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 ةمدقملا

اماع نورشع نم ,+كأ رادم #"ع
ً

 GHفصب عوبسأ ل? ظعا تنك ة>وعر س9انك 67 تظعو 

افيض اSTف ظعأ تنك س9انكو نQنس ةدملو ةسMنكلل #Jارلا
ً

 تاعامتجا #6و داحالا مايأ 

اضيأ ةددعتمو اe>رمأو ايق>رفأو ايسأ 67 اcTمف ةددعتم نكامأ 67 دجوت س9انك #6و بابشلا
ً

 

 تنك ناeم ل? #6و يe>رمألاو يق>رفألاو نايكيسكملاو يkاتسكابلاو يدنiلاو يgرعلا اcTم

 اiلعل تاظعلا outline راeفأب كراشأ نا تعQ, qrsبكلا تقولا اذn دعgو تاظعلا بتكا

 هللا نم اوجرأو ،هللا ةملeل ي,Qسفتلاو يقيبطتلا ظعولا ��حمو ماد��ل ةكرب ب~س نوeت

 ةيباتكلا صوصنلا ضع� مiف #"ع اندعاسq ةليسو درجم راeفألا هذn نوeت نا #"صأو

اقمع فاش�كإ نود>ري نيذلا س9انكلا ءاضعأو ماد��ل
ً

 تقولا عمو ،ةسدقملا ةملeلا 67 

 ظعاو ةلحرل ليq�s وn ةياcTلا 67 نكلو ةديدج وا  ةميدق راeفأ ا�Tا ضعبلا ىري ام�ر

 لب �7 عجرت راeفألا هذn نا #Jدا الو بتكو عجارم 67 ةنامأب سودقلا  هللا حور مامأ ثحب

 راeفأ 67 اiعضو ةلواحمو ةيتوnال ءارأو ,Qسافتو سMماوق 67 يkاعملا نع ثحب ةلحر �7

 نع ثحبلاو ،ةيمويلا ھتايح 67 اiقيبطتو ةملeلا مiف #"ع عمتسملا دعاس�ل ةلسلس�م

 عم ةقداص ةقالع 67 ومنلا #"ع اندعاسqو يمويلا انعقاو سملت هللا ةملeل ةديدج ىkاعم

 نورشع جاتنا ل? عضو عيطتسا ال ىkأل ةسلسلا هذn ةع�اتم #"ع مكعs ا نأ بحاو هللا

اماع
ً

 ةباتكلا 67 ةنوعملا انيطع£ برلاو ةيلاتتم ءازجأب اiع�اتأس نكلو دحاو باتك 67 

 .ةلسلسلا هذiل ر>رحتلاو

  هللا ةمل* () ثحابلا

  مي6اربإ قيفر
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  ةيقيبطت ةيباتك تاظع

 )داشkالا ديشk رفس 67 ةيسMئرلا تاعوضوملل ميسقت( ب¦¥ا ةوقو داشkالا ديشk رفس

 ٧:٢     ٢:١ – ب¦¥ا ةيادب

 ٥:٣     ٨:٢ -ب¦¥ا رمث

 ٢:٥   .٦:٣ ب¦¥ا داحتا

 ٣:٦   .٢:٥ ب¦¥ا ناحتما

 ٥:٨      ٤:٦ ب¦¥ا راصتنا

  ١٤-٦:٨ ب¦¥ا ةوق

- ة>واiلا-توملا( نQبMب¦¥ا نQب ةقالعلا ةمق #�ا لصن ا�Tاحتماو يقيق¦¥ا ب¦¥ا ةلحر دع�

 رثؤت دوجولا 67 ةوق دجوت ال ىذلاو ىوقلا ب¦¥ا نع ,¸عq تامل? )ة,Qثكلا هايملا-ة,Qغلا

ادبأ طقسq ال ةب¦ºا – ھيلع
ً

  ٨:١٣و?١ 

 رظني نا نمؤملا دعاسqو س¼s¥ا عم لماعتلاو جاوزلا لوح ة,Qثك راeفأ ديش¼لا رفس ,Qثي

 درجم سMلو جاوزلا راطا 67 ةيميم¦¥او ب¦¥ا يkاعمل ج>وتت ا�Tإ #"ع ةيدسs¥ا ةقالعلل

 ١٧:٥ةيطالغ  -س¼�sل ءاعو? ةأرملا دسج مادختسا

 نQبMب¦¥ا نQب ةشايs¥ا فطاوعلا 67 ة>وق #�و ملألا نم ولخت ال اcTكل ةعتملا نمضتت ةب¦ºا

 نم ھسفن سÅرعلا لذبي نا وn ب¦�ل �Äعم مظعأو ،ة,Qثك فواخم اÃTايط 67 لمحت نكلو

 ÊHلإلا ب¦¥ا نالعا وiف عيمs¥ا صالخ لجأل ھسفن حيسملا لذب امك  !!سورعلا لجا
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 – ١٤:٣ سسفأ لذبلاو ءاطعلا بح ةيدبألا 67 نوeيس امل لاثم الا وn ام ىرش~لا ب¦¥او

 ١٩-١٨:٣٠ لاثمأ

 

 ٢٧-١٩:١ بوقع£ :صنلا

  ؟ةرمثم ةايح ايحت فيك : ناونعلا

 #�ا انتايح 67 رمثتو ومنت GHلاو ةي¦¥ا ةرذبلا �7 هللا ةمل? نا دجن ٢١ ددع : �MÏÐئرلا أدبملا

 ةرثؤمو ةÑsان ةايح

 #"ع رصت¼ن انلعجي لeش� #"معلا ,¸لا ايحنو ةرثؤملا ةاي¦¥ا شMعk ىeل ةيلمع حئاصن عgرأ

  براجتلا

اعرسم نك -１
ً

 ١٥:٨ اقول – ٢٣:١٣ �Gم -٢١-١٩ ددع عامتسالا 67 

الماع نك -２
ً

 ٤٩-٤٦:١٣ اقول – ٢٥-٢٢ ددع )ةملeلل صالخإلا( ةملeلاب 

اطبضنم نك -３
ً

 ١:٢طب١-٣١:٤فا-٢٦ددع )ة�رجتلاو ناسللا( كمالك 67 

ابحم نك -４
ً

 ١:٥سسفا ٢:٦ ةيطالغ – ٢٧ ددع )ةرnاطلا ةنايدلا( #"مع لeش� 

 ةايح ھمÃT لب سوقطلا ةسراممب رس£ ال هللا( كحئابذ ميدقت نم مnأ كبلق ةلاح

 ) ةيص�rلا ىوقتلا
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 ١٣-١:٢ بوقع£ :صنلا

 ةابا¦ºا دض : ناونعلا

 ١٦ اذوÚT ٢٥:٣ ÙÐHولو? ٩:٦ سسفأ ١١:٢ ةيمور – partiality ةابا¦ºا �Äعم

 ٢١:٥ سواثوميت١  ١ ددع : ةابا¦ºا ةيطخ ةنادإ

 دوجوملا لطبيل دوجوملا ,Qغو ىردزملل هللا رايتخإ   ٣-٢ددع :#"مع لاثم

 ٧-٤ددع : ةيناميالا ةاي¦¥ا ةلحر 67 ةابا¦ºا مدعل بابسأ

 ءاينغا نوeن نا نكم>و ناميالا 67 ءاينغا نكل ءارقف نوeن نا نكمي: ملظي ال نمؤملا

  نQملاظ نكل

  برلا مسا #"ع نQلاعتم : ,¸كتي ال نمؤملا

 ةيصولل رسك : ةيصولا عيطي نمؤملا

  طقف هللا وn انمكاحي ىذلا : هللا مك¦¥ عضخي نمؤملا

 

 

 ١٦-١:٥١ ءايعشأ : صنلا

  هللا 67 ةنMنأمطلاو ةقثلا  :ناونعلا

 عوجب ,¸لا #�ا Ü7سلا وحن عي�rsلاو ةريدقلا برلا عارذ 67 ةقثلل عيqrs ةلاسر

 : صنلا اذn 67 رش~لا نم تائف ثالث دجوي كلذل شطعو
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  نQي,Qثك مnو  .٦-١ددع  .,¸لا نوع�اتلا-١

  ,¸لا نع فرعq ةيبلاغلا .١٠-٧   .,¸لا #6راع-٢

 .,¸لا نوشMع£ نيذلا مn نQيليلق نكل .١٦-١١ ددع .)برلا اويدفم (,¸لا 67 نوش9اعلا-٣

 للeي ىدبا حرفو دcTتو نزح ل? برÚT ,¸لا 67 نوش9اعلا لاح دجن :ھمسا ريدقلا برلا

 مiسوؤر

  

 

 ٢:١٢ �Gح   .٣٣:١١ ةيمور: صنلا

  هللا ةمعk عم بواجتلا : ناونعلا

 ؟ ةيiلإلا ةردابملا عم بواجتن فيك

 ةيبلقلا ةدابعلا-١

 #"معلا ركشلا-٢

 ةيلeلا ةعاطلا-٣

الوأ انبحا ھنأل لب قحتسا ىkأل سMل ةقالع 67 لوخدلا وn هللا عم دiعلا
ً

 ىذلا وnو 

 مت GHلا �7 ة¦¥اصلا هللا ةمعk نكل ى,Qغ نم لضفا ÄHنأل سMل ب,áقاو ب¦¥اب رداب

 لعفلا در وn ةحيبذك يqايح ميدقتف كلذل بيلصلا #"ع ھلمعو حيسملا 67 اcTع نالعإلا

 ةدابعلاو ةمد�¥اب بوب¦ºا ھلعف امع لعف در وnو )مكداسجا اومدق( بولطملا

 )ةيقطنملا( ةيلقعلا
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 ةماn رومأ ةثالث #"ع دمتعqو رعاشمو فطاوع درجم سMلو رارق ةدابعلا ةظو¦�م

  عمتºsا 67 ةيلمعلا ةمد�¥او -ناميالا ةعامج عم ةكرشلاو -هللا ةمل?

 ھلعف در نوeي ةدابعلا 67 ك,áشÅو ةملeلا ملعتي نمف :صنلا #"ع ةماn وظو¦�م

 بلق 67 ةمد�¥او حيسملا ةيلاسرا عم بواجتلاو راوسالا جراخ جور�¥ا وn ي9اقلتلا

 .ةيقيق¦¥ا ةدابعلا دسجت وn اذÊH، nلإلا ب¦¥ا نالعا جاتحت GHلا ةبذعملا ةيناسkإلا

 .انلالخ نم وn دجمتيل دبعk لب نحن ذذلتنل دبعk ال نحنف

 

 

 ٣-٢:٢ سطيت :صنلا

 ةنمأ ةخوخيش 67 شMعq فيك :ناونعلا

?َو
َ

ش ِناَمَز 6ِ7 َنا
َ

خْي
ُ

خو
َ

لُس ِة
َ

أ َناَمْي
َ

أ ُهَءاَسkِ َّن
َ

لَم
ْ

ق َن
َ

ل
ْ

أ ٍةiَِلآ َءاَرَو ُھَب
ُ

خ
ْ

لَو ،ىَر
َ

كَي ْم
ُ

ق ْن
َ

ل
ْ

? ُھُب
َ

الِما
ً

 

ك ِھiِلِإ ِّبَّرلا َعَم
َ

ق
َ

ل
ْ

أ َدُواَد ِب
َ

 ٤:١١ لوألا كولم .ِھيِب

 نا يداقتعإ نكلو يمامأ رمعلا لاز ام لوقتو ةخوخيشلا نع ثدحتي ناونعلا دجت ام�ر

 كرتا ؟ مالسو نامأ 67 كتخوخيش شMعتل دعتسم نوeت نا جاتحتو ةعرس� رمت مايألا

 حئاصنلا ضع� كعم

 ٢:٢ سطيت )ميقتسم بلق( ةبذبذتم ,Qغ ةيناحور 67 نوeت نا لمعأ -１

 ١٠٠:١١٩زم ٢:٢طب١  )صنلا ةطلس( هللا ةمل? 67 ةساردلا 67 رمتسا -２

  ١٣:١٤ةعماج )ةمك¦¥ا حاتفم( وiف ميلعتلل لباق رمتسا -３

 ٤٦:٤شا – ١٩:٤ةيمور ناميالا ةلحر 67 ةديدج تاوطخ ذختا -４

 ١٧:٧١ زم ١٢:١٢ بويأ ةمداقلا لايجألل ة>ؤر ىطعأ -５
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 ٢:١١ نQينا,¸ع – ٧:١١ ةعماج  بحت ام�و كتايحب عتمتسإ -６

 

 

 ٧ ةي¼ثت :صنلا

  هللا دوعو قيقحت : ناونعلا 

 ٧ ةي¼ثتلا رفس ـ هدوعو هللا ققحي

 ٥٥ رومزم ١٦  ليئومص ١ ـ ھجاتحن يذلا كلملا يطع£ هللا

n11-6 :7 ةي¼ثت :2 بوقع£ ، 1 لاثمأ - ةمك¦¥ا كلتمت نا 67 اقح بغرت ل 

 ليئارسإ دعت~ي امدنع .هللا ةنامأ ب~س� هرامث يqؤيس ضرألاب ھبعش ةكرابمب هللا دعو نإ

 ةياcTلا 67 .هدعوب يف>و هدiعل اًنيمأ برلا ىقبMس ، كلذ عم .بيدأتلا ,¸تخت فوس هللا نع

 .حيسملا عوس£ ، دواد نبا لالخ نم هدiع دصاقم ممتي ،

  :ةمدقملا

 لفطلا ةبغر ضراعتت امدنع ةنز¦ºا جئاتنلاب ةيارد #"ع نوeي راغص لافطأ ھيدل دلاو يأ

 لقأ هذn طوقسلا تالاح ضع� .تاذلا نع اSTف غلابملا ھترظن عم يqاذلا لالقتسالا 67

 خرص>و ، ھئاذح ط�ر 67 ھتدعاسمب ھيدلاول حامسلا لفطلا ضفري امدنع لثم ، ةيمnأ

 ب~س�ي امدنع لثم ، ةيمnأ ,+كأ ىرخألا طوقسلا تالاح نوeت "!كلذ لعف ÄHنكمي"

 ب~س كانn .مÃTاردق ريدقت 67 نوغلابي م�Tأل ة,Qطخ حورجب مiسفنأ ةباصإ 67 لافطألا

 ض,áفي اًدعو هللا يطع£ امدنع .ة>رش~لا خ>رات وn اذn .ة�رجتلا هذiل لفط ل? ة�رجتل

 انيدل نأ روصتن ةمiمب برلا انفل? امل? .ھقيقحتل ةصا�¥ا ھتاردق بلطتMس ھنأ ناسkإلا
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 لعفأ نأ عيطتسأ" ، خرصي يذلا دينعلا لفطلا لثم نحن .اnزاجنإل ھجاتحن ام ل?

 مضخ G� 67ح ، كلذ عمو .عيطتسk ال اننأ ملؤم لeش� Ñøاولا نم نوeي امدنع "!كلذ

nققحت ، يف�¥ا درمتلا اذ kلا هللا ةمعGH ال nف ةداوSTإلا دانعل نكمي ال ام اkنأ ناس 

 .ھققحي

الوأ
ً

 )7-6 :7 ثت( ناسkإلا ةردقب هللا دوعو ققحتت نل :

 ھب ةصا�¥ا ىول¦¥ا ةعطق طقسD2. q #"ع طغض>و عيبلا ةلآ مامأ لجرلا فقي

 لجرلا راتخا ، عيبلا ةلآ 67 ىول¦¥ا ل? نQب نم .لفسألا 67 ةدوجوملا ةحتفلا 67 صالخإب

 اnراتخا .ذيذللا ليماركلا اجون زكرمو ةذيذللا ةتالو?وشلا ةدوج ب~س� اذn ىول¦¥ا عون

 .ة�وغرملا اÃTافص ب~س�

ابعش اونوeيل مnراتخا" ھنأب ليئارسإ برلا ركذي 6 :7 ةي¼ثت 67
ً

 امدنع .)6 :7 ثت( "ھل 

 �7 مûTبغر نأ اوض,áفاو رخآ ص�  يأ لثم اوباجتسا ام�ر ، اذn ليئارسإ ونب عمس

 .ملاعلا 67 ىرخآلا بوعشلا عيمج نم طقف مnان~ت برلا نأو مiجارخإل برلا تكرح GHلا

 ,Qغتي ال تباث دiع ةقالع هللا عم ةقالعلاف ميnاربإ عم هللا دiع لب مSTف لضف سMل اذnو

 .رش~لا كولس ,Qغتب

 نوeيس ةرnدزملا ضرألا هذn .فطلب ھبعش اýT دعو GHلا ضرألا هللا ىطعأ  عوش£ رفس 67

الدب ھنوعب�>و برلا 67 نوقثي اونا? اذإ اýT ظافتحالا مiل
ً

 وn ةاضقلا باتك .مýTولق نم 

 "!كلذ لعفأ نأ عيطتسأ" :درمتلا ةلاح 67 هللا ءانبأ لوقي امدنع ثدحي امل ةن>زح ةصق

 انروما ھتدارا دض لعفنو اذكn ركفن امدنع ا,Qثك هللا بلف نزحن نحن !! رداق انأ

  ؟؟ةصا�¥ا

 وn ام درف ل? لمع" ، ليئارسإ 67 كلم اSTف نكي مل GHلا مايألا كلت 67 ھنأ وn عوضوملا

 - 7 ةي¼ثت 67 هللا ھلاق ام نع فشكلا �7 ةاضقلا ةصق .)25 :21 ةاضق( "ھي¼يع ø 67¥اص
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 ضرألا نودقفي مiلعجتس مnاياطخ  نال .مiلاعفا ب~س� هللا دوعوب اوeسمتي نل

 .�Hسلا #�إ ةياcTلا 67 نوبnذ>و

 لعف" #�إ ليمت ة>رش~لا لازت ال ، ليئارسإل ةاضقلا مكح نم نQنسلا فالآ دع� :قيبطتلا

 ةصا�¥ا مÃTاردق #"ع دامتعالا #�إ اوليمي نأ نكمي نQنمؤملا �Gح ."اSTنيع 67 نسحي ام

 ؟ هد>رت ام كديب ققحتو اSTف قثت ال هللا نم دوعو كانn لn .هللا دوعو قيقحتل

 

ايناث
ً

 )11-8 :7 .ثت( هللا ,Qبدتب الإ هللا دوعو ققحتت نل :

ابلاغ
ً

 .ضيض¦¥ا #�إ لوصولا 67 م�ûTرجت نع )ةوطخ ١٢( نوفاعتملا نونمدملا ثدحتي ام 

 لبق مnدوiج ةيا�T #�إ صا� ألا ضع� لصي نأ بجي ، ضرألاب ماطترالا لبق ام ةلحرم

 ةطقن ا�Tأ ةاضقلا ة,áف ت�بثأ .مnدرفمب اýT مايقلا نوعيطتس£ ال م�Tأ او?ردي نأ

 ىذلا صل�ºا يدافلا لجأ نم خرصت ة>واسأملا ةصقلا هذn .دوSTلل ةبس¼لاب ضيض¦¥ا

 وiف ردقي وn ھنكل ، هللا دوعو ققحن نأ اننكمي ال .كتافلا وnو رادs¥ا 67 ةرغ" انل حتفي

 .عيطتس£ وn طقف .عيطتس£

 مiملع ةيادبلا ذنم هللا  نأل ميدقلا 67 هللا بعشل ةأجافم ةباثمب كلذ نوeي نأ 7#ب¼ي ال

 ليئارسإ ÄHب ذقنأ دقل .يرش~لا دsi¥ا سMلو هدعو قيقحت #�إ يدؤتس وn ھتنامأ نأ

 هدوعو نإ ."مكئابآل ھمسقأ يذلا مسقلا يدؤ>و كبحي برلا" نأل دعوملا ضرأ مnاطعأو

 لعفن امدنع �Gح دiعلا مسقل نQمأ ھنإ .انقدص سMلو هللا ةنامأ ب~س� ققحت�س

 GHلا مايألا" لالخ .ثوعار ةصق دجن ةاضقلل ةملظملا ةيفل�¥ا #"ع .ان¼يعأ 67 باوصلا

 نم مT%>رق 67 صال�¥ا ، H$عk ةّرملا اÃTامحو ةيباؤملا ثوعار تدجو "ةاضقلا اSTف مكح

 .حيسملا عوس£ ، ميظعلا انصل�º بسانم رشؤم ةباثمب ھنإ .زعوب ، م>ركلا زعلا وبأ

اضيأ باتكلا ÊHت¼>و
ً

 ."دواد" مسالا �7 ثوعار 67 ة,Qخألا ةملeلا .ليمج لمأ صيصبب 
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 هللا ,Qبدت نأ دجن :انn قيبطتلا ، دواد نبا لظ ىوس سMل ھسفن دواد نإف ، كلذ عمو

 نم دiعلا 67 هدوعو ظفحي ھنإف ، ةي¼ثتلا رفس 67 لعفيس ھنأ هللا لاق امك امامت .ي9اcTلا

 لeلا عنصو هللاو حيسملا نQب نكل هللا ن�Qو ان¼يب تسMل دiعلا ةقالعف عوس£ برلا لالخ

 .ھلو ھ�و ھنم

 

 ةيلمأت ةيحور تاظع

 ؟حورلاب شMعk فيك

 – ح>ر �Äعمب   ٨:٣pneuna انحوي ةينانويلا #6و ruach ٧:٤٠ءايعشا ةي,¸علا 67 حور ةمل?

  حور – برلا ةخفن

  حورلاب ءلملا ةاي¦¥ ةيلمع قرط

 ٦:٨ ةيمور ٢٥:٥ ةيمور

 ٣٨:٢ عا نارفغلاو ة�وتلا ةايح شMعk نأ-١

 ٣٨-٣٧:٧ انحوي ÊHلإلا روض¦�ل عوجنو شطعk نأ-٢

 ٤٤:٢ لامعا ةيلمعلا ةكرشلا ةاي¦¥ #Üسk نأ-٣

 ١٠:٢ ا>ؤر هديعاوم 67 ةقثب ايحن نأ -٤

 ٦:٦ةيمور ١٧:٦و?١ دسs¥ا تا?رح براحن نأ-٥
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 ٤٧:٢ عا  ٤٢:٥ عا صال�¥ا ةراش~ب ىدانن نأ-٦

 ١٦:١٧ انحوي – ١٢:٣سرطب٢ سÅرعلا ءاقلل دعتسk نأ-٧

 سدقلا حورلا ديدجت تامالع

 نم ÊHلإلا دصقلا تققحو حورلا ديدجت مت ةلا¦¥ا هذn 67 نوeت اذكn شMعq امنيح

  كدوجو

 

   ٣٦:٨انحوي :صنلا

  ديدج نم أدبإ .. سأيلل ال : ناونعلا

الوأ
ً

  ةوطخ تسMلو ةايح ةلحرو ق>رط ةيحورلا ةاي¦¥ا : 

ايناث
ً

 ري,¸تو مدن تسMلو ةرمتسم ة�وت ةيحورلا ةاي¦¥ا :

اثلاث
ً

 ةnزن تسMلو ةرمتسم برح ةيحورلا ةاي¦¥ا :

 

 

  ١٢ لامعأ : يgاتكلا صنلا

  ةردتقملا ةالصلا ةوقو ةسMنكلا : ناونعلا

 #"صت تنا? ةسMنكلا امأو ةيادبلا 67 -ى,(ف ةيحورلا اýTورح 67 رصت¼ت ةيلصملا ةسMنكلا

 ٦سسفا يموs* حالس ةالصلا- دادزتو ومنت هللا ةمل? امأو ةجي�نلا تناeف ةجا�sب
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 :ءايشأ ةدع #"ع ةردتقملا ةالصلا �Äبٌت

الوا
ً

 ةدابعلل شطعو �Hلق حرف لب بجاو تسMل- ةبغرلاو قوش�لا :

ايناث
ً

 لخدتMس ھنإ ھتردق 67 ناميإب ةالص ىري نأ د>ري هللا -ةقثلاو ناميالا :

  دودلا ھل?أ سدو,nQو ن�sلا نم جرخ سرطب

اثلاث
ً

 ةيضق لجا نم اSTف براحت GHلاو ةداs¥ا ةالصلا -ة>رارمتسألاو ةجا�sلا :

 

 ٢٩:٨ ةيمور :صنلا

  حيسملل يقيق¦¥ا ءامتنالا : ناونعلا

 برلا اSTلع كلمي ةاي¦¥ا بناوج ل? ىرت نا كيلع كلذل حور-دسج-سفنـ ناسkالا

 ققحن ىeلو ١٨:٣ سوثنرو?٢   - ÙÐ�١٥:١ولو?  .ذيملتو ةيقيقح كتيعبت نوeتو عوس£

 :يqآلاب انيلع ةقيق¦¥ا ءامتنالا

    دسافلا ناسkالاو قباسلا فرصتلا ٢٤:٤سسفا -  علخن نأ انيلع -１

  رورغلاو تاوiشلاو

 ةرظنو ,Qكفت ةق>رطك نnذلا ديدجتب ٢٣:٤ سسفأ – ددجتن نا انيلع -２

  رومألل

 ميدقلا علخ دع� ميدقلا ناسkالا س~لن ٢٤:٤ سسفأ – س~لن نا انيلع -３

  ق¦¥او ةسادقلاو ,¸لاب كولسلاو
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 ٤٤-٣٦:٢٤ �Gم :صنلا

  ؟#,ورلا رiسلا ةايح شMعq فيك : ناونعلا

الوأ
ً

  ناميإب رظتنا :

 ١١-١:٥ىeينولاس١q نQنمؤملل حرفو رارشألا #"ع صل وiف برلا موي رظتنا

ايناث
ً

 :ةنامأب شMع :

 ٥١-٤٥:٢٤ �Gم  سودقلا ھحور لمعو هللا ةعاط 67 يمويلا كولسلاب 

اثلاث
ً

 : برلا ةاقالم ءاجرب عقوت :

 ١٨-١٦:٦ ىeينولاس١q سÅرعلا ءاقل فغش� عقوتلا 67 اnدوجو ةوقو ةسMنكلا ءاجر

 

 

 ٤-٣:١ سسفأ :صنلا

  ÊHلإلا رايتخالا ةمعkو سلوب : ناونعلا

 سدقملا #,ولاب نلع£ نا عاطتسا امكو ÊHلإلا ءادفلا تا?رب نلع£ نا سلوب عاطتسا

k67 ھمادختساو ة¦¥اص لامعأل هدادعاو هللا رايتخا ةمع kليجنالا ةلاسر رش. 

 ٣:١ سسفأ -  ملاعلا سMسأت لبق هراتخا-١

 ٢٠:٢سسفا-ة¦¥اص لامعأل نQقولخم-٢
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 ��١٠:٣ليف- ليجنالا لجأل ھمالأ ةكراشم-٣

 

  ١٦:١ ÙÐHولو? – ٧:٢ سوثنرو?١ : صنلا

 ؟ كتايح 67 هللا دصق فرعq فيك :ناونعلا

nل  كدوجوو قل�¥ا فدM١٠:١١ بويأ ھل طيطختلا مت لب ھفدص س  

  ١١:١ سسفأ -٧:٢و?١ – ةاي¦¥ا ضرغو دصق-١

٢-nصم ددحت كت>وQ,٦:٨ ةيمور -ك 

 نحنف دصقلا اذiل يراخفلا بالود #"ع تلeشq دقو سوفنلا ح�رل نوeت نم تنا-٣

 رغاصالا ھتوخا مدخن – حيسملاب ھبش�ن – ن>رخالا بحن – هدبعkو ھبحن ( ىeل ن>وعدم

 ) ھتلاسرب رش~ن – ناسkالا

 

 

  ١٠:١ بويأ : صنلا

  ؟ ةمعنلا لعفت اذام : ناونعلا

 ةمعنلا ةيلعاف سدقملا #,ولا #6 دجنف اiقحتسأ ال GHلا هللا اياطع وn ةمعنلا موiفم

  :ىqألا 67 ةيiلإلا

 ١٠:١ بويأ- �$حت ةمعنلا
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 ١٨:١٣ جورخ- دوقت ةمعنلا

 ١٠:٣٢ ةي¼ثت – بذÃT ةمعنلا

 ٣٨:١٠عا-ررحت ةمعنلا

 ١٤:٦ سسفأ – انع براحت ةمعنلا

 ١٠:٤و?٢ – حيسملل شMعلا #"ع اندعاسq ةمعنلا

 

 

 21-14 :5 سوثنرو? 2 :صنلا

 ÊHلإلا صال�¥ا #6 ةقثلا :ناونعلا

 هللا دوعو #�إ عامتسالا #�إ سانلا ھيف جاتحا ملاعلا خ>رات 67 تقو كانn نكي مل :ةمدقم

 مويلا سانلا اýT رعش£ GHلا ةرماغلا ةفطاعلا .مويلا نولعفي امك س9اي لeش� اýT ةبلاطملاو

 عمو .باnرإلاو فئاظولاو ةسايسلاو داصتقالا نأش� نQقي مدع كانn ."نQقيلا مدع" �7

 ھنا 67 ةقثب اوشMع£ نأ هللا بعشل نكمي ... ءاوجألا نQقيلا مدع ألمي امدنع �Gح ،كلذ

 .ماتلا صال�¥ا مiل ققح

اقثاو سلوب نا? - ١ :٥ و? ٢ 67 ىرن
ً

 ٨-٦ تايآلا - ءامسلا 67 ل.(م نم 

ايتاذ ھققح ىذلا حاجنلا نم ردق يأ ب~س� ھتقث ب~س نكي مل
ً

 برلا لبق ھنأل نكلو ،

 67 ةيحورلا ةقثلاو رارقتسالا لثم ء0ÐH دجوي الو .ھل ÐH/�  صلخمك حيسملا عوس£
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 نع سلوب ةداiش مويلا عمسk انوعد توeلملا 67 رمثملا يقيق¦¥ا نمؤملا ناسkإلا ةايح

 .ھتايح ساسأ تحبصأ GHلا ؛ حيسملا عم ةقالعلا هذn 67 ھلوخد ةيفيك

الوأ
ً

 21 ، 19 ، 18 ، 15 ، 14 تايآلا - صال�¥ا ةز2sم :

 أ 15 - ب 14 ةيآلا - بنذملا ملاعلا نأل .أ

ايحور ملاعلا تام دقل :ةظحالم
ً

 ١٢:٥ ةيمور  مدآ 67 

 توملا لقتنا اذكnو .ةيط�¥اب توملاو ملاعلا #�ا ةيط�¥ا تلخد دحاو ناسkا امك كلذل 12

 .ايحور "ةيناسkالا سMئر" مدآ حبصأ دقو .اوأطخأ دق عيمs¥ا نأل  سانلا عيمج #�ا

 - ."تومت اتوم" - ةمر¦ºا ةرrsلا نم مدآ ل?أ اذإ ھنأ هللا نلعأ ١٧:٢ ن>وeت 67 :ةظحالم

nا تام اذك¥sذ ، كلذ عم .مدآ 67 عيمnاثلا مدآ ، حيسملا عوس£ بkا #�إ ي¥s�sم ، ةثeنا 

 نكمي بنذملا ملاعلا نأل ةز2sم وn صال�¥ا نإف ، اذل .ب 14 ةيآلا - انلجأل تامو توملا

 .حيسملا 67 نارفغلا دجي نأ

 19-18 تايآلا - هللا عم ø¥اصتي نا بنذملا ملاعلا نأل .ب

 .حيسملا 67 ةديدs¥ا ةاي¦¥او صال�¥ا نمضتت ة¦¥اصملا

 ÙÐH 1: 20-21ولو? .ھتمايقو حيسملا تومب هللا عم ة¦¥اصملا

 21 ةيآلا - ان�يطخ ةحيبذ حيسملا حبصأ دقل

 انلجأل ةئيطخ راص •

 ميدقت 67 - ةيiلا ةز2sم وn صال�¥ا ديكأت لeب 5-3 :53 ءايعشإ  .ان>زخو انملأب رعش •

 !ة>رش~لل ة¦¥اصملا



 19 

ايناث
ً

 17 ةيآلا - صال�¥ا رiظم :

 ةقيل�¥ا .٤:٢٤ سسفأ ديدs¥ا ناسkإلا #�إ ةراشإ وn = ديدج قولخم : ةماn ةظحالم

 ةقيل�¥ا ... ءاطعلاو ةسMنكلا روضحو هللا ةمدخ 67 بغري ديدs¥ا ناسkإلا وأ ةديدs¥ا

 - 17 :5 ةيطالغ :#6 دجن امك .هللا ةمدخ #"ع ةص>رح �7و ةيط��ل ءالو اiل سMل ةديدs¥ا

 ةiجاوملا نع فقوتت ال - ) حورلا(ةديدs¥ا ةقيل�¥ا براحي )ةميدقلا ةقيل�¥ا( دسs¥ا

 !!!   مئاد برح ةلاح 67 تنا

 ةديدج ةعيبط كيدل نأ دكأتتو ھيف قثت نأ كنكمي حيسملا 67 تنك اذإ :ةظحالم

اثلاث
ً

 ٢٠ ، ب ١٩ ، ب ١٨ تايآلا - نQنمؤملا ةمدخ .

 ب 18 ةيآلا - ة¦¥اصملا ةمدخ هللا اناطعأ .ج

 19 ةيآلا - ة¦¥اصملا ةمل? هللا اناطعأ .ب

 نأ يأ - ة¦¥اصملل ,¸كأ ةجاح كانn ، نكلو  20 ةيآلا - ءارفس نوeنل هللا اناعد دقل

اق>رط عوس£ عنص ، هللا عم سانلا ø¥اصتي
ً

 ى,áس كنأ 67 ةقث كيدل لn ! صال��ل 

 ؟صل�ºا
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 بابشلل تاظع

 ناميالا ةلحر

 تامزالا تاقوأ 67 كدعاسq ةتباث ئدابمب ناميالا ةلحر �ø 67س�ت نأ جاتحت باش تناو

 اSTلع زكر GHلا ةيحورلا ئدابملا ص�¥ا موي ل? كناميا شMعتل ة>ركفلا �Gح وأ ةيحورلا

 ئدابم عgرا 67 سدقملا باتكلا

١-qعMاركلا دض ب¦¥اب ناميالا ةلحر 67 شnةي: 

 #"ع ب¦¥ا ةغل دوسq نأ دبال – كسفنك كب>رق بحتو ... كبلق ل? نم كiلا برلا بحت

 67 تحبصأ ةديدs¥ا ةدالولا ذنم تنأف ضرألا #"ع حيسملا ةروص شMعk اننأل انتاراوح

 ٢ ٨:٥ ةيمور ٤-١ :١٣ و?١  -٣:٣ انحوي ؟ديدج 7,ور لeش

٢-qعMا دض حورلاب ناميالا ةلحر 67 ش¥sدس: 

 ١٦:٣ و?١ .مكيف نكس£ هللا حورو هللا لeيn متحبصا مكنأ نوملعq امأ

 !! حورلا رمث ٢٢:٥ ةيطالغ ------  #�ا دوقي  حورلاب ءالتمالا ١٨:٥ سسفأ

 كسفنب كتقالع – ن>رخألاب كتقالع- 9اب كتقالع

٣-qعMلا دض رصتنم ةاي¦¥ا ةلحر 67 شiةم>ز  

  ٥-٤:٥ انحوي١ ! انناميا �7 ةبلغلا هذnو ملاعلا بلغ£ هللا نم دلو نم ل? نأل

 ١٠:٦ سسفأ  ةيحورلا كت¦�سا س~لاو ةكرعملل دعتسا 

٤-qعMمدعلا دض ءاجرب ةاي¦¥ا ةلحر 67 ش  
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 راظتنا    .١١-٦:٣ سرطب٢ ءامسلا 67 ةأفاeملا ناو ءاجرب ريدقلا دوعو 67 قثت نا تنا كيلع

ايحور نQنمؤملا رiسو ةسMنكلا ةوق ب~س سÅرعلا
ً

 ١٥:٣و?١ 

 

 

 حارفألل تاظع

   قئاقح ثالث :+*يسملا جاوزلا

  تاذلا جراخ جورخ-١

 ءاوتحإ و; بولطملاف و? امك رخالا لوبق لب طورش الو دودح الب بح و.ف

 نكي امIم رخالا فرطلا BC فعضلا

 ةسدقم ةكرش-٢

١F١٩:٥ و 

 مكل ى١لا مكيف ىذلا سدقلا حورلل لTي? و? مكدسج نأ نوملعM متسل اما

 هللا اودجمف .. حيسملا مد نمثب متيa`شا مكنأل .... مكسفنأل متسل مكن]و هللا نم

hi لا مكحاورأو مكداسجاjk li m. 
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  توكلملل دادتماو عيمQRل ةداIش-٣

 لn+ oع يمانتملا ا;ijثأت ىدمو قدصب اabاميا ش_ع̂ [\لا ةيحيسملا ةرسالا ةXؤر

 جرخنل جوq`ن كلذل لبقتسملا hi ءاجرلاو لمالا نم دXزم انيطعq تاXوتسملا

 عيمxyل ةدا.شكو ةسدقم ةكرشكو انتاوذ جراخ

 

 

 :عيمxyلو ن�جوزلل حئاصن ثالث

 : ھمa`حن جاوزلا-١

 �aغ م? نم ىدل ���فن زجاح كa`ي اذ.ف ج�ر��لا لي�س ��ع �jح ��لسلا مالكلل ال

 نم عيM�yو تقو جاتحت ةيجوزلا ت�بل ةرسالا ت�ب نم كa`لا ةلحرم – ن�جوq`م

  عيم�yا

 : هردقن جاوزلا-٢

١Fو حدمت ال ةي�وزعلا ٧وl� ش� ةمد��ا ضرغ لجأل رايتخاTوط ل�i  

  : ھسدقن جاوزلا-٣

  ا� لع لمع� نأ دبال ةي.لا ةوعد- او�aكاو اورمثا

  سورعلاو س¢رعلا - ةس�نكلاو حيسملا  ...  قاصتلالا ةلحرم
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 تازانTUل تاظع

 1 :14 ءايعشإ ، ، 6-1 :14 انحوي : يgاتكلا صنلا

  ة>زعq ةمل?

اعÅرس مويلا ھب رعشq يذلا نز¦¥ا نم صلختت نل : ةمدقم
ً

 #"ع ء0ÐH ل? نإ كل لوقأ نل .

 �ÏÐ¼ت نل كنأ ملعkو .دقفلاب رعشqو ملأتم تنا .كلذ فرعq تنأو كلذك سMل ھنأل .ماري ام

 عم تاقالع ةماقإ نم نكمتن �Gح هللا انقلخ  ةاي¦¥ا 67 ةع9ارلا رومألا نم .ةل>وط ة,áفل

ت امدنعو ضعبلا انضع�
ُ

 - كترسأ دارفأ دحأ تدقف دقل .ملألاب رعشk ةقالعلا هذn دقف

 .ملؤم اذnو

 ؛ لوقي ثيح ، 6-1 :14 انحوي نم .مويلا ة>زعq ةملeب ثدحتأ نأ دوأ ، كلذ عمو

 .بلقلا مالسو ةحارلا نع راeفأ ةثالث انل مدقي سدقملا باتكلا نم عطقملا اذn  67 دجأ

ال« .ھب دوعوم مالسلا نأ وn لوألا
َ

ت 
َ

طْض
َ

ق ْبِر
ُ

ل
ُ

كُ�و
ُ

أ .ْم
َ

ن
ْ

ت ْمُت
ُ

ؤ
ْ

ف 9ِاِب َنوُنِم
َ

 .يgِ اوُنِمآ

 .مك�ولق برطضت ال" تاملeلا ظحال ، ان�ولق #"ع #�اغ ص�  دقفن امدنع ان>زع£ ام

 مiفتا، بعص مو>و نزح مو>و ملؤم موي ھنأ ملعأ كيدل ز>زع دقفت امدنع." 9اب نمآ

- نمؤن اننأل ؟ا اذامل .مالسلاب معنت نأ كنكمي كلذ طسو G� 67ح نكلو نز¦¥ا رعاشم

 نأ نكمي توملا لظ يداو G� 67ح - ةفصاعلا طسو G� 67ح ھنأ نمؤن نحن . ھيف قثن

 ول �Gح"٢٣ رومزملا لوقي .انعم هللا نأ ملعk اننأل - مiفلا ل? زواجتي مالس كانn نوeي

 نمآ .رضاح ھنإ دوجوم وÜ7." nم تنأ كنأل ، اًرش فاخأ نلف ، توملا لظ يداو 67 ترس

 .لماeلا ھمالس كيطع£ هللاو ھب قث - ھب
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انا>م انل دعأ دق هللا نأ �7 ة>زعتلا 67 ةيناثلا ةركفلا
ً

. nامك ، 14 انحوي 67 كلذ تظحال ل 

اناeم مكل دعأل ÐH>مأ انأ" ؛ لوقي
ً

 قلخ ، مايأ ةتس نوضغ 67 ھنأ سدقملا باتكلا ان,¸خي ".

 .ماع يفلأ ذنم انل اًناeم دع£ عوس£ نا? دقل ، طقف ركف نكل ، ضرألا #"ع تاومسلا هللا

 .فرغلا نم ديدعلا كانn نأو بآلا تMب ھنأ ةيآلا ان,¸خت .نوeي نأ بجي ناeم نم ھل اي

اناeم هللا دعأ ؟ةح>رم ةركف هذn تسMلأ .�7 ةفرغ - كل ةفرغ، درف لeل ةفرغ
ً

 عيطتس¼ف انل 

 .نانئمطالاب رعشk نا

اقAرط انل دعأ دق هللا نأ �7 ةحارلل ةيلاتلا ةركفلا
ً

 باnذلا د>ري لeلا .كانn #�إ لوصولل 

 وn انأ" :14 انحوي 67 انل لوقي عوس£ نكل .ق>رطلا فرع£ ال رخآلا ضعبلاو ،ءامسلا #�إ

اعيمج نحن .يg الإ بآلا #�إ يqأي دحأ ال .ةاي¦¥ا انأ ، ق¦¥ا انأ ، ق>رطلا
ً

 #"ع نورفاسم 

 .ةي~ناs¥ا عراوشلا نم ديدعلاو ةيفافتلالا قرطلا نم ديدعلا كانn .ةاي¦¥ا �$س£ ق>رط

 .عوس£ عابتا وn ھلعف انيلع ام ل? .عايضلا #�إ ةجاحب انسل - طل�¥ا #�إ ةجاحب انسل

 مالسلا ردصمو ح>رم اذn .اندوق>و اندوقيس .ق>رطلا وn ةقيق¦¥ا 67 - ق>رطلا ان>ري فوس

 . ةحارلاو

 

 

 :�7 ھفرعأ نكأ مل ص�  ةزانج 67 ةزاركلا نأش� اûTيقلت GHلا ةدئاف ,+كألا ةحيصنلا نإ

 زركا طقف .مي¦=¥ا نع مiظعq ال .مي¦=¥ا وا سودرفلا #�ا باnذلا نع اوظعq ال"

 " .كانn نيدوجوملا صا� ألل ليجنإلاب
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 #"ع ، تاقرافملا نمو .اýT موقن GHلا ةزانs¥ا عون نع رظنلا ضغ� انتمiم أدبملا اذn طقتلي

 �7 ةزانs¥ا ةمدخ نإف ، #6وتملا ةايحب لافتحالاو نساحم ركذت #"ع زكرن اننأ نم مغرلا

67 �Tنورضحي نيذلا كئلوأل فاطملا ةيا. 

 ءادتnا 67 ةقثلاب ايص�  عتمتن امدنع طقف .ةظعلا 67 حوضوب ليجنإلاب زركُي نأ بجي

 اiلان GHلا ة>وامسلا ةأفاeملا نع ثيد¦¥ا دنع ةحارلاب رعشk نأ 7#ب¼ي ، لقتنملا ص�rلا

 لجأ نم ليجنإلا #"ع زكرت نأ لضفألا نمف ، كنnذ 67 كش يأ كانn نا? اذإ .نآلا

 .اSTطعتل Ñøاو ساسأ يأ كيدل سMل ةفئاز ة>زعq ميدقت ءارغإ مواقت نأو كيعمتسم

 تائفلا هذn #"ع ءوضلا طلسq نأ بج>و ةقيقد 20 نع ة>زئانs¥ا ةظعلا زواجتت الأ بجي

 :سدقملا باتكلا )صوصن( صن نم اiحرش متي نأ لضف>و ، ثالثلا

 نز¦¥ا #�إ ةجا¦¥اب فا,áعالا-١

 نأ ودبي ثيح ، صاخ لeش� ةديفم )11 انحوي( توملا نم رزاعل عوس£ ةماقإ ةصق نإ

nلاصفنالا نم نوناع£ نيذلا كئلوأل نز¦¥او ن>رضا¦¥ا #"ع نز¦�ل اًعورشم اًتقو كان 

  .ىeب يذلا عوس£ برلا كلذ 67 امب ، توملا ھبلجي يذلا

 بلغتلا ةيفيك نوفرع£ م�Tأ وأ بسانم رمأ نز¦¥ا نأ نو?ردي سانلا نأ اًدبأ ض,áفت ال

 67 نو,Qثكلا بغري ال ، عقاولا 67 .نQفوتملا مT<ابحأ نع ثدحتلا درجمب م�Tزح #"ع

 ھنأ ةسواسقلا نم ديدعلا فرع£ .ةراس�¥ا 67 ھب اورعش يذلا ىذألا ب~س� اcTع ثيد¦¥ا

 ةيا�T 67 نولمعÅو ، ةيلمعلا هذn ةميق سانلا ملعتي ، تاونس دع� ، نايحألا نم ,Qثك 67

 .يوعرلا ھيجوتلا ضع� عم نز¦¥ا لالخ فاطملا
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 ليجنالا 67 انل ىذلا  ءاجرلا ميدقت #"ع زكر -٢

 نأ 67 ب~سلا وn اذn .ليجنإلا ءاجر نع لصفني نأ نكمي ال نز¦¥ا 67 يقيق¦¥ا ءاجرلا

 نا? اًيأ .ھلمعو حيسملا ص�  #"ع زكري دبال ةزانs¥ا ةظع نم ثلاثلاو يkاثلا ءزs¥ا

 ةسادق : ليجنإلل ة¦Ñاولا رصانعلا #"ع .Qك,áلا نم دكأت ،ظعولل هراتخت يذلا صنلا

 يرافكلا لمعلاو ةلماeلا حيسملا ةيص� و ، ةنونيدلا قاقحتساو ناسkإلا ةئيطخو ، هللا

 .حيسملاب ناميإلاو ة�وتلل ةيساسألا ان�باجتساو ، انصال�¥

 ليجنإلا ةلاسر #"ع ىدصلا اودري و اوبيجتس£ نأ كيعماس نم بلطا .3

 نع عاطتسملا ردق ةفرعم لالخ نم دعتسq نأ بجي ، لاعفو بسانم لeش� كلذب مايقلل

 بجي .نQيحيسم ,Qغو نQيحيسم دوجو ض,áفت نأ بجي .#6وتملا نع كلذكو كيعمتسم

 #"ع .ةيدبألا ةاي¦¥ا ىقلت ةيفيكل قبسم مiف #�إ دع�  اولصوتي مل عيمs¥ا نأ ض,áفت نأ

 نوeت نا نكمي ھتايح 67 ةسMنكلا ادبأ  ن>رضا¦¥ا نم دحأ أطي مل نم كانn لاثملا لي~س

 .ةسMنك رضحي ةرم لوأ

 ناميإلاو ، مnاياطخ نع ة�وتلا #�إ نQعمتسملا عدو ، حوضوب ليجنإلا حرشأ ، ةلاح ل? 67

 درلل مÃTوعد نم ب,áقا ، ةفلت�ºا فقاوملا هذn نم ل? 67  كلذ عمو .ھب ةقثلاو ، حيسملاب

 ."ةراسلا رابخألا" ـل قبسملا مiمiف #"ع اًدامتعا ، فلتخم لeش� ليجنإلا #"ع

 مnدعاس .ةطاسgو حوضوب ليجنإلاب رش� .نز¦¥ا رعاشم مثك سMلو نز¦¥ا مcTم بلطا

 ، كلذ لعفت امدنع .ناميإلاو ة�وتلل مiعدا .مiمامأ توملا امك حيسملل مûTجاح مiف #"ع

اديج مûTمدخ دق نوeت
ً

 .لقتنا ىذلا ص�rلا نساحم 67 ديجمتلا نم لضفا 
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 مادTXل تاظع

 ١٨:١ سسفأ :صنلا

 ؟ھتوعد ءاجر وn ام : ناونعلا

 شMعk نأ بلطتي اذnو ن>رخالل ھتبحمو هللا ةمعk نع دiش¼ل شMعk نا وn مادخك ان�>ؤر

  !!ن>رخالل ھنلعkو ھفرعنل انراعش نوe>و ھسركم ةايح

 #"ع رداق ص�  ل? نوeيف ماد��ل ة¦Ñاو ة>ؤر ققحي فادnألاب ةسMنكلا ميمصت

 ةمد�¥ا 67 ةسMنكلا ميقو ماظنل كاردالاو مiفلا #"ع رداقو ةسMنكلا ءانب 67 هرود .Qيمت

 .حيسملا ةسMنك 67 #,ورلا لمعلا حاجن بابسأ نم دحاو اذnو

اعم ماد�¥ا عمجت GHلا ميقلا �7 ام
ً

 ؟ةقباسلا فادnألا ققحت ةسMنك 67 

 ! دحاو عيمs¥ا نوeيل عوس£ برلا ةالصل اقيقحت زاجنا ىأ لبق انتدحو-١

 )ضع� فلخ مالكلل ال( اiلاeشأ لeب ةميمنلا ضفرو حوضولاو ةيفافشلا-٢

  ) ىقنلا بلقلا( ضعبلا انضع� عم لماعتلا 67 ةماقتسالا-٣

 فالتخالا مغر عيمs¥ا ھب م.áلي هذاختا مت امو راوح دع� متي رارقلا ذاختا-٤

 عيمs¥ا أدبم ةمد�¥ا ءادأ 67 ر>وطتلا-٥

 ىgاتك أدبمك ضعبل انضع� عوض�¥او ةحراصملا -٦

  ضع� #"ع انضع� قبسملا مك¦¥او ةنادإلا مدع-٧

 نم ةمد�¥ا عم اiطلخو ةيص�rلا رومألا 67 لخدتلا مدع� تاقالعلل دودح مسر-٨

qرقلا تاقالعو ةيلام تالماعgغو ىQ,nلا رومألا نم اGH qماد�¥او ةمد�¥ا ,+ع 

 .نQمود�ºاو
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  لوبقلاو ما,áحالاو ب¦¥ا نم وج اnدوس£ تاقالع ءانب وحن Ü7سلا-٩

 

 :هللا دجمت ةسMنكل ةيساسألا فادnألا

 ةدابعلا لالخ نم ق¦¥او حورلاب دبعq ةسMنكلا

 ةذملتلا لالخ نم ةملeلاب نQنمؤملا �Äبت ةسMنكلا

  ةزاركلا لالخ نم سوفنلا ح�رت ةسMنكلا

 ةكرشلا لالخ نم دحاولا دسs¥ا شMعq ةسMنكلا

  ةمد�¥ا لالخ نم عيمs¥ا بnاوم رمث�سq ةسMنكلا

 

 

  ٥:١٥انحوي :صنلا

  ةمد�¥ا ةايح 67 ءامتنالا : ناونعلا

 ةق>رط نوبحي ماد�¥اف ةرnاظ حبصا ءامتنالا مدعو ةددعتم بابسأل ةمد�¥ا سانلا ك,áي

 ةايح 67 تابثو ةددحم ة>وn وا ءامتنا ھل سMلو كانn #�ا انn نم بnذي ىذلا بنرالا

  ةمد�¥ا

  ن>رخالاو هللا عم ةنزاوتملا ةقالعلاو ةيحورلا ةاي¦¥ا 67 تابثلا نم عب¼ي ةمد�¥ا 67 تابثلا
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 ركف ضعبلا دجي ام�ر ھتايح #"ع GHلا ةوعدلاو ةمد��ل ءالولاو ءامتنالل لاثم نوeيف

 دحاولا دسs¥ا ةدحو ددÚT اذnو رارقتسا وا طابضنا نودب ھل ولحي ام لعفي نأ 67 ة>ر¦¥ا

  هدºs رمثم ,Qغ نوeي توeلملا لمعو

 ددحت نا لضفالا نم نكل عوس£ برلل نكل ماظن وا ةديقعل سMل ءامتنالاو ءالولا

 ءالولاو ركفلا ملاعملا ددحم ىقن ىgاتك ركف تاذ ةنيعم ةيديقع ةعامs¥ كءامتنا

¥sيع� ةعامcTف اiجم ت�ش£ ال اذiو كتادوÅءامتنالاب كرعش.  

ايحور نQمدقتملل عوض�¥او حيسملا دسs¥ ءامتنالاو ءالولا
ً

 

  ةعاطلا مزلتس£ ةعامs¥ا عم لمعلل ءالولا

  ان,Qغ نع ان.Qمت GHلا ة>وiلا ةفرعم مزلتس£ ةمد�¥ا 67 ءالولا
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 دايعألا ]Z تاظع

 داليملا ديع

 ٣-١:١ انحوي :صنلا

  دولوملا تافص : ناونعلا

 اخيم(هللا نبا لزالا ذنم وn لب م¦¥ تMب 67 هللا نبا حبصي مل حيسملا : ةيسMئرلا ةطقنلا

 )٥٨:٨ انحوي ٢:٥

 :يqآلاب فصتي ھنأل

 ١٧:١ ÙÐHولو? ١:١ كت -١:١ انحوي -  ىدبأ -１

 ٢-١:١انحوي – GHقالع -２

  - ÙÐ�٩:٢ولو? - ١٨:٥ انحوي – �Êلا -３

  ٣:١ انحوي – ةردقلا #"ك -４

 ٥-١:٤ انحوي – ,Qغتي ال -５

  هللا عم ھتباث ةقالع 67 ةقثب داليملاب لفتحن انلعجي اذnو
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 تامزألا ]Z تاظع

 – ٤:١٣ نQينا,¸ع -  ٢٧-٢٤:١ ةيمور :صنلا

 يgرغلا ملاعلا 67 نQيلثملا جاوز نQنقت ةمزأ 

  دسs¥ا ةيدوبع :ناونعلا

 ىرش~لا س¼s¥ا داق ةعاطلا مدعو ةيiلإلا اياصولا رسك بقاوع : ةيسMئرلا ةطقنلا

 نكلو باجنالاو ةاي¦�ل رارمتسا وnو سدقم  جاوزلاف ةيعيبطلا نQناوقلا دض نايصعلل

 ةسMنكلل ھتشور عضن كلذل ةلeشملا نوeت انn طقف ةوiشلل لاعتشا #�ا لوحتي امدنع

اضيا لبقتسملا #6و تقولا اذn 67 ةمزالا هذn عم لماعتلل
ً

. 

الوأ
ً

 ررحي وn ء0ÐH ھيلع ليحتس£ ال ١٦:١ةيمور – ر>رحتلاو ءافشلل ليجنالا ةوق نالعا : 

 )ةيلثملا #�ا دوقت GHلا بابسألل حرش(ةذاشلا ةيس¼s¥ا ةسرامملل يkامدإلا كولسلا نم

 

ايناث
ً

 س¼�sل ةذاشلا ةسرامملل MÏÐHئر ب~س – يوبألا ب¦¥اب اندالوأ ةيب,áل اندوiع ددجن : 

nذيف عونلا سفن نم مالا وأ بالا عم لماعتلا 67 بارطضا وnنم ب¦¥او نان¦¥ا لاونل ب 

 تسMلو بح ةيس¼s¥ا ةقالعلا نا مiملعk نا انيلعو ةسرامملا ق>رط نع س¼s¥ا سفن

 س¼s¥ا موiفم نع مiملعk نأ انيلع .ةيجوزلا دوiعلا رسكل بقاوع كانn نأو ةعفنم

  .مiل هللا ةيامح 67 قثنو فوخ نودب �ÏÐفنو يqاقالعو 7,ورو #@ص لeش�
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اثلاث
ً

 نم مiجاوز دوiع� ىردزي نم #"ع نQيلثملا نم ةسرشلا ةمAsلا – داiطضألل دعتسا : 

 ةادانملاب انيلع  ة>روتسدلا ةمك¦ºا نوناق بسحب جاوزلا نQنقت نال ءاضقلا ماما ضع�

 ٥:٢ةيمور -١٣:٤ نQينا,¸ع .مiلجا نم ةالصلاو ءاوتحالاب لب مiل ءاردزالا مدعو مiل ب¦¥اب

اع�ار
ً

 #6و انلامعا 67 مiعم لماعتن نحنف اSTف شMعG� kلاةمالا هذiل -ةدجاسلا بكرلا ةوق :

 كلذل ةيدر ةوiش #�ا ب¦¥او جاوزلا موiفم ة>وشq سMلبأ عاطتسا فيك ىرنو عمتºsا

 .ءافشلاو ر>رحتلا 67 قثنو 7"صنلاف ةيحورلا انت¦�سا رiشk نا انيلع

 

 ٢٠-١٥:١٨ �Gم :صنلا

 رش~لا رئاصم #"ع ةيس¼كلا ةطلسلا ةرطيس لوح لدs¥ا : ةمزالا

 ةطلسلاو ةسMنكلا :ناونعلا

nل¦¥او ط�رلاب دوصقملا ل nلملا لخدي نم( رش~لا رئاصم 67 مكحتت ةطلس وeنم تو 

  ةكرب الو لح الو رش~لا اياطخ ةرفغم 67 مكحتت نا ةطلسلاب دوصقملا لn وأ )ھمدع

 نأ رش~ل ناطلس هللا ىطع£ نأ نكمي فيك ھنا 67 نمكت ,Qسفتلا اذn نم ة�وعصلا

 حاتفم وا ةطلسلا نا لوقي ىذلا ,Qسفتلل نQحي,áسم انلعجي ال ا١ه !! ءامسلا 67 اومكحتي

 67 يوبابلا ناطلسلا �Gح �7وسرلا مiلسلسq 67 نملو لسرللو سرطبل ىطعا توeلملا

  .اiل¦¥ ةران�سا #�ا جاتحت ةمزأو ,Qسفت #�ا جاتحت ةلضعم ا�Tا كش الو ةيديلقتلا س9انكلا

 : صنلا اذn 67 ةلئسأ عgرا دجن

 ؟ صنلا ل? 67 ةن>رقلا وا عوضوملا وn ام-١

 ؟ ل¦¥او ط�رلا �Äعم وn ام-٢
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٣-nنكلا ناطلس دتمي لM؟ءامسلا 67 ل¦¥او ط�رلا 67 ةس 

nب ةقالع نم لQلا ةيادبلا نGH اب عم ... ةثالث وا نانثا عمتجا نإ( لوقتC7 ؟ صنلا 

 بسح�و اياط�¥ا نارفغ ھب دوصقملا نكي مل ل¦¥او ط�رلا ,Qسفت نا ةسMنكلا خ>رات ت~ثا

 �Äعملا صنلا لصأ 67 ةمدختسملا ةينانويلا تاملeلا Ñøوت  دجن صنلل ةيفر¦¥ا ةمج,áلا

الصأ ھط�ر مت دق ضرألا #"ع ھنوط�رت ام نإ" .اýT دوصقملا
ً

 #"ع ھنولحت امو .ءامسلا 67 

اقبسم ءامسلا 67 ھلح مت دق ضرألا
ً

 نأ ناطلسلا مكتيطعأ دقل مiل لوقي برلا نأ?و "

qشم اونلعDحامسلاو عنملا #6 هللا ةئ . 

 ق>رط نع مت ام اذnو تاومسلا توeلم قلغو حتف نع ملeتت صنلا اذn 67 انn ةن>رقلا

 ةرفغم ناطلس نع ملeتت الو ممألل سويلينرك ت�Mو دوSTلل نQسم�¥ا موي 67 سرطب

  ضرألا 67 ھتDيشمو هللا توeلم قيقحت 67 ةسMنكلا ناطلس نع لب اياط�¥ا

 

 TVتاونق +*ع تمدق تاظع

 :غرافلا rjقلا رس

 :ةيلاتلا بابسألل غرافلا ,¸قلا رس  رسفت GHلا تا>رظنلا نم ,Qثك داعب�سا مت

 هدرفمب بnذ ول ھنأل ىقطنم ,Qغ ضا,áفا كلذ لعف نم وn يمارلا فسوي -１

 لقا #"ع لامعلا نم ق>رف ھعمو بnذ ولو مGs¥ا اذýT رFs ك>رحت عيطتس£ نل

 نالعا دع� اصوصخ دسs¥ا اولقن م�Tا دiشو بnذ لامعلا دحأ نا? ريدقت

 بذك #"ع دnاش ھنأل يموق لطب هو,¸تعا دوSTلا نا?و حيسملا ةمايق نع ذيمالتلا

 .ذيمالتلا
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 مiعنمت مûTطاسgو مiقالخاو كمس يدايص نQيليلج مiف ءاطس� ذيمالتلا -２

 67 مiقدص #"ع ليلد ذيمالتلا ركسعمل سلوب ءادتnاو ةع£د�¥ا هذn كبح نم

 .مýTذك مدعو مûTيلاسرا

اليل اوءاج ذيمالتلا نا سار¦�ل نولوقي دوSTلا ةداق لعج ىذلا ب~سلا ىرن -３
ً

 

 بسح�و ھيلع روثعلا مدعو دسs¥ا ءافتخاب مQ,ÃTح #"ع ليلد دسs¥ا اوقرسو

 نم نا? كلذل ةعÅرشلا دض ء0ÐH ,¸تع£ تيم دسج عم سمالتلا يدوSTلا دقتعملا

 لاeشالا نم لeش يأ تحت دسs¥ا ءافخإ بعصلا

 نكل ةميدقلا ةيخ>راتلا تاباتكلا 67 ةرمؤملا تا>رظن نع ء0ÐH ىأ عمسk ال -４

 ىرجم ,Qغ ةعيبطلل قراخ يز2sم لeش� ماق حيسملا نا دكؤت تاطوط�ºا

 نم ھنا ( سو,áس ةمالعلا بيج>و ةثيدح ءامغالا ة>رظن �Gح خ>راتلا 67 ثادحالا

 ام ةتيمملا حورs¥او ءامغا ةلاح دع� مالظلا 67 ,¸قلا نم للسq ص�  #"ع لا¦ºا

 مiلاح ,Qغو ةاي¦¥ا سMئرو توملا رnاق ھنأب ءاطس~لا لاجرلا ءالؤn عنقي ھيلع تلاز

  strouss "!!مÃTداiش لجا نم توملل نيدعتسمل نQفئاخ نم

اقح غراف ,¸ق #�ا اوبnذو ,¸قلا نأطخا ةوس¼لا نا لوقت GHلا ىرخألا ة>رظنلا -５
ً

 

nغ معزلا اذQ, ىذلا لجرلا نا دجنف ٧:١٦ سقرم 67 ةيباتكلا ة>ورلا عم ىقطنم 

 كانn ليلs¥ا #�ا مكقبس£ ھنا سرطبلو هذيمالتل نلقو ن¸nذا( مiل لاقو مiل رiظ

 نا نكمملا نم نا? كانn ةوس¼لا ىأر ىذلا باشلا نا امك ) مكل لاق امك ھنورت

 رGs¥ا ةمالع ام�رو حيسملا ھنم ماق ىذلا ,¸قلا ,Qغ رخا ,¸ق #�ا اوبnذ م�Tا لوقي

 #"ع اذn اSTف دجوي ال ةغرافلا روبقلا ملعلا عمو ةقيق¦¥ا دكؤت ھعوضوم نافكالاو

 ,+كألا نم  جرخت ة>رظنلا هذn لثم دجن الو لابs¥ا رو�I 67 ةروفحم ا�Tأل قالطالا

 .خ>راتلا ,¸ع ةيحيسملل ءادع
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 يأ اnدناسq ال ة>رظنلا هذn ساسألا نم ,¸قلا نرزي مل ةوس¼لا نا ة>رظن -６

 ,¸ع ةيحيسملل نيدناعملا نم تردص GHلا تاياورلا نم �Gح خ>راتلا نم تاياور

  اnروصع

 اونا? ول م�Tال دسs¥ا دوجو مدع #"ع ليلد وiل ةقرسلاب دوSTلا ةعاشإ -７

ارصن اذn ناeل تقو دع� ول �Gح دسs¥ا دوجو ناeمب تابثا ىأ مÚTدل
ً

 اميظع 

 تûTناو خ>راتلا نم ة,áف 67 ترiظ ھيقوطرn ةعامج نQيحيسملا نا خ>راتلل ةداiشو

 نأ لقعلا قطنملاو ناn,¸لاو ليلدلاب دوقت ةمايقلا ةصقل ةمغانتملا ثادحالا نكلو

 . غراف ,¸قلا

 

 

 #"ع نم اûTظعو امكو نQي,Qثك ةاي¦¥ ةكرب ب~س راeفألا هذn نوeت نا لجا نم #"صا

 نQي,Qثك بولق #�ا لصت اiلعل ةيسMئرلا راeفألا بتكا نQيقيقح صا� ا ماما ربانم

 .نQنمؤملا عي�rsل تاظع ءانب 67 مادخ اcTم ديفتسÅو

 �Gبحمو ىqالص عم

 ميnاربإ قيفر

 ٢٠٢١ رياني ٧


