز ايعذٛط قاَت

 أْا أبٓا٩ْا نإ ؾُٝا ، عايًٝا ٚؽكٝك  طٚد  مشه١ ؾإْطًكت

 ًْٝـ١  يٓزْٝـ١  بٗزٜـ١  ٚوًُٕٛ ، ٖا٤ْٞ ّْٛ ٗ ٜػطٕٛ صامٞ ٚ

 آْـا  إًيـا  ، ايبٝت ٗ يٛسزٖا تبك٢ إٔ َٓا طًبت قز ٚايزتٞ ٚناْت

ٌ  ٚقٝـزت  ، تضاؾكٓـا  إٔ عًـ٢  أفضصْا  - ٚصم١ٝ ٚؽكٝك  أْا –  نـ

 . ايز٬ٜب اٍ ٚاعزت٘ ايغذٌ ٗ سيو

 تضاقب عاٖض٠ ايزْٝا اهلل مسا٤ تطضط إتٮي١ ايٓذّٛ ناْت بُٝٓا     

 عًـ٢  ٚاعـتًكٝت  غـضؾ   اٍ رخًـت  ٚتٓـزصٖٔ،  ايٓغـا٤  مشهات

ٞ  ع٢ً ٜتناسهٔ ايبٝت ْغا٤ تضنت إٔ بعز عضٜضٟ ٞ  أبـ  صامـ

ٔ  أعح ٚصست ، ايًٓز١ْٝ ٚطٚدت٘ ّ  أعـضاص  عـ  اؿبًـ٢  ايكارَـ١  ا٭ٜـا

ٔ  نـجرياً  بايٞ أؽػٌ مل اْين إ٫ ، باجملٍٗٛ ٍ  عـ ّ  فٗـٛ   اٯتٝـ١  ا٭ٜـا
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 فـباساً  اـاَغـ١  ايغـاع١  عٓـز  تٓـارٜين  ٚطٚد  إ٫ أؽعض مل ٫ْين

 . يٓزٕ اٍ ٚايزٖا سٖاب قبٌ يٓقٌ ايّٓٛ َٔ أْٗ  نٞ

ٟ  ٗ مشهت      ِ  ٫ ، عـض ٞ  أنـتُه  طٚدـ   ٚايـز  عًـ٢  سظْـ

ٟ  ٚفـزٜل  ؽكٝك  طٚز ٚٚايز ٘  َـا  إٔ إ٫ ، اهلل صُٓٗـا  ٚايـز  قايتـ

ــ  ــٛ طٚد ــشٟ ٖ ــشهين اي ــًا ، أم ــا إ ستُ ــري تؿهريٖ  ٚتؿه

ـ  ٚإ٫ يٓزٕ، ؽٛاصع ٗ تاٖا قز صامٞ طٚد١ ؽكٝك  ٔ  نٝـ  فـزق

 إطاص ؾٝٗا اي  بػزار ٗ بٝتٓا ع٢ً ّض إٔ رٕٚ ٜغاؾض صامٞ أبا إ

 ٞ ٘  أخــربتٗٔ ٚقـز  خافـ١  ؟ ايـزٚي ٙ  ينـب  طا٥ضتــ٘ إٔ سـًٝ   خٝـٛ

 ؟ ايّٝٛ ٖشا َٔ ايًٌٝ َٓتقـ بعز عتكًع

ٞ  ؽـكٝك   ناْت     ٜ  صاسـت  ا٭خـض٣  ٖـ ٔ  ا٭بٓـا٤  تـٛق ِ  َـ .  ْـَٛٗ

ٞ  إكعـز٠  ٚأَٗا صم١ٝ َع ٚاسز٠ غضؾ١ ٗ ٜٓإَٛ ناْٛا .   ٚٚايـزت

 .إطبذ ٗ ايؾاٟ تعز ايعذٛط إضأ٠ أَٞ صاست ؾُٝا

ٕ  َــٔ تكؿــظ تــزاعٝاتٞ بــزأت ، ٚدٗــٞ أغغــٌ ٚأْــا      َهــا

ٛ  ايهـبري  يًؾـٝذ  فٛص٠...  طٌٜٛ ؽضٜ٘... سنضٜاتٞ  عًـ٢  ٖٚـ

ٔ  أخـضز  ٚأْـا  أخض٣ فٛص٠... قزَٝ٘ اقبٸٌ ٚأْا إٛت ؾضاـ ـ  َـ  إنـٝ

ِ  ايكبًٝـ١  يضداٍ ثايج١ فٛص٠...  رؾعًا ايهبري ٌ  أْعٗـ  ايغـانٓ

ٕ  ِٖٚ أخض٣ أَانٔ ٗ أٚ أصمٗا ع٢ً  ٚاهلٛعـات  رقـا  ا٭صض ٜـزقٛ

 آخـض٣  فـٛص٠ ...  ص٩ٚعِٗ ع٢ً ٚايضاٜات ا٫ع٬ّ تضؾضف ؾُٝا تتعاٍ

 إّيـا  َـا  خربًا عٓٗا أمسع مل اي  ٚخطٝب  ٚسبٝب  عُٞ ٚاب١ٓ أْا يٞ

ٛ  ْٗاٜتٗا ٗ صامٞ ٫ح ؾُٝا ، إا٤ َان١ٓ غضؾ١ ٗ ، َٛتٗا خرب  ٖٚـ

ّ  فٛص٠ إٔ إًيا... ؾٝٗا نٓا اي  ايػضؾ١ اٍ ايطضٜل ٜضاقب  احملٓـ١  أٜـا

 نبكٝـ١  ايؿطٛص أتٓاٍٚ مل اْين ست٢ ْاٚضٟ أَاّ تندُت اي  ٖٞ

ٌ  إٔ رٕٚ عٝهاص٠ يٞ أؽعٌ ٚصست ايعا٥ًتٌ اؾضار  ٗ ؽـ٦ٝاً  أرخـ

:  قا١ً٥ ، سٕٓٛ بقٛت ْٗضتين خٔأر ٚايزتٞ صأتين ٚعٓزَا...  َعزتٞ

ٍ  ع٬َـ١  هلـا  أَٚأت...  بايقش١ َنض ٖشا إ  عكـب  ٚصَٝـت  ، ايكبـٛ

 . اٯخض ٖٛ ورتم نار إ بعز ايغٝهاص٠
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ٍ  أٚصام يضٚاٜـ١  ا٭خـري٠  ايؿقٍٛ إٍ أفٌ إٔ ٚقبٌ      أطًـب  اجملٗـٛ

ٍ  ، ايتقـٛص  ٗ تؾاصنين إٔ ايًبٝب ايكاص٨ عظٜظٟ َٓو :  يـو  ؾـأقٛ

 باب عًٝٗا إطٌ ايغاس١ ٚناْت قبًٝتٓا أصامٞ اٍ ٚفًٓا عٓزَا

ٍ  ٚايبٝـاصؽ  با٫ع٬ّ ١٦ًَٝ ايهبري إنٝـ ٔ  ٚايضدـا ٕ  ايـشٜ  ٜعـزٚ

 ايغـٝاص٠  ٗ َعٞ اي٥٬ٞ ايٓغا٤ ٚدٛٙ بإٔ ؽعضت ايٝز، أفابع ع٢ً

ٍ  عٓـزَا  عضًا أنتُو ٫ٚ ، يْٛٗا تػري قز ٔ  مل اْـين  اقـٛ  ٚقتٗـا  أنـ

 بؿكـز  إسغـاؼ  ٖٛ ٌٖ ، ٚدٖٛٗٔ تًٕٛ اٍ رع٢ ايشٟ ايغبب أعضف

 ؟ عظٜظ

 ؟ يٓزٕ اٍ ا٭ب عؿض ٜعٝل صَا ؽدك بؿكز اسغاؼ اْ٘ أّ 

ٔ  تضنٓاٙ نُا َهاْ٘ ٗ ؽ٤ٞ نٌ     ٘  نُـا  ،أٚ مـ  تضنـ

ــرب ا٭ٍٚ ايٛنٝــٌ أخــرب إٔ بعــز ايكبًٝــ١ ْــاؼ َــٔ إضؼًــٕٛ  غ

ــ١ٝ ــٝـ ، ايٛف ــبري إن ــ٘، ٗ ايه ــزاص َهاْ ــبري٠ ٚاي  ٗ ايه

ٍ  ، َهاْٗا ٌ   ، ٚايؾـباب  ٚايقـب٢  ايطؿٛيـ١  َٚٓـاط  ٗ ؽـ٤ٞ  نـ

ٛ  إٔغ٘ أٚ أصٙ مل ايشٟ إٔ إّيا َهاْ٘، ٟ  ايؾـُٛخ  سيـو  ٖـ ٕ  ايـش  نـا

  صٚسُٗـا  َاتـت  ؾكـز .   ايهـبري٠  ايـزاص  ٚتًو إنٝـ سيو ٜعٝؾ٘

 ناْـت  ايـ   قبًٝتٓا ٚست٢ ، ايهبري ايؾٝذ َٛت أٜاَُٗا ٚسبًت

ٟ " ٚ ، ٖاَؾ٘ ع٢ً أفبشت يًظَٔ ا٭ٍٚ ايغطٛص ٗ ـ " بـٛاص  إنـٝ

ــز ــري ق ــا تػ ــٛرت...  يْٛٗ ــاص إع بظل
)*(

ــٍٛ ــ١ ايؿق ــاب ، ا٭صبع  ٚايب

٘  ايظَٔ ٚتؾضب ، ايظَٔ عج١ أنًت٘ قز ايهبري٠ يًزاص ايقادٞ  يْٛـ

٘  ايٓٗـض  قـاع  تؾـضب  نُا ، ايقادٞ ٍ  ٚنـرب  ، َا٥ـ ّ  ا٭طؿـا  ٖٚـض

 .  أٜنًا ايٛنٌٝ تبزٍ ٚقز...  تبزٍ قز ؽ٤ٞ نٌ...  ايضداٍ

 ٭ْـين  ، سيـو  َعضؾـ١  ٗ  - ايجاْٝـ١  يًُـض٠  – ايكاص٨ أٜٗا ؽاصنين    

 ٗ ٚبــا٭يٛإ ايقــٛص ٚتــزاعٞ ، ايضٚاٜــ١ ٖــشٙ نتابــ١ َــٔ تعبــت

ـ  َهاْـ٘،  ٗ ؽ٤ٞ نٌ ٚدزت ؾكز سانضتٞ،  ايهـبري  إنـٝ

ّ  سيـو  أؽع١ ؼت غذٌ ٜتٮ٭ ٔ  ، ايقـبا  ٬َٚعـب  ، ايٝـٛ  ٚأَـان

ٌ  ًٜعـب  نُـا  ايظَٔ ؾُٝٗا يعب قز ، ٚـري١ٜ يٞ اـ٠ًٛ  غـض  طؿـ
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 ايًــتٌ ٖــاتٌ عــٝين بــأّ صأٜــت يكــز.  أدــظا٤ َــٔ َضنبــ١ بًعبــ١

ٞ  ع٢ً ؽ٤ٞ نٌ نض ايغٛؼ إٔ ايزٚر عٝأنًٗٔ   قبًٝتٓـا  أصامـ

 .عٝين أَاّ ؽ٤ٞ نٌ اْٗاص يكز

ٝٸٌ أٚ ايتقٛص ٗ َعٞ تؾرتى أٚ ، تغاعزْٞ إٔ أصدٛ ٚأٜنًا      ايتد

ٞ  اي٥٬ٞ يًٓغا٤ فٛص٠ صعِ ٗ ٔ  عٓـزَا  ايغـٝاص٠  ٗ َعـ  اٍ ٚفـً

 ٚأختٗـا  يضمـ١ٝ  سـزخ  ٕا فٛص٠ صعِ ٗ عاعزْٞ ، صامٞ أبٞ بٝت

 بضقعـت  ايـ   ايعذٛط ٚأَٞ.  إؿافٌ بث٫ّ إدزص٠ ٚٚايزتُٗا صام١ٝ

ٗ  إٔ َٓش ا٭عٛر ايٓاعِ ايكُاـ َٔ قطع١ ٚدٗٗا ٟ  تـٛ ٘  ٚايـز  صٓـ

ٞ  ايعزار٠ فٛت مسعٔ عٓزَا ، ٚؽكٝك  ، اهلل ٔ  ٜـأت ٞ  بٝـت  َـ  أبـ

ـ  ، بػـزار  عـهٓا  إٔ َٓـش  بٝت٘ ٗ ٚسٝزًا ٌٚ ايشٟ صامٞ  ٚنٝـ

ــٮ ــٔ َ ــٛت مسعٗ ــات، صرح ف ــ١ ايضراس ــ٫ٛت، ٚٚيٛي ــضاخ إٛي  ٚف

ٝٸ١ٓ عًٛن١ٝ اْغإ يهٌ إٔ ٚتشنض ، ايقاصخات  اؿظٕ عٓز َع

 . عظٜظ بؿكز

ٔ  َعٞ د٦ٔ اي٬تٞ يًٓغا٤ سزخ َا يو أْكٌ إٔ أصٜز ٫        بػـزار  َـ

ٔ  َأيٛؾ١ فٛص٠ ؾٗٞ ٘  عظٜـظ  أٚ ، أّ أٚ ، أب ؾكـز  ٕـ ـ  ٚقـز  ، عًٝـ  ٚقـ

 نُـا  عٝين، ٗ ايزَٛع ٚتضقضقت ، ايٛصم ع٢ً ايهتاب١ عٔ قًُٞ

ِ  أفابعٞ إْؾًت  ٖـشا  نتابـ١  عٓـز  اؿـضٚف  َؿـاتٝ   تنـضب  ؾًـ

٘  ا٭فـعب  إٔ إّيـا  ، فـعباً  َٛقؿًا نإ ايضٚا١ٜ، َٔ ايؿقٌ ٛ  َٓـ  ٖـ

 . ايهبري إنٝـ ٗ سزثت اي  إٗظي١

ٌ  ايؿاؼ١، فًػ سنٛص مُٔ َٔ نإ     ٟ  ايضدـ  ايٛصقـ١  قـضأ  ايـش

ٞ  ايٛنٌٝ طًب٘ ايشٟ ايضدٌ ْؿغ٘ ٖٛ ، أبٞ بغببٗا َات اي   ايجـاْ

ّ  ، ايػضبـ١  رٜـاص  ٗ ٜعـٝؿ  ايشٟ ايهبري ايؾٝذ ابٔ ٚصق١ يٝكضأ  قـا

 ايبزيــ١ ، ايهــبري إنــٝـ ٗ َهاْــ٘ َــٔ( صرٜـــ) ايضدــٌ ٖــشا

ٌ  ٜضتـزٜٗا  نإ اي  ساتٗا ايؿضلب١  باؿنـٛص  فـاح  ، عـٓٛات  قبـ

ٞ  صٚح عًـ٢  قضأ إٔ بعز ٞ  أبـ ِ  ٚطًـب  ايؿاؼـ١  عـٛص٠  صامـ  إٔ َـٓٗ
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٘  سْٛب٘ ي٘ ٜػؿض إٔ اهلل ي٘ ٜزعٕٛ  فـاح  دٓاتـ٘،  ؾغـٝ   ٜٚغـهٓ

 : ظؿا٤

 ٗ ٜزصؼ ايشٟ ايهبري ايؾٝذ ابٔ َٔ بضق١ٝ ٖشٙ ايكب١ًٝ صداٍ ٜا  -

 . عًٝهِ عأقضأٖا ، عإا يٓا عٛرت٘ اهلل ؾضز يٓزٕ

ٔ  اهلُُٗات تقاعزت    ٍ  َـ ٌ  ايضدـا ـ  ٗ اؾايغـ   ايهـبري  إنـٝ

٘  إّيا ، إنٝـ َٔ يٝدضز عُضٙ َٔ ايغارؼ ايعكز ٗ صدٌ قاّ  صر اْـ

ٍ  قبٌ َٔ ـ ) صدـا ٔ ( صرٜـ ٕ  ايـشٜ  ايغـٛر  ا٫ؾضلبـ١  ايبـز٫ت  ٜضتـزٚ

ــعٕٛ ــاصات ٜٚن ــٛر ايٓٛ ــ٢ ايغ ــِٓٗ عً ــار ، أعٝ ــ٘ إٍ ؾع  َهاْ

 :ٜكضأ( صرٜـ) ٚصاح ، ي٘ ق٠ٛ ٫ٚ سٍٛ ٫ َٓهغضًا

 قبًٝ  أبٓا٤ اٍ ايهبري ايؾٝذ ابٔ َٔ

ـ ) إزعٛ ايؾدك إؾٝد١ سكٛم ع٢ً يٞ ٚن٬ًٝ ْقبت      صرٜـ

 . عًٝهِ ٚايغ٬ّ... ؾغاعزٚٙ( 

ـ  ٗ اؿامضٜٔ بع  ص٩ٚؼ إْتهغت     ٟ  ايهـبري،  إنـٝ  ايـش

 ايكٗٛاتٞ ي٘ أماف إٔ بعز ْاصًا ٜتأدر إض٠ ايك٠ٛٗ طبذ نإْٛ صاح

  ايربقٝـ١  ٚأْهـض  ايعُـض  َتٛع٘ ؽدك قاّ ؾُٝا ، ايٓؿ٘ َٔ ق٬ًًٝ

ٌ  إنٝـ رخًٛا ايشٜٔ ايضداٍ إٔ اّيا ٙ  َغـضع ٌ  ت٬قؿـٛ ِ  بـ  أٜـزٜٗ

ِ  عٝاص٠ ٗ ٚمعٛٙ ست٢ ٘  ٚسٖـب  أسـزٖ ٕ  اٍ بـ ٍ  َهـا  ٚمل فٗـٛ

 َٔ ايضداٍ َٔ فُٛع١ قاّ ؾُٝا ، سيو بعز ؽ٦ًٝا عا٥ًت٘ عٓ٘ تعضف

ٔ  أَا ، اؾزٜز ايٛنٌٝ ٜٗٓ٪ٕٚ ايغٔ نباص ِ  اٯخـضٜ  ا٭فـػض  ٖٚـ

ٔ  خًغـ١  خضدـٛا  ؾكز عًٓا ـ  َـ ٔ  ٚتـٛاصٚا  ايهـبري  إنـٝ  أْٛـاص  عـ

ٌ  ْاع١ ٔ  اؾزٜـز  ايٛنٝـ ـ  بـاب  تضنـٛا  ايـشٜ  ايهـبري  إنـٝ

 اٍ ْٓٛـض  ٚمٔ ٚأْا صامٞ ع٣ٛ دايغًا ٜبل ٚمل ، بضدًِٗ ٚأساطٛا

ٙ  إغـضس١ٝ  اْتٗـت  ٚعٓـزَا  ، أَآَا اي  إٗظي١ ٌ  تـضى  ٖـش  ايٛنٝـ

 . ي٘ َغاعز بأٟ ٜٛل ٚمل ايهبري إنٝـ اؾزٜز
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ٔ  عٛرتٓا بعز     ٞ  َـ ٞ  َـين  طًـب  ، ايعؾـري٠  أصامـ ٙ  إٔ صامـ  أعـري

 ٜضٜـز  َا ٖٓاى – أخربْٞ نُا – ٭ْ٘ ، ايٛصق١ٝ ايشانض٠ ، ايغذٌ

 ؾٝ٘ ٜزٕٚ ٚصاح ايغذٌ أخش ، أبٝ٘ ٚؾا٠ أدذتٗا َؾاعض َٔ ٜزْٚ٘ إٔ

 : نتب٘ ٖٚا ، َؾاعضٙ

ٞ  تهؾـؿت  ؾك٘ ايّٝٛ)  ٌ  فـٛص٠  أَـاَ ٟ  ايضدـ ٕ  ايـش ٟ  نـا   ٚايـز

 ايٛدـٛر  ٖشا ٗ أسٝا أْا نٓت ٕا أَٞ َع ْاّ قز اْ٘ ي٫ٛ ايشٟ ايضدٌ

ٟ  إـٛت  َـع  يٛد٘ ٚدًٗا أبٞ َٛت ٚمعين يكز ، ايزاَٞ ٔ  مل ايـش  أنـ

 إٛت إٔ ٚعضؾت ، ا٭ٜاّ ٖشٙ صأٜت٘ يكز ، يٰخضٜٔ وزخ عٓزَا أصاٙ

 ايـشنضٜات  تبـزأ  ، اؿٝـا٠  تبزأ ايؾدك ّٛت ؾعٓزَا ، اؿٝا٠ ٖٛ

ٛ  ، ايكًـب  َٔ ٚإِا ايشانض٠ َٔ يٝػ تٓجاٍ ٌ  ظضٜاْٗـا  يتُشـ  نـ

ٙ  ٚي٫ٛ ، ايزَاؽ ت٬ؾٝـ ع٢ً إغذ١ً ايشنضٜات  ايـشنضٜات  ٖـش

ٕ غاي١  يـ٫ٛ  ٚ ، عل يٞ أب نإ يكز َٚثعٝ٘، إامٞ استًُٓا يٹُا ا

٘  أَا ، تظٚدت ٚيٹُا تعًُت ٚيٹُا نربت ٚيٹُا عؾت يٹُا أبٛت٘  قبٛيـ

 – أص٣ نُـا  – ناْـت  ؾكز تًو ايهرب٣ ايهشب١ ٗ إؾاصن١

ٛ  ستـ٢  ، ا٭عًـ٢  اٍ ي٬صتكـا٤  ا٫ْغاْٞ إٌٝ فٛص َٔ فٛص٠ ٖٞ  يـ

 (. ٖاص دضف ع٢ً َبين ا٭ع٢ً سيو نإ

 بٓرب٠ ٚقاٍ ، خزٙ ع٢ً عايت رَع١ ّغ  ٖٚٛ ايغذٌ عًُين ثِ    

 :  ٚدٗ٘ ع٢ً بار١ٜ سظٕ

 . تعبت يكز -

*** 
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 الورقة السابعة عرشة:_____________________

ٔٸ قبًٝتٓا أصامٞ  ايعؾا٥ض عؾضات َغضسٗا ؾٛم صقلقٳت فضٚس١، ت٦

ٌ  َع أْٗا إّيا ، َٚظصٚعاتٗا ٚسٝٛاْاتٗا بٓاعٗا ٚا٭ع٬ف ٚا٭ؾداس  نـ

ٔ  ٗ اؾُٝـع  تؿضم.  ٚاؿٝٛإ ايٓاؼ غارصٖا أعـ  تعـضف  ٫ أَـان

 احملٓـ١  ٚأعـتٛطٓتٗا  َظصٚعاتٗـا،  َاتت ؾُٝا هلِ، إػاًٖا بٛف١ً أ١ٜ

 . اط٫ً٬ بٝٛتٗا ٚأفبشت ، ايػضاب ؾٝٗا ْٚعل ٚاهلٛاّ، ٚاـضاب

 أْـا  بغـٓٛات  اْتكايٓـا  بعز ٚ ا٭طي١ٝ، اهلل أٜاّ َٔ ّٜٛ فبٝش١ ٗ    

ٞ  ٚعا١ً٥ ٚعا٥ً  ٞ  أّ َٚعٓـا  بػـزار  إٍ صامـ  دًٝغـ١  إـضأ٠  صامـ

٘  ٚقز ، طٚدٗا َٛت ٚإٓهغض٠ إؿافٌ ايتٗاب ٘  ؿكتـ  ٗ يتكابًـ

 ٕ ٔ  بعــز ايبعٝـز  إهـا ٔ  باينــب٘ ؽـٗضٜ ٔ  صسًٝــ٘ َـ     اهلل رْٝــا عـ

 :  نتبت ، ايغطٛص َٔ ًٜٞ َا اـال عذًٞ ٗ رْٚت

 تبكـ٢  َـا  ٗ أْؾـكام  وزخ دزٜز ٚنٌٝ نٌ تٓقٝب عٓز    

ٌ .  قبًٝتٓا َٔ ٔ  ٚنـ ٌ  ٜرتنٗـا  َـ ٔ  ايػضبٝـ١  اؾٗـ١  اٍ ٜضؼـ  َـ

ٛٸٕ ايعضام  ٚإدتُاع١ٝ ػاص١ٜ َٚقا  ٚفزاقات أعض٠ ٖٓاى يٝه

ٚٸز ، ٘  ٜٚظ ٔ  أبٓا٥ـ ٍ  ٚعٓـزَا .  إٓطكـ١  تًـو  َـ ٔ  ؽـدك  أٟ تغـأ  َـ

 . ايقٓع ايعضاق١ٝ ايٛصق١ نشب ؽبعٓا:  ؾٛصًا هٝبو إضؼًٌ

 ناْـت  ايـ   ايهـبري٠  ايعـضام  قبا٥ٌ َٔ ٚاسز٠ قبًٝتٓا ناْت    

 ٚنإ.  ٚايػضب١ٝ ايؾضق١ٝ ايعضام قبا٥ٌ َع ؽ٤ٞ نٌ ٗ سامض٠

 ؽب٘ َٔ ايغٌٓ آ٫ف َٓش ايٛاؾز٠ ا٭خض٣ ايعضب١ٝ ايكبا٥ٌ ساٍ ساهلا

 ايهـبري  ايؾٝذ َٛت بعز سزثت اي  احمل١ٓ إٔ إّيا.  ايعضب١ٝ اؾظٜض٠

ٍ  نُـا  ٬ًُٖ تضنٗا ؾكز ، بٗا أطاست قز ٞ  قـا ٞ  يـ  بـ٬  ، َـض٠  أبـ

   َُٖٛٗــا ا٭خــض٣ ايكبا٥ــٌ ٜٚؾــاصى ؽــتاتٗا ًٜٚــِ ٜكٛرٖــا ؽــٝذ

 . ٚؽضٖا خريٖا
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ٌ  ؽٝذ ٚٗض ٚعٓزَا      ايكبًٝـ١  تبدـضت  ، ايٛفـ١ٝ  بتًـو  ايعُـاصٜ

 سغـاب  أيـ هلا وغب نبري٠ قب١ًٝ َا ّٜٛ ٗ تهٔ مل ٚنأْٗا

 ايـ   ا٫دتُاعٝـ١  إهْٛات َٔ فُٛع١ أفبشت ؽ٤ٞ، نٌ ٗ

 ٚعُـ٬ً  َقاٖض٠ ؾٝٗا ٚسابت أخض٣ ادتُاع١ٝ ػُعات َع إْقٗضت

 . َٚقا 

ٞ  أخض٣ َض٠ أعتزعٝو أْا ٖا ايًبٝب ايكاص٨ عظٜظٟ      ٗ يتغـاعزْ

ٙ  تغتكِٝ ؾ١ٝٓ صٚا١ٜ يو أنتب إٔ ِ  إٔ إّيـا  ، ايضٚاٜـ١  ٚؽـضٚ  ايكًـ

ِ  َتاٖات ٗ ٚأرخًين ، أخض٣ عًّٛ إٍ أخشْٞ ِ  ا٫دتُـاع  عًـ  ٚعًـ

ِ  ايتـاصٜذ  ٚعًِ ا٫قتقار ٔ  ٚغريٖـا  اؾػضاؾٝـ١  ٚعًـ ّ  َـ  إس ، ايعًـٛ

 َـين  ٚعٞ رٕٚ أصتار ايكب١ًٝ ٖشٙ عٔ ا٭َٛص رقا٥ل أعذٌ ٚأْا تضاْٞ

ٌ  سنضت ؾؿُٝا ؾا٥ز٠، سيو ٗ نإ ؾإٕ ، ايعًّٛ ٖشٙ   اــري  نـ

ٙ  نٌ تضَٞ إٔ اؿل ؾًو تهٔ مل ٚإ  ٚصا٤ بعنـٗا  أٚ ا٫ٚصام ٖـش

٘  نايغٝـ َعو أنٔ مل نتبت ؾُٝا ؾأْا ، ٚٗضى  عًـ٢  إغـً

ٔ  إضعـ١ً  ايقٓع احمل١ًٝ ا٫ٚصام ناْت نُا صقبتو، ٌ  َـ ٔ  قبـ  ابـ

 عـٝؿاً  قبًٝتٓـا  أبٓـا٤  صقـاب  عًـ٢  اؿامـض  ايػا٥ـب  ايهبري ايؾٝذ

  . َغًطًا

٘  َا أرٕٚ أْا ٖا     ٔ  أرْٚـ ِ  َـ  ٗ نٓـا  ، ٚصر٠ ايعُـ١  أٚ ايؾـٝد١  ؾـ

ِ  ٚصامٞ أْا سنضتٗا ِ  أؽـدال  أصبعـ١ .  ْٗـض  ٚايعـ  غضؾتٗـا  مـُتٗ

 ٚصر٠. راخًـٗا  ايؾـاسب  ا٭فـؿض  ْٛص٠ ٜبح ٚاٙ 60 َقباح إنا٠٤

 ؽٝذ أنً٘ اؿُك ٭ٕ ، ٓك ب٬ إٛيز َٔ خضدت اي  ايؾٝد١

ٌ  ؾُٝا ٚؽاصن٘ ٚابٓ٘ ايعُاصٌٜ ٘  ؾنـ ٞ  َٓـ ٞ  أبـ ٞ  ٚأبـ  ٚأّ صامـ

ـ  دـا٤  ثِ ايهبري٠، ايزاص َٔ ٚصر٠ طضرت اي  ايهبري ايؾٝذ   صرٜـ

ٕ  أْ٘ ع٣ٛ ْغبًا ي٘ ْعضف ٫ٚ قبًٝتٓا َٔ ٜهٔ مل ايشٟ صرٜـ  نـا

 ايؾـٝذ  ٫بٔ ٚن٬ًٝ افب  ايشٟ ايعُاصٌٜ ؽٝذ ابٔ ٓا١ٜ ص٥ٝػ

  فـػريٖا  ٫ٚ نبريٖـا  ٫ قبًٝتٓا أبٓا٤ َٔ أسز ٜضٙ مل ايشٟ ايهبري

٘  ايٛقت ٗ ، ْغا٥ٗا ٫ٚ صداهلا ٫ ٔ  ثـض٠ٚ  أطرارت ْؿغـ ٕ  َـ  ٜهْٛـٛ

 َجٓـ٢  ٜٚتظٚدٕٛ ، ٚايكقٛص ايعُاصات ٜبٕٓٛ ٚصاسٛا ، عٓ٘ ٚن٤٬
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 اؽـرتاٖا  اي  َظصعت٘ ٗ ْع اس ، يضرٜـ سزخ نُا ٚصباع ٚث٬خ

  إظصعـ١  ٗ ؾـاخض٠  ققـٛص  أصبع١ ع٢ً تٛطعٔ طٚدات أصبع أؽٗض قبٌ

ٌ  بـاب  أَاّ تكـ ايقٓع أَضٜه١ٝ عٝاصات أصبع ٖٚٓاى  ققـض  نـ

 طٚدـات  أسـز٣  بإْتٛاص خال عا٥ل اـًؿٞ بابٗا َٔ بايكضب ٜكـ

 ص٩ٜـ١  ًَـت  ايـ   ْؿغـٗا  عٔ يرتؾ٘ َا َهإ اٍ يٝأخشٖا ايٛنٌٝ

 . إٓقٛص أٚ ايهضار٠ ٫َٛت َٔ يتتغٛم أٚ ايكقض، دزصإ

ِ  فـٛت  ، فـُت  َٔ بٝٓٓا نإ َا نغض      ٛ  ْٗـض  ايعـ ٍ  ٖٚـ  ٜغـأ

 : ايع١ُ أٚ ، ايؾٝد١ ٚصر٠

٘  بإمسٗـا  ٜٓارٜٗـا  ايشٟ بٝٓٓا ايٛسٝز ْٗض ايعِ نإ - ٚصر٠ ٜا -  ٭ْـ

٘  ايهـبري  ايؾٝذ يو قاي٘ عُا إخربِٜٗ ــ عًٓا َٓٗا أنرب  اهلل صٓـ

 ايؿشٛفـات  أدضٜتِ إٔ بعز بػزار َٔ ؾٝٗا عزمت اي  اي١ًًٝ تًو ٗ

 ؟ ايطب١ٝ

 : عٝٓٗا َٔ عكطت رَع١ َغشت إٔ بعز ٚصر٠ قايت    

ٝٸر إٔ تضٜز ٕاسا ، ْٗض ٜا -  ؟ أْغاٖا إٔ عٓٛات أساٍٚ دضٚسًا تٗ

 :  ٚعأهلا ، فُت٘ َٔ صامٞ خضز    

 يٓٓغـ٢  ْهـابض  ٚنًٓـا  ، فضٚح نًٓا ، ع٣ٛ اهل٣ٛ ٗ نًٓا -

 . اؾضٚح تًو آ٫ّ

 :قايت    

 . ايقزم ٖٛ أفب  ايهشب إٔ إّيا ، صامٞ ٜا فشٝ  ٖشا -

 : هلا قًت ، بايٛسٌ ٠٤ًٖٛ طيك١ أصض ع٢ً عشص ٜتكزّ ٚنُٔ    

 أبٓـا٤  أققـز  ، ايٓاؼ إٔ إّيا ، فزم اٍ ؼٍٛ قز ايهشب ٜهٔ مل -

ِ  ٚأفـب   ، سيو ٗ اؿزٜح ًَٛا ، قبًٝتٓا ٍ  ايبشـح  ٜـَٛٗ  ٚاؿقـٛ
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 ٜضٜزٕٚ ٫...  ايَٝٛٞ ُِٖٗ ٖٛ ٖشا...   ٚأَإ بغرت ايعٝؿ يك١ُ عٔ

 . إؾانٌ

 : قا١ً٥ ٚصر٠ صرت    

 إزعٌ ايٛن٤٬ اٍ غًتِٗ َٔ قغِ ٜعطٛا مل أِْٗ يٛ فشٝ  ٖشا -

ٌ ...  ٖـا ... ؟ ايهـبري  يًؾٝذ ابٔ َِٓٗ أٚ َٓهِ صآ٣ َٔ ، نشبًا  قـ

 ؟ يٞ

 :ع٪اهلا عٔ هٝب ٚنأْ٘ صامٞ قاٍ    

ٔ  ، ايكبًٝـ١  أبٓا٤ نٌ - ٌ  أٚ أصمـٗا،  عًـ٢  ايغـان  ٫ عٓٗـا  إضؼـ

ٔ  إٔ إّيـا  ، ا٫رعـا٤ات  ٖشٙ ٜقزقٕٛ  ايكبًٝـ١  أصض عًـ٢  بكـٛا  ايـشٜ

 . يػريْا ا٭صض ْرتى ٫ٚ عٓزْا َا ْعطٞ ٜكٛيٕٛ

 : ٚصر٠ قايت    

 ؟ ايػا٥ب ا٫بٔ بٛدٛر َقزقٌ غري ِٖ اسٕ -

 :ْاؾًٝا أدبتٗا    

 . أبٞ ٫ٚـ 

 : صامٞ فاح   

 . اٜنا أبٞ ٫ٚـ 

 : َٓزٖؾ١ ٚصر٠ قايت

ٌ  َغـاعز  ٜاخريٟ أبٛى ، سيو نٝـ -  ٜـا  ٚأبـٛى  ، ا٭ٍٚ ايٛنٝـ

ـ  ، ايجايح ايٛنٌٝ أفب  ٚ ايجاْٞ، ايٛنٌٝ َغاعز صامٞ  نٝـ

 سيو؟

 :قًت    

 .ايٓؿٛؼ تعُٞ ايؿًٛؼـ 
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 بها٤ٖـا  إٔ ستـ٢  إـض٠  ٖشٙ َجٌ تبهٞ أصٖا مل...  ٚصر٠ بهت    

 :بكٛي٘ ْٗض ايعِ أٚقؿ٘ طٌٜٛ يٛقت أَتز

ٌ  امل...  ايٓؿٛؼ تعُٞ ايؿًٛؼ...  ايقشٝ  اؾٛاب ٖشا...  ٚصر٠ -  أقـ

ٞ  إٔ يو أقٌ أمل ؟ َضات عز٠ سيو يو  أعُتٗـا  قـز  اهلل صٓٗـا  ٚايـزت

 ؟ ايؿًٛؼ

 سٛاصْــا قطعٓــا ٭ْٓــا ، ْٗــض ايعــِ َٓٗــا طًبــ٘ َــا ٚصر٠ ؽربْــا مل    

ٞ  ناْت ، باـضٚز َٓٗا ٚاعتأسْا ٌ ...  تبهـ ٞ  ناْـت  ٖـ  تبهـ

ٟ  ايهـبري  ايؾـٝذ  تبهٞ أّ ساهلا، ٘  عـٓزاً  ؾكـزت  ايـش  أّ...  َٛتـ

 صٓـ١  عـ٣ٛ  هلٔ َعٌٝ ٫ ؽكٝكاتٗا َع تضنٗا ايشٟ أباٖا تبهٞ

ّ  ٚمل أخٛاتٗـا  يبـاصت  ْٗـض  ايعِ ٚي٫ٛ ، قايت نُا اهلل  يًـظٚاز  ٜتكـز

 تبهٞ أّ...  ٭بٓا٥٘ طٚدات ٚخطبٗٔ عاصع أْ٘ إّيا ٚاسز، صدٌ َٓٗٔ

ٍ  تٓؾـر  صاست...  بهت أْٗا إِٗ ؟ طؿٌ رٕٚ سنٓٗا  نايجهـا

ٔ  ٚيٝغت َٓٗٔ ناْت...  ثه٢ً ٖٞ ناْت...   إٔ ؾأصرْـا ...  َجًـٗ

ــضسِ ــا ْ ــضعٓا...  ساهل ــاـضٚز أع ــا ب ــٞ أْ ــز ٚصام ــا إٔ بع    ٚرعٓاٖ

 . بٓا ؿل رقا٥ل بعز ثِ...  ٜٛاعٝٗا ٖٚٛ ْٗض ايعِ عٓا ٚؽًـ

 : قاٍ    

 .إؿكٛر٠ عظٖا عٓٛات اٍ عارت يكز -

 :َٛاعًٝا صامٞ قاٍ    

 .   عْٛٗا ٗ اهلل يٝهٔ -

ٌ  راص َـا  عًٝٓـا  ٜغضر ْٗض ايعِ صاح ثِ      ٘  بـ  ايهـبري  ايؾـٝذ  اخٝـ

  ي٬لـاب  َٗٝـأ٠  ٚصر٠ ناْت.  هلُا ايط  ايؿشك بعز ٚصر٠ ٚبٌ

ٍ  هلشا ايهبري، ايؾٝذ أخٝ٘ عٓز ايعكِ إٔ إّيا  أخربْـا  نُـا  هلـا  قـا

 : ْٗض ايعِ
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 صدٌ َٔ با٭بٓا٤ سنٓو يُٝتٮ عأطًكو...  أَضى َٔ سٌ ٗ أْتٹ -

ايعباؼ بضأؼ ٚسًؿت...  بؾز٠ صؾنت... صؾنت أْٗا إّيا...  آخض
)*(

 اسا 

 ٚمل ايهـبري  ايؾـٝذ  عهت عٓزٖا.  بايٓاص ْؿغٗا عتشضم أصغُت

 .   ايباق١ٝ سٝات٘ ط١ًٝ هلا تغ٤ٞ ن١ًُ هلا ٜكٌ

*** 
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 الورقة الثامنة عرشة:_____________________

ٍ  ايغـٓٛات  ٖشٙ بعز إامٞ ٜهٔ مل      عتُـ١  ٗ غـضم  قـز  ايطـٛا

 َعؾؾ١ ا٭ٜاّ تًو سنضٜات أفبشت ؾكز.  سانضتٞ ٗ مباب١ٝ

 ايظاسـ طؿًٞ أعتزعٞ ٚنأْٞ ٚادٗتٗا إٍ ايتزاعٞ ع١ًٗ ، ؾٝٗا

 ايــشنضٜات تًــو ناْــت.  أسنــاْٞ بــٌ يٝــأتٞ ايــٮصض عًــ٢

 ٚامش١ ، عٝين أَاّ فٛصٖا ترتاقك ٚبا٫يٛإ عُٝٓا٥ٞ نؾضٜ٘

 .ايٓٗاص ٚم  ٗ نأْٗا باصق١ َؾعؾع١

ــا     ــإ ؾُٝ ــٞ ن ــٛ صام ــض ٖ ــا – اٯخ ــٞ نُ ــا – أخربْ ــت َ  طاي

 ٗ نقـب١ٝ  طضٜـ١ ...  بـا٭َػ  سـزثت  نأْٗـا  تًـو  ايشنضٜات

 ْاصٖـا  ٚفٌ إٔ بعز ٚاسز٠ ؿ١ٛ عٓ٘ تػب مل... عؾض ايضابع صبٝعٗا

 مل... بــزاٜتٗا ٗ ناْــت عٓــزَا بٗــا ٜعبــأ مل اْــ٘ أخربْــٞ...  ايٝــ٘

ــ  ــًٝٗا ٗ ى ــاقؿ ٚمل...  تؿاف ــزًا ٜٓ ــا أس ــا ، عٓٗ ــ١ إٔ إّي  خطب

٘  ٗ أدـر  قـز  صم١ٝ ٭خت٘ ايجاْٞ ايٛنٌٝ ٔ  ْؿغـ  أعـ١ً٦  نـٛاَ

ٕ ...  عٓٗـا  ا٫دابـ١  َعضؾ١ ٜضٜز ٞ  نُـا  – ٜضٜـز  نـا  إٔ – أخربْـ

 : ْٗض ٚيًعِ َض٠ يٞ قاٍ ٚنُا ، بٗا ايكا٥ٌُ ٜؿن 

 . أؾُٗ٘ ٫ ايشٟ ساى ، اجملٍٗٛ ٖٛ ىٝؿين َا أؽز إ -

 عاَـاً  وثمةنون   ٔغـ١  ، ايهٗٛيـ١  عُـض  اٍ ٚفًٓا قز مٔ ٖٚا    

 ْعـٝؿ  آْـا  ٖٚـا .  ٚاسز عاّ ٗ ٚيزْا قز نٓا اس ، َٓا ٚاسز يهٌ

ٞ  َاتت إ ، بعز َؿضرْا ٚاسز بٝت ٗ ٘  أَـ  ايظٚدـات  َٚاتـت  ، ٚأَـ

ٔ  بع  َات إٔ ٚبعز ، اؿْٓٛات ٚايؾكٝكات ، اؿبٝبات  أبٓا٥ٓـا  َـ

 أسؿارْـا  إ ٖٚـا .  طـ٬ًٜٛ  ٜعُضٚا إٔ اهلل هلِ ٜكزص مل ايشٜٔ ٚبٓاتٓا

ٕ  ٚبٓـات  يبٌٓ أبا٤ أفبشٛا ٔ  ٜبشجـٛ ِ  عُـ ٔ  اؿٝـا٠  ٜؾـاصنٗ  َـ

 . ٚا٭طٚاز ايظٚدات
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ٛ  نُا طاٍ َا ايغذٌ إٔ ٖٚا   تـشنضٖا  قـز  ٚصر٠ ايعُـ١  إٔ أّيـا  ، ٖـ

ِ  ، ق١ًًٝ بأؽٗض ْٗض ايعِ قبٌ اهلل ٘  ؾكبنـٗ ٌ  ايٝـ ٌ  قبـ   بعٝـز٠  عـٓ

 . عًٝ٘ دبًت َا ع٢ً تعٝؿ ايٓؿػ إٔ إّيا تػري قز ؽ٤ٞ نٌ

ٙ  اٍ ٚأخشٖا اهلل تشنضٖا ؾكز خري١ٜ أَا     ٌ  دـٛاص ٔ  أنجـض  قبـ  َـ

  تتـظٚز  إٔ رٕٚ َاتـت  اْٗا باـرب أت٢ َٔ قاٍ.  باينب٘ ع١ٓ ث٬ثٌ

  أعـضف  نٓـت  اْـين  إّيـا  ، طٚادٗـا  عزّ عبب اـرب ْكٌ َٔ ٜكٌ ٚمل

 . سبٓا خٓت قز اْين أعضف نُا

  تتـظٚز  مل صامٞ إٍ اـرب أسزِٖ ْكٌ نُا ا٭خض٣ ٖٞ ، ٚؾٛط٠    

 . طٌٜٛ عُض بعز َٚاتت

  قًتٓـا  ؽباب أسز َٔ بظٚادٗا َضتاس١ ٚناْت ، صم١ٝ ٚتظٚدت    

ٌ  ٖٔ ٚايزٙ ٚنإ اؾٝؿ، ٗ مابطًا نإ ٌ  َـع  اصؼـ  إـضؼً

 . ايهبري٠ قبًٝتٓا عؾا٥ض َٔ عؾري٠ تغهٓٗا أخض٣ قض١ٜ َٔ

ٔ  أنجض ؾإٔ ٚصامٞ، أْا ايغذٌ ْؿت  عٓزَا     ٞ  فـٛص٠  َـ  تتـزاع

 . ٚاسز٠ سانض٠ افبشتا ايًتٌ سانضتٝٓا َٔ

ٌ  قـز  ايضابع ايٛنٌٝ إ:  ايغذٌ ساى َٔ ٚصق١ ٗ قضأْا      اٍ اْتكـ

 . اهلل ص١ٓ

 تتـزاع٢  ناْت نُا ايشانض٠ َٔ تتزاع٢ ايقٛص صاست عٓزٖا   

 . صامٞ تؿهري ٗ

ٌ  ٚؾا٠ خرب دا٤ْا      ٚصر٠ ايعُـ١  اهلل قـب   إٔ بعـز  ايضابـع  ايٛنٝـ

ٞ  أْـا  نٓا.  بغٓٛات ْٗض ٚايعِ  سؿٝـز  طؾـاف  سؿًـ١  منـض  ٚصامـ

ٔ  ٚاسـز  بٓات اسز٣ ع٢ً يٞ ٫ٚبٔ ٭َ٘ صامٞ ٞ  َـ ٔ  أبٓـا٥  ابٓـ١  َٚـ

 َـين  ٚاَـضأ٠  صد٬ٕ...  انتٌُ قز أبٓا٥ٓا بٌ ايظٚاز نإ.  صامٞ

ٛ  نٓـا .  ٚؽـكٝك   صامٞ َٔ ٚصدٌ ٚاَضأتإ ، طٚد   َٚٔ  قـز  يًتـ

ٌ  ايتٗـاَػ  بزأ عٓزَا ايضداٍ ٚي١ُٝ أْٗٝٓا  ٚؾـا٠  غـرب  اينـٝٛف  بـ

٘  ٜـرتى  مل ايشٟ صرٜـ، ، ايضابع ايٛنٌٝ ٞ  عًـ٢  َغـاعزاً  يـ  أصامـ
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 ٖهـشا  – ٜٚضعًٗا ، بٝزٜ٘ إؾٝد١ سل هُع نإ بٌ ايكب١ًٝ،

ٞ  أْا ، ايج٬ث١ مٔ أَا ، ايهبري ايؾٝذ ابٔ اٍ -ٜكٍٛ نإ  ٚصامـ

ٍ  ْـشٖب  نٓا ، بٓا ٜٓزم ؾًِ اهلل ٜتٛؾاٙ إٔ قبٌ ْٗض ٚايعِ  يًشقـٛ

 . بٝزٜٓا أصمٓا ع٢ً ايؿ٬سٌ َٔ غًتٓا ع٢ً

ّ  ٗ عضؾٓا     ٞ  ايٝـٛ ٔ  أخـضز  أسـز  ٫ إٔ ايجـاْ ٘  َـ  قًٝـ١  ٚصقـ١  دٝبـ

 . اؾزٜز ايٛنٌٝ اعِ يتعًٔ ايهبري ايؾٝذ ابٔ َٔ قار١َ ايقٓع

ٔ  تٓاقًتٗـا  اي  ا٭خباص قايت     ٌ  إ: ؾضسـ١  ا٭يغٴـ ٛ  ايٛنٝـ ٟ  ٖـ  ايـش

ٔ  أخضز ٘  َـ ٔ  ٚصاح ايقـٓع  احملًٝـ١  ايٛصقـ١  دٝبـ ٔ  إٔ ٜعًـ  ايؾـٝذ  ابـ

 أبٓـا٤  اٍ إؾـٝد١  سـل  تـضى  قز ٭ْ٘ ي٘، ٚن٬ًٝ ٜعٌ مل ايهبري

 ٗ ٜقـضؾٗا  إٔ ٜضٜـز  ؾُٔ...  ٖٛاٙ ع٢ً بٗا ٜتقضف نٌ ايكب١ًٝ،

٘  عًـ٢  ٜقضؾٗا إٔ ٜضٜز َٚٔ ، سيو ٗ اؿل ؾً٘ اـري أعُاٍ  عٝايـ

ٌ  ايعا١َ بٌ تٓتؾض ايهتابات ٚبزأت.  اؿل ؾً٘ ٌ  ٕـ٪يؿ .  فٗـٛي

ٌ  تٓؾـض  إطابع ٚصاست ٔ  ؽـ٤ٞ  نـ ٔ  عـ ٟ  ايهـبري  ايؾـٝذ  ابـ  ايـش

 ٗ ٚبضٚؾٝغـٛصاً  َـض٠،  ا٫قتقـار  ٗ رنتٛصاٙ ؾٗٛ. يٓزٕ ٗ ٜزصؼ

 ٚايضابع١ ، ٚايضقٞ ايٓدٌٝ طصاع١ نٝؿ١ٝ ٗ ٚأخض٣. ثاًْٝا ايغٝاع١

ٕ  ا٫بتزا٥ٝـ١  إـزاصؼ  ت٬َٝـش  ٚبـزأ ...   ٚاـاَغ١...   رصٚعـا  ٜتًكـٛ

 تقـ ٚايعا١َ إزصع١ٝ ايهتابات نٌ ٚصاست.  سٝات٘ عٔ خاف١

 اؿذِ َٔ ٚفؿًا ب٘ إًتك٢ ٚغري إعضٚف ٚغري إض٥ٞ غري ا٫بٔ ٖشا

٘  نُـا  ٚأخـض٣  ، ايؾـٝٛخ  ؽٝذ َض٠ ؾٗٛ.  ايهبري  ا٭ْاؽـٝز  تقـؿ

 ٗ خافـ١  – َٚـض٠ .  ٚا٭ؽـذاص  ٚايطٝـٛص  ي٬طؿاٍ فزٜل إزصع١ٝ

ِ  – يًعا١َ إطابع تطبعٗا اي  ايهتب  بًػاتٗـا  اؿٝٛاْـات  ٜهًـ

٘  ٚسنـضٚا  طارٚا بٌ ، عًُٝإ اهلل نٓ  ِ  أْـ ٔ  ٜهًـ   أٜنـاً  اؾـ

ـ  اؾػضاؾ١ٝ نتاب ٜشنض نُا – ٖٚٛ ٞ  ايضابـع  يًقـ  - ا٫بتـزا٥

ٝٸض أْ٘ ٌ  اْ٘.  ايبًزإ ع٢ً ا٭َطاص عكٛٙ ٜٚٛطع ، ايػّٝٛ ٜغ  بهـ

ِ  ايغـض  ّتًو إزصع١ٝ ٚغري إزصع١ٝ ايهتب تًو فضاس١  ا٭عٛـ

 قبٌ ايضابع ايٛنٌٝ ايكب١ًٝ صارٜٛ ٗ خطب٘ أسز٣ ٗ فضح نُا
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 أْــ٘ ٜــٛقٔ ايٛنٝــٌ ٖــشا ايتكــ٢ َــٔ نــٌ إٔ إّيــا. اهلل ٜتٛؾــاٙ إٔ

 .َتٓغو صاٖب بًبٛؼ ايضدِٝ ايؾٝطإ

 : عًٝٗا يٝتٛنأ ايعق٢ اعتدزّ إٔ بعز صامٞ، يًشاز قًت    

 ؟ ٫ أّ قبًٝتٓا أبٓا٤ ق١ٓ اْتٗت ٌٖ -

 : سهِٝ عذٛط صدٌ بٓرب٠ قاٍ    

 . اهلل عٓز ايعًِ...   خريٟ ساز ٜا أرصٟ ٫ -

ِ ...  ٚرقٝكًا فشٝشًا دٛاب٘ نإ     ٘  ، اهلل عٓـز  ايعًـ ّ  ٗ ٫ْـ  ايٝـٛ

٘  ، ؾضاؽ٘ ع٢ً ٖاَز٠ دج١ صامٞ ٚدزْا ايجاْٞ  إٔ ٖٚـا ...  اهلل صٓـ

ٞٸ سضن١ ٕ  أُْٗا ؽعضت...  ق٬ًًٝ ق٬ًًٝ تٗزأ بزأت قز عاق ...  سابًتـا

 ؽـ٦ٝاً  فٛصٖا ُشٞ سانضتٞ أٜاّ بعز صاست ٚ...  سابًتإ خٝاصتإ

ٌ  ٗ ٜغذٌ أسؿارٟ أسز إٔ ٖٚا.  ؾؾ٦ًٝا ٙ  ايغـذ  ٚأْـا  ايغـطٛص  ٖـش

 . ايضسِٝ ايضٓٔ ٜزٟ بٌ

.  ٚفـٝ   ٜهتـب  قـاض  اٍ أستـاز  ٫ ايضسِٝ ايضٓٔ ٜزٟ بٌ أْا

ٟ  َــات ؾكـز  ٞ  َٚاتــت ٚايـز  اهلل صٓٗــِ طٚدـ   ٚؿكتُٗــا ، ٚايـزت

ــًا ــٌ...  ْٝع ــا٤ ٚٚ ــا أبٓ ــانٌٓ قبًٝتٓ ــ٢ ايغ ــٗا عً ــري أصم  ٚغ

 طؿ٬ً نإ ٖٔ أٚ ط٬ًٜٛ عُض ٖٔ ا٭صض تًو ع٢ً ايغانٌٓ

 ٥٫ٚــ٘ ٚــٌ َــٔ ؾُــِٓٗ...   بٝــِٓٗ ؾُٝــا َٓكغــٌُ احملٓــ١، ٚقــت

ٌ  أٚ ٜعتكز أٚ ٜٛٔ ٚصاح يًٛن٤٬ ٕ  ٜأَـ ٔ  بـأ  ايهـبري  ايؾـٝذ  ابـ

ــٝعٛر ــا ع ــ١ أصض اٍ َٜٛ ــز ايكبًٝ ــا يٝٛس ــٛرِٖ ، أبٓا٥ٗ ــٌ ٜٚك  ب

ِ .  ايهبري ايؾٝذ َٛت ؾكزٚٙ ايشٟ ايعظ اٍ ا٭خض٣ ايكبا٥ٌ  َٚـٓٗ

 ٚيـز  إٔ بعـز  ايػضب١ٝ إٓطك١ أبٓا٤ َٔ ٚأفب  احمل١ٓ أٜاّ تٓاع٢ َٔ

ِ  إقـاٖض٠  خ٬ٍ َٔ ا٭بٓا٤ َٔ ايضابع اؾٌٝ هلِ ٌ  بٝـٓٗ  ا٭بٓـا٤  ٚبـ

ٌ  ا٭فًٌٝ ٌ ... ايػضبٝـ١  إٓطكـ١  يكبا٥ـ ٙ  ٗ دـا٥ظ  ؽـ٤ٞ  نـ  ٖـش

 ايػٝـب  ٜعـضف  ٫:  ايضسِٝ ايضٓٔ ٜزٟ بٌ ٚأْا أصرر أْين إّيا ، ايزْٝا

 ***                                          .   اهلل إّيا
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 خارجوة ثاىوة :ورقة _____________________

 أْـا  ٖٝأتٓا عطٛصًا مُت ٚصق١ إّيا ا٭ٍٚ اـاصد١ٝ ايٛصق١ تهٔ مل    

ٙ  أَـا . اجملٍٗٛ عامل يزخٍٛ ٚأْتِ ِ  ايٛصقـ١  ٖـش  غاٜتٗـا  عـطٛصاً  ؾتنـ

 . نا١ًَ باؿكٝك١ يتدربْا َٓ٘ ٚاـضٚز.  ايعامل ٖشا غًل

ٔ  مل أْٗا إّيا ، ٭َٞ دز٠ يٞ ناْت       بـإع٢ٓ  ٫ سهٛاتٝـ١،  تهـ

ٔ  أبغ٘ َع٢ٓ ٫ٚ ايًؿ١ٛ هلشٙ ايزقٝل  ٫ٚ أْـا  أمسـع  ٚمل.  سيـو  َـ

 ايعشاب ْغَٛٗا ٚأخٛتٞ أْا نٓا بٌ ، ؾُٗا َٔ سها١ٜ أ١ٜ أخٛتٞ

(دٗاٍ ؽكا٠ٚ) ناْت. تظٚصْا عٓزَا
)*(

ٞ  َـض٠  قايت نُا   – ٚايـزت

 . بؾكاٚتٓا إبت٠٬ ٭َٗا – صامٞ ٚايز٠ أٚ خريٟ ٚايز٠ أققز ٫

ٞ  إ٪َٓـات  ايعذا٥ظ َٔ دزتٞ ناْت     ٔ  مل اي٥٬ـ  ؾضٜنـ١  ٜرتنـ

 – ٚناْـت .  اهلل بٝـت  اٍ سذـت  أْٗـا  ستـ٢  ، ٚأرٸْٗـا  إّيـا  إع١َٝ٬

 ٗ تؾـو  أْٗـا  أٟ – َتطٗـض٠  إَضأ٠ نربت، إٔ بعز أمسٝتٗا نُا

ٔ  ٚنٓــا.  ؽـ٤ٞ  نــٌ طٗـاص٠     دٝــزًا ٖـشا  ْعــضف ابٓتٗـا  أبٓــا٤ مـ

ٔ  ْؾـضب  أٚ ، ب٘ تتٛمأ ايشٟ إا٤ ٗ أٜزٜٓا ْنع ؾهٓا  طاعـ١ ) َـ

( ايضٚب١
)*(

ٔ ) بٗا" تٝزّ" اي   ( ايـتُ
)*(

ـ  أْٓـا  أٚ ، ايعؾـا٤  عٓـز   ًْتشـ

 بعز يٓا قٛهلا ؾعًٗا صر نإ ؾكز ٖٞ أَا ، ؾٝٗا تقًٞ اي  بعبا٤تٗا

ِ .  َٓهِ ؾا٥ز٠ ٫ ، ؽٝاطٌ:  َٓا ٚاسز نٌ آسإ ػض إٔ  تأخـش  ثـ

يتؾطؿٗا عبا٤تٗا
)*(

ِ  ٚتـشنض   ٔ  ؾُٝـا .  عًٝٗـا  اهلل اعـ ـ  مـ  ْكـ

ٌ  قضبٗا  إٜـزاَاً  ايضٚبـ١  تنـع  مل ايًًٝـ١  تًـو  ٗ أْٗـا  أٚ.  مـاسه

 . إٜزاّ رٕٚ ؾتأنً٘ يًتُٔ

 سيو نإ إ عٓٗا نتابًا أقضأ ٚمل ، عُضٟ ط١ًٝ اهلٓز أؽاٖز مل    

 . ًَٛنٗا أٚ دػضاؾٝتٗا عٔ أٚ تاصىٗا عٔ ايهتاب
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ٟ  ٚنإ ، ايقٛص٠ ٗ إّيا ًَها أص ٚمل     ّ  عـت١  عُـض  عٓـزَا  أعـٛا

ٌ  ايؾاب إًو ع٢ً قاعِ ايهضِٜ عبز اْك٬ب سزخ ٞ  ؾٝقـ  ايجـاْ

 سٝـا٠  أٚ غاطٟ، إًو أبٝ٘ سٝا٠ أٚ سٝات٘ عٔ أقضأ ٚمل .ؾٝ٘ قتٌ ايشٟ

 . ايٝغري ايٓظص إّيا ا٭ٍٚ ؾٝقٌ إًو دزٙ

 نٓـت  ، فـبٝاً  نٓـت  عٓزَا أْين إّيا ، ف٫ًٛٗ ؽدقًا أعضف ٚمل    

ٔ  أقٌ َغاؾ١ بٝٛتٓا عٔ تبعز فػري٠ َكرب٠ إٍ أقضاْٞ َع أسٖب  َـ

 تغ٢ُ إكرب٠ ٖشٙ ٚناْت ، ايكزّ نض٠ يًٓعب نًَٝٛرت ْقـ

 ٜعـضف  ٚمل إغتؾـؿ٢  ٗ ّٛت َٔ ؾٝٗا ٜزؾٔ إس ،(إٝاٌٖٝ) َكرب٠

ٔ  ايقػاص ي٬طؿاٍ َكرب٠ أفبشت ثِ ايبًز١ٜ، قبٌ َٔ أٌٖ ي٘  ايـشٜ

 .ايٓذـ َكابض ٗ رؾِٓٗ يعزّ اهلل واعبِٗ ٫

ٍ  ْـع  – إٝاٌٖٝ) ن١ًُ اَا     ٞ ( َٝٗـٛ ٜ  ؾٗـ ٞ  ايًؿـ  عٓـز  ايعـاَ

ٌ  فٍٗٛ أٟ( اجملاٌٖٝ) يًؿ١ٛ اؾٓٛب أبٓا٤ أغًب  نـجرياً  اس. ا٭ٖـ

ٕ  ايعضبٝـ١  أقطاصْـا  ٗ ايزاصدـ١  ايًٗذات َٔ ٍ  ؾٝٗـا  ٜهـٛ  ٗ ايبـز

ٕ  َـض٠  ؾاؾِٝ.  ؽا٥عًا اؿضٚف  ، ؾاصعـ١ٝ  ناؾـاً  َٚـض٠  ٜـا٤ٶ،  ٜهـٛ

 . اخل... غٝٓا تقب  ٚايكاف

 تعًُـت  إٔ ٚبعز ، اؾاَع١ ٗ رصاع  ٚأنًُت نربت إٔ بعز    

ٔ  أعح صست ، ٚايضٚا١ٜ ايكقري٠ ايكق١ نتاب١ سضؾ١  َٛمـٛع  عـ

 نُـا  إٛمـٛع  ٖـشا  سٖـين  ٗ ؾـإ٥تًل  ، صٚاٜـ١  ٜهٕٛ إٔ ٜقً 

ٟ  ٜؾب٘ ايشٟ ايكبػ ٜأتًل ٘  ٚعـز  ايـش ٘  َٛعـ٢  اهلل ْـ   بـ . عا٥ًتـ

  فـبٝاً  نٓت عٓزَا دزت٢ يٓا صٚت٘ ايشٟ ْؿغ٘ ٖٛ إٛمٛع نإ

ّ  سيـو  ٗ سهت٘ أْٗا تقٛصت ٖهشا ، أققز  عًـ٢  إُطـض،  ايٝـٛ

٘  صَـا  أٚ.  يًشهاٜـات  صا١ٜٚ تهٔ مل أْٗا َٔ ايضغِ ِ  ٗ صأٜتـ  سًـ

 قـضأت  َا مُٔ قضأت٘ صَا أٚ.  راصْا عط  ع٢ً ْا٥ِ ٚأْا فٝـ ي١ًٝ

 ٗ سيـو  نإ إ نجري٠، سهاٜات َٔ ؽبابٞ أٚ فباٟ ؾرت٠ ٗ

ِ  يًشهاٜـات،  آخض نتاب ٗ أٚ ، ٚي١ًٝ ي١ًٝ ايـ ٙ  إٗـ  صٚاٜـ١  ٖـش

 .  نتبتٗا
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 صَـا  – ٚأْا ، أْا ٖٛ - صَا – خريٟ إٔ ايًبٝب ايكاص٤ٟ أٜٗا تض٣ هلشا    

ِ  ؽدقـٝات  ٚدـٛر  َا ٚ ، خريٟ -  بٛاعـط١  ايضٚاٜـ١  تهتـب  أسـزٖ

 يتٛٗـض  ، اؿاعـٛب  سـضٚف  يٛسـ١  َؿـاتٝ   بنضب أٚ ، ٚايٛصق١ ايكًِ

 ٚا٭خـض٣  ، اؿاعـٛب  ؽاؽـ١  عًـ٢  ا٫ؾرتام١ٝ ايبٝنا٤ ايٛصق١ ع٢ً

 تعًُتٗـا  قـز  نٓـت  صٚا١ٝ٥ يعب١ إّيا أسزاثٗا، عٔ ٚؽرب ٚتًِ تِٓٛ

 . ايعامل ٗ ايضٚا١ٜ ٫عاطٌ ايضٚا١ٝ٥ ا٫عُاٍ ٦ٕات قضا٤تٞ عٓز

 َغـاعزتو  طًبـت  ٚقـز  – ايًبٝـب  ايكـاص٤ٟ  أٜٗا عضًا أنتُو ٫    

ٍ  عٓـزَا  -أنجض أٚ َضتٌ ٙ  َـا  إٔ أقـٛ ٛ  تكـضأ ٔ  مـضب  ٖـ ٍ  َـ   اـٝـا

.  ايبؾـض١ٜ  ايـٓؿػ  ٗ إبًـٝػ  ًٜتـبػ  نُا بايؿٔ إًتبػ اـٝاٍ

ِ  أٚ ٜك١ٛ سًِ ، سٖين تقٛص ، ؾين خٝاٍ اْ٘ ّ  سًـ  عًـ٢  عـطٛص  ، ْـٛ

 – تٓدــزع إٔ أصٜــزى ؾــ٬ ، ا٫ؾرتامــٞ ايــٛصم أٚ ايقــٓاعٞ ايــٛصم

 اـؿـ١  بأيعـاب  ايٓـاؼ  بعـ   ٜٓدزع نُا اؿ١ًٝ بٗشٙ – ساؽاى

 خٝاٍ ٖٞ ايضٚا١ٜ ٖشٙ إ.  ايكضإٓ سَ٘ ايشٟ ايغشض َٔ ْٛع أْٗا ع٢ً

 . ساص ُٛطٟ ّٜٛ ٚٗري٠ ٗ ساصًا ؾا٥ضًا نإ – صَا – ٕدٝاٍ

ِ  امسٗا ٜهٔ مل ؾؾكٝك      ٟ  ؽـكٝك١  نأعـ .   ايضٚاٜـ١  ٗ خـري

ٞ  ؽكٝك١ اعِ هلا طٚد١ أٚ ، صامٞ َجٌ فزٜل يٞ ٜهٔ ٚمل  صامـ

 ناْـت  نُـا  ابٓت٘ َع سب ع٬ق١ يٞ يتهٕٛ عِ يٞ ٜهٔ ٚمل

 َضنـظ  ٗ ٚيـزت  أْـين  اس ، ايكضٜـ١  ٗ أٚيز ٚمل.  ٚخري١ٜ خريٟ بٌ

ٌ  خري٠ تنِ اي  َزاصعٗا ٚتعًُت ، احملاؾ١ٛ  ٚإدتـربات  إزصعـ

ِ  ٗ ايؿٓٝـ١  ٚايٓؾـاطات  ايع١ًُٝ  أنتـب  ٚنٓـت  ٚإغـضح  ايضعـ

ٞ تعري ٫ ناْـت  ؾتا٠ أسببت أْين أطعِ ٖهشا – ؿبٝب   أرْـ٢  ْـ

  َعضٚؾـ١  ققـا٥ز  عز٠ َٔ أْعٗا اي  ايػظٍ أؽعاص بع  – اٖتُاّ

 . ايؾعض نتاب١ ٗ َغاعزٟ قباْٞ ْظاص ٚنإ
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ٞ  إٔ اؿـل  ٚيهِ أٜزٜهِ، بٌ اي  صٚاٜ  ٖٞ ٖشٙ  ٔ  تغـأيْٛ  َـ

ــٔ ــت أٜ ــٛعٗا أتٝ ــل ؟ َٛم ــٍٛ ٚاؿ ــِ أق ــضف ٫: يه ــإٕ... أع  ؾ

ــتهِ ــٞ أعذب ــل ؾً ــٞ إٔ اؿ ــًٛا أْتؾ ــٛيهِ طٖ ــا، بكب  مل ٚإ هل

ِٸ ٚؽانضًا عًٞ َضرٚر٠ ؾٗٞ تعذبهِ  .قضا٤تٗا يه

*** 
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 كلمة أخرية:__________________________

 

 ٜٚنًًٓا أبقاصْا ٜعُٞ اؾٌٗ)

 !(عْٝٛهِ أؾتشٛا!ايؿإْٛ ايبؾض أٜٗا                                

  راؾٓؾٞ                                                                                     

*** 
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 معجم ما استعجم:_______________________

 آز بطٛي١ َقضٟ يؿًِٝ عٓٛإ: أٌْ اِا ٚ أنشب ٫ ٫ْين *    

 .اخض٣ يػ١ٜٛ بقٝػ١ طنٞ

 .ايٓاص نإْٛ: َٓك١ً *

 سهاٜـ١  ٭ٜـ١  اعت٬ٗي١ٝ ١ًْ :ًَو ؾز انٛ ، َانٛ أنٛ *    

ٔ  اْٗـا  عٓٗـا  قٌٝ: َانٛ ٚأنٛ.  ؽعب١ٝ ٌ  َـ  ٚهلـشا  عـَٛضٟ،  أفـ

 .ٜٛدز َع٢ٓ:  ٚأنٛ ، خاف١ اؾٓٛب أبٓا٤ ٜغتدزَٗا

 ايكقب عٝزإ َٔ إنؿٛص٠ اؿقري٠ ٖٚٞ ، باص١ٜ ْع: ايبٛاصٟ *

 . إٗؾ١ُ

ٞ : ايعضام١ اٚ ايعضم١ *  َٓاعـب١  ؿنـٛص  عؾـري٠  أبٓـا٤  ػُـع  ٖـ

 فـاسب١  ايعؾـري٠  تًو أبٓا٤ ٜٚكابًِٗ ، أخض٣ عؾري٠(ؾضح أٚ سظٕ)

 . ص٩ٚعِٗ ؾٛم ٚايضاٜات ٜٚزبهٕٛ ٜٗظدٕٛ ِٖٚ ، إٓاعب١

 .قُز ايٓ  سص١ٜ َٔ ايشٜٔ ا٫ؽدال ِٖ: ايغار٠*

 .اينٝٛف غضؾ١:اـطاص غضؾ١*

 ؽب٘ ،ْغٝر إضأ٠ يضأؼ غطا٤ ، ايؾ١ًٝ ٖٚٞ:  ؾٛط١ ْع: ؾٛطٗٔ*

 بٗا ًٜـ َع١ٓٝ بطضٜك١ تٓغر عٛرا٤ سضٜضٜ٘ خٝٛٙ َٔ َغتطٌٝ

 . إضأ٠ صأؼ

 .إٝت َثثض ٚتعزار ايتعاطٟ بكضا٠٤ تكّٛ إَضأ٠:  ايعزار٠*

 .َا ؽدك َٔ ايػنب عٓز تطًل يؿ١ٛ:ايزار*
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ِ  ايـ   ايؾـعض١ٜ  ا٭بٝـات  بعـ   ٖٚٞ. ٖٛع١ ْع: اهلٛعات*  ؽـت

ٌ  صاقك، ؽعضٟ ببٝت ٘  هعـ ٘  ٜتذـاٚب  عـاَع  عًـ٢  ٜٚـزبو  َعـ

 .خال بٓٛاّ ايبٝت ِٜٚٓٛ ، ا٭صض

 إغــ٪ٍٚ أٚ ايؾــٝذ كاطبــ١ عٓــز تكــاٍ اســرتاّ يؿٛــ١:قؿــٛٚ*

 .اهلل سؿٛهِ:  ٚتعين ، ايهبري اؿهَٛٞ

 . خظؾ١ٝ أٚاْٞ:  ايق١ٝٓٝ ا٫ٚاْٞ*

ٞ  ، إجًج١ باؾِٝ تكضأ: اؾب١ٓ*  نجاؾـ١  سات اعـؿٓذ١ٝ  َـار٠  ٖٚـ

 .ا٫عؿٓر َٔ أنجض عاي١ٝ

 صدٌ ٜغأهلا بإٔ ٚسيو ، ايؿتا٠ بٝت ٗ ايعكز ٜتِ ، إغًٌُ عٓز*

 ؾـترترر  ، هلـا  طٚدـاً  بؿ٬ٕ ٚايكبٍٛ عٓٗا ٚن٬ًٝ ب٘ تكبٌ إٔ ايزٜٔ

 إٔ إٍ بــايكبٍٛ، – يغــُعتٗا سؿاٚــًا أَٗــا َــٔ بتٛفــ١ٝ – ايؿتــا٠

 . قبًت: تكٍٛ ٚغذٌ عٓزٖا أنجض، أٚ َضات ث٬خ ع٪اي٘ ٜهضص

 أقنـ١ٝ  أسـز  ايؾطض٠ قنا٤ اٍ ْغب١ ايؾطضاٟٚ: ؽطضاٟٚ عكاٍ*

 . ايظا٥ز بايغُو ايعكاٍ ٖشا ٜٚتقـ قاص سٟ قاؾ١ٛ

 .أدزارٟ ،أٟ اـًـ َٔ:خًؿْٛٞ*

ّ  ا٬ٕبـػ  بعـ   يتبٝـع  ايبٝـٛت  عًـ٢  تزٚص إَضأ٠: ايزٳّياي١*  ٚايًـٛاط

 .ايبٝت١ٝ

 . اؾٓٛب أبٓا٤ عٓز فب١ٝ أٟ ، إسزٜج٘ ْع:إسزٜجات*

 ص٥ٝػ ٚؾا٠ عٓز اؾٓٛب أبٓا٤ صررٖا ٖٛع١: ؾشِ ْظٍ... ؿِ فعز*

ٕ  عتٝٓات َٓتقـ ٗ ايعضام ٞ  ايكـض ّ ) إامـ ّ  عبـز  إضسـٛ  ايغـ٬

٘  ناْـت  اي  ايعُٛر١ٜ ايطا٥ض٠ ب٘ ؼطُت عٓزَا( عاصف  ٗ تكًـ

 . ايبقض٠
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 سهاٜـات  عٓٗـا  بٓٝـت  ٚقـز  َؾـٗٛص٠  َكٛيـ١ : عـ١ٜٛ  رؾٓاٙ مٔ*

 .ؽ٤ٞ نٌ ْعضف آْا:  ٚتعين ، نجري٠ ؽعب١ٝ

 .ايغعـ ْقٌ ، دضٜز٠ ْع: اؾضٜز*

 .ايعؾري٠ ٗ ا٭ٍٚ ايؾٝذ صدٌ ٖٛ: ايغضناٍ *

 . خضٸب: ؾًهؿ*

 .بايجًر يتربٜزٙ أٚ إا٤ ؿؿٜ ايكزح َٔ أنرب اْا٤: دو*

 .بٞ ٜتشضـ مل:َِٓٗ اسز بٞ ٜٓزم مل*

٘  ٜٛيز ٫ ٕٔ اؾٓٛب أبٓا٤ ٜغتدزَٗا ن١ٝٓ: غا٥ب أبٛ* ـ  يـ  ، خًـ

 (.إْتٛاص أبٞ) بـ ي٘ خًـ ٫ ايشٟ ٜهٕٓٛ أٜآَا ٚٗ

ـ  عٓز ٜضرر َج٬:ع٬ٜا ايٛٗض ٚٗ َضاٜ٘ ايٛد٘ ٗ*  ؽـدك  ٚفـ

 .َضا٥ٞ

 ايعــضف أٚ ايكــإْٛ ، ايغٶــ١ٓ َ٪ْــح ٖٚــٞ ، عــ١ٓٝٓ ْــع:عــٓأٜ*

 . ايعؾا٥ضٟ

 .اؿغا٤: إضم*

ــ١ًٝ* ــاب١ ايؾ ــ١ًٝ:ٚايعق ــاصب ايؾ ــٛر إٜؾ ـــ أع ــٍٛ ًٜ ــضأؼ س  اي

ٞ  ايعقاب١ أَا. خاف١ بطضٜك١ ـ  عـٛرا٤  قطعـ١  ؾٗـ  قُـ١  عًـ٢  تًـ

 .ايؾ١ًٝ اصتزا٤ بعز ايضاؼ

 ؾغك١ ٖٚٞ ، ؾاصع١ٝ بهاف( ؽٓه٘) اؾٓٛب ٗ تًؿٜ: ؽٓك١*

 . ايعذٌ

ٌ  ؽذض ؿا٤: ايزٜضّ* ٘  إـضأ٠  تقـبؼ  َعـ ٕ  ؽـؿتٝٗا  بـ ٞ  بًـٛ  قٗـٛا٥

 .ايزٚا٤ أٚ يًظ١ٜٓ
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 . ايكق١ أٚ اؿها١ٜ ٖٚٞ ، عايؿ٘ ْع: ايغٛايـ*

 .عٛرت٘ عٓز إغاؾض ٖز١ٜ: فٛغ١*

 .ايقزأ: ايظلاص*

 ايعباؼ عٝزْا ب٘ ٜٚعٕٓٛ ، ايؾٝع١ ٜغتدزَ٘ قغِ: ايعباؼ صأؼ*

 .طايب ابٞ بٔ عًٞ ابٔ

 .داٌٖ َٔ.  اطؿاٍ: دٗاٍ:دٗاٍ ؽكا٠ٚ*

 .ايطؿٌ ٖٚٛ داٌٖ ْع: دٗاٍ *

:  ايضٚبـ١ .  يـزا٥ين  أٚ إَٓٝٛٞ أٚ َعزْٞ أْا٤:  طاع١: ايضٚب١ طاع١*

 .اـاثض ايًي

 .ايضط: ايتُٔ*

 .يتػغًٗا: يتؾطؿٗا*

 2008/  6/  11 -  2007 1ى 17
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 صدر للمؤلف :________________________

  رصاعـ١  – إٛصؾٛيٛدٞ إٓٗر خ٬ٍ َٔ ايعضاقٞ ايؾع  ايكقك ــ 1
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 ايجكاؾٝـ١  ايؾ٪ٕٚ راص – بػزار – ققري٠ ققك – ايعٓكا٤ طا٥ضــ  3

  1988 -ايعا١َ

- ايعا١َ ايجكاؾ١ٝ ايؾ٪ٕٚ راص – بػزار – صٚا١ٜ – ايؾُػ طضٜلــ  4

2001  . 

 اؼـار  – رصاعـات  – ايعضبٝـ١  ايغـضر١ٜ  ٚعـشض  ٚيًٝـ١  ي١ًٝ ايـ ــ 5

 . 2000 – رَؾل – ايعضب ايهتاب

ٞ  ايتٓـال  ٗ رصاعـات  – إٗنـ١َٛ  ٚاــضاف  ايـش٥ب  ـ- 6  – ا٫بـزاع

 .2001 -ايعا١َ ايجكاؾ١ٝ ايؾ٪ٕٚ راص – بػزار

ــ  7 ــض ـ ــضٟ ايٓٗ ــًا ه ــٛل – را٥ُ ــ١ ْق ــا٥ظ٠ ابزاعٝ ــابك١ ٗ ؾ  إغ

  بػزار - ا٫ربا٤ َٔ فُٛع١ َع – 2000 يعاّ ايجكاؾ١ يٛطاص٠ ا٫بزاع١ٝ

 .  2000– ايعا١َ ايجكاؾ١ٝ ايؾ٪ٕٚ راص

 ٚايٓك ا٫عطٛصٟ ايٓك بٌ ٜٛعـ قق١ – ا٫عطٛص٠ ػًٝاتــ  8

 . ايزٜين

 . ٚايضٚا١ٜ ايكقري٠ ايكق١ ٗ رصاعات - ايغضر أع١ً٦ ـ- 9

 .     ٚؼًٌٝ رصاعات – ايعضاقٞ ايؾع  ايكقك ــ  10

فـزصت عـٔ راص إـً ـــ      صاعـات ر) اؾٓػ ٗ ايضٚا١ٜ ايعضاق١ٝــ 11

 . 2018ايعضام بػزار ــ طبع١ اٍٚ 
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