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باتكلا نع  ةذبن 
متسیس يك  رتسام  اذ  باتك  نع  ذوخأم  باتكلا  اذھ 

زلراشت فلؤملل  ( The Master Key System)
نم 24 ةلسارملاب  ةیعوبسا  تارود  لكش  ىلع  رشن  يذلاو  لناھ  ف 
ماع يف  باتك  لكش  ىلع  هرشن  مت  مث  ماع 1912 . يف  ةرم  لوأل  ءزج 

دھعم و  سيول  تناس  يف  ( Psycology Publishing  ) قيرط نع   1916
 – كروي وین يف  ( The Master Key Instiute)

. ةدحتملا تايالولا 

The Science of Getting  ) باتك ىلا  ةفاضالاب 

باتكلا اذھ   ، زلیتاو سیلاو  لـ  ( Rich
باتك راكفأ  ردصم  وھ  ( The Masterkey System)

. زنریب ادنور  لـ  ( The Secret " ) رسلا  " ملیفو

ریكفتلا بولساب  ةقلعتم  عیضاوم  يسیئر  لكشب  باتكلا  جلاعي 

عقاو نا  ىلا  باتكلا  رشؤي  ثیح  طیحملاو "  " تاذلاو لقعلا  عم  لماعتلاو 

ربع تینب  يتلا  هتیصخشو  هتیسفنل  ةمجرت  الا  وھ  ام  ناسنالا  ةایح 

ال صخشلا  عقاو  نیسحت  ىلا  لیبسلا  نأو   ، ةقباسلا هریكفت  طامنا 

ةیفیك ىلا  ءيراقلا  باتكلا  دشري   . هریكفت طامنا  نیسحت  ربع  الا  ىتأتي 

نم راض  وھ  امو  دیفم  وھ  ام  لوح  قئاقح  حیضوت  ربع  هریكفت  طامنا  رییغت 

. ةینھذو ةیلقع  تابيردتو  نيرامت  ىلا  ةفاضالاب  ریكفتلا  لاكشأ 

ةدعل ىمتناو  رینویلم  لامعأ  لجرو  يكيرمأ  فلؤم  ناك  لناھ  زلراشت 

. ةيراجتو ةیبدأو  ةینيدو  ةیملع  تاسسؤم 



دعب ةریخالا  تاونسلا  يف  ةیمانتم  ةرھش  باتكلا  اذھ  بستكا  دقل 

باتكلا اذھ  نأ  نم  لاقي  ام  ىلا  ةفاضالاب  رسلا "  " باتكو ملیف  راشتنا 

ىرثأو تفوسوركیم  ةكرش  سسؤم  ستیغ  لیب  حاجنو  ماھلا  ردصم  ناك 

باتكلا نأ  نم  عاشي  ام  ىلا  ةفاضالاب   ، رضاحلا انتقو  يف  ملاعلا  يف  لجر 

تبثي ام  دوجو  مدع  عم   ، ةیكیلوثاك مورلا  ةسینكلا  لبق  نم  عونمم  ناك 

. لاوقالا هذھ 

فرصتب باتكلا  ةمجرت  تمت 



ةمدقم
و ةوقلا  و  حاجنلا  باذتجا  ىلع  ةردقملا  سانلا  ضعب  ىدل  نا  ودبي 

نم ریثكلا  رخآلا  ضعبلا  هجاوي  امنیب  ریبدتلاو  ریكفتلا  نم  لیلقلاب  ةورثلا 

نم يا  قیقحت  يف  لشفي  ضعبلاو   ، حاجنلا قیقحتل  تابوعصلا 

اذامل ؟  ىرت اي  كلذ  يف  ببسلا  ام   . مھمالحأو مھتابغر  و  مھتاحومط 

ال مھریغ  نا  نیح  يف  ةلوھسب  مھتاحومط  قیقحت  نم  ضعبلا  نكمتي 

؟ ال قالطالا ىلع  اھقیقحت  نم  نونكمتي  وأ ال  ةغلاب  ةبوعصب  الا  اھنوققحي 

مھلمكأ سانلا  حجنأ  ناكل  الاو  ايدسج  وا  ایئايزیف  ببسلا  نوكي  نأ  نكمي 

اذل  ، لقعلا يف  نوكي  نأ  دبال   ، اینھذ نوكي  نأ  دبال  اذا  قرافلا   . ًاماسجأ

. سانلا نیب  دیحولا  قرافلا  لكشي  وھو  ةیعادبإلا  ةوقلا  وھ  نھذلا  نإف 

نم اھریغو  ةیئیبلا  تابقعلا  زایتجا  نم  سانلا  ِنّكمي  يذلا  وھ  اذإ  لقعلا 

. مھتایح قيرط  ىلع  تايدحتلا 

نم نكمتتس   ، لماك لكشب  نھذلل  ةیعادبإلا  ةردقلا  مھفت  امدنع 

نودب جئاتنلا  هذھ  ىلإ  لوصولا  نكمي  ال   ، نكلو  ، ةعئارلا هجئاتن  ةيؤر 

يتلا نیناوقلا  نأ  سرادلا  دجیس   . زیكرتلاو داھتجالاو  میلسلا  قیبطتلا 

رسكلل ةلباق  ریغو  ةتباث  نیناوق  يھ  يحورلاو  ينھذلا  ملاعلا  مكحت 

نأ دبال   ، اذإ ةوجرملا  ةياغلا  ىلإ  لصتل   . يداملا ملاعلا  نیناوق  لثم  امامت 

نیناوقلا هذھب  قیقدلا  مازتلالا   ، اھب مزتلت  نأو  نیناوقلا  هذھ  فرعت 

ملعتي يذلا  سرادلا  نإ   . ةیھانتم ةقدب  ةاغتبملا  جئاتنلا  ىلا  كلصویس 

ىلع دمتعي  امدنع  طقف  فیعض  هنأو   ، قامعألا نم  يتأت  ةردقلا  نأ 
هتاردق قیقحت  وحن  ددرت  نود  هسفن  دوقي  يذلاو   ، ةیجراخ ةدعاسم 



هنا ودبي  ام  زاجنا  نم  نكمتیسو  ًارصتنم  ًاخماش  فقیس  ةینھذلا 

. تازجعم

میظعلا حاجنلا  اذھ  قیقحت  يف  قفخي  نم  نأ   ، ًاذإ حضاولا  نم 

يتلا دئاوفلاب  نورقي  نيذلا ال  كئلوأ  نع  هلاح  فلتخي  هنم ال  ةدافتسالاو 

. ءابرھكلا نیناوق  كاردإو  مھف  نم  ةيرشبلا  ىلع  تداع 

ىلع هتردق  لثم  امامت  ةیبلس  فورظ  قلخ  ىلع  ٌرداق  نھذلا   ، عبطلاب

لاكشأ ىتش  يعو  ریغب  وأ  يعوب  روصتن  امدنعو   ، ةیباجيا فورظ  قلخ 

اذھو فورظلا  هذھ  قلخن  كلذب  اننإف  مائولا  مدعو  تایناكمالا  ةلق  رقفلا و 

. كاردا الو  يعو  نودب  انم  ریثكلا  هلعفي  ام 

نم ةرمتسم  ةلاح  يف  وھو   ، سانلا نیب  زیمي  نوناقلا ال  اذھ  نإ 
تاملكب  ، هسفنل صخش  لك  قلخ  ام  دیسجت  ىلع  بوؤدلا  لمعلا 

". عرز ام  ٍئرما  لك  دصحي   " ىرخأ

نأ ةقیقحو   ، ةرفولا نیناوقب  فارتعالاو  كاردإلا  ىلع  دمتعت  اذإ  ةرفولا 

هنأ فرعن  نأ  لبق  ًائیش  زجنن  نأ  اننكمي  دیكأت ال  لكب   . ةّقالخ ةوق  نھذلا 

ءابرھك نوكلا  يف  سیلف   . هقیقحتل مزاللا  دھجلا  لذبن  نأو  هزاجنا  نكمي 

ءابرھكلا هذھ  نم  دفتسن  مل  اننكلو   ، ةنس يتئم  لبق  ناك  امم  رثكأ  مویلا 

يف ءابرھكلا  عضو  يذلا  نوناقلا  ىلع  فرعتلا  نم  مھدحأ  نكمت  ىتح 

هكردأ نم  الا  هب  عفتني  ال   ، ةرفولا نوناق  اذكھو   . انملاع هب  رانأو  انتمدخ 

. هعم مغانت  يف  هسفن  عضوو 

ببسلاو ال ةجیتنلا  نیب  ةقالعلاو  مویلا  ملاع  ىلع  رطیست  ملعلا  حور 

. رصاعملا انملاع  يف  اھلھاجت  نكمي 

، ةيرشبلا خيرات  يف  ةزیمم  ةبقح  لثم  ةعیبطلا  نیناوق  فاشتكا  نا 
ناسنإلا ةایح  نم  حوضولا  مدعو  كشلا  لماوع  نیناوقلا  هذھ  تلازأ  دقل 



ةجیتن لكل  نأ  مویلا  نوملعي  رشبلاف   . نیقیلاو قطنملاب  اھتلدبتساو 

نوثحبي مھنإف  ةاجترم  ةياغ  كانھ  نوكت  امدنع  اذل   ، ٍفاكو ددحم  ببس 

. ققحتت نأ  ةياغلا  هذھل  نكمي  اھلالخ  نم  يتلا  فورظلا  نع 

لك فاشتكا  هب  مت  يذلا  ساسألا  وھ  يئارقتسالا  قطنملا  نإ 
ىلإ لوصولا  ىتح  ضعبب  اھضعب  ةلصفنم  ثادحا  ةنراقم  ربع  نیناوقلا 

نيدت ام  وھ  اذھ  يملعلا  ثحبلا  جھنم   . اعیمج اھل  كرتشملا  ببسملا 

تِنّكس ةایحلا و  هب  ترینأ  دقل   . اھمولع اھئارث و  لجب  ةرضحتملا  ممألا  هل 
، رصبلا ىدم  هب  دتماو   ، لیللا هب  ئیضاو  راھنألا  هب  تدتماو  مالآلا  هب 
نأ نم  ناسنألا  نكُمو   ، تافاسملا هب  تيوطو   ، ةكرحلا هب  تعرسو 

ًاذا بجعلا  ام   . ءامسلا نانع  يف  قلحي  نا  و  راحبلا  قامعأ  ىلإ  صوغي 

دعب هریكفت  بولسأ  ىلإ  جھنملا  اذھ  فیضي  نأ  ىلا  ناسنإلا  ىعسي  نأ 
. ریكفتلا نم  اددحم  ابولسأ  عبتت  ةیمتح  ًاجئاتن  نأ  يلجلا  نم  حبصأ  نأ 

نم كنكمي  فوسو   ، ةتحب ةیملع  قئاقح  ىلع  ٌينبم  ينوكلا  حاتفملا 

لیعفت ةیفیك  ىلا  كدشريو  سفنلا  يف  ةنیفدلا  تاناكمإلا  نع  فشكلا 

نإ  . ةیلقعلا ةنورملا  ةيویحلا و  ةقاطلا و  نم  كتعس  ةدايزل  تاناكمإلا  هذھ 

نم نكمتیس  ةینھذلا  نیناوقلا  هذھ  كاردإ  نم  نكمتي  يذلا  صخشلا 

نكمي بساكمب ال  هیلع  دوعتسو  لبق  نم  اھب  ملحي  مل  تازاجنا  قیقحت 

. اھفصت نأ  تاملكلل 

ةلبقتسملا تابكرملا  نم  ٍلكل  حیحصلا  مادختسالا  رسفت  اھنا 

يوقتو صرفلا  ديدحت  ىلا  اھمدختسم  هجوتو  ةیلقعلا  ةعیبطلل  ةلاعفلاو 

مادختساو ةیمنت  لئاسو  لضفأ  هملعتو  ةیكاردإلاو  ةيدارإلا  هتاردق 

و ةردابملا  حور  يیحت  اھنإ   . سفنلا يف  ةفطاعلاو  ةبغرلاو  ةلیخملا 

. اھلاكشأ ىمسأب  ةایحلاب  عتمتلاو  ةمكحلاو  رارصإلا 



، ةیقیقحلا ةینھذلا  كتقاط  مادختسا  ةقيرط  كملعي  ينوكلا  حاتفملا 

هل ةقالع  الو   ، تافارخلاو ةيركفلا  تافارحنالا  نم  لكش  يأ  سیلو 

نظي ضعبلا  لعجت  يتلا  لئاسولا  نم  اھھباش  ام  وأ  ةذوعشلا  رحسلاب و 

. ءيش نم ال  ءيش  ىلع  لوصحلا  هناكمإب  نأ 

ةرطیسلا نم  كِنّكمي  يذلا  مھفلا  روطيو  يمني  ينوكلا  حاتفملا  نإ 
كتركاذ طیشنتل  قيرطلا  ىلا  كدشري  وھو   ، كتحص ىلعو  كدسج  ىلع 

سانلا نكمت  يتلاو  ٍّذف  لجر  لك  اھب  زیمتي  يتلا  كلت   ، كتریصب ةيوقت  و 
. لبقتسملا قافا  يف  تايدحتلاو  صرفلا  ةيؤر  نم 

يزيرغ لكشبو  نيرخآلا  لعجت  ةیلقع  ةردق  روطي  ينوكلا  حاتفملا 

ام اولعفي  نأ  نوديري  مھلعجت  ةیصخشو  ةردق  وذ  صخش  كنأب  نورعشي 

كفصي ثیحب  كیلإ  ءایشألاو  سانلا  بذتجت  كنإ   ، هولعفي نأ  مھديرت 

كنإ  ، اھسفنب اھجاتحي  يتلا  ءایشألا  هیتأت  يذلا  ظوظحملاب "   " سانلا

، اھعم مغانت  يف  كسفن  عضتو  ةیساسألا  دوجولا  ئدابم  مھف  ىلإ  لصت 

بذجلا نوناق  مھف  نم  نكمتتس   . يھانتماللا قلطملا  عم  مغانت 

وھ ام  لك  اھنم  عبني  يتلا  ةیسفنلا  نیناوقلاو  يعیبطلا  ءامنلا  نیناوقو 

. لامعألاو ةراجتلا  ملاعو  ةیعامتجالا  ةایحلاو  ةحصلا  يف  دیج 

ام كسفنل  عنصتل  ةوقلا  كیطعت  اھنإ   ، ةَقالخ ةردق  ةینھذلا  ةردقلا 

، رخآ صخش  نم  ءيش  ذخأ  ىلع  ةردقلا  كیطعت  ال  اھنكلو  ءاشت 

ناكم بشعلا  نم  ناتقرو  تبنت  ةعیبطلا  هذھك ، ءایشأ  لعفت  ةعیبطلاف ال 

. هسفن ءيشلا  لعف  نم  سانلا  نكمت  لقعلا  ةردق   ، تعطق ةدحاو  ةقرو 

لالقتسالا نم  ديزملاو  ةمكحلاو  ةریصبلا  روطي  ينوكلا  حاتفملا 

فوخلاو ةبآكلاو  كشلا  رمدي  هنإ   . نيرخالا ةدعاسم  ىلع  ةردقملاو 

ظقوي هنإ   ، فعضلاو ةيدودحملاو  حشلاو  بركلا  نم  لكش  لكو  قلقلاو 



وھو ةيویحلاو  طاشنلاو  ةردابملا  حور  كیف  يیحيو   ، ةنیفدلا كبھاوم 

. كلوح وھ  ام  لك  يف  لامجلل  كريدقت  شعني 

ديدحلل ةدحتملا  تايالولا  ةكرش  ةرادإ  سلجم  سیئر  يراغ  تربلأ 

ءاربخلاو نیبردملاو  نيراشتسملا  تامدخ  نع  ءانغتسالا  نكمي  ال  : " لاق

ىربكلا ةیعانصلاو  ةيراجتلا  تاسسؤملا  دنع  ةحجانلا  ةرادإلا  يف 

". ریثكب كلذ  ةیمھأ  قوفي  ةمیلسلا  ئدابملا  ينبت  نأب  نمؤأ  يننكلو 

هذھ ذیفنتل  لبسلا  حرتقيو  ةحیحصلا  ئدابملا  كلت  ّملعي  ينوكلا  حاتفملا 

نأ دكؤي  هنإ   ، رخا يسارد  جھن  يأ  نع  فلتخي  وھف  اذھبو  ئدابملا 

نم ریثكلا   . هقیبطت لالخ  نم  يھ  أدبم  يأ  ملعت  نم  ةدیحولا  ةدئافلا 

نود مھتایح  لاوط  ةیبيردت  جماربب  نوكرتشي  وأ  بتكلا  نوعلاطي  سانلا 

حاتفملا ماظن   . ةحورطملا ئدابملا  ءارو  نم  سوملم  مدقت  يأ  زاجنإ 

ءارو نم  دئاوفلا  قیقحت  اھلالخ  نم  نكمي  لئاسو  ىلا  كدشري  ينوكلا 

. ةیمویلا كتایح  يف  ئدابملا  هذھ 

تارذلاو تارذ  ىلإ  تائيزجلاو  تائيزج  ىلإ  داوملا  مَّسق  ءايزیفلا  ملع 

باطخ يف  جنملف  زوربمأ  ریسلا  لوقي  ثیح  كلذ  دنع  فقوتو  ةقاط  ىلإ 

دق اھرھوج  يف  ةقاطلا   ، فاطملا ةياھن  يف  : " ةقاطلا هذھ  حرشل  هل 
هیمسن امل  رشابملا  لمعلل  ضارعتساك  الإ  انلبق  نم  ةموھفم  ریغ  نوكت 

". ةئیشملاو لقعلا 

ىوق مظعا  نأ  دجنو  ةیئرملا  ریغ  كلت  يھ  ةعیبطلا  ىوق  مظعا  نا 
ةدیحولا ةقيرطلاو   ، ةیحورلا هاوق  يھو   ، ًاضيا ةیئرملا  ریغ  يھ  ناسنإلا 

وھ ریكفتلا   . ریكفتلا ربع  يھ  ةیحورلا  هاوق  اھب  ىلجتت  نأ  نكمي  يتلا 

عمجلا اذل   . ریكفتلل ةدیحولا  ةجیتنلا  يھ  ةركفلاو   ، حورلل دیحولا  طاشنلا 

يھ راكفألاو   ، ةیحور ةیلمع  وھ  كاردإلاو   ، ةیحور تایلمع  يھ  حرطلاو 



قطنملاو  ، ةیحور فشك  حیباصم  يھ  ةلئسألاو   ، ةیحور میھافم 

. ةیحور تاودا  يھ  ةفسلفلاو  لدجلاو 

ىلع وا  غامدلا  نم  ءازجأ  ىلع   ، يئايزیف وضع  ىلع  اھریثأت  ةركف  لكل 

وأ ةجسنألا  هذھ  بیكرت  يف  ایئايزیف  ارییغت  لكشي  اذھ   . ةلضع وأ  بصع 

عوضومب ةقلعتملا  راكفألا  نم  ددع  ىلع  لوصحلا  مزلي  طقف  اذلو  لتكلا 

. ناسنإل يئايزیفلا  بیكرتلا  يف  الماك  ارییغت  ثدحتل  ام 

امدنع  . حاجن ىلإ  لشفلا  اھلالخ  نم  لوحتي  يتلا  ةیلمعلا  يھ  هذھ 

لشفلا راكفأ  َّلحم  مغانتلاو  ماھلإلاو  ةوقلاو  ةعاجشلا  راكفأ  لحت 

ریغتتس رذجتتو  راكفالا  هذھ  خسرتت  امدنعو  ضقانتلاو  حشلاو  طابحإلاو 

ةميدقلا ءایشألا   . ديدج رونب  ةایحلا  ءرملا  ىریسو  ةيوضعلا  ةجسنالا 

نم ءرملا  دلویس  اھدنع   ، ًاديدج حبصیس  ءيش  لك   ، ًةقیقح يفتختس 

هؤانب دیعا  دق  اھدنع  نوكیس   ، ديدج ًىنعم  ةایحلل  حبصیسو   ، ديدج

حاجنلا صرف  ىریس   ، ةقاطلاو لمألاو  ةقثلاو  ةداعسلاب  ًائیلم  نوكیسو 

نم ائیش  هل  ينعت  نكت  مل  تایناكمإ  كردیس   . اھنع ًالفاغ  ناك  نا  دعب 

يلاتلاب مھو  هلوح  نم  وحن  عشتس  هؤلمت  يتلا  حاجنلا  راكفأ   . لبق

هوحن بذتجیس   ، مھنم ةبحمو  ةیعاوطب  ءاقترالا  ىلع  هنودعاسیس 

نم لاوحأو  هلاوحأو  هفورظو  هتئیب  ریغیس  يلاتلاب  اذھو  حاجنلا  ءاقفر 

. هلوح

ةعئار  ، ةعئار تالامتحالا  نإ   ، ديدج رجف  باب  ىلع  اننإ   ، ىرت فوس 

نم نرق  لبق  صخش  كلتما  ول   . ةریحم نوكت  دق  ثیحب  اھل  دودح  الو   ، ادج

ازھجم ًاشیج  مزھي  نا  هرودقمب  ناكل  شاشر  عفدم  وأ  ًةرئاط  نامزلا 

ةفرعملا هيدل  صخش  يأ  نإف  بولسالا  سفنب   . هرصع ةحلسا  لضفأب 

نكمي ال  قوفت  هيدل  نوكیس  ينوكلا  حاتفملا  يف  ةاوتحملا  تاناكمإلاو 



. قالطالا ىلع  هروصت 



لوألا ءزجلا  ةمدقم 
لھ  . ينوكلا حاتفملا  ماظن  نم  لوألا  ءزجلا  كل  مدقأ  نأ  يل  فرشل  هنإ 

ديزملا  ، ةوقلاب يعولا  بلجا  ؟  ةوقلا نم  ديزملا  كتایح  ىلإ  بلجت  نأ  ديرت 

يعولا بلجا  ؟  ةداعسلا نم  ديزملا   ، ةحصلاب يعولا  بلجا  ؟  ةحصلا نم 

. كنایك نم  ًاءزجو  كل  اكلم  حبصت  ىتح  رومألا  هذھ  حور  شع   . ةداعسلاب

. ناسنإلا لخادب  يتلا  ةوقلل  ةعیط  نوكلا  رومأف 

ةدوجوم اھنإف   ، ةديدج تاطلس  يأ  ىلع  لوصحلا  ىلإ  جاتحت  ال  كنإ 

ألمت ناو   ، اھمادختسا كیلع  بجي   ، اھمھف كیلع  بجي  نكلو  ًالصأ  كيدل 

. كمامأ نم  ملاعلا  لمحتو  ًالبق  يضمت  يكل  اھب  كسفن 

ربكأ مخزل  كئانب  عمو   ، كتریسم يف  مدقتت  تنأ  امنیبو  موي  دعب  اموي 

لضفأ مھفل  كباستكا  عمو   ، كتاططخمل حضوا  رولبتو  قمعأ  ماھلإو 

وھ لب   ، باشخألاو  روخصلا  نم  ماوكأ  درجم  سیل  ملاعلا  نأ  كردتس 

ةایحلا نم  ءيش  هنإ   ، ةضبانلا رشبلا  بولقب  جستنيو  يح ! ءيش 

. ةعورلاو لامجلاو 

نكلو  ، فصولا اذھ  ىنعم  ةقیقح  كردتل  قیمع  مھف  نم  كل  دب  ال 
نم ديدج  رون  مھیلع  عطسیس   ، مھفلا اذھ  ىلإ  نولصیس  نيذلا  كئلوأ 

، موي لك  عم  ربكأ  ةردقو  ةقث  نوبستكیس   ، ةديدج ةوق   ، ماھلإلا

ةایحلل ودغیسو   . ًالعف تققحت  دق  مھمالحأو  مھلامآ  نأ  نوكردیسو 

. ىضم تقو  يأ  نم  لمشأو  قمعأ  ىنعم 

لوألا ءزجلا  ، ... نآلاو



لوألا ءزجلا 
وھ امك  دوجولا  يف  ىوتسم  لك  ىلع  قبطني  أدبم  وھ  ديزملا  عمجت  ةرثكلا  نأ   - 1

. ةراسخلا نم  ديزملا  ىلإ  دوقت  ةراسخلا  نأ  عم  لاحلا 
يھ ةایحلا  يف  براجتلا  لكو  ةئیبلاو  فورظلاو  ةیصخشلا  نإو   ، قّالخ لقعلا  نا   - 2

. ةرطیسم ةینھذ  تاداع  ةجیتن 
كلمت لكو  زاجنإ  لكو  ةوق  لك  َّرس  نإف  اذل   . انراكفأ ىلع  دمتعي  نھذلا  كولس  نإ   - 3

. ریكفتلا يف  انبولسأ  ىلع  دمتعي 
دمتعي انتعاطتسا  رادقم  عیطتسن ."  " نأ لبق  نوكن "  " نأ بجي  هنأل  حیحص  اذھ   - 4

". ركفن  " فیك ىلع  زكتري  نوكن "  " نمو  ، نوكن نم  ىلع 
نأ اننكمي  يتلا  ةدیحولا  ةقيرطلاو   ، اھكلتمن ال  ىوق  رھظن  نأ  عیطتسن  ال  نحن   - 5
نأ كردن  نأ  دعب  الإ  ةوقلا  يعن  نأ  اننكمي  الو   ، اھب انیعو  ربع  يھ  ةوقلا  اھب  كلتمن 

. انقامعأ نم  يتأت  امنا  ةوقلا  لاكشأ  لك 
ةایحلاو رونلا  نم   ، تاردقلاو رعاشملاو  ركفلا  نم  ملاع   ، انلخادب ملاع  كلانھ   - 6

. ةرابج هتاردق  ناف  يئرم  ریغ  ملاعلا  اذھ  نوك  نع  رظنلا  ضغبو   ، لامجلاو
لكل الح  دجنس  ملاعلا  اذھ  فشتكن  امدنع   . لقعلاب موكحم  يلخادلا  انملاع   - 7
لك نإف   ، انترطیس تحت  يلخادلا  انملاع  نأ  امبو   ، ثدح لكل  اببس   ، ةلكشم

. انترطیس تحت  اضيأ  يھ  ةیناكمإلاو  ةردقلا  نیناوق 
ناك ام  وھ  جراخلا  يف  هارن  ام   . يلخادلا ملاعلل  ساكعنا  وھ  يجراخلا  ملاعلا   - 8
ةمكح ىلا  لوصولا  نكمي  يلخادلا  ملاعلا  يف   . لخادلا يف  الصأ  ادوجوم 

هنع باقنلا  فشك  رظتني   ، مزلي ام  لك  نم  يئاھن  مكو ال  ةقلطم  ةردقو  ةقلطم 
هتاناكما ناف  يلخادلا  ملاعلا  اذھ  تاناكمإ  انكردأ  نحن  نإ   . هنع ریبعتلاو  هريوطتو 

. يجراخلا ملاعلا  يف  ىلجتتس 
ةیجراخلا فورظلا  مغانت  ىلع  سكعنیس  يلخادلا  ملاعلا  يف  مغانتلا   - 9

لكو ةردق  لك   ، میظع وھ  ام  لكل  يساسأ  بكرمو  ةحصلا  ساسأ  هنإ   . اھقفاوتو
. حاجن لكو  زاجنإ 

انراكفأ ىلع  رطیسن  نأ  ىلع  انتردقم  ينعي  يلخادلا  انملاع  يف  مغانتلا  نإ   - 10
. انیلع ةبرجت  يأ  ریثأت  ىدم  انسفنأل  ددحن  نأو 



ًانغ جتني  يلخادلا  ىنغلا   ، ًانغو الؤافت  قلخي  يلخادلا  انملاع  يف  مغانتلا   - 11
. يجراخ

. يلخادلا انیعو  لاوحأو  فورظ  سكعي  يجراخلا  ملاعلا   - 12
تاردقلا زییمتل  مھفلا  انيدل  نوكتیس   ، يلخادلا انملاع  يف  ةمكحلا  اندجو  نإ   - 13
تاناكمإلا هذھ  قیقحت  ىلع  ةردقلا  ىطعنسو   ، ملاعلا اذھ  يف  ةنماكلا  ةعئارلا 

. يجراخلا انملاع  يف 
ةردقلا كلتمنس  ایلقع  اھیلع  ذوحتسنو   ، ةیلخادلا ةمكحلا  هذھ  يعن  امدنع   - 14

انیقر نم  لكش  لضفأل  مزالو  يرورض  وھ  ام  لك  ىلإ  مجرتتس  يتلا  ةنطفلاو 
. مغانتملا

ىلع ءاسنلاو  لاجرلا  لصحي  هنم  يلمع  ملاع  وھ  يلخادلا  ملاعلا  نإ   - 15
مزلي ام  نوكلمتيو  مھاؤر  دلوت  هیفو   ، ناميإلاو ةقثلاو  سامحلاو  لمألاو  ةعاجشلا 

. دوجولا ملاع  يف  قئاقح  ىؤرلا  هذھ  لعجل  تاراھم  نم 
انك ام  وھ  يجراخلا  انملاع  يف  انیتأي  ام   ، مكارت تسیلو  فاشكنا  ةایحلا   - 16

. يلخادلا ملاعلا  يف  هكلتمن  لعفلاب 
لكو  ، مانتم يعو  ةجیتن  وھ  امنا  بسك  لكو  يعو  ىلع  دنتسي  كلمت  لك   - 17

. صقانتمو رثانتم  يعو  ةجیتن  وھ  دقف 
نم نإف  اذل   ، ضقانتلا ينعي  تتشتلا   ، ماجسنالا ىلع  فقوتت  ةینھذلا  ةءافكلا   - 18

. يعیبطلا نوناقلا  عم  ماجسنا  يف  نوكي  نأ  دبال  ةردقملا  كلتمي 
لقعلا ةلآ  وھ  غامدلا   ، رھاظلا لقعلا  لالخ  نم  يجراخلا  ملاعلاب  نیلصتم  نحن   - 19
ماظنلا اذھ   . مسجلا ءازجأ  لك  عم  لصاوت  ةلاح  يف  هلعجي  يبصعلا  ماظنلاو 
معطلاو توصلا   ، ةحئارلا  ، ةرارحلا  ، ءوضلا نم  ساسحا  لكل  بیجتسي  يبصعلا 

. سململاو
نوكت امدنع   ، ةقیقحلا مھفي  امدنع   ، حیحص  لكشب  لقعلا  ركفي  امدنع   - 20
ةلیمج سیساحألا  نوكت  هءاَنب  يبصعلا  زاھجلا  لالخ  ةثوعبملا  تاراشإلا 

. ةمغانتمو
انداسجأ يف  يباجيا  وھ  ام  لكو  ةيویحو  ةقاط  ينبن  كلذب  اننأ  يھ  ةجیتنلا   - 21

لكو رقفلاو  ضرملاو  نحملا  نمكت  لقعلا  اذھ  سفن  لالخ  نمو  هنإ  اضيأ  نكلو 
اذل  . انتایح يف  رھظت  نأ  نكمي  يتلا  مغانتلا  مدعو  ةیبلسلا  لاكشا  نم  لكش 

. ةمادھ ةوق  لكب  لصتن  ئطاخلا  ریكفتلاو  رھاظلا  لقعلا  جيزم  ربع  هنإف 
يھ ةیسمشلا  ةریفضلا  نطابلا .  انلقع  ربع  يلخادلا  ملاعلاب  نیلصتم  نحن   - 22



لثم سیساحألا  لك  ىلع  رطیسي  يتابمسلا  يبصعلا  ماظنلا  لقعلا ،  اذھ  ةادأ 
يعواللا رھاوظ  لكو   ، لیختلا  ، سفنتلا  ، فطاوعلا  ، بحلا   ، فوخلا   ، حرفلا 

نم دودحم  مكب ال  طبترن  هبو  ينوكلا  لقعلا  عم  لصتن  يعواللا  ربع  اننإ   . ىرخألا
 . ةءانبلا نوكلا  ىوق 

يف ربكألا  رسلا  وھ  امھفئاظو  مھفو  انیف  نيزكرملا  نيذھ  نیب  قیسنتلا  نإ   - 23
نطابلاو رھاظلا  نیلقعلا  لعجن  نأ  اننكمي  ةفرعملا  هذھبو  مھفلا  اذھب   . ةایحلا

تحت وھ  انلبقتسم  نإ   . دودحم الاب  دودحملا  لصن  هبو  قسانتب  نالمعي 
. ثبع وا  ةفدص  ضحم  سیلو   ، انترطیس

ءاضفلا ألمي   ، هلك نوكلا  دوسي  دحاو  نادجو  وا  قطنم  كانھ  نأ  ًاعیمج  قفتن   - 24
قلطم  ، ةردقلا قلطم  هنإ   . هدوجو نم  ناكم  وأ  تقو  لك  يف  هسفن  وھو  هلك 

. روضحلا مئادو  ةمكحلا 
حبصت ركفي  امدنعو   ، ریكفتلا ىلع  رداق  دحاو  نایك  ىوس  دوجولا  يف  سیل   - 25

لك يف  دوجوم  هنإف  ناكم  لك  يف  دوجوم  نایكلا  اذھ  نأ  امكو   . ءایشأ هراكفأ 
ةقلطملا ةردقلا  وذ  نادجولا  اذھب  ًاطبترم  نوكي  نأ  دبال  صخش  لك   ، صخش

. نامزو ناكم  لك  يف  قلطملا  دوجولاو  قلطملا  ملعلاو 
يف زكرمتي  يذلا  يعولا  سفن  وھ  كغامد  ايالخ  يف  زكرمتي  يذلا  يعولا   - 26
لقعلا  ، ينوكلا عم  يدرفلا  لاصتا  َالإ  سیل  صخش  لك   . رشبلا لك  ةغمدأ 

. ينوكلا
ينوكلا عم  لصاوتلا  ىلع  هتردقم  يھ  امنا  ریكفتلا  ىلع  درفلا  ةردقم   - 27

. ریكفتلا ىلع  ناسنإلا  ةردقم  نم  طقف  بكرتي  ةیناسنإلا  يعو   . هراضحتساو
جتنت هنمو   ، ةنكاسلا وا  ةیكیتاتسلا  ةقاطلا  نم  لكش  هنأب  دقتعُي  هتاذ  دحب  لقعلا 

. لقعلل كرحتملا  وا  يكیمانيدلا  روطلا  يھ  يتلاو  ًاراكفأ "  " ىمست تایلمع 
وھ َاذإ  ركفلا   ، هنیع ءيشلل  نيروط   ، ةكرحتم ةقاط  ركفلاو  ةنكاس  ةقاط  لقعلا 

كرحتم لقع  ىلإ  يكیتاتس "  " تباثلا لقعلا  لوحت  نع  ةجتان  ةيزازتھا  ةكرح 
". يكیمانيد "

ةردقلا قلطم  وھ  يذلاو  ينوكلا  لقعلا  يف  هاوتحم  تافصلا  عیمج  نأ  امب   - 28
لك يف  ةدوجوم  اھنأ  دبال  تافصلا  هذھ  نإف  دوجولا  قلطمو  ملعلا  قلطمو 
نأل اھتعیبطب  ةركفلا  مغري  درفلا  ركفي  امدنع  اذل   . نماكلا اھلكشب  صخش 

. اھلصأ عم  بسانتي  لكشب  فورظلا  يف  دسجتت 
كانھ ببسلا  اذھل   ، ةجیتن وھ  لاح  وأ  فرظ  لكو  ببس  يھ  ةركف  لك  نإف  اذل   - 29



. ةوجرملا فورظلا  بلجتست  ىتح  كراكفأ  يف  مكحتت  نأب  ةمزلم  ةرورض 
ددحم ملعب  يتأتو  ةقلطملا  كترطیس  تحت  يھو  لخادلا  نم  يتأت  ةردقم  لك   - 30

. ةددحم ئدابمل  يعوط  ذیفنتو 
نوناقلا اذھل  قیقد  مھف  ىلع  لصحت  امدنع  هنأ  كل  حضاولا  نم  نوكي  نأ  بجي   - 31

يف هقیبطت  نم  نكمتت  فوسف  كریكفت  تایلمع  ىلع  ةرطیسلا  نم  نكمتتو 
ةردقلا نوناق  عم  نواعت  ىلإ  يدارإ  لكشب  لصتس  ىرخأ  تاملكب   . لاح لك 

. دوجوم وھ  ام  لكل  يساسألا  أدبملا  وھ  يذلاو  ةقلطملا 
ةلاح يف  يھ  ةرذ  لك   ، دوجولا يف  ةرذ  لك  ةایح  ساسا  وھ  ينوكلا  لقعلا   - 32
كردم لكلا   ، دوجولا يف  ىقبت  نا  لجا  نم  ةایحلا  نم  ديزم  بلجل  بئاد  يعس 

. قلخ اھلجأ  نم  يتلا  تاياغلا  ققحي  نأل  ىعسي  لكلاو 
ملاعلا ىلع  اوفرعت  طقف  لیلقلا   ، يجراخلا ملاعلا  يف  نوشیعي  رشبلا  ةیبلاغ   - 33

ملاع وھف   ، يجراخلا ملاعلا  عنصي  يذلا  وھ  يلخادلا  ملاعلا  نأ  عم   ، يلخادلا
كملاع يف  ةيادب  تنأ  هتدجوأ  يجراخلا  كملاع  يف  دجو  ام  لكو  قالخ 

. يلخادلا
ةقالعلا كردت  امدنع  كل  ًاكلم  نوكتس  ةردق  قیقحت  نم  كنكمیس  ماظنلا  اذھ   - 34

وھ يجراخلا  ناو  ببسملا  وھ  يلخادلا  نا   . يلخادلاو يجراخلا  كیملاع  نیب 
. ببسملا رییغت  نم  كل  دبال  ةجیتنلا  رییغتل  اذا   ، ةجیتنلا

نم جئاتنلا  رییغت  نولواحي  سانلا  مظعم   ، ايرذج ةديدج  ةركفلا  هذھ  نأ  دجتس   - 35
سفن رییغت  وھ  هنولمعي  ام  نأ  مھف  يف  نولشفيو  جئاتنلا  ىلع  لمعلا  لالخ 

، اھل ببسملا  ليزت  نأ  كیلع  بجي  ام  ةجیتن  ةلازإل   . رخآ ىلإ  لكش  نم  ةجیتنلا 
. يلخادلا كملاع  يف  طقف  دوجوم  ببسملا  اذھو 

ناویح لكو  تابن  لك   . ةعیبطلا لك  يف  يلج  اذھو  لخادلا  نم  عبني  ءامن  لك   - 36
وھ روصعلا  ىدم  ىلع  أطخلاو   ، میظعلا نوناقلا  اذھل  يح  دھاش  وھ  ناسنإ  لكو 

. جراخلا يف  ةردقلاو  ةوقلا  نع  ثحبلا 
. لودجلا اذھ  بصم  وھ  يجراخلا  ملاعلا   ، ينوكلا عوبنیلا  وھ  يلخادلا  ملاعلا   - 37

ةقاطلا هذھ   ، ينوكلا عوبنیلا  اذھب  انرارقا  ىلع  دمتعت  لابقتسالا  ىلع  انتردق 
صخش لك  طابترا  اذكھو  اھجراخم .  دحأ  انم  صخش  لك  لكشي  يتلا  ةیئاھناللا 

. رخآ صخش  لك  عم 
دجوي نأ  ءيشل  نكمي  ، ال  لقع كانھ  نوكي  نأ  دبال  ةایحلا  نع  ریبعتلا  لجأ  نم   - 38

هب يذلا  رھوجلا  اذھ  رھاظم  ضعب  وھ  دوجوم  وھ  ام  لك   ، لقع كانھ  نكي  مل  نإ 



. ينوكلا لقعلا  هنا   ، قلخي لازي  الو  ءيش  لك  قلخ 
ةایحلا ةمئاد  ةداملا  هذھ   . ةندللا لقعلا  ةدام  نم  لئاھ  رحب  يف  شیعن  نحن   - 39

. لقعلا بلطل  اقفو  الكش  ذخأتو  ةجرد  ىلعأ  ىلإ  ةساسح  يھو  طاشنلاو 
. ةداملا هذھ  اھب  لكشتت  يتلا  بلاوقلا  ينبت  راكفألا 

نوناقلا اذھل  يلمعلا  مھفلا  نأو  ةدئافلا  نمكت  طقف  قیبطتلا  يف  هنأ  ركذت   - 40
. لدعلاو مائولاب  ملظلاو  ةنتفلاو  ةمكحلاب  لھجلاو  ىنغلاب  رقفلا  لدبیس 

جاعزا نودو  كدحو  هیف  نوكت  نأ  نكمي  اناكم  رتخا  قیبطتلاب :  كیلع  نآلا   - 41
حرست كراكفا  عد   ، كرھظب ءيكتت  نا  نودو  نزتمو  حيرم  لكشب  ابصتنم  سلجا  ،
رشع ةسمخ  ةدمل  امامت  عضولا  سفن  يف  اتباث  كدسج  ءاقبا  عم  ءاشت  امنيأ 
ىتح  ، عوبسأ ةدمل  وأ  مايأ  ةعبرأ  وأ  ةثالثل  اذھ  ررك   . ةعاس فصن  ىلإ  ةقیقد 

. يداملا كدسج  ىلع  ةلماك  ةرطیس  ىلإ  لصت 
، لاح يا  ىلع   ، ةلوھسب ضعبلا  حجنیسو   ، ةياغلل ابعص  اذھ  ضعبلا  دجي  دق   - 42

حبصت نأ  لبق  كدسج  ىلع  ةقلطم  ةرطیس  ىلع  لصحت  نأ  يرورضلا  نم  هنا 
امأ ةیفاضإ  تاداشرإ  ىقلتتس  مداقلا  عوبسألا  يف   ، مدقتلا نم  ديزمل  ازھاج 

. اذھ ناقتا  كیلعف  نآلا 



لوألا ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

ساكعنا وھ  يجراخلا  ملاعلا  ؟  يلخادلا ملاعلاب  يجراخلا  ملاعلا  ةقالع  يھ  ام   - 1
. يلخادلا ملاعلل 

ىلع تاردقملاو  تاكلملا  عیمج  دمتعت  ؟  تاردقملاو تاكلملا  لك  موقت  مالع   - 2
. يعولا

لقعلا ربع  يداملا  ملاعلاب  درفلا  طبتري  ؟  يداملا ملاعلاب  درفلا  طبتري  فیك   - 3
. رھاظلا لقعلل  يوضعلا  زاھجلا  وھ  غامدلا   ، رھاظلا

ةریفضلا  ، نطابلا لقعلا  ربع  هب  طبتري  ؟  ينوكلا لقعلاب  درفلا  طبتري  فیك   - 4
. لقعلا اذھل  يوضعلا  زاھجلا  يھ  ةیسمشلا 

. دوجولا يف  ةرذ  لك  ةایح  ساسأ  وھ  ينوكلا  لقعلا  ؟  ينوكلا لقعلا  وھ  ام   - 5
هتردقم يھ  ریكفتلا  ىلع  درفلا  ةردقم  ؟  ينوكلا يف  رثؤي  نأ  درفلل  نكمي  فیك   - 6

. هراھظإو ينوكلا  ىلع  ریثأتلا  ىلع 
ىلع لوصحلا  اننكمي  ؟  ةمغانتمو ةببحم  تاياغ  ىلع  لوصحلا  نكمي  فیك   - 7

. میلسلا ریكفتلا  ربع  ةمغانتمو  ةبوغرم  تاياغ 
مغانتلا مدعو  ةنتفلا  ؟  ةيدودحمو راقتفا   ، مغانت  مدع   ، ةنتف لك  ببس  ام   - 8

. میلس ریغ  ریكفت  ةجیتن  يھ  ةيدودحملاو  راقتفالاو 
دادمالا عوبني   ، يلخادلا  ملاعلا  وھ  ةردق  لك  ردصم  ؟  ةردق لك  ردصم  وھ  ام   - 9

 . اھل جرخم  صخش  لك  نوكي  يتلا  ةدودحم  اللا  ةوقلا   ، ينوكلا



يناثلا ءزجلا  ةمدقم 
وأ ةضقانتملا  انراكفا  وھ  انھجاوت  يتلا  تابوعصلل  يسیئرلا  ببسلا  نإ 

نیناوق فشتكن  نأ  يھ  ربكألا  ةمھملا   . ةیقیقحلا انتابغرب  انلھج 

ریكفتلاو ةریصبلا  نا  ثیح  اھیلع  انسفنأ  طبضن  نأ  بجي  يتلا  ةعیبطلا 

ىنبت ةيریكفتلا  اھیف  امب  تایلمعلا  لك   . نمثب ردقت  ةمیق ال  امھل  حضاولا 

. ةبلص سسأ  ىلع 

تمس و  قوذلا  ىقتراو  ًةحاجر  لقعلا  داز  املك  كاردالا  ىقترا  املك 

اذل  . ًءاقنو ًةمظع  رثكأ  تاعلطتلا  تتاب  ًةدح و  رثكأ  ءاكذلا  حبصأو  قالخالا 

اھلوح نم  دوجولا  سیماونو  كسفن  رارسا  مولعب  ككرادم  عیسوت  نإف 

. ةایحلاب عتمتلاو  ةذللا  تايوتسم  ىلعا  ىلا  كلصویس 

ةعورو ًةمظع  رثكأ  ديدجلا  مھفلا  اذھ  تحت  لقعلا  تاناكماو  تاردق  نإ 
اذھ لھجي  نم  لبق  نم  اھروصت  ىتح  وا  اھازاجنا  نكمي  تاناكما  يأ  نم 

ةزكرملا ةركفلا   ، ةلاعف ةقاط  يھ  ةلاعفلا  ةركفلا   ، ةقاط ةركفلا   . ملعلا

نيذلا كئلوأ  اھمدختسي  يتلا  ةقاطلا  يھ  هذھ   . ةزكرم ةقاط  يھ 

. مھتایح يف  زاجنالاو  ةذللاو  لامجلا  نم  ديزم  وحن  نوعسي 

ةجرد ىلع  دمتعي  ةقاطلا  هذھ  راھظاو  لابقتسا  ىلع  ةردقملا 

يتلاو  . ناسنإلا لخاد  ًامود  شیعت  يتلا  ةیئاھناللا  ةقاطلاب  ناميالا 

يا يف  ةزھاج  يھو  مئاد  لكشب  هلقعو  هدسج  قلخ  دیعتو  قلخت 

داقتعالا ةجرد  سفنب   . بولطم لكش  يأب  هلالخ  نم  ىلجتت  نال  ةظحل 

يجراخلا ملاعلا  يف  ققحتلاو  يلجتلا  ىدم  نوكیس  ةقیقحلا  هذھب 

. صخشلل



يناثلا ءزجلا 
يعولا نم  امھدحأ   ، طاشنلا نم  نیيزاوتم  نیطمن  ربع  جتنت  ةیلقعلا  تایلمعلا   - 1
هناكمإب نأ  نظي  نم  نإ  نوسدیف " : د  روسفوربلا  لوقي   ، يعواللا نم  رخآلاو 

نم نع  فلتخي  ال  رھاظلا  هلقع  ربع  ينھذلا  طاشنلا  نم  لماك  قاطن  لیعفت 
". ریغص حابصمب  نوكلا  ةرانإ  لواحي 

نكمي ال  ماظتنالاو  ةقدلا  نم  ةجردب  يرجت  يعواللا  يف  ةیلقعلا  تایلمعلا  نإ   - 2
لكشب ممصم  انلقع  نإ   . أطخلا لامتحا  نم  ةجرد  يأ  كانھ  ناك  ول  اھقیقحت 
ةقیقح مھف  نم  ةجرد  يأ  كلمن  ال  امنیب   ، انیعوو انكاردإ  سسأ  هیف  انل  رضحي 

. هلمع بولسا 
لجأ نم  ًامود  لمعيو  دجي   ، حلاص صخش  لثمك  انيدل  يعواللا  ةعیبط  نإ   - 3
قیقدلا لیلحتلا  نإ   . ةھكافلا نم  جضن  ام  الإ  انيديأ  نیب  عضي  الو   ، انتعفنم

هیف يرجت  يذلا  تایلمعلا  حرسم  وھ  يعواللا  نأ  ىلع  لدت  ریكفتلا  تایلمعل 
. ةیلقعلا رھاوظلا  مھأ 

ةمیظعلا راكفألا   . هنم دھج  نودبو   ، هیعو ال  ربع  ناك  ریبسكش  ماھلا  نأ  دبال   - 4
راكفا يھ  هتاینوفمیس  نفوھتب  اھب  عدبأو   ، لیيافر اھمسرو  سايدف  اھتحن  يتلا 

. يعولا جراخ  نم 
ىلع دامتعالا  نع  انیلخت  ةجرد  ىلع  امامت  دمتعت  هناقتإو  زاجنإلا  ةلوھس  نا   - 5
دمتعت  ، ةیفرحلا لامعألا   ، حیتافملا ةحول  مادختسا   ، جلزتلا  ، ونایبلا فزع   ، يعولا
ةعوطقم فزع  ىلع  ةلھذملا  ةردقملا   . يعواللا لمع  ىلع  اھناقتا  لامك  يف 

رخا صخش  عم  ًاثيدح  تقولا  سفن  يف  فزاعلا  يرجي  امنیب  ونایبلا  ىلع  ةعئار 
. انيدل يعواللا  تاقاط  ةمظع  ىلع  دھاش  يھ 

عادبإو ةمظع  تداز  املك   ، يعواللا ىلع  اندامتعا  ىدم  اعیمج  كردن  نحن   - 6
يف لامجلا  رعشتسن  نحنف  انم  سیل  ردصملا  نأ  انل  حضتا  املك  اھرونتو  انراكفأ 
ريدقتلا اذھ  ردصم  نع  ةركف  يأ  كلمن  امنیب ال  ًايزيرغ  ودبي  لكشب  دوجولاو  نفلا 

. باجعإلاو
اندوزيو رطاخملا  نم  انرذحي  وھو   ، انماھلا ةباوب  وھف   ، ةلئاھ يعواللا  ةمیق  نإ   - 7
انقاوذأو انراكفأ  هجوي  هنإ   . انتركاذ عدوتسم  نم  رعاشملاو  ءامسالاو  قئاقحلاب 



. لواح امھم  اھقیقحت  يعولا  ىلع  لیحتسي  ةقدلا  نم  ةجردب  ماھملا  زجنيو 
نذأ وأ  نیع  ربع  انھابتنا  هجونو  انئش  ىتم  دي  عفر  اننكمي   ، انتدارإب يشمن  نحن   - 8
الو انبولق  ضبن  فقو  عیطتسن  ال  ىرخأ  ةھج  نم  اننكلو   . ديرن ءيش  يأ  ىلإ 
لك نم  رخآ  ءيش  يأ  الو  انماظعو  انتالضعو  انباصعأ  ءانب  الو  انئامد  نارود 

. ةمھملا ةيویحلا  انتایلمع 
ةیظحللا ةدارإلا  اھردصم  امھدحأ   ، لمعلا نم  نیتعومجملا  نیتاھ  انراق  اذإو   - 9

وأ كش  هبوشي  ال  مغانتم  عاقيإب  بیھم  لكشب  يرجت  ىرخألاو  رھاظلا  لقعلل 
نأ ظحالن   . هرس مھف  بلطنو  ریخألا  اذھ  ةردق  لوھ  نم  ةبھر  يف  فقن   ، ددرت

ةبلقتملا ةیجراخلا  هتدارإب  انیعو  ديرجت  مت  دق  ةیمھأ  رثكالا  ةيویحلا  تایلمعلا 
ةيدامتعاو اتابث  رثكألا  ةوقلا  ةياعر  يف  تعضوو  اھیلع  ةرطیسلا  نم  ةیظحللاو 

. يعواللا يھو  انیف 
لقعلا  " وأ يعولاب " تیمس "  ةریغتملاو  ةیجراخلا   ، نیتوقلا نیتاھ  نیب  نم   - 10
تیمس ةیلخادلا  ةوقلا  ةیجراخلا .) ءایشألا  عم  لماعتي  يذلا  " ) رھاظلا

، ينھذلا ىوتسملا  ىلع  هلمع  بناجب  يذلاو  نطابلا " لقعلا   " وأ يعواللاب " "
. ةنكمم ةایحلا  لعجت  يتلا  ةمظتنملا  تایلمعلا  ىلع  رطیسي  وھ 

ىوتسم ىلع  نیتوقلا  نم  لك  لمعل  حضاو  مھف  كانھ  نوكي  نأ  يرورضلا  نم   - 11
يف ءایشألاو  تاعابطنالا  عم  لماعتي  رھاظلا  لقعلا  وا  كاردإلاف   . ينھذلا طاشنلا 

. سمخلا انساوح  ربع  يجراخلا  انملاع 
. هلالخ نم  رایتخالا  ةیلوؤسم  لمحتنو  زییمتلا  ىلع  ةردقلا  هيدل  رھاظلا  لقعلا   - 12
وأ يلیلحتلا   ، يجاتنتسالا  ، يئارقتسالا ءاوس  قطنملا  ةردق  ًاضيا  هيدلو 

ةدارإلا تیب  هنإ   ، ةیلاع تايوتسم  ىلإ  تاردقلا  هذھ  ريوطت  نكميو   ، يسایقلا
. تاقاط نم  كلذ  ىلع  بترتي  ام  لكو 

لقعلا هیجوت  اضيأ  هنكميو   ، اھیلع ریثأتلاو  ىرخألا  لوقعلا  عم  لصاوتلا  هرودقمب   - 13
لقعلل يماحلاو  لوؤسملا  مكاحلا  وھ  رھاظلا  لقعلا  حبصي  اذھبو  نطابلا 
اھربع كنكمي  يتلاو  لقعلا  اذھل  مھالاو  ىمسالا  ةفیظولا  يھ  هذھ  نإ   . نطابلا

. لماك لكشب  كتایح  لاوحأ  رییغت 
رقفلا وا  قلقلا  وا  فوخلا  نم  ٌرعاشم  انایحا  انیلع  نمیھت  دقو  انرواست  ام  ًاریثك   - 14

تاسوسو ببسب  كلذ  لصحي   . ةمادھلا راكفالا  نم  اھریغو  ضقانتلا  وا  ضرملا  وا 
لك نم  ةياقولا  نكمي   . ًایمحم اھیف  نكي  مل  تاقوا  يف  نطابلا  انلقع  ىلا  تلخد 

سراحلا  " بقل هبساني  نأ  نكمي  يذلا  بردملا  يعولل  يسارحلا  لمعلاب  اذھ 



. بیھملا نطابلا  انلقعل  بحرلا  ءاضفلا  ةباوب  ةباوبلا " دنع 
وھ لقعلا   " بـ نيذھ  لقعلا  يروط  نیب  ریبكلا  قرفلا  باتكلا  دحأ  فصو   - 15
يف انقطنم  تامكارت  جاتن  وھ  وا   ، ةيزيرغلا ةبغرلا  وھ  يعواللاو   ، قطنملا

". يضاملا
ناك نإ   . ةیجراخ تایطعم  نم  ةلداعو  ةقیقد  تاجاتنتسا  طبنتسي  يعواللا   - 16

ردصملا ناك  نإ  نكلو   ، اھیف بیع  جئاتن ال  ىلإ  يعواللا  لصیسف  اقداص  ردصملا 
كراشي ال  نطابلا  لقعلا   . هتمرب لكیھلا  ىعادتیسف  ًالطاب  وا  ًائطاخ  ءاحيإلا  وأ 
ةمھملا هذھ  لكوي  لب  تامولعم  نم  هلصي  ام  ةحص  نم  ققحتلا  تایلمع  يف 

هتیلوؤسمف ةباوبلا " دنع  سراحلا  وا  رھاظلا  لقعلا   " يعولا ىلا  يلك  لكشب 
. ةلطابلا وا  ةئطاخلا  تاعابطنالاو  تامولعملا  نم  يعواللا  ةيامح  يھ  مھالا 

، ةقیقح هنأ  ضرف  ىلع  ءاحيإ  لك  عم  يعواللا  وا  نطابلا  لقعلا  لماعت  ربع   - 17
لقعلا ةیلوؤسم   ، ةلئاھلا هتاردق  لاجمو  ةشھدملا  هتعرسب  لقعلا  اذھ  لمعي 
اذھل نوكیسف  هلمع  يف  أطخأ  نإف   ، أطخلا نم  حیحصلا  زییمت  يھ  انھ  رھاظلا 

. هلك صخشلا  نادجو  ىلع  عساوو  قیمع  يبلس  رثا  أطخلا 
. ظاقیتسالا نم  ةظحل  لك  يف  هتفیظو  يف  يعولا  وا  رھاظلا  لقعلا  نوكي   - 18

ةمیكحلا هتارارق  نوكت  امدنع  وأ  ًالفاغ  سراحلا "  " اذھ نوكي  امدنع  نكلو 
افوشكم نطابلا  لقعلا  اھدنع  حبصي   ، ناك ببس  يأل  ةلطعم  وا  ةشوشم 

تناك ًةحیحص   ، رداصملا ىتش  نم  تامولعملاو  تاءاحيإلل  ًاحوتفم  بابلا  نوكيو 
ةحماجلا ةفطاعلا  نم  عضو  يأ  وا  بضغلا  نم  ةروث  تحت  اذھ  ثدحي  دق   . ةلطاب وا 

هذھ لثم  يف  فورظلا  نوكت   . رعاشملا نم  اھریغو  بحلا  وا  نزحلا  وا  حرفلا  نم 
وا فوخلا  تاءاحيإل  ةضرع  نطابلا  لقعلا  حبصي   ، ةروطخلا ةياغ  يف  لاوحالا 
يتلا ةمادھلا  ىوقلا  لكو  سفنلا  مارتحا  مدع  وا  عمطلا  وا  ةینانألا  وا  ةیھاركلا 

ًادج ةئیس  نوكت  ام  ةداع  ةجیتنلا   . ةطیحملا فورظلاو  صاخشألا  نم  ثعبنت  دق 
ءاقبا ةیمھألا  غلاب  نم  هنإف  اذل   ، ليوط تقول  ةاناعملا  ببست  دق  ًاراثآ  كرتتو 
يعولا ةظقي  ىلع  ءاقبالا  ربع  ةئطاخلا  تاعابطنالا  نم  يعواللا  ىلع  ةيامحلا 

. هنازتاو
رظتني ال  هنإ   . ةيروف هتایلمع  نإف  اذل  سدحلاب  رومالا  كردي  نطابلا  لقعلا   - 19

نا عیطتسي  ال  وھف  اذلو  رھاظلا  لقعلا  وأ  يعولل  ةئیطبلا  ریكفتلا  تایلمع 
. هلمعل اھفظوي 

هنأ دجو  دقو   . كیتئر وأ  كبلق  لثم  ًامامت   ، حيرتسي الو  ًادبأ  ماني  نطابلا ال  لقعلا   - 20



رومالا بترت  ةیفخ  ىوق  فظوي  هنإف  هزاجنإ  بجي  امب  نطابلا  لقعلا  مالعإ  درجمب 
انعضي نا  نكمي  يذلا  ةوقلا  ردصم  نمكي  انھ   . ةبولطملا ةجیتنلا  زاجنا  متي  ثیحب 
ناعمإ لك  قحتسي  قیمع  أدبم  اذھو   . ةدودحم اللا  ةردقلا  عم  لصاوت  يف 

. ةساردو
لمع ةلباقمل  صخش  بھذي  امدنع  ًالثمف   . مامتھالل ریثم  نوناقلا  اذھ  لمع   - 21
ىلا لصو  دق  ام  ًائیش  نأكو  دجیس   ، ةبعص نوكتس  اھنا  لیق  هنأ  عم  ةلئافتم  ةینب 
رومالا تحبصاو  ریغت  ءيش  لك  نا  دجیس   ، ةضرتفم تابقع  يأ  لحو  هلبق  كانھ 
رسیتي  ، ةعقوتم ریغ  تابوعص  يا  هجاوي  امدنع  هنأ  ًاضيا  دجيو   ، ةمغانتمو ةبترم 

ًائیش كانھ  نأكو  رعشيو  ةبسانملا  تارییغتلا  ثدحي  يكل  تقولا  وا  لاجملا  هل 
اوقثي فیك  اوملعت  نيذلا  كئلوأ   ، ةقیقحلا يف   . بسانملا لحلاب  هل  يحوي  ام 

. مھفرصت تحت  بضنت  دراوم ال  مھيدل  نأ  نودجي  مھتصاخ  يعواللاب 
اننایك تابكرم   . انتاعلطت عوبني  وھو  انتاياغو  انمیقو  انئدابم  تیب  وھ  يعواللا   - 22

ةرمتسمو ةیجيردت  ةيریكفت  تایلمع  ربع  الإ   ، ةلوھسب اھھيوشت  نكمي  ال  هذھ 
. ةمیلسلا ةيرطفلا  انئدابم  لدبتت  نا  ةرتف  دعبو  اھلالخ  نم  نكمي 

ةئطاخ راكفاو  تاءاحيإ  جالع  اندرا  نإ  كلذل   ، لداجي نأ  هنكمي  نطابلا ال  لقعلا   - 23
يوق ءاحيا  مادختسا  يھ  ةدیكالاو  ةمیلسلا  ةقيرطلا  نإف   ، هیلا تللست 
ةینھذ ةداع  ءانب  متي  نا  ىلا  يعولا  وا  رھاظلا  لقعلا  ربع  ًارارم  هراركتو  سكاعمو 
ًارارم هب  موقن  امو   ، ةداعلا نطوم  وھ  نطابلا  لقعلا  نأ  ثیح   . ةحیحصو ةديدج 
يف اروفحم  اھدنع  حبصي   . يعولا مكحل  اعضاخ  ىقبي  الو  ًایئاقلت  حبصي  ًاراركتو 

. انتیصخشو اننادجو  نم  اءزج  حبصيو  يعواللا 
تایلمعلاب قلعتت  يدسجلا  بناجلا  ىلع  يعوالل  ةیعیبط  فئاظو  كلانھ   - 24

اھریغو میمرتلاو  ءانبلاو  مضھلاو  مدلا  ةرودو  بلقلا  ضبنو  سفنتلا  لثم  ةيویحلا 
. انتایح رارمتسال  اھنم  دب  الو  تمصب  يرجت  يتلا  تایلمعلا  نم 

نطومو  ، ةداعلا تیبو   ، ةركاذلا عدوتسم  هنإف  يلقعلا  ىوتسملا  ىلع  اما   - 25
نأ نود  لمعي  يذلا  بیھملا  راكفألا  لوسر  وھ  ، انتیصخش  لكشت  يتلا  میقلا 

. انتایح اھنم  قلطنت  يتلا  ةردابملا  حور  عوبني  وھو  نامزلا  وأ  ناكملا  هدیقي 
تاحومطلاو ةیماسلا  میقلاو  ایلعلا  لثملا  ردصم  هنإ   ، يحورلا بناجلا  ىلع   - 26

. ةلصلا اذھب  انناميإ  ردقب  انقلاخب  لصاوتلا  نم  اننكمت  يتلا  ةانقلا  وھو  لایخلاو 
. يحورلا ىنعملاب  بلقلاب  ىمسي  ام  هنا 

لكشب انراكفأ  هیجوت  نیبو  ریكفتلا  درجم  نیب  قرف  كانھ  نأ  دجنس  اننكلو   - 27



لقعلا عم  مغانت  يف  انلقع  عضن  اننإف  كلذ  لعفن  امدنع   ، ءانبو يجھنم  يدارإ 
ةردق  ، دوجولا يف  ةوق  ىوقأ  عم  مائو  يف  نوكنو   ، قلطملا عم  مغانتن   ، ينوكلا
اذھ  ، نوكلا سیماونو  ةعیبطلا  نیناوقب  موكحم  اذھو   . ةقالخلا ينوكلا  لقعلا 
ةياغ عم  ًایئاقلت  طبتري  فوسو  َقالخ  لقعلا  نأ  وھو  بذجلا " نوناق   " وھ نوناقلا 

. دوجولا يف  رھظتو  ىلجتت  فوس  يتلاو  هریكفت 
ىلع ةلماكلا  ةرطیسلا  ىلا  لوصولا  فدھلا  ناك  يضاملا  عوبسألا  نيرمت  يف   - 28
أدبت فوس  ةرملا  هذھ   ، ًامدق يضملل  زھاج  تنأف  كلذ  تققح  تنك  نإ   . دسجلا
سفنو دعقملا  سفنو  ةفرغلا  سفن  ًامئاد  مدختسا   . كراكفأ ىلع  ةرطیسلاب 

. عاطتسملا ردق  فورظلا  سفن  راركت  لواحف  كلذ  رذعت  نإ   ، نكمأ نإ  ةسلجلا 
ىلا راكفا  يا  لوخد  عنما  نكلو  ةیضاملا  ةرملا  يف  امك  امامت  ًانكاس  سلجا  نآلا 

سواسوو راكفا  لك  ىلع  ةرطیسلا  ىلع  ةردقلا  كیطعیس  اذھ  نا   . كنھذ
ىلع زكرت  نا  نم  اذھ  كنكمیسو   ، ةمادھلا راكفالا  نم  اھریغو  فوخلا  وأ  قلقلا 

. هنقتت ىتح  نيرمتلا  اذھ  ررك   . طقف اھديرت  يتلا  راكفألا 
ةلواحم لك  يف  ةلصاوتم  قئاقد  ةعضب  نم  رثكأل  اذھ  زاجنا  نم  نكمتت  نل   - 29

ًامود لواحت  يتلا  راكفألا  نم  لئاھلا  ددعلا  ًایلمع  كيریس  نيرمتلا  اذھ  نكلو 
امدقت زرحت  ىتح  ةلواحملا  راركت  نم  كل  دب  ال   . يلقعلا كملاع  ىلإ  لوصولا 

. ًایموي ةعاس  فصن  ىلا  ةقیقد  ةرشع  سمخ  نيرمتلا  طعا   . ًاسوملم



يناثلا ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

. يعواللاو يعولا  ؟  ينھذلا طاشنلا  طامنأ  يھ  ام   - 1
انیلخت ةجرد  ىلع  نادمتعي  ناقتإلاو  ةلوھسلا  ؟  ةلوھسلاو ناقتإلا  دمتعي  مالع   - 2

. يعواللا ىلع  يلكلا  دامتعالاو  يعاولا  لقعلا  ىلع  دامتعالا  نع 
تایلمعلاب مكحتي  وھو  انرذحيو  اندشري  هنإ   ، ةلئاھ اھنإ  ؟  يعواللا ةمیق  يھ  ام   - 3

. ةركاذلا عدوتسمو  ةيویحلا 
ةردق هدنعو  زییمتلا  تیب  هنإ  ؟  يعولا وا  رھاظلا  لقعلا  فئاظو  ضعب  ددع   - 4

. يعواللا ىلع  ریثأتلا  هنكميو  ةدارإلا  تیب  وھو   ، كاردإلا
، ةدارإلاو قطنملا  وھ  يعولا   " ؟ يعواللاو يعولا  نیب  قرفلا  فصو  مت  فیك   - 5

". هتارارقو يضاملا  قطنم  جاتن   ، ةيزيرغلا ةبغرلا  وھ  يعواللاو 
. ًاینھذ ةياغلا  ديدحت  درجمب  ؟  يعواللا ىلع  ریثأتلل  ةقيرطلا  يھ  ام   - 6

لعفُت فوسف   ، ماعلا ریخلا  عم  ةمغانتم  ةياغلا  تناك  نإ  ؟  ةجیتنلا نوكتس  اذام   - 7
. اھقیقحتو اھزاجنإل  ةیفخ  ىوق 

ةقفاوتملا فورظلا  سكعت  فوس  انتئیب  نأ  ؟  نوناقلا اذھ  لیعفت  ةجیتن  يھ  ام   - 8
. رطیسملا ينھذلا  انكولس  عم 

. بذجلا نوناق  ؟  نوناقلا اذھ  ىلع  قلطا  يذلا  مسالا  ام   - 9
اھتاياغ عم  ایئاقلت  طبترت  فوسو  ةقالخ  ةقاط  يھ  ةركفلا  ؟  نوناقلا اذھ  صن  ام   - 10

. دوجولا ىلإ  اھبلجتو 



ثلاثلا ءزجلا  ةمدقم 
ةقالع نأو  هملاع  يف  رثؤي  نأ  عیطتسي  ناسنالا  نأ  ىلع  تفرعت  دقل 

ببسلا يھ  ةركفلا   . ةجیتنلاب ببسلا  ةقالعك  وھ  لعافتلاو  لعفلا  اذھ 

نأ كیلع  ببسلا  اذھل   . ةجیتنلا يھ  ةایحلا  يف  اھدجن  يتلا  براجتلاو 

نأل  ، يضاملا  وا  رضاحلا  فورظ  نم  رمذتلا  لاكشأ  نم  يأ  ليزت 

ىلع عقي  هیلع  نوكت  نا  دوت  يذلا  لكشلاب  اھلعجو  فورظلا  هذھرییغت 

ةینھذلا كدراومو  كتاناكما  قیقحت  وحن  كدوھجم  هجو   . تنأ كقتاع 

. ةمئادو ةیقیقح  ةوق  لك  يتأت  اھنمو  كفرصت  تحت  ًامود  يھ  يتلاو 

يف لشفت  نل  كنأ  ةقیقحب  عنتقت  ىتح  ةسرامملا  هذھ  يف  رمتسا 

، كتياغ قیقحت  ىلع  رصتو  كتاناكما  ةوق  كردت  تنك  نإ  ةياغ  يأ  زاجنإ 

، ةياغ اذ  صخش  ةدارإ  ةمدخل  ةيزھاجلا  ةمئاد  لقعلا  ىوق  نأل  اذھ 

ثادحأو لاعفأ  ىلإ  تابغرلاو  راكفألا  هذھ  ةرولبل  مزاللا  دھجلا  لذبلو 

. يحلا عقاولا  يف  فورظو 

لقعلا طاشن  ىلع  ينبم  ریكفت  ةجیتن  يھ  لاعفالا  لك  نأ  نیح  يف 

اھراركتو اھلعف  صخشلا  داتعا  يتلا  لاعفألا  نكلو   ، ةيادبلا يف  رھاظلا 

. يعواللا بھایغ  ىلإ  اھدنع  لاعفالا  هذھ  ةرادا  لقتنت  و  ةیئاقلت  حبصت 

لقعلا نكمتي  يكل  ةیكاردإ  ال  وأ  ةیئاقلت  حبصت  نا  يرورضلا  نم  هنإ 

حبصت اھرودب  ةديدجلا  لاعفألا  هذھو   . ىرخأ ءایشأ  ةعباتم  نم  رھاظلا 

لقنيو لیصافتلا  ةعباتم  نم  لقعلا  ررحتي  ثیحب  ةیئاقلت  لاعفاو  تاداع 

تدجو كنأ  دجتس  اذھ  كردت  امدنع   . ةديدج لاعفأ  وحن  ديدج  نم  هزیكرت 

يف كھجاوي  دق  فرظ  يأ  ىلع  ةرطیسلا  نم  كنكمتس  ةوق  ردصم 



. ةایحلا



ثلاثلا ءزجلا 
ةمظنألا نیب  ًاھباشم  العافت  بلطتي  يعواللاو  يعولا  نیب  ماھلا  لعافتلا   - 1
لعافتلا اذھ  اھب  عقي  يتلا  ةقيرطلا  ىلإ  ریشي  دراورن  يضاقلا   . ةلثامملا ةیبصعلا 

وضع وھ  يتابمسلاو  رھاظلا  لقعلا  وضع  وھ  يكوشلا  يغامدلا  ماظنلا  هلوقب :
سیساحأ اھربع  لبقتسن  يتلا  ةانقلا  وھ  يكوشلا  يغامدلا  ماظنلا   . يعواللا

اذھ زكرم   ، دسجلا  ةكرحب  مكحتن  اضيا  هربعو   ، ةيداملا انساوح  نم  ةیكاردإ 
. غامدلا يف  وھ  ماظنلا 

فرعت ةدعملا  فلخ  ةیبصع  ةيدقع  ةلتك  يف  وھ  يتابمسلا  ماظنلا  زكرم   - 2
يتلا ةیبصعلا  تاراشالا  اھربع  رمت  يتلا  ةانقلا  يھو  ةیسمشلا  ةریفضلاب 

. دسجلا يف  ةيویحلا  فئاظولا  لمعب  مكحتت 
ةقطنملا نم  رمي  يذلا  رئاحلا  بصعلا  لالخ  نم  يھ  نیماظنلا  نیب  ةلصلا   - 3
لسريو ردصلا  ىلا  لصي  ىتح  يدارإلا  يبصعلا  ماظنلا  نم  ءزجك  ةیغامدلا 
هءاشغ ًادقاف  زجاحلا  باجحلا  قرتخي  ًاریخأو  نیتئرلاو  بلقلا  وحن  تاعرفت 
لكشي اذھبو  يتابمسلا  يبصعلا  زاھجلا  نمض  نم  حبصي  اھدنعو  يجراخلا 

 . ةدحاو ةیبصع  ةلتك  ناسنإلا  نم  لعجيو  نيزاھجلا  نیب  لصو  ةقلح 
تحت ًالوا  نوكت  يعولا  وضع  وھ  يذلاو  غامدلا  اھلبقتسي  ةركف  لك  نأ  انيأر  دقل   - 4
ةركفلا نأب  كردملا  لقعلا  اذھ  عنتقي  امدنع   . رھاظلا لقعلا  وا  يعولا  ةرطیس 
مدقتت يكل  يتاذلا  لقعلا  غامد  وأ  ةیسمشلا  ةریفضلا  ىلإ  اھلسري   ، ةحیحص
ةعضاخ ریغ  اھدنع  ةركفلا  حبصت   . ةعقاو ةقیقحك  ملاعلا  ىلإ  هنمو  دسجلا  ىلإ 
موقي هنإ   ، لادجلا هنكمي  ال  نطابلا  لقعلاف   . لدجلا وأ  كشلا  نم  لكش  يأل 

. ةیعطقو ةیئاھن  هتارارقو  يعولا  تاجاتنتسا  ربتعيو  طقف  هلاعفأب 
ةطقنلا اھنأل   ، دسجلا لمجم  اھنأ  ىلع  ةیسمشلا  ةریفضلا  رابتعا  نكمي   - 5

هذھ  . رمتسم لكشب  دسجلا  اھجتني  يتلا  ةقاطلا  اھنم  عزوتت  يتلا  ةيزكرملا 
ربع عزوتت  ةقاطلاو  ةیقیقح  سمش  سمشلا  هذھو   ، ةیقیقح ةقاط  ةقاطلا 

. دسجلاب طیحملا  ءاضفلا  يف  عشتو  مسجلا  ءازجأ  لك  ىلإ  ةیقیقح  باصعأ 
هنأ لاقي   ، سیطانغملاك صخشلا  نوكي  يفاك  لكشب  ًايوق  عاعشإلا  اذھ  ناك  نإ   - 6
نا  . ریخلا لجا  نم  ةلئاھ  ةوق  سرامي  نأ  هنكمي  اذھك  صخش   . ةیبذاجلاب ءيلم 



نم ةبرطضملا  سوفنلا  ىلإ  ةحارلا  بلجي  ام  ةداع  اذھك  صخش  دوجو  درجم 
. هلوح

ىلإ ةيویحلاو  ةقاطلاو  ةایحلاب  عشتو  ةطیشن  ةیسمشلا  ةریفضلا  نوكت  امدنع   - 7
ئلتميو  ، ًالیمج روعشلا  نوكي   ، اھلوح نم  سانلا  ىلاو  دسجلا  نم  ءزج  لك 

. لیمج روعشب  اھب  لصتي  نم  لك  رعشي  ةحصلاب و  دسجلا 
حبصيو  ، ةراس ریغ  رعاشملا  حبصت  عاعشإلا  اذھ  يف  فعض  يأ  كانھ  ناك  نإ   - 8

ببس وھ  اذھو  ًاعطقتم  وا  ًافیعض  دسجلا  ءازجأ  ضعب  ىلإ  ةقاطلاو  ةایحلا  قفدت 
. يئیب وأ  يدسج  وأ  يلقع  ناك  ءاوس  ضرم  لك 

ضعب طیشنتل  ةیفاكلا  ةقاطلا  يطعت  دعت  مل  انداسجأ  سمش  نأل  ٌيدسج   - 9
ىلع لوصحلل  يعواللا  ىلع  دمتعي  يعاولا  لقعلا  نأل  ٌيلقعو   ، مسجلا ءازجأ 

. هتئیبو هریكفت  معدل  ةمزاللا  ةيویحلا 
ةطقن يھ   ، لكلاب ءزجلا  اھدنع  يقتلي  يتلا  ةطقنلا  يھ  ةیسمشلا  ةریفضلا   - 10
مدعلا حبصيو   ، دودحم ریغ  دودحملا  حبصي  اھدنع   . نوكلاو درفلا  نیب  لصاوتلا 
يتلا ةطقنلا  اھنإ   . يئرم حبصي  يئرم  ریغلاو   ، ًایصخش ينوكلا  حبصيو   ، ًادوجو

نم هیلع  لوصحلا  ءرملل  نكمي  يتلا  ةقاطلا  ةیمكل  دح  الو  ةایحلا  اھدنع  رھظت 
. يسمشلا زكرملا  اذھ 

، ةفرعملا لكو  ةایحلا  لكب  لاصتالا  ةطقن  هنأل  ةیمھالا  میظع  اذھ  ةقاطلا  زكرم   - 11
، كردملا لقعلا  ةردق  نمكت  انھو  هزاجنا  هنم  بلطي  ءيش  يأ  زاجنإ  هناكمإب  اذل 

. كردملا لقعلا  اھب  ىصوأ  يتلا  راكفألاو  ططخلا  ذفني  يعواللاف 
ةایحلا هنم  عبنت  يذلا  يسمشلا  زكرملا  اذھ  ةدیس  يھ  ًاذإ  يعولا  راكفأ   - 12
يتلا ةقاطلا  ةدوج  ددحت  انرواست  يتلا  راكفألا  ةدوج   ، ةفاك دسجلا  ىلإ  ةوقلاو 
بترتیس ام  يھ  اھتیصخشو  راكفالا  هذھ  ةعیبطو   . سمشلا هذھ  اھب  عشتس 

. اھشیعنس يتلا  براجتلا  ةعیبط  هیلع 
املكف  ، عطسي نأ  انرونل  حمسن  نأ  وھ  هلعف  انیلع  بجي  ام  نأ  ًاذإ  يلجلا  نم   - 13
فورظلا بلق  اھب  نكمي  يتلا  ةعرسلا  تداز  املك  اھعشن  يتلا  ةقاطلا  مك  داز 

اذھ لعجن  فیك  وھ  ًاذإ  مھملا  لاؤسلا   . ةدئافو ةداعس  رداصم  ىلإ  ةبوغرملا  ریغ 
؟ ةقاطلا كلت  دلون  فیك   ، قلأتي رونلا 

راكفألاو ةیسمشلا  ةریفضلا  عسوت  نوكلا  سیماون  عم  ةقفاوتملا  راكفألا   - 14
راكفأ  . اھقیضت ةبیئكلاو  اھعسوت  ةدیعسلا  راكفألا   ، اھقیضت اھعم  ةضراعتملا 

، انرون ةقاط  عسوتو  ةببحم  ًالاوحأ  جتنت  اھلك  لمألاو  ةقثلاو  ةوقلاو  ةعاجشلا 



نأ لبقو  ًامامت  هیلع  ءاضقلا  بجي  يذلاو  ةیسمشلا  ةریفضلل  دودللا  ودعلا  نكلو 
هیلع ىضقي  نأ  بجي  ودعلا  اذھ   ، فوخلا "  " وھ انرون  ىلع  ریثأتلل  ةصرف  يأ  ذخأي 
ببسي يذلاو  انسمش  بجحت  يتلا  ءادوسلا  ةباحسلا  هنأل  دبألا  ىلإ  درطيو 

. ةدرطضمو ةیمانتم  ةساعت 
، لبقتسملاو رضاحلاو  يضاملا  نوفاخي  سانلا  لعجي  ام  وھ  ناطیشلا  كلذ  نإ   - 15

صخش لك  نوفاخي   ، ءاوس دح  ىلع  مھءادعأو  مھءاقدصأو  مھسفنأ  نوشخيو 
. ءيش لكو 

فوسو ديدج  نم  كرون  عطسي  فوس  ًامامت  فوخلا  ىلع  ىضقي  امدنع   - 16
. ةایحلاو ةوقلاو  ةقاطلا  ردصم  فشتكتسو  مویغلا  يلجنت 

هذھ ققحت  امدنعو  ةقلطملا  ةردقلا  لصأ  عم  ًالصتم  تحبصأ  كنأ  دجت  امدنع   - 17
نوكي نل  اھدنع   ، كریكفت ةوقب  ةَّراس  ریغ  فورظ  يأل  كزواجت  ربع  ًايدارإ  ةردقملا 

. عطاسلا كرون  تررح  دق  نوكتسو  فوخلا  ددبتیسو  هاشخت  ام  كانھ 
انك نإ   . اھیقالنس يتلا  براجتلا  ددحي  ام  وھ  ةایحلا  هاجت  ينھذلا  انكولس  نإ   - 18

. رثكألا ىطعن  فوسف  ریثكلا  بلطن  انك  نإو   ، ًائیش دجن  فوسف ال  ًائیش  وجرن  ال 
فوخلا نإ   . اھب انتقثو  انسفنا  مارتحا  يف  قفخن  امدنع  طقف  ًایساق  نوكي  ملاعلا 

. رونلا ىرت  نأ  نم  راكفألا  نم  ریثكلا  عنمي  يذلا  وھ  داقتنالا  نم 
ىشخي نل  فوس  ةیفاص  ةیسمش  ةریفض  هيدل  نأ  ملعي  يذلا  ءرملا  نكلو   - 19

، ةوقلاو ةقثلاو  ةعاجشلا  رون  عاعشإب  ًالوغشم  نوكیسو   ، ددرتي نلو  داقتنالا 
، زجاوحلا مطحیسو  میلسلا  ينھذلا  هكولس  ربع  حاجنلا  وحن  مدقتي  فوسو 

. هقيرط يف  فوخلا  اھعرزي  دق  يتلا  كشلاو  ددرتلا  تابقع  قوف  زفقيو 
هنأ ال نم  نقیتن  انلعجیس  مغانتلاو  ةوقلاو  ةحصلا  عاعشإ  ىلع  انتردقمب  ملعلا   - 20

. ةقلطملا ةردقلا  عم  ةلص  ىلع  اننأل  انفیخي  ام  دجوي 
نحنف  ، ةمولعملا هذھل  يلعفلا  قیبطتلا  ربع  طقف  هبسك  نكمي  ملعلا  اذھ   - 21
بيردتلا ربع  الا  ءايوقأ  نویضايرلا  حبصي  الو   . لمعلاو لعفلا  ربع  ملعتن 

. ةسرامملاو
، ةیسمشلا كتریفض  نم  ةقاطلا  ةراثتسا  ةجیتن  نوكتس  اذام  كتربخأ  دقل   - 22

يكذ يعواللا  نأ  تملع  دقل   . كلذ ىلا  لیبسلا  وھ  نالا  هتفرعم  كمزلي  ام  نكلو 
ةقيرطلا يھ  ام   ، كلذ ىلع  ًءانب   . يعاولا لقعلا  تابغرل  بیجتسيو  قالخو 
زیكرتلا درجمب  وھ  باوجلا  ؟  يعوالل ةوجرملا  ةراثتسالا  هذھ  زاجنإل  ةرشابملا 

تنا امنإف  اذھ  كزیكرتب   ، هديرت يذلا  ءيشلا  وأ  ةوجرملا  كتياغ  ىلع  اینھذ 



. يعواللا ریثتست 
يلاتلابو ةرشابمو  ةلاعفو  ةلھس  ةقيرط  اھنكلو  ةدیحولا  ةقيرطلا  تسیل  هذھ   - 23

يتلا ةقيرطلا  اھنإ   . جئاتنلا لضفأ  ىلع  لوصحلا  نكمي  اھربع  يتلا  ةقيرطلا  يھ 
. تازجعم اھنأ  ریثكلا  نظي  يتلاو  ةلھذم  جئاتن  نع  تضخمت 

نم میظع  دئاق  لكو  لامعأ  لجر  لكو  عرتخم  لك  نكمت  اھب  يتلا  ةقيرطلا  اھنإ   - 24
يف ةسوملم  ةیلعف  قئاقح  ىلإ  ناميإلاو  ةقثلا  ةبغرلل و  ةیفخلا  ىوقلا  ليوحت 

. عقاولا مھملاع 
، دوجولا يف  قلخلا  ساسأ  وھ  يذلاو  ينوكلا  لقعلاب  طبترم  نطابلا  لقعلا   - 25
ال يتلا  ةقالخلا  ةردقلا  هذھ  عم  انتلص  لكشي  نطابلا  لقعلا  نأ  ينعي  اذھو 

. اھل دودح 
نأ يلاتلاب  ينعي  يذلاو  انیعو  ةدارإ  عم  بواجتم  نطابلا  لقعلا  نا  اندجو  دقل   - 26

يعاولا لقعلا  تارارقل  ًاضيا  بیجتست  نوكلا  يف  ةدودحماللا  عادبإلا  ةردق 
. درفلل

ةقحال سورد  يف  ةنیعم  نيرامتل  ًاقفو  أدبملا  اذھل  يلمع  قیبطت  ءارجإ  دنع   - 27
اھب زجنیس  يتلا  ةقيرطلا  ديدحت  ةرورضلا  نم  سیل  هنأ  ركذلاب  ريدجلا  نمف 
ام لك   . دودحم ریغلا  دشري  نأ  دودحملل  نكمي  الف   . ةبولطملا جئاتنلا  يعواللا 

. هیلع لوصحلا  ديرت  فیك  سیلو  ديرت  ام  لوقت  نأ  وھ  هلعف  كیلع 
ربع لوحتلا  اذھ  متيو  فرعم  ىلإ  لوھجملا  اھلالخ  نم  لوحتي  يتلا  ةانقلا  تنأ   - 28
تناك نا  ةلاسرلا  هذھو  كمزلي  ام  لك  وھ  ديدحتلا  اذھ   . ةجاحل وا  ةبغرل  كینبت 

. جئاتنلا اھیلع  ىنبتس  ام  يھ  ةقداص  ةیقن 
ال نأ  كديرأ   ، ةیفاضإ ةوطخ  مدقتت  نأ  كنم  بلطأس  عوبسألا  اذھ  كبيردتل   - 29

يخرتسا نكلو  ىصقألا  دحلا  ىلإ  راكفألا  لك  عنمتو   ، طقف ًامامت  ًانكاس  نوكت 
حيریس هرودب  اذھو  يعیبطلا  اھعضو  ذخأت  تالضعلا  عد   ، ملستسا  ، ًامامت

. كتقاط ذفنتسيو  ككھني  ام  ریثك  يذلا  رتوتلا  اذھ   ، رتوت يأ  نم  باصعألا 
هنأ ثیح  ةمیظع  ةدئاف  وذ  هنأ  دجتسو  روعشالل  يلمع  بيردت  وھ  ءاخرتسالا   - 30
ىلإو نم  ةيرحب  يرجي  مدلا  لعجیسو  كدسج  يف  رشتنت  نا  ةقاطلل  حمسیس 

. دسجلاو غامدلا 
. فوخلاو قلقلا  جتنت  ةیلقعلا  تابارطضالاو  ةیلقع  تابارطضا  ىلإ  يدؤي  رتوتلا   - 31

عتمتت نأ  ةیلقعلا  فئاظولل  حامسلا  لجأ  نم  ةسام  ةجاح  ءاخرتسالا  نإف  اذل 
. ةلماك ةيرحب 



كنأ ًايدارإ  كسفنل  ددح   ، نكمم لكش  قمعأو  لمشأب  نيرمتلا  اذھ  سرام   - 32
نوكسلاو ءودھلاب  رعشت  ىتح  بصعو  ةلضع  لك  يخرتو  يخرتست  فوس 

. دوجولا عمو  كسفن  عم  مالس  يف  حبصتو 
. جئاتنلا كشھدتسو  لمعلل  ةزھاج  نوكتس  اھنیح  ةیسمشلا  ةریفضلا   - 33



: ثلاثلا ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

. يكوشلا يغامدلا  زاھجلا  ؟  كردملا لقعلا  وضع  وھ  يبصع  زاھج  يأ   - 1
. يتابمسلا يبصعلا  زاھجلا  ؟  نطابلا لقعلا  وضع  وھ  يبصع  زاھج  يأ   - 2

. ةیسمشلا ةریفضلا  ؟  رارمتساب دسجلا  اھجتني  يتلا  ةقاطلا  عيزوت  زكرم  وھ  ام   - 3
ریغو ةمادھلا  راكفألا   ، ةمواقملاب ؟  عطقني نأ  عيزوتلا  اذھل  نكمي  فیك   - 4

. فوخلا ًاصوصخو  ةسناجتملا 
. يرشبلا سنجلا  هجاو  هوركم  لك  ؟  عاطقنالا اذھ  لثم  ةجیتن  يھ  ام   - 5

. ةيدارإلا ةركفلاب  ؟  اھھیجوتو ةقاطلا  هذھب  مكحتلا  نكمي  فیك   - 6
لك ردصم  ةقیقحب  ناميإلاو  مھفلاب  ؟  ًامامت فوخلا  ىلع  ءاضقلا  نكمي  فیك   - 7

. ةردق
. رطیسملا ينھذلا  انكولس  ؟  انتایح يف  اھشیعن  يتلا  براجتلا  ددحي  يذلا  ام   - 8

اھتيؤرب بغرت  لاوحأ  ىلع  زكر   ، ًاینھذ ؟  ةیسمشلا ةریفضلا  ظقون  نأ  نكمي  فیك   - 9
. كتایح يف  ققحتت 



عبارلا ءزجلا  ةمدقم 
ساكعنا وھ  هب  رعشتو  هلعفتو  هب  ركفت  ام  نأ  فیك  ءزجلا  اذھ  كيریس 

. تنأ نم  ةیقیقحل 

تافسلفلاو مولعلا  نم  ًاریثك  دجت  اذھلو   ، ةردق ةقاطلاو  ةقاط  راكفألا 

ریثكلا كاردا  لعج  امم   . اھسفن ةقاطلا  نم  ًالدب  ةقاطلا  تاریثأت  ىلع  زكرت 

. اھمھف ءيسُأو  بابسألا  تلفغأ  امنیب   . تاریثأتلاب ًاروصحم  سانلا  نم 

نأ  . طقف بابسألاب  متھم  هنإ   . ةیلمعلا سكعي  ينوكلا  حاتفملا  ماظن 

نع ثحبلا  وحن  هجوتیس  رومالا  ةقیقح  هل  حضتت  تأدب  يذلا  سرادلا 

يرورض وھ  ام  لكو  مائولاو  ةرفولاو  ةحصلا  هل  نمؤت  يتلا  بابسألا  كلت 

. هتداعسو هتیھافرل 

نع ربعن  نأ  انل  دب  ال  انتایح  میقتست  نا  لجا  نمو  ةربعم  ةایحلا 

سؤبلاو ضرملاو  ةساعتلاو  رقفلاو  نزحلا   . ءاَنبو مغانتم  لكشب  انسفنأ 

بوؤد يعس  يف  ًاعیمج  نحن  لب  انتابغر  الو  انتاجایتحا  نم  تسیل 

يأ قوف  ءاقترالاو  ولعلا  يف  نمكت  هذھ  ریھطتلا  ةیلمع   ، اھیلع ءاضقلل 

لغشي نل  هراكفأ  ىَقنو  ىَوق  يذلا  كاذ   . اھعون ناك  امھم  تايدودحم 

اروف هجتیس  ةرفولا  نوناق  مھف  يتوأ  يذلا  كاذو   . رومألا رئاغصب  هسفن 

امك هتایح  تایثادحاو  لكش  ىلع  رطیسیس  مث  نمو  دادمإلا  ردصمل 

. هتنیفس نابرلا  هجوي 



عبارلا ءزجلا 
" انألا  " اھمدختسي ةادأ  درجم  دسجلا   ، يداملا كدسج  تسیل  كیف  انألا " " - 1

ىرخأ ةادأ  وھ  ةطاسبب  لقعلا   ، لقعلا نوكت  نأ  نكمي  ال  انألا "  " ، هتاياغ  ذیفنتل 
. طیطختلاو كاردإلاو  ریكفتلل  انألا "  " اھمدختسي

هناذفني نأ  امھیلع  ام  ددحي  ءيش   ، لقعلاو دسجلاب  مكحتي  ءيش  ًاذا  انألا " " - 2
روعشب عتمتت  فوس  انألا "  " ةعیبط ةقیقح  كردت  امدنع   . كلذب ناموقي  فیكو 

. لبق نم  هفرعت  مل  ةوقلاب 
تاداعلاو صاوخلاو  ةلصفنملا  تامسلا  نم  لئاھ  ددع  نم  ةنوكم  كتیصخش   - 3

" انألا  " ةقیقحل تمي  اھبلغاو ال  ميدقلا  كریكفت  بولسأ  جاتن  يھ  يتلاو   ، عابطلاو
امدنع  ، هیف ریكفتلا  هیلع  امب  لقعلا  ربخت  انألا  ركفأ " انأ  لوقت "  امدنع   . ةلصب

" انألا  " ةعیبط ةقیقح  بھذي .  نيأ  ىلإ  كدسج  ربخت  انألا  بھاذ " انأ  لوقت " 
ةقیقح نوكردي  امدنع  سانلل  ىتأتت  يتلا  ةیقیقحلا  ةوقلا  ردصم  يھو  ةیناحور 

. مھتعیبط
نكلو  ، ریكفتلا ىلع  ةردقملا  يھ  انألل  تیطعُأ  يتلا  مظعألاو  مھألا  ةردقلا  نإ   - 4
نإف يلاتلابو  حیحص  لكشب  وأ  ءاَنب  لكشب  ركفي  فیك  فرعي  سانلا  نم  لیلقلا 
قرغت نأ  مھراكفأل  نوحمسي  سانلا  مظعم   . ةمیقلا ةلیلق  نوكت  مھتازاجنإ  بلغا 
امدنع  ، جضان ریغ  يلوفط  لقعل  ةیعیبطلا  ةجیتنلا  يھو   ، ةینانأ  تاياغ  يف 

. ةینانأ ةركف  لك  يف  ةدوجوم  لشفلا  ةرذب  نأ  كردي  لقعلا  جضني 
اھب طبترم  صخش  لك  عفنت  نأ  بجي  ةیلمع  يأ  نأ  ملعي  جضانلاو  بردملا  لقعلا   - 5

رارطضا وأ  لھج  وأ  فعض  باسح  ىلع  عفنتلا  نم  لكش  يأ  نأو  ناك  لكش  يأب 
. هتحلصم دض  امتح  لوؤیس  رخآ  صخش 

لب  ، رخآ ءزج  يأ  يداعي  نأ  هنكمي  ال  ءزجلا   ، ينوكلا نم  ءزج  يدرفلا  نأل  اذھ   - 6
. لكلا حلاصمب  فارتعالا  ىلع  دمتعت  ءزج  لك  ةحلصمف   ، ضیقنلا ىلع 

نوقھري مھف ال   ، ةایحلا نوؤش  يف  ریبك  قوفت  أدبملا  اذھ  نوكردي  نيذلا  ىدل   - 7
. ةلوھس لكب  سواسولاو  ةدراشلا  راكفألا  ىلع  ءاضقلا  نوعیطتسيو  مھسفنأ 
الو ًاتقو  الو  ًالام  نوعیضي  مھو ال  قیمع  لكشب  ءيش  يأ  ىلع  زیكرتلا  مھناكمإب 

. عفن يأب  مھیلع  دوعت  نل  ءایشأ  ىلع  ًادھج 



. دعب بولطملا  دھجلا  لذبت  مل  كنأل  اذھف  رومألا  هذھ  لمع  كرودقمب  نكي  مل  نإ   - 8
ىوقأ دحأ  نإ   . لوذبملا دھجلا  ردق  ىلع  نوكتس  ةجیتنلاو  كلذ  لعفل  تقولا  نآ 
كناميا يھ  زاجنإلا  ىلع  كتردقو  كتميزع  يوقت  نأ  نكمي  يتلا  زيزعتلا  لاكشأ 

". نوكأ نأ  ديرأ  ام  نوكأ  نأ  عیطتسأ  انأ  كلوقب " :
نإ لوقت : امیف  انألا  وھ  امو  نم  كردت  نا  لواح  ةلمجلا  هذھ  اھیف  ددرت  ةرم  لك   - 9
يف يلاتلابو  ةءاَنب  كتاياغ  تناك  نإ  اذھ   ، مزھت ال  ارصتنم  حبصتس  كلذ  تلعف 

. نوكلا يف  قلخلا  سسأ  عم  ماجسنا 
لك يفو   ، ءاسم حابص   ، ًاراركتو ًارارم  همدختسا   ، زيزعتلا اذھ  تمدختسا  نإ   - 10

كنادجو نم  ًاءزج  حبصي  ىتح  كلذ  يف  رمتساو   ، كموي لالخ  هركذتت  نیح 
. كتیصخشو

ثيدحلا سفنلا  ملع  نأل   ، قالطإلا ىلع  أدبت  نأل  يعاد  الف   ، كلذ نكي  مل  نإ   - 11
امنإ نحنف  هلامكإ  ىلع  انرمأ  مزعن  وأ  هلمكن  ال  مث  ًائیش  أدبن  امدنع  هنأ  انربخي 
تأدب نإ  نكلو   ، هب أدبت  ال  ءيش  لعف  يونت  نكت  مل  نإ   . لشفلا ةداع  قلخن 
فقي نأ  دحأ  يأل  وأ  ءيش  يأل  حمست  ال   ، ثدح امھم  عجارتت  الو  كرمأ  مزعاف 
لدجلل لاجم  الو  بلاقلا  بصو  رمألا  رقتسا  دقو  تمزع  دق  كیف  انألا   ، كقيرط يف 

. كلذ دعب 
ةرطیسلا كرودقمب  هنأ  ملعت  يتلا  رومألا  طیسبب  أدبا   ، بولسالا اذھ  تینبت  نإ   - 12

. اھرمأ ىلع  بلغُي  نأ  انالل  حمست  نكلو ال   ، ًایجيردت كدھج  عفرا  مث  اھیلع 
نم ریثكلا  دجي  فسألل   ، كتاذ ىلع  ةرطیسلا  كرودقمب  هنأ  ةياھنلا  يف  دجتس   - 13
ىلع ةرطیسلا  نم  مھیلع  لھسأ  لماك  شیج  ىلع  ةرطیسلا  نأ  سانلا 

. مھسفنأ
تدجو دق  نوكت  كسفن  ىلع  ةرطیسلا  ةیفیك  تملعت  دق  نوكت  امدنع  كنكلو   - 14

ال ًاصخش  حبصتس   ، يجراخلا ملاعلا  ىلع  رطیسي  يذلاو  يلخادلا " ملاعلا  "
نم رھاظ  دھج  يأ  نود  كتابغرل  نابیجتسیس  ءایشألاو  سانلا   ، هتمواقم نكمي 

. كلبق
ملاعلا  " نأ ركذتت  امدنع  رمألا  هیلع  ودبي  امك  لیحتسم  وأ  ابيرغ  سیل  اذھ   - 15

. ينوكلا لقعلاب  لصتم  ءزج  وھ  انألا  اذھ  نأو  انألا  هیلع  رطیسي  يلخادلا "
كانھ سیل  انب ،  طیحت  يتلا  ةضماغلا  رومألا  لك  نیب  نم  : " لاق ردنبس  تربریھ   - 16
اھنم يتلاو  ةيدمرس  ةقلطم  ةردق  ةرضح  يف  ًامئاد  اننأ  نم  ًادیكأت  رثكأ  ءيش 

". دوجولا يف  ءيش  لك  يضمي 



كتایح يف  يضمت  كنا  ينعت  هب ال  كتفرعم  مدع   ، نكمتلاو ةوقلا  رس  وھ  اذھ   - 17
تاونق انلق  امك  نحنو   ، ًاریقف سیل  قلطملا   . ًاقوفت سیل  ناركنلاو   ، هنود نم 
نكلو  . ًاضيا نیسلفم  نوكن  نأ ال  بجیف   ، ينوكلا لقعلل  ةقلطملا  ةردقلاب  هلصتم 
نسحنو نيرخآلا  مدخن  نأ  بجي   ، اھیطعن نأ  انل  دبال  ةردقلا  هذھ  ىلع  لصحنل 

. ديزملا ىلع  لوصحلا  لجأ  نم  مھیلا 
ةردق اھربع  رمت  ةبحر  ةانق  حبصن  نأ  بجي   ، انل ءاطع هللا  داز  املك  انلذب  داز  املك   - 18
تاذو عسوالا  تاونقلا  نولثمي  نيذلا  سانلا  ددمي  وھ   ، هتمحرو همركو  هللا 

. ةيرشبلل ربكألا  نوعلا  ميدقتو  ریخلل  مھذیفنت  ربع  ربكالا  ةیلاعفلا 
كسفن تاططخمب  لوغشم  تمد  ام  كلالخ  نم  ذِفني  نأ  ریخلل  نكمي  19 - ال 
كنھذ لغش  زكر   ، ماھلإلا نع  ثحبا   ، كساوح نَكسو  عشخا   . ةیتاذلا كتاياغو 
صرفلا يف  ركفت   . ةقلطملا ةردقلاب  كتلص  يف  نعمأ   ، يلخادلا كملاع  ىلع 

. ةردقلا هذھ  عم  مئادلا  كلصاوت  ربع  ًایحور  اھیلإ  لوصولا  كنكمي  يتلا  ةریثكلا 
نأ ةقیقح  كردأ   . اھیلا لوصولا  ديرت  يتلا  لاوحالاو  فورظلاو  ثادحألا  لیخت   - 20

. دوجوم وھ  ام  لك  ةایح  اھنأل   ، هقیقح حورلا  نأو  يناحور  ءایشألا  عیمج  رھوج 
. دوجولا نم  يفتختو  ءایشالا  تومت   ، ةایحلا يفتخت   ، حورلا عزنت  امدنع 

بابسألا ملاع   ، بیغلا ملاعو  نطابلا  ملاعلاب  قلعتت  ةینھذلا  تاطاشنلا  هذھ   - 21
كریكفت حبصي  تاطاشنلا  هذھ  ربع   . عقاولا اھنم  جتني  يتلا  فورظلاو  لاوحألاو 
حبصأ املك  اھروصت  كنكمي  يتلا  تاياغلا  تمظعو  تمس  املكو   . ًاجتنمو ًاقالخ 

. ًانأش لجأ  كلمع 
نم ةینھذ  ًالاوحأ  جتني  دئاز  يدسج  طاشن  يأو  دئازلا  بعللاو  دئازلا  لمعلا   - 22
ىلإ يعسلا  نم  انل  دبال   ، اذل  . مھم وھ  ام  زاجنإ  رذعتیس  هیلعو  ةالابماللاو  دلبتلا 

، ركفن نأ  اننكميو  أدھن  نأ  نكمي  نوكسلابف   . رركتم لكشب  عوشخلاو  نوكسلا 
كنكمیس يذلا  طاشنلاو  ةوقلاب  كدمت  ةمیلسلا  تاياغلاو  تاياغ  قلخت  راكفالاو 

. زاجنالا نم 
عم لاحلا  وھ  امك  ةبذبذلا " نوناق   " اھلمحي يتلا  ةقاطلا  نم  لكش  وھ  ریكفتلا   - 23
، بحلا نوناق  لالخ  نم  رعاشملا  ربع  ةيویحلا  ىطعي  وھو   . ءابرھكلا وأ  ءوضلا 

يحور وھف  اذلو  انألا "  " لعف نم  هنإ   ، ءامنلا نوناق  ربع  ًاعباطو  ًالكش  ذخأيو 
. قالخو

دبال  ، هءاَنب ةياغ  يأ  وأ  ةرفولا  وا  ةوقلا  نع  ریبعتلا  لجأ  نم  هنأ  جتنتسن  اذھ  نم   - 24
. دسجتت نأ  اھل  نكمي  ثیحب  ةركفلل  ساسحا  ءاطعإل  رعاشملا  راضحتسا  نم 



ةعاجشلاو ناميإلا  ينبن  نأ  انل  نكمي  فیك  ؟  ةياغلا هذھ  زاجنا  نكمي  فیك  نكلو 
؟ زاجنإلا اھنع  جتني  يتلا  ةفطاعلاو 

يذلا بولسألا  سفنب  ىنبت  ةیلقعلا  تاردقلاف   ، راركتلاو بيردتلاب  وھ  باوجلا   - 25
، ىرخُا دعب  ةرم  هتاذ  ءيشلاب  ركفنس  بيردتلا  ربع   ، ةيدسجلا ةردقلا  هب  ينبن 

ةياھن يف  حبصيو  ةیلقع  ةداع  حبصي  ىتح  هرركن  مث   ، لھسا هزاجنا  حبصي  ىتح 
. بولسالاو لكشلا  اذھ  ریغب  ریكفتلا  انیلع  بعصیس  اھدعب   . ًایئاقلت فاطملا 

بولسا يف  ةبير  وا  كش  يا  انيدل  سیلو  نیقثاوو  نيدكأتم  حبصن  اھدنع 
. انریكفت

اذھ  . ًايدسج ملستست  نأو  يخرتست  نأ  كنم  تبلط  يضاملا  عوبسألا  يف   - 26
عوبسألا نيرمت  ىلع  تبردت  تنك  نإ   . ًاینھذ ملستست  نأ  كديرأ  عوبسألا 
كرودقمب هنأ  دبال   ، تاداشرإلا ىلع  ًءانب  ًایموي  ةعاس  ثلث  وأ  عبر  ةدمل  يضاملا 

يروفو يدارإ  لكشب  كلذ  لعف  هنكمي  ال  صخش  لك   ، نالا ًايدسج  ءاخرتسالا 
فورظلاو طیحملا  لازالف   ، دعب هتيرح  ىلع  لصحي  ملو  هسفن  دیس  سیل  لماكو 

وطختل زھاج  كنأو  بيردتلا  تنقتا  كنأ  ضرتفأس  نكلو   . هلاعفأو هراكفأب  مكحتت 
. ةینھذلا ةيرحلا  يھو  الا  مامالا  ىلا  ةوطخ 

ءاخرتسالا ربع  رتوت  لك  لزا   ، ةدوھعملا ةیعضولا  كذخأ  دعب   ، عوبسألا اذھ   - 27
بضغلا وا  ةیھاركلا  لثم  ةیبلس  راكفأ  وأ  تاصغنم  يأ  نم  كنھذ  غرفأ  مث   ، ماتلا

. عونلا اذھ  نم  رعاشمو  راكفا  يا  وا  لمألا  ةبیخ  وأ  دسحلا  وا  ةریغلا  وا  قلقلا  وا 
عیطتست  ، عیطتست كنكلو  راكفألا ،  هذھ  تكست  نأ  عیطتست  كنأ ال  لوقت  دق   - 28

. ةرباثملاو ةدارالاو  ةینلاب   ، كلذ لعف  ىلع  يلقعلا  كرارصإب  كلذ 
مھرعاشمل مھسفنأ  نوملسي  مھنأ  وھ  اذھ  يف  ضعبلا  لشف  ءارو  ببسلا   - 29

اذھ نقتت  نل   . زوفلا نولانیس  مھلقع  مھدوقي  نيذلا  كئلوأ  نكلو   ، مھلقع لدب 
هذھ ةلازا  يف  حجنت  نأ  بجي   ، امود ناقتإلا  هعبتي  راركتلا  نكلو   ، ةرم لوأ  يف 
نم لكش  لك  روذب  اھنأل   ، ًامامت اھیلع  يضقت  ناو  ةمادھلا  ةیبلسلا  راكفألا 

. بھذت نا  بجي   ، ةاناعملا وا  بركلا 



عبارلا ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

. ةیناحور ةقاط  يھ  ةركفلا  ؟  ةركفلا يھ  ام   - 1
. ددرتلا نوناق  ربع  ؟  اھلمح متي  فیك   - 2

. بحلا نوناق  ربع  ؟  ةایحلا اھل  ىطعت  فیك   - 3
. ءامنلا نوناق  ربع  ؟  ًالكش ذخأت  فیك   - 4

. ةیناحور ةیلاعف  اھنا  ؟  ةقالخلا اھتاردق  رس  وھ  ام   - 5
. ةمدخلا ؟  ةردقلا رس  وھ  ام   - 6

. هیطعن ام  ىلع  لصحن  اننأل  ؟  كلذ مل   - 7
. يدام نوكس  ؟  توكسلا وھ  ام   - 8

. اھتدایسو سفنلاب  مكحتلا  وحن  ىلوألا  ةوطخلا  هنأ  ؟  هتدئاف ام   - 9



سماخلا ءزجلا  ةمدقم 
امك مویلا  نوركفي  سانلا   ، قَّالخ ركفلاو   ، ریكفتلا وھ  لقعلا  لمع  نا 

نيركفملا ئفاكي  ملاعلاو   ، عادبإلا رصع  وھ  اذھف  اذل   ، لبق نم  اوركفي  مل 
. اياطعلا نمثأب 

وھو  ، ةوق لقعلا   . ةدماج  ، ةدكار يھف  ةردقلا  ةميدع  اھتاذ  دحب  ةداملا 

ةداملا هذخأت  لكش  لك   . اھب مكحتيو  ةداملا  لكشي  لقعلا   . ةردقو ةقاط 

. ةقباس ةركف  نع  ریبعت  الإ  وھ  ام 

نیناوقل مادختسا  وھ  لب   ، ةيرحس تالوحت  سیل  ركفلا  لمع  نكلو 

اھیلجتو ةیعیبط  تاقاط  قلطت  كنا   . ةیعیبط ىوق  لمع  لیعفتو  ةعیبطلا 

لكو كنارقأو  كئاقدصا  ىلع  سكعني  هرودب  اذھو   ، ام لعفب  موقت  امدنع 

. كطیحم



سماخلا ءزجلا 
نإف اذل   ، يعواللا يف  وھ  ينھذلا  انطاشن  نم  ةئملاب  نوعست   ، لقألا ىلع   - 1
نم قیض  شماھ  ىلع  نوشیعي  ةردقلا  هذھ  نومدختسي  ال  نيذلا  كئلوأ 

. ةینھذلا مھتاردق 
نا  . هھجون فیك  فرعن  انك  نإ  اندنع  ةلكشم  يأ  لحي  نا  نطابلا  لقعلل  نكمي   - 2
درجم ىقبنس  لھ  وھ :  دیحولا  لاؤسلا   ، مئاد لمع  يف  نطابلا  لقعلا  تایلمع 

نا انیلع  لھ  ؟  ًايدارإ هلمع  هیجوت  نم  نكمتنس  مأ   ، ةیلاعفلا هذھل  نیلبقتسم 
مأ  ، تابقع نم  هبنجت  انیلع  بجي  امو  ةدوشنملا  انتاياغلل  ةيؤر  ىلع  لصحن 

؟ رایتلا عم  فارجنالاب  يفتكن 
هیلع رثؤن  وأ  هريدن  نأل  ةيزھاجلا  مئاد  وھو  دسجلا  نم  ءزج  لك  للختي  لقعلا  نا   - 3

. انكارداو انیعو  تارارق  لالخ  نم 
اھرودب يھ  يتلاو   ، ةثارولا جاتن  ریبك  لكشب  وھ   ، دسجلا للختي  يذلا   ، لقعلا  - 4
ةفلتخم تائیب  يف  يضاملا  لایجأ  اھتشاع  يتلا  تائیبلاو  فورظلا  لك  جاتن 

يف دجن  امدنع  انتاطلس  مادختسا  نم  اننكمیس  ةقیقحلا  هذھ  مھف   . ةبلقتمو
. ةبوغرم ریغ  تافص  وأ  تامس  انسفنا 

ىلع رطیسنو  رصاحن  نأو  انيدل  ةببحملا  تامسلا  مادختسا  انتدارإب  عیطتسن   - 5
. اھدجن امدنع  ةبوغرملا  ریغ  تامسلا 

تیبلا جاتن  اضيا  هنكلو  طقف  ةثارولا  جاتن  سیل  انداسجا  للختي  يذلا  لقعلا  اذھ   - 6
میقلاو تاعابطنالا  نم  فالآلا  لابقتسا  متي  ثیح  ةیعامتجالا  ةئیبلاو  لمعلاو 
لیلقب هفیظوتو  اھلج  لوبق  مت  يتلاو   ، راكفالا نم  اھریغو  ةقبسملا  ماكحألاو 

. الصا كلذ  دجو  نإ  ناعمإلاو  ققحتلا  نم 
تررُم ثیح  يعوالل  اھررمو  يعولا  اھلبقتساف  ةلوقعم  اھتقو  يف  ةركفلا  تدب   - 7
اءزج ةركفلا  تحبصأ  ثیحب  يداملا  اندسج  وحن  تعفدو  يتابمسلا  زاھجلا  ربع 

. انمظعو انمحلو  اندسج  بیكرتو  انحمالم  نم 
انبولسأ جاتن  مویلا  نحن   ، اھءانب دیعنو  انسفنأ  هیف  ينبن  يذلا  لكشلا  وھ  اذھ   - 8

ام جاتن  وھ  امنا  بيرقلا  لبقتسملا  يف  هیلع  نوكنس  امو  ریكفتلا  يف  قباسلا 
يتلا ءایشألا  وأ  اھب  بغرن  يتلا  ءایشألا  بذجلا  نوناق  انل  رضحي  . ال  مویلا هب  ركفن 



يتلا ءایشألا   ،" انل وھ  ام   " انل رضحي  هنكلو   ، انل انریغ  هانمت  ام  وأ  اھانمتن 
انم ریثكلا  فسألل   . يدارإ ریغ  وأ  يدارإ  لكشب  انریكفت  تایلمع  ربع  اھانقلخ 

. كاردا الو  يعو  نودب  ءایشألا  هذھ  قلخي 
؟ تیبلا كلذ  میمصتل  هیلونس  مامتھالا  نم  مكف   ، ًاتیب انسفنأل  ينبنس  انك  نإ   - 9
كلذ عمو  ؟  ةيانعب اھراتخنو  داوملا  ةدوج  نم  ققحتن  لیصافتلا و  سردنس  فیكو 
قوفت يذلاو  يلقعلا  هتیب  ءانبب  رمالا  قلعتي  امدنع  ًالاب  يقلي  ال  انمظعمف 
دمتعیس انتایح  لخدیس  ءيش  لك  نأ  ثیح   ، يدام تیب  يأ  ةیمھا  هتیمھأ 

. اذھ يلقعلا  انلزنم  اھنم  ينب  يتلا  داوملا  ةیعون  ىلع 
تاریثأتلا جاتن  اھنا  ؟  ىرت اي  لزنملا  كلذ  اھنم  ينبن  يتلا  داوملا  يھ  ام   - 10

هذھ تناك  نإ   ، يعواللا يف  اھنيزخت  مت  يتلاو  يضاملا  نم  ةمكارتملا 
نإف كش  وأ  ةیبلس  وا  سأي  نم  تناك  نإ  عزج ،  وأ  قلق  وأ  فوخ  نم  تاعابطنالا 
نوكت نأ  نم  ًالدبو   . ةماخلا كلت  نم  نوكیس  مویلا  هجسنن  يذلا  انلقع  جیسن 

، قلقلاو عزجلا  نم  ديزم  َالإ  بلجن  نلو  نفعتتو  بطعتس  اھنإف  عفن  يأ  تاذ 
. لكش يأب  اھبویع  ءافخا  ًالواحم  اھعیقرتب  دبألا  ىلإ  ًالوغشم  اھبحاص  لظیسو 
نوكنو  ، نییباجياو نیلئافتم  انك  نإ   ، ةعاجش ًاراكفأ  الإ  نزخن  مل  نإ  اننكلو   - 11

دق نوكنو  تالمھملا  ةلس  يف  ةیبلسلا  راكفألا  نم  لكش  يأب  انیقلأ  دق  ةرشابم 
؟ ةجیتنلا نوكتس  اذام   ، ناك لكش  ياب  اھاطاعتن  وا  اھب  لماعتن  نأ  انضفر 

شامق يأ  جسن  اننكمیسو   ، عاونألا دوجأ  نم  اھدنع  ةیلقعلا  انتماخ  نوكتس 
ًايوق نوكیس  جیسنلا  نأ  ملعنو  بحن  يذلا  نوللا  مادختسا  اننكمي   ، هديرن

، لبقتسملا لوح  قلق  الو  فوخ  يأ  انيدل  نوكي  نل   ، ةنیتم ةماخلا  نأل  ًاكسامتمو 
. هعیقرت وا  هءافخا  لواحن  ام  كلانھ  سیلف 

اذھ يرجن  نأو   ، يلقعلا لزنملل  فیظنت  تایلمع  ءارجإ  وھ  هلمع  مزلي  ام   - 12
ةفاظنلاف  ، رارمتساب يلقعلا  انلزنم  ةفاظن  ىلع  ظفاحنو  موي  لك  فیظنتلا 

نم مدقت  زارحا  اندرأ  نإ  اھنع  ءانغتسالا  نكمي  ةيدسجلاو ال  ةیقالخألاو  ةیلقعلا 
. عون يأ 

نوكتس ةیلقعلا  ةداملا  نإف   ، يلقعلا لزنملل  فیظنتلا  ةیلمع  متت  امدنع   - 13
. اھقیقحت يف  بغرن  يتلا  ةینھذلا  روصلاو  راكفألا  عنصل  ةبسانم 

اھھایمو ةعساو  اھقافآ   . اھكلمتن نا  رظتنت  ةعئار  ضرا  ةعطق  كانھ  نوكیس   - 14
هیف  ، جیھبو عساو  رصق  كلانھ   . رظنلا دم  ىلع  دتمت  ةلیمجلا  اھراجشاو  ةيراج 

ةماخفلا لاكشا  لكو  ةنیمث  تاقلعمو  ةقمنم  ةبتكمو   ، روصلاو تاحوللا  لمجا 



. اھمدختسي نأو  ضرألا  هذھل  كتیكلم  نلعت  نأ  وھ  هلعف  كیلع  ام  لك   . ةیھافرلاو
طرش وھ  مادختسالا  نأل  روبت  اھكرتت  ال  نأ  بجيو  اھمادختسا  كیلع  بجي 

. اھتیكلم
كنكميو مدختسملا  تنأ   ، حورلاو لقعلا  ملاع  يف  ككالما  يھ  كالمألا  هذھ   - 15

يھ ىنغلاو  مغانتلا   ، ةحصلا  . نیمثلا ثرإلا  اذھل  كمادختساو  ككلمت  نلعت  نأ 
ةيانعلا دھج  ىوس  كفلكت  الو   . ةنیكسلاو راقولا  كحنمت  اھنإ   ، اھنیتاسب نم  رامث 
صلختلا وھ  هلعف  كیلع  ام  لك   ، تایحضت يا  بلطت  ال  اھنإ   . اھرامث ينجو  اھب 

. كفعض نمو  كتناكتسا  نمو  كدویق  نم 
مھریغو لكاھ   ، يلسكاھ  ، نيوراد  . ةثارولا ملع  عوضوم  ىلع  علطم  كنأ  دبال   - 16
لاقتنا ةیفیك  نع  ةریثك  قئاقحو  ةیملع  ةلدأ  اوعمج  دق  ةعیبطلا  ءاملع  نم 

. ةثارولا ربع  رخا  ىلا  لیج  نم  ةيدسجلا  ةینبلا  تافص 
الو  ، دعب ةعیبطلا  ءاملع  لبق  نم  فشكتسُي  مل  ملعلا  نم  لكش  كلانھ  نكلو   - 17
نا دعب  نوملستسي  ءاملعلا  لعجي  يذلا  ملعلا  كلذ   ، مھثاحبأ نع  ًابئاغ  لاز 

. مھنیعا ماما  لصحي  ام  حرش  وا  همھف  ةلواحم  يف  اوسأي 
نلو مل  يتلا  ةایحلا  ئشنت  اھنإ   . هایحلا اھب  أشنت  يتلا  ةیھلالا  ةوقلا  كلت  اھنإ   - 18

اھتمظعب ةوقلا  لاكشأ  لك  نع  زیمتت  اھنإ   . اھئاشنإ نم  ةعیبطلا  ءاملع  نكمتي 
ةردقلا هذھب  اھتنراقم  نكمي  يتلا  ةردقلا  نم  لكش  كلانھ  سیل   . اھنأش لالجو 

. دیعب نم  وأ  بيرق  نم 
اھلخادم اھتاباوب و  نإ   . تنأ نم  كلعجت  اھنإ   ، كلالخ نالا  يرجت  هذھ  ةایحلا  ةوق   - 19
ةحوتفم تاباوبلا  هذھ  ءاقبإ  نا   . ةیصخشلاو ةیسفنلا  كتابكرم  الإ  تسیل  كیف 

. ةوقلا هذھ  نم  ردق  ربكا  ىلع  لوصحلا  رس  وھ 
نوكتس اھنا  ثیح  كتیصخشلو  كیعول  ةبلص  تاساسأ  نباو   ، فيزلا بنجت   - 20

اھب مسرتسو  ةایحلاب  كؤلمتس  يتلا  ةقاطلا  كلت  اھنم  قفدتتس  يتلا  عیبانیلا 
. كحمالم

. مھدھع قباسك  اودوعي  نل  هللا  نم  ةبھلا  هذھ  ىلع  نولصحي  نيذلا  كئلوأ   - 21
وأ فاعض  اودوعي  ملو  لبق  نم  هب  اوملحي  مل  ةوقلاب  ًاروعش  نوكلمتي  مھنإ 
هذھ نوكلتمي  مھنأ  ةأجف  اوفشتكا  دقل   . ریغت دق  مھیف  ًائیش   . نیفئاخ وأ  نيددرتم 

. اھدوجو اوكردا  نا  قبسي  مل  يتلا  ةلئاھلا  ةنماكلا  ةردقلا 
. اھانیطعأ اذإ  الإ  اھلابقتسا  عیطتسن  اننكلو ال  لخادلا  نم  عبنت  ةردقلا  هذھ  نإ   - 22

ةانقلا الإ  سیل  انم  لك  نإ   . ثاریملا اذھ  ىلع  لوصحلا  طرش  وھ  مادختسالا  َنإ 



هذھ نإف  يطعن  مل  نإ   ، اھلكش ذختتو  ةقلطملا  ةردقلا  هذھ  اھیف  ىلجتت  يتلا 
لك ىلع  قبطني  اذھ   . ديزملا لابقتسا  نم  نكمتن  نلو  دسُت  فوس  ةانقلا 

. انذخأ املك  انیطعأ  املك   . ةایحلا هجوأو  يعسلا  بورد  لك  يفو  دوجولا  يحاون 
لصحیل هيدل  يتلا  ةوقلا  مدختسي  نأ  هیلع  ًايوق  حبصي  نأ  ديري  يذلا  يضايرلا 
لاملا مدختسي  نأ  بجي  لاملا  ينجي  نأ  ديري  يذلا  رمثتسملا   . ديزملا ىلع 

. هتكرح رارمتسا  يف  نمكي  لاملا  ءامن  نأ  ثیح  هيدل  يذلا 
مدقت يتلا ال  ةسسؤملا  نإو   . اھریغ بلجي  نل  هتعاضب  عیبي  يذلا ال  رجاتلا  نإ   - 23
ىلع لوصحلا  نإ   . ناكم لك  يف  لاحلا  اذكھو   . اھنئابز حشیس  ةدیج  تامدخ 
ىلع حیحص  اذھو   ، كيدي نیب  يتلا  ةردقلل  بسانملا  مادختسالاب  طونم  ةردقلا 
لك اھنم  دلوتي  يتلا  ةوقلا  لصأ  ىلع  قبطنيو  دوجولا  هجوأو  ةایحلا  ةدعصأ  لك 

انینثتسا نإ  ىقبتیس  يذلا  امف   ، ةیحور ةوق  اھنإ   ، رشبلل ةفورعملا  ةوقلا  لاكشأ 
. ءيش حورلا ؟ ال 

زاكترالا ةطقن  يھ  ةقیقحلا  هذھ  كاردإ  نإف  ءيش  لك  يھ  حورلا  تناك  نإ   - 24
. ةیسفن وأ  ةیلقع  وأ  ةيدسج  تناك  ءاوس  انیف  ةوقلا  لاكشا  لك  يلجتل 
ةيرحسلا ةاصعلا  يھ  هذھ   ، يمكارت ينھذ  كولس  جاتن  يھ  تابستكملا  لك   - 25

، اھذفنتل ًاططخ  كل  مسرتس  يتلاو  راكفالا  لابقتسا  نم  كنكمتس  يتلا 
مامتإب كتداعس  ردق  سفنب  اھذیفنت  قيرط  يف  يضملا  يف  ًادیعس  نوكتسو 

. اھزاجنا
ةسلجلا سفن  يف   ، دعقملا سفن  يف  سلجا  كتفرغ  ىلإ  بھذا  نآلا   - 26

، هل ةلماك  ةینھذ  ةروص  مسرا   . ةدیعس تايركذ  هیف  كل  ًاناكم  روصت   ، ةدوھعملا
لماك لكشب  ءيش  لكو  ءاقدصألاو  راجشألاو  قئادحلاو  ينابملا  ىلإ  رظنا 
عفدنت دق  ةيادبلا  يف   . هیف لوجتت  ناو  ناكملا  كلذ  يف  كنھذب  شیعت  نا  لواح 

نكلو ال  . اھیف زیكرتلا  لواحت  يتلا  روصلا  ادع  امیف  كلقع  وحن  راكفالا  فانصا  لك 
ناكملا كلذ  يف  قباو  كتلیخم  ىلع  رطیس   . كتميزع نم  طبثي  كلذ  لعجت 

. ًایموي ةعاس  فصن  ىلا  عبر  نم  يھ  نيرامتلا  ةدم  نا  ركذت   . نكمم تقو  لوطأل 



سماخلا ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

. ةئملاب نوعست  نع  لقي  ام ال  ؟  يلقعلا انطاشن  يف  يعواللا  لمع  ةبسن  ام   - 1
. الك ؟  لماك لكشب  ةیلقعلا  ةقاطلا  مادختسا  متي  لھ   - 2

ةیلقعلا ةردقلا  ىلع  ةرطیسلا  نكمي  هنأ  ةقیقح  نوكردي  نم  مھ  لیلق  مل ال؟   - 3
. يدارا لكشب  اھلالغتساو 

ةلیصح هنأ  ينعي  اذھو   ، ةثارولا نم  ؟  ةماعلا هلویمب  يعاولا  لقعلا  ىتأ  نيأ  نم   - 4
. ةقباسلا لایجألا  لكل  تائیبلاو  فورظلا  لك 

" . انل وھ "  ام  انل  بلجي  ؟  بذجلا نوناق  انل  هبلجي  يذلا  ام   - 5
. قباسلا انریكفت  بولسأل  ةیقطنملا  ةجیتنلا  "؟  انل يذلا "  ام   - 6

اھانبتن يتلا  راكفألا  ؟  يلقعلا انلزنم  اھنم  ينبن  يتلا  داوملا  بكرتت  امم   - 7
. تقولا بلغا  اھلمحنو 

. ةقلطملا ةردقلل  قلطملا  دوجولاب  ناميإلا  وھ  ؟  ةوقلا رس  وھ  ام   - 8
. لخادلا نم  عبنت  ةقاط  لكو  ةيویح  لك  ؟  اھعبنم نيأ  نم   - 9

ةقاطلل بسانملا  مادختسالاب  طونم  هنإ  ؟  اذامب طونم  اھكلمتو  ةردقلا  ذخا   - 10
. نآلا انيدي  نیب  يتلا 



: سداسلا ءزجلا  ةمدقم 
ىلع تدجو  ةیكیناكیم  عدبأل  ازاتمم  ًامھف  ءزجلا  اذھ  كیطعیس 

حاجنلاو ةوقلاو  ةحصلا  كسفنل  ِدّلوت  نأ  نم  كنكمت  ةیكیناكیم   . قالطإلا

قلخت تابغرلاو   ، تابغر حبصت  تارورضلاف   . اھبغرت فورظ  يأ  وأ  ءارثلاو 

ينبي ام  وھ  لسلستلا  اذھ  نإ   ، جئاتنلا بلجت  لاعفألا  هذھ  و  لاعفا 

لاحلا وھ  امك  ةيدرفلا  تاروطتلا   . رمتسم لكشبو  انرضاح  نم  انلبقتسم 

ةمئاد ةدايز  يفو  ةیجيردت  نوكت  نأ  بجي   ، ةینوكلا تاروطتلا  عم 
. ةیمانتمو

حبصن اننإف  مھتامرحو  نيرخآلا  قوقح  انكھتنا  اذإ  هنأب  ملعلا  نإ 
و ةيواز  لك  ىلع  انعفني  ال  امب  قلعنو  اھب  كباشتن  ةیقالخأ  ًاكاوشأ " "

تافصلاب ٌطونم  حاجنلا  َنأ  ىلإ  ةراشإ  اذھ  يفو   . انتایح يف  فطعنم 

. سانلا نم  رثكألا  ددعلل  ربكألا  ریخلا  متي  اھب  يتلاو  ایلعلا  ةیقالخألا 

تاقالعلاو ةبغرلاو  حومطلا  قيرط  ىلع  ةرباثملاو  رارصإلا  َنإ 
ىلع ربكالا  قئاعلا  نكلو   ، زاجنالاو حاجنلا  ىلا  ًامود  كلصوت  ةمغانتملا 

. ةئطاخلا ةبلصتملا  ءارآلا  وھ  حاجنلا  بورد 

ةنیكسلا ألمت  نأ  بجي  ةیلزألا  ةقیقحلا  عم  مغانت  يف  نوكن  ىتح 

ىلعف  ، ةمكحلا مھلتسن  نا  انل  ىنستي  ثیحب  انبولق  مغانتلاو 

. لاصتالا متي  ىتح  لسرملا  ددرت  سفن  ىلع  نوكي  نأ  ِلبقتسملا 

نوكلا نأ  ينعي  اذھ ال  نكلو   . قالخو عدبُم  لقعلاو  لقعلا  جاتن  راكفألا 

عم قفاوتن  نا  نحن  انیلع  بجي  لب  انراكفأ  عم  بسانتتل  هسیماون  ریغیس 

ةلاح ىلا  لصن  امدنع   ، ققحتت نا  انتاياغل  اندرا  نأ  دوجولا  سیماون 



لك ىلع  لصحنو  ديرن  ءيش  يا  زجنن  نأ  انرودقمب  نوكیس  كلت  قفاوتلا 

. ديرن ام 



سداسلا ءزجلا 
كارداو هتاناكمإ  مھف  بعصي  ثیحب  ةعورلاو  ةمظعلا  نم  ينوكلا  لقعلا  نا   - 1

. ةدودحم ریغ  جئاتن  نم  اھیلع  بترتي  امو  هتاردق 
نمیھي يذلا  عيدبلا  لقعلا  اذھ  لالخ  نم  انتابغر  ققحن  نا  اننكمي  فیك  نكلو   - 2

؟ نوكلا يف  دوجوم  وھ  ام  لك  ىلع 
ءابرھكلا نأب  كبیجیسو  ءابرھكلا  اھجتنت  يتلا  تاریثأت  نع  يئابرھك  يأ  لأسا   - 3

، اھب تلصو  يتلا  ةادألاب  ًاطبترم  اھریثأت  نوكیسو  ةقاطلا  لاكشأ  نم  ٌلكش 
لاكشا نم  يأ  وأ  توصلا  وا  ةكرحلا  وا  ءوضلا  وا  ةرارحلا  ىلع  لصحن  نا  نكمیف 

. ىرخالا ةقاطلا 
نم لكش  يھ  راكفألا  نأ  يھ  ةباجإلا  ؟  راكفألا اھجتنت  يتلا  تاریثأتلا  يھ  ام   - 4

. اھب تلصو  يتلا  ةیلآلا "  " ىلع دمتعیس  ةقاطلا  هذھ  ریثأتو  ةقاط 
يتلا ةیلآلا  ىلع  ًایلك  دمتعت  اھنإ   ، ةیلقعلا تاردقلا  لك  ءارو  رسلا  نمكي  اذإ  انھ   - 5

. اھب تلصو 
سانا اھعرتخا  يتلا  تایلآلا  ضعب  نع  تعمس  كنا  دب  ؟ ال  ىرت اي  ةیلآلا  يھ  ام   - 6
تریغ يتلاو   . ءابرھكلا ءاملع  نم  نيرخآلاو  ينوكرامو  لیبو  نوسيدا  لثم 
كیلا تیطعا  يتلا  ةیلآلا  يف  ًاموي  تركفت  لھ  نكلو   . نامزلاو ناكملل  انموھفم 
يتلا ةقاطلا  كلت   ، رخا ىلا  لكش  نم  اھلوحتو  ةینوكلا  ةقاطلا  عم  لماعتتل 

؟ نوكلا ءاجرا  اھب  ئلتمت 
يذلا بولسالا  لثم  انلوح  نم  ءایشالا  مھف  لواحن  نا  يعیبطلا  نم  هنا  دجن   - 7
دجت ال  سانلا  نم  ةیبلاغلا  نكلو   . الثم اھدوقن  يتلا  تارایسلا  كرحم  هب  لمعي 
. لقعلا يھو  الا   ، اھل اھبھو هللا  ةبھ  مھأب  اھلھج  ىلع  ىقبت  نا  يف  ةضاضغ 
مھف ىلع  لوصحلا  نم  نكمتنس  امبر   ، ةیلالا هذھ  بئاجع  ىلا  رظنن  انعد   - 8

. اھب ببستت  يتلا  ةديدعلا  راثألل  لضفا 
هب نكسيو  كرحتنو  هیف  شیعن  يذلا  میظعلا  يلقعلا  ملاعلا  كلانھ   ، ًةيادب  - 9
عم بواجتي  فوسو  دوجولا  وا  ملعلا  وا  ةوقلا  دودحم  ریغ  ملاعلا  اذھ   ، اننادجو
نوناق عم  ةقفاوتم  ةياغلا  نوكت  نأ  بجي   ، انتبغر ةوقو  انناميا  ةجرد  سفنب  انتاياغ 
ةجردب ىوق  انناميا  نوكي  نأ  بجي   ، ةقالخو ةءانب  نوكت  نأ  بجي   ، يأ  ، اندوجو



. دوجولا ىلإ  ةياغلا  كلت  راضحإل  ةمزاللا  ةقاطلا  دیلوتل  ةیفاك 
، ينوكلا عم  يدرفلا  لعافت  جاتن  يھ  يجراخلا  ملاعلا  يف  ةدلوتملا  جئاتنلا   - 10
هذھ زجنت  يتلا  ةلآلا  وھ  غامدلا  ریكفتلا ."  " اھیمسن يتلا  ةیلمعلا  كلت 
راكفألا كيوھتست  لھ  ؟  رعشلا ؟  رطعلا ؟  ىقیسوملا بحت  لھ   ، تایلمعلا

هعم لعافتت  لامجلا  نم  لكش  يا  نا   ، ركذت ؟  ةثيدح مأ  تناك  ةميدق   ، ةيرقبعلا
. هريدقت نم  نكمتت  يكل  هعم  قفاوتي  كلقع  يف  ءيش  كانھ  نوكي  نأ  دب  ال 
لقعلا  . هنع ریبعتلا  نا  لقعلا  زجعي  دوجولا  اذھ  يف  ةمس  وأ  أدبم  كانھ  سیل   - 11
ىلع رداق  تنك  نإ   . ةجاحلا تضتقا  املك  روطتي  نأل  ًامود  زھاج  ينینج  ملاع  وھ 
نوكیس ةعور  ةعیبطلا  نیناوق  رثكأ  دحأ  اھنأو  ةیملع  ةقیقح  هذھ  نأ  باعیتسا 

. ةلھذملا جئاتنلا  كلت  اھب  زجنت  يتلا  ةیلآلا  كلت  كاردا  كیلع  لھسالا  نم 
دمتست يتلا  تايراطبلاو  ةینورتكلا  ةرئادلاب  يبصعلا  زاھجلا  هیبشت  مت  دقل   - 12
لمحت يتلا  اھكالسأل  يئابرھكلا  لزاعلاب  ءاضیبلا  ةداملا  كلتو   ، اھتقاط اھنم 
. هذھ لمعلا  ةیلآ  يف  ةركف  وأ  ةبغر  لك  لقن  متي  تاونقلا  هذھ  لالخ   ، رایتلا
تاراشإلا هربع  لقتنت  يذلا  عيرسلا  قيرطلا  ةباثمب  وھ  يكوشلا  عاخنلا   - 13

ربع قفدتت  يتلا  ةيومدلا  ةرودلا  كانھو   . غامدلا ىلإو  نم  ةیكرحلاو  ةیسحلا 
نم هیف  ام  لكب  لیمجلا  لماكتملا  دسجلا  اذھ  ةيویح  ةددجم  نیيارشلاو  ةدروالا 

. ةزھجاو ءاضعا 
اھاطعاو انالا "  " سفنلا هیف  نكستل  هناحبس  هقلخ هللا  يذلا  دسجلا  وھ  اذھ   - 14
جئاتنلا يلجت  حوضو  نوكیس  هتاطلسل  ناسنالا  مھف  ردق  ىلعو   ، تاطلس هیف 

. اھتوقو
ال دق  ةيادبلا  يف   ، غامدلا يف  ايالخ  لیغشتب  ببستت  لقعلا  يف  ةركف  لك   - 15

اھزیكرتو ةركفلا  ءاقن  ةدايز  عم  نكلو  دیج  لكشب  ةیغامدلا  ةداملا  بیجتست 
. مات لكشب  ةركفلا  نع  ربعتسو  ةداملا  كلت  بیجتستس 

نكمیس امم  دسجلا  نم  ءزج  يأ  ىلإ  دتمت  نأ  نكمي  هتاریثأتو  لقعلا  ةطلس   - 16
. بوغرم ریغ  رثأ  يأ  ةلازإ  نم  ءرملا 

الا نكمي  يلقعلا ال  ملاعلا  مكحت  يتلا  نیناوقلل  نیقیقدلا  مھفلاو  كاردالا  نإ   - 17
ةنطفلاب هدمت  اھنا  ثیح  هتایحو  هلامعأ  يف  اھبحاصل  اریبك  انوع  مدقت  نا 
قئاقحلا زیمي  هلعجتو  حضوا  لكشب  رومالا  ةيؤر  ىلع  هدعاستو  ةریصبلاو 

. اھردقيو
يجراخلا كلذ  نع  ًاضوع  يلخادلا  هملاع  ىلإ  هرظن  زكري  يذلا  ناسنإلا  نإ   - 18



يف هتھجو  ددحتس  يتلاو  هلخادب  يتلا  ةرابجلا  ىوقلا  لالغتسا  هل  رسیتیس 
. هسفن ىلإ  بحأو  ىوقأو  لضفأ  وھ  ام  وحن  ةایحلا 

تاناكما ناو   ، هتدامو لقعلا  ةفاقث  ريوطت  تايرورض  مھا  امھ  زیكرتلاو  هابتنالا  نا   - 19
ةلیحتسم هبش  ودبت  ةجردل  ةلھذم  نوكت  حیحص  لكشب  هجوي  امدنع  زیكرتلا 

لك دنع  ةزیمملا  ةمسلا  وھ  نھذلا  روضحو  هابتنالا  نا   . ةبردم ریغلا  لوقعلا  دنع 
. هلیصحت نكمي  يصخش  زاجنإ  عفرا  وھو  حجان  صخش 

زكرتت يتلا  ةربكملا  ةسدعلاب  اھھیبشتب  هابتنالا  ىلع  ةردقملا  مھف  نكمي   - 20
زتھت ةسدعلا  تیقب  نا  زیمم  رثا  يأ  اھل  نوكي  ال  يتلاو  سمشلا  ةعشأ  اھربع 
يف ةعشألا  عمجتتسف  قیقد  لكشب  ةسدعلا  تتبث  نإ  نكلو   ، ةرسيو هنمي 
ةجیتن كنع  ىفخت  نلف  يفاك  تقول  تیبثتلا  ىلع  تظفاح  تنا  ناو  ةدحاو  ةرؤب 

. هذھ ءوضلا  ةقاط  زیكرت 
ىرتسو رخآ  ىلا  عوضوم  نم  حجرأتت  كراكفا  عد   ، ریكفتلا ةقاط  لاح  اذكھو   - 21

نم ةجیتن  يا  ىلع  لصحت  نل  كنا  فیكو  ةحجرألا  هذھب  ةقاطلا  كلت  ددبتت  فیك 
ىلع زیكرتلاو  هابتنالا  ربع  ةقاطلا  هذھ  زكر  نكلو   ، ریكفتلا نم  لكشلا  اذھ  ءارو 

وھ ام  كانھ  سیل  هنا  اھدنع  ىرتسو  نمزلا  نم  ةرتف  يألو  ةدحاو  ةياغ  يأ 
. لیحتسم

مھرودقمب نوكیسو  طیسبو  لھس  ءيش  هنا  ىلع  اذھ  ىلا  ضعبلا  رظني  دق   - 22
كلذ لعف  لواح   ، ًانسح  ، مزلت دق  ةرتف  يألو  عوضوم  يا  ىلع  اروف  زیكرتلا 
رشع ةدمل  ةددحم  ةياغب  هیلع  كھابتنا  زكرو  دحاو  ءيش  يأ  رتخا   ، كسفنب
نیحلا نیب  درشي  كنھذ  يقب  ما  ؟  كلذ لعف  نم  تنكمت  لھ   ، ةلصاوتم قئاقد 

عاض دق  ریثأتلا  نوكي  ةرم  لك  يفو  ؟  زیكرتلا ةلواحم  ةداعا  كیلع  بجوتو  رخالاو 
عطتست مل  كنأل  اذھ   ، ركذي ائیش  تزجنا  دق  نكت  مل  قئاقد  ةرشعلا  ةياھن  يفو 

. ةياغلا ىلع  تابثب  كریكفتب  كسمت  نأ 
زواجت نم  كنكمي  فوس  كریكفت  زیكرت  ىلع  كتردقم  نا   ، لاح يا  ىلعو  نكلو   - 23

هذھ باستكال  ةدیحولا  ةقيرطلاو   ، كقيرط ضرتعت  دق  عون  يأ  نم  ةبقع  يأ 
. راركتلاب بستكي  ناقتإلا  نا  ثیح   ، نيرمتلا ربع  يھ  ةردقملا 

سفن ىلإ  كعم  ةیفارغوتوف  ةروص  رضحأ   ، زیكرتلا ىلع  كتردق  ةیمنت  لجأ  نم   - 24
ةروصلا يف  نعمت   . قباسلا يف  امك  ةسلجلا  سفنبو  ةفرغلا  سفن  يف  دعقملا 

، حمالملا لكش   ، نویعلا يف  ریباعتلا  ظحال   ، لقألا ىلع  قئاقد  رشع  ةدمل 
بلقا نآلا   . ةيانعب ةروصلا  يف  وھ  ام  لك  ظحال   ، رعشلا ةحيرست   ، سبالملا



لكشب لیصافتلا  لك  ةيؤر  عیطتست  تنك  نإ   ، كنھذ يف  اھارت  نأ  لواحو  ةروصلا 
ررك الإو   ، ةئنھتلاب ريدج  تنأف  ةروصلل  ةلماك  ةینھذ  ةروص  مسر  كناكمإبو  حضاو 

. كلذ نم  نكمتت  ىتح  ةیلمعلا 
نوكنس مداقلا  عوبسألا  يف   ، ةبرتلل دادعإ  يھ  ةطاسبب  ةوطخلا  هذھ   - 25

. ةرذبلا عرزل  نيزھاج 
ككولس  ، كجازمب مكحتلا  نم  ًاریخأ  نكمتتس  هذھ  لثم  نيرامت  ربع  هنإ   - 26

. كیعوو
رخالاو نیحلا  نیب  وغللاو  ءاضوضلا  نع  اودعتبي  فیك  اوملعت  ماظعلا  لاجرلا  لج   - 27
ةیلقعلا ةجزمالا  دیلوتلو  ریكفتلاو  طیطختلل  تقولا  نم  ديزم  مھيدل  نوكي  ثیحب 

. ةمیلسلا
راكفا عم  لصاوتلا  ةیمھا  نوردقي  نیحجانلا  صاخشالا  ناف  ىرخا  ةھج  نم   - 28

. اھریغو عامتسالا  وا  شاقنلا  وا  ةءارقلا  ربع  نيرخالا  نیحجانلا  صاخشالا 
نمل الا  ىتأتت  هذھك ال  راكفأو   ، تارالودلا نیيالم  ةدع  يواست  دق  ةدحاو  ةركف   - 29

. ةینھذلا حاجنلا  رطأ  نوكلمي  نم   . لابقتسالل نيزھاجو  نوتصنم  مھ 
ةدحو نوملعتي   ، ينوكلا لقعلا  عم  مغانت  يف  مھسفنأ  اوعضي  نأ  سانلا  ملعتي   - 30
ریغیس اذھو  میلسلا  ریكفتلل  ةیساسألا  ئدابملا  نوملعتي   ، ءایشألا لك 

. جئاتنلا فعاضيو  فورظلا 
، يحورلاو يلقعلا  روطتلا  طمنب  طبترت  لاوحألاو  فورظلا  نأ  نودجي  مھنإ   - 31
، كاردإلا عبتت  صرفلاو   ، ماھلإلا عبتت  لاعفألاو   ، ةفرعملا عبتي  ءامنلا  نأ  نودجي 

. تازاجنالاو تالوحتلا  نم  ىصحي  ددع ال  هعبتي  مث  ًالوا  يحورلا  زاجنالا  ًامئاد 

امدنعو ةوقلا  حور  اھب  برشتن  يتلا  ةیلمعلا  وھ  میلسلا  ریكفتلا  بولسا  نا   - 32
قيرطلا  ، انتیصخش نم  ًاءزج  حبصت  يلخادلا  اننادجو  يف  جئاتنلاب  كسمتن 

هحرش مت  امك  ةیساسأ  ئدابم  عضبل  ةمراصلا  ةسرامملا  يھ  كلذ  قیقحتل 
. ةینوكلا قئاقحلا  نئازخ  هب  يذلا  ينوكلا  حاتفملا  وھ  يذلاو   ، ماظنلا اذھ  يف 

ينھذلا قلقلاو  ةيدسجلا  ضارمألا  امھ  انرصع  يف  سؤبلل  نيردصم  ربكأ  نأ   - 33
نأ ىلع  دكؤي  هرودب  اذھو  ةیعیبطلا  نیناوقلا  دحأل  ام  قرخل  كلذ  عاجرإ  نكميو 

. سانلا ةیبلاغ  دنع  ًاصوقنمو  ًادودحم  لاز  ال  قلخلا  سیماونل  يوسلا  مھفلا 
لاكشأ لك  اھعم  ذخأتو  عشقنت  نا  هذھ  ءادوسلا  لھجلا  مویغل  دب  ال  نكلو 

. نوكلل ئطاخلا  مھفلا  تازارفا  نم  اھریغو  ضرملاو  رقفلاو  ةساعتلا 



سداسلا ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

، ةكرحلا  ، ءوضلا  ، ةرارحلا ؟  ءابرھكلا ربع  اھدیلوت  نكمي  يتلا  تاریثأتلا  ضعب  ددع   - 1
. ىقیسوملا

ةلوصوملا ةیلآلا  ىلع  دمتعت  ؟  ةددعتملا تاریثأتلا  هذھ  دمتعت  اذام  ىلع   - 2
. ءابرھكلاب

يتلا فورظلاو  لاوحألا  ؟  ينوكلا لقعلاب  هلعافتو  لقعلا  تاریثأت  يھ  ام   - 3
. اھشیعن

. ينوكلا عم  اھب  لصاوتلا  متي  يتلا  ةیلآلا  رییغتب  ؟  لاوحألا هذھ  رییغت  نكمي  فیك   - 4
. لقعلا ؟  ةیلآلا هذھ  يھ  ام   - 5

ةیلقع ايالخ  جتنت  راكفألا   ،" ریكفتلا  " ةامسملا ةیلمعلاب  ؟  اھرییغت نكمي  فیك   - 6
. ينوكلا راكفأ  عم  مغانتت  ايالخلا  هذھو 

ةزیملا يھو  هباستكا  نكمي  يصخش  زاجنإ  مھأ  اھنإ  ؟  زیكرتلا ةیمھأ  يھ  ام   - 7
. حجان صخش  لك  ةیصخش  يف  مھالا 

. ماظنلا اذھ  يف  تابيردتلل  صلخملا  نيرمتلاب  ؟  هباستكا نكمي  فیك   - 8
يھ راكفألا  نأ  امبو  انراكفأ  ىلع  ةرطیسلا  نم  اننكمیس  هنأل  ؟  كلذ ةیمھأ  ام   - 9

رطیسن تاببسملا  ىلع  ةرطیسلاب   ، جئاتنلا يھ  لاوحالا  نأ  دبال  تاببسملا 
. جئاتنلا ىلع 

سانلا ملعت  ؟  يجراخلا ملاعلا  يف  جئاتنلا  فعاضيو  لاوحألا  ریغي  يذلا  ام   - 10
. ءاَنبلا ریكفتلا  يف  ةیساسألا  قرطلل 



عباسلا ءزجلا  ةمدقم 
نایكلا وھ  سوململاو  يئرملا  يداملا  ُهرھاظ  نإ   ، درفلا روظنم  نم 

نم بكرم  وھو   . ساوحلا ربع  هیلع  فرعتلا  نكمي  يذلا  يصخشلا 

يئرملا ریغ  يحورلاو  يونعملا  هنطاب  امأ   . باصعألاو غامدلاو  دسجلا 

. يصخش ریغ  وھف 

اما  . ةلقتسم تاذ  هل  لصفنم  نایك  هنأل  يعولا  كلتمي  يصخشلا 

، رخآ صخش  لك  تافصو  عون  سفن  نم  هنوك  يصخش ،  ریغ  وھف  نطابلا 

". يعواللا  " هتیمست بـ تمت  اذلو  هتاذب  ٍعاو  ریغ  وھف 

كلذلو  ، رایتخالاو ةدارإلا  ةردق  هل  يعاولا  وأ  يصخشلا  نایكلا  كلذ 

وأ يصخش  ریغلا  اما   . ام ةلكشم  لحل  لئادبلا  ءاقتنا  دنع  زییمتلا  هنكمي 

ىلع ةردقلا  كلتمي  وھف ال  يحورلا  هردصمو  هلصأ  نم  ءزج  هنوك  يحورلا 

جئاتنلا زارحإ  هتعاطتساب   ، هترمإ تحت  ةقلطم  دراوم  هيدل  هنكلو   ، رایتخالا

. اھكاردا رھاظلا  وا  يصخشلا  لقعلل  نكمي  قرطب ال 

عم يعولل  ةيرشبلا  ةدارإلا  ىلع  دامتعالا  كناكمإب  هنأ  دجتس   ، هیلعو

. ةدودحم ریغلا  يعواللا  تاناكمإ  لغتست  نا  وأ   ، اھئاطخأو اھتيدودحم  لك 

كنكمأ نإ   ، كترمإ تحت  تعضو  يتلا  ةلئاھلا  ىوقلا  لاكشا  ىرتس  انھو 

. اھريدقتو اھمھف 

ةدودحم ریغلا  ةقاطلا  هذھ  لالغتسا  اھب  نكمي  يتلا  قرطلا  دحأ 

. ءزجلا اذھ  يف  ةحضوم  يدارا  لكشبو 



عباسلا ءزجلا 
وا بلاقلا  لمع  لمعت  ةروصلا  هذھو   ، نھذلا يف  روص  مسر  ةیلمع  وھ  روصتلا   - 1

. لبقتسملا هنم  جرخیس  يذلا  جذومنلا 
ركذت  . ًامیظعو ًاریبك  هلعجا   ، فخت ، ال  الیمج هلعجاو  احضاو  جذومنلا  اذھ  لعجا   - 2
ىلع تنا  اھضرفت  يتلا  كلت  ادع  امیف  كیلع  ةضورفم  دودح  كانھ  سیل  هنأ 
نبا  ، كل ًاردصم  دودحماللا  نم  لعجا   ، داومب وأ  فیلاكتب  ًادودحم  تسل   ، كسفن
يف رھظت  نأ  لبق  ًالوا  ةلیخملا  يف  ءایشالا  دجوت  امئاد   ، كتلیخم يف  ءيشلا 

. عقاولا
فوسو ةوقب  كنھذ  يف  اھب  كسمت   ، ملاعملا ةداحو  ةحضاو  ةروصلا  لعجا   - 3

نأ ديرت "  " ام نوكت  نأ  عیطتست  تنا   . يجيردت لكشب  ةروصلا  كلت  نم  اذھ  كبرقي 
. نوكت

كل ققحي  نل  اھل  كتءارق  درجم  فسألل  نكلو  ًادیج  ةفورعم  ةیسفن  ةقیقح  هذھ   - 4
ىلا لوصولل  ةيرورضلا  ةینھذلا  روصلا  مسر  يف  ىتح  كدعاسي  نلو   ، ةجیتن يأ 
مھ نم  نولیلقو  ينھذ  دھجلا  اذھ   ، دھجلا لذبو  لمعلا  نم  دبال   . هیلا وبصت  ام 

. هلذبل نودعتسم 
يذلا ططخملا  اھنأل  ةوطخ  مھأ  يھو   ، تاياغلا قلخ  يھ  ىلوألا  ةوطخلا   - 5
امدنعف  . ةتباثو ةبلص  تاياغلا  كلت  نوكت  نأ  بجي   . هساسأ ىلع  كءانب  ِدّیشتس 
ةوقلا سرديو   ، ًالوا لیصفتو  طخ  لك  مسري  هناف  ىنبم  يأ  ًاسدنھم  ممصي 

. تابثو ةوقب  هسفن  لمح  نم  ًاقحال  ءانبلا  نكمتیل  ةدح  ىلع  ءزج  لكل  ةمزاللا 
كنھذ يف  ىرت  نأ  كیلع  اذل   ، ةدحاو ةوطخ  نوطخي  نأ  لبق  ةياھنلا  نوري  مھنإ   - 6

نأ كیلع  روذب  يأ  عرزت  نأ  لبق  نكلو  ةرذبلا  عرزت  كنإ   ، هیلا لوصولا  ديرت  ام  ةروص 
عطتست مل  نإ   . تاياغلا قلخ  ةیلمع  يھ  هذھ  ؟  هذھ لوصحم  يا  روذب  فرعت 

دعقم ىلإ  دع   ، حضاو لكشب  كنھذ  يف  اھیلا  لوصولا  دوت  يتلا  ةياغلا  ةيؤر 
فشكنت فوس   ، يقن لكشب  ةروصلا  ةيؤر  نم  نكمتت  ىتح  ًایموي  بيردتلا 

ىلع لكشتتس  اھنكلو  ةتھاب  ةماعلا  ةروصلا  نوكتس  ةيادب   ، ًایجيردت ةروصلا 
روطت فوس  ًایجيردت   ، اذكھو لیصافتلا  مث  نمو  ماعلا  راطإلا  ددحتیس   ، لحارم
ةياھن يف  يداملا  ملاعلا  يف  ققحتتس  يتلا  ططخلا  مسر  ىلع  ةردقلا 



. فاطملا
يف نعما   ، رثكأف رثكأ  ةلماك  ةروصلا  ىرن  نأ  بجي   ، روصتلا رود  يتأي  مث   - 7

قیقحتل ةمزاللا  لئاسولاو  قرطلا  كل  فشكنتس  لیصافتلل  كتيؤربو  لیصافتلا 
، لعف ىلإ  دوقیس  ریكفتلا   . رخآ ىلإ  دوقیس  ءيش   . عقاولا ضرأ  ىلع  ةروصلا 

ءاقدصألاو  ، تاقالعو تاقادص  قلخیس  جھنلاو   ، ًاجھن ئشنیس  لعفلاو 
الا  ، ةریخالا ةلحرملا  ىلا  تلصو  دق  نوكتس   ، ةياھنلا يفو   ، ًافورظ نوبلجیس 

. عقاولا ضرا  ىلع  ةياغلا  كلت  قیقحت   ، قیقحتلا يھو 
ملاع يف  هلكش  ذخأي  نأ  لبق  ةركف  ناك  انلوح  نم  هارن  ام  لك  نأ  ًاعیمج  كردن   - 8

، ءایشالا هذھ  اھب  تدجو  يتلا  تاوطخلا  عبتتل  دادعتسا  ىلع  انك  نإو   . دوجولا
سفنو ىوقلا  سفن  اھنإ   ، بولسالا سفنب  ًامامت  اھلكش  ذخأت  انراكفأ  نأ  دجنس 

. ةجردلاو ةدحلا  يف  وھ  دیحولا  قرافلا  هلك  نوكلا  يف  يرست  يتلا  نیناوقلا 
ًابلاق حبصت  انراكفأ   . هاري نا  بحي  امك  هاريو  هانبم  روصتي  يرامعملا  سدنھملا   - 9

وا لیمج   ، ریصق وا  ليوط  ًىنبم   ، فاطملا ةياھن  يف  ىنبملا  اھنم  جرخیس  ًاندل 
داوملا مدختستس  فاطملا  ةياھن  يفو  قرولا  ىلع  ًالكش  ذخأت  هتيؤر   ، حیبق

. ًالمتكم ىنبملا  فقیسو  ةمزاللا 
الوكین  ، لاثملا لیبس  ىلع   ، بولسألا سفنب  ًامامت  هتركف  روصتي  عرتخملاو   - 10
يذلا صخشلا  اذھ   ، رصاعملا خيراتلا  يف  نیعرتخملا  مظعأ  دحأ  وھو  الست 
أدبي نأ  لبق  هتاعارتخا  روصتي  امود  ناك   ، ةشھدلل ةراثا  تازاجنإلا  رثكأ  ققح 
تقولا يضمي  مث  نمو  تاعرتخملا  هذھ  ءانب  ىلإ  دمعي  مل  وھف   ، اھیلع لمعلاب 
هلقع يف  اھب  كسمأو  هتلیخم  يف  ًاقبسم  اھبكر  دق  هنوك   ، اھبویع ةجلاعم  يف 
هذھب  " . هریكفت ربع  اھنیسحتو  اھئاشنا  ىلع  لمعلا  متي  يكل  ةینھذ  ةروصك 
نقتأو روطأ  نأ  يرودقمب  نوكي  ( " يئابرھكلا برجملا   ) هباتك يف  لوقي  ةقيرطلا "
امدنعو قالطإلا  ىلع  ءيش  سمأ  نأ  نودو  ةیلاع  ةعرسب  ةیئدبملا  میماصتلا 

نأ يننكمي  نیسحتو  ليدعت  لك  تزجنا  دق  نوكأ  قیبطتلا  ةلحرم  ىلا  لصا 
عارتخالا دیسجت  ىلا  اھدعب  دمعا   ، ءزج يأ  يف  بویع  يأ  ىرأ  الو   ، هروصتا

لالخ  ، لمعت نأ  اھتلیخت  امك  ًامامت  ةلآلا  لمعت  اھدنعو  يلقع  جاتن  وھ  يذلاو 
". دحاو ءانثتسا  كانھ  نكي  مل  ًاماع  نيرشع 

نم عونلا  كاذ   ، ناميإلا يمنت  فوس   ، اھریفاذحب تاداشرإلا  هذھ  تعبتا  نإ   - 11
". كنیعب هارت  ال  ام  ىلع  كلیلدو  اھب  لمؤملا  ءایشالا  ةدام   " وھ يذلا  ناميإلا 
روطت فوس   . ةعاجشلاو رارصإلا  ثروت  يتلا  ةقثلا  كلت   ، كتقث يمنت  فوسو 



ةلص هل  ام  ادع  امیف  ءيش  لك  ءانثتساو  لزع  كنكمي  ثیحب  زیكرتلا  ىلع  ةردقلا 
. اھیلا كلصوي  امو  كتياغب 

لصوت يذلا  هدحوو   ، عقاولا يف  ًالكش  ذخأتو  ىلجتتس  راكفألا  نأ  وھ  نوناقلا   - 12
عقاوم أوبتي  نا  نم  نكمتیس  هریكفت  ىلع  ةقلطملا  ةرطیسلا  ةجرد  ىلا 

. ةطلسلاو ةدایسلا 
راركت لك   ، رركتم لكشب  نھذلا  يف  ةروصلا  ةيؤر  ربع  ىتأتي  اھتقدو  روصلا  ءاقن   - 13
ةروصلا حوضو  ةجرد  سفنبو   ، هیلع تناك  امم  قدأو  حضوأ  لكشب  ةروصلا  مسري 

نمآو كسامتم  لكشب  اھءانب  كیلع  بجي   . عقاولا يف  اھدیسجت  نوكیس  اھتقدو 
ملاعلا يف  ًالكش  ذخأت  نأ  لبق   ، يلخادلا كملاع   ، ينھذلا كملاع  يف 

يف ىتح  ةمیق  وذ  ءيش  يأ  ءانب  كعسوب  نوكي  نل  لاح  يا  ىلع   . يجراخلا
نوكیس داوملا  كلمت  امدنع   ، ةبسانملا داوملا  كلمت  نكت  مل  نإ  ينھذلا  كملاع 

الف  ، ًالوا كتزوحب  يتلا  داوملا  ةدوج  نم  دكأت  نكلو   ، ديرت ءيش  يأ  ءانب  كرودقمب 
. ثر شامق  نم  ةرخاف  ةلذب  عنص  كنكمي 

لكش ىلع  تمصب  نییلقعلا  لامعلا  نیيالم  لبق  نم  داوملا  هذھ  جاتنا  متي   - 14
. كنھذ يف  اھارت  روص 

ايالخ مھ  لامعلا  ءالؤھ   ، نییلقعلا لامعلا  ءالؤھ  نم  نیيالملا  كيدل  نأ  لیخت   - 15
لمعلل نيزھاج   ، كلذ نع  هددع  لقي  يطایتحا ال  شیج  مھبناج  ىلاو   ، كغامد
كتردق نإف  اذھبو  ابيرقت  ةدودحم  ریغ  ًاذإ  ریكفتلا  ىلع  كتردقم   . ةجاح ىندأ  دنع 

. ًاضيا ةدودحم  ریغ  يھ  كسفنل  ةئیب  يأ  ءانبل  ةمزاللا  ةداملا  قلخ  ىلع 
نیيالبلا كيدل  غامدلا  يف  نییلقعلا  لامعلا  نم  نیيالملا  كئلوأ  ىلإ  ةفاضإلاب   - 16
ذیفنتو مھفل  يفاكلا  ءاكذلاب  عبشم  مھنم  لك  دسجلا  يف  نییلقعلا  لامعلا  نم 
نكلو  ، دسجلا ءانب  ةداعإو  ءانبب  ةلوغشم  ايالخلا  هذھ   . حارتقا وأ  ةلاسر  يأ 

نأ مھنكمي  هربع  يذلا  يسفنلا  طاشنلاب  نوعبشم  مھف  كلذ  ىلإ  ةفاضإلاب 
. مھروطت لامتكال  ةمزاللا  داوملا  مھیلإ  اوبذجي 

لك اھب  بذجت  يتلا  ةقيرطلا  سفنبو  نوناقلا  سفن  ربع  كلذ  نولعفي  مھ   - 17
وا يروجلا  درولا  وا  طولبلا  ةرجشف   . ءامنلل ةمزاللا  ةداملاو  ةایحلا  لاكشأ 

لصحت اھلكو  اھسفنأ  نع  لماكلا  ریبعتلل  ةنیعم  داوم  اھمزلي  اھلك  جسفنبلا 
لصحتس يذلا  قيرطلا  وھ  بذجلا  نوناق  اھنم ،  تماص  بلطب  داوملا  هذھ  ىلع 

. ءامنلاو روطتلا  نم  لكش  لضفأل  كمزلي  ام  ىلع  هب 
، رارصإب اھب  كسمت   ، ملاعملا ةداحو  ةحضاو  اھلعجاو  ةینھذلا  روصلا  مسرا   - 18



كدوقت فوس   ، بلطلا عبتي  فوس  دادمالاو  أشنت  فوس  لوصولا  بابسأو  لبسلا 
. ةبسانملا ةقيرطلابو  بسانملا  تقولا  يف  حیحصلا  ءيشلا  لمع  هاجت  كتياغ 
يف كتميزعب  ززعتتس  ةقثلا  هذھو   ، ًاقثاو كریبعت  لعجتس  ةقداصلا  كتبغر 
يھ ةقداصلا  ةبغرلا  نأل   ، كتياغ ىلا  ًامتح  كلصوتس  تابكرملا  هذھ   . بلطلا
امكو ةدارإلا "  " يھ بلطلا  يف  ةميزعلاو  ةركفلا "  " يھ تاعقوتلاو  رعاشملا " "
نا ىلا  بردلا  ىلع  اھتبثت  ةميزعلاو  ةركفلل  ةيویح  يطعت  رعاشملا  نإف  انيأر 

. يعیبطلا ءامنلا  نوناق  ربع  اھاغتبم  ىلا  لصت 
هذھ ؟  هلخادب ةرابجلا  تاردقلا  هذھ  ناسنإلا  كلتمي  نأ  عئارلا  نم  سیلا   - 19
كلذلو  ، اھدوجو نع  ةركف  يا  سانلا  بلغا  ىدل  سیل  يتلا  ةقراخلا  تاناكمإلا 

. مھلخاد ىدع  امیف  ناكم  لك  يف  نوثحبي   ، مھجراخ يف  ةوقلا  نع  نوثحبي  مھف 
ةبیجعلا ةوقلا  هذھ  مھف  ىلا  لوصولا  نم  اونكمت  مھنا  ودبي  نمم  ریثكلا  كانھ   - 20
اھریغو ةوقلاو  ةورثلا  قیقحت  لجا  نم  نودكيو  ادھج  نولذبي  مھنا  عمو  مھنكلو 
لیعفت اوعاطتسا  مھنأ  ودبي  ، ال  كلذ يف  نوحجني  مھنأ  ودبي  نكلو ال  تاياغلا  نم 
رومألا عم  نولماعتي  مھنأ  ببسب  نوكت  ام  ًةداع  ةبوعصلا   . مھحلاصل نوناقلا 

لك نأ  اوكردي  مل  مھنكلو  ةرفولاو  ةحصلا   ، ةوقلا  ، لاملا نوديري  مھف   ، ةیجراخلا
. اھتاببسم ققحتب  الا  ققحتت  جئاتن ال  يھ  امنا  ءایشالا  هذھ 

، طقف ةمكحلاو  ةقیقحلا  نع  ثحبيو  يجراخلا  ملاعلاب  هبأي  ال  نم  كانھو   - 21
اھنأو  ، ةردق لك  ردصم  رھظُتو  فشكتس  ةمكحلا  نأ  سانلا  ءالؤھ  دجیس 
ةمكحلا هذھ   ، دوشنملا عقاولا  قلختس  يتلاو  تاياغلاو  راكفألا  يف  ىلجتتس 

. ةعاجش لاعفأو  ةلیبن  تاياغ  ىلا  مجرتتس 
لعجا  ، ةیجراخلا فورظلل  يلابت  الو  طقف  تاياغلا  قلخ  وھ  هلعف  كیلع  ام  لك   - 22

يف يتلا  فورظلا  يجراخلا  ملاعلا  رھظي  فوسو  ينغو  لیمج  يلخادلا  كملاع 
تاياغ قلخ  ىلع  ةردقلا  كلمت  كنا  نم  كسفنب  دكأتت  فوس   . اھیلجيو كلخاد 

. يعقاولا كملاع  يف  ققحتتو  ىلجتت  فوس  تاياغلا  كلت  ناو  كسفنل 
صخشلا اذھ  لظو   ، ةمكارتم ًانويد  هیلع  ًاصخش  لیخت   ، لاثملا لیبس  ىلع   - 23

، عئاقولا قبست  يتلا  بابسالا  يھ  راكفألا  نأ  امبو   ، اھیلع زكريو  هنويد  يف  ركفي 
قلخ ىلع  لمعیس  لب  رثكأ  هیلإ  هنويد  بيرقتب  يفتكي  نل  ریكفتلا  اذھ  ناف 
هتداعك يذلا   ، میظعلا بذجلا  نوناق  اذھ  هریكفتب  لَّعف  دقل   . نويدلا نم  ديزملا 
ةراسخلا نا  أدبم  هیلع  قبطنتس  ةلاحلا  هذھ  يف   ، ةیمتحلا هجئاتن  بلجیس 

. ةراسخلا نم  ديزملا  ىلإ  دوقت 



سیلو  ، ديرت ام  ىلع  زكرت  نا  يف  يھ  ةباجإلا  ؟  ًاذإ حیحصلا  بولسالا  وھ  ام   - 24
نوناق لمع  لِّعفُتس  ططخو  تاياغ  عضو  يف  ركفت   ، ةرفولاب ركف   . ديرت ام ال  ىلع 
كلذ ىلع  بترتي  فوسو   ، نوناقلا اذھ  كل  اھقلخیس  يتلا  لاوحالا  روصت   . ةرفولا

. تاياغلا كلت  قیقحت  روصتلا 
كئلوا ىلا  ةاناعملاو  لشفلا  بلجیل  مات  لكشب  لمعي  نوناقلا  اذھ  ناك  نإ   - 25
ًاضيا دكؤملا  نم  هنإف   ، ةسیعتلا لاوحالا  هذھ  يف  ریكفتلا  ىلع  نوموادي  نيذلا 

ةعاجشلا راكفأ  مھكلمتت  نمل  ىنغلاو  ةرفولا  فورظ  بلجیس  نوناقلا  سفن  نأ 
. ةوقلاو

يذلاو  ، دئازلا مھقلقو  مھربص  ةلق  يھ  سانلا  ةیبلاغ  دنع  ةلكشملا  نكلو   - 26
لاح لثم   ، ةجیتنلا لیجعت  ىلع  دعاستس  اھنا  نونظي  ءایشا  لعفل  مھعفدي 

صحفتيو ةبرتلا  شبنیل  قئاقد  ةعضب  لك  دوعي  هدجتو  وتلل  ةرذب  عرز  يذلا  لفطلا 
نإف كلذ  عمو  ًادبأ  ةرذبلا  تبنت  نل  هذھك  فورظ  يف  عبطلاب   . ومنت تناك  نإ  ةرذبلا 

. ينھذلا مھملاع  يف  انم  ریثكلا  هلعفي  ام  ًامامت  وھ  اذھ 
لعفن نا  نود  سلجن  نأ  ينعي  اذھ ال   ، جاعزا نود  اھكرتنو  ةرذبلا  عرزن  نأ  بجي   - 27

دق امم  لضفأو  رثكأ  ًالغش  لمعنس  سكعلا  ىلع  لب   ، قالطإلا  ىلع  ًائیش 
، رارمتساب ةديدج  تاونقو  باوبا  انل  حتفتس  ثیح   ، ىضم تقو  يأ  يف  هانلمع 

. تقولا نیحي  امدنع  لمعلل  ةزھاجو  ةحتفتم  انلوقع  ىلع  ءاقبإلا  بجي  نكلو 
هذھ تزكُر  نإ   ، ةفرعملا ىلع  لوصحلا  لئاسو  ىوقأ  يھ  ریكفتلا  ىوق  نا   - 28
تاردق راطإ  جراخ  ءيش  ال   . اھلحتس اھنا  نم  دب  الف  ةلأسم  يأ  ىلع  ىوقلا 

هذھ ریخست  نم  نكمتن  يكل  دھجلا  لذب  نم  دب  ال  نكلو  يرشبلا  كاردإلا 
. اھضورن ناو  تاقاطلا 

ريدي يذلا  راخبلا  دلوت  يتلا  ةدقوتملا  رانلا  لثمك  میلسلا  ریكفتلا  نأ  ركذت   - 29
. كتایح يف  حاجنلا  ىلا  كدوقیس  يذلا  قیفوتلا  ةلجع 

رخآلاو نیحلا  نیب  رعشت  الا   . ءودھب ةباجالا  رظتناو  ةلئسأ  ةعضب  كسفن  لأسا   - 30
مأ اھيأر  مرتحتو  تاذلا  هذھب  قثت  لھ  ؟  كتبواجو اھتلأس  يتلا  تاذلا  كلت  دوجوب 
ال ةداقنم  نوكت  ام  ةداع  سانلا  ةماع  نأ  ركذت  ؟  سانلا نم  ةماعلا  ءارا  عبتت  كنا 

ضغبو ةوق  نم  تیتوأ  ام  لكب  تدحتسم  وھ  ام  لك  ةماعلا  تبراح  املاطل   . ةدئاق
. هتحص نع  رظنلا 

يف هتيأر  امك  ًامامت  ةروصلا  دھاشو  كل  ًاقيدص  روصت   ، عوبسألا اذھ  كنيرمتل   - 31
هدھاشو هھجو  ىلإ  رظنا   ، ثيدحلا ركذت   ، ثاثألاو ةفرغلا  دھاش   ، ةرم رخآ 



ریباعت ریغت  ظحال   ، امكنم لك  مھي  ام  عوضوم  نع  هیلإ  ملكت  نآلا   ، لیصفتلاب
هھابتنا دش  لواح   ، ًانسح ؟  كلذ لعف  كناكمإب  لھ   . مستبي هیلإ  رظنا   ، هھجو
عاتمتسالا حورب  ناعملت  هانیع  دھاشو  كعم  تثدح  ةرماغم  ةصق  هربخأ   ، رثكا

تنأو ةدیج  كتلیخم  نإف  كلذك  ناك  نإ  ؟  هلك اذھ  لعف  كناكمإب  لھ   . ةشھدلاو
. زاتمم لكشب  مدقتت 



عباسلا ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

. نھذلا يف  روص  راضحتسا  ةیلمع  وھ  لیختلا ؟  وھ  ام   - 1
ءطبب عیطتسن  نھذلا  يف  روصلا  تیبثتب  ؟  ریكفتلا نم  طمنلا  اذھ  جاتن  وھ  ام   - 2

. انیلا روصتملا  ءيشلا  اذھ  برقن  نأ  تابثب  نكلو 
ةيوقو ةیقن  رعاشم  قلخت  ةحضاولا  ةيؤرلا  نأل  ؟  نیمھم حوضولاو  ةقدلا  اذامل   - 3
قیقحت قبسي  ام  اذھو  اننھذ  يف  هیلا  اوبصن  ام  شیعن  انلعجت  رعاشملا  هذھو 

. عقاولا ضرا  ىلع  اذھ 
رثكأ روصلا  حبصت  ريوصتلا  اھیف  رركت  ةرم  لك  ؟  كلذ ىلع  لوصحلا  نكمي  فیك   - 4

. هیلع تناك  امم  احوضوو  ةقد 
نیيالم ربع  ؟  ةینھذلا روصلا  عنصل  ةمزاللا  ةداملا  ىلع  لوصحلا  نكمي  فیك   - 5

. سانلا اھیمسي  امك  غامدلا  ايالخ   ، نیینھذلا لامعلا 
، بذجلا نوناق  ربع  ؟  تاياغلا قیقحتل  ةمزاللا  فورظلا  لیصحت  نكمي  فیك   - 6

. اھبراجتو انتایح  لاوحأ  لك  هلالخ  نم  انتءاج  يذلا  يعیبطلا  نوناقلا 
، ةقداصلا ةبغرلا  ؟  نوناقلا اذھ  لمع  لیعفتل  ةيرورضلا  تاوطخلا  يھ  ام   - 7

. بلطلا يف  رارصإلاو  ةقثاولا  تاعقوتلا 
ضرملا  ، ةراسخلا ىلع  نوزكري  مھنأل  ؟  سانلا نم  ریثكلا  لشف  ببس  ام   - 8

هب نوطبتري  ام  مھل  بلجي  وھو  ماتو  حیحص  لكشب  لمعي  نوناقلا   ، ةبیصملاو
. فوخلا رعاشم  تناك  ةلاحلا  هذھ  يف   ، ةيوق رعاشمب 

. كتایح يف  ققحتت  اھارت  نأ  بحت  يتلا  تاياغلا  ىلع  زكر  ؟  ليدبلا وھ  ام   - 9



نماثلا ءزجلا  ةمدقم 
، هب ركفن  نأ  ديرن  ام  راتخنل  ةيرحلا  كلمن  اننأ  دجتس  ءزجلا  اذھ  يف 

نیناوقب ةموكحم  يھو  انترطیس  نع  ةجراخ  ریكفتلا  اذھ  ةجیتن  نكلو 

تسیل انتایح  نأ  ةفرعم  لیمجلا  نم  سیلا  ؟  ًاعئار كلذ  سیلأ   . ةتباث

نیناوقب ةموكحم  اھنا  لب  ؟  عون يأ  نم  ةضماغ  تاریغتم  يأل  ةضرع 

اننكمي نوناقلا  عم  قفاوتلاب  هنأل   ، انتصرف وھ  رارقتسالا  اذھ   . ةتباث

نوناقلا هنإ   . اھیف كشلل  لاجم  ال  ةقدب  ةوجرملا  ةجیتنلا  ىلع  لوصحلا 

نوناقلا اذھ  الول   . مغانتلا نم  ةلئاھ  ةموظنم  نوكلا  نم  لعجي  يذلا 

. هلك نوكلا  ءاجرأ  ىضوفلا  تمعل 

رشلاو ریخلا  لك   ، رشلاو ریخلا  نم  لك  لصأ  ىرن  نا  اننكمي  اضيا  انھ 

جتنت ةركفلا  نا  انلق   ، اذھ حضوأ  ينعد   . ًادبأ نوكیس  يذلاو  ناك  يذلا 

نإ امأ   ، ًاریخ ةجیتنلا  نوكتس  ةمغانتمو  ةءاَنب  كتركف  تناك  نإف   ، لعفلا

. ًارش ةجیتنلا  نوكتس  اھدنعف   ، ةمغانتم ریغو  ةمادھ  كتركف  تناك 

ةوق ردصم   ، دحاو ببس   ، دحاو أدبم   ، دحاو نوناق  الإ  ًاذإ  كانھ  سیل 

عم انقفاوت  وا   ، انلاعفأ ةجیتن  فصت  ریباعت  الإ  اسیل  رشلاو  ریخلاو   ، دحاو

. هنع انجورخ  وأ  نوناقلا  اذھ 

ریخلا بحأ  نوسرمإ   ، ليالراكو نوسرمإ  ةایح  يف  ةیلج  اذھ  ةیمھأ 

رشلا هرك  ليالراك   ، مغانتلاو سناجتلا  نم  ةینوفمیس  تناك  هتایحو 

. مغانتلا مدعو  بركلا  نم  ةرمتسم  ةناوطسا  تناك  هتایحو 

قیقحت يف  ةبغرلا  هيدل  ناك  امھنم  لك   ، نیمیظع نیلجر  انھ  انيدل 

يلاتلاب وھو  ةءّانبلا  راكفألا  مدختسي  امھدحأ  نكلو   ، تاياغلا سفن 



بذج اذلو  ةماّدھلا  راكفألا  مدختسي  رخآلاو   ، ةعیبطلا نوناق  عم  مغانتم 

. فنص لك  نم  ةدشلاو  قیضلا  هسفن  ىلإ 

نأل ءيسلا " ىتح "  الو   ، ًائیش  هركن  ال  نأ  انیلع  نأ  ًاذإ  يلجلا  نم 

نا ةمادھلا  راكفألل  حمسن  امدنع  اننأ  ًابيرق  دجنسو   ، ةمادھ  ةیھاركلا 

. ًاقحال هدصحنس  يذلا  كوشلا  روذب  عرزن  نحن  امنا  انسوفن  لخدت 



نماثلا ءزجلا 
اھتعیبطبو نوكلا  يف  قلخلا  أدبم  اھنأل   ، يویح رھوج  ىلع  يوتحت  ةركفلا   - 1

. ةھباشم ىرخأ  راكفأ  عم  جمدنتس 
اذھ دوجولا  سسأ  لك  معدت  نا  دب  الف   ، ءامنلا يھ  ةدیحولا  ةایحلا  ةياغ  نأ  امب   - 2
ةياھن يف  دوجولا  ىلا  اھلصویس  ءامنلا  نوناق  مث  ًالوأ  لكشتت  ًاذإ  ةركفلا   . ءامنلا

. فاطملا
. ددحم نوناقب  ةموكحم  كراكفأ  ةجیتن  نكلو  هب  ركفت  ام  رایتخا  يف  ةيرحلا  كيدل   - 3

ةحصو ةیصخش  ىلع  هجئاتن  ًامتح  ققحیس  يریكفت  طخ  يأ  ىلع  رارصإلا 
قرطلاو لئاسولا  ىلع  انلوصح  نإف  اذل   . ًاباجيإ وا  ًابلس  ًءاوس   ، هلماح لاوحأو 

نم ديدج  طخب  ةبوغرم  جئاتنب  تأي  مل  يذلا  يریكفتلا  انطخ  اھب  لدبن  يتلا 
. لضفا ةایح  دارا  نمل  ةیمھألا  ةياغ  يف  نوكي  نا  دب  ءانبلا ال  ریكفتلا 

تاداع ىلع  ةرطیسلا  انیلع  لھسلا  نم  سیل   ، نیھلاب سیل  اذھ  نأ  ملعن   - 4
ءدبلا ربع  اذھو   . كلذ اندرا  نحن  نإ  اذھ  زاجنا  اننكمي  كلذ  عمو   ، ةخسار ةینھذ 
رمت ةركف  لك  لیلحت  ةداع  نبا   ، ةءّانبلا راكفألاب  ةمادھلا  راكفألا  لادبتساب  ًاروف 
دوجولا ملاع  يف  اھققحت  ناك  نإو  ةيرورض  ةركفلا  هذھ  تناك  نا   ، كرطاخب

، ناك لكش  يأب  هیلع  رثؤتس  نم  لكل  لب   ، طقف كسفنل  سیل  ةعفنم  بلجیس 
اھنأ دب  الو   ، ةدئافو ةمیق  تاذ  اھنأل   ، اھب كسمتو  ةركفلا  هذھ  ىلع  ظفاح 
تناك نا  امأ   . ةفعاضم ٍفاعضأب  ًارامث  لمحتو  ومنت  فوسو   ، دوجولا عم  ةمغانتم 

نع دعبا   ، ةدصؤم باوبألا  قبا   : " زمادآ سویثام  جروج  ةلوقم  ركذتف  كلذ  ریغ 
ةدئاف تاذ  ةياغ  نودب  لوخدلا  لواحت  ّةبكرم  لك  كتایح  نعو  كبتكم  نع   ، كلقع

". ةددحم
مدع وأ  مغلا  نم  لكش  يأ  جتنأو  ًادقان  ًاعباط  لمحيو  ًامادھ  كركف  ناك  نإ   - 5
ينھذ ٍكولس  ةیمنتب  ًاروف  أدبت  نا  يرورضلا  نم  هنإف   ، كتئیبو كتایح  يف  مغانتلا 

. ًءّانب ًاركف  جتني 
ريوطت ىلإ  دوقیس  ةلیخملا  ءارثإ  نإف   ، اذھ يف  كل  نوع  لضفأ  نوكتس  ةلیخملا   - 6

. ديدجلا كلبقتسم  اھنع  قثبني  تاياغ 
. كتایح لبقتسم  كنھذ  اھنم  جسنیس  يتلا  داوملاو  تاماخلا  يوحت  ةلیخملا   - 7



. ةبرجتلاو ركفلا  نم  ملاوع  ىلإ  هب  لخدن  يذلا  ءوضلا  يھ  ةلیخملا   - 8
ةركفلا عرتخم  لكو  فشكتسم  لك  اھب  لَّوح  يتلا  ةقالمعلا  ةادألا  يھ  ةلیخملا   - 9

. عقاو ىلا 
ربع ةديدجلا  تاياغلاو  راكفالا  لیكشت  نكمي  اھیف  ةندل  ةدام  يھ  ةلیخملا   - 10

. انتاعابطناو انقطنم 
. لاعفألا نم  لكش  لك  ًامود  قبسي  يذلا  ریكفتلا  نم  ءّانب  لكش  يھ  ةلیخملا   - 11
لبق نم  میماصتلا  ىلع  لصحي  ىتح  ٍءانب  يأ  ينبي  نا  لواقملل  نكمي  12 - ال 

. ةلیخملا نم  میماصتلا  ىلع  لصحي  هرودب  سدنھملاو   ، سدنھملا
تارشع مضت  دق  ىربك  ةسسؤم  ئشني  نأ  لامعألا  لجر  عیطتسي  الو   - 13

ًالكیھ ينبي  نا  لبق  تارالودلا  نیيالم  رمثتسي  نأو  نیفظوملا  فالآو  ماسقالا 
عناص دي  يف  لاصلصلا  لثم  دوجولا  ملاع  يف  ءایشألا   . هتلیخم يف  اذھل  ًالماك 
بيردت نم  دبال   . ةلیخملا ربع  كلذ  متيو  ًالوا  لقعلا  يف  هلیكشت  نم  دب  ، ال  راخفلا
تالضعلا ةيوقتل  مھم  بيردتلا   ، اھتاناكمإ عیسوتو  اھئارثإ  لجأ  نم  ًاذا  ةلیخملا 
داوملاب اھديوزت  بجيو  ةيدسجلا  تالضعلل  مھم  وھ  املثم  امامت  ةینھذلا 

. كلت ومنلاو  ءانبلا  ةیلمع  متت  يكل  ًاضيا  ةيذغملا 
عتمي نأ  ضعبلا  بحي  يتلاو  ةظقیلا  مالحأ  وأ  ينامألاو  ةلیخملا  نیب  طلخت  14 - ال 
ىلإ دوقت  دق  يتلا  ينھذلا  عادخلا  نم  لكش  يھ  ةظقیلا  مالحأف   . اھب هسفن 

. ةیلقع لكاشم 
لاكشأ بعصأ  ضعبلا  هربتعي  يذلاو  يلقع  ٍدوھجم  لذب  ينعي  ءّانبلا  لیختلا   - 15

يتلا ةمیظعلا  ءایشألا  لكف   ، دودرم لضفأب  هبحاص  ىلع  دوعي  هنكلو   ، دھجلا
لیختلاو ریكفتلا  ىلع  ةردقملا  مھدنع  سانأ  يدي  ىلع  تزجنُأ  امنا   ، تزجنُأ

. ةعقاو ةقیقح  مھمالحا  لعج  ىلعو 
قالخلا ساسألا  وھ  ينوكلا  لقعلا  نأ  ةقیقح  كاردإلا  مامت  كردت  امدنع   - 16
حبصیس اھدنع   ، دوجولا مئاد  هنأو  ملعلا  وأ  ةردقلا  دودحم  ریغ  هنأو  دیحولا 

، كریكفت ربع  نوكلا  يف  ةقلطملا  ةردقلا  هذھ  عم  ًايدارإ  مغانتت  نأ  كرودقمب 
. حیحصلا هاجتالا  يف  ًاریبك  ًاطوش  تعطق  دق  نوكتس  اھدنعو 

ةدوجوم اھنا  امب   ، ةردقلا هذھ  لابقتسال  كسفن  زھجت  نأ  يھ  ةیلاتلا  ةوطخلا   - 17
اھنع باقنلا  فشكي  نأ  بجي  نكلو   ، كلخادب ةدوجوم  اھنأ  دبالف   ، ناكم لك  يف 
هذھو نیلبقتسمو  نیتصنم  نوكن  نأ  بجي  اذھ  قیقحتل   ، ىمنُتو رَوطُت  نأو 

. نيرمتلا ربع  ًاضيا  بستكُت  لابقتسالا  ىلع  ةردقلا 



ةایحلا يف  ةبرجتلاو  ةئیبلاو  بابسألا  رفویس  كش  ىندأ  نودبو  بذجلا  نوناق   - 18
ام وھ  سیل  مھي  ام   . كتیصخشو كتاداعو  ينھذلا  ككولس  عم  بسانتي  امب 
نكلو  ، ام ًاباتك  تأرق  وا  ًةبطخ  تعمس  دق  نوكت  امدنع  رخآلاو  نیحلا  نیب  هب  ركفت 

. تقولا بلغأ  كنھذ  ىلع  رطیسي  يذلا  كولسلا  وھ  مھملا 
نأ عقوتتو  مویلا  لاوط  ةیبلسلاو  ةراضلاو  ةفیعضلا  راكفألا  كجلاخت  نأ  نكمي  19 - ال 

ریكفتلا نم  قئاقد  رشع  لالخ  نم  ةمغانتمو  ةيوقو  ةلیمج  افورظ  بلجت 
. ءانبلاو يباجيإلا 

اھمادختسا صخش  يأل  نكمي  ةردق  ياو  كلخاد ،  نم  يتأت  ةیقیقحلا  ةردقلا   - 20
فرعتلا ربع  فشكنتو  ىلجتت  نأ  رظتنت  ةردقلا  هذھ  نكلو   . هلخاد نم  يتأت  امنا 

ىتح يعولاو  ىلإ  اھراضحتساو  اھتیكلم  دیكأتو  اھزيزعت  مث  نمو  ًالوأ  اھیلع 
. اھعم ًادحاو  ًائیش  ناسنالا  حبصي 

، كلذ نوديري  ًاقح  مھو   ، ةدیعسو ةدیغر  ةایحب  نوبغري  مھنأ  نولوقي  سانلا   - 21
نإ ةدوشنملا  ةایحلا  كلت  ىلع  نولصحیس  مھنإ  سانلا  نم  ریثكلا  نظي  نكلو 
اددع اوبرش  نإ  وا   ، ةددحم قرطب  ةصاخ  ةمعطأ  اولكأ  وأ  نیعم  لكشب  اوسفنت 
ةميدع قرط  اذكھ  ةجیتن   . ةددحم ةرارح  ةجردب  ایموي  ءاملا  باوكأ  نم  انیعم 

اھلك ةایحلا  عم  هطابترا  دكؤيو  ةقیقحلا  ىلع  ءرملا  وحصي  امدنع  نكلو   ، ىودجلا
، بابشلا ةميزعو  ةقثاولا  تاوطخلاو  ةحضاولا  ةيؤرلاو  ةریصبلا  كلمت  هنأ  دجیس 

. ةوق لك  ردصم  فشتكا  هنأ  دجیسو 
ام وھ  تاردق  نم  هیلع  بترتي  امو  ملعتلا   . لھجلا ءاطخأ  يھ  امنا  ءاطخألا  لك   - 22
دنع ةوقلا  ينبي  ام  وھ  اھقیبطتو  ةفرعملا  كاردا  نإو   ، روطتلاو ومنلا  لكشي 
اھنإ  ، ءایشألا لك  بلق  يف  ةنماكلا  ةوقلا  يھو   ، ةیحور ةوق  ةوقلا  هذھو   ، اھبحاص

. نوكلا حور 
وھ ریكفتلاف   ، ریكفتلا ىلع  ناسنإلا  ةردق  ربع  ىتأتي  ةفرعملا  هذھ  باستكا   - 23

هراكفأ ريوطت  نع  ناسنإلا  فقوتي  امدنعو   ، هكرادمو ناسنإلا  يعو  روطت  ساسا 
، هھجو حمالم  ىلع  اھلالظ  ءاقلإب  تارییغتلا  هذھ  ادبتو  ككفتلاب  هاوق  ادبت  هتاياغو 

. حیحص سكعلاو 
نوظفاحيو  ، اھقیقحت يف  نوبغري  تاياغب  ًامود  نولغشني  نوحجانلا  صاخشألا   - 24

. ةدوشنملا مھتاياغ  قیقحتل  مزلت  يتلا  ةیلاتلا  ةوطخلل  مھكاردا  ىلع  رارمتساب 
وھ لقعلا   . يلقعلا مھلمعم  يھ  ةلیخملاو   ، اھب نونبي  يتلا  داوملا  يھ  راكفألاف 
، مھحاجن ءانبل  ةمزاللا  فورظلاو  صاخشألا  ىلا  نولصي  هبو  ةكرحلا  ةمئاد  ةوق 



. میظع ءيش  لك  هیلع  لكشتي  يذلا  لكیھلا  يھ  ةلیخملاو 
قیقحتل فورظلا  نیحت  امدنع  ءادنلا  عمستس  كناف   ، كتاياغب ًانمؤم  تنك  نإ   - 25
تابثلاو تاياغلاب  كسمتلا   . كتياغل كئالو  ةجرد  عم  جئاتنلا  بسانتتسو  كططخ 

. اھقیقحتل ةمزاللا  فورظلا  بذجيو  ددحي  ام  وھ  اھیلع 
. يئرملا ىلإ  يئرملا  ریغ  نم  اھتبلجو  ةینھذ  ةروص  تقلخ  يضاملا  ءزجلا  يف   - 26
وھ ام  روصتت  ناو  هلصأ  ىلإ  هب  دوعت  نأو  ًائیش  راتخت  نأ  كديرأ  عوبسألا  اذھ 

يمنیس اذھو   ، رثكاو رثكا  كتلیخم  روطت  فوس  بيردتلا  اذھب   ، ًالعف هنم  بكرم 
. كنھذ روضحو  كتریصب  يوقیسو  روصتلا  ىلع  كتردق 

شحولا اذھ  دھاش   ، ةیبرح ةنیفس  لیختو  ةدوھعملا  ةیعضولا  سفنب  سلجا   - 27
فقت اھارتو   ، ةایحلا لاكشأ  نم  لكش  يأ  اھیلع  ىرت  ، ال  ءاملا حطس  ىلع  وفطي 
دیعب  ، ءاملا تحت  يفتخي  ةنیفسلا  نم  ربكألا  ءزجلا  نأ  ملعت   ، مات نوكس  يف 

، انزوو ًامجح  قباط  نيرشع  نم  ًاجرب  قوفت  ةنیفسلا  هذھ  نا  دب  ، ال  راظنألا نع 
ةنیفسلا ىلع  مھعقاوم  ذخأل  نيزھاج  ةنیفسلا  نتم  ىلع  لاجرلا  تائم  كانھ 

نا لبق  مھترادج  اوتبثا  دقو  نیبردمو  ءافكأ  نیبراحم  مھلكو   ، ةظحل يأ  يفو  ًاروف 
، عنصلاو میمصتلا  ةمیظعلا  ةنیفسلا  هذھ  نتم  ىلع  مھتایلوؤسم  اولمحتي 
ىلع ءيش  لك  بقارت  نیعأ  اھل  نإف  رحبلا  يف  ةفوشكم  ودبت  اھنأ  عم  هنأ  ملعتو 
ةئيربو ةئداھ  ودبت  دق   ، اھتغابي نأ  ءيشل  نكمي  الو  اھلوح  نم  لایمأ  ةفاسم 
لاطرألا فالآ  نزت  ةرمدم  ةینارین  فئاذق  قالطإل  دادعتسالا  ةبھأ  ىلع  اھنكلو 
لیصافتلا هذھ  روصت  كناكمإب  هنا  دكأتم  انا   . تارتمولیكلا تائم  ىدم  ىلا  لصتو 
ةیبرحلا ةنیفسلا  هذھب  ىتأ  يذلا  ام   ، لءاستنل نكلو   ، رسي لكب  ریثكلا  اھریغو 

نإ ًاقح  هتفرعم  ديرت  ام  اذھ  ؟  ًالصا دوجولا  ىلإ  تءاج  فیكو  ؟  يھ ام  ثیح  ىلإ 
. دیج بقارم  تنك 

لامعلا فالآ  دھاشو  عنصملا  لالخ  ةقالمعلا  ديدحلا  حاولأ  ةكرح  روصت   - 28
وھو ديدحلا  ماخ  بارت  دھاشو   ، كلذ لبق  وھ  ام  روصت   . اھتعانص ىلع  نیلماعلا 
رھصني هدھاش   ، تانحاش وأ  تاروطقم  يف  أبعي  هدھاش   ، مجنملا نم  لصي 

نیسدنھملاو نیممصملا  دھاشو  اذھ  لبق  ام  ىلا  كتلیخمب  عجرا   . بكسيو
اذامل فرعتل  كلذ  لبق  ام  ىلإ  كب  دوعي  كریكفت  لعجا  مث   ، ةنیفسلا اوممص  نيذلا 

ةنیفسلا هیف  نكت  مل  تقو  ىلإ  كسفنب  تدع  كنأ  دجتس   ، ةنیفسلا اوممص 
ءاج نيأ  نم  نكلو   ، ام ممصم  سأر  يف  ةركف  درجم  نآلا  اھنإ   ، دعب ًادوجوم  ًائیش 

خویشلا سلجم  نوكي  دقو   ، عافدلا ريزو  لبق  نم  امبر  ؟  هذھ ةنیفسلا  میمصت  رمأ 



وأ عم  تاباطخو  نیضراعم  كانھ  ناك  امدعب  اھل  ةینازیملا  رارقإ  ىلع  قداص  دق 
مھنإ ؟  مھتارارقب نم  نولثمي  خویشلا  سلجم  ءاضعأ   . عورشملا ليومت  دض 
ىھتناو ةیبرح  ةنیفسب  أدتبا  انریكفت  طخ  ًاذإ   ، نحن اننولثمي   ، بعشلا نولثمي 

هذھ دوجو  نع  ةلوؤسملا  يھ  نحن  انراكفأ  نأ  لیلحتلا  اذھب  دجنو   ، انسفنأب
ریكفتلا نم  ديزمبو   . انلابب رطخت  ال  دق  يتلا  ءایشألا  نم  ریثك  نعو  ةنیفسلا 
ةقيرط ىلإ  لصوت  ام  ًادحأ  نأ  الول  هنأ  يھو  الأ   ، قمعا ةقیقحلا  ىلإ  لصوتنس 
ءاملا حطس  ىلع  وفطت  ذالوفلاو  ديدحلا  نم  نانطالا  فالا  نم  ةلتك  اھیف  لعجي 
ىتح وا  ةنیفسلا  هذھب  ریكفتلا  مت  امل  رحبلا  قامعأ  يف  قرغت  نأ  نم  الدب 

. اھروصت
ىلع ریكفتلا  بردتي  امدنع   ، ًادج مھم  يركفلا  نيرمتلا  نم  عونلا  اذھ  نأ   - 29

ال يتلا  ءایشألا   ، ًافلتخم ملاعلا  ودبیس  اھروشقو  ءایشالا  حطس  تحت  صوغلا 
لب ىربك  ةیمھا  تاذ  اھنأ  تبثت  ًانایحا  قالطالا  ىلع  اھارن  دقو ال  ًالاب  اھل  يقلن 

. ةمھملا ءایشالا  هیلع  تینب  يذلا  ساسالا  يھ 



نماثلا ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

ملاوع هب  قرتخن  يذلا  ءوضلا  وھ   ، قالخلا ریكفتلا  نم  لكش  وھ  ؟  لیختلا وھ  ام   - 1
فشتكم لك  اھب  حتف  يتلا  ةمیظعلا  ةادألا  وھ   . ةایحلاو ركفلا  نم  ةديدج 

. ةبرجت ىلإ  ةقباسلا  لوحو  قيرطلا  عرتخمو 
يتلا تاياغلا  ريوطت  ىلإ  دوقي  ةلیخملا  طابنتسا  ؟  لیختلا ةجیتن  يھ  ام   - 2

. كلبقتسم اھنع  ضخمتیس 
نلف اھيذغي  امب  اھدوزت  مل  نإو   ، مادختسالاو نيرمتلاب  ؟  اھتیمنت نكمي  فیك   - 3

. ومنت
عادخ نم  لكش  وھ  ةظقیلا  مالحأ  ؟  ةظقیلا مالحأ  نع  ةلیخملا  فلتخت  فیك   - 4
وحن ءّانبلا  لمعلا  هعبتي  يذلاو  ءّانبلا  ریكفتلا  نم  لكش  وھ  لیختلا  امنیب  لقعلا 

. ةددحم ةياغ 
. لھجلا ىلع  ةینبم  لاعفا  يھ  ؟  ءاطخألا يھ  ام   - 5

. ریكفتلا ىلع  ناسنإلا  ةردقم  ةجیتن  يھ  ؟  ةفرعملا يھ  ام   - 6
ةقاطلا وھ  لقعلا  ؟  مھتایح اھب  نوحجانلا  صاخشألا  ينبي  يتلا  ةقاطلا  يھ  ام   - 7
مھططخ زاجنإل  ةيرورضلا  ءایشألاو  صاخشألا  ىلع  نولصحي  اھب  يتلا  ةكرحملا 

. مھتایح ءانبلو 
يتلاو تاياغلا  ىلع  تابثلا  ربع  جئاتنلا  ققحتت  ؟  ةجیتنلا ققحت  ددحي  يذلا  ام   - 8

. اھققحتل مزلي  ام  لك  بذتجتس  اھرودب 
ةعرسو ةریصبلاو  ةلیخملا  ريوطت  ؟  ةقیمعلا ةیلیلحتلا  ةبقارملا  ةجیتن  يھ  ام   - 9

. ةھيدبلا



عساتلا ءزجلا  ةمدقم 
يأ ءانب  اھب  كنكمي  يتلا  تاودألا  عنص  ةیفیك  ملعتتس  ءزجلا  اذھ  يف 

. كسفنل هديرت  ءيش 

كئاوھأو كینامأف   . كسفن رییغت  كیلعف  كلاوحأ  ریغت  نأ  تدرأ  نإ 
ةقیمعلا كراكفا  نكلو   ، ٍدحت لوا  دنع  يفتخت  وا  ددبتت  نا  نكمي  كتاوزنو 

. هروذب نم  تابنلا  تبني  امك  ًامامت   ، كش نودب  ققحتت  فوس 

باوجلا ؟  كلذ لعف  اننكمي  فیكف   ، ةنیعم ًافورظ  ریغن  نأ  ديرن  اننأ  ضرفا 

يف ةقلطمو  ةتباث  ةجیتنلاب  ببسلا  ةقالع   . ءامنلا نوناق  ربع  طیسب :

ةروصب كسمت   . عقاولا ملاع  يف  لاحلا  وھ  امك  ركفلا  ملاع  قامعأ 

اھنأكو اھعم  لماعتو  اھیلع  دكأ   ، كنھذ يف  اھب  بغرت  يتلا  فورظلا 

انسفنأ ریغن  نحن   . كنم ًاءزج  حبصتس  راركتلاو  تقولا  عم   ، ةعقاو ةقیقح 

ةیبلاغ دنع  يعو  نودبو  تقولا  لاوط  نوكت  نأ  ديرت  ام  اھنم  لعجنو 

. سانلا

. لصاوتمو بوؤد  دھج  جاتن  يھ  لب  ةفدصلا  ةلیصح  تسیل  ةیصخشلا 

رطخلا وأ  فوخلا  راكفأ  تناك  نا  وأ  قثاو , ریغو  اقلق  وأ  ًاددرتم  تنك  نإ 
ناكملا سفن  يف  انوكي  نأ  نیئیشل  نكمي  هنأ ال  ركذتف  كرواست  مھادلا 

نإف اذل   ، يحورلاو ينھذلا  ملاعلا  ىلع  قبطني  اذھو   . تقولا سفن  يفو 

مزعلاو ةعاجشلا  راكفأ  اھلحم  لحت  نأ  يف  وھ  هذھك  ةیبلس  راكفا  جالع 

. اھب ةقثلاو  سفنلا  ىلع  دامتعالاو 

يسفنلا زيزعتلا  راتخت  نأ  وھ  كلذ  لعفل  بسنألاو  لھسألا  ةقيرطلا 

امك امامت  ةیبلسلا  كلت  ةیباجيإلا  ةركفلا  ددبتسو   ، كلاح بساني  يذلا 



جئاتن يھ  لاوحألاو   ، ركفلا ةرمث  وھ  لعفلا   . لیللا ةمتع  رونلا  ددبي 

. اھرمدت وأ  اھب  كسفن  ينبت  يتلا  ةادألا  لمحت  ًامئاد  كنإف  اذل   ، لاعفألا

. كلذ ةجیتن  نوكتس  ةساعتلا  وأ  ةداعسلا 



عساتلا ءزجلا 
نكمي اھنم  لكو   ، يجراخلا ملاعلا  يف  بلطُت  نأ  نكمي  طقف  ءایشأ  ةثالث  كانھ   - 1

يف نمكي  ءایشالا  هذھ  ىلع  لوصحلا  رس   . يلخادلا ملاعلا  يف  هیلع  لوصحلا 
لك ىدل  دجوي  يتلاو  ةقلطملا  ةردقلاب  طابترالل  ةبسانملا  ةیلآلا "  " قیبطت

. اھیلإ لوصولا  باب  ناسنا 
ةيرورض يھ  يتلاو  اھیلع  لوصحلل  رشبلا  لك  ىعسي  يتلا  ةثالثلا  ءایشألا   - 2

نأ عیمجلا  دكؤیس   . بحلاو  ، ءارثلاو  ، ةحصلا يھ : مھروطتو  مھدوجو  لامتكال 
سفنب وھ  يفاكلا  قزرلا  نأ  ًاضيأ  نودكؤیس  مھنكلو  ةیمھألا  ةياغ  يف  ةحصلا 
صخشل ملؤم  لكشب  ًاحیحش  ربتعي  دق  ام  صخشل  ًایفاك  ربتعي  امو   . ةیمھألا

يأ نإف  ریثكو  ریفو  وھ  ام  اھیف  لب  طقف  يفكي  ام  اھیف  سیل  ةعیبطلا  نأ  امبو   . رخآ
عيزوتلا يف  ةيوس  ریغ  ةقيرط  جاتن  وھ  امنإ  ةجاحلاو  رقفلا  نم  لكش 

. ةكراشملاو
لوقي دق  امنیب   ، ةثلاثلا ةبترملا  يف  يتأي  بحلا  نأ  ىلع  عیمجلا  قفاوي  دق   - 3
نوكلمي نم  نإف  لاح  يأ  ىلع   ، ةيرشبلا ةداعسل  ىلوألا  ةرورضلا  هنأ  ضعبلا 

. مھتداعس بوك  ىلإ  هنوفیضي  ام  كانھ  سیل  نأ  نودجي  بحلاو  دغرلاو  ةحصلا 
نأو بحلا " لك  و "  ةداملا " لك   " و ةحصلا " لك   " يھ دوجولا  ةدام  نأ  اندجو  دقل   - 4
يھ يھتنملا  ریغ  اھردصم  ىلإ  لوصولا  ًايدارإ  اھب  اننكمي  يتلا  طابترالا  ةیلآ 
نم يرسلا  ملاعلا  لخدن  نأ  ينعي  حیحص  لكشب  ركفن  نا   . ریكفتلا بولسأ 

. ةقلطملا ةداعسلا 
ةبسانملا ةیلآلا  اندجو  دق  نوكنسف  اذھ  انفرع  نإ  ؟  ًاذإ ركفن  اناسع  فیك   - 5

ةیلآلا هذھ  ودبت  دق   . انسفنا هیھتشت  ام  لك  ىلإ  انذخأتس  يتلا  طابترالل 
ةیقیقحلا يف  اھنأ  دجتسو  ةءارقلا  عبات  نكلو   ، اھب كربخأ  امدنع  ةطیسب 
ساسألا اھنأ  دجتس   ، تئش نإ  نيدلا " ءالع  حابصم   " وأ ينوكلا " حاتفملا  "

هافرلا ينعي  يذلاو  حلاصلا  لمعلل  قلطملا  نوناقلاو  يمتحلا  طرشلاو 
. ةداعسلاو

،" ةقیقحلا  " فرعن نأ  دب  ال   ، قیقدو حیحص  لكشب  ریكفتلا  نم  نكمتن  يكل   - 6
. ةيوس ةیعامتجا  ةقالع  وأ  لمع  وأ  ةراجت  لكل  يساسألا  أدبملا  يھ  ةقیقحلاف 



، ادكأتم نوكت  نأ   ، ةقیقحلا فرعت  نأ   . بئاص لعف  لكل  قبسملا  طرشلا  اھنإ 
يف ةدیحولا  ةبلصلا  ةیضرألا  هنإ   ، ىضرلا نم  روعش  هيزاوي  ال  اروعش  كیطعي 

. رطخلاو ضقانتلاو  كشلا  نم  ملاع 
لصت نأ  وھ   ، ةقلطملا ةردقلا  عم  ماجسنا  يف  نوكت  نأ  وھ  ةقیقحلا  فرعت  نأ   - 7
بركلا نم  لكش  لك  فرجتس  يتلاو  اھھجو  يف  فوقولا  نكمي  ةوقب ال  كسفن 
". ةنمیھمو ةرابج  ةقیقحلا  نأل " اذھ  كتایح , نم  كشلا  وأ  ماجسنالا  مدع  وأ 
ىلع ينبم  هنأ  فرعي  امدنع  لعف  يا  ةجیتن  عقوتي  نأ  هنكمي  نیفراعلا  طسبأ   - 8
ةجیتنلا عقوت  هنكمي  الو  ءاجر  الب  عیضي  ًءاكذ  اھدشأو  لوقعلا  ىھدأ  نكلو   ، قحلا

. لطاب هنأ  ملعي  ام  ىلع  ةینبم  هلامآ  نوكت  امدنع 
لشفلا ىلإ  لوؤیس  دصق  ریغب  وأ  دصق  نع  ًءاوس  قحلا  عم  مجسني  لعف ال  لك   - 9

. قحلا نع  هجورخ  ةجرد  سفنب  متحملا  بركلا  و 
ىلإ انلصوتس  يتلا  ةیلآلا  قبطن  ثیحب  ًاذإ  ةقیقحلا  فرعن  نأ  اننكمي  فیك   - 10

؟ يھتنم ریغلا  ریخلا  ىلاو  ةقلطملا  ةردقلا 
لقعلل يساسألا  أدبملا  وھ  قحلا  نأ  انملع  نإ  اذھ  يف  لشفن  نأ  اننكمي  11 - ال 

نإ  ، لاثملا لیبس  ىلع   . ءيش لك  يفو  ناكم  لك  يف  دوجوم  وھو  ينوكلا 
نأو دحاو  حورلا  لك  نأو   ، ةیحور يھ  كیف  انألا "  " نأ تفرعو  ةحصلا  ىلإ  تجتحا 
لك نأل   ، ةحصلا فورظ  بلجیس  اذھ  نإف  لكلا  لاح  نم  نوكي  نأ  دبال  ءزجلا  لاح 
ًاضرم ىرت  تنك  نإ   . تنا اھارت  امك  ةقیقحلاب  رقت  نأ  دبال  دسجلا  يف  ةیلخ 
كديدرت  . لامجلا اورھظي  نأ  دبالف  لامجلا  ىرت  تنك  نإ   ، ضرملا نورھظیس 
بلجیس دیعسو " مغانتمو  بحمو  يوقو  لمتكم  انأ  : " ةیلاتلا ةيزيزعتلا  ةلمجلل 
رھظت امدنعو   ، ةقیقحلل قباطم  دیكأتلا  وأ  زيزعتلا  اذھ  نأل   ، ةمغانتم ًافورظ 

. ًامتح أطخلا  وأ  بركلا  نم  لكش  لك  ىشالتیس  ةقیقحلا 
اذل  ، بویعلا نم  ًامود  ةیلاخ  نوكت  نأ  متحي  اذھو   ، ةیحور انألا "  " نأ تفرع  دقل   - 12
ةقیقح ددرت  تنا  امنإف  دیعسو " مغانتمو  بحمو  يوقو  لمتكم  انأ   " لوقت امدنع 

. ةحیحص ةیملع 
يف ةقیقحلا  هذھب  كسمتلا  نإف  اذل   ، ةقالخ حورلاو   ، يحور طاشن  وھ  ریكفتلا   - 13

. اھانعمل ةقباطم  ًافورظ  بلجت  نأ  دبال  نھذلا 
لقعلاب ةطبترم  يھ  كیف  انألا " نأ "  نم  كققحت  نإف  ءارثلا  ىلإ  تجتحا  نإ   - 14

لمع لیعفت  يف  كدعاسیس  ةردقلا  قلطم  وھو  ةدام  لك  هيدل  يذلاو  ينوكلا 
حاجنلل ةببسملا  ىوقلا  لك  عم  مغانت  يف  كلعجیس  يذلاو  بذجلا  نوناق 



. كرارصاو كتميزع  ةجرد  سفنب  ذوفنلاو  ةوقلا  فورظ  كیلإ  بلجیسو 
نع ًامامت  ةفلتخم  ةیلمع  روصتلا   . اھیلإ جاتحت  يتلا  ةیلآلا  وھ  روصتلا   - 15
ملاعلا  " يداملا ملاعلاب  ةطبترمو  ةیئايزیف  ةدھاشملاف   ، ةینیعلا ةدھاشملا 
نطابلا لقعلا  جاتن  وھ  يلاتلابو  ةلیخملا  جاتن  وھ  روصتلا  نكلو   ،" يجراخلا

نا يا   ، ةدھاشملا اھكلتمت  ال  ةيویح  كلتمي  روصتلاف  هیلعو  يلخادلا " ملاعلا  "
فصتت ةیلآلا  هذھ   . عقاولا يف  ىلجتيو  دسجتيو  ومنیس  روصتملا  ءيشلا 
سارملاب نكلو   ، لھؤم وأ  ؤفك  ریغ  انایحأ  لّغشملا  نوكي  فسألل  نكلو   ، لامكلاب

. صقنلا اذھ  ةجلاعم  نكمي  ةميزعلاو 
نأ وھ  بحلا  ىلع  لوصحلل  دیحولا  لیبسلا  نأ  روصتت  نأ  كیلعف  بحلا  تدرأ  نإ   - 16

ةدیحولا ةقيرطلا  نأو   ، هیلع كلوصح  ام  داز  بحلل  كؤاطع  داز  املك  هنأو   ، هیطعت
سیطانغملاك حبصت  ىتح   ، هب كسفن  ألمت  نأ  يھ  هئاطعا  نم  كنكمت  يتلا 

. كلوح نم  بحلا  نم  ًاعساو  ًالاجم  قلطتو 
ىلع ةفرعملا  كلت  ریثأت  نوریس  ةیحورلا  مھسفنا  قئاقح  اوكردا  نيذلا  سانلا   - 17
حبصيو ًاطاشن  رثكأ  اھدنع  نوحبصیسو   ، مھتایح يف  اھریبكو  رومالا  ریغص 
راكفألا عم  صحفتملاو  قیقدلا  مھلماعت  بولسأ  ربع  ًاقمع  رثكأ  مھریكفت 

نم ءایشالا  هذھ  ىلع  ىوقأ  مھریثأت  نوكیسو  مھلوح , صاخشالاو  ثادحألاو 
هنم اوبرتقا  نيذلا  دنع  ًارعاشم  ّدلو  ًالثم  نلوكنیل  ماھاربا  نأ  لیق  دقف   . مھلوح

سیساحألا هذھ   . ریبك لبج  نم  بارتقالا  رعاشم  هبشت  هعم  اولماعتو 
ةوقب  ، ةدلاخ ةیلزأ  ءایشأب  كسمتم  هنأ  ءرملا  كردي  امدنع  دكأتت  رعاشملاو 

. قحلا
، ئدابملا هذھ  برج  دق  صخش  نم  ءرملا  عمسي  نأ  ماھلإلل  ریثملا  نمل  هنإ   - 18

يوتحت نوسردنأ  كيردرف  نم  ةلاسر   . هتایح ةبرجت  يف  اھضرعتسا  دق  صخش 
: ةیلاتلا يناعملا 

: يتدلاول يسرام  ت. روتكدلا  لاق  امدنع  يرمع  نم  رشع  ةثلاثلا  يف  تنك   - 19
دعب  ، ةقيرطلا سفنب  ينبا  تدقف  دقلف   . نوسردنا ةدیس  اي  لمأ  يأ  كانھ  سیل  "

، تالاحلا هذھل  ةصاخ  ةسارد  لمعب  تمق  دقل   . هلعف نكمي  ام  لك  هل  تلعف  نأ 
". نسحتي نأل  هل  ةصرف  يأ  دجوي  هنأ ال  فرعأو 

؟" كنبا اذھ  ناك  نإ  لعفتس  تنك  اذام   ، روتكد اي  : " تلاقو هوحن  اھھجو  ترادأ   - 20
" ةایحلا نم  قمر  هیف  ماد  ام  حفاكأو  براحأس   " باجأف

عمجأ  ، طوبھو دوعص  نم  اھیف  ام  لكب   ، ةليوط سورض  برح  ةيادب  هذھ  تناك   - 21



ام ردقب  انتايونعم  نم  اوعفرو  انوعجش  مھنأ  عم   ، جالعلا يف  لمأ  ال  نأ  ءابطألا 
. كلذ مھنكمأ 

دلولا كلذ  نم  لوحتأل  تربكو   ، ءافشلا ءاجو  ًایلج  رصنلا  ءاج  ةياھنلا  يف  نكلو   - 22
. ةيویحو ةحص  ئلتمي  يوق  لجر  ىلإ  دعقملا  میقسلا  ليزھلا 

زاجيإلا نم  عیطتسأ  ام  ردقب  اھب  كربخأس   ، ةفصولا ةفرعم  ديرت  كنأ  دب  23 - ال 
. ةعرسلاو

اھتددرو  ، اھیلإ ةجاحلا  سمأب  انأ  يتلا  تافصلا  تذخأ   ، يسفنل ًازيزعت  تنوك   - 24
مجسنمو بحمو  يوق  انأ   ، ىفاعم حیحص  انأ   " اراركتو ارارم  يسفنل  اھتدكأو 

لیللا يف  قیفأ  تحبصأ  ىتح  رییغت  يأ  نود  ًایفرح  تارابعلا  هذھ  تررك  دیعسو "
دقل دیعسو " مجسنمو  بحمو  يوق  انأ   ، ىفاعم حیحص  انأ  لوقأ "  يسفن  دجأل 

. حابصلا يف  ءيش  لوأو  ءاسملا  يف  يتفش  ىلع  ءيش  رخآ  تناك 
نأ ديرأ   . ًاضيأ اھوجاتحا  نمم  نيرخآلل  لب   ، طقف يسفنل  زيزعتلا  اذھ  دكؤأ  مل   - 25

فوسو  ، نيرخآلل هدكأ   ، كسفنل هجاتحت  يذلا  ناك  امھم  ةطقنلا : هذھ  دكؤأ 
ةحصلاو بحلا  راكفأ  ثبن  انك  نإ   ، عرزن ام  دصحن  نحنف   ، امكنم الك  كلذ  دعاسي 

وأ فوخلا  راكفأ  ثبن  انك  نإ  نكلو   ، ةضف نم  قبط  ىلع  ةفعاضم  انیلإ  دوعتسف 
. نحن انيديأب  كلذ  رامث  ينجنسف   ، ةیھاركلا ...  وأ  بضغلا  وأ  ةریغلا  وأ  قلقلا 
نكلو  ، تاونس عبس  لك  لماكلاب  هدسج  ءانب  دیعي  ناسنإلا  نأ  اقباس  لیق   - 26

ًاذإ  ، ًارھش رشع  دحأ  لك  هسفن  ءانب  دیعي  دسجلا  نأ  نولوقي  نآلا  ءاملعلا  ضعب 
يف بویعلا  ءانب  اندعأ  نإ   ، كلذل  . ًارھش رشع  دحأ  رمعب  طقف  ةقیقح  نحن 

. نحن انیلع  عقي  امنا  موللاف  انداسجأ 
حمسن نأ  اننكمي  فیك  وھ : لاؤسلاو   ، هراكفأل ماعلا  لمجملا  وھ  ناسنإلا   - 27

نأ نم  نكمتن  دق ال  ةيادبلا  يف  ؟  ةئیسلا راكفألا  ضفرن  نأو  طقف  ةدیجلا  راكفألل 
لیبسلاو اھل , تاصنالا  مدعو  اھلامھا  اننكمي  نكلو   ، ًامامت ةئیسلا  راكفألا  عنمن 

رود يتأي  انھو  اھبراحتل  ةضقانم  ةركف  اھئاطعا  ربع  اھتكسن  نأ  وھ  كلذ  ىلإ 
. رودلا اذھ  بعلیل  ركذلا  قباس  زيزعتلا 

نأ الإ  كیلع  ام  قلق  وأ  فوخ  وأ  ةریِغ  وأ  بضغ  ةركف  كسفن  ىلإ  للستت  امدنع   - 28
وھ رونلاف   ، راكفالا كلت  ددبتتسو  كسفن  يف  وا  كناسلب  زيزعتلا  كلذ  ددرت 

راصتنالل لیبسلا   ، ةرارحلاب وھ  دربلا  ةبراحمل  لیبسلا   ، مالظلا ةبراحمل  لیبسلا 
. ریخلاب وھ  رشلا  ىلع 

، لمتكم انأ   " زيزعتلا اذھ  مدختست  نأ  دیفملا  نمف   ، هجاتحت ام  كانھ  ناك  نإ   - 29



طقف  . هیلع نیسحت  يأ  ةفاضإ  نكمي  "، ال  دیعسو مجسنمو  بحمو  يوق  انأ 
روعشاللا قامعأ  يف  صوغي  ىتح   ، كنوكس يف  هددر   ، وھ امك  همدختسا 

كترایس يف   ، هیف نوكت  دق  ناكم  لك  يف  همادختسا  نم  نكمتت  ىتحو   ، كدنع
حورلا  . روضحلا ةمئاد  اھنإ   ، ةیحورلا قرطلا  ةزیم  يھ  هذھ   ، كلزنم وأ  كبتكم  وأ 
بغرت نأو  ةدودحم  اللا  اھتردق  ريدقت  وھ  مزلي  ام  لك   ، ةزھاج ًامئاد   ، ةرضاح امئاد 

. ةبیطلا اھراثآ  نم  ةدافتسالا  يف 
نأ دجنس  فطاعتو  فطلو  ةعاجشو  ةوق  لاح  وھ  بلاغلا  ينھذلا  انلاح  ناك  نإ   - 30

ينھذلا انلاح  ناك  نإ  نكلو   ، راكفألا هذھ  عم  ىفانتت  فورظ  يأ  ضفرتس  انتئیب 
راكفألا هذھل  ًاساكعنا  نوكتس  انتئیب  نأ  دجنس  مدھو  دسحو  داقتناو  فعض  لاح 

. اھنم ديزملا  بذجتسو 
يفخلا نم  اھبلجا   ، هبحت يذلا  عونلا  نم  ًالثم  ةدرو   ، ةتبن روصت  عوبسألا ،  اذھ   - 31

اھعض  ، ءاملاب اھورا   ، ةبرتلا يف  ةریغصلا  اھترذب  عرزا   ، كلقع يف  روظنملا  ىلإ 
اھنإ  ، ومنتو حتفتت  ةرذبلا  دھاش   ، حابصلا سمش  ةعشأ  هیف  اھلصت  ناكم  يف 
روذجلا دھاش   ، اھداومو هتایح  بابسأ  نع  ثحبيو  شیعي  نئاك   ، يح نئاك  نآلا 
مسقنت ةیح  ايالخ  اھنأ  ركذتو  هاجتا  لك  يف  رشتنت  اھدھاش   ، ةبرتلا قشت 

ام فرعت  اھنأو  ةیكذ  ةیلخ  لك  نأو  نیيالملا ،  ىلإ  اھددع  لصیس  ابيرقو  رثاكتتو 
قثبني هبقار   ، ىلعألا ىلإ  ومني  قاسلا  دھاش   . هیلع لصحت  فیك  فرعتو  ديرت 
عورفلا نزاوت  ظحالو  اعورف  لكشيو  مسقني  هدھاش   ، ةبرتلا حطس  ربع 
دھاش  ، ربكت ةتبنلا  دھاش   ، رثاكتتو ومنت  قاروالا  دھاش   ، اھقسانتو ةلكشتملا 

، كيرظان ماما  ةلضفملا  كتدرو  نع  حتفتتو  ربكت  اھدھاش   ، رھظت راھزألا  معارب 
. هنم كردص  ألمت  ناو  اھریبع  مشت  نا  لواحو  رثكا  تزكر 

لخدت نا  كرودقمب  نوكیس  لمتكمو  حضاو  كروصت  لعج  نم  نكمتت  امدنع   - 32
ملعتتس  ، كیلا ةبسنلاب  ادج  ةیقیقح  نوكتس   ، اھحورو ءایشالا  رھوج  ىلا 

. كتياغو كزیكرت  عوضوم  نع  رظنلا  ضغب  ءيشلا  سفن  وھ  يذلاو  زیكرتلا  ةیفیك 
. هعوضوم ىلع  قیمع  زیكرت  ربع  مت   ، هزاجنا مت  حاجن  لك   - 33



عساتلا ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

. دیجلا لمعلا  ؟  دیجلا شیعلل  يساسألا  طرشلا  وھ  ام   - 1

. دیجلا ریكفتلا  ؟  دیج لمع  يأل  قبسملا  طرشلا  وھ  ام   - 2
ىنبي لعف  يأ  ةجیتن  عقوت  نكمملا  نم  نوكي  ؟  ةقیقحلا ةفرعم  ةجیتن  يھ  ام   - 3

. قحلا وأ  ةقیقحلا  ىلع 
نكمملا نم  نوكي  نل  ؟  ةلالض وأ  ةلاھج  ىلع  ينبم  لعف  يأ  ةجیتن  يھ  ام   - 4

. لعف اذكھ  ةجیتن  لكش  روصت 
نوكلا ساسأ  يھ  ةقیقحلاو  قحلا  نأ  كاردإب  ؟  ةقیقحلا ةفرعم  اننكمي  فیك   - 5

. ناكمو ءيش  لك  يف  ةدوجوم  يھ  اذلو  دوجولاو 
. ةيرھوج وأ  ةیحور  اھنا  ؟  ةقیقحلا ةعیبط  يھ  ام   - 6

. ةقیقحلا حور   ، قحلا قبطن  نأ  ةلكشم ؟  لكل  لحلا  رس  وھ  ام   - 7
. ًامئاد ةرفوتم  اھنأ  ؟  ةیحورلا قرطلا  ةزیم  يھ  ام   - 8

ةبغرلاو حورلا  ةقاطل  ةدودحملا  ریغ  ةردقلا  كاردإ  ؟  ةيرورضلا تابلطتملا  يھ  ام   - 9
. اھلاعفأ مرك  نم  دیفتسن  نأ  يف 

ىنعملاب نوشیعي  نوركفي ال  نيذلا ال  نأل   ، ىیحت نأ  ينعي  ركفت  نأ  " 
" رشبلا عنصي  ام  وھ  ریكفتلا   ، ةایحلل يقیقحلا 

. توكلا أ.ب. 



رشاعلا ءزجلا  ةمدقم 
، اھتمھفو ءزجلا  اذھ  يف  ةاوتحملا  راكفألا  زایتجا  نم  تنكمت  ام  ىتم 

نأ كرودقمب  نوكیسو   ، ددحم ببس  نود  ثدحي  ءيش  ال  نأ  كردتس 

ىلع ةرطیسلا  كرودقمب  نوكيو   ، ةقیقد ةفرعم  ىلع  ًءانب  كططخ  مسرت 

فرعتس  ، حجنت امدنعو  اھلیعفتو  ةیفاكلا  بابسألا  راضحتساب  عضو  يأ 

. تحجنو تزف  اذامل  ةفرعملا  مامت 

، ةجیتنلاو ببسلل  ةددحم  ةفرعم  هيدل  سیل  يذلا   ، يداعلا صخشلا 

نإ  . هلاعفأ رربیل  ركفي  امنإ  وھو   ، هسیساحأو هفطاوع  هیلع  رطیست 

، ىقیسوملا بحي  ال  ناك  نإ   ، هدض ظحلا  نإ  لوقي   ، لمعلا يف  لشف 

لوقي  ، ًایبتكم هلمع  ناك  نإ   . اھل يعاد  ال  ةیھافر  ىقیسوملا  نأ  لوقي 

، ءاقدصأ هيدل  نكي  مل  نإ   . ًاینادیم هلمع  ناك  ول  ًاحاجن  رثكأ  نوكیس  هنأ 

. اھريدقت بعصي  ثیحب  يقرلا  نم  هتیصخش  نأ  لوقي 

كردي ال  وھ   ، ةياھنلا ىلإ  ةيادبلا  نم  هتلكشم  ىري  ال  صخشلا  اذھ 

يزعي نأل  ىعسي  هنكلو   ، ددحم ببس  ةلصحم  يھ  ةجیتن  لك  نأ 
ضیقن ىلع   . هسفن نع  عفادیل  طقف  ركفي  وھ   . راذعأو تاریسفتب  هسفن 

ببسم نودب  ةجیتن  يأ  كلانھ  سیل  هنأ  مھفي  يذلا  صخشلا   ، كلذ

نع رظنلا  ضغب  ةقیقحلا  عاق  ىلإ  صوغي   . يصخش ریغ  لكشب  ركفي 

. يدؤت امثیح  ىلإ  ةقیقحلا  تاوطخ  عبتتیل  ةيرحلا  كلتمي  وھ   ، تاعبتلا

، فاصنإو لدعب  اھتابلطتم  قفاوي  وھو   ، ةياھنلا ىتح  حوضوب  رومألا  ىري 

بحلاو فرشلاو  ةبحصلا  نم  هيدل  ام  لك  هیطعي  ملاعلا  نأ  ةجیتنلاو 

. ريدقتلاو



رشاعلا ءزجلا 
ىرت ناكم  لك  يفف   ، ةحضاو نوناقلا  اذھ  لئالدو   ، نوكلا ةعیبط  نوناق  وھ  ةرفولا   - 1
يف ةلثمتم  ةرازغلا   . قولخم ءيش  يأ  يف  حُشلا  ىرت  . ال  ةریفوو ةینغ  ةعیبطلا 
ةیلمع ثیح  تاناویحلاو  تاتابنلاو  راھزألاو  راجشألا  نیيالمو  نیيالم  ءيش .  لك 

هنإ  ، ةعیبطلا يف  رفاولا  مركلا  ىلع  تالالد  اھلك   ، ًادبأ ةبئاد  قلخلا  ةداعإو  قلخلا 
ریثكلا نأ  ًاضيأ  حضاولا  نم  هنكلو   ، عیمجلا يفكت  ةرفو  كانھ  نأ  يلجلا  نم 

نأو ةدام  لك  ةینوك  دعب  اوكردي  مل  مھنإ   ، ةرفولا هذھ  ةكراشم  يف  نوقفخي 
. بغرن ام  لكب  طبترن  هب  يذلا  لاعفلا  ساسألا  وھ  لقعلا 

لثمت امدنع  طقف  ةمیق  تاذ  نوكت  تاكلتمملاف   ، ةردقملا جاتن  نم  وھ  ًىنغ  لك   - 2
ىلع ام  ریثأت  اھل  نوكي  امدنع  طقف  ةیمھأ  تاذ  نوكت  ثادحألاو   ، ام ةردقم 

. ةردقلا نم  ةجردو  ًالكش  لثمي  ءيش  لك   ، ةردقلا
وا ءابرھكلا  يف  ةمكحتملا  نیناوقلا  يف  وھ  امك  ةجیتنلاو  ببسملا  كاردإ   - 3

میماصتلا اوذفنيو  ةعاجشب  اوممصي  نأ  نم  رشبلا  نَّكم  ةیبذاجلا  وا  ءایمیكلا 
، يداملا ملاعلا  مكحت  اھنأل   ، ةعیبطلا نیناوق  ىمست  نیناوقلا  هذھ   . فوخ نود 

ىوقلا ًاضيأ  كانھف   ، ةیئايزیف وأ  ةيدام  ىوق  دوجولا  يف  ىوقلا  لك  تسیل  نكلو 
. ةیحورلاو ةیقالخألا  ىوقلاو  ةیلقعلا 

اھبو  ، عفرأو ىلعأ  ىوتسم  ىلع  ةدوجوم  اھنأل  ىمسألا  يھ  ةیحورلا  ةوقلا   - 4
ةعیبطلا ىوق  ریخست  نم  هتنكم  يتلا  نیناوقلا  فاشتكا  نم  ناسنإلا  نكمت 
لاصتالا ىلع  زكتري  نوناقلا  اذھ  لمع   . رشبلا ةمدخل  اھفیظوتو  ةلھذملا 

: هلوقب دنومارد  يرنھ  فصي  امك  يحورلا ، 
يوضع ریغلا   . يوضع ریغ  وھ  ام  و  يوضع  وھ  ام  دجوي   ، يداملا ملاعلا  يف  "  - 5
قيرطلاو ناویحلاو  تابنلل  يوضعلا  ملاعلا  نع  امامت  ٌلصفنم  تادامجلا  لثم 

نم كانھ  سیلف   ، تقرتخا نأ  قبسي  مل  امھنیب  زجاوحلاو   ، ماكحإب ةقلغم  امھنیب 
نم الو  ةقاطلا  نم  لكش  الو  ءابرھكلا  وأ  ءایمیكلا  يف  ملع  وأ  ةئیبلا  يف  ءيش 

". ةایحلا تامس  نم  ةمس  دامجلا  ملاع  نم  ةرذ  حنمي  نأ  نكمي  روطتلا 
هذھل نكمي  تیملا  ملاعلا  اذھ  وحن  ةایحلا  لاكشأ  نم  لكش  دادتماب  طقف  "  - 6
ىقبتس ةایحلا  عم  لاصتالا  اذھ  نودب   ، ةيویحلا تامس  ذخأت  نأ  ةدماجلا  تارذلا 



" سیسینیجویب  " ـ لا دقتعم  نأ  لوقي  يسكھ   . يوضعلا ریغ  دامجلا  ملاع  يف 
سیل هنأ  مزجأ  انأ  لوقي ":  لادنیتو   ، حیحص ًامئاد  وھ  ةایحلا ) نم  طقف  ةایحلا  وأ  )

اذھ انرصع  يف  ترھظ  دق  ةایحلا  نم  لكش  يا  نأ  تبثت  لیلد  نم  ةرذ  كانھ 
". ةدوجوم ةایح  نم  قباس  لصأ  اھل  نوكي  نأ  نود 

داوملا روطت  ایجولویبلا  حرشت  دقو   ، دامجلا ملاع  رسفت  دق  ءايزیفلا  نیناوق  "  - 7
كانھ  . ًاتماص ملعلا  فقي  نیملاعلا  نيذھ  نیب  لاصتالا  ةطقن  دنع  نكلو   ، ةيوضعلا
نم ماكحإب  قلغم  رمملا  اذھو  يحورلا  ملاعلاو  يعیبطلا  ملاعلا  نیب  هباشم  رمم 
يوضع ریغت  ال   ، هحتفي نأ  رشبل  نكمي  الو  قلغم  بابلا   ، يعیبطلا ملاعلا  ةھج 
رشبل حمسي  نأ  نكمي  لكش  يأ  نم  مدقت  الو  يونعم  دھج  الو  ةیلقع  ةردق  الو 

". يحورلا ملاعلا  يف  جلي  نأ 
هسمالي هنإف  دامجلا  ملاع  يف  لفسألا  وحن  هروذجب  تابنلا  دتمي  امدنع  نكلو   - 8

تافص هبھيو  ناسنإلا  لقع  وحن  دتمي  ينوكلا  لقعلا  اذكھو   ، ةایحلا رحسب 
وأ ةراجتلا  وأ  ةعانصلا  ملاع  يف  زاجنإ  يأ  اوققح  نيذلا  سانلا  لك   . ةعيدبو ةديدج 

. ةیلمعلا هذھ  ببسب  هوققح  امنإ  مايالا  نم  موي  يف  بدألا 
دقل  . يدرفلاو ينوكلا  نیب   ، دودحملاو دودحماللا  نیب  لصولا  ةقلح  وھ  ریكفتلا   - 9
دیحولا لیبسلا  نأو   ، يوضعلا ریغو  يوضعلا  نیب  لیحتسم  زجاح  كانھ  نأ  انيأر 

يف لفسألا  وحن  ةرذبلا  دتمت  املثم   ، ةایحلاب اھبیصخت  وھ  ةدماجلا  ةداملا  ءایحإل 
ةداملا أدبت  و   ، ىلعألا وحن  قالطنالاو  روھظلاب  ادبتو  نداعملاو  ةداملا  ملاع 

، ديدجلا فیضلل  ةبسانم  ةئیب  جسنب  أدبت  ةیفخلا  عباصألا  فالآ   ، ةایحلاب ةتیملا 
يف ةقبنزلا  قثبنت  ىتح  رمتست  ةیلمعلا  ىرن   ، هریثأت ءامنلا  نوناق  أدبي  امدنعو 

. اذھك ءيش  لمع  هنكمي  رشبلا  نم  دحأ  كانھ  سیل   ، فاطملا رخا 
دتمتو  ، ينوكلا لقعلل  ةیفخلا  ةداملا  يف  ةركفلا  عرزت   ، بولسألا  سفنبو   - 10
لكشلا الإ  تسیل  فورظلاو  ةئیبلا  نأ  ىرنو   ، ءامنلا نوناق  لعف  أدبي  مث  اھروذج 

. انراكفأل روظنملاو  سوململا 
ىلع ةردقلا  اھيدلو  ةقاطلا  نم  يویحو  طشن  لكش  يھ  ةركفلا  نأ  وھ  نوناقلا   - 11
اذھ  . سوململاو يئرملا  ملاعلا  ىلإ  ءافخلا  نم  اھرضحتو  اھتياغ  عم  طبارتت  نأ 

ينوكلا حاتفملا  هنإ   ، دوجولا ملاع  ىلإ  ءيش  لك  هربع  يتأي  يذلا  نوناقلا  وھ 
. ءایشألا لك  ىلع  ةطلسلا  هیف  كلتمت  يذلا  يرسلا  ناكملا  ىلإ  كلخدي  يذلا 
ركذتن نأ  بجي   ، نوناقلا اذھ  ربع  انل  تحتف  يتلا  ةعئارلا  تاناكمإلل  انلالغتساب   - 12
ةردقم يأ  كلتمن  ال  اننأل  زاجنالا , هءافك  عفر  يف  مھاسن  وأ  ًائیش  فضن  مل  اننأ 



دعاسنل ءيش  يأ  مدقن  نأ  عیطتسن  ال   ، انل تیطعأ  دق  يھ  امنإ  انسفنأ  نم 
ربع نوناقلا  قبطن  نأ  وھ  هلمع  عیطتسن  ام  لك   ، قیقحتلاو زاجنإلا  يف 

. ةجیتنلا ىقلتن  مث  نمو  انلقعل  انمادختسا 
يذلا ءاكذلا  عدبي  نأ  ناسنإلا  ىلع  نأ  ةركف  وھ  اذھ  انرصع  يف  ریبكلا  أطخلا   - 13

اذھ نم  ءيش  لعفل  ةرورض  . ال  ام ةجیتن  وأ  ةياغ  ققحیل  دودحماللا  هب  هجویس 
قیقحتل بابسألاو  لبسلا  دجیل  ينوكلا  لقعلا  ىلع  دامتعالا  كنكمیف   ، لیبقلا

هذھ نوكت  نأ  بجيو  ةياغلا  قلخن  نأ  انیلع  متحتي   ، نكلو  . فدھ وأ  ةياغ  يأ 
. ةحیحصو ةمیلس  ةياغلا 

تحت ةیفخلا  ةقاطلا  هذھ  لعج  لكشب  تعضو  ءابرھكلا  نیناوق  نأ  فرعن   - 14
نم ریبك  ددعب  انتحارو  انتحلصمل  اھمادختسا  نم  انكمت  ثیحب  انترطیس 
اننكلو  ، انتالاصتا اھربع  يرجنو  انحیباصم  رینتو  انتالآ  كرحت  يھف   ، لاكشألا
ةجیتنلا نإف  أطخلاب  وأ  دمع  نع  ًءاوس  ءابرھك  هب  ًاكلس  انسمال  اذإ  هنأ  ًاضيأ  فرعن 

مھف ءوس  نإف  لكشلا  سفنبو   ، ةلتاق وأ  ةریطخ  نوكت  دقو  ةملؤم  نوكتس 
تایعبت نم  نوناعي  سانلا  نم  ریثكو   ، ةجیتنلا سفن  اھل  يفخلا  ملاعلا  نیناوق 

. ماودلا ىلع  اذھ  ئطاخلا  مادختسالا  وأ  مھفلا  ءوس 
، ال هلیعفتل ةلماك  ةرئاد  لیكشت  بجيو   ، ةیبطقلا ىلع  ينبم  ةیببسلا  نوناق   - 15
عم قفاوتت  مل  نإ  حیحص  لكشب  لمعت  ثیحب  ةرئادلا  هذھ  لیكشت  نكمي 

. ةظحالملاو ةساردلاب  ؟  نوناقلا ةفرعم  اننكمي  فیك   . نوناقلا
لمع ىلع  دھاش  ةعیبطلا  يف  ام  لك   ، ناكم لك  يف  لمعي  نوناقلا  اذھ  ىرن   - 16
دجوت  ، ءامنلا دجو  امنيأ   . ءامنلا نوناقل  مئادلاو  تماصلا  اھریبعت  ربع  نوناقلا 
ةایح هیف  ام  لك  نا  ىرتو   ، مغانتلا دوجو  نم  دبال   ، ةایحلا تدجو  امنيأو   ، ةایحلا
ةایحلا نعو  هسفن  نع  ربعي  نا  نم  نكمتیل  همزلي  ام  لك  هسفن  ىلا  بلجي 

. لكش لضفأب  هیف  يتلا 
عم ةقفاوتم  نوكت   ، ةعیبطلا يف  قلخلا  أدبم  عم  ةمغانتم  كتركف  تناك  نإ   - 17
، حیحص لكشب  ةرئادلا  لمعت  فوسو  ةرئادلا  كلت  ىنبت  فوسو  قلطملا  لقعلا 
نل اھدنعو  دودحماللا  ةیبطق  عم  ةقفاوتم  كراكفأ  نوكت  نأ ال  نكمملا  نم  نكلو 

. حیحص لكشب  لمعت  وأ  ةرئادلا  لكشتت 
عم بطقتست  وأ  قفاوتت  ال  ًاراكفأ  ىنبتت  تنك  نإ   ، ًامامت كلاح  وھ  اذھو   - 18
فوس  ، ةقاطلا نع  ًالوزعم  نوكتسو  كیف  يرسي  نل  رایتلا  نإف  دودحماللا 
امبرو ضرملا  كل  بلجتو  كملؤتو  كقلقتو  كدراطتو  راكفألا  كلت  كب  ثبشتت 



اھیطعیس لب  لكشلا  اذھب  كتلاح  بیبطلا  صخشي  نل   ، توملا ىلا  كدوقت 
. ئطاخلا ریكفتلا  جاتن  ةقیقحلا  يف  يھو  ةیسفن  وا  ةيوضع  ضارمأل  ءامسأ 
ةمغانتم نوكت  نأ  بجي  ةقالخلا  راكفألاو  ةقالخ  نوكت  نأ  بجي  ةءاَنبلا  راكفألا   - 19
ةمغانتملا لاوحألا  لكو  ةعاجشلا   ، ةوقلا  ، ةمكحلا  . مادھ ریكفت  لك  يغلي  اذھو 

سفنبو  ، لخادلا نم  يتأت  ةردقلا  لك  نأ  فیك  انيأرو  ةردقملا  ةجیتن  يھ 
، لخادلا يف  فعضلا  جاتن  يھ  ةئیس  لاوحأ  يأ  وأ  برك  وأ  رقف  لك  نإف  بولسألا 
. ءيش ال  يھف   ، مدعلا نم  يتأت  اھنا  يأ   ، ةوقلا بایغ  وھ  ةطاسبب  فعضلاو 

لاكشأ لك  هب  ىمنُت  يذلا  بولسألا  سفنب  كلذو  ةوقلا  يمنت  نأ  وھ  اذإ  لحلا 
. ءانبلاو لیمجلاو  يوقلا  ریكفتلا  ىلع  ةسرامملاو  بيردتلا  ربع   ، ةوقلا

نل ملعلاف   . كملعلو كتفرعمل  يلمعلا  قیبطتلا  ينعت  ةسرامملاو  بيردتلا   - 20
نل دغرلاو  ىنغلاف   . لیعفتلاو ذیفنتلا  تنأ  كیلع  بجي   . هسفنب هسفن  قبطي 

هلیعفت ىلع  كمزعو  بذجلا  نوناقل  ككاردإب  نكلو   ، ءامسلا نم  كیلع  طقسي 
ةياغلا ققحتتس  كمیمصتو  كرارصا  ربعو   ، ةددحمو ةحضاو  ةياغ  ىلا  لوصولل 

. كنع ثحبي  حبصا  هنع  ثحبت  ام  نأ  دجتسو  ةعیبطلا  نیناوق  لخدت  لالخ  نم 
يذلا ناكملا  نم  برقلاب  رادجلا  ىلع  ةغراف  ةحاسم  رتخا   ، عوبسألا اذھ   - 21
لواح  ، مس نيرشع  يلاوح  لوطب  ًایقفا  ًاطخ  كنھذب  مسراو   ، ةداع هیف  سلجت 

نیيدومع نیطخ  مسرا  نآلا   ، رادجلا ىلع  موسرم  ًالعف  هنأكو  طخلا  ىرت  نأ 
يسأر لصیل  رخآ  ًایقفأ  ًاطخ  مسرا  مث   ، طخلا اذھ  فارطأ  دنع  لوطلا  سفنب 

، ًامامت حضاو  لكشب  عبرملا  ىرت  نأ  لواح   . ًاعبرم لكشتل  نیيدومعلا  نیطخلا 
برق مث   ، ةرئادلا زكرم  يف  ةطقن  عض  مث   ، عبرملا لخاد  ةرئاد  مسرا  اھدنع 

، ةعبرم ةیضرأ  ىلع  طورخم  وأ  عمق  كيدل  نآلا   ، مس يلاوحل 30  كوحن  ةطقنلا 
. رفصألا مث  رمحألا   ، ضیبألا ىلإ  نوللا  ریغ   ، دوسألاب ناك  هتمسر  ام  لك  نأ  ركذت 
نأ كناكمإب  نوكیس  ًابيرقو  زاتمم  لكشب  مدقتت  كنإف  كلذ  لمع  تعطتسا  نإ   - 22

. كنھذ يف  ةياغ  وأ  ةلكشم  يأ  ىلع  زكرت 



: رشاعلا ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

. ةوقلا جاتن  نم  وھ  ءارثلا  ؟  ءارثلا وھ  ام   - 1
. اھحنمت يتلا  ةوقلا  ةمیقب  اھتمیق  ؟  تاكلتمملا ةمیق  يھ  ام   - 2

ممصي نأ  نم  ناسنإلا  نكمت  اھنإ  ؟  ةجیتنلاو ببسلا  ةفرعم  ةمیق  يھ  ام   - 3
. فوخ نودب  ذفنيو  ةعاجشب 

لكش لخدت  دنع  طقف  ؟  يوضعلا ریغ  ملاعلا  يف  لصأتت  نأ  ةایحلل  نكمي  فیك   - 4
. ةایحلا لاكشأ  نم 

. ریكفتلا ؟  دودحماللاو دودحملا  نیب  ةلصلا  يھ  ام   - 5
ينوكلا نوكي  ثیحب  ةراد  نيوكت  بجي   ، ةیبطقلا ىلع  ؟  ةیببسلا دمتعت  مالع   - 6

، بلاسلا بناجلا  ىلع  درفلاو  ةایحلا  ةيراطب "  " نم بجوملا  بناجلا  ىلع 
. ةرئادلا لكشي  ام  يھ  ةركفلاو 

نومھفي ال  مھنأل  ؟  ةمغانتم فورظ  ىلع  لوصحلا  يف  نوریثكلا  لشفي  اذامل   - 7
. ةرئاد اولكشي  ملو   ، باطقتسا كانھ  سیل   ، نوناقلا

. ةحضاوو ةددحم  ةياغ  قیقحتل  ةینلا  عم  بذجلا  نوناق  كاردإب  ؟  جالعلا وھ  ام   - 8
نأل  ، دوجولا ىلا  اھبلجتو  اھتياغ  عم  ةركفلا  طبارتتس  ؟  ةجیتنلا نوكتس  اذام   - 9

. نوكلا يف  قالخلا  ساسألا  يھ  حورلاو  ناسنإلا  حور  جاتن  ةركفلا 



رشع يداحلا  ءزجلا  ةمدقم 
نیناوقلا هذھ   . ةرقتسم ةیقیقح  ئدابمب   ، نیناوقب ةموكحم  كتایح 

ىلع رطیست  ةتباث  يھو  نكامألا  لك  يفو  تاقوألا  لك  يف  قبطنت 

سانلا لعف  دودرو  كولس  عقوت  نیبقارملل  نكمي  كلذلو   . رشبلا لك  لاعفا 

. ىتش فورظ  يف 

حبصت ةجیتنلا  هذھ  نكلو   ، ددحم ببسل  ةجیتن  وھ  لاح  لك  نأ  انملع 

ًابابسأ قلخیس  هرودب  يذلاو  ديدج  لاح  هنع  جتنیسو  اھتاذ  دحب  ًاببس 

ركذتت نأ  بجي  بذجلا  نوناق  لع  لِّعفُت  امنیح  كنإف  اذل   ، ىرخا ًالاوحاو 

هاجتالا وأ  دیجلا  هاجتالا  يف  بابسألا  لسلست  نم  ًاراطق  لغشت  كنأ 

الك يف  ةیھتنم  ریغو  ةیمانتم  تالامتحا  هیلع  ىنبت  دق  يذلاو  سكاعملا 

. نیھاجتالا

نأ نكمي  الو   ، يتایح ىلإ  لخد  ءيس  عضو  نولوقي " : ضعبلا  عمسن 

نوكي نأ  نكمي  ةركفب  ًاموي  بحرأ  مل  يننأل   ، انأ يریكفت  ةجیتن  اذھ  نوكي 

يلقعلا ملاعلا  يف  هلیثم  بذجي  ءيشلا  نأ  ىسنن  ةجیتن ." اذكھ  اھل 

يتلاو  ، نیعم عون  نم  تاطابترا  انیلإ  بلجت  اھلمحت  يتلا  ةركفلا  نأو 

يتلا فورظلا  كلت  نع  ةلوؤسم  نوكت  ةئیب  وأ  ًافورظ  بلجتس  اھرودب 

. اھنم وكشن 



رشع يداحلا  ءزجلا 
اھضعب تادھاشم  ةدع  اھب  نراقن  ةیكاردا  ةیلمع  وھ  يئارقتسالا  قطنملا  نا   - 1

. تادھاشملا لكب  ببست  يذلا  كرتشملا  مساقلا  ىلإ  لصوتن  ىتح  ضعبب 
يف ثحبلا  نم  طمنلا  اذھو  قئاقحلا  نم  ةعومجم  ةنراقم  ربع  متي  ءارقتسالا   - 2
يذلاو يعیبطلا  نوناقلا  موھفمل  لوصولا  ىلا  ىدأ  يذلا  وھ  ةعیبطلا  ةسارد 

. يرشبلا روطتلا  خيرات  يف  ةديدج  ةبقح  هدنع  تقلطنا 
نم ضومغلاو  ةبيرلا  تابكرم  حازأ  يذلاو  لقعلاو  ةداعلا  نیب  لصافلا  طخلا  هنإ   - 3

. ةقدلاو قطنملاو  نیناوقلا  اھلحم  لحأو  رشبلا  ةایح 
. قباس ءزج  يف  هركذ  مت  يذلا  ةباوبلا " دنع  سراحلا  لمع "  هنإ   - 4

نم طمنلا  اذھ  ببسب  بقع  ىلع  اسأر  ساوحلا  هتفرع  يذلا  ملاعلا  بلقنا  دقل   - 5
ضرألا تروكت "  " و  ، ضرألا لوح  اھنارود  نع  سمشلا  تفقوت "  " دقلف  ، ریكفتلا
ناكم لك  يف  دوجولا  انل  رھظو   ، اھسفن لوح  رودت  تأدب " ، و" ةحطسم دعت  ملو 
اذھو  . ةایحلاو ةكرحلاو  ةوقلاب  ءيلم  ملاع   ، هبوص انرھاجمو  انتابوكسلت  انھجو 
نم لكشلا  اذھ  ىلع  تظفاح  يتلا  نیناوقلاو  ءایشالا  نع  لءاستن  انلعجي 

؟ دوجولا يف  قیقدلا  ماظنلا 
ةفلتخملاو ضعبلا , اھضعب  عم  رفانتت  ةھباشتملا  ىوقلا  و  ةھباشتملا  باطقألا   - 6

يف ىوقلاو  رشبلاو  ةيوامسلا  مارجالا  عقاوم  نیعي  ام  وھ  اذھ  نأ  ودبي  بذاجتت ,
تافص نم  رشبلا  نأ  دجتف   . اھنیب لمیف  ةلصافلا  تافاسملا  ددحيو  ةعیبطلا 
بذاجتت ةداضتملا  باطقألا  كلذكو  تاكارشو  تاطابترا  يف  نولخدي  ةفلتخم 
ظافحلا متي  اذھبو   ، اھضعب عم  طبترتو  لعافتت  ةفلتخملا  تافصلا  تاذ  داوملاو 

. ماع لكشب  نوكلا  يف  ماظنلا  ىلعو  بلطلاو  ضرعلا  نیب  نزاوتلا  ىلع 
امدنع ةذللاب  رعشتو  ةلیمجلا  ناولالاو  رظانملا  نع  ثحبت  نویعلا  نأ  امك   - 7
اھھجوتو لاعفالا  دلوت  يھف   ، انتابغرو انتاجاح  لك  عم  لاحلا  وھ  اذھ  نإف   ، اھدجت

. اھتعیبط ددحتو 
انلاعفا لعجن  نأ  و  أدبم  وأ  نوناق  ىلع  فرعتلا  نم  نكمتن  نأ  انل  زایتما  هنإ   - 8

، ضرقنم ناویحل  دوعي  ًانس  دجو  رییفوك "  " . هساسا ىلع  ةینبمو  هعم  ةقفاوتم 
ةعیبط ددحي  وھو   ، هتفیظو يدؤي  يكل  دسج  ىلإ  جاتحي  نسلا  اذھ  نكلو 



اذھ ءانب  ةداعإ  ىلع  رداق  رییفوك  لعجل  ةیفاك  ةقدب  هجاتحي  يذلا  دسجلا 
. ناویحلا

بكوك ىلإ  ًاجاتحم  حبصأف   . هرادم يف  سوناروأ  ةكرح  تابارطضا  ريریفیل  ظحال   - 9
بكوك رھظ  هیلع  ًءانبو  ةیقطنم  تابارطضالا  هذھ  لعجیل  ددحم  ناكم  يف  رخآ 

. ًامامت ريریفیل  اھعقوت  يتلا  ةعاسلا  يف  نوتبن 
تاجایتحا  ، رییفوكل ةیلقعلا  تاجایتحالاو  ناویحلل  ةيزيرغلا  تاجایتحالا   - 10

راكفأ انھ   ، جئاتنلا اذكھو  ةھباشتم  اھلك  ريریفیل  لقع  تاجایتحاو  ةیعیبطلا 
رثكأ لمعل  ببسلا  يطعت  ةیقطنمو  ةددحم  ةجاح   . هسفن دوجولا  كانھو  دوجولا 

. ةعیبطلل ادیقعت 
لئاھ مك  ربع  انكرادا  قفأل  انعیسوتبو  ةعیبطلا  نم  ةاقتسملا  تاباجإلل  انعمجب   - 11
ملاعلاب انطابترا  دیقعتو  قمعل  نیكردم  انحبصأ   ، ةفرعملاو ملعلا  نم  ٍمانتمو 
ًاطبارت لقأ  تسیل  انتابغرو  انتاجاح  نأ  يلجلا  نم  حبصأ  ثیحب   ، يجراخلا
ةداعسو ةيرحو  ةایح  طابترا  نم  ةلئاھلا  ةموظنملا  هذھل  مغانتملا  لمعلاب 

. هتلود ةموكح  دوجوب  نطاوملا 
نأ نكمي  هنأو   ، هتوق ىلإ  ةفاضإ  هتلود  تاوقب  ةیمحم  درفلا  حلاصم  نأ  امك   - 12

تايولوأ نم  حبصت  ثیحب  مئادو  ددحم  دادما  بلطتت  درفلا  اذھ  تاجایتحا  نوكت 
ثیح نوكلا  ةكلمم  يف  ةیبلقلا  وأ  ةینھذلا  ةنطاوملا  لاح  وھ  اذكھو   ، هدلب

. ةمیظع ةریخ  ةوقل  انئامتناب  رورشلا  نم  انسفنأ  يمحنو  انحلاصم  ىلع  ظفاحن 
. قحلل انئامتنا  ىلع  ظفاحن  انمد  ام  انعم  دوجولا  يف  ریخلا  ىوق  لك  فقتسو 
يف هلعف  نم  رشبلل  نكمت  امو  انرصع  تالآ  نم  يأ  دھاش  نوطالفأ  نأ  ول   - 13
تالآلا ىلإ  هیف  نكري  ًالبقتسم  روصتي  نأ  نكمملا  نم  ناكل  ءارقتسالا  ربع  اننامز 
ریفوت حبصي  ثیحب  ةیكیناكیملاو  ةيودیلا  لامعألا  لك  زاجنإل  ةعیبطلا  ىوقو 
دیلو اھدنع  ضرعلا  حبصيو   ، ةدرجم ةیلقع  تایلمع  ىلع  زكتري  انتاجایتحا 

. بلطلا
ًىطخب اوضمي  نأ  رشبلا  ّملع  ءارقتسالا  نإف   ، انع ةدیعب  ةایحلا  كلت  تدب  امھم   - 14
دوھجمل تآفاكم  تقولا  سفن  يف  يھ  تازاجنإب  رشبلا  ةایح  ألمو  هاجتالا  اذھب 

. لبقتسملا وحن  زفاوحو  يضاملا 
ىلا لوصولل  انكرادم  ةيوقتو  زیكرتل  انل  زفاح  ًاضيا  يھ  هذھ  ئدابملا  سفن   - 15

مادختسالا ربع  كلذو   ، ءاوس دح  ىلع  ةیملاعو  ةيدرف  لكاشمل  ةقیقد  لولح 
. هنیناوقو لقعلل  حیحصلا 



دق هب  بغرن  ام  نأب  نمؤن  نأ  يھ  انتاياغ  ىلا  اھب  لصن  نا  اننكمي  يتلا  ةقيرطلا   - 16
هذھ  . انتاياغ قیقحت  اننكمي  بولسالا  اذھب   . ةزجنم ةقیقح  حبصاو  ًادوجوم  حبصا 
ناك ام  يذلاو   ، هسفن نوطالفأ  مھیف  امب  مدقلا  ذنم  ءامظع  نع  اھانثرو  ةقيرط 

. ًاعئاقو راكفألا  تحبصأ  فیك  فرعي  نأ  هرودقمب 
زجوم حرش  اذھ   . عبتیس كلذ  زاجنإ   ، تیبل دق  انتابغر  نأ  ًالوأ  نمؤن  نأ  بجي   - 17

، ينوكلا لقعلا  عم  هلصاوت  ربع  ریكفتلل  ةقالخلا  ةوقلا  مادختسا  ةیفیكل  ددحمو 
. ةزجنم ةقیقح  هنأكو  هديرن  يذلا  ءيشلا  ىرن  نأ  بجي 

عرزن نحن   ، تاقوعملا وا  فورظلل  رابتعا  يأ  يغلنو  قلطم  لكشب  ركفن  اذإ  نحن   - 18
. اھرامثب امتح  يتأت  فوسف  اھجاعزإ  متي  مل  نإ  يتلا  ةرذبلا 

ةنراقم ربع  متت  يتلا  ةینھذلا  ةیلمعلا  وھ  يئارقتسالا  قطنملا   ، ىرخا ةرم   - 19
نحن  . ًاعیمج اھب  ببست  يذلا  كرتشملا  لماعلا  ىرن  ىتح  ةلصفنم  تادھاشم 

ال قرطب  جئاتنلا  ىلع  نولصحي  ضرألا  حطس  ىلع  ناكم  لك  يف  سانلا  ىرن 
ىتش تالبعزخو  زاغلا  ىلا  اھنوزعي  ام  ًاریثك  يتلاو  اھنومھفي  مھسفنأ  مھنأ  ودبي 
زاجنإ متي  يذلا  نوناقلا  ىلا  لصوتن  يكل  قطنملا  اذھو  لقعلا  اذھ  انحنُم  دقل  . 

. هب تاياغلا  هذھ 
نولصحي مھنأ  ودبي  نیظوظحم  سانأ  يف  ىرُي  يریكفتلا  بولسألا  اذھ  لمع   - 20

نيذلا كئلوا   . ءانعو دكب  الإ  مھریغ  اھیلع  لصحي  امنیب ال  رسیب  ءيش  لك  ىلع 
نوشیعي  . حیحصلا لكشلاب  نوفرصتي  امئاد  مھنأل  مھرئامض  عم  مالسب  نوشیعي 

نيزت ةماستباب  هوأدب  ام  نوھنيو  رسیب  ءایشألا  نوملعتيو  قوذو  ةقابلب  مھتایح 
. ًادبا اوددرتي  نأ  نود  مھسفنأ  عم  مئاد  مغانتب  نوشیعي   ، مھھوجو

اھنكلو هللا , نم  ةبھ   ، ًامود تناك  امك  يھ  ریكفتلا  نم  لكشلا  اذھ  رامث  نا   - 21
نا  . اھنم ةدافتسالاو  اھكارداو  اھفاشتكا  نم  اونكمت  دق  سانلا  نم  لیلق  هبھ 
هیجوت نكمي  هنأ  كارداو  لقعلا  اھكلتمي  يتلا  ةعئارلا  ىوقلا  هذھ  ةفرعم 

. نمثب ردقي  ءيش ال  وھل  ىوقلا  هذھ  لالغتساو 
نوكي دقو   ، قالطالا ىلع  مت  فاشتكا  مظعا  يھ  ریكفتلا  ةقاط  نوكت  دق   - 22
انلصوت دق  اننا  وھ  مھملا  ءيشلا  نكلو  ًائیطب  سانلا  نیب  فاشتكالا  اذھ  راشتنا 

. ىتش مولع  يف  لخادتتو  رشتنت  تأدب  دق  اھناو  ةفرعملا  هذھ  ىلا 
سفنلا دودح  زواجتتل  قامعألا  يف  صوغت  امدنع  اھتوق  جوأ  ىلإ  راكفألا  لصت   - 23

يذلا يدمرسلا  رونلا  ملاع  لخدت  نا  ىلا  ىرخأ  ىلا  ةقیقح  نم  لقتنتو  ةقیضلا 
نم ةلئاھ  هلاح  يف  جمدنتو  نوكت  فوس  وا  تناك  ةقیقح  لك  هیف  دجوت 



. سناجتلاو ماجسنالا 
ىندأ الب  وھو   ، ةقالخ ةيرقبع  وھ  يذلاو  ماھلإلا  يتأي  هذھ  لمأتلا  ةیلمع  نم   - 24

اھبعوتسي نأ  ردقي  هنأل   ، يعیبط نوناق  وأ  ةقاط  وأ  ةدام  لك  نم  ىمسأ  كش 
اھكلتمي وھف  يلاتلابو  هتاياغ  ةمدخل  ًاعیمج  اھرخسيو  اھیلع  نمیھي  نأو  اھلك 

. ًاعیمج

ةفرعملل امھف  الإ  سیل  قطنملاو   ، زییمتلاو قطنملا  رجف  غوزب  عم  أدبت  ةمكحلا   - 25
يھ ًاذإ  ةمكحلا   ، ءایشألل يقیقحلا  ىنعملا  كاردا  اھب  عیطتسن  يتلا  ئدابملاو 
ربكأ وھ  عضاوتلا  نأ  ثیح   ، عضاوتلا ىلإ  ةمكحلا  هذھ  دوقتو   . رونتم قطنم 

. ةمكحلا تابكرم 
، مھتایح مالحأ  اوققح  نم   ، لیحتسم هنأ  ودبي  ام  اوققح  ًاصاخشا  فرعي  انبلغأ   - 26
امل تادھاشم  نم  انایحأ  انبجعت  دقلو   . مھسفنأ هیف  امب  ءيش  لك  اوریغ  نم 

، ةجاحلا اھیلا  تعد  املك  ةدوجوم  اھنأكو  تدب  يتلاو   ، مواقت ال  ةقاط  هنأ  رھظ 
ةیساسا ئدابمل  مھف  وھ  مزلي  ام  لك   . تحضوتو نآلا  تلجنا  رومألا  نكلو 

. تقو لك  يف  ةقاطلا  هذھ  ىلع  لوصحلل  حیحصلا  لكشلاب  اھقیبطتو  ةددحم 
بلقلاب نوكي  ءاعدلا  نا  ةقیقحو  ءاعدلا  ىنعم  يف  زكر   ، عوبسألا اذھ  كنيرمتل   - 27

. ناسللا لبق 



رشع يداحلا  ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

ةدع نیب  اھلالخ  نم  نراقن  ةیلقع  ةیلمع  وھ  ؟  يئارقتسالا قطنملا  وھ  ام   - 1
اھب ببست  يذلا  كرتشملا  لماعلا  ىلا  لصوتن  ىتح  ةلصفنم  تادھاشم 

. ًاعیمج

ةبقح ىلا  لوصولا  يف  ببست  دقل  ؟  ةساردلا نم  ةقيرطلا  هذھ  هتزجنأ  يذلا  ام   - 2
. قطنملاو نیناوقلا  ىلع  ةینبم  ةيرشبلا  خيرات  يف  ةديدج 

. ةدارإلاو ةبغرلاو  ةجاحلا  ؟  لاعفألا ددحيو  هجوي  يذلا  ام   - 3
انتجاح وا  انتبغر  نأب  نمؤن  نأ  ؟  ةلكشم لكل  ًالح  اھب  دجن  يتلا  ةقيرطلا  يھ  ام   - 4

. عقاولا ىلع  يلجتلاو  قیقحتلا  كلذ  عبتیسو   ، لعفلاب اھتیبلت  تمت  دق 
قالطإلا ىوتسم  ىلع  انریكفت  حبصي  نأ  ؟  اذھ ریكفتلا  بولسأ  ةرمث  يھ  ام   - 5

ومنت فوس  دحأ  اھجعزي  مل  نإ  يتلاو   ، ةرذبلا عرزن  نحنف   ، عقاولاب طابترا  نودو 
. اھرامث لمحتو 

. يعیبط نوناق  هنأل  ؟  يملع لكشب  قیقد  بولسالا  اذھ  مل   - 6
ءایشألا لیلدو   ، ةوجرملا ءایشألا  يف  لمألا  ندعم  وھ  ناميإلا  ؟  ناميإلا وھ  ام   - 7

. ةیبیغلا
. ةقیقح ىلإ  ناميإلا  هب  لوحتي  يذلا  نوناقلا  وھ  ؟  بذجلا نوناق  وھ  ام   - 8

كشلا يغلي  نوناقلا  اذھ  مھف  ؟  نوناقلا اذھ  مھفل  اھيزعت  يتلا  ةیمھألا  يھ  ام   - 9
. ةقثلاو قطنملاو  نوناقلاب  اھلدبيو  ناسنإلا  ةایح  نم  ضومغلاو 



رشع يناثلا  ءزجلا  ةمدقم 
بجي يلاتلا " : ىنعملا  دجتس  ءزجلا  اذھ  نم  ةعبارلا  ةرقفلا  يف 

، ؤرجت نأل  ةعاجشلا  كلمتت  نأ  ایناث   ، كتاقاط ىلع  فرعتت  نأ  ًالوأ  كیلع 

". لعفت نأل  مزعلا  كلتمت  نأ  اثلاثو 

دجتس  ، كھابتناو كزیكرت  لك  اھتیطعأ  نإ   ، لمجلا هذھ  يف  تنعمأ  نإ 
ىرخأ ًاراكفأ  كیلإ  بذجتس   ، اھنم ءزج  لك  يف  يناعملا  نم  ًاملاع 

ةلماكلا ةیمھألا  ىلع  ًابيرق  كتضبق  مكحت  فوسو   ، اھعم ةمغانتم 

. اھتسارد ددصب  تنأ  يتلا  ةفرعملل 

، اھقبطن نأ  بجي  نم  دارفأك  نحن   ، اھسفنب اھسفن  قبطت  ةفرعملا ال 

. ىنعمو ةيویح  تاذ  ةياغب  ركفلا  ءارثإ  وھ  قیبطتلا  اذھو 

اھل ةياغ  ال  دوھج  يف  سانلا  نم  ریثك  هددبي  يذلا  ریكفتلاو  تقولا 

نم  . ةددحم ةياغ  وحن  ةيانعب  هھیجوت  مت  نإ  بئاجعلا  عنصي  نأ  نكمي 

ةركف ىلع  ةینھذلا  كتقاط  زكرت  نأ  كیلع  بجي   ، اذھ قیقحت  لجأ 

نإ  . ىرخأ ةركف  يأ  ينثتست  ثیحب  كنھذ  يف  اھیلع  ظفاحت  نأو  ةددحم 

حضاو ریغ  نوكي  هريوصت  دارملا  ءيشلا  نأ  دجتس  اریماك  يف  اموي  ترظن 

ةسدعلا زیكرت  طبضن  امدنع  نكلو   ، هیلع ةسدعلا  زیكرت  متي  مل  نإ 
ةیلمع كل  روصي  اذھ   . ملاعملا ةداح  هتروص  رھظتو  ءيشلا  حضوتیس 

ىلع الإ  لصحت  نلف  كنھذ  يف  يذلا  ءيشلا  ىلع  زكرت  مل  نإ   ، زیكرتلا

نوكتس عقاولا  يف  جئاتنلا   ، ةددحم ریغو  ةحضاو  ریغ  ةیبابض  ةروص 

. كنھذ يف  روصلاو  ىؤرلا  هذھ  ةدوج  سفنب 



رشع يناثلا  ءزجلا 
تاقاطل يملعلا  مھفلا  ربع  اھقیقحت  نكمي  ال  ةایحلا  يف  ةياغ  كانھ  سیل   - 1

. ةقالخلا ریكفتلا 
هنأل ناسنإ  ناسنإلاف   ، عیمجلا دنع  ةدوجوم  ریكفتلا  ىلع  ةردقملا  هذھ   - 2
نإف يلاتلابو   ، ةدودحم ریغ  ریكفتلا  ىلع  ناسنإلا  ةردق   . ركفي نا  عیطتسي 

. ًاضيا ةدودحم  ریغ  عادبإلا  ىلع  هتردق 
هنأ دجت  كلذ  عم   ، انیلإ هبرقيو  هیف  ركفن  يذلا  ءيشلا  ينبي  ریكفتلا  نأ  فرعن   - 3

لاكشأ اھلك  يتلاو   ، طابحإلاو قلقلاو  فوخلا  راكفأ  ىلع  بلغتلا  بعصلا  نم 
انیعس نوكیف  اھب  بغرن  يتلا  ءایشألا  انع  دعبت  يتلاو  يبلسلا  ریكفتلا  نم  ةيوق 

. فلخلا ىلإ  ناتوطخو  مامألا  ىلإ  ةوطخ  نایحألا  نم  ریثك  يف 
مئادلا هابتنالا   ، مامألا ىلإ  يضملا  وھ  فلخلا  ىلإ  عوجرلا  عنمل  دیحولا  لیبسلا   - 4

 . ًادج ةیساسأو  ةيرورض  اھنم  ةدحاو  لك   ، تاوطخ ثالث  كانھ   . حاجنلا نمث  وھ 
نا اثلاثو   ، ؤرجت نأل  ةعاجشلا  كلتمت  نا  ًایناث   ، كتاقاط ىلع  فرعتت  نأ  ًالوأ  بجي 

. لعفت نأل  ناميإلاو  ةميزعلا  كلمت 
كتاقادص  ، يلاثملا كتیب   ، يلاثملا كلمع  ينبت  نأ  كنكمي  سسألا  هذھ  ىلع   - 5
قلطم ركفلا   ، نمث وأ  ةدام  يأب  ًادیقم  تسل  تنأف   . ةیلاثملا كتئیبو   ، ةیلاثملا
نمو ةداملا  نم  يھتنملا  ریغ  هدیصر  نم  بحسلا  ىلع  ةردقملا  هدنعو  ةردقلا 

. كترمإ تحت  دودح  الب  ٌدراوم  كلانھ   ، مزلي ام  لك 
كل ناك  نإ  نكلو   . ةدكؤمو ًامامت  ةحضاو   ، ملاعملا ةداح  كتياغ  نوكت  نأ  بجي   - 6
نلو كتاقاط  تتشتس  كنأ  ينعي  كلذف   ، دغ دعب  ةثلاثو  ًادغ  ىرخأو  مویلا  ةياغ 
داوملا نم  ىنعملا  ةميدع  ىضوف  نع  ةرابع  نوكتس  ةجیتنلا   ، ًائیش زجنت 

. ةرودھملا
ببسلاو  ، سانلا نم  ریثكلا  اھیلع  لصحي  يتلا  جئاتنلا  يھ  هذھ   ، فسألل  - 7

، ةعاس عبر  لك  هتياغ  ریغي  لظو  ماخرلا  نم  ةلتكب  هلمع  تاّحن  أدب  نإف   ، حضاو
ناك اذا  ةجیتنلا  يف  قرف  يأ  كانھ  نوكي  نأ  نكمي  فیكو  ؟  ةجیتنلا نوكتس  اذام 
؟ كلبقتسم اھنع  قثبنیس  يتلا  ةداملا  ةبلوق  لواحت  امدنع  كبولسا  وھ  اذھ 

. ةيدام ةراسخ  نوكت  ام  ةداع  ةیبلسلا  راكفألاو  اذھ  يأرلا  نادقف  ةجیتن   - 8



هدجت لمعلاو  دكلا  نم  ةليوط  تاونس  ّبلطت  يذلاو  موعزملا  يلاملا  لالقتسالا 
لالقتسالا جتنت  تاكلتمملاو ال  لاملا  نأ  نودجي  سانلا  نم  ریثك   ، ةأجف يفتخي 

وھ يقیقحلا  لالقتسالا   . نایحالا بلغا  يف  سكعلا  ىلع  لب   ، قالطإلا ىلع 
. ركفلل ةقالخلا  ةردقلل  حیحصلا  قیبطتلا  يف 

يتلا ةیقیقحلا  ةردقلا  نأ  ملعتت  امدنع  الإ  كیلإ  ىتأتي  نل  حیحصلا  قیبطتلا  اذھ   - 9
ةینوك ئدابم  عم  قفاوتلاو  ملقأتلا  ىلع  كتردق  يھ  اھیلع  لوصحلا  كنكمي 
مھف ىلإ  لصوتت  نأ  كنكمي  نكلو   ، قلطملا ریغت  نأ  كرودقمب  سیلف   . ةتباث
نم ايدارإ  كسفن  نیكمت  وھ  مھفلا  اذھ  ةرمثو   ، نوكلا سیماونو  ةعیبطلا  نیناوق 

. ءيش لك  يف  دوجوملا  ينوكلا  ركفلا  عم  قفاوتلل  كركف  تابَّكرم  ليدعت 
حاجنلا ةجرد  ددحتس  ةقلطملا  ةردقلا  هذھ  عم  نواعتلاو  قفاوتلا  ىلع  كتردقم 

. هققحتس يذلا 
، ضعبلل ةباذج  ودبت  دق  يتلاو  ركفلا  ةوقل  ةفيزمو  ةّدلقم  لاكشأ  ةدع  كانھ   - 10

. عفان سیلو  راض  ةفيزملا  لاكشألا  هذھ  مادختسا  نكلو 
كئلوأو  ، اھفنص سفن  نم  ارامث  جتنت  ةیبلسلاو  قلقلاو  فوخلا  نأ  دكؤملا  نم   - 11

. هوعرز ام  رامث  الإ  اودصحي  نل  عونلا  اذھ  نم  ًاراكفأ  نولمحي  نيذلا 
تاتابثا اھنأ  لاقي  تاءاعداب  نونمؤيو  ةقراخلا  رھاوظلا  نع  نوثحبي  نم  كلانھ   - 12
اھوبرشیل اھیعارصم  ىلع  مھلوقع  باوبأ  نوحتفي  مھنإ   ، ةيدام دھاوشو 
نیملستسم نوحبصي  امدنع  مھنأ  نوكردي  ال   . تالبعزخلا ملاع  نم  مومسب 

نم مھنكمت  يتلا  ةيویحلا  مھتاقاط  نم  مھسفنأ  نوغرفي  مھنإف  تافارخ  اذكھل 
. نوكلا سیماون  عم  قفاوتت  راكفأ  راضحتسا 

دي ىلع  مھتاياغ  قیقحتب  نونمؤي  نيذلا   ، ةینثولا تانايدلا  باحصأ  ًاضيأ  كانھ   - 13
نوسني كلذب  مھو   . ةوقلل ًاردصم  مھنأ  ىلع  مھنوريو  نیملعم "  " مھنأ لاقي  نم 
مھتدارإ نم  مھسفنأ  نوبلسي  امدنع  مھنأ  قالطإلا  ىلع  نوكردي  ال  وأ 

نم نوكلا  عم  ةمئاوتملا  ةقاطلا  كلت  يفتختسو  مھسفنأ  ملاعم  ىشالتتس 
. مھلخاد

هنكلو  ، روصعلا رم  ىلع  هابتنالا  نم  ًارفاو  ًاظح  ذخأ  دق  راكفألا  لقانت  وأ   ، رطاختلا  - 14
نأ نكمي  ثیح   ، ریطخ اذھو  ِلبقتسملا ،  فرط  نم  ةیبلس  ةینھذ  ةلاح  بلطتي 

لكشب ةراض  نوكت  دق  ىرخا  لئاسر  اھعم  لمحت  نا  نكمي  نكلو  ام  ةركف  لسرت 
. دوصقم ریغ 

نم لكل  ًاضيا  ةياغلل  ریطخ  تالاحلا  نم  ریثك  يف  يسیطانغملا  ميونتلا  دعي   - 15



يتلا نیناوقلا  ةقیقح  فرعي  نمم  دحأ  الف   . ءاوس دح  ىلع  مونملاو  لبقتسملا 
لعف نأل   ، هریغ ةدارإ  ىلع  ةرطیسلا  ةلواحم  يف  ركفیس  لقعلا  ملاع  مكحت 

. اھتاقاط نم  هسفن  غيرفت  ىلإ  يجيردت  لكشب  ولو  ًامتح  يدؤیس  كلذ 
نم ریثكلل  ةشھدم  نوكت  دقو  تقؤملا  اھرحس  اھل  تافارحنالا  هذھ  لك   - 16
يذلا تاقاطلا  ملاعل  حیحصلا  مھفلا  يف  يھ  ةیقیقحلا  ةشھدلا  نكلو   ، سانلا

نم ًالدب  ةمئادلا  ةقاطلا   ، اھانمدختسا املك  دادزت  يتلا  ةقاطلا  هذھ   ، انلخادب
تالالتعا ءافشو  جالع  ىلع  ةرداق  طقف  تسیل  يتلاو   ، ةرياطتملا ةتقؤملا  كلت 

لك نم  انیمحت  ةياقو  ًاضيا  اھنكلو  ئطاخلا  ركفلا  نع  ةمجانلا  هئاطخأو  يضاملا 
ءانب نم  اننكمت  ةیعادباو  ةقالخ  ةقیقح  ةقاط  يھ   . ءوسلا وأ  رطخلا  نم  لكش 

. ةديدج ةئیبو  لاوحأ 
ام دوجولا  ملاع  ىلإ  بلجتسو  اھتياغ  عم  طبترت  فوس  ةركفلا  نأ  وھ  نوناقلا   - 17

ةركفلا يوتحت  نأب  ةغلاب  ةیمھأ  نمكت  انھو   . لقعلا ملاع  يف  هجاتنا  وا  هروصت  مت 
ًاریخ بلجي  نأ  نم  ءامنلا  نوناق  نكمتي  يكل  ةلادعلاو  ةقیقحلا  نم  روذب  ىلع 

. ةمئاد ةوق  ثروي  نأ  نكمي  طقف  ریخلا  نأ  ثیح   ، دوجولا ىلإ 
نا اھنكمي  ثیحب  ةيویحلاو  ةیكیمانيدلا  اھتقاط  ةركفلا  يطعي  يذلا  نوناقلا  نإ   - 18
وھ ةیبلس  ةيرشب  ةبرجت  يأ  ىلع  ةرطیسلا  اھنكمي  يلاتلابو  اھتياغ  عم  طبترت 

دوجوم وھو   ، يلزأو يساسأ  ينوك  نوناق  اذھ   . بحلا نوناق  وأ   ، بذجلا نوناق 
سیل  . ملع لك  يفو  نيد  لك  يفو  يفسلف  ماظن  لك  يفو  ءيش  لك  يف 

رعاشملا  . راكفألل ةایحلا  يطعت  يتلا  رعاشملا  اھنإ   . بحلا نوناق  نم  رفم  كانھ 
. رھقت ةركف ال  يھ  بحلاب  ةعبشملا  ةركفلا   . بحلا يھ  ةبغرلاو   ، تابغر يھ 
ينوكلا لقعلا   ، ركفلا ةقاط  مھف  هیف  مت  ناكم  لك  يف  دكؤت  ةقیقحلا  هذھ  دجن   - 19

يتلا بذجلا  ةقاط  يھ  هذھو   ، ًاضيأ ةقاطو  ةدام  وھ  لب   ، طقف ةيرقبع  سیل 
نوناقلا سفنب  بذاجتت  تارذلا  هذھو   ، ضعب ىلإ  اھضعب  ةرذلا  تابكرم  تعمج 

اذھب  . اھلكشو اھتافص  داوملاو  ءایشألا  يطعت  تائيزجلا  هذھو  تائيزج  لكشتل 
. ًادوجوم حبصأو  ءيش  لك  اھب  ينب  يتلا  ةوقلا  وھ  بحلا  نوناق  نأ  ىرن 

روصعلا لك  يف  رشبلا  لعج  يذلا  وھ  اذھ  عيدبلا  بذجلا  نوناق  لمع  نإ   - 20
جلاعتو مھتابغرو  مھتاجاح  ىلإ  بیجتست  ام  ٍتاذ  دوجوب  نونمؤي  نامزألاو 

. مھتاجایتحا عم  قفاوتتل  ةعاربب  ثادحألا 
فوقولا وأ  اھتمواقم  نكمي  ًةقاط ال  لكشي  يذلاو  بحلاو  ركفلا  نم  جيزملا  اذھ   - 21

نوناق  ، اھتمواقم نكمي  ةعیبطلا ال  نیناوق  لك   . بذجلا نوناق  ىمسي  اھھجو  يف 



سیل  . ةیھانتم ةیضاير  ةقدب  لمعت  اھلك  رخآ  نوناق  يأ  وأ  ءابرھكلا   ، ةیبذاجلا
طقس نإ   . ًابیعم نوكي  نا  نكمي  طقف  قیبطتلا   ، ةجیتنلا يف  تافالتخا  يأ  كانھ 
رون أفطنا  نإ   . ةیضرألا ةیبذاجلا  نوناق  يف  تالالتخا  ىلإ  هطوقس  يزعن  ، ال  رسج

، اھیلع دامتعالا  نكمي  ءابرھكلاب ال  ةمكحتملا  نیناوقلا  نأ  جتنتسن  ، ال  حابصملا
وأ سرمتم  ریغ  صخش  لبق  نم  ئطاخ  لكشب  قبُط  دق  بذجلا  نوناق  ناك  نإو 
موقي يذلاو  ةبالص  رثكألاو  مظعألا  نوناقلا  نأ  صلختسن  نأ  اننكمي  ال   ، لھاج
انمزلي هنأ  جتنتسن  نأ  بجي  لب   . لمعلا نع  فقوت  دق  هلك  قلخلا  ماظن  هیلع 

. نوناقلل ایفاضإ  امھف 
حرسم ىلع  رھظت  نأ  لبق  يحورلا  وأ  يلقعلا  ملاعلا  يف  ءایشألا  قلخت   - 22
ثادحألا قلخ  ىلع  دعاسن   ، مویلا انراكفا  ىلع  انترطیس  ربع  اننإف  اذل   . ثادحألا

نوناق لیعفت  قرط  ىوقأ   . ًادغ امبرو   ، لبقتسملا يف  انتایح  يف  رھظتس  يتلا 
. ةفرعم ىلع  ةینبم  تابغرلا  نوكت  امدنع  يھ  بذجلا 

مھف نم  هنكمت  ةيركف  كرادم  دوجو  بلطتي  لكشب  ينبم  ناسنإلا  ریكفت   - 23
هدنع نوكي  ىتح  ةديدج  ةركف  كردي  نأ  لقعلل  نكمي  . ال  ةديدجلا راكفالا  كاردإو 

ةلاحتسا رسفي  اذھ   . ةركفلا باعیتساو  لابقتسا  ىلع  ةبردم  ةیلقع  ةیلخ 
ةبردم ةیلقع  ةیلخ  كانھ  سیل   ، قالطإلا ىلع  ةديدج  ةركفل  انلابقتسا 

. اھقيدصت اننكمي  الو  اھب  نیككشم  نوكن  اذل  اھلابقتسال 
ةیلمعلا قرطلاو   ، بذجلا نوناقل  ةقلطملا  ةردقلا  ىلع  علطم  ریغ  تنك  نإ  اذل   - 24
ةدودحم ریغلا  تاناكمإلا  ىلع  فرعتت  مل  تنك  نإ  وأ   ، هلیعفت اھب  نكمي  يتلا 

أدبا  . اھرفوت يتلا  دراوملا  نم  ةدافتسالا  نم  اونكمت  نيذلا  كئلوأل  حتفت  يتلا 
يتلا ةقلطملا  تاقاطلا  باعیتسا  نم  كنكمت  يتلا  ةیلقعلا  ةیلخلا  كلت  نباو  نآلا 
كلذ لعف  كنكمي   . ةعیبطلا نوناق  عم  تقفاوت  تنأ  نإ  كل  ًاكلم  حبصت  نأ  نكمي 

. زیكرتلاو ناعمإلا  ربع 
يتأت زیكرتلاب   ، ةنیكسلاو ءودھلا  ربع  يتأت  ةردقلاو   ، هابتنالا مكحت  ةبغرلا   - 25

. ةمیظعلا لاعفالاو  ةيرقبعلا  لاوقالاو  ةقیمعلا  راكفألا 
ةدودحماللا ةردقلا  ىلإ  لوصولا  نم  كنكمت  يتلا  يھ  ءودھلاو  ةنیكسلا  نإ   - 26

. ةوقلا فانصا  لك  لكشتت  اھنم  يتلاو  نطابلا  لقعلل 
لكش هنإ   ، هلخاد يف  طقف  هدجیس  حاجنلاو  ةوقلاو  ةمكحلا  بلطي  يذلا  كلذ   - 27

نوكسلا نأب  داقتعالا  ىلإ  دوقي  دق  طیسبلا  ریكفتلا   . حتفلا وأ  فاشكنالا  نم 
نكمي قلطملا  نوكسلا  ربع  هنأب  ریكذتلا  بجي  نكلو   ، لانملا لھس  يسفنلا 



نكمي ةلصاوتملا  ةسرامملاو  زیكرتلاب  طقف  هناو  ةقلطملا  ةردقلاب  لصتي  نأ  ءرملل 
. لامكلاو ناقتإلا  ىلإ  لصت  نا 

، يخرتسا  ، قباسلا لكشلا  سفنبو   ، ةفرغلا سفن  يف  سلجا   ، عوبسألا اذھ   - 28
ًایلقع ًالغش  لذبت  نأ  ًادبأ  لواحت  الو  كلذ  لعفا  امئاد   ، ًايدسجو اینھذ   ، ملستسا

، رتوتم بصع  وأ  ةدودشم  ةلضع  كانھ  سیل  هنأ  نم  دكأت   ، رتوتلاو طغضلا  تحت 
هذھ سمتلا   ، ةقلطملا ةردقلا  عم  كتلص  رعشتسا  نآلا   . ةماتلا ةحارلاب  رعشاو 
ریكفتلا ىلع  كتردقم  نأ  ةقیقحل  يوقو  قیمع  مھف  ىلإ  لوصولا  لواحو  ةردقلا 

هنأ ككاردإ  ىلإ  رضحتساو   ، ينوكلا لقعلا  عم  لصاوتلا  ىلع  كتردقم  يھ 
وأ اھققح  يتلا  ةنماكلا  تاناكمإلا  سفن  كيدل  نأو  كل  وھ  ام  لك  كیطعیس 
سفن نم  ةقثبنمو  ةيواستم  دارفألا  ىوق  نأل   . رخآ صخش  يأ  اھققحیس 

. ردصملا



رشع يناثلا  ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

ةیحورلا ةعیبطلل  يملعلا  مھفلا  ربع  ؟  ةایحلا يف  انتاياغ  قیقحت  نكمي  فیك   - 1
. ركفلل

، ؤرجن نأل  ةعاجش   ، انتاقاط ةفرعم  ؟  زاجنإلل ةيرورضلا  ثالثلا  تاوطخلا  يھ  ام   - 2
. لعفن نأل  ةميزعو 

نیناوق مھف  ربع  ؟  قیبطتلل ةلباقلا  ةیلمعلا  ةفرعملا  ىلع  لوصحلا  نكمي  فیك   - 3
. ةعیبطلا

عم ملقأتلا  ىلع  انتردقمب  يعولاو  كاردإلا  ؟  نیناوقلا هذھ  مھف  ةرمث  يھ  ام   - 4
. ةتباثلا ةینوكلا  نیناوقلا 

مدعل انكاردإ  ةجرد  ؟  اھیلع لصحنس  يتلا  حاجنلا  ةجرد  ددحیس  يذلا  ام   - 5
. هعم قفاوتلا  ةرورضو  دودحماللا  رییغت  ةیناكمإ 

وھ يذلا  بذجلا  نوناق  ؟  ةیكیمانيدلا اھتيویح  ةركفلا  يطعي  يذلا  أدبملا  وھ  ام   - 6
. اھرھق لیحتسملا  نم  حبصي  بحلاب  ةركفلا  عبشن  امدنع   . بحلا نوناق  ًاضيا 

ةعیبطلا ال نیناوق  لكو   ، يعیبط نوناق  هنأل  ؟  نوناقلا اذھ  ةمواقم  نكمي  اذامل ال   - 7
. فالتخا يأ  نودب  ةیھانتم  ةقدب  لمعت  يھو  اھرییغت  وأ  اھتمواقم  نكمي 

سفنل ؟  ةایحلا يف  انلكاشمل  لولح  ىلإ  لوصولا  بعصلا  نم  هنأ  ودبي  اذإ  اذامل   - 8
يذلا صخشلا  نأ  وھو  ةدقعم  ةیضاير  ةلأسم  لح  هعم  بعصي  يذلا  ببسلا 

. يفاكلا لكشلاب  ملعتم  وأ  سرمتم  ریغ  اھلح  لواحي 
ةیلخ دوجو  مدعل  ؟  لماكلاب ةديدج  ةركف  كاردإ  لقعلا  ىلع  لیحتسي  اذامل   - 9

. ةقباس زاكترا  ةطقن  دوجو  مدع   ، ةركفلا لابقتسا  ىلع  ةبردم  ةیلقع 
حتفلا وأ  فاشكنالاك  اھنإ   ، زیكرتلاب ؟  ةمكحلا ىلع  لوصحلا  نكمي  فیك   - 10

. لخادلا نم  يتأيو  يجيردتلا 



رشع ثلاثلا  ءزجلا  ةمدقم 
ایجولونكتلاو تاعارتخالا  رصع  نع  ةلوؤسم  ةيداملا  مولعلا  نإ 

مویلا قلطنت  ةیحورلا  مولعلا  نكلو   ، مویلا رشبلا  هشیعي  يذلا  يبھذلا 

. ةیلبقتسملا هتالامتحا  نمخي  نأ  دحأل  نكمي  هاجتا ال  يف 

باحصأو ءالھجلا  ةبعل  يضاملا  يف  ةیحورلا  مولعلا  تناك  دقل 

قرطلاو ةتباثلا  قئاقحلاب  نیمتھم  مویلا  رشبلا  نكلو   ، تافارخلا

نأو  ، ةیحور ةیلمع  وھ  ریكفتلا  نأ  ةفرعم  ىلإ  انلصو  دقل   . طقف ةددحملا 

دق ىؤرلا  باحصأ  تقو  نأو   ، ثدحلاو لعفلا  ناقبسي  روصتلاو  ةيؤرلا 

صوصخلا اذھب  نامفوك  ترابروھ  روتكدلا  لاوقأ  نم  ةیلاتلا  تارقفلا   . ناح

، مھحاورأ نطوتست  مھاؤر   ، ةمظعلا وسدنھم  مھنإ  : " مامتھالل ةریثم 

مل يذلا  تقولا  ناردج  قرتختو  هبابضو  كشلا  بجح  ربع  ذفنت  مھتریصب 

مظعأ تاياغ  لجأ  نم  اوبراح  دقو   ، تايروطاربمإلا وعناص  مھنإ   . دعب دلوي 

اھدجو ضرأ  ىلع  ةینبم  مكلزانم  نإ   . شورعلا نم  ىمسأو  ناجیتلا  نم 

كئلوا دحأ  حور  نم  ىؤر  يھ  امنإ  مكناردج  ىلع  تاحوللا   . ملاح صخش 

راھنت ناردج   . قيرطلا نوقشي  نم  مھنإ   ، ةراتخملا ةلثلا  مھنإ   ، نیملاحلا

نم روخصلا  علتقتو  رحبلا  نم  قلطنت  دملا  جاومأ   ، طقست تايروطاربماو 

ىقبتو  ، خيراتلا ةرجش  ىلع  نم  طقست  ةنفعتملا  ممألا  ناصغأ   . اھعالق

". البق يضمتو  ىؤرلا  باحصأ  عنص  نم  ءایشأ  طقف 

". نیملاحلا  " ءالؤھ ىؤر  ققحتت  اذامل  رسفي  اذھ  رشع  ثلاثلا  ءزجلا 

باتكلاو نیعرتخملاو  نیملاحلا  ققحي  هب  يذلا  ةیببسلا  نوناق  حرشيو 

ةروصملا ءایشألا  حبصت  هب  يذلا  نوناقلا  فصيو   . مھتابغر لاملا  لاجرو 



. انل ًاكلم  انلوقع  يف 



رشع ثلاثلا  ءزجلا 
ریسفتل میمعتلا  ءاملعلا  مدختسي  نأل  ةجاح  نوكت  دقو  لیم  كانھ  ناك  دقل   - 1

. تاءانثتسا امبرو  ةردان  تالاح  لمشي  میمعت   ، ةیموي رھاوظ 
تافاشتكالا لك  تھجو  يتلا  ةلصوبلا  ناك  ةبيرغلا  وأ  ةردانلا  قئاقحلا  میمعت  نإ   - 2

قطنملا ساسأ  ىلع  ينبملا  ملعلا  كلذ   ، يئارقتسالا ملعلا  ىلع  ةینبملا 
تاضقانتلاو ریطاسألاو  تافارخلا  ىلع  ءاضقلا  ىلإ  ىدا  يذلاو  ةبرجتلاو 

. ةیفرعملا
ةیجھنملا هذھ  نوكاب  دروللا  حرتقا  نأ  ذنم  ماع  ةئمثالث  برقي  ام  ىضم  دقل   - 3

مامتھا لوحتو   ، هتفرعمو هئارث  لجب  ندمتملا  ملاعلا  اھل  نيدي  يتلاو  ةیثحبلا 
برد يذلاو  ناھربلاو  ةبرجتلا  ربع  عئاقولا  ىلإ  ءاوھألا  نم  مھزیكرتو  رشبلا 
. هیعارصم ىلع  فاشكتسالاو  عارتخالا  باوبأ  تحتف  يتلا  تاكلملاو  لوقعلا 

نم رشبلا  تنكم  ةديدج  تاودأب  هتدمو  ثحبلا  حور  ترثا  ةیجھنملا  هذھ   - 4
يف وأ   ، بحرلا نوكلا  ءاضف  يف  ًءاوس  ةفرعملا  نم  ةعئار  ملاوع  فاشكتسا 

. ضرألا ایجولویج  قامعأ  يف  وأ  يرھجملا  ملاعلا 
روسج تنیبو  ةبرتلا  ةبوصخ  تديزو  ضارمألا  ىلع  يضُقو  مآلا  تِنّكُس  دقل   - 5

، انتيؤر قاطن  دتماو   ، انیلایل ترینأو   ، اندادجأ اھدھعي  مل  میماصتب  ةلئاھ  ينابمو 
قامعأ ىلإ  صوغلا  نم  انكمتو   ، تافاسملا انل  تيوطو  انتكرح  تعِّرسو 

. ءاضفلا وحن  قالطنالاو  تاطیحملا 
هققح يذلا  زاجنإلا  نم  مكلا  اذھبو   . هتایناكماو ءارقتسالا  جھنم  جئاتن  ضعب  هذھ   - 6

ةدھاشملاو ةقیقدلا  ةبقارملا  ةیمھأ  ىدم  رعشتسن  يئارقتسالا  ملعلا 
قالطإ يف  عرستن  نأ  لبق  تاودأ  نم  انیتوأ  ام  لك  مادختساو   ، ةینأتملا

. ةممعم نیناوقو  تاجاتنتسا 
لماشو رمتسم  روطت  يف  انلمأ  ةوقب   ، ةقیقحلل اھیلون  يتلا  ةمیقلاب   ، راصتخاب  - 7

نأ نكمي   ، انبجعت ال  قئاقح  هوشت  وأ  يغلت  نأ  ةقبسم  ماكحأل  حمسن  ال  نأبو 
لماكلا هابتنالاب   ، ةدماصو ةضيرع  دعاوق  ىلع  لئاھلا  ملعلا  لكیھ  ءانبب  ومسن 

. ءاوس دح  ىلع  ةعئاشلا  وأ  ةردانلا  رھاوظلل  هیلون  يذلا 
قئاقحلا هذھ  نكلو   ، ةدھاشملا ربع  هعمج  نكمي  ةفرعملا  نم  مظاعتم  ٌمك   - 8



كلت رِّدقن  اننأ  امكو   ، ةعیبطلا حرش  يف  ةیمھالا  ةتوافتم  میق  اھل  ةمكارتملا 
يطعت يھف   ، ةعیبطلا ةفسلف  كلذكو   ، ريدقت لضفأ  سانلا  يف  ةردانلا  تامسلا 

تادھاشملا درجمب  ىتأتي  ال  يذلا  ةفرعملا  نم  فنصلا  كلذل  ةیمھأ  ربكأ 
. ةيداعلا ةیمویلا 

، ةیعیبط ریغ  تاردق  نوكلتمي  مھنأ  ودبي  نمم  صاخشألا  ضعب  انلباق  اننأ  ضرفا   - 9
ریغ اھنأ  وأ  ودبت  امك  تسیل  تاردقلا  هذھ  نأ  لوقن  دق   ، ًالوأ ؟  هجتننس يذلا  امف 
لك نأل   ، انتامولعم صقن  ىلع  دیكأتو  رارقإ  الإ  وھ  ام  ةطاسبب  اذھو   ، ةدوجوم

. دعب اھفاشتكا  متي  مل  يتلا  ةبيرغلا  رھاوظلا  نم  ديدعلا  كانھ  نأ  ملعي  ثحاب 
راكنا ةلحرم  اوزواجت  دق  ةقالخلا  نھذلا  تاردق  ىلع  اوفرعت  نيذلا  كئلوأ   ، نكلو

. تاردق اذكھ  دوجو 
نكلو  ، ةعیبطلل ةقراخ  ىوق  لخدت  ءارج  نم  اھنأ  لوقن  نأ  نكمملا  نم   ، ًایناث  - 10

وھ ام  كانھ  سیل  هنأب  ةتباث  ةعانق  ىلا  اندوقي  ةعیبطلا  نیناوقل  يملعلا  مھفلا 
امنإ ببسلاو   ، ددحم ببسل  ةجیتن  يھ  امنإ  ةرھاظ  لك   . نیناوقلا هذھل  قراخ 
ضغبو  ، ةقلطم ةقدب  ًامئاد  لمعي  ليدعتلل و  لباق  ریغ  وھو  تباث  أدبم  وأ  نوناق  وھ 

. دصق ریغب  وأ  دصقب  نوناقلا  اذھ  لیعفت  مت  نإ  رظنلا 
. اھفرعن نأ ال  بجي  ءایشأ  كانھ  نأ  يأ  ةمرحم " ضرأ  ىلع   " اننأ لوقن  دق   ، ًاثلاث  - 11
. ةيرشبلا ةفرعملا  خيرات  يف  تاروطتلا  ةیبلغأ  دض  ضارتعالا  اذھ  مدختسا  دقو 
و ویلیلاغ   ، نيوراد  ، سوبمولوك لاثما  نم   ، ًاموي ةديدج  ةركف  مدق  نم  لك 
نم لكشلا  اذھ  نإف  اذل   ، داھطضالاو ةيرخسلاب  اوھِجوو  مھلك   ، نوسرمإ
ةيانعو ًامامتھا  يلون  نأ  بجي  لب   . هابتنا يأب  ريدج  سیل  ضفرلا  وأ  ضارتعالا 
تماق يذلا  نوناقلا  ىلع  فرعتن  نأل  برقا  نوكن  كلذل  انلعفب  اننأل  ةقیقح ،  لكل 

وأ فرظ  يأ  ریسفت  ىلع  ةرداق  نھذلل  ةقالخلا  ةردقلا  نأ  فرعنس  كلذبو   ، هیلع
. ةیحور وأ  ةیلقع  وأ  ةيدام  تناك  ًءاوس   ، ةبرجت

انك نإف   ، اذل  . بلاغلا يلقعلا  كولسلا  عم  مجسنت  ًافورظ  بلجتس  ةركفلا   - 12
نم جيزم   ) ریكفتلا نم  يوق  لكش  وھ  فوخلا  نأ  امبو   ، ًالثم ةثراك  نم  فاخن 

لكشلا اذھ  نإ   . ةركفلا هذھل  ةیمتح  ةجیتن  ةثراكلا  نوكتس  رعاشملاو ) ةركفلا 
ةایح يف  دھجلاو  دكلا  نم  ةليوط  تاونس  جاتن  رمدي  ام  ًاریثك  يذلا  ریكفتلا  نم 

. سانلا
زكرملا ریكفتلاب   . هققحن نأ  اننكمیف  يداملا  ءارثلا  نم  لكشب  ركفن  انك  نإ   - 13

بلج ىلإ  يدؤیس  يذلا  بسانملا  دھجلا  لذببو   ، ةمزاللا طورشلا  رفوتتس 



ىلع لصحن  امدنع  اننأ  دجن  ام  اریثك  اننكلو   ، انتابغر قیقحتل  ةمئالملا  لاوحألا 
انروعش نوكيو   ، هعقوتن انك  يذلا  ریثأتلا  ءيشلا  اذھل  نوكي  ، ال  هديرن اننأ  اننظ  ام 

. هانعقوت ام  سكع  نوكي  دق  وأ   ، تقؤم ىضرلاب 
لصحن يكل  هیف  ریكفتلا  انیلع  بجوتي  يذلا  ام  ؟  ةحیحصلا ةقيرطلا  ًاذإ  يھ  ام   - 14

، ناسنإ لك  هنع  ثحبي  ام   ، انلك هديرن  ام   ، انأ تنأ و  هديرت  ام  ؟  ًالعف هديرن  ام  ىلع 
نكمي ام  لك  ىلع  لصحنس  ًاقح  ءادعس  انك  نإ   . ماجسنالاو ةداعسلا  وھو 
داعسإ انرودقمب  نوكیس   ، ءادعس انسفنأ  نحن  انك  نإو   ، همدقت نأ  ایندلل 

. نيرخآلا
ءاقدصألاو ةوقلاو  ةحصلا  انيدل  ناك  اذإ  الإ  ءادعس  نوكن  نأ  اننكمي  ال  نكلو   - 15
انتاجایتحا يطغیل  طقف  سیل  يفاكلا  دادمالاو   ، ةجھبملا  ةئیبلاو  نیصلخملا 

. اھقحتسن يتلا  ةماخفلاو  ءاخرلا  بابسأ  رفویل  لب  ةیساسألا 
نآلا كردن   ، انيدل امب  نیفتكم  نوكن  نأل  انعفدت  ریكفتلا  يف  ةميدقلا  ةقيرطلا   - 16
رداقو ميرك  بر  انل  نا  ثیح   ، ءيش لك  نم  لضفألا  ىلع  لصحن  نأل  نیلوخم  اننأ 

. ءيش لك  ىلع 
وأ يفسلف  ماظن  لك  رھوج  اھنأو   ، ةحیحص ةيرظن  هذھ  نأ  انفرع  نأ  دعب   - 17
يف يملع  لكشب  اھقبطن  نأ  اننكمي  فیك   ، نینسلا فالآ  ىدم  ىلع  يدئاقع 

؟ نآلاو ةسوملم  جئاتن  ققحن  نأ  اننكمي  فیك  ؟  انتایح
اذھ ریغب  ءيش  يأ  زاجنإ  نكمي  . ال  ًایلمع اھقبطنو  انتفرعم  لّعفن  نأ  بجي   ، ًالوأ  - 18
ًادھج لذبي  مل  نإ  نكلو   ، هتایح ةلیط  ًاسوردو  ًابتك  ًأرقي  نأ  ءادعل  نكمي   . بولسألا
هیلع لصحیس  امو   ، ةیفاضإ ةوق  يأ  ىلع  لصحي  نلف  يلعفلا  ضكرلاب 
يھ ءاطعلا  ةیلمع   . همدق ام  فاعضأ  نوكیس  لب  همدق  ام  عم  امامت  بسانتیس 
يطعن امدنع  اننإف   ، جئاتن لاوحألاو  بابسأ  راكفألا  نألو   ، ًاساسا ةیلقع  ةیلمع 

ريدن نحن  امنإف   ، لكش يأ  نم  ةدعاسم  وأ  ةحص  وأ  ماھلإ  وأ  ةعاجش  راكفأ 
. اھجئاتن بلجتس  يتلا  بابسألا  ةلجع 

ةركفلا نأ  ًادكأتم  نك  نكلو   ، ةقالخ ةیلمع  يھ  كلذلو  ةیحور  ةیلمع  ریكفتلا   - 19
انھو  ، ءانب يجھنمو  يدارإ  لكشب  اھھیجوت  متي  مل  نإ  ئیش  يأ  قلخت  نل 
ریكفتلاو  ، ةقاطلل ردھ  الإ  سیل  وھ  يذلاو  لعفملا  ریغ  ریكفتلا  نیب  قرفلا  نمكي 

. تازاجنإلا نم  دودحم  ریغ  لاجم  ىلا  دوقي  يذلاو   ، ءانبلا لعفملا 
ةدیعس ال ةركفو   . بذجلا نوناق  ربع  انیلإ  ءاج  هیلع  لصحن  ام  لك  نأ  اندجو  دقل   - 20

هریغتبو  ، نھذلا ةلاح  رییغت  نم  دبال  اذل   ، دیعس ریغ  نھذ  يف  نكست  نأ  نكمي 



عمو نھذلل  ةديدجلا  ةلاحلا  عم  بسانتي  امب  لاوحألا  لك  ایجيردت  ریغتتس 
. اھتابلطتم

ةینوكلا ةداملا  ربع  ةروصلا  هذھ  ثبن  اننإف  ةياغ  وأ  ةینھذ  ةروص  قلخن  امدنع   - 21
. ةفرعملاو ةردقلاو  دوجولا  قلطم  ينوكلا  لقعلا   . ءيش لك  اھنم  قلخي  يتلاو 
هذھ قیقحتل  ةبسانملا  ةقيرطلاب  ةقلطملا  ةفرعملا  ربخن  نأ  انیلع  بجوتي  لھ 

؟ قلطملا حصني  نأ  دودحملل  نكمي  لھ  ؟ ! ةياغلا
ةقلطملا ةردقلاب  نمؤن  امدنع  لكش  لضفأب  انحلاصم  ىلع  ظفاحن  نأ  اننكمي   - 22

نم انتاياغ  قلطملا  قِقحي  تاونق  حبصن  كلذبو  ينوكلا  لقعلل  ةقلطملا  ةمكحلاو 
وھ عوبسألا  اذھ  كبيردت   ، كلذل  . قیقحتلا بلجي  ناميإلا  نأ  ينعي  اذھو   . اھلالخ

قفاوتي نأ  بجي  ءزجلا  نأو   ، لكلاب طبترم  ءزج  كنأ  كردأ   ، أدبملا اذھ  مدختست  نأ 
. ةجردلا وھ  دیحولا  قرافلا   ، لكلا عم  تامسلا  يف 



رشع ثلاثلا  ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

ةبقارمب ؟  مھملع ىلع  ةعیبطلا  ءاملع  اھب  لصحي  يتلا  ةقيرطلا  يھ  ام   - 1
نا لبق  دراومو  تاودأ  نم  مھيدل  ام  لكب  ربصو  ةيانعو  ةقدب  ةلصفنملا  ثادحألا 

. ةديدج نیناوق  قالطإ  يف  اوعرشي 
ماكحأ يأل  حمسن  نأب ال  ؟  ةمیلس ةیجھنملا  هذھ  ءاقب  نم  دكأتن  نأ  نكمي  فیك   - 2

. اھب بحرم  ریغ  جئاتن  هوشت  وأ  لمھت  نأ  ةقبسم 
يذلا  كلذ  ؟  ريدقتلا لاكشأ  ىمسأ  يطعي  قئاقحلا  نم  فنص  يأ   - 3

. ةيدایتعالا ةیمویلا  تادھاشملاب  هكاردإ  نكمي  ال 
. ةربخلاو قطنملا  ىلع  ؟  ةیجھنملا هذھ  تسسأ  مالع   - 4

. ةلطابلا فارعألاو  تافارخلا  ؟  ةیجھنملا هذھ  هرمدت  يذلا  ام   - 5
ةردانو ةبيرغو  ةفولأم  ریغ  قئاقح  میمعتب  ؟  نیناوقلا هذھ  فاشتكا  مت  فیك   - 6

. ثودحلا
ةقالخلا ةردقلاب  ؟  اھریسفت بعصي  ةبيرغ  رھاوظ  بعوتسن  نأ  اننكمي  فیك   - 7

. نھذلل
اھنأ نم  نيدكأتم  نوكن  نأ  اننكمي  ةقیقح  ىلع  فرعتن  امدنع  اننأل  ؟  كلذ مل   - 8

. هجئاتن يف  تالالتخا  نودب  امئاد  لمعیس  ببسلا  اذھ  نأو  ددحم  ببسل  ةجیتن 
ًءاوس  ، نكمم لاح  يأ  ءارو  ببسلا  رسفت  فوس  ؟  ةفرعملا هذھ  ةجیتن  يھ  ام   - 9

. يحور وأ  يدسج  وأ  يلقع  ناك 
ةعیبطلا ةقیقحب  ناميإلاب  ؟  ایلعلا انحلاصم  ىلع  ظافحلا  متي  نأ  نكمي  فیك   - 10

. قلطملا عم  لصاوت  ىلع  انلعجت  اھنا  ةفرعمو  ركفلل  ةقالخلا 



رشع عبارلا  ءزجلا  ةمدقم 
تراشأ تاتابنلا  ىلع  شیعت  تارشح  ىلع  تيرجأ  يتلا  براجتلا 

نیناوق نم  ةدافتسالا  نم  تنكمت  ةایحلا  تايوتسم  ىندأ  ىتح  هنأ  ىلإ 

ةسسؤم يف  وضع  وھو  سكاج  روتكدلا  اھارجأ  ةیلاتلا  ةبرجتلا   . ةعیبطلا

: رلیفكور

راوج ىلإ  تعضوو  ةفرغ  ىلإ  يروج  درو  اھیف  عورزم  ةیعوأ  راضحا  مت  "
نملا تارشح  نأ  ظحول  فجتو  لبذتل  تاتابنلا  تكرت  امدنع   . ةقلغم ةذفان 

نم ةحنجأ  اھل  نكي  مل  هنأ  عم  ةحنجأ  اھل  امن  اھیلع  شیعت  تناك  يتلا 

ةذفانلا هاجتاب  تراطو  اھلوحت  دعب  ةتبنلا  تارشحلا  هذھ  تكرتو  لبق 

". اھجاجز ىلع  ىلعألا  ىلإ  قلستت  تبھذو 

تناك يتلا  تاتابنلا  نأ  تدجو  ةریغصلا  تارشحلا  هذھ  نأ  حضاولا  نم 

اھماعط ىلع  لوصحلا  اھعسوب  دعي  مل  هنأو   ، تتام دق  اھیلع  شیعت 

كالھلا نم  نوجني  نأ  اھب  نكمي  يتلا  ةدیحولا  ةقيرطلا   . اھنم اھبارشو 

. اولعف اذكھو   . اوریطي نأو  ةریغص  ةحنجأ  مھل  ومنت  نأ  وھ 

ةقلطملا ةردقلاو  قلطملا  ملعلا  نأ  ىلإ  ریشت  هذھ  لثم  براجت 

اھیلإ أجلت  نأ  اھنكمي  تاقولخملا  فعضأ  ىتح  هنأو  اضيأ  دوجولا  اتقلطم 

. ةرورضلا دنع 

, هتحت شیعن  يذلا  نوناقلا  نع  ديزملا  كربخیس  رشع  سماخلا  ءزجلا 

فورظلا لك  نأو   ، انحلاص لجأل  لمعت  نیناوقلا  هذھ  نأ  رسفي  فوسو 

ةوق بسكن  اننأو   ، ًاضيا انتحلصمل  انیلإ  يتأت  امنا  اھشیعن  يتلا  براجتلاو 

ربع لكش  لضفأب  بسكت  انتداعس  نأو   ، هلذبن يذلا  دھجلا  رادقمب 



. ةیعیبطلا نیناوقلا  عم  يعوطلا  انقفاوت 



رشع عبارلا  ءزجلا 
هذھو  ، انتحلصم لجأ  نم  تممص  اِھّلظ  يف  شیعن  يتلا  ةینوكلا  سیماونلا  نإ   - 1

. اھلمع نم  برھتلا  اننكمي  الو  رییغتلل  ةلباق  ریغ  نیناوقلا 
عضن نأ  انناكمإبو   ، بیھم نوكس  يف  لمعت  ةیلزألاو  ةمیظعلا  تاردقلا  هذھ  لك   - 2

. مالسلاو ةداعسلا  نم  ًةایح  شیعن  نأ  يلاتلابو  اھعم  مغانت  يف  انسفنأ 
امإ اننأ  ىلع  تارشؤم  يھ  ةایحلا  يف  مغانتلا  مدعو  تابقعلاو  تابوعصلا   - 3

. هتجاحب نحن  ام  لبقن  نأ  وأ  هیلا  ةجاحب  دعن  مل  ام  ءاطعإ  ضفرن 
ةیطرش ةیلمع  هنإ   ، لضفألاب دیجلا   ، ديدجلاب ميدقلا  ليدبت  ربع  ثدحي  ومنلا   - 4

نم اننكمي  لالقتسالاو  لامكلا  اذھو   ، ةلماك ةینھذ  تانایك  اننأ  ثیح   ، ةیلدابت
. يطعن امدنع  طقف  لابقتسالا 

نيرداق نوكن   . انيدل امب  دانعب  قلعتن  انك  نإ  انصقني  ام  ىلع  لصحن  نأ  اننكمي  5 - ال 
ام ءارو  نم  ةياغلا  رعشتسن  نأ  عیطتسن  امدنع  انفورظ  ىلع  رطیسن  نا  ىلع 
انومن لجأ  نم  طقف  مزلي  ام  اھشیعن  ةبرجت  لك  نم  صلختسن  نأو  انیلإ  بذتجي 
يتلا ةداعسلاو  مغانتلا  ةجرد  ددحت  كلذ  لعف  ىلع  انتردقم   . يلبقتسملا

. اھیلع لصحنس 
تايوتسم ىلإ  انئاقترا  عم  رارمتساب  دادزت  انومنل  مزلي  ام  ذخأ  ىلع  انتردقم   - 6

املك  ، ديرن ام  ةفرعم  ىلع  انتردق  تداز  املكو   ، انتيؤر قاطن  عیسوتو  ىلعأ 
انلصي نل   . اھذخأن نأو  اھبذجن  نأ  ىلع  اھدوجو و  راعشتسا  ىلع  انتردق  تدادزا 

. انئامنل يرورض  وھ  ام  الإ  اھدنع 
تابوعصلا لظتسو   ، انتحلصمل يتأت  امنإ  انیتأت  يتلا  براجتلاو  لاوحألا  لك   - 7
تايرورضلا اھنم  صلختسنو  اھئارو  نم  ةمكحلا  بعوتسن  نأ  ىلا  يتأت  تابقعلاو 

. يقرلاو ءامنلا  نم  ديزمل  ةمزاللا 
لصحن ةقدلا  سفنبو   ، ةیھانتم ةیضاير  ةقدب  ةحیحص  عرزن  ام  دصحن  اننأ  ةقیقح   - 8

. تابقعلا يطختل  لوذبملا  دھجلا  ةجردب  ةوقلا  نم  مك  ىلع 
وھ امل  بذجلا  تاجرد  ىصقأ  لذبن  نأ  انیلع  يلمت  ةتباثلا  ومنلا  تابلطتم  نا   - 9

لضفأب انتداعس  ىلإ  لوصولا  اننكمي  الو   . انسفنأ ةقیقح  عم  امامت  قفاوتم 
. اھعم يدارإلا  انقفاوتو  دوجولا  نیناوقل  انمھف  ربع  الإ  اھلاكشأ 



نم وھ  بحلاو   ، بحلاب اھعابشا  بجي  راكفألل  ةيویحلا  ءاطعإ  لجأ  نم   - 10
انلقع ربع  اھھجون  نأو  انفطاوع  ىلع  ةرطیسلا  انیلع  بجي  اذل   ، فطاوعلا

. انكاردإو
. راھدزالاو ومنلا  نم  اھِنّكمي  يلاتلابو  ةركفلا  يف  ةيویحلا  عرزي  يذلا  وھ  بحلا   - 11
لك ةركفلل  نابلجیس   ، ءيشلا سفن  امھنأ  ثیح   ، بحلا نوناق  وأ  بذجلا  نوناق 

. اھجضنلو اھومنل  ةمزاللا  داوملا 
ثیح تاملكلا  ةیمھأ  ززعي  اذھو   ، ةركفلا نع  ریبعتلل  لكش  لوأ  يھ  ةغللا  نإ   - 12
لقني  ، اھرشنيو راكفألا  لمحي  يذلا  لقانلا  يھو   ، ام ةركفل  دسجت  لوأ  اھنإ 

. ةیتوص تازازتھا  لكشب  ءاوھلا  ربع  ةركفلا 
لعفلا اذھ  ةعیبط  نع  رظنلا  ضغبو   ، لكش يأ  نم  لعف  ىلإ  دوقي  دق  ریكفتلا   - 13

نإ هنأ  ىلع  دكؤي  امم   . يدام لكشب  اھسفن  نع  ربعت  نأ  لواحت  ةركف  وھ  امنإف 
. ةببحم ًاراكفأ  الإ  لمحن  نأ ال  بجیف  ةببحم  ًافورظ  اندرأ 

يف ىنغلا  ىرن  نأ  انبغر  نإ  هنأ  ىلع  يمتحلا  جاتنتسالا  ىلإ  دوقي  اذھو   - 14
الإ سیل  مالكلا  نأ  امبو   ، ىنغلا نع  ربعت  راكفأ  ىوس  لمحن  نأ ال  بجیف   ، انتایح

تاملكب الإ  ظفلتن  ال  نأو  ةيانع  لك  اھیلون  نأ  بجیف   ، ایتوص الكش  تذخأ  راكفأ 
. انحلاصم مدختس  يدام  لكشب  اھرولبت  دنع  يتلاو  ةمغانتمو  هءانب  ةغلو 

، رارمتساب انتلیخم  يف  اھمسرن  يتلا  روصلا  جئاتن  نم  بورھلا  اننكمي  15 - ال 
مدخت تاملكو ال  ةغلل  انمادختسا  دنع  هیلع  لصحنس  ام  يھ  ةئطاخلا  روصلاو 

. انتحلصم
ىلإ تقتراو  ىقنأ  انراكفا  تحبصأ  املك  ةایحلا  نم  ديزملاو  ديزملا  نع  ربعنس   - 16
ةحضاو ةیمالك  ًاروص  مدختسن  امدنع  كلذ  انل  رسیتیس   . ىلعأ تايوتسم 

. ركفلا نم  ةیندتم  تايوتسم  نم  اھب  قلعت  دق  ئدابم  نم  اھرِّھطنو  ةددحمو 
ًاومس رثكأ  لاكشأ  نم  دیفتسن  نأ  اندرأ  نإو   ، مالكلاب انراكفأ  نع  ربعن  نأ  دب  17 - ال 
نیعب نيذخآ  ءاكذو  ةيانعب  ةاقتنم  ةیمالك  داوم  مدختسن  نأ  انیلع   ، ةقیقحلا نم 

. اھنم ةياغلا  رابتعالا 
ناسنإلا زیمي  ام  يھ  مالكلا  بوث  راكفألا  سابلإ  ىلع  ةعئارلا  ةردقملا  هذھ   - 18

ىلإ رظنلا  نم  نكمت  مالكلا  نم  بوتكملا  لكشلل  همادختسابو   . ناویحلا نع 
. يلاحلا هتقو  ىلإ  تضم  نامزأ  نم  ًاروص  بلجي  ناو  ءارولا 

نامز لك  نم  نيركفملاو  بّاتكلا  مظعأ  ىلع  فرعتلا  نم  كلذ  هنكم  دقل   - 19
ىعسي يذلا  ينوكلا  ركفلا  لثمت  مویلا  اھكلمن  يتلا  تالجسلا  لمجمو   . ناكمو



. ناسنإلا لقع  يف  لكشتيو  روصتي  نأل 
درفلا راكفأ  نأ  ملعنو   ، دسجتيو ًالكش  ذخأي  نأ  ةياغ  هل  ينوكلا  ركفلا  نأ  ملعن   - 20
ةركف يھ  ةملكلا  نا  اضيأ  ملعنو   ، اھسفن دسجت  نأل  ًامئاد  ىعست  كلذك  يھ 

نأ انتياغل  اندرأ  نإ  اذل   ، ةدسجملا راكفألا  نم  جيزم  يھ  ةلمجلا  نأو   ، ةدسجم
يھ انتاياغ  اھب  ينبن  يتلا  تاملكلا  نأ  نم  دكأتن  نأ  بجي   ، ةيوقو ةلیمج  نوكت 
ءانب يف  ةقدلا  نأل   ، ةيانعب ضعبلا  اھضعبب  اھبیكرت  مت  هنأو  ةددحم  ةقیقد  تاملك 
. حاجنلا وحن  انرفس  زاوج  وھو  ةسدنھلا  نم  لكش  ىقرأ  وھ  لمجلاو  تاملكلا 

دسجتتسو  ، اھرھق نكمي  الو  ةیئرم  ریغ  ةقاط  يھف  اذلو  راكفأ  يھ  تاملكلا   - 21
. اھل يطعأ  يذلا  لكشلاب  فاطملا  ةياھن  يف 

ةنھاو ًاتویب  حبصت  دق  وأ   ، دبألا ىلإ  دمصتو  نھذلا  يف  ًاعالق  تاملكلا  حبصت  دق   - 22
نيرظانلل ةداعسلا  بلجت  دق   . ةقیقحلا نم  حير  هبھ  لوأ  عم  راھنت  ةلھلھم 

لمأو يضاملا  خيرات  دجن  تاملكلا  يفف   ، ةفرعملا لك  يوتحت  دقو   ، نیعماسلاو
. ةيرشب قوفلا  ةيرشبلا و  لاعفألا  اھنم  ىنبت  ةیح  لئاسر  اھنإ   . لبقتسملا

، راكفألا ةوق  يف  نمكت  مالكلا  ةوقو   ، راكفألا لامج  يف  نمكي  مالكلا  لامج   - 23
ام ؟  ةيویحلا ةركفلا  ىلع  فرعتلا  اننكمي  فیكف   . اھتيویح يف  نمكت  راكفألا  ةوقو 
؟ أدبملا اذھ  ةفرعم  اننكمي  فیك   . أدبم اھل  نوكي  نأ  دبال  ؟  ةزیمملا اھتامس  يھ 
ءيش الو  ةحصلا  نم  أدبم  و   ، أطخلا نم  ءيش  الو  ةقدلا  نم  أدبم  اھیف  دجت   - 24

الو رونلا  نم  أدبم  اھیف   ، بذكلا نم  ءيش  الو  ةقیقحلا  نم  أدبم  و   ، ضرملا نم 
. رقفلا نم  ءيش  الو  ىنغلا  نم  أدبم  اھیفو   ، مالظلا نم  ءيش 

حیحص لكشب  تالداعملا  انقبط  نإ  اننأل  ؟  كلذ ةحص  نم  دكأتن  نأ  اننكمي  فیك   - 25
فرعن انك  نإ   . ضرم نوكي  ةحصلا ال  نوكت  امدنع   . ةجیتنلا ةقد  نم  نيدكأتم  نوكن 

، مالظ كانھ  نوكي  ال  ءوضلا  لعشن  امدنع   ، بذكلاب انعادخ  نكمي  ال   ، ةقیقحلا
يتلا ةقیقحلا  يھ  هذھ   . رقف كانھ  نوكي  نأ  نكمي  ىنغ ال  كانھ  نوكي  امدنعو 

. ةجاحلاو رقفلاو  بركلا  نم  لكش  لك  ىلع  ءاضقلا  نم  كنكمتس 
يف لمحي   ، لوقلاو مھفلا  يف  ةمكحلا  كلمي  نم  نأ  يف  كش  يا  كلانھ  سیل   - 26

. هلبقتسمو هسفن  دیس  وھ  نوكیسو  رھقي  ًافیس ال  هدي 
ةقاطلا نم  ام  ةیمك  روھظ  نأ  ىنعمب   ، ضيوعتلا أدبم  كانھ  ةيداملا  مولعلا  يف   - 27

نأ دجن  كلذبو   . رخآ ناكم  نم  ةیمكلا  سفن  ءافتخا  ةرورضلاب  ينعت  ام  ناكم  يف 
نوكن نأ  بجي   ، ام لعفب  انمق  نإف   ، هیطعن ام  ىلع  رصتقي  هیلع  لصحن  ام 
عضو يف  نوكنس  اننأل   ، لعفلا كلذ  تایعبت  ةیلوؤسم  لمحتل  نيدعتسم 



يذلا طمنلا  ىلع  طویخلا  جستنتسو   ، لعفلا مامتا  دعب  تایعبتلا  هذھل  لابقتسا 
. هانقلخ

يتلا ةركفلا  نا  نم  دكأتن  ثیحب  انتریصب  مادختسا  انیلع  بجي  ببسلا  اذھل   - 28
ملاع يف  ققحتت  اھارن  نأ  ديرن  ةیقالخا ال  وا  ةیلقع  روذب  ىلع  يوتحت  اھلمحن ال 

. اندوجو
نم فورظلاو  قئاقحلا  صحفتن  نأ  نم  اننكمت  ةینھذ  ةردقم  يھ  ةریصبلا   - 29

تاناكمإلاو تابوعصلا  كاردإ  نم  اننكمت   ، ينمز بوكسلت  اھنأكو   ، ةدیعب ةفاسم 
. هب موقن  لمع  يأ  يف 

نم نكمتنس  يلاتلابو  انھجاوتس  تابقعل  زھجتن  نأ  نم  اننكمت  ةریصبلا   - 30
. بعاتملا انل  ببست  نأل  لاجم  يأ  كانھ  نوكي  نأ  لبق  اھزایتجا 

هاجتا وحن  انھابتناو  انریكفت  هجون  نأو  انتحلصمل  ططخن  نأ  نم  ةریصبلا  اننكمت   - 31
. ةدئاف يأ  اھیف  ىرن  ةملظم ال  تاھاجتا  نم  ًالدب  رونلا 

لخدن نأ  اننكمي  اھبو  ةمیظع  ةياغ  يأ  زاجنإل  ةقلطم  ةرورض  ةریصبلا  نإف  اذل   - 32
. ينھذ ءاضف  يأ  كلمتنو  فشكتسنو 

. زیكرتلاو نوكسلاب  روطتتو  يلخادلا  ملاعلا  جاتن  نم  ةریصبلا   - 33
داتعملا كعضو  سفن  يف  سلجا   ، ةریصبلا ىلع  زكر   ، عوبسألا اذھ  كبيردتل   - 34
ككالتما ينعي  ركفلل ال  ةقالخلا  ىوقلاب  ةفرعملل  ككالتما  نأ  ةقیقح  ىلع  زكرو 
اھسفنب اھسفن  قبطت  ةفرعملا ال  نأ  ةقیقح  يف  نعمت  كراكفا  عد   . ریكفتلا نفل 
براجتلاو ةداعلاب  ةموكحم  يھ  امنإ  ةفرعملاب  ةموكحم  تسیل  انلاعفأ  نأو 

ربع وھ  ةفرعملا  قیبطت  نم  انسفنأ  نیكمتل  دیحولا  لیبسلا  نأو   . ةقباسلا
ةمدختسملا ریغ  ةفرعملا  نأ  ةقیقح  كنھذ  ىلإ  بلجا   . بئادلا يدارإلا  دھجلا 

، اھئدابم قیبطت  يف  نمكت  ةفرعملا  ةمیق  نأو   ، هیف رثؤت  نأ  نود  لقعلا  ربع  رمت 
ددحم جمانرب  مسرل  ةیفاك  ةيؤر  ىلإ  لصوتت  ىتح  يریكفتلا  طخلا  اذھ  عبات 

. ةفرعملا هذھ  قیبطتل  كتایح  بساني 



: رشع عبارلا  ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

مزلي ام  ءاقتنا  ىلع  انتردقم  ؟  هیلع لصحن  يذلا  مغانتلا  ةجرد  ددحي  يذلا  ام   - 1
. اھشیعن ةبرجت  لك  نم  انئامنل 

ةيرورض تابوعصلا  هذھ  نأ  ىلع  ؟  اھھجاون يتلا  تابقعلاو  تابوعصلا  لدت  مالع   - 2
. يحورلا انئامنلو  انتمكح  ءامنل 

قفاوتلاو دوجولا  نیناوق  كاردإو  مھف  ربع  ؟  تابوعصلا هذھ  بنجت  نكمي  فیك   - 3
. اھعم

. بذجلا نوناق  ؟  راكفألا هربع  دسجتت  يذلا  أدبملا  وھ  ام   - 4
عرزي ؟  ةركفلا جضنو  روطتو  ومنل  ةيرورضلا  ةداملا  ىلع  لوصحلا  نكمي  فیك   - 5
ربع ةدام  نم  اھمزلي  ام  لك  رضحي  بذجلا  نوناقو   ، ةركفلا يف  ةایحلا  بحلا  نوناق 

. ءامنلا نوناق 
نود ةببحملا  راكفألا  لمح  ربع  ؟  ةببحملا فورظلا  ىلع  لوصحلا  متي  فیك   - 6

. اھریغ
روصتو ةشقانم  ربع   ، ریكفتلا ربع  ؟  ةببحملا ریغ  لاوحألا  بلج  نكمي  فیك   - 7

هذھ  . لكش لك  نم  تابوعصلاو  ىضرلا  مدعو  ضرملاو  رقفلاو  بركلا  فورظ 
بذجلا نوناقو  نطابلا  لقعلا  اھلمحي  ةیمالظلاو  ةئطاخلا  راكفألل  ةینھذلا  روصلا 

. قیقد يملع  لكشب  حیحص  هانعرز  ام  دصحن  اننأ   . دوجولا يف  ًامتح  اھرولبیس 
رقفلاو ةيدودحملاو  حشلاو  فوخلا  نم  لكش  لك  ىلع  بلغتن  نأ  اننكمي  فیك   - 8

. ةئطاخلا كلت  ناكم  ةحیحصلا  ئدابملاو  نیناوقلا  لالحإب  ؟  مغانتلا مدعو 
قحلا نأ  ةقیقحل  انباعیتساو  انمھف  ربع  ؟  أدبملا اذھ  كاردإ  اننكمي  فیك   - 9

لك  ، لوعملاب مالظلا  جارخإ  يف  دھجن  نأ  انیلع  سیل   . ةلاحم لطابلا ال  قھزیس 
نم لكش  لك  ىلع  قبطني  أدبملا  اذھو  رونلا  لعشت  نأ  وھ  بولطم  وھ  ام 

. ةیبلسلا راكفألا 
يتلا ةفرعملا  قیبطت  ةمیق  كاردإ  نم  اننكمت  اھنأ  ؟  ةریصبلا ةمیق  يھ  ام   - 10
حیحص ریغ  اذھو   ، ًایئاقلت اھسفن  قبطت  ةفرعملا  نأ  نوریثكلا  دقتعي   . اھبستكت

. قالطإلا ىلع 



رشع سماخلا  ءزجلا  ةمدقم 
نوناقب ةموكحم  ةيوامسلا  مارجالاو  بكاوكلل  ةیبذبذتلا  ةكرحلا 

. مرھلاو بابشلاو  ومنلاو  ةدالولا  نم  تارتف  هل  يح  وھ  ام  لك   . تارتفلا

". يعابسلا  " نوناقلاب ةموكحم  تارتفلا  هذھ 

، توصلا تامغن   ، رمقلا راوطا   ، عوبسألا مايأ  مكحي  يعابسلا  نوناقلا 

ةایح مكحي  هنإ   . يرذلا بیكرتلا  ، ةیسیطانغملا  ، ةرارحلا  ، فیطلا  ناولأ 

. لاملاو ةراجتلا  ملاع  طاشن  ىلع  نمیھيو  ممألاو  دارفألا 

روط نم  انذخأت  تاونس  عبس  نم  ةرتف  لك   ، ریغت ءامنلاو   ، ءامن ةایحلا 

ةیلاتلا عبسلا   ، ةلوفطلا ةرتف  يھ  تاونس  عبس  لوأ   ، ديدج روط  ىلإ 

ةرتف لثمت  ةیلاتلا  عبسلا   . ةیصخشلا ةیلوؤسملاو  كاردإلا  ةرتف  لثمت 

يھ ةسماخلا  ةرتفلا   ، ومنلا لامتكا  ةرتف  لثمت  ةعبارلا  عبسلا   ، غولبلا

تیبلا  ، تاكلتمملا  ، ءایشألا كالتماب  سانلا  أدبي  امدنع   ، ءانبلا ةرتف 

لعفلا دودر  ةرتف  يھ  و 42  رمع 35  نیب  ام  ةیلاتلا  ةرتفلا   . ةلئاعلاو

ریضحتلاو ليدعتلاو  ءانبلا  ةداعإ  ةرتف  اھعبتت  يلاتلاب  هذھو  تارییغتلاو 

. نیسمخلا ةنسلا  نم  أدبت  هديدج  ةرتفل 

ذخأت اھنأكو  رومألا  ودبت  امدنع  اوجعزني  نل  راوطألا  هذھب  نیفراعلا 

اھحرش مت  يتلا  ئدابملا  ىلع  نوظفاحیس  مھنكلو   ، ئطاخ ىنحنم 

حورلا نیناوقل  میلسلا  قیبطتلاو  مھفلا  ربع  هنأ  ثیح   ، سوردلا هذھ  يف 

. ةمعن ىلإ  ةبوعص  هنأ  ىلع  ودبي  ام  لك  لوحن  نأ  اننكمي 



رشع سماخلا  ءزجلا 
، دیس سیلو  مداخ  وھ   ، ببسلا سیلو  ریثأتلا  وھ  لاملا   . لمعلا جاتن  وھ  ءارثلا   - 1

. ةياغلا سیلو  ةلیسولا  وھ 
اھلو ةلوبقمو  ةدیفم  ءایشأ  نم  نوكتت  اھنأ  وھ  ةورثلل  ًالوبق  رثكألا  فيرعتلا  نإ   - 2

. ةورثلل مھألا  ةمسلا  يھ  هذھ  فرصلا  ةمیق   . فرص ةمیق 
اھبحاص ةداعس  ىلإ  ةورثلا  اھفیضت  نأ  نكمي  يتلا  ةفاضإلا  ىلإ  رظنن  امدنع   - 3

. ةیتاذلا اھتامسب  سیلو  اھفرص  ةیناكمإب  وھ  اھل  ةیقیقحلا  ةمیقلا  نأ  دجن 
ثحبي دق  يتلا  ةقیقحلا  ةدئافلا  ىلع  لوصحلل  ةلیسو  اھلعجت  فرصلا  ةیناكما   - 4

. صخشلا اھنع 
حاجنلا  . ةياغ ىلإ  لوصولل  ةلیسوك  امنإ   ، ةياغك سمتلت  ال  نأ  بجي  اذإ  ةورثلا   - 5
ىعسي يذلا  كلذو   ، هتمكارمو نیمث  وھ  ام  عمج  درجم  نم  ىمسأ  تاياغب  طونم 

. اھلجأ نم  حافكلل  دعتسم  وھ  هياغ  ينبي  نأ  هیلع  بجي  حاجنلا  ىلإ 
نكلو  ، اھقیقحتل بابسألاو  لبسلا  رسیتتس   ، نھذلا يف  هياغ  اذكھ  دوجو  عم   - 6
فدھلا نوكي  نأ  بجي   ، ةياغلاب ةلیسولا  لادبتسا  متي  نأب  أطخلا  بنجت  بجي 

. تباثو حضاو 
: تاوطخ ثالث  كانھ   . ةیحورلا ةقاطلا  ىلع  ًایلك  دمتعت  عادبالا  ىلع  ةردقملا   - 7

ةوقلا هذھ  ىلع  دمتعي  حجان  لمع  بر  لك   . قیقحتلا  ، لیختلا  ، ةياغلا ديدحت 
نم رینویلملا  رلغالف ،  يرنھ  ركذي   ، يدب " يرفإ  ةلجم "  يف  ةلاقم  يف   . ًايرصح
رومالا ىري  نأ  ىلع  هتردقم  وھ  هحاجن  رس  نأب  ليوأ " درادناتس   " ةكرش
ىرن ةلجملا  لسارم  هعم  اھارجا  يتلا  ةیلاتلا  ةثداحملا  يف   . لماكلا اھلكشب 
تاردق كلت  لكو   ، لیختلاو زیكرتلا  ىلعو  تاياغلا  ديدحت  ىلع  ةردقلا  كلتمي  هنا 

: هیحور
قلغت نأ  نم  تنكمت  لھ   ، ينعأ ؟  كسفنل هتمرب  ءيشلا  تروص  ًالعف  لھ   - 8

، اھريدھو اھریفص  عمستو  ؟  ریست تاراطقلا  ىرت  نأو  ؟  ككسلا ىرتو  كینیع 
حضاو لكشب  حضاو " . "  لكشب  معن " . "  باجأف : " ؟  دحلا اذھ  ىلإ  تلصو  لھ 

 ". ًامامت

نإ  . ًامئاد ةجیتنلا  ددحتو  قبست  ةركفلا  نأ  ىرن   ، نوناقلل ًایلعف  ًاقیبطت  ىرن  انھ   - 9



ةظحلل ولو  ًاطابتعا  ثدحي  ءيش  نأ ال  ةقیقح  كاردإ  ىلإ  لصوتنسف  ءالقع  انك 
بترم لسلستل  ةجیتن  الإ  يھ  ام  هتایح  يف  ناسنإلا  ةبرجت  نأو   ، ةدحاو

. سناجتمو
ءاقترالل ًامئاد  ىعسيو   ، تاياغلا نع  ثحبي  ام  ًابلاغ  حجانلا  لامعألا  لجر   - 10

يھ امنا  ةیمویلا  انتجزما  يف  رولبتت  امدنع  ركفلل  ةتماصلا  ىوقلا  نا   . هریياعمب
. انتایح لكشي  ام 

اھمادختسا  . ةایحلل يمانتملا  انموھفمل  ًاروص  اھنم  ينبن  ةندل  ةنیجع  ركفلا   - 11
اھمادختساو اھكاردإ  ىلع  انتردقم   ، ةایحلا يف  ءيش  لك  لاحك   . اھدوجو ددحي 

. اھیلع انلوصح  طرش  وھ  حیحص  لكشب 
هنأل ال  ، لالذإلاو ةبیصملا  قبست  يتلا  ةوطخلا  الإ  وھ  ام  هناوأل  قباسلا  ءارثلا   - 12

. هبستكن مل  وأ  هقحتسن  ءيش ال  ىلع  ظافحلا  اننكمي 
يتلا فورظلا  عم  بسانتت  يجراخلا  ملاعلا  يف  اھلباقن  يتلا  فورظلا  تناك  نا   - 13
ديدحت اننكمي  اذإ  فیكف   . بذجلا نوناق  ببسب  اذھو   . يلخادلا ملاعلا  يف  اھدجن 

؟ يلخادلا انملاع  ىلإ  لخدي  ام 
ىلع عبطني  فوس  رھاظلا  انلقع  وأ  انساوح  لالخ  نم  لقعلا  لخدي  ام  لك   - 14

همدختست ًاجذومن  وا  ًاطمن  حبصتس  يلاتلاب  يتلاو  ةینھذ  ًاروص  جتنيو  انلوقع 
انبولسأو انطیحم  جاتن  ریبك  لكشب  يھ  براجتلا  هذھ   . ةقالخلا ةيریكفتلا  اناوق 

ربع انب  ةصاخلا  ةینھذلا  انروص  مسرن  نأ  عیطتسن  اننكلو   . ریكفتلا يف  ميدقلا 
وأ ةطیحملا  فورظلا  وأ  نيرخآلا  راكفأ  نع  رظنلا  ضغبو  ةيریكفتلا  انتایلمع 

اندسجبو انلبقتسمب  مكحتن  نأ  اننكمي  ةردقملا  هذھل  انمادختسابو   . ةیئیبلا
. انحورو انلقعو 

نم جرخنسو  انلبقتسم  ىلع  ةرطیسلا  نم  نكمتنس  ةردقلا  هذھ  مادختساب   - 15
براجتلا انسفنأل  عنصن  نأ  ًايدارإ  اننكميو   ، ةفدصلاو ظحلا  لثم  ءایشا  انریكفت 

يف ققحتیس  طرشلا  كلذ  نإف  ام  اطرش  ًایلقع  كردن  امدنع  هنأل   ، اھبحن يتلا 
. فاطملا ةياھن  يف  انتایح 

كتئیبو كفورظو  كلاوحأ  يف  مكحتت  نأ  ينعي  كراكفأ  يف  مكحتت  نأ   ، ًاذإ  - 16
. كلبقتسمو

مكحتن نا  نكمي  فیك  ؟  ةقيرطلا يھ  ام  ؟  انریكفتب مكحتن  نأ  اذإ  اننكمي  فیك   - 17
. اھتيویحو اھتدوجو  انراكفا  لكش  يف 

ىلع دمتعي  اذھو   ، ةركفلا اھنم  عبنت  يتلا  ةینھذلا  روصلا  ىلع  دمتعي  لكشلا   - 18



. روصتلا ةأرجو  ةيؤرلا  حوضو  ىلعو   ، اھتوقو ةركفلا  ةرطیس  ىلعو  عابطنالا  قمع 
نھذل ةلكشملا  ةداملا  ىلع  دمتعت  هذھو   ، ةركفلا ةدام  ىلع  دمتعت  ةدوجلا   - 19

وأ طاشن  وأ  ةوق  راكفأ  نم  تجسن  ةداملا  هذھ  تناك  نإ   ، هتیصخشلو صخشلا 
. تافصلا كلت  ةركفلا  ذخأتسف  رارصا  وأ  ةعاجش 

ةركفلا تناك  نإ   ، ةركفلا هب  ةبرشملا  روعشلا  ىلع  دمتعت  ةيویحلا  اریخأو   - 20
فوسو  ، ةقالخ نوكتسو   ، عسوتتو روطتتو  ومنتس   ، ةيویحلا لمحتس   ، ةءّانب

. اھومنو اھروطت  مامتل  يرورض  وھ  ام  لك  اھیلإ  بذتجت 
نكلو  ، تومت فوسو   ، اھئانف ةرذب  اھلخادب  لمحتسف   ، ةمادھ ةركفلا  تناك  نإ   - 21

. بركلاو ةاناعملا  نم  لاكشأو  ضرملا  بلجت  فوس  اھتوم  ةیلمع  لالخ 
وزعي نأل  صلخي  انم  ضعب   ، انسفنأل هبلجن  امدنعو   ، رشلاب هیمسن  ام  وھ  اذھ   - 22
امنإ ةیفخلا  ةوقلا  هذھ  نأ  ةقیقحلا  نكلو   ، ةريرش ةیفخ  ةوق  ىلإ  تابوعصلا  هذھ 

. لدعو ةمكح  يھ 
جئاتن فصول  اھمدختسن  تاملك  ةطاسبب  امھنإ   ، تانایك اسیل  اذإ  رشلاو  ریخلا   - 23
ةركفلا ةیصخش  ربع  ًاقبسم  اھجئاتن  ديدحت  مت  دق  اھرودب  لاعفألا  هذھو   ، انلاعفأ

. انلاعفأ ءارو  نم  ةینلاو 
مغانتم ریغو  ًامادھ  ناك  نإو   ، ًاریخ هب  بلجنس  مغانتمو  ًءانب  انركف  ناك  نإ   - 24

. رشلا بلجي  فوسف 
ىلع ظفاحت  نأ  يھ  ةطاسبب  ةیلمعلا  نإف  ةفلتخم  ةئیب  روصتب  تبغر  نإ   - 25

صاخشألل ًالاب  يقلت  ، ال  ةیقیقح كتيؤر  حبصت  نا  ىلا  كنھذ  يف  اھتبثتو  ةياغلا 
، يرورض وھ  ام  لك  يوحتس  اھبغرت  يتلا  ةئیبلاف   ، ءایشألا وأ  نكامألل  وأ 
يفو بسانملا  تقولا  يف  نوتأیس  ةبسانملا  ءایشألاو  نیبسانملا  صاخشألا 

. بسانملا ناكملا 
تابستكملاو تاردقلاو  ةیصخشلا  نأ  فیك  مھف  لھسلا  نم  نوكي  ال  انایحأ   - 26

هذھ نكلو   ، روصتلا ىلع  ةردقلا  ربع  اھب  مكحتلا  نكمي  اھلك  لبقتسملاو  ةئیبلاو 
. ةدكؤم ةیملع  ةقیقح 

نأو  ، كتیصخشو كلقع  ةیعونو  ةدوج  ددحي  هب  ركفن  ام  نأ  ىرتو  كردت  فوس   - 27
تانیسحتلا نأ  اضيأ  ىرتو  كردتسو   ، ةیلقعلا كتاكلمو  كتاردق  ددحت  ةدوجلا  هذھ 

ىلع لضفا  ةرطیسو  انتابستكم  يف  ةدايز  يعیبط  لكشب  اھعبتیس  انتاردق  يف 
. انلاوحأ

نإ  . ًامامت مغانتمو  يعیبط  لكشب  لمعت  دوجولا  نیناوق  نأ  ىرت  فوس  كلذل   - 28



امدنع  ، تنأ كتایح  يف  كدوھج  جئاتن  نراق  طقف   ، ةقیقحلا هذھل  تابثإ  تدرأ 
يف ةینانأ  عفاود  كيدل  تناك  امدنعو  ةیماس  تاياغب  ةعوفدم  كلاعفأ  تناك 
نم يأ  ققحتت  نأ  ىنمتت  تنك  نإ   . ةلدألا نم  ديزم  ىلإ  جاتحت  نل   . كسفن

بولسألا اذھب   ، ًايدارإ كتبغر  روصت  ربع   ، كلقع يف  حاجن  ةروص  مسرا   ، كتابغر
. ةیملع قرطب  كملاع  ىلإ  هجرخت  فوسو  حاجنلا  بلجتستس 

ام نكلو   ، عقاولا ملاع  يف  ًالعف  دوجوم  وھ  ام  الإ  اننیعأب  ىرن  نأ  اننكمي  29 - ال 
ًاموي رھظیس  امل  ةركذت "  " وھ روصتلا  اذھو   ، حورلا ملاع  يف  ًالعف  دوجوم  هروصتن 
اذھو  ، لیختلا نم  لكش  وھ  روصتلا   . انتاياغل نیصلخم  انك  نإ  عقاولا  ملاع  يف 
لكشت تاعابطنالا  هذھو   ، نھذلا ىلع  تاعابطنا  كرتي  ریكفتلا  نم  لكشلا 
ىنبیس اھساسأ  ىلع  يتلا  تاططخملا  اھرودب  يھو   ، تاياغو ئدابم 

. لبقتسملا
رذحن نأ  بجيو   ، طبضلاب هديرن  ام  روصتن  نأو   ، ةدارإلاب روصتلا  هیجوت  انیلع  بجي   - 30
عیطم دبع  ةلیخملاف   . ةیثبعلاو ىضوفلا  نم  ةلاح  يف  انتاروصت  قلطنت  نأ  نم 
لاكشأ وحن  اندوقت  نأ  ةلوھسب  اھنكمي  اھب  مكحتن  مل  نإو   ، ءيس دیس  اھنكلو 

تدب ةركف  لك  انلبقت  نا   . ةحصلا نم  اھل  ساسأ  ال  تاجاتنتسالاو  نونظلا  نم 
ةلاح ةجیتنلا  نوكتسف  صیحمت  وأ  لیلحت  يأ  نود  قيدصتلاب  ةريدج  اھنأ  ًايرھاظ 

. ةیلقعلا ىضوفلا  نم 
ةركف لك  عض   . ًایملع ةحیحص  اھنأ  ملعن  ةیلقع  ًاروص  ينبن  نأ  انیلع   ، كلذل  - 31
كلذ لعفت  امدنع   . حیحصو قیقد  ریغ  ءيشب  لبقت  الو  ثحبلاو  لیلحتلا  تحت 
كدوھج جوتتس  كلذبو   ، قیبطتلل لباق  هنأ  نمؤت  ال  ءيش  لعف  لواحت  نل  كنإف 

دحأ وھو  ةریصبلل  ادج  هباشم  وھو   ، رظنلا دعبب  ىمسي  ام  اذھ   ، ًامئاد حاجنلاب 
. حاجنلا رارسأ  مظعأ 

ةداعسلاو ىضرلا  نأ  كاردإ  ىلإ  كسفنب  لصت  نأ  لواح   ، عوبسألا اذھ  نيرمتل   - 32
نأو  ، ءایشألا كالتما  ىلع  نادمتعي  الو   ، نادجولاو يعولا  نم  نیتلاح  امھ 

لیصحت اندرأ  نإ  اذل   . ةینھذلا ةلاحلل  ةمجرتك  يتأتو  جئاتن  الإ  يھ  ام  ءایشألا 
كولسلا كالتما  ىلع  انمامتھا  بصني  نأ  بجي   ، عون يأ  نم  ةيدام  تاكلتمم 

ىتأتي ينھذلا  كولسلا  اذھ   . ةدوشنملا ةياغلا  هذھ  ققحیس  يذلا  ينھذلا 
لك لصأ  وھ  يذلاو  ينوكلا  لقعلا  عم  انلاصتاو  ةیحورلا  انتعیبط  كاردإ  ربع 

ریكفتلا وھ  اذھ   . انتداعس مامتل  يرورض  وھ  ام  لك  بلجیس  كاردإلا  اذھ   . ءيش
، ينھذلا كولسلا  اذھ  ىلإ  لوصولا  يف  حجنن  امدنع   . يملعلاو میلسلا 



لصن امدنع   ، ًاعقاو تحبصاو  تققحت  دق  اھنأكو  انتابغر  ىرن  نأ  انیلع  لھسیس 
وأ زوع  يأ  نم  انررحتس  يتلاو  ةقیقحلا "  " اندجو دق  نوكن  ىوتسملا  اذھ  ىلإ 

. ةجاح



رشع سماخلا  ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

. ركفلل ةقالخلا  ةردقلا  مھف  ىلع  زكتري  ؟  ءارثلا زكتري  مالع   - 1
. اھفرص ةمیق  ىلع  ؟  ةیقیقحلا ةمیقلا  يوتحت  اذام  ىلع   - 2

. ةیحورلا ةردقلا  ىلع  ؟  حاجنلا زكتري  مالع   - 3
. اھدوجو ددحي  مادختسالا   ، مادختسالا ىلع  ؟  ةردقلا هذھ  زكترت  اذام  ىلع   - 4
فورظلل يدارإلا  كاردإلا  ربع  ؟  ةیئاوشعلا نم  انلبقتسم  ررحن  نأ  نكمي  فیك   - 5

. انتایح يف  ققحتت  اھارن  نأ  بغرن  يتلا 
. ریكفتلا ؟  ةایحلا يف  لمع  مظعأ  وھ  ام   - 6

ينعي ًايدارإ  انریكفتب  مكحتن  نأ   ، قالخ وھ  كلذبو  يحور  ریكفتلا  نأل  ؟  كلذ مل   - 7
. انلبقتسمو انتائیبو  انلاوحأو  انفورظب  مكحتن  نأ 

. مادھلا ریكفتلا  ؟  رش لك  لصأ  وھ  ام   - 8
. يوسلا ریكفتلا  ؟  ریخ لك  لصأ  وھ  ام   - 9

ىلع ةردقلاو  ةیحورلا  ةقاطلل  ةقالخلا  ةعیبطلا  كاردإ  ؟  يملعلا ریكفتلا  وھ  ام   - 10
. اھب مكحتلا 



رشع سداسلا  ءزجلا  ةمدقم 
ىلع لدت   ، يعوالب وأ  يعوب  صخشلا  هدبعي  يذلا  دوبعملا  ةیھام 

. صخشلا اذھ  هلمحي  يذلا  نھذلاو  ركفلا  ةیعون 

ةلیبقل ًايوق  ًامیعز  كل  نوفصیس   ، مھتھلا نع  رمحلا  دونھلا  تلأس  نإ 
هلإ هنأ  كل  لوقیسف  هبر  نع  نیینثولا  دحأ  تلأس  نإو   . داجمأو زع  تاذ 

. كاذ وأ  اذھ  هلإ  وأ  ءاملا  هلإ   ، رانلا

، ىسوم هلإ  هنأ  كربخي  فوسو   ، هبر نع  لیئارسا  ينب  دحأ  لأسا 

اياصولا لثم  ةیحیحصت  لئاسو  ربع  اومكحي  يكل  ةطلسلا  مھاطعأ  يذلا 

، ةكرعملا ىلإ  لیئارسا  ينب  داق  يذلا  ىوھي  نع  كربخیس  وأ   . رشعلا

. ندملا رمدو  ءانجسلا  لتقو  تاكلتمملا  ىلع  ىلوتساو 

تاروصتلا كلت   . اھتدابع اوداتعا  يتلا  مھتھلآل  روصلا  وأ  میھافملا  كلت 

تافصلا ىلع  زیكرتلا  نم  مھتنكم  يتلا  ةینھذلا  زاكترالا  طاقن  الإ  تسیل 

. مھتایح يف  اھوري  نأ  اوبحأ  يتلا 

فصتي هلإ  نودبعي  مھنا  نولوقي  اذھ  انرصع  يف  رشبلا  نم  ریثك 

ًامانصأ مھسفنأل  اوعنص  دق  مھبلغأ  نأ  دجت  عقاولا  يف  نكلو   ، ةبحملاب

نوعكري مھدجتو   ، دیلاقتلاو تاداعلاو  ةضوملاو  ةطلسلاو  ةورثلا  نم 

. اھنودبعيو اھمامأ 

نیب طلخي  نل  رشع  عباسلا  ءزجلا  تايوتحم  بعوتسي  يذلا  سرادلا 

فوسو جئاتنلا  نم  ًالدب  بابسألاب  ًامتھم  نوكیسو   ، ةقیقحلاو رھاظملا 

. هنظ جئاتنلا  بیخت  نلف  كلذلو  ةایحلا  قئاقح  ىلع  زكري 



رشع سداسلا  ءزجلا 
ةطونم ةدایسلا  هذھو   ، تاقولخملا رئاس  ىلع  ةدایس  ناسنإلل  نأ  انملعت  دقل   - 1
ببسب كلذو   ، هنم ىندا  وھ  ام  لكب  مكحتي  يذلا  لعفلا  وھ  ریكفتلا   . لقعلاب
لصتي ام  لكو  تاقالعلاو  داعبألاو  فورظلا  ددحت  يتلا  هتافصو  قوفتملا  هرھوج 

. هب
نيذلا كئلوأ   . دوجولا يف  ىوقألا  يلاتلابو  ىقنألا  يھ  ةیلقعلا  ىوقلا  تابذبذ   - 2

. ةنراقملاب ةفیعض  ةیئايزیفلا  ىوقلا  نأ  نوملعي  لقعلل  ةقراخلا  ىوقلا  رس  اوكردأ 
لكشن اھربعو   ، سمخلا انساوح  ربع  ملاعلا  ىرن  نأ  ىلع  نوداتعم  نحن   - 3

، ةریصبلا لالخ  نم  الإ  ىنبت  ال  ةحیحصلا  میھافملا  نكلو   ، دوجولل انمیھافم 
زیكرتلا ربع  الإ  كلذ  ىتأتي  الو   ، لقعلا تازازتھا  عيرست  بلطتت  ةریصبلا  هذھو 

. نیعم هاجتا  يف  رمتسملا 
ربصلا جاتن  وھو  ركفلل  عطقتملا  ریغو  مظتنملا  قفدتلا  ينعي  رمتسملا  زیكرتلا   - 4

. ةرطیسلا نسحو  ةرباثملاو 
ًالثم تایضايرلا  ملعف   . رمتسمو ليوط  ثحبل  ةجیتن  يھ  ةمیظعلا  تافاشتكالا   - 5
يذلاو انيدي  نیب  يذلا  ملعلا  اذھ  ، و  هناقتإل زیكرتلا  دوھجم  نم  تاونس  بلطتي 

. زیكرتلاب الإ  هنع  باقنلا  فشك  متي  ، ال  لقعلا صخي 
ةیلمعب طبترم  دھج  وأ  لغش  كانھ  نأ  سانلا  دقتعي   ، زیكرتلا مھف  ءاسُي  ام  ًاریثك   - 6
ةقیقح يف  نمكت  لثمملا  همظعف   . ًامامت كلذ  سكع  وھ  مزلي  ام  امنیب   ، زیكرتلا
قیمع لكشب  اھب  ًاطبترم  حبصيو   ، ام ةیصخش  لثمي  امدنع  هسفن  ىسني  هنأ 
كیطعي لاثملا  اذھ   . ةقیقح هنأكو  لیثمتلا  اذھ  نوري  نيدھاشملا  نأ  ثیحب 
ًاقرغتسمو كتركفب  ًامتھم  نوكت  نأ  بجیف   ، يقیقحلا زیكرتلا  نع  ةحیحص  ةروص 

كاردإلا ىلإ  كدوقي  زیكرت  اذكھ   . رخآ ءيش  يأل  ًایعاو  نوكت  ال  ثیحب  اھیف 
. اھیف زكرت  يتلا  ءایشألا  ةعیبطل  ةيروفلا  ةریصبلا  يھيدبلا و 

لقعلا حبصي  بولسألا  اذھبو   ، عونلا اذھ  نم  زیكرتل  ةجیتن  يھ  ةفرعملا  لك   - 7
همواقم يأ  نود  هوحن  بذجنتف   ، اھیف ةبغرلا  ربع  ةفرعملا  بذجي  ًایسیطانغم 

. هل ًاكلم  حبصتو 
. جئاتن يأب  يتأت  ام  ًاردان  ةيدارإلا  ةبغرلاف   ، ةيروعش ال  ةبغر  ةیقیقحلا  ةبغرلا   - 8

لكاشملا ودبت  ثیحب   ، لقعلا يف  ةیفخلا  ىوقلا  ریثت  ةيروعشاللا  ةبغرلا 



. اھسفنب اھسفن  لحت  اھنأكو  ةیصعتسملا 
مدخت ةياغ  وأ  هاجتا  يأ  وحن  هلمع  هیجوتو  نطابلا  لقعلا  ةراثتسا  نكمي   - 9
اننایك ىلع  ةرطیسلا  بلطتت  زیكرتلا  ةراھم   . زیكرتلا ربع  اذھ  متيو   ، انحلاصم
ةیلقع وأ  ةيدسج  تناك  ءاوس  زیكرتلا  لاكشأ  لكو   ، يحورلاو يلقعلاو  يداملا 
يھو  ، كیف رطیسملا  ءزجلا  يھ  ةیحورلا  كتقیقح   . ةرطیسلا بلطتت  ةیحور  وأ 
ةلاعف تابكرم  ىلا  كریكفت  طامنأ  لوحت  نأو  كتاياغب  يقترت  نأ  نم  كنكمت  يتلا 

. كتیصخش يف 
اھتمیق ىلإ  راكفألا  ريوحت  ةیلمع  وھ  امنإ   ، راكفألا لوادت  درجم  ينعي  زیكرتلا ال   - 10
ىعسي ًامود  وھف   ، زیكرتلا ىنعمل  اموھفم  كلمي  ال  يداعلا  صخشلا   . ةیلمعلا

ىلع لصحت  نأ  لیحتسي  هنأ  كردي  ال  وھو   ،" نوكي  " نأل سیلو  ذخأي "  " نأل
هفیضت ام  دجت  نأ  لبق  ةكلمملا "  " دجت نأ  الوأ  بجي  هنأو   ، رخآلا نود  امھدحأ 
نكمي سفنلاب  ةیقیقحلا  ةقثلا  ربع  طقف   ، ةدئافلا ميدع  يظحللا  سامحلا   . اھیلا

. تاياغلا غولب 
دقو  ، هقیقحت هنكمي  امم  ىلعا  اھنا  رعشي  ةياغ  قیقحت  يف  ءرملا  قفخي  دق   - 11
سیل اذھ  نكلو   ، ضرالا ىلع  طقسیف  ةبسانم  ریغ  ةحنجأب  قلحي  نا  لواحي 

. ةلواحملا دیعي  نأل ال  ارربم 
تايدودحم ىلإ  كفعض  بسنا   ، يلقعلا زاجنإلا  مامأ  دیحولا  قئاعلا  وھ  فعضلا   - 12

. راركتلا ربع  نایتأتي  ناقتإلاو  ةلوھسلاف   ، ةلواحملا دعا  مث  ةقثلا  ةلق  وأ  ةيدسج 
يجولویجلا زكرمي   ، اھرارسأ موجنلا  هیطعتف  موجنلا  يف  هلقع  يكلفلا  زكرمي   - 13

زكرمي  . ءایشألا ةیقب  اذكھو   ، ایجولویجلا ملع  انیطعیف  ضرألا  ةینب  يف  هلقع 
نم لئاھلاو  دقعملا  قفألا  اذھ  يھ  ةجیتنلاو  ةایحلا  تايدحت  يف  مھلوقع  رشبلا 

. ةرصاعملا انتاعمتجم  يف  ةفرعملا 
ةبغرلا  ، زیكرتلاو ةبغرلا  ةجیتن  يھ  ةیلقعلا  تابستكملاو  تافاشتكالا  لك   - 14
ماھلإلا ناك  املك   ، ًاحاحلإ رثكأ  ةبغرلا  تناك  املك   ، لعفلا لاكشا  ىوقا  يھ 

. ةعیبطلا يف  رس  يأ  كفي  نأ  زیكرتلاو  ةبغرلا  جيزمل  نكمي   . ىوقأ
دعبأ ىلإ  كذخأت  دق  ةقیمعلا  ةبغرلاو  صلخملا  زیكرتلا  نم  ةدحاو  ةظحل  نإ   - 15
كلذ كردت  امدنع   ، ءيطبلا يرسقلا  دھجلا  نم  تاونس  رشع  هیلإ  كذخأت  امم 
اھب ةقثلا  مدعو  سفنلا  تاردقب  فافختسالاو  فعضلا  نجس  باوبأ  حتفت  فوس 

. راصتنالا ةوشن  قیقحت  ىلإ  لصت  فوسو 
ملاع  . يلقعلا يعسلا  ةلصاومو  ةرباثملا  ربع  ناروطتت  ةردابملا  حور  ةلاصالا و   - 16



، يأرلا تاذ  ةیصخشلا  قلخ  ىلع  زفحيو  زیكرتلا  ةیمھأ  دكؤي  ةراجتلاو  لامعألا 
ةینھذلا ةبكرملا   . جئاتنلا ىلإ  لوصولا  عيرستو  ةیلمعلا  ةریصبلا  ريوطت  ىلعو 
ةنمیھملا ةردقلا  يھ  ةبغرلاو   ، يلمع وا  يراجت  ىعسم  لك  يف  ةرطیسم 

. تابغرلا نع  تاریبعت  الإ  يھ  ام  ةيراجتلا  تاقالعلا  لكف 
ثیح  ، يفیظولا لمعلا  ربع  روطتت  ةیصخشلا  يف  ةمھملا  تامسلا  نم  ریثك   - 17

ةجاحلاف  ، ًاجتنمو ًالاعف  حبصي  ثیحب  هھیجوتو  لقعلا  ىلع  ةرطیسلا  متي 
ةیثبعلاو وھللا  تاوزن  قوف  ومسي  ثیحب  لقعلا  زيزعت  يھ  حاجنلل  ةیساسالا 

. ایندلا ایلعلا و  سفنلا  نیب  رومالا  ةنزاوم  ىلع  ًارداق  حبصيو 
لعفي نأ  بجي   ، ءيش ال  هتاذ  دحب  كرحملا  نكلو   ، ةیئابرھك تاكرحم  نحن   - 18

. اھھیجوتو هتوق  زیكرت  ناكمإلاب  حبصيو  ًادیفم  حبصي  ثیحب  كرحملا  اذھ  لقعلا 
دلوم يھ  ةركفلا   ، ةركفلا ىلع  ةینبم  يھو  اھتعس  لیخت  نكمي  لقعلا ال  تاقاط 

. ةایحلا يف  ثدح  لكلو  ءيش  لكل  عناصلاو  مكاحلا  يھو  مئادلا  هتاقاط 
نم ناسنإلا  نكمي  ركفلا  نأل  لقعلاو  ركفلا  تاردقب  نراقت  ةیئايزیفلا ال  تاقاطلاو 

. ىرخألا ةعیبطلا  ىوق  لك  ریخست 
بذجتو جراخلا  ىلإ  عشت  تابذبذلا  هذھو   ، ریكفتلا لمع  يھ  تابذبذلا   - 19

ةرؤب يف  يعولا  عیمجت  الإ  وھ  ام  زیكرتلاو   . ءانبلل ةمزاللا  داوملاو  بابسألا 
مضھي دسجلا  نأ  امكو   . هھابتنا عوضوم  عم  اھیف  ًادحوتم  حبصي  ثیحب  ةددحم 
دوجولا هیطعيو  هصتميو  هزیكرت  عوضوم  مضھي  لقعلا  ناف  هصتميو  ماعطلا 

. ةيویحلاو
كیتأتسو لعفتتس  ةیھيدبلا  ةیلقعلا  كاوق  نإف  ام  عوضوم  ىلع  تزكر  اذإ   - 20

. حاجنلا وحن  كدوقتس  تامولعم  لكش  ىلع  ةدعاسملا 
ةھيدبلا  . ةركاذلا وأ  ةربخلا  ىلا  ةجاحلا  نود  نم  ةجیتنلا  ىلإ  كلصوت  ةھيدبلا   - 21

. يقطنملا لیلحتلا  ةردق  تایناكما  قاطن  جراخ  نوكت  لئاسم  لحت  ام  اریثك 
ثحبن يتلا  ةقیقحلا  نع  فشكتو  رصبلا  حملب  ةھيدبلا  تاباجإ  يتأت  ام  ةداعو 
ةیجراخ ةوق  نم  تءاج  ةباجالا  نأ  نظن  اننا  ةجردل  رشابمو  حضاو  لكشب  اھنع 

. ةقراخ
نأو اھدوجوب  فرتعن  نأ  بجي  كلذ  لعفل   ، اھريوطتو ةھيدبلا  ةیمنت  نكمي   - 22

، كیتأت امدنع  باحرتو  مارتحاب  ةھيدبلا  يقالت  تنك  نإف   ، اھمرتحنو اھردقن 
، تارايزلا ترثك  املك  باحرتلا  ةرارح  تداز  املكو   ، ًابيرق ىرخا  ةرم  كروزت  فوسف 

ةعطقتمو ةلیلق  اھتارايز  نوكت  فوسف  ًامامتھا  اھیلوت  الو  اھلمھت  تنك  نإ  نكلو 



. ةمودعم هبشو  ةردان  نكت  مل  نا 
ولخلا بحت  ةمیظعلا  لوقعلا  دجت  اذھلو   ، نوكسلا يف  ةھيدبلا  يتأت  ام  ةداع   - 23
دجي لامعأ  لجر  لك  دجت  اذلو   . ةریبكلا لئاسملا  ةجلاعم  متت  ثیح   ، سفنلاب

عیطتست ال  تنك  نإ   ، هجاعزا متي  ال  ثیحب  عاطتسا  نإ  ًاصاخ  ًابتكم  هسفنل 
هیف درفنت  نأ  عیطتست  اناكم  دجت  نأ  لواح   ، كب صاخ  بتكم  ىلع  لوصحلا 

ةیلقعلا تاراھملا  ىلع  كركف  بردت  يكل   ، مویلا يف  قئاقد  ةعضبل  ولو  كسفنب 
. كحاجن اھبلطتي  يتلا 

يتلا ءایشألل  دودح  كانھ  سیلو   ، ةدودحم ریغ  يعواللا  تاقاط  نأ  ركذت   - 24
، كتابغر ةعیبط  ىلع  دمتعت  كحاجن  ةجردو   ، ةبغرلا دجوت  امدنع  اھزاجنإ  نكمي 

ًایجيردت لقعلا  ررحت  فوسف   ، دوجولا نیناوق  عم  مجسنت  كتابغر  ةعیبط  تناك  نإ 
. رھقت دودح ال  ىلا  لصتل  هتاردق  ىمانتتسو 

كتاقاطو كتاردقب  ىوقأ  ًاناميإ  كحنمیس  هققحت  زاجنا  لكو  اھزاتجت  ةبقع  لك   - 25
ىلع زكترت  كتوق   . حاجنلا نم  ىلعا  تايوتسم  وحن  كتایناكمإب  يقترتسو 
ةحضاو هتاياغو  حاجن  كولس  ناك  نإ   ، ةیلقعلا كتیصخشو  ينھذلا  ككولس 

. كتاياغ قیقحتلو  كحاجنل  مزلت  يتلا  ءایشألا  كسفن  ىلإ  بلجت  فوسف   ، ةتباث
كل دجتسو  روظنملا  ریغ  ملاعلا  يف  ةیفخ  ىوق  لعفتس  ةتباثلا  ةددحملا  ةياغلا 

. اھیلا لوصولل  ةيرورضلا  داوملا 
ةرھشلا وحن  وأ   . اھسفن ةوقلا  نم  ًالدب  ةوقلا  زومر  وحن  كیعس  نوكي  دق  نكلو   - 26

ناك نإ   ، ةمدخلا نم  ًالدب  بصنملا  وأ   ، ىنغلا نم  ًالدب  ةورثلا  وأ   ، فرشلا نم  ًالدب 
كتسمالم ةظحلب  دامر  ىلإ  لوحتتس  ءایشألا  هذھ  نأ  دجتس  كنإف  كلذك  لاحلا 

. اھل
هباستكا متي  مل  هنأل  هیلع  ةظفاحملا  نكمي  ال  هناوأل  قباسلا  كالتمالا   - 27

نود ذخألا  نولواحي  نيذلا  كئلوأو   ، طقف هل  انمدق  ام  بستكن  نحن   ، ةیعورشمب
الو ةمحر  الب  اھباصن  ىلإ  رومألا  دیعي  ضيوعتلا  نوناق  نأ  ًامود  نودجي  ءاطعلا 

. ةداوھ
دنع نكلو   ، ةوقلل ةدرجملا  ىرخألا  زومرلاو  لاملا  وحن  سفانتلا  نوكي  ام  ًةداع   - 28
نلو زومرلا  كلت  نع  فرطلا  ضغنس  اھردصملو  ةوقلل  حیحصلا  مھفلا  ىلا  انلوصو 
ریغ نم  هنأ  دجي  كنبلا  يف  ریبك  دیصر  هدنع  يذلا  لجرلاف   . ًالاب اھل  يقلن 

، ةوقلل يقیقحلا  ردصملا  دجو  نم  لاح  اذكھو   ، بھذلاب هبویج  ألمي  نأ  يرورضلا 
. روشقلاو رھاظملاب  ًامتھم  دعي  مل  وھف 



نكلو  ، جراخلا وحن  ةیلسلست  تاھاجتا  يف  اھبحاص  ةركفلا  ذخأت  ام  ةداع   - 29
ىلا  ، ءایشألل يقیقحلا  ىنعملا  ىلإ  كلصوت  ثیحب  لخادلا  وحن  اھليوحت  كنكمي 
مھف كیلع  رسيألا  نم  حبصي  ءایشألا  رھوج  كردت  امدنعف   . اھحورو ءایشألا  رھوج 

. اھیلع ةرطیسلاو  رومالا 
ىوتحملاو هنم  مھملا  ءزجلا  يھ   ، هسفن ءيشلا  يھ  ءيشلا  حور  نأل  اذھ   - 30

. لخادلا يف  يحورلا  طاشنلل  يجراخ  ریبعت  وھ  امنا  لكشلاو   . هل يقیقحلا 
ربع نكمم  لكش  قمعأ  ىلا  كزیكرتب  لصت  نأ  لواح   ، عوبسألا اذھ  كبيردتل   - 31

يكاردإ دھج  يأ  لذب  لواحت  ال   ، ءزجلا اذھ  يف  ةحضوملا  ةقيرطلل  كمادختسا 
ةوقلا نأ  ركذت   ، ةجیتنلاب ًادبأ  كسفن  قلقت  الو  امامت  يخرتسا   ، ةياغلاب طبترم 

، اھعم دحوتي  ىتح  ةياغلا  يف  قرغتسي  ركفلا  عد   . ءودھلاو ةنیكسلا  ربع  يتأت 
. رخآ ءيش  يأل  كردم  ریغ  حبصت  ىتح 

. ةعاجشلا ىلع  زكر   ، فوخلا ىلع  يضقت  نأ  تدرأ  نإ   - 32
. ىنغلا ىلع  زكر   ، رقفلا ىلع  يضقت  نأ  تدرأ  نإ   - 33

. ةحصلا ىلع  زكر   ، ضرملا ىلع  يضقت  نأ  تدرأ  نإ   - 34
أدبم  ، ةیساسألا ةرذبلا  يھ  هذھ   ، ققحم عقاو  اھنأكو  ةياغلا  ىلع  زكر  امئاد   - 35

، ةمزاللا ةقالعلا  رضحتو  هجوت  يتلا  بابسألا  كلت  لعفُيو  قلطني  يذلا  ةایحلا 
. عقاولا يف  لكشتتو  رھظت  فاطملا  ةياھن  يف  يتلاو 



رشع سداسلا  ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

ثیحب ال عوضوملا  يف  اقرغتسم  حبصت  نأ  ؟  زیكرتلل ةیقیقحلا  ةقيرطلا  يھ  ام   - 1
. رخآ ءيش  يأ  ىلع  ایعاو  نوكت 

افورظ بلجتسو  ةیفخ  ىوق  لعفتت  ؟  ریكفتلا نم  لكشلا  اذھ  ةجیتن  يھ  ام   - 2
. ةركفلا عم  ةمجسنم 

. ةیحورلا ةقیقحلا  ؟  ریكفتلا نم  لكشلا  اذھ  يف  رطیسملا  دعبلا  وھ  ام   - 3
. يعیبطلا نوناقلا  عم  قفاوتت  نأ  دبال  انتبغر  ةعیبط  نأل  ؟  كلذ مل   - 4

ىلإ لوحتت  ةركفلا  ؟  زیكرتلا يف  ةقيرطلا  هذھل  ةیلمعلا  ةمیقلا  يھ  ام   - 5
. صخشلا ىلإ  ةئیبلا  بلجي  يذلا  سیطانغملا  يھ  ةیصخشلاو   ، ةیصخشلا

. يلقعلا دعبلا  ؟  يراجت ىعسم  لك  يف  رطیسملا  دعبلا  وھ  ام   - 6
. ثادحألاو ءایشألا  نم  لكش  لكل  غئاصلاو  مكاحلا  وھ  لقعلا  نأل  ؟  كلذ مل   - 7
ةركاذلا وأ  ةربخلا  ىلع  دمتعت  ال  اھنأل  ؟  قطنملا ىلع  ةھيدبلا  قوفتت  اذامل   - 8

. امامت اھلھجن  ةقيرطب  انلكاشمل  لولحلا  بلجتو 
ىلإ لوحتتس  زومرلا  هذھ  ؟  ةقیقحلا نم  الدب  زومرلا  ءارو  يعسلا  ةجیتن  يھ  ام   - 9

يحورلا طاشنلل  يجراخلا  لكشلا  الإ  وھ  ام  زمرلا  نأل   ، اھل انكلمت  دنع  دامر 
. ءيش لك  يفتخیس  ةیحورلا  ةقیقحلا  كلتمت  مل  نإ  اذل   ، لخادلا يف  يذلا 



رشع عباسلا  ءزجلا  ةمدقم 
يتأي فیكو  نيأ  نم   ، رشلا لصأ  نع  مدقلا  ذنم  رئاد  شاقن  كلانھ 

؟ رشلا

لاوحألاو تاجتنملاو  تاسسؤملاو  تامیظنتلاو  تاعارتخالا  لك 

دسجت نوكي  امدنع   ، ركفلل ةیعادبإلا  ةردقلا  جاتن  يھ  امنا  فورظلاو 

يمسن ةماعلا  حلاصملاو  ةيرشبلا  دیفي  ام  جتني  ركفلل  ةقالخلا  ةردقلا 

لاكشأب ركفلل  ةیعادبإلا  ةردقلا  دسجتت  امدنعو   . ریخلاب ةجیتنلا  هذھ 

. رشلاب جئاتنلا  كلت  يمسن  ةريرشو ،  ةمادھ 

تاملك الإ  اسیل  امھنا  ذإ   ، رشلاو ریخلا  نم  لك  لصأ  ىلع  انلدي  اذھ 

. اھب هطبترملا  ةقالخلا  تایلمعلاو  ریكفتلا  جئاتن  ةعیبط  فصتل 

. اھددحتو جئاتنلا  قبست  لاعفألاو   ، لاعفألا قبست  ًامتح  راكفألا 

. أدبملا اذھ  ىلع  ءوضلا  نم  ًاديزم  يقلیس  ءزجلا  اذھ 



رشع عباسلا  ءزجلا 
. رییغتلل ةلباق  ریغو  ةتباث  ةرورضلاب  يھو  هسفن  ءيشلا  يھ  ءيشلا  حور   - 1

. اھتاردقلو اھل  اكردم  حبصت  امدنع  لعفتتو   . تنأ يھ   ، كرھوج يھ  تنأ  كحور 
مل وأ  اھدوجول  ًاكردم  نكت  مل  نإ  نكلو   ، ملاعلا تاورث  لك  كيدل  نوكي  نأ  نكمي   - 2
يأ تاورثلا  كلت  لكل  نوكي  نل  يأ   ، دحاو همدعو  اھدوجو  نوكیسف  اھمدختست 
نأو اھدوجوب  ملعت  نأ  يھ  ةیحورلا  كتاردق  نم  ةدافتسالا  طرش  نإ   . ةمیق

. اھمدختست
لوسرلا اذھو   ، اھلوسر وھ  ریكفتلا   ، كاردإلاو يعولا  وھ  اھناونعو  ةردقلا  زمر   - 3

. دوجولا ملاع  ىلإ  ءافخلا  ملاع  نم  هبلجو  عقاولا  ءانب  نم  مئاد  لاح  يف 
لماعتت تنأ   . هتجیتن يھ  ةردقلا   ، ةایحلا يف  يقیقحلا  لغشلا  وھ  ریكفتلا   - 4

نأ نكمي  يتلا  جئاتنلا  عون  ام   . ریكفتلاو يعولا  تاردق  رحس  عم  تقولا  لاوط 
؟ كترمإ تحت  ةدوجوملا  تاردقلا  نع  ًالفاغ  تللظ  نإ  اھعقوتت 

فورظلاب ةروصحم  كتارایخ  ىقبت  فوسف   ، ةلفغلا نم  لاحلا  اذھ  ىلع  تمد  ام   - 5
كئلوأ ةرمإ  تحت  ىقشيو  دكي  ًامداخ  كسفن  نم  لعجتسو  ةیحطسلا  لاوحألاو 

مل نإ  هنأ  نوملعي  نيذلا  كئلوأ   ، مھتاردق نوكردي  نيذلا  كئلوأ   ، نوركفي نيذلا 
مجح داز  املك  انریكفت  لق  املكو   ، لمع انيدل  نوكي  نلف  ریكفتلل  نيدعتسم  نكن 

. لمعلا كلذ  ءارو  نم  انبسك  لقو  انم  بولطملا  لمعلا 
انتقالع مھفو   ، لقعلا تابكرمو  ىوقو  ئدابمل  لماكلا  مھفلا  وھ  ةوقلا  رس   - 6

، رییغتلل ةلباق  ریغو  ةتباث  ةقیقح  هذھ  نأ  ملعت  نأ  دیجلا  نم   . ينوكلا لقعلاب 
. ًامئاد اھیلع  دمتعت  نأ  كنكميو 

ةیضرألا هذھ  ىلع  ةلاعفلاو  ةكرحتملا  ةبكرملا  تنأف   ، كتصرف وھ  تابثلا  اذھ   - 7
. كلذ تدرأ  تنأ  نإ  ققحتتو  اھجئاتن  رھظت  نأ  نكمي  كيدي  ىلعو  ةبلصلا 

ءایشألا زاجنإب  أدبتس  كلخادب  ينوكلا  لقعلاب  ةمئادلا  كتلص  كاردإب  أدبت  امدنع   - 8
ءيضي يذلاو   ، ةلیخملا ریني  يذلا  دوقولا  هنإ   . كتوقب روعشلاب  أدبتسو   ، ةیقیقحلا

ىوق لكب  لاصتالا  نم  كِنّكمي  يذلاو  ركفلل  ةایحلا  يطعي  يذلاو  ةریصبلا  حابصم 
. ةعاربب ذیفنتلاو  فوخ  الب  طیطختلا  نم  كنكمتس  يتلا  ةوقلا  هنإ   . ةیفخلا نوكلا 
ىلا لوصولل  مزاللا  طرشلا  وھ  اذھ   ، نوكسلا ربع  طقف  يتأي  كاردالا  اذھ  نكلو   - 9



نأ بجي  اھبو   ، كلمع ةشرو  يھ  ةلیخملاو  يريوصت  نایك  تنأ   . ةمیظعلا تاياغلا 
. كتاياغ ينبت 

مھف كلذلو   ، يلخادلا ملاعلا  اذھ  دوجو  كاردإ  نم  ضعبلا  نكمتي  ال  دق   - 10
امدنعو  ، مھدوجو ساسا  وھ  لظیسف  كلذ  عمو   ، مھیعو نم  هنونثتسي 

لكو ناسنإ  لك  لخادب  لب  طقف  مھلخادب  هودجي  نل   ، هیلع فرعتلا  ىلإ  نولصوتي 
. ءيش لكو  ثدح 

، رییغتلل لباق  ریغ  تباث  أدبملا  اذھف   ، أدبملا سفن  لمع  ةجیتن  وھ  لشفلا   - 11
مدع وأ  ةلقلا  وأ  ةيدودحملا  يف  ركفن  امدنع   . ةقدلا قلطمو  طوبضم  هلمعو 

ةساعتلاو رقفلا  يف  انركف  نإ   ، انيديأ نیب  ققحتت  كلذ  رامث  ىرن  فوسف  مائولا 
وھ امك  ًامامت  صالخإب  اذھ  بلجلا " بلط   " لمحتس ركفلا  لسر  نإف   ، ضرملاو

ضغبو ًاضيأ  ةقدلاو  دیكأتلا  سفنب  ةجیتنلا  نوكتسو  ىرخأ  ةلاسر  يأ  عم  لاحلا 
. اھاوتحم نع  رظنلا 

ةقاط ریفوت  زاھج  لضفأ  يھ  اھمادختساو  اھمھف  نسحُأ  نإ  هذھ  ركفلا  ةردق   - 12
ًامتح ةجیتنلا  نإف  اھمادختسا  ئیس  وأ  مھفت  مل  نإ  نكلو   ، هلیخت نكمي  دھجو 
ودبت ًءایشا  زجنت  نا  كنكمي  ةوقلا  هذھ  ةدعاسمب   . بركلاو ةاناعملا  نوكتس 

. ةيرقبعو ماھلإ  لك  رس  يھ  ةوقلا  هذھ  نأل   ، ةلیحتسم
وھ ام  نعو  مادقألا  اھتساد  يتلا  قيرطلا  نع  جرخت  نأ  ينعي  ًامھلم  حبصت  نأ   - 13
نم نكمتن  امدنع   . ةیئانثتسا لئاسو  بلطتت  ةیئانثتسالا  تازاجنالا  نأل   ، فولأم
باوبأ انل  حتفت  اھدنع  لخادلا  يف  وھ  ةوق  لك  ردصم  نأو  ءيش  لك  ةدحو  كاردإ 

. ماھلالا
، ينوكلا لقعلا  عم  لصاوتلا  نف   ، لقعلا طبض  نف   ، تاذلا قیقحت  نف  وھ  ماھلالا   - 14
امل ال لكشلا  ءاطعا  نف   ، حیحصلا ردصملا  عم  ةحیحصلا  ةیلآلا  مادختسا  نف  وھ 

كاردإ نف   ، لامكلا روصت  نف   ، هیھتنم ریغلا  ةمكحلل  ةانق  حبصت  نأ  نف   ، هل لكش 
. ةقلطملا ةردقلل  قلطملا  دوجولا 

قمعب لھنن  نأ  نم  اننكمیس  ًایفطاع  مث  نمو  ًالوأ  ًایلقع  قئاقحلا  هذھ  مھف   - 15
دبال  ، يفكي هدحو ال  يلقعلا  مھفلا   . ةقلطملا ةردقلا  نم  لئاھلا  طیحملا  اذھ  نم 

جيزملا  ، ًادلبتمو ًادراب  نوكي  ةفطاع  الب  ركفلا   ، فطاوعلاو رعاشملا  لیعفت  نم 
. ةفطاعلاو ركفلا  نم  لك  وھ  بولطملا 

، ةدكار نوكت  نأ  بجي  ساوحلا   ، يرورض تمصلاف  اذل   . لخادلا نم  ماھلالا  عبني   - 16
كلتمتس اھدنع   . اھلاكشا قمعا  يف  ةنیكسلا  يأ   ، ةیخرتسم تالضعلاو 



وأ ماھلالا  وأ  تامولعملا  لابقتسال  ازھاج  نوكتس  اھدنعو   ، ةوقلاو راقولاب  ًاروعش 
. كتاياغ ريوطتل  ةيرورضلا  ةمكحلا 

اذھ نیب  كرتشم  ءيش  الف   ، میجنتلاو ةفارعلا  نیبو  قرطلا  هذھ  نیب  طلخت  17 - ال 
كلغش  ، ةایحلا يف  لضفأ  وھ  ام  ىلإ  لوصولل  لابقتسالا  نف  وھ  ماھلالا   . كاذو

نأ ، ال  ةفرعملا هذھو  ةیفخلا  ىوقلا  هذھ  ىلع  رطیستو  مھفت  نأ  وھ  ةایحلا  يف 
. كرمأتو كیلع  رطیست  اھلعجت 

هذھ انكردا  اذإ   ، هسفنتن سفن  لك  عم  ًادغر  رثكأ  ةایح  ىیحن  نأ  اننكمي   - 18
مكحت ةینلا  نأ  ثیح   ، ةياغلل مھم  طرش  انھ  اذإ "  " ـ لا  . سفن لك  عم  ةقیقحلا 
يتلا جئاتنلا  ىلع  الإ  لصحت  نل  هابتنالا  اذھ  نودبو   ، ًامئاد هابتنالاو  يعولا 
دادمالا نأ  ًامئاد  ركذت   . قئاقحلا هذھ  ملعتي  مل  صخش  يأ  اھیلع  لصحي 

. بلطلا عم  ىواستیس 
ديزت امدنعو   ، رثكالا بلطت  نا  دبال  دادمالا  نم  ديزملا  نِّمؤت  نأ  لجأ  نم  ًاذإ   - 19
دادما نم  رثكأو  رثكأ  ىلإ  لخدت  كنأ  دجتس   . دادمالا هعبتیسف  ًايدارإ  بلطلا 

نم ریثك  اھردقي  يتلا ال  هرارسأو  دوجولا  زاغلأ  دحأ  اذھ   . ةيویحلاو ةقاطلاو  ةایحلا 
مھأ دحأ  اھنأ  دجتسف  ريدقتلاو  ةفرعملا  هذھ  كلمت  نم  تنكمت  نإ   . سانلا

. ةایحلا قئاقح  مظعأو 
ثبن تقولا  سفن  يفو  ءاوھلاب  انیتئر  ألمن  اننإف  اھیف  سفنتن  ةرم  لك  يف   - 20
لك عم  لاصتالل  ةبسانم  يھف  اذل   ، اھسفن ةایحلا  رس  ربع  انندب  يف  ةيویحلا 

. ةداملا لكو  ةيرقبعلا  لكو  ةایحلا 
ةطیسبلا ةقيرطلابو  نوكلا  يف  اذھ  ةایحلا  لصأ  عم  كطابتراو  كتقالعب  ملعلا   - 21

نأ كنكمي  يذلا  نوناقلل  ًایملع  ًامھف  كیطعي  هب  كسفن  طبر  نم  كنكمت  يتلا 
. ةيدودحملاو فعضلا  نمو  زوعلا  نم  ضرملا و  نم  كسفن  صلخت 

اننأل اذھ   ، ریكفتلا ةدوج  ىلع  دمتعت  فورظلا  ةدوجو   ، ةقالخ ةبذبذ  وھ  ریكفتلا   - 22
نأ اننكمي  نأ  لبق  نوكن "  " نأ بجي   . اھكلتمن ال  ةردق  نع  ربعن  نأ  عیطتسن  ال 

قفاوتیس هلعفن  ام  نإف  اذل   ،" نوكن  " ام ردقب  طقف  لعفن "  " نأ عیطتسنو  لعفن " "
اھیف ركفت  ةرم  لك  يف   . ركفن ام  ىلع  ينبم  نوكن  نمو   ، نوكن نم  عم  ًامتح 
قباطت يف  ًافورظ  قلخیس  يذلاو  جئاتنلاو  بابسألا  نم  ًالسلسم  قلطت  تنأف 
ينوكلا لقعلا  عم  ةمجسنملا  ةركفلا   . اھتأشنأ يتلا  ةركفلا  ةدوج  عم  مات 

ًافورظ قلختس  ةضراعتملا  وا  ةمادھلا  ةركفلا   . كلذ عم  بسانتت  افورظ  قلختس 
نوناقلا نكلو   ، مادھ وأ  ءانب  لكشب  ركفلا  مادختسا  كناكمإب   . اھعون سفن  نم 



كل  . رخآ عون  نم  ًالوصحم  ينجتو  ام  عون  نم  ةرذب  عرزت  نأ  كل  حمسي  نل  تباثلا 
لبقت كیلع  نكلو   ، ءاشت امك  ةعيدبلا  ةوقلا  هذھ  مادختساب  ةيرحلا  قلطم 

. كتارایخ تایعبت 
ةرذب عرزي  نأ  كلذ   ، نوناقلا اذھ  ينث  نكمي  ةدارالا  ةوقب  هنأ  نظي  نم  كلانھ   - 23
أدبملا نكلو  ةدارالا " ةوق   " ربع رخآ  فنص  نم  الوصحم  دصحيو  فنص  نم 

عم قفاوتلا  رابجإ  ةركف  نإف  اذل   ، ينوكلا يف  وھ  ةیعادبالا  ةردقلل  يساسالا 
ةظحلل حلفي  هنأكو  ودبیس  امبرو  سوكعم  أدبم  وھ  يدرفلا  ةدارإ  ةوق  ربع  كینامأ 
لواحي يتلا  اھنیع  ةوقلا  ضراعي  هنأل  لشفيو  راھنیس  هنأ  متحملا  نم  نكلو 

. اھمادختسا
عم ضقانتي  دودحملا  نأ  يأ   ، ينوكلا هاركإ  لواحي  هلاحلا  هذھ  يف  يدرفلا  نإ   - 24

ظافحلاو مئادلا  انریخ  ىلا  لوصولا  اننكمي  هنأ  ًامامت  كردن  نا  انیلع   . قلطملا
هیف امل  ًامدق  ءایشألاب  عفدت  يتلا  نوكلا  ىوق  عم  اننواعتو  انقفاوت  ربع  طقف  هیلع 

. لكلا ریخ 
ال  " نأ ةقیقح  يف  زكرو  نوكسلا  دجت  ثیح  ىلإ  بھذا   ، عوبسالا اذھ  كبيردتل   - 25
ةردق ببسب  دوجوم  كناو   ، ةقلطم ةتباث  ةقیقح  هذھ  نأو  اب " الإ  ةوق  الو  لوح 
يف ةدايز  لك  نأو  دنع هللا ،  نم  يھ  امنإ  ةوقو  لوح  نم  كيدل  ام  لك  نأو  هللا، 
هذھل ككاردإ  نأ  ملعاو  كلذ  يف  لمأت   . ًاضيا دنع هللا  نم  كیتأت  امنا  كتوقو  كلوح 

. هیلإ ىعست  ام  لك  ىلإ  لوصولل  حاتفملا  وھ  ةقیقحلا 



رشع عباسلا  ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

. اھمادختساو اھدوجوب  ةفرعملا  ىلع  ؟  ةردقلا دمتعت  طورش  يا  ىلع   - 1
. ریكفتلا ربع  ؟  ةوقلاب نییعاو  نوكن  نأ  نكمي  فیك   - 2

. میلسلا يملعلا  ریكفتلا  ؟  ةایحلا يف  يقیقحلا  لغشلا  وھ  ام   - 3
نیناوق عم  ریكفتلا  ةیلمع  طبض  ىلع  ةردقملا  ؟  میلسلا يملعلا  ریكفتلا  وھ  ام   - 4

. دوجولا سیماونو  ةعیبطلا 
قرطلاو ىوقلاو  ئدابملل  ماتلا  مھفلا  ىلإ  لوصولا  ربع  ؟  كلذ زاجنإ  نكمي  فیك   - 5

. لقعلا اھیلع  موقي  يتلا 
. دوجوم وھ  ام  لكل  ةیلصالا  ةقیقحلا  وھ  ؟  ينوكلا لقعلا  وھ  ام   - 6

، هنیع نوناقلا  لمع  وھ  هببس  ؟  ضقانتو ضرمو  ةيدودحمو  زوع  لك  ببس  وھ  ام   - 7
. اھتعنص يتلا  ةركفلا  عم  قباطتت  افورظ  امئاد  بلجيو  ةداوھ  الب  لمعي  نوناقلا 

. قلطملا ملعلل  قلطملا  دوجولا  كاردا  نف  وھ  ؟  ماھلالا وھ  ام   - 8
ام نأل   . انراكفا ةدوج  ىلع  ؟  ةایحلا يف  اھھجاون  يتلا  فورظلا  دمتعت  مالع   - 9

. ركفن فیك  ىلع  دمتعي  نحن  نمو  نحن  نم  ىلع  دمتعي  هلعفن 



رشع نماثلا  ءزجلا  ةمدقم 
، حاجنلا رارسأ  دحأ  نأ  دجتس  ءزجلا  اذھ  نم  ةعباسلا  ةطقنلا  يف 

ركفت نأ  وھ  نمیھملا  لقعلا  اياطع  دحأ  رصنلل  زیھجتلا  لئاسو  دحأ 

يف هلمحن  ءيش  لك  نأ  دجتس  ةنماثلا  ةطقنلا  يف   . ةریبك ءایشأب 

حبصي كلذبو  اندنع  يعواللا  ىلع  ًاعوبطم  حبصي  ةینمز  ةرتف  يأل  انیعو 

، هساسأ ىلع  انتئیبو  انتایح  جسننل  ةقالخلا  ةقاطلا  همدختست  اطمن 

. ءاعدلا نیبو  أدبملا  اذھ  نیب  ةقالع  ىرتس  انھو 

ءارو ببس  دوجو  نم  دب  هنأو ال   ، نوكلا ىلع  رطیست  نیناوقلا  نأ  ملعن 

نع ضخمتیس  اھسفن  فورظلا  تحت  هسفن  ببسلا  نأو   ، ثدح لك 

ًاموي هل  بیجتسا  دق  ءاعدلا  ناك  نإ  كلذ  ىلع  ءانب   . اھنیع ةجیتنلا 

نوكي نأ  دبال   . لماكلاب طورشلا  تقبط  نإ   ، امئاد هل  باجتسي  فوسف 

. ًانوك نوكي  نأ  لدب  ىضوف  دوجولا  ناكل  الإو   ، ةرورضلاب حیحص  اذھ 

قیقدو ددحم  نوناقلا  اذھو   ، نوناقب ةطورشم  اذإ  ءاعدلل  ةباجتسالا 

اذھ مھف   . ةیبذاجلاو ءابرھكلا  مكحت  يتلا  نیناوقلا  لثم  امامت   ، يملعو

اھعضيو ةفارخلاو  ةجاذسلا  ملاع  نم  نيدلا  مھف  سسأ  جرخي  نوناقلا 

. مھفلا نم  ةیملعو  ةخسار  ةیضرا  ىلع 

. ءاعدلا نونقتي  نمم  سانلا  نم  ةلقلا  الإ  كانھ  سیل  فسألل   ، نكلو

نكلو  ، ءایمیكلاو تایضايرلاو  ءابرھكلا  مكحت  نیناوق  كانھ  نأ  نوملعي 

كانھ نأ  سانلا  رثكأ  لابب  رطخي  مل  هنأ  ودبي   ، هریسفت نكمي  ال  ببسل 

ةقیقدو ةددحم  ًاضيأ  يھ  نیناوقلا  هذھ  نأو   ، ًاضيا ةیحور  نیناوق 

. ةیملعو



رشع نماثلا  ءزجلا 
ينوكلا لقعلا   . اھب يعولاو  ةوقلل  يلقعلا  كاردإلا  وھ  ةوقلل  يقیقحلا  رسلا   - 1

انیعو لق  املك   ، هنم انبارتقاو  هب  انیعو  داز  املك  اذل   ، طورشم ریغو  قلطم 
ىلإ لصن  طورشلاو  فورظلا  نم  نيررحتم  حبصن  امدنعو   ، عقاولا تايدودحمب 

. ًارارحأ اھدنع  حبصنو  طورشم  ریغلا  كاردإ 
نم نكمتنس   ، يلخادلا انملاع  يف  بضنت  ال  يتلا  ةقاطلا  دوجو  كردن  امدنع   - 2

ىمسأ تاياغ  ةيؤر  نم  نكمتنس  مث  نمو   ، يدارا لكشب  ةقاطلا  هذھ  مادختسا 
يف هكاردإ  نم  نكمتن  ام  نأ  انملع  امدعب   ، عسوألا انقفأو  ةديدجلا  انتریصب  ربع 

. يجراخلا انملاع  يف  ققحتیس  انلخاد 
، هتئزجت نكمي  دحاو ال  وھ  ءيش  لك  ردصم  وھ  يذلاو  قلطملا  لقعلا  نأل  اذھ   - 3

انتردقم يھ  ریكفتلا  ىلع  انتردقمو   ، ةیلزألا هتردق  اھلالخ  ربعت  ةانق  وھ  درف  لكو 
. دوجولا ملاع  يف  عنصي  ام  وھ  هب  ركفن  امو  ةینوكلا  ةداملا  يف  رثؤن  نأ  ىلع 
ءيشلاب سیل  لقعلا  نأ  ينعيو   ، ةلھذم نم  لقأ  تسیل  فاشتكالا  اذھ  ةجیتن   - 4

ةردقلا هذھب  ًالصتم  نوكت  نأ   . ةدودحم ریغلا  هتاناكمإ  يفو  هعون  يف  يداعلا 
امدنعف  ، ةردقلا دودحم  ریغ  يئابرھك  ردصمب  لصتي  يئابرھك  كلس  لعج  هبشي 

وھ اذھ   . اھیلإ جاتحي  ةقاط  لك  هلصتس   ، ينوكلا لقعلاب  يدرفلا  لقعلا  لصتي 
. ملاعلا اذھ  كاردإب  ةطونم  ةردق  لكو   ، يلخادلا ملاعلا 

يلقعلا لمعلاو   ، يلقعلا لمعلاب  طبترم  ةبوغرم  ریغ  فورظ  ةلازإ  ىلع  ةردقملا   - 5
تمظع املك   ، ةردقلا ردصمب  انتلص  تداز  املك  اذل   ، ةردقلاب يعولا  ىلع  دمتعي 

. اھب مكحتلاو  فورظلا  ىلع  ةرطیسلا  ىلع  انتردقم 
ءرملا لمحي  نأ  دیجلا  نمف  اذل   ، رغصألا راكفألا  ةلازإ  ىلا  ةریبكلا  راكفألا  لیمت   - 6

اذھ  . اھیلع ءاضقلاو  ةریغصلا  لویملا  ةھجاوم  نم  هنكمت  ةجردل  ةریبك  ًاراكفأ 
. كقيرط نم  ةجعزملا  تابقعلاو  رومالا  رئاغص  نم  ىصحي  ال  ددع  ليزیس 

كتعس دادزتس  ثیح   ، راكفألا نم  مظعأ  ملاع  ةيؤر  نم  ًاضيأ  كلذ  كنكمیسو 
. ةمیقو نأش  تاذ  ءایشأ  زاجنا  نم  كنكمي  عقوم  يف  كسفن  عضتسو  ةیلقعلا 

. قلطملا لقعلا  اياطع  دحأ   ، رصنلل ةئیھتلا  بیلاسأ  دحأ   ، حاجنلا رارسأ  دحأ  اذھ   - 7
امم رثكا  ةریبكلا  عاضوالا  عم  لماعتلا  يف  ةبوعص  دجت  ال  لقعلل  ةقالخلا  ىوقلا 



. ةریغصلا اياضقلا  عم  هدجت 
يا بلج  اننكمي  فیك  بعوتسنس   ، لقعلاب ةقلعتملا  قئاقحلا  هذھ  كردن  امدنع   - 8
يف هب  كسمتن  ءيش  لك  نأل   ، انیعو يف  اھب  ةطبارتم  فورظ  قلخ  ربع  لاوحأ 
ًاطمن قلخي  كلذبو  اندنع  روعشاللا  ىلع  ًاعوبطم  حبصي  ةینمز  ةرتف  يأل  اننھذ 

. درفلا ةئیبو  ةایح  جسنل  نھذلا  يف  ةقالخلا  ىوقلا  همدختستس 
انراكفأل ساكعنا  الإ  يھ  ام  انتایح  نإف  اذلو   ، ًامود انلاوحا  تلكش  لكشلا  اذھب   - 9

دحاو ملع  وھ  میلسلا  ریكفتلا  ملع  نأ  ىرن  اذل   . ينھذلا انكولس  وأ   ، ةبلاغلا
. مولعلا لك  ىلع  يوتحي 

هذھ نأو  لقعلا  ىلع  اعابطنا  كرتت  ةركف  لك  نأ  ىرن  ملعلا  اذھ  نم   - 10
قلخت اھنإ   ، ةیصخش قلخت  لویملا  هذھو  ةیلقع  لویم  قلخت  تاعابطنالا 
براجتلا ددحت  ةياغلاو  ةردقملا  عم  ةیصخشلا  لمع  جيزم  نإو   ، ةياغلاو ةردقملا 

. ةایحلا يف  ًاقحال  اھشیعنس  يتلا 
يف لباقنس  نوناقلا  اذھ  لمع  ربعو   ، بذجلا نوناق  ربع  انیتأت  براجتلا  هذھ   - 11

. يلخادلا انملاع  عم  مجسنت  براجت  يجراخلا  انملاع 
ءيشلا نأ   " وھ نوناقلاو   ، سیطانغملاك ينھذلا  كولسلا  وأ  بلاغلا  ركفلا   - 12

لثامت افورظ  امتح  بذجیس  ينھذلا  انكولس  نإف  هیلع  ًءانب   ،" هلیثم بلجي 
. هتعیبط

اھانقلخ يتلا  راكفالا  نم  بكرم  وھو   ، انتیصخش وھ  ينھذلا  كولسلا  اذھ   - 13
ققحن يك  بولطم  وھ  ام  لك   ، انلاوحأ يف  ارییغت  ىنمتن  انك  نإ  اذل   ، انلقع يف 
ریغتتس مث  نمو  ينھذلا  انكولس  ریغیس  يلاتلاب  اذھو   ، انریكفت ریغن  نأ  وھ  كلذ 

يف مھلباقن  نيذلا  صاخشألاو  فورظلاو  ءایشألا  ریغتتس  هیلعو  انتیصخش 
. انتایح

نم نكمتنس  رارصإلاو  دھجلاب  نكلو   ، ينھذلا انكولس  رییغت  لھسلا  نم  سیل   - 14
، لقعلل اھانروص  يتلا  ةینھذلا  روصلا  ربع  رولبتي  ينھذلا  كولسلا   . كلذ قیقحت 
اذھ  ، ةديدج روص  قلخو  ملیفلا  اذھ  قارحا  كیلعف   ، روصلا هذھ  بحت  تنك ال  نإ 

. روصتلا نف  وھ 
هذھو  ، ةديدج ءایشأ  بذجب  أدبتس   ، كلذ لمع  اھب  أدبت  يتلا  ةظحللا  يف   - 15
كنھذ يف  عبطا   ، اذھ لعفل   . ةديدجلا روصلا  عم  مجسنتس  ةديدجلا  ءایشألا 
ةروصلل كناضتحا  ىلع  ظفاحو  ققحتت  نأ  ىنمتت  يتلا  كلت   ، ةياغلل ةیلاثم  ةروص 

. كنیعب اھارتو  ةجیتنلا  ققحتت  نأ  ىلإ  نھذلا  يف 



، ةعاجشلا  ، ةبھوملا  ، ةردقملا  ، رارصالا بلطتي  يذلا  عونلا  نم  ةياغلا  تناك  نإ   - 16
ةركفلا عم  جزتمتس  يتلا  رعاشملا  يھ  هذھف   ، ىرخأ ةیحور  ةردق  يأ  وأ   ، ةوقلا

اھنإ  . كوحن اھديرت  يتلا  ءایشألا  بلجتسو  مواقت  ال  ةیسیطانغم  ةوق  قلختل 
ومنلا اھیف  أدبت  يتلا  ةظحللا  يفو   ، ءامنلا ينعت  ةایحلاو   ، كروصل ةایحلا  يطعت 

. تنمأت دق  ةجیتنلا  نوكتس 
نأل  ، هب عرشت  ءيش  يأ  يف  تابستكملا  ىلعأ  ىلإ  حمطت  نأ  يف  ددرتت  17 - ال 
نكمي  . ىنعملا تاذو  ةریبكلا  تاياغلا  عم  لعافتت  نأل  ًامئاد  ةزھاج  لقعلا  ىوق 

. انتاداع لك  اھب  لكشتت  يتلا  ةقيرطلاب  ىوقلا  هذھ  لمع  ةیفیك  ضارعتسا 
سفنو  ، يئاقلت هبشو  ًالھس  حبصي  ىتح  هرركنو  هرركن  مث   ، ءيشلا لعفن  نحنف 

، ءيشلا لعف  نع  فقوتن  نحن   ، ةئیسلا تاداعلا  لك  رسك  ىلع  قبطني  أدبملا 
بجي الف   ، رخآلاو نیحلا  نیب  انقفخأ  نإ   ، هنم ررحتن  ىتح  ىرخأ  دعب  ًةرم  هبنجتنو 
انیطعيو هرھق  نكمي  الو  قلطم  نوناقلا  نأل   ، لمألا دقفن  نأ  لاوحألا  نم  لاح  يأب 

. ةیلحرم اندوھج  تناك  ول  ىتح   ، حاجن لكو  لعف  لك  لباقم  يفاضإ  دیصر 
ناميإلا ىلع  ؤرجا   . كلجأ نم  هلعفي  نأ  نوناقلا  اذھل  نكمي  امل  فقس  دجوي  18 - ال 

. ةزجنم ةقیقح  اھنأكو  ةياغلا  ىلإ  رظنا   ، ةياغلا عم  ةندل  ةعیبطلا  نأ  ركذتو  كتركفب 
ةلقلا نیب  ةكرعم  اھنإ   ، راكفأ ةكرعم  يھ  ةایحلا  يف  ةیقیقحلا  ةكرعملا   - 19
راكفألا كانھ  ىرخأ  ةھج  نمو   ، ةقالخلاو ةءانبلا  راكفألا  دجوت  ةھج  نم   . ةرثكلاو
ةدیلبلا ةیبلسلا  راكفألاو   ، ةياغلا اھیلع  رطیست  ةءانبلا  راكفألا   . ةیبلسلاو ةمادھلا 

. رھاظملا اھیلع  رطیست 
اوراتخي نأ  مھیلع  رشبلا  لكو   ، نیتھبجلا نیتاھ  ىوس  دجوي  ةلصحملا ال  يف   - 20
دجوي ، ال  فلخلا ىلإ  اورقھقتي  نأ  وأ  مامألا  ىلإ  اوضمي  نأ  مھل   ، نومتني فص  يأل 

. ةكرحلا بئاد  ملاع  يف  فوقو 
لوقع يف  عانتقا  ةلأسم  وھ  امنإ  ملاعلا  يف  اھساسأو  ةلكشملا  بل  نإ   - 21
لقعلاو حورلل  ةیماسلا  تاردقلا  نأ  نوكردي  امدنع   . دوجولاو نوكلا  ةعیبطل  سانلا 
ةقیقحلا هذھ  كاردا  متي  امدنع   ، ناسنإ لك  بلق  يف  ةدوجوم  نوكلا  يف 

ةيرح ىلع  ظفاحت  يتلا  تاعيرشتلاو  نیناوقلا  نست  نأ  نكمملا  نم  حبصیس 
. سانلا نم  ةریغص  ةئف  تازایتما  ىلع  ظافحلا  نم  ًالدب  عیمجلا  قوقحو 

ةماع لبق  نم  اھیلإ  لوصولا  نكمي  ال  ةینوكلا  ةردقلا  نأ  نونظي  سانلا  ماد  ام   - 22
مدختست نأ  رشبلا  قوف  اھسفن  ربتعت  ةئف  ىلع  لھسلا  نم  لظیسف  سانلا 
مھسفنا نع  عافدلا  مھیلع  لھسیسو  سانلا  ةایح  يف  مكحتتل  اھعئارذو  اھلیح 



نأ يھ  ًاذإ  ةيرشبلل  ةیقیقحلا  ةحلصملا   . ضفر وأ  ضارتعا  لك  ىلع  اورصتني  نأو 
. ةیناسنإ حور  لك  فرش  مرتحتو  ررحت 

هتنھادم ًاضيأ  نكمي  الو  تاوزنلا  همكحت  الو  تاءانثتسا  يطعي  ينوكلا ال  لقعلا   - 23
ماما لكلاف   ، فورعمب ًادحأ  ينثتسي  ال  ينوكلا  لقعلا   . ةقفشلا همكحت  نأ  وأ 
برقتيو هب  لصتيو  ةدحو هللا  كرديو  درفلا  مھفي  امدنع  نكلو   ، ةیساوس هتلادع 

اھلك ةحصلا  ردصم  فرع  هنأل  زیمم  وأ  ىنثتسم  هنأكو  ناسنا  لك  ودبیس  هنم 
. اھلك ةوقلاو  هلك  ىنغلاو 

فوس ةقیقحلا  نأ  كردت  نأ  لواح   ، ةقیقحلا يف  زكر   ، عوبسألا اذھ  كبيردتل   - 24
قئاقحلا قبطت  امدنع  كحاجن  قيرط  يف  دومصلا  هنكمي  ءيش  ال  نأو   ، كررحت

تاردق كملاع  ىلإ  جرخُت  كنأ  ملعا   . اھلئاسوو اھئدابمو  ةحیحصلا  ةيركفلا 
ةدودحم ریغو  ةمئاد  ًاصرف  كل  رفوي  نوكسلا  نأ  كردأ   . كحور يف  ةلصأتم 
قيرطلا يھ  عوشخلاو  ةنیكسلا  نأ  كردأ   . ةقیقحلا ئدابم  ىمسأ  ىلا  لوصولل 

. میظع وھ  ام  لكب  هدنع  نم  كسفن  دمت  نألو  عم هللا  لصاوتتل 



رشع نماثلا  ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

هب نییعاو  حبصن  ام  لك  نأل   ، ةردقلاب يعولا  ؟  ةردقلل يقیقحلا  رسلا  وھ  ام   - 1
. ًاسوملمو ًادسجم  حبصيو   ، اندوجو ملاع  يف  ةقدب  ًارھاظ  حبصي 

. أزجتي دحاو ال  وھو  ءيش  لك  ردصم   ، ينوكلا لقعلا  ؟  ةردقلا هذھ  ردصم  وھ  ام   - 2
نأل ناسنإلا  يف  ةردقلا  هذھ  ىلجتت  ؟  ناسنإلا يف  ةردقلا  هذھ  ىلجتت  فیك   - 3

. لكشتتو ةردقلا  هذھ  اھلالخ  ربعت  ةانق  وھ  درف  لك 
باب يھ  ریكفتلا  ىلع  انتردقم  ؟  ةقلطملا ةردقلا  عم  لصتن  نأ  نكمي  فیك   - 4

. دوجولا ملاع  يف  قلخي  ام  وھ  هب  ركفن  امو   ، ةقلطملا ةردقلاب  انلاصتا 
بابلا حتفت  اھنإ   ، ةلھذم نم  لقأ  تسیل  ةجیتنلا  ؟  فاشتكالا اذھ  ةجیتن  يھ  ام   - 5

. ًامك ةدودحم  ریغو  ًاعون  قبست  مل  صرفل 
ردصم عم  نیلصتم  اننأب  انكاردإ  ربع  ؟  ةبوغرملا ریغ  فورظلا  ةلازإ  نكمي  ًاذإ  فیك   - 6

. ةوق لك 
لمح  ، ةمیظعلا ءایشألاب  ریكفتلا  ؟  ةرینتسملا لوقعلل  ةزیمملا  ةمسلا  يھ  ام   - 7

. ةجعزملا تابقعلاو  رومألا  رئاغص  ىلع  بلغتلل  يفكي  امب  ةریبك  راكفأ 
. بذجلا نوناق  ربع  ؟  براجتلا انیتأت  فیك   - 8

. انیلع بلاغلاو  رطیسملا  ينھذلا  انكولس  ربع  ؟  هلمع لیعفت  نكمي  فیك   - 9
ةقیقحب سانلا  عانتقا  ةلأسم  ؟  ملاعلا  يف  اھساسأو  ةلكشملا  بل  وھ  ام   - 10

. دوجولا ةعیبط 



رشع عساتلا  ءزجلا  ةمدقم 
يف عرزُت  امدنعو   ، ةیناحور روذب  راكفألا  نأ  دجتس  ءزجلا  اذھ  يف 

فسألل نكلو   ، تابنالاو ومنلا  وحن  اھعبطب  هجتت  اھنإف  نطابلا  لقعلا 

. بحن امك  امئاد  تسیل  رامثلا 

يھ ماع  لكشب  ةیضرملا  ضارعألا  نم  ةددعتملا  لاكشألا 

. راكفألا نم  اھھباش  امو  ةیھاركلاو  ةریغلاو  قلقلاو  فوخلل  تاساكعنا 

لوألا نيددحم : نییھاجتاب  يرجت  مسجلا  يف  ةيویحلا  تایلمعلا 

مدھلا يناثلاو   ، ايالخلا ءانب  يف  اھمادختساو  ةيذغملا  داوملا  صاصتما 

نیتیلمعلا نیتاھ  ىلع  ةینبم  اھلك  ةایحلاو   . تالضفلاو تايافنلا  جارخاو 

ءانبل مزلي  ام  لك  يھ  ءاوھلاو  ماعطلاو  ءاملا  نأ  امبو   ، مدھلاو ءانبلا  نم 

دودحم ریغ  لكشب  ةایحلا  دمأ  ةلاطإ  ةلأسم  نأ  ضعبلا  نظیس   ، ايالخلا

ًاضيا مھم  رود  مدھلا  ةیلمع  وأ  ةیناثلا  ةیلمعلل  نكلو   . ةلھس ةلأسم 

نأ ثیح   ، تالالتعالاو ضارمألا  ببس  نایحألا  مظعم  يف  نوكت  ثیح 

ممستلا ببسي  اذھو   ، ةجسنألا اھب  عبشتتو  مكارتت  تالضفلاو  تايافنلا 

. مسجلل يتاذلا 

عيزوتو قفدت  ةدايز  يھ  ضرملا  جالع  يف  انمامأ  يتلا  ةلأسملا 

وا قلقلا  راكفأ  ءاھنإ  ربع  طقف  زجني  اذھو   ، مسجلا يف  ةيویحلاو  ةقاطلا 

ىلع لمعت  يتلاو  ةمادھ  ىرخأ  ةركف  لكو  ةیھاركلا  وأ  ةریغلا  وأ  فوخلا 

داوملا جارخإ  ةیلمع  يف  مكحتت  يتلا  ددغلاو  باصعألا  ریمدتو  قيزمت 

. اھنم دسجلا  ةیقنتو  تالضفلاو  ةماسلا 

طشنت نأ  وأ  حنمت  نأ  اھنكمي  ال  ةيوقملا  داوملاو  ةيذغملا  ةمعطألا 



يساسألا لكشلا  ةیھام   . ةایحلل ًايوناث  ًالكش  الإ  تسیل  اھنأل   ، ةایحلا

يندعسي يذلا  ءزجلا  اذھ  يف  حضوم  هب  لصتت  نأ  كنكمي  فیكو  ةایحلل 

. كيدي نیب  هعضأ  نأ 



رشع عساتلا  ءزجلا 
انلبقتسم لعجن  نأ  اننكمي  ملعلا  قیبطتب  هنأل   ، نمثب ردقت  ال  ملعلا  ةمیق   - 1

، ةیلاحلا انتئیبو   ، ةیلاحلا انتیصخش  نأ  كردن  امدنع   . هانمتن يذلا  لكشلاب 
، قباسلا انریكفت  بولسأ  جاتن  اھلك  يلاحلا  يدسجلا  انعضوو   ، ةیلاحلا انتاردقو 

. ةفرعملاو ملعلا  ةمیق  نع  روصت  ءانبب  أدبنس  اھدنع 
، ریكفتلا يف  انتقيرط  صحفتن  انعد   ، هانمتن امك  سیل  يحصلا  انعضو  ناك  نإ   - 2

صوغت ةرذب  وھ  عابطنا  لكو   ، لقعلا يف  اعابطنا  كرتت  ةركف  لك  نأ  ركذتن  انعد 
، ةھباشم ًاراكفأ  اھیلإ  بلجتس  ةعزنلا  كلت   ، ةیلباق وأ  ةعزن  قلختو  يعواللا  ىلإ 

. هداصح نم  دب  لوصحم ال  كانھ  نأ  دجنس  كلذ  يعن  نأ  لبقو 
بارخلاو ءایعإلا  نوكیس  داصحلاف   ، ضرملا روذب  لمحت  راكفألا  هذھ  تناك  نإ   - 3

يذلا ام   ، هقلخن يذلا  ام   ، هب ركفن  يذلا  وھ  ام   ، وھ لاؤسلا   ، لشفلاو فعضلاو 
؟ هدصحنس

لیختلا مكحي  يذلا  نوناقلا  نإف   ، هریغن نأ  بجي  يدسج  عضو  يأ  انيدل  ناك  نإ   - 4
، يلاثم يدسج  عضول  ةینھذ  ةروص  مسرا   . كلذ يف  اندعاسیس  روصتلاو 
نمم سانلا  نم  ریثكلا  كلانھ   . يعواللا يف  برشتت  نأ  ىلإ  ةروصلاب  كسمت 

مادختسا نم  ةلیلق  عیباسأ  لالخ  ةیصعتسم  ضارمأ  ىلع  ءاضقلا  اوعاطتسا 
هذھ ربع  مايأ  لالخ  ةيداع  ضارمأ  ىلع  اوضق  نمم  فالآلا  كانھو   ، ةقيرطلا هذھ 

. قئاقد عضب  لالخ  ًانایحأو   ، ةقيرطلا
ةركف لك  نأ  ملعن   . بذبذتلا نوناق  ربع  دسجلا  ىلع  رطیسي  نأ  لقعلا  عیطتسي   - 5
يأ نإف  اذل   . ةكرح قسن  وأ  ةبذبذ  ةجرد  وھ  امنإ  لكش  لك  نأ  ملعنو  ةبذبذ  يھ 
ریغت لصحیسو  رثأتتس  ةیلخ  لك   ، دسجلا يف  ةرذ  لك  يف  رثؤتس  ةبذبذ 

. يقیقح يئایمیك 
، نیعم بذبذت  لدعم  ىلع  ءانب  هیلع  وھ  ام  ىلع  نوكي  نوكلا  يف  ءيش  لك   - 6

ةعیبطلا اماروناب   . هلكشو هعونو  ءيشلا  ةعیبط  ریغتتس  بذبذتلا  لدعم  ریغت  نإو 
لدعم ریغت  درجمب  رارمتساب  ریغتت  ةیئرم  ریغ  مأ  تناك  ةیئرم  ًءاوس   ، ةعساولا

يا جاتنا  اننكمي  هیلعو  ةبذبذلا  رییغت  ًاذإ  اننكمي  ةبذبذ  ةركفلا  نأ  امبو   . ةبذبذلا
. اندسج يف  هب  بغرن  عضو 



انتیبلاغ نأ  يھ  ةلكشملا  نكلو   ، نیح لك  يف  ةردقلا  هذھ  مدختسن  نحن   - 7
نأ وھ  يدحتلا   . اھب بغرن  ال  جئاتن  رھظت  ام  ًاریثك  اذلو  يعو  الب  اھمدختست 
اذھو  ، طقف ةبوغرملا  جئاتنلا  ققحن  ثیحب  ءاكذ  و  يعوب  ةردقلا  هذھ  مدختسن 
يف ةببحم  تابذبذ  جتني  يذلا  ام  ةفرعمل  ةربخلا  كلمن  ًاعیمج  اننأل   ، ًابعص سیل 

. ةجعزمو ةراس  ریغ  رعاشم  جتنت  يتلا  بابسألا  ًاضيأ  ملعنو   ، مسجلا
ةعاجشو ةءانب  حبصتو  انراكفأ  ومست  امدنع   . انتربخ ریشتسن  نأ  وھ  مزلي  ام  لك   - 8

ةببحم جئاتن  ققحتس  تابذبذ  قالطإب  انأدب  دق  نوكن   ، ةبحم و  ةبیطو  ةلیبنو 
يأ وأ  داقتنالاو  ةریغلاو  ةیھاركلاو  دسحلاب  ةئیلم  انراكفأ  نوكت  امدنع   . ةدكؤمو
جئاتن بلجتسو  قلطنتس  ةنیعم  تابذبذ  نإف   ، ةددعتملا ةیبلسلا  لاكشأ  نم 
ىلع ام  لكش  يف  رولبتتسف   ، هذھ ةبذبذلا  تالدعم  ترمتسا  نإو   ، ةبوغرم ریغ 
ضرملاو بركلا  لكشتس  مث   ، يدسجلاو يقالخألاو  يلقعلا  ىوتسملا 

. ةاناعملاو
لقعلاف  ، دسجلا ىلع  لقعلا  اھكلتمي  يتلا  ةردقلا  نع  ٍءيش  مھف  عیطتسن  ًاذإ   - 9

ام ةفرطب  مھدحأ  كربخي  ًالثمف :  . دسجلا ىلع  ةحضاو  تاریثأت  هل  رھاظلا 
ةركفلل نأ  رھظي  امم   ، كدسج لماك  زتھي  نأ  ةجرد  ىلإ  امبر  كحضلاب  قلطنتف 
قرورغتف فطاعتلا  ریثي  ءيشب  مھدحأ  كربخي  وأ   ، كدسج تالضع  ىلع  ریثأت 
مھدحأ كربخي  وأ   ، كدسج ددغ  ىلع  ریثأت  ةركفلل  نأ  رھظي  امم   ، عمدلاب كانیع 
قفدت ىلع  رثؤت  ةركفلا  نأ  رھظي  امم   ، كیتنجو ىلإ  مدلا  عفدنیف  كبضغي  امب 
رھاظلا كلقع  لعف  ةجیتن  يھ  براجتلا  هذھ  نأ  امب  نكلو   . كدسج يف  مدلا 
دوعتل ریصق  تقو  يف  يضقنتسو   ، ةتقؤم نوكتس  جئاتنلا  نإف  كدسج  ىلع 

. هیلع تناك  ام  ىلإ  رومألا 
فالآ عرشتف   ، حرجب باصت   . مسجلا يف  نطابلا  لقعلا  لعف  فلتخي  فیك  ىرنل   - 10
امدنع وأ   . ءافشلا لمتكي  عیباسأ  وأ  مايأ  ةعضب  لالخو   ، ءانبلا ةداعإب  اروف  ايالخلا 
ضعبب هضعب  مظعلا  محلي  نأ  عیطتسي  ملاعلا  يف  ًاحاَّرج  دجت  نلف  مظع  رسكني 
حیحصلا اھناكم  يف  ماظعلا  عضي  نأ  هنكمي  نكلو   ، هیلع ناك  ام  ىلإ  دوعیل 

دوعیس ةليوطلاب  تسیل  ةرتف  لالخو   ، ربجلا ةیلمعب  ًاروف  يتاذلا  لقعلا  عرشیل 
يتاذلا لقعلاو   ، ًامس علتبت  نأ  نكمي   . اھیلع ناك  يتلا  ةوقلاب  نوكیل  مظعلا 
ةموثرجب باصت  دق   . هنم صالخلل  ةفینع  تایلمع  أدبيو  ًاروف  كلذ  فشتكیس 
باھتلالا ةقطنم  لوح  لزاع  رادج  ءانبب  ًاروف  يتاذلا  لقعلا  عرشیس   ، ةریطخ

هذھل تقلخ  يتلا  ءاضیبلا  مدلا  ايالخ  يف  هتاببسم  عالتبا  ربع  باھتلالا  رمديو 



. ةياغلا
لخدتن ال  انمد  امو   . انھیجوت وأ  انملع  نودب  متت  هذھ  نطابلا  لقعلا  تایلمع   - 11

ةیكذ ةیمیمرتلا  ايالخلا  هذھ  نأ  امب  نكلو   ، ةیلاثم نوكت  جئاتنلا  نإف  اھلمع  يف 
لالخ نم  مدقتلا  نع  ًةزجاع  حبصتو  لشُت  ام  ًةداع  اھنإف   ، انراكفأل بیجتستو 

عورشلل نيزھاج   ، لامعلا نم  شیج  ةباثمب  اھنإ   . قلقلاو كشلاو  فوخلا  راكفأ 
تارییغت ثدحت  وأ  بارضا  نلعُي  لمعلاب  نوأدبي  ةرم  لك  يف  نكلو   ، لمعلا يف 

. نوملستسيو مھتميزع  طبثت  نأ  ىلإ  ةطخلا  يف 
لك ساسأ  وھ  يذلاو   ، ةبذبذلا نوناق  ىلع  سسأ  دق  ةحصلا  ىلإ  قيرطلا  نإ   - 12
ملاعف  ، يلخادلا ملاعلا  يف  لقعلا  لبق  نم  نوناقلا  اذھ  لمع  لعفيو   . مولعلا

يف دھجلاو  تقولا  عیضن  ال  نأ  ةمكحلا  نم  نإف  اذلو   ، لخادلا نم  وھ  انتوق 
درجم وھ  يذلاو  يجراخلا  ملاعلا  يف  اھدجن  يتلا  راثآلا  عم  لماعتلا  ةلواحم 

. انلخادب يتلا  ةیلصالا  ةروصلل  ساكعنا 
ریغتتس بابسألا  رییغتبو   ، يلخادلا ملاعلا  يف  بابسألا  داجيإ  ًامئاد  انیلع   - 13

. راثآلاو جئاتنلا 
ةعدبم ايالخلا  لك   . كتاھیجوتل بیجتستسو  ةیكذ  كدسج  يف  ةیلخ  لك   - 14

. اھل هتیطعأ  يذلا  طمنلا  سفن  قلختسو 
ةیعادبإلا تاقاطلا  نإف   ، نطابلا لقعلا  مامأ  ةیلاثم  ةروص  عضوت  امدنع  كلذل   - 15

. ًایلاثم ًادسج  ينبتس 
ةلاحلا لبق  نم  مكحت  لقعلا  ةدوج   . ةقيرطلا سفنب  تدیش  لقعلا  ايالخ  لك   - 16

ىلإ بوغرم  ریغ  يلقع  كولس  لقن  مت  اذإ  اذل   . يلقعلا كولسلا  وأ   ، ةینھذلا
اندرأ اذإ  هنأ  ىرن  نأ  ةلوھسب  عیطتسن  كلذبو   . دسجلا ىلإ  هلقن  متیس   ، تاذلا
رطیست يناعملا  هذھ  نوكت  نأ  بجي  ةيویحلاو  ةوقلاو  ةحصلا  رھظي  نأ  دسجلل 

. ركفلا ىلع 
، ةبذبذلا نم  لدعمل  ةجیتن  وھ  ناسنإلا  مسج  يف  رصنع  لك  نأ  اذإ  ملعن  نحن   - 17
نم ىلعألا  ةجردلا  نأو   ، ةبذبذلا نم  ةجرد  وھ  يلقعلا  كولسلا  نأ  ملعنو 

. ةبذبذلا نم  لقألا  ةجردلا  رمدت  وأ  ریغتو  رطیستو  نمیھت  ةبذبذلا 
نحنو  ، غامدلا ايالخ  تافص  لبق  نم  ةموكحم  ةبذبذلا  ةبسن  نأ  ملعن  نحن   - 18

. هذھ غامدلا  ايالخ  ئشنن  فیك  فرعن 
دنعو  ، دسجلا يف  هبغرن  يئايزیف  ليدعت  يأ  يرجن  فیك  فرعن  نحن   ، كلذب  - 19
هنأ ةفرعم  ىلإ  لصوتنس   ، دحلا اذھ  ىلإ  نھذلا  ةقاطل  ةیملع  ةفرعم  لیصحت 



نیناوق عم  ماجسنا  يف  انسفنأ  عضو  نم  دحي  نأ  نكمي  ام  كانھ  سیل  ًایملع 
. ةردقلا ةدودحم  ریغ  يھ  يتلاو   ، ةعیبطلا

، ديازتم لكشب  ًاموھفم  حبصأ  هیلع  هترطیس  دسجلا و  ىلع  اذھ  لقعلا  ریثأت   - 20
روتكدلا  . ًاقداص ًامامتھا  عوضوملا  نولوي  نم  مویلا  ءابطألا  نم  ديدعلا  كانھف 

ال : " لوقي عوضوملا  نع  ةمھملا  بتكلا  نم  ديدعلا  بتك  يذلاو  دلیفوش  تربلأ ت.
سیل ایجولویسفلا  مولع  يف   . ماع لكشب  ًالمھم  ينھذلا  جالعلا  عوضوم  لاز 
مسجلا مكحت  يتلا  ةرطیسملا  ةيزكرملا  ةردقلا  ىلإ  ریشت  صوصن  كانھ 

". اھنع ثيدحلا  متي  ام  ًاردان  دسجلا  ىلع  لقعلا  ةردقو   ، ماعلا هحلاصل 
يفیظولا لصألا  تاذ  ةیبصعلا  ضارمألا  نوجلاعي  ءابطألا  نم  ریثكلا  كانھ   - 21

يف هوملعتي  مل  هنوضرعي  يذلا  ملعلا  نأ  يھ  لادجلا  ةطقن  نكلو   ، دیج لكشب 
. ةبرجتلاو ةھيدبلا  ىلع  ةمئاق  مولع  اھنكلو   ، بتكلا يف  هوسردي  ملو  ةیلك  يأ 
نأ بجي  ةیجالعلا  نھذلا  ةقاط   . هیلع نوكي  نأ  بجي  ام  سیل  عضولا  اذھ  نكلو 

. ةیبط ةسردم  لك  يف  ةصصختم  ةیملع  ةسارد  عضوم  نوكت 
لجأ نم  اھولعفي  نأ  نوعیطتسي  ءایشألا  نم  مك  نوكردي  ىضرملا  نم  لیلق   - 22
هیجوت نكمي   . نآلا ةياغل  ةلوھجم  تلاز  ام  اھقالطإ  نكمي  يتلا  ىوقلاف   . مھسفنأ

ربع  ، برطضملا نھذلا  ةئدھت  هاجتاب  هسفن  ضيرملا  ربع  ينھذلا  جالعلا 
لذبل ةینھذ  زفاوح  حرط  ربع   . بحلاو ناميالا   ، لمألا  ، ةداعسلا رعاشم  ةراثتسا 

نع ًادیعب  راكفألا  ليوحتل  مظتنملا  ينھذلا  لمعلا  ربعو   ، دھجلا نم  ديزم 
. ضرملا

يضقيو رمدي  فوس  دوجولا  ةمئادلا  ةردقلا  هذھب  فارتعالاو  كاردالا  اذھ  نإ   - 23
نكلو  . مغانتلاو ةحصلا  اھلحم  للحيو  ةاناعملاو  ضرملا  نم  لكش  يأ  ىلع 
لكو بیبط  لك  نإف  ًاحیحص  كلذ  ناك  نإ   ، ضرملا لسري  نأ هللا  نظي  نم  كانھ 

ام فصوتسم  وأ  ىفشتسم  لكو  هللا  ةدارإل  نوبراحم  مھ  ةضرمم  لكو  حارج 
هسفن تبثي  اذھك  مالك  عبطلاب   . ةمحر تویب  نوكت  نأ  لدب  درمتلل  نكامأ  الإ  يھ 

نم كانھ  لازي  ال  هنأ  بيرغلا  نم  نكلو   ، ضوفرمو فیخس  هنأ  ىلع  ةرشابم 
 . داقتعالا اذھب  قلعتي 

: ةیلاتلا ةيآلا  يف  ركفت   ، عوبسألا اذھ  كبيردتل   - 24

نع اوفعيو  مكيديأ  تبسك  امبف  ةبیصم  نم  مكباصأ  امو   : ) ىلاعت لاق 

. ىروشلا ةروس   ، میظعلا قدص هللا  ریثك )



رشع عساتلا  ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

نیناوق عم  مغانت  يف  انسفنأ  عضو  ربع  ؟  ضرملا ىلع  ءاضقلا  نكمي  فیك   - 1
. دوجولاو ةعیبطلا 

دبال حورلا  هذھ  نأو   ، يحور نایك  وھ  ناسنإلا  نأ  كاردإب  ؟  ةیلمعلا هذھ  متت  فیك   - 2
. ةیلاثم نوكت  نأ 

ينھذلا يعولا  ىوتسم  ىلع  ًالوأ   ، ةیلاثملا هذھب  يعولا  ؟  كلذ ةجیتن  يھ  ام   - 3
. ًايدسج ةیلاثملا  هذھ  ققحیس   ، روعشلا ىوتسم  ىلع  مث 

اھتياغب طبترتو   ، ةقالخ يھ  يلاتلابو  ةیحور  ةیلمع  وھ  ریكفتلا  نأل  ؟  كلذ مل   - 4
. دوجولا ملاع  يف  اھیلجتو 

. بذبذتلا نوناق  اذھب ؟  هلیعفت  مت  يذلا  يعیبطلا  نوناقلا  وھ  ام   - 5
لدعيو رطیسي  ةبذبذلا  نم  ىلعألا  ىوتسملا  نأل  ؟  ةرطیسلا هنكمي  اذامل   - 6

. ةبذبذلا نم  ىندأ  ىوتسم  يأ  رمدي  وأ  ریغيو  مكحتيو 
كلانھ معن  ؟  ماع لكشب  فورعم  ينھذلا  جالعلا  نم  بولسألا  اذھ  لھ   - 7

، رخآب وأ  لكشب  جالعلا  نم  لكشلا  اذھ  نومدختسي  نمم  رشبلا  نم  نیيالملا 
. يعو ریغب  وأ  يعوب 

نأ رشبلل  نكمملا  نم  حبصأ  ؟  ریكفتلا نم  بولسألا  اذھ  ةجیتن  يھ  ام   - 8
. راركتلاو ةبرجتلل  لباق  يملع  لكشب  كاردإلا  تاجرد  ىلعأ  اومدختسي 

نكمي ؟  ىرخألا رشبلا  تاجایتحاب  قلعتي  امیف  قیبطتلل  لباق  بولسألا  اذھ  لھ   - 9
. ناسنإلا دنع  ةبغر  وأ  ةجاح  لك  عم  هنیع  بولسألا  مادختسا 

حیحصلا نيدلاو  حیحصلا  ملعلاف   ، امھالك ؟  ينيد مأ  يملع  بولسألا  اذھ  لھ   - 10
. رخآلا هعبتي  امھدحأ  بھذ  امنيأ   ، نامأوت



نيرشعلا ءزجلا  ةمدقم 
جسني لاملا  نأ  دجتس   ، كیلإ همدقأ  نأب  فرشتأ  يذلا  ءزجلا  اذھ  يف 

ذخأن اننأو   ، ةمدخلا وھ  حاجنلا  نوناق  نأو   ، هلك دوجولا  جیسن  يف  هسفن 

انيدل نوكت  نأ  فرشلاو  زایتمالا  نم  هنأ  ىرن  نأ  بجي  اذھلو   ، هیطعن ام 
. ءاطعلا ىلع  ةردقملا 

اذل  . ءانب لمع  لك  ءارو  قالخلا  طاشنلا  يھ  ةركفلا  نأ  اندجو  دقل 

راكفألا نم  لضفأ  ةیلمع  ةمیق  هل  امم  هميدقت  نكمي  ام  كانھ  سیلف 

يھ  ، انيأر امك  هابتنالا  ةقاطو   ، هابتنالا بلطتت  ةءانبلا  راكفألا   . ةدیجلا

ةقاطلا دلوي  زیكرتلاو   ، زیكرتلا ثروي  هابتنالا   . قراخلا لجرلا  حالس 

. ةعیبطلا تاقاط  ىوقأ  يھ  ةیناحورلا  ةقاطلاو   ، ةیناحورلا

نونفلا لك  قوف  نفلا  هنإ   . مولعلا لك  نضتحي  يذلا  ملعلا  وھ  اذھ 

لاجملا حیتت  نفلا  اذھو  ملعلا  اذھ  يف  ةعاربلا   . رشبلا ةایحب  ةقلعتملا 

مايأ ةتس  يف  بستكت  اذھ ال  ناقتإ   . مدقتلا نم  ةدودحم  ریغ  تالامتحال 

ًامدق ریست  ال  نأ   ، اھلك ةایحلا  لغش  هنإ   . ىتح عیباسأ  ةتس  يف  الو 
. عجارتت كنأ  ينعي 

اھل نوكیس  ةینانألا  ریغو  ةءانبلاو  ةیباجيإلا  راكفألا  ّينبت  نأ  نم  رفم  ال 
، دوجولا يف  ةیسیئرلا  ةملكلا  وھ  باوثلا   . ىدملا ةعساو  ةبیط  تاریثأت 

. لداعلاو حیحصلا  اھباصن  يف  رومألا  عضو  ىلع  لمعلا  بئاد  دوجولاو 

متي ثیحب   ، هناكم رخآ  ءيش  لخدي  نأ  نم  دبال  ءيش  جارخإ  متي  امدنع 

نم حابرأ  ينج  يف  لشفت  نل  أدبملا  اذھ  ةبقارمب   . نزاوتلا ىلع  ظافحلا 

. مركو ةرفوب  كدوھج  ضوعت  ةلداعم  اذكھ 



نورشعلا ءزجلا 
نیيارش وحن  حوتفملا  بابلا  هنإ   ، ينھذ كولس  وھ  لاملاب  روعشلاو  كاردإلا   - 1

، رایتلا ریست  يتلا  ةبذاجلا  ةوقلا  يھ  ةبغرلا   . يلابقتسإلا كولسلا  هنإ   ، ةراجتلا
. انع هدعبیف  اھسكعي  وأ  رایتلا  ةكرح  فقوي  يذلا  ریبكلا  قئاعلا  وھ  فوخلاو 

تباث نوناق  هنأ  امبو   ، رقفلاب روعشلا  هنإ   ، لاملاب روعشلا  ضیقن  وھ  انھ  فوخلا   - 2
نإ  . هنم انفخ  ام  ىلع  لصحنسف  انفخ  نإ   ، همدقن ام  ًامامت  ذخأن  اننإف   ، ریغتي ال 
لضفأل راكفألا  لضفأ  لغشي  هنإ   ، هلك اندوجو  جیسن  يف  هسفن  جسني  لاملا 

. لوقعلا
لاملل انعنص  ربع  انتاقادص  ةرئاد  عسونو   ، ءاقدصألل انعنص  ربع  لاملا  عنصن  نحن   - 3

وھ ًاذإ  حاجنلل  لوألا  نوناقلا   . مھل انتمدخ  ربع   ، مھتدعاسم ربع   ، مھلجأ نم 
ىلع نوكي  يذلا ال  صخشلا   . ةلادعلا ةنامألا و  ىلع  ينبم  هرودب  اذھو   ، ةمدخلا
يف يساسألا  نوناقلا  يعاري  ملو   ، لھاج ناسنإ  وھ  هاياون  يف  ًالداع  لقألا 

بسكيو زوفي  هنأ  نظي  دق   ، اذھ كردي  دق ال   . دیكأت لكب  رسخیس  كلذل   ، لماعتلا
ضيوعتلا وأ  باوثلا  نوناق   . قلطملا عادخ  هنكمي  ال   . متحم لشف  هریصم  نكلو 

. نسلاب نسلا  نأو  نیعلاب  نیعلا  نأ  هیلع  ضرفیس 
اھرودب هذھو   ، انتاياغو انراكفا  نم  ةبكرم  اھنإ   ، لاوزلا ةعيرس  ةایحلا  ىوق   - 4
ىعسن نأ   ، ةحتفتم انلوقع  يقبن  نأ  يھ  انتلكشم   . ام ةغیص  يف  ةدسجم 

، سأكلاب سیلو  قابسلاب  نیمتھم  نوكن  نأ   ، ةصرفلا زیمن  نأ  ديدج ، وھ  امل  ًامود 
. ءانتقالا يف  سیلو  يعسلا  يف  نمكت  ةعتملا  نأ  ثیح 

فیكب ركفت  نأ  بجي  كلذ  لعفل   ، لاملل سیطانغم  كسفن  نم  عنصت  نأ  كنكمي   - 5
صرفلا زییمتل  ةيؤرلا  كدنع  تناك  نإ   . نيرخآلل لاملا  عنصت  نأ  كنكمي 

عضت نأ  كنكمي   ، هلعفت ام  ةمیق  ةفرعمو  ةبسانملا  فورظلا  كاردإو  اھرامثتساو 
كحاجن نكلو   ، كلذ لك  نم  ةدافتسالا  نم  كنكمي  يذلا  ناكملا  يف  كسفن 

دیفي نأ  بجي  ًادحاو  دیفي  ام   ، نيرخآلا ةدعاسم  نم  نكمتت  امنیح  نوكیس  ربكألا 
. عیمجلا

روذب ىلع  يوتحت  ةینانألا  ةركفلاو   ، ةيویحلاو ةوقلاب  ةءولمم  ةميركلا  ةركفلا   - 6
عيزوت تاونق  ةطاسبب  يھ  ةیلاملا  تاسسؤملا   . راھنتو ككفتت  فوس   ، ءانفلا



يھ لاملا  جورخ  فاقيإ  ةروطخ  نكلو   ، يضمتو يتأت  ةلئاھ  تایمك   ، ةورثلل
اذھبو  ، ًاحوتفم ةانقلا  يفرط  ىلع  ظافحلا  بجي   . هلوخد فاقيإ  ةروطخ  سفنب 

نأ لجأ  نم  يطعن  نأ  ًادج  مزاللا  نم  هنأ  كردن  امدنع  انل  حاجن  مظعأ  ققحتي 
. ذخأن

انیعو هجون  فوسف   ، دادمإ لك  ردصم  يھ  يتلاو  ةقلطملا  ةردقلا  كردن  انك  نإ   - 7
فوسو  ، انل بولطم  وھ  ام  لك  رارمتساب  انل  بلجي  لكشب  ردصملا  اذھ  هاجتاب 
فرصملاف  . ةمدخلا ينعي  انھ  ءاطعلا   . انذخأ ديزي  انئاطع  ةدايزب  هنأ  نم  ققحتن 

يطعي لماعلاو   ، هراكفأ يطعي  بتاكلاو   ، هتعاضب يطعي  رجاتلاو   ، هلاومأ يطعي 
ام داز  املك   ، هؤاطعإ مھنكمي  ام  داز  املك  نكلو   ، هیطعي ام  هيدل  ٌلك   ، هتراھم
. ديدج نم  هؤاطعا  مھنكمي  ام  داز  املك  هنوذخأي  ام  داز  املكو   ، هیلع نولصحیس 
مھنأل ءايرثأ  اوحبصي  مل  مھریغو  يغینراك   ، رلیفكور  ، ناغروم لاثمأ  نم  صاخشأ   - 8
مھریغل ًالام  اوعنص  مھنأ  ببسب  هنإ   ، سكعلا لب   ، مھریغل مھلام  اورسخ 

. ملاعلا يف  لاجرلا  ىرثأ  نم  اوحبصا 
، نيرخآلا ءارآ  لبقتي  وھ   . قیمع ریكفت  يأ  مدختسي  نا  ردني  يداعلا  ناسنإلا   - 9

امدنع كلذ  ةيؤر  نكمي   ، ءاغببلا بولسأ  ریبك  دح  ىلإ  هبشي  لكشب   ، اھرركيو
لبق نم  عاصنملا  كولسلا  اذھو   ، ماعلا يأرلا  هب  عنصُي  يذلا  بولسألا  مھفن 
نأ نم  لاجرلا  نم  ةریغص  ةئف  نكَمي  ام  وھ  سانلا  نم  ىمظعلا  ةیبلاغلا 

. مھتمدخل سانلا  نم  نیيالملا  نوعضخيو  ةوقلا  يحانم  لك  ىلع  نولوتسي 
ببسلا اذھلو   ، ةدارالا ربع  هجوت  ةردقلا  هذھ   ، زیكرتلا يھ  هابتنالا  ىلع  ةردقلا   - 10

نم مھ  ریثك   . اھديرنو اھبغرن  يتلا  ءایشألاب  الإ  ریكفتلا  وأ  زیكرتلا  ضفرن  نأ  بجي 
ریكفتلا نأ  امبو   ، فنص لك  نم  بركلاو  دقفلا  وأ   ، نزحلا ىلع  رارمتساب  نوزكري 

. بركلاو نزحلا  نم  ديزمو   ، ةراسخلا نم  ديزم  زیكرتلا  اذھ  عبتي  نأ  دبالف   ، قالخ
نحنف  ، بوغرم رخآ  لاح  يأ  وأ  بسكلا   ، حاجنلا لباقن  امدنع   ، ىرخأ ةھج  نم 

نإف كلذلو   ، ديزملا بلجن  يلاتلابو  رومألا  هذھ  راثآ  ىلع  زكرن   ، يعیبط لكشبو 
. ديزملا بلجت  ةرثكلا 

: هلوقب لامعألا  ملاع  يف  مھفلا  اذھ  مادختسا  ةیفیك  يئاقدصا  دحأ  فصي   - 11
، لقعلا ىوحف   ، يعولا رھوج  ربتعت  نأ  بجي  اھفصو  ناك  امھمو   ، حورلا " - 12

يعولا طاشنل  راوطأ  يھ  ءارآلا  لك  نأ  امكو   ، ركفلا اھیلع  موقي  يتلا  ةقیقحلاو 
ةقیقحلا داجيا  نكمي  طقف  حورلا  يفو   ، حورلا يف  هنأ  ينعي  كلذف   ، ركفلاو لقعلاو 

". عورشم وأ  لمع  يا  ءارو  نم  ةركفلا ’  ’ وأ يقیقحلا  ءيشلا  يأ   ، ةقلطملا



نكمي اھلعافت  نیناوقو  حورلا  مھف  نأب  لوقلا  لدعلا  نم  سیلأ   ، اذھب فارتعالاب   - 13
نم ودبي  الأ  ؟  هیلا لصي  نأ  لامعالا  ملاع  نم  صخشل  نكمي  ءيش  مھأ  نوكي  نأ 

، ةقیقحلا هذھ  كاردإ  الإ  مھعسوب  نكي  مل  ملاعلا  يف  سانلا  نأ  ول  هنأ  دكؤملا 
رومألاب ةفرعملا  هذھ  ىلع  لوصحلا  نم  مھنكمي  ًاناكم  اولتحیل  اوتفاھتو  اوعفادتل 

هذھ سامتلا  طقف  نوديري  مھنإ   ، نیناجم اوسیل  سانلا  ءالؤھ  ؟  اھنیناوقو ةیحورلا 
لك وحن  مھدوقي  يذلا  هاجتالاب  يضملا  نم  اونكمتي  يكل  ةيرھوجلا  ةقیقحلا 

. حاجن
ًابحم ًالجر  ًامود  هتفرع  وغاكیش  يف  ًالجر  فرعا   . ًایح ًالاثم  كیطعأ  ينعد   - 14
ثيدح رخآ  يف   . ًاضيأ تاقافخا  ةدعو   ، هتایح يف  تاحاجن  ةدع  ققح  دقل   . لاملل

. قباسلا يف  هیلع  تناك  امب  ةنراقم  ًادج  ةعجارتم  هلمع  عاضوأ  تناك  هعم  يل 
ًاطوش عطق  دق  هنأ  ثیح   ، فاطملا ةياھن  ىلإ  لصو  دق  ًالعف  هنأكو  رومألا  تدب 
ًاراركت لقأو  أطبأ  لكشب  هیتأت  تحبصأ  ةديدجلا  راكفألاو  رمعلا  فصتنم  نم  ًاليوط 

. تضم تاونس  يف  هلاح  هیلع  ناك  امم 
يأ  ، میلسلا ریكفتلا  جاتن  وھ  لامعألا  يف  حجني  ام  لك  نأ  ملعا  يل " : لاق   - 15

میلعتلا اذھ  لك  ناك  نإ  نكلو   . راكفألا ىلإ  رقتفا  نآلا  يننكلو   . اذھ كردي  قمحأ 
عم ةرشابم  ًالاصتا  زرحي  نأ  درفلل  نكمملا  نم  نوكي  نأ  بجیف   ، حیحص يلقعلا 

راكفألا نم  لاكشألا  لك  دوجو  نم  دبال  قلطملا  لقعلا  يفو   ، قلطملا لقعلا 
يف اھقیبطتو  اھمادختسا  نم  يتربخو  يتراسجب  ًالجر  نكمت  دق  يتلاو  ةدیجلا 
ةركف هذھ  ودبت  : " درطتسا مث  هیلع ." ًءانب  ًاریبك  ًاحاجن  زرحا  نأو   ، لامعألا ملاع 

". يمامتھا اھیلوأ  فوسو   ، ةنسح
نم صخشلا  اذھ  نع  تعمس   ، مايأ ةعضب  لبقو   . تاونس ةدع  ذنم  اذھ  ناك   - 16
نكمت لھ  ؟  نالف انقيدص  رابخأ  يھ  ام  : " هتلأسو قيدص  عم  ثدحتأ  تنك   . ديدج

:" يل لاقو  بارغتساب  يقيدص  ّيلإ  رظنف  ؟ " ًاددجم هیمدق  ىلع  فوقولا  نم 
" اذك  " ةكرش يف  ریبكلا  لجرلا  هنإ  ؟  رھابلا هحاجن  نع  عمست  ملأ  ؟  اذامل
، ةریخألا رشع  ةینامثلا  رھشألا  لالخ  ًايروطسا  ًاحاجن  تققح  ةكرش  ىمسو  )
ءاج يذلا  لجرلا  هنإ  دالبلا .) تألم  يتلا  اھتانالعا  ببسب  ًادج  ةفورعم  نآلا  يھو 
، تارالودلا نم  نیيالملا  قيرط  يف  نآلا  يضمي  هنإ   . حاجنلا كلذ  ءارو  ةركفلا ’ بـ’

". فصنو ةنس  نوضغ  يف  ثدح  كلذ  لك 
زاجنا نم  نكمت  لجرلا  اذھ  نأ  لوقأ  يل  ةبسنلاب  ؟  كلذ يف  لوقت  اذام   ، نآلا  - 17
يف هقبطو  هل  يطعا  يذلا  ملعلا  نم  دافتساو   ، قلطملا لقعلا  عم  ةلصلا 



. هلمع
حورلا نأ  ملعت  يھف   . قیمع لكشب  ةیلمع   ، ًادج ةیقیبطتو  ةیلمع  ةیناحورلا  نإ   - 18
رھاظ ىوس  تسیل  ةداملا  نأو   ، يلكلا ءيشلا  يھ   ، يقیقحلا ءيشلا  يھ 

. بغرت امك  هیلع  لدعتو  ًالكش  هیطعت  نأ  حورلل  نكمي  ندل 
اھل حور  وھ  لب   ، حور هل  ًادسج  سیل  ناسنإلا  نأ  ةركف  ىلع  زكر   ، عوبسألا اذھ   - 19
ةمیق اھل  نكي  مل  نإ  مئاد  ىضر  هیطعت  نأ  عیطتست  ال  هتاياغ  نإف  اذلو   ، دسج
هذھ نأو   ، اھیغتبن يتلا  لاوحألا  بلج  ادع  امیف  ةمیقلا  ميدع  ًاذإ  لاملا   . ةیحور
اذل  ، يفاكلا دادمإلا  بلطتت  ةمغانتملا  لاوحألاو   . ةمغانتم نوكت  نأ  دب  لاوحألا ال 
وھ لاملا  حور  وأ  ةركف  نأ  ركذتن  نأ  بجي   ، ةلقلا نم  لكش  يأ  كانھ  نأ  ادب  نإف 

لصحتسو حتفتس  دادمإلا  باوبأ  نإف  ًالكش  ةركفلا  هذھ  ذخأت  امدنعو   ، ةمدخلا
. لماكلاب ةیلمع  ةیحورلا  قرطلا  نأب  كملع  دنع  ىضرلا  ىلع 



نيرشعلا ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

. ةمدخلا ؟  حاجنلل لوألا  نوناقلا  وھ  ام   - 1
نوكن نأ   ، ةحتفتم لوقع  ىلع  ظفاحن  نأب  ؟  ةمدخ لضفأ  مدقن  نأ  اننكمي  فیك   - 2

. ءانتقالاب يعسلاب ال   ، سأكلاب قابسلاب ال  نیمتھم 
. رامدلا روذب  يوحت  اھنأ  ؟  ةینانألا راكفألا  ةجیتن  يھ  ام   - 3

نأ يرورضلا  نم  هنأ  ةقیقح  كاردإب  ؟  انتاحاجن مظعأ  ققحت  نأ  نكمي  فیك   - 4
. ذخأن يكل  يطعن 

نوركفي مھنأل  ؟  ةریبكلا مھتاحاجن  ىلإ  لامعألاو  لاملا  لاجر  لصي  اذامل   - 5
. مھسفنأل مھسفنأب 

؟ سانلا نم  لیلق  يدي  نیب  ةعیط  تاودأ  نوقبي  نادلبلا  لك  يف  سانلا  ةیبلاغ  مل   - 6
. مھنع ةباینلاب  اوركفي  نأ  سانلا  نم  ةلقلا  هذھل  نوحمسي  مھنأل 

. دقفلا نم  ديزملاو  نزحلا  نم  ديزملا  ؟  دقفلاو نزحلا  يف  زیكرتلا  بقاوع  يھ  ام   - 7
. بسكلا نم  ديزملا  ؟  بسكلا ىلع  زیكرتلا  ةجیتن  يھ  ام   - 8

مدختسملا دیحولا  أدبملا  هنإ  ؟  لامعألا ملاع  يف  أدبملا  اذھ  مدختسي  لھ   - 9
. ةقیقحلا يغلي  يعو ال  نودب  مدختسي  هنوك   . ىرخأ ئدابم  دجوي  . ال  ًامئاد

سیلو ةجیتن  وھ  حاجنلا  نأ  ةقیقح  ؟  أدبملا اذھل  يلمعلا  قیبطتلا  وھ  ام   - 10
يتلا ةركفلا  وأ   ، ببسلا ریفوت  نم  دبال  ةجیتنلا  نمضن  نأ  اندرأ  نإو   ، ًاببس

. ةجیتنلا اھب  تققحت 



نيرشعلاو يداحلا  ءزجلا  ةمدقم 
لك قئاقد  ةعضبل  ةقباسلا  ءازجألا  يف  تانيرمتلا  تسرام  دق  تنك  اذإ 
ةایحلا نم  ذخأت  نأ  ردقت  كنأ  ىلإ  تلصوت  كنأ  دبالف   ، هحارتقا مت  امك  موي 

يذلا ءيشلا  كلذ  كتایحل  تمدق  دق  نوكت  نا  دعب  ًامامت  هب  بغرت  ام 
. هب بغرت 

يتلا ةقیقحلا  اھنإ  هللا،  نم  ةبھ   ، ًامود تناك  امك  ةفرعملا  هذھ  نإ 
لب  ، طقف ةيدودحملاو  ةلقلا  نم  ررحتلا  سیل   ، ررحتلا نم  ناسنإلا  نكمت 

نوناقلا ال اذھ  نأ  ملعت  نأ  لیمجلا  نم  سیلأ   ، قلقلاو نزحلا  نم  ررحتلا 

ةینھذلا مھتاداع  اوریغي  نأل  عیمجلل  حوتفم  بابلا   ، رشبلا نیب  زیمي 

. كلذ رامث  اونجيو 

ربع نویئایمیخلا  هل  ىعس  يذلا  رسلا  وھ  نوناقلا  اذھ  مھف  نأ  دب  ال 
ًابھذ لقعلا  يف  بھذلا  حبصي  نأ  نكمي  فیك  كملعي  يذلا  رسلا   ، خيراتلا

. دیلا يف  ًابھذو  بلقلا  يف 



: نورشعلاو يداحلا  ءزجلا 
" اوقلطا ، و" ةیسمشلا ةعومجملا  زكرم  يف  سمشلا  نویكلفلا  عضو "  " امدنع  - 1

ةركفلا تناك  دقلو   . بعرلاو ةشھدلا  نم  ریثكلا  كانھ  ناك   ، اھلوح رودتل  ضرألا 
يف سمشلا  ةكرح  نم  حضوأ  ةقیقح "  " كانھ نكي  ملف   ، اھساسأ نم  ةضوفرم 

، لالتلا فلخ  بیغت  يھو  سمشلا  هنیعب  ىري  نأ  عیطتسي  ناسنإ  يأف   ، ءامسلا
عمو  ، لقعلل ةیفانمو  ةفیخس  اھوربتعاو  بضغب  اھدنع  ةركفلا  ءاملعلا  ضفر  اذل 
لك ىدل  قئاقحلا  هذھب  ةماتلا  ةعانقلا  ترشتنا  نأ  ىلا  ناھربلا  ىدأ  دقف  اذھ 

. مویلا سانلا 
سرجلا عیطتسي  ام  لك  نأ  ملعن  اننأ  عم   ، ةیتوص ةادأ  هنأ  ىلع  سرجلا  روصتن   - 2
ىوتسم ىلإ  تابذبذلا  هذھ  لصت  امدنعف   . ءاوھلا يف  تابذبذ  ثدحي  نأ  وھ  هلعف 

ردقيو  . لقعلا يف  هعامس  نكمي  ًاتوص  ثدحت  اھنإف  ةیناثلا  يف  رشع  ةتسلا 
امدنع امأ   . ةیناثلا يف  ةبذبذ  فلا  ةياغل 38  لصت  تابذبذ  عمسي  نأ  ًاضيأ  لقعلا 
يف سیل  توصلا  نأ  ملعن  اذھب   ، ديدج نم  تمصلا  معي   ، كلذ نع  لدعملا  ديزي 

. لقعلا يف  وھ  امنإ   ، سرجلا
هردصت ام  نأ  ملعن  اننأ  عم  ًارون ." يطعت   " اھنأ ىلع  سمشلا  روصتن  نحن   - 3
ًاببسم  ، ةیناثلا يف  نویلرت  فالآ  ةعبرأ  ةبذبذ  ىوتسمب  ةقاط  وھ  امنإ  سمشلا 

، ةقاطلا نم  لكش  وھ  امنإ  ءوض  هیمسن  ام  نإف  اذل   ، ةیئوضلا جاومألاب  ىمسي  ام 
امدنعو  ، جاومألا كلت  ببسب  لقعلا  يف  ثدحي  يذلا  روعشلا  وھ  امنإ  ءوضلا  نأو 

، فلتخم بذبذت  لدعم  ىلع  دمتعي  فیط  لكف   ، ءوضلا نول  فلتخي   ، ددرتلا دادزي 
نأ ملعن   ، ءاقرز ءامسلا  نأو  رضخأ  بشعلا  ناو  رمحأ  درولا  نأ  لوقن  اننأ  عمو   ، اذل
يتلا تابذبذلا  ربع  دلوتت  رعاشم  اھنأو   ، لقعلا يف  ةدوجوم  ناولألا  هذھ 
رعشن ةیناثلا ال  يف  نویلرت  ةئم  نع  ةبذبذلا  ىوتسم  ضفخني  امدنع   . اھلبقتسن

ال اننأ  اذھ  نم  جتنتسن   . ةرارح اھنأ  ىلع  اھب  رعشن  أدبنو  رون  اھنأ  ىلع  اھب 
انلعف نإ   ، ءيشلا ةقیقح  كردن  يكل  انساوح  رعاشم  ىلع  دمتعن  نأ  عیطتسن 

ةحطسم اھنأو  سمشلا  لوح  رودت  ضرألا  نأب  داقتعالل  دوعن  نأ  دب  الف   ، كلذ
. ءامسلا يف  رثانتم  ءوض  رابغ  نم  رثكأ  تسیل  موجنلا  نأو  ةيورك  تسیلو 

وأ بیغلا  ملاع   ) ایقيزیفاتیملا يف  اھقیبطت  وأ  ةيرظن  يأل  لماكلا  قاطنلا  نإف  اذل   - 4



، كلوح نم  دوجولا  ةقیقحو  كسفن  ةقیقح  ةفرعم  ىلع  دمتعي  ةعیبطلا ) ءارو  ام 
، ًامغانتم كریكفت  نوكي  نأ  بجي  مغانتلا  نع  ریبعتلا  لجأ  نم  هنأ  ةفرعم  ىلعو 
ربعت نأ  لجأ  نمو   ، ًاحیحص كریكفت  نوكي  نأ  بجي   ، ةحصلا نع  ریبعتلا  لجأ  نمو 
ةروصلا سكع  كیلع  بجي   ، كلذ لعفل   ، ًايرث كریكفت  نوكي  نأ  نم  دب  ءارثلا ال  نع 

. كساوح اھمسرت  يتلا 
ةطاسبب يھ  ةيدودحملاو  ةلقلاو  لالتعالاو  ضرملا  لاكشأ  لك  نأ  ملعت  امدنع   - 5

. كررحتس يتلا  ةفرعملا  تكلتما  دق  نوكت  اھدنع   ، ئطاخلا ریكفتلا  ةجیتن 
كشلا نم  ةنوكم  لابجلا  كلت  تناك  نإو   ، اھلقن نكمي  لابجلا  نأ  فیك  ىرتس 

لابج لاح  يأ  ىلع  يھف   ، طیبثتلا نم  ىرخأ  لاكشأو  ةقثلا  مدعو  فوخلاو 
. رحبلا يف  اھقارغاو  اھفسن  بجي  لب  طقف  اھلقن  بجي  الو   ، ةیقیقح

يف حجنت  امدنعو   ، تارابعلا هذھ  ةیقیقحب  كسفن  عنقت  نأ  وھ  يقیقحلا  كلغش   - 6
ركفت نأو  ةقیقحلا  ىلع  ينبم  كریكفت  نوكي  نأ  يف  ةبوعص  دجت  نل   ، كلذ لعف 
رھظتو ىلجتت  فوسو  ةيویحلا  يوتحت  ةقیقحلا  نإف  هحرش  مت  امكو   ، ةقیقحلاب

. اھسفن
، ةقیقحلا ةفرعم  ىلإ  اولصو  ةینھذلا  قرطلاب  ماقسألا  نوجلاعي  نيذلا  كئلوأ   - 7
نأ نوملعي   . موي لك  مھلوح  نم  نيرخآلا  ةایحو  مھتایح  يف  اھنوضرعتسي  مھو 
نيذلا كئلوأ  نأ  نوملعيو   ، ءاضفلا لك  ألمتو  دوجولا  ةمئاد  ءارثلاو  ةحصلاو  ةایحلا 

نم  ، مھتایح يف  رھظي  نأل  فنص  يأ  نم  حشلا  وأ  ةلقلا  وأ  ضرملل  نوحمسي 
. دعب میظعلا  أدبملا  اذھ  مھفل  اولصي  مل  مھنأ  دكؤملا 

، لماكلاب ةیلقع  يھف  يلاتلابو  ریكفتلا  جاتن  يھ  لاوحألاو  فورظلا  لك  نأ  امب   - 8
كاردا نم  اھیف  ءرملا  قفخي  ةیلقع  عاضوأ  يھ  امنإ  حشلاو  ضرملا  نإف 

. لاوحألا كلت  يھتنتس   ، أطخلا كلذ  ءاھنا  درجمب   ، ةقیقحلا
. كانھ ةقیقحلا  كردتو  نوكسلا  ىلإ  أجلت  نأ  يھ  ءاطخألا  هذھ  ءاھنإ  ةقيرط   - 9

مسر ةیفیك  تملعت  نإ   . نيرخآلا لجأ  نم  وأ  كسفن  لجأ  نم  كلذ  لعف  كناكمإب 
لھسألاو عرسألا  ةقيرطلا  نوكیس  كلذ  نإف   ، ةبوغرملا لاوحألل  ةینھذلا  روصلا 

عانقا ةیلمع  ربع   ، شاقنلاو لدجلا  ربع  اھزاجنإ  كنكمیف  الإو   ، ةياغلا زاجنإل 
. لوقت ام  ةحصب  لماك  لكشب  كسفن 

، اھب رثأتیس  نمع  رظنلا  ضغبو   ، تناك امنيأو   ، ةبوعصلا تناك  امھم  هنأ  ركذت   - 10
كسفن عنقت  نأ  ىوس  لغش  كيدل  سیل   ، تنأ كسفن  ىوس  ضيرم  كمامأ  سیل 

. كتایح يف  ىلجتت  اھارت  نأ  دوت  يتلا  ةقیقحلا   ، ةقیقحلاب



نأ نكمي  لبس  اھلك   ، سفنلا بيذھت  و  لدجلا   ، لیختلا  ، زیكرتلا لاكشأ  لك   - 11
. ةقیقحلا ىلإ  كلصوت 

وأ ةجاحلا  نم  لكش  ىلع  يضقت  نأ   ، ام صخش  ةدعاسم  يف  تبغر  نإ   - 12
كلذ نأ  ثیح   ، ًامامت يفكت  هتدعاسمب  ةینلا  درجمف   ، أطخلا وأ  ةيدودحملا 
وأ رقفلاب  داقتعا  يأ  نم  كنھذ  غِّرَف  مث   . صخشلا كلذ  عم  ةلص  يف  كعضیس 

درجمب  . هتلكشم تناك  امھم  وأ  ةبوعصلا  وأ  رطخلا  وأ  ضرملا  وأ  ةيدودحملا 
دق صخشلا  كلذ  نوكیسو  تققحت  دق  ةجیتنلا  نوكتسف  كلذ  زاجنا  يف  كحاجن 

. ررحت
نأب كریكفتل  اھیف  حمست  ةرم  لك  يف  كنإف  هیلع  ًءانبو   ، قالخ ریكفتلا  نأ  ركذت   - 13
يھ امنإ  لاوحألا  هذھ  لثم  نأ  كردت  نأ  بجي   ، مئاوتم ریغ  لاح  دنع  فقوتي 
نكمي اھنأو ال  ةدیحولا  ةقیقحلا  يھ  حورلا  نأو   ، ةقیقح اھل  سیل   ، طقف رھاظم 

. ةلماك نم  لقأ  نوكت  نأ 
ةقیقحلا يف  ریكفتلا  نكلو   ، بذبذت ةجرد   ، ةقاطلا نم  لكش  وھ  ریكفتلا  لك   - 14

سفنب أطخلا  نم  لكش  لك  رمدت  اھنإف  يلاتلابو  ةنكمم  بذبذت  ةجرد  ىلعأ  وھ 
ىقبي نأ  لطابلا  نم  لكش  يأل  نكمي  ال   . مالظلا هب  رونلا  ددبي  يذلا  بولسألا 
كاردإ ىلع  بصني  نأ  بجي  يلقعلا  كلغش  نإف  اذل   ، ةقیقحلا رھظت  امدنع 

وأ ةيدودحملا  وأ  ةجاحلا  نم  لكش  لك  ديدبت  نم  كنكمیس  اذھو   . ةقیقحلا
. لكش يأ  نم  ضرملا 

ملاعلاف  ، يجراخلا ملاعلا  نم  ةقیقحلل  مھف  يأ  ىلع  لوصحلا  اننكمي  15 - ال 
يف اھدجن  نأو  اھنع  ثحبن  نأ  بجي  اذل   ، ةقلطم ةقیقحلاو   ، يبسن يجراخلا 

. يلخادلا ملاعلا 
. طقف ةیقیقح  لاوحأ  نع  ریبعتلاب  كیلع  ةقیقحلا  ةيؤر  ىلع  كلقع  نرمت  يكل   - 16

. هزرحت يذلا  مدقتلا  ىدم  ىلع  ًارشؤم  نوكتس  اذھ  لعف  ىلع  كتردقم 
ةیحور ةیقیقحلا  انألا "  " ، ةیلاثمو ةلماك  انألا " نأ "  يھ  ةقلطملا  ةقیقحلا   - 17
ةيدودحم يأ  اھب  نوكي  نأ  نكمي  ، ال  ةیلاثم نم  لقأ  نوكت  نأ  نكمي  الف  يلاتلابو 

امنإ  ، غامدلا ايالخل  يئزجلا  بیكرتلا  نم  عبنت  ةيرقبعلا ال  تاضمو   . ضرم وأ  ةلق  وأ 
، ينوكلا لقعلاب  لصتت  يتلاو  ةیحورلا  انألا "  " نم  ، تاذلا نم  ةمھلتسم  يھ 
اذھ جئاتن   . ةيرقبعو ماھلإ  لك  ساسأ  يھ  ةلصلا  هذھ  كاردا  ىلع  انتردقمو 
ةدمعأ اھنإ   ، دعب ِتأت  مل  لایجأ  ىلع  ریثأت  اھل  نوكیسو  ىدملا  ةعساو  مھفلا 

. قيرطلا ىلإ  نیيالملا  دشرت  يتلا  رونلا 



. بردملا يعولا  جاتن  يھ  لب   ، تادھاشملا وأ  براجتلا  جاتن  تسیل  ةقیقحلا   - 18
، هلاعفأو هتایح  يف   ، هكولسو هراقو  يف  ىلجتت  صخشلا  لخادب  يتلا  ةقیقحلا 

دمتعي ملاعلا  يف  كذوفنو  كلاعفأو  كتایح   . هلوح نم  ىلع  هریثأتو  هذوفن  يف 
ىلجتت ال  ةقیقحلا  نأ  ثیح   ، اھكاردإ نم  تنكمت  يتلا  ةقیقحلا  ةجرد  ىلع 

. كولسلاب لب  تاراعشلاب 
هنيد ةقیقح  نع  ریبعت  يھ  ءرملا  ةیصخشو  ةیصخشلا  يف  ةقیقحلا  ىلجتت   - 19
صخش ناك  نإ   . هتاكلتمم ةیصخش  يف  ًّةیلج  اھحمالم  ىرتسو   ، هتادقتعمو

. ةقیقحلل هراكنا  ةجرد  سفنب  هسفن  ملظي  كلذب  وھف  هظح  ءوس  وكشي 
. لدجلا لبقت  الو  اھضحد  نكمي  ةتباث ال  ىقبت  ةقیقحلاف 

ةیصخش يف  اساسأ  ةدوجوم  تناك  انتایح  يف  اھب  رمن  يتلا  براجتلاو  انتئیب   - 20
ًاحور ةسناجتملا  ةيداملاو  ةیلقعلا  تابكرملا  اھیلإ  تبلج  يتلاو  اندنع  روعشاللا 
هنأ ىلع  ودبي  ام  كانھ  ناك  نإو   ، انرضاح هددحي  انلبقتسم  نإف  اذل   . اھعم ًاعبطو 
يف ببسلا  نع  ثحبلا  انیلع  بجي   ، انتایح نم  روط  وأ  بناج  يأ  يف  ملظ 

. ءيشلا اذھ  ءارو  ببسلا  تناك  يتلا  ةینھذلا  ةقیقحلا  داجيإ  ةلواحمو   ، انقامعأ
كنكمیس ام  وھ  اھل  يكاردالا  كیعو  نإو   ، كررحیس ام  يھ  ةقیقحلا  هذھ  نإ   - 21

. ءاقش وأ  برك  يأ  زواجت  نم 
ةقباطم ةجیتن  يھ  امنإ  يجراخلا  كملاع  يف  اھلباقت  يتلا  لاوحألا  نإ   - 22
كینبت نأ  ناكمب  ةقدلا  نم  هنإف  اذلو   ، يلخادلا كملاع  يف  اھتنوك  يتلا  لاوحألل 

. كعقاو يف  ةیلاثم  عاضوأو  لاوحأ  ىلإ  مجرتیس  كلقع  يف  ةیلاثم  میقو  تاياغل 
هذھ نإف  دودحمو  يبسنو  بیعمو  صقان  وھ  ام  ىوس  ىرت  ال  تنك  نإ   - 23

كتقیقح كاردا  ىلع  كسفن  تبرد  نإ  نكلو   ، كتایح يف  ىلجتتس  يناعملا 
ةمغانتمو ةلماكتم  ًالاوحأ  نإف   ، ةیلاثمو ةلماك  تقلخ  يتلا  انألا "  " كلت  ، ةیحورلا

. كتایح يف  ىلجتیس  ام  طقف  يھ  ةحصلاب  ةئیلمو 
نأ ناسنإ  يأل  نكمي  ًالامك  ةركف  رثكأ  يھ  ةقیقحلا  نأو   ، ةقالخ ةركفلا  نأ  امب   - 24
وھ ام  عنصت  نأ  ينعي  ةقیقحلا  يف  ریكفتلا  نأ  متحملا  نم  هنإف   ، اھب ركفي 

. لوزیس لطاب  لك  نإف  ةقیقحلا  ىلجتت  امدنع  هنأ  ًاضيأ  متحملا  نم  وھو  يقیقح 
ًامئاق ًائیش  سیل  لقعلا  نأ  يھ  اھمھف  لجأ  نم  حفاكت  نأ  بجي  يتلا  ةقیقحلا   - 25

لك يف  دوجوم  وھ  يذلا   ، ينوكلا لقعلا  ربع  هلك  دوجولاب  لصتم  وھ  لب   ، هتاذب
. هنع بئاغ  وھ  ام  دجوي  الو  ناكم 

ىلع ةردقلا  يھ  حورلا  اھكلتمت  يتلا  ةدیحولا  ةردقملا  نأ  لوقن  امدنع   - 26



نم تتأ  قلخلا  ىلع  ةردقلا  هذھ  نأ  كلذ  ينعي  ، ال  قالخ ریكفتلا  نأو   ، ریكفتلا
ىلع كتردقم  يھ  امنا  ریكفتلا  ىلع  كتردقمف   . كل ًاكلم  اھنأ  وأ  كسفن  دنع 
كل اھبلجتس  يتلا  جئاتنلا  نم  ةدافتسالاو  راكفألا  ىلع  ةرطیسلاو  زییمتلا 

. سانلا نم  كریغلو 
نوكتس اھريدقتو  لماكلاب  اھھنك  كاردإو  ةقیقحلا  هذھ  مھف  نم  نكمتت  امدنع   - 27
ةمكحلا نوكلتمي  نم  طقف  هنأ  ملعا  نكلو   . ينوكلا حاتفملا  تكلمت  دق  اھدنع 
تابثلا مھيدلو   ، ةلدألا اوزیمیل  ةحتفتم  ًالوقع  نوكلتمي  نمو  مھفلل  ةیفاكلا 

دعب لوخدلا  نم  نونكمتي  نم  طقف  مھ   ، مھتارارق يف  اوضمي  نأل  يفاكلا 
. حاتفملا مھكلمت 

، عئار ملاع  وھ  هیف  شیعن  يذلا  ملاعلا  اذھ  نأ  كردت  نأ  لواح  عوبسألا  اذھ   - 28
ةفرعم ىلا  نولصي  نمم  سانلا  نم  ریثكلا  كانھ  نأو   ، عيدب قولخم  كنأو 
ًاضيأ مھف   ،" مھل دعأ   " امب مھتفرعمو  مھتوحص  ةعرس  تداز  املك  هنأو   ، ةقیقحلا
كلت رشب " بلق  ىلع  رطخ  الو  تعمس  نذأ  الو  تأر  نیع  ام ال   " ىنعم نوكردیس 
نيذلا  ،" ةدوعوملا ضرألا   " كلت ىلا  مھسفنأب  نولصي  نيذلل  ةدوجوملا  ةمظعلا 
اوملح وأ  هودجو  ام  لك  نأ  اوأرو   ، لطاب وھ  امو  قح  وھ  ام  نیب  زییمتلا  ىلإ  اولصو 

. ةمظعلا شھدملا  عقاولا  اذھ  مامأ  ةریغص  ءایشأ  الإ  سیل  ًاموي  هب 



نيرشعلاو يداحلا  ءزجلا  ةبوجاو –  ةلئسأ 

؟ دوجولا يف  يقيزیفاتیم  ماظن  لكل  قیبطتلاو  ةيرظنلا  زكترت  أدبم  يأ  ىلع   - 29
. كلوح نم  دوجولابو  كسفنب  ةقلعتملا  ةقیقحلا  ىلع  زكترت 

ال اذلو  يحور  نایك  يھ  تاذلا  وأ   ، انألا ؟  كسفنب ةقلعتملا  ةقیقحلا  يھ  ام   - 30
. ةیلاثم نم  لقا  نوكت  نا  نكمي 

لكشب كسفن  عنقت  نأ  ؟  أطخلا نم  لكش  يأ  ىلع  ءاضقلل  ةقيرطلا  يھ  ام   - 31
. ققحتي هارت  نا  ديرت  يذلا  فرظلاب  ةقلعتملا  ةقیقحلاب  قلطم 

وھ هملع  يف  شیعن  يذلا  ينوكلا  لقعلا  نإ  ؟  نيرخآلل اذھ  لعف  اننكمي  لھ   - 32
ةیناكما ةجرد  سفنب  نيرخآلا  دعاسن  نأ  نكمملا  نم  هنإف  اذل   ، أزجم ریغو  دحاو 

. انسفنال انتدعاسم 
انملاعو  ، ناكم لك  يف  دوجوم  ينوكلا  لقعلا  ؟  ينوكلا لقعلا  دجوي  نيأ   - 33

. هب انتلص  وھ  يلخادلا 
. ریكفتلا ربع  ؟  ينوكلا لقعلا  عم  لصاوتلا  اننكمي  فیك   - 34

ةحضاو ةياغ  اھل  ةيدارإو  ةددحمو  ةئداھو  ةحضاو  ةركف  ؟  ریكفتلاب دوصقملا  ام   - 35
. ةددحمو

هلك ملعلا  نأ  ةقیقحلو   ، اب كتلصل  ككاردا  ؟  ریكفتلا اذھ  ةجیتن  نوكتس  اذام   - 36
ةحص نم  نقیتت  اذھبو  دنع هللا  نم  وھ  امنإ  هلك  ریخلاو  هلك  قزرلاو  اھلك  ةحصلاو 

. ةرخآلا ةایحلا  يف  هدابع  هب  دعو هللا  ام 
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