
  ��م 
 ا�ر�	ن ا�ر��م

  

�        ��دا�ر�	ن ����.. أ���ء ا�	��ز	�ن �ور�ث ا���زام ��  آ��ء ��وى وأ���ء �

       	�#�	و"! 

  

�	� أ3ده 	�� ا1�0	�/راد 	ن ا����ر �.ض ا, #�	� طر"ت ھذا ا���ب 	! /  أھ	�% ا�	و�وع 
  ....	�#ررة  5	�و3.� 	�5 وو3دت ا�4#وى 	�

���ء و��4;��م ا��4�ة وا�:�رات ا��� ����ج إ���� /� ��ذ�ب ا, 	3	و�% ا�	.�و	�ت : ا��ر��% 
  ...ا�>���% 

  ...)�� أ��� ا�ذ�ن آ	�وا "وا أ�B�#م وأھ��#م ��را (ـ ھل ا��ر��% �<و�د /رض أو ��% ؟ /رض 

   



  أ���ب ا���راف وا�.0ج

  وھذا 	ن أھم أ���ب /��د ا,���ء /�ر��% ا,���ء 	�;و��% 	�4ر#%  :يا,�را�:�0ل ــ ١

  : و	ن 	ظ�ھر ا�:�0ل 

  ا	رأة �وح #��ت ���� /� ھ0ك ا��5 : ـ �دم ا���Bق /� ا�رؤ�% ١

  : ـ ��Bوت در3% ا���زام ٢

  ا�د�داح وزو5�3  أ��و"د و3د ا��وازن 	! : ـ �دم ا��وازن ٣

  ) م /Pن ا�.رق د��س �:�روا ��طB#(ـ دور ا����3ت ٤

  /#�ف �#ون ���ك ��ن �.�زم ا�3�1ب  : ـ ا:�0ل ا���%٢

  ز#ر��  وذ#ر ا���% وا����;Q ا�	�ر��% ��� ھذه ا���% .. �	ران  ا	رأةـ ">%      

� ا�3	�ع ��R% أن �:رج 
 ( "�ل �	ر �ن ا�:ط�ب �� ��B� إ�� ,#ره 
  ) 	ن >��� 	ن �و�ده و

  )��Rر 
 ا�Uط! وا�B>ل  و	� #�ن،  دام وا�>ل 	� #�ن S( و� ��س

  >��V ) أ�3ز ا���س 	ن �3ز �ن ا�د��ء( و� ��س


 ���5 و��م ٣ �  ـ �دم ا���زام ��د�5 >�

   ٢٩ـ ا���ذ�ن ��د ا�و�دة وذ#ر �ن ا��Uم ����ذ�ن X0X% /وا;د ص ٢ـ د��ء ا�3	�ع           ١

  /���ر��% /ن �5 "وا�ده وأ>و�5 ، ��س #ل 	ن أ�3ب أ>�V 	ر���  :ـ ا,	�% ا��ر�و�% ٤

  : وا,	�% ا��ر�و�% در�3ت 

  ا�>Bر ا��ر�وي / ٣��ر��5 #	� ر���� أ��     / ٢����% ا,��وب ا�وا�د        / ١

�	�	� ��و�� ذا  #ذا�� ��ودا �رو"� ا,:0ق:رج /� ا,]�ب ردئ ا�>�� 	�	� أھ	ل /� ا��داء �4و;5  إن( 
   )��Bظ �ن 3	�! ذ�ك ���ب ا���د�ب  وإ�	�/�ول و��ك و#��د و	%��3 

  ا�	رأة ا��� ��ز ا�	�د ��	���� ��ز ا�.��م �4	����  إن: ("�ل �����ون 

  .ـ /رق ��ن ا�ر���% وا��ر��% 

  )/� ا�:	س ا���وات ا,و�� : ( ـ إھ	�ل ا��ر��% ا�1	���% ا�	�#رة٥

  ) �رك ا�و�د وط�.5 /�4� ���5 و	رن #�ن رده >.�� إذا/�	� ،"وم ا��Uو�م 	� #�ن /� ا�>Rرأ(ـ ا�Rرس ا�	�#ر 

  :ا�	�#رة �	��� ا�1	���%أھ	�% ا��ر��% 

  ـ 	� أ#د�5 ا���R��% ا�.ظ	� 	ن ا�درا��ت ١

  ـ /� ا���وات ا,و�� أ	ر �روري ��>ل و��Uق أ">� 	� �د�5 	ن "درات ٢



   ا,و��:0ل ا�:	س   ا�1�������	�ر  ا,ول ا,��سـ ���� ٣

  : �ر��	Q �	�� ���ر��% ا�1	���% ا�	�#رة 

  ـ ا��.و�د ��� #�	% ا��و��د 	�ذ ا�.�	�ن ١

   ا,	و�%">% ا�3.د �ن درھم و��ب �Uوط ا�دو�% ..ـ ا��ر��% ا�.Uد�% �ن طر�ق �.ر�S�� 5B و�.	5 ٢

  ا��0ل وا��رام �4#ل 	��ط 	! ا��.��ل  أ�#�مـ ٣

  	�	% 3دا  ٤٣">% ��ل ا����ري ص ..) ا�Bظ 
 ( ـ ]رس روح ا��Uوى ٤

  ...)	روا أ���;#م ���>0ة (ـ أ	ره ���.��دات ٥


 ���5 و��م /� "�و��م٦ �  ـ زرع �ب ا�ر�ول >�

  ـ ا��ر��% ��� �Bظ و�0وة ا�Uرآن ا�#ر�م   	! ا��#�ء وا���Xر ٧

  : إھ	�ل ا��ر��% ا��B��% ـ ٦

أھ	�% و�����% /� ���ة ا�طBل ذ�ك ,ن ا�.�طB% ���ل  ا,	ور�ء ا��B�� وا�.�ط�B ��طBل 	ن أ#Xر �.��ر ا���(
ـ وإن أ:ذھ� ��Rر ذ�ك ،�#ل ا�	.��� ا��و�% إ�����/Pن أ:ذھ� �4#ل 	�وازن #�ن ،	���% #��رة /� �Bس ا�طBل 

  ٤٧ص) ���ز��دة أو ا��Uص ـ �4#�ت �د�U� 5د � ��	د �U��ھ�

� أر�.% 	��ور و����.رض ا�	4�� %�# :  

  :     ا���34! )١
 : و	ن أ	�X% ا�.دا	5.. وھو 	Xل و"ود ا����رة 

  ���ط���ت  ا���1نا�.دا	5 /� ��ن أـ                

  ب ـ ا��و��_ ا�زا;د                    

  :و	ن أ	�X% و3وده 


 ���5 و��م �5 و	د�5 �و #�ن �Uوم ا���ل /��ذا ا�	دح  :">% �ن �	ر وا��4ھد  ��< 
��34! ر�ول 
  ا��Uظ% وأX	ر �ن ا���U	�5  إ��وا��5�U� !�34 	ن ا��وم 

  ٥١وا��.ب ص ا���1ء">% 3��ز 

 %U�Uء إن(وا���	ن ا�ر�3ل ا�.ظ	م �.دد وا/ر 	! ا,�	را /� �Xؤ	ذا،����34! دورا /��0 و�ن ا���34!  و�P/
  )أ#Xر /درت ا�	واھب أ#Xر  ���رت�4#ل 	��U�� 	ن 	���Uس ا����ر /��	�3	.�ت #��� 

   	.ر/%  إ��ـ �رورة ٣ـ 	دح ا���وك � ا�4:ص و#ذ�ك ا��Uد  ٢ـ أن �#ون >�د"�   ١  :�وا�ط ا���34! 
  ��3% #ل 	ر��% 

٢(�Bا41��ع ا�.�ط : 

ن ا�ذي ��ذر ا��ب /� "�وب أ���;5 ��و��م إ(3�را 	�وا>�%  ا��ر��% ����ب �3.ل ��ن ا`��ء وا,���ء
�  و�د�ث 	.�ذ )  �3ود ��ر�و�5 و�	�ل �:د	و�5  إ�
  



  : ا�.�ط�B  ا41��عـ �وا�ط 
  ���ء و��س ا�.#س /0�د 	ن زر�5 ـ � �د أن �B�م أن ا�وا�د�ن 	Bطوران ��� �ب ا,١
  ا�.�ط�B 	�ؤو��% ا�وا�د�ن  ا41��عـ ٢
  ـ �.ض ا`��ء ��	ل ��3ب ا��ب وا�.�طB% ���	� �#�ر ا,���ء ٣
  ظ��ره أو �>ورة :�ط;% #��	�ل إ�#�Bون ����ب �دون ـ ا��.ض ٤
  

  : �>�;V 1ظ��ر ��ك ,و�دك 
  ا���ن وا����ن ...  ����ن/	� ���ك ...أ�ب ا�ر3ل أ:�ه  إذاـ ١
  ..)���دوا(���ك  %ـ ھل 3ر�ت 	رة أن ���� ��د�٢
  "رع �ن ���س ا,... �U����م وا������م ..Xر /� ز��دة ا��ب �5 ا,ـ 	� ٣
٤ %��Uا� �/ �  ـ ا�.دا�% ��
  ـ ا�>��% /� ا��Bر أو ا�:روج 	.� �<�<: 5	Bردك ٥
  و		�ز���م  ا,���ءـ 	دا��% ٦
  ��رة ا�	ودة وا�	��% ..	ن /��ك .. 4#را ...ـ ا�Uن �R% ا�	��4ر ٧
) %�U�Uدة ا����Uوب � "��دة  �<���ءإن ا��Uط ، ا,�دانھ� "��دة ا�Rدة ، "��دة ا�ر�� � "��دة ا����"

  ).......و�ن ��>ل ��� أ/�ل 	� ��د أ���;�� ��� ���	�ل "�و��م /���و�� ، ا1رھ�با��ب � "��دة 
  ��د 	ن ا��وازن :  ا41��عـ 	ن �وا�ط ٥

  )/� �����م و��.�ون /��.�ون ،�Uدرون ��� ا�#دح  ا�	د��ون ذوي ا�ط��ع ا�ر:وة �
  

  ٦٤ر���% 3	��% ص :     ا�:0/�ت ا�زو%�3)٣

 وإ�دا��	����د�� ا�U�ض ����	�  ا1��ءة�.��ر ا�Rرب ا��34ر ��ن ا,�و�ن أ	�م ا,ط�Bل �و�� 	ن ( 
�د�ب وا���ذ�ب ��� %��B>�% ا��	وا1>0ح/� ا�  �U�Uدم .....) ا��U	ا�  

  
   

  :  ء أXر ا�:0/�ت ا�زو%�3 ��� ا,���
  وا�زو�3ت و:�>% ��د ا����ت  ا,زواجـ �#و�ن �Uدة �د ١
  ـ ��Xر ا�	��وى ا�درا�� �<���ء ٢
  ـ ��Uء ا,���ء ا�#��ر :�رج ا�	�زل ,طول و"ت 		#ن ٣
  /� ا�	��U�ل  ا,���ءـ �#و�ن ا��.داد �B�� ���راف ٤
  ـ ��#�م ا,���ء /� ا�:0/�ت 		� �رھU�م ذھ��� ٥
  ..)�و� و3ود#م �	� ا��	�ت ا�.�ش(  ا,ما,���ء ���ذ�ب �Uول  ـ 4.ور٦
  و�.ف ا�UX% ��م  ا,���ءـ اھ�زاز >ورة ا�وا�د�ن /� ��ون ٧
  ـ :وف ا,���ء ��� 	>�ر �����م ٨
  �c:ر    3����ن  أ]��%ـ ا��د��ل ا�زا;د 	ن أ�د ا�وا�د�ن �<���ء ٩

   ـ ا:�0ل 	�زان ا��ر��%   /� ��ل ا��B>�ل ١٠
  ...�0 :0ف  أزواجــ ھل �و3د 

  
  :	� ھو ا��>رف ا����م ��ن ا�:�0ف 

   ا,���ءـ �دم ا��.رض ���Uط ا�:0ف أ	�م ١
  �:�رھم أن ا�:0ف أ	ر ط��.� .. �دث  إنـ ٢
  ا,���ب/�رة ا�:0ف 	�	� #��ت  إط��%ـ �دم ٣
  آ�Xر ا�:0ف  إ:�Bءـ 	��و�% ٤
  #�زھ% ... 3و ا�	رج  ���4P%ف ـ 	��و�% >رف �ظر ا,���ء �ن ا�:٥0



   ا,ما��#�ء 	ن ... �رك ا�Rر/% ... ا��3ر .. ا�:0ف �	��� �<���ء  إظ��رـ �3ب �دم ٦
  ا�ھ���ت �	�	� ����Bظ  إظ��رـ � �د 	ن ��3ب ٧
  ا��	�	�ت وا�R	R	�ت ا���:ط% ا�	4	;زة  إ>دارـ ��3ب ٨
  ا��.�	ل .. ا�ر��;ل ... ا�طBل أن ا��ب ھو ا,>ل  إ/��مـ � �د 	ن ٩

١٠ �R��� ! ا,���ء  أ�ـ	�ق  أ>وات��R	ن :�ف ا���ب ا�	ب �Rا�>راخ وا�  
  

  : ا��ر��% ��1"��ع )٤
/��س 	ن �ق ، 	��ء ��,وا	ر وا�Bروض :�ل 	ن ا�����% وا1"��ع  ا,���ءا]�ب �وار ا`��ء 	! 

� >�ر � /رق ����م و��ن ا��3ود ) �	�ذا؟(أن �.ر/وا ا���ب أو ����وا  ا,���ء	ن �ق  ا,���ء��(  
  

  ... ��ر�م ا�:	ر :   ــ ا��ر��% ��1"��ع 	��Q ر���� 
 Q��	 ص رؤ��ك  ��( وا�>����ن   ا,����ءــ ا��ر��% ��1"��ع<U� � ��� (..  
  ـ ">% �U	�ن 	! ا��5  

�دا;�� �4.ره ��ن ذ�ك ا�.	ل �بء �UXل ���5  ��� ا�طBل دون ا"���ع ا,وا	ر/رض  إن( � 5�	
  ٧٦ص ) /���ول ا���رب 	�5 

  
  :  /وا;د ا��ر��% ��1"��ع 

وا����;Q  وأ�������ر�ط ��ن ا�ظواھر  أن��ث �.وده 	�ذ ا�>Rر ���� ا�.��U% ا�����% �دى ا�طBل ـ ١
  ����د ��� ا�رؤ�% ا�	�ط�U% وا�	���3% .. و	Uد	���� 

٢ �  �#ون 	��Uل ا�4:>�% 	�	�ز ا�#��ن ...#را	% ا�طBل ـ ا���Bظ ��
٣V��<ل ا�.Bو� �  ـ �و:� ا�	��درة ا�ذا��% ��د ا��ن �دون ر"��% ���5 /�3ده ���U;�� ���3ب ا�:ط
  

  : ��ذ�ر  إ�4رة
  ...)�.�م 	ن :�ق  إ�(/�S ا��م �	>�����  وإ"��عا"���ع  إ��ط��% 
 � ����ج 

  

  :   ]��ب ا��وار ) ٧

         ذ�ك 	� �5��3 	ن  إ��ا�.Uول وا��Uوب �#ل ��و�% و��ر أ�ف  إ������وار ���ط�! ا�د:ول (          
  ) طر�ق ا�:�ر وا�ر�4د  إ�����Uء وا���Uرب ���ط�! 	ن :�0�� "��د��م 	����ت و��Uط �0

  /وا;د ا��وار ��ن ا�وا�د�ن وا,���ء 

 ا,���ء 	ن 	>�ر�% ا`��ء �#ل �4ء /� �����م  ھدم ا��وا3ز ا��� �	�!ـ ١

 "ر��ء ا��وء إ��	ن :طر ا�>��% ا���;% ,ن ا�.دام ا��وا>ل �د/! ا��ن  ا,���ء إ��Uذـ ٢

إن ھذا �#4ف �ك �ن ا�	4#0ت ا�	��	�% /� و"ت 	�#ر و����د ��� �Uد�م ا�	���دة /� ا�و"ت ـ ٣
 �و �ذر�� �	� و".ت ... ا�	���ب 

 4.ورا >�د"� ��ب و���ن و�طف ا`��ء ����م  ا,���ءا#���ب ـ ٤

 �د�ث ...) ا;ذن �� ���ز�� (���Rر ا�����Uت ا�B#ر�% �دى ا��ن وا��� �Uود ��:�ذ ا�Uرارات    ـ ٥

 ھ� �و5�3 ]�ر 	��4ر /�� �ز�د ا�B���� %UXس ـ ٦

  

� �#�	ل ا����ء ��د 	ن �� :  

  ,ن ذ�ك 	ن �ق أ���;�� �����  ا,���ء�3ب أن �:>ص و"�� ���3وس 	! )١



  /�V ا��Uوب ورا�% ا��Bس  إ��دع ا��ن �Uوم �	.ظم ا��د�ث و� �	�ك ا��د�ث #�5 ,ن ذ�ك �Uود ) ٢
٣ ( �  : 	�ور�ن أن �#ون ا��وار �دون ا��U>�ء وذ�ك ��

  	Xل /����5 /� أ	ور ا���وغ وا���را/�ت ا��3��%  ا,���ء�دو ا��U>�ء ا�	�4#ل ا��� �	ر ��� : ا,ول      

     ���X:  ا� ��م ا�>ورة ا�ذھ��% ا��� #و��ن ا`��ء  ا,و�د/�  

 ���Uق  إ����.م أو � �#� � ���Uب ا��وار  إ�3����ا�	�Bو�% ا��� � �����  ا,�;�%	ن  أ#Xر) ٤

  	را��ة ا�3و ا��B�� وا��3	��� �طر/� ا��وار)٥
  ا1�0	�%ة ا`داب 	را��) ٦

 �رورة ا�	��/ظ% ��� ھدف ا��وار) ٧

 :�طب ��� "در ا�.Uول) ٨

 وا�3�م وا�.���ن  ���41راتا����Bل 	! ا�	��دث ) ٩

  ا1	#�ن#ن ھ�د;� "در )١٠
   ا,��وب��U 	� أ	�! ھذا ..  أ���;كا�ر��;ل 	!  أ��وبا��:دم ) ١١

  : ا�U�وة ) ٨

  : و"�Bت 	! 	4#�% ا�U�وة ��.0ج 

   ا,>لا�ر�	% ھ� ) ١

  �دو ��طBل إ��ـ ��ول ا�وا�د�ن ٤ـ ا�.��د ٣ـ /Uدان ا�B���� %UXس ٢ـ ا�:وف ١: ا�U�وة  أ�رار) ٢

ـ �.ف 4:>�% ٨ـ ا�.دوان و�ب ا����Uم ٧ـ ا��#���% و/Uد ا�	��درة ٦ـ ا��ر	�ن 	ن ا��.�دة وا�ط	;��ن ٥
   ـ أي �3ل �:رج٩ا�	ر��  

  )�	ل ��� ا�#ذب وا�:�ث.. �U�ر ���.�ف وا 	ن #�ن 	ر��ه (

  )ا�#ذب وا���ون  إ�0�3 ���"ض �B�5 � �.رف  إ�وا�U�وة � �:رج  ا31��رإن ( 

  #ل �ن آدم :ط�ء ) ٣

  : إ�4راتو�#ن ھ��ك 

   ا1/راطا���د�ب ا���زم �.�� أ�5 	�ط�U و�#�م و	�>ف و�.�د �ن .. ھ��ك /رق ��ن ا��زم وا�U�وة ) أ

ـ ا�U�وة >دى ا�B.�ل �Bوح 	�5 را;�% �٢�:ذ �4;� 	ن ذ�ك /� ا�����ر   ـ /�� ���ء �١ : أ	� ا�U�وة 
/Uدان ا�4:>�% وا���.�%  إ�ـ � ��Uق ٤ا��4ب ا�	راھق  إرادةـ ����دف ا�U�وة ��ب ٣ا��Rب ا�	���4ط  

  ) ا�U�وة ��	ل ھدم و�د	�ر(���	�ؤو��%  ا�1��سو/Uدان 

����دف ا��زم 	���دة ) ٣ھو >دى  ا��#	% وا�.Uل وا�ھ�	�م  ) �٢زم 	��>ر ـ ��Uل أن ا�١ : أ	� ا��زم  
 �  )ا��زم ��	ل ���ء(����د ��� ا���0Uل ا��در��3 )B�٤�B�� 5�5   إ>0حا��4ب ��

  ....ذ#� ، ھ�دئ، ���د .. 	را��ة ط��.% ا�طBل ) ب 

  ..)	روا ...)(وا���0 �:�/ون ..( ا��درج /� ا�	.�	�% ) ج 

ا���د�ب وا�.#س  إ��ا�	ز�د 	ن ا�3�د ا��ر�وي ا���3�� �وف ��Uل 	ن ا���3% (ا���د�ب 3�د �#	��� ) د 
 V��<(  



ـ ٦ـ ���.��ب ٥ـ ����.ر�ض ٤ـ ����و��_ ٣���41رة  ا1ر�4دـ ٢ا�	��4ر  ا1ر�4دـ ١:  ا1ر�4دأ�واع ) ھـ 
  ����رب) ١١����:و�ف ) �١٠و�% وا��#رار ـ ���	�٩ـ ���Uدوة ا�.	��% ٨ـ ����3ر أو ا�	�Uط.% ٧���ز3ر 

  


 ���5 و��م /� ا��ر��% #� �#ون ا��رب ��.د�ل ا���وك و��س  ��< 
ا`داب ا��� و>� ��� ر�ول 
  1/راغ ا��Rظ

3� ا�	ر��  أ�ـ ١���  �.د ا����Bذ 3	�! ا�و��;ل ا���د���% وا�ز3ر�%  إ�ا��رب  إ�

  )��Rب �(دة ��رب وھو /� ���% �>��% 4د� أ�ـ ٢

  ...��رب ا�طBل "�ل أن ���g ا�.�4رة 	ن ا��ن ��د�ث  أ�ـ ٣

	ن �رب �وط� ظ�	� ا"�ص 	�5 ( 	ن ا�.Uو�% ]�ر 4د�د و]�ر 	ؤ�م  ا,و��ـ أن �#ون ا��رب /� ا�	رات ٤
 %	��U5 ) �وم ا���ا,������   

  ا�	ؤذ�% #��رأس وا�و53  ا,	�#ن���3ب /� ا��رب  أنـ ٥

  #��ت ا��Bوة ,ول 	رة /�.ط� /ر>% أن ��وب  إذاـ ٦

٧ 5�B�� ر�� ��رب ا�و�د	وم ا�U� ـ أن  

  ا���3رك ��S  ا��ك ��S /�و"ف  إذاـ ٨

ـ �#ون ٣ـ 	Bر"� � /� 	#�ن وا�د ٢ـ �#ون ��ن ا���ن وا�4دة ١: �وط� /�5 4روط  أوا��.	ل �>�   إذاـ ٩
   إ�ط5���ض  �ر/! ا��وط ��� �رى أ�ـ ٤��ن ا��ر���ن ز	ن 

ا�.Uو�% /� ���ق ا��ر��% أ4�5 �����و��% �:رج /��� �ن ا�طر�ق ��.ود �.د ا����;�� ( ا�.Uو�% و���% ) ز
  ) و#�	� #��ت ا���و��% أ">ر وأو�V #�ن ذ�ك أ/�ل 

  

  : ا�Uدوة ) ٩

  ا�وا�دان ھ	� ا�	�;و�ن �ن �>ر/�ت و��و#��ت أط��B�م /� ا�	�Uم ا,ول 

   ��,"والــ ا�طBل #��ور"% ا�����ء �#���� وا�داه و�#ن ��,/.�ل � 

  ــ 	ن ا,���ب ا���	% /� ا�و�3ج ا,���ء ھو ]��ب ا�Uدوات 

   "��وا �ن ا�Uدوة 

   ا�Uدوة /� ا��ر��% ھ� أ/�ل ا�و��;ل 3	�.� وأ"ر��� ����3حــ 

ر��% �ر��% ا,���ء ��� ا���و ا��3د �وف ��دأ 	ن ��د�� ��ن �Uرر أن �ر�� أ�B��� و��Rط ����� #�  إنــ 
  �١١٩ر�� أ���;�� و	ن ]�ر ھذه ا�.ز�	% /Pن ا�:��رة ��#ون /�د�%   ص

  : أھ	�% ا�Uدوة 




 ���5 و��م ���وك 	��Q ا,) ١ �أو�;ك (����ء إن ا�Uدوة و���% 	ن ا�و��;ل ا��� �ر�� ���5 ا���� >�
  )ا�ذ�ن ھدى 
 /��داھم ا"�ده 

/�B و"ت ا�4دا;د و��د .. 3�ل ��� ا�	��#�ة وا���Xر و/� ا�و"ت �B�5 ��ب ا��طو�% وا�#	�ل  ا�1��نأن ) ٢
  رآه  � ��ذ#ر ا�	�ر�� 	� �	.5 	�ك وإ�	� 	� وا�:���راتا�	�#�ت 

  أن ا�Uدوة ��U! ا`:ر�ن �P	#���% ��وغ ا���B;ل ) ٣

٤ �/ g��ل أ.Bمـ أن ا���3رد  إ/	ول ا�Uن ا�	ن �U��	ا�  

  :  إ�4رات

  ١٢٢وھ��ك ">% 3	�ل /� ذ�ك ص...... ـ #ن ��� �#ون ١

  ,ن ا,>Rر ���#�5 ... ا�و�د ا,#�ر إ>0حـ ٢

ـ ��ن ٢ـ ا�3د�% و��و ا��	%  ١:  أن ��و/ر /�5 ا�>�Bت ا�����%  	ر�� ا�	�3د � �د... ـ ا�	ر�� ا�Uدوة ٣
 %X�	ن ا���وة  ٣ا�:�ق وا�د	3زء  ��ن  /�دي ا���ت وا�	�ـ ا�����ط ا�4ر�� ٤ـ ا�  

  .... ا��ل ]�ر 	�و/ر ا`ن	� ھو ا��ل ؟         )��ت و�دك 	ن �ر�� ...  (  ا���;% ا�	��ط%) ١٠

  :  رو��طرح ا�	X0X �/ %�#4% 	��و

  ا�وا"! 	���"ض :    ا��	��% ا�دا:��%) ١

و	ن أھم 	� ����R 	را���5 /� ذ�ك ا��ر#�ز ���  ا����ء ا�دا:�� وا��>��% ا�دا:��% ا��� ��	Xل /� ا�����ء (
  )وا�3�م  ا1رادةو�Uو�%  ا�1	���%����ر��% 

  :  و	ن أھم ا�و��;ل ا��� �.�ن ��� �Uو�% ا��	��% ا�دا:��%

  �#ون 	�#رة   و	��	رة 	ن :0ل ا�	.��4%  ـ �3ب أن١

٢ 
  ـ زرع ا�.�Uدة /� "�ب ا�و�د و�X����� �3دا �ن طر�ق ا��4.�ر �ظ	% 

   ���"���عـ ا�����ء ٣

  ـ �.ر�5B �وا"! ا1�0م و]ر�% أھ�5 /� و�ط وا".�� ا�	.�>ر ٤

  	ن ا�.0ج :   ا�ر"��% ) ٢

  )�ء /� ا��و5�3 وا�	���.% وا�	را"�% ����ج 	3�ودا #��را 	ن ا`��ء ��3ه ا,��(

   ا,"�رب..  ا,>د"�ء... ا�	�	ول ... ا�#	��و�ر وا��ت .. ا����U% :  ــ 4ر#�ء ا��ر��% 

و	��و�%  أ>د"�;�مـ 	.ر/% ٢ـ �3ب �Uو�% ا�.0"% ��ن ا,�رة و��ن ا��ن  ١:  �<>د"�ء��ر"��%  إ�4راتــ 
ـ #ن أ�ت ا���! ا�ذي ����U 	�5 ٤  إ"����ـ ا���ذ�ر 	ن ا���و#��ت ا�	ر/و�% �4#ل ٣ا��#�م 	.�م  

�4.ر  أنـ إ��ك ٦أ	#ن   إنـ ا�.	ل ��� �3	.�ت �<>د"�ء �����ت ٥:�>% ا��3��%  ا���وغ   .. ا�	.�و	�ت 
��	�ل 	�ز��% أو �.�% ر����%    إ5��R4ـ ٧ا�و�د أ�ك 	���ط  �  

٣ (�ا�5 ا���دال ��;% ا�	�3د و	ر�� ا�	�3د ����Xر و��;ل :  ا���دال ا�ذي ھو :�ر ���ذي ھو أد�
   ا0�1م



  :  �#ن X	% أ��4ء /� ��;% ا�	�3د >�رت �وا;ق 	���

  	ن ���Rر أدوات وأ����ب ا�.	ل ا��ر�وي  �دأـ ا����Uد�%   � 

  ) ا�د�وة ا�Bرد�% (ا��ر��% ا�Bرد�%  إھ	�لب ـ 

  : و���>ر /� 

  ـ ا�Uرب 	ن ا�	�ر�� �روح ا�	ودة وا1:�ء ١

  ـ ا��3��د /� ���;5 وا�ر��Uء �5 ٢

  /� �ل 	4#5�0 ا�:�>% وا�د�و�%  وإ����5ـ �و�3�5 ٣

  ـ �Uو�	5 	ن /�رة ,:رى و	را"�% �طوره و��Xره ٤

  ـ 	�����5 و	��"5�4 ��و"وف ��� 	دى "��	5 �	� �ط�ب 	�5 ٥

  )  �:م وأ��س 	��ن � ��م �دو���R� 5ر و� ��V3 �دو�5 د�وة /���ر��% أ>ل (ــ 

  ١٤٤وھ��ك /رق ��ن ا��ر��% وا��.��م  ص 

  :   �ل �ؤXرون ا����ة ا�د���) ١١

وا`:رة :�ر 	ن ،و�:��رون �.�	�� ا�	�Rص ا�	#در ا�زا;ل ��� ا`:رة ، �Uد	و��� ��� ا`:رة ( "�ل ا��.دي 
 �U�ط�وب وأ	ءا�د��� /� #ل و>ف �B<ء و�U�دار :�د و ��و�#�(...  

  :��� إ���� ا�طر�ق � �#�	ل ا�.0ج  إ�4رات

  )��ن ا��ظر�% وا��ط��ق ( ،، ـ و� ���;ك 	Xل :��ر١

#��ت ��دي �ت �ظر��ت ���ر��% و�م �#ن ��دي أ���ء وا`ن ��دي ��% أ���ء و���ت ��دي �ظر�% وا�دة ( 
  ...)��ر����م 

  ا�>�ر ـ٢ـ ا����Bذ  ١:   ا�	ط�وب 

  ا�ر3ل ا�	#�ث  إ��ــ وا��ر��% #���رب ����ج 

  :  ـ �#�	ل 3وا�ب ا��ر��%٢

  : �.ض ا�و>���     ـ ا��ر��% ا��3��%٣

١(  � ��c%    ا,ھل�.و�د ا�و�د أ>ول ا���;ذان ��

 �3ب أن �ر#ز ا�	ر�� ���  �.و�د ا�طBل /� �ن ا��	��ز ��� آداب ا��ظر  )٢

 أن �	�ز ا,�#�م ا�4ر��% ا��� �ر��ط �	��5 ا�Rر�زي و��53 ا��3��  �.��	�م )٣

  �  ا�	.�و	% إ�>�لـ ذ#ر ا��>وص ا�4ر��% /� ٢ـ ا�	>�ر�% ��ذه ا�	.�و	�ت "�ل �دوX�� ١: و�را�

 ا�	>�ر�% ��	ور ا��>�ل ا��3��  )٤

�ن ا��ر��% ا��3��% ھ� 	.�و	�ت �.ط� 	رة وا�دة  ا����Uدھ��ك :ط� وھو  )٥� 

 



  :    	ر��% ا�	راھU%ـ ٤

ـ ا�����% ا��B.���% وا�4.ور�% �	��ز �رھ�/% ٢ـ ا�����% ا�3�	�%   ا��	و ا��ر�!  ١:  :>�;ص ا�	ر��%
  ـ �ر��U 	��وى ا�و�� ا�3	��� ٣  ا�1��س

  ـ :و��;ل ا��.�	ل /� ھذه ا�	ر��% :  ا��.�	ل 	! ا�	راھق 

 	ن ���Rر و�طور /� ا���;% ا�3�	�% وا�.��U%  �	ر �U�5د�ر 	�  )١

� أ�5 >د�ق �5  )٢�� %�	�.	 

  	0�س ... 	���0�  .. g��0Uل����% ��5�3  )٣

 %Uراھ	م ا���أ" :  

 ��Rرات ��و�و�3% �ر�.% ) ١٤ــــــــ ١١( )١

 ا#�	�ل ا���Rرات ) ١٨ـــــــ ١٤( )٢

 ١٧٢ظ�ور ا�ر4د /� ا��>ر/�ت  ص ) ٢١ــــــ ١٨( )٣

 
  ھـ٥/٨/١٤٣٧و#���% ا���:�ص /� �وم ا�:	�س �>را ) أ���ء ا�	��ز	�ن (��:�ص #��ب �م ��	د 

  وا�>0ة وا��0م ��� :�ر ا�	ر��ن  ....  و"د �:>�B�� 5�� و�	ن ����Bد 	�5 	ن إ:وا��

  أ�و ��د ا�ر�	ن  ��د ا�.ز�ز ا�3:�دب 

  

  

  

  

  

 


