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��� ا����ل ا������� �� ا���دة ا�������  
�س(��  )$#اءة ا�! �ب ا��

  
  ."إ!�� أن ُ ���ك ا����ب ا�
	��س �� ا������، أو أن� ُ����ك ا������ �� ا����ب ا�
	��س"

  !)دي. ل.  د-- 
  
  
#() ا���دة ا������ .١�  
  

  )م �	>اءة آ+
� ا:، ودرا�7�8، ��56 أن 234��ُ و-�ً� آ/) أو و-, ا�ُ�+)ة(ا����دة ا��)!�� 

  . وا���7�C /!D، و?�7AB، و����	�7 �+@ ?���<

  
  .(�ت ر+�*�� �� ا���دة ا������ .٢
  

  ٨: ١ F)ع   .أ 
  

 ما هو مكْتُوب الَ يبرح ِسفْر هِذِه الشَِّريعِة ِمن فَِمك، بْل تَلْهج ِفيِه نَهارا ولَيالً، ِلكَي تَتَحفَّظَ ِللْعمِل حسب كُلِّ"
  ".َألنَّك ِحينَِئٍذ تُصِلح طَِريقَك وِحينَِئٍذ تُفِْلح. ِفيِه

  
  ٢-١: ١ ا�
I!)ر   .ب 

  

" لَم ِزِئينتَهسِلِس الْمجِفي مِقفْ، وي ِفي طَِريِق الْخُطَاِة لَماِر، وِة اَألشْرشُورِفي م لُكسي ِل الَِّذي لَمجى ِللرطُوب
جيالً. ِلسلَيا وارنَه جلْهوِسِه يِفي نَامو ،تُهرسم بوِس الرِفي نَام لِكن."  

  
  ١١، ٩: ١١٩ ا�
I!)ر ٠  .ج 

  

"كَالَِمك بسح اه؟ ِبِحفِْظِه ِإيطَِريقَه كِّي الشَّابزي ِبم . ...كالَ ُأخِْطَئ ِإلَيِفي قَلِْبي ِلكَي كْأتُ كَالَمخَب."  
  

  ١٠٥: ١١٩ ا�
I!)ر   .د 
  

  ".ِسراج ِلِرجِلي كَالَمك ونُور ِلسِبيِلي"
  

  ١٣٢، ١٣٠: ١١٩ ا�
I!)ر   .ه 
  

   ...".فَتْح كَالَِمك يِنير، يعقُِّل الْجهاَل"
  

  ٢٢: ١  �	)ب   .و 
  

"كُمنُفُوس فَقَطْ خَاِدِعين اِمِعينِة، الَ سِبالْكَِلم اِمِلينكُونُوا ع لِكنو."  
  

  أ٢١: ١٤ )?�6   .ز 
  

  . ..."اَلَِّذي ِعنْده وصاياي ويحفَظُها فَهو الَِّذي يِحبِني"
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  ا� ���� ا�0��� �� ا���دة ا������ .٣
  

  َ�+O3 ا��B/ أن  ��!/ ا����ب ا�
	��س �N?�>ام و�)-�>  .أ 
  

١٦: ٣ ��
)�Sوس ٢(ا����ب ا�
	��س ه) ا����ب ا�)?�� ا�
)?@ QN !� ا:  )١( .(  
  
)٢(  U��V /
 ٢(ا����ب ا�
	��س ه) ا����ب ا�)?�� ا�	�در �+@ ��
�/ ا��B/ وD�!ُ Q+�Wه�ً� ��/ �

١٧: ��٣
)�Sوس  .(  

  
)٣(  �Y�YV �	 <�N QABY  وأن ،<�-(�N س��	
[> 	� ( \] �+@ ا��B/ أن  ���!/ !Z ا����ب ا�

 Q����� ^<�-(� 7> !`�)ىA�ُ س��	
  ). ا:- ���!+Z! Q ا����ب ا�

  
7
�، أو أن ُ +)3ن هd^ اc �ت  <�N	� a-DN ����<!ُم ا��+) �،   ♥

�Q6 أن  �e Zf)[ً� ُ!>���ً� أB8/ اc �ت ا�

[��<!ُ g�N ��Y�h(��ت ا�A?a
  . أو أن  ��] �+�i�N Q ا�

♥ Q-(C ى<eء أ��jأ Zhأو و ،Q�!أو ر ،Q�+� �FN<��ا �� Z6�
  .  \] أن  

  
  ا�
	�س َ�+O3 ا��B/ آ�k  `���م آ��QN   .ب 

  
  . أU`C ا�
\�ل mن  �)ن �� Q آ��ب !	�س �eص Q!���`  QN �+	>اءة وا��را�8 )١(
  
)٢( QN ص���س ا�	
  . أ U`C�Q ا�
\�ل ���8nا!5C Q ا�Z3\jَ .k4 ا��B/ �+@ إ?�fر آ��QN ا�
  
)٣( 5C <B8 ر �+@ أي(o��ا ��Bوآ� ،[��<���N � �\��7 ا��ر ا�B8وأ O �	��7 ا��ر ا�B8أ pB? @+� /B�����8 ا 

  ). أ��i�N Q ا��
> �6ت ?)ل آ���B ا��o)ر �+@ اc �ت(ا����ب ا�
	��س 

  
3
i�N Q ا���)ات ا��
+��� �+���دة ا��)!��  .ج +�َ   

  
)١(  2�4�� @+� /B��د���8 ا�� \] أن  ���ر و-�ً�  �)ن ��!ُ Q�C	A3ً� و-�درًا �+@ ا��>آ�I .  �+���دة ا��)!��و1�ُ 3$


�  	>أ^�C .  

  
  .  ���Nًا �� !�4در اq��7ء�!�ن ه�دئ���8 ا��B/ �+@ ا���eر  )٢(

  
  : Z3\j ا���fY� @+� /B> ا��jmء ا������ ��B>ة ا����دة )٣(

  
�س ☺� . ��5  	>أ أIWاء !���رة !Q6- آ �89 ا��

  
 . ��Q��A?a! i�N [��  5، أو أQ�+u8، أو أ��Cر^ DFNن آ�t���� ��B !� ->أ^ 5C ذ�< ا��)م-  $�� ود> # ☺
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)٤(  /B��ا Z3\jَQ�+- v3�7 ُ أن .  
  


� �`��U :َر<=� ☺�w<�  .  
  

☺  =@AَtY�ا x��  kآ� O7B  >أ^، وأن	ل !�  ae �! /B��ا Z! ث�Y�  وا[+] !� ا: أن .  
  

 .  ا->أ ا����ب ا�
	��س )٥(
  


�Q6 أن ���8 ا�� /B��z!�w<N Zf  5 ->اءة ���i آ�] ا����دة ا���Y� 5)ي �+@ i�N اc �ت وا�	24 ا��5  


���ل { � وا?�ة ��/ �68 -ا-�>ح �+@ ا�B]mل اVm}> 68ً� أن  	>أوا !� أ?� ا�W�wm/ آ/  )م .  	>أه� آ/  )مُN 

 /B��ا <

�5w { �ت آ/  )م(!� ُ�S >أ	أن   Q6�

�5w 68)ات  S ^<
  ). �C��B/ ا�dي ُ�

  

�  	>أ^ )٦(�C <3�B ُ أن @+� /B�����8 ا  .  

  
  : وُ \�] �� اu8m+� ا�aoث ا������Q�3\j �+@ أن  `Dل 

  
 ؟.  َ��23 ا��Cmر ا�>~�`���� ا�Eي ����8 اC(�ت؟ •
  
 ه/  O7B !� ا�dي �	)�Q اc �ت؟ ه/ ه�6ك 5jء  > � أن  `D�Q�Nm Q أو أ!Q أو ُ!�+
Q، أو أن �� ا�Eي ���8 اC(�ت؟ •

  �5C Q6� �Y ا�	�!)س؟ 
  

  $#أJ؟ �� ا�Eي (#(� اI ��8 أن (��FG9 8ن ��  •
  

  ه/ ه�6ك و�� ��QN �!�  5؟  -١

  ه/ ه�6ك �dY > ��5 ُ 4}5 إ��Q؟  -٢

  ه/ ه�6ك أ!> ��Q��� ُ 5؟  -٣

  ه/ ه�6ك ����e ��5  ��>ف �7N؟  -٤

  
)٧( ^<�Cص �+@ د�e �?وا t���� وا?�ة أو ��V�e � } �Nآ�� @+� /B��ا Z3\jَ  .  
  
  ).  ا�54�FاAw> ا�
�A?aت ا�
��+	� N)-, ا�a4ة( ا[+] !� ا��B/ أن ُ 53+4  )٨(
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   �#ق ا� ��� �� ا���دة ا������  .٤
  

  !� aeل i�N دروس ا����ب ا�
	��س  .أ 
)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

  
 !� aeل i�N ا��روس ا����V وآ�] ا����دة  .ب 

  

>ا8+�  )١(��N > �(دروس���6وق اV دي�w(  

  . Aw>ة إ�@ آ��ب ا: )٢(

  ).w`�� ا�B]mل(�wI�e ا��)!5  )٣(

)٤( ]m�N �V����8 ا��	
  .�Bل ا���] ا�

  .ا����N �V�	>اءات ا������N) ا�>ز�w!�ت( ا��	) 
�ت  )٥(

)٦(   
  

  :  !� aeل ا��>اO�w  .ج 
  

◄ �
�w<�" :ب����3 دو!ً� وا->أ ا/Vَ."  

 . ١١: ١١٩ا�
I!)ر  ◄

◄   

◄   

◄  

  
   

  . !� aeل إ��اد وا���8ام و�8+� ��+�
�� �� و-, ا�ُ�+)ة  .د 
  

)١( �!�! /B] /آ Z! �7!ا���8ا ��
  ��YN ة<�{V �+�8(�ا ^dه /�W ��
  Q�W�? �� ب<� ُ �
 �+@ ِ?َ�ة ?�6

[w�\�ا اd5 هC ة���`
+� .  

  

)٢( Q+

�� ا���8ا!Z! �7 ا�DN k4آ  ��YN )�8+� آ��>ة�ا ^dه /�W ��

�6< أن ����ر ا�Y	�t~ ا��5 .   

 <ecا (+� �ً�(ل أ�8�B]mا Z! �7رآ�F�8)Z�N�8أ ��fN �7 �+@ !�ى��
W �7
�+��N م(	� ��YN .(  


