
 

 

 اٌطج١ت ٚاٌّسأح اٌؼجٛش

 
 

ػٍٝ ػجً  " ِذّد "خسج اٌطج١ت اٌجساح اٌش١ٙس          

وٟ ٠ر٘ت إٌٝ اٌّطبز ٌٍّشبزوخ فٟ اٌّؤرّس اٌؼٍّٟ اٌدٌٟٚ 

  ّ ف١ٗ ػٍٝ أجبشارٗ اٌفس٠دح فٟ ػبٌُ اٌطت  باٌرٞ ظ١ٍمٝ رىس٠

ػٍٓ أْ اٌطبئسح أصبثٙب ٚثؼد ظبػخ ِٓ اٌط١ساْ أ   :، ٚفجأح

 لسة ِطبز.أب فٟ اظطساز٠   ٘جطذٚ ،  صبػمخػطً ثعجت 

ِٓ  وً دل١مخ، :أٔب غج١ت ػبٌّٟ  إٌٝ اظزؼالِبد اٌّطبز ٚلبي " ِذّد "  رٛجٗ

" ظبػخ 66 " اْ أثمٝ ٕٟٔزُ رس٠دٚٔإٔبض ٚاٌؼد٠د ِٓ اٌرعبٚٞ أزٚاح  رأخ١سٞ

 طبئسح!!اٌثبٔزظبز 

٠ّىٕه اظزئجبز  ذا وٕذ ِعزؼجال  إدوزٛز،  أجبثٗ اٌّٛظف: ٠ب

 ثالس رجؼد ػٓ ٕ٘ب ظٜٛ ظ١بزح ٚاٌر٘بة ثٙب فسدٍزه ال

 ظبػبد ثبٌع١بزح.

خر اٌع١بزح ٚظً ٠مٛد أٚ - ػٍٝ ِعط -  "ِذّد"زظٟ 

صجخ ِٓ أا ٚرغ١س اٌجٛ ٚثدأ اٌّطس ٠ٙطً ِدزاز   : فجأح

ِذبٚال  اٌع١س، اٌؼع١س أْ ٠سٜ أٞ شٟء أِبِٗ ٚظً 

 دط  أظً غس٠مٗ ٚٔٗ لد أٚثؼد ظبػز١ٓ أ٠مٓ  ٌٚىٓ؛ 

 ثبٌجٛع ٚاٌزؼت.

ا فزٛلف ػٕدٖ ٚدق اٌجبة فعّغ  ، زأٜ أِبِٗ ث١ز ب صغ١س 



 

 ب الِسأح ػجٛش رمٛي:صٛر  

 . ب ِٓ وٕذ فبٌجبة ِفزٛحرفعً ثبٌدخٛي وبئٕ  

 أْ ٠عزؼًّ اٌٙبرف. ٙبدخً ٚغٍت ِٕ

ٕ٘ب ال ! ٔذ؟أأال رسٜ أ٠ٓ  !ٞ ٘برف ٠ب ثٕٟ؟أظذىذ اٌؼجٛش ٚلبٌذ : 

 ...٘ٛارفوٙسثبء ٚال 

ِٓ اٌشبٞ اٌعبخٓ ٕٚ٘بن  بٌٚىٓ رفعً ٚاظزسح ٚصت ٌٕفعه فٕجبٔ  

 ً دزٝ رشجغ ٚرعزسد لٛره.غؼبَ ػٍٝ اٌطبٌٚخ و  

 

ٚردػٛ ٚجٍط ٠أوً ث١ّٕب وبٔذ اٌؼجٛش رصٍٟ   اٌّسأح "ِذّد"شىس 

فجأح إٌٝ غفً صغ١س ٔبئُ ثال دسان  ٚفٟ رٍه األثٕبء أزجٗ ،   زثٙب

ػٍٝ ظس٠س لسة اٌؼجٛش ٟٚ٘ رٙصٖ ث١ٓ وً 

 صالح ٚصالح.

 

ٌٙب  ِذّداظزّسد اٌؼجٛش ثبٌصالح ٚاٌدػبء غ٠ٛال فزٛجٗ 

خالله ٚػعٝ أخجٍٕٟ وسِه ٚٔجً أٚهللا ٌمد  ،٠ب أِبٖ لبئال :

 . ْ ٠عزج١ت ٌىً دػٛارهأهللا 

ِب دػٛارٟ فمد أٚ ، ٚصٝ ثه هللا أ ظج١ًفؼبثس أٔذ ٌٚدٞ أِب  ٠ب لبٌذ ٌٗ اٌؼجٛش:

 :" ِذّد"  ٌٝ وٍٙب إال ٚاددٖ لبي ٌٙببجبثٙب هللا ظجذبٔٗ ٚرؼأ

 ِٚبٟ٘ رٍه اٌدػٛح ٠ب أِبٖ؟

ث٠ٛٓ أللبٌذ اٌؼجٛش : ٘را اٌطفً اٌرٞ رساٖ دف١دٞ ٚ٘ٛ ٠ز١ُ ا

ٚل١ً ،  غجبء ػٕدٔب صبثٗ ِسض ػعبي ػجص ػٕٗ وً األأٚلد 

 ،" ِذّد" ػٍٝ ػالجٗ ٠مبي ٌٗ  البدز   اٚادد   بْ جساد  أٌٟ 

ِٓ ٕ٘ب ٚال غبلخ ٌٟ ثأخر ٘را اٌطفً إٌٝ ٕ٘بن  اٌٚىٕٗ ٠ؼ١ش ثؼ١د  

ِبٔزٗ ٠ٚجمٝ ٘را اٌّعى١ٓ ثال دٛي ٚال لٛح أخر هللا أْ ٠أخشٝ أٚ

 ٖ.فدػٛد هللا أْ ٠عًٙ أِس

 

 



 

 

 

ْ  دػبءن ٚهللا لد ػطً اٌطبئساد "ِذّد"ثىٝ   ،ٚظسة اٌصٛاػك ،ٚلبي: ٠ب أِبٖ إ

ٚهللا ٌمد أ٠مٕذ أْ هللا ػص ٚجً ٠عجت  ! بٚأِطس اٌعّبء وٟ ٠عٛلٕٟ إ١ٌه ظٛل  

ً  لدزره ٠ب هللا أػظّه ِٚب  األظجبة ٌؼجبدٖ اٌّؤ١ِٕٓ ثبٌدػبء.. ظجذبٔه ِب  .أج

   } ْل َما يَ ْعَبأُ ِبُكْم رَبِّي َلْوََل ُدَعاؤُُكمْ ق{:  لبي رؼبٌٝ 

 

 / ثزصسف خِٕمٌٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اخزس إٌّٙخ إٌّبظجخ ٌجطً اٌمصخ ِٓ خالي لساءره ٌٙب :: 6ض

 أ/ غج١ت ِشٙٛز

 ظبئك ظ١بزادة/ 

 زجً اظزؼالِبد ج/ 

 بز ِب٘سد/ غ١  

 

 .ٚ٘ٛ فٟ اٌطبئسح " ِذّد": صف اٌذدس اٌرٞ أغعت 2ض

 

 

 إٌٝ اظزؼالِبد اٌّطبز ؟" ِذّد " : ٌّبذا رٛجٗ 3ض

 

 

 : ِب االلزساح اٌرٞ لدِٗ ِٛظف اٌّطبز ٌٗ ؟4ض

 

 

ا فزٛلف ػٕدٖ "5ض  : ػًٍ : " زأٜ ِذّد أِبِٗ ث١ز ب صغ١س 

 

 

 



 

 

( إذا وبٔذ اإلجبثخ  ×( إذا وبٔذ اإلجبثخ صذ١ذخ ٚػالِخ )  √: أجت ثؼالِخ ) 6ض

 خبغئخ :

  )     ( "ِذّد"اػزرزد اٌّسأح اٌؼجٛش ػٓ اظزمجبي  - أ

 ثباللزساح اٌرٞ لدِٗ ِٛظف اٌّطبز ٌٗ )     ( "ِذّد"لجً  - ة

 

 

ثؼد أْ لدِذ ٌٗ اٌّسأح اٌؼجٛش اٌشبٞ اٌعبخٓ  " ِذّد" : اظزساح 7ض

 ٚاٌطؼبَ ، فّب اٌرٞ الدظٗ أثٕبء ذٌه ؟

 

 

 :  ِٓ خالي أدداس اٌمصخ: 8ض

  اذوس اٌعجت اٌرٞ جؼً اٌّسأح اٌؼجٛش رٙزُ ثّذّد. -

 

 

 ؟ ِذّد ٌٙباٌرٞ رّٕبٖ  : وبٔذ اٌؼجٛش ِعزّسح ثبٌصالح ٚاٌدػبء ، ِب9ض

 

 

 اٌؼجٛش أْ هللا اظزجبة ٌىً دػٛارٙب إال ٚاددح فّب ٟ٘ ؟: ٚظذذ اٌّسأح  61ض   

 

 

 أثس ٚاظخ .ثدػبء هللا ػص ٚجً ٌإلٌذبح : 66ض

 ث١ٓ  ذٌه األثس ِٓ خالي ِب لسأد  -

 



 

 

 دبٌخ اٌّسأح اٌؼجٛش فٟ اٌمصخ : ػٍٝ دالٌخاألوثس : ا٠٢خ  62ض

ُرونَ  {أ/  ُكْم َتَذكَّ    }َيِعُظُكْم َلَعلَّ

ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ قُلْ إِنَّ  {ب/   } َصََلتِي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماتِي ّلِِلَّ

َ َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ  {ج/ 
قُوا َّللاَّ  } َواتَّ

ُكُم اْدُعونِي أَْسَتِجْب لَُكمْ  {د/   } َوَقالَ َربُّ

 

 


