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 ــ ivــ 

 املطؾس: ععٜعْا

ّٳ ٜػٍطْا ٍِ َٔ اشلسفٖصا ايعاّ. ُْٓٛ َع اهلل أْت ٚؾطقتو َٓٗاج  إٔ تػتدس ٍٜطًـع   إٖٔصا املٓٗاج ٖٛ  املٗ

ٌٍ ٖٚصاع٢ً خدلات "ؾدك١ٝ" َع ايهتاب املكسؽ.  ا٭٫ٚزٴ ٚيس هـب إٔ وكـٌ عًـ٢ ْػـد١ َـٔ       ٜعين إٔ ن

 عٔ ٖصا ايعٓكط املِٗ شلصا ايٓل. ٬ًَؿك اؾطًح ixايهتاب املكسؽ أٚ ايعٗس اؾسٜس. غتجس يف ايكؿخ١ 

ــساف ــ١ً أٖـ ــُْٞٓوووٛ َوووع اهلل   غًػـ ـــ( 1: ٖـ ــا يف تثكٝـ ــٞ.    أ٫ٚزْـ ــإ ا٭ض ٛشنػـ ــايِٝ اٱميـ ــ١ تعـ  َعطؾـ

( َػاعستِٗ يٝتعًُٛا نٝـ ٜعٝؿٕٛ حٝاتِٗ بططٜك١ أض ٛشنػ١ٝ يف ايبٝت، املسضغ١، ايًعـب، ٚايهٓٝػـ١.   2

 ايهتـابٳ املكـسؽ، حٝـا٠ ايكسٜػـني، ٚاؿٝـا٠ ا٭غـطاض١ٜ       زيـٮ٫ٚ  اتـسضهًٝ  املٓٗاجٴ ٜكٍسّٖصٙ ا٭ٖساف  يتخكٝل

 يهٓٝػتٓا. ٝتٛضج١ٝٚايً

ٌٍ ايططٜك١ ٌٍبايؿطم املتاح١ يًُطؾس.  تٛجٝ٘ ١ٌ٦ًَٝ ايتع١ًُٝٝ املػتدس١َ يف ن  تٛجٝ٘  ٬ ١ أقػـاّ:  يه

ــ١،  1 ــا٠ قــسٜؼ، أٚ قكــ١ تؿػــرل١ٜ،        2( قكــ١ اؾتتاحٝ ــاب املكــسؽ، حٝ ــِٝ" َــٔ خــ٬ٍ قكــ١ َــٔ ايهت  ( "تعً

 ( تطبٝل.3

 تتاس١ٝاالف ايكص١

إٔ  غـت٬ح  ٕ ا٭٫ٚز ْابعـ١ َٔـ خـدلاتِٗ.    َٔ اغتدساّ ايكك١ ا٫ؾتتاح١ٝ ٖٛ تطٜٛط ؾهط٠ يف أشٖـا  اشلسف

ٌ ؼـس  يف ايبٝـت، يف املًعـب، أٚ يف املسضغـ١.      لايعسٜـس َٔـ ٖـصٙ ايككـ     بـإٔ ٖـصٙ املٛاقــ أٚ َٛاقــ أخــط٣      ْأَـ

حـس  َـع    َـاشا ايٛاضز٠ يف ايهتـاب حتـ٢ ٜتـصنط ا٭٫ٚز     ايكك١يٝؼ تعًِٝ  ٖسؾوَؿاب١ٗ ؼس  يف حٝا٠ ا٭٫ٚز. 

 ايصٜٔ ٜؿهطٕٚ عٝاتِٗ ايؿدك١ٝ. ٫ٚزا٭ مٛيهٓ٘ باؿطٟ ْكط١ اْط٬م أل٬ٝ، جٛضج، أٚ ؾًٝٝب. 

عًِٝٗ أغ١ً٦  اططح. ايؿدك١ٝخدلتِٗ  ع٢ًٖصٙ املٛاقـ  يٝػكطٛاايٛقت ايهايف ٚاملط١ْٚ  ا٭٫ٚزٳ أعط

شيـو أٚ ملـاشا ؾـعطٚا     جـط٣ ملـاشا   ٚبـا٭خلٍ حٝـاٍ شيـو،    ٚاحس ، نٝــ ؾـعط   َاشااـاق١،  خدلاتِٗتتٓاٍٚ 

 ٖهصا.

ناْـت َـس٠    إشابك١ٝ ايؿطقـ١.   َع خدلاتِٗ يٝؿاضنٛااجملاٍ أَاّ أندل عسز ممهٔ َٔ ا٭٫ٚز  ؾػحأ

شلِ بهتاب١ خدلاتِٗ ٚقطا٤تٗا أَـاّ ايؿطقـ١    ازلحأطٍٛ )َعظِ ايؿطم ػتُع ٭قٌ َٔ غاع١ ٚاحس٠(  ا٫جتُاع

ُٝٗا إىل ناْــت ؾطقتـــو نــبرل٠، ميهٓـــو تكػـــ   إشاأٚ ميهــِٓٗ ضغـــِ قــٛض٠ َٚؿـــاضنتٗا َــع اٯخـــطٜٔ.    

 ٌٍ ِ قكـت٘ أَـاّ غـرلٙ.     يٝػـطز ٚيـس يف ايؿطقـ١    فُٛعتني أٚ  ٬  أٚ أضبع، ٖٚصا ٜؿػح اجملاٍ أَاّ نـ اخـذل    ـ

 َع نٌ ايؿطق١. شيوبعض ا٭٫ٚز يٝؿاضنٛا 

 عٝــاتِٗايطًــب َــٔ ا٭٫ٚز إٔ ٜؿهــطٚا ٜٚتــأًَٛا   ٖــٞا٫ؾتتاحٝــ١  ايككــ١ غاٜــ١إٔ تــط٣ بــإٔ  ميهٓــو

أعهـا٤   ٜتعـطف خ٬ٍ َؿاضن١ خـدلاتِٗ َـع اٯخـطٜٔ،     َٚٔ. يصٚاتِٗع١ًُٝ تكِٝٝ بططٜك١ تسؾعِٗ إىل ايكٝاّ ب

بعهــِٗ ٜٚهــدلٕٚ نجُاعــ١. هــب عًٝــو، أْــت املطؾــس، إٔ تكــبح جــع٤ َــٔ ٖــصٙ اؾُاعــ١       عًــ٢ايؿطقــ١ 

ًُ ٚتؿاضى  .اخدلاتو اـاق١، عٓسَا ٜهٕٛ ايٛقت ٥٬َ



 
 ــ vــ 

 ايتعًِٝ

َـ       اؾع٤ ايهٓٝػـ١   ٖٓـا ٔ ايٓـٛاحٞ يًككـ١ ا٫ؾتتاحٝـ١.    ايثاْٞ َـٔ ايتٛجٝـ٘، ايتعًـِٝ، َؿـاب٘ يف نـثرل 

ايؿهــط٠  ٜٛقــٌ"ؽــدل قكــتٗا"، َــٔ خــ٬ٍ قكــ١ ايهتــاب املكــسؽ، أٚ َــٔ حٝــا٠ أحــس ايكسٜػــني، أٚ ْــل    

ٚقت أطٍٛ يف ؾطق١ منٛشج١ٝ، أٚ إشا نإ ايهتـاب أنـدل، ميهـٔ اغـتدساّ      ٚجسَباؾط٠ إىل ا٭٫ٚز. )إشا 

 ايكسٜػني(. غرلقكل أخط٣ أٚ َعج قكل َٔ ايهتاب املكسؽ َع 

ٍ ميهـٔ َـٔ ايسقـ١ ٚاملػـ٪ٚي١ٝ.      اممـ  بـأنثط إعطا٤ ايكك١ يـٮ٫ٚز   هب ِ ايـٓل إٔ   وـاٚ مبـا   ٜـعٚزٖ

ٌ ايطـطم ايػـ١ًٗ    إحـس٣ ٜهؿٞ َٔ ايكك١ عٝث ٜؿُٕٗٛ ضغـاي١ ايهٓٝػـ١ عـٔ ؾهـط٠ ايتٛجٝـ٘.       ٖـصا   يتجُٝـ

ايبخـث عـٔ حٝـا٠     اأٜهًـ  وميهٓاؾع٤ ٖٞ ايطًب َٔ ا٭٫ٚز إٔ ٜكط٩ٚا ايٓل ا٭قًٞ َٔ ايهتاب املكسؽ. 

ميهٓو ايتٛغع يف َٛنٛع ْـابع َـٔ    أٚبككل ايكسٜػني(،  طٕٚيًؿطق١ )٭ِْٗ ٜٓبٗ ٗاأحس ايكسٜػني ٚتكسمي

ٌٍ خًؿ١ٝخدلتو ايؿدك١ٝ.   .انثرًل سىتٛجٝ٘ غتػاع املعًَٛات املٛجٛز٠ يف ن

١ً٦ َٛنـٛع١ٝ  عًـِٝٗ أغـ   اطـطح عـٔ ا٭ؾـدام، ايكسٜػـني، ٚاؿـٛاز .      اقككًـ إٔ ٜتعًِ ا٭٫ٚز  هب

بعــض ا٭٫ٚز ٜؿــاضنٕٛ يف ايككــ١ غــدلتِٗ اـاقــ١.  ٚزعبؿٗــِ ايككــ١،  ٚاأبــسيتعــطف ؾُٝــا إشا نــاْٛا قــس 

تكطف ايؿدكٝات بٗصٙ ايططٜك١، مباشا ؾعطت ٖصٙ ايؿدكـٝات، ٚملـاشا ؟ َٚـا ٖـٞ      غببا٭٫ٚز عٔ  اغأٍ

ٍُٓتٗا ايككل، َاشا تكٍٛ يٓا يف ٖصٙ ا٭ٜاّ، َاشا ت ُٓا عٔ ايعٝـ بططٜك١ أض ٛشنػ١ٝ أٚ عًٍايطغا٥ٌ اييت ته

 بططٜك١ تطنٞ اهلل؟ ايعٝـيف ايٓل،  انُا ْكٍٛ َطاًض

 ايتطبٝل

ؾهـط٠ ايتٛجٝـ٘ عًـ٢ ػـاضب ا٭٫ٚز، يهـٔ َـع تهـُٝٓٗا ٖـصٙ املـط٠           ػكطايثايث َٔ ايتٛجٝ٘ ٜٴ اؾع٤

ايؿهـط٠   ٝلتطب ؿ١ٝنَٝا أٚ  يكك١ايهٓٝػ١  ؾِٗ نٝؿ١َٝايتٛجٝ٘ يف بعض ا٭حٝإ  ٜكسّبطغاي١ ايهٓٝػ١. 

   ِ  ( ٚايتٛجٝــ٘ عــٔ ايكــّٛ ايهــبرل 2، ايتٛجٝــ٘ 2يف حٝاتٗــا، عًــ٢ غــبٌٝ املثــاٍ، ايتٛجٝــ٘ عــٔ ايؿكــح )ايكػــ

أ١ٜ حاٍ، ٜتِ ايذلنٝع يف أغًـب ا٭حٝـإ عًـ٢ إظٗـاض نٝــ ميهـٔ يًُػـٝخٝني         ع٢ً(. 5ايتٛجٝ٘  3)ايكػِ 

 ا٭ض ٛشنؼ إٔ ٜطبكٛا ايؿهط٠ يف حٝاتِٗ ايؿدك١ٝ.

ٌٍ         ٖصا ٜٴعتٳبٳط ٚيـس يف ايؿطقـ١ إٔ    اؾع٤ ا٭نثـط َطْٚـ١ يف ايتٛجٝـ٘، بػـبب ْٛعٝتـ٘. نٝــ ميهـٔ يهـ

ٌٍ اغــٝهٕٛ ممٝــًع َــطحٝاتــ٘ ايَٝٛٝــ١، ٖــصا ا٭ يفايتٛجٝــ٘  ٜطبـل  ٌٍ إَهاْــاتٚيــس.  يهــ تكــطف عسٜــس٠،  نــ

م ٖٞ َػاعس٠ ا٭٫ٚز يف ايتؿهرل بطـط  ؾُُٗتوَطؾسِٖ،  يهْٛويهٔ ا٫ختٝاض ٜعٛز بايٓٗا١ٜ إىل ايٛيس. ٚ

 عػب اختٝاضِٖ. ــ غٛا٤ نؿطز أٚ نؿطق١ــ  ايتكطف ٚيفٜػتجٝبٕٛ بٗا يطغاي١ ايهٓٝػ١، 

تعًِٝ ا٭ض ٛشنؼ ؾٝجب إٔ  أضزت. قاٍ أحسِٖ أْو إشا اشلازفايتكطف  َٔإٔ ٜتعًِ ا٭٫ٚز ٖٓا  هب

ٌٍ يفأْــو ٫ تكــسض  ٚمبــاَػــٝخ١ٝ يٝؿعًٖٛــا.  اأَــًٛض تعطــِٝٗ ـًَـ  نــ ج غطؾــ١ يٓؿــاخ خــاض اتٛجٝــ٘ إٔ ؽطــط زٚ

يف ٖـصا   املٛجـٛز٠ ٚ ٝكـ١ ايكـ١ً بايتٛجٝٗـات     ١َػـٝخٝ  اا٫جتُاع، ؾخـاٍٚ إٔ ػعـٌ أ٫ٚز ؾطقتـو ٜؿعًـٕٛ أَـٛضً     

 . نتاب املطؾس ٖصا ٜكسّ بعض ٖصٙ املكذلحات.املُهٔ بايكسضايهتاب 



 
 ــ viــ 

 ايتٛدٝ٘ خط١

ٌٍ اـط١ ؾهٌ  تٛجٝ٘ ٖٛ نايتايٞ: اييت غتػتدسّ يف ن

 ايبس٤ ْكط١ .1

 األٖساف

ٌٍ ا٭ٖساف  .اا٭ٖساف غا١ًٜ ػعٌ ايتٛجٝ٘ ْاجًخ تهعتٛجٝ٘.  قٍسز٠ بٛنٛح يه

 دسٜس٠ َفطزات

ٌٍ      تٴعطــ٢ ــٛاضز٠ يف نــ ــس٠ اي ـٴ امل٥٬ُــ١ يًهًُــات اؾسٜ ــاضٜ ــع ايتع ــ٘.  ٭٫ٚز ايكـــ ايطاب  ميهــٔتٛجٝ

أٚ )يف ايككـل( ؼـت َـع     ضبػٗٛي١ متٝٝع ٖصٙ املؿطزات اؾسٜس٠ يف نتاب ايٛيس ٭ْٗا غتظٗط غـط عـطٜ  

 َطغّٛ ؼتٗا. خط

 االفتتاس١ٝ ايصال٠

ٌٍ ٜبسأ ٌٍ تٛجساجتُاع بك٠٬.  ن ِ.  ق٠٬ جسٜس٠ يف ن ، َٔـ         اشلـسف قػ َٔـ ٖـصٙ ايكـ٠٬ ٖٛـ ايتأنٝـس بأْ٘ـ

ٍٛز ع٢ً يػ١ ايك٠٬.  ٛات   ملػاعس٠خ٬ٍ ايتهطاض، غٝبسأ ا٭٫ٚز بايتع ا٭٫ٚز ع٢ً تعًِ ايك٠٬، قس تطغب بطبع ايكًـ

ٌٍأ هبٚتٛظٜعٗا ع٢ً ايؿطق١.   .اآلب ٚاالبٔ ٚايطٚح ايكسؽ باغِق٠٬ بطغِ إؾاض٠ ايكًٝب ٚبكٍٛ،  ٕ تبسأ ن

 ايتُٗٝس

ٜٚثرل ؾهٛشلِ ٚضغبتِٗ يًتٛجٝ٘ ايتايٞ. عاز٠ َا ٜتِ ؼكٝل شيو يف ايٓل َٔ  ايعا١َ ٜكسّ ايؿهط٠ ٖٚٛ

 خ٬ٍ ايكك١ ايككرل٠ اييت تأتٞ يف بسا١ٜ ايتٛجٝ٘.

 إضافات

زلـح   إشانتاب ايٛيـس متتـس يتؿـٌُ َٛنـٛع املٓاقؿـ١ بططٜكـ١ُ خ٬قـ١.         املٝع٠ اؾسٜس٠ ايظاٖط٠ يف ٖصٙ

ٌٍ    ٖصٙايٓؿاخ.  ٱنُاٍيو ايٛقت، أؾػح اجملاٍ أَاّ ايؿطق١  تٛجٝـ٘ َٚطاجعـ١    ايٓؿاطات َٛظعـ١ يتؿـٌُ نـ

ٌٍ  اؾع٤ اؾسٜس ٜػتجٝب ملطايب املطؾس يـ "َعٜس َٔ ايٓؿاطات". ٖصاتٛجٝ٘.  ن

 تطٛض ايتٛدٝ٘ .2

 ايتٛدٝ٘ تعًِٝ

أغــ١ً٦ يتططحٗــا عًــ٢ ا٭٫ٚز،  غــتجسيتػــاعسى يف تكــسِٜ ايتٛجٝــ٘.  غطوو٠ٛ خطوو٠ٛ خطــ١تطــٜٛط  مت

 ا٭جٛب١ ٚايؿطٚحات ايكٝاغ١ٝ. إىلإناؾ١ 

 ايتطبٝل

ْػــد١  يفَــٔ ايططٜكــ١ ايتعًُٝٝــ١ املػــتدس١َ يف نتــاب ايٛيــس.   ثٖــصا اؾــع٤ َــع اؾــع٤ ايثايــ  ٜتٛاؾــل

ل املعًَٛات املكس١َ يف ايتٛجٝ٘ ع٢ً حٝا٠ ايٛيس ايؿدك١ٝ. مت املطؾس ٖصٙ، تطٍنع أقػاّ "ايتطبٝل" ع٢ً تطبٝ

 .نتبِٗؼكٝل شيو َٔ خ٬ٍ املٓاقؿ١ ٚايٓؿاطات اييت وًٗا ا٭٫ٚز يف 



 
 ــ viiــ 

 إضاف١ٝ ْؿاطات

ٖــصا اؾــع٤ َــٔ ْؿــاطات أخــط٣ تعــٍعظ ٚتػــين ايتٛجٝــ٘. ميهٓــو إٔ ؽتــاض َــا ٖــٛ ٥٬َــِ َٓٗــا     ٜتــأيـ

 يؿطقتو.

 املٛغٝك٢

ٔ . 161ـــ   154 قـؿخ١ ْٗاٜـ١ ٖـصا ايهتـاب،     يف يٮغـاْٞ ٚايذلاتٝـٌ َٛجـٛز٠   ٚا٭ؿإ  ايهًُات  ٜتهـُ

ٚنع ا٭غاْٞ يتـسعِ ا٭ؾهـاض ايـٛاضز٠     مت. 165ــ  162نتاب ايٛيس نًُات ايذلاتٌٝ ٚا٭غاْٞ ؾكط، قؿخ١ 

ٚنع  متَٔ ايتٛجٝٗات.  عسز ٱغٓا٤ تطغب بتعًُٝٗا خ٬ٍ ايػ١ٓ. نُا مت ٚنع تطاتٌٝ يٝتٛضج١ٝ قسيف ايٓل. 

اقذلاحات ملعطؾ١ ا٭ٚقـات املٓاغـب١ يتعًـِٝ ايذلاتٝـٌ ٚا٭غـاْٞ، باغـتثٓا٤ ا٭غٓٝـ١ ايـيت تتعًـل بؿهـط٠ ايتٛجٝـ٘،            

َـٔ نتـاب    153إٔ ػـس املعٜـس َـٔ املعًَٛـات يف ايكـؿخ١       ميهٓوؾٗصٙ ميهٔ تعًُٝٗا يف أٟ ٚقت ٥٬َِ. 

 املطؾس.

 املعًَٛات خًف١ٝ

تػتطٝع، نُطؾس، إٔ ؼكٌ عًـ٢ َعًَٛـات إنـاؾ١ٝ زٕٚ     املِٗ إعطا٤ خًؿ١ٝ عٔ ايتٛجٝ٘ عٝث َٔ

تطبٝكـ٘   ٚنٝؿٝـ١ ٚنع املعًَٛات يتػاعسى ع٢ً ؾِٗ أؾهٌ حملت٣ٛ نـٌ تٛجٝـ٘    متاؿاج١ إىل ايبخث عٓٗا. 

 مبا ٜتٓاغب َع َػت٣ٛ ايٛيس. 

 َطادع١ .3

 يتٛدٝ٘ا َطادع١

ٌٍ        تٛجٝ٘ ٚ    بـسٕٚ َطاجعـ١ ٖـٛ تٛجٝـ٘ ْـاقل. يف ْٗاٜـ١ نـ أجٛبـ١ ٫غـتدساَٗا يف   تٛجٝـ٘، غـتجس أغـ١ً٦ 

ٌٍ  قازضٕٚ ع٢ً ؾِٗ ٚإنُاٍ ا٭ْؿط١. َٔ إٔ ا٭٫ٚزٳ تأنسقػِ مبطاجع١ ايكػِ.  املطاجع١. ٜٓتٗٞ ن

 اخلتا١َٝ ايصال٠

ٌٍإٔ ٜٓتٗٞ  هب إٔ تبـسأ ايكـ٠٬    هـب تٛجٝـ٘ بكـ٠٬. تعهـؼ ايكـ٠٬ اـتاَٝـ١ ؾهـط٠َ ايتٛجٝـ٘.         ن

 .ٚح ايكسؽاآلب ٚاالبٔ ٚايط باغِبطغِ إؾاض٠ ايكًٝب ٚقٍٛ، 

 ايكازّ ايتٛدٝ٘

خـ٬ٍ ا٭غـبٛع يتـتُهٔ َـٔ      اٜعطض أٖـساف ايتٛجٝـ٘ ايكـازّ. ْٓكـخو بـإٔ تكـطأ ايتٛجٝـ٘ َػـبكً         ٖٚٛ

ّ ا٭غاغٞ إٔ تٓتب٘ إىل ا٭ْؿـط١ اٱنـاؾ١ٝ ٚاي   َٔؼهرلٙ بؿهٌ جٝس.  قبـٌ ٚقـت َـٔ َٛعـس ا٫جتُـاع.       ًـٛاظ

 بٗصٙ ايططٜك١ غتػتُتع َع ا٭٫ٚز با٫جتُاع.



 
 ــ viiiــ 

 األعٝاز

تـطز يف ايهتـب ايػـابك١.     ملقـٍسز٠   اعٝـازً أا٭خرل يف ايهتاب ٖٛ "ُْٓٛ َع اهلل با٭عٝاز". ٖٚٛـ ٜػطٞـ    كػِاي

 اجتُاع ايؿطق١، ؾإْو غتجس تٛقٝات عٔ ايٛقت املٓاغب يٲؾاض٠ إيٝٗا. أٚقاتخاضج  تكعإٔ ٖصٙ ا٭عٝاز  ٚضغِ

 2ايتٛجٝ٘  4أًٍٜٛ(، ايكػِ  8َطِٜ ايعصضا٤ ) ٬َٝز

 ،4ايتٛجٝ٘  3آب(، ايكػِ  15اٱي٘ )ٚايس٠  ضقاز

 ،5ايتٛجٝ٘  5حعٜطإ(، ايكػِ  35جاَع يًطغٌ ا٫ ين عؿط ) تصناض

 .4ايتٛجٝ٘  6آب(، ايكػِ  6املػٝح ) ػًٍٞ

ٔ ايككـ١ يف ايٛقـت املٓاغـب، مي    ٚيػـطز "قك١ قـسٜؼ" يف ايعسٜـس َـٔ ايتٛجٝٗـات.      تطز يًُطؾـس إٔ   هـ

. ايكسٜػــٕٛ، َٚٛاعٝــس أعٝــازِٖ، تــصناضٙعٓــسَا ٜكــذلب  (احــس٠ٜهــٍطض قكــ١ ايكــسٜؼ )َ٪يؿــ١ َــٔ قــؿخ١ ٚ

 " ٖٞ:ُْٓٛ َع اهللٚايتٛجٝٗات اييت تطز ؾِٝٗ يف َٓٗاج "

 2ايتٛجٝ٘  3نإْٛ ايثاْٞ( ايكػِ  28أؾطاّ ايػطٜاْٞ ) ايكسٜؼ

 2ايتٛجٝ٘  5نإْٛ ايثاْٞ( ايكػِ  22تُٝٛ اٚؽ ) ايكسٜؼ

 3ايتٛجٝ٘  5 كػِتؿطٜٔ ا٭ٍٚ( اي 1ضَٚاْٛؽ املطمن ) ايكسٜؼ

 4ايتٛجٝ٘  5تؿطٜٔ ايثاْٞ( ايكػِ  25ناتطٜٓا ) ايكسٜػ١

 5ايتٛجٝ٘  5تؿطٜٔ ايثاْٞ( ايكػِ  35اْسضاٚؽ ايطغٍٛ ) ايكسٜؼ

 1ايتٛجٝ٘  6نإْٛ ا٭ٍٚ( ايكػِ  25اغٓاطٝٛؽ ) ايكسٜؼ

 2ايتٛجٝ٘  6تؿطٜٔ ايثاْٞ( ايكػِ  12ٜٛحٓا ايطحِٝ ) ايكسٜؼ

 3ايتٛجٝ٘  6أٜاض( ايكػِ  11َٚٝثٛشٜٛؽ ) نرليؼ ايكسٜػإ

 .4ايتٛجٝ٘  6آشاض( ايكػِ  31ٓٛغٓت )ٜإ ايكسٜؼ

٫       ٌٍ  يٛنـع ا٫قذلاحـات ٚا٭جٛبـ١ املُهٓـ١     ميهٔ ٭ٟ نتـاب َسضغـٞ أٚ َطجـع إٔ ٜكـسّ مبؿـطزٙ نـ

ــو.  ــاؾطقت ــ٘ بطــطم       ٖٚٓ ــع ايتٛجٝ ــتػين ٚتٍٛغ ــو نُطؾــس ي ــأتٞ زٚض غــع١ َعًَٛات ــو ٚٚنــعٳ  غتٓاغــبٜ  ؾطقت

ــتهــٔ. أبطؾــٝتو بأؾهــٌ َــا مي   ٌٍ  ايــصَٜٔؿتــاح ْكــٌ اٱميــإ إىل ا٭٫ٚز    أْ ــطاِٖ نــ  ؾُثايــوٜــّٛ أحــس.   ت

اؿٝــا٠ ا٭ض ٛشنػــ١ٝ ٚ٭٫ٚزى، ٖــٛ أَــط أغاغــٞ يًعًُٝــ١   يططٜكــ١ كــٞٚمنٛشجــو، املِٛجــ٘ بايتعاَــو ايؿد

ٜٴًـتٳَكط". حهـٛضى احملبٍـ      ٖٓاىايتع١ًُٝٝ.  "ايتكـاخ   عًـ٢ غٝػـاعس ا٭٫ٚز   بَكٛي١، "اٱميإ ٫ ٜٴعٳًِِ ؾكـط، بـٌ 

 ا٭ض ٛشنػ١ٝ".

بإٔ ْكٛم غًػ١ً "عٝـ إميآْا ا٭ض ٛشنػـٞ" تؿـٍهٌ جـع٤ أغاغـٞ ملهتبـ١ ايٛيـس ايسٜٓٝـ١،         ْؿعط

ــساؽ اٱشلــٞ،        ــ١ ايك ــاب خسَ ــاب ايكــًٛات، نت ــاب املكــسؽ، نت ــابإنــاؾ١ إىل ايهت خــسّ ا٭غــبٛع   نت

ٌٍ هبايعظِٝ، ٚغرلٙ َٔ ايهتب.  اخًٞ يهتاب٘ املعًَٛات املتعًك١ ٚيس إٔ ميٮ باْتباٙ يف ايػ٬ف ايس ع٢ً ن

املطؾسٜٔ ٚأقـسقا٤ ايٛيـس،    يتٛاقٝعاـًؿٞ َٔ ايساخٌ ٜٴخَؿ   ايػ٬فبازل٘، َطؾسٙ، نٓٝػت٘ ٚايهأٖ. 

 .اٚؾدكًٝ اايهتاب ضٚحًٝ إغٓا٤غٝػاعس، يف ايػٓٛات ايكاز١َ، يف  ٖصاَع أ١ٜ تعًٝكات َٓاغب١. 



 
 ــ ixــ 

 ايهتاب املكسؽ تعًِٝ

ٞ  عووٝـ يف غًػــ١ً َٓــاٖ   أْــ٘، ٚيًُــط٠ ا٭ٚىل  غــت٬ح  املطاجــع  غــتظٗط، إميآْووا األضثٛشنػوو

ايهتاب١ٝ يف نتاب ايٛيس. ايتعًِ ع٢ً اغتدساّ ايهتاب املكسؽ ٖٛ ٖسف تعًُٝٞ َِٗ يهتاب "ُْٓٛ َع 

 غـــتهٕٛيًخــسٜث عــٔ ايهتــاب املكــسؽ ٚاملٗــاضات اي٬ظَــ١ ٫غــتعُاي٘.         2اهلل". مت ؽكــٝل ايكػــِ   

خ٬ٍ ايٓل، َب١ٝٓ ع٢ً اغتدساّ ايهتاب املكسؽ يسعِ املؿاِٖٝ  اغًبا٭ْؿط١، حٝثُا نإ ايٛنع َٓا

 .2ٚاملٗاضات املعطٚن١ يف ايكػِ

 اآلٜات سفغ

ٖٛ ططٜك١ ممتاظ٠ يٝبـسأ ايٛيـس    اؿؿ ٖصا ايسيٌٝ غتجس آٜات َٔ ا٭غؿاض املكسغ١ يٝخؿظٗا ايٛيس.  يف

 املعٓــ٢عًــ٢  أٍنــسعــازّ ايثُــط.  ايًبــايــطٚتٝين جملــطز اؿؿــ  ٖــٛ غا اؿؿــ ايطغــا٥ٌ َــٔ اٱلٝــٌ.  تدطاجباغــ

 بٛاغط١ تهطاض املكاطع ايهتاب١ٝ. اٯٜات املطًٛب حؿظٗا يف ٖصا ايهتاب ٖٞ: احملت٣ٛٚ

ٜا مجٝع ا٭ضض ًًٍٖٛا هلل! اعبسٚا ايـطب بؿـطح، تٍٛجٗـٛا إيٝـ٘ بايتًٗٝـٌ! اعًُـٛا إٔ ايـطب ٖـٛ           -1 ايكػِ

ــ٘، مــٔ ؾــعب٘ ٚغــِٓ َطعــاٙ. ازخًــ       ــا ٚمــٔ ي ــ٘ اهلل، ٖــٛ خًكٓ ــاضٙ  بايؿــهطإٛا أبٛاب ٚزٜ

 .4-1:155. اؾهطٚٙ، غبخٛا ٫زل٘! َعَٛض تػبٝحباي

ٍٞ ْٚٛض يػبًٞ َعَٛض   -2 ايكػِ  .155:118ْاَٛغو ْدلاؽ يطجً

ِّ إىل أبٝو ايصٟ يف اـؿ١ٝ.  أَا -3 ايكػِ  .6:6َت٢أْت ؾإشا قًٝت، ؾازخٌ كسعو ٚأغًل بابو ٚق

 .4:13نٛضْثٛؽ 1. تٓتؿذ ٫ٚ تتبا٢ٖ ٫ٚ ؼػس ٫ احملب١. ٚتطؾل تتأ٢ٍْ احملب١ -4 ايكػِ

ــ يًُٛاٖــب إٕ -5 ايكػِ ٍٔ اأْٛاًع ــطٚح يهــ ٌّ ٜٴعطــ٢ ٚإمنــا. ٚاحــس اي ــاض ٚاحــس نــ ــطٚح إظٗ ــ١ اي  يًُٓؿع

 .7،4:12نٛضْثٛؽ1

ــٛا -6 ايكػِ ٌٍ ٚتًُــصٚا اٯٕ اشٖب ــاِٖ َعُــسٜٔ ا٭َــِ نــ ــطٚح ٚا٫بــٔ اٯب باغــِ إٜ ، ايكــسؽ ٚاي

ِ  َـا  مجٝـع  وؿظـٛا  إٔ ٚعًُِٖٛ ٘  أٚقـٝته ِ  أْـا  ٖٚـا  بـ ٌٍ  َعهـ ّ  نـ  َٓتٗـ٢  إىل ا٭ٜـا

 .25ــ  19:28َت٢ ايسٖط

 َػاعس٠ يًشفغ ططم

ٔ  آٜـ١  حؿـ   يف ايٛيـس  ٜػاعس إٔ يًُطؾس بٗا ميهٔ ايططم َٔ ايعسٜس تٛجس . املكـسؽ  ايهتـاب  َـ

ٛ  يًخؿ  املؿتاح ؾإٕ، تػتدسَٗا اييت ايططٜك١ عٔ ايٓظط بػٍض ٍ . ايتهـطاض  ٖـ ٌٍ  خـ٬ ّ  نـ  ٚعًـ٢  ا٭قػـا

ٔ  اطًـب ، ايػـ١ٓ  ٍطٛ ٌ  عًـ٢ . حؿظٗـا  املطًـٛب  اٯٜـ١  إعـاز٠  ا٭٫ٚز َـ ٍ  غـبٝ ِ  تػطٝـ١  عٓـس ، املثـا  ، 2 ايكػـ

، 3 ايكػِ يف اٯ١ٜ عٔ ؾكط تػأٍ ٫، 3 ايكػِ إىل تٓتكٌ عٓسَا، بعس ؾُٝا. حؿظٗا املطًٛب اٯ١ٜ نٍطض



 
 ــ xــ 

ــ١ اٯٜــات إبكــا٤ عًــ٢ غتػــاعس ايططٜكــ١ ٖــصٙ. 2ٚ 1 ايكػــِ آٜــات اأًٜهــ يهــٔ ٍٝ  قــس. ا٭٫ٚز ٖــإأش يف ح

 :ايتاي١ٝ ا٫قذلاحات تػاعسى

ٕ  ا٭٫ٚز زع :اٯ١ٜ حًك١ .1 ٌ  هًػـٛ ٍ  ا٭٫ٚز أحـس  ٜبـسأ . حًكـ١  بؿـه ٔ  نًُـتني  أٚ نًُـ١  أٍٚ بكـٛ  َـ

ٌٍ ٚيٝهـ، ايُٝني باػاٙ اْتكٌ. اٯ١ٜ  .اٯ١ٜ بٗا تهتٌُ اييت املطات عسز إىل اْتب٘. ن١ًُ ٚيس ن

ــِ. ا٭ضض عًــ٢ با٫مٓــا٤ ا٭٫ٚز ٜبــسأ ٖٓــا يهــٔ، ايػــابك١ ١يًعبــ َؿــاب١ٗ ايًعبــ١ ٖــصٙ :ايبٛؾــاض .2   

 (.عاٍ ٚبكُٛت بٓؿاخ شيو ٜتِ قس) نًُتِٗ ٜكٛيٕٛ ِٖٚ نايبٛؾاض ٜؿطقعٕٛ

 أحــس أٚ املكــسؽ ايهتــاب َــٔ ؾدكــ١ٝ اغــِ ؼُــٌ ازلٝــ١ بطاقــ١ عًٍــل أٚ بــسبٛؽ اؾــبو أْــا؟ َــٔ .3

ٌٍ ظٗط ع٢ً ايكسٜػني ٔ . ٚيس ن ٔ  ٭نثـط  ميهـ ٌ  إٔ ٚيـس  َـ ِ ا وُـ ٘  ٫غـ ِ  ملعطؾـ١ . شاتـ ، ؾدكـٝتٗ

ٌ "، "أْثـ٢؟  أٚ شنط أْا ٌٖ: "َثٌ بعهِٗ ع٢ً ا٭غ١ً٦ ا٭٫ٚزٴ ٜططح إٔ هب "، املعبـس؟  يف عًٍُـت  ٖـ

 ".ازلٞ؟ يف ا٭حطف عسز نِ"

ٔ  نـبرل٠  قطعـ١  عًـ٢  آٜـ١  انتـب  :ايكطـع  تطنٝـب  أحج١ٝ  .4 ٕ  َـ ٔ . قطـع  إىل ٚقطعٗـا  ايهطتـٛ  ميهـ

ٌٍ  أعـطَ  أٚ حجٝـ١ أ عًـ٢  ٜعًُـٛا  إٔ ا٭٫ٚز َٔ جملُٛع١ ٌ  ايؿطقـ١  ٚزع جـع٤  ٚيـس  نـ  إشا. نؿطٜـل  تعُـ

 .أحاجٞ عٍس٠ اقٓع، نبرل٠ اجملُٛع١ نإ

 املكسؽ ايهتاب َٔ آ١ٜ ا٭٫ٚز ٜتًٛ اٱؾاض٠ ٚعٓس، تٛقٝت غاع١ املطؾس وهط ايػطع١؟ ٖٞ نِ .5

ٍِ . ميهٔ َا ٚبأغطع باْػجاّ ٌ  ٜـت ٍ . ايٛقـت  تػـجٝ  ٔميهـ . ايتٛقٝـت  ٖـصا  تهػـط  إٔ ايؿطقـ١  ؼـاٚ

 .املطات َٔ تطغب َا بكسض ايٓاؾط ٖصا تهطاض

 

 

 
  



 
 ــ 1ــ 

 

  ايكػِ
  ٛووُوْٓ

 اهلل ْعبس ٚسلٔ

 ٔووووؤَووْ   1  ايتٛدٝ٘

 قسًغا ٚضًٚسا ،ابًٓا ،آًبا -ٚاسًسا إهًلا ْعبس بأْٓا

 6ــ  2 قؿخ١ ايٛيس نتاب
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 اهلل عظ١ُ متٝٝع

 ايكسٚؽ ايثايٛ  عٔ املعٜس َعطؾ١

 ايعباز٠ خ٬ٍ َٔ اهلل عظ١ُ َع بٗا ْتجاٚب اييت ايططم عطض

 2ــ  1: 155 املعَٛض حؿ 

 !يًطٍب ًًٍٖٛا األضَض مجٝع ٜا

  ،بفطُح ايطِب اعبسٚا

 !بتًٌٗٝ إيٝ٘ تٍٛدٗٛا

 َفطزات دسٜس٠

 هلل ٚاٱنطاّ ايتك٣ٛ إظٗاض :ايعباز٠

ٌ٘ :ايكسٚؽ ايجايٛخ  أقاِْٝ  ٬ ١ يف ٚاحس إي

ٌٍ قاْع: اخلايل  املٓظٛض٠ ٚغرل املٓظٛض٠ ؾٝا٤ا٭ ن

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

. يـــَو ْػـــجس. ْباضنـــو. ْػـــٍبخو. املػـــٍط٠ ايٍٓـــاؽ ٚيف ايػـــ٬ّ ا٭ضض ٚعًـــ٢ ،ايعٴًـــ٢ يف هلل اجملـــس

ٌ  ْؿـهطى  ،منٍجسى ِ  ٭جـ ٍ  عظـٝ ٔٴ  اٯبٴ أٍٜٗـا . فـسى  جـ٬ ٌٍ  اٯٕ ،ايكـسؽ  ٚايـطٚحٴ  ٚا٫بـ  ٚإىل أٚإ ٚنـ

 آَني ،ايساٖطٜٔ زٖط

 (اجملسي١ َٔ)

1 



 
 ــ 2ــ 

 تُٗٝساي

ٕ  إٕ ،ا٫جتُـاع  غطؾ١ يف اأغطاًن اعطض . 1 ًٓـ  شيـو  نـا  فٗـط : اهلل خًٝكـ١َ  عجا٥ـبٳ  تعهـؼ  ،اممه

ٍٚز  إيٝٗـا  ٜٓظـط  إٔ اَبهـطً  ٚقٌ ملٔ ميهٔ. تٛنٝخ١ٝ ضغّٛ ،مج١ًٝ ٚأحجاض أقساف ،بؿطا٥ح َع

 .ايتٛجٝ٘ بس٤ قبٌ

ِ  ٚاطًـب  ،ا٭٫ٚز عًـ٢  ايهتب ٍٚظع . 2 ِ  نتابـ١  َـٓٗ ٞ ا٭ ايػـ٬ف  عًـ٢  أزلـا٥ٗ ٔ  َـاَ ٌ  َـ  َٚـ٤ٌ  ايـساخ

 يف ايــبعض بعهــِٗ نتــب عًــ٢ ٍٜٛقعــٕٛ اجعًــِٗ  ــِ. ٚايطعٝــ١ ،ايهــأٖ ،املطؾــس حــٍٛ املعًَٛــات

 .ايساخٌ َٔ اـًؿٞ ايػ٬ف ع٢ً ايتٛاقٝع قؿخ١

ــب . 3 ــٍٓل يف جــا٤ َــا ٜٚٓاقؿــٛا 2 ايكــؿخ١ ٜكــط٩ٚا إٔ ا٭٫ٚز َــٔ اطً  يٝكــؿٛا اجملــاٍ شلــِ أؾػــح. اي

 .املطًٛب َٔ أنثط ا٫غذلغاٍ َٔ اْتب٘ يهٔ ،ٖاظاضٚ اييت ايطا٥ع١ ا٭َانٔ

ٝ  ايعـاملٴ  أيـٝؼ : ٬ًقـا٥  اهلل عظُـ١  متٝٝـع  إىل ايعامل ضٚع١ إزضاى َٔ أؾهاضٳِٖ ٍٚج٘ . 4  ،اهلَل إٕ ؟٬ًمجـ

ٌٍ خًل ،بعظُت٘ ٘  ْٚػـتُتع  ْطاٙ ايصٟ اؾُاٍ ٖصا ن ّ  َٛنـٛعٓا . بـ ٛ  ايٝـٛ ٘  َٚـا  اهلل عظُـ١   ٖـ  تعٓٝـ

 .يٓا بايٓػب١ ايعظ١ُ ٖصٙ

 تطٛض ايتٛدٝ٘. 2

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘ 

 أ ٓــا٤ َٚعاْٝٗــا ايهًُــات شلـصٙ  ٜٓتبٗــٛا إٔ ا٭٫ٚز َــٔ اطًــب. ايًـٛح  عًــ٢ اؾسٜــس٠ املؿــطزات انتـب  . 1

 .ايتٛجٝ٘ قطا٠٤

ـ . 5ـــ   4 ايكـؿخات  قـطا٠٤  ا٭٫ٚز َٔ ٜطغب ممٔ اطًب . 2 ِ  تٓـاق ٍ  َعٗـ . ايكـؿخات  ٖـصٙ  قتـ٣ٛ  حـٛ

ٌٍ ٜؿطحٛا إٔ زا٭٫ٚ َٔ ايطًب ٖٞ املؿٝس٠ ايططم إحس٣ ِ  َكطع ن ٕ  ٚإٕ. اـاقـ١  بهًُـاتٗ  نـا

 اهلل؟ ْعبس نٝف ضطٚض١ٜ؟ ايعباز٠ إٔ تعتكس ملاشا :َثٌ تٛج١ٝٗٝ أغ١ًً٦ اططح ،مبهإ ايهطٚض٠ َٔ

ٔ  اطًـب  ،ايكـسٚؽ  ايثـايٛ   حكٝكـ١  يتٛنٝح . 3 ٘  أ٫ٚز  ٬ ـ١  َـ ٛ  ايتٍٛجـ ِ  اطًـب . ايػطؾـ١  َكٍسَـ١  مـ  َـٓٗ

 :ايؿطق١ اغأٍ  ِ. زا٥طٟ بؿهٌ رلٚايػ ايبعض بعهِٗ بأٜسٟ اٱَػاى

 ،قــبٝإ نًٍٗــِ ،أ٫ٚز نًٍٗــِ أْٗــِ ا٭جٛبــ١ تتهــُٔ قــس) ايث٬ ــ١؟ ا٭٫ٚز بــني ايؿــب٘ أٚجــ٘ َــا * 

 (.اخل ،ايطٍٛ ْؿؼ َٔ نًٍِٗ

ـ  نٝـ*   ٔ  ايث٬ ـ١  ا٭٫ٚز ىتًـ ِ  عـ ٔ  قـس ) ايـبعض؟  بعهـٗ ٕ  ا٭جٛبـ١  تتهـُ ِ  بـأ  أٚ قـ   أحـسٖ

ِّي ،كتًؿ١ ٬ََح َِٓٗ يهٌٍّ ،ؾتا٠  (.اخل ،اـاٍق١ ٚقسضات٘ املٍُٝع٠ ؾدكٍٝت٘ َِٓٗ ٚاحُس ه

 (.اخل ،ا٫ػاٙ ٚبٓؿؼ ،ايٛقت بٓؿؼ اًَع بايػرل ٜتعإْٚٛ) ايبعض؟ بعهِٗ َع ٜعًُٕٛ نٝـ*  

ٌٍ. نصيو ٖٛ ،اهللــ  ايكٍسٚؽ ايثايٛ : يٮ٫ٚز قٌ ٔ  ،اٯب ،ايكسٚؽ ايثايٛ  يف أقّٓٛ يه  ا٫بـ

٘  ،ايكسؽ ٚايطٚح ٘  ٖٜٛتـ ٌٍ  ٬ًَـث )  املُٝـع٠  ٚقـؿات ٔ  ٚيـسُ  يهـ ٘  ايث٬ ـ١  ا٭٫ٚز َـ  يهٍٓٓـا  ،(اــام  ازلـ



 
 ــ 3ــ 

ٍٞ  ا٭َط ٖصا. اأًٜه َتؿابٕٗٛ أِْٗ( ايث٬ ١ ا٭٫ٚز أزلا٤) ْكٍٛ . اأٜهًـ  ايكـسٚؽ  يًثـايٛ   بايٓػـب١  حكٝكـ

ٌِ إٔ َٔ ؾبايطغِ ُّ ن ٍٔ ،ٚممٝع ؾطٜس ايثايٛ  يف أقٓٛ ٌ٘ ِٖ ايث٬ ١ يه  .ٚاحس إي

 ّ ٞ  ايؿـُؼ : ايكـسٚؽ  ايثـايٛ   حكٝكـ١  يتٛنـٝح  آخـط  ٫ًَثـا  اغـتدس ٞ  ايؿـُؼ  أؾـٍع١  ،اٯب ٖـ  ٖـ

 .ايكسؽ ايطٚح ٖٛ ٚايٓٛض ،املػٝح

ٍٕ يًؿطقــ١ اؾــطح ِِ إٔ يٓــا بايٓػــب١ املػــتخٌٝ َــٔ. إميآْــا أغــطاض أعظــِ ٖــٛ ايكــسٚؽ ايثــايٛ  أ  ًْــ

ٌٍ ٘  اهلل  أظٗـط  يكـس . بـاهلل  ٜتعًٍل َا به ٘  املكـسؽ  ايهتـاب  يف يٓـا  شاتـ . ايكـسؽ  ٚايـطٚح  ٔٚا٫بـ  ،اٯب بأْـ

 .َعٓا شات٘ ٜؿاضَى إٔ ٜطٜس ؾٗٛ انثرًل وٍبٓا ٚ٭ٍْ٘ ْٚعبسٳٙ يٓخِب٘ اهلل عٔ ٜهؿٞ َا ْعطف مٔ

 ايتطبٝل

 :ا٭٫ٚز اغأٍ . 1

ٍٳ ٜؿاٖسٕٚ ٭ٍِْٗ) اهلَل؟ ايبؿطٴ ٜػٍبح ملاشا . 1 ُْ اأًَط إٔ أٚ ،ايعامل مجا  (حٝاتِٗ يف حس  اَٗ

ٌٍ حٝاٍ ؾعٛضَى ٖٛ َا . 2  (كتًؿ١ أجٛب١) اهلل؟ خًكٗا اييت ايطا٥ع١ َٛضا٭ ن

ٔ  جـع٤  بأٍْـوَ  تعـطف  عٓـسَا  ؾعٛضى ٖٛ َا . 3 ٔ  جـع٤  ٭ْـو  ايؿـهط ) اهلل؟ خًٝكـ١  َـ  ،اهلل خًٝكـ١  َـ

 (ا٫ْصٖاٍ

 (كتًؿ١ أجٛب١) اهلل؟ عباز٠  تػاعسى ٌٖ . 4

 اجملُٛعـ١  َٔ اطًبٚ ،فُٛعتني إىل ايؿطق١ اقػِ  ِ. 6 ايكؿخ١ يف َكطعني أٍٚ يٝكطأ اٚيًس اخذل . 2

ِ . 2 اٯٜـ١  قـطا٠٤  ايثا١ْٝ اجملُٛع١ َٚٔ ،املعَٛض َٔ 1 اٯ١ٜ قطا٠٤ ا٭ٚىل ٌ   ـ  تكـطأ  نًـٗا  ايؿطقـ١  اجعـ

 .اًَع 3 اٯ١ٜ

ٌٍ قبــٌ . 3  ا٭٫ٚزٳ أعــَط  ــِ ،اهلل يعبــاز٠ املدتًؿــ١ ايطــطم حــٍٛ اْكاًؾــ اؾــتح ،6 ايكــؿخ١ يف ايٓؿــاخ حــ

 .ايٓل يف ايٛاضز٠ ايط٥ٝػ١ ا٭َٛض ع٢ً يٝجٝبٛا ايٛقت بعضٳ

 .ايكازّ يٮغبٛع 2ــ  1: 155 املعَٛض حؿ  ا٭٫ٚز َٔ اطًب . 4

 !يًطٍب ًًٍٖٛا األضَض مجٝع ٜا

  ،بفطُح ايطِب اعبسٚا

 !بايتًٌٗٝ إيٝ٘ تٍٛدٗٛا

 :ْؿاط إضايف

 ايطا٥ط٠ ايطغا٥ٌ

 ٛاظّوووووايً

ٌٍ أنثط أٚ ٚاحس بايٕٛ. 1   ٚيس يه

 خٝط .2



 
 ــ 4ــ 

 ٚيف ،زاخًـــ٘ ،ايبٝـــت خـــاضج ْهـــٕٛ عٓـــسَا عسٜـــس٠ بطـــطُم كـــسٚؽاي ايثـــايٛ  عبـــاز٠ ميهٓٓـــا

 .ايهٓٝػ١

 َوؤ اهلل تعبووس إٔ بإَهاْووو ايووي املدتًفوو١ بووايططم فٍهووط. املكووسؽ ايهتوواب َوؤ ايتووايٞ املكطووع اقووطأ

ٍِ. خالهلا  .انتبٗا ث

 

 



 
 ــ 5ــ 

. ايبايٕٛ ع٢ً اهلل عباز٠ عٔ ضغا٥ٌ يهتاب١ ؾًَٛاغذل قًِ ٜػتدسَٕٛ  ِ ،ايبٛايني ا٭٫ٚز ٜٓؿذ

ــات ايطغــا٥ٌ ٖــصٙ تهــٕٛ قــس ــاز٠ طــطقِٗ َــٔ ،155 املعَــٛض َــٔ آٜ   ؾــطحِٗ عــٔ تعــابرل أٚ ،اهلل يعب

ــسَا ــٍطٕٚ عٓـ ــايطٍب ٜؿهـ ــث. )بـ ــٛا: ٬ًَـ ــطٍب ًًٍٖـ ــسٚٙ ،يًـ ــطُح اعبـ ــهطٚٙ ،بؿـ ــٍبخٛا ،اؾـ ــطٍب غـ ــٛ. ايـ   ٖـ

 (.اؾطًح ميً٪ْٞ

 َعَٛض نتاب١

 ٛاظّوووووايً

 نتاب١ ٚضم

 ،"ب" ،"ؽ" ،"ت" ا٭حــطف نتابــ١ َــِٓٗ اطًــب. مخــا تطتٝــب شٟ َعَــٛض تــأيٝـ يــٮ٫ٚز ميهــٔ

ٌٍ َــٔ ا٭ٚىل ايهًُــ١. ايــٛضم َــٔ قكاقــ١ عًــ٢ عُــٛزٟ بؿــهٌ" ح" ،"ٟ"  بتًــو تبــسأ إٔ هــب مجًــ١ نــ

 .ايكازّ ا٭غبٛع يف ايؿطق١ أَاّ ٚعطن٘ املٓعٍ إىل ايٓؿاخ ٖصا أخص ميهٔ. ا٭حطف

 .يًطبِّ ْؿػٞ تباضى 

 .احملسٚز غرلٳ ق٬حٳ٘ غبخٛا

ٌّ ؾًتباضن٘ بايذلاتٌٝ  .ا٭ضَض ن

ًَ ُّ بعس اٜٛ  .ٚباضنٛٙ اهلل غٍبخٛا ،ٜٛ

 .قً  اَتٮ اٚؾطًح احبًٛض

 املُهــٔ بايهًُــات قا٥ُــ١ً ايًــٛح عًــ٢ تهتــبٳ إٔ املؿٝــس َــٔ ،ايٓؿــاخ بٗــصا ا٭٫ٚز ٜبــسأ إٔ قبــٌ

ٌٍ بسا١ٜ يف ٚنعٗا  :املثاٍ غبٌٝ ع٢ً ،مج١ً ن

 تهٍطّ ،تػبح ،تباضى: ت

 غ٬ّ ،غطٚض ،غٍبخٛا: ؽ

 بٗج١ ،بايذلاتٌٝ: ب

 ٜباضى ،ٜطٍتٌ: ٟ

 حٓإ ،حبٛض: ح

 املٛغٝك٢

 يف َٛجــٛزإ ٚايًخــٔ ايهًُــات. املٛغووٝك٢ َــع 155 املعَــٛض يف ايــٛاضز٠" يًــطٍب ًًٍٖــٛا" تطتًٝــ١ تعًٍــِ

 .نتبِٗ َٔ 165 ٚايكؿخ١ 6 ايكؿخ١ يف ايهًُات إهاز يٮ٫ٚز ميهٔ. 156 ايكؿخ١



 
 ــ 6ــ 

 خًف١ٍٝ املعًَٛات

ُ٘ ْ٪َٔ مٔ. ا٭ض ٛشنػٞ إميآْا يف أغاغ١ٌٝ كسٚؽاي ايثايٛ  عكٝس٠  بث٬ ١ يهٔ ،ؾكط ٚاحُس بإي

 أٚ ايكــسؾ١َ مبخــض ايتعًــِٝ ٖــصا إىل ايهٓٝػــ١ تكــٌ مل. ايــبعض بعهــِٗ َــع ٍَتخــسٜٔ َتُٝــعٜٔ أقــاِْٝ

ٞ  ايتؿهرل ٍٔ . اجملـٍطز  ايعكًـ ٔ  ٚقـًتٓا  ايعكٝـس٠  ٖـصٙ  يهـ ٍ  َـ ٞ  خـ٬ ٞ  ايـٛح ـ  يكـس . اٱشلـ ٍ  ،اهلل  نؿـ  خـ٬

٘  ْػتطٝعٳ يهٞ ايعظِٝ ايػِط ٖصا ،ايتاضٜذ فطٜات  ٚنًُـات  املكسغـ١  ا٭غـؿاض  زضاغـ١  ٚبٛاغـط١ . َعطؾتٳـ

 : ٖا١َ حكا٥ل أضبع ا٭ٚىل ايهٓٝػ١  أزضنت ،املػَٝح

 . ٚاحس اهلل  (1

 . إي٘ ٖٛ ٜػٛع  (2

 . إي٘ ٖٛ ايكسؽ ايطٚح  (3

ٔ  أقّٓٛ نٌ ( 4 ٘  َـ ٞ  اٱيـ ٛ  اٯب) ممٝـع  ايثـايٛ  ًُـ ز ٖهـصا  ٚغـٝبك٢  اٯب ٖـ ٔ  ،اا٥ ٛ  ا٫بـ ٔ  ٖـ  ٚغـٝبك٢  ا٫بـ

ٛ  ايكسؽ ايطٚح ،يٮبس ٖهصا ٔ  ،(يٮبـس  ٖهـصا  ٚغـٝبك٢  ايكـسؽ  ايـطٚح  ٖـ ِ  ٖـصٙ  يهـ  اٱشلٝـ١  ا٭قـاْٝ

ُ٘ اجٖٛطًٜ ٍَتخس٠ ايث٬ ١  .ٚاٱضاز٠ بايطبٝع١َ ٚاحس نإي

ــ١ املعتكـــسات) ايعسٜـــس٠ اشلططكـــات يـــسحَض ــ١َ املتعًٍكـــ١( اـاط٦ـ ــ١َ ٚؿؿـــَ  ،اهلل بطبٝعـ  اؿكٝكـ

 ايــٛحٞ( 381ّ) ٚايكػــطٓط١ٝٓٝ( ّ 325) ْٝكٝــ١ يف املٓعكــسإ املػــهْٛٝإ اجملُعــإ ـٍــل ،ٚقــْٛٗا

ٌ  عًـ٢  اٱشلٞ ٔ . ايكـسٚؽ  يًثـايٛ   عكٝـس٠ُ  ؾـه ٛ  ٚمـ ٕ  ْتًـ ٕ  قـاْٛ ٟ  اٱميـا  يف ايكػـطٓطٝين ـــ   ايٓٝكـاٚ

 .اٱشلٞ ايكساؽ

ْـ . "غط١ٜ ضٚا١ٜ إىل ْؿرل أْٓا بصيو ْعين ٫ ؾٓخٔ ،اغْط ايثايٛ  ْسعٛ عٓسَا ًٝـ  اغـطْ  ٜعـين  ٘إ  غٴـطِ  اإشل

٘  ايبس٤ اأبًس ميهٓٓا مل اجًس اغاًَه اغْط ،يٓا بهؿؿ٘ اهلل   ،ايبؿـط١ٜ  ا٭عـا   بٛاغـط١  بأْؿػـٓا  بهؿـؿ

ّٳ اهلل  ٜأخص مل يٛ ٔ ". )ايكـسؽ  ٚايـطٚح  املػـٝح  بٝػٛع بصيو قاّ يهٓ٘. يؿُٗ٘ املؿتاح ٜٚعطٝٓا املبازض٠ ظَا  َـ

 (.نْٛٝاضٜؼ ٭ْطْٛٞ" ا٭ض ٛشنػ١ٝ ايهٓٝػ١ ع٢ً تعطف" نتاب

ـٳ ايصٟ ٚق٬ح٘ ،قساغت٘ ،اهلل يعظ١ُ ٚعٝٓا َٔ اؿكٝك١ٝ ايعباز٠ تٓبع ٍٛض. يٓا ن َؿ  َٓص ،ايبؿطٴ ط

ٌٳ ،ايــعَٔ بــس٤  اغــتجابتٓا ٖــٞ ايعبــاز٠. ٖهــصا خًكٓــا ؾــاهلل ،ٚبــسٜٗٞ غطٜــعٟ ا٭َــطٴ ؾٗــصا. ايعبــاز٠ ٚغــا٥

: َتٓاَٝـ١  زا٥ـط٠ً  ٜكـبح  ايعباز٠ ٚؾعٌ. أندل بٛنُٛح اهلَل ْعبس نٝـ ،باملػٝح ،ْعطف. اهلل ملعطؾ١ ايطبٝع١ٝ

 .قخٝح ٚايعهؼ ،أنثط عطؾٓاٙ نًٍُا ،أندل بعُُل اهلل عبسْا نًٍُا ،أٟ

  ٜٚط نايٝػتٛؽ ،ا٭ض ٛشنػٞ ايططٜل ،اقطأ املعًَٛات َٔ ملعٜس

 (.2515 ايعطب، ٚجبٌ حٛضإ بكط٣ َططا١ْٝ َٓؿٛضات)

 



 
 ــ 7ــ 

  . َطادع3١

 ايتٛدٝ٘ َطادع١

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ ططح ططٜل عٔ ا٭٫ٚز َع ٝ٘ايتٛج ضاجع

ٍٟ اقبٌ) يو؟ بايٓػب١ اهلل عظ١ُ تعين َاشا . 1 ٞ  بعض ٚجٛز َطاعا٠ َع ،َٓطكٞ جٛاُب أ ٘  ملـا  ايـٛع  ؾعًـ

 (.ايعباز٠ خ٬ٍ َٔ ي٬غتجاب١ ٚضغب١ ،يٓا اهلل

 (اٚاحًس اإشًل) ْعبس؟ اإشًل نِ . 2

 ( ٬ ١) ايٛاحس؟ اٱي٘ يف ا٭قاِْٝ عسز َا .3

4 . ِّ  (ايكسؽ ٚايطٚح ،ا٫بٔ ،اٯب) ا٭قاِْٝ؟ ٖصٙ غ

 (ايكسٚؽ ايثايٛ ) ايٛاحس؟ يٲي٘ ايث٬ ١ ا٭قاِْٝ ْسعٛ َاشا . 5

 (خًكٓا) يٓا؟ اٯبٴ ؾعٌ َاشا . 6

ٔٴ ؾعٌ َاشا . 7  (خًٍكٓا) يٓا؟ ا٫ب

 (ايبعض بعهٓا ٚقب١ اهلل قٍب١ ع٢ً ٜػاعسْا) يٓا؟ ايكسؽ ايطٚح ؾعٌ َاشا . 8

ٍٟ اقبٌ) اهلل؟ عباز٠ بٗا ميهٓو ططٜكتني عٍسز  .9  (َٓطكٞ جٛاب أ

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

ٌٴ  .ايهتاب يف املٛجٛز٠ 155 املعَٛض َٔ اٯٜات ٚضٍتٌ ات

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 :ٖٞ ،"اهلل يٓعبسٳ اٱشلٞ ايكساؽ يف لتُع بأْٓا ْ٪َٔ" ،ايثاْٞ يًتٛجٝ٘ ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖساف

ّٳ اٱشلٞ ايكساؽ يف لتُع أْٓا َعطؾ١  .ْٚعبسٙ اهلَل يٓهٍط

ِّ عٌُ ٖٛ اٱشلٞ ايكساؽ إٔ َعطؾ١  .امل٪َٓني ن

 .اٱشلٞ بايكساؽ املؿاضن١ ططم تعساز

 اهلل ًَهٛت يف اًَٜٛٝ مٝا نٝـ يٓعطف ٜػاعسْا اٱشلٞ ايكساؽ بإٔ اٱزضاى

 3:155 املعَٛض حؿ 

ٍٕ اعًُٛا  .اهلل ٖٛ ايطِب أ

 ،ي٘ ٚسلٔ خًكٓا ٖٛ

ُِ ؾعب٘ سلٔ  .َطعاٙ ٚغٓ

 

 



 
 ــ 8ــ 

 ٔووووؤَووْ   2  ايتٛدٝ٘

 اهلل يٓعبَس( ايًٝتٛضدٝا) اإلهلٞ ايكساؽ يف زلتُع بأْٓا

 15ــ  7 قؿخ١ ايٛيس نتاب 
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

ّٳ( ايًٝتٛضجٝا) اٱشلٞ ايكساؽ يف لتُع أْٓا َعطؾ١  .ْٚعبسٙ اهلَل يٓهٍط

ِّ عٌُ ٖٛ( ايًٝتٛضجٝا) اٱشلٞ ايكساؽ إٔ َعطؾ١  .مل٪َٓنيا ن

 (.ايًٝتٛضجٝا) اٱشلٞ بايكساؽ املؿاضن١ ططم تعساز

 .اهلل ًَهٛت يف اًَٜٛٝ مٝا نٝـ يٓعطف ٜػاعسْا( ايًٝتٛضجٝا) اٱشلٞ ايكساؽ بإٔ اٱزضاى

 3:155 املعَٛض حؿ 

ٍٕ اعًُٛا  .اهلل ٖٛ ايطِب أ

 ،ي٘ ٚسلٔ خًكٓا ٖٛ

ُِ ؾعب٘ سلٔ  .َطعاٙ ٚغٓ

 َفطزات دسٜس٠

ٍٞضٚ أَرل: فالزميري ٕٳ ٚجًب ،988ّ عاّ يف ا٭ض ٛشنػ١ٝ إىل اٖتس٣ غ . ؾعب٘ إىل ا٭ض ٛشنػٞ اٱميا

 .ايهٓٝػ١ قسٜػٞ أحس ٖٚٛ

ًٝ أٚنطاْٝا زٚي١ عاق١ُ :نٝٝف  .احاي

ٍِ أحس :(ايًٝتٛضدٝا) اإلهلٞ ايكساؽ  .ايهٓٝػ١ يف ايعباز٠ خسّ أٖ

. ٚعظُت٘ اهلل قساغ١َ تػبٝحي ٍَطات  ٬ " قسٚؽ" ن١ًُ ؾٝٗا تطز ق٠٬ أٚ تط١ُْٝ ٖٞ :ايرتٜصادٕٝٛ

ٍٟ قسٌٚؽ ،اهلل قسٌٚؽ"  ".اضمحٓا ،ميٛت ٫ ايصٟ قسٌٚؽ ،ايكٛ

 .بٓا ٚاٖتُاَ٘ ٚحٓاْ٘ يٓا اهلل قٍب١ :ايطمح١

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

 ،يـو  ْػـجس  ،ْباضنو ،ْػبخو. املػٍط٠ ايٓاؽ ٚيف ،ايػ٬ّ ا٭ضض ٚع٢ً ،ايعٴ٢ً يف هلل اجملسٴ

ٌ  ْؿـهطى  ،منٍجـسى  ِ  ٭جـ ٍ  عظـٝ ٔ  ،اٯب أٜٗـا . فـسى  جـ٬ ٌٍ اٯٕ ،ايكـسؽ  ٚايـطٚح  ٚا٫بـ  أٚإ ٚنــ

 .آَني ،ايساٖطٜٔ زٖط ٚإىل



 
 ــ 9ــ 

 ايتُٗٝس

 .2ــ  1:155 املعَٛض حؿظٛا قس ناْٛا إٕ ا٭٫ٚز اغأٍ . 1

 !بايتًٌٗٝ إيٝ٘ تٍٛجٗٛا ،بؿطُح ايطِب اعبسٚا! يًطٍب ًًٍٖٛا ا٭ضض مجٝع ٜا

 .ضاملعَٛ َٔ ايثايث١ اٯ١ٜ إىل اٯٕ اْتكٌ . 2

ٍٕ اعًُٛا  .َطعاٙ ٚغِٓ ؾعب٘ مٔ ،ي٘ ٚمٔ خًكٓا ٖٛ. اهلل ٖٛ ايطِب أ

 .x ايكؿخ١ يف املٛجٛز٠ ا٭يعاب َٔ يعب١ اخذل

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ ٜتٓاٍٚ احٛاًض اؾتح . 3

 ٫ٚزتو؟ َٓص أض ٛشنػٞ أْت ٌٖ . 1

ٍ  تؿعط نٓت ؾهٝـ ،نصيو نٓتٳ إشا أض ٛشنػ١ٝ؟ غرل أخط٣ نٓا٥ؼ إىل شٖبتٳ ٌٖ . 2  حـٛ

 خسَٗا؟

ٛ  ؾُـا  ،ا٭ض ٛشنػـ١ٝ  إىل احـسٜثً  اٖتسٜت قس نٓت إشا . 3 ٍ  ؾـعٛضى  ٖـ  َـط٠  أٍٚ يف نٓٝػـتٓا  حـٛ

 إيٝٗا؟ أتٝت

 بػـبب  بًـسٙ  تـاضٜذٳ  غٍٝـط  أَـرل  َـع  ،غ١ٓ أيـ َٔ أنثط َٓص حس ت بكك١ َٛنٛعٓا ٜبسأ: يًؿطق١ قٌ . 4

 .ا٭ض ٛشنػ١ٝ ايهٓا٥ؼ ٣إحس يف( ايًٝتٛضجٝا) اإشلًٝ اقساًغ حهطٚا ايصٜٔ ا٭ؾدام أحس خدل٠

ٛ  ٖـصا : ٬ًقـا٥  ،ايًـٛح  ع٢ً" نٝٝـ أَرل ،ؾ٬زميرل" انتب . 5 ِ  ٖـ ِ  يـسٜو  تـٛؾط  ٚإشا. ا٭َـرل  اغـ  فٍػـ

 .نٝٝـ َس١ٜٓ َٚٛقع ،ا٭غٛز ايبخط سلاٍ ،أٚنطاْٝا َهإ ؾخٍسز ،خطٜط١ أٚ أضن١ٝ يهط٠

ــطا٠٤ ا٭٫ٚز بعــض اخــذل . 6 ــاقـ. 7 ايكــؿخ١ يك ــٛاضز٠ ا٭غــ١ً٦ ْ ــ يف اي ــس. ٓلاي ــسٟ ق  ا٭٫ٚز بعــضٴ ٜب

ــ٘: "ايهٓٝػــ١ يف ٚجــٛزِٖ حــٍٛ غــًب١ًٝ تعًٝكــاُت ــ١ ايكــ٠٬" ،"َهــجط أَــط إْ ــا" ،"اجــًس طًٜٛ  ٫ أْ

ٔ  ،ٖـصا  ؾعٛضِٖ حٍٛ اؾٝس٠ ا٭غباب بعض ٚجٛز ع٢ً ٚاؾل". أؾُٗٗا ًُـ  إٔ اؾـطح  يهـ ٌ  اؾٗ  أؾهـ

 ايكــساؽ يف ؿــاضن١بامل أْــ٘ نُــا. َؿــاعطِٖ تػــٝرل يف غٝػــاعسِٖ( ايًٝتٛضجٝــا) اٱشلــٞ يًكــساؽ

ٞ  ايكـساؽ  ٜبـسأ  نٝـ ٚغٝهتؿؿٕٛ ،ايعباز٠ غس١َ ا٫غتُتاع ميهِٓٗ( ايًٝتٛضجٝا) اٱشلٞ  اٱشلـ

ــطٜبِٗ ــٔ بتكـ ــط اهلل َـ ــاٍٚ. أنثـ ــًٍط إٔ حـ ــ٤ٛ تػـ ــ٢ ايهـ ــتو عًـ ــٞ ايكـــساؽ غكـــٛم محاغـ  اٱشلـ

 .ايعباز٠ يف ؾدك١ٝ نددل٠ُ ٚاغتدساَٗا

 

 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

 .َعاِْٝٗ اؾاضًح ،ايًٛح ع٢ً" ايطمح١" ٚ" تطٜكاجٕٝٛ" نًُات انتب. 1

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ ططح ططٜل عٔ املططٚح١ املؿاِٖٝ ْاقـ. 9ــ  8 ايكؿخات يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل. 2
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 "(ايًٝتٛضجٝا"اٱشلٞ ايكساؽ) ا٭ض ٛشنػ١ٝ؟ ايهٓٝػ١ يف ايعباز١ٜ اـسّ أِٖ ٖٞ َا . 1

 (ايؿعب عٌُ) ؟( ايًٝتٛضجٝا")شلٞاٱ ايكساؽ" ن١ًُ تعين َاشا . 2

ٔ  ،اٯبـــ   ايكـسٚؽ  ايثايٛ  ٚعباز٠ تػبٝح) اٱشلٞ؟ ايكساؽ يف ايؿعب عٌُ ٖٛ َا . 3  ٚايـطٚح  ،ا٫بـ

 (ايكسؽ

 (املػٝح ٜػٛع عٔ اؾٝس٠ ايبؿط٣) ٚاٱلٌٝ؟ ايطغاي١ ؽدلْا مباشا . 4

َٗط نٝـ أٚ اهلل؟ ضمح١ يٓا تعين َاشا . 5  (كتًؿ١ أجٛب١) بو؟ ٚعٓاٜت٘ قٍبت٘ اهلل ٜٴظ

 .ا٭غ١ً٦ عٔ أجب  ِ. بكُت قطا٤تٗا ا٭٫ٚز َٔ اطًب. 9 ايكؿخ١ يف ايٛاضز٠ ايؿطٚحات ٫ح  . 3

 ايتطبٝل

ِ  ٜعٝسٚا إٔ َِٓٗ اطًب. 15ايكؿخ١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل  ٜػـاعسْا  ايـيت  ايطـطم  اـاقـ١  بتعـابرلٖ

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ طحٚاط ،َٓ٘ ْتعًٍِ إٔ ميهٓٓا َٚاشا ،اٱشلٞ ايكساؽ بٗا

ٍٕ قٛيٓـا  ٜعين َاشا . 1 ٞ  ايكـساؽ  أ ٛ  اٱشلـ ٌ  ٖـ ِّ  عُـ ٌ  عًـ٢  هـب ) ايؿـعب؟  نـ ٔ  نـ  يف ٜؿـذلى  إٔ َـ٪َ

 (املكسغ١ اهلل عباز٠ يف ٜٚؿاضى اٱشلٞ ايكساؽ

ٌّ بٗا ٜؿذلى اييت ايططم ٖٞ َا . 2  (كتًؿ١ أجٛب١) اٱشلٞ؟ بايكساؽ ايؿعب ن

 إضافات

ــٍٛؾط إشا ــسٜو ت ــ٢ ا٭٫ٚز غــاعس ،ٛقــتاي َــٔ ٍَتػــع ي ــل ايٓؿــاخ إنُــاٍ عً ــ١ املتعًٍ  اغــتدساّ بهٝؿٝ

ٍُٔ قس. اٱشلٞ ايكساؽ يف حٛاٍغِٗ  :اٱجابات تته

 ايؿُٛع ،اـس١َ أؾعاٍ ،ا٭ٜكْٛاتــ  ايٓظط 

 ايكطا٤ات ،ايكًٛات ،ايذلاِْٝ ،ايذلاتٌٝــ  ايػُع 

 ٍِ  ايبدٛضــ  ايؿ

 (املػًٛم ايكُح) ايهَٛيؿا ،(ايدلن١ خبع) ا٭ْتٝصٚضٕٚ ،املكسغ١ املٓاٚي١ــ  ايصٚم 

 ،(ايدلنــ١ خبــع)ا٭ْتٝــصٚضٕٚ ،ايهٗٓٛتٝــ١ ا٭يبػــ١ ،ايهــأٖ ٜــس تكبٝــٌ ،ا٭ٜكْٛــات تكبٝــٌــــ  ايًُــؼ 

 .ايهٓػ١ٝ ايهتب

 إضايف ْؿاط

 األٜك١ْٛ يعب١

ٔ  ٚقت قبٌ ،غتختاج  غـط . ؾٝٗـا  خسَـ١  أٍٜـ١  تٛجـس  ٫ عٓـسَا  ايهٓٝػـ١  إىل ايـصٖاب  إىل ،ا٫جتُـاع  َٛعـس  َـ

ٌ  عًـ٢  ،نٓٝػتو يف ا٭ٜكْٛات عٔ ٚا٭جٛب١ ا٭غ١ً٦ ٚانتب احٛشل ٍ  غـبٝ ٔ " املثـا ٛ  َـ ّ  ايؿـدل  ٖـ  املطغٛـ

ــ١؟ يف طني( ا٭ؾــدام أٚ) امل٥٬هــ١ عــسز نـِـ" ،"ايكٍب ــ١؟ احملـٝـ ٍِ" ،"با٭ٜكْٛ ــات غــ ز٠ ا٭ٜكْٛ ــ٢ املٛجـٛـ  عً

ز٠  ا٭ٜكْٛـات  عـسز  نِ" ،("ا٭ٜكْٛات حاٌَ) ا٭ٜكْٛػطاؽ ّ  إىل طغتهـط ". ايهٓٝػـ١؟  يف املٛجٛـ  اغـتدسا

 .نٓٝػتو غكٛم يططحٗا ١ُ٥٬َ أغ١ً٦ بإهاز ٜتعًٍل ؾُٝا اـاٍم ضأٜو
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 خسَات أ١ٜ تٛجس ٫ عٓسَا ا٭جٛب١ عٔ ٜبخثٕٛ اجعًِٗ. ايؿطق١ ع٢ً ٚٚظعٗا ا٭غ١ً٦ قا١ُ٥ اطبع

ٌ  اييت اجملُٛع١ أٚ ايٛيس(. ايهأٖ َع بايتٓػٝل) ايهٓٝػ١ يف ٔ  ْػـب١  أنـدل  عًـ٢  ؼكـ  اٱجابـات  َـ

 .تؿٛظ اييت ٖٞ خٝخ١ايك

 املٛغٝك٢

ٔ  اَكطعًـ  ايؿطقـ١  عًٍِ ٞ  ،(اجملسيـ١ ) ايصنكـٛيٛجٝا  َـ ٔ  غًػـ١ً  ٖٚـ ٌ  ايـيت  ايككـرل٠  اٯٜـات  َـ ٌ  تٴطٳٍتـ  قبـ

 .  اٱشلٞ ايكساؽ

 خًف١ٍٝ املعًَٛات

 ٚلتُـع  إميآْا عٔ ْعٍبط مٔ. عا١ًً٥ ،امل٪َٓني َٔ ؾطن١ً ْؿٍهٌ ،أض ٛشنػٝني نُػٝخٝني ،مٔ

 مٝـا  إٔ ْٚتعًٍِ املػٝح َع ٍْتخس ٚاحس ٚقًُب ٚاحس ٚبكُٛت ،ٚاحس ٚنجػُس. جُاع١ن اهلل يٓعبسٳ اًَع

ٞ  ايكساؽ. ًَهٛت٘ يف ُـ  ؾكـط  يـٝؼ  اٱشلـ ٔ  ٬ًع ٌ  ،ٚحـسٙ  يًهـاٖ ٛ  بـ ٌ  ٖـ ٘  ايؿـعب  عُـ  تعتكـس  مل. نًٍـ

ٍٕ اأبــًس ايهٓٝػــ١   ا٭حــسا  يــبعض غــًبٝني َتؿــٍطجني فــٍطز ٜهْٛــٛا إٔ ميهــٔ ٚايؿــعبٳ ايعًُــاْٝني أ

 ايــطٚح حًــٍٛ: األٖووساف َــٔ ايعسٜــس تؿــٌُ اٱشلــٞ ايكــساؽ يف ٚاشلاَــ١ ايؿٍعايــ١ ؿــاضنتٓاَ. ايهٓػــ١ٝ

 .ايعامل يف إشل١ًٝ حٝا٠ً يٓخٝا نطج إش عًٝٓا ايكسؽ

ٕ  قــس أَـطٌ  ٖــٛ اهلل ٜعبــس إٔ ايٛيـس  تعًــِٝ قاٚيـ١  . ٖٛا٥ٝــ١ زضاجــ١ قٝـاز٠  نتعًُٝــ٘ ،اقبًطــ ٜهـٛ

 ؾاغع اخت٬ف ٖٓاى. بٓؿػ٘ ايٓٗا١ٜ يف ىتدلٳٖا إٔ هب ايٛيس يهٔ ،ايعباز٠ َع٢ٓ ْؿطح إٔ ميهٓٓا

٠ٍٛ تًو اجتٝاظ يف ا٭٫ٚز َػاعس٠. باـدل٠ َٚعطؾتٗا اؿكا٥ل ؾِٗ بني  بايٓػـب١  ايٛغا٥ٌ أِٖ أحس ٖٛ اشل

 : ايعباز٠ نٝؿ١ٝ ايطابع ايكـ أ٫ٚز تعًِٝ يف ا٭ؾهاض بعض ٚإيٝو. يًُطؾس

 ْـسضى  أْٓـا  نُـا . ا٭ض ٛشنػٞ إض ٓا بٓكٌ ًََٕٛتع ٭ْٓا اؿكٝك١ تعًِٝ عًٝٓا ٜتٛجب أْ٘ اعطف

ٌٍ ايعباز٠ ضٚح. َعطؾتٳٓا ايطٚحٴ ٜتدًٌٍ إٔ هب. حكا٥كٓا ٚضا٤ ٜٛجس إٔ هب أعظِ آخط اأًَط إٔ  عٓسَا و

 ْعطؾ٘؟ ٫ َا ْعًٍِ إٔ ميهٔ نٝـ. ايؿدك١ٝ ايعباز١ٜ خدلتٓا يف ُْٓٛ

ــ١ ،ايؿــهطإ: ٖــٞ ز٠ايعبــا يف َؿــاعطْا عــٔ ايتعــبرل يف تػــاعس ايــيت ايهًُــات بعــض  ،احملب

 .اخل ،باؾٌُٝ ايعطؾإ ،ايطمح١ ،ايتكسٜط ،اؿعٕ ،اجملس ،املػؿط٠

ًُ ٜٚٴعٳًِِ ٜٴًتٳَكط اٱميإ. ايؿدك١ٍٝ عبازتو َٔ ايٓابعني ٚايتأيل ايبٗج١َ ٚاـدل٠ باملثاٍ أظٗط  .اتعًٝ

ٔ  اعــث  َــع  َــط ا٭ ٖــصا  ْــاقـ. ايعبــاز٠  يف ؾعايٝــ١  أنثــط  بؿــهٌ ا٭٫ٚز يٝؿــذلى  ؾــطم  عــ

ِ  ،نٓػـ١ٝ  جٛقـ١ً  متًـو  ضعٝتو ناْت إشا. ايهأٖ ٕٳ اطًـب  ،ٚإ٫ٍ. ؾٝٗـا  ا٫ؾـذلاى  عًـ٢  ؾؿـجعٗ  اٱش

ُّ يف ا٭قٌ ع٢ً ٚاحس٠ً تطت١ًًٝ ٜطٍتًٕٛ ؾعًِٗ ٍُ  بكـٛتُ  ايكـًٛات  بعـض  قـطا٠٤ . اٯحـاز  أٜاّ َٔ ٜٛ ٛ  عـا  ٖـ

ٌ  يف ازٚضًٜ املػاعس٠. أخط٣ ططٜك١ ٞ  ،اخل ،ايطغـاي١  طا٠٤قـ  ،ايتدلعـات  بكـ١ٝٓٝ  املـطٚض  ،ايؿـُع١  محـ  ٖـ

 .٭بطؾٝتِٗ ايعباز١ٜ اؿٝا٠ يف بسٚضِٖ أنثط ٜؿعطٕٚ ا٭٫ٚز ػعٌ ٚغا٥ٌ
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 . َطادع3١

 ايتٛدٝ٘ َطادع١

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ ططح ططٜل عٔ ا٭٫ٚز َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

 (ضٚغٝا إىل ا٭ض ٛشنػ١ٝ قٍسّ) ؾ٬زميرل؟ ا٭َرل ؾعٌ َاشا . 1

 (اهلل ٚعباز٠ تػبٝح) شلٞ؟اٱ ايكساؽ يف زٚضْا ٖٛ َا . 2

3. ِّ ــ ــٛض بعـــض غـ ــٗا ايـــيت ا٭َـ ــساؽ يف ْؿعًـ ــٞ؟ ايكـ ــ٠٬) اٱشلـ ــٌ ،ايكـ ــػا٤ ،ايذلتٝـ ــاي١ إىل اٱقـ  ايطغـ

 (.ٚاٱلٌٝ

ِ  ،ٚتطزازٖـا  ايكـًٛات  إىل ا٫ْتبـاٙ ) اهلل؟ يعبـاز٠  املكـسؽ  ايعٌُ يف تؿاضى إٔ ميهٓو نٝـ . 4  ايـتعً

 (.اٱلٌٝ قطا٤ات َٔ

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

 بــايؿطح ،باحملبــ١ ميً٪ْــا املكــسؽ حهــٛضى. املبــاضى ًَهٛتــو يف ٚجٛزْــا عًــ٢ ْؿــهطى ،يــطٍبا أٜٗــا

 .آَني ،غ١ًٜٛ عبازتو بطغب١ قًٛبٓا اَٮ. ٚايػ٬ّ

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 :ٖٞ ،ايتكسَات بٛاغط١ هلل شٚاتٓا ْكسّ بأْٓا ْ٪َٔ ،3 يًتٛجٝ٘ ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖساف

 .اٱشلٞ ساؽايك يف هلل ٚاـُط اـبع ْكسّ أْٓا َعطؾ١

 .ايتكسَات ٖصٙ خ٬ٍ َٔ شٚاتٓا ْكسّ بأْٓا ايؿِٗ 

 .هلل بٗا شٚاتٓا ْكسّ اييت ايططم تػ١ُٝ 

 4:155 املعَٛض حؿ 

 .بايتػبٝح ٚزٜاضٙ ،بايؿهطإ أبٛاب٘ ازخًٛا

 .المس٘ غبشٛا ،اؾهطٚٙ
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 ٔووووؤَووْ   3  ايتٛدٝ٘

 ايتكسَات بٛاغط١ هلل شٚاتٓا ْكٍسّ بأْٓا

 15ــ  11 ؿخ١ق ايٛيس نتاب 
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .اٱشلٞ ايكساؽ يف هلل ٚاـُط اـبعٳ ْكٍسّ أْٓا َعطؾ١

 .ايتكسَات خ٬ٍ َٔ شٚاتٓا ْكٍسّ بأْٓا ايؿِٗ

 .بٛاغطتٗا هلل شٚاتٓا ْكٍسّ اييت ايططم تػ١ُٝ

 4:155 املعَٛض حؿ 

 .بايتػبٝح ٚزٜاضٙ ،بايؿهطإ أبٛاب٘ ازخًٛا

 .المس٘ غٍبشٛا ،اؾهطٚٙ

 َفطزات دسٜس٠

ٞ  ايكساؽ يف اؾع٤: ايهبري ايسخٍٛ ٌ  عٓـسَا  اٱشلـ ٔ  ٜـسَخ ٌ  خسَـ١  بـأ٫ٚز  اَكـخٛبً  ،ايهـاٖ  ،اشلٝهـ

 .املكسغ١ املا٥س٠ إىل ٚاـُط اـبع َٔ تكسَاتٓا

 .ايهٓٝػ١ يف ايؿعب ؾٝ٘ هًؼ ايصٟ ايكػِ: ايهٓٝػ١ صشٔ

 ،ايكــسٚؽ بايثــايٛ  ْــ٪َٔ بأْٓــا ٍلٜــٓ ٚايــصٟ ،اٱشلــٞ ايكــساؽ يف ْتًــٛٙ ايــصٟ ٱقــطاض: اإلميووإ قووإْٛ

 .ا٭بس١ٜ ٚاؿٝا٠ ايهٓٝػ١

 .اَكسًغ ايؿ٤ٞ جعٌ: (تكسٜؼ) تهطٜؼ

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

 ،يــو ْػــجس ،ْباضنــو ،ْػــبخو. املػــٍط٠ ايٓــاؽ ٚيف ،ايػــ٬ّ ا٭ضض ٚعًــ٢ ،ايعٴًــ٢ يف هلل اجملــس

ٌ  ْؿـهطى  ،منجـسى  ِ  ٭جـ ٍ  عظـٝ ٔ  ،اٯب أٜٗـا . فـسى  جـ٬ ٌٍ اٯٕ ،ايكـسؽ  ٚايـطٚح  ٚا٫بـ  أٚإ ٚنــ

 .آَني ،ايساٖطٜٔ زٖط ٚإىل

 ايتُٗٝس

ٍ  ،ايٓٗا١ٜ يف ا٭غ١ً٦ َٓاقؿ١ قبٌ. 11 ايكؿخ١ يف ايٛاضز٠ ايكك١ يكطا٠٤ اٚيًس اخذل ٕ  إشا ؾُٝـا  اغـأ  نـا

ٔ  ٜطغب ملٔ ازلح. ايكك١ يف ْٝهٍٛ ؾعًت٘ ملا َؿاب٘ أَُط بؿعٌ قاّ قس ايؿطق١ يف ا٭٫ٚز أحس  ا٭٫ٚز َـ

 .ايٓل يف املٛجٛز٠ ا٭غ١ً٦ إىل تكٌاْ  ِ ،خدلت٘ بػطز



 
 ــ 14ــ 

 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

 .ايتٛجٝ٘ قطا٠٤ أ ٓا٤ ايهًُات شلصٙ ٜٓتبٗٛا إٔ ا٭٫ٚز َٔ اطًب. ايًٛح ع٢ً اؾسٜس٠ املؿطزات انتب . 1

ـــ  12 ايكــؿخات يكــطا٠٤ ا٭٫ٚز بعــض اخــذل . 2 ــ٢ 13ـ ــب اٯٕ. ا٭غــ١ً٦ حت  املؿــطزات تعطٜـــ َــِٓٗ اطً

 بعــس. ايــٓل تهــطاض فــٍطز تتجــاٚظ ايــيت ايعُٝكــ١ ا٭جٛبــ١ ؾــٍجع. ا٭غــ١ً٦ إىل اْتكــٌ  ــِ ،٠اؾسٜــس

ــ٢" ،ايػــ٪اٍ ــاشا عً " نٝـــ؟ اهلل؟ إىل ا٭ؾــٝا٤ ٖــصٙ تكــسِٜ ميهــٔ ٖــٌ: "اغــأٍ" اهلل؟ تؿــهط َ

 (.اـرل أجٌ َٚٔ عه١ُُ باغتدساَٗا ،بؿهطٙ)

 إىل أؾـط . ايؿطقـ١  عًـ٢  ايٓػـذ  ٚٚظع ،(15 ايكـؿخ١  اْظط) ايهٓٝػ١ كطط اطبع ،ا٫جتُاع َٛعس قبٌ . 3

ّ  ٖٛ نُا) يًهٓٝػ١ ايث٬ ١ ا٭قػاّ ٌ ) ايٓـاض هؼ (: املدطـط  يف َطغٛـ ٔ  ،(املـسخ ٌ  ،ايكـخ  ٚاشلٝهـ

ٟ  ايكػِ ٖٛ ايٓاض هؼ: قٌ(. امَلكسؽ أٚ) ٌ  ايـص ٘  ْـسخ ٌ  ،ايهٓٝػـ١  ؾٝـ ٌ  سلٛعٓـا  ْؿـع . ا٭ٜكْٛـات  ْٚكٍبـ

ٔ  ٜكٛزْـا  ؾٝ٘ ايصٟ ايكػِ ٖٛ اشلٝهٌ. ١َاـس أ ٓا٤ ايعباز٠ مناضؽ ؾٝ٘ ايصٟ اؾع٤ ٖٛ ايكخٔ  ايهـاٖ

 .أجٛبتِٗ بهتاب١ يٮ٫ٚز اجملاٍ أؾػح. املكسغ١ املا٥س٠ اأًٜه ػس ٚؾٝ٘. اـس١َ يف

 ايتطبٝل

ـــ  14 ايكــؿخات يكــطا٠٤ ا٭٫ٚز بعــض اخــذل . 1  ٖٚــٞ" ايكــاض٨ اختٝــاض" تٴــسع٢ ،جٝــس٠ ططٜكــ١ ٖــصٙ.15ـ

ٍٟ يف بايتٛقـ ايكاض٨ يًٛيس ازلح. كطا٠٤يً َٚتابعتٗا ايؿطق١ اْتباٙ يؿت يف تػاعس ٛ  حتـ٢ )  ٚقـت  أ  ٚيـ

ٍٟ إىل ايكاض٨ ٜؿرل  ِ(. اؾ١ًُ َٓتكـ يف ٌٍ  عًـ٢  هـب . ايكـطا٠٤  يٝتابعٳ آخط ٚيُس أ ٘  إٔ ٚيـس  نـ  ٜٓتبـ

١ٍٝ ايططٜك١ ٖصٙ هسٕٚ ايطابع ايكـ أ٫ٚز. ايكطا٠٤ غٝٴتابع ايصٟ ٖٛ ٜهٕٛ قس ٭ْ٘  .اجًس َػً

ٌِ  أعـطَ . ايًـٛح  ع٢ً ا٭٫ٚز ب١أجٛ انتب. ا٭غ١ً٦ ْاقـ  ـ  ٚيـس  نـ ّ  ططٜكـ١ً  يٝهتـب  َكـٓ ٔ  ٜكـٍس  َـ

 ايـيت  ايتايٝـ١  املـط٠  يف ايتكسَـ١  ٖصٙ تٓؿٝص قاٚي١ َِٓٗ اطًب اٯٕ .اٱشلٞ ايكساؽ يف هلل شات٘ خ٬شلا

 .اٱشلٞ ايكساؽ يف ؾٝٗا ٜؿذلنٕٛ

 3ــ  1:155 ايػابل ايسضؽ َٔ حؿظٗا املطًٛب اٯ١ٜ ضاجع . 2

 !يًطٍب ًًٍٖٛا ضضاأل مجٝع ٜا

 ،بفطُح ايطِب اعبسٚا

 !بتًٌٗٝ إيٝ٘ تٍٛدٗٛا

 .اهلل ٖٛ ايطِب إٔ اعًُٛا

 ،ي٘ ٚسلٔ خًكٓا ٖٛ

 .َطعاٙ ٚغِٓ ،ؾعب٘ سلٔ

 :4 اٯ١ٜ بتعًِٝ ابسأ. 3

 ،بايؿهطإ أبٛاب٘ ازخًٛا

 .بايتػبٝح ٚزٜاضٙ

 .المس٘ غٍبشٛا ،اؾهطٚٙ



 
 ــ 15ــ 

 يًهٓٝػ١ ايط٥ٝػ١ ايجالث١ األقػاّ
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 ــ 16ــ 

 إضايف ْؿاط

َٗـط  يؿـدلُ  قـٛض٠  ضغِ ْؿاخ بإنُاٍ يٮ٫ٚز ازلح ،ايٛقت َٔ ٍَتػع يسٜو تٛؾط إشا ٘  ٜٴظ . هلل قٍبتٳـ

 تهٕٛ أ٫ حاٍٚ ،ْؿاطِٗ ا٭٫ٚز ٜطغِ عٓسَا. حدل تًٜٛٔ قًِ أٚ تًٜٛٔ قًِ ،ٚضم: ايٓؿاخ ٖصا ٚيٛاظّ

 ًَ ّ  جــٛز٠ غكــٛم اقـاض  تعًٝكــات أعــَط ،شيــو عـٛض  يهــٔ. اقــسًز اجٝـسً  اضزًلــ متــسح ٚأ٫ ،ايطغـٛ

 .اؾٛز٠ عٔ ايٓظط بػٍض ،ايطغّٛ مجٝع حٍٛ إهاب١ٝ

 إضايف ْؿاط

 إعالٕ ،ًَصل صٓع

 ٛاظّوووووايً

ٌٍ ًَكل يٛح١ .1  ٚيس يه

 ضقام أق٬ّ. 2

 حدل تًٜٛٔ أق٬ّ. 3

ٍُُٛا إٔ ا٭٫ٚز َٔ اطًب  ".هلل شٚاتٓا ْكٍسّ" ايتٛجٝ٘ َٛنٛع أٚ ،4:155املعَٛض تٍٛنح ًَككات ٜك

 اآلٜات سفغ يعب١

 .x ايكؿخ١ يف ٚاملٛجٛز٠ املكسؽ ايهتاب َٔ آٜات حؿ  أيعاب َٔ يعب١ اخذل

 املعًَٛات خًف١ٝ

ٍ  اٱشلٞ ايكساؽ ٜؿب٘ ٞ  ٖـساٜا  تبـاز ٘  ،َتُـ ّ  أْٓـا  َٚـع . اأٜهًـ  َتٓـاقضٌ  يهٓـ  اـبـع  ،هلل كـسَات ت ْكـٍس

ٛ  ،ايهطَـ١  ٚمثـطٳ  ايكُـحٳ  اٯبٴ اهلل  أعطاْا يكس. اهلل عطاٜا َٔ با٭قٌ ؾٗٞ ،ٚاـُط ٌٍ  ٚاٖـب " ٖٚـ  نـ

ٍٍٛ ٚتعبٓـــا ٚظٗـــسْا(. 17:1ٜعكـــٛب" )ناًَـــ١ َٖٚٛبـــ١ قـــاؿ١ عطٝـــ١  ٚمثـــط ايكُـــح ،اهلل عطاٜـــا مـــ

َٳٗا ،ٚمخُط خبُع إىل ،ايهط١َ ٔ  ،إيٝٓـا  ٜٚطجعٗـا  تكـسَاتٓا  ٜكبٌ ايصٟ هلل يٓكٍس ٌُ  املـط٠  ٖـصٙ  يهـ  بؿـه

ُّ ،َكسُؽ ٔ  ْتكـٍسؽ  ،ٚزَ٘ ايهطِٜ ضٍبٓا ؾػس املكسغ١ ايعط١ٝ ٖصٙ ْكبٌ ٚإش. شات٘ ٖٛ ،غا . اأٜهًـ  مـ

 (.اٱشلٞ ايكساؽ خس١َ َٔ". يًكسٜػني ايكسغات)"

ٌٍ ٌٍ اهلل عطاٜا ن ٘  تكسَاتٓا تٓبع إٔ هب ،ٚباملثٌ. مبخٍب١ عًٝٓا ؼ ٔ  يـ  ،باؿكٝكـ١ . قًبٓـا  َـ

 ايكساؽ يف ي٘ شٚاتٓا ْكٍسّ ٚعٓسَا. اهلل يس٣ املطن١ٝ ايٛحٝس٠ ايصبٝخ١ ٖٞ ٖٚصٙ ،شٚاتٓا كٍسّْ مٔ

١ًًٍُ ،ضٍبٓا ْع١ُ  ؾٝٓا ٚتػهٔ اجسًٜس ابعًس عبازتٓا تأخص ،اي١َٝٛٝ حٝاتٓا ٚيف ،اٱشلٞ  ع٢ً إٜاْا َه

 .قٛضت٘



 
 ــ 17ــ 

 . َطادع3١

 ايتٛدٝ٘ َطادع١

 :١ايتايٝ ا٭غ١ً٦ ططح ططٜل عٔ ايتٛجٝ٘ ضاجع

ٞ  ايكساؽ َٔ جع٤ أٟ . 1 ٘  ؼـٍس   اٱشلـ ٘  عٓـ ٍ ) ايٝـّٛ؟  تٛجٝـ ٕ  ،ايهـبرل  ايـسخٛ ٕ  قـاْٛ  تكـسٜؼ  ،اٱميـا

 (ايكطابني

 (املكسؽ أٚ اشلٝهٌ ،ايكخٔ ،ايٓاض هؼ) ايث٬ ١؟ ايهٓٝػ١ أقػاّ ٖٞ َا . 2

 (كتًؿ١ أجٛب١) اٱشلٞ؟ ايكساؽ يف تكسميٗا ميهٓو اييت ايتكسَات ٖٞ َا . 3

 (كتًؿ١ أجٛب١) اٱشلٞ؟ بايكساؽ ؾٝٗا تؿذلى اييت ايكاز١َ املط٠ يف هلل شاتو غتكٍسّ نٝـ . 4

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

ٌٴ  :4ــ  1:155 املعَٛض ضٍتٌ أٚ ات

 !يًطٍب ًًٍٖٛا األضض مجٝع ٜا

  ،بفطُح ايطٍب اعبسٚا

 !بايتًٌٗٝ إيٝ٘ تٍٛدٗٛا

 .اهلل ٖٛ ايطٍب إٔ اعًُٛا

 ،ي٘ ٚسلٔ خًكٓا ٖٛ

 .َطعاٙ ٚغِٓ ؾعب٘ سلٔ

 ،بايؿهطإ أبٛاب٘ ازخًٛا

 .بايتػبٝح ٚزٜاضٙ

 .المس٘ غٍبشٛا ،اؾهطٚٙ

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

ٌٍ اٱشلٞ ايكساؽ مٝا إٔ هب بأْٓا ْ٪َٔ" ،4 ايتٛجٝ٘ َٔ ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖساف  :ٖٛ ،"ّٜٛ ن

 .ايبعض بعهٓا َٚع املػٝح َع تٴتَخسْا املكسغ١ املٓاٚي١ إٔ َعطؾ١

 .ٛضاؽأ ٝٓاغ ايبططٜطى قك١ ع٢ً ايتعطف

 .اٱشلٞ ايكساؽ تعايِٝ عػب بٗا مٝا اييت ايططم تػ١ُٝ



 
 ــ 18ــ 

 ٔووووؤَووْ   4  ايتٛدٝ٘

ٌٍ اإلهلٞ ايكساؽ سلٝا إٔ جيب بأْٓا  ّٜٛ ن

 21ــ  16 قؿخ١ ايٛيس نتاب

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .ايبعض بعهٓا َٚع املػٝح َع تٴتَخسْا املكسغ١ املٓاٚي١ إٔ َعطؾ١

 .أ ٝٓاغٛضاؽ ايبططٜطى قك١ ع٢ً ايتعطف

 .اٱشلٞ ايكساؽ تعايِٝ عػب بٗا مٝا اييت ايططم تػ١ُٝ

 َفطزات دسٜس٠

ٍِ إٔ أضاز بططٜطىــ  أ ٝٓاغٛضاؽ ّٴ ٜع ٌٍ بني ايػ٬  .املػٝخٝني ن

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

 ،يــو ْػــجس ،ْباضنــو ،ْػــبخو. املػــٍط٠ ايٓــاؽ ٚيف ،ايػــ٬ّ ا٭ضض ٚعًــ٢ ،ايعٴًــ٢ يف هلل اجملــس

ِ  جٌ٭ ْؿهطى ،منجسى ٍ  عظـٝ ٔ  ،اٯب أٜٗـا  ،فـسى  جـ٬ ٌ  اٯٕ ،ايكـسؽ  ٚايـطٚح  ٚا٫بـ  أٚإ ٚنـ

 .آَني ،ايساٖطٜٔ زٖط ٚإىل

 ايتُٗٝس

 ايؿطقــ١ َــٔ اطًــب ،16 ايكــؿخ١ يف ا٭غــ١ً٦ َٓاقؿــ١ بعــس. 16 ايكــؿخ١ يكــطا٠٤ ا٭٫ٚز بعــض اخــذل . 1

ٌٍ  ع٢ً ايعٌُ ِ  اطًـب . 17 ايكـؿخ١  يف ايٓؿـاخ  حـ ِ  َـع  ٜؿـذلنٛا  إٔ َـٓٗ  غكـٛم  ايـبعض  بعهـٗ

 .قككِٗ ْٗاٜات

 نتــاب.)4ــــ  1:155 املعَــٛض حؿظــٛا ايــصٜٔ ا٭٫ٚز ٖــِ َــٔ انتؿـــ. حؿظٗــا املطًــٛب اٯٜــ١ ضاجــع . 2

 (.6 قؿخ١ ايٛيس

 !بتًٌٗٝ إيٝ٘ تٍٛجٗٛا ،بؿطُح ايطٍب اعبسٚا! يًطب ًًٍٖٛا ا٭ضض مجٝع ٜا

 .َطعاٙ ٚغِٓ ،ؾعب٘ مٔ ،ي٘ ٚمٔ قٓعٓا ٖٛ. اهلل ٖٛ ايطٍب إٔ اعًُٛا

 .٫زل٘ غٍبخٛا ،اؾهطٚٙ. بايتػبٝح ٚزٜاضٙ ،بايؿهطإ أبٛاب٘ زخًٛاا



 
 ــ 19ــ 

 



 
 ــ 25ــ 

 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

 :ايؿطق١ َع ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ ْاقـ  ِ ،19ــ  18 ايكؿخات يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل . 1

ــاشا . 1 ــس مل ــ٘ تعتك ــٔ أْ ــِ َ ــط٠ اهلل ْػــأٍ إٔ املٗ ــا َػؿ ــٌ خطاٜاْ ــ يف ا٫ؾــذلاى قب   املكسغــ١؟ ١املٓاٚي

 (كتًؿ١ أجٛب١)

 (اهلل ٚقاٜا يٓخؿَ  ٚتػاعسْا املػٝح َع تٴتَخسْا) اٱشل١ٝ؟ املٓاٚي١ تػاعسْا نٝـ . 2

ٍٜٛٓــا خطاٜاْــا املػــٝحٴ يٓــا ٜػؿــط) ايــبعض؟ بعهــٓا َــع اٱشلٝــ١ املٓاٚيــ١ تٴتَخــسْا نٝـــ . 3  يٓػــاَح ٜٚك

 (ايبعض بعهٓا

 ٖصٙ إهاز ميهٔ".اؿكٝكٞ ايٓٛض ْظطْا قس" تطت١ًٝ) شل١ٝ؟اٱ املٓاٚي١ يف ا٫ؾذلاى بعس ْطتٌ َاشا . 4

 .(ايثاْٞ يًكـ ا٭ْاؾٝس نتاب يف ايذلت١ًٝ

ٌ . اٱشلٝـ١  املٓاٚيـ١  يف املػـٝح  َـع  شاتـو  ؾٝٗـا  أَؼـستٳ  َـط٠  بـخخط  ؾهـط : اؿسٜث تابع  بأْـو  تؿـعط  ٖـ

 ًبــوق نــإ ٖــٌ ؟٫ًأٚ ايػؿــطإ طًبــت ٖــٌ ايٛقــت؟ شيــو يف ضٚحٝــ١ ٚحايــ١ َٛقـــ أؾهــٌ يف نٓــت

 اقذلبـت  بأْو ؾعطت ٌٖ ؾٝ٘؟ تؿذلى ايصٟ ايعظِٝ ايؿعٌ أ١ُٖٝ أزضنت ٌٖ املػٝح؟ مبخب١ اممت٦ًً

ٌ  ا٭غـ١ً٦  ٖـصٙ  اٱشلٝـ١؟  يًُٓاٚيـ١  أنثط يتػتعٍس ؾعً٘ ميهٓو َاشا أنثط؟ اهلل َٔ ٞ  يًتأَـ  ايؿدكـ

 .شيو ٖٛ أضاز إشا إ٫ أؾهاضٙ يٝعطضٳ ا٭٫ٚز َٔ أحس ع٢ً تهػط ٫. ؾكط

 :ايتاي١ٝ غ١ً٦ا٭ اططح . 2

ٍٕ تعتكــس نٝـــ ،اٱشلٝــ١ املٓاٚيــ١ يف ا٫ؾــذلاى عــٔ قًٓــاٙ ممــا . 1  بعــس ٜتكــطؾٛا إٔ املــ٪َٓني عًــ٢ أ

 .(ا٭خ٬م زَا ١ ،ايًطاؾ١ ،ايؿطح) اٱشلٞ؟ ايكساؽ َٔ ا٫ْتٗا٤

ٍ  غ١٦ٝ حٝا٠ً وٝا  ِ ،اٱشلٞ ايكساؽ يف ٜؿذلى ايصٟ اٱْػإ َٔ َٛقؿو ٖٛ َا . 2  ا٭غـبٛع؟  خـ٬

 .(اهلل َؿ١٦ٝ عػب وٝا ٫ ٖٛ ،اؾٍس قٌُ ع٢ً اٱشلٞ ايكساؽ ٜأخص ٫ اٱْػإ ٖصا)

 يف ايكـًٛات  إىل ا٫ْتبـاٙ  ،155 املعَٛض نًُات تصنط) شيو؟ ؾعٌ عٔ ا٫بتعاز ميهٓو نٝـ . 3

 .(اهلل ٚقاٜا عػب ايعٝـ قاٚي١ ،ايهٓٝػ١

 إضافات

 َٛقـ عٔ أغطط بهع١ نتاب١ ْؿاخ بإنُاٍ يٮ٫ٚز اجملاٍ أؾػح ،ايٛقت َٔ ٍَتػع يسٜو نإ إشا

ــ٘ ،َعٗــِ حــس  ــ غــاقٛا ٚؾٝ  إىل ايؿطقــ١ اقػــِ  ــِ. غــاقِٗ َــا ٚؾــدل ،إيٝــ٘ أغــا٤ َــا اؾدًك

ٌ  َٔ اطًب.  ٬  أٚ فُٛعتني ٘  ٜؿـاضى  إٔ ٚيـس  نـ ٘  َـع  قكـت  ،قًًٝـ١  زقـا٥ل  بعـس . اجملُٛعـ١  يف ظًَٝـ

 .نًٗا ايؿطق١ َع قكتِٗ َؿاضن١ ا٭٫ٚز بعض َٔ اطًب



 
 ــ 21ــ 

 تطبٝل

ِ . 21 ايكـؿخ١  يف أ ٝٓـاغٛضاؽ  ايبططٜـطى  قك١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل  .1 ٔ  اطًـب   ـ  غـطز  ا٭٫ٚز َـ

 .اـاق١ بهًُاتِٗ ايكك١

  ايكساؽ؟ اْتٗا٤ بعس اٱشلٞ ايكساؽ وٝا أ ٝٓاغٛضاؽ ايبططٜطى نإ نٝـ: اغأٍ . 2

 .21 ؿخ١ايك يف ا٭غ١ً٦ ْاقـ(. املػٝخٝني بني ٚايٛحس٠ ايػ٬ّ إح٬ٍ أجٌ َٔ عٌُ) 

 إضايف ْؿاط

 "ٖٓاى َتٛادس أْت" 

ٔ  اطًـب . ا٭خبـاض  قطات إحس٣ ع٢ً ايطازٜٛ نع ٟ  إٔ ا٭٫ٚز أحـس  َـ ٔ  اٚأخبـاضً  اقككًـ  ٜـطٚ  عـ

ًُـ  احـس ً  ٜػطٞ ٚنأْ٘ ٜبسٚ ا٭َط هعٌ إٔ عًٝ٘ ٜٚتٛجب ،أ ٝٓاغٛضاؽ ايبططٜطى  أٚ مجًـتني  بعـس . اَٗ

ٌٍ  إٔ آخـط  تًُٝص َٔ اطًب ،اؾتتاح١ٝ مجٌ  ٬  ٌ  ٚازلـح  ،ايٓؿـاخ  تـابع ". املـصٜع " إَهـ  وـ ٔ  يهـ  َـ

ٔ  قـس  اٱخباض١ٜ ايتػط١ٝ ٖصٙ". ايتػط١ٝ" ٖصٙ يف ي٘ ازًٚض ٜأخص بإٔ با٭٫ٚز ٜطغب ٌ  تتهـُ ٞ  ايتخًٝـ : ايتـاي

ــط ملــاشا ــ اؿــس  ٖــصا ٜٴعتٳبٳ ًُ  ايبططٜــطى بــ٘ ٜطغــب ايــصٟ ايػــ٬ّ إحــ٬ٍ بــإٔ املــصٜعٕٛ ٜعتكــس ٖــٌ ؟اَٗ

 ايؿإٔ؟ بٗصا ٜػاعسٚا إٔ ؽيًٓا ميهٔ نٝـ ممهٔ؟ ،أ ٝٓاغٛضاؽ

 املعًَٛات خًف١ٝ

ًٝـ  ٬ًعُ اٱشلٞ ايكساؽ عٝـ جعٌ أجٌ َٔ ٌ  اقـطأ  ،اَٜٛ ٕ  ايؿكـ  ايكـساؽ  غكـٛم  ْعتكـس  َـاشا " بعٓـٛا

 ٞ ٔ " اٱشلـ  ايكــساؽ" ٚنتـاب  ،نْٛٝـاضٜؼ  ٭ْطــْٛٞ" ا٭ض ٛشنػـ١ٝ  ايهٓٝػـ١  عًـ٢  تعــطف"  نتـاب  َـ

 : ايتايٞ كطعامل َٓ٘ أٚضزْا ايصٟ ،غتًٝٝاْٛبٛيؼ يثٝٛزٚض" ا٭بسٟ

ًٝ اقساًغ ٜٴعتٳبٳط ٫ اٱشلٞ ايكساؽ بإٔ ٜكٍٛ إٔ ٭حسِٖ ميهٔ"  ٜذلى مل َا ،بايؿعٌ ٜٴَطٍبل مل َا اإشل

 اهلل بإٔ ايتأٌَ باغتطاعتٓا عٓسٖا ،اهلل ًَهٛت ْٚتصٍنط منٍجس عٓسَا. اي١َٝٛٝ حٝاتٓا ع٢ً آ اضٙ

َٗط اييت ايططم ٖٞ َٚا ًَهٓا ٖٛ  ،ٚايكسٜػني اٱي٘ ٚايس٠ ؾًٓتصنط. ١َٝٛٝاي بكطاضاتٓا شيو بٗا ْٴظ

ــ١ ؾٗــِ ــا أَثً ــ١ عــٔ يٓ ــ٘ اهلل قٍب ــا ،يــو اجملــس" ْطتــٌ عٓــسَا. ٚطاعت   إٔ هــب ،"يــو اجملــس ،ضب ٜ

ٕ  ْؿهط ٞ  غـًٛنٓا  بؿـٗاز٠  منٍجـسٙ  بـأ  إٔ هـب  ،املكسغـ١  املٓاٚيـ١  يف املػـٝح  ْأخـص  عٓـسَا . ايٝـَٛ

ــصنط ــ٘ ْت ــا بأْ ــا وٝ ٌٍ ؾٝٓ ــّٛ نــ ــصٙ ٞاٱشلــ ايكــساؽ يف اؾــذلى. ٜ ــطٚح بٗ ــلٳ اغــعٳ. اي ــ يتدً   اضابًط

ــ١ ٚحٝاتــو اٱشلــٞ ايكــساؽ بــني ــ١ غــتجسٖا ايــيت ا٫نتؿــاؾات َــٔ تٓــصٌٖ ٚغــٛف ،ايَٝٛٝ   مبعْٛ

 ".ايكسؽ ايطٚح



 
 ــ 22ــ 

 . َطادع3١

 ايتٛدٝ٘ َطادع١

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ ططح ططٜل عٔ ايؿطق١ َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

 بعهـٓا  َٚـع  املػـٝح  َـع  ْتخـس ) قـازم؟  بكًـبُ  ٝـ١ اٱشل املٓاٚيـ١  يف ْؿـذلى  عٓـسَا  زاخًٓـا  وـس   َاشا . 1

 (ٚقاٜاٙ يٓخؿ  ٜػٛع َٔ ايك٠ٛ ْٓاٍ ،ايبعض

ٌ  عًٝهِ ؾًتخ٬ٕ ٚضمحت٘ ايطٍب بطن١" ٚ" بػ٬ّ ؾًٓدطج" ٜعين َاشا . 2 ٍ  إٔ هـب ) ؟"حـني  نـ  مـاٚ

 (قًٛبٓا ميٰٕ ٚغ٬َ٘ اهلل ٚؾطح ّٜٛ نٌ ايعٝـ

ٍ  أ ٝٓـاغٛضاؽ  ايبططٜطى غع٢ نٝـ . 3 ٍ ) ّ؟ايػـ٬  ٱحـ٬  َـع  ايها ٛيٝـو  املػـٝخٝني  َكـاؿ١  حـاٚ

 (ا٭ض ٛشنؼ املػٝخٝني

 َــع ايٓــاؽ مبكــاؿ١ ،املسضغــ١ يف ،ايبٝــت يف) ايػــ٬ّ؟ أجــٌ َــٔ تعُــٌ إٔ ميهٓــو ٚأٜــٔ نٝـــ . 4

 (يٞ أغا٩ٚا ايصٜٔ َػاق١ ،بعهِٗ

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

 ايؿــجاع١ أعطٓــا. املكسغــ١ املٓاٚيــ١ يف ٚؾطحــو غــ٬َو ملؿــاضنتٓا أؾــهطى ،املػــٝح ٜػــٛع ضبــٞ ٜــا

 .آَني ،اٯخطٜٔ َع ٚيطٝؿني عازيني ٚيٓهٕٛ ،ايػ٬ّ أجٌ َٔ يٓعٌُ

 

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 1 ايكػِ َطادع١

ــتعًٍِ ٚمــٔ ُٓــْٛ" ،2 ايكػــِ يف ايتعًُٝٝــ١ ا٭ٖــساف  ايهتــاب بــإٔ ْــ٪َٔ" ،1 ايتٛجٝــ٘ ،"اهلل نًُــ١ ْ

 :ٖٞ ،"اهلل ن١ًُ ٖٛ املكسؽ

 .املكسغ١ ا٭غؿاض أ١ُٖٝ بؿِٗ ايبس٤

 .املكسؽ ايهتاب اغتدساّ نٝؿ١ٝ تعًِ



 
 ــ 23ــ 

 

 1القســم 
 ةــمــراجع

 

 

 

 

 



 
 ــ 24ــ 

 َطادع١

 :َعاْٝٗا َع اؾسٜس٠ ايهًُات قٌ

 اـايل .1

 ايعباز٠ .2

 ايكسٚؽ ايثايٛ  .3

 أ ٝٓاغٛضاؽ .4

 (ايًٝتٛضجٝا) اٱشلٞ ايكساؽ .5

 ايطمح١ .6

 ايتكسٜؼ .7

 ايذلٜكاجٕٝٛ .8

 ايهبرل ايسخٍٛ .9

 ؾ٬زميرل .15

 َكسًغا جعً٘. 7

 بٓا ٚاٖتُاَ٘ اهلل قب١. 6

 ايؿعب عٌُ .5

 ا٭ض ٛشنػـــٞ ايططٜـــل ٚاٍتبـــع ا٭ض ٛشنػـــ١ٝ إىل اٖتـــس٣. 15

 يًعباز٠

 املكسغ١ املا٥س٠ إىل ايتكسَات ايهأٖ ٜٴخَهط عٓسَا. 9

ٍٟٛ إٔ أضاز. 4 ــ ٌٍ ٜػـــــ ــ ــع ا٫خت٬ؾـــــــات ٚوـــــ ــ١ َـــــ  ايهٓٝػـــــ

 ا٭ض ٛشنػ١ٝ

 "قسٚؽ،  ايٛ " ١ايْٝٛاْٝ ايهًُات َعج. 8

ٌٍ خًل ايصٟ اهلل. 1  ٫ٜٴط٣ َٚا ٜط٣ َا ن

 ايكسؽ ٚايطٚح، ا٫بٔ، اٯبــ  اهلل. 3

 هلل ٚاٱنطاّ ايتك٣ٛ إظٗاض. 2

 

 

 

 كلـمـة
 ممّيـزة

 اصٓع غًػ١ً صٛض َٔ ضمسو ُتعٗط فٝٗا 

.ٍٞ  َا حيصٌ يف ايكٍساؽ اإلهل

 



 
 ــ 25ــ 

 

  ايكػِ
 ٓوُووٛ ْ

 ايطٍب  ن١ًُ ْتعًِ ٚسلٔ

 ٔووووؤَووْ   1  ايتٛدٝ٘

 اهلل ن١ًُ ٖٛ املكسؽ ايهتاب بإٔ

 35ــ  26 قؿخ١ ايٛيس نتاب 

 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 املكسؽ ايهتاب أ١ُٖٝ بؿِٗ ايبس٤

 املكسؽ ايهتاب اغتدساّ نٝؿ١ٝ تعًِ

 َفطزات دسٜس٠

 يٓا اهلل ضغاي١ وتٟٛ ايصٟ ايهتاب ــ املكسؽ ايهتاب

 املكسؽ يًهتاب آخط اغِــ  املكسغ١ ا٭غؿاض

 املٝثام أٚ ايٛعســ  ايعٗس

 املكسؽ ايهتاب َٔ ا٭ٍٚ اؾع٤ــ  ايكسِٜ ايعٗس

 املكسؽ ايهتاب َٔ ايثاْٞ اؾع٤ــ  اؾسٜس ايعٗس

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

ٟ  ٫ٖٛتـو  َعطؾـ١  بٓـٛض  قًٛبٓـا  أؾـطم  ،ايبؿـط  احملّب ايػٍٝسٴ أٜٗا ٌ  ٫ ايـص  شٖٓٓـا  حـسقيتٍ  ٚاؾـتح  ،ٜهـُخ

 أبٝو َع اجملسٳ ْطؾع ٚإيَٝو ،اٱي٘ املػٝح أٜٗا ٚأجػازْا ْؿٛغٓا اغتٓاض٠  أْتٳ ٭َْو. إلًٝو تعايِٝ يؿِٗ

ٍٞ ٚضٚحو ي٘ بس٤ ٫ ايصٟ ٌٍ اٯٕ ،قسغ٘ ايهً  .آَني ،ايساٖطٜٔ زٖط ٚإىل أٚإ ٚن

 (ايؿِ ايصٖ  ٜٛحٓا ايكسٜػني يف اؾًٌٝ ٭بٝٓا اٱشلٞ ايكساؽ خس١َ – اٱلٌٝ قبٌ ق٠٬)

2 



 
 ــ 26ــ 

 ايتُٗٝس

 ،املؿه١ً نتبِٗ ملٓاقؿ١ ايؿطق١ أَاّ ايٛقت بعض أؾػح  ِ ،26 ايكؿخ١ قطا٠٤ ا٭٫ٚز أحس َٔ اطًب

 ِ ٌ  نتـاب  املػــٝخٝني يـس٣ : ٬ًقـا٥  عًٍـل   ـ ٘ . َؿهـ  ٖــٌ. عسٜـس٠  ٭غـباب  إيٝٓـا  بايٓػـب١  خــام نتـاب  إْـ

 .(املكسؽ ايهتاب إْ٘ ،ايهتاب ٖصا َعطؾ١ َٔ ا٭٫ٚز بعض ٜتُهٔ إٔ هب) ايهتاب؟ ٖصا عطؾتِ

 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

ِ  عًـ٢  ا٭٫ٚز غـاعس . ٚعٍطؾُٗـا  ،ايًـٛح  ٢ًع املكسغ١ األغفاضٚ املكسؽ ايهتاب نًُيت انتب . 1  ايؿٗـ

ٔ  ايكـازض  املكـسؽ  ايهتـاب  قـٛض٠  عًـ٢  ا٫ْتباٙ ضٍنع. املع٢ٓ يف َذلازؾتإ ايهًُتني ٖاتني بإٔ  عـ

1 غاتٓدلؽ َطبع١
Gutenberg . اؾـطح  ٘ ٌ  أْـ ٔ  املكـسؽ  ايهتـاب  قـسٚض  ٚقبـ ٌ  َـ  ناْـت  ،غـاتٓدلؽ  َقبٳـ

ٌّ  منـاشج  َعـو  أحهـط  ،اغـتطعتٳ  ٚإشا. ايٝـس  ٍطغ تٴهتٳب ،املكسؽ ايهتاب ؾٝٗا مبا ،ايهتب ن

ٕ  ا٭٫ٚز زع. ايؿطقـ١  عًـ٢  ٚاعطنـٗا  كتًؿ١ ْػذ أٚ ٱقساضات ٔ  ٜتخـس ٛ  ايـيت  املكسغـ١  ايهتـب  عـ

ٌ  قسميـ١؟  ٖٞ ٌٖ. بٝٛتِٗ يف ميًهْٛٗا ٞ  ٖـ ٌ  أخـط٣؟  بًػـات  أٚ ايْٝٛاْٝـ١  بايًػـ١  َهتٛبـ١  ٖـ ٞ  ٖـ  ٖـ

 ٚاطًب ،ايبٝت يف املٛجٛز٠ ايٓازض٠ املكسغ١ ايهتب أًِٖٗ َع ٜؿخكٛا إٔ ا٭٫ٚز اغأٍ ْازض٠؟ ْػذ

 .ايكازّ ا٫جتُاع يف إحهاضٖا َِٓٗ

 :اغأٍ  ِ ،26 ايكؿخ١ قطا٠٤ ا٭٫ٚز أحس َٔ اطًب . 2

 (ايهتاب) ؟"املكسؽ ايهتاب" ن١ًُ تعين َاشا. 1

 (يٓا اهلل ضغاي١ وتٟٛ ٭ْ٘) ؟اَكسًغ ايهتاب ٜٴعتٳبٳط ملاشا. 2

 (اهلل ١ًُن) اهلل؟ ضغاي١ ْسعٛ َاشا. 3

 يٲجابات اجملاٍ أؾػح تعطؾٗا؟ اييت املكسؽ ايهتاب قكل ٖٞ َا. 4

ٔ  أؾـدام  َـع  اهلل تهًٍِ) اهلل؟ ضغاي١ ٚنتاب١ تسٜٚٔ مٍت نٝـ. 5 ِ  ،قـٍسزٜ ِ  ٖٚـ  أخـدلٚا  بـسٚضٖ

ٍْٖٚٛا ايطغاي١ نتبٛا ،اهلل ٚمبع١ْٛ ، ِ. شلِ اهلل قاي٘ مبا غرلِٖ  (ٚز

ٞ  ْـسعٛٙ  َـا  ٖصا بإٔ ؽدلِٖ إٔ ميهٓو ،ا٭٫ٚز ٚإزضاى اغتٝعاب عػب ٞ  بـايٛح ٔ . اٱشلـ  مـ

ٕ  ضغِ ،اهلل عٓس َٔ َباؾط٠ آت١ٝ ضغاي١ ٭ْ٘ اإشلًٝ ب٘ َٛح٢ املكسؽ ايهتاب إٔ ْكٍٛ  ٖـصٙ  نـٛ

 .احملٍسز ٚأغًٛب٘ اـاق١ ناتبٗا بهًُات َهتٛب١ ايطغاي١

 .ا٭غ١ً٦ ٢عً يٲجاب١ ايٛقت بعض ا٭٫ٚز أعط. 28 ايكؿخ١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل . 3

ٔ  اطًـب  .ايًـٛح  ع٢ً اجلسٜس ٚايعٗس ،ايكسِٜ ايعٗس ،ايعٗس ايهًُات انتب . 4  شلـصٙ  ا٫ْتبـاٙ  ا٭٫ٚز َـ

ٔ  اطًـب . 29 ايكـؿخ١  يٝكطأ اٚيًس اخذل. ايٓل يف ٚضٚزٖا أ ٓا٤ ايهًُات ـ  ا٭٫ٚز َـ  املؿـطزات  تعطٜـ

ٕ  إٔ هـب ) ايؿطقـ١  عًـ٢  املكسغـ١  ايهتـب  بعـض  ٍٚظع. اؾسٜس٠ ٔ  تـب ايه ٖـصٙ  تهـٛ  غـ١ًٗ  ْػـذ  َـ

                                                           

 .املتخطى ايُٓط شات ايطباع١ كذلع، اؾٓػ١ٝ أملاْٞ َطبع١ قاحب: غاتٓدلؽ جٖٛاْؼ( 1)



 
 ــ 27ــ 

ِ  ايعٗـس  جع٤ إهاز ا٭٫ٚز َٔ اطًب(. ٚاؾسٜس ايكسِٜ ايعٗسٜٔ ؼتٟٛ ايكطا٠٤  ايعٗـس  ٚجـع٤  ،ايكـسٜ

 .ايثاْٞ اؾع٤ ٖٛ اؾسٜس ٚايعٗس ،املكسؽ ايهتاب َٔ ا٭ٍٚ ايكػِ ٜؿهٌ ايكسِٜ ايعٗس. اؾسٜس

 ٜٴــسع٢ قػــِ ٜٛجــس سٚاؾسٜــ ايكــسِٜ ايعٗــسٜٔ ٚبــني ،املكــسؽ ايهتــاب إقــساضات بعــض يف :َالسعوو١

 ا٭ض ٛشنػ١ٝ ايهٓا٥ؼ يس٣ تٴعتٳبٳط( اخل ،غرلار ،طٛبٝا) ايعؿط٠ ايهتب ٖصٙ. ا٭بٛنطٜؿ١ٝ ايهتب

 ٚبػـبب . نـصيو  تعتدلٖـا  ؾـ٬  ايدلٚتػـتاْت١ٝ  ايهٓا٥ؼ أَا ،ايكسِٜ ايعٗس َٔ نجع٤ ٚايها ٛيٝه١ٝ

ــا٥ؼ تكــٍٛ ،ا٫خــت٬ف ٖــصا ــ١ ا٭ض ٛشنػــ١ٝ ايهٓ ــإٔ ٚايها ٛيٝهٝ ــ ايعٗــس ب  49 َــٔ َ٪يـــ سِٜايك

ٍٟ عًــ٢. اغــؿًط 39 َــٔ اَ٪يًؿــ ايدلٚتػــتاْت ٜعتــدلٙ بُٝٓــا ،اغــؿًط  أُٖٝــ١ املػــٝخٝني نــٌ ٜــسضى ،حــاٍ أ

 .ايعؿط٠ ايهتب ٖصٙ قت٣ٛ

 ايتطبٝل

ٔ  قـٍسز٠  َٚكـاطع  َعٝٓـ١  آٜـات  هسٕٚ نٝـ غٝتعًٍُٕٛ أِْٗ ايؿطق١ أخدل . 1 ٌ . املكـسؽ  ايهتـاب  َـ  قـ

 ايٝــّٛ. ايكــخٝح ايطَــع عطؾــتٳ إشا املكــسؽ ايهتــاب يف اٯٜــات عــٔ ايبخــث ايكــعب َــٔ يــٝؼ: شلــِ

 .ايطَع ٖصا غٓتعًٍِ

 يف ايؿٗــطؽ ؾــتح َــِٓٗ اطًــب  ــِ. 35 ايكــؿخ١ يف املٛجــٛز ايٓؿــاخ إىل ا٫ْتكــاٍ ا٭٫ٚز َــٔ اطًــب . 2

 .غ٪ايني أٍٚ ع٢ً اٱجاب١ يف ٚغاعسِٖ املكسغ١ نتبِٗ

ٍ  اٯٜـات  ٜؿطح ايصٟ ايثاْٞ ٍايػ٪ا ًٜٞ ايصٟ املكطع قطا٠٤ ا٭٫ٚز أحس َٔ اطًب . 3 ِ  ،ٚايؿكـٛ ٌ   ـ : قـ

ٌ  ،ؾٝٗـا  تعٝـ اييت املس١ٜٓ ٖٛ( ايػؿط)ؾايهتاب. بٝتو عٓٛإ ٜؿب٘ ايطَع  ٜـسٍيو ( اٱقـخاح ) ايؿكـ

 .يًبٝت ايسقٝل ايطقِ تعطٝو ٚاٯ١ٜ ،ايكخٝح ايؿاضع ع٢ً

 ٚنٝؿ١ٝ ايؿكٌ ضقِ إىل أؾط. 34ــ  32: 15َطقؼ ،ايٓل يف املٛجٛز املثاٍ إهاز يف ا٭٫ٚز غاعس . 4

ٍ  يـٮ٫ٚز  ازلح ،ايطَع ؾُٗت ايؿطق١ بإٔ تؿعط عٓسَا. ؾٝ٘ اٯٜات تطقِٝ  إشا. ايٓؿـاخ  بكٝـ١  بإنُـا

 .ا٫جتُاع قبٌ شيو ع٢ً متٍطٕ ،قسضاتو َٔ اَتأنًس تهٔ مل

 إضايف ْؿاط

 ايطَع إنُاٍ

 ٛاظّوووووايً

 ٚيس يهٌ ْػد١

ٔ  اْػًد ا٭٫ٚز ع٢ً ٍٚظع ٍ  عـ ِ . 29 يكـؿخ١ ا يف املٛجـٛز  اؾـسٚ ِ  اطًـب   ـ ٍ  َـ٤ٌ  َـٓٗ  باملعًَٛـات  اؾـسٚ

ٌ  ٚاٯٜـات ( اٱقخاحات) ايؿكٍٛ ،ايهتب ٖٞ َا. املؿكٛز٠ ٔ  يـٝؼ  نتـابٞ؟  َطجـعُ  يهـ ٟ  َـ  ايهـطٚض

 ؼسٜـس  ميهٓٗـا  فُٛعـ١  أٜـ١  َٚعطؾـ١  فُـٛعتني  إىل ايؿطق١ ِٝكػتب تطغب مل إشا ا٭َٛض ٖصٙ ؼسٜس

 .قسز٠ ظ١َٝٓ ١ًَٗ يف ايهتاب١ٝ املطاجع َٔ أندل عسز



 
 ــ 28ــ 

 الـنــشــــاط
 :األغ١ً٦ ٖصٙ ع٢ً يإلداب١ املكسؽ نتابو اغتدسّ

  ايكسِٜ؟ ايعٗس يف ا٭ٚىل اـُػ١ ايهتب ٖٞ َا. 1

 ________________________________________________________  ايتهٜٛٔ

 _________________________________________________________   اـطٚج

 _________________________________________________________  ا٭خباض

 __________________________________________________________  ايعسز

 _____________________________________________________   ا٫ؾذلاع تث١ٝٓ

 اؾسٜس؟ ايعٗس يف ا٭ٚىل اـُػ١ ايهتب ٖٞ َا. 2

 ___________________________________________________________   َت٢

 _________________________________________________________   َطقؼ

 ___________________________________________________________  يٛقا

 __________________________________________________________  ٜٛحٓا

 _____________________________________________________   ايطغٌ أعُاٍ

ٌٍ(. إقخاحات) ؾكٍٛ إىل َكٍػِ املكسؽ ايهتاب يف نتاب نٌ ٌ  ٚن ِ  ؾكـ  تػـاعسْا . آٜـات  إىل َكٍػـ

ٌ  ؾعًـ٢ .ٚاٯٜـ١  ،ايؿكٌ ،ايهتاب يتخسٜس ايطَع ٜٴػتٳدسٳّ. املطًٛب١ املكاطع إهاز يف ٚاٯٜات ايؿكٍٛ  غـبٝ

 _____________   .34 ،33 ،32 اٯٜات ،15 ايؿكٌ ،َطقؼ إلٌٝ: ٜعين 34ــ  32:15 َطقؼ املثاٍ

 _____________________ 66 ايكسِٜ؟ ايعٗس يف ايٓ  أؾعٝا غؿط يف املٛجٛز٠ ايؿكٍٛ عسز نِ . 3

 __________________________ 13 أؾعٝا؟ غؿط َٔ 55 ايؿكٌ يف املٛجٛز٠ اٯٜات عسز نِ . 4

١ٍٝ ايك٠٬ ؟13ــ  9: 6َت٢ يف ػس َاشا . 5  _____________________________________ ايطب

 __________________ 4ــ  1:4 ٜٛحٓا ؟4،3،2،1 اٯٜات ،4 ايؿكٌ ،ٜٛحٓا ٱلٌٝ ايطَع انتب . 6



 
 ــ 29ــ 

 !ايطَع أنٌُ

 املكسؽ نتابو ٫غتدساّ غتختاج. ايكخٝح املطبع يف ايطَع َٔ املعًَٛات بٛنع اؾسٍٚ اَٮ

 (ايػفط) ايهتاب املكطع
 ايفصٌ

 (اإلصشاح)
 اآلٜات

 أٚ قسِٜ عٗس

 دسٜس

 جسٜس 4، 3، 2، 1 2 ايطغٌ أعُاٍ 4ــ  1:2أعُاٍ: َثاٍ

     29:1ٜٛحٓا

     5:93َعَٛض

     25:15يٛقا

     9ــ  3:4َطقؼ

     3ــ  2:9أؾعٝا

     25ــ  1:1تهٜٛٔ

     25ــ  22:5غ٬ط١ٝ

     16ــ  12:25خطٚج

     6ــ  3:2ْٜٛإ

     23:8َت٢

 

 َووؤ ٜعطفْٛووو٘ َوووا نتابووو١ ذلاٚيووو١ األٚالز عًووو٢ جيوووب. ايٓػوووذ قبوووٌ األدٛبووو١ تػطٝووو١ ايطدوووا٤! املطؾوووس

 .املعًَٛات

 جسٜس 29 1 ٜٛحٓا 29:1ٜٛحٓا

 قسِٜ 5 93 َعاَرل 5:93َعَٛض

 جسٜس 25 15 يٛقا 25:15يٛقا

 جسٜس 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3 4 َطقؼ 9ــ  3:4َطقؼ

 قسِٜ 3، 2 9 أؾعٝا 3ــ  2:9أؾعٝا

 قسِٜ 25ــ  1 1 تهٜٛٔ 25ــ  1:1تهٜٛٔ

 جسٜس 25، 24، 23، 22 5 غ٬ط١ٝ 25ــ  22:5غ٬ط١ٝ

 قسِٜ 16، 15، 14، 13، 12 25 خطٚج 16ــ  12:25خطٚج

 قسِٜ 6، 5، 4، 3 2 ْٜٛإ 6ــ  3:2ْٜٛإ

 جسٜس 23 8 َت٢ 23:8َت٢



 
 ــ 35ــ 

 املعًَٛات خًف١ٝ

٘ٴ ٖصا ٜهٕٛ قس  يـصيو  ،املكـسؽ  يًهتـاب  ا٭ٍٚ ا٭غاغٞ َسخًَِٗ ،ا٭٫ٚز َٔ يًعسٜس بايٓػب١ ايتٛجٝ

٘ٴ ٖصا ٜعتدل ًَ ايتٛجٝ  شلـصا  اجتُـاعني  ؽكـٝل  ميهٓو. ٬ًَػتكب ٘ب ايتصنرل ايهطٚضٟ َٚٔ اجًس اٖا

ٌ  َطاجعت٘ أٚ ،ايتٛجٝ٘ ّ  ا٫جتُـاع  بساٜـ١  يف جٝـس  بؿـه ٘  َـا . ايكـاز ٔ  ا٭٫ٚز تعًٍُـ  املكـسؽ  ايهتـاب  عـ

 ٖصا إعطا٤ َٔ يتتُهٔ ايطٍب َع١َْٛ بايك٠٬ اطًب شلصا ،حٝاتِٗ يبك١ٝ غ٬ٝظَِٗ اغتدساَ٘ ٚنٝؿ١ٝ

 .هب نُا ايتٛجٝ٘

 ،غتًٝٝاْٛبٛيؼ يثٝٛزٚض" اؿٝا٠ خبع" نتاب اقطأ ،املكسؽ ايهتاب قطا٠٤ يػا١ٜ ايؿِٗ َٔ ملعُٜس

 .ايتايٞ املكطع َٓ٘ اقتبػٓا ايصٟ

 ايػـطض . املكسغـ١  ا٭غـؿاض  يف ٜبخـطٚا  إٔ هـب  املػٝخٝني بإٔ نطْٚؿتازت ٜٛحٓا ايكسٜؼ قاٍ

ِ  شلصا ا٭غاغٞ ٛ  ايكػـ ِ  ٖـ ٍ  ايـيت  املٗـاضات  تعًـٝ ٍٛ ِ  ايبـس٤  ا٭٫ٚز ؽـ . اهلل نًُـ١  عـط  يف ا٭ٍٚ بػٛقـٗ

ٕ  إٔ هب ٕ  ا٭٫ٚز ٜـسضى  إٔ هـب . َٚطنـ١ٝ  َؿطحـ١ً  خـدل٠ً  شيـو  ٜهـٛ ٕ  ايبؿـط  بـأ  ايهتـاب  يف ٜتعٍطؾـٛ

 .أخط٣ بٛغا٥ٌ ؼكٝكٗا ٜكعب بططٜك١ُ ٜػٛع ع٢ً املكسؽ

ــاج نُــا" ــاجٕٛ نــصيو ،اؾػــسٟ يًكــٛت ايطعــاّ إىل ايٓــاؽ وت  يًػــصا٤ اهلل حكــا٥ل إىل وت

 ؾايهتــاب. اضٚحًٝــ ُٜٚٓــٛ ٜٓهــ  ،املكسغــ١ ا٭غــؿاض َــٔ ْؿػــ٘ ٜػــٍصٟ إٔ تعًٍــِ ايــصٟ املػــٝخٞ. ايطٚحــٞ

 قــطا٠٤ نٝؿٝــ١ تعًٍــِ ،اهلل مبعْٛــ١ ،ٖــٛ اؿٍكــ١ املػــٝخ١ٝ اؿٝــا٠ أغــطاض أحــس. حٝاتــ٘ خبــع ٖــٛ املكــسؽ

 اؿٝـا٠  يف ٚتطبٝكٗـا  اهلل حكٝكـ١  َعطؾـ١  ؾطح ٚاختباض ا٭ق١ًٝ ايطٚح١ٝ ايؿا٥س٠ بػطض املكسؽ ايهتاب

ًَ َكتٓع أْا. اي١َٝٛٝ ٕ  املػٝح بطغاي١ ٜٴبٳٍؿط ٚحٝثُا ميإبإ املكسؽ ايهتاب ٜٴكطأ حٝثُا بأْ٘ امتا  ،بإميـا

ٔ  جسٜـس٠  اأبعـازً  تأخـص  ناؾـ١  ٚا٭بطؾـٝات  ايعـا٬٥ت  ،ايؿـعب  ،ايهٗٓـ١  حٝـا٠ . اؿٝـا٠  تتػرل ٕ  َـ  اٱميـا

ًٗ أنثط ٜٚكبخٕٛ املػٝح حٍٛ أنثط ٜتُطنعٕٚ ٭ِْٗ. ٚاحملب١  ".ب٘ اؾب

 ٚاغــتكباي٘ ،ٍٞاؿــ املػــٝح غــٍط انتؿــاف ٖــٛ املكــسؽ ايهتــاب قــطا٠٤ َــٔ اؾــٖٛطٟ اشلــسف"

ٍ  ،اٚتهـطاضً  اَطاًض بكًٛبٓا ٞ  ٜٛحٓـا  ايكـسٜؼ  َـع  ٚايكـٛ ٔ  ٚحٝـسُ  فـسٳ  ،فـسٙ  أبكـطْا  ٚقـس : "اٱلًٝـ  َـ

 ".ْع١ُ ؾٛم ْٚع١ًُ ،نًٍٓا أخصْا ٦ًَ٘ َٚٔ .....اٯب

 . َطادع3١

 ايتٛدٝ٘ َطادع١

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ اطاضًح ،ايؿطق١ َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

 (َعٓا خ٬ي٘ َٔ ٜتهًٍِ ٚاهلل ،اهلل ضغاي١ وتٟٛ ٭ْ٘) ؟اٍسًغَك ايهتاب ٜٴعتٳبٳط ملاشا . 1

 (اخل ،ٜػٛع عًٍُٓا َاشا ،اهلل ٚقاٜا عػب مٝا نٝـ) املكسؽ؟ ايهتاب َٔ ْتعًٍِ َاشا . 2

 (ايٝٗٛزٟ ايؿعب بتاضٜذ ىدلْا ايصٟ املكسؽ ايهتاب َٔ ا٭ٍٚ اؾع٤) ايكسِٜ؟ ايعٗس ٖٛ َا . 3
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ــا . 4 ــاب َــٔ ايثــاْٞ اؾــع٤) اؾسٜــس؟ ايعٗــس ٖــٛ َ  ايطغــٌ ،ٜػــٛع عــٔ ىدلْــا ايــصٟ املكــسؽ ايهت

 (ا٭ٚا٥ٌ ٚاملػٝخٝني

 (اٯ١ٜ  ِ ،ايؿكٌ ،ايهتاب اغِ) نتاب١ٝ؟ َطاجع يتخسٜس املػتدسّ ايطَع اؾطح . 5

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

ٍٟ أباْا ٜا  غـاعسْا . مٝـا  إٔ هـب  نٝـ ْعطف إٔ يف يٝػاعسْا املكسؽ نتابو أعطٝتٓا يكس ،ايػُاٚ

 .آَني،املكسغ١ نًُتو ع٢ً ،ضٍب ٜا ْؿهطى. تعايُٝ٘ ٚيؿِٗ ،ٚاحذلاّ مبخب١ يكطا٤ت٘

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 : ٖٛ ،املػٝح مبج٤ٞ ٜعس ايكسِٜ ايعٗس بإٔ ْ٪َٔ،2 ايتٛجٝ٘ َٔ ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖساف

 .املػٝح ٖٛ ،مبدًٍل ٜعس ايكسِٜ ايعٗس إٔ َعطؾ١

 .ا٭ٍٚ ايؿكح ع٢ً ايتعٍطف

 .اؾسٜس ايؿكح ٖٛ املػٝح إٔ َعطؾ١

ٍٞ ْدلاٌؽ ْاَٛغو" اٯ١ٜ حؿ   (155:119َعَٛض" )يػبًٞ ٌْٚٛض يطجً
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 ٔووووؤَووْ   2  ايتٛدٝ٘

َِ ايعَٗس بإٔ  املػٝح مبذ٤ٞ ٜعس ايكسٜ

 35ــ  31 قؿخ١ ايٛيس نتاب
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .املػٝح ٖٛ ،مبدًٍل ٜعس ايكسِٜ ايعٗس إٔ َعطؾ١

 .ا٭ٍٚ ايؿكح ع٢ً ايتعٍطف

 .اؾسٜس ايؿكح ٖٛ املػٝح بإٔ ُٝٝعايت

ٍٞ ْدلاٌؽ ْاَٛغو" اٯ١ٜ حؿ   (.155:119َعَٛض" )يػبًٞ ٌْٚٛض يطجً

 َفطزات دسٜس٠

 .َٛغ٢ ٜسٟ ع٢ً َكط َٔ ايٝٗٛز خطٚج بتصناض ايٝٗٛز ؾٝ٘ وتؿٌ عٝســ  ايؿكح

 .املكطٟ املًوــ  ؾطعٕٛ

 .ايكسِٜ ايعٗس َٔ ايثاْٞ ايهتابــ  اـطٚج

 ".ايؿطٜع١" تعين ٖٚٞ ،ايكسِٜ ايعٗس َٔ ا٭ٚىل اـُػ١ بايهتــ  ايتٛضا٠

 .ٚايذلاِْٝ ايكًٛات َٔ فُٛع١ ٜٚتهُٔ ،ايكسِٜ ايعٗس نتب أحســ  املعاَرل

 .اهلل بطغاي١ ايٝٗٛز أخدلٚا ايصٜٔ ايٓاؽــ  ا٭ْبٝا٤

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

ٟ  ٫ٖٛتـو  َعطؾـ١  بٓـٛض  قًٛبٓـا  أؾـطم  ،ايبؿـط  احملب ايػٝسٴ أٍٜٗا ٌٍ  ٫ ايـص  شٖٓٓـا  حـسقيتٍ  ٚاؾـتح  ،ٜهـُخ

 أبٝو َع اجملسٳ ْطؾع ٚإيٝو ،اٱي٘ املػٝحٴ أٜٗا ٚأجػازْا ْؿٛغٓا اغتٓاض٠  أْتٳ ٭ٍْو. إلًٝو تعايِٝ يؿِٗ

 .آَني ،ايساٖطٜٔ زٖط ٚإىل أٚإ ٚنٌ اٯٕ ،قسغ٘ ايهًٞ ٚضٚحو ،ي٘ بس٤ ٫ ايصٟ

 ايتُٗٝس

ٌُ اًَع ٜعٝسْٚٗا ا٭٫ٚز اجعٌ. اٯ١ٜ عؿ  أابس . 1 ٔ  ٚاحـس٠  اخذل. يٝتعًٍُٖٛا ،إؾطازٟ ٚبؿه  ا٭يعـاب  َـ

 .ٚايعبٗا x ايكؿخ١ يف

 (155:119َعَٛض. )يػبًٞ ٌْٚٛض يطجًٞ ْدلاٌؽ ْاَٛغو 
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ِ  ،ايًـٛح  ع٢ً" ايؿكح" ن١ًُ انتب . 2 ٔ  اطًـب   ـ  تطبٝـل  تػـتطٝع . )ايـٓل  يف إيٝٗـا  ا٫ْتبـاٙ  ا٭٫ٚز َـ

ــاضٟ ْؿــاخ ــٮ٫ٚز اختٝ ــصٜٔ ي ــومي إش ،اَبهــًط ٚقــًٛا اي ــيت ايهًُــات عــسز عــٔ غــ٪اشلِ هٓ  اي

 ٖــٛ َــا: اغــأٍ ،31 ايكــؿخ١ قــطا٠٤ بعــس"(. ايؿكــح" نًُــ١ يف ا٭حــطف َــٔ تؿــهًٝٗا ٜػــتطٝعٕٛ

 ْــاقـ(. َكــط َــٔ يًٝٗــٛز َٛغــ٢ إخــطاج بــصنط٣ ؾٝــ٘ وتؿًــٕٛ ،ايٝٗــٛز يــس٣ َٗــِ عٝــس) ايؿكــح؟

 .ايٓل يف ايٛاضز٠ ا٭غ١ً٦

ٌ  ٫ أْٓـا  َـع  ،بايؿكح خاق١ َعتكسات يسٜٓا: ٬ًَتػا٥ ايتايٞ اؾع٤ إىل اْتكٌ . 3 ٘  متؿـ ٌ  َثًُـا  بـ  ٜؿعـ

 .يسٜٓا خاٍم حس  ايؿكح ٜٴعتٳبٳط ملاشا ايّٝٛ غٓعطف. ايٝٗٛز

 

 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

 .ؾطعٕٛ ن١ًُ عٍطف. ايًٛح ع٢ً املتبك١ٝ ايهًُات انتب . 1

ٕ  ٫ٚزا٭ َٔ ايعسٜس إٔ ػس قس. 33 ايكؿخ١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل . 2  ازلـح . اــطٚج  قكـ١  ٜعطؾـٛ

 اــطٚج  غـؿط  هـسٚا  إٔ ا٭٫ٚز َٔ تطًب إٔ ميهٓو. )ٜتصنطْٚٗا أخط٣ تؿاقٌٝ أ١ٍٜ بإناؾ١ شلِ

 َعٓـ٢  يتٛنـٝح (. نتبِٗ يف املٛجٛز٠ اـطٚج قك١ عٔ تتخس  اييت ٚايؿكٍٛ ،املكسغ١ نتبِٗ يف

ٍٟ ايبكــسْٚؼ َــٔ اأغكــاًْ ايؿطقــ١ أعــَط ،املــط٠ ا٭عؿــاب  ا٭عؿــاب إحــس٣) ايدلٜــ١ ٓــسبا٤اشل أٚ ايطــط

ٍٚقٖٛا( املعطٚؾـ١  ٔ  ،املدتُــط غــرل اـبـع  ٖٚــٛ ،ايؿطــرل ؾـطا٤  ميهــٔ. يٝتــص  ْــاقـ. املدــاظٕ بعــض َـ

 .ايكك١ ْٗا١ٜ يف ا٭غ١ً٦

 ايتطبٝل

 :اغأٍ  ِ ،34 ايكؿخ١ قطا٠٤ ا٭٫ٚز َٔ اطًب. ا٭ْبٝا٤ ،املعاَرل ،ايتٛضا٠ ،خطٚج ايهًُات عٍطف . 1

 (ٚقاٜاٙ ٜٚطٝعٛا اهلل تعايِٝ عػب وٝٛا إٔ) ٜؿعٌ؟ إٔ ايٝٗٛزٟ ايؿعب َٔ بٝا٤ٴا٭ْ أضاز َاشا . 1

 (اكًًٍك غرلغٌ اهلل بإٔ) ا٭ْبٝا٤ٴ؟ ٚعس مباشا . 2

 (املػٝح ٜػٛع) املدًٍل؟ شيو ٖٛ َٔ . 3

 َٛغـ٢  حـٍطض ـــ   اـط٦ٝـ١  َٔ ايعامل يٝدًٍل ايكًٝب ع٢ً َات) املػٝح؟ إىل ايؿكح ٜطَع نٝـ . 4

 (اـط١٦ٝ عبٛز١ٜ َٔ وٍطضْا ٜػٛع ،يعبٛز١ٜا َٔ ؾعب٘

 (ايعامل خط١٦ٝ ايطاؾع اهلل محٌ ٖٛشا) ٜػٛع؟ ضأ٣ عٓسَا املعُسإ ٜٛحٓا قاٍ َاشا . 5

 (جسٜس٠ حٝا٠ ٜعطٝٓا ٭ْ٘) اؾسٜس؟ ايؿكح املػٝح ْعتدل ملاشا . 6
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ِ  ايعٗـس  ن َتبٳ. ايكسِٜ ايعٗس يف َٛجٛز٠ ٚاملعاَرل ا٭ْبٝا٤ ،ايؿكح قك١ بإٔ أٍنس . 2 ٌ  ايكـسٜ  ٫ٚز٠ قبـ

ٟ  ايهتـاب  ٖٛ ايكسِٜ ايعٗس نإ ،احْٝ ٜػٛع نإ عٓسَا. ٜػٛع  ٜتخـس   عٓـسَا . ٜػـٛع  قـطأٙ  ايـص

ٍُٝ٘ َا ٜعٕٓٛ ؾِٗ ،املكسؽ ايهتاب عٔ ايّٝٛ ايٝٗٛز  ".ايكسِٜ ايعٗس" املػٝخٕٝٛ ٜػ

ٌٍ يف ايؿطق١ غاعس . 3  .35 ايكؿخ١ يف ايٓؿاخ ح

 إضافات

 نتــبِٗ ٜػــتدسَٕٛ ا٭٫ٚز نــإ إشا. ايٓؿــاخ بإنُــاٍ يــٮ٫ٚز اجملــاٍ حأؾػــ ،ايٛقــت يــو زلــح إشا

ٕ  نـاْٛا  إشا أَـا . شلا َٓاغب غ٬ف قٓع ؾُٝهِٓٗ ،اـاق١ املكسغ١  تعـٛز  َكسغـ١  انتبًـ  ٜػـتدسَٛ

ٍُُٕٛ ؾاجعًِٗ ،يٮبطؾ١ٝ  َٔ يسِٜٗ َؿٍهٌ َؿٗس بطغِ ٜعٜٖٓٛا  ِ ،َٓؿك١ً أٚضام ع٢ً شلا أغًؿ١ً ٜك

 .املكسؽ ايهتاب

 املعًَٛات ١ٝخًف

ٞ  ،ايٝٗٛزٜـ١  بايًػـ١  ن َتبٳـت ( ؾـطٜع١  نتـب ) ايكاْْٛٝـ١  ايهتب َٔ فُٛع١ ٖٛ ايكسِٜ ايعٗس  تػـطز  ٖٚـ

ٛ  ،اتكًٝسًٜ. املػٝح ظَٔ ٚحت٢ ايبسا١ٜ َٓص ايطٚحٞ ٚتطٛضٖا ايٝٗٛز١ٜ تاضٜذ ِ  ٖـ ّ   ٬ ـ١  إىل َكٍػـ  ،أقػـا

ٔ )ايتـٛضا٠  تٴسع٢ ٚاييت ا٭ٚىل اـُػ١ ايهتب ٖٞ ايؿطٜع١. ٚايهتابات ،ا٭ْبٝا٤ ،ايؿطٜع١  ايهًُـ١  َـ

 أغًبٝــ١ ٜتهــُٔ ا٭ْبٝــا٤ قػــِ ،(نتٝبــات تعــين ٚايــيت teucheٚ ،مخػــ١ تعــين ٚايــيت pente ايْٝٛاْٝــ١

. اأخــرًل ن َتبٳــت ايــيت ايهتــب ٖــٞ ايهتابــات ،ٚايكــػاض ايهبــاض ا٭ْبٝــا٤ ٚأغــؿاض ايتاضىٝــ١ ايهتــب

ٌ  ،اؾسٜـس  ايعٗـس  نتب ِ  ايعٗـس  َثـ ِ  تٴعتٳبٳـط  ،ايكـسٜ ٗٳ ٔ  بٗـا  ًَـ ِ  ايعٗـس  ْـل . اهلل َـ ّ  ايكـسٜ  يف املػـتدس

 املعًُــني تطمجــ١ أٟ ،"ايػــبع١ٝٓٝ" بـــ املــسع٠ٛ ايْٝٛاْٝــ١ ايذلمجــ١ ٖــٛ ايْٝٛاْٝــ١ ا٭ض ٛشنػــ١ٝ ايهٓٝػــ١

 ايؿــعب أجــٌ َــٔ اٱغــهٓسض١ٜ يف املــ٬ٝز قبــٌ ايثــاْٞ ايكــطٕ َٓتكـــ حــٛايٞ املٓجٳــعٳ٠ ،ايٝٗــٛز ايػــبع١

 .بايْٝٛا١ْٝ املتهًٍِ ايٝٗٛزٟ

 .باتطٜٓانٛؽ. ٕ يـ ،ايْٝٛا١ْٝ األضثٛشنػ١ٝ اَٛؽق َٔ

ٍِ ٖٛ ايؿكح ٛ . يًُػٝخٝني بايٓػب١ عُٝل َع٢ٓ ٚوٌُ ،ايٝٗٛز١ٜ ا٭عٝاز أٖ  ايتهـخ١َٝ  ٜتٛقـع  ؾٗـ

ٛ  املػٝح. ايكًٝب ع٢ً أجًٓا َٔ املػٝح قٍسَٗا اييت ِ  املػـٝح  بٛاغـط١ . اؾسٜـس  ايؿكـح  ٖـ ٍُ  خطٚجٳٓـا  ْـت

ٍٞ  .َع٘ جسٜس٠ ا٠ُحٝ إىل اـط١٦ٝ عبٛز١ٜ َٔ ايؿدك

٘  يٝػـُعٛا  اهلل زعاِٖ يكس .ٚاملكا٥ب ا٭ظَات أٚقات يف اهلل باغِ ايٓاطكٕٛ ِٖ ا٭ْبٝا٤  نًُاتـ

ِ  يف املتؿؿـ١ٝ  ايؿطٚض ع٢ً ٍٚبدٛا ٭ِْٗ قبٛبني ا٭ْبٝا٤ ٜهٔ مل. ايؿعب إىل ٜٓكًٖٛا  ِ َباؾط٠ً  ظَـٓٗ

ٌ  ضؾـض  إشا ضٖٝـب  بـسَاض  أْـصضٚا  يكـس . يًتٛب١ ايٓاؽ ٚزعٛا ِ . اهلل ْـٛاَٝؼ  ٜٚطٝـع  ٜتـٛب  إٔ اغـطا٥ٝ  ٚضغـ

ْٝ ؾعب٘ غٝٗجط اهلل بإٔ ٜ٪َٓٛا مل. ايطجا٤ عٔ اأًٜه ؼس ٛا ؾكس ،شيو ٍٝا  مبجـ٤ٞ  أخدلٚا بٌ ،انً  َػـ

ٍَتِٗ يٝعٝسٳ غٝأتٞ ايصٟ  .ْب٤ٛات نتب ٖٞ ايكسِٜ ايعٗس نتب َعظِ. اهلل إىل اـاط١٦ أ



 
 ــ 35ــ 



 
 ــ 36ــ 

 . َطادع3١

 ايتٛدٝ٘ َطادع١

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ ٚاططح زا٭٫ٚ َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

 (ؾعب٘ غٝدًٍل قا٥س) ايكسِٜ؟ ايعٗس يف مبج٦ٝ٘ املٛعٛز ٖٛ َٔ. 1

 (املػٝح ٜػٛع) املػٝخٝني؟ بٓظط ايكا٥س ٖصا ٖٛ َٔ. 2

 (َٛغ٢ ٜسٟ ع٢ً َكط َٔ ايٝٗٛز خطٚج يٝتصنطٚا) بايؿكح؟ ايٝٗٛز وتؿٌ ملاشا. 3

 (خط٦ٝتٓا َٔ ٜطٗطْا إْ٘،يؿكحا محٌ ٖٛ) اؾسٜس؟ ايؿكح بـ املػٝح ٜٴسع٢ ملاشا. 4

 (اخل ،املػٝح مبج٤ٞ ٜعس أْ٘) ايكسِٜ؟ ايعٗس عٔ تعًٍُتٗا اييت ا٭ؾٝا٤ ٖٞ َا. 5

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

ٌٳ  ٜـا  ،املػـٝح  أٜٗا ٛ  ايعـامل  إىل أتٝـتٳ  ٭ْـو  ْؿـهطى  ،اهلل محـ  شلـصٙ  َػـتخٍكني  اجعًٓـا . خطاٜاْـا  يتُخـ

ٌ  اٯٕ ،ايكـسؽ  ٚايـطٚح  اٯب َـع  ،سىٚمنج ،اهلل محٌ ٜا ،ْػبخو مٔ. ايعظ١ُٝ ايتهخ١ٝ  أٚإ ٚنـ

 .آَني ،ايساٖطٜٔ زٖط ٚإىل

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 :ٖٞ ،باملػٝح ٜبٍؿط اجلسٜس ايعٗس بإٔ ْؤَٔ ،3 يًتٛجٝ٘ ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖساف

 .يًٗٝهٌ ٜػٛع تطٗرل قك١ َعطؾ١

 .املدًٍل ٖٛ املػٝح بإٔ ىدلْا اؾسٜس ايعٗس بإٔ ايتُٝٝع

 .اؾسٜس عٗساي اغتدساّ ع٢ً ايتسٍضب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ــ 37ــ 

 ٔوووووؤَووْ   3  ايتٛدٝ٘

 باملػٝح ٜبٍؿط اجلسٜس ايعَٗس بإٔ

 41ــ  36 قؿخ١ ايٛيس نتاب
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .يًٗٝهٌ ٜػٛع تطٗرل قك١ َعطؾ١

 .املدًٍل ٖٛ املػٝح بإٔ ىدلْا اؾسٜس ايعٗس بإٔ ايتُٝٝع

 .اؾسٜس ايعٗس اغتدساّ ع٢ً ايتسٍضب

 س٠َفطزات دسٜ

 .ا٭ٚا٥ٌ املػٝخٝني عٔ ىدل اؾسٜس ايعٗس نُٔ نتابــ  ايطغٌ أعُاٍ

 .اهلل ًَهٛت ف٤ٞ عٔ ىدل ٖٚٛ ،اؾسٜس ايعٗس يف ا٭خرل ايهتبــ  ايط٩ٜا

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

ٟ  ٫ٖٛتـو  َعطؾـ١  بٓـٛض  قًٛبٓـا  أؾـطم  ،ايبؿـط  احملّب ايػٍٝسٴ أٜٗا ٌ  ٫ ايـص  شٖٓٓـا  حـسقيتٍ  ٚاؾـتح  ،ٜهـُخ

 أبٝو َع اجملسٳ ْطؾع ٚإيَٝو ،اٱي٘ املػٝح أٜٗا ٚأجػازْا ْؿٛغٓا اغتٓاض٠  أْتٳ ٭َْو. إلًٝو ِتعايٝ يؿِٗ

ٍٞ ٚضٚحو ي٘ بس٤ ٫ ايصٟ ٌٍ اٯٕ ،قسغ٘ ايهً  .آَني ،ايساٖطٜٔ زٖط ٚإىل أٚإ ٚن

 ايتُٗٝس

ــطا٠٤ ا٭٫ٚز بعــض اخــذل ـــ  36 ايكــؿخات يك ــاقـ. 37ـ  اقؿــ١ملٓ ايٛقــت بعــض ا٭٫ٚز ٚأعــَط ا٭غــ١ً٦ ْ

 :اغأٍ  ِ ،خدلاتِٗ

 (.حؿ١ً غٓكِٝ ٭ْٓا ،ايهٝٛف ٫غتكباٍ َػتعسٜٔ يٓهٕٛ)  ا٭عٝاز؟ أٜاّ يف بٝٛتٓا ٍْٓظـ ملاشا .1

ٍِ) ا٭غطاض؟ ْظاؾ١ ع٢ً ماؾ  ملاشا .2  (.عًٝٗا يٓخاؾ  ،٥٬َِ بؿهٌ اغتدساَٗا يٝت

ٕ  عًٍـل  ٕ  ايؿطقــ١ أخـدل . خاقـ١  تٓظٝـــ بعًُٝـ١  َـط٠  قــاّ ٜػـٛع  بـأ ٕ  عٓـسَا  حــس  شيـو  بـأ  ٜػــٛع نـا

 .اَػتاًظ



 
 ــ 38ــ 

 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

ِ . 39 ايكـؿخ١  يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل ٍ   ـ ٕ  إٕ اغـأ ٘  ايككـ١  ضٚاٜـ١  بإعـاز٠  ٜطغـب  أحـس  نـا  بهًُاتـ

ٍُني  ٜهْٛـٛا  ؾكـس  ،املػـٝح  غهبٳ ْاقـ. إغؿاشلا مٍت ٬ًتؿاقٝ اٯخطٕٚ ا٭٫ٚز ٜهٝـ قس. اـاق١  َٗـت

 قبٌ أؾهاضِٖ ضاقب) ايكك١؟ ٖصٙ َٔ ْتعًٍِ َاشا ؟اَدلًض ايػهبٴ ٖصا بٳطٜعتٳ ملاشا. غهب قس املػٝح بإٔ

 (.ايكك١ ٖصٙ ٜؿطح ايصٟ ايتايٞ املكطع إىل ا٫ْتكاٍ

 ايتطبٝل

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ اططح  ِ ،45 ايكؿخ١ يف ايٓل يٝكطأ ا٭٫ٚز أحس اخذل . 1

ُٕ باحذلاَٗا) ؟"ْظٝؿ١" نٓٝػتو ؼؿ  نٝـ . 1  (.٠ٚايعباز يًك٠٬ نُها

 (.اهلل ٚقاٜا ٚتطبٝل يًخٝا٠ جسٜس٠ ططٜك١ً ايٓاؽ تعًِٝ) اؾسٜس؟ ايعٗس ضغاي١ ٖٞ َا . 2

ِ  جع٤ املكسؽ ايهتاب ػعٌ نٝـ . 3 ٔ  َٗـ ٘ ) حٝاتـو؟  َـ ٘  باٱقـػا٤  ،بكطا٤تـ ٘  يـس٣  إيٝـ  يف قطا٤تـ

 (.تعايُٝ٘ بطاع١ ،ايهٓٝػ١

 ايهتـب  ٖـصٙ  إهـاز  عًـ٢  ا٭٫ٚز غـاعس . ايًٛح ع٢ً ايط٩ٜاٚ ايطغٌ أعُاٍ اؾسٜس٠ املؿطزات انتب . 2

ٍ  يف أْ٘ إىل أؾط. املكسغ١ نتبِٗ يف ا٭ضبع١ ا٭ْاجٌٝ إىل إناؾ١ ٔ  أنثـط  نتابـ١  حـا  إىل ضغـاي١  َـ

ٍِ ،املس١ٜٓ ْؿؼ يف ايؿعب ِ  عٓـسٖا  ؾٝت ٌ  عًـ٢ . ايطغـايتني  تـطقٝ ٍ  غـبٝ  ٚايثاْٝـ١  ا٭ٚىل ايطغـاي١  ،املثـا

ٌ  ِايـطق  ٜٛنٳـع  ،ايطَـع  ٜٴهتٳـب  عٓـسَا . نٛضْثٛؽ أٌٖ إىل ِ  قبـ  ،4:6 نٛضْثـٛؽ 1 ،ايهتـاب  اغـ

 .6:3نٛضْثٛؽ2

. ٜٚٛحٓا يٛقا ،َطقؼ ،َت٢ ،ا٭ضبع١ ا٭ْاجٌٝ ؾكط ٜتهُٔ بأْ٘ ٚاؾطح ،اٱلٌٝ قٛض٠ ع٢ً ضٍنع . 3

ٌٍ يف ايهتاب ٖصا َٔ ايهأٖ ٜكطأ  .إشلٞ قساؽ ن

 .41 ايكؿخ١ يف ايٓؿاخ إنُاٍ يف ا٭٫ٚز غاعس . 4

ٍُا أغ١ً٦ اططح. ايؿطق١ عَ حؿظٗا املطًٛب اٯ١ٜ ضاجع . 5  .يٮ٫ٚز اٯ١ٜ ٖصٙ تعٓٝ٘ ع

ٍٞ ْدلاٌؽ ْاَٛغو"   (.155:119َعَٛض" )يػبًٞ ٌْٚٛض يطجً

 إضافات

ٔ  َتػع يسٜو نإ إشا ٌ  مبتابعـ١  يـٮ٫ٚز  ازلـح  ،ايٛقـت  َـ ٔ  ٖـصا  حـ  ايٓكاؾـات  تـسٚض  إٔ هـب . ايتُـطٜ

 ٚقـاٜا  عػـب  ايعٝـ يف تػاعسِٖ ٚاييت بٗا ايكٝاّ ا٭٫ٚز ع٢ً ٜتٛجب اييت ايؿدك١ٝ ايتػرلات حٍٛ

 .اهلل



 
 ــ 39ــ 

 

ٌٍ ثِ ناَاًل املكطع اقطأ. اجلسٜس ايعٗس يف 8وو  1:16 َطقؼ عٔ اعح  .املتكاطع١ ايهًُات س

 :أفكًٝا

2 .،ٍِ  ٜػٛع ٜبخثٔ؟ ايٓػ٠ٛ ناْت ع

ٍٔ ايكدل؟ إىل شٖي ملاشا. 4  بايطٝب ٜػٛع يٝسٖ

 ايكدل إىل شٖي؟ أٜٔ إىل. 6

 .امل٬ى قاٍ"، املهإ ٖٛشا. "7

 "ايكدل؟ باب عٔ اؿجط يٓا غٝسحطج َٔ. "8

 :عُٛزًٜا

 !"قاّ يكس، "امل٬ى قاٍ. 1

 .غاي١َٛ. ايطٝب حا٬َت إحس٣ اغِ. 3

ٍٔ؟ ايٓػ٠ٛ أحهطت َاشا. 5  ايطٝٛب َعٗ

 



 
 ــ 45ــ 

 إضايف ْؿاط

 نتاب عال١َ

 ٛاظّوووووووايً

 .ٚيس يهٌ قػرل ظطف. 1

 (.اخل،ظٖطٟ، أمحط، بطتكايٞ، أقؿط) ظا١ٖٝ حدل تًٜٛٔ أق٬ّ. 2

 .ٚيس يهٌ أغٛز حدل تًٜٛٔ قًِ. 3

 .ايب٬غتٝو َٔ يؿ١. 4

 .َهٛا٠. 5

 .جطا٥س. 6

 .قخٕٛ َٓؿؿ١. 7

 .َػاَرل أٚ ا٭غٓإ عٝسإ. 8

 .قػرل٠ َكٍكات. 9

 (.ايطغب١ حػب) خٝط. 15

ٌ  َػتط١ًٝ ؾتخ١ ٜكٍكٕٛ نٝـ ا٭٫ٚز عًٍِ ـ  يف ايؿـه ٘  َٓتكـ ٞ  ايٛجـ ـ  ا٭َـاَ ٔ  اطًـب . يًُػًـ  زا٭٫ٚ َـ

 هـب  ،شيـو  بعـس . ايؿتخـ١  َٔ تظٗط عٝث املػًـ زاخٌ ع٢ً ٚنتابتٗا اؾسٜس ايعٗس َٔ وٍبْٛٗا آ١ٜ إهاز

ٔ  زلٝهـ١  طبك١ ٜهٝؿٛا  ِ ،ايعا١ٖٝ ا٭يٛإ َػتدسَني ،بايتًٜٛٔ املػًـ بك١ٝ ٜػٍطٛا إٔ ٔ  َـ ٜ ز  ايتًٛـ . ا٭غٛـ

ــسإ ٚباغــتدساّ إ عٝ ــسض ا٭٫ٚز ؾًٝؿــطب ،ا٭غـٓـ ـٔـ املػــتطاع ق ــ١ َ ٜٔا طبك ـٛـ ز يتً ــ٢ ،ا٭غـٛـ  ؾــهٌ عً

ــ١ تكــاَِٝ إ تظٗــط عٝــث ،َعٝٓ ـٛـ ــ١ ا٭ي ــيت ايتكــاَِٝ خــ٬ٍ َـٔـ ايعاٖٝ ـِـ. ؾــطبٖٛا اي ا   ـٛـ ـــ ؾًٝػٍط  املػً

٘  ٚيٝهعٛا ،ايب٬غتٝه١ٝ بايًٍؿ١ بايهاٌَ ٙ  جطٜـس٠  عًٝـ  بـاملهٛا٠  ا٭٫ٚز ٜهـػط  إٔ هـب . باملٓؿـؿ١  ٍٜٚػطٛـ

 .ايكؿا٥ح َثٌ باملػًـ ايب٬غتٝه١ٝ ايًٍؿ١ تًتكل عٝث ايتًٜٛٔ ٜٓكٗط غٛف. َٓدؿه١ حطاض٠ بسضج١

 خٝط ٚٚنع  كب ؾتح ميهٔ

َٗط ؾتخ١  ايهتاب١ٝ اٯ١ٜ تٴظ



 
 ــ 41ــ 

 ايؿطٜف اإلزلٌٝ َع نآٖٓا

 ٛاظّوووووايً

 طاـــاَٝـن

ُٕ أخص بعس ٍُني ا٭٫ٚز ازعٴ ،ايهأٖ َٔ َػبل إش  قٛض٠ُ بايتكاخ شلِ ايػُاح ايهأٖ َٔ يٝطًبٛا املٗت

 يف املٛجــٛز٠ ايكــٛض٠ َــع ٚقاضْٗــا ،نًــٗا ١ايؿطقــ أَــاّ ايكــٛض ٖــصٙ اعــطض. ايؿــطٜـ اٱلٝــٌ َــع يــ٘

 .45 ايكؿخ١

 املعًَٛات خًف١ٝ

 .16ــ  13:2 ٜٛحٓا اقطأ ،املكسؽ ايهتاب يف ايٛاضز اؿس  عٔ ايؿِٗ َٔ ملعٜس

 ِ ـ  ،ا٭غــًٛب يف ايٛانـح  ايتؿــاٚت ضغـ ٔ  ٚايػاٜــ١ ،ايتـأيٝ  عًــ٢ ن َتبٳـت  ايــيت) ايعسٜـس٠  أغــؿاضٙ َـ

ٕ  ،(نثرل٠ غٓٛات اَتساز ٌٍ  ميـٮ  اٝـسً ٚح اَٛنـٛعً  ؾـإ ٌٍ  يف املكـسؽ  ايهتـاب  نـ  بطغـاي١  ،قـؿخ١  نـ

 ٚتــاضٜذ ،اهلل ٚقــاٜا ،خًٝكتٓــا عــٔ ايكــسِٜ ايعٗــس ىــدل. اـ٬قــٞ املػــٝح ٜػــٛع ضٍبٓــا عُــٌ – َصًٖــ١

ٔ  ؾٝهؿـ اؾسٜس ايعٗس أَا. يًُػٝح اٚقًٛض اضًَٛظ ،عسٜس٠ً ْب٤ٛات ٜتهُٔ ٖٚٛ ،ايٝٗٛزٟ ايؿعب  عـ

 نُا. املػٝخ١ٝ ؿٝاتٓا ا٭غاؽ ضنٔ ٜٴعتٳبٳط ايصٟ ،ٚقعٛزٙ قٝاَت٘ ،َٛت٘ ،ضٍبٓا ؿٝا٠ ايهاٌَ املع٢ٓ

 .ٚايهٓٝػ١ ،ا٭ٚا٥ٌ املػٝخٝني ،ايطغٌ عٔ ىدلْا

ٔ  ا٭غاغـــٞ ايػـــطض" ٕ  ٖـــٛ املكـــسؽ  ايهتـــاب َـــ ٌ  إٕ. اـ٬قـــٞ اٱعـــ٬   قًـــب  ٖـــٛ اٱلٝـــ

ــؿاض ــاض٠ ايبؿـــط٣: املكسغـــ١ ا٭غـ ٍُـــا ايػـ ــٌ َـــٔ اهلل ؾعًـــ٘ ع   ،اْٛبٛيؼغـــتًٝٝ  ٝـــٛزٚض." )اٱْػـــإ أجـ

 (.اؿٝا٠ خبع

 

 املطادع١. 3

 ايتٛدٝ٘ َطادع١

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ بططح ا٭٫ٚز َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

 (.كتًؿ١ أجٛب١) ايتٛجٝ٘؟ ٖصا َٔ تعًٍُتٗا اييت امل١ُٗ ا٭َٛض ٖٞ َا. 1

 (.حٝات٘ قك١ ،املػٝح ٚنًُات تعايِٝ وتٟٛ ٭ْ٘) يٓا؟ بايٓػب١ َِٗ اٱلٌٝ إٔ تعتكس ملاشا. 2

3 .ِّ  (.ٜٛحٓا ،يٛقا ،َطقؼ ،َت٢) ا٭ضبع١؟ ا٭ْاجٌٝ غ



 
 ــ 42ــ 

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

ِ  قًٛبٓا يف مؿ  يهٞ غاعسْا. ايث١ُٓٝ املكسؽ نتابو ْع١ُ ع٢ً ْؿهطى ،ايطٍب أٜٗا  ايـيت  ايتعـايٝ

 .آَني ،َٓ٘ ْػتكٝٗا

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 :ٖٛ ،اهلل ن١ًُ ْطٝع عٓسَا ُْٓٛ بأْٓا ْ٪َٔ ،4 ايتٛجٝ٘ َٔ ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖساف

 .ايعاضع َثٌ تعًٍِ

 .اهلل ن١ًُ ْطٝع عٓسَا نُػٝخٝني ُْٓٛ بأْٓا ايتُٝٝع



 
 ــ 43ــ 

 ٔووووؤَووْ   4  ايتٛدٝ٘

 اهلل ن١ًُ ْطٝع عٓسَا ُْٓٛ بأْٓا

 47ــ  42 ايكؿخ١ ايٛيس نتاب
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .ايعاضع َثٌ تعًٍِ

 .اهلل ن١ًُ ْطٝع عٓسَا نُػٝخٝني ُْٓٛ بأْٓا ايتُٝٝع

 ت دسٜس٠َفطزا

 َػع٣ شات قك١ــ  َثٌ

 ايؿ٬ح ــ ايعاضع

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

ٟ  ٫ٖٛتـو  َعطؾـ١  بٓـٛض  قًٛبٓـا  أؾـطم  ،ايبؿـط  احملب ايػٍٝس أٍٜٗا ٌ  ٫ ايـص  شٖٓٓـا  حـسقيت  ٚاؾـتح  ،ٜهـُخ

 أبٝو َع اجملسٳ ْطؾع ٚإيٝو ،اٱي٘ املػٝح أٜٗا ٚأجػازْا ْؿٛغٓا اغتٓاض٠  أْتٳ ٭ٍْو. إلًٝو تعايِٝ يؿِٗ

ٍٞ حوٚضٚ  .آَني ،ايساٖطٜٔ زٖط ٚإىل أٚإ ٚنٌ اٯٕ ،قسغ٘ ايهً

 ايتُٗٝس

 155:119 املعَٛض آ١ٜ حؿظٛا قس ناْٛا إٕ ا٭٫ٚز اغأٍ . 1

ٍٞ ْدلاٌؽ نًُتو  .يػبًٞ ٌْٚٛض يطجً

 غـٛا٤  ،ايٓاَٝـ١  ايبـصاض  َع خدل٠ يسِٜٗ ا٭٫ٚز َعظِ. 43ــ  42 ايكؿخات يٝكط٩ٚا ا٭٫ٚز بعض اخذل . 2

ٍ  املُتعـ١  اؿكـا٥ل  بعض. املسضغ١ يف ّأ ايبٝت يف . املٓاقؿـ١  إىل تٴهـاف  قـس  ايبـصاض  إمنـا٤  ظـطٚف  حـٛ

 جاؾـ١  ظـطٚف  إىل ؾٝختـاج  ايكباض أَا ،ايططب١ ا٭َانٔ يف ؾكط تُٓٛ ايطخايب ،املثاٍ غبٌٝ ع٢ً

ٛ  ايػـخًب١ٝ  ؾعٖط٠: ايذلب١ إىل ؼتاج ٫ ايٓباتات بعض. قخطا١ٜٚ  ايػابـات  يف ا٭ؾـجاض  أعًـ٢  يف تُٓـ

 احملٝطات ؼتٟٛ نُا ،املتعؿٔ اـؿب بًخا٤ تًتكل ايؿطٛض بعض ،اؾٓٛب١ٝ أَطٜها يف طط١ٜامل

 .املا٤ غطح َٔ بايكطب تطؿٛ اييت ايٓباتات َٔ عسٜس٠ اأْٛاًع

ٞ  اؾع٤ إىل ي٬ْتكاٍ اَػتعًس تكبح عٓسَا ٔ  ايثـاْ ٘  َـ ٌ  ،ايتٛجٝـ ٔ  قكـ١ً  ٜػـٛعٴ  ض٣ٚ: قـ  ايظـطٚف  عـ

 ".ايعاضع َثٌ" ايكك١ ٖصٙ سع٢تٴ. ايبصاض يُٓٛ ٚايػ١٦ٝ ايكاؿ١
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 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

ٍ . َعاْٝٗـا  ٚاؾطح ايًٛح ع٢ً اؾسٜس٠ املؿطزات انتب . 1 ِ  ،ا٭٫ٚز اغـأ ِ  عًـ٢  ملػـاعستٗ  َكـطًح  ؾٗـ

 .ايككل تؿب٘ ا٭َثاٍ( aesop خطاؾات) َػع٣ شات اقكًك ٜعطؾٕٛ ناْٛا إٕ ،"َثٌ"

ــِ ،45 ايكــؿخ١ يكــطا٠٤ ا٭٫ٚز بعــض اخــذل . 2 ــاقـ   ــٛاضز٠ ا٭غــ١ً٦ ايؿطقــ١ َــع ْ ــ١ يف اي . ايككــ١ ْٗاٜ

 :اٯت١ٝ ا٭غ١ً٦ عًِٝٗ اططح نصيو

 املتعًٌّكـ١  ايككـل  ٜؿُٕٗٛ ِٖٚ َعاضعني ايٓاؽ نإ)املثٌ؟ ٖصا يكٍٛ ٜػٛع زؾع ايصٟ ايػبب َا. 1

 (.ايٓاؽ ٜؿُٗٗا بططٜك١ ضغاي١ ٱعطا٤ ،ٚايذلب١ بايبصٚض تٓخكط َعًَٛاتِٗ ،بايعضاع١

ٞ  ايبصٚض) املثٌ؟ ٖصا زلع ايصٟ ايؿعب إىل ٍَٛج١ٗ ناْت اييت ايطغاي١ ٖٞ اَ. 2  ،اهلل نًُـات  ٖـ

 (.ايٓاؽ قًٛب ٖٞ ايذلب١

ٌٳ ٜػٛع قاٍ: قٌ ،ايتاي١ٝ ايكؿخ١ إىل ا٫ْتكاٍ قبٌ ِٳ  ايـعاضع  َث ـ  ايٓـاؽ  يـٝعًٍ ٕ  نٝـ ًٝـ  ٜٓهـجٛ . اضٚح

 .ايكخٝح بايؿهٌ ايتٛجٝ٘ ؾُٗٓا قس نٓا إشا ْط٣ اٯٕ زعْٛا

 بٝلايتط

 املثــٌ َعٓــ٢ ؾُٗــٛا أْٗــِ َــِٓٗ ايهــثرل ٜــسضى غــٛف .46 ايكــؿخ١ قــطا٠٤ ا٭٫ٚز بعــض َــٔ اطًــب . 1

 .املكسؽ ايهتاب قطا٠٤ عٔ َعِٗ ؼٍس . بأْؿػِٗ ٚغٝؿطحٕٛ

 (.نًُات٘ ْطٝع إٔ هب ،ن٬) املكسؽ؟ يًهتاب ايكطا٠٤ فطز تهؿٞ ٌٖ . 1

 (.كتًؿ١ أجٛب١) ؟اضٚحًٝ ُْٓٛ يهٞ اعسْاٜػ ٚايصٟ ،املكسؽ ايهتاب قطا٠٤ َٔ ْتعًٍِ َاشا . 2

ــإٔ أخـــدلِٖ  ــاب بـ ٌٳ يـــٝؼ املكـــسؽ ايهتـ ــٗ ــ ايؿٗـــِ غـ ًَـ ــ١ ٚميهـــٔ ،ازٚ ــسٜٔ يًهٗٓـ  إٔ ٚاملطؾـ

 .اهلل ن١ًُ ؼًُٗا اييت ٚايدلن١ ايبٗج١ انتؿاف يف ٜػاعسِٖٚ

 .47 ايكؿخ١ يف ايٓؿاخ حٌ يف ايؿطق١ غاعس . 2

 إضافات

 ُٜٓــٕٛ ايٓــاؽ بــإٔ ؾُٗــٛا بــأِْٗ تأنــس. 46 ايكــؿخ١ يف ؿــاخايٓ يٝهًُــٛا ا٭٫ٚز أَــاّ اجملــاٍ أؾػــح

ًٝ ،اعاطؿًٝ ،عسٜس٠ بططُم  ا٭َٛض بعض. يُٝٓٛا ؾكط ايػصا٤ إىل ايٓاؽ وتاج ٫. اٚجػسًٜ ،اضٚحًٝ ،اعكً

 ٚاملٓاٚيـ١  ايكـًٛات  ،َٓٗا يٝتعًٍُٛا ٚايهتب املطؾسٕٚ ،ا٭قسقا٤ ،ايعا١ً٥ ٖٞ ايٓاؽ وتاجٗا قس اييت

ـــ ا٭٫ٚز ٜؿٗــِ يهــٞ. اخل ،اضٚحًٝــ يُٝٓــٛا املكسغــ١  يف ايٓــاؽ تػــاعس إٔ ا٭َــٛض شلــصٙ ميهــٔ نٝ

 . ا٭َٛض ٖصٙ بعض ا٭ؾدام أحس ميًو مل إشا غٝخس  َا اغأشلِ ،ايٓه 
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 عهاٚت٬   ايتٛانع تبخِ   قب١

 ضبل         قدل َايؼ   غ٬ّ

 ْاَٝا        إميإ ؾطٌ   يطـ

 حطف         ؾطح حايل  ق٬ح



 
 ــ 46ــ 

 إضايف ْؿاط

ٞ  ضٍتب ٌ  عًـ٢  ايهطاغـ ٔ  نًُـ١  خٍكـل . زا٥ـط٠  ؾـه ٌٍ  ايٓؿـاخ  َـ ٕ  ،قـدل  ،تٛانـع ) ٚيـس  يهـ  ،إميـا

 عٓـسَا . ا٭زلـا٤  يٝٓازٟ ايٛغط يف ايٛقٛف ا٭٫ٚز أحس َٔ اطًب(. ق٬ح ،يطـ ،غ٬ّ ،قب١ ،ؾطح

ٕ  ايٛيسإ ٜبٍسٍ ،نًُتني ايٛيس ٖصا ٜٓازٟ ٕ  ايًـصا ٟ  ٜػـاضع . أَانُٓٗـا  يهًُـتني ا ٖـاتني  وُـ٬  املٓـاز

 ٜطجــع ،خػــط ٚإشا ،املٓــازٟ ٖــٛ اـاغــط ايٛيــس ٜكــبح بــصيو لــح ٚإشا ،ايٛيــسٜٔ أحــس َهــإ يٝأخــص

ــازٟ ــ٘ إىل ا٭قــًٞ املٓ ــازٟ ٜكــٍٛ عٓــسَا. ايٛغــط يف َهاْ ــطٚا" املٓ ــط" تبعث ــع ٜػٍٝ  إشا. أَــانِٓٗ اؾُٝ

 .ٚيس َٔ أنثط إىل ايه١ًُ ْؿؼ ؽكٝل ميهٔ ،نبرل٠ ايؿطق١ ناْت

 املعًَٛات خًف١ٝ

 ضٍبٓـا  ْعُـ١َ  غـ١ٓ  نتـاب  َ٪يـ ٜؿطح. 8ــ  4:8يٛقا اقطأ املكسؽ ايهتاب أَثاٍ عٔ ايؿِٗ َٔ ملعُٜس

ٌ  َٔ تٛؾطٖا هب َع١ٓٝ اظطًٚؾ بإٔ( ايؿطق١ٝ ا٭ض ٛشنػ١ٝ ايهٓٝػ١ َٔ ضاٖب ٖٚٛ) ٕ  أجـ  نـُا

ٌ  عًٝٓـا  هـب  إش. قـاؿ١  أضُض يف ببػـاط١  ايه١ًُ تػكط إٔ ٜهؿٞ ٫. ايطٚحٞ ايُٓٛ  عًـ٢  ايعُـ

ُّ  تٴـط٣ٚ  إٔ هـب  ايبـصاض  ؾٝٗـا  تػكط اييت ؾا٭ضض. اٱشلٞ ايعضع محا١ٜ  َٚكـازض  بايكـًٛات  باْتظـا

ٞ  ؿظـات  عًـ٢  ا٫عتُـاز  زٕٚ ،ا٭خط٣ ايٓع١ُ ّ  ايـٛح  أٚ ،يٮؾـٛاى  ْػـُح  أ٫ هـب . ؾكـط  ٚاٱشلـا

 ا٭ضضٳ مــط  مل َــا ْؿٛغــٓا عًــ٢ اهلل نًُــ١  تػــتخٛشٳ يــٔ. "ايهًُــ١ ؽٓــل بــإٔ ،ايعــامل تػــًٝات

 ".َٓٗا ا٭ؾٛاى ْٚكًعٳ

ًَ َبٍطٔ بأغًُٛب ٜػٛع ٜعًٍِ ٕ  ،ٚايٓـاؽ . ا٭َثاٍ اَػتدس ٕ  ،يًػـُع  املػـتعٍسٚ ٔ  غـٝؿُٗٛ ٞ  َـ  املعـاْ

ِ  عػب يًُثٌ ايػاَه١ ِ . ايػـُع  عًـ٢  قـسضتٗ ِ  غرلٖـ ٔ  ،اؿـطيف  املعٓـ٢  ؾكـط  غـٝؿٗ  ٚبػـبب  يهـ

ـ  ،يًٓظط املًؿت١ قٝاغت٘ ٝٴَٓك ٌ  غـ ِ  يف املثـ ٕ  ٓـسَا ٚع ،شانـطتٗ ّ  ايطغـاي١  غتتٛنـح  ،ٜػـتعٍسٚ  أَـا

 .أعِٝٓٗ

 

 . َطادع3١

 ايتٛدٝ٘ َطادع١

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ ٚاططح ا٭٫ٚز َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

 هـب  ،اهلل نًُـ١  تٴبَعـس  ايَٝٛٝـ١  ايتػًٝات) ايعاضع؟ َثٌ يف قطأْاٙ مما ايطٚحٞ ايُٓٛ عٔ ْتعًِ َاشا . 1

 (.اهلل ِتعايٝ يتًٍكٞ َػتعس٠ ٚقًٛبٓا أشٖآْا تهٕٛ إٔ

 عػـب  مٝـا  عٝـث  ٚقًبٓـا  شٖٓٓـا  عطا ١) قاؿ١؟ أضُض يف تػكط اهلل ن١ًُ بإٔ تتأنس نٝـ . 2

 (.ايكاؿني ا٭قسقا٤ َطاؾك١ ،باْتظاّ املكسؽ ايهتاب قطا٠٤ ،اهلل تعايِٝ
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ٔ ) جٝـس٠؟  أضض ع٢ً غكٛطٗا بعس باغتُطاض تُٓٛ اهلل ن١ًُ بإٔ تتأنس نٝـ . 3 ٍ  َـ  ،ايكـ٠٬  خـ٬

 (.ٚاٱحػإ احملب١ أعُاٍ مماضغ١ ،املكسغ١ املٓاٚي١ ،ايهٓٝػ١ إىل ايصٖاب

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

ٍ  عًٍُتٓـا  يكـس  ،ايـطبٍ  أٜٗا ـ  با٭َثـا  يف نًُتـو  يتػـكطَ  غـاعسْا . قًٛبٓـا  يف حٝـ١ً  ضغـايتو  تكـبح  نٝـ

 .آَني ،أنثط َٓو ْكذلب يهٞ قاؿ١ أضُض

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 2 ايكػِ َطادع١

ّ  بايصال٠ ُْٓٛ 3 يًكػِ ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖساف ٘  ،ٚايصوٛ ٔ  ،1 ايتٛجٝـ ٕ  ْوؤَ ٔ  تكٍطبٓوا  ايصوال٠  بوأ  ،اهلل َو

 :ٞــٖ

 اهلل َع تٛاقٌ ٖٞ ايك٠٬ إٔ َعطؾ١. 

 ًٍِايؿدك١ٝ حٝاتٓا يف ايك٠٬ حٍٛ املػٝح تعايِٝ ْطٍبل نٝـ ايتع. 

  بابو ٚأغًل كسعو ؾازخٌ قًٍٝت ؾإشا أْتٳ أَا" 6:6 َت٢ اٯ١ٜ حؿ ِّ  ".اـؿ١ٝ يف أبَٝو إىل ٚق
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 2القســم 
 ةــمــراجع

 املفطزات اجلسٜس٠ تعًُتٗا

 األغفاض املكسغ١

 ايتٛضا٠   ايهتاب املكٍسؽ

 املعاَري     ايعٗس

 ايٓيٍب    ايعٗس ايكسِٜ

 أعُاٍ ايطغٌ   ايعٗس اجلسٜس

 ايطؤٜا    ايفصح

 املجٌ    فطعٕٛ

 ايعاضع    اخلطٚز

 

 

 

 

 

 

 

 كلـمـة
 ممّيـزة

 ايهتووواب يف يوووسٜو املفٍطووو١ً ايكصووو١ ٖوووٞ َوووا

ٔ  ايفطقو١  ربٚأخو  َٓٗوا  صوٛض٠ً  اضغِ املكسؽ؟  عو

 .ايكص١ ٖصٙ
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 َطادع١

 :ًٜٞ َا ٱنُاٍ كسؽامل ايهتاب عٔ تعًٍُت٘ َا اغتدسّ

 .اهلل ن١ًُ ٖٛ املكسؽ ايهتاب . 1

 .املكسغ١ ا٭غؿاض ٖٛ املكسؽ يًهتاب آخط اغِ . 2

 .نتب عٍس٠ َٔ فُٛع١ ٖٛ املكسؽ ايهتاب . 3

 .اؾسٜس ٚايعٗس ايكسِٜ ايعٗس ،قػُإ املكسؽ يًهتاب . 4

 .ايؿعب ىًٍل قا٥ُس مبج٤ٞ ا٭ْبٝا٤ ٚعس . 5

 .املػٝح ٜػٛع ٖٛ ب٘ ٚعسٚا ايصٟ ايكا٥س . 6

 .ٜٛحٓا ،يٛقا ،َطقؼ ،َت٢ ا٭ضبع١؟ ا٭ْاجٌٝ نتب َٔ . 7

 .ٜػٛع حٝا٠ عٔ ا٭ْاجٌٝ ؽدلْا . 8

 .ايطغٌ أعُاٍ ا٭ٚا٥ٌ؟ املػٝخٝني عٔ ىدلْا ايصٟ ايهتاب ٖٛ َا . 9

ٌ  إىل يًطغاي١ ايطَع انتب . 15 ٔ  اعـث . 6، 5، 4، 3، 2، 1 اٯٜـات  ،ا٭ٍٚ اٱقـخاح  ،ضَٚٝـ١  أٖـ  عـ

 .املكطع ٖصا

 6وو  1:1 ض١َٝٚ

 .ايطغٍٛ بٛيؼ ايطغاي١؟ نتب َٔ. 1

 .ض١َٝٚ أٌٖ ايطغاي١؟ ن َتبٳت َٔ إىل. 2

 .ا٭ْبٝا٤ ايػاض٠؟ بايبؿط٣ ٚعسٚا ايصٜٔ َٔ. 3

 .املكسغ١ ا٭غؿاض ايػاض٠؟ ايبؿط٣ ن َتبٳت أٜٔ. 4

 .املػٝح ٜػٛع ضبٓا ايػاض٠؟ ايبؿط٣ َهُٕٛ ٖٛ َا. 5
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  ايكػِ
 ٔ ووؤَوووْ

 ٚايصّٛ بايصال٠ ُْٓٛ بأْٓا

 ٔووووؤَووْ   1  ايتٛدٝ٘

 اهلل َٔ تكٍطبٓا ايصال٠ بإٔ

 56ــ  52 قؿخ١ ايٛيس نتاب

 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .اهلل َع تٛاقٌ ٖٞ ايك٠٬ إٔ َعطؾ١

 .ايؿدك١ٝ حٝاتٓا يف ايك٠٬ حٍٛ املػٝح تعايِٝ ْطٍبل نٝـ ايتعًٍِ

ِّ بابو ٚأغًل كسعَو ؾازخٌ قًٍٝت ؾإشا أْتٳ أَا" 6:6َت٢ اٯ١ٜ حؿ   ".اـؿ١ٝ يف أبَٝو إىل ٚق

 َفطزات دسٜس٠

 .ايهتاب١ أٚ اؿسٜث خ٬ٍ َٔ َا ؾدُل َع ٚاٯضا٤ املؿاعط ،ا٭ؾهاض تبازٍــ  ايتٛاقٌ

 .يًك٠٬ ايٝٗٛز ؾٝ٘ هتُع ايصٟ املهإــ  (ايهٓٝؼ) اجملُع

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

 .ايبٍطاٍ ٚايه٬ّ ايط٥اغ١ ٚحٍب ،ٚايؿهٍٛ ايبطاي١ ضٚح َٔ أعتكين ،حٝاتٞ ٚغٝس ايطّب أٍٜٗا

ٍٞ ٚأْعِ  .ٚاحملٍب١ ٚايكدل ايؿهط ٚاٍتهاع ايعٍؿ١ بطٚح ،اـاط٧ عبسٳَى أْا عً

ٞ  ٖـب  ،ٚإشلٞ ًَهٞ ٜا ،ْعِ ٞ  أعـطفٳ  إٔ يـ ٞ  شْـٛب ٔٳ  ٚأ٫ ٚعٝـٛب ٞ  أزٜـ  ،ا٭بـس  إىل َبـاضى  ؾإْـو  ،إخـٛت

 .آَني
 (ٞايػطٜاْ أؾطاّ يًكسٜؼ ايتٛب١ ق٠٬)

 يف ايػــطٜاْٞ أؾــطاّ ايكــسٜؼ ،ايكــ٠٬ ٖــصٙ ناتــب عًــ٢ غــٓتعٍطف :ايكــ٠٬ بعــس ايؿطقــ١ َــع ؼــٍس 

 .2 ايتٛجٝ٘

3 
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 ايتُٗٝس

ٍ  أؾػح. 53ــ  52 ايكؿخات يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل ِ  ،53 ايكـؿخ١  يف ا٭غـ١ً٦  ملٓاقؿـ١  اجملـا ٌ   ـ : قـ

ٌٍ ايكعب َٔ ٌ  ؾعًٝٓـا  ،َـا  ؾـدلُ  ًـ٢ ع ايتعـٍطف  أضزْـا  إشا. عٓٗـا  ْتخـٍس   مل إشا املؿه٬ت ح  ايتٛاقـ

ٍِ أَط ايتٛاقٌ. َع٘ ُْ اًْٛع بايتخسٜس ٜتٓاٍٚ ايّٝٛ ٚايتٛجٝ٘ ،يًػا١ٜ َٗ  .ايتٛاقٌ َٔ اَٗ

 

 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

 أٚ احملاز ــ١: قــٌ ،ايتٛاقــٌ تعطٜـــ تطٜــس ٚعٓــسَا. ٚعٍطؾٗــا ايًــٛح عًــ٢ اؾسٜــس٠ املؿــطزات انتــب . 1

ٕ  ٜتٛاقًٛا إٔ ميهٔ .خ٬شلا َٔ ايٓاؽ ٜتٛاقٌ اييت ٠ايٛحٝس ايططم يٝؼ ايهتاب١  ،نًُـات  بـسٚ

ٔ  َـع  ايتٛاقٌ ططم َٔ ططٜك١ ا٫بتػا١َ. أجػازِٖ َػتدسَني  نُـا . ايعبـٛؽ  ٚنـصيو  ،اٯخـطٜ

 .ايتٛاقٌ أؾهاٍ َٔ ٬ًؾه ايكٛض٠ تهٕٛ إٔ ميهٔ. بايطَٛظ ايٓاؽ ٜتٛاقٌ

ٔ  عٝث) فُٛعات  ٬  إىل ؿطق١اي قٍػِ. 55ــ  54 ايكؿخات قطا٠٤ ا٭٫ٚز َٔ اطًب . 2 ٍُ ٌ  تتهـ  نـ

ٔ  اطًـب . اجملُٛعات ع٢ً املكسغ١ ايهتب ٍٚظع(. نؿا٠٤ أقٌ ٚأ٫ٚز أشنٝا٤ أ٫ٚز فُٛع١ ٌٍ  َـ  نـ

. 11ـــ   7:7 َتـ٢  ،13ـــ   9:6 َتـ٢  ،13ــ  12:6 يٛقا: ايتاي١ٝ املكاطع أحس عٔ تبخث إٔ فُٛع١

 يٝكطأ ا٭٫ٚز أحس اخذل  ِ ،املكاطع ٖصٙ ازٱه فُٛعاتِٗ أعها٤ َع ٜتعاْٚٛا إٔ ا٭٫ٚز ٍٚج٘

ٍٔ ،ايٓل يف ايٛاضز٠ شاتٗا ٖٞ املكاطع ٖصٙ. )عاٍ بكُٛت املكطع ٞ  ؼسٜـسٖا  يه  ا٭٫ٚز غـٝعط

 غـٝام  يف املكاطع ٖصٙ متٝٝع ع٢ً ٜٚػاعسِٖ املكسؽ ايهتاب اغتدساّ يف املُاضغ١ َٔ اَعًٜس

 (.ن٬َِٗ

ٟ  ٖٛ ايٛيس نتاب يف املٛجٛز ايطٍب١ٝ ايك٠٬ ْل :َالسع١ ٕ  ٜتًـٛٙ  ايـص ٞ  ايكـساؽ  يف امل٪َٓـٛ  ،اٱشلـ

ٔ  اجـسً  قطٜـب  أْ٘ ضغِ ،املكسؽ ايهتاب يف تطز نُا ايطٍب١ٝ يًك٠٬ ا٭قًٞ ايٓل ٚيٝؼ  ايـٓل  َـ

ٞ  بـني  اؾسٜـس  ايعٗـس  يف اخت٬ؾات ٖٓاى. َت٢ إلٌٝ يف ايٛاضز ٞ  يف ايطٍبٝـ١  ايكـ٠٬  ٍْكـ  َتـ٢  إلًٝـ

ِ  ناْـت . اٯضاَٝـ١  بايًػـ١  يت٬َٝـصٙ  ايك٠َ٬ ِعًٍ ٜػٛع بإٔ ْتصنط إٔ هب. ٚيٛقا ٌ  ٜػـٛع  تعـايٝ  تٴَٓكـ

 أضبعــني أٚ  ٬ ــني حــٛايٞ بعــس ا٭ْاجٝــٌ ن َتبٳــت عٓــسَا. أْاجًٝــِٗ اٱلًٝٝــٕٛ نتــب إٔ إىل اؾــؿًٜٛ

ًَ ٔ  جـع٤  ُٖـا  ايطٍبٝـ١  ايكـ٠٬  ٍْكـا  ،اإًش. ايْٝٛا١ْٝ إىل تٴطَجِ قس ايؿؿٗٞ ايتكًٝس نإ ،اعا  ايعٗـس  َـ

ٍِ ايك٠٬ َع٢ٓ إٔ ٜعًٍُٓا ٖٚصا ،اؾسٜس ٍٕ" ؾعباض٠. شات٘ عٍس ايٍٓل َٔ أٖ  ٜكٛشلا اييت..." املًَو يو ٭

ًٝ اجع٤ً تهٕٛ ٫ قس ايطٍب١ٝ ايك٠٬ ختاّ يف ايهأٖ  َٚٔ. ْؿػ٘ ٜػٛع قاشلا نُا ايك٠٬ َٔ اأقً

ِ  املدتٍل اؾع٤ امل٪َٕٓٛ ٜكٍٛ إٔ ايهٓٝػ١ يف ايًٝتٛضج١ٝ املُاضغات يف ايؿا٥ع ٛ ٜٚ بٗـ ٔ  تًـ  ايهـاٖ

ٍٕ" ٚعباض٠. جع٤ٙ  ".ايهأٖ جع٤" ٖٞ...." املًو يو ٭
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 :اغأٍ

 (.اهلل َع ايتٛاقٌ) ايك٠٬؟ ٖٞ َا . 1

 (.ايػ٬ّ ،اٱضؾاز ،ايػؿطإ يطًب ،يًؿهط) ١َُٗ؟ ايك٠٬ ملاشا . 2

 (.كتًؿ١ أجٛب١) ٜكًٍٕٛ؟ عٓسَا ايٓاؽ ٜؿعط مباشا . 3

ـــ   41:2 يٛقـا  يف اؿاز ـ١  تـطز . 54 ايكؿخ١ يف ٚاملٛجٛز٠ شلٝهٌا يف ٜعًٍِ ٖٚٛ ٜػٛع أٜك١ْٛ إىل أؾط . 3

ـٴ ٚجــس عٓــسَا ،52 ِٴ ٜٛغــ  اجملــاٍ أؾػــح. أٜــاّ  ٬ ــ١ ملــس٠ ؾكــسٚٙ إٔ بعــس اشلٝهــٌ يف ٜػــٛعٳ َٚــطٜ

ٍٛق١ قٍك١ تؿٍهٌ ؾٗٞ ،املكسغ١ نتبِٗ يف اؿاز ١ يكطا٠٤ يٮ٫ٚز  .نُػطح١ٝ يعطنٗا َؿ

 إضافات

. ؿًٍــ٘ ططٜكتــإ ٖٓــاى. ٚتٛنــٝخٗا ايطٍبٝــ١ ايكــ٠٬ يتؿػــرل ايٓؿــاخ ٌحــ ٜهًُــٛا إٔ ا٭٫ٚز َــٔ اطًــب

ٞ  ايثاْٝـ١  ايططٜكـ١ . ايٛضقـ١  تـعٍٜني   ِ ايطٍب١ٝ ايك٠٬ نتاب١ ٖٞ ا٭ٚىل ٔ  ٚاحـس٠  مجًـ١  َعٓـ٢  إٜهـاح  ٖـ  َـ

ٔ  فُٛع١ نٌ َٔ ٚاطًب مجٌ إىل ايك٠٬ قٍػِ. يًٛيس بايٓػب١ تعٓٝ٘ ملا قٛض٠ ٚضغِ ،ايك٠٬ ٖصٙ  َـ

ٍُع نًــٗا ايؿطقــ١ تؿــذلى عٓــسَا. اؾُــٌ ٖــصٙ َــٔ مجًــ١ َعٓــ٢ إٜهــاح ا٭٫ٚز  َــٔ فُٛعــ١ غــتتج

 .اٱع٬ٕ يٛح١ ع٢ً ايطغَٛات ٖصٙ عطض ميهٔ. يًؿطق١ ايطٍب١ٝ ايك٠٬ َع٢ٓ تٍٛنح اييت ايطغَٛات

 ايتطبٝل

 ٱعــاز٠ ا٭٫ٚز بعــض باختٝــاض ٚشيــو قطا٤تــ٘ مٍتــت َــا ضاجــع. 56 ايكــؿخ١ يكــطا٠٤ ا٭٫ٚز بعــض اخـذل  . 1

 :اغأٍ  ِ ،اـاق١ بططٜكتِٗ َكطع نٌ اغ١قٝ

ٔ  ايكـ٠٬  ْػتطٝع اييت ا٭ؾٝا٤ ٖٞ َا . 1 ِ  ٚجـٛز  نـطٚض٠  َـع  ،كتًؿـ١  أجٛبـ١ ) أجًـٗا؟  َـ  بأْٓـا  ؾٗـ

ٍٟ أجٌ َٔ ايك٠٬ ْػتطٝع  (.ايػ١٦ٝ ا٭َٛض عسا َا ،أَط أ

ٛ ) اهلل؟ شلـا  ٜػـتجٝب  ٫ قـًٛات  بٛجـٛز  تعتكـس  ٌٖ . 2 ًُـ  ٜػـتجٝب  ٖـ ٔ  ،ازا٥ ٕ ا٭ح بعـض  يف يهـ  ٝـا

 "(.أؾهٌ خٍط١ يٍسٟ" أٚ ،"اقدل" أٚ" ٫" اؾٛاب ٜهٕٛ

ٌٍ يف) ْكًٞ؟ َت٢ . 3  (.ا٭نٌ ٚقبٌ ،ايكباح قبٌ ،ايّٓٛ قبٌ ،باْتظاّ يهٔ ،ٚقت ن

 إ ميهٓو. ٚاشلس٤ٚ ايكُت يف اأًٜه َعٓا ٜتهًِ اهلل إٔ ؾهط٠ ٱٜكاٍ آَاغًب ايٛقت ٜهٕٛ قس . 2

 ٜٚػُهــٛا ايطاٚيــ١ عًــ٢ ض٩ٚغــِٗ ٜهــعٛا إٔ ا٭٫ٚز َــٔ اطًــب. ايتأَــٌ ططٜــل عــٔ اأًٜهــ شيــو تؿعــٌ

 قاٍ". اهلل أْا أْٞ ٚاعًُٛا اٖس٩ٚا" ،املكسؽ ايهتاب ٜكٍٛ: ٚبط٤ٞ ،يطٝـ بكُٛت اقطأ  ِ. أعِٝٓٗ

 اٯٕ. ايكــُت يف اهلل ٜكٛيــ٘ َــا إىل ْكــػٞ إٔ ؾًٓخــاٍٚ". اهلل بكــٛت ًَــ٤ٞ ايكــُت" ،عظــِٝ ضجــٌ

. ايػــهٕٛ يف اهلل إهــاز بإَهآْــا نــإ إشا ٚيٓــط٣ ،زقــا٥ل يبهــع١ ٖــاز٥ني تهْٛــٛا إٔ حــاٚيٛا

ٌٍ َٔ أشٖاْهِ أؾطغٛا  قـاَتني  ابكـٛا . ؾكـط  بـاهلل  ايـتؿهرل  ٚحـاٚيٛا  ؾٝٗا ػٍٛ اييت ا٭ؾهاض ن

ٕ  نًُـا  املس٠ اظزازت نًُا)زقا٥ل  ٬  إىل زقٝك١ َٔ تذلاٚح ملس٠ ٌ  شيـو  نـا ٔ  ،أؾهـ  ايٛقـت  يهـ
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ّ  اؾُٝـع  غٝؿـعط  ايبساٜـ١  يف(. ٚقـسضتٗا  ايؿطقـ١  َـعاج  عًـ٢  غٝعتُس ايؿعًٞ ٞ  اضتٝـاح  بعـس  ٭ْٓـا  َبـس٥

 غـتجس . اغطًٜع ايٓؿاخ ٖصا بإْٗا٤ ايطغب١ قاَٚٛا يهٔ ، كاؾتٓا يف املػتُط ايهجٝ  ع٢ً َعتازٕٚ

 .ايٓؿاخ شلصا اجًٝس ٜػتجٝبٕٛ ايطابع ايكـ أ٫ٚز إٔ

ٔ  ٜٚعدلٚا أعِٝٓٗ ٜؿتخٛا إٔ ا٭٫ٚز َٔ اطًب ،اٯٕ ِ  عـ ِ  أؾهـاضٖ  قـٛتو  عًـ٢  حـاؾ  . َٚؿـاعطٖ

 ٌٖ ايكُت؟ يف إيِٝٗ أقطب نإ اهلل إٔ ٚجسٚا ٌٖ. ايؿطق١ َع شيو َٓاقؿ١ أ ٓا٤ ٚايًطٝـ اشلاز٨

ٍْٛت ٍُا أؾهٌ ؾهط٠ يسِٜٗ ته  ؟"اهلل بكٛت ٤ًَٞ ايكُت" ايتايٞ ايكٍٛ ٜعٓٝ٘ ع

 إضافات

ِ  ا٭٫ٚز ٜؿـاضى  إٔ هب. ايٓؿاخ ٜهًُٛا إٔ ا٭٫ٚز َٔ اطًب ِ  ،ايؿطقـ١  َـع  املؿهـ١ً  قـًٛاتٗ  ٚاغـأشل

 .ايكًٛات ٖصٙ تؿهًِٝٗ غبب عٔ

 إضايف ْؿاط

 االدتُاع يػطف١ صًٛات صٓسٚم صٓع

 ٛاظّوووووايً

 .ايهطتٕٛ َٔ ؾاضغ١ عًب١  .1

 ايعًـــٟٛ ايٛجـــ٘ يتػطٝـــ١، ايًــــ ٚضم أٚ اــــٝـ َـــٔ ناؾٝـــ١ نُٝـــ١ . 2

 .َٓؿكٌ بؿهٌ ٚايػؿًٞ

 .ايًباز َٔ قكاقات . 3

 .ايٛضم َٔ قػرل٠ قكاقات َع ق١ٝٓٝ أٚ قػرل٠ غ١ً . 4

 اطًـب . ايًـبٛضقـ  أٚ باـٝـ ٚايعًب١ ايػطا٤ غطِّ. ايؿطق١ أَاّ ايعًب١ غطا٤ يف نٝك١ ؾتخ١ اقٓع

 ،َػـٝخ١ٝ  ضَـٛظ  ،أظٖـاض )ايكـ٠٬  قـٓسٚم  عًـ٢  بايػطا٤ يٛنعٗا قػرل٠ ظخطؾات ٜكٓعٛا إٔ ا٭٫ٚز َٔ

ــسَا(. اخل ــاج عٓ ــ١ ميهــِٓٗ خاقــ١ قــًٛات إىل ا٭٫ٚز وت ــاتِٗ نتاب ــ٢ طًب ــٛضم َــٔ ١قكاقــ عً  اي

 أٚ غــط١ٜ ايطًبــات ٖــصٙ بإبكــا٤ ٜطغبــٕٛ نــاْٛا إشا ٜكــطضٕٚ ا٭٫ٚز زع. ايكــ٠٬ قــٓسٚم يف ٚٚنــعٗا

ٌٍ  عًـينٍ  بؿهٌ قطا٤تٗا ٔ  ،غـط١ٜ  إبكا٤ٖـا  أضازٚا إشا. أغـبٛع  نـ ُٳح  يـ ٌ  بـايٓظط  ٭حـس  ٜٴػـ  قـٓسٚم  زاخـ

ٌُ أٚ اعؿًٜٛ ،ؾكط غتكًٞ ايؿطق١. ايك٠٬ ـــ   املهتٛب١ اجاتبا٫حتٝ اهلل ٜتهٍؿٌ يهٞ ،قاَت بؿه

 .اجًٝس ٜعًُٗا ؾٗٛ

 احلفغ آ١ٜ يعب١

 .x ايكؿخ١ يف ايٛاضز٠ ا٭يعاب أحس مماضغ١ ططٜل عٔ حؿظٗا املطًٛب اٯ١ٜ بتعًِٝ ابسأ

ِّ بابو ٚأغًل كسعو ؾازخٌ قًٍٝت ؾإشا أْت أَا"   .6:6َت٢" اـؿ١ٝ يف أبٝو إىل ٚق



 
 ــ 54ــ 

 املعًَٛات خًف١ٝ

ٕ  ،تػـبٝح  ،(ٝـس متج) شٚنكٛيٛجٝا ٖٞ ايك٠٬؟ ٖٞ َا ٍ  ،اعـذلاف  ،ؾـهطا ٌ  ،ابتٗـا  ٚايتٛغـ

 عٓسَا يهٔ. اجسًٜس اإْػاًْ أقبح أقًٞ عٓسَا: "ا٭ٚىل املػٝخ١ٝ ايعكٛض ٫ٖٛتٞ أحسٴ نتب. اهلل إىل

ٞ  ايكـ٠٬ ". اقـسميً  اإْػاًْ أعٛز ايك٠٬ ع٢ً أتٛقـ ٞ  ايكـ٠٬ . ايطٚحٝـ١  ٚاؿٝـا٠  يًتجسٜـس  ايططٜـل  ٖـ  ٖـ

ٔ  ،اؿثٝثـ١  ٚجٗٛزْـا  اهلل بٓعُـ١  ،ايكـ٠٬  تطؾعٓـا . ٚؾطح ،ػسٜس ،ق٠ٛ َبعث ٖٞ ايك٠٬. هلل ايعٝـ  َـ

ٌ  ٜٴدتٳبٳـط  حٝث اهلل َع ٚٚعٞ قب١ ؾطن١َ إىل ععيتٓا  احـٛاضً  ايكـ٠٬  تكـبح . جسٜـس  مبٓظـٛض  ؾـ٤ٞ  نـ

 .اهلل ًَهٛت يف يًػبط١ ٚتطٍقب تٍٛقع ،يًٓؿؼ اضٚحًٝ اتٓؿًػ ،اهلل َع اؾدكًٝ

 نٝـــ ايطؿــٌ ٜــتعًٍِ ٚنُــا. هــب نُــا كــًٞيٓ ٜكٛزْــا ٚحــسٙ ايكــسؽ ايــطٚح ْكــًٞ؟ نٝـــ

 اغــهب. اهلل مبعْٛــ١ اٚا ًكــ ،شاتٗــا ايكــ٠٬ خــ٬ٍ َــٔ ٜكــًٞ نٝـــ اٱْػــإ ٜــتعًٍِ نــصيو ،ميؿــٞ

ٌٍ مبع٢ٓ ؾٍهط. ق٬تو يف ظًُتٗا ْؿػو  ٚأقٍط  ابط. ايؿدك١ٝ ق٬تو ٚاجعًٗا ،تكًٝٗا ن١ًُ ن

ٔ  ق٬تو يف ايك٠ٛ ابعث. اٱُٖاٍ أٚ ي٬َبا٠٫ تػتػًِ ٫. ق٬تو يف ٍ  َـ ٕ  خـ٬ ٍٞ  إميـا  ٚضٚح ،بـاهلل  حـ

 .ٚا٭قٌٝ ايكازم املػٝخٞ ٚايعٝـ ،اٯخطٜٔ َػاق١

ــا زاخــٌ بعُــل ْكــًٞ ٚإش ــا قًٛبٓ ــتكط ،ٚؾجــأ٠ً. ايكــ٠٬ يف ُْٓــٛ ؾإْٓ  َــٔ حملــ١ً ،اهلل بٓعُــ١ ،ًْ

ٕ  ،ايبسا١ٜ يف. ؾٝٓا ايعاٌَ ايكسؽ ايطٚح حهٛض أعجٛب١ ٍ  يهٓٗـا  ؾـطاض٠  فـطزٳ  تهـٛ ٍٛ  ىلإ ا٫حكًـ  تتخـ

٘  نٝآْـا  يف ٚايطاق١ ايك٠ٛ ٜٚبعث وٍطض شلُب ٌ  ٫أ ؾـطٜط١  ،نًـ ٕ  اؾـ٦ًٝ  ْؿعـ  ٚإشا ،ايكـسؽ  ايـطٚح  ٜٴخـَع

ٔ  اؾـٛضً  ؾًٓتب أخطاْا ٕ  ْٚطًـب  خط٦ٝتٓـا  عـ ٔ  ايػؿـطا  إؾػـاحٴ  ،املكسغـ١  اهلل قٍبـ١  حـطاض٠  اختبـاضٴ . اهلل َـ

 ؿٝاتٓا ٚق٠ٛ نُٓٛض دساَٗاٚاغت ،ايكسؽ يًطٚح نٓػ١ُُ زاخًٓا ٚايؿؿا٥ٞ ايتطٗرلٟ يعًُٗا شلا اجملاٍ

 .اأًٜه ٚمثاضٖا ايك٠٬ أٖساف ٖٞ ٖصٙ ،اي١َٝٛٝ

 (.غتًٝٝاْٛبٛيؼ يثٝٛزٚض األضثٛشنػ١ٝ صالتٞ نتاب َٔ َأخٛش املكطع ٖصا)

 

 . َطادع3١

 ايتٛدٝ٘ َطادع١

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ ططح ططٜل عٔ ايؿطق١ َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

 (.اهلل َع ايتٛاقٌ) ايك٠٬؟ ٖٞ َا .1

ٔ  يٓتكٍطب ايك٠٬ سْاتػاع نٝـ .2 ّ  َؿـه٬تٓا  بعـطض ) أنثـط؟  اهلل َـ ٘  ،اهلل أَـا  ،"أباْـا " بتػـُٝت

 (.َعْٛت٘ بطًب

 (.قبتٓا ،خطاٜاْا غؿطإ ،محاٜتٓا ،بإضؾازْا) يًكًٛات؟ اهلل ٜػتجٝب نٝـ .3

 (.كتًؿ١ أجٛب١) ايّٝٛ؟ تٛجٝ٘ َٔ تعًُت٘ ايصٟ املِٗ ا٭َط ٖٛ َا .4



 
 ــ 55ــ 

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

 . أنثــط َٓــو ؾٓتكــٍطب ٜــّٛ نــٌ يٓكــًٞ غــاعسْا. ْكــًٞ نٝـــ عًٍُتٓــا ْــو٭ ْؿــهطى ،ايــطٍب أٜٗــا

 .آَني ،ا٭بس ٚإىل أٚإ ٚنٌ اٯٕ ايكسٚؽ ازلو ْػبح ٚمٔ إشلٓا أْتٳ ٭ْو

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 :ٖٞ ،اٯخطٜٔ َٚع يٛحسْا ْكًٞ بأْٓا ْ٪َٔ ،2 ايتٛدٝ٘ ايكازّ ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖساف

 .ق٬تٓا ططم متٝٝع

 .ايػٛضٟ أؾطاّ يكسٜؼا قك١ ع٢ً ايتعطف

 .ق٠٬ نتاب١



 
 ــ 56ــ 

 ٔووووؤَووْ   2  ايتٛدٝ٘

 اآلخطٜٔ َٚع يٛسسْا ْصًٞ بأْٓا

 62ــ  57 قؿخ١ ايٛيس نتاب
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .ق٬تٓا ططم متٝٝع

 .ايػٛضٟ أؾطاّ ايكسٜؼ قك١ ع٢ً ايتعطف

 .ق٠٬ نتاب١

 َفطزات دسٜس٠

 .ايتٛجٝ٘ ٖصا يف َفطزات دسٜس٠ تٛجس ٫

 ٠ االفتتاس١ٝايصال

 .ايبطاٍ ٚايه٬ّ ايط٥اغ١ ٚحٍب ،ٚايؿهٍٛ ايبطاي١ ضٚح َٔ أعتكين ،حٝاتٞ ٚغٝس ايطّب أٍٜٗا

ٍٞ ٚأْعِ  .ٚاحملب١ ٚايكدل ايؿهط ٚاتهاع ايعؿ١ بطٚح ،اـاط٧ عبسٳَى أْا عً

ٔٳ ٚأ٫ ٚعٝــٛبٞ شْــٛبٞ أعــطفٳ إٔ يــٞ ٖــب ،ٚإشلــٞ غــٝسٟ ٜــا ْعــِ   ،ا٭بــس إىل َبــاضى ؾإْــو ،أخــٛتٞ أزٜــ

 .آَني

 ايتُٗٝس

ِّ  بابـو  ٚأغًل كسعو ؾازخٌ قًٍٝتٳ ؾإشا أْت أَا: "حؿظٗا املطًٛب اٯ١ٜ ايؿطق١ َع ضاجع .1  إىل ٚقـ

 .6:6َت٢" اـؿ١ٝ يف أبٝو

 .ا٭٫ٚز أجٛب١ ْاقـ بٗا؟ ْصًٍٞ إٔ جيب ايي ايططٜك١ عٔ اآل١ٜ ٖصٙ تعًٍُٓا َاشا: اغأٍ

. ايؿدكــ١ٝ قــ٬تِٗ خــدلات ملٓاقؿــ١ اجملــاٍ شلــِ أؾػــح  ــِ ،57 ايكــؿخ١ قــطا٠٤ ا٭٫ٚز َــٔ اطًــب .2

 .ايٓل يف ايٛاضز٠ ا٭غ١ً٦ أجٛب١ ايًٛح ع٢ً انتب

 



 
 ــ 57ــ 

 ايتٛدٝ٘ تطٛض. 2

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

ٔ  اطًب. 59 ايكؿخ١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل ـ  ٚضٍنـع  ،ايككـ١  غـطز  إعـاز٠  ا٭٫ٚز َـ ّ  نٝـ  اغـتدس

ّ  ايكـسٜؼ  عزؾ ايصٟ َا: ا٭٫ٚز اغأٍ. اهلل ـس١َ َٛاٖب٘ أؾطاّ ايكسٜؼ ّ  أؾـطا ٘  ٫غـتدسا  بٗـصٙ  َٛاٖبـ

ٕ  ايؿطقـ١  أخـدل (. نٓٝػت٘ ـس١َ اغعًٝس نإ ،اهلل ىسّ إٔ أضاز) ايططٜك١؟  قـًٖٛا  ايـيت  ايكـ٠٬  بـأ

 .ايهبرل ايكّٛ ؾذل٠ يف ْطٍززٖا ٚمٔ ،أؾطاّ ايكسٜؼ نتبٗا ايتٛجٝ٘ بس٤ يف

 ايتطبٝل

ـ . 65 ايكـؿخ١  قطا٠٤ ا٭٫ٚز َٔ اطًب . 1 ِ ا ايؿطقـ١  َـع  ْـاق ـ " يف املكٍسَـ١  ملؿـاٖٝ ٞ  نٝـ  ضٍنـع ". ْكـًٍ

ًَ ْهٕٛ إٔ هب أْٓا ع٢ً ٍُِ ب٘ ْثل ٚإٔ اهلل َع قازقني ازٚ  .حٝاتٓا يف ايها١ًَ إضازت٘ يٓت

 ميهــٔ. 61 ايكــؿخ١ يف ا٫قذلاحــات باغــتدساّ قــ٠٬ ايــبعض بعهــِٗ َــع يٝ٪يؿــٛا ا٭٫ٚز غــاعس . 2

ِٳ إٔ ٚيس يهٌ ٕ  طًب ،اهلل ؾهط) ايؿ٦ات إحس٣ َع ٜت٤٬ّ بػطط ٜػٗ  ٖـصٙ  انتـب (. اخل،ايػؿـطا

 .ايًٛح ع٢ً ا٭٫ٚز أٍيؿٗا اييت ايك٠٬

 يًـطاغبني  ازلـح  ،بعس ؾُٝا. 62 ايكؿخ١ يف ايٛاضز ايٓؿاخ يف ؾدك١ٝ ق٠٬ بتأيٝـ يٮ٫ٚز ازلح . 3

 .ايؿطق١ َع ق٬تِٗ مبؿاضن١ َِٓٗ

 ْؿاطات إضاف١ٝ

 ايطغِ

 .ايطغِ ططٜل ٔع ايؿدك١ٝ ق٬تِٗ ٍٜٛنخٛا إٔ ا٭٫ٚز َٔ اطًب

 صٝا١َٝ ٚدبات نتاب صٓع

 ٛاظّوووووايً

  ؾٗطغ١ ع٬َات .1

 .املؿطٚع يؿطح ايبٝت إىل ا٭٫ٚز ٜأخصٖا ٬َحظ١ .2

 ٚطًــب املؿــطٚع يؿــطح ا٭ٖــايٞ إىل ٍَٛجٗــ١ قكــرل٠ ٬َحظــ١ انتــب ،ا٫جتُــاع َٛعــس َــٔ ٚقــت قبــٌ

ٌٍ أعَط. ١َٝقٝا ٚقؿات نتب يٛنع اًَع ايعٌُ عٔ امل٬حظ١ يف ؼٍس . تعاِْٚٗ ـ  ٚيـس  ن  َتعـسز  ًَـ

ٍ  ايبٝت إىل أخصٖا ميهِٓٗ. امل٬حظ١ عٔ ْػد١ َع ا٭قػاّ ٔ  ا٭قـسقا٤  أٚ ايعا٥ًـ١  ٚغـ٪ا ِ  عـ  ٚجبـاتٗ

 إٔ يٮٖــايٞ ميهــٔ. ايكــازّ ا٭غــبٛع يف َعٗــِ ايٛقــؿات ا٭٫ٚز وهــط إٔ هــب. املؿهــ١ً ايكــٝا١َٝ

ٍٛعٛا ِ  ٚضقـ١  عًـ٢  ٜٚطبعٖٛـا  ايٛقـؿات  ٖـصٙ  ٚهُعـٛا  ٜتط ـ ا عجـ ِ  يٓكـ  يـٮ٫ٚز  ْػـذ  عـس٠  ْػـدٗا   ـ

 نتـاب  عًـ٢  ايعٌُ َٔ املعٜس" ع٢ً اٍطًع. ايٓؿاخ ٖصا غٝػتُط) .ٚقؿاتِٗ نتاب يف هُعٖٛا يهٞ

 (.3 ايتٛجٝ٘ يف" ايكٝا١َٝ ايٛقؿات



 
 ــ 58ــ 

 



 
 ــ 59ــ 

 املعًَٛات خًف١ٝ

ــس ايهٓٝػــ١ ؼتؿــٌ ــسٜؼ بعٝ ــطاّ ايك ــأَ يف ايػــٛضٟ أؾ ــٔ ٚايعؿــطٜٔ ايث ــس. ا٭ٍٚ نــإْٛ َ ــٔ ملعٜ َ 

 .ؾٗط نإْٛ ايثاْٞ ،ايػٓهػاض يًُتٛحس تَٛا )بٝطاض( نتاب اقطأ حٝات٘ عٔ َٛاتاملعً

 

 . َطادع3١

 ايتٛدٝ٘ َطادع١

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ ٚاططح ايؿطق١ َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

 قـًٛات  نتـب  ،ايهٓٝػـ١  ـسَـ١  اـاق١ َٛاٖب٘ اغتدسّ) أؾطاّ؟ ايكسٜؼ عٔ تصنطٙ ايصٟ َا .1

 (.ايّٝٛ حت٢ تٴػتدسّ ٚتطاُْٝ٘ قًٛات٘ ظايت َا ،امل٪َٕٓٛ أحٍب٘ ،ٚتطاِْٝ

 (.اهلل َٔ ا٫قذلاب ،اهلل َع ايتٛاقٌ) ايك٠٬؟ عٔ تعًٍُتٗا اييت ا٭ؾهاض أِٖ َا .2

3. ِّ  (.كتًؿ١ أجٛب١) أؾهٌ؟ ق٬تو حٝا٠َ بٗا ػعٌ ططٜك١ غ

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

 .ايؿطق١ نتبتٗا اييت ايكًٛات اغتدسّ

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 :ٖٛ ،ايكٝاّ بٛاغط١ُٓٛ ْ بأْٓا ْ٪َٔ ،3 ٝ٘يًتٛج ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖساف

 .اضٚحًٝ يُٓٓٛ ٜػاعسْا ايكّٛ بإٔ ايتُٝٝع

 .اؾبٌ ع٢ً ٜػٛع ػطب١ ع٢ً ايتعطف



 
 ــ 65ــ 

 ٔووووؤَووْ   3  ايتٛدٝ٘

 ايصٝاّ بٛاغط١ُٓٛ ْ بأْٓا

 66ــ  63 قؿخ١ ايٛيس نتاب
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .اضٚحًٝ يُٓٓٛ ٜػاعسْا ايكّٛ بإٔ ايتُٝٝع

 .اؾبٌ ع٢ً ٜػٛع ػطب١ ع٢ً طفايتع

 اجلسٜس٠ املفطزات

ٌُ بايكٝاّ ايطغب١ أٚ ،خاط٧ أَُط يؿعٌ أحسِٖ َٔ ايطًب وو ايتذطب١  .غ٤ٞ بعُ

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

 .ايبطاٍ ٚايه٬ّ ايط٥اغ١ ٚحٍب ،ٚايؿهٍٛ ايبطاي١ ضٚح َٔ أعتكين ،حٝاتٞ ٚغٝس ايطٍب أٍٜٗا

ٍٞ ٚأْعِ  .ٚاحملب١ ٚايكدل ،ايؿهط ٚاتهاع يعؿ١ا بطٚح ،اـاط٧ عبسٳَى أْا ،عً

 ِ ٞ  ٜـا  ْعـ ٞ  ًَهـ ٞ  ٖــب ،ٚإشلـ ٞ  أعـطفٳ  إٔ يـ ٞ  شْـٛب ٔٳ ٚأ٫ ،ٚعٝـٛب ٞ  أزٜــ   ،ا٭بــس إىل َبـاضى  ؾإْـو  أخـٛت

 .آَني

 ايتُٗٝس

ِ  ،63 ايكـؿخ١  ا٭٫ٚز ٜكطأ ـ   ـ ِ  ْـاق ِ  َعٗـ ٔ  ايؿدكـ١ٝ  خـدلاتٗ ّ : تعًٝـل . ا٭غـ١ً٦  طـطح  ططٜـل  عـ  قـا

ًَ أضبعني ملس٠ ٜػٛع  .ايػبب عٔ غٝددلْا ايّٝٛ املكسؽ ايهتاب َٔ غٓكط٩ٙ صٟاي ٚاملكطع. اٜٛ

 

 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

 :ٚاغأٍ ،ايكك١ ْٗا١ٜ يف ا٭غ١ً٦ ْاقـ. 65 ايكؿخ١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل . 1

 ايكك١؟ ٖصٙ خ٬ٍ َٔ ايؿطٜط َكا١َٚ عٔ ْتعًٍُ٘ إٔ بإَهآْا إٔ تعتكس ايصٟ َا . 1

 (.ايكّٛ ،ايك٠٬ ،اهلل ٚقاٜا ػبع يًعٝـ ٜػعٓا َا ؾعٌ)



 
 ــ 61ــ 

 (.ا٭يعاب ،املاٍ ،نبرل بؿهٌ ا٭يبػ١ اقتٓا٤)ايّٝٛ؟ ايٓاؽ شلا ٜتعٍطض اييت ايتجاضب ٖٞ َا . 2

ٍٔ ،ي٘ اعبًس ٜٚكبح اهلَل ٜطٝعٳ أ٫ ٜػٛع َٔ ايؿطٜطٴ أضاز :تعًٝل ّ  ٜػٛع يه . ايؿـطٜط  ػـاضب  قـاٚ

ّٴ  عًٍِ ِ . بـاهلل  ٜثـلٳ  إٔ ٜػـٛع  ايكـٝا ٕ  ٜػـٛعٳ  املكـسؽٴ  ايهتـابٴ  عًٍـ  ايكـ٠٬   غـاعستَ . اهلل ٜطٝـعٳ  بـأ

ٔ  اقطٜبًـ  يٝهٕٛ ٜػٛع ّ  ،ايكـ٠٬ . اهلل َـ ٞ  اهلل ٚنًُـ١  ،ايكـٛ ٍٜٛٓـا  ايـيت  ايؿٍعايـ١  ا٭غـًخ١  ٖـ  تك

 .ايتجاضب ع٢ً يٓٓتكطٳ ٚتػاعسْا

 ايتطبٝل

 :ًٜٞ َا اغأشلِ ،66 ايكؿخ١ قطا٠٤ ا٭٫ٚز َٔ تطًب إٔ بعس

 (.أنثط اهلل َٔ يٓكذلب)  ْٚكّٛ؟ ْكًٞ ملاشا. 1

 (.اخل ،ايطعاّ َٔ أنثط اهلَل متاج بأْٓا ٜصنطْا) اهلل؟ َٔ يٓكذلب ايكّٛ ٜػاعسْا نٝـ. 2

 (.ن٬) ؾكط؟ ايطعاّ عٔ ا٫َتٓاع ايكٝاّ ٜعين ٌٖ. 3

 (.اي٥٬ك١ غرل بايهًُات ٚايتؿٛٙ ايػ١٦ٝ ا٭َٛض ؾعٌ) ؟اأًٜه منتٓع إٔ هب َاشا عٔ. 4

 (.ايٓاب١ٝ ا٭يؿاظ اغتدساّ ،ايػرل٠ ،ا٭ْا١ْٝ)ْتجٓبٗا؟ إٔ هب ييتا ايػ١٦ٝ ا٭َٛض ٖصٙ ٖٞ َا. 5

 (.ٚتكطؾاتٓا بأؾهاضْا ايتخٍهِ ،اهلل عباز٠ ،ايك٠٬) ؟اأًٜه ْؿعٌ إٔ هب َاشا ،ْكّٛ عٓسَا. 6

 إضايف ْؿاط

 ايصٝا١َٝ ايٛدبات نتاب ع٢ً ايعٌُ َتابع١

 ٛاظّوووووايً

  ضغِ ٚضم. 1

 ضقام  أق٬ّ .2

ٍُُٕٛ اجعًِٗ. َعِٗ ا٭٫ٚز أحهطٖا اييت املًؿات امجع ٔ  ،ايهتـاب  إىل يتٴهاف ظخاضف ٜك  ططٜـل  عـ

ــأق٬ّ ايطغــِ ــ٢ ايطقــام ب ــٝض ٚضم عً ــ٢ يتٛنــٝح أب ــتهٔ. ايكــّٛ أٚ ايكــ٠٬ َعٓ ــِ ضغــَٛات ي  قً

 ا٭ٖــٌ أّ يًُطؾــس ميهــٔ ،بعــس ؾُٝــا. املُخــا٠ اغــتدساّ عٓــس آ ــاض تــطى يتٓجــب ؾاؼــ١ ايطقــام

ِ  طغَٛاتاي ٜعًٍُٛا إٔ املتطٛعني ٔ . ضؾٝـع  ؼـبرل  بكًـ ٞ  عجُٗـا  ايطغـَٛات  ٖـصٙ  حؿـ   ميهـ  أٚ ا٭قـً

ٌّ  ٜعطٞ عٝث ايٓػذ َٔ ٜهؿٞ َا اقٓع. ايٛقؿات نتاب يف املػاح١ َٔ َعٜس يتٛؾرل تكػرلٖا  نـ

ٍَ٘ ٚيس  .ايٓب١ًٝ ايكهاٜا إحس٣ خس١َ يف ٜٴػتدسّ أٚيٞ ضأزلاٍ ايعٌُ ٖصا ٜهٕٛ قس. َٓ٘ ْػد١ أ

 املعًَٛات خًف١ٝ

ٕ  ايهـبرل  غطٜػٛضٜٛؽ ايكسٜؼ ْاوٍصض ّ  بـأ ٔ  ا٫َتٓـاع  فـٍطز  يـٝؼ  ايكـٛ ّ  عـ ٍ  إش ،ايطعـا  ٫: "ٜكـٛ

ٕ  َا أحٌس ٜعتكس ّ  بـأ ٕ  ىدلْـا  ايـطبِ  ٭ٕ ،نـافُ  ٚحـسٙ  ايكـٛ ٛ  ٖـصا  أيـٝؼ " ،أؾـعٝا  ايـٓ   بًػـا  ٖـ

ٌّ آ طت٘ ايصٟ ايكّٛ ٌٍ  ٚنػـط  اأحطاًض املهػٛطني ٚإط٬م ايٓرل ضٴبٴط ٚؾّو ايٓؿام قٝٛز ح  ".ْـرل  نـ



 
 ــ 62ــ 

ٌٳ ٚإٔ خبعٳى يًجا٥ع تهػطٳ إٔ ٖٛ أيٝؼ" ،٬ًقا٥ ٜتابع  ِ  ضأٜت ٚإشا بٝتو املططٚزٜٔ ايبا٥ػني تٴسخ

ّ  اهلل  بـاضى  يـصيو (. 6:58أؾـعٝا " )ؿُو عٔ تتٛاض٣ ٫ ٚإٔ تهػٛٙ إٔ ايعطٜإ ٟ  ايكـٛ  تطتؿـع  ايـص

ــ١ عًــ٢ ٚاملــبين ،ٚايكــسقات باٱحػــإ ْاظطٜــ٘ أَــاّ أٜــسٜٓا ؾٝــ٘ ــايعطـ ٚاملــطتبط جرلآْــا قب  ب

 ٜػٍصٟ قس جػسٳى ٜٚٴهَعـ عٓ٘ متتٓع ايصٟ ؾايطعاّ ،يٰخطٜٔ أعط٘ شاتو عٔ متٓع٘ َا. ٚايؿؿك١

 ".اؾٝاع جرلاْو جػسٳ

 

 . َطادع3١

 ايتٛدٝ٘ َطادع١

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ عًِٝٗ ٚاططح ايؿطق١ َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

ّٴ ٜػـــاعسْا نٝــــ . 1 ّٳ إٔ ،ا٭طعُـــ١ عـــضب عـــٔ با٫َتٓـــاع ،ْـــتعًٍِ)  ايتجـــاضب؟ يٓخـــاضبٳ ايكـــٛ  ْكـــاٚ

 (.ايتجاضب

 (.كتًؿ١ أجٛب١) ايتٛجٝ٘؟ ٖصا َٔ تعًٍُت٘ ايصٟ املِٗ ا٭َط ٖٛ َا . 2

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

ّ  قـ٠َٛ  يٓا أٚنختٳ يكس ،املػٝح ٜػٛع ،ايطّب أٜٗا  َثايـو  يٓتبـع  غـاعسْا . ايدلٜـ١  يف نٓـتٳ  عٓـسَا  ايكـٛ

 .نيآَ ،اهلل َٔ أنثط ْٚكذلب حٝاتٓا يف ايتجاضب ْٚكاّٚ

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 :ٖٞ ،يًكّٛ قٛاعس يًهٓٝػ١ بإٔ ْ٪َٔ ،4 يًتٛجٝ٘ ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖساف

 .ايكّٛ تهبط اييت ايهٓٝػ١ قٛاعس َعطؾ١

 .ا٭ٚا٥ٌ املػٝخٝني قّٛ ع٢ً ايتعطف

ٍٗس  .ايكّٛ مبُاضغ١ ايتع



 
 ــ 63ــ 

 ٔووووؤَووْ   4  ايتٛدٝ٘

 يًصّٛ قٛاعس يًهٓٝػ١ بإٔ

 75ــ  67 قؿخ١ ايٛيس نتاب
 

 ط١ ايبس٤. ْك1

 األٖساف

 .ايكّٛ تهبط اييت ايهٓٝػ١ قٛاعس َعطؾ١

 .ا٭ٚا٥ٌ املػٝخٝني قّٛ ع٢ً ايتعطف

ٍٗس  .ايكّٛ مبُاضغ١ ايتع

 َفطزات دسٜس٠

 .ايطغٍٛ بٛيؼ َػاعس وو بطْابا

 .اهلل عٔ اٯخطٜٔ ٚتعًِٝ ايػاض٠ ا٭خباض عٔ اٱع٬ٕ وو ايبؿاض٠

 .َطِٜ ايعصضا٤ ؾٝ٘ ضقست ايصٟ ايّٝٛوو  ايطقاز

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

 .ايبطاٍ ٚايه٬ّ ايط٥اغ١ ٚحٍب ،ٚايؿهٍٛ ايبطاي١ ضٚح َٔ أعتكين ،حٝاتٞ ٚغٝس ايطٍب أٍٜٗا

ٍٞ ٚأْعِ  .ٚاحملب١ ٚايكدل ،ايؿهط ٚاتهاع ايعؿ١ بطٚح ،اـاط٧ عبسٳى أْا ،عً

 ِ ٞ  ٜـا  ْعـ ٞ  ًَهـ ٞ  ٖــب ،ٚإشلـ ٞ  أعـطفٳ  إٔ يـ ٞ  شْـٛب ٔٳ ٚأ٫ ٚعٝـٛب ٞ  أزٜــ  ،٭بــسا إىل َبـاضى  ؾإْـو  ،أخـٛت

 .آَني

 ايتُٗٝس

ــس ايؿطقــ١ َــٔ اطًــب. 67 ايكــؿخ١ يكــطا٠٤ ا٭٫ٚز بعــض اخــذل ـــ  2:13أعُــاٍ املكطــع ؼسٜ ــِ ،5ـ    

  اهلل؟ يعُـــٌ يتتخٍهـــط ٜػـــاعسى ايكـــّٛ بـــإٔ تعتكـــس نٝــــ: اغـــأشلِ. يـــ٘ قطا٤تـــو أ ٓـــا٤ َتابعتـــ٘

 .كتًؿ١ أجٛب١



 
 ــ 64ــ 

 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

ٔ  منتٓـع  ايـيت  ا٭طعُـ١  قا١ُ٥ إىل اْتبٗٛا: قٌ  ِ ،69ــ  68 خ١ايكؿ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل  أنًـٗا  عـ

 إٔ ْػــتطٝع َــاشا. يًخظــات ؾٍهــطٚا. َــا اًْٛعــ قًًٝــ١ املتبكٝــ١ ا٭طعُــ١ خٝــاضات إٔ ٜبــسٚ. ايكــّٛ خــ٬ٍ

 .ايًٛح ع٢ً ا٭طع١ُ بٗصٙ قا١ُ٥ انتب ايكّٛ؟ خ٬ٍ ْأنٌ

 املتطٛعني ا٭٫ٚز أحس اخذل. ايكٝاّ ؾذلات نٌ ١تػُٝ ٚواٚيٛا نتبِٗ ٜكًبٛا إٔ ا٭٫ٚز َٔ اطًب. 2

ٕ  عٓـسَا . ايًــٛح عًـ٢  ا٭جٛبـ١  يٝهتـب   إٔ ا٭٫ٚز َــٔ اطًـب  ،ايؿـذلات  ٖــصٙ تـصنطٚا  قـس  بــأِْٗ ٜؿـعطٚ

 عٓـسَا  عٓٗا منتٓع اييت ا٭طع١ُ ٖٞ َا: اغأٍ  ِ ،أجٛبتِٗ َٔ ٜٚتخٍككٛا ناْت نُا نتبِٗ ٜعٝسٚا

 ٜكَٛٛا؟ أ٫ هب ايصٜٔ ايٓاؽ ِٖ َٔ ٜكَٛٛا؟ إٔ اؾُٝع ع٢ً هب ٌٖ ْكّٛ؟

 إضافات

 تػــاعس إٔ هــب" اٱنــايف ايٓؿــاخ" يف املٛجــٛز٠ ايٛقــؿات. ايٓؿــاخ حــٌ ٜهًُــٛا بــإٔ يــٮ٫ٚز ازلــح

ٔ  إٔ هـب  ايكا٥ُـ١  ٖـصٙ . يًكّٛ ٚقؿات قا١ُ٥ يتخهرل ايؿطق١ ٌٍ  ٚقـؿات  تتهـُ ّ  يهـ  ،ايؿطـٛض  ،ايٝـٛ

ٛ  ا٭٫ٚز ؾًٝتؿـاضى  ،بعـس  ؾُٝا. ٚايعؿا٤ ،ايػسا٤ ِ  ا٥ِقـ ٌ  َـع  ،ايؿطقـ١  َـع  ايكـٝا١َٝ  ٚقـؿاتٗ  ٚجـٛز  أَـ

 .َؿطح١ بٌ غ١٦ٝ خدل٠ ٜهٕٛ إٔ هب ٫ ايكّٛ بإٔ يٮ٫ٚز أٍنس. ايٛقؿات يف ٚتٓٛع ٚؾط٠

 ايتطبٝل

 .75 ايكؿخ١ يف ايٓؿاخ حٌ يف ايؿطق١ غاعس . 1

ٌ  قًٍٝت ؾإشا أْت أَا: "حؿظٗا املطًٛب اٯ١ٜ ضاجع . 2 ِّ  بابـو  ٚأغًـل  كـسعو  ؾازخـ  يف أبٝـو  ىلإ ٚقـ

 .6:6َت٢" اـؿ١ٝ

ًُ غٝهٕٛ ايٛقت ؾٗصا ،ايكٝـ يف أحس َساضؽ ضعٝتو يف تٛجس مل إشا :َالسع١  ايه٤ٛ يتًكٞ ا٥٬َ

 نتــاب اْظــط ،ايتٛنــٝح َــٔ ملعٜــس. 155ــــ  154 ايكــؿخ١ ،َــطِٜ ايعــصضا٤ ضقــاز عًــ٢ ايتٛجٝــ٘ ٖــصا يف

 .146ــ  145 املطؾس

 إضايف ْؿاط

 ايٛصفات نتاب تصُِٝ

 اظّٛوووووايً

  ايٛقؿات نتاب َٔ ْػذ. 1

 ضقام  أق٬ّ .2

 .يًػ٬ف َك٣ٛ ٚضم. 3

  ايٛضم يتثبٝت َػاَرل. 4

 .حدل تًٜٛٔ أق٬ّ، تًٜٛٔ ّأق٬. 5



 
 ــ 65ــ 

 



 
 ــ 66ــ 

 ٚػُٝــع املكــ٣ٛ ايــٛضم َــٔ أغًؿــ١ تكــٓع إٔ يًؿطقــ١ ميهــٔ ،ايــٛضم تثبٝــت َػــاَرل باغــتدساّ

ٕ  ٚإشا. ايٛقؿات نتاب ّ  ايهتـاب  ٖـصا  نـا ٔ  غٝػـتدس ٌ  َـ ٔ  َـاْع  ؾـ٬  ْبًٝـ١  قهـ١ٝ  أجـ ّ  َـ  اغـتدسا

 عًـ٢  عٓٛإ طباع١ يٮ٫ٚز ميهٔ. ٚؾطا٥ط ايًٕٛ باٖت بٛغذل ،املثاٍ غبٌٝ ع٢ً. مجاي١ٝ أنثط يٛاظّ

 .ا٭غًؿ١ ع٢ً ٚيككِٗ عٓاٜٚٔ ْػذ ميهٔ أٚ ا٭غًؿ١

 املعًَٛات خًف١ٝ

ٍٛضت ،ٚقٛاعسٖا ا٭زٜإ بك١ٝ قٛاْني َثٌ ّٳ  ا٭ض ٛشنػ١ٝ  ايهٓٝػ١  ط ٔ  ايكـٛ  ايـيت  ايٝٗٛزٜـ١  اْـ١ ايسٜ عـ

٘  املػٝح. بك٠ٛ تؿطن٘ ناْت ّ  شاتـ ٘  ٚأٚقـ٢  قـا ٘  بـ ٌ (. 29:9ٚ 25:2 َـطقؼ  ،16:6َتـ٢ ) بتعًُٝـ  ايطغـ

 قــّٛ أٜــاّ تثبٝــت مت ،ا٭ٚىل ايهٓٝػــ١ يف(. 27:2نٛضْثــٛؽ2 ،23:14 ،2:13عُــاٍأ) قــاَٛا اأًٜهــ

 .ايكسمي١ ايطغٛيٞ ايتعًِٝ ٚ ٝك١ يف شنطٖا مٍتــ  ٚاؾُع١ ا٭ضبعا٤ أٜاّ–َٓٗا ا ٓني ،َٓتظ١ُ

ّ  ؾـذلات  اظزٜـاز  َٚـع  ،يهٔ. نً٘ يًّٝٛ ،ايطعاّ عٔ ناٌَ اْكطاع با٭قٌ ايكّٛ ٜعين  ايكـٛ

ًٝــ ميــاضٳؽ شنــطٙ اٯْـــ ايكــّٛ. ايكــّٛ منــط تػٍٝــط ،ٜــَٛني أٚ ٜــّٛ َــٔ ٭نثــط َــستٗا ٚاظزٜــاز  يف احاي

 .ا٭زٜط٠ يف ا٭ض ٛشنػ١ٝ ايهٓٝػ١

ّ  قُٝـ١  تتٍُثٌ ٔ  ايطٚحٝـ١  اؿٝـا٠  تكٜٛـ١  إىل ٚاشلازؾـ١  ،ٝـعٙ مت ايـيت  ايتٛبـ١  قـؿ١  يف ايكـٛ  ططٜـل  عـ

ٔ  ،ايـصات  ٚنـبط  ايكـ٠٬  َع باَتعاج٘. اؿٛاؽ جاشب١ٝ إنعاف ٕ  إٔ ميهـ ّٴ  ٜهـٛ ًٜـ  احًٝؿًـ  ايكـٛ  اقٛ

٘  يرلؾعٳ جٗازٙ يف يًُ٪َٔ ٔ . املازٜـ١  ٚاملتطًبـات  ا٭خـط٣  ٚايؿـٗٛات  ايؿـطٙ  َػـت٣ٛ  ؾـٛم  شاتـ ّ  يهـ  ايكـٛ

ِ  ايصٖ  ٜٛحٓا ايكسٜؼٴ ٜكٍٛ. ايبعض ٜعتكس نُا ،"ػُا٤اي بٓو يف ا٥تُإ بطاقات ؽعٜٔ" يٝؼ  ،ايؿـ

ّ  منـط  عًـ٢  اَعذلًن ٟ  ايكـٛ ـ  نتجػـٝس  ايـبعض  ٜأخـصٙ  ايـص ٞ  يًعـٝ ٔ  املعٜـس  إٜـ٤٬  هـب " ،املػـٝخ  َـ

٘  ايـيت  ا٭َٛض َٔ أنثط اٱْػإ ؾِ َٔ ؽطج اييت يٮَٛض ا٫ٖتُاّ ّ  ٜظٗـط ". تسخًـ ًُـ  اْؿٝػًـ  ايكـٛ  اٚقٍٝ

ٌ  عًـ٢  ٜأخصْٚ٘ ايصٜٔ ٭ٚي٦و بايٓػب١ ٔ  تعـبرل  نُجـٍطز  ٚيـٝؼ  ،اؾـسٍ  قُـ ٕ  ايـيت  ،ايتكـ٣ٛ  عـ  ٜعتكـسٚ

 .ميتًهٖٛا إٔ هب أِْٗ

 .ْٝهْٛباتطٜٓانٛؽ ا٭ب بكًِ ،ايْٝٛا١ْٝ األضثٛشنػ١ٝ قاَٛؽ نتاب َٔ

 .بعض ايهتب اييت تتهًِ عٔ ايكّٛ ضاجع ،ايكّٛ عٔ املعًَٛات َٔ ملعٜس

 

 . َطادع3١

 ايتٛدٝ٘ َطادع١

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ ططح ططٜل عٔ ايؿطم َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

 (.ٚقًٍٝا قاَا) اهلل؟ يعٌُ شٚاتُٗا ٚبطْابا ايطغٍٛ بٛيؼ حٍهط نٝـ .1



 
 ــ 67ــ 

ّ  ملاشا .2 ٞ  ْكـٛ ّ  يتـصنط ) ٚاؾُعـ١؟  ا٭ضبعـا٤  ٜـَٛ ٟ  ايٝـٛ ٘  تـخَط  ايـص ٘  ٜػـٛع  أعـسا٤  ؾٝـ  ،ٚاعتكًـٛٙ  عًٝـ

 (.ؾٝ٘ قٴًَبٳ ايصٟ ٚايّٝٛ

 بعـض  ،باؿًٝـب  ا٭طعُـ١  ،ايبـٝض  ،ايًخِ أنٌ عٔ ا٫َتٓاع) ايهٓٝػ١؟ يف ايكّٛ قٛاعس ٖٞ َا .3

 (.ايعٜت ،ايػُو أْٛاع

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

ٕ  تذلنٓـا  ٫ أْـت . َٓـو  يًتكـٍطب  اططقًـ  أعطٝتٓا ٭ْو ْؿهطى ،ٚايػٝسٴ ايطّب أٍٜٗا  أٜٗـا . َػـاعس٠  بـسٚ

 سؽاملك نتابو ْكطأ ٚإٔ ،ْكًٞ إٔ يٓتصنط غاعسْا. يًكّٛ امل٥٬ِ ايطٚح إىل أضؾسْا ،اجملٝس ايػٝس

 .آَني ،ْكًٞ عٓسَا اـرل أعُاٍ مناضؽ ٚإٔ

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 :ٖٛ ،يًفصح حيططْا ايهبري ايصّٛ بإٔ ْؤَٔ ،5 يًتٛجٝ٘ ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖساف

 .يًؿكح وهطْا ايهبرل ايكّٛ بإٔ ايتُٝٝع

 .ايدل١ٜ يف ايعدلاْٝني اهلل  غاعس نٝـ َعطؾ١

 .ايهبرل ايكّٛ خسّ ع٢ً ايتعطف



 
 ــ 68ــ 

 ٔووووَؤووْ   5  ايتٛدٝ٘

 يًفصح حيٍططْا ايهبري ايصّٛ بإٔ

 75ــ  71 ايٛيس نتاب
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .يًؿكح وهطْا ايهبرل ايكّٛ بإٔ ايتُٝٝع

 .ايدل١ٜ يف ايعدلاْٝني اهلل  غاعس نٝـ َعطؾ١

 .ايهبرل ايكّٛ خسّ ع٢ً ايتعطف

 َفطزات دسٜس٠

ًَ ا٭ضبعني ؾذل٠ــ  ايهبرل ايكّٛ  .ٚايؿكح ظِٝايع ا٭غبٛع قبٌ اٜٛ

ّ  خاقـ١  يٝتٛضجٝـا ـــ   تكسٜػـٗا  ايػـابل  ايكسغـات  خس١َ ّ  تٴكـا ّ  ،ايهٓـا٥ؼ  بعـض  ٚيف ،ا٭ضبعـا٤  أٜـا  أٜـا

 .ايهبرل ايكّٛ خ٬ٍ اؾُع١

 .ايهبرل ايكّٛ َٔ اؾُع١ أٜاّ يف ا٭بطؾٝات بعض يف تٴكاّ اٱي٘ يٛايس٠ خاق١ خس١َــ  املسٜح خس١َ 

 .ٜػٛع ي٫ٛزتٗا ايعصضا٤ متسح أْاؾٝس فُٛع١ ــ akathist ؾٝ٘ ٜٴجًؼ ٫ ايصٟ املسٜح

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

 .ايبطاٍ ٚايه٬ّ ايط٥اغ١ ٚحٍب ،ٚايؿهٍٛ ايبطاي١ ضٚح َٔ أعتكين ،حٝاتٞ ٚغٝس ايطٍب أٜٗا

ٍٞ ٚأْعِ  .ٚاحملب١ ٚايكدل ،ايؿهط ٚاتهاع ايعؿ١ بطٚح ،اـاط٧ عبسٳَى أْا ،عً

ٔٳ ٚأ٫ ٚعٝٛبٞ شْٛبٞ أعطفٳ إٔ يٞ ٖب ،ٚإشلٞ ًَهٞ ٜا ْعِ  .آَني ،ا٭بس إىل َباضى ؾإْو ،أخٛتٞ أزٜ

 ايتُٗٝس

ـ  عًٝ٘؟ ايتسٍضب عًٝو ٚتٍٛجب ؾعًت٘ ايصٟ َا: اغأشلِ ،71 ايكؿخ١ ا٭٫ٚز ٜكطأ إٔ بعس  غـاعسى  نٝـ

  امل١ُٗ؟ يتًو ايتٗٝ٪ ع٢ً ايتسٍضب

٘  ايهٓٝػـ١   تعطف ٔ  أْـ ٌ  َـ ّٳ  ْـسع  إٔ يٓـا  بايٓػـب١  ايػـٗ ّ  أٜـا ٚ  متـطٍ  املُٗـ١  ايكـٛ ِ  ايتخهـرل  ٕبـس ـــ   امل٥٬ـ

ٔ  ْػتعِس يهٞ يٓا بايٓػب١ خاق١ اأٚقاًت ايهٓٝػ١  حٍسزت شلصا. اؾ٦ًٝ يٓا ا٭ٜاّ تًو تعين ئ ٚبايتايٞ  َـ

 .يًؿكح ايتٗٝ٪ نٝؿ١ٝ عٔ غٝددلْا ايّٝٛ تٛجٝٗٓا. اشلا١َ ا٭عٝاز أجٌ



 
 ــ 69ــ 

 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

ٔ  ٜبخثٕٛ  ِ ،ا٭غ١ً٦ ع٢ً هٝبٕٛ ٫ٚزا٭ زع. 73 ايكؿخ١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل  ايتايٝـ١  املكـاطع  عـ

َٗط. 6ــ  1:17 خطٚج ،16ــ  13:16 خطٚج ،4ــ  2:16 خطٚج: املكسؽ ايهتاب يف  نٝـ املكاطعٴ ٖصٙ تٴظ

ٍَطِٖ ضغِ بؿعب٘ اهلل  اعت٢ٓ  .املػتُط تص

ٔ  تبعس املٝعاز أضضٳ إٔ ضغِ ايدل١ٜ يف غ١ًٓ أضبعني ايٝٗٛزٴ قه٢ يكس :َالسع١  ،قكـرل٠  َػـاؾ١  َكـط  عـ

ٌٍ  اٚجاحـسً  كًـل  غرلٳ ايعدلاْٞ ايؿعبٴ نإ ،اـطٚج ظَٔ َٓص. هلل إخ٬قِٗ عسّ بػبب ٚشيو  يهـ

 َــٔ شيــو ٚغــرل ،تطحــاشلِ أٜــاّ طــٛاٍ بــاملٔ غــٍصاِٖ ،َكــط َــٔ أخــطجِٗ إش ،أجًــِٗ َــٔ اهلل ؾعًــ٘ َــا

ٌ  غؿح ٓسع ايصٖب َٔ ٬ًعج ٚعبسٚا قٓعٛا أِْٗ جخٛزِٖ َس٣ بًؼ ٚقس. اٱحػاْات  بُٝٓـا  غـٝٓا٤  جبـ

ٔ  ايؿعب ٖصا َٔ ا٭ٍٚ اؾٌٝ بإٔ اهلل  قٍطض ا٭غباب شلصٙ. اهلل َٔ ايؿطٜع١ ٜتًٍك٢ َٛغ٢ نإ ٌ  يـ  ٜـسخ

 َـس٠  تؿـرل . املػـرل٠  ٖـصٙ  اغـتػطقتٗا  ايـيت  املـس٠  ْعـطف  ٫ بأْٓا اأًٜه بايصنط اؾسٜط َٚٔ. املٝعاز أضض

ًٓـ  اغـتػطقت  أْٗا إىل" غ١ٓ ا٭ضبعني" ٞ  ،٬ًطـٜٛ  اظَ ٞ  ٜهؿـ ٌ  أ ٓـا٤ٙ  ميـٛت  يهـ ٌ  ا٭ٍٚ اؾٝـ ِ  قبـ  زخـٛشل

 .املٝعاز أضض

 ايتطبٝل

 اغأٍ. 74 ايكؿخ١ قطا٠٤ أ ٓا٤ شلا ٜٓتبٗٛا إٔ ا٭٫ٚز َٔ ٚاطًب ايًٛح ع٢ً اؾسٜس٠ املؿطزات انتب .1

 :ًٜٞ َا

ًَـ  ا٭ضبعـني ) ايهـبرل؟  ايكّٛ ٖٛ َا .1 ٌ  اٜٛ ِ  ا٭غـبٛع  قبـ ٞ  ،ٚايؿكـح  ايعظـٝ  إىل ضحًتٓـا  مبثابـ١  ٖٚـ

 (.ايؿكح

ّ  خاقـ١  يٝتٛضجٝـا ) تكسٜػٗا؟ ايػابل ايكسغات خس١َ ٖٞ َا .2 ٞ  تٴكـا ٕ  ٜأخـص  يهـ  املٓاٚيـ١  امل٪َٓـٛ

 (.ايهبرل ايكّٛ أ ٓا٤ اٱشل١ٝ

ّ  يف تكاّ خاق١ خس١َ) املسٜح؟ خس١َ ٖٞ َا .3 ٔ  اؾُعـ١  أٜـا ّ  َـ ِ  ايهـبرل  ايكـٛ  ايعـصضا٤  يتهـطٜ

 (.َطِٜ

ٞ  ،ٜػـٛع  ي٫ٛزتٗا متسحٗا ،َطِٜ يًعصضا٤ تطت١ًٝ) ؟akathist تطت١ًٝ ٖٞ َا .4 ٍ  ٖٚـ  خسَـ١  أ ٓـا٤  تٴكـا

 (.املسٜح

 ايٝٗٛز اغتعٍس) ايدل١ٜ؟ يف ايعدلاْٞ ايؿعب ضح١ً ٚبني ايهبرل ايكّٛ أٜاّ بني ايؿب٘ أٚج٘ ٖٞ َا .5

ّٴ ٜعــٍسْا ٚنــصيو ،املٝعــاز أضض يــسخٍٛ ٍِ" أضبعــٕٛ" ايعــسز ،يًؿكــح ايهــبرلٴ ايكــٛ  نــ٬ يف َٗــ

 (.اؿس ني

ٌٍ زا٭٫ٚ غاعس .2  .75 ايكؿخ١ يف ايٓؿاخ ؿ



 
 ــ 75ــ 

 

 ايٓٗا١ٜ



 
 ــ 71ــ 

 املٛغٝك٢

٘  ٚايس٠ ٜا عبسى أْا إْٞ" تطت١ًٝ ا٭٫ٚز عًٍِ ٕ  ايؿطقـ١  أخـدل ". اٱيـ ٌ  ايذلتًٝـ١  ٖـصٙ  بـأ  املـسٜح  خسَـ١  يف تٴطتٳـ

 . اأًٜه ايهبرل ايكّٛ يف اٯحاز أٜاّ قسازٜؼ ٚيف ايهبرل ايكّٛ أ ٓا٤

 إضايف ْؿاط

 ايرب١ٜ يف احلٝا٠: َػطس١ٝ

 يهــٌ ميهــٔ. ٚا٭٫ٚز ايٓػــا٤ ،ايعــدلاْٝني ٚايطجــاٍ اهلل ،َٛغــ٢ زٚض يًٝعبــٛا ٚممــث٬ت ممــثًني ذلاخــ

 بعض إبسا٤ ٚميهٔ) املؿٍكات ع٢ً بايتصَط ٜٚبسأ املكسؽ ايهتاب يف اٚاضًز اازًل ىتاض إٔ َِٓٗ ٚاحس

٘  َٛغـ٢  ع٢ً ا٫حتجاج١ٝ اؿطنات ِ  ٭ْـ ـ  ٖـصا  يف ٚنـعٗ ٍٚز  اهلل. املٛقـ ٍٔ  ايؿـعب  ٜـع ٛ ) بـامل ّ  ٖٚـ  طعـا

ــ٘ يٝػتــصٟ ايػــُا٤ َــٔ اهلل أضغــً٘ ــٛاضز٠ ا٭زلــا٤ ايعدلاْٝــٕٛ؟ تكــٍطف نٝـــ. ٚباملــا٤( ايٝٗــٛز َٓ  يف اي

ٕ  ،ضأٚبني ،ٜعكٛب ،بٓٝاَني ،ٜٗٛشا ،ؾٓخاؽ ،يٝؿٞ ،ٖاضٕٚ تتهُٔ قس املكسؽ ايهتاب ِ  .٫بـا  ،َـطٜ

ِ  يف ايٝٗـٛز  قـازؾٗا  ايـيت  املؿـكات  عٔ املعًَٛات َٔ ملعٜس. يًبٓات يٝا ،أبٝجا٥ٌٝ ،حٓ٘ ،ظبٛض٠  ،ضحًـتٗ

 .16:17 ،22:15 خطٚج املكطعني قطا٠٤ يٮ٫ٚز ميهٔ

 خًف١ٝ املعًَٛات

ـــ  ايهــبرل ايكــّٛ" ـــ  تكسٜػــ٘ ايػــابل ايكــساؽ خسَــ١ عػــبـ ــٌـ  ايٝٗــٛزٟ ايؿــعب تطحــاٍ غــٓٛات ميٍث

ُٕ خ٬شلا غاض اييت ،ايدل١ٜ يف ا٭ضبعني  ايبخـط  ٚعٳبٳـطٳ  كطَ عبٛز١ٜ غازض إٔ بعس ،املدتاض اهلل ؾعبٴ بإميا

ٍٔ بؿــهٌ اهلل يــسٕ َــٔ املــازٟ قٛتــ٘ اَتًكًٝــ ،املٝعــاز أضض اقاقــًس ،ا٭محــط  املتٍُثــٌ ايطٚحــٞ ٚقٛتــ٘ املــ

ٕ  بعـض  يف ،ايعؿـط  بايٛقاٜا ِ  ،ٚأخطـأٚا  اهلل عًـ٢  متـطزٚا  ا٭حٝـا ِ  بًػـٛا  يهـٓٗ ِ  َككـسٖ ٔ  بـايطغ  َـ

ٔ  ،ا٫ْعتام عٔ اأًٜه ايهبرل ايكّٛ ىدلْا. شيو  ،جـطزا٤  قاحًـ١  قـخطا٤  عبـٛض  ٔعـ  ،اؿـ ٍ  َػـرل٠  عـ

ٍٔ عٔ  ."املكاؿ١ ٚإعاز٠ اـط١٦ٝ عٔ ،اٚأًٜه ،غٝٓا٤ يف اهلل َع ايًكا٤ عٔ ،اٱشلٞ امل

 ؾٝٗـا  جاٖـس  ٚايـيت  ،ايدلٜـ١  يف ٜػـٛع  ايـطبٍ  قهاٖا اييت ا٭ضبعني با٭ٜاّ ايهبرل ايكّٛ ٜصٍنط" 

 .....".املػٟٛ ،ايؿٝطإ نس

ٍٞ ايؿكح عٝس مٛ ،ػ١ايهٓٝ تكٛزْا ،ايهبرل ايكّٛ ظَٔ خ٬ٍ ٕ  ٚنًٍُا. ايبٗ  ؼهـرلْا  نـا

 ."مثاضٙ ٚجٓٝٓا ايؿكح غٍط يف أندل بعُُل زخًٓا نًُا ،جٍس١ٜ أنثط ايهبرل يًكّٛ

 .ا٭ض ٛشنػ١ٝ ايؿطق١ٝ ايهٓٝػ١ َٔ يطاٖب ،ايطٍب ْع١ُ غ١ٓ نتاب َٔ

 

 سلُٝٔ أيهػٓسض يٮب ايهبرل ايكّٛ نتاب ضاجع املعًَٛات َٔ ملعُٜس



 
 ــ 72ــ 

 . َطادع3١

 ايتٛدٝ٘ طادع١َ

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ بططح ايؿطق١ َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

ٟ  ايؿـعب  قك١ َٔ تعًُت َاشا  .1  ،غـ١ًٓ  أضبعـني  اغـتػطقت  ،قـعب١  ايطحًـ١  ناْـت ) ايدلٜـ١؟  يف ايٝٗـٛز

ًَ اهلل غاعس  (.ايٝٗٛزٟ ايؿعب ازٚ

 ،ايكّٛ ،ظاّباْت ايهبرل ايكّٛ خسّ حهٛض) يًؿكح؟ شٚاتٓا بٗا ٧ْٝٗ اييت اؾٝس٠ ايططم ٖٞ َا  .2

 (.ا٫جتُاع١ٝ ٚايٓؿاطات ايتًؿاظ َؿاٖس٠ َٔ ايتكًٌٝ ،ايك٠٬ ظٜاز٠

 (كتًؿ١ أجٛب١) ايػ١ٓ؟ ٖصٙ يًؿكح يتتخهط غتؿعً٘ ايصٟ َا  .3

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

ٍَط  بسٕٚ أنثط َٓو يٓكذلب غاعسْا. َعٓا يٛجٛزى ٚمنجسى منسحو ،ايطٍب أٜٗا ًَـ  اجعًٓـا . تـص  ، ،ازٚ

 .آَني ،ايٛاؾط٠ ٚبطناتو احملٍب١ يطعاٜتو ،بايعطؾإ ١٦ًَٝ بكًُٛب،ْؿهطى

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 3 ايكػِ َطادع١

يف  ايٓواؽ  ٍٜٛسوس  اهلل بإٔ ْؤَٔ ،1 ايتٛدٝ٘ ،أضثٛشنػ١ٝ نعا١ً٥ ُْٓٛ سلٔ ،4 يًكػِ ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖساف

 :ٖٞ ،ايعٚاز

 .ايعٚاج بػٍط ايٓاؽ ٍٜٛحس اهلل بإٔ ايتُٝٝع

 .اهلل تعايِٝ عػب ايعٝـ ع٢ً عا٬٥تِٗ ملػاعس٠ اًَع ٛاٜعًُ إٔ هب ا٭ظٚاج إٔ َعطؾ١

" تٓـتؿذ  ٫ٚ تتبـا٢ٖ  ٫ٚ ؼػـس  ٫ احملبـ١ . ٚتطؾـل  تتـأ٢ْ  احملبـ١ " ،املكسؽ ايهتاب َٔ ايتاي١ٝ اٯ١ٜ حؿ 

 (.4:13نٛضْثٛؽ1)

 َــٔ ٜطًبــٛا إٔ هــب ،نــصيو. أًٖــِٗ ظٚاج َــٔ اقــًٛض ا٫جتُــاع إىل َعٗــِ وهــطٚا بــإٔ ا٭٫ٚز أخــدل

ٌ  أٚ ،ا٭ٌٖ إىل ٬َحظ١ أضغٌ ،انطٚضًٜ ا٭َط نإ ٚإٕ. َط٠ ٭ٍٚ ايتكٛا نٝـ خباضِٖإ أًِٖٗ  اتكـ

 .يتصنرلِٖ با٭٫ٚز اٖاتؿًٝ



 
 ــ 73ــ 

 

 3القســم 
 مــراجعــة
 تعًٍُتٗا ايي اجلسٜس٠ املفطزات

 ايعصضا٤ ضقاز ايتٛاقٌ

 ايهبرل ايكّٛ (ايهٓٝؼ) اجملُع

 تكسٜػٗا ايػابل ايكسغات خس١َ أؾطاّ

 بطْابا جطب١ايت

 ٜبؿط ايعصضا٤ َسٜح

  akathist تطت١ًٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلـمـة
 ممّيـزة

 عوؤ ُتدَبطْووا الفتوو١ اصووٓع. 18وووو  5:6 َتوو٢ اقووطأ

 .ٚايصال٠ ايصّٛ عٔ ٜػٛع تعايِٝ َٔ ٚاسس٠

 



 
 ــ 74ــ 

 َطادع١

 .اخلاط١٦ ايعباضات ظاْب" ر" ٚسطف ايصشٝش١ ايعباضات ظاْب" ص" سطف ضع

 ص. اهلل َٔ أنثط يٓكذلب ْكًٞ 
 

 ر. ٜكًٞ بإٔ ٜػٛع ٜطغب مل 
 

 ر. ا٭ٚقات نٌ يف ْكّٛ إٔ هب بأْٓا ايهٓٝػ١ تكٍٛ 
 

 ص. ايؿطٜط إىل ػٛعٜ ٜكَؼ مل 
 

 ر. اـُٝؼ أٜاّ ايًخِ عٔ ْكّٛ مٔ 
 

 ر. أٜاّ ٭ضبع١ ايهبرل ايكّٛ ٜسّٚ 
 

 ر. ايدل١ٜ يف هٛعٕٛ إغطا٥ٌٝ ؾعب اهلل تطى 
 

 ص. يًؿكح ايهبرل ايكّٛ وٍهطْا 

 

 

 



 
 ــ 75ــ 

 

  ايكػِ
  ُْٓٛ سلٔ

  نعا١ً٥ أضثٛشنػ١ٝ

 ٔووووؤَووْ   1  ايتٛدٝ٘

 بايعٚاز اهلل ٍٜٛسس ايٓاؽ بإٔ

 84ــ  85ايٛيس قؿخ١  نتاب

 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .ايعٚاج بػٍط ايٓاؽ ٍٜٛحس اهلل بإٔ ايتُٝٝع

 .اهلل تعايِٝ عػب ايعٝـ ع٢ً عا٬٥تِٗ ملػاعس٠ اًَع ٜعًُٛا إٔ هب ا٭ظٚاج إٔ َعطؾ١

" تٓـتؿذ  ٫ٚ تتبـا٢ٖ  ٫ٚ ؼػـس  ٫ احملبـ١ . ٚتطؾـل  تتـأ٢ٍْ  احملبـ١ " ،املكسؽ ايهتاب َٔ ايتاي١ٝ اٯ١ٜ حؿ 

 (.4:13نٛضْثٛؽ1)

 َفطزات دسٜس٠

 .ظٚاجُٗا بإْٗا٤ ايعٚجني قطاض وو ايطالم

 .أ٫ٚز شلُا ٚاَطأ٠ يطجٌ ايثاْٞ ايعٚاج َٔ ايٓاػ١ ايعا١ً٥ وو املدتًط١ ايعا١ً٥

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

ِّ  :ايثايٛ ١ٝ ايك٠٬ ق

ٍٟ قسٌٚؽ ،اهلل قسٌٚؽ  (.َطات  ٬ . )ااضمحٓ ،ميٛت ٫ ايصٟ قسٌٚؽ ،ايكٛ

ٌٍ اٯٕ ،ايكسؽ ٚايطٚح ٚا٫بٔ يٰب اجملس  .آَني ،ايساٖطٜٔ زٖط ٚإىل أٚإ ٚن

 اٍطًــع قــسٚؽ ٜــا ،غــ٦ٝاتٓا عــٔ ػــاٚظ غــٝس ٜــا ،خطاٜاْــا اغؿــط ضب ٜــا ،اضمحٓــا ايكــسٚؽ ايثــايٛ  أٍٜٗــا

ـَ  .اضحِ ضب ٜا ،اضحِ ضب ٜا ،اضحِ ضب ٜا ،ازلو أجٌ َٔ ،أَطانٓا ٚاؾ

 .آَني ،ايساٖطٜٔ زٖط ٚإىل أٚإ ٚنٌ اٯٕ ،ايكسؽ ٚايطٚح ٔٚا٫ب يٰب اجملس

4 
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 نصيو ايػُا٤ يف نُا ،َؿ٦ٝتو يتهٔ ،ًَهٛتو يٝأَت ،ازلو يٝتكٍسؽ ،ايػُٛات يف ايصٟ أباْا

ٟ  خبعْـا . ا٭ضض ع٢ً ّ  أعطٓـا  اؾـٖٛط ٔ  ْـذلى  نُـا  عًٝٓـا  َـا  يٓـا  ٚاتـطى  ،ايٝـٛ ٔ  مـ ٘  يٓـا  ملـ  ٫ٚ ،عًٝـ

 .آَني ،يؿطٜطا َٔ ٍلٓا يهٔ ػطب١ يف تسخًٓا

 ايتُٗٝس

ــِٗ ظؾــاف قــٛض َعٗــِ ا٭٫ٚز أحهــط إشا .1  يكــا٤ نٝؿٝــ١ عــٔ قكــل يــسِٜٗ تــٍٛؾطت إشا أٚ ،أًٖ

ٍ  شلِ أؾػح ،٭ًِٖٗ ٔ  اجملـا ٌ  َـ ٔ  ا٭٫ٚز َؿـاعط  ضاَع. املٛنـٛع  ٖـصا  أجـ ٕ  ايـصٜ  أحـس  َـع  ٜعٝؿـٛ

 .ؾكط ٚايسِٜٗ

ٌٍ ،أٚ  ٌ  ع٢ً ايتعٍطف ميهٔ ،بسٌٜ نخ  اطًـب (. 2اٱنـايف  ايٓؿـاخ  اْظـط ) ا٭٫ٚز عـا٬٥ت  غ٬غـ

 .يسِٜٗ ايعا١ً٥ غًػ١ً يف ا٭ؾطاز أحس يف وٍبْٛٗا َا قؿ١ُ نتاب١ ايؿطق١ َٔ

١ٍُ عا٬٥تٓا: قٌ  ِ ،85 ايكؿخ١ قطا٠٤ ا٭٫ٚز أحس َٔ اطًب .2  إْٗـا  نصيو؟ أيٝؼ ،إيٝٓا بايٓػب١ َٗ

١ٍُ ٍُا باؿسٜث غٓبسأ ايّٝٛ. اأًٜه ٚايهٓٝػ١ اهلل يس٣ َٗ  .ايعا٬٥ت عٔ ػ١ايهٓٝ تعًٍُ٘ ع

 

 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

 َٛانٝع يف تعطٜؿ٘ مٍت" ايعطبٕٛ" َكطًح. ا٭غ١ً٦ ٜٓاقؿٕٛ ا٭٫ٚز زع ،83ــ  81 ايكؿخ١ قطا٠٤ بعس .1

 ايٓاؽ ٜكطعٗا اييت ايٛعٛز ع٢ً يًس٫ي١ اأًٜه املكطًح ٖصا ٜٚٴػتدسّ. 16 ايكؿخ١ ،ايثايث ايكـ

 . ايبعض يبعهِٗ

 إضافات

ٌٍ يٮ٫ٚز ازلح ِ  حدل تًٜٛٔ أق٬ّ أٚ ايتًٜٛٔ ٚأق٬ّ يًٛضم ا٭٫ٚز غٝختاج. ايٓؿاخ ع  قـٛض٠  يطغـ

 يبعهــُٗا ٜكطعــاٙ إٔ بــايعٚاج ايــطاغبني عًــ٢ هــب ٚعــس نتابــ١ ميهــِٓٗ نُــا. ايــعٚاج خــامتٞ

 .ايبعض

 ايتطبٝل

 .ايٓل يف اٚضٚزٖ أ ٓا٤ شلا ا٫ْتباٙ ا٭٫ٚز َٔ ٚاطًب ايًٛح ع٢ً اؾسٜس٠ املؿطزات انتب .1

 :ايؿطق١ اغأٍ  ِ ،84 ايكؿخ١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز أحس اخذل .2

ٞ  ،ٚؼُٝٓـا  تطؾـسْا ) اٯخـطٜٔ؟  ٚمٍب ْٚٓه  ُْٓٛ إٔ ع٢ً ايعا١ً٥ تػاعسْا نٝـ .1 ٍ  ٖـ  يٓـا  َثـا

 (.ب٘ ْٚٗتسٟ يٓختصٜ٘



 
 ــ 77ــ 

 اهلل؟ تعــايِٝ عػــب يتخٝــا عــا٬٥تِٗ ٜػــاعسٚا إٔ يــٮظٚاج خ٬شلــا ميهــٔ ايــيت ايطــطم ٖــٞ َــا .2

 َـع  قٍبتِٗ ٜؿاضنٛا إٔ ا٭٫ٚز ٜتعًٍِ ،أ٫ٚزِٖ َٚع ايبعض بعهِٗ َع قٍبتِٗ ا٭ٌٖ ؿاضىٜ)

 عػــب ايعــٝـ يف شلــِ ٫ًَثــا ٜهْٛــٛا بــإٔ اهلل عــٔ أ٫ٚزٖــِ ىــدلٚا إٔ يٮٖــٌ ميهــٔ ،ايػــرل

ٌٍ ،تعايُٝ٘  (.ٚح١ْٛٓ عازي١ بططٜك١ اـ٬ؾات تٴخٳ

ِ  ٚقـ ع٢ً ا٭٫ٚز َٔ اطًب .3 ٘ . عـا٬٥تٗ ز يٛ اْتبـ  ايعـا٬٥ت ) املؿههـ١  ايعـا٬٥ت  شٟٚ ا٭٫ٚز بعـض  جٛـ

ـ ميهٓٗــا ٫ ايــيت ـــ  َازٜــ١ أٚ عاطؿٝــ١ ٭غــباب طبٝعـٞـ بؿــهٌ ايعـٝـ ٍ َــسَين نعــا٬٥تـ (. ايهخـٛـ

١ًٜ  يتهـدل  ايعا٬٥ت َػاعس٠ ميهٓ٘ اهلل إٔ أٚنح ًْـ . غٛـ ٔ  ،اأحٝا ٔ  ميهـ  ا٭ؾـدام  ٭حـس  أٚ يًهـاٖ

ٕ ٜــس َــٍس ايطاؾــسٜٔ ًض ا٭٫ٚز أحــس يــس٣ نــإ اإش. ايكــعب١ ا٭ٚنــاع يف ايعـٛـ  ،عا٥ًتــ٘ يف ٜهطٖٗــا اأَـٛـ

ٍٕٛ عٓسَا كتًـ بؿهٌ ٜتكٍطف نٝـ ٜتعًٍِ إٔ ميهٓ٘  .اـاق١ عا٥ًت٘ ٜه

 تتـأ٢ٍْ  احملبـ١ : ايتاي١ٝ اٯ١ٜ حؿ  يف ايؿطق١ يتػاعس( x ايكؿخ١ اْظط) popcorn ايبٛؾاض يعب١ ايعب .4

 (.4:13ْثٛؽنٛض1" )تٓتؿذ ٫ٚ تتبا٢ٖ ٫ٚ ؼػس ٫ احملب١. ٚتطؾل

 ْؿاطات إضاف١ٝ

 "ايتًفاظ" عطؽ

 ٛاظّوووووايً

 . أنثط أٚ إْـ 24 بطٍٛ ٚضم. 1

 ايٛضم َٔ بكًٌٝ أعطض َػًؿات .2

  ضؾٝع١ حدل تًٜٛٔ أق٬ّ .3

 .َككات .4

ٍ  اتـطى . ايٛضقٝـ١  ايؿـطٜط١  ملـطٚض  تهؿٞ املػًـ َٓتكـ يف َػتط١ًٝ ؾتخ١ اقٓع ـ 2 فـا  بساٜـ١  يف إْـ

ّ  ٭ضبع١ ايؿطٜط١ عًٍِ  ِ ،ايٛضم ؾطٜط١ ْٚٗا١ٜ ّ  أقػـا ّ  باغـتدسا ٔ  أقـ٬ ِ . ايتًـٜٛ ٌ  يف ا٭٫ٚز يرلغـ  نـ

 :ايعٚاج خس١َ أجعا٤ َٔ يبعض اضًَع قػِ

 

 ٖٓا َٔ املػًـ قل                      (ٖٓا ؾتخ١ قل) 

 (املػًـ خاضج ايٛضم ؾطٜط١ جعا٤أ)
    

 3صٛض٠  4صٛض٠  فطاغ
 

 2صٛض٠ 
 

 فطاغ 1صٛض٠ 

     

 (املػًـ زاخٌ ايؿطٜط١ أجعا٤)                                                                ٖٓا َٔ ًـاملػ قل

 



 
 ــ 78ــ 

  ،ٚايعطٚؽ ايعطٜؼ ضأغٞ ع٢ً ا٭نايٌٝ ٚنع (2    ،اـٛامت تبازٍ (1

 . املا٥س٠ حٍٛ ٚايعطٚؽ ايعطٜؼ زٚض٠ (4 ،ايٛاحس٠ اـُط نأؽ َٔ ايؿطب (3

ٌ  ع٢ً. ايطَٛظ ٖصٙ َع٢ٓ تؿطح ٝكاتتعً ا٭٫ٚز ٜهتب إٔ هب ٍ  غـبٝ ٔ  ،املثـا ٌ  َـ  ،ا٭ٚىل ايطزلـ١  أجـ

ٔ  اظٚجًـ  ٜهٕٛ إٔ ميهٔ ايٛانح ايطَع ٛ  ايتعًٝـل  أَـا . اــٛامت  َـ  بـأ٫  ٚايعـطٚؽ  ايعـطٜؼ  ٜتعٗـس " ،ؾٗـ

ٕ  ٜهػـطا  ـ  ْٗاٜـ١  اقطـع ". احملبـ١  عطبـٛ ٌ  أعـطض  بؿــهٌ املػًـ ٔ  بكًٝـ  يف ايــٛضم ؾـطٜط١  َـطض . ايـٛضم  َـ

 ْٗاٜـات  يكـل  أٚ تثبٝـت  ،ايطغبـ١  عػـب ،ميهٔ. ايؿتخـ١  خ٬ٍ َٔ ايطغّٛ ١ٜ٩ض ميهٔ عٝث املػًـ

 .عكس٠ تؿٍهٌ عٝث ايؿطٜط١

 عا١ً٥ غًػ١ً صٓع

 ٛاظّوووووايً

 11× 8.5  قٝاؽ أبٝض ٚضم أٚ طباع١ ٚضم .1

 .َككات .2

ُٚ ايطٝــات عــسز ٜهــٕٛ عٝــث ،أنٛضزٜــٕٛ بؿــهٌ ٚضقٗــِ طــٞ ا٭٫ٚز َــٔ اطًــب  أؾــطاز يعــسز َػــا

ٌ  ا٭٫ٚز ٜطغِ .عا٬٥تِٗ ٟ  ايـٛضم  عًـ٢  بػـٝط  ؾـه ٌ  اْظـط ) املطـٛ  عًـ٢  ا٫ْتبـاٙ  َـع  ،(79 م ايؿـه

ٍ  اقطـع . ايطٝات ْٗاٜات يف ايٝسٜٔ ؾهٌ ع٢ً اؿؿاظ ٌ  عًـ٢ ) ا٭ؾـدام  أؾـها  بعـس (. ايـس٢َ  ؾـه

 .ايعا١ً٥ َٔ ؾطز نٌ ؾعً٘ جٝس أَط تػ١ُٝ يٮ٫ٚز ميهٔ ،ايػ٬غٌ ؾتح

 خًف١ٝ املعًَٛات

 ٚشيـو  ،(81 قـؿخ١  ايٛيـس  نتاب" )بايعٚاج ايعا١ً٥ تبسأ" ،ايتاي١ٝ ايعباض٠ كطا٠٤ب ايٓاؽ بعض ٜتؿاجأ قس

 ايعا٥ًـ١  إٔ ا٭ض ٛشنػـ١ٝ  ايهٓٝػـ١  ت٪َٔ. ا٭ٍٚ ايٛيس بإلاب تبسأ ايعا١ً٥ بإٔ ايؿا٥ع١ ايؿهط٠ بػبب

 ٜهتب. ج١ٚايعٚ ايعٚج بني املتبازي١ ايع٬ق١ ٖٞ يًعٚاج ا٭غاغ١ٝ ايػا١ٜ ٚبإٔ ،ٚاملطأ٠ ايطجٌ بعٚاج تبسأ

ٞ  يًعٚاج ٚايط٥ٝػ١ٝ اؾٖٛط١ٜ ايػا١ٜ" ،أيهٝؿٝاشٜػهايٝؿاؽ ا٭ب ٔ  ؾدكـني  مجـع  ٖـ  بؿـطن١  حـٍطٜ

ِ  قب١ ٍ  ٚزعُُٗا،املؿـذلن١  يعؿـطتٗ ٍ  ،ايبٗجـ١  ،ايـبعض  يبعهـُٗا  املتبـاز ٞ  ٚايهُـا  تٴبٓـ٢ . ايؿدكـ

ٟ  بـسٚضٖا  ايـيت  ،املتبازيـ١  ايثكـ١  عًـ٢  ايكازق١ ايعؿط٠ ّ  ،بايكـسم  تػتـص ٕ  ،اٱخـ٬م  ،بـا٫يتعا  ،اؿٓـا

 ."ايتؿهرل ٚٚحس٠ اٱميإ  بات

ٞ  ايعٚج١ٝ ايع٬ق١ ؾإٕ ،يصيو ٌ  عٓـسَا  ٚحتـ٢  ،ايػـ١ًُٝ  ايعا٥ًٝـ١  يًخٝـا٠  ا٭غـاؽ  حجـط  ٖـ  ا٭٫ٚزٴ ٜـسخ

ٔ . ايعا٥ًـ١  ملكـًخ١  ع٬قتُٗا ٜٚعٍعظا ايعٚجإ واؾ  إٔ هب ،ايعا١ًَ٥ ٞ  َـ ٞ  إٔ ايطبٝعـ ٔ  ا٭٫ٚز ٜعـاْ  َـ

 .ا٭ٌٖ بني ١ُايػًٝ ايع٬ق١ ْككإ بػبب املؿانٌ



 
 ــ 79ــ 

 ايعا١ً٥ يػالغٌ رلطط

 

 



 
 ــ 85ــ 

ٔ  يًجٓؼ اجًس إهابٞ ضأٟ إىل تكٛزْا ايعٚج١ٝ ايع٬ق١ أ١ُٖٝ  يف جٝـس  أَـطٌ  اؾـٓؼ . "ايـعٚاج  غـٝام  نـُ

ٔ  محُٝـ١  قـ١ً  إىل ايـعٚجني  جصب خ٬ٍ َٔ املؿذلن١ ايع٬ق١ منٛ ٖسؾٗا ،اهلل َٔ ٖب١ٌ ٖٛ ،ايٛاقع  َـ

ٍِٚا٭. اٚضٚحًٝــ اجػــسًٜ ،ٚا٫ٖتُــاّ احملٍبــ١  يف اهلل َــع ٜؿــذلنٛا بــإٔ يًــعٚجني ٜػــُح أْــ٘ ،شيــو َــٔ ٖــ

 ".ٚبطن١ٌ ؾطٌح ،خام اَتٝاٌظ ٖٛ اؾػسٟ اؿٍب َٔ جسٜس٠ حٝا٠ُ خًلٴ. اـًل

 

 . َطادع3١

 َطادع١ ايتٛدٝ٘

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ ٚاططح ،ايؿطق١ َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

ًُـ  اجـع٤ً  ايعـا٬٥ت  تٴعتٳبٳط ملاشا . 1 ٛ ي تػـاعسْا  ْٗـا ٭) يًعـامل؟  اهلل ـطـ١  اَٗ  ،ايـبعض  بعهـٓا  ٚمـب  ُٓٓـ

ٍٕٛ ًَ ٚيٓه  (.جسٜس٠ عا٬٥ت َا اٜٛ

 (.ايعٚاج ع٢ً اهلل بطن١ حًٍٛ) ا٭ض ٛشنػ١ٝ؟ ايعٚاج خس١َ َٔ ايػا١ٜ ٖٞ َا . 2

ِ  ا٭ض ـٛشنؼ  املػـٝخٝني  عٓـس  ايعٚاج َؿّٗٛ بني ا٫خت٬ف أٚج٘ ٖٞ َا . 3  اجملتُـع؟  يف ايٓـاؽ  َٚعظـ

ِ  ،ؿافباغتد ايعٚاج ايٓاؽ ٜأخص) ٘  ٫ ؾٗـ ٕ  ،اغـطً  ٜعتدلْٚـ ٘  ٜٚظٓـٛ ٔ  َـاْع  ٫ أْـ  ٭غـباب  ايطـ٬م  َـ

 (. ا١ْٜٛ

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

 ايبعض بعهِٗ ٜٚػاعسٚا وذلَٛا ،يٝخبٛا أًٖٓا غاعس. ايعٚاج غٍط َٓختٓا ٭ْو ْؿهطى ،ايطب أٜٗا

ًُ  .آَني ،ّٜٛ نٌ بعهٓا ْٚػاعس عا٬٥تٓا يٓخِب غاعسْا. ازا٥

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 :ٖٞ ،اهلل َٔ ٖب١ٌ ِٖ ا٭٫ٚز بإٔ ْ٪َٔ ،2 يًتٛجٝ٘ ايتع١ًُٝٝ فا٭ٖسا

 .اهلل َٔ ٖب١ ِٖ ا٭٫ٚز بإٔ ايتُٝٝع

 .ٚحٝات٘ املعُسإ ٜٛحٓا ايكسٜؼ ٬َٝز ع٢ً ايتعطف

 إضغــاٍ ميهٓــو. ايكــازّ ا٫جتُــاع يف ايؿطقــ١ أَــاّ يعطنــٗا عا٥ًٝــ١ قــٛض٠ إحهــاض ا٭٫ٚز َــٔ اطًــب

 .ا٭غبٛع خ٬ٍ بِٗ ٍا٫تكا أٚ ،يتصنرلِٖ ٬َحظات



 
 ــ 81ــ 

 ٔووووؤَووْ   2  ايتٛدٝ٘

 األٚالز ِٖ ٖب١ٌ َٔ اهلل بإٔ

 88ــ  85ايٛيس قؿخ١  نتاب
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .اهلل َٔ ٖب١ ِٖ ا٭٫ٚز بإٔ ايتُٝٝع

 .ٚحٝات٘ املعُسإ ٜٛحٓا ايكسٜؼ ٬َٝز ع٢ً ايتعطف

 َفطزات دسٜس٠

 ػإ.اييت أعطاٖا اهلل يٲْ املٝعاتوو  ايصٛض٠

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

ِّ ٍٟ قسٌٚؽ ،اهلل قسٌٚؽ :ايك٠٬ ايثايٛ ١ٝ ق  (.َطات  ٬ . )اضمحٓا ،ميٛت ٫ ايصٟ قسٌٚؽ ،ايكٛ

ٌٍ اٯٕ ،ايكسؽ ٚايطٚح ٚا٫بٔ يٰب اجملس  .آَني ،ايساٖطٜٔ زٖط ٚإىل أٚإ ٚن

 اٍطًــع قــسٚؽ ٜــا ،اغــ٦ٝاتٓ عــٔ ػــاٚظ غــٝس ٜــا ،خطاٜاْــا اغؿــط ضب ٜــا ،اضمحٓــا ايكــسٚؽ ايثــايٛ  أٍٜٗــا

ـَ  .اضحِ ضب ٜا ،اضحِ ضب ٜا ،اضحِ ضب ٜا ،ازلو أجٌ َٔ ،أَطانٓا ٚاؾ

 .آَني ،ايساٖطٜٔ زٖط ٚإىل أٚإ ٚنٌ اٯٕ ،ايكسؽ ٚايطٚح ٚا٫بٔ يٰب اجملس

 نصيو ايػُا٤ يف نُا ،َؿ٦ٝتو يتهٔ ،ًَهٛتو يٝأَت ،ازلو يٝتكٍسؽ ،ايػُٛات يف ايصٟ أباْا

ٛ  خبعْـا . ا٭ضض ع٢ً ّ  أعطٓـا  ٖطٟاؾـ ٔ  ْـذلى  نُـا  عًٝٓـا  َـا  يٓـا  ٚاتـطى  ،ايٝـٛ ٔ  مـ ٘  يٓـا  ملـ  ٫ٚ ،عًٝـ

 .آَني ،ايؿطٜط َٔ ٍلٓا يهٔ ػطب١ يف تسخًٓا

 ايتُٗٝس

 تتبـا٢ٖ  ٫ٚ ؼػـس  ٫ احملبـ١ . ٚتطؾل تتأ٢ٍْ احملب١" ،4:13نٛضْثٛؽ1 ي١ٰٜ ا٭٫ٚز حؿ  َٔ تأنس . 1

 ".تٓتؿذ ٫ٚ

 .ايؿطق١ َع ا٭غ١ً٦ ْاقـ  ِ ،85 ايكؿخ١ يٝكطأ ا٭٫ٚز أحس اخذل . 2

ض  بعـطض  يٮ٫ٚز ازلح . 3 ِ  قٛـ ِ  أحهـطٖٚا  ايـيت  عـا٬٥تٗ ا  مل ٚإشا. َعٗـ ٌٍ  ٜهًُٛـ  يف 2اٱنـايف  ايٓؿـاخ  حـ

 .ايعا١ً٥ يف ا٭قطبا٤ ع٢ً ضٍنع. يصيو آَاغًب ايٛقت ٖصا ؾػٝهٕٛ ،(ايعا١ً٥ غ٬غٌ) املانٞ ا٭غبٛع

 .اجًس خاق١ ٫ٚز٠ عٔ تتخٍس  ايّٝٛ املكسؽ ايهتاب قك١ :تعًٝل



 
 ــ 82ــ 

 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

 إٔ املتطـٛعني  أحـس  َٔ اطًب. ا٭غ١ً٦ عٔ باٱجاب١ شلِ ازلح. 87 ايكؿخ١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل. 1

 أتـ٢  عٓسَا ظنطٜا بؿعٛض ٜؿهطٚا إٔ هب. أيٝكابات أٚ ظنطٜا ْظط ٚج١ٗ َٔ ايكك١ ضٚا١ٜ ٜعٝس

 ؾــعطت مبــاشا ٜــتهًِ؟ ٜهــٔ مل عٓــسَا ٜؿهــط نــإ مبــاشا. ١املسٖؿــ ا٭خبــاض بٗــصٙ إيٝــ٘ املــ٬ى

ّ  أحـس  يف" ،ايتاي١ٝ ايبػٝط١ بايططٜك١ ايطٚا١ٜ بكٍل ايبس٤ ميهٔ أيٝكابات؟  إٔ أمتٓـ٢  نٓـت  ا٭ٜـا

ِ  نٓت يهين ،بٛيُس ا ضظٳم ٞ  أعًـ ٌٔ  بـأْ ٍٔ  يف طـاع ٔ ....". ايػـ ٕ  عًـ٢  ايككـ١  غـطز  يـٮ٫ٚز  ميهـ  يػـا

 .املعُسإ ٜٛحٓا ايكسٜؼ

 .15ــ  1:3 َت٢ املكطع إهاز اٯخط ايٓكـ َٚٔ ،23ــ  5:1يٛقا املكطع إهاز ايؿطق١ ـْك َٔ اطًب

 ايتطبٝل

 املؿطز٠ اؾسٜس٠ "ايكٛض٠" ع٢ً ايًٛح  ِ اغأٍ: انتب . 1

ٍٔ عٓسَا تػُع ن١ًُ "ايكٛض٠"؟ )قس هٝب بعض ا٭٫ٚز بأْٗا َثٌ ن١ًُ "ؾب٘"(. َاشا . 1  تظ

ه١ًُ يف ايهٓٝػ١ ؾإْٓا ْعين بٗا تًو املٝعات اـاقـ١ ايـيت   بأْٓا عٓسَا ْػتدسّ ٖصٙ اي اؾطح

ّ      إْٗاٖٚبٗا يٓا اهلل.  اغـأٍ   ،أٚج٘ ؾبٗٓا باهلل. إشا ٚجـس ا٭٫ٚز قـعٛب١ يف اغـتٝعاب ٖـصا املؿٗـٛ

   ٌ وٍبـٕٛ   ،ٜتخـس ٕٛ بـٓؿؼ ايططٜكـ١    ،عٔ أٚج٘ ايؿب٘ بِٝٓٗ ٚبني أًِٖٗ. قـس ٜؿـبِْٗٛٗ بايؿـه

٢ٍُ ،ا٭ؾٝا٤ شاتٗا  ؾب٘.  ِ اؾطح شلِ بإٔ اهلل أعطاْا َٝعات ػعًٓا ع٢ً "ؾبٗ٘". اخل. ٖصا ٜٴػ

 ،ايكــسض٠ عًــ٢ احملٍبــ١ ،عًــ٢ خًــل ا٭ؾــٝا٤ ايكــسض٠ٖــٞ املٝــعات املؿــذلن١ بــني اهلل ٚايبؿــط؟ ) َــا . 2

 ايعطا٤(. ،املؿاضن١

 اغأٍ ايؿطق١ َا ًٜٞ: ،88قطا٠٤ ايكؿخ١  بعس . 2

ٚجـع٤ َـٔ عا٥ًـ١     ،ايعا٥ًـ١؟ )ٖـٛ جـع٤ َـٔ ايعا٥ًـ١     يف  يٛيسا غكٛمَا ٖٛ ا٭َط ا٭نثط أ١ُٖٝ  . 1

 اهلل(.

 ا٭٫ٚز قبٛبٕٛ؟ )٭ِْٗ ٖب١ٌ َٔ يسٕ اهلل(. ملاشا . 2

ًٓـ  ٜٚكبحميهٔ يهٌ ؾطز يف ايعا١ً٥ إٔ ٜػاعس ايٛيس يٝهدل  نٝـ . 3  ؟يٝػـٛع  ابـاهلل ٚتابعًـ   اَ٪َ

 خطٜٔ(.قب١ اٯ ،اقاًؿ ٫ًإٔ ٜهٕٛ َثا ،بٝػٛع تعطٜؿِٗ ،)ايصٖاب إىل ايهٓٝػ١

 ٖٞ املٝعات ايؿطٜس٠ اييت ٖٚبٗا اهلل يو؟ )أجٛب١ كتًؿ١(. َا . 4

 ميهٓو إٔ تػتدسّ ٖصٙ املٝعات ملػاعس٠ عا٥ًتو يتكبح أنثط َػٝخ١ٝ؟ )أجٛب١ كتًؿ١(. نٝـ . 5

 .144ــ  142قؿخ١  طؾسامل نتاب ،ايػٝس٠ ايعصضا٤ ٬َٝزيٲؾاض٠ إىل  اايٛقت غٝهٕٛ َٓاغًب ٖصا . 3
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 إضافات

شلِ إٔ ٜطزلٛا ضغَٛات تعٜٔ ٚتٛنح أؾـعاضِٖ إشا أضازٚا.   ميهٔيٮ٫ٚز بإنُاٍ حٌ ايٓؿاخ.  حازل

 ِ اعطنٗا نًـٗا. إشا ٚاجـ٘ بعـض ا٭٫ٚز قـعٛب١      ،ا ٓني َٓٗا أَاّ ايؿطق١ نًٗا أٚعطض ٚاحس٠  بعس

 ازلح شلِ بهتاب١ َكطع قػرل. ،َع ايؿعط

 ْؿاطات إضاف١ٝ

 َٜٛٝات صفش١ نتاب١

 ٛاظّوووووايً

 نتاب١ ٚضم

ــٛا ظنطٜــا  اأ٫ًٚز اخــذل ٕ  ،أيٝكــابات ،يٝهْٛ ــا املعُــسا ــٛ نــاْٛا      ،ٜٛحٓ ٚيٝػــجًٛا خــدلاتِٗ نُــا ي

"نٝف أغتدسّ املٝعات ايي أعطاٖا اهلل يوٞ  أٚ ميهِٓٗ نتاب١ َكطع عٔ َٛنٛع  ،ٜهتبٕٛ َٜٛٝاتِٗ

 ألغاعس ايٓاؽ يٝعطفٛا اهلل".

 سكا٥ل ايعا١ً٥ نتاب١

يٝجٝب عـٔ ا٭غـ١ً٦ ايتايٝـ١. ميهـِٓٗ عـسّ اٱجابـ١        اٚأعَط نٌ ٚيس زًٚض ،ا٭٫ٚز هًػٕٛ يف حًك١ زع

 إشا مل ٜطغبٛا بصيو.

 وٍب إٔ ٜٓاّ يف ٚقت َتأخط؟ َٔ

 بٝٓهِ؟ ٫ًتؿا٩ٖٛ ا٭نثط  َٔ

 أٜٔ تطغب بايصٖاب؟ ،نإ بإَهإ عا٥ًتو ايػؿط إىل أٟ َهإ إشا

 تػُٝت٘؟ؾُاشا تطغب ب ،تكٜٛط بطْاَ  تًؿعْٜٛٞ عٔ عا٥ًتو مٍت إشا

 ؾها١ًٖ؟ ا٭نثطٖٛ ايؿدل  َٔ

 ايصٟ ٜػتخٍل أندل قسض َٔ ايعٓام؟ َٔ

 )ميهٔ إٔ تهٝـ أٚ تػتبسٍ أغ١ً٦ عا١َ(.

أٟ أغ١ً٦ ناْت غـ١ًٗ ٚأٜٗـا ناْـت قـعب١. ٖـٌ       ْاقـَٔ ا٭غ١ً٦ إشا زلح ايٛقت بصيو.  اَعًٜس اغأٍ

        ٕ ٌ  ؟اْٗـِ ٜعطؾـٛٙ   نإ ا٭٫ٚز ٜعطؾـٕٛ َعًَٛـات عـٔ عـا٬٥تِٗ بايكـسض ايـصٟ نـاْٛا ٜظٓـٛ هـب إٔ   ٖـ

 ٜعطؾٛا املعٜس عٔ عا٬٥تِٗ؟

 خًف١ٝ املعًَٛات

يػـبُب   اَبٗجًـ  اأَـا بايٓػـب١ يعنطٜـا ٚأيٝكـابات ؾهـإ حـس ً       ،ا٭طؿاٍ ٖٞ حس  َبٗ  َٚؿـطح  ٫ٚز٠

 ،يًُطأ٠. ؾعطت أيٝكابات بايعاض بػبب عكطٖـا  انإ ايعكط عاًض ،ايتكًٝس ايٝٗٛزٟ ايكسِٜ ؾؿٞخام. 

ٍٔ خدل  اهلل  أعطـ٢ ."ْظرلاتٗـا نإ اغـتعاز٠ ملهاْتٗـا بـني     ،حت٢ يف غٓٗا املتكس١َ ،يك  تٗا٫ٚزيه
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ٌ قـسضات خاقـ١ ٫ ميًهٗـا ؾـدل آخـط يف ايعـامل.        أٚيهٌ ٚاحس َٓا َٛاٖب ؾطٜـس٠   ٚاحـُس َٓـا    يهـ

ٓـ   أٚ ،ططٜك١ قسز٠ يٝبعث ا٭ٌَ ٚايطجا٤ يس٣ اٯخطٜٔ ٫ ميهـٔ يؿـدل آخـط     ١قسض٠ يؿعٌ أَـٛض َعٝ

ٕ ٚطؿٌ ق١َُٝ ايؿـطاز٠.   ،اَطأ٠ ،ضجٌَا ٜعطٞ نٌ  ؾعًٗا. ٖٚصا يـٛ مل َْٛيـس.    اايعـامل أقـٌ عـسزً    غـٝهٛ

ٌٍ مثٔ". ،ٖٚٛ َا أعطاْا إٜاٙ اهلل ،قبٌ ف٦ٝٓا امل ٜهٔ َٛجًٛز اأنؿٓا ؾ٦ًٝ يكس  ٚقُٝت٘ تؿٛم ن

 ْطْٛٞ نْٛٝاضٜؼ.٭ ،يف ايبٝت املػٝخٞ ا٭ض ٛشنػٞ اَعاًؾ اٚاقًعاهلل  جعٌ َٔ

 

 . َطادع3١

 ادع١ ايتٛدَٝ٘ط

 ايتٛجٝ٘ َع ايؿطق١ عٔ ططٜل ططح ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ: ضاجع

ًُ ملاشا .1 ٍُس ٜػٛع(. ،أخدل ايٓاؽ بإٔ ٜتٛبٛا ،بٍؿط بطغاي١ اهلل ٭ْ٘؟ )انإ َٛيس ٜٛحٓا املعُسإ َٗ  ع

 إٔ تػـــرل ططٜكـــ١ تؿهرلْـــا بـــاٯخطٜٔ؟  ،ميهـــٔ ملعطؾتٓـــا بـــإٔ ايٓـــاؽ وًُـــٕٛ قـــٛض٠ اهلل نٝــــ .2

ٚنًـِٗ أؾـدام    ،إٔ مـذلّ نـٌ ايٓـاؽ    هـب  ،اؽ نًِٗ ِٖ إخٛتٓا ٚأخٛاتٓاايٓ إْٔعطف ب إٔ)

 ممٝعٕٚ(.

 ،عط١ٝ اهلل يهٌ إْػإ إْ٘ ،إٔ اهلل ٜعطٞ نٌ ؾدل َٝعات ؾطٜس٠؟ )٭ْ٘ وبٓا باعتكازى ملاشا .3

 يهٞ ٜعطٞ ايٓاؽ مجٝعِٗ ايكسض٠ ع٢ً خس١َ ايػرل(.

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

  ٟ ــا اٯب ايػــُاٚ ــ٢ عا٬٥ت  ،أٜٗ ــاْؿــهطى عً ــا. غــاعسِٖ يًعــٝـ عػــب     ،ٓ ــا ٚأخٛاتٓ ــا ٚإخٛتٓ أًٖٓ

 آَني. ،تعايُٝو يهٞ تػطع قٛضتو ٜٚؿاٖسٖا نٌ ايبؿط

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 ٖٞ: ،املرلٕٚ َٚػخ١ املعُٛز١ٜ ػٍطٟبأْٓا ْكبح َػٝخٝني ب ْ٪َٔ ،3ايتع١ًُٝٝ يًتٛجٝ٘  ا٭ٖساف

 .املرلٕٚ َػخ١املعُٛز١ٜ ٚ ٟبأْٓا ْبسأ بايعٝـ نُػٝخٝني َٔ خ٬ٍ غٍط ايتُٝٝع

 .املرلٕٚ َػخ١نٝؿ١ٝ إقا١َ غٍطٟ املعُٛز١ٜ ٚ َعطؾ١
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 ٔووووؤَووْ   3  ايتٛدٝ٘

 املريٕٚ َػش١َػٝشٝني بػٍطٟ املعُٛز١ٜ ٚ ْصبح بأْٓا

 92ــ  89ايٛيس قؿخ١  نتاب
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .املرلٕٚ َػخ١بأْٓا ْبسأ بايعٝـ نُػٝخٝني َٔ خ٬ٍ غٍطٟ املعُٛز١ٜ ٚ ايتُٝٝع

 .ملرلٕٚا َػخ١نٝؿ١ٝ إقا١َ غٍطٟ املعُٛز١ٜ ٚ َعطؾ١

 َفطزات دسٜس٠

 ٜٚتعٗس مبػاعس٠ ايٛايسٜٔ يف تطبٝت٘ نُػٝخٞ. طؿٌايؿدل ايصٟ ٜػاعس يف َعُٛز١ٜ  وو ايعٍطاب

 .َػخ١ املرلٕٚظٜت شنٞ ايطا٥خ١ ٜٴػتٳدسٳّ ملػح ايطؿٌ يف غٍط  وو املكسؽ املريٕٚ

 ملكسؽ.اغِ آخط يًُرلٕٚ ا وو املكسؽ ايعٜت

 املػح باملرلٕٚ املكسؽ. ٛاغط١ايكسؽ ب ايطٚحٳ ٜعطٝٓا اهلل  ب٘ايػٍط اييت  وو املريٕٚ َػش١ غٍط

 .املرلٕٚ اغِ آخط يػٍط َػخ١ وو ايتجبٝت

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

ِّ ٍٟ قسٌٚؽ ،اهلل قسٌٚؽ ايك٠٬ ايثايٛ ١ٝ: ق  (.َطات  ٬ . )اضمحٓا ،ميٛت ٫ ايصٟ قسٌٚؽ ،ايكٛ

ٌٍ اٯٕ ،ايكسؽ ٚايطٚح ٫بٔٚا يٰب اجملس  .آَني ،ايساٖطٜٔ زٖط ٚإىل أٚإ ٚن

 اٍطًــع قــسٚؽ ٜــا ،غــ٦ٝاتٓا عــٔ ػــاٚظ غــٝس ٜــا ،خطاٜاْــا اغؿــط ضب ٜــا ،اضمحٓــا ايكــسٚؽ ايثــايٛ  أٍٜٗــا

ـَ  .اضحِ ضب ٜا ،اضحِ ضب ٜا ،اضحِ ضب ٜا ،ازلو أجٌ َٔ ،أَطانٓا ٚاؾ

 .آَني ،ايساٖطٜٔ زٖط ٚإىل أٚإ ٚنٌ اٯٕ ،ايكسؽ ٚايطٚح ٚا٫بٔ يٰب اجملس

 نصيو ايػُا٤ يف نُا ،َؿ٦ٝتو يتهٔ ،ًَهٛتو يٝأَت ،ازلو يٝتكٍسؽ ،ايػُٛات يف ايصٟ أباْا

ٟ  خبعْـا . ا٭ضض ع٢ً ّ  أعطٓـا  اؾـٖٛط ٔ  ْـذلى  نُـا  عًٝٓـا  َـا  يٓـا  ٚاتـطى  ،ايٝـٛ ٔ  مـ ٘  يٓـا  ملـ  ٫ٚ ،عًٝـ

 .آَني ،ايؿطٜط َٔ ٍلٓا يهٔ ػطب١ يف تسخًٓا

 ايتُٗٝس

َٚٓاقؿــ١ ا٭غــ١ً٦. ضٍنــع املٓاقؿــ١ عًــ٢ ايطــطم املدتًؿــ١ املتعــسز٠  89 خ١ا٭٫ٚز قــطا٠٤ ايكــؿَــٔ  اطًــب

 ي٬ْهُاّ إىل فُٛع١ُ َا.

ٔ         عٓسَا :تعًٝل ٍِ إىل فُٛعات خاق١ مـاٍٚ إٔ ْكـّٛ بأؾهـٌ َـا عٓـسْا يٓهـٕٛ أعهـا٤ جٝـسٜ  ْٓه

ايّٝٛ ىدلْـا   تٛجٝٗٓاػ١ٝ. ا٭ض ٛشن ايهٓٝػ١ــ  جملُٛع١ خاق١ ٞاجملُٛع١. نٌ ٚاحس ٖٓا ٜٓتُ يتًو

 عٔ نٝؿ١ٝ ا٫ْهُاّ إىل ايهٓٝػ١.
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 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

  ِ اغأٍ: ،91ــ  95َٔ ا٭٫ٚز قطا٠٤ ايكؿخات  اطًب .1

٭ْٗـِ ٜطغبـٕٛ بـإٔ ٜهـٕٛ أ٫ٚزٖـِ       ،َثـاٍ ٜػـٛع   يٝتبعـٛا ٜعُسٚا أ٫ٚزٖـِ؟ )  إٜٔطٜس ا٭ٌٖ  ملاشا .1

 َػٝخٝني(.

 َٚعا١ْٚ ا٭ٌٖ يف تطب١ٝ ايطؿٌ نُػٝخٞ(. ،يف املعُٛز١ٜ املػاعس٠ب؟ )ٖٛ زٚض ايعطا َا .2

ٍُــس ايهــأٖ ايطؿــٌ؟ )بتػطٝػــ٘ يف املــا٤  ــ٬  َــطات قــا٥  نٝـــ .3 ٍُــس عبــسٴ اهلل )اغــِ  ،٬ًٜع "ٜٴع

 ايطؿٌ( ع٢ً اغِ اٯب ٚا٫بٔ ٚايطٚح ايكسؽ"(.

 ٍط َػخ١ املرلٕٚ(.ملػخٓا يف غ ٜٴػتٳدسّٖٛ املرلٕٚ املكسؽ؟ )ظٜت شنٞ ايطا٥خ١  َا .4

 ايكسؽ(. ايطٚحٳ ايصٟ ب٘ ٜعطٝٓا اهلل  ايػٍطاملرلٕٚ؟ ) َػخ١ٖٛ غٍط  َا .5

ٚيًخٝــا٠ اؾسٜــس٠ يف  يكساغــتٓاتطَــع  ٭ْٗــابٝهــا٤؟ ) اٜطتــسٟ ايطؿــٌ اؿــسٜث ايعُــاز  ٝابـًـ  ملــاشا .6

 املػٝح(.

 .ٜأخص ايطؿٌ بعس غٍط املعُٛز١ٜ َٚػخ١ املرلٕٚ؟ )املٓاٚي١ املكسغ١( َاشا .7

ٚقٌ: ٖصٙ نًُات ايذلت١ًٝ اييت ْطتًٗا يف املعُٛز١ٜ.  ،27:3ايؿطق١ يف ؼسٜس املكطع غ٬ط١ٝ  غاعس .2

 ٜعين إٔ "ًْبؼ املػٝح" أٚ "ْطتسٟ املػٝح"؟ َاشا ِ اغأٍ: 

 ايتطبٝل

 .92ايؿطق١ يف حٌ ايٓؿاخ يف ايكؿخ١  غاعس

 ْؿاط إضايف

 املعُٛز١ٜ َػطس١ٝ

ٌ  ا٭زٚاضغــٍطٟ املعُٛزٜــ١ َٚػــخ١ املــرلٕٚ.   عــٔايؿطقــ١ يف نتابــ١ َػــطح١ٝ   غــاعس  ،قــس تهــٕٛ ا٭ٖــ

ايؿطق١ ع٢ً ٖصٙ املػطح١ٝ  زٍضباغتدساّ ز١َٝ يتٍُثٌ زٚض ايطؿٌ.  ميهٔايهأٖ ٚايهٝٛف.  ،ايعطاب

 .ٍٔ َٓاؾــ   ،املػطح١ٝ باغـتدساّ جـطٕ َعُٛزٜـ١ )طاغـ١ نـبرل٠(      ازعِيعطنٗا ع٢ً قـ أندل بايػ

ٖصا ٜتٛقـ عًـ٢ َـس٣ اٱتكـإ ايـصٟ      نٌاخل.  ،أيبػ١ نٗٓٛت١ٝ ،سلٛع ، ٝاب بٝها٤ يًس١َٝ ،بٝها٤

 يًُػطح١ٝ. ٙتطٜس

ٓاضٜٛ(. ضاجـع ايهـأٖ شلـصا ايػـطض.            اغتدطج ل )ايػٝـ ا٭جعا٤ ا٭غاغ١ٝ َٔ خسَـ١ املعُٛزٜـ١ َٔـ أجٌـ ايٓـ

ٕ ٖـصا ْؿـاخ ض٥ٝػٞـ شلـصا            ،عًٍِ ايؿطقـ١ تطتًٝـ١ املعُٛزٜـ١    ح اعتُـسمت". )ميهٔـ إٔ ٜهٛـ "أْـتِ ايـصٜٔ باملػٝـ

بعـض ايعٓاقـط املػـتدس١َ. ميهٔـ      اؾـطح ٭غـبٛعني أٚ  ٬ ـ١.    ٚايػـطٍ ايكػِ(. ٍَسز ايدلٚؾات عًـ٢ ايذلتًٝـ١   

 عطض َػطح١ٝ "املعُٛز١ٜ" أَاّ باقٞ ؾطم َساضؽ ا٭حس أٚ تػجًٝٗا يٝؿاٖسٖا اٯخطٕٚ(.
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 َٛغٝك٢

. 161يف ايكــؿخ١  "أْــتِ ايــصٜٔ باملػــٝح قــس اعتُــسمت". ايًخــٔ ٚايهًُــات َٛجــٛز٠   تطتًٝــ١ايؿطقــ١  عًٍــِ

 َٔ نتبِٗ. 163ميهٔ إٔ هس ا٭٫ٚز ايهًُات يف ايكؿخ١ 

 خًف١ٝ املعًَٛات

 ٭ْطْٛٞ ّ. نْٛٝاضٜؼ. ٖٞ ا٭غطاض ٖصٙ اقطأ ،َٔ املعًَٛات عٔ غٍطٟ املعُٛز١ٜ َٚػخ١ املرلٕٚ ملعُٜس

 

 . َطادع3١

 َطادع١ ايتٛدٝ٘

ًَ ضاجع  ايػ٪اٍ ايتايٞ:  اايتٛجٝ٘ َع ايؿطق١ َػتدس

ٍِ يًٓــاؽ إٔ ٜعتُــسٚا ٜٚٴُػٳــخٛا بــاملرلٕٚ املكــسؽ؟ )يٝأخــصٚا بطنــ١ اهلل        ملــ .1 يٝكــرلٚا   ،اشا َــٔ املٗــ

ٍُٛا إىل ايهٓٝػ١(. ،يٝٓايٛا ايطٚح ايكسؽ ،َػٝخٝني  يٝٓه

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

يتػاعسْا ع٢ً إٔ ْكذلب َٓو. عػـاْا ْػـتخٍل    رلٕٚيكس أعطٝتٓا غٍطٟ املعُٛز١ٜ َٚػخ١ امل ،ايطب أٜٗا

ًَٚ ،ْعُتو أْٓا باملعُٛز١ٜ "ًْبؼ املػٝح إىل ا٭بـس". ْكـًٞ يرلؾـسْا ايـطٚح ايكـسؽ ٚميٮْـا        اْتصنط زٚ

 آَني.،بايكساغ١

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 ٖٞ: ،بأْٓا ْٓاٍ ايػؿطإ بايتٛب١ ْ٪َٔ ،4ايتع١ًُٝٝ يًتٛجٝ٘  ا٭ٖساف

 قك١ تٛب١ زاٚز املًو. َعطؾ١

ًَ ايتُٝٝع  عٓسَا ْتٛب. ابإٔ اهلل ٜػؿط يٓا زٚ

 طًب املػؿط٠ َٔ باقٞ أؾطاز عا٥ًتٓا. ِتعًٍ
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 ٔووووؤَووْ   4  ايتٛدٝ٘

 ْٓاٍ ايػفطإ بايتٛب١ بأْٓا

 97ــ  93ايٛيس قؿخ١  نتاب
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 قك١ تٛب١ زاٚز املًو. َعطؾ١

ًَ ايتُٝٝع  عٓسَا ْتٛب. ابإٔ اهلل ٜػؿط يٓا زٚ

 طًب املػؿط٠ َٔ باقٞ أؾطاز عا٥ًتٓا. تعًٍِ

 دسٜس٠ َفطزات

 ظٚج١ أٚضٍٜا. وو بتؿبع

ٍٜا  يف جٝـ زاٚز. قا٥س وو أٚض

 حِث زاٚز ع٢ً ايتٛب١. ْ  وو ْاثإ

ٕٳ ،اخاط٦ً ٬ًعٓسَا ْكذلف عُ وو ايتٛب١  تكطؾٓا ٚتؿهرلْا اـاط١٦. ْٚػٍٝط ططمٳ ،اهلل ْػأٍ غؿطا

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

ِّ ٍٟ قسٌٚؽ ،اهلل قسٌٚؽ ايك٠٬ ايثايٛ ١ٝ: ق  (.َطات  ٬ . )اضمحٓا ،ميٛت ٫ ايصٟ قسٌٚؽ ،ايكٛ

ٌٍ اٯٕ ،ايكسؽ ٚايطٚح ٚا٫بٔ يٰب اجملس  .آَني ،ايساٖطٜٔ زٖط ٚإىل أٚإ ٚن

 اٍطًــع قــسٚؽ ٜــا ،غــ٦ٝاتٓا عــٔ ػــاٚظ غــٝس ٜــا ،خطاٜاْــا اغؿــط ضب ٜــا ،اضمحٓــا ايكــسٚؽ ايثــايٛ  أٍٜٗــا

ـَ  .ِاضح ضب ٜا ،اضحِ ضب ٜا ،اضحِ ضب ٜا ،ازلو أجٌ َٔ ،أَطانٓا ٚاؾ

 .آَني ،ايساٖطٜٔ زٖط ٚإىل أٚإ ٚنٌ اٯٕ ،ايكسؽ ٚايطٚح ٚا٫بٔ يٰب اجملس

 نصيو ايػُا٤ يف نُا ،َؿ٦ٝتو يتهٔ ،ًَهٛتو يٝأَت ،ازلو يٝتكٍسؽ ،ايػُٛات يف ايصٟ أباْا

ٟ  خبعْـا . ا٭ضض ع٢ً ّ  أعطٓـا  اؾـٖٛط ٔ  ْـذلى  نُـا  عًٝٓـا  َـا  يٓـا  ٚاتـطى  ،ايٝـٛ ٔ  مـ ٘  يٓـا  ملـ  ٫ٚ ،عًٝـ

 .آَني ،ايؿطٜط َٔ ٍلٓا يهٔ طب١ػ يف تسخًٓا

 ايتُٗٝس

ٚأؾـط إىل أْٓـا بعـسّ َػـاح١ اٯخـطٜٔ ْـبين        ،. ْـاقـ ا٭غـ١ً٦  93َٔ أحس ا٭٫ٚز قطا٠٤ ايكـؿخ١   اطًب

 ،مُـٌ يف قًٛبٓـا ايهـػ١ٓٝ    عٓـسَا . اقـعبً  اممـا هعـٌ تهـٜٛٔ ع٬قـات جٝـس٠ أَـطً       ،بني ايٓـاؽ  اجساًض

ــا املــطاض٠ ٚغرلٖــا َــٔ املؿــاعط ا   تظٗــط ٜعٜــس املؿــانٌ غــ٤ٛ. َػــاق١ ايػــرل تٗــٍسّ     ممــا ،يػــ١٦ٝزاخًٓ

 اؾسضإ ٚتػاعسْا يٓبين ع٬قات أؾهٌ.
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 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

 ِ ْاقـ ا٭غ١ً٦.  ،95املؿطزات اؾسٜس٠ ع٢ً ايًٛح ٚعٍطؾٗا. اخذل بعض ا٭٫ٚز يكطا٠٤ ايكؿخ١  انتب

٘  َعَٛض زاٚز ع ،55ايؿطق١ يف ايعثٛض ع٢ً املعَٛض غاعس  ،ٔ ايتٛب١. إشا مل تطغب بكطا٠٤ املعَـٛض بهاًَـ

ٞ      ،"اضمحين ٜا اهلل نعظِٝ ضمحتـو  ،اقطأ أٍٚ آ١ٜ أٚ آٜتني اخل".  ،ٚنُثـٌ نثـط٠ ضمحتـو اَـحٴ َـخمث

ٍٍ ا٭٫ٚز عًٝٗا. ع٢ً غبٌٝ املثاٍ ""ٖا إْو أحببتٳ اؿٍل ٚأٚنخت يـٞ غـٛاَض    ،اخذل أمجٌ اٯٜات يتس

(. 7ـــ   6:55تػػًين ؾأبٝض أنثط َٔ ايثً " )َعَٛض ،٢ ؾأطٗطحهُتو َٚػتٛضاتٗا. تٓهخ٢ٓ بايعٚؾ

َظٗط٠ً عُل أغـ٢ زاٚز عًـ٢ خط٦ٝتـ٘. ٜٴػـتٳدسّ ٖـصا       ،ٖصٙ ٖٞ ايهًُات اييت قسضت َٔ قًب قازم

 .ايف قًٛاتٓا ايؿدك١ٝ أًٜه ٘اغتدساَ ميهٓٓااملعَٛض بؿهٌ َتهطض يف ايعباز٠ ا٭ض ٛشنػ١ٝ. 

 ايتطبٝل

 بعــس. اطًــب َــٔ ايؿطقــ١ ؾــطح َــا تعٓٝــ٘ ايتٛبــ١ بايٓػــب١ شلــِ. ٠٤96 ايكــؿخ١ بعــض ا٭٫ٚز يكــطا اخــذل . 1

ــصيو    ــت ي ــا؟ )ْطًــب         ،إعطــا٤ بعــض ايٛق ــا يف عا٥ًتٓ ــسَا نطــ٧ إىل أحــُس َ ــٌ عٓ ــاشا ْؿع اغــأٍ: َ

 ْػأٍ اهلل إٔ ٜػاقٓا(. ،ايػؿطإ

 عٔ ايػؿطإ يف املٛاقـ ايتاي١ٝ: ؼٍس . 2

ـ  ٚايسى َٓو إٔ تٴدَطج ايكُا١َ. ت ٜطًب . 1 ؼُـٌ ايكُاَـ١ ٚتػـرل بـبط٤      ،ػًل نتابو املؿهـٌ بعٓـ

 نٝـ أخطأت؟ َاشا ميهٓو إٔ تؿعٌ؟ ،ٚأْت تتصَط. ضغِ أْو أطعت ٚايسى

أْــت  بُٝٓــايهٓــو مل تعــطض عًٝٗـا املػــاعس٠.   ،أْٗــا تبــسٚ َتعبـ١  أَــو ايػــسا٤. ٫حظـتٳ  ؼٍهـط  . 2

ٍٟ ؾ٤ٞ؟ ،تأنٌ  تؿهط بصيو. ٌٖ ؾات ايٛقت يؿعٌ أ

 ايٛنـع  تعـا   إٔ تطٜـس  يهٓـو  ،تػهـب  إٔ يـو  وٍل. أناع٘  ِ ،جسٜس cdٓو اغتعاض أخٛى َ . 3

 شيــو تعــين ٫ عٓــسَا ،"بــأؽ ٫" قــٍٛ ًٖػــٝهٕٛ تؿعــٌ؟ إٔ ميهٓــو َــاشا. اهلل تعــايِٝ عػــب

 ملػاقت٘؟ ايػبٌٝ،بايٛاقع

ٌٍ قبٌ . 3  املٓاقؿـ١ . غـٝهتبْٛٗا  ايـيت  ايك٠٬ قت٣ٛ عٔ أشٖاِْٗ اعكـ ،96 ايكؿخ١ يف ايٓؿاخ ح

 يف اخكٛقًـ  ،ا٭غـبٛع  ٖـصا  َـا  أَـط  حـس   ٌٖ يو؟ ٜٴػَؿط ٭ٕ ؼتاج َاشا: يًبس٤ غتػاعسِٖ تاي١ٝاي

ٔ  أنثـط؟  اهلل ٚقـاٜا  اٍتبـاع  ؼاٍٚ إٔ تػتطٝع نٝـ ا٭قسقا٤؟ أحس َع أٚ ،املسضغ١ يف ،ايبٝت  َـ

 .ايك٠٬ يهتاب١ جٝس بؿهٌ ا٭٫ٚز غٝتخٍهط ،٫ًأٚ ا٭َٛض ٖصٙ عٔ اؿسٜث خ٬ٍ

 ْؿاط إضايف

 غط١ٜ غا٥ٌض

 .طباع١ ٚضم. 3   .قطٔ عٝسإ أٚ ايطغِ ضٜؿات بعض. 2.   يُٕٝٛ عكرل .1: ٛاظّوووووايً

ٕ  عكرل باغتدساّ غط١ٜ ضغا٥ٌ نتاب١ نٝؿ١ٝ ا٭٫ٚز عًٍِ ـٍ  عٓـسَا ". حـدل " نــ  ايًُٝـٛ  ،ايهتابـ١  ػـ

  ٜهتبــٕٛ ا٭٫ٚز زع. املكــباح ملبــ١ َثــٌ ،اؿــطاض٠ ْػــتدسّ عٓــسَا غــتظٗط ٖٚــٞ. َٓظــٛض٠ غــرل تكــبح
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ــ١ عــٔ غــط١ٜ ضغــا٥ٌ  عــٔ قــ٠٬ أٚ ،ايػؿــطإ ٜطًــب يؿــدل َٛجٗــ١ ايطغــا٥ٌ ٖــصٙ تهــٕٛ قــس. ايتٛب

 .ٚايػؿطإ ايتٛب١ عٔ َبسع١ أؾعاض أٚ ،ايػؿطإ

 خًف١ٝ املعًَٛات

. اهلل قـ٬ح  ٚيعظُـ١  ،يًؿـط  اؿكٝكٞ ايٛج٘ بإزضاى ْٚبسأ ،خطاٜاْا ْٚعٞ أخطا٤ْا منٍٝع ،ْتٛب عٓسَا

ٞ  ،نـُرلْا  يف ايكسؽ ايطٚح عٌُ يهٓٗا ،شاتٓا َٔ ْابع١ ػتيٝ نٗصٙ قٓاع١ٌ ٍٛيٓـا  ٖٚـ ٔ  ؼ  ايططٜـل  َـ

ٕ  ،ايتٛبـ١  َـع . َػؿـط٠  تٛجـس  ٫ ،تٛب١ بسٕٚ. اهلل ططٜل إىل يًسَاض ايبؿطٟ ٕ  ٜهـٛ ًٜـ  ايػؿـطا  ٜعطٝٓـا . اؾٛض

 .اـاط١٦ ٚتؿهرلْا تكطؾٓا ططم يٓػٍٝطٳ ق٠ًٛ ايػؿطإ

 

 . َطادع3١

 َطادع١ ايتٛدٝ٘

 :ايتايٞ ايػ٪اٍ باغتدساّ ايتٛجٝ٘ ضاجع

 (.كتًؿ١ أجٛب١) ايؿدك١ٝ؟ حٝاتو يف ايتٛب١ عٔ تعًٍُت٘ َا اغتدساّ ميهٓو نٝـ. 1

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

ّ  تعٍطؿو ٭ٕ ،ايطب أٜٗا ،ٚخًٍكٓا قًٛاتٓا ازلع. إيٝو ًٜتج٧ ممٔ قطٜب١ ضمحتو ،ايطب أٜٗا  إىل ٜـسٚ

 .آَني ،ٚايًٌٝ ،ٚايظٗط ،ايكبح يف غُٓسحو. ببٗج١ تَٓؿس قًٛبٓا هعٌ غؿطاْو. ا٭بس

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 4 ايكػِ َطاجع١

ــ١ ا٭ٖــساف ــٛشنؼ نُػــٝخٝني ُْٓــٛ مــٔ ،5يًكػــِ ايتعًُٝٝ ــ٘ ،أض  ــ٪َٔ ،1 ايتٛجٝ ــا ْ  مــذلّ بأْٓ

 :ٖٞ ،ٚايسٜٓا

 .ضاعٛ  قك١ ع٢ً ايتعطف

 .ٚايسٜٓا مذلّ إٔ ٜطٜسْا اهلل بإٔ ايتُٝٝع

 .أًٖٓا بٗا مذلّ اييت ايططم تػ١ُٝ
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 4القســم 
 مــراجعــة
 .تعًٍُتٗا ايي اجلسٜس٠ املفطزات

 املريٕٚ َػش١ غٍط    ايطالم

 ايتجبٝت  املدتًط١ ايعا١ً٥

 بتؿبع     ايصٛض٠

ٍٜا     ايعطاب  أٚض

 ْاثإ   املكسؽ املريٕٚ

 ايتٛب١   املكسؽ ايعٜت

 

 

 

 

 

 كلـمـة
 ممّيـزة

 أخووط٣ ْصووٝش١ اعووطض. 4وووو  1:6أفػووؼ اقووطأ

 .ٚاألٚالز يألٌٖ إعطاؤٖا ميهٓو
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 َطادع١

َٗط ،أض ٛشنػ١ٝ َػٝخ١ٝ عا١ً٥ عٔ قك١ انتب  .ايكػِ ٖصا يف ُت٘تعًٍ َا ؾٝٗا تٴظ

 :ايتاي١ٝ ا٭حسا  اغتدساّ ا٭٫ٚز ع٢ً هب

 (ايتٛب١ــ  املعُٛز١ٜــ  ايعا١ً٥ إىل ايسخٍٛــ  اؾسٜس ايطؿٌــ  ايعٚاج)
 

ٍْٕٚٛ ا٭٫ٚز زع: بووسٌٜ اقوورتاح  َــٔ َؿــاٖس تٛنــح ضغــّٛ ٜٚهــٝؿٕٛ َٓؿكــ١ً ٚضقــ١ عًــ٢ نتبــٛٙ َــا ٜــس

ِ . قكتِٗ ِ  اطًـب   ـ ِ  ٜؿـاضنٛا  إٔ َـٓٗ ٔ  َهْٛـ١  ُٛعـات ف يف قككـٗ  ازلـح .  ٬ ـ١  أٚ ؾدكـني  َـ

 .ايؿطق١ أَاّ ايكك١ يٝكطأ اٚيًس ؽتاض إٔ فُٛع١ يهٌ
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 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 
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  ايكػِ
 ٓوُووٛ ْسلوؤ 

 نُػٝشٝني أضثٛشنؼ

 ٔووووؤَووْ   1  ايتٛدٝ٘

 ٚايسٜٓا سلرتّ بأْٓا

 156ــ  152 قؿخ١ ايٛيس نتاب
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .ضاعٛ  قك١ َعطؾ١

 .ٚايسٜٓا مذلّ إٔ ٜطٜسْا اهلل بإٔ ايتُٝٝع

 .أًٖٓا مذلّ بٗا اييت ايططم تػ١ُٝ

 َفطزات دسٜس٠

 .اناؾًٝ ايطعاّ ؾٝ٘ ٜهٕٛ ٫ ايصٟ ايٛقت وو دلاع١

ًََُو  .غٓني بعٍس٠ ٜػٛع ٬َٝز قبٌ إغطا٥ٌٝ يف عاف ضجٌ وو أيٝ

ُٳًَو ظٚج١ وو ُْعُٞ  .أيٝ

ُٳًَ أبٓا٤ أحس وو ذلًُٕٛ  .وأيٝ

ُٳًَو أبٓا٤ أحس وو َنًُٕٝٛ  .أيٝ

ُٳًَو نٍٓات إحس٣ وو ُعطف١  .ْٚٴعُٞ أيٝ

ُٳًَو نٍٓات إحس٣ وو ضاعٛت  .ْٚٴعُٞ أيٝ

 .ٚايتكسٜط اؿٍب إظٗاض وو االسرتاّ

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

ٌٍ يف اؿانط ،اؿل ضٚح ،املععٟ ،ايػُاٟٚ املًو أٜٗا ٌ  ٚاملاي٧ ،َهإ ن  ايكـاؿات  نٓـع  ،ايهـ

ِِ ،٠اؿٝا ٚضاظم ٌٍ َٔ ٚطٗطْا ،ؾٝٓا ٚاغهٔ ًٖ  .ْؿٛغٓا ايكاحل أٜٗا ٚخًل ،زْؼ ن

5 
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 ايتُٗٝس

ٌٍ 152 ايكؿخ١ قطا٠٤ ايؿطق١ َٔ اطًب  ٜؿهطٕٚ ِٖٚ ا٭٫ٚز غاعس. 153 ايكؿخ١ يف ايٓؿاخ ٚح

ِ  َـع  ٜكهْٛٗا اييت با٭ٚقات ٘  ايٓؿـاخ  ٖـصا . أًٖـٗ ٔ  ا٭٫ٚز إٔ عٝـث  ٍَٛجـ ٕ  ايـصٜ  أحـس  َـع  ٜعٝؿـٛ

ٕ  َع٘ ا٫غتجاب١ ِٓٗميه ؾكط ٚايسِٜٗ  مبؿـاضن١  يـٮ٫ٚز  ازلـح . نـثرل٠  قـعٛبات  َٛاجٗـ١  بـسٚ

 .ايؿطق١ َع ػاضبِٗ

 

 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

ِ  عًـ٢  ا٭٫ٚز غـاعس . ٚعٍطؾٗـا  ايًـٛح  عًـ٢  اؾسٜس٠ املؿطزات انتب .1  خاقـ١  ،ا٭غـط١ٜ  ايع٬قـات  ؾٗـ

 .شيو يف ايًٛح ع٢ً ايتاي١ٝ ايعا١ً٥ ؾجط٠ ضغِ غٝػاعس. ٚن١ٍٓ محا٠ تهِ اييت ايعا٬٥ت

ًََُو  ُْعُٞ  أيٝ

     

     

  نًُٕٝٛ  ذلًُٕٛ 

     

     

  ضاعٛت  ُعطف١ 

 

ٍٟ ىدلْا ٫ املكسؽ ايهتاب بإٔ اؾطح ُٳًَو أبٓا٤ َٔ أ ٍٚج أيٝ  ايعا٥ًـ١  ؾجط٠ ضزلٓا شلصا) ن١ٍٓ أ١ٍٜ تع

ــات إىل ا٭بٓــا٤ َــٔ ــو ٞتــٍٛؾ ،أعــٛاّ عؿــط٠ بعــس(. َتهػــط٠ غطــٛخ ايهٍٓ ُٳًَ ــٕٛ ،ٚابٓٝــ٘ أيٝ  قً 

ٝٴٕٛ  (.5ــ  1:1 ضاعٛت) تٛؾٛا نٝـ املكسؽ ايهتاب ىدلْا ٫  ا١ْٝ ٍَٚط٠ ،ٚنً

 ايػ٪اٍ إىل ًٜٞ َا تهٝـ إٔ ميهٔ. ا٭غ١ً٦ عٔ اٱجاب١  ِ ،155 ايكؿخ١ قطا٠٤ ايؿطق١ َٔ اطًب .2

 مبػــازض٠ أٚ ،ؾهــٌأ قاقــٌٝ بتــٛؾط ،ا٭َطــاض َــٔ َعٜــس بٗطــٍٛ اجملاعــ١ تٓتٗــٞ إٔ ميهــٔ: ا٭ٍٚ

 .ايكسِٜ ايعٗس يف ضاعٛت غؿط ؼسٜس يف ا٭٫ٚز غاعس. يًُٓطك١ اؿؿطات
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 ايتطبٝل

 :اغأٍ  ِ ،156 ايكؿخ١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل

 (.ٚا٭ّ ا٭ب إنطاّ) ْؿعٌ؟ إٔ ايطابع١ ايٛق١ٝ  تعًٍُٓا َاشا .1

2. ِّ ٌ  اعـ١ ط) أًٖٓا؟ ٚاحذلاّ إنطاّ بٗا ميهٓٓا اييت ايططم بعض غ ِ  ايتخـس   ،ا٭ٖـ ّ  َعٗـ  ،بـاحذلا

 ..(.اخل

 إىل متـاج  يهٓٓـا  ،شيو عٔ َعِٗ ْتخس  إٔ هب) ٚتعايُِٝٗ؟ قطاضاتِٗ َع ٍْتؿل مل إشا ْؿعٌ َاشا .3

 (.ْطٝعِٗ إٔ

ِ  ميهٓٓا) جٍس١ٜ؟ َؿانٌ َٔ ٜعإْٛ أًٖٓا نإ إشا ْؿعٌ َاشا .4 ٔ  بايكـ٠٬  إنـطاَٗ ِ  َـ  إٔ ،أجًـٗ

 ا٭ؾــدام بعــض َــع ؾدكــ١ٝ بكــٛض٠ اؿــسٜث ميهٓٓــا ،َِٗػــاعست ٚمــاٍٚ قــبٛضٜٔ ْهــٕٛ

 (.ملػاعستِٗ ْؿعٌ إٔ ميهٓٓا َاشا ملعطؾ١ ايثك١ شٟٚ ايبايػني

 ْؿاط إضايف

 املٓعيٞ ايفطض يعب١

 ٛاظّوووووايً

  ٚيس يهٌ ْكس١ٜ ع١ًُ .1

 .ٚيس يهٌ( زاَا حجطــ ،  ؾاقٛيٝا٤،ؾٍٛــ  حبٛب، أظضاض) ع١َ٬ .2

 .ٚيسٜٔ يهٌ ايًعب بطاقات َٔ ُٛع١ف.4 ٚيسٜٔ يهٌ يعب يٛح .3

(. 151ـــ   99قـؿخ١ ) يـٮ٫ٚز  ايًعـب  ٚبطاقـات  ايًعب يٛح عٔ ايٓػذ َٔ اعسًز اطبع ا٫جتُاع َٛعس قبٌ

ٌ  ٬ًعُ اهلل ٜعطٞ ،املكسؽ ايهتاب يف: ٚقٌ  َـع  ايًعبـ١  ٖـصٙ  ايعـب . اغـعٝسً  ابٝتًـ  يٝ٪يؿـٛا  ٚا٭٫ٚز يٮٖـ

 اؾطاغًـ  ؼـٍطى . ايٓكس١ٜ عًُتو قصف ططٜل عٔ ا٭زٚاض سزٚح ،"ابسأ" ع٢ً ع٬َتو نع. ا٭قسقا٤ أحس

ٟ  اي٬عـب . ؾطاؽ أٚ بطاق١ نٌ ع٢ً املٛجٛز٠ ايتعًُٝات اتبع. يٮشٜاٍ ٚؾطاغني يًط٩ٚؽ اٚاحًس  ٜبًـؼ  ايـص

 .ايؿا٥ع ٖٛ" ضعت"

 خًف١ٝ املعًَٛات

 ٜ٪َٕٓٛ َا تعبرلاي بصيو ْعين ٚمٔ". ببٓسقٝاتِٗ ًٜتككٛا" إٔ ا٭ض ٛشنؼ املػٝخٝني ا٭ٌٖ ع٢ً هب"

ٔ  ،بٗـا  ًَٚتـعَني  اٱضؾـاز١ٜ  ٚاـطٛخ املعاٜرل ٚانعني ،ميهِٓٗ َا بأؾهٌ ب٘ ِ  ٚمـ ٕ  ْعًـ  أ٫ٚزْـا  بـأ

ٕ . ايػابل يف عًٝٗا أٍؿٝٓا اييت ٚايكٛاعس املعاٜرل ٖصٙ ع٢ً يٓا ممتٍٓني غٝهْٕٛٛ  ايططٜـل  ٖـصٙ  غـتهٛ

ٌٍ َكاَٚتِٗ بػبب ايكعٛب١ بػا١ٜ ًـ  ايهٌ)" ايهػٛخ أْٛاع يه ٌ  عًـ٢  ٜتٛجـب  ضمبـا "(. شيـو  ٕٜٛؿع  ا٭ٖـ

 .قبًِٗ َٔ ايهػط َٔ ايكًٌٝ إظٗاض ع٢ً ٜٚكٍطٚا بعهِٗ َع ٜتعاْٚٛا إٔ

 .نْٛٝاضٜؼ ٭ْطْٛٞ ا٭ض ٛشنػٞ املػٝخٞ ايبٝت يف اَعاًؾ اٚاقًع اهلل جعٌ نتاب َٔ
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 ايًعب يٛح

 

 .ٚاسس فطاغ ؼطىوو  ضؤؤؽ

 .فطاغني ؼطىوو  أشٜاٍ

 

 

 

 

ًُ ايفطاغ نإ إشا   ،اعكٝ

 .بطاق١ اغشب

 

 

 

 

 

 

 

 win

 إبووسأ

 اضدع يًٛضا٤
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 ــ 155ــ 

 

 اغـــتدسّ. ايٓاقكـــ١ اؿـــطٚف اَـــٮ

ٔ  يًتخٍكـــــل  املكـــــسؽ  نتابـــــو  َـــــ

 ؾــ٬ قــخًٝخاإشا مل ٜهــٔ . جٛابــو

 .حجطى ىؼٍط

 

 (12:21خطٚز. )ٚأَو أباى ّوو  أى

 

ــٮ  ــطٚف اَــ ــ١ اؿــ ــتدسّ. ايٓاقكــ  اغــ

. جٛابــو َــٔ يًتخٍكــل املكــسؽ نتابــو

ــطى ؾــــ٬ قــــخًٝخاإشا مل ٜهــــٔ   ؼــ

 .حجطى

 

. ىووووو  ؾوووبا أٜووواّ يفووووو  ايلخووو ٚاشنوووط

 (1:12اجلاَع١)

 

 

 اغـــتدسّ. ايٓاقكـــ١ اؿـــطٚف اَـــٮ

ٔ  يًتخٍكـــــل  املكـــــسؽ  نتابـــــو  َـــــ

 ؾــ٬ قــخًٝخاإشا مل ٜهــٔ . جٛابــو

 .حجطى ؼطى

٘  سػوب  عًو٢  ايصويب  بوو  ز . ططٜكو

 (6:22أَجاٍ)

ــٮ  ــطٚف اَــ ــ١ اؿــ ــتدسّ. ايٓاقكــ  اغــ

. جٛابــو َــٔ يًتخٍكــل املكــسؽ نتابــو

ــطى ؾــــ٬ قــــخًٝخاإشا مل ٜهــــٔ   ؼــ

 .حجطى

 

١ٍٝ  بين ٜا اضع  توطف   ٚال ىووو   أب ٚصو

  (21:6اَجاٍ. )أَو ٠وو  ؾط

ــطٚف اَــــٮ ــ١ اؿــ ــتدسّ. ايٓاقكــ  اغــ

. جٛابــو َـٔـ يًتخٍكــل املكــسؽ نتابــو

 ؼــــطى ؾــــ٬ قــــخًٝخاإشا مل ٜهـــٔـ 

 .حجطى

 

 تٓبص ٚال أبٝو تأزٜب بين ٜا عوو  اؽ

 (8:1أَجاٍ. )ىوو  أ ؾطٜع١

ــٮ  ــطٚف اَــ ــ١ اؿــ ــتدسّ. ايٓاقكــ  اغــ

. جٛابــو َــٔ يًتخٍكــل املكــسؽ تابــون

ــطى ؾــــ٬ قــــخًٝخاإشا مل ٜهــــٔ   ؼــ

 .حجطى

 

 ايوطب  يف ٚايسٜهِ أطٝعٛا، ايبٕٓٛ أٜٗا

  (1:6أفػؼ. )ٍوو  ايع ٖٛ ٖصا فإٕ

ــطٚف اَــــٮ ــ١ اؿــ ــتدسّ. ايٓاقكــ  اغــ

. جٛابــو َـٔـ يًتخٍكــل املكــسؽ نتابــو

 ؼــــطى ؾــــ٬ قــــخًٝخاإشا مل ٜهـــٔـ 

 .حجطى

 

. يًصوووويب ايتأزٜووووب يف ضوووووو  توووول ال

 (13:23أَجاٍ)

ــٮ  ــطٚف اَــ ــ١ اؿــ ــتدسّ. ايٓاقكــ  اغــ

. جٛابــو َــٔ يًتخٍكــل املكــسؽ نتابــو

ــطى ؾــــ٬ قــــخًٝخاإشا مل ٜهــــٔ   ؼــ

 .حجطى

 

 ٚاوووو   ؼوؤ فووال  ا٤وووو  اآل أٜٗووا  ٚأْووتِ

  (4:6أفػؼ.)بٓٝهِ
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 اغـــتدسّ. ايٓاقكـــ١ اؿـــطٚف اَـــٮ

ٔ  يًتخٍكـــــل  املكـــــسؽ  نتابـــــو  َـــــ

 ؾــ٬ قــخًٝخاإشا مل ٜهــٔ . جٛابــو

 .حجطى ؼطى

 

 13:38أؾعٝا. َىوو  ح ايبٓني ٜعطفوو  األ

ــٮ  ــطٚف اَــ ــ١ اؿــ ــتدسّ. ايٓاقكــ  اغــ

. جٛابــو َــٔ يًتخٍكــل املكــسؽ نتابــو

ــطى ؾــــ٬ قــــخًٝخاإشا مل ٜهــــٔ   ؼــ

 .حجطى

 

ووووو .  اٍووووو  اٍ اهلُل أسوووب ٖهوووصا ألْووو٘

  16:3ٜٛسٓا

ــطٚف اَــــٮ ــ١ اؿــ ــتدسّ. ايٓاقكــ  اغــ

. جٛابــو َـٔـ يًتخٍكــل املكــسؽ نتابــو

 ؼــــطى ؾــــ٬ قــــخًٝخاإشا مل ٜهـــٔـ 

 .حجطى

 

. توو٘وووو  َٚووٛع ايووطب بوووو  بووأ ضبووِٖٛ

 4:6أفػؼ

ــٮ  ــطٚف اَــ ــ١ اؿــ ــتدسّ. ايٓاقكــ  اغــ

. جٛابــو َــٔ يًتخٍكــل املكــسؽ نتابــو

ــطى ؾــــ٬ قــــخًٝخاإشا مل ٜهــــٔ   ؼــ

 .حجطى

 

. احلٝووا٠ ظوووو وووو  أْووا، ٜػووٛع هلووِ فكوواٍ

  35:6ٜٛسٓا

ــطٚف اَــــٮ ــ١ اؿــ ــتدسّ. ايٓاقكــ  اغــ

. جٛابــو َـٔـ يًتخٍكــل املكــسؽ نتابــو

 ؼــــطى ؾــــ٬ قــــخًٝخا ٜهـــٔـ إشا مل

 .حجطى

 

. ا٤ووو   أح نأبٓوا٤  باهلل ٜٔوو  َكت فهْٛٛا

 1:5 أفػؼ

ــٮ  ــطٚف اَــ ــ١ اؿــ ــتدسّ. ايٓاقكــ  اغــ

. جٛابــو َــٔ يًتخٍكــل املكــسؽ نتابــو

ــطى ؾــــ٬ قــــخًٝخاإشا مل ٜهــــٔ   ؼــ

 .حجطى

 

. ْووووٞوووووو  بوووووو  ا، ٜػووووٛع يوووو٘ فكوووواٍ

  14:2َطقؼ

 اغـــتدسّ. ايٓاقكـــ١ اؿـــطٚف اَـــٮ

ٔ  ٍكـــــل يًتخ املكـــــسؽ  نتابـــــو  َـــــ

 ؾــ٬ قــخًٝخاإشا مل ٜهــٔ . جٛابــو

 .حجطى ؼطى

 

 46:1يٛقا. ايطب ْفؼوو  ظوو  ت

ــٮ  ــطٚف اَــ ــ١ اؿــ ــتدسّ. ايٓاقكــ  اغــ

. جٛابــو َــٔ يًتخٍكــل املكــسؽ نتابــو

ــطى ؾــــ٬ قــــخًٝخاإشا مل ٜهــــٔ    ؼــ

 .حجطى

 

 53:1يٛقا. اخلريات َٔ ٜاعوو  اٍ أؾبع

 



 
 ــ 152ــ 

 . َطادع3١

 َطادع١ ايتٛدٝ٘

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ ٚاططح ١ايؿطق َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

ٍِ اؿُا٠ إنطاّ) ضاعٛت؟ قك١ َٔ تعًُت٘ ايصٟ املِٗ ايسضؽ ٖٛ َا  .1  يف ايعا١ً٥ أؾطاز َػاعس٠ ،ٚايع

 (.نٝكِٗ أٚقات

 (.كتًؿ١ أجٛب١) ا٭غبٛع؟ ٖصا ٭ًٖو قبتو بٗا تٴظٗط اييت ايططم إحس٣ ٖٞ َا  .2

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

 .ايكسؽ ٚايطٚح ٚا٫بٔ اٯب باغِ

ّٳ  إٔ عًُتٓـا  يكس ،ايطٍب أٜٗا ِ  غـاعسْا . أًٖٓـا  ْهـط ِ  يٓخـِبٗ ٌٍ  ْٚطـٝعٳٗ ِ . قًٛبٓـا  بهـ ِ  ،بـاضنٗ  ،امحٗـ

 .آَني ،بٓعُتو ٚأضؾسِٖ

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 :ٖٞ ،ُٓٓٛي ٜػاعسْٚٓا اٯخطٜٔ بإٔ ْ٪َٔ ،2 يًتٛجٝ٘ ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖساف

 .ُٓٓٛي ٜػاعسْٚٓا حٝاتٓا يف ايٓاؽ َٔ ايعسٜس بإٔ ايتُٝٝع

 .تُٝٛ اٚؽ ايكسٜؼ قك١ ١َعطؾ

ٍٔ  اأْٛاعًـ  يًُٛاٖـب  إٕ: "اٯٜـ١  حؿ  ٌٍ  ٜٴعطـ٢  ٚإمنـا . ٚاحـس  ايـطٚح  يهـ ". يًُٓؿعـ١  ايـطٚح  إظٗـاض  ٚاحـس  نـ

 (.7،4:12نٛضْثٛؽ1)



 
 ــ 153ــ 

 ٔووووؤَووْ   2  ايتٛدٝ٘

 ُٓٓٛي ٜػاعسْٚٓا اآلخطٜٔ بإٔ

 115ــ  157 قؿخ١ ايٛيس نتاب
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .ُٓٓٛي ٜػاعسْٚٓا حٝاتٓا يف ايٓاؽ َٔ ايعسٜس بإٔ ايتُٝٝع

 .تُٝٛ اٚؽ ايكسٜؼ قك١ َعطؾ١

ٍٔ  اأْٛاعًـ  يًُٛاٖـب  إٕ: "اٯٜـ١  حؿ  ٌٍ  ٜٴعطـ٢  ٚإمنـا . ٚاحـس  ايـطٚح  يهـ ". يًُٓؿعـ١  ايـطٚح  إظٗـاض  ٚاحـس  نـ

 (.7،4:12نٛضْثٛؽ1)

 َفطزات دسٜس٠

٘  بعس اَػٝخًٝ أقبح ؾابــ  تُٝٛ اٚؽ ٍ  بـٛيؼ  ايكـسٜؼ  يتبؿـرل  زلاعـ ٘  ٜٴعِٝـس . ايطغـٛ ٕ  22 يف يـ  نـاْٛ

 .ايثاْٞ

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

ٌٍ  يف اؿانـط  ،اؿل ضٚح ،املععٟ ،ايػُاٟٚ املًو أٜٗا ٕ  نـ ٌ  ٚاملـاي٧  َهـا  ايكـاؿات  نٓـع  ،ايهـ

ِِ ،اؿٝا٠ ٚضاظم ٌٍ َٔ ٚطٗطْا ؾٝٓا ٚاغهٔ ًٖ  .ْؿٛغٓا ايكاحل أٜٗا ٚخًٍل ،زْؼ ن

 ايتُٗٝس

ٌٍ بكُت 157 ايكؿخ١ قطا٠٤ ا٭٫ٚز َٔ اطًب  ،ايٓـاؽ  ٖ٪٤٫ أ١ُٖٝ غبب عٔ ْاقؿِٗ  ِ. حج١ٝا٭ ٚح

ٟ  ايؿـدل  ٖٛ َٔ: اأًٜه ٚاغأشلِ. يٓا بايٓػب١ ،ٚاؾرلإ ،املطؾس ،ايطبٝب ،ايهأٖ ٘  تعتكـس  ايـص  أْـ

 .ايؿطق١ َع شيو ْاقـ إيٝو؟ بايٓػب١ َِٗ

 

 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

 :ٚاغأٍ ،159 ايكؿخ١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل . 1

 (.ٜػٛع عٔ ايطغٍٛ بٛيؼ ايكسٜؼ ؿسٜث زلاع٘ بعس) ؟اَػٝخًٝ تُٝٛ اٚؽ قبحأ َت٢ . 1



 
 ــ 154ــ 

٘  يف تُٝٛ ـاٚؽ  ايطغٍٛ بٛيؼ ايكسٜؼٴ غاعس نٝـ . 2 ِ ) ا٭ٚا٥ـٌ؟  يًُػـٝخٝني  عًُـ  تُٝٛ ـاٚؽٳ  عًٍـ

 (.ي٘ ْكا٥خ٘ تتهُٔ ضغا٥ٌ ي٘ نتب ،ٜػٛع عٔ

 .ايكك١ ْٗا١ٜ يف ا٭غ١ً٦ ْاقـ

ٕ  ؼسٜـس  ايؿطق١ َٔ اطًب. 2 ٍ  بـٛيؼ  ايكـسٜؼ  ضغـاييت  َهـا . اؾسٜـس  ايعٗـس  يف تُٝٛ ـاٚؽ  إىل ايطغـٛ

َٗٔ ٫" ،12:4تُٝٛ اٚؽ1 عٔ اعث  ".عسا تو أحٌس ٜػت

ٍ  شيو بٛيؼ ايكسٜؼٴ يٝهتبٳ باعتكازى ايػبب ٖٛ َا: اغأٍ ٘ ) يتُٝٛ ـاٚؽ؟  ايكـٛ ٕ  ٭ْـ  ،اؾـابً  نـا

ًَ وذلَْٛ٘ مل ٚايٓاؽ  (.أغكـ نْٛ٘ ضغِ ازٚ

 ايتطبٝل

 .نتبٛٙ َا حٍٛ َعِٗ تٓاقـ  ِ ،115 قؿخ١ ايٓؿاخ حٌ يف ا٭٫ٚز غاعس . 1

 .اٯ١ٜ حؿ  يف يتػاعسِٖ x ايكؿخ١ يف ا٭يعاب إحس٣ اخذل . 2

ٍٔ اأْٛاًعـــ يًُٛاٖـــب إٕ"  ٌٍ ٜٴعطـــ٢ ٚإمنـــا . ٚاحـــس ايـــطٚح يهـــ ". يًُٓؿعـــ١  ايـــطٚح إظٗـــاض ٚاحـــس نـــ

 (.7،4:12نٛضْثٛؽ1)

 ْؿاط إضايف

 متج١ًٝٝ

 ٛاظّوووووايً

  تػجٌٝ آي١

 قؿخ١ ايٓؿاخ يف ايكا١ُ٥ يف املٛجٛزٜٔ ايٓاؽ َع ١ُٖٝٚ َكاب٬ت عٔ بتُث١ًٝٝ ايكٝاّ ٫ٚزا٭ َٔ اطًب

 بـــسٚض ٜكَٛـــٛا إٔ ايت٬َٝـــص بعـــض عًـــ٢ هـــب. نتبٖٛـــا ايـــيت ا٭غـــ١ً٦ طـــطح ميهـــِٓٗ حٝـــث ،115

ٔ  غًػـ١ً  ا٭٫ٚز ٜهـع  إٔ بعس غٝجٝبٕٛ؟ نٝـ. ايٓؿاخ يف ايٛاضز٠ ايؿدكٝات  ،ٚا٭جٛبـ١  ا٭غـ١ً٦  َـ

 .ايتػجٌٝ آي١ باغتدساّ املكاب٬ت ػجٌٝت ميهِٓٗ

ٔ  فُٛعـ١  نتخسٜـس  ،ايتػـٝرلات  بعض إناؾ١ ميهٔ ٔ  ا٭بطؾـ١ٝ  أبٓـا٤  َـ ـ  َـ ٔ  كتًـ ِ  ،املٗـ  ٚزعـٛتٗ

 .اؿس  ناٌَ ٚتػجٌٝ ،عًِٝٗ ا٭غ١ً٦ بططح يٮ٫ٚز ٚايػُاح ،ايؿطق١ اجتُاع ؿهٛض



 
 ــ 155ــ 

 



 
 ــ 156ــ 

 خًف١ٝ املعًَٛات

. ا٭ٚىل ايتبؿرل١ٜ ضحًت٘ يف املػٝخ١ٝ إىل اٖتس٣ إش ،ٍٛايطغ بٛيؼ يًكسٜؼ اضٚحًٝ اابًٓ تُٝٛ اٚؽ نإ

ًٝ ٬ًضج تُٝٛ اٚؽ ٚايسٴ نإ ًٝ اٚ ٓ ٍَ٘ أَا ،اْٜٛاْ  ،أظؿـاضٙ  ْعَٛـ١  َٓـص .تكٝـ١ً  ٜٗٛز١ًٜ ؾهاْت ،أَْٚه١ ،أ

ٍَ٘ َٔ ايكسِٜ ايعٗس أغؿاض تُٝٛ اٚؽ تعًٍِ ٕ  ٜػٛع بإٔ اَبؿًط بٛيؼ ايكسٜؼٴ أت٢  ِ. يٜٛس ٚجست٘ أ  نـا

٘  ا٭حـبٍ  بـٛيؼ  ضؾٝـلٳ  أقـبح  َـا  ٚغطعإ تُٝٛ اٚؽ آَٔ. ايكسِٜ يًعٗس اكًٝكٚؼ ٫ًإنُا ِ  ،َٚعاْٚـ  ضغـ

ٛ  حتـ٢  ايـطب  بعٌُ يًكٝاّ تُٝٛ اٚؽ باغتعساز بٛيؼ ايكسٜؼٴ أ عَجبٳ. غٓ٘ قػط ٍُـات  شيـو  تطًٍـب  ٚيـ َٗ 

 .اـج١ً طبٝعت٘ تٓاقض خطرل٠

 نًُـات  تتهُٔ ٖٚٞ ،اؾسٜس ايعٗس َٔ نتابٳني تُٝٛ اٚؽ إىل بٛيؼ ايكسٜؼ ضغا٥ٌ تؿهٌ

ٞ  املكطـع  ٜٴكتٳـبٳؼ  َـا  انـثرلً . ايـطٚحٝني  يًكـاز٠  ْٚكا٥ح تؿجٝع ٔ  ايتـاي ٕ " ،17ـــ   16:3تُٝٛ ـاٚؽ 2 َـ  ؾـإ

 ٜهٕٛ يهٞ ،بايدٍل ٚيًتٗصٜب ٚيًتكِٜٛ ٚيًخجاج يًتعًِٝ َؿٝس ٖٚٛ اهلل َٔ ب٘ أ ٚحٞ قس نً٘ ايهتاب

 ،اٯتٞ ايؿا٥ع املكطع يف ا٭غكـ تَٚ٪٬ٖ قؿات تتخٍسز".قاحل عٌُ يهٌ اَتأًٖب ٬ًناَ اهلل ضجٌ

 .13ــ  1:3تُٝٛ اٚؽ1

 

 . َطادع3١

 َطادع١ ايتٛدٝ٘

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ اطاضًح ،ايؿطق١ َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

 (.ا٭قسقا٤ ،املسضبني ،املطؾسٜٔ ،ايهأٖ ،ا٭ٌٖ) َِٓٗ؟ تتعًِ إٔ ميهٓو ايصٜٔ ا٭ؾدام ِٖ َٔ . 1

 (.ايطٜان١ٝ املٗاضات ٚقكٌ ؼػني ،اهلل تعايِٝ ،اـطأ َٔ يكٛابا متٝٝع) َِٓٗ؟ تتعًِ إٔ تطٜس َاشا . 2

٘  َٔ تعًُت٘ َا تػتدسّ نٝـ . 3 ّ  تٛجٝـ ٔ  ايٓكـح  طًـب ) أؾهـٌ؟  اَػـٝخًٝ  يتكـبح  ايٝـٛ  ا٭ؾـدام  َـ

 (.ايٛايسٜٔ إنطاّ ،ايبايػني

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

 .ايكسؽ ٚايطٚح ٚا٫بٔ اٯب باغِ

ِ  ايصٜٔ ايٓاؽ مجٝع ع٢ً ْؿهطى ،ايػُاٟٚ اٯب أٜٗا ٞ  يٝػـاعسْٚا  حٝاتٓـا  يف ٚنـعتٗ ٛ  يهـ  يف ُْٓـ

ًَ ،تُٝٛ اٚؽ نايكسٜؼ ،ْهٕٛ عػاْا. ْعُتو  .آَني ،يو كًكني اخسا

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 :ٖٞ ،اهلل ـس١َ َٛاٖبٓا ْػتعٌُ بأْٓا ْ٪َٔ ،3 يًتٛجٝ٘ ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖساف

 .ـسَت٘ َٛاٖبٓا ْػتدسّ إٔ ٜطٜسْا اهلل بإٔ ايتُٝٝع

 .املطمن ضَٚاْٛؽ ايكسٜؼ قك١ ع٢ً ايتعطف

 .َٛاٖبٓا َٔ ي٬غتؿاز٠ ططم تػ١ُٝ



 
 ــ 157ــ 

 ٔووووؤَووْ   3  ايتٛدٝ٘

 اهلل خلس١َ َٛاٖبٓا ْػتعٌُ بأْٓا

 114ــ  111 قؿخ١ ايٛيس نتاب
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .ـسَت٘ َٛاٖبٓا ْػتدسّ إٔ ٜطٜسْا اهلل بإٔ ايتُٝٝع

 .املطمن ضَٚاْٛؽ ايكسٜؼ قك١ ع٢ً ايتعطف

 .َٛاٖبٓا َٔ ي٬غتؿاز٠ ططم تػ١ُٝ

 َفطزات دسٜس٠

ِٝس. املطٍِْ ٜٴسع٢ ،عسٜس٠ غٓٛات َٓص ايهٓٝػ١ يف سلاؽ وو ضَٚاْٛؽ  .ا٭ٍٚ تؿطٜٔ 1 يف ي٘ ٜٴعٳ

 .خؿ  عٛز ع٢ً ًَؿٛؾ١ ايهتاب١ ٚضم َٔ يؿاؾ١ وو ايَسضز

 .اؾ١ًُٝ ايذلاتٌٝ َٚٓؿس ناتب وو املطمن

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

ٌٍ  يف اؿانـط  ،اؿل ضٚح ،املععٟ ،ايػُاٟٚ املًو أٜٗا ٕ  نـ ٌ  ٚاملـاي٧  َهـا  ايكـاؿات  نٓـع  ،ايهـ

ِِ ،اؿٝا٠ ٚضاظم ٌٍ َٔ ٚطٗطْا ؾٝٓا ٚاغهٔ ًٖ  .ْؿٛغٓا ايكاحل أٜٗا ٚخًل ،زْؼ ن

 ايتُٗٝس

 خــدلتِٗ عــٔ ايــبعض اغــأٍ. ايؿطقــ١ َــع ا٭غــ١ً٦ ْٚــاقـ ،111 ايكــؿخ١ يكــطا٠٤ ا٭٫ٚز بعــض اخــذل

 أٍزٚا اؾُٝــع إٔ أٚ قــعٛبات أٍٜــ١ ٚاجٗــتِٗ ٖــٌ. املؿـاضٜع  بعــض عًــ٢ فُٛعــ١ َــع ايعُــٌ يف ايؿدكـ١ٝ 

 ؟اًَع بٓجاح عًُِٗ

 إضافات

ٔ  ا٭٫ٚز غـاعس . ميًهْٛٗـا  ايـيت  ايـث٬   املٛاٖب قا١ُ٥ ْؿاخ يٝهًُٛا ا٭٫ٚز أَاّ اجملاٍ أؾػح  ايـصٜ

ٔ  املكذلحات بعض أعَط. شيو يف قعٛب١ ٜٛاجٕٗٛ ٔ  َٛاٖـب  عـ  ،هتابـ١ اي ،ايطٜانـ١  ،املٛغوٝك٢  ،ايؿـ

 ،ايبٝــت يف اغــتدساَٗا نٝؿٝــ١ عًــ٢ اَطٍنــًع ،ٚنــعٖٛا ايــيت املٛاٖــب قا٥ُــ١ ْــاقـ. اخل ،اؿػــاب

 .ا٭قسقا٤ َع أٚ ،املسضغ١



 
 ــ 158ــ 

 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

 تطتًٝـ١  شلِ اقطأ. 113 ايكؿخ١ قطا٠٤ ايؿطق١ َٔ اطًب  ِ ،ٚعطؾٗا ايًٛح ع٢ً اؾسٜس٠ املؿطزات انتب . 1

 .َِٓٗ ايبعض ٜعطؾٗا ٚقس ،ضَٚاْٛؽ ايكسٜؼ عٗاٚن اييت امل٬ٝز

ّٳ  ٍٴ ايٝٛ  .اؾٖٛط ايؿا٥لٳ تًسٴ ايبتٛ

 .إيٝ٘ َكذلب غرلٴ ٖٛ ملٔ ،املػاض٠َ تكطب ٚا٭ضضٴ 

 .ميجسٕٚ ايطعا٠ َع امل٥٬ه١  

 .ٜػرلٕٚ ايططٜل يف ايهٛنب َع ٚاجملٛؽٴ 

 ،جسٜس ق  أجًٓا َٔ ٚٴَيس قس ٭ْ٘ 

 .ايسٖٛض قبٌ ايصٟ اٱي٘ 

ِ . ايككـ١  ْٗاٜـ١  يف ا٭غـ١ً٦  عًـ٢  باٱجاب١ يٮ٫ٚز ازلح . 2 ٕ  أخـدلٖ  ضَٚـاْٛؽ  يًكـسٜؼ  تٴعٍٝـس  ايهٓٝػـ١َ  بـأ

 .ا٭ٍٚ تؿطٜٔ ؾٗط َٔ ا٭ٍٚ يف املطمن

 ايتطبٝل

 أعطـاى  يكـس . َٖٛٛب ؾدٌل ؾأْت اَػٝخًٝ نٓت إشا: قٌ  ِ ،114 ايكؿخ١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز أحس اخذل . 1

 ـسَـ١  َٛاٖبو ٚاغتدساّ يت١ُٝٓ اهلل غٝػاعسى ،ٚتهدل تُٓٛ ٚعٓسَا .ا٭قٌ ع٢ً ٚاحس٠ َٖٛب١ً اهلل 

 إٔ) ايٓــاؽ؟ بٗــا ٜتُٝــع ايــيت ا٭خــط٣ املٛاٖــب ٖــٞ َــا ،ايتٛجٝــ٘ يف ايــٛاضز٠ املٛاٖــب إىل إنــاؾ١. ايػــرل

 ،جملُٛعتــو اجٝــًس اقا٥ــًس تهــٕٛ إٔ ،َؿــانًِٗ عــٔ اٯخــطٕٚ ٜتخــس  عٓــسَا اجٝــًس اَػــتًُع تهــٕٛ

 (.ايٓاؽ َٔ فُٛع١ أَاّ بؿكاح١ ايتخس  ع٢ً ايكسض٠ ،ايؿكطا٤ ملػاعس٠ ٍَتكس٠ ضغب١

ٞ  اشلازف ايتٛجٝ٘ اغتعٌُ . 2 ّ  إىل اؿاجـ١  ٱٜهـاح  ايتـاي ّ  ٍجٗـع . َٛاٖبٓـا  اغـتدسا ٔ " ٖسٜـ١ " ايؿطقـ١  أَـا  عـ

ـٍ ططٜل ـٍ  بٛضم قػرل قٓسٚم ي ِ  اشلـساٜا  يـ ٘   ـ ّ  اعطنـٗا . بعكـس٠  ضبطـ ٌ  ا٭٫ٚز أَـا  أْـين  يـٓؿذلض : ٚقـ

ٛ  َـاشا  ،يهٔ. ٚتػتعًُٗا ٖسٜيت تؿتحٳ يهٞ ا٫ْتظاض ٜػعين ٫. يو اؾ١ًُٝ ١اشلسٜ ٖصٙ أحهطت  مل يـ

ٔ  إْٗـا  تػـتدسَٗا؟  مل يهٓـو  ؾتختٗـا  يٛ َاشا. بايساخٌ َٛجٛز ٖٛ َا اأبًس تعطف ئ عٓسٖا تؿتخٗا؟  يـ

ٕ  ٚأْـا ـــ   انـثرلً  تؿٝسى ٘  اهلل َٛاٖـب . اقبٳطًَـ  غـأنٛ  ْٚػـتدسَٗا  ْؿتخٗـا  إٔ عًٝٓـا . اشلسٜـ١  ٖـصٙ  تؿـب

ٔ  مل إشا. اٯخطٜٔ ملػاعس٠ ٔ  اَتأنـسً  تهـ ٌ  ا٫ْتظـاض  إىل ؾكـط  ؼتـاج  ،َٛاٖبـو  َـ  ا٭َـٛض  عًـ٢  ٚاعُـ

ٔ  ايٓـاؽ  يهٔ ،َٛاٖبٓا منٍٝع ٫ قس ،ا٭حٝإ َٔ نثرل يف. بٗا ايكٝاّ ؼٍب اييت  غٝؿـاٖسْٚٗا  اٯخـطٜ

 .ْٚهدل ُْٓٛ ٚمٔ

 :ايؿطق١ َع اٯ١َٜ ضاجع . 3

ــب إٕ"  ــ يًُٛاٖــ ــٔ اأْٛاًعــ ــطٚح يهــ ــسٚا ايــ ــا. حــ ــ٢ ٚإمنــ ٌّ ٜٴعطــ ــ ــس نــ ــاض ٚاحــ ــطٚح إظٗــ ــ١ ايــ ". يًُٓؿعــ

 (.7،4:12نٛضْثٛؽ1)



 
 ــ 159ــ 

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ ٚاططح ،اٯ١ٜ ٖصٙ َعاْٞ ايؿطق١ َع ْاقـ 

 (ايكسؽ ايطٚح) املكطع؟ ٖصا يف" ايطٚح" ن١ًُ تعين َاشا. 1

 (َعُٛزٜتٓا يف املكسؽ باملرلٕٚ منػٳح عٓسَا)  َط٠؟ ٭ٍٚ ايكسؽ ايطٚح ْتًك٢ َت٢. 2

َٗط نٝـ. 3  (ايٓاؽ يٓػاعس ْعٌُ عٓسَا) شات٘؟ ايطٚح ٜٴظ

 ْؿاط إضايف

 ايكسٜػني يعب١ أْا؟ َٔ

ٔ   ٬ ١ أٚ با ٓني قا١ُ٥ فُٛع١ نٌ أعَط. فُٛع١ يهٌ قا٥س ٚحٍسز ،فُٛعتني إىل ايؿطق١ قٍػِ  َـ

ٌ  عًـ٢ ) ا٭خـط٣  اجملُٛعـ١  حـسٜث  َٓٗا نٌ تػُع ٫ يهٞ اجملُٛعتني اؾكٌ. ايكسٜػني  ،ٍاملثـا  غـبٝ

ٍٗع إٔ فُٛع١ نٌ ع٢ً هب. زقا٥ل مخؼ ملس٠( ايػطؾ١ خاضج فُٛع١ أضغٌ  إىل تؿرل ز٥٫ٌ  ٬ ١ ػ

ٕ  تكـطض  إٔ بعـس . يـصيو  زقـا٥ل  مخـؼ  َٔ أنثط تعَط ٫. قا٥ُتٗا يف َٛجٛز قسٜؼ نٌ ١ٜٖٛ  اجملُٛعتـا

ٞ  ،َتبازيـ١  بـأزٚاض . بعهـُٗا  َـع  امجعُٗا ػٗعإ ٚعٓسَا ،ايس٥٫ٌ غٝكطأ َٔ  ؾـدل " )لايٓـاط " ٜعطـ

ٌٳ ،فُٛع١ أٍٚ باغِ( قسٜؼ يهٌ ٌ  يف زيٌٝ ،ايكسٜؼ يصيو ايس٥٫  إٔ" ايٓـاطل " عًـ٢  هـب . َـط٠  نـ

 .ايكسٜؼ اغِ تهتؿـ إٔ ا٭خط٣ يًُجُٛع١ يٝػُح ،زيٌٝ نٌ بني ٜتٛقـ

ٌ  ْكـاخ   ـ٬   تٴعطـ٢  ٌ  بعـس  قـخٝح  جـٛاب  يهـ ٕ  ،ا٭ٍٚ ايـسيٝ ٌ  ْكطتـا  بعــس قـخٝح  جـٛاب  يهـ

 حاٍ يف إناؾ١ٝ ْكاخ  ٬  تٴعط٢ .ايثايث ايسيٌٝ بعس قخٝح جٛاب ٌيه ٚاحس٠ ْكط١ ،ايثاْٞ ايسيٌٝ

ٔ  عـسز  أندل متًو اييت اجملُٛع١. ايكسٜؼ عٔ إناؾ١ٝ َعًَٛات إعطا٤ ٞ  ايٓكـاخ  َـ  هـب . ايطاعـ١  ٖـ

ٕ  ٖـ٪٤٫ . ايتاي١ٝ ايكا١ُ٥ َٔ ايكسٜػني اختٝاض ع٢ً فُٛع١ نٌ أعها٤ ٜعٌُ إٔ  اؿـسٜث  مت ايكسٜػـٛ

 :ٓٗاجامل يف اٯٕ حت٢ عِٓٗ

 (ايعصضا٤ ايػٝس٠) َطِٜ ايعصاض٤

 ١ْ٬ٖٝ ،بططؽ ،باغًٝٝٛؽ ،(اٱلًٝٞ) اؿبٝب ٜٛحٓا ،زميذلٜٛؽ(: ايثاْٞ ايكـ) احملٍب اٱي٘

 ،قٛظَـا  ،بٛيٝهـاضبٛؽ  ،بٛيؼ ،اغتؿاْٛؽ ،ٜعكٛب ،أْسضاٚؽ(: ايثايث ايكـ) اهلل عامل َؿاضن١

  ٝٛزٚضا ،اٜطٜين ،ْٝك٫ٛٚؽ ،زَٝإ

 .ضَٚاْٛؽ ،تُٝٛ اٚؽ ،ضاعٛت ،املعُسإ ٜٛحٓا ،أؾطاّ(: ايطابع ايكـ) اهلل َع ُْٓٛ

 

 ،ايكسٜػني أعٝاز عٔ املعًَٛات َٔ املعٜس ملعطؾ١

 .)ايػٓهػاض( يًُتٛحس تَٛا )بٝطاض( ايكسٜػني حٝا٠ اْظط



 
 ــ 115ــ 

 خًف١ٝ املعًَٛات

ــٌ مــٔ ــاض إىل منٝ ــ١ ايكساغــ١ إظٗ ــا ،اغــتثٓا١ٝ٥ نخاي ــازض٠ غــط١ٜ ْعُــ١ بؿــهٌ ٚتعطٜؿٗ  ٚإلــاظات ْ

ٍٔ. ضا٥ع١ ْػه١ٝ ٔ  اهلل َـع  املتخـس٠  ايـٓؿؼ  حايـ١  ٖٞ ايكساغ١َ يه ٍ  َـ ٌ  خـ٬  تٛجـس . ايكـسؽ  ايـطٚح  عُـ

ــ١ ٖــصٙ ٌٍ يف اؿاي ــ١ ٜــسع مل َػــٝخٞ نــ ٕٳ إٔ هــب. اهلل عــٔ تؿكــً٘ اـط٦ٝ  اؿايــ١َ ايكساغــ١  تهــٛ

ٌٍ ايطبٝع١َٝ  .املػٝخٝني يه

ٝٴكــازٚا حػاغــٝتِٗ ٖــٛ غرلٖــِ عــٔ ايكسٜػــني ميٝــع َــا  َــا بطاعــ١ ٚضغبــتِٗ ،ايكــسؽ حايــطٚ بٛاغــط١ ي

ٌٍ ٚزعِ َٓؿع١ أجٌ َٔ ،اهلل مبع١ْٛ ،َٛاٖبِٗ ٫غتعُاٍ ٚجٗٛزِٖ ،ب٘ يًكٝاّ اهلل زعاِٖ  .ايٓاؽ ن

 

  ،املطمن ضَٚاْٛؽ ايكسٜؼ عٔ املعًَٛات َٔ املعٜس ملعطؾ١

 .)ايػٓهػاض( يًُتٛحس تَٛا )بٝطاض( ايكسٜػني حٝا٠ اْظط

  . َطادع3١

 َطادع١ ايتٛدٝ٘

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ ٚاططح ا٭٫ٚز َع تٛجٝ٘اي ضاجع

 (.اٯخطٜٔ خس١َ ،اهلل خس١َ يف) َٛاٖبِٗ؟ املػٝخٕٝٛ ٜػتدسّ إٔ هب نٝـ .1

 (.ايذلاتٌٝ ٚتًخني نتاب١) اهلل؟ ـس١َ َٛاٖب٘ املطمن ضَٚاْٛؽ ايكسٜؼ اغتدسّ نٝـ .2

 (.كتًؿ١ أجٛب١) ضَٚاْٛؽ؟ ايكسٜؼ حٝا٠ َٔ تعًُت٘ ايصٟ َا .3

4. ِّ ــو ايــيت ايطــطم بعــض غــ ــ١. )ايكــازّ ا٭غــبٛع يف اهلل ـسَــ١ َٛاٖبــو اغــتعُاٍ بٗــا ميهٓ  أجٛب

 (.كتًؿ١

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

ٔ  اهلل ـسَـ١  َٛاٖبِٗ اغتعُاٍ واٚيٕٛ ِٖٚ شلِ اهلل ملع١ْٛ بكُُت ايك٠٬ ا٭٫ٚز َٔ اطًب . ٚاٯخـطٜ

َ٘  ......ٚا٫بٔ اٯب باغِ بايكٍٛ ايك٠٬ أْ

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 :ٖٞ ،إميآْا عٔ ْساؾع بأْٓا ْ٪َٔ ،4 يًتٛجٝ٘ ايتع١ًُٝٝ ٖسافا٭

 .ناتطٜٓا ايكسٜػ١ قك١ ع٢ً ايتعطف

 .إميآْا عٔ بٗا ْساؾع اييت ايططم متٝٝع



 
 ــ 111ــ 

 ٔووووؤَووْ   4  ايتٛدٝ٘

 إميآْا عٔ ْسافع بأْٓا

 118ــ  115 قؿخ١ ايٛيس نتاب
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .ٓاناتطٜ ايكسٜػ١ قك١ ع٢ً ايتعطف

 .إميآْا عٔ بٗا ْساؾع اييت ايططم متٝٝع

 َفطزات دسٜس٠

 .ايثاْٞ تؿطٜٔ 25 يف شلا ٜٴعٝٳس. املػٝخٞ إمياْٗا إْهاض يطؾهٗا ق َتًت ؾاب١ ؾتا٠ وو ناتطٜٓا ايكسٜػ١

 .ناتطٜٓا ايكسٜػ١ ؾٝ٘ عاؾت ايصٟ ايعَٔ يف َكط عاق١ُ وو االغهٓسض١ٜ

 .تًِٗق أٚ ايػجٔ يف املػٝخٝني ٚنع وو االضطٗاز

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

ٌٍ  يف اؿانـط  ،اؿل ضٚح ،املععٟ ،ايػُاٟٚ املًو أٜٗا ٕ  نـ ٌ  ٚاملـاي٧  َهـا  ايكـاؿات  نٓـع  ،ايهـ

ٍِ ،اؿٝا٠ ٚضاظم ٌٍ َٔ ٚطٗطْا ؾٝٓا ٚاغهٔ ًٖ  .ْؿٛغٓا ايكاحل أٜٗا ٚخًل ،زْؼ ن

 ايتُٗٝس

ٌ  َا اأًَط ؾعًت ٌٖ: اغأٍ ِ  ،ا٭غ١ً٦ ملٓاقؿ١ اجملاٍ أؾػح. 115 ايكؿخ١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز أحس اخذل  َثـ

 .يٛضٜٔ أٚ جني

 

 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

٘  يف إيٝٗا ا٫ْتباٙ ايؿطق١ َٔ ٚاطًب ايًٛح ع٢ً اؾسٜس٠ املؿطزات انتب .1 ّ . ايتٛجٝـ  قـس  ا٫نـطٗاز  َؿٗـٛ

ــ٘ ايؿٗــِ عًــ٢ غــاعسِٖ. ا٭٫ٚز يــس٣ قــعٛب١ ا٭نثــط ٜهــٕٛ ــا ايكسٜػــ١ ظَــٔ يف بأْ  ناْــت ناتطٜٓ

 ٖصا. املػٝخٞ إمياِْٗ ٚإْهاض ،ضَٚا آشل١ عباز٠ ضؾهٛا ٭ِْٗ املػٝخٝني تعتكٌ ايطَٚا١ْٝ اطٛض١ٜاٱَدل

 .ناتطٜٓا ايكسٜػ١ ٚاجٗت٘ ايصٟ ايٛنع ٖٛ



 
 ــ 112ــ 

 بأغــًٛبِٗ ناتطٜٓــا ايكسٜػــ١ قكــ١ ضٚاٜــ١ ايؿطقــ١ َــٔ اطًــب. 117 ايكــؿخ١ يكــطا٠٤ ا٭٫ٚز بعــض اخــذل .2

 .ايكك١ ْٗا١ٜ يف ا٭غ١ً٦ ْاقـ. اـام

 تطبٝلاي

ٍ . 118 قـؿخ١  ايٓؿـاخ  يف ا٭ٚنـاع  َٓاقؿ١ يف ايؿطق١ غاعس ٌ : اغـأ ٌ  َعـو  حـس   ٖـ  ا٭َـٛض؟  تًـو  َثـ

ٔ  ٌٖ ؟اقطٳًج نٓت ٌٖ ايٛنع؟ َع تعاًَت نٝـ ٘  تظـ ٕ  أْـ  بططٜكـ١  ايٛنـع  َعاؾـ١  بإَهاْـو  نـا

 ؾهٝـ؟ ،ْعِ اؾٛاب نإ إشا اٯٕ؟ كتًك١

ٔ  ٜـساؾع  إٔ اٱْػإ ع٢ً ؾٝٗا هب أخط٣ بأٚناع ايتؿهرل ايؿطق١ َٔ اطًب ٘  عـ ٍ . إمياْـ ـ : اغـأ  نٝـ

 ايؿدل؟ شيو ٜتكطف إٔ هب

 خًف١ٝ املعًَٛات

 جــٛضج يــٮب ،ايهــبرل٠ ٚا٭عٝــاز ايكسٜػــني حٝــا٠ اْظــط ،ناتطٜٓــا ايكسٜػــ١ عــٔ املعًَٛــات َــٔ ملعٜــس

 .بٛيؼ

 

 . َطادع3١

 َطادع١ ايتٛدٝ٘

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ ططح ططٜل عٔ ايؿطق١ َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

 (كتًؿ١ أجٛب١) ناتطٜٓا؟ ايكسٜػ١ قك١ َٔ تعًُت٘ صٟاي َا .1

 ٜػرلٚا إٔ حاٚيٛا َٓٗا اغًٓ أندل َعًُني َع ايتخس ) إمياْٗا؟ عٔ ناتطٜٓا ايكسٜػ١ زاؾعت نٝـ .2

 (.إمياْٗا

ــساؾع نٝـــ .3 ــاؽ ٜ ــّٛ؟ إميــاِْٗ عــٔ ايٓ ــ٢ ايكــسض٠) ايٝ ــ١ عً  بايهٓٝػــ١ املتعًكــ١ ا٭غــ١ً٦ عــٔ اٱجاب

 (.املػٝح ٚقاٜا اتباع ماٍٚ ملاشا ،املػٝح بٝػٛع ٪َْٔ ملاشا ،ا٭ض ٛشنػ١ٝ

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

 .ايكسؽ ٚايطٚح ٚا٫بٔ اٯب باغِ

ــا ــطب أٜٗ ــو ْؿــهطى ،اي ــا ٭ْ ــا٠ إىل زعٛتٓ ــٕٛ ٫ اٯخــطٜٔ يهــٔ. ايكساغــ١ حٝ ــو ٜؿُٗ ــ ططق ًْ  . اأحٝا

  ،ناتطٜٓــا ايكسٜػــ١ بؿــؿاع١ إميآْــا عــٔ يًــسؾاع ايؿــجاع١َ ايكــسؽ ايــطٚحٴ ٜعطٝٓــا يهــٞ ْكــًٞ مــٔ

 .نيــآَ



 
 ــ 113ــ 

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 :ٖٞ ،يتهدل نٓٝػتٓا ٜػاعسٕٚ ايكاؿني ايطعا٠ بإٔ ْ٪َٔ ،5 يًتٛجٝ٘ ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖساف

 .ايطغٍٛ أْسضاٚؽ ايكسٜؼ قك١ ع٢ً ايتعطف

 .اهلل بعٌُ يًكٝاّ قاؿني ضعا٠ إىل ؼتاج ايهٓٝػ١ بإٔ ايتُٝٝع

 .َُٚٗاتٗا ا٭بطؾ١ٝ يف املٓظُات تػ١ُٝ



 
 ــ 114ــ 

 



 
 ــ 115ــ 

 ٔووووؤَووْ   5  تٛدٝ٘اي

 يتهرب نٓٝػتٓا ٜػاعسٕٚ ايصاحلني ايطعا٠ بإٔ

 123ــ  119 قؿخ١ ايٛيس نتاب
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .ايطغٍٛ أْسضاٚؽ ايكسٜؼ قك١ ع٢ً ايتعطف

 .اهلل بعٌُ يًكٝاّ قاؿني ضعا٠ إىل ؼتاج ايهٓٝػ١ بإٔ ايتُٝٝع

 .َُٚٗاتٗا ا٭بطؾ١ٝ يف املٓظُات تػ١ُٝ

 دسٜس٠َفطزات 

 .اغطٓبٍٛ بـ ايّٝٛ تٴعطٳف ٖٚٞ ،ايكػطٓط١ٝٓٝ ملس١ٜٓ ا٭ٍٚ ا٫غِ وو بٝعْط١ٝ

 .ا٭جٝاٍ تٓاقًتٗا عاز٠ أٚ َعتكس وو ايتكًٝس

 .املٓطك١ ْؿؼ يف ا٭بطؾٝات َٔ فُٛع١ وو أغكف١ٝ

ـٴ ٜعني عٓسَا وو غٝا١َ  .اٱشلٞ ايكساؽ يف عًٝ٘ بايك٠٬ نأٖ أٚ سلاؽ بطتب١ َا اؾدًك ا٭غك

 .ا٭بطؾ١ٝ ـس١َ املٓتٳدٳبني ٚايٓػا٤ ايطجاٍ َٔ فُٛع١ وو األبطؾ١ٝ ًؼدل

 .ٚاملؿطزٜٔ ،ايؿكطا٤ ،املطن٢ ٜػاعسٕ ايًٛاتٞ ا٭بطؾ١ٝ غٝسات َٔ فُٛع١ وو ايػٝسات جل١ٓ

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

ٌٍ  يف اؿانـط  ،اؿل ضٚح ،املععٟ ،ايػُاٟٚ املًو أٜٗا ٕ  نـ ٌ  ٚاملـاي٧  َهـا  ايكـاؿات  نٓـع  ،ايهـ

ٍِ ،اؿٝا٠ اظمٚض ٌٍ َٔ ٚطٗطْا ؾٝٓا ٚاغهٔ ًٖ  .ْؿٛغٓا ايكاحل أٜٗا ٚخًل ،زْؼ ن

 ايتُٗٝس

ٞ  ا٭جٛبـ١ . 119 ايكـؿخ١  يف ايٓؿاخ ؿٌ ايؿطق١ غاعس  ،طاقـ١  ،قـطاضات  ،قـسض٠  ،َٖٛبـ١  ،َعطؾـ١ : ٖـ

 .ايطاعٞ ٖٞ اؾسٜس٠ ايه١ًُ. ؾجاع١

ــا: ا٭٫ٚز اغــأٍ ــيت ايكــؿات أٚ املٛاٖــب ٖــٞ َ ــع إٔ هــب اي ــا ٜتُت ــاشا ايكــاحل؟ ايطاعــٞ بٗ  ؼتــاج مل

 بايــو؟ يف ىطــط َــٔ ،أبطؾــٝتو يف ايكــاؿني بايطعــا٠ تؿهــط عٓــسَا قــاؿني؟ ضعــا٠ إىل ايهٓٝػــ١

 .اهلل بعٌُ ايطعا٠ ٜكّٛ نٝـ عٔ ايّٝٛ تٛجٝ٘ يف غٓتخس 



 
 ــ 116ــ 

 

 

 5  ايتٛدٝ٘

 كلـمـة
 ممّيـزة

 فٝٗوا  ٚأظٗط، نٓٝػتو ضؤغا٤ ألسس صٛض٠ اضغِ

 .صاحًلا ضاعًٝا ايؿدص ٖصا تعترب ملاشا

 



 
 ــ 117ــ 

 إضافات

ٕ  ايؿطقـ١  شٍنط. ايهٓٝػ١ يف يطاُع قٛض٠ ضغِ ْؿاخ حٌ ٜهًُٕٛ ا٭٫ٚز زع ـ  بـأ  ،ٖٔايهـا  ،ا٭غـك

ِ  ا٭بطؾـ١ٝ  َٓظُات ناؾ١ ٚأعها٤ ٕ  عٓـسَا . ايهٓٝػـ١  يف ضعـا٠  ٖـ ٍ  إٔ هـب  ،ايكـٛض٠  ٜطزلـٛ  وـاٚ

ّ  ٖٚٛ ايؿدل شيو ضغِ ا٭٫ٚز ٌُ  ٜكـٛ َٗـط  َـا  بعُـ ٟ ( زٚضٖـا ) زٚضٙ ٜٴظ ٟ  ايكٝـاز ٘  ايـص ٘ ) ٜؿـػً  إشا(. تؿـػً

 .اضاعًٝ ايؿدل شيو نٕٛ غبب ايٛيس ٜهتب إٔ هب ،اممهًٓ غرل شيو نإ

 

 ٝ٘. تطٛض ايتٛد2

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

ِ  ا٭٫ٚز بعـض  ٜػتكـعب  قـس . ايًٛح ع٢ً نتابتٗا بعس ايتكًٝسٚ بٝعْط١ٝ اؾسٜس٠ املؿطزات عٍطف. 1  ؾٗـ

 :ايتايٞ املثاٍ اغتدسّ شلصا ،ايتكًٝس َع٢ٓ

 ٜتخٍٝـط  قس باعتكازى؟ َط٠ ٭ٍٚ ايكًٝب إؾاض٠ ضٴَغُت َت٢ ايكًٝب؟ إؾاض٠ تطغِ نٝـ عًٍُو َٔ

ٔ  يػـٓا  مٔ! قخٝح ٖصا: ٚقٌ شيو يف أٜسِٖ شلصا ،ا٭٫ٚز ـ  ملـاشا  َتأنـسٜ ٕ  بـسأ  ٚنٝـ  املػـٝخٝٛ

ِ  ع٢ً ؾٝٗا يٝتعطؾٛا ططٜك١ ناْت أْٗا َعطؾتٓا باغتثٓا٤ ،ايكًٝب إؾاض٠ بطغِ  َـع . ايـبعض  بعهـٗ

 َٓاغـبات  يف ايكـًٝب  إؾـاض٠  بطغِ املػٝخٕٝٛ أخص َا ٚغطعإ ،ايعاز٠ ٖصٙ اْتؿطت ،ايٛقت َطٚض

 ا٭جٝــاٍ عــدل اْتؿــطت ٖٚهــصا ،٭٫ٚزٖــِ عًٍُٖٛــا بــسٚضِٖ ايــصٜٔ ،ٖــِأ٫ٚزٳ ا٭ٖــٌ عًٍــِ. كتًؿــ١

ٌُ  .عٓسِٖ اتكًًٝس ايكًٝب إؾاض٠ ضغِ أقبح ٚقس. يًُػٝخٝني َِٗ نعُ

 :ٚاغأشلِ ،121 ايكؿخ١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل . 2

ٕ  أْـسضاٚؽ  ايكسٜؼ غاعست اييت املٛاٖب ٖٞ َا . 1 ًٝـ  يٝهـٛ ٘ ) ؟اقـاؿً  اضاع  ،جٝـس  ٚاعـ   يهْٛـ

 (.ايٓاؽ غاعس ْ٘ٚ٭

 (.ايهٓٝػ١ يف عظِٝ ٚضاُع ايت٬َٝص أٍٚ ٭ْ٘)  أْسضاٚؽ؟ ايكسٜؼ املػٝخٕٝٛ ٜهٍطّ ملاشا . 2

 يــسِٜٗ نــإ إشا ؾُٝــا اغــأشلِ ،أْــسضٜا أٚ أْــسضاٚؽ اغــِ وُــٌ أحــس ا٭٫ٚز بــني ٜهــٔ مل إشا

 .ايثاْٞ طٜٔتؿ 35 يف أْسضاٚؽ يًكسٜؼ تعٍٝس ايهٓٝػ١ بإٔ أخدلِٖ. ا٫غِ ٖصا وًُٕٛ أقاضب

 ايتطبٝل

. ايػـٝسات  ٚؾٓـ١  ا٭بطؾـ١ٝ  فًـؼ  ،غـٝا١َ  ،أغـكؿ١ٝ : ايًـٛح  عًـ٢  ايتاي١ٝ اؾسٜس٠ املؿطزات انتب . 1

 .ايٓل يف يتعاضٜؿٗا ا٫ْتباٙ ايؿطق١ َٔ اطًب

ـــ  122 ايكــؿخ١ يكــطا٠٤ ا٭٫ٚز بعــض اخــذل . 2  عــٔ َعٗــِ تٓــاقـ. اؾسٜــس٠ املؿــطزات عــٍطف  ــِ ،123ـ

ٕ  ايصٜٔ ،أبطؾٝتِٗ يف ا٭ؾدام بعض تػ١ُٝ َِٓٗ ٚاطًب ،أبطؾٝتو يف ايطعا٠  ٖـصٙ  ٚؾـل  ىـسَٛ



 
 ــ 118ــ 

 ،ا٭بطؾــ١ٝ يف ؾــدل نــٌ ،اهلل ـسَــ١ اًَعــ ٜعًُــٛا إٔ هــب ايطعــا٠ إٔ يــٮ٫ٚز أٍنــس. ايكــسضات

 .احملتاجني ٚغا٥ط

 .حؿظٗا املطًٛب اٯ١ٜ ضاجع . 3

ٍٔ اأْٛاًعـــ يًُٛاٖـــب إٕ"  ٌّ ٜٴعطـــ٢ ٚإمنـــا . ٚاحـــس ايـــطٚح يهـــ ". يًُٓؿعـــ١  ايـــطٚح ظٗـــاضإ ٚاحـــس نـــ

 (.7،4:12نٛضْثٛؽ1)

ـــ   147 ايكـؿخ١  اْظـط . عؿـط  ا٫ ـين  ايطغٌ ٚعٝس تصناض إىل يٲؾاض٠ آَاغًب غٝهٕٛ ايٛقت ٖصا . 4

 .املطؾس نتاب َٔ 149

 ْؿاط إضايف

 يألبطؾ١ٝ ًَصل صٓع

 ٛاظّوووووايً

 ناَرلا. 1

 َك٣ٛ ٚضم. 2 

 .تًٜٛٔ أق٬ّ. 3 

 .نتاب١ ٚضم. 4 

 .حدل أق٬ّ أٚ مضقا أق٬ّ. 5

 .تػجٌٝ ؾطٜط. 6

ٍَٔ ،اغــتطعت إشا  ايٛقــٍٛ املتــاح ا٭بطؾــ١ٝ ضعــا٠ تكــٜٛط ا٭٫ٚز َــٔ اطًــب. نــاَرلتني أٚ نــاَرلا ؾــأ

 ٚضم عًـ٢  ايكـٛض  عًـ٢  تعًٝكـات  ا٭٫ٚز ٜهتـب . ا٭بطؾ١ٝ ىسَٕٛ ِٖٚ شلِ اقًٛض اأًٜه اغتدسّ. إيِٝٗ

 .يًًُكل َٓاغب اغِ اختٝاض يف غاعسِٖ. املك٣ٛ ايٛضم ع٢ً ٚايتعًٝكات ايكٛض ٜثبتٕٛ  ِ ،ايهتاب١

 .ضاُع نٌ عٔ قػرل ًَكل قٓع اأًٜه ميهٔ

 

 . َطادع3١

 َطادع١ ايتٛدٝ٘

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ بططح ايؿطق١ َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

ٌ  ايطغـٍٛ؟  أْسضاٚؽ ايكسٜؼ قك١ َٔ تعًُت٘ ايصٟ أ١ُٖٝ ا٭نثط ا٭َط ٖٛ َا . 1  أجٛبـ١ . )جٛابـو  عًٍـ

 (.يًتعًٌٝ جٝس٠ بأغبا شات كتًؿ١

 (.كتًؿ١ أجٛب١) ايهٓٝػ١؟ ايٓاؽٴ بٗا ىسّ اييت املدتًؿ١ ايططم اؾطح . 2



 
 ــ 119ــ 

ٔ  مجعٝـات  ،ايؿكـرل  أقـسقا٤  ،ًهبـاض ي) أبطؾـٝتٓا؟  يف املٛجٛز٠ اؾُعٝات ٖٞ َا . 3  اؼـاز  ،املتكاعـسٜ

 (.ٚاملعًُني ا٭ٌٖ

ٌِ ُعٝــاتٴاؾ ٖــصٙ ؽــسّ نٝـــ . 4  َؿــاضٜع يف املػــاعس٠ ،اتِٗحاجــ تًبٝــ١) ا٭بطؾــ١ٝ؟ يف ايٓــاؽ نــ

 (.ا٭بطؾ١ٝ

 (.كتًؿ١ أجٛب١) ؟اؾُعٝات ٖصٙ َثٌ يف عا٥ًتو أؾطاز أحس ىسّ ٌٖ . 5

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

 .ايكسؽ ٚايطٚح ٚا٫بٔ اٯب باغِ

ٟ  ايٓـاؽ  مجٝع أجٌ َٔ ْؿهطى ،ايطب أٜٗا ٔ  ىـسَْٛو  ايـص ٍ  َـ ِ  خـ٬ ِ . أبطؾـٝتٓا  يف عًُـٗ  أضؾـسٖ

ًَ  .آَني ،حهُتو ٚآَخِٗ ازٚ

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 .5 ايكػِ َطاجع١

٘  ،ايعووامل يف تهوورب ايهٓٝػوو١ ،6 يًكػــِ ايتعًُٝٝــ١ ا٭ٖـساف   غوواعسٚا ايكسٜػووني بووإٔ ْووؤَٔ ،1 ايتٛجٝـ

 :ٖٞ ،يتهرب ايهٓٝػ١

 .غٓاطٝٛؽأ ايكسٜؼ قك١ ع٢ً ايتعطف

َٗطٕٚ ايكسٜػني بإٔ ايتُٝٝع  .نُػٝخٝني ْعٝـ نٝـ يٓا ٜٴظ

 .ػنيٚايكسٜ باملػٝح بايتؿب٘ أ١َٝٓ ٚنع



 
 ــ 125ــ 

 

 5القســم 
 مــراجعــة
 .تعًٍُتٗا ايي اجلسٜس٠ املفطزات

 املطمن دلاع١

ًََُو  ناتطٜٓا أيٝ

 االغهٓسض١ٜ ُْعُٞ

 االضطٗاز ذلًُٕٛ

 بٝعْط١ٝ نًٕٝٛ

 ايتكًٝس ُعطف١

 األغكف١ٝ ضاعٛت

 غٝا١َ اسرتاّ

 األبطؾ١ٝ دلًؼ تُٝٛثاٚؽ

 ايػٝسات جل١ٓ ضَٚاْٛؽ

  ايسضز
 



 
 ــ 121ــ 

 َطادع١

 .ايجاْٞ ايعُٛز يف تعطٜف٘ َع األٍٚ ايعُٛز يف ايؿدص صٌ

 ايجاْٞ ايعُٛز األٍٚ ايعُٛز

 2. يٛحسٖا محاتٞ تطى أؾأ مل ناتطٜٓا ايكسٜؼ. 1

ٌ  أٍٚ أْــا ضاعٛت. 2 ٔ  ايطغــ ٞ . ٜػــٛع  زعــاِٖ ايــصٜ ٛ  أخــ  ٖــ

 3. بططؽ

ــا أْسضاٚؽ ايكسٜؼ. 3 ــاْٚٞ أحــس أْ ــٛيؼ ايكــسٜؼ َع ــس. ايطغــٍٛ ب  ٚق

 4. اًؿأغك ٭نٕٛ اختاضْٞ

 5.ضا٥ع١ تطاتٌٝ نتبت اٱي٘ بٛايس٠ حًُتٴ إٔ بعس تُٝٛ اٚؽ ايكسٜؼ. 4

 يٝكـــرلٚا اٯخـــطٜٔ ٚأقٓعـــتٴ إميـــاْٞ عـــٔ زاؾعـــتٴ ضَٚاْٛؽ ايكسٜؼ. 5

 1. َػٝخٝني

 

 

 

 كلـمـة
 ممّيـزة

ٔ  ايكصص إسس٣ اخرت ِ  ٖوصا  َو  ٚاصوٓع ، ايكػو

 .األٜاّ فٝٗصٙ سسثت ٚنأْٗا ايكص١ ٜطٟٚ نتًٝبا

 



 
 ــ 122ــ 

 

  ايكػِ
 ايهٓٝػوووو١

 تُٓووٛ فووٞ ايعوايوِ

 ٔووووؤَووْ   1  ايتٛدٝ٘

 ُٓٓٛي ايهٓٝػ١َ غاعسٚا ايكسٜػني بإٔ

 132ــ  128 قؿخ١ ايٛيس نتاب
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .غٓاطٝٛؽأ ايكسٜؼ قك١ ع٢ً ايتعطف

َٗطٕٚ ايكسٜػني بإٔ ايتُٝٝع  .نُػٝخٝني ْعٝـ نٝـ يٓا ٜٴظ

 .ٚايكسٜػني باملػٝح بايتؿب٘ أ١َٝٓ ٚنع

 َفطزات دسٜس٠

٘  تٴعٍٝـس . املػٝح ٬َٝز بعس امل١٦ ايعاّ حٛايٞ ْطان١ٝأ أغكـ وو اغٓاطٝٛؽ ايكسٜؼ  25 يف ايهٓٝػـ١  يـ

 .ا٭ٍٚ نإْٛ

 .اهلل ق٠ٛ يسٜ٘ ايصٟ اٱْػإ ـو باهلل املتٛؾح

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

 نـصيو  ايػـُا٤  يف نُـا  َؿـ٦ٝتو  يتهٔ ،ًَهٛتو يٝأَت ،ازلو يٝتكسؽ ،ايػُٛات يف ايصٟ أباْا

 ٫ٚ عًٝــ٘ يٓــا ملــٔ مــٔ ْــذلى نُــا عًٝٓــا َــا يٓــا ٚاتــطى ،ايٝــّٛ أعطٓــا اؾــٖٛطٟ خبعْــا ،ا٭ضض عًــ٢

 .آَني ،ايؿطٜط َٔ ٍلٓا يهٔ ،ػطب١ يف تسخًٓا

 ايتُٗٝس

ِ  َٔ تأنس. ا٭غ١ً٦ ْاقـ  ِ ،128 ايكؿخ١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز أحس اخذل . 1 ٔ  ا٭٫ٚز ؾٗـ  عظُـ١  غـبب  عـ

 غرلٳ جعًت٘ أْٗا ضغِ حه١ُٝ قطاضات اٍتدص ٚبؿجاعت٘ ،اقازًق اإْػاًْ نإ يكس. يٓهٛئ أبطاٖاّ

 تػـاعسْا . ٚجـطأ٠  ؾـجاع١  تتطًٍـب  أؾـٝا٤  ٜؿعًـٛا  إٔ اأحٝاًْ املػٝخٝني ع٢ً هب ملاشا اؾطح. قبٛب

ــٛا ايــصٜٔ ايكسٜػــني شنــط٣ بإحٝا٥ٗــا ايهٓٝػــ١ . يٓــا منــاشجٳ حٝــاتِٗ بػــرل ٚخٍطــٛا بايؿــجاع١ ؼًٍ

 .ايكسٜػني ٖ٪٤٫ أحس ٖٛ غٓاطٝٛؽأ ٚايكسٜؼ
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ٍ  يف َػـاعس٠  إىل ا٭٫ٚز بعـض  وتـاج  قس . 2 ِ  أ ٓـا٤  2 ايػـ٪ا ِ . 129 ايكـؿخ١  يف يًٓؿـاخ  حًـٗ  ؾـجعٗ

ِ  اييت املدتًؿ١ باـدلات ايتؿهرل ع٢ً  تتطًٍـب  املكاَٚـ١ . َكاَٚتٗـا  أٚ يًهـػٛخ  ايطنـٛر  إىل تـسؾعٗ

ـٍ  يف املسضغـ١  يف ػـاضب  تكـازؾٓا . ؾـجاع١  ٞ  ايتجـاضب  ٖـصٙ  َٚكاَٚـ١ . ٚايعـطاى  ايػـ ٌ  ٖـ  ؾـجاع  ؾعـ

ٔ  118 ايكـؿخ١  اْظـط . ايٓؿـاخ  ٖصا يف غطزٖا ميهٔ ايؿدك١ٝ ايتجاضب ٖصٙ. ٚجط٤ٟ  نتـاب  َـ

 .ا٭ؾهاض َٔ ملعٜس ايٛيس

 

 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

 .ٚعٍطؾٗا ايًٛح ع٢ً اؾسٜس٠ املؿطزات انتب . 1

ٕ  ايذلنٝع َع ،ا٭غ١ً٦ ْاقـ. 131 ايكؿخ١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل . 2  أضاز غٓـاطٝٛؽ أ ايكـسٜؼ  بـأ

 ٭ْٗـا  يتهـدل  ايهٓٝػـ١َ  ايٓكـٝخ١   ٖصٙ تػاعس. أغاقؿتِٗ ٜٚطٝعٛا ٍَتخسٜٔ ٜبكٛا إٔ املػٝخٝني َٔ

 ميهــِٓٗ اًَعــ ايٓــاؽ ٜعُــٌ عٓــسَا. نــبرل٠ قــ٠ٛ تهُــٔ ٚبايٛحــس٠ ،املػــٝح َــٔ املػــٝخٝني تكــٍطب

 .ايهثرل ؼكٝل

ٔ  بعهـٓا  َع ا٫ؼاز َؿّٗٛ يتٛنٝح . 3 ٍ  َـ ّ  ،إميآْـا  خـ٬ ٘  اغـتدس ٞ  اشلـازف  ايتٛجٝـ  إىل ؼتـاج . ايتـاي

ـ . ايكـٛف  َٔ نط٠  ٖـصا  تـسع  ٫ٚ ،ٜـسٜو  إحـس٣  يف ايهـط٠  طـطف  أَػـو  ،زا٥ـط٠  يف اؾُٝـع  يٝكـ

 ٖٚــٛ ايكــٛف غــٝط ايؿــدلٴ شيــو ميػــو. آخــط ؾــدُل إىل ايهــط٠ تكــصف ٚأْــت ٜؿًــت ايطــطف

ِ  َـع  اؾُٝـع  ٜـطتبط  حت٢ شيو ٜػتُط. غرلٙ إىل ايهط٠ ٜكصف  اٯٕ. ايكـٛف  خـٝط  بتؿـابو  بعهـٗ

 :غأٍٚا ،ايكٛف بٛاغط١ بعهٓا َع َطتبطني اٯٕ مٔ: ٬ًقا٥ ايؿطق١ خاطب

 ،ايؿطقـ١  ْؿـؼ  يف نًٓـا  ،حًكـ١  يف اؾًـٛؽ ) بعهـٓا؟  َع بٗا ْطتبط اييت ا٭خط٣ ايططم ٖٞ َا .1

 (.بؿط نًٓا ،ايػطؾ١ ْؿؼ يف

 يف ا٫ؼـاز ) بعهـٓا؟  َـع  بٗـا  ٍْتخـس  ايـيت  ،َٓظـٛض٠  غـرل  يهٓٗـا  ،أ١ُٖٝ ا٭نثط ايططٜك١ ٖٞ َا .2

 (.أض ٛشنؼ نُػٝخٝني ا٫ؼاز ،اضٚحًٝ ا٫ؼاز ،اٱميإ

ٔ  ؾتأٍنـس  ،أض ٛشنؼ نُػٝخٝني َتخسٕٚ أْٓا إىل ا٭٫ٚز أحس ٜٴَؿط مل إشا ٍ  َـ ِ . يًؿطقـ١  شيـو  قـٛ   ـ

 نُػــٝخٝني َتخــسٜٔ ببكا٥ٓــا. املػــٝح إىل نًٓــا ْٓتُــٞ ٭ْٓــا اأًٜهــ ٍَتخــسٕٚ مــٔ: ا٭٫ٚز خاطــب

 .يًُػٝخٝني غٓاطٝٛؽأ ايكسٜؼ ْكٝخ١ ناْت ٖصٙ. يتهدل نٓٝػتٓا ْػاعس إٔ ميهٓٓا أض ٛشنؼ
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 تطبٝلاي

 :اغأٍ  ِ ،132 ايكؿخ١ قطا٠٤ ا٭٫ٚز أحس َٔ اطًب

ٕ ) غٓـاطٝٛؽ؟ أ ايكسٜؼ مبثاٍ ْكتسٟ إٔ ميهٓٓا نٝـ .1 ٞ  باملػـٝح  باٱميـا ٌ  بايؿـجاع١  ٚايتخًٍـ  يؿعـ

 (.ايكٛاب

 (.بعهٓا َع ايعباز٠ مماضغ١ ،٭غاقؿتٓا ا٫حذلاّ إظٗاض) نهٓٝػ١؟ ٍَتخسٜٔ ْبك٢ نٝـ .2

ٕ  ؾٝٗـا  احتـاج  ايـيت  ٚقـات ا٭ يف ايـتؿهرل  ميهٓـو  ٌٖ .3 ٔ  َػـٝخٝٛ ٞ  إىل عُـطى  َـ  بايؿـجاع١  ايتخًٍـ

 (.كتًؿ١ أجٛب١) ايكٛاب؟ يؿعٌ

 (.كتًؿ١ أجٛب١) ؟"باهلل اَتٛؾًخ" تهٕٛ إٔ ميهٓو نٝـ .4

 ْؿاط إضايف

 يعب١

 ٛاظّوووووايً

 أٚ نيـــقسٜػ أزلا٤ ؼٌُ ١ــبطاق

 .املكسؽ ايهتاب َٔ ؾدكٝات

ٔ  اطًـب ". أبـــ   غؿٔ" املعطٚؾ١ ايًعب١ َٔ" ا٭ض ٛشنػ١ٝ" ايٓػد١ ٖٞ ٖصٙ ـ  َـ  يف ايٛقـٛف  ايؿطقـ١  ْكـ

ٌِ أعَط. ايػطؾ١ َكس١َ  ىؿض. املكسؽ ايهتاب َٔ ؾدك١ٝ أٚ قسٜؼ اغِ ؼٌُ بطاق١ َِٓٗ ٚيس ن

ِ  عًـ٢  ٜٚهعْٛٗا" اٱبٗاّ" أقابع ٜٚطؾعٕٛ ض٩ٚغِٗ ا٭٫ٚز باقٞ ٞ . طـا٫ٚتٗ ٕ  ا٭٫ٚز ميؿـ  عًـ٢  ايٛاقؿـٛ

 َكسَــ١ إىل ٜٚعــٛزٕٚ ،ايطاٚيــ١ عًــ٢ ايبطاقــ١ ٚانــعني ،ا٭٫ٚز أحــس إبٗــاّ ٓعيــٕٜٛٚ ،بٗــس٤ٚ أقــابعِٗ

 تًٛ ٚاحس. ايبطاقات َع ا٭٫ٚز ؾٝكـ" أبــ  غؿٔ" املطؾس ٜكٍٛ ،ا٭٫ٚز نٌ اختٝاض ٜتِ عٓسَا. ايػطؾ١

ٟ  ايبطاق١ أعطاٙ ايصٟ ايٛيس ٖٛ َٔ وعض إٔ املدتاضٕٚ ا٭٫ٚز واٍٚ ،اٯخط ٔ  ٚاحـس٠  َعًَٛـ١  ٜٚـطٚ  عـ

ٔ  نـ٬  يف ا٭٫ٚز لــح إشا. ايبطاقـ١  عًــ٢ املهتٛبـ١  ايؿدكـ١ٝ  ٌ  ؾٝكــّٛ ا٭َـطٜ  ايــصٟ ايٛيـس  َــع بايتبـسٜ

 .جٛي١ عؿطٜٔ أٚ جٛي١ يعبٗا ميهٔ ايًعب١ ٖصٙ. املدتاض ايٛيس ؾٝجًؼ ٚإ٫. اختاضٙ

 خًف١ٝ املعًَٛات

ِ  ،ا٭ٚىل يًهٓٝػـ١  ض٩غا٤ أٍٚ ايطغٌ نإ ٌ  ا٭غـاقؿ١  ًٍِغـ  ،ايٛقـت  َـطٚض  َٚـع . أغـاقؿ١  ت٬ٖـ  ا٭ٚا٥ـ

ٔ  خـط  تتـابع  ٖٚهـصا  ،يٝدًؿِٖٛ أغاقؿ١ غاَٛا بسٚضِٖ ٚايصٜٔ ،آخطٜٔ أغاقؿ١  ايهٓٝػـ١  ض٩غـا٤  َـ

 إضجـاع  ْػـتطٝع  أْٓا ٜعين ٖٚٛ ،"ايطغٛيٞ ايتػًػٌ" ٜٴسع٢ املػتُط اـط ٖصا. ايكسؽ بايطٚح املكازٜٔ

 باؿكٝكـ١  ٚايتُػـو . يهٓٝػ١ا تعايِٝ حكٝك١ ٜ٪نس َا ٖٚصا ،ايطغٛي١ٝ ايهٓٝػ١ إىل َباؾط٠ إميآْا

 .املػٝح يف اٚاحًس هعًٓا شاتٗا

ٌ  ايهٓٝػـ١  آبا٤ نتابات يف ايؿا٥ع١ املٛانٝع أحس ٛ  ،غٓـاطٝٛؽ أ نايكـسٜؼ  ،ا٭ٚا٥ـ  ٚحـس٠  ٖـ

ــ١ ــطٕٚ تًـــو يف. ايهٓٝػـ ــ١ تعطنـــت ،ا٭ٚىل ايكـ ــٔ شلجُـــات ايهٓٝػـ ــاضج ايـــساخٌ َـ  اعتـــدلت. ٚاــ
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ــ١ ــ١ اٱَدلاطٛضٜ ــًس املػــٝخٝني ايطَٚاْٝ ــسٚا مل ٭ْٗــِ اشلــ اتٗسٜ ــ٘ اٱَدلاطــٛض ٜعب ــٛا يهــِٓٗ ،نإي  أعًٓ

 .ٜػٛعــ  ٯخط ملًو ٤٫ِٖٚٚ ٚؾا٤ِٖ

ٕ  ايهٓٝػـ١  أعهـا٤  بعـض  بسأ ٕ  ٜبؿـطٚ ِ  ٜٚعًٍُـٛ ٔ  ٚغطٜبـ١  خاط٦ـ١  تعـايٝ ٕ  ،ٜػـٛع  عـ  َـا  ٚغـطعا

ٕ  ناْت ايتعايِٝ أحس ،املثاٍ غبٌٝ ع٢ً. ٚاَتست اْتؿطت ٘  ٜػـٛع  بـأ ٔ  ،ٜٴكـًَب  مل شاتـ ٔ  يهـ ٕ  َـ  نـا

ًَ غٍببت ايتعايِٝ ٖصٙ. ؾبح فطز ٖٛ ايكًٝب ع٢ً  .ايهٓٝػ١ يف ااْكػا

 عًــ٢ ،غٓــاطٝٛؽأ نايكــسٜؼ ،ايهٓٝػــ١ آبــا٤ أٍنــس ،ايطغــٛيٞ يٲميــإ اٱخــ٬م يتأنٝــس

 املطنعٜــ١ ايكــٛض٠ ا٭غــكـ أقــبح شلــصا. ٚايبــسع اشلططكــات نــس نٛقاٜــ١ يٮغــكـ ٚايطاعــ١ ايٛحــس٠

 .ايهٓٝػ١ نُٔ ايكخٝح ٚايتعًِٝ يًٛحس٠

 

 . َطادع3١

 طادع١ ايتٛدَٝ٘

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ ٚاططح ايؿطق١ َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

 َــع ايعبــاز٠ ،َتخــسٜٔ ايبكــا٤) يًُػــٝخٝني؟ غٓــاطٝٛؽأ ايكــسٜؼ عًٍُٗــا ايــيت ا٭َــٛض بعــض ٖــٞ َــا .1

 (.ا٭غاقؿ١ َػاعس٠ ،بعهٓا

ّ ) غٓـاطٝٛؽ؟ أ ايكـسٜؼ  ْكـٝخ١  ْتبع إٔ ايّٝٛ ْػتطٝع نٝـ .2  ،ايهٓٝػـ١  يتكٜٛـ١  َٛاٖبٓـا  اغـتدسا

 (.ٍَتخسٜٔ ايبكا٤ ،احملتاجني ايٓاؽ ػاعس٠َ

 (.منٖٛا ايهٓٝػ١ تتابع) َتخسٜٔ؟ ٜٚبكٛا بٝػٛع اقًٜٛ اإمياًْ املػٝخٕٝٛ ميًو عٓسَا وس  ايصٟ َا .3

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

 .ايكسؽ ٚايطٚح ٚا٫بٔ اٯب باغِ

 يٝكــٛزٚا هُــ١َاؿ أغــاقؿتٓا أعــَط. َتخــسٜٔ ٚاحؿظٓــا إميآْــا يف أقٜٛــا٤ يٓبكــ٢ غــاعسْا ،ايــطب أٜٗــا

 .آَني ،ايكسؽ ايطٚح ططٜل يف ايهٓٝػ١

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 :ٖٞ ،يآلخطٜٔ مبػاعستٓا ُْٓٛ ايهٓٝػ١ بإٔ ْؤَٔ ،2 يًتٛجٝ٘ ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖساف

 .ايطحِٝ ٜٛحٓا ايكسٜؼ قك١ َعطؾ١

 .اـس١َ خ٬ٍ َٔ تهدل ايهٓٝػ١ بإٔ ايتُٝٝع

 .يًدس١َ َؿطٚع ٚنع
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 وإٔبوو ٔووووؤَووْ   2  ايتٛدٝ٘

 يآلخطٜٔ مبػاعستٓا تهرب ايهٓٝػ١

 137ــ  133 قؿخ١ ايٛيس نتاب
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .ايطحِٝ ٜٛحٓا ايكسٜؼ قك١ َعطؾ١

 .اـس١َ خ٬ٍ َٔ تهدل ايهٓٝػ١ بإٔ ايتُٝٝع

 .يًدس١َ َؿطٚع ٚنع

 َفطزات دسٜس٠

 .احملتاجني ملػاعس٠ املاٍ ٜٛظع ايصٟ اٱْػإ وو ايطسِٝ ،احملػٔ

 .ٚايػطبا٤ ايهٝٛف َع اٚزًٚز تهٕٛ إٔ وو يػطبا٤ا َُطٝف

 .ِٖٝػاعسٜػتهٝـ ايٓاؽ املؿطزٜٔ ي َهإ وو philoxenia house امَلطٝف

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

 نصيو ايػُا٤ يف نُا ،َؿ٦ٝتو يتهٔ ،ًَهٛتو يٝأَت ،ازلو يٝتكسؽ ،ايػُٛات يف ايصٟ أباْا

ّ  أعطٓـا  اؾٖٛطٟ خبعْا ،ا٭ضض ع٢ً ٓـ  ٚاتـطى  ،ايٝـٛ ٔ  ْـذلى  نُـا  عًٝٓـا  َـا  اي ٔ  مـ ٘  يٓـا  ملـ  ٫ٚ ،عًٝـ

 .آَني ،ايؿطٜط َٔ لٓا يهٔ ،ػطب١ يف تسخًٓا

 ايتُٗٝس

ـ  حاجاتِٗ ٚاعطف ،َٓطكتو يف املؿطزٜٔ عٔ اعث. ا٫جتُاع قبٌ ا٭عا  ببعض قِ ٔ  ٚنٝـ  ميهـ

 .تػاعسِٖ إٔ يؿطقتو

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ خ٬ٍ َٔ زٜٔاملؿط ٚنع عٔ اْكاًؾ اؾتح. 133 ايكؿخ١ قطا٠٤ ا٭٫ٚز أحس َٔ اطًب

ٕ  بـأ٫  ؾـعٛضى  َـاشا  املؿـطزٜٔ؟  جٝٓـا  عا٥ًـ١   غـاعست  نٝـ ٍ  يـسٜو  ٜهـٛ ٟ  َٓـع ٌ  إيٝـ٘؟  يتـأٚ  ٜٛجـس  ٖـ

 ميهٓــو) ايٓــاؽ؟ ٜػــاعسِٖ نٝـــ املؿــطزٜٔ؟ أحــس تعــطف ٖــٌ َــسٜٓتو؟ يف املؿــطزٜٔ َــٔ ايهــثرل

 عـامل  َؿاضن١ ،ايثايث كـاي نتاب يف ٚاملؿطزٜٔ ؾرلٌٜ تطٜؿٛض يـ اؿكٝك١ٝ بايكك١ ا٭٫ٚز تصنرل

َٗط اقسًٜػ غٝتٓاٍٚ ايّٝٛ تٛجٝٗٓا: اؿسٜث تابع(. 139 قؿخ١ ،اهلل  .يًُختاجني مبػاعست٘ اؾتٴ
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 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

 .ٚاؾطحٗا ايًٛح ع٢ً" ضحِٝ" ن١ًُ انتب .1

ٍ  عٓـسَا . 135 ايكـؿخ١  يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل .2 ٘  ٜٛحٓـا  ايبططٜـطى  غـأ ٛ " ،ؾـعبٳ  املسٜٓـ١  إىل ااشٖبـ

ٔ " ،ٚغـأيٛٙ  ايسٖؿ١ اعذلتِٗ ،"أؾعٌ؟ َاشا يٞ غٝكٛيٕٛ ايصٜٔ ا٭ؾدام بأزلا٤ قا١ُ٥ ٚانتبٛا  َـ

ِ " ايٓاؽ؟ ٖ٪٤٫ ِٖ ِ  ٚاؾٝـاع  ايؿكـطا٤ " ،ايبططٜـطى  ؾأجـابٗ ٟ  ٖـ ِ  إٔ هـب . أغـٝاز ِ  ْٗـت َٗـط  بٗـ  يٓٴظ

ّ  اؾًُـ١  ٖـصٙ  تطزاز ايؿطق١ َٔ اطًب". يًُػٝح قبتٓا ِ . أقـٛات  باْػـجا  ٖـصٙ  تعـين  َـاشا : ٍاغـأ   ـ

 .135 ايكؿخ١ ْٗا١ٜ يف ا٭غ١ً٦ ْاقـ ايهًُات؟

 ايتطبٝل

 مما ــٌ َهــٝـ أٜــ١ ٚجــٛز حــاٍ يف ايؿطقــ١ َــع ْــاقـ. 136 ايكــؿخ١ قــطا٠٤ ٫ٚزا٭ أحــس َــٔ اطًــب .1

 (.Ronald McDonald َهٝـ ،املثاٍ غبٌٝ ع٢ً) َسٜٓتو يف ايػطبا٤ ملهٝـ

 .137 ايكؿخ١ يف ايٓؿاخ حٌ يف ايؿطق١ غاعس .2

 :ا٭جٛب١ تتهُٔ قس

ــات ا٫ٖتُــاّ ،بطاقــ١ إضغــاٍ. )املػتؿــؿ٢ يف َــطٜض ــات غــكا١ٜ ،ا٭يٝؿــ١ باؿٝٛاْ  إحهــاض ،ايٓبات

 (.يٝؿتخٛٙ ايدلٜس ضغا٥ٌ

ٍ  نتـب  ،أيعـاب  ،ايثٝـاب  مجع. )َؿطز٠ عا٬٥ت ٍ  ظٜـاض٠  ،ٚايبـايػني  يٮطؿـا ِ  ٚايًعـب  ا٭طؿـا  ،َعٗـ

 (.ايطعاّ تأَني يف املػاعس٠

 تؿصٜب ،َع٘ ايٛقت بعض ٚقها٤ ظٜاضت٘ ،املتجط إىل ايصٖاب. )ايبٝت َػازض٠ ٜػتطٝع ٫ َا ؾدٌل

 (.املطج

٘  َـا  بعـض  إعطا٥ِٗ ،جسٜس َهإ إهاز يف َػاعستِٗ. )َٓعشلا تهٍطض عا١ً٥  املػـاعس٠  ،وتاجْٛـ

 (.ايتػٛم ،اٯخطٜٔ َٔ ا٭ؾٝا٤ بعض مجع يف

 (.أؾطط١ عاضتِٗإ ،َٛغٝك١ٝ حؿ١ً ؿهٛض زعٛتِٗ ،شلِ ايهتب قطا٠٤. )أع٢ُ ؾدل

 ْؿاطات إضاف١ٝ

ٔ  ا٭٫ٚز ىتاض ِ  ملػـاعس٠  ططٜكـ١ً  ايٓؿـاخ  َـ ِ . أحـسٖ ِ  ايتدطـٝط  يف غـاعسٖ  ايطعاٜـ١  ملؿـطٚع  ٚايتٓظـٝ

ٔ  َع َا ٚقت يف شيو َٓاقؿ١ ميهٔ. )ٖصا ٚاملؿاضن١  ا٭حـس  َـساضؽ  عًـ٢  ٚاملؿـطف  ا٭بطؾـ١ٝ  نـاٖ

ِ  ،َـا  ؾـدل  َع با٫تكاٍ ٜطغبٕٛ قس(. ايع١ًُٝ ا٫قذلاحات بعض ع٢ً يتخكٌ ( بٛغـذل )ًَكـل  تكـُٝ

ٔ  ،ا٭ؾـٝا٤  بعـض  مجـع  قـطضت  إشا. اخل ،ا٭بطؾـ١ٝ  أبٓا٤ َٔ املػاعس٠ طًب ٜتهُٔ ِ  ميهـ  بعـض  تٓظـٝ

 .املٛاز ٖصٙ ٱٜكاٍ ايذلتٝبات
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 خس١َ ملؿطٚع ايتدطٝط

 نُؿــطٚع. نهــٝٛف أ٫ٚزٖــا َــع عــا٬٥ت بٛغــطٔ أغــكؿ١ٝ يف ايػطبــا٤ َهــٝـ ٜػتهــٝـ َــا اغايًبــ

( جٝـس٠  عايـ١  املٛاز ٖصٙ نٌ تهٕٛ إٔ ؾطٜط١) ٚنتب ،ز٢َ ،أيعاب ،أحاجٞ ؾُع خٍطط ،خس١َ

ُٕ خٝــاض ٖٓــاى. ايػطبــا٤ َهــٝـ إىل يؿــخٓٗا ــا  ،قــابٕٛ ،أغــٓإ ؾطاؾــٞ ،أغــٓإ َعجــٕٛ مجــع ٖــٛ  

 ايكـٓسٚم  بتـعٜني  يـٮ٫ٚز  ازلـح (. حصا٤ قٓسٚم) قػرل قٓسٚم يف ٚٚنعِٗ ٚؾطاؾٞ أَؿاخ ،ؾاَبٛ

 .ؾتا٠ أٚ ق  ،ضجٌ ،اَطأ٠ ،إيٝ٘ املطغٳٌ ايؿدل إىل ٚاٱؾاض٠

ــ١ ٚا٫حتٝاجــات اـطــط ٖــصٙ ْٚــاقـ ،بٛغــطٔ أغــكؿ١ٝ َــع اتكــٌ يًُؿــطٚع ايتدطــٝط قبــٌ  اؿسٜث

 .ايػطبا٤ ملهٝـ

 املٛغٝك٢

ًٍـ  ٔ ". أؾعــٌ؟ إٔ ميهــٓين َـاشا " أغٓٝــ١ ايؿطقــ١ ِع  َــٔ 165 ايكــؿخ١ يف ايهًُـات  إهــاز يــٮ٫ٚز ميهـ

ٛ " ؾـطٜط  ٚعًـ٢  ايهتـاب  ٖصا َٔ 156 ايكؿخ١ يف ٚايًخٔ ايهًُات ع٢ً ايعثٛض ميهٔ. نتبِٗ  أمنـ

 ".اهلل َع

 خًف١ٝ املعًَٛات

ٕ  إٔ هب َاشا( 46ــ  31:25َت٢) ٚاؾسا٤ اـطاف َثٌ يف املػٝح ىدلْا  َػـاعس٠  ػـاٙ  َٛقؿٓـا  ٜهـٛ

ٍ  املثٌ ٖصا يف. اٯخطٜٔ ٝٴكا ِ  يٮبـطاض  غـ  ،ايعـطا٠  نػـٛا  ،ايعطـاف  غـكٛا  ،اؾٝـاع  أطعُـٛا  عٓـسَا  أْٗـ

 .يًُػٝح شيو ؾعًٛا ؾإمنا ،ايهٝاؾ١ أحػٓٛا ،ٚاملػجْٛني ملطن٢ا ظاضٚا

 

 . َطادع3١

 َطادع١ ايتٛدٝ٘

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ بططح ا٭٫ٚز َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

ٔ  َػـاعس٠  ،ايؿكـطا٤  خسَـ١ ) ايـطحِٝ؟  ٜٛحٓـا  ايكسٜؼ قك١ َٔ تعًُتٗا اييت ا٭َٛض أِٖ َا .1  ،اٯخـطٜ

 (.يًُػٝح قبتٓا إظٗاض يف ٖصا ٜػاعسْا

ٔ  ملػـاعس٠  ميهٔ نٝـ .2 ٛ يت تـسعُو  إٔ اٯخـطٜ ٘  َـا  تكـسٜط  يف تػـاعسْا ) نُػـٝخٞ؟  ُٓـ  ،منًهـ

 (.اٯخطٜٔ ٫حتٝاجات حػاغ١ٝ أنثط جعًٓا

 حجـــط٠ يف ايعُـــٌ ،ٚايؿـــطاب ايطعـــاّ مجـــع) فتُعـــو؟ يف احملتـــاجني َػـــاعس٠ تػـــتطٝع نٝــــ .3

 .(باملاٍ ايتدلع ،امل٬بؼ تأَني ،اؿػا٤ َطبذ يف املػاعس٠ ،ايطعاّ
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 ايصال٠ اخلتا١َٝ

 .ايكسؽ ٚايطٚح ٚا٫بٔ اٯب باغِ

ًُــ يٓتـصنط  غــاعسْا ،ايـطب  أٜٗـا  ٕ  ازا٥  ملػــاعستِٗ غـعٝٓا  يف أضؾــسْا. أغـٝازْا  ٖــِ ٚاؾٝـاع  ايؿكــطا٤ بـأ

 .آَني ،يو قبتٓا ٚإظٗاض

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 :ٖٞ ،جسٜس٠ أَانٔ إىل متتٍس ايهٓٝػ١ بإٔ ْ٪َٔ ،3 يًتٛجٝ٘ ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖساف

 .َٚٝثٛشٜٛؽ نرليؼ ايكسٜػني قك١ َعطؾ١

 .املدتًؿ١ ا٭ض ٛشنػ١ٝ اـًؿٝات ع٢ً ايتعطف

ٌٍ  ٚتًُـصٚا  اٯٕ اشٖبـٛا : "اٯٜـ١  حؿ  ِ  نـ ٔ  ا٭َـ ِ  َعُـسٜ ِ  إٜـاٖ ٔ  اٯب باغـ  ،ايكـسؽ  ٚايـطٚح  ٚا٫بـ

ــ٘ أٚقــٝتهِ َــا مجٝــع وؿظــٛا إٔ ٚعًُــِٖٛ ــا ٖٚــا ب ٌٍ َعهــِ أْ ــاّ نــ " ايــسٖط َٓتٗــ٢ إىل ا٭ٜ

 (.25ــ  19:28َت٢)

 إٔ هــب. اخل ،بطٜسٜــ١ بطاقــات ،زَــ٢ ،خــطا٥ط: كتًؿــ١ بًــسإ َــٔ أؾــٝا٤ إحهــاض ا٭٫ٚز َــٔ طًــبا

 .ايكازّ ا٫جتُاع َٛعس قبٌ بِٗ اتكٌ أٚ تصنرل ضغا٥ٌ أضغٌ. ٫ًأٚ أًِٖٗ ٜػتأشْٛا
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 بوووإٔ ٔووووؤَووْ   3  ايتٛدٝ٘

 دسٜس٠ أَانٔ إىل متتس ايهٓٝػ١

 142ــ  138 قؿخ١ ايٛيس نتاب
 

 ايبس٤ . ْكط1١

 األٖساف

 .َٚٝثٛشٜٛؽ نرليؼ ايكسٜػني قك١ َعطؾ١

 .املدتًؿ١ ا٭ض ٛشنػ١ٝ اـًؿٝات ع٢ً ايتعطف

ٌٍ ٚتًُصٚا اٯٕ اشٖبٛا: "اٯ١ٜ حؿ  ِ  ،ايكـسؽ  ٚايـطٚح  ٚا٫بٔ اٯب باغِ إٜاِٖ َعُسٜٔ ا٭َِ ن ٖ  إٔ ٚعًُٛـ

ٌٍ َعهِ أْا ٖٚا ب٘ أٚقٝتهِ َا مجٝع وؿظٛا  (.25ــ  19:28َت٢) "ايسٖط َٓت٢ٗ إىل ا٭ٜاّ ن

 َفطزات دسٜس٠

 .ايْٝٛإ ،تػايْٛٝهٞ سلاٍ تكع أضض وو َٛضافٝا

 .َٛضاؾٝا يف ٜػهٔ ايصٟ ايؿعب وو ايػالفٕٝٛ

 .ايػ٬ؾٝني يػ١ وو ايػالف١ٝ

 .أٜاض 11 يف شلُا ٜٴعٍٝس. َٛضاؾٝا يف َبٍؿطٳٜٔ أقبخا أخٛإ وو َٚٝجٛشٜٛؽ نرييؼ

 .اهلل خس١َ يف نًٗا حٝات٘ عٝـ ىتاض إْػإ وو ضاٖب

 .ايطٖبإ ؾٝ٘ ٜعٝـ ايصٟ املهإ وو زٜط

 .ايٓاؽ بٗا ٜؿذلى اييت ا٭َٛض يؿعٌ قسز٠ ططٜك١ وو عاز٠

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

 نـصيو  ايػـُا٤  يف نُـا  َؿـ٦ٝتو  يتهٔ ،ًَهٛتو يٝأَت ،ازلو يٝتكسؽ ،ايػُٛات يف ايصٟ أباْا

ّ  أعطٓـا  اؾٖٛطٟ خبعْا ،ا٭ضض ع٢ً ٔ  ْـذلى  نُـا  ،ٓـا عًٝ َـا  يٓـا  ٚاتـطى  ايٝـٛ ٔ  مـ ٘  يٓـا  ملـ  ٫ٚ ،عًٝـ

 .آَني ،ايؿطٜط َٔ ٍلٓا يهٔ ،ػطب١ يف تسخًٓا

 ايتُٗٝس

 .ايؿطق١ اجتُاع إىل ا٭٫ٚز أٚ أْت أحهطتٗا اييت أجٓب١ٝ زٍٚ َٔ ا٭غطاض ملؿاضن١ ايسقا٥ل بعض خٍكل

 .139ــ  138 ايكؿخ١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز أحس اخذل

ــ٘ غــبل أٚ ،ط٣أخــ يػــ١ ٜــتهًِ ا٭٫ٚز أحــس نــإ إشا ــًس ٚظاض ي ــ ابً ًٝ  ػــطبتِٗ ٜكــؿٕٛ ؾــسعِٗ ،اأجٓب

 .اٯخطٜٔ ايٓاؽ َع ايتٛاقٌ يف شيو ٜػاعسْا ٚنٝـ أجٓب١ٝ يػ١ تعًٍِ أ١ُٖٝ ْاقـ. ايؿدك١ٝ
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 إضافات

ٌٍ يٮ٫ٚز اجملاٍ أؾػح ،ايٛقت يو زلح إشا ٔ  فُٛع١ قٓع ْؿاخ ع َٗـط  ايكـٛض  َـ ٔ  تٴظ  ايـيت  ا٭َـان

 .غطا٤ أٚ ٫قل ،ٚضم ،قسمي١ ف٬ت إىل وتاجٕٛ قس. أخط٣ يػات ؾٝٗا تٴػتدسّ

 

 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

 َٛضاؾٝــا َهــإ حــٍسز. ايــٓل يف شلــا ي٬ْتبــاٙ ايؿطقــ١ ٍٚٚجــ٘ ايًــٛح عًــ٢ اؾسٜــس٠ املؿــطزات انتــب .1

 .يسٜو تٍٛؾطت إشا خطٜط١ ع٢ً( بًػاضٜا بـ ايّٝٛ تٴعطٳف)

ـ . 141 ايكؿخ١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل .2  َٚٝثٛشٜـٛؽ  نرليـؼ  بٗـا  غـاعس  ايـيت  ايططٜكـ١  ْـاق

ًُـــ  عًُـــُٗا  نــــإ ملـــاشا : اغــــأٍ. َٛضاؾٝـــا  يف ايهٓٝػـــ١  ٍٛ  يف يًُػــــاعس٠ اَٗ   ايهٓٝػــــ١؟ منـــ

ــطا) ـــ بٍؿـ ــط٣" بـ ــاض٠ ايبؿـ ــطٚا ،"ايػـ ــ١ ابتهـ ــ٬ؾٝني أظسٜـ ــٛا ،يًػـ ــساؽ تطمجـ ــٞ ايكـ  إىل اٱشلـ

 (.ايػ٬ؾ١ٝ

 ايتطبٝل

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ ملٓاقؿ١ اجملاٍ اؾتح ،142 ايكؿخ١ ا٭٫ٚز أحس ٜكطأ إٔ بعس .1

ٕ ) أبطؾـٝتو؟  يف ايٓاؽ ملعظِ ايك١َٝٛ اـًؿ١ٝ ٖٞ َا  ٌ (. اخل ،قـطب  ،أْطـانٝني  ،ضٚؽ ،ْٜٛـا  ٖـ

ٞ  َـا  ؟اأٜهًـ  أخـط٣  خًؿٝات َٔ أؾدام ٜٛجس ِ  بعـض  ٖـ ـ  ايـيت  عـازاتٗ ٔ  ؽتًـ  مل إشا عازاتٓـا؟  عـ

 شيو؟ تهتؿـ إٔ ميهٓو نٝـ ،تعطف

 .املدتًؿ١ عازاتِٗ بعض يؿطح كتًؿ١ خًؿ١ٝ َٔ ا٭ؾدام أحس عٴاز ،اممهًٓ شيو نإ إشا 

 ٖـصٙ  ناْـت  إشا. خطٜطـ١  يـسٜو  تـٍٛؾطت  إشا 142 ايكـؿخ١  يف املصنٛض٠ املدتًؿ١ ايبًسإ بعض حٍسز .2

 تٛجس حٝث ٖٞ ايكػط٣ آغٝا) ايبًسإ شلصٙ ايتكطٜب١ٝ املٛاقع إهاز إىل ؾػتختاج ،جسٜس٠ اـطٜط١

ٔ  171ــــ  175 ايكــؿخ١ يف اـــطا٥ط (. املٓــاطل بعــض  إىل إنــاؾ١ ،اٯٕ تطنٝــا  ايٛيــس  نتــاب َــ

 .أخط٣ خطا٥ط تٛؾط عسّ حاٍ يف انثرًل غتػاعس

 ْؿاطات إضاف١ٝ

 21وو  13:28 َت٢ اآل١ٜ سفغ

ٌٍ ٚتًُــصٚا اٯٕ اشٖبــٛا"  إٔ ٚعًُــِٖٛ ،ايكــسؽ ٚايــطٚح ٚا٫بــٔ اٯب باغــِ إٜــاِٖ َعُــسٜٔ ا٭َــِ نــ

ٌٍ َعهِ أْا ٖٚا ب٘ أٚقٝتهِ َا مجٝع وؿظٛا  ".ايسٖط َٓت٢ٗ إىل ا٭ٜاّ ن
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ٔ  ا٭ٍٚ اؾـع٤  ؾكـط  ا٭٫ٚز وؿـ   إٔ ؽتـاض  قس ِ  املػـٝح  تؿـٜٛض  َـ ٔ  ،يت٬َٝـصٙ  ايعظـٝ  إٔ هـب  يهـ

٘  املكطـع  غٝام ٜؿُٗٛا ٘  أٍنـس . نًـ ِ  أْـ ٔ  يػـٓا  أْٓـا  ضغـ ٔ  ،غطٜبـ١  أضُض يف َبؿـطٜ  ْٴـسع٢  ظيٓـا  َـا  ؾـٓخ

َٗط إٔ ٖٞ يًؿٗاز٠ ططٜك١ أؾهٌ. ًْتكِٝٗ ايصٟ يًٓاؽ يٓؿٗسٳ ٍٳ ايٓاؽ ٜط٣. اقاًؿ ٫ًَثا ْٴظ  تعايِٝ مجا

 .اٯخطٜٔ ْٚػاعس ٚزعا٤ ْهٕٛ بإٔ َثً٘ مٝا ٜؿاٖسْٚٓا عٓسَا املػٝح

 أٚنطا١ْٝ فصح بٝط١ تصُِٝ

 ٛاظّوووووايً

  أبٝض َك٣ٛ ٚضم .1

 حدل تًٜٛٔ أق٬ّ أٚ تًٜٛٔ أق٬ّ .2

  َكٍكات .3 

ٍُُٕٛ ايػــ٬ؾ١ٝ ا٭َــِ َــٔ ٚغــرلٙ ا٭ض ٛشنػــٞ املػــٝخٞ أٚنطاْٝــا ؾــعب  يبــٝض َتكٓــ١ ظخــاضف ٜكــ

ٔ  َـا  اغايًب. عٓسِٖ ايؿكح ِ  ٖـصٙ  تتهـُ  قـػرل٠  نٓـا٥ؼ  ،أجـطاؽ  ،أؾـجاض  ،أظٖـاض  املعٍكـس٠  ايتكـاَٝ

 .اـام تكُُٝٗا تهع قط١ٜ نٌ. أخط٣ ٚأَٛض( َك٢ًٍ)

ِ  ٚيـس  نٌ. ا٭بٝض ايٛضم َٔ نبرل٠ بٝه١ أؾهاٍ اقطع ٍُ ِ . بٝهـ١  ٜكـ ّ  ؾـجعٗ  زٜـين  ضَـع  ٫غـتدسا

ٌ  عًـ٢  ٚاحس ِ  يف ا٭قـ ٞ  ؾكـح  بـٝض  أحهـط . تكـاَُٝٗ ّ  يتعطنـٗا  أٚنطاْـ ٕ  إشا ايؿطقـ١  أَـا  شيـو  نـا

 .اممهًٓ

 

 . َطادع3١

 َطادع١ ايتٛدٝ٘

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ ططح ططٜل عٔ ايؿطق١ َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

ٔ  ناْـا ) َٚٝثٛشٜـٛؽ؟  نرليؼ ايكسٜػني عٌُ عٔ ا٭َٛض بعض عٍسز .1  ابتهـطا  ،يًػـ٬ؾٝني  َبٍؿـطٳٜ

 (.ايػ٬يف يًؿعب ١ٜأظس

ٔ  كتًؿـ١  أْـٛاع  تٛجس ملاشا .2 ٔ  ايٓـاؽ ) ايؿـُاي١ٝ؟  أَرلنـا  يف ا٭ض ٛشنػـ١ٝ  ايهٓـا٥ؼ  َـ ـ  َـ  كتًـ

 (.ٚعازاتِٗ يػاتِٗ ع٢ً حاؾظت أبطؾٝات أٍغػٛا ايبًسإ

ــو نٝـــ .3 ــٍس إٔ يف تػــاعس إٔ ميهٓ ــس٠؟ أَــانٔ إىل ايهٓٝػــ١ متت  يًدــسّ اٯخــطٜٔ زعــ٠ٛ) جسٜ

 (.أبطؾٝتو عٔ أغ٦ًتِٗ إجاب١ ،ايهتب اغتعاض٠ ،ؾ١ٝا٭بط ْٚؿاطات ايهٓػ١ٝ
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 ايصال٠ اخلتا١َٝ

 ايكسؽ ٚايطٚح ٚا٫بٔ اٯب باغِ

 إخٛتٓا يٓخذلّ غاعسْا. ا٭َِ نٌ إىل اَتٍست ٚاييت يًُػٝح ايػاض٠ ايبؿط٣ ع٢ً ْؿهطى ،ايطب أٜٗا

 .آَني ،عٓا كتًؿ١ عازات ميًهٕٛ ايصٜٔ ،املػٝح يف ٚأخٛاتٓا

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 :ٖٞ ،ايهٓٝػ١ ٜطؾس ايكسؽ ايطٚح بإٔ ْؤَٔ ،4 يًتٛجٝ٘ ايتع١ًُٝٝ األٖساف

 .ٓٛغٓتٜإ ايكسٜؼ قك١ َعطؾ١

 .ٜٚكٛزٖا ايهٓٝػ١ ٜطؾس ايكسؽ ايطٚح بإٔ ايتُٝٝع
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 ٔووووؤَووْ   4  ايتٛدٝ٘

 ايهٓٝػ١ ٜطؾس ايكسؽ ايطٚح بإٔ

 147ــ  143 قؿخ١ ايٛيس نتاب
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .إٜٓٛغٓت يكسٜؼا قك١ َعطؾ١

 .ٜٚكٛزٖا ايهٓٝػ١ ٜطؾس ايكسؽ ايطٚح بإٔ ايتُٝٝع

 َفطزات دسٜس٠

 .ا٭قًٕٝٛ آ٫غها غهإوو  اإليٝٛت

  .آشاض 31 يف ي٘ ٜٴعِٝس. أغاقؿتٗا أٍٚ ٚأقبح آ٫غها إىل أ ضَغٌ َبؿطوو  إٜٓٛغٓت ايكسٜؼ

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

 نـصيو  ايػـُا٤  يف نُـا  َؿـ٦ٝتو  يتهٔ ،توًَهٛ يٝأَت ،ازلو يٝتكسؽ ،ايػُٛات يف ايصٟ أباْا

ٔ  ْـذلى  نُـا  ،عًٝٓـا  َـا  يٓا ٚاتطى ،ايّٝٛ أعطٓا اؾٖٛطٟ خبعْا ،ا٭ضض ع٢ً ٔ  مـ ٘  يٓـا  ملـ  ٫ٚ ،عًٝـ

 .آَني ،ايؿطٜط َٔ لٓا يهٔ ،ػطب١ يف تسخًٓا

 ايتُٗٝس

ــًس اخــذل ــطأ اٚي ــا إىل ٚأؾــط ،143 ايكــؿخ١ يٝك ــٞ َ ــصنطٕٚ ٖــٌ: ًٜ ــا اغــتدساّ عــٔ حــسٜثٓا ت  َٛاٖبٓ

ًْـ  ٚاٯخـطٜٔ؟  اهلل ـسَـ١  ٚإَهاْاتٓا ّ  هـب  ايـيت  ا٭َـٛض  ْـط٣  ٫ اأحٝا ِ  ،اؾـٛضً  بٗـا  ايكٝـا ٕ   ـ  َـا  غـطعا

 – بـٝ   ايػٝس َػاعس٠ ٜػتطٝعٛا مل ايؿباب ٖ٪٤٫. ٚجني جٛ ،تٝس َع حس  نُا ،َا ؾهط٠ تطاٚزْا

ِ  طتخطـ  عٓـسَا . اؾاؾـ١  ا٭ٚضام جـطف  عًـ٢  قازضٜٔ ناْٛا يهِٓٗ ،أخاٙ ٜعاؾٛا مل أِْٗ إش  ٖـصٙ  شلـ

 إٔ أضازٙ اهلل بإٔ ؾهط٠ ضاٚزت٘ قسٜؼ عٔ ٜتخس  ايّٝٛ تٛجٝٗٓا. اؾًٛض ٍْٚؿصٖٚا ،ٜذلٍززٚا مل ،ايؿهط٠

 بإٔ ؾعط َا ؾعٌ يهٓ٘ ،ٚاملؿٍكات ايكعٛبات َٔ ايهثرل ع٢ً اؾتٌُ شيو إٔ ٚضغِ. اخاًق اأًَط ٜؿعٌ

 .يؿعً٘ ٜكٛزٙ نإ ايكسؽ ايطٚح
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 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

 َٛقــع يتخسٜــس ايؿــُاي١ٝ أَرلنــا خطٜطــ١ اغــتعٌُ. ٚعٍطؾٗــا ايًــٛح عًــ٢ اؾسٜــس٠ املؿــطزات انتــب . 1

 غــٝتها يف إٜٓٛغــٓت عــاف. ٚنٛزٜــاى غــٝتها جعٜــط٠ عًــ٢ اعثــط. ا٭يٝٛتٝــ١ ٚا٭ضانــٞ آ٫غــها

 .146 ايكؿخ١ يف ٜظٗطٕٚ ايصٜٔ ا٭٫ٚز ؾٝٗا عاف اييت ؾٗٞ نٛزٜاى أَا ،عسٜس٠ يػٓني

ٍٛع ملاشا: اغأٍ  ِ ،145 ايكؿخ١ يكطا٠٤ ٫ٚزا٭ بعض اخذل . 2  آ٫غها؟ إىل يًصٖاب ٜٛحٓا ايكسٜؼ تط

 اؿــني شيــو يف آ٫غــها يف ايتبؿــرل١ٜ اؿٝــا٠ إٔ إىل أؾــط(. ٖٓــاى ىــسّ إٔ أضازٙ اهلل بــإٔ ؾــعط)

ٌ  ؾع٢ً ،ايكعٛب١ غا١ٜ يف ناْت ٍ  غـبٝ ٕ  املثـا ٌ  نـا ٔ  ايتٓكـ ّ  ٜتطًٍـب  أخـط٣  إىل جعٜـط٠  َـ  اغـتدسا

ًْــ(. خؿٝؿــ١ طًٜٛــ١ ٚاضمظ) ايهٝــاى  إىل املػــاؾطٕٚ ؾٝهــطط ٖٛجــا٤ عٛاقـــ ؼــس  ناْــت اٚأحٝا

 .ايعاقؿ١ تٓتٗٞ ضٜثُا ، باضز٠ َٗجٛض٠ جعٜط٠ يف ا٫ْتظاض

 ايتطبٝل

 :ايؿطق١ اغأٍ  ِ 147ــ  146 ايكؿخ١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل . 1

٘  اؾُٝـع  اغتُع ،بؿطِٖ عٓسَا) ؟إٜٓٛغٓت ايكسٜؼ عٔ ايكسَا٤ ا٭يٝٛت قاٍ َاشا . 1 ٍ  يـ (. بإْـصٖا

 .ايؿهٌ بٗصا يٝتخس  إٜٓٛغٓت ايكسٜؼ غاعس ايصٟ ٖٛ ايكسؽ ايطٚح ٕإ إىل أؾط

 :ٚاغأٍ اًَع ايثاْٞ املكطع يف اٯ١ٜ قطا٠٤ ايؿطق١ َٔ اطًب . 2

 أ٫ هب ،اجًس ق١ٜٛ ضغب١ تتًٍُهو قس) ايكسؽ؟ ايطٚح ٜكٛزى عٓسَا تعطف إٔ ميهٓو نٝـ . 1

 ايــطٚح ،شيــو عــٔ ايهٗٓــ١ أحــس َــع ايتخــس  ميهٓــو ،ٱميآْــا نػــ١َعا أٚ خاط٦ــ١ تهــٕٛ

 (.إميآْا ٚتعايِٝ نٗٓتٓا خ٬ٍ َٚٔ ،املكسؽ ايهتاب خ٬ٍ َٔ ٜتهًٍِ ايكسؽ

 :ٚاغأٍ. ايثايث املكطع اْظطٚا: يٮ٫ٚز قٌ . 3

 (.ٚاٱضؾاز ،ايتعًِٝ ،اـس١َ ،ايتبؿرل) املكطع؟ ٖصا عػب ايهٓٝػ١ تؿعٌ َاشا. 1

ّ  وتاجْٛٗـا  ايـيت  املػـاعس٠  ع٢ً ايهٓٝػ١ ؾعب وكٌ أٜٔ َٔ. 2 ٔ ) ا٭َـٛض؟  بٗـصٙ  يًكٝـا  ايـطٚح  َـ

 (.ايكسؽ

 :اغأٍ  ِ ،"ايػُاٟٚ املًو أٜٗا" ق٠٬ ْاقـ . 4

 (.اخل ،اؿل ضٚح ،املععٟ) ايكسؽ؟ ايطٚح ايك٠٬ ٖصٙ تكـ نٝـ. 1

 ،ٜطؾــسْا ،سْؼايــ َــٔ ٜطٗطْــا ،ؾٝٓــا ٜػــهٔ إٔ) يٓــا؟ ٜؿعــٌ إٔ ايكــسؽ ايــطٚح َــٔ ْطًــب َــاشا. 2

 (.ٚىًكٓا
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 .152ــ  155 قؿخ١ املطؾس نتاب ،ايتجًٍٞ عٝس إىل يٲؾاض٠ آَاغًب غٝهٕٛ ايٛقت ٖصا. 5

 إضافات

ٔ  قكـٝس٠  نتابـ١ ( 147 ايكؿخ١) ْؿاخ بإنُاٍ يٮ٫ٚز ازلح ِ  عـ ٌ  عٓـسَا  ؾـعٛضٖ ِ  ٜعُـ  ايـطٚح  ؾـٝٗ

 .ايكسؽ

 ْؿاط إضايف

 ايكسؽ ايطٚح عذ١ً

 ٛاظّوووووايً

 .ٚيس يهٌ ايٛضم َٔ قخٝؿتني. 1

 (. َػاَرل)ٚضم َثبت. 2 

 .َككات. 3 

 .ايطأؽ ضؾٝع١ تًٜٛٔ أق٬ّ. 4 

ِ  بٛاغط١ َتػا١ٜٚ أجعا٤ أضبع١ إىل ايٛضم قخٝؿ١ تكػِٝ ا٭٫ٚز َٔ اطًب ٔ  قًـ ِ . تًـٜٛ ِ  ٜتٛجـب   ـ  عًـٝٗ

ٍٛا إٔ  عقـٓ  يًُطؾس ميهٔ) املطنع َٔ ٜكذلبٛا أ٫ ا٫ْتباٙ َع ،ا٭خط٣ ايكخٝؿ١ َٔ ضبع ؾهٌ ٜكك

 مٍت ايــيت ا٭خــط٣ ايكــخٝؿ١ عًــ٢ ايــٛضم تثبٝــت َػــُاض بٛاغــط١ ايكــخٝؿ١ ٖــصٙ تثٍبــت(. اَػــبًك منــٛشج

ِٚض عٓسَا. ايتًٜٛٔ بكًِ تعًُٝٗا ٌٍ يف ايػؿ١ًٝ ايكخٝؿ١ َٔ ٚاحس جع٤ غٝظٗط ،تس  جع٤ نٌ يف. َط٠ ن

ٔ  تعًٍُــ٘ اأَـطً  ٜهتـب  إٔ ايٛيــس عًـ٢  هـب  ٘  َـ ٔ . ايٝــّٛ تٛجٝـ  ٜكــٛز يكـسؽ ا ايـطٚح  نتابــ١ يًؿطقـ١  ميهـ

 .ايع١ًٜٛ ايكخٝؿ١ ع٢ً ايهٓٝػ١

 ايػف١ًٝ ايصشٝف١ (1

 املع١ًٍُ ا٭جعا٤

 .ايتًٜٛٔ بكًِ

 
 نٌ يف ا٭٫ٚز ٜهتب

 .ا٭ضبع١ ا٭جعا٤ َٔ جع٤
 

 ايع١ًٜٛ ايصشٝف١( 2

 .اؾع٤ ٖصا اقطع             ايػؿ١ًٝ ايكخٝؿ١ تثبٝت)

 (.ايٛضم تثبٝت َػُاض بٛاغط١

 

 ايكخٝؿ١ َطنع
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 ًَٛاتخًف١ٝ املع

 يف ،1797 عاّ آب ؾٗط َٔ ٚايعؿطٜٔ ايػازؽ يف( بٛبٛف – ؾٓٝاَٝٓٛف ٜٛحٓا) إٜٓٛغٓت ا٭غكـ َٚيس

ــ١ َــٔ الٝٓػــهٟٛ  ،ٜطنٛتػــو يف اي٬ٖــٛت َعٗــس َــٔ ؽطجــ٘ بعــس. ضٚغــٝا ،ٜطنٛتػــو َكاطع

٘  َـع  آ٫غـها  إىل ٚقٌ. 1821 عاّ يف 23 بعُط انآًٖ ٚغِٝ ا٭بطؾ١ٝ حٝا٠ يف انطخ ّ  يف عا٥ًتـ  عـا

٘  ٚتٍٛي٢ 1824 ّ  ضٚغـٝا  إىل ظٜـاض٠  يف. ايهٗٓٛتٝـ١  ٚاجباتـ ٘  تٛؾٝـت  ،1839 عـا  ،اتكطٜبًـ  غـ١ٓ  ٚبعـس . ظٚجتـ

ِ  ايطٖبا١ْٝ ايٓصٚض قطع ٌ  ٚقـت  بعـس  ٚغـٝ ٕ 15 يف ،قًٝـ ّ  ا٭ٍٚ نـاْٛ  ايـيت  يٮبطؾـ١ٝ  اأغـكؿً  ،1845 عـا

ٍِ ٍُٞ ،1868 عاّ يف. آ٫غها ته ًْـ  إٜٓٛغـٓت  غٴ ٛ  عًـ٢  اَططا ٟ  يف تـٛيف . َٛغـه ٔ  ث٬ نيٚايـ  اؿـاز  َـ

 .غ١ٓ 81 عُط عٔ ،1879 عاّ آشاض

 

 . َطادع3١

 َطادع١ ايتٛدٝ٘

 .ايؿطق١ َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ اططح  ِ ،نتبٛٙ َا قطا٠٤ َِٓٗ اطًب ،ايكسؽ ايطٚح عج١ً ا٭٫ٚز قٓع إشا

 (.145 ايكؿخ١ يف ٚضزت نُا) إٜٓٛغٓت ايكسٜؼ غرل٠ باختكاض اغطز . 1

 (.ٚاٱضؾاز ايتعًِٝ ،اـس١َ ،ايٛع  َٛاٖب ايٓاؽ ٜعطٞ)  ايهٓٝػ١َ؟ ايكسؽ ايطٚحٴ ٜكٛز نٝـ . 2

 َػاعس٠ إىل ٜطؾسْٞ) ايهٓٝػ١؟ يف اهلل بعٌُ ايكٝاّ يف ايكسؽ ايطٚحٴ ٜػاعسى إٔ ميهٔ نٝـ . 3

 (.اٯخطٜٔ ٚتؿجٝع ـس١َ َٛاٖ  اغتعُاٍ ،اٯخطٜٔ

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

ٌٍ  يف اؿانـط  ،لاؿ ضٚح ،املععٟ ،ايػُاٟٚ املًو أٜٗا ٕ  نـ ٌ  ٚاملـاي٧  َهـا  ايكـاؿات  نٓـع  ،ايهـ

ٍِ ،اؿٝا٠ ٚضاظم ٌٍ َٔ ٚطٗطْا ؾٝٓا ٚاغهٔ ًٖ  .ْؿٛغٓا ايكاحل أٜٗا ٚخًل ،زْؼ ن

 ايتٛدٝ٘ ايكازّ

 6 ايكػِ َطاجع١



 
 ــ 145ــ 

 

 6القســم 
 مــراجعــة
 :تعًُتٗا ايي اجلسٜس٠ ايهًُات

 َٝجٛشٜٛؽ غٓاطٝٛؽأ

 ضاٖب باهلل املتٛؾح

 ايسٜط احملػٔو و ايطسِٝ

 نرييؼ ايػطبا٤ َُطٝف

 عازات َٛضافٝا

 األيٝٛت ايػالفٕٝٛ

 إٜٓٛغٓت ايػالف١ٝ ايًػ١

 

 

 

 

 

 كلـمـة
 ممّيـزة

 . 21وو  13:28 َت٢ اقطأ

 .يو املكطع ٖصا ٜعٓٝ٘ َا ُٜعٗط ًَصًكا اصٓع
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 َطادع١

ٍُا ؼٍس . ٚتٓه  تهدل إٔ ع٢ً غاعستو ؾدك١ٝ ػطب١ انتب ٘  ع ٔ  تعًُتـ  ػطبتـو  َـ

 ايــيت ايتجطبــ١ َــٔ يػــرلى تعًُٝــ٘ ميهٓــو َــا إىل ٚأؾــط. شيــو يف غــاعسٚى ايــصٜٔ َٚــٔ

 .بٗا َطضت

ِ  ٜطًوب  ٚإٔ ،ايٓؿاط ٖصا إْٗا٤ قبٌ األٚالز َع املطؾس ٜتهًِ إٔ جيب  ايوتفهري  َوٓٗ

ًٝو  ،يٝهوربٚا  غاعستِٗ أْٗا ٜؿعطٕٚ سٝاتِٗ يف ػطب١ يف  ايٓطور  يف ،اضٚسًٝو  أٚ ازاخً

ٍ . أخوط٣  ططٜكو١  أ١ٜ يف أٚ ،املعطف١ ،ٚايؿدص١ٝ ٔ  األٚالز اغوأ ٙ  عو ٌ . ايتذطبو١  ٖوص  ٖو

ًٓ اسسًث ناْت  يف ايطغوٛب  أٚ ،َُٗو١  يعبو١  خػواض٠  ،َوطض  ،ععٜوع  ؾودص  نُٛت اسعٜ

ٕ  ،اغعًٝس احلسخ نإ ٌٖ َِٗ؟ اَتشإ ٙ  ؾودص  اَتٓوا ٞ  ايفوٛظ  ،غواعسٚ  يف ايؿدصو

ٌُ دٝس٠ ْتٝذ١ ،ايطٜاض١  َوع  ؾدص١ٝ خرب٠ احلسخ نإ ٌٖ قاؽ؟ ٚتسضُٜب ؾام يعُ

٘  أٚ ،َٓ٘ املػفط٠ طايبني ،ٜٚؿهطْٚ٘ يًصال٠ ضؤٚغِٗ حيٕٓٛ عٓسَا ،اهلل ِ  َعْٛتو  هلو

ٞ  ٖصٙ حيتادٗا؟ آخط يؿدص أٚ ٛ ي تػواعسْا  ايوي  ايتذواضب  ٖو  ٚجيوب  اهلل َوع  ُٓٓو

 .ايٓؿاط ٖصا يف شنطٖا
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 اهلل َعُٓٓٛ ي األعٝاز تػاعسْا

 (أ8ًٍٜٛ) ايعصضا٤ َطِٜ َٝالز

 ايعصضا٤ َطِٜ تهٍطّ ايهٓٝػ١ بإٔ ْؤَٔ

 153ــ  152 قؿخ١ ايٛيس نتاب

 

 .2 ايتٛجٝ٘ ،4 ايكػِ بعس ايتٛجٝ٘ ٖصا بإعطا٤ ٜٴٓكٳح :َالسع١

 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

َْ يتهٕٛ اخترلت ٭ْٗا ايعصضا٤ َطِٜ تهٍطّ ايهٓٝػ١ بإٔ ايتُٝٝع  .يٝػٛع اأ

 .ايعصضا٤ ٬َٝز ع٢ً ايتعطف

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ. 2

ٌٍ بايؿطح بٍؿط اٱي٘ ٚايس٠ ٜا ٬َٝزَى ٍ  سلـؼٴ  أؾطم ََٓو ٭ْ٘ ،املػه١ْٛ ن ٌٍ  ،إشلٓـا  املػـٝحٴ  ايعـس  ؾخـ

 .أبس١ٜ حٝا٠ َٚٓخٓا ،املٛت ٚأبطٌ ،ايدلن١ ٖٚٚب ،1ايًع١ٓ
 (اٱي٘ ٚايس٠ ٬َٝز ططٚباض١ٜ)

 َفطزات دسٜس٠

 .٫ٚز٠ وو َٝالز

 ايتُٗٝس

ّ  ٚاعطنـٗا  ا٫جتُـاع  إىل ا٭ظٖـاض  َٔ باق١ً َعو أحهط ِ  ٚؼـٍس   ،ايؿطقـ١  أَـا ٔ  َعٗـ ٔ  ايعسٜـس  إٔ عـ  َـ

ٍَٗاتِٗ ا٭ظٖاض إعطا٤ وٍبٕٛ ايٓاؽ ٍَو؟ اأظٖاًض تأٖسٜ ٌٖ: ٚاغأشلِ. ٭  ٭

ٍَٗاتٓا: ٚقٌ ٕ  مٍب ٚمٔ عٓسْا خاق١ َها١ْ يسٜٗٔ أ َٗـط  بـأ ٍٔ  تكـسٜطْا  ْٴظ ٔ  شلـ ٞ . ا٭ظٖـاض  بإعطـا٥ٗ ٍَـ  أ

ٍَـو  َـع  ع٬قتو عٔ ا٭ؾهاض بعض ؾاضى..... )٭ْٗا عٓسٟ خام ؾدل ٌ (. أ ِ  ٜطغـب  ٖـ ٕ  أحـسن  بـأ

 عٔ إخباضٟ تػتطٝعٕٛ أْهِ فأعط أْا: تابع  ِ ،يٲجابات اجملاٍ أؾػح أَ٘؟ عٔ اخاًق اأًَط ىدلْا

                                                           

 .ٚحٛا٤ آزّ ع٢ً ؾ َطنت ٚاييت، عسٕ ج١ٍٓ َٔ ايٓؿٞ يع١ٓ 1
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ــ١ غــبب ــصضا٤ َهاْ ــسْا اـاقــ١ ايع ــا ا٭٫ٚز غــٝعًِ. )عٓ ٍّ أْٗ ــتٳ ٖــٌ(. ٜػــٛع أ  ٫ٚز٠ قكــ١ عــٔ زلع

 ايعصضا٤؟

 

 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

 :اغأٍ  ِ ،153ــ  152 ايكؿخ١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل. 1

 (.اٱي٘ ٜػٛع ٚيسَت اييت) ؟( ٝٛطٛنٕٛ" )اٱي٘ ٚايس٠" ن١ًُ تعين َاشا. 1

 (.أًٍٜٛ 8) ايعصضا٤؟ مل٬ٝز ايهٓٝػ١ تعٍٝس َت٢. 2

ــصٜٔ ا٭ؾــدام َــٔ. 3 ــطٕٚ اي ــ١ يف ٜظٗ ــ١ ايكسٜػــ١) ؟153 ايكــؿخ١ يف ا٭ٜكْٛ  إىل تٓظــط ٖٚــٞ حٓ

 (.ايعصضا٤ َطِٜ ،ابٓتٗا

ٛ ) حٓـ١؟  ايكسٜػ١ تٓظط أٜٔ: ٚقٌ ،152 ايكؿخ١ يف ا٭ٜك١ْٛ ع٢ً ضٍنع. 2 ٛ  اؿسٜثـ١  ابٓتٗـا  مـ (. ٫ز٠ايـ

 ؼٍككت؟ ٚنٝـ امل٬ى؟ نًُات ٖٞ َا. امل٬ى شلا قاي٘ َا ح١ٓ تتصنط قس

ِ  ،ايؿطقـ١  عًـ٢  ٚٚظعٗـا  ايك٠٬ ا٫ؾتتاح١ٝ يف املػتدس١َ ايذلت١ًٝ عٔ ايٓػذ َٔ اعسًز اطبع. 3  اطـطح   ـ

 :اٯت١ٝ ا٭غ١ً٦

ٌٍ ايؿطحٳ َطِٜ ايعصضا٤ ٬َٝزٴ جًب ملاشا. 1 َْـ  غتكـبح  ٭ْٗـا ) ايعامل؟ يه ٍ  ؿـُؼ ي" اأ  املػـٝح  ،"ايعـس

 (.إشلٓا

ٌِ) ؟ املػٝحٴ أيػ٢ َاشا. 2  (.عسٕ ج١ٓ َٔ ْٴؿٝا عٓسَا ٚحٛا٤ آزّ ع٢ً املؿطٚن١ ايًع١ٓ ح

 (.أبس١ًٜ حٝا٠ً أعطاْا) املٛت؟ بإبطاي٘ املػٝحٴ أعطاْا َاشا. 3

 ْؿاط إضايف

 املًٕٛ ايعداز َٔ صٛض٠ صٓع

 

 ٛاظّوووووايً

 .ايًٕٛ  ابت١ غٛزا٤ تًٜٛٔ أق٬ّ. 1

 .ٚيس يهٌ" ا٭ٜك١ْٛ نتاب" َٔ اٱي٘ ٚايس٠ أٜك١ْٛ عٔ ْػد١. 2 

 .حدل تًٜٛٔ أق٬ّ. 3 

 .ايػًط١ إعساز يف ٜػتدسّ ظٜت. 4 

 .بػٗٛي١ ايعٜت ملٍس نبرل٠ تًٜٛٔ ضٜؿ١. 5 
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 اـطٛخ بعض إناؾ١ يًؿطق١ ميهٔ. ا٭غٛز ايتًٜٛٔ بكًِ ا٭ٜك١ْٛ حسٚز ىٍططٕٛ نٝـ ا٭٫ٚز عًٍِ

ِٕٛ. املًٕٛ ايعجاج ع٢ً ملػ١ ؿا٤ٱن املػتك١ُٝ  ٚتٴؿـطٳف  ايٛضقـ١  تٴكًَـب   ِ ،اؿدل ايتًٜٛٔ بأق٬ّ ايكٛض٠ تٴً

ُٳــٌ ايعٜــت هـــ عٓــسَا. ايعٜــت َــٔ ضقٝكــ١ طبكــ١ٌ خًؿٝتٗــا عًــ٢  شلــا غــٝبسٚ ايٓاؾــص٠ باػــاٙ ايٛضقــ١ ٚتٴخ

 .ا٫ًَع اؾؿاًؾ اَظًٗط

 خًف١ٝ املعًَٛات

ِ  ايـسٜٗا ٚٚ ايعصضا٤ َطِٜ حٝا٠ عٔ املعًَٛات َعظِ  ٜتٍهـُٓٗا  ٫ ايـيت  ايهتـب  يف َٛجـٛز٠  ٚحٓـ١  ٜـٛانٝ

ــاب ــا ،املكــسؽ ايهت ــ٢ اْتؿــطت يهٓٗ ــتعًٍِ. يًهٓٝػــ١ ا٭ٚىل ايكــطٕٚ يف ٚاغــع ْطــام عً  ٖــصٙ َــٔ ْ

 ايتكًٝـس  يف ايعكـط  ٜٴعتٳبٳـط . بـأ٫ٚز  ٜطظٳقـا  مل أُْٗـا  خ٬ َا ، طٜني ظٚجني ناْا ٚح١ٓ ٜٛانِٝ إٔ املكازض

ٕ  إٔ ٚحٓـ١  ٜٛانِٝ َٔ ٬ًن أضاز. ابرًلن اعاًض ،ايكسِٜ ايعدلاْٞ  حٓـ١  قـًٍت  شلـصا  ،أ٫ٚز يـسُٜٗا  ٜهـٛ

ٕ  ٚأخدلٖـا  ح١ٓ ٬ٌَى ظاض ،ا٭ٜاّ أحس يف. باغخل غاض٠ ضظم نُا بٛيس اهلل  ٜطظقٗا يهٞ  زلـع  اهلَل بـأ

 .ايعصضا٤ َطِٜ ،بايتأنٝس ،نإ ايطؿٌ ٖٚصا. ٬ًطؿ غتٴٓجب ٚأْٗا ق٬تٗا

َٗط ـ  ٚخازَـ١  ؾـطاف  عًـ٢  َػـتًك١ًٝ  حٓـ١  ايكسٜػ١َ( 152 ايكؿخ١ يف) صضا٤ايع َطِٜ ٬َٝز أٜك١ْٛ تٴظ  تكـ

ٍُطــ١ً ايعــصضا٤ َــطِٜ تبــسٚ. ظاْبٗــا ٍٟ يف ٖٚــٞ َك  َــع ٜتخــٍس  ٖٚــٛ ٜــٛانِٝ ايكــسٜؼ ٜظٗــط. ايكابًــ١ ٜــس

 .ظٚجت٘
 ايطِب يٓباضى أٜكْٛات فُٛع١ َٔ

 

 . َطادع3١

 َطادع١ ايتٛدٝ٘

 :يٞايتا ايػ٪اٍ بططح ايؿطق١ َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

ٍّ ،اٱي٘ ٚايس٠ ٭ْٗا) ايعصضا٤؟ َطِٜ ْهٍطّ ملاشا. 1  (.اهلل أ

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

ٌٍ بايؿطح بٍؿط اٱي٘ ٚايس٠ ٜا ٬َٝزَى ٍ  سلـؼٴ  أؾطم ََٓو ٭ْ٘ ،املػه١ْٛ ن ٌٍ  ،إشلٓـا  املػـٝحٴ  ايعـس  ؾخـ

 .أبس١ٜ حٝا٠ َٚٓخٓا ،املٛت ٚأبطٌ ،ايدلن١ ٖٚٚب ،ايًع١ٓ
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 اهلل َعُٓٓٛ ي األعٝاز تػاعسْا

 (آب 15) اإلي٘ ٚايس٠ ضقاز

 ٜػٛع َع َٛدٛز٠ ايعصضا٤ َطِٜ بإٔ ْؤَٔ

 155ــ  154 قؿخ١ ايٛيس نتاب

 

 .4 ايتٛجٝ٘ ،3 ايكػِ بعس ايتٛجٝ٘ ٖصا بإعطا٤ ٜٴٓكٳح :َالسع١

 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .٤ايػُا إىل ايعصضا٤ٴ ؾٝ٘ ْٴَكًَت ايصٟ ايّٝٛ يف اٱي٘ ٚايس٠ يطقاز ْعٍٝس بأْٓا ايتُٝٝع

 َفطزات دسٜس٠

 .ايعصضا٤ ضقاز عٓس احانًط ٜهٔ مل ايصٟ ايطغٍٛ وو تَٛا

 .املٛت أٚ ايّٓٛ وو ضقاز

 .ايعصضا٤ اْتكاٍب اأحٝاًْ اٱي٘ ٚايس٠ ضقاز عٝس ٜٴسع٢. ايػُا٤ إىل اٱْػإ ٜ٪خٳص إٔ وو اْتكاٍ

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

٘  َٚـا  ،ايعامل أًَُٖت َا ضقازَى ٚيف ،ٚقٓتٗا ايبتٛي١ٝ حؿظَت ٬َٝزَى يف ٘  ٚايـس٠  ٜـا  تطنتـ  ٭ْـوَ  ،اٱيـ

ٍّ أَْو مبا ،اؿٝا٠ إىل اْتكًَت  .ْؿٛغٓا املٛت َٔ أْكصٟ ؾبؿؿاعاتَو ،اؿٝا٠ أ
 (ايطقاز ططٚباض١ٜ)  

 ايتُٗٝس

َٗط. ا٭ٜك١ْٛ ٖصٙ َعٞ ؾاٖسٚا: ٚقٌ ،يًطقاز أٜك١ْٛ أحهط  اْظط. اٱي٘ ٚايس٠ َٛتٳ ا٭ٜك١ْٛ ٖصٙ تٴظ

ٕ  ا٭ؾـدام  ٜطتسٟ ٫. ٖٚاز١٥ غعٝس٠ تبسٚ نٝـ ح ٫ٚ ،ايعصضا٤ ٚج٘ إىل  ا٭ٜكْٛـ١  يف ايظـاٖطٚ

َٗطٳ إٔ ؼاٍٚ ا٭ٜك١ْٛ ٭ٕ ،ايػٛزا٤ اؿساز  ٝابٳ  باعتكـازى  ملـاشا . اؿـس   شلصا املبٗ  املع٢ٓ يٓا تٴظ

ٕ  ٭ْٗا) ايعصضا٤؟ َطِٜ بطقاز ٜؿهطٕٚ عٓسَا ايٓاؽ ٜبتٗ  ِ  ٜعًُـٛ ٕ  نـ  يٛجٛزٖـا  غـعٝس٠  غـتهٛ

 (.عٜػٛ ،ابٓٗا َع
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 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

 .َعاْٝٗا ٚاؾطح ايًٛح ع٢ً اؾسٜس٠ املؿطزات انتب . 1

ِ  ايكك١ غطز ٜعٝسٚا إٔ َِٓٗ اطًب. 155ــ  154 ايكؿخ١ قطا٠٤ ا٭٫ٚز َٔ اطًب . 2 . اــام  بأغـًٛبٗ

ٍّ ٭ْٗا تٴَهِطّ ايعصضا٤ إٔ اَ٪نًس ،ايٓل يف املكس١َ املؿاِٖٝ عٔ ؼٍس  ٕ  ايؿطقـ١  طشنٍـ . ٜػٛع أ  بـأ

 .ايهٓٝػ١ يف َِٗ قّٛ ؾذل٠ ٖٞ آب 15 إىل 1 َٔ املُتس٠ ايؿذل٠

 ْؿاط إضايف

 "ٖٓاى َٛدٌٛز أْت" 

ِ  ضقـاز  عٔ يًجطٜس٠ اَٛجًع اَٛنًٛع انتب ٘  إٔ اخـذل . ايعـصضا٤  َـطٜ ٔ  تهتبـ  أحـس  ،تَٛـا  ْظـط  ٚجٗـ١  َـ

 .َػٝخٞ غرل َطاقب ؾدل ْظط ٚج١ٗ َٔ أٚ ،ايطغٌ

 خًف١ٝ املعًَٛات

 يف يٮٜكْٛــ١ اـًؿــٞ ايٛجــ٘ عًــ٢ املٛجــٛز٠ املعًَٛــات اقــطأ اٱيــ٘ ٚايــس٠ ضقــاز عــٔ املعًَٛــات َــٔ ملعٜــس

 .بٛيؼ جٛضج يٮب ايهبرل٠ ٚا٭عٝاز ايكسٜػني ٚحٝا٠ ،ايطِب يٓباضى أٜكْٛات فُٛع١

 

 . َطادع3١

 َطادع١ ايتٛدٝ٘

 :ايتايٞ ايػ٪اٍ بططح ايؿطق١ َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

ٛ  َا . 1 ٘  ٚايـس٠  ايَٝٛاْتكًـت  ٖـصا  يف) اٱيـ٘؟  ٚايـس٠  ضقـاز  يف باعتكـازى  ٝـ١ً أُٖ ا٭نثـط  ا٭َـط  ٖـ  إىل اٱيـ

 (.ٖٓاى ٜػٛع إىل اْهُت ،ايػُا٤

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

 .ايكسؽ ٚايطٚح ٚا٫بٔ اٯب باغِ

٘  َٚـا  ،ايعامل أًَُٖت َا ضقازَى ٚيف ،ٚقٓتٗا ايبتٛي١ٝ حؿظَت ٬َٝزَى يف ٘  ٚايـس٠  ٜـا  تطنتـ  ٭ْـوَ  ،اٱيـ

ٍّ أَْو مبا ،ٝا٠اؿ إىل اْتكًَت  .آَني ،ْؿٛغٓا املٛت َٔ أْكصٟ ؾبؿؿاعاتَو ،اؿٝا٠ أ
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 اهلل َعُٓٓٛ ي األعٝاز تػاعسْا

 (سعٜطإ 31) ايكسٜػني يًطغٌ داَع تصناض

 ععُا٤ ضعا٠ ناْٛا ايطغٌ بإٔ ْؤَٔ

 158ــ  156 قؿخ١ ايٛيس نتاب
 

 .5 ايتٛجٝ٘ ،5 ايكػِ بعس ايتٛجٝ٘ ٖصا بإعطا٤ ٜٴٓكٳح :َالسع١
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .عظُا٤ ضعا٠ ناْٛا ٭ِْٗ ايطغٌ تهٍطّ ايهٓٝػ١ بإٔ ايتُٝٝع

 َفطزات دسٜس٠

. عؿـط  ا٫ ين ٜػٛع ضغٌ َٔ بعضــ  ٚتساٚؽ ،ايكاْٟٛ زلعإ ،حًؿ٢ بٔ ٜعكٛب ،بط ًُاٚؽ ،ؾًٝٝبؼ

 .عؿط ايثاْٞ ايطغٌ بهٌ قا١ُ٥ ،157 ايكؿخ١ يف ػس

 .ٜػٛع خإ ايصٟ ايتًُٝصــ  ا٫غدطٜٛطٞ ٜٗٛشا

ٌٍ اخترل ايصٟ ايطجٌــ  َاتٍٝاؽ  .ا٫غدطٜٛطٞ ٜٗٛشا َهإ يٝخ

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

 ايػــ١َ٬ ميــٓح إٔ ايهــٌ غــٝس إىل تؿــؿعا ،املػــه١ْٛ َٚعًُــا ،ايطغــٌ نطاغــٞ يف املتكــسَإ أٜٗــا

 .ايعظ٢ُ ايطمح١ ٚيٓؿٛغٓا ،يًُػه١ْٛ

 (ٚبٛيؼ بططؽ ايكسٜػني عٝس ططٚباض١ٜ) 

 ايتُٗٝس

 ايـيت  ا٭َـٛض  ٖٞ َا ايؿدل؟ ٖصا يف وبْٛ٘ ايصٟ َا. املؿٍهٌ بكسٜكِٗ ٜؿهطٚا إٔ ٫ٚزا٭ َٔ اطًب

ٌ  يـو  ٚبـسا  قـسٜكو  َع اؾ٦ًٝ ؾعًت ٌٖ َُٕٗٛ؟ ا٭قسقا٤ ملاشا َع٘؟ بٗا تكّٛ بإٔ تطغب  ٭ْهُـا  أغـٗ

 بــأْهِ َتأنــس ٚأْــا. عًُــ٘ يف غــاعسٚٙ أقــسقا٤ يٝػــٛع نــإ: اؿــسٜث تــابع ؟اًَعــ تعُــ٬ٕ نٓتُــا

ٕ  ٌٖ(. ايت٬َٝص) ازلِٗ تصنطٕٚ ِ  َـاشا  تتـصنطٚ ٔ  تعًُـت  بعـس (. اٱجابـات  اْتظـط ) ايت٬َٝـص؟  بعـض  َـ

ٞٳ ايكٝا١َ ٕ  عظُـا٤  ضعـا٠  ناْٛا ٭ِْٗ ايطغٌ نٓٝػتٓا تهطّ. ايطغٌ بـ ايت٬َٝص زٴع ٞ  يٲميـا . املػـٝخ

 .ايّٝٛ تٛجٝٗٓا ؾخ٣ٛ ٖٛ ٖٚصا
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 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

 أٍنـس . ايٓل يف ٚضزت نُا ضغٍٛ نٌ عٔ اؿكا٥ل ْاقـ. 158ــ  156 يكؿخ١ا يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل

ٌّ خسّ نٝـ ـ  يًهٓٝػ١؟ ؾعًٛٙ ايصٟ َٚا املػٝحٳ َِٓٗ ٚاحس ن ِ  أنـ ٔ  بـأْٗ ٍ  َـ ٘  خـ٬ ٠  تٛجٝـ  ايـطٚح  ٚقٛـ

 .إمياِْٗ أجٌ َٔ اغتؿٗسٚا ايطغٌ َعظِ إٔ إىل باٱؾاض٠ تطغب قس. ايهثرل ؾعٌ اغتطاعٛا ايكسؽ

 ْؿاط إضايف

 إىل ايؿطقــ١ اقػــِ ،املــطح َــٔ ملػــ١ ٱنــاؾ١: )ايطغــٌ عــٔ ؽدلْــا ايــيت ايتايٝــ١ ايهتابٝــ١ املكــاطع زحــٍس

 (.ْكط١ تطبح ،٫ًأٚ اٯ١ٜ ػس اييت ٚاجملُٛع١ – فُٛعتني

 1:8 يٛقا ،2:15 َت٢

 4:6 أعُاٍ ،27:5 يٛقا

 2:9 يٛقا ،33:4 أعُاٍ

 2:2 تػايْٛٝهٞ 1 ،1:1 غ٬ط١ٝ

 خًف١ٝ املعًَٛات

ٌ  يٝبؿـط  املػـٝح  َقبٳٌ َٔ َطغٳٌ ؾدٌل ٖٛ ايطغٍٛ  ا٭حٝـا٤   إىل ايػـاض٠  ايبؿـاض٠ " ْـٛض " يٝجًـبٳ  ،باٱلٝـ

ٍ  عؿـط  ا٫ ين ايطغٌ ٜػٛع اختاض. ايظ١ًُ يف ٘  خـ٬  إىل قـعٛزٙ  بعـس  بـٛيؼ  املػـٝحٴ  زعـا . ا٭ضنـ١ٝ  حٝاتـ

ٕ  عٓـسَا  ايكـسؽ  ايطٚح بٛاغط١ َتٍٝاؽ زع٠ٛ تأنٝس مٍت. ايػُا٤ ٌ  نـا ٕ  ايطغـ ٔ  ٜبخثـٛ ٌُ  عـ  يٝٗـٛشا  بـسٜ

ٔ  أنثط ايطغٌ نإ. ا٫غدطٜٛطٞ ٔ  فـٍطز  َـ ٕ  ؾـٗٛز  نـاْٛا  ،بايعكٝـس٠  َبؿـطٜ  ،املػـٝح  ؿٝـا٠  عٝـا

٘  ،َٛتــ٘ ٍُ . ٚقــعٛزٙ قٝاَتــ ٍٛتِٗ ،إشلٝــ١  زعــ٠ٛ شٟٚ ٚنطجــا ٕ  أخــصٚا ،ايكسؽ ايــطٚح ْعُــ١  قــ  ايػــًطا

ٌ  غـاؾط  عٓسَا. ا٭ض ٛشنػٞ ايتكًٝس يف اٱي٘ ٚٚايس٠ املػٝح بعس ،ا٭ندل ٔ  إىل ايطغـ  ،كتًؿـ١  أَـان

 اؾـسز  املـ٪َٓني  بإٔ تأنسٚا ٚعٓسَا. ق١ًٝ ضعاٜا يٝ٪غػٛا ٖٓاى بكٛا بٌ ،ؾكط بايه١ًُ ٜبؿطٚا مل

 .ضحًٛا ،اٱميإ يف قٟٛ ٚأغاؽ زعا١َ يسِٜٗ أقبح
 

 . َطادع3١

 َطادع١ ايتٛدٝ٘

 :ايؿطق١ َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

 (.ٚإضؾازُٖا تعًُُٝٗا ،بتبؿرلُٖا) تهدل؟ يهٞ ايهٓٝػ١ ٚبٛيؼ بططؽ غاعس نٝـ. 1

 (.ايػاض٠ بايبؿط٣ يٝبؿطٚا بعٝس٠ َٓاطل إىل غاؾطٚا) ايعٓكط٠؟ بعس ايطغٌ ؾعٌ َاشا. 2

 (.ايػاض٠ ايبؿاض٠ ٜٚٓؿطٚا يٝعًُٛا) يًطغٌ؟ ٜػٛع اضٝاخت غبب َا. 3
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 (.يٝتبعٛٙ ٜػٛع اختاضِٖ َٔ أٍٚ ناْٛا) ايطغٌ؟ ايهٓٝػ١  تهطّ ملاشا. 4

ٔ  بؿذل٠ اَػبًٛق ،حعٜطإ 35 يف شلِ جاَع عٝس بتدكٝل) ايهٓٝػ١؟ تهطَِٗ نٝـ. 5 ّ  َـ  ،ايكـٛ

 (.َِٓٗ ٚاحس بهٌ خاق١ َٓؿك١ً بأعٝاز

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

 .يٓؿٛغٓا ايع٫ت بػؿطإ ٜٴَٓعِ إٔ ،ايطحِٝ اٱي٘ إىل تؿؿعٛا ايكسٜػٕٛ ايطغٌ أٜٗا

 (ايكسٜػني ايطغٌ عٝس ططٚباض١ٜ)  



 
 ــ 155ــ 

 اهلل َعُٓٓٛ ي األعٝاز تػاعسْا

 (آب 6)  ايتذًٍٞ عٝس

 يًتالَٝص دلسٙ أظٗط ٜػٛع بإٔ ْؤَٔ

 161ــ  159 قؿخ١ ايٛيس نتاب
 

 .4 ايتٛجٝ٘ ،6 ايكػِ بعس ايتٛجٝ٘ ٖصا بإعطا٤ ٜٴٓكٳح :َالسع١
 

 . ْكط١ ايبس1٤

 األٖساف

 .يت٬َٝصٙ اٱشلٞ فسٙ ٜػٛعٴ ؾٝ٘ أظٗط ايصٟ ايّٝٛ ٖٛ ايتجًٍٞ عٝس بإٔ ايتُٝٝع

 .ايتجًٍٞ قك١ َعطؾ١

 َفطزات دسٜس٠

 .املظٗط أٚ ٚايؿهٌ اشل١٦ٝ تػٝرل وو ٞػًٍ

 .ايػُا٤ َٔ ؾدل أٚ أَٛض َؿاٖس٠ وو ضؤٜا

 .ايكسِٜ ايعٗس يف ْ  وو إًٜٝا

 ايصال٠ االفتتاس١ٝ

 .ايكسؽ ٚايطٚح ٚا٫بٔ اٯب باغِ

ٔ  يٓـا  ؾـأطًع  ،اغـتطاعٛا  حػـبُا  يًت٬َٝـص  فسَى أظٗطت ،اؾبٌ ع٢ً اٱي٘ املػٝحٴ أٜٗا ػًٍٝتٳ ملا  مـ

 .يو اجملس ايٓٛض َاْح ٜا ،اٱي٘ ٚايس٠ بؿؿاعات ،ا٭ظيٞ ضىْٛ اـطأ٠
 (ايتجًٍٞ ططٚباض١ٜ)  

 ايتُٗٝس

ــا: ا٭٫ٚز اغــأٍ ــصٟ َ ــٛ غــٝخس  اي ــ إٔ ي ــا اؾدًك ــ أنــا٤ َ ــ اًَٚٝه ــ ٚجٗــو؟ يف َباؾــط٠ ابطاًق  اغايًب

٘  مٍت إشا: اؿـسٜث  تـابع . َـا  اًْٛع غٝعُِٝٗ شيو إٔ غٝكٛيٕٛ ٓـ  إىل َباؾـط٠  ٍٚنـا٤  ْـٛض  تٛجٝـ ٔ  ،اعْٝٛ  ؾًـ

. أنـدل  بٛنٛح ض٩ٜت٘ ع٢ً ؾػٓكسض أَآَا َا ؾ٤ٞ ع٢ً ايه٤ٛ ٖصا ٚٴجِّ٘ إشا يهٔ ،ايٓظط َٔ ْتُهٔ

٘  إٔ اهلل  ٜطٜـسْا . بـصيو  ؾبٝ٘ اهلل ٘  ايٓظـط  ْػـتطع  ٫ يهٓٓـا  ،ْعطؾـ ًٗـ  إيٝـ ٘  إىل اٚج  فـسٙ  ْـٛض  ٭ٕ ،ٚجـ

ــ غــٝهٕٛ أْــ٘ حتــ٢ اجــًس بــطام اٱشلــٞ  بــٛيؼ يكــسٜؼا ،نُٛغــ٢ ،ايهبــاض ايكسٜػــني بعــض. اَعًُٝ

ٔ  ٚغرلِٖ ،ايطغٌ ،ايطغٍٛ ٞ  َـ ِ  يف اهلل فـس  ؾـاٖسٚا  ايهٓٝػـ١  قسٜػـ  فـس  غـٓط٣  ٚنًٓـا . حٝـاتٗ

 .ايع٢ُ ْٴكاب إٔ بسٕٚ اٱشلٞ اهلل ْٛض ض١ٜ٩ ع٢ً اهلل ْع١ُ غتػاعسْا. منٛت إٔ بعس اهلل
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 . تطٛض ايتٛد2٘ٝ

 تعًِٝ ايتٛدٝ٘

 .ٚاؾطحٗا ايًٛح ع٢ً اؾسٜس٠ املؿطزات انتب . 1

ِ  َكطع نٌ قت٣ٛ غطز إعاز٠ ايؿطق١ َٔ اطًب. 159 ايكؿخ١ يٝكطأ اٚيًس ذلاخ . 2 . اــام  بأغـًٛبٗ

 .أغ٦ًتِٗ نٌ ع٢ً ٚأجب

ٞ  أٜكْٛـ١  عًـ٢  ٜؿتخـٛا  إٔ ايؿطقـ١  َٔ اطًب  ِ ،161 ايكؿخ١ يكطا٠٤ ا٭٫ٚز بعض اخذل . 3  ٚإٔ ،ايتجًٍـ

 ٖـصٙ  إٔ اؾـطح  كتًؿـ١؟  َٛانـع  يف ِٖ ٚملاشا ،ا٭ؾدام ٖ٪٤٫ ِٖ َٔ ،هطٟ ايصٟ َا ،ٜكؿٖٛا

 .أيٖٛٝتٳ٘ يطغً٘ ٜػٛع أظٗط اييت املطات َٔ َط٠

 :اغأٍ  ِ ،قطا٤تٗا َِٓٗ ٚاطًب ا٭٫ٚز ع٢ً( ايك٠٬ ا٫ؾتتاح١ٝ يف) ايذلت١ًٝ َٔ اْػًد ٍٚظع . 4

 (فسٙ) ايتجًٍٞ؟ يف املػٝحٴ أظٗط َاشا. 1

 (.ُاي٘احت ميهِٓٗ َا عػب) يًت٬َٝص؟ نؿؿ٘ ايصٟ فسٙ َكساض ٖٛ َا. 2

 (.كتًؿ١ أجٛب١" )ا٭ظيٞ؟ ْٛضى اـطأ٠ مٔ يٓا أطًع" إٔ باعتكازى ٜعين َاشا. 3

ٔ  َػاعس٠ ،تعايُٝ٘ اتباع) أنثط؟ املػٝح َٔ يٓكذلب ُْٓٛ إٔ ميهٓٓا أْ٘ تعتكس نٝـ. 4  ،اٯخـطٜ

 (.املكسغ١ املٓاٚي١ يف ا٫ؾذلاى ،ايهٓٝػ١ إىل ايصٖاب ،ايك٠٬

 ْؿاط إضايف

 الصك١ صٓع

 ٛاظّوووووايً

 3x11 تكطًٜبا ايٛضم َٔ ؾطا٥ط. 1

 .حدل تًٜٛٔ أق٬ّ أٚ تًٜٛٔ أق٬ّ. 2 

 .ايٛضم َٔ أندل تكطع، اي٬قل ايٛضم َٔ ؾطا٥ط. 3 

َٗط ٫قك١ تكُِٝ ا٭٫ٚز َٔ اطًب ٞ  َعاْٞ ٜٴظ ٔ . ايتجًٍـ ٔ  َـ  ايـٛضم  يف بًٍؿٗـا  اي٬قـك١ " تكـؿٝح " املُهـ

ٔ  ؾطٜطني ٚيس نٌ أعَط. اي٬قل  ايـٛضم  عًـ٢  ايـٛضم  ٚنـع  ،ٚاحـس٠  ؾـطٜط١  قٍؿـط  ،اي٬قـل  ايـٛضم  َـ

 .اي٬قل ايٛضم ظٚا٥س ؾٍصب ،اي٬قك١ ؾٛم ٚنعٗا ،ايثا١ْٝ ايؿطٜط١ قٍؿط اي٬قل
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 خًف١ٝ املعًَٛات

 ضظَــ١ َــٔ ا٭ٜكْٛــ١ ٚخًؿٝــ١ ،36ــــ  28:9 ٚيٛقــا ،9ــــ  1:17 َتــ٢ اْظــط ايتجًٍــٞ عــٔ املعًَٛــات َــٔ ملعٜــس

 .ايطِب يٓباضى أٜكْٛات

 . َطادع3١

 طادع١ ايتٛدَٝ٘

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ بططح ا٭٫ٚز َع ايتٛجٝ٘ ضاجع

1 .ِّ ًُ اؾ٦ًٝ غ  (.كتًؿ١ أجٛب١) ايتٛجٝ٘؟ ٖصا َٔ تعًُت٘ اَٗ

 (.كتًؿ١ أجٛب١) املػٝح؟ فس عٔ قسٜكو ؽدل إٔ ميهٓو َاشا. 2

 ايصال٠ اخلتا١َٝ

ٔ  يٓـا  ؾـأطًع  ،اغـتطاعٛا  حػـبُا  يًت٬َٝـص  فسَى أظٗطت ،اؾبٌ ع٢ً اٱي٘ املػٝحٴ أٜٗا ػًٍٝتٳ ملا  مـ

 .يو اجملس ايٓٛض َاْح ٜا ،اٱي٘ ٚايس٠ بؿؿاعات ،ا٭ظيٞ ْٛضى اـطأ٠

 


