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 ةمدقم
 انيبن نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هللا دمحلا

 :دعبو ,نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ٍدمحم
 ةَّيفرصملا تاباسحلا حتف اهرهشأو كونبلا اهب موقت يتلا لامعألا مهأ نم نإف

 نم اهلمعتسي نأ ليمعلا ديري يتلا فادهألاو ضارغألا بسحب اهرودب فلتخت يتلاو
 كنبلا نيبو هنيب تالماعَّتلا ةيوستل ةليسوك اهلامعتسا اهحتف نم فدهي ناك اذإف ;اِهلجأ
 اذإِو ,"kيراج kباسح" ِلاحلا هذه يف باسحلا نوكيف ,ةنسلا يف رثكأ وأ ,ًةرم متت اهَّنإف
 يذلا ردقلابو ءاشي ام تقو اهبحسو هلاومأ عاديإ باسحلا حتف نم فدهي ليمعلا ناك
 .ةيدقن ةعيدو باسح مامأ نوَكنف ,ءاشي

 بلاغلاف عاونأ ةدع ىلإ اهتَّيكلم ثيح نم عونتت ةَّيفرصملا تاباسحلا نأ امك 
 نم رثكأ دحاولا صخشلا كلمي دق كلذك ,ٌدحاو ٌصخش هكلمي يفرصملا باسحلا نأ

 عونلا اذه ىمسيَف ;ٍكلام نم رثكأ يفرصملا باسحلل نوكي دقو ,كنبلا يدل باسح
 دئاوف نم هققحي امل رظنلاب ةمهملا تاباسحلا نم ربتعي يذَّلاو ,كرتشملا باسحلا

 اذِهب لماعتلا رثكيو ,امهنيب اميف تالماعتلا ةيوستل ةمهم ةليسو ُّدعي ُهَّنأل ;ِهفارطأل
 لاومأ ىلع ةيالو مهل ُنوكت نم نيب كلذكو ,جاوزألا نيب ةصاخ كرتشملا باسحلا
 هنم تلعج يتلا تالاكشإلا نم ريثكلا ريثي تاباسحلا نم عونلا اذه َّنإ َّمث ,نيرصاقلا
 مظنت ةحضاو ةيماظن دعاوق دوجو مدعل كلذو ;ِِهفارطأ نيب عازنلا عوقول اًردصم
  .هنع أشنت دق يتلا تالاكشإلا جلاعتو ,ُهَلئاسم

 وأ ,ِِهفارطأ دحأ ةافو ُلاح رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع تالاكشإلا هذه نمو
 دحأ ىلع زجح عوقو ِلاح يف هنأ ىلإ ةفاضإلاب ,هتيلهأ ُطقسُي دق ئراط يأ وأ ,ُهسالفإ
 باسحلا ريصمَف ;ةيئانج ةبوقعل ةجيتن فارطألا دحأ لاومأ ةرداصم وأ ,ِِهفارطأ
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 ,ةساردلا يف اهيلإ ُتقَّرطَت يتلا تالاحلا نم اهريغ يفو ,تالاحلا كلت يف كرتشملا
 تاباسحلا نم عونلا اذه هجاوت تالاكشإ نم يل رهظ دق ام اهيف ُتعمج يتلاو
 نم عونلا اذه لثم نم دئاوفلا ميظع يلع لَّصحتُيل ;اهتجلاعم لئاسوو ةيفرصملا
 .ةَّيفرصَملا تاباسحلا

 :عوضوملا رايتخا بابسأ !
 :اهِّمهأ نم ناك يتلاو عوضوملا اذه رايتخال ينتعفد يتلا بابسألا تددعت

 .ةكرتشملا ةيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ةجلاعم ةيمهأ /١
 ةيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ركذب ةصصختم ةينوناق ةسارد دوجو مدع /٢

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهتجلاعم لئاسوو ةكرتشملا
 .تاساردلا نم عونلا اذه لثمب ةينوناقلا ةبتكملا ءارثإ يف ةبغَّرلا /٣

 :ةسارِّدلا ةلكشم !
 :ةيتآلا تالؤاستلا نع ةباجإلا ءوض يف ةسارِّدلا ةلكشم زربت
 ?كرتشملا باسحلا موهفم ام •
  ?هقفلا يف كرتشملا باسحلا فييكَت ام •
 ?كرتشملا باسحلا ىلع أرطت دق يتلا تالاكشإلا ام •
 ?تالاكشإلا هذهل ةنكمملا لولحلا ام •
 ?تالاكشإلا ةجلاعمل ٍفاك هدحو يفرصملا فرعلا له •
 :ةساردلا فادهأ !

 .ماظنلاو هقفلا يف كرتشملا باسحلا ةيهام نايب /١
 .هقفلا يف كرتشملا باسحلا فييكت نايب /٢
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 .كرتشملا باسحلا ىلع أرطت دق يتلا تالاكشإلا نايب /٣
  باسحلا ىلع أرطت يتلا تالاكشإلا ةجلاعمل ةَّيماظنلاو ةَّيهقفلا لولحلا داريإ/٤

 .اهريدقتو كرتشملا
 :ةسارِّدلا دودح !

 :ةَّيناكملا دودحلا :ًالوأ
 يف كرتشملا باسحلا تالاكشإ قاطن دودح يف ثحبلا اذه يف ةساردلا تناك

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 :ةيعوضوملا دودحلا :kيناث

 هدودح تناك دقَف ةيفرصملا تاباسحلا قاطن نمض عقي ةساردلا عوضوم نوك
 .ةيفرصملا تاباسحلا عاونأ نم عونك كرتشملا باسحلا تالاكشإ ىلع ًةرصتقم

 :ةقباسلا تاسارِّدلا !
 تلوانت َةلقتسم ًةَسارد ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يعالطا بسح دجأ مل

 تلوانت ةسارد ةَّيأ دجأ مل امك )ةكرتشملا ةيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ( عوضوم
 ةيداف( ةيتيوكلا ةثحابلل ةسارد ىوس ةعسوُم ةروصب )كرتشملا باسحلا( عوضوم
 باسحلل ةماعلا دعاوقلا اَهيف تلوانت )كرتشملا يفرصملا باسحلا( ناونعب يف )يطشلا
  َّنأ امك ,هنع ةئشانلا تالاكشإلا ةساردلا ايانث يف لوانتت ملو تيوكلا ةلود يف كرتشملا

 امنإ ةيفرصملا تايلمعلا ضرع يف )كرتشملا باسحلا( عوضوملا اولوانت نم عيمج
  .ٍةَّماغب ةيفرصملا تاباسحلا عوضوم َنمض تاقرولا َّدعتت مل ةرصتخم ةروصب هولوانت
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 :ةساردلا جهنم !
 يليلحتلا َجهنملا ُهعم ذخَّتاو ,يئارقتسالا جهنملا ةساردلا ِهذه يف ثحابلا دمتعا

 .عوضوملا تاَّيئزج عم بسانتي اميف ةساردلا عوضومل
 :يتآلا وحنلا ىلع ةسارِّدلا ِهذَه ُتاءارجإ تناكو 

 :عوضوملا ةباتك تاءارجإ :ًالوأ    
 .ديهمَّتلا كلذ رمألا مزل نإ ـ اهحضوي امب ةلأسم لكل ديهمتلا /١
 ثحابلا ناك دقو ,نوناقلاو ةغللا بتك نم ميهافملاو تاحلطصملاب فيرعتلا /٢

 .رمألا مزل اذإ ُهجرديو ,يعرشلا حلطصملا قوسي
 ىوهلا نع دعبلاو حرطلا يف ةيعوضوملاو ,ّيملعلا جهنملا مازتلا ىلع صرحلا /٣

 .يأرلل بصعتلاو
 .ةيملعلا ةداملا ضرع يف يقطنملا لسلستلا ىلع صرحلا /٤

 :شيمهتلاو قيلعتلا تاءارجإ :kيناث
 .فحصملا طخب اهتباتكو ,اهمقر ركذ عم اهروس ىلإ ةينآرقلا تايآلا وزع /١
 .ةدمتعملا ةغللا مجاعم نم ةبيرغلا تاملكلا يناعم نايب /٢

 :ةباتكلا يف ةيلكشلا تاءارجإلا :kثلاث
 ةيميظنتلاو ةيلكَّشلا يحاوَّنلاو ءالمإلاو ةيبرعلا ةغللا دعاوق ثحابلا مزتلا /١

 :يتآلا وحَّنلا ىلع َُهنكمأ ام ميقرتلا تامالعو
 .﴾ ﴿ :لكشلا اذهب نيرهزم نيسوق نيب ةينآرقلا تايآلا .ا

 .) ( :لكشلا اذهب نيسوق نيب ثيداحألا .ب
 ." " :لكشلا اذهب نيسوق نيب صوصن نم هلقن َّمت ام .ج
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 مث هفلؤم مث ,ًالوأ باتكلا مسا ثحابلا ركذ يملعلا عجرملا ركذ وأ ةلاحإلا دنع /٢
 .ةحفصلا مقر مث ءزجلا

 مقر ركذ عم قباس عجرم ةرابعب ةلاحإلا متت ,هركذ قبس عجرم نم سابتقالا دنع /٣
 .ةحفصلا

 سرد دعب ثحابلا اهيلإ لصوت يتلا تايصوَّتلاو جئاتنلا ةمتاخلا تنَّمضَت /٤
 .عوضوملا
 :ةساردلا يف ثحبلا ةطخ !

 :يدیھمَّتلا ثحبملا
 ةساردلا تاحلطصمب فيرعتلا
 .kماظنو اهقف ةيفرصملا تاباسحلا ةيهام :لوألا بلطملا

 .ةيفرصملا تاباسحلا موهفم :لوألا عرفلا
 .ةيفرصملا تاباسحلا عاونأ :يناثلا عرفلا
 .ةيفرصملا تاباسحلا صئاصخ :ثلاثلا عرفلا

 .kماظنو اًهقف كرتشملا باسحلا ةيهام :يناثلا بلطملا
 .كرتشملا باسحلا موهفم :لوألا عرفلا
 .ُهصئاصخو كرتشملا باسحلا عاونأ :يناثلا عرفلا
 .اًهقف كرتشملا باسحلا فييكت :ثلاثلا عرفلا

  :لوألا لصفلا
 .اًماظنو اًھقف كرتشملا باسحلا كالم نیب ةیلصألا ةقالعلاب ةقلعتملا تالاكشإلا
 kهقف كرتشملا باسحلا فارطأ نيب ةيلصألا ةقالعلا ةعيبط ةيلاكشإ :لوألا ثحبملا

 .kماظنو
 .كرتشملا باسحلا حتف نم ضرغلا :لوألا بلطملا
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 .ةيلصألا ةقالعلا ءاضقنا :يناثلا بلطملا
 .kماظنو kهقف عازنلا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا ديدحت ةيلاكشإ :يناثلا ثحبملا

 .ءاكرشلا نيب عازنلا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا :لوألا بلطملا
  .ءاكرشلاو كنبلا نيب عازنلا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا :يناثلا بلطملا

 :يناثلا لصفلا
 .اًماظنو اًھقف كرتشملا باسحلا ةرادإب ةقلعتملا تالاكشإلا 
  .kماظنو kهقف هلفقو كرتشملا باسحلا حتف ةيلاكشإ :لوألا ثحبملا

 .كرتشملا باسحلا حتف :لوالا بلطملا
 .كرتشملا باسحلا لفق :يناثلا بلطملا

 عاديإلاو بحسلاو كرتشملا باسحلا فارطأ بيصن ديدحت ةيلاكشإ :يناثلا ثحبملا
 .kماظنو kهقف

 .كرتشملا باسحلا فارطأ بيصن ديدحت :لوألا بلطملا
  كرتشملا باسحلا نم ليوحتلاو عاديإلاو بحسلا :يناثلا بلطملا

 :ثلاثلا لصفلا
 .اًماظنو اًھقف كرتشملا باسحلا فارطأ ةَّیلھأب ةقلعتملا تالاكشإلا
  .kماظنو kهقف كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ةيلهأ مادعنا ةيلاكشإ :لوألا ثحبملا

 .كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ةافو رثأ :لوألا بلطملا
 .كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ نونج رثأ :يناثلا بلطملا

 .kماظنو kهقف كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ةيلهأ ناصقن ةيلاكشإ :يناثلا ثحبملا
 .kهيفس وأ kهوتعم كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ناك اذإ :لوألا بلطملا
 .kسلفم كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ناك اذإ :يناثلا بلطملا

 :عبارلا لصفلا
 .اًماظنو اًھقف كرتشملا باسحلا يف ریغلاب ةقلعتملا تالاكشإلا



  

 
 

 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ةمدقملا

١٣ 

 .kماظنو kهقف باسحلا ىلع زجحلاو نماضتلا ةيلاكشإ :لوألا ثحبملا
 .ريغلا مامأ ءاكرشلا نيب نماضتلا :لوألا بلطملا
  .ريغلا نيدل باسحلا زجح :يناثلا بلطملا

 .kماظنو kهقف كرتشملا باسحلا لاومأ ةرداصم ةيلاكشإ :يناثلا ثحبملا
 .ةرداصملا موهفم :لوألا بلطملا 

 .كرتشملا باسحلا لاومأ ةرداصم ةيلاكشإ نومضم :يناثلا بلطملا
 .ةيماظنلاو ةيهقفلا لولحلا :ثلاثلا بلطملا

  جئاتنلاو تايصوتلا تنَّمضتو :ةمتاخلا
  عجارملاو رداصملا
 .سراهفلا

!  !   


