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 اٌّشخغ اٌّؼزمذ
 اإلٔديٍٝ

 اٌذسط

 . اإلَجيم هى كهًح هللا1
ٔديً ٘ٛ اٌطشيك اٌٛزيذ ٌّؼشفخ هللا. لبي ٌٕب ِب ٔسزبخٗ ِؼشفزٗ ػٕٗ ِٚب اإل

ْ هللا ٘ٛ اٌّإٌف اهللا، ٌزٌه فوزبة أٚزٛا ثٛاعطخ  >>طٍت ِٕب. وزبة اي 
 ٌٝ أْ ٔمشأٖ وً يَٛ.ئٔديً. ٔسٓ فٝ زبخخ اٌسميمٝ ٌإل

 

 
 111-?<@ ?11ِضِٛس 
 11 ،11@ =1أػّبي 

 =1 ،>1@ 9ثيّٛثبٚط  1
 1@11ثطشط  1
 

 
9 ،12 ،9= 

 . اإلَجيم2
٘ٛ اٌجؾبسح ثٍّّىخ هللا، اٌزٝ عزمبَ ػٍٝ األسك، ٚغفشاْ اٌخطبيب ثٛاعطخ 

 اٌدذيذ.ٚاٌمذيُ  يٓاٌشعبٌخ ٚخذد فٝ وال ِٓ اٌؼٙذيغٛع. ٘زٖ 

 
 <1،=1@ 11رىٛيٓ 
 1@::دٔيبي 
 :1@:1، ;1->@11، :@19ِزٝ 
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 . هللا هى انخانق نهعانى3
اٌزٜ وبْ دائّب اٌٛزيذ يء فٝ اٌغّبء ٚاألسك فٕؼذ ثبهلل اٌسميمٝ ؽوً 

 يء.ؽٚعيىْٛ. ٘ٛ ٔمٝ، لٛيُ ٚيؼشف وً 

 

 
 1رىٛيٓ 
 ?1-:1@ =1أػّبي 

 :12 أِثبي

 

 
; ،1< 

 نى األرضإ. يسىع سيعىد 4
سادرٗ لذَ ٔفغٗ اعٕخ ِضذ. ٘ٛ ث 1222زيبح يغٛع ثذأد ػٕذِب ٌٚذ ِٕز ٔسٛ 

وأضسيخ ٌٍخطيخ. ٚألٔٗ غيش خبطٝء، هللا ألبِٗ ِٓ اٌّٛد ٚ٘ٛ اآلْ فٝ اٌغّبء 
 ِغ أثيٗ. ٚ٘ٛ عيؼٛد ِٓ ٕ٘بن وٍّه ٌٍؼبٌُ.

 

 
 :9-91@ ;1ِزٝ 

 12،11@ 1أػّبي 
 12،11@ 9أػّبي 

 11@12سؤيب 

 

 
: ،> ،? 

 

 . عىدج يسىع قريثح جذا5
ْ ػٛدح أئٌٝ ٔديً رزسمك ٕٚ٘بن اٌىثيش ِٓ اٌؼالِبد اٌيَٛ رؾيش ح اإلءٔجٛ

عشائيً، ئٔؾبء دٌٚخ ئسضُٙ ٚأئٌٝ يغٛع لشيجخ. ٘زٖ رؾًّ ػٛدح اٌيٙٛد 
اٌّؾبوً فٝ عمٛط اٌّؼبييش األخالليخ، إٌبط غيش ِٙزّيٓ ثبهلل، ٚوثيش ِٓ 

 اٌؼبٌُ.

 

 
 1،1@ 11دٔيبي 

 11، :-1@ =9زضليبي 
 99-:1@ 11ٌٛلب 

 ;-1@ 9ثيّٛثبٚط  1
 

 
= ،> 

 . يًهكح هللا سركىٌ عهى األرض 6
فٝ اٌؼٙذ اٌمذيُ وبٔذ ٍِّىخ هللا ػٍٝ األسك. فٝ اٌّبضٝ عشائيً ئٍِّىخ 

ززٝ رذِيش وً فيٙب . ٚ٘ٛ عيسىُ يغٛع اٌشة ٚ٘ٝ عززدذد ػٕذِب يؼٛد
ٌٝ ئعيغٍُ يغٛع اٌّغير اٌٍّّىخ ٚأػذاء هللا. ػٕذئز اٌؼبٌُ عيىْٛ وبِال 

 هللا.

  

 
 ?1@19ٛط ثوٛسٔ 1

 9@=1أسِيب 
 <-1@ :ِيخب 
 11@;1سؤيب 

 

 
? ،11 

 تراهيى. وعىد هللا إل7
عشائيً( ٚثك فٝ هللا ٌٚزٌه ٚػذ ثأٔٗ عيّزٍه أسك ئثشا٘يُ )أثٛ ؽؼت ئ
ٔغٍٗ عيىْٛ أِخ ػظيّخ. ٘ٛ أيضب ٚػذ ثغٍيً )يغٛع عشائيً ٌألثذ ٚأْ ئ

اٌّغير( اٌزٜ عيسضش ثشوخ غفشاْ اٌخطبيب. ثبٌّؼّٛديخ ٔغزطيغ أْ ٔؾبسن 
 رٍه اٌٛػٛد.

 

 
 ;1،:1@ 19رىٛيٓ 
   >،;@ ;1رىٛيٓ 
 <1-;1@ 11رىٛيٓ 

  ?1، >1، <@ 9غالطيخ 
 

 
11 

 . انيهىد هى شعة هللا8
اٌيٙٛد ُ٘ ؽؼت هللا اٌخبؿ ٚؽٙٛد ػٍٝ ٚخٛدٖ ٚلٛرٗ. ٚألُٔٙ ٌُ يطيؼٛا هللا 

 .ئعشائيً وّب ٚػذرؾززٛا ثيٓ األُِ فٝ اٌؼبٌُ. هللا اآلْ يدّؼُٙ فٝ 

 
 11،11@ 11ؽؼيب ئ
 ::@<ؽؼيب ئ

 :1->1@ >9زضليبي 
 11،11@ =9زضليبي 
 ;-9@ ?سِٚيخ 

 

 
12 ،19 ،1: 

 . أورشهيى سركىٌ يركز األرض9
عشائيً ٌىٕٙب عزغطٝ األسك وٍٙب. أٚسؽٍيُ ئٍِّىخ هللا عززّشوض فٝ 

ُٙ ػٕذِب يؼٛد ٌ عزىْٛ ػبفّخ اٌؼبٌُ. اٌيٙٛد اٌزيٓ عيمجٍْٛ يغٛع وّخٍـ
ط األُِ. إٌبط ٌىيٓ فٝ ٍِّىزٗ ٚيقجسْٛ ػٍٝ سأٔبط ٘باعيؼيؾْٛ و

 اٌٙبٌىيٓ ِٓ اٌؾؼٛة األخشٜ عيضٚسْٚ أٚسؽٍيُ ٌٍؼجبدح ِٚؼشفخ طشق هللا.

  

 
 9@=1أسِيب 
 1،1@ :ِيخب 
 11@12صوشيب 
 :1@>1صوشيب 
 ;9،:9@ ;ِزٝ 
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 . هللا عًم وعىد نذاود11
ٚػذ اٌٍّه داٚد ثغٍيً يدٍظ ػٍٝ ػشؽٗ ٌألثذ. ٚ٘زٖ إٌجٛءح رخـ يغٛع 

 ٍِّىخ هللا ػٍٝ األسك.اٌزٜ يسىُ ِٓ أٚسؽٍيُ ػٕذِب يؼٛد إلعزشخبع 

 

 
 >1-11@ =فّٛئيً  1
 :1-12@ =1وٛسٔثٛط  1

 >9،;9@ ?<ِضِٛس 
 99-92@ 1ٌٛلب 

 

 
? ،12 ،19 ،1; 

 تٍ هللاإ. يسىع هى 11
ثٓ هللا ألٔٗ زجً ثٗ ثفؼً اٌشٚذ اٌمذط ئيغٛع ٌُ يىٓ ِٛخٛدا لجً ِيالدٖ. ٘ٛ 

أػظُ ِٓ اٌشة  ػٍٝ أِٗ، ِشيُ. ال يٛخذ سخً فٝ ٘زا اٌؾأْ. هللا دائّب ٘ٛ
 يغٛع ٚدائّب عيىْٛ.

 

 
 ;1-12@ 1ِزٝ 
 :1@<1يٛزٕب 
 :،9@ 1سِٚيخ 

 :@:غالطيخ 
 12@ 1ثطشط  1

 

 
1< ،1= 

 عاش حياج تال خطيح. يسىع 12
وبْ أوثش ِٓ  فٙٛلجً ِٛرٗ وبٔذ ٌيغٛع زيبح ثؾشيخ ِثٍٕب، ٌىٓ ألْ هللا أثيٗ 

غٛاءاد ٚػبػ زيبح وبٍِخ فٝ طبػخ ٔغبْ ػبدٜ. يغٛع رغٍت ػٍٝ وً اإلئ
 سادح أثيٗ. ٘ٛ ثيٓ ٌٕب ففبد هللا ٚػًّ ِثبال ٌٕب ٌيزجغ.ئ

 

 
 11،;@ 9;ؽؼيب ئ

 ;@11وٛسٔثٛط  1
 :@;1ػجشأييٓ 

 1@11ثطشط  1

 

 
< ،1< ،1= ،1> 

 ألجهُا صهيةيسىع ياخ عهى ان .13
يغٛع اٌّغير ٘ٛ فٝ ِشوض لقذ هللا. ٘ٛ وبْ ِٓ ٔغً أدَ ٌزٌه وبْ فبْ 

ٛد ػٍٝ اٌقٍيت وأضسيخ، ٘ٛ لبدس ػٍٝ أْ ّاٌ ٚسغت فِٝثٍٕب. ألٔٗ ثال خطيخ 
 يضيً اٌخطبيب ٌّٓ ُ٘ يّٛرْٛ ِؼٗ فٝ اٌّؼّٛديخ.

 

 
 1@?1يٛزٕب 
 9@>1يٛزٕب 

 ;@=وٛسٔثٛط  1
 1@:غالطيخ 

 

 
< ،1= ،1> ،91 

 يٍ انقثر . يسىع قاو14
ألْ يغٛع ٌُ يشرىت خطيخ، هللا ألبِٗ ِٓ اٌّٛد ٚأػطبٖ زيبح أثذيخ. ٘ٛ اآلْ 

ثذسخخ أػٍٝ ِٓ اٌّالئىخ. اٌزيٓ يّٛرْٛ فٝ  ِٚفخٌُٗ طجيؼخ ِثً طجيؼخ هللا 
اٌّغير عيمِْٛٛ أيضب ِٓ اٌّٛد ػٕذ ػٛدرٗ ٚعيّٕسْٛ زيبح أثذيخ ػٕذ 

 .اٌّسبوّخ

 

 
 9:->9@ :1ٌٛلب 

 1@:1أػّبي 
 =1@91أػّبي 

 11،19@ ;1وٛسٔثٛط  1
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 . انروح انقذس هى طاقح هللا15
اٌشٚذ اٌمذط ٘ٝ طبلخ هللا ٌٚيغذ ؽخـ ِٕفقً. ٘ٝ ٌيظ ٌٙب ٚخٛد 

ِٕفقً. ثشٚزٗ اٌمذط، هللا خٍك ٚدػُ وً اٌخٍيمخ، ٚيزٛاخذ فٝ أٜ ِىبْ 
 ٚيؼشف وً األؽيبء.

 

 
 1@;9ٌٛلب 

 12@<9أػّبي 
 1@11ثطشط  1
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 . يىاهة انروح انقذس كاَد ألغراض يعيُح16
عزٍّٛا ئِؼيٕخ. اٌشعً  ٔبطزيبْ هللا يؼطٝ لذساد خبفخ إلفٝ لٍيً ِٓ األ

ززيبج ئاٌشٚذ اٌمذط ٌزغبػذُ٘ ػٍٝ اٌزجؾيش. اٌّٛا٘ت اٌشٚزيخ ٌُ يؼذ ٌٙب 
ٔديً ٚلبِذ اٌىٕيغخ األٌٚٝ. ال أزذ يٍّه وزٍّذ وزبثخ اإلئفيّب ثؼذ ػٕذِب 

 اٌشٚذ اٌمذط اٌيَٛ.ِٛا٘ت 

 

 
 <1-;1@ >1ِشلظ 
 1أػّبي 
 :1-?@ <أػّبي 

 19@<وٛسٔثٛط  1

 

 
11 

 جرج انخطيح انًىخأ. 17
ٌٝ اٌزشاة. اٌىً ئدَ ػبد آػمبة ٌٍخطيخ، ٌزٌه دَ خٍك ِٓ رشاة. اٌّٛد ٘ٛ آ

خطب ٌٚزٌه اٌىً يّٛد. ال خضء ِٓ اٌؾخـ يؼيؼ ثؼذ أاعزثٕبء يغٛع( )ث
 ُٔٙ عيٍٙىْٛ.أديً فت إٌبط ٌإليغزدٚئْ ٌُ يؼشف اٌّٛد. 

 

 
 ?1-=1@ 9رىٛيٓ 

 12-;@ ?اٌدبِؼخ 
 ;@11سِٚيخ 
 23:6سِٚيخ 

 
< ،1> ،11 ،19 ،
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 نى انقثرإَجيم يشير عادج 'انجحيى' فى اإل. 18
ٌٝ اٌمجش. 'خُٕٙ' وبٔذ ِىبْ ثبٌمشة ئؾيش رٚ '٘بديظ'( أ'اٌدسيُ' )ِٓ 'ؽإٚي' 

، ٚوبْ يغزخذَ وشِض ٌٍٙالن اٌىٍٝ اٌّخٍفبدٚسؽٍيُ زيث وبٔذ رخشق أِٓ 
 ٌيظ ػزاة أثذٜ ثؼذ اٌّٛد. –خشح اٌخطيخ اٌّٛد أٌٍّخطئيٓ. 

 

 
 >@; ِضِٛس

 1@=1 ػّبيأ
 <:-9:@ ? ِشلظ
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 انحياج األتذيحهى هذيح هللا . 19
ئوزغبة ٔفغٕب. ٌىٓ ثٛاعطخ ٔؼّخ هللا يّىٕٕب أْ ٔسّٝ أٔسٓ ال ٔغزطيغ 

 سادح هللا.ئثدذ ػًّ  ٕبزبٌٚئيّبْ ٚرا ٍِىٕب ئ، ثذيخأزيبح 

 
 

 
 9-1@ =1يٛزٕب 
 <->@ 1سِٚيخ 
 >@19سِٚيخ 
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 سركىٌ هُاك قيايح يٍ انًىخ. 21
عزدبثخ ػٕذِب يؼٛد، اٌشة يغٛع عيسضش ِٓ اٌمجٛس ِٓ وبْ ٌذيُٙ فشفخ ٌإل

ٔديً ٌٍخالؿ، وال ِٓ اٌّإِٕيٓ ٚاٌغيش ِإِٕيٓ. ٌىٓ ِٓ ٌُ يؼشفٛا ٌشعبٌخ اإل
 .ايمِٛٛٔديً ٌٓ اإل

 

 
  20:49ِضِٛس
 ?1،<1@ ;يٛزٕب 

 11-11@ ;1 وٛسٔثٛط 1
 :@1 ثيّٛثبٚط 1
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 سيكىٌ هُاك وقد يحاكًح. 21
، ِبَ اٌشة يغٛع اٌّغيرأٔديً عيظٙشْٚ إٌبط اٌزيٓ ػشفٛا ٚفّٙٛا اإل

ٚ أثبٌّٛد إٌٙبئٝ  اجْٛ يؼبلأسك. ُ٘ ئِب ، ػٕذ ػٛدرٗ ئٌٝ األاٌمبضٝ اٌؼبدي
 اٌزٝ عزؼبسك اٌّغير يغٛع ػٕذ ػٛدرٗ عزؼبلت. ُِثذيخ. األأيّٕسْٛ زيبح 

 

 
 1،1@ 11 دٔيبي
 <1،?1@ ;يٛزٕب 

 10:5وٛسٔثٛط  1
  ?،=@ 1 رغبٌٛٔيىٝ 2
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 تذيح نهًؤيُيٍ انحقيقيٍأحياج . 22
 سك ٚ، رسذثذييٓ عيخذِْٛ اٌشة يغٛع ػٍٝ األأاٌّإِٕيٓ اٌزيٓ يقجسْٛ 

اٌمذيغيٓ عيغزّزؼْٛ ثقسخ ، عيسىّْٛ إٌبط اٌٙبٌىيٓ. ٘إالء ليبدرٗ
عيؼٍّْٛ ػٍٝ ٚ وبٍِخ ٚعؼبدح ثيّٕب يمِْٛٛ ثزؼٍيُ إٌبط اٌٙبٌىيٓ ػٓ هللا

 ٌيؼؼ ِغ إٌبط. ثٕفغٗ سك ِىبْ ِذ٘ؼ، ٌزسضيش٘ب هلل خؼً األ

 

 
 11، 11-?@ =9ِضِٛس 

 35ؽؼيب ئ
 27:7دٔيبي 

 12@: سؤيب

 
< ،1; ،1< ،1= 

 . انًالئكح هى رسم هللا23
هللا خٍك اٌّالئىخ ٌزىْٛ خذاِٗ ٌألثذ. ُ٘ ال يخطئْٛ ِطٍمب، ال يّٛرْٛ، ٚال 

اٌّإِٕيٓ اٌسميميٓ  ٚيسبفظْٛ ػٍٝسادح هللا ئيزضٚخْٛ. ُ٘ دائّب يؼٍّْٛ 
 )اٌمذيغيٓ(.

 

 
 11-12@ 19اٌخشٚج 
 :9@=ِضِٛس 
 129@12ِضِٛس 

 >9-:9@ 12ٌٛلب 
 :19،1@ 1ػجشأييٓ 

 

 
1> 

وانشيطاٌ  انطاغىخ .24  
ثُ اٌجؾشٜ. يقف اإل 'طبغٛد'ٔسٓ ٔغٜٛ ٌٍخطيخ ثٛاعطخ سغجبرٕب. اٌّقطٍر 

ء. يٌٝ خقُ خيش أٚ عئرؼٕٝ اٌّؼبسك ٚيّىٓ أْ رؼضٜ  'ؽيطبْ'اٌىٍّخ 
ِؼبسك هلل، ثّب يؾًّ أٜ ء يؽأٜ "ؽيطبْ" يّىٓ أْ يغزخذَ ٌٛفف 

ء ؽشيش. ال يٛخذ ِالن ؽشيش أٚ وبئٓ وٍٝ اٌمٛح يدؼً إٌبط يؼٍّْٛ يؽ
 اٌؾش.  

 

 
 >1@19ِزٝ 
 <@::يٛزٕب 

 12@<9أػّبي 
 1@:1يؼمٛة 
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 ، األرواح انُجسحانجاٌ. 25
إٌبط اٌزيُ ُ٘ ٌٙٗ اٌجبطٍخ أٚ األٚثبْ. ٌٛفف اآلوٍّخ رغزخذَ  'اٌدٓ'

 اٌطجيخثّؾىالد عٍٛن غشيت يمبي أْ ٌذيُٙ ؽيطبْ. اٌيَٛ ٘زٖ اٌظشٚف 
. ال يٛخذ لٜٛ سٚزيخ ؽشيشح رغجت اٌّؾبوً فٝ ثبألدٚيخيّىٓ أْ رؼبٌح 

  اٌؼبٌُ. 

 

 
 <9->9@ >12ِضِٛس 

 11-<1@ 12وٛسٔثٛط  1
 =1،>1@ <ِزٝ 
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 . يجة عهيُا جًيعا أٌ َرىب26
إٔٔب خطبح ٚٔأعف زميمخ ثغجت أفىبسٔب ٚأػّبٌٕب  وٌُٝ أْ ٔذسن ئٔسٓ ٔسزبج 

 ش وبًِ ٌٍمٍت.رغي رٕطٜٛ ػٍٝاٌخبطئخ. اٌزٛثخ 

 

 
 12-1@ 1;ِضِٛس 
 :@=1ِزٝ 
 ;-1@ 19ٌٛلب 

 =1@92، 9@?1أػّبي 
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 . يعًىديح انكثار فى انًاء27
ٔؼّذ. اٌزؼّيذ ِٓ اٌضشٚسٜ اإليّبْ ثزؼٍيُ اإلٔديً، اٌزٛثخ ػٓ خطبيبٔب ٚػٕذئز 

يىْٛ ثبٌذفٓ وٍيب فٝ اٌّبء. ئٔٗ سِض ٌٍّٛد ِغ اٌّغير ٚاٌميبَ ِشح أخشٜ ئٌٝ 
 زيبح خذيذح.

 

 
 12،?1@ <1ِزٝ 

 >1@>1ِشلظ 
 1@<9أػّبي 
 11-1@ >سِٚيخ 

 

 
< ،1> ،91 

 . انًسيحييٍ ال يحارتىٌ 28
ربثغ اٌّغير يدت أال يغزخذَ اٌمٛح أٚ يٍزسك ثخذِخ اٌديؼ أٚ لٛح اٌؾشطخ. 

 يدت ػٍيٗ أْ يست أػذاؤٖ وأفذلبؤٖ.  

 

 
 <:-?9@ ;ِزٝ 
 >1@1;ِزٝ 
 ?1-=1@ >ٌٛلب 

 

 
9: 

 . انزواج انًسيحى29
ٔغبْ أْ يىْٛ ٌٗ صٚخخ ٚازذح. اٌّإِٓ اٌّؼّذ ال يٕجغٝ أْ يزضٚج ثزغٝ ٌإلئهللا 

غيش اٌّإِٕخ. يدت أال يىْٛ ٕ٘بن خٕظ خبسج اٌضٚاج ٚاٌّغيسييٓ يدت أال 
 اٌطالق. اٌضٚاج ٘ٛ سِض ٌٍّغير ٚاٌىٕيغخ اٌسميميخ. يجزغٛا

 

 
 :1-11@ 1رىٛيٓ 
 >-9@ ?1ِزٝ 

 19@:ػجشأييٓ 
 91-;1@ ;ئفغظ 
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 واجثُا ذجاج انذونح. 31
را وبٔذ رزؼبسك ئال ئاٌّغيسييٓ يدت ػٍيُٙ أْ يطيؼٛا وً لٛأييٓ ثالدُ٘، 

ػطبء ٚلزُٙ ئِغ لٛأييٓ هللا. ألُٔٙ ِٛاطْٕٛ فٝ ٍِّىخ هللا، ال يغزطيؼْٛ 
 اٌسىبَ ُ٘ لذ يضطشْٚ ٌّؼبسضخ ٚطبلزُٙ ٌغيبعبد أٜ زىِٛخ ػبٌّيخ.

 خً غشضٗ.ألاٌّخزبسيٓ ثٛاعطخ هللا 

 

 
 11@11ِزٝ 

 =-1@ 19سِٚيخ 
 1@=1ثطشط  1

 

 
9: 
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 يسرطيعىٌ انصالج نًغفرج انخطايا. انًسيحيىٌ 31
اٌقالح ٘ٝ فشفخ ٌزّديذ ٚؽىش هللا. ثٛاعطخ اٌقالح ٔغزطيغ أْ ٔغأي ليبدح 

هللا فٝ زيبرٕب. اٌشة يغٛع فٝ اٌغّبء يؼًّ وىب٘ٓ ٌزبثؼيٗ ٚيغأي هللا 
ِزيبصاد أْ ٔىْٛ فٝ اٌّغير. ال رٛخذ ٘زٖ ٚازذح ِٓ اإلٌغفشاْ خطبيبُ٘. 

 ٕخ آخشيٓ.اٌسبخخ ٌىٙ

 

 
 :@>فيٍيجٝ 

 1@;ثيّٛثبٚط  1
 >1-:1@ =ػجشأييٓ 

 1@?يٛزٕب  1

 
9; 

 يع يىخ يسىع انًشاركح. 32
عجٛع ٌززوش ِٛد اٌشة يغٛع. فٝ أسييٓ اٌسميمييٓ يزمبثٍْٛ ِشح وً اٌّغي

ّٔٙب سِض ٌٗ، ئ٘زٖ اٌخذِخ يزمبعّٛا اٌخجض ٚإٌجيز، اٌزيٓ لبي ػّٕٙب يغٛع 
 ٌززويشٔب ثزضسيزٗ.

 

 
 ;1-11@ :1ِشلظ 

 12-:1@ 11ٌٛلب 
 <1-19@ 11وٛسٔثٛط  1

 
9< ،9> 

 انحقيقيح انزيانح. 33
ِٓ إِٓٛا ِٚبسعٛا اٌضِبٌخ ِغ هللا ٚاٌشة يغٛع يّىٓ فمظ أْ رؾبسن ثٛاعطخ 

خٛح ٔديً اآلريخ ثٛاعطخ اٌشة ٚربثؼيٗ فٝ اٌمشْ األٚي. اإلرؼٍيُ ِؼزمذاد اإل
خٛح ٚاألخٛاد فٝ اآلالف ِٓ اإلفٝ اٌّغير يغزّزؼْٛ ثضِبٌخ ِذ٘ؾخ ِغ 

 وثيش ِٓ اٌجٍذاْ.

 

 
 1:،1:@ 1أػّبي 

 ;1،:1@ 12ػجشأييٓ 
 =-9@ 1يٛزٕب  1

 

 
9> 

 . حياج انًسيحى34
فٝ وً  رجبع ِثبي اٌشة يغٛع فٝ زيبرُٙ.ئاٌّإِٕيٓ اٌّؼّذيٓ يدت ػٍيُٙ 

 هلل.  ِب يفؼٍٖٛ يدت أْ يمذِٛا وشاِخ ِٚدذ

 

 
 ;ِزٝ 

 11سِٚيخ 
 =1-1@ 9وٌٛٛعٝ 

 

 
9< 

 َجيمدعاء اإل. 35
رجبع اٌشة يغٛع ٌٍٚزسضيش ٌٍّّىزٗ اآلريخ. إٌبط ِٓ وً اٌجٍذاْ إل يذػٛهللا 
 زغزديت ٌٙزا؟عً٘ 

 

 
 >1-:1@ >1ِزٝ 

 ;1@:1أػّبي 
 =1->1@ 1وٛسٔثٛط  1
 

 
9< ،:2 

 

 31-31: 17آياخ أخيرج نهرعهى: أعًال 
اٌؼبٌُ ثؼذاٌخ ثٛاعطخ فيٗ يَٛ عيسبوُ  زذدأٚلبد اٌدًٙ ثبهلل ئٔمضذ، ٌىٓ اآلْ ٘ٛ أٚفٝ وً إٌبط فٝ أٜ ِىبْ ثبٌزٛثخ، ألٔٗ 

 اٌشخً اٌزٜ ػيٕٗ، ٌٚٙزا ٘ٛ أػطٝ رأويذ ٌٍىً ثالبِزٗ ِٓ اٌّٛد.
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