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١ٓٝ ايْٛعٝات  ايتعععكٜٛعععِ ايًٓاطات ايتع١ًُٝٓ ايتعًُٝ

 

ْٚع١ٝ 

 االْطالم

 :ايْٛع١ٝ إًه١ً يتٛدٝ٘ ْٚب٘ ايتعًُٓات

ع أْمٍ اهلل قكآْا نكّا ٗ ي١ًٝ ايكعؿق ب٘ نٛق َه١ٝ ٚ أػك٣ َؿ١ْٝ  

اـنك ٚادبٓا مٛ ايككإٓ ايهكِٜ ، َاـا ْؿعٌ بهٛق ايككإٓ عٓؿَا مؿٛٗا ٗ :ايتع١ًُٝ

. سٝاتٓا اي١َٝٛٝ ؟

 15أٚ انتػالٍ ايُٛق٠ إٛدٛؾ٠ بايهتاب ّ / عكض يكٜ٘ سٍٛ ايهٛانب - 

 بعؿٖا نتاب١ ايعٓٛإ ع٢ً ايهبٛق٠- 
عكض نٛق٠ ايطاقم بُٛت ايًٝخ قُٛؾ ػًٌٝ اؿُكٟ بكٚا١ٜ ٚقٍ عٔ ْاؾع - 

: ايتًؼُٝٞ

ٜتفنك ايؿكم - 

بٌ ايهٛق٠ إه١ٝ 

ٚايهٛق٠ إؿ١ْٝ 

ٜتأٌَ - 

ايهٛانب ، 

 ٚ ٜهُٞ بعٓٗا

 

 

ْٚع١ٝ 

بٓا٤ 

 ايتعًُٓات

 ٜأقكأ ٚ أسؿ  :

 :ايْٛع١ٝ ايتع١ًُٝ اؾم١ٝ٥

ٝٓات اإلقٓاع  يًكٝاّ ببعض ايٛادبات ٗ ٚقتٗا نايُال٠،أٚ انتؼؿاّ آٜات ٗ ْٚع

ٞٓ أستاز إٍ سؿٜ بعض ايهٛق َٔ ايككإٓ ايهكِٜ    ٞٓ،ٚايتطبٝل ايَٝٛ ٚاالنتؿالٍ إٓطك

أسؿٜ نٛق٠ ايطاقم ٚ أنتٛٗكٖا بانتؼؿاّ َٗاقات ايتال٠ٚ اؾٝؿ٠ ، أسهٔ  :إُٗات

  (ٗ ايُال٠ ، عٓؿ االنتؿالٍ بآٜاتٗا ). انتعُاٍ نٛق٠ ايطاقم انتعُاال َٓانبا

 ٚ َتابع١ قكا٠٤ األنتاـ ايُٓٛـد١ٝ  15ؾع٠ٛ ايتالَٝف إٍ ؾتض ايهتاب َؿش١ - 

 َتبٛع١ بككا٤ات َٔ َتعًٌُ هٝؿٕٚ ايتال٠ٚ . (َٔ ساؾٛت٘  )

 : ايتهٜٛين

 

 

 

 

وهٔ - 

االنتُاع 

يًتال٠ٚ 

 ايُشٝش١

ًٓكٜـ بانتخ:ايهؿا٠٤ اـتا١َٝ يًُٝؿإ  ٝٓؿ٠ ، ؾٜهتٛٗعك إتععًِٓ احملؿٛٚ  َٔ ايككإٓ ايهكِٜ ٚ اؿؿٜح اي اّ َٗاقات ايٓتال٠ٚ اؾ

 .ٚ االنتعُاٍ إٓانب 

 :  َكنبات ايهؿا٠٤

  ٜإٔ وهٔ إتعًِٓ تال٠ٚ ٚ قكا٠٤ نٛق٠ ايطاقم يًشؿ

ٝٓؿ  اؾ
 ُٓعب١  إٔ ٜتعٓكف ع٢ً َعاْٞ ايهًُات اي
 إٔ ٜكب٘ بٌ آٜات ايِٓٓ ايًكعٞٓ  ٚ آٜات ايهٕٛ إٓٛٛق 
  إٔ ٜهتؼًِ ايؿٛا٥ؿ ٚ اإلقياؾات َٔ نٛق٠ ايطاقم 

 

  ٜٓتر.......... 

 ... ، ايهبٛ ق ٠  ، دٗال ايعكض اي٥ٛٓٞ 15 ايهتاب إؿقنٞ ّ :ايٛنا٥ٌ

:  ايهؿا٠٤ ايَععِك١ْٝ 

 ١ٓٝ  ايتعبري عٔ ايٓكأٟ ٚ إٛاقـ باؿذر ٚ األؾٓي١ ايًكع
 إًاقن١ ٗ اؿٛاق عهٔ االنتُاع ٚ ايتؿػٌ إٓانب 

   :ايكِٝ 

... االعتمال باإلنالّ ، تكؿٜك َها١ْ ايككإٓ ايهكِٜ -  

 

١ٓٝ:إاؾ٠ نٛق٠ :إعكٗ احملت٣ٛ ناع١:إؿ٠  ايُّٓٓٛ ايًكع١ٝ:إٝؿإ.ايه١ٓ األٍٚ َٔ ايتعًِٝ إتٛن٘:إهت٣ٛ تكب١ٝ إنالَ

 ايٓطاقم
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ْٚع١ٝ 

بٓا٤ 

 ايتعًُٓات

 أتععٓكف ع٢ً ايٓهٛق٠. 

ٌٓ نٛق٠ ػُا٥ِ ٖٚٝمات:ايْٛع١ٝ ايتع١ًُٝ اؾم١ٝ٥  .يه

ٌٖ ٖٞ َه١ٝ أّ َؿ١ْٝ ؟ نِ عؿؾ آٜاتٗا ؟ - ؟  ٕاـا مسٝت بهٛق٠ ايطاقم :أن١ً٦ - 

ٗ بؿاٜتٗا " ايطاقم " مسٝت بٗفا االنِ يٛقٚؾ يؿٜ  :تهُٝتٗا * 

َه١ إهك١َ : ْميت ٗ *

 آٜععع١ (17)نبع عًك٠:آٜاتٗا عؿؾ*

 أتعكف ع٢ً َعاْٞ إؿكؾات :

سؿٜ نٛق٠ ايطاقم ي٘ أ١ُٖٝ نبري٠ ٗ سٝا٠ إهًِ ، يهٓ٘ :ايْٛع١ٝ ايتع١ًُٝ اؾم١ٝ٥

ٜبك٢ ْاقُا إٕ مل ٜهتهٌُ بايؿِٗ ايُشٝض ٚايًكغ إٓانب يٝهتؼؿّ بٛعٞ ٗ 

. كتًـ اجملاالت

 انتعٔ بإُشـ إؿقنٞ إٝهك يًتعٓكف ع٢ً َعاْٞ َا ؼؿٜ َٔ ٖفٙ:ايتع١ًُٝ

 .ايُّٓٛ يتتُٓهٔ َٔ يكسٗا ٚتٓاٚهلا بٛعٞ ٗ إٛاقـ إٓانب١

 ًَاقن١ إتعًٌُ ٗ ؼؿٜؿ إؿكؾات ايُعب١ ٚنتابتٗا ع٢ً ايهبٛق٠ ٚ :ايًٓاٙ

يكسٗا ٚ تبهٝ٘ َعاْٝٗا 

 ( 16اْٛك يًهتاب ّ  )ايٓذِ ايفٟ ٜٛٗك يٝال : ايطاقم : أيكغ َؿكؾاتٞ

 أسًٌ ٚ أنتجُععك :

 :ايْٛع١ٝ ايتع١ًُٝ اؾم١ٝ٥

إؾقاى إع٢ٓ اإلْايٞ يًهٛق٠ ٜهاعؿْٞ ع٢ً ؾُٗٗا ٚ سؿٛٗا  

 تكؿِٜ ايًكغ إٓانب يهٛق٠ ايطاقم بانتػالٍ ايهتاب إؿقنٞ أٚ إُشـ:ايًٓاٙ

 .إؿقنٞ إٝٓهك

ٜؿٚق سٍٛ اإٔلّإ بايبعح ٚايًٓٛق، ٚقؿ أقاَت ايربٖإ :   إع٢ٓ اإلْايٞ يًهٛق٠

ايهاطع ٚايؿيٌٝ ايكاطع ع٢ً قؿق٠ اهلل دٌ ٚعال ع٢ً ٔإَهإ ايبعح، ؾٔإٕ ايفٟ ػًل 

. اإٔلْهإ َٔ ايعؿّ قاؾْق ع٢ً ٔإعاؾت٘ بعؿ َٛت٘

َا تكيؿْٞ إيٝ٘ ايهٛق٠ : 

 االنتٛٗاق ايُشٝض يهٛق٠ ايطاقم ال ٜكتُك ع٢ً ايككا٠٤ :ايْٛع١ٝ ايتع١ًُٝ اؾم١ٝ٥

ايًه١ًٝ ٗ إٛاقـ ايؿ١ٜٝٓ، نايُال٠، ٚإِا ٜهٕٛ نفيو يالنتؿالٍ ٚايتطبٝل ٗ 

ٞٓ ٚٗ َعاؾ١ ًَهالت سٝات١ٝ َٔ احملٝ٘ ٞٓ ٚايب٦ٝ . ْٚعٝات ايتٛاٌَ االدتُاع

  :ايًٓاٙ

. انتؼالّ اإلقياؾات ايؿ١ٜٝٓ ٚإٛاعٜ األػالق١ٝ َٔ ايُّٓٛ عٛاقات ٖاؾؾ١

  :تكيؿْٞ ايهٛق٠ إٍ 

ابتؿأت ايهٛق٠ ايهك١ّ بايكهِ بايهُا٤ ـات ايهٛانب ايهاطع١، اييت تطًع يٝاّل -

ُٚنٌ  ٌٖ ٔإْهإ قؿ  يت٤ٞٓ يًٓاى ُنبًِٗ، يٝٗتؿٚا بٗا ٗ ًُٚات ايرب ٚايبشك، ع٢ً إٔ ن

 .ب٘ َٔ وكن٘، ٜٚتعٗؿ أَكٙ َٔ إال٥ه١ األبكاق

ناقت األؾي١ ٚايرباٌٖ، ع٢ً قؿق٠ قٓب ايعإٌ، ع٢ً ٔإعاؾ٠ اإٔلْهإ بعؿ ؾٓا٥٘ - 

أػربت عٔ نًـ األنكاق، ٖٚتو األنتاق ٗ اآلػك٠، سٝح ال َعٌ يإٔلْهإ ٚال ُْري - 

ٚػتُت ايهٛق٠ ايهك١ّ باؿؿٜح عٔ ايككإٓ ايعِٛٝ، َعذم٠ قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ - 

ٚنًِ اـايؿ٠، ٚسذت٘ ايبايػ١ ٔإٍ ايٓاى أْعٌ، ٚبٖٝٓت َؿم ٖفا ايككإٓ، ٚأٚعؿت 

 .ايهؿك٠ اجملكٌَ بايعفاب األيِٝ

 

 

 

ٜككأ ايهٛق٠ - 

ٜؿِٗ 

. َا ٚقؾ ؾٝٗا

 

 

 

 

 

ٜتعٓكف - 

ع٢ً َعاْٞ 

إؿكؾات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٜتؿػٌ إتعًِ - 

ٗ ايٓكاٍ وًٌ 

ٚ ًٜاقى ٗ َٛؽ 

إع٢ٓ اإلْايٞ 

. يًهٛق٠

ًٜاقى - 

ٗ َٝاغ١ 

َا تكيؿ إيٝ٘ 

 نٛق٠ آٜات

 ايطاقم

 

 

ايْٛع١ٝ  

 اـتا١َٝ

ّٛٓ َهتهباتٞ *     :أؾهك ٚ أق

ٝٓٔ نٝـ ٜهٕٛ االنتٛٗاق ايُشٝض يهٛق٠ ايطاقم ٗ َٛاقـ ايعباؾ٠ ٚايتٛاٌَ  ب

ٓٞ ٞٓ ٚايب٦ٝ . االدتُاع

تكؿِٜ اقرتاسات يْٛعٝات االنتٛٗاق ايُشٝض :ايًٓاطات- 

:  ع ايككا٠٤ ايُشٝش١ يًُّٓٛ ٚتالٚتٗا ٗ

 َعاؾ١ ٚٛاٖك  تع ايُال٠ع َٛاقـ ايفنكع االنتًٗاؾ ع تُشٝض ايهًٛنا

 :ألم ٚاديب ٗ بٝيت * - 

 .سؿٜ نٛق٠ ايطاقم 

 : اـتاَٞ

ٜهرتدع َعاقؾ٘ - 

َٚهتهبات٘ 

ٜكنخ ٗ ـٖٓ٘ - 

إع٢ٓ اإلْايٞ 

. يًهٛق٠

ٜجبت أ١ُٖٝ سؿٜ - 

. نٛق٠ ايطاقم

ٜٛٚـ َا دا٤ - 

ٗ نٛق٠ ايطاقم 

 .ٗ سٝات٘ اي١َٝٛٝ


