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 كاُن اُحب ٝاُٟ٘ٞ

 هذسة هللا ك٠ خِن حبت اُؤح: -1

ش؛ ٗٞاة أٝ اُؤح، حبت   إ٠ُ ُخ٘ظش إٗي ْ    اُضٔاد   ٖٓ هطؼخ٤ٖ إ٠ُ ح٘ظش إٗٔا أٗي كخحغب اُخَّٔ  األط

،ًأٜٗٔاا ، بٜٔاا أُواج َحظااحإ األخشط   ٣طاٞف،  ٝهِٔاا .٣باا  أسع   ػِا٠ أِٛٔخْٜٔاا راْ األحاذاد،

 أُٞاح٤ات، اُظاشٝفَ  ح٘خظاشإ اُواٟٞ، صبااسة ح٣ٞ٤ت   ؽاهت   اخخضٗخا أٓآي خضاٗخإ ٓا إٔ بزٛ٘ي

 حا٢  ، ػاٞد ػاٖ حخلاخَّح اُؤاح بحبات   إرا ٝحٌٔخاٚ، هذسح،اٚ ٝحاذب٤شٙ صِ اج اُخااُن، ٓشا٤ةت،  ٝٓؼٜا

 اُؼا٤ا    ٝٓاٖ اُٜاٞا    ٓاٖ ٣ٝغاخٔذ   شاشابا ، أُطاش   ٓاا  ٖٓ ٣ٝشح١ٞ ؽؼآا ، األسع ٖٓ ٣خـزٟ 

؛ كاػ٤ِت   َ   إُا٠ ٣٘خٜا٠ حخ٠ ٝٗٔا   ََ، ٓاٖ حٔا َ   ححٔاَ عا٘اب  حؼاذ   اُؤاح ٓاٖ ٜٓ٘احبااث   عا٘بِت ًا

 باُؼششاث،

 هذسة هللا ك٠ إٗباث اُ٘خَ ٖٓ ٗٞاة اُخٔش : -2

ش،  ًٝزُي   األباشاس، اُؼا٤ُات،، بِـخْاٚ ٓاا ُخبِاؾَ  سأعٜا حشكغ،  اُ٘خَ، ٖٓ ػٖ ػٔالهت   اُخٔش ٗٞاة،  حخلضَّ

ََ، ٝال ُٜاا كؼَ ال ٓظٔخت، اُظخش   اُبشش٣ت األبشاس ٛزٙ إٔ ُٞال  كٔاٖ اُغاآوت، ٝأٓاا اُ٘خِات حلاػ

ٜا، األسع   ػ٘اطش   ،ٓ َ،  ع،ْو٤اٛا، اُغٔا    ٖٝٓ ؿ٤ذ   ؽؼا ََّ  ُخطشَحاٚ اُح٤اة؛ صٞكٜا عشَّ  ك٠ ححٔ  ًا

  ّ َٖ ٓزوِت   ػا ٛا ػشاص٤ ػاٞ    ك٠ عاؽؼت   ٝاُزٛب   ا٤ُاهٞث   ًأٜٗا ػ٘اه٤ذ،  طلشاَ ، أٝ حٔشا َ  بزٔاس 

َّْ  .اُشٔظ ٌٕ ب٤ٜت اُخشا  أٖٓ عبحاَٗي اُِٜ   !حالٝة؟ ك٤ٜا ٝؽؼّٞ أُٞا

 اُؼ٤ٖ حشٟ ٝحخأَٓ هذسة هللا : -3

ٖ، حبَّت   سأْحٚ ٓا ب٤ٖ اُبؼ٤ذ، اُلاسم   إ٠ُ أخ٠ ٣ا كاٗظش  ًأٜٗٔاا اُؼا٤ٖ، سؤ٣ات كا٠ ًاٗخا ٝٗٞاة، اُؼ٤

اظ   ال صٔااد َ، اُـازا    حٞاح٤ٜٔاا إٔ اٌُإٞ خااُن،  ُٜٔاا شاا  ٝهاذ - ٛٔاا كاذرا ٣ؼا٢، ٝال٣،ح   ػٞآا

ٕ   - ٝاُؼ٤ا    ٝاُٜٞا  ٝأُا    ٣َا َصإ اُؼَضَب، ح،ْبذ   .اُؼ،ضا َ  ٝح،ْخش 
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 ٓؼ٘اٛا أٌُِت ٓؼ٘اٛا أٌُِت

 ارتواؤها سمياها نوى –بذرة والجمع نويات  نواة
 باطنها والجمع أجواف جوفها والجمع صمالصلب  األصم

مفردهما : حصاة وهى صغار  حصاتان
 الحجارة

 تخرجه وتظهره تطرحه

 ما يحمل التمر)السباطة عراجين تتابع الليل والنهار األحداث
 محملة مثملة خراب يباب

ما تعمد وتراكم فى أصل واحد  عناليد يدور يطوف
 )م( عنمود

حجر من األحجار الكريمة  اليالوت يخزن فيهحجرتان وكل مكان  خزنتان
 والجمع اليواليت

 المعة ساطعة المهيأة المواتية
 : تنزينها وتمديسا لن سبحانن عظمت جلت

 حسنة وجميلة والمضاد لبيحة بهية يشرب يرتوى
حبات الممح المتراصة داخل  سنابل

 غالف
 يدرن ويفهم . يعى

 تتهيأ لهما تواتيهما ضخمة عماللة
 تظهران والمضاد تخفيان تبديان لتصل إلى لتبلغ

 روعة شديدة . العجب صلبة جامدة المضاد مصمتة
 المراد األمر الجديد المدهش العجاب جوفاء أو مجوفة الساممة
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 اُـٔ٘اهـشت

 :٤ًق ٣٘ظش اإلٗغإ ُحبت اُؤح ٝٗٞاة اُخٔش؟1ط

أٜٗٔا هطؼخ٤ٖ ٖٓ اُضٔاد األطْ األخشط ٣٘ظش اإلٗغإ إ٠ُ حبت اُؤح ٝٗٞاة اُخٔش ػ٠ِ 

 ًأٜٗٔا حظاحإ أُو٤ج بٜٔا األحذاد رْ أِٛٔخٜٔا ػ٠ِ أسع خشا .

 : بْ شبٚ اٌُاحب حبت اُؤح ٝٗٞاة اُخٔش؟ ٝػالّ ٣ذٍ رُي؟2ط

شبٚ اٌُاحب ٗٞاة اُخٔش ٝحبت اُؤح ك٢ ػ٤ٖ اإلٗغإ اُؼاد١ بحظاح٤ٖ أُو٤ج بٜٔا األحذاد 

  ، ٣ٝذٍ ٛزا اُخشب٤ٚ ػ٠ِ إٔ اٌُز٤ش ٖٓ اُ٘اط ال ٣خإِٔٓٞ ك٢ رْ أِٛٔخٜٔا ػ٠ِ أسع خشا

 األش٤ا  أُٞصٞدة ك٢ إٌُٞ.

 : ٓا اُز١ ال ٣خخ٤ِٚ ٖٓ ٣٘ظش ُحبت اُؤح ٝٗٞاة اُخٔش؟3ط

إٔ أٓآٚ خضاٗخإ اخخضٗخا ؽاهت ح٣ٞ٤ت صباسة اُوٟٞ, ح٘خظش هذسة هللا حؼا٠ُ ك٢ اُظشٝف 

 أُ٘اعبت ُخخحشس.

 حبت اُؤح ٝٗٞاة اُخٔش؟: ٓا اُز١ ح٘خظشٙ 4ط

ح٘خظش ٗٞاة اُخٔش ٝحبت اُؤح هذسة هللا حؼا٠ُ صِج هذسحٚ ٝحذب٤شٙ ٝحٌٔخٚ ك٢ اُظشٝف 

 أُ٘اعبت ُخخحشس.

 : ٤ًق حؼٞد اُح٤ت ُحبت اُؤح ٝٗٞاة اُخٔش؟5ط

إرا شا  هللا ُحبت اُؤح ٝٗٞاة اُخٔش باُظشٝف أُ٘اعبت ُِح٤اة كخخلخح حبت اُؤح ٝحظبح 

ٖٓ اُخشبت ٣ٝشش  ٖٓ ٓا  أُطش ششابا ٝحغخٔذ ٖٓ اُٜٞا  ٖٝٓ اُؼ٤ا  ػٞدا ٣خـزٟ 

كاػ٤ِت ٝٗٔا  حخ٠ حظبح ك٢ اُٜ٘ا٣ت حَٔ ٖٓ اُغ٘ابَ, ححَٔ ٍ ع٘بِٚ ٜٓ٘ا ػششاث 

 اُحباث ٖٓ اُؤح.

 : ٤ًق حؼٞد اُح٤ت ُ٘ٞاة اُخٔش؟ ٝٓا اُلشم ب٤ٜ٘ا ٝب٤ٖ األبشاس اُبشش٣ت؟6ط

 ٖٓ اُ٘خَ ٝحشكغ سأعٜا ُخبِؾ ٓا بِـخٚ األبشاس اُؼا٤ُت.ًٝزُي حخلضش ٗٞاة اُخٔش ػٖ ػٔالهت 

ٌُٖٝ األبشاس اُبشش٣ت ٓظٔخت صآذة ال ح٤اة ك٤ٜا, ػٌظ حِي اُ٘خِت اُؼا٤ُت اُخ٢ ححخ١ٞ 

 ػ٠ِ أعشاس اُح٤اة.

 : ػ٠ِ أ١ ش٢  حخـزٟ اُ٘خِت؟7ط

ك٢  حخـزٟ اُ٘خِت اُغآوت اُؼا٤ُت ػ٠ِ ٓا ك٢ األسع ٖٓ ؽؼاّ, ٝحشش  ٓا  أُطش ٝححَٔ

 صٞكٜا أعشاس اُح٤اة.

 : ٓا اُز١ ححِٔٚ اُ٘خِت ك٢ صٞكٜا؟ ٝٓارا حلؼَ بٚ؟8ط

ححَٔ اُ٘خِت ك٢ صٞكٜا أعشاس اُح٤اة ٝحوذٓٚ ًَ ػاّ ػشاص٤ٖ ٓزوِت بزٔاس حٔشا  

 ٝطلشا  ًٝأٜٗا ػ٘اه٤ذ ٖٓ ا٤ُاهٞث ٝاُزٛب اُالٓغ.

 : بْ شبٚ اٌُاحب ػشاص٤ٖ اُخٔش؟9ط
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 اُ٘خِت بؼ٘اه٤ذ ا٤ُاهٞث ٝاُزٛب اُغاؽغ.طٞس اٌُاحب ػشاص٤ٖ اُخٔش ك٢ 

 : ْٓ حؼضب اٌُاحب؟ ٝػالّ ٣ذٍ رُي؟11ط

 حؼضب اٌُاحب ٖٓ خشٝس أُٞإ اُطؼاّ أُخخِلت ٖٓ اُخشا , ٣ٝذٍ رُي 

 : ٓا اُلاسم اُز١ دػا اٌُاحب ُِخأَٓ ك٤ٚ؟11ط

ٝٛٔا ٝدػا اإلٗغإ ٢ٌُ اُخأَٓ ك٢ اُلشم ب٤ٖ ٓا حشاٙ اُؼ٤ٖ ٖٓ حبت اُؤح ٝٗٞاة اُخٔش 

صآذحإ , ٝب٤ٖ ٓا أطبحخا ػ٤ِٚ بوذسة هللا اُز١ ٝكش ُٜٔا اُطؼاّ ٝأُا  ٝاُظشٝف 

 أُ٘اعبت ك٤خشس ٜٓ٘ٔا اُؼضائب ٝاُـشائب.

 : ٓا ٗخ٤ضت ٛزا اُخأَٓ؟12ط

ٗخ٤ضت ٛزا اُخأَٓ ٢ٛ اإل٣ٔإ باهلل حؼا٠ُ ٝاُزوت ك٤ٚ ٝك٢ هذسحٚ كٜٞ اُز١ ٣خشس ا٤ُٔج ٖٓ 

 ٝٛٞ ػ٠ِ ًَ ش٢  هذ٣ش.اُح٢ ٣ٝخشس اُح٢ ٖٓ ا٤ُٔج 
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هَت  ٞ ط ،ٔ  اُحٔآت اُ

 اُظ٤اد ٣وبَ ٗحٞ ػش اُـشا  :  -1

صػٔٞا أٗٚ ًإ بذحذٟ ٓذٕ كاسط ٌٓإ ًز٤ش اُظ٤ذ ٣خشدد ػ٤ِٚ اُظ٤ادٕٝ ، ٝك٠ رُي أٌُإ 

شضشة ًز٤شة األؿظإ ك٤ٜا ػش ؿشا  ، كب٤٘ٔا ًإ اُـشا  ؿ٠ ػشٚ إر بظش بظ٤اد هب٤ح 

ٝك٠ ٣ذٙ ػظا ٓوبال  ٗحٞ اُشضشة كخاف اُـشا  ٝهاٍ ُوذ صا  ٛزا أُ٘ظش ، ػ٠ِ ًخلٚ شبٌت 

 اُشصَ إ٠ُ ٛزا أٌُإ إٓا ُوخ٠ِ ٝإٓا هخَ ؿ٤شٟ كؼ٠ِ  إٔ أساهبٚ حخ٠ أٗظش ٓارا ٣ظ٘غ .

 ٝهٞع أُطٞهت ٝطاحباحٜا ك٠ اُشبٌت : -2

ث بٚ ٗظب اُظ٤اد شبٌخٚ ٝٗزش ػ٤ِٜا اُحب ًٖٝٔ هش٣ب ا ٜٓ٘ا ، كِْ ٣ِبذ إال ه٤ِال حخ٠ ٓش

حٔآت ٣واٍ ُٜا أُطٞهت ، ًٝاٗج ع٤ذة اُحٔاّ ٝٓؼٜا حٔاّ ًز٤ش ، كؼ٤ٔج ٠ٛ ٝطاحباحٜا ػٖ 

ا . ا ٓغشٝس   اُشبٌت كٞهؼٖ ػ٠ِ اُحب ٣ِخوط٘ٚ كأٓغٌج بٜٖ اُشبٌت ، ٝأهبَ اُظ٤اد كشح 

 اُخؼإٝ عبب اُ٘ضاة : -3

طٞهت : ال حخارُٖ كضؼِج ًَ حٔآت حخِضِش ك٠ حبائِٜا ٝحِخٔظ اُخالص ُ٘لغٜا ، ٝهاُج أُ

ك٠ أُحاُٝت ٝال حٌٖ ٗلظ إحذاًٖ أْٛ إ٤ُٜا ٖٓ ٗلظ طاحباحٜا ، ٌُٖٝ ٗخؼإٝ ص٤ٔؼ ا ، 

ٝٗط٤ش ًطائش ٝاحذ ك٤٘ضٞ بؼؼ٘ا ببؼغ ، كضٔؼٖ أٗلغٜٖ ٝٝربٖ ٝربت ٝاحذة كوِؼٖ اُشبٌت 

 ٝػِٕٞ بٜا ك٠ اُضٞ .

 ُضٞ  أُطٞهت إ٠ُ اُلأس : -4

ٌٕٞ ٜٖٓ٘ . هاُج اُحٔآت أُطٞهت : ك٠ أُذ٣٘ت كأس طذ٣ن كواٍ اُـشا  : ألحبؼٜٖ ٝأٗظش ٓا ٣

٠ُ ،كِٞ رٛب٘ا إ٤ُٚ هطغ ػ٘ا ٛزٙ اُشبٌت . كزٛبج اُحٔائْ إ٤ُٚ ًٝإ ٓخخبة ا ، ك٘ادحٚ اُحٔآت 

أُطٞهت باعٔٚ ، كواٍ ُٜا : ٖٓ أٗج ؟ هاُج : أٗا خ٤ِِخي أُطٞهت . كأهبَ إ٤ُٜا اُلأس ٣غؼ٠ 

ٞسؽت ؟ كواُج : أعشػ٘ا إ٠ُ اُحب ُْٝ ٗش اُشبٌت ، ٝٛزا اُزٟ كواٍ : ٓا أٝهؼٌٖ ك٠ ٛزٙ اُ

 أٝهؼ٘ا ك٠ ٛزٙ اُٞسؽت ، ٝٛزا هذسٗا . 

 ٝط٤ت  أُطٞهت ُِلأس :  -5

كأخز اُلأس ٣وشع اُؼوذ اُخ٠ ك٤ٜا اُحٔآت أُطٞهت ، كواُج ُٚ : ابذأ بوطغ ػوذ عائش اُحٔاّ 

ا ، ٝٛٞ ال ٣ِخلج إ٤ُٜا ، كِٔا أًزشث ػ٤ِٚ  ٝبؼذ رُي أهبَ إ٠ُ ػوذٟ . ٝأػادث ػ٤ِٚ رُي ٓشاس 

اُوٍٞ هاٍ ُٜا : ُوذ ًشسث اُوٍٞ ػ٠ِ ًأٗي ٤ُظ ُي ك٠ ٗلغي حاصت ٝال ُي ػ٤ِٜا شلوت ٝال 

حشػ٤ٖ ُٜا حو ا . هاُج :إ٠ٗ أخاف إٕ أٗج بذأث بحَ ػوذٟ إٔ حَٔ ٝحٌغَ ػٖ هطغ ٓا بو٠ 

أدسًي اُلخٞس ، إٔ أبو٠ ،ٝػشكج أٗي إٕ بذأث بٜٖ هب٠ِ ًٝ٘ج أٗا األخ٤شة ُْ حشع ٝإٕ 

حب٤غت ك٠ اُشبٌت . هاٍ اُلأس ٛزا ٓٔا ٣ض٣ذ اُشؿبت ك٤ي ٝأُٞدة ُي . رْ أخز اُلأس ك٠ هشع 

 اُشبٌت حخ٠ كشؽ ٜٓ٘ا ، كاٗطِوج أُطٞهت ، ٝحٔآٜا ٓؼٜا 

 ٓؼا٠ٗ أُلشداث
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 مــعــنــاهــــــا الـكـلـمـة مــعــنــاهــــــا الـكـلـمـة

 بيت الطائر ج أعشاش  ُعش لالوا ظنًا  زعموا 

 أالحظه أرالبه لادًما ممبالً 

 ألامها نصب الشبكة 
نثر 

 الحب 
 رمى به متفرلًا

 لم يتأخر   لم يلبث ظهر × اختفى  كمن

 المطولة
التى يحيط بعنمها 

 طوق
 يأخذنه من هنا وهنان  يلتمطنه

 تتلجج 
× ترتبن فى الشبن 

 تتزن
 المصيدة م حبالة حبائلها 

 لفزن وثبن تطلب مرة بعد مرة  تلتمس

 يمطع يمرض صاحبتن ج خالئل خليلتن

 العمد
ما يمسن الشىء ج 

 عمد
 بالى سائر 

 تسأم وتفتر  تمل  لسوة× رحمة وحنان  شفمة

 التمصير فى العمل  الفتور  لحك بن أدرن

 

 

 : أ٣ٖ ٝهؼج أحذاد اُوظت ؟  1ط

 اُظ٤ذ .ك٠ إحذٟ ٓذٕ كاسط .. ك٠ ٌٓا ٕ ًز٤ش 

 : ٓارا سأٟ اُـشا  ؟ 2ط

ا ٓوبال  ٗحٞ اُشضشة . ا ػ٠ِ ًخلٚ شبٌت ٝك٠ ٣ذٙ ػظ   ط٤اد ا هب٤ح 

 : ٓارا كؼَ اُظ٤اد ؟  3ط

 ٗظب شبٌخٚ ٝٗزش ػ٤ِٜا اُحب ًٖٝٔ هش٣ب ا ٜٓ٘ا . 

 : ٓارا حذد ُِحٔآت أُطٞهت ٝطاحباحٜا ح٤ٖ ٓشث باُشبٌت ؟ 4ط

باُشبٌت ٝهؼٖ ػ٠ِ اُحب ٣ِخوط٘ٚ كأٓغٌج بٜٖ ح٤ٖ ٓشث اُحٔآت أُطٞهت ٝطاحباحٜا 

 اُشبٌت .

 : ٓارا هاُج أُطٞهت ُظاحباحٜا ػ٘ذٓا ٝهؼٖ ك٠ شباى اُظ٤اد ؟ 5ط
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ال حخارُٖ ك٠ أُحاُٝت ، ٝال حٌٖ ٗلظ إحذاًٖ أْٛ إ٤ُٜا ٖٓ ٗلظ طاحباحٜا ٌُٖٝ ٗخؼإٝ 

 ٝٗط٤ش ًطائش ٝاحذ . 

 :  ُٔارا ٗضج اُحٔآت أُطٞهت ٝطاحباحٜا ؟ 6ط

 ألٜٖٗ حؼإٝ ص٤ٔؼ ا ٝأحغٖ اُخظشف ح٤ٖ ؽشٕ باُشبٌت إ٠ُ كأس هشػٜا كخحشسٕ .

 : ٓارا ؽِبج أُطٞهت ٖٓ طذ٣وٜا اُلأس ؟ ُٝٔارا ؟  7ط

 ؽِبج ٓ٘ٚ إٔ ٣بذأ بوطغ ػوذ عائش اُحٔاّ ٝبؼذ رُي ػ٠ِ ػوذٛا حخ٠ ال ٣َٔ أٝ ًغَ .

 : ٖٓ أشخاص ٛزٙ اُوظت ؟ ٝٓا عش اإلػضا  بأُطٞهت ؟  8ط

اُلأس ( ، ٝعش اإلػضا  بأُطٞهت  –اُحٔآت أُطٞهت ٝطاحباحٜا  –اُظ٤اد  –ُـشا  ) ا 

 ٛٞ : حٌٔخٜا ٝحغٖ حخط٤طٜا ٝرباحٜا ٝإ٣زاسٛا .

 : ٓا عش اإلػضا  باُلأس ؟ 9ط

عش اإلػضا  باُلاس أٗٚ طذ٣ن ٝك٠ ٓخِض ٝهق بضاٗب طذ٣وخٚ ك٠ ٝهج اُشذة ُْٝ 

 ك٤ٜا . ٣ؼاحبٜا أٝ ٣ِٜٔا ػ٠ِ أُشٌِت اُخ٠ ٝهؼج

 : ٓارا ػٖ ٓٞهق اُـشا  ؟  11ط

 اُـشا  ًإ عِب٤ ا كاُخلشس ػ٠ِ ًش  ا٥خش٣ٖ ٓخؼخٚ ، ُٝزا كٜٞ ؽائش ٣شٓض إ٠ُ اُخشاؤّ .

 : ٤ًق ٗخؼِْ اُلذا  ٝاُخؼح٤ت ٖٓ ٓٞهق اُحٔآت ؟    11ط

اُو٤ادة حؼح٤ت ٝكذا  .٣خؼح رُي ك٠ ٓٞهق اُحٔآت أُطٞهت ح٤٘ٔا ؽِبج ٖٓ اُلأس إٔ 

ؼوذ طاحباحٜا أٝال  رْ ٣٘خ٠ٜ إ٤ُٜا حخ٠ ال ٣خٌاعَ أٝ ٣خشاخ٠ ك٠ اُؼَٔ ٠ٛٝ بزُي ٣بذأ ب

 ػ٠ِ اعخؼذاد حاّ ُِخؼح٤ت ب٘لغٜا ٖٓ أصَ طاحباحٜا

 

 


