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88

 2ــ إعراب املطارع ـ

81

 2ــ اقرتاٌ جْاب العرط بالفاٛ

88

 3ــ أحكاو تْكٔد الفعل باليٌْ

111

 4ــ املصدر الجالثٕ ّ غري الجالثٕ

111

 5ــ املصدر املٔنٕ ّ املصدر الصياعٕ .

113

1

ظٖرل بٔ أب ٞغًُ ٢ضبٝع ١بٔ ضباح املعَُْ َٔ ,ٞهَط .سه ِٝايؿعطا ٤يف اؾاًٖٚ ١ٝيف أ ١ُ٥ا٭زب َٔ ٜؿهًٓ٘ عً ٢ؾعطا ٤ايعطب ناؾ.١
قاٍ ابٔ ا٭عطاب :ٞنإ يعٖرل َٔ ايؿعط َا مل ٜهٔ يػرل :ٙنإ أب ٙٛؾاعطاٚ ,ٟخاي٘ ؾاعطاٚ ,ٟأخت٘ غًُ ٢ؾاعطٚ ,٠ابٓا ٙنعب ٚظرل ؾاعط,ٜٔ
ٚأخت٘ اـٓػا ٤ؾاعطٚ.٠يس يف ب٬ز َُعَ ١ٜٓبٓٛاس ٞاملسٚ ١ٜٓنإ ٜك ِٝيف اؿادط ( َٔ زٜاض لس )ٚ ,اغتُط أبٓا ٙ٩ؾ ٘ٝبعس اإلغ. ّ٬
 قٝــــــــــــٌ :نإ ٜٓعِ ايككٝسٜٓٚ ٠كشٗا ٜٗٚصبٗا يف غٓ ١أ ٚيف اؿٚ ٍٛقس نإ ٜػُ ( ٞؾاعط اؿٛيٝات )
ٜ ٚ كــــــــــاٍ  :إٕ أبٝات٘ يف آخطٖا تؿب٘ ن ّ٬ا٭ْبٝا .٤أؾٗط ؾعطَ ٙعًكت٘ تًو اييت بني أٜسٜٓا بعض َٔ أبٝاتٗا ٚاييت ًَٛعٗا:
أَٔ أّ أٚؾ ٢زَٓ ١مل تهًِ *** بٔشَـ ََِٛاَْ ٔ١ايـسُٓضَٓاز ٢ؾاملٝتـَجـًَٜٓـِ٢
َٓاغب ١ايٓل
نإ ظٖرل بٔ أب ٞغًُ ٢املعْْ ٞاظ  ٫ٟيف بين َط َٔ ٠شبٝإٚ ,قس ْؿبت سطب ؾسٜس ٠بني عبؼ  ٚشبٝإ عطؾت عطب زاسؼ ٚايػدلا ٤اق٢ًٛ
ظٖرل بٓاضٖا ٖٚ ٛغرل َٔ ٙبين شبٝإ ٚقس اغتُطت تًو اؿطب عؿطات َٔ ايػٓنيٚ ,قس َايت عبؼ يف ْٗا ١ٜتًو اؿطب إىل ايػًِ ٚٚاؾل شيو
ضغب َٔ ١بين َُط ٠ايصبٝاْٝني ,ؾػع ٢ضد ٕ٬ؾان ٕ٬يف ايكًض بني عبؼ ٚشبٝإٚ ,ايطدُٖ ٕ٬ا ٖطّ بٔ غٓإ ٚاؿاضخ بٔ عٛف ,ؾذُعا
ايسٜات اييت بًػت ث٬ث ١آ٫ف بعرل ,ؾأعذب ظٖرل بٗص ٜٔايطدًني َٚسسُٗا بككٝس ٠طَ ٖٞ ١ًٜٛعًكت٘ٚ ,قس ختُٗا بٗص ٙاؿهِ اييت أٚضزْاٖا
ٚاييت حيح َععُٗا عً ٢ايكًض ٖٛٚ .ميسح ايطدًني بكٛي٘ يف ٖص ٙاملعًك: ١
دلّ٢
عًَ ٢ن ٌٚ ٝســـاٍٍ َٔٔ غَشَ َُ َٚ ٌٍٝ
ٟ َُٜٓٝا ئٜٓعَِ ايػَٚٝسا ُٚ ٕ٢دٔستُُا
تَؿاْٛا َٚزَقٛ١ا بَ َُِٗٓٝعٔٛطَ ََٓ ٔؿِ٢
تَساضَنتُُا عَبػ ٟا َٚشُبٝا َٕ بَعسََا
ا٭بٝات
ني سَــ ٫ ٟ٫ٛأٜبــــــا يٜوَٜ ٜػــــأ٢ّٜ
ثَُاْ َ
ـ اؿٜٝا َٜٔ َََٔٚ ٠عٔــ
غَُٔ٦تُ تَهايٝـ َ
ٜ َٚيهٖٔٓين عَٔ عًَِٔ ٢ا ؾـ ٞغٜـــسٕ عَُــٞ
ؼ قٜبــًُٜ٘
ِ عًَِٔ ايَٝـَٚ ّ٢ ٛا٭َٜــ ٢
َٚأٜعُ ًٜ
َٜؿٔط َََُٚ ٙـــــٔ ٖ َٜ ٫تل ٢ايؿَتـَِ ُٜؿـتـَِ٢
ََٜ ََٔٚذعَ  ٌ٢املٜعطٚفَ َٔٔ ز ٢ٕٚعٔطنٔـ٘ٔ
عًَ ٢قُٜ َٜٔ٘ٔٛػتَػـــــ َٔ عَٓــ ُ٘ َُٜٚصَــَِ٢
و شا ؾٜه ٌٍ ؾَٜٝبـدٌَ بٔؿٜهـًٔ٘ٔ
َََٚـــٔ َٜـ ٝ
 َٚي ٜٛضاَّ أٜغبابَ ايػَـــــُا ٔ ٤بٔػًُــــــِٖ٢
ب املٜٔٓاٜـا ًَٜٓٓــــ٘
َََٚـــــٔ ٖابَ أٜغبا َ
أًِٖٜٔـ٘ٔ َٜهٝـــ ِٔ َسُِ ُس ُ ٙشََا ٟعًََٜٓ َٚ ٘ٔ ِٜٝـسَّ٢
ف ؾٔــــ ٞغٜٝــــِ ٢ط
ََٚــــِٔ َٜذِعٌَ ٢املٜعِطَُ ٚ
َََٚــــــــٔ ُٜ ٫هٜـــطَْ ّٚؿػَُ٘ ُٜ ٫هٜــطّٖ٢
ََ َٚــٔ َٜػتَط٢ب َٜشػٔـب عَسُ ٟٓٚا قَسٜكُٜ٘
 َٚإ ٕ٢خايٜٗا تَدؿ ٢عًَ ٢ايٓاؽ ٢تُعـً٢ِٜ
َََُٗٚـا َته ٔٝعٔٓسَ أَطَٔ ٍ٨٢ــٔ خًَٝكٕ١ٜ
ؾًِ ٜبلَ إ ٫قـــٛض ٝ٠ايًشـــِٚ ٢ايــسّ٢
ـ ؾــ٪ازُٙ
ـ ْٚكـ ْ
يػإُ ايؿتْ ٢كـ ْ
ايؿهط ٠ا٭ٚىل
ني سَ ٫ ٟ٫ٛأٜبــــــا يٜوَٜ ٜػــــأ٢ّٜ
ثَُاْ َ
ـ اؿٜٝا َٜٔ َََٔٚ ٠عٔـ
غَُٔ٦تُ تَهايٝـ َ
ٜ َٚيهٖٔٓين عَٔ عًَِٔ ٢ا يف غٜـــسٕ عَُــٞ
ِ عًَِٔ ايَٝـَٚ ّ٢ ٛا٭َٜـؼ ٢قٜبــًُ٘ ٜ
َٚأٜعُ ًٜ
الكلن٘
غُ٦ت

معياٍا
ًًَت × اؾتكت

ايتهايٝـ املؿام ٚايؿسا٥س ّ تهًٝـ

معياٍا

الكلن٘

الكلن٘

معياٍا

اؿٍٛ

ايعاّ ز  :أسٛاٍ

اؿٝا٠

ايسْٝا ز اؿٛٝات  ,اؿٛٝإ

ايػس

املػتكبٌ

ٜػأّ

ميٌ × ٜؿتام

داٌٖ
عُٞ
ٜطاز بٗا ايتٓبٚ ٘ٝاإلعّ٬
 ٫أبا يو
ؾـــــــــــــــطح ايبٝــــــــــتني
ٜعٗط ايؿاعط ًًَ٘ َٔ اؿٝا ٠بػبب َؿكاتٗا َ ٚؿه٬تٗا  ,ؾكس عاف مثاْني عاَا  ٚنإ ٖصا ايعُط نؿ ٬ٝإٔ جيعً٘ ٜػأّ  ٚميٌ .
ٚقس أخص عًُا نجرلا ؾٜٗ ٛعًِ عٔ أسساخ اؿانط  ٚاملان ٞيهٓ٘ داٌٖ عٔ أسساخ املػتكبٌ .
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َٔ ايًُشات ايؿٓ ٚ ١ٝاؾُاي ١ٝيف ايبٝتني
ني سَ ٫ ٟ٫ٛأٜبــــــا يٜوَٜ ٜػــــأ٢ّٜ
ثَُاْ َ

ت تَهايٝــَ اؿٜٝاَٜ َََٔٚ ٔ٠عٔـ
َغُ ُٔ٦

 غُ٦ت تهايٝـ اؿٝا : ٠نٓا ١ٜعٔ ؾس ٠ايهٝل ٚاملًٌ ٚغط اؾُاٍ اإلتٝإ باملعَٓ ٢كشٛبا بايسيٜٛ ٚ ٌٝس ٞبايٝأؽ ٚاإلسػاؽ بايٓٗا١ٜ
 تهايٝـ اؿٝا : ٠اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝؾب٘ اؿٝا ٠بإْػإ عً ٘ٝتهايٝـ غط مجاٖا ايتؿدٝل .
ٜ َٔ ٚ عـ مثاْني سٜ ٫ٛػأّ  :تعً ٌٝملا قبًٗا  /أغًٛب ؾطط يًتٛنٝس ٜ /ػأّ ْ :تٝذ ١ملا قبًٗا .سهُ ١تدلظ خدل ٠ايؿاعط .
ٜ عـ – ٜػأّ َ :هاضعإ ي٬غتُطاض ٚايتذسز ٚاغتشهاض ايكٛض. ٠
 غُ٦ت – ٜػأّ  :إطٓاب بايتهطاض يتأنٝس املعٓ. ٢
 ٫ أبا يو  :أغًٛب خدل ٟيؿعا إْؿاَ ٞ٥عٓ ٢غطن٘ ايسعا ٤بؿكس ا٭ب  ٖٞ ٚ /إطٓاب باؾًُ ١ا٫عذلان : ١ٝيًتٓب. ٘ٝ
 أغًٛب ايبٝت نً٘  :خدل ٟيًتكطٜط  ٚايتٛنٝس ٬ْٚ.سغ إٔ ايبٝت بسأ بـ" غُ٦ت " ٜٓٚتٗ ٞبـ " ٜػأّ " ي٪ٝنس ؾس ًٌَ ٠ايؿاعط َٚعاْات٘ َٔ
اؿٝاٚ ٠طٛشلا ٚ ,إٔ سٝات٘  ٫تٛام .
ٜ َٚيهٖٔٓين عَٔ عًَِٔ ٢ا يف غٜـــسٕ عَُــٞ

ؼ قٜبــُ٘ ًٜ
ِ عًَِٔ ايَٝـَٚ ٢ّٛا٭َٜـ ٢
 2ــ َٚأٜعًُ ٜ

َٚ أٜع ًُِٜعًٔــــَِ ايَٝـَٚ ٢ّٛا٭َٜؼ ٢قٜبً : ُٜ٘أغًٛب خدل ٟيًتكطٜط  ٚايتٛنٝس  ( /اي – ّٛٝا٭َؼ ) قػٔ بسٜع ٞطبام ٜٛنض املعٓ٪ٜ ٚ ٢نسٙ
 ( أعًِ – عًِ )  :دٓاؽ ْاقل حيطى ايصٖٔ  ٚجيصب اْ٫تباٜ ٚ ٙع ٞٛدطغا َٛغٝكٝا ٚ.إجياظ عصف املهاف ٚايتكسٜط " عًِ ا٭َؼ " .
 عًِ اي : ّٛٝنٓا ١ٜعٔ اؿانط .

 عًِ ا٭َؼ  :نٓا ١ٜعٔ املانٚ ٞا٭َؼ فاظ َطغٌ عٔ املػتكبٌ ع٬قت٘ دع.١ٝ٥

 دا ٤ظطف ايعَإ ( قبً٘ ) بٝاْ ٟا يهطٚض ٠إٔ ٜعًِ اإلْػإ ػاضب َٔ غبك ٙٛيٝػتؿٝس َٔ ٖص ٙايتذاضب ؾ ٢بٓاَ ٤ػتكبً٘ ايبٓا ٤ايكشٝض .
ٜ َٚ يهٖٔٓين عَٔ عًَِٔ ٢ا يف غٜسٕ عَُ: ٞنٓا ١ٜعٔ دٌٗ  ٚعذع اإلْػإ عٔ َعطؾ ١ايػٝب  /يهٓين  :سطف اغتسضاى ملٓع ايٛقٛع يف ايؿِٗ اـاط٤ٞ
َا َٛ :قٛي ١يًؿُ ٚ ٍٛايعُ ( / ّٛعًِ – عُ : ) ٞطبام ٜٛنض املعٓ ٖٞٚ ,. ٢سهُ ١تدلظ إقطاض ايؿاعط بعذعٚ ٙنٝك٘ .
 عٔ عًِ َا يف غسٔ عِ : ٢تكس ِٜاؾاض  ٚاجملطٚض ٜؿٝس اٖ٫تُاّ ٚايتدكٝل .

غــــــــــــس  :فاظ َطغٌ عٔ املػتكبٌ ع٬قت٘ اؾع١ٝ٥

 بني ؾٛط ٟايبٝت َكابً ١تٛنض املعٓ. ٢
 أعًِ  ,عِ  :بسأ ايبٝت بـ أعًِ ٚ ,ختاَ٘ بـ " عِ " ٜٛس ٞبإٔ سٝات٘ نًٗا َٓشكط ٠بني عًِ املانٚ ٞاؿانط ٚايعذع عٔ َعطؾ ١املػتكبٌ
مما ٜدلظ ؾسَ ٠عاْات٘ طٛاٍ عُط. ٙ
ايؿهط ٠ايجاْ١ٝ
َٜؿٔط َََُٚ ٙـــٔ ٖ َٜ ٫تل ٢ايؿَتَِ ُٜؿـتـَِ٢
ََٜ ََٔٚذعَ  ٌ٢املٜعطٚفَ َٔٔ ز ٢ٕٚعٔطنٔ ٔ٘
عًَ ٢قُٜ َٜٔ٘ٔٛػتَػـــَٔ عَٓـ ُ٘ َُٜٚصَــَِ٢
و شا ؾٜه ٌٍ ؾَٜٝبدٌَ بٔؿٜهـًٔ ٔ٘
َََٚـــٔ َٜـ ٝ
َٚي ٜٛضا َّ أٜغبابَ ايػَـــــُا ٔ ٤بٔػًُــــِٖ٢
ب املٜٔٓاَّ ٜا ًَٜٓٓــــ٘
َََٚـــــٔ ٖابَ أٜغبا َ
أًِٖٜٔـ٘ٔ َٜهٝـــ ِٔ َسُِ ُس ُ ٙشََا ٟعًََ ََٜٓٚ ٘ٔ ِٜٝسّ٢
ف ؾٔــــ ٞغٜٝــــِ ٢ط
ََٚــــِٔ َٜذِعٌَ ٢املٜعِطَُ ٚ
َعـــــاْ ٞاملؿـــــطزات
معياٍا

الكلن٘

الكلن٘

معياٍا

معياٍا

الكلن٘

جيعٌ

ٜهع

ٜو

أقًٗا ٜهٔ

أغباب

ٚغاٌ٥

املعطٚف

اإلسػإ ٚايهطّ × املٓهط

شا

قاسب ز شٟٚ

املٓاٜا

املٛت ََٓ ٘١ٝ

عٔطن٘

ؾطؾ٘ ز أعطاض

ؾهٌ

خرل ز أؾهاٍ

ضاّ

قعس  ,أضاز

ٜؿطٙ

حيُٜ , ٘ٝكٜ × ْ٘ٛبسزٙ

ُٜػتػٓ٢

ُٜتدًُٜ × ٢شتاز إي٘ٝ

محسٙ

ؾهط × ٙشَ٘

ٜتل

ٜتذٓب ٜتشاؾ٢

ُٜصَِ

ُٜعاب ُٜٗ ٚإ × ُُٜسح

ٜٓسّ

ٜتشػط ٜ ٚأغـ

ايػب × املسح

ٖاب

خاف  ٚخؿ × ٞأَٔ

ايؿتِ
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ؾـــــــــطح ا٭بٝــــــــات
ٜ ) 3ك ٍٛايؿاعط ٜ َٔٚ :كٓع املعطٚف يُٓٝع شّ ايطداٍ عٔ عطن٘ ؾٝذعٌ إسػاْ٘ حيُ ٞعطن٘ ؾٗ ٛحياؾغ عًَ ٢هاضَ٘ ٜ ٫ َٔٚ ,تذٓب
ؾتِ ايٓاؽ إٜاُٜ ٙؿتِ ٜ :ككس إٔ َٔ ؾعٌ َعطٚؾ٘ قإ عطن٘  َٔٚ ,غٌ مبعطٚؾ٘ ٜعطٓض عطن٘ يًصّ ٚايؿتِ .
 َٔ ) 4نإ شا ؾهٌ َٚاٍ ؾبدٌ ب٘ ٜػتػٔ عٓ٘ ايٓاؽ ٜ ٚصَ, ٙٛ
 َٔ ) 5خاف ٖٚاب أغباب املٛت ْايت٘ ٚمل ٜؿس ٙخٛؾ٘ ٖٝٚبت٘ إٜاٖا ٚي ٛأضاز ايكعٛز إىل ايػُا ٤ؾطاضا َٓٗا.
ٜ َٔٚ ) 6كٓع اـرل  ٚاملعطٚف ملٔ ٜ ٫ػتشل اإلسػإ إيٚ ٘ٝاَ٫تٓإ عً , ٘ٝشَ٘ ايص ٟأسػٔ إيٚ ٘ٝمل حيُسْٚ ٙسّ احملػٔ ايصٚ ٟنع
إسػاْ٘ يف غرل َٛنع٘ .
َٔ ايًُشات ايؿٓ ٚ ١ٝاؾُاي ١ٝيف ا٭بٝات
َٜؿٔـــــطََٚ ُٙـٔ ٖ َٜ ٫تل ٢ايؿَـــتَِ ُٜؿتَ ٢
ِ
 3ــ ََٜ ََٔٚذعٌَ ٢املٜعطٚفَ َٔٔ ز ٢ٕٚعٔطنٔ ٔ٘
َٜ َََٔٚ ذ َعٌ ٢املٜعطٚفَ َٔٔ ز ٢ٕٚعٔطنٔ٘ٔ َٜؿٔط:ُٙاغتعاضَ ٠هٓ ١ٝسٝح ؾب٘ املعطٚف عكٔ حيُ ٞايعطض ٜٚك ْ٘ٛأ ٚاغتعاضَ ٠هٓ ١ٝؾب٘ ايعطض بهٓع
مُٚ , ٘ٝسصف املؿب٘ ب٘  ٚ,غط مجاشلا  :ايتذػ ٚ ِٝاؾًُْ ١تٝذ ١ملا قبًٗا ٚتٛس ٢بأثط ؾعٌ املعطٚف ؾ ٢محا١ٜعطض اإلْػإ َٔ املعتسٜٔ
 ٚأغًٛب ؾطط يًتكطٜط  ٚايتٛنٝس  ٚ /نًُ ١املعطٚف َ :عطؾ ١يًؿُ ٚ ٍٛايعُ. ّٛ
ََٚ ـٔ ٖ َٜ ٫تل ٢ايؿَتَِ ُٜؿ َتِ : ٢أغًٛب ؾطط يًتكطٜط  ٚايتٛنٝس  /اغتعاضَ ٠هٜٓ ١ٝكٛض ايؿتِ بإْػإ ٜتك ٘ٝايٓاؽ
 ( ايؿتِ – ٜؿتِ )  :دٓاؽ ْاقل ٚ.إطٓاب بايتهطاض .
 ٚ بٓا ٤ايؿعٌ ( ُٜؿتَِ ) يًُذٗ : ٍٛإجياظ عصف ايؿاعٌ يًؿُ ٚ ٍٛايعُ ٚ . ّٛايؿعٌ ْ :تٝذ ١ملا قبً٘
 ايبٝت نً٘  :سهُ ١تدلظ خ٬ق ١ػاضب ايؿاعط ٚعُكٗا .
 بني ؾٛط ٟايبٝت َ :كابً ١تٛنض املعٓ. ٢
عًَ ٢قُٜ َٜٔ٘ٔٛػتَػـــَٔ عَٓـــــ ُ٘ َُٜٚصَـَِ٢

 4ــ َََٚـــٔ َٜــــو ٝشا ؾٜهٌٍ ؾَٜٝبدٌَ بٔؿٜهـًٔ٘ٔ
 ايبٝت نً٘  :أغًٛب ؾطط يًتٛنٝس .
ٜ و  :إجياظ عصف ايٓ ٚ ٕٛأقًٗا ( ٜهٔ )  .اإلجياظ يًتدؿٝـ .
ٜ بدٌ بؿهً٘  :نٓا ١ٜعٔ غ ٤ٛايٛبع ٚا٭ْاْٚ , ١ٝاغتعاضَ ٠هٜٓ ١ٝؿب٘ ايؿهٌ بؿَ ٧ازٚ ٣غط مجاشلا ايتذػٚ ِٝتٛس ٢بأُٖ ١ٝايعٛا٤
 ق : َ٘ٛاإلناؾ ١تؿٝس ايتدكٝل  ٚايتٛنٝس .
 ايؿا ٤ؾ " ٢ؾٝبدٌ "  :تؿٝس ايذلتٝب ٚايتعكٝب ٚايػطع. ١
ٜ ػتػٔ عٓ٘ ٜ ٚصَِ  :نٓا ١ٜعٔ تؿاٖ ١ايبدٚ ٌٝسكاضت٘ ٚعسّ أُٖٝت٘ ؾ ٢اجملتُع  ٚ.بٓا ٤ايؿعًني يًُذٗ : ٍٛإجياظ عصف ايؿاعٌ يًؿُٚ ٍٛ
ايعُ ٚ ّٛاؾًُْ ١تٝذ ١ملا قبًٗا  ٚ /قٝػ ١املهاضع يًتذسز  ٚا٫غتُطاض ,.
َٚي ٜٛضاَّ أٜغبابَ ايػَُا ٔ٤بٔػًُـــِٖ٢

َََٚ .5ـــٔ ٖــابَ أٜغبابَ املُ٘ ًٜٓٓ ٔ١ٖٜٝٔٓ
 أغًٛب ؾطط يًتكطٜط  ٚايتٛنٝس  ٚيبٝإ إٔ اؾعا َٔ ٤دٓؼ ايعٌُ.
ٖ َٔٚ اب أغباب املٓاٜا :اغتعاضَ ٠هٜٓ ١ٝكٛض أغباب املٓ ١ٝبٛسـ ٜٗاب٘ اإلْػإ ٜٛٚ.س ٞعتُ ١ٝاملٛت ٚعسّ إَهاْ ١ٝػٓب٘ .
 : ًٜ٘ٓٓ اغتعاضَ ٠هٜٓ ١ٝؿب٘ املٛت بؿَ ٧ٝاز ٟحيكٌ عً ٘ٝاؾبإ  ٚاؾًُْ ١تٝذ ١ملا قبًٗاٚ ,.املهاضع يًتذسز ٚا٫غتُطاض .
 ي ٛضاّ أغباب ايػُا ٤بػًِ  :نٓا ١ٜعٔ اغتشاي ١اؿسٚخ  /اغتعاضَ ٠هٜٓ ١ٝكٛض ايػُا ٤ببٝت َطتؿع ْكعسإي ٘ٝبػًِ
 غــــــــــــــًِ  :اغتعاض ٠تكطحيٜ ١ٝكٛض ايٛغا ٌ٥بايػًِ .
ِ ؾٔ ٞبُطُٚزٍ َٗؿَٖٝسَ ( } ٕ٠اآل 78 ١ٜايٓػا) ٤
ت َٚي ِٜٛنُ ٓٝت ِ
٢نهُِ ا ٞيَُُ ِٛ
 ايبٝت ٜتهُٔ َعٓ ٢اآل ١ٜايهطميٜ( ١أََُٓ ِٜا َتهُْٛٛٝاُٜ ٞسِض ُّ
أًِٖٜٔـ٘ٔ َٜهَ ِٔ ٝسُِ ُس ُ ٙشََا ٟعًَََٜٓٚ ٘ٔ ِٜٝسَ ّ٢
ف ؾٔــــ ٞغٜٝــِط٢
ََٚ .6ــــِٔ َٜذِعَ  ٌ٢املٜعِطَُ ٚ
 ايبٝت نً٘ أغًٛب ؾطط يبٝإ إٔ اؾعا َٔ ٤دٓؼ ايعٌُ  َٔ  .جيعٌ املعطٚف  :اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝجيػِ املعطٚف نأْ٘ ؾَ ٧ازٜٛ ٟنع
 يف غرل أًٖ٘  :نٓا ١ٜعٔ غ ٤ٛايتكطف .
 املعطٚف َ :عطؾ ١يًتعع ٚ ِٝايؿُ ٚ ٍٛايعُ. ّٛ
ٜ هٔ محس ٙشَا عًٜٓ ٚ ٘ٝسّ ْ :تٝذ ١ملا قبًٗا  /تؿب ٘ٝبًٝؼ ٜؿب٘ اؿُس َع َٔ ٜ ٫ػتشل بايصّ  ٚايٓسّ  /نٓا ١ٜعٔ اؾشٛز ٚغ ٤ٛايعاقب١
 ٚغط مجاشلا اإلتٝإ باملعَٓ ٢كشٛبا بًسي ٌٝعً. ٘ٝ
 شَا ْ :هط ٠يًتشكرل .
 محسا × شَا  :طبام ٜٛنض املعٜٓٚ ٢ك. ٜ٘ٛ
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ايؿهط ٠ايجايج١
َََٚــــــــٔ ُٜ ٫هٜـــطَْ ّٚؿػَــُ٘ ُٜ ٫هٜــطّٖ٢
َََٚـٔ َٜػتَط٢ب َٜشػٔـب عَسُ ٟٓٚا قَسٜكُ٘ ٜ
َٚإ ٕ٢خايٜٗا تَدؿ ٢عًَ ٢ايٓاؽ ٢تُعـــً٢ِٜ
َََُٗٚـا َته ٔٝعٔٓسَ أَطَٔ ٍ٨٢ــٔ خًَٝكٕ١ٜ
ؾًِ ٜبلَ إ ٫قـــٛض ٝ٠ايًشـــِٚ ٢ايـــسّ٢
يػإُ ايؿتْ ٢كــْ ْٚكـْ ؾــ٪ازُٙ
َعاْ ٞاملؿطزات
الكلن٘

معياٍا

الكلن٘

معياٍا
َهطَُٚ ١قؿ ٚ ١خًل ز خ٥٬ل

ٜػذلب

ٜؿاضم × ٬ٜظّ ٜ ٚكِٝ

خًٝك١

عسٚا :

ز أعسا ٚ ٤أعاز × ٟقسٜل

خاشلا

ظٓٗا × تٝكٔ

ٜهطّ

ٜك ٚ ٕٛحيؿغ × ٜٗني ٚحيتكط

ُتعًِ

ُتعٗط  ٚتُعطف × ُتذٌٗ .

معياٍا

الكلن٘
ايؿت٢

ايؿاب ز ايؿت , ١ٝايؿتٝإ

ؾ٪ازٙ

قًب٘ ز أؾ٦س٠

ٜبل

ٜسّ ٜٚجبت × ٜؿٜٓٚ ٢عٍٚ
ؾهٌ ز قٛض

املطاز ن َ٘٬ز أيػٓ , ١أيػٔ قٛض٠
يػإ
إْػإ ز ضداٍ × اَطأٙ
اَط٨
ؾطح ا٭بٝات
ٜكسّ ايؿاعط سهُ ١دسٜس ٜ َٔ : ٖٞ ٚؿاضم أًٖ٘ ٚ ٚطٓ٘ ٜعٔ يف غطبت٘ ايعس ٚقسٜكا ي٘  ,نُا إٔ ايص ٫ ٟحيػٔ إىل ْؿػ٘ باـرل ٜ ٫هطَ٘
أسس قط .
٪ٜنس ايؿاعط إٔ يهٌ إْػإ خًك٘ ٚطبٝعت٘ ايت ٢ؾٛط عًٗٝا  ,ؾُُٗا سا ٍٚإٔ خيؿ ٢عً ٢ايٓاؽ خًكا ٟؾ , ٘ٝؾإٕ ا٭ٜاّ نؿ ١ًٝبايهؿـ عٓ٘
ٚعُا سا ٍٚإخؿا , ٙ٤ؾكسمي ٟا قايٛا ايٛبع ٜػًب ايتٛبع .
إٕ اإلْػإ َاٖ ٛإ ٫قٛضٚ , ٠إمنا ٜهؿؿ٘ ٜٚعٗط سكٝكت٘ أَطإ  :قًب٘ ٚيػاْ٘ .ؾإٕ ؾكسُٖا مل ٜهٔ غ ٟٛدػس َٔ ؿِ ٚزّ .
َٔ ايًُشـات ايؿٓ ٚ ١ٝاؾـُاي ١ٝؾـ ٞا٭بٝـات
َََٚــــــــٔ ُٜ ٫هٜـــطَْ ّٚؿػَُ٘ ُٜ ٫هٜــطٖ ّ٢
 ا٭ؾعاٍ املهاضع : ١يًتذسز  ٚا٫غتُطاض .

 7ــ َََٚــٔ َٜػ َتط٢ب َٜشػٔـب عَسُٟٓٚا قَسٜ ٜك ُ٘
 ايبٝت نً٘  :أغًٛب ؾطط يبٝإ إٔ اؾعا َٔ ٤دٓؼ ايعٌُ .
 حيػب  :تٛس ٞبايؿو  ٚاـٛأ يف ايؿِٗ ْ /تٝذ ١ملا قبًٗا .
َٜ شػٔـب عَسُ ٓٚا ٟقَسٜك : ُٜ٘نٓا ١ٜعٔ غ ٤ٛايؿِٗ  ٚقً ١اـدل ٠يف اؿٝا (  ٠عسٚا قسٜك٘ )  :تؿب ٘ٝبًٝؼ ٜؿب٘ ايعس ٚبايكسٜل  /بُٗٓٝا طبام
 عــــــــــسٚا ْ:هــــــط ٠يًتٗٚ ٌٜٛايتشكرل .
ٜ ٫ هطّ ْؿػ٘  :اغتعاضَ ٠هٜٓ ١ٝكٛض ايٓؿؼ بهٝـ ٜهطّ  /نٓا ١ٜعٔ عسّ ايتكسٜط ٚ ٚاإلد ٍ٬يًٓؿؼ .
ٜ ٫ هطّ ْ :تٝذ ١ملا قبًٗا ْ ٢ٖٚ.تٝذ ١غًب ١ٝيعسّ اسذلاّ ايصات  ,مما ٜدلظ بؿاعَ ١ػًو اإلْػإ ايص ٫ ٟحيذلّ ْؿػ٘ .
َٚإ ٕ٢خايٜٗا تَدؿ ٢عًَ ٢ايٓاؽ ٢تُع٢ًِٜ

َََُٗٚ .8ـا َته ٔٝعٔٓسَ أَطَٔ ٍ٨٢ـٔ خًَٝكٕ١ٜ
 ايبٝت نً٘ أغًٛب ؾطط يبٝإ إٔ اؾعا َٔ ٤دٓؼ ايعٌُ .
 اَط – ٨خًٝكْ : ١هط ٠يًؿُ ٚ ٍٛايعُ. ّٛ
 إٕ خاشلا ؽؿ ٢عً ٢ايٓاؽ  :مجً ١اعذلان ١ٝيًؿو  /اغتعاضَ ٠هٜٓ ١ٝكٛض اـًٝك ١بؿَ ٤ٞاز ٟخيؿ٢
 ( ؽؿ – ٢تعًِ )  :طبام ٜٛنض املعٓ . ٢تعًِ ْ :تٝذ ١ملا قبًٗا .

خاشلا  :تٛس ٞغٛأ ايعٔ .

ؾًِ ٜبل إ ٫قـــٛض ٠ايًشــــِ ٚايسّ

 – 9يػإ ايؿتْ ٢كـ ْٚكـ ؾ٪ازٙ
 يػإ ايؿتْ ٢كـ  :نٓا ١ٜعٔ أُٖ ١ٝايًػٚ ١نطٚضَ ٠طاعاتٗا ٚايتُهٔ ؾٗٝا
 يػإ  :فاظ َطغٌ ع٬قت٘ آيٚ , ١ٝغط مجاشلا ايسق ١ؾ ٢اختٝاض ايع٬ق ١ؾ ٢إجياظ ٚػػ. ِٝ
ْ كـ ؾ٪از : ٙنٓا ١ٜعٔ أُٖ ١ٝايعاطؿٚ ١املؿاعط يإلْػإ  ٚأغًٛب قكط بتكس ِٜاـدل عً ٢املبتسأ يًتدكٝل  ٚايتٛنٝس .
 ؾًِ ٜبل إ ٫قٛض ٠ايًشِ ٚايسّ  :أغًٛب قكط ٚغًٝت٘ ايٓؿٚ ٢ا٫غتجٓا ٤غطن٘ ايتدكٝل ٚايتٛنٝس .
 قٛض ٠ايًشِ ٚايسّ  :تؿب ٘ٝجيػِ املعٜٓٛٚ ٢نش٘ .
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ايتعًٝل ايعاّ عً ٢ايٓل
غطض ايٓل  :اؿهُ  . ١ايتذطب : ١عاَ ١سٝح إْ٘ ٜتٓا ٍٚسهُا إْػاْ ١ٝؽل ايبؿط مجٝع ٟا   .ايعكط ا٭زب : ٞايعكط اؾاًٖٞ
 ايعاطؿ : ١غٛٝطت عً ٢ايؿاعط َؿاعط املعاْا َٔ ٠ط ٍٛاؿٝا ٠نُا تػٛز ا٭بٝات َؿاعط ا٫عتعاظ باملجٌ ايعًٝا ٚاملباز ٨اـًك. ١ٝ
 َٔ اـكا٥ل ا٭غًٛب ١ٝاييت تتٛاؾط يف ايٓل:
 ايبعس عٔ ايػُٛض  ٚايتعكٝس ايًؿعٚ ٢املعٓ٣ٛ
 سػٔ اإلجياظ ٚ ,اغتعُاٍ ايًؿغ ايكً ٌٝش ٟاملعٓ ٢ايهجرل
 اإلنجاض َٔ اؿهِ مبا مل ٜؿك٘ ؾاعط داًٖ ٢ؾٗٝا .
 إداز ٠املسح ايكازم ٚ ٫ػٓب ايهصب .
 نجط ٠ايٛبام بني ايهًُات .
 قً ١ايكٛض ايب٬غ. ١ٝ
 قاسب اؿٛيٝات :ظٖرل بٔ أب ٞغًُ ٢ميجٌ طبك َٔ ١ايؿعطاٜ ٤ػُ ٕٛعبٝس ايؿعط  ,٭ِْٗ  ٫حيب ٕٛا٫ضػاٍ بٌ ٜٓكش ٕٛأؾعاضِٖ
قبٌ عطنٗا ٚ.زلٝت قكا٥س ظٖرل بـ " اؿٛيٝات " ٭ْ٘ نإ ٜهتب ايككٝس ٠ؾ ٢أضبع ١أؾٗط ٜٗٚ ,صبٗا ٜٚطادعٗا ؾ٢
أضبع , ١ثِ ٜعطنٗا عً ٢ايٓكاز ؾ ٢أضبع ١أؾٗط .
 اعتُس ايؿاعط عً ٢أغايٝب ايؿطط ٭ْٗا تعتُس عً ٢ضبط ايٓتا٥ر مبػبباتٗا ٚ ,شيو يإلقٓاع ٚايتٛنٝض .
أغًٛب ا٭بٝات  ٖٛ :ا٭غًٛب اـدل ٟايصٜٓ ٟاغب غطض اؿهُ ١ايص٪ٜ ٟنس اؿكا٥ل ايهٜٓٚ ١ْٝٛكٌ ايتذاضب اإلْػاْٚ ,. ١ٝدا ٤شيو ؾ٢
أغايٝب ايؿطط ايت ٢تعتُس عً ٢ايػبب ٚايٓتٝذ. ١
َ كازض املٛغٝك ٢ؾ ٢ا٭بٝات متجًت ؾ ٢اآلت: ٞ
 ايكاؾ ١ٝاملٛسس: ٖٞٚ ٠املٚ ِٝقس دا٤ت املٛغٝكَ ٢عدل ٠عٔ ايعاطؿ ١اشلاز ١٥يًؿاعط . ٚسس ٠ايٛظٕ  ٖٛٚ ,ايبشط ايٌٜٛٛ أغباب إداز ٠اؿهُ ١يس ٣ايؿاعط ظٖرل بٔ أب ٢غًُ: ٢
طبٝعت٘ املعطٚؾ ١باؾس ٚايٛقاض .
 ْؿأت٘ ٚتطبٝت٘ عًٜ ٢س ايؿاعط بؿاَ ١بٔ ايػسٜط – سٝات٘ اي ١ًٜٛٛاجملطب٘ .زلات اؿهُ ١يس ٣ايؿاعط ظٖرل بٔ أب ٞغًُ: ٢
 سهُت٘ قازق ١قاؾ - . ١ٝسهُت٘ اْعهاؽ يٓؿػ٘ اـرلْ - . ٠عطت٘ ايكا٥ب . ١تطغِ َجً٘ ايعًٝا َٚ ,باز ٘٥اـًك ١ٝايطاق. ١ٝإٕٓ ظٖرلا ٟقاسب "أَسح بٝتٚ ...أقسم بٝتٚ ...أبني بٝت".
نأَْٓو تُع ٘ٝٛايص ٟأْتَ غاًِ٘ٝ٥
تطا ُٙإشا َا دِ٦تَ٘ َُتًََٗٔٓ٬
 ؾا٭َسح قٛي٘:
ٚإِٕ خَايٜٗا َتدِؿ ٞعً ٢ايٓاؽ تُعِ٢ًِٜ
َُٗٚا تهِٔ عٓس اَط َٔ ٍ٨خًٝكٕ١
ٚ ا٭قسم قٛي٘:
مينيْ أْ ٚؿاضُ أ ٚدُ٤٬
خ
ؾإٕٓ اؿلٓ َكٛعُ٘ ثْ ٬
ٚ أَا ا٭بني ؾكٛي٘ ٜطغِ سسٚز اؿل:
ايٛادب املٓعيٞ
ـ اؿٜٝا َٜٔ َََٔٚ ٠عٔـ
غَُٔ٦تُ تَهايٝـــــــــــ َ
ؼ قٜبــًُٜ٘
ِ عًَِٔ ايَٝـــــــــَٚ ّ٢ ٛا٭َٜـــ ٢
َٚأٜعُ ًٜ
ََٜ ََٔٚذعَــــــــ  ٌ٢املٜعــطٚفَ َٔٔ ز ٢ٕٚعٔطنٔ ٔ٘

ني سَ ٫ ٟ٫ٛأٜبــــــا يٜوَٜ ٜػـــأّٜ
ثَُاْ َ
ٜ َٚيهٖٔٓــين عَٔ عًَِٔ ٢ا يف غٕ ٜس عَُـٞ
ٜؿٔط َََُٚ ٙـــــٔ ٖ َٜ ٫تل ٢ايؿَتَِ ُٜؿتَـِ٢

( ا ) ٖات َطازف " غُ٦ت ٜ /ؿطَٚ , " ٙهاز " عُٚ , " ٞمجع " عًِ " َ ٚ ,ؿطز تهايٝـ
( ب )نٝـ عدل ايؿاعط عٔ نذطٚ ٙنٝك٘ يف ا٭بٝات ايػابك ١؟
( ز ) اغتدطز احملػٓات ايبسٜعٚ ١ٝبني ْٛع نٌ َٓٗا ٚغط مجاي٘ يف ا٫بٝات ايػابك. ١
( ز ) َا ع٬قٜ َٔٚ " ١عـ مبا قبًٗا "
( ٖـ ) َا ق ١ُٝتهطاض َاز ٠غأّ يف ايبٝت ا٭ ٍٚ؟
(  ٌٖ ) ٚػس إناؾ ١يًؿع ١قبً٘ يف ايبٝت ايجاْ ٞ؟
( ظ )اغتدطز يْٛا بٝاْٝا ٚبني ْٛع٘ ٚغط مجاي٘ .
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و شا ؾٜهٌٍ ؾَٜٝبدٌَ بٔؿٜهــــًٔ ٔ٘
َََٚـــــٔ َٜـــ ٝ
ب املًَٜ ٔ١ٖٜٝٔٓكٜــــــــــٗا
َََٚـــــٔ ٖـابَ أٜغبا َ
ََٚــــِٔ َٜذِعٌَ ٢املٜعِـــــطُٚفَ ؾٔــــ ٞغٜٝـــــِط٢

عًَ ٢قُٜ َٜٔ٘ٔٛػتَػـــــَٔ عَٓ ُ٘ َُٜٚصََـ ٢
ِ
َٚي ٜٛضاَّ أٜغبابَ ايػَـــُا ٔ ٤بٔػًُـــــٖـِ٢
أًِٖٜٔـ٘ٔ َٜهٝــ ِٔ َسُِ ُس ُ ٙشََا ٟعًََ ََٜٓٚ ٘ٔ ِٜٝسّ٢

( ا ) ٖات يف مجٌ َٔ عٓسى َطازف " ؾهٌ ـ ٖاب " ٚمجع ( ق , ّٛاملَٓٚ ) ١ٝهاز ( املعطٚف ٜ /بدٌ ) .
( ب ) ٚنض ايٛغا ٌ٥اييت اغتدسَٗا ايؿاعط َٔ أدٌ ايتعبرل عٔ سهُ٘ يف ا٭بٝات .
( ز ) َا ق ١ُٝعٛـ " ٜصَِ " عَ ٢ا قبًٗا ؟
( ز ) اغتدطز َٔ ا٭بٝات
 قػٓا يؿعٝا ٚبني ْٛع٘ ٚأثط. ٙ قٛض ٠مجايٚٚ ١ٝنشٗا .َََٚـــــٔ َٜػتَط٢ب َٜشػٔــــب عَـسُ ٟٓٚا قَسٜكُ٘ ٜ
َََُٗٚـــــا َته ٔٝعٔٓسَ أَطَٔ ٍ٨٢ـــــٔ خًَٝكٕ١ٜ
يػإ ايؿتــــْ ٢كــ ْٚكـ ؾـــــ٪ازٙ

َََٚــــــــٔ ُٜ ٫هٜطَْ ّٚؿػَـــُ٘ ُٜ ٫هٖ ٜط ّ٢
َٚإ ٕ٢خايٜٗا تَدؿ ٢عًَ ٢ايٓاؽ ٢تُع٢ًِٜ
ؾًِ ٜبل إ ٫قٛض ٠ايًشـــِ ٚايـــسّ

( ا ) اخذل ايكشٝض مما بني ا٭قٛاؽ:
ـــ مجع " ْؿػ٘ "  ( :أْؿاؽ ْ -ؿػاْ -٤ؿا٥ؼ ْ -ؿٛؽ)
 َطازف " حيػب " ٜ(:عس ــ حيك ٞــ ٜعٔ )( ب ) ٚنض بأغًٛبو اؿهِ اييت شنطٖا ايؿاعط يف ا٭بٝات ايػابك ١؟
( ز ) َا املطاز بـ " يػإ ايؿتٚ – ٢ؾ٪از " ٙيف ايبٝت ايجايح ؟
( ز ) َا َكسض املٛغٝك ٢يف ايبٝت ايجايح ؟ٚبني غطن٘ ايب٬غ. ٞ
ني سَ ٫ ٟ٫ٛأٜبــــــا يٜوَٜ ٜػـــأّٜ
ثَُاْ َ
ٜ َٚيهٖٔٓين عَٔ عًَِٔ ٢ا يف غٜـــسٕ عَُـٞ
ٜؿٔط َََُٚ ٙـــــٔ ٖ َٜ ٫تل ٢ايؿَتَِ ُٜؿتَـِ٢

ـ اؿٜٝا َٜٔ َََٔٚ ٠عٔـ
غَُٔ٦تُ تَهايٝـــــــــــ َ
ؼ قٜبــًُٜ٘
ِ عًَِٔ ايَٝـــــــــَٚ ّ٢ ٛا٭َٜـــ ٢
َٚأٜعُ ًٜ
ََٜ ََٔٚذعَـــــ  ٌ٢املٜعــــطٚفَ َٔٔ ز ٢ٕٚعٔطنٔــ ٔ٘
( ا ) اخذل ايكشٝض مما بني ا٭قٛاؽ ؾُٝا ٜأت: ٢
َؿطز تهايٝـ ( تهايـ -تهًؿ -١نًؿ -١تهًـ) َطازف س ( ٫ٛعاَاٚ -قتا -أٜاَا -ؼَ ) ٫ٛهاز ٜعـ ( ٜػرل -ميٛتٜٓ -اٍٜ -تػرل )
( ب ) عدل عٔ َهُ ٕٛا٭بٝات بأغًٛبو .
( ز ) اغتدطز َٔ ا٭بٝات:
 قػٓا بسٜعٝا ٚبني ْٛع٘ ٚأثط. ٙيْٛا بٝاْٝا ٚبني ْٛع٘ ٚغط مجاي٘ .
أغًٛب ؾطط ٚبني ق ١ُٝاغتدساَ٘ .
( ز ) َا ق ١ُٝايتعبرل بكٛي٘ (  ٫أبا يو) ؟
و شا ؾٜهٌٍ ؾَٜٝبدٌَ بٔؿٜهــــًٔ ٔ٘
َََٚـــــٔ َٜـــ ٝ
ب املًَٜ ٔ١ٖٜٝٔٓكٜــــــــــٗا
َََٚـــــٔ ٖابَ أٜغبا َ
ََٚــــِٔ َٜذِعٌَ ٢املٜعِـــــطُٚفَ ؾٔــــ ٞغٜٝـــــِط٢

عًَ ٢قُٜ َٜٔ٘ٔٛػتَػـــــَٔ عَٓـ ُ٘ َُٜٚصََـ ٢
ِ
َٚي ٜٛضاَّ أٜغبابَ ايػَـــُا ٔ ٤بٔػًُـــــٖـِ٢
أًِٖٜٔـ٘ٔ َٜهٝـــ ِٔ َسُِ ُس ُ ٙشََا ٟعًََ ََٜٓٚ ٘ٔ ِٜٝسّ٢

( ا ) ٖات يف مجٌ َٔ عٓسى َطازف ( ٜبدٌ) ٚمجع ( املَٓٚ )١ٝهاز ( شَا) .
( ب ) ٚنض اؿهِ اييت تهُٓتٗا ا٭بٝات بأغًٛبو .
( ز ) اغتدطز َٔ ا٭بٝات:
قٛض ٠مجايٚٚ ١ٝنشٗا  - .قػٓا بسٜعٝا ٚبني ْٛع٘ ٚأثط - . ٙأغًٛبا خدلٜا ٚبني قُٝت٘ ايؿٓ. ١ٝ
( ز ) َٔ خ ٍ٬ا٭بٝات ٚنض خكا٥ل أغًٛب ايؿاعط .
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** ش ٚا٭قبع ايعسٚاْ ٖٛ: ٞسطثإ بٔ اؿاضخ سهٚ ِٝؾاعط َٔ ايعكط اؾآًٖٜ ٞتُ ٞيكب ١ًٝعسٚإ املٝهطٚ ١ٜزل ٞش ٚا٭قبع يٛدٛز أقبع
ظا٥س ٠بطدً٘  ,نإ َٔ سهُا ٤ايعطب  ,سني سهطت٘ ايٛؾا ٠أِٚق ٢ابٓ٘ أغٝسٟا ببعض ايٛقاٜا اييت تُع ٘ٓٝيف سٝات٘ َٗٓٚا :
ايٛقاٜا
" ٜا بُينٖ إٕ أباى قس ؾ ٖٛٚ ٢ٜٔٓسٚ , ٞعاف ست ٢غ ِ٦ايعٝـ ٚ ,إْين َُٛقٝو مبا إٕ سؿعت ُ٘ بًػت يف قَٛو َا بًػت ُ٘  ,ؾاسؿغ عين  :أئ ِٔ
داْبو يكَٛو حيبٛى  ٚ ,تٛانع شلِ ٜطؾعٛى  ٚ ,أبػط شلِ ٚدٗو ٜٝٛعٛى  ٫ٚ ,تػتأثط عً ِٗٝبؿُٜ ٤ٞػٚٛزٚى ٚ ,أنطّ قػاضِٖ نُا
تهطّ نباضِٖ ٜهطَو نباضِٖ ٜٚهدل عًَٛ ٢زتو قػاضِٖ ٚ ,ازلض مبايو ٚ ,اسِ سطميو ٚ ,أععظ داضى ٚ ,أعٔٔ ََِٔ اغتعإ بو ٚ ,أنطّ
نٝؿو ٚ ,أغطع ايٓٗه ١يف ايكطٜذ ؾإٕ يو ٜأدٜ ٫ ٟ٬عسٚى ٚ ,قُٔ ٚدٗو عٔ َػأي ١أسس ؾٟ ٦ٝا ؾبصيو ٜتِ غ٪ززى ؟ "
ايًػٜٛـــــــات
الكلن٘

معياٍا

الكلن٘

مَياٍا

الكلن٘

معياٍا

بين

تكػرل ابٔ  ,ز أبٓا٤

ٜطؾعٛى

ٜععٚى × ٜصيٛى

َٛزتو :

قب × ١نطاٖ ٚ ١ٝقٝٛع١

ؾين

اْتَٗٚ ٢ات ًٖو × خًس

أبػط ٚدٗو

ابتػِ اعبؼ قٛب

ايٓٗه١

ايعٚ ٕٛاملػاعس٠

غِ٦

ٌَ  ٚنام × اؾتام

 ٫تػتأثط

 ٫تبدٌ  ٫ٚتهٔ

ايكطٜذ

ا٫غتػاثٚ ١طًب ايٓذس٠

َٛقٝو

ْاقشو × نايو

ٜػٛزٚى

جيعًٛى غٝسا ٜػتعبسٚى

أد٬

سٝا ٠عُط ز آداٍ

سؿعت٘ :

ٚعٝت٘ أًُٖت٘

اسِ

قٔ  ,آَع  ,زاؾع × ٖسز

ٜ ٫عسٚى

ٜ٫تذاٚظى أٜ ٚتدٛاى

بًػت

ٚقًت ,أزضنت × أخؿكت

قٔ

اسؿغ × عطّض

أئ داْبو

تٛانع

َػأي١

طًب  ٚساد × ١اغتػٓا٤

غ٪ززى

ؾطؾو ٚفسى× ٚناعتو ,

سطميو
أععظ

نٌ َا ٖ ٛسطاّ ز سطّ  ,أسطّ
أنطّ × أٖٔ

غاعس × اخصٍ
أعٔ
تهدل
تٛانع
ؾطح ايٛق١ٝ
متجٌ ٖص ٙايٛقاٜا خ٬ق ١ايتذاضب ٚاـدل ٠اي ١ًٜٛٛاييت عطؾٗا ا٭ب َٔ ػاضب سٝات٘ ٚاييت تهُٓت َباز ٨ضٝ٥ػٖ ١اَ ١أٚق ٢بٗا ابٓ٘ َٗٓٚا :
 تٛانع٘ َعِٗ ستٜ ٢طؾعٛا قسضٜٚ ٙكسض. ٙٚ

َ عاًَ ١ق َ٘ٛبطؾل يٝشب. ٙٛ

َ كابًتِٗ بٛد٘ طًل احملٝا َٓؿطح ايكسض يٝأيؿٚ ٙٛخيهعٛا ي٘ ٜٝٛٚع. ٙٛ
 إؾطانِٗ يف َاي٘ َْٚعَُ٘ ٜٓ ٫ٚؿطز بٗا ز ِْٗٚست ٢عذلؾٛا ي٘ بايػٝازٚ ٠ايععاَ ١عً. ِٗٝ
 إنطاَ٘ ايهبرل َِٓٗ ٚايكػرل عً ٢ايػٛا ٤ستٜٛ ٢قط ٙايهبرل ٜٓٚؿأقػاضِٖ عً ٢قبت٘ .
 ايتشً ٞبايكؿات ايهطمي ١اييت ت ًٖ٘٪يًػٝازَ ٠جٌ :
بصٍ املاٍ عٔ طٝب خاطط ٚزلاسْ ١ؿؼ .

 ايسؾاع عٔ نٌ اؿطَات ايت ٢جيب محاٜتٗا ٚايسؾاع عٓٗا .

 تكس ِٜاملػاعس ٠ملٔ ًٜٛبٗا .

 ضعا ١ٜاؾاض ٚإنطاَ٘ .
 سؿغ َا ٤ايٛد٘ َٔ شٍ ايػ٪اٍ .

 اإلغطاع بٓذس ٠املًٗٛف املػتػٝح ز ٕٚخٛف ؾإٕ يهٌ َٓا ٚقت ٟا قسزا يًُٛت ٜ ٫تذاٚظ. ٙ
ايًُشات ايؿٓ ٚ ١ٝاؾُاي ١ٝيف ايٛق١ٝ
ْ: ٞسا ٤يًتٓبٚ. ٘ٝإظٗاض ايعٛـ ٚاؿٓإ .تكػرل ٜسٍ عً ٢اؿب  ٚاملٛز. ٠اغتُاي ١ي٬بٔ عً ٢ايتذاٚب َع ٚقاٜا ا٭ب .
ٜ ــــا بُٓـــــــ ٖ
 إٕ أباى قس ؾ ٖٛٚ ٢ٜٔٓس : ٞأغًٛب َ٪نس مب٪نس ( ٜٔإٕ – قس )  /نٓا ١ٜعٔ ايهعـ  ٚايهدل ٚ.ؾٗٝا بطاع ١اغتٗ , ٍ٬سٝح إْٗا تتهُٔ متٗٝساٟ
ضا٥ع ٟا َدلضٟا يًٛقاٜا .

 ( ؾين – س : ) ٞطبام ٜٛنض املعٓ. ٢
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ٚ عاف ست ٢غ ِ٦ايعٝـ  :نٓا ١ٜعٔ ط ٍٛايعُط ٚ ,ؾس ٠املعاْا ( ٚ. ٠عاف – ايعٝـ ) بُٗٓٝا ػاْؼ قٛتٜ ٢ع ٞٛدطغا َٛغٝكٝا ٜٛطب
ا٭شٕ ٚميتعٗا ٜٚجرل ايصٖٔ   . .ست : ٢سطف غاٜٛ ١ٜس ٢ب ٍٛٛايعُط .
ٚ إْين َُٛقٝو مبا إٕ سؿعت ُ٘ بًػت يف قَٛو َا بًػتُ٘  :أغًٛب َ٪نس بإٕ  /نٓا ١ٜعٔ أُٖ ١ٝايٛقاٜا  ٚايتُػو بٗا .
 إَْٛ ٢قٝو  :ايتؿات ٜؿٝس اإلثاضٚ ٠ايتٓب ٖٛٚ ٘ٝاْ٫تكاٍ َٔ نُرل املتهًِ يًُداطب .
 مبا إٕ سؿعت٘  :اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝتكٛض ايٛقاٜا نٓعا جيب اؿؿاظ عً ٘ٝغط مجاشلا ايتذػ. ِٝ
 بًػت ؾ ٢قَٛو َا بًػت٘  :نٓا ١ٜعٔ زل ٛاملٓعيٚ , ١ايععاَ  . ١قَٛو  :اإلناؾ ١تؿٝس اْ٫تُاٚ ٤ايتدكٝل ٚتٛس ٞبا٫عتعاظ ٚاؿب
 ..... سؿعت٘  .... ,بًػت٘  :بني اؾًُتني غذع ٜع ٞٛدطغا َٛغٝكٝا ٜٛطب ا٭شٕ ٚميتعٗا ٜٚ ,جرل ايصٖٔ .
 بًػت ؾ ٢قَٛو َا بًػت٘  :يف ٖصا ايتعبرل بٝإ يٓتٝذ ١ا٫يتعاّ بايٛقاٜا إقٓاعا ي٬بٔ ٚاغتُاي ١ي٘ .
 ؾاسؿغ عين  :أغًٛب أَط يًشح  ٚايٓكض ٚ.ايؿا ٤يًذلتٝب ٚايػطعٚ ١ايتعكٝب .
٫ سغ إٔ  :ايؿكط ٠ايػابك َٔ ١ايٛق ١ٝمتجٌ َكسَتٗا ٚ ,قس ناْت باضع ١ؾٗ ٞخرل متٗٝس يك ٍٛايٛقاٜا ايٛاضز ٠بعسٖا  ,ؾا٭ب مل ٜؿاد٧
ابٓ٘ بٗص ٙايٛقاٜا  ٚ.ا٭غًٛب ؾ ٢املكسَ ١خدلٜا يتكطٜط املعٓٚ ٢بٝإ قسق٘ سٝح إٕ املتشسخ َٛ ,زع يًشٝاَ ٠ػتكبٌ يًُٛت .
 أئ ِٔ داْبو يكَٛو حيبٛى :أغًٛب إْؿاْٛ ٞ٥ع٘ أَط غطن٘ اؿح  ٚايٓكض  /نٌ ايٛقاٜا تؿك ٌٝبعس إمجاٍ  /نٓا ١ٜعٔ ايتٛانع .
 قَٛو  :ايهاف يًتدكٝل حيبٛى ْ :تٝذٚ ١تعً ٌٝملا قبًٗا .
 ٚ تٛانع شلِ ٜطؾعٛى  :أغًٛب أَط يًشح  ٚايٓكض  .طبام ٜٛنض املعٓ. ٢

ٜ طؾعٛى ْ :تٝذ ١ملا قبًٗا  /تٛس ٞبػُ ٛاملهاْ١

 أبػط شلِ ٚدٗو ٜٝٛعٛى  :أغًٛب أَط يًشح  ٚايٓكض ٚ.نٓا ١ٜعٔ ايبؿط ٚاإلؾطام   .شلِ  :تكس ِٜأؾاز ايتدكٝل ٚايتٛنٝس .
ٚ دٗو  :فاظ َطغٌ ع٬قت٘ اؾع ١ٝ٥عٔ اإلْػإ .

ٜٝٛ عٛى ْ :تٝذ ١ملا قبًٗا .

 ٫ تػتأثط عً ِٗٝبؿُٜ ٤ٞػٚٛزٚى  :أغًٛب إْؿاْٛ ٞ٥ع٘ ْٗ ٞيًٓكض  ٚايتشصٜط  /نٓا ١ٜعٔ زلَٓ ٛعي ١اإلٜجاض  .ؾْ : ٧هط ٠يًعُٚ ّٛايؿٍُٛ
ٜػٛزٚى ْ :تٝذ ١ملا قبًٗا ٚ /نٓا ١ٜعٔ سب ايٓاؽ ٚ ,زل ٛاملهاْ ١ا٫دتُاع. ١ٝ
حيبٛى ٜ.... ,طؾعٛى ٜٝٛ ,عٛى ٜ ,ػٛزٚى  :بني ٖص ٙاؾٌُ غذع ٜع ٢ٛدطغاَٛ ٟغٝكٝا ٜٛطب ا٭شٕ ٚميتعٗا ٜٚجرل ايصٖٔ .
أنطّ قػاضِٖ ,نُا تهطّ نباضِٖ ٜهطَو نباضِٖ ٜ ,هدل عًَٛ ٢زتو قػاضِٖ :أغًٛب أَط يًشح  ٚايٓكض  /تؿب ٘ٝإنطاّ ايكػذل بإنطاّ
ايهباض يًتٛنٝض ٚ .بني ٖص ٙاؾٌُ غذع ٜع ٞٛدطغا َٛغٝكٝا تٛطب ي٘ ا٭شٕ  (  .قػاضِٖ – نباضِٖ )  :طبام يًعُٚ ّٛايؿُ. ٍٛ
تكس " ِٜعًَٛ ٢زتو "  :أغًٛب قكط ٜؿٝس ايتدكٝل ٚا٭ُٖ. ١ٝ
ازلض مبايو  :أغًٛب إْؿاْٛ ٞ٥ع٘ أَط يًشح  ٚايٓكض  /نٓا ١ٜعٔ ايهطّ ٚاؾٛز .
 ازلض  :تٛس ٞبإٔ اإلْؿام ؾ ٢ايعػط ٚايٝػط مما ٜٛس ٞبأقايٚ ١ضغٛر قؿ ١ايهطّ ٚاؾٛز .
 اسِ سطميو  :أغًٛب إْؿاْٛ ٞ٥ع٘ أَط يًشح  ٚايٓكض  /نٓا ١ٜعٔ ا٭ْؿ٘ ٚايعع . ٠دٓاؽ ْاقل

 مبايو  :ايهاف يًتدكٝل .
سطميو  :ايهاف يًتدكٝل .

أععظ داضى  :أغًٛب إْؿاْٛ ٞ٥ع٘ أَط يًشح  ٚايٓكض  /نٓا ١ٜعٔ اسذلاّ اؾاض  ٚتكسٜطٚ ٙزلَٓ ٛعيت٘ .
 أعٔٔ ََِٔ اغتعإ بو :أَط يًشح  ٚايٓكض  /نٓا ١ٜعٔ ايؿٗاَ. ١
 أنطّ نٝؿو  :أغًٛب إْؿاْٛ ٞ٥ع٘ أَط يًشح  ٚايٓكض  /نٓا ١ٜعٔ زلَٓ ٛعي ١ايهٝـ .
 ازلض مبايو  ,اسِ سطميو  ,أععظ داضى  ,أنطّ نٝؿو  ,أعٔ َٔ اغتعإ بو  :بني ٖص ٙاؾٌُ غذع ٚ ,اظزٚاز ٜعٝٛإ دطغا َٛغٝكٝا
ٜٛطب ي٘ ا٭شٕ ٜٚجرل ايصٖٔ .
 أغطع ايٓٗه ١يف ايكطٜذ :أغًٛب إْؿاْٛ ٞ٥ع٘ أَط يًشح  ٚايٓكض  /نٓا ١ٜاملط. ٠٤ٚ
ٜ ٫ ٬عسٚى :تعً ٌٝملا قبًٗا  /اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝتكٛض ا٭دٌ ٚقاسب٘ َتػابكني َت٬ظَني  ٫ٚميهٔ ٭سسُٖا إٔ ٜتذاٚظ قاسب٘ ,
 ؾإٕ يو ٜأد ٟ
ٚقس سصف املؿب٘ ب٘ ٚأت ٢بؿ َٔ ٧يٛاظَ٘ ٜ " ٖٛٚعسٚى "ٚ.أغًٛب َ٪نس بـ " إٕ " .
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 قُٔ ٚدٗو عٔ َػأي ١أسس ؾٟ ٦ٝا :أغًٛب إْؿاْٛ ٞ٥ع٘ أَط يًشح  ٚايٓكض  /نٓا ١ٜعٔ اؿٝاٚ ٤عع ٠ايٓؿؼ .
ٚ دٗو  :فاظ َطغٌ ع٬قت٘ اؾع ١ٝ٥عٔ اإلْػإ .

 أسسا  ,ؾ٦ٝا ْ :هطتإ يًعُٚ ّٛايؿُ. ٍٛ

 ؾبصيو ٜتِ غ٪ززى  " :ايؿا " ٤يًذلتٝب ٚايتعكٝب ٚايػطعْ ٢ٖٚ , ١تٝذَٛٓ ١ك ١ٝملا قبًٗا  /نٓا ١ٜعٔ أُٖ ١ٝايٛقاٜا ايػابك. ١
تكس " ِٜبصيو " ٜؿٝس ايتدكٝل ٚا٭ُٖ . ١ٝإناؾ ١ايهُرل ( ناف املداطب ) يًهًُات  :تؿٝس ايتدكٝل  ٚايتٛنٝس .
ايتعًٝل ايعاّ عً ٢ايٛق١ٝ
ايعكط  :اؾاًٖٞ
ايؿٔ ايٓجط َٔ : ٟايٛقاٜا
 ا٭غًٛب ٚاملعٓ٢
يكس مجع ش ٚاإلقبع ايعسٚاْ ٞنٌ ايك ِٝاؾاًٖ ١ٝايكبً , ١ٝاييت أقطٖا اإلغ ّ٬بعس شيو  ,بٛقاٜا ٚسهِ َتٛاظْ ١تسضز بٗا يتُهٓ٘ إشا أخص بٗا
إٔ ٜه ٕٛغٝساٚ , ٟقاغٗا ٫بٓ٘ " أغٝس" بأغًٛب غٌٗ بػٝط َػتدسَا ايكٝؼ ا٭َط ١ٜيف غٝام ايًٛب ايصٜ ٟؿب٘ ا٫يتُاؽ ,٭ٕ املكاّ َكاّ ٚز
َٚكاضسٚٚ ١عغ ٚاعتباضٖٚ ,صا ا٭َط ٜٛطزٓ يف ايٛقاٜاٚ ,إٕ نإ ٜأخص أسٝاْ ٟا طابع ٟا َباؾطا ٟيف تٛد ٘ٝا٭َط ايصٜ ٟككس َٓ٘ ا٭خص
باملؿٛضٚ ٠تٛبٝل ايٛق , , ١ٝنُا دا ٤أغًٛب٘ ٚانشا َباؾطا ٭ٕ ُٖ٘ إضغاَ ٤كاقس تطبٚ ١ٜٛتعً. ١ُٝٝ
 ايعباضات ٚا٭يؿاظ :
 ,اعتُس يف ٚقٝت٘ عً ٢ايتٛاظٕ ايًؿعٚ , ٞايتٛاقٌ املٓٛك ٞايصٜ ٟطبط املعاْ , ٞؾٓ٬سغ إٔ نٌ ؾطط ي٘ دٛاب عٝح تذلتب ايٓتا٥ر عً٢
ا٭غباب ٚ ,شيو باغتدساَ٘ ا٭يؿاظ ايػًٗ ١ايبػ , ١ٛٝنُا يف " تكػرل " ٙبين "  ٚايكٝؼ ا٭َط ١ٜاملباؾط ٠نُا قًٓا ٚ ,يكس غاقٗا بعباضات
قكرلَٚ , ٠طنع ٠شات غذع َٓعِ ٖاز ٨أؾبع ايس٫٫ت ٚاملعاْ ٞبإٜكاعات َتتايٚ , ١ٝبٓاٜ ٤ؿس ايعباضات بعهٗا إىل بعض .
 ايعاطؿ : ١املكاّ َكاّ ٚقٚ ١ٝايس يٛيس ٙساي ١استهاض ٙؾُا ايعاطؿ ١؟ ,
ٖ ٞعاطؿ ١ا٭ب ٠ٛاؿاْ ١ٝاييت تطٜس ٫بٓٗا ايععٚ ٠ايهطاَٚ ١ايػ٪زز ٚ ,يصا ؾعاطؿت٘ ٚانشَ ١باؾط ٠قازق. ١
 ايكٛض ايب٬غ ١ٝايٛق ١ٝخاي َٔ ١ٝايكٛض ايب٬غ ١ٝأ ٚايكٛض اـٝاي , ١ٝ٭ْ٘  ٫املعٓ ٫ٚ , ٢املكاّ ٜػُض بصيو  ,ؾــ " ش ٚا٫قبع قاٍ ٖصٙ
ايٛقٚ ١ٝقت استهاض ٙؾأْٜ ٢ه ٕٛي٘ اْتكا ٤ايكٛض ٚايتؿبٗٝات  ,ثِ إٔ املٛنٛع عباض ٠عٔ ٚق٫ ١ٝبٓ٘ ؾٛبع ٞإٔ ؽًَٔ ٛ
ايكٛض ايبٝاَْٚ , ١ٝع شيو ؾايٛق ٫ ١ٝؽً َٔ ٛايكٛض ايبسٜع ١ٝاييت أنؿت مجا ٫يًٛقَ ١ٝجٌ اغتدساَ٘ يًعباضات ايككرل ٠املػذٛع. ١
 خاَػا املٛغٝك : ٢سطم اؿه ِٝعً ٢ا٫عتُاز عً ٢املٛغٝك ٢ايٓابع َٔ ١ايػذع ٚا٫ظزٚاز ٚايتذاْؼ ٚ ,شيو تعبرلا عٔ عٛاطؿ٘ ,
َٚػاعس ٠يًُتًك ٢عً ٢سؿغ ٚقاٜا. ٙ
ايػُات ايؿٓ ١ٝ٭غًٛب٘:
 تطابط ا٭ؾهاض ٚتطتٝبٗا .

 اغتدساّ اؾٌُ ا٫زل ١ٝيف َكاّ ايتعًٚ ٌٝايطبط بني ايػبب ٚايٓتٝذ. ١

 ا٫عتُاز ا٭نجط عً ٢ا٭غًٛب اإلْؿا ٞ٥يف قٝػت ٢ا٭َط ٚايٓٗ ٞايًتني تؿٝسإ ايٓكض ٚايتٛد٘ٝ
 غٗٛي ١ا٭يؿاظ ٚ ,قكط اؾٌُ ٚ ,اعتُاز ٙعًَٛ ٢غٝك ٢ايػذع .
 ا٫عتُاز عً ٢ايػبب ٚايٓتٝذ ١مما ٜسٍ عً ٢خدل ٠ا٭ب ؾٜٗ ٛعطف املكسَات ٚايٓتا٥ر .
 قً ١ايكٛض اـٝاي٫ ١ٝػاٖ٘ إىل ايٓكض ٚاإلضؾاز ايعكً ٚ ٞيٝؼ اإلَتاع ايعاطؿ. ٞ
َ٬َ ض ؾدك ١ٝاملٛق : ٞفطب  ,سه , ِٝشن ٢بًٝؼ  ,قب ٫بٓ٘  ,سطٜل عً ٢تعٜٚس ٙمبا جيعً٘ غٝس ق َ٘ٛؾٝه ٕٛاَتسازا ي٘ .
َعاٖط ايب ١٦ٝؾ ٢ايٓل :
ضق ٞايعكٌ ايعطب ٞظَٔ ايعكط اؾاًٖ. ٞ

 اؿطم عً ٢ايتُتع بكؿات ايػٝازٚ ٠ايععاَ. ١

 اؿطم عً ٢قؿات املطٚ ٠٤ٚايٓذسٚ , ٠إنطاّ ايهٝـ ٚ ,إغاث ١املًٗٛف  ,نكؿات ستُ ١ٝيًُذتُع ؾ ٢شيو ايعكط اؾاًٖ. ٞ
ايٛادب املٓعيٞ
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ايتسضٜب ا٭ٜ ": ٍٚا بُينٖ إٕ أباى قس ؾ ٖٛٚ ٢ٜٔٓسٚ , ٞعاف ست ٢غ ِ٦ايعٝـ ٚ ,إْين َُٛقٝو مبا إٕ سؿعت ُ٘ بًػت يف قَٛو َا بًػت ُ٘  ,ؾاسؿغ عين
( ا ) ٖات ؾ ٢مجٌ َهاز " غ , ِ٦سؿعت َٚ ,طازف " بًػت " ٚمجع " س , ٢قَٛو .
( ب ) ا٭ب قسّ ٫بٓ٘ املدلضات ايت ٢أًٖت٘ يتكس ِٜايٛق ١ٝي٘ ٚ .نض شيو .
( ز ) ٖات َٔ ايؿكط ٠ايػابك: ١
أغًٛبا َ٪نسا بأنجط َٔ ٚغ. ١ًٝ
قػٓا بسٜعٝا ٚ ,اشنط ْٛع٘ ٚقُٝت٘ .
( ز ) " ٜا بين  ,اسؿغ عَٓ " ٢ا ْٛع ا٭غًٛب َٚ ,ا غطن٘ ؟
( ٖـ ) ( ٜا ابين ٜ /ا بين ) أ ٟايتعبرل ٜٔأمجٌ ؟ ٚملاشا ؟
ايتسضٜب ايجاْ: ٞؾاسؿغ عين  :أئ ِٔ داْبو يكَٛو حيبٛى  ٚ ,تٛانع شلِ ٜطؾعٛى  ٚ ,أبػط شلِ ٚدٗو ٜٝٛعٛى  ٫ ٚ ,تػتأثط عً ِٗٝبؿ٤ٞ
ُٜػٚٛزٚى ٚ ,أنطّ قػاضِٖ نُا تهطّ نباضِٖ ٜهطَو نباضِٖ ٜهدل عًَٛ ٢زتو قػاضِٖ ٚ ,ازلض مبايو ٚ ,اسِ سطميو ٚ ,أععظ داضى ٚ ,أعٔٔ
ََِٔ اغتعإ بو ٚ ,أنطّ نٝؿو ٚ ,أغطع ايٓٗه ١يف ايكطٜذ ؾإٕ يو ٜأدٜ ٫ ٟ٬عسٚى ٚ ,قُٔ ٚدٗو عٔ َػأي ١أسس ؾٟ ٦ٝا ؾبصيو ٜتِ غ٪ززى ؟ "
( ا ) ؽرل ايكٛاب مما بني ايكٛغني :
َهاز " َٛزتو "  ( :ؽصًٜو – دؿا٥و – ػطٜػو )
ع٬ق " ١أئ داْبو " بكٛي٘  " :اسؿغ عْٓ ( :" ٢تٝذ – ١تعً – ٌٝتؿك) ٌٝ
َطازف " َػأي ( : " ١إؿاح – طًب – َعاْا) ٠
ايكؿ ١املككٛز ٠بـ "  ٫تػتأثط عً ِٗٝبؿ ( : " ٧اإلٜجاض – ا٭ثط – ٠ايتٛانع )
( ب ) َٔ خ ٍ٬ايؿكط ٠ايػابك ١نٝـ ؼكل ايػٝاز ٠ؾ ٢زْٝا ايٓاؽ ؟
( ز ) " ؾإٕ يو أدـــــٜ ٫ ٬عسٚى "
َ – 2ا ع٬ق ١اؾًُ ١ايػابك ١مبا قبًٗا ؟
ٚ – 1نض أٚد٘ اؾُاٍ ؾ ٢ايتعبرل ايػابل .
 قػٓا بسٜعٝا ٚ ,اشنط ْٛع٘ ٚأثط. ٙ( ز ) ٖات َٔ ايؿكط ٠ايػابك - : ١أغًٛبا إْؿاٝ٥ا ٚ ,اشنط ْٛع٘ ٚغطن٘ .
( ٖـ ) عًٌ سطم ش ٣اإلقبع ايعسٚاْ ٞعً ٢اغتدساّ أغًٛب ايؿطط .
( َ ) ٚا ايػُات ا٭غًٛب ١ٝيص ٣اإلقبع ايعسٚاْ ٢؟
ايتسضٜب ايجايح ٜ ( :ا بُينٖ إٕ أباى قس ؾ ٖٛٚ ٢ٜٔٓسٚ , ٞعاف ست ٢غ ِ٦ايعٝـ ٚ ,إْين َُٛقٝو مبا إٕ سؿعت ُ٘ بًػت يف قَٛو َا بًػتُ٘ ) .
( ا ) ٖات َطازف  :غٚ , ِ٦مجع ســــــــَٚ ٞهاز سؿعت٘ يف مجٌ َٔ عٓسى .
(ب) بني َعاٖط سب ايهاتب ٫بٓ٘ يف ايؿكط ٠ايػابك. ١
(دـ) َا ْٛع ا٭غًٛب يف  :ــ ٜا بين ؟ ــ إْين َٛقٝو ؟
( ز ) ٖات َٔ ايؿكط : ٠ــ قػٓا بسٜعٝا  .ــ يْٛا بٝاْٝا .
ايتسضٜب ايطابع  ( :ؾاسؿغ عين  :أئ ِٔ دا ْبو يكَٛو حيبٛى  ٚ ,تٛانع شلِ ٜطؾعـٛى  ٚ ,أبػـط شلـِ ٚدٗـو ٜٝٛعـٛى  ٫ٚ ,تػـتأثط عًـِٗٝ
بؿُٜ ٤ٞػٚٛزٚى ٚ ,أنطّ قػاضِٖ نُا تهطّ نباضِٖ ٜهطَو نباضِٖ ٜٚهدل عًَٛ ٢زتو قػاضِٖ )
( أ ) ٖات ايؿعٌ املان َٔ ٞأئ َٚ ,طازف تػتأثط ٚ ,مجع ٚدٗو يف مجٌ َٔ عٓسى .
(ب) نٝـ حيب ايٓاؽ ايعبس ؟ ٚنٝـ ٜػٛزِٖ ايعبس ؟
(دـ) َا ْٛع ا٭غًٛب يف  :ــ أئ داْبو ؟ ــ  ٫تػتأثطعً ِٗٝ؟
( ز ) ٖات َٔ ايؿكط : ٠ــ قػٓا بسٜعٝا  .ــ يْٛا بٝاْٝا .
و
ايتسضٜب اـاَؼ ٚ ( :ازلض مبايو ٚ ,اسِ سطميو ٚ ,أععظ داضى ٚ ,أعٔٔ ََ ِٔ اغتعإ بو ٚ ,أنطّ نٝؿو ٚ ,أغطع ايٓٗه ١يف ايكطٜذ ؾإٕ ي ٜ
أدٜ ٫ ٟ٬عسٚى ٚ ,قُٔ ٚدٗو عٔ َػأي ١أسس ؾٟ ٦ٝا ؾبصيو ٜتِ غ٪ززى ؟ )
( أ ) َا َطازف ايػ٪زز َ ٚكابٌ ازلض ٚمجع أد ٬؟
(ب) َا ايٓكا٥ض اييت تهُٓتٗا ايؿكط ٠؟ َٚا ايٓتا٥ر املذلتب ١عً ٢شيو ؟
(دـ) ملاشا أنجط ايهاتب َٔ ا٭غايٝب اإلْؿا ١ٝ٥؟

( ز ) ٖات َٔ ايؿكط : ٠ــ قػٓا بٝاْٝا .
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سػإ بٔ ثابت بٔ املٓصض اـعضد ٞا٭ْكاض ,ٟأب ٛايٛيٝسٖ 54 - .ـ  /؟ ّ 673 -
ؾاعط ايٓيب (قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) ٚأسـس املدهـطَني ايـ ص ٜٔأزضنـٛا اؾاًٖٝـٚ ١اإلغـ ,ّ٬عـاف غـتني غـٓ ١يف اؾاًٖٝـَٚ ١جًـٗا يف اإلغٚ..ّ٬اؾـتٗطت
َسا٥ش٘ يف ايػــػاْٝني ًَٚـٛى اؿـرل ٠قبـٌ اإلغـٚ ,ّ٬عُـ ٞقبـٌ ٚؾاتـ٘ .مل ٜؿـٗس َـع ايـٓيب (قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ) َؿـٗسا ٟيعًـ ١أقـابت٘ .تـٛيف يف
املس.١ٜٓقاٍ أب ٛعبٝس :٠ؾـُهـ ٌٚسػإ ايؿعطا ٤بج٬ث :١نإ ؾاعط ا٭ْكاض يف اؾاًٖٚ ١ٝؾاعط ايٓيب يف ايٓبٚ ٠ٛؾاعط ايُٝاْٝني يف اإلغٚ.ّ٬قاٍ املـدلز يف
ايهاٌَ :أعطم ق ّٛيف ايؿعطا ٤آٍ سػإ ؾإِْٗ ٜعس ٕٚغت  ١ٟيف ْػل نًِٗ ؾعطا. ٤

ايٓل

بٝٛبـ  ١ٜضغـِْ يًطغـَٚ ٍ٢ ٛعٗــــــــ ُس
ني دٗـسٖـا
ف ايع ُ
أطايتِ ٚقٛؾا ٟتصض ُ
ت
دل ايطغٚ,٢ٍٛبٛضن ِ
ؾبٛضنتَٜ ,ا قــ َ
ِ اؿـلَٓ داٖـساٟ
ِ ٜٗسٜٗـ ُ
إَـا ّْ يِ ٜٗ
ِ
عؿ ْٓٛعٔ ايع٫تٜٔ ,كــبـٌُ عصضٖــ ِ
ععْ ٜع عً ٔ٘ٝإِٔ حيــٝسٚا عٔ اشلس٣
ف عًَ ُٜ ٫ ,ِِٗٝجٓـ ٞدــٓاسـ ُ٘
عْ ٛٛ
ؾذــٛز ٟعً ٔ٘ٝبايسَـ٢ ٛع ٚأعــٛيـٞ
َٚا ؾكـ َس ايـُانــَ َٕٛجـ ٌَ قُـــ ٕس

َٓرلْٚ ,قس تعـــؿ ٛايطغــٚ ُّ ٛتٗــــُس
عً ٢طًٌ ٢ايكبـ ٢ط ايص ٟؾـــ ٘ٔ ٝأســـــُسُ
ب٬زْ ث ٣ٛؾٗٝـا ايطؾٝـــ ُس املػــــــــسزُ
ِ قسمٕ,إ ِٕ ٜٝٛـــعـٜ ُٙ ٛػـــعـسٚا
َعً ُ
هلل باــــٝـ ٢ط أدــٛزُ
ٚإ ِٕ حيػٓٛا ,ؾا ٝ
ل عً ٢إٔ ٜػتكٝـُٛا ٜٗٚـــتسٚا
سطْ ٜ
ـ َٜشــــٓـ ٛعًٗٝــِ ٚميٗـــــسُ
إىل نٓ ٕ
يؿكسٔ ايصَ ٫ ٟجـًُ٘ ايسَٖٓـــطٜ ٢ـُــٛدــسُ
َ ٫ٚجًُ٘ ,سـتٓ ٢ايكــٝاَـٜ ,ٔ١ؿـكــــسُ

آثاض ايطغَ ٍٛاتعاٍ قا ١ُ٥باملس ١ٜٓاملٓٛض٠
رل ٚ ,قس تعؿ ٛايطغــٚ ُّ ٛتُٗـس
بٝٛبـ ٜ١ضغـِْ يًطغـَٚ ٢ٍٛعٗــــــ ُس َٓ ْ
ني دٗسٖـا عً ٢طً  ٌ٢ايكبـط ٢ايص ٟؾٝـ ٔ٘ أسـُسُ
ت ٚقٛؾا ٟتصضفُ ايع ُ
أطاي ِ
ت ب٬زْ ثــ ٣ٛؾٗٝـا ايطؾٝـ ُس املػــــسزُ
دل ايطغٚ ,٢ٍٛبٛضن ِ
ؾبٛضنتَٜ ,ا ق َ
َعاْ ٞاملؿـــــطزات
ايهًُ١

املعٓ٢

املعٓ٢

ايهًُ١

ايهًُ١

املعٓ٢

طٝب١

اغِ يًُس١ٜٓ

تُٗس

تهعـ ٚاملطاز تبًٚ ٢تؿٓ٢

بٛضنت

ععُت × زْػت

ضغِ

أثط ز ضغّٛ

تصضف

تبه × ٞػُس

ث٣ٛ

َهح  ٚبك × ٞضسٌ

َعٗس

َهإ َعطٚف ز َعاٖس

دٗسٖا

قسض طاؾتٗا

ايطؾٝس

اشلاز × ٟايهاٍ

َٓرل

َهَ × ٤ٞعًِ

طًٌ

بكاٜا ايسٜاض ز أطٍ٬

املػسز

املٛؾل × املدؿل

تعؿٛ

تع × ٍٚتبكٚ ٢ؽًس

أمحس

ايطغٍٛ

ؾــــــــــطح ا٭بٝــــــــــــــات
عدل ايؿاعط عٔ سعْ٘ يٛؾا ٠ايطغ ٍٛايهط ِٜسٝح قاٍ  :إٕ يف املس ١ٜٓاملٓٛض ٠آثاض ا  ٚأَانٔ تؿٗس عً ٢ععُ ١ايطغ ٍٛؾَٗ ٞه ٚ ١٦ٝباق ١ٝنسيٌٝ
عً ٢ععُ ١ايطغ , ٍٛيف سني إٔ املعطٚف إٔ اآلثاض قس تع ٚ ٍٚتؿٓ ٢مبطٚض ايعَٔ إ ٫آثاض ايطغ ٍٛؾٗ ٞباق ١ٝبكا ٤ايسٖطٚ.قـ ايؿاعط أَاّ قدل
ايطغٜ ٍٛبه ٞبها ٤ؾسٜسا عً ٢ؾطام ايطغٜ ٚ. ٍٛسع ٛبايدلن ١يكدل ايطغ ٚ , ٍٛبايدلن ١يًُس ١ٜٓاملٓٛض ٠اييت أقاّ بٗا ايطغ ٍٛايهط. ِٜ
َٔ ايًُشـــات ايؿٓٝـــ ٚ ١اؾُــــاي ١ٝيٮبٝات
بٝٛبـ ٜ١ضغـِْ يًطغـَٚ ٍ٢ ٛعٗــــــ ُس

رل ٚ ,قس تعؿ ٛايطغــٚ ُّ ٛتُٗـس
َٓ ْ
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بٝٛبـ ٜ١ضغـِْ يًطغـ :٢ٍٛأغًٛب قكط بتكس ِٜاؾاض ٚاجملطٚض يًتدكٝل  ٚايتٛنٝس .
 طٝب : ١اختٝاض ٖصا ا٫غِ َٔ أزلا ٤املسٜٛ ١ٜٓس ٞبدلنتٗا ٚطٝب اإلقاَ ١بٗا بعس إٔ غهٓٗا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
 ضغِ – َعٗس ْ :هطتإ يًتعع. ِٝ
 ضغِ َ ٚعٗس َٓرل  :اغتعاضَ ٠هٜٓ ١ٝكٛض ا٭َانٔ  ٚاآلثاض بٓذَٓ ّٛرلٚ. ٠تٛس ٢بدلن ١ضغ ٍٛاهلل ٚعًَٓ ٛعيت٘ َٓٚعي ١قدل. ٙ
َٓ ــــــــــــرل :اغتدساّ قٝػ ١اغِ ايؿاعٌ تٛس ٢بسٚاّ إنا٤ت٘ ٚاغتُطاضٖا ٚػسزٖا .
ٚ قس تعؿ ٛايطغــٚ ُّٛتُٗـس  :املهاضع يًتذسز  ٚا٫غتُطاض.

 قــــــــــــس  :تؿٝس ايهجط. ٠

 تٛدس َكابً ١بني ؾٛط ٟايبٝت  ,سٝح أبطظ ايؿاعط ايؿاضم بني طًٌ قدل ايطغٚ ٍٛغرل َٔ ٙا٭ط , ٍ٬ؾاـًٛز َ٬ظّ يكدل ايطغٚ ٍٛايؿٓا٤
ٚايعٚاٍ يػرل َٔ ٙا٭ط. ٍ٬
 تعؿ – ٛتُٗس  :إطٓاب بايذلازف يتأنٝس ظٚاٍ ا٭ط. ٍ٬
ٜٛ دس بني ؾٛط ٣ايبٝت ا٭ ٍٚتكطٜع بني " َعٗس  ,متٗس " مما ٜع ٞٛدطغاَٛ ٟغٝكٝاٜٛ ٟطب ا٭شٕ ٚميتعٗا ٜٚجرل ايصٖٔ .
٬ْ سغ إٔ  :بسا ١ٜسػإ بٔ ثابت ٖٓا بسا ١ٜطًً ١ٝنعاز ٠ؾعطا ٤اؾاًٖٚ ١ٝيهٔ ؾتإ بني طًٌ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚأط ٍ٬غرل. ٙ
ني دٗسٖـا
ت ٚقٛؾ ٟا تصضفُ ايع ُ
أطاي ِ

عً ٢طً  ٌ٢ايكبـط ٢ايص ٟؾٝـ ٔ٘ أسـُسُ

ني دٗسٖـا  :نٓا ١ٜعٔ ؾس ٠اؿعٕ عً ٢ايطغٚ /ٍٛاغتعاضَ ٠هٓ ١ٝسٝح قٛض ايعني إْػاْا ٟأطاٍ ٚقٛؾ٘ ٚ ,أدط ٣زَع٘
ت ٚقٛؾ ٟا تصضفُ ايع ُ
 أطاي ِ
ب ٬تٛقـ  ,مما ٜؿدل ايعني ٜٛٚ ,س ٢بؿس ٠سعٕ ايؿاعط يؿطام اؿبٝب .
 تصضف  :املهاضع يًتذسز ٚا٫غتُطاض .
 عً ٢طًٌ ٢ايكبـط ٢ايص ٟؾٝـــــ ٔ٘ أسـُسُ  :نٓا ١ٜعٔ ععُ ١ايكدل ايصٜ ٟهِ ايطغ ٍٛايهط /. ِٜتعً ٌٝيًؿٛط ا٭. ٍٚ
 تكس " ِٜؾ : " ٘ٝأغًٛب قكط يًتأنٝس ٚايتدكٝل .
 أمحس  :اؿطم عً ٢شنط اغِ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜٛس ٞباعتعاظ ٙب٘ ٚسب٘ ي٘ ٚ ,تًصش ٙبصنط ازل٘ عً ٢يػاْ٘ .
ت
دل ايطغٚ ,٢ٍٛبٛضن ِ
ؾبٛضنتَٜ ,ا ق َ

ب٬زْ ثــ ٣ٛؾٗٝـا ايطؾٝـسُ املػــــسزُ

 ؾبٛضنتَ :أغًٛب خدل ٟيؿعا إْؿاَ ٞ٥عٓ ٢غطن٘ ايسعاٚ. ٤ايؿا ٤يًذلتٝب ٚايػطعٚ. ١بٓا ٤ايؿعٌ يًُذٗ ٍٛيًعًِ بايؿاعٌ .
دل ايطغ:٢ٍٛأغًٛب إْؿاْٛ ٞ٥ع٘ ْسا٤إلظٗاض اؿب  /إناؾ ١قدل يًطغٜ ٍٛؿٝس ايتعع / ِٝاغتعاضَ ٠هٜٓ ١ٝكٛض ايكدل بإْػإ ٜٓاز ٣عً٘ٝ
ٜ ا ق َ
ٚ بٛضنتِ بْ ٬ز ث ٣ٛؾٗٝـا ايطؾٝـ ُس املػــــسزُ  :أغًٛب خدل ٟيؿعا إْؿاَ ٞ٥عٓ ٢غطن٘ ايسعا / ٤نٓا ١ٜعٔ ععُ ١املس ١ٜٓاملٓٛض. ٠
اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝسٝح ؾب٘ ايب٬ز بإْػإ حيسث٘ ٚ ,تٛس ٞمبس ٣سب٘ ٚاعتعاظ ٙمبس ١ٜٓضغ ٍٛاهلل  " ٚب٬ز " ْهط : ٠يًتعع. ِٝ
 ث ٣ٛؾٗٝا ايطؾٝس املػسز  :أغًٛب قكط بتكس ِٜاؾاض ٚاجملطٚض يًتدكٝل  ٚايتٛنٝس  /ثٜ : ٣ٛسٍ عً ٢ط ٍٛاإلقاَ ٚ ١ايبكا / ٤ايتعطٜـ يًتعع. ِٝ
 ث ٣ٛؾٗٝا ايطؾٝس  :تعً ٌٝملا قبًٗا

ايطؾٝس – املػسز  :نًُتإ تٛسٝإ بؿس ٠اؿب ٚايتكسٜط يطغٛيٓا ايهط. ِٜ

 ايطؾٝــــــــــــــس  :قٝػَ ١بايػ ١تٛس ٞبسٚاّ ق٬س٘ ٚاغتكاَت٘ ٖٚساٜت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ .
 املػــــــــــــــــسز  :قٝػ ١اغِ املؿع ٍٛتٛس ٞبأْ٘ َٛد٘ يًكٛاب ٚايػساز َٔ قبٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل تأنٝسا يكٛي٘ تعاىل :
" ٜٛٓ ٫ل عٔ اشل " ٣ٛمما ٜٛس ٞبسٚاّ ايػساز .
قؿات عع ١ُٝيًطغ ٍٛايهطِٜ
ِ قسمٍ ,إِٕ ٜٝٛـــعـٜ ُٙ ٛػعـــسٚا
َعً ُ
إَــا ّْ يٜٗ ِِٜٗسٜٗـُِ اؿـلَٓ داٖـسٟا
هلل باـٝـط ٢أدـــٛزُ
ٚإِٕ حيػٓٛا ,ؾا ٝ
ِ
عؿـ ْٓٛعـٔ ايع٫تٜٔ ,كبـ ٌُ عـــصضٖـ ِ
سطٜلْ عً ٢إٔ ٜػتكُٛٝا ٜٗٚتـسٚا
ععٜعْ عً ٔ٘ٝإِٔ حيٝـسٚا عٔ اشلــس٣
إيـــ ٢نٓـــٕ َٜشـــٓـ ٛعًٗٝـِ ٚميٗـسُ
ف عًٜ ٫ ,ِِٗٝجٓــــ ٞدٓاسـ ُ٘
عْ ٛٛ
َعـــــــــــاْ ٞايـُـؿــــــــــــــطزات
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املعٓ٢

ايهًُ١

املعٓ٢

ايهًُ١

املعٓ٢

ايهًُ١

إَاّ

مرشد ج أئنة

ٜٗسِٜٗ

يرشدهه × يضلوه

داٖسا

جمتودا × متخاذل

عؿٛ

مشامح

ايع٫ت

األخطاء و الزلة

ٜكبٌ

× يرفض

عصضِٖ

أسفوه

أدٛز

أكرو

ععٜع عً ٘ٝيصعب يصتد

حيٝسٚا

مييلوا

اشلس٣

× الضالل

سطٜل

متنشك

نٓـ

جاىب ج أكياف

ميٗس

ييشر و يويئ

دٓاح

عطف رفق

حيون × قاس

× ييخرفوا
عٛٛف
ٜػتكُٛٝا
ؾــــــــطح ا٭بٝــــــات
بني ايؿاعط داْب َٔ ضغاي ١قُس عً ٘ٝايػٚ . ّ٬نض شيو .

َ طؾس يًٓاؽ إىل اؿل َ ٚ ,عًِ نط ِٜحيكل شلِ ايػعاز ٠بايٛاعٜ  . ١عؿ ٛعٔ ا٭خٛاٜ ٚ ٤ػاَض ٜ ,كبٌ ا٭عصاض ٜ ٚسع ٛإىل اإلسػإ
 ايعٛـ  ٚايطمح ٫ ١ميٓع أسسا َٔ سٓاْ٘  ٚضؾك٘ .
ٜ ػهب عٓس ايبعس عٔ اؿل  ,حيطم عً ٢اشلسا ٚ ١ٜايطؾاز .
َٔ ايًـُشـــــات ايؿٓٝــــ ٚ ١اؾُاي١ٝ
ِ ٜٗسٜٗـُِ اؿـ ٓلَ داٖـسٟا
إَــا ّْ يِ ٜٗ

ِ قسمٍ ,إِٕ ٜٝٛعـٜ ُٙ ٛػعـــسٚا
َعً ُ

ِ ٜٗسٜٗـُِ اؿـلَٓ داٖـسا: ٟإجياظ عصف املبتسأ تكسٜط ٖٛ " ٙإَاّ "  /نٓا ١ٜعٔ أُٖ ١ٝزٚض ايطغ ٍٛيف ؼكٝل اشلسا. ١ٜ
 إَـــــا ّْ يِ ٜٗ
 " إَاّ " ْ :هط ٠يًتعع. ِٝ
ٜٗ س ِٜٗاؿل  :إغتعاضَ ٠هٓ ١ٝػػِ اؿل ططٜكاٜ ٟكٛز ايطغ ٍٛأتباع٘ إي , ٘ٝمما ٜدلظ ؾهٌ ايطغ ٍٛعً ٢اإلغٚ ّ٬املػًُني .
ٜٗ سَ : ِٜٗهاضع يًتذسز ٚا٫غتُطاض .
 شلِ – ٜٗس – ِٜٗداٖسا ٜ :عاب عً ٢ايؿاعط تهطاض سطف اشلا ٤٭ْ٘ أع ٢ٛثك ٬ؾ ٢ايٓٛل .
ِ قسمٍ  :إجياظ عصف املبتسأ تكسٜطَ ٖٛ " ٙعًِ "
َ عً ُ
 إ ِٕ ٜٝٛعـٜ ُٙ ٛػعـــسٚا  :أغًٛب ؾطط يًتٛنٝس ٜ /ػعسٚا ْ :تٝذ ١ملا قبًٗاٚ.املهاضع يًتذسز ٚا٫غتُطاض ٚ.نٓا ١ٜعٔ أُٖ ١ٝطاع ١ايطغ. ٍٛ
 إٕ  :أزا ٠ؾطط تؿٝس ايؿو ؾ ٢عسّ طاع ١ايطغ. ٍٛ

ٜٝٛ عَ : ٙٛهاضع ي٬غتُطاض ٚايتذسز ٚاغتشهاض ايكٛض. ٠

ٜ ػعسٚا ْ :تٝذ ١يؿطط ايٛاعَ ٖٛٚ , ١هاضع ي٬غتُطاض ٚايتذسز ٚاغتشهاض ايكٛض ٠ؾ ٢اـٝاٍ .
 إَاّ – َعًِ – قسم – عؿْ : ٛهط ٠يًتعع ٚ. ِٝؾٗٝا إجياظ عصف املبتسأ يٖ٬تُاّ باـدل
ِ
عؿـ ْٓٛعـٔ ايع٫تٜٔ ,كبـ ٌُ عــصضٖـ ِ

ٚإِٕ حيػٓٛا ,ؾاهلل ٝباـٝـط ٢أدــٛزُ

 عؿـ ٓ ْٛعـٔ ايع٫تٜٔ ,كبـٌُ عــصضٖـِِ  :إجياظ عصف املبتسأ تكسٜط ٖٛ " ٙعؿ /" ٛنٓا ١ٜعٔ ايعؿ ٚ ٛايتػاَض َع اآلخط. ٜٔ
ٜ كبٌ عصضِٖ  :اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝسٝح جيػِ ايعصض ٜٚكٛض ٙؾ٦ٝاَ ٟازٟ ٜا ٜكسَ٘ ايكشابٜٚ ١كبً٘ ايطغٚ. ٍٛنٓا ١ٜعٔ زلاس ١ايطغ. ٍٛ
هلل باـٝـط ٢أدـــــٛزُ  :نٓا ١ٜعٔ اؾٛز  ٚايهطّ .
 إِٕ حيػٓٛا ,ؾا ٝ
 ؾاهلل باـرل أدٛز  :ايتعبرل باؾًُ ١اإلزلٜ١ٝؿٝس تأنٝس املعٓٚ ٢ثبات٘ ٚاغتكطاض ٙيُٛأْ ١احملػٓني بعٛا ٤اهلل اي ٬قسٚز .أغًٛب قكط
تكس ِٜاؾاض  ٚاجملطٚض " باـرل "  :يًتٛنٝس ٚايتدكٝل  .أدــــٛز  :اغِ تؿهٜ ٌٝسٍ عً ٢ايهطّ اإلشل ٞاملًٛل .
 ايع٫ت × حيػٓٛا  :طــــــــــــــــبام ٜٛنض املعٜٓٚ ٢ك. ٜ٘ٛ
ععْ ٜع عً ٔ٘ٝإِٔ حيٝـسٚا عٔ اشلــس٣

سطٜلْ عً ٢إٔ ٜػتكُٛٝا ٜٗٚتـسٚا

 ععْ ٜع عً ٔ٘ٝإِٔ حيٝـسٚا عٔ اشلـس : ٣نٓا ١ٜعٔ سب ايطغ ٍٛ٭قشاب٘ ٚقٚ َ٘ٛخٛؾ٘ عً َٔ ِٗٝايعصاب إٕ امطؾٛا عٔ ايٛطٜل املػتك/ ِٝ
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ِ}
ف ضٖسْٔ ٝ
ني ضَْ ُٚ٩
ل عًَِٝ ٜه ِٝبٔا ٞيُُ َِ َٔٓٔ٪
ِ سَطْ ٜ٢
ِ َضغُ َِٔٚ ٍْٛأْٜؿٔ ٝػ ٝهِِ عَعٜ٢عْ عًَََ ِٜٔ٘ٝا عَٓٔ ٗت ِ
 اقتباؽ َٔ ايكطإٓ ايهط{ ِٜيٜكِ ٜس دَاٝ ٤ن ِ
 حيٝسٚا عٔ اشلس : ٣اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝػػِ اشلس ٣ططٜكا قس ٜٓشطف عٓ٘ املػًُ , ٕٛمما ٜدلظ نطض ا٫مطاف عٔ اشلس. ٣
 حيٝسٚا – ٜػتكُٛٝا – ٜٗتسٚا –ٜجين – حيٓ – ٛميٗس  :املهاضع يًتذسز ٚا٫غتُطاض .
عٛٛفْ عًٜ ٫ ,ِِٗٝجٓــــ ٞدٓاسـ ُ٘

إيـــ ٢نٓـــٕ َٜشٓـ ٛعًٗٝـِ ٚميٗـسُ

 سطٜلْ عً ٢إٔ ٜػتكُٛٝا ٜٗٚتـسٚا  :نٓا ١ٜعٔ سطم ايطغ ٍٛعً ٢ؼكٝل ا٫غتكاَ ٚ ١اشلسا / ١ٜايعٛـ يًتٛنٝس .
 ( حيٝسٚا – ٜػتكُٛٝا )  :طبام ٜٛنض املعٓ. ٢
ف عًٜ ٫ ,ِِٗٝجٓـــــ ٞدٓاسـُ٘ إيـــ ٢نٓـــــٕ َٜشٓـ ٛعًٗٝـِ ٚميٗـسُ :إجياظ عصف املبتسأ تكسٜط / ٖٛ ٙنٓاٜتإ عٔ ايعٛـ  ٚايطؾل بايٓاؽ
 عْ ٛٛ
ِ }.
ف ضٖسْٔ ٝ
ني ضَْ ُٚ٩
اقتباؽ َٔ ايكطإٓ ايهط( ِٜبٔا ٞيُُ َِ َٔٓٔ٪
 عٛٛف  :قٝػَ ١بايػ ١يًس٫ي ١عً ٢ؾس ٠ضؾل ايطغ ٍٛبأقشاب٘ ٚعٛؿ٘ عً. ِٗٝ
 عٛٛف عًٚ ِٗٝميٗس  :نٓا ١ٜعٔ ضق ١ايطغٚ ٍٛسب٘ ٭قشاب٘ .
 عٛٛف عً – ِٗٝحيٓ ٛعً : ِٗٝإطٓاب بايذلازف .
َهاْ ١ايطغ ٍٛايعاي١ٝ
يؿكسٔ ايصَ ٫ ٟجًُ٘ ايسَٖٓــــــطٜٛ ٢دـسُ
ؾذٛز ٟعً ٘ٔ ٝبايسَـــــٛعٚ ٢أعٛيـٞ
َ ٫ٚجًــُ٘ ,ستٓــ ٢ايكٝاَـٜ ,ٔ١ؿكــ ُس
َٚا ؾكــــ َس ايـُانَ َٕ ٛجـ ٌَ قُـ ٕس
َعـــــــــــــاْ ٞايـُؿــــــــــــــــــــــطزات
ايهًُ١

َعٓاٖا

ايهًُ١

َعٓاٖا

ايهًُ١

َعٓاٖا

دٛز٣

ابه × ٢اغًٚ , ٢نٓ٢

َجً٘

ْعرل , ٙؾب ٘ٗٝز أَجاٍ

ٜؿكس

ًٜٗو × ٜكإ

أعٛيٞ

اضؾع ٢قٛتو بايبها × ٤انشه , ٞقٗكٗٞ

ايسٖط

ايعَٔ ز ايسٖٛض  ,ا٭زٖط

ايػابك × ٕٛاملعاقطٕٚ
املانٕٛ
نٝاع٘  ,عسَ٘  ,شٖاب٘ × قْ٘ٛ
ؾكس
ؾــــــــــــــــــــــــطح ايبٝتــــني
 1ــ ًٜٛب ايؿاعط َٔ ع ٘ٝٓٝايبها ٚ ٤اؿعٕ ايؿسٜس عً ٢ضس ٌٝايطغ ٍٛايصَ ٫ ٟج ٌٝي٘ عً ٢ط ٍٛايعَٔ .
 2ــ يٝؼ ٖٓاى َكٝب ١أععِ َٔ ضس ٌٝايطغ ٍٛعٓس ايٓاؽ ٚ ,.ئ خيػط َجً٘ ؾ ٢ايسْٝا نًٗا ست ّٜٛ ٢ايكٝاَ. ١
ايًُشــــات ايؿٓٝـــ ٚ ١اؾُـــــاي١ٝ
ؾذٛز ٟعً ٘ٔ ٝبايسَـــــ٢ ٛع ٚأعٛيـٞ

يؿكسٔ ايصَ ٫ ٟجًُ٘ ايسَٖٓــــــطٜٛ ٢دـسُ

 ؾذٛز ٟعً ٘ٔ ٝبايسَـــــ٢ ٛع ٚأعٛيـ : ٞأغًٛب أَط يًتُين  ٚاؿح عً ٢ايبها / ٤اغتعاضَ ٠هٜٓ ١ٝكٛض ايعٓٝني بإْػإ َ٪ٜط .
 دٛز ٟعً ٘ٝبايسَٛع  :نٓا ١ٜعٔ ؾس ٠اؿعٕ ٚاؿػط٠

 ؾذٛز " : ٣ايؿا " ٤ايذلتٝب ٚايتعكٝب ٚايػطع١
 يؿكسٔ ايصَ ٫ ٟجًُ٘ ايسَٖٓطٜٛ ٢دـسُ  :تعً ٌٝملا قبً٘  /نٓا ١ٜعٔ َٓعي ١ايطغ. ٍٛ
َٚا ؾكــــ َس ايـُانَ َٕ ٛجـ ٌَ قُـ ٕس

َ ٫ٚجًــُ٘ ,ستٓــ ٢ايكٝاَـٜ ,ٔ١ؿكــ ُس

َٚ ا ؾكــــ َس ايـُانَ َٕ ٛجـ ٌَ قُـسٕ َ ٫ٚجًـــ ُ٘ ستٓــ ٢ايكٝاَـٜ ٔ١ؿكـــسُ :نٓا ١ٜعٔ عً ٛقس َٓ ٚعي ١ايطغ ٍٛايهط. ِٜ
 شنط اغِ ايطغ ٍٛقُس ٜ :سٍ عً ٢سب٘ يًطغ ٍٛايهطٚ ِٜايتًصش بصنط ازل٘ .قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
َ ( ا ؾكس – ٜؿكس )  :طبـــــــــــــام ٜٛنض املعٓ. ٢
ايتعًٝـــــل ايعــــــاّ عً ٢ايٓــــــــــــل
 ايؿٔ  :ايؿعط ايػٓا. ٞ٥
 ايككٝس َٔ ٠عط اي ٌٜٛٛيٓٝاغب عاطؿ ١ايؿاعط اؿع. ١ٜٓ
 ايعاطؿ : ١اؿعٕ ايؿسٜس املُتعز باؿب ايكازم يطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ .
 املٛغٝكَ : ٢كازضٖا ؾ ٢ا٭بٝات :

 ايػطض ايؿعط : ٟايطثا. ٤
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 ايكاؾ ١ٝاملٛسس ٠املتُجً ١ؾ ٢سطف ايساٍ

 ايٛظٕ ايٛاسس ؾ ٢ا٭بٝات .
ٚ قس دا٤ت املٛغٝكٖ ٢ازَ ١٥عدل ٠عٔ عٛاطـ اؿعٕ يس ٣ايؿاعط
 اعتُاز ايؿاعط ع ٢ا٭غًٛب اـدل ٟيًتكطٜط  ٚايتٛنٝس .
 ايكٛض قً٫ ١ًٝعتُاز ايؿاعط عً ٢ا٭يؿاظ املعدل ٚ ٠املٛس.١ٝ
 تأثط ايؿاعط بأغًٛب ايكطإٓ ايهط ٚ ِٜأيؿاظ٘ َ ٚعاْٚ , ٞاشلس ٟايٓب. ٟٛ
 ايػُات ا٭غًٛب ١ٝيؿعط سػإ بٔ ثابت :
 أغًٛب٘ غٌٗ ٚانض ٜؿـ عٔ تأثط بك ِٝاإلغَٚ ّ٬بازٚ , ٘٥تأثط ٙبايكطإٓ ايهط ِٜيف أيؿاظ٘ َٚعاْ. ٘ٝ
 ايكٛض اـٝاي ١ٝقًٚ , ١ًٝيهٓٗا َعدل ٠عٔ ؾهط ٠ايؿاعط َٚ ,تػك٘ َع عاطؿت٘ .
 تأثٗط ايؿاعط يف قٛضٚ ٙأيؿاظ٘ بايكطإٓ ايهطٚ ِٜاؿسٜح ايٓبٚ ٟٛق ِٝاإلغَٚ ّ٬باز. ٘٥
 املَ٬ض ايؿدك ١ٝؿػإ بٔ ثابت :
 شَٖٛ ٚبَ ١تُٝع ٙؾكس نإ ٜك ٍٛايؿعط اضػا. ٫

 , َٔ٪َ ق ٟٛايعاطؿ , ١ؾسٜس اإلزضاى يععُ ١ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
 أِٖ ََ٬ض ايب ١٦ٝؾ ٢ايٓل :

ايبس ٤بايٛقٛف عً ٢ا٭طٚ , ٍ٬بها ٤ايسٜاض ٚشنط ايطغ ّٛتأثطا باؾاًٖٝني  ,ؾكس عاقط اؾاًٖٚ ١ٝاإلغ. ّ٬
َٓ عي ١سػإ بٔ ثابت ٚأيكاب٘ :
 يكب بؿاعط ايطغٚ ٍٛؾاعط اإلغ, ّ٬

ٚ نإ ضغ ٍٛاهلل ٜك ٍٛعٔ ٖذا " : ٘٥شلصا أؾس عًٚ َٔ ِٗٝقع ايٓبٌ " .

 ضأ ٣ايٓكاز ؾ ٢ؾعط سػإ بٔ ثابت  :إٕ ؾعط سػإ ؾ ٢اؾاًٖ ١ٝنإ أق َ٘ٓ ٣ٛؾ ٢اإلغ ّ٬يٮغباب ايتاي: ١ٝ
 إْ٘ أزضى اإلغٖٛٚ ّ٬ؾ ٢ايػتني  ,سٝح تبسأ ايٛاق ١ايؿعط ١ٜؾ ٢ايهعـ .
 اإلغٜ ٫ ّ٬ػتشػٔ املبايػٚ ١ايؿٛط ؾ ٢ايؿدط ٚاملسح ٚٚقـ اـُط ٚاملٓاؾطات ايكبً ١ٝنُا نإ غا٥سا ؾ ٢اؾاًٖ. ١ٝ
 سػإ نإ ٜعس ؾعط ٙؾ ٢اؾاًٖ ٚ ١ٝنإ ٜطػٌ ؾعط ٙؾ ٢اإلغ ّ٬ب ٬إعساز أ ٚتٓكٝض .
ايٛادب املٓعيٞ
رل ٚ ,قس تعؿ ٛايطغــٚ ُّ ٛتُٗـس
بٝٛبـ ٜ١ضغـِْ يًطغـَٚ ٍ٢ ٛعٗــــــ ُس َٓ ْ
ني دٗسٖـا عً ٢طً  ٌ٢ايكبـط ٢ايص ٟؾٝـ٘ٔ أســُسُ
ت ٚقٛؾا ٟتصضفُ ايع ُ
أطاي ِ
ت بْ ٬ز ث ٣ٛؾـــٗٝـا ايطؾٝـسُ املػــــسزُ
دل ايطغٚ ,٢ٍٛبٛضن ِ
ؾبٛضنتَٜ ,ا ق َ
( ا ) ٖات ؾ ٢مجٌ َطازف " ثَٚ , " ٣ٛهاز " بٛضنت " ٚ ,مجع " طًٌ " .
( ب ) عدل عٔ ؾهط ٠ا٭بٝات بأغًٛبو ؟
( ز ) ٜا قدل ايطغٚ " ٍٛنض أٚد٘ اؾُاٍ ؾٖ ٢صا ايتعبرل ؟
( ز ) ملاشا يكب سػإ بٔ ثابت بـ " ؾاعط ايطغ " ٍٛ؟
ِ قسمٍ ,إ ِٕ ٜٝٛعـٜ ُٙ ٛػعـــسٚا
َعً ُ
ِ ٜٗسٜٗـُِ اؿـ ٓلَ داٖـسٟا
إَـا ّْ يِ ٜٗ
ايتسضٜب ايجاْ: ٞ
هلل باـٝـط ٢أدـٛزُ
ِ ٚإِٕ حيػٓٛا ,ؾا ٝ
عؿـ ْٓٛعـٔ ايع٫تٜٔ ,كبـ ٌُ عـصضٖـ ِ
ععٜعْ عً ٔ٘ٝإِٔ حيٝـسٚا عٔ اشلـس ٣سطٜلْ عً ٢إٔ ٜػتكُٛٝا ٜٗٚتسٚا
ف عًٜ ٫ ,ِِٗٝجٓـــ ٞدٓاسـ ُ٘ إيــ ٢نٓــــٕ َٜشٓـ ٛعًٗٝـِ ٚميٗـسُ
عْ ٛٛ
( ا ) ٖات َٔ ا٭بٝات َهاز " قاؽ " َ ,عٓ " ٢ايػكٛات ٚاـٛاٜا " َٚ ,ؿطز " أنٓاف " َٚ ,ؿطز " أداٜٚس " .
( ب ) َٔ خ ٍ٬ا٭بٝات ٚنض زلات ايطغ ٍٛاييت دعًت ايؿاعط ؾسٜس اؿعٕ عًَٛ ٢ت٘ .
( ز ) ٖات َٔ ا٭بٝات ايػابك ( ١قٛض ٠خٝايٚ , ١ٝاشنط غط مجاشلا – قػٓا بسٜعٝا ٚ,اشنط أثط. ) ٙ
( ز ) َا ْٛع ا٭غًٛب ؾ ٢ا٭بٝات ايػابك ١؟ ٚمل آثط ٙايؿاعط ؟
ايتسضٜب ايجايح :

ؾذٛز ٟعً ٘ٔ ٝبايسَـــــ٢ ٛع ٚأعٛيـٞ

يؿكسٔ ايصَ ٫ ٟجًُ٘ ايسَٖٓــــــطٜٛ ٢دـــسُ

َٚا ؾكــــ َس ايـُانَ َٕ ٛجـ ٌَ قُـ ٕس

َ ٫ٚجًـــُ٘ ,ستٓــ ٢ايكٝاَـٜ ,ٔ١ؿكـــسُ
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( ا ) ٖات ؾ ٢مجٌ َهاز " دٛزَٚ , " ٟعٓ " ٢أعٛىل " ٚ ,مجع " ايسٖط " .
( ب ) ؾ ٢ايبٝتني أََٓ ١ٝدلضٚ . ٠نشٗا .
ٖات َٔ ايبٝتني بٝاْا ٚبسٜعا

( ز ) َا ايع٬ق ١بني ؾٛط ٟايبٝت ا٭ ٍٚ؟

ٜطغِ ايطغ -  - ٍٛيف ٖص ٙاـٛبَ ١عامل ططٜل ايؿهٜٚ ١ًٝهع زغتٛضا ؿٝا ٠نطميٜٓ ١عِ بٗا َٔ اعتكِ مببازٖ ٨صا ايسغتٛض ٚقٛاْ٘ٓٝ
ٚاـٛب ١تدلظ يٓا ٖص ٙاملبازٚ ٨ايك ِٝاييت قٛاَٗا اؿل ٚاـرل ٚايعسٍ .
اؿُس هلل مُسْٚ ٙػتعْٚ ٘ٓٝػتػؿطْٚ ٙتٛب إيْٚ ,٘ٝعٛش باهلل َٔ ؾطٚض أْؿػٓا  َٔٚغ٦ٝات أعُايٓا َٔ ٜٗس ٙاهلل ؾَ ٬هٌ ي٘ ٜ َٔٚهًٌ ؾ٬
ٖاز ٟي٘ٚ ,أؾٗس إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل ٚسس ٫ ٙؾطٜو ي٘ ٚأؾٗس إٔ قُسا ٟعبسٚ ٙضغٛي٘.أٚقٝهِ عباز اهلل بتك ٣ٛاهلل ٚأسجهِ عً ٢طاعت٘
ٚأغتؿتض بايص ٖٛ ٟخرل .
أَا بعس :أٜٗا ايٓاؽ ازلعٛا َٓٓ ٞأبني يهِ ؾإْ ٫ ٞأزض ٟيعً ٫ ٞأيكانِ بعس عاَٖ ٞصا  ,يف َٛقؿٖ ٞصا  .أٜٗا ايٓاؽ إٕ زَا٤نِ  ٚأَٛايهِ
ٚأعطانهِ عًٝهِ سطاّ نشطََٜٛ ١هِ ٖصا يف ؾٗطنِ ٖصا يف بًسنِ ٖصا أ ٌٖ ٫بًػت ; ايًِٗ ؾاؾٗس ! َٔ ناْت عٓس ٙأَاْ ١ؾً٪ٝزٖا إىل َٔ
ا٥تُٓ٘ عًٗٝا ٚ ,إٕ ضبا اؾاًَٖٛ ١ٝنٛع ٚ,إٕ أ ٍٚضبا أبسأ ب٘ ضبا عُ ٞايعباؽ بٔ عبس املًٛب ٚ ,إٕ َآثط اؾاًَٖٛ ١ٝنٛع ١غرل ايػساْ١
ٚايػكاٚ . ١ٜايعُس قْ َٜٛز ٚؾب٘ ايعُس َا قتٌ بايعكا ٚاؿذط  ,ؾَ ٘ٝا ١٥بعرل ؾُٔ ظاز ؾٗ َٔ ٛاؾاًٖ. ١ٝ
أٜٗا ايٓاؽ إٕ ايؿٛٝإ قس أٜؼ إٔ ٜعبس يف أضنهِ ٖصٚ , ٙيهٓ٘ قس ضن ٞؾُٝا غ ٣ٛشيو ؾُٝا ؼكط َٔ ٕٚأعُايهِ .
أٜٗا ايٓاؽ  ":إمنا ايٓػ ٤ٞظٜاز ٠يف ايهؿط ٜهٌ ب٘ ايص ٜٔنؿطٚا حيً ْ٘ٛعاَاٚ ٟحيطَ ْ٘ٛعاَ ٟا يٛٝاطٛ٦ا عسَ ٠ا سطّ اهلل( ".ايتٛب;)37/١
ٚإٕ ايعَإ قس اغتساض نٗ٦ٝت٘  ّٜٛخًل اهلل ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚ ,إٕ عس ٠ايؿٗٛض عٓس اهلل اثٓا عؿط ؾٗطٟا َٗٓ ,ا أضبع ١سطّ ث٬ث١
َتٛايٝات ٚٚاسس ؾطز ش ٚايكعسٚ ٠ش ٚاؿذٚ ١احملطّ ٚضدب بني مجازٚ ٣ؾعبإ  .أ ٌٖ ٫بًػت ; ايًِٗ ؾاؾٗس !
أٜٗا ايٓاؽ إمنا امل َٕٛٓ٪إخ ٫ٚ , ٠ٛحي ٌٓ ملَ َٔ٪اٍ أخ ٘ٝإ َٔ ٫طٝب ْؿؼ َٓ٘  .أ ٌٖ ٫بًػت ; ايًِٗ ؾاؾٗس !
ؾ ٬تطدعٔ بعس ٟنؿاضا ٜهطب بعههِ ضقاب بعض  ,ؾإْ ٞقس تطنت ؾٝهِ َا إٕ أخصمت ب٘ ئ تهًٛا ; نتاب اهلل ٚغْٓ ١ب , ٘ٝأ ٌٖ ٫بًػت ;
ايًِٗ ؾاؾٗس !
أٜٗا ايٓاؽ إٕ ضبهِ ٚاسس ٚإٕ أبانِ ٚاسس  ,نًهِ آلزّ ٚآزّ َٔ تطاب  ,إٕ أنطَهِ عٓس اهلل اتكانِٚ ,يٝؼ يعطب ٞعً ٢عذُ ٞؾهٌ إ٫
بايتك , ٣ٛأ ٌٖ ٫بًػت ; قايٛا  :قاٍ  :ؾًٝبًؼ ايؿاٖس ايػا٥ب ! .
( َكسَ ١اـٛب) ١
اؿُس هلل مُسْٚ ٙػتعْٚ ٘ٓٝػتػؿطْٚ ٙتٛب إيْٚ ,٘ٝعٛش باهلل َٔ ؾطٚض أْؿػٓا  َٔٚغ٦ٝات أعُايٓا َٔ ٜٗس ٙاهلل ؾَ ٬هٌ ي٘ ٜ َٔٚهًٌ ؾ٬
ٖاز ٟي٘ٚ ,أؾٗس إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل ٚسس ٫ ٙؾطٜو ي٘ ٚأؾٗس إٔ قُسا ٟعبسٚ ٙضغٛي٘.أٚقٝهِ عباز اهلل بتك ٣ٛاهلل ٚأسجهِ عً ٢طاعت٘
ٚأغتؿتض بايص ٖٛ ٟخرل .
َٔ َعاْ ٞاملؿطزات  ٚايذلانٝب
املعٓ٢

ايهًُ١

املعٓ٢

ايهًُ١

املعٓ٢

ايهًُ١

اؿُس

ايجٓا× ٤اؾشٛز

ْػتع٘ٓٝ

ًْٛب ايعَ٘ٓ ٕٛ

ْػتػؿطٙ

ًْٛب عؿٙٛ

ْتٛب

ْطدع ْٓ/سّ

ْعٛش

ًْذأ  ٚمتُٞ

ؾطٚض

شْٛب

ٜٗسٙ

ٜطؾسٙ

أؾٗس

أقطٓ  ٚأعذلف

ؾطٜو

ز ؾطنا٤

أٚقٝهِ

أْكشهِ

تك٣ٛ

كاؾ١

أسجهِ

أؾذعهِ

ؾطح ايؿكــــــط٠
 ايًذ ٤ٛإىل اهلل ٖطبا َٔ ؾط ايٓؿٛؽ  ٚا٭عُاٍ ايػ. ١٦ٝ
 اؿُس  ٚايجٓا ٤عً ٢اهلل  ٚطًب ايع ٚ ٕٛاملػاعس ٚ ٠ايعؿ َٔ ٛاهلل .
٪ٜ نس إٔ اشلسا َٔ ١ٜاهلل تعاىل  ,ؾٖ ٬از ٟإ ٫اهلل .

 إلقطاض بٛسساْ ١ٝاهلل تعاىل  ٚ ,إٔ قُسا عبس هلل  ٚضغٛي٘ إيٓٝا .

 ايٓكٝش ١باـٛف َٔ اهلل  ٚاؿح عً ٢ايٛاع. ١
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َٔ ايًُشات ايؿٓ ٚ ١ٝاؾُاي ١ٝيف ايؿكط٠
 اؿُس هلل مُسْٚ ٙػتعْٚ ٘ٓٝػتػؿطْٚ ٙتٛب إي :٘ٝأغًٛب خدل ٟيًتكطٜط  ٚايتٛنٝس  /املهاضع يًتذسز  ٚا٫غتُطاض .
 ( اؿُس – مُس: ) ٙدٓاؽ ْاقل ٜع ٞٛدطؽ َٛغٝك. ٞ
ْٚ عٛش باهلل َٔ ؾطٚض أْؿػٓا  َٔٚغ٦ٝات أعُايٓا  :اغتعاضَ ٠هٜٓ ١ٝكٛض ايٓؿٛؽ  ٚا٭عُاٍ بأؾدام ؾطٜطْٗ ٠طب َٓٗا ٚ ,بني اؾًُتني
غذع ٚاظزٚاز ٜع ٢ٛدطغا َٛغٝكٝا تٛطب ا٭شٕ .
ؾطٚض أْؿػٓا  :اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝسٝح ؾب٘ ايٓؿؼ بإْػإ ي٘ ؾط  ٚغط مجاشلا ايتؿدٝل .
ٜٗ َٔ س ٙاهلل ؾَ ٬هٌ ي٘ ٜ َٔٚهًٌ ؾٖ ٬از ٟي٘ :أغايٝب ؾطط يًتٛنٝس.
ٜٗ ( سَ – ٙهٌ ) ( ٜهًٌ – ٖاز : ) ٟطبام ٜٛنض املعٓ. ٢
ٚ أؾٗس إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل ٚسس ٫ ٙؾطٜو ي٘ ٚأؾٗس إٔ قُسا ٟعبسٚ ٙضغٛي٘ :أغًٛب قكط َ٪نس بايٓؿ ٚ ٞا٫غتجٓاٜ ٤ؿٝس ايتدكٝل  ٚايتٛنٝس
 أٚقٝهِ عباز اهلل بتك ٣ٛاهلل ٚأسجهِ عً ٢طاعت٘ ٚأغتؿتض بايص ٖٛ ٟخرل :نٓا ١ٜعٔ سب ايطغ ٍٛيًٓاؽ  ٚايسع ٠ٛإىل ايٛاع. ١
ايٛق ١ٝا٭ٚىل
أَا بعس :أٜٗا ايٓاؽ ازلعٛا َٓٓ ٞأبني يهِ ؾإْ ٫ ٞأزض ٟيعً ٫ ٞأيكـانِ بعـس عـاَٖ ٞـصا  ,يف َـٛقؿٖ ٞـصا  .أٜٗـا ايٓـاؽ إٕ زَـا٤نِ  ٚأَـٛايهِ
ٚأعطانهِ عًٝهِ سطاّ نشطََٜٛ ١هِ ٖصا يف ؾٗطنِ ٖصا يف بًسنِ ٖصا أ ٌٖ ٫بًػت ; ايًِٗ ؾاؾـٗس ! َـٔ ناْـت عٓـس ٙأَاْـ ١ؾً٪ٝزٖـا إىل َـٔ
ا٥تُٓ٘ عًٗٝا ٚ ,إٕ ضبا اؾاًَٖٛ ١ٝنٛع ٚ,إٕ أ ٍٚضبا أبسأ ب٘ ضبا عُـ ٞايعبـاؽ بـٔ عبـس املًٛـب ٚ ,إٕ َـآثط اؾاًٖٝـَٛ ١نـٛع ١غـرل ايػـساْ١
ٚايػكاٚ . ١ٜايعُس قْ َٜٛز ٚؾب٘ ايعُس َا قتٌ بايعكا ٚاؿذط  ,ؾَ ٘ٝا ١٥بعرل ؾُٔ ظاز ؾٗ َٔ ٛاؾاًٖ. ١ٝ
ؾطح ايؿكط٠
ايهًُ١

املعٓ٢

ايهًُ١

املعٓ٢

ايهًُ١

املعٓ٢

أبٔٓٝ

أٚنض × أخؿٞ

أزضٟ

أعًِ × أدٌٗ

سطاّ

قؿٛظ١

َٜٛهِ

 ّٜٛعطؾ٘

ؾٗطنِ

ش ٚاؿذ١

بًسنِ

َه ١املهطَ١

َٛنٛع

باطٌ

َآثط

ؾهاٌ٥

ايػساْ١

خسَ ١ايهعب١

ايػكا١ٜ

غكا ١ٜاؿذاز

ايعُس

ايككس

قٛز

قكام

ايعك٢

ز عك/ٓٞعكٛات

بعرل

دُٕاٍ

ايطبا

ايعٜاز ٠بػرل سل

 سؿغ ا٭َـــاْ ٚ ١ضزٖا ٭قشابٗا .
 سؿغ ا٭َٛاٍ  ٚا٭ْؿؼ  ٚا٭عطاض  ٚؼطميٗا .
 دعا ٤ايكتٌ ايعُس ٖـــ ٛايككام َٔ ايكاتٌ .
 ؼط ِٜايتعاٌَ بايطبا يف ا٭َــــٛاٍ .
َٔ ايًُشات ايؿٓ ٚ ١ٝاؾُاي١ٝ
 أٜٗا ايٓاؽ  :أغًٛب إْؿاْٛ ٞ٥ع٘ ْسا ٤يًتٓب ٚ ٘ٝسصف أزا ٠ايٓسا ٤يٝسٍ عً ٢قطبِٗ َٔ ايطغ. ٍٛ
 ايٓاؽ  :اغتدساّ نًُ ( ١ايٓاؽ ) يًعُٚ ّٛايؿُ ,ٍٛ٭ٕ املبازٚ ٨ايكٛاْني ا٫دتُاع ١ٝايٛاضز ٠بعس ايٓسا ٤تك ِٝسٝا ٠املػًِ ٚغرل املػًِ .
 ازلعٛا َٓٓ : ٞأغًٛب إْؿاْٛ ٞ٥ع٘ أَـــط يًشح  ٚايٓكض .

 أبني يهِ :تعً ٌٝملا قبًٗا .

 ؾإْ ٫ ٞأزض ٟيعً ٫ ٞأيكانِ:تعً ٌٝملا قبًٗا  /أغًٛب َ٪نس بإٕٓ .

 بعس عاَٖ ٞصا  ,يف َٛقؿٖ ٞصا:اغِ اإلؾاض ٠يًتعع. ِٝ

 أٜٗا ايٓاؽ  :أغًٛب إْؿاْٛ ٞ٥ع٘ ْسا ٤يًتٓب ٚ ٘ٝسصف أزا ٠ايٓسا ٤يٝسٍ عً ٢قطبِٗ َٔ ايطغ. ٍٛ
 إٕ زَا٤نِ  ٚأَٛايهِ ٚأعطانهِ عًٝهِ سطاّ نشطََٜٛ ١هِ ٖصا يف ؾٗطنِ ٖصا يف بًسنِ ٖصا  :نٓا ١ٜعٔ ععُ ٚ ١سطَ ١ايسَا ٚ ٤ا٭َٛاٍ
 ٚا٭عطاض  /أغًٛب َ٪نس بإٕ  /اإلناؾ ١يهاف اـٛاب يًتدكٝل  /اغِ اإلؾاض ٠يًتعع. ِٝ
 أ ٌٖ ٫بًػت  :أغًٛب إْؿا ٞ٥اغتؿٗاّ يًتكطٜط   .ايًِٗ  :أغًٛب إْؿاْ ٞ٥سا ٤يًتعع  . ِٝؾاؾٗس !  :أغًٛب إْؿا ٞ٥أَـــــط يًسعا. ٤
 َٔناْت عٓس ٙأَاْ ١ؾً٪ٝزٖا إىل َٔ ا٥تُٓ٘ عًٗٝا  :أغًٛب ؾطط يًتٛنٝس .
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ؾً٪ٝزٖا ْ :تٝذ ١ملا قبًٗا  /أغًٛب إْؿا ٞ٥أَــــط يإليعاّ .
ٚ إٕ ضبا اؾاًَٖٛ ١ٝنٛع  :نٓا ١ٜعٔ قبض ايطبا  /أغًٛب َ٪نس بإٕٓ.
ٚإٕ أ ٍٚضبا أبسأ ب٘ ضبا عُ ٞايعباؽ بٔ عبس املًٛب ٚإٕ َآثط اؾاًَٖٛ ١ٝنٛع ١غرل ايػساْٚ ١ايػكا: ١ٜنٓا ١ٜعٔ ْبص  ٚضؾض تكطؾات اؾاًٖ.١ٝ
ٚ ايعُس قْ َٜٛز ٚؾب٘ ايعُس َا قتٌ بايعكا ٚاؿذط  ,ؾَ ٘ٝا ١٥بعرل ؾُٔ ظاز ؾٗ َٔ ٛاؾاًٖ : ١ٝنٓا ١ٜعٔ قبض ايكتٌ ايعُس  ٚ ,نطٚض ٠سؿغ اؿكٛم.
ايتشصٜط َٔ ايؿٛٝإ
أٜٗا ايٓاؽ إٕ ايؿٛٝإ قس أٜؼ إٔ ٜعبس يف أضنهِ ٖصٚ , ٙيهٓ٘ قس ضن ٞؾُٝا غ ٣ٛشيو ؾُٝا ؼكط َٔ ٕٚأعُايهِ .
ايٛادب املٓعيٞ
املعٓ٢

ايهًُ١

ايهًُ١

ايؿٛٝإ

ضٚح خبٝج ١ز ؾٝاطني

أٜؼ

ضنٞ

ٚاؾل

غ٣ٛ

َِ حيصض ايطغ ٍٛيف ٖصا اؾع َٔ ٤اـٛب ١؟

املعٓ٢
َ ٌٓ × أٌَ

غرل
ؾطح ايؿكط٠

املعٓ٢

ايهًُ١
أضنهِ

َه ١املهطَ١

ؼكطٕٚ

× تععُٕٛ

حيصض َٔ ايؿٛٝإ ٚ ٚغاٚغ٘ شلِ يف ا٭َٛض ايبػ ١ٛٝيٛٝقع بِٗ يف ايؿط َ ٚعك ١ٝاهلل .
َٔ ايًُشات ايؿٓ ٚ ١ٝاؾُاي١ٝ
 أٜٗا ايٓاؽ:أغًٛب إْؿاْ ٞ٥ــــسا ٤يًتٓب. ٘ٝ
 إٕ ايؿٛٝإ قس أٜؼ إٔ ٜعبس يف أضنهِ ٖص : ٙأغًٛب َ٪نس بإٕٓ  ٚقس  /نٓا ١ٜعٔ قساغ ١أضض َه. ١
ٚ يهٓ٘ قس ضن ٞؾُٝا غ ٣ٛشيو ؾُٝا ؼكط َٔ ٕٚأعُايهِ :نٓا ١ٜعٔ ٚغٛغ ١ايؿٛٝإ يًٓاؽ يف ا٭َـــٛض ايبػ ١ٛٝيٛٝقع بِٗ .
ايتشصٜط َٔ ايٓػ٤ٞ
أٜٗا ايٓاؽ  ":إمنا ايٓػ ٤ٞظٜاز ٠يف ايهؿط ٜهٌ ب٘ ايص ٜٔنؿطٚا حيً ْ٘ٛعاَاٚ ٟحيطَ ْ٘ٛعاَ ٟا يٛٝاطٛ٦ا عسَ ٠ا سـطّ اهلل( ".ايتٛبـٚ ;)37/١إٕ
ايعَإ قس اغتساض نٗ٦ٝت٘  ّٜٛخًل اهلل ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚ ,إٕ عس ٠ايؿٗٛض عٓس اهلل اثٓا عؿط ؾٗطٟا َٗٓ ,ا أضبع ١سطّ ث٬ثَ ١تٛايٝات ٚٚاسس
ؾطز ش ٚايكعسٚ ٠ش ٚاؿذٚ ١احملطّ ٚضدب بني مجازٚ ٣ؾعبإ  .أ ٌٖ ٫بًػت ; ايًِٗ ؾاؾٗس !
َعاْ ٞاملؿطزات  ٚايذلانٝب
املعٓ٢ؾ
املعٓ٢
ايهًُ١
املعٓ٢
ايهًُ١
ايهًُ١
ض
× ٜٗسٟ
ٜهٌ
ايتكسٜل × اإلميإ
ايهؿط
ايتأخرل
ايٓػ٤ٞ
ح
عسز
عس٠
ٜٛاؾكٛا
يٛٝاطٛ٦ا
ٜبٝشْ٘ٛ
حيًْ٘ٛ
ا
ايٛقت ز أظَٓ / ١اظَٔ
ايعَإ
ساي / ١قٛض٠
ٖ١٦ٝ
عاز
اغتساض
ٍ
ؾطح ايؿكط٠

مب أٚق ٢ايطغ ٍٛيف ٖصا اؾع ٤؟
 ؼط ِٜتبس ٌٜايؿٗٛض نُا ناْٛا ٜؿعً ٕٛيف اؾاًٖ , ١ٝؾٝذعً ٕٛؾٗط قطّ بس َٔ ٫ؾٗط قؿط  ٚايعهؼ عاّ بعس عاّ .
 عسز ايؿٗٛض عٓس اهلل تعاىل اثٓا عؿط ؾٗطا َطتب ٫ ١جيٛظ تػرلٖا .
 ا٭ؾٗط اؿطّ ٖ ( : ٞضدب – ش ٚايكعس – ٠ش ٚاؿذ – ١احملطّ ).
َٔ ايًُشات ايؿٓ ٚ ١ٝاؾُاي١ٝ
 أٜٗا ايٓاؽ  :أغًٛب إْؿاْ ٞ٥ــسا ٤يًتٓب. ٘ٝ
 اغتدساّ نًُ ( ١ايٓاؽ ) يًعُٚ ّٛايؿُ , ٍٛ٭ٕ املبازٚ ٨ايكٛاْني ا٫دتُاع ١ٝايٛاضز ٠بعس ايٓسا ٤تك ِٝسٝا ٠املػًِ ٚغرل املػًِ .
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٫ سغ  :تهطاض ايٓسا ( ٤أٜٗا ايٓاؽ ) يتأنٝس ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢نطٚض ٠اْتبا ٙايٓاؽ إي. ٘ٝ
 " إمنا ايٓػ ٤ٞظٜاز ٠يف ايهؿط :أغًٛب قكط َ٪نس بــ " إمنا "  ( .حيً – ْ٘ٛحيطََ : ) ْ٘ٛكابً ١تٛنض املعٓ. ٢
 يٛٝاطٛ٦ا عسَ ٠ا سطّ اهلل":تعً ٌٝملا قبً٘ .
 إٕ ايعَإ قس اغتساض نٗ٦ٝت٘  ّٜٛخًل اهلل ايػُاٚات ٚا٭ضض :أغًٛب َ٪نس بإٕ ٚ /اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝقٛض ايعَإ نأْ٘ ؾدل ٜػرل ٚدٗت٘ يًتؿدٝل
ٚ إٕ عس ٠ايؿٗٛض عٓس اهلل اثٓا عؿط ؾٗطا:ٟأغًٛب َ٪نس بإٕ  /أغًٛب خدل ٟيًتكطٜط  ٚايتٛنٝس .
َٗٓ , ا أضبع ١سطّ ث٬ثَ ١تٛايٝات ٚٚاسس ؾطز ش ٚايكعسٚ ٠ش ٚاؿذٚ ١احملطّ ٚضدب بني مجازٚ ٣ؾعبإ :تؿك ٌٝبعس إمجاٍ .
 ؾاؾٗس ! :أغًٛب أَــــط غطن٘ ايسعا. ٤

 ايًــــــــــــــِٗ ْ :ـــــسا ٤يًتعع. ِٝ
 أ ٌٖ ٫بًػت :اغتؿٗاّ يًتكطٜط .
ا٭خ ٠ٛبني املَٓ٪ني
أٜٗا ايٓاؽ إمنا امل َٕٛٓ٪إخ ٫ٚ , ٠ٛحيٌٓ ملَ َٔ٪اٍ أخ ٘ٝإ َٔ ٫طٝب ْؿؼ َٓ٘  .أ ٌٖ ٫بًػت ; ايًـِٗ ؾاؾـٗس !ؾـ ٬تـطدعٔ بعـس ٟنؿـاضا ٜهـطب
بعههِ ضقاب بعض  ,ؾإْ ٞقس تطنت ؾٝهِ َا إٕ أخصمت ب٘ ئ تهًٛا ; نتاب اهلل ٚغْٓ ١ب , ٘ٝأ ٌٖ ٫بًػت ; ايًِٗ ؾاؾٗس !
َعاْ ٞاملؿطزات  ٚايذلانٝب
ايهًُ١

املعٓ٢

ايهًُ١

املعٓ٢

ايهًُ١

املعٓ٢

حيٌ

ٜباح × حيطّٓ

طٝب

ضنا َٛ /اؾك × ١غكب

ٜهطب

ٜكتٌ بايػٝـ

أخصمت ب٘

متػهتِ × ؾططتِ

ُغ ٖٓ١

ططٜكَٗٓ / ١ر ز  :غُٓٔ

مب أٚق ٢ايطغ ٍٛيف ٖصا اؾع ٤؟
 ا٭خ ٚ ٠ٛايذلابط بني املَٓ٪ني .

ؾطح ايؿكط٠
 ؼط ِٜأخص ا٭َٛاٍ إ ٫بٝٛب ْؿؼ  ٚضنا .

 ايتُػو بهتاب اهلل تعاىل  ٚغٓ ١ايطغ ٍٛايهط. ِٜ
 عسّ ايكتاٍ  ٚايكتٌ  ٚاؿطٚب بني املَٓ٪ني .
َٔ ايًُشات ايؿٓ ٚ ١ٝاؾُاي١ٝ
 إمنا امل َٕٛٓ٪إخ: ٠ٛأغًٛب قكط َ٪نس بــ " إمنا "  ٚتؿب ٘ٝيتٛنٝض ايع٬ق ١بني املَٓ٪ني .
أٜٗا ايٓاؽْ :سا ٤يًتٓب. ٘ٝ
 ٫ٚ حي ٌٓ ملَ َٔ٪اٍ أخ ٘ٝإ َٔ ٫طٝب ْؿؼ َٓ٘ :أغًٛب قكط َ٪نس بايٓؿ ٚ ٞا٫غتجٓا ٚ ٤ايتٛنٝس ٜؿٝس ايتدكٝل  ٚايتٛنٝس .
 أ ٌٖ ٫بًػت  :اغتؿٗاّ يًتكطٜط .

 ايًِٗ ْ :ـــــسا ٤يًتعع. ِٝ

 ؾاؾٗس !  :أَـــــــط يًسعا. ٤

 ؾ ٬تطدعٔ بعس ٟنؿاضا ٜهطب بعههِ ضقاب بعض:أغًٛب ْٗ ٞغطن٘ ايٓكض  ٚايتشصٜط  /أغًٛب َ٪نس بٓ ٕٛايتٛنٝس .
ٜ هطب بعههِ ضقاب بعض :نٓا ١ٜعٔ ايعساٚ ٠ٚايهطاٖٚ ١ٝاؿطب  /ضقاب  :فاظ َطغٌ ع٬قت٘ اؾع ١ٝ٥عٔ اؾػِ نً٘ .
 ؾإْ ٞقس تطنت ؾٝهِ :اغًٛب َ٪نس بإٕ  ٚقس .
َ ا إٕ أخصمت ب٘ ئ تهًٛا ; نتاب اهلل ٚغْٓ ١ب: ٘ٝنٓا ١ٜعٔ ايتُػو بايكطإٓ  ٚايػٓ ١ايٓب /. ١ٜٛاغتعاضَ ٠هٓ ١ٝتكٛض نتاب اهلل ٚغٓ١
ْبَ ٘ٝكباسا ٜٗس ٟايٓاؽ يًكطاط املػتك. ِٝ
 أ ٌٖ ٫بًػت :اغتؿٗاّ يًتكطٜط .

 ايًِْٗ:ــــــسا ٤يًتعع. ِٝ

 ؾاؾٗس !:أغًٛب أَــــط يًسعا. ٤

 نتاب اهلل  :إناؾ " ١نتاب اهلل " يًتصنرل بكسغ ١ٝايكطإٓ ايهطٚ ِٜأُٖ ١ٝايػرل عًْٗ ٢ذ٘ .
 غْٓ ١ب " ٘ٝاإلناؾ ١يًتدكٝل ٚايتصنرل بأُٖ ١ٝايػٓٚ ١نطٚض ٠ا٫قتسا ٤بٗا .
٫ سغ  :تٓٛع ا٭غايٝب يف اـٛب ١يًس٫ي ١عً ٢تٓٛع املعاْٚ ٞتبا ٜٔايكهاٜا ايتٜ ٢تٓاٚشلا نٌ أغًٛب  ٖٞٚ ,يف فًُٗا ت٪نس املعٓٚ ٢تجرل
ايكاضٚ ٨ػصب اْتباٖ٘ .

ايتأنٝس عً ٢املػاٚا ٠بني ايٓاؽ
أٜٗا ايٓاؽ إٕ ضبهِ ٚاسس ٚإٕ أبانِ ٚاسس  ,نًهِ آلزّ ٚآزّ َٔ تطاب  ,إٕ أنطَهِ عٓس اهلل اتكانِٚ ,يٝؼ يعطب ٞعً ٢عذُ ٞؾهٌ إ٫
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بايتك , ٣ٛأ ٌٖ ٫بًػت ; قايٛا  :قاٍ  :ؾًٝبًؼ ايؿاٖس ايػا٥ب ! .
َعاْ ٞاملؿطزات  ٚايذلانٝب
ؾ
املعٓ٢
ايهًُ١
املعٓ٢
ايهًُ١
ض
ز أتطب١
تطاب
حآزّ عً ٘ٝايػّ٬
أبانِ
أتكانِ
ؾهٌ
ٜبًؼ

أخؿانِ هلل
ا
يَٝع ٠ز أؾهاٍ  /ؾهٍٛ
فخيدل ٜٛ ,قٌ

م

عطبٞ
ايتك٣ٛ

خؿ ١ٝاهلل ×تبذض

ايهًُ١
أنطَهِ

أؾهًهِ × أغٛأنِ

عذُٞ

غرل عطب ٞز عذِ  /أعادِ

ايؿاٖس

اؿانط ز ايؿٗٛز

ؾطح ايؿكط٠

َاشا قطض ايطغ ٍٛيف خامت ١اـٛب ١؟
ٚ سساْ ١ٝاهلل تعاىل .

ز عطب

املعٓ٢

 نٌ ايٓاؽ َٔ أقٌ ٚاسس ٖ " ٛآزّ عً ٘ٝايػ. " ّ٬

 خًل آزّ َٔ تطاب .

 ٫ ؾهٌ يعطب ٞعً ٢أعذُ ٞإ ٫بايتك ٚ ٣ٛايعٌُ ايكاحل .
 إٕ أؾهٌ ايٓاؽ عٓس اهلل ٖ ٛا٭نجط خؿ ٚ ١ٝتك ٣ٛهلل .
َٔ ايًُشات ايؿٓ ٚ ١ٝاؾُاي١ٝ
 أٜٗا ايٓاؽْ :ــــسا ٤يًتٓبٚ. ٘ٝيعُ ١َٝٛايطغاي. ١
 إٕ ضبهِ ٚاسس ٚإٕ أبانِ ٚاسس  :نٓا ١ٜعٔ ايٛسساْ ٚ ١ٝا٭قٌ ايٛاسس يًبؿط ؾايهٌ َٔ تطاب .
 نًهِ آلزّ ٚآزّ َٔ تطاب :أغًٛب َ٪نس بإٕ /نٓا ١ٜعٔ املػاٚا ,٠غطمجاشلا ايتٝإ باملعَٓ ٢كشٛبا بايسي ٌٝيف إجياظ ٚػػ. ِٝ
 إٕ أنطَهِ عٓس اهلل اتكانِ:أغًٛب َ٪نس بإٕ .
ٚ يٝؼ يعطب ٞعً ٢عذُ ٞؾهٌ إ ٫بايتك:٣ٛأغًٛب قكط َ٪نس بايٓؿ ٚ ٞا٫غتجٓا ٤يًتدكٝل  ٚايتٛنٝس .
 ( عطب – ٞعذُ : ) ٞطبام ٜٛنض املعٓ. ٢
 ؾًٝبًؼ ايؿاٖس ايػا٥ب !  :أَــــط يًٓكض  ٚا٫ضؾاز .
 ( ايؿاٖس – ايػا٥ب )  :طبام ٜٛنض املعٓ. ٢
٫ سغ  :إٔ ايطغ ٍٛأنجط َٔ اغتدساّ أغًٛب ايتٛنٝس يف اـٛب ١يٝدلظ خٛٛض ٠ا٫بتعاز عٔ ايتعاي ِٝايٛاضز ٠يف خٛبت٘ ٪ٜٚنس إٔ ايػعاز ٠يف
ا٫قتسا ٤بٗا ٚاَ٫تجاٍ شلا .
 ايؿٔ  :اـٛب. ١

ايتعًٝل ايعاّ عً ٢ايٓل
 ايعكط  :عكط قسض اإلغ. ّ٬

 ايػطض  :ايٛعغ ٚايٓكض .

 ايعاطؿ : ١تٓٛل نًُات اـٛب ١بإميإ قازم كًل ٚسب ٚسطم عً ٢ا٭َ ١اإلغَٚ ١َٝ٬كًشتٗا .
 أدعا ٤اـٛب: ١
املكسَ ٖٞٚ : ١اؾتتاس ١ٝاـٛب ١املتهُٓ ١محس اهلل ٚايؿٗازتني .
َهُ ٕٛاـٛب : ١تهُٓت ؼسٜس زغتٛض زٚي ١اإلغ ّ٬ؾ ٢نٌ ظَإ َٚهإ .
اـامت :١تهُٓت أِٖ َا ؾ ٢اـٛب ٖٛٚ ١ايتصنرل بايطاب ١ٛاإلمياْ ١ٝبني مجٝع املػًُني ٚ ,نصيو املػاٚا ٠بني ايبؿط مجٝعا ٚشنطت أٜها بإٔ
تك ٣ٛاهلل َٖ ٛعٝاض ايتؿانٌ بني ايبؿط مجٝعا ٚ ,قس أسػٔ ضغ ٍٛاهلل نعٗسْا ب٘ ؾ ٢شيو اـتاّ ستٜ ٢ه ٕٛأِٖ َا ؾ ٢اـٛبٖٛ ١
آخط َا ٜعًل بأشٖإ َػتُعٗٝا .
 اـٝاٍ  :دا٤ت ايكٛض اـٝاي ١ٝقً , ١ًٝ٭ٕ املٛقـ تًٛب اإلقٓاع ٚايتكطٜط ٚيٝؼ اإلَتاع ٚاإلثاض. ٠
 املٛغٝك : ٢دا٤ت ضا٥عٚ ١عؿٚ١ٜٛغرل َتهًؿَ ١عتُس ٠عً ٢ايػذع ٚا٫ظزٚاز ٚاؾٌُ ايككرل. ٠
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 ايػُات ا٭غًٛب ١ٝيًطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ .
 مجاٍ ا٫يؿاظ ٚغٗٛيتٗا ٚاتػاقٗا َع املعاْ ٞؾٗ ٞق ١ٜٛسازل ١يف املٛنع ايصٜ ٟتًٛب شيو ٖ ٖٞٚاز ١٥ي ١ٓٝيف َٛانع َػاٜط , ٠ؾايٓيب
أٚت ٢دٛاَع ايهًِ .
 ايذلتٝب املٓٛك ٢يًؿهط .

 زق ١ايكٝاغ. ١

 ق ٠ٛا٭غًٛب .

 ايتٛاظٕ املٛغٝك.ٞ

 قً ١ايكٛض ايب٬غ. ١ٝ

 نجط ٠امل٪نسات .

 تٓٛع ا٭غًٛب بني اـدل ٚاإلْؿا ٤مما ٜسؾع املًٌ عٔ ايػاَع .

املٓعي ١ايب٬غ ١ٝيًػٓ ١ايٓب . ١ٜٛتعس ايػٓ ١ايٓبَ ١ٜٛكسضا أغاغٝا َٔ َكازض ايب٬غ . ١تعس ايػْٓٗ ١ذا ٜكتس ٣ب٘ اـٛبا٤
ايٛادب املٓعيٞ
 1ــ اؿُس هلل مُسْٚ ٙػتعْٚ ٘ٓٝػتػؿطْٚ ٙتٛب إيْٚ ,٘ٝعٛش باهلل َٔ ؾطٚض أْؿػٓا  َٔٚغ٦ٝات أعُايٓا َٔ ٜٗس ٙاهلل ؾَ ٬هٌ ي٘ ٜ َٔٚهًٌ
ؾٖ ٬از ٟي٘ٚ ,أؾٗس إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل ٚسس ٫ ٙؾطٜو ي٘ ٚأؾٗس إٔ قُسا ٟعبسٚ ٙضغٛي٘.أٚقٝهِ عباز اهلل بتك ٣ٛاهلل ٚأسجهِ عً ٢طاعت٘
ٚأغتؿتض بايص ٖٛ ٟخرل
( ا ) ٖات ؾ ٢مجٌ َطازف " ْعٛش " َٚ ,هاز " طاعت٘ " ٚ ,اغتؿتض بايص ٖٛ ٣خرل " .
( ب ) ملاشا بسأ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ خٛبت٘ بايؿٗازتني ؟
( ز ) َا أِٖ َا تهُٓت٘ اؾتتاس ١ٝخٛب ١ايطغ ٍٛايهط ِٜ؟
 أغًٛب قكط ٚ ,اشنط ٚغًٝت٘ ٚ ,غطن٘ .( ز ) ٖات َٔ ايؿكط ٠ايػابك -: ١أغًٛبا إْؿاٝ٥ا ٚ ,اشنط ْٛع٘ ٚغطن٘ .
 قػٓا بسٜعٝا ٚ ,اشنط ْٛع٘ ٚأثط. ٙ قٛض ٠خٝايٚٚ, ١ٝنشٗا . 2ــ أَا بعس :أٜٗا ايٓاؽ ازلعٛا َٓٓ ٞأبني يهِ ؾإْ ٫ ٞأزض ٟيعً ٫ ٞأيكانِ بعس عاَٖ ٞصا  ,يف َٛقؿٖ ٞصا  .أٜٗا ايٓاؽ إٕ زَا٤نِ  ٚأَٛايهِ
ٚأعطانهِ عًٝهِ سطاّ نشطََٜٛ ١هِ ٖصا يف ؾٗطنِ ٖصا يف بًسنِ ٖصا أ ٌٖ ٫بًػت ; ايًِٗ ؾاؾٗس !
( ا ) ٖات َٔ ايؿكط ٠ايػابكَ ١طازف " أٚقًت " َٚ ,هاز " أقُٛا " َٚ ,ؿطز " عطض " .
( ب ) َا املبسأ اإلغ َٞ٬ايص ٣زعا إي ٘ٝايطغ ٍٛ؟ ٚملاشا تؿسز ايطغ ٍٛؾ ٢إقطاض شيو املبسأ ؟
( ز ) " أٜٗا ايٓاؽ " َا ْٛع ا٭غًٛب ؟ ٚملاشا سطم ايطغ ٍٛعً ٢تهطاض ٙ؟
( ز ) ٖات َٔ ايؿكط : ٠قػٓا بسٜعٝا ٚ ,اشنط ْٛع٘ ٚأثط. ٙ
( ز ) عًٌ  :سطم ايطغ ٍٛايهط ِٜقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢ايك : ٍٛأ ٌٖ ٫بًػت ايًِٗ ؾاؾٗس " .
 3ــ ٚإٕ ضبا اؾاًَٖٛ ١ٝنٛع ٚ,إٕ أ ٍٚضبا أبسأ ب٘ ضبا عُ ٞايعباؽ بٔ عبس املًٛب ٚ ,إٕ َآثط اؾاًَٖٛ ١ٝنٛع ١غرل ايػساْٚ ١ايػكا. ١ٜ
ٚايعُس قْ َٜٛز ٚؾب٘ ايعُس َا قتٌ بايعكا ٚاؿذط  ,ؾَ ٘ٝا ١٥بعرل ؾُٔ ظاز ؾٗ َٔ ٛاؾاًٖ. ١ٝ
( ا ) ٖات ؾ ٢مجٌ َعٓ " ٢ايػساَْٚ , " ١طازف " َٛنٛعَٚ , " ١هاز " قٛز " .
( ب ) َا َٛقـ اإلغ َٔ ّ٬اؾاًٖٚ ١ٝتؿطٜعاتٗا َٔ خ ٍ٬ايؿكط ٠؟
( ز ) " أ ٍٚزّ أبسأ ب٘ زّ عاَط بٔ ضبٝع ١بٔ اؿاضخ بٔ عبس املًٛب " َا ز٫يٖ ١صا ايتعبرل ؟
( ز ) عًٌ  :سطم ايطغ ٍٛايهط ِٜعً ٢تهطاض نًَُٛ " ١نٛع " .
 4ــ أٜٗا ايٓاؽ إٕ ايؿٛٝإ قس أٜؼ إٔ ٜعبس يف أضنهِ ٖصٚ , ٙيهٓ٘ قس ضن ٞؾُٝا غ ٣ٛشيو ؾُٝا ؼكط َٔ ٕٚأعُايهِ .
أٜٗا ايٓاؽ  ":إمنا ايٓػ ٤ٞظٜاز ٠يف ايهؿط ٜهٌ ب٘ ايص ٜٔنؿطٚا حيً ْ٘ٛعاَاٚ ٟحيطَ ْ٘ٛعاَ ٟا يٛٝاطٛ٦ا عسَ ٠ا سطّ اهلل( ".ايتٛب) 37/١
( ا ) ٖات ؾ ٢مجٌ َهاز " ؼكطَٚ , " ٕٚعٓ " ٢ايٓػٚ , " ٧مجع "ايؿٛٝإ.
( ب ) َا ايص ٣حيصضْا َٓ٘ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ .ؾ ٢ايؿكط ٠ايػابك ١؟
( ز ) ٖات َٔ ايؿكط ٠ايػابك : ١أغًٛبا إْؿاٝ٥ا ٚآخط خدلٜا ٚ ,اشنط غطض نٌ َُٓٗا .
( ز ) " حيً ْ٘ٛعاَا ٚحيطَ ْ٘ٛعاَا " ٚنض أٚد٘ اؾُاٍ ؾٖ ٢صا ايتعبرل ؟
 5ــ ٚإٕ ايعَإ قس اغتساض نٗ٦ٝت٘  ّٜٛخًل اهلل ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚ ,إٕ عس ٠ايؿٗٛض عٓس اهلل اثٓا عؿط ؾٗطٟا َٗٓ ,ا أضبع ١سطّ ث٬ث١
َتٛايٝات ٚٚاسس ؾطز ش ٚايكعسٚ ٠ش ٚاؿذٚ ١احملطّ ٚضدب بني مجازٚ ٣ؾعبإ  .أ ٌٖ ٫بًػت ; ايًِٗ ؾاؾٗس !
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( ا ) ٖات ؾ ٢مجٌ َطازف " عسَٚ , " ٠هاز " َتٛايٚ , " ١ٝمجع " ايعَإ " .
( ب ) َا املبسأ ايص ٣سطم ايطغ ٍٛعً ٢تٛنٝش٘ ٚتأنٝس ٙؾ ٢ايؿكط ٠ايػابك ١؟ ٚملاشا سطم عً ٢شيو ايتٛنٝض ؟
( ز ) ٖات َٔ ايؿكط ٠ايػابك ( : ١قػٓا بسٜعٝا ٚ ,اشنط ْٛع٘ ٚأثط – ٙقٛض ٠خٝايٚ , ١ٝاشنط ْٛعٗا ٚقُٝتٗا ايؿٓ – ١ٝأغًٛبا إْؿاٝ٥ا ٚ ,اشنط
ْٛع٘ ٚغطن٘ ؟
( ز ) َا ْٛع ا٭غًٛب ؾ ٢ايؿكط ٠ايػابك ١؟ ٚملاشا آثط ٙضغ ٍٛاهلل ؟
 6ــ أٜٗا ايٓاؽ إمنا امل َٕٛٓ٪إخ ٫ٚ , ٠ٛحي ٌٓ ملَ َٔ٪اٍ أخ ٘ٝإ َٔ ٫طٝب ْؿؼ َٓ٘  .أ ٌٖ ٫بًػت ; ايًِٗ ؾاؾٗس !ؾ ٬تطدعٔ بعس ٟنؿاضا ٜهطب
بعههِ ضقاب بعض  ,ؾإْ ٞقس تطنت ؾٝهِ َا إٕ أخصمت ب٘ ئ تهًٛا ; نتاب اهلل ٚغْٓ ١ب , ٘ٝأ ٌٖ ٫بًػت ; ايًِٗ ؾاؾٗس !
( ا ) ٖات ؾ ٢مجٌ َهاز " حيٌ " َٚ ,طازف " ضقاب " ٚمجع " غٓ. " ١
( ب ) َا املبسأ اإلغ ٢َ٬ايص ٣أقط ٙايطغ ٍٛؾ ٢ايؿكط ٠ايػابك ١؟
( ز ) َِ سصض ايطغ ٍٛايهط ِٜاملػًُني ؾ ٢ايؿكط ٠ايػابك ١؟
( ز ) نٝـ ٜتذاٚب املػًَُ ٕٛع ايتشصٜط ايػابل يًطغ ٍٛايهط. ِٜ
( ٖـ ) َا ق ١ُٝاإلناؾ ١ؾ ٢قٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  " :نتاب اهلل " غْٓ ١ب" ٘ٝ

(  ٫ " ) ٚتطدعٔ بعس ٟنؿاضا " َا ْٛع ا٭غًٛب ؟ َٚا غطن٘ ؟ َا ق ١ُٝتكس " ِٜبعس " ٟ؟ َ ٚا ق ١ُٝتٓهرل " نؿاضا " ؟َا ٚغ ١ًٝايتٛنٝس ؾ ٢ا٭غًٛب ايػابل .

 7ــ أٜٗا ايٓاؽ إٕ ضبهِ ٚاسس ٚإٕ أبانِ ٚاسس  ,نًهِ آلزّ ٚآزّ َٔ تطاب  ,إٕ أنطَهِ عٓس اهلل اتكانِٚ ,يٝؼ يعطب ٞعً ٢عذُ ٞؾهٌ إ٫
بايتك , ٣ٛأ ٌٖ ٫بًػت ; قايٛا  :قاٍ  :ؾًٝبًؼ ايؿاٖس ايػا٥ب !
( ا ) ؽرل ايكٛاب ملا ٜأت ٞمما بني ايكٛغني :
مجع " عذُ ( : " ٞعذا – ِ٥عٛادِ –أعادِ)
" يٝبًؼ ايؿاٖس ايػا٥ب " أغًٛب ْٛع٘  ( :خدل – ٟإْؿا – ٞ٥زعا) ٤
َهاز " أتكانِ " ( أؾػكهِ – أنعؿهِ – أْٖٛهِ )
( ب ) َا املبسإٓ ايًصإ تٓاٚيتُٗا ايؿكط ٠ايػابك ١؟
( ز ) " ؾًٝبًؼ ايؿاٖس ايػا٥ب " َا ز٫ي ١ختاّ ايطغ ٍٛايهط ِٜخٛبت٘ بٗصا ايتعبرل ؟
( ز ) ٖات َٔ ايؿكط ٠ايػابك ١قػٓا بسٜعٝا ٚ ,اشنط ْٛع٘ ٚأثط ٙ؟
( ٖـ ) عًٌ  :زلٝت خٛب ١ايطغ ٍٛخٛب ١ايٛزاع ؟
( َ ) ٚا ايػُات ا٭غًٛب ١ٝيًطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ .
( ظ ) ملاشا ٜٗتِ املػًُ ٕٛؾ ٢نٌ ظَإ َٚهإ غٛب ١ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؟
 8ــ أٜٗاايٓاؽ ازلعٛا َٓٓ ٞأبني يهِ ؾإْ٫ ٞأزض ٟيعً٫ ٞأيكانِ بعسعاَٖ ٞصا  ,يف َٛقؿٖ ٞصا  .أٜٗاايٓاؽ إْسَا٤نِ ٚأَٛايهِ ٚأعطانهِ
عًٝهِ سطاّ نشطََٜٛ ١هِ ٖصا يف ؾٗطنِ ٖصايف بًسنِ ٖصا أ ٌٖ ٫بًػت ; ايًِٗ ؾاؾٗس ! َٔ ناْت عٓس ٙأَاْ ١ؾً٪ٝزٖا إىل َٔ ا٥تُٓ٘ عًٗٝا,
ٚإٕ ضبا اؾاًَٖٛ ١ٝنٛع ٚ,إٕ أ ٍٚضباأ بسأ ب٘ ضبا عُ ٞايعباؽ بٔ عبساملًٛب ٚ ,إٕ َآثط اؾاًَٖٛ ١ٝنٛع ١غرل ايػساْٚ ١ايػكاٚ . ١ٜايعُس
قْ َٜٛز ٚؾب٘ ايعُس َا قتٌ بايعكا ٚاؿذط  ,ؾَ ٘ٝا ١٥بعرل ؾُٔ ظاز ؾٗ َٔ ٛاؾاًٖ)١ٝ
أ َ -طازف (أبني  -ؾً٪ٝزٖا ) َ ...........كابٌ " َٛنٛع  -ايعُس" .........مجع " عكا "َ ........ؿطز " َآثط ".......
ب  -يف ايؿكط ٠بعض ايتؿطٜعات اإلغٚ ١َٝ٬نشٗا َبٟ ٓٝا أثطٖا عً ٞاجملتُع .
دــ  -اغتدطز يْٛا ٟبٝاْٝاٚ ٟأخط بسٜعٝاَٛ ٟنش ٟا أثطُٖا يف املعين .
ز  -يكس أٚنشت ايؿكط ٠بعض ايعازات اؾاًٖٚ . ١ٝنشٗا .
ٖـ  -اغتدطز أغًٛبا ٟإْؿاٟ ٝ٥ا ٚبني غطن٘ ايب٬غٞ
 9ــ أٜٗا ايٓاؽ إمناامل َٕٛٓ٪إخ٫ٚ , ٠ٛحيٌ ملَ َٔ٪اٍ أخ ٘ٝإ َٔ ٫طٝب ْؿؼ َٓ٘  .أ ٌٖ ٫بًػت; ايًِٗ ؾاؾٗس !ؾ ٬تطدعٔ بعس ٟنؿاضا ٜهطب
بعههِ ضقاب بعض  ,ؾإْ ٞقس تطنت ؾٝهِ َا إٕ أخصمت ب٘ ئ تهًٛا ; نتاب اهلل ٚغْٓ ١ب , ٘ٝأ ٌٖ ٫بًػت ; ايًِٗ ؾاؾٗس !
أ ٖ -ات َؿطز ضقاب َ ,كابٌ " تهًٛا "  ,مجع " غٓ " ١يف مجٌ َٔ تعبرلى
ب  -يكس اختعٍ تهطاض ( أ ٌٖ ٫بًػت; ايًِٗ ؾاؾٗس ) سٝا ٠ايٓيب  نًٗا ٚ .نض شيو .
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دـ  -اغتدطز قٛض ٠مجايَ ١ٝبٓٝا ٟأثطٖا يف املعين .
ز  -اشنط خكا٥ل ٖص ٙاـٛب. ١

ايتعطٜـ بايؿاعط
غابل بٔ عبس اهلل ايدلبط ٟايطق .ٞؾكٚ ٘ٝقسخ ٚأسس ؾعطا ٤ايعٖس يف ايعٗس ا٭َ ٟٛأخص ايؿعط عٓ٘ ٚتتًُص ي٘ أب ٛايعتاٖ َٔ ,١ٝأٌٖ خطاغإ,
غهٔ ايطق ,١عطف بأب ٞأَ ١ٝايدلبطٚ ٟقس قشـ ايعبٝس ٟقاسب تاز ايعطٚؽ ازل٘ بكٛي٘ (غابل بٔ عبس اهلل ايدلق ٞاملعطٚف بايدلبطٚ )ٟتطدِ
ابٔ عػانط يػابل ايدلبط ٟاحملسخ ٚغابل ايدلبط ٟايعاٖس ٚت ِٖٛأُْٗا اثٓإ بُٓٝا ُٖا ؾدل ٚاسس.
ض ٣ٚايصٖيب أْ٘ َٔ َٛاي ٞبين أَٚ ١ٝؾس عً ٢عُط بٔ عبس ايععٜع ٚي٘ َع٘ سهاٜات يٝٛؿ. ١
َٓاغب ١ايٓل
يف سٝا ٠اإلْػإ قٜ ٫ ِٝعٝـ بسْٗٚا ; ق ِٝضٚسٚ ١ٝقَ ِٝاز َٔٚ , ١ٜايك ِٝايطٚس : ١ٝاإلميإ بايكهاٚ ٤ايكسض ٚ ,ايتكٚ , ٣ٛاشلس, ٣
ٚاؿل  .أَا ايك ِٝاملاز ١ٜؾٗ ٞاغتؿاض ٠اآلخطٚ , ٜٔطًب اؿل ٚ ,ايعؿط با٭ؾٝاٚ , ٤ايبكط با٭َٛضٚ .ايعًِ ايصٜ ٟهؿـ َهٖٓ ٕٛصٙ
ا٭ؾٝا ٤ؾٝذعًٗا ٚانش ١دً ١ٝنُا جيً ٛايكُط ايعٖ َٔٚ . ّ٬ص ٙاملعاْٚ ٞتًو ايك ِٝاًْٛل ايؿاعط ٜعدل بٗصا ايٓل .
ايٓــــــــــل

ٚاؿُٜسُ يًَّ٘ٔ أَٖا بَعـ ُس ٜا عَُُـــــــــ ُط
ٜؾه ٔٝعً ٢سَصض قــس َٜٓؿُ ٜع اؿٜـــــصَضُ
إشا عَُٔٝتَ ؾكـس َٜذً ٛايعََُ ٢اـٜـبَطُ
ٚطا ٔيبُ اؿل ٚقـس ُٜٗسَ ٣ي٘ ايعَّؿـَطُ
ح َٜٓهُطُ عٔ َٚغُِٔـ ٘ٚٝايؿٖـذَطُ
نايػَٔ ٝ
 ٫ٚايبَكــــرلُ نأعََُ ٢ا ي٘ َبكَـــطُ
ٚايػَُٜ ٗٞهــطََٓ ٙــ٘ اي٢ٛضزُ ٚايكٖــسِضُ
ُٜش ٞٔٝايبَٔ ٬ز إشا َـــا َاتَت ا ٜملٜٛــطُ
نُا ُٜذً ٞ١غٛازَ ايعًُّـُ ٔ١ايكَُٜــــطُ

باغــِ ايص ٟأْٝع٢يت َٔ عٔٓــسٔ ٙايػٗ َُ ٛض
ت تَعًٜــُِ َا تأتــــــَٚ ٞـا تَصَض
إٕ نٓ َ
ٚاغتَدبٔــط ٢ايٓاؽَ عُٓـا أْت دَــأٖـً٘ٝ
ب اؾَ ٜٛض َٜ ٫عؿٜط عادَــت ٔ٘
ََـــٔ ٔ ًَٜٝٛ
ب بٗا
شلسَٔ ٣عبَ ْط تُؿؿــ ٢ايكــًُ ٛ
ٚيف ا ٝ
ؼ شُ ٚايعًٔـــِ بايتٖك ٣ٛنٜذـا ًٖٔٔٗا
ٚيَ ٝ
ٚايطٗؾسُ ْاؾً ٠١تُٗـــــــسَ ٣يكاسٔـــبٔٗا
ٚايصٚنـــــطُ ؾ ٘ٝسََٝـا ٠ئً ٝكًٝــٛبٔ نُـــا
ب قاسبٔ٘
ِ َٜذً ٛٝايعََُ ٢عـٔ قً ٔ
ٚايعًٔ ُ

ايتشً ٞباؿصض ٚا٫عتُاز عً ٢ايؿٛض٣
ٚاؿٜــُسُ يًَّ٘ٔ أَٖـــــا بَعسُ ٜا عُُـــَطُ
باغـــــــِ ايص ٟأْٝع٢يت َٔ عٔٓسٔ ٙايػَٗٛضُ
ٜؾه ٔٝعً ٢سَـصض قس ٜ َٜٓؿعُ اؿـــــَصَضُ
ِ َا تأتــــــــــَٚ ٞا تَصَض
إٕ نٓتَ تَعًٜــ ُ
إشا َعُٔٝتَ ؾكـس َٜذً ٛاي َعَُ ٢اـٜبَطُ
ٚاغتَدبٔـــط ٢ايٓاؽَ عُٓــا أْت دَأٖــــً٘ٝ
َعاْ ٞاملؿطزات  ٚايذلانٝب
ايهًُ١

َعٓاٖا

ايػٛض

غٛض ايكطإٓ ايهطِٜ

اؿُس

ايجٓا × ٤اؾشٛز ٚايصّ

ايهًُ١

ايهًُ١

تسع  /تذلى × تأخص  /املاض ٚشض

داًٖ٘

غرل َسضن٘ × عاضؾ٘

َ / ٬تٗٛضاٟ
سصضا ٟقتاطاَ / ٟتٓبٗ ٟا × غاؾ ٟ

عُٝت

× أبكطت

ٜٓؿع

ٜؿٝس × ٜهط

جيًٛ

ٜعٜ / ٌٜهؿـ × ٜجبت

تعًِ

تعطف × ػٌٗ

اؿصض

اؿ × ١ٛٝايتٗٛض

ايعُ٢

املطاز اؾٌٗ

تأتٞ

تؿعٌ × تسع

اغتددل

اغأٍ  /اطًب

اـدل

ايعًِ ز أخباض

عُط

اـًٝؿ ١عُط بٔ عبس ايععٜع

تصض

َعٓاٖا

َعٓاٖا
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ؾطح ا٭بٝات
ٜؿتتض ايؿاعط باغِ اهلل َٓعٍ غٛض ايكطإٓ ايهطٚ ِٜتكس ِٜاؿُس هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل .ثِ ٜٛد٘ خٛاب٘ إىل عُط بٔ عبس ايععٜع قا: ٟ٬٥
إٕ نٓت تعطف َا ؼب إٔ تؿعٌ َٚ ,ا جيب إٔ تذلى  ,ؾعًٝو إٔ ته ٕٛسصضا , ٟؾكس ميٓع اؿصض َٔ ٚقٛع ايؿط ٚ ,اغأٍ ش ٣ٚاـدل ٠عُا ٫
تعطؾ٘  ,ؾكس ٜع ٌٜا٫غتدباض َا خؿ ٞعًٝو َٚا نٓت ػًٗ٘ .
َٔ ايًُشات ايؿٓ ٚ ١ٝاؾُاي١ٝ
 بػِ ايص ٣أْعيت َٔ عٓس ٙايػٛض  :نٓا ١ٜعٔ َٛقٛف  ٖٛٚاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل  .إجياظ عصف  ,املبتسأ  ٚتكسٜط ٙقٛي ٞباغِ ايصٟ
 أْعيت " ايؿعٌ َبٓ ٢يًُذٗ ٍٛيًعًِ بايؿاعٌ ٚتعع. ُ٘ٝ
 تكس َٔ " ِٜعٓس " ٙأؾاز :أغًٛب قكط بتكس ِٜاؾاض  ٚاجملطٚض يًتدكٝل ٚايتٛنٝس ٚاٖ٫تُاّ باملتكسّ ٚ ,بٝإ قسغ ١ٝايػٛض ايكطآْ١ٝ
ٚزلَٓ ٛعيتٗا .
 ايػٛض  :اغِ َعطؾ ١تدلظ ؾٗط ٠غٛض ايكطإٓ ايهطَٚ ِٜعطؾ ١اؾُٝع إٜاٖا .
 أَا بعس  :ؾٗٝا ؾكٌ يًدٛاب بني ا٫ؾتتاسَٚ ١ٝهُ ٕٛايٛعغ ٚايٓكض ايتايٝني .
 ايبٝت نً٘  :بطاع ١اغتٗ , ٍ٬ؾؿ ٘ٝإؾاض ٠إىل إٔ ايٛعغ ٚايٓكض ايتايٝني ُٖا َٛنٛع ايككٝسٚ ٠ايػطض َٓٗا .
ٜ ا عُط  :اغًٛب إْؿاْٛ ٞ٥ع٘ ْسا ٤غطن٘ ايتٓب٬ْٚ , ٘ٝسغ كاطب ١ايؿاعط يعُط بازل٘ فطزا َٔ يكب٘ نأَرل يًَُٓ٪ني مما ٜؿرل
إىل ؾذاع ١ايؿاعط ٚتٛانُــــــــــع عُط بٔ عبس ايععٜع .
ٜٛ دس بني ؾٛط ٟايبٝت  :تكطٜع مما ٜع ٢ٛدطغاَٛ ٟغٝكٝاٜٛ ٟطب ا٫شٕ ٚميتعٗا ٜٚجرل ايصٖٔ .
 ( أغًٛب ايبٝت ) ْٛع ؾ ٘ٝايؿاعط بني ا٭غًٛب اـدل َٔ ٟقٛي٘ ( بػِ اهلل ٚ ..اؿُس هلل ) ٚاإلْؿا ٞ٥ؾ ٢قٛي٘ ( ٜاعُط ) .
 إٕ  :أزا ٠ؾطط تؿٝس ايؿو .
 تأت , ٞتصض  :إجياظ عصف املؿع ٍٛب٘ يًعُٚ. ّٛبُٗٓٝا طبام ٜٛنض املعٓ٪ٜٚ ٢نس ٙبايتهاز
 ؾهٔ عً ٢سصض ْ :تٝذ ١يًؿطط ايػابل عً. ٘ٝ

نٔ عً ٢سصض  :أغًٛب إْؿاْٛ ٞ٥ع٘ أَـــط غطن٘ اؿح ٚايٓكض ٚاإلضؾاز .

 تصض  ,سصض  :دٓاؽ ْاقل ٜع ٞٛدطغا َٛغٝكٟ ٝا تٛطب ي٘ ا٫شٕ ٚميتعٗا ٜٚجرل ايصٖٔ .
 قس ٜٓؿع اؿصض  :إطٓاب بايتص ٌٜٝيتٛنٝس املعٓ . ٢قس  :تؿٝس ايهجط ٚ . ٠اؾًُ ١تعً ٌٝملا قبًٗا ٚ.سهُ ١تٛس ٞغدل ٠ايؿاعط باؿٝا. ٠
 ٚؾٗٝا اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝسٝح قٛض اؿصض ؾدك ٟا ْاؾع ٟا ٚتٛس ٢بأُٖ ١ٝاؿصض ٚغطمجاشلا ايتؿدٝل .
 تعًِ  /تأت / ٞتصض ٜٓ /ؿع  :أؾعاٍ َهاضع ١يًتذسز ٚا٫غتُطاض ٚاغتشهاض ايكٛض ٠ؾ ٢اـٝاٍ .
 اغتددل ايٓاؽ  : ..أغًٛب إْؿاْٛ ٞ٥ع٘ أَــــــــط غطن٘ اؿح ٚايٓكض ٚاإلضؾاز .
 ؾكس جيً ٛايعُ ٢اـدل  :سهُ ١تعهؼ خدل ٠ايؿاعط ٚقسم ْكا٥ش٘  .اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝتكٛض اـدل ع٬داٚ ٟزٚا ّٜ ٤كه ٞعً ٢ايعُ ٚ ٢غط
مجاشلا ايتذػٜٚ , ِٝدلظ أُٖ ١ٝاـدل إلظاي ١ايعُ ٚ. ٢اؾًُ ١تعً ٌٝملا قبًٗا يإلقٓاع .
 جيً × ٛايعُ :٢طبام ٜٛنض املعٜٓٚ ٢ك. ٜ٘ٛ
 تكس " ِٜايعُٚ " ٢تأخرل" اـدل "  :أغًٛب قكط بتكس ِٜاملؿع ٍٛعً ٢ايؿاعٌ يًتٛنٝس ٚايتدكٝل ٚاٖ٫تُاّ باملتكسّ .
ؼصٜط َٔ ايعًِ ٚزع ٠ٛإىل ايتك ٚ ٣ٛايعًِ
ٚطائبُ اؿل ٚقس ُٜٗسَ ٣ي٘ ايعَّؿـ ُط
ََـٔ ًَٜٝٛبٔ اؾٜٛضَ َٜ ٫عؿٜط عادَت٘ٔ
نايػَٝحٔ َٜٓهُطُ عٔ َِ ٚغُٔ ٘ٚٝايؿٖذَطُ
ٚيف اشلٝسَ ٣عٔبَطْ تُؿؿ ٢ٜايكًٛبُ بٗا
رل نأعُـََ ٢ا ي٘ بَكَطُ
 ٫ٚايبَكــــ ُ
ٚيٝؼَ شُ ٚايعًٔـِ بايتٖك ٣ٛنٜذأًٖٔٗا
َعاْ ٞاملؿطزات  ٚايذلانٝب
ايهًُ١

َعٓاٖا

ايهًُ١

َعٓاٖا

ايهًُ١

َعٓاٖا
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ًٜٛب

املطاز ٜطٜس

ايعؿط

ايؿٛظ × اـػاض / ٠اإلخؿام

شٚ

قاسب ( ز  :ش) ٚٚ

اؾٛض

ايعًِ × ايعسٍ  ,اإلْكاف اشلس٣

ايطؾاز اشلسا × ١ٜايهٍ٬

ايتك٣ٛ

خؿ ١ٝاهلل× ايؿذٛض ايتبذض

عدل

ععات ّ عدل٠

ايبكرل

ز بكطا × ٤ا٭عُ٢

ٚزل٘ٝ

أَٛ ٍٚط ايطبٝع

أعُ٢

ايهؿٝـ ز عُْ / ٞعُٝإ

بكط

إزضاى  /ض × ١ٜ٩عُ ٢ز أبكاض

ٜعؿط

ٜؿٛظ × خيػط ٜ /ؿكس

سادت٘ ًَٛب ز سادات سٛا٥ر ساز
طايب

ضاغب ز ط٬ب  /طًب٘

تؿؿ٢

اؿل

× ايباطٌ ز اؿكٛم

ايػٝح

تدل / ٨تسا / ٟٚتعاجل × متطض

املٛط ز ايػٛٝخ  /ا٭غٝاخ × اؾؿاف

خيهط  /حيػٔ × ٜصبٌ
ٜٓهط
ٜع ٢ٛميٓض × حيطّ
ٜٗسٟ
ؾطح ا٭بٝات
ؾُٔ نإ دا٥طٟا ظاملا , ٟؾإْ٘ ٜ ٫ؿٛظ مبا ًٜٛب٘  َٔٚ ,نإ عازٜ ٟ٫ػع ٢إىل إسكام اؿل  ,ؾٗصا ٖ ٛايصٜٝ ٟػط ي٘ غب ٌٝايٓذاح ٚ ,يف اشلسا١ٜ
ععات تطٜض ايكًٛب ٚؼٗٝٝا َ ,جًُا حي ٞٝاملٛط ايؿذط ٚ ,يٝؼ قاسب ايعًِ ايتك ٞناؾاٌٖ ٚ ,يٝؼ ايبكرل نا٭عُ ٢ايصٜ ٫ ٣بكط ؾ٦ٝاٟ
َٔ ايًُشات ايؿٓ ٚ ١ٝاؾُاي١ٝ
ًٜٛ ب اؾٛض  :اغتعاضَ ٠هٓ , ١ٝسٝح قٛض اؾٛض بؿَ ٧ازًُٜٛ ٣ب  ٚغط مجاشلا ايتذػ. ِٝ
ٜ ٫ عؿط عادت٘  :اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝسٝح ؾب٘ اؿاد ١بؿَ ٧ازٜ ٟعؿط ب٘  ٚغطمجاشلا ايتذػ ,. ِٝع٬قتٗا مبا قبًٗا ْتٝذ. ١
 طـــــايب اؿــل  :اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝسٝح ؾب٘ اؿل بؿَ ٧ازًُٜٛ ٟب غط مجاشلا ايتذػ. ِٝ
ٜٗ س ٣ي٘ ايعؿط  :اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝسٝح ؾب٘ ايعؿط بٗس , ١ٜغط مجاشلا ايتذػٚ ِٝأغًٛب قكط بتكس ِٜاؾاض ٚاجملطٚض " ي٘ " ٜؿٝس
ايتٛنٝس ٚايتدكٝل .
 قس ٜٗس ٣ي٘ ايعؿط  :إطٓاب يًتٛنٝض ؾاؾًُ ١تٛنٝض يًٛب اؿل  .ؾ٬ؾو يف إٔ طايب اؿل ٜٓاٍ ايعؿط ْتٝذ ١طًب٘ اؿل ز ٕٚغرلٙ
 بني ؾٛط ٟايبٝت َ :كابً ١تٛنض املعٓٚ ٢تك. ٜ٘ٛ
ًٜٛ ب ٜ /عؿط ٜٗ /س : ٣أؾعاٍ َهاضع ١يًتذسز ٚا٫غتُطاض .

 ايبٝت نً٘ سهُ ١تعهؼ خدل ٠ايؿاعط ٚنجط ٠ػاضب٘ ٚعُكٗا

 ؾ ٢اشلس ٣عدل تؿؿ ٢ايكًٛب  :اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝسٝح ؾب٘ ايعدل بسٚاٜ ٤ؿؿ ٞايكًٛب  ٚغط مجاشلا ايتذػ ٚ ِٝتٛس ٞبأُٖ ١ٝاشلسا ١ٜيًكًٛب
 ؾ ٢اشلس ٟعدل تؿؿ ٞايكًٛب نايػٝح ٜٓهط عٔ ٚزل ٘ٝايؿذط  :تؿب ٘ٝمتج , ٢ًٝؾكس قٛض ساي ١ايعدل ٚايععات ايت ٢تؿؿ ٞايكًٛب بٗا
ناملٛط ايصٜٓ ٟعٍ عً ٢ا٭ضض ؾتُٓ ٛب٘ ا٭ؾذاض ٚتعزاز اـهط ٠ضْٚك ٟا ٚبٗذ.١
ٜٓ هط عٔ ٚزل ٘ٝايؿذط  :أغًٛب قكط ٚغًٝت٘ تكس ِٜاؾاض ٚاجملطٚض غطن٘ ايتٛنٝس ٚايتدكٝل .
 تؿؿ , ٢تٓهط  :ؾعَ ٕ٬هاضعإ يًتذسز ٚا٫غتُطاض ٚاغتشهاض ايكٛض. ٠
 يٝؼ ش ٚعًِ بايتك ٣ٛنذاًٖٗا  ٫ٚايبكرل نأعَُ ٢ا ي٘ بكط :ؾ ٢ايبٝت تؿبٗٝإ َٓؿٝإ يكاسب ايعًِ ايتك ٞبأْ٘ يٝؼ ناؾاٌٖ ,
ٚيًبكرل بأْ٘ يٝؼ نا٭عُٜٛ ٢نض املعٜٓٚ ٢دلظ زلَٓ ٛعي ١ايعامل بايتكٚ , ٣ٛأُٖ ١ٝايعًِ بايتك ٣ٛيهُاٍ إميإ اإلْػإ .
 ش ٚايعًِ × داًٖٗا – ايبكرل × ا٭عُ : ٢طبــــــــــــام ٜٛنض املعٜٓٚ ٢ك. ٜ٘ٛ
 ( نأعَُ ٢ا ي٘ بكط ) ٜعاب عً ٢ايؿاعط قٛي٘ َ ( :ا ي٘ بكط ) بعس قٛي٘ ( أعُ ) ٢سٝح مل تهـ دسٜسا. ٟؾاملعً ّٛإٔ ا٭عُ ٫ ٢بكط ي٘
ٚإمنا ٖ ٢فًٛب ١يًكاؾٜٚ . ١ٝطز عً ٢شيو بإٔ ايبكط قس ٜه ٕٛمبعٓ ٢اإلزضاى أ ٚايبكرلٚ ٠بصيو ٜه ٕٛاملككٛز ايعُ ٢املازٚ ٣املعٟٓٛ
َ ا ي٘ بكط  :إطٓاب بايتؿػرل  ,ؾكٛي٘ " َا ي٘ بكط " تؿػرل يهًُ " ١أعُ. " ٢
زع ٠ٛيًطؾاز  ٚايكطإٓ  ٚايعًِ
ٚايػَُٜ ٗٞهطََٓ ٙـ٘ ايــ٢ٛضزُ ٚايكٖــسِضُ
ٚايطٗؾـــ ُس ْاؾً ٠١تُٗـــــــــــسَ ٣يكاسٔبٔٗا
ُٜش ٞٔٝايبٔ٬زَ إشا َا َــاتَت املٜٛـــَطُ
ٚايصٚنـــــطُ ؾ ٘ٝسََٝـــا  ٠ئًكًٝٝــٛبٔ نُـــــا
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نُا ُٜذً ٞ١غٛازَ ايعًُُّــ ٔ١اي ٜكَُـــطُ
ٚايعًُِٔ َٜذً ٛٝاي َعَُ ٢عــــٔ قًبٔ قاسبٔ٘
َعاْ ٞاملؿطزات  ٚايذلانٝب
ايهًُ١
ايطؾس

َعٓاٖا
اشلس × ٣ايهٍ٬

ايهًُ١
قاسبٗا

َعٓاٖا
َايهٗا ز أقشاب  /قشب

َعٓاٖا

ايهًُ١
ايٛضز

ا٫تٝإ ٚايصٖاب إي × , ٘ٝايكسض

ايكسض

اْ٫كطاف ٚايطدٛع عٓ٘ × ايٛضز

ايه × ٍ٬اشلس٣
ايػٞ
ٖب ١ز ْٛاؾٌ
ْاؾً١
ؾطح ا٭بٝات
 إٕ ايتعكٌ ٖب ١ميٓشٗا اهلل يإلْػإ ٚ ,إٕ ايهَ ٍ٬هط ٙٚؾ ٢نٌ ا٭ٚقات  .ؾايصنط حي ٞٝايكًٛب َجًُا حي ٞٝاملٛط ايب٬ز مبا ؾٗٝا َٔٚؾٗٝا  ,نُا إٔ ايعًِ ٜع ٌٜاؾٌٗ ٚعُ ٢ايبكرل ٠عٔ قًب قاسب٘ نُا ميشْٛ ٛض ايكُط ظ ّ٬ايً. ٌٝ
َٔ ايًُشات ايؿٓ ٚ ١ٝاؾُاي١ٝ
 ايطؾس ْاؾً : ١تؿب ( ٘ٝبًٝؼ ) يًطؾس باشلسٚ ١ٜغط مجاي٘ ايتذػٜٛٚ , ِٝس ٞبك ١ُٝايعكٌ ٚزلَٓ ٛعيت٘ ْ .اؾًْ : ١هط ٠يًتعع. ِٝ

 ( ايطؾس ْاؾً ١تٗس ٣يكاسبٗا )  :اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝسٝح قٛض ايٓاؾً ١بٗس ١ٜتكسّ يكاسبٗا ٚ ,ايعباض ٠خٝاٍ َطنب ( تؿبٚ ٘ٝاغتعاض) ٠
سٝح ؾب٘ ايطؾس بايٓاؾًٚ ١ؾب٘ ايٓاؾً ١بٗس ١ٜتكسّ عً ٢اإلبساع  .تٗسَ : ٣هاضع يًتذسز ٚا٫غتُطاض
ٚاغتشهاض ايكٛضٚ ٠إجيـــــــــــــاظ عصف ايؿاعٌ .
 ايػٜ ٞهط َ٘ٓ ٙايٛضز ٚايكسض  :اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝتكٛض ايػْٗ ٞط َٝا ٙؾاغس ٜهطٚ ٙضٚز ٙأ ٚايكسٚض عٓ٘  ٢ٖٚ .قٛض ٠تٛس ٞبؿػاز ايػٞ
ٚنطض ٙعً ٢املتكـ ب٘ ٜ .هط : ٙإجياظ عصف ايؿاعٌ  .تكس ِٜاؾاض ٚاجملطٚض ( َٓ٘ ) أؾاز  :ايتدكٝل ٚايتٛنٝس .
 ايطؾس × ايػ – ٞايٛضز × ايكسض  :طبام ٜٛنض املعٜٓٚ ٢ك ٚ ٜ٘ٛاملكابً ١بني ؾٛط ٣ايبٝت تدلظ املعٓ ٢بايتهاز .
 ( ايصنط ؾ ٘ٝسٝا ٠يًكًٛب )  :تؿب ٘ٝيًصنط باؿٝا ٠يًكًٛب  ,غط مجاي٘ ايتٛنٝض ٚ ,ايبٝت نً٘ تؿب ٘ٝمتج , ٢ًٝؾكس ؾب٘ ساٍ ايصنط
بايٓػب ١يًكًٛب عاٍ املٛط ايص ٟحي ٞٝايب٬ز ٜٛٚ ,س ٞبكٚ ١ُٝأُٖ ١ٝايصنط ؾ ٢سٝا ٠ايكًٛب .
 سٝا ٠يًكًٛب  :اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝتكٛض ايكًٛب أؾداقا ٟحيٗٝٝا ايكطإٓ ايهط ِٜغط مجاشلا ايتؿدٝل مما ٜدلظ تعًل ايكًٛب بايكطإٓ ايهطِٜ
 حي ٞٝايب٬ز إشا َا َاتت املٛط  :اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝتكٛض ايب٬ز بَٛ ٬ط أؾداقاَٝ ٟت٘  ,غط مجاشلا ايتؿدٝل ٚ ,تٛس ٢بأُٖ ١ٝاملٛط
 حيَ × ٞٝاتت  :طبام ٜٛنض املعٜٓٚ ٢كٜ٘ٛ
 تكس ِٜاؾاض ٚاجملطٚض ( ؾٚ ) ٘ٝاملؿع ٍٛب٘ ( ايب٬ز ) أغًٛب قكط ٜؿـــــــــٝس ايتٛنٝس  ٚايتدكٝل .
 ايبٝت نً٘ سهُ. ١
 ايعًِ جيً ٛايعُ : ٢اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝتكٛض ايعًِ زٚاٜ ٤عاجل ايعُ ٚ , ٢تٛس ٞبأُٖ ١ٝايعًِ إلظاي ١ايعُٚ ٢اؾٌٗ ٚ .غط مجاشلا ايتذػِٝ
 ( ايعُ : ) ٢اغتعاض ٠تكطحي ١ٝسٝح ؾب٘ اؾٗـــٌ بايعُٚ ٢سصف املؿب٘ ٚقطح باملؿب٘ ب٘ ٚغط مجاشلا ايتٛنٝض .
 ( ايعًِ جيً ٛايعُ.... ٢نُا جيً ٛغٛاز ايعًُ ١ايكُط ) ايبٝت نً٘  :تؿب ٘ٝمتج ًٞٝؾب٘ ساي ١ايعًِ ؾ ٢إظايت٘ ؾٌٗ ٚن ٍ٬ايكًب
عاٍ ايكُط ايصٜ ٣ع ٌٜظًُ ١ايًٚ , ٌٝغط مجاي٘ ايتذػ. ِٝايعًِ × ايعُ – ٢ايعًُ × ١ايكُط طبام ٜٛنض املعٜٓٚ ٢كٜ٘ٛ
 تكس " ِٜغٛاز ايعًُ: "١أغًٛب قكط ٜؿٝس ايتدكٝل ٚايتٛنٝس ٚا٭ُٖ. ١ٝ
 جيــــــًُٜ – ٛذــــــــًَ : ٢هاضعإ ي٬غتُطاض ٚايتذسز ٚاغتشهاض ايكٛض. ٠
ايتعًٝل ايعاّ عً ٢ايٓل
 ايػطض  :ايٓكض ٚاإلضؾاز .
 ايؿٔ  :ايؿعط ايػٓا. ٞ٥

 ايعكط  :تٓتُ ٞايككٝس ٠يًعكط ا٭َ. ٣ٛ

ايعاطؿ : ١تػٛز ا٭بٝات َؿاعط ايتكٚ ٢ايٛضع ٚاإلميإ ٚ ,نطاٖ ١ٝايهٚ ٍ٬اؾٌٗ ,
ا٭غايٝب ْٛ :ع ايؿاعط بني ا٭غايٝب اإلْؿاٚ ١ٝ٥اـدل ١ٜإلنؿا ٤اؿٚ ١ٜٛٝاإلثاضٚ ٠ايك ٠ٛعً ٢أبٝات٘ يهٓ٘ آثط ا٭غايٝب اـدل ١ٜؾ٢
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َععِ أبٝات٘ يًٛقـ ٚايتكطٜط .
 ايؿهط  :دا٤ت َطتب ١زاضت نًٗا س ٍٛايٓكض ٚاإلضؾاز .
 ايػُات ا٭غًٛب ١ٝيًؿاعط :
 اإلقٓاع بكٛض اؿهُٚ ١ايٓكض  املباؾطٚ ٠اـٛابٚ ١ٝايتكطٜط

 ايتأثط بايجكاؾ ١ايس١ٜٝٓ

 اغتدساّ احملػٓات ايبسٜعَ ١ٝجٌ  :ايٛبام ٚاملكابًٚ  ١نٛح ايًػٚ ١غ٬غ ١ايعباض  . ٠تٓٛع ا٭غايٝب بني اـدلٚ ٟاإلْؿاٞ٥
 املَ٬ض ايؿدك ١ٝيًؿاعط :
 سطٜل عً ٢تكس ِٜايٓكٝش. ١

 نإ ؾكٗٝا قسثا ٟسه ِٝفطب يًشٝا٠
 قاسب ثكاؾ ١زٚ ١ٜٝٓادتُاع, ١ٝ
ايٛادب املٓعيٞ
باغـــــــِ ايص ٟأْٝع٢يت َٔ عٔٓسٔ ٙايػَٗٛضُ ٚاؿٜــُسُ يًَّ٘ٔ أَٖــــــا بَعسُ ٜا عُُـــَطُ
إٕ نٓتَ تَعًٜــُِ َا تأتــــــــَٚ ٞا تَصَض ٜؾه ٔٝعً ٢سَـصض قس ٜ َٜٓؿعُ اؿـــــَصَضُ
ٚاغتَدبٔـــط ٢ايٓاؽَ عُٓــا أْت دَأٖــــً ٘ٝإشا عَُٔٝتَ ؾكـــس َٜذً ٛاي َعَُ ٢اـٜبَطُ
( ا ) ٖات َٔ ا٭بٝات مجً ١مبعٓ " ٢اهلل " َٚ ,هاز " عامل٘  ,تٗٗٛض " َٚ ,طازف " ميش , ٛاؾٌٗ " .
( ب )مب ٜٓكض ايؿاعط عُط بٔ عبس ايععٜع ؟ َٚا املدلضات ايت ٢غاقٗا شلص ٙايٓكا٥ض ؟
( ز ) زيٌ َٔ ايػابك ١عً ٢تأثط ايؿاعط بايجكاؾ ١ايس. ١ٜٝٓ
( ز ) ٖات َٔ ا٭بٝات :
إجياظاٚ , ٟسسز ْٛع٘ .
قػٓ ٟا بسٜعٝاٚ , ٟاشنط ْٛع٘ .
قٛض ٠خٝايٚٚ , ١ٝنشٗا .
ٚطائبُ اؿل ٚقس ُٜٗسَ ٣ي٘ ايعَّؿٜطُ
ََـٔ ًَٜٝٛبٔ اؾٜٛضَ َٜ ٫عؿٜط عادَت٘ٔ
نايػَٝحٔ َٜٓهُطُ عٔ َِ ٚغُٔ ٘ٚٝايؿٖذَطُ
ٚيف اشلٝسَ ٣عٔبَطْ تُؿؿ ٢ٜايكًٛبُ بٗا
رل نأعََُ ٢ا ي٘ بَكَطُ
 ٫ٚايبَكـــــ ُ
ٚيٝؼَ شُ ٚايعًٔـِ بايتٖك ٣ٛنٜذأًٖٔٗا
( ا ) ٖات ؾ ٢مجٌ َطازف " ايعؿط ٜٓ ,هط ٚ ,زلَٚ , " ٘ٝهاز " اؾٛض ٜٓ ,هط " َ ,ؿطز " عدل " مجع " غٝح  ,أعُ. " ٢
( ب ) إٜ ّ٫سع ٛايؿاعط ؾ ٢أبٝات٘ ايػابك ١؟
( ز ) َا غطض ا٭بٝات ايػابك ١؟ ٚإىل أ ٟايعكٛض ا٭زب ١ٝتٓتُ ٞا٭بٝات ؟
( ز ) َٔ املداطب ؾ ٢ا٭بٝات ايػابكٚ , ١مب يكب ؟
( ٖـ ) ٚنض اـٝاٍ ؾ ٢ايبٝت ايجاْ٢
( ٖ ) ٚات َٔ ا٭بٝات قػٓ ٟا بسٜعٝاٚ , ٟاشنط ْٛع٘ .
ُٜش ٞٔٝايبٔ٬زَ إشا َا َاتَت املٜٛـــَطُ
ٚايصٚنـــــطُ ؾ ٘ٝسََٝـــا  ٠ئًكًٛٝٝبٔ نُـــــا
نُا ُٜذً ٞ١غٛازَ ايعًُُّــ ٔ١اي ٜكَُـــطُ
ٚايعًُِٔ َٜذً ٛٝاي َعَُ ٢عــٔ قًبٔ قاسبٔ٘
( ا ) ٖات ؾ ٢مجٌ مجع " سٝاَٚ , " ٠هاز " ايعًُٚ , " ١املطاز ب " ايصنط " َٚطازف " جيً. " ٛ
( ب ) ملاشا زعا ايؿاعط ؾ ٢ايبٝتني إىل ايكطإٓ ايهطٚ ِٜايعًِ ؟
( ز ) َا ْٛع ا٭غًٛب ؾ ٢ايبٝتني ايػابكني ؟ ٚملاشا آثط ٙايؿاعط ؟
( ز ) ٚنض اـٝاٍ ؾ ٢ق ٍٛايؿاعط " ٚايصنط ؾ ٘ٝسٝا ٠يًكًٛب " ؟
( ٖـ ) َا أِٖ ايػُات ايؿٓ ١ٝ٭غًٛب ايؿاعط ؟
ايتسضٜب ايطابع  :اقطأ ا٭بٝات ثِ أدب عٔ ا٭غ ١ً٦اييت تًٗٝا :
باغــِ ايص ٟأْٝع٢يت َٔ عٔٓسٔ ٙايػَٗٛضُ

ٚاؿُ ُٜس يًَّ٘ٔ أَٖا بَعسُ ٜا عُُــــــــــَطُ

إٕ نٓتَ تَعًٜــُِ َا تأتــــــــَٚ ٞا تَصَض

ٜؾه ٔٝعً ٢سَصض قس ٜ َٜٓؿ ُع اؿٜـــــصَضُ
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ؽ عُٓـا أْت دَأٖـً٘ٝ
ٚاغتَدبٔـــط ٢ايٓا َ

ت ؾكـس َٜذً ٛايعََُ ٢اـٜبَطُ
إشا َعَُٔ ٝ

أٖ -ات َطازف  :تصض – جيًَٚ , ٛهاز ( تأت – ٞسصض )  .يف مجٌ َٔ عٓسى .
ب -اؾطح ا٭بٝات بأغًٛبو .
ز -اغتدطز َٔ ا٭بٝات  :قٛض ٠بٝاْٚ , ١ٝاشنط ْٛعٗا ٚ ,قُٝتٗا ايؿٓ – ١ٝقػٓا بسٜعٝاٚ ,اشنط ْٛع٘ ٚقُٝت٘ –
أغًٛبا إْؿاٝ٥ا ٚ ,اشنط ْٛع٘ ٚ ,غطن٘ .
ز – ملٔ ٜٛد٘ ايؿاعطسسٜج٘ ؟ َٚاٖسؾ٘ ؟
ٖـ  -أعطب َاؼت٘ خط .
ايتسضٜب اـاَؼ :

ب اؿل ٚقس ُٜٗسَ ٣ي٘ ايعَّؿـَ ُط
ٚطائ ُ
نايػَٝحٔ َٜٓهُطُ عٔ َٚغُِٔ ٘ٚٝايؿٖذَطُ
 ٫ٚايبَكــرلُ نأعََُ ٢ا ي٘ بَكَـــطُ
َهاز " اؾٛض) ايٌیٕ – ايطؾل – اؿل – ايعسٍ(

ب اؾٜٛضَ َٜ ٫عؿٜط عادَت ٔ٘
ََـــــٔ ٔ ًَٜٝٛ
ٚيف اشلٝسَ ٣عٔــــبَطْ تُؿؿ ٢ٜايكًٛبُ بٗا
ؼ شُ ٚايعًٔــــِ بايتٖك ٣ٛنٜذأًٖٔٗا
 ٚيَ ٝ
أَ -طازف " ايعؿط) ا٭ظؿط – ايعاؾط – ايؿٛظ – اـػاض(٠
مجع " أعُ ( ٢عُ – ٞعُ – ٕٛنُٖ٬ا قشٝض (
ب -نع يف مجٌ َٔ عٓسى َطازف ٚ :زلٚ , ٘ٝمجع  :ايػٝح َٚ ,ؿطز  :عدل.
ز-اؾطح ا٭بٝات بأغًٛبو.
ز-اغتدطز َٔ ا٭بٝات  :قٛض ٠بٝاْٚ , ١ٝاشنط ْٛعٗا ٚقُٝتٗا ايؿٓ – ١ٝقػٓا بسٜعٝا ٚ ,اشنط ْٛع٘ ٖٚسؾ٘ .
ٖـ  -أعطب َا ؼت٘ خط .
ٚايػَُٜ ٗٞهطَ َ٘ٓ ٙاي٢ٛضزُ ٚايكٖـــــــسِضُ
 ٚايطٗؾ ُس ْاؾً ٠١تُٗــــــــــسَ ٣يكاسٔبٔٗا
ايتسضٜب ايػازؽ :
ُٜش ٞٔٝايبٔــــ٬زَ إشا َا َاتَت ا ٜملٜٛـــطُ
ب نُــــا
 ٚايصٚنـــــ ُط ؾ ٘ٝسََٝـــا ٠ئًكٔ ًٛٝٝ
نُا ُٜذً ٞ١غــٛازَ ايعًُُّ ٔ ١اي ٜكَُـــــطُ
ب قاسبٔ٘
 ٚايعًُِٔ َٜذً ٛٝايعََُ ٢عـٔ قً ٔ
( أ) اخذل اإلداب ١ايكشٝش ١مما بني ايكٛغني :
" ايػَ " ٞهازٖا  ) :ا٫غتكاَ – ١ايعسٍ – اشلس – ٣املعطٚف (
" سٝاَ ٠ازتٗا  ( :س – ٛٝس – ٞٝسٝا )
"ايكسض " َطازؾٗا  ) :املكسَ – ١ايًٝٛع – ١اشلطٚب – اْ٫كطاف (
ب -اؾطح ا٭بٝات بأغًٛبو .
دـ  -اغتدطز َٔ ا٭بٝات  :قٛض ٠بٝاْٚ , ١ٝاشنط ْٛعٗا ٚقُٝتٗا ايؿٓ – ١ٝقػٓا بسٜعٝا ٚ ,اشنط ْٛع٘ ٖٚسؾ٘ .
ٖـ  -أعطب َا ؼت٘ خط .
ز – َا زلات أغًٛب ايؿاعط ؟
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ايتعطٜـ باـٝٛب

اؿػٔ بٔ ٜػاض ايبكطٖ21( ٟـٖ110 - ّ642/ـ )ّ728/إَاّ ٚعامل َٔ عًُا ٤أٌٖ ايػٓٚ ١اؾُاعٜ ١هٓ ٢بـأب ٞغعٝس ٚيس قبٌ غٓتني َٔ ْٗا ١ٜخ٬ؾ ١عُط بٔ
اـٛاب يف املس ١ٜٓعاّ ٚاسس ٚعؿط َٔ ٜٔاشلذط ,٠ناْت أّ اؿػٔ تابع ١ـسَ ١أّ غًُ ,١ؾذلغًٗا يف ساداتٗا ؾٝبه ٞاؿػٔ  ٖٛٚطؿٌ ؾذلنع٘ أّ غًُ١
يتػهت٘ ٚبصيو ضنع َٔ أّ غًُٚ ,١تطب ٢يف بٝت ايٓب .٠ٛناْت أّ غًُ ١ؽطد٘ إىل ايكشاب ١ؾٝسع ٕٛي٘ٚ ,زعا ي٘ عُط بٔ اـٛاب ,ؾكاٍ "ايًِٗ ؾكٗ٘ يف
ايسٚ ٜٔسبب٘ إىل ايٓاؽ" .سؿغ اؿػٔ ايكطإٓ يف ايعاؾط َٔ ٠عُط.ٙ

ايتُٗــــــــــــــــــــــــٝس
اإلْػإ حيتاز إىل اقذلإ ايك ٍٛبايعٌُ ٚايكدل يف طًب ايعًِ ٚ ,ايتشً ٞبؿُا ٌ٥تك ْ٘ٛعٔ ايطشاَ ٌ٥جٌ ( اؿًِ – ايكدل -ايؿطاغ– ١
ايؿؿكٖٚ ) ١ص ٙاـٛب ١تدلظ بعض ايؿُا ٌ٥اييت جيب إٔ ٜتشً ٢بٗا امل. َٔ٪
اـٛـــــــــــــــــــــــــب١
اغتٌٗ اإلَاّ اؿػٔ ايبكط ٟخٛبت٘ ايؿٗرل ٠ؾكاٍ :
" ٖٗٝاتَ ٖٗٝاتَ  ....أًٖو ٜايٓاؽَ ا٭َاْ : ٙٞق ٍْٛب ٬عُـٌٍ َٚ ,عطؾـ ٠١بػـرل قـدلٍ ٚ ,إميـإْ بـٜ ٬كـني َ ,ـاي ٞأض ٣ضدـا ٫ٚ ٟ٫أض ٣عكـٚ ! ٟ٫ٛأزلـع
سػٝػا ٫ٚ ٟأض ٣أْٝػا ! ٟزخٌ ايكٚ ُّٛاهلل ثِ خطدٛا ٚ ,عطؾٛا ثِ أْهطٚا ٚ ,سطَٖٛا ثِ اغتَشًَُّٛا  ,إمنا ز ُٜٔأسسٔنِ يعؿـ ٠١عًـ ٢يػـاْ٘  ,إشا غُـٌٔ٦
أَ َْٔ٪أْت ب ّٛٝاؿػاب ؟ قاٍْ :عِ ! نصَبَ َٚايؤ  ٢ّٜٛايس ٜٔإٕ َٔ أخ٬م امل َٔ٪ق ٟ٠ٛيف زٚ , ٜٔإمياّْا يف ٜكني ٚ ,عًُّا يف سًِٔ ٚ ,سًُّٔـا بعًـِ
ِ يف
ٚ ,نِٝػّا يف ضؾل ٚ ,ؼُٗ ٟ٬يف ؾاقٚ , ١قكسا ٟيف غٓـٚ , ٢عٛـا ّ٤يف اؿكـٛم ٚ ,إْكـاؾا ٟيف ا٫غـتكاَ ٫ , ١حيٝــُ عًـَ ٢ـٔ ُٜـبِػٔضُ َٜ ٫ٚ ,ـأٞث ُ
ت بايؿذٝعـ ١إٕ ْعيـت بػـرلُٜ ٫ٚ , ٙػَـ ٗط باملعكـ ١ٝإشا ْعيـت
ب َٜ ٫ٚ ,ؿِـَُ ُ
َػاعسُٜ َٔ ٠شٔبٗ ُٜٗ ٫ ,عُ ٜ ٫ٚػُعُ ًُٜ ٫ٚعُ ًٜ ٫ٚ ,ػًٜ ٫ٚ ًٜٛٗ ٫ٚ ٛع ُ
ت
بػٛا. ٙامل َٔ٪يف ايك ٠٬خاؾعْ ٚ ,إىل ايطنٛع َػاضعْ  ,قٛي ٘ٝؾؿاٚ , ْ٤قدلُ ٙتُكٚ , ٢غهٛتُ٘ ؾهط َْ ٚ , ٠عُ ٜط ُٙعٔدل  , ٠خيايط ٝايعًُا َ ٤يٝعًَِ ٜٚ ,ػـه ْ
رل عً ٘ٝعَسٍَ "
ِ ٚ ,إٕ غَؿٔ٘ عً ٘ٝسًَِٔ ٚ ,إٕ ظ ًِٔٝقدل ٚ ,إٕ دٔ َ
ب ِٗٓٝيٝػًَِ ٜٚ ,تهًُِ يٝػٓ َ
ا٭َــــــــــاْ ٞاملٗــــــــــًه١
ٖٗٝاتَ ٖٗٝاتَ  ....أًٖو ٜايٓاؽَ ا٭َاْ : ٙٞق ٍْٛبـ ٬عُـٌٍ َٚ ,عطؾـ ٠١بػـرل قـدلٍ ٚ ,إميـإْ بـٜ ٬كـني َ ,ـاي ٞأض ٣ضدـا ٫ٚ ٟ٫أض ٣عكـ ٟ٫ٛ؟! ٚأزلـع
سػٝػا ٫ٚ ٟأض ٣أْٝػا ٟ؟!
ايهًُ١
ٖٗٝات

َعٓاٖا

ايهًُ١

اغِ ؾعٌ َاض مبعٓ ( ٢بعس ) عٌُ

َعٓاٖا

َعٓاٖا

ايهًُ١

ؾعٌ ز أعُاٍ

ٜكني

ثك × ١ؾو  ,ضٜب , ١اضتٝاب

ا٭َاْ٢

ا٭َاٍ  ٚايطغبات ّ أَٓ١ٝ

َعطؾ١

عًِ × دٌٗ ز َعاضف

سػٝػا

قٛتا خؿٝؿ ٟا × نذٝذاٟ

أًٖو

ؾٓ × ٢ل٢

قدل

ؼٌُٗ  ,دًس × دعع

أْٝػاٟ

دًٝػ ٟا × ٚسٝساَٛ / ٟسؿ ٟا .

تكسٜل × نؿط
إميإ
ن ّ٬ز أقٛاٍ
قٍٛ
ؾــــــــــــطح ايؿكـــــط٠
* بسأ اإلَاّ اؿػٔ ايبكط ٟخٛبت٘ ببٝإ أُٖ ١ٝايتٛبٝل ايعًُ ٞيٮقٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ ست ٫ ٢ته ٕٛا٭قٛاٍ فطز أَاْٜ ٫ ٢كسقٗا ايعٌُ ,
ٜٚه ٕٛاإلميإ َععععا ٟبعٝسا ٟعٔ ايٝكني  ,زا  ٫ٟعً ٢ضداٍ ب ٬عكٜ , ٍٛػُع شلِ قٛت نعٝـ  ٫ٚ ,تؿعط َعِٗ بأْؼ أْ ٚؿع .
َٔ ايًُشات ايؿٓ ٚ ١ٝاؾُاي١ٝ
ٖٗٝ ات ٖٗٝات  :إطٓاب بايتهطاض يتأنٝس اغتشاي ١ؼكٝل ا٭َاْ ٞب ٬عٌُ ٚ ,بٝإ نطٚض ٠ايعٌُ يتشكٝل ا٭َاْٚ. ٞؾٗٝا بطاع ١اغتٍٗ٬
يإلثاضٚ ٠ايتٓب ٘ٝملا ؾ َٔ ٘ٝإثاضٚ ٠غُٛض ٚ.ؾ ٘ٝإجياظ باؿصف يإلثاض ٠ؾٗصا ايتعبرل ٜٛس ٞبأْ٘ إداب ١يػ٪اٍ قصٚف ٜؿِٗ َٔ املهُ. ٕٛ
 أًٖو ايٓاؽ ا٭َاْ : ٞأغًٛب قكط بتكس ِٜاملؿع ٍٛب٘ ( ايٓاؽ ) عً ٢ايؿاعٌ ( ا٭َاْٚ , ) ٞاغتعاضَ ٠هٓ ١ٝؾكس قٛض ا٭َاْ ٞمبطض
ًٜٗو ايٓاؽ ٚ ,غط مجاشلا ايتٛنٝض .
 ا٭َاْ : ٞمجـــــــــــــع يًهجط. ٠

 قْ : ٍٛهـــــــــط ٠يًتشكرل .
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 ق ٍٛب ٬عٌُ  :تعًٝـــــــــٌ ملا قبً٘ .

 ق × ٍٛعٌُ :طبـــــــــام ٜٛنض املعٜٓٚ ٢ك. ٜ٘ٛ

َ عطؾ ١بػرل قدل  :نٓا ١ٜعٔ قؿ ٖٞٚ ١نعـ املعطؾٚ ١تسْٗٝا .

 قدل ْ :هــــــــــــــط ٠يًعُ. ّٛ

 إميإ بٜ ٬كني  :نٓا ١ٜعٔ قؿ ٖٞٚ ١نعـ اإلميإ .
 ق ٍٛب ٬عٌُ َ ,عطؾ ١بػرل قدل  ,إميإ بٜ ٬كني  :بني اؾٌُ اظزٚاز ٜع ٢ٛدطغاَٛ ٟغٝكٝاٜٛ ٟطب ا٭شٕ ٚميتعٗا ٜٚجرل ايصٖٔ .
َ ( ا ي ٞأض ٣ضدا ٫ٚ ٫أض ٣عك : ) ٫ٟ ٛأغًٛب إْؿاْٛ , ٞ٥ع٘ اغتؿٗاّ ٚ ,غطن٘ ايتعذب ٚا٫غتٓهاض .
 أض ٣ضدا  ٫ٚ ٫ٟأض ٣عك : ٫ٟ ٛنٓــــــــا ١ٜعٔ قؿ ٖٞٚ ١ايتؿاٖٚ ١نعـ ايتؿهرل ٚغط مجاشلا اإلتٝإ باملعَٓ ٢كشٛبا بايسي ٌٝعً. ٘ٝ
 أض ٫ × ٣أض :٣طبام بايػًب ٜٛنض املعٜٓٚ ٢ك. ٜ٘ٛ
 ٫ أض ٣عك : ٫ٟ ٛاغتعاضَ ٠هٓ ١ٝسٝح ؾب٘ ايعك ٍٛبأؾٝاَ ٤از ١ٜتُط , ٣غط مجاشلا ايتؿدٝل .
َ ( ا ىل أزلع سػٝػ ٟا  ٫ٚأض ٣أْٝػا : ) ٟأغًٛب إْؿاْٛ ٞ٥ع ١اغتؿٗاّ غطن٘ ايتعذب ٚا٫غتٓهاض ٚ .بُٗٓٝا غذع ٜع ٢ٛدطغاَٛ ٟغٝكٝاٟ
ٜٛطب ا٭شٕ ٜٚجرل ايصٖٔ .
 ( سػٝػا – ٟأْٝػ ٟا )  :بُٗٓٝا دٓاؽ ْاقل ٜع ٢ٛدطغ ٟا َٛغٝكٝاٜٛ ٟطب ا٭شٕ ٚميتعٗا ٜٚجرل ايصٖٔ .
 ( أض – ٣أغـــــــُع ) َ :هاضعإ يًتذسز ٚا٫غتُطاض ٚاغتشهاض ايكٛض. ٠
ايؿكط ٠ايجاْ ( ١ٝنعـ اإلميــــــــــإ )
زخٌ ايكٚ ُّٛاهلل ثِ خطدٛا ٚ ,عطؾٛا ثِ أْهطٚا ٚ ,سطَٖٛا ثِ اغتَشًَُّٛا  ,إمنا ز ُٜٔأسسٔنِ يعك ٠١عً ٢يػاْ٘  ,إشا غُ ٌٔ٦أَ َْٔ٪أْت ب ّٛٝاؿػـاب
؟ قاٍْ :عِ ! نصَبَ َٚايؤ  ٢ّٜٛايسٜٔ
َعـــــــــاْ ٞاملؿطزات  ٚايـــــــذلانٝب
ايهًُ١

ايهًُ١

َعٓاٖا

َعٓاٖا

َعٓاٖا

ايهًُ١

ايكّٛ

اؾُاع َٔ ١ايٓاؽ ز أقٛاّ

اغتشًٛا

اعتدل ٙٚس٫٬

يػاْ٘

ز أيػٓ / ١أيػٔ

أْهطٚا

دشسٚا × أقطٚا ٚاعذلؾٛا

زٜٔ

عكٝس ٠ز أزٜإ

غٌ٦

× أداب

سطَٛا

َٓعٛا × أسًٛا  ٚأباسٛا

يعك١

ايكً ٌٝمما ًٜعل بايًػإ

 ّٜٛاؿػاب

املطاز  ّٜٛايكٝاَ١

ؾطح ايؿكــــــــط٠
ٜٚجٓ ٢اؿػٔ ايبكط ٟؾ ٢خٛبت٘ بًٜ َٔ ّٛكٝبِٗ تبسٍ ا٭سٛاٍ ٚنعـ ايععاٚ , ِ٥نعـ اإلميإ ٚغؿاٖ ١ايعكٌ ٚغ ٤ٛايؿِٗ ٭َٛض
ايسْٝا ٚؾ ٕٛ٦ايسْٝا ٪ٜٚ ,نس إٔ إميإ ايبعض ب ّٛٝايكٝاَ ١ناشب ٭ْ٘ ٜ ٫ؿعٌ َا ٪ٜنس شيو .
َٔ ايًُشــــــات ايؿٓ ٚ ١ٝاؾُــــاي١ٝ
 ( زخٌ × خطدٛا ) ( عطؾٛا × أْهطٚا ) ( اغتشًٛا × سطَٛا )  :طبام ٜٛنض املعٓ٪ٜٚ ٢نس ٙبايتهاز .
 سطَٛا ثِ اغتشًٛا  :نٓا ١ٜعٔ قؿ ٖٞٚ ١نعـ اإلميإ غطمجاشلا اإلتٝإ باملعَٓ ٢كشٛبا ٟبايسي ٌٝؾ ٢إجياظ ٚػػ. ِٝ
 خطدٛا  ,عطؾٛا  ,أْهطٚا  ,سطَٛا  ,اغتشًٛا  :بني ٖص ٙاؾٌُ غذع ٜع ٢ٛدطغاَٛ ٟغٝكٝاٜٛ ٟطب ي٘ ا٭شٕ ٚميتعٗا ٜٚجرل ايصٖٔ  ٚ ,.ؾٗٝا
إجياظ عصف املؿع ٍٛب٘ يًعُ. ّٛ
 إمنا ز ٜٔأسسنِ يعك ١عً ٢يػاْ٘  :أغًٛب قكط أزات٘ ( إمنا ) ٚقُٝت٘ ايتٛنٝس ٚ,ؾ (٘ٝتؿب ٘ٝبًٝؼ ) يًس ٜٔبايًعك ١ايت ٢متط غطٜع ٟا
عً ٢ايًػإ ؾٜ ٬ػتؿٝس َٓٗا اؾػِ ٚ ,غط مجاي٘ ايتذػٜٛٚ ِٝس ٞبهعـ أثط ايسٚ ٜٔقً ١ا٫غتذاب ١٭ٚاَطْٛٚ ٙاٖ٘ٝ
 إشا غ : ٌ٦أزا ٠ؾطط تؿٝس ايٝجني ٚايتشكل .

ُ غ : ٌٔ٦إجياظ عصف ايؿاعٌ يًعُ. ّٛ

 أَ َٔ٪أْت ب ّٛٝاؿػاب  :تؿك ٌٝبعس إمجاٍ ٚ ,أغًٛب إْؿاْٛ ٞ٥ع٘ اغتؿٗاّ اغتٓهاضٚ ٟغطن٘ ايتعذب .
 ّٜٛ اؿػاب  :نٓا ١ٜعٔ َٛقٛف ٖ ّٜٛ ٛايكٝاَ. ١
 َٔ٪َ أْت :أغًٛب قكط ٚغًٝت٘ تكس ِٜاـدل عً ٢املبتسأ ٚغطن٘ ايتدكٝل ٚايتٛنٝس ٚاٖ٫تُاّ باملتكسّ .
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 قاٍ ْعِ  :إجيـــــــــاظ باؿصف .
 نصب َٚايو  ّٜٛايس : ٜٔأغًٛب قػِ يتٛنٝس املعٓ ٢يًعدط ٚايطزع ٚايذلٖٝب َٔ عكاب اهلل .
َ ايو  ّٜٛايس : ٜٔنٓا ١ٜعٔ َٛقٛف  ٖٛٚاهلل عع ٚدٌ ٚغط مجاشلا اإلتٝإ باملعَٓ ٢كشٛبا بايسي ٌٝعً. ٘ٝ
 ّٜٛ اؿػاب –  ّٜٛايس : ٜٔإطٓاب بايذلازف يتأنٝس املعٓٚ ٢ايذلٖٝب َٔ ٖ ّٜٛ ٍٛايكٝاَ. ١
ؾهــاٜ ٌ٥تكـ بٗا املَٔ٪
إٕ َٔ أخ٬م امل َٔ٪ق ٟ٠ٛيف زٚ , ٜٔإمياّْا يف ٜكني ٚ ,عًُّا يف سًِٔ ٚ ,سًُّٔا بعًِ ٚ ,نِٝػّا يف ضؾل ٚ ,ؼ ُٗ ٟ٬يف ؾاقٚ , ١قكسا ٟيف غٓ, ٢
ٚعٛا ّ٤يف اؿكٛم ٚ ,إْكاؾا ٟيف ا٫غتكاَ ٫ , ١حيٝـُ عًُٜ َٔ ٢بِ ٔػضُ َٜ ٫ٚ ,أٞثُِ يف َػاعسُٜ َٔ ٠شٔبٗ ُٜٗ ٫ ,عُ ٜ ٫ٚػُعُ ًُٜ ٫ٚعُ ًٜ ٫ٚ ,ػ٫ٚ ٛ
ًٜ ٫ٚ ًٜٛٗعبُ ِ َٜ ٫ٚ ,ؿَُتُ بايؿذٝع ١إٕ ْعيت بػرلُٜ ٫ٚ , ٙػَطٗ باملعك ١ٝإشا ْعيت بػٛا. ٙ
َعــــــــاْ ٞاملؿطزات  ٚايذلانٝب
َعٓاٖا

ايهًُ١

َعٓاٖا

ايهًُ١

َعٓاٖا

ايهًُ١

أخ٬م

قؿات ّ خًل

غٓ٢

ثطا × ٤ؾكط

ٜػُع

ٜٛعٔ ؾٜ / ٘ٝػع ٢بايؿط

ق٠ٛ

× نعـ ز ق / ٣ٛقٛات

عٛا٤

 ٬ز أع١ٝٛ
تأز × ١ٜغ ٟ

ًُٜع

ٜعٝب × ميسح

عًُا

َعطؾ × ١دٌٗ ز عًّٛ

اؿكٛم

× ايٛادبات ّ سل

ٜػًٛ

جياٚظ اؿس ٜ /تؿسز × ٜعتسٍ

سًِ

تأْٚ ٢متٌٗ × تٗٛض ز أسّ٬

إْكاؾاٟ

عس  × ٫ٟظًُاٟ

ًٜٛٗ

ًٜعب ٜٗ /عٍ × جيس

نٝػاٟ

ؾ × ١ٓٛغبا / ٤ضع١ْٛ

ا٫غتكاَ١

ا٫عتساٍ × ا٫مطاف

ٜؿُت

ٜؿطح × حيعٕ

ضؾل

يني × قػ٠ٛ

حيٝـ

ٜعًِ  /جيٛض × ٜعسٍ

ايؿذٝع١

املكٝب ١ز ايؿذا٥ع × ايؿطس١

ؼُٟ٬

× ؽؿؿاٟ

ٜبػض

ٜهط / ٙميكت × حيب

ْعيت بػرلٙ

أقابت٘ – غرل ز أغٝاض

ؾاق١

ؾكط ٚساد × ١غٓ٢

ٜأثِ

ٜصْب × ٜتكٞ

ٜػط

ٜؿطح × حيعٕ

املكٝب١

ايعي × ١ايٛاع ١ز املعاقٞ

ٜػتاب
ُٜٗع
اعتسا  × ٫ٟإغطاؾاٟ
قكساٟ
ؾــطح ايؿكــــــــــط٠
 َٔٚايؿها ٌ٥ايت ٢جيب إٔ ٜتشً ٢بٗا امل َٔ٪إٔ ٜه ٕٛق ٣ٛاإلميإ ٚ ,سً ِٝؾ ٢ايعًِ  ٚ.إٔ ٜه ٕٛسهُٝا ٟؾٟ ٓٛا  .إٔ ٜه ٕٛقابطٟا ؾ ٢ايؿسا٥س
َعتس ٟ٫ؾ ٢ايػطا . ٤إٔ ٜه ٕٛعٛٛؾ ٟا ضسٟ ُٝا  .إٔ ٜٓكـ اآلخط ٜٔستٚ ٢ي ٛناْٛا كايؿني ي٘ ٜ .ه ٕٛعـ ايًػإ عً ٢خًل ق ِٜٛؾٜ ٬ػ٧
يآلخط ٜٔأٜ ٚعٝبِٗ .إٔ ٜه ٕٛدازٟا غرل َبايؼ أ ٍَٛٗ ٚيٮَٛض ٜ ٫ .ه ٕٛساقسا ٟأ ٚؾاَتا ٟؾَ ٢كا٥ب اآلخط. ٜٔ
َٔ ايًُشــــات ايؿٓ ٚ ١ٝاؾُـــــــاي١ٝ
 قْ : ٠ٛهط ٠يًتعع. ِٝ
 إٕ َٔ أخ٬م امل َٔ٪ق ٠ٛؾ ٢ايس : ٜٔأغًٛب َ٪نس ٚغًٝت٘ " إٕ " .
 ق ٠ٛؾ ٢زٚ , ٜٔإمياْ ٟا ٚ , ..عًُ ٟا ٚ , ..سًُا ٚ , ..نٝػا  ..إخل  :تؿك ٌٝبعس إمجاٍ .
ُٜٗ ٫ ع ٜ ٫ٚػُع ًُٜ ٫ٚع  :إطٓاب بايذلازف  ٚ ,أؾعاٍ َهاضع ١يًتذسز ٚا٫غتُطاض ٚاغتشهاض ايكٛض. ٠
ُٜٗ ٫ ع ٜ ٫ٚ ,ػُع ًُٜ ٫ٚ ,ع  :اقتباؽ َٔ ايكطإٓ ايهطٚ , ِٜنٓا ١ٜعٔ قؿُ ٖٞ ١سػٔ أخ٬م امل. َٔ٪
ٜ ٫ ػًًٜ ٫ٚ ًٜٛٗ ٫ٚ ٛعب  :بني ٖص ٙاؾٌُ اظزٚاز  .بُٗٓٝا غذع ٚدٓاؽ ْاقل  ٚ .إطٓاب بايذلازف يتأنٝس املعٓ. ٢
 يؿذٝع ١إٕ ْعيت بػرل : ٙاغتعاضَ ٠هٓ ١ٝسٝح ؾب٘ ايؿذٝع ١بهٝـ غرل َطغٛب ؾٚ , ٘ٝتٛس ٢بكػ ٠ٛايؿذٝعٚ ١ؾس ٠نطضٖا .
 ق ٠ٛؾ ٢ز , ٜٔإمياْا ؾٜ ٢كني  :بُٗٓٝا غذع ٜع ٢ٛدطغا َٛغٝكٝا ٜٛطب ا٭شٕ ٚميتعٗا ٜٚجرل ايصٖٔ .
 عًُا ؾ ٢سًِ  ,سًُا بعًِ  :بُٗٓٝا غذع ٜع ٢ٛدطغا َٛغٝكٝا .
 عًُا  ,سًُا  :بُٗٓٝا دٓاؽ ْاقل ٜع ٢ٛدطغا َٛغٝكٝا ٜٛطب ا٭شٕ ٜٚجرل ايصٖٔ .
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 ؼُ ٬ؾ ٢ؾاقــــــ : ١نٓا ١ٜعٔ قؿ ٖٞ ١ايطنا ٚايك٬ب. ١

 قكسا ٟؾ ٢غٓ : ٢نٓا ١ٜعٔ قؿ ٖٞ ١ايتٛانع ٚا٫عتساٍ .

 عًُا ؾ ٢سًِ  ,سًُا بعًِ  ,نٝػا ؾ ٢ضؾل  :نٓا ١ٜعٔ ايتعكٌ ٚاؿهُ. ١
 نٝػا ؾ ٢ضؾل  ,ؼُ ٬ؾ ٢ؾاق , ١قكسا ؾ ٢غٓ , ٢عٛا ٤ؾ ٢اؿكٛم  ,إْكاؾا ؾ ٢ا٫غتكاَ : ١بني ٖص ٙاؾٌُ اظزٚاز ٜع ٢ٛدطغا
َٛغٝكٝا ٜٛطب ا٭شٕ ٚميتعٗا ٜٚ ,جرل ايصٖٔ .
 ؾاق × ١غٓ : ٢طبـــــــــــــام ٜٛنض املعٜٓٚ ٢ك. ٜ٘ٛ
 ٫ حيٝـ عًٜ َٔ ٢بػض  :نٓا ١ٜعٔ قؿ ٖٞ ١ايعسٍ .

 حيٝـ ٜ ,بػض  :ؾعَ ٕ٬هاضعإ يًتذسز ٚا٫غتُطاض .

ٜ بػض × حيب  :طبام ٜٛنض املعٜٓٚ ٢ك. ٜ٘ٛ

ٜ ؿُت – ٜػط  :ؾعَ ٕ٬هاضعإ ي٬غتُطاض ٚايتذسز .

ٜ ٫ ( ؿُت بايؿذٝع ١إٕ ْعيت بػرلٜ ٫ , ٙػطباملعك ١ٝإشا ْعيت بػٛا ) ٙنٓا ١ٜعٔ سػٔ اـًل ٚ ,بني اؾًُتني اظزٚاز ٚغذع .
ايؿكط ٠ايطابع ( ١قؿات عع ١ُٝيًُ) َٔ٪
امل َٔ٪يف ايك ٠٬خاؾعْ ٚ ,إىل ايطنٛع َػاضعْ  ,قٛي ٘ٝؾؿاٚ , ْ٤قدلُ ٙتُكٚ , ٢غهٛتُ٘ ؾهط َْ ٚ , ٠عُ ٜط ُٙعٔدل  , ٠خيايط ٝايعًُا َ٤يٝعًَِ ٜٚ ,ػـهتْ بٝـِٓٗ
يٝػًَِ ٜٚ ,تهًُِ يٝػَِٓ ٚ ,إٕ غَؿٔ٘ عً ٘ٝسًَِٔ ٚ ,إٕ ظ ًِٔٝقدل ٚ ,إٕ دٔرلَ عً ٘ٝعَسٍَ
َعـاْ ٞاملؿطزات  ٚايذلانٝب
ايهًُ١

َعٓاٖا

َعٓاٖا

ايهًُ١

َعٓاٖا

ايهًُ١

خاؾع

خانع َتصيٌ × عام

غهْ٘ٛ

ثبات٘ × سطنت٘

ٜػًِ

ٜدلأ × ٜكاب ٜٚهط

َػاضع

َبازض × َتباط٧

ْعطٙ

تأًَ٘ ٚتؿهرلٙ

ٜػِٓ

ٜؿٛظ × خيػط

ؾؿا٤

بطَ × ٤طض

خيايط

جيايؼ × ٜعتعٍ ٜ /تذٓب

غؿ٘

طٝـ

درل

ظًِ × عسٍ

ٜكُت × ٜتشسخ
خؿ ١ٝاهلل × تبذض  /ؾذٛض ٜػهت
تك٢
ؾـــــــــطح ايؿكـــط٠
* إٕ امل َٔ٪اؿل ٖ َٔ ٛنإ خاؾع ٟا ؾ ٢ق٬ت٘ َ ,ػاضعا ٟإىل ايطنٛع  ,ؾاؾٟ ٝا به , َ٘٬قابطٟا تكٝا , ٟغانت ٟا َؿهطا ْ ,اظطا َتأََ ٬عتدلا, ٟ
كتًٟ ٛا بايعًُا , ٤يٝشع ٢بعًُِٗ ايٓاؾع  ,غانتأ يٝػًِ َٔ اـٛأ َ ,تهًُ ٟا ب ِٗٓٝيٝؿٛظ مبا ٜطٜس ٚ ,إٕ تعطض يٝٛـ أ ٚؾٌٗ غرل ٙظاز
سًُ٘ ٚتعكً٘ ٚ ,إٕ ظًِ قدل ٚ ,إٕ اعتس ٣عً ٘ٝنإ عاز . ٫ٟ
ايًُشات ايؿٓ ٚ ١ٝاؾُاي١ٝ
 ( خاؾع – َػاضع ) غذع ي٘ تأثرل َٛغٝكٜ ٞطٜض ايٓؿؼ ٜٛٚطب ا٭شٕ َٚ ,جٌ شيو  ( :ؾهط – ٠عدلٜ ( ٚ ) ٠عًِ – ٜػًِ – ٜػِٓ ) ٚنٌ
ؾعٌ مما غبل ٜعًٌ ملا قبً٘ .
 امل َٔ٪ؾ ٢ايك ٠٬خاؾع  :نٓا ١ٜعٔ قؿ ٖٞ ١ق ٠ٛاإلميإ  ٚ .أغًٛب قكط بتكس ِٜاؾاض  ٚاجملطٚض أؾاز  :يًتدكٝل ٚايتٛنٝس
 إىل ايطنٛع َػاضع  :أغًٛب قكط بتكس ِٜاؾاض  ٚاجملطٚض أؾاز ايتدكٝل ٚايتٛنٝس ٚا٭ُٖ. ١ٝ
 ؾ ٢ايك ٠٬خاؾع  ,إىل ايطنٛع َػاضع  :إطٓاب بعٛـ اـام عً ٢ايعاّ يًتأنٝس عً ٢أُٖ ١ٝايك. ٠٬
 قٛي٘ ؾؿا : ٤اغتعاضَ ٠هٓ ١ٝسٝح ؾب٘ ق ٍٛامل َٔ٪بسٚاٜ ٤ؿؿ ٢اآلخط ٜٔغط مجاي٘ ايتذػٚ , ِٝبٝإ ؾهٌ سسٜح امل َٔ٪عً ٢غرلٙ
 قٛي٘ ؾؿا , ٤قدل ٙتك : ٢بُٗٓٝا اظزٚاز .

 يٝعًِ – يٝػًِ  :دٓاؽ ْاقل .

ٜ ػهت ب ِٗٓٝيٝػًِ  :نٓا ١ٜعٔ قؿ ١املٚ َٔ٪شنا. ٘٥

ٜ ػهت × ٜتهًِ  :طبام يتٛنٝض املعٓٚ ٢تكٜٛت٘ .

 إٕ غؿ٘ عً ٘ٝسًِ  :نٓا ١ٜعٔ قؿ ٖٞ ١قدلٚ ٙق٬بت٘ .

 غؿ٘ × سًِ  :طبام ٜٛنض املعٜٓٚ ٢ك. ٜ٘ٛ

 إٕ ظ ًِٝقدل  :نٓا ١ٜعٔ ق ٠ٛاملٚ َٔ٪ق٬بت٘

 درل × عسٍ  :طبام ٜٛنض املعٓ. ٢

 إٕ غؿ٘ عً ٘ٝسًِ  ,إٕ ظًِ قدل  ,إٕ درل عً ٘ٝعسٍ  :اظزٚاز .

 ظًِ – درل  :إطٓاب بايذلازف .
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ﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣذﻛرة ﻣن ﻣوﻗﻊ ﻣذﻛرات ﺟﺎھزة ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ

ايؿٔ  :اـٛب ١ايس١ٜٝٓ

ايتعًٝل ايعـاّ عً ٢اـٛب١
ايػطض  :ايٛعغ ٚايٓكض يبح ايك ِٝايس٫ٚ , ١ٜٝٓغتكاَ ١ايٓاؽ .

ايعكط  :تٓتُ ٞاـٛب ١يًعكط ا٭َٟٛ

َٛنٛعات اـٛب ؾ ٢ايعكط ا٭َ: ٟٛ
 ايتأٜٝس يًػًٛإ أَ ٚعاضنت٘ .

 اؿح عً ٢اؾٗاز .

 ايتبؿرل بؿتض دسٜس .

 ايٛعغ ؾ ٢املػادس .

 خٛب ايط٩غا ٤ؾ ٢احملاؾٌ .

 خٛب اـًؿا ٤يًذلغٝب أ ٚايذلٖٝب .

اـٛب : ١ؾٔ كاطب ١اؾُاٖرل بأغًٛب ٜعتُس عً: ٢
(  ) 1ا٫غتُاي٘  :بإثاض ٠عٛاطـ ايػاَعني ٚ ,دصب اْتباِٖٗ .

(  ) 2اإلقٓاع  :مبداطب ١ايعكٌ بهطب ا٭َجًٚ ١تكس ِٜا٭زي. ١

أدعا ٤اـٛب: ١
(  ) 1املكسَ ٢ٖٚ : ١متٗس يًُٛنٛع ٜٚ ,ؿهٌ أ ٫ته ٕٛط. ١ًٜٛ

(  ) 2املٛنٛع ٖ ٖٛٚ :سف اـٛب ١ايص ٣ادتُع ايٓاؽ يػُاع٘ .

(  ) 3اـامت ٢ٖٚ : ١تًدٝل َا ق ٌٝؾ ٢املٛنٛع ٭ْٗا آخط َا ٜػتكط ؾ ٢ا٭شٖإ .
عٛاٌَ اظزٖاض اـٛاب: ١
(  ) 1سط ١ٜايكٍٛ

(  ) 2ايؿكاسٚ ١ايكسض ٠عً ٢ايتعبرل .

( ٚ ) 3دٛز ايسٚاعٚ ٞاملٓاغبات  ,نايكًض ٚاؿطب ٚايتؿاخط ...
ايعاطؿ : ١تػٛز اـٛبَ ١ؿاعط اإلميإ ايكازم ٚسب ا٭خ٬قٝات ايهطمي. ١
ا٭غايٝب  :تٓٛعت بني اـدل ٚاإلْؿا ٤إلنؿا ٤سٚ ١ٜٛٝقٚ ٠ٛإلثاض ٠ايتؿاعٌ بني اـٝٛب َٚػتُعٚ , ٘ٝعٓسَا ٜطٜس تكطٜط املعاْٚ ٞبٝإ
سكا٥ل َػًِ بٗا ؾإْ٘ ٜػتدسّ ا٭غايٝب اـدل. ١ٜ
اـٝاٍ  :ايكٛض قًٚ ١ًٝقس عٛض عٔ شيو باآلت: ٢
 ايدلاع ١ؾ ٢عطض املعاْٚ ٞتكطٜبٗا إىل ايصٖٔ ٚاإلقٓاع بٗا .

 ايتٓاغل ايًؿعٚ ٢ايتٛاظٕ املٛغٝك ٞايٓاتر عٔ ا٫ظزٚاز .

 عسّ ايتهًـ ؾ ٢اغتدساَ٘ يًُشػٓات ايبسٜع. ١ٝ
املعاْ * : ٞغعٜطَ , ٠طتب ٫ , ١غُٛض ؾٗٝا .
ايػُات ايؿٓ ١ٝ٭غًٛب اؿػٔ ايبكط: ٟ
 غٗٛي ١ايعباض. ٠

 دعاي ١ايًؿغ ٚعصٚبت٘ .

 ايتأثط بايكطإٓ ايهطٚ ِٜايػٓ ١ايٓب. ١ٜٛ

 غعاض ٠املعاْٚ ٞعُل ايؿهطٚ ٠سػٔ تطتٝبٗا ؾ ٢تػًػٌ َٓٛك. ٞ
 أغًٛب٘ غٌٗ ممتٓع  :ايصٜ ٣عٔ َٔ ٜكط ٙ٩أْ٘ حيػٔ َجً٘ ؾٜ ٬ػتٝٛع
 قً ١ايكٛض ايبٝاْٚ , ١ٝعسّ ايتهًـ ؾ ٢احملػٓات ايبسٜع. ١ٝ
 ا٫عتُاز عً ٢ايتٓاغل ايًؿعٚ ٢ايتٛاظٕ املٛغٝك ٞايٓاتر عٔ ايعزٚاز بني اؾٌُ .
 اغتدساّ احملػٓات ايبسٜعَ ١ٝجٌ  :ايػذع ز ٕٚتهًـ يف َٛانعٗا .
ََ٬ض ؾدك ١ٝاؿػٔ ايبكط : ٟؾك , ٘ٝعامل  ,سه , ِٝعاقٌ  ,فطب  ,يني اـًل ٜ ,كسّ َٛاعع٘ َٔ خ ٍ٬خٛب٘ يف يني ٜٚػط ٚزٕٚ
تعٜس يف ايهٚ. ّ٬انض ايبٝإ ضا٥ع ايؿكاس ١قب يٮَ٘ َعتسٍ .
قاٍ اإلَاّ ايػعاي " : ٞنإ اؿػٔ ايبكط ٟأؾب٘ ايٓاؽ نَ٬ا به ّ٬ا٭ْبٝاٚ , ٤أقطبِٗ ٖسٜا َٔ ايكشابٚ ١نإ غا ١ٜؾ ٢ايؿكاس, ١
تتكبب اؿهُ َٔ ١ؾُ٘ "  ٫ٚعذب ؾكس ْؿأ اؿػٔ ايبكط ٟؾ ٢اؿذاظ بني ايكشاب , ١ؾتعًِ َِٓٗ ٚ ,ض ٣ٚعِٓٗ ٚ ,عاف بني نباضِٖ ,
ٚزلع عجُإ بٔ عؿإ  ٖٛٚخيٛب اؾُع. ١
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ايٛادب املٓـــــعيٞ
ايتسضٜب ا٭ٖٗٝ: ٍٚاتَ ٖٗٝاتَ  ....أًٖو ٜايٓاؽَ ا٭َاْ : ٙٞق ٍْٛب ٬عٌٍُ َٚ ,عطؾ ٠١بػرل قدلٍ ٚ ,إميإْ بٜ ٬كني َ ,اي ٞأض ٣ضدا ٫ٚ ٟ٫أض٣
عك ٟ٫ٛ؟! ٚأزلع سػٝػا ٫ٚ ٟأض ٣أْٝػا ٟ؟!
( ا ) ٖات ؾ ٢مجٌ َطازف " ٖٗٝات " َ ,هاز " قدل "  ,مجع " َعطؾ. " ١
( ب ) َٔ خ ٍ٬ايؿكط ٠ايػابكَ ١ت ٢ته ٕٛا٭َاْ ٢غببا ؾ٬ٖ ٢ى أقشابٗا ؟
( ز ) ٖات َٔ ايؿكط ٠ايػابك ١قػٓا بسٜعٝا ٚ ,اشنط ْٛع٘ ٚأثط. ٙ
( ز ) " َاىل أض ٣ضدا ٫ٚ ٫أض ٣عكَ " ٫ٟ ٛا ْٛع ا٭غًٛب ؟ َٚا غطن٘ ؟
ايتسضٜب ايجاْ: ٞزخٌ ايكٚ ُّٛاهلل ثِ خطدٛا ٚ ,عطؾٛا ثِ أْهطٚا ٚ ,سطَٖٛا ثِ اغتَشًَُّٛا  ,إمنا ز ُٜٔأسسٔنِ يعؿ ٠١عً ٢يػاْ٘  ,إشا غٌُٔ٦
أَ َْٔ٪أْت ب ّٛٝاؿػاب ؟ قاٍْ :عِ ! نصَبَ َٚايؤ  ٢ّٜٛايس ٜٔإٕ َٔ أخ٬م امل َٔ٪ق ٟ٠ٛيف زٚ , ٜٔإمياّْا يف ٜكني ٚ ,عًُّا يف سًِٔ ٚ ,سًُّٔا
بعًِ ٚ ,نِٝػّا يف ضؾل ٚ ,ؼ ُٗ ٟ٬يف ؾاقٚ , ١قكسا ٟيف غٓٚ , ٢عٛا ّ٤يف اؿكٛم ٚ ,إْكاؾا ٟيف ا٫غتكاَ١
( ا ) ؽرل ايكٛاب ملا ٜأت ٞمما بني ايكٛغني :
 – ٬ؾٓٛا – ٟؾكرلٟا )
– َطازف " نٝػا " ( ثكٟ ٝ

– َهاز " ا٫غتكاَ ( " ١اؿٝاز – ايطع – ١ْٛا٫مطاف )

– َؿطز " اؿكٛم " ( اؿاق – ١اؿل – اؿكٝك) ١
( ب )ملاشا محٌ اؿػٔ ايبكط ٟعًَ ٢ػتُع ٘ٝ؟
( ز ) َا ا٭خ٬م ايت ٢جيب إٔ ٜتشً ٢بٗا امل َٔ٪اؿل نُا ٚنض اؿػٔ ايبكط ٟ؟
( ز ) ٖات َٔ ايؿكط ٠ايػابك ١أغًٛبا ٟإْؿاٝ٥اٚ , ٟاشنط ْٛع٘ ٚغطن٘ .
( ٖـ ) اعتُس اؿػٔ ايبكط ٟعً ٢املٛغٝك ٢إلبطاظ عٛاطؿ٘  ,ؾُا َكازضٖا ؾ ٢ايؿكط ٠؟ َسي ٟ٬؟
(  .. " ) ٚعًُا ؾ ٢سًِ ٚ ,سًُا بعًِ ٚ ,نٝػا ؾ ٢ضؾل " َا ْٛع اـٝاٍ ؾٖ ٢صا ايتعبرل ؟
ايتسضٜب ايجايح  ٫:حيٝـُ عًُٜ َٔ ٢بِ ٔػضُ َٜ ٫ٚ ,أٞثُِ يف َػاعسُٜ َٔ ٠شٔبٗ ُٜٗ ٫ ,عُ ٜ ٫ٚػُعُ ًُٜ ٫ٚعُ ًٜ ٫ٚ ,ػًٜ ٫ٚ ًٜٛٗ ٫ٚ ٛعبُ ٫ٚ ,
ِ َٜؿَُتُ بايؿذٝع ١إٕ ْعيت بػرلُٜ ٫ٚ , ٙػَطٗ باملعك ١ٝإشا ْعيت بػٛا. ٙامل َٔ٪يف ايك ٠٬خاؾعْ ٚ ,إىل ايطنٛع َػاضعْ  ,قٛي ٘ٝؾؿاٚ , ْ٤قدلُ ٙتُك٢
ٚ ,غهٛتُ٘ ؾهط َْ ٚ , ٠عُ ٜط ُٙعٔدل  , ٠خيايط ٝايعًُا َ٤يٝعًَِ ٜٚ ,ػهتْ ب ِٗٓٝيٝػًَِ ٜٚ ,تهًُِ يٝػَِٓ ٚ ,إٕ غَؿٔ٘ عً ٘ٝسًَِٔ ٚ ,إٕ ظ ًِٔٝقدل ٚ ,إٕ
دٔرلَ عً ٘ٝعَسٍَ
( ا ) ٖات َٔ ايؿكطَ ٠طازف " املكٝبَٚ , " ١هاز " ؾػٛم " َٚ ,ؿطز " ؾهط " .
( ب ) َا سكٝك ١امل َٔ٪نُا ٚنشت ايؿكط ٠؟ َٚا ايسضٚؽ املػتؿاز َٔ ٠شيو ؟
( ز ) اـٝٛب َؿاعطٚ ٙانش ١ؾ ٢ايؿكط ٠ايػابك , ١ؾُا عاطؿت٘ ؟ َٚا َس ٣قسقٗا ؟
( ز ) َا ْٛع ا٭غًٛب ؾ ٢ايؿكط ٠ايػابك ١؟ ٚملاشا آثط ٙاـٝٛب ؟
( ٖـ ) ٖات َٔ ايؿكط ٠قػٓ ٟا بسٜعٟ ٝا ٚ ,اشنط ْٛع٘ ٚأثط. ٙ
( َ ) ٚا ضأٜو ؾ ٢ق ٍٛاؿػٔ ايبكط " : ٟإٕ ظًِ قدل " ؟ َعً. ٬
( ظ ) َا أِٖ ايػُات ا٭غًٛب ١ٝيًشػٔ ايبكط ٟ؟
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املعلكات  :قكا٥س طٛاٍ اعتدلٖا ايٓكاز َٔ أؾهٌ  ٚأدٛز ايؿعط اؾاًٖ ٢قاشلا نباض ايؿعطا ٤اؾاًٖ ٕٛٝؾَٓ ٢اغبات خاق ١مجعٛا ؾٗٝا بني عس٠
أغطاض  ,اغتشػٓٗا ايعطب  ٚخًسٖٚا
ؽ  :ملاشا زلٝت املعًكات بٗصا ا٫غِ ؟
 ٭ْٗا نتبت مبا ٤ايصٖب  ٚعًكت عً ٢أغتاض ايهعب. ١

 ٭ْٗا ناْت ُتعًل عً ٢عُٛز اـ. ١ُٝ

 ٭ْٗا ناْت تتعًل با٭شٖإ يطٚعتٗا  ٚدٛزتٗا .

 ٭ْٗا ؾٛزتٗا تؿب٘ اؾٛاٖط ايت ٢تتع ٜٔبٗا ايٓػا. ٤

ؽ َ :ا عسز املعًكات  َٔ ٚؾعطاٖ٩ا ؟
أضدض ا٭قٛاٍ ت٪نس إٔ املعًكات غبع ٚ ١أقشابٗا ِٖ :
 اَط ٩ايكٝؼ بٔ سذط بٔ اؿاضخ ايهٓس: ٣يكب باملًو ايهً ٌٝنُا ٚضز ؾ ٢نتاب ْٗر ايب٬غٚ ١تٛؾ ٢غّٓ 565 ١
 ططؾ ١بٔ ايعبس ايبهط : ٣نإ أقكطِٖ عُطا  ,اؾتٗط بايػعٍ  ٚاشلذا ٚ , ٤تٛؾ ٢غٓ. ّ 569 ١
 ظٖرل بٔ أب ٢غًُ ٢املعْ : ٢نإ أعؿِٗ ق ٚ , ٫ٛانجطِٖ سهُ , ١ابٓ٘ نعب بٔ ظٖرل َٔ ؾعطا ٤قسض اإلغ ّ٬تٛؾ ٢ظٖرل غٓ. ّ 627 ١
 يبٝس بٔ ضبٝع ١ايعاَط : ٣ايٛسٝس ايص ٣أغًِ  ٚ ,قاٍ ايؿعط ؾ ٢ايعكط اؾاًٖ ٚ ٢اإلغ , ٢َ٬سٝح قاٍ :
أ ٫نٌ ؾَ ٤ٞا خ ٬اهلل باطٌ ***  ٚنٌ ْع ٫ ِٝقاي ١ظا ٌ٥ؾاغتسضى عً ٘ٝضغ ٍٛاهلل ـ قً ٢اهلل عً ٚ ٘ٝغًِ ـ قا : ٬٥إْ ٫ع ِٝاؾٓ. ١
 عُط ٚبٔ نًج ّٛايتػًب : ٢نإ َؿٗٛضا بايؿدط  ,أَ٘ ي ٢ًٝبٓت املًٌٗٗ  ,تٛؾ ٢غٓ. ّ 600 ١
 عٓذل ٠بٔ ؾساز ايعبػ : ٢اؾتٗط بأْ٘ أسس ؾطغإ ايعطب  ٚ ,أنجط ؾعط ٙايػعٍ  ٚاؿُاغ , ١تٛؾ ٢غٓ. ّ 615 ١
 اؿاضخ بٔ سًع ٠ايٝؿهط : ٣اؾتٗط بايؿدط  , ٖٛٚأط ٍٛايؿعطا ٤عُطا  ٚ ,تٛؾ ٢غٓ. ّ 580 ١
 ٚبعض ايٓكاز ٜهٝـ إي ِٗٝث٬ث ١ؾعطا: ِٖ , ٤
ـ ايٓابػ ١ايصبٝاْ. ٢

ـ ا٭عؿ َُٕٛٝ ( ٢قٝؼ ) .

ـ عبٝس ا٭بطم .

ط مب لكب امرؤ الكٔض ّ مت ٙتْف ٙ؟
ز  :يكب اَضؤ ايكٝػ بأَري ؽعضا ٤ايعقض اجلاًٖ ٚ ٢عضف باملًو اينً ٚ ، ٌٝتٛؾ ٢عٓ. ّ 565 ١
طٓ :عتربِ اليكاد أمري ظعرا ٛالعصر اجلاٍلٕ ؟
ز :ألْ٘ نإ باصعا خاف ١يف ايٛفـ ؾكز ٚفـ ايً ٚ ٌٝاخل ٚ ٌٝايقٝز .
ط :مب ٓتنٔس ظعرِ ؟
ز :أدار ايك ٍٛيف اعتٝكاف ايقشب ٚ ،بها ٤ايزٜاص ٚ ،تؾب ٘ٝايٓغا ٤بايعبا ٚ ٤املٗا  ٚ ،يف ٚفـ اخلٚ ، ٌٝيف
تضقٝل ايٓغٝب ٚ ،دٛر ٠االعتعاصٚ ،٠تٜٓٛع ايتؾبٜ ٚ ، ٘ٝػًب عً ٢ؽعض ٙايتؾب ٚ ٘ٝايٛفـ .
ط :ما مطلع معلكتُ ؟
ز :إْٗا أ ٍٚؽعض عًل بٓؿٛؼ ايٓاؼ ٚٚدزاِْٗ َ ٚ ،طًعٗا :
قؿا ْبو َٔ سنض ٟسبٝب َٓٚظٍ بغكط ايً ٣ٛبني ايزخ ٍٛؾشٌَٛ
ط :ما املْضْعات اليت تدّر حْهلا املعلك٘ ؟
ايبها ٤عً ٢ايطالٍ ٚٚ ،فـ املٗا  ٚايؿضؼٚٚ ،فـ ايً ٚ ٌٝايقٝز  ٚايربم  ٚاملطض .
ط :كٔف كاىت ىعأتُ ؟ ّمب لكب ؟
ز :أققض ؽعضا ٤اجلاًٖ ١ٝعُضا ْ ،ؾأ ٜتُٝا  ٚ ،بًؼ َٔ ايؾعض َا مل ٜبًػ٘ ايهجري ٚ ، ٕٚايعضب تك " : ٍٛأؽعض
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ايٓاؼ ابٔ ايعؾضًٜ ٚ " ٜٔكب بايػالّ " ايكت " ٌٝؾكز قتٌ غزصا  ٚعُض ٙمل ٜتذاٚط ايغارع ٚ ١ايعؾض. ٜٔ
ط  :ماذا قالْا عً طرف٘ ؟
ز  :قايٛا عٓ٘  :أؾنٌ ايٓاؼ  ٚاسز ٢ٖ ٚ ٠املعًكَ ٚ ١طًعٗا :
ِ يف طٜأٖط٢ايَٝٞسٔ
ـٔٛيـــــ ١أٜطٞــــــــــٔ ٍْ ٬بدلِق ٔ١ٜثَ َُِٗ ٔس *** تًَٛٝحُ نٜبَاق ٞايِ َٛٞؾ ٢
ط  :ما املْضْعات الت ٙتدّر حْهلا معلكتُ ؟
ز  :تزٚص َعًكت٘ س ٍٛبها ٤األطالٍ ٚايرتساٍ ٚ ،املعاٖز ٚسنضٜاتٗا ٚٚ ،فـ احلبٝبٚٚ ١فـ ايٓاقٚ ١ايؿدض
ايؾدقٚ ، ٢احلهُٚ ١ايؾهٚ ، ٣ٛصثاْ ٤ؿغ٘ .
ط  :مب تتنٔس معلكتُ ؟
ز  :تعز َٔ أدٛر املعًكات ٚ ،أنجضٖا غضٜب ّا ٚ ،أغظصٖا َعٓٚ ، ٢أرقٗا ٚفؿاّ ٚ ،أقٛاٖا يؿع ّا ٚعباص. ٠
ط  :ماذا تعرف عً ىصب زٍري ّىعأتُ ؟ ّما أثر بعام٘ بً الػدٓر علُٔ ؟
ز  َٔ :قبَ ١ًٝظْ ، ١ٜٓؾأ ؾ ٢ب ١٦ٝنًٗا ؽعض ؾكز نإ أب ٛؽاعض ّا ٚ ،خاي٘ بؾاَ ١بٔ ايػزٜض ؽاعض ّا  ٖٛٚأسز
األؽضاف ٚاعتؿار َٔ سهُت٘ ٚأرب٘ ٚ ،ناْٛا ٜضدع ٕٛإي ٘ٝؾَ ٢عنٌ األَٛص  ،ؾؾب طٖري َتدًك ّا ببعض
فؿات٘  ،نُا يظّ طٖري أٚؼ بٔ سذض طٚز أَ٘ ٚ ،نإ ؽاعض َنض ؾ ٢طَاْ٘ ٚ ،ناْت أختا ٙؽاعضتني ٚ ،نإ
ؾْ ٢غً٘ ؽعضاَُٗٓ ٤ا إبٓا ٙنعب ٚظري ٚابٔ نعب نشيو .
ط  :مت ٙتْف ٙزٍري ؟

ز  :تٛؾ ٢طٖري قبٌ ايبعج ١ايٓب. ١ٜٛ

ط  :مب تصن ٙقصاٜدٗ ؟ ّملاذا ؟
تغُ ٢ققا٥ز ٠باحلٛيٝات ؛ ألْ٘ نإ ٜٓعِ ايكقٝز ٠ؾ ٢أصبع ١أؽٗض ٜٗٚ ،شبٗا ؾ ٢أصبع ١أؽٗض ٜٚ ،عضمٗا عً٢
خٛاف٘ ؾ ٢أصبع ١اؽٗض ؾال ٜعٗضٖا إال بعز س ٍٛناٌَ .
ط  :مب اظتَر زٍري ؟ ّما رأ ٚعنر بً اخلطاب ف ٙظعرِ ؟
ز  :اؽتٗض باحلهُٚ ، ١املزح ايقارم  ،قاٍ عٓ٘ عُض بٔ اخلطاب  :نإ طٖري ال ميزح ايضدٌ إال مبا ؾ. ٘ٝ
ط  :ما املْضْعات الت ٙتدّر حْهلا معلكتُ ؟
ز  :بزأٖا مبكزَ ١طًًٜٓ ١ٝاد ٢ؾٗٝا ايزٜاص ايزاصع ، ١ثِ سنض ايرتساٍ َٚ ،زح ايغٝز ٜٔايًش ٜٔأفًشا بني
عبػ ٚسبٝإ ٚ ،سّ احلضب َٚا حتزث٘ َٔ رَاص َٚ ،زح عبػ يتُاعهٗا ٚقبٛهلا ايزع ٠ٛإىل ايقًح  ،ثِ ختُٗا
بهجري َٔ أبٝات احلهُ ١ايت ٢عبل تٓاٚهلا َٚطًعٗا :
بٔشََٛاَْ ٔ١ايسُضٓا ٢ز ؾٜاملٝتَجًَ.٢ِٜٓ
ٜأَٔٔ أ ٓ٢ّٝأٜٚؾ ٢زََٔٓ ٠١يَ ِٜته٢ًِٜٜٓ
ط  :ماذا تعرف عً لبٔد ؟ ّملاذا ٓعد مً الععرا ٛاملخطرمني ؟
ز  َٔ :أؽضاف ايؾعضا ٤اجملٝزٚ ، ٜٔايؿضعإ املعُضٚ ، ٜٔاحلهُا ٤احملٓهني ٜ ،كاٍ إْ٘ عُض َاٚ ١٥مخغ ّا ٚأصبعني
عٓ ، ١عاـ َععُٗا ؾ ٢اجلاًٖٚ ، ١ٝقز أرصى اإلعالّ ؾأعًِ ٖٚادض ٚ ،سغٔ إعالَ٘ ٚ ،نإ َع ايٛؾٛر ايتٚ ٢ؾزت
عً ٢ايٓب  ٢ثِ عار إىل بالرٚ ، ٙسؿغ ايكضإٓ نً٘ ٖٚذض ايؾعض ٚ ،ملا ع ٌ٦عٔ سيو قاٍ  :انتؿٝت ببالغ ١ايكضإٓ .
ط  :لليابػ٘ رأ ٚفُٔ ٍّْ ف ٙصباِ ّ .ضحُ .
ز  :ظٗض ْبٛؽ يبٝز َٓش فباٚ ٙملا صآ ٙايٓابػ ١قاٍ ي٘ ٜ " :ا غالّ إٕ عٝٓٝو يعٓٝا ؽاعض " .
ط  :كاٌ لبٔد ذا حمامد ف ٙاجلاٍلٔ٘ أكدٍا اإلشالو ّ .ضحَا .
ز  :نإ يبٝز سا ذلاَز ؾ ٢اجلاًٖ ١ٝأنزٖا اإلعالّ َ ،جٌ  :سغٔ املعاؽضٚ ، ٠سغٔ املؿاصقٚ ، ١سؿغ اجلاص ،
ٚايٓذزٚ ، ٠اجلًز ٚ ،ايقرب عً ٢ايٓٛا٥ب ٚ ،ايعظٚ ٠املٓعٚ ، ١نإ حياعب ْؿغ٘ عًٖ ٢ش ٙاألخالم ٜٚكَ " : ٍٛا
عاتب احلض ايهض ِٜنٓؿغ٘ " .
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مبّٓ ٢تأبٖسَ غِٜٛيٗٝا ؾٜط٢دَاََُٗا
ز  :عؿتٔ ايسٜا ُض قًُّٗا ؾُُكاَُٗا
ط  :ما مطلع معلكتُ ؟
ايؾضح  :عؿت رٜاص األسباب ٚذلٝت َٓاطهلِ ايت ٢ناْت ؾٚ ، ٢َٓ ٢قز تٛسؾت ايزٜاص الصحتاٍ عهاْٗا .
ط  :مب ٓتنٔس ظعرِ ؟
ز ٜ :تُٝظ ؽعضٚ ٙخافَ ١عًكت٘ بٓباي ١ايؿدض ٚ ،دظاي ١األيؿاظ ٚ ،ؾداَ ١ايعباصات ٚ ،رق ١املعاْٚ ، ٢ؽضف
املكقز ٚ ،نجض ٠اؽتُاي٘ عً ٢عكا٥ز اإلميإ ٚ ،احلهُ ١ايقارقٚ ١املٛعع ١احلغٓ. ١
عُض ٚبٔ نًج ّٛبٔ َايو ايتػًيب عٝز تػًب ٚؾاصعٗا ٚؽاعضٖا املعضٚف مبعًكت٘  ٖٛٚ ،اسز ؾُتّاى ايعضب ٚ ،أَ٘
ي ٢ًٝبٓت املًٌٗٗ  .نإ َٛقع٘ َٛٚقع أعالؾ٘ َزعا ٠يًؿدض  ،عً ٢أْ٘ مل ٜؿدض بهجض ٠املاٍ ٚ ،نجض ٠اإلبٌ ،
ٚيهٔ بايعظٚ ٠املٓعٚ ، ١بايكٚ ٠ٛايبغاي ١ؾ ٢احلضب ٚ ،بهضّ ايعٓقض ٚدلز األعالف  ،ؾأب ٙٛنًج ّٛبٔ َايو
أؾضؼ ايعضب ٚ ،اؽتٗضت أَ٘ باألْؿٚ ١ععِ ايٓؿػ تؿاخضاّ بأبٗٝا .
ط  :مب اظتَر عنرّ بً كلجْو ؟ ّملاذا ؟
ز  :اؽتٗض بايؿتو ؾك ٌٝأؾتو َٔ عُض ٚ؛ ألْ٘ ؾتو باملًو عُض ٚبٔ ٖٓز ؾ ٢ققض ٙعًَ ٢ضأَٚ ٣غُع َٔ ساؽٝت٘ .
ط  :ما مطلع معلكتُ ؟ ّفٔه خالف املعلكات ؟
ز  :تبزأ َعًكت٘ بٛفـ اخلُض ٚمل تبزأ بايػظٍ أ ٚايبها ٤عً ٢األطالٍ نباق ٢املعًكات َٚطًعٗا :
و ؾاقِبَشٔٓٝا ***  ٫ٚتُـبِكٔ ٞخُـَُ ٛض ا٭ِْسَضٜٓ٢ا
أُٖ ٫ـبٖ ٞبٔكَشِٓٔ ٔ
ط  :ما رأ ٚابً قتٔبُ ف ٙمعلكتُ ؟
ز  :قاٍ ابٔ قتٝب َٔ ٢ٖ " : ١دٝز ؽعض ايعضب "
ط  :ما املْضْعات الت ٙتدّر حْهلا املعلك٘ ؟
ز  :تزٚص املعًك ١سٚ ٍٛفـ اخلُض ٚٚ ،فـ عاق ١ٝاخلُض ٚ ،ايؿدض بايكبٚ ١ًٝأٜاّ سضٚبٗا ٚ ،ايتٗزٜز ٚايٛعٝز
يعُض ٚبٔ ٖٓز .
ط  :مب عرف عنرّ بً كلجْو ؟ ّملاذا ؟
ز  :عضف بؾاعض ايكقٝز ٠ايٛاسز ٠؛ ألْ٘ مل ٜقٌ إيٓٝا َٔ ؽعض ٙعَ ٣ٛعًكت٘ ٚبعض املكطٛعات ايقػري. ٠
ط  :ما مْقف عنرّ بً كلجْو مً امللك عنرّ بً ٍيد ؟
ز  :ناْت األسزاخ ايت ٢عافضٖا عُض ٚتًك ٢بعالهلا عًْ ٢ؿغ٘  ،ؾاحلضب بني بهض ٚتػًب مل تنع أٚطاصٖا ،
 ٖٛٚطع ِٝتػًب ٚؾاصعٗا ٚ ،عٓزَا ًٜتك ٢طضؾا ايٓظاع يًقًح ثِ ٜؿؾٌ ايقًح بكٝار ٠عُض ٚبٔ ٖٓز ايش ٣احناط
ؾ ٢سهُ٘ إىل قب ١ًٝبهض مما أثاص عُض ٚبٔ نًجٚ ّٛنؾـ عٔ بطٛيٚ ١أْؿٚ ١عظ ٠سني عاصض ابٔ ٖٓز ٚمل
ٜغتغًِ يعًُ٘ بٌ إْ٘ قتً٘ عٓزَا سا ٍٚإٔ ٜٓتكك َٔ قزص تػًب عٓز ّا أٚعظ إىل أَ٘ إٔ تغتدزّ ي ٢ًٝأّ عُضٚ
بٔ نًج ّٛؾاعتػاثت ب٘ ؾكتً٘ بني ساؽٝت٘ .
ط  :ما مكاى٘ قصٔدتُ عيد العرب ؟
ز  :أْؾز عُض ٚاملعًك ١ؾ ٢عٛم عهاظ ؾأدتًٗا ايعضب ٚ ،ععُتٗا بٓ ٛتػًب ٚ ،صٚاٖا فػاصِٖ ٚنباصِٖ  ،ال
ميً ٕٛصٚاٜتٗا ٚ ،ال ٜغأَ ٕٛققتٗا ست ٢ق ٌٝإُْٗا أهلتِٗ عٔ ايعٌُ ٚايهؿاح ؾكاٍ ؾ ِٗٝايؾاعض :
قكٝس ٠قاشلا عُط ٚبٔ نًجّٛ
أشل ٢بين تػًب عٔ نٌ َهطَ١
َمو أرَع أبّات الفخز يف معلقة عمزَ بو كلجُم قُلٌ للملك عمزَ بو يهد :
 ٬تَعِذَـــــٌِ عًََِٜٓٝـاَٚ ...أِْ ٜعٔـــــطَِْا ُْدَبٔٓـــطِى ٜايَٝكَِٔٓٝــا
أٜبَا ِٖٔٓـــــــ ٕس ٜؾ ٜ
ت بِٔٝهــــــاَُْٚ ...ٟكِـــــسٔضُُٖ َٓٔ ُسُِطٟا قٜـــ ِس ضُ َِٜٓٚ٢ـا
بٔأَْٜٓا ُْــــــِٛض٢زُ ايـطَٓاَٜا ٔ
و ؾٔٝــــــَٗا أٔ َْ ِٕ ٜسَِٜٓـا
َٜٚأَٜٓـا ٍّ يَٜٓـا غٝــــــطٍٓ طٔـــــــــــَٛاٍٍ ...عَكََِٓٝـا املٜ ًٜٔ
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ط  :مب متٔست املعلك٘ ؟
ز  :طبع عُض ٚبٔ نًجَ ّٛعًكت٘ بطابع ايؿدض ٚاحلُاعٚ ، ١نإ يشيو تأثري ؾ ٢أيؿاظ٘ ؾذا٤ت عًٗٚ ١امش١
دظي ١ق ، ١ٜٛأَا أخًٝت٘ ؾهاْت َال ١ُ٥يعاطؿ ١ايؿدض ٚاحلُاعٚ ١نشيو املٛعٝك. ٢
ط  :ما أشباب حرب البصْط ؟
ج  :حزب البسُس يى حزب قامت بني قبّلة تغلب بو َائل َأحالفًا ضد بهى شّباى َأحالفًا مو قبّلة بكز بو َائل بعد قتل اجلساس
ا بو مزة الصّبانى البكزى لكلّب بو ربّعة التغلبى ثارا خلالتٌ البسُس بهت مهقذ التّمّة بعد أى قتل كلّب ناقة جاريا سعد بو
مشس اجلزمى َِ ،ذكز املكجزَى مو رَاة العزب أى يذٍ احلزب استمزت أربعني عام ًا مو سهة  494م َِذكز املقللُى أنًا استمزت بضعة
َعصزِو عاماً .
عٓرت ٠بٔ ؽزار ايعبغ ، ٢أسز ؾضعإ ايعضب  ،ناْت أَ٘ سبؾٚ ، ١ٝأب ٙٛاسز عارات عبػ ٚ ،نإ َٔ عارات
ايعضب أال تًشل ابٔ األَ ١بٓغبٗا ٜٚ ،قبح ؾ ٢عزار ايعبٝز ٚ ،نإ ؽزار قز أْهض ) ٙثِ اعرتف ب٘ ٚأحلك٘
بٓغب٘ ٚ ،نإ عٓرتٜ ٠زاؾع عٔ عبػ َع ؽكا ٘٥عب عبً ١ابَٓ ١ايو  َٔٚ ،خالٍ ؽعض ٙتعضف أْ٘ نإ ٜعاْ٢
عكزتني أثكًتا ؾًب٘ ُٖا  :صم أَ٘ – ٚعٛار ٚدٗٗا ٚٚدٗ٘  .إال أْ٘ بُٗت٘ اعتطاع بؿضٚعٝت٘ ٚبطٛالت٘ إٔ ٜكاّٚ
ٖاتني ايعكزتني ٚتغً ٢عُٓٗا .
ط  :ما أغراض الععر الت ٙتكلب فَٔا عيرتٗ ؟
ز  :تٓٛع ؽعض عٓرت ٠بني ايشاتٚ ٢ايكبًَٛ ٢طعاّ عً ٢األغضاض ٚ ،إٕ قٌ املزح ٚايضثاٚ ٤طػ ٢غظي٘ ايعؿٝـ ؾ ٢عبً١
عً ٢عا٥ض األغضاض .
ط  :ما مياشب٘ معلكتُ ؟
ز  :إٔ صدالّ عاب٘ بغٛارٚ ٙعٛار أَ٘ ٚ ،عري ٙبأْ٘ ال ٜك ٍٛإال ايكقا٥ز ايكقاص ( املكطٛعات ) ؾشضى سيو غريت٘ ٚقاٍ ي٘
 " :عتعًِ سيو " ْٚعِ ايكقٝز ٠ؾ ٢مخغٚ ١عبعني بٝتاّ مُٓٗا خقاي٘ َٚهاصّ قٚ َ٘ٛسغٔ رؾاع٘ عِٓٗ .
ط  :ما املْضْعات الت ٙتدّر حْهلا معلكتُ ؟
ز  :تبزأ بايبها ٤عً ٢األطالٍ ٚٚ ،فـ ذلبٛبت٘ عبً ، ١ثِ احلزٜح عٔ ايٓاقَٚ ١ؾاٖز احلضب ٚ ،ايؿدض ايشات٢
ٚؽذاعت٘  ،ثِ خيتُٗا بإْشاص ايجأص ممٔ عب٘ َٚ .طًعٗا :
ٌَِٖ غٜازَضَ ايؿٗعَطَاَ ُ٤ـِٔ َُتَـطَزّٖ *** ٢أّ ٌَِٖ عَطَؾٞتَ ايسٖاضَ بعسَ تََٖٗٛــــِ٢
ٜا زاض عبً ١باؾـــٛا ٤تهًُٚ *** ٞعَُ ٞػا ٤زاض عبً ٚ ١اغًُٞ
ط  :ماذا قٔل عً معلك٘ عيرتٗ ؟
ز  :ق َٔ ٢ٖ : ٌٝأمجٌ املعًكات  َٔٚ ،أعًٗٗا يؿعاّ ٚ ،أنجضٖا اْغذاَ ّا ٚ ،أبزعٗا ٚفؿاّ .
ط  :مب اظتَرت معلك٘ عيرتٗ ؟ ّملاذا ؟
ز  :اؽتٗضت بـ ( املشٖبٚ ، ) ١سيو حلغٓٗا ٚصٚعتٗا .
ؼ  :مب اؽتٗض احلاصخ ؟ َٚا رٚص ٙؾ ٢إْقاف ق َ٘ٛأَاّ عُض ٚبٔ ٖٓز ؟
ز  :اؽتٗض مبعًكت٘ ٚ ،نإ ي٘ رٚص ؾ ٢احلضب ايتٚ ٢قعت بني بهض ٚتػًب  ،ؾهإ ؾٚ ٢ؾز بهض ايش ٣أت٢
عُض ٚبٔ ٖٓز ٚخطٝبِٗ ايٓعُإ بٔ ٖضّ  ،ؾًُا غنب ابٔ ٖٓز عًٚ ٘ٝأٚؽو إٔ ٜكن ٢يبٓ ٢تػًب قاٍ احلاصخ
يك " : َ٘ٛإ ْ ٢قًت خطب ١ؾُٔ قاّ بٗا ظؿض عذت٘ ٚؾًر عً ٢خقُ٘  ..ؾضأٖٚا أْاعاّ َِٓٗ  ،ؾًُا قاَٛا بني ٜز٣
املًو مل ٜضم٘ إْؾارِٖ  ،ؾكاّ احلاصخ ٚأْؾز ٚبٚ ٘ٓٝبني املًو عبع ١عتٛص ؛ ألْ٘ نإ ب٘ بضل ؾًُا ْعض عُض ٚبٔ
نًج ّٛقاٍ يًًُو  " :أٖشا ٜٓاطكٓ ٢؟ ؾأداب٘ املًو ست ٢أؾشُ٘ ٚ .أْؾز احلاصخ َعًكت٘ َٚطًعٗا :
٘ ايجََّٛاُ٤
ٌ َِ ِٓ ُ
ُصبَّ ثا ُّٕ َُُٜ ٚ
آ َس َْتَِٓا بِبََِٗٓ ٝا َأعُِاُ٤
ؼ َ :ا َٓاعب ١املعًك ١؟
ز  :أثٓا ٤حته ِٝعُض ٚبٔ ٖٓز بني بهض ٚتػًب بعز سضب ايبغٛؼ اصجتٌ احلاصخ ٖش ٙاملعًك ١؛ يٝغتُ ٌٝبٗا
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قًب املًو ٚ ،قز جنح ؾ ٢سيو ؾكز اْكًب ابٔ ٖٓز إىل داْب بٓ ٢بهض .
ؼ َ :ا املٛمٛعات ايت ٢تز ٍٚسٛهلا املعًك ١؟
ز  :تزٚص س ٍٛايبها ٤عً ٢األطالٍ ٚٚ ،فـ ايٓاقٚ ، ١ايٛاؽني ٖٚ ،ذا ٤تػًب َٚ ،زح املًو ٚ ،ايؿدض بايكب. ١ًٝ
ؼ َ :اسا ٜبز ٚؾ ٢املعًك َٔ ١مسات٘ ؟
ز  :تبز ٚؾٖ ٢ش ٙاملعًك ١خرب ٠ايؾٝذ ٚنجض ٠جتاصب٘ ٚأْا ٠احله. ِٝ
 – 1احلهِ  :ايهالّ ايشٜ ٣كٌ يؿع٘ ٚجيٌ َعٓا ٢ٖٚ ، ٙتعرب عٔ خالف ١جتضبَٛٚ ١اقـ خربٖا احله، ِٝ
ٜٚضٜز بٗا تٛد َٔ ٘ٝحيب إىل سب اخلري .
 َٔٚسهِ ايعضب :
 َٔ ( – 1عًو اجلزر أَٔ ايعجاص ) .
َعٓاٖا  َٔ :عاص ؾ ٢أصض َغت ١ٜٛأَٔ ايظيٌ ٚايغكٛط .
 ( – 2صما ايٓاؼ غ ١ٝال تزصى ) .
َعٓاٖا  :إٔ اإلْغإ َُٗا قزّ َٔ إسغإ إىل ايٓاؼ ال ٜغتطٝع إٔ ٜٓاٍ صماِٖ .
 ( – 3خري ايعؿَ ٛا نإ عٓز املكزص) ٠
َعٓاٖا  :إٔ اإلْغإ ٜزخٌ ؾ ٢طَض ٠األخٝاص عٓزَا ٜعؿ ٛعٔ املغ ٖٛٚ ٤ٞقارص عً ٢إٔ ٜكتك َٓ٘ .
ٖٓٚاى بعض احلهِ ايؾعض: ١ٜ
ز ُ ٙسََاّ عًََ ََِِٜٓٚ ِ٘ٝـزَّٔ.
سُِـ ُ
َٜهُـِٔ َ
ٌ ا َملعِضُٚفَ ؾِ ٞغَٔ ِٝض َأًِِٖـِ٘
ذعَ ٔ
ٔ ِ َٜ
ِ َََٚ
ق ٍٛطٖري :
َٜٛاّ عً ٢آ َي ٍ١سَزِباََ َ٤شٍُِٛ
ت عَال ََتُ٘
ق ٍٛنعب بٔ طٖري  :نٌُّ ابٔٔ ُأِْجٚ ٢إِٕ طايَ ِ
عُّا قًَ ٌٕٝؾًََٝك ٢ايشٍَُّ َٚاحلَضَبا
َ
ق ٍٛأب ٢األعٛر ايزؤىل  :قَز جيُع املَضَ ٤االّ ُثَِّ ُٜشِض َِ٘
عُِ
َٚأخ ٛاجلَٗا َي ِ١يف ايؾّكاَ ٜٓ ِ٠َٚ
س ٚايعَكٌٔ ٜؾكَ ٢يف ايّٓع ِٔٝبعَكًِ٘
ق ٍٛاملتٓب: ٢
ٌ بِ٘ َُقابا
َٚال َِجٌَ ايبَدــــــٔ ٝ
َٚيَِ أَصَ َِجٌَ دَُعٔ املأٍ راّ٤
ق ٍٛؽٛق: ٢
نَُا تَظٕٔ ايطَعاَّ أَ ٔٚايؾَضابا
ؾَال تَكتًُوَ ؽََٗٛتُ٘ َٚطْٔٗا
بايعًِٔ ٚاملأٍ ٜبين ايٓاؼ ًَهِٗ مل ٜبَِٔ ًَُِوْ عً ٢دٌٕٗ ٚإقالٍٔ
طیِّبَ األَعضامٔ
َأعزَرتَ ؽَعباّ َ
ألُّّ ََز َصعَ ْ١إٔسا أَعزَرتَٗا
ق ٍٛساؾغ إبضاٖ : ِٝا ُ
 - 2األَجاٍ
قَٛ ٍٛدظ ذله ٢عا٥ض ق ٌٝؾ ٢سارثَ ١ا ٜ .كقز ب٘ تؾب ٘ٝساٍ ايش ٣ؾ ٘ٝعاٍ ايش ٣ق ٌٝألدً٘ ٜٚ ،شٜع
عً ٢األيغٔ عًَ ٢ض ايعقٛص ٚ ،ي٘ َٛصر َٚنضب .
 ( – 1أبًؼ َٔ قُػّ )
َٛصر ٖٛ : ٙقُػّ بٔ عاعز ٠اإلٜارٚ ، ٣نإ َٔ سهُا ٤ايعضب ٚ ،أعكٌ َٔ مسع ب٘ َِٓٗ  ٖٛٚ ،أ َٔ ٍٚأقض بايبعح
ال .
َٔ غري عًِ ٚ ،أ َٔ ٍٚقاٍ " أَا بعز " ٚقز عُض طّ ٜٛ
َنضب٘ ٜ :نضب عٓز ايتعبري عٔ بالغ ١املتشزخ ٚؾقاست٘ .
 ( – 2عً ٢أًٖٗا دٓت بضاقؿ )
َٛصر " : ٙبضاقؿ نًب ١يك ّٛايعضب اختبأت َع أفشابٗا َٔ غظا ، ٠ؾًُا عارٚا خا٥بني مل ٜتعجضٚا عًْ ِٗٝبشت
بضاقؿ ؾاعتزي ٛبٓباسٗا عًَ ٢هإ أًٖٗا ؾكتً. ِٖٛ
َنضب٘ ٜ :نضب عٓزَا ٜنض اإلْغإ أًٖ٘ ٚأسباب٘ ر ٕٚققز .
 ( – 3أصخ ٢عُاَت٘ )
َٛصر : ٙنإ ايضدٌ َٔ ايعضب إسا اعتكض بعز ط ٍٛعٓاٚ ٤أسػ باألَٔ أصخ ٢عُاَت٘ .
َنضب٘ ٜ :نضب عٓز اإلسغاؼ باألَٔ .
ٖٚش ٙبعض األَجاٍ ايؾعض: ١ٜ
إٕ نٓت ؽُٗاّ أتبع صأعٗا ايشْبا
ال تكطعّٔ سْب األؾعٚ ٢ترتنٗا
ق ٍٛأب ٢أط ١ٜٓايًدُ: ٢
ٜٚنضب ؾ ٢ايتؾذٝع عً ٢اعت٦قاٍ ايؾض .
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ؼ  :األَجاٍ َضآ ٠ايعقٛص  .عًٌ .أٜ ٚؤنز ايٓكار إٔ املجٌ ( فٛت ايؾعب ) ٚمح سيو ؟
ز  :ألٕ األَجاٍ تضٜٓا فٛص األَِ ايتَ ٢نت يٓكـ عً ٢أخالقٗا ايت ٢اْكنت َٝ ٢ٖٚ ،ظإ ٜٛطٕ ب٘ صق ٢ايؾعٛب
ٚاحنطاطٗا ٚ ،ععارتٗا ٚؽكاؤٖا ٚ ،أربٗا ٚيػتٗا ٚ ،يكز أنجض ايعضب َٓٗا ؾًِ ٜرتنٛا باباّ إال رخًٚ ،ٙٛال طضٜكاّ
إال عًهٚ ، ٙٛأؾضرٖا ايعًُا ٤بايتأيٝـ ٚ .أقزّ األَجاٍ ٖ ٢اَجاٍ يكُإ احله. ِٝ
ايٓجض اجلاًٖٚ ٢خقا٥ق٘
نالّ ًٜك ٢ؾَٛ ٢ادٗ ١اجلُٗٛص بػضض اإلؾٗاّ  ٚاإلقٓاع  ٚاإلَتاع  ٚاالعتُاي١
 – 1اخلطاب: ١
ؼ  :عالّ ٜعتُز أعًٛب اخلطب ١؟
ز ٜ :عتُز أعًٛبٗا عً ٢االعتُايٚ ١اإلقٓاع ٚتٓٛع األعًٛب ٚاجلٌُ ايكقريٚ ٠املعاْ ٢ايكضٜب. ١
 – 2احلهِ :
خالف ١جتضب ١أ ٚرصؼ تعًُ٘ اإلْغإ َٔ سٝات٘ .
ؼ  :عالّ ٜعتُز أعًٛب احلهُ ١؟
ز ٜ :عتُز أعًٛبٗا عً ٢اإلجياط ٚمجاٍ ايقٝاغ. ١
 – 3األَجاٍ :
أقٛاٍ َٛدظٚ ٠صرت ؾَٛ ٢قـ َا أ ٚسارثَ ١ا ٚ ،يهٌ َجٌ َنضب َٛٚصر .
ؼ  :عالّ ٜعتُز أعًٛب األَجاٍ ؟
ز ٜ :عتُز أعًٛبٗا عً ٢اإلجياط ٚمجاٍ ايقٝاغ. ١
 – 4ايٛفاٜا :
خالف ١جتاصب قاًٗ٥ا ٜٛ ،دٗٗا ألبٓاٚ ٘٥أًٖ٘ ٚأفزقا ٘٥أ ٚاحلانِ يؾعب٘ .
ؼ َ :اسا ٜػًب عً ٢أعًٛب ايٛف ١ٝ؟
ز ٜ :ػًب عً ٢أعًٛبٗا ايغذع .
ؼ  :عالّ تعتُز احلهِ ٚاألَجاٍ ؟
ز  :تعتُز احلهِ ٚاألَجاٍ عًٚ ٢مٛح راليتٗا ٚ ،عالَ ١اإلٜكاع ٚ ،ؽشٔ األيؿاظ باخلربات ٚايتذاصب اإلْغاْ١ٝ
ايت ٢حتٌُ تٛدٗٝا عًٛنّ ٝا ٜٗزف إىل اخلري .
ؼ  :مب متٝظ ايؾعض ؾ ٢عقض فزص اإلعالّ ؟
ز  َٔ :سٝح األيؿاظ  :عٗٛي ١أيؿاظ٘ ٚايبعز عٔ األيؿاظ املٛغً ١ؾ ٢ايػضابٚ ، ١ؽعض سغإ بٔ ثابت ؾَ ٢زح
ايضعٚ  ٍٛصثا ٘٥ري ٌٝعً ٢سيو .
َٔ سٝح األٚطإ ٚاألخْٚ ١ًٝعاّ ايكقٝز : ٠بكٝت أٚطإ ايؾعض ٚأخًٝت٘ ْٚعاّ ايكقٝز ٠عًَ ٢اٖ ٢عً ٘ٝؾ٢
ايعقض اجلاًٖ. ٢
َٔ سٝح املعاْ : ٢أَا َعاْ ٢ايؾعض ؾكز اختاص ايؾعضا ٤املعاْ ٢ايت ٢تتؿل َع صٚح اإلعالّ .
ؼ َ :ا أعباب تعضض ايؾعض ؾ ٢فزص اإلعالّ يًتػري ٚايتش ٍٛ؟
 – 3ذلاصب ١اإلعالّ يًعقبٝات
 – 2اْؾػاٍ ايعضب بايؿتٛسات .
ز  – 1 :اْبٗاص ايعضب ببالغ ١ايكضإٓ .
َ – 6عاصم ١اإلعالّ يًٗذا ٤ايكبً. ٢
َ – 4 .عاصم ١اإلعالّ يًػظٍ ايؿاسؿ – 5 .حتض ِٜاإلعالّ يًدُض .
 – 7عكٛط َٓظي ١ايؾعضا ٤املتهغبني بايؾعض .
َٔ ايجابت تاصخيّ ٝا إٔ اخلطاب ١عاصت َٛانب ١يألسزاخ اجلغاّ ؾ ٢نٌ احلناصات ٚ ،أْٗا تعز عالس ّا َُٗا َٔ
أعًش ١ايزع ٠ٛهلش ٙاألسزاخ ٚ ،اإلعالّ نإ مبجاب ١ثٛص ٠ؽاًَ ١عً ٢احلٝا ٖٛٚ ، ٠األَض ايش ٣عاعز عً ٢اطرٖاص
اخلطاب ، ١ؾكز ناْت ٚع َٔ ١ًٝأِٖ ايٛعا ٌ٥ايت ٢اتهأت عًٗٝا ايزع ٠ٛاإلعالَ ، ١ٝؾاالقٓاع ٚايتأثري ٚايزع ٠ٛإىل
اجلٗار ْٚؾض ايزٚ ٜٔايرتغٝب ٚايرتٖٝب ٚ ،ايٛعغ ٚاإلصؽار ٚاهلزاٚ ١ٜايضر عً ٢اخلقٚ ّٛرسض ايؾبٗات ٚتكزِٜ
احلذر ٚايرباٖني ايزاَػ . ١نٌ ٖشا ٚغري ٙعاعز عً ٢اطرٖاص اخلطابٚ ١تطٛصٖا  ،ؾٛدزْا صع ٍٛاهلل  جيعًٗا
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ٚع ١ًٝيًزع ٠ٛإىل ايز ٜٔاحلٓٝـ ٜٚ ،تدشٖا عز ٠ي٘ ؾ ٢ؽت ٢األَٛص  ،ؾٝبني َٔ خالهلا االسهاّ ٜٚكزّ املٛاعغ
نُا اقتز ٣اخلًؿا ٤بايضع  ٍٛؾ ٢اخلطاب ، ١ؾٛدزْاِٖ ٜتٓاٚي ٕٛؾ ٢خطبِٗ َا تٓاٚي٘ ايضع  ٍٛبٌ طارٚا عً٘ٝ
ٚاقتشُٛا بٗا َٝار ٜٔدزٜز ٠تتؿل ٚظضٚف احلٝا ٠بعز ٚؾا ٠ايضع  ٍٛؾكز دا٤ت َٛمٛعات عذًٗا ايتاصٜذ
اإلعالََ ٢جٌ  :اخلالف بني املٗادضٚ ٜٔاألْقاص عً ٢اخلالؾ – ١ايضر ٠ؾ ٢عٗز أب ٢بهض ايقزٜل – اتغاع ايؿتٛسات
اإلعالَ ١ٝؾ ٢عٗز اخلًٝؿتني  :عُض بٔ اخلطاب ٚعجُإ بٔ عؿإ صم ٢اهلل عُٓٗا .
ؼ َ :ا خقا٥ك اخلطب ١ؾ ٢فزص اإلعالّ ؟
 – 3تٓٛع األعايٝب  –4 .تضابط األؾهاص .
 -2عٗٛي ١األيؿاظ .
ز  – 1 :ايبز ٤باحلُز ٚايغالّ .
َٛ – 6انبتٗا يألسزاخ .
–5تأثضٖا بايكضإٓ ايهضٚ ِٜاحلزٜح ايؾضٜـ .
ؼ  َِ :تته ٕٛاخلطب ١؟
ز  :تتهَ َٔ ٕٛكزََٛٚ ١مٛع ٚخامت٘ ٚال ًٜظّ سيو ؾ ٢ايٛف. ١ٝ
ؼ َ :ا تعضٜـ ايٛف ١ٝ؟
ز  :ؾٔ ْجض ٣قز ِٜعضؾ٘ ايعضب ؾ ٢اجلاًٖٚ ١ٝتٓاٚيٛا ؾ ٘ٝبعض دٛاْب سٝاتِٗ االدتُاعٚ ١ٝايز ١ٜٝٓؾال عذب
ؾ ٢إٔ جنزٖا تٓغاب عً ٢أيغٓتِٗ بزٚ ١ٜٗاصجتاال ناخلطب ١متاَا .
ؼ َ :ا أْٛاع ايٛفاٜا ؾ ٢فزص اإلعالّ ؟
ز  :ظٗض َٓٗا ؾ ٢فزص اإلعالّ ايٛفاٜا ايزٚ ١ٜٝٓايغٝاعٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝقز نجضت ؾ ٢نالّ ايضع ٍٛ
ٚفشابت٘ ٚاخلًؿا. ٤
ؼ  :مب تأثضت ايٛف ١ٝ؟
ز  :تأثضت بأعًٛب ايكضإٓ ايهض ِٜنُا تأثضت اخلطب َٔ ١قبٌ .
ؼ َ :ا ٚد٘ ايتؾاب٘ بني اخلطب ١ايٛف ١ٝ؟
ز  :تؾبٗٗا َٔ سٝح املكَٛات ايؿٓ ١ٝايهالَ ١ٝؾٗ ٢نالّ ٜكاٍ أٜ ٚهتب َٔ صٝ٥ػ أ ٚطع ِٝأ ٚقا٥زأ َٔ ٚأسز
األب ٜٔٛألبٓا ٘٥أ ٚألسزِٖ ؾ ٢أَض َا َٔ أَٛص ايزْٝا ٚ ،غايباّ َا ٜهجض ٖشا ايُٓط ايؿٓ ٢عٓز اإلسغاؼ بكضب
األدٌ أ ٚايعظّ عً ٢ايرتساٍ أ ٚايؿضام ألَض َا .
ؼ َ :ا ٚد٘ االختالف بني اخلطب ١ايٛف ١ٝ؟
ال أٚ
ز  :اخلطب ١تكاٍ ؾَٛ ٢ادٗ ١اجلُٗٛص ٚهلا َكزََٛٚ ١مٛع ٚخامت . ١أَا ايٛف ١ٝتٛد٘ يؿضر أ ٚمجاع ١قّ ٛ
نتابٚ ١يٝػ هلا أدظا ٤ناخلبط. ١
ؼ َ :ا أغضاض ايؾعض ؾ ٢ايعقض األَ ٣ٛ؟
ز  :املزح  -اهلذا – ٤ايضثا – ٤ايغاع – ١ايػظٍ ايقضٜح ٚايعؿٝـ – ايًٗ – ٛايطبٝع – ١ايظٖز – ايٓقح ٚاإلصؽار .
ؼ  :عالّ ٜضنظ ايؾعض ؾ ٢ايعقض األَ ٣ٛ؟
ز ٜ :ضنظ عً ٢ايٓقح ٚعزّ االْػُاؼ ؾَ ٢تع احلٝاْٚ ٠عُٗٝا ايظاٚ ، ٌ٥حيح عً ٢ايتكٚ ٣ٛايعٌُ ايقاحل نُا
ؾ ٢ؽعض عابل بٔ عبز اهلل ؾٜٗ ٛؿٝض تكٚٚ ٣ٛصع ّا ٜٚزع ٛإىل ايتكؾـ ٚايؿضاصإىل اهلل َٔ ايزْٝا َٚتاعٗا  ،نُا
ٜهجض احلزٜح عٔ املٛت ٜٚ ،زع ٛإىل ايضما بكنا ٤اهلل .
ؼ َ :ا أْٛاع اخلطاب ١ؾ ٢ايعقض األَ ٣ٛ؟ َٚا أعباب اطرٖاصٖا ؟
ز  :تعزرت أيٛإ اخلطب إىل ( عٝاع – ١ٝادتُاع – ١ٝر – ١ٜٝٓسؿً ) ١ٝأَا أعباب اطرٖاصٖا بغبب :
 – 3ايؿتٛح اإلعالَ. ١ٝ
 – 2ايقضاعات احلظب. ١ٝ
 – 1تأٜٝز احلانِ .
ؼ َ :ا مسات اخلطاب ١ؾ ٢ايعقض االَ ٣ٛ؟
ز  َٔ – 1 :سٝح املٛمٛعات  :جتزرت املٛمٛعات ٚاعتشزخ األََٛ ٕٜٛٛمٛعات دزٜزَ ٠جٌ  :اإلؽار ٠مبشاعٔ
أسظابِٗ ٚؾضقِٗ ٚايزع ٠ٛإىل َبارٗ٥ا .
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 َٔ – 2سٝح األيؿاظ  :اتغُت بايغٗٛيٚ ١ايبعز عٔ ايػُٛض – َالَ٤تٗا يًُعاْ. ٢
 – 3األعايٝب  :سضل اخلطبا ٤عً ٢تٜٓٛع أعايٝبِٗ جلشب اْتبا ٙايغاَع ٚ ،حتكل اإلقٓاع ٚاإلَتاع .
 َٔ – 4سٝح اخلٝاٍ  :قٌ اخلٝاٍ ؾ ٢اخلطب بقؿ ١عاَ ١؛ ألٕ اخلطب ١تعتُز عً ٢املعاْ ٢املباؽض ٠ايبغٝط١
ايتٜ ٢غٌٗ ؾُٗٗا عً ٢اجلُٝع
 – 5سضل اخلطبا ٤عً ٢اعتدزاّ احملغٓات ايبزٜعٚ ١ٝخاف ١ايغذع ْعض ّا يًٓػُ ١املٛعٝك ١ٝايت ٢تطضب
ايٓؿػ عٓز مساعٗا .
 – 6دا٤ت اجلٌُ ـ أسٝاْاّ ـ ققريَ ٠عرب ٠عٔ املعاْ ٢بإجياط .

ٖ َٔ ٞايٛغا ٌ٥اييت ٜػتعني بٗا ا٭زٜب إلظٗاض َؿاعطٚ ٙعٛاطؿ٘ ٚ ,يًتأثرل يف ايٓؿؼ ٖٚ ,ص ٙاحملػٓات ته ٕٛضا٥ع ١إشا ناْت قً٪َ ٚ ١ًٝز١ٜ
املعٓ ٢ايصٜ ٟككس ٙا٭زٜب  ,أَا إشا دا٤ت نجرلَٚ ٠تهًؿ ١ؾكست مجاشلا  ٚتأثرلٖا  ٚأقبشت زي ٌٝنعـ ا٭غًٛب ٚ ,عذع ا٭زٜب تصنط إٔ :
احملػٓات تػُ ٢أٜه ٟا " ايع ١ٜٓايًؿع - ١ٝايعخطف ايبسٜع - ٞايً ٕٛايبسٜع - ٞايتشػني ايًؿع. " ٞ
ٖ ٛاجلُع بني ايهًُٚ ١مزٖا يف ايهالّ ايٛاسز ْٛ ٖٛٚ .عإ :
أ  -طبام إجياب : ٞإشا ادتُع يف ايه ّ٬املعٓٚ ٢عهػ٘ .
َ جٌ  ٫( :ؾهٌ ٭بٝض عً ٢أغٛز إ ٫بايتك.)٣ٛ
(ق ٢ٌٝايًَّ ُِٖٗ ََائو ٜا ٞيًُُٞؤ تُ ِ٪تٔ ٞا ٞيًُُٞو ََِٔ ٜتَؿَاَٚ ُ٤تَِٓع٢عُ ا ٞيًُُٞو َُِٖٔٔ ٜتَؿَاَٚ ُ٤تُعٔعٗ ََِٔ تَؿَاَٚ ُ٤تُصٍٔٗ ََِٔ تَؿَا ُ٤بَٔٝسٔى ٜا ٞيدَِٝطُ إْٖ٢و ٜعًَ ٢ٜن ٌٚٝؾَ ٕ٤ِٞقٜسٜٔطْ *
تُٔ ٛيرُ ايًَّ ٌَِٝؾٔ ٞايَٖٓٗاضَٚ ٢تُٔ ٛيرُ ايَٖٓٗاضَ ؾٔ ٞايًَُّ َٚ ٢ٌِٝتدِط٢زُ ايٞشَ ََٔٔ ٖٞا ٞيَُٚٝتٔ َُ ٚتدِط٢زُ ا ٞيَُٚٝتَ ََٔٔ ايٞشََٚ ٚٞتَطِظُمُ ََِٔ تَؿَا ُ٤بٔػَِٝط ٢سٔػَابٕ) (آٍ عُطإ.)27 - 26 :

ب  -طبام غًيب  ٖٛ :إٔ جيُع بني ؾعًني أسسُٖا َجبت ٚ ,اآلخط َٓؿ , ٞأ ٚأسسُٖا أَط  ٚا٭خط ْٗ. ٞ
َجٌ ( :قَٜ ٌَِٖ ٌِٝػِتَ ٟ٢ٛايَّصَٜٔ َٜٔعَِٚ ًَُُٕٜٛايَّصَٜٔ ٫ َٜٔعِ( ) ًَُُٕٜٛايعَط َٔ :اآل. )9١ٜ
(ؾَ ٬ٜتدِؿَُٛا ايٖٓاؽَ َٚاخِؿَ( )ِٕٛاملا٥س َٔ :٠اآل.)44١ٜ
 – 2املكـــــــــــابً ٖٞ : ١إٔ ٪ٜت ٢مبعٓٝني أ ٚأنجط أ ٚمجً , ١ثِ ٪ٜت ٢مبا ٜكابٌ شيو ايذلتٝب َ .جٌ :
( َُٜٚشٌٔٗ ي ُُِٗ ٜايَّٚٝٛبَاتٔ َُٜٚشَ ٚطُّ عًَ ُِٗ٢ ِٜٝا ٞيدَبَأ٥ح) (ا٭عطاف َٔ :اآل.)157١ٜ
عَٚ ٢ٜٛاتٖكَٚ * ٢ٜقَسٖمَ بٔايٞشُػَِٓ * ٢ؾٜػََُٓٝػُ ٚط ُٙئًُٝٞػِطََٜٚ * ٣أَٖا ََِٔ َبدٌَٔ َٚاغِتَػََِٓٚ * ٢نٜصٖبَ بٔايٞشُػَِٓ * ٢ؾٜػََُٓٝػُ ٚط ُٙئًٞعُػِطَ( )٣ايً)10 : 5َٔ ٌٝ
(ؾٜ ٜأَٖا ََِٔ أِ ٜ

ط َٓؿكا خًؿا ٚ ٟأعطٔ ممػها ٟتًؿا. )ٟ
(ايًِٗ أع ٔ
ا٭ثط ايؿين يًتهاز ٚاملكابًٜ : ١عُ ٕ٬عً ٢إبطاظ املعٓٚ ٢تكٜٛت٘ ٚإٜهاس٘  ٚإثاض ٠اْ٫تبا ٙعٔ ططٜل شنط ايؿٚ ٤ٞنس. ٙ
تدريبات :
اغتدطز نٌ طبام أَ ٚكابً ١مما ٜأت: ٞ
َٚ( ايَّصَٜٔ َٔ ٜسِعُ ِٔ َٔ َٕٛزُ ٢ٕٚايًَّ٘ٔ َٜ ٫دًِٝك َٕٛٝؾَٟ ٦ِٝا ُٜ ُِِٖ َٚدًِٜك)َٕٛٝ

( تَشِػَبُُِٗ دَُٝع ٟا ٚقًٛٝبُ ُِِٗ ؾَتٖ٢

( ؾٜأِٜٚسَ ٢إ٢ي ِِٗ٢ ِٜٝأ ِٕٜغَبٚشُٛا ُبهَ ٞط َٚ ٠ٟعَؿٔٓٝاَ( )ٟط َٔ :ِٜاآل. )11١ٜ

َٚ ٬ئَٝبِهٛا نٜجرلا)ٟ
( ؾًَٜٝٔهِشَهٛا قٟ ًٜٝ
(ايٖٓاؽُ ْٔٝاّ ؾإشا َاتٛا اْتَبَٗٛا)

( إٕ ا٭ضٚاح دْٓ ٛز فٓس , ٠ؾُا تعاضف َٓٗا ا٥تًـ َٚا تٓانط اختًـ) .



ت اؾ ١ٝ ٖٜٓبٔاملها ٢ضٚ ٔٙايٖٓا ُض بٔايؿٖٗٛات)
( سُؿَّ ٔ

 ٞبَعِ َس َٛت٘)
ض ايبَد ٌَ ٝيف سَٝاتٔ٘ٔ ٚايػٖد ٖ
( إٕٖ اهللُٜ ٜبِ ٔػ ُ
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( نؿ ٢بايػٖ ١ََ٬زا)ّ٤
ٜ ك ٍٛايؿطظزم:

( دُبًٜٔتِ ايكًٛٝبُ عً ٢سُب َٔ ٚأسِػََٔ إيٜٗٝا ٚبُ ِػض َٔ ٢أغا َ٤إيٜٗٝا)

ٚايؿٖٝبُ ُٗ َِٜٓضُ يف ايؿٖبابٔ نأُْٖ٘ * يَٜ ٌْٝكُ ٝض بٔذأْبََْٗ ٘ٔ ٝاضُ

ٜ ك ٍٛايبُشذلٚ : ٟأَٖ ٠١نإ قِ ٝب ُض اؾِٜٛضِ ُٜ ٢ػدٔٗٛا * زَٖطٟا ؾأقِ َب َض سُػِ ُٔ ايعَسٍُِٜ ٢طِنٗٝا
ب ٚ ,اغتكبًٛا اي َّٛٝعاَّا ٜكٛي ٕٛإْ ُ٘
ؽ با٭َؼ ٢عاَا , ٟقايٛا إْ ُ٘ ْٗا ١ٝ ٜاؿط ٔ
 نتب أمحس سػٔ ايعٜات بعس اؿطب ايعامل ١ٝايجاْ " : ١ٝؾٖٝع ايٓا ُ
ِ َٚ ,ا ناْتِ تًو اؿطبُ اييت سػٔبٖٛا اْتٗت ٖ ٫ٚ ,ص ٙايػًُِ اييت ظعُٖٛا ابتسأتِ  ,إ  ٫١ظ ٟ١ًُٞٝأعكبَٗا عَُٚ , ٢إ  ٫١ظًُّا غََٝعِكٝبُ ُ٘ زَا ْض "
بسا ٝ١ٜايػٖ ٢ ًٞ
ض جيس َُط٘ا ب٘ املا ٤ايع٫٫
َط َطٍ ٜ
 قاٍ املتٓيب ٜ َٔٚ :و شا ؾِ ٍّ
ٚإْ ٢ٚ٭ٝخؿَٓ ٢و ٜأنعافَ َا أٝبس٣

 قاٍ ابٔ ايط : َٞٚأ ُّ ٫ٝئُا أٝبس ٣عًٝو َٔ ٜا٭غَ٢

ت َٚعًََِٜٗٝا ََا انٞتَػَبَتِ} (ايبكط َٔ : ٠اآل)286 ١ٜ
ُٚ ٫٢غِعََٗا يَٜٗا ََا نٜػَبَ ِ
ُٜ ٜ٫{ هًِّٜـُ ايًَّ ُ٘ َْؿٞػا ٟإ َّ
 اتؿام أ ٚتؿاب٘ نًُتني يف ايًؿغ ٚاخت٬ؾُٗا يف املعْٓٛ ٖٛٚ , ٢عإ :
أ  -دٓاؽ تاّ (َٛدب) َ ٖٛ ٚ :ا اتؿكت ؾ ٘ٝايهًُتإ يف أضبع ١أَٛض ْٛ :ع اؿطٚف ٚعسزٖا ٚتطتٝبٗا ٚنبٗٛا
َجٌ  َِّٛ ََٜٚ ( :تَك ُّٛٝايػٖاعَُٜ ٝ١كٔ ٞػُِ ا ٞيُُذِ ٢طَََُ َٕٛا يٜبٔجُٛا غِٜٝطَ غَاعَ( )١ايط َٔ : ّٚاآل)55١ٜ
(قًٝت املػطب يف املػطب) ٜ(كٝين باهلل ٜكٝين)
قاٍ ايؿاعط اشلاز ٟايُٝين :
قاٍ أب ٛايؿتض ايبػيت :

(أٜضِنِٔٗ َازَت يف أٜضِنِٔٗ)

ؾٝا يٝاي ٞايطنا عًٓٝا

عٛز ٟيٝدهط َٓو عٛزٟ

ٜا َٔ ٜهٝع عُط ٙيف ايًٗ ٛأَػو ٚ ..اعًِ بأْو شاٖب نصٖاب أَػو

ب  -دٓاؽ ْاقلَ ٖٛ ٚ:ا اختًـ ؾ ٘ٝايًؿعإ يف ٚاسس َٔ ا٭َٛض ا٭ضبع ١ايػابكْٛ : ١ع اؿطٚف ٚعسزٖا ٚتطتٝبٗا ٚنبٗٛا .
َجٌ  :ا٫خت٬ف يف ْٛع اؿطٚف َ :جٌ ق ٍٛأب ٞؾطاؽ اؿُساْ: ٞ
 َٔعط ؾعطى أغذلف ٚ ..بؿهٌ عًُو أعذلف
ا٫خت٬ف يف عسز اؿطٚف :

ؾٝا ضانب ايٛدٓا( ٤ايٓاق ١ايؿسٜس ٌٖ )٠أْت عامل  ..ؾسا٩ى ْؿػ ٞنٝـ تًو املعامل

ا٫خت٬ف يف ايذلتٝب َ :جٌ ق ٍٛأب ٞمتاّ :
ا٫خت٬ف يف ايهبط  :نك ٍٛخًَٛ ٌٝطإ :

بٝض ايكؿا٥ض (ايػٛٝف)  ٫غٛز ايكشا٥ـ (ّ قشٝؿ.)١
ٜا يًػطٚب َٚا ب٘ َٔ عَبِطَ٠

يًُػتٗاّ (اشلاٚ )ِ٥عٔبِطَ ٠يًطاٞ٥

غط مجاٍ اؾٓاؽ:
أْ٘ ٜع ٞٛدطغاَٛ ٟغٝكٝا ٟتٛطب ي٘ ا٭شٕ ُٜٚجرل ايصٖٔ ملا  ٟٜٛٛٓعًَ َٔ ٘ٝؿادأ ٠تك ٟٛاملعٓ٢
تسضٜبات عً ٢اؾٓاؽ :عني نٌ دٓاؽ ؾُٝا ٜأتٚ , ٞبني ْٛع٘ :
 - 1قاٍ ضغ ٍُٛاهلل  :إ ٖٕ ايطؾل ٜ ٫ه ُٕ ٛيف ؾ ٤ٕ ٞإ ٫ظاْ ُ٘ ُِٜٓ ٫ٚ ,عَعُ َ ِٔ ؾ ٤ٕ ٞإ  ٫١ؾأَْ ُ٘ .
2

 َٔٚ - 2زعا ٘٥عً ٘ٝايػ( :ّ٬ايًِٗ اغذل عٛضاتٓا ٚ ,آَٔ ضٚعاتٓا) .

 - 3قاٍ أعطاب( :ٞضسِ اهلل اَطأ ٟأَػو َا بني ؾهٚ , ٘ٝأطًل َا بني نؿ. )٘ٝ
( - 4ؾاخذل يٓا محاَاْ ٟسخًٚ , ُ٘ٞسذٓاَاْ ٟػتعًُ٘ ٚ ,يٝهٔ اؿُاّ ٚاغع ايطقعْ , ١عٝـ ايبكع) ١
َٚ( - 5يٜكٜسِ أِ ٜضغًََٓٞا ؾَُِٔٓ ِِٗ٢ ٝصٔض * َٔ ٜ٢ؾٜا ِْعٝطِ نِٜٝـَ نٜإَ عَاقٔبَ ٝ١ا ٞيُُِٓصَض. )َٜٔ٢
 - 6قايت اـٓػا ُ : ٤إ ٖٕ ايبها َٛ ٖ َ٤ايؿؿا

 َٔ ُ٤اؾ ٣ٛبنيَ اؾٛأْض

ِ َْكَبٔ.ٞ
 - 7قاٍ أب ٛايبٗا ُ٤ظٖرل  :أض ٣قَّٛا بًُٝتُ بِٗ ْكٝيب َٓٗ ُ
ط قٔبَٝتَ *** ٞؾًً٘ٔ نٝـ اختا َض ٚاغٔ ١ٜ ٛايعٔكٔ ٞس ؟!!
 - 9تٛخٖ ٢سُٔاُّ املٛتٔ أِٚغ ٜ
 " - 10نِ َٔ أَرل ضؾعت ي٘ عَ٬ات  ....ؾًُا عَ ٬ات "
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 - 11أتع ٓٔ قًبآَ ٟو ٟ َٜٛا قس خ٬

ٖٛٚاى َا بني ايهًٛع ؽً٬١

ب
 ٞقَ ٗ
ب ****ٚاي ٖس َِعُ ََٔٓ ٚ
 ٞقَ ٗ
 - 12قاٍ ايؿاعط  :ايكًٜٞبُ ََٓ ٚ
 - 14قاٍ ايؿاعط :

و ايػُطِب  ١ٝيف َعؿطٍ **** قسِ أمجعٛا ؾٝو ٜعً ٢بػهِِٗ
إِٕ تًُك ٜ

ؾساضَ ِِٖ٢ا زَُتَ يف زاضٚ **** ِِٖ٢أضِنِِٔٗ َا زَُتَ يف أضنِِٔٗ
 - 15قاٍ ايؿاعط  :عهٖٓا ايسٖطُ بٔٓاب ِ٘ **** يِٝتَ َا س ٌٖ بٔٓاب ِ٘
 - 16قاٍ ايؿاعط  :عؿا ٤عًٖ ٢صا ايعَٖا  ٕ٢ؾإْ ُ٘ **** ظََإُ عكٍ ٛم  ٫ظََا ُٕ سك٢ ٛم .
 - 17قاٍ غٝسْا عً - ٞضن ٞاهلل عٓ٘  : -ايسْٝا زاض ممط ٚ ,اآلخط ٠زاض َكط .
 " - 18يٝؼ ا٭عُ َٔ ٢عُ ٞبكطٚ , ٙيهٓ٘ َٔ عُٝت بكرلت٘ " .
ْ " - 19عِ املاٍ ايكاحل يًطدٌ ايكاحل "
ني يف ؾٔكٞطتني أ ٚأنجط يف اؿطف ا٭خرل.
ٖ ٛتٛاؾل ايؿاقًت ٢
أ ٖٛ ٚتٛاؾل أٚاخط ؾٛاقٌ اؾٌُ طايهًُ ١ا٭خرل ٠يف ايؿكط٠ص ٜٚ ,ه ٕٛيف ايٓجط ؾكط
َجٌ ( :ايك ّٛسطَإ َؿطٚع ٚ ,تأزٜب باؾٛع ٚ ,خؿٛع هلل ٚخهٛع).
قاٍ ضغ ٍٛاهلل  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ: -طضبٓ تَكٜبٌِٖ تَِٛبَتَٔٚ,ٞاغٞػٌِٔ سَِٛبَيت (أ ٟإمثَٚ , )ٞأدٔبِ زَعَِٛتَٚ , ٞثَبٚتِ سُذٖتٔ ... ٞص .
َٔ ايػذع َا ٜػُ " ٢ايذلقٝع "  ٖٛٚ ,إٔ تتهُٔ اؾًُ ١ايٛاسس ٠غذعتني أ ٚغذعات
نك ٍٛاؿطٜط " : ٟؾٜٗٛ ٛبع ا٭غذاع ظٛاٖط يؿع٘ ٜٚ ,كطع ا٭زلاع بعٚادط ٚعع٘ "
سز مجال السجع  :حيسخ ْػُاَٛ ٟغٝكٝاٜ ٟجرل ايٓؿؼ ٚتٛطب إي ٘ٝا٭شٕ إشا دا ٤غرل َتهًـ .
تذكز :إٔ ايؿعط حيٞػُُٔ ظُاٍ قٛاؾ , ٘ٝنصيو ايٓجط َٜشِػُُٔ بتُاثٌ اؿطٚف ا٭خرل َٔ ٠ايؿٛاقٌ.
أمجٌ أْٛاع ايػذع َا تػاٚت ؾكطات٘ َجٌ ( :اؿكس قسأ ايكًٛب ٚ ,ايًذاز غبب اؿطٚب) ايًذاز  :ايتُاز ٟيف اـٝك١َٛ
إشا مل ٜهٔ ٖٓاى غذع بني اؾٌُ ٜػُ ٢ا٭غًٛب َذلغ. ٟ٬
تدريبات على السجع :
ِ قٌَٔ ٝ
ت ٚ ,ن ٢ط َ ٙيه ِ
ت ٚٚ ,أ َز ايبٓا ٔ
ت َِٓٚ ,عّا ٖٚا ٔ
ِ عكٛمَ ا٭َٗا ٔ
 ":إ ٖٕ اهلل س ٖطَّ عًٝ ٝه ِٚقا ٍَ ٚ ,نجط ٜ٠ايػٗ٪ا ٚ , ٍ٢إناع  ١ٜاملا َ " ٍ٢تؿل عً. ٘ٝ
غ اؾٛا ٢ض ٚ ,ايٛؾا ُ ٤بايصَٚاضٚ , ٢ا٭ْؿ ََٔ ١ايعا ٢ض ,
 - 2نتب أب ٛايٝٛب ايٛؾٖا " : ٤اعًِِ إَٔ عُٔازَ ايعَّطفٔ عٓسَ ايعُّطؾاٚ , ٔ٤أٌٖ ٢املعطؾ ٔٚ ١ا٭زبا ٔ , ٤سؿ ٝ
ـ ظطٜؿٟا ست ٢ػتُ َع ؾ ٘ٝخٔكاٍْ أضبعْ  :ايؿكاس ٚ ١ٝايب٬غٚ ٝ١ايعؿ ٚ ١ٝايٓعاٖ  ١ٝ؟ "
ٚطًبُ ايػ ََٔ ٔ١َ٬ا٭ٚظاضٚ . ٢ي ِٔ ٜه َٕٛايعطُ ٜ
 - 3قاٍ أب ٛعُط ٚبٔ ايعَُٖٔ " : ٤٬ا َٜسُ ٍٖ عً ٢سط ١ٔ ٖٜايطدٌٚ , ٢نطّ ٢غطَ ٜعتٔ٘ٔ  ,سٓ ُ٘ ُٓٝإىل أٚطأْ ٔ٘ ٚ ,تؿٗٛقُُٔ٘ إىل َتك ٖسّ ٢إخٛاْ٘ٔ ٚ ,بها ُ ُٙ ٩عًَ ٢ا
َه َٔ ٢ظَأْ ٔ٘ "
 - 4اؿط إشا ٚعس َٚؾٚ , ٢ٜإشا أعإ نٜؿٚ , ٢ٜإشٓا ًََٜو عَؿٜا  - 5 .اؿُس هلل ايكس ِٜب ٬بساٚ , ١ٜايباق ٞبْٗ ٬ا. ١ٜ
ٚ - 6غ ٌ٦سه ِٝعٔ أنطّ ايٓاؽ عؿِط ٠ؾكاٍ  ََِٔ " :إشا قٜطُب َََٓض ٚ ,إشا بَعُسَ ََسَح ٚ ,إشا نُٜٔٛل غَُض " .
 - 7ق ٌٝ٭عطابَ : ٞا خَُ ِٝط ايعٓب ؟ قاٍ َ :ا اخِهطٖ عُٛزُٚ , ٙطاٍ َعُُٛزَُ ٚ , ٙعع ِٝعُِٓكٛٝز. ٙ
 - 8ساَ ٞاؿكٝك ١قُٛز اـًٝكَٗ ١س ٟايٛطٜكْ ١ؿاع ٚنطاض .
ٖ ٞسنض نًُ ١هلا َعٓٝإ أسزُٖا قضٜب ظاٖض غري َكقٛر ٚاآلخض بعٝز خؿ ٖٛٚ ٞاملكقٛر  ٚاملطًٛب ،
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ٚتأت ٞايتٛص ١ٜيف ايؾعض  ٚايٓجض َ .جٌ :
 ق ٍٛايؿدلا : ٟٚؾكس ضزت ا٭َٛاز غاْٗ ً٘٥طا ٟؾٗٝا تٛضٜتإ  :ــ
ايجاْ ٞبعٝس  " ٖٛ ٚغا ٌ٥ايعٛا ٖٛ ٚ " ٤املطاز .
طغــــــــــاً٘٥ص  :شلا َعٓٝإ ا٭ ٍٚقطٜب  " ٖٛٚغٛٝي ١املا " ٤يٝؼ املطاز .
ايجاْ ٞبعٝس  " ٖٛ ٚا يعدط ٚايهـ "  ٖٛ ٚاملطاز .
طْٗـــــــــــــطاٟص :شلا َعٓٝإ ا٭ ٍٚقطٜب ْٗ " ٖٛٚط ايٓ , " ٌٝيٝؼ املطاز .
 أٜٗا املعطض عٓا سػبو اهلل تعاىل
طتعـــايــــ٢ص  :شلا َعٓٝإ ا٭ ٍٚقطٜب  " ٖٛٚتعاظِ ٚع , " ٬يٝؼ املطاز  .ايجاْ ٞبعٝس  " ٖٛ ٚطًب اؿهٛض "  ٖٛ ٚاملطاز .
ٜكٛي ٕٛإٕ ايؿٛم ْاض ٚيٛع .. ١ؾُا باٍ ؾٛق ٞاي ّٛٝأقبض باضزا

(ؾٛق)٢اغِ ايؿاعط  ٖٛٚ ,املككٛز
(ؾٛق )٢ؾس ٠ايؿٛم غرل َككٛز
ؾداْٗا اإلْػإ  ٚايهًب ساؾغ
اغتٛزعت إْػاْا  ٚنًبا أَاْ١

(ساؾغ) اغِ ايؿاعط  ٖٛٚاملككٛز
(ساؾغ) قا ٔ٥غرل َككٛز
ؾٮدٌ شا جيًٛا ايكس٣
 ايٓٗط ٜؿب٘ َدلزا
(ايكس )٣ايعٛـ  ٖٛٚاملككٛز
(ايكس )٣ايكسأ غرل َككٛز
سز مجال التورية  :تعٌُ عً ٢دصب اْ٫تبا ٚ ٙإٜكاظ ايؿعٛض  ٚإثاض ٠ايصٖٔ ْٚكٌ إسػاؽ ا٭زٜب.
تدريبات على التورية  -1 :غأٍ ٚاسس قسٜك٘  :أ ٜٔأبٛى ؟ ؾكاٍ ( :يف ايؿطٕ) .ؾكاٍ ( :محا ٙاهلل) !!
أبٝات ؾعطى نايككـٛض  ٫ٚقكٛض بٗا ٜعٛم &  َٔٚايعذا٥ب يؿعٗا سط َٚعٓاٖا ضقٝل
ٚ - 2قاٍ ْكرل ايس ٜٔاؿُاَ: ٞ
عؿت سؿاظا ٚأٖذط اآلزابا ؟
نٝـ  ٫أؾهط اؾــــعاضَ ٠ـــا
 - 3قاٍ أب ٛاؿػٔ اؾعاض:
ٚبايؿعط نٓت أضدـــ ٛايه٬با
ٚبٗا قاضت ايه٬ب تطدٓٝين
 - 5غٓؿهط  ّٜٛشل ٛقس تكهٓ ٢بػاق ١ٝتكابًٓا بٓٗط
ٖ ٛاتؿام اجلٌُ املتتاي ١ٝيف ايطٚ ٍٛايرتنٝب  ٚايٛطٕ املٛعٝك ٞبؾضط أال ٜٛدز اتؿام يف احلضف األخري ٜٚ ،أتٞ
يف ايٓجض ؾكط َ.جٌ
 " سبب اهلل إيٝو ايجبات  ٚ ,ظ ٜٔٓيف عٝٓٝو اإلْكاف  ٚ ,أشاقو س ٠ٚ٬ايتك" ٣ٛ
ٜ ٫ "ذلؾع عٓس بين أ ٚظاٖس ٜٓ ٫ٚ ,شط عٔ زْ ٞأ ٚخاٌَ " .
قُٝت٘ ايؿٜٓ : ١ٝع ٞٛدطغا َٛغٝكٝا ٜٛطب ا٭شٕ .
ٖ ٛاجلُع بني ايؾَ ٚ ٤ٞا ٜٓاعب٘ يف املعٓ ٢بؾضط أال ٜهْٛا مزٜٔ


قيمته الفهية :



ٖ ٛتؾاب٘ ْٗا ١ٜايؾطض األَ ٍٚع ْٗا ١ٜايؾطض ايجاْ ٞيف ايبٝت األ.ٍٚ

سز مجاله
ٖ ٛتكغ ِٝايبٝت إىل مجٌ َتغا ١ٜٚيف ايطٚ ٍٛاإلٜكاع ٜٚ ،أت ٞيف ايؾعض ؾكط .


 سز مجاله
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ٖ ٛاالْتكاٍ َٔ مُري إىل مُري نإٔ ٜٓتكٌ َٔ مُري ايػا٥ب إىل املداطب أ ٚاملتهًِ  ٚاملكقٛر ٚاسز .
فؿٓاّ يَكَزِ
و َ
ض بَاصٔطَ َّٚ ٠سَؾَضَِْا ُِِٖ ؾَ ًَِِ ُْػَارِ ِص َِ ِٓ ُٗ ِِ أَسَزاّ َٚعُضٔمُٛا عًََ ٢صَبِّ َ
ٍ َٚتَضَ ٣ايِأَصِ َ
نكٛي٘ تعاىلُْ َِّٛ ََٜٚ( :غَِّٝضُ ايِذِبَا َ
ه ِِ ََِٛعِزاّ) (ايهٗـ. )48: 47
ذعٌََ يَ ُ
ٔ َْ ِ
ُ ُت ِِ أَيٖ ِ
ع ِ
ٌ طَ َ
ٍ ََضَّ ٍ ٠بَ ِ
ن ِِ أََ َّٚ
د ُِ ٦تَُُْٛا نََُا خًََكَِٓا ُ
ِ
ؾكس تهًِ اهلل عٔ املؿطنني بهُرل ايػا٥ب يف قٛي٘ ٚ( :سؿطْاِٖ) ثِ بهُرل املداطب يف قٛي٘ ( :د٦تُْٛا) ٚ .تهً ِ١د ٌٓ ٚع ٬عٔ ْؿػ٘ ؾكاٍ
ٚ( :سؿطْاِٖ) بهُرل املتهًِ ثِ قاٍٚ( :عطنٛا عً ٢ضبٓو).
ٜك ٍٛايباضٚز : ٟأْا املض ٤ال ٜجٓ ٘ٝعٔ طًب ايعال ْعٚ ِٝال تعز ٚعً ٘ٝاملكاؾض
ؾكس اْتكٌ ايؿاعط َٔ نُرل املتهًِ طأْاص إىل نُرل ايػا٥ب يف طٜجٓ٘ٝص
سز مجال االلتفات  :إثاض ٠ايصٖٔ ٚدصب اْ٫تباٚ ٙزؾع املًٌ .
تدريبات  * :اخرت التعزيف املهاسب :
٘ ٛرّبثً اٌىٍّز ٓ١أ ٚرمبسثّٙب ف ٟاٌٍفع ٚاخزالفّٙب ف ٟاٌّؼٕ٘ ٝزا اٌّذغٓ ٠غّ( ٝاٌجٕبط  -اٌغجغ  -اٌطجبق  -اٌزٛس٠خ)
 ٘ ٛرٛافك اٌفبفٍز ٓ١ف ٟفمشر ٓ١أ ٚأوثش ف ٟاٌذشف األخ١ش ٘ ..زا اٌّذغٓ ٠غّ:ٝ(اٌجٕبط  -اٌغجغ  -اٌطجبق  -اٌزٛس٠خ)
ِؼٕ١بْ  :لش٠ت ظب٘ش غ١ش ِشاد ٚثؼ١ذ خف ٛ٘ٚ ٟاٌّشاد ٘ ..زا اٌّذغٓ ٠غّ: ٝ
 ٌفع ٠زوش ٌِٗٚ
(اٌجٕبط -اٌغجغ  -اٌطجبق  -اٌزٛس٠خ)
(اٌزٛس٠خ  -اٌطجبق  -اإلهٕبة  -اإل٠جبص)
 ٘ ٛأداء اٌّؼٕ ٝاٌىث١ش ثبٌٍفع اٌمٍ: ً١ثؤوثش ِٓ ػجبسح عٛاء أوبٔذ اٌض٠بدح وٍّخ أَ جٍّخ ثؾشه أْ رىٌٙ ْٛب فبئذح ( :اإل٠جبص  -اٌطجبق  -اإلهٕبة)
 ٘ ٛأداء اٌّؼِٕٝ
* عيّو احملسو البديعي فيما يأتي :
ٕ  -اٌّشٚءح اٌظب٘شح ف ٟاٌث١بة اٌطب٘شح
ٔ  -خ١ش أِٛاٌه ِب وفبن ٚ ،خ١ش اخٛأه ِٓ ٚاعبن ٓ
ٖ ٚ -ج٠ ٖٛئِئز ٔبمشح اٌ ٝسثٙب ٔبظشح
ٗ  -لبي اٌذغٓ اٌجقش : ٞاٌزٛثخ إٌقٛح أْ رجغل اٌزٔت وّب أدجـجزٗ ٚ ،رغزغفش ِٕٗ ارا روشرٗ
٘  -اٌذِغ دِب ً ٠غ ِٓ ً١أجفبٔ * ٟاْ ػؾذ ِغ اٌجىب فّب أجفبٟٔ
 - ٙلبي ػٍ ٟسم ٟهللا ػٕٗ اْ أػظُ اٌزٔٛة ِب فغش ػٕذ فبدجٗ
ُ ٟريٌّ َٚف١هَ ِوج ُش
 - 7لبي اٌجذزشَٚ َٟ ِِِّٕ : ٞف ًٌ َِِٕ ٚهَ َ٘ج ٌش
َٚفِ َّ
هشلذ اٌجبة دز ٝوً ِزٕ ... ٟفٍّب وً ِزٕ ٟوٍّزٕٟ
-8
فمٍذ ٌٙب ٠ب أعّب ػ ً١فجش ٞأٔب اعّبػ ً١فجشٞ
 - 9فٍُ رُنغ األػبد ٞلذس ؽبٔٚ ... ٟال لبٌٛا فالْ لذ سؽبٟٔ
ٓٔ  -عّ١زٗ ٠ذ١ٌ ٝ١ذ١ب ٠ ٌُٚ ،ىٓ  ...اٌ ٝسد أِش هللا ف ٗ١عجً١
ٔٔ  -عً عج١ال اٌ ٝإٌجبح ٚدع دِـ  ...ــغ ػ٠ ٟٔٛ١جش ٌُٙ ٞعٍغج١ال
ٕٔ  -ال ١ٍ٠ك ثبٌّذغٓ أْ ٠ؼط ٟاٌجؼ١ذ ّٕ٠ٚغ اٌمش٠ت
ٗٔ  -اإلٔغبْ ثآداثٗ  ،ال ثضٚ ٗ٠ث١بثٗ
ٖٔ  -ال رؼجج٠ ٟب عٍُ ِٓ سجً مذه اٌّؾ١ت ثشأعٗ فجىٓ ٝ
٘ٔ ُ -عئِ ًَ دى ُ١ػٓ أدك إٌبط ثبٌ ُىشٖ لبي  " :اٌفم١ش اٌّخزبي ٚ ،اٌنؼ١ف اٌق َّٛاي ٚ ،اٌغِّٕ ٟاٌمٛاي "
ْ - ٔٙ
فبْ أ ُ
 ِٓ -ٔ 7أهبع غنجٗ  ،أمبع أدثٗ
١بس ُوُ وث١ش
شاس ُوُ لٍ١الً فبٔ ٝفِ ٝخ ِ
ن فِ ٝؽ ِ
٠ ُ٘ٚ - ٔ9ذغج ْٛأٔ٠ ُٙذغٕ ْٛفٕؼب
ٚ - ٔ8اٌزفذ اٌغبق ثبٌغبق اٌ ٝسثه ِٛ٠ئز اٌّغبق ٓ
ٕٔ  ِٓ -هبثذ عش٠شرٗ دُّذد ع١شرٗ
رق١شٔ ٟألً٘ اٌؼؾك ِػجشح
ٕٓ ٌ -ؼ ٟٕ١وً  َٛ٠ػَجشح
ً
ٕٕ  -عالح اٌٍئبَ لُجخ اٌىالَ ٓ ٖٕ  -وًُّ ؽٟء ٠جذأ فغ١شا ثُ ٠ىجش ؛ اال اٌّق١جخ فبٔٙب رجذأ وج١شح ثُ رقغش
ٕٗ  -وً ؽٟء ارا وثُش س ُخـ ؛ اال األدة ارا وثُش غــــــال ٓ ٕ٘  َِٓ -أهبع ٘ٛاٖ أػط ٝػذ َُِّٕ ٖٚبٖ
 - ٕٙخ١ش إٌٛاي ِب ٚفً لجً اٌغئاي ٓ  َِٓ - ٕ7وجُشد ٘ ّّزٗ وثُشد لّ١زٗ  - ٕ8اٌجبس ٌٍجبس ٚاْ جبس ٓ
 - ٕ9اػٍُ أ ّْ وفش إٌؼّخ ٌئَ ٚ ،فذجخ اٌجبً٘ ؽئَ ٖٓ  -اٌؼٍُ دٚاء اٌمٍٛة اٌؼٍٍ١خ ٚ ،ؽذز ٌألر٘بْ اٌىٍٍ١خ
ٖٔ  ِٓ -هٍت اٌذٔ١ب ثؼًّ ا٢خشح فمذ خغشّ٘ب  ِٓٚ ،هٍت ا٢خشح ثؼًّ اٌذٔ١ب فمذ سثذّٙب
ٕٖ  -أسثؼخ رئ ّد ٞاٌ ٝأسثؼخ :اٌقّذ اٌ ٝاٌغالِخ ٚ ،اٌجش اٌـــ ٝاٌىشاِخ ٚ ،اٌجٛد اٌ ٝاٌغ١بدح ٚ ،اٌؾىش اٌ ٝاٌض٠بدح
ٖٖ  -ػججذ ٌّٓ ٠ؾزش ٞاٌؼج١ذ ثّبٌٗ ٚال ٠ؾزش ٞاألدشاس ثفؼبٌٗ ٓ ٖٗ  ِٓ -س ّد إٌق١ذخ سأ ٜاٌفن١ذخ
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 - ٖٙال رؼًّ ف ٟاٌغش ِب رغزذ ٟأْ ٠زوش ف ٟاٌؼالٔ١خ
ٖ٘  ٌُ ِٓ -رٕفؼه فذالزٗ ِب مشره ػذاٚرٗ ٓ
ٌٛ - ٖ8ال ِشاسح اٌجالء ٌّب ٚجذد دالٚح اٌشخبء
 - ٖ7ارا أسدد أْ رطبع .فغً ثّب ٠غزطبع ٓ
 ِٓ - ٖ9جبد عبد  ِٓٚ .عبد لبد  ِٓٚ .لبد ثٍغ اٌّشاد ٓ ٓٗ  ِٓ -الٔذ وٍّزٗ ٚججذ ِذجزٗ
ٔٗ  -اٌٍ ُٙاغفش ؽٛٙاد اٌجٕبْ ٘ٚفٛاد اٌٍغبْ  ٚصالد األٌذبظ ٚعمطبد األٌفبظ .
ٗٗ  -وثشح اٌٛفبق ٔفبق ٚ .وثشح اٌخالف ؽمبق
ٖٗ  -اإلدغبْ ٠مطغ اٌٍغبْ ٓ
٘ٗ  ِٓ -ػزة ٌغبٔٗ وثش اخٛأٗ ٓ  ِٓ - ٗٙألٛاي اٌقبدت ثٓ ػجبد  :ثغذاد ٘ ٟف ٟاٌجالد وؤعزبر ف ٟاٌؼجبد
 - ٗ7لبي ػٍ ٟثٓ أث ٟهبٌت وشَ هللا ٚج : ٗٙفٌٛخ اٌجبهً عبػخ ٚفٌٛخ اٌذك اٌ ٝاٌغبػخ
 - ٗ8خ١بسوُ عّذبإوُ ٚ ،ؽشاسوُ ثخالإوُ ٓ  - ٗ9اإلّ٠بْ ِؼشفخ ثبٌمٍت ٚ ،الشاس ثبٌٍغبْ ٚ ،ػًّ ثبألسوبْ
ٔ٘  -اٌٍ ُٙأْ وٕذ لذ أثٍ١ذ  ،فبٔه هبٌّب لذ ػبف١ذ
ٓ٘  -اٌؼذ٠ ٚظٙش اٌغ١ئخ ٠ٚخف ٟاٌذغٕخ ٓ
غبْ ِػظب َُ ٌىُّٕٗ ٠ىغ ُش اٌؼظب ََ
ٕ٘  -عئً دىِ : ُ١ب األفذلبء ؟ لبي ٔ :فظ ٚادذح ف ٟأجغبد ِزفشلخ ٓ
ٖ٘ َ -
ٌ١ظ ٌٍّ ِ
٘٘  -صٕ٠خ اٌثٛة و ّّٗ ٚ ،صٕ٠خ اإلٔغبْ فّٗ
ٗ٘  -أعؼذ أّ٠بِه رٕف١ز والِه ٓ
ِمبَ ِمبي
 - ٘ٙهؼٓ اٌٍغبْ وٛخض اٌغٕبْ ٓ
ٌ - ٘7ى ًّ ٍ
٠ َِٓ - ٘8مًُْ ِب َ٠شم٠ ِٗ ١غّ ْغ ِب ال َ٠شمٕ٘ - ٘9 ٓ ٗ١بٌه وٍّبد رقؼذ ِثً أٌغٕخ إٌبس؛ ٚوٍّبد رغمو ِثً دج١جبد اٌّطش
ُ
ٔ - ٙال رطّ ْغ فُ ٟوًِّ ِب رغّغ
اٌؾزبئُ ال رضٚي ٓ
َّٛه رضٚيٚ ،آثب ُس
ٓ- ٙ
ػالِبد اٌغ ِ
ِ
ذ وٍّزُُٗ ََ ٚججَ ْ
ٕ َِٓ - ٙالَٔ ْ
غبْ ُ٠مقِّ ُش األَ َجً
ذ ِذجَّزُُٗ ٓ
ٖ - ٙهُ ٛي اٌٍِّ ِ
ٗ - ٙفالح اإلٔغبْ ف ٟدفع اٌٍغبْ ٘ -ٙفنً اٌذٍُ أْ رقً ِٓ لطؼه ٚ ..رؼط ِٓ ٟدشِه ٚ ..رؼف ٛػّٓ ظٍّه.
 - ٙ7ال رمٕغ ثبٌؾشف اٌزبٌذ  ،فزٌه اٌؾشف ٌٍٛاٌذ
 - ٙٙاٌفنً ثبٌؼمً ٚاألدة  ..ال ثبألفً ٚاٌذغت ٓ
 - ٙ9لبي اٌذش٠ش : ٞاسرفبع األخطبس  ،ثبلزذبَ األخطبس
 ِٓ - ٙ8رؤٔٔ ٝبي ِب رّٕٓ ٝ
ُّ
ٓ - 7دت ُّ
ٔ - 7اٌشجبي ٠غض ْٚف ٟاٌذشٚة ٚإٌغبء ٠غض ْٚف ٟاٌمٍٛة
اٌـظـٙـٛس ٠ـمـقُ اٌـظـٙـٛس ٓ
ٖ - 7اٌٍ ُٙاجؼً خ١ش ػٍِّ ٟب لبسة أجٍٟ
ٕ - 7ػٍ ٝلذس إٌّؼّخ رى ْٛإٌمّخ ٓ
ٗ - 7لبي سجً إلثشا٘ ُ١ثٓ أدُِ٘ :ػظٕ ، ٟفمبي  :ارخز هللا فبدجب ً ٚرس إٌبط جبٔجب ً
 - 7ٙلبي ثؼل اٌذىّبء  ِٓ :أدة ٌٚذٖ فغ١شاً عش ثٗ وج١شاً
٘ - 7ارا سغجذ ف ٟاٌّىبسَ فبجزٕت اٌّذبسَ ٓ
ٚػذ اٌىش ُ٠أٌضَ ِٓ د ٓ٠اٌغشُ٠
 ِٓ - 77ألٛاي اٌقبدت ثٓ ػجبد :
اٌنّبئش اٌقذبح أثٍغ ِٓ األٌغٓ اٌفقبح
 ِٓ - 78ألٛاي اٌقبدت ثٓ ػجبد :
داسٔب ٘زٖ خبْ ٠ذخٍٙب ِٓ ٚف ِٓٚ ٝخبْ
 ِٓ - 79ألٛاي اٌقبدت ثٓ ػجبد :
ِب ٌُ رجــبٌغ لــجً ف ٟرٙز٠جٙب
ال رؼشمـــٓ ػٍ ٝاٌشٚاح لقــ١ذح
ٓ٠ - 8مٛي اٌؾبػش اٌّطٛػٟ
ً
ػذِٕ ٖٚه ٚعبٚعب رٙز ٞثٙب
فّز ٝػشمذ اٌؾؼش غ١ش ِٙزة
د ٞاٌطش٠مخ ٔفبع ٚمشاس
دبِ ٟاٌذم١مخ ِذّٛد اٌخٍ١مخ ِٙـ
ٔ - 8لبٌذ اٌخٕغبء :
ً
فؤِغىٙب ػٓ اٌؾــٛٙاد أِغه
ارا ِب ٔبصػزه إٌفظ دشفب
ٕ - 8لبي اٌؾبػش :
ٚػذ فشصق ِٛ٠ه سصق أِغه
ٚال رذشؿ ٌ١ـــــ َٛأٔذ فٗ١
ٚدع اٌجش٠خ ػٓ وًّ
ثك ثبٌز ٞخٍك اٌٛسٜ
ٖ - 8لبي اٌؾبػش اٌٙجً اٌ ّٟٕ١ف ٟاٌثمخ ثبهلل :
ٚسأ ٜغٕبء ػٕه ًِ
اْ اٌقذ٠ك ارا اوزفٝ
ال رط١ك ػٍٔ ٝبس اٌجذٚ ُ١ال رمٜٛ
س٠ٚذن ِٓ وغت اٌزٔٛة فؤٔذ
ٗ - 8لبي اٌؾبػش اٌٙجً اٌّٟٕ١
ٚأٔذ ثال ػـــٍُ ٌذ٠ه ٚال رمٜٛ
أرشم ٝثؤْ رٍم ٝاٌّ ّٓ١ٙف ٟغذ
٘ - 8لبي اٌّؼزّذ اثٓ ػجبد ٠ذى ٟلٛي جبس٠خ ٌٗ فِ ٟذٕزٗ ْ :
ال ٞأ َٓ٠جبٕ٘ب
لبٌذ ٌم ْذ َِّٕ٘ب َُٕ٘ب
َِ ْٛ
ُ
فَّ١شٔب إٌُ٘ ٝـب
لٍذ ٌٙــب اٌٙـــٕب
ق دَِٟ
اٌ ٝدزف ٟعؼ ٝلذَِٟ
 - 8ٙلبي اٌؾبػش أث ٛاٌفزخ اٌجغزٟ
أس ٜلذَِ ٟأسا َ
َ
فىـــُ أٔم ُّذ ْ
١ٌٚظ ثِٕبفـــــ ٍغ ٔذَِٟ
ِٓ ٔـــــذ ٍََ
َ
ه ْ
َٔ ٟد ْ٘ـ ٌش فٍََ ُْ ِ َ٠شػْ
 - 87لبي اٌؾبػش أث ٛاٌفزخ اٌجغزٟ
ال َ٠غـَ ٛء ْٔ َ
اْ ثشّا ******* َ
فبْ ******* نَ ْ
أٔذَ ِػؼْ عبٌِّب ً َّ
اْ ِػؾذَ أٔزؼؼْ
رخف خؾــــ١خَ
ْ
أٔفك دجٛساً ٚاعزش َّ
اِالق
ٚال
ق اٌؼال
 - 88لبي اٌؾبػش :
ِ
فجبإلٔفبق
ق ؽخـٌ
إٌبطُ أوفــــب ٌء اِرا لٛثٍِــٛا
اْ فب َ
ِ
جبسٓ
ٓ - 9عبئً اٌٍئ٠ ُ١شجغ ٚدِؼٗ عبئً ٓ ٔ - 9اس َع
 - 89ؽشثٕب ٌّٔٛ١ب ً ثؼذ اٌؼقش ٓ
اٌجبس َ ٌٛٚ
َ
ُ
دزف
ة فز ٌخ ٚ ...سِذُهَ فٌ ِٗ ١ألػذا ِء
ٕ - 9دُغب ُِهَ فٌ ِٗ ١ألدجب ِ
ٖ - 9غشَّنَ ُّ
ؼ فِؼٍهَ ،فَؼٍَّهَ ثٙزا رٙز ِذٞ
لقبسَ ٜرٌهَ ُرٌُّهَ،
ػضنَ،
فبد َ
َ
فقبس َ
َ
فبخؼ ِ
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ٗ - 9لبي ػٕزشح :ػٍٝ
سأط ػج ٍذ رب ُج ِػ ٍّض ٠ضٚ ... ُٕٗ٠فِ ٟسجْ ًِ د ّش لُ ١ذ ُريٍّ َ٠ؾُٕٗ١
ِ
٘ - 9لبي سجً ٌؼٍ ٟثٓ أث ٟهبٌت (سم ٟهللا ػٕٗ)  ٛ٘ٚف ٟخطجزٗ ٠ :ب أِ١ش اٌّئِٕ ، ٓ١فف ٌٕب اٌذٔ١ب  ،فمبي ػٍٟ٘ : ٟ
داس أٌٙٚب ػٕبء ٚ ،آخش٘ب فٕبء  ،ف ٟدالٌٙب دغبة ٚ ،ف ٟدشاِٙب ػمبة  ِٓ ،فخ فٙ١ب أِٓ ِ ِٓٚ ،شك فٙ١ب ٔذَ ِٓٚ ،
اعزغٕ ٝفٙ١ب فزٓ  ِٓٚ ،افزمش فٙ١ب دضْ .
اإلجياس و اإلطهاب
 - 1اإلجياظ  ٖٛ :ايتعبرل عٔ ا٭ؾهاض ايٛاغع ٚ ١املعاْ ٞايهجرل ٠بأقٌ عسز َٔ ا٭يؿاظ ْٛ ٖٛٚ .عإ :
 -1إجياظ سصف ٜٚ :تِ عصف نًُ ١أ ٚأنجط َٔ اؾًُ ١٭ْٗا تؿِٗ َٔ غٝام ايه َٔٚ ّ٬أَجًت٘ - :
-1
-2
-3
-4

أٖــــِ َــــا ُٜشــــــصف
انمبتذأ  :ورنك إرا بذأ انبيت بنكرة وقيمته انفنيت االهتماو بانخبر
انمفعىل به  :ويفيذ انعمىو وانشمىل
حزف انفاعم ويكىن في انفعم انمبني نهمجهىل  :ويفيذ انكثرة أو انعهى بانفاعم
حزف أداة اننذاء

املجاٍ

املجاٍ قبٌ اؿصف

"َٚا أزضاى َا ْٖ * ١ٝاض ساَ" ١ٝ

َٚا أزضاى َا ْٖ ٖٞ * ١ٝاض ساَ" ١ٝ

" ٚاغأٍ ايكط" ١ٜ

" ٚاغأٍ أٌٖ ايكط" ١ٜ

"َٔ عٌُ قاؿا ؾًٓؿػ٘ "

"َٔ عٌُ عُ ٬قاؿا ؾًٓؿػ٘ "

" غسٖٚا ؾٗط ٚضٚاسٗا ؾٗط "

"غسٖٚا َػرل ٠ؾٗط ٚضٚاسٗا َػرل ٠ؾٗط"

ب  -اإلجياس بالقصز ٜٚ :ه ٕٛبتهُني ايعباضات ايككرلَ ٠عاْ ٞنجرل َٔ ٠غرل سصف َجٌ :
 قاٍ تعاىل " :أ ٫ٜ ٜي ُٜ٘ا ٞيدَ ُ ًٞل َٚا ٜ٭َِطُ " ايعباض ٠تٛنض َعاْ ٞنجرل ٠تتعًل باـايل  ٚععُت٘  ٚقسضت٘ ٚ ٚسساْٝت٘ ....
ٚ " يهِ يف ايككام سٝا٠

ايعباض ٠تٛنض َعاْ ٞنجرل َٔ ٠ؽٜٛـ يًكاتٌ  ٚسكٔ يًسَا ٚ ٤ؾعٛض با٭َٔ ٚا٭َإ ...إخل .

ٚ يف ق ٍٛايطغ - ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ( -إشا مل تػتض ؾاقٓع َا ؾ٦ت) ,
ايهجرل َٔ املعاْ ٞاييت حيًُٗا شيو ا٭َط ايتٗسٜسَٚ , ٟعٓا ٙأْ٘ إشا اْتعع اؿٝاْ َٔ ٤ؿؼ اإلْػإ ؾكس ٜعُس إىل عٌُ ايؿٛاسـ ٚاملٓهطات
ٚ , ٬يهٔ ايعاقٌ ٜسضى إٔ ٚضاٖ ٤صا ايكَ ٍٛا ٚضا َٔ ٙ٤تٗسٜس ٚٚعٝس  ,ؾُٔ ٜكسّ عً ٢شيو  ,ؾاؿػاب أَاَ٘
بأْٛاعٗا  ,غطٟا ٚدٗطٟا  ,قٚ ٟ٫ٛعُ ٟ
ٚايعكاب ٜٓتعط. ٙ
ِ ضٚا ٙايبداض.ٟ
 دا ٤يف ضغاي ١ايطغ - ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  -إىل نػط : ٣أغًِ تَػِِ ًٜ
ٚيف ق ٍٛايطغ ( ٍٛأغًِ تػًِ) غا ١ٜاإلجياظ َٓٚ ,تٗ ٢ا٫ختكاض  ,ؾُعٖٓ ٢اتني ايهًُتني  :اعطف اإلغٚ , ّ٬ازخٌ ؾٚ , ٘ٝغًِِّ أَطى يً, ٜ٘ٓ
باْ٫كٝاز ي٘ بايٛاعٚ ١اـًٛم َٔ ايؿطى  ,ؾإٕ ؼكل شيو غًُت ْؿػو َٔ ايعصاب ٚغًٛاْو َٔ اْٝٗ٫اض
 َِٗ دسا: ٟايؿطم بني ْٛع ٞاإلجياظ  ٖٛ ,إٔ إجياظ ايككط ُٜكسٖض ؾَ ٘ٝعإ نجرل , ٠أَا إجياظ اؿصف ؾػاٜت٘ ٖ ٞاختكاض ايهٚ ّ٬قً ١أيؿاظ٘.
 غط مجاٍ اإلجياظ :إثاض ٠ايعكٌ ٚؼطٜو ايصٖٔ ٚ ,إَتاع ايٓؿؼ .
 - 2اإلطٓاب  ٖٛ :أزا ٤املعٓ ٢بأنجط َٔ عباض ٠غٛا ٤أناْت ايعٜاز ٠نًُ ١أّ مجً ١بؿطط إٔ ته ٕٛشلا ؾا٥س( ٠نايطغب ١يف اؿسٜح َع احملبٛب
 أ ٚايتعً , ٌٝأ ٚا٫سذلاؽ  ,أ ٚايسعا - ٤أ ٚايتص - ٌٜٝأ ٚايذلازف  -أ ٚشنط اـام بعس ايعاّ  -أ ٚايتؿك ٌٝبعس اإلمجاٍ) ؾإشا خًت ايعٜازَٔ ٠ايؿا٥س ٠ؾٜ ٬ػُ ٢ايهَ ّ٬عٗا إطٓابا  ,بٌ ت ٬ٜٛٛأ ٚسؿٛا  ٫زاع ٞي٘ َ ٖٛٚ ,صَ. ّٛ
 َٔقـــٛض اإلطٓاب  - 1 :إطٓاب عٔ ططٜل شنط اـام بعس ايعاّ  :يًتٓب ٘ٝعً ٢ؾهٌ اـام
( تََٓعٖ ٍُ ا ٞيَُ٥ٔ٬هَٚ ٝ١ٜايطٗٚحُ ؾَٔٗٝا بٔإ٢شِ  ٕ٢ضَب َِٔٔ ِِٗ٢ ٚنٜ ٌٚٝأَِطٍ) (ايكسض. )4:
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ؾكس خل اهلل  -غبشاْ٘ ٚتعاىل  -ايطٚح بايصنط  ٖٛٚ ,ددلَ ٌٜع أْ٘ زاخٌ يف عُ ّٛامل٥٬ه ١تهطميا ٚ ٟتؿطٜؿ ٟا ي٘.
 - 2إطٓاب عٔ ططٜل شنط ايعاّ بعس اـام ; إلؾاز ٠ايعَُ ّٛع ايعٓا ١ٜبؿإٔ اـام .


 - 3إطٓاب عٔ ططٜل اؾًُ ١ا٫عذلان ١ٝبايؿهط ٚايسعا: ٤
 - 4إطٓاب عٔ ططٜل ا٫عذلاض با٫سذلاؽ :
 ٌٝخَِٝطْ) اسذلاؽ مجٌٝ
 ٌٝخَِٝطْ)  :ؾك ٍٛايطغٚ( ٍٛيف ن ٍّ
ـ ٚ ,يف ن ٍّ
ب إىل ايًَّ٘ٔ تَعاىل َٔ َٔ امل ٔ٢ َِٔ٪ٝايهٖعٔٔ ٝ
نك ٍٛايطغ( : ٍٛامل ُٔ َٔ٪ِ ٝايك ٟٗ٢ٜٛخَْ ِٝط َٚأسَ ٗ
ستٜ ٫ ٢ت ِٖٛايكاض ٨إٔ امل َٔ٪ايهعٝـ  ٫خرل ؾ٘ٝ


ني ٜيهٜاشٔبُ)َٕٛ
و يَ ٜطغُٛيَٚ ُ٘ ٝايًَُّ٘ َٜؿَِٗسُ إ ٖٕ٢ا ٞيَُُٓاؾٔكٔ َ
و يَ ٜطغُ ٍُٛايًَّ ٔ٘ َٚايًَُّ٘ َٜعِ ًُِٜإٜ ْٖ٢
(إ٢شَا دَاَ٤ى ٜا ٞيَُُٓاؾٔك َٕ ٛٝقٜايٛٝا َْؿَِٗسُ إٜ ْٖ٢

و يَ ٜطغُٛي} ُ٘ ٝإطٓاب د ٤ٞب٘ ي٬سذلاؽ .
ؾكٛي٘ تعاىل { َٚايًَُّ٘ َٜعِ ًُِٜإٜ ْٖ٢
 - 5إطٓاب يًطغب ١يف إطاي ١اؿسٜح َع احملبٛب :
 ٞؾَٔٗٝا ََآض٢بُ أٝخِطَ )٣يف املجاٍ ايػابل بػط
ـ بَٔٗا عًَ ٢ٜغَٚ َُٞٔٓ ٜئ َ
و بَُٔٔٓٝٔٝوَٜ ٜا َُٛغَ * ٢قٜاٍَ ٖٔ َٞعَكَاٜ َٟأتََٛنَّأ ٝعًََِٜٗٝا َٚأٗ ُٖٜ
وم ٌٗٛرؼبٌَََٚ ( :ٝا تًٜٔ ٞ
ٞ
غٝسْا َٛغ ٢ايه ّ٬تًصٗشٟا باؿسٜح َع اهلل  ,ؾٜٗ ٛهًِ ضب ايععٜٚ ٠ػعس أععِ غعاز ٠بٗص ٙاملٓعي ١يصيو أطاٍ َع أْ٘ نإ ٜهؿ ٘ٝإٔ ٜكَ ٖٔ( ٍٛ
عَكَاٜ َٟأتََٛنَّأ.)ٝ
 - 6إطٓاب عٔ ططٜل ايتعً: ٌٝ

 - 7إطٓاب عٔ ططٜل ايتؿك ٌٝبعس اإلمجاٍ :
ت,
ؼ  :ؾََٗا َز ٝ٠أ ِٕ ٜيٜا إي َٜ٘إيَّا ايًَُّ٘ َٚ ,أَ َُ ٖٕٜشُٖسّا َضغُ ٍُٛايًَّ٘ٔ َٚ ,إ٢قٜا ُّ ايكًٖٜاَٚ , ٔ٠إٜ٢تَا ُ ٤اي ٖعنٜاَ َٚ , ٔ٠سرٗ ايٞبَٔ ِٝ
 نك ٍٛايطغُ { : ٍٛبٓٔ َٞاي٢ ٞإغًِٜاُّ عًََ ٢ٜخُِ ٍ
َٚقَ َِ ُّ ٛضََهَا َٕ } .
 - 8إطٓاب عٔ ططٜل ايذلازف :
 - 9إطٓاب عٔ ططٜل ايتهطاض :




 - 10إطٓاب عٔ ططٜل ايتصٜ ٚ : ٌٜٝأت ٞبعس متاّ املعٓ ٢
{األسلوب اخلربي }:
األساليب اخلربية واإلنشائية
َ ٖٛٚا حيتٌُ ايكسم ٚايهصب ٜٚػتجٖٓ َٔ ٢صا  :ايكطإٓ ايهط - ِٜاؿسٜح  -اؿكا٥ل ايعًُ١ٝ
 ا٭غًٛب اـدل ٟأغطان٘ ايب٬غ ١ٝنجرل ٠تأت ٞسػب املعٓ ٢ايصٜٛ ٟس ٞب٘ غٝام ايهَٗٓٚ , ّ٬ا ( :ا٫غذلساّ  -إظٗاض ايتشػط  -إظٗاضايهعـ  -ايؿدط  -ايٓكض  -ايتٗسٜس  -ايتٛبٝذ  -املسح  ...إخل ) َٗٓ ٚا :
 - 1االسرتحام،
 - 2إغزاء املداطب
 - 3إظهار الضعف واخلشوع،
 - 4إظهار التحسز
 - 5إظهار الفزح،
 - 7التحذيز،
 - 6التوبيذ
 - 9املدح،
(أٔب ع١ذ ٌٚذ آدَ ٚال فخش) .
 - 8الفدــــز:
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ايتعطٜـ بامل٪يـ :
ٚيس ظن ٞلٝب قُٛز عاّ  ,ّ1905يف بًسَٝ ٠ت اـٛي ٞعبس اهلل ,مبشاؾع ١زَٝاط .ؽطز َٔ نً ١ٝاملعًُني ايعًٝا مبكط ,عاّ . ّ1930
ٚيف عاّ  ّ1933بسأ يف نتاب ١غًػً َٔ ١املكا٫ت عٔ ايؿ٬غؿ ١احملسثني يف فً ١ايطغايٚ .١يف عاّ  ّ1936غاؾط إىل إلًذلا يف بعج ١قٝؿ١ٝ
ملس ٠غت ١ؾٗٛضٚ .يف عاّ  ّ1944غاؾط إىل إلًذلا يًسضاغات ايعًٝا.
ًَدــل املٛنــــــــــــــــٛع
سهاض ٠املػًُني :يكس قاَت سهاضات املػًُني  ,نُا قاّ غرلٖا عًٚ ٢اقع ٚ ,عً ٢عًِ بصيو ايٛاقع .
اإلَاّ عًٚ ٞاملٓذِ عٓسَا ِٖ باـطٚز يًكتاٍ ٖٚ:ا ٖ ٛأَرل املَٓ٪ني اإلَاّ عً ٞبٔ اب ٞطايب ٚ ,قس ِٖٓ باـطٚز يًكتاٍ  ,ؾذآَ ٙ٤ذِ
ٜسٓع ٞايكسض ٠عً ٢سػاب ايػٝب ْٚ ,كش٘ بأٜ ٫ػرل إىل ايكتاٍ يف تًو ايػاعٚ , ١بإٔ جيعٌ غرل ٙعً ٢ث٬خ غاعات َهني َٔ ايٓٗاض قا ٬٥ي٘ :
" إْو إٕ غطت يف ٖص ٙايػاع , ١أقابو ٚأقشابو أشٚ ٣نطٓ ؾسٜس ٚ ,إٕ غطت يف ايػاع ١اييت أَطتو بٗا  ,ظؿطت ٚظٗطت ٚ ,أقبت َا طًبت " .
َٛقـ اإلَاّ عً َٔ ٞاملٓذِ ٚا ايسضٚؽ املػتؿاز: ٠ؾُا نإ َٔ اإلَاّ عً – ٓٞنطّٓ اهلل ٚدٗ٘ – إ ٫إٔ أعطض عٔ املٓذِ  ,بعس إٔ عٓٓؿ٘ تعٓٝؿا
ؾسٜسا َٚ ,ه ٢ؾُٝا نإ َانٝا ؾٚ , ٘ٝاْتكط  ,ؾكاٍ ٭قشاب٘ غاع ١ايٓك ط  " :ي ٛغطْا يف ايػاع ١اييت سسزٖا يٓا املٓذِ ٚ ,اْتكطْا  ,يكاٍ
ايٓاؽ إٕ ايٓكط إمنا ؼكل بؿهٌ شيو املٓذِ ْٚب٤ٛت٘ أَا إْ٘ َا نإ حملُس َٓ -  -ذِ  ٫ٚ ,يٓا بعس ٙست ٢ؾتض اهلل عًٓٝا ب٬ز نػطٚ ٣قٝكط
َٛقـ ايٓاؽ عٓس ا٫خت٬ف يف أَط َٔ أَٛض ايعكٌ :
إْ٘ ملٔ أعذب َا ًٜؿت ايٓعط يف طبٝع ١اإلْػإ  ,إٔ ايٓاؽ إشا اختًـ بعهِٗ َع بعض عً ٢ؾ ٤ٞت ٙ٫ٛايعكٌ بايتشًٚ ٌٝاؿػاب  ,مل ٜػهب
أسس َِٓٗ َٔ أسس  ,بٌ إِْٗ يرلادع ٕٛؼًٚ ًِٗٝسػابِٗ َط ٠أخط , ٣سيت ٜصعٔ املد ٧ٛيًُكٝب .
َٛقـ ايٓاؽ عٓس ا٫خت٬ف يف أَط َٔ أَٛض ا٭ٖٛاٚ ٤ايعٛاطـ :
أَا إشا اختًؿٛا عً ٢ؾ ٤ٞيف غرل َٝسإ ايعكٌ  ,ؾ ٤ٞتٛيت٘ ايعٛاطـ ٚا٭ٖٛا , ٤ؾ ٬أٌَ عٓس٥ص يف إقٓاع أ ٚاقتٓاع ٚ ,قس متتس بِٗٓٝ
اـك ١َٛإىل سس ايكتاٍ  ,ؾهأمنا ٜػٌٗ عً ِٗٝإٔ ٜتٓاظيٛا عٔ ايطأ ٟايصٜ ٟط ْ٘ٚبعكٛشلِ ٜ ٫ٚ ,ػٌٗ عً ِٗٝإٔ ٜؿططٛا يف ََ ٌٝايت بِٗ إي٘ٝ
عٛاطؿِٗ َ ,ع إٔ ض ١ٜ٩ايعكٌ ٖ ٞفاٍ ايٝكني ٚ ,أَا َ ٌٝايعاطؿ ١ؾٛطٜل َعبأ بايهباب .
تطزاز نًُ ( ١ايعكٌ ) ٚاؾسَٗٓ ٣ٚا  :عً ٢أْ٘  ٫دس َٔ ٣ٚإٔ ْطزز نًُ " ١ايعكٌ " بأيػٓتٓا ز ٕٚإٔ ْعين بٗا نٌ َا تعٓ ٘ٝتًو ايهًُ , ١أَ ٚا
جيب إٔ تعٓ , ٘ٝإش ايعكٌ – آخط ا٭َط – ٖ ٛايتدٝٛط املسضٚؽ .
ايتدٝٛط املسضٚؽ ٜ ٫ٚ :ه ٕٛيًتدٝٛط املسضٚؽ َعٓ ٢إ ٫إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى أٖساف ٚانشَ ١ككٛزٚ , ٠إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى َػض إسكا ٞ٥يًٛاقع نُا ٖٛ
قا , ِ٥ثِٓ جي ٤ٞشيو ايتدٝٛط املسضٚؽ ايص " ٖٛ ٟعكٌ " ؾٛٛٝع ٖصا ايٛاقع ايص ٟضزلت٘ يٓا ايبشٛخ اإلسكا ١ٝ٥تٜٛٛعا حيكل تًو ا٭ٖساف
اييت قكسْا إىل ؼكٝكٗا .
ْك ١ٛايبسا ١ٜيف اؿهاض ٠اإلغ : ١َٝ٬إْ٘ إشا ق ٌٝيٓا  :أْ ٜٔك ١ٛايبس ٤اييت بسأ َٓٗا تكسَٓا يف ٖصا ايعكط؟ يهإ اؾٛاب ايكشٝض ٖ : ٛناْت
ايبسا ١ٜسني زعا ايسعا ٠إىل قش " ٠ٛايعكٌ " يف ٚد٘ املٛد ١ايعات ١ٝاييت غُطتٓا بٛٛؾاْٗا  ,ؾإْٗا َٔ خطاؾات.
املككٛز باـطاؾ ١يف سٝاتٓا  :اـطاؾ ١؟ ٖ ٞقبٌ ن ٌٓ ؾٚ , ٤ٞبعس ن ٌٓ ؾ ٤ٞضبط املػببات بػرل أغبابٗا.
بسا ١ٜتكسَٓا نُا ٜط ٟايهاتب :أق : ٍٛإٕ تكسَٓا قس بسأ  ,عٓسَا زعا ايساع ٕٛإىل ٜكع ١ايعكٌ  ,يذلتبط ايٓتا٥ر بأغبابٗا ايكشٝشٚ , ١نإ
َٔ أبطظ ٖ ٤٫٪ايساعني إىل سهِ ايعكٌ ٖ ٛإَآَا ايؿٝذ قُس عبس , ٙايص ٟإشا ططست َٔ سكًٝت٘ تًو ايسع ٠ٛإىل ؼه ِٝايعكٌ  ,مل ٜبل َٓ٘
إٚ ٫اسس نػا٥ط اآلساز  ,ؾًكس أخص  -بهٌ دٗسٜٛ - ٙنض املباز ٨ا٭غاغ ١ٝيف اإلغ , ّ٬تٛنٝشا ٜبني اغتٓازٖا إىل َٓٛل ايعكٌ  ,ؾذعٌ ا٭قٌ
ا٭ِٖ شلصا ايس" ٖٛ ٜٔايٓعط ايعكًٚ , "ٞعٓس ٙإٔ ايٓعط ايعكًٚ ٖٛ ٞسسٚ ٙغ ١ًٝاإلميإ ايكشٝض .
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َعــــــــاْ ٞاملؿـــــطزات
ايهًُ١

املعٓ٢

ايهًُ١

املعٓ٢

ايهًُ١

املعٓ٢

ٚاقع

سكٝك × ٢خٝاٍ

أقبت

سككت

ظؿطت

اْتكطت

ٜسعٞ

ٜععِ × ٜكسم

تٙ٫ٛ

قاّ ب٘

أعطض

ضؾض

َهني

َطت

اـك١َٛ

اـ٬ف

ٜصعٔ

خيهع

ظٗطت

تؿٛقت

ا٭ٖٛا٤

ايطغبات ّ اشل٣ٛ

ٜؿططٛا

ٜهٝعٛا × ٜتُػو

ًٜؿت

جيصب

غُطتٓا

سلًتٓا

أبطظ

أؾٗط

َٝسإ

فاٍ ز َٝازٜٔ

اغتٓاز

اعتُاز × تٛانٌ

طٛؾإ

ايك / ٠ٛايؿس٠

ايعات١ٝ

ايؿسٜس٠

َػض

مجع

قش٠ٛ

× غؿً١

ططست

قسَت × أخؿ٢

ِٖ

ْٗض  ,ععّ

غا٥ط

باق٢

دس٣ٚ

ْؿع

سػاب

َعطؾ × ١دٌٗ

اآلساز

ا٭ؾطاز ّ ٚاسس

ٖا

يًتٓب٘ٝ

ايكسض٠

ا٫غتٛاع × ١ايعذع

ايٓٗاض

ز أْٗط ْٗ ,ط

ؽ /1ع ّ٬قاَت سهاض ٠املػًُني ؟
دـ  /يكس قاَت سهاضات املػًُني  ,نُا قاّ غرلٖا عًٚ ٢اقع ٚ ,عً ٢عًِ بصيو ايٛاقع .
ؽَ /2اشا سسخ َع اإلَاّ عً ٞعٓسَا ِٖ باـطٚز يًكتاٍ ؟ َٚا َٛقؿ٘ ؟
دـ  /دآَ ٙ٤ذِ ٜسٓع ٞايكسض ٠عً ٢سػاب ايػٝب ْٚ ,كش٘ بأٜ ٫ػرل إىل ايكتاٍ يف تًو ايػاعٚ , ١بإٔ جيعٌ غرل ٙعً ٢ث٬خ غاعات َهني َٔ ايٓٗاض
قا ٬٥ي٘  " :إْو إٕ غطت يف ٖص ٙايػاع , ١أقابو ٚأقشابو أشٚ ٣نطٓ ؾسٜس ٚ ,إٕ غطت يف ايػاع ١اييت أَطتو بٗا  ,ظؿطت ٚظٗطت ٚ ,أقبت َا
طًبت "ؾُا نإ َٔ اإلَاّ عً – ٓٞنطّٓ اهلل ٚدٗ٘ – إ ٫إٔ أعطض عٔ املٓذِ ,بعس إٔ عٓٓؿ٘ تعٓٝؿا ؾسٜساَٚ ,ه ٢ؾُٝا نإ َانٝا ؾٚ , ٘ٝاْتكط .
ؽ /3مب بطض اإلَاّ عً ٞتكطؾ٘ ؟ َٚا ايسضؽ املػتؿاز َٔ شيو ؟
دـ  /قاٍ ٭قشاب٘ غاع ١ايٓكط  :ي ٛغطْا يف ايػاع ١اييت سسزٖا يٓا املٓذِ ٚ ,اْتكطْا  ,يكاٍ ايٓاؽ  :إٕ ايٓكط ؼكل بؿهٌ شيو املٓذِ
ْٚب٤ٛت٘  " ,أَا إْ٘ َا نإ حملُس َٓ -  -ذِ  ٫ٚ ,يٓا بعس , ٙست ٢ؾتض اهلل عًٓٝا ب٬ز نػطٚ ٣قٝكط".
* ايسضؽ املػتؿاز ٖ : ٛأْ ٫عتُس يف سٝاتٓا إ ٫عً ٢اهلل  ,ثِ ؼه ِٝايعكٌ .
ؽَ /4ا َٛقـ ايٓاؽ عٓس ا٫خت٬ف يف أَط َٔ أَٛض ايعكٌ ؟
دـ  /ايٓاؽ إشا اختًـ بعهِٗ َع بعض عً ٢ؾ ٤ٞت ٙ٫ٛايعكٌ بايتشًٚ ٌٝاؿػاب  ,مل ٜػهب أسس َِٓٗ  ,بٌ إِْٗ ٜطادع ٕٛؼًًِٗٝ
ٚسػابِٗ َط ٠أخط , ٣سيت خيهع املد ٧ٛيطأ ٟاملكٝب .
ؽَ /5اشا حيسخ عٓس اـ٬ف يف أَط َٔ أَٛض ا٭ٖٛاٚ ٤ايعٛاطـ ؟
دـ  /إشا اختًؿٛا عً ٢ؾ ٤ٞيف غرل َٝسإ ايعكٌ ,ؾ ٤ٞتٛيت٘ ايعٛاطـ ٚا٭ٖٛا ,٤ؾ ٬أٌَ عٓس٥ص يف إقٓاع أ ٚاقتٓاع ٚ ,قس متتس ب ِٗٓٝاـك١َٛ
إىل سس ايكتاٍ .
ؽَ /6اشا ْػتؿٝس َٔ اخت٬ف ايٓاؽ يف ساي ١ايعكٌ عٓٗا يف ساي ١ايعٛاطـ ؟
دـ ٜ /ػٌٗ عً ٞايٓاؽ إٔ ٜتٓاظيٛا عٔ ايطأ ٟايصٜ ٟط ْ٘ٚبعكٛشلِٜ ٫ٚ ,ػٌٗ عً ِٗٝإٔ ٜؿططٛا يف ََ ٌٝايت إي ٘ٝعٛاطؿَِٗ ,ع إٔ ض ١ٜ٩ايعكٌ
ٖ ٞفاٍ ايٝكني ٚ ,أَا َ ٌٝايعاطؿ ١ؾٛطٜل غاَض َعبأ بايهباب .
ؽَ /7ا َعٓ ٢نًُ ١ايعكٌ َٔ ٚدْٗ ١عط ايهاتب ( ايعكٌ ) ؟
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دـ  /ايعكٌ ٖ ٛايتدٝٛط املسضٚؽ .
ؽَ /8تٜ ٢كبض ايتدٝٛط املسضٚؽ َعٓ ٢؟

دـ  /إٔ ٜك ّٛعً ٢أٖساف ٚانشَ ١ككٛز. ٠

ٜ -2عتُس عًَ ٢ػض إسكا ٞ٥يًٛاقع نُا ٖ ٛقا. ِ٥

ٜٛٛ -3ع ٖصا ايتدٝٛط ايٛاقع تٜٛٛعا حيكل تًو ا٭ٖساف اييت ْطٜس ؼكٝكٗا .
ؽَ /9ت ٢ناْت ْك ١ٛايبسا ١ٜيف اؿهاض ٠اإلغ ١َٝ٬؟
دـ  /ناْت ايبسا ١ٜسني زعا ايسعا ٠إىل قش" ٠ٛايعكٌ" يف ٚد٘ املٛد ١ايعات ١ٝاييت غُطتٓا بٛٛؾاْٗا َٔ خطاؾات .
ؽَ /10ا املككٛز باـطاؾ ١يف سٝاتٓا ؟
دـ ٖ /ـــــ ٞضبـــــــــط املػببـــــات بػــــــــــرل أغبــــــــابٗا .
ؽَ /11ت ٢بسأ تكسَٓا نُا ٜط ٟايهاتب ؟
دـ  /إٕ تكسَٓا قس بسأ ,عٓسَا زعا ايساع ٕٛإىل ٜكع ١ايعكٌ ,يذلتبط ايٓتا٥ر بأغبابٗا ايكشٝش. ١
ؽَ /12ا ايُٓٛشز ايص ٟقسَ٘ ايهاتب يٝسيٌ عً ٢قش ١ن َ٘٬؟
دـ  /نإ َٔ أبطظ ٖ  ٤٫٪ايساعني إىل سهِ ايعكٌ ٖ ٛإَآَا ايؿٝذ قُس عبس , ٙايص ٟإشا ططست َٔ سكًٝت٘ تًو ايسع ٠ٛإىل ؼه ِٝايعكٌ  ,مل
ٜبل َٓ٘ إٚ ٫اسس نػرل َٔ ٙايعًُا , ٤ؾًكس أخص ٜٛنض املباز ٨ا٭غاغ ١ٝيف اإلغ , ّ٬تٛنٝشا ٜبني اغتٓازٖا إىل َٓٛل ايعكٌ  ,ؾذعٌ ا٭قٌ
شلصا ايس " ٖٛ ٜٔايٓعط ايعكًٚ , " ٞعٓس ٙإٔ ايٓعط ايعكًٚ ٖٛ ٞسسٚ ٙغ ١ًٝاإلميإ ايكشٝض .
ؽ /13مب متٝٝعت زع ٠ٛايؿٝذ قُس عبس ٙ؟
دـ  /أخص ٜٛنض املباز ٨ا٭غاغ ١ٝيف اإلغ , ّ٬تٛنٝشا ٜبني اغتٓازٖا إىل َٓٛل ايعكٌ  ,ؾذعٌ ا٭قٌ ا٭ِٖ شلصا ايس" ٖٛ ٜٔايٓعط ايعكً,"ٞ
ٚعٓس ٙإٔ ايٓعط ايعكًٚ ٖٛ ٞسسٚ ٙغ ١ًٝاإلميإ ايكشٝض .
ؽ /14مب ْكض املٓذِ اإلَاّ عً ٞ؟  َِ ٚسصض ٙ؟
دـ ْ /كش٘ بأٜ ٫ػرل إىل ايكتاٍ يف تًو ايػاعٚ , ١بإٔ جيعٌ غرل ٙعً ٢ث٬خ غاعات َهني َٔ ايٓٗاض قا ٬٥ي٘ " :إْو إٕ غطت يف ٖص ٙايػاع١
 ,أقابو ٚأقشابو أشٚ ٣ن ٓط ؾسٜس ٚ ,إٕ غطت يف ايػاع ١اييت أَطتو بٗا  ,ظؿطت ٚظٗطت ٚ ,أقبت َا طًبت".
ؽَ /15ا َٛقـ اإلَاّ عً َٔ ٞن ّ٬املٓذِ ؟
دـ  /أعطض عٔ املٓذِ  ,بعس إٔ عٓٓؿ٘ تعٓٝؿا ؾسٜساَٚ ,ه ٢ؾُٝا نإ َانٝا ؾٚ , ٘ٝاْتكط .
ؽَ /16ا ٚد٘ ايعذب يف طبٝع ١اإلْػإ نُا ٜط ٣ايهاتب ؟
ايٛق ٍٛإىل سٌ عٓس ا٫خت٬ف يف أَط َٔ أَٛض ايعكٌ  ,عً ٢ايعهؼ إشا تعًل ا٭َط بايعٛاطـ ٚا٭ٖٛاٜ ٤عٌ اـ٬ف قاُ٥ا ٜتُػو نٌ ؾدل
بطأ ٜ٘ايباطٌ .
ؽَ /17ا ا٭َط ايصٜ ٟطؾسْا إي ٘ٝايهاتب عٓس اـ٬ف يف ؾ ٤ٞ؟
دـ ٜ /طؾسْا إىل اتباع ض ١ٜ٩ايعكٌ ؾٗ ٞفاٍ ايٝكني ٚ ,أَا َ ٌٝايعاطؿ ١ؾٛطٜل َعبأ بايهباب .
ؽَ /18ا ايسضٚؽ املػتؿاز َٔ ٠املٛنٛع ؟
دـ  /ايسضٚؽ املػتؿاز: ٖٞ ٠
 -1ؼه ِٝايعكٌ ٚايبعس عٔ ايهصب ٚايتدطم .

 -2ا٭خص با٭غباب ٚتطى ايٓتا٥ر عً ٢اهلل .

 -4ايبعس عٔ اـطاؾٚ ١ايؿعٛش. ٠
 -3اإلؾاز َٔ ٠ػاضب اآلخط. ٜٔ
ايٛادـــــــــب املٓـــــــــــعيٞ
ايػ٪اٍ ا٭: ٍٚيكس قاَت سهاضات املػًُني  ,نُا قاّ غرلٖا عًٚ ٢اقع ٚ ,عً ٢عًِ بصيو ايٛاقع ٖٚ .ا ٖ ٛأَرل املَٓ٪ني اإلَاّ عً ٞبٔ اب ٞطايب
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ٚ ,قس ِٖٓ باـطٚز يًكتاٍ  ,ؾذآَ ٙ٤ذِ ٜسٓع ٞايكسض ٠عً ٢سػاب ايػٝب ْٚ ,كش٘ بأٜ ٫ػرل إىل ايكتاٍ يف تًو ايػاعٚ , ١بإٔ جيعٌ غرلٙ
عً ٢ث٬خ غاعات َهني َٔ ايٓٗاض قا ٬٥ي٘  " :إْو إٕ غطت يف ٖص ٙايػاع , ١أقابو ٚأقشابو أشٚ ٣نطٓ ؾسٜس ٚ ,إٕ غطت يف ايػاع ١اييت
أَطتو بٗا  ,ظؿطت ٚظٗطت ٚ ,أقبت َا طًبت " .
(أ) ٖات َطازف (ِٖٓ) َٚ ,هاز (ٜسٓعٚ , )ٞمجع (اإلَاّ) ؾ ٢مجٌ َؿٝس. ٠
(ب) َا َٛقـ اإلَاّ عً َٔ ٞاملٓذِ ؟ َٚا ايسضٚؽ املػتؿاز َٔ ٠شيو ؟
(دـ) َا املدلض ايص ٣غاق٘ اإلَاّ عً ٢يًتسي ٌٝعً ٢قٛاب َٛقؿ٘ ؟
(ز) َاشا نإ ميهٔ إٔ حيسخ ي -1 : ٛاغتذاب اإلَاّ عً ٞيٓكض املٓذِ .

 -2مل ٜعٓـ اإلَاّ عً ٞاملٓذِ تعٓٝؿا ؾسٜسا .

ايػ٪اٍ ايجاْ : ٢إْ٘ ملٔ أعذب َا ًٜؿت ايٓعط يف طبٝع ١اإلْػإ  ,إٔ ايٓاؽ إشا اختًـ بعهِٗ َع بعض عً ٢ؾ ٤ٞت ٙ٫ٛايعكٌ بايتشًٌٝ
ٚاؿػاب  ,مل ٜػ هب أسس َِٓٗ َٔ أسس  ,بٌ إِْٗ يرلادع ٕٛؼًٚ ًِٗٝسػابِٗ َط ٠أخط , ٣سيت ٜصعٔ املد ٧ٛيًُكٝب  .أَا إشا اختًؿٛا
عً ٢ؾ ٤ٞيف غرل َٝسإ ايعكٌ  ,ؾ ٤ٞتٛيت٘ ايعٛاطـ ٚا٭ٖٛا , ٤ؾ ٬أٌَ عٓس٥ص يف إقٓاع أ ٚاقتٓاع ٚ ,قس متتس ب ِٗٓٝاـك ١َٛإىل سس ايكتاٍ
 ,ؾهأمنا ٜػٌٗ عً ِٗٝإٔ ٜتٓاظيٛا عٔ ايطأ ٟايصٜ ٟط ْ٘ٚبعكٛشلِ ٜ ٫ٚ ,ػٌٗ عً ِٗٝإٔ ٜؿططٛا يف ََ ٌٝايت بِٗ إي ٘ٝعٛاطؿِٗ َ ,ع إٔ ض١ٜ٩
ايعكٌ ٖ ٞفاٍ ايٝكني ٚ ,أَا َ ٌٝايعاطؿ ١ؾٛطٜل َعبأ بايهباب .
(أ) ٖات َطازف (ا٭ٖٛاَٚ , )٤هاز (ًٜؿت) ٚ ,مجع (َٝسإ) ؾ ٢مجٌ َؿٝس. ٠
(ب) َا ٚد٘ ايعذب يف طبٝع ١اإلْػإ نُا ضأ ٣ايهاتب ؟
(دـ) َا ا٭َط ايصٜ ٟطؾسْا إي ٘ٝايهاتب عٓس اـ٬ف يف ؾ ٤ٞ؟
(ز) مب ٚقـ ايهاتب ططٜل ايعاطؿ ١؟
ايػ٪اٍ ايجايح  :أق : ٍٛإٕ تكسَٓا قس بسأ  ,عٓسَا زعا ايساع ٕٛإىل ٜكع ١ايعكٌ  ,يذلتبط ايٓتا٥ر بأغبابٗا ايكشٝشٚ , ١نإ َٔ أبطظ ٖ٤٫٪
ايساعني إىل سهِ ايعكٌ ٖ ٛإَآَا ايؿٝذ قُس عبس , ٙايص ٟإشا ططست َٔ سكًٝت٘ تًو ايسع ٠ٛإىل ؼه ِٝايعكٌ  ,مل ٜبل َٓ٘ إٚ ٫اسس
نػا٥ط اآلساز  ,ؾًكس أخص  -بهٌ دٗسٜٛ - ٙنض املباز ٨ا٭غاغ ١ٝيف اإلغ , ّ٬تٛنٝشا ٜبني اغتٓازٖا إىل َٓٛل ايعكٌ  ,ؾذعٌ ا٭قٌ ا٭ِٖ
شلصا ايس" ٖٛ ٜٔايٓعط ايعكًٚ , "ٞعٓس ٙإٔ ايٓعط ايعكًٚ ٖٛ ٞسسٚ ٙغ ١ًٝاإلميإ ايكشٝض .
(أ) ٖات َطازف (ططست) َٚ ,هاز (ٜكعَٚ , )١ؿطز (ايساع )ٕٛؾ ٢مجٌ َؿٝس. ٠
(ب) َت ٢بسأ تكسَٓا نُا ٜط ٟايهاتب ؟
(دـ) َا ايُٓٛشز ايص ٣قسَ٘ ايهاتب يٝسيٌ عً ٢قش ١ن َ٘٬؟
(ز)  -1إىل أ ٣ؾ ٤٢اغتٓست املباز ٨ا٭غاغ ١ٝيف اإلغ ّ٬؟
َ -2ا ايسضٚؽ املػتؿاز َٔ ٠املٛنٛع بعس قطا٤تو ي٘ ؟

ؽ َ : 1ا ايص ٟجيب عًٓٝا عٓسَا ْكابٌ ايكسٜل ؟
ز  :جيب عًٓٝا إ ًْكا ٙبٛد٘ َبتػِ  ٚخًل نط ٚ ِٜأظٗط ي٘ ايػطٚض ببػُ ١ايؿِ  ٚايعني ٚسؿا ٠ٚايػ ّ٬بايٝس  ٚاإلغطع م ٙٛباملؿ ٞبايكسّ
ؽَ : 2ا ٚادبو ػا َٔ ٙحيبِٗ قسٜكو ؟ َ ٚا ْتٝذ ١شيو ؟
ز:



أظٗط ي٘ املٛز ٚ ٠أثين عً ِٗٝثٓا ٤قازقا ْ ٫ؿام ؾ ٫ٚ ٘ٝتهًـ .



٪ٜ ٚز ٟشيو إىل انتػاب قب ١ايكسٜل  ٚقب ١ايػطبا. ٤

ؽٚ : 3نض ٚد٘ ايؿب٘ بني ساٍ اؿُاّ ٚساٍ اإلْػإ يف دًب ا٭قسقا ٤؟
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ز  :اؿُاّ جيًب أؾهاي٘  ٚاَجاي٘ إىل املهإ ايصٜ ٟؿعط ؾ ٘ٝبا٭يؿ ٚ ١ا٭ْؼ أَا اإلْػإ ؾٝذًب أقسقا ٙ٤يٝعطؾٛا َٔ خاي ٚ ِٗٛاضتاح شلِ ٚ
يهٓ٘ ٜعٜس عً ٢اؿٛٝإ بايًػإ ايٓاطل ايصٜٓ ٟؿط احملاغٔ ُٜ ٚشػٔ ايٛقـ  ٚايجٓا. ٤
ؽ  : 4نٝـ تؿاضى قسٜكو يف ايػطا ٚ ٤ايهطا ٤؟
ز  :يف ايػطا: ٤
يف ايهطا: ٤

 أغعس يػعازت٘


 أؾاضن٘ اإلعساز يًُٓاغبات  ٚاؿؿ٬ت

أٚاغ ٘ٝبايٓؿؼ  ٚاملاٍ



أقسّ ي٘ اشلساٜا .

 أظٗط ي٘ تؿكسَٚ ٙطاعات٘

 أسا ٍٚا٫ط٬ع عًَ ٢ا يف قًب٘ قبٌ إٔ ٜكطح ب٘ .



أؾاضن٘ اآل ّ٫ن ٞأخؿـ عٓ٘

ؽَ : 5ا ٚادب ايكسٜل م ٛأقسقا ٘٥عٓسَا ٜه ٕٛثطٜا ؟  ٚيــُاشا ؟
ز   :إٔ ٜػُطِٖ بػٓا ٙز ٕٚإ ٪ٜش ِٜٗأٜ ٚتهدل عًِٗٝ



 ٚإٔ جيتصب إيٜ َٔ ِٗٝعطض عٓ٘ َِٓٗ

 ٭ْ٘ ٜ ٫أَٔ إ ٜعٖ ٍٚصا ايجطا ٤ؾٝدذٌ َِٓٗ ٜ ٚهٛط إىل قٝٛعتِٗ
ؽَ : 6اشا حيسخ إشا مل ٜطا ٢ع اإلْػإ َٓاؾع٘ َطاعاَ ٠تكً ١؟ زيٌ عًَ ٢ا تك ٍٛ؟
ز  :إشا مل ٜطع اإلْػإ َكاؿ٘ غتؿػس  ٚتتٗسّ  ٚشيو َجٌ اؾساض أ ٚايػٛض سني ٜػؿٌ عٓ٘ اإلْػإ ٜتٗسّ .
ؽَ : 7اايهطض ايصٜ ٟكٝب اإلْػإ َٔ َكاطع ١ايكسٜل ؟
ز:



ٜتش ٍٛايكسٜل إىل عسٚ

ٜ ؿكس املٌ يف إٔ جيس َٔ حيٌ قً٘

 تتشَٓ ٍٛاؾع٘ إىل أنطاض

ؽ  : 8ملاشا ٜبدٌ ايعائِ بعًُ٘ ٚ َٔ .دْٗ ١عط ايهاتب ؟
ز  :٭ٕ قً ٌٝايعًِ خياف إٔ ٜٓتٗ ٞعًُ٘ ؾٝؿكس املٝع ٠اييت متٝع ٙعٔ اؾٗ. ٤٬
٭ٕ املتهػب بعًُ٘ خيؿ ٢إ ٜكٌ َهػب٘ .
ؽ : 9ملاشا سصض ايهاتب َٔ ؾهض عٛٝب ايكسٜل ؟
ز  :ستٜ ٫ ٢كبض عسٚا ي٘
ؽ : 10نٝـ ُٜؿػس ايُٓاَ ٕٛاملٛز ٠بني ا٭قسقا ٤؟
ز ٜ :سخً ٕٛبني ا٭قسقآٜ ٚ ٤كً ٕٛإي ِٗٝا٭خباض ايهاشب ٚ ١احملطؾ١
ؽ : 11مبٔ ؾب٘ ايكسَا ٤ايُٓٓاّ ٚمب نطٜٛا ي٘ املجاٍ ؟
ز   :ؾبٗ ٙٛمبٔ حيو بأظاؾط ٙاؿا٥ط ايك ٟٛستٜ ٢هعؿ٘ ثِ ٜعٜس باغتعُاٍ املع ٍٛستٜ ٢ػتٝٛع ٖسَ٘ .
ٚ نطبٛا ي٘ املجٌ عسٜح ايجٛض َع ا٭غس يف نتاب نً ٚ ١ًٝزَٓ. ١
َعــــــــاْ ٞايـُؿـــــطزات
ايهًُ١

َعٓاٖا

ايهًُ١

َعٓاٖا

َعٓاٖا

ايهًُ١

َطاعا٠

قاؾع × ١إُٖاٍ

تؿكسٙ

َ٬سعت٘ َ ٚطاعات٘

تػتٗني

تػتدـ

ايٝػرل

ايكً × ٌٝايهجرل

ٜعطض

ٜعٗط × خيؿ٢

ايًٛل

ايهاسو × ايعابؼ

ايطسب

ايٛاغع

ايتشؿٞ

ايذلسٝب × اإلُٖاٍ

ساؾ١ٝ

أٌٖ ز  :سٛافٍ

ٖؿاؾتو

اضتٝاسو ,غطٚضى × اْكبانو

٪ٜثطٙ

ٜؿهً٘ × ٜهطٖ٘

تابع

خازّ × غٝس َ ,تبٛع

تجين

متسح × تصّ  ,تعٝب

إغطاف

إؾطاط  ,ظٜاز × ٠اعتساٍ

املًل

ايٓؿام × ايكسم

ميكت٘

ٜهطٖ٘ × حيب٘

تهًـ

تكٓع  ,تعاٖط

تٛخٝت

قكست  ٚتعُست

تٛإٍ

تككرل ‘ عذع

جيًب

ٜأتٜ × ٞؿكس

أيـ

أْؼ  ٚأسب × ْؿط
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طاف

زاض × ثبت  ,غهٔ

احملاغٔ

املُٝعات × املػا٨ٚ

عجط ب٘

أغك , ٘ٛأٚقع٘

َٛاغا٠

تعع , ١ٜتػًَ, ١ٝؿاضن١

تعطٜض

اغُؼ

اغُط  ٚاملطاز ؾاضى

بعسا  ٚإعطانا

اْتهح

ؽًـ  ٚتطادع

تػتشٞ

ؽذٌ × تتبذض

قٝٛعتِٗ

ٖذطِٖ × ٚقاشلِ

َ١ٛطز

زاَ , ِ٥ػتُط × َتكٛع

تكٛن٘

تٗسَ٘ × تؿٝسٙ

ػؿٛ

تٗذط  ٚتبتعس

غٛاٌ٥

ؾطٚض َ ,كا٥ب ّ غا١ً٥

ا٫غتشٛاش ‘ اْ٫ؿطاز

ٜعنٛ

ٜ , ُٜٛٓعٜس × ٜكٌ

ٜؿين

ٜٓتٜٗ × ٞسّٚ

ؼٌُ

ػدل × ؽٓٝط

ٖع٫

َعاسا × دسا

قطؾ١

َػرل٠

من١ُٝ

ٚؾا ١ٜز مناِ٥

املًؿل × ايكازم

ٜؿٙٛ

ٜكبض × ٜعٜٔ

اإلميا٤

اإلؾاض٠

ا٫غت٦جاض

ْبٓٛا

املدتً١ل

ْهب١

َكٝب ١ز ْ :هبات
تًُٝض × تكطٜض

اآلي ١ز  :املعاٍٚ
املعٍٛ
ٜبايؼ ٜ ,عٜس
ميعٔ
ايٛادــــب ايـُــــــــٓعيٞ
(جيب عًٝو َت ٢سكٌ يو قسٜل إٔ تهجط َطاعات٘ ٚتبايؼ يف تؿكس ٫ ٚ ٙتػتٗني بايٝػرل َٔ سك٘ عٓس َِٗ ٜعطض ي٘ أ ٚسازخ حيسخ ب٘ ؾأَا
يف أٚقات ايطخا ٤ؾٓٝبػ ٞإٔ تًكا ٙبايٛد٘ ايًٛل  ٚاـًل ايطسب ) .
( ا ) ٖات َطازف َطاعا / ............ ٠تبايؼ َ / .............كابٌ ٜعطض  ..........ايطخا / ............. ٤ايًٛل ...........
( ب ) َا ٚادب ايكسٜل عٓس يكا ٤قسٜك٘ ؟
( ز ) َا ايصٜ ٟك ّٛب٘ ايُٓاَ ٕٛ؟  ٚمب ؾبِٗٗ ايهاتب ؟
(ثِ ٜٓبػ ٞإٔ تؿعٌ َجٌ شيو مبٔ تعًِ أْ٘ ٪ٜثط ٚ ٙحيب٘ َٔ داض أ ٚقسٜل أٚ ٚيس أ ٚتابع أ ٚساؾ ٚ ١ٝتجين عً َٔ ِٗٝغرل إغطاف خيطز بو
إىل املًل ايص ٟميكت٘ عًٝو ٜ ٚعٗط ي٘ َٓو تهًـ ؾ ٚ ٘ٝإمنا ٜتِ يو شيو إشا تٛخٝت ايكسم يف نٌ َط ٠تجين ب٘ عً) . ٘ٝ
( ا ) اخذل اإلداب ١ايكشٝش ١مما بني ايكٛغني ؾُٝا  : ًٜٞــ
ــ ٪ٜثطَ ٙطازؾٗا ( ٜكطب٘ ــ ٜؿهً٘ ــ ٜكطض) ٙ

ساؾ ١ٝمجعٗا ( أسٛاف ــ أسؿا ٤ــ سٛاف )

ــ إغطاف َكابًٗا ( اعتساٍ ــ ْككإ ــ قً) ١

تجين َكابًٗا ( تعسٍ ــ تطن ٞــ تصّ )

( ب ) َا  ٚادب ايكسٜل ػا َٔ ٙحيبِٗ قسٜك٘ ؟  ٚملاشا ؟
( ز ) َا املًٛٛب َٓو إٔ تؿعً٘ َع ايكسٜل يف ايػطا ٚ ٤ايكطا ٤؟
( ٚاعًِ إٔ َؿاضن ١ايكسٜل يف ايػطا ٤ــ  ٚإٕ ناْت ــ ٚادب ١عًٝو ؾإٕ َؿاضنت٘ يف ايهطا ٤أٚدب َٛٚ ٚقعٗا عٓس ٙأععِ  ٚاْعط عٓس شيو إٕ
أقابت٘ ْهب ١أ ٚؿكت٘ َكٝب ١أ ٚعجط ب٘ ايسٖط نٝـ تهَٛ ٕٛاغاتو ي٘ بٓؿػو َ ٚايو ) .
( ا ) َطازف َٛقعٗا ْ / ...............هب ............. ١مجع ايسٖط ..................
( ب ) َاشا جيب عًٝو ػا ٙقسٜكو يف ايػطا ٚ ٤ايهطا ٤؟
( ز ) ملاشا ٜبدٌ قاسب ايعًِ بعًُ٘ يف ضأ ٟايهاتب ؟
(ثِ اسصض ايُٓ ٚ ١ُٝزلاعٗا  ٚشيو إٔ ا٭ؾطاض ٜسخً ٕٛبني ا٭خٝاض يف قٛض ٠ايٓكشا ٤ؾ ُِْٖٗٛٛٝايٓكٝشٜٓ ٚ ١كً ٕٛإي ِٗٝــ يف عطض
ا٭سازٜح ايًصٜص ٠ــ أخباض أقسقا ِٗ٥قطؾ ١مم). ١ٖٛ
( ا ) َطازف قطؾ / .............. ١عطض َ ................كابٌ ايٓكشاَ ............... ٤ؿطز ا٭خٝاض ...................
( ب ) نٝـ ٜؿطم ايُٓاَ ٕٛبني ا٭قسقا ٤؟

( ز ) إشا سككت ايجطاَ ٤ا ٚادبو ػا ٙأقسقا٥و ؟  ٚملاشا ؟

( ز ) َا ايتؿاب٘  ٚا٫خت٬ف بني اؿُاّ ٚاإلْػإ يف َعاَا ٠ا٭قسقا ٤؟
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ايتعطٜـ بامل٪يـ  :ايسنتٛض أمحس ؾ٪از باؾا ٖ ٛقاسب " ْعط ١ٜايعًِ اإلغٚ ." ١َٝ٬يس بكط ١ٜنؿط أب ٛغاي ٞمبشاؾع ١ايؿطق ١ٝعاّ . ّ1942
أْٗ ٢زضاغت٘ ايجاْ ١ٜٛمبسضغ ١بًبٝؼ ايجاْ .ّ1959 ١ٜٛسكٌ عً ٢زضد ١ايبهايٛضٜٛؽ َٔ نً ١ٝايعً ّٛداَع ١ايكاٖطّ1963 ٠
ًَدـــــــل ايسضؽ
ايع٬ق ١بني ايعًِ ٚايتكٓ : ١ٝإٕٓ ايعًِ ٚايتكٓٚ ١ٝدٗإ يعًُٚ ١اسسَٚ , ٠طتبٛإ مبؿه٬ت اجملتُع  -أ - ٟفتُع ٚقهاٜا ٙاملكرل. ١ٜ
ايعًِ ٚايتكٓ٪ٜ ١ٝزٜإ زٚضا أغاغٓٝا يف تُٓ ١ٝاجملتُعات املدتًؿ: ١
ٖص ٙسكٝك٪َ ١نس ٠يف ٚاقعٓا املعٝـ  ,بعس إٔ أقبض يف سهِ املػً ِ١ب٘ إٔٓ ايعًِ ٚايتكٓ٪ٜ ١ٝزٜإ زٚضا أغاغٓٝا يف تُٓ ١ٝاجملتُعات املدتًؿ١
عً ٢مجٝع املػتٜٛات  .شيو إٔٓ ايتكسّٓ ايعًُٚ ٓٞايتكينٓ ٜ ٫ػِٗ ؾكط يف انتؿاف اغتدساَات دسٜس ٠يًُٛاضز املٛدٛزٚ ٠ظٜاز ٠إْتادٝتٗا  ,بٌ
ٜػِٗ أٜها يف ايهؿـ عٔ َٛاضز دسٜسٚ ,٠اغتشساخ ططم َبتهطٚ , ٠ؾتض آؾام أٚغع ٚفا٫ت أضسب  ,ت٪ز ٟنًٗا يف ايٓٗا ١ٜإىل ؼكٝل
ايتُٓ ١ٝايؿاًَ ١مبدتًـ أبعازٖا  ,مبا يف شيو ظٜاز ٠اإلْتاز ٚؼػني ْٛع ١ٝاملٓتذات شاتٗا .
ا٫غتؿاز َٔ ٠ايتكسّ ايعًُٚ ٞايتكين :يهٔ َس ٣ا٫غتؿاز َٔ ٠ايتكسّ ايعًُٚ ٞايتكين عَُٛا َطٖ ٕٛبعٛاٌَ نجرل ٠تػاعس عً ٢تٛؾرل ايب١٦ٝ
املٓاغبٚ , ١تعني عً ٢ايتدًل َٔ ايػًبٝات املعٛق , ١بس٤ا َٔ قكٛض ايتعًٚ ِٝؽًؿ٘ يف ايس ٍٚايٓاََ ١ٝطٚضا بايعؿٛاٚ ١ٝ٥غٝاب ايتٓػٝل
ٚاْتٗا َ ٤بهعـ ايهؿا٤ات اإلزاضٚ , ١ٜغ ٤ٛإعساز ايهٛازض ايؿٓ. ١ٝ
ايعًِ ٚايتكٓ َٔ ١ٝايٓؿاطات اإلْػآْٖٚ: ١ٝا ػب اإلؾاض ٠إىل أُٖ ١ٝاعتباض ايعًِ ٚايتكٓ َٔ ١ٝايٓؿاطات اإلْػاْ ١ٝاييت  ٫ميهٔ اظزٖاضٖا
إ ٫إشا سعٝت بايطعاٚ ١ٜايػبل عًَ ٢ا عساٖا ; يتشكٝل ايكؿع ٠اؿهاض ١ٜملٛانب ١سطن ١ايعكط .
املؿاٖ ِٝاملطتب ١ٛباإلطاض ايؿهط ٟيإلق٬ح ٚايتشسٜح ٜٚ:تًٛب ا٭َط  -عٓس٥ص  -نطٚض ٠تأنٝس َؿاٖ ِٝعسَ ٠طتب ١ٛباإلطاض ايؿهطٟ
يإلق٬ح ٚايتشسٜح َٗٓ ,ا إٔ نٌٓ إلاظ تكين ميط بعًُٝات تٜٛٛط َت٬سكٜ ١كبض بعسٖا قاؿا ي٬غتدساّ عًْٛ ٢ام ٚاغع  ,ثِٓ ٜأخص ٖصا
اإللاظ ايتكين بعس شيو يف ايذلادع ٚا٫مػاض س تٜ ٢تكازّ ٜٓٚسثط بعس إٔ تهٖٓ ٕٛاى تكٓٝات دسٜس ٠أضقٚ ٢أؾهٌ قس سًت قً٘ ٚ ,ميهٔ
َ٬سعٖ ١ص ٙاملطاسٌ َٔ "أدٝاٍ" أَٛ" ٚدات" تكٓ ١ٝيف ايعسٜس َٔ ايتكٓٝات ايػا٥س ٠سايٝا َجٌ  :اجملاٖط (املٝهطٚغهٛبات) ٚ ,املكاضٜب
(ايتًػهٛبات) ٚاؿٛاغٝب (أدٗع ٠ايهُبٛٝتط) ٚغرلٖا .
أثط ظاٖط ٠ايت٬سل ايعًُ ٞيف ايس ٍٚايٓاَ ٫ٚ : ١ٝؾو إٔ ٖص ٙايعاٖط ٠أقبشت ت٪ثط بكٛضَ ٠باؾط ٠يف ايس ٍٚايٓاَ ١ٝاييت تطؾع ؾعاض "ْكٌ أسسخ
تكٓٝات ايعكط" باعتباض ٙإسسٚ ٣غا ٌ٥ايًشام ايػطٜع بطنب اؿهاض ٠املعاقطٖٓٚ . ٠ا ٜأت ٞايتسضٜب عً ٢أدٝاٍ ايتكٓٝات املتعاقب ١يف َكسَ١
املؿه٬ت اييت تعذلض َػرل ٠ايتكسّ ايعًُٚ ٞايتكين يف ٖص ٙايس ٍٚباعتباض ايبشح ايعًُ ١َٓٗ ٞتػتٛدب اإلعساز اؾٝس يًباسجني ٚايؿٓٝني .
أثط ايعًِ يف سٝا ٠ا٭َِ  ٚايؿعٛب ٚملا نإ ايعًِ بٛقؿ٘ َٓٗذا ْٚؿاطا ادتُاعٝا ٜعس مبٓعي ١احملطى ايهطٚض ٟيًُٓ ٛا٫قتكازٟ
ٚا٫دتُا ع ٞبكٛض ٠عاَ , ١ؾإٕ سسٚخ انتؿاؾات عًُ ١َُٗ ١ٝبني اؿني ٚاؿني ٪ٜ ٫ثط ؾكط يف طبٝع ١ؾِٗ اإلْػإ ٚضغِ تكٛضات٘ بايٓػب١
يًعامل َٔ سٛي٘  ,بٌ ٪ٜز ٟإىل نؿـ َٓاطل دسٜس َٔ ٠املعًَٛات ٚا٫ستُا٫ت ايتٛبٝك ١ٝاييت تتش ٍٛإىل ٚغاٚ ٌ٥أزٚات تكٓ ١ٝدسٜس٠
يإلْتاز ٚاـسَات ٖٓ َٔٚ ,ا أقبشت ايتكٓ ١ٝمتجٌ املكسض ٠عً ٢ؼ ٌٜٛاإلبساع ايعًُ ٞإىل أٖساف ادتُاعَ ١ٝؿٝس. ٠
ضغاي ١ايعًِ ٚ :يف نٖ ٤ٛص ٙاملعآْٜ ٞبػ ٞؾِٗ ضغاي ١ايعًِ يف أسس دٛاْبٗا املُٗ ١عً ٢أْٗا أزا ٠أغاغ ١ٝيٓكٌ ايتكٓ ١ٝإىل ق ٠ٛؾعاي ١يف تٜٛٛط
سطن ١اجملتُع م ٛا٭ؾهٌ .
ايع٬ق ١بني ايعًِ ٚايتكٓ ١ٝعدل ايعكٛض ٚ:ملا ناْت ايع٬ق ١بني ايعًِ ٚايتكٓ ١ٝعدل تاضخيٗا اي ٌٜٛٛع٬ق ١تبازي ١ٝبايتػص ١ٜاملطتس ٠أخصا
ٚعٛا ٤عً ٢ؾذلات َتباعس ٠يف باز ٨ا٭َط  ,ثِٓ َتكاضب ١تسضجيٝا بعس شيو  ,ؾإٕٓ ايٓاظط يٛبٝعٖ ١ص ٙايع٬ق ١يف عكطْا جيس أْٗا أقبشت أنجط
ايتكا قا َٔ ش ٟقبٌ  .شيو إٔٓ ايتكٓ١ٝأقبشت تػتدسّ مبعٓ" ٢عًِ ايتٛبٝكات ايعًُ "١ٝأ ٟزضاغتٗا املٓعُٚ ١ؾل أغؼ ٚقٛاعس َٓٚاٖر
عًُ , ١ٝباإلناؾ ١إىل اغتدساَٗا يًتعبرل عٔ إْتاز ايتكٖٓٚ . ١ٝصا ٜعين إٔٓ ايتكٓ ١ٝايتكًٝس ١ٜيف "املٗاضات اؿطؾ."١ٝ
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املًٛٛب عٓس ٚنع اغذلاتٝذ ١ٝيإلق٬ح :ايؿِٗ ايسقٝل يجٓا ١ٝ٥ايعًِ /ايتكٓٚ , ١ٝاإلملاّ باـكا٥ل املُٝع ٠يهٌ َٔ عٓكطٜٗا َٔ املٛايب
ا٭غاغ ١ٝعٓس ٚنع أ ٟاغذلاتٝذ ١ٝيإلق٬ح ٚايتٜٛٛط عً ٢أغاؽ تُٓ ١ٝايكسضات ايعًُٚ ١ٝايتكٜٓٚ . ١ٝكٛزْا ؾِٗ طبٝع ١ايع٬ق ١بني ايعًِ
ٚايتكٓ ١ٝإىل تؿٓٝس َكٛيْ( ١كٌ ٚاغتدساّ أسسخ تكٓٝات ايعكط ٚاغتدساَٗا باعتباض َكٛيَ ١هًًٜ ,)١عٌ ا٭خص بٗا فطز غٛم اغتٗ٬ن١ٝ
ملا ٜٓتذ٘ اآلخط َٔ ٕٚتكٓٝات َتعاقب. ١
املًٛٛب عٓس ايبشح عٔ غبٌ ايتُٜٓٓٚ : ١ٝبػ ٞعٓس ايبشح عٔ غبٌ ايتُٓ ١ٝإٔ ٜبسأ بايتدٝٛط إلْتاز ايتكٓ ١ٝباتباع أغًٛب ٚغط ٜعٌُ عً٢
بٓا ٤ايكسض ٠ايتكٓ ١ٝايصاتٚ ١ٝزعُٗا ٚتٜٛٛطٖا ; شيو َٔ خ ٍ٬اْتكا ٤ايتكٓ ١ٝامل ١ُ٥٬املٓكٛيٚ ١تٜٛٛعٗا َ ,ع تٜٛٛط ايتكٓ ١ٝاحملًٚ , ١ٝتؿذٝع
اإلبساع ايتكين بإتاس ١ايؿطق ١ناًَ ١أَاّ أبٓا ٤ا٭ََٚ ١ؿهطٜٗا يٝػُٗٛا بتكس ِٜآضاٚ ِٗ٥أؾهاضِٖ ملٛادٗ ١ؼسٜات ا٭يؿ ١ٝايجايجٚ ١ؼكٝل
ايكؿع ٠اؿهاض ١ٜملٛادٗ ١ايجٛض ٠ايعًُٚ ١ٝايتكٓ ١ٝاملعاقطٚ , ٠تٛؾرل ايكسض ٠عً ٢اإلغٗاّ يف سهاض ٠ايعكط بٓكٝب ٜتٓاغب َع تاضخيٓا اجملٝس .
نٝؿَٛ ١ادٗ ١ايتشسٜات اؿسٜجٜٚ: ١بس ٚإٔٓ اإلعساز ملٛادٖٗ ١ص ٙايتشسٜات ٜتًٛب تٛاؾط اإلضاز ٠اؿطٓ ٠ايك ١ٜٛيًتػًب عً ٢املعٛقات ٚاؿٛادع
ٚاغتجُاض اشلُِ يًتػٝرل م ٛا٭ؾهٌ يتشكٝل ايتُٓ ١ٝاملتٛاقً ١املتػاضع. ١
املؿطزات
ايهًُ١

املعٓ٢

ايهًُ١

املعٓ٢

ايهًُ١

املعٓ٢

ايتكٓ١ٝ

ايتٛبٝل ايعًُٞ

قكٛض

عذع

أضسب

أٚغع

ٜػِٗ

ٜؿاضى

عساٖا

غرلٖا

ايهٛازض

ا٭غؼ

املعٛق١

املعطقً ×١املػاْس٠

اإلطاض

اؿس ز أطط

ايكؿع٠

ايٓٗٛض

سعٝت

ْايت × ؾكست

ؾعاض

عٓٛإ

ا٫مػاض

ايذلادع

َؿاِٖٝ

َعاَْ ّ ٞؿّٗٛ

زعُٗا

تعٜٚسٖا

ضنب

َٛنب

ٜٓسثط

خيتؿٞ

ٜػُٗٛا

ٜؿاضنٛا

إتاس١

تٛؾرل

َهًً١

× ٖاز١ٜ

ٚؾل

تبع

ْكٝب

َكساض

اْتكا٤

اختٝاض

املػًِ

املٛاؾل

تؿٓٝس

ؼًٌٝ

أؾهٌ

أسػٔ ز أؾانٌ

َطٖٕٛ

َطتبط

املػًِ

املٛاؾل

ْػتؿعطٖا

مػٗا

ؽَ /1ا ايع٬ق ١بني ايعًِ ٚايتكٓ ١ٝ؟

ًَدل ايسضؽ ( ؽ ًَ,دل ايسضؽ ( ؽ  ,ز )

دـ /إٕٓ ايعًِ ٚايتكٓٚ ١ٝدٗإ يعًُٚ ١اسسَٚ , ٠طتبٛإ مبؿه٬ت اجملتُع  -أ - ٟفتُع ٚقهاٜا ٙاملكرل. ١ٜ
ؽَ /2ا اؿكٝك ١امل٪نس ٠ايتْ ٢ػتؿعطٖا بٛنٛح يف ٚاقعٓا املعٝـ ؟
دـ /اؿكٝك ١امل٪نسْ ٠ػتؿعطٖا بٛنٛح يف ٚاقعٓا املعٝـ ٖ ٢إٔٓ ايعًِ ٚايتكٓ٪ٜ ١ٝزٜإ زٚضا أغاغٓٝا  ٫غٓ ٢عٓ٘ يف تُٓ ١ٝاجملتُعات املدتًؿ١
عً ٢مجٝع املػتٜٛات .
ؽ /3يًعًِ ٚايتكٓ ١ٝزٚض ٖاّ ٚ .نض شيو .
ٚ ٞايتكينٓ ٜ ٫ػِٗ ؾكط يف انتؿاف اغتدساَات دسٜس ٠يًُٛاضز املٛدٛزٚ ٠ظٜاز ٠إْتادٝتٗا ,بٌ ٜػِٗ أٜها يف ايهؿـ عٔ
دـ /إٕٓ ايتكسّٓ ايعًُ ٓ
َٛاضز دسٜسٚ ,٠اغتشساخ ططم َبتهطٚ , ٠ؾتض آؾام أٚغع ٚفا٫ت أضسب  ,ت٪ز ٟنًٗا يف ايٓٗا ١ٜإىل ؼكٝل ايتُٓ ١ٝايؿاًَ ١مبدتًـ أبعازٖا
 ,مبا يف شيو ظٜاز ٠اإلْتاز ٚؼػني ْٛع ١ٝاملٓتذات شاتٗا .
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ؽَ /4ا ايعٛاٌَ ايت ٢تعٛم ز ٕٚا٫غتؿاز َٔ ٠ايتكسّ ايعًُٚ ٞايتكين ؟
دـٖٓ /اى عٛاٌَ نجرل ٫ ٠تػاعس عً ٢تٛؾرل ايب ١٦ٝاملٓاغبٚ , ١تعني عً ٢ايتدًل َٔ ايػًبٝات املعٛق , ١بس٤ا َٔ قكٛض ايتعًٚ ِٝؽًؿ٘ يف
ايس ٍٚايٓاََ , ١ٝطٚضا بايعؿٛاٚ ١ٝ٥غٝاب ايتٓػٝل ٚاْتٗا َ ٤بهعـ ايهؿا٤ات اإلزاضٚ ,١ٜغ ٤ٛإعساز ايهٛازض ايؿٓ.١ٝ
ؽَ /5ا املًٛٛب يتشكٝل ايكؿع ٠اؿهاض ١ٜملٛانب ١ايعكط ؟
دـ /املًٛٛب اإلؾاض ٠إىل أُٖ ١ٝاعتباض ايعًِ ٚايتكٓ َٔ ١ٝايٓؿاطات اإلْػاْ ١ٝاييت  ٫ميهٔ اظزٖاضٖا إ ٫إشا سعٝت بايطعاٚ ١ٜايػبل عًَ ٢ا
عساٖا ; يتشكٝل ايكؿع ٠اؿهاض ١ٜملٛانب ١سطن ١ايعكط .
ؽَ /6ا املؿاٖ ِٝاملطتب ١ٛباإلطاض ايؿهط ٟيإلق٬ح ٚايتشسٜح ؟ اشنط أَجً ١يًتٛٛض ايعًُٚ ٞايتكٓ. ١ٝ
دـ /املؿاٖ ِٝاملطتب ١ٛباإلطاض ايؿهط ٟيإلق٬ح ٚايتشسٜح َٗٓ ,ا إٔ نٌٓ إلاظ تكين ميط بعًُٝات تٜٛٛط َت٬سكٜ ١كبض بعسٖا قاؿا
ي٬غتدساّ عًْٛ ٢ام ٚاغع  ,ثِٓ ٜأخص ٖصا اإللاظ ايتكين بعس شيو يف ايذلادع ٚا٫مػاض ستٜ ٢تكازّ ٜٓٚسثط بعس إٔ تهٖٓ ٕٛاى تكٓٝات
دسٜس ٠أضقٚ ٢أؾهٌ قس سًت قً٘ٚ ,ميهٔ َ٬سعٖ ١ص ٙاملطاسٌ َٔ أدٝاٍ أَٛ ٚدات تكٓ ١ٝيف ايعسٜس َٔ ايتكٓٝات ايػا٥س ٠سايٝا .
ا٭َجً : ١اجملاٖط (املٝهطٚغهٛبات)ٚ ,املكاضٜب (ايتًػهٛبات) ٚاؿٛاغٝب (أدٗع ٠ايهُبٛٝتط) .
ؽَ /7ا أثط ظاٖط ٠ايت٬سل ايعًُ ٞيف ايس ٍٚايٓاَ ١ٝ؟ َٚاشا ٜتًٛب شيو ؟
دـ  ٫ /ؾو إٔ ٖص ٙايعاٖط ٠أقبشت ت٪ثط بكٛضَ ٠باؾط ٠يف ايس ٍٚايٓاَ ١ٝاييت تطؾع ؾعاض "ْكٌ أسسخ تكٓٝات ايعكط" باعتباض ٙإسسٚ ٣غاٌ٥
ايًشام ايػطٜع بطنب اؿهاض ٠املعاقطٖٓٚ . ٠ا ٜأت ٞايتسضٜب عً ٢أدٝاٍ ايتكٓٝات املتعاقب ١يف َكسَ ١املؿه٬ت اييت تعذلض َػرل ٠ايتكسّ
ايعًُٚ ٞايتكين يف ٖص ٙايس ٍٚباعتباض ايبشح ايعًُ ١َٓٗ ٞتػتٛدب اإلعساز اؾٝس يًباسجني ٚايؿٓٝني .
ؽَ /8اشا ميجٌ ايعًِ يف سٝا ٠ا٭َِ ٚايؿعٛب ؟
دـ /ملا نإ ايعًِ بٛقؿ٘ َٓٗذا ْٚؿاطا ادتُاعٝا ٜعس مبٓعي ١احملطى ايهطٚض ٟيًُٓ ٛا٫قتكازٚ ٟا٫دتُاع ٞبكٛض ٠عاَ , ١ؾإٕ سسٚخ
انتؿاؾات عًُ ١َُٗ ١ٝبني اؿني ٚاؿني ٪ٜ ٫ثط ؾكط يف طبٝع ١ؾِٗ اإلْػإ ٚضغِ تكٛضات٘ بايٓػب ١يًعامل َٔ سٛي٘  ,بٌ ٪ٜز ٟإىل نؿـ
َٓاطل دسٜس َٔ ٠املعًَٛات ٚا٫ستُا٫ت ايتٛبٝك ١ٝاييت غطعإ َا تتش ٍٛإىل ٚغاٚ ٌ٥أزٚات تكٓ ١ٝدسٜس ٠يإلْتاز ٚاـسَات ٖٓ َٔٚ ,ا
أقبشت ايتكٓ ١ٝمتجٌ املكسض ٠عً ٢ؼ ٌٜٛاإلبساع ايعًُ ٞإىل أٖساف ادتُاعَ ١ٝؿٝس. ٠
ؽ /9يًعًِ ضغاي ١دً . ١ًٝؾُا ٖ ٞ؟
دـ /إٕ ضغاي ١ايعًِ يف أسس دٛاْبٗا املُٗ ٢ٖ ١أزا ٠أغاغ ١ٝيٓكٌ ايتكٓ ١ٝإىل ق ٠ٛؾعاي ١يف تٜٛٛط سطن ١اجملتُع م ٛا٭ؾهٌ .
ؽٚ /10نض َس ٟايع٬ق ١بني ايعًِ ٚايتكٓ ١ٝعدل ايعكٛض .
دـ /ناْت ايع٬ق ١بني ايعًِ ٚايتكٓ ١ٝعدل تاضخيٗا اي ٌٜٛٛع٬ق ١تبازي ١ٝبايتػص ١ٜاملطتس ٠أخصا ٚعٛا ٤عً ٢ؾذلات َتباعس ٠يف باز ٨ا٭َط ,
ثِٓ َتكاضب ١تسضجيٝا بعس شيو  ,ؾإٕٓ ايٓاظط يٛبٝعٖ ١ص ٙايع٬ق ١يف عكطْا جيس أْٗا أقبشت أنجط ايتكاقا َٔ ش ٟقبٌ  .شيو إٔٓ ايتكٓ١ٝ
أقبشت تػتدسّ مبعٓ" ٢عًِ ايتٛبٝكات ايعًُ "١ٝأ ٟزضاغتٗا املٓعُٚ ١ؾل أغؼ ٚقٛاعس َٓٚاٖر عًُ , ١ٝباإلناؾ ١إىل اغتدساَٗا يًتعبرل
عٔ إْتاز ايتكٖٓٚ . ١ٝصا ٜعين إٔٓ ايتكٓ ١ٝايتكًٝس ١ٜيف "املٗاضات اؿطؾ."١ٝ
ؽَ /11ا املًٛٛب عٓس ٚنع اغذلاتٝذ ١ٝيإلق٬ح ؟
دـ /املًٛٛب عٓس ٚنع اغذلاتٝذ ١ٝيإلق٬ح إٔ ٜه ٕٛايؿِٗ ايسقٝل يجٓا ١ٝ٥ايعًِ /ايتكٓٚ , ١ٝاإلملاّ ايٛاع ٞباـكا٥ل املُٝع ٠يهٌ َٔ
عٓكطٜٗا َٔ املٛايب ا٭غاغ ١ٝعٓس ٚنع أ ٟاغذلاتٝذ ١ٝيإلق٬ح ٚايتشسٜح ٚايتٜٛٛط عً ٢أغاؽ تُٓ ١ٝايكسضات ايعًُٚ ١ٝايتكٓ. ١ٝ
ؽَ /12اشا جيب عًٓٝا ستْ ٢ؿِٗ ايع٬ق ١بني ايعًِ ٚايتكٓ ١ٝؾُٗا قشٝشا ؟
دـٜ /كٛزْا ؾِٗ طبٝع ١ايع٬ق ١بني ايعًِ ٚايتكٓ ١ٝعً ٢ايٓش ٛايص ٣أٚنشٓا ٙإىل أُٖ ١ٝتؿٓٝس َكٛيْ( ١كٌ ٚاغتدساّ أسسخ تكٓٝات ايعكط
ٚاغتدساَٗا باعتباض َكٛيَ ١هًًٜ ,)١عٌ ا٭خص بٗا فطز غٛم اغتٗ٬ن ١ٝيتكطٜـ َا ٜٓتذ٘ اآلخط َٔ ٕٚتكٓٝات َتعاقب. ١
ؽَ /13اشا ٜٓبػ ٞعٓس ايبشح عٔ غبٌ ايتُٓ ١ٝ؟
دـ ٜٓ /بػ ٞعٓس ايبشح عٔ غبٌ ايتُٓ ١ٝإٔ ٜبسأ بـــ :
 -2اتباع أغًٛب ٚغط ٜعٌُ عً ٢بٓا ٤ايكسض ٠ايتكٓ ١ٝايصاتٚ ١ٝزعُٗا ٚتٜٛٛطٖا.
 -1ايتدٝٛط إلْتاز ايتكٓ.١ٝ
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َ -4ع تٜٛٛط ايتكٓ ١ٝاحملً. ١ٝ
 -3اْتكا ٤ايتكٓ ١ٝامل ١ُ٥٬املٓكٛيٚ ١تٜٛٛعٗا.
 -5تؿذٝع اإلبساع ايتكين بإتاس ١ايؿطق ١ناًَ ١أَاّ أبٓا ٤ا٭ََٚ ١ؿهطٜٗا يٝػُٗٛا بتكس ِٜآضاٚ ِٗ٥أؾهاضِٖ ملٛادٗ ١ؼسٜات ا٭يؿ١ٝ
ايجايجٚ ١ؼكٝل ايكؿع ٠اؿهاض ١ٜملٛادٗ ١ايجٛض ٠ايعًُٚ ١ٝايتكٓ ١ٝاملعاقط. ٠
 -6تٛؾرل ايكسض ٠عً ٢اإلغٗاّ يف سهاض ٠ايعكط بٓكٝب ٜتٓاغب َع تاضخيٓا اجملٝس .
ؽ /14نٝـ ميهٔ َٛادٗ ١ايتشسٜات اؿسٜج ١؟
دـ  /إٕ اإلعساز ملٛادٖٗ ١ص ٙايتشسٜات ٜتًٛب :
 -1تٛاؾط اإلضاز ٠اؿطٓ ٠ايك ١ٜٛيًتػًب عً ٢املعٛقات ٚاؿٛادع  -2 .اغتجُاض اشلُِ يًتػٝرل م ٛا٭ؾهٌ يتشكٝل ايتُٓ ١ٝاملتٛاقً ١املتػاضع١
ايٛادب املٓعيٞ
ايػ٪اٍ ا٭ٖ : ٍٚص ٙسكٝك٪َ ١نسْ ٠ػتؿعطٖا بٛنٛح يف ٚاقعٓا املعٝـ  ,بعس إٔ أقبض يف سهِ املػً ِ١ب٘ إٔٓ ايعًِ ٚايتكٓ٪ٜ ١ٝزٜإ زٚضا أغاغٓٝا
 ٫غٓ ٢عٓ٘ يف تُٓ ١ٝاجملتُعات املدتًؿ ١عً ٢مجٝع املػتٜٛات  .شيو إٔٓ ايتكسّٓ ايعًُٚ ٓٞايتكينٓ ٜ ٫ػِٗ ؾكط يف انتؿاف اغتدساَات
دسٜس ٠يًُٛاضز املٛدٛزٚ ٠ظٜاز ٠إْتادٝتٗا  ,بٌ ٜػِٗ أٜها يف ايهؿـ عٔ َٛاضز دسٜسٚ , ٠اغتشساخ ططم َبتهطٚ , ٠ؾتض آؾام أٚغع ٚفا٫ت
أضسب  ,ت٪ز ٟنًٗا يف ايٓٗا ١ٜإىل ؼكٝل ايتُٓ ١ٝايؿاًَ ١مبدتًـ أبعازٖا  ,مبا يف شيو ظٜاز ٠اإلْتاز ٚؼػني ْٛع ١ٝاملٓتذات شاتٗا .
(أ) ٖات َطازف (ْػتؿعطٖا) َٚ ,هاز (املػً ِ١ب٘) َٚ ,ؿطز (فا٫ت) ؾ ٢مجٌ َؿٝس. ٠
(ب) َا ٖص ٙاؿكٝك ١امل٪نس ٠ايتْ ٢ػتؿعطٖا بٛنٛح يف ٚاقعٓا املعٝـ ؟
(دـ) نٝـ ميهٔ ؼكٝل ايتُٓ ١ٝايؿاًَ ١مبدتًـ أبعازٖا ؟
َ -2ا املؿاٖ ِٝاملطتب ١ٛباإلطاض ايؿهط ٟيإلق٬ح ٚايتشسٜح ؟
(ز)َ -1ا املًٛٛب يتشكٝل ايكؿع ٠اؿهاض ١ٜملٛانب ١ايعكط ؟
ايػ٪اٍ ايجاْ ٫ٚ : ٢ؾو إٔ ٖص ٙايعاٖط ٠أقبشت ت٪ثط بكٛضَ ٠باؾط ٠يف ايس ٍٚايٓاَ ١ٝاييت تطؾع ؾعاض " ْكٌ أسسخ تكٓٝات ايعكط"
باعتباض ٙإسسٚ ٣غا ٌ٥ايًشام ايػطٜع بطنب اؿهاض ٠املعاقطٖٓٚ . ٠ا ٜأت ٞايتسضٜب عً ٢أدٝاٍ ايتكٓٝات املتعاقب ١يف َكسَ ١املؿه٬ت اييت
تعذلض َػرل ٠ايتكسّ ايعًُٚ ٞايتكين يف ٖص ٙايس ٍٚباعتباض ايبشح ايعًُ ١َٓٗ ٞتػتٛدب اإلعساز اؾٝس يًباسجني ٚايؿٓٝني .
(أ) ٖات َطازف (ضنب) َٚ ,هاز (ايتكٓٝات) ٚ ,مجع (ايعاٖط )٠ؾ ٢مجٌ َؿٝس. ٠
(ب) َا ايعاٖط ٠املتشسخ عٓٗا ؾ ٢ايعباض ٠؟ َٚا َس ٣تأثرلٖا ؟
(دـ) ؼسخ عٔ أِٖ املؿه٬ت اييت تعذلض َػرل ٠ايتكسّ ايعًُٚ ٞايتكين يف بعض ايس ٍٚ؟
َ -2اشا ميجٌ ايعًِ يف سٝا ٠ا٭َِ ٚايؿعٛب ؟
(ز) -1اشنط أَجً ١يًتٛٛض ايعًُٚ ٞايتكٓ. ١ٝ
ايػ٪اٍ ايجايح ٖٚ :هصا ٜه ٕٛايؿِٗ ايسقٝل يجٓا ١ٝ٥ايعًِ  /ايتكٓٚ , ١ٝاإلملاّ ايٛاع ٞباـكا٥ل املُٝع ٠يهٌ َٔ عٓكطٜٗا َٔ املٛايب
ا٭غاغ ١ٝعٓس ٚنع أ ٟاغذلاتٝذ ١ٝيإلق٬ح ٚايتشسٜح ٚايتٜٛٛط عً ٢أغاؽ تُٓ ١ٝايكسضات ايعًُٚ ١ٝايتكٜٓٚ . ١ٝكٛزْا ؾِٗ طبٝع ١ايع٬ق١
بني ايعًِ ٚايتكٓ ١ٝعً ٢ايٓش ٛايص ٣أٚنشٓا ٙإىل أُٖ ١ٝتؿٓٝس َكٛيْ( ١كٌ ٚاغتدساّ أسسخ تكٓٝات ايعكط ٚاغتدساَٗا باعتباض َكٛي١
َهًًٜ , ١عٌ ا٭خص بٗا فطز غٛم اغتٗ٬ن ١ٝيتكطٜـ َا ٜٓتذ٘ اآلخط َٔ ٕٚتكٓٝات َتعاقب. ١
(أ) ٖات َطازف (تؿٓٝس) َٚ ,هاز (ٚنشٓاَٚ , )ٙؿطز (اـكا٥ل) ؾ ٢مجٌ َؿٝس. ٠
(ب) َا ايؿِٗ ايسقٝل يجٓا ١ٝ٥ايعًِ  /ايتكٓ ١ٝ؟
(دـ) إىل أ ٣ؾٜ ٤٢كٛزْا ؾِٗ طبٝع ١ايع٬ق ١بني ايعًِ ٚايتكٓ ١ٝ؟
(ز) عًٌ ٜ -1 :عٌ ا٭خص بأسسخ تكٓٝات ايعكط فطز غٛم اغتٗ٬ن ١ٝيتكطٜـ َا ٜٓتذ٘ اآلخط َٔ ٕٚتكٓٝات َتعاقب.١
 -2ايع٬ق ١بني ايعًِ ٚايتكٓ ١ٝعدل تاضخيٗا اي ٌٜٛٛع٬ق ١تبازي. ١ٝ
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ؽ .أ ٜٔزاض اؿٛاض بني ايػًٛإ د ٍ٬ايسٚ ٜٔا٭َرل ممسٚز؟ َٚاشا ناْا ٜؿع ٕ٬؟
* ؾ ٢قكط ايػًٛإ د ٍ٬ايس ( ٜٔبػعت٘ ) ٚناْا ًٜعبإ ايؿٛطْر .
ؽٚ .نض سسٚز ايكً ١بني ايػًٛإ د ٍ٬ايسٚ ٜٔا٭َرل ممسٚز ؟
* ا٭َرل ممسٚز ٖ ٛابٔ عِ ايػًٛإ د ٍ٬ايسٚ ٜٔظٚز أخت٘ ٚٚظٜط. ٙ
ؽَ .ا َٛقـ خٛاضظّ ؾا َٔ ٙايتتاض ؟ َٚا ضأ ٣ممسٚز ٚد ٍ٬ايس ٜٔؾ ٢شيو؟
* ؼطف خٛاضظّ ؾا ٙبكبا ٌ٥ايتتاض املٛدٛز ٠ؾ ٢دباٍ ايكني ٚقؿاضٖا ٚنإ ممسٚز ٜط ٣إٔ خٛاضظّ ؾاٜ ٙطٜس َٔ شيو عسّ تع ٌٝٛسذاؾً٘ عٔ
ايعٌُ ٚنإ ٜطٜس بصيو خسَ ١زٚ ٜ٘ٓشيو بٓؿط اإلغ ّ٬ؾ ٢بكاع دسٜسٚ ٠خسَ ١زْٝا ٙبتٛغٝع ضقعًَ ١ه٘ ٚيهٔ اؿغ نبا ب٘ ؾٝذب أ ًَْ٘ٛ ٫إ٫
مبكساض  ,أَا د ٍ٬ايس ٜٔؾهإ ٚ ًّٜٛايس ٙعً ٢ؼطؾ٘ بكبا ٌ٥ايتتاض ٭ْ٘ مل جئ َٔ ٚضا ٤شيو إ ٫نٝاع اؾع ٤ا٭ندل َٔ ممًهت٘ ٚإغطام ب٬ز
املػًُني بٛٛؾإ ايتتاض  ٖٛٚخيؿ ٢إٔ ٜه ٕٛأبَ ٙٛػ ٟ٫ٛ٦عٔ نٌ شيو أَاّ اهلل .
ؽٚ .نض اؾطا ِ٥ايت ٢اضتهبٗا ايتتاض ؾ ٢ب٬ز املػًُني ؟
* قتًٛا ايطداٍ ٚشعٛا ا٭طؿاٍ ٖٚتهٛا أعطاض ايٓػاٚ ٤ؾكٛا ب ٕٛٛاؿٛاٌَ ٚأتٛا عً ٢ا٭خهط ٚايٝابؼ .
ؽَ .ا غبب بها ٤د ٍ٬ايس ٜٔ؟ َٚا َٛقـ ممسٚز ؟ ٚملاشا ؟
* ٭ْ٘ تصنط َا ٚقع يًٓػ َٔ ٠ٛأًُٖٗا سُٓٝا بعح بٗٔ خٛاضظّ ؾا َٔ ٙايط ٣بعس إٔ أٜكٔ باشلعمي َٔ ١ايتتاض يًٝشكٔ ظ ٍ٬ايس ٜٔؾ ٢غعْ١
ٚبعح َعٗٔ با٭َٛاٍ ٚايصخا٥ط ايت ٢مل ٜػُع مبجًٗا ؾعًِ ايتتاض بصيو ؾتعكبٛا ايٓػٚ ٠ٛقبهٛا عًٚ ٔٗٝأضغًَ ٖٔٛع ا٭َٛاٍ ٚايصخا٥ط إىل
دٓهٝع خإ ؾ ٢زلط قٓس ٚقس ؾاضى ممسٚز د ٍ٬ايس ٜٔايبهاَٛ ٤اغا ٠ي٘ نُا إٔ املكا٥ب ػُع املكابني .
ؽَ .اشا متٓ ٢د ٍ٬ايسٚ َٔ ٜٔايس ٙػا ٙايٓػ ٠ٛ؟ َٚا ايص ٣ضدش٘ ؾَٛ ٢ت أب ٘ٝ؟
* متٓٚ َٔ ٢ايس ٙإٔ ٜكتًٗٔ بٝس ٙأٜ ٚسؾٓٗٔ أسٝا ٤ؾ ٢ايذلاب أٜ ٚػطقٗٔ ؾ ٢ايٓٗط ٚقس ضدض َٛت أب ٘ٝغُا ٟسني بًػ٘ أَط ايٓػا. ٤
ؽ .ملاشا ٜأؽ د ٍ٬ايس َٔ ٜٔاْ٫تكاض عً ٢ايتتاض ؟ َٚا َٛقـ ممسٚز َٓ٘ ؟
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* ٭ْ٘ ٚدس ْؿػ٘ أقٌ َٔ ٚايس ٙؾ ٢نٌ ؾ ٧ؾكس نإ ٚايس ٙميًو َٔ ايؿطغإ عؿط ٜٔأيؿا ؾ( ٢غاضٚ )٣مخػ ٕٛأيؿا ٟؾ( ٢زلطقٓس) َٚع شيو
ؾكس اْٗعّ ٚايس َٔ ٙايتتاضٚمل تُػٓ ٢عٓ٘ ٖص ٙاؾشاؾٌ ؾّ٦ٝا  ,نُا إٔ ْؿٛش ايتتاض قس اؾتس ًَٚهٛا نجرلا َٔ ٟايب٬ز ٚزاْت شلِ خطاغإ َٚععِ
ايب٬ز اجملاٚض ٠ؾهٝـ ُٜٛع ٖ ٛؾ ٢اْ٫تكاض عً , ِٗٝؾكاٍ ي٘ ممسٚز إْو ابٔ خٛاضظّ ؾاٚ ٙخًٝؿت٘ عً ٢ب٬زٚ ٙجيب أ ٫تٝأؽ َٔ ٖعمي ١عسٙٚ
ٚططز َٔ ٙب٬ز ضعاٜاٚ ٙقس ناْت اؿطب غذا ٟ٫بني خٛاضظّ ؾاٚ ٙايتتاض ؾتاضٜٗ ٠عَِٗ ٚأخطٜٗ ٣عَٚ ْ٘ٛإٕ نإ خٛاضظّ ؾا ٙقس َات ؾإٕ غطٙ
 ٗ٢ؾٝو مل ميت ٚيعٌ اهلل ٜٓكط بو اإلغٚ ّ٬جيعٌ ْٗا ١ٜا٭عسا ٤عًٜ ٢سٜو .
سُ
ؽ .ملاشا تبػِ د ٍ٬ايسٚ ٜٔتًًٗت أغاضٜط َٔ ٙايبؿط ؟
* ٭ٕ ا٭َرل ممسٚز بؿٖط ٙمبع ١ْٛاهلل ٚتٛؾٝك٘ ي٘ إشا أخًل اؾٗاز ؾ ٢غبٚ ً٘ٝإٔ اهلل غرلؾع ي٘ شنط ٙبني ايٓاؽ بٗعمي ١ايتتاض ٚٚعس ٙبأْ٘
غٝهٜ ٕٛس ٙاي ٢ُٓٝؾ ٢قتاٍ ايتتاض ٚأْ٘ غٛف ٜكاتٌ ستٜ ٢كتٌ زٚ ْ٘ٚأْ٘ غٛف ٜه ٕٛأطٛع َٔ سامت ؾٜ ٢س. ٙ
ؽ .مب اتِٗ د ٍ٬ايس ٜٔممًٛى املػًُني ؾَ ٢كط ٚايؿاّ ؟ ٚنٝـ زاؾع ممسٚز عِٓٗ؟
* بأِْٗ مل ٜٓذسٚا خٛاضظّ ؾا ٙسني اغتٓذس بِٗ ؾ ٢سطب٘ َع ايتتاض ٚأِْٗ َؿػٛي ٕٛبكتاٍ بعهِٗ بعها ٟست ٢إٔ بعهِٗ ٜػتٓذس
بايكًٝبٝني نس إخٛاْ٘ املػًُني ٚزاؾع ممسٚز بأِْٗ ناْٛا َؿػٛيني بطز خٛط ايكًٝبٝني  ِٖٚأؾس خٛطا ٟعً ٢املػًُني َٔ ايتتاض .
ؽ .ايكًٝب ٕٛٝأؾس خٛطٟا عً ٢املػًُني َٔ ايتتاض .ؾًُاشا ؟
* ٭ٕ ايكًٝبٝني شلِ ْؿؼ ٚسؿ ١ٝايتتاض ٜٚعٜس ٕٚعً ِٗٝبتعكبِٗ ايس ٢ٜٓايصَ ِٝنُا أِْٗ ٜػع ٕٚايب٬ز ؾ ٢قُُٗٝا  ٫ؾ ٢أططاؾٗا .
ؽ .يٮَرل ممسٚز ضأ ٣خيايـ ضأ ٣د ٍ٬ايس ٜٔؾ ٢نٝؿَٛ ١ٝادٗ ١ايتتاض ٚ .نض شيو َبٓٝا ٟأُٜٗا تؿهٌ ؟ ٚملاشا ؟
* نإ د ٍ٬ايسٜ ٜٔط ٣إٔ ٜهتؿ ٢بتشكني سسٚز ب٬زٚ ٙشيو غٛف ٜسؾع ايتتاض إىل ايتٛد٘ إىل ايػطب سٝح ًَٛى املػًُني املتداشيٜٚ ٕٛط٣
ممسٚز إٔ خيطز د ٍ٬ايس ٜٔملٛادٗ ١ايتتاض بعٝسا ٟعٔ ممًهت٘ مب٦ات ايؿطاغذ ؾإٕ اْتكط عً ِٗٝنإ شيو ٚإٕ مل ٜٓتكط نإ ي٘ َٔ ب٬ز ٙظٗط
ٜػتٓس إيٜٚ ٘ٝػتعس ؾٗٝا ملٛادٗ ١ايتتاض َٔ دسٜس ٚ ,ضأ ٣ممسٚز ٖ ٛا٭ؾهٌ ٭ٕ ايتتاض ئ ٜتذٗٛا إىل ايػطب قبٌ ايكهاْٗ ٤اٝ٥ا ٟعً ٢ممايو
خٛاضظّ ؾاٚ ٙد ٍ٬ايس ٜٔؾ ٢ايؿطم .
ؽ) ٫0سطَٓ ٢اهلل قا٥ب ضأٜو )َ0ا ْٛع ا٭غًٛب َٚا غطن٘ ايب٬غ ٢؟
* خدل ٣يؿعا ٟأْؿاَ ٢٥عٓ , ٢غطن٘ ايسعا. ٤
ؽ .ع َّ٬اتؿل د ٍ٬ايسٚ ٜٔا٭َرل ممسٚز ؟
* عً ٢ا٫غتعساز يًدطٚز ملٛادٗ ١ايتتاض خاضز سسٚز ممًه ١د ٍ٬ايس. ٜٔ
ؽ .قـ ايٛبٝع ١اؾُ ١ًٝؾ ٢سسٜك ١قكط د ٍ٬ايس ٜٔ؟
* ؾٗٝا ا٭ؾذاض ٚايهط ّٚتؿكٌ بُٗٓٝا ممطات َؿطٚؾ ١بايطٌَ ا٭قؿط ايٓاعِ ٚايػُا ٤ايكاؾٚ ١ٝايبسض ٜطغٌ أؾعت٘ عً ٢غك ٕٛا٭ؾذاض
ٚعٓاقٝس ايعٓب نأْٗا ايً٪ي ٪املٓعٚ ّٛعً ٢مثاض ايتؿاح املس ٠٫نأْٗا سػإ خؿطات ( ؾسٜس ٠اؿٝا. )٤
ؽَ .ا اؿسخ ايص ٣ناْت تٓتعط ٙظٚد ١ايػًٛإ ٚأخت٘ ؟
* ناْت نٌ َُٓٗا تٓتعط إٔ تهع َٛيٛزٟا .

ؽٚ .نض نٝـ اغتعس د ٍ٬ايس ٜٔمل٬قا ٠ايتتاض َٔٚ .ايص ٣غاعس ٙؾ ٢شيو ؟
* تطى د ٍ٬ايس ٜٔايسعٚ ١ايطاسٚ ١قه ٢قطاب ١ايؿٗط ؾ ٢ػٗٝع اؾٝـ ٚتك ١ٜٛايك٬ع ٚبٓا ٤اؿك ٕٛعً ٢ط ٍٛخط ايػرل نُا سسز ّٜٛ
املػرل ٚأضغٌ إىل َٓذُ٘ اـام يٝػتؿرل ٙؾ ٢أَط خطٚد٘ مل٬قا ٠ايتتاض ٚنإ ا٭َرل ممسٚز ٜعا ْ٘ٚؾ ٢نٌ شيو .
ؽ .مب تٓبأ املٓذِ ؾ ٍ٬ايس ٜٔ؟ ٚمب ضز عً ٘ٝا٭َرل ممسٚز ؟ ٚملاشا ؟
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* تٓبأ بإٔ د ٍ٬ايس ٜٔغٗٝعّ ايتتاض ثِ ٜٗعَٚ ْ٘ٛغٛف ٜٛيس ؾ ٢أٌٖ بٝت٘ غٜ ّ٬هًَ ٕٛها ٟععُٝاٜٗ ٟعّ ايتتاض ٖعمي ١غاسكٚ ١ضز عً٘ٝ
ممسٚز بكٛي٘ ٜ :ا ٖصا ٜ ٫عًِ ايػٝب إ ٫اهلل ٚقس دٓ٦ا بو يتبؿط ايػًٛإ  ٫يتدٛؾ٘ ٚيٝؼ ايػًٛإ مبٔ خياف َٔ تٓب٪اتو ٚشيو ٭ْ٘ أزضى
اـٛف ايص ٣غاٚض د ٍ٬ايس َٔ ٜٔق ٍٛاملٓذِ .
ؽ 0مب ضز املٓذِ عً ٢ا٭َرل ممسٚز؟ َٚاَٛقـ د ٍ٬ايس ٜٔ؟
غهت املٓذِ نأْ٘ ٜك: ٍٛإْ٘ يٝؼ شْبٚ ٢يهٓ٘ شْب ايهتاب ايص ٣بني ٜس ٣ثِ قاٍ  :إْٓ ٢عبس ايػًٛإ إٕ ؾا ٤قسقت٘ ٚإٕ ؾا ٤بؿطت٘ 0ؾكاٍ
د ٍ٬ايس: ٜٔبٌ أقسقٓٚ ٢قٌ ىل َتٜٛ ٢يس ٖصا ايػّ٬؟ ؾكاٍ املٓذِ :إْ٘ ٜٛيس خٖ ٍ٬صا ا٭غبٛع 0
ؽ .ملاشا مل ٜؿاطط ا٭َرل ممسٚز ايػًٛإ د ٍ٬ايس َٔ ٜٔن ّ٬املٓذِ ؟
* ٭ْ٘ ٜط ٣إٔ املٓذِ قس عًِ عٌُ ظٚد ١ايػًٛإ ٚقطب ٚنعٗا ٜ ٫ٚكعب عً ٘ٝإٔ ٜتٓبأ بأْٗا غتًس شنطا ٟؾإشا ٚيست أْج ٢ؾ ٬بأؽ عً ٘ٝ٭ْ٘
مل ٜكٌ ٜٛيس يًػًٛإ ٚإمنا قاٍ ٜٛيس ؾ ٢أٌٖ بٝت٘ ٚأقاضب ايػًٛإ  ٫حيك ٕٛنجطٚ ٠ضمبا ٜه ٕٛاملٓذِ قس عًِ عٌُ أخت ايػًٛإ ؾٝهٕٛ
ف ٧ايػ َٔ ّ٬إسس ٣املطأتني أقٚ ,٣ٛنإ ممسٚز ٜط ٣إٔ املٓذُني زدايٜ ٕٛسٖعَ ٕٛعطؾ ١ايػٝب مبا أٚتٛا َٔ ايدلاعٚ ١ايؿ ١ٓٛؾ ٢تبني أسٛاٍ
ََِٔ ٜػؿت. ِٗٝ
ؽٚ .نض أثط ْب ٠٤ٛاملٓذِ عً ٢نٌ َٔ ( د ٍ٬ايس (ٚ) ٜٔممسٚز ) ؟
* تٓاٚبت د ٍ٬ايس ٜٔعاطؿتإ ؾهإ ٜؿطح ٭ْ٘ غٗٝعّ ايتتاض ٚحيعٕ ٭ِْٗ غٗٝعَ ْ٘ٛثِ ٜتصنط أَط ايػ ّ٬ؾٝؿطح ٚجيس ؾ ٢شيو ايععا ٤أَا
ممسٚز ؾهإ خا٥ؿا َٔ ٟإٔ ٜهعـ ن ّ٬املٓذ ِ َٔ ععّ د ٍ٬ايس ٜٔعً ٢سطب ايتتاض نُا خاف ممسٚز إٔ تًس ظٚد ١ايػًٛإ أْجٚ ٢تًس ظٚد١
ممسٚز شنطٟا ؾٝسؾع اؿطم عً ٢املًو د ٍ٬ايس ٜٔإىل ايتؿهرلؾ ٢قتٌ ايػ ّ٬خٛؾا َٔ ٟاْتكاٍ املًو عٔ ٚيس. ٙ
ؽ .نٝـ اغتكبٌ د ٍ٬ايس ٜٔخدل إلاب ظٚدت٘ ٚأخت٘؟ َٚاشا ؾعٌ ؟ َٚا ايص ٣ؾهط ؾ ٘ٝ؟ ٚملاشا تطادع عٔ ععَ٘ َٚا ايص ٣عاٖس عً ٘ٝأخت٘ ؟
* تػرل د ٍ٬ايسٚ ٜٔظٌ ٚدٗ٘ َػٛزا ٖٛٚ ٟنعٚ ِٝشٖب إىل قكط أخت٘ ي ٔ٦ُٛٝعًٗٝا ؾًُا ٚقع ْعط ٙعًٚ ٢يٝسٖا  ٢ٖٚتطنع٘ مل ٜػتٝٛع إخؿا٤
ايتػرل ايباز ٣عًٚ ٢دٗ٘ ٚضأت أخت٘ ايػسض ؾ ٢عٚ ٘ٝٓٝقس أٜكٔ د ٍ٬ايس ٜٔإٔ املًو غٓٝتكٌ إىل ابٔ أخت٘ ؾأضازت أخت٘ إٔ ت٬طؿ٘ ؾٓعطت إي٘ٝ
ْعط ٠أٚزعت ؾٗٝا نٌ َعاْ ٢اؿٓٚ ٛا٫غتعٛاف ثِ تٛىل عٓٗا ممسٚز ايه ّ٬قا ٟ٬٥ؾ ٍ٬ايس ٜٔإْ٘ ابٓو ٚأؾب٘ ايٓاؽ بو يكس ْعع إيٝهِ ٜا آٍ
خٛاضظّ ؾكاٍ د ٍ٬ايسٖ :ٜٔصا ايص ٣غٗٝعّ ايتتاض ٜٚطخ املًو عٓ ٢ؾكاٍ ممسٚزَ :عاش اهلل إٔ ٜطخ ًَو إ ٫ابٓو ا٭َرل بسض ايس ٜٔؾكاٍ د ٍ٬ايسٜٔ
إٕ املٓذِ مل ٜكٌ ٖصا ؾكاٍ ممسٚز إٕ املٓذِ أسكط َٔ إٔ ٜعطف ايػٝب ٚاغتٛاع إٔ ٜكطف ايه ّ٬عٔ ايػ ّ٬إىل املٓذِ ؾٛدس د ٍ٬ايس ٜٔأْ٘ ٫
ؾا٥س َٔ ٠دساي٘ ٚؾعط باـذٌ َٔ ْؿػ٘ ٭ْ٘ ؾهط ؾ ٢قتٌ طؿٌ قػرل  ٫شْب ي٘ ست ٢عاتبت٘ عٓٝا أخت٘ ايٓؿػا ٤شيو ايعتاب اؿاْ ٢ايص ٣نإ
أؾعٌ ؾْ ٢ؿػ٘ َٔ ٚقع ايػٗاّ ثِ زْا د ٍ٬ايس َٔ ٜٔغطٜط أخت٘ ٚقبًٗا عً ٢دبٗٓٝا ٚٚعسٖا بأ ٫متتس ٜس ٙإىل ابٓٗا بػ. ٤ٛ
ؽ .زيٌ ممسٚز عً ٢نصب املٓذُني بٛاقع َٔ ١ايتاضٜذ ٚ .نض شيو 0
* نإ املٓذِ قس ْٗ ٢اـًٝؿ ١ايعباغ ٢املعتكِ باهلل عٔ اـطٚز يؿتض عُٛض َٔ ١ٜب٬ز ايط ّٚ٭ٕ ايٛايع يٝؼ ؾ ٢قاؿ٘ ٚيهٔ اـًٝؿ١
ايعباغ ٢نطب به ّ٬املٓذِ عطض اؿا٥ط ٚخطز ٚاْتكط عً ٢ايطٚ ّٚؾتض عُٛض. ١ٜ
ؽَ .ا ايص ٣عذٌ غطٚز د ٍ٬ايس ٜٔمل٬قا ٠ايتتاض ؟ ٚأ ٜٔايتك ٢بِٗ َٚا ْتٝذ ١ايًكا٤؟
* ٚضٚز ا٭ْبا ٤بإٔ ايتتاض زخًٛا َطْٝٚ ٚػابٛض ٚؾ ٢ططٜكِٗ إىل ٖطا ٠ؾًِ ٜبل أَاّ د ٍ٬ايس ٜٔفاٍ يْ٬تعاض ؾدطز ٚايتك ٢بايتتاض زٖ ٕٚطا٠
ٖٚعَِٗ ٚأضغٌ ضغ ٟ٬إىل ٖطا ٠ؾأخدلٚا أًٖٗا بٗعمي ١ايتتاض ؾؿطح أٌٖ ٖطاٖٚ ٠ذُٛا عً ٢ساَ ١ٝايتتاض ؾًُا عازت ؾً ٍٛايتتاض إىل ٖطا ٠اْتكُٛا
َٔ أًٖٗا ٚقتًٛا نٌ َٔ ٚدس ٙٚؾٗٝا ٚخطبٛا املسٚ ١ٜٓأتًؿٛا نٌ َا مل ٜكسضٚا عً ٢محً٘ َٔ ا٭َٛاٍ ٚيهٔ د ٍ٬ايس ٜٔأد ِٖ٬عٔ ٖطاٚ ٠طاضزِٖ
ست ٢سسٚز ايٛايكإ ايت ٢اؽصٖا دٓهٝع خإ قاعس ٠دسٜس ٠ي٘ بعس زلط قٓس ٜطغٌ َٓٗا دٛٝؾ٘  ٚغطاٜاٙ
ؽ .ملاشا انتؿ ٢د ٍ٬ايس ٜٔمبا سكك٘ َٔ اْتكاضات عً ٢ايتتاض؟
* ستٜ ٢ػتذِ ٜٚطٜض دٛٝؾ٘ ٜٚعس دٛٝؾ ٟا دسٜسٜٚ ٠ػتعس مل٬قا ٠ايتتاض َٔ دسٜس .
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ؽَ .ا ايص ٣قًٌَّ َٔ ؾطس ١د ٍ٬ايس ٜٔباْتكاضات٘ عً ٢ايتتاض ؟
* عٛز ٠ا٭َرل ممسٚز دطحي ٟا قُ ٟ٫ٛعً ٢قؿ ١بعس إٔ أبً ٢ب ٤ّ ٬سػٓا ٟؾ ٢قتاٍ ايتتاض .
ؽٚ .نض اؾٗٛز ايت ٢بصشلا د ٍ٬ايس ٜٔإلْكاش ا٭َرل ممسٚز ٚمب أٚق ٢ممسٚز قبٌ َٛت٘ ؟
* اٖتِ د ٍ٬ايس ٜٔبع٬د٘ ٚطًب ي٘ أسػٔ أطبا ٤ظَاْ٘ ٚأغسم عً ِٗٝا٭َٛاٍ ٚٚعسِٖ مبهاؾآت نبرل ٠إشا ٚؾكٛا يؿاؾٚ ٘٦يهٔ دطاس٘ ناْت
بايػ ١ؾُات ؾٗٝسا ٟؾ ٢غب ٌٝاهلل َتأثطا ٟبٗا  ٖٛٚمل ٜتذاٚظ ايج٬ثني َٔ عُطٚ ٙقس أٚق ٢ممسٚز د ٍ٬ايس ٜٔبإٔ ٜطع ٢ظٚدت٘ ٚابٓ٘ ٚأ٫
ٜكسم أقٛاٍ املٓذُني ٚإٔ ٜكاتٌ ايتتاض ٚإٔ ٜصنط ٙباـرل .
ت َٛت ا٭َرل ممسٚز ؾ ٢عَهُس د ٍ٬ايس ٜٔ؟
ؽ .ملاشا ؾ ٖ
* ٭ْ٘ ؾكس مبٛت٘ ضنٓا َٔ ٟأضنإ زٚيت٘ ٚأخا ٟنإ ٜجل بإخ٬ق٘ ُْٚكش٘ ٚٚظٜطا ٟنإ ٜعتُس عً ٢نؿاٜت٘ ٚبَ ٟ٬ٛػٛاضا ٟنإ ٜػتٓس إىل ؾذاعت٘
ؾ ٢سطٚب أعسا. ٘٥
ؽٚ .نض نٝـ سؿغ د ٍ٬ايس ٜٔمج ٌٝقٓع ممسٚز ؾ ٢ابٓ٘ ٚظٚدت٘ ؟
* ضع ٢د ٍ٬ايس ٜٔقُٛزاٚ ٟأَ٘ ٚنُُٗا إىل نٓؿ٘ ٚاعتدل قُٛزا ٟنابٓ٘ حيب٘ ٜٚسئً٘ ٜ ٫ٚكدل عٔ ضٜ٩ت٘ ٚنإ سني ٜطدع َٔ قتاٍ ايتتاض أٍٚ
َا ٜػأٍ ٜػأٍ عٔ قُٛز ثِ ٜجٖٓ ٢بابٓت٘ دٗاز ؾٓؿأ قُٛز ٚدٗاز ؾ ٢بٝت ٚاسس تػٗط عًُٗٝا أَٝإ ٚحيٓ ٛعًُٗٝا أب ٚاسس .
ؽَ .اشا تعطف عٔ دٝـ اْ٫تكاّ ؟ َٚا َكرل ٙ؟ ٚملٔ ٜطدع ايؿهٌ ؾ ٢شيو ؟ ٚملاشا ؟
* ٖ ٛدٝـ أعس ٙدٓهٝع خإ يْ٬تكاّ َٔ د ٍ٬ايسٚ ٜٔدعٌ عً ٢قٝازٖ ٠صا اؾٝـ أسس أبٓاٚ ٘٥ناْت اشلعميَ ٢ٖ ١كرل ٖصا اؾٝـ ٜٚطدع
ايؿهٌ ؾ ٢شيو إىل ايكا٥س غٝـ ايس ٜٔبػطام ايص ٣خسع ايتتاض سٝح اْؿطز بؿطقت٘ عٔ اؾٝـ  ٚطًع خًـ اؾبٌ امل ٌٛعً ٢غاس ١املعطن ١ثِ
أْسؾع م ٛايتٝاض ؾاختًت قؿٛؾِٗ ٚنبػِٗ املػًُ َٔ ٕٛا٭َاّ ْٚعيت بِٗ اشلعمي. ١
ؽَ .ا أغباب اْ٫كػاّ ايص ٣سسخ ؾ ٢دٝـ د ٍ٬ايس ٜٔ؟ َٚا أثط شيو ؟
* اختًـ قٛاز د ٍ٬ايس ٜٔعً ٢أقتػاّ ايػٓا ِ٥ؾػهب ا٭َرل غٝـ ايس ٜٔبػطام ٚاْؿطز بج٬ثني أيؿا َٔ ٟخرل ٠اؾٝـ ؾهعـ دٝـ د ٍ٬ايسٜٔ
بػبب ٖصا اْ٫كػاّ ٚعًِ ايتٝاض با٭َط ؾذُعٛا ؾًٛشلِ ٚاْتعطٚا ست ٢دا ِٖ٤املسز بكٝاز ٠دٓٝهٝع خإ ْؿػ٘ ايص ٣تكسّ يكتاٍ د ٍ٬ايس ٜٔؾًِ
ٜػتٛع د ٍ٬ايس ٜٔايكُٛز ٚعاز إىل غعْ ١ؾتشكٖٔ بٗا أٜاَ ٟا ثِ ضأ ٣أْ٘  ٫قبٌ ي٘ بسؾع املػطٜني عٓٗا ؾاػ٘ بأَٛاي٘ ٚأًٖ٘ ٚشخا٥ط ٙقٛب اشلٓس.
ؽَ .اشا ؾعٌ د ٍ٬ايس ٜٔبٓػا ٘٥سني أٜكٔ باشلعمي ١؟ ٚملاشا ؟ َٚا ضأٜو ؾ ٢شيو ؟
* أَط ضداي٘ بإغطاقٗٔ ؾْٗ ٢ط ايػٓس ٚشيو خٛؾا ٟعً َٔ ٔٗٝإٔ ٜكعٔ غباٜا ؾ ٢أٜس ٣ايتٝاض نُا إٔ ايٓػ ٠ٛقس طًدي َٓ٘ شيو ٚ ,أض ٣إٔ دٍ٬
ايس ٜٔأخٛأ ؾٖ ٢صا ايعٌُ ٭ٕ ايٓػ٫ ٠ٛشْب شلٔ ٖٚصا ايعٌُ ٖ ٛقتٌ يٓؿؼ َ ١َٓ٪بػرل سل 0
ؽَ .اشا ؾعٌ د ٍ٬ايس ٜٔبعس إغطام ْػا ٘٥؟ َٚاشا قاٍ دٓهٝعخإ سني ٚقٌ إىل ايٓٗط ؟
* أَط د ٍ٬ايس ٜٔضداي٘ بعبٛض ايٓٗط ٚأيك ٢بٓؿػ٘ يف َكسَتِٗٚ ,سني ٚقٌ دٓهٝع خإ إي ٞايٓٗط ٚمل ٜتبني أسسا ْٚعط ؾ ٢ايٓٗط ؾأَط ضداي٘
بإٔ ٜطَٛا د ٍ٬ايسٚ ٜٔضداي٘ بايٓباٍ ٚايػٗاّ ؾكتًٛا َِٓٗ خًكٟا نجرلّا ٚي ٫ٛغس ٍٚايع ّ٬يؿٓ ٛعٔ بهط ٠أب ٚ, ِٗٝنشو ٚقاٍ ٖأْصا قهٝت
عً ٞخٛاضظّ ؾاٚٚ ٙيس0ٙ
ؽ .قـ نٝـ عدل د ٍ٬ايسٚ ٜٔضداي٘ ايٓٗط؟ٚملاشا ناز بعهِٗ ٜػتػًِ يًػطم؟ٚنٝـ تساضى أسس ضداٍ د ٍ٬ايس ٜٔا٭َط؟
* قهٛا ْكـ ايًٜ ٌٝػايب ٕٛا٭َٛاز ٜٚتٓاٚز ٕٚبا٭زلا ٤يٝتعاضؾٛا ٜٚتٛاق ٕٛبايكدل ٚإشا تعب أسسِٖ اغتٓذس بإخٛاْ٘ ؾٝشًُ ْ٘ٛسيت
ٜػتعٝس ْؿاط٘ ٚنإ قٛت د ٍ٬ايس ٜٔحيس ِٖٚيف املكسَ , ١ثِ اْكٛع قٛت د ٍ٬ايس ٜٔؾكاح أسسِٖ قس غطم ايػًٛإ ؾُا بكا٩نِ بعس ٙ؟
ؾاغتػًِ بعهِٗ يًػطم  ,ؾكاّ أسس خٛام ايػًٛإ بتكًٝس قٛت٘ ؾاْتعؿت أضٚاح ايطداٍ ٚٚاقًٛا ايع ّٛسيت ٚقًٛا إي ٞايدل اآلخط ٚضاسٛا يف
غبات عُٝل مل ٜٛقعِٗ َٓ٘ إ ٫سط ايؿُؼ ؾ ٢اي ّٛٝايتاىل .
ؽَ .اشا ؾعٌ ضداٍ د ٍ٬ايس ٜٔبعس إٔ اغتٝكعٛا؟
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عجٛا عٔ غًٛاِْٗ ؾًِ جيس ٙٚؾبعجٛا مجاع َِٗٓ ١يًبشح عٓ٘ ؾعجطٚا عً ٘ٝبعس ث٬ث ١أٜاّ ؾَٛ ٢نع بعٝس ضَا ٙاملٛز َع ث٬ث َٔ ١أقشاب٘ 0
مب أَط ( د ٍ٬ايس ) ٜٔضداي٘ بعس عجٛضِٖ عً ٘ٝ؟ َٚاشا ؾعٌ ؟
ؽَ .
* أَطِٖ بإٔ ٜتػًشٛا بعك ٢ا٭ؾذاض ٖٚادِ بِٗ بعض ايكطٚ ٟاْتكط عً ٞأًٖٗا  ٚأخص أغًشتِٗ ٚزخٌ إيٖٛ٫ ٞض ؾًُهٗا ٚبين سٛشلا ايك٬ع
اييت ؼُٖ َٔ ٘ٝذ ّٛأعسا.٘٥
ؽ .نٝـ عاف ( د ٍ٬ايس ) ٜٔؾٖٛ٫ ٢ض ؟ َٚا ايص ٣قُِ عً ٘ٝ؟ ٚملاشا ؟
* عاف ٜػذلدع شنطٜات٘ ا٭يٚ ١ُٝقُِ عً ٢اْ٫تكاّ َٔ ايتتاض ٭ِْٗ غبب نٌ َا أقاب٘ ٖٚ ٛأغطت٘ َٔ ايٓهبات ٚاملكا٥ب .

ؽٚ .نض نٝـ لا ايٛؿ( ٕ٬قُٛز ٚدٗاز ) َٔ ا٭غط ٚايػطم ؟
* سني داؾت عاطؿ ١ا٭ َ ١َٛبا ٝ٭ََٖني عا٥ؿ ١خاتٚ ٕٛدٗإ خات ٕٛقعب عًُٗٝا إٔ ٜطٜا ايٛؿًني ٜصعإ غٓادطايتتاض أٜ ٚػطقإ ؾ ٢ايٓٗط  ٚأٚست
شلُا عاطؿ ١ا٭َ ١َٛإٔ تػًُا ايٛؿًني إىل ايؿٝذ غ ١َ٬اشلٓس ٖٛٚ ٣خازّ أَني يٗٝطب بُٗا إىل َػكط ضأغ٘ سٝح ٜعٝؿإ َع٘ ؾ ٢أَٔ ٚغّ٬
ؾأيبػُٗا َ٬بؼ ايعاَ َٔ ١اشلٓٛز ٚأضنبٗا عً ٢بػًٚ ١غاض بُٗا ستٚ ٢قٌ إىل ؾاط ٤٢ايٓٗط ؾعدل ٙؾَ ٢طنب قٝس إىل ايؿاط ٧اآلخط ْعرل زٜٓاض
ٚايبػً ١ايت ٢غاقٗا ابٔ ايكٝاز إىل قطٜت٘ باشلٓس  ,ثِ ٚقٌ ايؿٝذ غ ١َ٬بُٗا إىل قطٜت٘ ٚعاؾا َع٘ ٖٓاى .
ؽَ .ا اشل ٍٛايص ٣ؾػٌ ا٭َني عٔ إخباض د ٍ٬ايس ٜٔبأَط ايٛؿًني ؟
* اشل ٖٛ ٍٛأُْٗا أٜكٓتا بايٓهب ّٜٛ ١ايٓٗط ٚضأٜتا أْ٘ ٫قٝل َٔ املٛت غطقا أ ٚا٭غط ؾ ٢أٜس ٣ايتٝاض .
ؽ  .ـل اؿٛاض ايص ٣زاض بني ايؿٝذ (غٚ ) ١َ٬ايكٝاز َٚ .ا اثط شيو عً ٢ايٛؿًني ؟
* ؼسخ ايؿٝذ غ ١َ٬عٔ قطٜت٘ ؾ ٢اشلٓس ٚنٝـ غاؾط إىل نابٌ ٚتعٚز بٗا ؾطُظم ٖص ٜٔايٛؿًني ٚيهٔ أَُٗا َاتت ؾشب أأااا
أسب إٔ ٜعٛز بُٗا إىل َػكط ضأغ٘ يرلبُٗٝا ٚغط أًٖ٘ ٚشٚ ,ٜ٘ٚؼسخ ايكٝاز عٔ سٝا ٠ايكٝس َٚا بٗا َٔ أخٛاض ٚعٔ قطٜت٘ ٚسٝا ٠أًٖٗا
ٚعازاتِٗ ؾ ٢أؾطاسِٗ َٚآمتِٗ ٚعٔ نٛخ٘ ٚظٚدت٘ ٚأ٫ٚزٚ ٙعٔ َعضعت٘ ٚؾطاخ٘ ٚأضاْب٘  ٚبكطت٘ اؿًٛب ٚببػا ٘٥ايت ٢تػُع ايهّ٬
ؾتشهٚ , ٘ٝنإ شلصا اؿسٜح أثط مج ٌٝعً ٢ايٛؿًني ٚدسا ؾ ٘ٝيص ٠عع ١ُٝأْػتُٗا َا ناْا ؾ َٔ ٘ٝاـٛف.
ؽ .ملاشا تعًِ ايٛؿ ٕ٬اـٛف ٚاؿصض ضغِ قػطُٖا ؟
* بػبب َا َط بُٗا َٔ ا٭ٖٛاٍ َٚا ؾٗست٘ أعُٗٓٝا َٔ اؿٛازخ املطٚع0 ١
ؽ .مب أٚق ٢ايؿٝذ غ ١َ٬ايٛؿًني ؟ َٚاشا قاٍ عُٓٗا ٭ٌٖ قطٜت٘ ؟ َٚا َٛقـ أٌٖ ايكط ١ٜ؟
* أٚقاُٖا بأٜ٫تؿٖٖٛا مبا ٜسٍ عً ٢أُْٗا َٔ بٝت د ٍ٬ايسٚ ٜٔأؾُُٗٗا إٔ قاسب ايكاضب قس ٜػًُُٗا إىل ايتتاض إشا عطف أقًُٗا ٚنإ ٜكٍٛ
عُٓٗا أُْٗا ٜتُٝإ ٚدسُٖا ؾ ٢ططٜك٘ ؾتبٓاُٖا ٚيهٔ ٖصا ايك ٍٛمل ُٜطضٔ ؾه ٍٛأٌٖ ايكطٚ ١ٜأخصٚا خيذلع ٕٛاؿهاٜات عٔ أقًُٗا ٚاتؿل
َععُِٗ عً ٢أِْٗ َٔ أبٓا ٤املًٛى ملا ٜبس ٚعًٚ ٢دُٖٗٛا َٔ عَ٬ات املًو ْٚهط ٠ايٓع. ِٝ
ؽَ .ا ايص ٣ؾهط ؾ ٘ٝايؿٝذ غ ١َ٬؟ ٚملاشا ؟
* ؾهط ؾ ٢ايؿطاض بايٛؿًني إىل ٖٛ٫ض ٚسسٓخ بصيو بعض أقاضب٘ ا٭زْني ٚشيو بػبب نجط ٠اؿهاٜات عٔ أقًُٗا ؾدؿ ٢عًُٗٝا َٔ ايؿتو .
ؽٚ .نض نٝـ ايتك ٢د ٍ٬ايس ٜٔبايٛؿًني َط ٠ثاْٚ ١ٝمبَ ناؾأ د ٍ٬ايس ٜٔايؿٝذ غ ١َ٬؟ َٚا أثط شيو عً ٢أٌٖ قطٜت٘ ٚايكط ٣اجملاٚض ٠؟
* أخص د ٍ٬ايسٜ ٜٔؿٔ ايػاضات عً ٢ايكط ٣اجملاٚض ٠يٖٛ٬ض يتٛغٝع ًَه٘ ؾًُا ٚقٌ دٓٛز ٙإىل قط ١ٜايؿٝذ غ ١َ٬خطز شلِ ٚأخدلِٖ بكك ١ايٛؿًني
ؾأضغًٛا إىل د ٍ٬ايس ٜٔؾذا ٤إىل ايكطٚ ١ٜأخص ايٛؿًني ٚنُُٗا إىل قسضٚ ٙأنطّ ايؿٝذ ٚقطٜت٘ ؾأخص ايؿٝذ غَ ١َ٬ع٘ إىل قكط ٚ ٙأَط دٓٛز ٙإٔ
ٜهؿٛا عٔ غعٖ ٚص ٙايكطٚ ١ٜايكط ٣اجملاٚضٚ ٠ضؾع عٔ أًٖٗا اؾع ١ٜؾأقبض د ٍ٬ايس ٜٔسبٝبا ٟإىل قًٛبِٗ بعس إٔ ناْت أنبازِٖ تػً ٢بهطاٖٝت٘ ٚقسَت
ٚؾٛزِٖ إىل قكط ايػًٛإ تؿهط ٙعً ٢إسػاْ٘ ٚتكسّ ي٘ ايٚ ٤٫ٛايٛاع ١ساًََ ١عٗا اشلساٜا ايٓؿٝػ ١ؾكبٌ ايػًٛإ ٖساٜاِٖ ٚأداظِٖ عًٗٝا.
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ؽَ .ا أثطعٛز ٠ايٛؿًني عً( ٢د ٍ٬ايس ) ٜٔ؟ ٚملاشا مل ٜؿعط بايػهان ١ػا( ٙقُٛز) َٚا ايععات ايت ٢اغتٛساٖا بعس ٖصا ايًكا ٤؟
* تبسيت أسٛاي٘ ؾعاز إىل ٚدٗ٘ ايبؿط بعس ايعبٛؽ ٚاْتعـ ؾ ٢قًب٘ ا٭ٌَ ٚتعع ٣بُٗا عٔ أًٖ٘ ٚق ٣ٛضدا ٙ٩ؾ ٢اغتعازًَ ٙه٘ ٚ ,مل ٜعس ٜؿعط
مبا نإ ٜؿعطب٘ َٔ ايػهان٘ ( ايعٝب ) إٔ ٜٓتكٌ املًو إىل قُٛز ٭ٕ ايتتاض قس قتًٛا ابٓ٘ بسض ايسٚ , ٜٔايععات ٖ ٢سكاض ٠ايسْٝا ٚغطٚضٖا
ٚي ّ٪اإلْػإ ٚسطق٘ عًَ ٢تاع ايسْٝا ايؿاْٚ ٢غٌ اإلْػإ مبا ٫ميًو َٓٗا ٚخٛؾ٘ مما عػ ٢إٔ ٜه ٕٛؾ ٘ٝغَ٬ت٘ ٚخرل.ٙ
ؽ .عًٌ ق ٙٛضدا ٤د ٍ٬ايس ٜٔؾ ٢اغتعازًَ ٠هًَٚ ١و آبا ٘٥؟
*بػبب عجٛض ٙعً( ٢قُٛز) (ٚدٗاز) َٚا طاف ب٘ َٔ سسٜح املٓذِ ايص ٣تٓبأ حملُٛز  ٖٛٚدٓني ؾ ٢ب ٔٛأَ٘ بأْ٘ غٝكرل ًَها ععُٝاٜٗٚ ٟعّ
ايتتاض ٚتأنس إٔ املٓذِ نإ قازقا ؾُٝا تٓبأ ب٘ ؾكس قتٌ ايتتاض ابٓ٘ (بسض ايسٚ ) ٜٔمل ٜبل َٔ أٌٖ بٝت٘ أسس ٜطخ املًو عٓ٘ إ( ٫قُٛز) ٚيعٌ
اهلل أْكص َٔ ٙاملٛت ملا ٜٓتعط ٙؾ ٢املػتكبٌ َكساقا يك ٍٛاملٓذِ ؾ. ٘ٝ
ؽٚ .نض ايكؿات ايت ٢نإ ميتاظ بٗا قُٛز ؟
* خؿ ١ايطٚح ٚتٛقس ايصٖٔ ٚعع ٠ايٓؿؼ ٚمجاٍ ايكٛضَ ٠ع َػش َٔ ١اؿعٕ ػعٌ نٌ َٔ ٜطا ٙحيب٘ ٜٚؿؿل عً0 ٘ٝ
ؽَ .ا غط بها( ٤دٗاز ) َٚا َٛقـ (د ٍ٬ايسَُٗٓ ) ٜٔا ؟
* ٭ٕ ( قُٛزا ) ٟخطز َٓص ايكباح يكتاٍ ايتتاض ٚمل ٜطدع  ٢ٖٚؽاف إٔ ٜه ٕٛايتتاض قتًٚ ٙٛقس ٖسٓأٖا د ٍ٬ايسٚ ٜٔأخدلٖا إٔ قُٛزاَ ٟاضؽ
ؾذاع ُٜ٫دؿ ٢عً َٔ ٘ٝايتتاض .
ؽٚ .نض نٝـ أقٝب قُٛز ؟
* أقٝب ؾَ ٢عطنَ ١ُٖٝٚ ١ع ايتتاض ؾعٓسَا ٚقٌ إىل ايػاب ١أخص ٜهطب بػٝؿ٘ ٜٛٚعٔ بطق٘ ؾطٚع ا٭ؾذاض َتُٖٛا أْٗا دٓٛز ايتتاض ٚأضاز
ايػا٥ؼ (غرل ) ٕٚإٔ ٜعٝس ٙإىل ايككط ع ١ًٝشن ١ٝؾكاٍ ي٘ إٕ دٓٛز ايتتاض قس ٖعَت ٚؾطت أَاَو ؾاغتُط قُٛز ؾَٛ ٢اضز ٠دٛٝف ايتتاض
ست ٢ناز ٜػكط ؾ ٢دطف ؾسٜس ا٫مساض ي ٫ٛإٔ ايػا٥ؼ قس اختٛؿ٘ َٔ عً ٢ظٗط دٛازٚٚ ٙقع ب٘ عً ٢ا٭ضض َكابا .
مب ْكش٘ ؟
ؽَ .اشا ؾعٌ (د ٍ٬ايس ) ٜٔبعس عٛز ٠قُٛز َكابا ؟ َ ٚ
* عاز دٛاز (قُٛز) ا٭ؾكط ٚعً ١ٝأثاض ايسَا ٤أَط (د ٍ٬ايس )ٜٔايؿٝذ (غ ) ١َ٬إٔ حيٌُ (دٗاز ) إىل زاخٌ ايككط ستٜ ٫ ٢ؿععٗا َٓعط
ايسَا ٤ثِ محٌ (قُٛزاٜ َٔ )ٟس ايػا٥ؼ ٚأَط باغتعسا ٤ايٛبٝب ايص ٣دؼ ْبض قُٛز  ٚطُإٔ (د ٍ٬ايس )ٜٔعً ٢سٝا( ٠قُٛز) ؾًُا أؾام
(قُٛز) ْكش٘(د ٍ٬ايس )ٜٔبأ٫جياظف عٝات٘ ٚإٔ ٜٓعط أَاَ٘ قسزاٖ ٟسؾ٘ ’ إٔ ٜعتٓ ٢بتٓع ِٝدٝؿ٘ ٚا٫غتعساز يًكا ٤عس ٙٚإشا ساٚيت
ؾً ٍٛدٝؿ٘ إٔ تهط عًٚ , ٘ٝنإ عًٚ ٘ٝقس ٖعّ عس ٙٚإٔ ٜهتؿ ٢بصيو ٜ٫ٚهًـ ْؿػ٘ َؿك ١اؾطٚ ٣ضا0ٙ٤
ؽ .مبَ ٚقـ (قُٛز) ايػا٥ؼ (غرل )ٕٚ؟ ٚمبَ ضز عً( ٘ٝد ٍ٬ايس )ٜٔ؟ َٚا أثط شيو عً ٢قُٛز ؟
* ٚقـ (قُٛز) ايػا٥ؼ باؾدي ٚضز عً( ٘ٝد ٍ٬ايس )ٜٔبإٔ (غرل )ٕٚقا٥س ساظّ  ٫تعُ ٘ٝايؿذاع ١عٔ ض ١ٜ٩اـٛط ايص ٣أَاَ٘  ٫ٚخرل ؾ٢
ؾذاع ١ب ٬سعّ ٚقس تأمل (قُٛز) ٚعع عً ٘ٝإٔ  ّ٬ُٜعً ٢عٌُ فٝس ؾ ٢ضأٚ ٜ٘يهٔ (د ٍ٬ايس )ٜٔأزضى َا داٍ غاطط (قُٛز) ؾكاٍ ي٘ :
إَْٓ ٢عذب بؿذاعتو ٚأْٓ ٢أضٜس َٓو إٔ تهٝـ إىل ايؿذاعتو اؿعّ يته ٕٛقا٥سا ناَٚ ٬طًب َٓ٘ إٔ ٜعس ٠بأ٫جياظف بٓؿػ٘ .
ؽَ .اشا طًب (غرل َٔ )ٕٚايؿٝذ (غ) ١َ٬؟ ٚمبَ ضز عً ٘ٝايؿٝذ ؟
* طًب َٓ٘ إٔ ٜتؿؿع ي٘ عٔ ايػًٛإ ُٜٚب ٔٚٝيًػًٛإ أْ٘ مل ٜككط ؾ ٢احملاؾع ١عً ٢سٝا ٠ا٭َرل(قُٛز) ٚضز عً ٘ٝايؿٝذ بأْ٘ غٝتؿؿع ي٘
ٚطُأْ٘ ٚأخدل ٙإٔ ايػًٛإ غٝهاؾ ٘٦عً ٢عًُ٘ .
ؽَ .ا ؾعٛض (دٗاز) ػاَ ٙاسٌ مبشُٛز ؟ َٚا ز٫ي ١شيو ؟
* ناْت تؿعط بايكًل ٚاـٛف ٚاؿرلٚ ٠ظًت تبه ٢طايب ١إٔ تطاٚ ٙمل تٗسأ ست ٢أخصٖا أبٖٛا ٚأزخًٗا عً ٘ٝبعس إٔ عاؾ ١ايٛبٝب ؾٛدست٘
ْاُ٥ا ٚقهت يًٝتٗا تؿهط ؾٚ ٘ٝتتكٛضٜ ٙكاتٌ ا٭عسا ٤ؾتعذب ب٘ ٚبؿذاعت٘ ٜٚسٍ شيو عً ٢ؾس ٠اؿب ٚاإلعذاب 0
ؽ .نٝـ طُإٔ (د ٍ٬ايس( )ٜٔدٗاز)سني ضأت ايعكاب ١عً ٢ضأؽ( قُٛز) ؟
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* طُأْٗا بأْ٘ أقٝب بهطب ١خؿٝؿ َٔ ١غٝـ قا٥س ايتتاض ٚإٔ (قُٛزا )ٟقس أغتٛاع إٔ ٜؿًل ضأؽ قا٥س ايتتاض ٚإٔ دطح (قُٛز) ٜػرل غٛف
ٜدلأ َٓ٘ غسٟا 0
ؽَ .ا ٖس ١ٜدٗاز حملُٛز ؟
** باق َٔ ١ايعٖٛضٚ0قاٍ د ٍ٬ايسٚ ٜٔأٖ ٜٔسٜت ٢؟ ؾكايت دٗاز  :يٝؼ يو عٓسٖ ٣س ١ٜؾأْت مل تكاتٌ ايتتاض .

ؽٚ .نض نٝـ عاف (د ٍ٬ايس )ٜٔؾ ٢ممًهت٘ ايكػرل ٠باشلٓس ٚمبٔ نإ ٜتعع ٣؟
* عاف عٝؿ ١سع ١ٜٓتػٛزٖا ايصنطٜات ا٭ي َٔ ١ُٝاملًو ايصاٖب ٚا٭ٌٖ اشلايهني ٚا٭ب ايصَ ٣ات ؾطٜساٚ ٟأخ ٠ٛشعِٗ ايتتاض ٚأّ نطمي١
ٚظٚدٚ ١أخٛات عكا ٌ٥أَط بإغطاقٗٔ ؾ ٢ايٓٗط ٚنإ ٜتععٚ ٣جيس غًٛا ٙؾ( ٢قُٛز  ,دٗاز) ٚنإ ٜٓ٫ػ ٢تسبرل ًَه٘ ٚتك ١ٜٛدٝؿ٘ ٚتععٜع
ٖٝبت٘ ٚنإ ؾ ٢نؿاح زاَ ِ٥ع أَطا ٤املُايو ايت ٢ناْت تهتٓـ ممًهٖٛ٫ ١ض ٜسؾع غاضاتِٗ عً ٢ب٬زٜٚ ٙػع ِٖٚايؿ( ١ٓٝايٛقت ٚاؿني)بعس
ايؿٚ ١ٓٝنإ ٜػتًٛع أخباض ممايه٘ ايػابكٜٚ ١طقب سطنات ايتتاض بٗا ٜذلبل بِٗ ايسٚا٥ط ٜٚتشني ايؿطم يْ٬كهاض عًٚ ِٗٝاْ٫تكاّ َِٓٗ
ٚاغذلزاز ممايه٘ ٚممايو أب َٔ ٘ٝأٜس. ِٜٗ
ؽَ .ا ٖسف ايتتاض َٔ غع ٚايب٬ز اإلغ ١َٝ٬؟ َٚا غٝاغتِٗ ؾ ٢تًو ايب٬ز؟
* نإ ٖسؾِٗ ايت دطٜب ٚايتسَرل بعس غًب ا٭َٛاٍ ٚقتٌ ايطداٍ ٚايٓػاٚ ٤ا٭طؿاٍ ثِ تعٛز إىل ب٬زٖا ساًََ ١عٗا ايػٓاٚ ِ٥ا٭غ٬ب ؾتدتب٧
ؾٗٝا ثِ تعٛز َط ٠أخطٚ ٣ناْٛا ٜعكسَ ٕٚع أٌٖ ايب٬ز ايتٜ ٢ععْٗٚا إتؿاقاٜ ٟأَٓ ٕٛب٘ َٔ عٛزتِٗ إي ِٗٝثاْ ١ٝبسؾع دع ١ٜنبرل ٠شلِ ؾ ٢بسا١ٜ
نٌ عاّ ثِ ُٖٜٛي ٕٛعًٜ ََٔ ِٗٝتٛزل ٕٛؾ ٘ٝامل ٌٝإيٚ ِٗٝايطنا بػٝاغتِٗ َٔ عبٝس ا٭ٖٛا ٤ايٛاَعني ؾ ٢املٓاقب َٔ أٌٖ تًو ايب٬ز .
ؽ .قـ أسٛاٍ املسٕ ٚايعٛاقِ ايت ٢ؽً ٢عٓٗا (د ٍ٬ايس )ٜٔ؟
* ٚيٗٝا مجاع َٔ ١ايٛػا ٠املػتبس َِٖ ٫ ٜٔشلِ إ ٫مجع ا٭َٛاٍ َٔ نٌ غب ٌٝمبكازض ٠أَٛاٍ ايٓاؽ ٚؾطض ايهطا٥ب ٚغًب أَٛاٍ ايتذاض َٔٚ
جيط ٩عً ٢ايؿهٜ ٣ٛه ٕٛدعا ٙ٩ايكتٌ أ ٚاإلٖاْٚ ١ايتعصٜب .
ؽ .ملاشا ضأ( ٣د ٍ٬ايس )ٜٔايؿطق ١غام ١ملٛادٗ ١ايتتاض ٚاغذلزاز ممايه٘؟
* ٭ٕ أتباع٘ ؾٖ ٢ص ٙايب٬ز نإ ٜطاغًٜٚ ْ٘ٛكؿ ٕٛي٘ أسٛاٍ ايٓاؽ َٚا ٜعاْ َٔ ٕٛايعًِ ٜٚؿذع ْ٘ٛعً ٢ايعٛز ٠إيٜٚ ِٗٝعس ْ٘ٚبأِْٗ غٛف
ٜػاعس ْ٘ٚؾ ٢سطٚب٘ نُا أخدل ٙٚبإٔ ايتتاض َؿػٛي ٕٛعطٚب طَ ١ًٜٛع قبا ٌ٥ايذلى .
ؽ .نٝـ اغتعس (د ٍ٬ايس )ٜٔيًدطٚز ملٛادٗ ١ايتتاض ؟ َٚا ايص ٣ؾهط ؾ ٘ٝ؟ ٚنٝـ سػِ أَط ٙ؟
* ػٗع يًُػرل ٚنتِ خدل ٙعٔ ايٓاؽ مجٝعاَ ٟا عسا قا٥س ٙايهبرل ( بًٗٛإ أظبو) ايص ٣اغتٓاب٘ عً ٢ممًهت٘ ٚتطى ي٘ دٝؿاٜ ٟهؿ ٢ؿُاٜتٗا
ثِ غاض (د ٍ٬ايس )ٜٔغُػ ١آ٫ف َكاتٌ قػُِٗ إىل عؿط ؾطم دعٌ عً ٢نٌ َٓٗا أَرلاٚ ٟأَطِٖ بايػرل خًؿ٘ عً ٢زؾعات َٔ ططم كتًؿ١
ستٜ ٫ ٢عًِ بِٗ أسس ٚؾهط (د ٍ٬ايس )ٜٔؾ ٢أَط طؿًٜ ٌٖ ٘ٝأخصُٖا َع٘ ٜٚعطنُٗا ٭خٛاض ايٛطٜل َٚتاعب ايطسً ١ايؿاق ١ثِ ٜعطنُٗا
ـٛط َٛادٗ ١ايتتاض ايتٜ٫ ٢عًِ َكرلٖا إ ٫اهلل؟ أّ ٜذلنُٗا َع ْا٥ب٘ باشلٓس  ٫ ٖٛٚطاق ١ي٘ بؿطاقُٗا  ٫ٚطاق ١شلُا بؿطاق٘ ٚضمبا طُع
أَطا ٤اشلٓس ؾ ٢ممًهٖٛ٫ ١ض ؾٗٝذُ ٕٛعًٗٝا ؾ ٢غٝاب٘ ٜٚكع ا٭َرلإ ؾ ٢قبهتِٗ  ,ثِ سػِ أَطٚ ٙقطض إٔ ٜأخصُٖا َع٘ .
ؽٚ .نض نٝـ أعس (د ٍ٬ايس ()ٜٔقُٛزٟا ٚدٗاز )ملٛادٗ ١ايتتاض َٚا ايؿعٛض ايص ٣نإ ٜػٛٝط عً ٢قُٛز ؟
* اٖتِ د ٍ٬ايس ٜٔبتسضٜبُٗا عً ٢ضنٛب اـٚ ٌٝمحٌ ايػ٬ح ٚغا٥ط أعُاٍ ايؿطٚغٚ ١ٝضباُٖا تطب ١ٝخؿٓ ١تعسُٖا يتشٌُ املؿام ٚايتػًب
عً ٢املتاعب ٚنإ حيسثُٗا عٔ َعاضى خٛاضظّ ؾاَ ٠ع ايتتاض ٜٚكـ حملُٛز ؾذاعٚ ١ايس( ٙممسٚز) ٚغطاَ٘ مبباضظ ٠قٛازِٖ ٚنٝـ أقٝب ؾ٢
َعطنٖ ١طاَٚ ٠ات ؾٗٝسا ؾهإ قُٛز ٜؿعط بأْ٘ غٝكاتٌ ايتتاض َٜٛاَ ٟا ؾٝجأض َِٓٗ ٭بٚ ٘ٝدسٚ ٙخاي٘ ٚٚايست٘ ٚدست٘ ٚغا٥ط أًٖ٘ ٚناْت
دٗاز تؿاضن٘ ؾعٛضٚ ٙتؿذع٘ عً ٢سطٚب٘ اي ١ُٖٝٛنس ايتتاض .

67

ؽ .نٝـ اغتٛىل (د ٍ٬ايس )ٜٔعً ٢نابٌ؟ ٚملاشا زاْت ي٘ غا٥ط ب٬ز إٜطإ ز ٕٚعٓا ٤نبرل؟
* غاض د ٍ٬ايسَ ٜٔع خٛام ضداي٘ ٚقٛعٛا املؿاظ ٠عً ٢خٛٝشلِ ٚعدلٚا ْٗط ايػٓس ٚتبعتِٗ ؾطم اؾٝـ ست ٢ايتكٛا مجٝعا ٟعٓس ممط خٝدل
ٚسني اقذلبٛا َٔ نابٌ بعح د ٍ٬ايس ٜٔضغ ٟ٬إىل أؾٝاع٘ بٗا ؾؿطسٛا ٚأؾاعٛا اـدل ؾ ٢املس ١ٜٓؾٛثب أًٖٗا عً ٢سانُِٗ ٚأؾٝاع٘ ٚقتًِٖٛ
ؾسخٌ د ٍ٬ايس ٜٔاملس ١ٜٓز ٕٚقتاٍ نبرل ٚاْتؿط اـدل ؾ ٢غا٥ط املسٕ ؾاغتعس أعٛإ ايتتاض مل٬قا ٠د ٍ٬ايسٚ ٜٔبعجٛا إىل دٓهٝع خإ
 ٜػتٓذس ْ٘ٚؾعادًِٗ د ٍ٬ايس ٜٔقبٌ إٔ تأت ِٗٝإَسازات ايتتاض َٚهٜ ٢ؿتض املس ١ٜٓبعس ا٭خط ٣بػرل عٓا ٤٭ٕ أًٖٗا ناْٛا ٜجٛض ٕٚعً٢
سانُِٗ سني ٜكـ د ٍ٬ايس ٜٔعً ٢أبٛابٗا ؾًٛٝش ٖ ٤٫٪اـ ١ْٛبايؿطاض إىل دٓهٝع خإ ٚبصيو زاْت غا٥ط ب٬ز إٜطإ إىل د ٍ٬ايس.ٜٔ
ؽٚ .نض نٝـ نإ قُٛز ٚدٗاز َع د ٍ٬ايس ٜٔؾَ ٢عاضن٘ ؟
* ناْا ٜػرلإ سٝح غاض د ٍ٬ايسٜٚ ٜٔك ّٛغسَتُٗا ايؿٝذ غٚ ١َ٬ايػا٥ؼ غرلٚ ٕٚنإ قُٛز ٜؿعط بايؿطح ٜٓ ٖٛٚتكٌ ؾ ٢ضناب خاي٘ َٔ
َس ١ٜٓإىل أخطٚ ٣نإ قُٛز ٜػأٍ خاي٘ أ ٜٔأعساْ٩ا ايتتاض ؟ َٚت ٢خيطد ٕٛيًكآ٥ا ؟ ؾٝبتػِ د ٍ٬ايسٜٚ ٜٔك ٫ ٍٛتتعذٌ ايؿط ٜا بٓ ٢إِْٗ
آت ٕٛإيٓٝا قطٜب ٟا ؾٓاقطْا اهلل عً ِٗٝإٕ ؾا ٤اهلل .
ؽَ .اشا ؾعٌ د ٍ٬ايس ٜٔبعس إٔ اغتكط ي٘ ا٭َط ؟ َٚا ضأٜو ؾ ٢شيو ؟
* قاّ د ٍ٬ايس ٜٔبإسٝا ٤شنطٚ ٣ايسٚ ٙغاض ؾَٛ ٢نب عع ِٝيعٜاضت٘ ؾ ٢اؾعٜط ٠ايت ٢زؾٔ بٗا ثِ أَط بٓكٌ ضؾات٘ إىل قًع ١أضشٖٔ ؾَ ٢ؿٗس
ساؾٌ سهط ٙايعًُاٚ ٤ا٭عٝإ ٚايهدلا َٔ ٤مجٝع ايب٬ز ٚبٓ ٢عً ٘ٝقب ١نبرل ٠أْؿل عً ٢بٓاٗ٥ا ايهجرل َٔ ا٭َٛاٍ ٚأض ٣إٔ د ٍ٬ايس ٜٔأخٛأ ؾ٢
شيو ٚنإ أٚىل ب٘ إٔ ٜٓؿل ٖص ٙا٭َٛاٍ ؾ ٢ػٗٝع دٝؿ٘ ٚتُٓ ١ٝب٬ز. ٙ
ؽَ .اشا ؾعٌ دٓهٝع خإ يْ٬تكاّ َٔ د ٍ٬ايس ٜٔ؟ َٚا َٛقـ د ٍ٬ايس َٔ ٜٔشيو ؟
* أضغٌ دٛٝؾا ٟنبرل ٠يكتاٍ د ٍ٬ايسٚ ٜٔدعٌ أسس أبٓا ٘٥عً ٢قٝازٖ ٠ص ٙاؾٛٝف ٚػٗع د ٍ٬ايس ٜٔيًكاٚ ِٗ٥غاض إي ِٗٝبأضبعني أيؿ ٟا
ٜتكسَِٗ دٝؿ٘ اـام دٝـ اـ٬م ٚزاضت َعطنٖ ١ا ١ً٥بني ايؿطٜكني ؾ ٢غٌٗ َط. ٚ
ؽ .نٝـ اْتكط (د ٍ٬ايس )ٜٔعً ٢ايتتاض ؾَ ٢عطن ١غٌٗ َط ٚ؟
* ثبت دٝـ اـ٬م ست ٢باز َععُ٘ ٚانٛطبت قؿٛف املػًُني ٦ٜٚؼ د ٍ٬ايس َٔ ٜٔاْ٫تكاض ؾكُِ عً ٢ا٫غتؿٗاز ؾ ٢املعطنٚ ١سح
قُٛزا ٟعً ٢ايجبات ٚتكسّ حيطض ضداي٘ عً ٢ايكتاٍ ٚجيُع قؿٛؾِٗ ٜٚكاتٌ بٓؿػ٘ ٚا٭َرل ايكػرل ٚضاٚ ٙ٤ايػٝـ ؾ ٢مي ٘ٓٝؾسبت اؿُاغ١
ٚاؿُ ١ٝؾْ ٢ؿٛؽ املػًُني ٚقاتًٛا ز ٕٚايػًٛإ ٚبُٓٝا ايتتاض ظاٖط ٕٚعً ٢املػًُني إشا بكؿٛف ايتتاض تهٛطب ٚاضتؿع قٛت اهلل أندل مٔ
دٓٛز اهلل ؾعٔ املػًُ ٕٛأِْٗ َ٥٬ه ١بعجِٗ اهلل يتأٜٝس املػًُني ؾشًُٛا عً ٢ايتتاض محً ١قازقٚ ١سا ٍٚايتتاض اشلطب ٚيهٔ تًكاِٖ املػًُٕٛ
َٔ أٌٖ غاضٚ ٣زلطقٓس ٚأباز ِٖٚعٔ بهط ٠أب. ِٗٝ
ؽَ .ا َٛقـ د ٍ٬ايس َٔ ٜٔدٝـ غاضٚ ٣زلطقٓس ؟ َٚاشا ؾعٌ بأغط ٣ايتتاض ؟
* ؾطح ايػًٛإ ظٝـ غاضٚ ٣زلط قٓس ٚأثٓ ٢عًٚ ِٗٝقاٍ شلِ (:إْهِ دٓٛز اهلل سكا ٚإْٓا َس ٕٜٛٓيهِ عٝاتٓا) ٚأنطَِٗ ٚخًع عًِٗٝ
ٚعطض عً ِٗٝاْ٫هُاّ إىل دٝؿ٘ ؾكبًٛا ؾانطٚ , ٜٔأَط با٭غط ٣ؾكتًٛا مجٝعاٚ ٟنإ ؾ ِٗٝابٔ دٓهٝع خإ ؾكتً٘ قُٛز بهطبٚ ١اسس ٠ؾهبٖط
اؿانطَ ٕٚعذبني بك ٠ٛا٭َرل ايكػرل( قُٛز ).
ؽَ .ا أثط اشلعمي ١عً ٢دٓهٝع خإ ؟ ٚمب تٛعس ؟ ٚملاشا أدٌ اْتكاَ٘ ؟
* سني عًِ دٓهٝع خإ باشلعميَٚ ١كتٌ ابٓ٘ غهب غهبا ٟؾسٜساٚ ٟتٛعس باملػرل بٓؿػ٘ يكتاٍ د ٍ٬ايسٚ ٜٔشبض املػًُني شبض اـٔطاف ٚيهٓ٘
أدٌ اْتكاَ٘ ٭ْ٘ نإ َؿػ ٫ٟ ٛعطٚب طَ ١ًٜٛع قبا ٌ٥ايذلى .
ؽَ .اشا ؾعٌ (د ٍ٬ايس )ٜٔبعس إٔ عًِ بتٗسٜس دٓهٝع خإ ٚتٛعس ٙي٘ ٚيًُػًُني؟
* ضأ (٣د ٍ٬ايس )ٜٔأٜ ٫هٝع ايٛقت ؾ ٢غرل عٌُ ٜعٜس ب٘ قٛت٘ ستٜ ٢هُٔ يٓؿػ٘ ايكسض ٠عًَٛ ٢ادٗ( ١دٓهٝع خإ) سٝح عًِ إٔ (دٓهٝع
خإ) ئ خيطز يكتاي٘ قبٌ َه ٢غت ١أؾٗط عً ٢ا٭قٌ ؾٓعط( د ٍ٬ايس )ٜٔإىل ب٬ز ٙؾٛدسٖا َٓٗٛن ١ايك ٣ٛقس عُٗا اـطاب ايتاّ ٚعهٗا
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ايؿكط املسقع ٚؾؿا ؾٗٝا ايكشط ٚنػست ؾٗٝا ا٭غٛام بػبب غاضات ايتتاض ٚؽطٜبِٗ ؾؿهط ؾ ٢ا٫غتعاْ ١مبًٛى املػًُني ؾ ٢ايؿاّ َٚكط
ٚايعطام بعس إٔ أٜكٔ إٔ ب٬ز ٙئ تػتٝٛع إٔ متس ٙمبا حيتاز إي َٔ ٘ٝاملاٍ ٚايعتاز ٚيهِٓٗ مل ٜٓذس ٙٚنُا ؾعًٛا َع ٚايس ٙخٛاضظّ ؾا َٔ ٙقبٌ
ؽ َ .ا َٛقـ أَطا ٤املػًُني َٔ د ٍ٬ايس ٜٔ؟ َٚا أثط شيو عً ٢د ٍ٬ايسٜٔ؟
* اغتٓذس د ٍ٬ايس ٜٔمبًٛى املػًُني ٚأَطا ِٗ٥ؾ ٢ايؿاّ َٚكط ؾًِ ٜٓذسٚ ٙٚانتؿ ٢بعهِٗ با٫عتصاض اؾُٚ ٌٝنٔ بعهِٗ ست ٢بٗصا ايطز
اؾُٚ ٌٝأغًغ عً ٘ٝؾ ٢ايك ٍٛؾأقػِ د ٍ٬ايس ٜٔإٔ حياضبِٗ قبٌ َٛادٗ ١ايتتاض ٜٚػتٛىل عً ٢ب٬زِٖ َٚا ؾٗٝا َٔ خرلات يٝػتعني بٗا ؾ٢
دٗاز ايتتاض .
ؽ .ملاشا ساضب د ٍ٬ايس ٜٔب٬ز املًو ا٭ؾطف ؟ َٚا ضأٜو ؾ ٢شيو ؟
* ٭ٕ املًو( ا٭ؾطف) ًَو (خ٬ط) قس أغًغ عً ٘ٝؾ ٢ايطز سُٓٝا بعح إيٜ ٘ٝػتٓذس ب٘ سٝح ضز عً ٘ٝا٭ؾطف قا : ٟ٬٥إْٓا يػٓا َٔ ايػؿً١
ٚاؾٌٗ ع ٝح ْػاعسى اي ّٛٝعً ٢عسٚى ثِ خيً ٛيو اؾ ٛبعس شيو ؾتػرل عً ٢ب٬زْا ؾ ٬ؾطم بٓٝو ٚبني ايتتاض املتٛسؿني ,ؾدطز دٍ٬
ايس ٜٔبعػهط ٙإىل ب٬ز خ٬ط ٚقتٌ أًٖٗا ٚؾعٌ ؾٗٝا َجٌ َا ٜؿعٌ ايتتاضٚ ,أض ٣إٔ د ٍ٬ايس ٜٔقس أخٛأ ؾٖ ٢صا ايعٌُ ٭ْ٘ أغاض عً ٢ق ّٛآَٓني
 ٫شْب شلِ غ ٣ٛأِْٗ ضعًَ ١ٝو أغا ٤إي. ٘ٝ
ؽ .نٝـ اْتكِ اهلل َٔ د ٍ٬ايس ٜٔ؟ ا ٚنإ دعا ٤د ٍ٬ايس ّ ٜٔدٓؼ عًُ٘ ٚ .نض شيو ؟
* عاقب٘ اهلل عً ٢عًُ٘ ؾ ٢ب٬ز خ٬ط باختٛاف ٚيس( ٜ٘قُٛز ٚدٗاز) عً ٢أٜس ٣بعض ا٭نطاز املٛتٛضٚ ٜٔناْت ْٗاٜت٘ عًٜ ٢س أسس ا٭نطاز املٛتٛض.ٜٔ
ؽٚ .نض أثط اختٛاف قُٛز ٚدٗاز عً ٢د ٍ٬ايس ٜٔ؟
* تػرلت طباع٘ ٚغا ٤خًك٘ ٚأقاب٘ َؼ َٔ دٓ ٕٛاؿرلٚ ٠عهـ عً ٢ؾطب اـُط ٚنإ ٜكه َٜ٘ٛ ٢باسجا ٟعٔ ٚيس ٜ٘ؾإشا أقبٌ ايً ٌٝأغطف ؾ٢
ؾطب اـُط ستٜٓ ٢كطع عً ٢غطٜطٚ ٙتطى ايكتاٍ ٚػاٌٖ ايطغا ٌ٥ايت ٢ناْت تأتْٛ َٔ ٘ٝاب ب٬ز. ٙ
ؽ َٔ .ايطدٌ ايص ٣ؽ ً٘ٝد ٍ٬ايس ٜٔ؟ َٚا اؿٛاض ايص ٣زاض بُٗٓٝا ؟
* ؽ( ٌٝد ٍ٬ايسٚ )ٜٔايس (ٙخٛاضظّ ؾاٚ )ٙقس عاتب٘ ٚايس ٙعًَ ٢ا ؾعً٘ ؾ ٢ب٬ز املػًُني ٚتدلأ َٓ٘ ٚقاٍ ي٘ إٕ اهلل قس اْتكِ َٓو بهٝاع
طؿًٝو دعا ّٚ ٤ؾاقا ٟعًَ ٢ا ؾعًت٘ ؾ ٢ب٬ز املػًُني ْٚكش٘ بأٜ ٫هٝع ٚقت٘ ؾ ٢ايبشح عُٓٗا ٭ْ٘ ئ ٜطاُٖا أبسٟا 0
ؽٚ .نض َٛقـ ضداٍ د ٍ٬ايس َ٘ٓ ٜٔبعس إٔ غا٤ت سايت٘؟
تػًٌ دٓٛز َٔ ٙسٛي٘ ٚؿكٛا بإخٛاِْٗ اجملاٖس َٔ ٜٔأٌٖ( غاضٚ ٣زلط قٓس) ٚقاتًٛا ايتتاض بني( تدلٜع ٚزٜاضبهط) ٖٚعَٚ ِٖٛيهٔ ايتتاض
تسؾكٛا نايػ ٌٝؾانتػشٛا نٌ َا أَاَِٗ ستٚ ٢قًٛا إىل َكط د ٍ٬ايسٚ ٜٔمل ٜهٔ َع٘ إ ٫ؾ ١٦قً ١ًٝقُُت عً ٢عسّ ايتدً ٢عٓ٘ ؾ ٢قٓت٘
ٚايسؾاع عٓ٘ ؾأضنب ٙٛعً ٢ؾطغ٘ ايص ٣اًْٛل ب٘ ٚطاضز ٙدٓٛز ايتتاض ست ٢ؾأ إىل أسس دباٍ ا٭نطاز ؾًذأ (د ٍ٬ايس )ٜٔإىل أسس ا٭نطاز ٚقاٍ
ي٘ أْا ايػًٛإ د ٍ٬ايس ٜٔاغتبكٓٚ ٢أخؿٓ ٢عٓسى ٚغأدعٌ َٓو ًَه ٟا ؾشُا ٙايهطزٚ ٣أٚق ٢ظٚدت٘ غسَت٘ .
ؽٜ .ط ٣امل٪ضخ ٕٛإٔ ْٗا ١ٜد ٍ٬ايس ٜٔناْت َٔ دٓؼ عًُ٘ ايػ ٧ٝؾ ٢ب٬ز املػًُني ٚ .نض شيو ؟
* نإ ٖٓاى نطزَٛ ٣تٛض قتٌ د ٍ٬ايس ٜٔأخا ٙؾاْتعط ٖصا ايهطز ٣املٛتٛض خً ٛايبٝت َٔ قاسب٘ ؾذا ٤ايهطز ٣املٛتٛض ٚبٝس ٙسطبٚ ١قاٍ َ٫طأ٠
قاسب ايبٝت ملَ  ٫تكتًٖ ٕٛصا اـٛاضظَ ٢ايص ٫ ٣أَإ ي٘  ٫ٚخرل ؾٚ ٘ٝقس قتٌ أخا ٟىل خرلاَ٘ٓ ٟ؟ ؾكايت اَطأ ٠قاسب ايبٝت  ٫غب ٌٝإىل شيو
ؾكس أَٖٓ٘ ظٚد ٢ؾٗع ايهطز ٣املٛتٛض سطبت٘ ٚٚدٗٗا إىل د ٍ٬ايس ٜٔايص ٣سام عٓٗا ؾٓؿبت اؿطب ١ؾ ٢اؾساض ؾأخصٖا (د ٍ٬ايسٚ )ٜٔقاٍ
يًهطز ٣اآلٕ غأؿكو بأخٝو ؾكاٍ ايهطز ٣إٕ تكتًٓ ٢نُا قتًت أخ ٢ؾكس ؾؿٝت ْؿػ ٢باختٛاف ٚيسٜو ؾًُا زلع د ٍ٬ايسٖ ٜٔص ٙايهًُ ١أَٓٔ
ايهطز ٣عً ٢سٝات٘ ٚطًب َٓ٘ إٔ ٜصٖب ٜٚأت ٢بُٗا ٚغٛف ٜهاؾ ٘٦عً ٢شيو ؾًُا خطز ايهطزٚ ٣أٜكٔ أْ٘ ؾَ ٢أَٔ َٔ بٛـ (د ٍ٬ايس )ٜٔقاٍ
ي٘ ايهطز ٣يكس بعت ٚيسٜو يتذاض ايطقٝل ؾػكٛت اؿطبٜ َٔ ١س د ٍ٬ايس ٜٔؾعاز ايهطزٚ ٣ايتكط اؿطبٚ ١طعٔ بٗا د ٍ٬ايس ٜٔايص ٣اغتػًِ
ٚ ٢أضسٓ َٔ ٢اؿٝا ٠ؾ ٬خرل ؾ ٢اؿٝا ٠بعس قُٛز ٚدٗاز .
يًهطزٚ ٣قاٍ ي٘ أدٗع عً ٖ
ؽ .ملاشا طًب د ٍ٬ايس َٔ ٜٔايهطز ٣إٔ ٜعذٌ مبٛت٘ ؟
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* ٭ْ٘  ٫خرل ؾ ٢اؿٝا ٠ي٘ بعس ؾكس ٚيس ٜ٘قُٛز ٚدٗاز .
ؽَ .ا ايػطض َٔ ا٭َط ؾ ٢قٛي٘ ( أدٗع عً ) ٖ٢؟
* ا٭َط غطن٘ ايتُٓ. ٢

ؽ .قـ ٚيع د ٍ٬ايس ٜٔبايكٝس َٚ .ا َٛقـ ضداي٘ َٔ شيو ؟
* نإ (د ٍ٬ايس )ٜٔؾسٜس اؿب يًكٝس ٜ ٫ذلن٘ ؾ ٢إقاَت٘ أ ٚغؿطٚ ٙقس بًؼ ب٘ سب ايكٝس إٔ ضمبا غٓض ي٘ غطب َٔ ايعبا ٤أ ٚمحط ايٛسـ ؾ٢
ططٜك٘  ٖٛٚغا٥ط يًكتاٍ ؾٓٝؿتٌ عٔ دٝؿ٘ ؾ ٢أثط ايػطب ٜ ٫ٚعٛز ستٜ ٢كٝب َٓ٘ ؾ٦ٝا ٟؾٝأَط ضداي٘ عًُ٘ٚ ,نجرلاَ ٟا ْكش٘ خاق ١ضداي٘
ٚسصض َٔ ٙٚشيو ٚمما قس ٜٓتر عٓ٘ َٔ اـٛط عًْ ٢ؿػ٘ ٚعً ٢دٝؿ٘ ,ؾهإ (د ٍ٬ايسٜ )ٜٔػًِ شلِ بكٛاب ضأٜٚ ِٜٗعسِٖ بأٜ ٫كع َٓ٘
شيو َط ٠أخطٚ ٣يهٓ٘ نإ ٜ ٫كسض عً ٢ضز ٖصا ايػطاّ بايكٝس ٚقس اْتكٌ ٖصا ايػطاّ بايكٝس َٔ د ٍ٬ايس ٜٔإىل ابٔ أخت٘ (قُٛز ).
ؽَ .ا ايص ٣تعاٖس عً ٘ٝاؾُاع َٔ ١أٌٖ خ٬ط ؟ ٚملاشا؟  ٌٖٚلشٛا ؾ ٢شيو؟
* تعاٖسٚا عً ٢اغ تٝاٍ( د ٍ٬ايسٚ )ٜٔي ٛنًؿِٗ شيو أضٚاسِٗ بػبب َا ؾعً٘ د ٍ٬ايس ٜٔبأًِٖٗ ٚأطؿاشلِ ٚأَٛاشلِ ٚيهِٓٗ مل ٜٓذشٛا ؾ٢
تٓؿٝص َا تعاٖسٚا عً. ٘ٝ
ؽٚ .نض نٝـ اختٛـ قُٛز ٚدٗاز َٚ .ا َٛقـ ايؿٝذ غ ٚ ١َ٬ايػا٥ؼ غرلٕٚ؟
* ملا عذع أٌٖ خ٬ط عٔ ايعؿط ظ ٍ٬ايسٚ ٜٔاغتٝاي٘ عكسٚا ايععّ عً ٢اختٛاف ٚيسٚ ٜ٘بُٓٝا نإ( قُٛز ٚدٗاز) ٜػرلإ ؾ٪َ ٢خط ٠اؾٝـ
إش ملض( قُٛز) أضْبا ٟبطٜا ٟبني اؿؿا٥ـ ؾاًْٛل( قُٛز) ؾ ٢أثطٚ ٙتبعت٘ (دٗاز) ٚمل ٜتبعُٗا أسس َٔ اؾٝـ اتها ٟ٫عً ٢اؿاضغني (ايؿٝذ
غٚ ١َ٬غرل )ٕٚؾساض ا٭نطاز املٛتٛضٚ ٕٚناْٛا غبع َٔ ١اؾبٌ ٖٚذُٛا عًٚ ِٗٝتًكـ أسسِٖ قُٛزاٚ ٟنِٖ ؾاٚ ٙقبض ثإ عً ٢دٗاز ٖٚسز
اآلخط ٕٚايؿٝذ غٚ ١َ٬غرل ٕٚبكتًُٗا ٚقتٌ ا٭َرل ٜٔإشا قاح أسسُٖا بهًُ ١ثِ ؾطٚا بِٗ َٔ ٖصا املهإ خٛؾا َٔ ٟإٔ ًٜشل بِٗ مجاعَٔ ١
اؾٝـ إشا اغتبٛ٦ٛا عٛزتِٗ ثِ سا( ٍٚغرل )ٕٚاشلطب ؾٛعٓ٘ أسسِٖ بطق٘ ؾ ٢نبس ٙست ٢أثبت٘ (قتً٘) .
مل اغتػًِ ايؿٝذ غٚ ١َ٬غرل ٕٚيًُدتٛؿني ؾ ٢أ ٍٚا٭َط؟
ؽَ .
* خٛؾا ٟعً ٢سٝا ٠ا٭َرلٚ ٜٔطُعا ٟؾ ٢إٔ ًٜشل بِٗ مجاع َٔ ١اؾٝـ إشا اغتبٛ٦ٛا عٛزتِٗ .
ؽَ .اشا تعطف عٔ دبٌ ا٭نطاز؟ َٚا ايص ٣سسخ حملُٛز ٚدٗاز ؾٖ ٢صا اؾبٌ ؟
* نإ ٜػهٔ ٖص ا اؾبٌ ق َٔ ّٛا٭نطاز ؾٛاض (خبجاٜ )٤كتًٜٗٓٚ ٕٛبٚ ٕٛخيٛؿ ٕٛا٭طؿاٍ ٚايٓػا ٤ثِ ٜبٝع ِْٗٛيتذاض ايطقٝل ايص ٜٔناْٛا
ٜذلزز ٕٚعًٖ ٢صا اؾبٌ شلصا ايػطض املُكٛت ( ايهطٚ )ٜ٘قس أقاّ ايٛؿ ٕ٬ؾٖ ٢صا اؾبٌ بهع ١أٜاّ ست ٢دا ٤تادط ٚاؾذلاُٖا ٚمت
تػٝرلإزلُٗٝا ايعطبٝني إىل ازلني أعذُٝني ُٖا (قٛع  ٚدًٓاض) .
ؽ .ملاشا ضؾض ايتادط ؾطا ٤ايؿٝذ غ ١َ٬؟ ٚنٝـ نإ ؾعٛض ٙ؟ ٚملاشا ؟
* يهدل غٓ٘ ؾشعٕ سعْ ٟا ؾسٜسا ٟ٭ْ٘ نإ ٜٛز إٔ ٜكشب ايٛؿًني يعًُٗا ٜػتأْػإ ب٘ أ ٚحيتادإ إي ٘ٝؾ ٢سٝاتُٗا اؾسٜس. ٠
ؽ .نٝـ نإ (قُٛز ٚدٗاز) َع اـاطؿني ؟ َٚاشا طًب ايؿٝذ (غ َٔ )١َ٬ايتادط ؟ ٚملاشا؟
* نإ (قُٛز) ٜ ٫هـ عٔ ايتدلّ (ايهٝل) ٚايؿهٚ ٣ٛنا ًٜعٔ خاطؿٜٚ ٘ٝػبِٗ ٚنإ ٜهطب ٜٚطنٌ بكسَ٘ َٔ ٜكذلب َٓ٘ أَا (دٗاز) ؾهاْت ٫
جيـ زَعٗا ٜ ٫ٚػٛؽ شلا طعاّ ست ٢مٌ دػُٗا ٚاقؿط ٚدٗٗا ,ؾًٛب ايؿٝذ (غ َٔ )١َ٬ايتادط إٔ خيً ٛبُٗا يٓٝكشُٗا يطمبا اغتٛاع إٔ
ٜؿجأ (ٜهػط) يٛعتُٗا(سعُْٗا) ٜٚكطؾُٗا عُا ُٖا ؾ َٔ ٘ٝايبهاٚ ٤عسّ اْ٫كٝاز ؾهإ ؾ ٢شيو َكًشتُٗا َٚكًش ١ايتادط .
ؽَ .ا ايٓكا٥ض ايت ٢قسَٗا ايؿٝذ غ ١َ٬يًٛؿًني؟ َٚا أثطٖا عًُٗٝا؟
 -1ايكدل عً ٢قها ٤اهلل ٭ٕ اؾعع ٜ ٫ؿٝس بٌ ٜكٝب اإلْػإ با٭َطاض ٚايؿكا.٤
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 -2ايػُع ٚايٛاع ١يًتادط ست ٢حيػٔ َعاًَتُٗا ٜٚعطف قسضُٖا ًٜٛٚب بُٗا مثٓ ٟا نبرلا ٟؾٜ ٬تعطض يؿطاُٗ٥ا إ ٫ايػطاٚ ٙاملًٛى ٚا٭َطا. ٤
 -3إٔ ُٜدؿَٝا إزلُٗٝا اؿكٝكني ٚأُْٗا َٔ أبٓا ٤د ٍ٬ايس ٜٔست ٢ميهٔ ايعجٛض عًُٗٝا نُا شنَّط( قُٛزّا) بٓب ٠٪املٓذِ ايص ٣تٓبأ بإٔ
(قُٛزا )ٟغٝهًَ ٕٛها ٟععُٝاٜٗٚ ٟعّ ايتتاض ٖعمي ١غاسك ١ؾًُا اغتبعس (قُٛز) إٔ ٜكبض ايعبس ًَها ٟبح ؾ ٢قًب٘ ا٭ٌَ ٚشنط ٙبكك ١غٝسْا
(ٜٛغـ) عً ٘ٝايػٚ ّ٬نٝـ بٔٝع بسضاِٖ َعسٚز ٠يععٜع َكط ثِ قاض ًَها ٟعًَ ٢كط ٚنإ شلص ٙايٓكا٥ض أثط نبرل عًْ ٢ؿؼ ايٛؿًني ,ؾٕ٬
داْب (قُٛز) ٚاْهػطت ؾهُٝت٘ (املطاز قٛت٘) ٚغهٔ دأف (دٗاز) ٚاطُإٔ باشلا ٚنؿهؿت زَعٗا .
ؽ .اختًـ ايك ّٛؾ ٢أَط ايؿٝذ ٚ .نض شيو َبٓٝا ٟع ّ٬اتؿكٛا؟
* قاٍ أسسِٖ ْذلن٘ ميه ٢سٝح ٜؿاٚ ٤قاٍ آخط ْػتدسَ٘ ْٚسع٘ حيتٛب يٓا ٚاتؿكٛا ؾْٗ ٢ا ١ٜا٭َط عً ٢إٔ ٜبك ٙٛستٜ ٢بٝع ٙٛيتادط آخط
ٜطغب ؾ ٢ؾطا.٘٥
ؽَ .ا اـٛاطط ايت ٢داؾت بكًب ايؿٝذ غ ١َ٬؟ َٚا ا٭َط ايص ٣ظاز ٙسعْاٟ؟
* تصنط أٜاَ٘ ؾ ٢خسَ ١ايػًٛإ خٛاضظّ ؾاٚ ٙخسَ ١ايػًٛإ د ٍ٬ايس َٔ ٜٔبعسَٚ ٙا ؾٗست٘ عٓٝا َٔ ٙا٭سساخ ٚايٓهبات ايت ٢سًت ببٝتُٗا
ٚنإ أخٖ٬ا َا ْعٍ با٭َرل ٜٔايكػرل َٔ ٜٔشٍ ايعبٛزٚ ١ٜايص ٣ظاز ٙسعْاٚ ٟأملا ٟأْ٘ خسعُٗا عٔ سكٝك ١ساشلُا ٚاغتػٌ ثكتُٗا ب٘
ٚاطُٓ٦اُْٗا إي ٘ٝؾ ٢محًُٗا عً ٢ايطنا بايصٍ ٚاشلٛإ ٚأُُٖٗٚا بايهصب إٔ ٖص ٙقٓ ١طاض ٫ ١٥تًبح إٔ تع. ٍٚ
ؽ .ملاشا ضن ٢ايٛؿ ٕ٬با٭غط ٚايطم ؟
* ٭ٕ ايؿٝذ غ ١َ٬خسعُٗا عٔ سكٝك ١ساشلُا بػشط سسٜج٘ ؾصٖبا ضانٝني آًَني ؾ ٢ايعٛز ٠إىل نٓـ د ٍ٬ايس ٜٔبعس ٚقت قكرل.
ؽ .عًٌ ْكٝش ١ايؿٝذ غ ١َ٬يًٛؿًني بإٔ ٜهتُا سكٝك ١أقًُٗا عٔ ايٓاؽ ؟
* ستٜ ٢ػٌٗ اٖتسا ٤د ٍ٬ايس ٜٔعًُٗٝا ٚستٜ٫ ٢بايؼ َٔ ٜهْٛإ ؾ ٢سٝاظت٘ ؾ ٢إخؿاُٗ٥ا ٚحي ٍٛز ٕٚاإلع ٕ٬عٔ َكطُٖٚا إَا بايهتاب ١إىل
(د ٍ٬ايس )ٜٔأ ٚا٫تكاٍ بأسس َعاضؾ٘ أَا إشا بكٝا ٖصا ايػط َهتٟ َٛا ؾٝهٜ ٕٛػرلٟا عًُٗٝا إٔ ٜٗسٜا ٙإىل َكطُٖا سٝح ٜأخصُٖا إي.٘ٝ
ؽَ .ا ايص ٣مل خيٛط بباٍ ايٛؿًني سني شٖبا َع اـاؽ؟
* نإ ايٛؿٜ ٕ٬عٓإ أُْٗا غٝع ٕ ٬نُا ناْا ضؾٝكني َت٬ظَني ٚمل خيٛط بباشلُا إٔ أغٛام ايطقٝل قس تؿطم بُٗٓٝا ؾٝكع ٖصا ؾٜ ٢س ضدٌ َٔ
ايؿطم ٚتباع ٖص ٙيطدٌ َٔ ايػطب
ؽَ .ا قؿات ػاض ايطقٝل نُا ٚضز ؾ ٢ايؿكط ٠؟
* ٜ٫طاع ٕٛا٭ٝيؿٚ ١ايتعاطـ ا٭خٜ ٫ٚ ٣ٛعتدل ٕٚإ ٫باملاٍ ٚسسٚ ٙميَ ًٕٛٝع ايطبض سٝح مي.ٌٝ
ؽ .نٝـ ناْت ْٗا ١ٜايؿٝذ (غ )١َ٬؟
* بعس ضس ٌٝايٛؿًني َع ايٓداؽ ؾعط ايؿٝذ( غ ) ١َ٬بَِٔٗ عع ٌَٚ ِٝاؿٝاٚ ٠متٓ ٢ي ٛاخذلَ٘ املٛت (أخصٚ )ٙبك ٢أٜاَاٜ٫ ٟصٚم ايٛعاّ ست٢
نعؿت قٛت٘ ٚغا ٤ساي٘ ٚأقٝب باؿُ ٢ثِ َات ٚزؾٔ ؾ ٢اؾبٌ ايص ٣زؾٔ ؾ( ٘ٝد ٍ٬ايس )ٜٔبعس أٜاّ .
ؽ .ملاشا ٌَ ايؿٝذ غ ١َ٬اؿٝاٚ ٙمتٓ ٢املٛت ؟
* ستٜ ٢طحي٘ َٔ اشلُٚ ّٛاآل ّ٫بعس إٔ ضسٌ عٓ٘ ايٛؿٚ ٕ٬ؾعٛض ٠بأْ٘ خسعُٗا بايهصب ٚمحًُٗا عً ٢ايطنا بايصٍ ٚاشلٛإ.
ؽ .ؾ َِٝاتؿل (قُٛز) َع (ٜٛغـ) عً ٘ٝايػّ٬؟ ٚؾ َِٝاختًـ عٓ٘ ؟
* أتؿل َع٘ ؾ ٢إٔ نٌ َُٓٗأبٝع بسضاِٖ قً ١ًٝثِ قاض ًَها عًَ ٢كط ٚاختًـ ؾ ٢إٔ (قُٛزا )ٟنإ َٔ بٝت املًو (ٜٛغـ)عً ٘ٝايػ ّ٬نإ َٔ
بٝت ايٓب. ٠ٛ
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ؽٚ .نض نٝـ عاٌَ ايتادط (قُٛزٟا ٚدٗاز) ؟ َٚا أثط شيو عًُٗٝا ؟
 ٢ايصْ ٣عٍ ؾ ٘ٝعًب ٚقس نإ يٝٛؿ ٟا َعُٗا
* نػاُٖا َ٬بؼ سػٓٚ ١أضاسُٗا ٚمل ٜهًؿُٗا أ ٣عٌُ ٜكَٛإ ب٘ ٚتطنُٗا ميطسإ ؾ ٢غاس ١اؿ ٓ
طٛاٍ ايٛطٜل ٜكسّ شلُا ايٛعاّ ٜٚػًُٗٝا بايككل ٚايٓٛازض ٜٚػاعسُٖا ؾ ٢ايطنٛب ٚايٓعٚ ٍٚأثط شيو َاٍ إي ٘ٝايٛؿْٚ ٕ٬عطا إي ٘ٝنأْ٘
قسٜل شلُا  ٫تادط اؾذلاُٖا باملاٍ .
ؽ .نإ يًتادط ممًٛى ثايح َٔ ٖٛ؟ ٚنٝـ نإ ٜعاًَ٘؟
* املًُٛى ايجايح ٖ( ٛبٝدلؽ) ٚقس أسهط ٙأسس ٚن ٤٬ايتادط إيٚ ٘ٝنإ ايتادط ٜعاًَ٘ َعاًَ ١قاغٜٚ ١ٝهطب٘ ٚحيبػ٘ ؾ ٢املٓعٍ ؾٜ ٬دلس٘.
ؽ .نٝـ أزضى ايكبٝإ إٔ ايتادط نإ سهُٝا ٟؾ ٢غٝاغت٘ َع َٛاي٘ٝ؟
٬
* عطف شيو سني ضأٜا ايتادط ٜطؾل بُٗا ٜٚكػ ٛعً( ٢بٝدلؽ) ٭ْ٘ غ ٧ٝاـًل مي ٌٝإىل اإلبام (اشلطب) ؾأزضى ايٛؿ ٕ٬إٔ ايتادط ٜعاٌَ ن ٟ
مبا ًٜٝل َٔ ايؿسٚ ٠ايًني .
ؽَ .ا َٛقـ قُٛز ٚدٗاز َٔ بٝدلؽ ؟
* نإ (قٛع) حيػٔ إيٜٚ ٘ٝكتٛع ي٘ َٔ إزاَ٘ ٚسًٛاٚ ٙنإ ٜؿؿل عً ٘ٝؾٓؿأ َٔ دطا ٤شيو قساقَ ١ت ١ٓٝبُٗٓٝا أَا (دًٓاض) ؾهاْت َع
ؾؿكتٗا عً ٘ٝتؿعط بٓؿٛض ؾسٜس َٓ٘ ٚتتكْ ٢عطات٘ اؿاز ٠نأْٗا  .غٗاّ َان٫ ١ٝتتشًُٗا عٓٝاٖا ايٛزٜعتإ.
ؽَ.اشا تعطف عٔ غٛم سًب ؟ ٚنٝـ نإ املُايٝو ايج٬ث ِٖٚ ١ؾ ٢ايٛطٜل إىل ايػٛم ؟
* نإ ٜكاّ  ّٜٛا٭ضبعا َٔ ٤نٌ أغبٛع ؾ ٢ضسبٚ ١اغع ١ؾ ٢ططف َٔ أططاف املس ١ٜٓؾتتكاطط إي ٘ٝايٓاؽ َٔ مجٝع َسٕ ٚقط ٣ايؿاّ يٝبٝعٛا
ٜٚبتاعٛا ٜٚؿٗسٚا َٓاؾع شلِ ٚنإ ايػٛم ٜكػِ أقػاَا ٟؾكػِ يًشبٛب ٚايػٚ ٍ٬قػِ يٮقُؿٚ ١قػِ يآلْٚ ١ٝاي ٗػَطز ٚأزٚات املٓعٍ ٚقػِ
يٮزٚ ١ٜٚا٭زٖٓٚ ١املكٜٛات ٚقػِ يًذٛاضٚ ٣ايعبٝس ٚؾ ٢قباح  ّٜٛا٭ضبعا ٤شٖب ايتادط مبٛاي ٘ٝايج٬ث ١بعس إٔ اغتػًٛا ٚنػاِٖ ٚأقًض
ؾعطِٖ ٚطٝبِٗ ٚنإ ميػو بٝس (بٝدلؽ) جيطٜٚ ٙػب٘ ًٜٚعٓ٘ ُٜٓا تطى (قُٛزٟا ٚدٗاز) ؾػاضا ؾطسني ُٖٚا ٜعٓإ أُْٗا شاٖبإ يؿٗٛز ٖصا
املٛغِ ايععٚ ِٝيًتؿطز عًَ ٢ا ؾ.٘ٝ
ؽَ .اشا ؾعٌ ايس ٍ٫سني غًِ إي ٘ٝايتادط َٛاي ٘ٝايج٬ث ١؟
* أخص ايس ٜ ٍ٫كًبِٗ ٚخيتدل ْعٛتِٗ ثِ نتب أزلا ِٖ٤ؾ ٢زؾذلٚ ٙؼت نٌ اغِ َِٓٗ قؿت٘ ٚغٔٓ٘ ٚأقً٘ ٚاملهإ ايص ٣دًُب َٓ٘ ٚأقٌ ق١ُٝ
ًٜٛبٗا ؾ ٘ٝقاسب٘ ثِ أقعسِٖ عً ٢اؿكرل َع غرلِٖ َٔ ايعبٝس ٚاؾٛاض ٣ايص ٜٔعٓس. ٙ
ؽ .نٝـ نإ ساٍ املُايٝو ايج٬ث ١ؾ ٢غٛم ايطقٝل ؟
* نإ (قُٛز  ٚدٗاز) ؾ ٢شٖ ٍٛمما ٜؿاٖساْ٘ ٚنأُْٗا ؾَٓ ٢اّ  ٫ؾ ٢سكٝك ١ي ٫ٛأُْٗا تصنطا قك ١اختٛاؾُٗا ؾأخصا ميػشإ عُْٗٛٝا َٔ
ايسَٛع بٛطف ضزاُٗ٥ا خؿ ١ٝإٔ ٜعٗط عًُٗٝا ايهعـ أَاّ ايٓاؽ أٜ ٚعٗطا أقٌ ؼُ َٔ ٟ٬ظًَُٗٝا (بٝدلؽ) ايهاسو ايعابؼ أَا (بٝدلؽ)
ؾهإ َٓ٦ُٛا ٫ ٟأثط عً َٔ ٘ٝاَتعاض ( تأمل ٚغهب ) ٚنإ إشا ضأ ٣عبسا ٟأغٛز أ ٚداض ١ٜؾٖٛا ( ٤قبٝش ) ١نشو ٚأؾاض إىل قٛع غرل َهذلخ
(َٗتِ) بايس ٍ٫ايص ٣نإ ٜٓعط إي ٘ٝباغتٓهاض ؾُا جيٝب٘ (بٝدلؽ) بػرل إخطاز يػاْ٘ ٚؼطٜو سادب. ٘ٝ
ؽ .نٝـ بٝع بٝدلؽ ؟ ٚملٔ ؟ٚبهِ؟ ٚملاشا ؾطح ايس ٍ٫ببٝع٘؟
*  ُٚنع (بٝدلؽ) عً ٢املٓكٚ ١قس دُطز َٔ ثٝاب٘ إَ ٫ا ٜػذل ٚغ ٘ٛؾبسا ٜابؼ ايػاقني باضظ ايكسض َؿت ٍٛايػاعس ٜٔؾتكسّ ضدٌ َكطٚ ٣اؾذلاٙ
مبا ١٥زٜٓاض ٚنإ ايٓداؽ ُٜٛ ٫ع ؾ ٢أنجط َٔ مخػني زٜٓاضا ٟؾأخص ايس ٍ٫ؾٛم أدط ٠ايس٫يْ ١كـ َا ظاز َٔ قُٝت٘ عًَ ٢ا سسز ٙاملايو ؾؿطح
بصيو ؾطس ٟا ؾسٜسٟا ثِ ْعٍ بٝدلؽ َٚؿ ٢إىل َ ٙ٫ٛاملكطَ ٣عٖٟٛا ٜهاز خيطم ا٭ضض تٗٝا( ٟتهدلا. )ٟ
ؽ 0مب ٚقـ ايس ٍ٫بٝدلؽ ؟َٚاشا قاٍ يًتادط املكط٣؟
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* ٚقؿ٘ باؿُل ٚايكٚ ٠ٛأْ٘ حيُ ٢غٝسٜٚ ٙطز عٓ٘ نٝس أعساٚٚ ٘٥قؿ٘ بأْ٘ َػاَط َكساّ ٜٗعأ با٭ٖٛاٍ ؾ ٢غاس ١املعاضى ٜٚعع َٔ ميًه٘
ٚ,قاٍ يًُكط ٣باضى اهلل يو ؾ ٘ٝساؾغ عًٖ ٢صا ايػ ّ٬اـبٝح ؾإْ٘ ؾطؽ أبام 0
ؽ0ملاشا ٜػتعني ػاض ايطقٝل بايؿعطا ٤؟
*يٓٝعُٛا شلِ َكٛٛعات ؾ ٢أٚقاف اؾٛاضٚ ٣ايػًُإ ؾٓٝاز ٕٚبٗا عًٜ َٔ ٢عطن ٕٛعػب َا ٜكته ٘ٝاملكاّ .
ؽَ0ا قؿات ايطدٌ ايسَؿك٢؟َٚا اشلسف ايص ٣دا َٔ ٤أدً٘ ايػٛم؟ َٚا َعاٖط اٖتُاَ٘ بتشكٝل ٖصا اشلسف؟
*مج ٌٝاشل ١٦ٝتبس ٚعً ٘ٝكا ٌٜايٓعُٚ ١ايجطاٚ ٤قس خ ٘ٛايؿٝب ؾ ٢ضأغ٘ ٚؿٝت٘ ؾعازٚ ٙقاضّا ٖٝٚبٖٚ ,١سؾ٘ َٔ سهٛض ايػٛم ٖ ٛؾطا ٤غَّ٬ا
ٚغُّٝا ٜأْؼ ب٘ ٜٚعٛض ب٘ ؾػاز ٚيس ٙاـًٝع (َٛغٚ )٢ؾطا ٤داض ١ٜيتْ٪ؼ ظٚد٘ ايعذٛظَٚ,عاٖط اٖتُاَ٘ بتشكٝل ٖصا اشلسف  -1شٖاب٘ إىل
ايػٛم َٓص ايكباح ايبانط  -2 0طٛاؾ٘ عً ٢سًكات ايس٫يني ٚايػُاغط -3 0 ٠إدايت٘ ايبكط ؾٚ ٢د ٙٛايطقٝل يٝشكٌ عً ٢طًب٘ 0
ؽ .نٝـ نإ ؾعٛض ايطدٌ ايسَؿك ٢سني ٚقٌ إىل سًك ١ايس ٍ٫؟ َٚا ؾعٛض ايٛؿًني م ٙٛ؟ٚملاشا زاض ايسَؿك ٢عً ٢اؿًكات ا٭خط٣؟
* سُٓٝا ٚقع بكط ٙعً( ٢قٛعٚدًٓاض) خؿل قًب٘ ٚقاٍ ؾْ ٢ؿػ٘ ٖأْصا قس ٚدستبػٝتٚٚ ٢قـ بطٖٜ ١تؿطؽ (ٜتأٌَ) ؾ ٢ايكبٝني ؾُا ٜعزاز إ٫
َ ٟ٬ٝإيُٗٝا ٚضغب ١ؾُٗٝا ٚنإ (قٛع ٚدًٓاض) ٜؿعطإ م ٙٛبايهٝل أ ٍٚا٭َط ٚسػبا ٙضقٝباَٛ ٟن ٟ٬باغت٬ٛع َا حيا ٕ٫ٚغذل ٙعٔ ايعٕٛٝ
ٚيهُٓٗا غطعإ َا يبجا إٔ تبسٍ ؾعٛضُٖا مَٚ ٙٛا ٫إي ٘ٝسني ضأٜا ايٝٛب ١ايٓاطك ١ؾٚ ٢دٗ٘ ٚأخصا ٜٓعطإ إي ٘ٝؾ ٢سب ٚأسػا أْ٘ قسٜل
شلُا ٜعطف سكٝك ١ساشلُا ٚقس دا ٤يٓٝكصُٖا مما ُٖا ؾ ٘ٝأٚيعً٘ ضغ َٔ ٍٛقبٌ د ٍ٬ايسٚ , ٜٔزاض ايسَؿك ٢عً ٢اؿًكات ا٭خط ٣ستٜ ٢جبت
يٓؿػ٘ ٜٚػتٝكٔ إٔ يٝؼ ؾٗٝا أقًض َُٓٗا أ ٚيٝكطف ا٭ْعاض عٓ٘ ٚغاقْ ١عط ايس ٍ٫يٜ ٬٦عطف تعًك٘ بُٗا ؾٝػًُٗٝا عً. ٘ٝ
ؽ0عًٌ :نإ ايكبٝإ جي ٕ٬ٝا٭ؾهاض ؾ ٢ضأغُٗٝا ؾٚ ٢قت ٚاسس0
*٭ُْٗا زضدا َعّا ست ٢بًػا َٔ ايتآيـ ٚايتُاظز إٔ قاض أسسُٖا ٜعطف خبْ ١٦ٝؿؼ اآلخط َٚهٓ ٕٛقسض ٙنأمنا ٜؿعطإ بكًب ٚاسس .
ؽ0عًٌ :تأنس ايٓاؽ إٔ (قٛعّا ٚدًٓاض) ؾكٝكإ 0
* يؿس ٠تكاضبُٗا ؾ ٢املَ٬ض ٚاتؿاقُٗا ؾ ٢ايسّ .
ؽ .نإ ؾ ٍ٬غُٓ ١ؾ ٢بٝع املٛاىل َاٖ ٢؟ ٚملاشا ؟
* ناْت غُٓت٘ (ططٜكت٘) إٔ ٜبسأ بعطض ا٭قٌ قسضٟا ٚشيو يٝهُٔ بكا ٤ايٓاؽ ؾ ٢سًكت٘
ؽ .ملاشا ٚقـ ايس ٍ٫ؾ ٢سرل َٔ ٠أَط عطن٘ يكٛع ٚدًٓاض ؟ٚنٝـ أْتٗت سرلت٘ ؟
* استاض ايس ٍ٫ؾ ٢أُٜٗا ٜبسأ بعطن٘ ٚشيو بػبب تكاضبُٗا ايؿسٜس ؾ ٢املَ٬ض ٚ٭ْ٘ مل جيعّ (ٜكٛع) أُٜٗا ٜؿهٌ ا٭خط ٚقس قٛع عً٘ٝ
(قٛع) ٖصا ايتشرل سٝح قاّ بعطض ْؿػ٘ .
ؽ .ملٔ بٝع قٛع ؟ ٚبهِ بٝع ؟ٚملاشا متٓ( ٢قٛع) َعطؾ ١ايًػإ ايعطب٢؟ ٚنٝـ بٝعت دًٓاض ؟ ٚبهِ ؟
* تٓاؾؼ ايطاغب ٕٛؾ ٢ؾطا( ٤قٛع) ؾ ٢ضؾع قُٝت ١ست ٢بًػٛا َا٥تني ٚغبعني ؾأمتٗا ايسَؿك ٢ث٬مثا ٘٥ؾًِ جيط ٩أسس عً ٢ايعٜاز ٠ؾػًُ٘
ايس ٍ٫إيَٚ ٘ٝه( ٢قٛع) إي ٘ٝؾطسا ٟحيُس اهلل عً ٢إٔ مل ٜعؿط ( ٜؿٛظ ) ب٘ غٛاٚ ,ٙمتٓ( ٢قٛع) َعطؾ ١ايًػإ ايعطب ٢يٝذٝب ايؿٝذ عً٢
سسٜج٘ سٝح نًُ٘ ايؿٝذ نَّ٬ا يّٓٝا تٝٝٛبّا ـاطط ٙؾًِ ٜؿِٗ (قٛع) َا ٜك , ٍٛأَا (دًٓاض) ؾتٓاؾؼ اؿانط ٕٚؾ ٢ؾطاٗ٥ا ٚظٌ ايسَؿك٢
ٜعاٜس عًٗٝا ست ٢بًػت ث٬مث ١٦زٜٓاض ٚقس ععّ عً ٢أٜ ٫عٜس ٜٚذلنٗا يًُٓاؾؼ ايص ٣ظاز عً ٘ٝعؿط ٠زْاْرل ي ٫ٛإٔ ضأْ ٣عط( ٠قعع) إي٘ٝ
تػتعٛؿ٘ أٜ٫بدٌ عًٗٝا بايعٜاز ٠ؾعاز ايسَؿك ٢أضبعني زٜٓاضا َطٚ ٠اسس ٠ؾكٛع عًَٓ ٢اؾػ ١ايٛطٜل ؾ ٢املعاٜس. ٠
ؽ .ملاشا أؾذل ٣ايطدٌ ايسَؿك ٢دًٓاض؟
أؾذلٖا تٝٝٛبّا ـاطط (قٛع) ايص ٣نإ ٜٓعط إيٗٝا َٓتكع اؾبني ٜابؼ ايؿؿتني ٜٓتؿض َٔ ايكًل ٚايسَع ؾ ٢عٜ ٘ٝٓٝػتعٛـ ايسَؿك٢
بأٜ٫بدٌ بايعٜاز ٠ؾ ٢ؾطاٗ٥ا ستٜ ٫ ٢ؿذلقا
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ؽَ .اشا تعطف عٔ ايؿٝذ غامن املكسغ ٢؟
* نإ َٔ أعٝإ زَؿل ي٘ أَ٬ى نبرلٚ ٠نإ طٝبا ٟحيب ايكسقٚ ١حيهط فايؼ ايعًِ ٚقس ندل ؾ ٢ايػٔ ٚمل ٜػًِ ي٘ َٔ ايٛيس إ ٫ابٔ ٜسع٢
(َٛغْ )٢ؿأ ؾاغس اـًل َٝا ٟ٫إىل كاي ١ٛأقسقا ٤ايػٚ ٤ٛقس سا ٍٚايؿٝذ إٔ ٜكطؾ٘ عٔ شيو ؾًِ ٜؿًض ؾذلى سبً٘ عً ٢غاضب٘ ( أًُٖ٘ )
ٚيَ ٫ٛهاْ ١أَ٘ ٚؾؿاعتٗا ؾ ٘ٝيٛطز َٔ ٙبٝت٘ ٚؽًل َٔ َعطت٘
ؽ .ملاشا اؾذل ٣ايؿٝذ غامن ن ( َٔ ٟ٬قُٛز ٚدٗاز) ؟
* اؾذل ٣ايؿٝذ غامن قُٛزا ٟ٭ٕ ٜأغ٘ َٔ إق٬ح ٚيسَٛ( ٙغ )٢زؾع٘ إىل ايتؿهرل ؾ ٢إٔ ٜبتاع ( ٜؿذل ) ٣غَ٬اٜ ٟتدصٚ ٙيساٜ ٟأْؼ ب٘ ٔ٦ُٜٛٚ
إيٚ ٘ٝجيس عٓسَ ٙا ؾكس ٙؾٚ ٢يس ٙؾٛدس ٖسؾ٘ ؾ(٢قُٛز) ؾاؾذلا ٙملا تٛغِ ؾ َٔ ٘ٝايٓبٌ ٚاـرل ٚاؾذل( ٣دًٓاض) يتْ٪ؼ ٚسس ٠ظٚد٘ ايعذٛظ
ؽ .نٝـ عاٌَ ايؿٝذ غامن املكسغ ٢ايٛؿًني ؟ ٚملاشا ؟
* أسب ايؿٝذ غامن ايٛؿًني ٚأْعشلُا َٓع ٟ٫نطمياٚ ٟبايؼ يف ضعاٜتُٗا ٚاؿسب (ايعٛـ) عًُٗٝا نُا ٚنٌَّ ( نًـ) بُٗا َٔ ٜػاعسُٖا عًٞ
تعًِ ايًػإ ايعطبٚ ,ٞشيو ٭ْ٘ تبني إخ٬قُٗا يف سب٘ ٚتعًكُٗا ايؿسٜس ب٘.
ؽ .نٝـ قابٌ ايٓاؽ خدل َٛت نٌ َٔ (دٓهٝع خإ ٚد ٍ٬ايسٚ )ٜٔملاشا؟َٚا أثط شيو عً ٞايٛؿًني؟
* ؾطح ايٓاؽ مجٝعا مبٛت (دٓهٝع خإ) ٚمحسٚا اهلل عً ٞإٔ نؿاِٖ ؾط أٚي٦و ايػعا ٠املتٛسؿني ٭ٕ ايتتاض بعس َٛت٘ امػطٚا إىل ب٬زِٖ
ٚنؿٛا عٔ غع ٚب٬ز اإلغ. ّ٬
* أَا بايٓػب ١ملٛت د ٍ٬ايس ٜٔؾُٔ ايٓاؽ َٔ سلت مبٛت٘ ملا اضتهب٘ َٔ اؾطا ِ٥ؾ ٢ب٬ز خ٬ط َٔ ؾعا٥ع  َٔٚايٓاؽ َٔ سعٕ عً ٘ٝملا قاّ ب٘ ٖٛ
ٚأب َٔ ٙٛدٗاز يكس خٛط ايتتاض عٔ ب٬ز اإلغ ّ٬أَا ايٛؿ ٕ٬ؾكس سعْا سعْ ٟا ؾسٜسٟا ملٛت (د ٍ٬ايسٚ )ٜٔأٜكٓا أُْٗا غٝبكٝإ ؾ ٢ضقُٗا إىل ا٭بس .
ؽَ .ا َعاٖط سب ايؿٝذ غامن املكسؽ يكٛع ٚدًٓاض ؟مب ٚعس ايؿٝذ غامن قٛع ٚدًٓاض ؟ ٚملاشا ؟
* منت ا٭يؿ ١بني قُٛز ٚدٗاز ست ٢أقبشت سبا ٟطاٖطاٚ ٟايؿٝذ غامن ٚظٚدت٘ ٜطعٝإ ٖصا اؿب ٜٚعسإ اؿبٝبني بايعٚاز سُٓٝا ٜؿؿ٢
ايؿٝذ غامن َٔ َطض ايؿًٌ ايص ٣أقاب٘ ٚملا طاٍ ب٘ املطض أضاز إٔ حيتاط ملػتكبًُٗا ؾأٚق ٢شلُا ظع َٔ ٤أَ٬ن٘ ٚإٔ ٜعتكا إشا َات قبٌ إٔ
 ٧ٜٝٗشلُا أَطُٖا .
ؽ .ملاشا ظاز سكس َٛغ ٢عً ٢قٛع ؟ ٚمب نإ َٛغ٪ٜ ٢ش ٣دًٓاض ؟
* ٭ٕ ايؿٝذ غامن أٚىل (أع )٢ٛنٌ ثكت٘ ؾ ٢قٛع ٚعٗس إي ٘ٝإزاض ٠أَ٬ن٘ ٚأعٛاَ ٙؿاتٝض خعا ٘ٓ٥ؾهإ قٛع ٜٛظع قسقات٘ ْٚؿكات٘ عً٢
أقاضب٘ ٚشٜٓٚ ٜ٘ٚؿل عً ٢سادات ايككط  َٔٚؾ ٘ٝؾؿل عًَٛ ٢غ ٢شيو ٚأغهب٘ إٔ ٜتػًِ ضاتب٘ ايٜ َٔ ٢َٛٝس ممًٛى عٓس أبٚ ٘ٝنإ َٛغ٢
ٜتٛغٌ إىل قٛع إٔ ٜع ٘ٝٛظٜاز ٠عً ٢ضاتب٘ ؾرلؾض قٛع طايبا َ٘ٓ ٟإٔ ٜػتأشٕ أبا ٙؾإٕ أشٕ ي٘ ٚايس ٙأعٛاٚ ٙمل تػًِ دًٓاض َٔ أشَٛ ٣غ٢
سٝح نإ ٜػاظشلا ٜٚتعطض شلا ؾ ٢نٌ غبٜٚ ٌٝػُعٗا نَ٬آٜ ٟس ٣شلا دبٗٓٝا .
ؽَ.ا َٛقـ دًٓاض َٔ َهاٜكات َٛغ ٢شلا؟ٚملاشا نإ قٛع ٜ ٫ؿهَٛ ٛغ ٢يٛايسٙ؟
* ناْت دًٓاض تؿهَٛ ٛغ ٢٭َ٘ ؾهاْت أَ٘ تعٓؿ٘ عًَ ٢ا ؾعً٘ ٚتٗسز ٙبكٛع ْؿكت٘ ٚططز َٔ ٙاملٓعٍ ٚتك ٍٛي٘ إٕ دًٓاض ظٚد ١قٛع  ٫ ٚغب ٌٝيو
إيٗٝا ؾعاز ٙشيو سكسا ٟعً ٢قٛع ٚنإ قٛع ٜ ٫ؿهَٛ ٛغ ٢يٛايس ٙست٪ٜ ٫ ٢شٜٚ ٜ٘عٜس َٔ َطن٘ ٚنإ قٛع ٜٓكض َٛغ ٢باإلق٬ع عٔ ايؿطب ٚايؿػاز
ؽ .سا ٍٚقٛع إٔ ٜكًض َٔ أَط َٛغ ٢ؾُا َعاٖط شيو ؟
* نإ قٛع ٜعٛـ عًَٛ ٢غٜٚ ٢طم ؿاي٘ ٜٚتشٌُ نجرلا َٔ ٟأشاٜ ٫ٚ ٙؿه ٙٛ٭بٚ ٘ٝنإ ٜٓكش٘ باإلق٬ع عٔ ايؿطاب ٚايؿػاز ٜٚعس ٙبايػع٢
عٓس ٚايس ٙيرلن ٢عٓ٘ ٜٚعٜس ؾ ٢ضاتب٘ .
ؽ .ملاشا ؾطح َٛغ ٢بؿسَ ٙطض ٚايس ٙ؟َٚاشا ؾعٌ أثٓاَ ٤طض ٚايسٙ؟
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* ؾطح َٛغ ٢٭ٕ اؾ ٛغٝدً ٛي٘ مبٛت أب ٘ٝؾٝتكطف ؾ ٢أَٛاي٘ ٚأَ٬ن٘ نٝـ ٜؿآٜٚ ٤تكِ َٔ قٛع ٜٓٚتعع َٓ٘ دًٓاض ٜٚهطٖٗا عً ٢اـهٛع
ملا ٜطٜس ٚسني أٜكٔ بكطب ٚؾاٚ ٠ايس ٙاظزازت تكطؾات٘ غّ٤ٛا ٚقاض ٜؿطب ؾ ٢ايككط َع ْسَاٚ ٘٥سني نذت َٓ٘ ٚايست٘ َٜٛاٚ ٟطًبت َٓ٘ اـطٚز
َٔ ايككط ؟أزلعٗا نٟ َ٬ا قبٝشا ِٖٚ ٟإٔ ٜهطبٗا ي ٫ٛإٔ قٛعٟا زؾع٘ عٓٗا ٚأقؿٌ عًٚ ٘ٝعً ٢أقشاب٘ ايباب ؾهإ َٛغٜ ٢ػب أَ٘ ًٜٚعٔ قٛع 0
ؽَ .اأثط َٛت ايؿٝذ غامن عً ٢ايٓاؽ ٚعً ٢قٛع ٚدًٓاض ؟ ٚملاشا ؟
* بها ٙايٓاؽ ٚأغؿٛا يؿكسٚ ٙتطمحٛا عً ٘ٝبػبب تكٛاٚ ٙبطٚ ٙإسػاْ٘ إىل ايؿكطاٚ ٤ا٭ضاٌَ ٚاملػانني ٚايٝتاَٚ ٢عع عً ِٗٝأ ٫خيًـ إٖ ٫صا
ا٫بٔ ايؿاغس أَا ق ٛع ٚدًٓاض ؾبهٝا ٙأسط ايبهاٚٚ ٤اغٝا ظٚدت٘ ايعذٛظ ٚقاَا عً ٢خسَتٗا ٚقدلا عًَ ٢ا ٜكٝبُٗا َٔ َٛغ ٢ايص ٣ظاز َٔ
انٗٛاز ٙشلُا بعس ٚؾاٚ ٠ايس0 ٙ
ؽَ.اشا ؾعٌ َٛغ ٢بٛق ١ٝأب ٘ٝبؿإٔ عتل قٛع ٚدًٓاض ؟ َٚا ايص ٣ععَت عً ٘ٝأَ٘ ؟
* دس َٛغ ٢ؾ ٢ايهٝس (ايتسبرل )شلُا ٚأتكٌ ظُاع َٔ ١ؾكٗا ٤ايػ ٤ٛؾأبًٛٛا ي٘ ٚق ١ٝأب ٘ٝبكسز(قكس) عتكُٗا ٚا٭َ٬ى ايت ٢أٚق ٢بٗا
شلُا ٚ ,سني عًُت أّ َٛغ ٢مبا ؾعٌ ابٓٗا أخصت تٛاغُٗٝا ٚٚعستُٗا بأْٗا غتذتٗس سني تكػِ ايذلن ١إٔ ػعًُٗا َٔ ْكٝبٗا ؾتعتكُٗا
ٚتعٚدُٗا ٚػعٌ شلُا ضظقاّ ٜعٝؿإ َٓ٘ 0
ؽ .ساَٛ ٍٚغ ٢إٔ ٜتكطب َٔ دًٓاض َط ٠أخطٚ ٣نض شيو َبٟ ٓٝا نٝـ ؾطم بٗٓٝا ٚبني قٛع ؟
* أخص َٛغٜ ٢كذلب َٔ دًٓاض ؾتٗطب َٔ ٚدٗ٘ ٚؼتُ ٢بػٝستٗا ٚنإ ٜتًٛـ َعٗا ٜٚك ٍٛشلا غأؽصى ظٚد ١ىل ٚغتهْٛني غٝسٖ ٠صا ايككط
ٜٚه ٕٛقٛع عبسّا يؤ ؾُا ػٝب٘ إ ٫بايػهٛت ٚاإلعطاض (ايطؾض) ٚسني ٜأؽ َٔ ضناٖا أقػِ إٔ ٜؿطم بٗٓٝا ٚبني قٛع ؾصٖب إىل ايٛق٢
ٚإزٖع ٢إٔ دًٓاض ناْت غبب ايؿطقٚ ١اـكاّ بٚ ٘ٓٝبني ٚايست٘ ٚأْ٘ غٝعٛز إىل بط ٚايست٘ إشا بٝعت ٖص ٙاؾاض ١ٜايُٓاَ ١ؾُا نإ َٔ ايٛق ٢إ٫
إٔ باع اؾاض ١ٜيًػُػاض ايص ٣أسهط ٙإيَٛ ٘ٝغٚ ٢بعٗا ايػُػاض يطدٌ َٔ َكط 0
ؽَ .اشا ؾعًت أّ َٛغ ٢سني عًُت ببٝع دًٓاض ؟
* بعجت إىل ايٛق ٢تعاتب٘ عًَ ٢ا قٓع ٚتًض عً ٘ٝإٔ ٜطدع ؾ ٢ايبٝع ٚيهٔ ايٛق ٢اعتصض ٚعطنت عً ٘ٝإٔ تسؾع أَ ٣بًؼ ًٜٛب٘ ايؿاضٚ ٣يهٔ
َٛغ ٢أٚعع يًُكط ٣بايطؾض ؾُا نإ َٔ ا٭ ّٝإ ٫إٔ أخصت تًعٔ ابٓٗا ٚتسع ٛعً0 ٘ٝ
ؽ .قـ ؿع ١ايؿطام بني قٛع ٚدًٓاض ؟
* تأمل قٛع أؾس ا٭مل ٚنإ ٜٓعط إيٗٝا ٜ ٖٛٚبهٚ ٢سني أقبٌ َٛغَٚ ٢ع٘ ايػُػاض نؿهـ زَع٘ ٚأظٗط ايتذًس ( ايكدل ٚايتشٌُ ) ٚملا عًُت
دًٓاض بأْ٘ َٓ ٫ام َٔ املػرل َع٘ اْسؾعت إىل قٛع تٛزع٘ ٚزاعا ساضا َؿعُا باؿػطٚ ٠ا٭مل .ؾكاٍ شلا قٛع أغتٛزعو اهلل ٜاسبٝبت ٢غٝذُع
اهلل سلًٓا عٛي٘ ٚقٛت٘ ٚقايت دًٓاض أغتٛزعو اهلل ٜاسبٝبَٚ ٢ايت إىل َ٫ٛتٗا تكبٌ ضأغٗا ٚست ٢بًًت٘ بايسَٛع ٚايعذٛظ تبهٚ ٢تكسّ شلا
قٛع ٜ ٖٛٚك ٍٛسػبو ٜا دًٓاض تٛنً ٢عً ٢اهلل ٚثك ٢بإٔ اهلل َٛدٛز  ٖٛٚعً ٢مجعٓا إشا ٜؿا ٤قسٜط .
ؽَ .اشا تعطف عٔ اؿاز عً ٢ايؿطاف ؟ ٚملاشا نإ قٛع ٜأْؼ إي ٘ٝ؟
* نإ ؾٝدا ٟقاؿا ٟخيسّ غطٜا َٔ غطا ٠زَؿل ٚأعٝاْٗا ٖ ٛابٔ ايعع ِٝايص ٣نإ ٜػهٔ ؾ ٢قكط قطٜب َٔ قكط ايؿٝذ غامن ٚنإ ٖصا ايطدٌ
ؾسٜس ايعٛـ عً ٢قٛع ٚاؿب ي٘ ٚنإ ٜؿعط إٔ ٚضا ٤قٛع غطا ٟخيؿ ٘ٝعٔ ايٓاؽ مجٝعاٚ ٟنإ ٖصا ايطدٌ ٬ٜطـ قٛعاٜٚ ٟػًٚ ٘ٝنإ قٛع
ٜؿهٛا إيٚ َُٖ٘ٛ ٘ٝآٜٚ َ٘٫ػتؿرل ٙؾ ٢ؾ ْ٘ٛ٦يصايو أْؼ إي ٘ٝقٛع .
ؽ .نٝـ ؼككت ؾطاغ ١اؿاز عً ٢ايؿطاف ٚقسم ظٓ٘ ؾ ٢قٛع؟َٚا َٓاغب ١شيو ؟
* نإ اؿاز عًٜ ٢عٔ إٔ قٛعا ٟيٝؼ ممًٛنا دًب َٔ فاٌٖ ب٬ز َا ٚضا ٤ايٓٗط ٚإٔ أقً٘ نطٚ ِٜإٔ ي٘ غطا ٜهتُ٘ عٔ ايٓاؽ مجٝعا ٚإٔ قٛعاٟ
َٔ أبٓا ٤املًٛى ؾهإ اؿاز عًٜ ٢ػأٍ قٛع عٔ أقً٘ ٚقٛع ٜك ٍٛي٘  ٫أعطف ؾ٦ٝا ؾطدض اؿاز عً ٢ؾ ٢أخط ا٭َط إٔ قٛعا َٔ ٟأبٓا ٤دٍ٬
ايس ٜٔؾهًُا سسث٘ عٔ د ٍ٬ايسٚٚ ٜٔقا٥ع٘ َع ايتتاض ملض تػرلا ٟؾٚ ٢د٘ قٛع ٚنطض ٖص ٙايتذطبَٔ ١طاضا ٟست ٢أٜكٔ إٔ ي٘ قً٘ ظ ٍ٬ايس, ٜٔ
ٚبعس شيو نؿـ ي٘ قٛع عٔ ٖص ٙاؿكٝك ١سٝح نإ دايػا َع اؿاز عًٚ ٢أقبٌ َٛغ ٢عً ٢قٛع ٚنطب٘ بايػٛط ؾٗسز ٙقٛع بايطز عً٘ٝ
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ؾًَٛ ُ٘ٛغٚ ٢أْكطف ٜ ٖٛٚػب٘ ًٜٚعٔ أباٚ ٙدس . ٙثِ قل عً ٢اؿاز عً ٢سكٝكت٘ .
ؽَ .ا اـ ١ٛايتٚ ٢نعٗا اؿاز (عً ) ٢إلْكاش قٛع ؟َٚا أثط شيو عًْ ٢ؿؼ قٛع ؟
* أْ٘ غٛف ٜكل عً ٢غٝس( ٙابٔ ايعع ) ِٝأَط (قٛع) ٚنإ ابٔ ايعع ِٝقبا ( ٟؾ ٍ٬ايسٚ ) ٜٔغٛف ٜؿرل عً ٢غٝس ٙبؿطا ( ٤قٛع ) َٔ ايٛق٢
ز ٕٚعًِ َٛغٚ , ٢قس ٖسأت ْؿؼ قٛع ٚتؿا ٍ٤خرلٟا 0

ؽ ٌٖ .لشت خ ١ٛاؿاز عً ٢إلْكاش قٛع َٔ انٗٛاز َٛغ ٢؟ ٚنض شيو ؟
* ْعِ لشت اـ ١ٛؾكس اغتذاب ابٔ ايعع ِٝيًٛب خازَ٘ ٚاؾذل ٣قٛعا ٟبعس إٔ عطف سكٝكت٘ 0
ؽ .ناْت أٜاّ قٛع ؾ ٢قكط غٝس ٙابٔ ايعع َٔ ِٝأمجٌ أٜاّ عُط ٙعً ٢ع٬تٗا  .ؾًُاشا ؟
* سٝح أؾطم ؾٗٝا اؿب عً ٢قًب٘ ؾُٮْٛ ٙضاٚ ٟقه ٢عًَ ٢ا ؾ َٔ ٘ٝظًُات اشلِ ٚاؿعٕ ٚايٝأؽ ٚأبسي٘ َػطٚ ٠أَٚ ٬نإ ٜعٝـ بايكطب َٔ
دًٓاض ؾ ٢غَ ّ٬ؿُٛيني بطعاُٖ٫َٛ ١ٜا ٚظٚدت٘ ٚشاقا ؾٗٝا يص ٠ا٭َٔ ٚايُٛأْ ١ٓٝؾكس عاؾا قبٌ شيو ؾ ٢دَ ٛهٛطب تػٛز ٙاؿطٚب ٚايكًل
 ٚيكٖٝا َٔ عٛـ َُٖ٫ٛا ٚبطَ ٙا أْػاُٖا َطاض ٠ايٝتٚ ِٝشٍ ايطم .
ؽ0نٝـ نإ ساٍ (قٛع) سني تصنَّط سبٝبت٘ (دًٓاض)؟ٚمبَ نإ َؿػ ٟ٫ٛعٔ أمل ؾطاقٗا؟
* شٖبت ْؿػ٘ سػطات ٚؾؿ٘ ايٛدس ٚاؿٓني ست ٢اقؿط ٚدٗ٘ ٚمٌ دػُ٘ ٚتكطست َكًتا َٔ ٙط ٍٛايػٗط ٚايبهاٚ ,٤نإ َؿػ ٟ٫ٛمبا نإ
ٜهابس َٔ ٙاحملٓ ١بـ (َٛغ. )٢
ؽْ0عيت بـ (قٛع) َكٝبتإ ندلٚ ٣قػط ٣ؾُا ُٖا؟
* املكٝب ١ايهدل ٢ٖ ٣ؾطام سبٝبت٘ (دًٓاض) ٚايكػط ٢ٖ ٣انٗٛاز (َٛغ )٢ي٘.
ؽ.نٝـ عاٌَ ابٔ ايعع ِٝقٛعٟا ؟ٚمب أٚق ٢ابٔ ايعع ِٝاؿاز عً ٢؟
* ضم ايػٝس ابٔ ايعع ِٝؿاٍ ممًٛن٘ قٛع ٚبايؼ ؾ ٢تهطمي٘ ٚايعٛـ عًٚ ٘ٝادتٗس ؾ ٢إٔ ٜكطؾ٘ عٔ يٛعت٘ ٚسعْ٘ ٚعطض عً ٘ٝإٔ ٜعٚد٘
داضَ ١ٜجٌ دًٓاض أ ٚأمجٌ َٓٗا ٚقس أٚق ٢خازَ٘ اؿاز عً ٢بأٜ ٫أيٛا دٗسٟا ؾ ٢ايعٓا ١ٜبكٛع ٚتػً. ُٖ٘ ١ٝ
ؽ .نٝـ اغتٛاع اؿاز عً ٢إٔ ٜهػط غٛض ٠اؿعٕ ؾ ٢قًب قٛع ؟
* نإ اؿاز عً ٢يبل اؿسٜح خبرلا ٟبأزٚا ٤ايكًٛب ٚع٬دٗا ؾُا ظاٍ بكاسب٘ قٛع ٜٚ ٜٜ٘ٛٛبػٜ ٘ٛػًٜٚ ٘ٝعًً٘ ٜٚهطب ي٘ ا٭َجاٍ ٜٚتٓع ٙب٘
ؾ ٢نٛاس ٢املسٜٚ ١ٜٓطتاز ب٘ ا٭غٛام ٜٚسخٌ ب٘ فايؼ ايعًِ ؾ ٢املػذس ست ٢اغتٛاع إٔ ٜهػط غٛض ٠اؿعٕ ؾ ٢قًب٘ ٚتطى ايباق ٢إىل ا٭ٜاّ
يتكه ٢عً. ٘ٝ
ؽ .مب تعًل قًب قٛع ؟ َٚا اؿاٍ ايص ٣قاض إي ٘ٝ؟َٚا َٛقـ ابٔ ايععَ٘ٓ ِٝ؟
* تعًل قًب٘ بايعبازٚ ٠ايتك ٣ٛؾهإ ٜكً ٢ايؿطٚض ٭ٚقاتٗا ٚحياؾغ عً ٢ايٓٛاؾٌ ٚأنجط َٔ ت ٠ٚ٬ايكطإٓ ٚتطزز عً ٢فايؼ ايعًِ ٚغاق١
فايؼ ايؿٝذ ابٔ عبس ايػٚ , ّ٬نإ ابٔ ايععٜ ِٝؿذع٘ عً ٢شيو َٚا نًؿ٘ عُ ٬حي ٍٛبٚ ٘ٓٝبني سهٛض ٖص ٙاجملايؼ .
ؽٚ .نض ايع٬ق ١بني (ابٔ ايعع(ٚ )ِٝايؿٝذ ابٔ عبس ايػ )ّ٬؟
* نإ ابٔ ايعع َٔ ِٝنباض أْكاض ايؿٝذ  َٔٚخٛام أقشاب٘ ٚنإ ٜٓاقط ٙؾ ٢زعٛت٘ بٓؿػ٘ َٚاي٘ ٚنإ ايؿٝذ حيب٘ ٫غتكاَت٘ ٚإخ٬ق٘
ٚغرلت٘ عً ٢ايسٜٚ ٜٔكبٌ عٛاٜا ٙعً ٢عؿت٘ ٜ ٫ٚكبٌ عٛاٜا غرل َٔ ٙا٭غٓٝاٚ ٤نإ ابٔ ايععٜ ِٝتعكب ي٘ ٚجيُع سٛي٘ ا٭ْكاض ٜٓٚؿل عً٢
شيو َٔ سط َاي٘ ٜٚطدع ايؿهٌ ؾ ٢ايٓؿٛش ايصٜ ٣تُتع ب٘ ابٔ عبس ايػ ّ٬إىل ُٖ ١ابٔ ايعع. ِٝ
ؽ .نإ( ابٔ ايععَ )ِٝجا  ٫ٟيًػٓ ٢ايؿانط ْعُ ١ضب٘ ٚايؿٝذ (ابٔ عبس ايػَ )ّ٬جا  ٫ٟيًعامل ايكاحل ايص ٫ ٣خيؿ ٢ؾ ٢اؿل يٚ . ِ٥٫ ١َٛنض شيو ؟

* نإ (ابٔ ايععٜٓ ٫ )ِٝػ ٢سل اهلل ؾَ ٢اي٘ ٚنإ ٜٓؿل َٔ َاي٘ عً ٢ايؿكطاٚ ٤املػانني ٚش ٣ٚاؿادات َٔ ا٭ضاٌَ ٚايٝتاَٚ ٢نإ ٜط ٣إٔ
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يسٚٚ ٜ٘ٓطٓ٘ سكٛقا ٟعً ٫ ٘ٝتدلأ شَت٘ ست٪ٜ ٢زٜٗا ٚنإ ٜػع ٢إىل تػٝرل املٓهط بهٌ قٛت٘ ٜٚك ّٛبسؾع اـٛط عٔ ٚطٓ٘ بهٌ َا ميًو ٚنإ(
ابٔ عبس ايػٜ )ّ ٬ط ٣سكا ٟإٔ ايعًُاٚ ٤ضث ١ا٭ْبٝا ٤ؾٖ ٢سا ١ٜايٓاؽ  ٫ٚخيؿ ٢ؾ ٢اؿل يٜ ٫ٚ ِ٥٫ ١َٛتذط بسٜ ٫ٚ ٜ٘ٓؿذل ٣بعًُ٘ سٛاّ
ايسْٝا ٜ ٫ٚػا ّٚؾَ ٢كاحل أَت٘ .
ؽ .نٝـ تعطف ايؿٝذ (ابٔ عبس ايػ ّ٬عً ٢قٛع) ؟
* ظاض ايؿٝذ (ابٔ ايعع )ِٝؾ ٢زاضٚ ٙقاّ (قٛع) بتكس ِٜؾطاب ايٛضز يًؿٝذ ؾًُا ضآ ٙاغتؿػط َٔ (ابٔ ايعع )ِٝعٓ٘ ٚقاٍ إْ٘ قس ضآ ٙؾ ٢سًك١
ايسضؽ ؾأخدل( ٙابٔ ايعع )ِٝعكٝك( ١قٛع) ؾأثٓ ٢ايؿٝذ عً( ٢قٛع) ثٓا ّ٤أخذً٘ ٚأبس ٣ايؿٝذ أغؿ٘ عًَ ٢ا سسخ ٭غط( ٠د ٍ٬ايس)ٜٔ
ٚقاٍ (يكٛع) :إٕ (د ٍ٬ايس )ٜٔنإ سبٝبا ٟإىل قًٛبٓا سٝح نإ جياٖس ايتتاض ٜٚساؾعِٗ عٔ ب٬ز اإلغٚ ّ٬يَ ٫ٛا ؾعً٘ ؾ ٢ب٬ز خ٬ط يهإ َٔ
اجملاٖس ٜٔا٭بطاض.
مب ضز عً( ٘ٝقٛع) ؟
ؽَ0اشا قاٍ (ابٔ عبس ايػ )ّ٬يـ (قٛع) قبٌ إٔ ٜٓكطف َٔ ظٜاض( ٠ابٔ ايعع )ِٝ؟َ ٚ
* قاٍ ي٘ يكس أسػٔ اهلل إيٝو إش أؾه ٢بو (اْتٗٚٚ ٢قٌ) إىل نٓـ ٖصا ايػٝس  َٔ ٖٛٚايكاؿني اجملاٖس ٫ٚ ٜٔغهان ١عًَ ٢ػًِ ؾ ٢خسَ١
َجً٘ ٚغٝعتكو ٚحيػٔ إيٝو 0ؾكبٌٓ (قٛع) ٜس ايؿٝذ ٚقاٍ بكٛت خياي ٘ٛايبها : ٤أْا ممًٛى غٝسٚ ٣عبس إسػاْ٘ ٫أسب إٔ ٜعتكٓ ٫ٚ ٢أضٜس
إٔ حيطَٓ َٔ ٢ؾطف خسَت٘ 0
0٬
ؽٚ .نض َعاٖط ثك( ١ابٔ ايععٚ )ِٝايؿٝذ (ابٔ عبس ايػ )ّ٬ؾ( ٢قٛع) َ .عً ٟ
* نإ ايؿٝذ ٜكطب (قٛعّا) ؾ ٢فًػ٘ ٜٚػأي٘ عٔ غٝس( ٙابٔ ايععٚ )ِٝحيًُ٘ ؼٝت٘ ٚأسٝاْاٜ ٟبعح بطغاي ١إيٚ ٘ٝغطعإ َا ٚثل ب٘ غٝسٙ
ٚايؿٝذ ؾأمتٓا ٙعً ٢أغطاضُٖا ؾهإ أسسُٖا ٜك ٍٛي٘ َا ٜؿا ٤يٝبًػ٘ يآلخط ٜ ٫ٚأمتٓإ غرل ٙعً ٢أَٛض تتكٌ عطنتُٗا ايػٝاغ١ٝ
ٚاإلق٬سٚ ١ٝشيو ملا ضأٜا ؾ َٔ ٘ٝضداس ١ايعكٌ ٚسكاؾ ( ١دٛز ) ٠ايطأٚ ٣نُاٍ ايطدٛيٚ ١ا٫ن٬ٛع (ايكٝاّ) مبٗاّ ا٭َٛض .
ؽَ .ا ايػٝاغ ١ايت ٢آَٔ بٗا ايؿٝذ ابٔ عبس ايػٚ ّ٬ايػٝس ابٔ ايعع ِٝ؟ َٚا ايص ٣اقتهت٘ ٖص ٙايػٝاغ ١؟
* ٖ ٢تٛسٝس ب٬ز اإلغٚ ّ٬ته ٜٔٛدبٗ ١قًَٛ َٔ ١ٜٛى اإلغٚ ّ٬أَطا ٘٥يٛطز ايكًٝبٝني َٔ ايب٬ز ايت ٢حيتًْٗٛا ؾ ٢ايؿاّ ٚيكس غاضات
ايتتاض ايت ٢تٗسزِٖ َٔ ايؿطم ٚقس اقتهت ٖص ٙايػٝاغ ١إٔ ؽل بايتأٜٝس ٚاملٓاقط ٠أقٚ ٣ٛأقًض ًَٛى املػًُني يًكٝاّ بٗص ٙاملُٗ( ٖٛٚ ١
ايكاحل لِ ايس ٜٔأٜٛب ) قاسب َكط ٚإٔ تػع ٢يًكها ٤عًٜٛ َٔ ٢اىل ايكًٝبٝني ٚخيهع يٓؿٛشِٖ َجٌ ( ايكاحل إزلاع ) ٌٝقاسب زَؿل .
ؽ .ملاشا ضاغٌ ايؿٝذ (ابٔ عبس ايػ( )ّ٬ايكاحل لِ ايس ٜٔأٜٛب) ؟ ٚمب ٚعس ٙ؟
* يٝشطن٘ عً ٢تٗٛرل ب٬ز ايؿاّ َٔ ايكًٝبٝني ٚٚعس ٙمبٓاقط ٠عاَ ١أٌٖ ايؿاّ .
ؽ .ملاشا اؾتس خٛف ايكاحل إزلاعٌٝ؟ َٚاشا ؾعٌ ؟
* اؾتس خٛؾ٘ َٔ ععّ ايكاحل أٜٛب عً ٢املػرل إىل ايؿاّ ٚععّ ٖ ٛعً ٢املػرل إىل َكط ٚغعٖٚا قبٌ إٔ ٜععًَ ٚهٗا ب٬زٚ ٙناتب ايؿطْر ٚاتؿل
َعِٗ عًَ ٢ػاعست٘ ٚاملػرل َع٘ حملاضب ١غًٛإ َكط ٚأعٛاِٖ َكابٌ شيو قًعت ( ٢قَؿٜس ٚايؿٖكٝـ ) ٚقٝسا ٚطدلٚ ١ٜأعُاشلُا ٚغا٥ط ب٬ز
ايػاسٌ نُا زلض يًؿطْر بسخ ٍٛزَؿل ٚؾطا ٤ا٭غًش َٔ ١أًٖٗا .
ؽَ .ا َٛقـ ايؿٝذ (ابٔ عبس ايػٚ )ّ٬أْكاض َٔ ٙخٝاْ ١ايكاحل (إزلاع )ٌٝ؟
* نتب ضغاي ١إىل ( ايكاحل أٜٛب ) حيج٘ عً ٢ايتعذ ٌٝباؾٗاز ٚتٛعس ٙؾٗٝا بػهب اهلل ٚعصاب٘ إشا تٗا ٕٚؾ ٢املػرل ٜٓٚصض ٙبهٝاع ًَه٘
ٚخػاض ٠زْٝاٚ ٙآخطت٘ نُا أخص ٜهجط َٔ ا٫دتُاع بأْكاضٚ ٙحيُػِٗ ٜٚأَطِٖ با٫غتعساز يًكٝاّ بٛادبِٗ َٔ اؾٗاز ٚايسؾاع عٔ ايٛطٔ .
ؽَ .ا ايص ٣اؾتًُت عً ٘ٝخٛب ١ايؿٝذ عبس ايػ ّ٬؟
* شنط اؾٗاز ٚؾهاٚ ً٘٥نٝـ داٖس ايٓبٚ ٢أقشاب٘ ست ٢عًت نًُ ١اهلل ثِ شنط َا أٚدب اهلل عً ٢أٚىل ا٭َط َٔ ايٓكض يإلغٚ ّ٬أًٖ٘
ٚاؿؿاظ عً ٢ب٬ز اإلغٚ ّ٬محاٜتٗا ستٜ ٢أَٔ املػًُ ٕٛعً ٢زٚ ِٜٗٓأْؿػِٗ ٚأعطانِٗ ٚأَٛاشلِ ٚشنط إٔ أ ٣غًٛإ أًَ ٚو ٜؿطط ؾ ٢سؿغ
ب٬ز املػًُني ٜٚعطنٗا يًٛقٛع ؾ ٢أٜس ٣ايهاؾط ٜٔؾكس أبطأ شَ ١اهلل ٚاملػًُني َٓ٘ ٚخًع طاعتِٗ ي٘ بٝسٚ ٙبَ ٖٔٝا ؾطض اهلل عً ٢املػًُني َٔ

77
ﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣذﻛرة ﻣن ﻣوﻗﻊ ﻣذﻛرات ﺟﺎھزة ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ

إعساز ا٭غًشٚ ١آ٫ت ايكتاٍ ٚاؽاش ٚغا ٌ٥ايك ٠ٛثِ شنط ؼط ِٜبٝع ايػ٬ح يًعسْٚ ٚسز بعًُا ٤ايػ ٤ٛايصٜ ٜٔؿت ٕٛايٓاؽ بايباطٌ ٜٚؿذلٕٚ
بآٜات اهلل مثٓا ٟقًٚ ٟ٬ٝخياؾ ٕٛاملًٛى  ٫ٚخياؾًََٔ ٕٛو املًٛى ٚنإ ٜسع ٛؾ ٢آخط خٛبت٘ (يًكاحل إزلاع )ٌٝؾكٛع ايسعا ٤ي٘ ٚانتؿ ٢بايسعا٤
ملٔ ٜٓكط ايس. ٜٔ
ؽ .ع ّٖ٬اتؿل ايٓاؽ ٚؾ ِٝاختًؿٛا بعس زلاع اـٛبَ ١ع ايتٛنٝض ؟
 -1اتؿكٛا عً ٢اإلعذاب باـٛبٚ ١اختًؿٛا ؾٚ ٢د٘ اإلعذاب ؾُِٓٗ َٔ أعذب بب٬غ ١ايؿٝذ َ َٔٚعذب بك ٠ٛسذت٘ َ َٔٚعذب بؿذاعت٘
ٚضباط ١دأؾ٘ .
 -2ا تؿكٛا ؾ ٢اإلؾؿام عًَ ٢كرل ايؿٝذ ٚاختًؿٛا ؾ ٢تكسٜط َا ٜٓاي٘ َٔ ايعكاب ؾُِٓٗ َٔ ضدض قتً٘ ٚآخط ٜطدض سبػ٘ ٚثايح ٪ٜنس عً٢
ْؿَٚ ٘ٝكازض ٠أَ٬ن٘ َُٚطدض ععي٘ عٔ اـٛاب ٚ ١تؿتٝت سلٌ أْكاض. ٙ
ؽ .أ ٜٔنإ املًو (ايكاحل إزلاع )ٌٝسني عًِ غٛب ١ايؿٝذ ؟ ٚمب أَط؟ َٚا َٛقـ أْكاض ايؿٝذ َٓ٘ ؟
* نإ غا٥با ٟعٔ زَؿل سني عًِ ؾأَط بععي٘ عٔ اـٛابٚ ١ايكبض عًٚ ٘ٝسبػ٘ ستٜ ٢طدع ٖ ٛإىل زَؿل ؾرل ٣ؾ ٘ٝضأٚ ٜ٘قس أؾاض أْكاض ايؿٝذ
عً ٘ٝإٔ ٜػازض ايب٬ز ٚأعسٚا ي٘ ٚغا ٌ٥اشلطب ؾطؾض ؾعطنٛا عً ٘ٝا٫ختبا ٤ؾَ ٢هإ أَني ؾطؾض أٜه ٟا ٖصا ا٫قذلاح .
ؽَ .ا َٛقـ أْكاض ايؿٝذ ابٔ عبس ايػ َٔ ّ٬ايكبض عً ٘ٝ؟
* ثاض أْكاضٚ ٙطايبٛا باإلؾطاز عٓ٘ ٚإ ٫ؾإِْٗ غٝػٚٝط ٕٚبأٜسَ ِٜٗا مل ٜكسض عً ٢تػٝرل ٖٛ ٙبًػاْ٘ ٚساٚيٛا َٓع بٝع ايػ٬ح يٮعسا ٤ؾهإ ٫
ميط  ّٜٛز ٕٚإٔ ُٜكتٌ بهع ١ضداٍ َٔ ايؿطْر ايصٜ ٜٔسخً ٕٛزَؿل يؿطا ٤ايػ٬ح ؾؿطض ايؿطْر عً ٢ايكاحل إزلاع ٌٝزٜات قت ِٖ٬ؾشاٍٚ
ايكاحل إزلاع ٌٝقُع ايجٛض ٠ؾًِ ٜؿًض ؾانٛط إىل اإلؾطاز عٔ ايؿٝذ ٚأيعَ٘ زاضٚ ٙأَط ٙبأٜ ٫ؿت ٫ٚ ٢جيتُع بأسس .
ؽ .نإ (قٛع) سًك ١ا٫تكاٍ بني ايؿٝذ (ابٔ عبس ايػٚ )ّ٬أْكاضٚ . ٙنض شيو 0
* ؽؿ( ٢قٛع) ؾ ٢ظ ٣س٬م ٚشٖب إىل ايؿٝذ ؾ ٢زاض ٙؾًِ ٜؿو أسس ؾ ٢أْ٘ س٬م ٚأبًؼ ايؿٝذ أخباض غٝس( ٙابٔ ايععٚ )ِٝغرل َٔ ٙأْكاضٙ
ٚأخص ٜذلزز عً ٢ايؿٝذ ًٜٛع٘ عً ٢خٛط أْكاضٚ ٙغا٥ط َا  َٔ ُٜ٘ٗأخباض ايب٬ز ٜٚبًػِٗ أٚاَطٚ ٙإضؾازات٘ ؾٝك َٕٛٛبتٓؿٝصٖا .
ؽَ0ا ضأ ٣ايؿٝذ (ابٔ عبس ايػ )ّ٬ؾ ٢ن ّ٬املٓذُني؟
* قاٍ :إْٗا ؽطقات ؽٚ ٧ٛتكٝب ٚقس ْٗ ٢ايؿطع عٔ ايتٓذ , ِٝ٭ْ٘ تػٛض عً ٢ايػٝب .
ؽَ .ا ايط ١ٜ٩ايت ٢ضآٖا (قٛع) ؾَٓ ٢اَ٘ ؟ ٚمب بؿط ٙايؿٝذ (ابٔ عبس ايػ)ّ٬؟
* ضأ ٣قٛع أْ٘ نٌ ططٜك٘ ؾ ٢قشطا ٤ؾذًؼ عً ٢قدطٜ ٠به ٢ؾأقبًت عً ٘ٝفُٛع َٔ ١ايؿطغإ ٜتكسَٗا ضدٌ أبٝض مج ٌٝايٛد٘ عً ٢ضأغ٘
ُدُٖ ١تهطب ؾ ٢أشْ ٚ ٘ٝتطدٌ عٔ ؾطغ٘ ٚزْا َٔ (قٛع) ٚأْٗه٘ ٚنطب٘ عً ٢قسضٚ ٙقاٍ ي٘  :قِ ٜا (قُٛز) ؾدص ٖصا ايٛطٜل إىل َكط
ؾػتًُهٗا ٚتٗعّ ايتتاض ؾػأي٘ (قٛع)  َٔ :أْت ؟ ؾأداب٘ أسس أقشاب٘  :إْ٘ (قُسْ) (م) ٚقس بؿط ٙايؿٝذ (ابٔ عبس ايػ )ّ٬بأْٗا ضٜ٩ا
ععٚ ١ُٝأْ٘ غًُٝو َكط ٜٗٚعّ ايتتاض .
مب ٚعس (قٛع) ايؿٝذ (ابٔ عبس ايػ )ّ٬إشا ؼككت ضٜ٩اٙ؟ ٚمبا زعا ي٘ ايؿٝذ؟
ؽَ .
* ٚعس ٙبإٔ ٜطدع إي ٘ٝؾ ٢نٌ ؾ ٕٛ٦املًو ٚإٔ ٜك ِٝايؿطع ٜٓٚؿط ايعسٍ ٚإٔ حيَ ٢ٝا أَات ايٓاؽ َٔ غُٓ ١اؾٗاز ؾؿطح ايؿٝذ ٚزعا اهلل إٔ
حيكل ضٜ٩ا عبس( ٙقٛع) نُا سكل َٔ قبٌ ضٜ٩ا عبسٚ ٙضغٛي٘ (ٜٛغـ) عً ٘ٝايػ. ّ٬
ؽ .ملاشا به( ٢قٛع) بعس إٔ زعا ي٘ ايؿٝذ بتشكٝل ضٜ٩اٙ؟ َٚا َٛقـ ايؿٝذ َٓ٘؟
* به( ٢قٛع) ٭ْ٘ تصنط سبٝبت٘ (دًٓاض) ٚعع عً ٘ٝأْ٘ ئ ٜطاٖا أبساٚ ٟنإ ٜٛز ي ٛإٔ ايؿٝذ ٜسع ٛي٘ إٔ ًٜكاٖا ٜٚتعٚز بٗا سٝح أٜكٔ (قٛع)
إٔ اهلل غٝػتذٝب زعا ٙ٤ؾطمٓ ي٘ ايؿٝذ ٚزعا ي٘ ثاْ ١ٝإٔ جيُع اهلل سلً٘ بـ (دًٓاض) ايت ٢حيبٗا عً ٢غُٓ ١ايٓب( ٢م) .
ؽَ .ا أثط زع ٠ٛايؿٝذ عً(٢قٛع) ؟
* دـ زَع( قٛع) ٚغهٔ ٫عر قًب٘
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ثْابت إعرابٔ٘ مَن٘
 - 1اؾًُ ١ا٫زل ٖٞ ١ٝاييت تتهَ َٔ ٕٛبتسأ  +خدل ٚ ,اـدل ٖ ٛاملتُِ ملعٓ ٢اؾًُ , ١ؾإشا ٚدسْا َبتسأ ْػأٍ عٔ خدل ٙبعباض " ٠املبتسأ َاي٘
إداب ١ايػ٪اٍ ٖ ٞاـدل َ * .جٌ  " :اجملاعات اييت ؼسخ يف إؾطٜكٝا بػبب ايٓكل اؿاز ملٝا ٙا٭َٛاض َأغا ٠إْػاْ ١ٝقاغ. ١ٝ
 - 2اؾًُ ١ايؿعً ٖٞ ١ٝاييت تته " َٔ ٕٛؾعٌ  +ؾاعٌ َ +ؿع ٍٛب٘ إشا نإ ايؿعٌ َتعسٟ ٜا " ْ ٚ ,ػأٍ عٔ ايؿاعٌ بـ طَٔص ايص ٟقاّ بعٌُ ايؿعٌ أٚ
اتكـ ب٘

* َجٌ  :ؾاٖس قُس املباضا َٔ ( . ٠ؾاٖس ــ قُس إشا قُس ؾاعٌ َاشا ؾاٖس ؟ ؾاٖس املباضا ٠إشا املباضاَ ٠ؿع ٍٛب٘ )

 ٚإشا نإ ايؿعٌ َتعسٟ ٜا ط أ ٟحيتاز إىل َؿع ٍٛب٘ ا ٚأنجط ; يٝتُِ املعٓ٢ص
ؾٓػأٍ عٔ املؿع ٍٛب٘ بـ " إ , ٜ٘أَ ٚاشا " أ َٔ ٚايصٚ ٟقع عً ٘ٝؾعٌ ايؿاعٌ .
 - 3تصنط إٔ املؿع ٍٛ٭دً٘ اغِ ْهطَٓ ٠كٛب ٚقع يف مجً ١ؾعً ٚ , ١ٝنإ غببا ٚ ٟتعً ٟ٬ٝيتًو اؾًُ ١ايؿعًْ ٚ .. ١ٝػأٍ عٓ٘ بـ ملاشا ,
* َجٌ ٜ :صانط ايٛايب ضغب ٟ١يف ايتؿٛم .
 - 4تصنط إٔ  :املؿع ٍٛاملًٛل اغِ َٓكٛب َأخٛش َٔ ْؿؼ سطٚف ايؿعٌ ايص ٟأت ٢قبً٘ .
* َجٌ  :ادتٗس يف املصانط ٠ادتٗازا ٟنبرلا .
ٖاّ دسٟا  :نًُات إعطابٗا زاُ٥اَ ٟؿعًَٛ ٍٛل يؿعٌ قصٚف :
َٚ ٬عا َش ٚ ٟ٬َٗٚسك ٟا ٚؾهطاٚ ٟعؿٟٛا مبعٓ ٢قؿش ٟا ٚخ٬ؾ ٟا ٚٚؾاق ٟا َٚهابطٚ ٠عٓازٟا ٚبعسٟا ص .
طغبشإ ٚخكٛقاٚ ٟعَُٛاَٚ ٟجٚ ٟ٬أٜه ٟا ٚؾه ٟ
 - 5تصنط إٔ اؿاٍ اغِ َؿتل ْهطَٓ ٠كٛب ٚقع يف ْٗا ١ٜمجً ١ؾعً ١ٝغايبا ; ٟيٝبني ؾهٌ ط ٖ١٦ٝص ايؿاعٌ أ ٚاملؿع ٍٛب٘ ْ ٚ ,ػأٍ عٓ٘ بهٝـ ؟
* َجٌ  :عاز ايكا٥س َٓتكطا - . ٟاغتُعت إىل ْكا٥ض أبَ ٞكػٝا. ٟ
ٖاّ دسا : ٟنًُات إعطابٗا زاٟ ُ٥ا ساٍ :
ط أٚ ٟ٫ٚثاْٟ ٝا ٚثايجا ٟإخل َ ,ازٟ ٜا ٚأزبٝاٚ ٟغٝاغٝاَٚ ,ٟا ؾاب٘ ٖص ٙايهًُات ٚ .مجٝع ٟا ٚ ,عٛناٚ ,ٟبسٚ ,ٟ٫خاقٚ ,١عاَ ٚ ١قاطبٚ ,١عُسٟا ٚخٛأ,ٟ
ٚغٗٛاٚ ,ٟغٜٛاَ ٚ ,ٟع ٟا ٚ ,نًُٚ ١سس املهاؾ ١إىل ايهُرل تعطب سا ٟ٫م :ٛشانط ٚسسى .سهطٚا مجٝعاٟص.
ٖ - 6اّ دسٟا  :خٛأ ٜكع ؾ ٘ٝأغًب اي٬ٛب  ٖٛ ٚإٔ ٜعتكسٚا إٔ ا٫غِ ايٓهط ٠املٓكٛب ايٛاقع بعس نإ أ ٚإسس ٣أخٛاتٗا إعطاب٘  :ساٍ ٚ .
ايكٛاب أْ٘  :خدل َٓكٛب يتًو ا٭ؾعاٍ  ٚ ,يٝؼ سا َ * . ٫ٟجٌ  :نإ ايٛايب نػ , ٟ٫ٛثِ أقبض فتٗسا , ٟثِ قاض َتؿٛقا. ٟ
 - 7ا٫غِ ايٓهط ٠املٓكٛب ايٛاقع بعس اغِ ايتؿه ٌٝطأؾعٌص إعطاب٘  :متٝٝع َٓكٛب
* َجٌ  :قُس أنجط اي٬ٛب تؿٛقا ٚ , ٟأنجطِٖ ْؿاطا. ٟ
 َٔ - 8أؾهاٍ املهاف إي: ٘ٝ
(أ) اغِ ْهطَ ٠باؾط ٠اغِ َعطؾَ = ١هاف إي ٘ٝفطٚض .
* َجٌ َ :سضغ ١ايعبٛض بٛاب ١ايتؿٛم  -عًِ َكط غٝعٌ عايٟ ٝا .
(ب)أ ٟاغِ ٜأت ٞبعس " نٌ  -غرل  -غ - ٣ٛن - ٬نًتا  -مجٝع  -بعض  -ايعطف " ٜعطب َ :هاف إي ٘ٝفطٚض .
* َجٌ  :نٌ عاٌَ  -غرل طايب  -أَاّ املسضغ - ١اؾٓ ١ؼت أقساّ ا٭َٗات .
(دـ) أ ٟنُرل ٜتكٌ با٫غِ إعطاب ٖصا ايهُرل َ :هاف إي ٘ٝيف قٌ دط
* َجٌ  :نتابــــ - ٞبًسْا  -أبٛى  -قًُـــــ٘ َ -سضغتــٓا .
 - 9اغِ ْهط + ٠اغِ ْهطْ = ٠عت بؿطط ايٛقـ َ * .جٌ  :طايب فتٗس  -عٌُ إْػاْ - ٞآثاض خايس - ٠تؿٛم ضا٥ع .
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ٖاّ دسا : ٟإشا ناْت ايٓهط ٠ايجاْ٫ ١ٝتكـ  ,ؾإعطابٗا َ :هاف إي ٘ٝفطٚض0
* َجٌ  :نط ٠قسّ  -ضقٝـ ؾاضع  -نعب سصا - ٤باب ؾكٌ .
 - 10اغِ َعطؾ + ١اغِ َعطؾْ = ١عت بؿطط ايٛقـ .
* َجٌ  :ايس ٍٚايعطبَٓ - ١ٝتدبٓا ايٛطين  -اؿٝا ٠اييت ْعٝؿٗا غطٜع. ١
 - 11تصنط إٔ  :ا٫غِ ايٛاقع بعس ( أٜٗا  -أٜتٗا ) ٜعطب ْ :عت َطؾٛع .
* َجٌ  :أٜٗا اي٬ٛبُ  -أٜتٗا ايٛايب. ٝ١
 - 12تصنط أ ٕ  :نًُ( ١ابٔ) إشا ٚقعت بني(عًُني) حيصف أيؿٗا ٚتعطب (ْعت) .
* َجٌ  :عُط بــــــــٔ اـٛاب ثاْ ٞاـًؿا ٤ايطاؾس. ٜٔ
 - 13إشا اتكٌ نُرل بإٕ أ ٚإسس ٣أخٛاتٗا  ,ؾإعطاب ايهُرل  :اغِ إٕ يف قٌ ْكب
* َجٌ  :إْــو فتٗس  -يعًــٗا ايؿا٥ع - ٠يٝتــهِ َتؿٛق. ٕٛ
ٚغايب ٟا ا٫غِ ايٛاقع بعس ايهُرل إعطاب٘  :خدل َطؾٛع
 - 14ايهُا٥ط اآلت " ١ٝايهاف  -اشلا - ٤ايٝا " ٤إشا اتكًت بآخط ايؿعٌ
ؾإعطابٗا َ :ؿع ٍٛب٘ يف قٌ ْكب .
* َجٌ  :أغعسْــ ٞقُ ْس بتؿٛق٘  -ايكاٖط ٠بٓاٖا ايؿاطُ ٚ , ٕٛٝسسثــٗا قُس عً. ٞ
ٚغايباَ ٟا بعس ايهُرل  :ؾاعٌ َطؾٛع
- 15

نُرل  ( +اغِ ) َ ( ,بتسأ  ,خدل ) َجٌ ْ ٖٞ :ؿ ١ٛٝـــ ِٖ فتٗسٕٚ

 - 16اغِ إؾاض٠

َباؾط٠

اغِ ْهط٠

( َبتسأ  ,خدل ) َجٌ :

(ٖصا نتاب ق ( ) ِٝتًو قك ١ضا٥ع) ١

 - 17أؾهاٍ ايبسٍ املٛابل :
أ  -اغِ إؾاضَ ٠باؾط ٠اغِ َعطف بـ طأٍص = بسٍ َٛابل
* أَجًٖ : ١صا ايٛايب ٖ -ص ٙايؿتا - ٠تًو اؿٝا - ٠شيو ايهتاب .
ب  -اغِ َعطف بـ طأٍص َباؾط ٠اغِ إْػإ  -بًس = بسٍ َٛابل
* أَجً : ١ايطٝ٥ؼ َباضى  -ايعامل ظ - ٌٜٚايًل عذلٜؼ  -ايؿكٝك ١يبٓإ .
دـ  -اغِ َعطف باإلناؾَ ١باؾط ٠اغِ إْػإ  -بًس = بسٍ َٛابل
* أَجً : ١ضٝ٥ؼ اؾُٗٛضَ ١ٜباضى  -قسٜك ٞقُس  -أَرل ايؿعطا ٤ؾٛق - ٞبًس اؿهاضَ ٠كط.
 - 18إشا زخًت (َا) عً ٢إٕ ٚأخٛاتٗا ؾإْٗا تب ٌٛعًُٗا ٚبصيو ٜه ٕٛا٫غِ ايٛاقع بعسٖا ٜعطب َبتسأ
* َجٌ  :إمنا امل َٕٛٓ٪أخ٠ٛ
َ( - 19ع) تعطب ظطف ظَإ أَ ٚهإ َٚا بعسٖا َهاؾا ٟإي ٘ٝإ ٫إشا ْْٛت بايٓكب ؾتعطب ساٟ٫
* َجٌ  :اغتٝكعت َع ؾطٚم ايؿُؼ /ػٛيت َع ايعَ /٤٬سهط اي٬ٛب َع ٟا .
 - 20ايهًُات (زاٟ ُ٥ا  -أبسا  -قط أ ٚؾكط  -أَؼ  -قسميا - ٟسسٜجا - ٟعٛض  -ضٜجُا  -عٓس) تعطب ظطٚف يًعَإ ( ٚ ,ز - ٕٚسٝح -
ثِ -يسٚ - ٣غط) تعطب ظطٚف َهإ .
 - 21ايهًُات اآلتٖٓ(١ٝا ٖٓ -اى) تعطب خدلٟا َكسَ ٟا .
* َجٌ ٖٓ :ا ايكاٖطٖٓ ٠اى ا٭قكط .
 - 23ا٫غِ ايصٜ ٣كع بعس يٜ ٫ٛعطب زاُ٥اَ ٟبتسأ ٚخدلٜ ٙه ٕٛقصٚؾ ٟا ٚدٛب ٟا * َجٌ  :ي ٫ٛاهللَ ٝا اٖتسٜٓا يؿغ اؾ٬يَ ١بتسأ َطؾٛع
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 - 24ا٫غِ ايٛاقع بعس (غاقٜ )١عطب َبتسأ َ٪خطٟا ٚغاق ١داض ٚفطٚض يف قٌ ضؾع خدل َكسّ .
* َجٌ  :أسذلّ اي٬ٛب ٚغاق ١املتؿٛقٕٛ
 - 25ا٫غِ ايٛاقع بعس (خكٛقا  -خاقٜ )١عطب َؿع ٍٛب٘ يؿعٌ قصٚف تكسٜط ٙأخل ٚنًُ" ١خكٛقاْ "ٟؿػٗا تعطب َؿعًَٛ ٟ٫ٛكا ٟيؿعٌ
قصٚف .
* َجٌ  :أؾاٖس بطاَر ايتًؿعٚ ٕٜٛخكٛق ٟا َباضٜات نط ٠ايكسّ
 -26نًَُ( ١ص َٓ -ص) إشا دا ٤بعسٖا ؾعٌ تعطب ظطف ظَإ زاُ٥ا .
* َجٌ  :سهطت َٓص بسأ املسضؽ ايؿطح .

ٜٓكػِ ايؿعٌ َٔ سٝح اإلعطاب ٚايبٓا ٤إىل قػُني :
 - 1ؾعٌ َبٓ. ٢
أ : ٫ٟ ٚايؿعٌ املان: ٞ
ين عً ٢اينِّ:
َ -1ب ّ
 إشا اتكًت ب٘ ٚا ٚاؾُاع١
ين عً ٢ايغه:ٕٛ
َ - 2ب ّ
 إشا اتكًت ب٘ تا ٤ايؿاعٌ

 -2ؾعٌ َعطب .

ايؿعٌ املانَ ٞبينٓ زاُ٥ا
َجٌ  :اي٬ٛب سا ٜؾعٛٝا عًٚ ٢قتِٗ  ٚغاضَعُٛا إىل ايك.٠٬
َجٌ  :ؾه١طِتُ يف ا٭َط..ؾعطؾٞتَ خ.ٞ٦ٛ

 أ ٚاتكًت ب٘ ْا ايؿاعًني

َجٌ  :سؿعٓٞا ايككٝس ٠نًٗا ٚ.نتبِٓا ايؿكٌ ا٭ َٔ ٍٚايكك١

 أ ٚاتكًت ب٘ ْ ٕٛايٓػ٠ٛ
َ - 3بين عً ٢ايؿتح :
 إشا مل ٜتكٌ ب٘ ؾ٤ٞ

َجٌ  :املَٓ٪ات غاعَسَِٕ احملتادني .ايٛايبات سكٜك ٔٞايتؿٓٛم
َجٌ  :غازضَ ايٛؾس املس.١ٜٓبعس إ ظاضَ َعاملٗا ايطٝ٥ػ١

 أ ٚاتكًت ب٘ تا ٤ايتأْٝح

َجٌ  :خؿكٜتِ ضا ١ٜأَتٓا.ؾتشككٜت اآلَاٍ ناًَ١

 أ ٚاتكًت ب٘ أيـ ا٫ثٓني

َجٌ  :ايكسٜكإ غاؾطَا أَؼ.٢

ثاْٝا : ٟايؿعٌ ا٭َط :
ين عً ٢ايغه: ٕٛ
َ - 1ب ّ
 إشا نإ قشٝض اآلخط
 إشا اتكًت ب٘ ْ ٕٛايٓػ٠ٛ
ين عً ٢سشف سضف ايعًٓ: ١
َ - 2ب ّ
 إشا نإ َعتٌ اآلخط
ين عً ٢سشف ايٓ:ٕٛ
َ - 3ب ّ
 إشا نإ َتك ٟ٬بٛا ٚاؾُاع١

َجٌ  :سَ ٚسخِ أخاى قازقا ٚ.ٟايتعِّ بايعٗس
ت ضاقبَِٔ ا٭بٓا ٚ ٤اسطقَِٔ عً ٢غَ٬تِٗ .
َجٌ ٜ :ا أَٗا ُ
َجٌ  :اغع إىل اؿل ازعُ ضبُوٚ ,اضترَ ٢ػؿطت٘ .
َجٌ ٜ :ا ؾباب ايٛطٔ اْٗهٛا.

 ٬بأيـ ا٫ثٓني
 إشا نإ َتك ٟ

َجٌ  :أٜٗا ايعاَ ٕ٬دٓٛزا إْتادهُا.

 ٬بٝا ٤املداطب١
 إشا نإ َتك ٟ
َ - 4بينّ عً ٢ايؿتح :
 إشا اتكًت ب٘ ْ ٕٛايتٛنٝس

َجٌ ٜ :ا أَٓيت اؼس.ٟ
َجٌ  :تَكَسٖقٜٖٜٔا أخٚ ,ٞادَِٗطَٕٖ باؿل
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إذا مل ٓصبل بأداٗ ىصب أّ جسو

إذا شبل بأداٗ ىصب (أٌ  -لً  -كٕ
 -حت - ٙالو التعلٔل  -فاٛ

● إذا شبل بأداٗ جسو ( مل – ملا – ال اليأٍ٘ – الو األمر )
● إذا كاٌ يف جْاب الطلب● إذا كاٌ يف أشلْب ظرط ألداٗ جازم٘

الصببٔ٘  -الو اجلحْد )

إذا كاٌ صحٔح األخر مجل

إذا كاٌ معتل األخر مجل

إذا كاٌ مً األفعال اخلنص٘ مجل

● ؼكلُ الجْرٗ مثارٍا

● ٜطد ٛاملؤمً عفْ ربُ ٜٚػع ٢بني الياط

● املصلنٌْ ٜك َٕٛٛرمطاٌ

● ٜٝٛعُ املؤمً ربُ● حنً ْكطأٝ

باخلري ٚغٝكه ٞاهلل لُ باجلي٘

● اجملتَدٌّ حيكك ٕٛأٍدافَه

ٜٓكب ايؿعٌ املهاضع إشا غبكت٘ إسس ٣أزٚات ايٓكب ايتاي: ١ٝ
إٔ  ,أ , ٫ئ  ,ن , ٞست ّ٫ , ٢ايتعً ّ٫ , ٌٝاؾ شٛز  ,ؾا ٤ايػببٚ , ١ٝا ٚاملع , ١ٝإشٕ

إشا نإ قشٝض ا٭خط أَ ٚعتٌ اآلخط بايٛاٚ
أ ٚايٝاَ ٤جٌ
● ئ أقكطَ يف أزاٚ ٤اديب
● ئ ْسع َٛإىل ضش١ًٜ
● ئ ٜكه َٞايكان ٞبعًِ
اايهًُات املً ١ْٛتعطب ؾعٌ َهاضع َٓكٛب
ٚعْ ١َ٬كب٘ ايؿتش ١ايعاٖط٠

إشا نإ َعتٌ ا٭خط با٭يـ َجٌ

إشا نإ َٔ ا٭ؾعاٍ اـُػ ( ١نٌ َهاضع

● أطع اهلل يرلن ٢عٓو .

ٜتكٌ بٛا ٚاؾُاع ١ا ٚأيـ ا٫ثٓني أٜ ٚا٤

جيب إ تػع ٢يف اـرل زاُ٥ا
ئ ٜطق ٢اإلْػإ إ ٫بايعٌُ
ايهًُات املً ١ْٛتعطب ؾعٌ َهاضع
َٓكٛب ٚعْ ١َ٬كب٘ ايؿتش ١املكسض٠

املداطبَ ) ١جٌ
● ئ تٓايٛا ايدل ست ٢تٓؿكٛا
● ٜػتعس ايؿطٜكإ يٝؿٛظا
● جيب إٔ ته ْٞٛفتٗس٠
ايهًُات املً ١ْٛتعطب ؾعٌ َهاضع
َٓكٛب ٚعْ ١َ٬كب٘ سصف ايٕٓٛ
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* ( إٔ ) ٢ٖ ٚ :سطف َكسضْٚ ٣كب .غطْ ٢إٔ تٓذشٛا ؾ ٢اَ٫تشإ .جيب إٔ تػتعس يَ٬تشإ  َٔ .اـرل إٔ ٜتشس ايعطب
* (ئ) ٢ٖٚ :سطف ْؿْٚ ٢كب - .ئ تٓاىل ايتؿٛم إ ٫باملصانط .٠ئ ٜطتك ٞؾأْٓا إ ٫بايعًِ ,
* (ن ٢ٖٚ :)٢سطف تعًْٚ ٌٝكب  - .ادتٗس ن ٢ؼكلَ ٖسؾو  ,أطع ضبو ن ٞتسخٌ يف ضمحت٘  ,أخًل ايعٌُ ن ٞتٓاٍ ا٫سذلاّ
*(ست ٢ٖٚ :) ٢سطف ٜؿٝس ايتعً ٌٝأ ٚايػا - .١ٜأشانط ست ٢أتؿٛمَ ْ ,ػتكًض ايكشطا ٤ستٜ ٢ع ِٓ ايطخا٤
* ( ّ٫ايتعً ٢ٖٚ : )ٌٝسطف تعًْٚ ٌٝكب يً تأنس َٔ  ّ٫ايتعًٜ ( ٌٝكض ٚنع ن ٞبسَٗٓ ٫ا ٜ ٚػتك ِٝاملعٓ) ٢
 أخًكٛا ؾ ٢أعُايهِ يتٓايٛا ايتكسٜط ٜ .صانط اي٬ٛب ظس يٝتؿٛقٛا ــ أطع ٚايسٜو يتٓاٍ ضناُٖا* ( ّ٫اؾشٛز) ٚ :تعين اإلْهاض ايؿسٜس  ٫ ٚبس إٔ تهَ ٕٛػبٛق ١بهَٓ ٕٛؿَ( ٢انإ  ,أ ٚمل ٜهٔ َ ,انٓا  ,مل ٜهْٛٛا َ ,انٓتِ )
 -مل ٜهٔ ا٭غـــ تاش يٝػؿٌَ عٔ ط٬ب٘.

ٜػؿــــــٌ َ :هاضع َٓكٛب ب ّ٬اؾشٛز ٚعْ ١َ٬كب٘ ايؿتش ١ايعاٖط٠

 -اي٬ٛب مل ٜهْٛٛا يًُٛٗٝا زضاغتِٗ

ُٜٗــــًٛا َ :هاضع َٓكٛب ب ّ٬اؾشٛز ٚعْ ١َ٬كب٘ سصف ايٕٓٛ

َ -ا نإ ايعــــــطب يٝتٗاْٛٚا يف سكِٗ

ٜتٗـاْٛٚا َ :هاضع َٓكٛب ب ّ٬اؾشٛز ٚعْ ١َ٬كب٘ سصف ايٕٓٛ

َ -ا نٓٓا يٓتدً ٢عٔ َبازٓ٥ا

ْتدـــًَ : ٢هاضع َٓكٛب ب ّ٬اؾشٛز ٚعْ ١َ٬كب٘ ايؿتش ١املكسض٠

* (ؾا ٤ايػبب :)١ٝتبني غبب َا قبًٗا  ٚتهَ ٕٛػبٛق ١بًٛب أْ ٚؿ. ٢
َجٌ  :

ٜػبــــك٘ ْؿـــــــــ٢

َ -اقكطت ؾ ٢عًُ ٢ؾأْسَّ .



ٜػــــــبك٘ أَـــــــــط

 -اغع ؾ ٢اـرل ؾتػعسَ ؾ ٢اؿٝا. ٠



ٜػبــــــك٘ ْٗ ــــــــ٢

 ٫ -تعلٚ ٢ايسٜو ؾرلنَ ٢عٓو اهلل .



ٜػبـــــك٘ اغتؿ ــ ٗاّ

 ٌٖ -ػتٗس ٕٚؾ ٢أعُايهِ ؾتشككٛا ايٓذاح.



ٜػبـــــك٘ ضدـــــــا٤

 -يعٌ اجملتٗ س ٜتؿٛم ؾٝعزازَ ادتٗازا .



ٜػبـــــك٘ متــــــٓ٢

 -يٝت ايعطب ٜتشس ٕٚؾٗٝعَٛا أعسا. ِٖ٤



ٜػبـــك٘ ؼهـــٝض

 ٬ٖ -نػطت قٛٝزى ؾتعٔعٖ ؟.

.

*(ٚا ٚاملع ٢ٖ :)١ٝايتٜ ٢هَ ٕٛا بعسٖا َكاسبا ملا قبًٗا ٚتهَ ٕٛػبٛق ١بٓٗ ٢أْ ٚؿ ٢أَ ٚكسض .
٫ -تَٓ٘ عٔ خًل ٚتأتَ َ٢جً٘ .

غبكت بٓٗ.٢

ٚ -يبـــ ؼ عباٚ ٠٤تكطٖ ع. ٢ٓٝ

غبكت مبكسض .

*(إشٕ) ٢ٖٚ :سطف تٛنٝس ٚتهْ ٕٛاقب ١يًؿعٌ املهاضع إشاناْت ؾ ٢دٛاب عً ٢ن ّ٬غابل ٚأٜ ٫ؿكٌ بٗٓٝا ٚبني ايؿعٌ بؿاقٌ (قس
 ,غٛف) ٚأٜ ٫تكسّ عًٗٝا ايؿعٌ .
 -إشٕ تٓذ ضَ .

ؾ ٢اإلداب ١عًٜ َٔ ٢ك - : ٍٛغأشانط زضٚغ ٢دٝس ا.

 -إشٕ غٛف تٓذضُ  -إشٕ قس تٓذضُ  -تٓذ ضُ إشٕ  (- .تٓذض ) :ؾعٌ َهاضع َطؾٛع ايهُ ١ايعاٖط.٠

جيب إٔ تٗتُٛا بايعٌُ ستٜ ٢ػٛز ايطخا ٤ؾًٔ ٜعٛز ٭َتٓا فسٖا إ ٫بايعٌُ  ٚظٜاز ٠اإلْتاز ٚ ,شيو ٜتًٛب إٔ ؼطم ايسٚىل عً ٢إْؿا٤
املكاْع  ٚاغتك٬ح ا٭ضان ٞستْ ٢ػتٝٛع ا٫ضتكا ٤باجملتُع ؾُا نإ ايٓاؽ يٝؿعطٚا بايتُٓ ١ٝز ٕٚضخا ٤ايعٝـ ؾٝا أٜٗا املػٛ٦ي ٕٛاسطقٛا
عً ٢إتكإ ايعٌُ ؾتتكسّ ب٬زْا يٝذس ايٓاؽ َكَٛات اؿٝا ٠ايهطمي١
( ا ) أعطب َا ؼت٘ خط يف ايكؿط ٠ايػابك : ١ــ
ايطخا ............................................. : ٤اإلْتاز ............................................. :
ا٫ضتكا............................................. : ٤ايٓاؽ ............................................. :
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اسطقٛا ............................................. :ايهطمي.............................................. : ١
( ب ) اغتدطز َٔ ايؿكط ٠نٌ َهاضع َٓكٛب  ٚبني غبب ايٓكب ٚع ١َ٬ايٓكب .
املهاضع املٓكٛب
عْ ١َ٬كب٘
غبب ايٓكب
املهاضع املٓكٛب

غبب ايٓكب

عْ ١َ٬كب٘

( ز ) عني ا٭ؾعاٍ املهاضع ١املٓكٛب ١ؾُٝا ٜأتَ ٞع شنط ايػبب :
 - 1قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ":ئ تَٛٓ٪ا ست ٢تطامحٛا".
 - 2متػو باؿل ؾٝػاعسى عً ٢ؼكٝل ايعسٍ .
 - 3مل تهٔ َكط يتتهاغٌ عٔ زٚضٖا يف خسَ ١ايعطٚب. ١
 ٫ - 4تأَط باـرل ٚ ,تعطض عٓ٘ .
 - 5ضبٚ ٢ؾكين يٛاعتو ; ست ٢أْاٍ ضناى .
 - 6عًٝو بٛاع ١اهلل  ,ن ٞتٓاٍ ضنا. ٙ
( ز ) اخذل اإلداب ١ايكشٝش َٔ ١بني ايكٛغني َع شنط ايػبب :
 -1نْٛٛا كًكني يٛطٓهِ  ,ؾٝعً ٛؾأْ٘  .ايؿا (٤سطف عٛـ – ايؿا ٤يًػبب)١ٝ
 - 2مل ٜهٔ ايكان ٞيٓٝتكِ َٔ ا٭بطٜا . ٤اي ّ٫(ّ٬ايتعً ّ٫ – ٌٝاؾشٛز  ّ٫ -ايتٛنٝس ) .
 - 3أزا٩ى ايٛادب ٜػاعس عً ٢ايٓذاح ٜ .ػاعس ؾعٌ َهاضع (َطؾٛع – َٓكٛب  -فع) ّٚ
 - 4ؼطٚا اؿ , ٍ٬ؾتٓؿك ٙٛيف اـرل .تٓؿكَ ٙٛهاضع َٓكٛب(بايؿتش -١سصف ايٓ)ٕٛ
 - 5جيب عًٝو إٔ تتشً ٢بايكسم

تتشًَ ٢هاضع َٓكٛب بايؿتش(١ايعاٖط -٠املكسض)٠

 - 6قاٍ تعاىل َٚ(:ا نإ امل َٕٛٓ٪يٓٝؿطٚا ناؾ )١اي(ّ٬يًتٛنٝس -يًٓؿ–٢يًذشٛز)
ٜ – 7ػع ٢اي٬ٛب يًعٌُ اؾاز ؾٝتشكل شلِ ايٓذاح ٜتشكل َهاضع َٓ :كٛب َ -طؾٛع  -فع) ّٚ
( ٖـ ) نع ؾعَ ٟ٬هاضعآَ ٟاغبا ٟيف املهإ اـاي ٚ ٞأعطب٘ :
 – 1أسػٔ إىل داضى ؾـ .............تكسٜط. ٙ

 – 2مل ٜهٔ املٌُٗ يـ  .............آَاي٘ يف اؿٝا. ٠

 – 3غأظٌ فسا ٟست ............. ٢إىل غاٜيت .

 – 4مل ٜهٔ اهلل يـ  .............ا٭بطٜا. ٤

 – 5اغتُط يف عًُو ست ............. ٢أَٓٝتو .

 ٫ – 6تأَط بايػ ٤ٛؾـ.............عٓو ايٓاؽ .

َ -7ا نإ اي٬ٛب ٍ .............زضٚغِٗ
 – 8اسذلّ ايٓاؽ ؾـ.............
 – 9ػتٗس ايٛايبات ستٜ ............. ٢أًَََُٜٔٗ
 -10اقطأ نجرلا ؾـ َ .............عاضؾو
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جيعّ ايؿعٌ املهاضع يف ث٬خ سا٫ت :

أ – إشا ٚقع بعس أزا ٠ػعّ ؾعٚ ٬اسسا:ٖٞٚ ,

 - 1مل ,مل١اُٖٚ ,ا أزاتا دعّ ٚقًب :مل ٜػاؾ ِط ظٜس  ٚ ,ملا ٜعُسِ عً. ٞ
 ّ٫ -2ا٭َط :تكع أ ٍٚاؾًُ / ١تًٛب ايكٝاّ بايؿعٌ ٜ /كض اغتبساشلا َع ايؿعٌ املهاضع بايؿعٌ ا ٭َط َجٌ  :ــ
ِ بني ايٓاؽ بايعسٍ  .يتشطقٛا عً ٢ايك٠٬
يتشه ِ

يتػع إىل ايعٌُ ايكاحل

 ٫ -3ايٓاٖ :١ٝتكع أ ٍٚاؾًُ / ١تًٛب اَ٫تٓاع عٔ ايكٝاّ بايؿعٌ
( ٜ٫تُ ِبًٞٛٝٔٛا قَسَقٜا ٔته ِٝبٔا ٞيَُ َٚ ٔٚا٭شَ٫ ( )٣تٌُٗ زضٚغو ) (  ٫تتدٌ عٔ َباز ٨ايس ٫ ( ) ٜٔتػع بني ايٓاؽ بايُٓ) ١ُٝ
 ٫ايٓاؾ ١ٝأٜها تسخٌ عً ٢ايؿعٌ املهاضع ٜ ٫ ٚؿذلط إٔ ته ٕٛأ ٍٚاؾًُ٫ ٚ ١تًٛب اَ٫تٓاع عٔ ايؿعٌ بٌ تٓؿٞ
سسٚخ ايؿعٌ ٫ ٚت٪ثط يف إعطاب٘ ؾايؿعٌ بعسٖا َطؾٛع ٫سغ املجايني  :ــ
 ٫تٌُِٗ زضٚغو
تٌُٗ  :ؾعٌ َهاضع فع ّٚب ٬ايٓاٖ١ٝ

 ٫تُٗ ٌُ ايٛايب ١زضٚغٗا
تٌُٗ  :ؾعٌ َهاضع َطؾٛع

 – 1ايػه : ٕٛإشا نإ ايؿعٌ قشٝض اآلخط .

 -يٓٝؿلِ نٌ َٓهِ يف غب ٌٝاهلل .

 – 2سصف سطف ايعً : ١إشا نإ ايؿعٌ َعتٌ اآلخط .

 -مل ٜسعُ امل َٔ٪يًؿط  ٚمل ٜػع بايُٓ١ُٝ

 – 3سصف ايٓ : ٕٛإشا نإ َٔ ا٭ؾعاٍ اـُػ. ١

 -ايطداٍ مل ٜذلنٛا ايكتاٍ ست ٢ايٓكط ٫ .تًُٗ ٞزضاغتو

ب  -إشا ٚقع بعس أزا َٔ ٠ا٭زٚات اييت ػعّ ؾعًني طأزٚات ايؿطط اؾاظَ ١ص ,
ٜٚػُ ٢ايؿعٌ اجملع ّٚا٭ ٍٚؾعٌ ايؿطط ٚ ,ايؿعٌ اجملع ّٚايجاْ ٞؾعٌ دٛاب ايؿطط .
أزٚات ايؿطط اؾاظَ : ٖٞ ١إََِٕٚ ,ََِٔ ,اَُِٗ ََٚ ,ا ََٚ ,تَٚ ,٢أٖٜا َٕ ٜٚ ,أٚ ,َِٜٔأَُِٜٓا ٚ ,أٚ ,٢ْٖٜسَِٝجُُاٚ ,نِٝؿُٜا ٚ ,أٟٜٗ
 إِٕ  ٖٞٚ :سطف يطبط اؾٛاب بايؿطط .

َجٌ :إٕ تؿعٌِ اـرل تٌِٓ ضنا اهلل .

 : ََِٔ اغِ ؾطط يًعاقٌ

َجٌ ٖ َٜ ِٔ ََ( :تل ٢ايًَّ َ٘ َٜذِعٌَِ يََ ُٜ٘دِطَدا)ٟ

َ ا  :اغِ ؾطط يػرل ايعاقٌ

َجٌ َََٚ ( :ا تَؿٞعًَٛٝا َٔ ِٔ خٍَ ِٝط َٜعِ ًُُِٜ٘ايًَّ ُ٘ )

َُٗ ا  :اغِ ؾطط يػرل ايعاقٌ

ب َٜؿٞعٌَ٢
و قاتًَٔٚ ***ٞأْٖٜؤ ََ َُِٗا تَ ٞأَُط ٟ٢ايكَ ًٜٞ
َجٌ  :أٜغٜطٖىٔ َٔٓ ٞٚأ ٕٖ ٜسُبٖ ٔ

َ ت : ٢اغِ ؾطط يًعَإ

َجٌ َ :يت تٌُِٗ زضٚغو تطغبِ .

 أٜإ  :اغِ ؾطط يًعَإ

َجٌ  :أٜإ ؽطزِ أخطزِ َعو .

ٜ أٚ ,َِٜٔأَُِٜٓا ٚ ,أٚ ,٢ْٖٜسَِٝجُُا  :أزلا ٤ؾطط يًُهإ

َجٌ ٜ( :أََُٓ ِٜا َتهُْٛٛٝا ُٜسِ ٢ض ٞن ٝهُِ املِٜٛتُ) .
َجٌ  :سَُ ِٝجَُـا تَػِتَكٔـِِ ُٜكٜسٚضِ يٜو ٜاهلل***ٝلٜاسّا يف غابٔـ ٢ط ا٭ٜظَِـإ
َجٌ  :أْ ٢تتٛنٌ عً ٢اهلل ٜــٛؾـكــو

 نٝؿُا  :اغِ ؾطط يًشاٍ .

َجٌ  :نٝؿُا تعاٌَ ايٓاؽ ٜعاًَٛى .

 أ : ٟاغِ ؾطط َعٓاٖا عػب َا تهاف إي , ٘ٝؾته ٕٛيًعاقٌ  ,أ ٚيػرل ايعاقٌ  ,أ ٚظطف ظَإ أ ٚظطف َهإ
 أ ٟيًعاقٌ

َجٌ  :أ ٟطايب جيتٗس ٜتؿٛم .

 أ ٟيػرل ايعاقٌ

َجٌ  :أ ٟنتاب تكطأ ٙتػتؿس َٓ٘ .

 أ ٟيًعَإ

َجٌ  :أ ّٜٛ ٟؽطز ؾ ٘ٝأخطز َعو .
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َجٌ  :أَ ٟتشـ تعضٜ ٙهـ يو َٔ املعًَٛات ايهجرل .

 أ ٟيًُهإ
 تصنط إٔ :

 أزٚات ايؿطط طَٔ َ ,ا َُٗ ,ا ص تعطب َبتسأ إشا نإ ؾعٌ ايؿطط ٫ظَا ٟأَ ٚتعسٟ ٜا اغتٛؾَ ٢ؿعٛي٘ .
َجٌ ٜٛ َٔ :ع ٚايس ٌٜٓ ٜ٘ضنا ُٖا َُٗ -ا تؿعٌ َٔ خرل  ,تٌٓ خرل اؾعا٤
 أزٚات ايؿطط طأ , ٜٔأُٜٓا  ,أْ , ٢سٝجُا ص تعطب ظطف َٓكٛب يؿعٌ ايؿطط .
 أزا ٠ايؿطط طنٝؿُاص تعطب سا  ٫ٟغايبا .
٪ٜ ٫ٚ ثٚط عً ٢أزٚات ايؿٖطط يف ايعٌُ زخ ٍٛسطٚف اؾط عًٗٝا,

م "ٛعً ٢أ ِ٢ٜٗٚتٓعٍِ أْعٍِ" .

 سٝح ٚ ,إش  ٫ :تكبشإ يًؿطط إ ٫إشا اتكًت بُٗا " َا "
 ؾعٌ ايؿطط اؾاظّ أ ٚدٛاب٘ إشا نإ َانٝا ٟأ ٚأَطٟا ٜهَ ٕٛبٟٓ ٝا يف قٌ دعّ .
أزٚات ايؿطط غرل اؾاظَ: ٖٞ .. ١إشا  -ي - ٛي - ٫ٛنًُا .
 ٫ ٖٞ ٚػعّ ايؿعٌ بعسٖا  ٚ ,إمنا تطبط ؾكط بني ؾعً ٞايؿطط  ٚاؾٛاب  ,أ ٟمبعٓ ٢إٔ ايؿعٌ ٜه ٕٛبعسٖا َطؾٛعا إشا نإ َهاضعا ٜٚهَ ٕٛبٓٝا إشا نإ َانٝا. ٟ

َجٌ :

إشا اْتؿط ايعًِ عِٓ ايطخا. ٤

ي ٫ٛاخت٬ف ا٭شٚام يباضت ايػًع .

ي ٛأْكـ ايٓاؽ اغذلاح ايكان. ٞ

نًُا تكسّ ؾبابٓا اضتكتِ ب٬زْا .

ملا ايتك ٢اؾُعإ ثبت ايؿذاع  ٚؾط اؾبإ

ايؿعٌ املهاضع املعٛٛف عً ٢ؾعٌ َهاضع فع ّٚقبً٘ ؾٗ ٛفعَ ّٚجً٘ .
َجٌ :إٔ تصانط بإخ٬م  ٚػتٗسِ ٜٓازٜو ايتؿٛم .

دعّ املهاضع يف دٛاب ايًٛب
نصيو جيعّ املهاضع دٛاظٟا إشا ٚقع دٛاب ٟا يًًٛبطا٭َط أ ٚايٓٗ ٞص
ِ ا ِزعُ ْٞٔٛأٜغِتَذٔبِ ٜي ٝهِِ) ( ,اسؿغ اهلل حيؿعٞو ) ( أطع أباى تٌٓ قبت٘ ) (  ٫تتهدل عً ٢ايٓاؽ حيذلَٛى )
َجٌ َٚ ( :قٜاٍَ ضَ ٗبهُ ٝ
 ٚ ؾطٚط دـــــــعّ املهاضع يف دٛاب ايًٛب ٖ: ٞ
 -1إٔ ٜتكسّ ايًٛب عً ٢ايؿعٌ املهاضع.
ِ ؾطق ١تعٗطُ يو).
 -2إٔ ٜه ٕٛاملهاضع اجملعَ ّٚذلتب ٟا عً ٢ايًٛب بإٔ ٜهَ ٕٛػبب ٟا عٓ٘ ؾ ٬جيٛظ اؾعّ يف َجٌ ( :اغتٓ ِ
 -3إٔ ٜه ٕٛاؾٛاب بعس ايٓٗ ٢أَطٟا قبٛبا – ٟؾ ٬جيٛظ اؾعّ يف َجٌ :
( ٫تس ُٕ َٔ ا٭غ ٔس تتعطضُ يؿطٚض.)ٙ

(  ٫تًعب بايٓاض ؼطمُ ٜسى )

ين يف سايتني :
بٓا ٤ايؿعٌ املهاضع  :ايؿعٌ املهاضع َب ٓ
 َبين عً ٢ايػه ٕٛإشا اتكًت ب٘ ْ ٕٛايٓػ٠َٛ -بين عً ٢ايؿتض إشا اتكًت ب٘ ْ ٕٛايتٛنٝس

َجٌ  :ايٛايبات ٜطزلَِٔ ا٭ع.ّ٬
َجٌ ٚ :اهلل يٜتٓتكطَٕٖ أَٓتٓا

نٝـــــ ٜهــ ٕٛغـــــــ٪اٍ اَ٫تشـــــإ

 1ــ اغتدطز َٔ ايعباض ٠أغًٛب ؾطط  ٚسسز أدعا . ٙ٤أ ٚاغتدطز ؾعٌ َهاضع فع ٚ ّٚبني غبب اؾعّ ٚع ١َ٬دعَ٘
 2ــ اضبط بني اؾًُتني بأزا ٠ؾطط داظَ ٚ ١غرل َا ًٜعّ (٫سغ دٝسا حيصف سطف ايعً ١ا٭خرل  ٚقبٌ ا٭خرل  ٚؼصف ايٓ َٔ ٕٛا٭ؾعاٍ اـُػ) ١
( ٜطتك ٞغًك٘ ـــ ٜٓاٍ ا٫سذلاّ  ٚايتكسٜط ) ؾٝه ٕٛاؿٌ ( َٔ ٜطتل غًك٘  ٌٜٓا٫سذلاّ  ٚايتكسٜط )
ؾٝه ٕٛاؿــــٌ ( َت ٢تعضعٛا اـرل ٜع ٌُ ؾأْهِ )
( تعضع ٕٛاـرل ـــ ٜعً ٛؾأْهِ )
 3ــ قٛب اـٛأ ؾُٝا  ( ًٜٞإٕ ٚ ُٜٛٓعٓٝا باإلضٖاب ْػتٝٛع َٛادٗت٘ ) اؿٌ ( إٕ ْ ....... ِٜٓػتٛع ) .......
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 4ــ عدل عٔ اؾًُ ١ايتاي ١ٝبأغًٛب ؾطط ( أ ٚس ٍٛاؾًُ ١ايتاي ١ٝ٭غًٛب ؾطط أزات٘ داظََ ) ١جٌ  :ــ
( ٜعٜس قسض اإلْػإ بػع ٘ٝم ٛاـرل) ٫سغ جيب ؾِٗ اؾًُ ١دٝسا يتشسٜس َا ٜكًض يًؿطط َ ٚا ٜكًض ْتٝذ ١ي٘ )
ؾٝه ٕٛاؿٌ ( َتٜ ٢ػع اإلْػإ م ٛاـرل ٜعز إمياْ٘ )
 5ــ ( ايصٜ ٜٔكطأ ٕٚنجرلا تػُ ٛعكٛشلِ ) اغتبسٍ ا٫غِ املٛق ٍٛبأزا ٠ؾطط داظَ ٚ ١غرل َا ًٜعّ
اؿٌ ٜ َٔ ( :كطأٚا نجرلا تػِ عكٛشلِ )
 6ــ إشا خؿٝت اهلل سعٝت بطنا ( ٙنع إٕ َهإ إشا  ٚادعٌ ؾعٌ ايؿطط ٚدٛاب٘ َهاضعني )
اؿٌ  :إٕ ؽـ اهلل ؼغ بطناٙ
 7ــ ( ٜعً ٛؾإٔ َٔ ٜطق ٢غًك٘ ) ادعٌ َٔ املٛقٛي ١ؾططٚ ١ٝغرل َا ًٜعّ
اؿٌ ٜ َٔ :طم غًك٘ ٜعٌ ؾأْ٘
 8ــ أعطب َا ؼت٘ خط يف اؾًُتني  :ــ
ــ با٫ؼاز تػتعٝس ٕٚفسنِ
ــ اؼسٚا ؾتػتعٝسٚا فسنِ
ــ اؼسٚا تػتعٝسٚا فسنِ
ؾعٌ َهاضع فع ّٚيف دٛاب ايًٛب  .................ؾعٌ َهاضع َٓكٛب بؿا ٤ايػبب .............. ١ٝؾعٌ َهاضع َطؾٛع ...........

ؽ : 1اخذل اإلداب ١مما بني ايكٛغني ملا ؼت٘ خط ؾُٝا ٜأت: ٢
 – 1سٝجُا تتٛنٌ عً ٢اهلل ٜٛؾكو ( .خدل – دٛاب ايؿطط – قؿ)١
 – 2أٜإ تكؼ إىل َعًُو  ,تؿِٗ زضغو (.بايػه – ٕٛعصف ايٓ - ٕٛعصف سطف ايعً)١
 – 3أُٜٓا تتكسّ ايكٓاعٜ ١طتؿع َػت ٣ٛاملعٝؿ( . ١يًُهإ – يًعَإ)  – 4أ ٟضدٌ حيذلّ ايٓاؽ حيذلّ ْؿػ٘ ( .أزا ٠اغتؿٗاّ – أزا ٠ؾطط)
ؽ : 2عني ؾُٝا ٜأت ٞا٭ؾعاٍ اجملعٚ ١َٚبني غبب اؾعّ ٚعَ٬ت٘ :
 – 1مل ٜٓؿع ايٓسّ عًَ ٢ا ؾات .

 – 2سإ َٛعس ايكٚ ٠٬ملا ٪ٜشٕ امل٪شٕ .

َ – 3ا تسخط ٙايٜٓ ّٛٝؿعو غسا. ٟ

 – 4أ ٜٔتػع يف اـرل تعؿط بايجٓا. ٤
 – 6أٜإ ٜػس ايػ ّ٬تػعس ايبؿط. ١ٜ

 – 5أُٜٓا تهْٛٛا ؼذلَٛا .

ؽ : 3اضبط نٌ مجًتني مما ٜأت ٢بأزا ٠ؾطط َٓاغبٚ ١غرل َا ًٜعّ :
 - 1تتعٚز َٔ ٕٚاملعطؾ – ١ؼكك ٕٛأٌَ ا٭َ. ١

ٜ - 2ػتك ِٝايؿطز – ٜعً ٛؾإٔ اؾُاع. ١

 - 3ػايؼ اؾًٝؼ ايكاحل – تػتؿٝس َٓ٘ .

ٜ -4عٝـ َتؿا – ٬٥جيٓ ٢اـرل نً٘ .

 ُٜٛٓ -5ايطأ ٟايعاّ – ٜطق ٢اجملتُع .

 6ــ تعضع ٕٛايكشطا ٤ـــ ٜعزاز ايسخٌ ايكَٞٛ

ؽ : 4أعطب ايؿعٌ (ٜطن )٢يف اؾًُتني ايتايٝتني .
 ٫ -تذلزز يف ؾعٌ اـرل ٜـــطض عٓو اهلل  ٫ -تذلزز يف ؾعٌ اـرل ؾرلن ٢عٓو اهلل

ــ بايعٌُ ايكاحل ٜطن ٢اهلل عٓو

ؽ: 5ادعٌ ا٭ؾعاٍ يف اؾٌُ اآلت ١ٝفع ١َٚيف دٛاب ايًٛب  -1 .تعٝـ آَٓاّ
 -2تك ْٕٛٛمح ٢أٚطاْهِ  -3 .ؼكل َا تطٜس .
ؽ :6ادعٌ ؾعً ٢ايؿطط ٚاؾٛاب ؾُٝا ٜأتَ ٞهاضعني ٚانبُٗٛا
 َٔ -1زعا إىل اـرل نإ َٔ ايطاعني .

 َٔ -2تؿاْ ٢يف عًُ٘ غاز ق. َ٘ٛ

َ - 3تٚ ٢ظٕ اإلْػإ ا٭َٛض بعكً٘ لا َٔ ايٛقٛع يف اـٛأ .
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جيب اقذلإ دٛاب ايؿطط بايؿا ٤يف اؿا٫ت اييت جيُعٗا ايبٝت ايتاي: ٞ
ازلـــــــ ١ٝطًبــــ ٚ ١ٝظـــاَس

 ٚمبا  ٚقـــــس  ٚبًٔ  ٚبايتػـــــــــٜٛـ

٫ ٚسغ دٝـــــــسا دٛاب ايؿــــطط املكذلٕ بايؿــــا ٫ ٤جيـــــعّ ( ؾ ٬ؼصف ْ ٕٛا٭ؾعاٍ اـُػ ١أ ٚسطٚف ايعً) ١
 ٚإيٝو تؿكٖ ٌٝص ٙاؿا٫ت
 إشا نإ دٛاب ايؿطط مجً ١ازلٜ ( ١ٝبسأ باغِ أ ٚنُرل أ ٚإٕ أ ٚإسس ٣أخٛاتٗا ) .
هلل ْاق ُطنٜ َٔ . ِٝتٛنٌ عً ٢اهلل ؾٗ ٛسػب٘ إٕ ػتٗسٚا يف زضٚغهِ ؾإْهِ َتؿٛقٕٛ
َجٌ  :إ ِٕ ٢تَ ِٓكُطُٚا ايًَّ َ٘ ؾا ٝ

 إشا نإ دٛاب ايؿطط مجً ١ؾعً ١ٝؾعًٗا طًيب (ا٭َط – ايٓٗ – ٢ا٫غتؿٗاّ)
َجٌ َُٗ :ا تٛاد٘ َٔ َكاعب ؾ ٬تتـطززِ َ .تٜ ٢كذلب ايَ٬تشإ ؾاغتعس دٝسا َ /تٜ ٢كذلب اَ٫تشإ ؾٌٗ تطادع ٕٛزضٚغهِ
ؼ – ْ ِعَِ – ب ِ٦ؼَ – سبٖصا – ٫سبٖصا).
 إشا نإ دٛاب ايؿطط مجً ١ؾعً ١ٝؾعًٗا داَس نـ (عػ – ٢يَ ٝ
َجٌ ٜ َٔ :ذلادع عٔ اؿ ٓل ؾب٦ؼ َا قٓـع .

َت ٢تػتكِ ؾعػ ٢إٔ حيايؿو ايتٛؾٝــل .

 إشا نإ دٛاب ايؿطط مجًَ ١ػبٛق( ١بًٔ – َا – قس – ايػني – غٛف ).
َجٌ ٜ َٔ :عضع ؾٛن ٟا ؾًٔ حيكس قُش ٟا .
َٔ ٜعتُس عً ٢اهلل ؾُا خيٝب ظٓ٘

َجٌ  َٔ :أطاعَ ٖٛا ٙؾكس نــــ ٌٓ .
إٕ تكطأ نجرلا ؾػٝعً ٛؾأْو  /ؾػٛف ٜعً ٛؾأْو

تصنط إٔ  :ايؿعٌ املهاضع ايٛاقع يف دٛاب ايؿطط املكذلٕ بايؿا ٫ ٤جيـــــــــــــعّ ٜ ٚعطب سػب َٛقع٘ يف اؾًُ.١
َجٌ َ :ت ٢ػتٗس ؾػٛف تػُ ٛطؾعٌ َهاضع َطؾٛع بايهُ ١ص .
نٝــــــــ ٜهــــ ٕٛغـــــ٪اٍ اَ٫تشــــإ
 1ــ اغتدطز دٛاب ؾطط ٚبني غبب اقذلاْ٘ بايؿا٤
ْكطأ ايعباض ٠دٝسا  ٚمسز أغًٛب ايؿطط ناَ ٬ثِ ْتأنس إ دٛاب ايؿطط أٚي٘ ؾاْ ٚ ٤تأنس َٔ غبب ٚدٛزٖا نِ غبل  ٚبٓٝت يهِ
َجاٍ  َٔ (:حيطم عً ٢ايتؿٛم ؾٝصانط زضٚغ٘ أ ٫ٚبأ ٍٚؾٗ َٔ ٛايٓايبػني ) اؿٌ دٛاب ايؿطط ؾٗ َٔ ٛايٓابػني اقذلٕ بايؿا ٤٭ْ٘ مجً ١ازل١ٝ
ؽ : 5نع اغِ ؾطط داظَ ٟا َهإ اغِ املٛق ٍٛؾُٝا ٜأتٚ ٞغرل َا ًٜعّ .
ايصٜ ٟبػ ٞايتؿٛم عً ٘ٝإٔ ٜهاعـ فٗٛز - . ٙايصٜٓ ٜٔهط ٕٚؾهٌ ايعًِ ئ ٜعً ٛؾأِْٗ .
اؿٌ ٜ َٔ :بؼ ٢ايتؿٛم ؾعً....... ٘ٝ

َٔ ٜٓهطٚا  ........ؾًٔ ٜعً.......... ٛ

ؽ  :إٕ تطض بٓكٝبو ؾػٛف ته ٕٛأغٓ ٢ايٓاؽ  -إٕ تتشسٚا ؾػٝػع ٢يهِ ايؿٛظ اسصف(غٛف)َٔ اؾًُ ١ا٭ٚىل ٚايػني َٔ اؾًُ ١ايجاْ١ٝ
اؿٌ  :إٕ تطض .........تهٔ ........

إٕ تتشسٚا ٜػع .............

ؽ  :ن َٔ ٕٛاؾًُ ١أغًٛب ؾطط أزات٘ داظَ ( ١غذلتك ٞسٝا ٠اؿطٜكني عً ٢ايعًِ )
اؿٌ ْ ( :كطأ اؾًُ ١بعٓا ٚ ١ٜمسز َا ٜكًض يؿعٌ ايؿطط َٚا ٜكًض يًذٛاب { ْعٝس تطتٝب اؾًُ ١ص ) ؾٝه ٕٛاؿٌ
( َـــٔ حيـــــطقـــــٛا عً ٢ايعًِ ؾػذلتك ٞسٝاتِٗ ) ( ٫سغ اقذلإ دٛاب ايؿطط بايؿا ٤يٛدٛز سطف ايػني )
ؽ  :قــــٛب اـٛـــــأ ؾُٝـــا ٜأت. ٞ
 َٔ ٜكًع عٔ ايتسخني غٛف ٜػذلز قشت٘ .اؿٌ  ,, ,, ,, :ؾػٛف ,,

,,

 َٔ ٜٓأ عٔ ا٭ؾطاض ؾكس ٜٓر َٔ ؾطٚضِٖ .ــ  ,, ,, ,, ,,ؾكس ٜٓذ,, ,, ٛ
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أغًٛب ايكػِ  :أغًٛب ٜطاز ب٘ تأنٝس ؾ ٤ٞيس ٣ايػاَع َٔ أدٌ إظاي ١أ ٟؾو يف شٖٓ٘
ٜته: َٔ ٕٛ
أزا ٠ايكػِ ٚ :ته ٕٛسطؾا َجٌ ( :ايٛا , ٚايبا , ٤ايتا , )٤أ ٚؾعَ ٬جٌ ( :أسًـ  ,أقػِ) .
َُكػَِ ب٘  ٖٛٚ :ايكػِ بهٌ ؾ ٤ٞعع ِٝيف ْعط املكػِ َجٌ ( :اهلل – ضب ايهعب – ١سٝا – ٠عُط . )....
ِ عًٜ : )٘ٝه ٕٛمجً ١ازل ١ٝأ ٚؾعً. ١ٝ
دٛاب ايكػِ (املٝك َػ ٢
َجاٍ ٚ :اهلل ؾاٖس ايعٚض آثِ  -أقػِ ئ أؾطط يف ايتؿٛم .
َعٓ ٢تٛنٝس مجً ١دٛاب ايكػِ إٔ تسخٌ عً ٢تًو اؾًُ ١أزا َٔ ٠أزٚات ايتٛنٝس : ٖٞٚ
(إٕ – إٔ –  ّ٫ا٫بتسا ّ٫ – ٤ايكػِ – قس – ْ ٕٛايتٛنٝس اـؿٝؿ ْٕٛ – ١ايتٛنٝس ايجك. )١ًٝ

أ : ٫ٟ ٚاؾًُ ١ا٫زل: ١ٝ

أ – اؾًُ ١ا٫زل ١ٝاملجبت ١ت٪نس بــ :
 ايٚ ّ٬سسٖا َجٌ  :تاهلل يــــؿاٖس ايعٚض آثِ

 إٕ ٚسسٖا َجٌ ٚ :اهلل إٕ اؿٝا ٠نؿاح .

 إٕ ٚايَ ّ٬جٌ ٚ :اهلل إٕ اؿٝا ٠يـــهؿاح ٫ .سغ  ّ٫ايتٛنٝس  ٫ت٪ثط يف اإلعطاب نؿاح  :خدل إٕ َطؾٛع ٚع ١َ٬ضؾع٘ ايهُ١
هلل  ٫تؿٛم ب ٬دٗس .
َجٌ ٚ :ا ٔ

ب  -اؾًُ ١ا٫زل ١ٝاملٓؿ ٫ ١ٝت٪نس

ثاْٟ ٝا  :اؾًُ ١ايؿعً: ١ٝ
 إشا ناْت مجً ١ؾعًَ ١ٝجبتٚ , ١ؾعًٗا ؾعٌ َاضٍ ؾإْٗا ت٪نس بـ (قس)ٚسسٖا  ,أ ٚبـ (اي ٚ ّ٬قس)
َجٌ ٚ :اهلل قس شانطت ٚ – .اهلل يكس شانطت ..
 إشا ناْت مجً ١ؾعًَ ١ٝجبتٚ , ١ؾعًٗا ؾعٌ َهاضع َتكٌ ب ّ٬ايكػِ
( أ ٫ ٟؾاقٌ بُٗٓٝا ) زا ِّ٫عً ٢ا٫غتكباٍ ( املػتكبٌ ) أنس بـ(ْ ٕٛايتٛنٝس) .
َجٌ  :ميني اهلل يتعٛزٕ ايكسؽ .
 إشا ناْت مجً ١ؾعًَٓ ١ٝؿ ١ٝؾإْٗا  ٫ت٪نس .
َجٌ  :أقػِ ئ أقازم ا٭ؾطاض .
تصنط :
 تا ٤ايكػِ  ٫ :تسخٌ إ ٫عً ٢يؿغ اؾ٬ي( ١ايًٚ )٘١سسٙ
(ايٛا , ٚايبا , ٤ايتا )٤سطٚف دط ٚقػِ ػط ا٫غِ ايٛاقع بعسٖا (املٝكػَِ ب٘).
 املكػِ ب٘ إعطاب٘ َبتسأ ٚ ,خدل ٙقصٚف ٚدٛبا ٟتكسٜط : ٙقػُ , ٞأ ٚميٝين
َجٌ ٚ :اهلل يٓٝذشٔ اجملتٗس .

ايٛا: ٚسطف دط ٚقػِ .

اهلل  :يؿغ اؾ٬يَ ١كػِ ب٘ فطٚض يؿعاَ ٟطؾٛع ق ٟ٬عً ٢أْ٘ َبتسأ ٚ ,خدل ٙقصٚف ٚدٛبا ٟتكسٜط : ٙقػُ , ٞأ ٚميٝين .
يٓٝذشٔ  :ايٚ : ّ٬اقع ١يف دٛاب ايكػِ ٜٓ ,ذشٔ  :ؾعٌ َهاضع َبين عً ٢ايؿتض ; ٫تكاي٘ بٓ ٕٛايتٛنٝس .
اجملتٗس  :ؾاعٌ َطؾٛع بايهُٚ , ١مجً ١دٛاب ايكػِ (يٓٝذشٔ اجملتٗس)  ٫قٌ شلا َٔ اإلعطاب .
 اي ّ٬قس تسخٌ عً ٢املكػِ ب٘ َجٌ  :يَ ٜعُِطُى يٜٓٝذشٔٓ اجملتٗس ٚ ,إعطابٗا ٖٓا :
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َعُِطُ َ :بتسأ َطؾٛعٚ ,خدل ٙقصٚف ٚدٛبا ٟتكسٜط : ٙقػُ , ٞأ ٚميٝين .

اي ّ٫ : ّ٬ا٫بتسا ٤سطف َبين عً ٢ايؿتض .
تسضٜبـات

 – 1عني أزا ٠ايكػِ ٚاملكػِ ب٘ ٚاملكػِ عً ٘ٝيف اؾٌُ اآلت: ١ٝ
* ٚاهلل إٕ ايػانت عٔ اؿل ؾٛٝإ أخطؽ

* ٚضبَ ٢ا ْسَت عً ٢خرل ؾعًت٘ .

.٬
* ٚاهلل يػت َُٗ ٟ

* تاهلل ٭غعسٕ املعً. ّٛ

* ٚضب ايهعب ١يكس عست إىل قٛاب. ٢

 – 2ادعٌ نٌ مجً ١مما ٜأت ٢دٛاب ٟا يكػِ :
* ٜهتب يو ايٓذاح .

* لض اجملتٗس. ٕٚ

* ايكسم ًَٛٛب .

* خيًل اإلْػإ يف عًُ٘ .

ايؿعٌ املان : ٞميتٓع تٛنٝس ٙبايٓ. ٕٛ
ؾعٌ ا٭َط  :جيٛظ تٛنٝس ٙبايٓ ٕٛبس ٕٚؾطٚط
ؾٓك : ٍٛاسطم عً ٢قساق ١املدًل  ,أ ٚاسطقٔ عً ٢قساق ١املدًل .
اغعَ يف اـرل  .أ ٚاغعني يف اـرل ط ٫سغ ضززْا سطف ايعً ١احملصٚف قبٌ ْ ٕٛايتٛنٝس ص .
ايؿعٌ املهاضع  :ي٘ سا٫ت ث٬خ:
أ – جيب تٛنٝس ٙبايٓ : ٕٛإشا نإ :
 - 1دٛابا يكػِ .
َ -3جبتـا .

َ -2تك ٬ب ّ٬ايكػِ طأ ٟمل ٜؿكٌ عٔ  ّ٫ايكػِ بؿاقٌص.
 -4زا ٟ٫عً ٢ا٫غتكباٍ طاملػتكبٌص.

هلل يٝتشكك ٖٜٔأٌَ اجملتٗس َٚ ( .تَايًَّ ٔ٘ يٜ ٜأنٔٝسَٕٖ أٜقَِٓا ََه()ِٝا٭ْبٝا َٔ :٤اآل , )57١ٜباهلل ٭ْائ سكٚ , ٞي ٛبعس سني .
َجٌ ٚ :ا ٔ
ب – جيٛظ تٛنٝس املهاضع :
إشا غبل مبا ٜسٍ عً ٢ايًٛب  ّ٫( : ٖٛٚا٭َط ـ ايٓٗ ٢ـ ا٫غتؿٗاّ ـ ايتُين ـ ايذلد ٞٚـ ايعطِض ـ ايتشهٝض)
 – 1إشا غبل بـ( ّ٫ا٭َط) َجٌ  :يٓٝؿكٔ (يٓٝؿل) ايكازض يف غب ٌٝاهلل .

 – 2إشا غبل بـ(ايَٓٗ )٢جٌ  ٫ :تكاسدي ( ٫تكاسب)ا٭ؾطاض .

 – 3إشا غبل بـ(ا٫غتؿٗاّ) َجٌ  :أتبشجٔ (أتبشح)عٔ ايتؿٛم ؟

 – 4إشا غبل بـ(متٍّٔ) َجٌ  :يٝت ايػٜ ّ٬ػٛزَٕٖ (ٜػٛز) ايعامل .

 – 5إشا غبل بـ(تطزٍّ) َجٌ  :يعٌ اجملتٗس ٜتؿٛقٜ( ٖٜٔتؿٛم).

 – 6إشا غبل بـ(ايعطِض) َجٌ  :أ ٫تػاعسٕ (تػاعس)احملتاز .

 – 7إشا غبل بـ(ايتشهٝض) َجٌ  ٬ٖ :تٓعئ (تٓعٍ) عٓسْا .
ميتٓع تٛنٝس: ٙ
إشا ؾكس ؾططا َٔ ؾطٚط ٚدٛب تٛنٝسٚ ,ٙاييت غبل شنطٖا (أ ٟإشا ؾكس ؾططا َٔ ؾطٚط ايٛدٛب أ ٚاؾٛاظ) .
َجٌٚ :اهلل ٭شان ُط زضٚغ ٞاآلٕ; (٭ْ٘ غرل زاٍ عً ٢اغتكباٍ)

أٚ ٚاهلل يػٛف أشانط زضٚغ( ;ٞ٭ٕ ايؿعٌ ؾكٌ عٔ  ّ٫ايكػِ بؿاقٌ)

أٚ ٚاهلل ئ أُٖــــــٌ زضٚغ( ;ٞ٭ٕ دٛاب ايكػِ َٓؿ. )ٞ
تصنط إٔ  :املهاضع املتكٌ بٓ ٕٛايتٛنٝس ٜعطب ؾعٌ َهاضع َبين عً ٢ايؿتض ؾكط
َجٌ  ٚ :اهلل يرلتكني ايٛطٔ

 ٫تًُٗٔ زضاغتو

يتػعني إىل اـرل

نٌ َا ؼت٘ خط ٜعطب ؾعٌ َهاضع َبين عً ٢ايؿتض  ٫تكاي٘ بٓ ٕٛايتٛنٝس ( بكطف ايٓعط عُا ٜػبك٘ َٔ أزٚات )
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نٝـ ٜأت ٞغ٪اٍ اَ٫تشإ
أ : ٫ٚاغتدطز َٔ ايؿكط ٠ؾع٪َ ٬نسا بايٓ ٚ ٕٛاشنط سهِ تٛنٝسَ ٙع بٝإ ايػبب .
ثاْٝا ( ادعٌ ايؿعٌ خيتؿٚ ٞادب ايتٛنٝس بايَٓ ٕٛط ٚ ٠دا٥ع َط ٠أخط ٣يف مجًتني َٔ تعبرلى )
اؿٌ  :يتذعٌ أ ٟؾعٌ  ٚادب ايت ٛنٝس بايٓ ٚ ( ٕٛاهلل يـ  ) ٕٓ .........ؾته ٕٛاؾًُ ٚ ( ١اهلل يٝدتؿنيٓ اإلضٖاب َٔ ب٬زْا )
يتذعٌ ايؿعٌ دا٥ع ايتٛنٝس بايٓ ........ ٌٖ ( ٕٛباق ٞاؾًُ,, ,, ) ١

ني اإلضٖاب َٔ ب٬زْا ؟ )
( ٌٖ خيتؿ / ٞخيتؿ ٓ

ثايجا  :أنس ايؿعٌ يف اؾٌُ ايتاي ١ٝبايٓ ٚ ٕٛاشنط سهِ تٛنٝس ٫ : ٙسغ ٜٛنع ْ ٕٛآخط ايؿعٌ ٜ ٚطز أ ٟسطف قصٚف ؾكط ٜ ٚه ٕٛسهُ٘ دا٥ع ايتٛنٝس )

 ٫ؽٔ ب٬زى

اؿٌ  ٫ :ؽ ْٔٛب٬زى

سهِ تٛنٝس ايؿعٌ  :دا٥ع ايتٛنٝس ٭ْ٘ َػبٛم بٓٗ. ٞ

يذلتل غًكو

اؿٌ  :يذلتكني غًكو

,, ,,

 : ,,دا٥ع ايتٛنٝس ٭ْ٘ َػبٛم ب ّ٬ا٭َط

اسِ ْؿػو َٔ ايٓاض

اؿٌ  :امحني ْؿػو َٔ ايٓاض

,, ,,

 : ,,دا٥ع ايتٛنٝس ٭ْ٘ ؾعٌ أَط

ضابعا قٛب اـٛأ ؾُٝا  : ًٜٞــ
ايكٛاب (  ٚاهلل يػٛف أسطم  ٚ / .......جيٛظ  ٚ :اهلل ٭سطقٔ عً ٢ايٛقت )

 ٚاهلل يػٛف أسطقٔ عً ٢ايٛقت

,,

 ٚاهلل ئ أتٓاظئ عٔ َبازٞ٥
 ٚاهلل ٭ؾذلى يف ايٓؿاط املسضغٞ

(  ٚاهلل ئ أتٓاظٍ عٔ َباز) ٞ٥

ايكٛاب  ٚ ( :اهلل ٭ؾذلنٔ يف ايٓؿاط املسضغ. ٞ

ؽ : 1بني أغباب اَتٓاع تٛنٝس ايؿعٌ اآلت ١ٝبايٓ: ٕٛ
 - 1باهلل يػٛف ٜٓتكط ايعطب ٚي ٛبعس سني .

ٚ - 2اهلل ئ ٜؿًض نٝس ايعاملني أبسٟأ .

ٜ - 3كبٌ اي٬ٛب عً ٢ايكطا ٠٤عب

ؽ : 2اشنط سهِ تٛنٝس ايؿعٌ بايٓ ٕٛيف اؾٌُ اآلتَ ١ٝع بٝإ ايػبب :
 -1اغع ؾ ٢اـرل .

 ٌٖ -3تؿِٗ ايسضؽ دٝسٟا ؟

 -2سهط املعًِ إىل ايؿكٌ ؾَٛ ٢عس. ٙ

ؽ : 3ادعٌ ا٭ؾعاٍ ايتاي٪َ ١ٝنس ٠بايٓٚ ٕٛدٛباٚ ٟدٛاظٟا ؾ ٢مجٌ َٔ عٓسى
(ٜؿًض – جيتٗس – ٜتعا.)ٕٚ
 املكسض اغِ ٜسٍ عً ٢سسخ غرل َطتبط بعَٔ ٚ .املكازض ْٛعإ : 1ــ زلاع١ٝ

َ ٖٞٚكازض ا٭ؾعاٍ ايج٬ثٚ , ١ٝزلٝت زلاع ١ٝ٭ْٗا زلعت عٔ ايعطب ٚيٝؼ شلا قاعس ٠قسز ٠تكاؽ عًٗٝا .

املكازض ايج٬ث ١ٝزلاع ٫ ١ٝنابط شلا ٚ ,قس محًت بعض ا٭ٚظإ ز٫٫ت خاقَٗٓ , ١ا :
 ؾٔعَاي : ١ٜؾُٝا زٍٓ عً ٢سطؾ : ١ظ٢ضاع – ١قٔٓاع – ١تٔذاض. ٠

 ؾٜعَ : ٕ٬ؾُٝا زٍٓ عً ٢انٛطاب  :خَؿٜكإ -طرلإ – دطٜإ .

 ؾٝعَاٍ  :ؾُٝا زٍ عًَ ٢طض  :قُساع – ظُناّ – غُعاٍ .

 ؾٜعٔ : ٌٝؾُٝا زٍ عً ٢غِٝط أ ٚقٛت  :ضَس ,ٌٝعَ – ٌٜٛظَ٥رل .

 ؾٝعًِ : ١ؾُٝا زٍٓ عً ٢ي : ٕٛغُُط – ٠خُهطُ - ٠سُِطَ. ٠

 ؾٜعٌَ  :ؾُٝا ز ٍٓ عً ٢عٝب  :عَُ –٢عَطَز – سَ. ٍَٛ

 ؾٝع :ٍٛؾُٝا ز ٍٓ عً ٢سطن : ١قٝس –ّٚقُعٛز – ُْع. ٍٚ
 3ــ قٝاغ ٖٞٚ ١ٝاملكازض اييت شلا أٚظإ تكاؽ عًٗٝا َ ٖٞ ,كازض ايطباع ٚ ٞاـُاغ ٚ ٞايػساغٞ
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 إشا نإ ايؿعٌ عًٚ ٢ظٕ (ؾٜعٌَٖ) ؾُكسضٜ ٙأت ٞعًٚ ٢ظٕ (تَـؿـِعــٔٝـــــٌ)
َجٌ  :ؾَطٖزَ  :تَؿِطٜ٢س

– زضٓب  :تسضٜب ـــ عً : ِ١تعً ِٝقسّٓ  :تكسِٜ

– يٓٛخ  :تًٜٛح

ــ طٓٛض  :تٜٛٛط .

 ؾ١إشا نإ ايؿعٌ َعتٌ اآلخط (ايَ )ّ٬جٌ ( :ق , )٣ٖٛؾُكسضٜ ٙأت ٞعًٚ ٢ظٕ (تؿعً )١أ ٟبعٜاز ٠تاَ ٤طبٛط ١يف اآلخط بس َٔ ٟ٫ايٝا. ٤
– غ : ٣ٓٛتػ – ١ٜٛنشٓ : ٢تهش ١ٝظن : ٢١تعن ١ٝمن : ٢١تُٓ. ١ٝ

َجٌ  :ق : ٣ٓٛتك – ١ٜٛضبٓ : ٢تطب١ٝ

 إشا نإ ايؿعٌ عًٚ ٢ظٕ (أٜؾٞعٌَ) ؾُكسضٜ ٙأت ٞعًٚ ٢ظٕ (إ٢ؾٞعَـــــــــــــــاٍ) َجٌ :
أٜنِطَبَ  :إ٢نِطَاب – أبسع  :إبساع – آَٔ  :إميإ – أَسٖ  :إَساز – أٚضز  :إٜطاز

– أع : ٢ٛإعٛا٤

– أٚس : ٢إحيا٤

إشا نإ ايؿعٌ عًٚ ٢ظٕ (أؾعٌ) َٚ ,عتٌ ايعني َجٌ ( أعاز)  ,ؾُكسضٜ ٙأت ٞعًٚ ٢ظٕ (إؾعً )١أ ٟبعٜاز ٠تاَ ٤طبٛط ١يف اآلخط بس َٔ ٟ٫ا٭يـ
َجٌ  :أزاض  :إزاض٠

– أؾاز  :إؾاز٠

– أثاض  :إثاض - ٠أضاز  :إضاز - ٠أداب  :إداب ١ــ أقاّ  :إقاَ. ١

 إشا نإ ايؿعٌ عًٚ ٢ظٕ (ؾٜاعٌَ) ؾُكسضٜ ٙأت ٞعًٚ ٢ظٕ (َُؿٜاعًَ / ٟ١ٜؾٔعَاٍ) َجٌ :
قٞ ٜاتٌََ َُ :كٞ ٜاتًَ , ١ٜقٔتَاٍ – قاضع َُ :ؿَا َضن , ١ٜقطاعّ – ْاظع َُٓ :اظعْٔ , ١عاع – ساغب َُ :شاغب , ١سٔػَاب – دَازٍ َُ :ذازي , ١دٔساٍ .
 – 4إشا نإ ايؿعٌ عًٚ ٢ظٕ (ؾٜعًِ )ٌَٜؾُكسضٜ ٙأت ٞعًٚ ٢ظٕ (ؾٜعًِ)١ًٜٜ
َجٌ  :تطدِ  :تطمج١

– زَسِطَز  :زَسِطَدَ١

– ٖ ١ُٖٓٝ : ُٔٝغٛطؽ  :غٛطغ ١عٛمل  :عٛمل ١طُإٔ  :طُأْ. ١

 ؾإشا نإ ايؿعٌ ضباعٝاَ ٟهعؿ ٟا َجٌ ( :ظيعٍ)  ,ؾُكسضٜ ٙأت ٞعًٚ ٢ظٕ (ؾٜعًِ / ١ًٜٜؾٔعِ)ٍ٬
َجٌ  :ظيعٍ  :ظَيعي , ١ظ٢يعاٍ – ٚغٛؽ َٚ :غٛغ٢ٚ , ١غٛاؽ .

 – 1إشا نإ ايؿعٌ اـُاغَ ٞبس٤ٚا ٟبُٗعٚ ٠قٌ عًٚ ٢ظٕ ( اؾتعٌ  ,اْؿعٌ  ,اؾع ٌٓ )  ,ؾُكسضٜ ٙأت ٞبهػط ثايج٘ ٚظٜاز ٠أيـ قبٌ آخط. ٙ
استٌُ  :استُاٍ

اختاض  :اختٝاض

اؾتعٌ  :اؾتعاٍ َجٌ  :اسذلّ  :اسذلاّ

اؾذلى  :اؾذلاى اظزٖط  :اظزٖاض

اْؿعٌ  :اْؿعاٍ َجٌ  :اًْٛل  :اْ٬ٛم

اْٗعّ  :اْٗعاّ

امطف  :امطاف

اْسثط  :اْسثاض

اماظ  :امٝاظ

اؾعـــٌٓ  :اؾعَ ٍ٬جٌ  :امحطٓ  :امحطاض

اقؿطٓ اقؿطاض

اخهطٓ  :اخهطاض

ازلطٓ  :ازلطاض

 – 2إشا نإ ايؿعٌ اـُاغَ ٞبس٤ٚا ٟبتا ٤ظا٥س ٠عًٚ ٢ظٕ ( تؿاعٌ  ,تؿعٌٓ  ,تؿعًٌ ) ؾُكسضْ ٖٛ ٙؿؼ سطٚف ايؿعٌ املانَ ٞع نِ َا قبٌ آخطٙ
تؿاعٌ  :تؿاعٌُ َجٌ  :تَعَاضَف  :تَعَاضُف

تؿاِٖ  :تؿاُِٖ

ِ  :تَعًَُِّ
تؿعٌ  :تؿعٌٗ َجٌ  :تَعًََّ َ

تكسّٓ  :تكسّٗ

تؿعًٌ  :تؿعًَ ٌٝجٌ تَسسطَز  :تَسسطُز تبعجط  :تبعجُط

تعاٌَ  :تعاٌَُ تهاٌَ  :تهاٌَُ تٛاقٌ  :تٛاقٌُ
تؿِٗٓ  :تؿِٗٗ تٛق١ع  :تٛقُّع

ػسٓز  :ػسٗز

تؿا : ٍ٤تؿاٍُ٩
تٓٛٛض  :تٗٛٛض

تػًػٌ  :تػًػٌُ

* إشا نإ ايؿعٌ اـُاغ ٞاملبس ٤ٚبتا ٤آخط ٙسطف عًَ ١جٌ  :ؼسٖ - ٣تعاي , ٢ٜؾُكسضْ ٖٛ ٙؿؼ سطٚف ايؿعٌ املانَ ٞع نػط َا قبٌ آخط, ٙ
ٚقًب سطف ايعً ١إىل ٜا.٤
َجٌ  :ؼسٖ : ٣ؼس – ٟٚتعسٖ : ٣تعس ٟٚتكسٓ : ٣تكسٍّ ٟتأْٓ : ٢تأٍّْٞ

– تعاي : ٢ٜتعائ - ٞتؿاَْ : ٢تؿأْ ٞتػا : ٣ٚتػا. ٍٟٚ

 – 1إشا نإ ايؿعٌ عًٚ ٢ظٕ (اغِتَؿٞعٌَ) ؾُكسضٜ ٙأت ٞعًٚ ٢ظٕ ( اغِتٔؿٞعَاٍ)
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اغتٛضز  :اغترلاز

َجٌ  :اغتعٌُ  :اغتعُاٍ

اغذلزٓ  :اغذلزاز

اغتػٓ :٢اغتػٓا٤

اغتٛىل  :اغت٤٬ٝ

اغتٛطٔ  :اغتٛٝإ اغتعً : ٢اغتع٤٬

اغتكك :٢اغتككا٤

اغتذس : ٣اغتذسا. ٤

 إشا نإ ايؿعٌ عًٚ ٢ظٕ (اغتؿعٌ)  ( ٚ ,قبٌ آخط ٙأيـ) َجٌ  ( :اغتؿاز)  ,ؾُكسضٜ ٙأت ٞعًٚ ٢ظٕ (اغتؿعً. )١
َجٌ  :اغتؿاض  :اغتؿاض ٠اغتكاّ  :اغتكاَ ١اغتعاز  :اغتعاز ٠اغتذاب  :اغتذاب ١اغتكاٍ  :اغتكاي١

اغتؿاز  :اغتؿاز. ٠

إشا نإ ايؿعٌ عًٚ ٢ظٕ ( اؾعً ٌٓ ) ؾُكسض ٙعًٚ ٢ظٕ ( اؾعً) ٍ٬
َجٌ  :اطُإٔٓ :اطُٓ٦إ

انُشٌٓ  :انُشٍ٬

اسلأظٓ  :اسل٦عاظ

اغِ ٜهاف عً ٢آخطٜ ٙاَ ٤ؿسز ٚ ٠تا ٤تأْٝح يًس٫ي ١بٗص ٙايكؿ ١ايكٓاع ١ٝعًَ ٢عٓ ٢املكسض ُٜكاؽ املكسض ايكٓاع َٔ ٞاؾاَس  َٔٚاملؿتل
شلَُذٔ " ٚ " ١ٖٝاملٜسَْ" ١ٖٝ
بؿطط أٜ ٫عطب ْعتا أَجً " : ١اؿٚ ٝط " ٚ " ١ٖٜاإلِْ٢ػأْ "ٚ " ١ٖٝاؿٜذَط " ٚ " ١ٖٜايَٛطٓ " ٚ " ١ٖٝا ٜ
 قس ٜتؿاب٘ املكسض ايكٓاعٚ ٞا٫غِ املٓػٛب يف ططٜك ١ايكٝاغْٚ , ١ؿطم بني املكسض ايكٓاعٚ ٞا٫غِ املٓػٛب بػٝام اؾًُ ,١ؾُج ٬إشا قًٓا -1ايطأزلايَ ١ٝصٖب غطب. ٞ

 -2املصاٖب ايطأزلاي ١ٝزخ ١ًٝعًٓٝا .

ؾهًُ ١ايطأزلاي ١ٝيف املجاٍ ا٭َ ٍٚكسض قٓاعٚ , ٞيف املجاٍ ايجاْ ٞنًَُٓ ١ػٛبٚ , ١يعًو ٫سعت ٚقٛعٗا قؿ ١ا٫غِ املٓػٛب .
ؾا٫غِ إشا نإ قؿ ١ؾٗ ٛاغِ َٓػٛب  ٚ .إشا نإ غرل شيو ؾَٗ ٛكسض قٓاع ٞغايبا .
تسضٜبات
(أٚق ٢اهلل يف نتاب٘ ايععٜع باإلسػإ إىل ايٛايـسٚ ٜٔايـدل بُٗـا بأغـًٛب يف قُـ ١اإلجيـاظ ٚاإلعذـاظ  :ؾُٗـا ؼُـَ ٬ؿـام ايذلبٝـٚ ١ايتعًـِٝ
ػآٖاٚ ,داٖسا دٗازا َطٜطا إلغـعازْا ٚاحملاؾعـ ١عًٓٝـاٚ ,مل ٜـسخطا ٚغـعا يف تأزٜـٚ ١ادبُٗـا مْٛـا نـاَٚ ٬بكـ ٞسكُٗـا عًٓٝـا,ؾُٔ سـل
ايٛايس ٜٔايتكسٜط ٚاإلطاعٚ ١املػاعس ٠عٓس ايهدلٚ ,دسٜط باملط ٤ايػٛٝط ٠عًْ ٢عٚات ايٓؿؼ ٚٚغٛاؽ ايؿـٛٝإ ايـص ٟقـس ٜػـ ٍٛيـبعض ايٓـاؽ
عكٛم ٚايس. ) ٜ٘
(  ٚق ٌٝ٭عطاب : ٞمب ٜػٛز ايطدٌ ؾٝهِ ؟ قاٍ  :بايسٚ ٜٔايهطّٚ ,ايؿذاعٚ ,١ػٓب ايهصب ٚ ,ا٫سل٦عاظ َٓ٘ ٚ ,ا٫بتعاز عٔ دًػا ٤ايػـ, ٤ٛ
ٚايتكطب إىل ايٓاؽ  ,باسذلاّ ايهباض ٚا٫غتُاع إىل آضاٚ ِٗ٥ايتؿاٚض َعِٗ ٚا٫غتؿاز َٔ ٠ػاضبِٗ ٚ ,ايعٛــ عًـ ٢ايكـػرلٚ ,ا٫عتٓـا ٤بـصٟ
اؿاد ١املًٗٛف ).
( أ ) اغتدطز املكازض َٔ ايكٛعتني ايػابكتني  ٚبني ْٛعٗا  ٚأؾعاشلا  ( .ب ) أعطب َا ؼت٘ خط .

( َٖ ٛكسض ٜبسأ مب ِٝظا٥سٜٚ ٠سٍ عً ٢اؿسخ َجٌ املكسض ا٭قً) . ٞ
أ ٖٛ ٚاغِ زٍ عً ٢املعٓ ٢اجملطز َٔ ايعَٔ َجٌ املكسض .
َجٌ (َٛعس ) اييت مبعٓٚ ٢عِس يف املجاٍ اآلت : ٞنٓت عًَٛ ٢عس ( ٚعِس) َع أقسقا. ٞ٥
املكسض امل ُٞٝأٚظاْ٘  ٚططٜكت٘ ْٖ ٞؿؼ أٚظإ  ٚططٜك ١قٛؽ ازل ٞايعَإ  ٚاملهإ (يف ايج٬ث ٚ ٞغرل ايج٬ث ٚ , )ٞاغِ املؿع َٔ ٍٛغرل
ايج٬ث ٚ , ٞخيتًـ عُٓٗا يف أْ٘ ميهٔ إس ٍ٬املكسض ايعاز ٟقً٘ ٜٚ .كاؽ عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
& َٔ ايؿعٌ ايج٬ث ٞعًٚ ٢ظٕ (ََؿٞعٌَ):
َجٌ  :ؾطب ََ :ؿِطب  ,دط : ٣فط, ٣

أَ : ٣ٚأ٣ٚ

 ,شل , ٢ًَٗ : ٢غعَ : ٢ػع , ٢غهٔ َ :ػهٔ ْ ,عط َٓ :عط

ؾإٕ نإ ايؿعٌ ( َجاَ ) ٫عتٌ ا٭ٜ ٍٚهَ ٕٛكسض ٙعًٚ ٢ظٕ ( ََؿٞعٌٔ )َ :جٌ ٚ :عس ََِٛ :عٔس ٚ ,نع ََِٛ :نٔع ٚ ,قع ََِٛ :قٔع
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 ٜأت َٔ ٞغرل ايج٬ث: ٞعًٚ ٢ظٕ ايؿعٌ املهاضع َع إبساٍ سطف املهاضعَُٝ ١ا َهُٚ ١َٛؾتض َا قبٌ اآلخط
َجٌ  :أخطز َُ :دطَز ,

أقاّ َُ :كٜاّ

ادتُع َُ :ذتَُع

 ,ايتكًَُ : ٢تك٢ٜ

اغتك ٓط َُ :ػتكٜط

ؽ نٝـ ْؿطم بني نٌ َٔ اغِ ايعَإ ٚاغِ املهإ ٚاغِ املؿع ٚ ٍٛاملكسض امل َٔ ُٞٝغرل ايج٬ث ٞ؟
دـ  :ايصٜ ٟؿطم بني نٌ َٔ اغِ ايعَإ ٚاغِ املهإ ٚاغِ املؿع ٚ ٍٛاملكسض امل َٔ ُٞٝغرل ايج٬ث ٖٛ ٞغٝام اؾًُ:١
ؾٓك - 1 :ٍٛايب٦ط َُػِ َتدِطَز املا . ٤يف املجاٍ ا٭ :ٍٚنًَُُ( ١ػِ َتدِطَز) اغِ َهإ
 -2املاَُ ٤ػِ َتدِطَز َٔ ايب٦ط

.

يف املجاٍ ايجاْ ٞاغِ َؿعٍٛ

َُ -3ػِ َتدِطَز املا ٤قباسا

.

يف املجاٍ ايجايح اغِ ظَإ

 -4اغتدطدت املاَُ ٤ػِ َتدِطَدا عذٝبا

يف املجاٍ ا٭خرل َكسض َ.ُٞٝ

& اـ٬ق: ١
 - 1ع ١َ٬ايهًُ ١إٔ تهَ ٕٛكسضا َُّٝٝا أْٓا ْػتٝٛع إٔ مصؾٗا ْٚ ,هع بسشلا املكسض ا٭قً ٞيًؿعٌ ز ٕٚإٔ ٜتػرل املعَٓ. ٢جٌ َٗ ْ :رَ عُط
بٔ ايععٜع َِٓ َٗ َر (ِْٗر) دس ٙايعع ِٝعُط بٔ اـٛاب ٚ ,غًو ََػًِٜه( ٜ٘غًٛن٘)
 - 2قس تعاز عً ٢قٝػ ١املكسض امل ُٞٝتا ٤يف آخطٙ
و ًََِٜٗ :هَٖ( ٚ )١ٜإَ َََٗ :اْ( ٚ , ) ١سَبٖ ََ :شَب. ) ١
َجٌ ( :ؾٜػَ َس ََ :ؿٞػَسٜ ًٖ( ٚ , ) ٠
تسضٜبات :
مل ٜؿٝتِ أغتاش ٟنٜعازتٔ٘ٔ أ ِٕ
حِ ٚ,
ف ا٭سازٔ ٜ
ؾًُا تكابًَٓٞا أخصِْا ْتذاشَبُ أططا َ
( نِٓٝتُ عًَٛ ٢ع ٕس َ َع أغتاش ٟايص ٟتاقٜتِ ْؿػ ٞإىل ََطِآُ َٓ ُٙص ظٍَٔ َّ ,
ب املَٜٗاب ُٜٛٚ , ١ٜضخُ املَٜٗاْٚ . ٜ١اعًِ ِِٜأ ٖٕ قبٜ١
ى ٚايؿطاؽَ ; ؾإُْٓ٘ ََؿٞػس ٠يًُطًََِٜٗ , ٔ٤ه ١ٜئًُاٍٚ , ٢إٖٜاى ٚاملعاحَ ; ؾإُْ٘ ُٜصِٖٔ ُ
ٜٓكشين ؾكا ٍَ ي : ٞإٖٜا ٜ
املاٍ ٢يف طب ٢ع اإلْػا  ٕ٢ؾ ٬ته ِٔٝيف َػتكب  ٌ٢سٝاتٔو عبسّا يُ٘ ٚ .ملَّا طاٍَ َُكآَُا اْكطؾٓٞا عً ٢أ ِٕ ًْتكَٔ َٞط  ٠ٟأخط. ) ٣
* ٖات َٔ ايكٛع : ١املكازض املٚ ١ُٝٝنع ظاْب نٌ َٓٗا املكسض ا٭قً ٞيًؿعٌ .
ب – نع َكسضّا َُّٝٝا بس َٔ ٫املكسض ا٭قً ٞيف ايعباضات اآلت: ١ٝ
ٚ -1ؾكو اهلل يف لاح غعٝو .

 -2أقطأ يكطإٓ يٝه ٕٛيو َٓ٘ عع. ١

 -3يف ايكسم لاٚ ٠يف ايهصب نطض .

 -4أغْ ٢ٔٞؿػو عٔ غ٪اٍ ايٓاؽ بايعٌُ .

ٜٓ -5تعِ ايعٌُ يف بس ٤ايٓٗاض .

 -6سَسٗ طٛاؾو س ٍَٛايهعب. ١

تصنط إٔ  - 1 :ا٫غِ ايٛاقع بعس يٜ ٫ٛعطب زاٟ ُ٥ا َبتسأ ٚخدلٜ ٙه ٕٛقصٚؾ ٟا َ .جٌ  :ي ٫ٛاهللَ ٝا اٖتسٜٓا  .يؿغ اؾ٬يَ : ١بتسأ َطؾٛع
 - 2ا٫غِ ايٛاقع بعس (غاقٜ )١عطب َبتسأ َ٪خطاٚ ٟغاق ١داض ٚفطٚض يف قٌ ضؾع خدل َكسّ .
َجٌ  :أسذلّ اي٬ٛب ٚغاق ١املتؿٛق. ٕٛ

املتؿٛقَ : ٕٛبتسأ َ٪خـــط َطؾٛع ٚع ١َ٬ضؾع٘ ايٛاٚ

 - 3ا٫غِ ايٛاقع بعس (خكٛقا  -خاقٜ )١عطب َؿع ٟ٫ٛب٘ يؿعٌ قصٚف تكسٜط ٙأخل ٚنًُ " ١خكٛق ٟا " ْؿػٗا تعطب َؿعًَٛ ٟ٫ٛكا ٟيؿعٌ
قصٚف َ .جٌ  :أؾاٖس بطاَر ايتًؿعٚ ٕٜٛخكٛقاَ ٟباضٜاتٔ نط ٠ايكسّ .
( - 4خكٛقا  -غاق )١إشا مل ٜكع بعسُٖا اغِ ٜعطبإ ساَ , ٟ٫جٌ  :أسب َباضٜات نط ٠ايكسّ غاق. ١
 - 6ايهًُات(َع ٟا  -مجٝعاٚ - ٟسٝساّٚ -سسٖا – ناؾ ١ــ ناَ ٬ــ غٜٛا ــ ٚسس )ٙزاُ٥ا تعطب  :ساٍ َٓكٛب بايؿتش. ١
َ( - 7ع) تعطب ظطف ظَإ أَ ٚهإ َٚا بعسٖا َهاؾا ٟإي ٘ٝإ ٫إشا ْْٛت بايٓكب(َعا )ٟؾتعطب سا . ٫ٟ
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أَجً : ١اغتٝكعت َ َع ؾطٚم ايؿُؼ  /ػٛيت َعَ أقسقا / ٞ٥سهط اي٬ٛب َع ٟا .
 - 8قٝػَٓ ١تٗ ٢اؾُٛع اييت متٓع َٔ ايكطف ٖ ٖٞٚ ( ٞنٌ مجع تهػرل ثايج٘ أيـ ظا٥س ٠بعسٖا سطؾإ أ ٚث٬ث ١أٚغٗٛا ٜا ٤غانَٓ ) ١جٌ :
(َػادس  -نٓا٥ؼ  -قٓاز. ) ٌٜ
 - 9ا٫غِ ايٛاقع بعس ْعِ أ ٚب٦ؼ إشا نإ ْهطَٓ ٠كٛب ١ؾإْ٘ ٜعطب متٝٝعاَ . ٟجٌ ْ :عِ خًكا ٟايٛؾا . ٤خًكا  :متٝٝع َٓكٛب بايؿتش١
ؾإشا نإ َعطؾا ٜعطب ؾاعٌ َطؾٛع

َجٌ ْعِ اـًل ايٛؾا٤

ْعِ خًل اإلْػإ ايٛؾا٤

خًل  :ؾاعٌ َطؾٛع بايهُ١

 - 10املدكٛم باملسح أ ٚبايصّ َع (ْعِ  -ب٦ؼ) ٜعطب " َبتسأ َ٪خطّا" أ " ٚخدلا ٟملبتسأ قصٚف" .
املكطَ : ٕٜٛبتسأ َ٪خط َطؾٛع بايٛا ٚا ٚخدل َطؾٛع ملبتسأ قصٚف

َجٌ ْ " :عِ اي٬ٛب املكط"ٕٜٛ

أَا ا٫غِ ايٛاقع بعس ( سبصا ٫ -سبصا ) ؾٝعطب َ :بتسأ َ٪خطا ٟؾكط ُٜٚػُ : ٢املدكٛم .
َجٌ  :سبصا ايتؿٛم
 - 13ا٫غِ املٓكٛب ايٛاقع َباؾط ٠بعس نإ أ ٚإسس ٣أخٛاتٗا ٜعطب خدلآَ ٟكٛبا ٟيًؿعٌ ايٓاغذ ٚيٝؼ سا. ٟ٫
َجٌ  :ؾاز ٟأقبض ْؿٛٝا ٟيف َصانطت٘ .
 - 14ا٫غِ ايٛاقع بعس (إمنا) ٜعطب َبتسأ َطؾٛعاٟ

َجٌ  :إمنا امل َٕٛٓ٪أخ . ٠ٛاملَ : َٕٛٓ٪بتسا َطؾٛع ٚع ١َ٬ضؾع٘ ٚ٫اٚ

 -16ا٫غِ ايصٜ ٟكع بعس (َا خَ - ٬اعسا) ٜعطب زاٟ ُ٥ا َؿع ٟ٫ٛب٘ ؾكط
َجٌ  :ؾاٖست املباضٜات َاعسا (َا خَ ) ٬باضا. ٠
 -17املكسض ايكٓاع : ٞاغِ ٜٓتٗ ٞبٝاَ ٤ؿسزٚ ٠تاَ ٤طبٛط ١بؿطط أٜ ٫عطب ْعت ٟا َ .جٌ  ( :ا٫ؾذلان - ١ٝاؾس. ) ١ٜ
 -ؾإشا أعطب ْعت ٟا نإ ازلآَ ٟػٛب ٟا .

َجٌ  ( :ا٫ؾذلانَ ١ٝصٖب غٝاغ ٞيف ايس ٍٚا٫ؾذلان.) ١ٝ

ا٫ؾذلان ١ٝا٭ٚىل ( َكـسض قـٓاعٚ ) ٞايجاْ ( ١ٝاغـِ َٓػـٛب ) .
 - 18أ ٟؾعٌ أَط آخطٚ ٙا ٚاؾُاعَ ١جٌ  :اعسيٛا  -ادتٗسٚا إعطاب٘  :ؾعٌ أَط َبين عً ٢سصف ايٓ. ٕٛ
 - 19أ ٟؾعٌ َاضٍ آخطٚ ٙا ٚاؾُاعَ ١جٌ  :نتبٛا  -ضؾعٛا  .إعطاب٘  :ؾعٌ َاضٍ َبين عً ٢ايهِ .
 - 20أ ٟؾعٌ (َاض َ -هاضع  -أَط) ٜتكٌ بآخط ْٕٛ ٙايٓػ . ٠ٛإعطاب٘  :ؾعٌ(َاض َ -هاضع  -أَط ) َبين عً ٢ايػهٕٛ
ٜٓ - 21كب ايؿعٌ املهاضع إشا غبكت٘ :

طإِٔ  -ئ  -ن ّ٫ - ٞايتعً - ٌٝست ّ٫ - ٢اؾشٛز  -ؾا ٤ايػبب١ٝص .

 - 22ايؿعٌ املهاضع املعٛٛف عًَ ٢هاضع َٓكٛب قبً٘ ؾَٗٓ ٛكٛب َجً٘ َجٌ  :عًٝهِ إٔ ػتٗسٚا يف املصانطٚ ٠ؽًكٛا .
ب.
 - 23ا٫غِ ايٛاقع بعس (أٜٗا  -أٜتٗا) ٜعطب ْ :عتاَ ٟطؾٛعاَ . ٟجٌ  :أٜٗا ايؿبا ُ
 - 24ا٫غِ ايٓهط ٠املٓكٛب ايٛاقع بعس اغِ ايتؿه ٌٝطأؾعٌص إعطاب٘  :متٝٝع َٓكٛب َجٌ  :قُس أنجط اي٬ٛب تؿٛقا. ٟ
 - 25إشا اتكٌ نُرل بإ أ ٚإسس ٣أخٛاتٗا  .ؾإعطاب ايهُرل  :اغِ إٕ يف قٌ ْكب
 - 26ايهُا٥ط اآلت " ١ٝايهاف  -اشلا - ٤ايٝا " ٤إشا اتكًت بآخط ايؿعٌ ؾإعطابٗا َ :ؿع ٍٛب٘ يف قٌ ْكب
 - 27إشا طًب َٓو إٔ تػتدطز ( اغِ ؾاعٌ يؿعٌ ث٬ث ) ٞؾاعح عٔ اغِ ٜه ٕٛعًٚ ٢ظٕ ( ؾاعٌ  -ؾا ٍع ) َ .جٌ  :ناتب  -زاع .
 أَا إشا طًب َٓو إٔ تػتدطز (اغِ ؾاعٌ يؿعٌ غرل ث٬ث ) ٞؾاعح عٔ اغِ ٜبسأ مبَ ِٝهُ ٚ ١َٛاؿطف َع نػط َا قبٌ اآلخط أٜ ٚاَ ٤سَجٌ َُ :عًِ َُ -ػتك. ِٝ
ٚاعًِ إٔ  :ا٫غِ ايٛاقع بعس اغـِ ؾاعـٌ َكذلٕ بـ (أٍ) َٖ ٛعُٛي٘ ٜٚعطب غايبا : ٟؾاعَ ٟ٬طؾٛعا ٟأَ ٚؿع ٟ٫ٛب٘ َٓكٛب ٟا
َجٌ  :حيب ايٓاؽ ايؿدل املبتػِ ٚدٗ٘  -سهط ايتًُٝص ايطانب زضادت٘ ٚ .دٗ٘  :ؾاعٌ َطؾٛع بايهُ ١زضادت٘ َ :ؿع ٍٛب٘ َٓكٛب بايؿتش١
 - 28إشا طًب َٓو إٔ تػتدطز (اغِ َؿع ٍٛيؿعٌ ث٬ث )ٞؾاعح عٔ اغِ عًٚ ٢ظٕ ( َؿعَ )ٍٛجٌ َٓ :كٛض َ -سع ٓ. ٛ
أَا إشا طًب َٓو إٔ تػتدطز ( اغِ َؿع ٍٛيؿعٌ غرل ث٬ث ) ٞؾاعح عٔ اغِ ٜبسأ مبَ ِٝهَُٚ , ١َٛا قبٌ ا٭خرل ٜهَ ٕٛؿتٛسا ٟأ ٚأيـ َس
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َجٌ َُ :ػتعُـٌَ َُ -ػتذاب .

ٚاعًِ إٔ  :اغِ املؿعٜ ٍٛطؾع ْا٥ب ؾاعٌ بعسَ( ٙعُٛي٘)

َجٌ  :املعًَُ ّٛػتذاب زعا . ٙ٩زعاْ : ٙ٩ا٥ب ؾاعٌ َطؾٛع بايهُ١
 - 29إشا طًب َٓو إٔ تػتدطز (( قٝػَ ١بايػ )) ١ؾاعح عٔ أسس ا٭ٚظإ اآلت: ١ٝ

( ؾٜعٖاٍ  -ؾٜع - ٌٝؾٜعَٔ - ٍٛؿعاٍ  -ؾٜعٌٔ )..

َجٌ  ( :غؿاض  -ضس - ِٝؾهٛض َ -عٛا - ٤سصض ) .
 - 30إشا طًب َٓو إٔ تػتدطز ( اغِ تؿه) ٌٝثِ تعْ٘  ,ؾاعح عٔ اغِ عًٚ ٢ظٕ (أؾعـٌ أ ٚؾٝـعـًِ. )٢ٜ
َجٌ  :أؾهٌ /ؾهً - ٢ا٭ندل  /ايهدل - ٣أقػط  /قػط - ٣أعً / ٢عًٝا  -أزْ / ٢زْٝا ٚ ,نصيو نًُيت  :خرل  -ؾط .
 - 34إشا طًب َٓو دعٌ ايؿعٌ (ٜعٌُ) ٚادب ايتٛنٝس بايٓ ٕٛؾعًٝو باآلت : ٞنع قبٌ ايؿعٌ ٚ :اهلل ثِ نع يف أ ٍٚايؿعٌ َ٫اٚ ٟيف أخطْٕٛ ٙ
ايتٛنٝس

َجٌ ٚ :اهلل يٝعًُٔ ايٓاؽ اـرل .

 - 35إشا طًب َٓو دعٌ ايؿعٌ (ٜعٌُ) دا٥ع ايتٛنٝس ؾعًٝو باآلت : ٞنع قبٌ ايؿعٌ طٌٖ  -أص ْٚ .كٜ ٌٖ : ٍٛعٌُ (ٜعًُٔ) ايٓاؽ ؟
 - 36إشا طًب َٓو خدلٟا يٓاغذ ؾاعًِ إٔ ايٓٛاغذ ٖ( ٞإٕ ٚأخٛاتٗا  -نإ ٚأخٛاتٗا  -ناز ٚأخٛاتٗا)
 - 37أؾهاٍ ايبسٍ املٛابل :
أ  -اغِ إؾاض + ٠اغِ َعطف بـ طأٍص = بسٍ َٛابل
أَجًٖ : ١صا ايٛايب ٖ -ص ٙايؿتا - ٠تًو اؿٝا - ٠شيو ايهتاب .
ب  -اغِ َعطف بـ طأٍص  +اغِ إْػإ  -بًس = بسٍ َٛابل
أَجً : ١ايطٝ٥ؼ َباضى  -ايعامل ظ - ٌٜٚايؿكٝك ١يٝبٝا .
دـ  -اغِ َعطف باإلناؾ + ١اغِ إْػإ  -بًس = بسٍ َٛابل
أَجً : ١ضٝ٥ؼ اؾُٗٛضَ ١ٜباضى  -أغتاش ٟقُس  -أَرل ايؿعطا ٤ؾٛق. ٞ
ت.
 - 38تصنط إٔ مجع املْ٪ح إشا نإ َٓكٛب ٟا ؾَٗٓ ٛكٛب بايهػط ٠ؾكط َ .جٌ  :ؾاٖست ايٛايبا ٔ
 - 39تصنط إٔ ؾعٌ ا٭َط املتكٌ بآخط ٙايهُا٥ط ( . ٚا )ٟ .
 - 42تصنط طًب (أَط  - ْٞٗ -اغتؿٗاّ) َ +هاضع يف أٚي٘ ايؿا = ٤ؾعٌ َهاضع َٓكٛب بؿا ٤ايػبب١ٝ
َجٌ  :ادتٗسٚا ؾ ٢ايعٌُ ؾتشككٛا ا٭ٌَ .
 - 43إشا طًب َٓو يف اَ٫تشإ إٔ تكٌ بني مجًتني بأزا ٠ؾطط داظََٓ ١اغبٚ , ١تػرل َا ًٜعّ .
َجٌ ٪ٜ( :ز ٟاملٛظـ عُ ٟ٬أسػٔ ٜ -عزاز ايسخٌ ايك , ) َٞٛأ( ٚتصانط ٕٚبإخ٬م  -ؼكك ٕٛايتؿٛم).
ؾتصنط عٓس ايطبط إٔ ؼصف سطف ايعً ١ا٭خرل أ ٚقبٌ ا٭خرل ٚاسصف ايٓ ٕٛا٭ؾعاٍ اـُػٖ \ , ١هصا - :
إٕ ٪ٜزٖ املٛظـ عُ ٟ٬أسػٔ ٜعززِ ايسخٌ ايكَ - . َٞٛت ٢تصانطٚا بإخ٬م ؼككٛا ايتؿٛم.
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