
ميحرلا نمحرلا هللا مسب  
 

 ثداــحلا لــيصافت
  ثداـحلا خـيرات
  :لـماكلا مـسالا
  :ةرـهشلا مـسا
  :ةـيسنجلا
  :ةدالولا ناـكمو خـيرات
  :)ىوكشلا هذه ةعباتملو لاصتالل( يـنورتكلإلا دـيربلا
  ناوـنعلا
  ةـلودلا
 فدــــهب كــــل هــــنم ضيوــــفت وأ نذإ ميدــــقت ىــــجريف ,هــــتقفاوم كيدــــلو صخــــش نــــع ةــــباين ىوكــــشلا هذــــه مدــــقت تــــنك اذإ

 ربــــتعت اذاــــمل .صخــــشلا كــــلذ عــــم كــــتقالع ةــــعيبط حيــــضوت ىــــجري ,كلذــــب الوــــخم نــــكت مل اذإ وأ .ىوكــــشلا هذــــه ميدــــقت

  ?هنع ًةباين ىوكشلا هذه ميدقت مئالملا نم هنأ

 
 
 
 
 

 ةـثداحلا فـصو

 كلذ ىلإ امو مويلاو تقولاو ,نيمجاهملاو موجهلا ليصافت نم نكمم ردق ربكأ فصو لواح
 
 
 
 
 
 

 ال           مـــعن  ?ىرخأ ةلاكو يأل وأ ةطرشلل ثداحلا نع غالبإلا مت له
 ال           مـــعن  ?ةجيتنلا تناك اذام
 ال           مـــعن  ?هلك وأ ثداحلا نم ءزج نع ةطرشلا غالبإب موقن نأب قفاوم تنأ له
 ال           مـــعن  ?كب لاصتالاب موقي نأ ايلعلا ديلا ةئيه يف تالاحلا يئاصخأ نم بغرت له

 تاـقيلعت

 ىرخأ ةماع تاقيلعت يأ وأ كتيضق عم ةطرشلا لماعت لوح لقحلا اذه يف بتكت نأ نكمي
 
 
 



 :اـهب جـتحت هاـندأ ةروـكذملا تاءارـجإلا نـم يأ دـيدحت ىـجري

 
 ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلل يرايتخالا لوكوتوربلا 
 بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا 
 يرصنعلا زييمتلا ىلع ءاضقلل ةيلودلا ةيقافتالا 

 
 اـهكاهتنا مـعزُي يـتلا ةـيقافتالا وأ قاـثيملا داوـم

 

 

 

 

 

 

  
 ةـعبتملا تاءارـجإلاو ةـعقاولا

 ال           مـــعن  ?ةيلحملا فاصتنالا لبس دافنتسا له
 ال           مـــعن  ?ىرخأ ةيلود تاءارجإب بلط تمَّدق له
 ?موعزملا كاهتنالا ببسب ةينعملا ةلودلا لخاد ضيوعت ىلع لوصحلل اهتذختا يتلا تاوطخلا يه ام

 
 
 
 
 
 

 كــــنأ يعَّدــــت يــــتلا ,ةــــماعلا تاطلــــسلا نــــم اــــهريغو مكاــــحملا ىلإ ءوــــجللا كــــلذ يف امــــب ,اــــهتعبتا يــــتلا تاءارــــجإلا يــــه اــــم

 ?اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا يه امو ,تقو يأ يفو ,اهب تمق

 

 

 

 

 

 



 نوــــكت نــــل اــــهنأ وأ رربــــم نود نــــم ًالوــــطم نوكيــــس اــــهبلطم نأ ساــــسأ ىلــــع لبــــسلا هذــــه تدفنتــــسا دــــق نــــكت مل اذإ

 .ليصفتلاب بابسألا حيضوت ىجري ,رخآ ببس يأل وأ ,كل ةرفوتم ريغ اهنأ وأ ,ةلاَّعف

 

 

 

 

 

 

 ةيكيرمألا لودلا ةنجل لثم( ةيلودلا ةيوــستلا وأ يلودلا قيقحتلا تاءارجإ نم رخآ ءارجإ بجومب اهــصحفل اهــسفن ةلأــسملا متمدق له

 وه ام لـصفف ,كلذك رمألا ناك اذإ ?)بوعـشلاو ناـسنإلا قوقحل ةيقيرفألا ةنجللا وأ ناـسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملا وأ ناـسنإلا قوقحل

 ?جئاتنلا يه امو ,تاقوألا يأ يفو ,هعابتا متي وأ عبتملا )تاءارجإلا( ءارجإلا

 

 

 

 

 

 

 ةنيعملا ةلاحلا هذه مييقتب ةلــص تاذ نوكت دق يتلا رومألا لك نيمــضتب مق .ةموعزملا تاكاهتنالا فورظو عئاقو ينامز لــسلــست يف ركذا

 .كقوقح كهتنت ةفوصوملا فورظلاو عئاقولا نأ ربتعت فيك حيضوت ىجري .اهيف رظنلاو

 
 
 
 
 
 
 

 تاـقفرملا

 
 .كقوقح كاهتنا ىلإ لصت ةفوصوملا قئاقحلا نأب كتجح وأ كتيضق معدت ىرخأ ةلدأ وأ قئاثو 
 .)ددحم ضيوفت دوجو مدع رربت ملو رخآ صخش نع ةباين ىوكشلا مدقت تنك اذإ( لمعلل يباتك نذإ 
 .كتبلاطم نأشب ةيلحملا تاطلسلاو مكاحملا تارارق 
 .ةيلودلا ةيوستلا وأ يلودلا قيقحتلا تاءارجإ نم رخآ ءارجإ يأ نع ةرداصلا تارارقلاو ىواكشلا 

 
 



 رارــقإ

 »ايلعلا ديلا ةئيه« مساب كلذ لك ىلإ راشُيو ,اهنع بوني نمع ةباينلابو اهسفن نع ةلاصألاب ايلعلا ديلا ةئيه نع رداص راعشإلا اذه
 

 .ةيحبر ريغ وأ ةيراجت ةسسؤم ةصخر لمحت الو ,دلب يأ يف اًينوناق ةَّلجَسُم ريغ ةمظنم ايلعلا ديلا ةئيه نأب رِقُأ •
 .ةينوناق تايحالص كلتمت الو ,ةينوناق حئاصن مِّدقُت ال ايلعلا ديلا ةئيه نأب رِقُأ •
 ,يل اهمدقتس وأ اهتمَّدق يتلا تامولعملا لامتكا لوح ةينمض وأ ةحيرص ,عون يأ نم تانامض وأ تادهعت يأ مِّدقُت ال ايلعلا ديلا ةئيه نأب رِقُأ •

 .ةيدرفلا تالاحلا ىلع قيبطتلل اهتيلباق وأ ,اهتمءالم وأ ,اهتيقوثوم وأ ,اهتقد وأ
 تامولعملا مادختسا نع أشني عون يأ نم ررض وأ ةراسخ يأ نع نيناوقلا هب حمست دح ىصقأ ىلإ ةيلوؤسم ريغ ايلعلا ديلا ةئيه نأب رِقُأ •

 .يل اهمدقتس يتلا
 يأ ريسفت يغبني الو ,اينوناق ايأر وأ ةينوناق ةروشم وأ اينوناق اعجرم تسيل ايلعلا ديلا ةئيه يل اهمدقتس وأ اهتمَّدق يتلا تامولعملا نأب رِقُأ •

 اهيف ةدراولا تامولعملا رييغت نكميو ,ظفحتلا عم ايلعلا ديلا ةئيه اهمدقتو ,اهقيدصت وأ اهلوبق بجي الو ,ةينوناق ةيصوت اهنأ ىلع اهيف ءيش
 .رشنلاو ريبعتلا ةيرح قحل اقفو ,طقف ةيمالعإ ضارغأل ةروشنم يهو ,راذنإ قباس نود تقو يأ يف

 نم اهيلع لوصحلا نكمي يتلا ةينوناقلا ةراشتسالا لحم لحت نأ اهنم دصقي ال ايلعلا ديلا ةئيه يل اهمدقتس وأ اهتمَّدق يتلا تامولعملا نأب رِقُأ •
 .صخرم ينوناق راشتسم

 ةَّدَعُم يل ايلعلا ديلا ةئيه اهمدقتس وأ اهتمَّدق يتلا تافلملاو قئاثولاو تاداهشلاو ةينايبلا موسرلاو تاليجستلاو تالوكوتوربلا نأب رِقُأ •
 اذه ىلع اهريسفت يغبني الو ,لهؤم سرامم لبق نم ةينوناقلا ةراشتسالا نع اليدب نوكت نأ اهنم دوصقملا سيلو ,طقف ةيمالعإ ضارغأل

 .وحنلا
 تامولعملا )مادختسا ءوس وأ( مادختسا نع ةمجانلا رارضألا نم يأ نع ,رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ,ةلوؤسم ريغ ايلعلا ديلا ةئيه نأب رِقُأ •

 .يل اهمدقتس وأ اهتمَّدق يتلا
 .ىرخأ عقاوم اهردصم يتلاو ,يل اهمدقتس وأ اهتمَّدق يتلا طباورلا يف داوملا ةحص نع ةلوؤسم ريغ ايلعلا ديلا ةئيه نأب رِقُأ •
 جئاتنل انامض لكشت ايلعلا ديلا ةئيه يل اهمدقتس وأ اهتمَّدق تالوكوتورب وأ ,تارشن وأ ,تادنتسم وأ ,تاداهش وأ ,ةلاح ريراقت يأ نأب رِقُأ •

 .ةقبسم ةراشتسا نودب اهقبطي نمل ةلثامم
 .يمسرلا اهعقوم يف ةروشنملا ايلعلا ديلا ةئيه ةيصوصخ ةسايس ىلع قفاوم ينأب رِقُأ •

 

 يــكتشملا عــيقوت
 يــكتشملا بــئان عــيقوت

 رخآ صخش نع ةباين ىوكشلا مدقت تنك اذإ
 


