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ُنٓيت٘ أبو ايفضٌ َٔ بين سٓيفة , ويز  ايعباؼ بٔ األسٓف بٔ األعور اذتٓفي حملبوبت٘ ٖو أتعبِ٘ ايشي إَاّ ايعاؽكني ورصتٖٗو  ايتعضيف بايؾاعض :

ُْغب  , ْؾأ وتضعضع يف بػزار وعاش بٗا أِٖ أياّ سيات٘ يف ْعُة وثضاء ظاٖض يشيو ايوقت  يف ٖشاإييٗا , ونإ أًٖ٘ يف ايبضضة  يف اييُاَة بٓذز و

ّ وٖو  708ٖـ املوافل  291ْ٘ تويف عٓة إدضوٕ بؾعضِٖ ويتهغبوٕ ب٘ , يكاٍ اايعضض ايشئ ناْوا يتعًي٘ ؽعضاء سيو  اْضضف عٔ املزيح بعهػ َا نإ

 يف طضيك٘ ألراء َٓاعو اذتر , وقز ؽٗز ي٘ ايبشرتي بأْ٘ أغظٍ ايؾعضاء

بالر ايؾاععة واملرتاَية األطضاف تفضٌ بيٓ٘ وبني ايكضيزة َٔ قضائز ايػظٍ ايعفيف سيح ْضى فيٗا احملب يؾهو يوعة اهلوى و ايفضام فايدو ايٓط 

  املضاعيٌ إىل رياص اذتبيبة وتضّيز األخباص عٓٗا َٔ ايكارَني َٔ رياصٖا اذتبيبة , وايعاؽل ال سوٍ ي٘ وال قوة و َا يغتطيع فعً٘ ٖو بعح
 : َاسا تعضف عٔ )فوط( اييت يتػظٍ فيٗا ايؾاعض ؟ 2ؼ

 بامسٗا اذتكيكي , وٖٓاى صأي يضّضح  ا ايؾاعض دتُاهلا ايغاسض ومساٖا بٗشا االعِ )فوط( إخفاء ذتكيكتٗا ; ستى ال دـ : يكاٍ أْٗا فتاة أسبٗا وعؾكٗ

 ونٓى عٓٗا ايعباؼ باعِ )فوط( ملهاْتٗا ايعاييةُعًية بٓت املٗزي أخت ٖاصوٕ ايضؽيز : أْٗا يًباسجة ايعضاقية ر.عاتهة ارتظصدي 
 (ٔ األسٓف يـ )فوط: عًٌ : ؽزة سب وعؾل ايعباؼ ب1ؼ

 ايبؾض فٗي نايكُض ايشي يؾع ْوصًا ,إيي٘ ودعً٘ يتػظٍ فيٗا ويًذأ يف وصفٗا مبا ال يضٌ قًب٘ دـ : عؾكٗا ايؾاعض دتُاهلا ايغاسض ايشي خًب 
 

ُٜػ  ِٔ ََ ٌُ عٔ ؾـــٜا  ِٕ نَٓت َي             َٛضٔتٗاـــق ٍِٛظ ٚــــا٥ َُٔطـِِ َتـإ ُِٛط إٍ ايَك  َطٖا ؾاْ

َٕ ٗ ايؿــأْٖـن ُٓٗا ـطَزٚٔؽ َػــــــُا نا ٓٓأؽ يآلٜأت ٚ ائعــق            َه  َبٔطـاَضِت إٍ اي
ِِ ىً َٔ ايَبؿطــــَُبٗا يَٝػـإْٓٞ ٭ِسػ             ا شلا َؾبّٗاـــٔل اهلُل ٗ ايٓسْٝـــــَي َٔ  ـِت 

 
 

ْٔػـ  َٔ ٌَ ـــــايعاَي ا٤ٔــَأَظٜ ََؿـــُزع                       ٝيب ـــــَأد ُ  طٜٔبــــــطأم َغـــــٍٛم ٔبائعـــا٤َ 
َٚ طــــٖس٠ٔ ٔإعـــــٔئؿ                      ُ٘ ــــُِ ُسطَٚؾـُأقٝ ا ــبٞ َـــاَنَتـبُت ٔنت َْشـٛايٞ   ٍٔ  ــٝيبـــٛ

 ُطٚٔبـٖض ُغــــَع٢ً ائكِططأؽ َغ ٗضـــــَتٔػ                        َط٠ٕ ـٔبَعب  ا َخَططُتــــَ  ٛــَأق َٚ َأُخ٘ 
ٍٔ ــــٔيط                       ين  ـا َعَطؾـتــطٔتين َــَأٜا َؾُٛظ َيٛ َأبَك  ٛبٞـُؾش َٚ ْٛٞ َبعَسُنِ ــُؾذ ٛ

َٔ َُـَْكٝ ا ـَٔ ايُسْٝــََٚأْٔت  َٔ                     ت   ـيب َؾٔإٕ َأ ٕٔــٛٔض أؾــــٔ ســَؾًََٝتٔو   يبــَْٝك  ٓا
َ ُٜ َٚ ا َقس ـَغـَأسَؿ َٕ َبٝين  ََؿــؾ ُِ ــَأضعاُن َٚ                     ِ  ُهــََبٝٓ نا ََػ  َٗسٟـــٞ   ٝيبـــَٚ 

ٍَ ايٓ َُٜو سـا َٚـاُؽ َبٝـَؾإٕ  َُٓهِ    ين  ٕٖ اشَل                    َبٝ َٚايــــــَؾٔإ ََؿــٖٛٔز َغٝــ٣ٛ   ٛٔبـــــُط 

َٕ ٜا َؾَو ايٛاؾـ٬ َنٔشـَؾ َُ َٚ                   َسُنِ   ـــُٛظ َبعـٛ  ٛٔبــطت ٔبُػهــٌْ َدـــَست َعـــــ٫ َد

َٚ ْٓ ََُهــائطٜاَح َغـ ٗسٟـٞ َيَأغـَتـٔإ ــَٔإشا َأقَبً                   ِ   ـ٬ َْشـــَٔ  تـ ُٗبـُٛٔنــٔ   ٛٔبـــــِ ٔب

ّٔ ـــــٌَ ايَػــَسُ  اـَؾـَأغـَأُيٗ ٖٔ                     ُِ  ـُهٔإَيٝ ٬  ٝيبــــــَأدـت َؾـــّا َبًَّـَػــََٜٛ  َٞــَؾٔإٕ 

َٜؿهــََأض٣ ايب ُٕٔشبـٌَ  ُٙ ا َٕ ـــــٛ  بٝٔبــــٌِّ َســـزاَض ُن طِّب ــــا َضٗب َقــــــَؾٝ                      ِ ـُنًُّٗ ٛ

 ّ ايَعامل ٚإككٛز ايهٕٛ ٌايعإ سطِٜ ّ اَطأ٠ ْػا٤ ٚ اشلُع٠ يًٓسا٤ أٌْ أظٜٔ
 , ْاؾط  ناضٙ Хَؿتام /َتًٗـ  َؿٛم ْسا٤ ز أزع١ٝ  زعا٤ ضز٣ ع٢ً ْسا٢٥ أدٝب٢
 أظٌٜ , أقٛ  Х  أنتب –أغطط  أقِٝ ضغايت٢ نتاب٢ عا٥سХز غطبا٤  غطٜب

 أنتب أخ٘ بها٢٥ ايؿسٜس مٝب٢ قٝاس٢ –بها٢٥  إعٛاٍ
 تٓعٍ بػطع١/ تُٓٗط تػض زَع١ ز عدلات دل٠َع أثبت Хأظٌٜ أقٛ

 اغِ سبٝبت٘ ؾٛظ ايػشاب ايهجرل إطط غطٚب ايٛضق١ ز ايكطاطٝؼ ايكططاؽ
 أسعا٢ْ ّ ؾذٔ ؾذ٢ْٛ اي٬ّٛ ايًُٛا٤ ضأٜت٢ٓ أبكطت٢ٓ

  ايسْٝٝات  ايسْا ,ز :  اؿٝا٠  َصنطٖا ا٭ز٢ْ  ايسْٝا ْهاضتХ٢تػرل ٚد٢ٗ ٦ٖٝٚت٢  ؾشٛب٢ ؾطاقهِ بعسنِ
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 اشلذطٚ  ايؿٛم أتعب٘ تًيب ْسا٤ عاؾل َؿتام بأْٗا أٌْ ْػا٤ ايهٕٛ ٜٚطًب َٓٗا إٔ اٗكؿٜٝبت٘ اييت تكِٝ ٗ اؿذاظ ٚىاطب ايؿاعط سبــ  1
  ت٘ ٗ ايعطام غطٜبّاٜعٝـ بعٝسّا عٔ قبٛب         

      صٜٔ ٜ٪ثطإ ع٢ً ٜسٟ ؾذلتعـ أثٓا٤ ايهتاب١ًنتبت يو نتابٞ )ضغاييت( ٚ مل أغتطع إٔ أدعٌ اؿطٚف ٚانش١ يؿس٠ ايبها٤ ٚايٓشٝب ايــ  2
 نأْٗا إا٤ ايصٟ  ٢ً ايٛضمبػعاض٠ ع أؾٛاقٞ , ٚغطعإ َا ُشٞ نًُاتٗا بػبب زَٛعٞ اييت تُٓٗطعٔ ؾٝٗا  عدلؾأْا أنتب ئو ايطغاي١ اييت أــ  3

 ٜػٌٝ َٔ ايػشاب ايهجرل إطط        
  نجط٠ ُّٖٛ ٚأسعإ أقابتين بعس ؾطاقٔو   قاض إيٝ٘ سايٞ ََٔــا  بػببيٛ أْو ضأٜتين ٕا عطؾتين  :ٜٓازٟ ايؿاعط قبٛبت٘ " ؾٛظ" ٚ ٜكٍٛ شلاــ  4

 0ٚ ؾشٛب يْٛٞ قاض ٬َظَّا يٞ       
 اـًس   ٝبت٘ بأْٔو ْكٝيب ٗ ايسْٝا َٔ ايٓػا٤ ٚأ٢ُٓ إٔ تهْٛٞ َٔ ْكٝيب ٗ اآلخط٠ ؾتهْٛٞ ظٚديت ٗ زا ضثِ ىدل ايؿاعط سبــ  5

 نُا ٗ سهٛضى ٚؾّٝا ئو ٚغأساؾٜ عًٝ٘ ٗ غٝابو -عٗس ايٛؾا٤ ٚاؿب ٚاإلخ٬م  -يصيو غأٌٚ ع٢ً ايعٗس ــ  6
 ا٥ٓا ؾإٕ ٖٛاى ٗ قًيب قؿٛض ٚسيب يو قاف ٫ تؿٛب٘ ؾا٥ب١ٚإٕ نإ ايٓاؽ )ايطقبا٤( سايٛا ٚؾطقٛا بٝٓٓا ٚبٌ يكــ  7
  ػطٟ زٕٚ أسعْْٛٞ , ٚ يٝذعٌ زَٛعِٗ ثِ ٜسعٛ ايؿاعط ع٢ً ايٛاؾٌ ايصٜٔ ؾطقٛا بُٝٓٗا قا٬ّ٥ : ؾًٝشعٕ اهلل ايٛاؾٌ ايصٜٔ ؾطقٛا بٝٓٓا نُاــ  8

 تٛقـ نُا أدطٚا زَٛعٞ سعّْا ع٢ً ؾطاقو          
ُٕٗس٣ يٞٚأْٞ ٭غأٍ اــ  9  0يطٜض اييت ػ٤ٞ َٔ ْاسٝتو إٕ ناْت ؼٌُ غ٬َو ا

ُ٘ ئو ؾطزٜ٘ َعٗاــ   10  .ٚأطًب َٔ ايطٜاح إٔ ؼٌُ غ٬َٞ ايعطط إيٝو ؾإشا أٚقًت
 يكا٥ِٗ ,ٚ ثِ ىتِ ايؿاعط عه١ُ ٜكط ؾٝٗا بإٔ ايؿطام ٚاشلذط ؾإٔ احملبٌ ؾهًِٗ ٜعإْٛ َٓ٘ .. يصيو ٜسعٛ شلِ بايكطب َٔ زٜاض ا٭سب١ــ  11

 ٚإٔ هُع اهلل سلًِٗ          
 : أٜٔ تكِٝ اؿبٝب١ ؟ ٚأٜٔ ٜكِٝ ايؿاعط ؟ َٚا أثط شيو عًٝ٘ ؟ 1ؽ

   ٜٚكِٝ ايؿاعط ٗ ايعطام غطٜبّا  دـ : تكِٝ اؿبٝب١ ٗ اؿذاظ

  أثط شيو عًٝ٘ : دعً٘ ٜػطط ضغاي١ يًشبٝب١ ٜبجٗا ؾٝٗا أؾٛاق٘ , ٜٚعدل ؾٝٗا عٔ آ٫َ٘ ٚآَاي٘      

   : َاشا طًب ايؿاعط َٔ قبٛبت٘ ٗ ايبٝت ا٭ٍٚ  ؟ 2ؽ

  دـ : طًب ايؿاعط َٔ قبٛبت٘ ٗ ايبٝت ا٭ٍٚ إٔ تًيب ْسا٤ عاؾل َؿتام ٜعٝـ بعٝسّا وًِ بًكا٥ٗا

    دـ : ٜككس ايؿاعط ْؿػ٘ : َٔ ايػطٜب ايصٟ ٜككسٙ ايؿاعط ؟ 3ؽ

سضٟ ز سٛٞ , قػُيت , ق ْكٝب٢
 أْكب١ , أْكبا٤

ّ سٛضا٤ , ٖٚٞ : ايعصضا٤ اؾ١ًُٝ  سٛض
 ز سٛض إصنط أسٛض  ؾسٜس٠ ايبٝاض

 اؾٓإ
 ايٓعِٝ , ايؿطزٚؽ ّ اؾ١ٓ  

ٝٓع× أٓٞ  أسؿٜ  سهٛض٣ َؿٗس٣ أًُٖهِ× أقْٛهِ , أسؿٛهِ  أضعانِ أن
ؾعٌ َهاضع فعّٚ بايػهٕٛ ٚسصؾت  ٜو غٝاب٢ َػٝب٢

 ٕايٕٓٛ يًتدؿٝـ ؾأقًٗا ٜهٛ
 ايهطٙ ايبػض× اؿب ز ا٭ٖٛا٤  اشل٣ٛ

 ْكٞ , قإف× َعهط  َؿٛب اؿب ايٛز َٓع أٚ سذع ساٍ
 اْكباب ٚتتابع غهٛب اُْٗطت Хتٛقؿت عٔ ايبها٤ ْست ايُٓإَٛ ّ ٚاف ايٛاؾٕٛ
 ْاسٝتهِ مٛنِ ؼ١ٝ غ٬ّ أطًب َٓٗا إٔ تٗس٣ إٍ  اغتٗس٣

 ػ٬ّٚقًت اي بًػت أزبطت Хأتت  أقبًت اْسؾاع ٖبٛب
 ٜتٛدع َٓ٘ ٜؿهٛٙ ايكطب Хايبعس ٚايؿطام ايبٌ ضز٣ أدٝب٢

   ابعس Х قطب بٝت ز زٚض / زٜاض زاض
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   : عًٌ : ّشٛ ايؿاعط َا ٜهتب٘ ٗ قبٛبت٘ 4ؽ

 زَٛع٘ ايػعٜط٠ ُشٛ ٚتعٌٜ نٌ َا ٜهتب٘ َٔ ضغا٥ٌ دـ : ٭ٕ

 
 

ْٔػـ     َٔ ٌَ َأدـــــا٤ٔ ايعاَيــَأَظٜ ََؿـــُزع                 ٝيب ـــــُ  طٜٔبــــطأم َغـــــٍٛم ٔبائعـــا٤َ 

 ْٔػا٤ٔ ايعإٌَأ  َٔ  يًكطٜب ٫غتشهاض قٛض٠  )أ( زا٠ ايٓسا٤ ٚاغتدساّ أ,  : ايتعِٛٝ ٚإسح ٚا٫يتُاؽغطن٘  أغًٛب اْؿا٢٥ )ْسا٤ (:  َظٜ
                               ٚ نٓا١ٜ عٔ ؾس٠ ْاشلا  اؿبٝب١ ٚبٝإ ؾس٠ ايتعًل َُٗا باعست إػاؾات بُٝٓٗا                                                   

 ٚؾٝ٘ نٓا١ٜ عٔ ْاشلا ٬ُٝتٜؿٝس ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ ؾٗٞ ١ًْٝ اؾ بـ)ْٔػا٤ٔ ايعإٌ(ايتعبرل 
  ا٫غتعطاف ٚا٫يتُاؽ غطن٘,  أغًٛب إْؿا٥ٞ طًيب / أَط: دٝـــــــــب٢ أ :  
 عٔ ؾس٠ اؿب ٚؾٝ٘ نٓا١ٜ باؿبٝب١ ٜٛسٞ بؿس٠ ايتعًلََؿٍٛم   , ٚايتعبرل  بـ )ُزعا٤( ٜٛسٞ بايتٛغٌ ٚايطدا٤ ايؿسٜس ايتعبرل بـ: زعا٤ َؿٛم  
  ٜعط٢ ْػ١ُ َٛغٝك١ٝتكطٜع : غطٜب -أدٝب٢ 

َٚ طــــٖس٠ٔ ٔإعـــــٔئؿ                 ُ٘ ــُِ ُسطَٚؾـا ُأقٝــابٞ َــــَنَتـبُت ٔنت   َْشــٝيبــٛايٞ   ٍٔ ٛ 

 دٓاؽ ْاقل َٚطاعا٠ ْٛرل )قػٔ بسٜع٢( :ٔنتابٞ –َنَتبُت  
 ُسطَٚؾ٘ أََا ُِ  ايتذػِٝ ا ْاشل طٝع إٔ ٜكُٝ٘ ٜٚبٓٝ٘;يػعاض٠ زَٛع٘ , , ٚغ, سٝح قٛض ايؿاعط اؿطٚف ببٓا٤ ٫ ٜػتط غتعاض٠ َه١ٝٓا :ُقٝ

  ايطغاي١ ْؿٞ اغتطاعت٘ نتاب١ ٜؿٝس اغتُطاض ( اـــــَ) ٚاغتدساّ عٔ إعاْا٠ ايؿسٜس٠ /  ٚ ؾٝ٘ نٓا١ٜ                                            
 عٔ ايهًُات ٚ اؾٌُ ع٬قت٘ اؾع١ٝ٥ ٚ غط ْاي٘ اإلهاظ ٚ ايسق١ ٗ اختٝاض ايع٬ق١  َطغٌفاظ :   سطٚؾ٘ٚ                                             

  َْشٝيبيؿ ٍٔ َٚطٛ  عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝ ,  : اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبّا بايسيٌٝا عٔ ؾس٠ اؿعٕ ٚا٭غ٢ , ٚغط ْاشل نٓا١ٜ:  ٖس٠ٔ ٔإعٛايٞ 
 إطٓاب بايذلازف ; يًتأنٝس ع٢ً ؾس٠ َعاْات٘ ٗ ايبعس عٔ اؿبٝب١ إعٛاٍ ٚمٝب٢:/   ٚايعباض٠ تعًٌٝ ٕا قبًٗا                                                                       

إٚٗاض ق٠ٛ ايعاطؿ١ ُٚػه٘ باؿبٝب١ايتكطٜط ٚ ٚغطن٘ : ,  أغًٛب٘ خدلٟ :ايبٝــــــت ايجـــاْـــ٢ 
 ٖض ُغُطٚٔبــٗض َع٢ً ائكِططأؽ َغـــــَتٔػ                  َط٠ٕ ـــَططُت ٔبَعبا َخــٛ َـــََٚأق ــَٗأُخط

ٜٛدلظ إع٢ٓ ٜٚك١ٜٛ طبام: أخــــــ٘ ٚأقــــــ 
 َ0سٝح قٛض ايعدل٠ َُشا٠ ُشٛ َا خط٘ ٗ نتاب٘ ضغايت٘ اغتعاض٠ َه١ٝٓ :ُخ٘ َٚأقٛ ٔبَعدَل٠ٕ أ 
  بإا٤ ايصٟ  ايكططاؽ )ايٛضم( سٝح ؾب٘ عدلت٘ )زَعت٘( ٖٚٞ تُٓٗط َٔ عٝٓ٘ بػعاض٠ ع٢ً   ُجًٝٞ تؿبٝ٘ َغٖض ُغطٚٔبَعدَل٠ٕ َتُػٗض َع٢ً ايُكططأؽ  

  ؾاض ٚاجملطٚضبتكسِٜ ا أغًٛب قكط بهجط٠ زَٛع اؿعٕ ع٢ً اؿبٝب١ ايبعٝس٠ َهاّْٝا ايكطٜب١ قًبّٝا ٜػٌٝ َٔ ايػطٚب ; يٝٛسٞ                                              
 : اغتدساّ إؿعٍٛ إطًل يًتٛنٝس غطٚب غــــض ٜؿٝس ايتأنٝس ٚايتدكٝل( َع٢ً ايُكططاؽ)                                             

  :ع٢ً ايؿاعطايعاطؿ١  أثطٚٗاض إل,  أغًٛب٘ خدلٟ ايبٝت ايجايح 
ٍٔ ُؾذــــٔيط                 ين  ــطٔتين َا َعَطؾـتــَأٜا َؾُٛظ َيٛ َأبَك َُٚؾشٛبٞـْٛٞ َبعَسُنــٛ  ِ 

  (َأٜا َؾُٛظ) ٞزقٝل ٚضا٥ع ٗ َٛنع٘ ٖٓا  ٚاغتدساّ أزا٠ ايٓسا٤ يًبعٝس )أٜا( ٚا٫يتُاؽ ٚإٚٗاض اؿب ايتعِٛٝ/ ْسا٤ , غطن٘ :  أغًٛب إْؿا٥
َٔ)ؾبعس إٔ نإ ٜٓازٜٗا بـ  ٌَ َأَظٜ ْٔػا٤ٔ ايعاَيُ ؾاغتدسّ أزا٠ ايٓسا٤  تًيب ايٓسا٤ أقبض ا٭ٌَ ٚايٝأؽ ٜتٓاظعاْ٘ ٗ ايًكا٤ قًب٘ ٗ إٔ ٮٚا٭ٌَ ّ( , 

 ؾٗٞ ٗ َٓعي١ عاي١ٝ ٗ قًب٘ ايعاؾل اؿذاظ ٖٚٛ ٗ ايعطام , ٚبعس إها١ْ يًبعٝس )أٜا( ; يٝسٍ ع٢ً بعسٖا ٗ إهإ ٚإها١ْ . ؾبعس إهإ ٭ْٗا ٗ
 َكشٛبّا بايسيٌٝ عًٝ٘  اإلتٝإ بإع٢ٓ ا٠ غ٤ٛ ساي٘ َٚعاْات٘ ٚنعؿ٘ ٗ ايبعس عٓٗا , ٚغط ْاشلعٔ ؾسنٓا١ٜ : َيٛ َأبَكطٔتين َا َعَطؾـٔتين  

 ٘( ْتٝذ١ ٕا قبًَا َعَطؾٔتينتأنٝس ع٢ً ؾس٠ َعاْات٘ ٗ ايبعس عٓٗا ٚغ٤ٛ سايت٘ , ٚايتعبرل بـ) أغًٛب ؾطٙ ؾٝ٘ ٖٚٞ ٗ إهاظ ٚػػِٝ               

َٚٔي ٍٔ ُؾذْٛٞ َبعَسُنِ   يًتٛنٝض ٚا٫سذلاؽ أٟ بعس ؾطاقه١ِٝ عذلانا٫اؾ١ًُ ٘ ٚايتعبرل بـ )َبعَسُنِ( إطٓاب بقبً  اتعًٌٝ ٕ : ُؾشٛبٞطٛ
 دٓاؽ ْاقل ٜعط٢ ايه٬ّ ْػُا َٛغٝكٝا :ؾذ٢ْٛ/ ؾشٛب٢ 0ايعطـ أؾاز تعسز ٚتٓٛع أؾهاٍ َعاْات٘ ٗ بعسٙ عٔ اؿبٝب١                                  

 َٔ َْكَٝٚ َأْٔت  َُــَٔ ايُسْٝا  َٔ                 ت   ـيب َؾٔإٕ َأ ٕٔ َْكٝيبـٛٔض أؾــــٔ ســَؾًََٝتٔو   ٓا
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َكشٛبّا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝ  اإلتٝإ بإع٢ٓ اُػه٘ ٚؾس٠ تعًك٘ باؿبٝب١ , ٚغط ْاشل نٓا١ٜ عٔ :ٚأْت َٔ ايسْٝا ْكٝب٢ 
َٔ ايُسْٝا) َط٠ بتكسِٜ اؾاض ٚاجملطٚض أغًٛب قكط                                                          ٜؿٝس ايتدكٝل ٚايتٛنٝس ,َٚط٠ بتعطٜـ( َْكٝيب) ع٢ً اـدل( َٔ

 ؾس٠ ُػه٘ باؿبٝب١ اييت ٜعؿكٗايتأنٝس ( ; َْكٝيب )ٚاـدل( َأْٔت) ايططؾٌ إبتسأ                                                                                  
   باؿبٝب١ تعًلطًيب بكٝػ١ ايتُين يتُين إػتشٌٝ ٜٚسٍ ع٢ً ؾس٠ ايعؿل ٚاي أغًٛب إْؿا٥ٞ    ؾًٝتو َٔ سٛض اؾٓإ ْكٝيب     

  ٛض اؾٓإ (أغًٛب قكط عٔ ططٜل تكسِٜ اؾاض ٚ اجملطٚض ) َٔ سٚ                                                           
 : ايتٛنٝض ٚإٚٗاض ق٠ٛ ايعاطؿ١ ٚؾس٠ اؿب ٚبٝإ ؾُاشلا إبٗط تؿبٝ٘ ؿبٝبت٘ عٛض اؾٓإ غطن٘ٚ                                                           

      س َشبٛبت٘تهطاض ْكٝيب , ٚاإلناؾ١ إٍ ٜا٤ إتهًِ ; يًتأنٝس ع٢ً ُػه٘ ٚتعًك٘ ايؿسٜ: ْكٝب٢ -ْكٝب٢  
ُٜ َا َق   َٚ َبٝٓـَغـَأسَؿ َٕ َبٝين  ََؿـــُِ ؾــََٚأضعاُن                 ُهِ  ـَس نا ََػــٞ   َٚ  ٝيبــَٗسٟ 

َُِٓه َٚ َبٝ َٕ َبٝين  ُٜ َا َقس نا  ,  ايتذػِٝ: اغط ْاشل ؼؿٜ  ٚ َاز١ٜ  تكٛض َا نإ بٝٓ٘ ٚبٌ اؿبٝب١ بأؾٝا٤,  اغتعاض٠ َه١ٝٓ:َغـَأسَؿ
  عٔ ٚؾا٥٘ ٚإخ٬ق٘ يًشبٝب١ َُٗا باعست بُٝٓٗا إػاؾات نٓا١ٜٚ ؾٝٗا   بإخ٬ق٘ ايؿسٜس يًشبٝب١ تٛسٞ ٚ                                                                                   

 ٜؿٝس ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ يهٌ َا نإ بُٝٓٗا َٔ عٗٛز احملب١ ٚايٛز اغتدساّ اغِ إٛقٍٛ )َا( ٚ                                                                                    
 ََػٝيب  َٚ َٗسٟ  ََؿ  ٗ ُِ  ٚؾٝ٘ طبام بٌ َؿٗس٣ َٚػٝب٢ ٜٛنض إع٢ٓ ٚ ٜ٪نسٙ  ٜٚكٜٛ٘   اٖتُاَ٘ إػتُط بٗا ٗ نٌ ا٭ٚقات نٓا١ٜ عٔ:  ََٚأضعاُن

      ٫غتشهاض قٛض٠ اؿبٝب١ ; يٝؿعطٖا باٖتُاَ٘ ايصٟ ٫ ٜٓتٗٞ ;غتدساّ ناف اـطاب اٚ                                                                             
 ١ٜ ب٬ اْكطاع ٗ سهٛضٖا ٚغٝابٗاٜؿٝس ػسز ٚاغتُطاض تًو ايطعا  اغتدساّ ايؿعٌ إهاضع ٚ                                                                            

   0بايذلازف يًتٛنٝس إطٓاب :غأسؿٜ/ أضع٢ 
ََٚبٝ   ٍَ ايٓاُؽ َبٝين  َُٜو سـا ٕٖ اشَل                َُٓهِ   ـَؾٔإٕ  َٚايــــــَؾٔإ ََؿــٖٛٔز َغٝــ٣ٛ   ٛٔبــُط 

  َُِٓه ََٚبٝ ٍَ ايٓاُؽ َبٝين  َُٜو سـا   ٕ وٍٛ ايٓاؽ ٗ اغتُطاض سب٘ حملبٛبت٘ٗ أ تؿٝس ايؿوازا٠ ؾطٙ إٕ  :َؾٔإٕ 
 ََؿٛٔب ٖٛٔز َغرُل  َٚاي ٕٖ اشَل٣ٛ   ْاشلا : ايتٛنٝض ٚايتذػِٝ , ٚتٛسٞ بطٗاض٠  ػا٥ٌ ٫ تؿٛب٘ ؾا٥ب١ , ٚغطباشل٣ٛ ٚايٛز  ؾب٘ اغتعاض٠ َه١ٝٓ :َؾٔإ

  إطٓاب بايذلازف ٜ٪نس إع٢ٓ اشل٣ٛ/ ايٛز:      َذلتب١ ع٢ً ايؿطٙ ْٚتٝذ١ اؿب , ٖصا                                                                           
َٕ ٜا َؾـَؾ٬ َنٔش   َُ               َسُنِ   ــُٛظ َبعــَو ايٛاؾٛ  طت ٔبُػهٛٔبــٌْ َدـــَست َعـــــ٫َٚ َد

َٕ  ٫ ٜطٜس شنط أزلا٥ِٗ ؼكرلّا شلِؾٗٛ  َعطؾ١ يًتشكرل: ايٛاؾـٕٛ                َع٢ٓ غطن٘ : ايسعا٤ أغًٛب خدلٟ يؿّٛا إْؿا٥ٞ :َؾ٬ َنٔشَو ايٛاؾٛ
 :بٗا)ؾٛظ( يًتأنٝس ع٢ً ؾس٠ ايتعًل  ٚتهطاض ايٓسا٤ ع٢ً,  ايتعِٛٝ ٚا٫يتُاؽ ٚإٚٗاض اؿب:  غطن٘,  ْسا٤/ أغًٛب إْؿا٥ٞ  ٜاؾـــــــٛظ  

  ()َدَطت ٔبُػهٛٔب ٌْ ََُست َع  طبام ٜدلظ إع٢ٓ ٜٚكٜٛ٘ ٜٚٛنش٘دطت :Хْست    غطن٘ : ايسعا٤ ْؿا٥ٞ َع٢ٓأغًٛب خدلٟ يؿّٛا إ ٫َٚ َد
ْٓٞ َيَأغـَت   ََُهـَٚٔإ ــَٔإشا َأقَبً                ِ   ــٗسٟ ائطٜاَح َغـ٬ َٔـ َْشـــت  ُٗبــُٛٔنــٔ   ٛٔبــِ ٔب

ِ0بإٕ ٚاي٬ّ ا٭غًٛب َ٪نس ٚ ايتؿدٝل:  اغط ْاشلٚايطٜاح بإْػإ وٌُ ايػ٬ّ ؾب٘ سٝح ,  اغتعاض٠ َه١ٝٓ :٭غتٗس٣ ايطٜاح غ٬َه 

ّٔ ٔإَيٝـــٌَ ايَػـــَؾـَأغـَأُيٗا َسُ   ٖٔ                 ُِ  ـهـ٬ُ ََٜٛــَؾٔإٕ   ٝيبـــــَأدـت َؾــّا َبًَّـَػـــَٞ 

ٝٔإَي ّٔ ٌَ ايَػـ٬ ُِــــَؾـَأغـَأُيٗا َسُ ُٜػأؾب٘ سٝح ,  تإَهٓٝتإ اغتعاض: ُه   ٚقٛض ايػ٬ّ ؾ٦ّٝا َازّٜا,  ايتؿدٝل: اٍ , ٚغط ْاشلايطٜاح بإْػإ 
        َس٣ تعًك٘ ٚاؾتتاْ٘ باؿبٝب١ ٚتٛسٞ ايكٛض٠,  ايتٛنٝض ٚايتذػِٝ ٚغط ْاشلا  وٌُ                                                                                

ََّٜٛا َبًَّـَػت َؾَأدٝيب  َٞ ٖٔ  : ايتؿدٝل ,  ا, سٝح قٛض ايؿاعط ايطٜاح بإْػإ ٜبًؼ ايػ٬ّ , ٚغط ْاشل اغتعاض٠ َه١ٝٓ :َؾٔإٕ 
 :قبًٗإا  ْتٝذ١ اؾ١ًُٚ  ايػطع١  ٚ ايؿا٤ تؿٝس ا٫غتعطاف ٚا٫يتُاؽ:  غطن٘,  أغًٛب إْؿا٥ٞ أَطؾأدـــــــــٝب٢ 
 إٕ بًػتХ :0ايؿطط١ٝ ٜؿٝس ايؿو إٕ اغتدساّ  ٚ ٜدلظ إع٢ٓ ٜٚكٜٛ٘ قػٔ بسٜعٞ طبام أدٝب٢ 

ُٕٔشب ُٙ ا َٜؿهٛ  ٌَ َٕ ُنًُّٗــــَأض٣ ايَب  بٝٔبـٌِّ َســــطِّب زاَض ُنــــا َضٗب َقـــــــَؾٝ                  ِ ـــُٛ

:ًُِٜٗط٣ ٚوؼ, ٚغط ْاشلا : ايتٛنٝض ٚايتذػِٝ سٝح ؾب٘,  اغتعاض٠ َه١ٝٓ أض٣ ايبٌ ٜؿهٛٙ احملبٕٛ ن   ايبٌ ؾ٦ّٝا َازّٜا 
َٚعطؾ١ يًؿٍُٛ عـــــْ :ٕٛــــاحملب                                                                               ًٜؿٝس ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ ٝســــتٛن :ِٗـــــن                                        
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 طًيب / ْسا٤ , غطن٘ :  ايسعا٤أغًٛب إْؿا٥ٞ  ؾٝــــــــاضب                  غطن٘ :  ايسعا٤,  طـــأَطًيب /  أغًٛب إْؿا٥ٞ:  قــــــــطب 
:٭ْ٘ ٜسعٛ يًذُٝع ايٓعع١ اإلْػا١ْٝ ايطا٥ع١ عٓس ايؿاعط ٚايبٝت ٜسٍ ع٢ً,  ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ ٝســـٌ تؿــن نٌ سبٝب  
 

 

  م إطأ٠ ٚعؿتٗا زٕٚ َؿاتٓٗاايػعٍ ايعؿٝـ ايصٟ ٜعتُس ع٢ً تسؾل ٚقسم ايعاطؿ١ ؾٝكـ أخ٬ : طض ايٓلـــغ

 اؿب َٚعاْا٠ ايؿطام . عاطؿ١ ايؿاعط :
  ْٛطا ي٬ْؿتاح ع٢ً ا٭َِ ا٭خط٣  ٚايؿعط ٚغ١ًٝ ايؿعطا٤ يًتعبرلعٔ َؿاعطِٖ ػاٙ إطأ٠ ٘ايعكط ايعباغٝاظزٖط ايػعٍ بٓٛعٝ٘ ؾٝب١٦ٝ ايٓل 

                                     .ٚ اإلثاض٠  يًتؿٜٛل  ايتٓٛع بٌ اـدل ٚاإلْؿا٤:  ا٭غايٝب
 . ضٚع١ ايتكٜٛط –تطاب٘ ايؿهط  – ق٠ٛ ايعاطؿ١  –اْتكا٤ ا٭يؿاٚ  ايساخ١ًٝ : -ب ايتكطٜع –ايتعاّ ايٛظٕ ٚايكاؾ١ٝ :  اـاضد١ٝ -أ:  إٛغٝك٢ 

 : زلات أغًٛب ايؿاعط
      قسم ايعاطؿ١                                                     ٘غٗٛي١ ايًؿٜ ٚعصٚبت                                عُل إعاْٞ ٚيطؿٗا 

    ا٫عتُاز ع٢ً ايبسٜع أسٝاْا                       تٓٛع ا٭غايٝب                                                                  نجط٠ ايتٛنٝس                                  .           

َّ ٜعتُس ؟ َٚا أِٖ أع٬َ٘ ؟ :  َا أْٛاع ايػعٍ ؟ 1ؽ  َا ايػطض ايؿعطٟ يًٓل ؟ ٚع٬

 ٜعتُس ع٢ً تسؾل ايعاطؿ١ ٚقسقٗا , نُا أْ٘ ٜكـ أخ٬م إطأ٠  ٚ : ايػعٍ ايعؿٝـ ايػطض ايؿعطٟ يًٓل  دـ : ايػعٍ ايكطٜض ٚايػعٍ ايعؿٝـ
  ايؿطٜـ ايطنٞ -عًٞ بٔ اؾِٗ  -ايعباؽ بٔ ا٭سٓـ   ٚعؿتٗا زٕٚ َؿاتٓٗاٚأِٖ أع٬َ٘ :          

 : َا غبب اظزٖاض ؾٔ ايػعٍ بكؿ١ عا١َ ٗ ايعكط ايعباغٞ ؟ َٚا أِٖ أع٬َ٘ ؟ 3ؽ

  ٠إطأ ْاس١ٝدـ : ْٛطّا ي٬ْؿتاح ايجكاٗ ايصٟ ؾٗسٙ ٖصا ايعكط ع٢ً ا٭َِ ا٭خط٣ , ٚأٜهّا ٭ٕ ايؿعط نإ ٚغ١ًٝ ايؿعطا٤ يًتعبرل عٔ َؿاعطِٖ 

 ايػعٍ ايكطٜض ٚاْتؿاضٙ يس٣ ؾعطا٤ ايعكط ايعباغٞ ؟ َٚا أِٖ أع٬ّ ايػعٍ ايكطٜض َٔ ؾعطا٤ شيو ايعكط ؟ اض ؿاْت:  َا غبب  4ؽ

ٚقس بطع  يس٣ ؾعطا٤ ايعكط ايعباغٞ ; ٫خت٬ٙ ايعطب با٭َِ ا٭خط٣ , َٚا ؾاع عٓسِٖ َٔ قٛض ايتشًٌ اـًكٞ  ايػعٍ ايكطٜض اْتؿاض غبب  دـ : 
  ; ٭ْ٘ ٜتشسخ عٔ َؿاتٔ إطأ٠ اؿػ١ٝ سٝا٤ ؾٝ٘ أبٛ ْٛاؽ , َٚطٝع بٔ إٜاؽ , ٚنإ غعشلُا قطنّا يًػطا٥ع, ٫ تعؿـ ؾٝ٘ ٚ ٫ا ايًٕٛ ٗ ٖص

َِ اختًـ ايعباؽ بٔ ا٭سٓـ عٔ بك١ٝ ؾعطا٤ عكطٙ ؟ 5ؽ   : ؾٝ

نُا ٜكاٍ أْ٘ ايتعّ داْبّا ٚاسسّا ٗ ايؿعط ؾذُٝع قكا٥سٙ دـ : خايـ ايؿعطا٤ ٗ ططٜكتِٗ ؾًِ ٜتهػب ,  ؾٗسؾ٘ نإ إتع١ ٫ٚ ؾ٤ٞ غرلٖا , 
  عسا قكٝستٌ أٚ ث٬خ ٗ دٛاْب أخط٣ غرلايػعٍ , ؾايعباؽ نإ ٫ ٜٗذٛ ٫ٚ ّسح تسٚض سٍٛ ايػعٍ ايعؿٝـ

  عٔ ؾعط إسٜض : عًٌ : اقتكاض ايعباؽ بٔ ا٭سٓـ ٗ ؾعطٙ ع٢ً ايػعٍ ٚمل ٜتذ٘ يًُسٜض .  أٚ عًٌ : اْكطاف ايعباؽ بٔ ا٭سٓـ 6ؽ

  دـ : اْكطف ايعباؽ عٔ إسٜض ; ٭ْ٘ عاف سٝات٘ ٗ ْع١ُ ٚثطا٤ أغٓت٘ عٔ ايتهػب بإسٜض
 

 

ْٔػـ  َٔ ٌَ َأدــَأَظٜ ََؿــٍٛم ٔبائع          ٝيبـــا٤ٔ ايعاَيُ  طٜٔبـطأم َغــُزعا٤َ 
ُِ ُسـابٞ َا ُأقـَنَتـبُت ٔنت ُ٘  ـٝ َٚ         طَٚؾ َْشــٝيبــطٔئؿٖس٠ٔ ٔإعٛايٞ   ٍٔ ٛ 

َٚ  ُّ٘  َتٔػٗض َع٢ً ائكِططأؽ َغٖض ُغُطٚٔب        دَل٠ٕ  ـَأقٛ َا َخَططُت ٔبَع َأُخ

  )َتذإف –ٜعٌٜ( , ٚن١ًُ َهازٖا )أثبت  -ٖات َٔ ا٭بٝات ن١ًُ َع٢ٓ )أنتب  -أ( 

  عًٌ : انططاب ايؿاعط ايؿسٜس ٖٚٛ ٜػطط ضغايت٘ -ب( 
  اغتدطز َٔ ا٭بٝات -دـ( 

  أغًٛبّا إْؿا٥ّٝا , ٚبٌ غطن٘ ايب٬غٞ 1 ابّا , قػّٓا بسٜعّٝاإطٓ

 اغتعاض٠ َه١ٝٓ , ٚبٌ غط ْاشلا -3

ٌَ  -ز(  ْٔػا٤ٔ ايعاَيُ  َٔ ْٔػا٤ٔ ايعطب( ؟ ٕٚاشا ؟ -أُٜٗا أزم  )َأَظٜ  َٔ  َأَظٜ



 

 

8 
 

 َا َكسض إٛغٝك٢ اإلناؾ١ٝ ٗ ايبٝت ا٭ٍٚ ؟ -ٖـ( 

 ٖصا ايٓل ؟ ٚ َا غطن٘ ؟إٍ أٟ ايعكٛض ا٭زب١ٝ ٜٓتُٞ  -ٚ( 
ٍٔ ُؾذْٛٞ َبعَسُن                   َعَطؾـٔتين   طٔتين َا ـَأٜا َؾُٛظ َيٛ َأبَك َٚـٔيطٛ  ُؾشٛبٞ ِ 

َٔ ايُسْٝ َٔ َُت  ـَٚ َأْٔت  َٔٔ س                   ا َْكٝيب َؾٔإٕ َأ ٕٔ َْكٝيبـٛٔض أؾــَؾًََٝتٔو   ٓا

َٓ َٚ َبٝ َٕ َبٝين  ُٜ َا َقس نا ََؿــَأضع َٚ                  ُهِ  َغـَأسَؿ  ٗ ُِ ََػٝيبـَٗــاُن  َٚ  سٟ 

 َٔ تعبرلىْكٝيب( , ٗ ٌْ  -ْع )ايسْٝا  ٚ              أضعانِ( ,  -َهاز )ؾشٛبٞ  ٚ              ْكٝيب( ,  -ٖات َطازف )سٛض  - أ( 

 َا ايعٗس ايصٟ غرلعاٙ ؾاعطْا ؟ -ب( 

  : ٖات َٔ ا٭بٝات -دـ( 

  اغتعاض٠ َه١ٝٓ ـــ   تؿبّٝٗا أغًٛب قكط ـــ    بٌ غط ْاشلا نٓا١ٜ ٚ ــ  بسٜعّٝا , ٚبٌ غط ْاي٘قػّٓا 
ٛٓع ايؿاعط بٌ ا٭غًٛب اـدلٟ ٚا٭غًٛب اإلْؿا٥ٞ ٗ ا٭بٝات ايػابك١ . عًٌ -ز(  ْ  

 َا أْٛاع ايػعٍ ؟ َٚٔ أٟ أْٛاع ايػعٍ ٖصا ايٓل ؟ -ٖـ( 
 ك١ َا ٜسٍ ع٢ً : إٔ ايؿاعط َتُػو عبٝبت٘ ٗ ايسْٝا ٚاآلخط٠ٖات َٔ ا٭بٝات ايػاب  -ٚ( 
 
 
 

 

 , ؾ٬ تسضى سكٝكتٗا إ٫ بإعاْا٠. ٚيٝؼ َٓهط ٗ ايسٜا١ْ ٫ٚ َشٛٛض ٗ ايؿطٜع١ زقت َعاْٝ٘ ؾ٬يتٗا عٔ إٔ تٛقـ   -أععى اهلل  -اؿب "
صٙ اـًٝك١ ٗ أقٌ عٓكطٖا ــأْ٘ اتكاٍ بٌ أدعا٤ ايٓؿٛؽ إكػ١َٛ ٗ ٖ, ٚايصٟ أشٖب إيٝ٘  , ٚقس اختًـ ايٓاؽ ٗ َاٖٝت٘ ٚقايٛا ٚأطايٛا

ٖٛ  , ٚايتٓاؾط ٗ ا٭نساز ٚإٛاؾك١ ٗ ا٭ْساز , ٚاهلل عع ٚدٌ ٜكٍٛ:" , ٚيًُذاْػ١ عٌُ قػٛؽ ٚتأثرل َؿاٖس ؾإجٌ إٍ َجً٘ غانٔ 0ايطؾٝع
 ايكٛض٠ ٛ نإ ع١ً اؿب سػٔ ايكٛض٠ اؾػس١ٜ يٛدب أ٫ ٜػتشػٔ ا٭ْكل َٔ ", ٚي ايصٟ خًكهِ َٔ ْؿؼ ٚاسس٠ ٚخًل َٓٗا ظٚدٗا يٝػهٔ إيٝٗا

 

 ٛٛضا ٗ ايسٜٔ , ٚقس اختًـ ايٓاؽ ٗ ؽؿ٢ َعاْٞ اؿب يعُٛت٘ ,  ؾ٬ ُتعطف سكٝكت٘ إ٫ بعس َؿك١ , ٚاؿب يٝؼ قبٝشا أٚ ق:  ؾطح ايؿكط٠
 اؿب  اتكاٍ بٌ ْؿٛؽ  قػِ اهلل شلا اؿب , ؾإجٌ إٍ َجً٘ ٜػهٔ , ٚايتذاْؼ  بٌ  ايهاتب إٔ ثِ ٜ٪نسأطايٛا ايه٬ّ ٚاؿسٜح .ٚسكٝكت٘  , 

 خًل اإلْػإ َٔ ْؿؼ ٚاسس٠ , ٚدعٌ  –ٚدٌ  عع –ايبؿط  قػٛؽ  َٚؿاٖس يًعٝإ , ٚايتداقِ  بٌ ا٭عسا٤  , ٚايتٛاؾل بٌ ايٓٛطا٤ , ؾاهلل 
 . 189ايػه١ٓٝ بٌ نٌ  ظٚدٌ  )ٖٛ ايصٟ خًكهِ َٔ ْؿؼ ٚاسس٠ ٚخًل َٓٗا ظٚدٗا يٝػهٔ إيٝٗا( ا٭عطاف 

 ؾبٝ٘ , ْٛرل ز أَجاٍ  إجٌ طٝٓخ Хيعّ ٚدب أشيو Хأٜسى ٚقٛاى أععى
 َسضى / َؿاٖس  قػٛؽ ا٭قٌ ز ا٭زا٢ْ  ا٭ز٢ْ سكاضتٗا Хعُٛتٗا د٬يتٗا

 ايٓسايؿبٝ٘ ّ  ا٭ْساز َؿطا قٝسا َعذلف ٚأ ؾانط Хداسس َٓهط
 آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ْؿؼ ٚاسس٠ ْؿؼ ز شٚات شات إٓٗر اٚ ايططٜك١ ز ؾطا٥ع ايؿطٜع١
 قبض× ْاٍ ز قاغٔ  سػٔ تٚٗط Х ت  ٚخؿٝت غُه زقت ايٓؿؼ ز اـ٥٬ل اـًٝك١

 إٔ + ٫ أ٫ ايطاس١ Хايتعب إعاْا٠ تٓاؾط  Хت٬ق٢  اتكاٍ
 خرلٙ ز أؾهاٍ ٚؾهٍٛ ؾهً٘ َباح Х ٖٓٛع قٛٛض ايتٓاؾط Хإُاث١ً اجملاْػ١

 ْػإ ز ضداٍإككٛز اإل إط٤ أقً٘  ز َاٖٝات  َا١ٖٝ ) ّ ( نٓس ٖٚٛ إدايـ ا٭نساز
 ز ْؿٛؽ ٚأْؿؼ ايٓؿؼ اؿكرل Хايعِٛٝ ايطؾٝع غبب ز عًٌ ع١ً
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 اٚيٛ نإ غبب اؿب سػٔ ايؿهٌ ٚاشل١٦ٝ اؾػ١ُٝ يٛدب أ٫ ٜػتشػٔ ا٭قٌ ١٦ٖٝ , ؾهجرل َٔ ايٓاؽ ٜؿهٌ ا٭قٌ ١٦ٖٝ , ٫ٚ هس يكًب٘ َؿط
, ٚقس  َٔ سب٘ .ٚيٛ نإ ٖصا اؿب يًتٛاؾل ٗ ا٭خ٬م ٕا أسب اإلْػإ  َٔ ٫ ٜػاعسٙ ٫ٚ ٜتٛاؾل َع٘ ٗ اـًل . ٖٚصا  ؾ٤ٞ دبًت عًٝ٘ ايٓؿؼ 

 تهٕٛ احملب١ يػبب َا ؾتٓٗٞ باْتٗا٤ ايػبب .

              
 

 أغًٛب خدل٣ يؿ٢ٛ إْؿا٢٥ َع٢ٓ غطن٘ ايسعا٤أعـــــعى اهلل :           زلٛ َعاْٞ اؿب نٓا١ٜ عٔ:   زقت َعاْٝ٘ ؾ٬يتٗا 
غطن٘ ايتٛنٝس ٚايتدكٝلأغًٛب قكط :  ؾ٬ تسضى سكٝكتٗا إ٫ بإعاْا٠ 
باغتدساّ سطف اؾط ايعا٥س ا٭غًٛب َ٪نس : ٚيٝؼ َٓهط ٗ ايسٜا١ْ 
ٝا . ٜعطٞ دطغا َٛغٝك غذع ٚاظزٚاز:  ٚيٝؼ َٓهط ٗ ايسٜا١ْ ٫ٚ َشٛٛض ٗ ايؿطٜع١ 
٘ا٭غًٛب َ٪نس بكس: ٚقس اختًـ ايٓاؽ ٗ َاٖٝت                                                ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا غذع ٚاظزٚاز :ايٛاــــايٛا ٚأطــــٚق 
ٔا٭يؿ١ ٚإٛز٠ . نٓا١ٜ عٔ: ؾإجٌ إٍ َجً٘ غان  
 (ٚيًُذاْػ١ عٌُ قػٛؽ ٚتأثرل َؿاٖس  ) :ٛٓض اجملاْػ١ ٚايتآيـ بإْػإ ي٘ عٌُ شٚ تأثرل ٚانض , ٚتٛسٞ بأثط اؿب  اغتعاض٠ َه١ٝٓ  ق
بايذلازف ٜ٪نس إع٢ٓ إطٓاب: َؿاٖس -قػٛؽ                                      ٚغذع ٚاظزٚاز َكاب١ً: ٚايتٓاؾط ٗ ا٭نساز ٚإٛاؾك١ ٗ ا٭ْساز 
ا٠نٓا١ٜ عٔ إػاٚ: ٖٛ ايصٟ خًكهِ َٔ ْؿؼ ٚاسس٠                                 0ٕا قبً٘ تعًٌٝ: يٝػهٔ إيٝٗا 
٘ٓٛٓض ايكًب بإْػإ , غطْاشلا ايتؿدٝل اغتعاض٠ َه١ٝٓ: ٫ٚ هس قٝسّا يكًب٘ ع  ق
 بايذلازف ٜ٪نس إع٢ٓ إطٓاب: ا٭ْكل/ ا٭ز٢ْ      ) ٘بايذلازف يًتٛنس ٚ بُٝٓٗا إطٓاب يًتٛنٝس . تهطاض ايٓؿٞ : )٫ ٜػاعسٙ ٫ٚ ٜٛاؾك  
ٕا قبً٘ ْتٝذ١:  ؾعًُٓا أْ٘ ؾ٤ٞ ٗ شات ايٓؿؼ                                                  (أْ٘ ؾ٤ٞ ٗ شات ايٓؿؼ )  :أغًٛب ٕٓ   َ٪نس بأ
 

 

. ؾأؾهًٗا قب١ إتشابٌ ٗ  ب١ نطٚبإٕ احمل ٢ َع اْكها٥٘ى ٭َط ٚٓي. ؾُٔ ٚٓز , ٚتًو تؿ٢ٓ بؿٓا٤ غببٗا ٚضَا ناْت احملب١ يػبب َٔ ا٭غباب
, ٚقب١  , ٚقب١ ايتكاسب ٚإعطؾ١ ٚقب١ ايدل ٜهع٘ إط٤ عٓس أخٝ٘ , ٚقب١ ا٭يؿ١ ٚا٫ؾذلاى ٗ إطايب ;  ٚقب١ ايكطاب١ - ععٚدٌ –اهلل 

    ٫ ع١ً شلا إ٫ َا شنطْا َٔ اتكاٍ ايٓؿٛؽ, ٚقب١ ايعؿل اييت , ٚقب١ إتشابٌ يػط هتُعإ عًٝ٘ ًٜعَُٗا غذلٙ ايطُع ٗ داٙ احملبٛب

 
 

 أْٛاع ّ نطب نطٚب تبك٢ Хتٓتٗٞ ٚتعٍٚ تؿ٢ٓ
 الشر  Х اإلسػإ  ايدل الكراهية  Х َكسض ٢َُٝ َع٢ٓ اؿب قب١

 إٚٗاض Хإخؿا٥٘ غذل َٓعي١ ٚقسض دـــــــــاٙ
ََْػ١ْ ا٭يؿ١  ايٓؿٛض , ايٛسؿ١ ×  َقَساَق١ْ ٚ ََُ٪ا

يًُشب١ أْٛاع ٚأؾهاٍ  :  ؾأسػٓٗا قب١ إتشابٌ ٗ اهلل عع ٚدٌ , ثِ قب١ ا٭قاضب , ثِ قب١  ايتآيـ ٚا٫دتُاع ع٢ً َطًب  ايؿــــــطح:
 ثِ قب١ ايتكاسب ٚايتعاضف , ثِ قب١ اـرل ايصٟ ٜكّٛ ب٘ إْػإ ػاٙ إخٛت٘ , ٖٚٓاى قب١ ايطُع ٗ داٙ احملبٛب , ٚقب١  ٚاسس ,  

 . يؿٗاآَٔ اتكاٍ ايٓؿٛؽ ٚت٬قٝٗا ٚت ُشنــطا٩ٙ , ٚقب١ ايعؿل ٫ٚ غبب شلا إ٫ َا ـــتُعإ عًٝ٘ َٔ غط ًٜعّ إخؿإتشابٌ ٕا ه
 

 

  (تؿ٢ٓ بؿٓا٤ غببٗا )  :ٛٓض احملب١ بإْػإ ٜؿ٢ٓ , غطْاشلا ايتؿدٝل . اغتعاض٠ َه١ٝٓ   ق
   ٜعط٢ ْػ١ُ َٛغٝك١ٝ دٓاؽ ْاقل ؾٓــــــا٤: –تؿــــ٢ٓ          ٕ٘ا قبً٘ ْتٝذ١: ٍٚ َع اْكها٥   
   أغًٛب َ٪نس بإٕ ٚإْاٍ َٚابعسٙ تؿكٌٝ ي٘ :إٕ احملب١ نطٚب     ٌٜعط٢ ْػ١ُ ت٪ثط ؾ٢ ايكاض٨ ٚايػاَع دٓاؽ ْاقل :قب١ ٚإتشاب 
ٌغطن٘ ايسعا٤  باؾ١ًُ ا٫عذلان١ٝ إطٓاب :عــــع ٚ دــــــ 
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  (٘ٝايدل ٜهع٘ إط٤ عٓس أخ  ): ٛٓض ايدٓل بؿ٤ٞ َازٟ , غطْاشلا ايتذػِٝ . ض٠ َه١ٝٓاغتعا   سٝح ق
  (٫ ع١ً شلا إ٫ َا شنطْا )  :ًتدكٝل ٚايتٛنٝسيبايٓؿٞ ٚا٫غتجٓا٤ ,  أغًٛب قكط .  
 سٝح قٛض ايٓؿٛؽ بأؾدام تتكٌ ٚغط اؾُاٍ ايتؿدٝل + ايٓؿٛؽ فاظ َطغٌ عٔ ا٫ْػإ ع٬قت٘ دع١ٝ٥ اغتعاض٠ َه١ٝٓ :اتكاٍ ايٓؿٛؽ  
 

 

 ٜٓتُٞ يًعكط ا٭ْسيػٞ , ٚقس اتػُت ايب١٦ٝ ا٭ْسيػ١ٝ ظُاٍ ايطبٝع١ ايصٟ زؾع ايؿعطا٤ إٍ اؿسٜح عٔ اؿب  ب١٦ٝ ايٓل :

 ا٭زب ا٫دتُاعٞ , ؾٗٛ ٜتٓاٍٚ قه١ٝ ادتُاع١ٝ ٖٞ اؿب ٚايع٬ق١ بٌ احملب ٚاحملبٛب١ َٚا١ٖٝ ٖصا اؿب . غطض ايٓل :
 زلات أغًٛب ايهاتب :

 ٚ زق١ ا٭يؿاٚغٗٛي١             ٚنٛح ٚعُل ا٭ؾهاض              ايٓعع١ ايؿًػؿ١ٝ                ِٜا٫غتؿٗاز بايكطإٓ ايهط 
 ق١ً احملػٓات ٚايكٛض ٚا٭غايٝب اإلْؿا١ٝ٥                                                ٚتكطٜط ايؿهط٠غًب١ ا٭غًٛب اـدلٟ يًٛقـ.  

 ايهاتب : ٬ََض ؾدك١ٝ
   ٚاغع ايجكاؾ١                             عُٝل ايؿهط                             . ٞدط٨ ٗ تٓاٍٚ ٖصا إٛنٛع ا٫دتُاع  
 

 

 ٛٛض ٗ ايؿطٜع١, ؾ٬ تسضى سكٝكتٗا إ٫ بإعاْا٠. ٚيٝؼ َٓهط ٗ ايسٜا١ْ ٫ٚ َش أععى اهلل  زقت َعاْٝ٘ ؾ٬يتٗا عٔ إٔ تٛقـ -اؿب : "  1ؽ
 "  , ٚايصٟ أشٖب إيٝ٘ أْ٘ اتكاٍ بٌ أدعا٤ ايٓؿٛؽ إكػ١َٛ ٗ ٖصٙ اـًٝك١ ٗ أقٌ عٓكطٖا ايطؾٝع , ٚقس اختًـ ايٓاؽ ٗ َاٖٝت٘ ٚقايٛا ٚأطايٛا

 أ ( نع َطازف ) َاٖٝت٘ ( َٚهاز ) قٛٛض( ٗ ًْتٌ َٔ تعبرلى .
 ب ( ايهاتب ٜكـ اؿب ٚقؿا زقٝكا . ٚنض شيو .

 قٛض٠ بٝا١ْٝ , ٚاشنط قُٝتٗا .  -2قػٓا بسٜعٝا , ٚاشنط غط ْاي٘  .  -1( اغتدطز َٔ ايؿكط٠ :  ز
 إطٓابا ,ٚاشنط ْٛع٘  -4أغًٛبا َ٪نسا ٚاشنط ٚغًٝت٘ .                 -3                                                       

 ٘ ي٘ ؟ز ( َا غطض ايٓل ؟ ٚمب تكـ ايهاتب ٗ تٓاٚي
ٖٛ ايصٟ  : " , ٚايتٓاؾط ٗ ا٭نساز ٚإٛاؾك١ ٗ ا٭ْساز , ٚاهلل عع ٚدٌ ٜكٍٛ , ٚيًُذاْػ١ عٌُ قػٛؽ ٚتأثرل َؿاٖس ؾإجٌ إٍ َجً٘ غانٔ: "  2ؽ

  َٔ ايكٛض٠ ,   ٚيٛ نإ ع١ً اؿب سػٔ ايكٛض٠ اؾػس١ٜ يٛدب أ٫ ٜػتشػٔ ا٭ْكل " خًكهِ َٔ ْؿؼ ٚاسس٠ ٚخًل َٓٗا ظٚدٗا يٝػهٔ إيٝٗا
 أ ( ؽرلَا تطاٙ َٓاغبا ٖا بٌ ا٭قٛاؽ : 

 ا٫خت٬ف (  –ايتذاشب  –ايتآيـ  –بطٖإ (                َهاز ) اجملاْػ١ ( ) إ٪اْػ١  –غبب  –زا٤  –َطازف ) ع١ًٓ ( ) َطض 
 ب ( َا أثط اؿب ع٢ً احملب ؟ أدب َٔ خ٬ٍ ؾُٗو يًؿكط٠ .

 قػٓا بسٜعٝا , ٚاشنط ْٛع٘ ٚ غط ْاي٘  .  -2                               ض٠ بٝا١ْٝ , ٚاشنط ْٛعٗا ٚقُٝتٗا ايؿ١ٝٓ  .قٛ -1ز ( اغتدطز َٔ ايؿكط٠ : 
 . ٚيٛ نإ يًُٛاؾك١ ٗ ا٭خ٬م ٕا أسب إط٤ َٔ ٫ ٜػاعسٙ ٫ٚ  ٚمٔ لس نجرلا ٖٔ ٜ٪ثط ا٭ز٢ْ ٜٚعًِ ؾهٌ غرلٙ ٫ٚ هس قٝسّا يكًب٘ عٓ٘" :  3ؽ

  " ٢ َع اْكها٥٘ى ٭َط ٚٓي. ؾُٔ ٚٓز , ٚتًو تؿ٢ٓ بؿٓا٤ غببٗا . ؾعًُٓا أْ٘ ؾ٤ٞ ٗ شات ايٓؿؼ ٚضَا ناْت احملب١ يػبب َٔ ا٭غباب ٜٛاؾك٘
 أ ( ؽرلَا تطاٙ َٓاغبا ٖا بٌ ا٭قٛاؽ :

١ٓٝ  –َصنط ) ا٭ز٢ْ ( : ) ايسا١ْٝ  ١ٜٓ (                َطازف ) ق –ايسْٝا  –ايسْ  قاٜس٠ ( –سٝاز  –ٖطا  –ٝسا ( : ) َؿٓطا ايسْٝٛ
 ب ( ٜكـ ايهاتب أغباب اخت٬ف ايٓاؽ ٗ اؿب ؟

 إطٓابا , ٚاشنط ْٛع٘ .            -1ز ( اغتدطز َٔ ايؿكط٠ : 
 قٛض٠ بٝا١ْٝ , ٚاشنط ْٛعٗا ٚقٝٓتا ايؿ١ٝٓ . -2

 ز ( َا زلات أغًٛب ايهاتب ؟
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ايًػة ايعضبية  تعًِ ايهاثوييهية سيح ّ , واْتكٌ يًزصاعة يف بريوت يف املزصعة2782يف َزيٓة بعًبو بًبٓإ عاّ َطضإ  ويز خًيٌ ايتعضيف بايؾاعض :

يػضب ايغًطإ  ايياطدي , اؽرتى يف ايهفاح ايوطين َٔ أدٌ االعتكالٍ عٔ ايزوية ايعجُاْية , فتعضض ٗا ايفياضة عًى أيزي أبٓاء أعضة خًيٌبعَٔ َٓا

ّ وظٌ بٗا ستى توفى  2901ايفضْغية إىل ايعضبية , ثِ ٖادض إىل َضض عاّ  ّ , وٖٓاى رصؼ األرب ايفضْغي , وتضدِ عٔ ايًػة2900 وفض إىل باصيػ عاّ

 ؤَ أِٖ رواويٓ٘ "ريوإ ارتًيٌ". نإ يهتب يف ايتاصيذ وايفًغفة األخالقية  ويبٓإ َضض) بؾاعض ايكطضئ (ّ , يكب2999

 يف ايٓط ؟ يكضيزة ؟ وَا ايشي أثبت٘ا تًوَا أعباب نتابة ايؾاعض ي
  بايتػيري  وأعًيٗا بايٓكز  صوص اهلذوّ ايفضيشة , وايوقوف يف ود٘ َٔ يٗامجوْٗا يف ايزاخٌ وارتاصز , سيح تعزرت ايزفاع عٔ ايًػة ايعضبية

ظًٓا إٔ ايًػة ايعضبية داَزة   أدٓبية عًيٗا ; تفضيٌ يػات , بٌ ايًػة ايعضبية يف دغِ  أدٓبية وؽيوعٗا يف َالحمٗا األصيًة , أو باعتدزاّ أيفاظ

ايًػات , وأْ٘ ييغت  عظُة ايًػة ايعضبية , ومجاهلا وأْٗا عبب َٔ أعباب إعذاط ايكضإٓ , وٖي نشيو أّ أثبت ايؾاعضو قز  ال توانب ايعضض اذتزيح

 يف سغٓاتٗا تٓافغٗا ٖٓاى يػة قزمية أو سزيجة

 ايؿهط٠ ا٭ٍٚ :عتاب ٚؾدط

ُِٔعُت ٔب ٕٔ َقًِٔبَغ َِٛت عِتٕبــُأِش ُ٘ ضِقـ                   ٞ َق َِـــَي  ٌَٗــَتـــَُِػـ ــٍعــــَطاُم َز
ًِٖٗٔ ٍُ َ٭ ٍْـ٢َ َأعـا ايُؿِكَشـََتُكٛ ِٖـًٞـَطأبٞ َبــُِ اِغـٔتــــٔبَطبُِّه                   ِس َٔ َأ ِٝ 

ٖٝ َْا اِيَعَطٔب َّ                    ًٞـَؾِهـ ُٛز ـ١ُُ إِؿٗـــَأ ِٛ َِٕػ َٚ َأَأِغُسٚ اِيٝ  ًٔٞــُٛض َؾِهُُـــا
ُّ ٔبايًَُّػ ِٛ ََا ايَك ََٔك      ا              ٛؿ١ُّٔ اِغـَتَدـٔإَشا  ََا  ّٔ ُقرُلـَؾَهاَعِت  ِٛ  ٌ ٔيٞـ اِيَك

ُُٛض عهٛ ايػُع ز آشإ بأشٕ َِٕػ  عٛزتٞ بكا٥ٞ , ×  ٖذطتٞ ْعٚسٞ اغذلاب٢ إؿٗٛض × إػتٛض , اجملٍٗٛ ا
 ز أؾهاٍ  إسػاْٞ َٝعتٞ ِهًٔٞؾَ عُٛٛا , قسضٚا  Хاغتٗاْٛا اغتدؿٛا َتٮي٧ ضقطام

 اشلذّٛ ع٢ً ايًػ١ ايعطب١ٝ ايّٝٛ يّٛ عتب آٍ ز أٖاٍ أٌٖ
 اؾُاع١ ّ ايطدٌ ايكّٛ بسا١ٜ ٚإككٛز ٚانض َػتٌٗ اشلُع٠ سطف ي٬غتؿٗاّ أعسٍ
 َكاٜط -ْٗا١ٜ ز َكا٥ط َكرل ايعا١َٝ Хايًػ١ ايعطب١ٝ ايؿكش٢ ًِٚ , دٛض × إْكاف عسٍ

ُُٗٛز  يهٌ َٔ ىاف ع٢ً ايًػ١ ايعطب١ٝ قٌ إي٘ ز أضباب ضب إػُٛض Хإعًّٛ ٚإعطٚف إِؿ
     أقبض , أقرل َأِغُسٚ

 
 

 0ايؿاعط ؾدك١ٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ , ٖٚٞ تعاتب أًٖٗا ع٢ً تككرلِٖ ايؿسٜس ٗ سكٗا ٜتُجٌ  -1
 0 بِٝٓٗ ٖٚٞ أًٖٗا غطٜب١ أًٖٗا ٚتػتٓهط عًِٝٗ إٔ دعًٖٛا  ب١ٝ تعاتبايًػ١ ايعط ؾكس زلع  -2

 إها١ْ   ايسْٝا بؿهًٗا ٚعُٛتٗا َٚهاْتٗا . ؾهٝـ ٜٓٛط أًٖٗا ٖصا ايؿهٌ ٚ إْٗا ايعطب١ٝ اييت ؾٗست  -3
 0إٔ أًٖٗا اغتٗاْٛا بٗا يهإ َكرلِٖ ٖٛ َكرلٖا َٔ ايهعـ ٚايتسٖٛض ٚيٛ -4

 
 

   ٕٔ ُِٔعُت ٔبُأِش َِٛت عِتٕبــَقًِٔب َغ َِ             ٞ َق ُ٘ ضِقـَطاُم َز َُِػــَتــــــَي  ٌَٗـــــٍع 
  ب ٚغبب٘اي٬غتُاع ٕٛنٛع ايعت ; إلثاض٠ إتًكٞ ٚت١٦ٝٗ ْؿػ٘ٚا٭غًٛب خدلٟ   يًتؿٜٛل ؾٝ٘ بطاع١ اغت٬ٍٗ)  ا٭ٍٚ ايبٝت  
 ُِٔعُت ٕٔ َقًِٔبٞ َغ   ايتؿدٝل اٚغط ْاشل , إْػإ ي٘ أشٕ تػُع يٝٛسٞ بؿس٠ ايتأثطسٝح قٛض ايكًب ب  اغتعاض٠ َه١ٝٓ ٔبُأِش

 ايتؿدٝلا , ٚغطْاشل أبٓا٥٘ أبٓا٤ ايعطٚب١ ٜعتب ع٢ً سٝح قٛض ايًػ١ بإْػإ , اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  ٕبــعِت َِٛتـــَق  

 ُ٘ َِ َي  ٖتس٠ قٛض٠  أبٓا٥٘ إككطٜٔ ػاٖ٘ ع٢ً إُٖاي٘ َٔ سٝح قٛض ايًػ١ بإْػإ ٜبهٞ , اَتساز يًدٝاٍ ؾٝ٘ اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  ٍعـــضِقَطاُم َز
 0ٚنٓا١ٜ عٔ ؾس٠ ايتأثط . : ايتؿدٝلا ٚغط ْاشل يًػ١                                              
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َٗا ايُؿِكَش    ًِٖٔ ٍُ َ٭ ٍْــَـ٢ َأعـَتُكٛ ُِ اِغـٔت                ِس ِٖـــَطأبٞ َبــٔبَطبُِّه َٔ َأ  ًٞـِٝ
 َٛٗا ايُؿِكَش٢ ٍَُتُك ًِٖٔ  . ايتؿدٝل اشلاْ , ٚغط سٝح قٛض ايؿاعط ايًػ١ بإْػإ ىاطب أًٖ٘ اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  َ٭
 َٗا ًِٖٔ ًِٖٞ – َ٭  ٚتٛس٢ باغتعطاف ايًػ١ ٭ًٖٗا تؿٝس ا٫عتعاظ ٚايتكسٜط إتهًِ ا٤ـــٜ َٚط٠ إٍ ايهُرل, اــٖ إٍ ايهُرل ــٌأٖ إناؾ١:  َأ
 اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبّا بايسيٌٝ عًٝ٘ اْاشل ٚغط , َٛقٛف ٖٚٞ ايًػ١ ايػ١ًُٝ ايٛانش١ ايطاق١ٝ نٓا١ٜ عٔ : َش٢ــــــايُؿِك:  

 ٍُ َٗا َتُكٛ ًِٖٔ َٗا اؾاض ٚاجملطٚض بتكسِٜ قكط أغًٛب:  ٢ايُؿِكَش َ٭ ًِٖٔ   ايُؿِكَش٢ ٜؿٝس ايتدكٝل ٚايتٛنٝس ع٢ً ايؿاعٌ َ٭
 ٍْ ُِ اِغٔتَطأبٞ َأَعِس ًِٖٞ ٔبَطبُِّه َٔ َأ ِٝ  ٚ تٛسٞ ععٕ ايؿاعط  .ايتؿدٝلا , ٚغطْاشل يًػ١ ؾٝٗا تكٜٛط شلا بإْػإ ٜػذلب اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  َب

  ٠إعاْا يتدكٝل ٚؾس٠ٜٛسٞ با إتهًِ ٜا٤ إٍ ا٫غذلاب ايؿكش٢ ع٢ً ٜسأبٓا٥ٗا ٚإناؾ١ ايؿسٜس ع٢ً ساٍ                                                                            

  ٍْ ُِ َأَعِس ُِ اؾاض ٚاجملطٚض قكطبتكسِٜ أغًٛبٚ ا٫غتٓهاض ٚايٓؿٞ  اغتؿٗاّ  غطن٘ :أغًٛب : اِغٔتَطأبٞ ٔبَطبُِّه   ايتدكٝل ٚايتٛنٝس ٜؿٝس ٔبَطبُِّه
 ٞاِغٔتَطأب – ًِٖٞ  طبام ٜدلظ إع٢ٓ ٜٚٛنش٘ ٜٚكٜٛ٘ بايتهاز  بسٜعٞ قػٔ : َأ

َْا اِيَعَط  َٖٝأ َِٕػُ         ٞــًٔـُٛز َؾِهـــ١ُُ إِؿٗـٔب َٚا  َّ ِٛ  ًٔٞـــُٛض َؾِهــَُأَأِغُسٚ اِيٝ
 َْا ٖٝ َأ  .; إلثاض٠ ايصٖٔ ٚتؿٜٛك٘( ايًػ١ٚ تكسٜطٙ ) اـدل إهاظ عصف:  ١ُـــــــاِيَعَطٔب

 ُُٗٛز َؾِهًٔٞ َْاَأ ١ٖٝ إِؿ  ايؿدط  غطن٘ :,  أغًٛب خدلٟ ايتؿدٝلا , ٚغط ْاشل ٕ ي٘ ؾهٌؾٝٗا تكٜٛط يًػ١ بإْػا اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  اِيَعَطٔب
َْا اؾ١ٓ , ٚتعطٜـ إبتسأ أٌٖ بًػتٓا يػ١ ايكطإٓ يػ١ ٚا٫عتعاظ                          ٖٝ اـدل ٚ َأ   ٜؿٝس ايتدكٝل ٚتأنٝس ا٫عتعاظ قكطب أغًٛ ١اِيَعَطٔب

 َٚأَأِغُس َّ ِٛ ُُُٛض اِيٝ َِٕػ  . عتابٚايًّٛ ٚاي ايتشػط ٚاإلْهاض ٚايتٛبٝذ اغتؿٗاّ , غطن٘ :ْٛع٘ /  غًٛب إْؿا٥ٞأ:  ؟َؾِهًٔٞ َٚا

 ُُٗٛز ُُُٛض/  إِؿ َِٕػ  يًتأنٝس ع٢ً ع١ُٛ ٚؾهٌ ايًػ١  ؾهًٞ تهطاض   :َؾِهًٔٞ - َؾِهًٔٞ           ٜدلظ إع٢ٓ ٜٚٛنش٘ ٜٚكٜٛ٘ بايتهاز طبام:  ا

ُّ ٔبايًَُّػ   ِٛ ََا ايَك ّٔ ُقٌ ٔيٞ               ؿُّٛاـَتَد١ٔ اِغــٔإَشا  ِٛ ََٔكرُل اِيَك ََا   َؾَهاَعِت 
 ٔبايًَُّػ١ٔ اِغَتَدؿُّٛا ٔإَشا ُّ ِٛ  بٗٛإ , ٚغط ْاشلا : ايتؿدٝل ٚتٛسٞ بإْػإ ٜػتٌٗ ايبعض ب٘ ايعطب١ٝ , تكٛض ايًػ١ اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  ََا ايَك

 0بًػتِٗ تؿٝس ثبٛت ٚؼكل اغتٗا١ْ أبٓا٤ ايعطٚب١ أزا٠ ؾطٙ إشا ع٢ً ٜس أبٓا٥ٗا . ٚ  ايعطب١ٝ ايًػ١                                                                                              
 ٔبايًَُّػ١ٔ اِغَتَدؿُّٛا َشأإ ُّ ِٛ  يًتعِٛٝ ايًَُّػ١ ٜـتعطٚ  ٜؿٝس ايتدكٝل ٚايتٛنٝس (ٔبايًَُّػ١ اؾاض ٚاجملطٚض بتكسِٜ قكط أغًٛب:  ََا ايَك
 ُقٌ ٔيٞ ََا ّٔ ِٛ  ٚتٛس٢ با٭غ٢ ٚايتشػط0ٚايتعذب اإلْهاض ٚإٚٗاض ايسٖؿ١ ٚاؿرل٠ اغتؿٗاّ , غطن٘ :ْٛع٘  /  أغًٛب إْؿا٥ٞ : ََٔكرُل اِيَك
 0ٚايتعذب ا٫غتٓهاض ٚإٚٗاض ايسٖؿ١ ٚاؿرل٠:  غطن٘ أَط ,/  أغًٛب إْؿا٥ٞ : ٞــــــــــٌ ٔيــــُق 
   0: يتجرل ايٓد٠ٛ ٚاؿُاغ١ ؾِٝٗ ن١ًُ ايكّٛتهطاض 
        

 

ًُٞٔٝٔ ٓٔٞ اُ٭َي٢ َدَشُسٚا َد ََاُت َأِقًٞـََٚي                  َُٜشأضُب ُِ ُسـُط ُٗ  ِِ َتِطَزِعـ
ٕٔ ٔإِعَذــٞ اِيُكـٔؾ َٚ ُٓــٔسـً                  ًَِّتـََتذ اْظ ـــِطآ َٟ ٔب َٓـــــَا  ٌِّـ٢ َتذـٛٔضٙ َأِغـ
ًـَٔي َٚ َٜاُت                  َُاــــٝــا٤ٔ ٔؾـَٚ اُ٭َزَب  َُا٤ٔـًُِعـ ٖٗـــََْأت َغا ََ  ـِبًٔٞـِسُت ُغـــُ٘ 

 ٚ أقطٚا اعذلؾٛا × أْهطٚا َدَشُسٚا ايصٜٔاغِ َٛقٍٛ َع٢ٓ  اُ٭َي٢
ًُٞٔٝٔ ُِ   إسػاْٞ َعطٚٗ َد ُٗ  تعدطِٖ تهؿِٗ , تكسُِٖٓعِٗ  َتِطَزِع

ََاُتسُ ٌٓ اْتٗان٘ , َٚا وُٝ٘ ايٖطدٌ ٜٚساؾع عٓ٘قساغ١ ,  ُط ََات – ُسَطّ ز شَاّ , أٚ نٌ َا ٫ و  ُسُط
 اضتؿاع عٔ قسض٠ ايبؿط ٔإِعَذاْظ َٓؿأٟ , َٓبيت َأِقًٞ

َٟ اختؿت × ٚٗطت ًَِّتَػَ  ّ س١ًٝ قاغين ٔس٬َ
٢َٓ ِّ أس٘ , أقٌ×  أٌْ , أٚنض , أضؾع َأِغ    اختؿا٤ × ٚٗٛض َتَذ

ُ٘ قطبت , زْت × بعست ََْأت َٜاُت  أٖساؾ٘ , أغطان٘ , ّ غاٜت٘  َغا
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 ططق٢ ّ غبٌٝ غب٢ً ٖٝأت ِٖٗسُتََ

 
 ايعطٜل , ٚسط١َ أقًٗا َانٝٗا  ايًػ١ ايعطب١ٝ ِٖ ايصٜٔ ٜٓهطٕٚ ؾهًٗا , ٚئ ّٓعِٗ عٔ تًو اؿطب ايهطٚؽ أٟ ايطاس١ٓ إٕ ايصٜٔ واضبٕٛ -5

 ٗ ظخاضؾٗا ْٚاشلا ايب٬غٞ نأٚنض ٗاظٜٓتايكطإٓ ايهطِٜ , ٚقس اتهشت  اإلعذاظ ايصٟ ػ٢ً ٗ ٚإشا نإ ٗ ايًػ١ عبكط١ٜ ٚإعذاظ ؾٗٛ  -6
 َا ٜهٕٛ اؾُاٍ         

 0أَٛض ايعًِ ٚا٭زب ناْت ايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٞ ايػبٌٝ ايكطٜب ايٛانض يًعًُا٤ ٚا٭زبا٤ ؾُٝا اغتػًل عًِٝٗ ٗ يكس -7
 

 

ٓٔٞ اُ٭َي٢ َدَشُسٚا َد   ََاُت َأِقًٞـََٚي            ًَُُٜٔٝٔٞشأضُب ُِ ُسـُط ُٗ  ِِ َتِطَزِعـ
ٞٔٓ  ا٭عسا٤  , ٚتٛسٞ بهجط٠ ايتؿدٝل, ٚغطْاشلا :  بإْػإ واضب٘ ايهجرل َٔ ايبؿط ايعطب١ٝ ايًػ١ ٜؿب٘, اغتعاض٠ َه١ٝٓ  :اُ٭َي٢ َُٜشأضُب
 ايصٜٔ ٜٓهطٕٚ ؾهًٗا ايٛانض ايؿسٜس َٔ أعسا٤ ايًػ١ايعطب١ٝ ; يًتأنٝس ع٢ً إٚٗاض ا٫غتٝا٤ ايبٝت نً٘ أغًٛب٘ خدلٟ ايبٝت اـاَؼ 
 َدَشُسٚا ًُٞٔٝٔ  : اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبّا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝشلاْا ٚغط ٚايؿهٌ , ْهطإ اؾٌُٝ نٓا١ٜ عٔ : َد
 ِِ ََاُت َأِقًٞ ََٚي ُِ ُسُط ُٗ  ايتٛنٝض ٚايتذػِٝ اٚغط ْاشل , اؿطَات بػ٬ح مل ٜطزعٜؿب٘  اغتعاض٠ َه١ٝٓ : َتِطَزِع

ٕٔ ٔإِعَذــاْظ َتذــٞ اِيُكــَٚٔؾ  ــَِطآ َٓ              ًَِّتـ ُٓٛٔضٙ َأِغـ َٟ ٔب ِّــــ٢ َتَذـــٔسـ٬َ  ـ
 ٞٔإِعَذاظ َٚٔؾ ٕٔ  سيٌٝ عًٝ٘ : اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبّا باياْاشل ٚغط , ع١ُٛ ايًػ١ ايعطب١ٝ إػتُس٠ َٔ ع١ُٛ ايكطإٓ نٓا١ٜ عٔ:  اِيُكِطآ
 َٟ ِّ ٔس٬َ ٢َٓ َتَذ ُٓٛٔضٙ َأِغ  , ٚغط  إؾطاقّا ٚبٗا٤ ايعطب١ٝ ؾتعزاز ايًػ١ ؾٝٗا تكٜٛط يًكطإٓ بؿُؼ تٓؿط ْٛضٖا ع٢ً ايًػ١ اغتعاض٠ َه١ٝٓ : ٔب

 أٚقٛضٖا  بعطٚؽ تتش٢ً . ْاشلا  ايتٛنٝض                                                              
 ػًت َٟ ُٓٛٔضٙ ٔس٬َ ِّ ٔب ٢َٓ َتَذ ُٓٛٔضٙ) اؾاض ٚاجملطٚض بتكسِٜ قكط أغًٛب : (َأِغ ٢َٓ) ْا٥ب إؿعٍٛ إطًل ع٢ً (ٔب ِّ َأِغ   ٜؿٝس ايتدكٝل:  َتَذ

٢َٓ) إطًل ْا٥ب إؿعٍٛ ٚاغتدساّ , ٚايتٛنٝس                                 ِّ َأِغ ٢َٓ ٌٝٚاغِ ايتؿه(  ٜؿٝس أٜهّا ايتأنٝس َتَذ  0ٜسٍ ع٢ً ايػُٛ ٚايطؾع١ َأِغ
 ٜؿطم, ٖٚٞ قٛض٠ تٛسٞ ظُاٍ ايؿكش٢ٚ  قاغٔ ايًػ١ بؿ٤ٞ َازٟ ٜٛٗط ؾٝعٖطسٝح ؾٓب٘  اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  ٔس٬َٟ َتَذًَِّت 
 ٞٔإِعَذاْظ َتَذًَِّت َٚٔؾ ٕٔ ِّ اِيُكِطآ ٢َٓ َتَذ ُٓٛٔضٙ َأِغ َٟ ٔب  عتعاظ بًػتٓا يػ١ ايكطإٓ يػ١ أٌٖ اؾ١ٓايؿدط ٚا٫ أغًٛب ايبٝت خدلٟ , غطن٘ ::  ٔس٬َ

ًـَ   ًُِعـ َٚ اُ٭َزَبــَٚٔي َُاـــا٤ٔ ٔؾـــَُا٤ٔ  ٖٗ           ٝـ ََ  ُ٘ َٜاُت  ـِبًٔٞــِسُت ُغـــــََْأت َغا
 َُا٤ٔ ًُِعًَ َُا َٚٔي ِٖٗسُت ُغِبًٔٞ ََْأت َٚاُ٭َزَبا٤ٔ ٔؾٝ ََ  ُ٘ َٜاُت  ا تػتٛعب نٌ ايعًّٛ ٚإعاضف ٚاآلزاب , ٖٚصا ثطا٤ ايًػ١ ٚغٓا٥ٗا ايصٟ هعًٗ عٔ نٓا١ٜ:  َغا

 اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبّا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝاٚغط ْاشل ع٢ً ع١ُٛ ايًػ١ ايعطب١ٝ, زيٌٝ                                                                                   
 َُا٤ٔ ًُِعًَ َُ َٚاُ٭َزَبا٤ٔ َٚٔي ِٖٗسُت ُغِبًٔٞ ََْأت أؾٝ ََ  ُ٘ َٜاُت ِٖٗسُت ع٢ً ايؿعٌ بتكسِٜ اؾاض ٚاجملطٚض أغًٛب قكط:  َغا  ايتدكٝل ٚايتٛنٝس ٜؿٝس ََ
 َُا٤ٔ ًُِعًَ َُا َٚٔي  غطن٘ ايتعِٛٝ ٚايؿدط بايًػ١ ايعطب١ٝ أغًٛب خدلٟ 00000 َٚاُ٭َزَبا٤ٔ ٔؾٝ
 ِٖٗسُت   ايًػ١ ايعطب١ٝ بع١ُٛ ٚتٛسٞٚ غط  ْاشلا ايتذػِٝ  ػإ ّٗس ٚأغايٝبٗا بططم ٖٗس٠قٛض ايًػ١ بإْسٝح  اغتعاض٠ َه١ٝٓ: ُغِبًٔٞ ََ
 

 

َٝ ّٖ ايًُّػــــؾ َٔــأت َعــا ُأ َََػــــُعُك               ٓاــــَسأى  َٚـــُٛم  ٌٔــــُٛم َدـــُعك ا٠ٕ٤َ  ِٗ 
َِٜشذ َٚ               ُٝس ؾَأْٔت سِلْؼُُِٛز اَؿــَئو ايَع ِٝــِب ُؾعــــمل  ِّ ُطــــاَعو غ ٔٚ 

 بط Хعكٝإ ُكُٛمعُ ػاٚظٔى , ؽطأى َعَسأى
ُِٛز َػط٠ Хَػا٨ٚ ز إغا٠٤ , عٝب , ْكٝك١ َََػا٠ٕ٤َ  ايطدٛع ايَع

ُُٔٝس  ٜػذل -وذع َِٜشذِب إصَّٛ Хاحملُٛز , إؿهٛض اَؿ
ِّ أؾع١ , ؾعع ز خٝٛٙ ن٥ٛو ُؾعاَعو ٤ِٞ ز ٚٔ  أ٬ٍٚ –٬ٍٚ  َؾ
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  ؾعؿٛ أّ ايًػات ع٢ً َا بسض َٓا َٔ عكٝإ ٚقطٝع١ غٛا٤ أنإ ٖصا عٔ إغا٠٤ أٚ دٌٗ ,  -8:ايؿطح

  إْهاضٚ  ؾ٤ٞ , َٚا سسخ َٔ ػاٌٖ ٚدشس ٚايػُٛ نايؿُؼ اييت ٫ ىؿٝٗا ايك٠ٛ  ؾعٛز ٓٝس إيٝو ؾأْٔت اييت ٫ ٜػتػ٢ٓ عٓٔو عطبٞ ; ؾأْت -9
 0ؾهًٔو ٌٚ ظا٥ٌ ٫ ٜك٣ٛ ع٢ً سذب ؾهًو

 
 

  َٝ ّٖ ايًُّػـؾ َٔــا ُأ َََػـــــُعُك         ٓاـــــأت َعـَسأى  َُٚعكــــُٛم  ٌٔــــُٛم َدـــا٠ٕ٤َ  ِٗ 
 َٝا ّٖ ايًُّػات ؾ  ايًػ١  ايتؿدٝل , ٚتٛسٞ بأقاي١ ٚايًػات ا٭خط٣ بأبٓا٤ شلا , ٚغط ْاشلا بأّ ايعطب١ٝ تكٛض ايًػ١ اغتعاض٠ َه١ٝٓ ,:  ُأ

 ايتعِٛٝ : غطن٘ أغًٛب إْؿا٥ٞ  ْسا٤ٚ ايعطب١ٝ ٚضٜازتٗا                                                     
 ُعُكُٛم ٌٔ ِٗ َُٚعكُٛم َد   ا, ٚغط ْاشل ؾهٌ يػتِٗ ايٛانض  ٜٚٓهطٕٚ  ؾٝٗا تكٜٛط يإلغا٠٤ ٚاؾٌٗ بأبٓا٤ هشسٕٚ  اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  َََػا٠ٕ٤َ 

ٌِٗ -َََػا٠٤َ  - ُعُكٛم ايتؿدٝل , ٚايعطـ أؾازتٓٛع ٚتعسز أْٛاع ايعكٛم , ٚتٓهرل                                                    )يًتشكرل  (َد
ُُٔٝس ؾَأْٔت سِلْؼ ُِٛز اَؿ َِٜشذ         َئو ايَع ِٝــــِب ُؾعــــَٚمل  ِّ ُطــــاَعو غ ٔٚ 

 ُِٛز َئو ُُٔٝس ايَع ُِٛز ٢ إبتسأعً َئو اؾاض ٚاجملطٚض بتكسِٜ قكط أغًٛب:  اَؿ ُُٔٝس ايَع    ٜؿٝس ايتدكٝل ٚايتٛنٝس اَؿ
 ع٢ً ايعامل أْع ٚزلٖٛا  ايٛانض اييت تٓرل ايعامل نً٘ , ٚتٛسٞ بؿهٌ ايًػ١ ايعطب١ٝ بايؿُؼ تؿبٝ٘ يًػ١ ايعطب١ٝ:  سِلْؼ ؾَأْٔت 

  غطن٘ : ايؿدط ٚايتعِٛٝ,  ٟغًٛب خدلا٭)  ايٛانض ايصٟ ٫ ٜٓهطٙ إ٫ داسس                                      
 َٚمل ِّ ٔٚ ِٝط   عابط٠  بػشاب١ زا١ُ٥ اإلؾطام , ٚقٛض إُٖاٍ ايعطب يًػتِٗ بؿُؼ تكٜٛط يًػ١ اؾٝٗ اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  َِٜشذِب ُؾعاَعو غ

 أٟ ايتشسخ بًػتِٗ أبٓا٤ ايعطٚب١ إٍ ضؾسِٖ عٛزتٓهؿـ عٓسَا ٜ غطعإ َا تعٍٚ ٚ                                                                           
 َٚمل ِّ ٔٚ ِٝط  ِٝط ع٢ً ايؿاعٌ ُؾعاَعو بتكسِٜ إؿعٍٛ ب٘ أغًٛب قكط:  َِٜشذِب ُؾعاَعو غ ٌِّ ٜؿٝس ايتدكٝل ٚايتٛنٝس غ ٔٚ  

 َٚمل ِّ ٔٚ ِٝط  ِٝط ٗشلا,  أعسا٤ ٜهٝسٕٚ ق٠ٛ ايًػ١ ايعطب١ٝ ايؿكش٢ َُٗا ٫قت َٔ نٓا١ٜ عٔ:  َِٜشذِب ُؾعاَعو غ ِّ غ  نٓا١ٜ أخط٣ عٔ نآي١  ٚٔ

  اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبّا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝشلا ْا ٚغط , أثط ا٭عسا٤ ٚنٝسِٖ ٗ قاٚي١ ٖسّ ايًػ١ايعطب١ٝ                                         
  :ؾب٘ ؾٛا٥س ايًػ١ ايعطب١ٝ بأؾع١ ايؿُؼ اغتعاض٠ تكطو١ٝ ؾعاعو 
 

 

0ايعتاب ٖٚٛ غطض قسِٜ يهٔ اؾسٜس ؾٝ٘ إٔ إعاتب  ايًػ١ ايعطب١ٝ ؾأنػب ايعتاب س١ٜٛٝ: ايػطض َٔ ايٓل 
   ايؿاعط ؟ ايعاطؿ١ إػٝطط٠ ع٢ً َا  

 . عاطؿ١ قازق١ ٚغرل٠ ع٢ً ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚاعتعاظ ٚتكسٜط شلا , ٖٚٞ ايعاطؿ١ ٗ ايككٝس٠ عاطؿ١ سب : دـ   
  اعط ؟ايؿ أغًٛب َا زلات -3
   غٗٛي١ ا٭يؿاٚ ٚؾكاستٗا .                عُل إعاْٞ ٚايؿهط .                  إسهاّ ايكٝاغ١ . 

   ض              اغتدساّ يػ١ اؿٛا                    ق١ً احملػٓات ٚيعخاضف ايًؿ١ٝٛ .           ْاٍ ايتكٜٛط ٚا٫عتُاز ع٢ً ايتؿدٝل  
  : ايؿاعط ٬ََض ؾدك١ٝ -4

   ٚاغع ايجكاؾ١   عُٝل ايؿهط  ضا٥ع ايتكٜٛط ٚايتعبرل  ٙبايطَٚاْػ١ٝ ايؿطْػ١ٝ فسز ٗ ايؿعط ؾٗٛ ضا٥س إسضغ١ ايطَٚاْػ١ٝ يتأثط. 
 ؟  ا٭بٝات ٗ إٛغٝك٢ ٚنض َكازض -5

  ٖايًػ١ ايعطب١ٝ بػبب اإلُٖاٍ ايصٟ أقابٗا ض ْؿؼاْهػا ٚايكاؾ١ٝ , ٚاختاض قاؾٝت٘ َهػٛض٠ يًس٫ي١ ع٢ً ٗ ٚسس٠ ايٛظٕ:  خاضد١ٝط٠ ٚا 

  ايتكٜٛط ؾٗٞ ْابع١ َٔ اْتكا٤ ا٭يؿاٚ ٚ تٓػٝكٗا ٚتطاب٘ ا٭ؾهاض ْٚاٍ  اـؿ١ٝأَا إٛغٝك٢ ايساخ١ًٝ. 
  َٔ ٌْإٛغٝك٢ اـاضد١ٝ ; ٭ْٗا َ٪ثط٠ ٗ ايٓؿؼ ٚغرل َتهًؿ١ ٫ٚ تَٓؼ إٔ إٛغٝك٢ اـؿ١ٝ أ . 

 ايعطب١ٝ ؟ َا أ١ُٖٝ ايًػ١ -6

, ٚعٔ ططٜكٗا  ؾٗٞ سًك١ ايٛقٌ اييت تطب٘ إانٞ باؿانط اييت ْكًت ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ عدل ايكطٕٚ دـ : إٕ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٞ ٖٜٛتٓا ٖٚٞ ا٭زا٠



 

 

15 
 

 ٚ سسٜجاسّّا ٚ ٚثكاؾات , ٚبٗا تٛسس ايعطب ق ٗ عكٛض ط١ًٜٛ , ٖٚٞ اييت ًٓت اإلغ٬ّ َٚا اْبجل عٓ٘ َٔ سهاضات تٛاقًت ا٭دٝاٍ ايعطب١ٝ
 ايسٜاض ٚاخت٬ف ا٭قطاض ٚتعسز ايسٍٚ بعس َٔ ا٭ضض تتشسخ بًػإ ٚاسس ٚتكٛؽ أؾهاضٖا ٚقٛاْٝٓٗا ٗ يػ١ ٚاسس٠ ع٢ً ٜ٪يؿٕٛ ٗ ٖصا ايعامل ضقع١

 
 

ٕٔ َقًِ ُِٔعُت ٔبُأِش ُ٘ ضِق                َِٛت عِتٕبــٔبٞ َقـَغ َِـــــَي َُِػـــــَطاُم َز ٌَٗــٍع   ـَت
َٗا ايُؿِكـَتُك ًِٖٔ ٍُ َ٭ ٍْـََشـ٢ َأعـٛ ُِ اِغــٔب                ِس ِٖـًٞـٔتَطأبٞ َبــَطبُِّه َٔ َأ ِٝ 

َْا اِيَع ٖٝـَأ ُُـُسٚ اِيٝـَأَأِغ                ٞـُُٗٛز َؾِهـًٔـــ١ُ إِؿــَطٔب َِٕػ َٚا  َّ  ُٛض َؾِهًٔٞـِٛ
ُّ ٔبايًَُّػ ِٛ ََا ايَك ّٔ ُقٌ ٔيٞ                َدؿُّٛاـ١ٔ اِغـَتـٔإَشا  ِٛ ََٔكرُل اِيَك ََا   َؾَهاَعِت 

 ؽرل ايكشٝض: -أ
 ا٭ٍٚ ٚايجايج١( -َكاٜط -َكا٥ط -ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ(                                    * ْع"َكرل")أَكط٠ -شّ -عتاب -* َطازف"عتب") يّٛ 

 اغتبسيٛا( -اغتكػطٚا -اغتٗاْٛا -* َطازف"اغتدؿٛا") اغتكبشٛا
َُٕعاتب؟ َٚا غبب ايعتاب؟ -ب  َٔ اُيَُعأتب؟َٚٔ ا
 إهاظا ٚبٌ غط ْاي٘ -1اغتدطز َٔ ا٭بٝات:  -ز

 ْٛع٘ ٚغطن٘ أغًٛب إْؿا٢٥ ٚبٌ -3                                                      اغتعاض٠ ٚبٌ ْٛعٗا ٚغط ْاشلا -2                                                        
 عًٌ: تهطاض يه١ًُ "ؾه٢ً" َٚا ٚغ١ًٝ ايتٛنٝس ؾ٢"إشا َا ايكّٛ"؟ -ز

 0ٖات َٔ سؿٛو يٮبٝات َا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايكطإٓ ب٘ إعذاظ ؾذعٌ ايًػ١ تٛٗط ؾ٢ أسػٔ قٛضٖا -ٖـ
َٝ ّٖ ايًُّػــؾ َٔــأت َعـــا ُأ َََػ                     ٓاــَسأى  َٚــُعُكُٛم  ٌُٔٛم َدــُعك ا٠ٕ٤َ  ِٗ 

ُُٔٝس ؾَأْٔت سِلْؼ ُِٛز اَؿ ِّ                     َئو ايَع ٔٚ ِٝط  َِٜشذِب ُؾعاَعو غ  َٚمل 
 ٖات َطازف) َػا٠٤(  ْٚع)ؾعاع( ؾ٢ ًْتٌ َٔ عٓسى -أ

 غتٌٛ ايًػ١ ايعطب١ٝ سلؼ ايعطب ٚنض شيو -ب
 تؿبٝٗا ٚبٌ ْٛع٘ ٚغطن٘ -2                                     أغًٛب ْسا٤ ٚبٌ قُٝت٘ ايب٬غ١ٝ                -1اغتدطز َٔ ا٭بٝات:  -ز

 أغٛب قكط ٚبٌ ٚغًٝت٘ ٚغطن٘ -3                                    
 أُٜٗا أٌْ" يو ايعٛز" أّ"ايعٛز يو" ؟ٕٚاشا؟ -ز

 ع٬ّ ٜسٍ ٚقـ ايًًػ١ ايعطب١ٝ بأّ ايًػات؟ ٕٚاشا قاٍ ايؿاعط سلؼ ٚمل ٜكٌ قُط؟ -ٖـ
 إٛغٝك٢ ؾ٢ ايٓل ْٛعإ ؼسخ عُٓٗا -ٚ

 
 

عًى عؾضئ خمطوطة صياضية , وأيف أنجض َٔ مخغني نتابًا  , سكل َا يظيز ةباألصرٕ , سضٌ عًى رصدة ايزنتوصاّ  2929أمحز عًيِ ععيزإ ويز عاّ 

 . وايغورإ ادتاَعة باألصرٕيف  محًة تعضيب ايعًوّ نتب ايرتاخ , وأعِٗ يفاألوىل يف حتكيل  َزصعيًا , ْاٍ دائظة ايهويت

اذتهيِ , وقز اصتبطت  ايوسيزة اييت مل تتػري ومل حتضف وظًت قوية يعضوص طويًة , وسيو ألْٗا يػة ايشنض إٕ ايًػة ايعضبية ٖي ايًػة:   متٗيز

 واذتضاصة  ًػة ايعضبية اييت اعتوعبت ايعًِوضعفًا . وايهاتب يف ٖشا ايٓط يوضح عضاقة اي بأًٖٗا اصتباطًا وثيكًا َٓش ايكزّ , فٗي توانب سياتِٗ قوة

 ايًػة تغتشل َٓا إٔ ْعتظ بٗا وْفدض روٕ عذظ أو ؤٖ و

 
 

 بطبٝعتٗا يػ١ عًِ , ٚأخط٣ ٖٞ بطبٝعتٗا عادع٠ عٔ  ايًػ١ ٌٚ أقشابٗا , إٕ تكسَٛا تكسَت , ٚإٕ تأخطٚا تأخطت . ٚيٝؼ ٖٓاى يػ١ ٖٞ
 ِٛ ايعًِ َٔ أؾهاض , أٚ قس  تُع قس ٜٓؿ٘ ؾُٝٓٛ ؾٝ٘ ايعًِ , ٚتُٓٛ يػت٘ يًتعبرل عُا ٜػتشسثَ٘عاْٝ٘ , ٚيهٔ اجمل استٛا٤ ايعًِ , أٚ أزا٤
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ؾإٕ  َطس١ً غبات نػبات ايٓبت١ ٗ ؾكٌ اـطٜـ , ػـ أططاؾٗا ٚتتػاق٘ ا٭ٚضام ِٛ ايعًِ , ٚتسخٌ ؾٝ٘ ايًػ١ ىٌُ اجملتُع ؾٝكـ ؾٝ٘
 0يكٝٓا ٗ ايعطب١ٝ عذعّا , ؾصيو عذع ايعطب

 

 ايًػات ز َا ٜتهًُ٘ اإلْػإ َٔ أقٛات ٜعدل بٗا عٔ أغطان٘ ًػ١اي
 أًٖٗا   أقشابٗا أ٬ٍٚ  ٬ٍٚ ز ٤ٗ , نٓـ ٌٚ

 ؽًؿٛا × تطٛضٚا , اضتكٛا   تكسَٛا إعدل٠ عِٓٗ ٌٚ أقشابٗا
 اغتٝعاب , استهإ إساط١ استٛا٤ عادعات , عٛأدع ز قازض٠ × نعٝؿ١ , قاقط٠   عادع٠
 ٜكًسٙ × ٜبتهطٙ ٜػتشسث٘ ىٌُ × ؿطن١تسب ؾٝ٘ ا ٜٓؿ٘

ٛٓض ٚإككٛز ظٜاز٠ , ِٛ  ٜٓؿ٘ × ٜهػٌ ىٌُ تط
 ايٓبات ايٓبت ؾذط ٚعؿب , ز  ايٓبت١ سطن١ × غهٕٛ , ّْٛ خؿٝـ غبات
 ايطبٝع Х اـطٜـ , تٓؿـ تٝبؼ ػـ
 ّ ؾهط أؾهاض ٚدسْا     ضأٜٓا يكٝٓا

 َا ٚٚٝؿ١ أٟ يػ١ بكؿ١ عا١َ ؟ : 1ؽ

 , ٖٚٞ َٓبع ايصانط٠ , ٖٚٞ ايٛغ١ًٝ ا٭ٍٚ  ايًػ١َ ٖٞ ايطنٔ ا٭ٍٚ ٗ ع١ًُٝ ايتؿهرل , ٖٚٞ ٚعا٤ إعطؾ١ ٚايجكاؾ١ بهٌ دٛاْبٗا:  ٗاٚٚٝؿت : دـ
 . ٚا٭ساغٝؼ يًتٛاقٌ ٚايتؿاِٖ ٚايتداطب , ٚبح إؿاعط                                    

َّ تطدع أ١ُٖٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ ؟ : 2ؽ   إ٫

 ٚايكطإٓ ايهطِٜ ٚايعباز٠  إٍ أْٗا َٔ أق٣ٛ ايطٚاب٘ ٚايك٬ت بٌ ايعطب ٚإػًٌُ , ؾه٬ّ عٔ نْٛٗا يػ١ ايسٜٔ تطدع أ١ُٖٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ : دـ
  . ا٭ؾهاض ٚايكِٝ ٚإباز٨ اإلْػا١ْٝ إٛضز ايصٟ تٓبجل َٓ٘ , ٖٚٞ ٖٚٞ يػ١ يًعًِ ٚا٭زب ٚايػٝاغ١ ٚاؿهاض٠          

  تكسّ ايًػ١ ؟ َٚت٢ تتأخط ؟َت٢ ت  : 3ؽ

 ,  ٜٚتكسّ ٚتهجط ْٛطٜات٘ ٚاخذلاعات٘ ايعًِ ٜٚعزٖط ؾٝ٘ ُٜٓٛ اجملتُع ايًػ١ َطآ٠ عانػ١ يجكاؾ١ أٟ فتُع ؾتتكسّ ايًػ١ عٓسَا:  دـ
 . ؾإٕ ايًػ١ تُٓٛ ٚتٓؿ٘ َع٘ يتعدل عٔ أؾهاضٙ ْٚٛطٜات٘            

 اجملتُع عٔ ايتكسّ ٚايطقٞ , ٜٚٓتر عٔ شيو نعـ ايًػ١ ٜتٛقـ ايبشح عٔ ايعًِ ؾٝتٛقـ ٚتتأخط ايًػ١ عٓسَا ٜكاب اجملتُع بايهػٌ ٚ- 
َّ ٜسٍ ؟  تسخٌ ايًػ١ َطس١ً ايػبات ؟ : َت٢ 4ؽ  ٚمَب ؾبٗٗا ايهاتب ٗ ٖصٙ إطس١ً ؟ ٚع٬

 . عٓسَا ٜتٛقـ ِٛ ايعًِ ٗ فتُع َا ٜٚتهاغٌ ٗ ايبشح عٔ ضقٝ٘ ٚتكسَ٘:   دـ

 . , ٖٚصا ايػبات ٫ ٜعين َٛت ايًػ١ اييت ػـ أططاؾٗا , ٚتتػاق٘ أٚضاقٗا ٗ ؾكٌ اـطٜـ بايٓبت١ إطس١ً ٖصٙ ٗؾبٗٗا ايهاتب        
  أغباب نعـ ايًػ١ ايعطب١ٝ ؟ : َا 5ؽ

 خ بٗا ًٜٚكْٛٗا ٜٚذلى ايبعض َِٓٗ ايتشس  ايصٜٔ ٫ ٜٗتُٕٛ بٗا إٗعَٕٚٛ زاخًّٝا أَاّ ثكاؾ١ ايػطب أبٓا٩ٖا أغباب نعـ ايًػ١ ايعطب١ٝ:  دـ
 ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ ايػطب١ٝ  تػتطٝع ايتعبرلعٔ أعكس إكطًشات ع٢ً ايطغِ َٔ أْٗا ؼت ا٭قساّ َسعٌ عذعٖا                                                    
  . ٚانش١ زقٝك١ ايتعبرل عٓٗا َكطًشات عطب١ٝ ٚ                                                   

  َت٢ ىٌُ اجملتُع ؟:   6ؽ

 . ىٌُ اجملتُع عٓسَا ٜتٛقـ عٔ ايتكسّ ٚايطقٞ ٜٚتٛاض٣ ايعًِ ؾٝ٘:   دـ

  نٝـ ٜعٛم نعـ ايعطب ِٛ ايًػ١ ؟:    7ؽ

 ٍُٛ بكِسض ؾٝكٝبٗا َٔ ايهعـ ٚاـ بٗا ًُٜٕٚٗٛ اغتدساَٗا ٗ ايعًّٛ اؿسٜج١ عٓسَا ًُٜٕٗٛ اإلبساع بًػتِٗ ٜٚٓكطؾٕٛ عٔ ايتأيٝـ:   دـ
 . شيو ا٫ْكطاف ٚاإلُٖاٍ َٓا َا سكٌ َٔ             
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  ايع٬ق١ بٌ ايًػ١ ٚأًٖٗا ؟ : َا 8ؽ

  إعطؾ١  فا٫ت أبٓا٥ٗا ٗ نٌ ايًػ١ ٚدازت َٛاٖب ع٬ق١ اضتباٙ ٚثٝل ؾهًُا تكسّ اجملتُع ٚاضتك٢ عًُّٝا ٚثكاؾّٝا نًُا تكسَت ٚزلت:  دـ
 ايعطب١ٝ ؟ ا٫تٗاّ إٛد٘ يًػ١ : َا 9ؽ
 . أْٗا تتكـ باؾُٛز ٚايككٛض ٚعسّ ايتطٛض ٫ٚ تػتطٝع اغتٝعاب ايعًّٛ ٚإعاضف اؿسٜج١:  دـ

 ايسيٌٝ ع٢ً إٔ ايًػ١ ايعطب١ٝ يٝػت عادع٠ ٗ أٟ ٚقت َٔ ا٭ٚقات ؟ : َا 10ؽ

  تعذع ايعطب١ٝ عٔ اغتٝعاب شيو نً٘ ٓس ٚملأْٓا بًػتٓا ايعطب١ٝ تطْٓا ٚعطبٓا َعاضف ايْٝٛإ ٚايؿطؽ , ٚبعض عًّٛ اشل:   ايسيٌٝ:   دـ

 
 

  أسٛاٍ َتهًُٝٗا أٟ تٛنٝض إٔ ايًػ١ َعدل٠عٔ تؿبٝ٘ يًػ١ بايٌٛ , ٚغط ْاشلا : ايتذػِٝ ٚايتٛنٝض:  ٌٚ أقشابٗا ايًػ١  , 
  اييت شلا ٌٚ ؾٝٗا تكٜٛط ٭قشاب ايًػ١ بايؿذط٠ ٚاغتعاض٠ َه١ٝٓ                                                    

  ٕايع١ُٝٛ ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايٓتا٥ر اجملتُع تكسّ ؼكل ايؿطٙ ايًػ١إٕ تكسّ ع٢ً سسٚخ اؾٛاب يًتأنٝس ؾطٙ أغًٛب : تكسَٛا تكسَت إ  
  قبًٗا ٕا ْتٝذ١ تكسَت ٚ ٫ تتشكل إ٫ َكسَات َٓطك١ٝ ,                                                     

 ٕقبًٗا ٕا ْتٝذ١ : تأخطت ٚ ,) تشكل ايؿطٙب ( ع٢ً سسٚخ اؾٛاب يًتأنٝس ؾطٙ أغًٛب : ٚا تأخطتتأخط إ . 
 َكاب١ً تدلظ إع٢ٓ ٚتٛنش٘ ٚتكٜٛ٘ بايتهاز / بسٜعٞ قػٔ:   تأخطٚا تأخطت إٕ -تكسَت  تكسَٛا  
 ايتؿدٝل شلا, ٚغط ْا ٜعذع  ١ بإْػإ قازض ٫ايًػ هاتبسٝح قٛض اي,اغتعاض٠ َه١ٝٓ:   ِٖٓاى يػ١ .. عادع٠ عٔ استٛا٤ ايعً ٚيٝؼ 
ًعُّٛي ْهط٠ يػ١ ٚ ٚايتٛنٝس  ٜؿٝس ايتدكٝل يػ١ اغِ يٝؼ ع٢ً ٖٓاى اـدل بتكسِٜ قكط أغًٛب:  ٖٓاى يػ١ ٚيٝؼ  

 تٛسٞ  استٛا٤, ٚ  اضفٚغع١ نٌ إع ٚقسضتٗا ايهبرل٠ ع٢ً ا٫غتٝعاب ق٠ٛ ايًػ١ تعسز ٚتٓٛع أؾاز ايعطـ:  َعاْٝ٘  ايعًِ , أٚ أزا٤ استٛا٤ 
 . باإلساط١ ايتا١َ يهٌ ايعًّٛ                                                                         

 ٔفاظ َطغٌ عٔ  اجملتُع+ :ايتؿدٝلا , ٚغط ْاشل سٝح قٛض ايؿاعط اجملتُع بإْػإ ٜٓؿ٘ , اغتعاض٠ َه١ٝٓ : ٜٓؿ٘ اجملتُع يه 
 . اغتسضاى ; َٓعّا يًؿِٗ اـاط٧ سطف يهٔ أًٖ٘ ع٬قت٘ احمل١ًٝ                                                          
  ٘طبام ٜدلظ إع٢ٓ ٜٚٛنش٘ ٜٚكٜٛ٘ بايتهاز بسٜعٞ قػٔ:  ىٌُــ  ٜٓؿ . 

 ُٜٛٓ ًِايتذػِٝ اٚغط ْاشل ٜٚذلعطعسٝح قٛض ايؿاعط ايعًِ بها٥ٔ سٞ أٚ بٓبات ُٜٓٛ ٜٚهدل  , اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  ؾٝ٘ ايع : 
 ُٜٛٓ ٜ٘ٝؿٝس ايتدكٝل ٚايتٛنٝس ع٢ً ايؿاعٌ اؾاض ٚاجملطٚض بتكسِٜ قكط أغًٛبؾب٘ ايعًِ بها٥ٔ سٞ ُٜٓٛ  اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  ايعًِ ؾ   
 ُٛٓايتذػا , ٚغط ْاشل  سٝح قٛض ايؿاعط ايًػ١ بها٥ٔ سٞ أٚ بٓبات ُٜٓٛ ٜٚهدل , اغتعاض٠ َه١ٝٓ:   يػت٘ ٚت :ِٝ . 
 تؿٝس : ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ يهٌ َػتذسات ايعًِ َٚبتهطات٘(  ُاــــع) ٗ َٚاا قبًٗا  ٕ تعًٌٝ:   عُا ٜػتشسث٘ ِٛ ايعًِ يًتعبرل 
 يًعًِ بٓبات ُٜٓٛ تكٜٛط  ٚؾٝٗا , ٜػتشسخ بإْػإ ايعًِ سٝح قٛض ِٛ,  اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  عُا ٜػتشسث٘ ِٛ ايعًِ يًتعبرل . 

  إع٢ٓ ٚتٛنش٘ ٚتكٜٛ٘ بايتهاز تدلظ َكاب١ً:   ٘ ؾُٝٓٛ ؾٝ٘ ايعًِ , أٚ قس ىٌُ اجملتُع ؾٝكـ ؾٝ٘ ِٛ ايعًِقس ٜٓؿ اجملتُع .  
 ْتٝذ١ايعباض٠ ٚ : ايتذػِٝ  اٚغط ْاشل سٝح قٛض  ايعًِ بها٥ٔ سٞ أٚ بٓبات ٜتٛقـ عٔ ايُٓٛ , اغتعاض٠ َه١ٝٓ:    ِٛ ايعًِ ؾٝ٘ ؾٝكـ  

  ٜؿٝس ايتأنٝس ٚايتدكٝل ايعًِ ِٛ) ع٢ً ايؿاعٌ (ؾٝ٘ تكسِٜ اؾاض ٚاجملطٚض ٚ أغًٛب قكط ٕا قبًٗا ,                                                              

  ٌؾكٌ اـطٜـ  يًػ١ ٗ ساي١ نعؿٗا عاي١ ايٓبات ٗ تؿبٝ٘ ُجًٝٞ:  ؾٝ٘ ايًػ١ َطس١ً غبات نػبات ايٓبت١ ٗ ؾكٌ اـطٜـ تسخ 
 0ٚإثطا٤ ايًػ١ سٝح تصبٌ ٚتتػاق٘ أٚضاق٘ , ٖٚٞ قٛض٠ تٛسٞ بأ١ُٖٝ ايٓؿاٙ ايعًُٞ ٗ إسٝا٤                                                                                             
 ٕٚايتدكٝل ايتأنٝس ًٛب قكط ٜؿٝسأغ ع٢ً إؿعٍٛ ب٘ اؾاض ٚاجملطٚض ٚ تكسِٜايؿو  إٕ تؿٝس:  يكٝٓا ٗ ايعطب١ٝ عذعّا ؾإ 
  

ًٓت ايعطب١ٝ  , بٌ ٖٞ أعطم ايًػات اؿ١ٝ قاطب١ , ؾُٔ قبٌ إٔ تكبض يػات ايّٝٛ يػات عًِ ٚأزب , أَا ايعطب١ٝ ؾصات َاض عطٜل ٗ ايعًِ
ََِهٔطَب َجٌ ايًػات  ِٓٗ عاقا ِٛ ايًػ١ ٚتطٛضٖاإعاقط٠ , ٚيهٔ نعـ ايعطب ٖٚٚ يٛا٤ ايعًِ ٚاؿهاض٠ , مل تعذع ٚمل تٗٔ , ست٢ غست 
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  . ع٢ً عطاق١ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٕاشا ناْت ايًػ١ ايعطب١ٝ َٔ أعطم ايًػات اؿ١ٝ قاطب١ ؟ أٚاغتسٍ ؽ
 ,َٚاظايت قازض٠ ع٢ً َػاٜط٠ اؿهاض٠ ٚايتطٛض يٛا٤ ايعًِ ٚايجكاؾ١ َٓص قطٕٚ عسٜس٠ ٭ْٗاس١ٝ َٓص عؿطات ايكطٕٚ , ٚاغتطاعت إٔ ؼٌُ:  دـ

 . ٚاغتٝعاب نٌ ؾٕٓٛ إعطؾ١ , ٕٚا ٫ ٖٚٞ يػ١ ايكطإٓ ٚيػ١ أٌٖ اؾ١ٓ ٚايتكسّ           

 إككٛز بايًػ١ اؿ١ٝ ٚبايًػ١ إٝت١ ؟ : َا 2ؽ
 ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايًػ١ اإللًٝع١ٜ:  َجٌ إٍ اآلٕ بٗا ٖٞ ايًػ١ إػتع١ًُ ٚإتشسخ : ايًػ١ اؿ١ٝ:  دـ

 ٚيبعض ايًػات إٝت١ ,  ٚإكط١ٜ ايكس١ّ ايباب١ًٝ:  َجٌ ٖٞ ايًػ١ إٓسثط٠ اييت ٫ ٜػتعًُٗا إْػإ ٗ ايعامل َا عسا ايباسجٌ:  ايًػ١ إٝت١   
َٓػ١ٝ ين ؾك٘ , يصيو تػ٢ُ تًو ايًػات إٝت١ شاتايكس١ّ ٚاي٬ت١ٝٓٝ اغتعُاٍ زٜ َجٌ ايكبط١ٝ ٚاإلغطٜك١ٝ               ا٫غتعُاٍ ايسٜين : " يػات َن

  . ايًػ١ ايعطب١ٝ قازض٠ ع٢ً ٌٓ يٛا٤ ايعًِ ٚاؿهاض٠ ٗ عكطْا ؟ ؾػط َا تكٍٛ ٣: أتط 3ؽ
 ايعًِ ٚاؿهاض٠ , ؾٗٞ اييت  إٔ تعدلعٔ بايتأنٝس ؾايًػ١ ايعطب١ٝ َطْٚتٗا ايؿا٥ك١ اغتطاعت إٔ تكُس عؿطات ايكطٕٚ , ٚاغتطاعت:   دـ

 ٚايْٝٛإ عٓسَا ْكًتٗاإيٝٗا ؾاغتٛعبتٗا ٚأناؾت إيٝٗا ٚطٛضتٗا ساؾٛت ع٢ً شخا٥ط سهاضات اشلٓس ٚايؿطؽ          
 ٚتٛسٞ  : ايتؿدٝل ,ا ْاشل , ٚغط اغتعاض٠ َه١ٝٓ ؾٝٗا تكٜٛط يًػ١ بإْػإ عِٛٝ ي٘ تاضٜذ:  ايعطب١ٝ ؾصات َاض عطٜل ٗ ايعًِ أَا 

  . ايكٛض٠ بأقاي١ يػتٓا ٚتؿطزٖا                                                                                                  
 ٌتسٍ ع٢ً عسّ إٓاؾػ١ قاطب١ ٜسٍ ع٢ً أْٗا ا٭ع٢ً ٚا٭ضق٢ بٌ نٌ ايًػات . ٚ أعطم اغِ تؿهٌٝ:  ٖٞ أعطم ايًػات اؿ١ٝ قاطب١ ب ;  

 ٓايتؿدٝل , ٚتٛسٞ بايػبل ا, ٚغطْاشل سٝح قٛض اايعطب١ٝ بإْػإ وٌُ ضا١ٜ ايعًِ اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  ايعطب١ٝ يٛا٤ ايعًِ ًت : 
  ٚايطٜاز٠ ٚايتؿٛم يًػتٓا ايًػ١ ايعطب١ٝ                                                                     

 ٚتٛسٞ بػبل ٚضٜاز٠ يػتٓا : ايتذػِٝ اٚغط ْاشل ايصٟ ىؿل , ا٤يًعًِ بايًٛ تؿبٝ٘ : ِايعً يٛا٤ , 
 ايتؿدٝل , ٚتٛسٞ بع١ُٛا ْاشل , ٚغط سٝح قٛض ايعطب١ٝ بإْػإ ٜتكـ بايك٠ٛ ٚايعع٠ , اغتعاض٠ َه١ٝٓ:   تعذع ٚمل تٗٔ مل : 

 ٓاب بايذلازف ; يًتأنٝس ع٢ً ق٠ٛ ايًػ١ ايعطب١ٝإط . ٚسلٛر يػتٓا ايعطب١ٝ                                                        
 اإلتٝإ بإع٢ٓ اْاشل ضٜاز٠ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚغبكٗا ٚبكا٥ٗا ٚؾٗطتٗا إس١ٜٚ ٚغط نٓا١ٜ عٔ:  غست َهطب َجٌ ايًػات إعاقط٠ ست٢ : 

 ٌٝ عًَٝ٘كشٛبّا بايسي                                                                        
 ٔبأؾدام تكـ عا٥كّا أَاّ ِٛ   سٝح قٛض نعـ ايعطب , اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  ٚتطٛضٖا نعـ ايعطب ِٖٚٚٓٗ عاقا ِٛ ايًػ١ ٚيه ِٖٗٓٚٚ 

 ١تطٛض ايًػ١ ايعطبٝ ٚ                                                                                                                                
 ا, ٚغط ْاشل ٜتٛقـ عٔ ايُٓٛ سٝح قٛض ايؿاعط ايًػ١ بها٥ٔ سٞ أٚ بٓبات , اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  نعـ ايعطب ِٖٚٚٓٗ عاقا ِٛ ايًػ١  : 

  بايذلازف ; يًتأنٝس إطٓاب:  ِٖٚٓٗ – نعـ ايػ٧ٝ يهعـ ٍٚٔٛ اجملتُع ايكٛض٠ با٭ثط ايتذػِٝ , ٚتٛسٞ                                                      
 
 

 أقٌٝ , نطِٜ عطٜل شٚ : َصنطٖا شٚات , ز قاسب١ شات
 ْٝعا قاطب١ ايًػات إػتع١ًُ ايًػات اؿ١ٝ

 عًِ , ضا١ٜ , بٓس ز أي١ٜٛ يٛا٤   ٚنعت × ضؾعت ًٓت
 تكسض , تػتطٝع × تهعـ تعذع ايبسا٠ٚ × يتُٓسٕا اؿهاض٠

 ت , قاضتأقبش : غست ْهؿـ عٓٗا ٖٚٔ تهعـ تٗٔ
 اؿاي١ٝ إعاقط٠ َهاضب ز ِٛشز َجايٞ َهطب

 ؽًؿٗا × تكسَٗا تطٛضٖا غاْسا × عطق٬ , أخطا عاقا
   تاضٜذ َاض
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 : َا ايؿٔ ايٓجطٟ يًٓل ؟ 1ؽ

سٝح ٜتٓاٍٚ َٛنٛعّا أزبّٝا عٔ ايًػ١  ; ا٭زبٞ , ٖٚٛ أسس ؾٕٓٛ ايٓجط ٗ ايعكط اؿسٜح , ّٚجٌ ايٓل ِٛشدّا يًُكاٍ إكاٍ دـ : ايٓل َٔ ؾٔ
 . ع٢ً اشل١ٜٛ ايًػ١ سؿاٚ ع٢ً ايعطب١ٝ , اْط٬قّا َٔ إّإ ايهاتب بإٔ اؿؿاٚ

  يًهاتب ؟ ا٭غًٛب١ٝ اـكا٥ل : َا 2ؽ

      ٚنٛح ايؿهط ٚتطابطٗا                                                        . عُل إعاْٞ                    . زق١ ا٭يؿاٚ ٚغٗٛيتٗا  : دـ
            اغتدساّ يػ١ اؿٛاض                          احملػٓات ايبسٜع١ٝ ق١ً                                    اغتدساّ ايكٛض ايب٬غ١ٝ . 

 ؟ ايهاتب ؾدك١ٝ َا ٬ََض : 3ؽ

 . تكسٜط ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايػرل٠ عًٝٗا -ايكسض٠ ع٢ً اإلقٓاع بايسيٌٝ ٚايدلٖإ  - ايتؿهرل دـ : ايسق١ ٗ

 ٗٗا ايًػ١ ايعطب١ٝ ؟َا ايتشسٜات ايؿطغ١ اييت ٚادٗتٗا َٚاظايت تٛاد : 4ؽ

 . ايسع٠ٛ إٍ إغكاٙ اإلعطاب ٗ ايهتاب١ ٚايٓطل -2 .                اغتدساّ ايعا١َٝ بس٫ّ َٔ ايؿكش٢  -1

 . اي٬ت١ٝٓٝ اشلذّٛ ع٢ً اؿطٚف ايعطب١ٝ بذلى ايهتاب١ بٗا ٚايسع٠ٛ إٍ اغتعُاٍ اؿطٚف -3

 ١ٝ ؟يػتٓا ايًػ١ ايعطب ٕاشا ٜتشتِ عًٝٓا ايسؾاع عٔ : 5ؽ

 ,ٚغٝهٕٛ َكرلٖا شٚبإ ؾدكٝتٗا اييت  ا٭١َ اييت تٌُٗ يػتٗا أ١َ ؼتكط ْؿػٗا , ٚتؿطض ع٢ً ْؿػٗا ايتبع١ٝ ايجكاؾ١ٝ يآلخطٜٔ دـ : ٭ٕ
 . ُٝعٖا عِٓٗ        

  نٝـ ْطٛض ايًػ١ ايعطب١ٝ ؟  : 6ؽ

 ٚأزات٘ ا٭ٍٚ يًتعبرل عٔ ؾهطٙ ٚسهاضت٘ , ؾُٔ  َ٘ ايط٥ٝػٞ ,ْطٛض ايًػ١ ايعطب١ٝ عٓسَا لعٌ ايًػ١ ضٚح اجملتُع , ٚٚعا٤ ثكاؾت٘ ٚعًٛ : دـ
 . ٚايتكسّ اؿهاضٟ بًػ١ غرلٖا َٔ ا٭َِ سككت ايت١ُٝٓ إعطٚف إٔ ايتاضٜذ مل ٜػذٌ ق٘ إٔ أ١َ          

 ايًػ١( . ٚنض شيو -اجملتُع  -ايهاتب ع٬ق١ تأثرل ٚتأثط بٌ َهْٛات ث٬ث١ )ايعًِ  ؽ : أٚدس 
نًُا تكسَت ٚزلت ايًػ١ ٚدازت قطا٥ض  ٖصا اجملتُع ؾهًُا تكسّ اجملتُع ٚاغتكطت َؿاِٖٝ اؿهاض٠ ؾٝ٘ , ٚاضتك٢ ايعًِ ٚايجكاؾ١ ٗ بايؿعٌ:  دـ

   ايع١ًُٝ اؾسٜس٠ ع٢ً ايتٛٗغع ٚا٫غتٓا٤ , ٚاغتٝعاب إكطًشات ٚايتعابرل ايعطب١ٝ َا ظايت قازض٠ أبٓا٥ٗا ٗ نٌ َٓاسٞ إعطؾ١ ؾًػتٓا
 

 

ٚأخط٣ ٖٞ بطبٝعتٗا عادع٠ عٔ استٛا٤   ٌٚ أقشابٗا , إٕ تكسَٛا تكسَت , ٚإٕ تأخطٚا تأخطت . ٚيٝؼ ٖٓاى يػ١ ٖٞ بطبٝعتٗا يػ١ عًِ , ايًػ١
 ِٛ ايعًِ َٔ أؾهاض , أٚ قس ىٌُ اجملتُع ايعًِ , أٚ أزا٤ َعاْٝ٘ , ٚيهٔ اجملتُع قس ٜٓؿ٘ ؾُٝٓٛ ؾٝ٘ ايعًِ , ٚتُٓٛ يػت٘ يًتعبرل عُا ٜػتشسث٘

 َطس١ً غبات نػبات ايٓبت١ ٗ ؾكٌ اـطٜـ ,  ؾٝكـ ؾٝ٘ ِٛ ايعًِ , ٚتسخٌ ؾٝ٘ ايًػ١
 ٖات َطازف"عادع٠" َٚهاز"ٜٓؿ٘" ْٚع" طبٝع١" -أ

 ٜكطض ايهاتب ؾ٢ ايؿكط٠ ايػابك١ سكا٥ل اشنطٖا -ب
 ع٬ّ ٜسٍ اغتدساّ "يهٔ" َٚا اؾُاٍ ؾ٢" ُٜٓٛ ايعًِ"؟ -ز
 بًٗا؟َا ع٬ق١ "ؾٝكـ ؾٝ٘ ِٛ" َا ق -ز

 أُٜٗا أٌْ ؾ٢ إعٔ"استٛا٤"أّ "اؾتُاٍ"؟ -ٖـ
 ٕاشا سطم ايهاتب ع٢ً اغتدساّ ا٭غًٛب اـدل٣؟ -ٚ

ًٓت ايعطب١ٝ يٛا٤  , بٌ ٖٞ أعطم ايًػات اؿ١ٝ قاطب١ , ؾُٔ قبٌ إٔ تكبض يػات ايّٝٛ يػات عًِ ٚأزب , أَا ايعطب١ٝ ؾصات َاض عطٜل ٗ ايعًِ
ََِهٔطَب َجٌ ايًػات ايعًِ ٚاؿهاض٠ , مل تعذع ٚمل  إعاقط٠ , ٚيهٔ نعـ ايعطب ِٖٚٚٓٗ عاقا ِٛ ايًػ١ ٚتطٛضٖا تٗٔ , ست٢ غست 

 ؽرل ايكشٝض ٖا بٌ ايكٛغٌ :
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 َٔشٚٚ( -شٚات -ش٣ٚ -عًِ( ْع"شات") أشٚات -تاضٜذ -غٓٛات -إككٛز ب"َاض") ظ 

 يًُع١ٝ( -يًتشٌٜٛ -ي٬غتسضاى -اغتدساّ "يهٔ") يًعطـ 

 ايعطب١ٝ بٌ ايعًِ ٚا٭زب ٚنض شيو َٔ خ٬ٍ ايؿكط٠ ْع ايًػ١ -ب
 إطٓابا بايذلازف ٚبٌ غط ْاي٘ -1اغتدطز َٔ ايؿكط٠: -ز

 اغتعاض٠ َه١ٝٓ ٚبٌ غط ْاشلا -2                           
 اغِ تؿهٌٝ ٚبٌ ز٫يت٘ -3                           

 نإ ايهاتب َٛؾكا  -ز
 " ؾ٢ اغتدساّ"قاطب١ -1   
 مل تعذع ٚمل تٗٔ عطـ   -2   

 ؟ٕاشا ٜتشتِ عًٝٓا ايسؾاع عٔ يػتٓا ايًػ١ ايعطب١ٝ  -ٖـ
 
 
 

 

ؽاعض َضضي َعاصض , ويز يف حمافظة نفض ايؾيذ وعاش طفويت٘ يف حمافظةايبشرية , ختضز يف نًية اآلراب , ٖو َٔ األصوات  فاصوم دويزة

 متٗيزايوطيض ايعاؽكً٘ , ــ  و عٓواْييعيٓ يف يفَٔ ايزواوئ ايؾعضية واملغضسيات ايؾعضية َجٌ  نجري ايؾعض ة ايؾعضية ايضارقة واملُيظة يف سضن

وٖا ٖو ايؾاعض يٓاؽز  بكيُة ايوطٔ ايشي ْؾأ عًى أصض٘ ال يٓهض فضٌ وطٓ٘ إال داسز ْظع سب٘ َٔ قًب٘ , و ال يضعذ ٖشا اذتب إال يف قًب َؤَٔ:

ض "  عوروا إىل َض"  قضيزةِ يف ظُاي٘ ويٗٓئوا خبريات٘ ففي٘ َضزص ارتري ايعُي ني يغعزوا إيي٘ , إٔ يعوروا ؽباب َضض ايشئ فضًواايػضبة

  2998عٓة ْؾضت
 

َِٔكَط َا٤ُ ايٌٓٝ ٜهؿ ِِ ٚ                       ٝٓا ــعـُٛزٚا إٍ  ِٗط َٓص اضؼـًت ُٕ ايٓ  اُِٜسَٝٓ  سع

ُٕ ايصٟ عِؿـٓ ِٖـؾـَع                        ١ ــٓٝـاٙ أغــأٜٔ ايعَا  ٚزٍّ أَاْـٝٓا  ٞــؾ  ـُطـــــاَْل ايٖس
َٓا  ٌِ ٖأْت ا٭ضُض أّ ٖاِْت ععا٥ُ ُِ أنؿــأّ أقبَض اُؿ                        ٖ ٓـَاـً  اّْا تػـطِـّٝ

 َازتٗا  ) َٛٙ (   ز َٝاٙ ٚأَٛاٙ َا٤ اضسًٛا ×  اضدعٛا عٛزٚا
 اغتكطضمت × , اْتكًتِ , ٖادطمت  غاؾطمت تِاضؼً , ٜٓككٓا ٜعٛظْا × ٜػٓٝٓا ٜهؿٝٓا

ِٗط ُٗط, ايٓٗط ز ايٓ  ٜؿطسٓا × ٚ إطاز وعْٓا  ٜ٪ٕٓا , هطسٓا   ُِٜسَٝٓا ا٭ْٗاض , ا٭ْ
ُٕ ٍٕ ز أغطٚز٠أْؿٛز٠ ,  أغ١ٝٓ أظ١َٓ ز ايٛقت طاٍ أٚ قكط ايعَا  أغا

 أزٖط , زٖٛض ايعَٔ ز ايسٖـُط  نِ عاَْل
 ٓا ّ أ١َٖٝٓسؾأَٓٝتٓا  أَاْٝٓا ػضنطٙ , ب × ُسب َٛز٠ ٚزٍّ

ٓـَا ععت ٚ قٜٛت ×  شيت , نعؿت ٖأْت  عع١ّ : إضاز٠ , ق٠ٛ ّ ععا٥ُ
ُِ ُٜط٣ ٗ ايّٓٛ َٔ ض٩ٜا , َا بعس عٔ ايٛاقع اُؿً  ايٝك١ٛ ×  أس٬ّ ز إٓاّ , َا 

ْـّا ٓـَا َنَؿٔ ّ ثٝاب ًٜـ ؾٝٗا إٝت أنؿا  تهؿؿٓا × ؽؿٝٓا , تػذلْا  تػطِـّٝ
َا٥٘ ايعصب ٚغرلات٘ اييت تهؿٞ  ايؿاعط قكٝست٘ َطايب١ ايؿباب بايعٛز٠ إٍ أسهإ َكط اؿا١ْٝ , سٝح ْٗط ايٌٓٝ بسأؿــــــطح:اي

 ٜتػا٤ٍ  ثِ ٜسَٞ ايكًٛب , ؾكس عؿٓا ظَاّْا ٬ّْٝ ٗ ضساب ٖصا ايٓٗط ٌْٓٗ َٔ خرلات٘ إكطٌٜ ؾُٓص إٔ اضؼٌ ٖ٪٤٫ ايؿباب ٚسعٕ ايٓٗط
أّ نعـ اإلّإ َها١ْ ايٛطٔ ٗ ايٓؿٛؽ ؟ أّ إٔ اؿًِ  ٔ ايػبب ٗ ٖذط٠ ايؿباب عٔ َكط . أٖٛ نعـ سبِٗ ٕكط ؟ أّ نعـ َكط ؟ايؿاعط ع

 إٔ ٜٛيس  َات قبٌ ايصٟ نٓا ْػع٢ إٍ ؼكٝك٘ قس
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َِٔكَط َا٤ُ ايٌٓٝ ٜهؿ  ِٗ                          ٝٓا ـعـُٛزٚا إٍ  ُٕ ايٓ ِِ ٚسع ُِٜسََٝٓٓص اضؼــًت  اط 
 ٕكط يًتأنٝس ع٢ً نطٚض٠ ايعٛز٠ اؿح ٚايٓكض , ٚنطضٙ ايؿاعط بعس شيو ; أَط , غطن٘ :/  أغًٛب إْؿا٥ٞ : إٍ َِكط عُٛزٚا  

 تعًٌٝ ٕا قبًٗا.: اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبّا بايسيٌٝ عًٝ٘اْاشل ٚغط , عسّ ا٫ستٝاز إٍ اآلخطٜٔ نٓا١ٜ عٔ : ايٌٓٝ ٜهؿٝٓا َا٤ُ ٚ 

 ٚؾٝٗا َؿك١ ْتٝذ١ ايبعس عٔ ايٛطٔ ضسًٛا ايعٛز٠ , يصيو ٖٞ أٌْ َٔ ع٢ً ايععّ ايؿسٜس ع٢ً عسّ تعبرل ٜسٍ :ؼًتِاض 
 ُٕ ُِٜسَٝٓا سع ِٗط   ٚغهب٘ ايؿسٜس  ٚتٛسٞ عايت٘ ايػ١٦ٝ ايتؿدٝل ا, ٚغط ْاشل سٝح قٛض ايٓٗط بإْػإ وعٕ , اغتعاض٠ َه١ٝٓ : ايٓ

 تعًٌٝ ٕا قبًٗاٚ اؾ١ًُ  ٖٚادط َٔ َكط عٔ ٚطٓ٘ َٔ ايؿباب إكطٟ ايصٟ ؽ٢ً                                                       
ُٕ ايصٟ عِؿـٓ  ِٖـــؾـَع                         ١ ـــاٙ أغــٓٝـأٜٔ ايعَا  ٞ ٚزٍّ أَاْـٝٓاـــُط ؾـــــاَْل ايٖس

  ٜٔايصٟ عِؿٓاٙ أغ١ٝٓأ ُٕ   انٝٓاَٚايؿطس١  بايػعاز٠ : ايتٛنٝض ,ٚتٛسٞ اٚغط ْاشل ٝح قٛض ايعَإ با٭غ١ٝٓ ,, س بًٝؼتؿبٝ٘   ايعَا
 بجبٛت ٚؼكل غعازتٓا ٗ  عؿٓاٙ ٜٛسٞ ايتعبرل ب )أغ١ٝٓ – عؿٓاٙ( ايتشٓػط اغتؿٗاّ , غطن٘ :/  أغًٛب إْؿا٥ٞ                                                

 ٜٛسٞ بإٔ إانٞ نإ ٬ّْٝ ٦ًَّٝٚا با٭ؾطاح اييت تػعسْا ٌٚ إانٞ ,ٚايتعبرل بـأغ١ٝٓ                                                     

  ايتؿدٝل , ٚتٛسٞ بتشكل  اٚغطْاشل بؿدكٌ ٜتعاْكإ ٚا٭َاْٞ ايسٖط سٝح قٛض اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  أَاْٝٓا ٗ ٚز ايسُٖط  ؾعاَْل 
  ٜؿٝس ايتدكٝلب٘ إؿعٍٛ  ع٢ً اؾاض ٚاجملطٚض بتكسِٜ قكط أغًٛب  أس٬َٓا بهجط٠ يتٛسٞ) ْعّا ;  اأَاْٝٓ  تا٭س٬ّ , ٚدا٤             
  تٛسٝإ باؿ١ُُٝٝ ٚايذلسٝب ايؿسٜس : ٚزٍّ – ؾعاَْل   

َٓا   ٌِ ٖأْت ا٭ضُض أّ ٖاِْت ععا٥ُ ُِ أنؿاّْا تػـطِـّٝـــأّ أقبَض اُؿ                           ٖ  ٓـَاً
  ٌِ  اغتؿٗاّ  ٖٚٞ أغًٛب إْؿا٥ٞ ايتؿدٝلا , ٚغط ْاشل بإْػإ ٜٕٗٛ ٜٚصٍ ايٛطٔأضض سٝح قٛض  اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  ٖأْت ا٭ضُض ٖ

  . ايتعذب ٚا٫غتٓهاض ٚتٛس٢ بسٖؿ١ ايؿاعطإلٚٗاض                                                 

 ايتؿدٝل , ٖٚٞ  تٛسٞ بايهعـ ٚايتداشٍ اٚغط ْاشل ح قٛض ايععا٥ِ بإْػإ ٜٕٗٛ ٜٚصٍسٝ  اغتعاض٠ َه١ٝٓ : أّ ٖاِْت ععا٥ُٓا:  
 أنؿاّْا تػطِّٝٓا أقبَض ُِ   ايبا٥ػ١ ٚايٝأؽ ايؿسٜس بايٓٗا١ٜٞ ٚتٛس : ايتذػِٝ  اٚغط ْاشل تؿبٝ٘  سٝح قٛض اؿًِ بايهؿٔ:  اؿً

  ٍَٚٝٓا(ٜس -دا٤ت َٔ ايتكطٜع )ٜطٜٚٓا إٛغٝك٢ ؾ٢ ايبٝت ا٭  
 
 

ـَ ايٌٓٝ تُٗذ ٤َِٞ ٚاهلل غ        ٙ  ؟        طـٜا عاؾـَل ا٭ِضض نٝ  ٓٝٓـاــرُل ايٌٓٝ ٜػــ٫ ؾــ
َِٔك َٗاـــَط غُٛقـعٛزٚا إٍ  ُِٜعـطٝٓؾايٓ                ٛا ٗ ؾٛاط٦ ٌُ أٍٚ بٓا ْعـطٝ٘ ..   اٝ

 اِطٜٚـٓـإ تـا٤ٔ باإلّـــط٠ُ  إـــقطـِ َٚ                 ٬م تؿبُعٓـاـــِبـع باإلخــؾٔهِػط٠ُ  اـ
 

 ٜؿكطْا × , ٜٓؿعٓا , ْػتػين ب٘ ٜهؿٝٓا ٜػٓٝٓا , ْاؾط ناضٙ ×  عؿام قب  ٚشلإ  َؿتام  ز عاؾَل
  ُٙ  ٚادتٗسٚا ٚدٓسٚا اعجٛا غُٛقٛا تذلن٘ تُٗذط

 ز نػط قطع١ نِػط٠ ْٗب٘ , ِٓش٘ ْعطٝ٘
 ٌايعُ ٗ ايتؿاْٞ اإلخ٬م ايعٝـ اـِبع

 َقَطَطات ز ْكط١ قطـِط٠ ُٮ بطٓٓا  تؿبُعٓا
 تؿبعٓا تػكٝٓا تِطٜٚٓا ايهؿط × ايتكسٜل اإلّإ

تعؿكٕٛ أضض َكط اؾ١ًُٝ بطبٝعتٗا ايػاسط٠ ايٌٓٝ ايصٟ ٓاْا ع٢ً  َٔ ٜا ٚضخا٥ٗا .. ٕاشا تٗذطٕٚ ايٌٓٝ ايعصب ؟َكسض غ٢ٓ َكط :ايؿـــــطح
, تؿبعٓا , ٖٚٛ أٍٚ بايعطا٤ ٚأٍٚ با٭خص َٓا , ؾكطع١ اـبع اييت مكٌ عًٝٗا بإخ٬م  ايعذاف اتَط ايعَإ َٔ ؾطٚض اؾؿاف ٗ ايػٓٛ

 بإّإ ضاغذ تطٜٚٓا -ٚقططات إا٤ اييت ْؿطبٗا َٔ َا٤ ايٌٓٝ 
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ـَ ايٌٓٝ تُٗذ ُٙــٜا عاؾـَل ا٭ِضض نٝ ٤َِٞ ٚاهلل غ؟              ـط  ٓٝٓـاــــــرُل ايٌٓٝ ٜػـــــ٫ ؾــ
 ْسا٤ يًتٓبٝ٘ ٚايعتاب أغًٛب إْؿا٥ٞ:  عاؾَل ا٭ِضض ٜا /  
 َـ  سٝح قٛض ايٌٓٝ بٛطٔ أٚ َػهٔ ٜٗذط , اغتعاض٠ َه١ٝٓٚؾٝ٘  ٚا٫غتٓهاض اغتؿٗاّ يًتعذب:  أغًٛب إْؿا٥ٞ ؟ُ ايٌٓٝ تُٗذطٙ نٝ
 ؾٝ٘ تأنٝس ؾسٜس) ٚ اهلل (  , نُا إٔ ايكػِ بـ ٝسٜؿٝس ايتدكٝل ٚايتأن ٚا٫غتجٓا٤ بايٓؿٞ قكط أغًٛب:  ؾ٤َٞ ٚاهلل غرُل ايٌٓٝ ٜػٓٝٓا ٫ 

  ٜؿٝس ايتذسز ٚا٫غتُطاض  )ٜػٓٝٓا) , ٚاغتدساّ ايؿعٌ إهاضع أبٓا٤ َكط ع٢ً ايػٌٓ  ع٢ً شيو ايعطا٤ إتسؾل َٓص آ٫ف                                          
َِٔك َٗاــــعٛزٚا إٍ  ُِٜعـط                َط غُٛقٛا ٗ ؾٛاط٦ ٌُ أٍٚ بٓا ْعـطٝ٘ ..   اـٝٓـؾايٓـٝ

 َٗا غُٛقٛا  /َ إٍ َِكط عٛزٚا   اؿح ٚايٓكض أَط , غطن٘ :/  إْؿا٥ٞ أغًٛب:  ٗ ؾٛاط٦

 َٗا غُٛقٛا  اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبّا بايسيٌٝ عًٝ٘ اٚغطْاشل , َكط , ٚنطٚض٠ بصٍ اؾٗسٗ نجط٠ اـرلات  عٔ نٓا١ٜ :  ٗ ؾٛاط٦

 ٌُ ُِٜعطٝٓاأ ؾايٓٝ   : ايتؿدٝلاسٝح قٛض ايٌٓٝ بإْػإ ْعطٝ٘ ؾٝذٛز َا٥٘ ّٚٓشٓااؿٝا٠ ٚغط ْاشل , َه١ٝٓ اغتعاض٠:   ٍٚ بٓا ْعطٝ٘ . 
  ٕا قبًٗا تعًٌٝاؾ١ًُ ٚ بهطّ ايٌٓٝ ايػاَط , ٚتٛسٞ,                                                                                 

 ٚتٛس٢ بايٓؿع إتبازٍ بٌ ايٌٓٝ ٚإكطٌٜ . بايتهاز ٜدلظ إع٢ٓ ٜٚٛنش٘ ٜٚكٜٛ٘ طبام / قػٔ بسٜعٞ : ُِٜعطٝٓا – ْٝ٘عط 
 دٗسْا ٚخرلٙ   ٚتكسٜطٙ  عصف إؿعٍٛ ايجاْٞٚؾُٝٗا إهاظ                                                     

 اـٓـِطٜٚـا٤ٔ باإلّـــإ تــط٠ُ  إـــــَٚقطـِ              ؿبُعٓـا٬م تــــِبـع باإلخــــؾٔهِػط٠ُ  اـ
  اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبّا بايسيٌٝ عًٝ٘ اْاشل ٚغط ٚاحملب١ , ايكٓاع١ ٚايطنا بايكًٌٝ عٔ نٓا١ٜ: ُ اــِبـع باإلخ٬م تؿبُعٓا ؾهِػط٠: 

   ٜؿٝس ايتدكٝل ٚايتٛنٝس  تؿبُعٓا اـدل ع٢ً باإلخ٬م اؾاض ٚاجملطٚض بتكسِٜ قكط أغًٛبٚ ؾٝٗا                                                                                       
 ٚا٫ضتكا٤ ب٘ ٜٛسٞ بأُٖٝت٘ ٗ ْٗه١ ٚتكسّ أٟ ٚطٔ اإلخ٬م  بـ ايتعبرل:  تؿبُعٓا باإلخ٬م  

 تجرل ايصٖٔ ٚؼطن٘ ايٓٛرل طاعا٠َ/    بسٜعٞ قػٔ:  تؿبُعٓاــ  اــِبـع ؾهِػط٠  
  َٚ َكشٛبّا بايسيٌٝ عًٝ٘ : اإلتٝإ بإع٢ٓ اْاشل ٚغط ايكٓاع١ ٚايطنا بايكًٌٝ عٔ نٓا١ٜ:   تِطٜٚٓا باإلّإ إا٤ٔ قطـِط٠ 

 ٕٝل ايٓذاح ٚ بح ايك٠ٛ ٗع٢ً ؼك بأ١ُٖٝ اؾاْب ايطٚسٞ ٗ َٛاق١ً ايهؿاح ٚاإلقطاض  ٜٛسٞ اإلّإ:  ايتعبرل بـ:  تِطٜٚٓا باإلّا 
  ٜؿٝس ايتدكٝل ٚايتٛنٝس تِطٜٚٓا اـدل ع٢ً باإلّإ اؾاض ٚاجملطٚض بتكسِٜ قكط أغًٛب ايٓؿٛؽ                      

 ٜعطٞ دطغّا َٛغٝكّٝا  سػٔ تكػِٝ ٚبٌ ؾططٟ ايبٝت تجرل ايصٖٔ ٚؼطن٘ َطاعا٠ ايٓٛرل:  بسٜعٞ قػٔ:  تِطٜٚٓا – إا٤ٔ َٚقطـِط٠ 

 
َِّطٙ ِٞ ْط ٌِّٓٝ ُعُٛزٚا ن ُٙ بايع                ُعُٛزٚا إٍ اي ِِ خـُبع ِٕ ْكتٔػ ٓـَاُ ـإ          ِسٍ .. ٜهؿٝ

َِٔكَط َق ِّّ ٜعطُؾٓا ـُعٛزٚا إٍ  ََٖذ                ِسُض ا٭ َُا  ِٗ          ٝٓـاــٍِٛم ٬ٜقـطْاْٙ ٗ ؾــــــََ
 

ِّـَطٙ ِِ ْسْػْ٘ؿػسٙ ,  × ْٓكٝ٘ , ْٓٛؿ٘ ْط  ْٛٓظع , لٓع٨ , مٓكل  ْكتٔػ
 ايًِٛ , اؾٛض × اإلْكاف ايعِسٍ خبع٠ ّ ايعٝـ خـُبعٙ

ٍِٛم  ٜكابًٓا , ٜػتكبًٓا ٬ٜقٝٓـا ْؿٛض ×  أؾٛام ز سٌٓ , شلؿ١ , ضغب١ , ؾػـ  ؾ
 َكط ساؾٛٛا ع٢ً ًْٝهِ ٚعٝؿٛا ٗ أسهاْ٘ نٞ تطٗطٚٙ ; ؾاـرل ايصٟ تٓتذ٘ أضنٓا ٜهؿٝٓا ؾٝا ؾباب

 ُٗا ابتعسٚا عٓٗا , ؾإْٗا تؿتام إيٝ٘ ٚتًكاِٖ ٗ ٚزُسٓاّْا ٚسبّا ٭بٓا٥ٗا , ؾ ؾُكط نكسض ا٭ّ   ٚسب , نُا تًك٢ ا٭ّ أبٓا٤ٖا بعس طٍٛ 
 

 

َِّطٙ  ِٞ ْط ٌِّٓٝ ُعُٛزٚا ن ٓـَاُ                   ُعُٛزٚا إٍ اي ُٙ بايعِسٍ .. ٜهؿٝ ِِ خـُبع ِٕ ْكتٔػ  إ
 ِٓـّٝ ُعُٛزٚا ُٙإٍ اي ِّـَط ِٞ ْط ِٞ ع٬ق١ ٚ اؿح ٚايٓكض  أَط , غطن٘ :/  إْؿا٥ٞ أغًٛب ٌ ُعُٛزٚا ن ُٙ ن َِّط   َا قبًٗا تعًٌٝ ْط



 

 

23 
 

 ِٕ ٓـَا إ ُٙ بايعِسٍ.. ٜهؿٝ ِِ خـُبع  ؾطٙ  أغًٛبٚ  : اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبّا بايسيٌٝ عًٝ٘ اْاشل ٚغط إػاٚا٠ ٚايعساي١ ايتا١َ عٔ نٓا١ٜ:   ْكتٔػ
  ْتٝذ١ ٕا قبًٗا ٜٚهؿٝٓا , اـبع بايعسٍ اقتػاّ ؼكل ايؿطٙ إٕ ٜهؿٝٓا يًتأنٝس ع٢ً سسٚخ اؾٛاب                                                                                           

َِٔكَط َق  ِّّ ٜعطُؾٓا ــُعٛزٚا إٍ  َُ                ِسُض ا٭ ِٗ ََٖذطْاْٙ ٗ ؾــََ  ٝٓـاـــــٍِٛم ٬ٜقــــا 

 َِٔكَط ُعٛزٚا   اؿح ٚايٓكض غطن٘ : أَط /  إْؿا٥ٞ أغًٛب:   إٍ 

 ٜعطُؾٓا َقِسُض ِّّ   ايتؿدٝل ,ٚتٛسٞ باؿٓإ ٚايطعا١ٜ ٚاؿُا١ٜ ايسا١ُ٥ ا, ٚغط ْاشل سٝح قٛض َكط بأّ , َه١ٝٓ اغتعاض٠:   ا٭

 ْٙ  بايتهاز ظ إع٢ٓ ٜٚٛنش٘ ٜٚكٜٛ٘طبام ٜدل/   بسٜعٞ قػٔ:   ٬ٜقٝٓاــ  ََٖذطْا
 
  ؟ : َا ايػطض ايؿعطٟ يًٓل 1ؽ

  . ايؿعط ايٛطين ايٓل َٔ:  دـ

 ايصٟ عين ٚاٖتِ ب٘ ايؿعط ايٛطين ٗ ايعكط اؿسٜح بعس ظٚاٍ ا٫غتعُاض ؟ : َا 2ؽ

 . ايٛطَٔٛنشّا ق١ُٝ اؿط١ٜ ٚايعسٍ ٚإػاٚا٠ ٚايعٌُ ٚايبٓا٤ َٔ أدٌ  دـ : عين ٚاٖتِ بتُذٝس ايبط٫ٛت

َّ سطم ايؿاعط ٗ ا٭بٝات:  3ؽ   ؟ ع٬

  ايٛطٔ ٚايٌٓٝ ْعُتإ هب احملاؾ١ٛ عًُٝٗا ٚبصٍ ايػايٞ ٚايٓؿٝؼ َٔ أدًُٗا دـ : سطم ع٢ً بٝإ إٔ
  ؟ زلات أغًٛب ايؿاعط َا:  4ؽ

     زق١ ا٭يؿاٚ ٚغٗٛيتٗا ٚٚنٛسٗا                                      ْاٍ ا٭غًٛب                                   تطاب٘ ايؿهط  . 

      تٓٛع ا٭غايٝب بٌ اـدل١ٜ ٚاإلْؿا١ٝ٥                         ضٚع١ ايكٛض اـٝاي١ٝ . 
 : ؼسخ عٔ إٛغٝكا ؾ٢ ايٓل4ؽ 
 كٝاغ١ , ٚتطاب٘ ايؿهط ٚزق١ تػًػًٗاا٭يؿاٚ ٚدٛز٠ اي سػٔ اْتكا٤ٚ ٗ ايٓل ع٢ً ايٛظٕ ٚايكاؾ١ٝ إٛسس٠  تعتُس إٛغٝك٢ : إٛغٝك٢ 

  خ٬ٍ ايٓل ؟ : َا ٬ََض ؾدك١ٝ ايؿاعط اييت تٛٗط َٔ 5ؽ

 َٔ أنجط ايؿعطا٤ ٚط١ٝٓ ٚنتاب١ عٔ  -ايٛط١ٝٓ  ي٘ بطاع١ َتُٝع٠ ٗ ايتعبرل عٔ إعاْٞ -َ٪َٔ بع١ُٛ َكط ٚأ١ُٖٝ ْٗط ايٌٓٝ  -ٚطين     
 . َكط ٗ عكطْا اؿانط

 

َِٔكَط  ُِٜسَٝٓا              ٝٓاـا٤ُ ايٌٓٝ ٜهؿــَعـُٛزٚا إٍ  ِٗط  ُٕ ايٓ ِِ ٚسع  َٓص اضؼًت
ُٕ ايصٟ عِؿـــأٜٔ ايعَ ِٖـــؾـَعـ١               ـٓاٙ أغـٓٝــا  ٝٓاـٞ ٚزٍّ أَاْــُط ؾــاَْل ايٖس

َٓاـٌِ ٖأْت ا٭ضُض أّ ٖاِْت ععا٥ـٖ ٓـَا               ُ ُِ أنؿاّْا تػـطِـّٝ  أّ أقبَض اُؿً
 ٖات َطازف" عٛزٚا" ْٚع"ا٭ضض" َٚؿطز"أنؿإ" -أ

 ٕاشا ٜطًب ايؿاعط عٛز٠ أبٓا٤ َكط؟ ٚمب شنطِٖ؟ -ب
 اغتدطز َٔ ا٭بٝات : -ز
 اغتعاض٠ ٚبٌ ْٛعٗا ٚغط ْاشلا -2أغًٛب اغتؿٗاّ ٚاشنط غطن٘ ايب٬غ٢                                                                  -1
ُٕ" ٗ أزا٤ إع٢ٓ أق٣ٛ أُٜٗا -ز ِٗط سع ُٕ - ُِٜسَٝٓا ايٓ ِٗط سع   ؟ ٕٚاشا ؟ "ٓا٪ٕٜ ايٓ

 ؟ "أغ١ٝٓ – عؿٓاٙ"ٜٛسٞ ايتعبرل بـ مَب -ٖـ
 أُٜٗا أٌْ"اضؼًتِ"أّ "ضسًتِ؟ٕٚاشا؟ -ٚ

ُٙ؟ـــَ ايٌٓٝ تُٗذـــٜا عاؾـَل ا٭ِضض نٝ   ٓٝٓـاــــٌ ٜػـاهلل غـرُل ايٓٝ ٤َِٞ ٚـــ٫ ؾـ                      ـط

َٗـٛا ٗ ؾٛاطـَِٔكَط غُٛق ٛزٚا إٍـــــع ٌُ أٍٚ بٓا ْعـطٝ٘ .             ا          ٦ ُِٜعـطـٝٓا.ؾايٓـٝ  . 

 ـٓاــإ تِطٜٚـا٤ٔ باإلّـــــط٠ُ  إــقطـِ َٚ          ُعٓـاــــ٬م تؿبـــِبـع باإلخــؾٔهِػط٠ُ  اـ
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 ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ( -ٜصيٓا -ٜؿكطْا -عؿام(            * َهاز"ٜػٓٝٓا") ٜٓككٓا -َعؿٛقٕٛ -لعٛاؾ -* ْع"عاؾل")أعؿك١ ؽرل ايكشٝض: -أ
 اْػذٛا( -ادتٗسٚا -اَػشٛا -* إككٛز َٔ "غٛقٛا") اغبشٛا

 ايؿاعط ٜػتٓهط ٜٚطًب ٜٚسيٌ ٚنض شيو َٔ خ٬ٍ ا٭بٝات -ب
 ؟ إا٤ تطٜٚٓا( ؟ ٕٚاشا ؾطب١( إا٤ تطٜٚٓا( أّ قطط٠)أُٜٗا أزم -ز
 قٛض٠ بٝا١ْٝ ٚاشنط غط ْاشلُا( -اغتدطز )قػٓا بسٜعٝا -ز

 َا ايػطض َٔ ٖصا ايٓل؟ َٚاشا سطم ايؿاعط ع٢ً تكسّ٘ ؾٝ٘؟ -ٖـ
 
 

سيح تًكى تعًيُ٘ يف  سيات٘ يف َزيضية ايبشرية أب نإ يعٌُ يف عًو ايكضاء , وقضى بزاياتوّ تضنية ألّ يف اإلعهٓزصية 2797 توفيل اذتهيِ ويز

وعافض إىل باصيػ يزصاعة ايكاْوٕ باملزصعة ايجاْوية , ثِ اْضضف عٔ رصاعة  االبتزائية , ثِ عافض إىل ايكاٖضة ثِ ختضز يف اذتكوم , ة رَٓٗوصَزصع

غضح ايعضبي ويعز اذتهيِ صائز امل ساوٍ تضويض نفاح ايؾعب املضضي عورة ايضوح ايكاْوٕ واجت٘ إىل األرب املغضسي وايكضضي , ورصاعة املغضح ايفضْغي و

تويف   وَٓ٘ ٖشا ايٓط عضا اذتهيِ - محاص اذتهيِ وي٘ نتب عاخضة َجٌ يوَيات ْائب يف األصيافــ   طارؽٗض ةواملضضي وي٘ صوايات نجرية َرتمج

  2978ّبايكاٖضة عاّ  تويف

 
 .... ٗ ْٛطى ؟ ... أيٝػت ٖٞ ٗ تٛدٝ٘ ايطأٟ ايعاّ ؟ٚ ايؿٓإ ا٭زٜب  َا ضغاي١:  قايت ايعكا 
 ايعاّ ... ؾإٕ ايتٛدٝ٘ َعٓاٙ ايسؾع  أزل٢ ضغاي١ يٮزٜب ٚإؿهط ٚايؿٓإ يٝػت ٗ تٛدٝ٘ ايطأٟ ايعاّ , بٌ ٗ خًِل ايطأٟ أعتكس إٔ:  قًت   

 . " ... ؾٓإ ْؿٛغِٗ ... ٚٗ ٖصا اْتكاض ب٬ ؾو يؿهط٠ إؿهط , أٚ يطأٟ ا٭زٜب , أٚ َط٢َ ٚايؿطض ٚايػٝطط٠ بؿهط٠ أٚ َع٢ٓ أٚ َط٢َ ع٢ً
 

ٞٓ ز , ايعهاظ , إٓػأ٠ ايعٛز ايعكا  ضأٜو ْٛطى / ايعكٛاتائعٔك
 أٚقٔ × أٚٔ  أعتكس ؼطٜو , قٝاز٠ , إضؾاز , تػٝرل تٛدٝ٘

 / عسّقانا٠ , تكًٝس × ابتهاض , إهاز  خًل  أسكط × أضؾع , أع٢ً أزل٢
 اإلضغاٍ ايسؾع تهٜٛٓ٘ , إهازٙ , تأغٝػ٘   خًِل ايطأٟ ايعاّ

 ايتشهِ , ايٓؿٛش , ايػط٠ٛ ايػٝطط٠ ايتدٝرل Хاإليعاّ , ايٛدٛب ايؿطض
ٍّ ز َككس , غطض َط٢َ    َطا

 
 

أْٗا تٛدٝ٘ يًطأٟ ايعاّ ٚاجملتُع , ٚيهٔ  ٚتط٣ تٛؾٝل اؿهِٝ عكاٙ تتشسخ إيٝ٘ ٚتػتؿػط عٔ إككٛز بطغاي١ ا٭زٜب ٚإؿهط ٚايؿٓإ ؽٌٝ
ايعاّ ٚبٓا٥٘ ; ٭ٕ ايتٛدٝ٘  ط ٚايؿٓإ ٫ تهُٔ ٗ تٛدٝ٘ ايطأٟ ايعاّ يس٣ ايٓاؽ , ٚإِا ٗ خًل ايطأٟٚإؿه اؿهِٝ ٜط٣ إٔ أزل٢ ضغاي١ يٮزٜب

ٚؾطض ضأٟ ٚايتأثرلع٢ً عكٛشلِ بؿهط٠ , أٚ َع٢ٓ  ١َعٝٓ ْاس١ٝع٢ً ايٓاؽ ٚزؾعِٗ إٍ  ٜعين ؾطض ايطأٟ ٚايػٝطط٠ ع٢ً آضا٤ اآلخطٜٔ . أٟ ايتأثرل
 .. إؿهط , أٚ يطأٟ ا٭زٜب , أٚ َككس ؾٓإ أٚ ٖسف , ٚبٗصا ْٓتكط يؿهط٠ ,

 
 ايتؿدٝلا , ٚغط ْاشل سٝح قٛض ايؿاعطايعكا بإْػإ ٜتشسخ إيٝ٘ , اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  ايعكا قايت  

 إتًكٞ إلزضاى زٚض ا٭زٜب اغتؿٗاّ يإلثاض٠ ٚايتؿٜٛل ٚيت١٦ْٝٗٛع٘  أغًٛب إْؿا٥ٞ؟ :  ضغاي١ ا٭زٜب ٗ ْٛطى َا  
 ع٢ً اعتعاظ ايهاتب بطأٜٜ٘سٍ  رلتعب:   قًت . 

  ايتكطٜط اغتؿٗاّ , غطن٘ :/  أغًٛب إْؿا٥ٞ :   ٖٞ ٗ تٛدٝ٘ ايطأٟ ايعاّ ؟ أيٝػت 
 بإْػإ ٜٛد٘ ٜٚؿهٌ ايطأٟ ايعاّ ٚايؿٓإ ضغاي١ ا٭زٜب سٝح قٛض ايؿاعط اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  ا٭زٜب ٚايؿٓإ .. تٛدٝ٘ ايطأٟ ايعاّ ؟ ضغاي١  ,   
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 نُا قٛض ايطأ٣ بإْػإ ٜٛد٘. صٙ ايطغاي١ ٗ تهٜٛٔ ٚتؿهٌٝ عكٌ ا٭١َــٖ : ايتؿدٝل , ٚتٛسٝبدطٛض٠ ٚأ١ُٖٝ اٚغط ْاشل                                         
 شلصٙ ايطغاي١ ايكؿ١ ق١ُ ايعًٛ ٚايطؾع١ ٚبًٛؽ َٓت٢ٗ ٜؿٝس  أزل٢ اغتدساّ اغِ ايتؿهٌٝ:  ضغاي١ يٮزٜب ٚإؿهط ٚايؿٓإ أزل٢ 
 ايتذػِٝ ا, ٚغط ْاشل ٜٚهٕٛ ىًل ايعاّ بها٥ٔ سٞ ايطأٟ سٝح قٛض ايؿاعط , اغتعاض٠ َه١ّٝٓ  :   ايطأٟ ايعا خًل : 
  ٕايتؿكٌٝ ططٜل إطٓاب عٔ  ٚؾٝٗا بإٕ أغًٛب َ٪نس:  ٚايؿطض ٚايػٝطط٠ بؿهط٠ أٚ َع٢ٓ أٚ َط٢َ ع٢ً ْؿٛغِٗ ايسؾع َعٓاٙ ايتٛدٝ٘ ؾإ 

 بايسؾع  سٝح ؾب٘ َع٢ٓ ايتٛدٝ٘,  تؿبٝ٘ ٚٗ ايعباض٠ ايتٛدٝ٘ )بعس اإلْاٍ (ٚايؿطض ٚايػٝطط٠ ايسؾع                                                    
 ايعطـ يًتٜٓٛع ٚتعسز َكازض تٛدٝ٘ ايطأٟ ايعاّٚ  ايؿطض ٚايػٝطط٠ ٚ                                                    

 ٝايتأثرل اآلخطٜٔ ٚ ٚايػٝطط٠ ع٢ً آضا٤ ؾس٠ ايتشهِ ٗ ؾطض ايطأٟ ع١ٔ نٓاٜ:  طط٠ بؿهط٠ أٚ َع٢ٓ أٚ َط٢َ ع٢ً ْؿٛغِٗايسؾع ٚايؿطض ٚايػ 
  ع٢ٓ َكشٛبّا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝايهٓا١ٜ : اإلتٝإ بإ ْاٍ غط ,ٚ ايؿسٜس عًِٝٗ                                                                                                       

 ْهطات يًتعِٛٝ:  َككس  يؿهط٠ .. , أٚ يطأٟ .. , أٚ َط٢َ .  

 
         

 ٚيهٔ ٖصاا٫ْتكاض ايؿدكٞ ٖٛ ٗ شات ايٛقت خص٫ٕ آلضا٤ عسز نبرل َٔ ايٓاؽ , ٚؾٓا٤ يؿدك١ٝطٛا٥ـ عسٜس٠ َٔ ايبؿط. َجٌ ٖصا ا٫ْتكاض 
ضدٌ غٝطط٠ ٚاْتكاض  ايػٝاغ١ ... ٚيهٔ ا٭زٜب أٚ إؿهط أٚ ايؿٓإ ضدٌ تهٜٛٔ ٚتطب١ٝ ٚخًل ... ٫ ٛبِٗ َؿّٗٛ َٔ ضدٌع٢ً آضا٤ ايٓاؽ ٚقً

 " ... ؾٗٛ ٫ هب إٔ ًٜبػو ضأٜ٘ بٌ هب إٔ ىًل ؾٝو ضأٜو
 

 ز أْاؽ ْاٖرل ايؿعب ايٓاؽ ْكط٠ × ضؾض : ٚإطاز ؽًٓٞ , ِتطى , خص٫ٕ
 طا٥ؿ١ ّ ْاعات  , ؾكا٥ٌ طٛا٥ـ بكا٤ , زٚاّ × ثاضظٚاٍ , ٬ٖى , اْس ؾٓا٤

 ىرلى × ٜؿطن٘ عًٝو, ًٜعَو ب٘ ًٜبػو ضأٜ٘ قٝاغ١/ تؿهٌٝ  تهٜٛٔ
ٍّ عٔ ْكط٠ آضا٤ عسز نبرل َٔ ايٓاؽ , ٚنٝاع ٚيهٔ ٖصاايؿطح: ا٫ْتكاض  إٕ يؿدك١ٝ نجرل َٔ ايبؿط ا٫ْتكاض ايؿدكٞ ٖٛ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ؽ

ٗ تهٜٛٔ اإلْػإ ٚتطبٝت٘ , ٫ عٔ غٝطط٠ أٚ اْتكاض يؿهط٠ , ؾ٬  عٓس أٌٖ ايػٝاغ١ , ٚيهٔ إؿهط ٚا٭زٜب ٚايؿٓإ ٜبشح ع٢ً آضا٤ ايٓاؽ َعطٚف
  . يطأٜ٘ , ٚإِا هب إٔ ٜبين ؾٝو ايطأٟ , ؾٝٓبع ضأٜو َٓو ٜٓبػٞ إٔ ىهعو

 
 

 ٔي٬غتسضاى ; َٓعّا يًؿِٗ اـاط٧  يهٔ"ايتعبرل بـ :ٖصا ا٫ْتكاض يه . 
 طبام ٜدلظ إع٢ٓ ٜٚٛنش٘ ٜٚكٜٛ٘ بايتهاز بسٜعٞ قػٔ:  خص٫ٕ – ا٫ْتكاض  

 ٗٚ َٕط٢َ ؾٓإ إؿهط , أٚ ضأٟ ا٭زٜب , أٚ  ؾهط٠ سٝح قٛض اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  ٖصا اْتكاض ب٬ ؾو يؿهط٠ إؿهط , أٚ يطأٟ ا٭زٜب , أٚ َط٢َ ؾٓا  
ُٜٓتكط ي٘                                                                                                                                                                     : ايتؿدٝلا , ٚغط ْاشل بؿدل 

 ُٕٜتد٢ً عٓٗا ٚآلضا٤ بأؾسٝح ؾب٘ ا َه١ٝٓ اغتعاض٠: آلضا٤ عسز نبرل َٔ ايٓاؽ , ٚؾٓا٤ يؿدك١ٝ طٛا٥ـ عسٜس٠ َٔ ايبؿط خص٫   ؽصٍ دام 
 ٕٜعطٞ دطغّا َٛغٝكّٝا قببّا يٮشٕ اظزٚاز/  قػٔ بسٜعٞ:   آلضا٤ عسز نبرل َٔ ايٓاؽ , ٚؾٓا٤ يؿدك١ٝ طٛا٥ـ عسٜس٠ َٔ ايبؿط خص٫  
 ٌعسا٤ ٜٓتكط عًِٝٗٚقًٛبِٗ بأ آضا٤ايٓاؽ سٝح قٛض اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  ٖصا ا٫ْتكاض ع٢ً آضا٤ ايٓاؽ ٚقًٛبِٗ َؿّٗٛ َٔ ضدٌ ايػٝاغ١ َج 

  . ايتاّ ايٛدسا١ْٝ ٚا٫غتشٛاش ٚ  دٛاْب اإلْػإ ايعك١ًٝ ؾس٠ ايتأثرل ٚايػٝطط٠ ع٢ً ايعطـ أؾاز ايتؿدٝل اغط ْاشل ٚ          
 ِٗايعكًٞ ٚانش١ ٗ ايتشهِ  تعسز َٛاٖط ا٫غتشٛاش ايتاّ ٚايتأثرل ايهاٌَ , ؾايػٝطط٠ ايعطـ أؾاز:  ا٫ْتكاض ع٢ً آضا٤ ايٓاؽ ٚقًٛب 

  قًٛبِٗ) ٚايٛدساْٞ (ايٓاؽ آضا٤                                                                                      
 ؾأزٚاضِٖ َ٪ثط٠ بؿس٠ ٗ سٝا٠ ا٭َِ بؿطٙ إٔ ٜتدًٛا عٔ ايػطض يًتعِٛٝ دا٤ت َعطؾ١ ايهًُات:  ايؿٓإ –إؿهط  - ا٭زٜب ;   
 ٔٚايؿٔ اشلا١َ ٗ سٝا٠ أٟ  ٚايؿهط أزٚاض ضداٍ ا٭زب ٚتٓٛع تعسز ايعطـ أؾاز:  ٚ إؿهط أٚ ايؿٓإ ضدٌ تهٜٛٔ ٚتطب١ٝ ٚخًلا٭زٜب أ يه 

ٗٓسٕٚ             . َٓعّا يًؿِٗ اـاط٧; يهٔ أؾازت ا٫غتسضاى :  ايططٜل يٮ١َ ٜٚٓرلْٚ٘ شلِ أ١َ ; ؾِٗ ايصٜٔ ٜعٓبسٕٚ ّٚ
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 ٔٚايتٛنٝس ٜؿٝس ايتدكٝل ايعاطؿ١ ٫  بـ قكط أغًٛب:  ايؿٓإ ضدٌ تهٜٛٔ ٚتطب١ٝ ٚخًل ... ٫ ضدٌ غٝطط٠ ٚاْتكاضا٭زٜب أٚ إؿهط أٚ  ٚيه  ٚ 
  ٜدلظ إع٢ٓ ٜٚٛنش٘ ٜٚكٜٛ٘ َكاب١ً بسٜعٞ قػٔ عكًٗا ٚ زٚض ا٭زب ٚايؿهط ٚايؿٔ ٗ قٝاغ١ ٚتؿهٌٝ ٚدسإ ا٭١َ أ١ُٖٝ نٓا١ٜ عٔ

 ٖٛ ايتذػِٝ  ا, ٚغط ْاشل ايطأٟ بجٝاب ٜؿطض يبػٗا بايك٠ٛ تكٛض  اغتعاض٠ َه١ٝٓ : ب إٔ ىًل ؾٝو ضأٜو٫ هب إٔ ًٜبػو ضأٜ٘ بٌ ه 
 ٜٔ ضأٜ٘ايػ٧ٝ ٕٔ ٜؿطض ع٢ً اآلخط ٚتٛسٞ  بايتشهِ                                                                                                                            

 ٛٗتهٜٛٔ ضأٜو  أ١ُٖٝ ٚايتٛنٝس ٜؿٝس ايتدكٝل(  ايعاطؿ١ بٌ)  بـ قكط أغًٛب:  هب إٔ ىًل ؾٝو ضأٜو بٌ ٫ هب إٔ ًٜبػو ضأٜ٘ ؾ 
  عط١ٜ َٔ زاخًو ٫ بإدباض َٔ اآلخطٜٔ                                                                                                                                  

 ُٜدًل ايطأٟ بها٥ٔ  تكٛض,  اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  ىًل ؾٝو ضأٜو ... ا٭زٜب  ٚاجملطٚض اؾاض  بتكسِٜ قكط أغًٛب. :ايتذػِٝ ا, ٚغط ْاشلسٞ 

  .ٜؿٝس ايتدكٝل ٚايتٛنٝس ضأٜو ٘إؿعٍٛ ب ع٢ً ؾٝو                                                                        
        

 

 ٜطٜسٕٚ إٔ ٜهٕٛ شلِ ضأٟ ٜػتطٝعٕٛ ٚ ٫ إْو تؿذلض إٔ ايٓاؽ ْٝعّا قابًٕٛ إٔ ٜهْٛٛا أسطاضّا ... ٚتٓػ٢ إٔ أغًب ايٓاؽ ٫:      ايعكا قايت "
 ... ٓع شلِ قٓعّاتك إِا ٜػتػًٕٗٛ إٔ ٜطتسٚا اآلضا٤ اييت                                          

 يًٓاؽ إٔ ٜتدصٚا شلِ آضا٤ نُا ٜتدصٚا شلِ  ايهطٚضٟ َٔ أقبض اؿهاض٠ ْطام باتػاع ْ٘٭ْعِ .. ٖٓا إؿه١ً ... ٚإْٗا يتتؿاقِ ... :    قًت     
 ٙ اآلضا٤ َكٓٛع١ عٓس َٔ وػٔ تكسّٗاٌ ٚايػطع١ ٚايػٗٛي١ تسعِٖٛ إٍ طًب ٖصـــــايهػ غٝاضات ٚأضز١ٜ ٚأدٗع٠ يإلشاع١ ... ٚإٕ                     
  إيِٝٗ ٗ قٓازٜل فٗع٠ َبػط١                    

  "يًذُاٖرل  ايصٜٔ ٜكٓعٕٛ اآلضا٤  يعًٓا اقذلبٓا َٔ اؿكٝك١ ... ٖٚٞ إٔ عٌُ ا٭زٜب أٚ إؿهط أٚ ايؿٓإ ٖٛ خًل أٚي٦و:   قايت ايعكا     
 

 َعِٛ أغًب تٛٔ , تكسض , ؼتٌُ تؿذلض
ٕٛٓ تكٓع ٜعًُٛا بٗا تسٚا اآلضا٤ٜط  ُتعٌُ , ُتدًل , ته

 ٖٛ ايجٝاب ناُؾٖب١ ٚايعبا٠٤ ايطزا٤ , ٚ ّ ٭ضز١ٜا تت٬ؾ٢ , تٓشػط × تتعاٜس , تػتؿشٌ  , تتعاِٚ تتؿاقِ
 ُُْطل ز , َٝسإ فاٍ ْطام ايٓؿاٙ× اـٍُٛ , ايذلاخٞ  ايهػٌ

 تكٔهٝس , ٜ وػٔ اجملٗع٠ ٚإعس٠ َػٓبكّا  َكٓٛع١
 تهٜٛٔ , تأغٝؼ , تؿهٌٝ خًِل عطنٗا تكسّٗا

ٜػتطٝعٕٛ شيو , ٫ٚ  تؿذلض إٔ ايٓاؽ قابًٕٛ إٔ ٜهْٛٛا أسطاضّا ٗ آضا٥ِٗ ٚأؾهاضِٖ , َع إٔ أنجطِٖ ٫ إْو:  ايعكا يًشهِٝ قايتايؿطح: 
  اييت تكٓع شلِ أٚ تؿطض عًِٜٝٗٚػتػًٕٗٛ إٔ ٜتبٓٛا اآلضا٤  ٜطٜسٕٚ إٔ ٜهْٛٛا َٔ أقشاب ايطأٟ ٚايتأثرل ع٢ً اآلخطٜٔ ,

بٗا ايٓاؽ زٕٚ إٔ ٜٓتذٖٛا , ٜٚكٝؼ اؿهِٝ  إؿه١ً تعكٝسّا بعس إٔ اتػع ْطام اؿهاض٠ , ؾكس أٚدست ٚغا٥ٌ ٚأزٚات َتعسز٠ ٜٓتؿع تعزاز
ايٓاؽ  اييت ٜعٝـ ؾٝٗا بٗصا ايصٟ دط٣ ٗ عامل اؿهاض٠ , إش إٕ ساي١ ايهػٌ ٚايػطع١ ٚايػٗٛي١ ساد١ ايٓاؽ إٍ تبين آضا٤ قٓعٗا غرلِٖ

 . ٚتًو ٖٞ ١َُٗ إؿهطٜٔ ٚا٭زبا٤ . تسعِٖٛ إٍ طًب اآلضا٤ اييت أسػٔ غرلِٖ قٓعٗا ٚتكسّٗا إيِٝٗ داٖع٠ َبػط١

ْٕٛٓٛ ايطأٟ ايعاّ قايت ايعكا : يكس اقذلبٓا َٔ اؿكٝك١ . ٖٚٞ إٔ عٌُ  . ا٭زٜب أٚ إؿهط أٚ ايؿٓإ ٖٛ إهاز َٔ ٜه

 
 ايعذع ٚعسّ ايطغب١ ٗ تهٜٛٔ ضأٟ ؾدكٞ اغتُطاض ع٢ً ٜسٍ ٫ تهطاض:  ٜػتطٝعٕٛ ٚ ٫ ٜطٜسٕٚايٓاؽ ٫  أغًب 
 ٕٜٛؿٝس ايتدكٝل ٚايتٛنٝس ضأٟ اغِ نإ ع٢ً شلِض اؾاض ٚاجملطٚ بتكسِٜ قكط أغًٛب:  شلِ ضأٟ ٜه  
 ايتذػِٝ ٚتٛسٞ ايكٛض٠ باْعساّ ا  ٣ , ٚغط ْاشل٬َبؼ ُتطتس اآلضا٤ , سٝح قٛضَه١ٝٓ  اغتعاض٠:    ٜػتػًٕٗٛ إٔ ٜطتسٚا اآلضا٤ إِا 

  .ٜؿٝس ايتدكٝل ٚايتٛنٝس إِا بـ قكط أغًٛب ٚؾٝٗا ٚؾس٠ ايهػٌ ا٫بتهاض يس٣ ايبعض                                                                                      

 ٜؿٝس إثاض٠  ايؿاعٌ عصفإهاظ  , ٚغط ْاشلا ايتذػِٝ بأؾٝا٤ َاز١ٜ تكٓع اآلضا٤ سٝح قٛض  َه١ٝٓ اغتعاض٠:  اييت تكٓع شلِ قٓعّا اآلضا٤ 
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 ( قٓعا)   س بإؿعٍٛ إطًلنَ٪ غًٛبٚ ا٭ ايصٖٔ ٚايتؿٜٛل                                                                           
 اي٬ّ + إٕ) َ٪نسٜٔ َ٪نس أغًٛب : (يتتؿاقِ ٚإْٗا 
 ٕا, ٚغط ْاشل ايٓاؽ بايػٝاضات سٝح قٛض ايهاتب اآلضا٤ اييت ٜأخص ٜٚعٌُ بٗا تؿبٝ٘ ,:  آضا٤ نُا ٜتدصٚا شلِ غٝاضات شلِٜتدصٚا  أ 

  إؿعٍٛ ب٘ ع٢ً(  شلِ)   ضاؾاض ٚاجملطٚ بتكسِٜ قكط أغًٛب ايتاّ ا٫بتهاض ا٫غتػٗاٍ ايتٛنٝض , ٚتٛسٞ بعسّ ايتذػِٝ ٚ                                     
 . ٜعطٞ دطغّا َٛغٝكّٝا قببّا يٮشٕ قػٔ بسٜعٞ / اظزٚاز ٚؾٝٗا . ٚايتٛنٝس ٜؿٝس ايتدكٝل غٝاضات ٚ  آضا٤                                      

ٚتٛسٞ بهػٌ , ايتذػِٝ ااشلْ , ٚغط ٚتطًب بأؾٝا٤ َاز١ٜ تكٓع ايهاتب اآلضا٤ سٝح قٛض,  َه١ٝٓ اغتعاض١٠ : َكٓٛع اآلضا٤ طًب 
 . ايبعض ٗ فطز ايتؿهرل                                                       

 قٓازٜل سٝح ؾب٘ ايهاتب اآلضا٤ بأؾٝا٤ َاز١ٜ تكسّ َػًؿ١ ٗ,  اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  تكسّٗا إيِٝٗ ٗ قٓازٜل فٗع٠ وػٔ .. اآلضا٤ 
  . اغتدساَٗا زٕٚ تؿهرل ايؿسٜس ٗ , ٚتٛسٞ باإلغطا٤ َعس٠ َػٓبكّا                                                                                              

 ٕايؿٓإ ا٭زٜب أٚ إؿهط أٚ سٝح قٛضْا عٌُ,  تؿبٝ٘:  عٌُ ا٭زٜب أٚ إؿهط أٚ ايؿٓإ ٖٛ خًل أٚي٦و ايصٜٔ ٜكٓعٕٛ اآلضا٤ يًذُاٖرل أ 
 . , ٚتٛسٞ با٫بتهاض ٚايتذسٜس باـًل                                                                                                                                      

 ٜؿهٌ ٜٚكٛؽ ٚدسإ ا٭١َ يًتعِٛٝ ٚيتكسٜط زٚض َٔ و: أٚي٦ اغتدساّ اغِ إؾاض٠: ايصٜٔ ٜكٓعٕٛ اآلضا٤ يًذُاٖرل أٚي٦و . 
 ٕٛباإلبساع ٚا٫بتهاضٚتٛسٞ  ايتذػِٝا ٚغط ْاشل بأؾٝا٤ َاز١ٜ تكٓع ايهاتب اآلضا٤ سٝح قٛض َه١ٝٓ اغتعاض٠: اآلضا٤ يًذُاٖرل ٜكٓع 
 

 

  ؟ ؾٕٓٛ ايٓجط ٖصا ايٓل َٔ أٟ : 1ؽ

 دـ : َٔ ؾٔ إكاٍ

  اييت ؼككت ٗ ايٓل ؟ َا ايػُات ايعا١َ يًُكاٍ : 2ؽ
     نْٛ٘ ْجطا                                                                   ّايتهٜٛٔ ايؿين بانتُاٍ ايٛسس٠ ٚا٫ْػذا        .  طَكائك 

    غ١َ٬ ا٭ؾهاض ٚزقتٗا                                         ٘ٝايصات١ٝ , ؾؿدك١ٝ ايهاتب ٚانش١ ؾ                                ايعطض ايؿا٥ل اؾصاب. 

  خكا٥ك٘ ايؿ١ٝٓ ؟ َٚا : َا ايًٕٛ ا٭زبٞ يًٓل ؟ 3ؽ

 : ٚخكا٥ك٘ . ا٫دتُاعٞ دـ : ايٓل َكاٍ َٔ ا٭زب

  تٓاٍٚ ايٛٛاٖط ا٫دتُاع١ٝ                        ايسق١ ٚايتؿكٌٝ ٗ عطض إٛنٛع                      طٗاٚنٛح إعاْٞ ٚتطاب. 

    اإلقٓاع بتكسِٜ اؿذ١ ايػ١ًُٝ                 غٗٛي١ ا٭يؿاٚ ٚقطبٗا َٔ يػ١ اؿٝا٠ 

  ؟ زلات أغًٛب ايهاتب َا : 4ؽ

  زق١ ايؿهط ٚتػًػًٗا ٚٚنٛسٗا ٚايتهجٝـ ايؿسٜس .                         ا٭زي١ يإلقٓاع اجمل٧ .  

  تهًٓـغٗٛي١ ايعباضات ٚغ٬َتٗا ؾ٬ تعكٝس ٫ٚ  .                                     ق١ً ايكٛض ايب٬غ١ٝ . 

 ايكسض٠ ع٢ً ابتهاض ايؿدكٝات .                                                                            ْسض٠ احملػٓات ايبسٜع١ٝ . 

 ٞا٫عتُاز ع٢ً ا٭غًٛب اـدلٟ زٕٚ اإلْؿا٥                    . اؾُع بٌ ايٛاقع١ٝ ٚايطَع١ٜ  

  خ٬ٍ ايٓل ؟ : َا ٬ََض ؾدك١ٝ ايهاتب اييت تٛٗط َٔ 5ؽ

 ا٬ٕس١ٛ ٕا ٜسٚض سٛي٘ ٗ اجملتُع ق٠ٛ                عُٝل ايؿهط                                  ايجكاؾ١ ٚاغع :   دـ
                 عكطاياإلٕاّ بجكاؾ١         ٜعطض إؿه٬ت ٚانش١ , ٜٚعطض ٚغ١ًٝ ع٬دٗا .  

 ايهاتب ٗ ايٓل ؟ َا ا٭غًٛب ايصٟ آثطٙ : 6ؽ

  . إع٢ٓ ٚيتأنٝس إٔ َا ٜعطن٘ سكا٥ل ٫ فاٍ يًؿو ؾٝٗا اـدلٟ يتكطٜط دـ : آثط ا٭غًٛب
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 : ٕاشا دا٤ت ايكٛض ق١ًًٝ ٗ ايٓل ؟ 7ؽ

 . عكًٞ ٫ اإلَتاع ايعاطؿٞدـ : دا٤ت ايكٛض ق١ًًٝ ; ٭ٕ اشلسف اإلقٓاع اي

 : مب ُٝعت أيؿاٚ ٚعباضات تٛؾٝل اؿهِٝ ؟ 8ؽ

 . بٌ اـدل ٚاإلْؿا٤ ٚؾٝٗا بعض احملػٓات ٚايعباضات غ١ًُٝ َٚتٓٛع١ -دـ : ُٝعت أيؿاٚ٘ بأْٗا غ١ًٗ ٚانش١ قطٜب١ َٔ يػ١ اؿٝا٠ 
 

 

 .... أٟ ايعاّ ؟ا٭زٜب ٗ ْٛطى ؟ ... أيٝػت ٖٞ ٗ تٛدٝ٘ ايط َا ضغاي١: قايت ايعكا

ايعاّ ... ؾإٕ ايتٛدٝ٘ َعٓاٙ ايسؾع ٚايؿطض  أزل٢ ضغاي١ يٮزٜب ٚإؿهط ٚايؿٓإ يٝػت ٗ تٛدٝ٘ ايطأٟ ايعاّ , بٌ ٗ خًِل ايطأٟ أعتكس إٔ: قًت
 ٚايػٝطط٠ 

 ايتشهِ( -اؾدلٚت -اشلذ١ُ -اشل١ُٓٝ َطازف"ايػٝطط٠") -2إعاق٢(           -ايعك٢ -ايعكٛات -ْع"ايعكا") ا٭عكا٤ -1      ؽرل ايكشٝض -أ
 أنعـ( –أس٘  -أز٢ْ -َهاز"أزل٢") أغٌ -3                                         

 َا َع٢ٓ ايطأ٣ ايعاّ؟ َٚا ايص٣ ٜ٪ثط ؾٝ٘؟ -ب
 " ٕٚاشا؟ا٭زٜب ٚايؿٓإ عٌُ - ا٭زٜب ٚايؿٓإ ضغاي١" : ٗ أزا٤ إع٢ٓ أق٣ٛ أُٜٗا -ز
 ٛؾكا ؾ٢ اغتدساّ ن١ًُ "أزل٢" ٚنض شيونإ ايهاتب َ -ز

 " َا ْٛع ا٭غًٛب ؟ َٚا غطن٘؟000"أيٝػت ٢ٖ -ٖـ
 َا ايكٛض٠ اؾ١ًُٝ ؾ٢"خًل ايطأ٣ ايعاّ"؟ -ٚ

يًٓاؽ إٔ ٜتدصٚا شلِ آضا٤ نُا ٜتدصٚا شلِ غٝاضات  ايهطٚضٟ َٔ أقبض اؿهاض٠ ْطام باتػاع ْ٘ألْعِ .. ٖٓا إؿه١ً ... ٚإْٗا يتتؿاقِ ... :قًت
إيِٝٗ ٗ قٓازٜل فٗع٠  ايهػٌ ٚايػطع١ ٚايػٗٛي١ تسعِٖٛ إٍ طًب ٖصٙ اآلضا٤ َكٓٛع١ عٓس َٔ وػٔ تكسّٗا أضز١ٜ ٚأدٗع٠ يإلشاع١ ... ٚإٕٚ

 :" .. ! ايصٜٔ ٜكٓعٕٛ اآلضا٤ يًذُاٖرل يعًٓا اقذلبٓا َٔ اؿكٝك١ ... ٖٚٞ إٔ عٌُ ا٭زٜب أٚ إؿهط أٚ ايؿٓإ ٖٛ خًل أٚي٦و قايت ايعكا َبػط١

 ٖات َطازف" تتؿاقِ" َٚؿطز"أضز١ٜ" ْٚع"ايٓاؽ" -أ

 ايؿكط٠ ؼت٣ٛ ع٢ً إؿه١ً ٚسًٗا ٚنض شيو -ب
 ؟ " قٓازٜل فٗع٠ " إككٛز بـ َا -ز
  بتكسّٗا إيِٝٗ؟ ٕٚاشا ؟ ٜكّٛ اآلضا٤ - تكسّٗا إيِٝٗ وػٔ اآلضا٤ : ٗ أزا٤ إع٢ٓ أق٣ٛ أُٜٗا -ز

َِ ناْت -ٖـ   ؟  ٜكٓعٕٛ اآلضا٤ يًذُاٖرل ٗ ا٬ٌٕٜ ٔأؾهٌ َ اؾُاٖرل ٔي
 ايهاتب َٔ اغتدساّ أغايٝب ايككط إنجاضعًٌ:  -ٚ
 َا اؾُاٍ ؾ٢"ٜكٓعٕٛ اآلضا٤" َٚا غط اؾُاٍ؟ -ظ

 يًُكاٍ زلات عا١َ طبكٗا ع٢ً ٖصا إكاٍ -ح
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 ( )ا٭غايٝب                                                               احملػٓات ايبسٜع١ٝ()                                                         ا٭يٛإ ايبٝا١ْٝ()                         
                              ٘ٝايتؿب                 ايطبام                                   ايػذع                      إكاب١ً        ٟا٭غًٛب اـدل 
                            ا٫غتعاض٠         ايتكطٜع                         ِٝسػٔ ايتكػ              اؾٓاؽ           ٞا٭غًٛب اإلْؿا٥ 

                                ايهٓا١ٜ     ايتكسِٜ ٚايتأخرل                ا٫ظزٚاز                   ا٫يتؿات             أغًٛب ايككط 

                     ٌاجملاظ إطغ                  ايتٛض١ٜ                                 ا٫قتباؽ         َطاعا٠ ايٓٛرل ا٫هاظٚا٫طٓاب                                                                                  

 
              

 (( ايتؿبٝــــــــــــــــــــــ٘ 1

                    ٖٛ تؿاب٘ ؾ٦ٌٝ أٚ أؾٝا٤ ٗ قؿ١ أٚ أنجط        َجٌ :    ايبٓت نايكُط ٗ اؾُاٍ     

  

  
 
 
 
 
 

 ٖٛ ايكؿ١ إؿذلن١ بٌ  
 ططٗ ايتؿب١ٝ ٚهب إٔ
 تهٕٛ أق٣ٛ ٗ إؿب٘ ب٘
 عٓ٘ ٗ إؿب٘

 

 
 

  

  
           

 
 

 

 ٖٛ ايصٟ تصنط ؾٝ٘ ا٭ضنإ ا٭ضبع١ يًتؿب١ٝ              إؿكٌ ايتؿبٝ٘ -1

 ٬ّ ــــــــٞ اإلٚـــٌ ؾـــــــايًٝـــًٛب نــــــيك                          طامـــــــٞ اإلؾــسض ؾــــــٛٙ نايبـــــــنِ َٔ ٚد             
 

   ٘ ايؿبـ٘ــَؿبـ٘     أزا٠ ايتؿبٝـ٘  َؿبـ٘ ب٘    ٚد           َؿبـ٘     أزا٠ ايتؿبٝـ٘  َؿبـ٘ ب٘    ٚد٘ ايؿبـ٘                     
 ٖٛ ايصٟ سصف َٓ٘ ٚد٘ ايؿب٘ ؾك٘ أٚ أزا٠ ايتؿب١ٝ ؾك٘    اجملٌُ ايتؿبٝ٘ -2

 ُـــــــــس أغــــــس ؾـــــــــــٞ ايؿذـــــــاعـــــــ١ق          قُـــــــــــــس نـــــــا٭غــــــــس                   

 طرفا التشبيه

 أصنـــــــــــإ ايتؾبيـــــــ٘

 وجـــــه الشبه لتشبيهأداة ا به املشبه املشبه

 حرف فعل اسم

 أنــــــــــــواع التشبيـــــــه

 الضمين ليالتمثي البليغ اجململ املفصل

 تشبيـــــه مركـــب تشبيـــــه مفـــــرد
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 َؿبـ٘    أزا٠ ايتؿبٝ٘    َؿبـ٘ ب٘                      َؿب٘       َؿب٘ ب٘                              ٚد٘ ايؿبـ٘                  
 إؿب٘ ب٘(  –ٜٚبك٢ ايططؾإ) إؿب٘ ٖٛ ايصٟ سصف َٓ٘ ٚد٘ ايؿب٘ ٚأزا٠ ايتؿبٝ٘ َعا      ايبًٝؼ ايتؿبٝ٘ -3

                                                                  ٚ اؾ١ٓ ايهدل٣  احملطابٖٞ  ؾُكطأدٌ إٕ شا ّٜٛ ٕٔ ٜؿتسٟ َكط                      
 َؿبـ٘ ب٘                                  َؿبـ٘                                                                                         

    ايتُجًٝٞ ايتؿبٝ٘ -4
 ٖٛ تؿبٝ٘ ساي١ عاي١ َتعسز٠ ا٭دعا٤ ٜٚأتٞ ٚد٘ ايؿب٘ َٛنشا أنجط َٔ قؿ١ ٚتأتٞ أزا٠ ايتؿبٝ٘ ٚانش١ ؾٝ٘        

 س ايصٟ ٤ٜٞٝٗ ْؿػ٘ يًؿٛظ ٗ إعطن١ ()قُس ٖٚٛ ٜصانط زضٚغ٘ يٝٓذض ٗ ا٫َتشإ نايكا٥                  

 ساي١ ايكا٥س ايصٟ ٜعٌُ ٜٚػتعس يتشكٝل ايؿٛظ ٗ إعطن١ : إؿب٘ ب٘ ساي١ قُس ٖٚٛ ٜصانط ٚهتٗس ٗ زضٚغ٘ يتشكٝل ايٓذاح ٗ ا٫َتشإ  : إؿب٘
 يٓذاح: ايعٌُ ٚا٫دتٗاز ٚايهؿاح يتشكٝل ا٭ٌَ ٚا ٚد٘ ايؿب٘           : ايهاف أزا٠ ايتؿبٝ٘

    ايهُين ايتؿبٝ٘ -5
 ٖٛ تؿبٝ٘ ساي١ عاي١ َجٌ )ايتؿب١ٝ ايتُجًٝٞ( ٚيهٔ ٫ ٜٛدس ؾٝ٘ أٟ ضنٔ َٔ أضنإ ايتؿب١ٝ قطاس١ بٌ ٜػتٓر ٜٚؿِٗ َٔ َهُٕٛ ايهًِ ٚيصيو    

 زلٞ )ايتؿب١ٝ ايهُين( ٜٚأتٞ بعس ؾهط٠ ؼتاز إٍ زيٌٝ ع٢ً ؾهٌ َجٌ أٚ سه١ُ غايبا
 ٝ٘       َا ؾطح َٝت إ٬ّٜ()َٔ ٜٗٔ ٜػٌٗ اشلٛإ عً

 : ايطدٌ اؾبإ ايصٟ اعتاز ايصٍ ٜػٌٗ عًٝ٘ ؼًُ٘ زٕٚ إٔ ٜؿعط بأمل إؿب٘
 : ساي١ إٝت إشا نطب ٫ ٜتأمل إؿب١

 : ايتؿبٝ٘ ْاٍ غط
 َجاٍ إؿب٘ ب٘ إؿب٘ غط ْاٍ ايتؿبٝ٘

 عاقٌ )ؾدل( غرل عاقٌ ايتؿدٝل
 ايهتاب خرل قسٜل

  ايعاقٌ(إؿب٘: ايهتاب )غرل
 إؿب٘ ب٘ : قسٜل )عاقٌ(

 َازٟ َعٟٓٛ ايتذػِٝ
 ايعًِ َؿتاح ايػعاز٠

 إؿب٘ : ايعًِ)َعٟٓٛ(
 إؿب٘ ب٘ : َؿتاح )َازٟ(

 ايتٛنٝض
 َعٟٓٛ

 َازٟ
 َعٟٓٛ

 َازٟ

 قُس نا٭غس
 إؿب٘ : قُس )َازٟ(

 إؿب٘ ب٘ : أغس)َازٟ(
 ٖٚٞ ْٛعإ :اض٠   (( ا٫غتعــــــــــــــــــــــــــــــــــ2))  
 
 
 

 ٖٚٞ َا سصف ؾٝٗا إؿب٘ ب٘ ٚضَع ي٘ بؿ٤ٞ َٔ يٛاظَ٘                                       ٚ ؾٝٗا  وصف إؿب٘ ٚ ٜكطح بًؿٜ إؿب٘ ب٘                                                                 
    ٚ اخؿض شلُا دٓاح ايصٍ َٔ ايط١ٓ                                                                                                                                        ٚاعتكُٛا  عبٌ اهلل ْٝعا "           

 ؾب٘ ايصٍ بايطا٥ط ٚسصف إؿب٘ ب٘)ايطا٥ط(                                                                            "ؾب٘ زٜٔ اهلل باؿبٌ ٚسصف إؿب٘                                                     

 ٚ دا٤ بؿ٤ٞ َٔ يٛاظَ٘ ٖٚٛ)اؾٓاح                                                        )ايسٜٔ( ٚقطح بإؿب٘ ب٘                                                                                                       

 مـكنيــــــــــــة تصـرحييــــــــة
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 "       ؾب٘ ايه٬ٍ بايًُٛات ٚسصف إؿب٘)ايه٬ٍ(  ٚقطح بإؿب٘ ب٘ )ايًُٛات(                               ايٓٛضإٍ  ايًُٛات" نتاب أْعيٓاٙ إيٝو يتدطز ايٓاؽ َٔ -1

 شلسا١ٜ ٚسصف إؿب٘)اشلسا١ٜ(  ٚقطح بإؿب٘ ب٘ )ايٓٛض(                   اغتعـاض٠   تكطو١ٝؾب٘ ايٓٛض با          
 ؾِٗ ٜتػاقٕٛ ا١ٕٝٓ بِٝٓٗ ** بأٜسِٜٗ بٝض ضقام إهاضب-2

 ؾب٘ ا١ٕٝٓ)إٛت( بؿطاب ٜػك٢ ٚسصف إؿب٘ ب٘)ايؿطاب( ٚدا٤ بؿ٤ٞ َٔ يٛاظَ٘)ايتػاقٞ( اغتعـاض٠  َهٓٝـ١           
 َجٌ غط ْاٍ ايتؿبٝ٘    ا٫غتعاض٠ ْاٍ طغ 

 ٜككس َٓ٘ إع٢ٓ اؿكٝكٞ ٚإِا ٜككس َع٢ٓ ٬َظّ يًُع٢ٓ اؿكٝكٞ (( ايهٓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا١ٜ      ٖٛ تعبرل ٫ 3

 َجاٍ : )ٖصا ايطدٌ ٜؿاض إيٝ٘ بايبٓإ(          يٛس١ ايؿطف َٔ ازل٘(                                         َٛجاٍ : )ٖصا ايطايب ٫ ؽً
 نٓاٜ٘ ع٢ً تؿٛم ايطايب                                           نٓا١ٜ عٔ ايؿٗط٠                  

 ايسيٌٝ : يٛس١ ايؿطف ٫ ؽًٛ َٔ ازل٘         ايسيٌٝ :ايٓاؽ تؿرل إيٝ٘ أُٜٓا شٖب ؾٗٛ َعطٚف                     
 
 
 
 

 
 

 َا شنط ؾٝٗا ايططؾإ                         َا شنطت ؾٝ٘ ايكؿ١                                                                            َا شنط ؾٝٗا إٛقٛف                                                    
 ٚأضٜس ْػبتُٗا إٍ بعض                            ِٗ إٛقٛف                                           ُٚؾ                                                                            ُٗت ايكؿ١                         ُٚؾ     

 ْٛع ايهٓا١ٜ إهين عٓ٘ أغًٛب ايهٓا١ٜ
        يعع٠ا ّؿٞ إكطٟ ؾاَذ ا٭ْـ عايٞ اؾب١ٗ

   
ـــ١

قؿ
عٔ 

ــ١ 
ٓاٜ

ن
 

 ايصٍ "يٛ ْط٣ إشا اجملطَٕٛ ْانػٛا ض٩ٚغِٗ عٓس ضبِٗ" 
 اؿعٕ ٌٚ ٚدٗ٘ َػٛزا ٖٚٛ نِٛٝ " ٢"ٚإشا بؿط أسسِٖ با٭ْج

 ايكُت إِا ايػامل َٔ  أؾِ ؾاٙ بًذاّ 
 ايتؿا٩ّ ؾ٬ٕ ٜٓٛط إٍ ايسْٝا َٓٛاض أغٛز

 ايهطّ قسٜكٞ باب٘ َؿتٛح زا٥ُا 
 ايًػ١ ايعطب١ٝ يػ١ ايهاز أٌْ ايًػات

ٛف
قـــ

َٛ 
عٔ

ــ١ 
ٓاٜـ

ن
 

 ايبذلٍٚ ايصٖب ا٭غٛز عُاز ايكٓاع١
 ايطٝاضٕٚ ْػٛض اؾٛ أبطاٍ ايعبٛض

 إكطٜٕٛ أبٓا٤ ايٌٓٝ أخ٬قِٗ طٝب١
 َكط نٓا١ْ اهلل

 أّ نًجّٛ نٛنب ايؿطم
        ْػب١ ايعؿ١ إٍ أَٞ ايعؿ١ ؼت ثٝاب أَٞ

   
نٓ

ػب١
ْ ٔ

١ ع
اٜـ

 

 ْػب١ اجملس إٍ اجملسٜٔ اجملس ّؿٞ ٗ ضناب اجملسٜٔ
 ْػب١ اـٌٝ إٍ اـرل اـٌٝ َعكٛز بٓٛاقٝٗا اـرل

 ْػب١ إُسٚح إٍ اؾٛز ٚاجملس اؾٛز بٌ ثٝاب٘ ** ٚاجملس سٍٛ ضناب٘
 ِٝ ٚإقٓاع ٚإَتاعاإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػ       ايهٓا١ٜ ْاٍ غط 

 أنــــواع الكنايـــــة

 كناية عن موصوف كناية عن نسبة كناية عن صفة



 

 

32 
 

 (( اجملــــــــــــــاظ  إطغـــــــــــــــٌ : ــ  4
 اييت تهٕٛ  بٌ ايًؿٜ إػتعٌُ ٚإع٢ٓ إككٛز َٓ٘                               ع٬ق١ إؿاب١ٗغرل  آخط ع٢ً ع٬ق١ ب٘  يؿٛاٖٚٛ ٜككس  ّايؿٛإٔ ٜكٍٛ ايؿدل ٖٛ   

 ) ا٣ إٕ ايهاتب ٜصنط ن١ًُ ٚإطاز ن١ًُ أخط٣ ٫ٚبس َٔ ٚدٛز ع٬ق١ بٌ ايهًُتٌ(                            

 َجاٍ يًتٛنٝض : قاٍ اهلل تعاٍ :   "ٚاغأٍ ايكط١ٜ"
 ٘ب٫ تؿؾكس شنط اهلل ايكط١ٜ ٚأضاز أًٖٗا ؾاغتعًُت ن١ًُ ايكط١ٜ ٗ غرل َعٓاٖا اؿكٝكٞ ٚيٝػت ايع٬ق١ بٌ ايهًُتٌ ع٬ق١ إؿاب١ٗ ؾايكط١ٜ 

 ع٬قت٘ ق١ًٝ أًٖٗا ٗ ؾ٤ٞ ٚإِا ايع٬ق١ احمل١ًٝ أٚ إها١ْٝ ؾايكط١ٜ ٖٞ قٌ َٚهإ ٭ًٖٗا ؾعدل باحملٌ ٚأضاز َٔ وٌ ؾٝ٘ فاظ َطغٌ
 

 

 ايتٛنٝض إع٢ٓ إطاز ايع٬ق١ ا٭َج١ً
 " ضقب١ " ؾتشطٜط -
 " ايطانعٌ " اضنعٛا َع -
 ضبو شٟ اؾ٬ٍ ٚاإلنطاّ" ٚد٘ ٜٚبك٢ -
 ٖذاْٞ قاؾ١ٝ ؾًُا قاٍ              ايكٛاٗ عًُت٘ ِْٛ ٚنِ -

١ٝ٥
ؾع

ا
 

 عبس
 قًٛا
 ضبو

 ايؿعط

إع٢ٓ إصنٛض ٖٛ دع٤ َٔ 
 إع٢ٓ إككٛز

 ٗ آشاِْٗ " أقابعِٗ " هعًٕٛ -
  َا يٝؼ ٗ قًٛبِٗ بأؾٛاِٖٗ ٜكٛيٕٛ -
 ؾذل٠ ط١ًٜٛ َكطٗ  أقاّ إتٓيب -

١ًٝ
ايه

 

 أْاًَِٗ
 أيػٓتِٗ

 بعض َكط

٢ٓ إصنٛض ٖٛ ايهٌ إع
 يًُع٢ٓ إككٛز

 ؾًٝكُ٘ " ايؿٗط " ؾُٔ ؾٗس َٓهِ -
 عًِٝٗ َسضاضا " ايػُا٤ " ؾأضغًٓا -

 ٚيٝػت ع٢ً غرل ايػٝٛف تػٌٝ       ْؿٛغٓا تػٌٝ ع٢ً سس ايػٝٛف - 
 َٚا َٔ ٚامل إ٫ غٝب٢ً بأًِٚ          اهلل ؾٛقٗا ٜس إ٫ ٜس َٚا َٔ -

ب١ٝ
ػب

اي
 

 اشل٬ٍ
 إطط

 زَا٩ْا
 ق٠ٛ

 
إع٢ٓ إصنٛض غبب يًُع٢ٓ 

 إككٛز
 

 " ضظقا " ٜٚٓعٍ يهِ َٔ ايػُا٤ -
 َٔ ضبهِ " َػؿط٠ " ٚغاضعٛا إٍ -
 " ق٠ٛ " ٚأعسٚا شلِ َا اغتطعتِ َٔ -
 " ْاضا " ايصٜٔ ٜأنًٕٛ أَٛاٍ ايٝتا٢َ ًُٚا إِا ٜأنًٕٛ ٗ بطِْٛٗ -

ب١ٝ
ػب

إ
 

 َططا
 ايعٌُ

 أغًش١
 سطاَا

 إع٢ٓ إصنٛض َػبب
 )ْتٝذ١(  يًُع٢ٓ إككٛز

 " ْعِٝإٕ ا٭بطاض يؿٞ  -

ي١ٝ
ؿا

ا
 

ٍٓ ٜٚككس  اؾ١ٓ  ٜصنط ؾٝ٘ اؿا

 " َكاَٞ" إٕ نإ ندل عًٝهِ  -
 " ْازٜ٘" ؾًٝسع  -
 إْٞ  أخاف َٔ إعاطب ايبشط٫ أضنب  -

حملً
ا

ـــــ
ـــ

١ٝ
 

 ْؿػٞ
 أٌٖ ْازٜ٘

 ايػؿٔ

ٜصنط إهإ أٚ احملٌ ٜٚككس 
)ٍٓ  َا ب٘ ) اؿا

 أَٛاشلِ " ايٝتا٢َ اٚآتٛ" -
 ... "  فطَا " إْ٘ َٔ ٜأت ضب٘ -

اعتباض َا 
 نإ

 َٔ ناْٛا ٜتا٢َ
 َٔ نإ فطَا

ٜصنط اؿاي١ ايػابك١ 
 يًؿ٤ٞ

 نؿاضا " ؾادطا " ٫ٚ ًٜسٚا إ٫ -
 " ٔطا إْٞ أضاْٞ أعكط -
 ٚإِْٗ َٝتٕٛ " َٝت "إْو -
 "ايسٖٔب ٚؾذط٠ ؽطز َٔ طٛض غٝٓا٤ تٓبت -

اعتباض َا 
 ٝهٕٛغ

 غٝهٕٛ ؾادطا
 غٝهٕٛ ٔطا
 غتهٕٛ َٝتا
 غٝهٕٛ زٖٓا

ٜصنط َا غٝهٕٛ عًٝ٘ 
 ايؿ٤ٞ َػتكب٬

 

 أمثلة  على عــالقــــــات اجملـــــــــــــــــــاز

 املرســـــــــــــــــــل
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 ٖٚٛ ْٛعإ :ٖٛ اؾُع بٌ ايؿ٤ٞ ٚ عهػ٘ ٗ ايه٬ّ  ايطبام ـ1  
 

 
   طبام بايػًب                                                                                                                                                           طبام باإلهاب                   

 از بٌ ن١ًُ ْٚؿٝٗاٖٛ ايته           ٖٛ ايتهاز بٌ ن١ًُ ٚعهػٗا                                                                                                                     
 َٔ اهلل" ٜػتدؿٕٛ ٫ٚ َٔ ايٓاؽ ٜػتدؿٕٛ"                                                                                             "ايهطا٤ٚ  ايػطا٤ " ايصٜٔ ٜٓؿكٕٛ ٗ        

 غط اؾُاٍ : تأنٝس إع٢ٓ ٚتٛنٝش٘ عٔ ططٜل شنط ايؿ٤ٞ ٚنسٙ .  
 ٖٛ إٔ ٜ٪تٞ َعٌٓٝ أٚ أنجط ثِ ٜ٪تٞ َا ٜكابٌ شيو ع٢ً ايذلتٝب        إكاب١ً -2
  غط ْاي٘  :تأنٝس إع٢ٓ ٚتٛنٝش٘ عٔ ططٜل شنط ايؿ٤ٞ ٚنسٙ .   عٔ إٓهط" ٜٕٚٓٗٛ بإعطٚف ٜأَطٕٚنجرلا"           " ٚيٝبهٛاق٬ًٝ  ؾًٝهشهٛا"

 ٜتكٌ ب٘ َٔ َع٢ٓ َٔ غرل تهاز  ٖٛ شنط ايؿ٤ٞ َٚا           ايٓٛرل َطاعا٠ -3
    غط ْاي٘ : تأنٝس إع٢ٓ ٚتٛنٝش٘       ا٭لِٚ  ٚايػُا٤ نِ تؿتهٞ ٚتكٍٛ أْو َعسّ  ٚا٭ضض ًَهو"  *  ايبكرل ايػُٝع* " ٚ ٖٛ      ٚ أنًٓا ؾطبٓا* 
 َع٢ٓ قطٜب ٖٚٛ غرل َككٛز                                                                                                                   ايتٛض١ٜ  -4

 ٖٛ يؿٜ َؿطز ي٘ َعٓٝإ                        
 َع٢ٓ بعٝس ٖٚٛ إككٛز                                                                                                                                              

 َعطن١ ايؿعط بٌ أٓس ؾٛقٞ ٚساؾٜ إبطاَِٖٝجٌ : 
 " ؾٛقٞ أٓسأٚ  سيب=  " ؾٛق٢                       ايّٝٛ أقبض باضزا  ؾٛقٞ ٜكٛيٕٛ إٔ ايؿٛم ْاض ٚيٛع١    **   ؾُا باٍ -
   إبطاِٖٝ ساؾٜ= ٚٗ  أٚ  ساؾٜ"                         ساؾٜ أٚزعت ٚزٜعتإ عٓس إْػإ ٚنًب **  ؾداْٗا اإلْػإ ٚايهًب -

 غط ْاي٘ : إؿادأ٠ اييت تٓب٘ ايصٖٔ ٚتسؾع٘ إٍ ايتأٌَ ٗ ايه٬ّ ٚز٫يت٘  
 ٖٛ إٔ ٜتؿاب٘ ايًؿٛإ ٗ ايٓطل ٚىتًؿإ ٗ إع٢ٓ                اؾٓاؽ -5

 "غاع١ ٕٛ َا يبجٛا غرلٜكػِ اجملطَ ايػاع١ "ّٜٚٛ تكّٛ                               
 ن١ًُ )غاع١( ا٭ٍٚ َعٓاٖا ّٜٛ ايكٝا١َ             ن١ًُ )غاع١(ايجا١ْٝ َعٓاٖا غاع١ ظ١َٝٓ    

 ٖٚٛ ْٛعإ :
                                                              

  دٓاؽ ْاقل                                                                                                                                                      دٓاؽ تاّ                                    
 ايًؿٛإ ٗ ٚاسس َٔ ا٭َٛض ا٭ضبع١ ٖٛ اتؿام ايًؿٌٛ ٗ أَٛض أضبع١ ٖٞ :                                                                     ٖٛ َا اختًـ ؾٝ٘

                                                      ْٛع  ــــــ      سز   ــــــــع      ــــــتؿه   ٌٝ                                                           تطتٝب اؿطٚف 
 )ْٛع("        تٓٗط ٚأَا ايػا٥ٌ ؾ٬ تكٗط ؾأَا ايٝتِٝ ؾ٬"                                                                                                    إػطبٗ  إػطبقًٝت  -
 )عسز( "    إػام بايػام إٍ ضبو ٦َٜٛص ايػام "ٚايتؿت                                                                                                   غاع١ ٗ غاع١ أقًشت-

 "        )تؿهٌٝ(كًُُٞخ ؾشػٔ ًكَٞخ ايًِٗ نُا سػٓت"                                                                                                     شٖب ٚقس شٖب ايٛقت َٔ
 )تطتٝب(             ايكشا٥ـ ٫ غٛز ايكؿا٥ض بٝض                                                                                       ايكًب عٓٗا      غ٬ َكط ٌٖ غ٬

 ٗ ايًؿٜ    ٜجرل اْتباٙ ايكاض٤٣ ٜٚٛقٜ ايؿعٛض عٔ ططٜل ا٫خت٬ف           ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا عٔ ططٜل ايتؿاب٘ ٗ ايًؿٜ  :       غط ْاي٘
 

 ٖٛ اتؿام ايؿٛاقٌ )ايهًُات ا٭خرل٠ ٗ نٌ ؾكط٠( ٗ اؿطف ا٭خرل                  "    ٫ ٜٛدس إ٫ ٗ ايٓجط ؾك٘  "         ايػذــــــــــــع
 "ؾػًِ ٚ غهتأ, ؾػِٓ " ضسِ اهلل عبسا قاٍ خرلا-"   تًؿا ٚأع٘ ٖػها,  خًؿا "ايًِٗ أع٘ َٓؿكا-
 "  قؿضٚ إشا نٜٛل  زلضٚ إشا عٛتب  َسحٚ إشا بعس  َٓض" أنطّ اـ٬ٕ إشا قطب                          "عؿا ٚإشا ًَو,  نؿ٢ ٚإشا أعإ, ٚؾ٢ "اؿط إشا ٚعس-
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 :ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا ٚ ٜعٜس ايتعبرل ق٠ٛ ٚتأثرلا ٚٚنٛسا                              غط ْاي٘

 س إ٫ ٗ ايؿعط ٚٗ ايبٝت ا٭ٍٚ  ؾك٘  "ٖٛ اتؿام ْٗا١ٜ ؾططٟ ايبٝت ا٭ٍٚ ٗ ايكاؾ١ٝ  "    ٫ ٜٛد         ايتكــــــطٜع
 ؟ َهت٦ب ** ٚنٝـ ًّو زَع ايعٌ غبب يهٌ زَع دط٣ َٔ َك١ً   -  

    ْػٝت ْٚٚٓٛٞ ٭ًٖٞ قس**         ايػهٛت غهت ؾػط أعسا٥ٞ    -     
 ٚ ٜكٟٛ ا٫ْتباٙ    غط ْاي٘ : ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا ٜجرل ايصٖٔ       

 ٖٛ تكػِٝ ايبٝت إٍ ٌْ َتػا١ٜٚ ٗ ايطٍٛ ٚاإلٜكاع                             "    ٫ ٜٛدس إ٫ ٗ ايؿعط ؾك٘  "       تكػِٝ سػٔ  
 َتؿطز بكبٝاتٞ, َتؿطز                               بهابيت ,َتؿطز بعٓا٥ٞ

     صٖٔ ٚ ٜكٟٛ ا٫ْتباٙ .غط ْاي٘ : ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا ٜجرل اي

 
 ا٭غًٛب أْٛاع                                       ا٭غًٛب ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ ْٛعإ :                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 * ايتكطٜط  . * دصب ايػاَع ٕؿاضن١ ا٭زٜب ٗ ايؿعٛض . ٜدلظ إسػاؽ ا٭زٜب .غط ْاٍ ا٭غًٛب اـدلٟ  : 
 

 ١ً ع٢ً ا٭غًٛب اـدلٟأَج
 إجاٍ ايػطض
 اـٌٝ ٚايًٌٝ ٚايبٝسا٤ تعطؾين  ٚايػٝـ ٚايطَض ٚايكططاؽ ٚ ايكًِ ايؿدط

 ؾاْو سلؼ ٚإًٛى نٛانب  **  إشا طًعت مل ٜط َٓٗٔ نٛنب إسح
 ٚأ٫ٚزْا َجٌ اؾٛاضح أٜٗا  **  ؾكسْاٙ نإ ايؿادع ايبٌ ايؿكس اؿعٕ 

ايهعـ 
 ٚايؿه٣ٛ

 ٖٚٔ ايعِٛ َين ٚاؾتعٌ ايطأؽ ؾٝبا" " ضب أْٞ
 إٕ ايجُاٌْ ٚقس بًػتٗا  **  قس أسٛدت زلعٞ إٍ تطْإ

 ٚطين يٛ ؾػًت باـًس عٓ٘  ** ْاظعتين إيٝ٘ ٗ اـًس ْؿػٞ ايؿٛم 
 ام ٫ٚ خايســـٜكذل عٝػ٢ ع٢ً ْؿػ٘  **  ٚيٝؼ بب ايػدط١ٜ

 اع يتكترلٙ  **  تٓؿؼ َٔ َٓدط ٚاسســــٚيٛ اغتط
 أتاى ايطبٝع ايطًل ىتاٍ ناسها    َٔ اؿػٔ ست٢ ناز إ ٜتهًُا ـايٛق

 " ٜٚكٍٛ ايهاؾط ٜا يٝتين نٓت تطابا" ايتشػط

اؾٌُ اييت ٫ تبسأ بــ " أغًٛب إْؿا٥ٞ " أٟ ٫ تبسأ بـ أَط , 
 أغًٛب ايٓٗٞ ْٗٞ , اغتؿٗاّ , ُين , ْسا٤ ... تهٕٛ أغًٛب خدلٟ .

 أغًٛب ايتُين 

 أغًٛب ا٭َط 

 أغًٛب ا٫غتؿٗاّ 

 أغًٛب ايٓسا٤ 

 أغًٛب إْؿا٥ٞ ٟأغًٛب خدل

 ٞخدلٟ أزب ٞخدلٟ سكٝك
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 ٖٚٛ َا ٫ وتٌُ ايكسم أٚ ايهصب ٖٚٛ ْٛعإ :

 ٚايصّ. غرل طًيب: ٖٚٛ ايتعذب ٚايكػِ ٚإسح  -            طًيب: ٖٚٛ ا٭َط ٚاي٢ٗٓ ٚا٫غتؿٗاّ ٚايٓسا٤ ٚايتُين.   - 
 ــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا٭َ  - 1

 ٖٛ طًب ؾعٌ ايؿ٤ٞ ع٢ً ٚد٘ ا٫غتع٤٬)أٟ اآلَط ٜعس ْؿػ٘ أع٢ً َٔ إداطب ( .
 ط :ــــــــــــؼ ا٭َـــــــــٚ قٝ
 يٓا شْٛبّٓا ". اغؿط ايؿعٌ ا٭َط َجٌ : " ضبٓا  -)أ ( 

 نٝؿ٘". ؾًٝهطّ َجٌ : " َٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اآلخطإهاضع إكطٕٚ ب٬ّ ا٭َط     -)ب( 
 ". إسػاْا إكسض ايٓا٥ب عٔ ؾعً٘ َجٌ : " ٚبايٛايسٜٔ  -)ز( 

 بتك٣ٛ اهلل ". عًٝو"  اغِ ايؿعٌ  َجٌ :  -)ز(  
 أغطان٘ ايب٬غ١ٝ :

ٍَ َض   :  ايسعا٤ - 1 َِٔطٟ( )طـ٘إشا نإ ا٭َط َٔ ايبؿط إٍ اهلل . َجٌ : قٍٛ غٝسْا َٛغ٢ : )َقا َٜػِِّط ٔيٞ َأ َٚ  (.26:  25بِّ اِؾَطِح ٔيٞ َقِسٔضٟ * 
  : إشا نإ ا٭َط َٔ ا٭ز٢ْ إٍ ا٭ع٢ً َٔ ايبؿط . َجٌ : اْٛط إٍ ؾعبو أٜٗا اؿانِ . ايطدا٤ - 2
  اطب .: إشا نإ ا٭َط َٔ ا٭ع٢ً إٍ ا٭ز٢ْ َٔ ايبؿط , أٚ نإ ؾٝ٘ ؾا٥س٠ غتعٛز ع٢ً إد ٚاإلضؾاز ايٓكض - 3

َٗـا  َجٌ :   اطًبٛا اؿه١ُ عٓس اؿهُا٤                                                ٌِ َؾَها٥ًَٔ ُٔ  .ٔاِضٔدِع إَي٢ ايِٓؿـٔؼ ؾاِغَتِه
 : إشا نإ ا٭َط بٌ اثٌٓ َتػاٌٜٚ ٗ إها١ْ . َجٌ : ٜا قاسيب تككٝا ْٛطٜهُا . ا٫يتُاؽ - 4
 ا٭َط ٜػتشٌٝ ايكٝاّ ب٘ ; ٭ٕ إأَٛض ٜعذع إٔ ٜٓؿص َا أَط ب٘ .: إشا نإ  عـٝـايتعذ - 5

ِٔ ُزْٚٔ٘( )يكُإ: َٔ اآل١ٜ}                      َٔ  َٔ ََاَشا َخًََل ائَّصٜ ٘ٔ َؾَأُضْٚٔٞ  ََٖصا َخًُِل ايَّ  (.11َجٌ : )
َٓا َع٢ًَ َع                       َْٖعِي ُٖا  َٔ ِٜٕب  ِِ ٔؾٞ َض ُِٓت ِٕ ُن َٚٔإ ٘ٔ ( )ايبكط٠: َٔ اآل١ٜ) َِٔجًٔ  ِٔ ِّ َْا َؾِأُتٛا ٔبُػَٛض٠ٕ   (.23ِبٔس

 َجٌ قٍٛ ايؿاعط : ازؾع بهؿو إٕ أضزت بٓا٤ْا                        ث٬ٕٗ شٟ اشلهبات ٌٖ ٜتشًشٌ                        
 شكل : إشا نإ ا٭َط َٛدّٗا ٕا ٫ ٜعكٌ , أٚ يًُطايب١ بؿ٤ٞ بعٝس ايت ايتُين - 6

                       ٌٔ  بكبض َٚا اإلقباح َٓو بأَجٌ        َجٌ : أ٫ أٜٗا ايًٌٝ ايطٌٜٛ أ٫ أل
 : إشا نإ ا٭َط ٜتهُٔ َا وعٕ ايٓؿؼ ٚ ٜ٪ٕٗا ع٢ً ؾ٤ٞ َه٢ ٚ اْت٢ٗ . ايٓسّٚ  ايتشٗػط - 7

                                ٖٞ ـَأيٞ  . َجٌ : قاٍ ايباضٚزٟ : ُضٗزٚا َعًَ َٟ ا ِٔ َعِكٔط ََ  ايكَِّبا 
ٌِ زضٚغو , ٚغذل٣ عاقب١ شيو .             : إشا نإ ايه٬ّ ٜتهُٔ َا ىٝـ ٚ ٜطٖب . ايتشصٜطٚ  ايتٗسٜس -  8 ُٔ ِٖ  َجٌ : أ
 ــٞـــــــــــــــــــــــــــــــايٓٗ -2

 ٜٚأتٞ ع٢ً قٛض٠ ٚاسس٠ ٢ٖٚ إهاضع إػبٛم بـط٫ص ايٓا١ٖٝ.
 ا٭غطاض ايب٬غ١ٝ ٭غًٛب ايٓٗٞ ٖٞ ْؿؼ ا٭غطاض ايب٬غ١ٝ يٮَط  ايب٬غ١ٝ : أغطان٘

َْا( )ايبكط٠: َٔ اآل١ٜ ايسعا٤  -  1 ِٚ َأِخَطِأ َٓا َأ َْٔػٝ  ِٕ َْا ٔإ َٓا ٫ ُتَ٪أخِص  ( 286: )َضٖب
َٓأزى ! ايتٗسٜس  -  2 ِٔ ٔع  : قاٍ ا٭ُب َتٛعسّا ابٓ٘ : ٫ ُتِكًِٔع َع
 تػطبٞ ٜا سلؼ !: ٫  ايتُين  -  3
 : قاٍ خايس بٔ قؿٛإ:  )٫ تطًبٛا اؿادات ٗ غرل سٝٓٗا, ٫ٚ تطًبٖٛا َٔ غرل أًٖٗا(. ٚاإلضؾاز ايٓكض  -  4
ِِ( )ايتٛب١: َٔ اآل١ٜ ايت٦ٝٝؼ  -  5 َّأُْه ِِ َبِعَس ٔإ  (.66: )٫ َتِعَتٔصُضٚا َقِس َنَؿِطُت

 ٝا , ؾُا ؾٝٗا َٔ ٚؾا٤ ( .: )٫ تأًَٞ ٜا ْؿؼ ٗ ايسْ ٚايٓسّ ايتشػط  -  6
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 ـاّـــــــــــــــــــــــــــــا٫غتؿٗ  - 3
 ا٫غتؿٗـاّ اؿكٝكٞ : ٖٛ طًب َعطؾ١ ؾ٤ٞ فٍٗٛ ٚوتاز إٍ دٛاب .

  .ا٫غتؿٗـاّ ايب٬غٞ : ٫ ٜتطًب دٛابّا ٚ إِا وٌُ َٔ إؿاعط أغطاض ب٬غ١ٝ عسٜس٠ 
 أغطان٘ ايب٬غ١ٝ :

ُُٕٛ( )ايعَط: َٔ اآل١ٜ     زا٠ ايٓؿٞ قٌ أزا٠ ا٫غتؿٗاّ ٚ قض إع٢ٓ :: إشا سًت أ ايٓؿٞ  -  1 َِٜعًَ  ٫ َٔ َٚائَّصٜ  َٕ ُُٛ َِٜعًَ  َٔ ٟٛٔ ائَّصٜ َِٜػَت  ٌِ َٖ  ( .9َجٌ : )
ِِ َقاُيٛا َب٢ًَ   َجٌ : أمل ْؿطح يو قسضى .   إشا نإ ا٫غتؿٗاّ َٓؿّٝا : : ايتأنٝسٚ  ايتكطٜط  -  2 ِٗٔسَْا( )ا٭عطاف: َٔ اآل١ٜ)َأَيِػُت ٔبَطبُِّه  (.172َؾ
ِِ ..( )ايبكط٠: : إشا نإ ا٫غتؿٗاّ عٔ ؾ٤ٞ ٫ ٜكض إٔ ٜهٕٛ : اإلْهاض  -  3 ُِْؿَػُه َٕ َأ ِٛ َِٓػ ََٚت ٖٓاَؽ ٔباِئبطِّ  َٕ اي َُُطٚ  ( .44َجٌ : )َأَتِأ
َٓا ( )ا٭عطاف:  ع٢ٓ : إشا إشا قسضت َهإ أزا٠ ا٫غتؿٗاّ أزا٠ ايتُين )يٝت( , ٚاغتكاّ إ ايتُين  -  4 َِٝؿَؿُعٛا َي ِٔ ُؾَؿَعا٤َ َؾ َٔ َٓا  ٌِ َي َٗ  (53َجٌ : ) َؾ
ٍِ( )ايكـ: َ:  اإلغطا٤ٚ  ايتؿٜٛل  -  5 ِٔ َعَصإب َأٔيٝ َٔ  ِِ ِٓٔذُٝه ِِ َع٢ًَ ٔتَذاَض٠ٕ ُت ٌِ َأُزيُُّه َٖ  (10ٔ اآل١ٜإشا نإ ايه٬ّ ؾٝ٘ َا ٜػطٟ ٚ ٜجرل ا٫ْتباٙ َجٌ  ) 
 سا٤ــــــــــــــــــايٓــ ــ 4

 ٚأزٚات٘ ٖٞ : اشلُع٠ ٚ)أٟ(, ٜٚٓازٟ بُٗا ايكطٜب, ٚ)ٚا( ٚ)أٜا(, ٚ)ٖٝا( ٜٚٓاز٣ بٗا ايبعٝس, ٚ)ٜا( يٓسا٤ ايكطٜب ٚايبعٝس .

 أغطاض ايٓسا٤ ايب٬غ١ٝ عسٜس٠ َٚٓٗا :  : أغطان٘ ايب٬غ١ٝ

 .قُس َا ؾ٤ٞ تِٖٛ غ٣ًٛ يكًيب إ٫ ظاز قيب َٔ ايٛدس        ابٔ ايطَٚٞ ٗ ضثا٤ ٚيسٙ       قٍٛ: َجٌ :   ٚاؿعٕ ايتشٗػط إٚٗاض  -  1

َْأقْل          َجٌ : قاٍ أبٛ ايع٤٬ إعطٟ:  : ايتعذب  -  2  ٌَ َٜسِّٔعٞ ايَؿِه  ِِ َٛاَعَذّبا َن  َؾ
   : إشا نإ إٓاز٣ بعٝس إٓاٍ . َجٌ : ٜا ب٬زّا سذبت َٓص ا٭ظٍ . ا٫غتبعاز  -  3

  َجٌ : ٜا اهلل يًُ٪ٌَٓ . : ا٫غتػاث١  -  4
  أٌَ ع٢ً دباٖهِ ايػُطا٤ ٜهتٌُ                   َجٌ : ٜا ؾت١ٝ ايٛطٔ إػًٛب ٌٖ:  ايتعِٛٝ  -  5

 َجٌ : ٜا قاسيب تككٝا ْٛطٜهُا .:  ايتٓبٝ٘  -  6
 ٓــٞـــــــــــــــــــــــــــــــــايتُ  - 5

 أزٚات أخط٣ ٖٞ )يٛ / ٌٖ / عػ٢(. ( ٚقس تػتعٌُ ٗ ايتُينيٝتأزات٘ ا٭ق١ًٝ )
 ٛ : تؿٝس إٚٗاض ايتُين بعٝس ْازض اؿسٚخ َجٌ : يٛ نإ شيو ٜؿذل٣ أٚ ٜطدع .ـــــي
 : إلٚٗاض ايتُين قطٜب اؿسٚخ َجٌ : يعٌ ايهطب ٜٓتٗٞ .  ٌـــــٖ

 ب.ت : تؿٝس اغتشاي١ سسٚخ ايؿ٤ٞ َجٌ : أ٫ يٝت ايؿباب ٜعٛز َّٜٛا ؾأخدلٙ َا ؾعٌ إؿٝـــيٝ
 إٔ : ٖٓاى أغًٛب آخط ٖٛ : ا٭غًٛب اـدلٟ يؿّٛا اإلْؿا٥ٞ َع٢ٓ , ٚزا٥ُّا ٜؿٝس : ايسعا٤ َجٌ : )دعاى اهلل خرلّا( ٫سٜ

 

 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــتسضٜباي
 اغتدطز نٌ أغًٛب إْؿا٥ٞ , ٚبٌ غطن٘ :ؽ : 

ُِٝط -  1 ََٚأَْت َخ َٓا  ُِ َٚاِضَس َٓا  َٔ ) " ... َؾاِغٔؿِط َي َٚٔؾٞ اآلٔخَط٠ٔ..." .155اِيَػأؾٔطٜ  ١َّٓ َٝا َسَػ ِْ ٙٔ ايٗس َٖٔص َٓا ٔؾٞ  َٚاِنُتِب َي  ) 
2  -  ." َٕ ُّ اِيَؿأغُكٛ ِٛ ًَُِٗو ٔإ٫َّ اِيَك ُٜ  ٌِ َٗ  " .. َؾ
َٗا٤ٔ ُتِعٔسٟ  -  3 ٕٖ َخ٥ٔ٬ََل ايٗػَؿ َٜا * َؾٔإ َْا ٌٔ ايٖس ِٖ ٫ََٚ َتِذًِٔؼ ٔإَي٢ َأ  قاٍ إعٓطٟ : 
4  -  . "...ِِ َّأُْه ِِ َبِعَس ٔإ  " ٫َ َتِعَتٔصُضِٚا َقِس َنَؿِطُت
5  -  . "...ُٙ ُ٘ ٔبَهإف َعِبَس َِٝؼ ايَّ  " َأَي

 نصب َا ضٚٚا قطاح يعُطٟ            ٜا ٭ؾو ايطداٍ ! َاشا أشاعٛا ؟   -  6
7  -   ِْ َِْت َنٔطٜ ََٚأ َُِت   ِٚ ـِ َعٔعٜعّا َأ ُٓٛٔز                     قاٍ إتٓيب :   ٔع ََٚخِؿٔل اِيُب َٓا  ٔٔ اِيَك َٔ َطِع ِٝ  َب
َٚاَ٭ِضٔض َؾاُْؿُصِٚا ٫َ َت   -  8 َٚأت  َُا ِٔ َأِقَطأض ايٖػ َٔ ِِ َإٔ َتُٓؿُصِٚا  ٕٔ اِغَتَطِعُت َٚاإٔلْٔؼ ٔإ  ِّٔ ََِعَؿَط اِئذ ٍٕ " ٜا  َٕ ٔإ٫َّ ٔبُػًَِطا  ُٓؿُصٚ
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9  -   ٖٔ ٫ََٚ َنٔصٕب  قاٍ إعٓطٟ :     ٫َ َتِشًَٔؿ ـُ                   َع٢ًَ ٔقِسٍم  َِ اِيَشًٔ َُِأَث ُٜٔؿُٝسى ٔإ٫َّ اِي  َؾ٬ 
10 - ( َٕ ِٓٔشُتٛ ََا َت  َٕ ٍَ َأَتِعُبُسٚ َٕ )95" َقا ًَُُٛ ََا َتِع َٚ  ِِ ُ٘ َخًََكُه َٚايَّ  )96. " ) 
 : " إٕ اهلل اقطؿاْٞ َٔ قطٜـ ".-قًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -قاٍ ضغٍٛ اهلل  -11
 " ضبٓا ٫ ت٪اخصْا إٕ ْػٝٓا أٚ أخطأْا ". -12
 ا٭ضض نط١ٜٚ تسٚض سٍٛ ْؿػٗا. -13
 "أيٝؼ اهلل بأسهِ اؿانٌُ." -14
 ".…" ؾصضْٞ َٚٔ ٜهصب بٗصا اؿسٜح  -15
 َٚهاضَٞ عسز ايٓذّٛ َٚٓعيٞ ***  َأٟٚ ايهطاّ ٥ٌَٛٚ ا٭نٝاف -16
 ناز إٔ ٜتهًُا أتاى ايطبٝع ايطًل ىتاٍ ناسهّا *** َٔ اؿػٔ ست٢ -17
 ٫ تٓ٘ عٔ خًل ٚتأتٞ َجً٘ ***  عاض عًٝو إشا ؾعًت عِٛٝ -18
 ٌٖ عًُتِ أ١َ ٗ دًٗٗا *** ٚٗطت ٗ اجملس سػٓا٤ ايطزا٤؟ -19
 ٜا أخٞ ٫ ٌُ بٛدٗو عين *** َا أْا ؾش١ُ ٫ٚ أْت ؾطقس -20
 ٚٓيٞ ايؿباب ٓٝس٠ أٜاَ٘ *** يٛ نإ شيو ٜؿذلٟ أٚ ٜطدع -21

 
 

 يتٛنٝس ٖٞ :أزٚات ا -
 ٕٓ ٕٖ  -)إ إؿعٍٛ إطًل  -ايتٛنٝس ايًؿٛٞ ٚايتٛنٝس إعٟٓٛ  -أغايٝب ايككط  -سطٚف اؾط ايعا٥س٠  -قس  -ْْٛا ايتٛنٝس  -٫ّ ا٫بتسا٤  -ايكػِ  -أ

 بعض ا٭يؿاٚ َجٌ : سكا , ٜكٝٓا , ٫ ضٜب .... إخل(. -

 ؾ١ًُ إ٪نس٠ َ٪نس ٚاسس تػ٢ُ ١ًْ : ططًب١ٝصا      اؾ١ًُ غرل إ٪نس٠ تػ٢ُ ١ًْ : طابتسا١ٝ٥ص   
 اؾ١ًُ إ٪نس٠ بأنجط َٔ َ٪نس تػ٢ُ ١ًْ : طإْهاض١ٜص  

 إجاٍ َٛنٛع أزا٠ ايتٛنٝس أزا٠ ايتٛنٝس ّ

1  ٕٓ ٕٓ  –إ  عًُت أْو َٛدٛز/   إٕ ايًِٛ ْٗاٜت٘ غ١٦ٝ  نٌ َُٓٗا تسخٌ ع٢ً اؾ١ًُ ا٭زل١ٝ  ايٓاغدتإ أ

2 
 اي٬ّ 

 ّ()إٕ + اي٬

 ايٛاقع١ ٗ اغِ إٕ  -

 ايٛاقع١ ٗ خدل إٕ -

 ايٛاقع١ ٗ دٛاب ايكػِ  -

 إٕ ٗ ايػُا٤ ـدلا 
 إٕ ا٭بطاض يؿٞ ْعِٝ

 تاهلل ٭نٝسٕ أقٓاَهِ

 يكس خػط ايهاؾطٕٚ      قس أؾًض إ٪َٕٓٛ  َع ايؿعٌ إانٞ يكس –قس  3

4 
 ايكػِ 

 َع اؾ١ًُ ا٭زل١ٝ أٚ ايؿع١ًٝ 
 ايتا٤( -ا٤ ايب –سطٚف ايكػِ )ايٛاٚ 

 ٚضب ايهعب١ ٭داٖسٕ 

 تاهلل ٭دتٗسٕ 

 ٭عاقي إٌُٗ/٭ؾذعٔ اجملتٗس َع ايؿعٌ إهاضع - ْٕٛ ايتٛنٝس  5

 ن٬ إشا زنت ا٭ضض زنّا زنا تهطاض ايًؿٜ - ايتٛنٝس ايًؿٛٞ  6

 ذس ا٥٬ٕه١ نًِٗ أْعٕٛ"أؾذع إتؿٛقٌ ْٝعِٗ "ؾػ ْٝع(   –ْؿؼ  –نًتا  –ن٬  –ْٝع  –)نٌ  ايتٛنٝس إعٟٓٛ 7

 َا ايعا٥س٠  8
 )سصؾٗا ٫ ىٌ بإع٢ٓ(

 تؿكٌ بٌ أزا٠ ايؿطٙ ٚؾعًٗا

 بعس )نٞ/غرل/عٔ(

 عُا قطٜب غتُتشٔ          إشا َا قًٝت زخًت اؾ١ٓ
 نطبت٘ َٔ غرل َا قكس

 "أيٝؼ اهلل بأسهِ اؿانٌُ" ٗ خدل يٝؼ ايبا٤ ايعا٥س٠ 9
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 ضبو ب٬ّٛ يًعبٝس"  "َٚا ٗ خدل َا إؿب١ٗ بًٝؼ

 "أ٫ إٕ أٚيٝا٤ اهلل ٫ خٛف عًِٝٗ" تأتٞ ٗ أٍٚ ايه٬ّ  - غتؿتاس١ٝ أ٫ ا٫ 10

 ماضب ا٭عسا٤ سطبّا  - ايصٟ ٜأتٞ َ٪نس يًؿعٌ ؾك٘  - إؿعٍٛ إطًل 11
 

 اتـــــــــــــــــــــــتسضٜباي
 ؽ عٌ ايتٛنٝس ؾُٝا ٜأتٞ ٚأشنط ٚغًٝت٘ ٚغطن٘

 قباح ب٘ ظضم ا٭غ١ٓ ألِ***  ٓصضٜٔ ٭ْ٘ قباح إ ٤ؾػا .1

 ظضابٝٗا َبجٛث١ ٚايُٓاضم ***  ٚنٝـ ٚقس أنشت َٔ اؿػٔ د١ٓ  .2

 ٚإْٞ ٭خؿٞ َٓو أنعاف َا أبسٟ***  أ٫ّ ٕا أبسٟ عًٝو َٔ ا٭غ٢ .3

 ٜهْٛإ يٮسعإ أٚض٣ َٔ ايعْس***  أض٣ أخٜٛو ايباقٌٝ نًُٝٗا  .4

 ؿت ا٭َاٍ َا نإ َٔ ٚعسٚأخً***  يكس ألعت ؾٝ٘ إٓاٜا ٚعٝسٖا  .5

 ٚضقا٤ قس ؾؿٗا إش ؾؿين سعٕ***  ٚأضم ايعٌ ٚايًُٛا٤ عانؿ١  .6

 ؾ٪ازٟ َجٌ ايٓاض َٔ غرل َا قكس ***  إشا يعبا ٗ ًَعب يو يصعا  .7

 ؾإْٞ بساض ا٭ْؼ ٗ ٚسؿ١ ايؿطز ***  ٚأْت ٚإٕ أؾطزت ٗ زاض ٚسؿ١  .8

 بٌ أْت ٫ ايسٖط ؾكًت َعاش اهلل ***  ؾكايت: يكس أظض٣ بو ايسٖط بعسْا .9

 قاٍ ابٔ إكؿع : "ؾإٕ اؾاٌٖ أٌٖ إٔ ٜٗطب َٓ٘ أبٛاٙ"  .10

 ظٖط ايطبا ؾهأِا ٖٛ َكُط ***  تطٜا ْٗاضّا َؿُػّا قس ؾاب٘  .11

 "ؾا٫ت٦از ا٫ت٦از ٚايتجبت ايتجبت .12

 إٕ ايهطاّ عؿٜ ايعٗس ُتشٔ***   أٚ ؼؿٕٛٛ عٗٛزّا ٫ أنٝعٗا  .13

 ا َٔ ْؿش١  ايطٚض غاضم ٭َجاشل***  ؾ٬ تصنطٖٚا يًٓػِٝ ؾإْ٘  .14

 ٜٚصنط إ٫ ٚايسَٛع غٛابل***  ٚأقػِ َا ؾاضقت ٗ ا٭ضض َٓع٫ّ  .15

 ٭ِْٗ َٔ ْكع دٝؿو قس عُٛا***   تكاز يو ا٭بطاٍ قبٌ يكا٥ِٗ .16

 ؾذٛزا ؾكس أٚز٣ ْٛرلنُا عٓسٟ ***  بها٩نُا ٜؿؿ٢ ٚإٕ نإ ٫هسٟ  .17

 َِٚتسع٢ سب غٝـ ايسٚي١ ا٭***َايٞ أنتِ سبّا قس بط٣ دػسٟ  .18

 ؾكس تػاٟٚ يسٜ٘ ايػط ٚايعًٔ*** ىؿٞ يٛاعذ٘ ٚايؿٛم ٜؿهش٘ .19

 دٛازى إش ٜأتٞ إيٝٗا وُشِ*** أيؿت زٜاض ايهؿط غعٚا ؾكس غسا  .20

 ٚيكس اْؿسٙ َا قٌٝ يٞ *** ؾًكس أتعب ؾهطٟ عصيٞ  .21

 ؾًٝت أْا بكسض اؿب ْكتػِ*** إٕ نإ هُعٓا سب يػطت٘  .22

 "ؾإْ٘ يٝؼ نإًُٛى تعتك٘ َت٢ ؾ٦ت" .23

 إٔ ٫ تؿاضقِٗ ؾايطاسًٕٛ ِٖ *** ًت َٔ قّٛ ٚقس قسضٚا إشاتطس .24

 

 
 ٖٛ أغًٛب َٔ أغايٝب تٛنٝس ايه٬ّ .

 غط ْاي٘ : ايتٛنٝس , ايتدكٝل , إبايػ١ إكبٛي١ .
 ٚإيٝو أزٚات ايككط ٗ اؾسٍٚ ايتايٞ:
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 ايتٛنٝض إجاٍ أزا٠ ايككط ّ

 ضغٍٛ إ٫ قُس َا - ايٓؿٞ ٚا٫غتجٓا٤  -1

 ٪َٔإ غ٣ٛ أسب ٫ -

 اهلل غرل أزعٛ ئ -

ٙ إداطب أٜٚؿو ؾٝ٘. ٓهط ٞ ٚاإلغتجٓا٤ ٭َطٜ  ٞ ايٓؿ  ٜأت
ٞ )َا  مل( -يٝؼ-ئ-٫-أزٚات ايٓؿ

 غ٣ٛ(-غرل-أزٚات اإلغتجٓا٤ )إ٫

ِ  إِا - إِا -2 اسسإشله  ٚ٘  إي
ٕ أخ٠ٛ إِا -  إ٪َٓٛ

ٛ ا٭يباب إِا -  ٜتصنط أٚي

ٕ إ ٘ ٜٚهٛ ٚ هًٗ ٙ إداطب أ ٓهط ٞ إِا ٭َط ٫ٜ  ٘ تأت ككٛضعًٝ
دٛبا.  َ٪خطاّٚ 

ٔ عًُٗا. ٕ ع ـ إ ٕ ايٓاغد١+َا ايهاؾ١( ته ٔ )إ ٕ إِا َ  تتهٛ

تكسِٜ َاسك٘  -3
 ايتاخرل

ٚ إؿعٍٛ: ٌ أ ٚ ايؿاع ٌ أ اجملطٚض ع٢ً ايؿع ِ اؾاضٚ   *تكسٜ
ٍ اهلل اؾهٛ -   ٜتشكل بإصانط٠ ايٓذاح - إ

 اغتكبًت بػعاز٠ اـدل  -

ٍ ع٢ً ايؿاعٌ ِ إؿعٛ  يتؿاس١ ٖٓسأنًت ا -* تكسٜ
ٙ ايعًُا٤ -                                                  ٔ عباز  إِا ىؿ٢ اهللَ 

ِ اـدل ع٢ً إبتسأ إعطؾ١  ع٢ً اهلل ضظقٓا –هلل ا٭َط * تكسٜ

ٔ تطتٝب ٚبٓا٤ اؾ١ًُ ازل١ٝ  ا٭زٜب إشا غرلَ 
 ٍ طدع إ هططاّ يصيو إِاٜ   َٔ ه ملٜ  ٚ ؾع١ًٝٚ  أ

ٞ ا ٖ ٚ إؾاز٠ ع١ً ب٬غ١ٝٚ  ّ أ ّ بإتكس إلٖتُا
 ايككط.

تعطٜـ ططٗ اؾ١ًُ   -4
 ا٭زل١ٝ 

ٔ ا٭ - ٌ م  ٚا٥
-  ٞ  تًو قسضت

 ٍ عطف بأ دلَ  عطؾ١ )نُرل/ ـا  إبتسأَ 
ِ اؾاض٠(/ اـدل َعطف باإلناؾ١  عطؾ١)اغ  إبتسأَ 

 ايعطـ بــــــــ  -5

 ٫ , بٌ  ,  يهٔ

 أسب اؿل ٫ ايًِٛ -
ٌ اجملس - ٌ ب ؿًض إُٗ  َاٜ 

ٔ ايطب٫ أ -  زضؽ اشلٓسغ١ يه

ٞ َا بعسٖا  ٫ ايعاطؿ١/ تجبت َا قبًٗا ٚتٓؿ
 ٞ تػبل بٓؿ تجبت َا بعسٖاٚ  ا قبًٗاٚ   َٞ ٔ ايعاطؿتإ/ تٓؿ ٌ ٚيه  ب

  اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتسضٜباي

 ؽ عٌ ايككط ؾُٝا ٜأتٞ ٚأشنط ٚغًٝت٘ ٚغطن٘
 ٜٚصنط إ٫ ٚايسَٛع غٛابل      َٓع٫ّ ٚاقػِ َا ؾاضقت ٗ ا٭ضض  -1

 ؾًٝؼ شلِ إ٫ ايؿٛاضؽ َػِٓ      ٜعؿٕٛ عٔ نػب إػامن ٗ ايٛغٞ  -2

           إشا اغتٛت عٓسٙ ا٭ْٛاض ٚايًِٛ            َٚا اْتؿاع أخٞ ايسْٝا بٓاٚطٙ -3

 ٚأخًؿت ا٭َاٍ َا نإ َٔ ٚعس               يكس ألعت ؾٝ٘ إٓاٜا ٚعٝسٖا -4

 ٔ إكؿع: "ؾإِا َط٠٤ٚ ايطدٌ إخٛاْ٘ ٚأخساْ٘""ؾإٕ اؾاٌٖ أٌٖ إٔ ٜٗطب َٓ٘ أبٛٙ"قاٍ اب -5

 ْٛضّا تهاز ي٘ ايكًٛب تٓٛض   أنشت تكٛؽ بطْٛٗا يٛٗٛضٖا 

 إٔ ٫ تؿاضقِٗ ؾايطاسًٕٛ ِٖ   إشا تطسًت عٔ قّٛ ٚقس قسضٚا 

 د٢ً ايطبٝع ؾإِا ٖٞ َٓٛط                زْٝا َعاف يًٛض٣ ست٢ إشا  -6

 إِا زل٢ ايكسٜل َٔ ايكسم"‘" -7

 إٍ قؿط٠ اؾازٟ عٔ ٓط٠ ايٛضز                أحل عًٝ٘ ايٓعف ست٢ أساي٘  -8

         ؾ٦تٌ ٗ  خًع ايطبٝع تبدذل                  ست٢ غست ٖٚساتٗاٚلازٖا -9

 ؾٝو اـكاّ ٚأْت اـكِ ٚاؿهِ                        ٜا أعسٍ ايٓاؽ إ٫ ٗ َعاًَيت -10
 ٖٚٛ باإلط٬ٍ َطتٗٔ                  ًٜٚتاٙ أٜبك٢ ٗ دٛام٘ ؾ٪ازٙ   ٜا  -11

 ػطدٚيهٔ اشل٣ٛ يًب٢ً                   إٍ  َا نإ يٮسعإ ي٫ٛى َػًو  -12
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 ٚدسآْا نٌ ؾ٤ٞ بعسنِ عسّ                   ٜا َٔ ٜعع عًٝٓا إٔ ْؿاضقِٗ -13

 بت ؾٛقّا يًصٟ نإ َعٞش                         عٓسَا ٫ح يع٢ٓٝ إتها -14

 ؾكًت َعاش اهلل بٌ أْت ٫ ايسٖط              ؾكايت: يكس أظض٣ بو ايسٖطبعسْا  -15

 فايػِٗ ٖا سٛٚٙ سسا٥ل             ٚإخٛإ قسم هُع ايؿهٌ سلًِٗ -16

 ناعت ايؿه٣ٛ إشا مل تٓؿع                      أٜٗا ايػاقٞ إيٝو إؿته٢  -17

   ٭ِْٗ َٔ ْكع دٝؿو قس عُٛا               ِ تكاز يو ا٭بطاٍ قبٌ يكا٥ٗ -18

 ٜٚبعح ؾذ٣ٛ ؾ٢ ايسد١ٓ باضم                وطى ٚدسٟ ٗ ا٭ضان١ طا٥ط  -19

 ٚيكس أْؿسٙ َا قٌٝ يٞ                             ؾًكس أتعب ؾهطٟ عصيٞ -20

 يكًيب إ٫ ظاز قًيب َٔ ايٛدس                    قُس َا ؾ٤ٞ تِٖٛ غًٛٙ -21

           ٚنأْٗا عٌ إيٝو ؼسض                        ظاٖط٠ تطقطم بايٓس٣ َٔ نٌ -22

         ٚتسع٢ سب غٝـ ايسٚي١ ا٭َِ                  َايٞ أنتِ سبّا قس بط٣ دػسٟ  -23

          قتًٝو قاٍ: أِٜٗ ؾِٗ نجط                     ؾكًت نُا ؾا٤ت ٚؾا٤ شلا اشل٣ٛ  -24

 ٫ٚ ؾ٤ٞ بعس اهلل غرلى ٜعكِ                     سكَِْٛٗٚا ٜعكِ ايهؿاض عٓو  -25

 ١َُٗ ب٬غ١ٝ أغ١ً٦   

  : َا ْٛع ا٭غًٛب ٗ ا٭بٝات ؟ ٚ َا غطن٘ ايب٬غٞ ؟ 1ؽ

 دـ : يإلداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ تصنط إٔ ا٭غايٝب ث٬ث١ أْٛاع : 

 ض سكا٥ل , ٖٚصا ي٘ تأثرلٙ ٗ ايعكٌ َع َا تؿُٗ٘ َٔ َع٢ٓ ا٭بٝات .ٚغطن٘ : غايبّا تكطٜط إع٢ٓ ٚتٛنٝش٘ ; ٭ْ٘ ٜعط :  ا٭غًٛب اـدلٟ - 1
 ٚغطن٘ : اإلقٓاع ٚ إثاض٠ شٖٔ إداطب . : ا٭غًٛب اإلْؿا٥ٞ  - 2

 تصنط : ا٭غايٝب اإلْؿا١ٝ٥ ْٛعإ : 
 ٚ ٖٞ ايتعذب ٚايكػِ ٚإسح ٚايصّ.  طًب١ٝ:غرل                                       : ٚ ٖٞ ا٭َط ٚايٓٗٞ ٚا٫غتؿٗاّ ٚايٓسا٤ ٚايتُين .طًب١ٝ 

  ًٌٕ .ٚ هُع ايهاتب بٌ ا٭غًٛب اـدلٟ ٚ ا٭غًٛب اإلْؿا٥ٞ ; يٝذعٌ ايكاض٨ ٜؿاضن٘ أؾهاضٙ َٚؿاعطٙ , ٚيٝجرل شٖٓ٘ ٚ اْتباٖ٘ ٚيٝبعس عٓ٘ ا

 غطن٘ : ايسعا٤ . َجٌ : )دعاى اهلل خرلّا( .:   أغًٛب خدلٟ يؿّٛا إْؿا٥ٞ َع٢ٓ - 3
 : ٖات َٔ ا٭بٝات يْٛا بٝاْٝا ٚ قػٓا بسٜعٝا , ٚ ؾكًُٗا . 2ؽ

 اجملاظ ؾك٘  -ايهٓا١ٜ  -ا٫غتعاض٠  -دـ : يإلداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ تصنط إٔ ايًٕٛ ايبٝاْٞ ٖٛ : ايتؿبٝ٘ 

 ٚتؿكٌٝ ايكٛض٠ ٜهٕٛ بصنط ْٛعٗا , ٚغط ْاشلا ٚاإلوا٤ ؾٝٗا إٕ ٚدس .

 ايتكطٜع ... ( -ايتٛض١ٜ   -اؾٓاؽ  -ايػذع  -إكاب١ً  -احملػٔ ايبسٜعٞ ٚتبشح عٔ : )ايطبام 
 : َا ايؿهط٠ ايعا١َ اييت ٜٓاقؿٗا ايؿاعط ٗ ا٭بٝات ؟ 3ؽ

 دـ : يإلداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ نع عٓٛاّْا يٮبٝات َٔ خ٬ٍ ؾُٗو ٕا تتشسخ عٓ٘ . 
  : ٕاشا آثط ايؿاعط ا٭غًٛب اـدلٟ ٗ ا٭بٝات ؟ 4ؽ
 آثط ايؿاعط ا٭غًٛب اـدلٟ ٗ ا٭بٝات ; ٭ْ٘ ٜؿٝس ايتكطٜط ٚ ايتٛنٝض ٚ ايؿاعط ٜتشسخ عٔ سكا٥ل ٚاقع١ ٫ فاٍ يًؿو: : يإلداب١ ْكٍٛ دـ 

 ؾٝٗا ٜؿٝس َعٗا اغتدساّ ا٭غًٛب اـدلٟ .                              
 : ٕاشا ؾأ ايؿاعط إٍ ا٭غًٛب اإلْؿا٥ٞ ؟ 5ؽ

 ٠ شٖٓ٘ ٚ تؿٜٛك٘ .دـ : ؾصب اْتباٙ ايػاَع , ٚإثاض
 : َا ايعاطؿ١ إػٝطط٠ ع٢ً ايؿاعط ٗ ا٭بٝات ؟ 6ؽ
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ٙ دـ : يإلداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ تصنط إٔ ايعاطؿ١ ٖٞ إؿاعط ٚ ا٭ساغٝؼ اييت غٝططت ع٢ً ايؿاعط ػاٙ ايؿهط٠ ٚ تتهض َٔ خ٬ٍ أيؿاٚ٘ ٚقٛض
 يهؿاح ... إخل . زع٠ٛ إٍ ا -سب  -ؾدط ٚ اعتعاظ  -سعٕ  -إعدل٠ , ٚ ٖٞ إَا ؾطس١ 

 : يًعاطؿ١ إػٝطط٠ ع٢ً ايؿاعط أثطٖا ٗ اختٝاض ا٭يؿاٚ ؟ 7ؽ
ٚقس ٚٗط أثط ٖصٙ ايعاطؿ١ ٗ اختٝاضٙ ٭يؿاٚ٘  ----------دـ : يإلداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ْكٍٛ : إٔ ايؿاعط غٝططت عًٝ٘ عاطؿ١ ق١ٜٛ ٖٞ 

 ----,-----------إٛس١ٝ َٚٓٗا :
 أٚ اعتُس ايؿاعط ع٢ً إٛغٝك٢ إلٚٗاض ؾهطت٘ . ٚنض َكسض إٛغٝك٢ .  ؟ : َٔ أٜٔ تٓبع إٛغٝك٢ 8ؽ

 دـ : يإلداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ تصنط إٔ إٛغٝك٢ ْٛعإ : ٚاٖط٠ ٚخؿ١ٝ .

 خاضد١ٝ ٚتأتٞ َٔ ايٛظٕ ٚايكاؾ١ٝ      إٛغٝك٢ ايٛاٖط٠ تٓكػِ إٍ : زاخ١ًٝ ٚ تأتٞ َٔ احملػٓات ايبسٜع١ٝ .

 ْاٍ اـٝاٍ ٚ ضٚعت٘ . -ْاٍ ا٭يؿاٚ ٚق٠ٛ إوا٥ٗا  -:ؾتٓبع َٔ تطاب٘ ا٭ؾهاض ٚتػًػًٗا أَا إٛغٝك٢ اـؿ١ٝ 

 : َا اـكا٥ل ايؿ١ٝٓ ٭غًٛب ايؿاعط ؟ 9ؽ
 دـ : اـكا٥ل ايؿ١ٝٓ ٭غًٛب ايؿاعط غايبّا ٚاسس٠ ٖٚٞ :

 سم ايعاطؿ١ .ق - 2                                          ٚنٛح ا٭ؾهاض ٚتطابطٗا  . - 1    
 ضٚع١ ايتكٜٛط . - 4                                        ايعٓا١ٜ باختٝاض ا٭يؿاٚ .   - 3    

 
 

 ابـٞ نتـٌ ؾـْــٛض عــ٢ً ْــٛض ُج              ط َٔ ايتبٝإ أّ ٖصا ؾٗاب   ـغش

 ٫ٚ اضتٝاب ؾٝ٘ اشلس٣ ٫ ؾو ؾٝ٘            ٬ي٘    ـــــايًـ٘ دـٌ د  ٖـصا نــ٬ّ

 ٜؿـتض يًٗـسا١ٜ نـٌ باب  دلٌٜــدـ            ٘     ــــــإٌ أتـ٢ بــقــطإٓ ضب ايع

 ا ب٘ ٚخطاب٘ ؾـكٌ اـطابسٝ ٚ             قس خاطب اهلل ايٓيب إكطؿ٢    
  -اغتدطز َٔ ا٭بٝات َا ًٜٞ :  –أ 

 إطٓابا ٚبٌ قُٝت٘ ايب٬غ١ٝ -   إهاظا ٚبٌ ْٛع٘  -   قٛضتٌ كتًؿتٌ ٚبٌ ْٛع نٌ َُٓٗا
 أغًٛب تٛنٝس ٚبٌ أزات٘   -  أغًٛبا إْؿا٥ٝا ٚبٌ ْٛع٘ ٚغطن٘ ايب٬غٞ
 أغًٛب قكط ٚبٌ ٚغًٝت٘ ٚغطن٘ ايب٬غٞ

 َا ايعاطؿ١ إػٝطط٠ ع٢ً ايؿاعط ٚنٝـ عدل عٓٗا  –ب 

 تاح ايؿـطزدل َؿـــاقدل ؾـإٕ ايك ٚ                  طز ــإٕ نٓت ٗ نٝل ؾ٬ تو ٗ س

 ٝا٠ نُٔ ٚجلـيٝؼ ايكعٝس ع٢ً اؿ                   ٫ ػــععـٔ َٔ ايؿسا٥س ٚاقتشِ 
 ـتًـرــو إٔ تـ٦ٔ ٚؽـاضبـأ بٓؿػ ٚ                   ـا ٚاقـٝا عٚادعــٌ َـٔ اإلّإ زض

 َا ا٭غًٛب ايػا٥س ٗ ا٭بٝات ؟ َٚا ايػبب ؟ -أ

 اؾطح ا٭بٝات بأغًٛبو -ب

   -ز َٔ ا٭بٝات َا ًٜٞ : اغتدط –ز 
 قػٓا بسٜعٝا ٚبٌ قُٝت٘ ايب٬غ١ٝ -أغًٛب قكط ٚبٌ ٚغًٝت٘  - قٛض٠ بٝا١ْٝ ٚبٌ ْٛعٗا ٚغط ْاشلا

 َـٔ اؿػـطات أبجــو َـا تسضٟ                    رل َـطغٌ  ـــٜا خ ؾـكٌ يطغٍٛ اهلل 

 قشـاب نٗــ ٗ عُٝل ثباتنأ                 ٬ز ٚغطبٗا     ـــؾعٛبو ٗ ؾـطم ايب
 ؾـُا باشلـِ ٗ أسًو ايٛـًُـات                   ١    ــغٓـ بأّــاِْٗ ْــٛضإ شنــط ٚ

 طٖـِ يـٛ ٜـعًُـٕٛ ٭تٞـؾــُا ن                 ؾداضِٖ      ٚ  ٚشيو َانٞ عٗسٖـِ
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  -اغتدطز َٔ ا٭بٝات َا ًٜٞ :  –أ 
 أغًٛبٌ إْؿا٥ٌٝ كتًؿٌ ٚبٌ غطنُٗا ايب٬غٞ -  قػٓا بسٜعٝا ٚبٌ قُٝت٘ ايب٬غ١ٝ

 قٛض٠ بٝا١ْٝ ٚبٌ غط ْاشلا
 اؾطح ا٭بٝات بأغًٛبو  –ب 
 اختًطت عاطؿ١ ايؿاعط بأيؿاٚ٘ ٚأؾهاضٙ . ٚنض شيو –ز 

 اغتأْـؿٛا ْؿـؼ اؾـٗـس َسٜسا ٚ              ٜا ؾت١ٝ ايٓـٌٝ ايػعـٝس خصٚا إس٣ 

 ُٛزاـقؿـٛا َـكط إٛقـ احمل ٚ              ا ا٭ش٣  ٓـبٛادت ٚتٓهبٛا ايعـسٚإ ٚ
 ضنــٔ اؿهاض٠ باشخــا ٚؾسٜــسا           ضٚس٘    إ ٚــؼ ايعَـؾابـٓٛا ع٢ً أغ

 ٘ َعـبـٛزاــــإٔ ػعـــًٛٙ نـٛدٗـ            ِ   ـــٚدـ٘ ايهٓا١ْ يٝؼ ٜػـهب ضبه
  -اغتدطز َٔ ا٭بٝات َا ًٜٞ :  –أ 

 قٛض٠ بٝا١ْٝ ٚبٌ ْٛعٗا -  ٥ٌٝ كتًؿٌ ٚبٌ ْٛع نٌ َُٓٗا ٚغطن٘ ايب٬غٞأغًٛبٌ إْؿا

 ٗ ايبٝت ا٭ٍٚ َٛغٝك٢ بٌ َكسضٖا -ب
 ٗ ايبٝت ا٭خرل َبايػ١ بٌ ضأٜو ؾٝٗا –ز 
 َا ا٭غًٛب ايػا٥س ٗ ا٭بٝات ؟ ٚمل آثطٙ ايؿاعط ؟ –ز 

 ـ٫ٛـإعـــًِ إٔ ٜـهٕٛ ضغـ نـاز                 ـ٬ٝ  ـ٘ ايتبذـــــِ يًُعـًِ ٚؾــق

 ٜبــين ٜٚٓؿـ٧ أْؿػـا ٚعك٫ٛ             ٌ َٔ ايصٟ      ــأعًُت أؾطف أٚ أد
 عــًُت بايكًِ ايكطٕٚ ا٭ٚيـ٢             ًِ      ـــــغبشــــاْـو اهلل خٝـط َع

 ٬غبٝ  ٖـسٜـت٘ ايٓـٛض إبٝـٔ ٚ              أخطدت ٖـصا ايعكٌ َٔ ًُٚات٘     

  -اغتدطز َٔ ا٭بٝات َا ًٜٞ :  –أ 
 قٛض٠ بٝا١ْٝ ٚبٌ ْٛعٗا .  -أغًٛبٌ إْؿا٥ٌٝ كتًؿٌ ٚبٌ ْٛع نٌ َُٓٗا 

 قػٓا بسٜعٝا  ٚاشنط قُٝت٘ ايؿ١ٝٓ  -أغًٛب قكط ٚبٌ ٚغًٝت٘ 

 نٝـ بٌ ايؿاعط ؾهٌ إعًِ ؟ -ب
 َا ع٬ق١ ايؿطط ايجاْٞ َٔ ايبٝت ا٭ٍٚ َا قبً٘ ؟ –ز 

 ـطاـاقــتًٛا أسـطاضٖا سـطا ؾُش ٚ             طا    ـطا ٚبــأخٝـاضٖا ع ؾــطزٚا

 ط ؾطاـٜـبك٢ ايؿ آخــط ايسٖط ٚ             ا    ـقاؿ  إِـا ايكـاحل ٜبكـ٢
 ّٓـع ا٭ٜسٟ إٔ تٓكــ قدطا               طٚا ا٭قـ٬ّ ٌٖ تهػرلٖا  نػِّ

 ط ؾــصضاـّٓع ا٭عـٌ إٔ تٓٛـ               قطعـٛا ا٭ٜسٟ ٌٖ تكـطٝعٗا   
  -اغتدطز َٔ ا٭بٝات َا ًٜٞ :  –أ 

 قػٓا بسٜعٝا ٚبٌ قُٝت٘ ايب٬غ١ٝ  -أغًٛب قكط ٚبٌ ٚغًٝت٘
 قٛض٠ بٝا١ْٝ ٚبٌ غطنٗا ايب٬غٞ - أغًٛبٌ إْؿا٥ٌٝ كتًؿٌ ٚبٌ ق١ُٝ نٌ َُٓٗا 

 ٜؿٛح ٗ ا٭بٝات ضا٥ش١ ايتشسٟ . ٚنض شيو -ب 
 ساــؾشل اؾٗاز ٚســـل ايؿـ                    ُس٣    ـإٕٛ اييٛأخٞ داٚظ ا

 ــ٪ززاــــفـــس ا٭بــ٠ٛ ٚايػ                  أْذلنِٗ ٜػـكبٕٛ ايعطٚبـ١     

 س٣ـهٝبٕٛ قـٛتا يٓا أٚ ق                ٚيٝػٛا بػـرل قًٌٝ ايػٝٛف      
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ُٜ                 ؾذــطز سػـاَو َٔ غـُسٙ        ُساـــػـؾـًٝؼ يــ٘ بعـس إٔ 
  -اغتدطز َٔ ا٭بٝات َا ًٜٞ :  –أ 

 قػٓا بسٜعٝا ٚبٌ ْٛع٘ ٚأثطٙ    -                                          أغًٛب قكط ٚبٌ ٚغًٝت٘

 ٚبٌ ْٛعٗا ٚغط ْاشلا قٛض٠ بٝا١ْٝ 

 أغًٛبٌ إْؿا٥ٌٝ كتًؿٌ ٚبٌ ْٛع ٚغطض نٌ َُٓٗا
 و ٗ تهطاض سطف ايكاز ٗ ايبٝت ايجايحَا ضأٜ -ب
 َا ع٬ق١ ايؿطط ايجاْٞ ٗ ايبٝت ا٭ٍٚ َا قبً٘ ؟ –ز 

 ٜٛٗط ٗ ا٭بٝات ٬ََض ايجٛض٠ ٚايػهب ٚنض شيو -ز
 ساٞ ايهٓٝػ١ ٚإـػـذـيٓشُ               أخٞ  , قِ إٍ قب١ً إؿطقٌ  

 ــسااٖا ايسّ إكعـؾأٚضز ؾب                اٍ ايػٝٛف ــأخٞ ُٚـ٦ت يًكت
 ـا َـٛقـساــٚؾـٖب ايهــطاّ بٗ                ط٣ ٗ ثطاٖا زَٞ ـــأخٞ إٕ د

 ـساــأبت إٔ ّـط عــًٝـٗا ايعـ               ـط٠   ـــــ ع٢ً َٗـذ١ ســؾـؿتـ
  -اغتدطز َٔ ا٭بٝات َا ًٜٞ :  –أ 

 أغًٛبٌ إْؿا٥ٌٝ كتًؿٌ ٚبٌ ْٛع ٚغطض نٌ َُٓٗا
 بٝاْٝتٌ كتًؿتٌ ٚبٌ ْٛع ٚغط ْاٍ نٌ َٓٗا  ٌتقٛض

 أغًٛب قكط ٚبٌ غطن٘ ايب٬غٞ - قػٓا بسٜعٝا ٚبٌ ْٛع٘ ٚأثطٙ ٗ إع٢ٓ
 َا ع٬ق١ ايؿطط ايجاْٞ َٔ ايبٝت ا٭ٍٚ َا قبً٘ –ب 
 ؟ َا ضأٜو ٗ تهطاض ايٓسا٤ ٗ ا٭بٝات  -ز

 عــٓــس ايهــطٜٗـ١ نٝـػـِ ظآض                     أْا يًكسٜـل نُــا وب ٚيًعــسا    

 اضَٞ بتاضٜــّٛ ايطـعــإ ٚق                      خٝـًٞ َػـَٛــ١ ٚضَـشـٞ شابـٌ    
 اّ ٖٚٞ سطاضـت بــ٘ ا٭ؾٗضٜٚ                      ٚبـــطاسـيت قــًِ إشا سطنــتـ٘    

 اغتدطز َٔ ا٭بٝات َا ًٜٞ –أ 
 أغًٛب قكط ٚبٌ ٚغًٝت٘       قػٓا بسٜعٝا ٚبٌ قُٝت٘ 

 َاشا ٜؿٝس اغتدساّ إشا زٕٚ إٕ ٗ ايبٝت ا٭خرل ؟ -ب
 ٗ ايبٝت ا٭ٍٚ قٛض٠ بٝا١ْٝ . ٚنشٗا ٚبٌ قُٝتٗا ايب٬غ١ٝ   -ز 
 َا ايعاطؿ١ ايؿعط١ٜ إػٝطط٠ ع٢ً ا٭بٝات ؟  -ز 

 أٜٗا ايبــانٞ ضٜٚــسا ٫ ٜػــس ايـسَـــع ثػــط٠
 ط٢ ع٢ً ايتكطٝب أدط٠أٜٗا ايعــابؼ يـٔ تع

 ٫ تهــٔ َـطا ٫ٚ ػعــٌ سٝـــا٠ ايػٝــط َـــط٠
 و ٚقـسض٠ٕ َــٔ ٜبهٞ ي٘ ســٍٛ ع٢ً ايهـشـإ

 ـط٠ٚتــطْــِ ؾـايؿـت٢ ايعــابؼ قـدؾتٗــًٌ 

 -اغتدطز َٔ ا٭بٝات َا ًٜٞ :  –أ 
 ٞأغًٛبا خدلٜا ٚبٌ غطن٘ ايب٬غ - أغًٛبا إْؿا٥ٝا َبٝٓا ْٛع٘ ٚغطن٘ ايب٬غٞ

 ايهشو ( قػٔ بسٜعٞ . َا ْٛع٘ ؟ َٚا أثطٙ ٗ إع٢ٓ –) ٜبهٞ  –ب 
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 تطمن ( إطٓاب بٌ ْٛع٘ ٚأثطٙ ٗ إع٢ٓ –) تًٌٗ  –ز 
 ز َا ع٬ق١ ايبٝت ايجايح َا قبً٘ ؟

 نكًب ايطؿٌ ٜػتؿط ايصْـٛبا             ٖادت ا٭سكاز قًب      َُٗاٚيٞ 
 ٗا غـطٜباـإٕ أى بٝـٔ أٖـًٝ ٚ             ٝعـا     ــــْ ا ـأٚز اـٝـط يًسْٝـ

 ا ْكٝباـؾهطت نـإٔ يٞ ؾٝٗـ                طٟ   ـت يػٝـٚاؾ  ـ١ُـــإشا َـا ْعـ
 ِ اؿـبٝباـأٚـٔ ايٓاؽ نـًٗ               ست٢     تؿٝض دٛامٞ باؿب

 -اغتدطز َٔ ا٭بٝات َا ًٜٞ :  –أ 
 ا تٛسٞ ب٘قٛض٠ بٝا١ْٝ ٚٚنض َ - تكسّا ٚبٌ قُٝت٘

 مل آثط ايؿاعط ا٭غًٛب اـدلٟ ؟ –ب 

 نٝــ ّـًو زَع ايعـٌ َهت٦ب ؟ ٚ                 يهٌ زَــع دط٣ َٔ َكـ١ً غبب  
 ؿـا هبـــعـٌ ٫ٚ بـات قًب باؿ                  ي٫ٛ َهـابس٠ ا٭ؾٛام َا زَعـت 

 إ يـ٘ ايػـًبـــاؿـب غًـطـعـًٞ ؾ              ؾٝـا أخا ايعصٍ ٫ تعذٌ ب١ُ٥٬    
 ًل ب٘ ايٓٛبـٗ ١ًُٚ ايؿو مل تع               يٛ نإ يًُط٤ عكٌ ٜػته٤ٞ ب٘  

 ٚنض ايؿهط٠ ٗ ا٭بٝات ايػابك١ –أ 

 َا ايػطض ايب٬غٞ ي٬غتؿٗاّ ٗ ايبٝت ا٭ٍٚ . ٚايٓسا٤ ٗ ايبٝت ايجايح ؟ -ب
 ١ًُٚ ايؿو ( –عكٌ ٜػته٤ٞ ب٘  –أخا ايعصٍ  –اشنط ْٛع ايكٛض٠ ٗ نٌ َٔ ) َك١ً  -ز
 بٌ ْٛع ايع١ٜٓ ايًؿ١ٝٛ ٗ ايبٝت ا٭ٍٚ . أثطٖا ٗ إع٢ٓ -ز 

 اغتدطز َٔ ا٭بٝات أغًٛب قكط ٚبٌ ٚغًٝت٘ -ٖـ 
 هـٓٝـ٘ غـٛاْا ْعضع ايٓـكـط ٚ                ا   ـأَـــٔ ايعسٍ يسٜٗــِ أْٓ

 زٖاْـا ٛا ايكـٍٛ طــ٤٬ ٚأٚغعـ               ا يٛست بايصنط٣ شلِ    نـًُ
 خـاْا إٔ ٚؾـٝـٓا ٭خــٞ ايـٛز ٚ              شْبٓـا ٚايسٖـط ٗ قطعت٘    

 بٓــا٤ يًُـعــايٞ ٫ ٜــساْـ٢ ٚ               ت ؾـًػطـٝـٔ ب٘    ـؾطف باٖ
 -اغتدطز َٔ ا٭بٝات َا ًٜٞ :  -أ 

 أغًٛب قكط ٚبٌ ٚغًٝت٘ - ١ ٚبٌ ْٛعٗاقٛض٠ بٝاْٝ - أغًٛبا إْؿا٥ٝا ٚبٌ ْٛع٘ ٚغطن٘ ايب٬غٞ
 قػٓا بسٜعٝا ٚبٌ ْٛع٘ ٚأثطٙ ٗ إع٢ٓ

 ؟َا ايعاطؿ١ إػٝطط٠ ع٢ً ايؿاعط -ب
 تِ ؾًٔ تًكـٛا دباْانٝؿـُا ؾ٦              ِ    ـٛا ْاضنــبُق اْؿطٚا اشلـــٍٛ ٚ

 إ٫ عـٓؿـٛاْا مل ٜعزٖا ايعـٓــ             ـػا    ـساخ َٓــا أْؿــــغــٖصت ا٭س
 ض بايطٝـب ٜـساْاــٕػــ١ّ تػبــ           قِ إٍ ا٭بطاٍ ًُْؼ دطسِٗ     

 ـٞ إيٝ٘ سٝــح ناْاـسكـــٓا ِؿ         ــل ايصٟ َاتــٛا ي٘      ـــإِــا اؿـ
 -اغتدطز َٔ ا٭بٝات َا ًٜٞ : –أ 

 ْٛعٗا قٛض٠ بٝا١ْٝ ٚبٌ - أغًٛبا إْؿا٥ٝا ٚبٌ ْٛع٘ ٚغطن٘ ايب٬غٞ
 قػٓا بسٜعٝا َٔ ايبٝت ايجاْٞ َبٝٓا أثطٙ - أغًٛب قكط ٚبٌ ٚغًٝت٘

 ؟ "ؾًٔ تًكٛا دباْا" َا ْٛع ا٭غًٛب َٚا غطن٘ ايب٬غٞ -ب
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 نٝـ اظزٖط ايػعٍ ٗ ايعكط ايعباغٞ ؟ / 1 ؽ
 ٚغعٍ عؿٝـ .  غعٍ قطٜض َؿطط١ ؾكس تػ٢ٓ ب٘ نجرل َٔ ايؿعطا٤ ؾاظزٖط , ٚاْتؿط, ٚاْكػِ إٍ نجط ايػعٍ ٗ شيو ايعكط نجط٠ 

 َا أغباب اْتؿاض ايػعٍ ايكطٜض ؟ / 2 ؽ
 اْتؿط ايػعٍ ايكطٜض أنجط َٔ ايعؿٝـ يعس٠ أغباب َٓٗا : 

 َا ؾاع َٔ قٛض ايتشًٌ اـًكٞ . -2اخت٬ٙ ايعطب با٭َِ ا٭خط٣ .            ــ   1

 عطا٤ ايػعٍ ايكطٜض ؟  ٚ َا أِٖ زلات ايػعٍ عٓسُٖا ؟َٔ أِٖ ؾ / 3 ؽ
 بطع  ؾٝ٘ أبٛ ْٛاؽ َٚطٝع بٔ إٜاؽ .ٚنإ غعشلُا قطنا يًػطا٥ع , ٫ تعؿـ ؾٝ٘ ٫ٚ سٝا٤  . 

 ٌٖ اختؿ٢ ايػعٍ ايعؿٝـ ٗ ايعكط ايعباغٞ ؟ / 4 ؽ
ايعؿٝـ ٜتػ٢ٓ َشبٛبت٘ ٗ ؾعط عصب ٫ ىسف اؿٝا٤ , ظاْب تٝاض ايػعٍ ايكطٜض  ٚدس تٝاض ايػعٍ ايعؿٝـ , يهٓ٘ ٫ ٜباضٟ ايكطٜض  ؾايؿاعط 

 ٚنعـ ٖصا ايتٝاض ٗ ايعكط ايعباغٞ , ٚبكٝت َٓ٘ بك١ٝ عٓس ايعباؽ بٔ ا٭سٓـ

 
 

 نٝـ تبسٚ ا٭ْسيؼ ؟

 ١ٝ .تبسٚ ا٭ْسيؼ َٔ ايٓاس١ٝ اؾػطاؾ١ٝ ٚنأْٗا ٚسس٠ َتذاْػ١ ٚقس نإ يطبٝع١ ا٭ْسيؼ اؾػطاؾ١ٝ أثط ٚانض ٗ ؾدكٝتٗا ايػٝاغ

 يٮْسيؼ ايعطب١ٝ ؾدكٝتٗا إػتك١ً .. ٚنض َٛاٖط شيو .

 يٮْسيؼ ايعطب١ٝ ؾدك١ٝ ادتُاع١ٝ ُٝعٖا عٔ ؾدك١ٝ إؿطم , ٜٚبسٚ شيو َٔ داْبٌ : 

 نجط٠ ايػٓا٤ ٚايطبٝع١ اؾ١ًُٝ ٖا أز٣ يٛٗٛض إٛؾشات اييت ُٝع بٗا أزب ا٭ْسيؼ عٔ ا٭زب إؿطقٞ .  أٚشلُا : 

  ابٔ ظٜس١ٕٝٚ َع باييت ُعٔطؾت َػاد٬تٗا ا٭ز ٫ٚز٠ بٓت إػتهؿٞػا١ُٖ إطأ٠ ٗ اؿٝا٠ ا٭زب١ٝ ٚنإ ٗ َكس١َ ْػا٤ ا٭ْسيؼ : َ ٚثاُْٝٗا

 ٌٖ ٜعين ٖصا اغتك٬ٍ ؾدك١ٝ ا٭ْسيؼ اْؿكاشلا عٔ إؿطم ؟

 ابع١ ي٘ ٗ بعض اؾٛاْب .٫ ٜعين ٖصا اْؿكاٍ ا٭ْسيؼ اْؿكا٫ تاَا عٔ إؿطم ٗ سٝاتٗا ا٫دتُاع١ٝ بٌ ًٚت ت

 َاَس٣ اغتك٬ٍ ا٭ْسيؼ عًُٝا عٔ ايؿطم ؟

 ؾدك١ٝ ا٭ْسيؼ ايع١ًُٝ , ؾكس اعتُس ا٭ْسيػٕٝٛ ع٢ً َا ٜأتِٝٗ َٔ إؿطم .مل تػتكٌ 

 َت٢ اْتؿطت ايًػ١ ايعطب١ٝ ٗ ا٭ْسيؼ ؟

١ , ٚاؽصٚا ايعطب١ٝ ٖٝذطٚا اي٬تٝٓ ايكطٕ ايطابع بسا١َٜٚع  ناْت ايهجط٠ َٔ أٌٖ ا٭ْسيؼ ٗ ايكطٕٚ ا٭ٍٚ يًؿتض ايعطبٞ ٜتهًُٕٛ اي٬ت١ٝٓٝ
 َهاْٗا ٗ طكٛغِٗ ايس١ٜٝٓ .

 ايٓجطا٭ْسيػٞ

 نٝـ نإ ساٍ ا٭زب ا٭ْسيػٞ ٗ َطاسً٘ ا٭ٍٚ ؟

س ؾطٚقا دٖٛط١ٜ بٌ بسأ ا٭زب ا٭ْسيػٞ ٗ َطاسً٘ ا٭ٍٚ َكًسا ا٭زب ايعطبٞ ٗ إؿطم , ٚنأْ٘ ٜتذ٘ مٛ ا٭زب ا٭ّ , َٚٔ أدٌ شيو ٫ ل
 ِاشد٘ ٗ ايعطام ٚ ايؿاّ َٚكط , ٚست٢ ا٭ْسيؼ . 

 هب ٬َسٛتُٗا عٓس اؿسٜح عٔ ايٓجط ا٭ْسيػٞ .. ٚنشُٗا . ٖٓاى ٚاٖطتإ

 يهٓتاب قبٌ مل ٜٛٗط ناتب نبرل با٭ْسيؼ قبٌ ايكطٕ ايطابع ٭ٕ ؾدك١ٝ ا٭ْسيؼ مل تتهاٌَ إ٫ ٗ ٖصا ايكطٕ  , ٚمل ٜػتطع ا :ايٛاٖط٠ ا٭ٍٚ 
 شيو إٔ ٜطتؿعٛا بٓجطِٖ إٍ زضد١ ػعًِٗ ٗ قؿٛف ايهتاب ايعباغٌٝ .                                      

 إٔ ا٭ْسيػٌٝ مل ٜػتشسثٛا ٭ْؿػِٗ َصٖبا دسٜسا ٗ ايٓجط ّهٔ إناؾت٘ إٍ َصاٖب ايٓجط ا٭خط٣ ٚتٛقؿٛا عٓس احملانا٠ :  ايٛاٖط٠ ايجا١ْٝ
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 ات إسضغ١ ايه٬غٝه١ٝ ؟َا أِٖ زل

 زضغت ٗ ايعاّ إانٞ إسضغ١ ايه٬غٝه١ٝ اييت  َٔ أِٖ زلاتٗا :
              اغتعاض٠ قٛض ايكسَا٤ . -3           اؿطم ع٢ً ايتكطٜع ٗ َطًع ايككٝس٠ . -2                            تًتعّ  ايٛظٕ ايٛاسس ٚايكاؾ١ٝ ايٛاسس٠ , -1 

 ٚنٛح ائؿَهط .  - 6                       ا٭يؿاٚ تتػِ باؾعاي١ ٚايؿكاس١ . -5       ه١ُ ٚايتأثط ببعض أيؿاٚ ايكطإٓ ايهطِٜ .ؾٝٛع اؿ -4 
 َٔ ضا٥س ا٫ػاٙ ايطَٚاْتٝهٞ ؟ 

 خًٌٝ َططإ ظعِٝ ٖصا ا٫ػاٙ  .
 مب عطف ا٫ػاٙ ايطَٚاْتٝهٞ ؟ ٕٚاشا ؟

 يعطبٞ .ٜعطف با٫ػاٙ ايٛدساْٞ ٗ ايؿعط ا
 َا إككٛز با٫ػاٙ ايٛدساْٞ ٗ ايؿعط ؟ ٚمب تأثط ؟

َُٖجٌ ا٫ػاٙ ايٛدساْٞ عٓس َططإ ٗ أْ٘  , ٖٚصا ا٫ػاٙ ايطَٚاْتٝهٞ وانٞ ) ٜكًس (ا٫ػاٙ  ٜط٣ ايهٕٛ َٔ خ٬ٍ أساغٝػ٘ ايصات١َٝت
 ايطَٚاْتٝهٞ ٗ ا٭زب ايػطبٞ .

 ؟َا أِٖ َا ّٝع ؾعطا٤ ا٫ػاٙ ايطَٚاْتٝهٞ 

 ٜٗتُٕٛ بايٛسس٠ ايعه١ٜٛ بس٫ َٔ ا٫ٖتُاّ بايكٝاغ١ ع٢ً سػاب إع٢ٓ أٚ ايٛدسإ .
 َا أغباب اػاٙ خًٌٝ َططإ ي٬ػاٙ ايطَٚاْتٝهٞ ؟

. اط٬ع٘ ع٢ً ايؿعط ايطَٚاْتٝهٞ ايؿطْػٞ سٌ نإ ٗ ؾطْػا  
ْ٘ٚاٍ تكٜٛطٙ . ايطبٝع١ اـ٬ب١ ٗ يبٓإ اييت نإ شلا أثطٖا ٗ ِٛ خٝاي٘ ْٚكا٤ إسػاغ  

 مب اٖتِ َططإ ٗ اػاٖ٘ اؾسٜس ؟

اٖتِ َططإ بتشًٌٝ ايعٛاطـ اإلْػا١ْٝ                                    .ُُجٌ عًٝا ٜتػص٣ عًٝٗا ا٭ْكٝا٤ َٔ ايبؿط                     تكسٜط اؿب ٚاـرل ٚاؾُاٍ ن

ٞايككٝس٠ ػطب١ ؾعٛض١ٜ ػُع بٌ ايؿاعط ٚإتًك              دا٤ت ١ًْٝ ايتكٜٛط                                         

 ١ ايػطٜبا٭يؿاٚ عٔ ١ ًػايعست تبا  .                                               . اضتبطت با٭ٚظإ ايتكًٝس١ٜ ٚايكاؾ١ٝ إٛسس٠ َع ايتذسٜس ٗ  بعهٗا  

  ا هُع  بٌ أدعا٥٘ ٚسس٠ عه١ٜٛ ٖٞ ٚسس٠ إٛنٛع ٚٚسس٠ ايعاطؿ١ ٚاؾٛ ايٓؿػٞ . أقبشت ايككٝس٠ ن٬٘  َتُاغه 

 
 

 َا زٚض ايؿعط ٗ تؿهٌٝ ٚدسإ ايؿعٛب ؟

ًٜعب ايؿعط زٚضا سٜٝٛا ٗ تؿهٌٝ ٚدسإ ايؿعٛب , ٚايؿاعط عػ٘ ٚبكرلت٘ ٜػبل ا٭سساخ اؾػاّ , ؾٗٛ ا٭قسض ع٢ً اإلسػاؽ بآ٫ّ ا٭١َ 
 ايصٟ ٜؿهٌ إٛقـ ايؿعٛضٟ ػاٙ ا٭سساخ اييت تؿٗسٖا ا٭ٚطإ .ٚعصاباتٗا , ٖٚٛ 

 نٝـ يعب ايؿعط إكطٟ زٚضا نبرلا ٗ اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ؟

 ٚيكس نإ يًؿعط إكطٟ زٚضا نبرلا ٗ إشنا٤ ايجٛضات ٚإشلاب ٓاؽ اؾُاٖرل يًُطايب١ باؿط١ٜ ٚاؿٝا٠ ايهط١ّ يٮٚطإ .
 نط َجا٫ .َا إككٛز بايؿعط ايٛطين ؟ اش

 ٖٛ ايؿعط ايصٟ ٜٗتِ بسع٠ٛ ايؿعٛب يًتشطض َٔ ا٫غتعُاض ٚايسؾاع عٔ ا٭ٚطإ ٚبصٍ ايٓؿؼ َٔ أدًٗا , ٚؾهض دطا٥ِ إػتعُط ٚتٗسٜسٙ . 
 ٜكٍٛ ايؿاعط أبٛ ايكاغِ ايؿابٞ :

 سبٝـب ايؿٓا٤ عسٚ اؿٝا٠       أ٫ أٜٗا ايٛايـِ إـػـتبس    

 اٙــنؿو كهٛب١ َٔ زَ ٚ      َغٔدطت بأْا٠ ؾعب نعٝـ    
 ايؿعط ٗ ايعكط اؿسٜح ؟ اٖتِ مب 
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 ُعين ايؿعط ٗ ايعكط اؿسٜح بتُذٝس ايبط٫ٛت َٛنشا ق١ُٝ اؿط١ٜ ٚايعسٍ ٚإػاٚا٠ ٚايعٌُ ٚايبٓا٤ َٔ أدٌ ايٛطٔ . 
 َٔ أبطظ ضٚاز ايؿعط ٗ ايعكط اؿسٜح ؟

ٚايؿابٞ ٚغرلِٖ , َٚٔ إعاقطٜٔ  ْاظى ا٥٬ٕه١ ٚبسض ؾانط ايػٝاب , ٚق٬ح عبس ايباضٚزٟ ٚأٓس ؾٛقٞ ٚساؾٜ إبطاِٖٝ ٚقُس عبس إطًب 
 ايكبٛض , ٚأٌَ زْكٌ , ْٚعاض قباْٞ , ٚ قُٛز زضٜٚـ , ٚ ؾاضٚم ؾٛؾ١ , ٚ قُس إبطاِٖٝ أبٛ غ١ٓ , ٚ ؾاضٚم دٜٛس٠ , ٚ غرلِٖ .

 
 

 عطف إكاٍ .

ا٭زبا٤  َذلابطا , ٜٛنض ؾهط٠ ايهاتب ثِ ٜٓكًٗا إٍ ايكاض٤ٟ بكٛض٠ َ٪ثط٠ . ٚنإ عٓس بعض ض ؾٝ٘ َٛنٛع َا عطنا َٓطكٝاطإكاٍ : قايب ْجطٟ ٜع
 قايبا ؾٓٝا َٓص عكط ايْٝٛإ . 

 مب اضتبطت ْؿأ٠ إكاٍ ٗ ايعكط اؿسٜح ؟

 اضتبطت ْؿأ٠ إكاٍ ٗ ايعكط اؿسٜح بايكشاؾ١ , ٚقس ُعـٔطَف إكاٍ قبٌ اخذلاع ايطباع١ بكطٕٚ ط١ًٜٛ 
 طت ايكشاؾ١ ٗ تطٛضإكاٍ , ٫ ٗ ْؿأت٘ .. ٚنض يو .أٖث

 ٭ٕ  إكاٍ ُعٔطف قبٌ اخذلاع ايطباع١ بكطٕٚ ط١ًٜٛ ,

 َا زٚض ايكشاؾ١ ٗ ضقٞ إكاٍ ؟

 ٚقًت ايكشاؾ١ ب٘ إٍ زضد١ ايسق١ ٚايذلنٝع ٚسػٔ ايعطض َع غ١َ٬ ايًػ١ ٚغ٬غ١ ايكٝاغ١ .
 طٙ ٚأغًٛب٘  ... ٚنض شيو . ـــْؿ تعسزت أْٛاع إكاٍ َٔ سٝح فا٫ت٘ ٚٚغا٥ٌ

  تعسزت فا٫ت٘ بٌ ز١ٜٝٓ ٚادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ ٚغٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ 

طٙ ٗ اجمل٬ت ٚايكشـ .ــنُا تعسزت ٚغا٥ٌ ْؿ                                                         . تٓٛع أغًٛب٘ بٌ ايع٢ًُ ٚا٭زبٞ ٚايعًُٞ إتأزب  

 ب إكاٍ يٛطٚف عكطٙ ؟ ) إكاٍ إْعهاؽ يب٦ٝت٘ ٜٚعدل عٔ آَاٍ اجملتُع ٚآ٫َ٘.. ٚنض (نٝـ اغتذا
١ إٍ  اغتذاب إكاٍ يٛطٚف ايعكط ايػا٥س ٗ اجملتُع  سٝح تهجط إكا٫ت ايػٝاغ١ٝ  َع ايكطاع ايػٝاغٞ ٚتهجط إكا٫ت ا٫دتُاع١ٝ َع اؿاد

 ٬ ؽًٛ ايكشـ َٔ َكا٫ت تعطض ٕؿه٬ت اجملتُع تكسّ ع٬دا شلا ٚتعدل عٔ آَاٍ اجملتُع ٚآ٫َ٘ .اإلق٬ح ا٫دتُاعٞ , ٚقس اظزٖط ؾٝ٘ إكاٍ ؾ
 اشنط بعض ايُٓاشز َٔ ايُهٖتاب ايصٜٔ بطعٛا ٗ ؾٔ إكاٍ .

 بطع نجرل َٔ ايُهٖتاب ٗ نتاب١ إكاٍ ٗ ايكشـ , ٚيصيو نإ يًكشاؾ١ زٚض نبرل ٗ ْٗه١ إكاٍ . َٚٔ ٖ٪٤٫ :
     " سسٜح ا٭ضبعا٤ "ٚط٘ سػٌ ٗ نتاب٘  -3                           " سكاز اشلؿِٝ "ٚإاظْٞ ٗ  -2                                                " ايؿكٍٛ " ايعكاز ٗ نتاب٘ -1  
 " ِاشز بؿط١ٜ " ٚقُس َٓسٚض ٗ  -6                     ـاطط "" ؾٝض اٚأٓس أٌَ ٗ  -5               " ٚسٞ ايكًِ "َٚكطؿ٢ قازم ايطاؾعٞ ٗ  -4  

 نٝـ أثطت ايًػ١ ٗ ايكشاؾ١ ؟

 ٓس يطؿٞ أثـِـَطت ايًػ١ ايعطب١ٝ ايكشاؾ١ عٔ ططٜل إكاٍ , ؾسؾعت بٗا إٍ ايٛنٛح ٚايذلنٝع . ٚنإ َٔ نٓتاب إكاٍ َٔ ضداٍ ا٭زب ٚايؿهط : أ
 ٚايعكاز ٚإاظْٞ َٚكطؿ٢ قازم ايطاؾعٞ .... ايػٝس ٚط٘ سػٌ ٚقُس سػٌ ٖٝهٌ

 نٝـ اضتؿع ٖ٪٤٫ ايهتاب بإكاٍ ؟

زق١ ايتعبرل ٗ عباض٠  -ايتشًٌٝ  -اضتؿعٛا بإكاٍ ٭ِْٗ ْعٛا بٌ ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ ا٭ق١ًٝ ٚايجكاؾ١ ا٭دٓب١ٝ ايٛاؾس٠ ,  , ٚقكسٚا بصيو إٍ  
 ٚنٛح ايؿهط٠ . -غ١ًُٝ .   

  ٔ سٝح ايؿهٌ ؟َا أْٛاع إكاٍ َ

 َٔ سٝح ايؿهٌ ٜٓكػِ إٍ : َكاٍ قكرل َٚكاٍ طٌٜٛ .
 عطف إكاٍ ايككرل . ثِ اشنط ِاشز ي٘  .

 أٚ ايعُٛز ايكشؿ٢ " –" اـاطط٠ ايكشؿ١ٝ   أٚإكاٍ ايككرل 
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ََُطنـٓع٠ ٚؾا٥ك١ ٚبأغًٛب ٚانض , ٚعباضات غ١ًٗ تاض ايهاتب ٕكاي٘ ايككرلعٓٛاّْا ثابتّا ى ٖٛ ايصٟ ٜتٓاٍٚ ؾٝ٘ ايهاتب ؾهط٠ ٚاسس٠ تعطض  بططٜك١ 
  ق٬ح َٓتكط ) فطز ضأ٣ ( – أٓس بٗذت(  ) قٓسٚم ايسْٝا – ٕكطؿ٢ أٌَ ) ؾهط٠ ( :َجٌ

  َا أِٖ َا ٜعطن٘ إكاٍ ايككرل ؟
 ٜعطض ايهاتب ؾٝ٘ داْبّا َٔ ْٛاسٞ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ أٚ ايػٝاغ١ٝ , أٚ ايس١ٜٝٓ أٚ ا٫قتكاز١ٜ . 

 ز إكاٍ ايطٌٜٛ ؟َا إككٛ

 إكاٍ ايطٌٜٛ  ٖٛ ايصٟ ٜذلاٚح بٌ ايكؿشتٌ ٚايعؿط قؿشات ٜٚعطض َٛنٛعاّ  َا عطناّ  ؾا٥كا  بًػ١ غ١ًٗ  ٚانش١ . 
  ع٬ّ ٜعتُس إكاٍ ايطٌٜٛ ؟ َٚٔ أِٖ ُنتـٖاب٘ ؟

 ٜعتُس ع٢ً اإلقٓاع ٚاإلَتاع ,  َٚٔ أِٖ نتاب٘ ط٘ سػٌ , ٚأٓس أٌَ ٚغرلِٖ .

 َٔ ْاس١ٝ إهُٕٛثاْٝاّ  

 َا أْٛاع إكاٍ َٔ سٝح إهُٕٛ ؟

 ٖٓاى إكاٍ ايتكٜٛطٟ ٖٚٓاى إكاٍ ايٓعايٞ ٖٚٓاى إكاٍ ايؿًػؿٞ
ايصٟ نإ ٜطغِ قٛضا  ايؿٝذ عبس ايععٜع ايبؿطٟٜطغِ قٛض٠ يؿدك١ٝ َا ٜدلظ َا ؾٝٗا َٔ قاغٔ أٚعٝٛب َٚٔ نتاب ٖصا إكاٍ  تكٜٛطٟايإكاٍ 

 ف١ً ايػٝاغ١ ا٭غبٛع١ٝ ْٚعت ٗ نتاب بعٓٛإ " ٗ إطآ٠ " ق١ًُٝ ْٚؿطٖا ٗ
 إتذُسٜٔ ِ ّٚجٌ إعاضى ا٭زب١ٝ اييت ثاضت بٌ ايعكاز ٚايطاؾعٞ ٚنصيو ٗ َكا٫ت ط٘ سػٌ اييت ٖادِ ؾٝٗا أْكاضايكسٜ : اٍ ايٓعايٞــٚ إك

 ايسنتٛض ظنٞ لٝب قُٛز  َٚٔ أبطظ نتاب٘  ٚٗط نؿٔ َػتكٌ بصات٘ بعٝسا عٔ ايتشطٜط ايكشؿٞ:  ٚ إكاٍ ايؿًػؿٞ
 نٝـ ت٪ثط ثكاؾ١ ايهاتب ع٢ً إكاٍ ؟

ىتًـ إكاٍ عػب طبٝع١ َٛنٛع٘ ٚؾدك١ٝ ناتب٘ ٚثكاؾت٘  ٜٚتؿاٚت ايهٓتاب َٔ ْاس١ٝ ايعُل ٚايػطش١ٝ  ٚايؿهط اـكب أٚ ا٭ؾل ايهٝل 
 ٚإٌٝ إٍ اإلهاظ ٚاإلطٓاب ٚاَت٬ى إكسض٠ ايًػ١ٜٛ . 

 َٔ سٝح ا٭غًٛب   : أَا

 ٜتأيل ايهاتب ٗ اختٝاض عباضات٘ ْٚاٍ أغًٛب٘ َٚعز ايؿهط باإلسػاؽ ٚاغتدساّ اـٝاٍ :     إكاٍ ا٭زبٞ – 1
  ١نُا ٜتذ٢ً ٗ َكا٫ت٘ اإلغبٛع١ٝ ٗ ف١ً ايطغاي١ ٚاييت ْعٗا ٗ نتاب٘ " ٚسٞ ايطغاي١ " بأدعا٥٘ ا٭ضبعأٓس سػٔ ايعٜات َٚٔ أبطظ نٓتاب٘ : 

ٜعتُس ؾٝ٘ ايهاتب ع٢ً إبطاظ اؿكا٥ل ٗ قٛض٠ دصاب١ ٜٚتُٝع ايسق١ ٚإٛنٛع١ٝ ٗ قٝاغ١ اؾ١ًُ نُا ٗ َكا٫ت   إكاٍ ايعًُٞ إتأزب :  -2
 ايسنتٛض أٓس ظنٞ .

 أِٖ خكا٥ل إكاٍ   ؟  

 ٖٓاى خكا٥ل عا١َ تتشكل ٗ نٌ إكا٫ت َٓٗا :

 ئؿَهط .تتُجٌ ؾٝ٘ ايٛسس٠ إهت١ًُ ٚ تطاب٘ ا

 عٝح ٫ ٜتذاٚظ بعض قؿشات  ائكَكط : .  عٔ ططٜل غ١َ٬ ا٭ؾهاض ٚزقتٗا ٚٚنٛسٗا  . ايعطض ايؿا٥ل ايصٟ ٜؿس ايكاض٨ ٜٚ٪ثط ؾٝ٘ اإلقٓاع :

 ٜػًب عًٝ٘ ايتؿهرل ٚإٕ نإ ؾٝ٘ خٝاٍ ؾٗٛ ـس١َ ايؿهط٠ .   ايٓجط١ٜ ٫ ايؿعط١ّٜ :

 ا٭زٜب َٔ خ٬ٍ نًُات٘ . أٟ شات١ٝ ايهاتب سٝح تًُض شات١ٝ  ايصات١ٝ :

  يطبٝع١ َٛنٛع٘ ٚؾدك١ٝ ناتب٘  .ّ  تٓٛع أغًٛب٘ تبعا

 . عٝح تكٌ ايؿهط٠ إٍ ايكاض٤ٟ تطانٝب ق١ٜٛ ٚأيؿاٚ ١ُ٥٬َ ٚأغايٝب ١ًْٝ زٕٚ تهًـ ٚنٛح ا٭غًٛب  ٚقٛت٘ ْٚاي٘
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 تؿٝس ْؿ٢ خدلٖا عٔ دٓؼ ازلٗا ,         ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ :
 ايتككرل عٔ نٌ طايب عًِ . ْؿَٞع٢ٓ أْ٘ إشا قًٓا : ٫ طايَب عًِٕ  َككْط , ؾإْٓا ْؿٝس  

ٌَ ٗ اؿؿٌ , ؾإْٓا ْٓؿٞ ٚدٛز دٓؼ ايطداٍ نًّٝا ٗ اؿؿٌ .  ٚ عٓسَا ْكٍٛ : ٫ ضد
 ٫ أ ٌُٖ زضٚغٞ  .. ٖٓا ٫ ْاؾ١ٝ يًذ١ًُ ايؿع١ًٝ .        :  ٫ تًعب ايهط٠   ... ٖٓا ٫ ْا١ٖٝ داظ١َ يًؿعٌ إهاضع  .                     اْتبــــــــ٘ 

 ٫ مل اؾعٌ شيو .. ٖٓا ٫ ْاؾ١ٝ إلداب١ غ٪اٍ ؟                           ؾًٝؼ  نٌ )) ٫ (( ْاؾ١ٝ يًذٓؼ .                                       
 عٌُ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ :

 ٫زل١ٝ ٚتعٌُ عٌُ إٕ ٚأخٛاتٗا ؾتٓكب إبتسأ ٜٚػ٢ُ ازلٗا ٚتطؾع اـدل ٜٚػ٢ُ خدلٖا ٚيهٔ بؿطٚٙ تسخٌ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ ع٢ً اؾ١ًُ ا
 ؾطٚٙ عٌُ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ ث٬ث١ :

 . قبٛب َٓاؾل ٫  -  باٍم ؾباَب ٫ :   َجٌ   إٔ ٜهٕٛ ازلٗا ٚخدلٖا إؿطز ْهطتٌ - 1

  تهطاضٖا هبٚ   ؾتًػ٢ َا إشا دا٤ ازلٗا َعطؾ١أ َبتسأ َطؾٛع َٚا بعسٖا ٜعطب    
  َطتاح           نٌ ايهًُات ا١ًْٕٛ تعطب َبتسا َطؾٛع ايؿكرل َطتاح ٫ٚ ايػين ٫ -  اؾُاٍ باٍم ٫ٚ ايؿباُب ٫َجٌ :

 َجٌ :     ٫ َا٤َ ٗ ايبٝت ٫ٚ ظاَز . ٚبٌ ازلٗا أٟ ؾاقٌ بٝٓٗاأ٫َّ ٜؿكٌ  - 2

  َبتسأ َ٪خط:  ظاز    : ؾب٘ ١ًْ خدل َكسّٗ ايبٝت .  ٫ ٗ ايبٝت َا٤ْ ٫ٚ ظاْز:  َجٌ ٚٚدب تهطاضٖا عًُٗاٞ أَا إشا ؾكٌ بُٝٓٗا ؾاقٌ , أيػ  
 ي٘   نُرل إٓاؾل ٫          أ٫ تػبل عطف دط طايبا٤ , َٔ ص   - 3
 ًُٜػ٢ , ٜٚعطب ا٫غِ بعسٖا اغِ فطٚض بايبا٤  ؾإشا ُغٔبَكِت عطف دط ؾإٕ عًُٗا 

 نٌ ايهًُات ا١ًْٕٛ تعطب اغِ فطٚض                      ؾ٧ خًل اهلل ايهٕٛ َٔ ٫ .ض١ٕٓ عاقبت إٌُٗ ب٬  - نُرٍل ب٬  ٕٓاؾلا: َجٌ 
 )٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ  (أْـــٛاع اغِ 

 ) ٫ ٜٕٓٛ ٚؼصف ْٕٛ إج٢ٓ ْٚع إصنط ايػامل (  : يٓهط٠ َهاؾّا ازلٗا ٜهٕٛ إٔ - )أ( 
 هاف إيٝ٘ ْهط٠ ؾك٘ ( , ٚ هب إٔ ٜهٕٛ َعطبا َٓكٛبا . ) ٜأتٞ بعسٙ َ

 اغِ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ َٓكٛب ٚع١َ٬ ْكب٘ ايؿتش١  : ٌــــضد                        غ٤ٕٛ قبْٛب : ٌَـــــضد٫ 
ِٞـــَضُد٫   .  ٕ سصؾت يإلناؾ١; ٭ْ٘ َج٢ٓ ٚايٓٛ بايٝا٤ : ازلٗا َٓكٛب ًٞــــضد                     غ٤ٕٛ قبٛبإ : ًَ
 ٫ُِٗ ِٞـَُٔ   َصنط غامل ٚايٕٓٛ سصؾت يإلناؾ١ : ازلٗا َٓكٛب بايٝا٤ ; ٭ْ٘ ْع ًٞــَُٗ                      ْادشٕٛ : ٚادب ًَ
 َ٪ْح غامل . : اغِ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ َٓكٛب بايهػط٠ ; ٭ْ٘ ْع ٬َُٗت                        ْادشات : ٚادب ٬َُٗٔت٫ 

  بإهاف َؾبّٝٗا ازلٗا ٜهٕٛ إٔ - ()ب
 ٜتُِ َعٓاٙ , ) ايؿبٝ٘ بإهاف ٜٕٓٛ ٫ٚ ؼصف ْٕٛ إج٢ٓ ْٚع إصنط عٓس اإلناؾ١  ٚ ٜهٕٛ َعطبا َٓكٛبا .  ٖٚٛ َا اتكٌ ب٘ ؾ٤ٞ

َٓ٘ بسْٝاٙ ضابْض . با٥عّا ٫                     خًُك٘ َٗإ . نطّّا٫  - زٜ
  اغِ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ َٓكٛب بايؿتش١ .: نطّّا  -            ف َبين ع٢ً ايػهْٕٛاؾ١ٝ يًذٓؼ سط   : ٫  -

َّا٫        : اغِ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ َٓكٛب بايؿتش١  َصََٛا -                                                      خًك٘ بٝٓٓا . َصَٛ

 ٘ بإهاف:٫سٜ ٚضنع ٚاؾِٗ نٞ تؿطم بٌ اغِ ٫ إهاف ٚ ايؿبٝ
 خرل أٓل  ضدٌ"                       ٫  َهاف يٓهط٠ ٫ + ازلٗا + ن١ًُ ْهط٠ + خدل ٫                         ٜهٕٛ ْٛع اغِ ٫  "
 ًدرل أٓلي ضد٬.                       ٫  ؾبٝ٘ بإهاف ٫ + ازلٗا + داض ٚفطٚض + خدل ٫                      ٜهٕٛ ْٛع اغِ ٫ "
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 عًُ٘ أٓل َعًُا"                             ٫  ؾبٝ٘ بإهاف ٫ + ازلٗا + ن١ًُ ؾٝٗا نُرل + خدل ٫             ٜهٕٛ اغِ ٫ "
  ططٜك١ أخط٣ يًتؿطٜل بٌ اغِ ٫ إهاف ٚ ايؿبٝ٘ بإهاف :

 شا ناْت ١َْٛٓ ؾاغِ ٫ ؾبٝ٘ بإهاف*** إشا نإ اغِ ٫ ن١ًُ َؿطز٠ ٚ غرل ١َْٛٓ   ؾاغِ ٫ َهاف , أَا إ
  ؾبٝ٘ بإهاف .عًِ غيب                طايب : اغِ ٫ َهاف .                                    ٫ طايبا عًُا غيب                 طايب : اغِ ٫ طايب٫       

 غِ ٫ َهاف *** إشا نإ اغِ ٫ َج٢ٓ أٚ ْع ٚسصؾت َٓ٘ ْٕٛ ايتج١ٝٓ أٚ اؾُع  ؾا
 عًِ غبٝإ      طاييب : اغِ ٫ ؾبٝ٘ بإهاف طاييب٫ 

 أَا إشا نإ  َج٢ٓ أٚ ْع ٚ َتك١ً ب٘ ايٕٓٛ  ؾاغِ ٫ ؾبٝ٘ بإهاف                
 عًُا غبٝإ      طايببٌ  : اغِ ٫ ؾبٝ٘ بإهاف طايبٌ ٫
 :  بإهاف ؾبّٝٗا ٫ٚ َهاؾّا يٝؼ : َؿطزّا - )دـ( 

ُٜٓكب ب٘ .ٜب٢ٓ   ع٢ً َا 
 ٜب٢ٓ ع٢ً ايؿتض إشا نإ اغِ ٫ َؿطزّا أٚ ْع تهػرل .  - 1

ٍَ .     ٫ ايؿتض: اغِ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ َبين ع٢ً ٌـــضد   ٗ ايساض : ٌَـضد٫    ايؿتض: اغِ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ َبين ع٢ً  اٍــضد    ٗ ايساض : ضدا
 امل( ؾإْ٘ ٜب٢ٓ ع٢ً ايٝا٤ْع َصنط غ  -إشا نإ اغِ ٫ )َج٢ٓ    - 2

 ; ٭ْ٘ َج٢ٓ  اغِ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ َبين ع٢ً ايٝا٤ :  ضدًٌ       ٗ ايساض : ضد٫ًٌ 
 ; ٭ْ٘ ْع َصنط غامل .  : اغِ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ َبين ع٢ً ايٝا٤ ًٌَُٗ    ٗ ا٭غط٠ : ٫ًٌَُٗ 
 هػطإشا نإ اغِ ٫ )ْع َ٪ْح غامل( ؾإْ٘ ٜب٢ٓ ع٢ً اي   - 3
  ايهػط: اغِ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ َبين ع٢ً   ٬َُٗٔت  ٗ ا٭غط٠ : ٬َُٗٔت  ٫

   : ٬َسٛات ١َُٗ دسّا 
  هٛظ سصف خدل ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ إشا ؾِٗ َٔ غٝام ايه٬ّ - 1

 ص شيو ٗ, ٚخدلٖا قصٚف تكسٜطٙ ط  ع٢ً ايؿتض ٗ قٌ ْكب َبيناغِ ٫  : ؾو  ا٫َتشإ غٌٗ ٫ ؾو .
 أ٫ نٝـ دايؼ َعو ؟   َجٌ :            ع٢ً ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ ُٖع٠ ا٫غتؿٗاّهٔ زخٍٛ ّ - 2
  ٫ ايعا١ًَ هٛظ تهطاضٖا - 3

 ٗ إجاٍ ايػابل خدل ٫ ا٭ٍٚ قصٚف ٜسٍ عًٝ٘ خدل ٫ ايجا١ْٝ ط نا٥ْع ص   عٓس اـايل .  ٫ عٌُ ٫ٚ دٗس نا٥ْع
َِ َٔ ايه٬ - 5 ٔٗ  ّقس وصف اغِ ٫ إشا ُؾ
   عًٝو( . سطزعًٝو( أٚ )٫  بأؽ)٫   عًٝو(            ٚايتكسٜط : ……)٫ 

 . {٫ بأؽ ــ ٫ قاي١   -٫ بس   -٫ َؿط   -٫ ْكاف   -٫ ضٜب   -٫ ؾو   -٫ دساٍ } ايهًُاتـ   6
 (.َؿطزتعطب زا٥ُّا اغِ ٫ َبين ع٢ً ايؿتض ٗ قٌ ْكب )ْٛع اغِ ٫ ؾُٝا غبل :    

 اب ٫ غُٝا َٚا بعــــسٖا  :ـ  إعط 7
 .أقسض إكطٌٜ ٫ٚ غُٝا ايٛطين 

َُٞ        ٫ : ْاؾ١ٝ يًذٓؼ سطف َبين ع٢ً ايػهٕٛ   ; ٭ْ٘ َهاف  : اغِ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ َٓكٛب بايؿتش١ غ
  : خدل ٕبتسأ قصٚف ٚدٛبا تكسٜطٙ ٖٛ   ٖٚصا ٖٛ ايطأٟ ا٭ضدض ٛطيناي               َهاف إيٝ٘:  َا
 طاب َا بعس ٫ غُٝاإع

  ٚ ع١َ٬ ْكب٘ ايؿتش١ ايٛاٖط٠  فتٗسا         طايبا ُٝٝع َٓكٛب طايبا أسذلّ ايط٬ب ٫ غُٝا     ُٝٝع َٓكٛب إشا نإ ْهط٠ ٜعطب
  خدل ٕبتسأ قصٚف أَا إشا نإ َعطف باٍ ؾٝذٛظ إٔ ٜهٕٛ
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 ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايٛاٚ ٕبتسأ قصٚف : خدل َطؾٛع  اجملتٗسٕٚ        اجملتٗسٕٚ أسذلّ ايط٬ب ٫ غُٝا
  َهاف إيٝ٘ فطٚضٚ هٛظ إٔ ٜعطب 

 َهاف إيٝ٘ فطٚض ٚع١َ٬ دطٙ ايٝا٤ :  اجملتٗسٜٔ       اجملتٗسٜٔ أسذلّ ايط٬ب ٚ ٫غُٝا
 )٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ  (أْٛاع خدل 

 ؾب٘ ١ًْ ١ًـــــــْ طزـــــــــَؿ
 قازقٕٛ َٓاؾك٫ٌ 
 قبٛب َػتهدلّا ع٢ً ايعباز٫ 

 ٖٛ ٖكٛت قازم٫ 
 ايٓاؽ ٜٓؿعٕٛ أَٛات 

 ا٭خٝاض َٔ غاسط٫ 
 بعس ايّٝٛ َعك٫١ٝ 

 إطًٛب َٓو ٗ ايسضؽ ايػابل :

  " إٔ تػتدطز " ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ " ٚ ُٝعٖا عٔ باقٞ أْٛاع "  ٫ 

   . إٔ ؼسز اغِ " ٫ " , ٚ خدلٖا 

 . إٔ ؼسز ْٛع اغِ " ٫ " ٚ ْٛع خدلٖا 

 ٫ ٚ خدلٖا . إٔ تعطب اغ ِ 

 
 بٌ ؾُٝا ٜأتٞ اغِ ٫ ٚ ْٛع٘ ٚخدلٖا ٚ ْٛع٘ , ثِ أعطب ايعباض٠  : - 1

 اعطاب اغِ ٫ خدلٖا ٚ ْٛع٘ ازلٗا ٚ ْٛع٘ اؾ١ًُ
 ........................................ .............................. .......................  ٫ ْاق١َ يٞ ٗ ٖصا ٫ٚ ٌْ

 ........................................ .............................. .......................  سضغ١ٗ إ  ط٬ب ٫

 ........................................ .............................. ....................... ٫ طايب عًِ ٖكٛت .

 ........................................ .............................. ....................... ٫ غطٚض زا٥ِ .

 ........................................ .............................. ....................... ٫ نٛانب طايعات 

 ........................................ .............................. ....................... ٫ َتٓاؾػٌ ٗ اـرل ْازَٕٛ 

 ........................................ .............................. ....................... ٫ َتدلدات قذلَات .

 ........................................ .............................. ....................... ٫ عاقٝا أباٙ َٛؾل .

 ........................................ .............................. ....................... ٫ َسضؽ ٌَُٗ ْادض .

 ........................................ .............................. ....................... َ٪َٔ كازع . ٫  

 ........................................ .............................. ....................... ٫ َطٝعّا ٚايسٜ٘ َعصب 

 ........................................ .............................. .......................     ٫ خا٥ٔ بٝٓٓا .

 ........................................ .............................. .......................   ٫ َطٚدٞ ؾا٥عات قبٛبٕٛ

 ........................................ .............................. .......................     ٫  ساؾٜ ٚز ْازّ .

َِ َطِبٍع أقً٘ نطِٜ ٫  ........................................ .............................. .......................  ي٦ٝ

 ........................................ .............................. ....................... ٫  ْكٝهٌ هتُعإ .

 ........................................ .............................. ....................... َ٪َٔ . ٫  قاض٥ّا يًهـ

 ........................................ .............................. ....................... ٫ أَإ ٕٔ ٫ أَا١ْ  ي٘ 
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 ........................................ .............................. ....................... ٫ دط١ّ بسٕٚ عكاب 

 ........................................ .............................. ....................... ٫ َسَٔ ٔط ٜػتشل ايعكٌ 

 ....................................... .............................. .......................    ٫ ٔدساٍ ٗ اؿر .

 ........................................ .............................. ....................... ٫ أْٝؼ خرل َٔ ايهتاب

 ........................................ .............................. ....................... شا أزٕب ِا٫ّ 

َ٘ إ٫ اهلل ٫   ........................................ .............................. ....................... اي

 ........................................ .............................. ....................... ق١ُٝ يًعٌُ بسٕٚ دٗس ٫ 

 ........................................ .............................. ....................... أْت كط٧ ٫ ؾو

 ........................................ .............................. ....................... ٫ َسضغٌ ًَُٕٗٛ

 ........................................ .............................. .......................  تًُٝصات َتداش٫ت ٫

 ........................................ .............................. ....................... ٫  ضدٌ زٜٔ ٜٓاؾل اؿهاّ

 ........................................ .............................. ....................... ٫ٕٛ طايب٢ عًِ ًَُٗ

 ........................................ .............................. ....................... اهلل َككطاتبَ٪َٓات ٫ 

 ........................................ .............................. ....................... ٫ قا٥ُّا بٛادب٘ َصَّٛ

 ........................................ .............................. ....................... ٫ قاقس غ٤ٛ قبٛب

 ........................................ .............................. ....................... ٌ عًُُٗاًَُٗ ٌضد٫ً 

 ........................................ .............................. ....................... ٫ ْٗه١ بسٕٚ عًِ

 ........................................ .............................. ....................... ٫ َٛٚؿٌ غرل فسٜٔ

 ........................................ .............................. ....................... طايب سل َهٝع سك٫٘ 

 ........................................ .............................. ....................... ٫ طايبات عًِ َككطات

 ........................................ .............................. ....................... َككطإ اطايبٌ ع٫ًُ 

 ........................................ .............................. ....................... َككط ٘ؾاُّٖا زضغ٫ 

 ........................................ .............................. .......................  َعٝسات ٗ اؾاَع٫١ 

 ........................................ .............................. ....................... ٫ َتداشيٌ بٝٓٓا

 ........................................ .............................. .......................  ٫ با٥عٞ دطا٥س ٗ ايكط١ٜ

 ........................................ .............................. ....................... ٫ شا سًِ َتػطع .

 ........................................ .............................. ....................... َكًض أخ٬م ؾاغس  ٫ 

 ................................. .............................. ....................... ٌَُٗ َهطّ َٔ أ٫ًٖ٘ 

 ................................. .............................. ....................... قاعسّا يًذبٌ خا٥ـ٫ 

 ................................. .............................. ....................... ٓٗه١ اييعًِ ٫ ؾو أغاؽ ا

 ................................. .............................. ....................... شا ؾهٌ َصَّٛ ٫ 

 قٛب اـطأ ؾُٝا ٜأتٞ :  - 2
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 ..........................................................................      ٫ ؾاعًٛ خرل َهطٌٖٚ
 ..............................................................................  ٫ قاض٨ يهتاب ٫ ٜػتؿس 

 ...............................................................................       ٚٙ ٫ قاْع اـرل َهط
 .................................................................................        ٫ ش٣ سل غاؾ٬ عٓ٘

 ١ , ٚ ٗ ايجا١ْٝ ؾب١ٗٝ بإهاف , ٚ ٗ ايجايج١ َؿطز٠ , ٚ غرل َا ًٜعّأزخٌ ن١ًُ )قاسب( ٗ ث٬خ ٌْ عٝح تهٕٛ ٗ ا٭ٍٚ َهاؾ  - 6
                      ..........................................................................
                ............................................................................

.......................................................................... 
 )ٜأؽ( ادعًٗا اغِ يـ  ٫  ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ عٝح تهٕٛ َعطب١ َط٠ , َٚب١ٝٓ َط٠ أخط٣ .  - 7

.................................................................................................            ...........
.............................................................................................................. 

 ادعٌ اغِ ٫ يًُج٢ٓ إصنط ٗ اؾًُتٌ ايتايٝتٌ   - 8
 ٫ َطٝعا ٚ ايسٜ٘ خاغط                      ٫ َطٝع ٚ ايسٜ٘ خاغط                                                

            ............................................................................................................
.............................................................................................................. 

. ٫ٚ طايب ٌَُٗ ٜػتطٝع إٔ هس ٗ ْؿػ٘ َا ٜؿػٌ يًُٝه٘بك٢ ي٘  ايصٟٚقت ؾطاغ٘ ; ٭ْ٘ ٜسضى إٔ ٚقت ايؿطاؽ ٖٛ ايٛقت  ٌَُٗ)٫ طايب عًِ  
 خاٌَؿطاؽ, ٫ بِٝٓٗ غاٖٕٛ عٔ اغتػ٬ٍ أٚقات اي كًكٌٚقت ؾطاغ٘ , ٫ٚ قبا ٚطٓ٘ غاؾٌ عُا ٜؿٝس ٚطٓ٘ ؾٝ٪زٜ٘ ٗ ٚقت ؾطاغ٘, ٫ٚ عاًٌَ 
أٚقات ؾطاغِٗ ؾُٝا ٜعٛز ع٢ً أْؿػِٗ ٚع٢ً أَتِٗ  ٜػتػ٫ًٕٚٛ نػٍٛ , ٫ٚ اغتُطا٤ ايطاس١ تػٝطط عًِٝٗ ٫ٚ ايسع١ , ؾِٗ ب٬ ؾو ٜعطؾٕٛ نٝـ 

 باـرل ٚايطؾا١ٖٝ( . 

 أعطب َا ؼت٘ خ٘ .  - 1
...........................................................ٌَُٗ ....................................................

 ايصٟ................................................................................................................ 
.......................... ًّه٘................................................................................

 كًكٌ.........................................................................................................
 خاٌَ............................................................................................................... 
 ٜػتػًٕٛ.............................................................................................................

 اخذل اإلداب١ ايكشٝش١ ٖا بٌ ا٭قٛاؽ ؾُٝا ًٜٞ :  - 2
 خدل إبتسأ(  –)فطٚض بايبا٤  –ن١ًُ : "ؾــو" اغِ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ   
 َٓكٛب١ بايؿتش١(  –َٓكٛب١ بايٝا٤  –: اغِ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ )َب١ٝٓ  ن١ًُ : "عاًٌَ"  

 اغتدطز َٔ ايكطع١ ايػابك١ :  - 3
 اغِ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ َهاؾّا ٚبٌ ع١َ٬ إعطاب٘ . ..................................................................... 

 بٌ ايػبب. ...................................................................اغِ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ َبّٓٝا ع٢ً ايؿتض ٚ

 اغِ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ ؾبّٝٗا بإهاف ٚأعطب٘ . .......................................................................
 ؽرل اإلداب١ ايكشٝش١ :   - 4
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        )ٍْٛاؾ١ٝ ٫ تعٌُ( . –٫ ْاؾ١ٝ )ْاؾ١ٝ عا١ًَ                  )٫ بِٝٓٗ خاٌَ ٫ٚ نػ 
  غرل عا١ًَ(. –)٫ٚ اغتُطا٤ ايطاس١ تػٝطط عًِٝٗ ٫ٚ ايسع١(     ٫ : )عا١ًَ 
  ؾبٝ٘ بإهاف(. –َؿطز  –)٫ قبّا ٚطٓ٘ غاؾٌ(                                  اغِ ٫ )َهاف 
           )َٕٖٛطؾٛع بجبٛت ايٕٓٛ(  –غاٖٕٛ )َطؾٛع بايٛاٚ                 )٫ عاًٌَ كًكٌ غا 
 

 
 

 : ٕزلاع١ٝ        ,           قٝاغ١ٝ              قٝؼ ايتعذب ْٛعا 

ُٙ ؾأضّغا ! ٜاي٘ َٔ ؾذاع !        َٕ ٔباهلٔل( , ٚ قٛشلِ : هلٔل َزٗض ـَ َتِهُؿطٚ ِٝ  ايػُاع١ٝ َجٌ : )َن
  قٝؼ ايتعذب ايكٝاغ١ٝ 

ٌَ                :                     ٭ٍٚايكٝػ١ ا  + إتعذب َٓ٘  َـــا     َأِؾـَعــــ
                                                                   َــا                 ٌَ  ايكَُط          أْــــ

 ػهٕٛ ٗ قٌ ضؾع َبتسأ .ؾ٤ٞ عِٛٝ َب١ٝٓ ع٢ً اي  ْهط٠ تعذب١ٝ َع٢ٓ  : َا  إعطابٗا :
  ٌصَاص عا٥س ع٢ً طٖٛداَس َبين ع٢ً ايؿتض , ٚؾاعً٘ نُرل َػتذل ٚدٛبّا تكسٜطٙ ط  ص : ؾعٌ ايتعذب ؾعٌ َاٍضأٌْط أؾع    
  ٌَصَٓكٛب , ٚ اؾ١ًُ ايؿع١ًٝ طَٓ٘ َتعذبص : َؿعٍٛ ب٘ طايكَُطط َٓ٘ إتعذب  قٌ ضؾع خدل صَٔ ايؿعٌ ٚايؿاعٌ ٚ إؿعٍٛ ب٘ ٗايكَُط × أْ

 ص. َاإبتسأ ط
 + إتعذب َٓ٘        ــبـ    ٌِ ــــــٔعـَأِؾ             ايكٝػ١ ايجا١ْٝ :

                                             ٌُٔـــــ  ايكُٔط                      بـ                     َأِد
ٌِ : عطابٗاإ ٌُٔ) َأِؾٔع  : سطف دط ظا٥س  ـع٢ً قٛض٠ ا٭َط ; إلْؿا٤ ايتعذب َبين ع٢ً ايػهٕٛ .       بـــ (:ؾعٌ َاٍض دا٤َأِد

َُٕتَعٖذب َٓ٘ط َُٕتَعٖذب َٓ٘ط  ص : ؾاعٌ َطؾٛع , ٚع١َ٬ ضؾع٘ ن١ُ َكسض٠ َٓع ٚٗٛضٖا اؾتػاٍ ا٫غِ عطن١ سطف اؾط ايعا٥س . أٚايكُٔطا ص : ايكُٔطا
 ؾاعٌ فطٚض يؿّٛا َطؾٛع ق٬ّ . 

 يؿعٌ ايصٟ ٜتعذب َٓ٘ َباؾط٠ ؾطٚٙ ا  
ِِ  -ٜعطف   َجٌ :  َانّٝا : أٟ يٝؼ ؾع٬ّ َهاضعّا , ٫ٚ أَطّا   -  1  .   اعً
 .   اغتعٌُ  -  اضتؿع  أنجط َٔ ث٬ث١ سطٚف َجٌ :  : أٟ يٝؼ ث٬ثٝاِّ   -  2
 .  قؿط  -  خهط  -سٍٛ  -  َجٌ : عطز   ع٢ً عٝب أٚ يٕٛ : زاٍ غرل   -  3
    َا عًِ .  -  َجٌ : َا عطف  : أٟ يٝؼ َٓؿّٝا َبتّاَُِج   -  4
  أٟ يٝؼ ؾع٬ّ ْاقكّا َجٌ : نإ ٚأخٛاتٗا .: تاَاِّ   -  5 

  ؾٝٗا غطم ( اييت ٫ تؿاٚت -  ًٖو - ؾين -  ) َات  أٟ ٜكبٌ ايتسضز أٟ يٝؼ َجٌ ا٭ؾعاٍ  : يًتؿاٚت قاب٬ّ   -  6
َِ  -  َجٌ : عـُـٔطَف  يًُذٍٗٛ : أٟ يٝؼ َبّٓٝا يًُعًّٛ َبٓٝاِّ   -  7    عـُـًٔـ
   ب٦ؼ -يٝؼ  -  َجٌ : عػ٢  أٟ يٝؼ ؾع٬ّ داَسّا: ََُتَكطِّؾّا   -  8
 : ٙٚقٛؽ أغًٛب ايتعذب َٔ ؾعٌ غرل َػتٕٛف يًؿط 

   (نإ: ) أٚ ْاقكّا َجٌ(  َظُضَم)  جٌ :( أٚ ؾعٌ زٍ ع٢ً يٕٛ ) ايٛقـ َٓ٘ ع٢ً أؾعٌ ؾع٤٬ ( َ اضتؿع)  نٝـ ْأتٞ بؿعٌ ايتعذب َٔ ؾعٌ غرل ث٬ثٞ َجٌ : 
 دـ : ْأتٞ بؿعٌ ايتعذب بايططٜك١ اآلت١ٝ : 

 َا أعِٛ  ـ َا أغٛأ ـ َا أقبض ( . -  َا أسػٔ -  :    ) َا أؾـٓس  َجٌ  ْأتٞ بؿعٌ تعذب َػاعس َٓاغب َطابل يًؿطٚٙ  - 1
 بعس ؾعٌ ايتعذب إػاعس َباؾط٠ .   ٔ ايؿعٌ غرل إطابل يًؿطَٚٙ بايـُـكـــــــسض ايكـــــطٜض أٚ ايـُــــــ٪ٍٚثِ ْأتٞ   -  2
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ّٔ                    اضتؿاَع  َا أعِٛ                    اضتؿع                اشلطّ( إٔ ٜطتؿعَا أعِٛ  ) اشلط

                     ِِ ٔٛ         (اشلطّ بإٔ ٜطتؿعأعِٛ  )                اشلطّ بـاضتؿاعأٚ أِع
ٌَ                  ظضم َُ ٌَ  َا)                  ايػُا٤ٔ ظضق١ََا أِد َُ       (           .            ايػُا٤ إٔ تعضمأِد

                    ٌِ ُٔ ٌِ )                   ايػُا٤ بعضق١أٚ َأِد ُٔ  ( .ايػُا٤ بإٔ تعضمَأِد
ِٕ ٜهَٕٛا أِقعَب                (ايسٚا٤ َطّا ٕٛنَا أقَعَب )                 نإ                                 ايسٚا٤ َطّا أ

                     ٕٔأِقٔعِب ِٛ َُ٘طا به  ( .ايسٚا٤ َطّا بإٔ ٜهٕٛأقعب )                  ايسٚا٤ٔ 
َُٜجاب( , أ:  ؽ  ٚ ؾعٌ َٓؿٞ َجٌ : ) ٫ ٌُٜٗ ( ؟نٝـ ْأتٞ بؿعٌ ايتعذب َٔ ؾعٌ َبين يًُذٍٗٛ َجٌ : ) 

 دـ : ْأتٞ بؿعٌ ايتعذب بايططٜك١ اآلت١ٝ : 
 (   َا أسػٔ -  : ) َا ادسض ـ َا أسل ـ َا أٍٚ ـ َا أؾـٓس  َجٌ  ْأتٞ بؿعٌ تعذب َػاعس َٓاغب َطابل يًؿطٚٙ  - 1
 ايتعذب إػاعس َباؾط٠ بعس ؾعٌ   َٔ ايؿعٌ غرل إطابل يًؿطٚٙ بإكسض إ٪ٍٚ  ؾكــــــ٘ثِ ْأتٞ   - 2

        -  ًَُُٜ٘جاب إتكٔ يع َُٜجاب إتكٔ يعًُ٘( .          َا أٌْ إٔ   )بإٔ 
         - َا أضٚع أ٫ تٌُٗ زضٚغو            . )أضٚع بأ٫ تٌُٗ زضٚغو( 
 : ٬َسٛات  

ُٜتعٖذب َٔ َٞ ٜكبٌ ايتؿاٚتٚ ايؿعٌ ايصٟ ٫  يٝؼ ( ) عَػ٢ ــ  ب٦ِؼ ــايؿعٌ اؾاَس  ٫  ٔٓ  ( . ــ غطم ــ عُٞ )) ايعٜاز٠ ٚ ايٓكل ((  ) َاَت ــ َؾ
 َ : دسّا ِٗ 

 إػاعس يًؿعٌ إطابل يًؿطٚٙ َجًُا أتٝٓا ب٘ يًؿعٌ غرل إطابل يًؿطٚٙ .  إٔ ْأتٞ بؿعٌ ايتعذب  -  يٓا  -  هٛظ
 ؾُج٬ّ عٓسَا ْتعذب َٔ  ع١ُٛ اـايل  ْكٍٛ : 

    َا أضٚع ع١ُٛ اـايل .  -  3                     أعِٛ باـايل .  -  2                  . َا أعِٛ اـايل  -  1
 أضٚع بإٔ ٜعِٛ اـايل .   -  6        َا أضٚع إٔ ٜعِٛ اـايل  -  5أضٚع بع١ُٛ اـايل .                      - 4
 دسّا ِٗ دسّا َــــ : 

   هاضع( ٜكبض ٗ قٌ ْكب َؿعٍٛ ب٘ َع قٝػ١ طَا أؾعً٘ص , ٚٗ قٌ ضؾع ؾاعٌ َع قٝػ١ طأؾعٌ ب٘ص .إٔ إكسض إ٪ٍٚ )إٔ + ايؿعٌ إ 
 قٛض إتعذب َٓ٘ : ــ

  بايكسم أٌْ                                                           ايكسم َا أٌْ     ــ اغِ أٚ َكسض قطٜض 1
 

 ايطايب بإٔ ٜتؿٛم أعِٛ                                 ايطايب    إٔ ٜتؿٛم َا أعِٛ                      ــ َكسض َ٪ٍٚ 2
                                      

   ايطدٌ    بٗصا ايطدٌ                                                     أنطّ ٖصا َا أنطّ                         ــ اغِ إؾاض٠ 3
                                        

 هتٗس  بايصٟ هتٗس                                               أعِٛ ايصٟ َا أعِٛ                      ــ اغِ َٛقٍٛ 4
    ٜؿعً٘ إٗصب َا أٌْ                     ٜؿعً٘ إٗصب                       َا َا أٌْ                                                       

               وب إشلٞ أعِٛ                                                         وإشلٞ  َا أعُٛـ                     ــ نُرل َتكٌ 5
  ايتسضٜبات 

 عٌ قٝػ١ ايتعذب ؾُٝا ٜأتٞ , ٚبٌ ايؿعٌ ايصٟ دا٤ت َٓ٘:  -  أ
ِّ بأخ٬قِٗ  ١َ اإلغ١َٝ٬ َا أضَٚع تاضىٗا !)ا٭ َِ ضداشلا ا٭ٚا٥ٌ ٚأنٔط ٌِ بتُػهِٗ بعكٝستِٗ ٚتطبٝكِٗ يتعايِٝ زِٜٓٗ ! يكس   َٚا أعٛ ! ٚأٔدُ

ََ ِِ إٕ عاٖسٚا ! , ٚ ُٗ َِ تاضٜذ ٚ ؾٝسٚا أعِٛ سهاض٠ عطؾتٗا ايبؿط١ٜ , ؾػازٚا ايعامل بأخ٬قِٗ ٚطٝب تعاًَِٗ , ؾُا َأِقسَق َِٚؾاِٖ إٕ نتبٛا أعٛ ا أ
ََا أعسشلِ إٕ سهُٛا ! , َٚا أعؿاِٖ إٕ قسضٚا ! , َٚا أْؿعِٗ ٭قسقا٥ِٗ ! , َٚا أنطِٖ ٭عسا٥ِٗ ! , َٚأخًِٔل بأَاْتِٗ ٚسطقِٗ  ٚعسٚا ! , ٚ

 عًٝٗا ! , ؾُا َأِدَسَض إٔ تهطب بِٗ ا٭َِ ا٭َجاٍ ٗ ا٭خ٬م ايعاي١ٝ ٚ ايكؿات ايٓب١ًٝ ! (.
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................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 أعطب َا ٜأتٞ :   -  ب
1  -  ! ١َٖٜ ٌَ اؿط            َا أْ
 ٚ َا أقًَِٗ ٗ ايؿس٠ ! َا أنجَط ايٓاَؽ ٗ ايطخا٤ ,   -  2
ِِ بايهطِٜ !   -  3                أْٔع
ِٔ َأٖز٣ سل ا  -  4 ََ  هلل عًٝ٘ !ََا أِغَعَس 

 :  عٌ قٝؼ ايتعذب ؾُٝا ٢ًٜ ٚؾعًٗا ٚأعطب اؾ١ًُ تا١َ -دـ  
 {قٌ اهلل أعًِ َا يبجٛا ي٘ غٝب ايػُٛات ٚا٭ضض أبكط ب٘ ٚأزلع َا شلِ َٔ زْٚ٘ َٔ ٍٚ ٫ٚ ٜؿطى ؾ٢ سهُ٘ أسسّا  }قاٍ تعاٍ :  - 1
 َٚا أنجط اإلخٛإ سٌ تعسِٖ ؾ٢ ايٓا٥بات قًٌٝ - 2
 ٌٓٝ َا أب٢ٗ سلا٥ً٘            ؾ٢ نؿتٝ٘ َٔ اؾٓات أزٚاحَٚا أسػٔ اي - 3
 تعذب َٔ ا٭ؾعاٍ اآلت١ٝ ٚبٌ َا هٛظ ايتعذب َٓ٘ َباؾط٠ َٚا ٫ هٛظ :  -ز 

 ٫ ٜؿِٗ ايطايب زضٚغ٘          اخهٓطت  ايٓباتات                                                     نإ ايجُط ْانذّا                                         
             ..............................................................................

              .................................................................................
............................................................................ 

 سػٓت ا٭ظٖاض .    ٜعيعٍ اهلل ا٭ضض ّٜٛ ايكٝا١َ .                            ٜكاٍ اؿل .                                                        
............................................................................             ..

              .................................................................................
............................................................................ 

 عٌ قٝػ١ ايتعذب ؾُٝا ٜأتٞ, ٚايؿعٌ ايصٟ دا٤ت َٓ٘ -ٚ 
 اإلْػإ َا أنؿطٙ(قاٍ تعاٍ ) ُقتٌ 

 قاٍ تعاٍ ) قٌ اهلل أعًِ َا يبجٛا ي٘ غٝب ايػُٛات ٚا٭ضض أبكط ب٘ ٚأزلع(.

 َا أسػٔ ايسٜٔ ٚايسْٝا إشا ادتُعا               ٚأقبض ايهؿط ٚاإلؾ٬ؽ بايطدٌ.

 ا٥بات قًــٌٝ.سِٖ               ٚيـهِٓٗ ٗ ايٓؾُا أنــجط اإلخٛإ سٌ تع

 ؾُٝا ًٜٞ إسس٣ قٝػيت ايتعذب نع َهإ ايٓكاٙ -ظ 
 ..........................ايػُا٤ ٚقت ايؿطٚم.             ...............................بجبات ايؿباب ٗ ايؿس٠.

 ..........سلا٥ً٘.َا .......................   ايٌٓٝ                                ...........................ايٌٓٝ...................

 تعذب َٔ أؾعاٍ اؾٌُ اآلت١ٝ بإسس٣ قٝػيت ايتعذب.  -ح 
 ىًل ايعاٌَ ٗ عًُ٘.                               . ٫ ىٕٛ اإلْػإ ٚطٓ٘                   ُٜكتٌ ايدل٤ٟ ًُّٚا.              ُتػتذاب زع٠ٛ إًّٛٛ.

   
 ٪ٚي١ ؾُٝا ٜأتٞعٓبط عٔ إكازض ايكطو١ َكازض َ -ى 

 َا أعِٛ تكسّ ايعًِ.                         َا أٌْ اؼاز ايعطب.

 أسػٔ باغتدساّ ايططم ايذلب١ٜٛ ٗ ايتسضٜؼ
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  . ايهُـــــرل بٌ إككٛز َٔٝي اغِ ثِ ٜصنط بعسٙأسٝاّْا  هُرل إتهًِ غايبّا أٚ نُرل إداطبب بسأٖٛ أغًٛب ٜ
 ٫ٚ ْعطف إككٛز بايهُرل مٔ اٍ ايػابل ٜبسأ بهُرل َتهًِ ٚيهٓٓا ٬ْسٜ ؾٝ٘ عَُّٛا ٚإبٗاَّا( ؾؿ٢ إجمٔ مب ايكطا٠٤ : عٓسَا أقٍٛ )  ؾُج٬ّ

 ٜػ٢ُ ا٫غِ ايٛاٖط كتكُا  يو يصٚخكك٘ يًط٬ب ( لس ا٫غِ ايٛاٖط ؾػط ايهُرل مب ايكطا٠٤ ــ  ايط٬ب مٔ ــٚيهٔ عٓسَا ْكٍٛ )

   قٛض إدتل 
 . يًُ٪ْح   تٗاأٜأٚ  يًُصنط ٗاأٜ يؿٜ – 3               .  عطؾ١َهاف إٍ َ – 2                 بأٍ عطفَ – 1دـ :   

 : إدتل  إعطاب
 أقكس .  –أخل  –سٜطٙ  أع٢ٓ ــــٜٚعطب ا٫غِ إدتل َؿع٫ّٛ ب٘ يؿعٌ قصٚف ٚدٛبّا تك

 . أزاؾع عٔ ٚط٢ٓ  –ايعطب٢  –َجٌ :          أْا                   بـ )أيـ( عطفَ – 1

 : نُرل َب٢ٓ ؾ٢ قٌ ضؾع َبتسأ . أْا

 يؿعٌ قصٚف تكسٜطٙ أع٢ٓ أٚ أقكس أٚ أخل .َٓكٛب ٚع١َ٬ ْكب٘ ايؿتش١ : َؿعٍٛ ب٘  ايعطب٢

 ؾ٢ قٌ ضؾع خدل إبتسأ .ايؿع١ًٝ : ؾعٌ َهاضع ٚايؿاعٌ نُرل َػتذل تكسٜطٙ أْا ٚاؾ١ًُ  أزاؾع 
 ْ٪َٔ بايعًِ  - ١ٜ جاْٛط٬ب اي -: مٔ   ْهط٠ َهاؾ١ إٍ َعطؾ١ - 2

 أٜٗا  أٚ أٜتٗا ٚا٫غِ إعطف بأٍ بعسٖا ٜعطب  ) قؿ١ ( .  – 3
 ٓا١ٜ ايٛطٔ . –أٜٗا ايعطب  –عًٝٓا              ٚادب نبرل .    –أٜتٗا ا٭َٗات  –عًٝٓا 

   ٗ قٌ اغِ فطٚض نُرل َتكٌ َبين ع٢ً ايػهٕٛ(  ْا)  ع٢ً سطف دط َبين ع٢ً ايػهٕٛ , ٚ:  عًٝٓا

  ٘يًتٓبٝٚاشلا٤  ) أٟ (:  أٜٗا   اغِ َبين ع٢ً ايهِ ٗ قٌ ْكب َؿعٍٛ ب٘ يؿعٌ قصٚف ٚدٛبّا تكسٜطٙ أخل 

  . ْعت أٚ  بسٍ َطؾــــــــــــٛع َٔ أٜتٗا :  ا٭َٗات
ًَشٛٚات ٖا١َ 

  ( إشا غبكت )أٜٗا , أٜتٗا( بهُرل َتهًِ أٚ كاطب تعطب:1) 

 {يؿعٌ قصٚف تكسٜطٙ  أخل َؿعٍٛ ب٘ ْكبَب٢ٓ ع٢ً ايهِ ؾ٢ قٌ  رلُن }   
     {أٌَ ايٛطٔ -أٜٗا ايؿاب –أْت }

 ( إشا مل تػبل)أٜٗا , أٜتٗا( بهُرل غٛا٤ غبكت بـ )ٜا( أٚ مل تػبل بؿ٤٢ تعطب:2) 
 {َٓاز٣ َب٢ٓ ع٢ً ايهِ ؾ٢ قٌ ْكب }   -

  {ٜا أٜتٗا ايطايب١ ادتٗسٟ }   -  {أٜٗا ايطايب ادتٗس  } - 
 {إشا نإ ازلّا داَسّابس٫ّ َطؾٛعا   إشا نإ  ازلّا َؿتكّا , ٚ ٜعطب ّاَطؾٛع ّاْعت }ٜعطب بعس ) أٜٗا , أٜتٗا (   بـ )أٍ( عطف ا٫غِ إ (3)
 : ْعت َطؾٛع بايه١ُ " ٭ْ٘ اغِ ؾاعٌ " . ايطايب   { ادتٗس ايطايب أٜٗا ٜا } -
 " ٭ْ٘ يٝؼ َٔ إؿتكات " .: بسٍ َطؾٛع بايه١ُ  ايــٛيس   { ادتٗس ايٛيـــس أٜٗا ٜا} -
 ايع٬َات اييت ٜعطف بٗا إدتل :(4)

 َعطؾ١ .  -  َٓكٛب  -  ّهٔ سصؾ٘ َٔ اؾ١ًُ  -  ٜػبك٘ نُرل  -  ٜكع بٌ ؾططتٌ

 ص .أخل  ط : سٜطٙــــَؿع٫ٛ ب٘ َٓكٛبا ع٢ً ا٫ختكام بؿعٌ قصٚف ٚدٛبّا تك : ٜعطب إدتل (5)

ؾك٘ ,  ؾكس ٜهٕٛ إطاز اإلخباض عٔ ايهُرل , ا٫ختكام َككٛزّا ٗ اؾ١ًُ نٌ نُرل يًُتهًِ إ٫ إشا نإ ٫ ٜتِ تكسٜط ا٫ختكام بعس (6)
  ٚبايتايٞ ؾًٝؼ ٖٓاى ساد١ ٗ اؾ١ًُ يتكسٜط ا٫ختكام , ٚايؿاقٌ ٗ شيو ٖٛ غٝام اؾ١ًُ .
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 مٔ أبٓا٤ُ ايعطٚب١. : ؾُج٬ّ
 .  : نُرل َبين ٗ قٌ ضؾع َبتسأ  مٔ

 : خدل َطؾٛع ٚ ع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ    أبٓا٤

 . ٚيٝؼ ٖٓاى أغًٛب اختكام ٗ اؾ١ًُ                            ايعطٚب١ : َهاف إيٝ٘ فطٚض بايهػط٠ .

 ْتش٢ً با٭خ٬م اؿُٝس٠ . -ايعطٚب١  أبٓا٤َ -مٔ   : بُٝٓا 
  . : نُرل َبين ٗ قٌ ضؾع َبتسأ  مٔ

 يؿعٌ قصٚف ٚدٛبا تكسٜطٙ أعين أٚ أخل . : َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب بايؿتش١ أبٓا٤
 : َهاف إيٝ٘ فطٚض بايهػط٠ ايعطٚب١

 ١ًْٚ ) ْتش٢ً با٭خ٬م اؿُٝس٠ ( ٗ قٌ ضؾع خدل . 

 ِ١ ــــــــــــاشز إعطابٝــــــ 

 .{مٔ ـ ايعطب ـ ْػع٢ إٍ ؼكٝل ايػ٬ّ} -1
 : نُرل َبين ٗ قٌ ضؾع َبتسأ. مٔ

 .{أخل أٚ أعين أٚ أقكس}ب يؿعٌ قصٚف, تكسٜطَٙؿعٍٛ ب٘ َٓكٛ: ايعطب

  .ٗ قٌ ضؾع خدل , ٚاؾ١ًُ ايؿع١ًٝ, ٚايؿاعٌ نُرل َػتذل  ايه١ُ إكسض٠بؾعٌ َهاضع َطؾٛع : ْػع٢

 سطف دط َب٢ٓ ٫ قٌ ي٘ َٔ اإلعطاب. :  إٍ

 : اغِ فطٚض ٚع١َ٬ دطٙ ايهػط٠. ؼكٝل

 .َهاف إيٝ٘ فطٚض, ٚع١َ٬ دطٙ ايهػط٠: ايػ٬ّ

 .{عًٝٓا ـ أٜٗا إعًُٕٛ ـ ت١ُٝٓ ايعكٍٛ} -2
  : داض ٚفطٚض ٗ قٌ ضؾع خدل َكسّ.عًٝٓا

 . ٚاشلا٤ يًتٓبَٝ٘ؿعٍٛ ب٘ : )أٟ( َٓكٛب عًٞ ا٫ختكام َبين ٗ قٌ ْكب اــــأٜٗ

  ( ْعت َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايٛاٚ.إعًُٕٛ)

  َهاف إيٝ٘ فطٚض.( ايعكٍٛ,): َبتسأ َ٪خط َطؾٛعت١ُٝٓ

 .{آَاٍ ع١ُٝٛ –َعؿط ايؿباب  –يٓا } -3
 : داض ٚفطٚض ٚؾب٘ اؾ١ًُ ؾ٢ قٌ ضؾع خدل َكسّ. اـــــيٓ

 .{أخل أٚ أعين أٚ أقكس}: َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب يؿعٌ قصٚف, تكسٜطَٙعؿط

 : َهاف إيٝ٘ فطٚض, ٚع١َ٬ دطٙ ايهػط٠. ايؿباب

  َبتسأ َ٪خط َطؾٛع ٚع١َ٬ ايطؾع ايه١ُ.:  آَاٍ

 ع ٚع١َ٬ ايطؾع ايه١ُ. : ْعت َطؾٛع١ُٝٛ

 ُغبشاَْو اهلَل ايعِٛٝ . -4
 ٗ قٌ دط باإلناؾ١ . : ى َؿعٍٛ َطًل َٓكٛب ع٬َت٘ ايؿتش١ , ٖٚٛ َهاف . : غبشإ

 يؿٜ اؾ٬ي١ َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب يؿعٌ قصٚف تكسٜطٙ "أخل" أٚ أقُكُس .  : اهلل

 قؿ١ َٓكٛب١ ع٬َتٗا ايؿتش١ . : ايعِٛٝ

 ايتسضٜبات 

  ٗ نٌ ًْ٘ َٔ اؾٌُ اآلت١ٝ أضنإ ١ًْ ا٫ختكام عٌ  -  )ب( 
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 ٫ أخهع يطاغ١ٝ  - ايعطبٞ   -  أْا  - 1
 إْٓا ايكها٠ ْكهٞ باؿٓل.  - 2
 تتشكل أٖساف أَتٓا .  -  أٜٗا ايؿباب  -  بٓا  - 3
 مٔ ايعطب ْهطّ ايهٝـ ٚمُٞ اؾاض .  - 4
 َػ٦ٛي١ٝ ندلٟ ــ ؾباَب ا٭١َ  - عًٝهِ – 5

 اؿٝا٠ َكباحــ  طايَب ايعًِ ــ  تأْ  - 6
 تهتٌُ ايؿطس١ــ  أقسقا٥ٞــ  بهِ  - 7

 نع ازلّا كتكّا ٗ ايعباضات اآلت١ٝ عٝح تتٓٛع قٛضٙ .  -)ز( 
 .. َػ٦ٛي١ٝ نبرل٠ مٛ ايٛطٔ .........عًٝهِ ...  -  2                               ... أغعس ايٓاؽ ...........مٔ  -  1
 ... ٓا١ٜ ايٛطٔ .....عًٝهِ .....  -  4                     .......... سكٛم ع٢ً ا٭بٓا٤ .....ايٓ  -  3
 ... ْسعٛ إٍ ايػ٬ّ ...........إْٓا   -5
 عٌ ٗ نٌ ًْ٘ َٔ اؾٌُ اآلت١ٝ أضنإ ١ًْ ا٫ختكام   -)ز(   

 ٫ أخهع يطاغ١ٝ .  -ايعطبٞ    -أْا    - 1
 هٞ باؿٓل.إْٓا ايكها٠ ْك  - 2
 تتشكل أٖساف أَتٓا .  -أٜٗا ايؿباب    -بٓا    - 3
 مٔ ايعطب ْهطّ ايهٝـ ٚمُٞ اؾاض .  - 4
 َػ٦ٛي١ٝ ندلٟ  -ؾباَب ا٭١َ  -عًٝهِ  - 5

 أْت  طايَب ايعًِ  َكباح اؿٝا٠  - 6
 بهِ أقسقا٥ٞ   تهتٌُ ايؿطس١  - 7
 مٔ َعاؾَط ا٭ْبٝا٤  ٫ ْٛضخ - 8
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  : َا ايصٟ ْهب ب٘ ايعامل ؟ 1ؽ

  . أضاقٛا زَا٤ ايبؿط ٚيٛثٛا بٗا قؿشات ايتاضٜذ َتذدلٜٔ ْهب ايعامل بععُا٤  -

  شيو اؾطّ ؟ ّدب ايبؿط١ٜ أَا: َا ٚا 2ؽ
  . : ايٛادب إٔ ْتهاتـ يٛقـ ْعٜـ ايسَا٤ ٚادتٓاب خطط اؿطٚب بهٌ أْٛاعٗا ; يٝٓعِ أبٓا٩ْا بايػ٬ّ

  : َت٢ بسأت قك١ اؿطب ٗ ايعامل ؟ 3ؽ
ٜطٜس إٔ ٜؿبع غطٚضٙ ٚندلٜا٤ٙ ع٢ً  (  فٕٓٛ) غًطإ , أٚ (  غًطإ َتػططؽ ) : بسأت قك١ اؿطب َٓص ْؿأ٠ اـًٝك١ ; ؾاؿطب َا ٖٞ إ٫ قك١

 ., ؾٗٛ طُٛح إدطاَٞ ٫ ٜكـ عٓس سس (   سػاب زَا٤ ايٓاؽ ٚأضٚاسِٗ 

َّ قازت٘ تًو إطاَع ؟ 4ؽ   : َا َطاَع اإلغهٓسض ؟ ٚإ٫
 .   َٚٔ بعسٖا ايعامل أْع , ثِ ٜػذلٜض ; يٝػتُتع  إٔ ٜػعٚ ؾاضؽ َٚٔ بعسٖا َكط َطاَع٘

ُ٘ اؿ٢ُ ٖٚٛ عً٘ ٜػذلٜض أٚ ٜػتُتع ٗ أٟ ٚقت َٔ أٚقات سٝات٘ ; ؾكسٚيهٔ تًو إطاَع مل ػ  -  َطاَع٘ ٗ غعٚ ايعامل ,  َؿػٍٛ ؾاَدَأِت
 ؾُات ٗ بابٌ بايعطام زٕٚ إٔ وكل ؾ٦ّٝا يٓؿػ٘ ٫ٚ ٭َت٘

  : َا دعا٤ ايطُع ٚايػطٚض ؟ 5ؽ

 ٚ تاحأ٫ ٜػعس اإلْػإ ٗ سٝات٘ ٚأ٫ ٜػتُتع ٜٚط:    ايػطٚض دعا٤ ايطُع   

  : َا ايصٟ ٜ٪َٔ ب٘ ايهاتب ػاٙ اؿطب ؟ َٚا ايصٟ ٜعتكسٙ ايبعض ػاٙ َا ٜ٪َٔ ب٘ ايهاتب ؟ 6ؽ
 ٚايععُا٤ ٜ٪َٔ ايهاتب إٔ اؿطب ٫ ؼكل غرل ايسَاض ٚغؿو ايسَا٤ ٚإٖساض إٛاضز ٚايهطا١َ اإلْػا١ْٝ ; إؾباعّا شلٛاٜات ف١ْٛٓ عٓس بعض اؿهاّ

  إٍ زعا٠ اشلع١ّ -تأزبّا  -اتب َٔ زعا٠ ا٫غتػ٬ّ , أٚ زعا٠ ايتٗس١٥ نُا ٜكٛيٕٛ سٌ ٜؿرلٕٚ يصيو قس ٜعتكس ايبعض إٔ ايه

 : اشنط ِاشز ٕٔ َاتٛا زؾاعّا عُا ٜ٪َٕٓٛ ب٘ َٔ قِٝ َٚباز٨ . َٚا ضأٟ ايهاتب ٗ ٖ٪٤٫ ؟ 7ؽ
قبًت دإ زاضى إٔ ؼطم , ٚأقسّ ع٢ً إٛت ٗ ؾطٚغ١ٝ ػطع غكطاٙ نأؽ ايػِ , ٚ : ِاشز ٕٔ َاتٛا زؾاعّا عُا ٜ٪َٕٓٛ ب٘ َٔ قِٝ َٚباز٨

ايؿسا٥ٕٝٛ ايصٜٔ ٜهشٕٛ  -َٚٔ ا٭َج١ً اإلناؾ١ٝ : ؾباب أٟ ثٛض٠  -٬ٌَٜ َٔ ايبؿط ايعازٌٜ خ٬ٍ اؿطٚب اييت اغتُطت قطٕٚ عس٠  ٚبػاي١
ٜط٣ ايهاتب أِْٗ َٔ    -  ايعٓكط١ٜ ٗ ب٬زٙ ... إخلَٔ أدٌ سط١ٜ ا٭ٚطإ َاضتٔ يٛثط نٝٓر ايٓاؾ٘ ايػٝاغٞ ا٭َطٜهٞ ايصٟ ساضب  بأضٚاسِٗ

 . أْبٌ ايبؿط

  ٚنض : يًشطٚب َعٓٝإ َتٓاقهإ 8ؽ
أٜهّا ع٢ً ؾ٤ٞ َٔ ايبطٛي١ , ؾ٤ٞ َٔ ايٓبٌ ,  , يهٓٗا ناْت تٓطٟٛ  اؿطٚب ٗ فُٛعٗا قس ُجٌ إقباٍ اإلْػإ ع٢ً ا٫ْتشاضتًو بايؿعٌ ؾ

   أضؾع ايسضداتؾ٤ٞ ٜهاز ٜطؾع ايطدٌ ايعازٟ َٓا إٍ

  : َا أعِٛ سب ٜٓطٟٛ عًٝ٘ قًب اإلْػإ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايهاتب ؟ 9ؽ
: ٜٓطٟٛ عًٝ٘ قًب اإلْػإ ٖٛ اؿب ايصٟ ٜهشٞ ؾٝ٘ بطٚس٘ َٔ أدٌ قشب٘ ٚٚطٓ٘ أعِٛ سب 
  : ٚنض َا ٜبعج٘ سب ا٭قشاب ٚايٛطٔ ٗ ْؿٛغٓا 10ؽ
عذب ٚايطثا٤ ٗ ْؿؼ ايٛقتإٗاب١ ٚايتٛقرل ٚاي : سب ا٭قشاب ٚايٛطٔ ٜبعح ؾٝٓا 
  : نٝـ غتٓٛط ا٭دٝاٍ ايكاز١َ يًٓكب ايتصناض١ٜ يكت٢ً اؿطٚب ؟ َٚت٢ تتشكل تًو ايٓٛط٠ ؟ 11ؽ
ايكباحٚ نًُا إػا٤  : غٛف تٓٛط بؿعٛض ىتً٘ ؾٝ٘ ايهدلٜا٤ باؿعٕ , ٚاإلعذاب بايطثا٤ , ٚيػٛف ْتصنط تًو ايٓكب ايتصناض١ٜ . 

 َٔ ايعباض٠ ايػابك١ ؟ إككٛزٚنض   (هٓٓا ٫ نؿ٢ ايًٌٝ ٚمب ايػ٬ّ ٫ٚ نؿ٢ اؿطب إْٓا مب ايٓٗاض ي ) 12ؽ
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ػا١ْٝ , ٫ : ٜككس ايهاتب أْٓا عًٝٓا إٔ ْػِٗ بهٌ دٗسْا ٗ اغتدساّ ايطاقات اييت أٚزعٗا اهلل ايها٥ٓات اغتدساَّا ٜعٛز باـرل ٚايٓؿع ع٢ً اإلْ
  بايسَاض ٚاـطاب

   ٜسعٖٛا ايهاتب ؟ َٚا َدلضات٘ إيٝٗا ؟: َا ايسع٠ٛ اييت  13ؽ

 ع٢ً ا٭ضض ,  نا٥ٔ سٞ: إٔ اؿطب خطط ؾسٜس ٜٗسز بؿٓا٤ اؾٓؼ ايبؿطٟ َٚٛت نٌ  َدلضات٘ ٚ  إٍ ْؿط ايػ٬ّ ٚثكاؾت٘  ٜسعٛ ايهاتب:   
 ٖٚٛ خطط هب إٔ تتكس٣ ي٘ ايبؿط١ٜ بؿذاع١                           

     ١ُٝ ؟: َا إككٛز باؿطب ايعً 14ؽ

 طٚبٗ إزاض٠ اؿ : ٖٞ سطب تكّٛ ع٢ً ايتك١ٝٓ ٚايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ ؾتشٌ أدٗع٠ ايتٛدٝ٘ ا٫يهذلْٚٞ ٚايكتاٍ عٔ بعس قٌ اؾٝٛف ايهد١ُ
  : ٕاشا ٜتدٛف ايهاتب َٔ اؿطب ايع١ًُٝ ؟15ؽ

  ٜؿِٗ َٔ ٖصٙ ايه١ًُ أٟ داْب َٔ إتشاضبٌ إتٓاظعٌ ؾطق١ يًٓكط بإع٢ٓ ايصٟ ّ: ٭ْ٘ ئ ٜهٕٛ أَا

     : ٌٖ ٜٛدس َٓتكط ٗ اؿطٚب 16ؽ

  ; ؾايهٌ خاغط ؾأغًب ايٛٔ إٔ اؿطب ئ تسع أسسّا ع٢ً قٝس اؿٝا٠ٜٛدس َٓتكط ٗ اؿطٚب  : ٫

 ٚنض : مل ٜبَل أَاّ ايٓٛع ايبؿطٟ إ٫ إٔ ىتاض َٔ بٌ ططٜكٌ 17ؽ
 :  إٛت ايؿاٌَ عٔ ططٜل يجاْٞ ايػًِايططٜل ا       ايططٜل ا٭ٍٚ ايػًِ عٔ ططٜل ا٫تؿام 

  ؟شيو  ايبؿط غٛا٤ أناْٛا َٔ إػًٌُ أٚ إػٝشٌٝ أٚ ايٝٗٛز ؟ َٚا ايٛادب ايصٟ ٜذلتب ع٢ً ؿهً٘: َا ايصٟ ٜ 18ؽ

نا٥ٔ سٞ ت نٌ ٛاؾٓؼ ايبؿطٟ َٚ ٜٗسز بؿٓا٤  ٜٚذلتب ع٢ً شيو إٔ تتكسٟ ايبؿط١ٜ ـطط اؿطب ايصٟ ٕٛ اؿٝا٠ ع٢ً إٛتؿهً: نٌ ايبؿط ٜ 
 ع٢ً ا٭ضض

  : نٝـ ٜتشكل ايػ٬ّ ٗ عإٓا ايصٟ ّٛز بايًِٛ ؟ 19ؽ

ٚع٢ً  إ٫ بتطبٝل ايكٛاٌْ ع٢ً نٌ ايبؿط ب٬ اغتجٓا٤ ؾبسْٚٗا ؾ٬ ٚدٛز يًػ٬ّ , ٚايعساي١ ئ تتشكل ايعساي١ ٜتشكل ؼت ٬ٍٚ ايػ٬ّ ٗ عإٓا 
 ساي١ دػطّا ٜٛقٌ إٍ ايػ٬ّٚد٘ وكل إػاٚا٠ ٚعسّ ايتُٝٝع ٚبصيو تهٕٛ ايع

 ايًػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٜٛات
  َتٛانع ×  َتهدل , َتذدل  : َتػططؽ  اـ٥٬ل ز إدًٛقات : اـًٝك١   ْٗا١ٜ  × ٚدٛز ٚبسا١ٜ : ْؿأ٠

 ايتطًع : ايطُٛح ؼأْؿ١ , عع٠ ْؿ : ندلٜا٤  أٟ ٜطنٞ ظٖٛٙ ٚؾدطٙ  :غطٚضٙ ٜؿبع 
ُ٘ , باغتت٘ : زُٖت٘  أٖذِ , أدتاح : أغعٚ سسٚز (ز) ْٗا١ٜ :  ســــس   ؾاَدَأِت

  تبذض ٚٚقاس١×  تٗصبّا :  تأزبّا   أٖٕٛ × أبٜٗ , أثكٌ : أؾسح   َؿػٍٛ بتشكٝل أطُاع٘ : َطاَع٘ قُّٛ
  تهٝٝع : ٖساضإ   سكٓٗا × إٖساضٖا : ايسَا٤ غؿو    بطا٠٤ يٓا َٔ شيو :  ساؾا  

  ْؿذب , ْٓسز , لٓطّ : ْسٜٔ   ضغبات : ٖٛاٜات  )ّ( إٛضز َكازض ايسخٌ : إٛاضز

  ؾطب٘ بب٤٘ , ضؾـ :  ػطع  أخؼ ٚأسكط × أؾطف , أنطّ  : أْبٌ  ايتشكرل × اإلد٬ٍ , ايتعِٛٝ : اإلنباض

  ا٫ستكاض ×  اإلد٬ٍ : ١إٗاب   ايٛناع١ × ايؿطف : ايٓبٌ    ؽًٛ ٚتؿطؽ ×  تتهُٔ : تٓطٟٛ

  إأغاٟٚ , ايهاضثٞ :  إؿذع  ايتشاؾٞ , ايت٬ٗ , ا٫بتعاز : ا٫دتٓاب    ايتبذٌٝ , ا٫سذلاّ : ايتٛقرل

َٓإ  ٜٓؿكٌ ×  ّتعز :  ىتً٘   ايكطٕٚ إان١ٝ : ايكطٕٚ قابٌ                    ايساب١ ايًذاّ ايصٟ ُتُػو ب٘:  اِئع
ٖٓ (ز)  َُٓٔأٔع   أثط٠ , أْا١ْٝ × تؿهٌٝ : إٜجاض   أٟ سطضٖا َٔ ايكٝٛز : ايعٓإ شلا أطًل  ١ , ُع

 

 ايتسضٜبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
  ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ :
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,  ايٓاؽ ٚأضٚاسِٗ )قك١ اؿطٚب َٓص ْؿأ٠ اـًٝك١ إِا ٖٞ قك١ غًطإ َتػططؽ , أٚ فٕٓٛ ٜطٜس إٔ ٜؿبع غطٚضٙ ٚندلٜا٤ٙ ع٢ً سػاب زَا٤ 
 .ٚيهٓ٘ ايطُٛح اإلدطاَٞ ايصٟ ٫ ٜكـ عٓس سس . غأٍ أسس ايؿ٬غؿ١ اإلغهٓسض ا٭ندل ًَو َكس١ْٝٚ : بعس ؾتض أثٝٓا َاشا تٟٓٛ إٔ تؿعٌ ؟( 

 اخذل اإلداب١ ايكشٝش١ ٖا بٌ ايكٛغٌ : -)أ( 
 قب١( -تصيٌ  -تطٜح  -)غطٚض( : )تٛانع َهاز  -         ايعٌُ( -ايتطًع  -ايعؿل  -َطازف )ايطُٛح( : )اؿب  -
 إدًٛقات( -اـ٬ٜل  -اـ٥٬ل  -ْع )اـًٝك١( : )ا٭خ٬م  -

 َا أغباب اؿطب نُا ٜطاٖا ايهاتب ؟ -)ب( 
َّ ٜسٍ  -)دـ(   طز ؟ ٖصا ايمب ضز اإلغهٓسض ع٢ً ايؿًٝػٛف ؟ ٚع٬

 عًٌ : مل ٜػتُتع اإلغهٓسض باْتكاضات٘ . -)ز(  

  : ايػ٪اٍ ايجا٢ْ
إٍ زعا٠ اشلع١ّ : ساؾا يٓا شيو , ٚإِا مٔ ٫ ْ٪َٔ  -تأزبّا  -)ٚيٝؼ َع٢ٓ ٖصا أْٓا زعا٠ اغتػ٬ّ , أٚ زعا٠ تٗس١٥ نُا ٜكٛيٕٛ سٌ ٜؿرلٕٚ 

ّ ٚايععُا٤ . ٚإْٓا باؿطب اييت ٫ ؼكل غرل ايسَاض, ٚغؿو ايسَا٤ , ٚإٖساض إٛاضز ٚايهطا١َ اإلْػا١ْٝ ; إؾباعّا شلٛاٜات ف١ْٛٓ عٓس بعض اؿها
 ؿط !( إش ْسٜٔ ٖصا ايؿطٜل َٔ اؿهاّ أٚ ايععُا٤ ْؿعط باإلنباض اؿل ٕٛت اإلْػإ زؾاعّا عُا ٜ٪َٔ ب٘ َٔ قِٝ َٚباز٨ . ؾُا أْبٌ ٖ٪٤٫ ايب

 ٖات َٔ ايؿكط٠ ايػابك١ ن١ًُ َع٢ٓ )ْٓسز( , ٚأخط٣ َهازٖا )َسِكٔ( . -)أ( 
 ٕاشا ٜهطٙ ايهاتب اؿطب ؟ -)ب( 

 ّذس ايهاتب ْٛع١ٝ َٔ ايبؿط . ٚنض َع شنط أَج١ً . -ـ( )د
 َا أعِٛ سب ٜٓطٟٛ عًٝ٘ قًب اإلْػإ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايهاتب ؟ -)ز( 

إع٢ٓ ايصٟ )ٖٚٓاى أَط هب إٔ ْأخصٙ َأخص ايٝكٌ ٖٛ اْ٘ إشا قاّ ْعاع ٗ ايعامل ؾًٔ ٜهٕٛ أَاّ أٟ داْب َٔ اؾاْبٌ إتٓاظعٌ ؾطق١ يًٓكط . ب
َٓإ ؾأغًب ايٛٔ أْٗا ئ تسع أسسّا ع٢ً قٝس اؿٝا٠ ; ؾًٝؼ أَاّ ايٓٛع ايبؿطٟ إ٫ٜؿِٗ   إٔ ىتاض َٔ ٖصٙ ايه١ًُ ; ؾاؿطب ايع١ًُٝ إشا أطًل شلا اِئع

 ٚاسسا َٔ اثٌٓ :  إَا ايػًِ عٔ ططٜل ا٫تؿام , أٚ ايػًِ عٔ ططٜل إٛت ايؿاٌَ( .
َٓإ( ٗ ٌْ َؿٝس٠. ٖات َطازف )ْعاع( , َٚهاز )ا٫تؿام( , -)أ(  ْٚع )اِئع

 اؿطب ايع١ًُٝ تأنٌ ا٭خهط ٚايٝابؼ . ٚنض . -)ب( 
 َا اـطط ايصٟ ٜٗسز بؿٓا٤ اؾٓؼ ايبؿطٟ ؟ َا ٚادب ايبؿط١ٜ بأْعٗا أَاَ٘ ؟ -)دـ( 

َٓإ " ؟  -)ز(   َا إككٛز بـ " أطًل شلا اِئع
 
 
  عٓطف ايًػ١  . -1ؽ

 قٛض ٚدٛزاّ  َتُٝعاّ  قا٥ُا غكا٥ك٘ ; ؾٗٞ ق١َٝٛ ايؿهط , تٖتشس بٗا ا٭١َ ٗ ا , ْٗؿٛغ بأؾهاضٖا َٚعاْٝٗا ٚسكا٥لقٛض٠ ٚدٛز ا٭١َ  إٕ ايًػ١ ٖٞ 
 . ايتؿهرل ٚأغايٝب أخص إع٢ٓ َٔ إاز٠ 

 ع٬ّ ٜسٍ نٌ َٔ خكا٥ل ايًػ١ ع٢ً خكا٥ل أًٖٗا ؟ -2ؽ 
 ٚنجط٠ َؿتكاتٗا -3ايًػ١                              عُل -2                          ايسق١ ٗ تطنٝب ايًػ١ -1
 .  ٗ أًٖٗا ايتؿهرل ٚ اؿه١ُزيٌٝ ع٢ً زق١ ايسق١ ٗ تطنٝب ايًػ١ -1

  ٚايعًٌ ايبشح ٗ ا٭غباب ٚ ٚزيٌٝ ع٢ً ٌَٝ ا٭١َ إٍ ايتؿهرل ٖٛ عُل ايطٚح عُل ايًػ١ :  -2

  ع٢ً ْعع١ اؿط١ٜ ٚطُٛسٗا زيٌٝ:  نجط٠ َؿتكاتٗا -3
 َا ز٫ي١ ق٠ٛ ايًػ١ ع٢ً ق٠ٛ ؾعبٗا؟ -3ؽ
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  ( ؾأْٗا  َهدل٠* َتػع١ ؾٝٗا , * ْاٖه١ بٗا , * سطٜك١ عًٝٗا , )*  ٗ أ١َٚإشا ناْت ايًػ١ 

  .عك٘  *  آخصا قٛت٘  اَػتعًَُ*      ٚدٛزٙ اقكك *     أَطٙ  اغٝس  ؾعبٗا إٔ ؾٝسٍ شيو ع٢ً   
 ٔ خكا٥ل ايؿعب ؟ نٝـ ٌْٗ ايًػ١ ؟ ٚ َا ايصٟ ٜسٍ عًٝ٘ َ -3ؽ

ٚإٜجاض غرلٖا  *تٜٗٛٔ خططٖا * قػاض أَطٖا , إٚ* تطى ايًػ١ يًطبٝع١ ايػٛق١ٝ*  ٚايذلاخٞ ٚاإلُٖاٍ  َٛقـ  ايؿعب َٓٗا )*إشا نإ ٌْٗ ايًػ١ 
   باؿب ٚاإلنباض 

ـٕ*  إٔ وٌُ ع١ُٛ َرلاث٘ , لٜطٝ ٫* عٔ تهايٝـ ايػٝاز٠  نعٝـ* ٫ َتبٛع   تابع*   ٫كسّٚ   خازّ*  )  ؾعب ٚ ٜسٍ شيو ع٢ً  بهطٚضات  َهت
   (   ٚأقً٘ يًؿا٥س٠ اييت ٖٞ ناؿطَإ طٙ يًشطَإــايكإْٛ ايصٟ أنج ٜٛنع ؿهُ٘*  ايعٝـ 

 ٕاشا نإ إنعاف ايًػ١ ٖسف أغاغٞ يًُػتعُطٜٔ؟ -4ؽ

 : يًُػتعُطٜٔ  يػ١ ا٭١َ ٖٞ اشلسف ا٭ٍٚ إٕ 

   ٘انٝ٘ َ ايك١ً يػت٘ اْكطع َٔ ق١ً إشا اْكطع َٔ  ٚ               ضٙ ٚعٛاطؿ٘ ٚآَاي٘اــأؾه ؼٍٛ َٔؾإشا ؼٍٛ ايؿعب عٔ يػت 

 َاشا وسخ إشا اْكطع ايؿعب عٔ ْػب َانٝ٘ ؟ -5ؽ 

 . ٛدٛز ايقَٛٝت٘ قٛض٠ قؿ١ٚٛ ٗ ايتاضٜذ , ٫قٛض٠ قكك١ ٗ  ضدعت  

 نٝـ قٛض ايهاتب خطط  اخت٬ف ا٭يػٔ ٗ ايًػ١ ايٛاسس٠  ؟ -6ؽ

ايجاْٞ ع٢ً أخط٣ , ٚايجايح ع٢ً يػ١ ثايج١ , يهاْٛا  ع٢ً يػ١  ْٚؿأ ْاؾ٧إٔ أبٓا٤ ا٭ب ايٛاسس يٛ اختًؿت أيػٓتِٗ ؾٓؿأ َِٓٗ ب اتب شيو قٛض ايه 
  نأبٓا٤ ث٬ث١ آبا٤ ٚ ا٭ؾهاض   ٗ ايعاطؿ١

 َا ا٫دطا٤ات ايت٢ اؽصتٗا بعض ايسٍٚ يًشؿاٚ ع٢ً يػتٗا؟ -7ؽ
 ٚاؽصت خطٛات يًشؿاٚ ع٢ً يػتٗا ; َٓٗا يػتٗا  ض١َ َٔ أدٌ اؿؿاٚ ع٢ًنجرل َٔ ايسٍٚ ؾطنت قٝٛزا قا  

  دعًٗا يػ١ ايتداطب ٚاؿسٜح ٗ نٌ ؾ٦ٕٛ اؿٝا٠   

  َٔ َِٗؿه٬ت تؿهٌٝ َ٪غػات ع١ًُٝ يطعا١ٜ ايًػ١ َٚتابع١ إتهًٌُ بٗا ٚعح َا ٜعذلن  

  ٜٛاشلابط١ َٓٗا اتتٛدٝ٘ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ يًُشاؾ١ٛ ع٢ً ايًػ١ ٚعسّ اغتدساّ إػت    

 َا ايص٣ ٜطًب٘  َٓ٘ ايهاتب بايٓػب١ يًشؿاٚ ع٢ً ايًػ١؟ -8ؽ

 ٚإزباض , ُا شيت يػ١ ؾعب إ٫ شٍ , ٫ٚ امطت إ٫ نإ أَطٙ ٗ شٖابؾيػتٓا ايعطب١ٝ .  تٛخٞ اؿصض َٔ قا٫ٚت إنعاف –أبٓا٤ ايًػ١ ايعطب١ٝ  –ؾعًٝٓا 

 ػ١ ا٭َِ ؟َا ا٭سهاّ ايت٢ بؿطنٗا إػتعُط ع٢ً ي -9ؽ
 عُٛت٘ ؾٝٗا , ؾٝشهِ عًِٝٗ أسهاَا ث٬ث١ ٗ عٌُ ٚاسس : ٜؿطض ا٭دٓيب إػتعُط يػت٘ ؾطنا ع٢ً ا٭١َ إػتعُط٠ , ٜٚؿعطِٖ

 ٍٚغذٓا َ٪بسا ؾشبؼ يػتِٗ ٗ يػت٘ أَا ا٭                    ْٞٓػٝإايٚ  ؾاؿهِ ع٢ً َانِٝٗ باحملٛ ٚأَا ايجا    
         تابعا ٭َط إػتعُط أَطِٖ ٝكبض ؾتكٝٝس َػتكبًِٗ ٗ ا٭غ٬ٍ اييت ٜكٓعٗا ; ؾ يحٚأَا ايجا 

 ايًػـــــــــــــــــــــــٜٛات
   ابتعاز قطب :    ٌَٝ    تتذُع ٚتتٛسس .:   تتشس      ٖٝعات  )ّ ( خكٝك١ .:    خكا٥ل

  ايٓؿاٙ ايهػٌ :    ايذلاخ٢    ٌَٝ ٚتأقٌ:    ْعع١   ا٭غباب  ) ّ (  ع١ً:   ايعًٌ
   تؿهٌٝ َهازٖا أثط٠:   إٜجاض    انباض تكًٌٝ ٚؼكرل :    اقػاض  ايًػ١ غرل إٗصب١ يًذ٤٬ٗ:  ايػٛق١ٝ 
  َهتـ عك٘ إٓكٛم:   فتع٨  ٜطٝل ٜٚكسض ٜعذع :    ٜطٝل ٫  َتأثط بػرلٙ َٚٓكاز:     تابع 

  ا٫غتك٬ٍ ايصٚبإ :    ايتُا٢ٖ   ٚايتشٍٛ يؿٛاٜاايتؿتت :     ايتؿ٢ٛ  ساظ١َ ؾسٜس٠:    قاض١َ
ًَٕهات  ايكٝٛز ) ّ ( ُغٌ:   ا٭غ٬ٍ :   انؿض  ام٘  طاغد١ْ ٗ ايٓؿؼاي اتكؿاي:  ا

 



 

 

64 
 

 
 
 َا ٢ٖ َكَٛات َكطٜتٓا؟ -1ؽ

 . آَايٓا نًٗا  بٗا قًٛب أبٓا٥ٓا تشطىبأعطاقٓا اييت ت َٚكطٜٕٛ ٓا اييت ٚضثٓاٖا عٔ آبا٥ٓاقٛيبأ َكطٜٕٛ,   زَا٥ٓا بهٌ قطط٠ َٔ َكطٜٕٛمٔ 
 . , ٚفط٣ اؾساٍٚ َٔ ًْٝٗا ٚأَٛاز ايبشطٜٔ ع٢ً نؿاؾٗا أدٛا٥ٗاَٚػايو اشلٛا٤ ٗ  َكط ٚزلا٥ٗا بأضضتطٛف 

 َا ايص٣ ْتُٓاٙ ٕكط؟ -2ؽ

  صٚض إٍ أعٛاز ايعضٚع اؿسٜج١ ا٫خهطاضْٚبتٗا َٔ ايؿذط٠ عطٜك١ اؾ ايطغس ٚايطخا٤ ٚا٭َٔ ٚايُٓا٤ أسهإ َكط ٚسٝاتٗا ٚتطابٗا ٮإٔ ّ ٓاٖسؾ
 َا َهُٕٛ اشلتاف ؟ َٚٔ اشلاتـ ؟ ٚ مب ٚقـ ايهاتب اشلتاف ؟ -3ؽ

 : ُّٛ٫ ٜهؿٞ إٔ ْكٍٛ َكط ست٢ تٓشين ايط٤ٚؽ"  ٚٗ ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ ٖتـ قا٥ٌ ق       "  ؾدل ساقس , ٚ ناضٙ ٕكط "قاسب اشلتاف  " 
  ٚ يؿذٛض (" بايتبذض ٚ ا  ٚقؿ٘ ايهاتب 

 مل ٖتـ ٖصا اؿاقس ٖصا اشلتاف ؟ ٚ ع٬ّ اعتُس ؟ ٕٚاشا ٖتـ ب٘  ؟  -4ؽ
يٝٗادِ َكط  بٗا ٓا١ٜ وتُٞ ٚاؽص َٔ َٓكب٘  َٓكب قاسب ايّٝٛ و نإ ٗ شي ;  . 

ٚ ٟدعٌ َٓكب٘ زضعا يٝطًل قٝشت٘ اؿُكا٤ ٖٛ َكط ..  

   ٢ َكط َٔ اؿاقسٜٔ عًأخصٙ  خبٝجاَا٫  نإغبب ٖصا اشلتاف ) 

 َا َهاغب ٚ خػا٥ط ٖصا ا٭ٓل ؟ -5ؽ

 ٚ ٫ ُٜٗ٘إاي١ٝ ثطا٤ بايٓكٛز ,  شَت٘ٚظازت  ٖٛ قس ظاز خعاْت٘ َا٫ ايٓاؽ  ٕٝٛعَكط , ٫ٚ تًتؿت إيٝٗا  أضدا٤ا٭ٓل إٔ قٝشت٘ غتبتًعٗا ٚٔ ٖصا
  ؾكطا إٍ ايؿطف ٚايهطا١َ ٚايٛط١ٝٓ ٚا٫ْتُا٤ شَت٘ اإلْػا١ْٝ إٔ تعزاز

 ؿعط إشا زلعٓا شنط َكط ؟مب ْ -6ؽ
 إشا زلعٓا ن١ًُ َكط خؿعت َٓا ايكًٛب, ٚٚدؿت َٓا سبات ا٭ؾ٦س٠ , ٚخهعت َٓا اؾباٙ . ؾ٬ قبا يٛطٓ٘ َؿػٍٛ بػرلٙ  –أبٓا٤ َكط  –إْٓا مٔ 

 مب ْكشٓا ايهاتب إشا اختًؿت تٛدٗاتٓا  ؟ -7ؽ
ؾ٬ بس يًكًٛب إٔ تبكٞ ,   َكطٜاّٝٓا ؾًٝهٔ    إتططف ٌُٝيًأٚ  ٜػاضا َكطٜا ؾًٝهٔ ا٫ؾذلانٞ  ٝػاضَٔ ٜٓتُٞ يًٜهٔ ٖٓاى  ؾإْٕكشٓا ايهاتب 

  أق١ًٝ عُٝك١ اإلّإ َكط١ٜ

 َت٢ ٜؿكس إكط٣ أًٖٝت٘ ٚٚطٓٝت٘؟ -8ؽ

    ١ٝؾعٛب١ٝ , ٚإٕ ايٛؾا٤ يًسٚي١ تؿطٜل بٌ أبٓا٤ اإلْػاْ ايٛط١َِٝٓٚسَس٠ْ , ٚإٕ ٘ ايعامل نً إٕٜسٜ٘ خاضز َكط يٝكٝض :  سسٌ ّ

 َٔ أٜٔ ْػتُس إْػاْٝتٓا ؟ -9ؽ 
َٖ٘ دٌٗ نٝـ وب ٚطٓ٘ , َٚٔ مل  اإلْػا١ْٝ ٗ ايعامل َٚٔ تطاب ايٛطٔ ْؿعط بايٛدٛز تٛدسا٭ّ  أسهإَٔ  ايبؿطٟ َٚٔ مل ٜعطف نٝـ وب أ

  نٝـ وب اإلْػإ ٗ نٌ َهإ ٜعطف نٝـ وب ٚطٓ٘ دٌٗ

 َت٢ ْتِٗ بايهصب ؾ٢ ٚطٓٝتٓا؟ -10ؽ
 ٚد٘ ا٭ضض َا ٜكٝب اإلْػإ َٔ َاٍ ع٢ً أسكطادٌ شيو أَٛا٫ ٖٞ  َٔ ْتكان٢ ٓا, ٚسٌإٍ خرل ٚطْٓسعٛ إٔ خرل ايبؿط١ٜ قبٌ إٍ سٌ ْسعٛ

 َا أٌْ ؾعاض ْطؾع٘ ٚمطم عًٝ٘؟ َٚا ايصٟ ٜطًب٘ ايهاتب َٔ أبٓا٤ َكط ؟  -11ؽ

  نأْٞ  أعصب ٗ اآلشإ أٚ أغعس يًٓؿٛؽ ؟ إٔٚٛ ْسا٤ّ أٌْ ٗ ايكًٛب أبٓا٤ َكط ايؿطؾا٤ أتعطؾ  ٜٚٓازٟ ايهاتب ع٢ً ..إْٓا ْطؾع َكط ؾعاضا
  أْكت يهِ ػٝبٕٛ : َٔ ٖصا ايٓسا٤ ٫ َكطٟ إٛيس أٚ ايػهٔ َٓهط يطٚع١ ٖصا ايٓسا٤
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 ٕاشا هب ع٢ً إكطٌٜ ايؿطؾا٤ إٔ ٜعًٛا "  َكط ؾعاضا " ؟ -12ؽ

َكط .. ْٚعطف إٔ َكاحل ٖصٙ ايؿ٦ات أقبشت  َٔ ايٓاؽ اْتُت َكاؿٗا إٍ غرل َكاحلٖٓاى ؾ٦ات  إْٔطؾع َكط ؾعاضا ; ٭ْٓا ْعطف عًٝٓا إٔ  
  اـطاب ٚاشلٛإ َطتبط١ اضتباطا ٚثٝكا َا هط ع٢ً َكط

 َا ايص٣ ٜػتبعسٙ ايهاتب عٔ َكط؟ -13ؽ

  ٜكٌ اـطب إٍ َكط َُٗا هس بِٗ ايػعٞ إٔ ٜػتبعس ايهاتب 

 كط؟ٕاشا ٜتؿا٤ٍ ايهاتب بايٓذا٠ ٕ -14ؽ
 نٓا١ْ اهلل ٗ أضن٘, ٚمٔ أبٓا٩ٖا , ٚزَا٩ْا سكٓٗا زٕٚ أٟ عطبٝس واٍٚ إ ّؼ شض٠ َٔ تطابٗا بٗٛإ  ٭ْٗا

 ايًػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٜٛات
  نٝل ايعٝـ غع١ ايعٝـ  :  ايطغس   : فاض٣ إٝاٙ  ) ّ ( دسٍٚ اؾساٍٚ تتشطى  :  ؽتًر

١ٖٓ    ايع١ُٝٛ ايهبرل٠ ايؿذط٠:    ايًؿـٖا٤ ايؿذط٠  . (إيـ ّ )   ايؿذط ْاع١:   أيؿاف  ٓا١ٜ ٚٚقا١ٜ  :بٗا ٜػتذٔ ُد

 , ٓك٢ :  قًٌٝ ايعكٌ ْع ٓل ا٭ٓل   :  دٓبات سٓاٜا   :  ْع ؾٓا٤ ٚإطاز أضدا٤أؾٓا٤ 

  َٔ ايع٣ تؿهٌ ُٚجٌ:  تعٜا  احملاؾٜ اؾاَس:  بايٌُٝ إككٛز  إتشطض ٜٚ٪َٔ بايتذسٜس:  بايٝػاضإككٛز 
  دعب١ ايػٗاّ ) ز ( نٓا٥ٔ:   نٓا١ْ غ٧ٝ اـًل ز عطابٝس ٚعطابس٠: عطبٝس اغِ ؾعٌ َاض َع٢ٓ بعس:   ٖٝٗات

 يؿعب َعٌ ٢ٖٚ ؾ٢ ايعكط ايعباغ٢ تؿاخط ايؿطؽ ظٓػِٗ ايتعكب:  ؾعٛب١ٝ ا٫عتساٍ ايػًٛ :   ايتططف 
 
 
 

 

 مب أَط ايؿٝذ ايعع بٔ عبس ايػ٬ّ أتباع٘ ؟ َٚا أثط شيو ع٢ً ايكاحل إزلاعٌٝ ؟
  َٔ أَطِٖ بكتٌ ايؿطْر ايصٜٔ ٜسخًٕٛ إٍ زَؿل يؿطا٤ ايػ٬ح, ست٢ عذع ايكاحل إزلاعٌٝ عٔ ايكها٤ عًِٝٗ, ؾهًُا قبض ع٢ً ْاع١ 

 أْكاض ايؿٝذ ٚٗطت ْاع١ أخط٣.          
 إزلاعٌٝ ايؿٝذ ؟ ٚمب ضز عًٝ٘ ؟ َاشا ٖسز ايكاحل

  ٍأتكتًٕٛ ضدٌ إٔ ٜكٍٛ ضبٞ أضغٌ ايكاحل إزلاعٌٝ يًؿٝذ َٔ ٜٗسزٙ بايكتٌ إشا مل ٜهـ أتباع٘ عٔ قتٌ ايؿطْر ؾًِ ٜٗتِ بِٗ ايؿٝذ ٚقا" 
 , ٚيهٔ ايكاحل إزلاعٌٝ خؿٞ َٔ عاقب١ قتٌ ايؿٝذ اهلل"       

 أتباع٘ ؟َاشا قطض ايكاحل إزلاعٌٝ يًتدًل َٔ ايؿٝذ ٚ
  ٘قطض إٔ ٜٓؿٞ ايؿٝذ َٔ زَؿل ؾٝػذلٜض َٓ٘, ثِ قبض ع٢ً ابٔ ايععِٝ ٚؾطض عًٝ٘ غطا١َ نبرل٠, ٚقازض بعض أ٬َن٘ ثِ أطًك٘ يؿعبٝت 
 ايٛاغع١ ٚقبض ع٢ً نجرلٜٔ غرلٙ ؾػذٔ ايبعض ْٚؿ٢ ايبعض ٚقازض أَٛاٍ ايبعض       

 إٍ أٜٔ اػ٘ ايؿٝذ بعس إٔ خطز َططٚزا َٔ زَؿل؟ 
 ػ٘ إٍ َكط يٝكِٝ عٓس ايكاحل لِ ايسٜٔ أٜٛب, ٚيهٓ٘ عطز ع٢ً ايهطى ؾأقاّ ؾٝٗا بهع١ أٜاّ اغتطاع خ٬شلا إٔ ٜكٓع قاسب ايهطى ا 
 ايٓاقط زاٚٚز َػاعس٠ لِ ايسٜٔ ع٢ً ٗ اـط١ اييت ٜػع٢ َٔ أدٌ ؼكٝكٗا        

 نٝـ أنطّ ايكاحل لِ ايسٜٔ أٜٛب ايؿٝذ ابٔ عبس ايػ٬ّ ؟
 ب٘ ايكاحل أٜٛب أؾس تطسٝب ٚأنطَ٘ ٫ٚٚٙ خطاب١ عُطٚ بٔ ايعام ٚقًسٙ قها٤ َكط ٚايٛد٘ ايكبًٞ, ٚبسأ ايؿٝذ ابٔ عبس ايػ٬ّ وح ضسب 

 لِ ايسٜٔ يًتعذٌٝ بكتاٍ ايكاحل إزلاعٌٝ ٚأس٬ؾ٘ ايكًٝبٌٝ.          
 َا ايٓبأ ايصٟ ٚقٌ ايكاحل إزلاعٌٝ؟ َٚا أثطٙ عًٝ٘؟ 

 ٌٝأْ٘ قس قه٢ عًٞ ايؿٝذ ٚ أتباع٘ ٚئ تكّٛ شلِ قا١ُ٥ ٖٚصا ا٫ط٦ُٓإ ظاٍ ٚتبسز َذطز إٔ عًِ بٓبأ ا٫تؿام ايصٟ  ٚٔ ايكاحل إزلاع 
 عكسٙ ايؿٝذ ابٔ عبس ايػ٬ّ ٚقاسب ايهطى         
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 َا أثط خطٚز ايؿٝذ ع٢ً قطع ؟
 اؿ٬م يٝكّٛ بايٛغاط١ بٝٓ٘ ٚبٌ أتباع٘, ؾؿٞ تًو سعٕ قطع ع٢ً خطٚز ايؿٝذ َٔ زَؿل, ؾكس قه٢ َع٘ أٜاَا غعٝس٠ أثٓا٤ تٓهطٙ ٗ ظ ٟ 
  ا٭ثٓا٤ ُتع غًٛات ١ًْٝ أؾاض عًٝ٘ ايؿٝذ َٔ بطنات٘ ٚأغطاضٙ ٚأؾازٙ َٔ ٚاغع عًُ٘, َا َٮ ْؿػ٘ سه١ُ ٜٚكٝٓا ٚبكرل٠ بايسٜٔ َٚعطؾ١      
 باؿٝا٠ ٚغطاَا باؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل .      
 سعٛتٌ ايًتٌ زعا بٗا ي٘ ايؿٝذ إٔ وكل اهلل ض٩ٜاٙ ًّٚو َكط ٚإٔ ًٜتكٞ عبٝبت٘ دًٓاض ٜٚتعٚدٗا, يهإ ٚيٛ مل وكٌ قطع إ٫ ع٢ً اي 

 شيو ٜهؿٞ إٔ ٜػهب عًٝ٘ ايسَع ٜٚؿتس ع٢ً ؾطاق٘ اؿعٕ.
 َا أثط زعا٤ ايؿٝذ يكطع ؟

 اي٘ ٚأقبض ؾسٜس ايجك١ ٗ ْؿػ٘ َبتٗر اـاطط يكس أٜكٔ قطع بإٔ زع٠ٛ ايؿٝذ ي٘ قس اخذلقت سذب ايػُا٤ ٚقبًٗا اهلل تعاٍ, ؾتبسٍ س 
 قٟٛ ايطدا٤ ؾُٝا وؿٛ٘ اهلل ي٘ َٔ ؾطف إًو ٚغعاز٠ اؿب.      

 َا ايصٟ تعًُ٘ قطع َٔ ايؿٝذ ؟
 ا يٓع١ُ ضب٘ تعًِ بإٔ ايٓع١ُ ٫ تسّٚ إ٫ بؿهطٖا, ؾإشا نإ شيو ٗ ايٓع١ُ اييت بٌ ٜسٜ٘ ؾهٝـ بايٓع١ُ إٓتٛط٠ َٔ اهلل تعاٍ, ؾًٝعزز ؾهط

 , ٚ عًُ٘ إٔ أغاؽ ايؿهط ايتك٣ٛ ٚأغاؽ ايتك٣ٛ اؾٗاز, دٗاز ايٓؿؼ ٚدٗاز ايعسٚ 

 َا ايصٟ ععّ عًٝ٘ قطع؟ ٕٚاشا؟
  ٔععّ قطع ع٢ً اؾٗاز, ٚقطض إٔ هاٖس عسٚ اهلل إزلاعٌٝ ايصٟ ْع اؾُٛع ٚعكس ا٫تؿاقات َع أعسا٤ اهلل, ٚيصيو ؾكس شٖب إٍ اب 
 أشْ٘ ٗ إٔ هاٖس َع دٝـ َكط نس ايطاحل إزلاعٌٝ.ايععِٝ ٜػت       

 َا أثط ضغب١ قطع ٗ اؾٗاز ع٢ً ابٔ ايععِٝ ؟
  . عٓسَا زلع ابٔ ايععِٝ طًب ًٖٛن٘ قطع بايػُاح ي٘ باؾٗاز, اٖتع ططبا ٚقاٍ إٕ ٖصا ٖٛ زّ اؾٗاز ٜػطٟ ٗ عطٚقو 

 َا اـسع١ اييت ؾهط ؾٝٗا ابٔ ايععِٝ ؟
 قطع َع دٝـ ايطاحل إزلاعٌٝ نأْ٘ ٚاسس َِٓٗ, ست٢ إشا ايتك٢ دٝـ ايطاحل إزلاعٌٝ ٚسًؿا٥٘ َٔ ايؿطْر أَاّ  اـسع١ ٖٞ إٔ ىطز 
 دٝـ إػًٌُ إكطٌٜ, ٜكٝض قطع بأع٢ً قٛت٘ إٔ دٝـ إزلاعٌٝ خطز َع ايهؿاض يكتاٍ إػًٌُ, ثِ ٜسعٛ إػًٌُ ٗ دٝـ إزلاعٌٝ         
 ٌُ إكطٌٜ يٝكاتًٛا ْٝعا أعسا٤ اهلل ايهاؾطٜٔ. ي٬ْهُاّ ؾٝـ إػً        

 َا ضأ٣ قطع ٗ خط١ ابٔ ايععِٝ ؟ ٚمب أَطٙ ابٔ ايععِٝ؟
  ,ٜٔاقتٓع قطع باـط١  ثِ أَطٙ ابٔ ايععِٝ بإٔ ٜهتِ ٖصا ايػط عٔ نٌ ايٓاؽ ست٢ ٫ ٜتػطب إٍ إًو ؾً٘ َٔ ا٭عٛإ ٚاؾٛاغٝؼ ايهجرل 

 ع٢ً نطٚض٠ نتُاْ٘ شلصا ايػط طًب َٓ٘ أ٫ ىدل ب٘ ست٢ قسٜك٘ اؿاز ع٢ً ايؿطاف ضغِ أْ٘ نتّٛ يٮغطاض ٚيهٔ ايػط ٫ ٚيعٜاز٠ ايتأنٝس           
 ٜؿؿٝ٘ إ٫ ايكسٜل, ؾٛعسٙ قطع بصيو.          

 نٝـ اغتعس ايطاحل إزلاعٌٝ يكتاٍ اؾٝـ إكطٟ ؟ َٚا ْتٝذ١ يكا٥٘ ظٝـ ايٓاقط زاٚٚز ؟
 احل إزلاعٌٝ ٚدا٤ت٘ عػانط أس٬ؾ٘ ٗ ٓل ٚسًب, ٚدا٤ٙ أٜها نتب ايؿطْر ؽدلٙ باغتعسازٖا يًتشطى يٓذست٘, عٓسَا انتٌُ دٝـ ايط

 خطز ظٝؿ٘ ست٢ ٚقٌ إٍ ْٗط )ايعٛدا٤( ؾعًِ بإٔ ايٓاقط زاٚٚز قس غبك٘ إٍ )ايبًكا٤( يٝكطع عًٝ٘ ايططٜل ست٢ ٜأتٞ دٝـ َكط ايصٟ َاظاٍ
 اعٌٝ ٖٚذِ ع٢ً زاٚٚز بعػهطٙ ؾًِ ٜػتطع ايٓاقط زاٚٚز إٔ ٜجبت ي٘ يك١ً عسز دٝؿ٘ ؾاْٗعّ ٚعاز يًهطى ٗ ايططٜل يًؿاّ, ؾأغطع إيٝ٘ إزل

 قـ يكا٤ دٝـ َكط ظٝـ ايؿاّ ٚايؿطْر, ٚتٓؿٝص اـسع١ ؟ 
 ًب, ٚدعٌ عٓسَا دا٤ اؾٝـ إكطٟ بسأ ايكاحل إزلاعٌٝ ٜطتب دٝؿ٘ ؾٛنع ع٢ً َُٝٓت٘ دٝـ ايكًٝبٌٝ, ٚع٢ً إٝػط٠ دٝـ ٓل ٚس 
  دٝـ زَؿل ٗ ايكًب, ؾًُا بسأ ايكتاٍ مل ٜؿو أسس َٔ ايؿطْر أٚ إزلاعٌٝ إٔ ايٓكط شلِ ٕا ضأٚا َٔ ق١ً اؾٝـ إكطٟ, أَا دٝـ َكط ؾكس       
  ٚٓٛا أِْٗ أناعٛا ؾطق١ ايٓكط بػبب تأخطِٖ عٔ ا٫ْهُاّ يًٓاقط زاٚٚز       

 ًٜٝا أٌٖ ايؿاّ سٞ  إش بكٛت ٜطتؿع َٔ قؿٛف ايؿاٌَٝ بٌ ايكًب ٚإٝػط٠ ٌؿا يًكاحل إزلاعٕٝٚا بسأ ايكتاٍ ٚناز ايٓكط إٔ ٜهٕٛ س" 
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 ٜا أٌٖ ايؿاّ اتكٛا اهلل ؾٛٓٛا أْ٘ وطنِٗ ع٢ً قتاٍ إكطٌٜ ؾاظزازٚا ٓاغ١ ٗ ايكتاٍ, ؾعاز ايكٛت َط٠ أخط٣" ايٓكطسٞ ع٢ً ايؿطف",        
 قاتًٛا ْٝعا أعسا٤ اهلل ٚايؿاّ َٚكط ٚقاتًٛا ايكًٝبٌٝ"ٗ أْؿػهِ ٫ٚ تعطنٖٛا يػهب٘         
  َٚذطز إٔ اْتٗٞ قطع َٔ نًُت٘ خطز غطٜعا َٔ قؿٛف دٝـ ايؿاّ ٚتبع٘ ْاعت٘, ٚغطعإ َا تػًًٌ دٓس ايؿاّ ْاعات ْاعات 
 ي٬ْهُاّ يًذٝـ إكطٟ, ٚمل ٜبل َع ايكاحل إزلاعٌٝ إ٫ قًٌٝ َٔ سجاي١ دٝؿ٘.        

 تٓؿٝص اـسع١ ع٢ً اؾٝـ إكطٟ ؟ َا أثط
  ِٗؾًُا ضأ٣ شيو قطع ؾِٗ َا زخٌ قًٛب إكطٌٜ َٔ ايؿو  ؾتكٗكطٚا يًدًـٚٔ إكطٜٕٛ ٗ باز٨ ا٭َط أْٗا خسع١ َٔ إزلاعٌٝ يٝطٛم ب 

 تٝكٔ إكطٜٕٛ أْٗا يٝػت خسع٘   سٝح ايكًٝبٌٝ ٚخًؿ٘ أتباع٘ َٚعِٛ دٝـ إزلاعٌٝ ٚبسأٚا ايهطب ٚايطعٔ ٖٚٓا ؾسؾع عكاْ٘ إٍ ا١ُٕٓٝ     
 .ؾتكسٚا إٍ ايكتاٍ إٍ داْب إخٛاِْٗ ايؿاٌَٝ ؾكتًٛا َٔ ايؿطْر عسزا نبرل ٚاْٗعّ دٝـ إزلاعٌٝ ايصٟ لا بٓؿػ٘ ٚعاز بطداي٘ إٍ زَؿل      

 اختًـ ايكّٛ سٍٛ سكٝك١ " ايطدٌ  " ايصٟ ْؿص اـط١ ... بٌ شيو . 
 ْٟاز٣ بكتاٍ ايكًٝبٌ يٝشتؿًٛا ب٘ ؾًِ هسٚٙ, ؾٛٓٛا أْ٘ قتٌ ؾبشجٛا عٓ٘ بٌ ايكت٢ً ؾُا ٚدسٚٙ, ؾػأيٛا عٓ٘  عح إكطٜٕٛ عٔ ايطدٌ ايص 

 أٌٖ ايؿاّ ؾًِ ٜعطؾ٘ أسس, ست٢ إٔ اؾُاع١ اييت اماظت إيٝ٘ ٗ بسا١ٜ اـسع١ قايٛا أِْٗ ٫ ٜعطؾٛٙ, ٚبايؿعٌ قسقٛا, ٭ٕ ابٔ ايععِٝ          
 طِٖ باـطٚز ٚعطؾِٗ باـط١ قاٍ شلِ إٔ ٖٓاى ضدٌ َٔ أتباعٓا إدًكٌ  غٝكطر بأع٢ً قٛت٘ ؾاتبعٛٙ ٚمل ٜػُ٘ شلِ.عٓسَا أَ          
  ْ٘أْ٘ ضٚح ق٬ح ا٭ٚيٌ بعج٘ اهلل يٝٛسس ن١ًُ إػًٌُ ٚضدض بعهِٗ  ضٚح َٔ أضٚاح اجملاٖسٜٔٚقس اختًـ ايكّٛ ؾُٝا بِٝٓٗ ٚاتؿكٛا ع٢ً أ 
 ٚمل ٜٛٔ أسس َِٗ أْ٘ ضدٌ َٔ ا٭سٝا٤. بٞ,ايسٜٔ أ٭ٜٛ        

 إٍ أٜٔ شٖب قطع بعس اْتٗا٤ إعطن١ ؟
 ٘ٓأغطع َبتعسا عٔ َٝسإ ايكتاٍ ٚاْطًل إٍ ايٓاقط زاٚٚز ٜبؿطٙ بايٓكط ع٢ً إزلاعٌٝ ٚأعٛاْ٘, ؾأنطَ٘ ايٓاقط ٚخًع عًٝ٘ ٖٚٛ ٫ ٜعًِ ع  
 طٟ,ٚقس أضغًٛٙ يٝبؿطٙ بايٓكط.إ٫ أْ٘ أسس ايؿاٌَٝ ايصٜٔ اماظا يًذٝـ إك      

 إٍ أٜٔ شٖب قطع بعسَا تطى ايٓاقط زاٚٚز ؟
  خطز قطع ٚعٝٓ٘ ع٢ً َكط, , ٚيهٓ٘ قطض إٔ ٜعٛز إٍ ابٔ ايععِٝ ؾٝػتأشْ٘ ست٢ ٫ ٜؿعط بأْ٘ عبس آبل 

 َا ايصٟ عطن٘ ابٔ ايععِٝ ع٢ً قطع؟ ٕٚا مل ٜكبٌ؟
 َٓ أ٫ ٜؿعٌ بٌ ٜطغٌ َع٘ َٔ ٜبٝع٘ إٍ إًو ايكاحل أٜٛب ؾٝٓتِٛ ٗ غًو ٖايٝه٘ عطض عًٝ٘ إٔ ٜهتب ي٘ بعتك٘,ؾطؾض قطع ٚطًب ٘ 

 ٜٚذلق٢ ٗ إٓاقب ست٢ ٜكٌ إٍ َا ٜت٢ُٓ َٔ ًَو َكط ٖٚع١ّ ايتتاض.    
 نٝـ ٚزع ابٔ ايععِٝ ًٖٛن٘ ا٭ٌَ ؟ ٚ مب أٚق٢ اؿاز ع٢ً ايؿطاف ؟ 

 ط٬ٜٛ , ثِ غرل َع٘ ابٔ ايععِٝ اؿاز ع٢ً ايؿطاف ٚأٚقاٙ بإٔ ٜبٝع٘  يًًُو ايكاحل ,  ٚزع٘ ابٔ ايععِٝ بسَٛع٘ اؿاض٠ ٚتعاْكا عٓاقا
 ٚأٚقاٙ بإٔ ٜأخص مثٓ٘ ٜٚكسَ٘ يًؿٝذ ايعع بٔ عبس ايػ٬ّ ٜتكطف ؾٝ٘ نٝؿُا ؾا٤.

 ايًػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٜٛات

 اَعٓاٖ ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ
 َٓتٛطٜٔ َذلبكٌ قطب نجب أعطاٙ أقبػ٘ اغتذابٛا قسعٛا

 َاٍ عطز سح أٖاب َٓعٗا ضزعٗا ادتٗسٚا زأبٛا
 ابٔ غًٌٝ اؾتس عكـ أؾس أْه٢ ايكٛت إذلزز ْؿٝر

 أعذعٙ أعٝاٙ بطنات٘ ْؿشات٘ قٛاب غساز ّٜٛ ايكٝا١َ ّٜٛ ايتٓاز
 د١ٗ كا٤تً ٫ عذب ٫ غطٚ ايبأؽ ايؿٛن١ ايطز٨ : أؾطاض اؿجاي١

 تؿهًٝ٘ إٜجاضٙ وتؿٜ ٜسخط خطز َطم اؾُاعات ايك١ًًٝ ؾطاشّ
 خطز اْػٌ فاٚض َٓاٚح زاخٌ غُاض تؿطم اؾُع ؿٌُايتبسز 
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 ٕٔ بٝع قطع ٗ َكط ؟ ٕٚاشا سعٕ عٓسَا اْتكٌ يعع ايسٜٔ أٜبو ؟
  ٖايٝه٘ إكطبٌ, ٖا أز٣ ؿعٕ قطع ٚٚٔ إٔ شيو َٔ غ٤ٛ بٝع قطع يًًُو ايكاحل أٜٛب ٚيهٓ٘ ٖٚب٘ بعس ٚقت قكرل يعع ايسٜٔ أٜبو أسس 

 سٛ٘ ٭ْ٘ ٖٚب ًُٕٛى َجً٘, ٚيهٔ ٖصا اؿعٕ ظاٍ بعس ٚقت قكرل عٓسَا ساظ ع٢ً ثك١ عع ايسٜٔ أٜبو ايصٟ اقطؿاٙ ٚدعً٘ َٔ خٛام     
 ضداي٘, ٕٚا ضآٙ َٔ ْؿٛشٙ ايعِٛٝ عٓس لِ ايسٜٔ .     
 

 كٟٛ ْؿٛشٙ ع٢ً َٔ غٛاٙ َٔ إُايٝو ؟نٝـ ساٍٚ عع ايسٜٔ أٜبو إٔ ٜ
  باختٝاض ايطداٍ ا٭َٓا٤ ٚا٭تباع ٚإدًكٌ, ٚؾطا٤ ٚزِٖ ٥٫ِٚٚٗ, ٖٚسؾ٘ َٔ شيو إٔ ٜهْٛٛا ي٘ ق٠ٛ ٜتػًب بٗا ع٢ً َٓاؾػٝ٘ ٗ ايػًط١ 

 ٚايتكطب َٔ إًو ايكاحل لِ ايسٜٔ, ٚدعٌ عٌ ضأؽ ٖ٪٤٫ ايطداٍ قطع.     
 ؿطا٤ إُايٝو ٚتطبٝتِٗ ؟ ٚنٝـ نإ ٜعاًَِٗ ؟ٕاشا اٖتِ لِ ايسٜٔ ب

 يكس اٖتِ لِ ايسٜٔ بؿطا٤ إُايٝو , ست٢ أْ٘ ب٢ٓ شلِ ايككٛض ٗ دعٜط٠ ايطٚن١ ٚأنجط شلِ ايعطا٤ ٚؾهًِٗ ع٢ً َٔ غٛاِٖ بإٓاقب 
 ٚايطتب يٝتك٣ٛ بِٗ ع٢ً َٔ ٜٓاظع٘ اؿهِ َٔ أَطا٤ ايبٝت ا٭ٜٛبٞ.     

 اب١ ٫ٚ زّ ؾهٝـ تػًبٛا ع٢ً شيو ؟مل تهٔ بٌ إُايٝو قط
  ,ٜ٘ٓاتؿكٛا ع٢ً تػ١ُٝ إُايٝو ايتابعٌ ًٕو ٚاسس أٚ ٭غتاش ٚاسس ع٢ً اقط٬ح )خؿساؾ١ٝ(, ؾهٌ َِٓٗ )خؿساف أخٝ٘( أٟ ظًَٝ٘ ٚقط 
 قاَت تًو ايك١ً بِٝٓٗ َكاّ ق١ً ايكطاب١ ٚايسّ. ٚ        

 بأٟ ؾ٤ٞ اْؿػٌ قطع َٓص قسَٚ٘ َكط ؟
 يبشح عٔ دًٓاض, ست٢ أْ٘ نإ ٜتػًٌ َٔ ٫َٛٙ أٜبو ٜٚٓعٍ إٍ أغٛام ايٓداغ١ ٜٚتكؿض ٚ دٛٙ ايٓاؽ يعً٘ هس أسس َٔ َعاضف ايؿٝذ اْؿػٌ با 
 غامن ّهٔ إٔ ٜسي٘ عًٝٗا, بٌ دعٌ ٜػأٍ نٌ ػاض ايطقٝل         

 قابٌ قطع أسس ايتذاض ايصٜٔ باعٛٙ قسؾ١ .. ؾعٔ أٟ ؾ٤ٞ ؼسخ قطع َع ايتادط ؟
 ١  سثا عُا سسخ شلُا َٓص إٔ باعُٗا ايتادط, ٚاؾتدط ايتادط بإٔ ٜسٜ٘ َدلٚنتٌ ٭ٕ نٌ َٔ باع٘ َٔ ايػًُإ قاض ي٘ َها١ْ َطَٛق١ ٗ ايسٚيؼ 
 ضاح ٜعسز بعض َٔ ٖ٪٤٫ َِٚٓٗ بٝدلؽ . ٚ       
 ايتادط إٔ قطع قس غاض َٓ٘ ؾكاٍ ٚسسث٘ ايتادط عٔ بٝدلؽ قا٬٥ إْ٘ خؿساف ٭غتاشى ٚؼت إَطت٘ ٔػٌ ؾاضغا, ؾػهت قطع ؾ ٔٛ 
 ٖٕٛ عًٝو إْ٘ غبكو إٍ اـس١َ ٚغٛف تهٕٛ أؾهٌ َٓ٘.      

 ٕاشا مل ٜعطف ايتادط ؾ٦ٝا عٔ دًٓاض ؟
 غأٍ قطع ايتادط ٕاشا مل وسث٘ عٔ ضؾٝكت٘ دًٓاض نُا سسث٘ عٔ بٝدلؽ ؾطز عًٝ٘ ايتادط بأْ٘ قس ٜعطف ايػًُإ ايصٜٔ باعِٗ, ٚيهٔ اؾٛاض ٟ 

 ٫ ّهٔ إٔ ٜٗتسٟ إيٝٗٔ ؾٗٔ ؼذبٗٔ ايككٛض.
 مل طًب أٜبو َٔ قٛع إٔ ٜبتعس عٔ بٝدلؽ ؟ . 

 ٕا ضدع قطع إٍ أغتاشٙ غأي٘ عٔ بٝدلؽ, ؾطأ٣ ٗ ٚدٗ٘ تػرل ٚقاٍ ي٘ عع ايسٜٔ زعو َٓ٘ ؾإْ٘ َٔ ْاع١ أقطاٟ, ؾًِ ٜػأي٘ قطع عٓ٘ أنجط 
 عس٠ٚ َٚٓاؾػ٘ ندل٣ ٭ْ٘ ٜعًِ َا بٌ عع ايسٜٔ ٚأقطاٟ َٔ          

 قـ يكا٤ بٝدلؽ بكطع ؟ َٛنشا مل غدط بٝدلؽ َٓ٘ ؟ 
 ٗ ٘عح قطع عٔ بٝدلؽ ست٢ ٚدسٙ ؾًكٝ٘ بازلا ؾطز بٝدلؽ ٗ خؿ١ْٛ َٔ أْت ٜا ٖصا ؟, ؾصنطٙ قطع بٓؿػ٘ ٚأْ٘ شيو ايؿت٢ ايصٟ نإ َع 
 س٠.زاض ايٓداؽ ٚأْ٘ نإ ٜكتطع ي٘ َٔ سًٛاٙ. ؾتصنطٙ بٝدلؽ ٚعاْك٘ بؿ      

  ثِ غأي٘ عٔ دًٓاض إٕ نإ ضآٖا أٚ عطف عٓٗا ؾ٤ٞ, ؾأداب٘ بأْ٘ مل ٜعطف أسس بٗصا ا٫غِ , ٚغطعإ َا ؾاضت ايسَٛع ٗ عٝٓٝ٘.ؾكاٍ بٝدلؽ 
  ٖٚٛ ٜهشو أؼبٗا ٜا قطع قاٍ ْعِ, ؾاغتُط ٗ نشه٘ ٚقاٍ ٖٕٛ عًٝو ؾػذل٣ َٔ اؾٛاضٟ َا ٫ وك٢, ؾأداب٘ قطع بأْ٘ ٫ ٜطٜس غرلٖا     
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 ٫ٚ ٜطٜس إٔ ٜعطف أسس غٛاٖا.     
 َا ايصٟ أخؿ٢ ايبؿاؾ١ عٔ ٚد٘ بٝدلؽ؟ ٕٚاشا عاز٠ َط٠ أخط٣ ؟

  غأٍ بٝدلؽ قطع عٔ َهاْ٘ ٭ْ٘ ٜطٜس إٔ هًؼ َع٘ ؾًُا عطف أْ٘ تابع يعع ايسٜٔ أٜبو اختؿت ايبػ١ُ ٚايبؿاؾ١ َٔ ٚدٗ٘, ؾشاٍٚ قطع 
 قاٍ َا ٜهطْا إٔ ٜهٕٛ أغتاشى ٚقسٜكٞ أقطاٟ عسٜٚٔ ؾٓشٔ قسٜكٌ َٔ قبٌ إٔ ْعطؾُٗا. إٔ ٜكٍٛ ؾ٤ٞ يٝدؿـ عٓ٘, ؾػبك٘ بٝدلؽ ٚ     
 ثِ قاٍ ي٫ٛ أْٞ أطُع َٔ ٚضا٤ أقطاٟ بطتب١ يذلنت٘ ؾُا أْا بأقٌ َٓ٘     

 َا ز٫ي١ ثك١ عع ايسٜٔ أٜبو بكطع ؟  
 ٠ تطززٙ ع٢ً قًع١ اؾبٌ أقبض َعطٚؾا يس٣ اؿطؽ ؾأقبض أْ٘ بسأ ٜبعج٘ بايطغا٥ٌ ٚايٛقاٜا اـاق١ إٍ ايػًطإ بكًع١ اؾبٌ, ٚيهجط 
 ٜتشطى ٗ ٖطات ٚزٖايٝع ايككط نٝؿُا ؾا٤ ب٬ ضقٝب أٚ ساضؽ.      

 غكطت ع٢ً قطع أضبع ٚضزات ٖٚٛ ٗ ٖطات ايككط ... اشنط بإهاظ ؟ 
 ًٕه١ ؾذط٠ ايسض إش بٛضز٠ تػك٘ أَاَ٘ ؾٛقـ ٜٓٛط إيٝٗا ٗ أسس ا٭ٜاّ أثٓا٤ عٛز٠ قطع َٔ ايككط ٖٚٛ َاض ٗ أسس إُطات اييت تطٌ عًٝٗا ا 
 ؿ١ٛ ِٖٚ إٔ ًٜتكتطٗا إ٫ أْ٘ خؿٞ ؾذلنٗا َٚه٢ ٗ غبًٝ٘ .        

 ٟإط٠ ايتاي١ٝ أثٓا٤ خطٚد٘ غكطت ٚضز٠ ثا١ْٝ نأختٗا ا٭ٍٚ ؾتعذب َٔ شيو ٚتأنس أْ٘ َككٛز َٔ شيو, ِٖٚ إٔ ٜطؾع ضأغ٘ يرل٣ َٔ ايص ٗ   
 اٖا ٚيهٓ٘ تصنط ؾس٠ غرل٠ ايػًطإ ع٢ً سطّ٘ ٚأْ٘ قس ٜهٕٛ ايػًطإ ٚايػًطا١ْ ُٖا َٔ ؾعٌ شيو يٝدتدلا أَاْت٘ ؾداف ٚأغطع َٓطًكا ٗضَ       
 ططٜك٘ زٕٚ ست٢ إٔ ٜٓٛط.       
 قس ايتك٘ ايٛضز٠ ٚضَاٖا ؾًُا غكطت أَاَ٘ ايٛضز٠ ايجايج١ انططب دػُ٘ ٚخؿل قًب٘ بؿس٠, ؾاْسؾع َػطعا َٔ شيو ايسًٖٝع زٕٚ إٔ ٜؿعط بأ ْ٘ 
 ٗ دٝب٘ يٝدؿٝٗا عٔ عٝٓٝ٘ ايعا٥ػتٌ.        
  َٔ ٖٞ ٚخطط ي٘ أْ٘ ضَا داض١ٜ عابج١ ٖٞ َٔ أيكتٗا, ؾط٢َ ايٛضز٠ نأْٗا ٫ ٜطٜس ايٓٛط إيٝٗا, ثِ خطط ي٘ خاطط آخط ٖٚٛ ضَا إٔ دًٓاض 
 ػا ٚبسأ ٜتأٌَ ايٛضز٠ .ٚغأٍ ْؿػ٘ أّهٔ إٔ تطٟٛ ٖصٙ ايكًع١ ايؿاك١ أًٌَ عٌُٛٝ أيكتٗا ٚإٔ ا٭قساض دعًتٗا َٔ دٛاضٟ ايككط, ؾٗب داي        
       َُ  ًو َكط ٚسبٝبت٘ دًٓاض( ؟)

 َا ايكطاض ايصٟ اؽصٙ قطع بعس إٔ سرلٙ أَط ايٛضز٠ ؟ 
 .قطض إٔ ىتدل ا٭َط ٚإٔ ٜطؾع بكطٙ إشا َا ٚقعت ٚضز٠ أخط٣, ٚيهٓ٘ سصض ْؿػ٘ ؾٗٛ ٗ عطٜٔ ا٭غس 
 ايّٝٛ ايتايٞ أضغً٘ عع ايسٜٔ أٜبو بهتاب إٍ ايػًطإ, ؾصٖب ٖٚٛ عاظّ ع٢ً اغذلام ايٓٛط إشا َا ٚقعت ايٛضز٠ َط٠ ضابع١ ٚأثٓا٤ َؿ ٗٚ ٗ ٘ٝ 
 ا شٖب يًككط ايسًٖٝع غكطت ايٛضز٠ ايطابع١ ؾٓٛط إٍ أع٢ً ؾإشا بٗا سبٝبت٘ دًٓاض ؾعطؾٗا ٚابتػِ شلا ٚابتػُت ي٘ ثِ اختؿت, , ٚأقبض نًُ        
 ٜطاٖا ٚتطاٙ ؾٝعٛز غعٝسا       

 َِ سصض بٝدلؽ قطع ؟ ٚ ٕاشا ؟ :
 سصضٙ َٔ ايتعطض ؾٛاضٟ ايككط ٜٚصنط ي٘ َا ٜعطؾ٘ َٔ ؾس٠ غرل٠ ايػًطإ ع٢ً  سطّ٘ ٚعاب عًٝ٘ تعًك٘ ظاض١ٜ ٚاسس٠ َجًٗا َجٌ أٟ داض١ٜ 
 ٫ ؽتًـ عٔ بك١ٝ ايٓػا٤ ٗ ؾ٤ٞ.        

 ؿٝذ ايعع بٔ ايعبس ايػ٬ّ َٔ ايكها٤ ؟ ٚ َا َٛقـ قطع ؟ عًٌ اغتكاي١ اي
 ً٘ٝايػبب إٔ ٚظٜط ايػًطإ ايكاسب )َعٌ ايسٜٔ( ب٢ٓ غطؾ١ ؾٛم غطض َػذس هاٚض بٝت٘ يتهٔ َكعسا ي٘ ٚ٭قشاب٘ ؾأْهط شيو ايؿٝذ ع 
 ٝذ ن٬َا ؾسٜسا ٚشٖب بٓؿػ٘ ٚأبٓا٥٘ إٍ إػذس وًُٕٛ ٚأَطبإٔ تٗسّ ؾًِ ٜؿعٌ ؾًُا ؾه٢ يًػًطإ تػان٢ عٓٗا لِ ايسٜٔ, ؾكاٍ عٓ٘ ايؿ        

 ايؿ٪ٚؽ ٚاؾاضٚف, ٖٚسَٗا .     
 . ٍأغك٘ ؾٗاز٠ ايٛظٜط ٚععٍ ْؿػ٘ َٔ ايكها٤ ٚدٗط بأْ٘ ٫ ٜتٍٛ قها٤ يػًطإ ٫ وهِ بايعس ٚ 
 يػًطإ . ٚأَا قطع ؾكس اْكطع عٔ ظٜاضت٘ يًؿٝذ ْع٫ٚ ع٢ً أَط أغتاشٙ َٓص تػرل َا بٌ ايؿٝذ ٚا 

 مب ضز ايكاحل لِ ايسٜٔ ع٢ً ايٛؾا٠ ايصٜٔ ساٚيٛا ايٛقٝع١ بٝٓ٘ ٚ بٌ ايؿٝذ ؟ 
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 غع٢ بعض ايٛؾا٠ عٓس ايػًطإ لِ ايسٜٔ ٚأضازٚا إٔ ٜكًبٛٙ ع٢ً ايؿٝذ عذ١ أْ٘ ٫ ٜجين عًٝ٘ ٗ اـطب١, ٚأْ٘ ٜهتؿٞ بسعا٤ قكرل 
 ْ٘ ٗ ساد١ إٍ زعا٥٘ ايككرل, أنجط َٔ سادت٘ إٍ زعا٥ِٗ ايطٌٜٛ, ٚأْ٘ مل ٜععي٘ عٔ يًػًطإ, ٚيهٔ ايػًطإ ضزِٖ بؿس٠ ٚأخدلِٖ بأ       
 ايكها٤ ٚإٔ ايؿٝذ ٖٛ َٔ ععٍ ْؿػ٘ ٚيٛ أضاز إٔ ٜعٛز ٭عازٙ      

 مب أٚق٢ ايؿٝذ  قطع َِٚ سصض ؟  
 ٙؾعٌ شيو َط٠ أخط٣ ست٢ ٫ ٜػهب عًٝ٘ أٜبو  ؾعط قطع بايؿٛم يط٩ٜا ؾٝد٘, ؾعاضٙ غطا زٕٚ عًِ أغتاشٙ أٜبو ؾؿطح ب٘ ايؿٝذ ٚيهٓ٘ سصض َٔ 
 ٚأٚقاٙ بايكدل ع٢ً ايب٤٬ ست٢ هعٌ اهلل ي٘ كطدا ؾٝذُع٘ عبٝبت٘.        

 نٝـ عًُت ؾذط٠ ايسض مب بٌ ايعاؾكٌ ؟ َٚا ايصٟ تطتب ع٢ً شيو ؟
 ست٢ ضأت بعٝٓٗا قسم ايٛؾا١ٜ ؾعاتبت ٚقٝؿتٗا  عًُت بعض ٚقٝؿات إًه١ َا نإ َٔ غط اؿبٝبٌ ؾأعًُٔ إًه١ َا هطٟ, ؾاْتٛطت 
 ٢عتابا  ؾسٜسا ٚتٛعستٗا بطؾع أَطٖا يًػًطإ إٕ ٖٞ عازت ٕجٌ شيو ايؿعٌ ثِ أضغًت يعع ايسٜٔ أٜبو تطًب َٓ٘ إٔ ٜطغٌ ضغ٫ٛ آخط ٚإٔ ٜتك       
 ايػٝٛض  ٕسط١َ  ايػًطا        
 ا ع٢ً َا نإ َٓ٘ ٚ أٚقاٙ بإٔ ٜتكٞ سط١َ ايػًطإ ؾعاتب أٜبو ًٖٛن٘ ايععٜع عًٝ٘ عتابا ساْٝا ضؾٝك 

 بأٟ ؾ٤ٞ اٖتِ ايػًطإ لِ ايسٜٔ أثٓا٤ ًَه٘ ٕكط ٚؾتش٘ يًؿاّ ؟
 ٛاَع يكس نإ ؾع١ً َٔ ايٓؿاٙ ٫ ٜٗسأ ٜعٌُ باغتُطاض ع٢ً تِٓٛٝ ب٬زٙ, ٚاغتطاع بصيو إٔ ٜعُط ب٬زٙ با٭ب١ٝٓ ٚايككٛض ٚإسٕ ٚإساضؽ ٚاؾ 

  ٜعُط َٔ نإ قبً٘ ٗ اؿهِ , ست٢ غا٤ت قشت٘ ؾٓكش٘ ا٭طبا٤ إٔ ٜٓتكٌ إٍ زَؿل ؾٝػتؿؿٞ بٗٛا٥ٗا ست٢ ٜدلأ َٔ عًت٘. ٚاْتكًت َا مل         
 َع٘ ظٚدت٘ ؾذط٠ ايسض ظٛاضٜٗا .         

 َعطن١ إٓكٛض٠

 ع٬ّ اتؿل ايكًٝبٌٝ ؟ ٚ ٕاشا ؟ 
حل لِ ايسٜٔ, ٚخػا٥طِٖ إػتُط٠ ٗ ب٬ز ايؿاّ, ٚعًُٛا بعًت٘ ٚاغتؿؿا٥٘ ٗ زَؿل ٕا ضأ٣ ايكًٝبٕٛ ا٫ْتكاضات إتٛاي١ٝ يًًُو ايكا 
 بعٝسا  عٔ عاق١ُ ًَه٘ ٚدسٖٚا ؾطق١ غام١ ي٬ْكهاض ع٢ً َكط أثٓا٤ غٝاب٘ ؾٝشككٛا ْكطا َبٝٓا, ؾأضغًٛا إٍ يٜٛؼ ايتاغع ًَو ؾطْػا         
 ا بٓؿػ٘ يًٗذّٛ ع٢ً َكط ٚاتؿكٛا  َع٘ ع٢ً ػٗٝع ١ًٓ ندل٣ ٜكٛزٖ        

 َاشا ؾعٌ ايؿٝذ ايعع بٔ عبس ايػ٬ّ بعس إٔ عًِ بأَط ايكًٝبٌ ؟ 
ٝ٘خطز ايؿٝذ َٔ ععيت٘ ٚتععِ سطن١ اؾٗاز, ٚبسأ ٗ سض ا٭َطا٤ ع٢ً ا٫غتعساز ٬ٕقا٠ ا٭عسا٤, ْٚػٞ َا نإ بٝٓ٘ ٚبٌ ايػًطإ ٚنتب إي 
 ب٘ ٗ ضغايت٘ " إٕ اإلغ٬ّ ٗ خطط ٚقش١ ايػًطإ ٗ خطط, اإلغ٬ّ بام ٚايػًطإ ؾإ ٗ ايؿاٌْ, يٝػطع بايطدٛع إٍ َكط ٚنإ ٖا نت        
 ؾًٝٓٛط ايػًطإ أُٜٗا ٜ٪ثط"        

 َا أثط نتاب ايؿٝذ ابٔ عبس ايػ٬ّ ع٢ً لِ ايسٜٔ ؟ 
ز ق٫ُٛ ع٢ً قؿ١ يؿس٠ َطن٘, ٚمل ٜتذ٘ إٍ ٕا قطأ لِ ايسٜٔ نتاب ايؿٝذ ابٔ عبس ايػ٬ّ, به٢ ٚأَط بػطع١ ايطسٌٝ إٍ َكط ؾعا 
 ؾدط يٝهٕٛ قطٜبا َٔ َهإ إعطن١ ؾٝباؾطٖا بٓؿػ٘. ثِ غرل ايػًطإ ايعػهط ٚدعٌ قا٥سِٖ ا٭َرل( أسلّٛ ايطَإ) ايكاٖط٠ بٌ ْعٍ قطٜبا َٔ       
 بٔ ؾٝذ ايؿٝٛر.ايسٜٔ         

 ٚ مل به٢ ايػًطإ ؟   َٔ قا٥س ايكًٝبٌٝ ؟ َٚا َهُٕٛ ضغايت٘ يٓذِ ايسٜٔ ؟
 قا٥س ايكًٝبٌ يٜٛؼ ايتاغع ٚث٬ث١ َٔ إخٛت٘,  ٚأضغٌ يٜٛؼ إٍ لِ ايسٜٔ نتابا نً٘ تٗسٜس ٚٚعٝس, ؾُا قطأ ايػًطإ ايهتاب به٢ يٝؼ 
 خٛؾا َٔ يٜٛؼ ٚيهٔ سعْا ع٢ً َطن٘ ايصٟ ساٍ بٝٓ٘ ٚبٌ ٖع١ّ يٜٛؼ .       

 نٝـ اغتطاع ايؿطْر زخٍٛ زَٝاٙ ؟ 
 إٓاٚؾات بٌ ايؿطٜكٌ ٚقع خ٬شلا خطأ َٔ ؾدط ايسٜٔ قا٥س إػًٌُ, ؾكس غشب قٛات٘ َٔ زَٝاٙ ي٬ٝ ؾاؾتس خٛف ايٓاؽ ٚأغطعٛا بسأت 

 ١ ٜٗطبٕٛ َٓٗا بأْؿػِٗ طٛاٍ ايًٌٝ إٍ أسلّٛ ست٢ مل ٜبل ٗ إس١ٜٓ أسس, ؾسخًٗا ايؿطْر ٗ ايكباح ٚاغتٛيٛا ع٢ً َا ؾٝٗا َٔ آ٫ت سطبٝ     
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 ٚأطع١ُ ٚشخا٥ط ٚأَٛاٍ ب٬ قتاٍ .     
 مب أٚق٢ لِ ايسٜٔ ظٚدت٘ ؾذط٠ ايسض قبٌ َٛت٘  ؟ 

 ِأٚق٢ ظٚدت٘ ؾذط٠ ايسض َٚٔ ٜجل بِٗ َٔ قٛازٙ إٔ ٜهتُٛا خدل ٚؾات٘ إشا َات ست٢ ٫ تهططب قؿٛف إػًٌُ ٜٚٓتٗعٖا ايعسٚ ؾطق١ , ث 
 ابٓ٘ تٛضإ ؾاٙ . ٚقع بٝسٙ عؿط٠ آ٫ف ٚضق١ يٝػتعٝٓٛا بٗا ست٢ ٜعٛز      

 َاشا ؾعًت ؾذط٠ ايسض بعس ٚؾا٠ ايػًطإ ؟ 

  أَطت ايطبٝب إٔ ٜػػٌ دج١ ظٚدٗا ٚوٓطٗا  ,  ٚأضغًت إٍ ؾدط ايسٜٔ بٌ ؾٝذ ايؿٝٛر ٚإٍ ايطٛاؾٞ ْاٍ ايسٜٔ ٚأخدلتُٗا َٛت 
 ايػًطإ ٚأٚقتُٗا بهتُإ َٛت٘        
يٮَطا٤ ايصٜٔ بإعػهط ٚقايت بإٔ ايػًطإ قس أَط بإٔ ؼًؿٛا ي٘ ٫ٚبٓ٘ تٛضإ ؾاٙ باي١ٜ٫ٛ  بسأت تطغِ اـط٘ اييت عًٝٗا ٜػرلٕٚ ٚأضغًت 

 َٔ بعسٙ, ٚإٔ ٜهٕٛ ا٭َرل ؾدط ايسٜٔ قا٥س يًذٝـ, ؾأقػُٛا ع٢ً شيو.     
 نٝـ اغتطاع ايؿطْر عبٛض ايٓٗط إٍ إٓكٛض٠ ؟

 يؿطْر ع٢ً بعض كا٥ض ٗ ايبشط ايكػرل َهٓتِٗ َٔ اشلذّٛ ع٢ً َعػهط باع بعض اـا٥ٌٓ زِٜٓٗ ٚأْؿػِٗ بكًٌٝ إاٍ, ٚزيٛا ا 

   إػًٌُ بكٝاز٠ )ايهٓس زاضتٛا(, ٚنإ ا٫َرل ؾدط ايسٜٔ ٗ اؿُاّ ٗ شيو ايٛقت ؾًُا زلع بايكطٜذ ٖطز َػطعا ست٢ ؾٛد٧ بٗذّٛ ايؿطْر      
 أِْٗ ًٓٛا عًٝ٘ ٚقتًٛٙ. ؾأخص غ٬س٘ ٚبعض ٖايٝه٘ واٍٚ إٔ ٜكس ٖذّٛ ايؿطْر إ٫      

 قـ إعطن١ اييت زاضت ٗ  قكط ايػًطإ  بإٓكٛض٠ 
( ٌٚدٓٛزٙ إٍ ايباب اـاضدٞ يككط ايػًطإ, ؾاغتػاخ اؿطؽ ايػًطاْٞ بإُايٝو يكاؿ١ٝ ٚاغتطاع  ايهٓس زاض تٛاٚق ) ٕعع ايسٜٔ أٜبو أ 
 عٔ باب ايككط .ٖٚايٝه٘ إٍ ايككط ؾذعٌ ُٖ٘ ايسؾاع  ٜسخٌ ٖٛ قطع       

 نٝـ قتٌ غٝـ ايسٜٔ قطع ايهٓس زاضتٛا ؟  
 نإ قطع ؾكس اختاض أَرل ايؿطْر يٝباضظٙ ٜٚؿػً٘ عٔ ْاعت٘ ؾأخص ٜهاضب٘ بايػٝـ ؾٝٗٝر ايهٓس ٚوٌُ عًٝ٘ يٝهطب٘ ايهطب١ ايكان١ٝ 
 ط ٚؾكً٘ عٔ ْاعت٘.ؾٝٗطب َٓٗا قطع ٜٚػتُط ا٭َط نصيو ست٢ اغتطاع قطع إ ٜبتعس بايهٓس عٔ باب ايكك      
 ٜبٝدلؽ قس اغتطاع تؿتٝت ايؿطْر  ٕأ ايهٓسمل هط٩ أسس َٔ ايؿطْر إٔ ٜػاعس ايهٓس نس ٖصا ايؿاب ست٢ ٫ ٜعس شيو إٖا١ْ يًهٓس , ٫ٚس 
 َط٠ أخط٣ يٝهطب  ؾتد٢ً عٔ َٓاظي١ قطع ٚأغطع إٍ بٝدلؽ ؾأ٣ٖٛ عًٝ٘ بهطب١ ق١ٜٛ ساٍٚ بٝدلؽ إٔ ٜتؿازاٖا ؾاْهػط غٝؿ٘, ؾًُا ضؾع ٜسٙ      
 بٝدلؽ غبك٘ قطع بهطب١ قطعت ّٝٓ٘ ثِ طعٓ٘ باؿطب١ ٗ عٓك٘ ؾدطز يػإ اؿطب١ َٔ سًك٘, ؾػك٘ ايهٓس قطٜعا.      

 َا أثط َباضظ٠ قطع يًهٓسزاضتٛا ع٢ً دًٓاض ؟
 ت ٜسٖا ع٢ً ضأغٗا ٚنُٛت أْؿاغٗا, ؾإشا ناْت دًٓاض تكـ ظٛاض إًه١, ٫ وٝس بكطٖا عٔ سبٝبٗا قطع ؾهًُا أ٣ٖٛ عًٝ٘ ايهٓس بايػٝـ ٚنع 

 ط ؾط َٓٗا قطع أضغًت ٜسٖا ٚأطًكت ْؿػا ط٬ٜٛ, ْٚهطض ا٭َط ست٢ ٫سٛت٘ إًه١ ٫ٚسٛ٘ نٌ َٔ نإ ظٛاضٖا َٔ اؾٛاضٟ, ٚيٛ مل ٜؿػًٗا أَ          
 إًُه١ يػأيتٗا عٔ غبب شيو.          

 نٝـ اْتٗت َعطن١ إٓكٛض٠  ؟
 ًُٕٛغؿٓا دسٜس٠ ًٖٚٓٛا َؿهه١ ع٢ً اؾُاٍ إٍ عط احمل١ً ٚضنبٖٛا ؾٝ٘ ٚقطعٛا ايططٜل ع٢ً غؿٔ ايؿطْر اييت ناْت تأتِٝٗ قٓع إػ 
 َٔ زَٝاٙ, ؾػِٓ إػًُٕٛ اثٓتٌ ٚٔػٌ غؿ١ٓٝ َا ؾٝٗا َٔ عتاز ٚطعاّ ٚقتًٛا أيؿا َٔ ا٭عسا٤.       
 ّؾأسطقٛا غؿِٓٗ بأٜسِٜٗ ٖٚسَٛا َعػهطِٖ ٚأغطعٛا إٍ زَٝاٙ, ٚؾط َعِٗ أغطٛشلِ,  اؾتس ا٭َط ع٢ً ايؿطْر ٚأقبشٛا قكٛضٜٔ ب٬ طعا  
 ؾتبعِٗ إػًُٕٛ ٚ ساقطِٖٚ ٗ )ؾاضغهٛض( ٚؾط يٜٛؼ إٍ قط١ٜ )١َٝٓ عبس اهلل( ؾأغطٚٙ ٚعسز نبرل َٔ دٓٛزٙ       

 ايًػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٜٛات

 َعٓاٖا ايه١ًُ اَعٓاٖ ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ
 أخدلت َٛت٘ تَعّْ تهعـ قٛتِٗ تصٖب ضوِٗ تتابع اْجاٍ
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 اإلٜكاع ايٓها١ٜ ْٝعّا قاطب١ سا١َٝ زٜٓ٘:َكط بٝه١ زٜٔ
 اؾاف ايؿسٜس ايعًٛز وٝس وٝل َعقّا َتبسزٜٔ أبازٜس
 ايٛٔ اؿػبإ عٛاّ ايكسض  ايذلا٥ب أقابت ؾ٢ َكتٌ أطٓت
 َٗتُّا َعّٓٝا سػسٕ ْؿػٔ ٜٓاظٍ ٜٛاثب

 ططٜكت٘ َٓٛاي٘ ايتكطب اؿ٠ٛٛ ناع شٖب غس٣
 ْعيت زَٛع٘ اغتعدل غابل غًـ ٜؿعًٕٛ وصٕٚ
 ايٕٛٓٛ اشلٛادؼ دًٗ٘ أْهطٙ ٜٛٔ ٜتؿطؽ
 تهؿـ تػؿط غطٜط  قؿ١ سسثت٘ ْاظعت٘

 ؾطس١ ايؿٛظ ْؿ٠ٛ ايٛؿط زٚاع٢  ْٛاظع ا٫َتٓاع اإلسذاّ
 غهٓت قطت غذل غذـ ْؿػٗا ْكابٗا

 ٚغع أغسم دٗات أقكاع ـٜهع ٜؿذل
 ططٜل زضز تهاز تبأٜ قطاب١ ؿ١ُ ايٓػب

 ؽدل تؿ٢ داٍ داؽ دؿت ْهبت
 ٜعٝب٘ ٜػؿ٘ غع١ ٚؾػش١ َٓسٚس١ ٜػٌٝ ٜتؿكس

 ٖسأت ْؿػ٘ قطت ب٬بً٘ ٦ًّْٛ٘ غّٝٛا ٜٛغطٕٚ قسضٙ ٜتٌُٗ ٜذلٜح
 ايؿسٜس إسْـ ايػؿٔ  ايؿٛا٢ْ تجبت ضأٜٗا ٜسٍ

 

 
  

 زت ٕكتٌ تٛضإ ؾاٙ ؟َا ا٭غباب اييت أ
٭ْ٘ أبعس ا٭َطا٤ إٓتكطٜٔ ٚضداٍ ايسٚي١ إدًكٌ ٚقطب إيٝ٘ ْاعت٘ اييت أت٢ بٗا َع٘ َٔ سكٔ نٝؿا 
 ٖا ٚ ٚمل وؿٜ اؾٌُٝ يؿذط٠ ايسض اييت ساؾٛت ي٘ ع٢ً إًو, ؾأضغٌ إيٝٗا ٜطايبٗا َا يسٜٗا َٚا يٝؼ يسٜٗا َٔ ا٭َٛاٍ ٚاؾٛاٖط ٚبسأ ٜٗسز 

 ٜتٛعسٖا بايكتٌ.          
 .  ًٛٗنُا أْ٘ استذب عٔ ايٓاؽ ٚاْؿػٌ عِٓٗ بايؿطاب ٚاي 
 .٘ٓبعس أٜاّ ٖذِ عًٝ٘ إُايٝو ٚقتًٛٙ ٗ ؾاضغهٛض ؼت زلع ايٓاؽ ٚبكطِٖ ؾُا ٚدس َٔ ٜػٝج٘ أٚ ٜط ٚ 

 ع٬ّ اتؿل ا٭َطا٤ بعس َكتٌ تٛضإ ؾاٙ ؟ 
ع٢ً تٍٛ ؾذط٠ ايسض سهِ َكط, ؾٓكـ ازلٗا ع٢ً ايٓكٛز ٚزعٞ شلا ع٢ً َٓابط إػادس بـ  اتؿل أَطا٤ إُايٝو ايكاؿ١ٝ ٚأعٝإ ايسٚي١ 
 )ايًِٗ أزّ غًطإ ايػذل ايطؾٝع ٚاؿذاب إٓٝع ًَٚه١ إػًٌُ عاق١ُ ايسْٝا ٚايسٜٔ, أّ خًٌٝ إػتعك١ُٝ        

 ع٬ّ اْتٗت إؿاٚنات اييت زاضت بٌ إػًٌُ ٚ ايؿطْر ؟ 
ا٭ؾطاز عٔ يٜٛؼ ٚزؾع ؾس١ٜ قسضٖا أضبعُا١٥ أيـ زٜٓاض ؾس١ٜ دعا٤ َا خطب ٚزَط ٗ ب٬ز إػًٌُ, , ٚدط٣ ا٫تؿام إٔ ٜ٪زٟ ْكـ اْتٗت ع٢ً 
 ايؿس١ٜ قبٌ إط٬م غطاس٘ ٚإٔ ٜطغٌ ايٓكـ اآلخط بعس ٚقٛي٘ إٍ ب٬زٙ.        
ًٝبٌٝ بٌ زَع اؿعٕ ع٢ً ؾكس ا٭سباب ٚبػ١ُ ايٓكط, ؾكاح ايؿاعط ٚخؿل ايعًِ إكطٟ ع٢ً أغٛاض زَٝاٙ, ٚؾٝع إكطٜٕٛ آخط غؿ١ٓٝ يًك 
 ٗ  أشٕ إًو ايصيٌٝ... أتٝت َكط تبتػٞ ًَهٗا   ؼػب إٔ ايعَط ٜا طبٌ ضٜض        

 َٔ ايصٟ تٍٛ قٝاز٠ اؾٝـ ؟ َٚا أغباب شيو ؟ ٌٖٚ اعذلض أسس ع٢ً شيو  ؟
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,عع ايسٜٔ أٜبو تٍٛ قٝاز٠ اؾٝـ َٚٔ أغباب شيو, 
سػٔ ب٤٬ٙ ّٜٛ َعطن١ ايككط, ٖصا باإلناؾ١ إٍ عًٛ غٓ٘ ٚػاضب٘ ٚسهُت٘ ٚؾٗاَت٘ اييت دعًت ا٭َطا٤ ٜسٜٕٓٛ ي٘ باي٤٫ٛ ٚايطاع١ 

 ٚ ٜعذلؾٕٛ ي٘ بايػبل ٚا٭ؾه١ًٝ عًِٝٗ.     
.اعذلض ايبعض ٚع٢ً ضأغِٗ ا٭َرل ؾاضؽ ايسٜٔ أقطاٟ, َٚٔ أتباع٘ ضنٔ ايسٜٔ بٝدلؽ 

 ؿاّ ٚاـًٝؿ١ ايعباغٞ َٔ تٛيٞ ؾذط٠ ايسض اؿهِ :َا َٛقـ ًَٛى اي
ْ٘طُع اؾُٝع ٗ ًَو زَؿل ٚب٬ز ايؿاّ ايتابع١ ٕكط, ٚنإ أقٛاِٖ ٗ شيو إًو ايٓاقط قاسب سًب, ايصٟ ٚثب ع٢ً زَؿل ًَٚهٗا ٚأعًٔ أ  
 غٝٓتكِ يٓػٝب٘ تٛضإ ؾاٙ َٔ ؾذط٠ ايسض ٚايصٜٔ تآَطٚا ع٢ً قتً٘.         
ؾكس انططب ا٭َط ٚاعتدل بعض ا٭َطا٤ إٔ ايٓاقط ٖٛ ايٛاضخ ايؿطعٞ يبين أٜٛب, ٚتؿٝعٛا ي٘. أَا ٗ َكط 
  إٕ ناْت ٚظاز َٔ ا٭َط نتاب اـًٝؿ١ ايعباغٞ ايصٟ غهب نجرلا عٓسَا عًٔ بإٔ ايكا٥ِ ع٢ً أَط َكط اَطأ٠ ؾأضغٌ نتابا ٜكٍٛ ؾٝ٘ ٭َطا٤ َكط( 

 ؾٓػرل إيٝهِ ضد٬ وهُهِ ( ايطداٍ قس عسَت عٓهِ ؾأعًُْٛا         
 عًٌ : تٓاظٍ ؾذط٠ ايسض عٔ إًو ٭ٜبو ؟

 ٘مل ػس ؾذط٠ ايسض َؿط َٔ خًع ْؿػٗا ٚتٓاظشلا عٔ ايعطف يٮَرل عع ايسٜٔ أٜبو, قا٥س اؾٝـ , ؾٛاؾل ا٭َطا٤ إُايٝو عًٝ٘ ٚسًؿٛا ي 
 بٌ ست٢ دًؼ ع٢ً عطف إًو . باي٤٫ٛ ٚايطاع١ ٚيكبٛٙ بإًو إعع, ٚأضنبٛٙ إٍ قًع١ اؾ       

 َا أغباب اغتكطاض إًو ٭ٜبو غطٜعا :
.ْؿٛش ؾذط٠ ايسض ع٢ً إُايٝو ؾًِ ٜهٔ ٖٓاى َٔ ٜػتطٝع إٔ ٜعطض أَطٖا 
. أِْٗ خاؾٛا َٔ نٝاع ايػًط١ َٔ بٌ أٜسِٜٗ إشا اظزازت ق٠ٛ أْكاض إًو ايٓاقط 

 نٝـ أؾػس أقطاٟ أَط إًو ع٢ً أٜبو؟
 ًَو َكط يٝذتُع عًٝ٘ ايٓاؽ ٚأَطا٤ بين أٜٛب ؾتبطٌ بصيو سذ١ إًو  أَرل َٔ ايبٝت ا٭ٜٛبٞايٓاؽ إٍ تٛي١ٝ أغطع ٚزعا 

ايٓاقط ق٬ح ايسٜٔ ٗ ًَو َكط ٚٚضاث١ ايبٝت ا٭ٜٛبٞ, ؾأغطع ايٓاؽ ٚبعض ا٭َطا٤ يًُٛاؾك١ ع٢ً ٖصا ايطأٟ يك٠ٛ بطٖاْ٘ ؾأٜسٚٙ ٚدٗطٚا 
 و َٔ ايبٝت ا٭ٜٛبٞ.بأِْٗ ٫ ٜطٜسٕٚ إ٫ ًَ      

 نٝـ أقبض طؿٌ قػرل ؾطٜها يًُعع ٗ إًو ؟
ٚا ادتُع ا٭َطا٤ ٚاتؿكٛا ع٢ً إٔ ٜكُٝٛا قبٝا َٔ ايبٝت ا٭ٜٛبٞ ًَها ؾطٜها يعع ايسٜٔ أٜبو, ع٢ً إٔ ٜهٕٛ يًكيب اغِ إًو ؾك٘ , ؾاختاض 
 ات.ٚنإ عُطٙ غت غٓٛ بإًو ا٭ؾطف( ٚيكبٛٙ َٛغ٢ بٔ إًو َػعٛز)      
إ إعع ٚأقبض اغِ إًو ا٭ؾطف ٜٛٗط ع٢ً ايع١ًُ ٚٗ ايتٛقٝعات ظاْب اغِ إًو إعع, ٚزعا ا٭١ُ٥ ٚاـطبا٤ شلُا ع٢ً إٓابط, ٚضنب إًه 
 ٚا٭ؾطف ٚؾكا ايكاٖط٠ بٌ اؾُاٖرل احملتؿس٠ يط٩ٜتُٗا .      

 نٝـ ساٍٚ أٜبو إٔ ٜتدًل َٔ َ٪اَطات أقطاٟ ؟
ٜايصٟ دٗع دٝٛؾ٘ يػعٚ َكط, ؾذعٌ ٭قطاٟ قٝاز٠ زَؿل قاسب  إًو ايٓاقطبو َطاَع أقطاٟ ؾأضاز إٔ ٜؿػً٘ عٓٗا بكتاٍ مل ؽـ ع٢ً أ 
 إُايٝو ايبشط١ٜ أَطٙ بايػرل إٍ ايٓاقط يٝشاضب٘, ؾاْطًل أقطاٟ بأيؿٞ ؾاضؽ ست٢ يكٞ ْٛع ايٓاقط ٗ غع٠ ؾشاضبِٗ ٖٚعَِٗ ٚعاز إٍ       
 سً٘ ٜكٍٛ "ٖأْصا عست إيٝو أق٣ٛ ٖا نٓت"أٜبو ٚيػإ       

 ٕاشا اختاضت ؾذط٠ ايسض  أٜبو زٕٚ غرلٙ يٝهٔ ًَو ع٢ً َكط ؟
ٖشلا ع٢ً أغاؽ أْ٘ أطٛع ا٭َطا٤ شلا, ٚأخًكِٗ يعٚدٗا نُا أْ٘ يٝؼ ي٘ َٔ نجط٠ ا٭تباع ٚإُايٝو َا ٜسؾع يًطُع ٗ إًو  انإ اختٝاض 

 َٔ غٝططتٗا. ٚاـطٚز ع٢ً طاعتٗا ٚايتدًل     
 َا ايصٟ َٓع أٜبو َٔ ايتكطٜض عب٘ يؿذط٠ ايسض ؟

ْ٘نإ يكس نإ سٝٝا عؿٝؿا ٫ ٜهاز ٜطؾع عٝٓ٘ إيٝٗا ٚإشا سسثٗا سسثٗا بٛقاض ٚاستؿاّ نإٔ ظٚدٗا إًو ايكاحل َاظاٍ سٝا, ٖصا باإلناؾ١ ٭ 
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 ٜٗابٗا ؾرل٣ أْ٘ َٔ إػتشٌٝ تكطو٘ عب٘ شلا.      
 اشٙ أٜبو ؟  ٕٚاشا  ؟ َٚا ٖسؾ٘ ايبعٝس َٔ شيو ؟ مب ْكض  قطع أغت

ايهُإ ٕا ضأ٣ قطع إٔ أغتاشٙ ٜػتُس ْؿٛشٙ َٔ ؾذط٠ ايسض  ٚ ٫ أَإ شلا ٭ْ٘ َٔ ايػٌٗ إٔ ٜػتٌُٝ قًبٗا أسس ا٭َطا٤ ؾتٓكًب ع٢ً أٜبو ضأ٣ أ ٕ 
 ايٛسٝس يبكا٥٘ ٗ ايػًط١ إٔ ٜتعٚدٗا.        
 إ٫ أْ٘ نإ ٜعًِ ضغب١ أغتاشٙ ؾٝٗا, ٚسب٘ ايؿسٜس شلا .مل ٜؿذع قطع ع٢ً ٖصٙ ايؿهط٠ 
 نشو أٜبو َٔ تًُٝصٙ ٚقاٍ قس عطؾتو إِا تطٜس إٔ تط٣ تًو ايٛقٝؿ١ )دًٓاض(, ؾتبػِ قطع ٚقاٍ ٫ أخؿٞ عًٝو ؾإْٞ أطُع إٔ أؾٛظ َٓٗا 

 بٓٛط٠ ٫ٚ أٚٔ أْو تبدٌ بٗا عًٞ دعا٤ خسَيت.           
 ٗ ضغبت٘ بايعٚاز َٓٗا؟ َٚا أثط شيو عًٝٗا؟نٝـ ؾاتض أقطاٟ ؾذط٠ ايسض 

٘شٖب أقطاٟ بٓؿػ٘ ؾع٬ إٍ ؾذط٠ ايسض ٚطًبٗا يٓؿػ٘ زٕٚ ضٖب١ أٚ تطزز ؾكس نإ دط٦ٜا يسضد١ إٔ اؿٝا٤ مل ٜعطف ططٜل إيٝ٘ أثٓا٤ سسٜج 
 َعٗا ٗ أَط ظٚادٗا.       
 ٖس٤ٚ إْٗا ٫ تطؾض طًب٘ ٚيهٓٗا ٫ تطٜس ايتؿهرل ٗ ايعٚاز ٚ ست٢ إٔ ؾذطت ايسض ؾٛد٦ت بٗصا ايطًب ٚيهٓٗا ًَهت أعكابٗا ٚقايت ٗ 

 اؿطب ع٢ً ا٭بٛاب, ؾٝذب إٔ تتدًل أ٫ٚ َٔ إًو ايٓاقط ايصٟ ٜطٜس إٔ ٜػعٚ َكط.    
.ٙٚقس ضأ٣ أقطاٟ إٔ شيو َٛاؾك١ غرل قطو١ َٓٗا ؾذعٌ نٌ ُٖ٘ ايكها٤ ع٢ً خطط إًو ايٓاقط ٚدٓس 

 ض ٗ ضغب١ أغتاشٙ بٗا ؟نٝـ ؾاتض قطع ؾذط٠ ايس 
 ٗ يكس نإ قطع شنٝا ؾًِ ٜؿاؼٗا َباؾط٠ ٗ ضغب١ أغتاشٙ ٗ ظٚادٗا, ٚيهٓ٘ عطض يصيو بططٜك١ ططٜؿ١, ؾكس قاٍ " إٕ أغتاشٟ بعجين إيٝو 
 قٞ ٚقٝؿتو ٖٚٛ ٫ ٜػتطٝع إٔأَطٜٔ ا٭ٍٚ إٔ تٓذعٟ ٚعسى ًُٕٛن٘ ٚتعٚدٝ٘ بايٛقٝؿ١ دًٓاض, ٚايجاْٞ أْ٘ ٜعًِ أْو ٫ تػتطٝعٌ إٔ تؿاض        
 ٜؿاضقين, ٚيصيو ؾٗٛ ٜتٛغٌ إيٝو إٔ تػُشٞ يٓا أْا ٖٚٞ غسَتهُا َعا"         
 ٘ؾؿطح قطع إلزضاى َا ٜطَٞ إيٝ٘ ؾكاٍ ٚأْٗا تطٜس إٔ تتأنس َٔ َع٢ٓ ن٬َ٘ ؾكاٍ ٚأٟ ا٭َطٜٔ أسب إٍ أغتاشىؾػهتت إًه١ ١ٖٗٝٓ ثِ غأيت , 

 جاْٞ ٜا ٫َٛتٞ"َػطعا "ا٭َط اي         
 مب ضزت ؾذط٠ ايسض ع٢ً إًُٛى ايؿكٝض قطع  ؟ 

.قايت اضدع إٍ أغتاشى ؾكٌ ي٘ إٕ إًه١ ٫ تػتطٝع إٔ تكِٝ عطغا ٚدٓٛز ايٓاقط ع٢ً ا٭بٛاب 
تاشٟ بإٔ إًه١ ٫ ؾاعذلض قطع ٚقاٍ إٕ ٗ ٖصا ًُٚا يٞ ٚإخ٬ف يٛعسٟ, ٕٚا غأيت٘ عٔ غبب شيو قاٍ شلا " ٜا ٫َٛتٞ ٌٖ يٞ إٔ أقٍٛ ٭غ 

 تػتطٝع إٔ تكِٝ عطغٌ ٗ ايككط ٚدٝٛف ايٓاقط ع٢ً ا٭بٛاب ؟     
.ٙؾأدابت٘ قٌ ي٘ َا بسا يو أٜٗا إانط, , ؾاْكطف قطع ٖٚٞ تكٍٛ ٫ خٛف ع٢ً أٜبو ٖٚصا إًُٛى عٓس 

 قـ إعطن١ اييت زاضت بٌ أٜبو ٚ إًو ايٓاقط  .
إًو ايٓاقط , ٚنإ إًو ايٓاقط قس دٗع دٝؿا نبرلا ٚاْهِ ؼت يٛا٥٘ ايهجرل َٔ ًَٛى بين أٜٛب بايؿاّ  قطض أٜبو إٔ ٜػرل بٓؿػ٘ ٬ٕقا٠ 

  ٚأؾٗطِٖ إًو ايكاحل إزلاعٌٝ قاسب زَؿل ايػابل, ٚايتك٢ أٜبو ظٝـ ايٓاقط, ؾساضت إعطن١ ٚنإ أٚشلا يًًُو ايٓاقط ست٢ إٔ بعض      
 ٗ ايّٝٛ ايتايٞ )اؾُع١( ؾٛٔ ايٓاؽ إٔ ايٓاقط اْتكط ع٢ً إُايٝو ؾدطب ي٘ ٗ دٛاَع ايب٬ز, إ٫ داَع ايكاٖط٠  دٓٛز َكط سهطٚا ايكاٖط٠      
 سٝح نإ ىطب ؾٝ٘ ايؿٝذ ايعع بٔ عبس ايػ٬ّ.      
,ٌٝؾًُا َط إٛنب ايصٟ ب٘ ا٭غط٣ ٚبعس اْتٗا٤ ايك٠٬ ٚضزت ايبؿا٥ط بايٓكط ؾعٜٓت ايكاٖط ٫غتكباٍ إًو, ٚنإ َٔ ا٭غط٣ ايكاحل إزلاع 

 ع٢ً قدل ايكاحل أٜٛب قاست إُايٝو, ٜا ٫َْٛا أٜٔ عٝٓو تط٣ عسٚى إزلاعٌٝ؟     
 َا أٍٚ ؾ٤ٞ اٖتِ ب٘ قطع بعس ايٓكط ع٢ً إًو ايكاحل ؟  
ًدعا٤ ي٘ ع٢ً اغتعاْت٘ بايكًٝبٌٝ  دعٌ قطع ُٖ٘ ا٭ٍٚ شيو ايػذٌ ايكاحل إزلاعٌٝ اـا٥ٔ هلل ٚضغٛي٘ ٚيإلغ٬ّ, ؾأؾاض ع٢ً أغتاشٙ بكت ٘ 
 ع٢ً إػًٌُ ؾًُا تطزز أٜبو ٗ شيو اغتدطز قطع ؾت٣ٛ َٔ ايؿٝذ ابٔ عبس ايػ٬ّ ػٝع قتً٘, ؾأَط إعع ؾكتٌ ايكاحل إزلاعٌٝ خٓكا.        
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 عِ نإ بٝدلؽ ٜتشسخ سٌ ٜصٖب يًػًطا١ْ ؟ 
٘ٚقٛت٘ ٚبأغ٘ ٗ إعاضى, ٚسسثٗا عٔ نجط٠ أتباع٘ ٚأؾٝاع٘, ثِ ٜتشسخ عٔ ٚقا٥ع٘  نإ إشا شٖب إٍ ؾذط٠ ايسض سسثٗا عٔ قسٜك٘ ٚؾذاعت 
 ٚ اْتكاضات٘ ع٢ً ا٭عسا٤ ؾٝػتٛيٞ بصيو ع٢ً َؿاعطٖا ٚأساغٝػٗا.        

 عِ نإ قطع ٜتشسخ سٌ ٜصٖب يًػًطا١ْ ؟ 
 أغتاشٙ شلا ٜٚكٛض  شلا َؿاعط قًب٘ ٚانططاب٘ َٔنإ ٜهتؿٞ ٗ شيو بصنط عؿت٘ ٚزٜٓ٘ ٚقسق٘ ٚأَاْت٘, ٚنإ ٜؿٝض ٗ ؾطح ٚٚقـ سب 

 ؾس٠ سب٘ شلا, ٚٗ أثٓا٤ شيو ٜكـ قٛضتٗا ٗ عٝٓٝ٘ سٝح ٜطاٖا أٜبو ١ًْٝ ضا٥ع ْك١ٝ طاٖط٠ ٚداَع١ بٌ قاغٔ اـًل )ْاٍ ايكٛض٠(      
 َٚهاضّ اـًل )زلٛ ا٭خ٬م(.     

 ٌٖ نإ ٜككس قطع بٗصا ايه٬ّ إًه١ ؾذط٠ ايسض ؟
طبع ٫, ؾإشا ٚقـ أَاَ٘ ٚبح شلا آ٫ّ ايؿٛم ْٚاض اؿب, َٚطاض٠ ايؿه٣ٛ ٚاؿٌٓ ؾهإ ٜٓػ٢ إٔ َٔ أَاَ٘ ٖٞ ايػًطا١ْ ٚنإ ىٌٝ إيٝ٘ باي 
 أْ٘ وسخ سبٝبت٘ دًٓا ٖٚٞ دايػ١ أَ٘ سٝح ػًؼ ايػًطا١ْ.      

 قـ ساٍ ٚقٝؿات إًه١ سٍٛ ن٬ّ ايطغٛيٌ :
ؿٝع يكطع ٚأقًٗٔ تؿٝع يبٝدلؽ, ٚنإ ٗ ايؿطٜل ايجاْٞ سٛاغس دًٓاض اي٬تٞ ٫ ٜطغي إٔ ٜؿاٖسٕ اْكػُٔ سٍٛ ايطغٛيٌ ؾأنجطٖٔ ت 
 سبٝبٗاٜتؿٛم, ؾٝتعُسٕ اؿ٘ َٔ قسضٙ َٚٔ أغتاشٙ ٜٚبايػٔ ٗ ضؾع بٝدلؽ ٚقاسب٘.       

 ٖا خاؾت دًٓاض؟ َٚا أثط خٛؾٗا عًٝٗا؟
ض ٜٚؿٛظ بٗا يكاسب٘ أقطاٟ ؾتعٚد٘ شلا, ؾأقابٗا ايسٚض ٚناز ٜػؿ٢ عًٝٗا, ٚقطضت َٔخاؾت أْ٘ قس ٜػتطٝع بٝدلؽ إٔ ٜػتٌُٝ قًب ؾذط٠ ايس 
 َٜٛٗا أ٫ تػتُع ؿسٜج٘ َع ؾذط٠ ايسض ٚانتؿت بػُاع قطع عٔ أغتاشٙ.         

 طًبت ؾذط٠ ايسض طًبا يًُٛاؾك١ ع٢ً أٜبو .. ؾُا ٖصا ايطًب ٚ مل طًبت٘ ؟ 
تاشى إْٞ ٫ أقبٌ إٔ أتعٚز ْكـ ًَو ؾإشا قاض ًَها تعٚدت٘.قايت ؾذط٠ ايسض يكطع ضغٍٛ أٜبو قٌ ٭غ 
ً٘ٚبعس أٜاّ اْؿطز إًو إعع عهِ ايسٚي١, ؾكبض ع٢ً ايكيب ايكػرل ٚغذٔ  بايكًع١, ٚأظٌٜ ازل٘ َٔ اـطب١, ٖٚٛ ٫ ٜعطف َاٍ ايصٟ ؾع 
 يٝكبض ًَها َٚا ايصٟ أدطَ٘ يٝػذٔ بعس شيو.      

 عهِ َكط ع٢ً أقطا٣ :َا أثط اْؿطاز إًو إعع 
 ضداي٘ قطض إٔ ٜجرل ا٫نططاب ٚايكًل ٗ ايب٬ز نٝسا ٗ إًو إعع, ست٢ إشا اْتؿطت ايؿٛن٢ مل هس ايٓاؽ َٔ ٜٓكصِٖ َٓٗا إٍ أقطاٟ. ؾأَط  
 ست٢ ناْٛا ٜسخًٕٛ اؿُاَات ؾٝأخصٕٚ  َٔ إُايٝو بإٔ ٜٓؿطٚا ايؿػاز ٗ ايب٬ز, ؾتطاٚيٛا ع٢ً ايٓاؽ ٚاعتسٚا عًِٝٗ ؾأخصٚا أَٛاٍ ايعا١َ        
 ايٓػا٤ َٓٗا غكبا, ؾإشا عتب أسس ع٢ً أقطاٟ قاٍ ٫ ق٠ٛ يٞ بِٗ اشٖبٛا يًًُو إعع يٝهؿهِ ؾطِٖ.         

 نٝـ ساٍٚ أٜبو إٔ ٜطنٞ أقطاٟ؟ َٚا أثط شيو ع٢ً أقطاٟ ؟
ي٘ بصيو طُعا ٗ إٔ ٜهـ عٔ ؾطٙ, ٚيهٔ أقطاٟ ضأ٣ ٗ  ساٍٚ أٜبو إٔ ٜػذلنٞ أقطاٟ ؾأغسم عًٝ٘ ا٭َٛاٍ أقطع٘ اإلغهٓسض١ٜ ٚنتب 

 شيو نعؿا َٔ أٜبو ٚبسا١ٜ ٫ْتكاضٙ ؾعاز طُع٘ ٚظاز أًَ٘ ٗ ا٫ْتكاض عًٝ٘.     
 مب ؾ٪دٞ ايٓاؽ ٗ َكط  ؟

١ إكط١ٜ, ؾكسَت ايٛؾٛز ت٧ٓٗٚ ؾٛد٧ ايٓاؽ بعؾاف إًه١ ؾذط٠ ايسض إٍ إًو إعع أٜبو, ٚإقا١َ ايعٜٓات ٚا٭ؾطاح ٗ ايكًع١ ٚغا٥ط إًُه 
 ايعٚدٌ بايعٚاز ايػعٝس.       

 نٝـ ساٍٚ أقطاٟ عكاب ؾذط٠ ايسض ع٢ً عسّ ايعٚاز َٓ٘ ؟
 ضأ٣ إٔ عكابٗا ٚا٫ْتكاّ َٓٗا ٫ ٜهٕٛ إ٫ بإْعاشلا ضغِ عٓٗا َٔ قًع١ اؾبٌ, يتشٌ قًٗا ظٚد١ َٔ بٓات إًٛى, ست٢ ؾٛد٧ ايٓاؽ شات ّٜٛ 
 ِٛٝ ٖٚٛ إٔ أقطاٟ قس قاٖط إًو إٛؿط قاسب )ٓا٠( ٚإٔ ابٓت٘ ًٓت إٍ زَؿل ٗ َٛنب عِٛ يتشٌُ إٍ ظٚدٗا قاسب ا٭َطبٓبأ ع        

 ٚ ايٓٗٞ ٗ َكط.         
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 َا ايصٟ أخاف  ؾذط٠ ايسض؟ َٚا اؿ١ًٝ اييت زبطتٗا يتتكٞ شيو ؟
ٚع٢ً ًَو ظٚدٗا سٝح نإ أقطاٟ  ٜتشساٙ, قطضت إٔ تتدًل َٓ٘ ٓا١ٜ  ٕا أٜكٓت ؾذط٠ ايسض باْتكاّ أقطاٟ ٚضأت ؾٝ٘ خطط نبرل عًٝٗا 
 يٓؿػٗا ٚ ًٕو ظٚدٗا قبٌ إٔ ٜتدًل ٖٛ َُٓٗا. ؾأٚععت ٭ٜبو أ٫ ٜعطن٘ ٗ ؾ٤ٞ ٚإٔ ٜٛٗط ي٘ ايطنا,         
 ز١َ, ْٚؿصت ؾذط٠ ايسض شيو بايؿعٌ ثِ أٚععت يكطع إٔ ىدل قسٜك٘ بٝدلؽ إٔ إًه١ قطضت ايٓعٍٚ عٔ قًع١ اؾبٌ ٚتطنٗا يٮَرل٠ ايكا 

 ؾذعًت تٌٛ ْٗاضٖا ٖٞ ٚإًو إعع ٗ قكط ايكًع١ ؾإشا أتٞ ايًٌٝ ْعيت عاؾٝتٗا ٚدٛاضٜٗا إٍ قكط أخط أغؿٌ ايكًع١ .        

ٚ قٝؿيت إ٫ ٗ قًع١ ٚأضغًت ؾذط٠ ايسض يكطع ٚقايت ي٘ إْٞ أضٜس إٔ أٗ يو بٛعسٟ ٚأظٚدو بٛقٝؿيت دًٓاض, ٚيهين ٫ أسب إٔ ٜتِ عطؽ 
 اؾبٌ ٚأْت تعًِ أْٓا أخًٝٓاٖا يصيو ايصٟ ٫ ٜكسض عًٝ٘ أسس يٝػهٓٗا َع ظٚدت٘.       
٫  ؾؿِٗ قطع أْٗا ؼطن٘ ع٢ً قتً٘, ٚتعسٙ بإلاظ ٚعسٖا ي٘ إشا قسّ ضأؽ أقطاٟ َٗطا ؾًٓاض, ٚنإ ٗ شيو قطبا َٔ ْؿػ٘, ؾكس ضأ٣ إٔ إًو 

 ٫ بعٚاٍ أقطاٟ ؾكس أٚٗط ٗ ا٭ضض َٔ ايؿػاز َا هعٌ زَ٘ س٫٬ ؾٝتكطب ب٘ إٍ اهلل عع ٚدٌ.ٜػتكط ٭غتاشٙ إ         
 َا اـط١ اييت زبطٖا قطع يكتٌ أقطاٟ ؟ 

,ً٘ٚاؾل قطع ع٢ً قتٌ أقطاٟ ٚأعًٔ أْ٘ نؿٌٝ بكتً٘ ٚسسٙ, ؾاتؿكٛا ع٢ً إٔ ٜسعٛ أٜبو أقطاٟ يًكًع١ ست٢ إشا زخٌ ايسًٖٝع ٚٗط ي٘ قطع ٚقت 
 ٚ أؾاض إعع ع٢ً قطع إٔ ىتاض فُٛع١ َٔ ايؿطغإ يٝػاعسٚٙ ٗ شيو, ؾِ ٜٛاؾل قطع ٚضأ٣ أْ٘ نؿٌٝ ب٘ ٚسسٙ.        
ْ٘ٚؾشصضٙ أٜبو َٔ ق٠ٛ أقطاٟ, ٚأْ٘ يٛ أؾًت أقطاٟ ؾػٝهٕٛ ٗ شيو ٬ٖى شلِ ْٝعا, َٚاظاٍ أٜبو ٚؾذط٠ ايسض  ٜكٓعاْ٘ ست٢ ضنٞ بإٔ ٜعا 
 )بٗازض ٚغٓذط ايػتُٞ( ٖايٝو إعع ُٖاٗ شيو اثٓإ َٔ         
ْ٘خطز بٝدلؽ ٚأقشاب٘ يًكٝس , ؾأضغٌ أٜبو ٭قطاٟ ٜطًب َٓ٘ اؿهٛض يًكًع١ ست٢ ٜػتؿرلٙ ٗ أَط ٖاّ ؾٓكض ٖايٝو أقطاٟ ظعُِٝٗ بأ 

 ا٭َط خسع١ ٚأْ٘ ٫بس إ ٜٓتٛط ضداي٘ ست٢ ٜعٛزٚا َٔ ايكٝس, ؾطؾض .       
 ايكًع١ َٚٓع ٖايٝه٘ َٔ ايسخٍٛ ؾأسؼ بايؿط َٚٓع٘ ندلٜا٥٘ َٔ ايطدٛع ؾُه٢ ٗ ططٜك٘ ٚ ٜسٙ ع٢ً َكبض  ؾًُا ٚقٌ ايكًع١ أغًل باب 
  غٝؿ٘, ؾًُا ضأ٣ قطع قاٍ شلِ بًٗذ١ اآلَط اشٖبٛا ؾاؾتشٛا ايباب ُٕايٝهٞ َٚه٢ ب٘ قطع ست٢ ٚقٌ ايسًٖٝع ثِ قاٍ ي٘ أعطين غٝؿو ؾإْ٘ ٫       
 ؾطعٓ٘ قطع غٓذطٙ ٗ دٓب٘ ٚقاٍ,أػطزْٞ َٔ غٝؿٞ أٜٗا إًُٛى اؿكرل  ١ٝ ع٢ً إًو َٚع٘ غؿٝ٘, ؾكاٍ أقطاٟهب إٔ ٜسخٌ أسس ايطع      
 بٌ أدطزى َٔ سٝاتو ٚأطٗط ايب٬ز َٔ ؾػازى ٚؾطى.      
ٛا إًُٛى اؿكرل ٜكتً٘ ٚسسٙؾجاض أقطاٟ ٚبسأ ٜهطب قطع بػٝؿ٘ ,  ٕٚا أضازا ) بٗازض ٚ ايعتُٞ ( نطب أقطاٟ َٔ اـًـ َٓعِٗ قطع ٚقاٍ زع 
 .ٜكٍٛ ايٓاؽ قتً٘ ث٬ث١ َٔ ٖايٝو إععست٢ ٫        
ٚأضاز إٔ ٜطؾع ططؾ١ يرلاٖا ؾٛقع ع٢ً ٜا َػطٚض زع بٓت إًٛى تٓؿعو" ٚناْت ؾذط٠ ايسض ٚاقؿ١ تؿاٖس ا٭َط َٔ َككٛضتٗا ؾٓازت عًٝ٘ ٚقايت " 
 ثِ َات. ٜا خا١ٓ٥ٚٗطٙ ٖٚٛ ٜكٍٛ         

 ؾعٌ إعع ) أٜبو ( َع ٖايٝو أقطاٟ بعس إٔ عازٚا ؟ َاشا 
 ٌاغتبطأ ٖايٝو أقطاٟ قاسبِٗ أٜكٓٛا إٔ أٜبو قبض عًٝ٘, ؾأشاعٛا اـدل بٌ أقشابِٗ ست٢ ٚقٌ إٍ بٝدلؽ َٚٔ َع٘ ؾعازٚا َػطع 

 ٚقاٍ "الٛا بأْؿػهِ قبٌ إٔ ٜٓايهِ َا ْاٍ قاسبهِ"ٚ ضنبٛا ٗ غبعُا١٥ ؾاضؽ إٍ قًع١ اؾبٌ ٜطًبٕٛ تػًِٝ ظعُِٝٗ, ؾط٢َ شلِ إعع ضأغ٘      
ٝحؾأٜكٓٛا إٔ إعع مل هط٩ ع٢ً ؾعٌ شيو غ٬ بعس إٔ اغتعس شلِ دٝسا ؾاْتؿط اـٛف بِٝٓٗ ٚخطدٛا ي٬ٝ َتؿطقٌ ؾُِٓٗ َٔ شٖب يًًُو إػ 
ٗٓ,ٚاهلل يٝهْٛٔ َٔ قت٬ٟايّٝٛ قا٬٥ " بايهطى, ٚآخطٕٚ إٍ إًو ايٓاقط بسَؿل َِٚٓٗ بٝدلؽ ٚ تعٗس بٝدلؽ َٔ شيو           "يكس ؾعًٗا قسٜكٞ 

 َهُٕٛ ؾش٣ٛ ايعطـ ايػ١ً غهب أْـ غ٬ف ايػٝـ ايػاؾ١ٝ
 ايعطؿإ ايكاز٣ نام سطز ايسا١ٖٝ ايطا١َ ؾكسإ ايعٚز ايتا٥ِ

 ٜطدع ٜب٤ٛ اغتدـ بطط ٬َٜٓت٘ َكٓاعت٘ تطزٜس ايٓؿؼ اؿؿطد١
 ت٪دٌ ُاطٌ بايؼ أعطب ٜػك٘ ٜعجط َٓكطؾّا ٚناضّٖا ععٚؾّا

 أتباع قٓا٥ع ٜطتهب ٜكذلف ٜهتؿ٢ هذل٨ َا٥س٠ ايطعاّ زلاط١
 ٚثب١ ْع٠ٚ إؿه١ً ا٭ثرل٠ خًل بطأ ْؿطٚا عاثٛا
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 مب ناؾأ إعع ٚؾذط٠ ايسض إًُٛى  ايؿذاع قطع ؟ 
ٚ ٚؾا٤ ٭غتاشٙ.أعتك٘ ٚقًسٙ أندل َٓكب ٗ ايسٚي١ ٖٚٛ َٓكب ْا٥ب ايػًط١ٓ, ؾاظزاز قطع إخ٬قا 
نصيو مل تٓؼ إًه١ ؾهٌ إًُٛى ايؿذاع ايصٟ خًكٗا َٔ خطط أقطاٟ ؾدلت بٛعسٖا ٚأْعُت عًٝ٘ ظًٓاض ٚتٍٛ عكس ايعٚاز ايؿٝذ ايعع ٚ 

 بٔ عبس ايػ٬ّ, ٚتٛيت إًه١ تعٌٜ ٚقٝؿتٗا ٚظؾتٗا إٍ ْا٥ب ايػًط١ٓ      

 ض٠ ؟ سًِ ٗ ا٭ضض ٚزع٠ٛ ٗ ايػُا٤ َا إككٛز بايعبا
( ايًتٌ غطقتا ٗ ْٗط ايػٓس . ؾاطُأْت ضٚسُٝٗا بتشكلعا٥ؿ١ خاتٕٛ ٚٗإ خاتٕٛ ٝد:  ؼكل سًِ ٗ ا٭ضض, ٖٚٛ سًِ ا٭ٌَ ) إككٛز 
 سًُُٗا بعٚاز قطع ٚدًٓاض .                             
س ايػ٬ّ.ٚأدٝبت زع٠ٛ ٗ ايػُا٤, اْطًكت َٔ ؾِ شيو ايطدٌ ايكاحل, ايؿٝذ ايعع بٔ عب 

 َا ايصٟ أثاض اـٛف ٗ ْؿػٞ ايعطٚغٌ قباح ايعطؽ ؟
يتُؼ نٌ اٗ قباح ايّٝٛ ايتايٞ ٖب ايعطٚغإ َصعٛضإ نأُْٗا ىؿٝإ إٔ ٜهٕٛ َا َط بُٗا َٔ ؾطح ٚظٚاز َا ٖٛ إ٫ نطب َٔ ا٭س٬ّ, ؾ 
 َُٓٗا اآلخط ؾإشا ُٖا َتذاٚضإ ؾطابت ْؿػُٝٗا.      

 ؾذط٠ ايسض ؟  عًٌ : اْك٬ب أٜبو ع٢ً
 َٔ٭ْ٘ ضأ٣ ٗ ْؿٛشٖا ُٚػهٗا َا تكٍٛ أْ٘ سكٗا إْكاقا شلٝبت٘ ًَٚه٘, ؾأَطٙ زا٥ُا َطزٚز إيٝٗا ٚأَطٖا ٫ ضز ي٘, تطؾع َٔ تؿا٤ ٚتهع 
 ؾذط٠ ايسض بايػرل٠ تؿا٤, ؾأضاز إٔ ٜٛطس ا٭َط ٫بٓ٘ )ع٢ً( يٝهٔ خًؿت٘ ع٢ً عطف َكط, ٚنإ قس اْكطع عٔ أَ٘ ظَٓا ؾعاز إيٝٗا, ؾؿعطت        
 َٔ نطتٗا ٚايػرل٠ ع٢ً غًطتٗا.        

 زاؾعت ؾذط٠ ايسض عٔ سل ْؿػٗا ٚسل قًبٗا ؾهٝـ نإ شيو؟
.أَا سل قًبٗا, ؾكس أَطت ظٚدٗا با٫ْكطاع عٔ ظٚدٓ٘ أّ ع٢ً, ٚيهٞ تتأنس َٔ شيو أيعَت٘ بتطًٝكٗا 
عًٝ٘, ؾكس دعًت تسْٞ َٓٗا َٔ ٫ ٌّٝ يًًُو إعع َٔ إُايٝو ايكاؿ١ٝ, ٚأَا سل ْؿػٗا ؾهإ ٗ ايػًط١ ٚإًو ٚنإ َٔ ايػٌٗ اؿؿا ٚ 

 ٚ تكطبِٗ ٚتٛيِٝٗ إٓاقب, ٚاػٗت إٍ خٛام ضداي٘ ٖٚايٝه٘ ؾبسأت تبعسِٖ, ٚتٓعع َِٓٗ إٓاقب.     

 خط١ ٚاسس٠ ـ٬م ايعٚدٌ َٔ بعهُٗا  .. اؾطح إطاز بتًو ايعباض٠ . 
غًت أسس أَٓا٤ غطٖا إٍ إًو ايٓاقط قاسب زَؿل بهتاب تعطض ؾٝ٘ إٔ ٜتعٚدٗا ع٢ً إٔ ًُه٘ َكط ٚتكتٌ إعع, أَا ؾذط٠ ايسض ؾكس أض 

 ؾدؿٞ ايٓاقط إٔ تهٕٛ َهٝس٠ ؾًِ هبٗا.         
يكاتٌ خطٝبٗا.  أَا إًو إعع ؾكس أضغٌ إٍ قاسب ٓا٠ إٓكٛض ابٔ إًو إٛؿط ىطب أخت٘ عطٚؽ عسٚٙ أقطاٟ ؾًِ تطض بإٔ ؽطب 
 ؾأضغٌ إٍ بسض ايسٜٔ ي٪ي٪ قاسب إٛقٌ ىطب ابٓت٘ ؾٛاؾل ٚنتب إيٝ٘ وصضٙ َٔ ؾذط٠ ايسض ٜٚعًُ٘ بأْ٘ ناتبت إًو ايٓاقط.      
. عًِ ايعٚدإ بأَط اـط١ اييت أعسٖا اآلخط يًد٬م َٓ٘, ؾاظزازت ايٛسؿ١ بُٝٓٗا 

 نٝـ ؽًكت ؾذط٠ ايسض َٔ إًو إعع أٜبو ؟ 
ًعًُت ؾذط٠ ايسض بإٔ أبٝو قطض إْعاشلا َٔ قًع١ اؾبٌ إٍ زاض ايٛظاض٠ ؾأضغًت إيٝ٘ َٔ وًـ ي٘ بأْٗا َا ؾعًت َا ؾعًت إ٫ يػرلتٗا ع ,٘ٝ 

 ٚأْٗا ْاز١َ ع٢ً أؾعاشلا ناْت أٚقت ضغٛشلا بأ٫ ىاطب٘ ٗ سهٛض ْا٥ب ايػًط١ٓ قطع.     
أْ٘ غٝكاؿٗا ٜٚبٝت عٓسٖا اي١ًًٝ. ٚعًِ قطع َا دط٣ َٔ أَط ايطغاي١ ؾشصض أغتاشٙ َٔ نٝس ؾذط٠ ؾطم إعع ٫عتصاضٖا ٚبه٢ ٚقاٍ يطغٛشلا ب 
 ايسض ٚأنس أْٗا تٟٓٛ ب٘ ؾط .        

. ًٌٝٚبايؿعٌ قهٞ أَط اهلل ٗ إعع ي٬ٝ بٝس ْاع١ َٔ اـسّ, ٚأؾٝع إٔ إعع َات ؾذأ٠ ٗ اي 

 عع ؟ َا ايٓتا٥ر اييت تطتبت ع٢ً َٛت إًو إ
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.اْطًل ٖايٝو إعع إٍ ايككط ايػًطاْٞ ٚقبهٛا ع٢ً اـسّ ست٢ أقطٚا َا دط٣ ؾكبهٛا ع٢ً ؾذط٠ ايسض ٚاعتكًٖٛا ٗ أسس أبطاز ايكًع١ 
ايسٚي١ ٜسبط أَٛض  قطع نُا ٖٛ ْا٥ب ايػًط١ٓ إٓكٛض ٚنإ ابٔ ٔؼ عؿط٠ غ١ٓ, ٚأقِٝبإًو  ع٢ً ايب٬ز ٚيكب عًٞ ابٔ إًو إعع ًَها ْكب 
 يًًُو ايكػرل.        
َٕاتت, ثِ أيكٝت َٔ غٛض ؾهطبٔ ؾذط٠ ايسض بايكباقٝب ست٢ اييت أَطت دٛاضٜٗا ؼٌُ ؾذط٠ ايسض إٍ أَ٘ ٚنإ أٍٚ َا ؾعً٘ إٓكٛض إٔ أَط بأ 
 ايكًع١ إٍ اـٓسم, ثِ ٚٚضٜت ايذلاب بعس أٜاّ.        

 ايًػـــــــــــــــــــــــــــــــــٜٛات

 َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ
 ايػان١ٓ ايػاد١ٝ ٜػتعس ٜتشؿع تؿطم اْتؿط غ١ًٗ ا٫ْكٝاز شيٌ

 ْاؾع١ ْادع١ قاٜسّا نؿاؾّا ًَتٗب١ َػتعط٠ تكٝب بايكُِ تػتو إػاَع
 نؿـ نؿط سكسٙ غدُٝت٘ غابل غايـ دٛاْب سٛاؾ٢

 طًع تٓؿؼ ٜٝغً أدـ غهب استس غطت ٚغؿٝت ضاْت
 خسع٘ غطض ب٘ غبب عع٣ ىهع ٜػتِٓٝ قٛاٙ ؾس أشضٙ

 تطتعس تكؿعط اَتٮ ْغل ٜسؾعٕٛ وطنٕٛ أعطاِٖ خًع عًِٝٗ
 دٗط  قسع  أدط نطا٤ ٜعاِْٚٗ ّاي٦ِٗ ْٛطٚا إيٝ٘ ضَكٛٙ

 ٜصٖب ىتًـ ؾط غا١ً٥ اشلذّٛ ا٫ْكهاض أعطٝو سكو أْكؿو
 ا٭غٛز  ا٭زِٖ سكازا٭ اإلض ٜعا٢ْ ٜهابس اتكًت غطّا باطٓت

 فازي١ قاد١ َعّٝٓا عهسّا ٚغعت ضسبت سطنٛٙ أٚغطٚا قسضٙ
 ايِٓٛ ايٓهٝس ٜتدلأ ٜتٓكٌ ايهط١ّ ايعتٝك١ َػ٦ٛيٝات تبعات

 أًٖهٛا عكؿٛا َصيًٕٛ قاغطٕٚ ُت٧ً تعر يكب يًتعِٛٝ خْٛس
 

 
 

 عٌُ بٝدلؽ ع٢ً ؼطٜض ًَٛى ايؿاّ ع٢ً غعٚ َكط .. ٚنض . 
ٚأقشاب٘ ايػانبٕٛ إٍ زَؿل سٝح إًو ايٓاقط,ٚ ساٚيٛا ؼطٜه٘ ع٢ً غعٚ َكط, ؾهإ ّاطًِٗ ؾ٬ ٜٛاؾكِٗ ٫ٚ ٜطؾض  اػ٘ بٝدلؽ 
 طًبِٗ, ست٢ ػسز ايكًض ا٭ٍٚ بٝٓ٘ ٚبٌ إًو إعع ٚنإ َٓكٛم ؾٝ٘ أ٫ ٜأٟٚ أسس َٔ إُايٝو ايبشط١ٜ, ؾػازض بٝدلؽ ٚضؾاق٘ زَؿل       
إٍ ايهطى سٝح إًو إػٝح, ٚسطنٛٙ ٖٛ اآلخط ع٢ً غعٚ َكط ٚعطنٛا عًٝ٘ إػاعس٠, ؾذلزز ٗ بسا١ٜ ا٭َط إ٫ أْ٘ ٕا غازض بٝدلؽ َٚٔ َع ٘ 

 بًػ٘ َٛت إعع تؿذع ع٢ً شيو, ٚغرل عػهطٙ َع بٝدلؽ ٗ غتُا١٥ ؾاضؽ, ؾايتك٢ بِٗ قطع ظٝـ َكط ٗ ايكاؿ١ٝ ؾٗعَِٗ ٚعازٚا يًهطى   
 عٔ قس خطط ايتتاض .. ٚنض .  ؽاشٍ ًَٛى اإلغ٬ّ

. )ٌٝأغطع بسض ايسٜٔ ي٪ي٪ قاسب إٛقٌ ٜعاِْٚٗ نس إػًٌُ اجملاٖسٜٔ ٗ )أضب 

 إًو ايٓاقط قاسب زَؿل سؿٝس ق٬ح ايسٜٔ أضغٌ ابٓ٘ إًو ايععٜع بٗساٜا مث١ٓٝ إٍ طاغ١ٝ ايتتاض 
 َا أثط عٛز٠ ايتتاض ع٢ً ايٓاؽ ؟ 

ٚغاق١ يهجط٠ اي٬د٦ٌ إٍ َكط َٔ ايعطام ٚزٜاض بهط َٚؿاضف ايؿاّ, ؾكس أخص ٖ٪٤٫ اشلاضبٌ َٔ دشِٝ ايتتاض  اْتؿط اـٛف ٗ ْؿٛؽ ايٓاؽ 
 ٜككٕٛ ع٢ً ايٓاؽ ؾٛا٥عِٗ اييت ؽًع ايكًٛب.        
ٜع٢ً ايؿطاض إٍ اؿذاظ أٚ  ٚؾاع بٌ ايٓاؽ إٔ ايتتاض قّٛ ٫ ٜػًبٕٛ ٫ٚ ٜكاّٚ شلِ دٝـ, ٫ٚ تكٞ َِٓٗ اؿكٕٛ, ست٢ ععّ ؾطٜل َٔ إكط ٌ 
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 إػطب, ؾعطنٛا زٜاضِٖ يًبٝع بأغؼ ا٭مثإ.       
 عًٌ تؿهرل  قطع ٗ خًع إًو إٓكٛض  ٚ تطززٙ ٗ شيو ثِ سػِ أَطٙ 

٫نططاب ا٭َط نإ إٓكٛض قس اْؿػٌ عٔ ؾ٦ٕٛ ايسٚي١ بايًعب َٚٓاقط٠ ايسٜه١.أَا بايٓػب١ ٭َ٘ ؾكس ؼهُت ٗ نجرل َٔ ا٭َٛض ٖا أز٣ 
 ٚ نطا١ٖٝ ايٓاؽ شلُا.     
 ُٞتطزز قطع ط٬ٜٛ بٌ ايٛؾا٤ ٭غتاشٙ ايطاسٌ ٚايٛؾا٤ يسٜٓ٘ َٚكط ايباقٌٝ, ٚدس إٔ ا٭ٍٚ ٜعطض ايب٬ز ٚاإلغ٬ّ يًدطط, ٚايجاْٞ و 
 اإلغ٬ّ ٚ ايب٬ز َٔ ؾط ايتتاض ؾكطض ععي٘.        
ٗط بهطٚض٠ خًع إٓكٛض ٚتٛيٞ قطع َهاْ٘ يك٬سٝت٘ ٚتكٛاٙ ست٢ تتؿل ن١ًُ إػًٌُ.ٚسػِ ايؿٝذ ابٔ عبس ايػ٬ّ ا٭َط بإْ٘ د 

 ,ٌاْتٗع قطع ؾطق١ خطٚز نباض ا٭َطا٤ إٍ ايكٝس ٗ أسس ا٭ٜاّ ؾكبض ع٢ً إٓكٛض ٚأخٝ٘ )قاقإ( ٚأَُٗا ٚاعتكًُٗا ٗ بطز قًع١ اؾب 
 ًو ٚتًكب بإًو إٛؿط .ٚأعًٔ ْؿػ٘ غًطاْا ع٢ً ايب٬ز ٚدًؼ ع٢ً غطٜط إ        

 َا أثط ععٍ إٓكٛض ع٢ً ا٭َطا٤ ؟ 
ًعاز ا٭َطا٤ َٔ ايكٝس ؾبًػِٗ َا ؾعٌ قطع ؾطنبٛا إٍ قًع١ اؾبٌ, ٚأْهطٚا عًٝ٘ اغت٤٬ٝٙ إًو ؾاغتكبًِٗ أسػٔ اغتكباٍ, ٚسسثِٗ باي  ٌ 
 ١ َٔ ايؿاّ إٍ َكط ٚخٛؾ٘ َٔ إًو إٓاقط ايصٟ ٜطاغٌ ايتتاض يٝػاعسٚٙ ٚايطؾل, ٚاعتصض شلِ بأْ٘ انطط يصيو بػبب سطن١ ايتتاض ايػطٜع        
 طع٢ً غعٚ َكط, ثِ خرلِٖ إٕ نإ ؾِٝٗ َٔ ٜػتطٝع إٔ ٜكّٛ بٗصٙ ا١ُٕٗ غرلٙ ؾٝتكسّ إٍ غطٜط إًو ٚغٛف وً٘ قً٘, ؾًِ هسٚا إٍ ايٓٛ       
 يبعهِٗ ايبعض ٚا٫ْكطاف ٚقس اقتٓعٛا عذت٘.       
 َهُٕٛ ضغاي١ إًو إٛؿط قٛع ع٢ً إًو ايٓاقط ؟ َا 
 ٚضزت ا٭خباض بإٔ ايٓاقط أضغٌ يًتتاض َط٠ أخط٣ ٜطًب َٓ٘ َػاعس٠ يػعٚ َكط, ؾأضغٌ ايػًطإ إٛؿط قطع إٍ غؿرل ايؿاّ ٚقاٍ ي٘ أَا 
 عٓسٙ إغ٬ّ ؾًٝهٔ عٓسٙ َط٠٤ٚ"ٜػتشٞ قاسبو إٔ ٜػتٓذس بٓا ع٢ً عسٚ اإلغ٬ّ ثِ ٜػتٓذس بِٗ عًٝٓا؟ إشا مل ٜهٔ         

 عًٌ عاز بٝدلؽ يكساق١ قطع ؟ 
 ٗ ٘عًِ بٝدلؽ بإٔ قسٜك٘ قطع قس ٚثب ع٢ً إًو ؾأضغٌ إيٝ٘ َٔ َػتكطٙ بػع٠  ٜعذلف ي٘ بايػًط١ٓ ٜٚعِٛ َٔ ؾأْ٘ ٜٚكـ ي٘ َعاْات 

 دٛع ٕكط يٝػاعسٙ ٗ قتاٍ ايتتاض. ؾُا قطأ قطع ايطغاي١ايػطب١ ٜٚتٛغٌ إيٝ٘ عل ايكساق١ ايكس١ّ بإٔ ٜكبٌ عصضٙ ٚخسَت٘ ٜٚأشٕ ي٘ بايط     
 به٢  ٚقاٍ اؿُس هلل قس عاز إيٞ قسٜكٞ ايكسِٜ. ٚنتب إيٝ٘ دٛابا ضقٝكا ٜطٌ َٓ٘ ايعٛز٠ ٜٚعسٙ بايٛعٛز اؾ١ًُٝ.      

 ٕاشا أنطّ قطع بٝدلؽ ع٢ً ايطغِ َٔ عًُ٘ عكس بٝدلؽ عًٝ٘؟
 ٚايبأؽ, ٖٚٞ قؿات ػعً٘ غٓس قٟٛ يكطع ٗ دٗازٙ ايتتاض , نجرلا َا ْكض أتباع قطع ًَهِٗ  ؾكس نإ بٝدلؽ ٜتكـ بايك٠ٛ ٚايؿذاع١ 
 بإٔ ٜكبض ع٢ً بٝدلؽ ٚأقشاب٘ خؿ١ٝ اْكهانِٗ عًٝ٘ ٚقت اـ٘ ٚيهٓ٘ نإ ٜكٍٛ شلِ زعْٛٞ ٚقسٜكٞ, ؾًٝؼ يٞ إٔ أسطّ إػًٌُ َٔ      
 قٛت٘ ٚؾذاعت٘.      

 ًطإ اؾسٜس ؟ ٚنٝـ ٚادٗٗا ؟ ٚمب أؾت٢ ايعع بٔ عبس ايػ٬ّ ؟  َا أِٖ إكاعب اييت ٚادٗت ايػ

 ٍَؿه١ً إاٍ اي٬ظّ يتهٜٛٔ دٝـ قٟٛ, ٚػٗٝعٙ بايعسز ٚا٭غًش١ ٚاآل٫ت اؿطب١ٝ ٚايصخا٥ط ٚا٭قٛات ٚظاز َٔ قعٛب١ ا٭َط إٔ بٝت َا 
 إػًٌُ مل ٜهٔ ؾٝا ٜهؿٞ َٔ َاٍ يًكٝاّ بٗصا ا٭َط ايعِٛٝ.       

ؿت٢ ايعًُا٤ ٗ دٛاظ ؾطض نطٜب١ ع٢ً أَٛاٍ ايعا١َ إلْؿاقٗا غ٢ً ايعػهط.ؾاغت 
 خاف ايعًُا٤ َٔ إقساض ؾت٣ٛ باؾٛاظ ؾٝػهب ايعا١َ, ٚخاؾٛا إٕ ِٖ َٓعٛا ا٭خص َٔ أَٛاشلِ ٜػهب عًِٝٗ ايػًطإ, ؾًٛٛا ٜتساؾعٕٛ ايؿت٣ٛ  
 أَٛاٍ أَٛاٍ ايعا١َ ٚأ٬َنِٗ إ٫ بعس أخص أَٛاٍ ا٭َطا٤ َٚػاٚاتِٗ بايعا١َ, ؾإشا أخص ٫ ػٝع ا٭خص َٔ ست٢ دٗط ابٔ عبس ايػ٬ّ بؿتٛاٙ اييت        
 ا٭َطا٤ داظ ي٘ ا٭خص َٔ أَٛاٍ ايعا١َ.       

 َا ضأ٣ بٝدلؽ ٗ ؾت٣ٛ ايؿٝذ ؟ ٚنٝـ اغتػًٗا بٝدلؽ ؟
 ....اغتؿاض قطع بٝدلؽ ٗ ؾت٣ٛ ايؿٝذ ؾهإ ي٘ ضأٜإ يهٌ َُٓٗا ٖسف ُٖٚا 
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ٜ١ ا٭َط ضؾض بٝدلؽ ايؿت٣ٛ ٚقاٍ يًًُو إٛؿط قطع إٔ ا٭َطا٤ غٝٓكًبٕٛ عًٝ٘ ٫ قاي١ ٚئ ٜطٝعٛٙ, ٚنإ غطن٘ ٗ شيو إٔ ٗ بسا 
 ٜٓكض قطع ؾت٢ ايؿٝذ ؾٝجٛض عًٝ٘ ايؿٝذ ٜٚجرل عًٝ٘ ايعا١َ.      
٘يٝهٔ أٍٚ َٔ ٜتٓاظٍ عٓٗا يًػًطإ, ٚنإ ٖسؾ٘  ٚيهٓ٘ تطادع عٔ ضأٜ٘ ا٭ٍٚ ٕا ضأ٣ قطع َتُػو بؿت٣ٛ ايعع بٔ عبس ايػ٬ّ ٚعطض أَٛاي 

 ٗ شيو إٔ ٜجٛض عًٝ٘ ا٭َطا٤ ؾٝٓكًبٛا عًٝ٘ ٜٚٛيٛا بٝدلؽ َهاْ٘.     
 َاشا زاض بٞ ايػًطإ ٚبٝدلؽ ) سٌ انتؿـ ايػًطإ َ٪اَط٠ بٝدلؽ (  ؟ 

ٗ زٜٓو ٚٚطٓو, يٝؼ ٖصا بايٛقت ايصٟ ْؿهط ؾٝ٘ ٗ عًِ إٛؿط َا نإ َٔ بٝدلؽ ٚا٭َطا٤, ؾأضغٌ إيٝ٘ ٚخ٬ ب٘ ثِ قاٍ ي٘ اتل اهلل  
 ايتٓاؾؼ سٍٛ اؿهِ ٚايػًطإ, ؾأَآَا أخطاض ع١ُٝٛ هب إٔ ْٛسس شلا قٛتٗا.      
ٗؾعاٖسٙ بٝدلؽ ع٢ً أَطٜٔ, ا٭ٍٚ إٔ ٜكاتٌ َع٘ ا٭عسا٤ ست٢ ٜكتٌ أٚ ٜهٔ شلِ ايٓكط, ٚايجاْٞ أ٫ ٜتسخٌ بٝٓ٘ ٚبٌ ا٭َطا٤ ؾ٬ ٜهٔ َع ِ 

 عًٝ٘ ٫ٚ َع٘ عًِٝٗ. ؾكبٌ قطع شيو َٓ٘ ٚسًؿ٘ عًٝ٘ ؾشًـ بٝدلؽ.      
 اشنط بإهاظ َا زاض ٗ ادتُاع ا٭َطا٤ َع إًو إٛؿط  ؟

ِشنطِٖ بإٔ ا٭١َ ٕا غهتت عٔ ٖصا ايػ٢ٓ ايصٟ ِٖ ؾٝ٘ نإ بػبب قٝاّ ا٭َطا٤ بٛادب ايسؾاع عٔ ايسٚي١ . ٚ أْ٘ ْعِٗ َٔ أدٌ تٓؿٝص سه  
 طع ٗ اؾُٝع ا٭َطا٤ ثِ ٗ ا٭١َ ست٢ ٜٓكطْا اهلل ع٢ً أعسا٥ٓا .ايؿ      
 .ساٍٚ ايػًطإ إٔ ٜؿُِٗٗ بإٔ ا٭َٛاٍ اييت غٝأخصٖا ٖٞ َا ٜؿٝض عٔ سادتِٗ ٖا أخصٚٙ َٔ َاٍ ا٭١َ 
تِٗ ٚإعاؾ١ أبٓا٥ِٗ ٚأًِٖٗ َا ٚضز قطع ع٢ً يػإ ا٭َطا٤ ٕا اتُٗ٘ بأْ٘ ٜطٜس بإٔ ٜكتًِٗ دٛعا ٚىًٛ ي٘ ايعٝـ, بأْ٘ ٜتعٗس شلِ بإعاؾ 

 ٜهؿٌ ؾطؾِٗ, ٚغٝكتطع شيو َٔ بٝت َاٍ إػًٌُ .        
.ؾكايٛا يًػًطإ أًَٗٓا ست٢ ْتؿاٚض ؾكاٍ ٫ أًَٗهِ أنجط َٔ ايّٝٛ ؾًٔ ؽطدٛا َٔ ٖٓا إ٫ ع٢ً ؾ٤ٞ 
اٚيٛا ايكٝاّ َٔ اجملًؼ ؾٛدسٚا ا٭بٛاب َػًك١ عًِٝٗ, قاح ا٭َطا٤ ْٝعا بأِْٗ ئ ٜطٝعٛا ايػًطإ ٚئ ٜتٓاظيٛا عُا َعِٗ َٔ أَٛاٍ, ٚس 
 ؾكاٍ شلِ ايػًطإ أًَٗهِ غاع١ ست٢ تطادعٛا أْؿػهِ َط٠ أخط٣ ٚسسنِ,        

  ٌٓٚ َا نإ إًو إٛؿط َػتعسا يطؾهِٗ, ؾكس دٗع ؾطق١ َٔ ضداي٘ ا٭ؾسا٤ ا٭َٓا٤ ٚٚنًِٗ باقتشاّ بٝٛت ا٭َطا٤ ٚنػط أبٛابٗا ٚخعا٥ٓٗا 
 ؾٝٗا َٔ شٖب ٚؾه١ ٚدٛاٖط ٚتػًُٝٗا إٍ بٝت إاٍ.         
 . ِثِ زخٌ قطع إٍ ا٭َطا٤ ٚقاٍ اْكطؾٛا يبٝٛتهِ ؾكس ْؿص أَط اهلل ؾٝه 

 َاشا ؾعٌ إٛؿط بإاٍ اجملُٛع ٗ بٝت إاٍ ؟
 ١ٜٛ اؾٝـ......أَط إًو إٛؿط ايٛظٜط ٜعكٛب بٔ عبس ايطؾٝع ٚأتابه٘ أقطاٟ إػتعطب, إٔ ٜػطعا ٗ تك  

  .با٭غًش١ ٚايعسز ٚاآل٫ت اؿطب١ٝ   .ٚتهجرل عسز اؾٓس بايؿباب ا٭قٜٛا٤ َٔ أٌٖ َكط 

 .ٚأَطُٖا باغتكساّ ايعطبٝإ ٚايبسٚ ٚإعطا٥ِٗ إاٍ يًُؿاضن١ ٗ اؾٝـ 

  .ٚأَطُٖا بإْؿا٤ إكاْع ايهبرل٠ يكٓاع١ ا٭غًش١ ٚاجملاْٝل ٚغرلٖا َٔ آ٫ت اؿطب 

 ُٖا بؿطا٤ اؾٝاز ايعطب١ٝ ا٭ق١ًٝ ٚايبػاٍ ايك١ٜٛ ٚاإلبٌ اشلذإ.ٚأَط 
 زٜٛإ اؾٗاز : )َا عٌُ زٜٛإ ايسع٠ٛ يًذٗاز ايصٟ أْؿأٙ ايػًطإ ؟(

أٚعع ايػًطإ يًؿٝذ ايعع بٔ عبس ايػ٬ّ بإْؿا٤ زٜٛإ يًسع٠ٛ إٍ اؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل, ٜهِ إيٝ٘ َٔ ىتاضِٖ ايؿٝذ َٔ خطبا٤ اؾٛاَع   
 ؾًٝكِٓٗ َا هب إٔ ىطبٛا ايٓاؽ ب٘ ٗ إػادس, يٝسعِٖٛ يًذٗاز ٗ غبٌٝ اهلل, ٜٚؿطسٛا شلِ ؾٛا٥ع ايتتاض ٗ بػساز ٚغرلٖا َٔ   إػادس ٚ        
 ؽطٜب ٚتسَرل, نُا ٜعٌُ ايسٜٛإ ع٢ً إضغاٍ ايٛعاٚ إٍ نٌ ايكط٣ ٜسعٕٛ أًٖٗا يًذٗاز ٜٚٛقسٕٚ ٗ قًٛبِٗ اؿُاغ١.       

 ايؿٝذ ـطبا٤ إػادس ؾططا ٖاَا, ؾُا ٖٛ ٕٚاشا ؟ ٚنع
 َٔ يكس اؾذلٙ ايؿٝذ إٔ ٜهٕٛ اـطٝب ساؾٛا عٔ ٚٗط قًب غٛضتٞ )ا٭ْؿاٍ ٚايتٛب١(, ٫ٚ هٝع ٭سس اـطب١ إ٫ بعس سؿُٛٗا ٕا ؾُٝٗا 

 آٜات اؾٗاز ٚايكتاٍ ٚسح إ٪ٌَٓ ع٢ً ايسؾاع عٔ ايسٜٔ ٚايؿٗاز٠ ٗ غبٌٝ اهلل.     
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 ضغٌ ايتتاض ؟  قـ
 دا٤ ضغٌ ايتتاض ِٖٚ بهع١ عؿط ضد٬, َِٓٗ ٔػ١ وػٕٓٛ ايًػإ ايعطبٞ ٚقيب َطاٖل, ٚنإ ؾِٝٗ دٛاغٝؼ خدلا٤ ٗ اؿكٕٛ دا٤ٚا 

 يٝعطؾٛا َساخٌ ٚكاضز إس١ٜٓ ٚاغتشهاَاتٗا َٚا ؾٝٗا َٔ ْكاٙ نعـ ٚق٠ٛ.       
 نٝـ نإ اغتكباٍ ايػًطإ يطغٌ ٫ٖٛنٛ ؟ 

 ًايػًطإ اغتكبا٫ سػٓا ٚعٌ شلِ َٔ اؿطؽ َٔ ٜكّٛ بؿ٦ِْٛٗ ٜٚػرل َعِٗ أُٜٓا أضازٚا ايصٖاب, ٚأعذب ايطغٌ َٔ اؿط١ٜاغتكب ِٗ 
 إُٓٛس١ شلِ, إ٫ ٚاسس َٔ اـُػ١ ايهباض ؾكس ععي٘ ايػًطإ ٚغذٓ٘ َٔ أٍٚ ّٜٛ بأسس أبطاز ايكًع١.       
 َ ٗ ًُِٗعطؾ١ إس١ٜٓ َٚا ؾٝٗا َٔ ق٬ع ٚسكٕٛ ٚأغٛاض ٚأبٛاب, ست٢ أشا  سكًٛا ع٢ً َا أضازٚا اعتكًِٗ ٚمل ٜػأٍ عٓ٘ أقشاب٘ ٫ْؿػاشلِ بع 
 ٟ ايػًطإ ٗ بطز آخط َٔ أبطاز ايكًع١, أَا ايكيب ايتذلٟ ؾكس نإ ٜتػًٌ إٍ ايككٛض خًػ١ ست٢ عجط عًٝ٘ عٓس اؿطِٜ قس أساطت ب٘ اؾٛاض        
 بٗٔ بهًُات عطب١ٝ َهػط٠ ؾأخصٙ اؿطؽ يًػًطإ ؾأَط باعتكاي٘ ٚسسٙ.ٜتعذي َٔ ؾهً٘ ٖٚٛ ىاط        

 اغتؿاض قطع ا٭َطا٤ ٗ أَط ايطغٌ  ؾبِ أؾاضٚا عًٝ٘ ٚ َاشا قطض ٖٛ ؟ 
 .ِٖأؾاض َعُِٛٗ بإٔ ٜطغٌ َعِٗ دٛابا شل٫ٛنٛ ىطبٕٛ ب٘ ٚزِٖ ٜٚتؿكٕٛ َع٘ ع٢ً َاٍ ٜ٪زْٚ٘ دع١ٜ إيٝ٘ نٌ غ١ٓ ست٢ ٫ ٜٗادِ ب٬ز 

 إًو بؿس٠ َِٓٗ ٚقاٍ بكٛت أدـ إٕ اهلل قاٍ ٗ نتاب٘ "ست٢ ٜعطٛا اؾع١ٜ عٔ ٜس ِٖٚ قاغطٕٚ" ٚأْتِ تطٜسٕٚ إٔ ْعهؼ اآل١ٜ غهب 
 يتكبض "ست٢ تعطٛا اؾع١ٜ عٔ ٜس ٚأْتِ قاغطٕٚ" ثِ قاّ إٍ نبرلِٖ ٚاختطـ َٓ٘ ايػٝـ ٚنػطٙ ع٢ً ضنبت٘ ٚأيكاٙ ٗ        

 ايصٟ هي ساًَ٘ ع٢ً ايكتاٍ ؾسٜط إٔ ٜهػط ٖهصا ًٜٚك٢ ٗ ٚد٘ قاسب٘"ٚد٘ قاسب١ ٖٚٛ ٜكٍٛ " ايػٝـ 
 ِٗٓٝأَط ايػًطإ بإسهاض ايطغٌ ؾشهطٚا بٌ ٜسٜ٘ ؾكاٍ يطداي٘ اؾعًٛا َعِٗ َا أَطتهِ ب٘, ؾٓاز٣ إٓازٟ ٗ ايٓاؽ َطٚض ضغٌ ايتتاض ب 
 باؿباٍ ٚٚدِٖٛٗ إٍ أشٜاشلا, َاعسا ايطغٍٛ ايصٟ ععٍ عِٓٗ ؾكس  ؾادتُع ايٓاؽ ْٝعا يٝؿاٖسِٖٚ, ؾأضنبِٖٛ ع٢ً ْاٍ ٚضبطِٖٛ        
 ضب٘ ع٢ً قؿ١  يٝؿاٖس َا ٜؿعٌ بأقشاب٘, ٚمل ٜطب٘ ايكيب ايتذلٟ, ؾكس قطض ايػًطإ إٔ هعً٘ ٗ ظَط٠ ٖايٝه٘.        
 ٍقتٌ باب ظ١ًٜٚ ؿطؽ ٚاسس َٔ ضغٌ ايتتاض, ٚعٓسقتٌ ا غٛم اـٍٝٛ خطز إٛنب بايطبٍٛ َٔ ايكًع١ ايٓاؽ سٛي٘ ٜكؿكٕٛ ست٢ إشا ٚقًٛا إ 
 باب ظ١ًٜٚ. , ثِ أْعٍ اؾُٝع ٚقتًٛا زؾع١ ٚاسس٠ ٚعًكت ض٩ٚؽ اؾُع ع٢ًايطٜسا١ْٝ قتٌ ايجايح ٚايطابع قتٌ عٓس باب ايٓكطايجاْٞ ٚعٓس        

 َا َهُٕٛ ضغاي١ قطع شل٫ٛنٛ قا٥س ايتتاض  ؟  . 
َ ٫ٛى ايًعٌ َا ؾاٖست٘ َٔ بعض قٛتٓا ٚقٌ ي٘ إٕ ضداٍ َكط يٝػٛا نُٔ ؾٗسِٖ َٔ ايطداٍ قبًٓا, ٚقٌ قاٍ يًطغٍٛ ايتذلٟ ا٭خرل " أخدل 

 ٫ٕٛى إْٓا اغتبكٝٓا ٖصا ايكيب عٓسْا يٓٛيٝ٘ عًٝهِ عٓسَا ْهػطنِ ِٚعقهِ نٌ ٖعم"     
 مب ٖسز إًو إٛؿط ًَٛى ايؿاّ ؟ ٚ َا ايسع٠ٛ اييت ٚدٗٗا إيِٝٗ ؟

كٛي٘ إْ٘ إٕ اعذلف بإٔ ايؿاّ ًٕٛنٗا إ٫ أْ٘ ئ ٜػُض ٭سس َِٓٗ إٔ ٜػتػًِ يًتتاض, ٚئ ٜػُض ٭سس إٔ ٜعاِْٚٗ ع٢ً أخٛاْ٘ ٖسزِٖ ْٝعا ب 
  إػًٌُ, ٚنطب شلِ إجٌ َٔ اؾتعٌ زاض داضٙ بايٓاض ؾعًٝ٘ إٔ ٜػع٢ يٝطؿ٦ٗا ٚيٝؼ ؾاضٙ إٔ ٜكٍٛ ٫ ؾإٔ يو بساضٟ, ٖٚٛ نصيو َعِٗ ئ        

 ٜػُض شلِ بايتداشٍ أٚ ا٫غتػ٬ّ بٌ غٝعاقب نٌ َٔ ٜػاعس ا٭عسا٤ ع٢ً إػًٌُ بكتً٘, ٚتٛضٜح ب٬زٙ ٕٔ داٖس ٚساضب ٗ غبٌٝ اهلل.         
ّثِ ٚد٘ شلِ ايسع٠ٛ ي٬ستُا٤ َكط  ثِ عاز ٖٚسز بإٔ َٔ تأخط يػرل عصض قٗطٟ ؾأْ٘ غٝؿكس ب٬زٙ ًَٚه٘ عٓسَا ٜتِ إد٤٬ ايتتاض عٔ ايؿا  
 بػٝٛف إكطٌٜ, ٚمل ٜهتـ بصيو بٌ غرل ْاع١ َٔ ايؿاٌَٝ إكٌُٝ ٗ َكط إٍ ب٬زِٖ يٝشسثٛا ايٓاؽ َا أعسٙ إًو إٛؿط قطع        

 ٬ٕقا٠ أعسا٤ ا٭١َ.       
 )َا أثط نتب إًو إٛؿط قطع ع٢ً ًَٛى ايؿاّ ؟( 
 ٖا ايصٜٔ ٫ ٜػتطٝعٕٛ َٛاد١ٗ ايتتاض بايسٜاض إكط١ٜ ؾأنطَِٗ ايػًطإ ٚدعًِٗ ٗ اؾتست ٖذُات ايتتاض ع٢ً ايؿاّ ؾًشل نجرل َٔ أَطا٤ 

 خاقت٘ ٜػتؿرلِٖ ٗ نباض ا٭َٛض ٜٚؿطنِٗ َع٘ ٗ َكاعب اؾٗاز.         
 س ؿل آخطٕٚ ٚقس دعٌ نٌ َِٓٗ قا٥سا ٕٔ دا٤ َع٘ َٔ إُايٝو ٚاؾٓٛز ٚنِ إيِٝٗ عسز َٔ اؾٓٛز إكطٌٜ يٝهْٛٛا ؼت قٝازت٘, ٚق 
 ب٫ٛٗنٛ ؾػاعسٚٙ ع٢ً إخٛاِْٗ ست٢ إٔ ؾِٝٗ َٔ ساضب إػًٌُ َع٘.       



 

 

82 
 

 ايًػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٜٛات

 َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ
 شابأق أٚيٛ بٝٓهِ خ٬يهِ أنعؿ٘ ْٗه٘ ايطَاح ٚايٓبٌ ا٭غٌ
 ايعكبات ايعٛاثرل ْعٍ سام هٝبٕٛ ًٜبٕٛ ضٜاح ؾسٜس٠ ظعاظع
 ق٠ٛ قطا١َ تأت٢ تتٛاضز أغطعٛا أٚنعٛا امطاؾّا ٚبعسّا اظٚضاضّا
 ْكٝبٗا قػطٗا عٛقِٗ ثبطِٗ ايططم إػايو َهاضب َكطع١:َكاضع

 َػ٦ٛي١ٝ تبع١ خهعٛا اْكاعٛا ٜػذلٜض ٜػتذِ زٚاب دٓٝب١:دٓا٥ب
 تباط٪ تًه٪ غطٜعّا سجٝجّا اؾع٤ اشلعٜر عاتبِٗ يؿ٢ عًِٝٗ

 ٬ٖنّا خبا٫ّ إٓدؿض ايػٛض زْا َٓٗا ؾاضؾٗا اؾتس اغتهًب
 إخؿا٤ َٛاضب١ اؾتس اغتشط ايعطـ اؿطاض تتساٚي٘ تتعاٚضٙ

 عايل ْاؾبّا ق٬ًّٝ اضاطغ ؾك٘ قٓسٙ قطعٗا أباْٗا
 دا٤ٙ ٚاؾاٙ تطتعـ تطدـ سادعّا بطظخّا ْعع ايطٚح ايػٝاّ

  

 
 

 نٝـ قه٢ ايػًطإ أٜاّ سهُ٘ ؟ 
  قه٢ إًو إٛؿط ٗ اؿهِ عؿط٠ أؾٗط مل ٜعطف يًطاس١ طعُا, ؾكس عٌُ ؾٝٗا بهٌ دٗسٙ َٔ أدٌ بٓا٤ اؾٝـ ٚايسٚي١ ٚػٗٝعُٖا يًكا٤ 
 طٝع٘ اآلخطٕٚ ٗ غٓٛات,  .ايتتاض, ؾًِ ِٜٓ إ٫ ٗ ٖصٙ إس٠ إ٫ ق٬ًٝ ست٢ اغتطاع خ٬ٍ ٖصٙ ايؿٗٛض ايك١ًًٝ إٔ ٜكّٛ ٕا ٫ ٜػت      

 نٝـ اغتعس ايػًطإ ٬ٕقا٠ ايتتاض ؟
 ..يكس قاّ ٗ ايؿٗٛض ايك١ًًٝ ظٗٛز ٜعذع عٓٗا ا٭قٜٛا٤ ا٭ؾسا٤ َٔ اؿهاّ َٚٓٗا 
                            .تٛطٝس أضنإ زٚيت٘ نس ايؿً ٚإ٪اَطات ٚايكها٤ ع٢ً عٓاقط ايؿٛن٢ ٚايهطب ع٢ً أٜسٟ ايؿاغس.ٜٔ 

  َعا١ًَ ا٭َطا٤ إُايٝو بايؿس٠ سٝٓا ٚبايًٌ سٝٓا آخط, َٔ أدٌ إقٓاعِٗ بإػاعس٠ ٗ قتاٍ ايتتاض ٚعسّ ايػُاح شلِ بٓؿط ايؿٛن٢ 
 ٚا٫نططاب أٚ ايسع٠ٛ ٕػا١ٕ ايتتاض.          

 .عٌُ ع٢ً تك١ٜٛ اؾٝـ إكطٟ ْٚع إ٪ٕ ٚايصخا٥ط ست٢ أقبض دٝؿا دسٜسا 

 ٕٜجبت قًٛب ايٓاؽ ٚوُػِٗ يًكتاٍ ب٬ خٛف ٫ٚ تطزز. اغتطاع أ 
 نٝـ اغتطاع ايػًطإ إٔ ٜٓعع اـٛف َٔ ْؿٛؽ إكطٌٜ ؟

  ,اغتطاع ايػًطإ خ٬ٍ ؾذل٠ سهُ٘ ايكػرل٠ إٔ ٜجبت قًٛب ايٓاؽ ٜٚٓعع َٓٗا اـٛف ٚاشلًع ايصٟ غبب٘ ؾٛا٥ع ايتتاض ٗ ايب٬ز ا٭خط٣ 
 ِٓٗ ايجك١ ٗ قسض٠ َكط ع٢ً ٖع١ّ ايتتاض نُا ؾعًت َٔ قبٌ َع ايكًٝبٌٝ.ٚاغتطاع نصيو إٔ ٜٓؿط بٝ      

 ٕاشا قطضت ايػًطا١ْ إٔ ؽطز َع ظٚدٗا ٕٝسإ ايكتاٍ ؟
  َٔ يكس ناْت ؽدلٙ زا٥ُا بأْٗا غتدطز َع٘ ٕٝسإ ايكتاٍ, يذل٣ َكطع ايتتاض ٖٚعّتِٗ, ؾٝؿؿٞ شيو قسضٖا, ؾإشا قاٍ بأْ٘ ىؿ٢ عًٝٗا 
 غٗاَِٗ ٖٚذُاتِٗ, قايت ئ أخؿ٢ ع٢ً ْؿػٞ َا ٫ أخؿاٙ عًٝو, ٚأْٗا غتهٕٛ ٚضا٤ اؾٝـ ٗ َأَٔ َٔ غٗاَِٗ ٖٚذُاتِٗ.       
 ؾإشا قاٍ بأْ٘ ىؿ٢ إٔ ٜكًٛا إيٝٗا أثٓا٤ ايهط ٚايؿط, قايت ٫ تٓػ٢ أْين اب١ٓ ايػًطإ د٬ٍ ايسٜٔ ٚئ ٜكًٛا إيٞ ٚدٛازٟ َعٞ ٜٓذٛ ب ٞ 
 شنطت٘ بأٜاّ اشلٓس ٚنٝـ ناْا ٜتباضٜإ ظٛازُٜٗا ؾٝػبكٗا تاض٠ ٚتػبك٘ أخط٣.َِٓٗ,  ثِ         

 َا ايصٟ أزٟ يتػٝرل خط٘ ايػًطإ ؟ 
 ٗط ٕا اْت٢ٗ ايؿٗط ايعاؾط َٔ سهِ ايػًطإ تهاًَت دٝٛؾ٘ ٚأقبض داٖعا عٍٛ اهلل ٚقٛت٘ ٬ٕقا٠ ايتتاض, ؾأضاز إٔ ٜٓتٛط إٍ إٔ ٜٓتٗٞ ؾ 
 ست٢ ٜتشطى ظٝٛؾ٘,ٚيهٔ ؼطنات ايتتاض ناْت غطٜع١ دسا ست٢ ٚقًٛا بعس أٜاّ ق١ًًٝ َٔ بسا١ٜ ايؿٗط إٍ غع٠ ٚبًس ضَهإ ايهطِٜ       
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 اـًٌٝ,ٖا زؾع ايػًطإ يتػٝرل خطت٘ ؾٓاز٣ ٗ غا٥ط ايكطط إكطٟ باـطٚز يًذٗاز ٗ غبٌٝ اهلل       

 ؽاشٍ ا٭َطا٤ عٔ اـطٚز يًذٗاز ... ٚنض 
  اؾٝـ, ؾٛدس ايػًطإ إٔ َعِٛ ا٭َطا٤ ًّٕٝٛ يًكعٛز ٚايتدًـ, ؾهًُِٗ ٗ اـطٚز ؾأب٢ َعُِٛٗ اـطٚز ٚاعتصضٚا ي٘ تهاًَت قؿٛف 

 بإٔ ايطأٟ ايصٟ ادتُعٛا عًٝ٘ إٔ ٜبكٛا ٖٓايو ست٢ ٜأتِٝٗ ايتتاض .         
 عكط زاضِٖ إ٫ شيٛا؟ ثِ شنطِٖ بأِْٗ عاؾٛاؾػهب ايػًطإ غهبا ؾسٜسا ٚقاٍ ب٦ؼ ايطأٟ ايهعٝـ ضأٜهِ أَا عًُتِ أْ٘ َا غعٟ ق ٗ ّٛ 

 سٝاتِٗ ٗ ايب٬ز ٜأنًٕٛ أَٛاٍ ايٓاؽ ثِ ّٜٛ ايكتاٍ ٚايسؾاع عِٓٗ ٜتداشيٕٛ, ثِ ؾبِٗٗ بإٓاؾكٌ ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل         

 َا ايصٟ قطضٙ ايػًطإ ؟  
 ٚ مل ٜؿأ ؾًٝعس إٍ بٝت٘ غرل َأغٛف عًٝ٘ َٚػ٦ٛي١ٝ سطِٜ إػًٌُ ٗ  أقػِ بإػرل يكتاٍ ايتتاض ٚقاٍ َٔ اختاض َٓهِ اؾٗاز ؾًٝكشبين َٔ 
 ضقاب إتأخطٜٔ.       

 قػِ إًو إٛؿط ٕعػهط دٝؿ٘ .. بٌ شيو  
 ٟثِ أقسض ايػًطإ أَطٙ بإٔ ٜٓاٍ ايعػهط ْكٝبِٗ َٔ ايّٓٛ ٚايطاس١, ٚبسأ ٗ تطتٝب طٛا٥ـ نبرل٠ َٔ اؿطؽ ايعػهط 

 س َٔ سسٚز إعػهط ٚغاق١ ٗ اؾ١ٗ ا٭َا١َٝ َٔ ْاس١ٝ ايؿاّ ست٢ ٫ تأتٞ ط٥٬ع ايتتاض ؾتبٝس إعػهط َٔ ؾٝ٘.يٝػٗطٚا ع٢ً بع 
 "َا تؿاٚض قّٛ ق٘ إ٫ ٖسٚا". نٝـ طبل شيو ايػًطإ قطع ؟

 ؿاّ ايصٜٔ ضسًٛا إٍ َكط يكتاٍ أَػ٢ ايػًطإ َع ا٭تابو أقطاٟ إػتعطب ٚٚظٜطٙ ٜعكٛب بٔ عبس ايطؾٝع, َٚعِٗ بٝدلؽ ٚأَطا٤ ًَٚٛى اي 
 ايتتاض, ٜهعٕٛ ـط٘ اشلذّٛ ع٢ً ايتتاض ؾهإ ٜعطض ايطأٟ عًِٝٗ ثِ ٜػتُع ٫عذلاناتِٗ عًٝ٘ ٚاقذلاساتِٗ باْتباٙ ؾسٜس, ؾرلز عًِٝٗ       
 ٟ ايصٟ قِ ٖٛ عًٝ٘, ٜؿعطِٖ أثٓا٤ بطؾل ٜٚٛاؾل ع٢ً بعض ا٫عذلانات ٚايتعس٬ٜت, ست٢  إشا اْت٢ٗ ايتؿاٚض ٗ نٌ َػأي١ اغتدًل ايطأ       
 شيو بإٔ ايطأٟ ضأِٜٗ ٚيٝؼ ضأٜ٘ ٚسسٙ.       
  ٕٚا اْت٢ٗ ايتؿاٚض ٚٚنع اـط٘, عطض ع٢ً بٝدلؽ ٚاآلخطٜٔ إٔ ٜأخصٚا ْكٝبِٗ َٔ ايطاس١, ؾؿهطٚٙ ٚاْطًل نٌ َِٓٗ إٍ كُٝ٘, إ٫ 
 أتابه٘ أقطاٟ إػتعطب, ؾكس ٌٚ َع ايػًطإ.      

 عب ٜٚكًل ايػًطإ َٔ َٛقـ بٝدلؽ ؟َا ايصٟ ٜت
 ايصٟ ٜتعب ايػًطإ إٔ بٝدلؽ انتؿ٢ بإٔ ٜػهت عٓس زلاعِٗ ٜتآَطٕٚ عًٝ٘, ٚنإ ٜٛٔ بإٔ بٝدلؽ غٝعٛز إيٝ٘ ٚىًل ٗ ا٭َط ٫ٚ 
 ٜذلى ا٭َطا٤ ٜتآَطٕٚ ع٢ً ايعكٝإ ٖٚٛ ٜعًِ ٜٚػهت.       
 ع٢ً ٖصا ايتُطز ٚايعكٝإ ٚيهٗٓ٘ ضنٞ بٗصا ايػهٛت َٔ ّٜٛ ايكًع١. ٚٚٔ أٜها بإٔ ٚدٛز بٝدلؽ بِٝٓٗ ٖٛ َا ٜؿذعِٗ أنجط 

 َا ايصٟ عطن٘ ا٭تابو ع٢ً ايػًطإ؟ٕٚاشا ضؾض ؟
  ٔعطض ا٭تابو إٔ ٜكتٌ أندل ضأؽ ٗ ٖصا إعػهط إٕ خؿٞ ايػًطإ اْك٬ب٘ عًٝ٘ ٗ ٚقت ايؿس٠, ٚنإ قكس بٗصا بٝدلؽ أٚ غرلٙ, ٚيه 
  ٜطٜس إٔ وطّ إػًٌُ َٔ بٝدلؽ ٚؾذاعت٘ ٚقٛت٘, ٚ٭ْ٘ ضأ٣ َٔ بٝدلؽ قسم ايعع١ّ ع٢ً اـطٚز ٚقتاٍ ايتتاض,ايػًطإ ضؾض ٭ْ٘ ٫      
 ٚٔ بأْ٘ غٝكّٛ بأعُاٍ بطٛي١ٝ ٗ أثٓا٤ إعطن١.      

 نٝـ زخٌ اؾٝـ إكطٟ غع٠ ؟
  ست٢ ٚقٌ غع٠ ٚبٗا ط٥٬ع  ظٓسٙ غطٜعااض , ؾػاض بٝدلؽ ٝعطف ي٘ أخباض ايتتيًذٝـ ؾيٝهٕٛ طًٝع١  ٙعػهطببٝدلؽ إٔ ٜتكسّ ايػًطإ أَط 
 , ٚتطنٛا ي٘ غع٠ ّٚٓا َِٓٗ إٔ ٚضا٤ٙ دٝؿّا عُّٛٝا ؾسخًٗا ؾاؾتبو َعِٗ ٖٚعَِٗايتتاض       

 ٚنض َٛقـ ايػًطإ قطع َٔ ايؿطْر بايؿاّ  ؟
 ع٢ً اؾٝـ, ؾطأ٣ إٔ ٜكطع عًِٝٗ شيو ايػبٌٝ ؾػاض  خؿٞ ايػًطإ إٔ بػسض ايؿطْر بإػًٌُ َٔ خًؿِٗ عٓس ٬َقا٠ ايتتاض ؾٝكهٞ بصيو 
 بعػهطٙ إيِٝٗ, ٚنإ قس أضغٌ ي٘ ضغ٬ ٜعًُِْٛٗ َكسَ٘, ؾدطدٛا إيٝ٘ ٜػتكبًْٛٗا باشلساٜا ٚايتشـ, ؾكاٍ بأْ٘ مل ىطز يكتاشلِ, ٚإِا       
 ٤٫ٛ ي٘.خطز  يكتاٍ ايتتاض ٚسصضِٖ َٔ ايتعطض ؾٝؿ٘ ؾداؾٛا َٓ٘ ٚأٚٗطٚا اإلخ٬م ٚاي     
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 َا ايصٟ عطن٘ ايؿطْر ع٢ً إًو  إٛؿط قطع؟ ٚمب ضز عًِٝٗ ؟
  ِٖبٌ عطنٛا عًٝ٘ َػاعست٘ ظٝٛؾِٗ, ؾؿهطِٖ ٚقاٍ بإٔ دٝؿ٘ ٫ وتاز َع١ْٛ أسس, ثِ اغتشًؿِٗ أ٫ ٜهْٛٛا عًٝ٘ ٫ٚ َع٘, ٖٚسز 
 إيِٝٗ ؾٝشاضبِٗ قبٌ ايتتاض. أقػِ بأْ٘ يٛ تبع٘ ؾاضؽ َِٓٗ أٚ ضدٌ ٜطٜس أش٣ إػًٌُ ؾًرلدعٔ ٚ        

 نٝـ ساٍٚ ايؿطْر ايػسض بإػًٌُ؟ ٕٚاشا غإِٖٛ بعس شيو ؟
 ٕٛاغتعساز إٔ ٜٗذُٛا ع٢ً إػًٌُ َٔ خًؿِٗ عٓس ايكتاٍ.عًِٝٗ إػاعس٠ ٚأِْٗ ع٢ً  ساٍٚ ايؿطْر ايػسض بإػًٌُ ؾكس ناتبٛا ايتتاض ٜعطن 

  ٚخطٚدِٗ َٔ غع٠ خاؾٛا إٔ ٜٓكض عًِٝٗ ايػًطإ ظٝؿ٘ ؾٝشاضبِْٛٗ, ؾاتبعٛا ايٛز  ٚاي٤٫ٛ, نُا إٔٚيهِٓٗ ٕا ضأٚا اْٗعاّ ط٥٬ع ايتتاض 
 ايػًطإ مل ٜػًِ عًؿِٗ ي٘ باي٤٫ٛ, بٌ ؾطٙ عًِٝٗ إٔ ٜذلى ع٢ً سكٕٛ عها ساَٝات َٔ اؾٝـ إػًِ يٝهُٔ بكا٥ِٗ ع٢ً عٗسِٖ      
 ؾٛاؾكٛا ع٢ً شيو َهطٌٖ.      

 َػك٘ ضأغ٘. ؾًُاشا ؟ ضسٌ ٫ٖٛنٛ إٍ
  ٙضسٌ ٫ٖٛنٛ َٔ سًب إٍ َػك٘ ضأغ٘ بعس أخباض دا٤ت٘ َٛت ًَو ايتتاض َٓهٛ خإ, ٚأْاب عٓ٘ ٗ قٝاز٠ اؾٝـ قازٙ ايهبرل )نتبػا( ٚأَط 
 ا٠ دٝؿ٘ ؾأقاّ ٗ ؾاضؽ َٛاق١ً ايػعٚ غ٢ً َكط, ٕٚا ٚقٌ ٫ٖٛنٛ إٍ ب٬ز ؾاضؽ دا٤ت٘ ا٭خباض غطٚز غًطإ َكط ظٝٛف ع١ُٝٛ ٬ٕق       
 ٜٓتٛط َا تٓتٗٞ إيٝ٘ ا٭سساخ.       

 َٓع اؾٝؿٌ َٔ ايكتاٍ َعِٛ ايّٝٛ َاْع يهٌ َُٓٗا ؾُا ٖٛ ؟
 ٌَٓع نٌ َُٓٗا عٔ ايكتاٍ َاْع, إَا ايتتاض ؾكس اْتٛطٚا ست٢ ٜأتٞ قا٥سِٖ نتبػا أَا إػًُٕٛ ؾكس اْتٛط بِٗ إًو إٛؿط قطع ست٢ ؼ  

 ٠٬ اؾُع١ ؾٝشاضبٛا ٚاـطبا٤ ع٢ً إٓابط ٜسعٕٛ شلِ بايٓكط ٚايتأٜٝس.ق         
 َت٢ ٚقٌ نتبػا ؟ٚنٝـ ضتب إًو إٛؿط دٝؿ٘ ؟

 ٚقٌ قا٥س ايتتاض نتبػا قبٌ ايعٚاٍ بػاع١, ٚنإ ٗ أثٓا٤ شيو ا٫ْتٛاض ضتب قطع دٝؿ٘ ؾذعٌ ع٢ً َُٝٓت٘ ا٭َرل بٗازض إععٟ, ٚع٢ً 
  بٝدلؽ, ٖٚٛ ع٢ً ايكًب ٚسٛي٘ ْاع١ َٔ أبطاي٘ ٖٚايٝه٘ ٚبِٝٓٗ ايكيب ايتذلٟ.َٝػطت٘ ا٭َرل        

 َا ايصٟ ؾطح قسض ايػًطإ أثٓا٤ إعطن١ ؟
 ٕٛاْؿطح قسض ايػًطإ قطع َا ٜط٣ َٔ قتاٍ إػًٌُ أعسا٥ِٗ ايتتاض ب٬ خٛف ٫ٚ خؿ١ٝ بعس إٔ ناْٛا ىؿِْٛٗ ٜٕٚٛٓٛ أِْٗ قّٛ ٫ ٜػًب  

 نجط٠ َا زلعٛٙ عٔ ؾذاعتِٗ ٚتٛسؿِٗ.َٔ          
 .ّٚنإ ايػًطإ أثٓا٤ شيو ٜؿذع دٝؿ٘ ٚوهِٗ ع٢ً ايكتاٍ ٚايتكس 

 َا خسع١ ايكيب ايتذلٟ .؟ 
  ٚنإ ايكيب ايتتاضٟ بٌ ٖايٝو ايػًطإ سٛي٘ ٚقطٜب َٓ٘ ؾاغتأشٕ إٔ ٜصٖب يًكتٌ ؾأشٕ ي٘ ايكيب, ؾهإ ىذلم ايكؿٛف ٜٚكتٌ أضبع١ أ 
 َٔ ؾطغإ ايتتاض ٜٚعٛز َػطعا إٍ َهاْ٘ ا٭ٍٚ, ٚايػًطإ ٜكٍٛ ي٘ "َطس٢ ٜا ًَو ايتتاض" ٌٚٚ نصيو ست٢ إٔ إػًُٕٛ ناْٛا ٜٛغعٕٛ  ٔػ١      

 ي٘ ايططٜل يٝدذلم قؿٛف ايتتاض ٜٚعٛز, ِٖٚ ٜكٝشٕٛ "آٌ ٜا ًَو ايتتاض َطس٢ ٜا ًَو ايتتاض".       
 َا سكٝك١ قتاٍ ايكيب ايتذلٟ يكَٛ٘ ؟

 كس نإ ٗ اؿكٝك١ ىدلِٖ َٛقع ايػًطإ ٗ ايكًب ست٢ ٜتبع٘ ؾطغاِْٗ أثٓا٤ ايعٛز٠ ؾٝػٌٗ عًِٝٗ قتٌ ايػًطإ.ي 
 ٚنض َٛقـ ايػًط١ٓ دًٓاض َٔ ايكيب ايتذلٟ :

 ػسض, ؾ٬سٛت شيو ناْت ايػًطا١ْ تكـ ع٢ً ت١ً عاي١ٝ تٓٛط إٍ َا ٜسٚض ٗ إعطن١ َٔ قتاٍ, ُٖٚٗا ا٭ٍٚ إٔ ؼُٞ ظٚدٗا َٔ اـسٜع١ ٚاي 
 ايكيب ايتذلٟ ىذلم ايكؿٛف ٜٚكتٌ َٔ ايؿطغإ ٜٚعٛز زٕٚ إٔ ٜكاب بأش٣ ؾؿهت ٗ أؾعاي٘ ٚبسأت تطاقب٘ عٔ نجب.         

 قـ قاٚي١ قتٌ ايػًطإ ؟ َٛنشا سكٝك١ ايؿاضؽ إًجِ  . 
 ٗ١ ايػًطإ ٚخًؿ٘ ٔػ١ َٔ ؾطغإ ايتتاض, ؾٛد٧ ٖذِ ايكيب نعازت٘ ع٢ً قؿٛف ايتتاض ؾكتٌ َٔ قتٌ ثِ اْسؾع ايػِٗ غطٜعا إٍ د 

 ايػًطإ ٚاْسٖـ ست٢ إٔ َٔ سٛي٘ َٔ ٍٖٛ إؿاد١٦ انططبٛا ٚيهٔ ايػًطإ تًك٢ ث٬ث١ َٔ ؾطغإ ايتتاض ؾكتًِٗ.         
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 طإ مٛ ايػًطإ , ثِ ؾكاّ ايكيب ايتذلٟ بطَٞ ايػًطإ بػِٗ ؾأخطأٙ ٚأقاب ؾطغ٘ ؾٓعٍ ايػًطإ َٔ ع٢ً دٛازٙ ؾأغطع ايؿاضغإ اآلخ 
 ٖذِ ع٢ً أسسُٖا ؾهطب قٛا٥ِ ؾطغ٘ ؾػك٘ ٚناز ايجاْٞ إٔ ٜهطب ايػًطإ ٜٚكتً٘ ي٫ٛ إٔ ٚٗط ؾاضؽ ًَجِ ؾػً٘ عٔ شيو ؾاختًؿا ايهطب١          
 ؾدطا قطٜعٌ, ٚنإ ايؿاضؽ قس أطاض ضأؽ ايكيب قبٌ إٔ ٜكتٌ ايؿاضؽ ا٭خرل.         
 ٖٚ ٜكٝض ٗ ايػًطإ "قٔ ْؿػو ٜا غًطإ إػًٌُ, ٖا قس غبكتو إٍ اؾ١ٓ"غك٘ ايؿاضؽ ع٢ً ا٭ضض ٛ 
 " ٍٛؾأسػت ب٘ ٚقايت  بكٛت نعٝـ "٫ تكٌ ٚاسبٝبتاٙ بٌ   ٚاظٚدتاٙ .... ٚاسبٝبتاٙدعٌ قطع ٜكبٌ دبٝٓٗا ٚايسَٛع تػٌٝ ٕ دبٝٓ٘ ٖٚٛ ٜك " 
 ٚيؿٛت أْؿاغٗا ا٭خرل٠ ع٢ً شيو. قٌ ٚاإغ٬َاٙ"         

 ثط َكطع دًٓاض ع٢ً اؾٝـ اإلغ٬َٞ  ؟ بٌ أ
 ؾاع خدل َكطع ايػًطا١ْ ٗ إػًٌُ ؾطػ٢ عًِٝٗ ا٭غـ ٚاؿعٕ عًٝٗا,ٚعًُٛا بصيو بإٔ ايػًطإ ًٓٗا إٍ إدِٝ ٚتطى َهاْ٘ يٮَرل 
 يػًطإ ٚػٛز بٓؿػٗا, ؾؿعطٚا بٗٛإ بٝدلؽ, ؾًُا ضأٚٙ قازّ إيِٝٗ قاسٛا ْٝعا "اهلل أندل" ٚؽًٝٛا ايػًطا١ْ ايكطٜع١ ٖٚٞ ؼُٞ ا       
 أْؿػِٗ عًِٝٗ ؾشًُٛا ع٢ً ايتتاض ٚاغتبػًٛا ٗ ايكتاٍ.       
  ٚتطزز ايكٛت ٗ إٝسإ ؾػُع٘   "ٚاإغ٬َاٙ" ث٬ثاعاز ايػًطإ إٍ إٝسإ َط٠ أخط٣, ؾهؿـ عٔ ضأغ٘ ٚأيك٢ غٛشت٘ ع٢ً ا٭ضض ٚقاح 
 ٘ َٚٔ َع٘ ع٢ً ايتتاض ست٢ اْتعؿت ا١ُٕٓٝ َط٠ أخط٣ ؾتكسَت بب٤٘ َٔ نجاؾ١ ْٛع ايتتاض ايصٜٔ ساٚيٛا َعِٛ ايعػهط ٚضززٚٙ. ٌٚٓ بٓؿػ       
 إٔ ٜطٛقٛا إػًٌُ.        

 نٝـ نإ ٜكاتٌ  بٝدلؽ ؟ ٚنٝـ نإ ىتاض قت٬ٙ َٔ ايتتاض ؟
 سٜس اؿصض ٚاؿطم نأْ٘ ٜٓٛط بأيـ عٌ ٫ تؿٛت٘ ؾا٥ت١ ٗ ضغِ ايػطع١ ٚا٫ْسؾاع ايؿسٜس ايصٟ ُٝع ب٘ بٝدلؽ أثٓا٤ ايكاتٌ إ٫ أْ٘ نإ ؾ 

  ايكتاٍ, ٚمل ٜهٔ ٜكتٌ أعسا٥٘ إ٫ بعس ؽرل ٚتطقب ؾسٜس ؾهإ ىتاض َٔ ايتتاض ايؿطغإ ا٭بطاٍ ؾٝدتاض أؾسِٖ ع٢ً إػًٌُ ؾٝؿاد٦٘ َٔ         
 ٚنجرلا َا ٚنٌ أسس أبطاي٘ يصيو ؾٝكٍٛ ي٘ "اقتٌ ٖصا ايؿاضؽ "سٝح ٫ ٜسضٟ ؾٝكهٞ عًٝ٘ ٚضَا ؾك٘ ٚؾطغ٘ بهطب١ غٝـ ٚاسس٠,          

 قـ عٛز٠ ايػًطإ ٖٚٛ ٜػع٢ يًٌٓٝ َٔ نتبػا  ؟ 
   نإ ايػًطإ ٜكاتٌ باغتُات١ ٖٚٛ َهؿٛف ايطأؽ ؾأقبض نأْ٘ قطع١ َٔ شلب ٜعًٖٛا إعكاض َٔ ايسخإ ا٭غٛز, ٚنإ نًُا اعٛز ي٘ غٝـ طًب 
 تٌ بطٌ َٔ أبطاٍ ا٭عسا٤ قاح "اهلل أندل" ٜؿؿل عًٝ٘, َٚا عٓسٙ ؾو ٗ أْ٘ غٝكاب عُا قًٌٝ ٚقس ٜٓاٍ ايؿٗاز٠.غٝؿا آخط ٚنًُا ق           
  أثٓا٤ شيو أبكط قطع بػِٗ ٜكٛب مٛٙ ؾؿس عٓإ ايؿطؽ ؾطؾع قٛا٥ُ٘ ؾأقاب٘ ايػِٗ ٗ قسضٙ ؾػك٘ ْٚعٍ َٔ عًٝ٘ ايػًطإ ٖٚٛ ّػض 
 ا ايطؾٝل ايععٜع.عطق٘ ٜٚكٍٛ ٗ غبٌٝ اهلل أٜٗ      

 ! أضٜس إٔ أقتً٘ بٝسٟ!"زعْٛٞ ي٘, يٝؼ ي٘ قاتٌ غرلٟايػًطإ قطع  ؾتكسّ قطع مٛٙ ٖٚٛ ٜكٍٛ شلِ "نتبػا أثٓا٤ شيو ايكتاٍ أبكط        
 َٔ ايصٟ ؾاظ بكتٌ نتبػا ؟ 

  ٜا خْٛس أْا ٜسى يكس قتًت عسٚ اهلل ايؿاضؽ )ْاٍ ايسٜٔ أقٛف ايؿُػٞ( ضأ٣ ؾطد١ ّهٓ٘ ايٛقٍٛ َٓ٘ يهتبػا ؾأغطع إيٝ٘ ٖٚٛ ٜكٝض" 
 بٝسى"ٚنطب عاتك٘ ؾكطعٗا ؾهطب٘ نتبػا بٝسٙ ا٭خط٣ ؾكطع٘ عٔ ؾطغ٘ ٚيهٔ ) أقٛف( قبٌ إٔ ٜػك٘ ظز غٔ ضق٘ ٗ عٓل نتبػا ؾدطز       
 َٔ سًك٘ ٚغك٘ َع٘ قت٬ٝ.       

 أثط َكتٌ نتبػا ع٢ً إػًُٕٛ :
 نتبػا ٜهطبٓ٘ بايػٝٛف ست٢ قتًٛٙ ٚندل ايػًطإ ٚندل إػًُٕٛ ٗ قٛت ٚاسس ست٢ أْعٍ اهلل ؾهدل أقٛف ٖٚٛ َاظاٍ ّػو بطق٘ ٚضدا ٍ 
 ايطعب ٗ قًٛب ايتتاض, ؾاختًؿت قؿٛؾِٗ ٚأخصٚا ٜتكٗكطٕٚ.      
 ط٠ ايعسٚ ثِ أَط أَط ايػًطإ َُٝٓت٘ ٚدٓٛز ايدلظر )ايؿطط ايصٟ اخذلم ب٘ ايػًطإ دٝـ ايتتاض يٝطٛم َُٝٓتِٗ( بإٔ ٜهًُٛا تطٜٛل َٝػ 

 بك١ٝ دٓٛز ايكًب بإٔ ٜٓسؾعٛا إٍ ايدلظر يٝػاعسٚا بٝدلؽ ع٢ً تطٜٛل قًب ١َُٓٝٚ ايعسٚ, ٚبصيو اغتطاع إػًُٕٛ إٔ ٜطٛقٛا َعِٛ          
 دٝـ ايتتاض ٗ ٖاتٌ ايسا٥طتٌ ؾُٓعِٖٛ َٔ ايؿطاض ٚقهٛا عًِٝٗ .        
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 اـ١ْٛ .. بٌ شيو  نإ إًو إٛؿط قطع سطٜكا ٗ َعاقب١

 ,عٔ  ٚنإ ٜػأٍ نٌ ٚاسس َِٓٗبسأ ايػًطإ وانِ ا٭غط٣ َٔ إػًٌُ ايصٜٔ ساضبٛا َع ايتتاض نس إػًٌُ, ؾشهطٚا بٌ ٜسٜ٘ ؾطزا ؾطزا 
 ؾهإ نٌ ؾطز س إػًٌُ, ازل٘ ٚاغِ أبٝ٘ ٚبًسٙ ٚعًُ٘ ٚسً٘ َٔ ايؿكط ٚايػ٢ٓ, ثِ ٜػأي٘ عٔ ايتتاض ٚاعتكازٙ ؾِٝٗ, ٚأغباب سطب٘ َعِٗ ن       
 َٔ دٌٗ أٚ نطٙ أٚ انططاض أَط بكتً٘, ٚإ٫ بٌ ي٘ غ٤ٛ عًُ٘ ٚإٔ عكاب٘ ايكتٌ ٚيهٓ٘ عؿا  ؾإشا ضأ٣ إٔ إػ٦ٍٛ ٫ عصض ي٘ بإدابات كتًؿ١ هٝب       
 عٓ٘ ٕا ٜط٣ ؾٝ٘ َٔ اـرل ثِ اغتتاب٘ ٚنُ٘ يًذٝـ.       
 ؾكتٌ بٝسٙ دعا٤ خٝاْت٘ أٜٛب اْهِ يًتتاض ٚقاتٌ َعِٗ ّٜٛ ايػٛض قتا٫ ؾسٜسا ؾأَط ب٘ ايػًطإ ٚ نإ بٌ ٖ٪٤٫ ا٭غط٣ أسس ًَٛى بين  
 يإلغ٬ّ ٚيٝهٔ عدل٠ يػرلٙ َٔ إًٛى ايصٜٔ ٜػاعسٕٚ عسِٖٚ ع٢ً أَتِٗ.      

 َا َهُٕٛ ضغاي١ إًو إٛؿط ) ٭ٌٖ زَؿل (. 
  ٜٚعسِٖ بايٛقٍٛ إيِٝٗ ْٚؿط ايعسٍ, ٚأْ٘ غٝٛيٞ عًِٝٗ َٔ ٜطنْٛ٘ َٔ ًَٛنِٗ أضغٌ ضغاي١ ٭ٌٖ زَؿل ٜبؿطِٖ بايؿتض ٚنػط ايتتاض 
 ٚأَطا٤ِٖ, ثِ أَطِٖ بايكبض ع٢ً أعٛإ ايتتاض ٚأْكاضِٖ َٔ أٖايٞ زَؿل ست٢ ٜأتٞ ؾرل٣ ضأٜ٘ ؾِٝٗ.      

 مل به٢ قطع سٌ ٚقًت٘ ضغاي١ ابٔ ايععِٝ . 
  اؿُس هلل ايصٟ ٍٚ عبسٙ " ؾبه٢ قطع ٕا قطأٖا ٚقاٍ خازَهِ إطٝع ابٔ ايععِٝبإَها٥٘ "أضغٌ ابٔ ايععِٝ يكطع ضغاي١ ٦ٜٓٗ٘ ؾٝٗا ٚختُٗا 

 قطع ع٢ً عبازٙ إ٪ٌَٓ.         
 َت٢ زخٌ ايػًطإ زَؿل 

  ططق٘ زخٌ ايػًطإ ٗ زَؿل ٗ ّٜٛ عٝس ايؿطط بعس إٔ ق٢ً ايعٝس خاضدٗا  ؾاغتكبً٘ ايٓاؽ بايؿطح ٚايطبٍٛ ٚأقاَٛا ايعٜٓات ْٚجطٚا ٗ 
 ايٛضز ٚايطٜاسٌ, ست٢ ْعٍ بكًعتٗا.       

 مب أَط ايػًطإ إٛؿط قا٥سٙ  بٝدلؽ ؟ 
     ,أَط بٝدلؽ بإٔ ىطز ظٝـ عِٛٝ إٍ ؾًٍٛ ايتتاض ٗ ايؿاّ ؾٝذًِٝٗ عٓٗا, ؾدطز بٝدلؽ ْٚاظٍ ؾًٍٛ ايتتاض ؾكتٌ َِٓٗ خًكا عُٛٝا 
 َِٓٗ ٚأغط ايهجرل, ٖٚطب ايباقٕٛ إٍ ايػاسٌ ؾتكس٣ شلِ عا١َ إػًٌُ ؾًِ ٜٓر َِٓٗ أسس. ٚاْتكط ع٢ً ساَٝتِٗ )عُل( بعس إٔ قتٌ       

 عًٌ غهب ٫ٖٛنٛ َٔ اشلع١ّ ايػاسك١ ؟ َٚا ضز ؾعً٘ ع٢ً اشلع١ّ ؟ 
  ٌل ب٘ َٔ َٔ ؿ ٚمل ٜٗسأ ست٢ قتٌ نٌغهب ٫ٖٛنٛ غهبا ؾسٜسا شلع١ّ دٝؿ٘ َٚكتٌ ْا٥ب٘ )نتبػا( ؾٗٛ مل ٜٓهػط ي٘ عػهط َٔ قب 

 ٜس َٔ غاعسٚٙ ع٢ً أًِٖٗ  ع٢ً ٚبصيو يكٛا دعا٤ خٝاْتًَِٗٛى ٚأَطا٤ ايؿاّ ايصٜٔ ٖطبٛا إيٝ٘ بعس اشلع١ّ, ؾتًِٗ ٚأَٛاشلِ ْٚػا٥ِٗ,          
 َٔ َع٘ إٍ ب٬زٙ.عؿكت٘ ظٚد١ ٫ٖٛنٛ ؾؿؿعت ي٘ عٓسٙ ؾذلن٘ ؾعاف طًٝل اَطأ٠ ناؾط٠, ٚضسٌ ٫ٖٛنٛ  ٚمل ٜٓر َِٓٗ إ٫ ٚاسسإػًٌُ,         

 َا أثط شنط٣ ايػًطا١ْ ع٢ً قاٖط ايتتاض ؟
 ؾاْؿذط اؿعٕ , اْت٢ٗ َا نإ ٜؿػٌ ايػًطإ عٔ ايتؿهرل ٗ َكٝبت٘, ؾطدع إٍ ْؿػ٘ ؾٛدسٖا ؾكست غًٛاٙ ايٛسٝس٠ ٗ ايسْٝا بؿكس دًٓاض 
 كطست دؿْٛ٘ ٚناقت ايسْٝا ٗ ٚدٗ٘. ٚأقبض ٜتصنط َكطع ؾًِ ٜعس ٜكسض ايػًطإ ع٢ً َػايبت٘, ٚغايت زَٛع٘ ست٢ ت اؿبٝؼ ٗ ْؿػ٘      
 اييت قاح بٗا ٗ إعطن١ ؾهاْت َؿتاح ايٓكط,  )ٚاإغ٬َاٙ(ايػًطا١ْ ٚنٝـ ًٓٗا بٌ ٜسٜ٘, ٜٚتصنط آخط نًُاتٗا        

 ٍ قًع١ اؾبٌ ٚسٝسا ٫ أْٝؼ ي٘.إٍ َكط ٚئ تؿاضن٘ ؾطس١ ايٓاؽ بايٓكط ايعِٛٝ, ٚتصنط أْ٘ غٝأٟٚ إ ثِ تصنط أْٗا ئ تعٛز َع٘      
 ٕاشا ؾعط ايػًطإ بايعذع ؟

  ,ٜٔؾأسؼ بعذعٙ عٔ َٓع يكس أقبض تسبرل إًو ٚاؿهِ قعب ع٢ً ْؿؼ ايػًطإ, ؾ٬ وكس َٓ٘ إ٫ ايتعب ٚاشلِ ٚايتكًب بٌ اؿاغس 
 ـ٬ف ٚايًِٛ ٚايؿػاز.عٔ غطاَِٗ باؿهِ, ٚؾعط بإٔ ايب٬ز غتعٛز إٍ غرلتٗا ا٭ٍٚ َٔ ا ا٭َطا٤      

 َا ايصٟ أنس يًػًطإ إٔ ايب٬ز غتعٛز إٍ اـ٬ف ٚا٫نططاب ؟
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  يكس تصنط نٝـ إٔ ٖ٪٤٫ ا٭َطا٤ مل ىطدٛا َع٘ يكتاٍ ايتتاض إ٫ فدلٜٔ بعس إٔ أدٗس ْؿػ٘ ٗ إقٓاعِٗ ٚاؽص ٗ غبٌٝ شيو ايؿس٠ َط٠ 
 نإ ناؾٝا يٝٗس أق٣ٛ ايععا٥ِ ٚتجبٝ٘ أع٢ً اشلُِ. ٚايًٌ َط٠ أخط٣, ست٢ إٔ َا ٚدسٙ َٔ ؽاششلِ      

 اختاض إًو إٛؿط بٝدلؽ خًٝؿ١ ي٘ مب عًٝ٘ َٔ عٝٛب ٚ َا ي٘ َٔ ٖٝعات ..ٚنض  
  ,ِؾكس مل ٜعب بٝدلؽ إ٫ إهط ٚاـسٜع١ ٚتهايب٘ ع٢ً اؿهِ ٚايطٜاغ١ , ٚيهٔ مل ٜهٔ ٗ ٖ٪٤٫ ا٭َطا٤ ايطاَعٌ َٔ ٜؿٛق٘ قسض٠ ع٢ً اؿه   
 , ٕا يسٜ٘ َٔ قسض٠ ع٢ً إٔ ٜػٛم اؾُٝع بعكاٙ, ٚهدلِٖ ع٢ً ا٫غتكا١َ ٚٓا١ٜ اإلغ٬ّ ٖٚٝبت٘ ٗ نإ أؾهًِٗ ٚأسكِٗ بٗصا إٓكب        
 قسٚض أعسا٥٘, ؾكطض إٔ ٜٓعٍ ي٘ عٔ اؿهِ ٜٚتد٢ً ي٘ عٔ عطف َكط.       

 ٕاشا نتِ قطع ا٭َط عٔ اؾُٝع ؟
  ِاـدل عٔ اؾُٝع ست٢ ٜعٛز إٍ َكط خٛؾا َٔ عكٝإ أَطا٤ إُايٝو ي٘ ؾٝ٪زٟ إٍ اخت٬ؾِٗ ٚغاق١ إعع١ٜ يكس ضأ٣ ايػًطإ إٔ ٜهت 
 اييت أقطعٗا شلِ ٗ ايؿاّ,  تايصٜٔ ناْٛا قس غهبٛا ٕػاٚات٘ ا٭َطا٤ ايكاؿ١ٝ بِٗ ٗ اإلقطاعا       

 ٚعس ايػًطإ بٝدلؽ بٓٝاب١ سًب, ؾًُاشا مل ٜـ بٛعسٙ ؟
 ٝدلؽ ايػًطإ ْٝاب١ سًب ؾٛعسٙ بصيو ٚيهٓ٘ ٕا قطض إٔ ٜٓعٍ ي٘ عٔ اؿهِ نً٘ ٜٚٛيٝ٘ غًطاْا ع٢ً َكط مل ٜهٔ ٖٓاى ساد١ يًٛؾا٤ غأٍ ب 
 بٛعسٙ ي٘ ٚأعط٢ سًب ؿس ًَٛى ايؿاّ .      

 َا أثط شيو ع٢ً بٝدلؽ ؟
 ٫ٛت٘ ٗ قتاٍ ايتتاض َٚطاضزتِٗ ست٢ أخطدِٗ َٔ ايؿاّ, عًِ بٝدلؽ با٭َط ؾاظزاز سكسا ع٢ً ايػًطإ ٚأٜكٔ إٔ ايػًطإ وػسٙ ع٢ً بط 
 ايٓاؽ ٗ شيو , ؾأضاز إٔ ٜبٌ ي٘  قسضت٘ عًٝ٘ ٚع٢ً ضداي٘ بعس إٔ خهعت ي٘ ايؿاّ ًَٛنٗا. ؾدؿٞ إٔ ٜٓاؾػ٘ ٗ اؿهِ ٜٚ٪ٜسٙ            

 َا ايصٟ ق٣ٛ ٖصا ايٛٔ ٗ ْؿؼ بٝدلؽ ؟
 ٖصا ايٛٔ ٗ ْؿؼ بٝدلؽ أَطإ : ق٣ٛ 
 ايػًطإ ؾٝػتكٌ بٗا ٜٚهِ ب٬ز ايؿاّ ؼت يٛا٤ٙ ست٢  ؾكس أضاز سكا إٔ ٜٓاؾؼأْ٘ ٕا اختاض ْٝاب١ سًب اختاضٖا يبعسٖا عٔ ايعاق١ُ  َط ا٭ٍٚا٭

 إشا مت ي٘ شيو ْاؾؼ ايػًطإ ع٢ً سهِ َكط.                         

 ؾٛٔ إٔ ايػًطإ عؿاًطإ عٓسَا طًب َِٓٗ ايٓعٍٚ عٔ أَٛاشلِ يبٝت إاٍ, أْ٘ مل ٜٓؼ َا نإ َٓ٘ َٔ ؼطٜض ا٭َطا٤ ع٢ً ايػ ٚا٭َط ايجاْٞ
 َٜٛٗا ٭ْ٘ وتاد٘ يكتاٍ ايتتاض, ؾإشا اْت٢ٗ قتاٍ ايتتاض عاقب٘ ع٢ً شيو ست٢ ٫ ٜؿعًٗا َط٠ أخط٣.   عٓ٘                        

 ٕاشا نتِ ايػًطإ َا ْٛاٙ عٔ بٝدلؽ ؟
 ًطإ َٔ ايٓعٍٚ عٔ اؿهِ ي٘, ٚشيو إٔ ايػًطإ نإ ٜعًِ إٔ بٝدلؽ ئ ٜكسض ع٢ً نتُإ ا٭َط ٚغٛف ٜبٛح ب٘مل ٜعًِ بٝدلؽ َا ٣ْٛ ايػ 
 ٭قشاب٘ ؾٝٓتؿط اـدل ٜٚكع اـ٬ف.       

 َا زٚض أقشاب بٝدلؽ ٗ إثاض٠ أسكازٙ ع٢ً ايػًطإ ؟
 ٚقايٛا ي٫ٛى َا اغتطاع إٔ ٜٗعّ ايتتاض ٚاآلٕ ٜؿطم ايؿاّ ع٢ًاتؿل َا ٚٓ٘ بٝدلؽ َع ضأ٣ أقشاب٘ َٔ إُايٝو ايكاؿ١ٝ, ؾأٚغطٚا قسض ٙ 
 , َٚا أعطاْا َٔ إقطاعات ٗ ايؿاّٚإِا سطَو َٔ ْٝاب١ سًب إلش٫يوإًٛى ٚا٭َطا٤ ايصٜٔ مل ٜكاتًٛا قتايو ٚمل ٜهٔ شلِ َجٌ بطٛيتو,        

 ٖٛ إلغهاتٓا ؾإشا قه٢ عًٝو اغذلزٖا َٓا ٚأعطاٖا ٭قشاب٘.       
 َا كاٚف قطع َٔ بٝدلؽ إشا أعطاٙ سًب ؟ )نٝـ نؿـ قطع ْٛاٜا بٝدلؽ ؟(

 .ًٌُضز عًٝ٘ ايػًطإ بأْ٘ ٫ ٜٓهط ؾهً٘ ٚيهٓ٘ ٜعطف أطُاع٘ ٚسب٘ ايؿسٜس يًػًط١ ؾداف إٔ ٜعطٝ٘ سًب ؾٝػتكٌ بٗا ٜٚؿل ن١ًُ إػ 
 ٕاشا َٓع ايػًطإ بٝدلؽ ْٝاب١ سًب ؟

 ٙتكًب٘ ٚ عكٝاْ٘ ٚسب٘ يًػًط١, ؾداف إٔ ٜؿل ادتُاع إػًٌُ.َٔ ؾس٠  أ٫ٚ َٓع٘ سًب ٕا ضآ 
 ٕسطٜكا ع٢ً قطب بٝدلؽ َٓ٘ ؾٝػذلؾس بآضا٥٘, ؾكس نإ َٛت ايػًطا١ْ ؾسٜس عًٝ٘ ست٢ أْ٘ ىاف إٔ ٜككط ٗ سل      ثاْٝا إٔ ايػًطإ نا 

 ْكل قطع .ايٓاؽ ؾٝذدل ٚدٛزٙ                                                        
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 ِٖإٔ ايػًطإ ٣ْٛ إٔ ٜٛيٝ٘ اؿهِ ؾ٬ ساد١ ي١ٜ٫ٛ سًب أٚ زَؿل أٚ غرلُٖا  ا٭َط ايجايح ٖٚٛ ا٭ ٖٛ 

 نٝـ ناز ايػًطإ إٔ ٜكطح بععَ٘ يبٝدلؽ ؟
  َٔ قكب١ قًٝٛب َؿل ٚسًب ؾكاٍ بٝدلؽ تككس زٌٚ بٝدلؽ ٜساؾع ايػًطإ ٜٚكٍٛ أٟ َس١ٜٓ تأَٔ ؾطٟ ؾٝٗا, ؾكاٍ ي٘ ايػًطإ يعًٗا خرل 
ٖٚٓا غهت ايػًطإ ؾذأ٠ نأْ٘ أخطأ ٚمل ٜتِ نًُت٘, ثِ قاٍ اْكطف اآلٕ ٜا  قًع١ اٍ.....,ع١ اؾبٌ إْٗا قً ؾكاٍ ايػًطإ ٫ بٌ خرل َٓٗا      

 بٝدلؽ  َط٦ُٓا ؾًٝؼ يو عٓسٟ إ٫ اـرل.
 بٝدلؽ ىط٘ َع أقشاب٘ خط١ يكتٌ ايػًطإ ... ٚنض ؟

  ًٕٜشل ايػًطإ بعٚدت٘ اييت ٜبهٝٗا قبٌ إٔ ٜكٌ إٍ قًع١ اؾبٌ, ٚأضاز إؿٛض٠ َٔ أقشاب٘ ٚيهِٓٗ قايٛا اؾتس غهب بٝدلؽ ٚأقػِ أ 
 نؿ٢ إٔ ْؿذلى َعو ٗ ٖصا ا٭َط اـطرل ثِ تٓكًب عًٝٓا ٚتذلنٓا يًػًطإ.       

  َٔعِٗ ٚيهِٓٗ اختًؿٛا ٗ شيو ؾُِٓٗ َٔؾصنطِٖ بٝدلؽ بكػُ٘ بأْ٘ غٝكتٌ ايػًطإ اقذلح بٝدلؽ إٔ ٜػتٌُٝ أقطاٟ إػتعطب يٝه 
 ا٭َط عٓ٘ ٭ْ٘ ٚإٕ نإ قاؿٝا إ٫ أْ٘ كًل يًػًطإ . َِٚٓٗ َٔ أؾاض بهطٚض٠ إخؿا٤ ضأ٣ ٗ شيو تػ٬ٝٗ يػطنِٗ ٭ْ٘ قاؿٞ َجًِٗ,        
 ,إُايٝو إعع١ٜ  ضٚا إٔ ٜؿطنٛا اثٌٓ َٔٚقس قط اتؿكٛا آخط ا٭َط إٔ ٜذلقسٚا ايػًطإ ٗ ططٜك٘ ؾإشا ساْت ؾطق١ يتٓؿٝص خطتِٗ ْؿصٖٚا 
   بسض ايسٜٔ ٚا٭َرل  غٝـ ايسٜٔ بٗازضيٝػٌٗ عًِٝٗ إضنا٤ إعع١ٜ سُٝٓا ٜطٕٚ إٔ ايكاؿ١ٝ مل ٜٓؿطزٚا ٚسسِٖ با٭َط ٚاختاضٚا يصيو )ا٭َرل       

 اؾٛنٓساض( ٚاختاضٚا ٖصٜٔ ا٫ثٌٓ يؿس٠ سكسُٖا ع٢ً ايػًطإ.بهتٛت        
 ٢ قطع أٜاَ٘ ٗ زَؿل  ؟ نٝـ قه
 تتاض قه٢ ايػًطإ ٗ زَؿل عس٠ أٜاّ ضز ؾٝٗا ا٭َٛاٍ اييت قازضٖا ايتتاض ٚأعٛاِْٗ إٍ أقشابٗا, ؾأعاز ٫بٔ ايععِٝ أَٛاي٘ اييت قازضٖا اي 
 ايؿٝذ غامن  ٚغأٍ عٔ َٛغ٢ ابٔ٘ ٚنطَ٘ ٚخًع عًٝ ٚأسػٔ إٍ قسٜك٘ اؿاز ع٢ً ايؿطاف, ٚا٭َٛاٍ اييت قازضٖا ايكاحل إزلاعٌٝ َٔ قبٌ        
 أْٗا  ؾعًِ ٚغأٍ عٔ أّ َٛغ٢, إكسغٞ ؾعًِ أْ٘ بسز ثط٠ٚ أبٝ٘ نًٗا ٚأقبض ؾكرلا ؾأَط ْا٥ب٘ ع٢ً زَؿل ؾأدط٣ ي٘ ضاتبا ؾٗطٜا َٔ بٝت إاٍ        
 َاتت ؾصٖب إٍ قدلٖا ؾعاضٖا ٚتطسِ عًٝٗا.        

 ٢ قطع  ؟ قـ نٝـ اغتطاع بٝدلؽ َٚٔ َع٘ ا٫ْكهاض عً
 ( َٔ ؾػبك٘ أتابه٘ ايكاؿ١ٝ( ٚقاضب )ايػطابٞغاض ايػًطإ بعػهط٠ ست٢ خطز )َعِٛ ا٭َطا٤ ٚ نجرل َٔ ايعػهط إيٝٗا  أقطاٟ إػتعطب ٚ 
 يٝذٗعٚا ي٘ ايسًٖٝع ايػًطاْٞ.       
 بٝدلؽ ٚا٭َطا٤ ايػت١ؾٝـ ؾٛدس خًؿ٘ ؾطأ٣ ٗ ططٜك٘ أضْبا بطٜا ؾًِ ًّو ْؿػ٘ ٚامطف عٔ ايططٜل ٗ أثط ا٭ضْب ست٢ بعس عٔ ا. 

 ٕٚا أضاز ايعٛز٠ أغطع بٝدلؽ ٚسسث٘ عٔ أغرل٠ تذل١ٜ ضآٖا ؾأعذبت٘ ٚطًب َٔ ايػًطإ إٔ ٜعطٝٗا إٜاٙ, ؾأداب٘ ايػًطإ بأْ٘ ٜعًِ بأْ٘         
 َػطّ بكٓٛف ايٓػا٤ ٚأشٕ ي٘ إٔ ٜأخصٖا.         
 سٝح ناْت تًو إؾاض٠ ايبس٤ُا َس إيٝ٘ ايػًطإ ٜسٙ قبض عًٝٗا بٝدلؽ ًؾ ٌ ٜس ايػًطإؾُس ٜسٙ يٝكبطدٌ عٔ ؾطغ٘ ؾؿهطٙ بٝدلؽ ٚت ٗ 
 تٓؿٝص اؾط١ّ.         

  ٕؾشٌُ أسسِٖ ع٢ً ايػًطإ ٚنطب عاتك٘ بػٝؿ٘, ٚتعًل ثاْٞ بايػًطإ ؾأيكاٙ ع٢ً ا٭ضض, ٚضَاٙ ثايح بػِٗ ٗ قسضٙ, نٌ ٖصا ٚايػًطا 
 ٚأْا أضٜس إٔ أٚيٝو غًطاْا َهاْٞ؟" "سػيب اهلل.... أتكتًين ٜا قسٜكٞ )بٝدلؽ(إِا نإ ٜكٍٛ ٫ ٜبسٟ أٟ َكا١َٚ ٚ        

 َا أثط قٍٛ ايػًطإ ع٢ً بٝدلؽ؟
  أغطع ؾأَط ا٭َطا٤ بأ٫ هٗعٚا عًٝ٘ ؾكس أضاز إٔ ٜػتٛنض َكاٍ ايػًطإ, ؾاعذلنٛا ٚقايٛا بأْ٘ ىسعِٗ ست٢ ٜأتٞ دٓسٙ ؾكاٍ شلِ ٫ 
 ٖا ب٘. عًٝ٘ ٚيٝأتٛا ؾإْ٘ ئ ٜٓذٛ ٗعٚاػ       

 مب أَط قطع ضداي٘ سٌ ٚقًٛا  ؟
  قس ٚيٝت٘ عًٝهِ ؾأطٝعٛٙ ! زعٛا بٝدلؽ ٫ تكتًٛٙ إْ٘ غًطاْهِقاح بكٛت َتكطع , 
 ٛا ٚقٛيٛا قاٍ ايؿطغإ ئ ْذلنِٗ ؾكس قتًٛى ٜا خْٛس, ؾكاٍ ايػًطإ "َا قتًين غرل غًطاْهِ )بٝدلؽ( ٚقس غاقت٘ ؾازلعٛا ي٘ ٚأطٝع 



 

 

89 
 

 يٮتابو ٜػُع ي٘ ٜٚطٝع"       
 ْسّ بٝدلؽ ٚثاض ع٢ً ا٭َطا٤  .. ٚنض 

  ٘قسٜكٞ ايهطِٜ  ايػًطإ ٜٚسٜ٘ ٜٚكٍٛ "اشعين ٜا خْٛس! ٌٜٚ يٞ قتًت غًطإ إػًٌُ قتًت ٖاظّ ايتتاض! قتًت ٚقبٌ ضأؽأيك٢ بٝدلؽ غٝؿ 
  ٘بعٝسا عٓ٘.  ٘ عًُ٘, ٖٚٛ ٜكٝض ٌٜٚ يهِ ٜا خ١ْٛ! ؾتذٓب٘ ا٭َطا٤ ٚتكٗكطٚا يًدًـا٭َطا٤ ايصٜٔ ظٜٓٛا ي ٚثاض ع٢ًأغطع بٝدلؽ إٍ غٝؿ 
  " بٝدلؽ زعِٗ ٜا بٝدلؽ ؾإْٞ قس عؿٛت عٓو ٚعِٓٗ ثِ ْاز٣ ع٢ً بٝدلؽ ٚقطب٘ َٓ٘ ٚغأي٘بٝدلؽؾكاح ب٘ ايػًطإ ظٗس ٚ َؿك١ , 
 ٜا خْٛس ٚإِا خؿٝت إٔ تكتًين اتكٝت شيو, ؾأداب بٝدلؽ ٚايسَع ٗ عٝٓٝ٘ ٫     "أتػتشٌ زَٞ ٜا بٝدلؽ ؟"      

 َا أثط غسض ا٭َطا٤ ٚٚق١ٝ ايػًطإ ع٢ً ا٭تابو أقطاٟ ؟
 َٔ ِٖ ٕتعذب ا٭تابو بؿس٠ َٔ ٚق١ٝ ايػًطإ خكٛقا إٔ ايػًطإ مل ىدلٙ عٓٗا ؾ٤ٞ ٚمل ٜعطض ي٘ عٓٗا ٚي٫ٛ إٔ خٛام ضداٍ ايػًطا 
 أخــــدلٚٙ بصيو ٕا قسم َا قٌٝ .      
 بٝدلؽ ٭ْ٘ اؾذلى  ٚغهب أؾس ايػهبٖ٪٤٫ ا٭َطا٤ بايػًطإ ٗ أٚز اْتكاضٙ ٚغاع١ عٛزت٘ إٍ ب٬ٙ َٓتكطا  ٚقس عِٛ عًٝ٘ إٔ ٜػسض َٔ 
 َعِٗ ٗ قتٌ َٔ أضاز إٔ ٜٛيٝ٘ إًو َهاْ٘.      

 نٝـ ٚبذ ا٭تابو أقطاٟ بٝدلؽ 
 .!ٕقتً٘ ؾٝهِ ؟قاٍ ا٭تابو يٮَطا٤ ايػبع١ " ضسِ اهلل ٫َْٛا ايػًطا َٔ .. 
  ,ًِٗىايط٘  ٚيهٔ بٝدلؽ أداب بكٛت دٗرلؾػهت اؾُٝع ٚأقبشٛا ىؿٕٛ ا٭تابو أقطاٟ بعس إٔ ناْٛا ىؿٕٛ بٝدلؽ,ٚٚٓٛا أْ٘ غٝكت 

 "ؾادًؼ َهاْ٘ ع٢ً ا٭ضٜه١ ٜا خْٛس!" ؾٓٛط إيٝ٘ ا٭تابو ْٛط٠ زاَع١ عاتب١ ٚقاٍ ي٘ "أْا قتًت٘اؿعٕ "         

  ٜطسِ اهلل قسٜكٞ إٛؿط,َا ٜطٜسٙ ا٭تابو َٔ تبهٝت٘ ؾًِ ٜكٌ ؾ٤ٞ َٚؿ٢ َتجاق٬ إٍ غطٜط إًو ؾذًؼ ثِ قاٍ يًشهٛض ؾؿِٗ بٝدلؽ  
ٚقٝت٘ ٚاسًؿٛا يػًطاْهِ اؾسٜس إًو ايكاٖط, ؾتكسّ ا٭تابو َس ٜسٙ ؾكاؾش٘ ٚسًـ ي٘ ٚتبع٘ ا٭َطا٤ ايػت١ ٚسًؿٛا ي٘ ثِ  ًُٖٛا ْؿصٚا      

 َطا٤ ثِ بك١ٝ ايعػهط.تتابع عًٝ٘ ا٭

 أثط َٛت فسز ؾباب اإلغ٬ّ ع٢ً ايؿٝذ ابٔ عبس ايػ٬ّ :
 ٘ٝثِ قاٍ "َا"ضسِ اهلل ؾباب٘, يٛ عُط ط٬ٜٛ ؾسز ؾباب اإلغ٬ّٕا عًِ ايؿٝذ َا سسخ يتًُٝصٙ قطع به٢ ٚاْتشب عًٝ٘ ٚنإ ٖا قاي٘ ؾ " 
 ق٬سا ٫ٚ عس٫" . ٚيٞ إػًٌُ بعس عُط بٔ عبس ايععٜع أسس ٜعازي٘        

 نٝـ انتؿـ بٝدلؽ سكٝك١ قطع ؟
 ٝتشات ّٜٛ نإ ٜكًب بٝدلؽ ٗ بعض أٚضام قطع ؾٛدس نتابا َٔ ابٔ ايععِٝ ي٘ ٖصا ْك٘ "إٍ ٚيسٟ ا٭عع ا٭دٌ : )إًو إٛؿط قطع( : تًك 
 ثِ عسٚيو ٍٚ ايصٟ زلاى ب٘ أبٛى )ا٭َرل ٖسٚز( نتابو دٛاب ايت١٦ٓٗ باعت٥٬و عطف َكط, تصنط ؾٝ٘ ععَو ع٢ً ايطدٛع إٍ ازلو ا٭      
 , ٚيٝؼ ايعدل٠ با٭زلا٤, ٚيهٔؾايطأٟ عٓسٟ َا ضأٜتإٔ ٜٓكًب عًٝو ا٭َطا٤ إُايٝو إشا عًُٛا أقًو, ٚتػتؿرلْٞ ٗ شيو,  عٔ شيو خؿ١ٝ     

 ٚإٔ اييت ؼت عكُتو ٖٞ اب١ٓ خايو  ٔ بٔ خٛاضظّ ؾاٙ()قُٛز بٔ ٖسٚز ابٔ أخت ايػًطإ د٬ٍ ايسٜباـ٬ٍ ٚا٭عُاٍ, ٚاهلل ٜعًِ أْو       
 )د٬ٍ ايسٜٔ(, ؾشػبو ٖصا َٔ ضبو, ٚايٓاؽ ٜعًُٕٛ أْو ًٖٛى عًت ب٘ ُٖت٘ ٚنؿاٜت٘ ٚق٬س٘, ست٢ قاض َٔ أعِٛ ًَٛى إػًٌُ      

 ؾٝدٓا اإلَاّ )عع ايسٜٔ بٔ عبس ايػ٬ّ(  و ٚع٢ًٝعً )عًٞ ايؿطاف(,ٚأعسشلِ, ٚسػبو ٖصا َٔ ايٓاؽ.ٚايػ٬ّ َين َٚٔ خازَو ا٭ٌَ اؿاز 
 طخازَو إطٝع ابٔ ايععِٝصايػ٬ّ, ٚض١ٓ اهلل ٚبطنات٘. 

 . ؾبه٢  ٚقاٍ بكٛت ٫ ٜػُع٘ غرلٙ"ضٓو اهلل ٜا قسٜكٞ يؿس َا أتعبين اقتؿا٤ أثطى 
 ايًػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٜٛات

 َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ ٓاٖاَع ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ
 أقاّ خِٝ ٜػاعسٕٚ ٜتُاي٦ٕٛ ّؿ٢ بب٤٘ ٜطغـ ٜتب٢ٓ ٜتٛغِ
 أضغٌ بعح أغطاض زخا٥ٌ ايٛقت أٚايكذل٠ ايؿ١ٓٝ ٜتتبع ٜتٓػِ

 اْت٢ٗ ؾطؽ أتٛا أقبًٛا ؾذعٛٙ َاي٦ٛٙ ؾٌ ّ  بكاٜا :ؾًٍٛ
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 ايه١ًُ َعٓاٖا َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ
 عاي١ٝ باشخ١ ايتعب ايٓكب ايهٝل ٚايؿس٠ ايعػط٠ تؿاضى ؿاططت

 تتبع اقتؿا٤ سطم تهايب عكٝإ ْاح نعؿت خاضت
 تعط٢ٓٝ ُٔ أق٣ٛ أَه٢ ايتداشٍ ٚايذلادع ايتكاعؼ ايكٗط ايكػط
 ق١ُ أٚز يعبّا عبجّا ايهٝل ٚا٫غتٝا٤  ضااَتع اْهػط ٖٝض

 ذتٛبٝ تبهٝت نطٙ عاف إش٫ٍ َطاغ١ُ تٗسض تػتشٌ
 ايكها٤ اإلدٗاظ بعس ؾ٘ ايكؿات اـ٬ٍ َٓاقؿ١ قاد١

 
 

 

  (  1ايػ٪اٍ
 اخذل اإلداب١ إٓاغ١ٝ ٖا بٌ ايكٛغٌ " ــ  ) أ (

 ــ طًب ُقُطع َٔ ابٔ ايععِٝ ) إٔ ٜأشٕ ي٘ بايػؿط إٍ َكط ــ إٍ سًب ــ إٍ بػساز (       
 ـ ق٬ح ايسٜٔ (  ــ ازع٢ بعض اؾٓٛز إ ايؿاضؽ إًجِ ٖٛ ) قطع ــ بٝدلؽ ـ     

 )ب( مب ٚقـ ابٔ ايععِٝ ًٖٛن٘ قطع ؟ َٚا اـط١ ايت٢ أَطٙ بتٓؿٝصٖا ؟ 
 مل عطض قطع ع٢ً ابٔ ايععِٝ ضغبت٘ ؾ٢ ايطسٌٝ إٍ َكط ؟ -1)ز (  

 َا ١َُٗ اؿاز " ع٢ً ايؿطاف " ؾ٢ ايػؿط إٍ َكط َع قطع ؟ -2       

  (  2ايػ٪اٍ
 اْػب نٌ عباض٠ ٖا ًٜٞ إٍ قا٥ًٗا : ــ  ( أ)

 تًٕٛ ضد٬ إٔ ٜكٍٛ ضبٞ اهلل ...............                                    ــ َطس٢ ٜا غًٌٝ خٛاضظّ ؾاٙ .............. ــ أتك
 )ب( َا اـط١ ايت٢ اتؿل عًٝٗا قطع َع ابٔ ايععِٝ ؟

 )ز( عًٌ ٕا ٜأت٢ :  * ؾو إكطٌٜ ؾ٢ اْسؾاع قطع مِٖٛ ,ٚاط٦ُٓاِْٗ إيٝ٘ بعس شيو .

  (  3ايػ٪اٍ
 ١َ٬ قض أَاّ ايعباض٠ ايكشٝش١ ٚ ع١َ٬ ) خطأ ( أَاّ ايعباض٠ اـاط١٦ ؾُٝا ًٜٞ : ــنع ع ( أ)

 اْتكط ايٓاقط زاٚٚز ع٢ً دٝـ إزلاعٌٝ    )                   ( ـــ مل ٜكبٌ ابٔ ايععِٝ بػؿط قطع إٍ َكط  )                (               ـــ       
 ٢ ايجٛض٠ ايت٢ أؾعًٗا ايؿٝذ ؟)ب( َاشا ؾعٌ قاسب زَؿل يٝكه٢ عً

 غع٢ قطع إٍ ا٫يتشام غس١َ ايكاحل أٜٛب َكط ؟   –)ز( عًٌ 

   (  4ايػ٪اٍ
 : اخذل اإلداب١ ايكشٝش١ ٖا بٌ ايكٛغٌ ٚاْكًٗا ٗ نطاغ١ اإلداب١ -أ

 إٛت ( خٛؾِٗ َٔ -ايٛطٔ نجط٠ اجملاٖسٜٔ ٗ غبٌٝ  -ٜسٍ ع٢ً : )نجط٠ أتباع ايكاحل  إزلاعٌٝ  نًُا قبض ع٢ً ْاع١ ٚٗطت أخط٣ تعبرل -
 أقط قطع ع٢ً إٔ ٜباع ُٕايٝو لِ ايسٜٔ   ) ٭ْ٘ اعتاز ع٢ً ايطم ــ خٛؾا ع٢ً ْؿػ٘ ــ سطقا ع٢ً إٔ ٜذلق٢ ٗ اؾٝـ (  -

 َاشا ؾعٌ ايكاحل إزلاعٌٝ إضنا٤ يًؿطل١؟ ٚع٢ً أٟ ؾ٤ٞ ٜسٍ عًُ٘ ٖصا؟ -ب
 .إجٌ. ْاقـ ايعباض٠مل ٜعاٌَ ايؿٝذ ابٔ عبس ايػ٬ّ ايكاحل إزلاعٌٝ ب -ز

  (  5ايػ٪اٍ
 نع ع١َ٬ قض أَاّ ايعباض٠ ايكشٝش١ ٚ ع١َ٬ ) خطأ ( أَاّ ايعباض٠ اـاط١٦ ؾُٝا ًٜٞ : ــ - أ
 غاؾط اؿاز ع٢ً ايؿطاف إٍ َكط بكشب١ قطع        )                  (  -قبٌ قطع إٔ ٜعتك٘ ايؿٝذ ابٔ ايععِٝ       )                (              -

 عجط قطع ع٢ً بٝدلؽ عٓس أغتاشٙ عع ايسٜٔ أٜبو     )                 ( -َباؾط٠ إٍ ايكاحل لِ ايسٜٔ  )               (              بٝع قطع  -
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ُٜؿِٗ شيو َٔ ايكطع١ -ب  .نإ قطع ع٢ً ٜكٌ َٔ اغتذاب١ اهلل يًؿٝذ. َٔ أٜٔ 
  .ًٌمل ٜهٔ قطع أقٌ سعْا َٔ غٝس٠ ابٔ ايععِٝ يؿطام ايؿٝذ. ع -ز

  (  6ايػ٪اٍ
 ؽرل اإلداب١ إٓاغب١ ٖا بٌ ايكٛغٌ يهٌ ٖا ًٜٞ : ــ)أ( 

 إًو إػٝح (. –إًو إعع  –إًو إٛؿط  –ايػًطإ اؾسٜس / ٖٛ ) تٛضإ ؾاٙ  -     

 قٛتِٗ ٚبأغِٗ (. –ضٚسِٗ إع١ٜٛٓ  –نجط٠ أعسازِٖ  –ؾٛن١ إػًٌُ / ٜطاز بٗا ) أزٚات قتاشلِ   -     
  0ٚنض شيو  0نإ يكسّٚ ايػًطإ اؾسٜس اثط ؾ٢ ْؿٛؽ ايٓاؽ , أز٣ إٍ َٛادٗتِٗ اؾط١٦ٜ ٭عسا٥ِٗ )ب( 

 نتُإ خدل ٚؾا٠ إًو ايكاحل ؟ -2تكسّ قطع ٕباضظ٠ ايهٓس زاضتٛ ؟ -1 -)ز( عًٌ َا ٜأت٢ :

  (  7ايػ٪اٍ
 اْػب نٌ عباض٠ ٖا ًٜٞ إٍ قا٥ًٗا : ــ  ( أ)

 ي٫ٛ أْٞ أطُع ٗ ضتب١ َٔ ٚضا٤ شيو ا٭ٓل يذلنت٘ .............. –...                       َٔ أْت ٜا ٖصا أْا ٫ أعطؾو .......... -
 ًٜٚهِ أَاقسضمت إ تكدلٚا غاع١ أَاّ ايؿطْر ............  _إٕ اإلغ٬ّ ٗ خطط ٚ قش١ ايػًطإ ٗ خطط .................        _ 

 ؟ ٕٚاشا مل ٜػتتب شلا ا٭َط ؾ٢ ب٬ز ايؿاّ ؟)ب( َاشا ؾعًت ؾذط٠ ايسض ٫غتتباب ًٖهتٗا 
 دٗٛز قطع ؾ٢ تسعِٝ َطنع إًو إعع أَاّ َٓاؾػٝ٘ ا٭قٜٛا٤ ؟ -1  -)ز( عًٌ ٕا ٜأت٢ :

 ؼطٜض قطع إًو إعع ع٢ً قتٌ إًو ايكاحل إزلاعٌٝ ؟ -2                                  

  (  8ايػ٪اٍ
 ٚ ع١َ٬ ) خطأ ( أَاّ ايعباض٠ اـاط١٦ ؾُٝا ًٜٞ : ــنع ع١َ٬ قض أَاّ ايعباض٠ ايكشٝش١ )أ(  
 ؾطح بٝدلؽ سٌ ايتك٢ قطع سبٝبت٘ دًٓاض      )                      ( -عجط قطع ع٢ً دًٓاض ٗ قًع١ اؾبٌ      )                    (                 -          
 اْتكٌ ايػًطإ لِ ايسٜٔ يإلقا١َ ٗ  سًب  )                      (   -(                                       باضنت ايػًطا١ْ سب قطع ٚ دًٓاض   )     -          

  0ٚنض شيو َبٝٓا تأثرل نًُات٘ ؾ٢ ؾذط٠ ايسض  0)ب( نإ قطع ٜػتشهط سبٝبت٘ دًٓاض ؾ٢ اؿسٜح عٔ أغتاشٙ 
 ٝسٙ أَاّ ؾذط٠ ايسض ؟ َٚا أثط شيو ؾٝٗا ؟)ز( َاشا خطط ؾًٓاض سٌ ْٛطت إٍ بٝدلؽ ٖٚٛ ّسح غ

  (  9ايػ٪اٍ
 اخذل اإلداب١ إٓاغب١ ٖا بٌ ايكٛغٌ ٕا ًٜٞ : ــ (  أ )

 عاز ايػًطإ إٍ َكط ٚ اػ٘ َباؾط٠ إٍ : ) إٓكٛض٠ ــ زَٝاٙ ــ أسلٕٛ طٓاح (    -    
 ايبٓسقساضٟ ــ عع ايسٜٔ أٜبو ( أغٓس ايػًطإ قٝاز٠ اؾٝـ إٍ : ) ؾدط ايسٜٔ بٔ ؾٝذ ايؿٝٛر ــ بٝدلؽ  -    
 قتٌ ايهٓس زاضتٛا ع٢ً ٜس : ) بٝدلؽ ــ أٜبو ــ قطع (  -     

 )ب( نٝـ ُت ٖع١ّ يٜٛؼ ايتاغع ًَو ؾطْػا ع٢ً أٜس٣ إكطٌٜ .

    * )ز( بٌ َا اْتٗت إيٝ٘ َؿاٚنات إٓسٚب إكط٣ َع ايعاٌٖ ايؿطْػ٢ إعتكٌ ؟

  (  10ايػ٪اٍ
 اْػب نٌ عباض٠ ٖا ًٜٞ إٍ قا٥ًٗا : ــ   – ( أ)
 غآٟٚ إٍ دبٌ ٜعكُين َٔ إا٤ ................  -زعو َٓ٘ إْ٘ َٔ أتباع ؾاضؽ ايسٜٔ أقطاٟ ................      -   

 سّ ايػعاز٠ ؟ٗ ايؿكط٠ ايػابك١ عاف ظٚدإ غعٝسإ ٗ نٓـ ظٚدٌ غعٝسٜٔ آخطٜٔ . َٔ ٖ٪٤٫ ؟ ٚ ٕاشا مل ت -)ب( 
 أضازت ؾذط٠ ايسض أ٫ ٜهٝع سل قًبٗا , ٚ سل ْؿػٗا . اشنط ططٜكتٗا ٗ اؿؿاٚ ع٢ً ٖصٜٔ اؿكٌ . -)دـ(  

  (  11ايػ٪اٍ
 نع ع١َ٬ قض أَاّ ايعباض٠ ايكشٝش١ ٚ ع١َ٬ ) خطأ ( أَاّ ايعباض٠ اـاط١٦ ؾُٝا ًٜٞ : ــ) أ ( 
 تٓاظيت ؾذط٠ ايسض عٔ إًو يعع ايسٜٔ أٜبو )                   (    -(                                                            ُغٔذٔ  يٜٛؼ ايتاغع ٗ قًع١ اؾبٌ           )           -
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 (             قطضت ؾذط٠ ايسض ايعٚاز َٔ ؾاضؽ ايسٜٔ أقطاٟ )    -تٍٛ َٛغ٢ بٔ إًو َػعٛز ًَو َكط ٚ عُطٙ عؿط غٓٛات )          (                  -

 ) ب( مب ناؾأت إًه١ ؾذط٠ ايسض غٝـ ايسٜٔ قطع ؟ َٚاشا ؾعًت يتػتأثط بعٚدٗا ٚؼتؿٜ بػًطتٗا ؟

 َا َٛقـ قطع َٔ ايكطاع بٌ إًو إعع ٚظٚدت٘ ؾذط٠ ايسض ؟ -1)ز( 
 نٝـ تكطف إًو إعع سٌ سصضٙ قطع َٔ نٝس إًه١ ؟ -2       

  (  12ايػ٪اٍ
 بٌ ايكٛغٌ يهٌ ٖا ًٜٞ : ــاخذل اإلداب١ إٓاغب١ ٖا  ( أ)

 قتٌ أقطاٟ ع٢ً ٜس ) ٖايو أٜبو ــ قطع َؿطزٙ ــ دٓٛز ايؿطل١ (         -
 بعس َٛت أقطاٟ قطض بٝدلؽ ايصٖاب إٍ ) إٛقٌ ــ سًب ــ زَؿل (   -

 ٗا ؟)ب( َا ايص٣ طًبت٘ ؾذط٠ ايسض َٔ قطع ؾ٢ ؾإٔ عسٖٚا " أقطا٣ " ؟ بٌ أغباب اقتٓاع٘ بتٓؿٝص َطًب 
 )ز( َا ا٭ثط ايص٣ ٚدسٙ قطع يس٣ ايٓاؽ ْتٝذ١ تٓؿٝص َا طًب َٓ٘ ؟ ٚمب ناؾأٙ إًو إعع ٚؾذط٠ ايسض ؟

  (  13ايػ٪اٍ
 اْػب نٌ عباض٠ ٖا ًٜٞ إٍ قا٥ًٗا : ــ)أ( 

ٗٓ قسٜكٞ ٚ اهلل يٝهْٛٔ َٔ قت٬ٟ .............                                 -      ٚز ْكـ ًَو .................إْين آل أقبٌ إٔ أتع –ؾعًٗا 
 نٝـ أقاؿٗا ٚ أؽ٤ ايٛٔ بٗا ................... –زع بٓت إًٛى تٓؿعو ...............                                                                      -    

  00ٚنض شيو  0)ب( ناؾأ إعع ٚؾذط٠ ايسض إًُٛى قطع يؿذاعت٘ ؾ٢ ؽًٝكِٗ َٔ عسِٖٚ 
 )ز( بٌ مل زب اـ٬ف بٌ إعع ٚؾذط٠ ايسض ؟ ٚاشنط ٚغا٥ٌ نٌ َُٓٗا يًتدًل َٔ اآلخط  

  (  14ايػ٪اٍ
 ٗ ن٤ٛ ؾُٗو َعاْٞ ايهًُات ٗ غٝاقٗا , ؽرل اإلداب١ ايكشٝش١ ٖا بٌ ايكٛغٌ ؾُٝا ًٜٞ : -)أ(  

 ٚؾا٥٘ يٛايس قطع ص . -دطأت٘ ٗ اؿل  -٢ً : ط تكطب٘ يًًُو إٓتٛط  اقذلاح ايؿٝذ ابٔ عبس ايػ٬ّ بتٛيٞ ا٭َرل قطع اؿهِ ٜسٍ ع -         
 ص .ايكطاع ع٢ً إًو ــ عٛز٠ أٜبو إٍ ظٚدت٘ ا٭ٍٚ ــ اؿاغسٜٔ ٚ اؿاقسٜٔ  طغا٤ت ايع٬ق١ بٌ أٜبو ٚ ؾذط٠ ايسض بػبب :  -         

 صا إٛقـ ؟       نٝـ اغتكبٌ أٌٖ اجملًؼ ٖصا ا٫قذلاح ؟ َٚاشا ؾعٌ قطع ٗ ٖ  -)ب( 
ٍٖ قطع اؿهِ ٗ ٖصا ايٛقت ؟  -)دـ(    ٕاشا اقذلح ايؿٝذ تٛيٞ ا٭َرل قطع يًشهِ ؟  ٚ َاشا نإ وسخ يٛ مل ٜتٛ

  (  15ايػ٪اٍ
  نع ع١َ٬  ) قض  ( أَاّ ايعباض٠ ايكشٝش١ ٚ ع١َ٬ ) خطأ ( أَاّ ايعباض٠ اـاط١٦ ؾُٝا ًٜٞ : ــ ( أ)

 تٍٛ قطع إًو بعس َٛت عع ايسٜٔ أٜبو     )                 (  -عع ايسٜٔ أٜبو      )                         (              َاتت ؾذط ايسض ع٢ً ٜس ٖايٝو -          
 أؾت٢ ايؿٝذ ابٔ عبس ايػ٬ّ بهطٚض٠ ععٍ إٓكٛض ٚ تٛيٞ قطع بس٫ َٓٗا )                    (  -          

 ٕٚاشا اغتبك٢ ايكيب ايتذلٟ عٓسٙ ؟      مَب ٚقـ قطع ضداٍ َكط ؟  -)ب(  
  َاشا ؾعٌ قطع َٔ اْهِ إيٝ٘ َٔ أَطا٤ ايؿاّ ؟ َٚاشا ؾعٌ ٫ٖٛنٛ َٔ اْهِ إيٝ٘ َٔ ا٭َطا٤ ؟ -)دـ(  

  (  16ايػ٪اٍ
 نع ع١َ٬ قض أَاّ ايعباض٠ ايكشٝش١ ٚ ع١َ٬ ) خطأ ( أَاّ ايعباض٠ اـاط١٦ ؾُٝا ًٜٞ : ــأ ( 

 خهع ا٭َطا٤ طٛاع١ٝ يكطع بعس ععٍ إٓكٛض  )                   (    -ازا يكتاٍ ايتتاض  )                (                            تٍٛ قطع ًَو َكط اغتعس   -    
 قازم ٗ ْكا٥ش٘ يكطع    )                (  نإ بٝدلؽ -ؾطح قطع بعٛز٠ بٝدلؽ إيٝ٘  )                    (                                                             -   

 ب( مب ٚقـ ايهاتب ايتتاض ؾ٢ ايؿكط٠ ايػابك١ ؟ 

 ز ( ٚنض نٝـ نإ ٚقع غكٛٙ بػساز ؾ٢ أٜس٣ ايتتاض ع٢ً ا٭١َ اإلغ١َٝ٬ ٚؾعٛبٗا ٚأَطا٥ٗا ؟
  (  17ايػ٪اٍ
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 اْػب نٌ عباض٠ٖا ًٜٞ  إٍ قا٥ًٗا : ــ  ( أ )
 اشٖبا ؾاؾتشا ُٕايٝه٘ ................. –.............                   ازٕ َين ٜا قسٜل بٝدلؽ  ........ -   
 ٫ خٛف ع٢ً أٜبو  ٖٚصا إًُٛى َع٘ ..............    –ؾًٝعطْٞ  ٫َٟٛ قًب٘ ٚ أعطٙ يػاْٞ .............                     -   

 ( َا زاؾع قطع ؾٗاز ايتتاض ؟ ٚمل ثاضت ؾذْٛ٘ ؟ ب) 
 تطزز قطع ؾ٢ خًع إًو إٓكٛض ٚا٫غتك٬ٍ بايػًط١ٓ ؟ -1َا ٢ًٜ :  )ز( عًٌ

 قبٍٛ قطع اعتصاض بٝدلؽ ٚايػُاح ي٘ بايعٛز٠ إٍ َكط ؟   -2
  (  18ايػ٪اٍ

 ضتب ا٭سساخ ايتاي١ٝ َٔ ا٭قسّ إٍ ا٭سسخ : ــ  ( أ)
 ضغٌ ٫ٖٛنٛ   ـــ ععٍ إًو إٓكٛض ــ عٛز٠ بٝدلؽ إٍ َكط   ـــ ؾت٣ٛ ايؿٝذ ابٔ عبس ايػ٬ّ بأخص أَٛاٍ ا٭َطا٤    ـــ ٚقٍٛ   

 )ب( مل ؾهط إًو إٛؿط ؾ٢ ؾطض نطٜب١ ع٢ً ا٭١َ ؟ ٚمل ؽٛف َٔ ؾت٣ٛ ايؿٝذ ابٔ عبس ايػ٬ّ ؟
 َا ُٖا ؟ َٚا غطن٘ َٔ نٌ َُٓٗا ؟ 0)ز( نإ يٮَرل بٝدلؽ ضأٜإ كتًؿإ ؾ٢ ا٭خص َٔ أَٛاٍ ا٭َطا٤ 

  (  19ايػ٪اٍ
 ع١َ٬ ) خطأ ( أَاّ ايعباض٠ اـاط١٦ ؾُٝا ًٜٞ : ــ نع ع١َ٬ قض أَاّ ايعباض٠ ايكشٝش١ ٚ  ( أ)

 قتٌ ٫ٖٛنٛ َٔ اْهِ إيٝ٘ َٔ ًَٛى ايؿاّ اـ١ْٛ   )              (  -قبٌ ا٭َطا٤ ايتٓاظٍ عٔ أَٛاشلِ يبٝت إاٍ    )              (                 -
 خطز ايػًطإ يكتاٍ ايتتاض قبٌ اْتٗا٤ ؾٗط ضَهإ )             (  -(            نإ إًو إٓكٛض َٗتُا بؿ٦ٕٛ ايسٚي١ ٚ اؿهِ )             -

 )ب( مل اغتكٌ ا٭َرل قطع عهِ َكط ؟ َٚٔ ايص٣ ؾذع٘ ع٢ً شيو ؟
 َبايػ١ قطع ؾ٢ فا١ًَ بٝدلؽ ؟  -1)ز( عًٌ ٕا ٜأت٢ : 

 ؾت٣ٛ ايؿٝذ عبٝس ايػ٬ّ َكازض٠ أَٛاٍ ا٭َطا٤ ؟ -2     
  (  20ايػ٪اٍ

 ض٠ ٖا ًٜٞ إٍ قا٥ًٗا : ــ اْػب نٌ عبا ( أ)

 َطس٢ ٜا ًَو ايتتاض ................... –ٜا خْٛس قتًت عسٚ اهلل بٝسى ٜا خْٛس ............          -

 ادًؼ ع٢ً ا٭ضٜه١ َهاْ٘ ٜا خْٛس ................ –يعًٗا قكب١ قًٝٛب اييت قطعتين إٜاٖا ............         -
  0بػساز ع٢ً أٜس٣ ايتتاض )ب( ٚنض ايٓهب١ ايت٢ سًت ب 

 )ز( َا ٚقع غكٛٙ بػساز ع٢ً ؾعٛض إكطٌٜ ؟ َٚا زٚض ْا٥ب ايػًط١ٓ ؾ٢ شيو ؟

  (  21ايػ٪اٍ
 نع ع١َ٬ قض أَاّ ايعباض٠ ايكشٝش١ ٚ ع١َ٬ ) خطأ ( أَاّ ايعباض٠ اـاط١٦ ؾُٝا ًٜٞ : ــ ( أ)

 عاز ٫ٖٛنٛ يب٬زٙ خٛؾا َٔ قتاٍ قطع  )                    (   -(           غهب قطع َٔ ضز أَطا٤ إُايٝو ع٢ً ضغاي١ ٫ٖٛنٛ  )                   -      
 ضؾض قطع َؿاضن١ ايؿت٢ ايتذلٟ ٗ ايكتاٍ  )                   (  -قٔ ْؿػو ٜا أَرل إػًٌُ ٖاأْصا غبكتو إٍ اؾ١ٓ )                   (          -      

َّ ٜسٍ َٛقؿ٘ َٔ دٛازٙ ؟ٗ أ١ٜ َٓاغب١ بكط ايػًطا  -)ب(   ٕ بايػِٗ ٜكٛب مٛٙ ؟ ٚ ع٬
 مَب ضز ايػًطإ ع٢ً قاسب٘ ايصٟ أضاز إٔ ٜٓعٍ عٔ ؾطغ٘ ؟ ٚنٝـ تكطف ايػًطإ بعس شيو إٛقـ ؟  -)دـ(  

  (  22ايػ٪اٍ
 اْػب نٌ عباض٠ ٖا ًٜٞ إٍ قا٥ًٗا :  ــ  ( أ)

 طٜس َين إٔ أقٓع يذلدع عٔ غ٤ٛ ٚٓو بٞ ...................َاشا ت –      إْهِ ئ ُٛتٛا دٛعا ؾأْتِ دٓٛز ا٭١َ ..............  -
 سطاّ عًٝو ٜا خْٛس أتذلنٓا ِٛت دٛعا ................... –٫ أضدع ٗ ؾتٛاٟ يطأٟ ًَو اٚ غًطإ ................         - 

  00دايٛت ")ب( ٚنض زٚض نٌ َٔ إًو إٛؿط ٚايػًطا١ْ دًٓاض ؾ٢ اإلعساز يًكا٤ ايتتاض ؾ٢ " عٌ 
  -)ز( عًٌ ٕا ٜأت٢ :
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 0تعذب إػًٌُ َٔ ؾذاع١ ٚؾطٚغ١ٝ ايكب٢ ايتذل٣ ؾ٢ أثٓا٤ َعطن١ " عٌ دايٛت "  -1
  0اؾذلاٙ إًو إٛؿط تطى ساَٝات َٔ عػهطٙ ع٢ً َٓاؾص عها  -2

  (  23ايػ٪اٍ
 اخذل اإلداب١ إٓاغب١ ٖا بٌ ايكٛغٌ يهٌ ٖا ًٜٞ : ــ ( أ)

 بايًذ٤ٛ إٍ اَطا٤ ايؿاّ (  _بأخص أَٛاٍ ا٭َطا٤  _أؾت٢ ايؿٝذ ابٔ عبس ايػ٬ّ ) بؿطض نطٜب١ ع٢ً ايؿعب  بعس تٗسٜس ايتتاض ٕكط  _      
 ؾٛاعتٗا (. –تٓٛعٗا  –ثكًٗا  –دٗٛز ت٤ٛٓ بٗا ايعكب١ أٚيٛ ايك٠ٛ / تعبرل ٜطاز ب٘ ) نجط٠ اٍ ُّٖٛ    _      

 زا يًُعطن١ ايؿاق١ً بٝٓ٘ ٚبٌ ايتتاض ؟)ب( َا إٗاّ ايع١ُٝٛ ايت٢ قاّ بٗا ايػًطإ قطع اغتعسا
   0)ز( ٚضا٤ نٌ عِٛٝ اَطأ٠ / ٚنض شيو َٔ خ٬ٍ َا قسَت٘ دًٓاض يعٚدٗا قطع 

  0( زؾعت ايػًطا١ْ دًٓاض سٝاتٗا ؾسا٤ يًػًطإ ٚايٛطٔ , ٚنض شيو ز  ) 
 ًُعطن١ ؟ي( نٝـ عذٌ قتٌ نتبػا قا٥س ايتتاض بٛنع ْٗا١ٜ ٖـ  )

  (  24ايػ٪اٍ
  اي١ٝ َٔ ا٭قسّ إٍ ا٭سسخ : ــ ضتب ا٭سساخ ايت(  أ )
 َكتٌ أقطاٟ ع٢ً ٜس قطع    -ظٚاز قطع ٚ دًٓاض                              -َكتٌ ؾذط٠ ايسض                              -َكتٌ عع ايسٜٔ أٜبو                             -  

       . مب تٛس٢ ٖص ايعباض٠  .... )ب( مل ِٜٓ إ٫ غطاضّا 
 )ز( َا اإلدطا٤ات ايت٢ قاّ بٗا إًو إٛؿط ؾ٢ َٛاد١ٗ ايتشسٜات ؟

  (  25ايػ٪اٍ
 اْػب نٌ عباض٠ ٖا ًٜٞ إٍ قا٥ًٗا : ــ أ ( 

 ٚ اهلل ٭تٛدٗٔ َٔ َعٞ يكتاٍ أعسا٤ اهلل ...................  –ٚ يهٔ ٫َٟٛ قس ضنٞ ٖصا ايػهٛت َٓ٘ ..................                  -
 ٚاعًُٛا أْهِ مل تٓتٗٛا َٔ اؾٗاز إِا بسأُٛٙ ............... –و إٍ َٝسإ ايكتاٍ ٭ض٣ َكاضع ا٭عسا٤ ...........     غأخطز َع  - 

 ب( ٕاشا مل ٍٜٛ ايػًطإ قطع ْٝاب١ سًب يبٝدلؽ ؟ َٚا أثط شيو عًٝ٘ ؟ 
  0ز ( ـل ا٭َطٜٔ ايًصٜٔ قٜٛا ٚٔ بٝدلؽ ؾ٢ انطٗاز ايػًطإ ي٘ 

  (  26ايػ٪اٍ
 ع١َ٬ قض أَاّ ايعباض٠ ايكشٝش١ ٚ ع١َ٬ ) خطأ ( أَاّ ايعباض٠ اـاط١٦ ؾُٝا ًٜٞ : ــنع  ( أ )
 قطض ايػًطإ ايعٛز٠ إٍ َكط ٚ ايتٓاظٍ عٔ إًو  )                        ( -     ٚقٌ قطع إٍ زَؿل قبٌ ْٗا١ٜ ؾٗط ضَهإ غُؼ يٝاٍ   )                 (  -
 ُقتٌ ايػًطإ قطع ع٢ً ٜس بٝدلؽ ٚ أضبع١ أَطا٤  )                       (     -ٝدلؽ إَاض٠ سًب            )                  (                                 قبٌ ايػًطإ إ ٜٛيٞ ب -

 )ب( مل أقبض إًو إٛؿط ٜا٥ػا ؾ٢ اؿٝا٠ ؟ 
 )ز( ٕاشا اختاض بٝدلؽ يٝهٕٛ خًٝؿت٘ ؾ٢ سهِ َكط ؟

 
 




