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 1أهداف ا�درس 
 ��� ������ ه�� �الج�����

 .�رف كّ$ #ت�لِّ  إ� كا� �اب�اً �لمس�ح 	� ال	� ي. أ
 .#ت�لّ  �  يِصر �اب�اً �لمس�ح ب�دُ ك�. يم-�* أ� يق+ل* أ(ّ أ� ي)�  . '
 .أ� ي-�9 ك$ #ت�لّ  �اب8 �لمس�ح #ت�قّ�ا #7 هذ6 ��5ق�قة و��2د�ً ب�ا. 1

�دء االج�م	�� 
 .ابدأ ب	�!الة

 :%وضو� ا�يو"

   $ُ;" :اب�اً �*، و�7 �2ت��لَّ  ����9 �7 ?�9< يس9ع ��مس�ح �سم�ا� بطر> ��-�9 
 ."ك�. يم-��ا ن7ُ5 أيضاً أ� نص�ر أ�+ا�اً �لمس�ح

 

 إج	ب	ت أ)ئل& %�اجع& ا�درس

  ًت�95 #�اB�7�  <C1#ر�ج�ة ��د. 
            D��1سؤ� : ً ب�9 �لى �ر?يد �آلية #�ا َّCد���JلI بما): "��مت�لِّم�DH2�(7 ��مت�لِّ  .  �K

 هذ6 
 "؟�ش�ر�آلية            
            Dمت�لِّ  �ّما : ��2سؤ��� DH2�*كتاب* أجاب NB. 
    أو?ع، ��مس�ح ( B�  3� ، ��ت-ل)ة( 2  ��رR، ��خط�ة،( 1:اP ��ص5�5ة ه�Nإلجاب           

 �نضّ ، جما�ة( 4          

 إ)ال%ي&ي& خل.5ق	ط بدء ا�عم3 %2 ا�مؤ%0ين %ن : %.-و" ثق	*(
��ت�ا?ّ(،  ��مسل #9;. هذ� . و�اب8 �لمس�ح #سل T نقطة ��+دء NB هذ� ��دC> هC�9S N ب�7 

 .و�Sد #9;.��س�9 �لى  ��مسلم�7#8 أّ� 
 Uسا#"N��+�� Dا�� " <Cاع ��مس�ح، و�-7ّ ��د+�ح ويشرV  1ُ#صمَّ  �م7 ه  أ ِWّ9ي

 :��خطP�9 ن95 �إليما� �أل2+ا' ��تا��ة

 Rد ��مت�لِّ ، أل� هذ� يسا�د�� NSكد #7 ��)�  ��روHت�� NB دZِكُمر 

  $مس�ح #س+قاً ي5ص�� D9+ق� Nُّس�َح �* ��)ر]ة أل� يصل��ضما� أّ� ك$َّ 7#َ �  
 �ل��ا �آل�،

 ث �7 ��5ق�قةSلمسل  ��+ا� P�9هذ6 ��خط Vريقة 2�لة �شر^ $  .كما أ� هذ� يشّ-ِ
 

 P�9خط�� Nه <Cهذ� ��د NB ةB9[9إليما� ��م� P�9ف �ل��ا _طCال�ت�ا?يّة ��مت�ا�
با2ت`�اء ��خط9< �أل_�ر< ��مت�لقة باالنضما� إ�ى جما�ة ��مس�ح، ��تN �ا?<ً #ا يتّ  ��تقل�$ 

" جما�ة ��مس�ح"با��س+ة �� ، . HZ 7#ن�ا NB ��-ر�ز< باإلنNB $�J ��غر' و#7 ��غرب��7
�-�9 ك��سة ُ#�ظَّمة، أو #Jم�9ة �cر 2Cم�ة #7 ��مؤ7��#  #7 _ل)�ة إ2ال#�ة، يم-7 أ�

و�لى جم�8 �ألhB ،D�9Sّ� وج9? ن9ع #7 ��ّشرك* أ#ٌر . أو �جتماع 2ّر( #8 #ؤ#7 آ_ر
 ً  .7و�2دC> هذ6 ��م9W9ع بت8ُّ29 و�)ص�$ أك`ر NB ��دC> . #� ٌّ جد�
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 (2-1ُ%قدَّ%& 9ا��ؤاال8 )هدف 7ي	�0	  ( أ
 

&%   ُ%قد ِ
 

 ا"��قس   ا<�أ�� . و2ؤ�D ��م�لِّ  ��NB ?C�9 ��+ا��9" هدف �Sا
 

 : ا)@? 

 "؟I��ت-لَّ  أنkَ، ��ُمرZِد، �+ِّر �ي�+غN �لمت�لِّ  أ� يُ ]" #ا ه9 هدف �Sا  l ،*�7 �أل#ر ب-لما
I� .[�7 هدف �Sا

_________________________________________________________________ 

 

A ) ً �ي�و� ا�م�يح	بع	(3ا��ؤا? )صي�9ر�ك �  
 

 3ا��ؤا? 
 

 كا#الً  <�أا Uص�دو�� NB ?C�9�� Nّمقط8 ��-تاب��.  
 

 : ا)@? 

 " كا� �م$ 2م�ا� �Kبطر>؟#ا[ "I[ كا� ]�ّا? 2م. 

 " ّ?C كا� �Kم�ا6 ��+��د< �7 ��شا^ئ؟ و#ا�� NB Rش+ا�� Nيلق �Hيس9ع ب *� Dتى ;ا#
�  ي-7 يظ7 أّ� ه�اR أ#$ ب�H يصطا? 2م-اً، و�-�ّ* �م$ #ا ;ا�* يس9ع �لى كّ$ِ " ]بطر>؟

DاS ]. 

 "*�# ًأ� ي-�9 يس9ع ;ري+ا n5ك. �رف 2م�ا� أنّ* �  ي-7 يست �Kيس9ع؟و�-7ّ #ا ّ?C ا� "
[*� Dََخ.  : " ;ا�َطا?ُ ���َّا>َ ! الَ  �َص  �ُ9-َُ� [!"ِ#7َ �آلَ� 

 "ن�اية ��مقط8؟ NB *;اBCم$ 2م�ا� و� �K�9 يس9ع" ]#ا�+��رك�9 ك$َّ NZءT و ]. 
 

 C3ُ>: 

 " P�9ب8 _طC�9، أ_ذ 2م�ا� بطر> أ��� <C? oلمس�ح، ونستط�8  ��ص�رب5س� ً �اب�ا
ً ن7ُ5 أ� نH_ذ هذ6 ��خطP�9 أ �ذكر #ا هN هذ6 ��خطP�9؟. يضا �رR ��خط�ة . 1" ]ه$�  

ب�د( ��مس�ح. B�   3�  ��ت-ل)ة. 2 Iنض  إ�ى جما�ة ��مس�ح. 4   أوِ?ع ن)س� ]. 

 "P�97 هذ6 ��خط# T>دS�9 ك$ و���� p;خط�ة"و�2+دأ با�خط9< �ألو�ى، . ��2ا�� Rر��.‘ " 
_________________________________________________________________ 

 

D ) &يEFا� G(11-4األ)ئل& )ا�� 
 

 4ا��ؤا? 
 

 قر< ��`ان�ة ا<�أ(�� . 
 

 : ا)@? 

 "س*؟(ن �Hك* 2م�ا� بشC?أ )ا ��ذ#[ "2م�ا� Dج$ _ا^ئ: ";اC أنا ]". 

 "إ�ى يس9ع؟ N�H7 ن�S *كCأ� ند Nب�ا، #ا ��ذ( ي�+غ nَّا يت�ل# NB[أن�ا _طا<" ]و. 
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 6ا��ؤا? 
 

 شّ  ا<�أ�� Pكت+�ا �مر ��خ�ّا��ألب�ا Nريّة ��ت�. 
 

 :ا)@? 

 "؟Iوب�� Nب�� Uكت+�ا �مر ��خ�ّا�، #ا ��)ر Nش�رية ��ت�� Pألب�ا� oب5س[ " ،UرB 7# q��
 .[ Bا�Jم�8 أ_طHو�، وال نستط�8 أ� نخ)N _طايانا �7 هللا

 "ق+ل�ا هللا؟�� N(-ه$ ن7ُ5 ]ا��95 بما ي[ " N(-ا�  إنسا� ]ا�ٌح بما ي��� NB qكال، و��
��*Sال[ o+ق+ل* هللا بس ]. 

_________________________________________________________________ 

 

 8ا��ؤا? 
 

 :ا)@? 

 "؟D7 هذ� ��سؤ�� kَ+أج �Kبما"[ "n�(Z $`# 8W�9إلجابة ��ص5�5ة" �إلنسا� ��مت� Nه ]. 

 "Nر جم��اً ب5ق�قة #9;)�ا ��د�_ل  " ش)�n؟ه$ ن7ُ5 أك`ر Z+�اً ب�مر�� أ� ب: ��)ّ-ِ
ر ب�)س* وSد6، وال ي5تا1 أل� يت-لّ  �7 إجابت*]       .[ هذ� ��سؤ�D ه9 �تش8�J ك$ #ت�لِّ  �لى أ� ي)ّ-ِ

 

_________________________________________________________________ 

 

 11ا��ؤا? 

 ا<�أ  D��11سؤ�[ . د ��مت�لِّم�7 أ�S7 أ# oيقرأ�6^ل ]. 
 

 :ا)@? 

 "ب� Uو��ت9بة ��5ق�ق�ة؟#ا ��)ر ?  " 7 ���د� ��مJرَّ
           [' Pو 1( �إلجابا )U5ا� ��)رWّ9� . Nا< #ختل.، وه�S tق9? إ�ى نم� ��ت9بة ��5ق�ق�ة 

             Dم7 ��سؤ�W >?C�9�� >C9ص�� NB Nرج$ ��`ان�� NB uا6، #`لما يُرJ��غ��ر �ال N���9].  
 

3ُ>: 

 "اب�اً �لمس�ح، و�آل� ���تق$ إ�ى ��خط9< ��تا�� ." �B�  ��ت-ل)ة"�ة NB ]�روC< �إلنسا� 
_________________________________________________________________ 

 

 (14-12األ)ئل& )ا*-K ا��Jل.& ( �
 

  12ا��ؤا? 
 

 . إ�ى هذ6 ��صC9< ا5ظ�

 :ا)@? 

 "اع يس9ع؟+ّ�يم-7 �-ّ$ِ #ت�لِّ  أ�  .�ل�ّقاv" ]برأيI، بما�Z �Kر 2م�ا� بطر> B 7�S-َّر با
 .[ يقدّ� Cأي* ��خاB ،xّل�q #7 إجابة ]5�5ة أو _ا^wة

 "ا؟��ي�+غN �لمت�لِّم�7 أ� يذكرو� إ� كان�9 ;د ;+ل�9 ��مس�ح " ]ه$ و�ج��ا ;ر�Z ً�C+��اً �S NBا
رو� با�ت-ِل)ة  .[ أو أنّ�  #ا ي�9��y ي)ّ-ِ

 

_________________________________________________________________ 
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 13ا��ؤا? 
 

 Uص�دو�� NB ?C�9�� Nّملة �ألو�ى و��مقط8 ��-تابJ�� رأ;� . 
 

 :ا)@? 

 "ا #��ى هذ6 ��قّصة؟# ،Iبرأي " 
           [vل�ّقا� .I�K nّ5اع ��مس�ح #-ل)اً جد�ً، و�-�ّ* يست+ّ� B�9 أcلى #7 أlم7 . يم-7 أ� ي-�9 �

  ![�اوأCو� �آل�ئ�           

 "ا �إلج# Dكت+تَ�ا �7 ��سؤ� Nت�� P؟13ابا[ "*+لمت�لّ  أ� يت-لّ  �ّما كت� Nي�+غ ]. 

 "م�اً أك+رl 8B? )خل�ص�ا؟: #7 ��ذ� NB 9ا��ا ��مس�ح، أ� ه+ّ�� NB 7ُ5ن " 
 .[ �14نظر ��سؤ�D . ه8B? 7#َ 9 ��`م7 �ألك+ر]          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3ُ>:

 " ا ��خط9< ��`ان�ة# ،ً�Kص�رإ��  ً  .[ �B�  ��ت-ل)ة" ]�لمس�ح؟ �إلنسا� �اب�ا

  ،ب�د( ��مس�ح"و�آل�، ���تق$ إ�ى ��خط9< ��`ا�`ة Iأَوِ?ع ن)س". 
 

 (1N-18األ)ئل& )أ9ِ�� 5.�ك بيدM ا�م�يح . 	ه
 

 OP�Qر<  ا-B"سل� "و" إيد�ع�ب�د( ��م�س�ح #7 _الD نشا^ �سلِّ  �B* ن)سI آل_ر"  Iن)س.
�ا2+اً �+�} ��مJم�9اP ���مرية ون��9اP #7 يم-7 أ� ي-�9 نشا^ ��مJم�9ة هذ� #: #الSظة]

uّا> ?و� أ_ر��� .Iم�9تJ# NB 7إ� كا� هذ� ���شا^ #�ا2+اً �لمت�لّم� C �قّرِ 7# kَأن].  

 *ن)س q�J�� 7#و��9ز�، و D9ط�� NB 7م7 أزو�1 #تساويW م�9ةJوّزع أ�ضاء ��م . 

  9د ��شخص�7 هS�2-�9 أ"t;و�آل_ر " ��سا"Iُممِس��  ." 

  أ� Nي�+غIو|�ر6 �لُممِس ،uد�هما إ�ى �أل_رSجال6 #ضم9#تا� إCتص+اً، و�# t;يق. ��سا .
أ#ا ��ُممس��B I+غN أ� �-�9 إSدC uجل�* أ#اَ� �أل_رu بقل�$، ويد�6 #متد�ا� إ�ى �أل#ا�، 

t;با�سا Rوجاهر�ً �إل#سا . 

 ي+دأ با�سق9^ إ�ى  l 7#ما#اً، و���خل. وه9  ي�+غN �لسا;t أ� يسDH ��ممسI إ� كا� #ست�د�ً 
 ! ي�+غN �لممِسI أ� يمسI ��سا;B tال يت�رَّ~ أل( أuK. #ت�+J�� qّسد

  7ا ب�# Cأل?و�� Dُ?ا+� ". ��ممِس-�7"و" ��سا;ط�7"ب�د I�K، ��5د� 
 

 :ا)@? 

 "  �إجاباP ]" ��9 أن)س-  NB يد( ��ممِس-�7؟ب��ما ك�ت  �9?ِ ( أيُّ�ا ��سا;ط�9)بما�Z �Kر
 [ Zخص�ة

 

 

 ا�مؤ%0و8 ا�Rُُد� �79	A ا��Jل.&: %.-و" ثق	*(
�ّ+اع يس9ع ��مس�ح� NB 7إ�ى ��تّ-ل)ة ���ا��ة ��م5تملة �لمسلم� Cأ� يُشا ٌّNو�-7ّ . #�طق

-ل)ة ���ا��ة أ#ٌر أ� ��تشديد ����yد �لى ��تب�} ��مؤ#��7 #7 _ل)�ة إ2ال#�ة يظ��9 
يWّ9ح أ� �أل#ر  14يص. ��ت-ل)ة، �hB ��سؤ�D  13و#8 أ� ��سؤ�y# .Dِ�� وكري*

�-ل)ة 8َ 7#Bا يُد# n5يست . nك�)�ة ��م�9زنة ب�7 هذ6 ��5قا� �Hا? بشZC7 هللا �إل# oل^�
 (.��مت�لّم�7)ب5سo و8W ��مت�لِّ  
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 C3ُ>: 

 "س�ل�  أن)س�ا و�Sا��ا ��س9ع ��مس�ح يشاب* إ�ى SدTّ ك+�ر إيد�ع أن)س�ا بHيد( إيد�ع و
;د أ�Zر با�خ9ف NB ��+د�ية، و�-7�S 7 أجد أ� ��ُممسI أ#سI بNB N كّ$ِ #ر<، . ��ممس-�7

 ." hBن�N أ��ل  ��`قة ب* أك`ر
_________________________________________________________________ 

 

 16ا��ؤا? 
 ة ��م�طا<  ا<�أlر)�أل#`لة ��`الB(. ��ط)$، ��مري}، ��مسا 

 

 :ا)@? 

 " قة`�� Cا #قد�#Nد #7 هؤالء؟ ي+دي�ا ��تSك$ و� " 
ً  �ا��ة]             .[ B-$ُّ و�SدT ي`n ب�H �آل_ر ��2ت�N ب* و�7 يؤKي*. جد�

 "ب�س9ع ��مس�ح با�طريقة ن)س�ا؟ n`ه$ يم-��ا أ� ن[ "vقت�ا أك`ر أج$، ه9 يست5. �ل�قاl nّ
 .[ #7 أّ(ِ إنسا� آ_ر

 "ي�مل* ��ا؟ �Hب n`ا ��ذ( ن#[ "vإ�ى . �ل�ّقا N�Hنّ* يغ)ر ��ا _طايانا، وأنّ* يHب n`الً، ن7ُ5 ن`#
بH#ا� إ�ى  �اي9ُِ]ل�Sا��ا، وأنّ* ي�ط��ا ��ق9ّ< ��م$ ��ّصالV، وأن* ي5م��ا ويرZِدنا، وأنّ* 

 .[ ��سماء

 " ^نشا NB *ب Pَر�Z ذّكر #ا���ا NB كّ$ . ‘��ّسق9^’�K ب�س9ع با�طريقة n`�ه$ يم-�I أ� 
 .[ أج$، يم-��ا أ� ن`n ب*" ]ن�S NS�9ا�I؟

 

 :راج2

 "اب�اً �لمس�ح؟� " #ا هN ��خطP�9 �ألو�ى NB ]�روC< �إلنسا� 
 NB  �1ر #7 ��سؤ�D إ� كا� �أل�ضاء ال يتذكَّرو� هذ6 ��خطB ،P�9انظر ��yJء �أل_�]           

            Uكتا' ��مسا . 
           Nص5�5ة ه�� Pإلجابا� : 

�رR ��خط�ة . 1        � 
 �B�  ��ت-ل)ة . 2                 

 .[ أوِ?ع ن)سI ب�د( ��مس�ح. 3       
_________________________________________________________________ 

 

 (�_ت�اC() ش	هد

 "�oق`�:"  
http://www.youtube.com/watch?v-17nrSP8Y6So&list-PLii-            

1XQvc15ZnuWh100HvqWKDINJJr13R&index=1             

 ��مت-لّم�7 با��رب�ة بقدB Cا�د�* �لمت-لِّم�7 إنّ* �cر #)�د �غ�ر . هذ� ��)�دي9 #تB9ِّر NB ���رب�ة]           

 . #8 أ� �cر ��مت-لِّ  با��رب�ة يم-�* أ� يت�لَّ  w�Zاً #7 ��صC9 ��م�روWة NB ��)�دي9 ب�ا،           

          C �قّرِ 7# kَشرف �ل�*  أن� أو ). أو #Jم�9ت(Iإ� كا� هذ� ��)�دي9 #�ا2+اً �لمت�لِّ  ��ذ( 

            I�-دي9 آ_ريم�B دJ�  .[#�اo2 إليصاD #��ى Z+�* أ� 
 

 :ا)@? 

 "ستط�8 ��خرو1 #�*؟�" ه$ Sد� أ� �ZرPَ، #`$ هذ� ��رج$، بHنI �ا�l NB nقo ال 
 ( إجاباZ Pخص�ة)

 "؟oا< #7 ��`قJد �ل��S9�� 6
�� ��� �K��[ "o1 ��`قCبا�5+$ _ا Iرج$ ��ممس�� ] 
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 "اJأ� يت oق`�� NB nلرج$ ��ذ( �ل� Nأ� ] "و' #8 ��رج$ ��ذ( أنقذ6؟ك�. ي�+غ Nي�+غ
  .[يت+�*

 "او' #�*؟. يس9ع ��مس�ح أنقذناJأ� نت Nي�+غ .�-B[ "ا�� .[ با�ّ+ا�* NB ك$ �Sا
_________________________________________________________________ 

 

 (1V-21األ)ئل& ) اKU5 إ�ى جم	S& ا�م�يح. (9

 
 

 (21بعد ا��ؤا? )ب	�و8 ا�Jال" 
 

 

 ا��9 ا<�أ+�� NB >?C�9��  ِّم�ل�� Pكلما . 
 

 

 :ا)@? 

 "ة ��ذي7 يذكره  ��ُم�لِّ  ه�ا؟lا أن�9ع ���ا> ��`ال# " 
 ��ذي7 ه  أ�+اع �لمس�ح،]           
 ��ذي7 �دي�  �2ت�د�? أل� يص�رو� أ�+ا�اً �لمس�ح،            
 [ .��ذي7 ي5تاج�9 �مyيد k;9�� 7# �لت)-�ر باأل#ر           

 "؟Nتم�� Pاw(�� 67 هذ# T C إ� كا� #�ا2+اً أ� يت-لّ  . إجاباZ Pخص�ة" ]إ�ى أّ( �قّرِ 7# kَأن
 .[ ��مت�لّم�9 �7 هذ� �أل#ر أو أ� ي)ّ-رو� ب* ب�دوء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخ��	" االج�م	�

 :ا)@?

 "؟I� "#ا ��lHر ?C> ����9 �لى �Sا
[NB T9ض� $-� Nم ي�+غJد ة���9مZمر�� ،kَأن I�K NB بما ،RCأ� يشا]. 
 

 C3ُ>: 
 

 " ً إنّ�ا �سا�دR �لى أ� �ض8 هذ� ��دC> . ��م�مة ���مل�ة �أل2+��9ة #�مة جد�
8W9# ��تط+�n و��مما2Cة، ب�5ث ال ي-�9 أ#ر�ً نظرياً Bقt، ب$ يص�ر جyء�ً 

I� ."�S 7#ا
 

 (.1دNB <C ��ص�دوNB ?C�9�� U ن�اية ��)��م�مة ���مل�ة  ا<�أ

 C3ُ>: 

 "هذ� �أل2+9ع NB تّمم9ها�كلّ  هللا . هذ6 #�مة با�غة �ألهم�ة، و�ذ� ي�+غN أ� 
 ."وإ� kَ+cC، يم-�I أ� �ت-لَّ  #�N أيضاً �لى �ن)ر�? بش�H �أل#ر. بشHن�ا

 " رو�  ."�لقا��ا NB �أل2+9ع ��قا?� 2 �دS�<Cّضِ

 .�ّاً ب�س9ع ��مس�حZاكر�ً هللا �لى أن�ا نستط�8 أ� ن�رZ *Bخص اخ�K ب	�!الة



    

 


ة ف� الم�يح            2�
رس إرش�دات ل�
 ال�ي�ة الج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2أه
ا� ال
رس 
 :�مت�ل�  ك��   على

 .أن �&%ن فر"�ً وم ت�ج�ً ب�ي��ه ا�جد�دة ف� ا��سيح( أ
 .ع1 0�ر قل. �7 5ك%-,ث%* 2أن ��(ظ ( '
 .أن �(�� أ,�9 ,ل�9 8%�4 3د�دة ووال6ة 3د�دة وط ي�4 3د�دة�2
 .أن �9خرط ف� "رٍ' -و"ي�4 ضد� ا�;� ي�4 ا�:د��6�4

 لب
ء اال��م�ع  
 

 .ا!
أ !�لصالة
 

 الم+م& ال*م�ي& الخ�ّ)& !�أل$بوع ال��!ق

  ?�ُق"   A� �8 ا�ت(&ير بجد��4 ب��� B4 ا���لي4 ا�خ�ص�4 ب��د-* األو��ا�� E,ك�
 األمر؟ �8 قJيE وقت�ً ب��ت�(&ير ب�ذا"�8 أ���Eَ 8ذG ا����4؟. �س%A ا��سيح

 

 :.وضوع اليو,

  ?�ُق" و8ذG . ,ت�ل�� ا�ي%L ع1 ا��ي�ة ا�جد�دة ا�ت� ��9��9 ا�ر' �س%A ا��سيح إ����8 
 �"�ش�� 8%�4 3د�دة ووال6ة 3د�دة وط ي�4 3د�دة

 

          إ��!�ت أ$ئ�& ./ا�*& ال
رس  

  ًا �3ي��%�� كت ه ا��ت�ل� � 2أOئل4 مرا4�3 ا�د-*  علىافت ، Q� اBPO ع��
  اإل�3ب�U ا�S�T 4 �8 �.ت�ل��%نا��)

 Bا��خت�-�' ا�جد�دة �أ   7ا�سؤا ،.�X 

 Bا�:د��4، ا�جد�دة   2ا�سؤا 

 Bي4    3ا�سؤاTخX Uن �&ت. إ�3ب��ه ف� كت�به، ]إ�3ب�Pب �ر ك�َّ مت�ل�  Zك� 
 �[واطل. م9ه أن �ش�-] ب�� كت ه. [ ف�-غ4ً ��تر] ا��س�"4 ا�ُ�خ4TَّT �ذ وبPال

 Bا��   4ا�سؤا ً  سيح، 3د�دة، األXي�ء ا��تي:4، 3د�دا

 

 ظ م��ً ك�ج�%ع4�4 �د-ب%ا على �ر�6د آ)�"ا� إZاً، إن ك�ن أ"دٌ ف� ا��سيح ف�% �
ً  3د�دة aلي:4 ك%-,ث%* �� "األXي�ء ا��تي:4 قد مZ%8 ،EJا ا�&�ُّ قد ص�- 3د�دا

����.�        
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 5ال	رس إرش�دات       

 ( 4-1األ$ئ�& )!ط/س  1ُ.2ّ
.& إلى  (أ
 
5ُ6 : 

 " cا� ���9مس� B��� � 4 ب;ر* األو�ى�م �9 على 3زٍء م1 كل�4 هللا �ُدعى��O-� وا�ت� ،
 �"ي?9�1:رأ اآل�تَي1 األُو�َيَ . �ب;ر*��7ُختTَر كت�ب4ً بـ 

 
 2-7 7ب;ر* 7م��ً  ا6/ؤ7ا 
ا��ت�ل� � �� ���T على ,سخ�a 4ٍص�4 به م1 ا�&ت�' ا�ُ�:دَّ*، ف�)        قرأ أ,Eَ ا��:;h ا�&ت�ب� إن ك�ن

  ��اط h ا�i�9 على و-c وأع;ه ��� ���، أو       
 

 :ا$:9 

 " 4س. اآل�� "، م1 ا�ذk كت. 8ذG ا�ر4��O ب6�X-j هللا وو"يه؟7ب
 و9Oد-* . 8ذا ���O %8ن ب;ر* ا�ذk قرأ,� ع9ه ف� األA% O ا���ض�. ا�رB%O ب;ر*]          

 أكثر ع1 أO(�- ا�&ت�' ا�ُ�:دَّ* ا��ختل(4 وعالقت�� ب�J�� ب �l، وع1  �ف� ا�د-*            
  �[كل�4 هللا بش&ٍ� ك�م�، مh أن� بشراً كت %�8 ":ي:4 ك%,��           

 "يه اآل�;�� kا�ذ n4؟ 47 م� ا�%ص��Oا�ر Gلذ�1 �ل:َّ%ا 8ذ�" 
بي1]"            . ، أk مخت�-k هللا ا�ُ�شتَّتي1 ا�ذ�1 ��يش%ن كoرب�ء"ا��خت�-�1، ا�ُ�شت�تي1، ا��تoر� 

  �[��يش%ن ف� أ3زاء وم�9طp مختل(4 ف� م� ,دع%G ا�ي%L �ركي� ك�,%ا           

5ُ6 : 

 " .�Tي:�مث� أ,�* مشتتي1 وغرب�ء ب�يد &%ن,أن م1 ا�:�9Oت�لَّ� و .�1 ع1 م%ط�99 ا�
":�� أ,�q  �9م� أ-وA أن ,�ر  و�&�9�9 أو6 أن أق%B �98. 8ع1 8ذا األمر أكثر ف� ا�د-* 

�9ت�ل�� ا��ز�د ع1 8%�ت�9 ا�جد�دة بT(ت�9 ! اaت�-,� هللا وأ" �9َّ ق � أن ,ُ%�َد! �X. هللا ا��خت�-
 �"�X. هللا ا��خت�-

_________________________________________________________________ 
 


ة ( ;�
 ( 7-5األ$ئ�& )هو��ن� الج
 

  5ال�=ا9 
 

 ا�(:رة األو�ى ا6/أ  . 
 

 : ا$:9 
 "ا �دع% ا��سZتر] 9�6ه؟لم�� kن ع�6ةً ا�ذ%�" 

 [r�:�9ُدعى . �ل�" ً ً "أو "ك�فرا  "�[مر�د�ا
 " �8 ر هللا؟ 8%�ت�9 ا�جد�دةو�&1? م�s, ف� " 

 �[ ا��خت�-,��X 1ُ. هللا] 
_________________________________________________________________ 

 
  7ال�=ا9 

 
 ا�(:رة األو�ى ا6/أ  . 

 

 :ا$:9 

 "Z4؟  اب�� ��ش�ر إZ ��رq أن� هللا اaت�-,� وأ" ��9 مh أ,�9 ال ,ست�p 8ذا االaتي�- و8ذG ا��
�9J؟  o ُ� �أنَّ ا���� hوم" 

 [ r�:�9ل�-  Uي�4إ�3ب�TخX] 
_________________________________________________________________  
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ة ( <�
 (11-8األ$ئ�& )7الد?ن� الج
 

  8ال�=ا9 
 

 . إ�ى ص%-ة ا�يرق�,4 وا�(را4X اAظ/
 

 ا6/أ  B8ا�سؤا . 
 

 : ا$:9 

 " ً  "؟"يT� 1ير �رق�,4ٌ فرا4Xً، ف�� �&%ن ا��خل%cَ ا�ذk ك�ن ق الً أو مخل%ق�ً مختل(�
 ، و�ذا "ا�%ال6ة ا�جد�دة"م1 ,�"ي4، �8 ا��خل%c ,(سه، و�&�1 8ذا ا��خل%c مر� ب�� �ش ه ]          

            ً � ق �، و�ست;يh ا�;يران ع��ي�   �[ف�% اآلن � دو مختل(�ً ���م�ً ع��

 " Bش�به 8ذا ا��ث�� n؟ ا�%ال6ة ا�جد�دةكيA%ا�ت� ��9 ف� ا��سيح �س" 
�1 أ,(س�9 ك�� ف� ا�س�بp"ي4، م1 ,�]          , �9�t م� �     oيير ا�رو"� في�9 عsي� مث� ع4�s، و�&�1 ا�ت

        ً4Xير فراT� رفس. ا�يرق�,4 ا�ت��sف� "ي���9،  ت c-ا�(%ا Zهللاإ uي� ف� بُ�ٍد 3د�د ب��� -و�,]�

 
_________________________________________________________________  

 

  11 ال�=ا9
 

 ك�مالً  ا6/أ Bا�سؤا . 
 

 : ا$:9 

 "4؟��يTم� �8 اإل�3ب4 ا� "   [']� 
_________________________________________________________________  

 

 11ال�=ا9 

 3 7ب;ر* 7 ا6/أ c9دوTا�%ا-6ة ف� ا� . 
 

 : ا$:9 

 "م�1 أع;�,� ا�%ال6ة ا�جد�دة؟"  [ ً�Jُدعى أ�� kا��سيح أب� -ب�9"هللا، ا�ذ A%س�]" 

 "�9 ا�%ال6ة ا�جد�دة؟� "�]-"�ته ا�&ثيرة"بس . Z���"  [ا م9َ

 "ا�%ال6ة ا�جد�دة Gتيج4 8ذ, �T�-�3ء "� ب:ي�م4 �س%A ا��سيح م1 ]"   على م�Zا ,
Uاألم%ا]"� 

_________________________________________________________________  

 

 ( 1F-12ال�=ا9 ) 
ة؟ ه5 ا�Dب/َت الوالدة الج
�( د
 

  12ال�=ا9 
 

 ك�مالً  ا6/أ Bا�سؤا . 
 

  5ُ6: 

 "مث�B .أن ���9%ا ا�%ال6ة ا�جد�دة 8ذا ا�; ي ��ا���9* ا�ذ�1 ��&9 Aَ%, �9ر��"� 
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 5ال	رس إرش�دات       

 :ا$:9 

 "أ؟ lم1 ا���9* �ش ه ا��ر� ٍA%, kأ[ " qو�&�9ه �خ� ،A%ش ه إ,س�,�ً �ؤم1 ب�� �:د�مه �س�
 �[أن �ت �ه

 " �9م1 ا� ٍA%, k؟أ' lعلى " ]�* �ش ه ا��ر� A%ال �ؤم1 ب�� �:د�مه �س ً �ش ه إ,س�,�
cاإلطال]� 

 "2؟ lم1 ا���9* �ش ه ا��ر� ٍA%, kأ( �ش ه إ,س�,�ً �ؤم1 ب�� �:د�مه �س%A و�ثp به و�: له "
 �[ف� "ي��ه

 "ا�%ال6ة ا�جد�دة؟ B�9, nاً، كيZإ[ " v2، "ي lا��سيح، مث� ا��ر� A%مه �س ب��ث:4 ب�� �:د� 
"%B �ه,:  �"[�(Jَّ� ب���ج�ء إ�ى "ي��� 

_________________________________________________________________ 

 

  1Fال�=ا9 
 

 ا�%ا-6 ف� ا� ��%ن ا6/أ Lا�&ال. 
 

5ُ6 : 

 " ا�%ال6ة ا�جد�دة G8ذ B�8 ا�;ر�:4 ا�%"يدة �9%ا Gف� "ي��[؟ 8ذ A%س� َّ' �8 ق لEَ ا�ر�
4�S&1 ق. ا�را� �م��ً على إن � �إ��� ال":�ً �9ت&لَّ ��P� 3% أن-Pا�خ;%ةَ ب�دُ، ف G8ذ Uَذaد أ
 �"ا,(را6

_________________________________________________________________  

 


ة ( هـ�
 1J )-14األ$ئ�& I(بي*�ن� الج
 

 15-14األ$ئ�& 
 

  5ُ6 : 

 " �9ا��سيح ��;ي A%س� �' ً 3د�دةو 8%�4 3د�دة��ل���9 أن ا�ر� 8ذان األمران �9ُت ج�ن . وال6ة
�s99ر إ�ى ا�(رc ا�ذk أ"دQته 8ذG ا�; ي�4 ا�جد�دة ف� ا��د�د م1 ا���9* . ط ي�4ً 3د�دةفي�9 

 �"ا�ذk ,شPوا كُ�سل �يQ ،1� ص�-وا ال":�ً أ� �ع�ً �ل�سيح
 

 ا�%ا-6ة ف� ا�س�ؤا�َي1  ا6/أ Lا�&ال p�6�9ا��ت�ل��ي1 أوعد6 م1 ��&9[ . 75و 74ص Gن �:رأوا 8ذ
 . ا�ت�لي:�U ب��دو-

 

 ا6/أ  �ي:ي4 "قس:� . 75ا�%اقh ض�1 ا�سؤاB .��"م� ا�تoييراU ا�
 

 : ا$:9 

 "؟Bإل�3ب4 ع1 8ذا ا�سؤا� Eَ ا كتZر�ه و�ج�-به " ]م� a 1يئ�ً مX � أن �ذكر ك�ُّ مت�ل� �o 9�
 �[ا��ي��ي4

_________________________________________________________________ 

 

 (21-17األ$ئ�& )K/!ن� ال/K7ي&  ( 7
 

  17ال�=ا9 
 

 ا6/أ c9دوTا�&ت�بي4 ا�%ا-6ة ف� ا� Uا�(:رة األو�ى واآل�� . 
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 : ا$:9 

 "ا��ر� ;4 ب��; ي�4 ا�:د��4؟ Uا�&ت�ب�، م� ا�سل%كي� h;:س. 8ذا ا���ا�?Jََoَ.، " ]"ب
 ،vَ? ا�?ُخ ،xَا�?:َ  يحَ ا�سََّخ Lََا�?َ&ال ،nَ� د   �"[ا�تَّج?

 "ل%ك�9؟O األم%- ف� G8ذ y�8 �ُر[  [ إ�3ب�X UخTي�4"

 "األم%-؟ Gن 8ذPا�&ت�ب� بش h;:مر,� 8ذا ا��P� اZل�%�8" ]ب��aا�ثي�' . ا hلa ش ه األمر�
 �[ط ي�ت�9 ا�جد�دة، مث� ا�ثي�' ا�جد�دة ا�s9ي(4",ل z"وبدالً م�Z 1[، علي�9 أن . ا�:ذ-ة

 "ع�� 8ذا؟ ���8 �س[ " ً   �[�يz 8ذا ب�ألمر ا�س��، وال ,ست;يh ع�له ب:%��9 أبدا
 

_________________________________________________________________ 
 

  1Lال�=ا9 
 

 2/ة األ7لىMا6/أ ال . 
 

 : ا$:9 

 "ث� له ا�تيس�ن؟�� kم� ا�ذ" 
 د��4 ا�خ�طئ4، بي��9 ��ث� � ا�تيz األبيl ط ي�ت�9 ا�جد�دة ف� ��ث� � ا�ت�يz األO%6 ط ي�ت�9 ا�:]           
 �[ا��سيح            

 "ي���9؟� "م1 ا�ذk �9تTر و�(%t ب
            [ kو�&1? ",;��ه أكثر"ا�ذ ،y  ، أk إن أط���9 ط ي�ت�9 ا�جد�دة ف� ا��سيح فست�9% و�ت:%�
             �,jت&تس. مز�داً م1 ا�سي;رة وا�سل;4 علي�9إن أع;ي�9 فرص4ً �; ي�ت�9 ا�:د��4 فO ��]�  

 


 . فيد�% صراA بي1 �يz أO%6 و�يz أبيl ش�ه
 

 : ا$:9 

 " ،على أن �ز6ا6 ق%ة lاألبي zأن �س�عد ا�تي ��ا���لي4 ا�ت� ��&9[ ب cا�;ر lم� ب�
ً . إ�3ب�X UخTي4" ]وا�ت� ب�� �%ق n إط��L ا�تيz األO%6؟  ��o 9 �َ[ أ��Jً أن �ذكر أم%-ا

وض�ح أن 8ذG م�رك4 �%مي4، وأ,[ م� �زاB ف� 8ذG ا���رك4، وأ,[ �� � ل} . ف� "ي��[
 �[ا�&��B ب�د

 "8ذ zالً، وإن "�-ب�9 ب:%��9، فس9خسر ا�ي�O AراTة �9ربح . ا� و�&1 م1 ��;ي�9 ا�:%�
�ي� في�9 برو"ه" ]ا��ر'؟� kف� ا�د-* . هللا، ا�ذ A%ا��ز�د ع1 8ذا ا��%ض �9ت�ل�O4 .
",جي� ا�ُ�:دَّ*�:%B اإل  �9� �%:� kٍء ف� ا��سيح ا�ذ�X ك� hت;يOأ(  ��[73 4فيل � "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________________ 

 الج+�د: .M+و, ث�2ف�

في1 ا�د�9ي�ي1 ا�ذ�1 "3��6""ي1 �س�h ا�oربي%ن ا�&ل�4  رون ب���ت;ر�  ً م� �(&�  ، غ�� �
4�-� aاأل Uف� ا�9شرا ��6"و�&1 ا�&ل�4 . �س��%ن ع9���9 "3��"Aا�ت� �ش�� "صرا ،

 LالOاإل "ا�ج��6 األصoر",زاع�ً مسلَّ��ً، و8% م� �ُدعى ف� 8% 3��6 " ك را�ج��6 األ"�
ا�ت� " ا��ر' ا�رو"ي4"8ذا �ش�به م(�%L . اإل,س�ن ف� Ja%عه �����ير هللا األaالقي4

ً أن �شرu . ,خ%ض�� ف� م��-بت�9 ا�خ;ي4 و�&1 . ب�ذا ا���9ى ا�ج��6قد �&%ن م(يدا
q " 3��6"فjن ك�,E ا�&ل�4 . ا"ر| على أن �&%ن "س��Oً �ج�G ا��ت�ل��ي1 ���9 ا�ت;رُّ

 . 4 ���، فال �ستخدL 8ذG ا�T%-ة ا�ت%ضي�ي4ا�د��9 ب��9س
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 5ال	رس إرش�دات       

 

  21ال�=ا9  
 

  ،ظ)�' مh ا��ج�%ع4 على �ا�%ا-6ة ف� ا�9Tدوc) �7  5ك%-,ث%* 2اقرأ آ�4 ا� ، و�د-�
ً  �ر�6د�8 م��ً إ�ى  . أن ��(s%�8 3ي�دا

 
_________________________________________________________________ 

 

 )الة ��D.ي&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ7ض�ع الصالة: .M+و, ث�2ف�

 Bة ا�%ا-6ة ض�1 ا�سؤا-%Tالة، و�يست� 22ف� ا�Tا�را"ت�ن مرف%عت�ن �ألعلى ف� ا� ،
 ً �� ا��سي�ي�ي1 ��9%ن �8 "د� أن Eَ�PO ,(س[ ع1 ا�س . ا�ذk �ج. م�J%متي1 م��

ا�Tالة؟ �يz مj;a 1ٍ ف� 8ذا، و�&�1  %ن أ�د��� ف� ��Jو� ��ل :%ن عي%,oو� ��Oو�-
ا�&ت�' ا�ُ�:دَّ* ال �Pمر,� ب��� 8ذا "يT, 1ل��، و8% ف� ا�%اقh ��;ي�9 أمثل4 على 

غ�� �ً م� �Tل�� ا��سل�%ن إ�ى . أوض�Aٍ 3سد�4 مختل(4 ��&1 أن ,&%ن في�� بيT, ��9ل��
ً أن ,T%� - .  و-ا"���� إ�ى أعلى، وأ,تُ� ا��ت�ل� �%ن ��P(%ن 8ذاهللا ��&1 أن �&%ن م(يدا

وإن -غ Eَ، ف�BPO ا��ت�ل� � إن . كي��P, n إ�ى هللا ف�-غ� األ�دk ط�� ي1 م9ه ا�ر"�4
�. ا�Tالة 8&ذا ب�د أن ص�- � Bا�;ر�:4، وإن ك�ن م� �زا Gذ�ب ً ك�ن قد صل�ى �Oب:�

 �"ح��ب��ً �يس%A ا��سي

 ال���D, اال��م�ع

 :ا$:9

 " على "ي��[؟ م� ا�ش�ء L%ير 6-* ا�يQP� ل��تَه؟م��� kا�جد�د ا�ذ" 

                 [E,أ ]�Z ف�  �[�X ��&� �o 9خiٍ ف� ا��ج�%ع4 أن �ش�-]، ب��

 

 .2ا����4 ا���لي4 ا�خ�ص4 ب��د-*          ا6/أ
 

5ُ6: 

 " *َ-روا ا�د  �J��%ا ا����4 ا���لي4 ا�خ�ص�4 ب�ذا األA% O، وأن � أ-3% أن �ت��
 �"ق � 3لس4 ا�r�:9 ا�ت��ي4 3

 

 O�Dمي�ً ف�  !�لصالةا%� A-�T,�9 ا�:%ة ف� أن ,ج�8د و�ط�� �ً م1 هللا أن �س�عد,� و��9
 ."رب�9 ا�رو"ي4
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   األب             إرش	�ات � 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( -3 "أ�	  "��	 ��وع ا�م�يح هللا ( أ

 � 3أه#%& %$#�
 :�ا
نسبة 
كّ�ِ �تعل('

 .هللا �صفته أ�ا   إ
ىأ� يفر� �ا
حديث ( أ
. شر,ا  �س'طا  *
ك( أ)ا)'ا  أ� يكو� قا$#"  !(   !( )ب3 $!و2 أ1با0 يسو0  لى أ� ي/دِّ


ه �ا�( هللا "
5س'4. 
 .1: 3يو,نا 1أ� يحفظ ( ج

نو0 �( "
5حبة B1اA @ف? أ� يف8م *يدِ#< �حبة هللا غ'ر "
5>ر*;ة *يحا*: أ� ي8ِ9ر ( $"

      A$أ*ال. 

 �#دء االج�م	ع  
 

 *ا�دأ �	�صال$
 

 ا�م,مة ا�+مليّة ا�خ	ّ(ة �	أل�#وع ا��	�ق
  D�ُ585ة : "ق
" F@اG H#د

ع5ل'ة "
خاIّة �ا"2  K"$ا! LالN 5حا#�ة� O1تعل


585ة؟ �P . �ر1بطة �طب'عتنا "
/دي5ة" AذP .إ51ا ST أل�و# �عنا" KرV W'G
 ",/ّ/نا 1/دُّ�ا  أ. Gا� "أل�ر Iعبا  *"شت�5 !لى Iر"0؟

 

 /وضوع ا�يو-
  D�ُأ* ِشر<: "ق WٌديB1  ى هللا �صفته أ�ا
ّ( Pذ" *
ك! يعت/د "
5سل5و� أ� "
صال2 إ

@حُ( أ1با0 "
5س'4، @ت5تّ\ �8ذ" "ال�ت'از "
ع9'م 
ك( �5ك( �( "
نا,'ة "
ر*,'ة، *
 /,*)نتعلّم !( Pذ" "
5وضو0 "
'و.. "�ت'از أ�ّو2 هللا 
نا +
 

 إج	�	ت أ�ئلة /0اج+ة ا�درس
   5'عاV "تحوT")!  H#د
، *")_: !5ّا Gتبه "
5تعلّم 0أ)ئلة �ر"Vعة "


5تعل5ّو�9".: " Kا�اVإل"SP صح'حة
; 
 "أل :   "أل ، : أ  ;>"
سؤ":            

 bط_:ج Iو"  :  Iو"  : أ  ;="
سؤ":           

 "آل ، أ*ال$ هللاأ!طا@ا �حبة، أية   ;0"
سؤ":          

 "أ�	  "��و$ هللا </5,و- ث3	12

ل5ُسِل5'(�ا
نسبة  dوT \خل'/ة، *ال ي>تر< أ,دٌ �عه ، هللا )اٍ. 51ا�ا  *ير1ف

ب>ر *"" �G

. 1عنS إشر"< أb )� ٍgّالOf هللا �\ هللا @فسه,ِشر<,�ا
نسبة 
8م، "
كل5ة . ST أ
وP'ته

5سل5و�يؤ�( " SنسV �5ع� hر1ب� gو2 هللا . أ� "أل�ّو2 �ف8و. �>ر!$ �iT ،"ذ
,أ�ا  ,*


ح/,أ�ا  ,*
ك( ,'( @د!و هللا . 1ُعتبَر شرGا  " ST نا@iT ، ه �نّا، *!لى� Dة @>دّ$ !لى قُر/'
 Sت

l أ@ّه �>ٌر �kلنا Pايريد"
عالقة "m )� 5س'4، $*� أ� يُ/َصد
. �عنا �( bال: يسو0 "

 H#د
" ST رkG5ف8و. �تفص'� أ
 .0يُ>َر� Pذ" "



                                                                                                                                    

03 

 

 0�ل
رس إرش�دات       

 
  4ا��ؤا6 

 
 يو,نا  ا08أ )� mوb_5
" Sّكتا�

5/ط\ ""?;<2=+1 . 

 

 69� <ا
 , )'ل/ب
يُفتَرp أ� @/ط\؟ P STذ" "
5, أ ,*, "�(,Gم !د$ "
د*"fر "
تS #)5ت8َا ,و: "

 ,/Bآ ,أ* ,أ ,$*"fر ,و: "
كل5ة  f"*$,)�",*Aر ,و: "
كل5ة  1Aكو� 
 ,$ kG'ر"   �P ينبSr أ� @>عر �ا
حرج أ�ا. Pذي( "
ل/ب'( �\ أّ� يسو0 "
5س'4 @فسه ي>دِّ

 /GBال@ ,!ل'58ا؟
 , )'ل/ب
أل@8ّم ي9نو� أ� @؟ ,أ ,*, "�(,
5اm" يعترp أIدقاs@ا "
5ُسل5و� !لى "


5س'ح'ّ'( يعل5ّو� أ� هللا $ST �b !القة Vسدية �\ "�رأ2 ُ*ِ
د @ت'Bت8ا "�(", B/ �P ،)ك
*
Tا
فكر2 �نفِّر2 *�رTوضة 
دينا 5Gا SP �ا
نسبة 
r'ر G Cال, @Pذ" �ا @ؤ�( �ه ,/ا ؟


5س'ح'ّ'("B/ 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

 

 7ا��ؤا6 
 

 08ى أا

ف/ر2 "أل*" . 
 

 69� <ا
 , كل5ة
ر �_�kلٍة N ST/اTتl !لى أش'اء 1ستخد. �ع8ا " $*� أ� 1/صد �PE)�" F ي5كنl أ� 1فّكِ

@"�نا  Vسديا ؟  /BإVا�اK شخص'ّة,
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

 

 4ا�مز�د /ن ا��ؤا6 
 

 <=ُ8> 
 , :"سؤ
" ST أينا#G  كل5ة

وWI أشخاuٍ ُ�ع'ّن'( 
8م W'GE)�" F يستخد. "
ع8د "
/ديم "

bصوI'ة !اشو" قريب'( �( هللا، *Gا@و" ي8ِ9ُر*� �عvا  �( Iفا1ه، أ* Gا@و" يحك5و� 

سؤ": . �سلطا@ه" ST $#"و
" d*صند

نن9ر Nا@'ة  إ
ى "A  4'5س

نرW'G w يk5ِّ� يسو0 "

  /,1ت5'5ا  
كّ�ِ PذA "أل�و#، �� *أkGر
 

 69� <ا
 , ى
ألَ�َّ , @,يسو0 "
5س'4 �( هللا أ�'ه؟ قُر B1 �Pد P STذ" "
5/ط\ أية !با#"K 1>'ر إ

 /,B"آلَ  يُِح3ُّ "ال�Dَ( َ*يُِريِه 5ِVَ'َ\ َ�ا Pَُو يَع5َDلُهُ 
 , 4'5س
ألَ�َّ "آلَ  , @,هللا أ�'ه؟ �صفاB1 �PKد أية !با#"K 1تكلم !( "1ّصاy يسو0 "

,ِريِه 5ِVَ'َ\ َ�ا Pَُو يَع5َDلُهُ يُِح3ُّ "ال�Dَ( َ*يُ  ٌ m SِTَ"1ِِه، Gَذِ
lَ أَ!Dَطى /, ألَ@َّهُ 5َGَا أَ�َّ "آلَ  
َهُ َ,'َا2
ا أD�َ 1َُكوَ� 
َهُ َ,'َاm SِT ٌ2َ"1ِهِ   vDأَي )َDال�"B,/ 

 , 5س'4 يحكم
ِرُ. , @,هللا أ�'ه؟ �سلطا�B1 �Pد أية !با#"K 1>'ر إ
ى Gو� يسو0 " Dالَ يُك D)�َ
 Dلَهُ "ال�(َ D#َأ gَِّذ
ِرُ. "آلَ  " Dالَ يُك )َ, ا/,  vDيَِديَ( أَي D�ََطا@ ا أDل(ُ ُAَطا D!َأ*َB,/ 

 

 <=ُ8> 
 , .ي>ت�5 !ل'8ا �ف8و Sت
" S,"نو
" �G م 5Gا , "�( هللا,*Pكذ"، @رw أ�َّ يسو0 "
5س'4 51َّ


ع8د "
/ديم" ST .َو ُ�ستخدP . ّ صW �صفاK أ�'ه، T/د Gا� $"5fا  قريبا  �( هللا أ�'ه، *Gا� يت

ه . *Gا� يحكم �سلطا� أ�'ه F@اG* ��E ِ1ِه"َm SِT ٌ2َا',َF1ه"m ST 2ا', z ل5اk�,/ 

 , 5اG ،O,ال Lٍد, ST 4'5س

تصري4 "أل!9م "
ذg 1كلم �ه يسو0 "" l
m "ذP )� رkGأل"*

سؤ": " ST wنر(H,/ 
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                             د��� ا�م�ش
  �ع�� ا�بعني                                                                                      

0� 

 8ا��ؤا6 
 

 ى ا08أ

ف/ر2 "أل*" . 
 

 69� <ا
 , ه
 F@اG ي8ِ9ُر أ@ّه gذ

َِّذg َ#آ@T Sَِ/َدD ",, @هللا @فس8ا؟ ط#ي+ة�ا "
ذg قا
ه يسو0 "
5س'4 *"

 /,Bَ#أwَ "آل َ 

 سؤ":  ا08أ
 . �H/'ة "
 

 <=ُ8> 
 ,)'نN" )� Kٍ5و!اB� ى

نن/سم إ .5

>خص'( $*# 1ا�\ "" "قِ} . س'4ينبSr أ� ي_bذ أ,د

NالL $قاOf 1>ر� �8ا �اbتصا# 
ل>خ| "آلbر، "
ذg 1تخ'له غ'ر �س'حSّ، )ب3 

ن/ا; "
و"#$2 ض5( "أل)ئلة . 
'سو0 "
5س'F4 "�( هللاE")تخد"�نا "
ل/3 " )� g0")تخد. أ+

 /,أ* أTكا#"  �( !ند< 1

 ,:*ل>خ| "أل
  /,*"آل� 1با$ال "أل$*"#، �ح'ث ي>ر� "
>خ| "
kا@S "أل�ر @فسه 
 5اي5كنك*
ك( إ� GنFَ 1د#P Hذ" "
5ساd �\ �تعلِّم *",د، iT@ه . Pذ" @>ا; ض5B� )5و!ة@

  /Bأ� 1/و�ا �8ذ" "
ن>ا; �عا  

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

 

 ( 08-01األ�ئلة "أ�	@	"@Eُن أ�D	  �مكBB	 أA @د�و هللا ( ب

 A00-01ا��ؤاال 
 

 <=ُ8> 
 ,5س'4 "�( هللا
�8T @ستط'\ أ� . *@حُ( Pنا @_bذ bطو2  أGبر. @ستط'\ أ� @د!و يسو0 "

 /,�( bال: يسو0 "
5س'4؟ 
نتحدLَّ !( "أل�ر أ�ا@ا@د!و هللا 
 

 سؤ":  ا08أ

ف/ر2 "أل*
ى �( "
سؤ":  {>Gا�� ""*<< . 
 

 69� <ا
 ,؟S,*# .ي5كننا أ� @كلِّم هللا �صفته أ�ا@ا �5ف8و �P@ ,Vأ�B/ 

 ,؟"m5ا
@  ,/Bأb'نا "ألGبر,ألّ� هللا 1بنّا@ا أ*ال$"  #*,'ّ'( 
ه �'سو0 "
5س'4 ,

 , :"سؤ
" ST 2$#"و

تS 1/و: إ�َّ 
نا "�ت'از"  !9'5ا  �_� @د!و  {>�اm" 1/و: "آلية "
كتا�'ة ""
 B>;0يو,نا >@,هللا أ�ا@ا؟

   

 FGك�� . ، �طري/ة !5ل'ة>;0يو,نا >آية "
حفظ،  ا

 G 3تG"و#ق'ة

/ط\ "" l1ل hلb" ّمN )�* ،d#و
 . � Gل5ة !لى قطعة �( "

  5تعلّم
أ� ير1بو" "
/ط\ "
و#ق'ة �ا
تر1'3 "
صح'N )�* ،4ّم أ� ي/رأ : "
5تعل5ّ'(9";ل3 �( "
 . "آلية

   ا@'ةN آلية" |@ "*$ 
b ،lذ �( �5Bو!ة "أل*#"d *#قت'( أ* NالNة �( أ�ا�8م، *
'ر$ِّm عد� . 

  ِذ قbأ ST 5تعلِّم *")ت5ّر
�( أ� ير$ّ$*" Gا�� "آلية : "
5تعل5ّو�9ط\ "أل*#"d إ
ى أ� يت5ّك( "
 . !( ~8ر قلV* �*$ )� 3و$ أية *#قة �'( أيدي8م
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00 

 

 0�ل
رس إرش�دات       

 01ا��ؤا6 
 

 سؤ": ا08أ
 . Gا�� "
 

 69� <ا
 , gب>ر
 , *�حبّة أ�'نا "
س5ا*g؟�ا "
فرd �'( �حبة أ�'نا "

 /Bقد يُحبُّنا آ�اs@ا "
ب>ريو� ,س3 إ@Bاز"1نا، *
ك(َّ أ�ا@ا "
س5ا*gّ يُحبُّنا G'ف5ا Gُنّا@           

 ,4 *,س(؟
@�P يحبّنا هللا $"5fا ، أ. ,'( @فع� �ا Pو Iا  /5f"$Bا  ,

 ,4 *,س(؟
 /5f"$Bا  @,�P ينبSr أ� @ح3ّ أ*ال$@ا $"5fا ، أ. ,'( يفعلو� �ا Pو Iا
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

 

 أ 03ا��ؤا6 
 

 <=ُ8> 
 ,Sر !( !القتنا �_�'نا "أل#ضkGأ Lَّر *@تحد 
نفّكِ ،g*س5ا
. قب� أ� @فّكر �اz �صفته أ�ا@ا "


كّ� *",ٍد �نا !القة �ختلفة �\ أ�'ه، *
م يك( أgٌّ �( آ F@اG ا�ال  @د#< أ@ّهG )'ّب>ري
. �اfنا "

كّ( أ�ا@ا "
ّس5ا*gّ �ختلW 51ا�ا  . �� #�5ا Gا@F !القة �عvنا Iعبة �\ آ�اfنا* C 8و يحبّناT

 /,�حبّة غ'ر �>ر*;ة
 

. Tر�5ا Gا� 
بع8vم GmرياK �ؤ
5ة �\ آ�ا8fم:/ "
5تعلGُ9)'5ّ(D ,سا)ا  
خلف'ة "
5تعلّم ; �ال,9ة
 . 5ا يرغبو�*
ذ"، ال 1د!8م يتكل5ّو� �_kGر �

 

 سؤ":  ا08أ
" ST ى

ف/ر2 "أل*"<0 . 

 69� <ا
 ,َر<؟rIِ ST ا� يع5لهG ا�* l'أ� )! Lّ1رغ3 �_� 1تحد �P, 

 B1اP �Pذ" "
سؤ": إ� GنFَ 1>عر أ@ّه شخصSٌّ أkGر �5ّا ينبSr أ* Gا� 
ه N_1'ر )لبSّ !لى @           

ح'ا1'ّة �\ أ�'l حدLت
لD)Gُ �ستعدّ"  :. "
5تعل5ّ'(9"
5تعلّم            " lر�تB1 )!B/  

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
 

 ب 03ا��ؤا6 
 

 سؤ":  ا08أ
" ST ةk

ف/ر1'( "
kا@'ة *"
kا"<0 . 

 69� <ا
 ,؟p#45 �_� ي/\ "�نه !لى "أل( gذ
 ,�P 1خاy أ� يكو� هللا Gذ
l "أل  "


5تعل5ّ'(9لِّم ")45 
ل5تع@          " :dدI* ه �ر",ةT*ه ,/'/ة أ� . �_� يعبِّر !( �خا

l أGّد m عد�* 
TI/د *!د قاfال  . *
( يخذ
نا هللا ال            JlGال أ1ر* l5لPال أL I )''@"بر!MNJOPQ 
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 ا�03ب /ن هللا<و- ث3	5/12,
*�\ أ@8ّم يتكل5ّو� . إ
ى هللا �صفته �ع'د"  *ال ي5ك( "
وIو: إ
'ه "
5سل5و�غا
با  �ا ين9ر 

9أقر  إ
'نا �( ,ب� "
و#يد,!نه �صفته  
رقبة," ST gذ

كّ( Pذ" ال يعنS 1و"Iال  :" ،
)'PَاBّ1" ST . 5ع9م
، �\ أّ� Tرقة 
5ُسلT")'5فكر2 "
عالقة "
وN'/ة �\ هللا غريبة �ا
نسبة 


عالقة" l1سعى *#"ء 1ل )''Tصو

فكر2 "
5س'ح'ّة !( هللا �ختلفة 51ا�ا ، إm 1>'ر  
ك(ّ . ""
 .,أ�ا@ا, 
نخا;بهيد!و@ا أ@ّه  5Gاإ
ى أ� هللا )عى *يسعى 
'خلِّصنا 



                             د��� ا�م�ش
  �ع�� ا�بعني                                                                                      

0� 

 A0-04ا��ؤاالI  
 

 وقا  ا08أ
<?;<<+=A. 
 

 69� <ا

 ,قصته؟ ST 0نه يسو! Lَّيتحد gذ
#,3َّ , @�ا "أل�ر "
5د�P 51ا�ا  ST �ا يختّ| �األ  "
 �BCا�نه "
عاfد إ
'ه، "
ذG gا� قد 1سب3ّ 
ه �ا
كk'ر �( "
85ا@ة *"
س5عة "
س'ئة

 ,ّصة؟/
" AذP ST يعل5ِّه يسو0 !( هللا gذ
يُم "
و"#$ P STذA ي>به "أل  "
كر, @�رأيl، �ا "
3 �عو$1نا *يrفر 
نا ,تى ,'( @_S1 إ
'ه �ا
كk'ر �( "
85ا@ة. "
/صة هللاَ   8TBCو يرّ,ِ

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

 

 0Jا��ؤا6 
 

 ا08أ d*صند
" ST 2$#"و
 . قّصة @�"# "
 

 69� <ا
 ,, ر�ةB1 نكم� ٌّgهَ أV"* أ� Lد, �Pر�ة @�"#؟B1 5تعلِّم , @'ا1'ة 1>ا�ه
" Wأ� يص Srينب


لرT} �عد، T/د يحدP Lذ" ال,/ا  ,'( 1كت>W !اfلتنا . B1ا#�ه: "
5تعل5ِّو�9 pَّم @تعر
إ� 
 /Bأ�َر إي5ا@نا �ا
5س'4

 ,؟g*ّس5ا
@�ا "
فرd �'( أ�S @�"# *أ�'نا "  BCأ�و@ا "
س5ا*g ال يرvTنا أ�د"  ,
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

 
  08ا��ؤا6 

 
  سؤ":ا08أ
 . Gا�� "

 
=ُ8> 

 , �5"�'ر
$ �عا  PذA "آلية "
b_5و2m �( )فر " إِ�َّ أSِ�َ ,; #$ّ$*" "آلية �عا  :/, @"
��و9#
نر$ِّ
Sِن ُّ5vَُرَّ ُّ ي
"*َ Sِ@اGَ1ََر Dقَد S  ,B.َ*أُّ�ِ
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	��Kعال	م�االج - 
69� <ا

,؟l1ا', !لى 
'و." H#$ أNَّر W'G,

     @F@أ l
m ST ة، �5اIّخا

5B5و!ة أ� يتحدB1 )! Lَّر�ته "" ST ٍوv! ِ�ّك
 SrينبB/ 
 


585ة "
ع5ل'ة "
خاIّة �ا
د#H  ا08أ"0. 

=ُ8> 

 , لتكمfم *أ*ال$ �( !اG$ا$. �\ أ*ال/

5ّ85ة "
ع5ل'ة ST "أل)بو0 "" AذP "5و ِ5ّ1
55
 /,Bلسة "
ن/ا� "
تا
'ة
 Aقم �تحv'ر "
د#G Hذ
l *. تد2"

 

 :/إ� #غبتم �ذ
19lر@'5ة !( �حبة هللا "آل   ر@ّموا
 

 *أل@هشاGر"  هللا !لى أ@ّنا @ستط'\ "ال1ّكا: !ل'ه أkGر �( أg أٍ  �>رgٍّ،  اK�L �	�صال$
 .ي/بلنا *يست/بلنا $"5fا ، ,تّى ,'( يرvTنا آ�اs@ا "
ب>ريّو�
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حه             إرش	�ات �   إط	ع� ا�م�ي� بق�ة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sأ�داف ا�درس 

 :كّ
ِ �ت�لّمعلى 
م أن ( أ  .على أن يط�  ��رب ف� ف�ر� وكال�ه وع�له�ص���اً كا�الً يصّ�ِ

 .11: 1&طرس 1أن يح#ظ ( ب
� �-ا��3 ي2اعد�ن قل�الً ف� و0/ هللا ��-ا�,ث ف� و�*دأن ي�ط( ج. 
 .أن يت,; ألن ي�تلئ أك-َر ف7ك-ر �3 ��رو6 ��5دس( 4

       � �"دء االج�م	
 

 .ابدأ ب	�ّصالة
 

 ا�م,م� ا�+ملي� ا�خ	ّ(� ب	أل'"�� ا��	ب&

   
�ت#��ر &طري5تBُC 3�َِ@ر &@�ا  3ة &ا�دAس كان ���@�ة ����ل�ة ��خا0ّ : "قُ� �D
�تطL�G؟ �لتان فّ�رJ &@�ا ووض�ت@�ا �,ض,�Hا ��طري5تان �. �حGتFا ألوالC4ا�" 

 

 :/�ض�� ا�ي�-

   
��M�2 و��رو6 ��5دس ف� *�ا�Fا: "قُ� H,2رب ي�� 
. FOدAس ���,N ع3 ع�
�ش�ء ع3 ���القة &�3 �آلب و�ال&3 و�� S�& لُّم�� UحاوFO ك�ا ��رو6 ��5دس ف

�,�*دهللا � ��ح5�5�". 
 

 إج	ب	ت أ'ئل� /0اج+� ا�درس

  ًا���V �,فتح�س  ع3Aد� :، Wم �U7O عّ�ا كتGه ���ت�لّم�4ر��Vة �
            U�2ؤ�ً ( و 4   (و ج   (و ب  ( �إلVا&اJ أ: 1�  .0ا]Gة ���Vا
            U�2ؤ� (ب   : 2�
            U�2ؤ�
 �BCر ��5دوس : "3�& ِ
ك,C,� أCتم أي\اً قدّي3�2 ف� كّ �ذ[ 4عاكم� 

 (.11: 1&طرس 1)" �Oر_                          
            U�2ؤ� (ب   : 4�
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 ( 6-2األ'ئل� )عم7 ��6� ا�م�ي� 45 حي	3ن	  ( أ
 
  أ4ا��ؤا8 

 

7ُ; : 

 "اCّد�Oا وFُّ&A ,D ]ذ�� ،M�2��� H,2ي  GتC 3ُحC . ` Cدع,�  Cح3ُ �ر�Gط,ن &ه &ر&اa ق,ّ[
�FدAس عD 3ذ� �أل�ر �آلن". ���@د" ". 

 

 ى ا;0أ��#5ر_ �ألو� . 
 

 : ا'>8 

 " ل�ة��� �F�� �bاوز�]؟ ‘ع@د’�اd� ز ك2ر� أو,dال ي eO�Aو f&اW aاG�A� أو N�gت�. إCّه �
 U�2ؤ�ً  4�BCر �  .[ أي\ا

 "م �  هللا؟Dم أو ع@د@aاG�A� وعال�ة على 
̀�� N4" ]�اb� O,� َّkAى على ��ش�i كد
fِح&ُb ��ت� JاC�,ح��� ]. 

 " i2ذ[ 2: 1&طرس 1&ح�
 أو عال�̀ة على �G�AاFaا أو ع@دCا �  ‘ kAَُّ ’، �ا �̀��عل�Fا كد
��M�2" ]هللا؟� H,2ي N4 . U�2ؤ� .[ 2�BCر �

�"	ر ا�@	��?: /<,�- ثق	45  Aا 

��M�2 �3 4ون أن ي#@� H,2ى ي���2ل�,ن إ� ��,� ��Gaته �إل�@�ة ف@�اً كا�الً، أو قد ي�7
�-ا�,ث� �و��F@م �OرغG,ن . �3 4ون ف@م عالقة ��Gaته �إل�@�ة &اآلب و��رو6 ��5دس ف

�دAس . ال*5اً &7ن ي#@�,� ك
 Dذ�� N �شر6 ع3 �إل�ه �-لmَّ �ألقا�Cم،  4و�@ذ�، ي5دِّ� S�&
. _ أ�,A أOا�Oة�3 4ون ��دU,n &ت#ا�0
 ك-�ر_ *�m أن Dذ� �2ا; عاN ��ري#� &�د

�@ذ� ��دAس D, على ����#�ة ��ت� &@ا CختGر هللا �آلب وهللا �ال&3 وهللا  ��تشديد ��ر]�2�
�رو6 ��5دس، *تّى إن �م C#@م ع�5د_ ��-ا�,ث � ً  .كا�الً  ف@�ا

 

��ؤ�n 3� 3�Fل#�̀ة إOال��ة �,قَّ#,� ع3 � S�&HاGّ��  ًا�[gV o�b 4,وي� ،M�2��� H,2ي
. و�ذ�، Cرr أن Dذ� ���,ض,H &ا�q �أل��Dة. اً ُ�رض�اً ���5د_ ��-ا�,ثإ�ى عدN �ل�5@م pر*

ك�ا أCّ@م يحتاV,ن �طري5ة &�2طة يد�ف�,ن &@ا عD 3ذ� ����5د_ ف� �,�V@ة ���2ل��3 
ً و�  Dذ�، فFCsا ال 2Cتط�  أن �C,ن �5ت3��F ف�رياً . ��ذي3 ي@اC,�V@م &شC7@ا ً �ا�ّ  �قتFاعا  ا

S�& ����أل*�ان، يتخذ ��D 3� S�Gذ�  &ش7ن Dذ� ���,ض,H، وف�,H,م  ض@� ً �Aعذ
�
 �ألnالقDلت2ا� . U,nلد��ذ[ �حتاج � L���� rد� A و�ذ�، عل�o كُ�رpِد أن ���gِّ و�5دِّ

��ت�لِّم �  � H,ض,�� .ف� Dذ� ���ر*لة( ���ت�ل��3)إ��ه ف� �FاقشتD oذ� �
 

�ً &ا�G2Fة �Fا، إb ي,0ِلFا إ 
 هللا *�5�5ّا�d5دس ي�ى �آلب، وي�dلFا &ا�تدAيt أك-ر ��رو6 �
M�2��� H,2�& ًا@Gp . ا الFّCس على أAد�ً على ��d@د ��ذ��� ف� �إلOالN، يشدD 4ّذ� � �ّ4Aو

�ح�ا_ ��ت� يريدDا هللا إال &5ّ,_ ��رو6 ��5دس� u2تط�  ع�C . ة��Dأل� q�Dذ� ���,ض,H &ا
ألن �Cتلئ &رو6 هللا ك
َّ و&حD i2ذ� ��دAس، فFCsا Cحتاج . &ا�G2Fة �لذي3 كاC,� 2�ُل��3

�dدU &ش7ن . ي,a ،Ǹا�F� 3�Gه أن ي4,2 على *�ا�Fا أك-َر ف7ك-ر� iُّFdت�ي�2ى Dذ� ��دAس 
 ّvاn 
��5ا]د ��خ��F�2ة &ش�̀�. 



                                                                                                                                   

5� 

 

 4ل�د�س إ�ش�	ا�       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

  4Bا��ؤا8 
 

 ا;0أ #� ..." Dذ� ��ر�&طة أق,r "5ر_ ��تا��ة &دء�ً �3 �
 

 : ا'>8 

 "ا؟F�� Dذ� ���dلة F�� �bا� " 
� أو ]�,��ُ�رpِد ��رو*� أو �� N,@#� ،ال��ةOإل� J5افا-�� S�& ���رpد"ف� " 3� r,أق

���ا�م �إلOال�� �إن كان Dذ� ���#@,N غ�ر �,V,4 ف� �Oاقo، فاألف\
 . أ�اك3 أnرr ف
�  و��3ّ . أال �2تخد�هF�� M�2��� H,2ا يCا &�2دFطت&�A أن �D _4,5ص���5ُّFطة ��ر]��2ة ��

�ءp 
� أن ي�,ن أق, 3� r�G�Aاa . أFّCا �لت�g,ن &7ن Cط��ه ف� كwGFح,� يC اF��gت�و�
� أو ��ُ�رpِد�,�� x�b ا أك-ر ��ا ع�لهF� 
�، ألّن ���M�2 ع�Fدي��تل��ذ &ُ�رpِد� �� N�gت� .[ و�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

 ا�ذبي�C وا�+,د: /<,�- ثق	45   
 

� &7ن ��ذ&�حة �رف  ��خط�ة، فsن ����ت5د ّ�OA 
�  أن ��5رآن و��حديm ال ي�لّ�ان &ش�̀
� ي�لِّم &7ن ��ذ&�حة �رف  ��خط�ة &طري5̀ة �اGش��� ����د  Aيُص,َّ و .�إلOال�� �Dذ� �أل�ر ف

 Nّم ألن ي5د�D�4 إ&ر�ت�دO� 2ل�,ن���ذ[ يُدعى ع�د �ألضحى، ��ذ[ ف�ه يتذكَّر �� ��إلOال�
��2ل��3 ي�ت5دون &7ن ��ذ&�حة �رف   و(. 22قاAن �  ��,ي3 )�&Fَه b&�حةً � S�& أن  �

�ذ&�حة� N �خط�ة، فCs@م ال ير&ط,ن ��ذ&�حة &�@̀د ي5ط�ه هللا �  ��ذ[ ي5دِّ�. 
 
 

�ح�,��Cة ��ُ�شاA إ��@ا ف� ��,ي3 � M[ذ&ا��م ��3 � ،

 24و&ا��5ا&& ،z5خط�ة ف�إلز��ة �
ق,ّ[ Cدع,�  أنكاfC أي\اً عال�ة وnت�اً على  aه &ر&ا& zGهللا �ر� i�p"د@��� ." �ف

��@د ��dديد &د�ه� H,2تم يn ،ديدd���@د �� Aا#Oغم أن . أA هCل�ت�لِّم أن ي#@م أ� �wGFي
�2Fت�ّر ف� ع�
 b&�حة � Aٌ�ا أ*رFّCأ �F�� ا ال@ّCsف ،�CAا �n 3طايا ���اض ��M�2 �حّرِ

 ً �خط�ة، إC  bح3ُ �ر&,a,ن &ه &ر&اà ق,ّ[̀ Vد�� . �وFOدAس Dذ� ���,ض,H أك-ر ف
 .TUU{1، �ألO|لة 11��دAس 

 ا��لمذة 45 ا��<كي0 ا�ص�45: /<,�- ثق	45
 

ً ف� ك-�ر �3 ��Gال4 �إلOال��ة ً و��Oا �AتشاC� _تشرF� ّص,ف�ة�� JاOAا����ذي3 و. ��
��ر&�ة � �، وف� Vرpِد�Vيت�G,ن ��طري5ة ��ص,ف�ة يGح-,ن ع3 �رpِد أو ُ��لِّم يدع,Cه ف


 Oلطة ق,يّة Vد�ً على وV . ِع�GرV�ألو4Aو Vر��@ذ� �Vال��ذ�� V ذي3 ي�2ِ5ُ,ن على أن��
�ء̀ p ِ
nل#�ّة ���ت�ل3��ّ ف� ��d,عتo �ؤWِّر ف� �5د�A �2اعد_ Dذ� . يط��,� ف� كّ

 _A,ص��تg��Fا  على�� rإف@ا�@م �دHاGّا�&  M�2��� H,2يW ت�ل3��ِّ قد ال���  أن �
�ذي3 كان �دي@م أو كاC,� يت�ا�ل,ن &ه V �رpدVن يدع,� يH,2 يرغG,ن &7� N,@#��&ا

 ً  .OXا&5ا
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  5ا��ؤا8 
 

�-الWة اGظ0� A,ُّص� . إ�ى Dذ� �
 

 : ا'>8 

 Vّ��ّةDألك-ر أ�أل�ر �ا � ،oرأي& Y Nا، أFل�ا��& Nا، أF���M�2 ف� أع�ا� H,2رب ي�إaاعة �
�-الWة �@�ة Vد�ً، وعلZ V&7ف�اCAا؟� A,أل��ذ� D 
�ح5�5ة، ك� �� أيّاً فwلC أن AختاC ا أالF�

 ![ �F@ا

 " أو oأو كال� xAأف�ا ���M�2 &@ا ف� xاعدO �أعzِ �-االً �3 *�ا�o على ��طري5ة ��ت
o���3." ]أع�ا,dخ��o �ألع\اء �b ��5ّFاk، &3�َ ف� ����d  يشاAك,ن ف� 
�d� ذكَّر أن� ]. 

_________________________________________________________________ 

 

B )  	3ن	ا�قدس 45 حي H( 22-7األ'ئل� )عم7 ا�0و 
 

  7ا��ؤا8 
 

�ّرو6 ��5دس ف� *�ا�Fا" :;7ُ  � 
 ." و�آلن، �Fت�لّم أك-ر عa 3ري5ة ع�
 

 ى ا;0أ��#5ر_ �ألو� . 
 

 : ا'>8 

 "5دس؟��رو6 �� ,D 3�َ ،5�ُدَّس���ا�
 " ]&حi2 ��ل�م ���تاب �� ،�A,\* ,D هللا ��ّشخصّ
��ا�م� ���F&M�2شاa ف� HاGأ� � .[ ، وnا0ّةً ف

 "الً؟Gأك-ر ��ا كان عل�ه ق ً ��M�2 *�5�5ا� fَلGذُ قF� oا��* �
 0اA,\* A هللا فD "
�ذ[ يصD  Fذ� ��#ر; ف� *�ا�o؟".[ �Cم: "B�� U,5�Oم أع\اء ����d,عة]� ,D 3ف� "
�رو6 ��5دس"Aو6 هللا، ��ذ[ Cدع,� ]� ]." 

 

 

 

 

 

 

 
 

_________________________________________________________________ 

 

  9ا��ؤا8 
 

  ا;0أNال���2ؤ�U *تى &ا�,ن �� 
 . كا�
 

 : ا'>8 

 "لة؟|Oأل�ذ� D 3ا&ة عVإل� ���5ص,4_ . إVا&اp Jخص�ة، �ل5Fاk" ]�اb� كتfَG ف� Jا&اVإل�
�D :*د؛ ب( أ�ة؛ ج( وWالW )4 م؛�C )ال ]. 

 "�� �
 &7يّة aري5ة ف-��
 ي2اعدCا Dذ� �D 6رو�ت#��ر &ا� ��,�*د &ص#ته �آلب و�ال&3 و�
�5دس، ��ذي2C 3تط�  أن Dgِّ��Cم 4ون أن C#صل@م &�\@م عS�& 3؟�[ "k5ّاFل�] 

 ا�م�لم�L، وا�0وH ا�قدس وج"760: /<,�- ثق	45
 

U�2ؤ�� �، ألن ك-�ري3 �3 ���2ل��3 ي�ت5دون X، �إلVا&ة أ\ي,4Aِ كتاب ���2ا; FDا، ف
�5دس ��روV6أن �V xل�ال�GVWري
Vأو GV Vر�]�
V�Oٌم  VNالOإل� � X^ك�ا يُدعى ف



                                                                                                                                   

5� 

 

 4ل�د�س إ�ش�	ا�       

  7ُ; : 

 VL�ً كا�لةً � ��خا _A,0 �` ي��3 أن ي�ط ��� �3 �-اÙ &شرّ[ ً و��3  �ذكَّر �ا قا�ه . �Gaا
Nال���ُ��لِّم ف� &ا�,ن �� YL[الn ال ي�,ن  إن أ��3 أن ��,ن �b*د_، فل�ا�و �هللا WالWة ف
 nVا�5@م &@ذ� ��ص,A_؟

 
````````````````````````````````````````````````````````````````` 

 

  22ا��ؤا8 
 

 ى ا;0أ��#5ر_ �ألو� . 
 

 : ا'>8 

 Vء أgd��ش�� أ�pت@ا، فFCsا الZ V، و��اb�؟�Xاb� كتfَG ف� �إلVا&ة ع3 �� zِ�� م� عل��ّاً، إن 
 ^2Caتط�  *تّى �Aيت@ا، وإن �م �mّG *ر��A@ا فلC 3ش�ر &@ا

 Vء بgd�
 هللا �&Fه ��ا عرفFا هللا Z V، و��اb�؟�Xاb� كتfG ف� �إلVا&ة ع3 �Oِم ير� ,�

 Aوَ*ه ، ��ا �nتGرCا� pخص�اً ف� *�ا�Fا. و��Gaته ف�الً Oِم ير� ,� ^aو

 
  7ُ; : 
 

 � 6رو�يGدو Dذ� ���الN أك-ر ���5د�ً . �5دسي,Vد إ�ه و�*د، D, �آلب و�ال&3 و�
و��3  �ذكَّر أن إ�@اً nا�5اً ال يُرr ال ي��3 أن يBُِ@ر . �3 ��#�ر_ �إلOال��ة ع3 هللا

�@ا. C#2ه على �أل�A أو ف� *�ا�Fا _A�ة أو *ر�p2اً ال أ�p هGّه يشCح3ُ . إCو
ب هللا وق,�ه فz5 ألCّه WالWة ف� و�*د  .CختGر قُر 

 

MN�Oى أ اF�� ًاFَّ���ُ ًا|�p م@#C ؤ�3 *تّى *�3 الC ن ً  . كا�الً  ف@�ا
 

 _�4أل�Y 3ء �ت��pWة�Gشn ة�
 aاو-�X ل�2ر� 
�ء قا&pو ،Wة�VاVة ز�
 aاو-�^X 

  ل�2ر� 
�5ا&� /��\��طاو�ة ��Vgا�Vة �-الً W�&دأ &ا�ش�ء �� ^X
Vقُ Y ً�4عت5ا�أعت5د  fُFإن  ك
� *�3 أق/ عل�هFح�ل�O ء�، ف�اb� �Oحدث؟ �  أّن �دّ[ إي�اCاً ق,يّاً، فsّن Vاز�اً أن Dذ� ��ش

� Dذ� &ش�̀ء ض��/، و2�F�Oر *�3 أق/ عل�هCإي�اV^ 

  ],5��طاو�ة ��خش�Gة �-الً W�Cت5
 إ�ى ��ش�ء �� ^X
Vقُ Y �ذD ةCغ�ر �ت7كد �3 �تا �FCأ 
�خ�ِّ
�ش�ء �Wة�Gخش��طاو�ة �� ^X�� Dذ� ��ش�ء، وFح�ل�O /ح5�5ة ال أف@م ك��� �دّ[ ���-�ر أCا ف

3�5��� N5,[. �3 عد��ص�wر &@ذ� ��ش�ء �� �C7ن أض  إي�ا& A � أقّرِFّF���اb� �Oحدث؟ . و
� ق,[Cألّن إي�ا ����، ألّن Dذ� ��ش�ء ق,[، وFح�ل�O ًا�GaV^ 

   
Vقُ Y ً �o �5د�A �ا C#@�ه، أو قّ,_ . يُشGه �أل�ر إي�اFCا &�,ن هللا Wا�,Wاb ى�
 إ�G2�� ���
 َ� 3���5,[إي�اFCا، و� ,D �ذDا &ه، وFCإي�ا  \C 3V^ 

 V ]ذ�و�ذ�، *تّى وإن  كfَF �ش�ر أن ف@م *5�5ة أن هللا Wا�,ث أ�ٌر LِW ،i�0 &ا� ��,�*د �
 ^VإCّه كا�طاو�ة ��5ّ,ية ��ت� �2تط�  أن �ح�
 5ِWَلFا. وض�fَ إي�اoC &ه وأ�aِه

 
�"	ر ا�@	��? Aا 

 

 ا;0أ b طرس&bYUTc . 
 

  7ُ; : 

 Vذ�D ر@ِBُ�  ًه ف@�اً كا�ال�@#C ا الFCاً، �  أW,� ^V�آلياJ ك�/ ي��FFا أن CختGر هللا &ص#ته Wا
 

 '>8إ 
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 V آلية� i2ح&Uا؟Fا��* � V، �اb� ع�
 هللا �آلب وهللا ��رو6 ��5دس وهللا �ال&3 ف

 Z َّkAُ ]ذ�� M�2��� H,2ال&3 ي�اعة aإل o�bا، وFO عرفFا �آلب و�nتاCAا قGالً، و&رو*ه ي5دِّ
 ^F�aا�4ه عل

 V آلية� i2ح&dا؟Fا��* �أعطاCا �آلب والV _4ديد_ Z V، �ا ��ذ[ ع�له هللا �آلب وهللا �ال&3 ف
�� M�2�F&ه� H,2�5ا�ة ي&a^ 

 V آلية� i2؟1&ح�Aأل�ذ� D ا علىFا��* �Z، �ا ��ذ[ يحرFOا ويح��Fا ف Vقّ,_ هللاa 

 V آلية� i2ح&e شتّى�� أن Cتdاوب *تّى *�C 3ت�رَّ� wGFك�/ ي ،�,Cب أAاdت�� H
 ^Ca#رZV6و��ِ�َح3؟

  آلية� �Cرr هللا أو C#@�ه &ش�̀
 كا�
 ك-ا�,ث، �ا ��ذ[ Cش�ر Tc\ف ، �  أFCا ال 2Cتط�  أن
CحGُّه، وCؤ�3 &ه، و�Cتلئ &#ر6 ال يFَُطL &ه و��dد، وC#ر,F& 6�n UالZ V v&ه �dاDه؟

 ^FO,#Caا
````````````````````````````````````````````````````````````````` 

 
  22ا��ؤا8 

 

 ا ا;0أ@��تا&�ة � a5اF��#5ر_ �ألو�ى �  �� . 
 

 : ا'>8 

 V _4A�,�� o5ّ,_ ألن  ���ل@ا �3 ض�3 �ل��رو6 ��5دس �� xأعطا ��ت� A,أل��آلن، �ا �تّى *
Zف� Dذ� ��5ا]�ة؟ Vk5ّاFل�a 

 V؟]Aت�اn� Nأ ٌّ]Aا أ�ٌر ضروFا��* �
 َع�ُ
 Aو6 هللا فDZ Vو� ،]Aته، ضروC,�� 3 4ون
�5ا]�ة� ��,�4A_ ف� A,أل��ذ� D 3� ̀]ّأ 
 ^aال 2Cتط�  ع�

````````````````````````````````````````````````````````````````` 
 

P ) 	ن'  ( 26-21األ'ئل� )S6+لن	 ;ّد�6يR  -ا�0وH ا�قدس 6قّدِ
 

  24ا��ؤا8 
 

 كا�الً  ا;0أ U�2ؤ�� . 
 

 : ا'>8 

 V� ى أنF�� ا� ،oأ�-لة&رأي zِن قدّي2اً؟ أع,�Z V^k5ّاFل�ف�-الً، ��Fى ��5د�Oة D, أن ��,ن . 
� �آلnري3، وأن FGC وأن ،Lح�أف�اCAا �5Cّة، وأن ��,ن p#اFDا �BC#ة، وأن ال Cت�لَّم إال &ا

e�� �شا&َ@ة هللا. C@تم &ا�\�#اء، وأال BCلم أ*د�ً، إD ل�ة���5د�Oة ��af 

 V5Cه و�GتC ]ذ��5د�Oة �� Uتد[ &ه؟�ا �-اZ V��Uا-� ,D 2ه#C ن قدّي3�2 ألن . هللا,�C ا أنFعل�
 ^aهللا قدّوس

 Vهللا؟ 

 ي��3 �لGشر أن ي�,C,� قدّي3�2 �-DZ VاF�,5& 
�̀ر �3 ف� ك-. كال، ف@ذ� أ�ٌر �2تح�
 bإ aاG*م أك-ر 3�َ يُصا&,ن &اإلD 3�2قدّي �ص�رو�� 4,@d��ذي3 يGذ�,ن أقصى �� ،JاCديا��

o�b L�5ح� � ^aي#شل,ن ف

 Vا قدّي3�2؟Fل�dذ[ ي�Z&حi2 �ا قرأCا Oا&5اً، 3�َ � V آلية�و6 هللا، AUX^ 
````````````````````````````````````````````````````````````````` 

 

  826 ا��ؤا
 

 ا;0أ  ً �صFدو;، و�دAّب �  ����d,عة *تّى يح#B@ا ���V  ��dّد�� � . آية ��ح#ظ ��,�4A_ ف

 

 آلية ف��م ا;0أ�ذ� D Jكل�ا Lَّ5أن �تح 
Vآلن أل�اً �� �صال_، و0لّ,��,�4A_ &�3 أيد[ �� Jل�ا��� . 



                                                                                                                                   

4� 

 

 4ل�د�س إ�ش�	ا�       

 

  ا�0وH ا�قدس 6مأل حي	3ن	( �
 

  2Uا��ؤا8 
 

 ا;0أ  U�2ؤ�� 
 . U2كا�
 

  7ُ; : 

 VN,ي َّ
ي��3 أن ي�ط�Fا ف� &���O . SألCا هللا &رو*ه *�C 3صل� و*�C 3ح�ا قريF� 3�Gه ك
 ً ً �#اV|اً، وف� أ*�ا̀ن أnرr ي�ط�Fا �ل|اً �دAي�dّا  2Cت�رّ ��5G� 3ّى و�0ته أن . �أل*�ان �ل|ا

� أن 2Cت�ّر �aلة *�ا�Fا . ��ل,]�3wGFي � 7Vfك-ر �Fهفأك-ر  �Fه �ال�تالءف
 

````````````````````````````````````````````````````````````````` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ��	- االج�م	�Aال 
 

 :ا'>8

 V؟oعلى *�ا� N,�� Vك�/ أWَّر A4س �
           ZfCأ o�b ����d,عة أن يتحدَّث عd� 3ر&ته ��خا0ة، &�ا ف� �
 ع\̀, فّ�� �wGFيa^ 

 

��@�ة ����ل�ة ��خا0ّة &ا�دAس  ا;0أ�g. 
 

7ُ;: 

 V�� H,GOأل� �
  51اN4، و�5Fم &دA�Oة ��دAس �Fت�م Dذ� ���@�ة ����ل�ة فGق ً أي\ا
�تا��ة� k5اF� ^VVل2ة �

 V Uديد &�دُ، فت�اd��  �حدَّثوإن �م ��3 �دي2C oخة �3 ���تاب ��5�ُدس أو ���@د ���
Z�آلن V^ 5�ُدَّس����d,عة إ�ى 2Cخة nا0ّة &ه �3 ���تاب �� ��Oحتاج ك
 ع\̀, ف

ً  e&دًء �3 ��دAس  �، و��3 ال  Tر�Vة فاCد�يo ي2تخدD Nذ� ���2ا; �. فصاعد�C2تاG��
� a�Oتخد�N أ[ �ر�Vة أnرr  �ش�لة ف

 

�V ب	�صالةAاً &رو*ه ا���V اCاً �3 هللا أن ي�ألG� .aا
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 ا��حدُّث مع              5إرش	�ات �لدرس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5أهداف ا�درس 

hiّكّ� �تعل
 :�ا
نسبة 
 .أ� يكو� قادر�ً �لى أ� يكلِّم هللا �� يوٍ� ��� �
وق�( أ


صال#( "� �د .*ض دين, أ� شع(*# دين(ة يؤدّيها أ� يفهم أ  .ح5يث �3 هللا، �
(1 �ج*َّ

صال# <:=� �ال�ت*�; ��
:ك* ��
طل8( 7� � .أ� يتعلَّم أ

صال# �
*�ّاA(ّة �@ ظه* قل8( د� BفCي � .أ

 �بدء االج��	�       
 

 .ا دأ  	�ّصالة
 

 �+�لي! ا�خ	ّ)!  	أل&بو� ا�$	 قا��"�! ا

 �ُق" : E5ر

=ه=ة �
ع=ل(ة �
خاFّة �ا� �Aباً  �4ا
J, أ� <صلّ, يو�(اً إ
ى هللا Hا
E�ّ5K
� Lح�*� Mي=أل �* . إSا�اR شخص(ّة" ]�J <ذّ�*Rَ أ� <ع=� Jذ�؟. أ Aذّ�ِ

 @� ,TاTزٌء أS ّهاAأ M5ر)

=ه=ة �
ع=ل(ة � �X:� YبوTتعلّم ., �ّ� أ=
�
Zسا=
�.] 

 

 :موضو� ا�يو,

 �ُسؤ�] : "ق
هللا �لٌ[ �\(م، �Tنتعلّم �
(و� . 1
نن\* إ
ى �
صور# �
و�رد# ., �

[ ألLّA أ�وAا _� ،Lائ` .نتكلّم �عT� ��@ إ�كاA(ة أ� XA<, إ
(L �باش*# �د�

bّس=ا�
�"! 
 

 إج	 	ت أ&ئل! م.اج+! ا�درس

 @�أdTلة  <5�ّX �@ إ�كاA(ة أ� يعط, أ�cاء �
=ج=و�ة إSا�اC)CF Rة 
E5ر

تا
(ة. �*�Sعة �� ,J ةC)Cص
� Rا�اSإل�: 

 (أ : �1
سؤ�]            

:ك* (�خطاياAا)�ال�ت*�;  : �2
سؤ�]            � ،(f �َّ5K=ُ
 ., �ا )، �
طل8 (�

لh، ي=ك@ أ� <كو� �إلSا�اR �ت*<(8ٍ �خت(. ]يتعلgَّ �احت(اSا<نا                               
                               Eو�رد# ., �ألقو�
� Rكل=ا
 .[�iت(ارية ��

�3
سؤ�]             : YطاKA� ت=*�ر ��الTصلّ, �اA � أ
�4
سؤ�]            " : َ]=ُTْ� Eَِّ5َKََت)
ِ ،Rِ��َسََّ=ا
� ,ِ. bَِّذ

تَُكْ@ . ِ
(RِْXَ َ�لَُكو<ُ[َ . أَ�َاAَا �ِ 

                         َd):ِ�َ لَى �ألَْرِض�َ ]َ
 iُْبَزAَا َ�فَا.َنَا أَْ�ِطنَا . تَُ[ َ�َ=ا .ِ, �
سََّ=اِء َ�ذِ

َ�الَ <iِ5ُْْلنَا . lْ��َِفْ* 
َنَا _Aُُو�َنَا َ�َ=ا Aَْغِفُ* CَْAُ@ أَْيcًا ِ
ْلُ=ْذAِبِ(َ@ إِ
َْ(نَا. �ْ
(َْو�َ                         
ي*ِ .ِ, <َْجِ*�َ                          ِ*ّ ِ:ّ
نَا ِ�َ@ � 
َ=ْج5َ، . ٍة، 
ِكْ@ Aَّجِْ��َ ،َ# 
ُ=ْلَ[، َ��ْ
Kُوَّْ� ]ََ
 َّ� ألَ

 ".آِ�(@َ . إِ
َى �أل5َ�َِ                         
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 �5لرس  إرشاد�ت عامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 (5-2األ&ئل! )ا��حدُّث مع هللا ك01 ( أ
 

 3ا�$ؤا3 
 

 ى ا5.أ

فK*# �أل�� . 

 jا&31 
"=
��Jت=ا�L؟ LJتباA� إ
(نا LSّيو �X� ً د�ئ=ا هللا 8l*ي 
س=ا�b" ]ا_�� أ�وAا LّAأل]

 "ى هللا؟
�وAا إ ِ*ّK)
ألAنا أ�الد هللا " ]
=ا_� ال CAتا7 
:فا�ة أ� �TاHة �أل�
(اء ��
5Kّيس(@ 
`)T� ى

CاSة إ� �� XA<, إ
(AX� Lفسنا د�X� gC

ذ� 
نا �� ،n�*
 ![ �ا

_________________________________________________________________ 

 

 

 4ا�$ؤا3 
 

 ى ا5.أ

فK*# �أل�� . 
 

  ا&31 
 "ال�ة؟��., . ينبغ, 
كّ� �تعلِّم أ� يتكلّم �=ا �تبL" ]أJ @� bذp �إلSا�اo� Rعَ� أ�ا�ها 

�@ �� Jذp �أل�ور bس=ا�

K)KCة، ي=كننا أ� Aكلِّم أ�اAا �� ]! 
 

_________________________________________________________________ 

 

  (01-األ&ئل! ;.: ط8$7ّ أ, )الة شخصيّ!؟ ( 0
 

  kا�$ؤا3 
 

 ا&31  
 " �
نّاE شعائ* .*�ض Fلو�<هم أ� ي*.عو� bّلها يؤدSت, أل
3.��5 �
=ختلفة �
�ا �


ّ*T=(ّة؟ � *)l لو�<همF[ة. د��.3 �ختلفةcي*. Eنّا
� bّا يؤد� ً �*)q� ،ًالq=.  #صال
�
 �5�اء"ال�تسا" AوY �@ �الTتKCاZ، �(ن=ا ي*.عو
� حاSٍة 
5يهم" �X:� ]. 

 الهوت ا�صالةjم="و, >8	;7
 E5ر

=فهو� �
=س(C,  3رأينا ., �� �Jو  ح=(=ةX" �عالقة شخص(ة �هللا  =ع*.ة�أ


=سل=(@� �لىl*ي8ٌ  �فهو�ٌ  .� ِّ rيؤ �� Jذ� �أل�* أXش @� ��لى �
صال# أيcاً، أل *
 ً �ا
نسبة 
ل=سل=(@، يُنَ\* إ
ى . �
=س(C(ّ(@ ين\*�� إ
ى �
صال# �صفتها أ�*�ً �الق(ّاً <=ا�ا

 LAنهار �ال�تسا" إحسا
.*ض �
صال# �:كٍ� رئ(س, �ا�تبارH p*يKة 
تذ�ُّ* هللا H(لة �
pاoر� . *)l #الF @)=سل=
� t5
 �5�اء، ��عcهميس=وAها � رT=(ة��3 أ
  �ي=ارTو


ل=س(u يت=تّعو� �ا
Cصو] �لى �القة  ً 
ذي@ يص(*�� أ<با�ا� �v. ،,.صو
� �ُّ�Xت
�

C(ا<(ّة ., . 5Sي5# �3 هللا 
م يع*.وJا قبالً � Lج*�ت> @�
=تعلّم � [Xس> �X� ناJ 8l*> ر�=ا

p5ع�� u)س=
� Yصال# قب� قبو] يسو
�. 
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 "صال#؟
أ� XA<, إ
ى هللا �CA(ا ., �القٍة " ]�ا_� ينبغ, أ� يكو� أT=ى د�.3 
5ينا ., �

فك*# �كل=ا<هم� pذJ @� � .[ �K)rة �ح=(=ة �عL، �3 أLّA ي=ك@ أ� يعبِّ* �
=تعلِّ=و

 

 

 01ا�$ؤا3 
 

 ا5.أ  Z�5صن
1)�
فK*# �أل�
ى ��آلية �
و�رد# ., � E*�1ط :l .m 
 

 jا&31 
 n هذ�� R*شع �
=ج(�Jp5 حxَ5 أ�� L� gال ينَط bذ
� n*ف
�q؟L� Rَ*ا شع� hFِ ؟n

rL� *ا شع� hيص �ال يستط(3 �
بعy أ� يع=لو� Jذ� �ع5ُ، �ال �EَX ., . ينبغ, 
ل=تعلّم أ ق5
 Jstذ�

 n�*يختب �
نّاE أ� yا�] �عCي @� Lة �ع=)=C
� Jذ� �
Kُ*" �@ هللا ��
عالقة �
وK)rة ��
ْ�*inال] <*دي5  
ذِّ� tnى قل8 هللا؟

نا أ� Aص� إ h)� ،@ْك
�r n ،u)س=
� Yال] يسوi @�

 ّbّس=ا�
 su.هو �
ط*يg إ
ى قل8 أ�(نا �
 

 

 

 

 

 

 

 

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

 

 

 (03-00األ&ئل! Bِّ  	&��.ار @مواظب!)( <
 

 wx-03ا�$ؤاالن 
 

 ا5.أ  @)

كال�| }�yz �yا�� �
سؤ�� �
لذي@ ينته(ا� قب� �ا
و�tm 
 

 jا&31 
 n اA*�X> bذ
�rع=لL؟ y1~{<سا
وA(ك, �yا � nYطاKA� ت=*�ر ��الTلّو� �اFst 

 n @ي=ك h)�g)ل(اً؟ <طب=�
=تعلّ=(@|ي=ك@ 
ل=تعلّم Jr nذ� � m � }yي:*n <عل(م �
سؤ�] أ
ً �@ هللا ., �ألA:طة ��أل�=ا]  
ع(} ق*يبا� @� pتبارi� � ِّ5Kي �
خاFّة، أ� أ� L>كل=ا�


(و�(ّة� L>ت(ادية ., ح(ا�
طب(ع(ة ��ال�st 

 n [سؤ�

=ذ�ور# ., �� Rخ(ار�
� @=o @�y{ ؟Lَ>*تi� bذ
 s إSا�اR شخص(ّةr، �ا �

 n وJ ذ�ور=
� *)iخ(ار �أل
�p� [عا�قب� <نا�H بةS� �ّq . ،]5ي
S �Jعلَ� Jذ� �أل�* �اد#ً 
ً إ� �ا�A ظ*�.[ <س=u �ذ
[؟ 
(نّ=(ها �إلAسا� . إSا�اR شخص(ّةHr nبعا #5ّ)S ٌ �اد# pذJ

 ً 
ذي@ يسكنو� �3 �سل=(@ . ح(@ يكو� �=كنا� yن5 �ع�
ف*Fة �تاحة � pذJ �ق5 ال <كو
�ائال<هم �qالً | @=omن� ]
_ �=� �
:هاد#، �
كّ@ �عcهم يستط(عو� @� ٍYوst 

B ا�صو;8j ّ7	;7م="و, >  ا��1مُّ
 �
تKا
(5 �إلTال�(ة @.(
ل=تصوِّ �ا� yلى �ع��\(م  *ٌ)rX> . بةC=
.(ستخ�5 �
:ع* �
صو., �


=Cبو" Jو � @�8 �
باحث C=
� �
نف1 إ
ى هللا، �C(ث يكو� Zتو

ب:*ية �صور# �جا|ية �

باحث �@ هللا � �
صو., �لى ي:ت=� �
تtmu �ُّ�X �(ن=ا ., �
=س(u �أل�* �عكو�rEإلAسا�

�*n<*دي5  
ذِّ�nور هللاc1 ح=َْ
� ,�
ُ=لCَّ@ �ه5; �
وFو] إ
ى حا
ة �@ �
ن:و# �l(ا" �
و�. 
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 �5لرس  إرشاد�ت عامة

 (-04ا�$ؤاالن ا�ّصالة ا�ّ. ّ	Dيّ! ( �
 

 04ا�$ؤا3 
 

E=Fظه* قل8 ا @�
صال# �
ّ*�ّاA(ّة �. 

 n "لكتا
 t*iٍة أ=S*> ى

ّصال# �
و�رد ., �
صنZ�5، أ� �ر3S إ� pذJ }ّA �5تخT�
]
�و� �ل(ها �لى �*�ح�، إ
ى أ� يت=ّك@ �
=تعلِّم . �
ُ=E5K إ� رlبَ� �ذ 
=تعلِّ=و��|<5رَّ m @�

Eَّ5K=ُ

ن\* إ
ى Aّصها ., �
كتا" أ� ., �
كتا" �� � st<*ديJ5ا �@ د�
 

 jا&31 
 nّة؟)Aّا�*ّ
ً أ� حسنة �ت*ديA5ا �
صال# � ً دين(ا �ال، ال Aكس8 حسنةً A �Jr nكتسT� 8تKCاقا


كنّنا KAت*" إ
ى هللا� ،M�_ ع=لنا�st 

 n ً5ال� Rٍ�*� *:�ً ��ح5#، .ه� T(عط(نا Jذ�  إ� ردّدAا �
صال# �
ّ*�ّاA(ة  �@ قو
ها �ّ*#
ً �حسناRٍ أ�q*؟  
=س(u قا]u �الT�rتKCاقا� Yيسو "*
n.ا ُر�� ~ َ�ِح(نََ=ا <َُصلُّوَ� الَ <َُكّ*ِ


َكالََ� �َاHِالً َ�األَُ�ِم، .Aِvََُّهْم يَُ\نُّوَ� أLَّAَُ �َِكqَْ*#ِ َ�الَِ�ِهْم يُْستََجاُ" 
َُهمْ ْ�| n 1~��تّىstm 

  ة؟�اFّخا

لّصال#، �
لغة �
ع*�(ة أ� 
غت[ � �c.ّها �ألA5 أKت, <عت

لغة ��r n yُ5 �عKيعت
�c.ع*�(ة أ

صال# �ا
لغة �� �
كْ@ .عل(ّاً، �
صال# �لغت[ �ألّ� J, �أل.�c، ألAّنا . �
نّاE أ�

. أ�(نا �
س=ا�C� b*يّة أ�q* أ�ا��ها Aستط(3 أ� Aسك8 �ا ., قلو�نا �@ رlباR �شك* 
 ً 
غتهم �أل�Hبعا ,J ع*�(ّة
� ��*�اً، <كو �
=ؤ�نو� � st، ., حا] �ا

 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

 

 ( -األ&ئل! اال�Mذار @ا�JK. @ا�IلH ( 	ـه
 

  01ا�$ؤا3 
 

  سؤ�]5.أ ا
 �ا�الً  �

 jا&31 
 n � �nيطّه*Aا ح(@ Aعتذر 
L؟�@ أ� هللا T(غف* 
نا  Aتh)�5�X ي=كننا أ

           rذ�J يفع� �X� 5و يِعJ . [وKت.y يوحناy~� n اِدٌ]، َحتَّى��تََ*ْ.نَا �َِخَطايَاAَا .َُهَو أَِ�(ٌ@ َ�َْ� � إِِ
َ*Aَا ِ�ْ@ ُ�ّ�ِ إrِْمٍ              sntيَْغِفَ* 
َنَا iََطايَاAَا َ�يَُطّهِ
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  x1ا�$ؤا3 
 

 1~ �1تّى  ا5.أ�yy E5K=ُ

=سا�5# ., إيجاد Jذ� . �@ �
كتا" �� yبع
ق5 يCتا7 �
=تعلِّم 

=Kط3 �
كتا�, �| E5ر

كتا�(ة ى�ل�(h يفتT�  u(تعلّم ., �� R3 ��آلياHاK=
�tm 

  

 "ا�وضوء"ا��$ل�ون @ا�صالة @jم="و, >8	;7
ً �الlتسا] �
طKس, �
ذb ي5ُ�ى  
=سِل=و� د�ئ=ا� Eيُ=اِرnوءoو
� n ةcو�و� �ف*يKي �قب� أ


وoوء �وT(لة يطهِّ . �
صال#� t*ُيLفسA ها� �* . * �إلAسا 
ل=تعلِّم أ� يفّكِ ً ق5 يكو� �ف(�5
 @� ً 
وoوء�nاال�ت*�; �ا
خط(ة �صفتA Lو�ا� n ال ،LفسA هللا � �ج*د�
*�ح,، �3 أّ

*Aا 5 �
=تعلِّم �لى .هم . �ال�ت*�;، Jو َ�@ يطّهِ�
فك*# ال <سا� pذJ �Aا� �
كّ@ إ�
 .�ال�ت*�;، .ال د�Y الTتخ��5ها
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 jا&31 
  ى �آلية

=س(u؟، �ا �
وFا�1@ �تّى  �1ا
ن\* إ� Yت, يعط(ها يسو

و�، �Hلبو�، r nيا �XT�

 �stق*�و�

  س8 �آليةC�1؟u)س=

كمr n، �ا �
و�ود �
ت, يعط(ها � uَُعطو�، <ج��5، يُفت> . pذJ ر <تك*َّ

و�ود ., �آلية �lst 

 n Rها ., �آليا

=س(u إيصا� Yا�] يسوCت, ي
أ�وAا �
ّس=ا�F bّا
r n ،u؟���yyا �
فك*# �
� stيعط, �طايا حسنة أل�الدJ� pو ي8Cُّ أ

 nّصال#؟
� ,. LطلبA� p5ي*A نا] د�ئ=اً �اA ل=ا_� إ_�ً ال.r n ناAذ� ألJ x5Cي �., �عy �ألح(ا
 ً 
نا، �� ر�=ا يكو� oار� ً 
@ يكو� �ف(�5 ً �ا� �qا] يسوY يتعلgَّ �طلA . @ٍ�� 8طل8 أ�*�

L)ا �@ أ�JذiXس=كة ي
ط(L �أل" �طلبLَ؟ �ال، .األ" �
كْ@ إ� Hل8 _
[ �ال�@ ح(ّة، .ه� يع. 
L
 ً�5)S 1 أ�*�ً �ف(�5ً أ�)

@ يفع� Jذ� أ��5ً، ألّ� Jذ�  8ّC=

كّ@ rّ=ة أ�قاRٌ أt*i ح(@ . ��

LطلبA ا_� ال يعط(نا هللا �ا=
�ل(نا أ� LّAX� gqA . ال Aفهم �ا
cب`  ،;�*\
� pذJ ,. حتّى�

نا Lيع=ل� �c.يع*; �ألst 

 nتT� #الF لى�ِ̀ �qالً  �
ك(ف(ة �
ت, �Tتجا" �ها 
[جا�ها أ� @� xَّ5C>� ،هللاr nt ,ينبغ
 �َAتبار�<[ أi� @� xَّ5Cت> ��ل([ أAَ� �ُ=*ِش5 أ� ،L>تبار�i� @� xَّ5Cيت �
ل=تعلِّم أ

 ً  stأيcا
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

 
 xxا�$ؤا3 

 
 jا&31 
 n َع�o� ,ت
ينبغ, أ� يتxَّ5C ��ُّ �تعلِّم �ّ=ا r n؟zzأ�ا�ها �ال�ة ., �
سؤ�]  �ا �
بنود �

 �stتبJ Lو
 

 �Mلي! م"�!  �ا�درس 
 

 ع=ل(ة ا5.أ

=ه=ة �� . 
 

B5 #الF ع=� قائ=ة> h)� ~ 

 nفسناAأ �Sصلّ, إال ألA ال. @)ّ)AاAأ �
كّ@ أ�اAا �
ّس=ا�bّ ي*يA5ا أ� Aصل, . يسه� أ� Aكو�
 ً  �ntح(@ Aصلّ, أل�S �آلi*ي@، يع=� هللا ., ح(ا<هم. أل�S �آلi*ي@ أيcا

 nLلSصلّ, ألA �*Aا هللا �ِ:خٍ{ ي*يA5ا أ ح(@ يCص� Jذ�، ينبغ, 
نا . ., �عy �ألح(ا� يذّ�ِ

ّ:خ{أ� Aصلّ, .ور�ً أل� ]
_ �Snt 

 n@ي*iآل� �Sصال# أل

ك@ �ل(نا أيcاً أ� Aنّ=, .(نا �اد# �� . �Sصلّ, ألA �.=qالً، ي=كننا أ

نكت8 أT=اء أ.*�د �ائلتنا ., �
صنZ�5. أ.*�د �ائلتنا يوَ� �
خ=(1r nt �ينبغ, 
ل=تعلِّم أ

� �
ذي@ T(صلّ, ألSلهم، Hبعاً إ� Lائلت�
[ ال ينطوb يكت8 ., �
صنZ�5 أT=اء أ.*�د _ �ا
�لى أi bط*st 

 n*iى يوٍ� آ

ذي@ ال يع*.و� n ألT @�َ �Sتصلّ, أيّاَ� �الrن(@؟. 
نن\* إ� M~5قاFم أJ @�

[ ال ينطوr n bيسوYَ �ع5ُ؟_ �
صنZ�5، إ� �ا� ,. L5قائFاء أ=Tيكت8 أ �ينبغ, 
ل=تعلِّم أ

�لى أi bط*st 

 n#صال
� <صلّ, �A\* إ
ى Jذ� �
صنZ�5 يو�(اً iال] �ق� �X� Rَ5ذي@ <عّه
� �Sأل ِ�ّF� ،

(و�� ]
 ntألSلهم ., _

 n3)ا�Tع5ّ# أ
��ع5 _
[، ال �EX �@ <غ((* �و�F 3)oال<[ إ� . �Tت=ّ* ., Jذ� �
نّ=` يو�(اً 

كْ@ �ح*� �لى أ� <ست=ّ* ., �
صال# �اAت\ا� أل�S آi*ي@� ،]
 ntرlبَ� ., _
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 5 B�M	�O! )الةjم="و, >8	;7

بالد � yع� ,. ,�قائ=ة �
صال# �
=Kت*حة <ب5أ �(و� �
ج=عة أل� Jذ� Jو يو� �
عطلة �ألTبو

 .�إلTال�(ّة، �3 أّ� يو� �
عطلة �ألTبو�ّ, ., �الٍد إTال�(ة أt*i يكو� يو� �ألح5
 


=تعلِّم يسك@ =سل=(@ �أ.*�
 ئ[أ5Fقاق5 ال <كو� �تا�ة أT=اء � ��د �ائلت[ أ�*�ً حك(=اً إ� �ا
L). ر~ية �ا� Zسا=
 .�عهم، �إ� �ا� ي=كنهم إيجاد �تا" �

 ال��P	, االج��	�     
 

 jا&31

 لى ح(ا<[؟�
(و� � Eدر *)rX> ا�r n� ,. }ٍكّ�ِ شخ

=ج=و�ة أ� ينبغ, 
�Aأ ]
 stي:ارM، �=ا ., _

 


=ه=ة �
ع=ل(ة  ا5.أ�
 Eنها| {ل5ر� gسا�
 A�tm\* ح5يqنا �
 

  Bُ5j 
 n ُ > �
5رE أرSو أ� <تّ==و� �
=ه=ة �
ع=ل(ة �
خاFّة �هذ� �ألTبوY، �أ� ��* ِcّC

 ntقب� Sلسة �
نKا� �
تا
(ة �

 n @� سختكمA 5يكم
 �
تا
,، ينبغ, أ� <كو� E5ر

كتا" �
ُ=Eَّ5K أل�S در�Tة ��

5يA Lسخةٌ �@ �
كتا" �
ُ=Eَّ5K �ع5ُ؟. أ� �
عه5 �
ج5ي5 1)
 @� MناJ �Jn

r E5ر
ً  �C)Tتا7 ��ُّ �تعلِّم 
نسخٍة �نL �5ء�ً �@ � �5� st.صا
 

 Hا
باً �@ هللا أ� يسا�A5ا ., أ� CA(ا ق*يب(@ �نL �ُ�صلّ(@ �اTت=*�ر ��ال  اS�P  	�صالة
                 YطاKA�. 
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  كلم                6إرش	�ات �لدرس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (-األ�ئلة )ا�عط� ��لمة هللا ( أ
 

  2ا��ؤا� 
 

 أ� . ك�م	 هذا ا�ّسؤا� اق

 ����� ������ 
 :مت��ِّ� ع�ى ك	ّ 

 .أ- �,+أ بتن)ي' ع�دة $خ"يص  �� �قضي� م� هللا �ومي�  ( أ

 .أ- �ت��ّ� 4الث 1طوا/ ��)	 هذا( .

 .أ- �ت)9ّ? م? إ�=�د ش�ه+ ا�نّص ا�9ت�ب: ف: ا�9ت�. ا�ُ)ق+6َّ( ج

 .6أ- �9و- متحّ)س�   مت�BCّ�  �قراءة ا�9ت�. ا�ُ)ق+َّ ( د

 �بدء االج!م	     
 

 .ا*دأ *	�ّصال&
 

 ا�م0مة ا�عملية ا�خ	ّ-ة *	أل�بو  ا��	*+

 ":E�(ا� Fو,Gأل�ب 'Iّ�ا��)�ي' ا�خ '(C(ا� �J�ا كK�6  � مL+ت)9ّ? م? " ]؟�ا�J -أ
N�� رCيّ' ع? ظJ�ّهذا اآل-.[ "$رد�+ ا�"الة ا�ّرب 	ء ." ]�ن�)�م� أعض �دّدهL

 .[ك	ٌّ ب+ RL �يردّه�ا�)=)وع'، أ  

 

 :3وضو  ا�يو1
  T	ُ�" :6َّ+. ا�ُ)ق�هللا م? 1الل ك�)ت�، ا�9ت ��9ِّ)ن� �Cع? ا�طر�ق' ا�ت: ب Uنت��ّ� ا�يوG .

Cَى ِمَ? "ك�)ت�  Tدِ أَش�Cَ ِWِّر ا� Tَط�َ  	ََسِ�Tَى ِمَ? ا�� TXَِيِر، َ أY9َ Tِر�ِز ا�Tاِإلب َ Nِا�ذََّه( ". Lمزمو
91 :91.) 

 

 إج	*	ت أ�ئلة 3�اجعة ا�درس

 '�]ئ�' ا�)راGحيح' ع? أI /�ب�+ كت,وا إ[�ء ا�)=)وع' �. $_ّك+ م? أ- أعض �ف: م 
 : ��: اإل[�ب�/ ا�"حيح' ع? هذR األGئ�'

 �ض�Bو-  �)و$و-( .    ع+J�- ( أ : 9 ا�سؤال           

 إ[�ب' 1�`ئ' ألCّJ� " أ"ا�=)�' . ه: اإل[�ب' ا�وXي+ة ا�"حيح'" ." : 2ا�سؤال            

 "(.إال"ب�Gتخ+اU )$Wير إ�ى X"ر اإل[�ب'                                   

 ا�ق+��، ا�=+�+: 3ا�سؤال            

 I	ِّ   ا�رأ،    +،اGت� : 4ا�سؤال            
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 : ا��4 
 "?,�� 	Bا�ط bط�� ��9)' هللا ك)�  �قّX b$�ط 	؟/ هN/ شخ"يّ'" ]ا�ح�ي�ب�إ[ ] 

_________________________________________________________________ 

 

  (1-األ�ئلة ا��!	5 ا�ُم7دَّس هو كلمة هللا ( 5
 

  8ا��ؤا� 
 

 أ� . ك�م	 هذا ا�سؤال اق
 

 : ا��4 
 "  �ر�Wب  �ب�. ا�ُ)ق+6َّ �,+  كت�غير ا�)سيحيّي? أ- ا�9ت dر،  هو. ��تق+ ب�Wب e+�_ب Nِفق+ ُكت

 ّeرWب f�L�$ ?ر. �تح+َّث ع  " Lغ� أJّ� ُكتNِ ب_�+e بWر  �تح+ث ع? ا�,Wر؟ك�)' هللا أJّ�  كيBJ gّسِ

           [N�I ؤالG وا 8 �9ّ? ا�سؤال . هذاJ�ك  Kإ �Cهللا ع�ى أ�سنت ��E  �(ء $�9)وا ب�ي,Jأ- األ h ِEّو� 

  . Xي�ة ش�,� fBJ هللا أف9�RL ف: أKه�- ا�9ُتّ�.،  ك�- ع�مال   WJط�  ف:". مسو�ي? م? ا�ر i ا�ق+6"           

 .[ ع? ا�,Wر، فJlّ� ك�)' هللا ا  كYير�Cذا، ف)� أJّ� �تح+َّث . 94اkJر ا�نُّقط'            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
 

  �1ا��ؤا� 
 

 أ� . ا�Bقرة األ �ى اق
 

 : ا��4 
 "�Cفي Nِا�ت: ُكت /�mا�� �؟ م	I. ا�ُ)ق+6َّ ف: األ�ا�ق+�� " ]ا�9ت +C��� 'ا��,ر�( dف' إ�ى ب��Eإل�ب

 .[ ،  ا�يوJ�Jي' ���C+ ا�=+�+(9األ[زاء ا�ت: ُكتِ,� ف: اآلLامي'

                                                           
 
 �ح�رإضافة من �� 

  @@ح: ا��!	5 ا�ُم7دَّس ا�م�لمو<: 3=0و1 ث7	;:   
 n+�?ا�ُ)س�)ي 'Gَّ+/ ا�ُ)ق�ب�ع? ا�9ت gمخت� UوCBا�قرآ- ك�)' هللا ا. م ،�C� ',نس��ف, Nُِكت Kي'، إ�pأل

. Gن' 23مقسط� ف:  �)حّ)+ [[,راrي	] [,ر�	ا�)الJ  qق���4 . ع�ى ا��وi ا�)حBوظ ف: ا�س)�ء

 �ّJهو أ + أّم� ا�)سيحيّو- . ك)� أمالR [,ر�	 ع�ي� . J �4 ��(Gق�� إ�ى Iح�بت� ك	 م� ع)�� مح)َّ
ا�ُ)ق+َّ " fBJ في�C"فيؤمنو- أ- هللا أ Xى ��,Wر، أ   اGتخ+U هللا ع)�ي' ا�9ت�ب' . �6ي9ت,وا ا�9ت�.

 .ا�,Wر�' أل[	 مق"+R اإل�C:،  ع")C� م? ا�خط_
 

 nا�قرآ-أ-  ا�ُ)س�)و-�ر 'm���ا��ربي' ب  Rى إ�ى هذ�$� ال $ر�$ر[) 	ي+ة،  كXهو ك�)' هللا ا�و
'J�9(م� هذا �,قى. ا�  ،'m� 'ّ. ا�ُ)ق+6َّ إ�ى أ��9? $ر[)' ا�9ت(� �Jا�)سيحيّو- فيؤمنو- أ �  أمَّ

 .ك�)' هللا

 

gيير  ا�تحر�mت�� sَّ. ا�ُ)ق+6َّ $�ر�ا�ُ)سِ�)و- أ- ا�9ت �k+ �9و- ا�)ت��ِّ)و- ُمقتن�. �ؤم? م��ي ?
ب)"+ا�ي'  Iّح' ا�9ت�. ا�ُ)ق+6َّ،  �9ن�Cّ م� هذا �,قو- بح�[ٍ' أل- �WرXوا هذR ا�حقيق' 

uL بي? ا��9)�/  ا�ت��بير ك)� �+ �9و- �+��C ش:ء م? ا�حيرة بW_- ا�Bوا. أل+I���Cr ا�ُ)سِ�)ي?
ا�)خت�B'، أ  بW_- ا�ح+�v ا�Y9ير ف: ا�9ت�. ا�ُ)ق+6َّ ع? أWJط'  �/ا�تر[)ا�ُ)ستخ+َم' ف: 
 . أع)�ل ا�,Wر



� ����ش ��ا� ��ب��ي�                                                                                              د�

05 

 

 "؟Uاأل wتm� . ا�ُ)ق+6َّ إ�ى�م? $ر[� ا�9ت x$�ر 	ل " ]ه �-، فح�أ  ا�)ت��ّ� ال $�رف �َJأ �إ- كنَ
ا� Fو,Gاأل F�(ا[ت 	,� xر�$ مYال أ- �JترJإل� Fر[و��ب w�K ،Uد�ق .	Yم zاب L رkJا

http://en.wikipedia.org/wiki/Bible_translations_by_language ]. 

 "؟Uاأل wتm. ا�ُ)ق+6َّ ب��سخ'ٌ م? ا�9تJ w�+� 	6 م� ا�)ت��ّ� " ]هL+$ �هذا ا�سؤال من�NG إ- كنَ
� ��)ت��ِّ� �m'. مستخ+م�  $ر[)'  إJ=�يز�'J�إ- ك T?9�  ?سخ' مJ ��+� -أ- $9و ٌ أUٌ أ1رn، ف=يّ+

�، . ا�9ت�. ا�ُ)ق+6َّ ف: $�w ا��m' أ�ض�  JترJ. ا�ُ)ق+6 ع�ى اإل�/ ا�9ت�و| $ر[)"J dب� $توفر
،  �)9? ا�وIول إ�ى $ر[)�/ أ1رn ب��ر[وF إ�ى ا�)و�� www.biblegateway.comمY	 ا�)و�� 

www.kitab.org.uk/Scripture.aspx .$توفَّر ع�ى �. ا�ُ)ق+6  ك)�مقر ءة مس)وع' ��9ت fٌُسJ �JترJاإل
 .[ ف: �m�ٍ/ ع+�+ة

 

  Bُق : 
 "6َّ+. ا�ُ)ق�ر م? $ر[)' ��9تYأك w�+� -أ- $9و ٌ إ- هذا �س�ع+J� ف: أ- JرJ nواXَ: مخت�B' . [يّ+

 ." ا�Bر ��/ ف: ا�تر[)�/ ال $�ن: أJّن� غيَّرJ� ف: ا�نّّص األ�I:. ف: ا�)�نى ا�)راد إ�"���

 " 9رWJUاأل �تنm� :ف �Cعت�ف: $ر[)' ك�)' هللا  `, `�WJ  'ّ�ّ+=ت�9َّ� هللا . هللا ع�ى ا�ذ�? ع)�وا ب�
 Uاأل �تنm� م? 1الل �إ�ين- �C(CBJ 'ٍmب� "! 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 
C ) 5 ا�ُم7دَّس ا�مخ!ل=ة	األ�ئلة أجزاء ا��!-) 
 

 �E-�2األ�ئلة 
 

 أ�أ  ك�Cّ�X w�K  ،سN ا�و�� ا�)توفر  م+n م�رف' ا�)ت��ِّ�  94-92[زءا  م? م�دة األGئ�'  اق
�CB)وCJ� أIال  (. ا�)ت��ّ)ي?)  . هذR أموLٌ مC)' �ن,m: أ- �CB)وه� إ- �� �9وJوا

 

 : �ا�4 
 " اةLع�ى ا�تو eحتو� eا�ذ +Cا�� �م(ىGمو L�BGأ ) L؟(ا�)زامير) ا�زبو[ "��+ا�ق +Cا�� ] 

 " �G�ب xُ�َر� eا�ذ +Cا�� �’م	ي=Jا�=+�+" ]؟‘اإل +Cا�� . +Cا�)سِ�)ي? �ُ+عى ا�� /ِ�m� ?يٍر مYف: ك
 .[  ��+�ّ' Jقول إ- ا��C+ ا�=+�+ �حتوe ع�ى أLب�' أJ�[ي	". اإلJ=ي	"ا�=+�+ بـ

 "ا�ق+��؟ َ+Cا�=+�+ ا�� +Cا�� :m�� 	ه[ " 9ّال- ك�)' هللاW�  �م� �ه)  ،�(C�9ي� ']�كال، فنحُ? بح
 .[ ا�Yّ)ين'

_________________________________________________________________

 9X��' ا�ق"ص  إعال- هللا ع? Kا$�: 3=0و1 ث7	;:ّ 
م? ا�خ��  -ا�9ت�. ا�ُ)ق+6َّ م9تو. ب9W	 �ّ"' $)ت+ّ أX+اC4� م? BGر ا�ت9و�? إ�ى BGر ا�ر~�� 

�حتوe ا�قرآ- ع�ى . إ�ين�BJس�  ف: مركز هذR ا�ق"'، �Ckر هللا ا�ذe �رGِ	 . =+�+إ�ى ا�خ�� ا�
ف��قرآ- �1يz م? . $"ر�ح�/  [َ)	 ع? `,ي�' هللا،  ع�ى أ امر  Jواه: بحسN م���ير هللا

+ة ِXّا�' مو L �Cفي nمن:،  ال �ُرp Nُمق+َّم' ف: $ر$ي � ف: . ا�ق"ص ا�ق"يرة،  �9نCّ� �يس
، BJس�BJس� بGLl��� كت�ب� ، بين)� ف: ا�)سيحيّ' أع�? هللا ع? BJس� بGLl�ل ع? هللا اإلGالU، أع�? 

 . هذا اإلGL�ل هو مركز �ّ"' ا�9ت�. ا�ُ)ق+6َّ
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 �6لرس  إرشاد�ت عامة

  ��ا��ؤا� 
 

  Bُق : 
 "/�ا�)حتو� '(r�� ا�=+�+ ع�ى +Cأ  ا�� 'Gَّ+ا�ُ)ق �اآل- كت,ن hتB9ِ[+ . �ن '(r�ا�ق Rبطر6 ف: هذ

�Cح' ا�ت: $,+أ فيB"ا� xت�ر�[ ". �ِّع+ ا�)ت���G(?( ا�)ت��ّ)يw�K ج إ�ى�- �حت�إ- ك ]. 

 "  �م� hتB9 ع�ى�ن i�حIسخت�." ]3، اآل�' 9بطر6، األJ :ِ مت��ِّ� هذا ا�)قط� ف	أ- �=+ كّ :m,ن�
 .[ N األمرG�ع+ه� ف: هذا إ- $ط�َّ . م? ا�9ت�. ا�ُ)ق+6َّ أ  ا��C+ ا�=+�+

 
 أ�إ- ك�- �+n ا�)ت��ّ)ي? $ر[)�/ مخت�B'، ف�شرN,G i ا1تالx ا��9)�/. 3: 9بطر6 9 اق

�Cا�ت: �تض)ن nا�)�نى األ1ر NJوا] dف: أ- ب�  �ع+ه� أ�ض�ء،  �9?َّ هذا �س:Wا� dَب�
 . ا�نّص األ�I: ف: ا�يوJ�Jي'

 
 أ� . ب��و- ا�9الU اق

 
  Bُق : 

 " Uٍو� 	كّ  �ت�  �ن)وإ- 1ّ""نJ  nتقّوJ -ف: أ �J+ع�م? ش_- هذا أ- �س -lنقضي� م� هللا، ف�
6L+ف: ب+ا�' هذا ا� R�أ�نL eا�ذ ،. 	Bا�ط 	Yي' [ي+ة، مX L '9و- ب"حJ  .'يBنتح+َّث ع? كي�

 ." ع)	 هذا م? ا�ن�Xي' ا��)�ي'

_________________________________________________________________ 

 

 ( @ا�ملKَ+  22-األ�ئلة I3 هللا  @قF Hٌو3:ّ ( �
 

  �8ا��ؤا� 
 

 أ� . ك�م	 ا�سؤال اق
 

 : ا��4 
 "ف: ا�=زأَ�? أ �إ- $رq أeُّ عضو. اG_ل ك	َّ مت��ِّ� ع)� كت,�. إ[�ب�/ شخ"ي']؟ (  .( م�Kا كت,َ

رR بضر Lة أ- �9تN إ[�بت� 	  Xي? �J). ف: ا�)=)وع' هذا ا�Bراَ� د - اإل[�ب' ع? ا�سؤال، فذّكِ
رهذا، ع�ين� أ-  ِ9ّBJ يرY9ت��َّ� ا�J  xر�J ذاCب  ،�CrاLب� ]. 

 
  Bُق : 

 "�ي? �ن,G�ا�)ن �. ف: م� �ت��َّ� بو�تن� ا�يوم: م� هللا، ع�ى كّ	ِ  اXٍ+ من� أ- �خت�L ا�)9�-  ا�و�

 !"�ن=�	 هذا األمر ع�دة  منتk)'  �+�ن�

_________________________________________________________________  

 

  22ا��ؤا� 
 

 أ� . ا�Bقرة ا�ت��ي' اق
 

 : ا��4 
 "؟� .] ا`�N م? كّ	ِ مت��ِّ� أ- �W�qL برأ��" [م�Kا كت,َ

 
  Bُق : 

 " إ�ى ا�ُ)�َح� 	عى  9 اآل-، �ننتق+ُ� e،  ا�ذ�كت,ن '��CJ :د فLت: ا�يوم: م� هللا"ا�وا�ر�+ أ- ".  J
 ." 6L+J هذا ا�ُ)�َح� م��  

_________________________________________________________________ 
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 +Kهللا                 ا�ُمل I3 :ّ3ق!: ا�يو@  

 

 "[اGت�+ّ " ]"ف:  �تw ا�يوم: م� هللا؟ 9م� ا�خطوة " :ا��4 

 

 ا�!عدّ : �ا�خطو& 

 
 أ� ".اGت�+ّ : "9ك�م	 ا�خطوة  اق

 

، أ- �Jترx بخط���J�  Jط�N م? هللا أ- أ ال  " ]م�Kا �ن,m: أ- �BJ	 ف: هذR ا�خطوة؟" :ا��4 
�Jر ِCّط� .�C(CBJ -ع�ى أ �J+ع�م? 1الل ك�)ت�  �س �م? هللا أ- ��9ّ)ن Nط�J -، أ �يJ�4 ]. 

_________________________________________________________________ 

 

 اق�أ: 2ا�خطو& 
 

 : ا��4 
 " ا�خطوة �ا�يومّ: م� هللا؟ 2م �تن�" ]"ف:  �[ رأا" 

 "ا�خطوة؟ Rف: هذ 	(�J -أ :m,ا �نK�م " [. ا�ُ)ق+6َّ�م? ا�9ت  �قرأ مقط�J -أ ]. 

 
Bُ. ا�ُ)ق+6َّ" :ق�مقط� م? ا�9ت Uتخ+اG�ا�خطوة ب R6 هذL�(ن� . hتBأ- ." ]95-93: 9بطر6 9 ع?�ن :m,ن�

 .[ �+�=+ كّ	 عضٍو ف: ا�)=)وع' م9�-  [ود هذا ا�)قط� ف: كت�ب� ا�ُ)ق+6َّ أ  ا��C+ ا�=+

 
 أ� ".أ�رأ"، 2، ك)Y�ٍل ع�ى ا�)ر�X' األ �ى E)? ا�خطوة 95-93: 9بطر6 9 اق

 

 : ا��4 
 "؟ �Iّ�1  �ع�ط,Jا wفي qة ا�ت: $ترL�,ا�� �م[ "'Bا/ مخت�L�,ا�)ت��ِّ)و- ع L�يختG ]. 

 "Uا�يو w,�� ض�� هللا ع�ى� �ة ه: مL�,ا�� R؟ . هذ'(C(ا�نُّقط' ا� Rتتذكَّر هذ� 	ت�)G اK�م[ '�Yم? أم
 .[ أ- �9ت,وه� ف: دفتر، أ  ��ّوCJ� ف: ا�9ت�. ا�ُ)ق+6َّ، أ  �حkBوه�: م� �)9ن�C ع)��

 " 	(ت�G اK�؟ �تطي�مUا�يو w� هللا ���� �م[ "'B/ مخت��ب�]ت9و- اإلG . L ن)وJ ?ُحJ zي� فق�  �يX
 .[م? 1الل �راءة ك�)' هللا،  �9? م? 1الل إ`�عتC� أ�ض�  

  

Bُق : 
 "فيض�� ف: ف)�  م? 4ّ� �,"ق� ،Nا�ح�ي �Eر� 	ٍB` ?قرأ ! �ي� مJ �ّإ- ُكن ��(�J �9ّ? هذا م� 

J يطك�)' هللا  م? �4 ال��C "! 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 -LBّ : 3ا�خطو& 
 

 :ا��4 
 " 'ه: ا�خط �ا�يومّ: م� هللا؟ 3م wت�ف:  "[ " ِّ	I ]" 
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 �6لرس  إرشاد�ت عامة

 

  Bُق : 
 "e �(ا�س �م� أبين �؟. ا�"الة ه: $�9ُّ)ن�CJ_Wن�9ِّ� هللا بG :ا�ت Lاألمو �م 

o  دة ف: ا�خطوةLا�وا 'Bا/ ا�)خت�L�,ر ا��kJم� 3ا�mا� zّخ��ب : 

 9WJر هللا ع�ى ك�)ت� -        

 Jط�N من� أ- �س�ع+J� ع�ى أ- Jض� ك�)ت� مو�E ا��)	  ا�تط,ي�  -        

 9WJر هللا  Jس,ِّح�  -        

 J"�ّ: أل[	 اXتي�[�$ن�  -        

 Jست)� ألeِّ ش:ٍء �ر�+ هللا أ- �قو�� �ن�  -        

 J"�ِّ: أل[	 اXتي�[�/ اآل1ر�?  -        

د ك�)�/ ا�ّ"ال -          ة ا�ّربّ�Jيّ' �+ Jخت�L أ- Jردِّ

 
 أ� ". Iّ	ِ أل[	 اXتي�[�$w"ا�قس� ا�ذe �_$: أBG	 ا�ت��ي)�/  اق

 

 : ا��4 
 "-أ 	 ه	 $�تق+ أ- هذ R��r)' [ي+ة ألموLٍ �ن,m: أ- $"�ِّ: أل[�C�؟ ه	 هن�q أموL أ1رB$ nّضِ

$x+C هذR ا�ق�r)' ألمٍر  اXٍ+ فقz هو إعط�ء ا�نّ�6 ب�d" ]$"�ّ: أل[�C� ب+ل هذR األموL؟
 �+ $9و- إ`�Lا  [ي+ا   مBي+ا ،  �9ّ? �9ّ	 شخٍص ا�حّر�ّ' أل-. األف9�L ع)� �)9ن�C أ- �"�ُّوا أل[��

 .[ �mيِّر ��r)ت� XسN �ي�دة ا�ر. ��

 "م� هللا؟  �ومي�  �ت�  wr�ض�ي' Bئ�' ع? كيGأ�ّ' أ w�+� 	ئ�'" ]هGوا أ�' أXطر� T-_ت��ّ)ي? ب(�� h(Gا
-_Wذا ا�Cب �C�+� ]. 

 
Bُق : 

 "ا�تط,ي� �Eِم� هللا مو � اآل-، . مCّ)تw هذا األG,وF ه: أ- $ض� هذا ا�ت��ي� ع? �ض�ء  �ٍ
 hتB6  ع?�نL+ا� '��CJ6Fو,Gذا األCب 'Iّ�ا��)�ي' ا�خ '(ّC(نقرأ ا��  ، ". 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الM!!	1 االج!م	    
 

 :ا��4
 "؟w$�يX ع�ى U6 ا�يوL$_4ير د �" ]م �ب) ،qL�W� -ِ شخٍص ف: ا�)=)وع' أ	9ّ� :m,ن�

�Jأ w�K :ف]. 

 

 .6خ�Iّ' ب��+6L ا�)C)' ا��)�ي' ا� اق�أ

 

Bُق: 
 "  �ت�أ- $قض:   Fو,Gهذا األ U�ّم? أ� Uٍَّ �و	ل ك �X(  يرا"� �(بL ). م� هللا 	ع) w9ن(�

ا$,� ا�خطوا/ ا�واLدة . ا1تَر ا�و��  ا�)9�- ا�)ن�G,ي? �w. هذا  q+X أ  م� مؤمٍ? آ1ر
ُ ." "9ف: ا�ُ)�َح�  ر ا�+6L  $ذكر أ�ض�  أ- $  ."�ي'�,	 [�س' ا�نّق�� ا�ت� 7حّضِ

 

 N!Mهذا ا Uٍَّ �و	قضي� م�� كJ  �ت�خّ"ص  J -أ ب��"الة `��,�  م? أبين� ا�س)� e أ- �س�ع+J� ف:
Fو,Gاأل. 
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  أعض	ء كني�ة ا�م�يح            إرش	�ات �لدرس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 �بدء االج�م	�    
 

� .ا دأ  	�ّصال
 

 ة  	أل'بو� ا��	 قا�مهمة ا�#ملية ا�خ	!ّ 

  D�ُق� � H#د

585ة "
ع5ل'ة "
خاIّة �ا" F@اG�  \� ه'v/@ Fٍتخص'| *ق� Oَّ1تعل
�P 51ّكنFَ �( !P �5ذ"؟ �P )ا!د< Pذ" !لى أ� 1ب/ى قريبا  �( . هللا �Gَّ يو.


س5ا*g؟" l'أ�� 
5B5و!ة أ� يتكلَّم !5ا ,ص� �عه�" ST ٍوv! �G )� 3ل;"�� 

 �5م يت

عو"Of، �ا
نّسبة 
لذي( " F@اG "mا� ،Fوق
ّكنو" �( 1خص'| *قvاء Pذ" "

تrل3ُّ !ل'8ا؟"* �*W'G ي5كنB1 lا*زPا  ��إVا�اK شخص'ّة�

 

 :+و*و� ا�يو(
  D�ُ5ؤ�ن'(�� ق
. )نتعلّم "
'و. !( 5Vا!ة "
5س'4، "
تS @د!وPا "
كن'سة أ* 5Vا!ة "

B
ديد �عكم �Gَّ 1ذGَّر*" أ� 1ُحvِر*" @ُسخكم �( "
كتا  "
5ُ/دHَّ أ* "
ع8د "
 ��أ)بو0

 

 إج	 	ت أ'ئلة +,اج#ة ا�درس

  H#د

5تعل5ّ'( !5ّا GتبوT"2Aتحو" 5V'عا  إ
ى أ)ئلة �ر"Vعة "" :_("* ،� 
 !اfلة�ج شع3 �ختا#،�  �'F،�أ ��"
سؤ":            
 يسو0 "
5س'4 ��"
سؤ":            

سؤ":            "�� � ُ� ?ٌDنBَِT Dتُم D@َا أ ةٌ ُ�/َدََّ)ةٌ، َشع3ُD َ*أَ�َّ ، أُ�َّ ٌّSGُِ�لُو Kٌ8َنُوGَ*َ ،#ٌتَا Dخ 

                               Aِ#َِى @ُو

9ُّل5َDِة إِ" )َ�ِ DمGُا!ََ$ gَِّذ
" �ِِfاvََبُِر*" �ِف D1ُخ DSَك
تِنَاٍء، ِ Dق" 
                               ِ3'BَِعD
"�. �� H���1طر� 

 �أ/داف ا�درس 
 ّ�G تعلِّم !لى�� 

 .أ� يلت�. "
5تعلّ>م �_� ينvم إ
ى "
5B5و!ة "
5حل'ة �( "
5ؤ�ن'(�أ
 � ST $لكن'سة 1ر
 yاI*ة أNالN أ� يتعلّم� Hطر��. 
 .���1طرH �أ� يحفظ �ج
$� ST 8ا'
 .�طر�Hأ� يكو� قا$#"  !لى أ� يBِد "
5/ا;\ "
5ختلفة "
5ُ>ا# إ
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 �7ل�رس  ةإرشاد�ت ¢¡ 

+ة ( أ  ( 2-5ا��ؤاال3     ُ+1ّدِ
 

 كال. ا6,أ

l �ا
و� "m ST د، �5اVقّصة �ا . 
 

 : ا'78 
 � 5و!ةB� ى
�P )91 أ� �اVد Gا� ,ك'5ا  ��i/اء أ�ِر إي5ا@ه (ّر" ، أ. أّ� !ل'ه أ� ينvّم إ


سؤ": �( "
5ؤ" )! lا�تVإ ST FَتبG "mبال$ ي5ك( أل1با0 � �؟��ن'(؟ �ا
ST �ع} "
 ST  "ط'رb "ذP 8م �حريّة، �'ن5ا يكو� ُّ5v1 K5و!اB� "و@ 
5س'4 �( bلف'ة إ)ال�'ة أ� يكّوِ"

wرb5تعل5ّو�. �الٍ$ أ
�8ا " 
ذ" ")ت5\ ¤£#"ء "
تS ي/دِّ*�� 
 

  :ُ6 : 
 �$و.، )نعو'
" H#$ )! ناk5ا: ,ديGسؤ": �عد إ
 ��إ
ى Pذ" "

 
 سؤ":  ا6,أ
 . �Gال. "
5علّم "
و"#$ ST �ا
و� "
كال. �عد "

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ 

 

 (1-3األ'ئلة    ي< ر5=> ( ;
 

  3ا��ؤا7 
 

 ا6,أ � Hطر�� �¦§¨� . ST \5/ط
@سخة "
كتGّ_1 3د �( 51كُّ( Gّ�ِ �تعلِّم �( إيBا$ Pذ" "

5/دHَّ أ* "
ع8د "
Bديد "
خاuّ �ه، *�( Nّم ينبSr أ� ي/رأA أ,د أ!vاء "
5B5و!ة"�� 

 

 : ا'78 
 � ح'ّة؟©�حس3 "آلية

حBا2# "" DمPُ )� ،� آلية�" ST ا�ةVد "إلVِ .:ي/و� ، أg �أ@تم أيvا  �

 ��أّ� Pذ" ي>5V �5'\ أ1با0 "
5س'4

 � ه©�حس3 "آلية@ ��عا  GحBا#2 ,'ّة؟ ، �ا "
>Sء "
ذg @كّوِ �S,*# FD'َ� .� 

 � آليتا�" Lَّية�!(  2* �1تحد*"�

بناء؟�� ,Bر "" ST ية*"�
��ا "
د*# "
ذg يلعبه ,Bر "

�F'ب
$ "B1اV Aد#"� "  ��إ@ّه أ)اH إ,دw ز*"يا "
ب'F، *يحدِّ

 نا؟�P نه! Lّيتحد gذ
" )'5ّk
سو0 إ@ّه ي>'ر إ
ى ي� ��رأيP )� ،lو ,Bر "
�"*ية "
كريم "

ك(D �2"آلية �، *"
كريم "
5k'( �ا
نسبة أل1با!ه ��"آلية �"
5س'4، "
ذP gو �ختا# هللا * ،

 ���¨"آلية �، "
ذي( )'حكم !ل'8م *يدين8م �2"آلية �"
5رTوp �( "آلbري( 
 

 

 

 

 

 
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ 

 

 ªا��ؤا7 
 

  ف/ر2 "ا6,أ
  .ألb'ر2"

 =D,اC 3	!ّ	B+ :3هو( ث1	@>

5ُسِل5'( إ
ى �ّكة 
لحّ�، ,'ث ي>'ر ,BرPا "أل)و$ إ
ى �ر3Pm �G *يذ3P �الي'( �( "


كّ( �ا
نسبة 
نا، يسو0 "
5س'4 @فسه Pو أ5N( *أGر. ,Bر *يk5ِّ� . *ال8fم *"
ت�"�8م*
 �»�'تنا "
ر*,��Sر�G *الfنا *1كريسنا *"
ت�"�نا، *,Bر ز"*ية 
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 : ا'78 
 صح'حة؟�
��ا "إلVا�ة "  ��ST �'وK أ!vا8fا� �

 ه؟�'T "ت5عوB5س'4 أ� ي

بلد2 "
تS @سكن8ا، �ا أ�vT �كا� ي5ك( أل1با0 "" ST� 1حدNَّو" !( �

5ختلفة، *Pذ" يعت5د !لى "أل*ضا0 "
5حل'ة "
/ا5fة" K"#خ'ا
" . �Iأل" ST d5سا
GُتP 3ِذ" "

5ّNة �ال$ أbرw يوVد . إ)ال�'ة r�ُل/ة ال يوVد T'8ا Gن'سة #)5'ّة 
5ؤ�ن'( يع'>و� ST �ال$
*�رغم Pذ"، T/د 1ختا# �5Bو!ة أ1با0 "
5س'T . )� 4'8ا أ�اkG )G'ر2 
'BتT \5'8ا "
5ؤ�نو�

 ��bلف'ة إ)ال�'ة أ� B1تF'� ST \5 ال ST �بنى Gن'سة
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ 

 

 �ا��ؤا7 
 

 1بدأ �ـ  ا6,أ Sت
����قا: يسو0 أل1با!ه�"
ف/ر2 "
تا
'ة " � 
 

 : ا'78 
 � ت5عو�B� ةNالN *نا� أN" و. !لى "ألق�'
�أ
'? Gذ
l؟. يسو0 ا)م�Pا @حُ( "  �@عم�

 ة؟�Iّاb 5س'4 �عنا �طري/ٍة
ال @ستط'\ أ� @ر"A �ع'و@نا "
5ا$يّة، *
ك(D »أ�8T� ��V يسو0 "
 ���عنا �ر*,ه �ؤGَّد أ@ّه

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ 

 

 ¬ا��ؤا7 
 

 سؤ": ا6,أ
 . Gا�� "
 

 : ا'78 
 سؤ":؟�

ر$ّ !( Pذ" "" ST FَتبG "m5تعل5ّ'(� ��ا
" �G أ� يتكلَّم Srدي8م �ا . ينب
*إ� 
م يك( 

ر "
5تعل5ّ'( �_� . ا  ي/و
و@ه، Tا@9ر Gتب8م 
ترw إ� Gا@و" قد Gتبو" ش'ئ ِGّm"ا�ا1 يكتبوV8مإ 

ن/ا�" Fق* ST ِة �8اG#َل5>ا

>خص'ة 
'كو@و" �ستعدّي( "�� 

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ 

 

E ) ر	خ�+ F#األ'ئلة ش-G) 
 

 : ا��ؤا7 
 

  :ُ6 : 
 � حا�Iأل" ST Hَّ5ُ/د
5Gا أ@ّه �� �'تا  #*,'ا  ��طرH �_@نا �بن'و� �( � �يُخبِر@ا "
كتا  "


نك�5ِ قر"ء1نا ST . ¯شعبا  �ختا#"  ®، أV¯ gنسا  �ختا#"  ®يد!و@ا � Hطر���� 
 

 ا6,أ � H�1 ��طر§�}  . 
 

 : ا'78 
 � آلية" ST lDبتB!أ Sت

5اm"؟ �1ا "
عبا2# "* ،uّاb �ٍك<��  � إVا�اK شخص'ّة�

 �'ت@ lدي
�؟{�Bة قر"ء2 "آلية �ا "
>عو# "
ذg يتو
َّد   �إVا�اK شخص'ة�
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 �7ل�رس  ةإرشاد�ت عام

 

; على   : آNة ا�LBM ا'�ظه	رJدرَّ
 � H8ذ" "أل)بو0 �1 ��طر
إ,دw ;رd ,فظ PذA "آلية ض5( "
5B5و!ة . SP آية "
حفظ 

�SP �_� يس_: "
5رِشد "
>خ| "أل*: Nم �� Vن? �ختا#�T'كو� "
Bو"  � �( @حُ(؟�
S

>خ| "
سؤ"َ: @فسه 
ل>خ| "
تا" l
m هVّو" يوB
�، T'كو� " �،SGلو� K8نوG � ى
إ

�1$"$ )ر!تكم ST 1ر$يد "آلية أkGر �ّر2  �عد �ّر2ٍ . إ5Gا: "آلية # Pذ" !د2 �ر"K، �ح'ث  . Gّرِ
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 Pا��ؤا7 
 

 سؤ": ا6,أ
 . Gا�� "
 

 : ا'78 
 �Sت
" Kا�اVسؤ":؟ �ا "إل

ح/'/ة، P \'5VذA � �*ضعFَ !ال�ة  !ندPا P STذ" "" ST

 ��"إلVا�اI Kح'حة

 � ا� 
عرق'ة "
تS ينتS5 إ
'8ا أ1با0 "
5س'4 "
ذي( "
ت/'Fَ �8م؟" K5و!اB5
�ا "
Bنس'اK أ* "
"�ت'از !9'م أ� @لت/S . إVا�اK شخص'ة� �"أل�و# "
5ُ>ترGة "
تV* Sد8َ1ا 1ر�ط8م �l؟

 »�K *أ!ر"d أbرw، *أ� @رW'G w ير�طنا يسو0 "
5س'4 �عا  �5ؤ�ن'( �( bلف'ا
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 +#	�Dة 6ضية ا�هوNة ا�من�1مة: +Bهو( ث1	@>
شة  �>_� Pويت8ا، Tكا@F �5ّ�قة  �'( "
�Bء  ٌ �اGستا@'ة �ريطا@'ة �>وَّ @>_T Kتا2

 S@بريطا
*,'( آ�نF �ا
5س'4، قا
DF إ@8ا *VدP DKوية  . T'8ا *"
�Bء "
باGستا@T S'8ا"

l "أل�ر Gا� �دP>ا  
8اm ديد2، *إ�V . ذ" "أل�رP �_<� 2يكل85ّا �/و gذ
" Sكتا�

5/ط\ ""


تّو@ا Aنا(#$ gذ
 .{�§���1طرP�� Hو "
5/ط\ "

 األّ+ة: +Bهو( ث1	@>

عا
م يد!و@ه �ا)م " wب'ر !لى �ستوG \5تB5

5سل5'( إ,ساO'5! H �اال@ت5اء " wد



B5ت5\ "
ذg يتب\ شريعة هللا،� "أل�ة��ا
نسبة 
8م، �� "ألّ�ة�" SP ة'Vmن5و
"  gذ
"*
 Srكم قا$2 إ)ال�''( � @9ريا  �ينب, Fَخلفاء�أ� يكو� 1ح
" �� S5
ي89ر Pذ" "
B5ت5\ "
عا


ح� "
سنوg، ,'ث يBت5\ "
5سل5و� �( �ال$ kG'رST 2 �ّكة، *يكو@و� ال�س'( " ST

ت5''� . "
k'ا  @فس8ا"* Kع5ل'ة، "ال@/سا�ا

ت5''� �*
ك( �( "
نا,'ة "" l
m ST 5ا�

Sعرق
"�

5ن>و$ 
8ا�"أل�ة�ى أ� Tكر2 1>'ر إ" S

وض\ "
k5ا" Oِّ/م 1ح
 ."إل)ال�'ة 
 


وضَ\ " S,"نو

k5ا
Sي>ا�ه Pذ" �( �ع} ""  SP Sت

5س'ح'ّ'( 5V  STا!ة
لكن'سة، ""

عا
م، " ِ�ّG ى

5طلو *"
تS ال 1ر5f"$ dا  إ" w5ستو

عر�'ة 1ستخد. . "" K5اVتر
�ع} "

 ST� Hل5ة  �1 ��طرGأ�ة� � Wتص
*قد يكو� �ف'د"  Pنا �ناق>ة  ��هللا شع�3

فر*قاK � "أل�ة��وضو0 "* Kت>ا�8ا
�ا
5ف8و. "إل)ال�S *�ا
5ف8و. "
5س'حs#* ،Sية "
 .�'ن58ا
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 Qا��ؤا7 
 

 ى ا6,أ

ف/ر2 "أل*" . 
 

 : ا'78 
 � ا@ا هللا!$ gذ
�، *إ
ى �اm" $!ا@ا؟ه�ن�حسP 3ذA "آلية، �ا "
>Sء " 
9ل5ة �" )� A#ى @و
إ

3'Bع
"�� 

 � ُت'ا#@ا؟ �ا قصدb" )� هللا��  ��1، "@9ر "آلية �
كS @خبر �فvا�f *1سا�'4 "
ر �

 نا أ� @ع5له؟�
 Srذ" �>_� �ا ينبP Sيعن "mري( !( أ!5ا: هللا � ��اbل'نا أ� @خبر "آل!

ع9'5ة *Iال,ه"�� 
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 ªا��ؤا7 
 


صو#2 اRظ," AذP ى
 . إ
 

 : ا'78 
 9ل5ة�
" ST لهVئا أل'v5ا أل� يP5س'4 $!ا
P . �Pا1ا� "
س'د1ا� "
>Bا!تا� 1عرTا� أ� "

�@حُ( �ستعدّ*� 
ع�5 "أل�ر @فسه؟  ��1ناق>و" ST "أل�ر �عا  �

 عة؟�f"ر

فرIة 
تخبر أ,د"  !( أ!5ا: هللا "
صا
حة *"" lدي
 �P� �� "نناق� . عا  1ناق>و(
 H#د
" ST رkG5وضو0 �تفص'� أ
 ����Pذ" "
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 Gا��ؤا7 
 

 : ا'78 
 � 3حس�� H5س'4؟��طر
 �، �ا "
وIفا� "
لذ"� 1عل5ّنا5Pا ,تّى "آل� !نّا �صفتنا Gن'سة "

 ���أ* شع3 �ختا#Vن? �، *��'S,*# Fٌّ �@حُ( �            

 � ن/طة

kا
ث "
ذB@ gدG Aعنو"� قب� "" WIو
��؟��1ا "  ��!اfلة�
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  (-األ'ئلة ع	Sلة ( �
 

 أ 22ا��ؤا7 
 

 سؤ":  ا6,أ

ك( $*���Gا�� " ،Oا�r
" hخ
" ST 2$#"و

l "أل)ئلة "m ST و�  ، �5ا
�ا

كال." . 

 
 : ا'78 
 ا�ا1نا�Vإ ST )'ا$قI )لنكT ئلة؟(أل" AذP )! 3'B@ W'G� ��  نّا @ط'\ . 1ناق>و" �عاGُ Dإ�


5س'4" ST Kٍ"وbو2  *أbا  أvنا �عvُنا )ن/ب� �ع@iT ،ل5ة هللاG . ويتناP أ@نا @ف/د Sذ" ال يعنP
w5س'4 أقو
" ST ويتناP أ� Sكنّه يعن

عرق'ة أ* "الVت5ا!'ة، *"�� 
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 ; 22ا��ؤا7 
 

 5ُعلِّم ا6,أ
 . �ا
و� Gال. "
 

 : ا'78 
 8م�
� أ� 1/و:  ِvّ1ف �P ،5ُسِل5ة
" lلتfعا
 lفس@ Wتص
أ@ا أ1ب\ ®أ. ¯ IرKُ �س'ح'ا ،®� 


تعا�'ر "
5¯ يسو0 "
5س'4،" AذP Sتعن( "mر؟ �اbء آS8م؟أ. ش
1ناق>و" �عا  �>_� � �ختلفة 
Gل5ة V'د2، *
ك(D ي5كن8ا أ� 1سب3ّ )وء 8Tم ST �ع} � �س'ح��S\ أ� "
كل5ة . Pذ"


حم "
خن�ير أ*  �Gكحو: أ* أ

كل5ة �>ر  "" AذP 5سل5و� ير�طو�

س'اقاK إ� Gا� ""

5تح'2�ِّ ضدّ "
عر " W5و"ق

فلتا� "ألbالقSّ أ* "" .A8ذ

كل5ة 8Tم  *�\ Pذ"، #�5ا يكو� "

wرbأ Kاقا'( ST )'55سل
@ستط'\ ")تخد". "
تس5'ة "
تS @ر"Pا �نا)بة I �� STح'4 !ند "
 ��أ*ضا!نا "
خاIّة
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 (2Q-23األ'ئلة /: �MJ	E إ�ى كني�ة ا�م�يح؟ . /ـ
 

 2Pا��ؤا7 
 

 سؤ": ا6,أ
 . Gا�� "
 

 :ا'78 
 سؤ":؟�
�iT . *"ض4ٌ أ@نا @>به "
5Bر. إVا�اK شخص'ة� ��اG "mتبST F "إلVا�ة !( Pذ" "

\V"إي5ا@نا يبر$ *يتر �ّiT ،)'5ؤ�ن
 ��Tصلنا أ@فسنا !( 5Vا!ة "

 � �8T ،)ريbؤ�ن'( آ� \� S/ال يلت ،H#د
إ� Gا� �اVد، "
ذg 1كل5ّنا !نه ST �د"ية Pذ" "
1" ST  "#ّ5س'4؟91( أ@ّه )'ب/ى ,ا

rا
3 � �با!ه "" ST* ،l
�( غ'ر "
5حت�5 أ@ه )'ب/ى Gذ
SBبر$ #*,'ا  �>كٍ� 1د#ي'(�� 

 � :"سؤ
ST ضوء @/ا� "
'و.، �ا "
نّص'حة . �"@9ر Nا@'ة  إ
ى �ا Gتبته ST "إلVا�ة !( "
@رVو أ� يكو� "
ن/ا� قد أ~8ر �دw أ5P'ة أ� . إVا�اK شخص'ة� �"
تS 1/د�8ا 
5اVد؟


ه أ� يكو� ,ذ#"  �>_� "أل�ريلت/S �ا)ت5ر" Srا� ينبG إ�  ��# �\ �ؤ�ن'( آbري(، ,تّى
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 ا�مخ	ط,�1JدB+ : VD= ,Nهو( ث1	@>  
*ST �ع} . ينطوV" gت5ا0 "
5ؤ�ن'( �عا  ST �ع} "
بال$ "إل)ال�'ة !لى �خا;ر

5B5و!اK، �دّ!'( أ@8ّم �ؤ�نو�" wإ,د ST �*خبِر� Hّؤالء . "أل,'ا�، يندP \5Bي


ك>W !ن8م، " �V8م �( أ
أ)5اء أ!vاء "
5B5و!ة *�علو�اK "ال1ّصا: �8م، *Iو#"  
'kG #رv� "ذP 3َّ5ؤ�نو� �حك5ة �عد. . ر*ي5ك( أ� يتسب
" y *P STذA "أل*ضا0، يتصرَّ

 ،uو� !ل'ه �ر*يّة *,رT W<G أ@فس8م ألgّ شخٍ| Tو# $bو
ه "
5B5و!ة، �ح'ث يتعرَّ

ر*� "
/دH يرِشدPم إ
ى َ�( ي5كن8م "
وNوd �8م أkGر *َ�( ي5كن8م "
وNوd �8م أق�"* .


5B5و!ت8م�>_� "
ت/ا; Iو# أ* 1سT �'B'د  و" �>د2حرIينبSr أ� ي5Gا  KاPيو. 
 


5خا;ر2" AذP )� {'/ن
" yطر
G �iTا� . *
كّ( Pنا< �خا;ر2 أbرw 1/\ !لى "

�k� \'5B �اVد، �ح'ث يرvTو� "
k/ة �اآلbري(، Tال ي5ك( 
5Bا!ة "
5ؤ�ن'( أ� 1ن5و" .

*ال 5Gا أ� "
5ؤ�ن'( يفتر*� *يبر$*� ST إي5ا@8م ,'( يكو@و� *,دPم $*� شرGة، 

حاVةَ�( يسا!دPم  يوVد" Fق* ST . 8م@iT ،)'5ؤ�ن
*إ� 
م ينvم أ*ال$Pم إ
ى 5Vا!ة "

G �iTا� "
5ؤ�نو� يريد*� "أل�vT أل*ال$Pم *
5ست/ب� . )'عو$*� إ
ى $يا@ت8م "
/دي5ة
*Pكذ"، Pنا< �ع} "
خطر . أ*ال$Pم، Tعل'8م أ� يBد*" �كا@8م *)5V hا!ة "
5ؤ�ن'(

b5س'4 "آل
ري(، *
كّ( Pنا< bطر"  أGبر إ� Gنّا ال "
5حتB@ )', �5ت5\ �\ أ1با0 يسو0 "
 .@Bت5\ �ع8م

 

ض'(  
rر ، ال يكو� "
5ؤ�نو� �( bلف'ة إ)ال�'ة "
ذي( ين5ّvو� إ
ى Gن'سة �عرَّ" ST
يسبِّبو�  أّال  يحرIو"أ� #�5ا يريد*� *
ك( ST �ع} "أل,'ا�، . 
خطٍر Vسدg !ا2$  

*ينبSr . بِر*� *�تّىَ�( يخ �يختا#*Pم *,دPم "
ذي( *. "
حرج 
عاfال81م �kال  

ل5س'ح'ّ'( "آلbري( أال يتكل5ّو" !ن8م �\ "
5سلT )'5'ك>فو" أ�رPم. 

 ال��C	( االج�م	�
 

 :ا'78
 �l1ا', ST .و'
" H#$ هNحد'( gذ
" dفر
ينبSr أ� يتحدv! �G Lٍّو، � �؟�ا"

F@أ l
m ST 5ا��� 
 


585ة "
ع5ل'ة "
خاIّة �ا
د#H  ا6,أ"2. 
 

  :ُ6: 
 بو0؟�(ذ" "ألP ه� S/ر *",د !لى "ألق� 1ستط'\ أ� 1لتbآ )ؤ�� lدي
 �P� � إ�

Vم يو
د 
دw أ,دPم شخ| يلت/S �ه، T'5كنه أ� يلت/S �>خٍ| �( "
5B5و!ة 
lأ* �ع�� 

 
  H#د
ر " ِvّر أ� 1حG1ذ¨ S
 .قب� "Vت5ا0 "
نّ/ا� "
تا

 

�
5س'4، *;ا
ب'( �نه أ� يسا!د@ا  ا�Cموا  	�صال" ST و"1ناbو1نا *أbري( هللا !لى إGشا
 .!لى أ� @Ok �عvنا �بع}
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 ج���َ�ن أعض	ء في م                8إرش	�ات  �لدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8ا�درس  أهدا�
 :�ت	� ِم ع�ى كل  

 .أ% �$غ" بخد�ة وطنه األرض� و�جت�	ه ا�جد�د ف� ا��سيح( أ
& )  &  .أ% �1.% �ست	داً ��خ/.- ��ذ�+ *م ف� (�)ة أل'ل ا�$ 
 .11: 2ب)$6 1أ% �45ظ ( 2

 ا��ؤم,و+ من خل"�ة إ%الم�ة )ا��ج��' اإل%المي# : م"!و� ثق	في
ق �9 بي+ �جت�	8م  ً �9 �ش	$ ا�ُ�س��.% ا�ذ�+ �@?.% إ�ى ا��سيح بن.-ٍ �+ ا�ت�زُّ 9C�9غ

ا�$وابJ ا�	9ئ�ية واال'ت�9عية G.� ة 'داً . ا�جد�د ف� ا��سيح ا�Fد�م اإل(ال�� و�جت�	8م
ً �+ أ9CKئ8م  ً �ؤ��9 ً �9 �.ا'8.% رف/9 ف� اإل(الO، وا�ذ�+ �تC	.% ا��سيح كثي$ا

�+؟ و*ل (يجدو% . وأG$ب9ئ8م " ع9ئ�ة"كيT ��1ن8م أ% �ُص�5.ا *ذR ا�	الQ9G عC$ ا�ز 
 &$ُF�9.% ب	ت�ت � Uف� '�9عة ا��سيح، ب5ي V9 �8م ف� 'د�دW94سي9�8 ا��ذ�+ كW وا��5ي�ية

�	� ِم . �جت�	8م ا�Fد�م؟ *ذR أ(�Zة �K.5ة و�ؤ��ة ��	Yم ا��ؤ�ني+ �+ 4�Xية إ(ال�ية
أ% أ?9C- ا��سيح �نت�.% ��جت�	ي+، �جت�	8م ا�Fد�م و�جت�	8م ا�جد�د، وأ%  8ا�در6 

ن)C\ ع�ى كل *ذا �. )ع�ي8م أ% �95و�.ا �	" ]وٍر ف� كال ا��جت�	ي+ Gدر ا��ست)9-
 V9 ?1.% [د�د� ً 9C�9غ Q9ني+، و�1+ ا�نزاع�+ ا��ؤ�+ ا ع�ىا�جيل األو^ �ذ�+ *م �

 .(4�Xي ة إ(ال�ية

 �بدء اال/��	.    
 

 .ا4دأ 4	�ص#ال2
 

ا�6	54 4	أل%بو. ة ا�9	#8 ا���ل�ة ا��!�ة
  _ُلG" : 6ة ب�9در ̀ �+ أ?9C- *� ا��9Fء ب.اKٍد ع�ى األGل  1كaW9 ا���8ة ا�	��ية ا�خ9

Vً روKي ة؟. ا��سيح  .G 9ءFذا ا��* dَ5َن�ع�ل *ذا؟ *ل  +� a+ " ]*ل ?�1 ن�اط�" 
 .[كل  أع/9ء ا��ج�.عة أ% �جيC.ا

 

 :مو:و. ا��و�

  _ُلG" : Vة ض$ورFيFK4سه، وW aG.ي+ ف� ا�	جت��ت�9ئن9 إ�ى Wة اFيFK O.ا�ي eG9نن)
 ."أ% Wخد�9�8 ك�ي9�8

 

 إ/	4	ت أ%ئلة م;ا/�ة ا�درس

 .5ة ا�در6 افت	$ا'�ة �Z)9ً إ�ى أ	�ِم " ،8ا  �	ه ا��تC9 كت  (:ا��ت	� ِ�.%)وا(@^ ع� 
 األرض�  ( & ا�$و�K  ( أ : 1ا�سؤا^            
ا�خ/.-  : 2ا�سؤا^            
ِ$ُ�.ا ا�_َجِ�يfَ : "3ا�سؤا^             َ.Vَ . أَك_ _Xا اِإل.ُّCKَِ(.11: 2ب)$6 1." )أ 
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 ( 4-1األ%ئلة )�ن ج���َ م   أعض	ء في ( أ
 

  12-11: 2ب)$6 1ا=;أ . 
 

 : ا%?< 

 " 9 اآل�ةW.ا ?دعh9��11 ’زالءWغ$ب9ء و‘ iتي+’، أ Gؤ�؟‘(9كني+ [ " .* �FيF5.طنن9 ا��أل% 
 .[ 1األبد، ك�9 رأ�ن9 و?	� �ن9 ف� ا�سؤا^ �f ا��سيح إ�ى 

 "& _$ُG +غي$ ا��سي5ي ي+ (�.كن9 ع "Gا$� ،j5ُ+ ع�ى األرW 912ب5س" اآل�ة . بين� ،
�ن�kC أ% 5WيK 9يV9 `5�9ة، ب5يU �$و% ا�4$ق فين9 " ]كيT �ن�kC أ% W	يe ف� و()8م؟
 .[ Kت ى �. كW9.ا �ت W.�8ن9 ب	�ل ا�ش $  

_________________________________________________________________ 

 

 2ا�6ؤا< 
 

 األو�ى ا=;أ V$F4ا� . 
 

 : ا%?< 

 "ه في9�8؟�خدW %9 هللا ألW.9% ا��ذا% �دع	9 ا��جت��[ " ،�Kكنيسة ا��سيح ا�$و fجت��
 .[ و�جت�	ن9 األرض�  ا�ذW i	يe فيه

 "د*مK9^ أG %$ ا��8’: إ�ف9أل ،jن9 األر	جت�� OدXت29 أل% أKة ال أ�دX .* يدK.م ا�
،�Kن9 ا�$و	جت��ا ?$]  ع�يه؟‘ h9�Cف[ " ً ، ]ع9W9 هللا أل% 2ب)$6 1ب5س" . ?نG9ش.ا �	9
 .[ WخدO كال ا��جت�	ي+

_________________________________________________________________ 

 

  °-4ا�6ؤاال+ 
 

 4ا�سؤا^  ا=;أ& . 
 

 : ا%?< 
"ذا* ع+ اإل'9بة ف� aَCكت ً" ]ا�سؤا^؟�h9ا 9	� .[ ?نG9ش.ا

 " ^ته ف� اإل'9بة ع+ ا�سؤاC9 كت�5ب5س"  Qِ91)ة إلF�$9 أف/ل ط��98ََة ا�ن6ِ9َّ ’، 'َ
Cِي9َءِ   [ ب	�ل ا�خي$ وا�صالn" ]؟‘األَغ_

_________________________________________________________________ 
 

 ( -األ%ئلة ع�B ا��9; )ا�صالح ( @
 

 ± ا�6#ؤا<
 

 األو�ى ا=;أ V$F4ا� . 

 : ا%?< 
 "98؟�9�ةً أ�عال aَ	ا�ت� وض Q99 اإل'9ب�[ "-.ش.ا ا��.ضG9W ]. 

 " %1نن9 ب98 أ�� o$Xب@� ة ط$ٍق أ $ تن9؟ " W	�ل ا�خي$"*ل ��1نd أ% ?14 ِ G9Wش.ا ]��جت�	ن9 وأ� 
 .[ ا��.ض.-

_________________________________________________________________
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 8ا�6ؤا< 
 

 ية ا=;أW9ا�ث V$F4ا� . 
 

 : ا%?< 
 "ت98َ ف� اإل'9بة ع+ *ذا ا�سؤا^؟C9 األف91ر ا�ت� كت�( "-.ش.ا ا��.ضG9W ). 

 " +ف� ا�سؤا�ي V[+ بي+ كل األف91ر ا�.ار�98 8و 1	أ% ?/ dاألف91ر ��1ن Rذ* +�  iأ ،
Gل ?تن9(" �p f$وفه �ن�kC �1ل  �ت	� ِم أ% �خت9ر FW)ةً واKدVً ع�ى األ" ]�.ِضf ا�ت )Cي\؟

 .[ ووض	ه
_________________________________________________________________ 

 

C ) 	,كوم�E� .1األ%ئلة ا�9ضو-G ) 
 

 11-13: 2ب)$6 1 ا=;أ . 
 

 : ا%?< 
 " ه ف� اآل�ة��	9 هللا بW$�@� i9 ا�ذ�1ل ِ (�)ٍة " ]؟13� iأ ،i$1ل ِ ?$?ي" بش� f/خW %أ

 [ بش$�ة

 "؟ألf/خW %أ �kC+ �ن�[ 13أل'ل ا�$&، اآل�ة " ]'ل َ. 

 " 1ب5س" اآل�ةq fست)يW 9نWن� أ	9�8 ، *ل ا�5$� ة ف� ا��سيح ?�غ" $W 9�5"  وW 9� ع�ل 

، �سن9 أK$اراً �	�ل ا�ش $  ]"ك9%؟       و(ندر6 وWت	�َّم ع+ *ذR ا��.ض.- أكث$ ف� ا�در6 . كال 
    15].  

 "و`9�9 ف� f)ين9 ا�1ت9& أرب	ي\ . 11اآل�ة  �C(ا�ت f.ض�ا�.`9�9  Rذ* f1نن9 وض�� Tكي
ً " ]وا���9ر(ة ف� p$وفن9؟  .[ ?نG9ش.ا �	9

_________________________________________________________________ 
 

  ²Gا�6ؤا< 
 

 ل ا�س ؤا^ ا=;أ)ا�ك9 . 
 

 : ا%?< 
 "ف� اإل'9بة ع+ *ذا ا�سؤا^؟ aَCا كتh9�[ " ً9	� ش.اG9خصي ةإ' -?ن] Q99ب ]. 

 " ، ?ek  ا�زب9ئ+، ف�h9ا (ت4	ل؟ أِ'" ف�  �د�$r أ% ط�" �نdوإ%_ كنaَ ?	�ُل ف� �5ل ٍ
ً ." ]ض.ء �9 ?	� �ته �+ �ث9^ ا�$(.^ ب)6$ *ذا وضf `	"، ألd W ال ?$�د . ?نG9ش.ا �	9

dد ع��F4? %@ال ?$غ" أ�/9ً ب d ص� هللا، و�1ن	أ% ? ]. 
_________________________________________________________________ 

 

� ) Bن في ا���H;H21-األ%ئلة ا�9ضو. �ل�د) 
 

 18: 2ب)$6 1 ا=;أ . 
 

 : ا%?< 
 "األ�ة؟ Rذ* aCُِكت +�َ�[ "Oيد وا�خد اC	�� ] 

 "د؟C	س9% كWل اإل�	.بة أ% �	أ�+ ?�1+ ` ،dب$أ�[ " ً : �+ األ�ث�ة ع�ى `	.بة d�h. ?نG9ش.ا �	9

� تd(ي1.% ع�يd أ% ?	�  $K )ى	أ'ٌ$ و]و% أ% ?ُ dَ� fَ[ ل بجد � ة ]و% أ% �ُدف. 
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 " 18ب5س" اآل�ة V[9يد ��سC	وا� Oا�خد ا f/أ% �خ �kCي+’، *ل �نFوا�ص5�9ي+ ‘ ا��ت$ف
 Oأ ،JFن94ء�ف	أ�/9ً؟و � V9سFن94ء" ]ا�	ا�ص5�9ي+ وا� V[9.ا ��س	أ% �خ/ �kCن� ]. 

 " ٍع�ل "K9` د�ٍ$ أو�ل عند �	أ% ? dرو%  إ% ك9% ع�ي غي$ ع9]^، أو ك9% أ*ل بيتن9 ال �Fد ِ
W +ُ5Wخ/f أل'ل ا�$&، ]؟ 2ب)$6 1أو ا�V.F ا�ت� ?ستFي98 �+  �تشجيfاع��ن9، ف�9 

 .[ 18و K13س" اآل�تَي+ 
_________________________________________________________________ 

 

 ²³ا�6ؤا< 
 

 . إ�ى *ذ�+ ا�$'�ي+ اJظ;
 

 : ا%?< 
 "dل أ% �1.% ابن 6 '9�	� غي$ `9]ق وغي$ : �h9ا ?4/ ِ أ�ي+ وWز�ه أO �در ِ '9�9�G f�ة

�ه؟. ?نG9ش.ا �	9ً بش@Wه! *ذا (ؤا^ `	"] "Wز�ه؟ &  و�4/ ِ   [�9 ا�ذi �$�دR ا�$ 
_________________________________________________________________ 

 

لLَّ9 ( هـ  (22-ا�6ؤا��ن م 
 

  :ا%?< 
 " 9ن� [ ِ$ُ�.ا ا�_َجِ�يfَ " ]"�+ ا�ذاك$V؟ 11: 2ب)$6 1�+ �ست)يf أ% �$] ِ َ.Vَ . أَك_ _Xا اِإل.ُّCKَِأ ".

 .[ �8د´ �ت�خي9FW tط ا�ت	�يم ا�$ئيسية ف� *ذا ا�در6 11*ذا 'زٌء �+ اآل�ة : �الYKة

 "ن9 األرض	جت��ع�ين9 ف�  iا�دوَر ا�ذ م " �؟�9 ك��Q9 *ذR اآل�ة ا�ت� ?@�$9W ب@% Wت� ِ
"[ َfا ا�_َجِ�ي.�ُ$ِ  ."[أَك_

 "؟�Kن9 ا�$و	جت��ع�ين9 ف�  iم ا�دوَر ا�ذ أCKَُِّ.ا " ]"و�9 ك��Q9 اآل�ة ا�ت� ?@�$9W ب@% Wت� ِ
،َV.َ _Xني+" اِإل�ا ع9ئ�ة ا��ؤ. CKأ iأ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخ��	� اال/��	.  
 

 :ا%?<
 "d?9يK ف� O.ه ]ر6 ا�يvي5د) i9ا�4$ق ا�ذ�كل ع/ٍ.، " ]؟ w أ% �ت5د �kCن�

aWأ d�h ب�9 ف�]. 
 

̀ ة ب�9در6  ا=;أ  .8ا���8ة ا�	��ية ا�خ9
 

 NB =: 
 " +تي(Fإ�ى ا�ن f'بتت�يم *8و 1ار Oاال�تزا fست)ي? aَإ% كن $YW9?ي+ ، وا

O[9Fا� -.C)ا�5ي9?ية ف� . ا���8تي+ ف� األ dع+ ?ج$بت Uدا] ��5د�	ُك+_ ع�ى ا(ت
$ ا�در6 ." "*ذا ا�ش@% األ(C.َ- ا�ت��9 CGل ا'ت�9-  9وكذ�d، ?ذك$ أ% ?5/ ِ

 ."ا�نx9F ا�ت��9
 
  6ا�در $  .CGل ا'ت�9- ا�ن x9F ا�ت��9 8?ذك$ أ% ?5/ ِ

 

Oصال2 اخ��	9  4Wهللا أ% �س9عد +� ً 9C�9ن9 ط	جت��ن9 األرض� و	جت�� OخدW %ف� أ
 .أل'ل ا��سيح -ا�$و�K، وف� أ% Wخ/f ��ذ�+ *م ف� (�)ة 
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 أ��	ب االضط: إرش	�ات �لدرس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 µأ�داف ا�درس 
 :�ا
نسبة 
ك� ِ �تعل ·¶

 .نا )' �حبة هللاأ� يك$� و#ثقاً و�ت� قناً ��� ال ش�َء يستط�� أ� يفصل( أ
 .أ� يف6م ويدِ;: أ� 9ص$8 #الضط6ا5 أ�ٌر أ�3د، و
ك'  هللا يست1د�ه ألج� خ�ر*ا( (
E �حكDة �' أج� BCنُّ@ #الضط6ا5#? غ�ر #
= رو;ي ة( >  .أ� يتعلَّم أ� يتصرَّ
 .21: �2طرH 1أ� يحفظ ( 5

 ��دء االج�م	ع    
 

 .ا�دأ �	�ّصالة
 

 ا�مهم$ ا�)ملي$ ا�خ	ّ%$ �	أل��وع ا�!	�ق

  I�ُK" : H;د
ة #
عDل�ة #
1اL ة �ا  D6D
# M*عنا  38اDتB� ه� Nش�ٍء *1د �Dع� PتعلC

حك$�ةأو # �Q لطة أو �ر3زS @9اL ًديه #9ت�ا> أو ش1صا
D( �TلMَ . ش1صاً 


D( �� W1XلV؟# V

DBD$)ة" ]T]#، وBC Z�3او( ذ# �Q $ٍ=( �3 8�S# .

م  $

W1X �اال�تنا� و)بَّر )' شع$;6Q ،#[T ]]# ج�د، 
ك'I 9ت ى # V
Qإ�  شعر ذ


نا أال *نز)` جد#ً، _ذ *حُ' *1د�6م  �aينب ،#[T �Dيعbس�D
 .[ألج� #
 

 :*وضوع ا�يو(
  I�ُK" : ً 
�$T N$ #الضط6ا5، وT$ �$ض$L cعٌ@ جد## c$د يتسبَّ@ *قاشنا . �$ضK

 Nك'  هللا يست1د
ضنا 
ه، و 
�$N �د�$E;َ[ُC ٍc �' )�$*نا �سب@ #أل
م #
]C dعرَّ#
 ."#الضط6ا5 
ل�1ر، ويDكنه أ� يXف� أ
Dنا �' خال8 9ديeنا )' T][ #أل�$;

 

 $ *,اج)$ ا�درسإج	�	ت أ�ئل

  H;د
ا 3تبه #
Dتعل ِم Q#9تح$# �عاً _
ى �ر#جعة #  D( 8�S#و ،(�$Dِ تعلD
�Q #إلجا�ة ( #
 :)' أSئلة #
Dر#جعة

َّبِعُ$# ُخُطَ$#Cِهِ : "#1
سؤ8#           (.21: �2طر1 H" )Cَاِ;3ًا 
َنَا e�َِاالً ِ
َك�C Iَت
1: #2
سؤ8#          ) jaم، يب
 خط$#? ( 4*تصرE، �حDاKة ( 3 6ا5هللا، �االضط( #2
عا

                                                                                                    bس�D
# 
       . 
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_________________________________________________________________ 

 

 ( -األ�ئل$ ا�)	�3 2ُ�ِغ.ن	 ( أ
 

 2-¸ا�!ؤاال4 
 

 سؤ#8  ا6,أ
 . 2 و#
فقرk #ألو
ى �' #
سؤ#8 31ا�� #
 

 : ا�78 
 " �T ؟lأخر mٍالضط6ا5 �طر
 Mَض �ا #إلجا�ا? #
ت� وضعMَ أ�ا�6ا )ال�ة؟ أC �T Nعرَّ


نا�9ة" ]�ا CزC 8#$#جه #الضط6ا5؟# ]]T �Q ا;�هBC '( �3َّ و#9ٍد يتكل م c5 . MK[ و[T

د�$c أثناء[# E;َ[ُC دKا;3ة، وXDل
 .[ �6م 

 


�D' �سب@ ألج� �3 أ)=اء #
DBD$)ة #
]ي' ي$ %لّوا *)	  �ضط6ا5#? ##ج6$� #الضط6ا5 أو �ت

Dاض�# �Q M9صل . 

_________________________________________________________________ 

 

 ¹ا�!ؤا7 
 

 ا6,أ mصندو
# �Q k5;#$
 . Kص ة Tاي�م #
 

 :;ُ6: 

 "حق�ق� ة؟
ً " ]�Dاذ# شعرَ? K '�9رأَ? Kص ة Tاي�م #  .[ Cحدَّث$# �عا
_________________________________________________________________ 

 

 ( 1-األ�ئل$ 2!مح هللا �	الضطه	� ( ب
 

 :;ُ6 : 
 "N$�
و
]# . 3ا� هللا يعرE أ� �$#ج6ة #
Dس�ح� �' #ألو#�n #الضط6ا5َ أ�ٌر Lع@، �L �eع$�ته #


$#;S; �Q k5ا
ة �طرH #ألو
ى# Vة، 3تلD�o( 5$($� مT#  ." )ز 

?@	Aهو( ثC* : $ي$ إ�ال*يCلD E* Eد32 ا�نُّصح �لمؤ*نيAGE2ا�ذ   �	ا2واجهو4 اضطه 

aر( *oرk غ�ر �K5قة �� وخاpئة )' #الضط6ا5# �Q '� س�ح�D
# lد
. يDك' أ� يك$� 

له  DB* ه أوC#ث�ر�C '� �ِ قد *قلQ . 'ي[

ك' �Q �ا ي1تW  �ا
Dُؤ�ن�' �' خلف�ة _Sال��ة #

6م #
k;$XD �حكDة، )لى #
Dست$ي�' #
عDل�  N ض$� 
الضط6ا5 ضرو;d أ� *قد ِ يتعرَّ


6ؤالء أ� يبق$# �Q )اnال6Cم . و#
نفس� �=Qا يك$� #أل� ً k5ل�ة، )اDع

ن ا�9ة ## 'DQ

ت� . �ل$� �� #
Dقاو�ة �صبٍر و#9تDا8 _
ى أ� ي6دأو�BتDع6م، �Qتعا# Eروo
# �Q 'ك


ض$� 6�Qا 
1طر شديد، ;�Dا يك$� #
Dؤ�' �' خلف�ة _Sال��ة 9ك�Dاً �6رو�ه Sع�اً  يتعر 

oرE، *نصحه ��� يع�د �ناء )الKته �� )اnلته ش�ئاً # V

ى #أل�ا�، و
ك'I 9ت ى �Q ذ_

 ً ً �ا ي$#ج6$� أ�ا #
Dؤ�ن�' �' خلف�ة _Sال. �XQئا 
aر( Qنا5;## �Q �$ي' يسكن[
��ة #
5 �9ا6Cم  .أخطا;#ً 6Cد ِ


ن ا�9ة #
س�ك$
$ج�ة، # '�'� d;رو=
*دِ;: )PD #أل
م #
]d يXعر �ه #
Dؤ�' �'  أ� #
 ً 
رjQ )اnلته، و�قد#; K$Cه _
�6م ال9قا q 
طرm . خلف�ة _Sال��ة �9' يتعرَّ# lو_9د

8ِ #الضط6ا 
ت� �6ا يDكننا أ� *ح$ # #[Tالضط6ا5، و

ى خ�ر �T �ا3تسا�نا �نo$; هللا _ 5
H;َّد
# #[T �Q حق�قهC 5#رD
#  �SاSأل# E6د
# $T. 
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 1 ا6,أ H7-3: �1طر. 

  

: ا�78
 " او#?]"، أي' ي$جد ��ر#ثنا؟ �4حس@ #آليةDس
# �Q .]" dأل q أو " Qناء"�S �Tتعرَّ

" ٍZلC " أو"sُّ*دC " حال8"أوD؟ "#ض[ر#ثنا #أل;ض��� s3ال، )لى )ك ]! 

 " حاضر؟�5حس@ #آلية
# �Q نا�Dنا ويحoيحف d[
 k$K ] هللا" [، �ا #

 " او( ��6حس@ #آليةBأ� *ت �aينب Z�3 ، 6ا *$#جه�Q ت�
# Eروo
BCا;( ’� #
)ة  .[ ينب�a أ� *ك$� Qر�9'" ]؟‘�تن$ 

 " ا*نا �ه؟�7حس@ #آليةDبَّه _يXُي d[

حق�قة �ه Xب  _* ه يُ " ]، �ا #أل�ر ## �Q $T �� ،@T[
ا

Iفَا*ِ�"# @ِTََّ[
# 'َ�ِ 'ُDَIأَث]". 

 "نا;؟
# �Q @T[
# tnصا
�� *Dرَّ �االضط6ا5؟QلDاذ# يسbD هللا.[ "
تنق�ته" ]
Dاذ# ي�Bز #�  "
وS #[Tب@ �o( ��BXCم . ال�تحا� _يDا*نا، و
تط�6ر*ا وCنق�تنا وجعلنا Lب$;ي' وأK$ياء]


نا ]! 
_________________________________________________________________ 

 
 I¸ا�!ؤا7 

 
 سؤ#8 ا6,أ
 . 3ا�� #

 
 : ا�78 
 "6أ�ا� Mَت� وضع

صح�حة �حس@ " ]ا )ال�ة؟�ا #إلجا�ة أو #إلجا�ا? ## k�9د$
#إلجا�ة #

�� (. 3لDة هللا �T #إلجا�ة أX� '�K5اL �$Dِ تعلD

نقاT u$ أ� يك$� ## #[T EدT  'ك
و
 �عDل6م T]# يكXف$� 9ق�قة أ*فس6م أ�اN 3لDة هللا �طريقة. شك$63م وLر#)ا6Cم #
1Xص�ة

�6م #
ق$k أل� يeق$# ��*ه Lا
b، و)ندnٍ] يستط�� هللا أ� ي�a ِر Cفك�رTم ويعط. LاK5ة و*زي6ة
و� �oروK Eٍا�Sة و�ؤ
Dة  .[ 9ت ى �9' يDر 

_________________________________________________________________ 
 

  ¸¸ا�!ؤا7 
 

 س ؤ#8 ا6,أ
 . 3ا�� #
 

 : ا�78 
 ") زءB
# '( Vجا�ت_ �Q Mَاذ# 3تب�)حدَّث$# )' #أل�ر" ]؟C .عC تعد#5 أل�S# لى( I'3ُ ط�

 ً  .[ �eاالً )لى )�D هللا 
ل�1ر �Q �9اVC أ*Mَ أي=ا
_________________________________________________________________ 

 

  2¸ا�!ؤا7 
 

 سؤ#8 ا6,أ
 . 3ا�� #
 

 :ا�78 
 "؟bس�D
3ال، 
�s �' ش�ٍء " ]�T �' ش�ٍء، أd ش�ٍء، يDكنه أ� يفصلنا )' �حبة #

 .[ وال 9ت ى #
D$? يستط�� أ� يفصلنا )' �حبته،

 "؟bس�D
Qح�' �اC$#، ! 3ال" ]DC �Tكَّ' 9ت ى #
D$? �' أ� يفص� )اnلة Tاي�م )' �حبة #

�ك$*$# �� هللا ًkب$# �باشرTذ ]. 

 

 سؤ#8  ا6,أ
# �Q 5;#$

]d ير5 �عد #
Dقط� #
كتا�� ## ،�

تا#  d$ق
 : 12و)د هللا #
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 " ََوال ?َ I$�َ ََإِ* ِ� ُ�تَ�َق ٌِ' أَ*َّهُ الQ ًkَوالَ أُُ�$َ; 9َاِضَر ،?ِ# َّ$ُK َاَء َوالSَvَ;ُ ََِكةَ َوالnََ�ال  �9ََاkَ، َوالَ
 َّ
َرC ،lَقIِدُ; أC I�ََفIِصلَنَا َ)'I َ�َحبَِّة هللاِ # Iَوالَ َخِل�قَةَ أُخ ،Pَ ID(ُ ََوال $َIبَلَةً، َوالَ ُ)ل Iتَق Iَوالَ ُ�س �ِQ �ِت

 (. 39-38: 8;و��ة " )#
DَIِس�bِ يَُس$cَ َ;� ِنَا
_________________________________________________________________ 

 

J ) $6	مK� 4	يLاأل M(� ?@ ف  (-Pاأل�ئل$ �Oص,َّ
 

  P¸ا�!ؤا7 
 

 صة شا��3 ا6,أK 5 �عد;#$

سؤ8# ## . 
 

 : ا�78 
 "سؤ#8؟
# #[6� Vة غ�ر �ستعد  أل� يعط�" ]�ا ;أي($DBD
ج$#�اً،  _� 3ا� أdٌّ �' أ)=اء #

 ً 
لكتا�ة أC Nر3َه Qا;غا Wَّ1صDُ

Dكا� ## �Q ً . Qا*oر 3تا�ه 
ترl _� 3ا� Kد 3ت@ ش�ئا

ب�Q ،Mإ*6م �Sستطع$� #
XDا;3ة �Xكٍ� # �Q �=Qكٍ� أX� H;َّد
رTم ��* 6م _� 9=َّرو# # ذ3 ِ

uن قا
# MKو �Q �=Qأ ]. 

 "؟  d;غ�ر ضرو N3ا� شا��3 ي$#جه #ضط6ا5 ضرو;ياً أ �T[ "جه #ضط6ا5#ً غ�ر 3ا� ي#$
d;و�' ثم . ضرو ،Mب�
E �حDاKة �تسبُّبه �ا
حر> 
عاnلته، و�تر3ه # Qبرأينا، 3ا� يتصرَّ
 .[ _Tا*ته أ�ا[

 "؟d;رو=
eDQالً، ينب�a أ� . Cحدَّث$# )' #أل�ر" ]Z�3 ينب�a أ� *تBنَّ@ #الضط6ا5 غ�ر #
�Q *سا)د وأ� �BتDعنا، �Q و#
Dكا*ة 
س'# �Q '�� 
Dتقد ِ# Nنا*حترCالnا( )ل�نا أ� . _)ا
ة

cستطاD

BDتK �Dد; ## �Q 6م
 dا*ة أو خزT_ d�
تسبُّ@ �# Nحاو8 )د* ]. 

 "؟d;رو=
)ل�نا أال *نكر #Sم #
Dس�b أ�د#ً، و
ك'I " ]و
ك' �T )ل�نا أ� *تBنَّ@ #الضط6ا5 #
 ً 
$MK، وT$ �ا �Sتم  #
حديx )نه Cا
�ا# jبع
 .[ Kد *1تا; أ� *نتق� _
ى �كاٍ� آخر 

_________________________________________________________________ 
 

 º¸ا�!ؤا7 
 

 ا*�ة ا6,أe
# kفقر
# . 
 

 : ا�78 
 "سؤ#8؟
# #[6� Vسؤ#8" ]�ا ;أي
# #[T 8$9 ً ال *ستط�� أ� *عط� . Cحدَّث$# وCناXK$# �عا

ً "ج$#�اً  ً "أو " Lح�حا 
]d 9. أل� #أل�ر يعتDد )لى #
oروE" خاpئا# W1X
# k5َّه �6دCا�
MK$
# jبع
ر �اال*تقا8 
لع��Q z �كاٍ� آخر  
م يك' �Q . �ا
1طر يحتا> أل� يفك ِ �_ ، I'ك
و

)ل�ه أ� . خطر )�oم، Qإ�  )ل�ه أ� يحاو8 #
عzI�َ �6دوء �Q ��ته _
ى أ� يتحسَّ' #
$ض�
bس�D
# c$لته، �� أ* ه يتب� يسnعا
 .[ يحاو8 _}6ا; أ* ه �ا يز#8 )لى والnه 

_________________________________________________________________ 
 

 ( 22-األ�ئل$ O!ي, @? Dطوات ا�م!يح ( �
 

 1 ا6,أ H25-19: �2طر . 
 

 : ا�78 

 " آلية# ZصC Z�322  ؟d;رو=
تُمC IُلIَطDُ$َ� ]"#أل
م غ�ر # I3ُن I�ِ_ $َTُ ٍد IB�َ ُّdَألَ*َّهُ أ
بُِروَ�؟ IَتَصQ 'َ�ِِطئ I1�ُ" ]"؟d;رو=

C Z�3"[ " �َ$DَُّصT Z][ #آلية #أل
م #َ�تُمC Iَتَ I3ُن I�ِ_

ٌ� ِ)نIدَ هللاِ  I=َQ #َ[6َQ ،�َبُِرو IَتَصQ َرI�1َI
 ."[ َ)اِ�ِل�َ' #
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9�د�س  إ�ش��ا� ���ة 

 "_ بحس@ #آليةQ ،5ر �' #الضط6ا�eك

]S dنس�ر �Q  �21 3ا� ينب�a أ� *عا*� ## $T '�َ

Dس�bي نا� ِ و;خط$#? �S ِد*ا " ]خط$#Cه؟# c$س . �Q ر*ا�Sو ،:$X
# Pريp �Q ;اS $6Q

 .[ خط$#Cه �Bدٌ 
نا

 " ِ� عا85؟23حس@ #آلية

لعقا( غ�ر # bس�D
# c$د*ا يس�Sا( ;�ُّنا وBتS# Z�3 ،"[ " ِ[َّ
# d
8Iِعَد� �=ِIيَق I'Dَ
ُم ِ I�َ� ُ5 3َاَ� يَُسل ِ 
ََّم 
َمI يَُك'I ي6َُد َِ�َC Iتُِم ِ)َ$ًضا، َو_ِذ IXَي I'يَُك Iَم
 ."[ _ِذI ُشتَِم 

 "ر )د8؟�aو� ً 
َّم }لDا�" Z�3 يDكننا أ� *س�ر �Q خط$#Cه و*ع�z �حس@ �eا
ه �9' *ت
5، �� *سل ِم] ً )ل�نا أال *نتقم أو *6د ِ و
ك' �Q �عj #أل�9ا�، . أ*فسنا وأ�$;*ا { *حُ' أي=ا


D$ض$c �تفص�� أe3ر # #[T zKنناSيق� )ل�نا، و d[
̀  )لى #
oلم # ً أ� *حت يك$� L$#�ا
N5قا
# cَ$بSأل# ]. 

 " ى #آلية

V؟ . o*#24ر _ bس�D
# c$له يسD( اD� ر يDك' 
لDتعل ِم ]�Dاذ# XCعر C '�9فك ِ
('�D تعلD
Kد يXعر �اال�تنا� أو #
ت$#ُض� أو يك$� ;#غباً . أ� يتحدَّ~ )' �Xا)ر[( #


�6ا ألجله_ q 
ت� Cعر # kر�eك
# bس�D
# c$يس Nآال �Q ا;3ةXD
 .[ �ا
_________________________________________________________________ 

 

 22ا�!ؤا7 


صندوG  mدّر�وا *)	  # �Q k5;#$
1)
حفظ #آلية # H(. 21: �2طر 
_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال��D	( االج�م	ع
 

 :ا�78
 "؟VCلى �9ا( N$�
# H;5 أثَّر Z�3[ " ة أ�($DBD
# �Q $ٍ=( ِ ك�
 �aينب

M*أ V
 .[يتحدَّ~، �Dا �Q ذ
 

#9
D6Dة #
عDل�ة #
1اL ة �ا
د;H  ا6,أ. 
 

 :;ُ6: 
 "( اTرأK# ،Nٍ$قرأ آية �3َّ يC 6ُّ�_ذDCر#? �روي ة و� k د . Hقد
#pل@ �' #
رو� #

 Vتعط�
ً أ� يسا)د: �Q أ� Cف6م #آلية  ً )�BXC D�oعا ." �Q أوKا? #الضط6ا5 ا
" H;د

ب�M 12و#)�D )لى Cح=�ر ## �Q". 

 

  ا3�D �	�صالة

  ]شا3ري' هللا )لى و)د kص�رK ?ٍ#$لL #$ُّة أ� يصل($DBD
#pل@ �' أ)=اء #

 q 
تعرُّ# ��X� م�oع
ض$� 
الضط6ا�Q 5 . الضط6ا#5 �L ِ ألج� #
]ي' يتعرَّ


]ي' �' خلف�ة _Sال��ة# bس�D
# cباCة أ Lخا ،lال5 أخر�. 
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  اال��ج	بة �الضطه	�: إرش	�ات �لدرس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¼«أ�داف ا�درس 
 :�ا
نسبة 
ك� ِ �تعل ¾½


غ�ر�� أفض� �� �ال�تقا�( أ� �� .أ� #ؤ�� إ#"ا�اً حقيقي اً �

ٍم أ; أ:ىأ� #�خذ خطو�5ٍ جد#د2 ف1 0�ر��ه 
ش-ٍص آخر )سب ' ( &�
ه �. 
 .44: 5أ� #?�ظ �ت = ( >

�دء اال��م	ع    � 
 

� .ابدأ ب	�ّصال
 

 ا�مهمة ا�)ملية ا�خ	ّ%ة ب	أل��وع ا�"	بق

  @�ُB" : Cشا"ُ
ر �اآل#ا5 �
كتا�ية � 
سا�1E F أ� ��ك ِ� GCد
�I"تنا �
ع"لية �
-اH ة �ا
 GCد
#نبغ1 
ك� Lضو " ]�ا �آل#ة �
تN 1ا� 
Iا أBوى )�ثير LليK؟ .9إ
يIا ف1 �

 .[#"ك� أ� #-تاC ج"يعIم �آل#ة ��سIا أ; آ#ا5 �-تل�ة. أ� #ذNر آ#ة
 

 :*وضوع ا�يو(
  @�ُB" : O� اI� &;اPت1 #ر#د�ا هللا أ� �تعا�� ;�ت

طر#قة �� �L يو�
Rنتعلم �

 ."�الXطIاW، ;خاH ة NيU #"كننا أ� �سا�T أLد�ء�ا
 

 	ب	ت أ�ئلة *+ا�)ة ا�درسإ�

 ر�جعة"
�N د �� أ� أLضاء �
"P"وLة أLطو� إجا�اH 5?ي?ة �L أRئلة �( .
 :�إلجا�ا5 �
Z?ي?ة N 1E"ا #ل1


غ�ر��: �1
سؤ�\         � 
دَ�َءNُم@ ": �2
سؤ�\          @Lَنِيُكم@ . أَِحبُّو� أLَِو� الNُCِلُّو� _َ . �َاHَ;َ ، ِسنُو� إِ
َ= ُ�ب@ِغِضيُكم@ ِ� أَح@  ج@

ُرWُ;�َُكم@                           (.44: �5ت = " )�
َِّذ#َ� #ُِسيئُوَ� إِ
َي@ُكم@ َ;#َط@
       . 
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 �77لرس  إرشاد�ت عامة

 ( 3-ُ*-ّد*ة /األ�ئلة �/ر� االن�-	( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

*ة ا�درس  ب	�ون	ت ا�كال( 23 ُ*-ّدِ
 

 كال� �_;\ ا5+أ
 . �ا
و� �
 

 : ا�67 
 "رج�؟
إ� Bا\ �
"تعل ِم . _�ر)?دَّثو� �عاً حو\ �" ]�E حدc أ� bعر5 �"ا bعر �ه Eذ� �

 ،dBو
إ� ه #شعر �Zعو�ٍة ف1 أ� #غ�ر ;أ� �
غ�ر�� Lال�ة XعU، فال )ت?دe�َّ فE 1ذ� �
OيXو�"
� eذE fBتناR GCد
 .[ فبقية �

_________________________________________________________________ 

 

 2ا�"ؤا6 
 

 قر2 �_خير2 ا5+أ�
� . 
 

 : ا�67 
 "� \اg"
 .[ )ناBشو�" ]
ذh فكَّر5َ �ه Eنا؟�ا �

 "�IR ال�تقا�� F#رi ع'، �ين"اH ر���
غ� F#رi �jذ�، فI�; . Cضََّر

ك�  أ#Iُّ"ا #Pع� �;
 [iر#F �ال�تقا�" ]أRوأ أgNر ف�gNر؟

_________________________________________________________________ 

 االن�-	( /ا�غ:+ا;: *:هو( ث-	23
آثاN CاCثية خال\ جيٍ�  "
د;2C �ال�تقا�"_�H _ج� �لٍد Nا�d فيه Nُتِ' Eذ� �
دGC ف1 �


ُ"سِل"ي� #ناW;� �اال�تقا�، ف�j ه )ياC )?تN  1ا�� فgN 1يٍر �� . Nا��� ِ �N kي
�O أ�  
ً �ر0بة . �
gقافا5 �إلRال�ية 
gقافا5 �ت ?د2� ِ �N 12 فWوجو"

طبيعة �
بشر#ة �
-اiئة ��

 ��ً "�إل�سا� � ف1 �
"Pت"عا5 �
تقليد# ة، )عن1 أ� " #ستعيد Nر��ته";��� " #بد; Bو# ا
�C أ�ر iبيع1g

ُ"سل"ي� #�ترXو� أ� �ال�تقا� ;�_خذ �ا� �� 
ذ�، فgN . �jير#�;


ُ"سل"ي� �
ذ#� #و�جIو� ;Hية �
"سيT �"?بة �_Lد�ء �(lبوR_� ذ�I
�ظ ?
#ر;� ( آ#ة �

"سيT �تيPة Eذ� �
تعليمفيIا )علي"اً جد#د�ً )"ا�اً، ;Bد ��Pذ& gNير;� � =
 .إ

 2Cغينة ;�ر�X; �ٍالm� مIلو�B 1و� فn�gNير;� �� �
"ؤ�ني� �� خل�ية إRال�ية #?ت

ذ#� �XطIد;Eم أ; CفضوEم _ج� إ#"ا�Iم � eاP(( \سؤ�
g� .) Cالً  N15"ا ف1 � 
ت?رُّ�

Eم ف1 �
"سي 
"شاLر أ�ٌر �ا
E_� o"ية 
"ساLد)Iم ف1 �
تقدُّ� ف1 �"و � eذE ��T . ذ�I
;
 Cَو ُّZ
ً فE 1ذ� �
دGC، ;)كgُر فيه � 
سب' #تم �
ت شد#د Lل= Eذ� �
"وXوgN lير��

Bد )ؤh W �ناBشة Eذ� �
"وXوl إلIqاC �شاLر ���عا\ bد#د، N"ا أ� Iا Bد . �إل#ضاحي ة

ش�اء� =
 .)قوW إ


ذh �اE; 5و #نطF �ا
غ�ر�� 
ُ"ضطIِد#ه، ;�
 5#عقد �
سؤ�\ � lة �ا �ي� #سو�C2 �قاWقا

"عرNة ;Eم #لعنو� أLد�ءEم� rCذ#� �ا)و� ف1 أ
#ُ"ك� أ� #شاE Cنا إ
= �إل�ا� . �


?سي�، �
ذh �ا5 ف1 �عرNة Nر�الء Lا� �¿ÀÁ  شيعة
� eَّرNتذ# cو حدE; ،ة#Wيال�
ِ:N@ر Eذ� �
?دc . �ا��عا\ bد#د، ;#قL Uل= �
نقيs �� �و5 �
"سيT ;�ا حدc فيه


ل"تعل م Âتعل "ي�"
� Ãد #كوB �� مI�Bل= �وL إ: #عت"د �_�ر ،K
� �ناRباً أ; ال #كو� Nذ
 .فرBة �
شيعة �إلRال�ية



                                                                                              د��� ����ش ��ا� ��ب�ني

0� 

 (1-األ�ئلة ا�غ:+ا; بد6 االن�-	( ( =
 

 Äا�"ؤا6 
 

 سؤ�\ ا5+أ
 . Nا�� �
 

بوا *)	   �ظ، �ت =  Aدرَّ?
 . LÅÆÇÇل= ح�ظ آ#ة �
 

 : ا�67 
 È ً أLد�tنا ;�
Zال2 _ج� �
ذ#� #ضطIد;�نا أ�ر Hع' جد� فل"ا:� �?ا;\ أ� �ت ِ-ذ Eذ� . �?بَّةُ


"وUB؟�É Èذ�I� ر��
"سيE Tو Rي د�ا، ;Eو #� lاالً . _� #سوg� سه�Eو ��سه أLطا�ا ف1 �
LK
�Cا �� �
ضغينة ;�
"ر�2C. ل= :  NÊË"ا أ� Eذ� #كسر 2C;W �ال�تقا�، ;#?ر ِ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ 

 

  Íا�"ؤا6 
 BCُ5 : 

 È GCد
Nا� WC فعلIم Lل= �الXطIاRÎÁ  Wن�كر �
يو� ف1 أ�Cعة أb-اN: uر;� ف1 �
Tتسا�
� .C وE ؤالءE �� \;_�Tسي"
� lنا #سو�ÈË 

 

 سؤ�\  ا5+أ
� �NÂ 1ف Fتعلي
�Iو� �
gقافÈ1الحظ �"
� ÈFسا�
� .Ã 
 

 \�R�Æ 

 Èو#ا؟B اً أ��N �EÉا� #سوB lُاtد�ً Xعي È ً  BÊو#ا

 ÈمEا ف1 )د�يرIم #ست-د�

م #ست-د� Bو)ه ف1 
ع� أLد�tه، ; lك� #سو
فكيR� Uت-د� . ;
BÉو)ه؟ Èهtد�L_ ر��� R�ÊËت-د�ه ف1 �
غ

 È# �:ه؟�ا
أ� �
غ�ر�� 
يL kَال�ة XعL �� ،Uال�ة BوÉ È 2"كننا أ� �تعلَّم �� �gا
 Pb;ÊËاLة

 Èنا؟tد�L_ ر�
نغ 2 R ��Éيعطينا �
قو  Èفينا �Nس ا
C 2;حه � �سه �قوَّ� Tسي"
� lسو#ÊË 
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ 

 

 Ïا�"ؤا6 
 

 BCُ5 : 
 È رnن� �ُ?�uا-bعة أ�Cا\ أg� =

"سيT، �ين"ا . �
يو� إ� lنا #سو �C وE \;_� ش-ص
�


"سيT أ)و� إ
يه �� خل�يٍة إRال�ية� lيسو
 lٌم أ)باIلN �;الثة �آلخرg

ننnر إ
= ZB ة . �
 ÈËفر#د �
?قيقي ة

 
  قيقية ا5+أ?

ت1 أbُير إ
= Nو�Iا ZBةً حقيقيةZBÂ ة فر#د ��; ،dخو:2 �� �إل�تر��"
� .Ã 

 
 : ا�67 
 Èزأَ#� أP
� �L dَا:� أجب"� Ã& ; Ã \ؤ�Rف1 الÐ؟É È ين"ا� ،Cنا
#شبه �ال�تقا� �
ن�L wل= �

 ÊË#شبه �
غ�ر�� �
"اء

 Èا؟Iت1 #"ك� حد;ث
� xtنتا

و �� ذ فر#د خطة �ال�تقا� �
ت1 فكَّر �Iا، ف"ا �É È 1ف eyال�z ا�N

ع"� Rينتق"و� أ#ضاً، ;�دCجٍة أNبر، �"ا #ساEم فR� 1ت� Cر�"È2 �ال�تقا�C;WÊËÈ 
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 �77لرس  إرشاد�ت عامة

 ¼«ا�"ؤا6 
 

 ة فر#د ا5+أ ZB �� 1ا�g

Pزء �� . 
 

 : ا�67 
 Èر�� فر#د �دالً �� ��تقا�ه؟��ثَّر �zيله ف1 �
ع"� �É Èا �
نتيPة �
Pي د2 �
ت1 )?ق قd �تيPة 0(

Tسي"
� lيسو
�ثُّر�ً bد#د�ً، ;HاC الحقاً )ا�عاً (ÊË 
Cُ5  : 

 È ُ ( 
"ساحةN"ا أ�  Eنا} �تيPة أخرى 
م� Fضي
فبعد أ�  �NتشU . ذNَر فN 1تا& �
دR�Cة 
Fقل

ليلة _� ه Nا� bد#د �� Kيلة )لi أ� #نا� Oم #ستط
;Z# َّ�qل 1ِ . فر#د أ� �ا
ه Bد فُِقد، 


ليلة� Kر �� )ل ً Lل= bرفة �يته . �ش�� Eذ� �_�ر حت = ;dٍB �ت�خ ِ ;Lندtٍذ H O"Rو)ا
 ً 
شرفة، فرأى ُ�غلَّ . خاCجا� =
ً �nر إ �ا . hا� #?توN كن ه

م #عر| �� �
ذh أ
قاE eنا}، ;


"سيg� TلB; ،Kد أخبر�1 هللا ��� أLطيE Kذ�L ÆÑل= RCا
ة )قو\� lيسو
 Oأ�ا أخو} ;)ا�.Ò
eد فقدB ا� فر#دN hذ
�سه �� �
"ا\ �� Cقد�"
 ÈË;ف1 �
ُ"غلUَّ ;جد �

 
 : ا�67 
 Èا\؟"
ف1 �
?قيقة، Nا� 
Iذ� . "تعل ِ"ي�إجا�ا5 �
�É Èرأ#K، �"ا:� bعر فر#د حي� ;جد �


?دc أثر nLيم ف1 )قو#ة إ#"ا� فر#د�ÊË 
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ 

 
 2«ا�"ؤا6 

 
Cُ5 : 

 È ٍص-b �L نقرأ
. ، 1E ��رأ2ٌ )"ك نd �� أ� )غ�ر 
ش-ٍص )سبَّ' 
Iا �ا_:ىثا
{;�آل�، 
 ً �تا2 أ#ضا
� eذE dا�N لة ُ�سِل"ةtاL �� Tل"سي
 ÈË)ا�عةً 

 
 ة ا5+أ Zق
 . Nا�� �
س ؤ�\ ;�

 
 : ا�67 
 È �:ا"
 ،K#د  �رأRW  O� سه�
ر&  حاجة فر#د �
"اW#ة �طر#قة �عPز#ة، 
كن ه 
م #�ع� �_�ر ��

�ا �عرفه Eو أ� هللا #عر| �_فض� . ال �عر| �
Pو�&. )ناBشو� �عاً حو\ �_�ر�É Èر#م؟
h إ#"ا�نا، N"ا ح�Z . أ;Bا5 �-تل�ة 
ك�  ;�حٍد �ن ا ف1 ف�1 �عs �_حيا� #ع"� �عPز2ً 
يقو 

;ف1 أحياٍ� أخرى #Pعلنا �"رُّ فq 1ر;| Hعبة 
ين" B 1دC)نا Lل= �الحت"ا\، . �O فر#د
 ÊË;ف1 ج"يO �_حو�\ Eو #ع"� _ج� �
-ير ف1 حيا)نا. N"ا حO� �Z �ر#م

 Èا؟Iج;z ة  "L sر#م �� �ُغ� C �ر~ �خ�É Èا �
ذh حرَّ
تا5C أ� )غ�ر 
Iا، ;حينئٍذ �أل �
 BÊËلبIا

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ  
 

 3«ا�"ؤا6 
 

 سؤ�\ ا5+أ
 . Nا�� �
 

 : ا�67 
 Èسؤ�\؟
. إ� ه Rؤ�\ Hع'. )ناBشو� ف1 �آل�Cء �
"-تل�ة�É Èا:� Nتبdَ ف1 �إلجا�ة E �Lذ� �

?H حيا�، #كو�_� sسي?ي ي� ف1 �ع"
ً أ� �?تxَّ _ج� ��وRنا، ;_ج� � ً ;Xر;C#ا ي?ا
  uه . �آلخر#� �شكٍ� خا

رRو\ �و
k ف1 �عs �_حيا� Lل= �عاَ�لة �آلخر#� �  xحت�


ك�  #نبغ1 أ� #كو� �الحتPا> g�Î¿ Æ5ÅÓ5Ô ËÃل"ا #ُرى ف1 أL"ا\ �
ر�Â �Rعا�لة Rي ئة ;
 t�WÊË"اً Bا�و�ياً، ;ال �سع= 
ال�تقا�

 

_________________________________________________________________  

 



                                                                                              د��� ����ش ��ا� ��ب�ني

0� 

 Ä«ا�"ؤا6 
 

 ترجم ا5+أ"

شعر �_فغا�1 �� K
�قر2 �_;
=، �"ا ف1 :
� . 
 

 : ا�67 
 È أ� dَفضC; 2Cر�"
ً �"شاLر �
ضغينة ;� )?د �L c فتر2ٍ ف1 حيا)K �قيdَ فيIا �?ت�nا


نتيPة �ا
نسبة 
K؟. )غ�ر� dا�N �:ا�É ÈBنا( ً  ÊËشو� �عا

 Èيد2؟Zق

د0ة �
عقر& �
"ذNو2C ف1 � �� C أ� �غ�ر �É Èا:� #نبغ1 أ� ��ع� _ج� �
ت?رُّ
 L_Êد�tنا

 

 

 أÍ«ا�"ؤا6 
 

 BCُ5 : 
  ش-ص
�Oر��

"سل"و� Bتله Lل= إثر  �� eyر�اBيو� �� أفر#قيا، حا;\ أ

ذh �قرأ Lنه ��

Tسي"
� =
 P�ÈËيئه إ
 

 ند;� ا5+أZ
 . Nل"اE 5ذ� �
ش-ص �
و�2WC ف1 �
 

 : ا�67 
 È؟eر�وX �#لذ
أج�، ;جدَ �_�ر Hعباً �EÉ È ;�جه Eذ� �
ش-ص Hعو�ةً ف1 أ� #غ�ر 

 ً  ÊËجد�

 Èرج�

َّ"dُ الحقاً ��ع� Lد� �
غ�ر�� B ÆÑا\ Eذ� ��
 "dُ �� �الXطIاE ،Wكذ� )�Lل= BدC �ا )
 َّhدIضط"ُ
. Òذ�؟I� َدZB �:ا�É Èشو� �عBنا( ً 
"ر�2C . ا� �� ً أ�q أ� ه ZBد أ� ه Lا�= gNير�


تN 1ا��W dخله�ÊË 
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ 

 

 = Í«ا�"ؤا6 
 

 كال� ا5+أ

P"لة �
و�2WC �عد �
Zند;�، ;Nذ
K �ا
و� �� . 
 

 BCُ5 : 
 È
2؟ ;�آل�،  ر ��jسا� آ:�} :�5 �ر  
ش-ص �
و��E WC #"كنK أ� )�ك ِ� K
ر ج"يعاً �اRم : ن�ك ِ

s��ر��، ;�ذNر �R"ه �Iد;ء ;�Zو5ٍ �ن-

ش-ص . ف1 �� K
، Òفر�ÑGفN �jا� �Rم :
#نبغ1 أال #ُطلَ' �� �
"تعل ِ"ي� أ� ÒÉ È.أحب' فر��H; ،G ِ _جلهÆÑ فسنقو\ فL 1قو
نا

# ة أ�وC #ذNر;� �Rم �
ش-ص �Zو5ٍ �ر)�O أ; #كتبوe فN 1تبIم �� أج� )Pنُّ' NشU أ
ة  HخاÊË 

 
 : ا�67 
 Èكل"ا5؟
� Kعر5 ;أ� )قو\ )لb �:؟ �"اK
 R� �EÈتطعdَ أ� )ع"� :

 
Cُ5 : 

 È طبيعتنا� K
: Oكن نا �ستطي
)ذN ر;� أ�نا فi 1بيعتنا �
قد#"ة ال �ستطيO أ� �غ�ر _Lد�tنا، ;

Pد#د2، �
تi 1E 1بيعة �
"سيT فينا�ÈË 

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ 
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 �77لرس  إرشاد�ت عامة

 

D ) 	Eاأل�ئلة ا�:+ح 23 أ�مG- ) 
 

   	(* ا5+أ/ا Î Gطر�Ç ÆÎÕÓÎ¿ . 
 

 : ا�67 
 Èا:�؟"
; ،Oقط"
لة فE 1ذ� � �ضَّ"ُ
� K1 آ#تE ا�É Èة� Êإجا�ا5 �-تل

 Èم
_� wَR; ًا فرحاIطاَ} هللا فيL2 أ É)?د�L cَّ �ر  ÈË ً  ÊË)ناBشو� �عا
 

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ال��H	( اال��م	ع
 

 :ا�67
 È؟K(ل= حياL يو�
� GCW أثَّر UيNÉ È ٍضوL ك�
ف1 �
"P"وLة #شاC}،  #نبغ1 

dأ� K
 �ÊË"ا ف1 :
 


"I"ة �
ع"لية �
-اH ة �ا
دGC  ا5+أ�ÎÁ. 
 

 BCُ5: 
 ÈاIع"ل� Kأحدٌ أ� #لِز� Oة، ;ال #ستطي"I"
� eذE Kإ)"ا� ��C �ش . أ�d �� #قر ِ

 eذE قو2 إل)"ا�
� Kد هللا #عطيPتR ،اIل"L 5َك�@ إ� �ختر
ة Hعبة، ;  "I� اI إ�

"I"ة، ;حينئٍذ Rي"أل فر�K(يم حياnL ~ٌÈÖ 

 È GCلد
ر  
تا
ÎÎ 1حض ِ� ×ØÙÚ
� lب� �جت"اBÈË 

 

�  اI�H ب	�صال

 ر�� أفض� �� �ال�تقا��ً هللا _� ه أIqر 
نا أ� �
غ �iل' �نه أ� #عطينا . bاNر�
lبوR_� ذ�I� ة Hا-

قو2 إل)"ا� �
"I"ة �
ع"لية ��. 
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  األ�وا� وا�زوج	ت                11إرش	�ات �لدرس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 أهداف ا�درس
 Û�ت	ل ِمك� على

�لزواجÜأ هللا قصد يفهم ا�ح��ةÛأن �ط�ل  .ا' ح�& %$ٍ� وا ٍد ب��رأةٍ وا دة
 .أن 'ص�ر �دي( %غ/ت( ب6ن يرض5 شري3  ��'( أكثر �1 %غ/ت( بإ%ض�ء +فس(( )
 .أن يؤ�1 ب6ن على ا�ر$�: أن ي	79ا 8و$�'هم أو�7ي� على أ�ه�'هم( ج

 .22: 2أن يحفظ '>7ي1 ( &

 مالحظة
 

� أن '	��?7ا  ر بإْن كBَC 'ف@ ِ Jن ك�+ B�7I?عت3 �ؤ�ف� �1 خل�Gٍ �1 ا�ر$�: وا�Cس�ء، Eف> ِ
1�% ب6N+( ب�Cًء Pذا . و'�Cق7Nا &%M ا��K7 �	�ً أ 5E K�7I?عت� 1�Cفصلت أ�ٌر أ+Bَ �1 يQر ِ

� وشTص��S أع@�ء �?7Iعت3E�QU على . V 	د ِ: 5E �حتY7 ا�X�QC  سW ك�I أن عل�3 أن '
�� ألع@�ء ا�7I?Iع�واج، : ا�ح��� اال$ت�Iع �1 ب	دP �P ،Vم  ديث7 ا�ز $ P �Pم غ�ر �تزو 

\�J ،ً1 ق/ال�$  .�P �ديهم أوال& يرب7+هم، �P ك�+7ا �تزو 
 

� +7ا_ٍ كث�رة P 5Eذا ا�د%M 'حت�ج ��CIقNته��7ضP ^7ذا األ  IUو ،��IPك ز . س/7^ ب��` األ%
ً 5E �	��?ته� �	E& هم	Eل ِم، و�>1ْ &ون أن 'د	تIب�� �ل وJن �م 'Cه7ا . على األسئل� bاS ا�ص 

&%اس� ك��� Pذا ا�د%P Mذا األس/E ،^7ال ب5E M6 ق@�ء $لس� +X�Q أخر5E Y األس/7^ 
K&�Qا�. 

 �بدء االج��	ع    
 

 .ا#دأ #	�ّصال 
 

 :م%ض%ع ا�ي%$

  ْ�Vق" :�J+ ه� أPم   ت ى �1 عالقت�C . عالقت�C بزو$�C أو 8و$ت�C أPم عالق� بNري
�Cواج. ب7ا�دي  ."�Cت	لَّم ا��K7 ع1 قصد هللا �لز 

 

 إج	#	ت أ+ئلة م(اج)ة ا�درس
 7I?I1 ك7ن ك� أع@�ء ا��6ك د '� .ع� قد كت/7ا J$�ب�e Sٍح�ح� ع1 أسئل� ا�Iرا$	

(V َويَْلتَِصVf بِ�ْ�َرأَ'ِِ( َويَ>7V+َ�ِن َ$َسدًا َواِ دًا:"1ا�سؤا:       َّ�Vَوأ Vg�َأَب V� V$ Vh ا�رَّ Vِ�ذ3َ�ِ يَتْر " 
 (.22:2'>7ي1)                   

 وا د، وا دة، ط�ل� : 2ا�سؤا:       
fE وا تراK( ) ا�T@7^( أ: 3ا�سؤا:                           ا�ت	���V بترُّ
g: 2ا�سؤا:         . أْن أ%ض�( وأسر 

 
 :ا���0ة ا�)�لية ا�خ	ّ.ة #	أل+ب%ع ا�-	#ق

 "�+اbآ kٍTN� فرانlب�� fَّل	ت' B+ك� fألس/7^ ا�س�ب� ���P أ'P BَIIذg . �هIت�C ا�	Iل
��'3؟  5E ذاP َّرUأ o��؟ كIهIا�[ " ً �Jى ك� ِ ع@5E 7ٍ ا�I?تpI ال  ا+ت/(. '�Cق7Nا �	�

 .[و'>ل م على ا+فرا& �P pؤالء األشq�T. يت>ل م أو �� يزا: ي?د e	7ب�ً 5E ا�lفران
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ÝÞßàت عام	�11ل�رس  اد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 11-1األ+ئلة )�لّزوا�  ا��(4ي3 اإل�10( أ
 

 2ا�-ؤا5 
 

 أ ا7(أ �Iَ?1 ا��ى &( ك� وا دةٍ �J .) 
 

 : ب	د ك� $Iل� ا+58 

 " )�7Q' �� p� fتف' �Pا أو �َم ال؟b�I� ؟�اإل$�ب�S ا�I	�9ة 5E كت�) ا�Iس�P[ " rذg ا�?Iل
MَّدQ VIم ا�>ت�) ا���1 يTتلف7ن ب6Nن ب	5P . u �� +فهم أ+( و$ه� +tر '	ل �+د%h أن ا�Iس�ح

ت فf عل�ه� ع7I��ً، ب�Cءاً على  V� �CP ا�7ا%&ة �I?1، و�>1  ا��� ب6&وا% ا�?CَسQل	تI7ا 5 ا�Cا�
Qد VIا� ا�>ت�) .[ M ع1 ك7ن ا�ر$� وا�Iرأة �Tل7ق�1 على 7e%ة هللا'	ل�م

_________________________________________________________________ 

 

  3ا�-ؤا5 
 

 1 ا7(أ�� . ا�?Iلت�1 األVو�
 

اSا+58   %اً ا�سؤا: عدة �ر   : ك�  �ت	ل ِم، �>ر ِ

 " �� 7PW� .[ ا دة ط�ل� ا�ح��ةا' ح�& %$ٍ� وا د ب��رأة و" ]�لزواج؟ اإل�ه5 ا�تر'
 

 : �ل زواجاإل�ه5  ا�تر'�W سW : ا+58 

 "ج؟  [ وا دة" ]كم �1 ا�زو$�S ي5l/C �لر$� ا�7ا د أن يتزو 

 "1 ؟�$َ �ه� �تزو E ��Q/5 أن يl/Cدة ا�ت5 يIط7: ا� ��ة" ]�� [ ط�ل� ا�ح

 ا�زوا� 19 اإل+ال$: م>0%$ ث:	19    
�1، ك5E �I ك� ا�ثS�E�Q، '>7ن ب	u ا�زي?� S�Iتلئ� بIسِل VIا� Gوس �IC��ال+س?�K وا�ت7اfE، ب

5  ��� +زا^ٍ وeرا^E @ه� اآلخر	م. ب�I	ا�ت W	و�ذا يص . ��ً �� '>7ن ا�ح��ة ا�	�wل غ��/�
� $ذ اب� �1 +7ا_ٍ كث�رة، �p أ+ ( يI>1 أن ي>7ن J h�CPس�ءة وأ�م �Tف��ن� .اإلسال�

 

Iت?Iا� u	رآن  7: ا�زواج، وبQم ا��سل7Iن 5E 'فس�ر '	ل VIء ا��Iل	ا� oتلTي �	�S ا�ذك7%ي
�م . '@�يf ا�Cس�ء و'@Gl عل�ه1َّ أكثر �1 ا�Qرآن +فس(Pف�� x��	ال ي rس�Iذا ا�P  1<و�

� أن ي@ر) ا�ر$� 8و$ت( أو ي9ل Qِه� �+�<�J ث�� ،��كث�رة اال+ت5E %�N ا�I?تI	�S اإلسال�
ج �1 8و$� أخرJ Yن � أن يتزو �+�<�J س�ء، أو+ p1 أ%ب�ج  � أن يتزو �+�<�J أو ،� بسه�7

W?ِCV' األو�ى ال B+1 ا�زوج. ك��أق�   B+ن ك�Jو ،K5 اإلسالE r7Q  �ا�زواج E . 5Eللزو$
 .اإلسالK أش/( ب��	Qد �C( ب��	هد

 
�( ع1 ا�زواج، E �يهدP yذا ا�د%I� Mس�عدة ا�Iت	ل ِم على أن ي	�د Eحk األE>�% ا�lIروس

�وأن C/على ه�ي  Mو. كت�ب5  أس� r � ب�QIب� �لIفP 5Eذا ا�د%M يتم ا�ت9رُّ	w�Nا� ���م اإلسال�P�
�  11ا�ت	ل�م ا�>ت�ب5، وا�سؤا: Eرو	� ��يرك ز على Pذا ا�7Iض7^ ب��ر�J ^7$ى آي� قرآ+

 ً QدMَّ ب6ن 8واج %$ٍ� (. 223ا�/Qرة " )�>م(  �Qٌ )+س�|كم  ر} : "$�دا VIم ا�>ت�) ا��'	ل
� �زو$ت� ً وا د �1 ا�رأة وا دة ط�ل� ا�ح��ة، وضرو%ة Jبداء �ح/� �V@ح  . ( '	ل�م K�Pٌّ $دا

 M%ث ِ� ا�دIأو  11وال ي ً�$ 9� بداي� P 5Eذا ا�7Iض7^ ا�>/�ر، وJن ك�ن ا�Iت	ل ِم �تزو Q+ Y7س
ً أن يQدKَّ �( �زيدٌ �1 ا�ت	ل�م  P :7ذا ا�7Iض7^ واج، Eرب�I س�>7ن �ف�دا ك�I . يست	د  �لز 

� األوال&،� .و3�b عCد ا�ح�$� �Jى 3�b ي>7ن �ف�داً 'Qديم ا�Iزيد �1 ا�ت 	ل�م وا�حدي~ ع1 'رب



                                                                                              د��� 	���áÝ ��ا� 	�ب�ني

7 

 "وا�رو_؟ �Q	5 ا�?سد وا�E �IهC� ] .ي5l/C أن ي>7+� �ت ِحدَي[ "1��bا ي5l/C أن يحص� ب

 "؟K7�� بد%M ا�e�Tا�حفظ ا� ��V : "3ا+tر ا�صCدو5E r ا�سؤا: " ]�� آي V$ Vh ا�رَّ Vِ�ذ3َ�ِ يَتْر
(V َويَْلتَِصVf بِ�ْ�َرأَ'ِِ( َويَ>7V+َ�ِن َ$َسدًا َواِ دًا َّ�Vَوأ Vg�َ(.[22: 2'>7ي1 " )أَب 

_________________________________________________________________ 

 

 â-4الن ا�-ؤا
 

 ا�سؤا:  ا7(أ ��2ك� . 
 

 : ا+58 
 " :ع1 ا�سؤا � ؟ (و )( أ 5��bا كتW ك�ُّ وا ٍد 5E اإل$�ب

�  س��C%يP7ذا ]�ا�ت5 'ت/K�t+ p األVَسر ا�>/�رة  ا�تQل�دي�كالس�>5E 5 ا�I?تI	�S اإلسال�
% +GI االستQال: 5E ا�ح��ة ا�ز. وا�ترابG األسر� �ه� '79ُّE هرtي ��� بال& Jسال�  IU ،��و$
� 5E ا�Iدن eي�. خ��@Qا� gذP ل ِم أن يال ظ	تI5 �لl/C7 . و�>1  يPدأ ا�>ت�ب5  واض�، و/Iا�

 5E األو�ى �+�<Iا� �، و�>1  االPتK�I  ت(ا�زوج و�ح/ اط7oعأ+ ( ي5l/C أن 'حت�  ا�زو$
 .[ ب��7ا�دي1 وا ترا�ه�I �/دأ كت�ب5 أي@�ً ال يتم  ا�تNديد عل�( 5E ا�lر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
 

 ãا�-ؤا5 

 ت ى  ا7(أ�6-3: �1 . 
 

 : ا+58 
 " 5E &%1 ا�7ا� �، �P ي/دو '9ل�f ا�ر$� �زو$ت( 5E 'ل3 األي�K 3 آي�بحسW سؤا: ا�فريس

�1 ي	ل 7Iن أ+  . أ$�، ي/دو كذ�3" ]سهالً؟ �يس �، ك�ن ب	u ا�فر Q�Q5 ا�حE1 �لر$� أن و<Iي )
&  رقه� �9	��(  .[ ي9ل fِ 8و$ت( �I?رَّ

 "ت/سه�Qا�ت5 ي �'>7ي1 ] "؟5: �1�تى 5E  (أسف�% �7سى)يس7^ �1 ا�ت7%اة  ا�ر) �� اآلي
2 :22M%ا�حفظ �هذا ا�د � .[ Pذا يtِهر أن يس7^ ا�Iس�� أك د على 3�b ا�ت	ل�م. ، و5P آي

 "� 5l/Cب7ض7_ أ+ ( ي MَّدQ VIل م ا�>ت�) ا�	لر$� أن ي>7ن ي" ً ً "و" �ت حدا �Qلتص�بزو$ت("  .
ي� Pذg ا�7 دة، ��� GQE على ا�IستY7 ا�?سد�، ب� 5E قل7بهم   7Q1 أن ي�ك�o يI>1 �لزو$

�� وقت�ً �	�ً، وأن يتحد�Uَّ كث�راً �	�ً، وأن ]وأ�Pb+هم أي@�ً؟ @Qثالً ع1 ضرو%ة أن ي�حدَّ} '
1� �Q�Q  دق�ءe6ً ك�	�ء ��1 ي6NC خالyٌ ب�Cه�I، ي5l/C �ه�I أن ي/حث� وكذ�3،  �. ي	Iال أش
yالTذا ا�P �?��	I� ِدة �$ rٍع1 طر . M%ر ا�دt+12ا ]. 

 األم%مة 19 اإل+ال$: م>0%$ ث:	19
ً 5E اإلسال�KألK  ا تر يVؤَ�ر األوال&V ا�Iسل7Iن ب6ن يحتر�7ا . اKٌ و'Qديٌر خ�e �ن $دا

��Iً، وب6ن ي>7ن �ديهم والء أل�ه�'هم ع�&ةً، بح�~ '>7ن عالقتهم tع ً أ�ه�'هم ا ترا��
هم أقY7 �1 عالقتهم ب6ب�هم � ب6� ِ�ك�I أن ا�تQل�د ا�س �wد  5E�	tم ا�ثS�E�Q . ا�	�طف

Mرو	7 أن ا�P ��'ترh وا�ديه� عCد 8وا$ه�، و'C@م  �Jى ع�wل� ( ا�زو$�) اإلسال�
ً "8و$ه�، أ�� ا�زوج Eال يTت/ر  وP>ذا، ي>7ن وي/Qى اال%'/�ط ا�	�طف5 ". 'رك�ً وا�تص�ق�

ً على ابCه�  ( أن 'ؤU ِر $دا � أقY7 �1 ا%'/�ط( بزو$ت(، ويI>1 أل�  ب�1 ا�زوج وأ� 
�ة ا�زو$ @�ي�، و�>1  كال�P �Cذا 7P ي	��P xذا ا�د%P Mذg ا�Q. �ص��حه� و�@ر 

GQE S�I�I	' . رة��، ال ي>7ن +K�t ا�	�wل� ا�>/�� ا�lربE�Qُّراً ب��ثU6' األكثر Sق���و5E ا�س
� .ق7ي �ً بQد% ق5E )'7 ا�I?تI	�S ا�تQل�دي



  

� 

 

Ýإرàت عام	�11ل�رس  اد 

 

 " ��( ويCهg7 �تى ش�ءوا، أ�P6  K ي7Q: يس5E ^7 اآليE M� Cر� يدخ� ا�Nد بQن  ا�زواج عJ
�(؟E ً �	� �IPد ً " ]أن  هللا و   د�IPَ هللا �	� �1ي	ل ِم اإلسالK أن ا�زواج عQدٌ . و  CU1 اال� ب

ً 3E ا�	Qد 7P قرا% ا�ر$� ��7Iأ+ (  ،وع MَّدQ VIل ِم ا�>ت�) ا�	ي �IC�&اwم و�1 ا�ص	W $داً ب
g|ه�+J ] 

 " �ً خ�طئ�ً؟6بحسW كالK يس7^ ا�Iس�� 5E اآلي م هللا " ]، �� س/W ك7ن ا�9الr أ�را َّIe
�( ا�/Nرlال يل ~�ق( J+س�ن’. ا�زواج بح �ً  وي7Q:‘ .ا�ذ� $I	( هللا ال يفر ِ�+�U ��يس7^ ا�Iس

 �و�حِزن أن ا�9الr . و�>1  ب	u ا�زي?�S 'فJ .�Nن  ا�9الr ش5ٌء خ�ط� �5E اآلي
�و�ذا، . يحد}  ت ى ب�1 أ'/�^ ا�Iس�� أ ��+�ً، و%ب�I يI>1 أن يحد} ب�1 أع@�ء ا�7I?Iع

� هللا I	+ 1ع ً �، وعل ِم أي@�tQ�� وا��+�قِ� Pذg ا�7Iض7^ بIستY7 ع�ٍ: �1 ا�حس�س
�1 ا�ذي1 '9ل7QَّاوغفرC�ؤIا+( �ل ]. 

_________________________________________________________________ 

 
 äا�-ؤا5 

 
 رة األو�ى ا7(أQا�ف . 

 
 : ا+58 
 "؟��" ]�� اإل$�ب�S ا�ت5 وض	Bَ أ���ه� عال��و ( و )( ا�Cت�xw أ. +�ق7Nا اآل%اء ا�TNص

& )��ً 5E ا�I?تI	�S اإلسال� � $دا	wج. ش� �5E  �الSٍ +�&%ة، و�>C ه� ( وقد 'tهر ا�ح��
�&���َسBْ األ�ر االعت� ]. 

_________________________________________________________________ 
 

 å1ا�-ؤا5 
 

 رة ا7(أ� . ب��7ن ا�>الK وا�فQرة األخ
 

 : ا+58 
 "ذا ا�سؤا:؟P 1ع �ي	تQد Pذا ا�ر$� . �ر'�Cق7Nا �	�ً  P :7ذا األ" ]��bا كت/5E Bَ اإل$�ب

أن 8و$ت( �7$7&ة GQE إلعw�9( األوال&، وأ+ ه� �ل3ٌ �(، و�ذا يست9�p ا�تTل kُّ�Cه� أو أخذ 
Yأخر ��"ا+tر . 8و$�E�Qم ا�ث�Pف�Iا� "�Qا�س�ب . :�$ QدM، ا�ر  VIم ا�>ت�) ا���>1ْ بحسW '	ل

�I�Q5 ا�E تس�وون�س�ء Cو. وا� Sٍ�Q�E% َّ1<�� S�$د أع9ى هللا ا�زوQE،  eديSٍ�Q أل8وا$ه1َّ
ك�I أنَّ هللا يul/V '9ل�f ا�ر$�: �Cس�wهم أو . و��� T� GQEد�� األ8واج وJ+?�) األوال&

Yأخر ً� .[ ا' b�T ا�ر$� 8و$
_________________________________________________________________ 

 
  ååا�-ؤا5 

 
 ا�س ؤا: ا7(أ ��ك� . 

 
 : ا+58 
 "$5 اإلE Bَ/ا كتb��أ �ً " ]؟(و ج( و )( �ب� ع1 األسئل %ب�I ك�ن ا�Iت	ل ِم . '�Cق7Nا �	�

�ف�دٌ �هم أن ي	ر7Eا أ+ ( . يIر  5E وا ٍد �1 ا�tروy ا�ص	/� ا�Iذك7%ة �CP( ا�Iت	ل 7Iِن)
 1�� و'	�طo شديدي1 وق7يٍQفNر ب	Nي �1 ك�ن يس7^ ا�Iس�� على أ%ض�C ك�ن M�Cا� p� 

1�I�6تIا�Nأن هللا ي �Cذا يريPر، و	 �C	� �CI�6ر . بt+5"اE�Qا�ث K7فهIا� " M%5 ا�دE &%ا�7ا
12 ]. 

_________________________________________________________________ 
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 ( 22-األ+ئلة األ�وا� وا�زوج	ت 19 ر+	�ة #ط(س األو�ى    (?
 م-ؤو�ية ا�زوج	ت   
 م-ؤو�ية األ�وا�   
 

 å3ا�-ؤا5 
 

 ا�سؤا: ا7(أ ��ك�.  
 

 : ا+58 
 "ا؟b�IلE ،3ن ك�ن كذ�Jً؟ و�/	e ً قد " ]برأي�P ،3 ي>7ن خ@7^ ا�زو$� �زو$ه� أ�را

 Wن قد 'رغ��ً أو غ�ر  >�م 5E قرا%ا'(، و5E ب	u األ  ً أو �تسل �9ِ ��ي>7ن ا�زوج أ+�+
 .[ ا�زو$� ب6ن '	 �I�� �N'ء

 " ً ��Cت	�و ً �Qِ Eتر�ن أن ي>7ن ا�زوج ��ً 5E ب	u األ  �/	e ي>7ن �Pن وJبزو$ت( $داً، و
ً أن ي@p ا�زوج ا ت��$�S 8و$ت( ق/� ا ت��$�'(، bJ " ]ك�ن كذ�E 3لb�Iا؟ �+��يص	W أ 

 .[ يت7ق p كث�رون �1 األ8واج أن 'Tد�Cهم 8و$�'هم

 "ا�ذ� يريد+� هللا أن +هتم ب( أكثر ��1، �ك�o يN� 1<Iري3  ��'�C أن يVرض��C أ5E : K ا�ح��ت
�� .[ ك�o ي�CC<I أن +رض5 شري3  ��'�C'[ "�C؟ك�o ي�CC<I أن +رض5 شري3  

_________________________________________________________________ 

 

  åâا�-ؤا5 
 

 زو$ه�  ا7(أ� � 5E.) ب��7ن ا�>ال(K�� �7Q'( ا�زو$
 

  أ21ا�-ؤا5 
 

 بزو$ت(  ا7(أ fَّل	يت ��5 E r%ر ب( ط�  (. 5E ب��7ن ا�>الK)�� يف> ِ
 

 : ا+58 

 "5 ا�سؤا: بحE رأةIسؤا: ا� W15س ��+فس�ه�I : وكالK ط�%r، �1 ك�+� يح�والن أن يرض
 .[ +فس�ه�I" ]أK شري3  ��'ه�I؟

 
 ? 21ا�-ؤا5 

 
  بزو$ت( ا7(أ fَّل	يت ��5 E %� /$ )ر ب  (. 5E ب��7ن ا�>الK)�� يف> ِ

 
 : ا+58 
 " V1 ا�ذ� يح�و: $/ �% أن ي� Vوي g  [ 8و$ت(" ]رض�(، +فس( أK 8و$ت(؟سرَّ

 " ً�� ] ط�%[ "rط�%r أK $/ �%؟: �1 األكثر أ+�+

 "؟%� /$ Kأ r%ط� ،��1 ع1 ا�سؤا: " ]�1 األكثر �7$%Iِ ل	تIا� Sب��$J رt+ج21أ .)
� J+( �1 ا�C/�. �>1 بI	�ي�ر هللا، $/ �% 7P األكثر �7$%�. بI	�ي�ر ا�	��م، ط�%r أكثر �7$%

�� و$/ �% ي9�p وe .+فس3'ف@� اآلخري1 على أن  وا�ر�7$�1 Mب6ن ي>7ن  7: 3ب9ر
ً به� ��Cت	�بزو$ت( و ً �Qِ Eتر�بإيث�% و+/ذ .  y J+ ( ي@ح 5 ب�I �( أل$له�، و7P بهذا يتصرَّ

�� .[ P 5E ) +Jذا يت /p �ث�: يس7^ ا�Iس�� +فس(، ا�ذ� بذ: +فس( وضح ى به� أل$ل�C. �أل+�+
_________________________________________________________________ 
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 2åا�-ؤا5 
 

 رة األو�ى ا7(أQا�ف . 
 

 : ا+58 
 " )1 &ون أن ي@ر) 8و$ت� B�" ؟وأوال&�Pg يI>1 �لر$� أن يح�Eظ على ا�سل9� 5E ا�/

� . ضر) ا�زو$� 5E ب	u ا�ثS�E�Q أ�ٌر اعت��&�  . +�ق7Nا Pذا األ�ر]Qطري �  IU  1<و�
	ه� ب� تراK و'رfُّE ب��ت	��� �: أخرY يست9�p ا�ر$� استTدا�ه� �تحص�� ا تراK 8و$ت(

 .[ 7: 3وع�Cي�، ك�I '	ل م %س��� ب9رM األو�ى 
_________________________________________________________________ 

 

 22ا�-ؤا5 
 

 ا�سؤا: ا7(أ ��ك� . 
 

 : ا+58 
 "ذا ا�سؤا:؟P 1ع �ً " ]��bا كت/5E B اإل$�ب اختالy قد 'Tتلo اإل$�ب�S  س�C' . Wق7Nا �	�

 o�روا ب> � وا�tروy، و�>P  1ذا ا�سؤا: يس�عد األ8واج وا�زو$�S على أن يف> ِE�Qا�ث
� �� 'Tل7 �1 األ+�+Q8و$�'هم ب9ري g�?' � .[ يC<Iهم أن يV/دوا اال تراK وا�Iح/

_________________________________________________________________ 
 

� )  	C4ك مؤم	ك حيE)ش FGE H� ُد  إن(# J-ي��	22-23األ+ئلة ...# ) 
 

  2æا�-ؤا5 
 

 ه� ا7(أ�� ا�7ا%&ة 5E ا�صCدوr، وا�سؤا: ا�ذ� يل�Q�Qا�ح � . ا�Qص 
 

 : ا+58 
 "أي3؟% ��[ " ً أو ا�زو$� )5E ب	u األ ��ن يC?ذ) ا�زوج غ�ر ا�Iس�ح�C' . 5ق7Nا �	�

��و�>1ْ،  ت ى . حد} Pذا5E ب	u األ ��ن ال ي. �Jى ا�Iس�� ويص�ر '�ب	�ً �(( غ�ر ا�Iس�ح
�1 يص/ر '�بp ا�Iس�� وي>7ن �ح/ �ً �Nري3  ��'(، Eإن �1 ش6ن Pذا أن   yرtذا ا�P 5E

B� .[ يح�Eظ على اال+س?�5E K ا�/
_________________________________________________________________ 

 
 أ 22ا�-ؤا5 

 
 رة األو�ى ا7(أQا�ف . 

 
 : ا+58 
 "5ا�ت Sاإل$�ب� ��ا؟ b�Iو� ،�ً " ]وض	Bَ أ���ه� عال�  .[ '�Cق7Nا �	�

 P 7: ا�?زءQـي" :)��ً �لIس ً أوال&ك�I على أن ي>7+7ا أ'/�ع� ب� �	� ك�o ي�CC<I ." عل �I و&% ِ
ً " ]عP �Iذا؟  : و5E �� يل5 ب	u األ� %�<E	P �Iذا. '�Cق7Nا �	�

o  ،�C'��  5E ًدا�$ ً��K ألوال&+� �ث�الً �س�ح  أن +Qد ِ
o 5 عالQ/+ أن ،�� ق7ي � قت�C ا�زو$
o  ،)I<بح Wوا�ت6&ي � أن +	59 أوال&+� ا�7قB واالPتK�I وا�Iح/
o  هم أوQن أخ69+� بحJ تذ% �هم	نأن +J  ،��األ �/� 'س/ /�C �هم ب�إل /�ط وخ
o  ،أن +صل 5 أل$لهم 
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o  ،K7هم ك�َّ ي	� MدQ VIرأ ا�>ت�) ا�Q+أن +صل 5 و 
o 1 ا��C�ؤIا� ��، أن +6'5 بهم ب�+ت�J K�tى �?7Iع� Iحل
o ��� خد�� ا�Iس�K �هم أ+فس�C �ث�الً على ك�ف  .[ أن +Qد ِ

_________________________________________________________________ 

 

 ? 22ا�-ؤا5 
 

 ل ِم ا7(أ	Iا� Kب��7ن كال . 
 

 LMُ7 : 
 "ل ِم	Iا� �ر به� ب6سئل � +ف> ِQ�� ا�ت5 'ست9�p أن '6خذC� .PصBI &ق�� �ت7Qي� �� ا�79TاS ا�	Iل

ر ا�Iت	ل 7Iِن بهذg األسئل� ال أن ]عالقت3 بزو$ت3 أو بزو$3؟  ا�هد7P �CP y أن يف> ِ
 .[ يت�Cق7Nا ب6N+ه�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�	$ االج��	ع   �çè 
 

 :ا+58
 "3؟'��ي5l/C �>�  ع@5E 7ٍ ا�7I?Iع� أن " ]ك�o أUَّر &%M ا��K7 على  

B+3 أ�b 5E �Iب ،� e�Tيتحدَّ} ع1 '?ربت( ا�]. 
 

� ب��د%M ا ا7(أ e�Tا� ��� ا�	IلIهI�11. 
 

 LMُ7: 
 "K&�Q5 األس/7^ ا�E ��� ا�	IلIهIم ا�  IتC� . M%ر ا�د�ق/� $لس�  12و�QCم بتح@

�� ."ا�X�Q C ا�ت��

 " 3'��على  'رغW ب�CIقNته�وJن أS%�U أ� �P 1ذg ا�7Iاض�p أسئل� ب6Nن  
ً  أو �p شkٍT آخر�	5  'ت>لما+فرا&، Eال 'تر&َّ& 5E أن  �Q ال". 

 

  éêçë #	�صال 

  7ن ك�<' ~�م ا�7I?Iع� 5E أ8واج ��صل 5 ا�7ا د أل$� اآلخر، بح قس ِ
 1�أو �1 ا�زوج و8و$ت( Jن ك�+� )�?7Iع� �ؤ�ف� �1 %$ل�1 أو ا�رأ'

 .ي5l/C أن ي9ل/7ا �1 هللا �	7+� إلط�ع� �� '	ل g7I ع1 ا�زواج(.  �ضري1
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               21إرش	�ات �لدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ìíîïð ñðîòó21 
 :�ت	ل ِم ك�   على

 .أ) '&تار $هجاً ص� �اً، ال خاطئاً، في ح� ���شاك� و��نز�عا( أ
 .أ) '>هم و'ت;: 9الث خ�60 ���  أ5 �ش4ل- أو $ز�3ٍ 01/'ق- ,  دة( ب
 .11: 013/س 1أ) '�>ظ ( =

    ôõö÷øùð úîûï 
 

üýþÿï	  ا دأ. 
 

ا�"	 !  :ا�م+م& ا�*ملي& ا�)	ّ'&  	أل$بوع

 " @'/ور �ش/ Aي 1ا�BC' /ٍ�36 ���اضي ع�� أ;Eل - ��&اص - 1األ�	ه�تنا ��� G$كا
. ش�6 �	اً حJ M6ذ� �أل�/Bنا�J[ "L ع�لJ Gَذ�؟ �B �Jت 	1 G	�� Jذ�؟. ح اBنا

36;Eك�َّ أ Oع�ل Mاو�36، �ن;Eد ة أ�ذ� J د أ) حاو�نا ع��	و�آل)، 1]! 

 

 :.وضوع ا�يو,

  Q�ُL :" :� همS	1 'دخ� ��� A�   ،(6��V غ / ��� A�   T، في $ز�عا وخالفا
W	1 . شاكلهم�في ح�  T   � A��� / غ T� �Sي أ) '64$�6 أفX;ن' QT4و�

 ."Jذ� صن:م �� Y6 �نت	لَّ . وخالفاBهم
 

 إج	 	ت أ$ئل& ./اج*& ا�درس

  ًا	��6 �فت�T- ��درس  ع	/�,�ل ِم 11	ت��� O;ا كت  (:���ت	ل 6�ِ))، و�MCE ع� 
       Mؤ�A��1 : ط/'ق- ر\'ئ-( =  ط/'ق- ر\'ئ- ( ب  ط/'ق- ر\'ئ- ( أ 
       Mؤ�A��1 : 

               .B	اMَ �1شاع/_ إ�ى هللا  :��&60ة �ألو�ى                   

       .B�دَّث �: ��ش &` �آلخ/  :��&60ة ��V ا$ -                   

                   -Vا� V�� 60ة&��:  Oل;Lو� (�/<X�� aن��. 
        Mؤ�A��3" : ِb/َِ9ََو'َِجدَّ فِي أ YَََّالA�� cُِل Q0َ �ِ( "1 11: 013/س.) 
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 ( -2األ$ئل& )ا�)الف	ت  ي2 أب	ع ا�م"ي1 ( أ
 

 2ا�"ؤا3 
 

 ا5/أ Mؤ�A�� ��كا . 
 

 : ا36$ 

 "ألح ا)؟� W	1 تشا,/و) في' a A��� 36A' 3ا;Bأ -'d/1 C,ي أ) $ت>اX;ن' �J[ " ،كال
فBC;ا�6A � a A��� 3 كا�ل T، و�4ن هم 'Aت0 	6) أ) '	�ل�6 على أ) '�ل �6 خالفاBهم 

 .[ و$ز�عاBهم و'تeا���6
 

  �ُ5 : 

 "a A��� نا في� Gٍأو أخ fأ T� 6ء فهم أو أ�مA� ضنا َّ/	B ًا	أ$ نا ,�  a,�/�� . /َّنتذك�  T4و�
T'/ٍم آلخ�C1 نا; ;AB ًاS'أ Tُ�$ أ$نا ! A��� -لhفي عاOو$ق;ل (�/<X�� aل م أ) $�ن	ت$ a ". 

_________________________________________________________________ 
 

 5ا�"ؤا3 
 

 ق/ة �ألو�ى ا5/أ<�� . 
 

 : ا36$ 

 "أ ً " ]، �ا ��	;ار� ��تي وض	Gَ أ�ا�ها عال�-؟(إ�ى و( �T 1 T ��	;ار�  .[ BناLش�6 �	ا

 نق0- و�� Tل- ��تي '(ض�V�ا �أل�؟ ، @B/;خ T� 0 ها	B (4ن@ أ�[ ً  .[ BناLش�6 �	ا
_________________________________________________________________ 

حلّ+	: .>+و, ث:	ف9       ا�)الف	ت <كي>ي&
ك�ُّ ��;ش/ في ك� ِ ���جت�	ا 'دخل6) في خالفا وiجار� و$ز�عاٍ في 1	W �ألح ا)،  

و��V�� l/0ال9- ��/\'ئ- في ح� ��&الفا .  GA�AتVناة �J Tذ�و���جت�	ا �إلEال� - � 
 ،ً �ا o/ُB في ���جت�	ا �إلEال� -، ح 1m n-7في �ألEئل- ��6ص6ف-�و��نز�عا ، غا�;ا

ك�ا ABاJم . 'تم B	ز'زJا <1	� L م 9قاف - Eاhدة ��V �ال$تقاY و��تجنcُّ و���4ا$- �ال,ت�اع -
 ً ً . ��ن� �- في B	ق د �أل�6ر أ'Sا  .ط;	اً 6ُBَ,د Jذb ���ش4ال في �جت�	اٍ أخ/o أ'Sا

 

ز على ��	ار و��4/��-، أ5 أ)  فB/4هم  'نت�ي كV /و) �A��� Tِل� T إ�ى E اLاٍ 9قاف - B/ك ِ
ضG . ع�6e�� Tب و��& C0�B/;0- 1ش4ٍ� �;اi/ 4�1ا$تهم في �جت�	هم ����لي    /	B (pف

رو) و�هم ���A' (C1 qت	 دو�  ��	اhل- �>S �- علن - في ���جت�:، فقد 'ش	/و) أ$ هم ُ�;/َّ
Yا$- وعار 1اال$تقاJإ T� 1هم q�� ا�ل�6 AX'تهم و�أل\$ى ��قد'م . ك/�� l/9قاف- ��ش oد� G$كا

ً �ا 'ُنsَ/ إ�ى B	ل م 'T;   36A/�1ل1Xا�نA;- . في r�A<$ M6 ��� a A��� 36A' Tها ، عا\ة
�نA;- �لذ'T 'نت�6) إ�ى 9قافا ��	 c و�T4 1ا. ���a A عX�� T>/�) على ���Aتo6 ��ش&eي  

 T4�' n جت�:، ح��� o6تA� على  tق: 1ش4ٍ� خا' (�/<X36 1ا�A' /�أ (p-، ف�و��4/�
 .�ال$تقاY أ) 'Aت�/  �XS�� ً�/ VاTh في ��	اhال أل, اMٍ عد'دة

 
 ،a A��� 3ا;Bهم إ�ى ,�اع- أ�ا�S$ا\ة ال	A1 - �الEخل> - إ T� (6ن�/ ���ؤ	د أ) 'ش	1

/ Vإلح;اط ك� T� ً-ا 1 نهم، ف �6,ه6) حا��في  ً �ا '�6,ه6) خالفا وiجار� و$ز�عا �
B	لُّم ��6,ه- ���شاك� و��شجار�  و�	ا�جتها و��&/و= �نها خ60ة 1ا�X- . وخ ;- �أل��

. وJذ� 'ش�� B	لُّم ك > - �	ا�ج- ��شجار� و��نز�عا 01/'ق- 1ن اءة. �أل�J - في Bل�ذBهم
Y ��درس  �60 ��	�ل - ��Aاعدة Jؤالء ���ؤ�ن T في ع�� Jذ� 11'قد ِ&�� W	1. 
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21�د�س  إ�ش��ا� ���ة 

 (6ا�"ؤا3 )�BوE هللا ألB C/اA	 A@ّ� خالف	ن	 ( ?
 

  6ا�"ؤا3 
 

 ا5/أ Mؤ�A�� ��كا . 
 

 : ا36$ 
 "ِز) هللا؟�ُB (أ ً " ]TsB �J أ$ T4�' O ألع�ا�نا أ)  �إلEالY '	ل م أ) أع�ا�نا  �:. BناLش�6 �	ا

-5: 6و�ذ�، $/o هللا في T'64B . ال '�T4 أ) Bؤ9 ِ/ 1اu، فp) ��4تاب ��ُ�قدَّس '	ل م C1$ها Bؤ9 ِ/
 .[ Lد حز) و��تأل Lل;O 1األEى c;A1 خ0ا'ا ��ناس 6

 "؟u (ز�نا ��Bنا و$ز�عاBخالفا c ;AB �w/" ]1/أ'@، ��ا�ش�6 �ألL�9ناً . $ا a A��� :اً \ف� sع
YالA1 ا �أل) $ l66 'تJو ،Yال Aي إ� نا 1ا�BC � . -ئ E ها\ةi Y ك�ا أ) خالفاBنا و$ز�عاBنا Bقد ِ

T ن�ؤ��� / X� ]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 11-8: 013/س 1 ا5/أ
 

  �ُ5 : 
 ." Jذ� ���قB :0	ل �اً وإرiا\�ً ��تاT'rَ حM6 ك x $� ا A1ال1 Y	Sنا �: 1	W 	0 نا'"   
 

 :ا36$ 
 "آل� cA�1 -'8 :� ناS	1 YالA1 y 	�� اعد$ا فيAB (أ T4�' ج دة ��تي�� Mا �ألع�ا� ،

$ت	اط1 x	Sنا �: 1	W، )، و1�z ٍ و�حد (في �$AجاY)أ) $� ا �ت �د5 ��/أ1[ " 5	W؟
.[ في ��;- 1	Sنا �;	W وفي i>ق- و�6Bض:

 " -'آل� cA�19ي أ) $تجنَّ;ها؟X;ئ- ��تي 'ن'\/�� Mا �ألع�ا�ة ��ش/  " ]، �rجا�1ش/ أو ر\  
 .[ أ) $/\  ��ش/  و��شت �- 1ا�;/ك-" ]إ�wً، ف�ا�w 'ن;Xي أ) $	��؟.[ "��شت �- 1شت �-

 " -'آل� cA�1 ،O/ �آلخ/ ��ذ5 عل نا ع�ل�ا �أل�1m؟[ " ، أ) x<4$ أ�Aنتنا عT كالY ��ش/ 
 .[ وi>اJنا عT ��ت4ل م 1ا��4/ و��&د�3

 "؟�wا��[ "V' 3نتنا 1ا�ش/  و��&د�A4لُّم أ�B (ةأل/V41  .[  / ��&الفا و��نز�عا
 " دخ� ف ها فيB - ��تي�ة ��قا\ �ا ��ت9C / ��ذE 5 ت/كJ Oذ� ���ق0: على Eل6ك@ في ���/ 

ٍ̀ �ا؟ &i :� ٍ3جار أو $ز�i[ " ذ�J O� ا\ ��ذ5 'قدiل م و�إلر	ت�� q ;0B :� /�ش�6 �ألLا$
 .[ ���ق0: ��4تا1ي

 ">ظ �ه�ا آ'- ���ذ� ���ق0: ��4تا1ي، J Tض� T�؟Y6 �� �11آل'- " ]ذ� - " YالA�� c0ل �
b/9و'جد  في أ ]". 

 

 (. e�� /s$�4ندوl ���6ر\ أA�� �<Eؤ�M ) 11: 013/س 1على آ'- ���>ظ،  دّر وا

_________________________________________________________________ 

 ه� H. I	G/؟: .>+و, ث:	ف9
'/فA��� Wل�Y . (6 هللا �ن>eالً عT خالhقO و�&تل>اً عنهم ك� �الختال|في �إلEالY، 'ُقدَّ 

 O $6) ف4/ة أSز)، ك�ا '/ف�ور أو ��/A1ا� u يBCB (أ T4�' (اA$إل� Mف4/ة أ) أع�ا
و�QT4 . 'ش	/ 1ا��ز) أل)  Jذ� ';دو Bقل الً �L Tدرb و,	لO في �Aت�6$ا أو على ص6رBنا

. Aُّد أ) هللا �Aت	دٌّ أل) 'نزM إ�ى �Aت�6$ا و'شار_ في أ��نا1ا�نA;- �ل� A�   T، 'ُ	ِلT ��تج
$/o في ��4تاب ��ُ�قدَّس أ) 'i a A��� 36A	/ �1شاع/ ���ز) و��ت�نTُّ و��ش>ق- و��>/~ 

Oت e&iو Oت	هللا وط;  T0 نا ص6رة ع	6 1هذ� 'Jو ،cSXو�� . T� T ن�إ\ر�ٌ_ ���ؤ
ى هللا، إw '/و$O �إل�O ��ذ5 'ش	/ ��C1هم خل> - إEال� - Jذb ���ق ق - 'B/s$ /ِ  Xهم إ�

 (.11ك�ا 'ُ/J oنا في ��درس )، و'�ز) ح 4B/' T;6) ��&0 - (18، ��11درس )
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J ) ت	ئ& �@� ا�)الفBر� E/( 21-7األ$ئل& )ط 
 

 : ا36$ 

 "-ئلEهم 9و 8و 7 في �ألBل �6 خالفا�ن اس أ) '�� Mاو�ر\'ئ- ' ً ، sBِه/ ��6ُّeر ط/Lا
�ا JذV�� l/0�� bال9-، و1/أ'@، �ا Jي ��نتاA�� �hل; - الB ;ا3 ك�  و�حدةٍ �T . و$ز�عاBهم 1ها

 " Jذl/0�� b؟
[ Mؤ�A��7" :ق6\  -" ��شجارB دLز$ه�ا، و�1 cُّ;Aو��ت ،T 0/'ق- إل'ذ�ء ��0/ف�� bذJ 5 \ؤB
ر إ� غ;- 1اال$تقاY، وLد Bؤ\ 5 إ�ى خAارة ���اM في ��قSا'ا ��قا$6$  -، وLد 'ت60َّ ى ��/ 

T ن�ؤ��� / X� ً-ئ  E ًها\ةi Y  . ��شجار � ش�� �ز'د�ً �T ��ناس، ك�ا أ$ O أ�ٌ/ 'قد ِ
 Mؤ�A��8" :�Jُو��ت جا Wف ا كت;b6 في ( ���ت	ل � T)'ن;Xي �ل�ت	ل ِم  -" ��/  أ) 'ت4ل ��6 ع� 

�: أ) Jذ� �ألEل6ب 'BCي 1ن ٍ36�A�� TالY ��&ار,ي، �4نO ال 'BCي . - عJ Tذ� ��Aؤ��Mإل,ا1
 . A1الY ��قلc، وB;قى ��	الLا �6A4رة، و'ُ	اl ع�� هللا في ��0/ف T و�T خال�ه�ا

 Mؤ�A��9" :YالAتEئل- أ -" ف/� �الEذك6رة في �أل�ل; - E �h9الث $تا bذJ)ب ،)= ، ].) 
_________________________________________________________________ 

 

 ( 12-22األ$ئل& )ط/B:& أف�M �@ّ� ا�)الف	ت ( �
 

 21ا�"ؤا3 
 

ا5/أY1ا�6) ��4ال .
 

 : ا36$ 

 "ال9- 1االعت�ا\ على ��ذ�ك/ة؟V�� �60&�� bذJ \ ِ \/B (4ن@ أ�' �J[ "1 . _/�1شاع Mَا	B
 .[ X�� a>/�) و�L;ل�O�ن. B3�دَّث �: ��ش&` �آلخ/؛ . 1إ�ى هللا؛ 

 

     �ُ5 : 

 "الثV�� �60&�� bذJ q ;0B - < اً ك	� yLننا� ". 
 

 

 ( ا�)Pوة األ<�ى) 22ا�"ؤا3 
 

 ا5/أ  Mؤ�A�� ��13كا . 
 

 : ا36$ 

 " جيء �1شاع/$ا إ�ى هللا��� �wا���;L  -ط/'ق �S6 أفJ /ن4ل ِم ��ش&` �آلخ� cJأ) $ذ
غS;نا 1در,ٍ- �ا، وح نئٍذ J (64$ا\T h �1ا  حتى $Aت0 : �1	6$- هللا أ) $S;�" ]$ت;	ها؟

فQ(p �م $>	� Jذ�، فp$نا EنذcJ �ل�د'n �: ��ش&` . '4>ي �نت�دَّث �: ��ش&` �آلخ/
 ً  .[ �آلخ/ و$�Tُ ��تلئ6) 1ا�cSX، ��ا Lد 'AاJم في r'ا\ة �ألوضا6E 3ء�

 
_________________________________________________________________ 

 

 (ا�)Pوة ا�R	Aي&) 2Qؤا3 ا�"
 

 ا5/أ  Y1ا�6$ي ��4ال(ك/'م Oا�L ا�علي، 9م  Oا�L ا�أوالً  .) 
 

 : ا36$ 
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 "ش4ل- 1هدوء؟��� (Cشا 1شLا\ر�) على أ) 'تناL ا�J �J[ "م	$ ]. 
 "؟bو�$ت;ا tٍ/�1 /ا) ���6حد �آلخ	ت�A' �J[ "م	$ ]. 
 "ا) ���6حدُ �آلخَ/؟	قاط' �J[ "كال ]. 
 "شا� Tد9َّا) ع�ت' �J؟x0;- و���و lٍدe1 ا�J/م" ]ع	[ $. 
 "في ح� ��&ال| 1 نه�ا؟ ً ً " )�ا c;E ك6) ك� Jذb �أل�6ر �> دة أ�T أ)  ك�َّ . BناLش�6 �	ا

T 0/ف�� T� ��فهم ���ش4ل- 1ش4ٍ� كا T� 4 نه�ا�B 6ر�أل� bذJ ]. 
_________________________________________________________________ 

 

 27ا�"ؤا3 
 

 5أ ا/ Mؤ�A�� ��17كا . 
 

 : ا36$ 

 "؟Mؤ�A�� ذ�J Tفي �إل,ا1- ع Gَ;كت �wا�( " ً ح T $4ل م كT'/ V عT ���ش4ل-، . BناLش�6 �	ا
b1ذور ���B شد'دة�� a'/ذر و��;' Tي، ك�X;ا 'ن�� /Vأك :A تB4;/ وB ها $pذ� أ) . فJ (Ci T�

 .[ 'ز'د �قد�ر �أل�م و'e	 e��� cِا��-

 " E6ك n9ا� `&i _�/iإ �Jاً؟�h�\ ٌ/ ,  د�أ �[ " ً 1/أ'نا، �أل�/ '	ت�د على . BناLش�6 �	ا
|/s�� . _�/iإ T� �Sأف T 0/ف�� T 1 /i;ا�ا�ج- ���ش4ل- 1ش4ٍ� 	�4ا$ - �عا\ةً، إ

، إ) �م 'Aت0: ��0/فا) حلها وحد�Jا، فج دٌ أ) 'J (64نا_ . أط/�| أخ/o ��لها QT4و�
� E6�� ور\ c	0/فا) 'ل�� O�/ت�' nك�ا. ط/| 9ا� M/ إ) حاو�نا_ حا,- �هذ� �ألJ  (أ

ك�ا 'ُ/o في )أحد ط/في ��نز�3 ف/� �الEتAالY على �آلخ/ في ��او�- ح�  ���ش4ل- 
 Mؤ�A��9 ].) 

_________________________________________________________________ 
 

 ( ا�)Pوة ا�R	�R&) 11ا�"ؤا3 
 

 . إ�ى ��6eرة اAظ/
 

 ا5/أ  Y1ا�6$ي ��4ال(علي Yك/'م، 9م كال Yأوالً كال .) 
 

 : ا36$ 
 "ك/'م؟ Yتذر، علي أ	ذ5 '�� T� ،�6ر�ذ� ��J في[ "ا�Jكال ]. 
 "نه�ا�ك�  MاL �wا�يء،: "i م أخ�0 في� " Yي،"أ;;A1 (ا حدث كا�ك�  " Yأ" cُ;E أ$ا

تO في ��&C0، " ],زٍء �T ���ش4ل-، وأ$ا أعتذر ع�w T@ ��جزء؟  eنه�ا ح�ك/ ك�ُّ و�حٍد w
 .[ �عتذر ك� و�حٍد عT حeتB Oل@و

_________________________________________________________________ 
 

 11ا�"ؤا3 
 

 ا5/أ  Mؤ�A�� ��11كا . 
 

 : ا36$ 

 " (60ئ&' T'لذ� /<X$ (أل T'د	تA� (64$ (ي أX;أ)  هللا غ>/ �نا ك�َّ خ0ا'ا$ا، فه� 'ن n ح
 ![ أ,�" ]1�ق نا؟

 " ٍ̀ 1ها 1�ق نا، و�T 9م  $دفنها، فه� $	6\ �نن;y �4ا) L;/  1	د أ) $X>/ �ش& C0ا خ0 -ً أخ�
 .[ كال" ]Bل@ ��&0 - �ن&/,ها �نO؟

 "؟o/ة أخ ة أخ/ ،o�Vل�ا علَّم '36A " ]و�ا�w إ) أخC0 1�قنا �/   /� O� /<X$ (عل نا أ
 .[ ���Mَ6E/�� a A 01/سَ 
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 "1 نه�ا G;حال  ���ش4ل- ��تي $ش T ا\ة ك/'م وعلي ح	E oد�إ�ى  /s$� ! (64B x ك
ٍ̀ �ا؟ &i :� aا�eتB T شاع/_ ح�[ " T� - ل- ع�لV�/، وأعِ� أ�أل� (Cاً 1ش	�ش�6 LناB

- Bا �ج/1ت@ ��B ]. 
_________________________________________________________________ 

 

  12ا�"ؤا3 
 

 ل ِم1 ا5/أ	��� Yا�6) كال . 
 

 : ا36$ 

 "؟O� /<X$ (نز�3، فه� ';قى عل نا أ��  ��' (C1 ًش&` �آلخ/ ر�غ;ا�� T4' ش�6 " ]إ) �مLناB
1/أ'ي، ';قى عل نا أ) $O� /<X في Lل16نا، . وض: ص	J cذ�في ��L�6: . �	اً حJ M6ذ� �أل�/

ً . �آلخ/ �: أ)  ��e�ُا�َ�- ��e� �- ال 64B) ��4ن- إال ح A' Tتج c ��ش&` ، إ) وأح ا$ا
و�QT4 'ن;Xي أ) . �ا ��ش&` أو غ َّ/ �4ا) 4Eنe�ُ�� / eB ،Oا��- �ألxE أ�/�ً �Aت� الً 

 .[ $X>/ �ذ�@ ��ش&` �L Tل16نا
_________________________________________________________________ 

 

  جل"& درBبي&
 

ا �T خال� M	c �أل\و�ر ���&تل>- في ��&ال| على ��&�60 ��Vال9- في ح� ��نز�ع درَّ وا
 .و��نز�3

  

  =و�rم ���ج�6ع- إ�ى أ AL( ا$ي فيV�� |/0�� T4ل ِم و�حد فق�، ف	ت�ش/| على B Gَوإ) كن
c'ذ� ��تدرJ .). 

 	.االً �لش&` : إ� q1اA�� في �/Lأ) ��ش&` س أ '64) على ك� �ج�6عٍ- أ) Bت& �
T'د�� @�w ُّدA' م� t  T4و� ،t .آخ/و�ذ ٍ̀ &i إ�ى t (C/ 1ش�ذBت4ى س وi� ،� . x ك

 E �ل 6) ��نز�3 ��ذ5 1 نه�ا؟ 

 >أ :Oو,تrوٌ= وr ا�J T أ)  �ال9ن �َّ &B . Yا	0�� Mارب �تناوLأل� W	1 ع ا\ z�وفي �أل
و�T4  ��زو,- CBخَّ/ في Bقد'م ��0	اY، و�ذ� �$زع� ��زو= �نها وأ1دo غO;S . �	ه�ا

|6 S�� Yا�/ ��. عل ها أ	شBOا$تJأ T� يJ أ$ ها  Ts' 6Jا$ها، وJأ O $زو,- أ . x ك
 E ت�د9َّا) 1شC) �أل�/ � �ال  ���ش4ل- ��قا�h- 1 نه�ا؟ 

  n �1 ،أو كل ه�ا T'دور�� T'ذJ ;ا أحد	ا) ���ج�6ع- أ) 'ل$  64' T'لذ�� T e&ي �لشX;ن'
1ا) على ��&�60 ��Vال9- في ح� ��نز�عا، ُ�ت ;	  T�Vا�َي علي وك/'م '	ت�د . ]'تدرَّ

 T 1 ا�0ى ك� \ور 	ُ' n �1 ،/ِ ت6ف��� GL6�� قد�ر�على  c'5إ�ى  ��3تدر qhاL\ . @و'�4ن
 .[ أ) 0Bل c�T أفr �Sو= أ) '�V ِال ��دور'T الحقاً أ�اY �آلخ/'T في ���ج�6ع- ��4; /ة

 

 : ا36$ 

 "ذ�؟J أل\و�ر� c	� T� ل �تم	B �wا�[ "-ج�6ع��� Tض� yLا$ ]. 
_________________________________________________________________ 
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21�د�س  إ�ش��ا� ���ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخ��	, االج�م	ع    
 

 :ا36$

 "؟@Bعلى ح ا Y6 �� أ9َّ/ \رس x ك[ " Tدَّث ع�6ٍ في ���ج�6ع- أ) 'تSي ��4 ِ عX;ن'
G$أ @�w اص -، �1ا في&�� Oج/1تB]. 

 

/"و��قAم ، ���11ه�- ��	�ل - ��&اص - 1ا�درس  ا5/أ  .13ض�A�� Tؤ�xَّL6B " M وف4 ِ
 

  �ُ5: 

 "36;Eذ� �ألJ ل - في�	ت� م ���ه�- ��B ع�ل�6 على�". 

 "/�1هذ� �أل / ٍ̀ �ا،  إ) كا): �نL G�eل الً 1 ن�ا $>4 ِ &i :� 3ٌد'@ خال| أو $ز��
 ."فت	اMَ �1ا في Lل;@ إ�ى هللا �آل)

  لدرس� /َّS- 13ح�نقا� ��قا\�� -Aل, �;L. 
 

�60 في ح� �شاكلنا وخالفاBنا   اخ�U  	�صالة&�� bذJ 3ا; B� اعد$ا فيA' (هللا أ T� ً طا�;ا
 .و$ز�عاBنا
 



    

 

 

  ا��ه	�ة              إرش	�ات � 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �3أ�داف ا�در� 


ت�ل ِمعلى � ِ �: 
� ��بِر اآلخر�ن عن �سو� ا��سيح( أْ� .أ� �رغ  �
 .أ� �+و� ,+ي�*ً ف) 
�رفة َ
ن �ُ�بِر عن ا��سيح #
تى( "
 .أ� �+و� ق*د2اً على أ� �شر0 
* ع�له �سو� ا��سيح �.*( ج

 .11: 3�طر8 1أ� �67ظ ( د

�بدء االج�م	ع
 

 .ا�دأ �	�ّصالة
 

�ق	� :ا�مهم" ا�&ملي" ا�خ	ّ#" �	أل بوع ا�

  ْ�ٍُص : "ق�= >

�Hت.* ا���لية ا��*G ة �*ألEبو� ا�س*�C D) ,� خالA أ# @زا� 
*
 . �Iل ) ألJK LزاK *
 Mذا، أC �ن ع�
 Pَ.َّ+�K �C ذا؟C ���� بةE*.ة ا��Gا�6ر

 .[K.*قشوا 
�*ً ,وL األ
ر" ]
*Uا ,Tث؟

 

 :(وضوع ا�يو'

  ْ�ُق" :*H.أخبر@* ع *
 ً*J�= �#علي.* @7ُن �T#2@* أ� . @ل.* ,ي*VT�TI ًVً ف) ا��سيح أل
*H.ب*� ا��سيح. @ُ�بر اآلخر�ن عKأ �ك DK*ى على عWل
  Iآلخر�ن #ا� Vد*Hا�ش". 

 

 درسإج	�	ت أ ئل" (*اج&" ا�

  ً*�
* كتبه ا��ت�ل ِم 13
را�Iة ا�82T  عنافت7وا  �L ع� Eا# ،(� :ع�* كتبه (ا��ت�ل ِ�و
       Lأ : 1ا�سؤا ) ،Zفو*�K م فالHن، ( " خوف� Tست�
 �وداعة #خوA( ج 
       Lة ( أ    : 2ا�سؤا�ن دائ�*ً �ل�]*#�Tست�
 " ) Aوداعة #خو�(Mا,ترا)   
       Lا�ْ ": 3ا�سؤا َّ�
ْن أIَِْ� اْ�َ�َط*�َ*، اْ�بَ*2ُّ ِ
ْن أIَِْ� األَ^ََ�ِة، فَإِِ ًVَT,ِا#َ ًV �َ�ََّم َ
رََّK *َ�ِسيَح أَْ�ًض 

�َ.َ* bِ�َى هللاِ ِ�َ+ْ)                        (.11: 3�طر1 8" )�Wَُر ِ



                                                                                                                                    

 

 

 ��9لرس  إرشاد�ت عامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3ا��ؤا- )ا��ه	�ة �ي�وع ا�م�يح ( أ
 

 طر8 1 ا/*أ�1: 3c-11 . 
 

 : ا 0- 

 " ن
 *C*.� ل�K (ا�ت Vد*Hة �لش�Hاإل2=*د�ة ا�� eا��ب*د *
 "؟1c-1f: 3�طر1 8
 [
 Lف) ا�سؤا VودI1و : 

o "،Zفو*�K م الHخوف " 
o "،ة�ن دائ�*ً �ل�]*#�Tست�
 " 
o " Aوداعة #خو�(Mا,ترا ]".) 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 ا�م�لمون 6ا��ه	�ة: (5هو' ث3	12     
  

أ=TH أ� ال �bه : "K (.�Kرد�T كل�*h ا�شH*دV اإلEال
ية" =H*دV"سل�ين، ا�+ل�ة �*�.سبة �ل�ُ 
ً E2وL هللا Tا َّ�7
 �#ا�شH*دV أ
ٌر أI# ٌّ(E*EوCرjٌّ �*�.سبة �لHو�ة اإلEال
ية، ." bال هللا، #أ

 ً 
سل�* �� ا�ط6� ا��و�ود . #lT,b (C 2ك*ئز #أE*Eي*h كو� اإل@س*ِUُف) أ Vد*Hش�*� m�َHُ�
،ً*n�T, VالJل� ًVدعو �اh ف) ا�يوM ف) اآلUا 
ر  mخ� *H� lد*.�#. 

 

  " 
ن �ين األ
واh، #أ@ ه Cو ا�ر  M*ا��سيح ق ��*�.سبة �ل�سي7ي ين، ك*@P أقH= MT*دC V) أ
#21
ية )o :9 .) MاTت�Eو�ة ا��سي7ية، #�ذا ��+ن اHف) ا� (E*Eر أJ.ع Vد*Hا�ش ZذC


ة ا��سيح #Eي*دKه #2�و�يته �ل�ؤ
.ين 
ن ف) #pG ع�� ا�شH*دV عن قي" =H*دV"ا�+ل�ة *
أ� �ست��K MT*�ير Ebال
ية �HذZ ( ا��ت�ل �و�)#�+ْن قT ال �رغ  ا��ت�ل ِم . خل6ية Ebال
ية

له. ا�طر�Wة  .#�ذا ُكن 
2Tك*ً #
.تبH*ً #,س*E*ً ��* �6ض ِ
 

" bعط*ء =H*دV عن"ف) ا��TH ا�]K T�Tر�Iة �+ل�ة �و@*@ية H= " (.�K*دV"ا�+ل�ة 
ا�ش*C TCو ا�ذj ��ط) =H*دV، . #ف) ا�W7يWة Cذا عين 
* �K.يه ا�+ل�ة ا��ر�ية". اEتشH*د"#

r�U تي]ة@ ً Cذا �.طبD �ش+ٍ� ,رف)  على ا��ؤ
.ين 
ن خل6ية . #��+ن أ� �Jير =HيTا
82Tذا ا�C (يه ف�b 2*د�ب*ج ا�ُ�ش jTH
 �n

Eb . L*nال
ي ة ا�ذ�ن ��وKو� ألI� H@*��bم، 


ن ا�شTHاء اإل�را@ي ين ألI� ا��سيح، 
K# M*H�b 2ُTJش]ي< �+nير�ن 
jTH د�ب*ج، #غي Zر

ن ا��سي7ي ين اإل�را@ي ين . 82Tا� s��13ر  s�ذا ا�رC ا��ت�ل ِم T[� Tر�ن، #ق
�ين Cذ�ن األ
 .Uا 
�.ى #أ�Cية كبير�ن

 

HKم �*�.سبة �ل�ؤ
.ين 
ن خل6ية Ebال
ية، 
�رفة كي6ة ا�t�T7 عن �سو� ا��سيح ألفراد ع*ئال
Vة كبير�و�G على jٌر �.طو
فTW �ش�ر#� . ##قP ع�لHم Cذا #اختي*2 
ن �ت+ل �و� �bيHم أ

� �م �شTH#اb  @ ذ�*� �
ن أ� �شTH#ا، #قT �ش�ر# A*��و�اً . TI ��6.� ���+ن �ل�ت�ل ِم أ
�ي.�* �ت+لَّم عن ا��Jو�*h ا�ت) �واHHI* ف) Cذا األ
ر، #عن =وقه أل� ��بِر أفراد ع*ئلته 

 .ا�Eح �Hذا اال@L*�6 #ال �K.�ه أ# K+بته. ا��سيح �ي�تبر#Zعن 



                                                                                              د��� ����ش ��ا� ��ب�ني

� 

 ( 7-2األ ئل" )>و2ه; ال :خ	2و9 ( 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

_________________________________________________________________ 

 

 

  5ا��ؤا- 
 

 ا/*أ  Lا�سؤا �
 . fك*
 

 : ا 0- 

 "ل�سيح؟� ً *��*K r@عن كو Aا�ُ�سل�ة ��ر rن أفراد ع*ئلت

ن َ[ " h*�*Iوا عن اإل َّ̂T7K
 .[ ا�ش�Jية

 " ً Vع*د rKالG �*Ib�h* " ]كJالV ا�رI� ا�ذj ف) ا�JوV2 أM كJالV ا�6ت*V؟: كيK p+و
 .[ =�Jية

 
_________________________________________________________________ 

 
 6ا��ؤا- 

 

 ا/*أ  Lا�سؤا �
 . 6ك*
 

 : ا 0- 

 "؟*.C *Hا�ت) كتبت h*�*Iاإل *

� أ� �+و� ا��ت�ل ِم كت  " ]�@"pEو� "*.C ]. 

 ا�?*أة أ' ا�<ذر: (5هو' ث3	12     
  

Cم ا�ر#,) �إلع*قة  �*�.سبة �ب�w ا��ؤ
.ين 
ن خل6ية Ebال
ية، Kت�رH= vَّ*دHKم #@�و 

ن bخب*2 اآلخر�ن عن �سو� ا��سيحأل@Hم ��*فو� أك (xب.� *  �
#�+ن �*��W*��، فإ� . nر 

=H*دV آخر�ن �]رأy VائVT #أEر� 
�* �.بx) ��+ن أ� Kؤد j �ضر2 ,يt ��+ن أ� Kتسب   
 E*.غير ا�� Pن ا�.زا� ف) ا�وق
#�ذا، فإ�  كnير�ن 
ن ا�ُ�رِ=�Tن . �.و�ٍ خ*|} 

� أ�  األ#TWت�� Vا��بر j#U �2]ي*ً #ا��تلِ�ذ�نTK ي ِ{واH� �فض� �ل�ؤ
.ين 
ن خل6ية Ebال
ية أ
T�ى األ�b ً ا |وL ا��VT إلعال� . �شرH@*��b 0م ا�]T�T، د#� أ� ��.) Cذا b�W*ء األ
ر Eر 

ً �يسو� ا��سيح ��ت�T على ا�~ر#A، ا�ت) Kش�� 
وقp ا��*ئلة  Cؤالء عن كو@Hم أKب*ع*
hاU ر� ة, P@*ك �b ،Tا�بل r�U (ا�7ر� ة ف lT
ك�* ف) ),T#د �ي Wة أ# ,T#د #ا�Eة  #

 (.ا�xر"
 

� ة"#Kذكَّر أ�ض*ً أ�  ^�ة أ�2ية 
توEطة 
* �ين  
ن ا��ؤ
.ين ". اإلعال�"#" ا�س ر  �ف+nير#

ن خل6ية Ebال
ية �+ش6و� ,WيWة H@*��bم �ب�w ا�. *8 ا�ذ�ن �Wnو� �Hم، �ي.�* ��6و@H* عن 


ن #. اإلعال� عن اإل��*� ع�لية �2TK]ي ة. آخر�ن ��+ْن ف) ��w األ,ي*� �]T ا��ؤ
.و
خل6ية Ebال
ية أ� ,WيWة H@*��bم Kُ�َرA ف]�V أ# �*�TJفة ع. T��w أق*2�Hم 
ن ا��سل�ين، 
 .#�ذا فإ@ Hم �7ت*Iو� أل� �+و@وا 
ست�T �ن ألI� Cذا �7يK t+و� �H�Tم اإل*I�h* ا��.*Eبة

 

و�و� �*�� األ�Cية �*�.سبة �ل�ؤ
.ين 
ن Vد*Hو�و� ا�ش
 13#ا�82T . خل6ية Ebال
ية 

�س�ى ���*�]ة ع.*Gر Cذا ا��و�و� �طر�Wة 
تواy@ة، #�+ن  |ر�Wة KطبيC DذZ ا��.*Gر 

ن 
ت�ل ِم آلخر pتل�K . ين.
ة ,*Iة ع~ي�ة �ل7+�ة ف) ا�.Jُّح ا�ذMَّTWُ� j �ل�ؤ  �^  �#�ذا، فإ

 ً  .أفرادا
 



                                                                                                                                    

 

 

 ��9لرس  إرشاد�ت عامة

 " PHIا# �ً "C� T,ث أ ,ين عرA أقر�*�� ا�ُ�سل�و� عن كو@K r*��*ً �ل�سيح؟ " ا
ت7*@*
� ,J� Cذbا�.تي]ة؟ P@*ا كU*
# ،�J, jذا " ]ا، ف�* ا�ذC ى�b ُT�� وا� ا�ذ�ن �م �ت�ر 

�وا �bيه  .[ اال
ت7*� ��+.Hم أ� �ت�ل �وا 
ن ا�ذ�ن �Kرَّ

 " r@بِر اآلخر�ن عن كو�K فيه jا�ذ Pا�وق Pَ@ت�ت*2 أE �Hف ،ُT�� ر
� �م KواIه Cذا األb
rKيطرE خ*2ج Pث ف) #قT7يE ذاC  �ف) ��w األ,ي*� �+و� Cذا " ]؟K*��*ً �ل�سيح، أM أ

 �ا�توقيE Pَ7K PيطرK.*، #�+ْن ف) أ,ي*ٍ� أخرl ال �+و� كذ�r، #�ذا �.بx) أ� @+و

ست�T �ن ف) ,*J, LوL األ
ر ف) #قPٍ غير 
توقَّ< ]. 

 
  Aُ/ : 

 "ر
� األ�
�*ً �ش ِ �J.�# ،(�
� Cذا األ
ر، فت�*T7K# Lََّث �� ك.K Pَش�ر �*�WلD �شْb ". 
_________________________________________________________________ 

 

C" )  ;0َ�ُُك  �َF  G)َ ِAّIُ "َِ�GَF َ�اKًِم	 ِ�ُمَ?	6َ �َِ&ّدِ  � 31)-8األ ئل" ( "ُ(
 

 8ا��ؤا- 
 

 ا/*أ  Lا�سؤا �
 . 1ك*
 

 :ا 0- 

 " ا كتبتُم؟U*

ن 
.+م اخت*2 أ� �]ي  عن ا�سؤاL أ؟ َ 
 [ ً *�
ة *Ib�K .*.*قشوا  
�+.ة^�  Vيرnك h . ،*
 Vرأ
 ف�nالً، @7ُن ال @TJW أ@ ه ك*@P � عالقة �*

            ً *
*�K vرفو

ر�< # 2  . ~Hِر Eلطة أ�يه #|بي�تهف*��JWود Cو أ� اال�ن �ُ ! فHذا JKوُّ
           w�� (ا�+ل�ة  #ف MَTُست�K ،h*xن"ا�ل�ا "LوW@ ��، ك  jy*[
 ف) " ا�ن ا�سبي�: "���.ى 

 .[ ف) �b V2*=bى أ� Cذا ا�ش�ص 
ن 
�T.ة ا�C*WرV" ا�ن ا�C*Wر�b V2*=b"Vى ا��س*فر، #           

 " ا كتبتم؟U*

ن 
.+م اخت*2 أ� �]ي  عن ا�سؤاL "؟  
 [ ً *�
 أ@* �م أخن أTIادj، �� أ,بHم #أ,  قبيلت) : "ف�nالً، ��+ن أ� WKوK .L.*قشوا 

 Kب< �سو� ا��سيح ا�ذC jو ف) ا�W7يWة =رق)  ال أ@* اخترhُ أ� أ. #عشيرK) #ع*ئلت)           

�~م ا��سي7ي ين ف) ا��*�م . غر�)           � ف) األ�E p.ة األ#�ى 
ن ا�ز
ن ا��يالدj، ك*
ً  ^*@يةً  �Jبح =رقي يين ال غر�ي ين، #C *Cذا األ
ر             ![ 7Gي7*

 " ا كتبتم؟U*

ن 
.+م اخت*2 أ� �]ي  عن ا�سؤاL ج؟  
ً K.*قشو]  *�
� ا��سي7ي ين غي ر#ا ف) ا�+ت*" ا�8َّTW�ُ #. ا �� M*HK7يح، االG غير Mٌ*H Kا Zرفو, 


ت*,p ا��*�م  على C r�Uو #Iود آالA ا���طو|*h ا���TWة �ل+ت*" ا�8TW�ُ ف) #ا��Tي�           
 CذZ ا���طو|*h ��ضH* �ب�w، @ستطي< أ� @+و� على ^Wة كبير  V��W*2@ة. ا���تل6ة          
          *.�Tين أ�� *
 .[ �*�.ص  األGل) #

_________________________________________________________________ 
 

 31ا��ؤا- 
 

 ا/*أ  Lا�سؤا �
 . 1oك*
 

 . على آ�ة ا�67ظ �bى أ� �تH.W* ا�]�ي< :دّر�وا
 

_________________________________________________________________ 
 

  31ا��ؤا- 
 

 ا/*أ  Lا�سؤا �
 . 13ك*



                                                                                              د��� ����ش ��ا� ��ب�ني

� 

 : ا 0- 

 "ه؟� *H
 TWK Vر
 L ا�راIح أ� Cذا �ن " ]C� EيWب� ا�ش�ص E2*�تr #�ؤ
ن �H* ف) أ# 
ً . #�+ْن ال WKلD، فHذا أ
ٌر |بي�). �T7ث *W,قلتَه ال *�� �2#��E *يس��و� ا�رE*�ة . Eي6+ ر#

ع�لC rو . 2� �E *ي+ل �Hم هللا �7لم#. 
ن =�ٍص آخر ال,W*ً، أ# �بTأ#� ف) قراءV اإل@]ي�
*Hي  �.�# V2ا�بذ ZذC (Wس� � .[ أ� Kز�2 ا�بذV2، #ع�� هللا Cو أ

 

Aُ/ : 

 " ،ين آ�ة ا�67ظ
Tست�
 �Iذا ا�رH� قو�ه (xب.� *
�.6تح . 11: 3�طر8 �1.ت2T" على 
 ."ف) @H*�ة كت*�.* ا�2TاE) 2ا��لD7َ  عن�Iي�*ً 

_________________________________________________________________ 

 

 IيO أ#A إ�ى هللا            2 ا�ُملَ<ق

 ا/*أ  D7ين األ#�يين ف) ا��لKرW6ى هللا: "2ا��b �Gأ pكي ." 
 

Aُ/: 

 "ى هللا�b LوGي6ية ا�و+� *.W�TG 2*م ا�تو�ي7) إلخبEا�ر MاTت�Eعلى ا " َّ2Tت.� .
�Eت�رv أ#الً اEت�TاC Mذا ا�رEم 
�+م، #
ن ^مE w�� >
�و� عليه ��ض+م   2TتتE . 

 

P*ة اش��األ2 |*W.*العت�*د على ا�رئيسةا��طر8 1�11: 3 :

  *H @أل *.C Vا�وا2د h*ا�+ل� MTست�K �� 2غبتr �ذ�r، #�+ن 2��* األفض� أb rK*كل� MTت�Eا

ه �.6سهTيست�� ً*IUل�ت�ل ِم @�و� M ِ TWK# VرJت�
 . 

 سو� ا�� D= pشر0 كي� h*
 . �سيح |ر�W*ً عبر ,*Iز ا��طيةاEت�MT ا�رEو

  (ة ف�*Eلر� r,ر= � ِ �+K �( ا��ت�ل �ين)TCفC rو أ� �Kط) ا��ت�ل م . دق*ئL#*,3 D أ
�@6سHم� *Hب*ع Kا# *C 
*ً �ستطي�و� Kذُكر *�K سيطة� ًV2وG . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر ; ا�?�*: (5هو' ث3	12     
  

 D7َف) ا��ل Vا�تو�ي7ية ا�وا2د h*
، #�+. E2" *Hم ا�]سر"Kش*�ه �bى ,T ٍ كبير  2ا�رEو

�Tَّ�ة �تالئم ا�Wn*فة اإلEال
ية ف) ا�.وا,) ا�ت*�يةُ: 

 WK ال� V2وG أ�ة M ِ T. 

 *@ستوا
ف)  m+و@ه فوق.*، #�ي�هللا  M ِ TWK. 

  Dت+ل م عن ا�طر�K(|راJا� )يمWا��ست. 
 

#�+ن ��+ن اEت�TاM ا�رEم �7يK t+و� ا�JوV2 أفWية، ك�* Cو ف) E2م ا�]سر، #
ن ^م  
يم �تم �Kل. االعت�*د على ا��H6وM اإلEال
) ا��ت�لD ��بو2 ا�]سر ا�ضيD ا�واG� �bى ا�].ة

� Cذا ا�]سر �
ن أ� ال "أد� أ# أ2ف< 
ن =�رV ا�رأ8"
�~م ا�ُ�سل�ين � �، #كnير#اً قلWو
 .�ت�+.وا 
ن عبوZ2، فال �Jلو� ا�].ة
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 : ا��سل�ين مألTGق*ئ+، ك�* �و ك.تم Kشر,و@ه "كيp أG� �bى هللا"على =ر0 :در�وا 
 

  ن ا^.ين
 hٍ*وع�[

ت�ل م #ا,T، فُ+ن ا�ش�ص ا�n*@) )قس م ا��]�وعة �bى  �*.C �فإ� ك*
 (. ف) Kلr ا��]�وعة

 اآلخ lT� �
ن اال^.ين د#2 ا�D�TJ ا��سلم، �ي.�* K+و ٌT,ل�  #ا� �دق*ئD  3ر �.بx) أ
 . 11: 3�طر8 �1يشر0 �أل#L كي6ية ا�وGو�b Lى هللا �*Eت�TاM ا�رEم #

 ر @6سه
 . #��T ا�nالث دق*ئD، �.بK (xب*دL األد#ا2، #
7*#�ة ع�� األ
 

 :ا 0- 
 "األ#�ى V � �م Kت�+ .وا 
ن Kذكُّر ك� =)ٍء ف) ا��ر b واWلWK ر؟ ال
ك�* أ@ r . كيKTI# pم األ


ن ^الث دق*ئD �شرC 0ذZ ا�رE*�ة �+ل�*rK ف) ا�واق< Eت7ت*ج ألكnر . rذا ��طيC  ن+�#
 َP}= �b تب�هK � ." @�وIU*ً أ# @�ط*ً ��+.r أ

 "*Hس�*ع� ً 
ست�Tا �. #Kذكر، �.بx) اEت�TاM عرv ا�رE*�ة Cذا 
< =�ٍص 
* ,ين �+و
 ِ �G# رnاً، ف*@ت~ر أكTست�
 ." فإ� �م �+ن 

 
A/: 

 " 82ى د�b � ."�E ،1ؤاL �13ط6*ً اI2< اآل� اI2< اآل
_________________________________________________________________ 

 

ٍف ( "�  (3T-38األ ئل" ("  )6ا�S*ا')�َِوَ�اRٍَ" 6ََ>و 
 

 37-36ا��ؤاالن 
 

  Aُ/ : 

 "A*�@ و أالC VTيI Vد*H= م�TWK (ف L#أ@* األTب

ست��Tن .  �* ا��بTأ ا�n*@) فHو أ� @+و  
أ
��b (Kى ا��بTأ ا�t�*n، ا�ذC jو #ا. �ل�]*#�ة@ ،� )." ا,ترا(M�وداعة #خوA "آل

 

 ا�سؤا�ين  ا/*أ �
 . �1-16ك*

�U) (5هو' ث3	12     	:) 
  

7ُK+ى . @ستطي< Kو�يح أ� �سو� ا��سيح Cو ا�و,يT ا�ذj �ستطي< أ� �ُ�ب ِر@* Cذا ا�]سر
عبر =الالh @ي*غ*2ا على ,ب�، #عرv على  Blondin قJ ة عن I2� ا�Eه �لو@�Tن


�~م ا�. *8، �+ن  أ,CTم . ا�]ب� ,*
الً C*�bم على �HرZ اآلخر�ن أ� ��ب ِرCم على w2ف
ZرH� على T�G# ،ه� D^# .lة األخرH[ى ا��b ً *.
. #ق�K T+ ن �لو@�Tن 
ن ا��بو2 �ه آ

� �bى ا�6رد#8، #�+ن علي.* أ� @سل م �ه*
� .#��رv �سو� علي.* أ� ��7ل.* �يوGل.* �
 

   "Rع آراء ا�م?مو	على ا�: ض*6رة  م vاعر jش+ليه ا���ود�م Eك�* ف) )�ت�ل م ا�ر 

� أ@ه ف+رV (. ك]سٍر �وGِ� �bى ا�].ة)#األفW) ( ا��س*� كت*"       #TWت�� * ��Hم ع� Eا# 

< ا��سلم أفض� ف)        �Gا�توا. 

       1W6*د اإل�ك�F*وان ا�بYR لىR 	Y- إ�ي	إلر 	��ZراKه;  	W*أن :خب [Y) \طلW6: 

      comefollowmecourse@gmail.com ، 8	�I 12 غيي*ات: "F- أ	إ�> G) Gمك�W ى�S 

      ،`	� .إن �ز' األ(* ا�م



                                                                                              د��� ����ش ��ا� ��ب�ني

� 

 

 : ا 0- 

 " Lبة؟�1ف) ا�سؤا�Jا� A#ا�~ر ZذC ن
 jف) أ hَTIِ#ُ و� �ت�6E Pَ.ا كU*
K.*قشوا " )، 
 ً *�
 .A#على ا�و�< #ا�~ر Tر ��ت�
w ف*�~رف*� األ#ال� ��+ن أ� �تxيَّرا ��T ��. األ

 .[ ا�وقP، #�+ن  #2|ة ا�~رA ا�t�*n أكnر خطو�TI# V2 ة، أل�  �ه عواق  �*قية

 " pا��سيح، كي �I*ء� ا�ُ�سل�ين أل�أقر wرفK �� ُ#hَTIِ ف) #�< ك*� عليr فيه أb

6يVT . @*قشوا األ
ر" ]؟‘(ا,تراM)�وداعة #خوr.+��’ A ع�� Cذا  ���+ن �ل. W*| أ� K+و
Aذا ا�~رC (ف : 

o ل م دائ�+K ضx� ال Mترا,*� ً*.  
o م ا��7بةH� Tِ�أ# Vيرnطرٍ� ع�لية ك�ا��*ئلة  Tع*E# دعم . 
o  ً *Iر,  . ال ��K� أ
و2اً Kسب ِ  �Hم
o Mل+ال�  E*.ا�� Pاختر ا�وق ]. 

_________________________________________________________________ 
 

 ( 3c-21ا��ؤاالن )>بز ا�<ي	ة ( �ـ
 

 21ا��ؤا- 
 

  ا/*أ Lا�سؤا �
 . 2oك*
 

 : ا 0- 

 " عن *.Kخب*2 ع*ئالb (ف (xب.� *�
أ,T األخط*ء ا�ت) ��+ن ا*+K2�C *H) ا@Tف*ع.* أEر� 
rن �ذ��Tست�
ة خط� آخر ��+ن اK2+*�ه Cو ا�بW*ء . �سو� ا��سيح قب� أ� �+و@وا   �^#

(xب.� *�
 Lأ|و VT

تين *G . ذ�ن ا��وق6ينC ين� ً كيp ��+..* أ� @]W@ Tطة #Eط*
فين؟  " ا��تطر 

 Cذا 
و�و� �*�� األ�Cية �*�.سبة �لذ�ن ��Kو� �bى ا��سيح 
ن اإلEالM، . @*ق� ا��و�و�)           
� Cذا األ
ر            � �ش�� . #��+.Hم أ� �س*عT#ا ��ضHم ��ضHم كnيراً 
ن خال�TWK Lم ا�.Jُّح �ش
  :ةا��ؤ
.ين j#U ا��برV األ
و2َ ا�ت*�ي ا�.Jح 
ن            

o rK*لة ف) ,يG*7ية ا��اإل�]* hييراxر ا�تHِ~ُK rK*د� ,ي . 
o VسوW� rد�*@ة ع*ئلت TWت.K ال . 
o  ،8TW�ُف) ا�+ت*" ا� Tا�ت�ليم ا��6ي w�� hَTI# r @�� rى ع*ئلت�b ��2T*�ت�أِ=ر 

 r@�ً "#�يm عليr أ� Kُ�بِرCم �ش+ٍ� 
ب*=ر � 
سي7ي* hَرG ." 
o  ى.�
ا�W7يW) �ت�ر�H6م على ��w أKب*� " ا��سيE"(7*عCTم على أ� ��H6وا 

 . ا��سيح ا�W7يWي ين
o  #ا�+ت  أ w�� على rع*ئلت A 
.*Eبين، عر ِ Aا�~ر# Pير ا�وقJ� ين,

M =ر,*ًعن ا�+ت*" ا�8TW�ُ، أ#  ِ TWK (ا�ت P@واق< اإل@تر
األقرا� ا��ضxو|ة أ# 
Mم ا�يوHK*ي, hي رxK �ٍ*	
� hدا*Hا�ش w�� . 

o ادTى ا�ر" إلع�b ًيراnك ِ �G مH�قلو . 
o  r�
 ً*6|*�K# ًر #د�ةnأك �
ن أفراد ا��*ئلة �KرA أ@ ه Eي+و ً أخبِر ف) ا�بTا�ة فردا


ن أفراد ع*ئلتr اآلخر�ن . 
o  �أدW, �2ِيWة أ�  ع*ئلتr قK Tس�< أ@ K r*�< �ل�سيح قب� ا�وقP ا�ذj خط طP أل

L ك� �KبِرCم فيه �ذ�r، #�+ن  هللا Cو ا��سيطر على ا�~ر#C# ،Aو Eي��� #�7و ِ 
 . =)ٍء �ل�ير

o ةWيW7ا� ZذC ر+ِ.K ل�سيح، فال� ً*��*K Pَ.ك �b ب*=ر
��تrْ ع*ئلتr �ش+ٍ� E �b ]. 
 

_________________________________________________________________ 
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 ال>��	' االج�م	ع    
 

 :ا 0-

 "؟rK*على ,ي Mأ^َّر د82 ا�يو pكي" 
           (P@أ r�U (* ف��ة،  G*ته ا���ر[K َّث عنT7ت� � .�].بx) �+� عضٍو ف) ا���[وعة أ

 

 .13ا���Hة ا���لية ا��*G ة �*�82T  ا/*أ
 

  Aُ/: 

 "ة ا����Hا�� (C ZذCبو�Eذا األH� ة G*ذكر، . لية ا��K"،فه*�K م الHكن " خوف#
"،r���س  ."�وداعة #خوA #ا,تراK#"M+ل م " 
ست�Tاً ��]*#�ة ك� 
ن

 " 82Tت7ضير ا��1قم c ا�ت*�ية �*� ."قب� Iلسة ا�

 

   ا>�; �	�صالة

  ،ُ�بِر اآلخر�ن عن ا�ر" �سو� ا��سيح@ �� �ر�r كيp �.بx) أ�ا|ل  
�و@ة هللا �
H= M*دI Vي VT خ*G ة ��*ئالK.* #ا|ل  ِ TW@ �
�و@ته ف) أ. 
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 ����� �����41 

ت�ل ِمعلى � ِ �: 

�ق� 
ه� ا����ودية �الثأن يفهم ( أ � .حق�ئ
 ت�1ن،إ
� أن يتذكَّ, 
��ودية +( ا���ض( )'و 
�لوء %ش�ور اال
( ب

� )يخ6 ط �ذ�4 +( ا��ستق2�        .أ) يت6ل8َّ إ�ى أن يت�� 
 .��9 82أن ي;فظ 
ت ى ( ج

    ������� �� � 
 

"#$%�	& ��&�. 
 

'� )ا�م&مة ا�عمل%ة ا�خ	ّ#ة �	أل!بو� ا� 	

 ) <91ك�@? ا��ه�ة ا���ل<ة ا�خ�ص ة %���ر B;2ا� )'  DٍخE �2رFصٍة إل,+ Hع
I>ا��س Jيسو Hع �
 . �' KLK1?; 4؟�
� ح�ث  (�4 ا�ف,صة ���� 'ذا؟ أ2Fِ,@� ع� 

[ N ��
(%��1س2ة �لذيH �م �ُسIK1 �هم ا�ف,صة، ا�PLهم. �O�1شوا  �Tل ون ألR� 'ذا � �'
 ([األ
,؟

 

 )(وضو� ا�%و'

  U�ُO�) Vا�تشوي( W,>;��% ,ش�� B>;% ،WورTح�<�، +( ا� X%ش��%شPن '� 
Yلت4 ا�<وZLأ H[ أن @\<] ع(�;1L ا����ودية؟)+

 

 إج	�	ت أ!ئلة (*اجعة ا�درس

  N ��
� كتX2 ا��ت�ل ِم 94
,ا�Rة ا��ر>  عHا+ت;وا   �+( اإل�R%ة عH أZLلته�، )اPL[ ع� 
�)'م %�Lم اآلب )اال%H )ا�,)_ ( �9ا�سؤا[         +�a'2وا )�ل�ذ)ا �R<8 األ
م، )ع� 


ت ى ,(ا�ق�>                     -./067; 
   ��Rعة>ُغِسل?؛ ج>إ@س�ن؛ ب>أ    �8ا�سؤا[       
N �1ا�سؤا[        
ه�ة �R ا 
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 ا�مؤ(ن (ن 2ل0%ة إ!ال(%ة 1ا�معمو�ية)(0&و' ث.	-,     
  


F Hلف<ة إLال
<ة H>1
إ@ ه� �ش<, إ�ى )الئهم . ا����ودية 6Fوd��% Wة األ'�<ة %��1س2ة �ل�ؤ
Xهم %\��عتe�2�6وHg�( W  ع�ئلتهم )
\ت��هم اإلLال
<<H ي,ي�ن 'ذf ا�خ. �ل�س<I )ار

� ي,+h ع�ئلتX ا�ق�ي�ة )يتس2 ] %���ه�@ة . ك�ال
ة على ا�خ<�@ة +2,أيهم، اإل@س�ن ا�ذi يت�� 
ت�h�% )+( ،8 ا�2الد اإلLال
<ة �O يقتلون س2 ] ا�jd] ا�ش�ي� �ل��ئلة )ا��\ي 'ذا). �هم

H

F Hلف<ة إLال
<ة +) ا�d,ب أO�UHg�( ، %,غم 'ذا. 4�a ا��ؤ H
 ا�خ6, ا�ذi يته�َّد ا��ؤ
h+,ا�( kaأل� mَّ,ت�>L X @أ I َّR,
 . �

هم  أن @�رn 'ذf ا�;ق<قة، )أن @;�)[ �قل<� 

J�6ر ا��ست�O ة
�ت�,X� mَّ ا���ئلة 
H ع�ر )ص�. 
 

 Hg�( ،قط+  )2ُ�� ا�,)ح��% , gف�
F Hلف<ة إLال
<ة �ل���ودية، ال  H
)�ذا، +( إع�اد ا��ؤ
 N �jت��ع<ة أيRاال oور ا�ت�. %��1ت�ئ
�@�VO األ  ��<ة 
8 ا�شخD ا�ذi ي,ي� أن يت��َّ

  ؟Xوديت���� [L�1ا�� ?Oا�و �
A ،<( ا�ق� Xح(,% [L�1ا�� ?Oي,يهم هللا ا�و Wع�د
2�K د)ن �N، ال  �2L�1
 ?Oا�و I2Tي H>ح UHg�( ،,
N +( 'ذا األ )�ذا ال ��+�هم د+��

 N �jء أي)E �ع�<+ 

  ا����ودية؟ )+ N 
H يd21( أن يgون ح�ض,اAا h�% �Oعلى األ �;
ألص��Oء 

�aا عH األO,%�ء ا��سل�<H؟ +> ا�qقة( ،�g1<سة كgا� Hا عa�
 Hg�(A fذ' VO�@

,Fآل DٍخE H
 r(,sا� tختل� aإ H
 +>األZLلة 
8 ا��ؤ

  أن ي�ت��؟ �2O ا�ُ�سل�ة Xع�ئلت H
'ذا ي�ت�� %شgٍ� ك2<, على 'A� L<خ2, ا��ؤ
+>)ض8 ا���ئلة

  �'( ،ا����ودية )+ صور eتم ا�تق�>L �' أية ضوا%ط +( @ش,'�؟ n�1' ونg>L
Anة )ا�ف<س2و>�O,ور ا�Tا� [األ'�<ة %س2 u��% ]ذا ا�سؤا' B ش, صور@ iق� يؤد+

ا�ل;sة . ا����ودية إ�ى ��,يh ا��ؤ
H>1 �لخ6,، 
�� �O يس2 ] ا��ه�@ة ���ئال�هم

F Hلف<ة إLال
<ة �;?K ا���ء،  H
األكq, حس�L<ة '( �ل4 ا�ت( +<ه� ي1ز[ ا��ؤ

�F Nص ة  Wأ,
N أ) ا Wت�+ � يd21( ض2ط �وwي8 )@ش, 'ذf ا�Tور . إن ك�ن رRالN ي�� ِ
 N �
�� N 
8 . ض�62 N �qح�ي � N �ل���َّ )�Hg  ا�Tور ا�\��ع<ة ا�ت( يتم  ا�تق�eه� الحق�

 Nة>Lحس� �Oون أg� H>>;>ا��س Xئ�Oأص�<+ 

 ;ذ'� �لFأ )d21ا�ت( ي xا�خ6وا �

� يت�لَّ� %���ؤ
1ة 
F Hلف<ة إLال
<ة،  )+ yف�
�خ,ج 
H ا���ء؟  H>على حش�ته� حA ونg� H>سم ح\��% �Tلت�ا�q<�ب ا�,O<قة 

g>�L Nة، )أن �تو+َّ, 
1شفة كW,>2 �لفه�  �%�>� i��,�+ور  %ه�
2تلة، )�ذا يd21( �ه� أن 
 +>R(,Fه� 
H ا���ء

  ودية؟�����% Wه�دE إع�6ء Hgي� �'A �O UHg�( ،ب,dا� )+ لة +( 'ذاgش
 H
 z>�
�لى %�h ا�خ6, ي61وi 'ذا ع � �ل��� ِ )�Hg . +( ا�2الد اإلLال
<ة ا�d�ُلKقة )ا����َّ


هم ,ٌ
�O�1شوا +( األ
,. )Rود د�<� 
�<Hَّ على إR,اء ا����ودية أ. 
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 (3ا� ؤاال6 �م	ذا ي8بغ, أ6 أ5عّمد ( أ
 

 ا�سؤا[  ا:*أ �
 . 8ك�
 

 )ا!>; 

 )؟� َّ���
� أ+j� 2L] ي�+�1( ألن أ[  +[ألن ا�,ب يسوJ ا��س<I أ
, %هذا(

 ) �'ا�وص<ة؟ fذ' I>ا��س J2ة ا�ت( أع6ى +<ه� يسوL�1ا�� r,��A ) �2O ،Xت
�>O ��% ?@ك�
أ
, يسوJ ا��س<I %هذf ا�gل��x أ��2عX األP% H>%,Oن يgِ�لوا . ص�ودf إ�ى ا�س��ء %قل<�

fأ�% �O ك�ن 'و iا�ذ �يتل�ذ)ن . ا��� I>ا��س J�2�
4�a H ا�وO? )حتى يو
�1 'ذا، )أ(
�)@هم  +[آF,يH )ي�� 

 

 . �82�9على أية ا�;فظ، 
ت ى  5دّر�وا
_________________________________________________________________ 

 

 ( 141األ!ئلة (	 ا�BC 5ظِ&*? ا�معمو�ية؟ ( =
 

 (إE 	6 جديد -, ا�م %حC 1ا� ؤا; 
 

 األ)�ى ا:*أ W,ا�فق . 
 

 )ا!>; 

 )2<�تe Hا����ودية ع f,ِهsُ� �
 4��1A ا�ق�ي�ة )2e<�ت�1 ا�\�ي�Wاg% _,Eل�� أُ
<ت? +(
Wي��R 26<�ٍة% Wي��R W�>�1 إ�ى ح�O Hُ;@( ،2<�ت�1 ا�ق�ي�ةe]+ 

______________________________________________________________  

 

 ( G H ا�خط	ي	C 7ا� ؤا; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة +,ا> ا:*أ TO . 
 

 )ا!>; 

 )% Kx,�E �' ،ا���ء H
 K?R,F H>ش�,؟ح� K?1ا كa��% ا>؟,+ X% ,�E ��[ ) شواO�@
,
 +[األ

_________________________________________________________________ 

 

 اال�H 	; ا�ط. , -, اإل!ال')(0&و' ث.	-,     
  

>ا�dس� ا�6قس( �ل,أ> )ا�ذراع<H )ا�ق�
<AH+( اإلLالY، يd21( أن ي��ر> ا�ُ�سلم ا�وضوء 

 N �>
> أO� 'و . 2O� ا�Tلواx ا�خ�سة ا��,Lو
ة يو Kيُ��ر iا�ذ ,
Aا�dُس�(األ ) Y��;ا�
�
�gا� < H>ح XتLر��
�تم  iة أك2,ا�ذL�\@ [K2س� Dا�شخ mَّ,يت� . H>ل<م ا�ُ�سل���يتم 

�ون إ�ى اإلLالY، )كq<,)ن 
1هم  �ز)[ ح<H يت;وَّ( �Kسdُ�ا�\�ُد %Pن ك� �6Fي�'م ا�ق�ي�ة 

� . ك,
ٍز على 'ذا( ا�dُس�(ي��رLون  N �ون 
H اإلLالY إ�ى ا��س<I، كq<,ا )�Hg  ا�ذيH يت;وَّ


ة�>O فته�T% لخ�6ي� ي,ك ز)ن على ا����ودية� Nال غسال Wي��R W�>إ�ى ح. 



                                                                                                                                    

414 
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 41ا� ؤا; 
 

 ا�سؤا[  ا:*أ H
 . {9ا�فق,W األ)�ى 
 

 )ا!>; 

 ) �6ي�@�؟F �سd� ي ة,;L W  +[كال]'� ي�ل4 ا���ء Oو 

 )�6ي�@�؟F �سdي iا�ذ N ا���ء . %وضو_ �D 9يوح�1 9%<;ة ا��س<I، ك�� �ش<, a( ]+�� 'و إaا
 +[ال يdس� LوL( k~ أRس�د@�، )�X 1g ر
ٌز Oوd�  iس� ا��س<I �خ6<ت�1 
O Hلو�1%

_________________________________________________________________ 

 

 (االMEم	' إ�ى جم	Kة ا�م %ح4E Cا� ؤا; 
 

 ا�سؤا[  ا:*أ �
 . 98ك�
 

)ا!>;

 )]يقو iقو[ �لذ�
( إ�ى �� 
�aا ��j@هللا، )ا H>%( )1>% ,
أ@� أعت�� ألR� @فس(، +�أل
 N �2Rا( N 
� 98%;س] ا�سؤا[ ( ]؟�ك1<سة �<z أ
,ا�gا� Yش<, إ�ى اال�تزا�، +�ن  ا����ودية 
I>عة ا��س��R f�\��gون 'ذf ا�1g<سة �قل<�ية أ) غ<, Hg�( ،4�a  عل<�1 أن @j1م إ�ى .  �O

ن �E] هللا . @;Hُ @1ت�( إ�<هم، )'م ي1ت�ون إ�<�1. 
H>1 %6,يقٍة 
�Rس� ا��ؤ ِ g@ Nو  ��
 Hُ;@(
 +[ا��خت�ر

_________________________________________________________________ 
 

N ) ؟Oا�معمو�ية ض*1رية �لخال G4األ!ئلة هP47 ) 
 

 4Qا� ؤا; 
 

 )ا!>; 

 )  @ت��، )أ��E Yه�د�4 أ
�Y ك�
� ا��\�وعة�خ< ِ� أ@ 4 �و4Eِ أن  �ق� ِ 4 .�
Lتقو[ +(  aا
اeل] 
z�F9�[ )+ H د�Oئ�؟ اLتخ�Y ا��الحx�s ا�ت( كت2تKه� +( اإل�R%ة عH ا�سؤا[ 

X�E Yه�د 
F Hلف<ة إLال
<ة . EخDٍ أ) أكq, أن يق� ِ H>1

H ا��ؤ [Kي6ُل �
 N الحظ أ@ X كq<,ا
W,>TO ٍW,ص�. أن ي��لوا 'ذا %�� إي��@هم %فتW�>;ا� �)+( . ر 'ذا %��q%ة إح���E kئ, e,ي

�R NاB>;% ،N ال ي�ود)ن راغP% H>2ن  Wع�ي� xٍا,

1هم ع�� 'ذا  [Kاألح<�ن ي6ُل h�%
ب على . يgو@وا 
;ط ا@تf�2 ا��1> �سP[ ع� H ي,غ] %Pن يت�رَّ ��1>% ,

H 'ذا األ X2ا@ت

�ق�يم Eه�د�X أ
�Y ا��\�وعة]+ 
_________________________________________________________________ 

 

 ( 4Rاأل!ئلة (�ى ي8بغ, أ6 أ�Kمد؟ ( �
 

 E4ا� ؤا; 
 

 ا�سؤا[  ا:*أ �
 . 89ك�
 

 )ا!>; 

 )ذا ا�سؤا[؟' Hة ع%�Rا كت2تم +( اإلa�
) 
            A N ��
�O�1شوا  .xت,اح�Oاال h�% )يل �
 )+( � 

o أ Jُاد Hg� ،وديت4 على ا��أل��
 Hِل��
;�َّ �قة )على 
ستوE kخT(ال  N Pخ�صE؛  



                                                                                              د��� ����ش� ��ا� ��ب�ني

41� 

o  �'(,رج ا�\��عة أن ي�F �ٍخ�Eأل Hgٍن '�د� ال ي��g
�تُ�ق�K ا����ودية +( 
  ؛�;�ث

o  ٍ~Kعلى @ُس �T;>L H K
�ق,ي,   �� ح 
<,ا )اح�W، )�<6�ُى ا����َّ�g% س�;وا إال�ال 
fصور H
  ؛

o   ا���� Dلشخ� N 
<,ا ا�واح�W، ال �لتق6وا صورا�gو +( ا���ء )حتى %تل4 ا�'( �
Aء�O8 األص�

\�وعة ) )+ N ٍر الحق� Kصو eا�تق� Hg؛>ي�  
o H

�gٍن آ )+ Wا�شه�د fل���ودية، +�حتفظ %هذ� Wه�دE IK1�ُ� .إن ك�@? 
o  N �jأي ,s@ق�+(()اqا� Yلف<ة (ا�وارد +( %�اية 'ذا ا��ر> ( ا��فهوF H
 H
ا��ؤ

 (+إLال
<ة )ا����ودية
_________________________________________________________________ 

 
 أ EEا� ؤا; 

 
 األ)�ى ا:*أ W,ا�فق . 

 

 )ا!>; 
 )ذا ا�سؤا[؟' Hة ع%�Rاإل )+ K?2ا كتa�
[ ) N ��

H إ�R%ة . �O�1شوا  z>�)أ) ( ص;<;ة

ا�ذيH ا@تs,)ا إ�ى أن يت���)ا 
E 8,ي4 . '�1، +�أل
, ي�ت�� على ا�Ze�F )r(,sة(

� ك�@وا  N 1L xواx كW,>q )%ق( E,ي4 . 
س,)ريH ���لهم aاnح<��هم غ���2  ,
)�UHg إن 

� N عH ا��س<L ��%,+ ،I<ش�, ا��ؤ
H أن  عل<X أن يت��   +[ا�;<�W %�<�ا
 

 )(الSظة
 ) أ@هم H
N +( اإل�R%ة عH ا�سؤا�<H  كت2واا@s, كت] ا��ت�ل �<H �تتPكَّ�  �Z>E89 (88 .

� H>ا�سؤا� Hذي' Hة ع%�Rاإل )+ N �Z>E كت�%تهم )+( ,qي ة أك �\% ,
س�ع�'م +( ا�تفg<, %�أل
�FG  . ا��ش�ركة %شgٍ� أ+j� +( ا�1 

_________________________________________________________________ 
 

 = EEا� ؤا; 
 

 ا���ل ِم ا:*أ Yون كال��% . 
 
Gُ:( 

 )g@ ا�خ6,، +�ن عل<�1 أال H
�61وi على E(ٍء  �O 8 أن  ا����ودية�+ ،�Rأ H>ئف�F ون
)d21ي �  �
 ,qالحتف�[. أك� ?ٌO( X @إ)B 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال��2	' االج�م	�    
 

 )ا!>;
 )4؟�ح<�  (ك<t أ�َّ, در> ا�<وY على

           [ K?@4 أ�a )+ ��% ،ا�خ�ص ة Xت%,\� Hع  +[يg� )d21�  عjٍو +( ا��\�وعة أن يت;�َّث
 

 .94ا��ه�ة ا���ل<ة ا�خ�ص ة %���ر>  ا:*أ
 

  Gُ:( 
 ) N ��� ��L x%ق� �O Hg�م 'ذf ا��ه�ة ا���ل<ة إن �م   �� . K?1إن ك UHg�  41g�>+ ،xاعت�� �O

Wا�خ6و fذ 'ذFP% , ِ gيزا[ يف �
 iوعت�1 ا�ذ�\
Y �هذا KO ). أن �لتق( %Pح� أع�jء  ِ �
X�
 +)ا�شخT@ D<;ت4، (ص� ِ 

 

�	�صال� V�2ا   
  iأ �Rِ أل �ص( ،Y�1�َّ ع1ه� ا�<و�;�اgE, هللا على 
��@( ا����ودية ا�qال�ة ا�ت( 

W6وF ذFPن يP% , ِ gٍو +( ا��\�وعة يفjا����ودية ع. 



    

 

 

 ا�ط��� ا����قيم : إرش��ا� توجيهية � 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HIأ�داف ا�درس 
J ت�ل ِمعلى
 ِ �: 

 .أ� �لتز� و�ت�� د ب�� ��يش ألج� هللا ال ألج� نفسه  ( أ
 .36%ا و5د34%اب2�1" 0/طر�- 0/.ستقيم"أ� �ت ف- 
" ,+ر( وحقيقة أن%ا ال نستطي" أ� نسل! (  

� ة 8/0قيقية( 7   .أ� �ف�م =;> ك�1 0/�;�61ة /ل.سي: 93�3 با/8ر 

 .KL-11: 6ك41نث1? 1أ� �8فظ (  6 

 �بدء االج���ع       
 

 .ا&دأ &��ّصال"
 

 :ا��ه�ة ا�+�لية ا�خ�ّ(ة &�أل'بوع ا���&�
 M ة 0/�.لية 0/خاص ة.�./0 Dبا/د4? كانNE  ذGأ ��Hي8ة بIعلى ن J1I8/0 9K

K� ع.لG . Dَط1( 0/.�.�61ة أو 3قد�م نIي8ة /HخL �ر�د أGذKا بK ��Hذ0 0أل
ر
Oَ4 أ� �3.�؟  KO Qذ0؟ 
ا0P 5ر  
�ا 01H5عض1ٍ ,9 0/.1.2عة �رغ> . 3%ا ُّVإ� كا� أ


Z �ُفتَرX أ� �ر3 ِ> /�ذ0َ Zع Q Q، ,ت8دَّ] 
�ه الحقا د 5ر�;ا  PQب�� �ت�. 

 

 :.وضوع ا�يو,
  ̂�ُ5 RM 9, ا.
K� �;دو أ� أ3;اb 0/.سي: بال `ر��ة، أل� ,9 0/.سي8ية  `ر0ئ" أ5� 

 Z
0إل=ال�؟ ,9 8/0قيقة، نZُ8 ن8اوJ أ� نت;" cر�- هللا 0/.ستقيم، و/+% %ا نف�� Kذ0 
 ./%ت�ل م عK ZذH/0 g ر��ة ,9 0/د4و? 0/ثالfة 0/تا/ية. GالJ نb1ٍ آGر 
H/0 Z ر��ة

 

 'ئلة .�اج+ة ا�درسإج�&�� أ

  لة 0/.ر0ج�ة �أ�3كدh=أ Zص8ي8ة ع Oن01 إجابا . ك� أعضاء 0/.1.2عة 5د 6و 
 0Rإلجابا8I/0 Oي8ة 9K ك.ا �ل9

       J00/سؤNR أS ،1=ى
  `ر��ة 0/.سي:S   `ر��ة 

       J00/سؤKR    ?0/قد   
       J00/سؤTRأS  وS7 و S:1عة ,9 `ر��ة 0/.سي%.
 ، S J�=0و KـSبة عZ 6و,9 0إلجا. 

 آ
� أ� ال �+1ن01 5د 3ركK 01ذ�Z 0/فرعيU Zع.ا كت;ه أعضاء 0/.1.2عة                   
                  Zا4غي,SQ 

      J00/سؤER  M ٍZ.ََتُِر�تُ̂م بِث ^̀ دُو0 هللاَ ,9ِ أَ̂جَسا6ِكُ . /َ̂ستُ̂م ألَ̂نفُِسُ+̂م، ألَنَُّ+̂م 5َِد 0  ̂م َو,9ِ ,ََ.2 ِ
l 9َKِUِ  أ4ََ̂و0ِحُ+ُم 0/َّت9ِ                     MN ?1ك41نثVRN1WKLQS 
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 ا���8+ة 7ح3ظه� 01 اإل'ال,: .3هو, ثق�01     
  

Q با/p 0ألK.ية با/%س;ة /لذ�Z ���13 إ/ى �3NnWNo /0ا/m 0/د4و?  
1q1عا ،�.سي: 
Z 0إل=ال
,9 0/�ربية M `ر��ة0M/+ل.ة . ,9 0إل=ال�H/0 Mر��ةMو=;> أK.ية 1K b1q1./0 أK.ية 

UBadru Kateregga Sكت> 0/�ا/م 0/ُ.سلم با46و كا3ير�rا . H3ير إ/ى كا
� ن�m 8/0يا(
H/0 Q ر��ة ,ا 
�ر ِM R م�لة ُوD�qِ /لُ.سل.يZ ال3 ;اع�ا ,9 حيا3 َّIف
0/خاص ة إن �ا 015نيZ =ل1كية 

40، و�HترV و�;ي"، Mإن �ا 3ُخ;ِر 0إلنسا� MQ و0/�ل%ية و  كي9r;%� s /ه أ� ��ك� و�ستق;� 0/ز 
 ،Jو�8+م 0/دو/ة، و�.ا4? 0/�د ،�ا  .8/0 �و�ذب: 8/0ي01ناO، و�%sِ t نفسه، و�%ا�، و�ستخد

Uو�Iل 9 Mkateregga & Shenk, Islam and Chrisitianity. Uzima Press, 

Kenya, 1980, p. 67 QS �.ر عIر�دو� أال �قت� ZيI0/.خِل Z0/ُ.سل.ي �u, ،0ذ+Kو
Q كا
� 0/.2ت." و0/ثقا,ة . H/0ر��ة على H3+ي� حيا3�م H/0خIية ,قv، ب� أ� �H.� أ�ضا

و��تقدو� أ� 0/طاعة /لH ر��ة 93�3 ب;ركاO هللا ,K 9ذg 8/0يا(، وب.+ا,Ow ,9 8/0يا( 
xرG0أل.

 

K Zذg 0/ق01نيZ 0/تفIيلية /لس لy1، و/+K  Zذ0 4ب.ا �َُسرُّ 0/ذ�Z �ترك�1 0إل= 4 ال� با/ت8رُّ

�ا و0إلجابة ع%�ا�
 �
`ة و
8ي ِر( �8او/�1 0/ت�ا ِ  1H

ا 
+انة . �ترك�م �01ج��1 أ=hلة 
Mر��ةH/0M ا%/ ��
1ج61(، , Z+3 9 8/0يا( 0/.سي8ية؟ إ� /م, ،Q1ج61( أصال
 Dإ� كان ،

 Ẑ+/ ا نرغ> به؟
� ة /%�.� ك�  
1ج61(، ,.ا c 9K;ي�ت�ا وجK1رKا؟ /.ا0P 8/0ر  Dإ� كان
U`ر��ة 0/.8;ةMنطي"  M1? 0/.8;ة

+ا,�( أ� /41�Hنا باال
ت%ا�؟ كيS sنا J01ن �ألج �K ،


" 0أل=hلة و0/.سائ� 0/ُ.8د6َّ(، 
ث� �
1�R �.+%%ا أ� نت�اIتى ن
 �1Iن sوكم ن�ط9  وكي

Z 0/.اJ؟ 
ا 0/.;اz6 0/ت9 3ر`دنا ,9 إcاعة 0/.س x1= د�%ا/ Dيس/ Z0/ر  ,9 حي b1ي: �س

لة 5ليلة 
قا4نة ب.ا ,H/0 9ر��ة 0إل=ال
ية؟ َّIف

;اz6 إ4`ا�6ة ُ 
 


ختلفة ع.ا ,r/0 9ر  NnWNoوK+ذ�u, ،0  0/خلفية 0/ال31Kية 0/ت9 3ُ;%ى علي�ا 0/د4و?  .

" أ�  f.ة ,U01و
Z ب�} 0/%01ح9K ،9 أ5ر  إ/ى Gلفية 0/+تا  0/ُ.قدَّ? 0/ال31Kية  Z4| بي

و/ذI5 �u, ،0د `ر��ة هللا ,9 0/��د 0/قد�م، وإ=اء( QS `ر��ة 
1=ى وH/0ر��ة 0إل=ال
ية
�ا، و
�.ا و0=تخد0.�U`ر��ة 0/.8;ة0M/فر�سي يZ /ف M ?1
0/ت9 عل .�ا �سS b1 ة0/.8;نا


G Zلفية إ=ال
ية Zي%

;ا`ر با/.ؤ �ٍ+Hصلة ب O0P 41
 .0/.سي: أ
 


اK )6ذg 0/د4و? جد�د Dية أ� إ� كان

G Zلفية إ=ال Zي%
( با/%س;ة /!، ,اcل> 
Z أصد5ائ! 0/.ؤ

%K41tم Z
�م أن %ا نستطي" ,9 0/.سي: . ��ل ِق01 علي�ا .�
ساعد(Q بف Z0/سابقي Zب�} 0/ُ.سل.ي Jي%ا=

/+Z  آGر�Z /د��م 64 ( ,�� عاcفية �15ة 23اg 0/+ل.ة . أ� ن8يا Dَ83 =لطة نb1ٍ جد�د 
H/0 Z ر��ة
1� بس;``ر��ة`�
ف 01.�
" Kذ9r;%� 0 أ� �ف  Z+/م، و�
�ان9 
ر3;طة ب.اqي Z

ا 83.له  < 

�.ا كا�   

ا نر�د  �.�%/ Q  .وحقيقة أن%ا نخد� =ي د جد�د، وأن%ا /س%ا أحر040
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3�د�س  إ�ش��ا� ���ة� 

 ���ذا ال ���طي; ا�نّ�س ا�ّ�ي� 01 ا�ط��� ا����قيم؟  ( أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

.ة  ُ.قّدِ
 

 . إ/ى ص41( 0/رج� 0/س+ر�0 ا?ظ�
 

 @A'ا : 
 Mستقيم؟
 ٍ vG 9, أ� �سير �ذ0 0/رجK "0 ال �ستطيPا./M OJ18+/0 يرf�3 Dَ83 8ت ى /1 . إن ه,

!/P �.نه ال �ستطي" عu, ،Q  PQأ604 أ� �سير 
ستقي.ا

 M ؟�ذ0 0/.ثK Z

ا 0/.�%ى 0/روح9 0/ذV �ُفَ�م O Q 
�ا 01H5ر أ� �سيرو0 ال �. 3%اH;/0 "ستطي
 9,M0/طر�- 0/.ستقيم Mا�إن �م ال �ستطي��1 . ألن �م Dَ83 =يطر( 0/خطية و
د
%�1 علي

Q حت ى /1 أ604و0  0PQ/سير 
ستقي.ا

 M  لI� ،ي ة
رو� K0. bدنا I/0رc0 0/.ستقيمRa 5ائليI/0 9, �1ZلO01 0/ي1  0/ ذV اlبإن �م �ف+ ِ

Z 0ألن;ياء /�د�0ة 0/ Q �د�0ة كا,ية /�2ل�م �سيرو� ,K 0 9ذgو/+K Ẑ� . %ا?أ4=� آال,ا/

I/0ال( أ
ٌر جيد، و0ألن;ياء 
فيدو�، و/+Z  8/0اجة O,لَم ال؟ PQ كال0O/طر�- 0/.ستقيم؟ 
�م 
Z 0/�يش با=تقا
ة% +.3 ٍ)  8/0PQقيقية ع%د 0/% ا? 9K /ق1 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 3ا��ؤا@ 
 

 أ�Cا  J00/سؤ �
 . Tكا
 

 @A'ا : 
 M6 0/+تا  إ� 0إلجابة J1؟ �قJ0ذ0 0/سؤK Z9 0إلجابة ع, Dَ;0 كتPا
 S -3ت ف ��صائ;ة، ,


�ه؟ Oر
Q حJ1 0أل 
�ا 01H53%ا . ُ ر 0/.ت�ل .�1، و/+Z  كل.ة هللا 3 �ل ِم أ� 0إلجابة �%;9r أ� �ف+ ِ
6Sصائ;ةPQ 

 M.�/0 سِلم أ�
� 2/0ا6  
" H/0ر0ئ" 0/+ثير( وI/0لO01 0/+ثير( ال 3+ف9 كيH3 sر~ /Iد�ٍ- 
O M QإلنقاP 0/% ا? 
Z إ6
ان�م على 0/خطي ة؟ 
�ا 01H5على . 3%ا Q41 3ساعد 5ليال

" أ�  Kذg 0أل

، ,uن �ا ال 3ستطي" ح�  H./0+لة 0أل=ا=ية 0/ت9 83تا7 /ق1( هللا  VرH;/0 x10/.ستPQ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 ا����قيم ص�اEا�ُ��ل�وD 7ا�: .3هو, ثق�01     
  

 Q I�Mل 9 0/ُ.سِل.�1 �1
يا R،0/.ستقيم c0رI/0 9دنK0 M VأM0/طر�- 0/.ستقيم QM �1. م �ت�ل�إن

Z 0ألن;ياء أ013 إ/ى أq4%ا /ت�ليم cر�- هللا 0/.ستقيم، وال 3ُذَكر  Q أ=.اء 5لة 5ليلة  إالأ� آال,ا


K Zؤالء ,9 0/قرآ�. 1G�
آ6�، نP R ،~1و� 
Z 0/+تا  0/ُ.قد?و0/.ثير أ� 
�tم Kؤالء 
 b11=ى، 06و6، �س
SM QعيسىMو�دعg1 0/ُ.سِل.U �1إبرK0يم،   .، وآGرو� أ�ضا

 
0/طر�- Mأو I/0 Mرc0 0/.ستقيم�Mؤ
Z 0/.سل.�1 أ� ك� Kؤالء 0ألن;ياء أ013 /يروH;/0 0ر 

. و0/;ركاO 0/.+ا,�Owستطي��1 0كتسا   ابا3 ;اع�0/ذV 3قد 
ه `ر��ة هللا، حتى M 0/.ستقيم
و/+Ẑ حت ى /1 عر,%ا 
ا 1K 0/طر�- 0/.ستقيم وأ64نا أ� نسل+ه، ,�� نستطي" ,9 8/0قيقة أ� 

 نسل+ه؟ وإ� ُك%ا غير 5اZ�46 على P/!، ,ل.ا0P؟
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F ) GH7ا�ن �� ( -ا��ؤاالDا�ط�
 

 Iا��ؤا@ 

 أ�Cا  J00/سؤ �
 . nكا
 

 @A'ا : 
 Mدو|؟%I/0 9, vG ا�
ا 0/+ل.اO 0/ت9 وDَ�q 83تَO M Dَ83 Q �ُفتَرX أن �م وG 01�qطا

 O0/+ل.اM ُ �َر( ر ِ ِ H/0 4ُ0ألَ̂,َ+ا R ٌ".َcَ ،ٌ، ِ=̂ر5َة�ِ̂سٌ-، 5َتٌ̂, ، Qِ�نى Zٌا4َ(ٌ، َع̂ي�
̂+ٌر، َعََ ،�ٌ;̂Gُ ،
 ٌ���َر(ٌ، 2َ̂3ِد�sٌ، ِك̂;ِر�َاُء، َج̂ ر ِ ِ̀PMQ 

 MJ8/0ال �Q ,9 5ل1ب�م؟K c� كا� 0/ط�ا �ا04cم أ�0M/طاKر 0/ذV كا� ��كله 0/فر�سي�1 ��2ل

OكالM PQ0؟Pا./MOم�� 6وG0ل ِ 2%3 Dلية كانG0م 0/دKطا�اG أل�PQ 

 MمKا 0أل
 R0أل �Q ب��H 0أل
رO M,+ا4 0/%2سة؟0/ط�ا� 0/%�2 أ 
�ا 01H5ب8س> �3ليم . 3%ا
�ر على `+�  t3 !/P 5ل1ب%ا، وب�د � 0/.سي:، /قضية 0أل,+ا4 0/%2سة أK.ية أك;ر، ألن �ا 2%3 ِ

 PQكل.اOٍ ن2سة وأع.اJٍ ن2سة
 

 dا��ؤا@ 
 

 أ�Cا  J00/سؤ �
 . Vكا
 

 @A'ا : 
 M؟J0ذ0 0/سؤK Z9 0إلجابة ع, Dَ;0 كتPا
 MO�
 01H5ا3%ا . �t%3يs أ�د�%ا أو أك� 0/ط�ا


Z 3ط�ير 5ل1ب%ا �� 0PQ/طاKر أ=
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

I ) GHا�ن Jهللا �لقل IالL 1-األ'ئلة) 
 

  eا��ؤا@ 
 

 أ�Cا  J00/سؤ �
 . oكا
 

F  : تدرَّ
 M0/ض �8
 !.=0 Q ,�u كا� 0=.! إبرK0يم، ,ق� Kذg . .ير50رأ أوالK Qا3يZ 0آل�تيZ و�q0ا

0Mآل�اO ك.ا �ل9 R ِلَ! �اGِ0َ6 9ِ, Q ا َجِد�دَ( Q4ُوح �0، َوأَ̂ج�َُQا َجِد�دQ;يم 5َ̂لK0َوأُ̂عِطيَ! �ا إبر
َوأَ̂ج�َُ� . إبرK0يم، َوأَ̂نِزbُ 5َ̂لَ> 0̂/2َ8َِر ِ
Ẑ /8َِ̂.َ! �ا إبرK0يم َوأُ̂عِطيَ! �ا إبرK0يم 5َ̂لَ> /8َ̂مٍ 

,Gِ0َ6 9ِِلَ! �ا إبرK0يم، َوأَ̂ج�َلَُ! �ا إبرK0يم 3َ̂سلُُ! ,9ِ ,ََر0ئِِض9، َو8َ̂3فَُظ أَ̂حَ+اِ
9 4ُوِح9 
 MQَو3َ̂�َ.ُ� بَِ�ا

 مKأ=.اء Zي

ستخد Z0آل�تي Zا3يK Oو0حد أ� �ر6 6 كل.ا �ك Z
. وب�د c0 !/Pل> 
Q ب�د 0آلGر Q، أو و0حد0  . �ستطي��1 ع.� Kذ0 
�ا

 
OُC : 

 M1 وعد هللاK 0ذK ا%
Q /يسb1 0/.سي:f /+� ِ و0حٍد   MQ,قد وq" 4وحه ,ي%ا حيZ صرنا أ3;اعا
 

 @A'ا :M<نا ب8س ِ ب%ا علي�.ا /ت1   0Rآل�تيZ 0/لتيZ 3د4َّ

 M�2ل%ا نسل! ,9 0/طر�- 0/.ستقيم؟� V0/ذ Z
O Mي%ا, V4و~ هللا 0/ذ P 

 Mطي%ا 0/ق1( /%سل! ,9 0/طر�- 0/.ستقيم؟�� V0/ذ Z
O Mي%ا, V4و~ هللا 0/ذP 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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3�د�س  إ�ش��ا� ���ة� 

� ) P Qاال'ئلة ا�+ي-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HIا��ؤا@ 
 

 أ�Cا  J00/سؤ �
 . Nnكا
 

 @A'ا : 
 Mأ� 0إلجابة أ :q0و S  0إلجابة Z0 عPا
 Z+/صائ;ة، وSي ة؟  .Kائر أrIل/ �K ؟O M 01H53%ا

 Q �.ة ,9 `ر��ة 0/.سي:4ب.ا ال 3+�1 /لخط. 
�ا
 PQا�ا r I/0ير( أK.ية ,9 0إل=ال�، و/+% �ا 

 M6 0إلجابة Z0 عPا
O M Q؟ 
ؤك د أ�  0/+ذ  /ي� بذV أK.ية؟Sو 
�ا 01H5ية . 3%ا.Kل+ذ  أ/
 "
 0PQ/%ا? ال ��ط�1 /ه باالQ وال �ت�ا
ل�1 
�ه ب2د � ة 
Z كثيرأ�  با/%س;ة /ل.سي:، 

 MـK 0إلجابة Z0 عPا
,+ا4 0/خاhcة 0ألfي.ة؟ ,�u كانD /د�! ني ة ب�� 3خط�، ، أV 0ألSو
O M Qو/+% ! /م 3ترجم نيت! إ/ى ع.�، ,�� 8ُ3َس> Gطي ة برغم P/!؟ 
�ا 01H5إ� كا� . 3%ا

�ر(، ونZُ8 نقاو� 0/ت2ربة، ,ليسK DذG gطي ة ب%ا بف+ر(ٍ `ر  و/+Z  إ� . H/0 يطا� �2ر 
 PQفيذKا، ,uن �ا 8ُ3َس> Gطية0=ت.ر4نا ,9 0/تف+ير ب�ذg 0/ف+ر(، أو Gط ط%ا /ت%

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 Hdا��ؤا@ 
 

 أ�Cا  J00/سؤ �
 . NVكا
 

 @A'ا : 
 M ة؟.�
OQ/.ا0P؟ و
ا 0إلجاباO 0/ت9 �3تقد أن�ا  
�ا 01H53%ا .  O0إلجاباS7 ،SـK ،S� ،S 93�3

أ
ا . ي� نستطي" أ� نقJ1 إ�  Kذ9K g `ر��ة 0/.سي:
;ا`ر( 
Z 4=ا/ة بطر? 0ألو/ى، ب8

+ا� ,9 0إلن2ي�، و9K أ
G0 4ٌ1تيا�4ة با/%س;ة أل3;اS b ، و0S6 ،SإلجاباO أ  Vال 3ر6 ,9 أ,

M ".2,.ثالZ+.� ،Q /لرجاJ أ� �رب 01 /8اKم أو ال �رب K1ا، على ع+� 
ا عل.ه . 0/.سي:

9
0U/ف+ر 0إل=ال MCouncil of Islamic Ideology S أ`ا4 إ/ى أ� V9 0/;اكستا�، 0/ذ,
 PQعد� 3ربية 0/ل8ية إfم

 M Zا 0/فر| بي
 1/0صا�ا غير 0/.�.ةوK ،S� ، SـS7 ،S  1/0صا�ا 0/.�.ة,K 9ذg 0/قائ.ة، 
1/0صا�ا 0/.�.ة 3ت�ل- ب.501ف%ا و=ل1ك%ا 23اg 0آلGر�Z، بي%.ا 1/0صا�ا غير O M؟S، وS7 ،Sأ

 PQو cق1? 
�ي %ة0/.�.ة 3ت�ل- ب.tاKرنا 0/خا4جية أ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

g.3هو, ثق�01      h�Rا�كب�g7g�Rا�صغ�ig 
  

xرGطا�ا أG Z
قد �r}  هللا t%/0ر عZ ,. �ت�ل م 0/.سل.�1 أ� ب�} 0/خطا�ا أGطر وأك;ر 

ث� 0/+ذ ، و/+Z  0/خطا�ا rI/0MائرM، أو rI/0Mير(0M/خطا�ا  ،M)0/+;يرM أو ،M0/+;ائرM ،

ب�.� `9ء /+% ه /م ��.له، ,uن ه ال M نيةMك.ا أن ه إ� كا� ,9 5ل> أحدKم . �8+م علي�ا با/�قا 
�1( . 8ُ3َس> /ه GطيةH/0 إ� J5ا V�3ليم 0/.سي: 0/ذ "
 X4ذ0 �ت�اK �ث
,9 0/قل> Gطية 

Q 0/زنى   0NTQSنtر 0/سؤU J0 3.ا
ا
 

 Q Q جد0 Q =ا
يا و
Z . ��ل ِم Kذ0 0/قسم أ� `ر��ة �سb1 0/.سي: 0/ُ.قدَّ=ة 3ض" ,9 8/0قيقة 
�يا04
 ��0/%احية 0ألGال5ية، `ر��ة 0/.سي: أص�> 
H/0 Zر��ة 0إل=ال
ية، حت ى وإ� ��رO أ=


%c 41tقس9 Z
. 
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 ( 22-األ'ئلة ا�Vّ��ّة ا�Vقيقيّة ( �ـ
 

 أ�Cية  ا
�4V RNNWNو . 
 

@A'ا :
 M Oب8س> 0آل�اNNWNEن8يا ألجله؟ Vا 0/ذ

ت%ا ع%ه؟ و Vا 0/ذ
 ،U M Zع O01
نZُ8 أ

 PQي: �سlb1 ,9 0/.س ءQ وأحيا0/خطية، 

 M ب8س> 0آل�ةNEا؟%/ Q 
ا =;> عد� 0=ت.ر40 0/خطية =ي د( ،O M ،ر��ةH/0 Dَ83 أل�  /س%ا
 PQو/+Dَ83 Z 0/%�.ة

 M 0آل�ة J13قNn  إن%اa0/%�.ة Dَ83b . 0 أو /َمPا؟ /.ا%h` ا
K� Kذ0 ��%9 أن%ا نستطي" أ� ن�.� 
� أO Mال؟ 0نtر 0آل�ة . نفس%ا l =ي دنا 2/0د�دكال، ال نستطي" ع.� 
ا نHاء، أل�  علي%ا أ� نقد ِ
NnPQ 

  Oا 0آل�ا%/ J10 3قPا
NNWN���%9 أ�  /%ا D83 M 0/%�.ةMك1ن%ا O؟ Dَ83b 0/%�.ةaعZ ك1ن%ا  
4نا  حيا( جد�د( ,9 0/.سي: �سb1، وأ� هللا 1K =ي دنا 2/0د�د، وأن%ا ع;يد /ل;ر  وأن %ا 83رَّ


Z إcاعة هللا Zَّ+.ت%/PQ 

 M ِ +,و Q5ليال s513ر Rطي" هللا� Q 0 Q حر  Q /لخطية أ� إنسانا إجاباO O؟ KM� 3ر�د أ� 3+�1 ع;د0
 PQ`خIية

 
 Heا��ؤا@ 

 
 أ�Cا  J00/سؤ �
 . Noكا

 
 @A'ا : 
 M؟J0ذ0 0/سؤK Z0 كت;تم ,9 0إلجابة عPا
O M Q 
�ا 01H53%ا . J13قN ?بطرE RK   اH/0 0ذ�/

�O01 0/%ا?،Mب�� �تs51 عZ 0/�يش ألج� ` M وب�� �8ياM046( هللاإل QM ?بطر J1تق,
 PQإن ه 5ضى 
ا �+ف9 
D51/0 Z ,9 0/.ا9q ,9 ع.� 0/خطا�ا و0آلfا� 0ERTألو/ى 

 M)41I/0 gذK 9, �0/رج J1ق�M Rا أ�4د
4ن9، و/ذ0 أ=تطي" أ� أع.� ك�َّ  . 0/.سي: حر 

Z 0/خطا�ا، �ز606 غفر0نه /9 Q 
ز�د0 Dُ;+340 وكل .ا Mf ية

ا 3قJ1 4وV RNn  0ذK Zع

Mإن �ا 3قsO MJ1 0/خا�c؟0/.51 R 0/%�.ة؟ Dَ83 �1? ب
أنخط� ألن%ا /س%ا Dَ83 0/%ا
 PMf  حا`ا

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

HWا��ؤا@ 
 

 . إ/ى 0/رج� 0/ذ41I/0 9, V( ا?ظ�
 

 @A'ا: 
 M9 0إلج, Dَ0 كت;ـPا
Q، أ� ع+� P/!؟  Kذ0 0إلنسا� حر  حق ا �K؟J0ذ0 0/سؤK Zابة عM

O Q 
�ا 01H50/خطية. 3%ا Jقاfقيَّد ب�
ُ 1K Pإ ،Q0  PQوq0: أنه /ي� حر 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
 أ 21ا��ؤا@ 

 
 أ�Cا  J00/سؤ �
 . KLكا

 
 @A'ا : 
 M41( 0/سابقةI/0 9, 64و V0/ذ �1 0/رجK )41I/0 9, 6401/0 �0/رج.  g610 حد] /قيPا


Uو=ال=له؟ M<ليI/0 و=ال=له ع%د g615ي O3+س رPQ 
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3�د�س  إ�ش��ا� ���ة� 

 Mع;�61ته /لخطية؟ Z
KO� 1K 0آل� حرٌّ  M�أجPQ 

 M0/.سي:؟ b1يس/ �Oكيs نI8� على 8/0ر� ة 8/0قيقية، ب�يH%ا 8/0يا( ألنفس%ا أ M93�3 . نا5ش
Q /يسb1 0/.سي:8/0ر� ة 8/0قيقية نتي2ة صيرو  KPQذ0 غر�>، و/+% ه حقيق9. 34%ا ع;يد0

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 2Hا��ؤا@ 
 

 أ�Cآ�ة 8/0فظ  اN ?بطرVRN1WKL . 
 

Fعلى حفظ 0آل�ة تدرR 

  ألحد أعضاء 0/.1.2عة �5ُ ،QأوالUأ�  0=.ه ع.ر Xو0,ترM RSف%/ Dس/ Dس!، ع.ر، أن
Z.بث Dَألن ! 0`تُر� .yد هللا ب2سد  2
 MQو/ذ0، 

 MرG0آل LخH/0 "
Mوب�د P/! =ي+�1 على ع.ر أ� ��.� 0أل
ر 30Pه  R Dِس/ Dا4(، أن=
 MQQQ/%فس!، 

  !َ/ يرG0أل LخH/0 ا�ب�ذg 0/طر�قة، =ي�.� ك� أعضاء 0/.1.2عة Kذ0 0أل
ر، ب8ي� �ق1/
 . أنD، 5ائد 0/.1.2عة

 
OُC : 

 Mذ0 ص8يK ،�و/س%ا ألنفس%ا. :أج ،Z.بث Vا 0`تُر%
د هللا ب�جسا6نا . ,+� و0حٍد  و/ذ0، /%.2 ِ
 MQ/%ترy 0/خطية ب.�1نة 4و~ هللاfوكيان%ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال���X, االج���ع    
 

@A'ا: 
 Mعلى حيا3!؟ � Mكيs أfَّر 46? 0/ي1

           O َDأن !/P 9, 23ربته 0/خاص ة، ب.ا Zعض1ٍ ,9 0/.1.2عة أ� �ت8دَّ] ع  �9 /+r;%�PQ 
 
 

�.ة 0/�.لية 0/خاص ة با/د4?  ا�Cأ./0Nn. 
 

  OُC: 
 M4رو0 0/د �.ة 0/�.لية Kذ0 0أل=;b1، وأ� 83ض ِ./01 0. 5;� جلسة  NV? أ4ج1 أ� 3ت. 

 0MQ/%ق�j 0/تا/ية
 

Q هللا على أن ه أعتق%ا 
Z 0/�;�61 ة /لخطي ة  ا�Xم &��صال" c0ل> 
�1نته على أ� ن8يا . `اكر0
b1;=ذ0 0ألK 9, :ل.سي/ Q  .ع;يد0
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ة        61إرش	�ات �لدرس     
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 klmno pomqr61 

ت�ل ِمك على ِ �: 

��  قل�ه وقري�ه ك�فسهأن يس�ى ألن يحب ا  ( أ� � .ر
� .أن ي�)ن 
ت'ك دا 
& أن 
ح�ة هللا ال "�ت!د على 
ح�ت�� ه( 

* ( ج  �� ِ ش1ٍء .، وأ,�� 
!ت�)ن ه +دا�أ,�� ,دي&   .أن يف3م

 .stuvwxvsأن يحفظ 
رق5 (  4 

          yz{|}~o �m�n 
 

����n	� rm�o. 
 

 :ا�م)مة ا�عمل'ة ا�خ	ّ%ة �	أل#بو� ا�!	�ق
 �ُق� u 89د��1A @س�� عد4 ا!را? اتs1  1ك�,= ا!3!ة ا�!ل>ة اخ�ص ة 

�غضب ="�ل ِ! �3� D
* آEر  �Gخ�ِر . شخ<ا,Lس!)ا اآلن إى 
I!)ع�ٍ? 
& اث�>&، و
��Q األ
Pلة على Oض�Nك�ُّ و D
 ��ا@ٍد اآلEر ع& األ
ر، 

  Rئ�4ق Tثال V د

I!)ع�ٍ? 
& اث�>&  1W * إن ك�ن أعض�ء ا!I!)عة �اعLد ,L�ش�
>ف�ل)ا Aذا Q��� ��يLP)ن ��ض3م 

 
 :+وضو� ا�'و(

  Y�ُق� u Z<س! ��شري�ة ا!ح�ة أو ,�
)8 ا!ح�ة x\�ت�ل م ا>)] ع& شري�ة ا
 

 �درسإج	�	ت أ#ئلة +�اجعة ا

  را+�ة نأ"'كد!,)ا إ+���? صح>حة ع& أ\[لة ا . ك� أعض�ء ا!I!)عة قد 4و 
 uاإل+���? اGح>حة 1A ك!� يل1

�ا)ص>ة األوى suاسؤا_        u ِ �ُك Y&

&Y ُك� ِ قَلNَِ�Y، َوِ
&Y ُك� ِ ,َفYِسNَ، َوِِ Nَ3َ�َّ إِ ارَّ  "ُِحبُّ
                       Y&
ِرcَ، َوِ Y�ِW  َNِ"9َYِ قُد �ُك�� 
�ا)ص>ة اP�,>ة                       u َNِسYَك�َف Nََُِحبُّ قَِري�"��  

   شري�ة ا!ح�ة   tuاسؤا_       
�   Eط' �أvuاسؤا_       ��  ص)ا

                     
-ُ/:      

 �1e�!� ر. ارا+Z أ,�� "�ل!�� �غضب 1W األ\�)f اWو �وقل� �د ع!ل�LW ء�ش>'� �,

A Dذا األ
ر ��\تخف�E .h�g[ة �
�ر هللا أن  ديه gريLة . ي��غ1 أال ,ت��i, Y&�و

Z<س!تط3>ر,� وإ9+�ع�� إ>ه 
& Eال_ 4] 9� ِ�� يس)f ا .jذA ?�!1 كل�
              صل)ا 



                                                                                                                                    

 

 

 ���لرس  إرشاد�ت عامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������������������������������������������������������

 

 ( -6األ#ئلة )هللا أ3بّن	 أ1ّالً ( أ
 

 ُ+5ّد+ة 
 

 . إى ص)V9 اخ�4
>& ا7ظ�
 

 : ا89# 
 ا� ُّk؟أjته \> د
أ
� اآلEر 3W) . اذk يخد] �داDW اال
ت��ن� �خ�4
>& أكPر \��E 1W V4د

ه * * وال ا
ت��,� 
& \> دj ال @� � * �W(E [يخد�� 

 ذا؟�A &

� ا!��ى اذk ,ستف>دj ,حُ& � ���GَّلE ه أل, ه��ال
ت��ن  �,9(�i. ,حُ& ,خد] هللا 
��L�
& ا * �W(E ه,(
 ��آEرون يخد

����������������������������������������������������������������� 

 

 4ا�!ؤا8 
 

 سؤا_  ا/�أ . �ك�
� ا

 لط	Aة��1ا>@ ا�م!لم'? : +<)و( ث5	>;     

�دأ,� احديn ع�ه 1W ادsm  89يست!ر  اد89  �
 (Aشري�ة هللا، و f(e(

��قiة  1W
s1 � 89د
& أ+� شرpٍ ع�] ل!)s1 f(eا,oر ا �� 1A 89د,Lطة ا�داية A 1Wذا ا

� �
�لة �L!�، وإg�عته ا�L�
& ا * �W(E أو V'W��
>& اط�عة iري�ة هللا �داDW ار+�ء ��)ا_ 
����ال
ت��ن أل+ِ� 
� ع!له  9(�i��ة 
& ا��حG� 1W "1 تا ةاأل\�\> ا�Lلة Aj A1ذ. ا

Z<س!_ إى ا  .,oرV ا!سلم @>& يتح)َّ
 


)? ا!س>A  Z) هأل,   هللا ,حُ& ,حب 1W 3رoي �أوال*، ك! �ل>بأ@� �G�ة* . على ا�Iذا، ا\تو
 D<ريد أن ,ط, ��
�� قل)��� وقري��� ك',فس���شري�ة ا!ح�ة��
ح� ة هللا  1A 1ت .، ا

� %ال
* �       أ��,�،و م  ال�3 ��
�ل!�?  �49 4وا ا

�',�� إن اعتر�W� Eط�ي�,�، cعلى وعد cر�* �                        أش ��
� 

* �       N ,qW أ
>& وع�4_، ��
� 

ر,� 
& ك� إثم * �                .Wتغفر �� Eط�ي�,� و"ط3 ِ ��
� 

� �3��ل !�� " 1���1W Q األ\�)f ا!�1eأc(+9 اOفر �� كل!�"�� اغ��eة ا D
* � .�ض��  ��
� 
،N@رو�* �    3g ر,� وا
أل,� 
& +ديد  ��
� 

f(�\ذا األA �ضWة أ
�خد
E Nد.   � * ��
� 

��\م 9� ِ�� يس)f اZ<س! .&<
* �     ��آ ��
� 



                                                                                              د��� ����ش ��ا� ��ب�ني

� 

 : ا89# 
 ح�ة هللا؟�
 1W ٍ [�" ٍن�
'��A� �i,ر  �Z<س! ��أ+�، إنY ُك�� 1W ا

 ق=؟�(كال، ألن ا!س>DW4 Z ك�
� 4ي& Eط�ي�,�، � �3W� \>ر\ل�� إى اIح>م ��Q ا
Wأن ,د �5 عل>�<)ن إ, 3م ال يستط>�)ن أن ي�),)ا . D أk  ش1ءٍ و(Lي * ك� ا!سل!>& "Lري��

* 1W اIح>م ا�Iةعلى يL>& إن ك�,)ا \>ذ�A)ن إى  * قG>را 
��شرV، أو \>Lض)ن وقت��� 

 ؟������ قل)�* ,خد] هللا  *� �Wل!�sا إsا �!<oع * ه � أل, �� ,ح� ه @� � kه، وأن ,�د,ريد أن ,ح>� 
I, ، وأن�,��ت�
�را
ةا ��لب ه ا!Iد وا

����������������������������������������������������������������� 
 

C ) Dَ�ّهللا +حب �(F(61-1األ#ئلة )أ 
 

 H8-7ا�!ؤاال  
 

  -ُ/ : 
 � ،4ية(!�!ت>&، "ُدعى األوى ا م Wريضتَ>& أو ش�>ر"َ>& E�ص ��يحفظ أ"��f ا!س>Z @)_ ا

�1�>�!� "ُدعى األEرt وقد 94\�� ع�3� ق�ال*، ,� �أو  �اiركة اُ!Lدَّ\ة�أو � ا�i�ء ار
3� أل+ل�� . �كسر اخ�ز� �>حة يس)f ا!س>Z ات1 أ"! s ء ,تذكَّر�i�@>& ,iترA 1W cذا ا

�3� ��على اGل>ب و,حتف� 
 

 ا/�أ  &< . ��xك�
� اسؤا
 

 : ا89# 
 �Aه؟ و� ���را9 ا@تف�" �
��,1؟  �i�ء ار ��� @Gلَ= على Wرصة ا!i�9كة 
تى ,حتف� 

��ال@تف�_ �ه @ت ى اآلن؟� � * ��
�ٍ� كP>ر . "��قi)ا i��ه  &<�

I!)ع�? ا!ؤ Q��يحتف� 
��Q ا!ت�ل !>& 1W . ات�را9، �>�!� يحتف� �ه آEرون �د9+ِة "�را9ٍ أق� cترiم ي �!�9

* @ت ى اآلن �Lطل

I!)عتW N>ه �� 
 � 1W Vر<�iأن يس!D ا!ت�ل م  > د+� �ؤ
�>& ات1 "�ت!1 3�؟ا! +!�عة
�sا يدع)ن Aذj ا

���ئ5 ا!ختلفة�P>رV ات1 "ستخد
3� ا ��األ\!�ء ا
 � خ�ز8�!�sا "�iر @>& "ت��و_ ا'�
& ا ��؟و"iر � * ��
 ��"��قi)ا 
 � =,�ر ع�ب؟ إن ك<Gأ] ع * A� "ستخد] 
I!)عة ا!ؤ
�>& ات1 أ,= +زٌء 
�3� E!را

1W t"ر �3W ،خ!ر�س�ة N؟ "ستخد] ا���لة i
1W ا�ال4 اإل\ال
>ة، "ستخد] � �Aذا 

& . ك��ئ5 كP>رV، ال اD<!I، عG>َر ع�ٍب O>ر 
خت!ر wر يختل
أ
� 1W اغر�، W�أل

tرEى أ
& Eلف>ٍة إ\ال
>ة . g�ئفة إى أEرt و
& ك�>سة إ &<�
��Q ا!ؤ �يiر
<!Aب أ�\ (A ذاAذا، وA 3م ال يف�ل)ن�
�ح)_، �>�!� آEرون �س�ة ا��ة Aذj ا!س'ة 

Nعت(!I
 1W &<! ل!ت�ل . xخi1W األوe�f واoروh ات1 يُستخدَ] W>3� اخ!ر yLW، ا
* ع&  
ختلف� * 
& اخ!ر أ
را Vذ 9شفة صغ>رEح)_ قد ي�ت�ر أ�* ع& ُشر� ا �
�!" Dت�!!ا

�� ��1W \>�ق�? وأوe�f أEر�tاiر
 خ�ز�غ>ر ا!ؤ
�>& أن ي'Eذوا 
& ا p�!س�رV +>دV؟ A� اW خ!ركال، W�الشترا1W c � �وا

Z<س!
خxَّG أل"��f يس)f اُ 1,� � 
�ئدV ا�i�ء ار �� 
 

  -ُ/ �Ns 1W =َ�O9 أنu� 
 � 1,� � �i�ء ار �����V4 ار�، و\�iترW c>ه  * � * E�ص  1W ,3�ية Aذا ا!س�L��\ ،zد ا+ت!�ع�


I!)عت�� 1W * ��
�� 
����������������������������������������������������������������� 

 

J ) ش�يعة ا�محبة( 6-66األ#ئلةK ) 
 

 ا/�أ s ��@(ي�u�xsv . 
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 ���لرس  إرشاد�ت عامة

 : ا89# 
 أوال*؟� �,ح�ُّه؟ أ] أ, ه أ@�َّ� �هللا أل,� �يح�ُّ� �A� ��، ي�ل ِم اLرآن أن . A) أ@�َّ�� أوال* ��L!�� &�

 ��هللا يحبُّ اذي& يط3ِ رون أ,فس3م
 � 1ت��؟ "i>ر إى أن هللا أ@� �� ق��
� اآلي�? ا�L!�xاآليت�ن � �أن ,�!� أkَّ ش1ٍء 1W ا

sw�� 
 ؟���م � ��حسب Aذj اآلي�?، ك>w أ}3ر هللا 
ح� ته ��؛ أ9\� ��اآلية �أ9\� ا��ه إى ا

�>حة* كف �9ية* أل+ل�� s ه�� ���swاآلية �ا
 � &<َحسب اآليت�
ح�ة هللا،  D
 ��'ن ,حب  ��ض�� � �؟ssو �ك>w ي��غ1 أن ,تI�و

 * ��ض��� 
 � حسب اآلية�st 8 أن يروا�ل�  &�
D أن  ال أ@د يستط>D أن يرt هللا ,فسه، !W�sا ي! ،

*؟ �@>& ,حب ��ض�� ��ض�  ���W>��، و
ح�ته قد "�! ل= W>���يس�&�هللا ي�P= �أن  �
����������������������������������������������������������������� 

 
  6Kا8 ا�!ؤ

 
 سؤا_  ا/�أ .svا

 
 . stuvwxvsعلى آية احفظ، 
رقL  5دّر�وا

 

 : ا89# 
 ه�o@ف �ويس3 * iري�ة ا!س>Z قG>ر +دا xَّلخ!ُ�& A� "س3� إg�عته؟. Aذا ا�و

� * ��
�رأيA ،1ذj اiري�ة ص��ة اط�عة. "��قi)ا �� 

 ح�ة؟�!
& اذk ي�Iل�� ق�94ي& على أن ,ط>D شري�ة ا� �W هللا p9و�"��حُ& . 1 @>,
  k(ه ق ���� ه قدو�e . 8ف�ء، ووذا، ,حت�ج ألن ,طلب . إ, ه اروp اLدx 8,حُ& Eط�V، و

ت�!�. 
�),ته �A9} على yضغ�&Y ي��غ1 ا�3ر��ء، 13W ق)ي ة +دا*، و ��ي�iه األ
ر ا
����������������������������������������������������������������� 

 

 ( 64ا�!ؤا8 )هللا �كّ-ِ /لو�ن	 +حبّة ( �
 

 64ا�!ؤا8 
 

 سؤا_  ا/�أ . �sك�
� ا
 

 : ا89# 
 طة؟�L�. إ+���? شخG>ة� �
� ا�Lطة ات1 و�e= ع�دA� عال
ة؟ !�sا اEترَ? Aذj ا

* . اgلب 
& ك� ِ 
ت�ل م أن يت�لَّم ا�Lطة ات1 و�e= عال
ة* � كL�ئد�وكذN، اsكر أ,َ= أيض�
د89 ق�� Aذj اIلسةع�دA� @>& @ض ر? Aذا ا�� 

����������������������������������������������������������������� 
 

 (55-65األ#ئلة )+حبّ�ن	 ا��5ي79P Q<!ن	 ( هـ
 

 67ا�!ؤا8 
 

 . إى اG)9 األ9��ة ا7ظ�
 

 : ا89# 

 ؟��و+3} D
 Vرأ!
ح� ته 3�� �1W اV9(G أ، 
� \�ب \��V4 ا k، وي�د�3�9� !� ي3تم  
�طرzٍ ع!ل>ة .Z<س! ��إ, ه يط>D شري�ة ا
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� 

 ؟��لزوج أن ي�!
�sا ي��غ1  ،Z<ل!س�، إg�عة*  V9(G* � �1W ا ��
أ}& أ, ه ك�ن . "��قi)ا 
طف��� ��عل>ه أن يضD اGح>فة 
& يدj، وي3تم 

 ؟�Vس> د�  1W� � ُ9 اV9(G ج، ك>w ي!�& . أن يستI>ب صالA Vذj ا�!  1W �3"�!@ دأ�"
 h �طريLة أWض�اتGرُّ . * �� 3� \تIد @!�"3� أق� إ{ع�+�& يحدA Tذا، و �!�وقد . و9

�3W_ }ر�1 ا@ت!W * * وص�را  ��ي�ط>3� ار� Wر@�

 �Z<س!
�sا \ت�)ن ا�ت>Iة؟. 1W اA ،4 V9(Gذj افت�V ال "ط>D شري�ة ا� � �3�
\ت�زع~ 
�!3�<� ��صديLت3�، و\تزو_ اLPة 

����������������������������������������������������������������� 

 

 6Sا�!ؤا8 
 

 سؤا_  ا/�أ . �sك�
� ا
 

-ُ/: 

 ��* � أ+�، اإل+��ة  �
روp اLد8. صح>حة "!��� ����ب هللا 
ح�ته 1W قل)\ . D<ال ,ستط
�� ه يستط>D أن يس��3� 1W قل)��� و@>�"��
& ا!ح�ة، و f(��Lد9"�� أن ,!تلA Nذا ا�� 

����������������������������������������������������������������� 
 

 أ 55ا�!ؤا8 
 

 ا/�أ zدو�G . اGLة احL<L>ة ا)ا1W V49 ا
 

  -ُ/ : 

 ة�GL
�3م، qWن  "3�َ دWف�<, 1��A . _�c أ
Pلة أEر�i" tه Aذj ا ٌّkأ &Iِ\ُ س>ح> )ن أ, ه إن!ا
)ن ���ئلة ا!سI)ن  ��ش3�V4 ق)ي ة ل!س>Z\�عدAَم Aذا L" 1Wديم . اآلEري& \>3ت! 

����������������������������������������������������������������� 
 

 C 55ا�!ؤا8 
 

  ةا/�أ GL . اIزء ا)ا49 ��د ص�دوz ا
 

 : ا89# 

 سؤا_؟�
�sا كت�َ= 1W اإل+��ة ع& Aذا ا� � * ��
 ��"��قi)ا 
����������������������������������������������������������������� 

 

  54ا�!ؤا8 
 

 ا/�أ s 8طر�� u�x� . 
 

 : ا89# 

 � اآلية _(L"� Z<س!* A) األAم �>& أ"��f ا 
ح�ة ��ض3م � �
� Aذا األ
ر؟. إن �A�c أ
را
R!وع V دi� * ��ض��� 

 � اآلية إن _(L" �!ك��ي�خط
& ا VرPح�ة "ستر ك!�ل!�?؟�.ا
��ى Aذj ا �
 ،Nرأي��

� * ��
��Q، أعتLد . "��قi)ا  Rح���ض3م  * أن 
��ى Aذا A) أن أ"��f ا!س>Z يخط[)ن أ@>�,�

ح�ة* @L<L> ة qW, 3م \>ت!� �)ن 
& "I�و{ ا!i�ك�  * �& إن ك�,)ا يح� )ن ��ض3م ��ض�و

 ��واخالW�? ات1 �>�3م

 � 1 اآليةW V9(ذك!�؟�
� gريLة إ}3�9 ا!ح�ة ا  ��<e�Wة اآلEري&�uاآلية �

 ر�W 1"9(ى ص�أي!3ُّ� �i"ه؟. �tيدا وأ\غ�1W 9 اسؤا_ ا,oر إ  ��إ+���? شخG>ة�
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 ���لرس  إرشاد�ت عامة

 � ح�ة ع!ل>ة
1W N إ�داء  �
& @>�"N على 
س�عدV ار tرEلة أP
A� ي!��N أن "�ط1 أ
iخxٍ آEر؟� � * ��
أ
Pلة ع!ل>ة �!� يت)اRW � ا!ت�ل ِ!)ن�ي��غ1 أن ي�ط1 ا!ت�ل ِم . "��قi)ا 

 ��و}روWه وو�eه
 

 

 

 

 

 

 

 

����������������������������������������������������������������� 
 

  55ا�!ؤا8 
 

 سؤا_  ا/�أ�ال] t1ك�
� ا)ن ا�� . و
 

 : ا89# 

 �N9أي �
 u؟�أن ,حب أعداء, ����* � �A� ي! ��
�س�ة . "��قi)ا ��ي�دو ع!ُ� Aذا 
ستح>ال* 
ل�iر ._(L" كل!ة هللا  &��و u kذي�1أ\تط>D ك� ش1ٍء 1W ا!س>Z ا  (Lي�  ���W�usv>ل�1 �

 م؟�Aأ@� )ا أعداء Z<ل!س ٍf��"لة* على أP
ل!ت�ل ِم . "��قi)ا� �A� ي!��N أن "�ط1 أ &�ي!
إ@دt اxGL احL<L>ة 1A قG ة Wريد ا)ا1W V49 اد89 . أن ي�ط1 أ
Pلة� ا!ت�ل !>&�

sw . &<��Nِ 9ي�ِ �هللا ع!� �، ���)ان ��Nik Ripkenو
P�_ آEر 
�طى 1W كت�ٍ
�Aد!�ا �The Insanity of God � ن�ك n<@ &Iسع& 9+ٍ� قضى \�)اٍ? 1W ا

&I سا8 ا 
لة oW>�ة على يد أ@د @ر ��!
& إgالz . يت�ر�  Vر<Pد \�)ا? ك��و
*، وصل ى  * 1W اس& و
ريض� �
N ا)ق= 
تLد s 1W ن�ك kذح�89، ا��\را@ه، اتLى 

 ��أل+له، وأ@ضر ه 4واء* 

 �
Iت!��"�� �دأوا يح� )ن أعداءAمyLW "خ>َّ�  1Wم و��
�sا \ت�)ن . ) أن ا� �A 1W 8ذا ا
�ا�ت>Iة؟ � * ��
م. "��قi)ا ��*، إن . إنY @دA Tذا، Wس>حGُ� "غ>>ٌر عo>م و
د1W �A ا �L@

 ��شري�ة ا!س>1A Z أWض� شري�ة
����������������������������������������������������������������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا�ُم!ِلموH 1ا�مؤ+نوU ?+ Hل<'ة إ#ال+'ة 1ا�T'	>ة: +<)و( ث5	>;
. كP>رون 
& اُ!ؤ
�>& اذي& 
& Eلف>ة إ\ال
>ة ي'")ن 
& ثL�W�ٍ? "�ط1 ق>!ة* عo>!ة لض>�Wة

���، qWن أ
�] ا!س>ح> >& 1W اغر� ا�L!��P>ر >ت�ل !)1W j ,�@>ة ا\تض�Wة ا� �8 واتر@>ب و
�>)"3م 1W 3م�ب �ه @ت ى إن م ي'Eذ .  
& Eلف>ة إ\ال
>ة إى �>ت3W N� \تر@ ِ &
إن أ"ى ُ
ؤ

!ؤ
�ة 
& Eلف>ة إ\ال
>ة إ, 3م  N1 ك�>ستW 8� �
�N؟ إن ق�_ ا * �Lس�
 * ، 3W� �ع�ئلت3��
)عدا
(<� 1W �A(ل�Lست�دي& ألن يست
��ٍن "�>� W>ه؟\>�),)ن ! "3م إن gر4"3� ع�ئلت3� وإن ا@ت�+= 

 ال��U	( االج�م	�    
 

 :ا89#

 ؟�N"�<@ على [(< �ك>w أثَّر 894 ا
��  عضٍ) 1W ا!I!)عة أن يتحدTَّ ع& "Iر�ته اخ�ص ة�           N أ,=َ ي��غ1 s 1W �!� ،�� 

 
 

د89  ا/�أ�� .smا!3!ة ا�!ل>ة اخ�ص ة 
 

  -ُ/: 

 � 89دروا ا !)ا ا!3!ة ا�!ل>ة Aذا األ\�)f، وأن "حض ِ ق�� +لسة  �sأ9+) أن "ت! 
 ��ا�L�� ات�>ة

 

�اgلب 
�ه أن يس�ب 
ح�ته 1W قل)��� . اش�ر هللا على أ, ه أ@� �� ق�� أن ,ُح� ه  اV�U �	�صال
pرو�� .و,حب  أقر��ء,� ك',فس�� ،ةك�
ل 
ح�ةاLد8، �ستط>D أن ,ح� ه  



    

11 

 

  ا�ص�م وا�ع        إرش	�ات �لدرس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ¡ أهداف ا�درس 

ت�ل ِمك على ِ �: 

 .أ$ #"!أ بتن�ي� عادة ��ص�� و���طاء بإرشاد هللا  ( أ

/ دو$ أ$ #.�$ 
ج",�ً أو #س�ى �لحص�) على ش'ٍء ( % ،� أ$ #��� هذ� بسخاء و2ضحي

 .با��قاب� 
/ هللا      
 7 ) � .��ت' #ُ,ِش!=ا هللا ب>اأ$ #ت�ل م 
"!أَ#/ ب:9$ ��.يفي


,@? (  د  ABر�¢£¤¥¦§¥¢. 

 �بدء االج��	�          
 

 .ا�دأ �	�ّصالة
 

 :ا��)�$ ا�ع�لي$ ا�خ	ّ%$ �	أل"ب�� ا�!	�ق
 �ُ@ ¤¨ Cبا�!ر � Dخا�� �� ����لي   �<��� E=1¢كا  Gسي��� 'H EIأو أ Jساع!ة أ
ه' 

¨؟ 
ا�M كا=Q� Eتجاب� P�M ��:خO؟
ا�M ع�لH Eَ' هذ� ��:K� L#!� .$9تيا7

© ً  »2ªنا@:�� 
�ا
 

 :*�ض�� ا�ي�م
  R�ُ@ ¤¨ ًيا�Qي,ة رIة �أل =نا@V ��ي�� 
�T�U ش,#�� ���سيG، ش,#�� ���ح"�، �ل�, 

Wسا�هذ� �� 'H . ا كا$ �!#نا 
ختلX ع�  AH�!االً ب
H.29"اTٍ �ل�سيQ Gنص�� و=�ط' 
� »¨2حEَ ش,#�تنا ��ق!#�

 

 ا�درس إج	�	ت أ"ئل$ *+اجع$

  ًا�
� ��!رC  ع/�Hتح�� �B�,
 �ا كت"L ���ت�ل ِم ]¢أQئل  ¤���ت�ل ِ��$¬، و�9Q) ع� 
  رو[ هللا%      كل�� هللاأ ¤¢��سؤ�)       


ح"ت>م   ¤£��سؤ�)          
  @!ر 
ا =ستطيA°%         ك� 
ا �نا°أ     ¯®��سؤ�)       

               ش,#�� ���ح"�%    هللا؛ ���ؤ
ني/أ ¤±��سؤ�)       
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 ¸�1ل�رس  إر·¶µ´³ عام²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( -األ"ئل$ ا��!�8ي7؟  ص+ا5كي3 2+ِشدن	 هللا .- ا�( أ
 

  ا�!ؤا9 
 

. ¢`�ى �Dر2' ��غنم H' ��سؤ�)  انظ+
 

 : ا">9 
 ¨�� �إلQال
ي�#,:�� L":2 /ها2ي/ ��ص�ر2ي /
 cا أ
، وأ#>�ا L":2 ش,#�� ���سيG؟ 

¬��ف��رW بين>�ا؟ ¨ ً � �إلQال
ي� ��س يا7. 2نا@:�� 
�ا�#,:�� L":2 . �2ج� �`= >ا 
"ني� بط,#ق
LيH $�.# $أ d,َا$ ��ت' #ُفت.��� 'H !B�# غنم�� . e,اً �ي�
ل� 2�ا �!g �إلQال� @��ع! ُ
فصَّ

@! #"!و . @��ع! أ@�اب�، H' ���سيحي � وH' ���ق. أ2"اعL ��ح!ود ��فاDل� بي/ ��ح,�� و��حال)
شاً، أل=نا ال =�,e أ#/ B�2! ��ح!ود ��فاDل�، و�./  ���سيG =فسL ه�  ِ  �:
 �#�!"�� 'H ,
�أل

`= L . ر�عينا وُ
,ِش!=ا، وه� #�! ب9$ #ق�د hن�L `�ى 
,�I ٍTُض, و#جن ">ا �أل
اك/ ��خِط,ة
LKب,و L�نh ل م.# .Q إ=>مH Lن
 »ªيس���$ HL2�Dإ$ بقَ�� @,#"ي/ 

_________________________________________________________________ 

 ¹-3ا�!ؤا9 
 

 سؤ�)  ا=+أ�� �
 . ±، و��فق,ة �ألو�ى 
/ ��سؤ�) ¥كا
 

 : ا">9 
 ¨؟LKنا ب,و�ل .# Gسي��� A�ننا أ$ =س.�# Xكي© ¨ ً  §ه� 2.ل م 
/ Iال) كل�تL . 2نا@:�� 
�ا


ياً �نس�L2�D A ��.تا% ��ُ�ق!Cَّ، و�ذ��# iعلينا أ$ =ق,أ . L =ا أ�ت.لَّم¨ك# ¨ /
 �jهاد Wٍ,بط
Iال) U�ي,=ا، أو 
/ Iال) وH AU.,ة H' عق��نا بق�ة، أو ب:��ر=ا H' أرو�Kنا، أو 

Cَّ!ق�تا% ��ُ.�� 'H �ة 
/ Iال) آ# وH' ب�n �ألKيا$ #ت.ل م بص�mٍ . با�ت9ثي, علينا بق� 
 ،GUلمٍ أعلى وأوK (الI /
 D أوT��س
 mٍ� . /ني
ك�ا أ= L #.ل �نا 
/ Iال) =صاGj ���ؤ

/#,Iآل�¨« 

 �ُ�?صَّل$$ اا�E+2ع ا�ُ�ؤ*A* B�C @ل?ي$ إ"ال*ي$ وإرش	�ات: *?)�م ث8	.-
، #�ا�q هذ� ��!رC 1¢و p¢يم ��,jيس' ع/ ش,#�� هللا H' ��!رQي/ ب�! 2لخيO ��ت�ل

ع�لياً، Kي/ ال 2.�$ �!#>م `رشاد�m #تص,��H ��ط,#ق� ��ت' #ن"غ' ب>ا أل2"اT ���سيG أ$ 
 �ل  .ك�ا #�H !Bَ' �إلQال�ُ
فصَّ

 

 �=نظ, هنا `�ى ركني/ 
/ أركا$ �إلQال�، Kيr #ُخ"َ, ��ُ�سل��$ ب�ا علي>م ع�لL ب.�  د@

/ . و2فصي� ��
H' ش>, ر
ضا$، ك�ا علي>م  ��:�? `�ى h,و% ��فج,�Hلي>م أ$ #ص�

ً ¨أ$R #�ط�� 
ق!�ر�ً 
ح!َّد�ً 
/ دIل>م  
ا�M #ن"غ' أل2"اT ���سيG أ$ #��ل�� ب:9$ هذ#/ ¨» زكاة
 uاد"��� iهذ vِ "2ط ?jب9$ ��.نا Lدر�ك` A
 ��أل
,#/؟ #�ل ِم هذ� ��!رC ���"ادu ��.تابي


خ �وك�:ِ,e على ���ت�ل �ي/ H' ���ج��ع�، ال 2ت,د د H' �2ليم . تلف� ب�n ��:'ءبط,#ق

ا 2�ارLQ كنيستP، و�./ 2ذك, أ$ أهم أ
ٍ, ه� أ$ #ف>م ���ؤ
/ ���"ادu . $او) أ$ ��2زK


ح!دة `w �Mل">ا`عطاء ��:خO `رشاد ���"ادu وبي/ بي/ m� P2,يطQ d,و�./  ال 2ف ،

/ أc أ
ٍ, Qاع!هم على أ$ #طي. على Kيا2>م ,xأك L2رباً وأ$ #ت"��� @ياد Gسي��� Tس�# ���

,Iآ. 
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 ¨؟C!و[ ��ق,�� m�D Tا�Q 'H y./ أ$ =خط�# �و�./ ه© ¨�Hف' ب�n . أB�، بس>��
بغn ��نظ, « ه� m�D هللا، 
A أ= L رh"ا2نا �آلث�� ��خاwئ�¨ =س��L¨�ألKيا$ =ظ/ أ$ 
ا 

H ،ها=ناMأ 'H Lنا ب�ا =ظ/  أ$ هللا #.ل �ع L =الإ Lت�كل 'H %ت�.

طلقاً 
ا ه�  n@نا#ª« 
 
Gُ= : 

 َّ #��، ¤ 2ذك, هذ��ك Lاعتw`صالة و�� 'H ،Gسي��� Tس�# /
`$ �Qت�,ر=ا H' ��سي, @,#"ي/ 
,xأك ]�Uب� L2�D A�نسQ إ=ناH . /
ً ع/ ر�عيL �/ #ت�. /  
"ت�!� Lتي# cذ�� eخ,و��

L2�D Tا�Q» 
 

 ( -األ"ئل$ ا�ص�م   ( أ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Bا�!ؤاال¼-¡ 
 

 سؤ�)  ا=+أ�� �
 . 1كا
 

 : ا">9 
 ¨ي/؟Hبار g!� 'ت�� �©ه� �!#P �ألQئل  »2ªنا@:�� 
�اً �./ باIتصار¨

 ¨ (سؤ��� zبحس[ mٍاباB` حص�) على�� 'H /يH./ أ$ #ساع!� بار�لذ�$ #�� $�,

ا �أل ،
 ¨؟ت>اع/ أQئل

�، و#©             
ً �2طي>ا كل�� هللا `رشاد�m عا  »�ªطي>ا رو[ هللا `رشاد�ً ُ
ح! د�ً أ#ضا
½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½ 

 @ل?ي$ إ"ال*ي$ ور*H	B ا��ؤ*A* B�C: *?)�م ث8	.-     
  

اً �ل�اjل� و2�تي/ ���ال@اH mي>ا  DاI ًضا$ و@تا
و�ذ� . H' بالٍد `Qال
ي ٍ� كxي,ة، #.�$ ش>, ر
 �
/ ��سن� و@تاً #ت�W `�يL ��ُ�ؤ
ن�$ 
/ Iلفي� `Qال
ي E@��� هذ� $�.# !@ L =أ ��=ت"L `�ى Kقيق


A عاjال2>م L=ي/ كا=�� #قض�K¬ � Hت,ة أg,I #:�, ب. >ا هؤالء ���ؤ
ن�$ ب9= >ا Hن,ة ث� 
� ه' Hت,ة عي! ���يالد، Kيr #.�$ ���سيحي �$ 
:غ��ي/ ب�اjال2>م و#نس�$ أ$  DاI

L�

ت,و} بال أK! �يحتِف�  �
سل�ُ �
/ Iلفي /
 »���ؤ
 

 �
ا #|���$ #�ي:�$ 
A عاjال2>م �إلQال
ي� �!#>م و���ؤ
ن�$ ��ذ#/ 
/ Iلفي� `Qال
ي
�  DاI mبا��D .با g!لHضا$ أ� ال
� Kقيقي� 2ت�لvَّ بI9ذها @,�ر�ً ب9$ 2ص�� ر
. رHي/ أز

 iوالء /
� إل{>ار ���ؤ"Qنا
#ؤ
/ ب�n ���سيحي ي/ أ= L #�./ أ$ #.�$ هذ� w,#ق� Bي!ة و
Lلتjب�ا Lw؛و�ر2"ا H،'
جن zِ و#ت يص�� ألB� #س�T ���سيG و�ي? أل= L و�zB د#ن' `Qال

Qي, أh ,ٍ
ً hي, U,ورc ب:9$ أ و�./  
سيحي ي/ آI,#/ #�تق!و$ أ= L . اU�'Qط>اد�
 �U,ورc أIذ 
�@X و�ال=فصا) ع/ ���اjل� H' هذ� ��:$9 
/ أB� `#صا) ش>ادة و�Uح

T�!خ�� zُّ$ . و2جن��سِل�ي!ة `$ كا$ ��ُB أال #.�$ ��ص�� ش>ادة ،eهذ� ��ظ,و 'H R/.و�
 #�تق!و$ أ$ ���سيحي ي/ كسا�ى و
ت,�Iي/ H' هذ� �أل
,؟

 

�� A
 V@ا=�ً أ$ ��.xيَ, #�ت�! على أوUاع>م ���اjلي �, 
تذك ِ ،�. �ت�ل �ي/ هذi �آلر�ء ���ختلف
 zبحس ،,Iآ Eٍ@و 'H ��
رو� أال #ص�
�� H' ر
ضا$، <H� Qيحاو��$ أ$ #ص� و`$ @, 

 @يادة ��,% �>م؟
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 8ا�!ؤا9 
 

 سؤ�)  ا=+أ�� �
 . ¾كا
 

 : ا">9 
 ¨ن"غ' أ$ =ص��؟# �Mا�� ،Gسي��� Tيس�� ٍTك29"ا©  »�ªيت.ل م ���ت�ل ��$ بH9.ارهم¨
 ¨ ،�
ا #ل'¨ ©��ا�M #ص�� ��ناC؟بحسz ���قاAw ��.تابي� ��تا�ي 'H Awقا�س م . �=ظ, ��@

 �
قط�اً، و`$ كا$ هنا} أ@� 
/ ثالث ����ت�ل �ي/ `�ى ثال� 
ج��عاm، وعي / �.�  
ج��ع
�
ت�ل �ي/ H' ���ج��ع�، Hا=ظ,و� 
�اً `�ى ���قاx�� Awالثª« 

o  (د�=يا¿ ¤¥§p§ �ُّQو��ت� � . �العت,�e با�خطي� و��ت�ب
o  ر�
|
¥p¤¢¥§ �� 7تياK� L#!� $سا=` �Bصالة أل 
o  (ا�ذ  §¥§£¤ ¥¢أعIأ 'H �� `رQا�ي�، وwلz ��ح.�
!I �Bادة، و��صالة أل"���

 . @,�ٍر 
�ي/
 
Gُ= : 

 ¨� حُ/ ال =ص��='.  %,�� zلw /9ة، و�./ كت�"يٍ, عHا.
=.تسK zسن� و�Qتحقا@اً د#نياً و
@! #حص� هذ� H' و@E . ��2نا`= w L,#ق� =ظِ>, ب>ا � أ= نا Bاد #/ D 'Hل. ب:�W وK,�رة

T �ألQ"ا%  Iط, أو �2ب� أو K|ٍ$ أو =�[ أو أQ"ا% و{,وe أg,I، ك�ا رأ#نا H' 2ن�ُّ
Cَّ!ق�تا% ��ُ.�� 'H ردة����¨« 

½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½  
 

 1 ا�!ؤا9 
 

 سؤ�)  ا=+أ�� �
 . £¢كا
 

 : ا">9 
 �� Tيس�� Tك29"ا ،Gسي�تى
�=ظ, . Kين�ا #ق�د=ا ��,و[ ��ق!C ���� هذ�©¨#ن"غ' أ$ =ص��؟ 

 »ª£¢§¢¢��سؤ��ي/ 
 ¨؟Gسي��� Tس�# Tنا =حُ/ أ2"ا� cتيارI� أ� cار"B` ص���� �ه ¨© ً ب,أ#'، `= L . 2نا@:�� 
�ا

 eو��ظ,و mألو@ا� 'H cتيارI� ا ه��بين ،L� C!ا #ق�د=ا ��,و[ ��ق�ينK cار"B`
g,Iأل�ª« 

½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½ 
 

 أ 3 ا�!ؤا9 
 

 سؤ�)  ا=+أ�� �
,¨، ب�ا P�M 'H ¥¢كا ِ .Hو X@�2 ¨v
 . H' ��خ� ��غا
 

 : ا">9 
 ¨ع/ هذ� ��سؤ�)؟ �
ا ه' `Bابا2.م ��:خصي© ¨ ً أعِ� أ=Eَ أ#ضاً، كقاjِ! . 2نا@:�� 
�ا

PابتB` ،� »��ª�ج��ع
½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½ 

 
  ¹ ا�!ؤا9 
 سؤ�)  ا=+أ�� �
 . `$ كا$ #�ا�q @ضي� D m�Mل� بسيا@.م ±¢كا

¬ /

/ �2لُّقQ`  Lال
ي� Iلفي�#ت�لv هذ� ��سؤ�) با��ؤ
ني/  ,xال2>م أكjعا A
��ذ#/ #�ي:�$ 
 »ªبا�ذ#/ �Qتقل �� ع/ عاjال2>م

 
 : ا">9 
 ¨كت �Mا
� �ص�� بارHي/ ¨ "H Eَ' �إلBاب� ع/ هذ� ��سؤ�)؟Uار��ؤ#!ة و���ا% ��"Qا �أل



A عاjلت>ا H' ش>, ر
ضا$؟¨ 

           © ً  ¤H.,ة ��ص�� 
A عاjلت>ا :2�� Jؤ2ّدب,أ#نا، �ألQ"ا% ��ت' . 2نا@:�� 
�ا
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o � �يس�T #�.ن>ا ب>ذ� أ$ 2ظِ>, أ=>ا 
ا 2|�) على 
ح"ت>ا ووالj>ا ��اjلت>ا Kت ى كتاب�
Gسي��� . 

o لت>ا ��خال�jتص�� و2صل ' بح,�رة �تنا) عا� �D,ف�� iن>ا أ$ 2ستخ!� هذ.�# . 
o ا<� �
:اك� hي, U,ور# z "يسQ إ$  هذ�H ،م<�
 . `$ كا=E ال 2ص�� 
o كسا�ى Gسي��� Tتظ/ أ$ أ2"اQ لت>اjإ$  عاH ،ال 2ص�� E=كا $`. 

 ¤:��Dيا
>ا 
�>م J 2ع	رKوب,أ#نا، �ألQ"ا% ��ت'            
o د#ا=ت>م A"ا 2|�) 2ت
 . Qي�تق!و$ أ=>ا 
o ا هللاUور � . Qي�تق!و$ أ=>ا 2ص�� الكتسا% Kََسن� د#ني
o  اUور �ك�ا @! 2ت9ثَّ, بط,#قت>ا ��ق!#�� با�تف.ي, ب.�$ ��صيا� وQيل� الكتسا% Kََسن

 »ªهللا
 

 ¨ا؟<Hي/ على {,وH! @,�ر بار�ت�# g!
 cى أ�`© ¨,
{,وH>ا  #�ت�! �أل
, على. =ا@:�� �أل

ت:! دة د#ني ً�
A عاjلت>ا، وكا=E عاjل V�2ي E=ا `$ كا
 ٍ !K ى�` ً ا با�نس"� �لذ#/ . ا  
أ

 »ª#�ي:�$ 
ستقلي/ ع/ عاjال2>م، Hإ$  @,�رهم #.�$ أكQ� ,َxتقالالً 
 

 ¨ي>ا؟H Eَ=ت' أ�� eظ,و�� 'H Pعن �Mا
@! 2.�$ {,وe ���ت�ل �ي/ . =ا@:�� �أل
,¨ ©و
� على {,وH>م  
ختلف�، و�ذ� 2ح!َّث��
ع/ ��.يفي� ��ت' #�.ن>م ب>ا 2ط"يv ���"ادu ���ا

� Dخا��¨« 
½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½ 

 

L ) ء	1-األ"ئل$ ا�عط) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 À ا�!ؤا9 
 

 سؤ�)  ا=+أ�� �
 . p¢كا
 

 : ا">9 
 ¨Qأ P#!� ا�!؟ أ�I g!� 'ت�� �¬ئل� أg,I أ#ضاً ع/ ���طاء؟ه� �!#P �ألQئل 2نا@:�� 
�اً، ¨

 »�ª./ باIتصار
½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½ 

 

  M -¼ األ"ئل$ 
 

 سؤ�)  ا=+أ�� �
 . ]¢و=صX ��سؤ�)  1¢كا
 

 : ا">9 
 ¨ا �!#نا؟  �

ا ه� �  �
ا =س"©  »ªك� ش'ء¨

 ¨�!ق
©ر 
ا =�ي!L� i؟�ذ�، H>� #ن"غ' أ$ =ح! د   »ªكال¨

 ا��!ل��B وا�عط	ء: *?)�م ث8	.-
 �
ا #�ل.L ��ُ�سلم ك� Qن�  p.£��|كاة ه' =س" �
/ @ي� �
A و�ي? 
/ @ي�� دIلL¬با��ئ ،

�ة H' ��سن  ,
�ل:خO ��ح,# � أل$ #�ط' . ب�n ���"ادu �إلرشاد#� ب:9$ كيفي� Kساب>ا 

ساع!ة ��فق,�ء أو =:, �إلQال� �x
 ،�� #,#! wا��ا كا=E 2ف' ب��ا#ي, 
�ي نٍ<B ِ  cكاة أل|�� .

 mأو �س! =فقا e�!أله� iهذ �Bأل �ك�ا أ$َّ كxي,#/ 
/ ��ُ�سل�ي/ #�ط�$ ��wعي� Iال) ��سن
� .���ساB!، أو أ
�ر أg,I ش"ي>
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  Gُ= : 
 ¨ �
!#ن 'H Gسي��� Tب��? `�ى أ2"ا (�Q,�� ل>اQأر �
/ رQا� ً 
قط�ا ً Qنق,أ �آل$ 
�ا

C�x=هللا. ك�ر ��ع!#!ة �ل�طاء بسخاء �� ��=ت"L . #خ"ِ,هم ��,�Q) ب��? بQ9"اٍ% وBي>
Aقط�ا =ق,أ هذ� ���ا% ��ت' #�طي>ا بين"Qأل�¨« 

 
 ا=+أ £  C�x=1¤¿ك�ر§¢p . 

 
Gُ= : 

 ¨?ب�� (�Q,�� !بي Aقط�هذ� �� zِاً . ُكتK,ش �
/ ك� و�H !ٍK' ���ج��ع zبا�ت,2ي A�نس�
�ب.ل�اP2  1كقاj!، ع" ِ, ع/ 
�نى �آل#� »¨ ©ب.ل�اL2 ��ا #�تق! أ= L ����نى ���قص�د 
/ �آل#

� بج�ل� و�K!ةD. ��خا�ج��� 'H �ٍعض �عي / �. ،P�M !وب���ب , �ناها ع� آ#� أو أكx, �يف. ِ
وب�! P�M، على ك� عض� أ$ #:,[ 
�نى �آل#� ��ت' أُعطيL� E ب.ل�اL2، ب!ء�ً . ب>!وء
 � »pª¢وKت ى �آل#�  ]باآل#

 
 سؤ�)  ا=+أ�� �
 . ¦£كا

½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½ 

 

 1ا�!ؤا9 
 

 سؤ�)  ا=+أ�� 'H ي,ةIفق,ة �أل��£¢ . 
 

 : ا">9 
 ¨ع/ هذ� ��سؤ�)؟ب E"Bأ �Mا�فت�[¨ ©
 �ب9$  ���ت�ل �ي/¬=,�B أ$ #,zh ���ت�ل م . =قا

 ً ا كا$ #�ط' Kي/ كا$ 
سل�ا  �
 ،  »ª#�ط' أكx,، ال أ@� 
½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½ 

 

  1¹ا�!ؤا9 
 

 سؤ�)  ا=+أ�� �
 . ±£كا
 

 : ا">9 
 ¨ع/ هذ� ��سؤ�)؟ E"Bا أ�ب© ¨ ً ��,�GB أ= نا `$ �=تظ,=ا Kت ى =>ا#� ��:>,، Hل/ . 2نا@:�� 
�ا

 »ª#ت"قى 
�نا ش'ء

 ¨ 'ت�طQ 'ت�� W,ا ��ط�H ،Pا�K iالً؟ `$ �م 2./ هذIد zو2.س ���2 �؟ هP�Uا ه� و

ً ¨ ©ب>ا �؟ عي �. 2نا@:�� 
�ا 
تنا ��تط�ُّ!Iو@تنا، و ��ل�طاء 2:� g,Iأ W,w ����جا=ي�،  ث�

g,Iر�ً أ�
و�./  
�ظم ��ن اC �!#>م على �أل@� ب�n ���ا)، وعلينا أ$ =�ط' 
/ هذ� . وأ
 ً 
ص,وH>م. ���ا) أ#ضا /
 »Kªت ى �ألwفا) #�.ن>م أ$ #�ط�� شيئاً 

½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½ 

 

 1Àا�!ؤا9 
 

 سؤ�)  ا=+أ�� �
 . p£كا
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 : ">9ا 
 ¨ع/ هذ� ��سؤ�)؟ Eَ"Bأ �Mا�ب© ¨ ً ب,أ#نا، 
/ ��ط,W و�أله!�e ��جي!ة ��ت' . 2نا@:�� 
�ا

 ¤ه' #�./ �Qتخ!�� ���ا) ب>ا و�>ا
o نا�
 �
ساع!ة ��فق,�ء ع��
اً، و�ي? ��ذ#/ �>م @,�ب . 
o  إلعطاء Gسي��� Tع/ #س� �wضغ�
� أو ع>�د B!#!ة أو أ@,�� Qَّ!ق
ُ zش,�ء كت

ً  hي, ���سيحي ي/  . ��ذ#/ #"!و$ �هت�ا
ا
o �
ج��ع� ���ؤ
ني/ ���حلي  Tا�تB� X2.ا�ي 'H � . ���ساه�
o �� ���سيحي
hي/ ���� ��خ! 
ؤ
ني/ 
تف,  cدعم أ 'H � . ���ساه�
o Lل��� LKش!=ا هللا ب,و,# ,Iآ ,
 »ªأc أ

½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½ 

 

 ( 1ا�!ؤا9 ش+2ع$ ا��حب$ ( �
 

 سؤ�)  ا=+أ�� �
 . 1£كا
 

� �آلعلى Kف�  Jدّر��ا#/
  ?@,
¢£¤¥¦§¥¢ . 
 

 : ا">9 
 ¨؟�¬كيX #�./ �لص�� أ$ #.�$ w,#ق� إلwاع� ش,#�� ���ح" ¨ z"ن., أ=فسنا بس= Lأل= نا ب


/ �!#>م �Kتيا7 ه�ا . 
ح"تنا �، Bاعلي/ `#ا�B W�H iعناَ �Bال2نا ألDنا و
�D  $ا أ�ك
 »ªع/ 
ح"تنا �>م �2"ي,� 

 ¨ z"Q ا
أل=نا با��طاء =ُظِ>, 
ح"تنا ¨ ©`عطاء ���ا) w,#ق� إلwاع� ش,#�� ���ح"�؟ �عت"ار

ح"تنا �آلI,#/ باQتخ!� ���ا) ��ساع!2>م=ظ>, هللا 
�ا أعطا=ا، و ء� بإعطاª« 

½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال@��	م االج��	�    
 

 :ا">9
 ¨؟P2ياK  ¨كيX أثَّ, درC ��ي�� على

©E=أ P�M 'H ا�ب ،�  »ª#ن"غ' أ$ #تح!َّ� ك� عضٍ� H' ���ج��ع
           

 
� با�!رC  =+أا Dخا�� �� ����لي�<���¢[. 
 
 

  Gُ=: 
 ¨ P�M ��H� �ب ،� Lا="اً �ت�طيB (ا��� nب� Aعلى ��تف.ي, ب9$ 2ض ,
ال 2قص, �أل

«¨�Hالً، ب!ء�ً 
/ هذ� ��:>,

 ¨�
/ ثالث mٍعا��ج
 'H ل��D ،$ا أ$ . و�آل=!#,# Xهللا أ$ #,#نا كي /
�wل"�� 
 §$ =.�$ أQخياء و
نض"طي/ H' هذi �أل
�ر �نسAَ أل. =ص�� وكم #,#!=ا أ$ =�ط'

L=ت���ب¨« 
 


ج��عاD mغي,ة  ا@�7 �	�صالة    'H. 
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 ÁÂÃÄÅ ÆÅÃÇÈ81 

ت�ل ِمك على ِ �É 

Lد9َ واسحر  Êأ��  xيخت �
 1W \>ة�ة أ\<��i'ن ثالL@ T�ئR كت� &<Lن على ي(� .أن ي
�Êن�األوث V4��� .أن يف3م \�ب �ُغQ هللا 


D "'ث>را? اسحر وا�راWة �س�ب @>�"ه ا!�e>ةÊج  �
 .أن يت��

 4  Ê أن يحفظË 8طر�1ÉÌ. 
 


ال@oةÉد89، ا@ر� عر و"A 4(Lذا ا لى أن "�ِل&، كL�ئد ل!I!)عة، �>�!� "د89 و"حض ِ
9�Gا,تc �Z<س!خط>ة ��� hواالعترا V4���قد ي�wi ا�L�� أو ال ي�wi ع& . 
& Eال_ ا

N ي�ت!د على Eلف>ت3ما"'ث>ر sو ،Nعت(!I
 1W &<! ت�ل!وذا، ي��غ1 . سحر على ا!ت�ل م أو ا
 * * 9و@>�  .أن "�)ن 
ت�� 3ِ�

           

ÍÎÏÐÑÒÅ ÓÃÔÄ 
 

ÕÖ×ØÄ	Ù ÈÃÙÅ. 
 

 :ا�م(م$ ا�)ملي$ ا�خ	ّ%$ �	أل"ب!ع ا��	� 

 �ُقÉ Ú 89د��ة ا�!ل>ة اخ�ص ة   !3!�تLرير 
Lدا9 ا!�_ اذËÌ kك�,= ا Rت�ل"
ر  ِ �N أن "ف �E4 ن ال�َّ ش1ء، وإن ك�ط1 ك�
 . jت�>د* ك�َّ ش3ر  \تض�ه +�,��

�سخ�ء �3��طرzٍ أEرt ي!��N أن "�ط1 ÚÛ 

 Ú؟c9حسب قرا�
Lدا9 
� \ت�ط>ه، وع!لَ=  ?9  AÚ� قر 
 

 :,!ض!ع ا�ي!*

  Y�ُقÚ Éل!ة هللاoا? ا . كل 1 اLدV9، وا��ه يس)f ا!س>O Zلب اi>ط�ن وك� ق) 
 [(<ِ  أن  و\�ت�لَّم ا  kأ &
 hٍ(E 1W �<ل�Aذj احL<Lة "��1 أ, �� س�� 
ضطري& 

 ÚÛش1ٍء، \)اء اLد9َ أو اI&  أو ع>& احسد
 

 إج	�	ت أ"ئل$ ,�اج)$ ا�درس

  * ��
!ت�ل !>&اÜأ\[لة ا!را+�ة، وا\'_ ا!ت�ل م  ع&اWتح)ا  Ê &ة ع�� كت�ه 1W اإل+� ع! 
 Éاأل\[لة

�  اLدÊ،9أ ËÉاسؤا_       Ê ،Qج يُ�ِغÊt(L . ا

�مÝÉ   Ú Yاسؤا_       ُِ��مY َعلَ>Yِه، ألَ,َّهُ Aَُ) يY�َت1ِ�َ ُ ِ !Aَ َّ�ُك &َ<LِYل
ُÜ ÚË 8طر�1ÉÌÛÊ   
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,$ ( أ  ( 8وا��ؤا0 )ُ,قّدِ
 

  سؤا_ ا2�أوا*، 9ا�W>& إي�A� صالV إى هللا ËاGالV ا)اV49 ق�� ا ��
 . 
 

3ُ2 : 

 Ú�,ر�Eسحر، أLد9َ وا��  xيخت �
 1W ��ذ�P>ر 
& ا���ال4,� آ
�)ا . إ�ل>5  1W 8� �وا
�ذ� Aذا Lرون كP>رV، وذا qW,3م �Lَ)ا و��ق)ن "حَ= \لطة و"'ث>ر اi>ط�ن�ال] ا� . �! �9

 * �ة 1W أAs�,�� ,حُ& أيض�s����9 اخ�g[ة واWاأل jذA . ")َ+د �9 و,�طل3��Wاأل jذA سر��
�13 حR  اإل�[(< Úæا

 

 8ا��ؤا0 
 

 سؤا_  ا2�أ . Ëك�
� ا
 

 : ا"04 

 Ú1L<Lح
� 9أيN اÉçم�, è [أçالè [أç * س= 
ت'ك داè؟é Úة <Gشخ ?�� êإ+�

 ؟kرأN اs =َ, �� 3م و+دوا é Úك>w ك) � روا �3ذا األ
ر، وW ل!ت�ل !>& أن Rم يس� �!�9
3م(@ Vرiت�!>د ا�Lت êÛأ,فس3م ي�تLدون �ه "حَ= "'ث>ر أ
3�"3م أو ا

ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë 

 وا��ح� ا�ُم�لم!ن: ,8(!* ثق	56   
ÜاLدÚ9َقد يتف�+' اغر�>)ن ع�د اكتi�h أن  Úر<G!�س�ة Ú اسحرÚوÊ ا��
ف3)
�ن 
3!�ن 

م���P>ري& 
& ا!سل!>& @)_ ا* 1W ثL�W�? كP>رV ق�� .  
)+)4ا 4�Lذا االعتA ن�ك ،* "�9يخ> �
�ـأن يG>ر ش�)� "لN اLP�W�? وا�ال4  hيُ�َر �

سل!>&، وقد أA t 4ذا االEتالg إى ُ 

Ú1��i* ÛÚ اإل\ال] ا *، يُرt هللا ��>دا 9 ك�َّ ش1ٍء ق�ال*، . و1W اإل\ال] أيض� ال Wوإن ك�ن قد قرَّ
 ،jريرL"  م" �

تح� !ة 1W ويستط>D ا�iر ع!� ش1ٍء تغ>>ر  V  (Lد9َ كLAذا يؤك د على 4و9 ا

N، أل,  . @>�"3مs على * Vن  وعالوqW ،*دا+ * �<
* و\� �<ه يoَ�ُر 1W اإل\ال] إى هللا �Gفته ع�
Gل)ا"3م، وذا  D!كل3م أو يست�i!� * �<L<L@ * �
اُ!سِل!>& >س)ا 
ت>L �>& إن ك�ن ي3تم اAت!�

* إ>ه ��ك�  Aذj . يس�)ن لحG)_ على ا!�),ة 
& و\ط�ء 9و@>>& ي�دون أ,3م أكPر قر
<ُ!سل!>& ا�� .)]ا�)ا
� "ؤث ِر 

 
 Q�� 4(Lخف> ة يt(L ارو@>ة أو ا!�رWة ا�� _�G "أو اال VالGل ?ٍ���Iا_ ا\ت(�اس�1 

9 . اُ!سل!>& إى أ,iطة \حري ة �Wل>ة وذا، ��د أن ي'")ا إى ا!س>Z قد ي�),)ن �ح�+ٍة لتحرُّ
ا��)4ية &
 و1W ا)ق= ,فسه، قد ي�)ن آEرون "حَ= "'ث>ر ثL�1W ع�] ، WتراAم 
Pال* . 

�>�!� ي�)ن آEرون ÛÚ اح!�يةÚير�ط)ن اُحIُب وات!�ئم على أيدي3م أو \> �9ا"3م 
& أ+� 
9(
e)ا ��Q ات 'ث>ر 
& Aذj األ  .قد "�ر 

�ت��A _(@ 1ذا ا!)Ëì f(eيLد ] اد89 �&  االكتف�ء ��إلش�V9 إى األع!�_ . ات�ل>م او

& ا * Vئد�Wو * 
�ة و9اء Aذj واأل,iطة اخ�g[ة أ
ٌر أق� "'ث>را���),>ة ا�oر إى ا�oرV ا

?�\9�!!qWن ك�ن ا!ؤ
�)ن 
& Eلف>ة إ\ال
>ة يستط>�)ن أن يLP)ا �>س)f . األع!�_ وا
!��Üا!س>Z، اذk ,ز_ إى 
ست)ا,� '�ت�1 ش�ر ��، و
& ثم  ا9"فz(W D ك� اÊ t(Lو

و@>ةÜارو@>ة  �3ذا ا�Gَر على "لN اt(L ار  * �L ِ Lح
Ê 1فW ، ال Z<س!اغ�ب \>لI'ون إى ا
 ك!� أن  
)? ا!س>Z ك�ن \�ب اال,تG�9 على ق)t اoل!ة، . إى ا�دائ� 1W أوق�? اح�+ة

  Vير 
& Aذj اt(L اi ر  h(خ
& ا�>� 1W ا �,9  .وA) يحر ِ



                                                                                                                                    

� 

 

3�د�س  إ�ش��ا� ���ة� 

 

 ( : 2األ"ئل$ )هللا، ال ا�قدر، ه! ,? <ق!� =ي	>;	 ( :
 

 2ا��ؤا0 
 

 سؤا_  ا2�أ . Ýك�
� ا
 

 : ا"04 

 Úف3)] ع& هللا!�',ه ا��>د اذk ال ي3تمA É� ك�ن ديA Nذا ا . * ���وA� "غ>َّر @>& صرَ? "�
ل!س>Z؟é Ú  <Gشخ ?�� ê ةإ+�

ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë 

 

 3ا��ؤا0 
 

�ل!�? 1W افراO�? ا�>ض�ويةÜإى Aذا ار\م ات)e>ح1   اCظ�* ا ��eوا .Ê 
 

 : ا"04 

 Ú حسد "ؤثر على�'ن اLد9َ واIِ&  وع>& ا 8� �1W ا!Iت!D اذW ?َ'i, k>ه، A� ي�تLد ا
<
(<éة؟@>�"3م ا Ú * ��
�3ذا أكPر 
& آEري&. "��قi)ا  8� ���Q ا &
 êÛيؤ

 Ú؟* �L@ ��"�<@ يس>طر على kذ�ت�� اُ!Lد8َّ، 
& ا�حسب ا &�éو ÚهللاêÛ 

 Ú؟��
Aé� هللا ��>دٌ ع� � أ] قريٌب  Ú� �
 êÛقريب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا�ُم�لم!ن وا�ق!ى ا��و=يّ$: ,8(!* ثق	56     
  


سل!)ن كP>رون �ـ &

P�Ú ق)t 9و@>ةÚيؤÉ 
      í دL!ُ�ت�� ا��Q ا!الئ�ة ا!ذك)1W V9 ا �!i" 1ت��ال\م، 
P� ا!الئ�ة، ا 8 

يرÊVأو +�ري�Ü+�رائ>�          حة واi ر �Gن أع!�_ اإل,س�ن ا 
الئ�ة "دو  N ؛، وكذ
      í Ú  ر i ذk ي!�& أن يس� ب األts ، أk "'ث>ر احسد واغ>رO V>ر ا!رئ1  واÚع>& ا

         9  ؛ل��8، 
P� ا
تداg pفٍ� 
� على ك),ه +!>ال*  واض ر 
      í ،9َدL�ت)� و
حت)]، وال يستط>�)ن ع!� ش1ٍء تغ>>رj ا
 8� ��حس�ه 
G>ر ا kذ ؛ا
      í  ن(��& 1W اغ�ب "�)ن ص�حة، و" �
 * ��ئ��? ارو@>ة ات1 كP>را، وAم ا  &I ا

يرW ،*Vتس� ب ا!ر� أو ا�I)ن          ؛شر 
      í  ش�>ه ،Vير األ9واp اi ر ���ت��1 ])ف3! .ا

 


ختلفة يستخد
3� اُ!سل!)ن ح!�ية أ,فس3م  ي!�& ألعض�ء ?�\9�!
ا!I!)عة أن يتحدَّث)ا ع& 

& "'ث>را? pر   األ9وا iNيرVاs 1W �!� ، É9ب على صدوIُُحأو أيدي3م أو A 1Wم "�ل>R ا

�Aر<O، و�ء أو ص)9"3�ز9ق .\>�9ا"3م، و
Iسَّم ا�>& ا
 

�ـ * �
>ر ا!رئ>ة ا!ر"�طة ��ألو>�ء أو األ
�ك& ÚO ا�ركةÚ، أÚ kا�ركةÚيؤ
& اُ!سل!)ن ع!)
N أeر@ت3مÜاُ!Lدَّ\ة s 1W �!�Ê&ك�
!1Iء إى Aذj األ��و1W . ، وAم يس�)ن ألEذ Aذj ا�ركة 


& اL!�� على أشI�9 قر� Aذj األeر@ة وا�L)9 ك)\>لة  * ��Q األ@>�ن، ير�y ا� �8 قَِط�� 
لتذك>ر �Gل)ا"3م اتA(�W9 1� أو ,ذوA9م     �A(ت1 قط� .ا



�� امرشد تع�ل اتبعني�                                                                                              

� 

 6ا��ؤا0 
 

 . إى اV9(G اCظ�
 

 سؤا_  ا2�أ . mك�
� ا
 

  :ا"04 

 Úزء أI
�sا كت�َ= 1W اإل+��ة ع& اÊ؟é Úة <Gشخ ?�� ê إ+�

 Ú�
�sا كت�= 1W اإل+��ة ع& اIزء Ê ؟Üة <Gشخ ?�� ê إ+�

 Ú ة�!�sا "�ط1 اإل+�Ý ؟* �L@ ة هللا�<�g 3ِرo"م وoزية* أع�"é Ú * ��
إ, 3� "�ط1 . "��قi)ا 
�ت�� اُ!LدA 8َّذا 
�. "�زية أعoم أل,!3� L")_ إن هللا ي'"1 إى ا� �1W 8 @ز,3م êÛي�ل ِ!ه ا

 Ú * * ش�>3� تLديم وا+ب ا�زاء، A� \تح�و_ أن "L)َ_ ش>[� �3<W بAت1 \تذ4
ة ا�LV ا 1W ا!ر 
��إل+��ة Ý؟Ü Ú * ��
5 . 9�!� يت فR ا!ت�ل !)ن 1W اإل+��ة �A�، وقد ال يت فL)ن. "��قi)ا <

��L �* أن يت فL)ا على ك� ِ ش1ٍء 1W وق= ا  eêÛرو9ي�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë 

 

 îا��ؤا0 
 

 . ار\م ات)e>ح1 اCظ� وا2�أ
 

 : ا"04 

 Ú _سؤا�>& Aذا ار\م ات)e>ح1 وار\م ات)e>ح1 ا)ا1W 49 ا zفر
� اï؟é Ú 5 هللا<
Z<س!�� ه ي�ز_ إ>�� 1W يس)f ا* ي3تم   إ, ه. ��>دا*، و �L@ ���* ع�� �ح>n ال .  ��>دا 5<إ,ه 

 êÛي3تم  
ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë 

 

  1ا��ؤا0 
 

 سؤا_ ا2�أ . ك�
� ا
طريLة ات�>ة ���)ا على آية احفظ  
I!)عةÜ"د9  Nدي ÉÊإن ك�,= 

 1,�PÚيس'_ ا�ضُ) األو_ ا�ضَ) ا ÉذA NLلLي kذ jÚ األي �]؟
� ا

 ة <Gخi�ته ا�+q� 1,�P . W>ر4  ا�ض) ا

 >قد<G واجF ا�)زاء: 8(!* ثق	56,
 ?�W�LP
�oم ا 1Wة<
{ي�V9 ع�ئلة  ،ك!� A) اح�_ 1W اLP�W�? ا!س>ح>ة ا!iرق>ة اإل\ال

!)? أ
ٌر �� �
 * �Gد? شخLWk9روe 9كت3م @ز,3م�i
لIل)8 
�3م و Nsة . وLريg �3 ,إ

س�,د"N و"��eُدc، وAذا أقر� إى اLP�Wة ات1 ك�,= �3�
3!ة "3ِoُر   ��ت�
& ا} 1W * Vئد�\


Pال*  ËËا,oر ي)@�� Üاُ!Lد8َّ Ê[(<� ,را1W j اغر� ا  !
 ،. 
 

3م (L� 1A 1 W(ت!k اُ!سل!)ن ع�ئلة ا �&  اطريLة االعت>�4ية ات1 �3� ي�ز إ,3� إ9اÚ V4و

& Eلف>ة إ\ال
>ة أن ي mيLترp اسؤا_ . وذا عل>�� أن ,�L� قد,9َ�Úهللا، &
ل!ؤ &�Lد ] أ, ه ي!

* آEر 
& ات�زية ���ء* على ,oرV أEرt ع& هللا 
& اإل,س�ن ويi�9كه É,)ع� �هللا اذk يLتر
 .1W أ!ه و@ز,ه



                                                                                                                                    

� 

 

3�د�س  إ�ش��ا� ���ة� 

 

 1,� PلL<WÚ)_ ا�ض) األو_  É Yم�ُِ��مY َعلَ>Yِه، ألَ,َّهُ Aَُ) يY�َت1ِ�َ ُ ِ !Aَ َّ�ُك &َ<LِYل
ُÜ ÚË 8طر�1ÉÌ .Ê 

  ء�أعض �ك c9�iذا @تى ي�A1، وثم يف�� ا�ض) اP�,1 األ
ر ,فسه 
D ا�ض) ات�
� ،Ns 1W عة(!I!أ,َ= 1W ا�3�يةا  . !� W>3م

 �3
را? 
D "ط�>R ع!ل1  V حفظ عد�3ذj اطريLة يتم "ر4يد آية ا . 
ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë 

 

H ) ن	ة األوث�	بIهللا ا��ح� و J( -81األ"ئل$ )<بِغ 
 

 81ا��ؤا0 
 

 سؤا_  ا2�أ . Ëðك�
� ا
 

: ا"04

 Ú اs�
إن ك�ن Aؤالء ي�>i)ن 1W . إ+���? شخG> ةé Úكت�َ= 1W اإل+��ة ع& Aذا اسؤا_؟
3م ع& اL P�W�? ات1 أ")ا 
�ه'\'W ،jء ك3ذ�1 أ@>W ن(i<3م ال ي�,qW ذا êÛاغر�، و

ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë 

 

  88ا��ؤا0 
 

 ة  ا2�أ<�P"ËìÉñíËò . 
 

 : "04ا 

 Ú حسب اآلية�ñ �(�i، A� ي3تم هللا إن ك�ن ش��ه ي!�9\)ن اسحر 
P� األ
م وا
éاألEرt؟ Ú�39 يُ�غض(
 êÛأ+�، 3W) يL)_ إن  Aذj أ

 Ú &<َحسب اآليت�ËðíËËهللا؟ �ت1 ي!��3
� األ,)اf ا!ختلفة 
& ا!!�9\�? اسحرية ا ،Ú

éئ!ة�L�oر إى ا�� ?�\9�!!>Lرأ ا!ت�ل م Aذj ا .  &�* أن يف3!)ا ك� ,Lطة، و >e 5رو9ي�
 1WêÛ كت�� ا!س�ËË zيتم  إعط�ء ا!��,1 ارئ>س> ة 1W اسؤا_ 

 Ú اآلية _(L" اs�
ËÝ س حر؟
& ا fاأل,)ا jذA 9\)ن�ذي& ي!ي�ِغQ هللا Aؤالء، é Úع& ا
 êÛو�س�ب 
!�9\�"3م "لN \>طرA4م 
& األ�9

 Úح�é؟Ëïسب اآلية إsا*، ك>w ي��غ1 أن ي�>� ش�ب هللا،  Ú &<ل
�ال )] íك�êÛ 

 Ú حسب اآلية�Ëò؟�سحر أ] ي!��3م ع�3ي!��3م ع& A ،é Ú� يس!Z هللا ��iه �!!�9\ة ا

!�9\تهêÛ 

ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë 

 

  8Mا��ؤا0 
 

 سؤا_  ا2�أ . Ë1ك�
� ا
 

 : ا"04 

 Ú9�!
 &

)قw هللا  (A �
Ü\ة Aذj األ
)9؟ Ú9(

& أش��_ . A) يُ�ِغA Qذj األ ��إ, 3� ش
��ن هللا ,فسه
 z(خل! êÛع��V4 األوث�ن، ألن  ا� �8 يض�)ن �3� ا

ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë
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 86ا��ؤا0 

 

 ال] ا2�أ�)ن ا�� . 
 

 : ا"04 

  �3تسدي Nدي3ذj اس > دV؟
� ا� Gح>ة ات1 é Ú * ��

� يل1 ��Q االقترا@�?. "��قi)ا  1WÉ 
o  * * ك�>را �
. "حت�ج Aذj اس>دV أكPر 
& أk ش1ٍء آEر ألن "�رh أن هللا ي3تم  �3� اAت!�

 * �L�Úإ, ه ي�iر �حز,3�، ك!� "�ل !�� \� . ،��ِسِرk اLYُلُ)َِY�!ُY
َ& اِ ُّ� قَِريٌب Aَُ) ارَّ
 ِLَسِحY�!ُYوpِ َويَُخل xُِ ا  1ÚÛ ارُّ

o  أن Vر�WÚ1(�رE V�g[ةÚ اW هللا &
 1A �3�Wف1 احL<Lة، 1A . أقر� إى هللا 
& قر
Nكذ 5< 1(�>�!� ا ،Z<س!روp. أقر� إى هللا أل, 3� 1W ا��و
ؤك د æ إ, 3� ا��ة هللا 

 . أن  أ��A� اس!�وk يس!D صل)ا"3�
o Ú ،1(. إs عل>3� أن ال "ت�D وال "خد] \> دي&ال يريد هللا أن "ذAب Aذj اس> دV إى ا

1(� ي�)ن ا!س>Z \> دA� أو ا  
qW . 
o �3�

ؤ
�>& آEري& أن يGل )ا أل+ل3� و &
ي!��3م أن يGل )ا ��\م . ي��غ1 أن "طلب 

م قGد1W j . يس)f ا!س>Z إى هللا �'ن ي�ط>3� gفال*  ي!��3م أن يGل )ا إى هللا �'ن يت! 
�فرpِ أن ي�)ن 3� gفٌ� أ] ال@>�"3�، اذA k) األ
ر األ =<o@ \)اء �ضWêÛ 

ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë 

 

 ( 28-81األ"ئل$ )ا�ّ�ّ: <�!ع ا�م�يI �!�> PلO ك3ّ ا�ق!ى ا�ّ�و=يّ$ ( �
 

  8óا��ؤا0 
 

 ا2�أ Ë 8طر�ï ÉÝÝ . 
 

�ل!�? ا!��\�ةوا
أل افراO�? اÜإى ار\م ات)e>ح1  اCظ����>ض�وية  .Ê 
 

 : ا"04 

 Úاألعلى (A &
\م،  �oر إى ار �� É [أ Z<س!ار� é Ú؟èاt(L ارو@>ةçار� يس)f ا
Z<س! êيس)f ا

 Ú؟  &Iِ
& ا t(األق (A &
é ÚZ<س! êار� يس)f ا

 Ú؟Vير 
& األ9واp اi ر  t(األق (A &
é ÚZ<س! êار� يس)f ا

 Ú� �
 xٌشخ N<عل Deل��ة؟إن و
& ا t(األق &!َW ،*ة�é ÚZ<س! êار�  يس)f ا

 Ú يس)4 على kذéاt(L ارو@> ة؟ ك� ِ 
& ا ÚZ<س! êار� يس)f ا
ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë 

 

 أ 28ا��ؤا0 
 

 ا2�أ Vشر��
 �Aا49 و9اء( . افLرV األوى واسؤا_ ا
 

 : ا"04 

 Úت�Eا �A؟Vير 
� � Oل�ة يس)f ا!س>Z على األ9واp اiر  ٌّkَر أé Ú * ��
 êÛ"��قi)ا 
ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë
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3�د�س  إ�ش��ا� ���ة� 

 

 :28ا��ؤا0 
 

 ا2�أ &<� ��>& ق)\>& 
ر V49ا( . افLرV ا
 

 : ا"04 

 Úا jذA Vير �i'ن "'ث>ر األ9واp اi ر  * �Lم قل��
 ٌّkَن أ�1 إن كW 9+) أال "تر4 4وا'W ،[� ألي
لحديn ع& األ
ر Vر�E ks &

ؤ kى أ ÚÛا!1Iء إ1   أو إ

ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë 

 

 

 (22-22األ"ئل$ )ه��C 3طيR أن Cخد* "يّد<?؟  Aـ
 

 23ا��ؤا0 
 

 ا2�أ zدو�G . اGLة ا)ا1W V49 ا
 

 : ا"04 

 Ús�!�* éا أ+�= ع& Aذا اسؤا_؟  ��
�'ن . "��قi)ا  Z!أن ,س �أن  عل>� (A حلم�رأي��، 
��ى ا
�Iزٍء 
& @>�"�� أل,فس�� أو . ي�)ن >س)f ا!س>Z ك�
� اس>�V4 على ك� @>�"�� ��oن ا@تفqW

��!+�3< * ٍ أو لُحIُب واسحر، qWن  Aذا ي�ط1 إ�ل>W 5رصة* و\���  1(êÛ 
 

3ُ2 : 

 Ú_(L9�َّ Éç"ذكر Aذا ا f(يس &�* إن م ي * على  � � �9 5< (3W ،ِ ش1ء �ش1ء ك  kعلى أ.èÚ 
ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë 

 

Uَّلخ, 
 

 : ا"04 

 Úن�ط<i�سر وإ�ط�_ كذ� ا
3!ة  Rئ�L@ Tع& ثال [(<
� Aذj احL�ئR؟. "حدَّث�� اÚ 
      ËÊهللا�"��4 @>(Lي &
 (A ،9دL . ، ال ا
      ÝÊن�األوث V4�سحر وع� . يُ�ِغQ هللا ا
      ïÊرو@> ة . ار� يس)f ا!س>Z يس)4 على ك� اt(L ا

 Ú[(<�!�sا "�iر 1W ,3�ية +لست�� ا É ن'� pفر��
& ع!� اt(L ارو@>ة، أ]  RلL��أ"�iر 
�� 1W يس)f ا!س>Z ا�GرV على "لN اt(L؟é Úة<Gشخ ?���'k  . إ+�  xيخت �
 1Wو

 * �L@ه على ا,فرا4 ال�
 nلحدي Dَ\ا ،* �Lيزا_ قل �

ت�ل ِم ي�دو أ, ه êÛ 
ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë
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 ال��W	* االج�م	ع    
 

 :ا"04

 Ú؟N"�<@  Úك>w أثَّر 894 ا>)] على

é=,أ Ns 1W �!�  êÛي��غ1 أن يتحدTَّ ك� عضٍ) 1W ا!I!)عة، 
           

 
�ال] ا)ا49 ��د اسؤا_  ا2�أ)ن ا��Ýò89د�� .Ëì ، وا!3!ة ا�!ل>ة اخ�صة 

 
 

  3ُ2: 

 ÚالثةP
حضر هللا ا\'_ ,فسA Nذj األ\[لة ا 1W =َ,وأ ،f(�\ذا األA 1W . jذA ر  على
ُ
j�وا,ت� �ت!3ُّ�ر �'k  أ@داTٍ أو 
��\��? أث ر W>3� اسحر . األ\[لة  اgلب 
& هللا أن يذك ِ

N"�<@ وعلى N<عل ٌّ1و يس�عدc. أو �'ن آEر &

ؤ &
 W�gلب �Wال*، Aذا Tد@ وإن
1W ت'ث>ر ÚÛاGالe Vد Aذا ا

 

  89د .ق�� اIلسة ات�>ة Ëñ"ذكر �'ن "د89 ا
 

* و"�ِل�)ن ثالL@ T�ئe Rد اi >ط�نا�Wم!ا �	�صالة    ��
�ح>L" nف)ن  ،É 

 ��"�<@ 4(Lي &
 (A ،9دL .هللا، ال ا

 ن�األوث V4�سحر وع� .يُ�ِغQ هللا ا

 رو@> ة .ار� يس)f ا!س>Z يس)4 على ك� اt(L ا



    

1 

 

 خدمة بعضن	 بعض	            إرش	�ات �لدرس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �ôõدرس أهداف ا

ت�ل ِمك على ِ �: 

 
�ه بتواض� ف� خد
ة اآلخرين  ( أ�
وا � .أ! يلتز� $يت�#د ب"! يست�د
 
 .أ! يدعم ق)0/ ا*.-(سة $ي,#م 
سؤ$*()'ه( &

 
 .11: 4بطر5 1أ! يح,ظ ( ج 

           
�دء االج��	�� 

 
� .ابدأ ب	�ّصال

 

 :ا�ع�لية ا�(	ّ)ة ب	أل&�و� ا�$	بقا��"�ة 
 �ُ)صة ب)*د59 ": ق�ن '�رُّ  <1ك)=> ا*;#;ة ا*�;ل(ة ا*
-) ألA ِض 'ت�ل@ ب)*ت"كُّد 

�� أ';;َ> �ذG ا*;#;ة؟. '"ث(ر 
ن Dحٍر أ$ $*�  ف� 
)ض(-)" 

 "0على ا=,را ً (�
 �Kو أ! =لتL9"ر، ف
ً بش"! �ذا األ (Kقل Oزا' (
D"كو! . إ! ك-َ> 
�ذا األ
ر
سر$9اً Lداً ب OوQ R�
 Sَّأ'حد !"". 

 

 :مو,و� ا�يو+
  U�ُعة": ق 
�تل,ة $
ت-و  Vقد9ا$ W�$D-ت�لَّم ا*(و� عن ك(,(ة. أعط)=) هللا 
وا

 ً (Yب� (-Yة ب�
�ذG ا*;وا�W $ا*Kد9اV ف� خد
ة هللا $ف� خد � ."اDت�دا
 

 إج	ب	ت أ&ئلة م-اجعة ا�درس

 �ُق" : ��
) كت�ه ا*;ت�ل ِم$" ،]1أDئلة 
را�Lة ا*د59  عنافتحوا   :اO"D ع; 
       Oتل,ة( أ : 1ا*سؤا�
عة/    *ل�د
ة( ج *.� ٍ ( & 
ت-و 

ِدُ� بَِ#) بYُU�َُ.مU بYًU�َ)" :2ؤاO ا*س       U�َةً ي ��ِ Uو

) أََخذَ ََ Wٍِد بَِحَسQُِّ َ$ا�ُك Uن.َُ)*ِ " 
   (.11: 4بطر5 1)                   
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/األ&ئلة خدمة بعضن	 بعض	  ( أ  ( 3-ُم0ّدمة
 

�K>  ا3ظ-D األقرب(ن ف� ا*ل(لة ا*ت� Gذ)
[ أ! �ذا 
) ع;له يسو^ ا*;س([ *تال إ*ى ا*_و9/، $$ض ِ
. صل�ه

 
 ا4-أ  (-Q1-12، 5-`: `1يوa . 

 

� ب�d ا*توقcَّ ب�د إ=#)ء ك�  L;لةبت;#ُّ  56ُ4  � : 

 "/9ا*_و Gذ� ." '�(َّ� أ= #;) L9الf. ا=eر إ*ى ا*Kد
(ن ف� 

 "/9ر إ*ى ا*(دَين ف� ا*_وe=أ= #;) يدا يسو^ ا*;س([. ا �(َّ�' ". 

 "R)
 ."يسو^ ا*;س([ يغس� قد

 "R� ." ب;)hا 'ش�ر بش"! �ذا؟ 'حدSَّ إ*ى ا*ر& بش"! �ذا األ
ر اآل! ف� قل

 : 8ا&7 
 "؟R)
ً ]  " ب;)hا �iرQ Vَ(ن ف. رV ب"!  ا*ر& يسو^ ا*;س([ يغس� قد (�
 .[ '-)قشوا 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

  
 2ا�$ؤا8 

 
 ا4-أ Oا*سؤا �
 . ك)

 

 : ا&87 
 "ا*طري Gع#م ب#ذ(��� ي�د� ا*K)0/ أ' ،(#-
إ= ه أ
ٌر =)90اً 
) . كال" ]Kة؟ف� ا*Kj)ف)V ا*ت� أ'(-) 

ب#) اآلخرين �$'ُلِز اQترا
#م بYر9$/ /0(K*ا W*(يط ا*ت� V(ف(Kj*ا ف� ة خ)ص  .[ يح_�،

 "])م، يسو^ ا*;س)e�*د=) اl(ن ق.*$ "(-
" ف;)hا ي-�غ� أ! =,�� اآل!؟. ا=ح-ى *(غس� أقدا
[m$ر ا*_-دe=يسو^. ا O(ق" : َّ 
jَ)الً، Qَتِ Uتُُ.مU)َط Uألَ= ِ� أَع Uتُم U=ََ�ُوَ! أ- U_َ' Uأَ=َ) بُِ.م <ُU�َ-ى َكَ;) َص

(YًUأَي ". (-Yب� �$*ذا، عل(-) أ! =�;� 
) ع;له، ف--ح-� *-غس� ب�Y-) أقدا� ب�dٍ $=�د
 ً (Yب� ]. 

 "م يسو^؟#
$*.- -) . *(o ب)*Yر9$/" ]�� ي,Kد ا*K)0/ اQترا� ا*- )Q 5(ن ي�د
و=#م ك;) خد
�ذا ا*;وضو^ بتوDُّ�ٍ أك pق(--D� .[ jر الKQ)ً ف� 590 ا*(و

_________________________________________________________________ 

 

 ( 1-األ&ئلة مواه; �ل(دمة ( :
 

 úا�$ؤا8 
 

 11-11: 4بطر5 1 ا4-أ . 

 غ$6 األرج6 <= ا�0B	<	ت اإل&المية: م@"و+ ث0	<=
ر$! ي�(p كj(ر$! 
ن ا*ُ;سل;(ن ف� ثK)ف)Vٍ '�ت�ر األقدا� قذL /9داً، $�و 
) ك)! ا* - )5 ي,. ِ


ن يسو^q َر . به ف��
) يُ�ت rٍ�i ا*حذاء على �
$*ذا، فs!  9ف� ا*Kد� بوLه إ=س)! أ$ 9

)ً . إ�)=ةً عe(;ة $*ذا، ك)! vس� أقدا� إ=س)ٍ! 
) uريKة ع;(Kة أt#ر ب#) يسو^ 'واض�ه، ُ
Kد ِ

 .*-) ف� =,سه 
j)الً 



                                                                                                                                    

 

 

1�د�س  إ�ش��ا� ���ة� 

ِدُ� بَِ#) بU�َ . "على آية ا*ح,ظ Dدّربوا U�َةً ي ��ِ Uو

) أََخذَ ََ Wٍِد بَِحَسQُِّ َ$ا�ُك Uن.َُ)*ِ(YًU�َب Uم.ُYُ( "1 5بطر
4 :11) 
 

 : ا&87 
 " اآلية Wة؟11بحس��
و (-
 ".[ ك� $اQد" -أL�، ف#ذا 
) يKو*ه " ]، �� *دx ك� ِ $اQٍد 

 "* غ���ته؟
)hا ي-�ي�;� ب;و  .[ 11اآلية أ! =ست�د
#) ف� خد
ة اآلخرين؛"].�  $اQٍد 
-) أ!

 "ر/ ا*ت� 'ذكر)j.*تل,ة $ا*;ت-وعة ا�ا*; W��ت)! 
ن ب(ن ا*;وا��) كل;ة هللا، 
) ا*;و
 "[ ا*�د
ة"$" ا*ت.لُّم" ]"؟11ا*وا09')! ف� اآلية 

  اآلية Wم 11بحس ف�ل(ه أ! . ك;ت.لم ب.ال� هللا =,سه" ]
سؤ$*(ته؟" ا*;ت.ل م"، ك(c ي-�غ� أ! أ! يت; 
;#) بش.ٍ� L( د �ذG ا*;سؤ$*(ة بzد ي ة، $يت;  �
 �
 .[يت�)

 " اآلية Wغ� أ! يت;  11بحس�/ ا*ت� ي;-ح#) هللا" ]
سؤ$*(ته؟" ا*�)0�"م ، ك(c ي- عل(ه . ب)*Kو 
;#) بش.ٍ� L( د �ذG ا*;سؤ$*ة بzد ي ة $يت;  �
 �
 .[ أ! يت�)

 " ن اآلية
�-)11بحسW ا*zزء األخ(ر �
وا �*ت;z(د $
د| : ، ألv  Aر} ي-�غ� أ! =ست�د
د هللا ف�"*ت;z(د $
د| هللا، " ]أ=,س-) أ� *ت;z(د $
د| هللا؟  z;ءٍ  *.� يت�i ِ �ك]". 

 " ن اآلية

س;و^ $ع)Oٍ  11*-ر0 0 ا*zزء األخ(ر  Vٍب_و ً (�
[ ". ً (�
ا*ذA *ه ا*;zد : "
 ."[ آ
(ن. $ا*سلط)! إ*ى أبد اآلبدين

_________________________________________________________________ 

 

 ( �لنّ	س مواه; م(�ل@ة /م�نوEةõ ûا�$ؤا8 
 

 ة ا*وا09/ ا4-أ _K*ر/ ا*ت� 'ل(ه اK,*ا$ ،m$ف� ا*_-د . 
 

 : ا&87 
 "؟Oذا ا*سؤا��َ> عن Lا أh(;ب[ " ً (�
*دي-) u(K= ً(�);L قو/، 
jل;) *-) =u(K ض�c . '-)قشوا 

 ً (Yأي . (-�);L"!();ن"$" ع)*شلو
 "(

ن �و ك)
� ف� hا'ه. بطريKٍة َ (َ-
 o)ن  . فل.*$
R'قو u(K= ����u(K= . d ض�,� * )-Y(ن ا*;حل(ة$*#ذا =حت)ج ب�-
. ف� 
z;وعة ا*;ؤ

 ً (Yب� (-Yب� cض� u(K= �;حت=$ ،ً(Yب� (-Yقو/ ب� u(K= 9  .[ عل(-) أ! =Kد ِ
_________________________________________________________________ 

 

 (�ك6ّ منّ	 موه�ةôô ûا�$ؤا8 
 

 . إ*ى ا*_و9'(ن ا3ظ-
 

 : ا&87 
 "* هللا (��ة ا*�د
ة ا*ت� أعط)�
و (
�ة 'شz(� اآلخرين" ],)يز/؟�
و ]. 

 "(لى ف)يز/؟* Vعد(D c)ت#)" ]ك�� .[ أخ�ر'#) ب;و
_________________________________________________________________ 

 

  ô3ا�$ؤا8 
 

 ا4-أ  Oا*سؤا �
 . `1ك)
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 : ا&87 
 "z
عة ا*ت� '�تKد أ= #) 'س)عد ف� ب-)ء  
وا�W ا*�د
ة ا*;�تل,ة $ا*;ت-و  (
;وعة ا*;ؤ
-(ن 

ً " ]ا*;حل(ة؟ (�
ة أ=وا^ 
وا�W خد
ة كj(ر/، 
j� '�ل(م كل;ة هللا *لش�)&، $'�ل(م . '-)قشوا  ث; 
األO(,u، $ق()0/ ا*تس�([ $ا*تر=(م، $ا*_ال/ ألL� ا*;رضى، $'Kديم ا*;شو9/ *ل- )5، 

 .[ $'حY(ر ا*ش)A، $أ
و9 أخرx كj(ر/

 "ت-)؟��
و cي;.--) أ! =.تش cيُش)9 إ*ى" ]ك(  Oة ف� ا*سؤاKيل�. `1ا*طري (
 : ا=eر ف� 
o  ًا*,ر{ ا*ت� 'ت)| *-)أ$ال WسQ ،ة

;)D9ة أA =و^ٍ 
ن ا*�د O$(ح= ، . 
o ئلة ثمDأ=,س-) ثالثة أ O"س= : 

o  ة؟
�� ي�تKد ا*;ؤ
-و! اآلخر$! أ=-� L(د ف� �ذG ا*�د 
o  ة؟
�� أx9 =ت)l~ إيz)ب(ة 
ن ق()
� ب#ذG ا*�د 
o  �َّأ';ت ���ذG ا*�د
ة ب�;�. " 

o   ة ثم
، إ! ك)=> اإلL)بة ب-�م عن ك�  �ذG األDئلة، ف)*راL[ أ! �ذا ا*-و^ 
ن ا*�د
�ت���و 
و . ،R*h ( -
$*.نU برvم �ذا ي-�غ� أ! =ست�د
#) ف�K إ! uلW اآلخر$! 

 .[ ف(-�غ� أ! ال =,ر} أ=,س-) على اآلخرين، $أ! ال =رف� أ=,س-)
_________________________________________________________________ 

 

 ( Kن�J= أI 3$�(د+ مواه�ن	 ب�وا,ôG ûHا�$ؤا8 
 

  إ4-أ OؤاD �
 . 15ك)
 

: ا&87
 " ا*ت� &(�Dاأل (
ً " ]أ! ي.و! );Dر ا*l(Kد؟ 'ؤي ِد (�
 .[ *ديه 
وا�W ق()0ية كj(ر/. '-)قشوا 

 " ا*ت� &(�Dاأل (
ً " ]أ! ي.و! );Dر ا*l(Kد؟ '�)9} (�
l(س(ة �� ا*;ش.لة ا*ر. '-)قشوا 

وقc ا*.�ري)ء *ديه ]. 

 "9ضه(�' &(�Dذا ا*;ركز $أ��)& 'ؤي د $LوG0 ف� Dأ f(-�
) األ
ر ا*ذA ي-�غ� *تلR . إhاً 
9 ع;له بش"! �ذا األ
ر؟ ً " ]ا*;z;وعة 
ن ا*;ؤ
-(ن أ! 'Kر ِ (�

ن Lوا& . '-)قشوا  o)*

 : $ف� 
) يل� ب�d االقتراV(Q". خ)�u"أ$ " صح(["
o غ� أ! ي�
� D;(ر عن 
وقc ا*.�ري)ء *ديه9ب ;) ي- ً(-D ر� . ت.ل م 
ؤ
ن أك
o تح)=ه
م �ذG . ك;) ي;.ن *ل;z;وعة أ! '�ط(ه 
سؤ$*(ة 
حد$0/ ال $عل(ه أ! يت; 

 ً (-D Gر� . ا*;سؤ$*)ة 'حَ> إiرا� $Dلطة قl(د ي.
o  ن
 ً 
زيدا G( د، $بتواض�، فرب;) ي;.ن إعط)�L �ٍ.سؤ$*(ته بش
إ! أ'م  

V()*$ا*;سؤ . U!إ Uن.*$ xر فتر/ً أخرeغ� أ! ي-ت� . ك)! 
ت.� ِراً، ف(-
o  f(-�ً أ! ي.و!  (;l0ا �َّY,ُ)وعة، ف;z;ل* ً ً $Q(دا $ي-�غ� *ل;z;وعة أال '�( -ه ق)lدا

/0()K*د ف� اQك,ري@ $ا ً(�
 .[ ق)lدا! أ$ أكjر ي�;لو! 
_________________________________________________________________ 

 

 ôLا�$ؤا8 
 

 4-أا  Oا*سؤا �
 . 1aك)
 

 : ا&87 
 "ر هللاe= م ف��� ا*ط�)�؟: 
ن األ ً " ]ا*ش�r ا*ذA ي�ظ أ� ا*ذA يKد ِ (�
برأي-)، . '-)قشوا 

عل(-) أ! =ش.ر ا*ذA ي�ظ، $عل(-) أ! . L(دٌ أ! =ش.ر ا*ذين ي�د
و=-). *.ل(#;) األ�;(ة hا'#)
� .[ =ش.ر ا*ذA يُِ�دُّ *-) ا*ط�)

_________________________________________________________________
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1�د�س  إ�ش��ا� ���ة� 

M ) ��	0N 2-األ&ئلة ا�(دمةG ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2ôا�$ؤا8 
 

 ا4-أ  Oا*سؤا �
 . 21ك)
 

 : ا&87 
 "؟Oذا ا*سؤا�
#) عال
ة ف� (

) اإلL)ب)V ا*ت� $ض�َ> أ[ " ً (�
برأي-)، اإلL)ب)V . '-)قشوا 

 .[ صح(حة( ، �ـ(، &(أ

 "*ا V(; ا*س (
ً " ]ت� ي-�غ� أ! يت _c ب#) ا*l(Kد ا*z(د ف� ك-(سة ا*;س([؟$*ذا،  (�
. '-)قشوا 
 ،G(ر�ه ب
، $أ! ي#تم  ب�(ر ا*- )5 أكjر 
ن ا�ت;) ي-�غ� أ! ي.و! ا*l(Kد ا*z( د v(َر أ=)=� 

 .[ $ي-�غ� أ! يYح � ب-,سه ألLل#م
_________________________________________________________________ 

 
 22ؤا8 ا�$

 
 4-1: 5بطر5 1 ا4-أ . 

 
 : ا&87 
 " !(د اآليتK�'2-` ثالثة GوL$ ن ف�) )0/ ا*;س(ح(K*0/ ف� ا*�)*م $ا(K*ن ا)9=ة ب(K
 . Gذ� (


 " ا*وLوG $ا*zوا=W؟
تِ(َ)9ِ . "1]  Uبِ)الخ U�َِطَرا9ٍ ب Uم هللا)الَ َعِن اض� ؛ ("ك;) يريد
  2" . uٍ(بِ-ََش U�َب ٍ])ِ� ؛ ("Q$ m;)5 *ل�د
ةiو)َ$الَ ِ*ِربU[ٍ قَ
ِع(َّةِ . "`    jِلَةً ِ*لرَّ U
�َِة، بَ�U َص)lِِريَن أَ_ِU=َيَُسو0ُ َعلَى األ Uالَ َكَ;ن$َ ]". 

 "ق)0/ ا*�)*م؟ �ن ي�;
 .] *;-,�ة أ=,س#م $ع)lال'#م" [*;-,�ة َ

 "ا*;س([ ا*ذين يس(ر$! ف� خطوا'ه؟ �*;-�ة ا*;ؤ
-(ن، ا*ذين �م " ]*;-,�ة 
ن ي�;� خد ا
 .[ #م ا*ر$Q(ةع)lلت

 "ا*;س([؟ O(j
 Vراً ف� خطواl(D ً(أ! ي.و! اإل=س)! 9اع()ً ص)*ح �يس# ��[ " �إ=ه أ
ر ب)*
 .[ $*ذا، ي-�غ� أ! =دعم ق)0'-) ا*ذين يKو
و! ب#ذا ا*�;� ا*_�W ألLل-). ا*_ �وبة

 "ة؟�ة ا*_ � �ذG ا*;#;  �" ك(c ي-�غ� *ل;ؤ
-)ن ا*;حل( (ن أ! يس)عد$ا ق)0'#م ف� إ';(
[-' ً (�
�و�م، $ي.و=وا 
;ت-(ن . )قشوا   zم، $يش�برأي-)، عل(#م أ! ي_ل وا ألLل#م، $يحتر
و

ر$ا  يWz. � ألLل#م $ي�� ر$ا عن �ذا اال
ت-)!  

ن $9اء  عل(#م$يت.ل ;وا  #م
-أال يتذ
�وا إ*ى �ؤالء ا*t . /0(K#و9�م�$إ! ك)=> *دي#م أية i.وx أ$ اقترا|، ف�ل(#م أ! يذ

 ً ()_�i م� .[ $ب)Qترا� $ي.ل ;و
_________________________________________________________________

 لَّق ب	�0ي	�� <= م�PوE	ت ا��ؤمنيO مO خل@ية إ&المية4ض	K	 �Dع: م@"و+ ث0	<=

ؤ*م ف� 
z;وع)V ا*;ؤ
-(ن 
ن خل,(ة إDال
(ة، Dواء ف� ا*�ال0 $ �l(i ٌر
عد� ا*وQد/ أ

ص(ر$9/ ا*ُ;سِلم ')ب�)ً *ل;س([ أ
ٌر ص�W، $اLت;)^ �ؤالء األ'�)^ . اإلDال
(ة أ� ف� ا*غر&

�)ً *(ش. لوا 
z;وعةً $اQدٌ /  ،Wٌر أص�
$أ! 'ست;ر  'لR ا*;z;وعة 
ت حد/ 'حَ> ق()0/ ق)0/ٍ أ

Wأص�$ Wٌر أص�
ا*K()0/ ا*z( د/ *;z;وع)V ا*;ؤ
-(ن 
ن خل,(ة إDال
(ة أ
ٌر . =)ضz(ن أ
 !ب)*� األ�;(ة

 
 m(س
"�-��m إ*ى 
وضو^ ا*K()0/ إال " '�)O ا' 
�_ r *ل;ؤ
-(ن ا*zُد0ُ، $*ذا ف#و ال يتطر 
عن �ذG األ
و9 ب)خت_)9، $*.ن ي;.-R أ! '.ِ;� ا*حدي� عن =تحدSَّ ف� �ذا ا*د59 . 
) =د9

�� Q(ن ي.و! ا*;ت�ل م Kبه ف� ا*;ست �ُّDذا ا*;وضو^ $ا*تو��زين *ذ*)R ا*;ت�ل ِ;و!((L. 
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  2Gا�$ؤا8 
 

 ا4-أ  Oة ف� ا*سؤا)=(j*ر/ اK,*25ا . 
 

 : ا&87 
 "ن؟.;
�و  ��
) 9أيR ب#ذا األ
ر؟ [ " ً (�
ف)*l(Kد . برأي-) إ!  �ذا األ
ر 
;.ن. '-)قشوا 

�و  �$ي-�غ� أ! ي-�� . و0، $على ا*- )5 أ! يحتر
وGفلديه ا*سُّلطة *K). قl(دا*ذA ي�د

z;وعته ب)*ت Yح(ة ب-,سه ألL�  ي�د�ا*l(Kد . اQترا
#م *ه ال 
ن ا*�و� 
-ه ب� 
ن ا*;ح�ة

�ة. خ(ر�م $
-,�ت#مv9$ واع(ةu ِ �.ب (� .[ $ا*;z;وعة '�ر� �ذا، $*ذا 'ت�� ق)lد
 

 ا4-أ  Oا*ُ;�ل م ا*وا09 ف� =#)ية ا*سؤا � . 25ب)*و! كال
_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الخ��	+ االج��	�    
 

 :ا&87
 " � " على R'()Q؟ك(c أثَّر 590 ا*(و

  .[ي-�غ� أ! يتحدSَّ ك�ُّ عYٍو ب;) ف� R*h أ=>]

           
 

 .]1ا*;#;ة ا*�;ل(ة ا*�)ص ة ب)*د59  ا4-أ
 
 

 56ُ4: 
 " @م صدي.�);L xد* ���و^، D)ص ة ب#ذا األ�يت�لَّ@ ب)*;#;ة ا*�;ل( ة ا* (
ف� 

�ة *دي.م، صدي@ ي�)�
و Gيرا (
 "رف.م L(داً؟ي�رف.م L(داً ي;.-.م أ! 'س"*وG بش"! 
 

  59ر ا*د Yا*ت)*(ة 21'ذكَّر أ! 'ح üýþÿ*لسة اL �� .ق
 

   � اخ��وا ب	�صال

 59ذا ا*د� .ا=eر$ا ث)=(ةً إ*ى ا*_و9/ ا*وا09/ ف� بداية 

 (-
اuل�وا 
-ه أ! يس)عد=) ف� أ! =�د� اآلخرين 
jل;) . '�(َّلوا ث)=(ةً ا*;س(َ[ يغس� أقدا
(-
�و خد. 
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 ����� �����02 
 :�ا
نسبة 
ك� ِ �تعل ��

 
 .وأ" $تطلَّ) ش#&اً إ
يه أ" $ك#" �تيق نا �  أ� ه �يص� �
فردو� آ�ناً،  ( أ
 

 .أ" $تعل م أ" $.ي ز 0ج.ا- إ�لي, وأ" $قاو�ه( +
 
 .11: �5طر� 1أ" $حفظ ( 2 

           
م�� �	
� ����

 

 .ا"دأ "	�ّصال�
 

ا�م+مة ا�*ملية ا�خ	ّ'ة "	أل%بوع ا��	"ق 
 " �56
ة �ا 0�#< �
ت=  11;ا�: �
.9.ة �
ع.لية �
خا7 .
0= أ" CسAB 67$ق@ ?  �


@؟. $رى أ� @ C.تلك9ا Aج.#?" ]�اذ� &ا.
� =G #ٍة$نبغ= أ" $تكلَّم ;�ُّ ?ض]. 
 

.وضوع ا�يو, 
  L�ُ&" :ناCياN يلةO PستغرC س.اء
� R
�قصN5 6لتنا �جي6، و
ك  . �حُ  N5 =Gلِة إ


رNلة أ" �حا5+ ?6و�ا إ�لي,� =G ية. ?ليناNرو

رNلة �� ST0  ? U#ي
�نتعلَّم �". 
 

 إ�	"	ت أ%ئلة ./ا�*ة ا�درس
 �ُ& :" ً ا ;ت" ،02أ�ئلة �ر�Vعة �
G� ? �56تح#� �عا  .? AB�به �
.تُعل ِمو�


.تعل .#")�:� 

  عةVر�.
� Aسؤ�� Yَّا $تعل� =G4Zت.اVال� =G ًقاNننا&\ه ال� ،. 

 صحيحة
 :G= �ا $ل= �إلVا�ا- �
 Aسؤ�
 (أو �
فردو�)�
س.اء ( + أو5شليم؛ ( أ : �1
 Aسؤ�

.سي_� +  �حُ  � أ : �0� 
 Aسؤ�

Lَ.ِسي_َِوإِ
هُ ُ;� ِ �ِعLَ.ٍة �
aTَِّ دََ?ا�َ: "أ$ة �
حفظ �3 :=0� =ِG ِ  a6َِ�َأل� Sِ6ِ Lَ�ج Rَ
ا إِ

 Lنُُكم ، َو$َُ.ك ِ Lُكم$ ِ ، َو$ُقَ#  Lَو$ُثَب ِتُُكم ، Lلُُكم تُمL $َِسيًر�، 0َُ# $َُك. ِ L.َّ
َBَC 6ََ�اLَع� ،Zَ#6ُ. $َُس Lج.َL

َهُ �
 �.11-12: �5طر� 1" )آِ�ي َ . َو�
سُّلLَطاُ" إِ
Rَ أ6َِ�َ �آل�$6ِِ َ 

 Aسؤ�
إ" ;ا" أaُّ و�6ٍN �نكم 
ي, �تيق ناً �ع6ُ: "&ُ� 
ل.ج.#?ة. شخصيةإVا�ا- : �4
 ً �ع= الNقا eَّ6تحC "أ #V5BG ،فردو�
� =G ه
$ر$6�ا هللا أ" �ك#" . �  &ب#A هللا 

 ً 
نك#" �) هللا �باشرG g=. �تيق ني  C.ا�ا >0Tن�
تعT$< أوالً، �� � hبع
 i 
  �تعر 

فردو� Nي  �.#-�[ "�? a6ى أ

.ج.#?ة أ$ة شك#G ،jا
تYِ �هإ" ;ا�: � =G #ٍض

ً &اlالً 
ه 31-43: 03
#&ا  ? الNقاً، و�Gت_  
تر$ه ;يm و?6 $س#N Zت R �جر�ا :

فردو�"� =G =ك#" �عC U#ي
�]!" 
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 ( 15األ%ئلة )رحلة حّجن	 ا�ّ/1حيّة ( أ
 

 0ا��ؤا2 
 

 ا4/أ  Aسؤ�
 . 0;ا�� �
 

ا25%  
 �6ق

سيطرg ?لR �6$نة �� R

عر+ و�
ي9#د إ� Rسع$ ،Uأل$ا� ST0 =G .نبغ$  �َ (� ZباCأل =


.سي_ أ" $صطف #�؟�[ " ً و�  . 
6ى �
.سيحي ي  آ�5ء �ختلفة �T0 A#N �أل�ر. Cنا&\#� �عا
"B\
� �T0 =G 9.ة.
د 0نا، �رى �عh �أل�5# �  : دو" أTn أm&#� a �ت\6 ِ

o 1-  ً 
.سي_ �) �
عA6 د�l.ا� Z#س$ ZباCنبغ= أ" $حكم �ب6أ . $نبغ= أ" $ك#" أ$ �T
و

ي� Aقيي.9م أل?.اC A6ع
 . 9#د و�
عر+�

o 0-  �6ق

م Cع6 � �T
 . أو5شليم 0= �ر;ز إ$.ا�نا/ ;.ا أ"  �
.سي_ oي ر &بلة 7ل#�Cنا، و
o 3- @
T; ي9#د
� hسي_، و�ع.
� Z#يس
 ZباCعر+ أ
� hر أ$ضاً أ" �ع;TC . >وشع


روpهللا �  ;� �أل�م 0م إC#nنا وأC�#nنا � =G.]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________ 
 
 

 ا�ُم�لمو= 1ا�>ّ; 1ا�:/�1س.:+و, ث8	67
 YCا? Rسل.ي ?ل.ُ
� =G  �&أل� Rل? ًg Nيا9Cم إ"  و�V< د$ن= �B" $حج#� إ
R �كة �ر 

qيه ;ا�تيا

.سل.ي ، و$ُنrَر إ�  � gر$حة 7غير\
 sقG  ك.� �T0  "أ (� ،@
�تطا?#� ذ� .

خ.سة �طرPٍ �ختلفة، 
ك  دو" 6l�q 6$6\C ?لي9ا، أل" � Uال�
.ساP إ
R أ5;ا" �إل� �T0 5أشا

ل#" أ" $نفصل#� ��فصاالً ;ا�الً ?  nلفية إ�ال�ية �   �
.ؤ�ني  
.فا0يمST0  $فض �. 
 


س.اء � R
ٍ إ  tN لةNسيحية �ر.
� gحيا

C ،�56ُ\بَّه �� �T0 =G( +سيح="و;تا.
�ياNة � "
 ً 
\9ير $ع.� �T0 أ$ضا� .) -� 
س.اء �ك#�9ا Gردو�اً Gيه �
كثير �  �
.سر � m7َ#ُC ،Uال�G= �إل

، ?ن9ا 0= �تعة �
#V#د �) هللا �فسه �02تعة �
س.اء �
رlيسية �
ت= $عل ِم �
�56 . و�
.تَ)

قر$<� S5#ت.تُّ) �حض
 .و�

 أ1رشلي? 1ا�ّص+يو<يّة ا�8دس , ث8	67.:+و
 (�  nا� uقا� Z#v#� �T0، سل.ي.
n ST0 =Gلفية إ�ال�ية و;ثير�ً �ا $ق) �
.ؤ�ن#" �   �


O5#ة� .  a#& =لب� m&#� 9م
Gر� .ا ?ل .ت9م Cن\ئت9م �إل�ال�ية أ" $بغض#� �
ي9#د وأ" $ك#" 

حر;ة �
ص9ي#�ية� SجاC .ل
، Nي  $صيرو" أCبا?اً  L ك
$ك#" ?لي9م أ" $ف9.#� ?69 هللا .سي_ و


ت= CرG) �  �كا�ة � (Oقا.

ع69 �
ق6$م و�� =G aي9#د
;.ا أ� 9م ". 97ي#""�) �
\ع< �
  $T

ي9#د، �.ا G= ذ
@ Cفا�ير �
.سيحي ي  �� "B\� -�#لن ب
$قا�ل#" Cفا�ير �سيحي ة �ختلفة 

$6?.#" ;� أ?.اA دو
ة إ�ر�lي� �
ح6$ثة، Nت R إ 
عر+ $ب6و أ�9م� R
� 9م $نrرو" إ

تB$ي6 إل�ر�lي�، wG"  . �ا?تبا05م أ?�6ء0م� m&#� ال�ية�
.ؤ�  �  nلفية إ� Tخ C� "ك ، إ
و


\اl) ?ن6 أ&ر�ا9lم �
ُ.سل.ي  �B�9م n#�ة� Zطبا�6 �ال  .�T0 $ؤ; 
 


ل.ؤ�ني  �  nلفية إ�ال�ية ً� � Gكيm $.كن9م أ" $تعا�ل#. $.ك  أ" $ك#" ;�  �T0 �حي ر�ً وvا5 

.#Z#v �اnتصا5 � ST0 R

�56 إ� �T0 P �) ;�  ST0 �أل�G 5#= ?ق#
9م و&ل#�9م؟ $تطرَّ

 .Gقs، و
ي, ?لي@ أ" Cخ#i �تفا7يله، و
ك   ?لي@ أ" Cك#" �56;اً 
حسا�يته
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02�د�س  إ�ش��ا� ���ة 

  �ا��ؤا2 
 

 ا4/أ  Aسؤ�
ر"، �.ا G= ذ
@ 4;ا�� �  ". m&#C وGك ِ
 

 : ا25% 
 "5-؟ رَ- ��T9 �أل�ر؟ و�اذ� &ر   .[ إVا�ا- شخصي ة" ]G �0ك 

_________________________________________________________________ 
 

@ ) A1.وا إ"لي	األ%ئلة 4- ) 
 

  6ا��ؤا2 
 

 1-6: �5طر� 1 ا4/أ . 
 

 : ا25% 
 " آل$ة� =G 6� [ إ�لي," ]؟�8  �
aT $\به �أل
 " قاو�ته؟�1حس< �آل$ة� Rَ: &اد5ٌ ?ل�إل$.ا"" ]، �0 أ� =G ًخا� .[ أ�V، إ" yب:َّ �5

_________________________________________________________________ 
 

 7ا��ؤا2 
 

 ا�� � ا4/أ; Aسؤ�
7 . 
 

 : ا25% 
 "عفاء؟v _سي.
� ZباCجع� أC =ت
أ6N . �ا&\#�" ]�حس< nبرC@ وCجر�ت@، �ا �أل�5# �

هللا وأ�ٌر آnر 0# إnفا0zم Nقيقة . �أل�5# �
ت= Cضعف9م C#&ُّف9م ?  �
صالg و&ر�ءg ;ل.ة

.سي_� ZباC9م أ�أ ]. 

 "7 يرo _سي.
� ZباCجع� أC =ت
اNي  وoير �حس< nبرC@ وCجر�ت@، �ا �أل�5# �
�9م . �ا&}" ]�تيق rي  وoير �تنب 9ي ؟ $حص� N �T0ي  ال N "#;56$قيقة أ" �
\يطا" $جر 


تجر�ة� =G أل" $#&ع9م Rخطية، . و$سع
� =G ة
إ" ;ا�#� oير 7اNي ، Gق6 $قع#" �س#9
 .[ �ث� nطا$ا �
غض< أو �
كبر$اء أو nطا$ا Vنسية

 " =ت

.سي_ ?  �
قطي)؟أC Cفص��حس< nبرC@ وCجر�ت@، �ا �أل�5# �� Zا&\#�" )با�6 . Nأ

\ر;ة �) �
.ؤ�ني ، �ثل.ا  #0 فصل9م$أ"  $.ك  �
�aTأل�5# � =G :ٍ&ُّف9م ?  &ضاء و&#C

2 �
#�6N �ن9م �  شر$@ Nياo ٍgير �ؤ�   .[ $حN e6ي  $تزو 
_________________________________________________________________ 

 
 ��ا��ؤا2 

 
 ا4/أ 
�R
 . فقرg �ألو

 
Bُ4 : 

 " نا ال�أ   r� R تN ،gة ;بيرV56
و7ع#�اCنا ?rي.ةً  G= �عh �ألNيا"، Cب6و vيقاCنا
6 �
ق#a  �  ;ل.ة هللا� �ستطي) أ" �حت.ل9ا أ;ثر?#
� �T0 R
�ت.) إ� L ك
َو
ِك َّ هللاَ أَِ�يٌ ، �: و

تَِطيعُ#"َ  LَسC َ�ا Pَ L#َG "َ#ُ�  (." 13: 12;#5�ث#� 1)� �
aTَِّ الَ $6ََُ?ُكمC Lَُجرَّ
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 : ا25% 
 " هللا jأ?طا mحت.� أ;ثر؟ ;يC "ستطي) أC @ ال�يه أG :َنن| ً �0 $.كن@ أ" Cصy6N mا


تحت.�؟ g#ق
�[ " ً ً . Cنا&\#� �عا 
ك �
ضيTC �  ،Y;ر أ"  هللا ال $ح.ينا د�l.ا  hع� =G

خير 
تط9ير وCنقي. vيقنا G=�ألNيا" $ح.ينا � �Vيقنا ألv U6ه $ستخ �ناإ�ه . ة ذ0< إ$.ا �إ


نا5� =G عنا� mق$ ]. 
_________________________________________________________________ 

 
 ��ا��ؤا2 

 
 Aسؤ�
� =G g5د�#
� 5#َ 
ص � R
 . �10�rر إ

 
 : ا25% 
 "ية؟V5اn -يقا- و7ع#�اv U#9ج
vا"  A#V  =G" ]�  0.ا �
.ؤ�نا" �
ل�T" $تعرَّ

+ g5#ص

صg5# د ، و�Gتكا��5� =G ].� 
 "لية؟nجا5+ د�C U#9ج

صg5# أ ختا�5ُ " ]�  0.ا �
ل�T" $تعرvا" � =G � =G  $وشير

2 g5#ص
� ].� 
 " ية أوV5اn -يقاv7ع#�ا- و Aالn  � "يطا\
�9ا � @.Vجر�ٍة شخصيٍة 0اC  ? eَّ6حC

�T0 و&: �.تاq . إVا�ا- شخصي ة" ]�اذ� e6N؟ �اذ� Cعلَّ.: �  �T0؟. Cجا5+ د�nلية

ل.\ا5;ة ]. 

_________________________________________________________________ 
 

  �6-��ا��ؤاال= 
 


سؤ�A  ا<ظ/� =G g5د�#
� g5#ص
� R
 . 15إ
 

 ا4/أ  Aسؤ�
 . 16;ا�� �
 

 : ا25% 
 " Aسؤ�
�  .v g5د�#
� g5#ص
� =G15 R
، �ا �
خيا�5" �
ل�T" $ك#�ا" أ�ا�= Nي  أ�7 إ


\يطا" أو �
سير O =Gر$Y ]" �فترO PرP؟� Y$رO =G سير
أ�تطي) أ" أnتا5 �ا �ي  �
 .[ هللا

 "ر$قهO =G نسير
�نا إ�لي,  
تجر�ة Dخ�	ر�  �
aT $نبغ= أ" . $جر ِ� ST0 U5 أ" $قاو : و$قر 

.سي_؟� Uحُ  أ�5" ] �ر�ا O =Gر$Y إ�لي,، n �T9GطB�ا �حُ  ال . �حُ  �  �ختا5 و�قر  "wG


.سي_� Bطn ]. 
 "

سؤ�A �ا� =G ،5تاnليه أ"�أ10نسبة أل? aT
�  � ،5 �ال�تعاد ?  �\اg60  $ختا5 و$قر ِ

 [0# �فسه" ]�
ص#5 و�
.\ا60 �
خليعة و�إل�اNية؟
 " "عطيه  ختا�5ُ إ$ aT
�  .G ،أل�ر� �T0g#ق

ص#5 و�
.\ا60  �� g60ال�تعاد ?  �\ا



.سي_" ]�
خليعة و�أل�اNي ة؟� ] 
 " =G  $ا $خت{  �\ير� =G102� "نبغ= أ$ aT
�  � ،5 
تخطيs  $ختا5 و$قر ِ�  ? mُّ&#ت
�

 [ 0= �فس9ا" ]
ال�تقاU؟
 " عطي9ا$ aT
�  .G ،أل�ر� �T0 -5تاn� "إg#ق

.سي_" ]
ال�تعاد ?  �ال�تقاU؟ ��] 

 
  Bُ4: 

 "�T0 �.? ا�ترnا و��5 �نا إ�لي,، �ستطي) أ"L �قاو�ة إ" &ر  
نا . Nي  $جر  A#قC1 ناN#$4 :
4 ’ aTَِّ

Lعَا
َمِ �� =ِG aTَِّ
rَُم ِ�َ  � L?َأ LِيُكمG. ‘"يطا\

.سي_ Gينا، و0# أ&#ى �  ��"! 

_________________________________________________________________ 
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02�د�س  إ�ش��ا� ���ة 

F ) ء	ا�ّ�م 	األ%ئلة .8صد<- ) 
 

 �7ا��ؤا2 
 

 ا4/أ1ا  Pصن6و
� =G  يC5د�#
 �. 11-12: 5طر� �1)�عاً �ص#ٍ- و�6N �{ آ$ت= �
حفظ �
 

 . ?لR ذ
@ ?g6 �ر�- إ
R أ" $حف9rا �
ج.ي) Gدر"ّوا
 

 �1ا��ؤا2 
 

 ا4/أ  Aسؤ�
 . 11;ا�� �
 

 : ا25% 
 "ه؟�6$  و�تيق ني  �  أ" هللا &بلنا G =Gردو  ;Bك#" �ت�كننا أ" .$ mسي_ " ];ي.
� Z#س$


س.اء � R
 .[ ا �سقysقنا �ه، و#0 
  $6?نو 
ق6. �
فردو� -�فسه �يعب ِر�ا �
جسر إ
_________________________________________________________________ 

 
  ��ا��ؤا2 

 
 حقيقية  ا4/أ
ة ?.ر � 
صن6وP)&ص � =G .) 

 
 : ا25% 
 "س.اء
� R
ً " &لي� أU ;ثير؟: �ا �6ى C#&@ أل" 0TC< إ �5.ا �حُ  �ع�6ء، . Cنا&\#� �عا

i5أل� Rية ~ ?لvوُ�ر g6يV �6ةn 6$نا
و
ك L ?لينا أال �بِع6 ?ي#�نا . ال ��T0 =G �Bو. و
#0 �
س.اء aT

س.اء أ;ثر، &6 $زد�د C#&نا 
9ا أ;ثر BG;ثر، . ?  �قص6�ا، �� R
وإذ �قتر+ إ

 .[ �ثل.ا Nص� �) ?.ر
_________________________________________________________________ 

 
 ��ا��ؤا2 

 
 ا4/أ  Aسؤ�
 .00;ا�� �

 
 : ا25% 
 "؟ 
.قط) �
ت= Cل., &لب@ �\كٍ� nا� � �T0 -ا�ا- شخصي ة" ]�ا ;ل.اVل< �  ;�  . إO�


كل.ا- �
ت= Cل., &لب@ �\كٍ� nا�� R
 .[ �تعل ِم أ" $تكل م، و?لي@ أ�: أ$ضاً أ" C\ير إ
 

  Bُ4 : 
 "(قط.
� �T0 =G ردC =ت
‘ �ح ُ ’�B&رأy Sا�ية، �ستخ�6اً v.ير �
.تكلم ! $ا 
ل#?#د �
ر�lعة �

 .....  (�Bشكا
ه �
.ختلفة" )0م"Nيث.ا $رد �
ض.ير ( Bشكا
ه �
.ختلفة�)
 
ُ  �َُك#ُ" 
َهُ َشعLبًا، َوهللاُ �َفLُسهُ $َُك#ُ" َ�عَن" Lَح�ُكُ  َ�عَنَا َو Lيَس�َكُ  هللاِ َ�َ) �
نَّاِ�، َو#َ0ُ َ Lَنا0َُ#ذَ� َ�س
. ا إِ
9ًا 

َس_ُ  L.َي�ٌ" َوالَ 7َُر�ٌ� َوالَ  َوَ LزNُ "ُ#6ُ، َوالَ $َُكLَ�ا �َع =ِG "ُ#الَ $َُك -ُ L#.َL
عٍَة ِ� L ُ?يُ#�ِنَا، َو� L�َهللاُ ُ;�َّ د
 L:َ�َض L6َ& Rَ
نَةٌ َ�ا Gِ= َ�ا �َع6Lُ . ... َوG (ٌVَِ= َ�ا �َع6Lُ، ألَ"َّ �ألُُ�#5َ �ألُو Lَع
uُ هللاِ . َوالَ Cَُك#ُ"  Lَوَ?ر

 ِ�� M�8̀L
6ُِ�#�َهُ  َو� Lَخ$ ُSُ6ِي9َا، َوَ?بِيG "ُ#9َهُ . $َُك LVُر َوrُنَن�َ  ُ Lَح�أ6َِ�َ �آل�6ِِ$ َ . ... َو Rَ
ِلُ@ إِ L.َن�َ  ُ Lَح�َو ".
 �5-3: 00؛ z501 :3-4$ا )
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 ية

صفحة �
تا� =G g5د�#

طف� �� g5#7 R
Cخيَّ� هللا $.س_ ;� د�#?نا G= . و�آل"، ��rر إ

فردو�� "! 
_________________________________________________________________ 

 
 ا�م+مة ا�*ملية

 
ة ��T9 �أل�ب#Z ا4/أ  . Cعلي.ا- �
.9.ة �
ع.لية �
خا7 

 
  Bُ4 : 

 "U#$ �; g6Nلة و�.V LTnُ ،Z#ب�ة ��T9 �أل وnالA و&: . �ا
نسبة 
ل.9.ة �
ع.لية �
خا7 
 ً ر �9ا ?.يقا 
ج.لة وGك � ST9� ��BC ،@Cر. 7ال �9ا وأ;ثِر �  �
تفكير �9ا، �ت.تعاً �.�T&9ا  Gك 


حل#  أAَ#O و&ٍ: �.ك � ". 
_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ال��I	, اال��م	ع    
 

  Bُ4: 
 "Pسا.
� �T0 كم ! 0ا &6 أ;.لنا�ت عآ�� أ.Cته مت�ر أ� @ ��تف6َ- &ليالً . ��56  ;TC L ك
و

sقG ة ?قليةG6$@ �عر
BG�C :حص� ?لG Rاr? g6lي.ة وNقيقي ة Nي  . Gقs إ" ;ا�: 

ي� @CياN =G Yتطبي

ع.� و�� (v#� ةGعر.
 �"#�يةCض) Cل@ �

 

 (@

طعاU �عاً ( "إ" o5بَ: G= ذ� Aنتناو� ،Pسا.
� �T0 ة�و�Nتفاالً �w�9اlنا د�5

قادU، و�نقض= �عاً و&تاً �\كر هللا Gيه� Zَ#ب�GسنV =CB.يعاً �ستع6 $  ألَ"L �تحeَّ6 . �أل
Pسا.
� �T0 ة��تك#" ST0 . �ا&\#� �T0 �ال&تر�p." ]?.ا ?.له هللا N =GياCنا nالA د�5


.ساP، إ" و�YG أ?ضاء �
.ج.#?ة ?ليه Oر$قة� �T0 ة�وإ" 
م . �.تاC gqختِم �9ا د�5
 gل\9اد

طعاU �عاً، wG�ه $.كن@ أ" Cقترp ?لR �أل&� أ" Cجت.ع#� �عاً � Aتناو
Cجت.ع#� 

� ا�= �عاً، . ?  ?.� هللا وCسبيحه ;.ا &C 6رoب#" �االشتر�G j= �الNتفاA �ا
ع\اء �
ر 
 �56
� =G pقلي6 ;نيست@16;.ا �&تُِرC =G ًكنا.� �T0 "إ" ;ا ،]. 

 

 ا�Iموا "	�صال�   
  R
$نبغ= 
عg 6 أ?ضاء G= . 11-8: �5طر� G1ليفت_ ;� أ?ضاء �
.ج.#?ة إ


.قط)� �T0  � ز�ءVأ Rج.#?ة أ" $صل #� �عت.6$  ?ل.
7ل #� أل�V ?اlلة . �

ت= 9V�#C#�9ا  ي ن�
.ؤ�� U9#" �آلالV�#$  $T
 ).�1آل$ة �(



    

1 

 

  آ�ات ��ح�ظ في هذ� ��
سا�: ُم
 

��: 11م�ّى �الدرس  
�اْلُمتْعَبِيَن َجِميَ� �َ� إِلَ�َّ �َعَ�لَْوا

أُِر�ُحُكْ� �َ��أََ �الثَِّقيِ#� األَْ!َم�ِ ،َ". 

الدرس 
�� 

82: 8�كو�ن  
هُ " ُجُ* أَ(َ�)ُ َ�أُ'َّ ِلذِلَ- �َتُْ+ُ, ال+َّ

�َ�3ِ َج2َدًا َ��َْ#تَِصُ/ (ِ�ْ'َ+أَ�ِِه َ��َُكو
�اِ!دًاَ". 

�"ور ثو� 8 2الدرس  :�1 
ي9ِ ف8ََُو إ7ًِا إ3ِْ 3َ�6َ أََ!دٌ فِ� اْلَم2ِ "

 ٌ يَ�ُء اْلعَتِيقَ;ُ <َْد األَشْ :َخِ#يقَ;ٌ َجِد�دَة
 ".ا اْلُك*ُّ <َْد �Cََر َجِد�دًاBَُو7َ َ'َضْ@،

الدرس 
12 

� � ��: !بط$
" ِ(+َِEَدَّ فِ� أFَِ��َ Gََال2َّال Iُِ#ِليَْط". 

 �: !�و)'ا � 3الدرس 
" Kُاآل �َ�اُْ�ُظُ+�ا أَ�َّ;َ َ'َحبٍَّ; أMََْط�

 !"َ!تَّى �ُْدMَى أَْ�الQََ هللاِ 

الدرس 
13 

� ���: !بط$ 
�اِ!دَةً "َ ً ة ف3ِUََّ اْلَم2ِي9َ أَْ�ًض� �Tََلََّ� َ'+َّ

ِ'ْن أَْجِ* اْلVََط��َ�، اْلبَ�رُّ ِ'ْن أَْجِ* 
�َWَ)  ."إِلَى هللاِ  األEَََمِ;، ِلَكْ� �ُقَ+ ِ

��: �بط$� � 4الدرس  
" ،�ْ6ُ�MََQ Yِس الَِّذ��َِظيَ+ اْلقُدُّ *َْ)

�2ِيَن فِ� 6ُ* ِ  6ُو�ُوا أَْ�تُْ� أَْ�ًض� <ِد ِ
 ."Zِيَ+ةٍ 

الدرس 
14 

��م�ّى :�) 
فBَ7ْ�َبُوا َ��َْ#ِمذُ�ا َجِميَ� األَُ'ِ� "

 ِ[� �االْ(ِن َ�ال+َُّ Kاآل �ِZْ�ِ) �ْBُ�دُ �Mَم َِ
 ."دُِس اْلقُ 

 ��صال, ��$بّا +ة 5الدرس 
أَ(َ��َ� الَِّذY فِ� ال2ََّم�َ�اِ\، ِليَتَقَدَِّس "

يئَتَُ- . ِليTَِْ\ َ'#َُكو�ُ-َ . اZُْم-َ  ِ̂ ِلتَُكْن َ'
. 6ََم� فِ� ال2ََّم�ِء 6َذِلَ- Mَ#َى األَْرِ_ 

 َGاْليَْو �َWِطMَْأ �َWَ6َ`َ�ف �َ�ِْ̀+ لWََ� . ُخْبَز �اْغَ
�َْحُن أَْ�ًض� ِلْ#ُمْذ�ِبِيَن 7ُ�ُو(Wََ� 6ََم�  +ُِ̀ cَْ�

�َWلِكْن . إِلَْي ،;ٍَ)+ِFَْ� �ِف �َW#ْالَ �ُْدِخ�َ
 ِ+� ِ + ِ ̂ Wَ� ِ'َن ال ِ Fَ�". 

الدرس 
15 

� � /8$(�: #"ور ثو
دُ�ا هللاَ . ألَ�َُّكْ� <َِد اْشتُِ+�تُْ� (ِثََمنٍ " ِ Fفََم

 �َBِ �ِاِ!ُكُ� الَّت��فِ� أَْرََ �ْ6ُQِ�2َفِ� أَْج
 ِd". 

 ��صال, ��$با +ة 6الدرس 
 ..."أَ(َ��َ� الَِّذY فِ� ال2ََّم�َ�اِ\، "

الدرس 
16  

 �!$/!: ��م01$ 
Kَّ إِل8ََ- ِ'ْن 6ُ* ِ <َْ#بَِ-، " ��ُِحIُّ ال+ََّ

�ِ'ْن 6ُ* ِ فِْكِ+َ,، َ ،-َ2ِْ̀ َ��ِ'ْن 6ُ* ِ َ
�ُِحIُّ <َِ+�بََ- . ... َ�ِ'ْن 6ُ* ِ <ُْدَر�ِ-َ 

 َ-2ِْ̀ َW6َ ". 
 (: 8بط$� � 7الدرس 

� أَْ�تُْ� فVْ'ُ eٌWْFَِتَ�ٌر، َ�W8َ6َُوٌ\ " �أَ'ََّ
;ٌ ُ'قَدZََّ;ٌ، َشْعIُ اْ<تWَِ�ٍء،  ، أُ'َّ ُ'#ُو�6ٌِّ
 �ْ6ُ�MََQ Yالَِّذ *ِِgا (ِ`ََض��ِلَكْ� �Vُْبُِ+

 ِIيFَُِوِرِ) اْلع� ."ِ'َن الظُّْ#َمِ; إِلَى 

الدرس 
17 

 �!_/!: ��م01$ 
" َّK إِل8ََ- ِ'ْن 6ُ* ِ <َْ#بَِ-،  َ��ُِحIُّ ال+َّ

�ِ'ْن 6ُ* ِ فِْكِ+َ,، َ ،-َ2ِْ̀ َ��ِ'ْن 6ُ* ِ َ
�ُِحIُّ <َِ+�بََ- . ... َ�ِ'ْن 6ُ* ِ <ُْدَر�ِ-َ 

 َ-2ِْ̀ َW6َ". 
 1�: 8بط$� � 8الدرس 

 ."أَِ!بُّوا اِإلْخَوةَ . أ6َِْ+ُ'وا اْلFَِمي�َ "
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� ��بط$ :1 
" َ#Mَ �ُْك ْيِه، ألَ�َّهُ Bَُو ُ'ْ#ِقيَن Bَ َّ*6ُم ِ

 ."�َْعتWَِ� (ُِك�ْ 
 ��: 8بط$� � 9الدرس 

" ،�َW#َِلََّ� ألَْجTَ� 3َِّ اْلَم2ِي9َ أَْ�ًض�Uَف
َّبِعُوا  �َ�ِر�6ً لWََ� ِ'ثَ�الً ِلَكْ� �َت

 ."ُخُطَوا�ِهِ 
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� � /�: 2بط$
ِليَُكْن 6ُ*ُّ َ�اِ!ٍد (َِحIِ2َ َ'� أََخذَ "

 َ8ِ) GُِدVَْ� ،ً;َبBَِْعُضُكْ� (َْعًض�َ'ْو) �". 
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�م�ّى  :22 
. (َ�ِر6ُوا الWMَِِيُك�ْ . أَِ!بُّوا أMَْدَاَء�6ُْ "

أَْ!W2ُِوا إِلَى ُ'ْبcِِضيُكْ�، َ�Cَ#ُّوا 
ألَْجِ* الَِّذ�َن �2ُِيئُو3َ إِلَْيُكْ� 

�َُك�ْ �ُQ+َُْط��َ". 
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� ��بط$ :�/$�� 
" َMَQ Yِْعَمٍ; الَِّذ��َ� إِلَى َ'Fِْدِ) َ�إِلهُ 6ُ* ِ �

ِ فِ� اْلَم2ِي9ِ �2َُوjَ، (َْعدََ'�   Yاألَ(َِد
#ُُكْ�، َ��ُثَب ِتُُكْ�،  �Tََلَّْمتُْ� �2َِيً+ا، Bَُو �َُكم ِ

Wُُك�ْ  �ُكْ�، َ��َُمك ِ ِ لَهُ اْلَمFْدُ . َ��ُقَو 
 ."آِ'ينَ . َ�ال2ُّْ#َط�3ُ إِلَى أَ(َِد اآل(ِِد�نَ 

 


