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ٍٓجاث  املخخ

 

 7 قُش الججامٗت  عؾجالت 

ٗضغ ضًمضًغ م    عؾجالت   8 ٍت الخٗلُم ًٖ ب 

   م٣ضمت ال٨خجاب 
 
ي ـم 

ْ
ْعةال ٫ْ  للضَّ ْؿا  ـم 

ْ
٤  ال ِّ

 10 ؿ 

ْلى  ألا
 
ت
 
خل
 
 ال٨

ٓخضة   ٫ٓ مّٗ  1ال ْاإلاٟٗ ٫ٓ لّ   13 اإلاٟٗ

ٓخضة   ٝغ اإلا٩جان  2ال  28 ْٝغ الؼمجان ْْ

ٓخضة   ٕٓ)  3ال ْمىخهى الجم ْاإلا٨ؿغ،  ٓإ الجم٘ (الؿجالم،   43 ؤه

ٓخضة   ي  اإلاىهٝغ  4ال  63 اإلاىهٝغ ْٚ

 الشجاهُت
 
ت
 
خل
 
 ال٨

ٓخضة    85 الخجا٫  5ال

ٓخضة    110 الخمُيز  6ال

ٓخضة    130 الاؾخصىجاء  7ال

ٓخضة    149 اإلاىجاصٔ  8ال

 الشجالشت
 
ت
 
خل
 
 ال٨

ٓخضة   ْجمُيٍز  9ال  173 الٗضص 

ٓخضة   ْػان ألاؾمجاء  10ال  196 ؤ

ٓخضة   ٦ُٓض، البض٫، ٠ُٖ بُجان)  11ال ٓاب٘ (الخ  215 الخ

ٓخضة   ْإٖغابهجا  12ال  238 ألاؾمجاء ْألاٞٗجا٫ الخمؿت 



 الغابٗت
 
ت
 
خل
 
 ال٨

ٓخضة    253 ْؤخ٩جامُجااليؿبت   13ال

ٓخضة   ٓاب  14ال ْالج  269 الكغٍْ 

ٓخضة   ْاإلابجاوي  15ال  292 خغْٝ اإلاٗجاوي 

ٓخضة    315 ٖالمجاث الر ٢ُم  16ال
ٓطظُت  338 ْع٢ت الازخبجاع الىم

    

  



 عؾجالت
ٓن الب إلاجان الِىضي ٓظب ٢جاه َٓىُت ألاعصًت بم الهجا آػاص ال ٧ْجاهذ مً م1998ٖجام  ل٣ض جم جإؾِـ ظجامٗت م  ،

ْهي:   ْجىمُتهجا  -1ألاَضاٝ اإلآٟيت بلحهجا ؤعبٗت،  ٍٓغ اللٛت ألاعصًت  ٓاؾُت اللٛت  -2جُ ْالخ٣جي ب ٓٞي  الخٗلُم اإلانهي  ج

ْالخٗلُم ًٖ بٗض  -3ألاعصًت  ٣خين: الخٗلُم الخ٣لُضي  ٓٞي  الخٗلُم بجالٍُغ ْالر بُت لليؿجاء،  -4ج الر ٦يز ٖلى الخٗلُم 

ظٍ ه ْع الجٍَٓغ يَْ لمجا بإن ؾُجاؾت الخٗلُم ٍت التي جمخجاػ بهجا َظٍ الججامٗت اإلاغ٦ؼ املخجا ْٖ . ت ًٖ مشُالتهجا ألازٔغ

ىُت لٗجام  ْاللٛجاث ؤلا٢لُمُت.  2020الَٓ ٓٞي  الخٗلُم بجاللٛجاث ألام   جا٦ض بك٩ل ٦بي  ٖلى ج

ٍٓغ  ٓاص الضعاؾُت لْإن جُ ٓم اإلا ٓاص  بجاللٛت ألاعصًت ال حهضٝ بالاملخخلٟت لٗل ْالٗلٓم بلى بًهجا٫ اإلا الٗلمُت 

ْإن  ٓاص الٗلمُت اإلاٗجانغة مىظ ػمً بُٗض.  ٓػتهجا زجالُت مً اإلا ٓن خ ت بلى ؤَل اللٛت ألاعصًت التي ج٩جاص ج٩ الٗهٍغ

ٓٝ مدالٍث لبُ٘ ال٨خب ًا٦ض َظٍ الخ٣ُ٣ت بإن اللٛت  جااؾخٗغاي ْهٓغة زجاَٟت بلى ٞع ٗجا للم٨خبجاث الِىضًت  ؾَغ

ٓن ألاصبُت ْالجغاثض ألاعصًت ال ج٣ل في عصاثتهجا ًٖ  ألاعصًت ٢ض اهدهغث في بٌٗ الٟى ٓا٫ مٗٓم الغؾجاثل  ْإن ؤخ  .ِ٣ٞ

ْالٗجاَُٟت في ال٨خب بهظا الهضص.  جاث ٚي  الٗلمُت  ت جىدهغ في اإلآيٖٓ ال ًؼا٫ ٨ًخب بجاللٛت ألاصٍع ْمٗٓم مجا ٦خب 

 ٔ ْالخالٝ ؤخُجاهجا ؤزغ ْظت بجالجض٫  ْجغج٨ؼ ٖلى ال٣ًجاًجا الؿُجاؾُت اإلامؼ ْحكغح َظٍ ال٨خجابخين  ً   جاث  ،  مً  الضً

٨ْٞغي  ٓع مظَبي  ش٣ل ألاطَجان بي٤ُمىٓ
 
ْج  ،. ْالك٩جأْ  دبجاص٫ التهم 

ٓاء ؤ ٧جاهذ  جاث ؾ ْمٓيٖٓ ٓلِم مً ٢ًجاًجا  ْع خ ٓن بإَم مجا ًض ْالىجا٣َين بجاللٛت ألاعصًت ًجِل ٚي  ؤن ال٣غاء 

غ١ جججاعتهم، ؤم ٧جاهذ لِجا نلت  ْصزلِم ؤم بىٓم مِٗكتهم َْ جاُٞتهم ؤم ب٨ؿبهم  بجاألظِؼة ْآلاالث مخهلت بصختهم ْٖ

ٓن ًٖ َظٍ ألاقُجاء  ٓن ٞحهجا ؤم بجال٣ًجاًجا اإلاغجبُت بهجا، ِٞم ال ٌٗٞغ ٓن بين ِْغاهحهجا ؤم بجالبِئت التي ًدىٟؿ التي ٌِٗك

 قِئجا ًظ٦غ.

ٓاػ َظٍ اإلاجاصة الٗلمُت ٖلى  ٓا ْإن بٖ جا لضٔ الىجا٣َين بهظٍ اللٛت زل٤ ٞحهم ظ َٓٞغ ضم ج ٓٔ الٗجامت ْٖ مؿخ

٢ْلت الا٦ر ْإن مً الالمبجاالة  ٨َْٗـ طل٪ ظلُجا في ه٣و ال٨ٟجاءاث ألا٧جاصًمُت لضٔ ؤصخجاب َظٍ اللٛت،   ار بهجا 

ٓا٠٢، ْفي مؿتهل ٧ل ٖجام  ْعصاءة اإلا ٓا٫  ٓاص الٗلمُت الٗجامت في ؾٓء ألاخ ؤْيجإ اإلا٣غعاث الضعاؾُت ال ًسخل٠ ًٖ اإلا

 صعاسخي ًخجضص الخضًض ًٖ ه٣و ال٨خب الضعاؾُت بجاللٛت ألاعصًت.

لمجا بإن اللٛت ألا  ٓم ْٖ ٓاظض بهجا مٗٓم ألا٢ؿجام الججامُٗت للٗل ْجخ ْاؾُت الخٗلُم في َظٍ الججامٗت،  عصًت هى 

ْاؾخ٨خجابهجا ٖلى عؤؽ  ْالب امج الخٗلُمُخين ممجا ًجٗل بٖضاص ال٨خب الضعاؾُت  ْعاث  ٓن التي ج٣ضم ٦شي ا مً الض ْالٟى

ْلُجاث َظٍ الججامٗت الٟخُت.  مؿا

ت الخٗلُم ًٖ بٗض ٖجام جبجاقغ وكجاَجا ْلخد٤ُ٣ َظا الِضٝ بضؤث الججامٗت ْممجا 1998تهجا بةوكجاء مضًٍغ م، 

ْال٨خجاب ٢ض  ْالخٗجاْن الخشِض مً ألاؾجاجظة  ت  ْلين بهظٍ اإلاضًٍغ ْاإلاؿا ٌؿٗضوي للٛجاًت ؤن اإلاؿجاعي اإلاًيُت لل٣جاثمين 

ْؤمجا ال٨خب للٟر ْلى،  ٓٞي  الُالب ب٨خب الٟر ة ألا ٢ْض جم ج جاث،  كغث ؾلؿلت مً اإلاُبٖٓ
 
 ة ؤجذ بيخجاثج بًججابُت ٞي

ْالىجا٣َين بجاللٛت  ١ٓ بإهىجا بٗملىجا َظا ٌؿخُٟض ٖضص ٦بي  مً الُلبت  ٓز ْاز٤ ٧ل ال ْإهجي  الشجاهُت ٞهي في ٢ُض الُب٘. 

٢ِٓجا التي ًخ٣جايجاَجا مىجا  ْي بٌٗ خ٣ فِّ
ْٓ ْه  ٓص َظٍ الججامٗت،  ْظ ع  ِّ

ب   ْهدً وؿعى بلى جد٤ُ٣ َظا الِضٝ لى  ألاعصًت. 

ٓصهجا ٞحهجا.  ْظ
 ؤ.ص. ؾُض ٖين الخؿً

 الججامٗتقُش 



 

 عؾجالت
٣ت بن الخٗلُم ًٖ بٗض ٌٗخب   ْمُٟضة بلى خض بُٗض للخٗلُم في ظمُ٘ ؤهدجاء الٗجالمٍَغ ، ٌؿخُٟض مازغة للٛجاًت 

ٓن ٖلى الكِجاصاث.  ٍْدهل ت  ٓن اإلاٗٞغ ٣ت ٨ًدؿب ْاؾ٘ في ٧ل م٩جان، ٞبهظٍ الٍُغ ٣ت ٖلى هُجا١  الىجاؽ مً َظٍ الٍُغ

َٓىُت ألاعصًت الهجا آػاص ال ْلى مً  ٢ْض ؤصع٦ذ ظجامٗت م ٓٞي  الخٗلُم مىظ ألاًجام ألا ٣ت في مججا٫ ج ؤَمُت َظٍ الٍُغ

ٓا٢٘ ؤن َظٍ الججامٗت ٢ض  ْمً ال ـ،  ْالخضَع جا ْؾُلت للخٗلُم  ْازخجاعتهجا بجاٖخبجاَع ْلذ اَخمجامجا بجالٛجا هدَٓجا  جضقُجهجا، ٞإ

ٓٞي  الخٗلُم بهظٍ ال بخ ٣ت الخ٣لُضًت للخٗلُم ٞبضؤث ؤ ٣ت الخٗلُم ًٖ بٗض ٢بل الٍُغ ٣ت ألبىجاء الججالُت  جبيذ ٍَغ الٍُغ

جا لب امجِجا مً ظجامٗجاث ؤزٔغ (بطا ٧جاهذ  ًُ ٓاص الضعاؾُت خٞغ ْبجاصت طي بضء، اؾخٗجاعث الججامٗت اإلا الىجا٣َت بجاألعصًت. 

ٓم بةٖضاص ٦خبهجا الضعاؾُت  )؛ مٗرزمت ؤجهجا ج٣ ٗضة بجاللٛت ألاعصًت) ؤْ بك٩ل مر ظم (بطا ٧جاهذ بلٛجاث ؤزٔغ ٓاص م  َظٍ اإلا

ت ختى ًيخهي اٖ جُجا.بؿٖغ  خمجاصَجا ٖلى الججامٗجاث ألازٔغ جضٍع

ْٕ، جبين ؤن ألامغ لم ٨ًً ؾِل اإلاىجا٫؛  ْجىُٟظ َظا اإلاكغ ىضمجا بضؤث ٖملُت بٖضاص ال٨خب اإلاضعؾُت  ْٖ

 ،ْٕ ٓاث َظا اإلاكغ ٓة مً زُ ْل٨ً  ْهؼلذٞجاٖر يذ اإلاكجا٧ل في ٧ل زُ  ، ٓاِٖجا التي ؤبُإث مؿجاٍع ٓاث٤ بكتى ؤه بّ الٗ

ْبجالخجالي ٓص ْلذ مؿخمغة  ْهإمل  الجِ ؤن هىجر في  -بةطن هللا-ؤؾٟغث ًٖ َبجاٖت ال٨خب الضعاؾُت ال٨شي ة ختى آلان. 

ْالب امج الخٗلُمُت ٖىضهجا. ْعاث  ب في بٖضاص ؾجاثغ ال٨خب الضعاؾُت  لجمُ٘ الض  ٢ْذ ٢ٍغ

ٓعث  ت الخٗلُم ًٖ بٗض ٢ض ؤٖضث َْ غاٝ  -للُالب حؿُِال -بن مضًٍغ ْمر امُت ألَا ْاؾٗت الىُجا١  قب٨ت 

ٓن مً ْعاهدصخي، ْؾي ي هجاٚجاع)  جخ٩ ْبجاجىجا،  ٓمبجات،  ْم ٓل٩جاججا،  ٧ْ ٓٞجا٫،  ْبه ٓع،  حؿٗت مغا٦ؼ ب٢لُمُت (في ٧ل مً: بىٛجال

ْظ ْل٨ىجائ،  ُت (خُضعابجاص،  ٓحجاْزمؿت مغا٦ؼ ؤلا٢لُمُت الٟٖغ ْه جاهجا)مٓ،  الًت َجاٍع ٣ٍْضم ٧ل مً َظٍ  (في  ْاحي)،  ْؤمغا

٤ "مغ٦ؼ صٖم اإلاخٗلم" ت للُالب ًٖ ٍَغ ْإصاٍع ُت مؿجاٖضاث ٖلمُت   Learner)اإلاغا٦ؼ ؤلا٢لُمُت الغثِؿت/ الٟٖغ

Support Centre) ْزمؿين ( 2017-18. ْفي الٗجام الضعاسخي ْزمؿت  ٓم بةصاعة مجاثت  ت ج٣ ) م٣غا ٧155جاهذ َظٍ اإلاضًٍغ

جا ؤلا ٤ مغا٦َؼ ت آهظا٥ بـ  ،٢لُمُتللضعاؾت ًٖ ٍَغ  Study)٧ْجاهذ َظٍ اإلا٣غاث الضعاؾُت حؿمى بجاللٛت ؤلاه٩ليًز

Centre) "ْهى التي حٗٝغ آلان بـ "مغ٦ؼ صٖم اإلاخٗلم  ،(Learner Support Centre). 

ت الخٗلُم ًٖ البٗض هٓجامجا   Choice)ٌؿمى بـ"الىٓجام الاثخمجاوي اإلابجي ٖلى الازخُجاع"  حٗلُمُجا٢ض ازخجاعث مضًٍغ

Based Credit System)   ٓٞي ْج ٓا٦بت ؤخضر اإلاٗجاًي  اإلاخبٗت في مججا٫ الخٗلُم،  ْاإلاجاظؿر  بُٛت إلا ٓؽ  ٍٓع للب٩جال

ٓظُجا  ٓل ت الخٗلُم ًٖ بٗض جبجاقغ اؾخسضام الخ٨ى ْؤزظث مضًٍغ ٓاَم.  ٘ مؿخ ْٞع الدؿُِالث لُالب الخٗلُم ًٖ بٗض 

ٓمجاجُت ْالاجهجالُت في ظمُ٘ وكجاَجاَِجا ألا٧جاصًمُت ْؤلاصاع  ٫ٓ آلان في ظمُ٘ بغامجِجا ٖب  اإلاٗل ْبهظا ؤنبذ ال٣ب ٍت، 

 ؤلاهر هذ ٣ِٞ.

ْم٩جان  ٢ْذ  ٓٞي ا للبِئت الخٗلمُت للُالب في ٧ل  ض  ْج ِّٗ
الم الخٗلُمي بجالججامٗت مدجايغاث اٞر ايُت  ٌ  مغ٦ؼ ؤلٖا

ٓع  ٍْم٨ً الٗش ٓجُٓب،  ً ٘٢ٓ ٓٞغ َظٍ املخجايغاث ب٨مُجاث ال بإؽ بهجا ٖلى ٢ىجاة اإلاغ٦ؼ ٖلى م ْجخ ٖلحهجا ٖلى مسجلت، 

ٓان الخجالي: ٓٞي  وسخ  (http://youtube.com/u/imsmanuu)الٗى ت ٖلى زُت للمؿخ٣بل تهضٝ بلى ج ْحٗمل اإلاضًٍغ  ،

ٍٓغ هٓجام عؾجاثل  البهجا، جم جُ ت َْ ْابِ بين اإلاضًٍغ ْلخدؿين الغ ٢ٓ٘ الججامٗت،  ٓاص الخٗلُمُت ٖب  م ْهُت مً اإلا بل٨ر 

٫ٓ ٖلى اإلا ٓاح قتى مً الب امج مشل: الدسجُل للب امج، ٢هي ة ًم٨ً للُالب مً زاللّ الخه ٓمجاث اإلاخهلت بى ٗل



ت الخٗلُم  ٓٞغ مضًٍغ ْج ْمجا بلى طل٪.  ٫ْ الٟدٓم ْالامخدجاهجاث  ْظض ْج٣ضًم اإلاؿجاٖضة ْؤلاعقجاص،  مجا٫ اإلآٟيت،  ْألٖا

ْعاث  ْص ٓم،  ْالضبل ٓؽ الر بُت،  ٍٓع ْب٩جال ٓؽ،  ٍٓع ْالب٩جال ٓٔ اإلاجاظؿر   ْعة بمؿخ الكِجاصة، ًٖ بٗض خجالُجا زمـ ٖكغة ص

ْعاث ال٣جاثمت ٖلى مِجاعاث. ب الض  ْجبضؤ ٖمجا ٢ٍغ

ٓصَجا  ت الخٗلُم ًٖ بٗض حؿعى بجِ ٓانلتبن مضًٍغ ٫ٓ بلحهم ْ الضئ  اإلاخ ٫ٓ بلى مجا لم ًخم الٓن بت الٓن

ْز٣جاُٞجا في الخُجاع  ْا٢خهجاصًجا  ٍٓجا  ْع بجاعػ في بصزجا٫ الٟئجاث اإلاخسلٟت جغب ت ص ٓن لِظٍ اإلاضًٍغ ْهغظٓ ؤن ؾ٩ُ بٗض، 

 جخم٘.الغثِسخي للم

 

 

 

 ؤ.ص. دمحم عيجاء هللا زجان

ت الخٗلُم ًٖ بٗض  اإلاضًغ، مضًٍغ

  

  



 

 

 م٣ضمت
ْعة) ٠ بجالض  (الخٍٗغ

جا اهدكجاعً  ْؤ٦ثَ  ْاخضة مً ؤَم اللٛجاث  ْهى جىضعط في يمً بن اللٛت الٗغبُت ؤْ لٛت الًجاص هي  ا في الٗجالم، 

ْمً اللٛجاث الؿجامُت ألازٔغ  ٍٓت،  ٍٓت ٦بي ة مً ؤؾغة اللٛجاث ألاْٞغ آؾُ اللٛجاث الؿجامُت التي حٗخب  مجمٖٓت لٛ

ت. بن اللٛت الٗغبُت  ت، ْآلاعامُت، ْألامٍِغ اللٛجاث الؿذ اإلاٗرٝ  بهجا عؾمُجا في مىٓمت ألامم اإلاخدضة.  بخضٔالٗبً 

جا لٛت عؾمُت زجاهُت في ٦شي  مً البلضان بمجا في طل٪ بجهجا لٛت عؾمُت الز ْحؿخسضم بجاٖخبجاَع ْلت،  ً ص كٍغ يخين ْٖ

ٓلٓظُجا  ْالخ٨ى ْالٗلم  ْالخ٨مت  ت  ْبجاإليجاٞت بلى طل٪ ٧جاهذ َظٍ اللٛت لٛت اإلاٗٞغ ٓمجا٫.  ْاله جا،  خيً  ْإٍع ْحكجاص،  مجالي، 

ُٗت ل ْاإلانزلت الٞغ ٢ٓت  لذ جخمخ٘ َظٍ اإلا٩جاهت اإلاغم ٓع الٓؾُى ْْ ْجإزي  في الٗه ٓي  ٓط ٢ ن ممجا م٨جهجا مً هٟ ٗضة ٢ْغ

ْمً ؤَم َظٍ اللٛجاث الٟجاعؾُت  ٍٓجا،  ْلٛ ْالٗمل ٖلى بزغاءَجا ٖلمُجا  بجالٜ ٖلى مجا ٣ًغب مً مجاثت لٛت في الٗجالم، 

ْلٛخىجا ألاعصًت، ختى في الؿُجا١ الغاًَ حٗض اللٛت الٗغبُت لٛت طاث ؤَمُت  ت  ْالِٓؾجا ْألامٍِغ ٓاخلُت  ْالؿ ْالر ٦ُت 

٢ْض ٓاؾ٘ في مى٣ُت الكغ١ ألاْؾِ ؤَمُتهجا ؤيٗجاٞجا مًجاٖٟت.  ٦بي ة،  يجا٠ٖ ا٦دكجاٝ الىِٟ ٖلى الىُجا١ ال

ْٞخذ مىجاٞظ ظضًضة للٟغم ْؤلام٩جاهجاث ؤمجام  ْإن َظا الٓي٘ ٢ض ػاص في ب٢بجا٫ الىجاؽ ٖلى َظٍ اللٛت مً ظجاهب، 

ْمخٗلمحهجا.  َالبهجا 

ٓاٖضْإن َظا ال٨خجاب الظي بين ؤًضًىجا بجاؾم " ٖضاصٍ في يمً ال٨خب التي ؤٖضث مً ٢بل ٢ض جم ب  " 2: ال٣

ت الخٗلُم ًٖ بٗض لُلبت الٟر ة الضعاؾُت  ٓ مُٟض بجال٣ضع هٟؿّ للمجاظؿر   الشجاهُتمضًٍغ في اإلاغخلت الججامُٗت َْ

ْالتي 2017-18لُالب الخٗلُم الخ٣لُضي ألهّ ًخمجاشخى م٘ اإلابجاصت الخٓظحهُت إلا٨خب الخٗلُم ًٖ بٗض لٗجام   ،

ٓن ا ْلظل٪، جخ٤ٟ بمٓظبهجا ًجب ؤن ج٩ ْالخٗلُم الخ٣لُضي هي هٟؿِجا،  إلاىجاهج الضعاؾُت ل٩ل مً الخٗلُم ًٖ بٗض 

ْعة م٘ مىهج  ْاإلاٗخمض ٖلُّ في ظجامٗت  اإلاجاظؿر َظٍ الض ٫ٓ بّ  في الٟر ة الشجاهُت مً الىمِ الخ٣لُضي للخٗلُم اإلاٗم

الهجا آػاص الَٓىُت ألاعصًت.  م

ٓن َظا ال٨خجاب مً  ٍل جخًمً  ؤعبً٘خ٩ خ 
 
ْاإلا٫ٟٓٗ ْخضة. جدىجا٫ْ ال٨خ غةؾذ ٖك٦ ٫ٓ لّ  ْلى اإلاٟٗ لت ألا

ٓإ الجم٘ (الؿجالم،  ْؤه ْاإلا٩جان،  ٝغ الؼمجان  . ْاإلا٨ؿغمّٗ، ْْ ي  اإلاىهٝغ ْاإلاىهٝغ ْٚ  ،(ٕٓ ْمىخهى الجم ْؤمجا ، 

، ْجمُيٍز ْؤمجا ال٨خلت الشجالشت ٞدكخمل ٖلى الٗضص  ْاإلاىجاصٔ.  ْالخمُيز  ْالاؾخصىجاء   ال٨خلت الشجاهُت ٞخدىجا٫ْ الخجا٫ 

ْؤمجا ال٨خلت الغابٗت  ْإٖغابهمجا.  ٦ُٓض، البض٫، ال٠ُٗ)، ْألاؾمجاء ْألاٞٗجا٫ الخمؿت  ٓاب٘ (الخ ْالخ ْػان ألاؾمجاء،  ْؤ

ْاإلاٗجاوي،  ٓاب، ْخغْٝ اإلابجاوي  ْالج ْالكٍغ  ْؤخ٩جامِجا،  ٍٓت، مشل: اليؿبت  ٞهي جخًمً ٖلى ؤَم اإلآيٖٓجاث الىد

 ْٖالمجاث الر ٢ُم.



ٓص لالزخبجاع في همِ الخٗلُم الخ٣لُضي جم ْي٘ همجاطط  ْجبٗجا إلاجا َٓ اإلاِٗ ْامغ ٢ؿم الامخدجاهجاث  ْامخشجاال أل

ٓإ مً ألاؾئلت ٓطظُتؤؾئلت الازخبجاع "في ٞئت   مً زالزت ؤه ْهي: "الىم  جاثؤؾئلت ؤلاظجاب -2ؤؾئلت مٓيُٖٓت،  -1، 

ٍٓلت. جاثؤؾئلت ؤلاظجاب -3ال٣هي ة،   الُ

ٍٓغ َظا جا" ( مىظ ؤن جم جُ ًُ ْالُغ١ التي SLMال٨خجاب بجاٖخبجاٍع "مجاصة م٨دؿبت طاج )، اجبٗذ جل٪ اإلابجاصت 

ٓاص الخٗلُمُت ٕٓ مً اإلا ٓئهجا بهخجاط َظا الى ٓبت في ٢غاءة   ًخم في ي ٓاظّ َالب همِ الخٗلُم ًٖ بٗض ؤي نٗ ل٩ي ال ً

ٓا بدجاظت بلى ؤي مؿجاٖضة زجاعظُت ؤْ ْؾُلت ٓه ْلم ٩ً ْاؾدُٗجابهجا،  ِْٞمِجا  ؽ   ؤظىبُت. َظٍ الضْع
 

 ؤ.ص. ؾُض ٖلُم ؤقٝغ

ْعة  ميؿ٤ الض
  



 

 



13 

 

 

 

 1 :الٓخضة

٫ٓ مّٗ ْاإلاٟٗ ٫ٓ لّ   اإلاٟٗ
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 اإلاغاظ٘ اإلآصخى بهجاْ  ؤَم ال٨خب 1.7
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 ُضالخمِ 1.0

ٓاٖض اللٛت الٗغبُت ؤدي الُجالب/ؤزتي الُجالبت! ْلى مً م٣غع ٢ ٓخضة ألا غة الشجاهُت مً ـفي الٟخ هغخب ب٪ في ال

٤ْٞ مجا وؿتهضٝ بلحهجاْ  هخمجى ل٪ الؿٗجاصةْ  ،اإلاجاظؿخي  ٤ُٞٓ ألن حؿخُٟض مً صعاؾتهجا   .الخ

ْالجملت الٟٗلُت  –ٖىضمجا هخدضر ؤْ ه٨خب  –مجا ؤ٦ث  مجا وؿخسضم   –٦مجا وٗٝغ  –الجملت الٟٗلُت في ٦المىجا. 

٢ْ٘ ألظلّ طل٪ الٟٗل، . ٞإخُجاهجا هدخجاط بلى ؤن ٧ل ظملت جبضؤ بجالٟٗلهي  ٢ض وكٗغ بهظٍ الخجاظت ْ هظ٦غ الؿبب الظي 

 ،
ً
 ْ اؾخدؿجاهجا

ً
عة ، ىَْ . ٢ض وكٗغ بهجا يْغ

ً
 في الاؾخدؿجان، ًٓضر ل٪ طل٪ جٓيُدجا

ً
٢ْٟذ  اخر امجا "َٓ: ْ جا٥ مشجاال

٢ٓٓٝ"َٓ ْ ًبين ؾبب خضْر الٟٗل،  "اخر امجا"في َظا اإلاشجا٫ جٔغ ٧لمت ْ. "ألؾخجاطي ْؤنبذ مٗجى ال٨الم: "ال ؤن ، 

٢ْٓفي ٢ْٓفي ٧جان اخر ام ؤؾخجاطي، ؤْ مً ؤظل اخر ام ؤؾخجاطي ٧جان  َِىجا ًهُلر ٖلُّ اؾم  "اخر امجا"٩ٞلمت  ،ؾبب 

٫ٓ لّ،  ، ْ  ،إٖغابّ الىهبْ َٓ مهضع، ْ اإلاٟٗ ٓٝ٢ٓ ٢ٓٓٝ؛ ألن الصخو ْ ػص بلى طل٪ ؤن ػمجاهّ ػمجان ال ٞجاٖلّ ٞجاٖل ال

٠٢ْ َٓ الظي اخر م،  ٢ٓذ الظي خضر ُّٞ الاخر ام. ْ الظي  ٢ٓٓٝ َٓ ال ٢ٓذ الظي خضر ُّٞ ال  ؤن ال

٢ْٟذ  ألؾخجاطي، ٖٝغ املخجاَب ؤه٪ بهمجا "الاؾخدؿجان"ٍم٨ى٪ ؤن حٗخب  َظا اإلاشجا٫ مشجا٫ ْ   : ، أله٪ لٓ ٢لذ 

ً ب٪ ؤن جظ٦ٍغ ٞظ٦غجّ.ْ ٢ْٟذ  لّ ألظل اخر امّ ال ٚي ،  عة: ْ  ل٨ً خؿ  جي َلبجا للٗلم"مشجا٫ الًْغ  "،هجغث  َْ

َٓى٪،  "جاَلبً "ٞـ ٫ٓ لّ ًبين ؾبب هجغج٪ ل  ْ  .َٓ َلب الٗلمْ َىجا مٟٗ
ً
٧جان مً الالػم ؤن جظ٦غ طل٪؛ ٞةن َىجا٥ ؤؾبجابجا

ُْٟٓت،   لهجغج٪، مشل: ال
ً
ٓن بًِٗجا ؾببجا ٞلؼم  .مجا بلى طل٪ْ مشل: ؾٓء الٓي٘ في بالص٥، ْ مشل: الخججاعة، ْ ؤزٔغ ٢ض ٩ً

ٓدى املخجاَب ٚي  مجا َٓ الؿبب الخ٣ُ٣يال  ٖلُ٪ ؤن جدضص بٌٗ ألاؾبجاب اإلام٨ىت، ختى ٫ٓ مّٗ ِٞٓ . ًخ ْؤمجا اإلاٟٗ

  ٕ ْٓ
 
ل
 
َ  ْ ل   جامِّ

 ٗ  ال
 
ٔ

 
٣ ُْ

 
ْؾد ال ًصر ٠ُٖ َظا الاؾم ٖلى مجا ٢بلّ هدٓ: "اِّ ْاْ اإلاهجاخبت،  ٧ل اؾم مىهٓب ط٦غ بٗض 

ال ج ْاْ اإلاهجاخبت  ال مّٗ خُض ؤجذ بٗض  ٕٓ" مٟٗ ٓع ج٣٘ ٧لمت " َل ،ٟٞي اإلاشجا٫ اإلاظ٧ ْجغِّ
 
ٟ
ْ
صر ُِٖٟجا ٖلى مجا ٢بلِجا. ال

ٓخضةهضعؽ  ٫ٓ ألظلّ"ألاقُجاء اإلاخٗل٣ت ًٖ  في َظٍ ال ٫ٓ مّٗ" اإلاٟٗ ْالب ْاإلاٟٗ  خٟهُل.جالكغح 

 ؤَضاٝ الٓخضة 1.1

ؼي الُجالب!  ٓخضة بٗضٍٖؼ ٓن:  صعاؾت َظٍ ال ٫ٓ مّٗ" ؾخ٩ ْاإلاٟٗ ٫ٓ لّ   اإلاخٗل٣ت بــ "اإلاٟٗ

 ُٖلم 
ً
ْاؾٗجا ْ 

ً
 قجاُٞجا

ً
 اَالٖجا

ً
لى ؤخ٩جامِمجالٗجا  .حهمجا ْٖ

 ٖلى جمُيَز 
ً
 .ًٖ آلازغ في صازل الجملت الٗغبُت ؤْ ٦الم الٗغب مجا٢جاصعا

 ِمً اؾخسضام 
ً
 .جا في ظملخ٪ الٗغبُت ؤْ ٦الم٪ الٗغبي بةج٣جانممخم٨ىجا

   
ً
ٓل٢جاصعا ٓمجاج٪ خ ً ِمجابش٣ت ٖلى بباٙل مٗل  .بلى آلازٍغ

 ٫ٓ بٌٗ اإلاؿجاثل اإلاخٗل٣ت به ٍٓين خ  بٌٗ الخالٞجاث اإلاِمت بين الىد
ً
جا  .مجاٖجاٞع
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1.2  ْ  ؤخ٩جامّ اإلا٫ٟٓٗ لّ 

٫ٓ لّ" بن ٫ٓ مّٗ"ْ "اإلاٟٗ الن مً "اإلاٟٗ ٓبجاث ؤْ ألاؾمجاء  "اإلاٟجاُٖل الخمؿت"مٟٗ ٗض  مً اإلاىه
 
التي ح

ٓبت.  ٫ٓ بّْ اإلاىه ٓاتهجا هي: اإلاٟٗ ٫ٓ اإلاُلْ  ؤز ٫ٓ ُّْٞ ٤ اإلاٟٗ ٓع،  .اإلاٟٗ جا ججخم٘ في مشجا٫ مكِ ؤَضٔ "َٓ:ْ ْؤ٦ثَ 

 
 
  ألاؾخجاط

 
  ؤمجام ألامي ِّ َضًت زمُىت ٍ جلمُظ

ً
 ". ٟٞي َظا اإلاشجا٫ "حصجُٗجا

 
٫ٓ بّ،  "ٍجلمُظ  "ْمىهٓب ٖلى ؤهّ مٟٗ

ً
َضًت

 
ً
٫ٓ   مىهٓب   "زمُىت ٫ٓ ُّٞ،  "ألامي  ؤمجام  "ْ، مُل٤   ٖلى ؤهّ مٟٗ  صجُٗح"ْمىهٓب ٖلى ؤهّ مٟٗ

ً
مىهٓب ٖلى ؤهّ  "جا

٫ٓ لّ ٫ٓ مّٗ، ٞمشجالّ:ْ  .مٟٗ ٘  "ب٣ي اإلاٟٗ جاع  ْ ظجاء الغبُ جاع "ألاَػ  .ؤي: م٘ ألاَػ

 حٍٗغ٠ اإلا٫ٟٓٗ لّ 1.2.1

٫ٓ لّ َٓ: ٧ل مهضع ـٞجال نْ ؛ ، ظجاء في مٗىجاٍ اإلاهضعي مىهٓب٢لبي مٟٗ بب الظي خضر الٟٗل مً الؿ بي 

ٓاءً ْ ٞجاٖلّ  ٧جانْ ؤظلّ؛  ٓاءً  ػمًْ ػمىّ ْ ، ٞجاٖل الٟٗل ؾ ىجا٥ بٌٗ اإلاالخٓجاث التيالٟٗل ؾ هجا حبض لىجا ؤن هُل٘ ٖلال  . َْ

 ْهي ُٞمجا ًلي:

ٓاؽ البجاَىت، ؤ  - ؤ  لألٞٗجا٫ التي ميكاَجا الخ
ً
ٓن مهضعا جمشل للؿجام٘ ألاٞٗجا٫ التي  َْٓ مجا ٩ً :اإلاهضع ال٣لبي

ْن بالؿجام٘  جاًم٨ً ؤن ًضع٦ِألاخجاؾِـ الضازلُت،  ٓاؾّ الٓجاَغة، مً الٗين  جاؤن ٣ً٘ ٖلحه٣ٗلّ ص بةخضٔ خ

ِّظل ْ الُض ْ ألاطن ْ 
 .مجا بلى طل٪ْ الغ 

بت، ْ الجغؤة، ْ الخٓٝ، ْ الخكُت، ْ الخد٣ي ، ْ ؤلاظال٫، ْ الخُٗٓم،  الٚغ  ؤمشلت مً اإلاهجاصع ال٣لبُت:

بت، ْ  ، ْ الخٓٝ، ْ الخب، ْ الجِل، ْ الٗلم، ْ الك٣ٟت، ْ الخُجاء، ْ الَغ الخظمغ، ْ الٟغح، ْ الًٛب، ْ البٌٛ، ْ ال٨ٍغ

ع ْ   .مجا بلى طل٪ْ ، الخؼن ْ الِم ْ الؿْغ

ٓاعح. مشل:  ٓص، ْ ال٨خجابت، ْ ال٣غاءة، ْؤمجا اإلاهجاصع ٚي  ال٣لبُت ٞهي ج٣جابل ؤٞٗجا٫ الج ٢ٓٓٝ، ْ ال٣ُجام، ْ ال٣ٗ ال

ٓم، ْ اإلاصخي، ْ الجلٓؽ، ْ  ٫ٓ، ْ الكغب، ْ ألا٧ل، ْ الًغب، ْ ال٣ُٓت، ْ الى ْط، ْ الضز ٓص، ْ الخغ مجا بلى ْ الِبٍٓ، ْ الهٗ

 .طل٪

 ؤْ ٚي  مُمي،  - ب
ً
 مُمُجا

ً
ٓػ ؤن ٩ًٓن اإلا٫ٟٓٗ لّ مهضعا  ؤْ ٚي  زالسي، ْ ًج

ً
 ...... ْ زالزُجا

ً
 ؤْ مخٗضًجا

ً
اْ الػمجا  .َلم  ظغًّ

ٓن  ،ل٨ىّ ٌُٗي مٗجى ٍٞٗل ْ  ،)"اؾم الٟجاٖل"(مشال: ٖلى ػهت  ألاٞٗجا٫ٖلى ٚي  ػهت  بطا ٧جان الٟٗل - ط صر  ؤن ٩ً

 لّاإلاهضع الظي مّٗ 
ً
ال  بلى بلضيؤهجا ": طل٪ مشجا٫ْ  .مٟٗ

ً
٢ٓجا  ."ؾجاثغ ق

٫ٓ ألظلّ:  ؤمشلت  للمٟٗ

 ْع مشجا  للٗلمْ ٫: ٌؿجاٞغ الكبجاب بلى ؤ
ً
ْجُب٤ُ: .بجا َلبجا   مشجا٫ 

 "جُب٤ُ: في َظا اإلاشجا٫ جٔغ ؤن 
ً
ٍْض٫  "َلبجا مهضع مىهٓب ًض٫ ٖلى مٗجى ٢لبي ؤْ بخؿجاؽ صازلي، 

ْع  ْع ْ ٦ظل٪ ٖلى ؾبب اإلاؿجاٞغة بلى ؤ ْؤن الظي ٌؿجاٞغ بلى ؤ بجا َٓ الظي ًُلب الٗلم، ٦مجا ؤن ػمجان الؿٟغ َٓ ْ بجا، 

ٓاٞغث في  ،هٟـ ػمجان الُلب  َ"ٞخ
ً
ال لّ "لبجا ، ألظل طل٪ وؿمُّ مٟٗ  .ظمُ٘ الكغٍْ
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ٔ  ؤمشلت ٫ٓ  ؤزغ  :ألظلّ للمٟٗ

" ٩ٞلمت  -1 ءِّ
ْ
ٝ ِّ

 الض 
 
ت  ُ

ْ
ٛ ِّ ب 

ص  في الخي   اإلاكغَّ
 
جاٝ

 
 ب  ""َ

ْ
ٛ  ُ 

 
  في َظا اإلاشجا٫ مهضع ٢لبي مىهٓب   "ت

 
 ج
ْ
 ظ
 
غ لبُجان ؾبب ٦

ٕٓ الٟٗل ؤْ الٛجاًت مىّ. ٢ْ 

٢ْٟذ  لألؾخجاط اخر امجا لّ" -2  م٩ٞلمت "اخر امجا" في َظا اإلاشجا٫  :"
 
ٕٓ هضع ٢لبي مىهٓب ج ٢ْ ظ٦غ لبُجان ؾبب 

 الٟٗل.

:ألا  "٫ٟٓٗ لّإلا"ا ؤؾمجاء 1.2.2  زٔغ

ْهي ٦مجا ًلي:  ،
ً
٫ٓ لّ ؤؾمجاًء ؤزٔغ ؤًًجا ٓا ٖلى اإلاٟٗ ٣ ُلِّ

 ً ٍٓين ؤن   ْظغث ٖجاصة الىد

٫ٓ الؿببي-1  اإلاٟٗ

٫ٓ ألظلّ-2  اإلاٟٗ

٫ٓ مً ؤظلّ-3  اإلاٟٗ

٨ظا ٓعة ؤٖالٍ،  َْ  ٖىض اإلاالٟين الٗغب َظٍ الشالزت اإلاظ٧
ً
ْاقتهجاعا جا اؾخسضامجا  ؤنبدذ لّ ؤعبٗت ؤؾمجاء، ؤ٦ثَ 

 ٍٓ جا مً البلضان ٖلى ؤن ٌؿم  َْع ْمجا ظجا ص ؤَل الِىض   ٓ ٫ٓ لّ“بِىمجا حٗ  .الٞغ١ بُجهجا مً هجاخُت الضاللت ،"اإلاٟٗ

ٓاظض في خض  اإلا٫ٟٓٗ لّ: 1.2.3  الكغٍْ التي جخ

٢ْ٘ م٘ ٞٗلال  ؤدي الُجالب! ال لّ، م٘ ؤهّ لِـ ٦ظل٪ ختى جىسضٕ ب٩ل مهضع  ُٗض  ،حٗخبٍ  مٟٗ
 
حٗجا٫  ل٩ي و

ال لّ ٓن اإلاهضع مٟٗ ٫ٓ لّ ختى وؿخمض  مىّ الكغٍْ التي ج٣خطخي ٧   :الىٓغ في خض اإلاٟٗ

  : ٫ْ  الكٍغ ألا
ً
ٓن مهضعا ،  ،ؤن ٩ً

ً
 ؤْ خؿبخّ امغؤة

ً
٫ٓ: خؿبخّ ٖجاإلاجا ٓٙ ل٪ ؤن ج٣ ٓن ْ ٞالٌؿ ٓي ؤن ٩ً جى

" 
ً
 " ؤْ "ٖجاإلاجا

ً
ال "امغؤة  .لّ، ٞةن ٦ال مجهمجا لِـ بمهضع مٟٗ

  ،بمٗجى اإلاهضع 
ً
مجا ٓن اإلاهضع مؿخسض   لِـ بمٗجى اؾم الٟجاٖل ْ الكٍغ الشجاوي: ؤن ٩ً

ً
 ْض ٖ  "٧لمت : مشال

ً
في  "ال

" 
 
ٖ  ْظضج  ْض ّ 

ً
ال لّ، ألهّ بمٗجى  "ال  "لِؿذ مٟٗ

ً
 .، ؤي بمٗجى اؾم الٟجاٖل"ٖجاصال

 لخضْر الٟٗل :لضالكٍغ الشجا 
ً
 ؤْ ٖلت

ً
 ٧لمت  ؛ؤن ًبين ؾببجا

ً
 "ٞمشال

ً
ل "في:  "خمال  خم 

ً
ٕ  خْمال  "ألاظي   اإلاخجا

  ٫ٓ ال لّ؛ بل مٟٗ مل  "مُل٤، ألجهجا ظجاءث لخإ٦ُض ٞٗل  لِؿذ مٟٗ ْزّْ ، "خ   .لِـ لبُجان ؾبب خض

 ٘ٓن ػم :الكٍغ الغاب ٓا٤ٞ ػمهّ جاؤن ٩ً ٓ  ال  ٞةطا لم ٨ًً ٦ظل٪ ،ن طل٪ الٟٗلجاً ٓهّ بض  ؤن جد ٫ ال٩لمت مً ٧

 
ً
عا  مجْغ

ً
ٓهّ اؾمجا  لّ بلى ٧

ً
ال ٓم   ٪  خ  ظئْ "مشجا٫ طل٪: ْ  ،مٟٗ   لإل٦غامِّ  الُ

 
٫ٓ: ْ ، "ضاٚ ظئخ٪ "الًم٨ً ل٪ ؤن ج٣

 
ً
 ٚضا

ً
ٓم ب٦غامجا ٓ اإلاجىء -ألن الٟٗل  "،الُ ٓم،  - َْ  "َٓ ْ  -اإلاهضع ْ ػمجاهّ الُ

ً
، ٞجازخلٟجا في  -"ب٦غامجا

ً
ػمجاهّ ٚضا

ٓن ٞ ،الؼمجان  لّ"لم ًهلر اإلاهضع ألن ٩ً
ً
ال   ".مٟٗ

 ٓن ٞجاٖل اإلاهضع خجامـالكٍغ ال  الٟٗل ْ : ؤن ٩ً
ً
٫ٓ: ظجاء ْ ٞلِـ ل٪ ؤن جسجال٠ َظا الكٍغ  ،ْاخضا ج٣

ٗجام دمحم لّ ( ٫ٓ: ظجاء ؾجالم إَل مّ دمحم)ْ ؾجالم بَٗجامجا ملخمض لّ، بطا ؤعصث ؤن ج٣ ِّٗ ُ
 ُ  ،اإلاٗجى: ظجاء ؾجالم ل

 "لِـّ ْ ؾجالم، ‘ ظجاء„ٞةن الٟجاٖل لِـّ 
ً
 .دمحم "بَٗجامجا
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ٍ؟ـغ ٗٝغ اإلا٫ٟٓٗ لّ مً ٠ُ٦ُٚ ح  1.2.4

٤ لخٗٝغ اإلاٟٗ ٓن ْؤؾِل ٍَغ   الٟٗل   ٫ٓ لّ مً ٚيٍ  ؤن جٔغ َل ًصر ؤن ٩ً
ً
ـ ؾاالا ـ  "جاطاإلا" بِّ ــــم  "ؤْ بِّ ٓن ْ  "لِّ ٩ٍ

 لّ
ً
ٓابجا ٓن اإلاهضع طل٪ ٞةطا صر   ،اإلاهضع ظ ال لّ"صر  ؤن ٩ً ـ  ،"مٟٗ

 
  ؤَضٔ"ٞ

 
  ألاؾخجاط

 
 حصجٍُٗ جلمُظ

ً
 َضًت

ً
مشجا٫  "جا

ٓن   حصجُٗ "صر  ُّٞ ؤن ٩ً
ً
: إلاجاطا / لم   "جا ال لّ؛ أله٪ بطا ؾإلذ  ، صجُ٘ؤظجاب املجُب: للدْ ألاؾخجاط جلمُظٍ؟ ؤَضٔ مٟٗ

ّ ٓاب   "ؤمجا بطا ٢لىجا: ْ  ،صر  ظ
ً
ٓخجا ٓن ٞ "اجطر ل٪ ألامغ ْي  "لم ًصر  ُّٞ ؤن ٩ً

ً
ٓخجا ال لّ؛ أله٪ بطا ؾإلذ:  "ْي مٟٗ

ــم  اجطر ل٪ ألامغ، لم ًصر   ٓابّإلاجاطا/ لِّ ٓن ظ ٓح": ؤن ٩ً غِّٝ ؤهّ  "،للٓي
 ٗ ٫ٓ مُل٤ ظجاء ٞ ال لّ؛ بل َٓ مٟٗ لِـ مٟٗ

 .٦ُض الٟٗلٓ لخ

 :خ٩جام اإلاخٗل٣ت بجاإلا٫ٟٓٗ لّألا  1.2.5

٫ٓ لّألاخ٩جام التي جخٗل٤ ب  :هي ٧جاآلحيْ ، ؤعبٗت جاإلاٟٗ

ٓهّ ْظب ههبّ ب )1 ال لّ"ٗض مجا اؾخ٨مل قغٍْ ٧  بلُّ"لم ٨ًً  مجا "مٟٗ
ً
خٝغ لم ًضزل ٖلُّ مجا ْ  "مًجاٞجا

ٓلّ حٗجالى: .ظجاع  (13)اإلسراء: ﴾ِإْمََلق   َخْشَيةَ ْقتُ ُلْوا َأْوََلدَُكْم َوََل ت َ ﴿هدٓ ٢

ٓػ ؤن ٌؿب٤ الٟٗل  بطا صٖذ بلُّ الخجاظت )2 "ًج  في الٗلم ؤجِذ 
ً
ت ب   ، ْ"للخججاعة ؾجاٞغث".، هدٓ: "ٚع

3(  
ً
 ؤْ مغ٦بجا

ً
ٓن مٟغصا ٓػ ؤن ٩ً   ًج

ً
  .مًجاٞجا

 
" هدٓ: "جغ٦ذ  اإلاى٨غ  زكُت  هللاِّ

4(  
ً
ٓن ه٨غة ٓػ ؤن ٩ً  بجالالم ًج

ً
جا ٢ْٟذ .ؤْ مٗٞغ  "الخإصًب  لألؾخجاط" ْ"يغبذ  ابجي  اخر امجا: هدٓ: "

ٓا 1.2.6  :ثضٞ

عٍم٨ً ْ  ٫ٓ لّ بلى اؾم مجْغ ٫ اإلاهضع اإلاىهٓب/ اإلاٟٗ  ٓ ٤ بصزجا٫ بٌٗ الخغْٝ ْ  ،ل٪ ؤن جد طل٪ ًٖ ٍَغ

 ألاؾخجاط جلمُظٍ  ؤَضٔ"مشال: ،الججاعة التي جُٟض مٗجى الخٗلُل ؤْ الؿببُت
ً
 صجُٗح٢لمجا

ً
٫ ال٩لمت "جا  ٓ  "، ًم٨ً ؤن هد

 حصجُٗ
ً
ٓن الجملت: "دصجُ٘لل"بلى  "جا ٢لمجا ألاؾخجاط جلمُظٍ  ؤَضٔ"، بةصزجا٫ الالم الججاعة التي جُٟض الؿببُت، ٞخ٩

ٓاء  في ٧لخال ًخٛي  اإلاٗجى في ٧لخجا الخجالخين "،صجُ٘للد  .الجملخين جا، ِٞٓ ؾ

ع ٞخجٗلّ ْ بجال٨ٗـ، ًم٨ً ل٪ ؤن جنٕز الخٝغ الججاع  الظي ًُٟض الؿببُت ْ  الخٗلُل مً اإلاهضع املجْغ

 لّ"
ً
ال ٍٓل ْ  ،"مٟٗ ٤ جد ذ مً ألالم"طل٪ ًٖ ٍَغ ذ ؤل"بلى  "ب٩ى الجٍغ  ـب٩ى الجٍغ

ً
ٓاءْ ، "مجا  .اإلاٗجى ؾ

 ْ ، ، ٞجاطَب بلى لخضْر الٟٗل هي جدمل مٗجى الؿببُت ؤْ الخٗلُلْ إطا عؤًذ ؤن ال٩لمت ج٣ٟض بٌٗ الكغٍْ

ٍٓل  ة اإلاُٟضة مٗجى الؿببُت، (ْ الخُٛي  ْ مظَب الخد جا ْ اؾخسضم بٌٗ الخغْٝ الججاع   ؤ٦ثَ 
ً
الالم  -1 :اؾخسضامجا

ًْ “ -2الججاعة،  .البجاء الججاعة)ْ  -4الججاعة  "في” -3الججاعة  "مِّ

ٓن ُّٞ ال٩لمت ٚي  مهضعٞمش ٓلّ حٗجالى جا٫ مجا ج٩  ٗ  ْج ً  ﴿ :٢
 
 ْٓ ل

  ن 
 
  يْ فِّ  ْم ِ  ٗ  جابِّ ن  ؤ

 
 مِّ  مْ هِّ اجِّ آط

ِّٖ ٓ  الهَّ  ً   )19-(الب٣غة: ﴾٤ِّ ا

ٓا٤ٖ) ٓا٤ٖ"٩ٞلمت ،(ؤي بؿبب اله ،  "اله
ً
ال لّ، ْ لِؿذ مهضعا ٓن مٟٗ ْظب ؤن جإحي ْ ألظل طل٪ لم جهلر لخ٩

 بدٝغ ظغ
ً
عة ًْ (مجْغ  .)مِّ
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  : ٓن ُّٞ اإلاهضع ٚي   ٢لبي   لل٣غاءة"ْمشجا٫ مجا ٩ً
 
ٓن اإلاهضع في ٚي  مٗىجاٍ ٢ض مغ  مشجا٫ ْ  "،ؤزظث  املجلت ٧

 .مشجا٫ ٖضم اجدجاص الٟجاٖلْ ٖضم اجدجاص الؼمجان مشجا٫ ْ 

ٍٓل ْ  ٫ٓ لّ"إطا ؤعصث جد ع ًم٨ً ل٪ ؤن جإحي ب٩لمت  "مٟٗ ،  "ؤْظل"بلى اؾم مجْغ التي جدمل ْ بٗض خٝغ الجغ 

 ٞحهجا  ،التي هدخجاط بلحهجا "الؿببُت"مٗجى 
ً
٫ٓ لّ"هسخجاع ظملت ع"مٟٗ ّ بلى اؾم مجْغ

 
ل ِّ
 ٓ ٓعة ؤٖالٍ ، ٞىد ٣ت اإلاظ٧  ،بجالٍُغ

 ألَلِجا م٨تػعث  "ٞٗلى ؾبُل اإلاشجا٫ هسخجاع ظملت: 
ً
جا لّ بلى:"خب   ٓ "، ِجاخب  ؤَل، ؤْ مً ؤظل خب  ؤَلِجاألظل  ٨تػعث  م" ، هد

٫ٓ:  "مً ؤظل"ؤْ  "ألظل"م٩جان  "بؿبب"٦مجا ًم٨ً ل٪ ؤن جإحي ب٩لمت   ".٨ت بؿبب خب  ؤَلِجاػعث  م"ٞخ٣

ٓا٫زال  1.2.7  للم٫ٟٓٗ لّ: ر ؤخ

ٓا٫ هبُجهجا ُٞمجا ًلي: ٫ٓ لّ زالر ؤخ  بن للمٟٗ

 ألا٫ْ: 
ً
ٓن ال٩لمت مٟغصة  بالم الخٍٗغ٠ْ ٢ض ج٩

ً
ٞت ٓاظض الكغٍْ ألازٔغ ٞحهجاْ  مٗغَّ ، ٞجاأل٦ث  اؾخسضامِجا طل٪ م٘ ج

ال لّ" ،  "مٟٗ
ً
ٓبت  بةصزجا٫ خٝغ الجغ  ٖل٢ُّلْ ؤي مىه

ً
عة  "مشجا٫ طل٪: ْ  ،ُل اؾخسضامِجا مجْغ

ً
لذ ابجي "في:  "ٞغ خجا ٢بَّ

 
ً
 "٩ٞلمت  "،مخدجانٖلى هججاخّ في الا  ٞغخجا

ً
ٞجاألًٞل  ،َىجا ٧لمت مٟغصة، ٦مجا هي ه٨غة زجالُت ًٖ الم الخٍٗغ٠ "ٞغخجا

ال لّ"ؤن جإحي بهجا  ، ٦مجا َٓ في اإلاشجا٫ "مٟٗ
ً
ٓبت ٓٙ ل٪ ؤن جإحي بهجاْ  ،/ مىه ٫ٓ: َؿ عة، ٞخ٣  "مجْغ

 
 لِّ  جيْ بْ اِّ  بلذ  ٢

 
 ٖ   ٍح ْغ ٟ

 
ى ل

 
 
ِّ فِّ  ِّّ جاخِّ ج  ه

ْ
  ".دجانِّ خِّ ْم ي ؤلا

 بالم الخٍٗغ٠، بطن ٨ًث  اؾخسضامِجا م٘ بٌٗ الخغْٝ الججاعة الشجاوي:
ً
ت  مٗٞغ

ً
ٓن ال٩لمت مٟغصة مشجا٫ طل٪: ْ  ،٢ض ج٩

بت في:   ْ   غث  ج  ه  "للٚغ
 
تِّ  يْ جِّ َ

ب 
ْ
ٚ لغَّ  فِّ لِّ

ْ
 ِّٗ ي ال

ْ
 ٢٦ل اؾخسضامِجا ْ  "،مِّ ل

ً
ٓبت ٫ٓ لّـ"مىه عة ْ ، "مٟٗ ٢ض جضٖٓ بلى طل٪ يْغ

ت ٫ٓ الكجاٖغ: "ن  بْ الج  "مشجا٫ طل٪: ْ  ،قٍٗغ  في ٢

 
ْ
ٖ  بْ الج   ض  ٗ  ال ؤ٢ ِ   ًِّ ن    جاءِّ ج  ُْ ال

 

  
 
  ٓ ْل

 
 ٓ  ج

 
  غ  م  ػ   ْذ ال

 
 اءِّ ض  ْٖ ألا

.. 

 ٫ٓ  الكجاٖغ   ٣ً
 
ال ؤ  : لؿذ ظبجاهجا، 
 
ضاء ٦شي ي الٗضص. ْي اوِّ ٓ  ج ْإن ٧جان ألٖا   ًٖ ا٢خدجام اإلاٗجاع٥ 

٫ٓ  في الكٗغ الكجاَضْ  ٓهّ مدلى بـ"الكجاٖغ ٢ ال ألظلّ م٘ ٧ ْعص "الجبن" مٟٗ ٫" ، ا: "ال ؤ٢ٗض الجبن" خُض 

ن بإ٫ْخ٨م ههبّ في  ٍ ٖلى الخٗلُل.َظٍ الخجالت ٢لُل؛ ألهّ م٣ْغ
ٍٝ صا٫  عا بدغ  ، ْألا٦ث  ُّٞ ؤن ًإحي مجْغ

  الشجالض:
ً
ٓن ال٩لمت مًجاٞت ٓي اؾخسضامِجا ٦ـ  ،٢ض ج٩ ٫ٓ "بطن ٌؿخ ٓن  "لّمٟٗ ؤْ بصزجا٫ خٝغ ظجاع ٖلحهجا لخ٩

 
ً
عة ٫ٓ: ْ  ،مجْغ  ىْ م  ـجغ٦ذ ال"مشجا٫ طل٪ ؤن ج٣

 
  غ  ٨

 
 ز

ْ
 ُ  ك

 
 ، ؤْ لِّ هللاِّ  ت

 
 خ

ْ
  ًْ ، ؤْ مِّ هللاِّ  تِّ ُ  ك

 
 ز

ْ
 ."هللاِّ  تِّ ُ  ك

ب 1.2.8  جاثالخضٍع

 ٗغَّ ح -1
ْ
٫ٓ لّ"ٖلى  ٝ  ي٘ ٖلحهجا ٖالمت:ْ في ألامشلت آلاجُت  "اإلاٟٗ

)1(  
ً
  .لّ ٖجا٢ب ال٣جاضخي املجغم جإصًبجا

ٓاب ذ  ٢جهضَّ  )2(  في الش
ً
 .ٖلى ال٣ٟي  ؤمال

  نٟدذ   )3(
ً
 .ًٖ الؿُّٟ خلمجا

ْػ الهض٤ً  )4( ٓصجّالبضَّ ؤن ًخججا  .ًٖ زُإ الهض٤ً بب٣جاًء ٖلى م
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 ًٖ الىٟـ )5(
ً
ٍْدجا جاعة اإلاىجا٤َ الؿُجاخُت جغ  .٢جام ؤدي بٍؼ

٫ٓ لّ"٢م بخمُيز  -2  ًٖ ٚيٍ  في الجمل آلاجُت: "اإلاٟٗ

)1(  
ً
 .٦خبذ  بلى ؤمي ٦خجابجا

)2(  
ً
ٓػ حٗبجا  .ظلـ العج

 ْظضث  الغظل  )3(
ً
 .مش٣ٟجا

 ٖالهبي  ابخٗض )4(
ً
ٓٞجا  .ً ال٩لب ز

)5(  
ً
 .خٟٔ الُجالب صعؾجا

 بلى م٨ت )6(
ً
٢ٓجا  .ؾجاٞغث ق

ٓن  ؛ا٦خب زالر ظمل -3 ٫ٓ لّ" ٩ً ٓاب:مجهجا مٓي٘ الؿاا٫  ي٘ ٧ل ظملتْ  ،امٟغصٞحهجا  "اإلاٟٗ  ْالج

ٓطط:   "(هم
ً
ٓبي في الامخدجان عمُذ ال٨خجاب ًٚبجا  "ط:  ،عمُذ ال٨خجاب؟إلاجاطا "ؽ:=  "ٖلى عؾ

ً
ٓبي في  ًٚبجا ٖلى عؾ

 )"الامخدجان

ٓن ا٦خب زالر ظمل  -4 ٫ٓ لّ" ٩ً  .يجاُٞجاب جاٞحهجا مغ٦ب "اإلاٟٗ

ٓطط: ( م مسجاٞت هم
 
 بّ)يغ ؤظبذ  ألمغ اإلاٗل

5-  ٫ِّ
 ٓ ٫ٓ لّ“خ ع "اإلاٟٗ   :اإلاىهٓب في الجمل آلاجُت بلى اؾم مجْغ

جا لّ ْالضي خبًّ ٓطط:ؤَٗذ  ْالضي لخبّ، (هم  )/مً ؤظل خبّؤَٗذ 

1-  
ً
جا َغ

 
 .مجا ؤ٧لذ  الُٗجام  ٦

 لالمخدجان -2
ً
ٓا٫  اللُل جدًي ا  .صعؾذ  َ

 في الكٟجاء    -3
ً
بت ْاء  ٚع  .جىجا٫ْ اإلاٍغٌ الض

ؤخ٩جامّْ  اإلا٫ٟٓٗ مّٗ  1.3

 ب
ً
٫ٓ مّٗ َٓ ؤ٢ل اؾخسضامجا ،  بلى يؿبتبجالن اإلاٟٗ ؤنبذ َظا في ػمجاهىجا  ال ؾُمجااإلاٟجاُٖل ألاعبٗت ألازٔغ

م مً َظا. ؤ٢ل مً طي ٢بلفي ال٨الم الٗغبي الٗجاصي اؾخسضامّ  في بٌٗ ألاخُجان ، ٣ٞض هدخجاط بلُّ ألهّ ْٖلى الٚغ

 مً الخغْٝ 
ً
 مجا  ألظل طل٪،ْ  ،ال٨المالازخهجاع في ْ ُُٟض ؤلاًججاػ ال٩لمجاث ْٞ ٣ًلل ٖضًضا

ً
ٓاظضة ػالذ الخجاظت بلُّ مخ

جيز ؤْ هسخهغ
 
ض ؤن ه  :ينآلاجُ يناهٓغ بلى اإلاشجال ،مً خين آلزغ، ٧لمجا هٍغ

1 (  ٘ جاع  ْ ظجاء الغبُ غث  ) 2   ألاَػ  الجهغ  ْ ؾِّ
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جاع   )هبذؤي: ظجاء (ْ ظجاء الغبُ٘ "بلى ؤنلّ ل٣لىجا:في اإلاشجالين ٞةطا ؤعصهجا ؤن هغص  ال٨الم    ؾجاعْ ؾغث  ؤهجا "ْ ،مّٗ ألاَػ

ٔ ؤي:( ْاضر ٦بي  بين ال٨المين مً هجاخُت ٖضص الخغْٝ  "،معي الجهغ   )ظغ ٍٓجان مال٩لمجاث، ٚي  ؤجهْ ٞجالٟغ١   ئمجا ٌؿخ
ً
في  ت

ٍٓتئاإلا خّ ، ت مً هجاخُت الضاللت اإلاٗى ٓصٍ ب٨ث ة ٧جازغة في ال٨الم الٗغبي ال٣ضًم، ٞال ْ ٦مجا هدخجاط بلى مٗٞغ ٓظ ْلخّ ل مؼا

ٓاي٘   مً الىدٓ  ٦شي ة مىّ بطا ؤمِلىجا َظا الججاهبًم٨ىىجا ؤن هِٟم م
ً
ت  ْ مٗٞغ

ً
٢ْ٘ لضً٪  ،صعاًت ٞمجاطا ٖؿجا٥ جٟٗل  بطا 

 ْ ؾغث  "َظا ال٨الم: مشل 
ً
ضا  "ـٞ "،ٍػ

ً
ضا ٫ٓ مّٗ"ٖلى ؤهّ  مىهٓب "ٍػ : ْ ، "مٟٗ ض  ْ ؾغث  "لٓ ٢لذ  ٞظل٪ لِـ  "ٍػ

ٕٓ اإلاخهلُٖٟذ الاؾم الٓجاَغ ٖلى  -بطن  –٪ ؛ ألهمؿخدؿًب ، ًيبػي بال بظ٦غ الٟجانل طل٪ الْ  ،الًمي  اإلاٞغ

ضْ ؾغث  ؤهجا "هدٓ:    ".ٍػ

ؼ٢ض جدخجاط ؤهذ هٟؿ٪ ؤحهجا ْ  ، ٞةن مشل  –٣ْٞ٪ هللا  –بلى اؾخسضام مشل َظا ال٨الم بطا نغث   الٍٗؼ
ً
قجاٖغا

ٓم الىدٓ َظا الصخيء  في مججا٫ الكٗغ  ؿخسضمٌ مً ٖل
ً
ت  الىٓمْ ٦شي ا ت َظا اإلاهُلر مٗٞغ ت بلى مٗٞغ ٞجالخجاظت مجاؾ 

 .ظُضة

 اإلا٫ٟٓٗ مٍّٗغ٠ حٗ 1.3.1

 ٘٢ْ ْ  ،بٗض ظملت ٧جاملتَٓ ٧ل اؾم  ٓي ٖلى ٞٗل ؤْ قبّ ٞٗل،  ضالجدخجاط بلى جدخ ٍٓت مٍؼ ْاث الىد  مً ألاص

ْ  بمٗجى  ي:ؤ(ْاإلاهجاخبت للمُٗت  "ْاْ"الجملت ْ ؾم بين الا ْ ، الو٣ٗجاصَجا ٘  "ْا  .)"م 

٫ٓ  في اإلاِمت اإلاالخٓجاث  :مّٗ اإلاٟٗ

ال:  ْا ب٨الم مٗىجاٍ: ؤ ٫ٓ مّٗ"ؤن بن ٖجامت اإلاالٟين في الىدٓ ظجاء ٨ّ م٘ نجاخبّ في ال  "اإلاٟٗ ًم٨ً حكٍغ

ٓا:في ظجاهب آزغْ ،َظا في ظجاهب ،الٟٗل ٓاْ التي للمب ، ٢جال ٓاؾُت ال ُٞلخبـ ٖلى  ،هجاخبتن الٟٗل ٌٗمل ُّٞ ب

٫ٓ مّٗ"الُجالب ؤهّ بطا ٧جان الٟٗل ٌٗمل في  ٫ٓ مّٗ"م٘ نجاخبّ ٞلمجاطا " اإلاٟٗ  لهجاخبّ في ال  "اإلاٟٗ
ً
٩جا ٌٗخب  قٍغ

عي،ْ . الٟٗل ٓا ٦ظل٪ ألمغ يْغ  َٓ ؤهْ  نىٗ
ً
ٓن بؾىجاص  ّ ؤخُجاهجا ٫ٓ مّٗ ٩ً ٚي  مم٨ً، ٦مجا َٓ في مشل: الٟٗل بلى اإلاٟٗ

 ٧جاألرْ ٦ً ؤهذ  "
ً
ضا  "طل٪ أله٪ لٓ قغ ٦ذ  ْ ، "ٍػ

ً
ضا ض"في الٟٗل ل٩جان  "ؤهذ"م٘  "ٍػ ،  "ٍػ

ً
ٓعا  مإم

ً
ٓصطل٪ ْ ؤًًجا ؛ ٚي  م٣ه

ٓظُّ بل  ٓص َٓ ج  ْ . ٣ِٞ "ؤهذ“ألامغ بلى اإلا٣ه
ً
٫ٓ مّٗ“ًم٨ً بؾىجاص الٟٗل بلى ال  ؤخُجاهجا ل٩ي جِٟمّ ْ ألمغ آزغ،  "اإلاٟٗ

 
ً
 اهٓغ بلى اإلاشجالين الخجالُين:ظُضا

 الجبل  ْ  ؾجاٞغث   -2  الجهغ  ْ  ؾغث  -1

ْظضث   ِؤه ٞةطا ؤمٗىذ الىٓغ ٞحهمجا 
 
لِّ
ؤنبذ ال٨الم  "الجبل“ ٖلى "ؾجاٞغ”ْ "الجهغ“ٖلى  "ؾجاع  “الٟٗل  ّ بطا ؾ 

؛ ألن الجهغ
ً
٪  ًمىٗجان ًٖٞظاه٪ ألامغان  .غجاٌٞؿال  الجبلْ  ؛ٌؿي ال  في ْجاٍَغ ٞجاؾضا ٫ٓ مّٗ"حكٍغ م٘ مهجاخبّ  "اإلاٟٗ

ٓظض في ٧ل م٩جانال  ، ٚي  ؤن َظا الٓي٘في الٟٗل ً. 

 :
ً
٫ٓ مّٗ“ًم٨ً ُّٞ حؿلُِ الٟٗل ٖلى ال  في مشل الٓي٘ الظيْزجاهُجا ٓا  "اإلاٟٗ  ٢جام

ً
 بخًمين الٟٗلؤخُجاهجا

٫ٓ مّٗ، اإلاٗجى اإلاىجاؾب لل ٓي  ىٗجاهرزإ اإلاْ مٟٗ  ْ  ،ٖىّ اللٛ
ً
 ْ مشجا٫ طل٪ ٦شي  في ألاصب الٗغبي ٢ضًمجا

ً
٢ض طَب ْ  ،خضًشجا

ن  م اإلاٟؿْغ ْا"بلى ؤن ٧لمت لل٣غآن ال٨ٍغ ٓؤ  ْ  ﴿في آلاًت  "جب
َّ
 ًْ ظِّ ال

 ً  
 
 َّٓ ب  ج

 
ِّ ْ   اع  ا الضَّ ْْ ؤ

ْ
ٓا"مٗجى  تىمًمَّ )9(الخكغ: ﴾جان  م  ًْ ؤلا ، "لؼم

ٓؤٍ  ْا بلى جًمين ْ ألن الضاع شخيء جدب ٓؤٍ، ٞجايُغ  جدب
ً
ْا"ل٨ً ؤلاًمجان لِؿجا قِئجا ٓؤ ٓا"مٗجى  "جب في ْ ،في خ٤ ؤلاًمجان "لؼم
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ٓلّ حٗجالى:  ٢﴿ 
 
ٞ 
 
 مِّ ْظ إ

 ٗ ْٓ 
 
 غ  ْم ا ؤ

 
 ْ   ْم ٦

 
 غ  ق

 
 جاء  ٧

 
ٓوـ: ﴾ْم ٦ ٓا  )21(ً ى ٓا"يم  ٓا"مٗجى  "ؤظمٗ ئ ِّ

 ُ ْا ؤهّ"َ ٫ٓ: ال  ؛ ألجهم عؤ ًصر ال٣

٦م" ٓا قغ٧جاء  ٗ ٫ٓ مً ؤلاظمجإ، بل الصخُذ َٓ  "ؤظمِّ ٓا قغ٧جاء٦م": ال٣ ٗ  ،ْا بلى الخًمينإ، ٞلجمً الجم٘ "بظم 

٫ٓ مّٗ، ٦مجا "قغ٧جاء٦م"ْ "ؤلاًمجان"الًسٟى ٖلُ٪ ؤن ٦ال مًْ  ٓا بخُٛي  مٗجى ال  مٟٗ ْا"ًسٟى ٖلُ٪ ؤجهم ٢جام  "جبا

ٓا"ْ ٗ ٓا"َٓ ْ بلى مجا َٓ اإلاىجاؾب للمدل،  "ؤظمِّ ٓا"ْ "لؼم  ."َُئ

   جُب٤ُ:ْ   ؤمشلت 1.3.2

هجاْ ؤمي  عظْٗذ "مشجا٫ الجملت الٟٗلُت:   ."خىجاج 

هجا"جُب٤ُ: ٟٞي َظا اإلاشجا٫  ٫ٓ مّٗ، ألهّ اؾم  "خىجاج   ْ مىهٓب، ْ مٟٗ
 
ْا٢٘ بٗض ظملت ٞٗلُت (عظْٗذ ؤ ي)، م  َٓ 

ٗ  ْ للمهجاخبت،  "ْاْ"بين الجملت ْ بِىّ ْ  ٘  ْ ؤمي  ْذ ؤنبذ مٗجى ال٨الم ؤن: عظ ٗ   عظ  ؤدي ْ  ،هجاِجا خىجاج  م
 
البض  ؤن جالخٔ

 ًصر الؿ٩ٓث ٖلُّ، ؤٖجؤْٞ ب٣ُذ الجملت ٧جاملت ٖلى خجالِجا  "خىجاجهجا"بطا خظٞذ  ٪الُجالب! ؤه
ً
عظٗذ ": يجاصث ٦المجا

  ،"ؤمي
ً
ٓن َظا الا  ٞىٓغا  "ؾم (خىجاجهجا) بلى ٧ل طل٪، صر  ؤن ٩ً

ً
ال  ."مّٗ مٟٗ

 ".الىُل  ْ ؤهجا مؿجاٞغ  ": ِٞٓ ٧جاآلحي ؾمُتمشجا٫ الجملت الا ْؤمجا 

٫ٓ مّٗ، ألهّ اؾم  "الىُل  "في َظا اإلاشجا٫ ْجُب٤ُ:  ؤهجا "هي: ْ  –ْا٢٘ بٗض ظملت اؾمُت ْ مىهٓب، ْ مٟٗ

) معي الىُلْ ؾجاٞغث  ؤهجا "ؤنبذ مٗجى ال٨الم: ْ ، "ْاْ اإلاهجاخبت"بين الجملت ْ بِىّ ْ  ،"مؿجاٞغ ؤهذ ْ ، "ؾجاٞغ (ؤي: ظٔغ

ْاخض، ْ جالخٔ ؤن اإلاؿجاٞغة  ٢ْذ  جان في    الو٣ٗضث الجملت "ْالىُل"ؤه٪ بطا خظٞذ  ْ الجٍغ
ً
 مُٟضة

ً
ًى٣هِجا ال  صخُدت

ٍٓت ْاث الىد ٢ْ٘  ،شخيء مً ألاص ٓاٞغ الكغٍْ بإظمِٗجا   مّٗ" "الىُل  "ٞلخ
ً
ال  ."مٟٗ

 :مهجاخبتـْاْ ال  قغٍْ الىهب م٘ 1.3.3

 ؤزٔغ 
ً
٫ٓ مّٗ مغة ، ؤحهجا ألار الُجالب ل٩ي هسٓى في خض  اإلاٟٗ ً  ْ حٗجا٫  ٓم بجاؾخسغاط الكغٍْ التي  ىهب ه٣

 .ؾم بىجاًء ٖلحهجاالا 

 ً الكٍغ ألا٫ْ: ؤن 
ً
ٓن مجا ٢بلّ ظملت، ال مٟغصا ٫ٓ:  ،٩ ٓػ ال٣ ّْ امغت  ٧ل  "ٞالًج

 
٘  "قجاه ههب ْ  "٧ل"بٞغ

" 
 
 .لِؿذ بجملت "٧ل  امغٍت "؛ ألن "ّقجاه

  ٓن الا ْهّ مً الىجاخُت الكٍغ الشجاوي: ؤن ٩ً  ٖلى الخجاظت، ًم٨ً او٣ٗجاص الجملت بض
ً
 ػاثضا

ً
ؾم قِئجا

ٍٓت، ٦مجا عؤًذ  في ألامشلت اإلاجايُت  .الىد

  
 
ٓاْ جُٟض اإلاُٗت ٓن ال ، ٞةن ٧جاهذ ْ الكٍغ الشجالض: ؤن ج٩

 
 "ْاْ ال٠ُٗ"ؤْ  "ْاْ خجا٫ٍ "اإلاهجاخبت

ٓػ ههب الا  ٓهّ ٞالًج  مّٗ"ؾم ٖلى ٧
ً
ال  .زجالض  ْ ، هدٓ: طَب ٖمغ  "مٟٗ

 :ْ٘اخض الكٍغ الغاب ٢ْذ   ٖلى اإلاهجاخبت في 
ً
ٓاْ صالت ٓن ال ٓػ الىهب ٞةطا لم ٨ً ،ؤن ج٩ ً ٦ظل٪ ٞالًج

ٓن الا   مّٗ"ؾم ٖلى ٧
ً
ال ٓم ْ  ،"مٟٗ  ْ مشجا٫ طل٪: ظجاء ؾُٗض الُ

ً
ٕٓ َىجا "زجالض  "ٞـ ،زجالض  ٚضا لِـ ْ  مٞغ

٫ٓ مّٗ"بـ ٓم "مٟٗ  لؿُٗض في ٞٗل اإلاجيء، ٚي  ؤن مجيء ؾُٗض الُ
ً
ٓهّ مهجاخبجا مجيء زجالض ْ ، م٘ ٧

 
ً
ْاخضْ ، ٚضا ٢ْذ   .لِـ في 
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 :مؤخ٩جا 1.3.4

 هي ٦مجا ًلي:ْ  الظي هدً بهضصٍ َىجا ؤعبٗت ؤخ٩جام، ؾملال ْ 

 بلى ْجاٍَغ ال٨المٞؿجاص طل٪ ٖىض ْ  ،اإلاُٗتؾم ٖلى ْظٓب ههب الا  -1
ً
ٓي ؤْ  هٓغا ٣جا٫ ٖلى  ،بلى مٗىجاٍ اللٛ  ً ٦مجا 

جاع  ْ ظجاء الغبُ٘ "ؾبُل اإلاشجا٫:  ٠ُ  "،ألاَػ  ٖ جاع"ٞةطا  جاع  "٢غت: ْ  "الغبُ٘"ٖلى  "ألاَػ ٘ خهل اإلاٗجى:  "ألاَػ بجالٞغ

، ْ ظجاء الغبُ٘  جاع  : ال  في الٓجاَغ ٦الم ٞجاؾض ألهَّظا ْ ظجاءث ألاَػ
ً
٣جا٫ لٛت جاع ججيء"ً   ال جٔغ ؤن اإلاٗجاظمؤ "،ألاَػ

جاع   ذهبدْ بل اإلاٗجى: ظجاء الغبُ٘  ،جض٫ ٖلى طل٪؟ال  ٫ٓ ْ  ،مّٗ ألاَػ النت ال٣
 
ْظضث  الا ؤز ؾم في مشل ه٪ بطا 

ٓهّ   مّٗ"َظا الٓٝغ ههبخّ ٖلى ٧
ً
ال  ."مٟٗ

ٓاْ„اٖخبجاع  ؤم٨ًطل٪ ٖىضمجا ْ  ،اإلاُٗتٖلى  جغ٥ الىهبْ ال٠ُٗ ْظٓب  -2  بال٦غاَت‘ ال
ً
مشجا٫ طل٪: ْ  ،ٖجاَٟت

ض  " ض"ٖلى  "ُضؾٗ"٠ُٗٞ  "،ؾُٗض  ْ ؾجاٞغ  ٍػ ْلى مم٨ً بال ٦غاَت "ٍػ ٔ ْ ، ِٞٓ ؤ  .ؤ٢ٓ

ٓظض في َظا اإلاشجا٫: ْ : اإلاُٗتٖلى الىهب  عجخجان -3  ْ اهُل٣ذ  "طل٪ ٖىض ٦غاَت ال٠ُٗ، ٦مجا ً
ً
ضا ٠ُٗٞ  "،ٍػ

ض" ْلى َىجا مً ال٠ُٗ "ث  "ٖلى  "ٍػ ٕٓ اإلاخهل ؤمغ جإبجاٍ الُبُٗت الٗغبُت، ٞجالىهب ٖلى اإلاُٗت ؤ  .الًمي  اإلاٞغ

ًٍٓ"طل٪ في مشجا٫: ْ : عجخجان ال٠ُٗ -4 ض  ٧جاألز ٍْػ ً  ال٠ُٗ  "ؤهجا"نلجاٞبمجا ؤن الٟ "،٦ىذ ؤهجا  ٓص  خؿ  ٓظ ٍغ ْ م
 
٦

 مّٗ"بجاٖخبجاٍع الىهب 
ً
ال ٫ٓ: "مٟٗ ً ال٣ ؿخدؿ   ٌ ًٍْٓ ٦ىذ  ؤهجا "، ٞال  ٧جاألز

ً
ضا  ".ٍػ

ٓاثض: 1.3.5 ٞ 

ٓهّ  ؤمٍغ٢ًض ؤجذ لخجم٘ بين  "ْاْ اإلاُٗت"بطا ٧جاهذ  -1 ال مّٗ"ْظب ههب آلازغ ٖلى ٧ ٓلِم: ْ  ،"مٟٗ مشجا٫ طل٪ ٢

دب  ال"
 
ٓلِم: ْ ، "البُغ  ْ الٛجى  ج ض الِٗل "٢ الىهي ًٖ الجم٘  ٓٞمغاص ال٣جاثل في اإلاشجا٫ ألا٫ْ َ ،"الظ٫َّ ْ الج٣بل ٚع

ً: الٛجى  ْن البُغْ بين ألامٍغ ع)البُغ، ٞةن الٛجى بض ْالْٛغ في اإلاشجا٫ ْ ،ال ال٣ٗلْ ًىهى ٖىّ الكٕغ ال  (الخ٨ب 

ض الِٗل الشجاوي ًٖ   ْ الجم٘ بين ٚع
ً
جا ٫ٓ قٖغ ْن الظ٫  م٣ب ض الِٗل بض  ْ الظ٫، ٞةن ٚع

ً
ٞةطا جغ٦ذ الىهب  ،٣ٖال

 ٖلى " البُغ"ههبذ ْ ٖلى اإلاُٗت 
ً
ض الِٗل"ٖلى  "الظ٫"ْفي اإلاشجا٫ ألا٫ْ، " الٛجى"ُٖٟجا ل٩جان في اإلاشجا٫ الشجاوي  "ٚع

ْن البُغ، ْ ًٖ الٛجى  ؤه٪ جىهى اإلاٗجى ض الِٗل ْ لٓ ٧جان بض ْن الظ٫، ْ ًٖ ٚع ٫ٓ ْ لٓ ٧جان بض طل٪ ؤمغ ٚي  م٣ٗ

ٓص مً ال٨المْ   .ٚي  م٣ه

٪ ل٠ُٗ ٖلى الًمي  اإلاىهٓب اإلاخهل ؤن ا  -2  ْ ظجاثؼ بالزالٝ، هدٓ: ؤ٦غمخ 
ً
ضا  "ٞـ  ،ٍػ

ً
ضا َىجا مىهٓب ألهّ  "ٍػ

 مّٗ"لِـ ْ  "ـ٪  "مُٗٝٓ ٖلى الًمي  اإلاىهٓب اإلاخهل 
ً
ال  مً  الْ  ،"مٟٗ

ً
ًلخبـ ٖلُ٪ ألامغ ُٞمجا ط٦غ آهٟجا

 ْ البُغ شخيء ْ طا٥؛ ألن الجم٘ بين الٛجى ْ الجم٘، ٞكخجان مجا بين َظا 
ً
ضا جٔغ  ؤال ،شخيء آزغ "٥"ْالجم٘ بين ٍػ

لم ًصر، ألهّ لِـ مجا  "الجدب  الٛجى": بضْن الجم٘ إطا ٢لذ  ْ صر  اإلاٗجى،  "ؤ٦غمخ٪": بضْن الجم٘ ؤه٪ بطا ٢لذ

ضٍ ال٣جاثل  .ًٍغ

ٓن الٟٗل ٢بل  -3 ٫ٓ مّٗ"٢ض ٩ً ٓن ٖلى ػهت قبّ ٞٗل ؤي: ػهت ال  ٢ضْ ٖلى ػهت الٟٗل  "اإلاٟٗ ٓن؛ بل ٩ً اؾم "٩ً

٫ٓ "ؤْ ػهت  "الٟجاٖل  ."ؤؾي "َىجا قبّ ٞٗل ألهّ بمٗجى  "ؾجاثغ"ٞـ  ،"الىُل  ْ ؤهجا ؾجاثغ "مشجا٫ طل٪: ْ  ،"اؾم اإلاٟٗ

ٓن ْ  -4 ، ّقبهالٟٗل ؤْ ٢ض ٩ً
ً
ٓظض في َظ م٣ضعا  ْ مجا ل٪  "اإلاشجا٫:  ا٦مجا ً

ً
ضا  .خجانل ل٪ ...)خهل/(ؤي: مجا  "ٍػ

 ٖلى ٞٗل ًخًمً مٗجى اإلاكجاع٦ت  -5
ً
ٍٓت ْاْ اإلاهجاخبت،  اإلاهجاخبت ٞالْ بطا ٧جاهذ الجملت مدخ مً ْ خجاظت َىجا٥ بلى 
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 "زلِ في َظٍ الجمل: ْ مؼط، ْ ؤمشلخّ: ؤقغ٥، 
ً
 ْ ؤقغ٦ذ  ؾلُمجا

ً
 زلُذ  ال"، "خجامضا

 
مؼظذ "ْ، "الكٗي   ْ خىُت

 "٩ٞل مً  ،"الخلَّ ْ الٗؿل  
ً
ْاْ ْ مُٗٓٝ ٖلى الاؾم الظي ٢بلّ،  "الخل"ْ "الكٗي   "ْ "خجامضا ٓاْ التي بُجهمجا  ال

ْاْ مُٗت، ألن مٗجى اإلاُٗت ْ ٠ُٖ  ٍغْ لِـ  ٓص في هٟـ الٟٗل، ٞالخجاظت بلى ج٨ٍغ ٓظ  .اإلاكجاع٦ت م

 في اإلا٫ٟٓٗ مّٗ: ثل زالُٞتمؿجا 1.3.6

٫ٓ مّٗ"ازخل٠ الىدجاة في ٖجامل  -1 ، بِىمجا طَب ٖجامتهم بلى ؤن ٖجاملّ َٓ "ْاْ اإلاُٗت"، ٣ٞجا٫ بًِٗم بهّ َٓ "اإلاٟٗ

ْاْ اإلاُٗتْ الٟٗل ؤْ مجا في مٗىجاٍ،  ٓاؾُت   .ألاقِغْ َظا َٓ ألاصر ْ  ،َٓ ٌٗمل ُّٞ ب

ٓن ٖجامل  -2 ٫ٓ مّٗ"ازخل٠ الىدجاة في ٧ ، ٞغؤٔ بًِٗم ؤهّ ؾمجاعي  "اإلاٟٗ
ً
 ؤْ ٢ُجاؾُجا

ً
ن ؤهّ ْ ؾمجاُٖجا عؤٔ آلازْغ

 ألامغ الظي عجخّ ؤ٦ث  ٖلمجاء الىدٓ. َْٓ ٢ُجاسخي، 

ٓا ٖلى ؤن  -3 ٫ٓ مّٗ"اج٣ٟ ٓا َل ًخ٣ضم ٖلى نجاخبّ ؤم ال؟ْ ًخ٣ضم ٖلى ٖجاملّ الٟٗل، ال  "اإلاٟٗ ٞظَب  ،ل٨ً ازخلٟ

ٓاػ ج٣ضمّ ٖلى نجاخبّ، ٦مجا طَب ألا٦ث ْن  ٓػ، ال  بلى ؤه٢ّلُل مجهم بلى ظ  .َٓ الصخُذْ ًج

ٓا ُٞمجا بطا ٧جان ٚي  طل٪ْ  ،ٞٗل ؤْ قبّ ٞٗل في الجملتلِـ َىجا٥ زالٝ بطا ٧جان  -4 ٣ٞض طَب بًِٗم  ،ل٨ً ازخلٟ

ٓن ٖجاملّ،  ٓهّ بمٗجى الٟٗل ْ بلى ؤن ٧ل مجا في مٗجى الٟٗل ًم٨ً ؤن ٩ً ن بلى اقر اٍ ٧ ّْْٞ طَب آلازْغ  ،ٖلى خغ

 اإلاشجالين:ٍِٓغ َظا الخالٝ في َظًً ْ 

 ْ مجا ؤهذ )1
ً
ضا ض  ؾجاثغ 2  ٍػ ٤  ْ )ٍػ  الٍُغ

جيزْن اإلاشجا٫ ألا٫ْ،   ً  ؤْ قبّ ٞٗل 
ً
ٓن الٗجامل ٞٗال ٓن ٧ ن ْ ٞجالظًً ٌكرَ  ْع ٓن " الٟٗل٣ٍض  ، "مجا"بٗض  "ج٩

ٓن ؤهذ "ٞخ٣ضًغ اإلاشجا٫ ٖىضَم ٨َظا:   ْ مجا ج٩
ً
ضا ٓن بلى ج٣ضًغ شخيءال  الظًًْ "، ٍػ ٓن طل٪ ٞالًدخجاظ اإلاشجا٫ ْ  ،ٌكرَ 

٤؛ ألن  ّْٞ ٦ظل٪ْ في مٗجى الٟٗل ( ٌؿي )،  "ؾجاثغ"الشجاوي ًخ٤ٟ ُّٞ ٧ل ٍٞغ الغاء ْ الُجاء ْ ؤالجٔغ ؤن الؿين  ،ٖلى خغ

ٓصة ٞحهجا ٓظ ٓظض في  م ْا ؤن مجا في مٗجى الٟٗل ْ . "ٌؿي "٦مجا ج ّْٞ ٦شي  في ٦الم ؤصبجاء الٗغب، ْ ط٦غ ؤن مجا في ْ ٖلى خغ

، ْ مٗجى الٟٗل 
ً
ّْٞ ٢لُل ظضا  مشجالّ َظا البِذ:ْ ٖلى ٚي  خغ

 
 
 ج
 
٩ ِّ
 
غم  م  الخَّ  ٤  ٍْ ٓ  ؾ   يْ جِّ ٟ  ل  غِّ ظ 

 

   ٤ٍٓ ْمجا طا٥ الؿ  ْمجا ظغم  
 

٤ٍٓ"ٞـ  ٕٓ َىجا  الشجاوي "الؿ ٓن ْ مٞغ  ختى ٩ً
ً
ٓبجا  مّٗ"لِـ مىه

ً
ال  ألن طل٪ الًم٨ى٪ ؤن ْ  "،مٟٗ

ً
ٓبجا ج٣غؤٍ مىه

ل  ب سِّ
غم"مٗجى البِذ: ؤن ْ  ،الًمت ٖلى ال٣جاَٝٓ ْ غص٠ً الكٗغ، م  ٤ٍٓ هي ْ ( "ظ  بًُ مً َئ) ج٩لٟجي ؤن ؤَٗمّ ؾ

ٗمت ٖىض الٗغب) ٓ مً ٖجامت ألَا ٤ٍٓ الخمغ لِـ بصخيء ٖىضي ،الخمغ (َْ غم بُٗجام مشل ؾ  .ٞةَٗجام ٢بُلت مشل ظ 

 ٍ؟غ ـمً ُٚ "٫ٟٓٗ مّٗاإلا"حٗٝغ  ٠ُ٦ 1.3.7

ْظضث ظملت  ِّْ  بٗضْ ْاْ  بٗضَجابطا  ٓا ٗ   ال مىٟهل   اؾم   ال ك عصث ؤ ةطاٞغ بدجاظت بلى ط٦ٍغ ل٣ٗض الجملت، ٌ 

 في صازل الجملت لم ٌ -ؤْ مًمغ ْجاَغ –ٖلى اؾم  ؾم٠ُٖ َظا الا 
ً
ُّٞ ؤن  َٓ املخل الظي ًر جر، ٞظا٥ ٗخب  خؿىجا

ٓن الا   ٖلى ؤهّ ٩ً
ً
ٓبجا ٫ٓ مّٗ"ؾم مىه :  ،"مٟٗ

ً
 ْ مكِذ  "مشال

ً
 "ٞـ  ،"زجالضا

ً
 ًٖ الجملت ًخٓؾِ  "زجالضا

ً
٢ْ٘ مىٟهال اؾم 

ْاْ،   "َٓ ْ الًصر ُّٖٟ ٖلى الاؾم اإلاًمغ في الجملت ْ بُجهمجا 
 
ّ، ِٞٓ  ،"مكِذ  "في  "ـج ٫ٓ مّٗ"لؿبب ؤهذ حٗٞغ  ."مٟٗ
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ْظضثَّ ظملت ٖلى َظا الك٩ل، ْ  ، ٞظا٥ ٖلى الا عؤًذ ؤن حؿلُِ الٟٗل ٞحهجا ْ إطا  ٓاْ نٗب  ٓا٢٘ بٗض ال ؾم ال

ٓهّ   ٖلى ٧
ً
ٓبجا ٓن طل٪ الاؾم مىه ال مّٗ"َٓ املخل الظي ًجب ُّٞ ؤن ٩ً :  ،"مٟٗ

ً
، ٞدؿلُِ ‘‘الجهغْ مكِذ  „„مشال

ٔ  "اإلاصخي" غ
 
 .ٖلى الجهغ نٗب  ًجا ج

 :الخضٍعب 1.3.8

ٓا٢٘ الٗغبُت ًٖ ؤعب٘ ؤ -1 مشلت للمدل الظي ًجب ُّٞ ههب الاؾم ٖلى ؤهّ ابدض ٖب  ال٨خب الٗغبُت ؤْ م

٫ٓ مّٗ"  ".مٟٗ

ٓطط:    ٖلى الضهُجا نٗب) "الطخ٪"(حؿلُِ  "الضهُجاْ ضخ٨ْذ "هم

ال مّٗ -2 ٓهّ مٟٗ  .ابدض ًٖ ؤعب٘ ؤمشلت ًر جر ٞحهجا ههب الاؾم ٖلى ٧

ٓطط:  ٕٓ اإلاخهل بضْن الٟهل لِـ مؿخدؿى "ٖمغ  ْ ضخ٨ذ  "هم  (ال٠ُٗ ٖلى الًمي  اإلاٞغ
ً
 )جا

 :مشلت الخجالُتفي ألا ألاؾمجاء ألازي ة خ٨م بين  -3

 نض٣ًّْ ؾجاٞغ ٖمغْ   -1

 الخلْ امرزط الٗؿل  -2

 نض٣ً٪؟ْ مجا ؤهذ  -1

 ؟امخدجاه٪ْ ٠ُ٦ ؤهذ  -2

 الخٗلم هخجاثج 1.4

ٓخضة ل٣ض  جٓنلىجا بلى هخجاثج مِمت جخلخو في الى٣جاٍ الخجالُت: بٗض جهجاًت َظٍ ال

 ٫ٓ لّ"ن ب ٫ٓ مّٗ"ْ "اإلاٟٗ ْمً بين اإلاٟجاُٖل الخمؿت "اإلاٟٗ ٓبت  ٓبجان صاثمجاِٞمجا  ،مً ألاؾمجاء اإلاىه  .مىه

 ٫ٓ لّ" بن ٤ ًُٟض الازخهجاع في اللٟٔ، م٘ اقر اٍ ؤن طْ بين الؿبب الظي خضر ألظلّ الٟٗل، ً "اإلاٟٗ ل٪ بٍُغ

ٓن الٟجاٖل للٟٗل  ٩ً ْ ،
ً
ْاخضا ٫ٓ لّ   ٦ظل٪ْ اإلاٟٗ

ً
ْاخضا ْثهمجا  ٓن ػمً خض َٓ مهضع ٢لبي ًم٨ً ْ  ،ؤن ٩ً

 .جإزيٍ  ٖلى ٖجاملّ خؿب مجا ٣ًخطخي ألامغْ ج٣ضًمّ 

 ٫ٓ مّٗ"ن ب   "اإلاٟٗ
ً
 ؤْ مًمغا

ً
 ْجاَغا

ً
ْاْ اإلاهجاخبت ًهجاخب اؾمجا  ٤ ْؤهّ ًٖ ٍَغ ًُٟض ؤلاًججاػ ْالازخهجاع، 

ٓاْ، ْ ٢بلّ،  ٓاؾُت ال   -ال ٖلى ٞٗلّ ْ  ،طل٪ مؿخدؿًْ  –ًخ٣ضم ٖلى نجاخبّ ال  ْؤهّال ٌٗمل ُّٞ الٟٗل بال ب

ْاظبْ   .طل٪ 

  ٓن في بٌٗ الىدجاة بن ٫ٓ لّ"ٌكرَ  ٓهّ بًِٗم الْ الؼمجان، ْ اجدجاص الٟجاٖل  "اإلاٟٗ ٓن ْ ، ٌكرَ  بًِٗم ٌكرَ 

 
ً
ٓن اإلاهضع ٢لبُجا ٓا ؤلا آلازغ لم ًلخٟذ بلى طل٪ْ ؤن ٩ً  .جُجان بهظا ال٣ُضْؤَمل

  ْ ٫ٓ مّٗ"ؤمجا في ٓا في ج٣ضًمّ  "اإلاٟٗ جاملّ، ْ جإزيٍ  ٖلى نجاخبّْ ٣ٞض ازخلٟ في في ؤهّ ؾمجاعي ؤْ ٢ُجاسخي، ْْٖ

ْاؾُت، ْٖجاملّ َل ٌ ٓاؾُت ؤْ بضْن  ٓػ ؤن حكخمل ٖلى مجا لِـ ُّٞ ٗمل ُّٞ ب في ؤن الجملت التي ٢بلّ َل ًج

 .خغْٝ الٟٗل ؤم ال؟
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ْمٗجاهحهجا 1.5  ال٩لمجاث الهٗبت 

،  ٘ ظ   ٓ الخَّ  ْ ي  ِّ
 
٩
 
ك
َّ
 اْ الد

 
٠

 
ٞ
 
إ ْ لخَّ  ، 

ً
ًجا ْٗ ْم ب  ِِّ ًِّ

ْٗ م  ب  ْٓ
 
 خظمغال : ل

ْخؿً ألازال١  جإصًب : ؤصب ًاصب جإصًبجا، ؤي ٞٗل مجا ًجٗلّ مِظبجا 

٢ّٓٗٓ كٗال ٍْ ؤْ ج ٕٓ مً الايُغاب بؿبب ا٢ر اب م٨غ  مسجاٞت : ، زكُتع بى

ْػ الامخدجان : ؤز٤ٟ في الامخدجان، ٖضم جججا
 
لمُظ ِّ

ب الخ  جانِّ : ، عؾ 
د  ي الاْمخِّ  فِّ

ب  ع ؾ 

ْر  ْىج   ً ْم 
 
 ؤْي ل

 عؾٓب :

 ،
 
ت م  ػ 

 
ال
 ْ
 اإلا

 
ت
 
٣
 
اٞ غ 

 ْ
، اإلا

 
ة غ 

 
جاق  ٗ

 ْ
 مهجاخبت : اإلا

سجاٝ  ً ْن 
 
ي ؤ ػِّ

ب 
ْ
ي  ً ام ٖلى مجا ال  ض 

ْ
٢ ب  ؤلاِّ َُّ ه  ، ، ت   ّ

 
اج ع 

ض 
 
ْذ ٢

 
ٟ  ٗ ل  : ي  ن  الغَّظ  ب  ظ 

 
ً
جاهجا ب  جان  ظ 

 
٧ ، جاب   َ  ،

 
جاٝ

 
 ز

 ظبن :

 َُججاء : الخغب  

 ػمغ : الجمجاٖت ال٨شي ة، ألاٞغاص ال٨ث 
 

 

ٓطظُت 1.6  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

ُٖٓتؤؾئلت  1.6.1  :مٓي

ُٟت  -1 ٫ٓ لّ"مجا هي ْْ  :"اإلاٟٗ

)a (ًا٦ض مٗجى الٟٗل   (b) ُٖٓت الٟٗل   ًبين ه

(c) ًد٩ي خجا٫ الٟجاٖل  (d)  ٖلت الٟٗلًبين 

ٓن  -2 ٕٓ مً ألاؾمجاء ًهلر ل٩ُ  لّ"مجا َٓ الى
ً
ال  ؟"مٟٗ

(a) اإلاهضع  (b) اؾم الٟجاٖل  (c)  ٫ٓ  اؾم ظجامض (d)  اؾم اإلاٟٗ

٫ٓ لّ"الؼمجان في ْ مجا َٓ الصخُذ في اقر اٍ اجدجاص الٟجاٖل  -3  ؟"اإلاٟٗ

)a (٪ٓا ٖلى طل    لم ٌكرٍ  ؤخض بظل٪) b(  اج٣ٟ

)c( ٪ٓا في طل ْا بين  )d(  ازخلٟ  ٖضمّْ الاجدجاص زي 

ٍٓل  -4 ٤ التي ًم٨ً بهجا جد ٫ٓ لّ"مجا هي الٍُغ ع "اإلاٟٗ  ؟ًخٛي  مٗجى الجملتال  بدُض بلى اؾم مجْغ

)a ( ٤ ٤ بصزجا٫ ٧لمت ) b( بصزجا٫ خٝغ ظجاع ٖلًُّٖ ٍَغ                       ٖلُّ‘ مً ؤظل„ًٖ ٍَغ

)c ( ٤ بصزجا٫ ٧لمت  بجمُ٘ َظٍ الُغ١  ) d( ٖلُّ "بؿبب"ًٖ ٍَغ

٫ٓ لّ"مجا َٓ ألاَم في خض   -5  لضً٪؟ "اإلاٟٗ

)a (ٓن مخدضا م٘ الٟٗل في الٟجاٖل ٓن لبُجان ؾبب الٟٗل) b( ؤن ٩ً   ؤن ٩ً
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)c ( ٓن  م٘ الٟٗل في الؼمجان) d(   بمٗجى اإلاهضعؤن ٩ً
ً
ٓن مخدضا  ؤن ٩ً

٫ٓ مّٗ"مجا هي ٞجاثضة  -6  في ال٨الم؟ "اإلاٟٗ

)a ( الخهٍغذْ ؤلاًًجاح   )b ( الازخهجاعْ ؤلاًججاػ  

)c (ب٦مجا٫ ظملت هجا٢هت   )d ( ممجا ؾب٤لِـ 

 في ؤي ظملت مً الجمل الخجالُت ًجب الىهب ٖلى اإلاُٗت؟ -7

)a (  ٓسخىْ ؾجاٞغ خجامض   الُُجالؿتْ ظجاء الب ص ) b(   م

)c (  َلختْ اهُل٣ذ   )d ( يب َجالبينْ ٦ىذ  ؤهجا  ٍػ

ٓاًْخ٨غع مٗجى اإلاكجاع٦ت في ؤي ظملت مً الجمل آلاجُت  -8  ؟لمُٗتل بطا ٧جاهذ ال

)a (  الجبلْ ؾغث    )b ( ٖجامغ في الامخدجانْ هجر ٖلي  

)c ( الكٗي ْ ازخلُذ الخىُت  )d ( ٓاتهجاْ ؤ٧لذ الخمغة  ه

 ألاٞٗجا٫ آلاجُت ُّٞ مٗجى اإلاكجاع٦ت؟ؤي مً  -9

)a (ؤ٧ل  )b (طَب )c (مؼط  )d (ؾجاٞغ 

٫ٓ مّٗ"في مبدض مجا هي اإلاؿإلت الخالُٞت  -10  ؟"اإلاٟٗ

)a (ٓاء الجملت ٖلى ٞٗل ٓاء الجملت ٖلى قبّ ٞٗل) b(  اخخ   اخخ

)c (ٓاء الجملت ٖلى مجا ُّٞ مٗجى الٟٗل ٓاء الجملت ٖلى مجا لِـ ُّٞ خغْٝ ) d( اخخ  الٟٗلاخخ

 :ؤؾئلت ؤلاظجابت ال٣هي ة 1.6.2

1-  ٝ  
٫ٓ لّ"ٖغِّ ٫ٓ مّٗ"ْ "اإلاٟٗ ذ "اإلاٟٗ  .٦مجا ٖٞغ

٫ٓ مّٗ. اط٦غ ؤعبٗت ؤمشلت ل٩ل مً -2 ْاإلاٟٗ ٫ٓ لّ   اإلاٟٗ

ٓاثض مً اإلابدشين -3  .اط٦غ بٌٗ اإلاالخٓجاث ؤْ الٟ

٫ٓ لّ؟  -4  مجا هي ألاخ٩جام ألاعبٗت التي جخٗل٤ بجاإلاٟٗ

ٓخضة في الى٣جاٍ.  -5  ا٦خب ملخو َظٍ ال

ٍٓلت 1.6.2  :ؤؾئلت ؤلاظجابت الُ

٫ٓ لّ م٘ ألامشلت.  -1 ٓاظض في خض اإلاٟٗ  ا٦خب الكغاثِ التي جخ

ٓخضة.  -2 ٫ٓ مّٗ" خؿبمجا ِٞمذ بٗض ٢غاءة َظٍ ال  ا٦خب ملخو ؤخ٩جام "اإلاٟٗ

٫ٓ لّ" ْاإلامجا الٟغ١ بين "  -3 ٫ٓ مّٗ"؟ ا٦خبّ م٘ ألامشلت."اإلاٟٗ ٟٗ 

 اإلآصخى بهجااظ٘ الـمغ ْ ال٨خب ؤَم  1.7
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 َٗغب بةٖغابّْ مجا ًىٓب ًٖ الٓٝغ   2.6
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29 

 

 الخمُِض 2.0

ؼ/  ٖؿجا٥ ؤدي الٍٗؼ ٓاٖض اللٛت الٗغبُتهغخب ب٪  ؤدي الُجالب/ؤزتي الُجالبت! ٓخضة الشجاهُت مً م٣غع ٢ . في ال

ؼة! حٗٝغ ؤن  ٓ ، مهُلر في ٖلم الىدٓ "الٓٝغ"ؤزتي الٍٗؼ ٓبجاث في ٖلم الىدٓ، بلى ظجاهب َْ ٌٗض  مً اإلاىه

ٓبجاث ألازٔغ مً اإلاٟجاُٖل  .الاؾخصىجاءْ الخمُيز ْ الخجا٫ ْ  البجا٢ُت اإلاىه

٫ٓ مهُلر  ٓمجاث خ ٓخضة ؾخُُٗىجا ظمُ٘ اإلاٗل ظٍ ال جاث؛ "الٓٝغ"َْ ٫ْ مً اإلآيٖٓ ، مً زال٫ مجا ؾخدىجا

ٍ، ْ مً الٛغى مىّ في ال٨الم،  ٓإْ ؤ٢ؿجامّ، ْ خض  ّْٞ ْ ؤ٢ؿجامّ،  ؤه ْخ٨مّ، ْ ْغ ٓالّ،  ٓاخُّ، ْ ؤخ الخالٝ في بٌٗ ه

ىجاث مُٟضة  هخضعب مً زاللِجا٦مجا   ٖلى بٌٗ الىمجاطط  خٗغ ٝهْ ممخٗت، ْ اؾخسضامّ في ٦المىجا ٖب  ٖضة جمٍغ
ً
ؤزي ا

ْٕٓ ألؾئلت الازخبجاع   .ٖلى بٌٗ اإلاهجاصع اإلاِمت اإلاُٟضة في اإلآي

 ؤَضاٝ الٓخضة 2.1

ٓخضة ٓن  بٗض صعاؾت َظٍ ال  :ؾخ٩

  
ً
جا اٖل  َا

ً
جا  مُٗل

ً
لم الىدٓ "الٓٝغ"ٖلى مهُلر  ٧جامال ً مهُلخجاثٖ   .م

  لى  ٖ
ً
ال٢جاث للٓٝغ٢جاصعا  .ِٞم اٗل

  مً اؾخسضامّ في 
ً
  .الجملت اإلاُٟضةمخم٨ىجا

  
ً
جا ُت في صازل اإلابدض بجالخالٝ الخ٣ُ٣يٖجاٞع ٫ٓ ال٣ًجاًجا الٟٖغ ٍٓين خ  .بين الىد

2.2  
ً
ٓم الٓٝغ لٛت  ْ مِٟ

ً
 انُالخجا

 في اللٛتالٓٝغ  2.2.1

ْٖجاء لصخيء،  ْاوي ْ مجا َٓ  ى ألا  "لظل٪ حؿم 
ً
ْٞجا الصخً ْ الٟىججان ْٝغ للكجاي، ْ . ٞجال٩إؽ ْٝغ للمجاء، "ْغ

ٕٓ الكمـ، ْ ْٝغ للُٗجام،  ٓم ْ ٦ظل٪ اإلاُل٘ ْٝغ لُل ٓا٦ب، ْ الؿمجاء ْٝغ للىج البلضان ْٝغ للمضن، ْ ال٩

ْالُب ْٝغ للمالبـ ْ  . ٩ٞل شخيء ُّٞ شخيء ٞجاأل ْ ... ؤْ ال٨خبالض
ً
، ْ ٫ْ ْٝغ لّ، َلم ظغا َؿمى الشجاوي اإلآغْٝ

، ْ مشال: ال٩إؽ ْٝغ   .٢ـ ٖلى طل٪ْ اإلاجاء ُّٞ مٓغْٝ

٢ٓذ، ْ ٦ظل٪ الؼمجان، ْ  ٧ل مجا ًض٫ ٖلى الؼمجان ؤْ ٖلى ظؼء مىّ ِٞٓ ْٝغ إلاجا ًدضر ُّٞ، ْ الؿجاٖت، ْ ال

ً  الٟغاٖىت،  ٓسخى ػم : ٖجاف م ٢ْذ الِٓغ، ْ ٞةطا ٢لذ   الخجامؿت، ْ هؼ٫ اإلاُغ 
 
ؾأجُ٪ ْ ػاعوي نض٣ًي الؿجاٖت

ٞ .
ً
ٓسخى،  "ػمً الٟغاٖىتـ"نبجاخجا ْٝغ  "الؿجاٖت الخجامؿت"ْْٝغ لنز٫ْ اإلاُغ،  "٢ْذ الِٓغ"ْْٝغ لِٗل م

جاعة نض٣ً٪،   جُجاه٪.ْٝغ إل "الهبجاح"ْلٍؼ

ظ٦غ الؼمجان ؤْ اإلا٩جان بمجا بجالخغْٝ الججاعة، ٦مشل: "نلُذ  الٗهغ ْ  الؿجاٖت الخجامؿت في اإلاسجض"، ؤْ  فيٍ 

ْن الخغْٝ الججاعة، ٦مشل:  ٓم  "بض ". ظئخ٪ ً
ً
 الُٟغ نبجاخجا
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 الٓٝغ في الانُالح:  2.2.2

إطا ْ ٞةطا ٧جان الٓٝغ م٘ خٝغ ظجاع ٞظا٥ ْٝغ ٚي  انُالحي ٦مجا ًٔغ طل٪ مٗٓم اإلاالٟين في الىدٓ، 

ٓن  ٓن بّ َِىجا، ٚي  ؤجهم ًُل٣  بدٝغ ظجاع ٞظا٥ َٓ الٓٝغ الانُالحي الظي هدً مٗىُ
ً
عا  لِـ مجْغ

ً
ٓبجا ٧جان مىه

 
ً
 في ألامغ. "الٓٝغ"ؤخُجاهجا

ً
 جٓؾٗجا

ً
ع ؤًًجا   ٖلى املجْغ

ٓي، ٞجالٓٝغ مٗىجاٍ اإلاهُلر ٖلُّ ْ ملخْٓت:  ٓمّ اللٛ ْػ مً اإلاٗجى اإلاهُلر ٖلُّ بلى مِٟ مٗجى الخٓؾ٘ َىجا الخججا

ٓي: ٧ل شخيء ْ ل اؾم مىهٓب ًض٫ ٖلى ػمجان الخضر ؤْ م٩جاهّ، ٧  ٓمّ اللٛ ٓاء -مِٟ  ؤؤ-ؾ
ً
ٓبجا   م٧جان مىه

ً
عا  –مجْغ

ٓي َىجا ؤْؾ٘ مً اإلاٗجى اإلاهُلر ٖلُّ. ٓم اللٛ  ًض٫ ٖلى ػمجان الخضر ؤْ م٩جاهّ. ٞجاإلاِٟ

2.2.3 : ُٟت الٓٝغ ْْ 

 "ؤمجا مً هجاخُت الُْٟٓت، ٞةن مجا ٌؿمى 
ً
جا  في ال٨الم "ْٞغ

ً
ٞةهىجا ٦مجا هظ٦غ في ٦المىجا الٟٗل  ،ٌؿخٗمل ٦شي ا

 ؤن هظ٦غ ْ ألظل مجاطا خضر .... ْ ٖلى مً خضر، ْ مجاطا خضر، ْ ؤْ الخضر، 
ً
مجا بلى طل٪، ٦ظل٪ هدب ؤْ هدخجاط ٦شي ا

 متى خضر.ْ ؤًً خضر 

٫ٓ: لِـ َىجا٥ ٞٗل ؤْ خضر بال  ٕٓ بصخيء مً الخٟهُل، ٞى٣ ػمجان ْ َٓ ًدخجاط بلى م٩جان ْ َُجا هإزظ اإلآي

 .
ً
جا ٍع  يْغ

ً
ٓن ط٦غ اإلا٩جان ؤْ الؼمجان ؤمغا ٩ً 

ً
ْزّ، ٞدُىجا ٓن ط٦ٍغ ٚي  طل٪. ْ لخض  آزغ، ٩ً

ً
ت ْ خُىجا ٠٢ٓ ٖلى عٍئ َظا ًخ

 ؤ
ً
جا ٍع ٠٢ٓ ٖلى اخخُجاط الؿجام٘ بلى ط٦ٍغ ؤْ ٖضم اخخُجاظّ، ؤْ  ْال٣جاثل؛ َل ٌٗخب  ط٦ٍغ يْغ عي، ؤْ ًخ ٚي  يْغ

ٓاع  ٠٢ٓ ٖلى َبُٗت الخ ٫ٓ ؤ٨الم. الْ ًخ ْاث التي وؿض  بهجا بٌٗ خجاظجاجىجا في  "الٓٝغ"ن ٞملخو ال٣ مً ألاص

 ال٨الم في ٦شي  مً ألاخُجان.

٠ الٓٝغ 2.3  حٍٗغ

 حٍٗغ٠ الٓٝغ 2.3.1

دخجاط بلُّ في او٣ٗجاص الجملتال  -ن الٓٝغ َٓ اؾم ػاثض ب ال بمؿىض بلُّ ً   يإحً -ؤي ؤهّ لِـ بمؿىض 

 في ال٨الم لُبين ػمجان الٟٗل/ الخضر ؤْ م٩جاهّ، 
ً
ٓبجا ُت (ؤي مٗجى ْ مىه ّ ؤن ًخًمً مٗجى الٓٞغ  )."في"قَغ

ُت، بٌٛ الىٓغ ًٖ ق٩لّ قٍغ  ، ٩ٞل اؾم ًخًمً مٗجى الٓٞغ
ً
ُت قٍغ مِم ظضا جًمً مٗجى الٓٞغ

 ْ  ْ ّ، بطا  ٓن هٖٓ ر ؤن ٩ً
 
 " ظض ُّٞ َظا الكٍغ نل

ً
جا  ؤْ  "ْٞغ

ً
 ُّٞ"انُالخُجا

ً
ال بظل٪ ًخٓؾ٘ ل٪ املججا٫ ْ . "مٟٗ

ُّٞ 
ً
ال  / مٟٗ

ً
جا  في اؾخسضام ألاؾمجاء ْٞغ

ً
 ٦بي ا

ً
 .  جٓؾٗجا

ٓن الا ْ  ؾم ًخًمً ٓغ. ٣ٞض هٔغ ؤن الا طل٪ مدل للىْ الججاعة.  "في"ؾم ًخًمً مٗجى اقرٍ  الىدجاة ؤن ٩ً

 في بٌٗ ألاخُجان،  "ٖلى"مٗجى
ً
٫ٓ: ْ الججاعة ؤًًجا ، "جاٖت الخجامؿتالغخلت ٖلى الؿ"مشجا٫ طل٪ ؤهىجا هجض الٗغب ج٣

ٓٞغة ٖلى مضاع الؿجاٖت"ْ ٣ل٘ الؿجاٖت الخجامؿت"٢لىجا: ْ ٞةطا ٚي  هجا الجملت  "،الخضمت مخ
 
ٓٞغ ل٪ "ْ، "الغخلت ج ه

 مٗجى  "مضاع الؿجاٖت"ْ "الؿجاٖت"، ٩ٞل مً "الخضمت مضاع الؿجاٖت
ً
ْعص ْ . "في"لِـ ْ  "ٖلى"ؤنبذ مخًمىجا ٢ض 

ل  ﴿٦ظل٪ في ال٣غآن: 
 
ز ص   ْ  

 
ت ًى  ضِّ

 ْ
ى   ٱإلا

 
ل ينِّ  ٖ    خِّ

 
ٍت
 
ل ْٟ
 
ٚ  ًْ ِّ

جا م   ِ لِّ
َْ صزل اإلاضًىت خين ٟٚلت مً "ٞلٓ ٢لىجا:  ).15(ال٣هو:﴾ؤ 
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 مٗجى  "خين"ل٩جان  "ؤَلِجا
ً
." ٖلى"٢ض نغح ؤَل الٗلم ؤن ْ . "في"لِـ ْ  "ٖلى"مخًمىجا  حؿخٗمل بمٗجى الٓٝغ

م: ْ  ْعص في ال٣غآن ال٨ٍغ ُت، ٦مجا   جُٟض الٓٞغ
ً
ْض ﴿٦ظل٪ البجاء الججاعة، ٞةجهجا ؤًًجا

 
٣
 
ل م   ْ 

 
٦ غ  ه 

 
   ه

َّ
ْضٍع   ٱّلل ب  مْ  بِّ هخ 

 
ؤ  ْ  

 
ت
َّ
ل طِّ
 
(آ٫ ﴾ؤ

 للؼمجان. "هجُىجاَم بسخغ"، للم٩جان، ْ: )123ٖمغان:

٫ٓ: بن خهغ الخًمً في ْ   إلاٗجى  "في"خٝغ ٍم٨ً ال٣
ً
يْٗذ ؤنال  ْ مً هجاخُت ْيّٗ ألاؾجاسخي، ٞةجهجا ٢ض 

ُت،  لب ْ الٓٞغ ُت ْ ألا٦ث ، ْ ألظل طل٪ هٔغ ؤن اؾخسضامِجا في َظا اإلاٗجى َٓ ألٚا جا في مٗجى الٓٞغ ٧ل مجا ظجاء مً ٚيَ 

 ٞهي جب٘ لِجا.

 الاؾم آلازغ للٓٝغ الانُالحي: 2.3.2

٫ٓ "َٓ ْ للٓٝغ الانُالحي اؾم آزغ، ْ  ُل٤ ٖلُّ َظا الا ْ ، "ُّٞمٟٗ ؾم بطا ٧جان ٚي  مىهٓب ؤْ بطا الً 

 ٦مجا ظغْث ٖلُّ الٗجاصة بين الىدجاة 
ًّ
ٍٓجا  لٛ

ً
جا ٓظُّ ـالْ ٧جان ْٞغ . ٞالمٗىُين بجالخ

ً
 هجاصعا

ً
ٓي في ال٨الم، اللِم بال قجاطا  الىد

ٓخضة اؾم الٓٝغ بمٟغصٍ بال بطا ٧جان مغاصهجا مىّ   "هُل٤ في َظٍ ال
ً
ال  ؤْ الٓٝغ الانُالحي. "ُّٞمٟٗ

  اإلاشجا٫ ألا٫ْ: جُب٤ُ:ْ ؤمشلت  

ْاء   قغبذ   "  نالض
ً
 "بجاخجا

 "جُب٤ُ: ٞـ
ً
ْهّ  "نبجاخجا ٫ٓ ُّٞ/ ْٝغ انُالحي، ألهّ اؾم ػاثض ًٖ الخجاظت؛ ألن الجملت جى٣ٗض بض َىجا مٟٗ

 ،( ْاء  ٫ٓ: قغبذ الض مٗجى الجملت: ؤن ْ . "الكغب"َٓ ْ ٢ض ؤٖغِّب بجالىهب، لُض٫ ٖلى ػمً خضْر الٟٗل، ْ (٦مجا ج٣

 .
ً
ْاء ٧جان نبجاخجا : ْ ػمً قغبي للض ْاء  في الهبجاح"إطا ٢لذ  في "لم ًإث طل٪ بجازخالٝ في اإلاٗجى، ٚي  ؤن  "قغبذ  الض

ٓهّ  "الهبجاح ، ٞلم ًهلر ل٩
ً
ٓبجا  ُّٞ"لِـ اؾمجا مىه

ً
ال  انُالخُجا/ مٟٗ

ً
جا  ٚي  انُالحي"؛ بل ٧جان "ْٞغ

ً
جا  "ْٞغ

٫ٓ ُّٞ"لم ًُل٤ ٖلُّ اؾم ْ   ."اإلاٟٗ

  :اإلاشجا٫ الشجاوي    

  ـ  لِّ ْج ظلؿذ  م  
 
 جاطِّ خ  ْؾ ألا

ـ  "جُب٤ُ: ٞـ ْهّ  "ألاؾخجاط مجل ٫ٓ ُّٞ؛ ألهّ اؾم ػاثض ًٖ الخجاظت؛ جى٣ٗض الجملت بض َىجا ْٝغ انُالحي/ مٟٗ

 ،( ٫ٓ: ظلؿذ  ، لُض٫  ٖلى م٩جان خضْر الٟٗل، ْ (٦مجا ج٣
ً
ٓبجا مٗجى الجملت: ؤن م٩جان ْ . "الجلٓؽ"َٓ ْ ٢ض ظجاء مىه

ٓسخي ٧جان مجلـ ألاؾخجاط.  : ظلؿذ  في مجلـ ألاؾخجاط، لم ًسخل٠ مٗجى الجملتْ ظل  ً مٗجى الجملتٖ َظٍ إطا ٢لذ 

 ا "في مجلـ ألاؾخجاط"، ٚي  ؤن الؿجاب٣ت
ً
جا ٓهّ ْٞغ ٓهّ ظنلم ًهلر ل٩  ُّٞ؛ ل٩

ً
ال /مٟٗ

ً
 ٚي  مىهٓب؛ بل ُالخُجا

ً
جاعا

 ُّٞ.ْ ُالحي، نَٓ ْٝغ ٚي  ا
ً
ال  لِـ مٟٗ

2.3.3 :
ً
جا  مجا لِـ ْٞغ

 ":-ؤ
ً
 " -"يغبذ  ؾجاإلاجا

ً
 م٘ ؤهّ اؾم مىهٓب،  "ؾجاإلاجا

ً
جا ٓظِين: ألا٫ْ: ؤن اْ لِـ ْٞغ ْهّ، ألن ال  لجملتطل٪ ل جى٣ٗض بض

٫ٓ،  "يغبذ  "الٟٗل   "ٓظض في الجملت مجا ًهلر لظل٪ بال الًْ مً ألاٞٗجا٫ اإلاخٗضًت، ًدخجاط بلى مٟٗ
ً
 الشجاوي: ألهّْ . "ؾجاإلاجا

٢ْ٘ ٖلُّ الخضر. الْ  "في"ًخًمً مٗجى ال   ًبين ػمجان الخضر ؤْ م٩جاهّ؛ بل َٓ ًبين مً 
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ٓم  الؿبذ": -ب ٓم الؿبذ". "ظجاء ً ، م٘ ؤهّ اؾم، " ً
ً
جا ٓم"م٘ ؤن ْ لِـ ْٞغ ُت، ٚي  ؤهّ "ً ًخًمً ال  مً ألاؾمجاء الٓٞغ

ُت؛ بل َٓ ٦ٗجامت ألاؾمجاء،  ٕٓ ٚي  مىهٓب  بجاإليجاٞتَىجا مٗجى الٓٞغ اخخل  م٩جان الٟجاٖل لٟٗل ْ بلى طل٪ ؤهّ مٞغ

 ."ظجاء"

ب الُجالب ؤن ًضعؽ": -ط ب الُجالب في ؤن ًضعؽ. ٞـ ؤْ . "ٚع ًبين  ، ٚي  ؤهّ ال"في"مخًمً مٗجى  "ؤن ًضعؽ"نلّ: ٚع

 
ً
. الْ ػمجاهجا

ً
جا  للخضر، ٞلِـ ْٞغ

ً
 م٩جاهجا

ٕٓ ال": -ص ْط  في جهجاًت ٧ل ؤؾب ، م٘ ؤهّ ًبين ػمجان الخضر  "جهجاًت". "ؤخب الخغ
ً
جا ْط"َٓ ْ لِـ ْٞغ ، ٚي  ؤهّ لِـ "الخغ

ع ب ٓبجا بل مجْغ ٫ٓ: ْ . "فيـ"مىه ٕٓال"ل٪ ؤن ج٣  ٧لِّ  ؤؾب
 
ْط جهجاًت  " جهجاًت". بطن " ؤخب الخغ

 
(م٘ مجا ؤي٠ُ بلُّ) ْٝغ

ٓاظض الكغٍْ ُّٞ.  لخ

 ْؤ٢ؿجامّ الٓٝغٖالمجاث  2.4

ْٝغ  -2، ْٝغ الؼمجان -1اإلا٩جان ًى٣ؿم بلى ٢ؿمين؛ ْ ٞجالٓٝغ بجاليؿبت بلى مجا ًض٫ ٖلُّ مً الؼمجان 

ٓإ ؤخ٩جام، ًسخل٠ بًِٗجاْ اإلا٩جان.   البٌٗ. ًٖ ل٩ٍل  ؤه

 ْٝغ الؼمجان 2.4.1

ٓاّٖ ٖٓجان: مبهم،  ؤمجا ؤه  ْ ٞهي ه
ً
ْصا ْاملخخو ٌؿمى مدض )، ْ مسخو (

ً
 ؤًًجا

ً
خجا
َّ
اإلاغاص بجالخسهُو ؤْ ْ ما٢

ن ٢ضع   ٢ُٓذ ؤن ٌٗيَّ ٢ٓذ ؤْ الؼمجان. الخدضًض ؤْ الخ  مً ال

 "لم ًسخو بصخيء، هدٓ: ٞجاإلابهم: مجا لم ًدضص ؤْ مجا 
ً
ٓمجا  في  "ً

ً
ٓمجا  ٖلى ْ ، بلى صلهيؾجاٞغث  ً

ً
ؾغث  ؾجاٖت

 بلُْ ، الٍُغ٤
ً
 "ّ. ٞـهٓغث  لخٓت

ً
ٓمجا ً" ْ" 

ً
 "ْ "ؾجاٖت

ً
 مً ْ َىجا ؤػمىت ٚي  مسخهت،  "لخٓت

ً
ٓمجا مٗجى الجملت: ؾجاٞغث  ً

٤"ْألاًجام بلى صلهي،   مً الؿجاٖجاث ٖلى الٍُغ
ً
ْلٓ ؤمٗىجا الىٓغ  ،"هٓغث  لخٓت مً اللخٓجاث بلُّ"، ْ"ؾغث  ؾجاٖت

٢ٓذ ؤْ  ٓظضهجا ؤن ال ٓعة ل ص الؼمجانفي َظٍ ألامشلت اإلاظ٧ ؤن للؿجام٘ الًم٨ً ْ الىٓغ، ْ الؿي  ْ للمؿجاٞغة   الم ًدضَّ

 "الؿي  ب٩لمجاث ْ ًضع٥ طل٪ الؼمجان الظي جمذ ُّٞ اإلاؿجاٞغة 
ً
ٓمجا  "ؤْ  "ً

ً
 "ؤْ  "ؾجاٖت

ً
 في الجمل. "لخٓت

ْص ِٞٓ: مجا جم جدضًضٍ ؤْ جسهُهّ بمجا بجا ٓم الجمٗت"إليجاٞت، هدٓ: ؤمجا املخخو ؤْ املخض إمجا ْ ، "ؾغث  ً

 ؾغث  ً"بجالٓن٠، هدٓ: 
ً
ٍٓال َ 

ً
ٓمين/زالزت ؤًجام"، هدٓ: بجالٗضصإمجا ْ ، "ٓمجا  ."ؾغث  ً

٫ٓ مً الغبُ٘ ْ  جاْ مً الٓٝغ اإلا٩جاوي املخخو ظمُ٘ ؤؾمجاء الٟه ٓع مً ْ ، ...اله٠ُ بلى آزَغ ؤؾمجاء الكِ

جا نٟغْ املخغم  ٕٓ مً الجمٗت ْ ، ...بلى آزَغ جاْ ؤًجام ألاؾب ٣ت ْ ، ...الؿبذ بلى آزَغ ل ٖىّ ؤلابهجام ًٖ ٍَغ ٧ل مجا ؤٍػ

. ْ الٗضص، ْ الٓن٠ ْ ؤلايجاٞت 
ً
 ٢ض مغ ث ؤمشلتهجا آهٟجا

 ْ.
ً
 ؤْ ٧جان مسخهجا

ً
ٓاء ٧جان مبهمجا ؛ ؾ

ً
ُت مُل٣جا  خ٨م الٓٝغ الؼمجاوي: ؤهّ ٣ًبل الىهب ٖلى الٓٞغ

 :ْٝغ اإلا٩جان 2.4.2

 ،
ً
ٓإ، مجهجا مجا ٣ًبل الىهب مُل٣جا ، ال  مجهجا مجاْ ؤمجا ْٝغ اإلا٩جان، ِٞٓ زالزت ؤه مجهجا ْ ٣ًبلّ بال ب٣ُض ؤْ قٍغ
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.ال  مجا
ً
 ٣ًبلّ مُل٣جا

ٓعة جخدضص ٞحهجا ؤبٗجاصٍ ؤْ ظِجاجّ ألاعبٗت. ال  ًسخو بم٩جان مٗين، بدُضال  َٓ مجاْ اإلابهم،  ألا٫ْ: ضع٥ لّ ن  ً ْ 
ً
َٓ ؤًًجا

ٓإ   :زالزت ؤه

ضام،  :َٓ ٖبجاعة ًٖ ؤؾمجاء الجِجاث الؿذ، هدْٓ مجا لم ًسخو بم٩جان مٗين،  )1
 
ْعاء، ْ ؤمجام / ٢ ٍمين ْ زل٠/ 

١ٓ ْ َؿجاع/ قمجا٫، ْ   ؤمشلت: جدذ، ؤْ مجا في مٗىجاَجا.ْ ٞ

  
 
ْا٠٢  اإلاسجض ؤمجام   ؤهجا 

  
 
 َل ؤهذ ز
ْ
 ل

 
 الجضاع؟ ٠

 ا 
ً
 ٞلْم ؿ  َ  ْ لخٟذ  ًمُىجا

ً
  جاعا

 
 ؤخ   ْض ظِّ ؤ

ً
 ضا

  
 
 ْٓ ال٨خجاب ٞ

 ١  
َّ
ِّْ الُ  جا

 
ِِّ ْ ، تِّ ل  غَّ ال

 
  ة
 
 .غِّ ٍْ غِّ الؿَّ  ذ  ْد ج

 ظِّ ْ هجاخُت، ْ مجا ٌكبّ ؤؾمجاء الجِجاث الؿذ في ٖضم ازخهجانِجا بم٩جان مٗين، هدٓ: ظجاهب،  )2
 ِ 

 
 ْ ، ت

 
في  ى  عْ ؤ

 الجمل آلاجُت؛

   الكٗب ٢ْٟذ  ظجاهب 

  
ً
ٓاحي البلض ٢هضث هجاخُت  مً ه

 ْا٠٢ ظِت اإلابجى  ؤهجا 

  
ً
ٍٓ ؤعيجا  اَغخ

ٓعة ؤٖالٍ ؤن ال٩لمجاث   "ْ "زل٠"ْ "ؤمجام"هٔغ في ألامشلت اإلاظ٧
ً
 ْ ًمُىجا

ً
١ٓ "ْ "َؿجاعا  "هجاخُت"ْ "ظجاهب"ْ "جدذ"ْ "ٞ

ْص في ال  "ؤعى"ْ "ظِت"ْ ْاؾ٘ بال خض ِّ   ًٖ ب٣ٗت مً ألاعى مدضصة ؤْ ٢ضع مً اإلا٩جان مدضص؛ ٞةن اإلا٩جان 
حٗب 

 "، "زل٠ الجضاع"، "ؤمجام اإلاسجض"ال٩لمجاث: 
ً
 " "،ًمُىجا

ً
ْلت"٦ظل٪ ْ ، "ٌؿجاعا ١ٓ الُجا غ"ْ "ٞ ظجاهب "ْ، "جدذ الؿٍغ

ٓاحي البلض"ْ، "الكٗب  "ْ "ظِت اإلابجى"، "هجاخُت مً ه
ً
 .لم ًدضص مىّ ظؼءْ ، "ؤعيجا

الٟغسخ (زالزت ْ  ،اإلاُلْ  ،٦ُلٓ مر  َٓ ٖبجاعة ًٖ ؤؾمجاء اإلا٣جاصًغ، مشل:ْ مجا ًض٫ ٖلى مؿجاخت مً ألاعى.  )3

).ْ ؤمُجا٫)، 
ً
ض(ؤعب٘ ٞغاسخ/ ازىجا ٖكغ مُال  ؤمشلت: البً 

  
ً
ٓمر ا كجاء ٦ُل  ٗ  جمكِذ  بٗض ال

  
ً
ْاخضا  

ً
 مضعؾتي جبٗض ًٖ بُتي مُال

 ال  صعاظتي 
ً
 حؿي  في ؾجاٖت بال ٞغسخجا

  ل٩ي جهل بلى منزل٪ٖلُ٪ ؤن جمصخي 
ً
ضا  بٍغ

 "في ألامشلت هٔغ ؤن ال٩لمجاث ْ
ً
ٓمر ا  "ْ "٦ُل

ً
 "ْ "مُال

ً
 "ْ "ٞغسخجا

ً
ضا ْغْٝ حٗب  ًٖ ٢ضع مً اإلاؿجاٞت ؤْ  "بٍغ

ٓعة مسُلت.ْ جدضص اإلا٩جان بجِجاجّ ألاعبٗت ال  اإلا٩جان، ٚي  ؤجهجا  الحك٩ل لّ ن

٫ٓ) مً هجاخُْ  ٕٓ مسخو مً هجاخُت اإلا٣ضاع، ٚي  ؤهّ مبهم (مجِ ٓع مً اإلابهم ْ ت الهٟت، َظا الى ٢ض ٖضٍ الجمِ

.ْ  مً هجاخُت الخ٨م.
ً
ٓإ الشالزت للمبهم ج٣بل الىهب مُل٣جا  َظٍ ألاه
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ْٕٓ اؾم اإلا٩جان اإلاكخ٤.  الشجاوي: ٓن مكخ٣جا مً مهضع ٖجاملّ مشل: ظلؿذ  ْ ٣ًبل الىهب بال ب٣ُض، ال  َظا الى َٓ ؤن ٩ً

ٍض  ـ  لِّ مْج   طَبذ  م  ْ ، ٍػ
ْ
ٓػ ْ ِٞظا ٣ًبل الىهب. ، ْ غٍ ْم ٖ   ب  َ  ظ  مً مهضع ٚيٍ  ٞال٣ًبل الىهب، ٞال ًج

ً
إطا ٧جان مكخ٣جا

ٓاظب في مشل َجاجين الجملخين ؤن ٣ًجا٫: ؤ٢مذ  في مجلؿِّ  :٦ظل٪ْ ٪، ؿ  لِّ ْج هدٓ: ؤ٢مذ  م   ؾغث  ْ ٪ ؾغث  مظَب٪؛ بل ال

 الىهب في مشلِمجا قجاط.ْ ٪، في مظَبِّ 

ْص،  الشجالض: ٓعة مدضصة ؤْ َُئت مسُلت، هدٓ: اإلاسجض، ْ اؾم اإلا٩جان املخخو ؤْ املخض ١ٓ، ْ َٓ مجا ٧جاهذ لّ ن الؿ

 ْ ،٤ ٕٓ ظمُ٘ ؤؾمجاء الخجاعاث ْ اإلا٨خب. ْ اإلاضعؾت، ْ الضاع، ْ الٍُغ البلضان ْ ال٣ٔغ ْ اإلاضن ْ ألاخُجاء ْ ٍضزل في َظا الى

 مجا بلى طل٪.ْ الجبجا٫ .. . ْ ألاجهجاع ْ البدجاع ْ 

ٕٓ مً ْٝغ اإلا٩جان ٖلى الٓ ٓػ اهخهجاب َظا الى ، الًج
 ١ٓ ٫ٓ: نلُذ  اإلاسجض، ٢مذ  الؿ ، ٞال ج٣

ً
ُت مُل٣جا ٞغ

 ،
ً
؛ ألجهجا ؤم٨ىت زجانت، بال جٓؾٗجا ، طَبذ الكجام  ٤، ؾ٨ىذ الضاع   "صزل"َظا الخٓؾ٘ مُغص في ٧لمت ْ ظلؿذ  الٍُغ

١ٓ. ،مشل: صزلذ  الضاع، صزلذ اإلاسجض  صزلذ  الؿ

ت:    –الٓٝغ مِمجا ٧جان ْ ملخْٓ
ً
  –ػمجاهُجا ؤْ م٩جاهُجا، مبهمجا ؤْ مسخهجا

ً
 ٧جان، ٞٗال

ً
ظجاػ ج٣ضًمّ ٖىض الخجاظت ٖلى ٖجاملّ ؤًجا

 
 
: ؤ ٫ٓ في الٓٝغ  ج٣

ً
ٓػ طل٪ في مجا ٌكبهّ، ٞمشال : في الّْ، عؤًخ   ضِّ جِّ ْس م  ـال جام  م  ؤْ قبّ ٞٗل، ٦مجا ًج  مسجضِّ ـفي قبّ الٓٝغ

 
َّ
.ُْ نل  ذ 

: جاثٖالم 2.4.3  الٓٝغ

 لـ ْ 
ً
ٓابجا ّ ظ ٖٓ٢ٓ ٓالّ بإهّ ًهلر ل ت الٓٝغ مً ٚيٍ  في ٖجامت ؤخ ٍم٨ى٪ ًجا ؤدي الُجالب/ ؤزتي الُجالبت مٗٞغ

 لـ ْ (للٓٝغ اإلا٩جاوي) ؤ "ؤًً"ْ(للٓٝغ الؼمجاوي)  "متى"
ً
ٓابجا  (للجمُ٘). "٦م"ظ

 اهٓغ آلان بلى الىمجاطط آلاجُت:

 الٓٝغ الؼمجاوي اإلابهم

 ب٨م)  :
 
ٗٝغ  ٌ ) 

؟    ؾغث  زالزت ؤًجام  ط: زالزت ؤًجام = ؽ: ٦م ؾغث 

 الٓٝغ الؼمجاوي املخخو

 (ٌٗٝغ بمتى) :

ٓم الخمِـ  ؟    ظئذ ً ٓم الخمِـ ؽ: متى ظئذ   ط: ً

 الٓٝغ اإلا٩جاوي اإلابهم

 (ٌٗٝغ ب٨م)  :

؟    ؾغث  زالزت ؤمُجا٫  ط: زالزت ؤمُجا٫ =  ؽ: ٦م ؾغث 

 الٓٝغ اإلا٩جاوي املخخو

 (ٌٗٝغ بإًً):

؟   صزلذ  الضاع  ط: الضاع =  ؽ: ؤًً صزلذ 

 الٓٝغ اإلا٩جاوي املخخو

  ):"صزل"(م٘ ٚي  

؟ ظلؿذ  في الضاع  ط: في الضاع ؽ: ؤًً ظلؿذ 

ٓاجّْ  "صزل"(م٘ الٗلم ؤن اإلا٩جاوي املخخو م٘   ، ال  ؤز
ً
؛ بل جٓؾٗجا

ً
ٓاجّْ  "صزل"م٘ ٚي  ْ ًىهب ٢ُجاؾجا ٓػ ال  ؤز ًج

 ههبّ البخت) 
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ُت 2.5  ٢ؿمجان لألؾمجاء الٓٞغ

ُت ٞهي جى٣ؿم بلى   . "مخهٝغٚي  "ْ "مخهٝغ"ؤمجا بجاليؿبت الؾخٗمجا٫ ألاؾمجاء الٓٞغ

2.5.1  :  اإلاخهٝغ

ٓن مجا ًهلر      ؤن ٩ً
ً
جا ، ْ ْٞغ ٓم": هدٓٚي  ْٝغ ٓن ٞةهّ ًهلر  "؛ً ٓم   ؤن ٩ً ٓم الجمٗت ً ، هدٓ: ً

ً
 ؤْ زب ا

ً
مبخضا

 ، ٓن ْ مبجاع٥  ٓم الُٗض،  ٍهلر ؤن ٩ً ، هدٓ: ظجاء ً
ً
ٓن ْ ٞجاٖال ، هدٓ: ٍهلر ؤن ٩ً

ً
ال ٓم   مٟٗ ٓالّ ْ البالء.  ؤزجاٝ ً ٖلى مى

ٕٓ"ْ "الكِغ" ، هدٓ:"الؿىت"ْ "ألاؾب
ً
 ؤًًجا

ً
جا ٓن ْٞغ  ، ٦مجا جهلر َظٍ ال٩لمجاث ألن ج٩

  
ً
ٓمجا  ؾجاٞغث  بجال٣ُجاع ً

  
ً
 ؤ٢مذ بجالبلض قِغا

  
ً
جا  لؼمجي اإلاغى ؤؾبٖٓ

  
ً
 صعؾذ  في مهغ ؾىت

2.5.2   :  ٚي  اإلاخهٝغ

ٓهّ ال  مجا لِـ ٦ظل٪؛ بل   . ٞمً الٓغْٝ التي الًهلر بال ل٩  ؤْ قبّ ْٝغ
ً
جا ُت ْٞغ ، جٟجاع١ الىهب ٖلى الٓٞغ

 ْهي ُٞمجا ًلي:

 "ٔلض"   : (
ً
 ٢ُمجا

ً
ْظضث  لضًّ ٦خجابجا ) 

 "بِّ  :   "ؤوى) 
 
 ط

 
 ا ٞ
 
  ٪  جاج

 
  ان  ْ  ألا

 
ٞ 
 
 إ
َّ
 و

 
  ٪  ى ل

 
  ْن ؤ

 
 ْؿ ح

 
 ظِّ  ْ ر

 ٗ  ّ( 

 "م  ى  ِْ (بِىجا/ب   :  "بِىمجا"ْ "بِىجا 
 
ِّٖ ًؿ جالِّ ظ   ذ  ىْ جا ٦  بِّ  ٍ  ض  ىْ جا 

ْ
ّ  ًْ ضِّ ن   ٍ  جاء  ظ   ط ٣( 

 "بِّ  ل  ألاظ   نَّ (بِّ  :   "بطا 
 
  جاء  ا ظ  ط

 
 ً   ال

 
 )غ  زَّ ا

 "„جان  ً ً   :   "ؤ  ت؟)جام  ُ  ال٣ِّ  م  ْٓ (ؤًجان  

، هدٓ: نبجاح مؿجاء، بين بين، ْ    مً الٓغْٝ
ً
 ٚي  طل٪. ْ ٦ظل٪: مجا ٧جان مغ٦بجا

٫ٓ الججاع ٖلحهجاْ     هيْ  ،مً الٓغْٝ التي جٟجاع١ الىهب بضز
 
  ،ض  ْٗ ب   ،ل  بْ : ٢

 
ٞ ْٓ 

 ١ ، 
 
م  ، ذ  ْد ج

 
 ُْ خ  ، جاى  َ   ،ز

 
  ،ض

 
، ْن ض  ل

 ىْ ِّٖ 
 ، ىت  م  ، ض 

 
 .آلان  ، ً  ًْ ؤ

    ْ ،  اهٓغ في ألامشلت الخجالشت:اإلاغاص بكبّ الٓٝغ مجا ًضزل ٖلُّ الججاع مً ؤؾمجاء الٓغْٝ

 ال  
 
 الغ   لِّ ج  ْع ح

 
 مِّ  ب  ْٓ ٧

ًْ  
 
  لِّ بْ ٢

 
 ٣ِّ ًَّ  ْن ؤ

 
 ال٣ِّ  ٠

 
 جاع  ُ

 ال  
 
ِّْ د  ج  الغ   ٫ِّ جا

 
 مِّ  ب  ْٓ ٧

  ضِّ ْٗ ب   ًْ
 
 جام  الب   ٥  غَّ د  خ  ً   ْن ؤ

  ِّم 
ًْ  

 
ٞ ْٓ ِّ٢ 

 م  ـجا الى 
 
 مِّ ْ   غ  ُ

ًْ  
 
 خِّ ْد ج

 غ  ْد جا الب  ى 

   بلى الججامٗتِّ  ؤهجا طاَب  ْ 
 
 ٪  ُْ آجِّ  مَّ مً ز

  
 
 ٦ىذ  ؤ
ْ
 ه

 
 بلُّ مً َىجا غ  ٓ
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 ٪ظئخ٪ مً خُض ظجاء نجاخب 

ٗغب بةٖغابّ 2.6  مجا ًىٓب ًٖ الٓٝغ َْ 

 ًىٓب اإلاهضع ًٖ الٓٝغ ْ اإلاهـــــــــــــــــــــــضع: ألا٫ْ: 
ً
ِ ْ ػمجاهُجا.  ْم٩جاهُجا ٧جان ؤ -ؤخُجاهجا

 
ؿ٣  ٌ مٗجى الىُجابت: ؤن الٓٝغ 

ٓم اإلاهضع م٣جامّ.  ٢بل اإلاهضع ٣ُٞ

 "مشجا٫ اإلاهضع الظي ًىٓب ًٖ ْٝغ اإلا٩جان: 
 
ِّ ٖ   ب  غْ ظلؿذ  ٢

  ؤنلّ: ظلؿذ  م٩جان  ْ  "يْ م 
 
بِّ ٖمي. ٞؿ٣ِ غْ ٢

،  "م٩جان" ٖغِّب  "م٩جان"ًٖ الٓٝغ ألظل ؤهّ ًىٓب ْ اإلاهضع اإلاًجاٝ بلُّ،  "٢غب"٢جام م٣جامّ ْ َٓ مًجاٝ، ْ الٓٝغ
 
ؤ

 بةٖغابّ ٞىهب بىهبّ.

ت:  ٗذ مً الٗغب ْ ملخْٓ مِّ
ٓاي٘ التي ؾ  هُجابت اإلاهضع ًٖ ْٝغ اإلا٩جان ؾمجاُٖت، ٞالًىٓب اإلاهضع ٖىّ بال في اإلا

ـ   ٍٓص، ؤي: مجل ٫ٓ: آجُ٪ ظلٓؽ  مدم  ًٖ ْٝغ اإلا٩جان، ٦مجا ج٣
ً
١ٓ بهم، ٞال ًدل ل٪ ؤن ججٗل ٧ل مهضع هجاثبجا ٓز اإلا

ٓص.  ٘ مجهم ممجا ؾ  ْ مدم ٣جاؽ ٖلُّ:ْ مِّ جا. الً   الثً 
 
 َٓ مجي م٣ٗض ال٣جابلت، ٞالن مؼظغ  ال٩لب، َظا ألامغ مىجاٍ

ٕ  الكمـ"مشجا٫ اإلاهضع الظي ًىٓب ًٖ ْٝغ الؼمجان:  ِٖٓجا، "آجُ٪ َلٓ ٢ْذ َل ْم الخجاط"ْ، ؤي:   "آجُ٪ ٢ض

ْمِم،  ٢ْذ ٢ض ض"ْؤي:  ْط  ٍػ ْظّ. "آجُ٪ زغ ٢ْذ  زغ  ؤي: 

ت:  ، ٞل٪ الخُجاع  في ٧ل مهٍىٓب اإلاهضع ًٖ ْ ملخْٓ
ً
 ًٖ ْٝغ م٩جان،ْٝغ الؼمجان ٢ُجاؾُجا

ً
  ضع ؤن ججٗلّ هجاثبجا

ً
ٞمشال

 :٫ٓ  امخدجاه٪"ج٣
 
٢ْذ اهتهجاءٍ،  "آجُ٪ جهجاًت ٫ٓ الجهجاع"ْؤي:  ٓلّ،  "ؾجاٞغث  َ  ًىٓب ٖىّ ْ  مجا بلى طل٪.ْ ؤي: ػمً َ

ً
ؤخُجاهجا

، هدٓ: لؼمجي اإلاغى بٌٗ الك "٧ل"ْ "بٌٗ"٧لمت  مجا بلى ْ  ،ِغ، جٟغط ؾجالم ٧ل ُٖلخّبطا ٧جاهجا مًجاٞين بلى ْٝغ

 طل٪.

.ْ الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٟت: الشجاوي: 
ً
ٍٓال َ 

ً
٢ْخجا ٢ٓذ، ؤي   مً ال

ً
ٍٓال ٢ْٟذ  َ  ًىٓب ٖىّ نٟخّ، هدٓ: 

ً
 ؤخُجاهجا

.الشجالض: 
ً
 مخٗبجا

ً
ٓم مكُجا  ًىٓب ٖىّ اؾم ؤلاقجاعة، هدٓ: مكِذ  َظا الُ

ً
 اؾم ؤلاقــــــــــــجاعة:  ؤخُجاهجا

 ًىٓب ٖىّ الٗضص، هدٓ: ؾغث  زمؿت ؤمُجا٫.ْ اؾم الــــــــــــــــــــٗضص: الغاب٘: 
ً
 ؤخُجاهجا

  اإلاؿجاثل الخالُٞت 2.6.1

ٓا٫؛ ألا٫ْ: ههبهجا ٖلى اع  الضَّ  طَب الىدجاة بهضص الخ٨م ٖلى الٓغْٝ اإلا٩جاهُت املخخهت (مشال: صزلذ    -)1 ) بلى ؤعبٗت ؤ٢

ُت ٧جالٓغْٝ اإلابهمت،  . ْ ب املخ٣٣ين ٖلى زالٝ طل٪، ل٨ً مظَْ الٓٞغ
ً
الشجاوي: ههبهجا بىجاًء ٖلى ْ َم ٌٗخب ْن طل٪ قجاطا

٫ٓ بّ، ْ بؾ٣جاٍ الخٝغ الججاع،  ٓا الٟٗل ال٣جانغ بجاإلاخٗضي بىهب ْ الشجالض: ههبهجا ٖلى الدكبُّ بجاإلاٟٗ طل٪ ألجهم قبه

٫ٓ بّ خ٣ُ٣ت. ْ ؾم بٗضٍ الا  ٫ٓ بّ، الغاب٘: ههبهجا ٖلى ؤجهجا مٟٗ  ؤجهجاْ ظٗلّ مكبهجا بجاإلاٟٗ
ً
ال  ألاصر ٦مجا مغ  ب٪ ؾجاب٣جا

ُت،  ٓػ ههبهجا ٖلى الٓٞغ ٓا طل٪ في مشلْ ًج ٓػ ٖىض  ،"صزلذ الضاع" :إطا ٞٗل ٞةن طل٪ مً بجاب الخٓؾ٘، ٞالًج

 بظ٦غ الججاع. "نلُذ في اإلاسجض"؛ بل الصخُذ: "نلُذ  اإلاسجض" :املخ٣٣ين الىهب في مشل

ألاصر ؤهّ مىهٓب بجالٟٗل ؤْ بكبّ الٟٗل م٘ ْ ٣ِٞ،  طَب بًِٗم بلى ؤن ٖجامل الٓٝغ َٓ اإلاهضع/ الخضر  -)2

 الخضر/ اإلاهضع.

 بلى الجملت التي بٗضَجا،  "مجا"( "بِىمجا"ْألال٠ ٞحهجا لإلقبجإ) ْ ( "بِىجا"٧لمت   -)3
ً
ػاثضة) حٗخب  ٖىض بٌٗ الٗلمجاء مًجاٞت

جاصة التي لخ٣تهمجا؛ ألن الٟهلْ  ٓػ بين اإلاًجاٝ ال  الصخُذ ٖضم بيجاٞتهمجا بلى مجا بٗضَمجا بؿبب الٍؼ  اإلاًجاٝ بلُّ.ْ ًج
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ٓع ؤن ٧لمت   -)4 ِـّ "اإلاكِ ُت مبيُت ٖلى ال٨ؿغ،  "ؤم ٓبت ٖلى الٓٞغ ن ؤجهجا ٚي  مبيُت ٖلى ْ مىه ل٨ً بٌٗ الٗغب ًْغ

ت للؿببين: الخٍٗغ٠  ُت.ْ ال٨ؿغ؛ بل ٚي  مىهٞغ هت ٖلى الٓٞغ َّٓ ٓجهجا ٚي  مى  الٗض٫، ُٞىهب

2.6.2 :  ْغْٝ مسخلٟت للٓٝغ

تهجا ا٢غؤ الى٣جاٍ الخجالُت بةمٗجان:ْ هٓغا بلى ٖجامل الٓٝغ لّ ْغْٝ مسخلٟت،   إلاٗٞغ

،  - ؤ
ً
ٓعا ٓن ٖجاملّ مظ٧ ٓعة ؤٖالٍ.ْ بمجا ؤن ٩ً  َٓ ألا٦ث  ،٦مجا عؤًىجا في ألامشلت اإلاظ٧

، مشل:  - ب
ً
ٓاػا  ظ

ً
ْٞجا ٓن مدظ ٓم  الجمٗت"ؤْ ٩ً ٓاب مً ٢جا٫:  "ً ؟"في ظ ٓاب "ٞغسخينِّ "ْ، "متى ظئذ   في ظ

؟٦م "مً ٢جا٫:    ."ؾغث 

،  - ث
ً
ٓبجا ْظ  

ً
ْٞجا ٓن مدظ ، مشل: ْ ؤْ ٩ً

ً
، مشل: "مغعث  بغظٍل ٖىض٥"طل٪ بطا ٧جان الٓٝغ نٟت

ً
ظجاء الظي "، ؤْ نلت

: "ٖىض٥
ً
ٍض ٖىض٥"، ؤْ خجاال : اؾخْ ( "مغعث  بٍؼ  غ ؤْ مؿخ٣غ).٣ج٣ضًٍغ

ٓم الجمٗت ؾجاٞغث  ُّٞ، ْ  - ر  ٖىّ، مشل: ً
ً
ال ، بطا ٧جان ٞٗلّ مكٛ

ً
ٓبجا ْظ  

ً
ْٞجا ٓن مدظ ٓػ َىجا ط٦غ ْ ٦ظل٪ ٩ً الًج

ٓع ٖٓى ٖىّ. "ؾجاٞغث  "الٗجامل   (ألا٫ْ) ألن الشجاوي اإلاظ٧

، مشل: ْ  - ط
ً
، بطا ٧جان الخظٝ ؾمجاُٖجا

ً
ٓبجا ْظ  

ً
ْٞجا ٓن مدظ ط٦غث  خُيئظ  ، ؤي: اجغ٥ مجا"خُئىظ آلان"٦ظل٪ ٩ً

 اؾم٘ آلان.ْ 

ٓاثض: 2.6.3 ٞ 

، ٞمشجا٫ اإلاٟغص: ؾأجُ٪ب .1
ً
ٓن مغ٦بت  ؤْ ج٩

ً
ٓن مٟغصة   ن الٓغْٝ ال مجاو٘ مً ؤن ج٩

ً
ٓمجا مشجا٫ اإلاغ٦ب: ؾأجُ٪ ْ مجا،  ً

ٓم الجمٗت. ً 

 "٧لمت  .2
ً
ْا مٗجا مشجا٫: في "مٗجا ، م٘ ؤجهجا حكبّ  ،ظجائ  "ْٝغ

ً
  مشجا٫:في  "ظمُٗجا

ً
ْا ظمُٗجا  ٞـ" ،ظجائ

ً
خجا٫ لِـ  "ظمُٗجا

 .
ً
جا  "الٟغ١ ؤن ْ ْٞغ

ً
ْاخض،  "مٗجا ٢ْذ   "لِـ ْ مٗىجاٍ:في 

ً
 مٗىجاٍ ٦ظل٪. "ظمُٗجا

ٓم الخمِـ ن  "في مشل:  .3 ّمْ بطا ظجاء ً  بطا "ْ "خ 
 
ٓم الُٗلت ؾجاٞغج ٓػ خظٝ الججاع  "،ّظجاء ً ههب اإلاًمغ ْ ًج

 ،  "في"؛ ألن اإلاًمغ ًىٓب ًٖ اؾم لِـ مخًمىجا مٗجى "ؾجاٞغث ُّٞ"ْ "،نمذ  ُّٞ"ألاًٞل: ْ الظي ًىٓب ًٖ الٓٝغ

ٓم الخمِـ"َٓ ْ  ٓم الُٗلت"ْفي اإلاشجا٫ ألا٫ْ  "ً  في اإلاشجا٫ الشجاوي. "ً

ذ ؤن الٓٝغ اإلا٩جاوي املخخو .4 ُت بال بطا ٧جان م٘ ال  ل٣ض ٖٞغ ٫ٓ "٣ًبل الىهب ٖلى الٓٞغ ، هدٓ: صزلذ  "الضز

 ْ  -الضاع  
ً
ٓاث ْ طل٪ جٓؾٗجا ْظّ ال٣ُجاؽ، ِٞىجا٥ ؤٞٗجا٫ ؤزٔغ هي مً ؤز ٧ل ْ  "،هؼ٫ "ْ "ؾ٨ً"مجهجا: ْ ، "صزل"لِـ ٖلى 

٫ٓ: هؼلذ  البلض، ؾ٨ىذ الكجام،  ٫ٓ: ُٞمجا ٌكبهِجا: ؤ٢مذ  البلضْ مجا في مٗجى َظٍ ألاٞٗجا٫ الشالزت، ج٣  ْؤي: ؾ٨ىخّ ؤ ،ج٣

 ْلجذ  البِذ ؤي: صزلخّ.ْ هؼلخّ، 

 هدٓ: ،مىظْ مظ، ْ ٖلى، ْ في، ْالبجاء، ْ ، ًْ هي: مِّ  ،مً الخغْٝ التي جضزل ٖلى الٓٝغ لخجٗلِجا مكجابهت لّْ  .5

 ﴿ ِّمِّ  ألامغ   لل 
ًْ  

 
 مِّ ْ   ل  بْ ٢

 (4)الروم: ﴾ض  ْٗ ب   ًْ

  
 
  ْم ل

 
  ْض ظِّ ؤ

 َ 
 
 ال بِّ بِّ  جاث  ب  ا الىَّ ظ

 
  ىِّ عْ إ

َّ
 جامِّ الك

  
 
ٍ  ع  ؤ ١ٓ اثِّ ص   ا  في الؿ

ً
 مجا

  
 
 ا
ْ
 ه

 
 ٖ   ًْ م   ْغ ٓ

 
 جابِّ ى الب  ل
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   ٓم  مجا عؤًخ  الؿبذ ّ مظ ً

  
 
  لم ؤخًغ اإلاضعؾت

 
ٓمين مىظ ً 

ٓهجان مًجاٞين بلى مجا ًلحهمجا، هدٓ: "بٗض"ْ "٢بل"ن ب .6  ٢ض ٩ً

  ٪الكمـْ ظئذ ٢بل ٕٓ  زغظذ بٗض َل

ٓهجان مبيُين ٖلى الًم ؤْ  ٓهجان مجغصًً ًٖ ؤلايجاٞت ٩ُٞ  هدٓ:ٖلى الٟخذ بيُت ؤلايجاٞت، ْ ٢ض ٩ً

  بٗض.ْ ل٪ الخُجاع ٢بل 

ؿم٘ مً الٗغب الىهب بك٩ل مُغص، ٞالًيبػي ظٍغ ْ  "٢غب"في مشل  .7  ٌ اإلاهضع الظي ًىٓب ًٖ الٓٝغ 

 بجالججاع، هدٓ:

 ٪الج٣ل: في ٢غب٪)ْ (   ظلؿذ  ٢غب 

  ْم الغ٦ب ْم الغ٦ب)ْ ( ٢ضمذ  ٢ض  الج٣ل في ٢ض

  
 
 ز
ْ
 َ   ظ

 
 َ   ٫  ْض ا ب  ظ

 
 الج٣ل: في بض٫ َظا).ْ (  ا ظ

ىجا  .8 ي  انُالحي مٖٞغ  ٚ
ً
جا  ٌؿمى ْٞغ

ً
، ْ مجا ؾب٤ ؤن َىجا٥ قِئجا  آزغ ٌؿمى قبّ الٓٝغ

ً
ّ ْ قِئجا ٧ل ًضزل ٖلُ

ت ْ الججاع، ٞجالٟغ١ بُجهم ص٤ُ٢،  صزل ٖلُّ الججاع ِٞٓ ْٝغ ٚي  انُالحي، ْ َٓ ؤن الٓٝغ بطا ٧جان مً الٓغْٝ اإلاخهٞغ

ٓم الؿبذ"، ؤْ "ػعجّ في صاٍع"هدٓ:  ت إطا ٧جان الٓٝغ مً الْٓ . "ؾإؾجاٞغ في ً ي  اإلاخهٞغ  ٚ صزل ٖلُّ الججاع ٞظا٥ ْ غْٝ

، هدٓ:  ٢ٓىجا اإلاُغ "قبّ ْٝغ  ."مً جدخىجا البدغْ ٧جان مً ٞ

بجاث 2.7  الخضٍع

ْالٓٝغ اإلا٩جاوي  -1  مجا ؤقبّ بجالٓٝغ في ال٣ٟغة آلاجُت:ْ ٢م بجالبدض ًٖ الٓٝغ الؼمجاوي 

 أل "
 ١ٓ ٓم ٢هضث الؿ ، طاث ً

ً
٢ٓذ ِْغا ٧ْجان ال ٓاثجي،  الكمـ مدغ٢ت، ْ قر ي بٌٗ خ

 في ْل اإلابجاوي، ْ 
ً
٤، ٞإخُجاهجا ؤزٔغ في ْل ألاشججاع، ختى ْ ٦ىذ ؤجدب٘ الٓال٫ زال٫ الٍُغ

 ،
 ١ٓ ، ْ صزلذ الؿ

ً
. ْ ٦ىذ ؤجهبب ٖغ٢جا

ً
 خشِشجا

ً
ٓمر  في عب٘ ؾجاٖت ؾي ا ٢ض ؾغث  هه٠ ٦ُل

 مجا زغظذ  بلى الكجإع بطا ْ 
 
ٕٓ، ٞلخٓت ١ٓ َممذ  الغظ بٗض مجا ٢ًِذ خجاظتي مً الؿ

٢ٟٓذ   ٞ ،
ً
جا بجالجٓ الظي اه٣لب بين بجاإلاُغ ًنز٫ َُال

ًّ
 مً الؼمً زم اهُل٣ذ  مدخٓ

ً
ت بَغ

 ١ٓ ٓلي الؿ ْجي مىّْ صز  ."زغ

ز بين الصخُذ  -2 ِّ
 الخُإ مً الجمل آلاجُت:ْ مي 

 مظَب ؾجالم )1
ً
 ..........................................   ٦ىذ ظجالؿجا

ٓص )2  ..........................................   ؤ٢جام خجامض م٣جام مدم

 ..........................................  ؤظلـ في اإلاضعؾت ٢غب ألاؾخجاط )3

 ..........................................    نلى خجامض  البِذ   )4

عوي نبجاح مؿجاء )5  ..........................................   َٓ ًْؼ
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 مضعؾتي )6
 ..........................................    صعؾذ 

 ..........................................   حٗجا٫ ٖىضهجا م٣ضم  الخجاط )7

 ..........................................   صزلذ  ٖلُّ جهجاًت اإلاُجاٝ )8

ٟذ  ؾُجاعحي بجاب ٪ )9
َّ
٢ْ   .......................................... 

 زمـ ظمل في ٧ل مجهجا ْٝغ ػمجان مسخو. ا٦خب -3

 زمـ ظمل في ٧ل مجهجا ْٝغ ػمجان مبهم. ا٦خب -4

 ٚي  اإلاخهٝغ مً الٓغْٝ آلاجُت:ْ مجا َٓ اإلاخهٝغ  -5

ٓم، ؾجاٖت، لضٔ، ٖىض، عبُ٘، الؿبذ، لضن، ٞغسخ، ً 

، َىجا، عظب  مَّ
 
 ؾىت، لُل، ٢ِ، بٗض، جدذ، قِغ، ز

 املخخو مً الٓغْٝ اإلا٩جاهُت آلاجُت:ْ مجا َٓ اإلابهم  -6

ُل، مضعؾت، ظجا ٓع، جدذ، صاع، ؤعى، م٨خب، مسجض، مِّ ام، َ ض 
 
ٓمر ، الىُل، ؤمجام، الٟغاث، ٢ مٗت، ٦ُل

ْاٍص، ظبل، ظجاهب  ، مد٨مت، بغإلاجان، مدُتًمين، م٨ت، مهغ، ب٣ٗت، 

 ٖلى ؤؾمجاء اإلاؿجاخت / اإلا٣جاصًغ:ْ مجا قجابهِجا ْ حٗٝغ ٖلى الجِجاث الؿذ  -7

١ٓ، ظجاهب، ظِت، ٞغسخ، م٩جا ٓمر ، جدذ، مُل، ٞ ض، ًمين، هجاخُت، ٌؿجاع، ٦ُل ْعاء، بٍغ ن،  ٢ضم، ٢ضام، 

 قمجا٫، بجإ، قغ١، مر ، طعإ،

ٍٓل قبّ الٓغْٝ بلى الٓغْٝ  -8  بجال٨ٗـ في الجمل آلاجُت:ْ ٢م بخد

 ...............................................................................   ؾ٨ً مجاظض بم٨ت )1

 ...............................................................................   هؼلذ  بِذ نض٣ًي )2

 ...............................................................................   ؤهجام في بٌٗ الجهجاع )3

ض )4  مضعؾتي ٖلى اإلآٖ
 ...............................................................................  صزلذ 

5(  
ً
ع٥ بجالؿجاٖت الخجاؾٗت لُال  ...............................................................................  ؾإْػ

 ...............................................................................    زًذ  في البدغ )6

ٓاصي )7  ...............................................................................    ؤ٢مذ ال

 هخجاثج الخٗلم 2.8

ٓخضة َظٍ جهجاًت ْفي  :الخجالُت اإلاِمت الىخجاثج بلى جٓنلىجا ال

  ٍٓجا ٓخضة ٖلى الٓٝغ لٛ ىجا في َظٍ ال ىجا ؤن لّ ٢ؿمينٖلى ؾمُّ ْ انُالخُجا ْ حٗٞغ ٫ٓ ُّٞ، ٦مجا ٖٞغ ْٝغ  :اإلاٟٗ

جان؛ مبهم ْ ػمجاوي، ْٝغ ْ م٩جاوي   مسخو. ْ ل٩ل مجهمجا هٖٓ

 ٓم ألاخض)، الٓٝغ ن ب  (ؾأجُ٪ ً
ً
) ؤْ مسخهجا

ً
ٓمجا  (ؾأجُ٪ ً

ً
ال  ن اإلا٩جاويإْ الؼمجاوي ٣ًبل الىهب مِمجا ٧جان، مبهمجا

 ٚي  مسخو، ٞمشجا٫ اإلابهم مً 
ً
ُت بال بطا ٧جان مبهمجا ٢ْٟذ  ؤمجام الٓٝغ ٣ًبل مىّ الىهب ٖلى الٓٞغ اإلا٩جاوي: 

ً، ْ اإلاسجض،  ٓمرً   زًغاء، ْؾغث  ٦ُل
ً
 ؤعيجا

ٓػ نلُذ  ْ مشجا٫ املخخو مىّ: نلُذ  في اإلاسجض ْ ظئذ  الًج
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 ،  ظجاػ ٖلى الخٓؾ٘: صزلذ  الضاع.ْ صزلذ  في الضاع ْ اإلاسجض 

 ن الٓغْٝ مى٣ؿمت بلى ٢ؿمين؛ مخهٝغ ب ْ 
ً
جا ، ؤي مبخضؤ ْ َٓ مجا ٌؿخسضم ْٞغ  ْ ٚي  ْٝغ

ً
 ْ زب ا

ً
 ْ ٞجاٖال

ً
ال مٟٗ

ٓم"مجا بلى طل٪، هدٓ: ْ  ٓم الُٗض،  "ً ْظجاء ً ع،  ٓم ؾْغ ٓم الُٗض ً ٓم الُٗض، ْ في: ً ، ْ قِضث  ً  َٓ مجاْ ٚي  اإلاخهٝغ

، هدٓ: ال 
ً
جا ْا٠٢ ٖىض مبجى املخ٨مت،  "ٖىض"ْفي: لضي  ؾُجاعة،  "لضٔ"ٌؿخسضم بال ْٞغ في: ؤًجان  "ؤًجان"ْفي: ؤهجا 

ٓم الؿجاٖت؟،   زغط.ْ في: بِىجا ٦ىجا ظجالؿين بط ٢جام ؤدي  "بِىجا"ْج٣

 ٢ْذ ب ْم  الخجاط، ؤي:  ْهجا ٢ض ع ، هدٓ: ْػ
ً
، ٞجاإلاهضع ًىٓب ًٖ الٓٝغ اإلا٩جاوي ٢ُجاؾجا ن َىجا٥ مجا ًىٓب ًٖ الٓٝغ

ْم الخجاط،  ، ال  ًٖ الٓٝغ اإلا٩جاويْ ٢ض
ً
 "٧ل"٦ظل٪ ًىٓب ٖىّ ْ هدٓ: ٞالن مؼظغ ال٩لب. ًىٓب بال ؾمجاُٖجا

 ؤهجام ب٣ُخّ.ْ ؤصعؽ بٌٗ اللُل ْ مجا قجابهِمجا بطا ٧جاهجا مًجاٞين بلُّ، هدٓ: ؤقخٛل ٧ل الجهجاع ْ  "بٌٗ"ْ

 مسخلٟت مً هجاخُت ط٦غ ٖجاملّ ب 
ً
ْٞجا ، ٞدُىجا ًجب ط٦ٍغ ؤْ ن لّ ْغ ٓػ طل٪، ْ خظّٞ، ْ ٖضم ط٦ٍغ ٓعة ْآزغ ًج في ن

 بطا صٖذ بلى طل٪ الخجاظت. ط٦غ ٖجاملّ ًم٨ً ج٣ضًمّ ٖلُّ

 ب ، ُت للٓٝغ  في بٌٗ اإلاؿجاثل الٟٖغ
ً
ع، ْ مجهجا: بَال١ الٓٝغ ٖلى الججاع ْ ن َىجا٥ زالٞجا ٓػ طل٪ ال  ؤهّْ املجْغ ًج

 ،
ً
 مجهجا: ؤن ٖجاملّ َٓ مهضع ٣ِٞ ؤْ م٘ ٞٗل ؤْ قبّ ٞٗل، ِٞٓ الٟٗل ؤْ قبهّ م٘ اإلاهضع.ْ بال جٓؾٗجا

ْمٗجاهحهجا 2.9  ال٩لمجاث الهٗبت 

ج  ْ خجاط  ْ جاث الجم٘ : خجاظ ٓاثِّ ْ خ ٍُْلبّ،   : خجاثجت؛ مجا ًٟخ٣غ بلُّ ؤلاوؿجان  
 
ت جاظ   خجاظت الخ 

 ظم٘ 
 
ي  ، بجىاإلا جِّ

 اإلابجاوي مجا ب 

ب   ًبجا ، ًخهبَّب جهبَّ ِّب ، ِٞٓ جهب 
خهب  ١ ، م  ْٓ  ٞ ًْ جاء  مِّ

 ْ
ب  اإلا بَّ ه 

 
٤  ج

َّ
ٞ ض 

 
، ج ع  ض  د 

ْ
ه ْ : اِّ ب  ،  بَّ ه 

 
ج

جاب   ؿ 
ْ
و ، اِّ جا٫   : ؾ 

ً
٢جا غ   ٖ   ّ  ِ ْظ  ْ  ّ

 
٢ غ   ٖ 

 ؤجهبب

  ٘ ٘ جدبَّ خدبَّ جا ، ً  ًٗ دب 
 
٘ ، ِٞٓ ج ِّ

خدب  ِّْت ٞالن، م  ٘ مؿجا بتهم َٓ ًخدبَّ ـ ، ح٣ٗ  ُجاٍ: ججؿ 
 
٘ ز جدبَّ

ضٍ. ٖلُّ
َّ
ّ: ٢ل ٘  اإلاىهج هٟؿ   جدبَّ

 ؤجدب٘

ٓن  ِش شِّ
شجارْ  الجم٘ : خ  ْ خِّ ٘  الججاص  في ؤمٍغ،   : الؿَغ

 
ِض شِّ

  الخ 
ً
 خشِشجا

مًُمجا، ِٞٓ َجام  ، َمَّ / َمَّ بـ / َمَّ ٖلى /  جا، َْ مًّ  َ م  ،   َ ْم /  م  َْ م  ، ا ْمذ  ، حه  م   َ َمَّ لـ 

ٓم م ِْ ٫ٓ م  ّ  ، ْاإلاٟٗ ج  ْػع 
 
، ؤ  ّ

 
ه ْخؼ 

 
، ؤ  ّ

 
٣
 
ل
ْ
٢
 
ْمغ  : ؤ

 
ّ  ألا مَّ  َ 

 َممذ  

جا طْ خٔ، هجا٫ خٓجا
ًّ
 مدخٓ

جاهجاث
 
ْغإلا ً، الجم٘ : ب  ً ٖضص مِّ ٓن مِّ ٨م الضًم٣غاَي، جخ٩ ُجا في الخ 

ْ
ل  ٖ ت   ُ ٗ اب  َُئت حكَغ  ٓ الى 

ْمجلـ  ت،  ْمجلـ ألام  اب،   ٓ ٝغ ٦ظل٪ بجاؾم مجلـ الى  ْٗ  َ ٗب، ْ
َّ
لين ًٖ الك ِّ

 
ش م 
 
اإلا

جان،
 
ْ إلا جي  ًٖٓ في الب  ْاملجلـ الَٓ ٗب، 

 
 الك

 بغإلاجان

ٓطظیتالالازخبجاع ؤؾئلت  2.10  ىم

ُٖٓتؤؾئلت   2.10.1  :مٓي
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 مجا هي الجملت التي حكمل الٓٝغ مً الجمل آلاجُت: .1

)a (ٓص في   عؤٔ مدم
ً
٣ّ ظبال ٓم الظي ٦ىجا وكخجا١ بلُّ) b(  ٍَغ   ظجاء الُ

)cفي م٨خبّ جابلخّ) ٢ 
 
 مجتهضًً) d(  البجاعخت

ً
ٓن َالبجا ب ؤن ه٩  هٚغ

 مجاطا جٔغ في الٓٝغ الانُالحي، َل َٓ: .2

)a ( اؾم لخضر )b (اؾم ػمجان ؤْ م٩جان )c( ٢ْ٘ ُّٞ الخضر ع )d(  اؾم إلاجا  ْمجْغ  ظجاع 

:حٗٝغ ٖلى الجملت التي ٞحهجا قبّ  .3  الٓٝغ

)a (مكِذ  جدذ الٓال٫   )b (١ٓ الجبل   نٗضث  ٞ

)c (٪ُظئخ٪ مً ٢بل ؤز   )d( عؤًخّ في الكجإع 

 حٗغ ٝ ٖلى الجملت التي ٞحهجا الٓٝغ ٚي  الانُالحي: .4

)a (ؤهجا عاظ٘ مً ٖىض ؤؾخجاطي   )b (٪َل ؤهذ في بِخ  

)c (٧إهّ هؼ٫ مً ٞٓقي    )d( ؤًً جظَب؟ 

 الٓٝغ مبهم:حٗغ ٝ ٖلى الجملت التي ٞحهجا  .5

)a (.٩جا صاع نض٣ًي ٓي.) b(  ؾ٨ىذ في ؤمٍغ ٤ الج   صزلذ  مهغ بجالٍُغ

)c (.ؾجاٞغث  زالزت ؤًجام ألنل بلى منزلي  )d( .ٓن ؤمجام بجاب٪ زال٫ ص٢جاث٤  ؾإ٧

 مجا َٓ الصخُذ في اإلاخهٝغ مً الٓغْٝ ؟ .6

)a (م٩جاهّْ مجا ًض٫ ٖلى ػمجان الخضر ؤ  )b ( 
ً
ٓن ٚيٍ  خُىجا ٩ٍْ  

ً
 خُىجا

ً
جا ٓن ْٞغ  آزغ.مجا ٩ً

)c (الًضزل خُىجا آزغ  
ً
 ال  مجا )d( مجا ًضزل ٖلُّ الججاع خُىجا

ً
جا ٓن بال ْٞغ ٩ً 

ٓإ الٓٝغ آلاجُت: "طا"ب .7 ُت مً ؤه  ٣ًبل الىهب ٖلى الٓٞغ

)a (.مجا ٧جان مبهمجا مً ْٝغ الؼمجان   )b (.مً  ْٝغ اإلا٩جان 
ً
  مجا ٧جان مسخهجا

)c (.ّمً مهضع ٖجامل 
ً
 لِـ ؤخض الشالزت. )d(  مجا لِـ مكخ٣جا

ٕٓ مً الٓٝغ جيخمي ؤؾمجاء الجِجاث:بلى  .8  ؤي ه

)a (.ْٝغ الؼمجان املخخو   )b (.ْٝغ اإلا٩جان اإلابهم  

)c (.ْٝغ الؼمجان اإلابهم    )d( .ْٝغ اإلا٩جان املخخو 

 ؾم آلازغ ألؾمجاء اإلا٣جاصًغ؟مجا َٓ الا  .9

)a (ْٝؤؾمجاء الٓغ    )b (ؤؾمجاء اإلاؿجاخت  

)c (ؤؾمجاء الجِجاث    )d( ٪لِـ قِئجا مً طل 

 ٖجامل الٓٝغ ٖلى ألاصر:مجا َٓ  .10
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)a (اإلاهضع/ الخضر )b( قبّ الٟٗل  )c (الٟٗل )d( الٟٗل ؤْ قبهّ م٘ اإلاهضع 

 ٣هي ة:ال ظجابتؤلا ؤؾئلت   2.10.2

ي  الانُالحي. .1 ١ِّ بين الٓٝغ الانُالحي ْٚ
 ٞغ 

2. .  اط٦غ بٌٗ الىمجاطط ممجا ًىٓب ًٖ الٓٝغ

ٓإ الشالزت مً الٓٝغ امل ٖغ ٝ .3  .خخوألاه

٫ٓ مجا .4 . ا٦خب ٧لمت خ ٗٝغ بّ الٓٝغ مً ٚيٍ   ٌ 

؟  .5 ُْْٟت الٓٝغ  مجا هي 

ٍٓلت:البت ظجاؤلا ؤؾئلت   2.10.3 ُ 

ٓإ الشالزت مً الٓٝغ اإلابهم. .1  ٖغ ٝ ألاه

2. . ٗٝغ بّ الٓٝغ مً ٚيٍ   ٌ ٫ٓ مجا   ا٦خب ٧لمت خ

ْمجا ؤقبّ بجالٓٝغ في ال٣ٟغة آلاجُت  .3 ْالٓٝغ اإلا٩جاوي  ْاقغخِمجا قغخجا  ٢م بجالبدض ًٖ الٓٝغ الؼمجاوي 

 ْاُٞجا.

٦ْىذ  طاث" ْالكمـ مدغ٢ت،   ،
ً
٢ٓذ ِْغا ٧ْجان ال ٓاثجي،   القر ي بٌٗ خ

 ١ٓ ٓم ٢هضث الؿ ً

 
ً
٤، ٞإخُجاهجا ْؤزٔغ في ْل ألاشججاع، ختى صزلذ  ؤجدب٘ الٓال٫ زال٫ الٍُغ في ْل اإلابجاوي، 

ْبٗض مجا   .
ً
 خشِشجا

ً
ٓمر  في عب٘ ؾجاٖت ؾي ا ٢ْض ؾغث  هه٠ ٦ُل  ،

ً
٦ْىذ ؤجهبب ٖغ٢جا  ،

 ١ٓ الؿ

١ٓ َم ، ٢ًِذ خجاظتي مً الؿ
ً
 مجا زغظذ  بلى الكجإع بطا بجاإلاُغ ًنز٫ َُال

 
ٕٓ، ٞلخٓت مذ  الغظ

ْجي  ْزغ  ١ٓ ٓلي الؿ جا بجالجٓ الظي اه٣لب بين صز
ًّ
 مً الؼمً زم اهُل٣ذ  مدخٓ

ً
ت ٢ٟٓذ  بَغ ٞ

 ."مىّ

 اإلآصخى بهجاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم  2.11

 بً ال٣ُٗلاقغح ابً ٣ُٖل لبهجاء الضًً  .1

ؽ الٗغبُت إلاهُٟى الٛالًُجي .2  ظجام٘ الضْع

ٓاضر لٗلي الججاعم  .2  مهُٟى ؤمينْ الىدٓ ال

 بل الهضٔ لجمجا٫ الضًً بً َكجامْ قغح ٢ُغ الىضٔ  .3
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 3: لٓخضةا

ٓإ الجم٘   ؤه

ٕٓ)ْ اإلا٨ؿغ، ْ الؿجالم، (  مىخهى الجم
ٓخضة  ٖىجانغ ال

 الخمُِض   3.0

ٓخضة   3.1  ؤَضاٝ ال

 الجم٘ الؿجالم  3.2

 ظم٘ اإلاظ٦غ الؿجالم 3.2.1

 ظم٘ اإلااهض الؿجالم 3.2.2

غ  3.3 ٨ؿَّ
 
 الجم٘ اإلا

3.4  ٕٓ  مىخهى الجم

 هخجاثج الخٗلم    3.5

ْمٗجاهحهجا ٩لمجاثال  3.6  الهٗبت 

ٓطظُت   3.7  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

ىْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم    3.8  بهجا اإلآصخ 
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 الخمُُض  3.0

ٓاٖض اللٛت الٗغبُت،  ؤدي الُجالب/ؤزتي الُجالبت! ٓخضة الشجالشت مً م٣غع ٢ هخمجى ل٪ الؿٗجاصة ْ هغخب ب٪ في ال

٤ْٞ مجا وؿتهضٝ بلحهجاْ  ٤ُٞٓ ألن حؿخُٟض مً صعاؾتهجا   .الخ

تؤزتي الُجالبت!  ؤدي الُجالب/  ٕٓ بن مٗٞغ ٓاِٖجا، ْ ، ٢ًُت الجم ٓاِٖجا، خجاظت ؤ٦ُضة في ٧ل لٛتْ ؤه  ؛ؤخ٩جام ؤه

ٕٓ ٞحؤمجا اللٛت الٗغبُت ٞةن ٢ًُ ٓخضة ْ هجا م٣ٗضة بلى خض مجا، ت الجم ٓإ التي ؾيخٗغى لِجا في َظٍ ال بك٩ل ؤزو، ألاه

 بًِٗجا مً الب
ً
ْػانبؿبب ْطل٪  ٌٗ،هي ؤ٦ث  ح٣ٗضا  ًم٨ً خال  ٢ضْ اإلاٟغص ٞحهجا  ٦شـغة ؤ

ً
جا خٟٓجا ، ْ هَغ

ً
ُجا ٧ل ْ ْٖ

ْػان اإلاٟغص صْن آلازغ. ٚي  ؤهىجا هخم٨ًآلا  ؤخ٩جام جسخل٠ ًٖ ٕٓ ًسو بًِٗجا ببٌٗ ؤ ْػان الجم بًٟل  –زغ. زم بن ؤ

ْ افي اؾخسض -الخٓى ٞحهجاْ ممجاعؾت الخ٨ٟي   ٓاٖض بجاإلاممِجا اؾخسضامجا صخُدجا  بـ٤ٞ ال٣ ْالخضٍع ٤ُٞٓ.ْ ، جاعؾت   بجالل الخ

ٓخضة الجم٘ الؿجالم  ٫ْ في َظٍ ال غ ْ ؾيخجا ٕٓ.ْ اإلا٨ؿ   مىخهى الجم

 ؤَضاٝ الٓخضة 3.1

ٓخعاؾت ص بٗض  ٓع الخجالُت:ضة الخٗلُمُت َظٍ ال  ؾىُل٘ ٖلى ألام

  ٍغ٠ ٘ الؿجالمٗح َّْإْ  الجم قغ  ّْ  .ٖغاب

 مً ألاؾمجاء اإلاٟغصة الجم٘ الؿجالم ٦ُُٟت بىجاء. 

  ٍغ٠ غٗح ٘ اإلا٨ؿَّ ٓاخضٍَْغ٣ الجم ً ال ّ م  .ت نُجاٚخ

  ٍغ٠ ٕٓ ظم٘ٗح  .ْبُجان ٦ُُٟت نُجاٚخّ مىخهى الجم

 الجم٘ الؿجالم 3.2

ٓعة  بن  بجى ٖلى ؤؾجاؽ ٖضم الخٛي  في ن  ً ىبئ بظل٪ ْنّٟ بـ ٟغصاإلاالؿجالم   ً جان: ْ  "الؿجالم"، ٦مجا  َٓ هٖٓ الجم٘

ٓع ِٞٓ ٞإمجا ظم٘ اإلاظ٦غ  ظم٘ ْ ظم٘ اإلاظ٦غ،   ٖلى ٞغص مً ط٧
ً
ٓن صالا ً؛ ألا٫ْ: ؤن ٩ً ًبجى ٖلى ؤؾجاؽ ؤمٍغ اإلااهض.

 
ً
، ؤْ مٗجًى ٖلى ألا٢ل. ْ البكغ، لٟٓجا

ً
ٓن بػاء ْ مٗجًى ظمُٗجا  ماهض.الشجاوي: ؤن ٩ً

 ً  ٞةهّ ؤمجا ظم٘ اإلااهض ْ  
ً
 ٖلى ماهض، لٟٓجا

ً
ٓن صالا  ْ بجى ٖلى ؤؾجاؽ ؤن ٩ً

ً
، ؤْ مٗجى ٣ِٞ، ؤْ لٟٓجا

ً
مٗجى ظمُٗجا

 ؤْ خ٣ُ٣ت، م٘ ؾالمت الر جِب في خغْٝ 
ً
 .ٟغصاإلا٣ِٞ، ؤْ خ٨مجا

ٕٓ مً   ن إْ  غاب الى ت ممجا زغط ًٖ ألانل. ٞجاألنل في ؤلٖا َظاابــغ بٖ –٦مجا حٗٝغ ظُضا  –ألاؾمجاء املجمٖٓ

٘ بجالًمت،  ٓن الٞغ ٕٓ ٚي  طل٪، ٦مجا ؾُإحي.ْ الجغ بجال٨ؿغة. ْ الىهب بجالٟخدت، ْ ؤن ٩ً  إٖغاب َظا الى

 ظم٘ اإلاظ٦غ الؿجالم 3.2.1

ٓع مً البكغ ٣ِٞ، ْ ّٓ مً لٟ مٟغص، لّ  ٧ل اؾٍم  َٓ ٍب٣ى ْ َم زالزت ؤْ ؤ٦ث ، ْ مٗىجاٍ، ًض٫ ٖلى الظ٧ ٍب مٗغ  

ّْٞ ٖلى خجالّ، مً صْن ؤن ٌؿب٣ِجا ؤْ ًخسللِجا خٝغ آزغ، ؤْ جخٛي  خغ٧جاث   مٟغصُّٞ جغجِب الخغْٝ ألانلُت لل  خغ

جا ٢ض حٛي  بم٣خطخى الخٗلُل ؤْ ال٣لب ؤْ الٓنل.ٟغ ٖىض بىجاء الجم٘ مً اإلا ٓن آزَغ  ص، بال ؤن ٩ً
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 بٖغابّ  3.2.1.1

٘، ال  ْ  ٓاْ ٖىض الٞغ ٗغب: بجال  ٌ ٓع مجا ٢بلِجا ٖىض الىهب ْ ؿجالم  اإلاظ٦غظم٘ الجغ، هدٓ:ْ بجالُجاء اإلا٨ؿ

 ِـّ ظجاء ؾجال 
٘)  ٓن م   (الٞغ

   ين  (الىهب)   عؤًذ  ؾجاإلاِّ

 ينِـّ مغعث  بؿجال  (الجغ)  مِّ

 قغٍْ بىجاءٍ 3.2.1.2

ٓا٫ الا  ؤعبٗت ْإن لبىجاء ظم٘ اإلاظ٦غ الؿجالم ٓع البكغ، ل٩ي ججمّٗ بجم٘ ٟغ ؾم اإلاقغٍْ الػمت حٗم  ظمُ٘ ؤخ ص مً ط٧

 هي:ْ اإلاظ٦غ الؿجالم، 

 مً الخجاء (ة)،  .1
ً
ٓن زجالُجا ى ْ ؤن ٩ً عةالخجاء "هي التي حؿم   ْ  هِض.إللخ ؤْ "اإلاض

ٓن زجالُجا مً ٖالمت اإلاشجى،  .2 ٓعة.ْ هي: ألال٠ ؤْ الُجاء ْ ؤن ٩ً ٓن اإلا٨ؿ  الى

 مً ٖالمت الجم٘،  .3
ً
ٓن زجالُجا ٓاْ ؤْ الُجاء ْ ؤن ٩ً ٓن ْ هي: ال ٓخت.الى  اإلاٟخ

 مً الر ٦ُب اإلاؼجي  .4
ً
ٓن زجالُجا  ؤلاؾىجاصي.ْ الٗضصي ْ ؤن ٩ً

 لٗجا٢ل، جسو   ْ 
ً
ٓن ٖلمجا طل٪ مً  ٓالًسلْ خجالت صْن ؤزٔغ لالؾم اإلاٗجي  بّ َىجا. ٞةهّ ٢ض ٩ً قغٍَْىجا٥

، ؤ
ً
ٓن ظجامضا ً: بمجا ؤن ٩ً ٘  مظ٦غ ؾجالم، هدٓ:  ْؤمٍغ ض مً الكغٍْ في بىجاءٍ ظم  ٞال مٍؼ

ً
. ٞةطا ٧جان ظجامضا

ً
ٓن مكخ٣جا ٩ً

ن.  ْغ غ/ حج  ؼاص ٖلى الكغٍْ ْ حج   ً  ٞلبىجاء الجم٘ الؿجالم مىّ 
ً
 ْ ، آزغألاعبٗت قٍغ إطا ٧جان مكخ٣جا

ً
ٓن ٢جابال َٓ: ؤن ٩ً

ٓن.ِـّ هِض، هدٓ: ؾجالم  (ؾجالإلخجاء الخ  مت)/ؾجاإلا

، ٞال طل٪  ٢ض ْ 
ً
ً: بمجا ؤن نٟت  مً ؤمٍغ

ً
ٓن اؾم جًُٟل، ؤْ الج ًسلٓ طل٪ ؤًًجا ٓن. ٞةطا ج ٩ ٩ ٓن  ؾمالا ٩ً

 آزغ،  ذ٧جاه
ً
جا ٓن مً بجاب جال  َٓ : ؤنْ للخًُٟل ٞؼص ٖلى ألاعبٗت قَغ ٗالء"٩

 
اإلاغاص بّ ٧ل اؾم جًُٟل ْ ( "ؤٞٗل/ٞ

ض ٖلى 
 
ٗالء"مظ٦غ ًاه

 
ٓن. "ٞ ًلى)/ ؤًٞل

 
 )، هدٓ: ؤًٞل (ٞ

ٓن ٢جابلت للخجاء في الخجاهِض، ْ: (1جًُٟل، ٞجالكغٍْ الؼاثضة لِجا: ( إطا ٧جاهذ ٚي  ْ  ٓن 2) ؤن ج٩ ) ؤن ج٩ اؾم

ٓن مً بجاب مال  ) ؤن3مغؤة، ْ: (ـمً ْن٠ زجام بجال تزجالُ ٓي ُّٞ اإلاظ٦غ ج٩ م  اإلااهض، هدٓ: ْ جا ٌؿخ (ٖجاإلات)/  ٖجالِّ

ٓن، ـٖجال ٓن. )هضمجان(هضمجاهتْ م  / هضمجاه

: ْ  : مً ْ 
ً
ُل  مً ٞجايل. ": ْ "عظلع ظُل مً "الاؾم اليؿبي. ٞمً اإلاهٛغ مشال  ً

 
مً ألاؾمجاء ْ ٞ غالهٟت

 
اإلاهٛ

 :  بلى مهغ،  "مهغي "اليؿبُت ألازٔغ
ً
ْي"ْوؿبت ت،  "٢غ   بلى ٢ٍغ

ً
 بلى آصم. "آصمي"ْوؿبت

ً
  وؿبت

 جُب٤ُْ ؤمشلت  3.2.1.3

جم٘ ٖلى "ؤْؽ  " .1  ُ ٓن/ؤْؾين": نجالر ل م ظجامض مٟغص زجا٫ٍ مً الخجاء "ؤْؾ
 
الجم٘ ْ ٖالمت الخجاهِض ْ ؛ ألهّ ٖل

ْؿغ (ٖلم لغظل ٧جان في الججاَلُت)، ْ الر ٦ُب. ْ  ، ْ ٦ظل٪: ظ  م 
 
 ْ ٧ل ألاؾمجاء الٛي  اإلاكخ٣ت، هدٓ: ٖجال

 
، غ  ج  ش

ضْ عظل، ْ بِذ، ْ جهغ، ْ بدغ، ْ حجغ، ْ  ْمجا بلى طل٪ٍػ حُٗٓم، ْ اخر ام، ْ ظمُ٘ اإلاهجاصع، هدٓ: ٦غم، ْ ، ، 

ْمجا بلى طل٪اه٨ؿجاعْ  ٓع.ْ طا ؤنبدذ جل٪ ألاؾمجاء ب، ،  ٫ٓ مً الظ٧  لظْي ال٣ٗ
ً
 اإلاهجاصع ؤٖالمجا



46 

 

جم٘ ٖلى  "زجالض  " .2  ُ ْن/زجالضًً"(زجالضة): نجالر ل . "زجالض ت ألازٔغ ؛ ألهّ ٢جابل للخجاء م٘ الكغٍْ ألاعبٗت الٗجام 

 ْ ، ، ْ ٦ظل٪: قجاَض  ، ْ ٞغِّح  ْص  ، ْ ْص م  ، ْ ٦ٍغ غ  ْ قُِض 
 
٨ ، م  ، ْ م  م 

 
ٓاء ؤ٧جاهذ َظٍ ْمجا بلى طل٪مؿدىهغ  ... ْ مٗٓ ، ؾ

 ؤ
ً
ٓع ٣ٖالء. ْ ألاؾمجاء ؤٖالمجا  ٧جاهذ نٟجاٍث لظ٧

جم٘ ٖلى "هضمجان" .3  ُ ٓن/هضمجاهين": نجالر ل الظي ماهشّ  "ٞٗالن"لِؿذ مً بجاب ْ ؛ ألهّ نٟت ٢جابلت للخجاء "هضمجاه

ٗلى"
 
ٞ" ، ْ ، ٓاٞغ الكغٍْ الٗجامت ألازٔغ ن (٦شي  اليؿُجان)، ْ طل٪ م٘ ج

 
ٓظجان (ًجابـ الِٓغ)، ْ ٦ظل٪: ٖال ن

جان (لئُم)، ْ  ١ٓ)، ْ خبالن (ُٖٓم البًُ)، ْ مه  ٍٓل اإلامك ض ٖلى ْ ؾُٟجان (الُ ٓلم)، ٩ٞلِجا جاهَّ صزىجان (م 

 بجالخجاء. "ٞٗالهت"

ٓص" .4  مظ٦ٍغ ٖجا٢ٍل. ِٞ"ؤظ
 
جم٘ ٖلى ٓ :نٟت  ُ ٓصًً"نجالر  ل ٓصْن/ ؤظ ؛ ألن "ؤ٦غم"ْ "ؤخؿً"ْ "ؤ٦ب "٦ظل٪: ْ ، "ؤظ

ٗلى"٧لِجا ًاهض ٖلى ػهت 
 
ٓاظض الكغٍْ ألازٔغ ٞحهجا.، "ٞ  م٘ ج

ت: َِْجا في البىجاء،  ملخْٓ ٤ ألاؾمجاء ألاعجمُت ملخ٣ت بلى ألاؾمجاء الججامضة مً هجاخُت قغ لخ 
 
إلى ؤؾمجاء ْ ًيبػي ؤن ج

ٓاػ، هدٓ: الهٟجاث مً هجاخُت ٦ُُٟت ٓن، بُلُمٓؽ/ / ببغاَُم البىجاء، مشجالِجا في الج ٓسخى/ ببغاَُم ٓن، م  بُلُمٓؾ

ٓن،  ٓاػ، هدٓفي ٖضم ْمٓؾ  ٓلض ػحهغ،  :الج ُجا بغلين"ْظ  ؛ ألجهمجا مغ٦بجان جغ٦ُب مؼط. "بٌؿِّ

ٓن ظمٗجا مظ٦غا ؾجاإلاجاؤمشلت      3.2.1.4  ألاؾمجاء التي ال جهلر ؤن ج٩

1- "ٍّٓ ٓي ٦بي ): مغ٦ب مً  "ؾِب م  هد
 
جم٘ ظم٘ مظ٦غ ؾجالم؛ ألهّ مغ٦ب ال  َْٓ . "ٍّْ"ْ "ؾِب"(ٖل  ُ ًهلر ل

ٍّٓ، ْ جغ٦ُب مؼط.  ُٟ : هِّ ٍّْ، ْ هٓيٍ 
غػ  الخضاع، بىض٢ضاع، زجاػهضاع، ْ ب  ٓع بْ بٗلب٪ (اؾم بلض)، ْ ٦ظل٪: ؾِّ

ٍٓ  ْ ؾُٗض (بلض مٗغْٝ في مهغ)،   ُ ٩جا). ٓ ه  ع٥ (بلض مٗغْٝ في ؤمٍغ

ٓاتهجا: مغ٦ب مً ْ  "ؤخض ٖكغ" -2 جم٘ َظا الجم٘،  "ٖكغ"ْ "ؤخض"ؤز ، ٞالً 
ً
ن ْ ٦ظا ؤخض ْ جغ٦ُبجا ٖضصًجا ٖكْغ

ٓاتهجا.ْ   ؤز

، ٖلي  ؤؾض مجا -3
 
ٓجهجا مغ٦بجاث بؾىجاصًت /  ٞخذ  هللا، ؤَغ٢ِّجا غا: بجهجا ؤٖالم لغظجا٫ م٘ ٧

 
ٍ، جإبِ ق  هدغ 

قجاء هللا، بغ ١ 

جم٘ بهظا الجم٘. ْمُٟضة، ؤي: ظمال ٞٗلُت ؤ
 
 اؾمُت، ٞالج

غي٘" -4 ٓاتهجا مً ْ (ْن٠ زجام بجاإلاغؤة):  "م  جم٘ َظا الجم٘.  "َجال٤"ْ "هجاٞـ"ْ "خجاثٌ"مِٗجا ؤز
 
 ٞالج

ٓع  -5 ذْ  ،٢خُلْ  ،نب ٓع ْ  ،ظٍغ م (شججإْ مِظاع (٦شي  الِظع) ْ  ،٢ُُْ٘  ،٦ؿي ْ  ،ُٚ
 
ٛك ًمىّٗ شخيء مً ال  مِّ

٨ؿي ْ ٢هضٍ)  ُٗجاعْ ،مِّ ٓح) ْ  ،مِّ بذ (بمٗجى مظب ع) ْ طِّ ع (بمٗجى مجْؼ ؼ  ٗل"ؤمشجالِجا، ممجا ٧جان ٖلى ػهت ْ ظ  ْٟ  ،"مِّ

ٟٗجا٫"ْ ُل"ْ ،"مِّ ِّٗ ٟ ٫ٓ "ْ ،"مِّ  ٗ ُل"ْ ،"ٞ  ِّٗ
 
ل"ْ ،"ٞ ْٗ

ل"ْ ،"ِّٞ  ٗ اإلاغؤة، ْ ، ٞةجهجا ؤْنجاٝ مكر ٦ت بين الغظل "ٞ 

جم٘ َظا الجم٘. ْ ٞالجضزلِجا ججاء 
 
 مكر ٦ت بين الظ٦غ ْ الج

ً
، ْ ممجا لخ٤ بهجا اإلاهجاصع؛ ٞةجهجا ؤًًجا ألاهثى، هدٓ: خ٤ 

 ْٖض٫.ْ 

 لِْ ؤٖغط ْ ؤخمغ،  -6
ً
جم٘ بهظا الجم٘."ٞٗالء"ماهشّ ٖلى ػهت ْ  "ؤٞٗل"جا، ٖلى ػهت ممجا ٧جان هٓي ا  ، ٞالً 
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جانْ  ،ؾ٨غان -7 ٖٓ ٗلى"ؤمشجالِجا ممجا ًاهض ٖلى ْ  ،ز٨النْ  ،ًٚبجانْ  ،ظ 
 
ٓاْ ال  ،"ٞ ٓػ ظمِٗجا بجال  ْ ًج

ً
ٓن ظمٗجا الى

٫ٓ الخجاء ٖىض الخجاهِض. ؛ لٗضم ٢ب
ً
 ؾجاإلاجا

٢جافِّ " -8  ال  ؤمشجالِمجا مً ألاؾمجاء اإلابيُت،ْ  "خظامِّ "ْ "ع 
ً
 لل٣ٗالء ْ جهلر لُجم٘ ظم٘ مظ٦غ ؾجاإلاجا

ً
لٓ ٧جاهذ ؤٖالمجا

ٓع؛ ألجهجا ج٣ٟض  ، مً الظ٧
ً
 مبضثُجا

ً
جا ٓن الا ْ قَغ  صْن مبجي.َٓ ؤن ٩ً

ً
 ؾم مٗغبجا

ٍْتْ  ،َلخت -9 ٓع البكغ؛ ْ ظمٗت ْ  ،خمؼةْ  ،مٗجا  إلاجا ال  ل٨ًْ ؤمشجالِجا مً ؤٖالم الظ٧
ً
ًصر  ظمِٗجا ظم٘ مظ٦غ ؾجاإلاجا

جا ججاء الخجاهِض.  في آزَغ

ضان" -10 ضْن "٦ظال٪ ْ اإلاشجى،  "ٍػ ٕٓ، "ٍػ جمٗجان ٖلى َظا الجم٘ ال  املجم ٓع البكغ؛ ْ ً  ْاخض  مً ط٧ لٓ ؾمي بّ 

ٕٓ.ْ ألن ؤخضَمجا مشجى   آلازغ مجم

ٓإ الهٟجاث التي ٗٝغ ؤن ظمُ٘ ؤه  ُ ت: ل ٓع  مً البكغ ال  ملخْٓ مي بهجا الظ٧ ، بطا ؾ 
ً
ًصر ظمِٗجا ظم٘ مظ٦غ ؾجاإلاجا

ٓن، ْ  –ؤنبدذ ؤٖالمجا لِم ْ  ، هدٓ: ؾ٨غاه
ً
٘  مظ٦غ ؾجاإلاجا ٕٓ، ظجاػ ظمِٗجا ظم ْاخض صْن مشجى ؤْ مجم ن، هي  ؤخمْغ

ْن ... الخ. ٓع  نب

 ٦ُُٟت بىجاءٍ مً ألاؾمجاء اإلاٟغصة  3.2.1.5

ٓا٫ ب ٠٢ٓ في اإلاٟغصاث ٖلى ؤخ  (لِـ ُّٞ خٝغ ٖلت)، ؤْ ؤن . ِٞٓ بمجا ٍمٟغصن ٦ُُٟت بىجاءٍ جخ
ً
ٓن صخُدجا ٩ً

ْصة). َُجا هإزظ   (في آزٍغ ؤل٠ ممض
ً
ْصا ٓعة) ؤْ ممض  (في آزٍغ ؤل٠ م٣ه

ً
ٓعا  (في آزٍغ ًجاء)، ؤْ م٣ه

ً
٫ْ مى٣ٓنجا ألا

 ٞجاأل٫ْ؛

 الاؾم الصخُذ  3.2.1.5.1

   ْ ٓا ٕٓ: ػص ٖلى اإلاٟغص ال ْن ْ في اإلاٞغ  = زجالض
 بٗضَجا، هدٓ: زجالض +ْن 

 
ٓخت ٓن اإلاٟخ ْن +ْن= دمحم ،الى  دمحم

  ٫ الٟخدت ٖلى آزغ اإلاٟغص بلى ٦ؿغة، زم ؤي٠ بلُّ الُجاء  ْ في اإلاىهٓب  ٓ ع: خ  بٗضَجا. ْ املجْغ
 
ٓخت  اإلاٟخ

ٓن  الى

ً  = هدٓ: ً   ؤخمضِّ + ً ًْ ً  ؤخمضِّ ًْ ضِّ مَّ د   ، دمحم+ًً= م 

 الاؾم اإلاى٣ٓم  3.2.1.5.2

  ْٓا  زم ؤي٠ ال
ً
ال ٕٓ: ٢م بدظٝ الُجاء ألانلُت ؤ ، م٘ الٗلم بإن خغ٦ت مجا ٢بل ْ في اإلاٞغ

ً
 زجاهُجا

 
ٓخت  اإلاٟخ

ٓن  الى

ال إلاىجاؾبت الُجاء،  ٓص يمتْ الُجاء ٧جاهذ ٦ؿغة ؤ ي  ٦مجا ٧جان ًيبػي. هدٓ: آلان حٗ ْن =  –٢جاضخِّ ي = ٢جاى + 

ٓن.  ٢جاي 

  زم ؤي٠ بلى مجا ب٣ي مىّ الُجاء  ْ في اإلاىهٓب ،
ً
ال ع: ٢م بدظٝ الُجاء ألانلُت مً اإلاٟغص ؤ  ْ املجْغ

ٓن  الى

 ،
ً
 زجاهُجا

 
ٓخت ي = ٢جاى  –ؤنلّ: ٢جاضخي) ْ ٢جاٍى ( حٗغ ى  لِجا. هدٓ: ال  ٢بل الُجاء هي ٦ؿغة الخغ٦ت ٖلى مجاْ اإلاٟخ

 + ًً = ٢جايين.

ٓع   3.2.1.5.3  الاؾم اإلا٣ه
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 ٢م بدظٝ ألال٠ اإلا :ٕٓ ، في اإلاٞغ
ً
ال ٓعة مً اإلاٟغص ؤ طل٪ لخض٫ ٖلى خظِٞجا، ْ اجغ٥ الٟخدت ٖلى مجا ٢بلِجا، ْ ٣ه

ٓاْ  ٓن. هدٓ:ْ زم ؤي٠ بلى مجا ب٣ي مىّ ال . –ؤٖلى  الى
ن  ْٓ  = ؤٖل 

ْن   ٔ = ؤٖل  + 

  في اإلاىهٓب ْ ،
ً
ال ٓعة مً اإلاٟغص ؤ ع: ٢م بدظٝ ألال٠ اإلا٣ه اجغ٥ الٟخدت ٖلى مجا ٢بلِجا لخض٫ ٖلحهجا، ْ املجْغ

ٓن. هدٓ : ؤٖلى ْ زم ؤي٠ بلى مجا ب٣ي مىّ الُجاء   . –الى ين 
 
ً  = ؤٖل  ٔ = ؤٖل  + ً

ْص  3.2.1.5.4  الاؾم اإلامض

  :ٕٓ : ىٓغ ً  في اإلاٞغ ! بن ٧جاهذ َمؼجّ للخإهِض، مشل 
ً
ال ْص ؤ  إلاظ٦غ)  "ْع٢جاء  "بلى اإلاٟغص اإلاممض

ً
(بطا ؤنبذ ٖلمجا

  هجا٣لبُٞ
ً
ْا ْا ْاظب، ٞبٗض ٢لبهجا   

ً
ْا ٓاْ جاًًْا ٓن. هدْ ٝ بلُّ ال ْع٢جآالى ْع٢جاء <   :ْ . ْن   ْ ْع٢جا  + ْن = 

ْن، ًإن ٧جاهذ َمؼجّ ؤنلُت ْ  ْن. ْ ر ٥ ٖلى خجالِجا، هدٓ: ْيجاء  غ اء 
 
٢ ْ 

ً
ضة ْاْ ؤْ ًجاء، ؤْ مٍؼ  مً 

ً
لت إن ٧جاهذ مبض 

ٓظِجان، هدٓ: مً  ْن "لإللخجا١ ظجاػ ال  ْ جا جاء: عظ  ْن ْ عظ  ٓاْ،  "عظجاء  ْن "مً ْ في ال  ْ جا
 
جاء: ُٚ

 
ْن ْ ُٚ في  "ُٚجاء 

ْن "مً ْ الُجاء،   ْ لبجاء: ٖلبجا ْن ْ ِّٖ  في ؤلالخجا١. "ٖلبجاء 

  ع: ْ في اإلاىهٓب ٕٓ مىّ، ْ ٟٗل في اإلاىهٓب ً  املجْغ  مجا ٞٗلذ  في اإلاٞغ
ً
ْص ؤًًجا ع مً الاؾم اإلامض الجيـ ْ املجْغ

جاصة الُجاء  ٓاْ ْ ٍػ ٓن م٩جان  ال ًٍْْ الى ْع٢جا ٓن. هدٓ:  جاثين ،الى ًٍْ/عظجاثين  ،ْي  ًٍْ/ ٖلبجاثين.ْ عظجا  ٖلبجا

ت الِمؼاث مً ألانلُت ٞجاثضة:  ٪ ؤدي/ؤزتي! ٦ُُٟت مٗٞغ م  هِّ
حكٗغ  اإلابضلت، ؤْ ممجا هي للخإهِض، ختى ال اإلاى٣لبت/ْ ٢ض ت 

 .
ً
ٓا٠٢ التي مغث ب٪ آهٟجا خ٪ بهٝغ ال٩لمجاث ْ بجالخدغط في مشل اإلا ٢لبهجا في طا٥ ْ حٗلُلِجا ْ طل٪ بطا لم ج٨ً مٗٞغ

ٓا٠٢.  ٓاٖض مسخلٟت ؾُُٟض٥ بًِٗجا في بٌٗ اإلا ٓا٠٢، ِٞىجا٥ َغ١ ؤْ ٢ ٓٔ الظي جدخجاط بلُّ َظٍ اإلا هي ٦مجا ْ اإلاؿخ

 ًلي:

  ،ُت ْ ؤن جغاظ٘ ال٩لمت في ال٣جامٓؽ ض ؤن حٗٝغ هٖٓ ، بطا ٦ىذ جٍغ
ً
 في مدلِجا، ٞمشال

ً
ابدض ٖجهجا ختى ججضَجا ؤزي ا

جاء"الِمؼة في  ٞلم  "عجي"بدشذ ٖجهجا في مجاصة ْ مً ال٣جامٓؽ ٞلم ججضَجا،  "عظجا"ٞبدشذ ٖجهجا في مجاصة  "عظ 

ْظضتهجا في مجاصة ْ ججضَجا،   
ً
 في "عظٓ"ؤزي ا

ً
ْا ْا ذ  ؤن الِمؼة مى٣لبت  جاء"، ٞٗٞغ ؤجهجا ؤنلُت لِؿذ مى٣لبت ْ ، "عظ 

 ؤْ للخإهِض.

 ٫ْ مً ب ٓح ألا ٖ   "ٞٗالء"ن مجا ٧جان مٟخ عججاء،  خغاء، ص  مغاء، ص  ٓن للمظ٦غ ؤبضا، مشل: خ  غظجاء، ٞجالِمؼة في ال ٩ً

جا للخإهِض ال  ٚي . آزَغ

 ٓمّ مً ب ٓع ألا٫ْ ؤْ مًم ٓاء. "ٞٗالء"ن مجا ٧جان م٨ؿ ْم  لبجاء  ِّٖ ٓن للماهض ؤبضا، مشل :   ال ٩ً

  بلى نُٛت اإلاجاضخي ّ تهمجا بلى اإلاجاضخي ْ اإلاًجإع مً الشالسي. هدٓ: ابخضاء ْ ؤن جهٞغ اإلاًجإع مً ْ إوكجاء، بطا نٞغ

ال ْ لِؿذ مى٣لبت ْ ْظضتهمجا َىجا ٖلى خجالِجا، ٞظا٥ صلُل ٖلى ؤن الِمؼة ؤنلُت، ْ وكإ ًيكإ، ْ الشالسي: بضؤ ًبضؤ 

ذ ْ للخإهِض.  ٓظضتهجا : َضٔ حهضي، ْ بلى مجايحهجا  "بَضاء"٦ظل٪ بطا نٞغ ِجا مً الشالسي ٞ لم ججض َمؼة ْ مًجاٖع

 َىجا ٞجاٖٝغ ؤجهجا مى٣لبت. 
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  ٟجاتهجا  ٖلحهجا، ٞخجضَجا مخٛي ة في بًِٗجا بنؤن جهٝغ بٌٗ جهٍغ
ً
ًٖ آلازغ، ٞظا٥ صلُل ٖلى ؤجهجا  ٦ىذ ٢جاصعا

 ٝ ٧لمت 
هغِّ

 
 ج
ً
ِٟجا، ٞظل٪ : ٦ؿجا ٨ًؿ  "٦ؿجاء"لِؿذ ؤنلُت. مشال ٓاْ جإحي ؤ٦ث  في جهٍغ ، ٞخجض ؤن ال

ً
ٓا ٓ ٦ؿ

ٓاْ.  "٦ؿجاء"ٌٗجي ؤن الِمؼة في  ٓبت ًٖ ال ِٟجا: ٧جاٞإ ٩ًجافئ، "٦ٟجاء"٦ظل٪ في ْ م٣ل ئ، ًض٫ ْ ، ٞةن جهٍغ  ٟ إ ٨ً  ٟ ٦

 ٖلى ؤن الِمؼة ؤنلُت.

 ٦ُُٟت بىجاءٍ مً اإلاغ٦ب ؤلايجافي  3.2.1.6

ٓن الاؾم ال ٓالّ مً ـ٢ْض ٩ً ، ٨ُُٟٞت بىجاءٍ م٘ مجا مغ  في مسخل٠ ؤخ
ً
 بيجاُٞجا

ً
بجا
 
، مغ٦

ً
غاص بىجاٍئ ظم٘ مظ٦غ ؾجاإلاجا م 

 الُغ١ املخخلٟت: 

 ٓن ٦مجا َٓ مٗغْٝ خظِٞجا ٖىض ؤلايجاٞت، هدٓ: ٖبضْ  هللا/ ٖبضي  هللا دظٝ الى
 
ألاًٞل ْ . "ٖبض هللا"في  ،ؤن ج

ْاْ الجم٘  "ٖبجاصلت"ؤن ًجم٘ ٖلى  ٓع ُّٞ؛ ٞةن  . ال  ٍجاءٍْ ٦مجا َٓ مكِ
ً
ٓبجا  جِٓغ ٖىض الى٤ُ بّ بال بطا ٧جان م٨خ

. ؤالجٔغ ؤن الجم٘   ٦مجا مغ 
ً
ْاخضا  

ً
 مُٗىجا

ً
ٖبض  هللا ْ ٌٗجي: ٖبض هللا  "ٖبضْ  هللا"َظا بطا ٧جان اإلاًجاٝ بلُّ ٞغصا

ؼ"ؤن الجم٘ ْ ٖبض هللا، ْ  ؼ  "ٖبضْ الٍٗؼ ؼ ْ ٌٗجي: ٖبض الٍٗؼ ؼ. ٞجاإلاًجاٝ بلُّ ٞحهمجا َٓ ْ ٖبض الٍٗؼ ؤْ  "هللا"ٖبض الٍٗؼ

ؼ" جم٘ اإلاًجاٝ مجهمجا ظم٘ مظ٦غ  "الٍٗؼ  ً  مخٗضصًً ُٞلؼم ظم٘ ال٩لمخين؛ 
ً
ٓا ؤٞغاصا . ؤمجا بطا ٧جاه

ً
ْاخضا  

ً
 مُٗىجا

ً
ٞغصا

ٓع ابً "في ظم٘  "بىٓ َجالبين"ْ "بىٓ ٖهجاٞي "اإلاًجاٝ بلُّ خؿب خجالّ، هدٓ: ْ ؾجالم،  م "ابً َجالب"ْ "ٖهٟ َْ ،

ْاخض مجهم ٌؿمى  ٓع "ؤٞغاص مخٗضصْن، ٧ل   . "ابً َجالب"ْؤ "ٖهٟ

 ٦ُُٟت بىجاءٍ مً اإلاغ٦ب الٓنٟي  3.2.1.7

، هدٓ: ٢ض ْ 
ً
 ْنُٟجا

ً
ٓن الاؾم مغ٦بجا في الٓن٠. ٞةطا ؤعصث ؤن ججم٘  الُجالب اإلااصبْ دمحم الُجالب في الٗلم، ٩ً

ٓن  ْن الُجالب  لؼم٪ ظم٘ ال٩لمخين، هدٓ: دمحم
ً
٘  مظ٦غ ؾجاإلاجا ٓن.ْ مشل َظا ظم ٓن اإلااصب  الُجالب

ت: الخٔ ُٞمجا مغ  مً ألامشلت الخٛي  في خغ٦ت آزغ خغْٝ  ملخْٓ ٓاْ ؤْ الُجاء،  ٟغصاإلاً  ٦ظل٪ الخٛي  ْ ٖىض ْنلّ بجال

 بجالخٗلُل ؤْ ال٣لب.

ت: ٗٝغ ؤن  ملخْٓ  ُ الم ل  ْ ألٖا
ً
هبذ  ه٨غة

 
ت بطا ظمٗذ َظا الجم٘ ج ٓإ اإلاٗٞغ ٓص ْ هي مً ؤه  لالم الخٍٗغ٠، لٗ

ً
٢جابلت

 ٕٓ ٫ٓ: ظجاء زالْ الكُ ٓم ٞحهجا. ٞةطا ٧جان َىجا٥ زجالضْن مخٗضصْن، ه٣  زت زجالضًً مً الخجالضًً ألاعبٗت.الٗم

 ملخ٣جاث ظم٘ اإلاظ٦غ الؿجالم 3.2.1.8

 ْ ،
ً
ٗغب بةٖغاب ظم٘ اإلاظ٦غ الؿجالم م٘ ؤجهجا في الخ٣ُ٣ت لِؿذ ظم٘ مظ٦غ ؾجاإلاجا

 
اإلاغاص بجاإلالخ٣جاث ألاقُجاء التي ح

٣جاؽ ٖلحهجا. ْ إلاجا ٣ًٟضَجا قٍغ ؤْ ؤ٦ث  مً قغٍْ بىجاءٍ.  تهجا ؾمجاُٖت، ٞالً   هي ؾخت ٦مجا ًلي:ْ ٦ُُٟت مٗٞغ
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  ْلٓ"ألا٫ْ: ٧لمت ٕٓ مً ألاؾمجاء ٣ًٟضٍ قٍغ ْ . "ؤصخجاب"بمٗجى  "ؤ  ٍى٣هّ شخيء. ؤمجا الكٍغ ٞةهّ نٟتْ َظا الى

ْعة للخال  ٓن ْ هِض، إج٣بل الخجاء اإلاض ػص بلى طل٪ ؤهّ ْ لٓ ٧جان بمٗؼ٫ ًٖ ؤلايجاٞت. ْ ؤمجا الصخيء الظي ًى٣هّ َٓ الى

ٓن ظم٘ مظ٦ٍغ  ٓع ٖىض ٧ل ظم٘. ٞلِظٍ ألاؾبجاب لم ٌؿخد٤ ؤن ٩ً ْاخض مً لّٟٓ، ٦مجا َٓ مخه  لِـ لّ 
ً
ؾجاإلاجا

.
ً
 خ٣ُ٣ُجا

  الشجاوي: ٧لمت" 
 
ٓن ـٖجال ٗغب بٖغاب َظا الجم٘. ْ مجا قجابهّ. ْ (بٟخذ الالم)  "م

 
ٕٓ لِـ في الخ٣ُ٣ت ظم٘ ْ هي ح َظا الى

 
ً
؛ ألهّ ؤًًجا

ً
ٓي ُّٞ اإلاظ٦غ ْ ٣ًبل الخجاء، ال  مظ٦غ ؾجاإلاجا ٣جا٫: الغظجا٫ ٖجالم، ْ ألهّ ٌؿخ  ُ اليؿجاء ٖجالم، ْ اإلااهض، ٞ

ٓاء، ألاهثى ٖلى الْ ُٞىٓب ًٖ الظ٦غ   ْ ؿ
ً
.  الْ ألهّ لِـ ٖلمجا

ً
ًىٓب ًٖ الٗجا٢ل في بٌٗ  ػص بلى طل٪ ؤهّ الْ نٟت

 ، م 
 
ٓان ٖجال ٣جا٫: الخُ  ً الجّ، ٦مجا  ، ْ مضل م 

 
. ْ الىبجاث ٖجال م 

 
ٕٓ ْ الجمجاص ٖجال ٓن "ممجا َٓ ٢ٍغب مً َظا الى ظم٘  "ؤَل

ٓن "ْ "،ؤَل" غ.ْ  "،ْابل"ظم٘  "ْابل  َٓ اإلاُغ الٍٛؼ

  ن"الشجالض: ٧لمت ْاخض مً لِٟٓجا ْ  "ٖكْغ ٗغب بٖغاب َظا الجم٘، م٘ ؤجهجا لِـ لِجا 
 
 ح
ً
ٓاتهجا. ٞهي ؤًًجا ال ْ ؤز

 ٫ْ ٕٓ اإلاظ٦غ الؿجاإلات.ْ مٗىجاَجا. ٞهي م٘ ألا ، ال مً ظم
ً
ٕٓ خ٣ُ٣ت  الشجاوي مً ؤؾمجاء الجم

  ٓن "الغاب٘: ٧لمجاث ْن"ْ "بى ْ "ْ "بخغ  ْ
 
ٓن "٦ظل٪ مجا هي مً بجاب ْ ، "ط جا ججاْ (  "ؾى ء اإلاغاص مىّ: ٧ل ٧لمت في آزَغ

ؼة  ِّٖ ْاخضَجا. ٞـ ْ ٖٓيُت، هدٓ:  ٓعة  ًت). ٞةجهجا حٛي ث ٖىض بىجاء الجم٘ ن ْلّ،  "بًالا "ِّٖ ٘ ؤلّٟ في ؤ  ُ ْن"ْي غ   "بخ 

ة"حٛي  مً  ْذ)ْهي:("خغَّ
 
ْخغ٢ِّ

 
هجا ؤ جَّ

 
ٓص ٧إ ْ "ْ، ؤعى  طاث حججاعة ؾ  ْ

 
٘   "ط ٓخت ٧جان ظم ْ"بجالظا٫ اإلاٟخ

 
بجالظا٫  "ط

ٓمت،  ٓن "بجاب ْ اإلاًم ْاخضٍ  "ؾى جا الخجاء خُض ٧جان  ٧ْجان ؤظضع ؤن حؿمى َظٍ ألاؾمجاء "ؾىت"طَبذ مً آزَغ  .

ٕٓ ج٨ؿي "   "ظم
ً
جا لٟٓجا  ٖىض الجم٘. ٖلى ٧ل، ٞةجهجا مً ملخ٣جاث ظم٘ اإلاظ٦غ الؿجالم ْ لخ٨ؿَغ

ً
ٗغب ْ خغ٦ت

 
ح

 بةٖغابّ.

  ضْن، ص مٟغ للالخجامـ: ؤٖالم ظجاءث ٕٓ، هدٓ: ٍػ ، ْ خمضْن ْ بهُٛت الجم
ً
 ؤنال

ً
جا زلضْن، ٞهي لِؿذ ظمٖٓ

٤ بّ.ْ   ل٨ً ؤٖغبذ بٖغاب ظم٘ مظ٦غ ؾجالم ٖىض بًِٗم لدكجابهِجا بّ، ٞضزلذ ُٞمجا ؤلخِّ

  :ٓن "الؿجاصؽ  ُ ِّ
 
ل جالي الجىت) ظم٘  "ِّٖ ي  "(اؾم أٖل لِّ ت"َٓ م٩جان ٖجا٫ٍ، ؤْ ْ  "ِّٖ  ُ ِّ

 
ل ت ٖجالُت. ٧جان ًيبػي ؤنْ  "ِّٖ ال  هي ٚٞغ

 م٘ ٦ظا، ِٞٓ مً ملخ٣جاجّ.ل٨ً ؾ  ْ ًجم٘ َظا الجم٘ ألهّ ٚي  ٖجا٢ل، 

ت: ٓع البكغ بإخض َظٍ ألا٢ؿجام اإلالخ٣ت ْ  ملخْٓ ي ؤخض مً ط٧  بةيجاٞت ْ إطا ؾم 
ً
اخخُج بلى ظمّٗ ُٞم٨ً ظمّٗ ؾجاإلاجا

ْ "٧لمت   ْ
 
ْن،  "ط ض ْْ ٍػ ْن الخٗغى إلاجا بضازلِجا، هدٓ: ط ٓن، ْ في بضاًخّ، ص ْْ ٖلُ ٓن، ْ ط ْْ بى ن، ْ ط ْْ ٖكْغ ْ ْ ط  ْ ط

 
 
ٓن ...... .ـٖجال  م

 مؿجاثل زالُٞت 3.2.1.9

ٓع  -1 جم٘ َظا الجم٘، ٞجالجمِ  ً  َل 
ً
 مؼظُجا

ً
ْهّ، ال  ازخل٠ الىدجاة في ظم٘ اإلاغ٦ب جغ٦ُبجا ؤظجاػ بًِٗم ظم٘ ْ ًجيز

 ،ٍّٓ ٓن مً ؾِب ، هدٓ: ؾِب ٓن.ْ نضٍع ٓحه ٘  ظملخّ، هدٓ: ؾِب  آلازغ ظم

ٗالء"في بجاب  -2
 
ٗلى"بجاب ْ  "ؤٞٗل/ٞ

 
ٗالن/ٞ

 
ٞ"  ، ٓاٍػ ٓن مً الىدجاة ظ ُٞٓ ٓن ٖضمّ.ْ ًٔغ ال٩  البهٍغ

ين."خمؼة"ْ "َلخت"في بجاب  -3  للبهٍغ
ً
ٓن ظمّٗ َظا الجم٘، زالٞجا ُٞٓ  ، ًجيز ال٩
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ٗغبّ بٌٗ بجي جمُم "ؾىت"في بجاب  -4  ٌ  لٛت الدججاػ، بِىمجا 
ً
بجي ٖجامغ بٖغاب ألانل، ْ : ظمّٗ ظم٘ مظ٦غ ؾجاإلاجا

 
ٓن   ْ ؤي: ؾى

ً
، ْ ؾىيٍن. ْ ؾىِىجا

ٓن   ْ مجهم مً ٌٗغبّ: ؾى
ً
ٓهجا ٍٓن. َظا، ْ ؾى ٓهّ ْ ؾى ٢ض صاع الخالٝ بُجهم في ٧

 ؤ
ً
.ْ ٢ُجاؾُجا

ً
 ؤًًجا

ً
 ؾمجاُٖجا

 ظم٘ اإلااهض الؿجالم 3.2.2

ٓاخض، ْ ججاء ػاثضجين، ْ َٓ مجا ظم٘ بإل٠ ْ  ّْٞ مً الخلل في جغجُبهجا في ال لٓ حٛي ث بٌٗ خغ٧جاتهجا في ْ ؾلمذ خغ

  –بٌٗ ؤ٢ؿجامّ، ًض٫ ٖلى اإلااهض
ً
ٓاء ؤ٧جان لُٟٓجا ، ؤْ لْٟٓ ؾ

ً
 ظمُٗجا

ً
ٍٓجا  ٣ِٞ.مٗى

ً
ٍٓجا  ٣ِٞ، ؤْ مٗى

ً
 ُجا

 بٖغابّ 3.2.2.1

٘ ظم٘ اإلااهض الؿجالم بجالًمت، ٞغ ٘ ْ ٍىهب ْ  ً  في ْالجغ َب٤ ألانل، ْ ٍجغ بجال٨ؿغة. ٞةٖغابّ في خجالت الٞغ

طَب بًِٗم بلى ؤهّ في خجالت الىهب مبجي ٖلى ْ خجالت الىهب زجاعط ٖىّ، خُض ًىٓب ُّٞ ال٨ؿغة ًٖ الٟخدت. 

 ال٨ؿغ.

 ٦ُُٟت بىجاءٍ   3.2.2.2

ٓا٫،  ٠٢ٓ ٖلى ؤخ ٓاخض جخ ت ٦ُُٟت بىجاء ظم٘ اإلااهض الؿجالم مً نُٛت ال  هي ٖضًضة:ْ مٗٞغ

، ًجب خظٝ الخجاء ٖىض بىجاء الجم٘، هدٓ: -1
ً
 بخجاء الخإهِض. ٞةطا ٧جان صخُدجا

ً
ٓمجا ٓن مسخ مً  "ٞجاَمجاث" ؤن ٩ً

ٓاث"ٓ: إطا ٧جان ٚي  صخُذ ًغظ٘ خٝغ الٗلت بلى ؤنلّ ٖىض بىجاء الجم٘، هدْ ٞجاَمت. 
 
ٓاث"ْ مً نالة، "نل

 
" ػ٧

ُجاث"ْػ٧جاة، مً  ٍجاث"ْٞخجاة، " مً ٞخ   ٓ جم٘ ٖلى " مً ه  ً ٓاة. بال بطا ٧جان مشل: خُجاة، ٞةهّ  ٓاث"ه ال٣جاٖضة ؤن ْ ، "خُ

جم٘ ٖلى  جاث"ً   ُ  ًٖ اظخمجإ الُجاثين. ْ ، "خُ
ً
 ل٨ً ظجاء ٖلى ٚي  ال٣ُجاؽ اخر اػا

٣لب ألال٠ ًجاء، ٦ـ  -2
 
ٓاخض اإلااهض اؾم جًُٟل، ج ٓعة. ٞةطا ٧جان ال  بجاألل٠ اإلا٣ه

ً
ٓمجا ٓن مسخ مً  "ًٞلُجاث"ؤن ٩ً

ٓاخض ٚي  طل٪ جغظ٘ ألال٠ بلى ؤنلِجا، هدٓ: ْ ، "ًٞلى" ٓاث"إطا ٧جان ال ًجاث"ْمً عظجا،  "ع ظ  ض  ضٔ. "َ   َ  مً 

ْاث مً ٖظعاء،  -3 ، ٦ٗظعا
ً
ْا ْا ٣لب 

 
ضة للخإهِض ج جا مٍؼ ْصة: ٞةطا ٧جاهذ الِمؼة في آزَغ  بجاألل٠ اإلاض

ً
ٓمجا ٓن مسخ ؤن ٩ً

ْاثْ  ضة لإللخجا١، ظجاػ ألامغان؛ ال٣لب، ْ إطا ٧جاهذ مى٣لبت ؤْ مً صخغاء.  صخغا عظجاء  ٖضم ال٣لب. هدٓ:ْ مٍؼ

ْخُجاء ٓاْ،   لاله٣الب ًٖ ال
ً
 لاله٣الب ًٖ الُجاء ،مشجاال

ً
 لإللخجا١، مشجاال

ً
لبجاء مشجاال طل٪ بطا ٧جاهذ َظٍ ألاؾمجاء ْ ، ْٖ

 إلااهض.
ً
 ؤٖالمجا

ضاث مً  -4  ٖ ْظب ٞخذ ألاْؾِ، هدٓ: ص ٓح ألا٫ْ   مٟخ
ً
 صخُدجا

ً
 ؾجا٦ً ألاْؾِ: ٞةطا ٧جان اؾمجا

ً
ٓن زالزُجا ؤن ٩ً

ضاث مً سجضة. ْ صٖض،  ، ْ سج 
ً
ٓعا  ؤْ م٨ؿ

ً
ٓمجا ْلّ مًم ْظْ إطا ٧جان ؤ  ٚي  مضٚم ُّٟٞ زالزت ؤ

ً
 –ّ زجاهُّ صخُدجا

٫ْ ْ الًم  ٓاثْ مُجاب٣ت الخٝغ ألا
 
ٓاث، زُ

ْ
ٓاث، زُ

 
ٓن، هدٓ: زُ ٓة، ‘ الؿ٩ ضاث ْ مً زُ ضاث ْ َىِّ َى 

ْىض. ْ  َِّ  َْىضاث مً 

ٛي  شخيء ْ  -5  ٌ ١ٓ الشالسي، ٞال   مخدغ٥ ألاْؾِ ؤْ مٗخلّ ؤْ مضٚمجا ُّٞ، ؤْ ٧جان ٞ
ً
إطا ٧جان ٚي  مجا ؾب٤، ؤي: زالزُجا

بت ى  ِّٖ غة، 
مت، شج 

ْ
ة.مىّ في الجم٘، هدٓ: ضخ ٓعة، حجت، مغ  ٓػة، بًُت، ؾ   ، ظ
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جم٘ نضٍع ْ  -6  ُ ٞ 
ً
 بيجاُٞجا

ً
، هدٓ: ْ إطا ٧جان مغ٦بجا ٍؼ مً ؾُضة الجمجا٫، في مً  "ؾُضاث الجمجا٫"ال حٗغ ى لعج 

ْاث ال٣ٗضة"هدٓ: ْ ٣ٌٗل،  ٔ "ْمً طْ ال٣ٗضة،  "ط  ٣ٌٗل.ال  مً ابً آْٔ ُٞمجا "بىجاث آْ

جم٘ م٘ ْ  -7  ً  
ً
 بؾىجاصًجا

ً
ٓاخض، هدٓ:  "طاث"إطا ٧جان مغ٦بجا  ػاص  الجمجا٫مً صْن حٗغى ألنل ال

ْاث  مً ػاص  الجمجا٫،  ط

ٓن ْ ٦ظل٪ في ٧ل مجا امخى٘ ظمّٗ ظم٘ ماهض ؾجالم ْ َٓ ٖلم امغؤة. ْ   آزغ، هدٓ: مؿلم
ً
 ،امخى٘ ظمّٗ ظمٗجا

ٓن ْ بطا ؾمي بّ ماهض  ،مؿلمجاثْ  ْاث مؿلم جم٘ ٦ظا: ط  ً ض ظمّٗ،  ْاث مؿلمجاث. ْ  ،ؤٍع  ط

ٓاثض  3.2.2.3 ٞ 

  ْ ،ٖلم اإلااهض، هدٓ: صٖض :
ً
جم٘ َظا الجم٘ مُل٣جا

 
مجا ْ مجا زخم بخجاء الخإهِض، هدٓ: ٖجاجكت، ْ مً ألاؾمجاء التي ج

، ْ صخغاء، ْ زخم بإل٠ الخجاهِض، هدٓ: ٦بٔ   ) قجا٣َجاث  اإلاهضع ْ نٟت اإلاظ٦غ ٚي  الٗجا٢ل، هدٓ: (ظبجا٫ 

، هدٓ: بوٗجامجاث،  ْػ زالزت ؤخٝغ الاؾم ْ جاث، م  ه  حْ ع  لخهٛي ، هدٓ: ص  ٣ٌٗل، الظي ظٔغ ُّٞ ا مظ٦غ مجا الْ املججا

ٓن. ؿم٘ لّ ظم٘ آزغ، هدٓ: جلٛغاٝ، جلٟ  ٌ  ألاعجمي الظي لم 

 جا حؿخد٤ ؤن ججم٘ َظا الجم٘، ٚي  ؤن ال٣ُجاؽ ؿم٘ ٞحهجا ظم٘ ال  َىجا٥ ؤؾمجاء في ْجاََغ  ٌ ًجغي ٞحهجا ٞلم 

جم٘ ٖلى
 
لل.ْ  ،إمجاءْ  ،قُجاٍْ  ،وؿجاء اإلااهض الؿجالم، هدٓ: امغؤة، قجاة، ؤمت، ملت، ٞةن َظٍ ألاؾمجاء بهمجا ج  مِّ

  جم٘ َظا الجم٘، هدٓ: م  ال  اإلاغؤة،ْ بطا ٧جاهذ الهٟت لِـ لِجا مظ٦غ، ؤْ ٧جاهذ مكر ٦ت بين الغظل
 
٘  غْ ج ، يِّ

ٓع...  ذ، نب  مجا بلى طل٪.ْ خجاثٌ، ٢خُل، ظٍغ

 " 
 
ٞ ْٗ 

 
جم٘ َظا الجم٘، هدٓ: ُٖكجان ُٖصخى،  ال ،"ٞٗالن"ماهض  "ىل  ً ْ ، جا.ْ ؾ٨غان ؾ٨ٔغ جان ٍع  عٍ 

 جم٘ َظا ال  ظم٘ اإلااهض الؿجالم ؤْ ٧جان ظم٘ ج٨ؿي ،ْ الظي في آزٍغ ٖالمت ظم٘ اإلاظ٦غ الؿجالم ؤ اإلاٟغص  ً

ٓن/مؿلمين، مؿلمجاث،  مجاة، ْ الجم٘، هدٓ: مؿلم  ؤبُجاث.ْ ع 

لخ٤ بجم٘ اإلااهض الؿجالم 3.2.2.4  ً  مجا 

الث  "ألا٫ْ: ٧لمت  ًٍٓ ألجهجاالًضزلِجا ْ هي اؾم ظم٘؛ ألجهجا لِـ لِجا مٟغص مً لِٟٓجا، ْ . "ؤ جإحي بال ال  الخى

ٓاخبّ)  الث  الًٟل (ؤي: ن  بلى مجا بٗضَجا، هدٓ: ظجاءث ؤ
ً
الثِّ الًٟل، ْ مًجاٞت الثِّ الًٟل. ْ عؤًذ  ؤ ٢ض عؤٔ ْ مغعث  بإ

جا  "الالث"بًِٗم بلخجا١ ٧لمت  ْاٖخب َْ  ،ٕٓ ٓع ؤجهجا لِؿذ ٦ظل٪؛ بل ظم٘ ْ ، "اؾم ظم٘"بهظا الى مً  "اللتي"اإلاكِ

 لِٟٓجا.

 الشجاوي: ال٩لمجا
ً
ٗجاصاث، ْ ث التي لِٟٓجا ظم٘ ماهض ؾجاإلاجا  إلاظ٦غ، هدٓ: ؾ 

ً
يبجاث، ْ مٗىجاَجا مٟغص، بطا ٧جاهذ ٖلمجا ٍػ

.
ً
غاب َب٤ ألانل ؤًًجا ب بةٖغابّ. ٦مجا ظجاػ ٞحهجا ؤلٖا ٗغ   ٞةجهجا ؤلخ٣ذ بجم٘ اإلااهض الؿجالم لخ 

ت بجالكجام)،   إلااهض، هدٓ: ؤطعِّٖجاث (اؾم ٢ٍغ
ً
)، ٞجاألًٞل ؤن (اؾم مٓي٘ بم٨ت "ٖغ ٞجاث"ْؤمجا بطا ٧جاهذ ٖلمجا

ٓص الؿببين ال  حٗغب  بٖغاب مجا ٓظ ًٍٓ ٖىّ، طَب ْ الٗلمُت. ْ الخإهِض  –ًىهٝغ ل بًِٗم بلى ؾلب الخى

جاثِّ هدٓ: /ؤطٖع
جاث  ن بلى بٖغابّ ٦جم٘ اإلااهض الؿجالم.ْ  ،ؤطٖع ، بِىمجا طَب آلازْغ جاثِّ /ٖٞغ جاث   ٖٞغ

 ظم٘ اإلااهض الؿجالم الؿمجاعي 3.2.2.5
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ْعصث ٖلى نُٛت ظم٘ اإلااهض الؿجالم، ْ  مجهجا: خمجامجاث، ْ ٚي  ملخ٣ت. ْ هي ٚي  ٢ُجاؾُت ْ َىجا٥ ؤؾمجاء 

 نْ بِّ 
 
 ب  ُ
 

ْاخضَجا مظ٦غ ال ث. ٞةن 
 

ال جِّ  ْ ث، سِّ
ً
جم٘ َظا الجم٘ ؤنال  ً ال ظم٘ ْ لِـ ممجا ًلخ٤ بّ. ْ لِـ ممجا  مجهجا مجا ظم٘ ؤ

ًجاعاث،  ٓججاث، صِّ  ُ ٠٢ٓ ْ ج٨ؿي  زم ظم٘ َظا الجم٘، هدٓ: عظجاالث، ب  جان ٦الَمجا ؾمجاُٖجان، ًخ مجاالث. ِٞظان الىٖٓ ظِّ

تهمجا ٖلى الؿمجإ مً الٗغب.  مٗٞغ

غـالجم٘ ال 3.3 ٨ؿَّ  م 

ٕٓ في اللٛت الٗغبُت الجم٘ اإلا٨ؿغ  ٓإ الجم ٘  الؿجالمَٓ ْ ْمً ؤَم ؤه ى  ،٣ًجابل الجم ؿمَّ  ٌ  ُّٖٓ ظمٗجا "الظي بى

في ؤنلّ اإلاٟغص  ال٨ْؿغِّ ٌؿمى بهظا الاؾم إلاجيء ؾمين؛ ألن ألا٫ْ ٍخطر الٟغ١ بُجهمجا بدؿمُتهمجا بهظًً الا ْ  "،الخصخُذ

 ، بِىمجا ًًمً الشجاوي صخت ؤنلّ اإلاٟغص ؤْ ؾالمخّ ٖىض ٖملُت الجم٘.في ٖملُت الجم٘

  –الٟغ١ الشجاوي ؤن الجم٘ الؿجالم ْ 
ً
 ْ مظ٦غا

ً
ٓلين. ْ جهجاًت لّ، ال  ًض٫ ٖلى زالزت بلى مجا –ماهشجا طل٪ ؤصر ال٣

٫ٓ الشجاوي ؤهّْ  ٕٓ الجم٘ الال  ال٣ ين؛ ؤخضَمجا ًض٫ ٖلى زالزت بلى ـًض٫ بال ٖلى زالزت بلى ٖكغة. بِىمجا ًدى غ بلى هٖٓ م٨ؿ 

 جهجاًت لّ.ال  الشجاوي ًض٫ ٖلى زالزت بلى مجاْ ٖكغة، 

غ 3.3.1  الجم٘ اإلا٨ؿ 

م٘ بّ مٟغص، للضاللت ٖلى زالزت ٞإ٦ث ،  غ َٓ: مجا ظ  خجالِجا؛ بمجا بؿبب ال ًب٣ى ُّٞ ػهت اإلاٟغص ٖلى ْ ٞجالجم٘ اإلا٨ؿَّ

، بدُض ًضزل بُجهجا خٝغ آزغ، ٦ـ جاصة في الخغْٝ ل، ؤْ بؿبب حُٛي  في الخغ٧جاث، ٦ـ ٍػ ْؾض  ـ"عِّظجا٫ مً عظ 
 
ض، ؤْ  "ؤ مً ؤؾ 

ٓصة في ألانل اإلاٟغص، ٦ـ  ٓظ ل  "بؿبب ه٣و بٌٗ الخغْٝ اإلا ؾ  ٫ٓ  "ع  م"ْ ،مً عؾ
 
س
 
مً جسمت، ؤْ بؿبب ٞ٪   "ج

م" ؤلاصٚجام، ٦ـ م  ت. "َِّ مَّ َِّ  مً 

3.3.1.1 :
ً
٦ْث ة  

ً
غ ٢لت  ج٣ؿُم الجم٘ الـم٨ؿ 

ٖٓين؛ ظم٘ ٢لت، ب ٕٓ بلى ه غ ًدى ؤمجا ْ ٖلى زالزت بلى ٖكغة.  ض٫ظم٘ ٦ث ة. ؤمجا ظم٘ ال٣لت ُْٞ ن الجم٘ اإلا٨ؿ 

١ٓ الٗكغة بلى مجا ال جهجاًت ْ َٓ ألاصر. ْ جهجاًت لّ، ال  ٖلى زالزت بلى مجا ض٫  ظم٘ ال٨ث ة ُٞ ٍٔغ بًِٗم ؤن بَال٢ّ ٖلى مجا ٞ

ْلى ؤن ٌؿخسضم نُٛت ظم٘ ال٨ث ة م٩جان نُٛت ْ لّ.  ٖم  اؾخسضام ؤخضَمجا م٩جان آلازغ في ٦الم الٗغب، ٚي  ؤن ألا

ب.  ٓي ٖلى ال٣لت بال ٍع ض؛ ألن ال٨ث ة جدخ  ظم٘ ال٣لت بطا ؤٍع

 ْ ،ٕٓ ٘  مىخهى الجم ٘  الخ٨ؿي  ظم ٕٓ مؿخ٣ل ببٌٗ ؤخ٩جامّ، ْ ٍضزل ظم  ؾُإحي بُجان طل٪ في م٩جاهّ.ْ َٓ ه

 ٧لمت ْ  ل٣لتل٩ل مً ظم٘ اْ 
ً
ٗٝغ بهجا، ٞمشال  ٌ ْػان  ْمل"ظم٘ ال٨ث ة ؤ ٘ ظم٘ ٢لٍت ظجاء ٖلى ػهت  "خِّ مِّ

بطا ظ 

ٗجا٫"
ْ
٘  ٦ث ٍة ظجاء ٖلى ػهت ْ  ،"ؤْخمجا٫"، ٦ـ"ؤٞ ٘ ظم ٫ٓ "إطا ظمِّ  ٗ ٫ٓ ـ"٦ "ٞ  م   ."خ 

 ؤخ٩جامّ 3.3.1.2
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  ٦ْظل٪ بطا  ٧جان ٓاء.  ْال٨شي  ؾ ْلِـ لّ ظم٘ ٦ث ة، ٞةَال٢ّ ٖلى ال٣لُل  ٘  ٢لت ٞدؿب،  بطا ٧جان اإلاٟغص لّ ظم

 
ً
ْال٨ٗـ ٦ظل٪. ؤي بطا ٧جان اللٟٔ زجانجا ٓهّ ظم٘ ٦ث ة ٞضاللخّ صخُدت ٖلى ال٨ث ة،  َىجا٥ مجا ٣ًخطخي ٧

ْلِـ ب ٓهّ ظم٘ ٢لت، ٞجالٗب ة بمجا ا٢ر ن،  ْا٢ر ن بّ شخيء ٣ًخطخي ٧  بطا ٢لذ: عؤًذ بجال٨ث ة 
ً
جالهُٛت. ٞمشال

٦ْظل٪ بطا ٢لذ: عؤًذ اإلابجاوي  -ْهي نُٛت ٢لت  – "ألابيُت"ألابيُت الؿبٗت. ٞضاللت  صخُدت ٖلى الؿبٗت، 

 صخُدت ٖلى الشالر. -ْهي نُٛت ال٨ث ة  – "اإلابجاوي"الشالر. ٞضاللت 

 الخٔ ٞحهمجا خ٨م الضاللت ْ  بطا ٧جان اإلاٟغص لّ ظم٘ ٢لت  ً ٘"هدٓ:  ٖلى الٗضص.ظم٘ ٦ث ة، بطن 
 
٘  ٢لٍت،  "ؤيل ظم

ْ"ٕٓ
 
ل ل٘. "ي  ٘  ٦ث ٍة، مٟغصَمجا: يِّ  ظم

 .ْم ٓهّ ظم٘ ٦ث ة، اههٝغ بلى مٗجى ال٨ث ة بجاللؼ ، ٣ًخطخي ٧ ٘  ال٣لت ؤمغ زجاعجي  ٫ٓ ْ  بطا َغؤ ظم مشجا٫ طل٪: صز

ِّ ألاهٟـ"الم الجيـ ٖلُّ، هدٓ: 
 ٤ ل"ٖلى  "ألاهٟـ"ْ ( "بكِّ  ٗ ٓلّ حٗجالى:  "ؤٞ ْػان ظم٘ ال٣لت) في ٢ مً ؤ

ل  ﴿ ْدمِّ
 
ج مْ  ْ 

 
٨
 
جال
 
٣
ْ
ز
 
ى   ؤ

 
ل ٍض   بِّ

 
ل ْم  ب 

َّ
  ل

ْ
ٓا
 
ٓه
 
٩
 
ِّّ  ج ُ ِّٛ لِّ

  ب  
َّ

ال ِّ  بِّ
 ٤ كِّ ِـّ  بِّ

 ٟ ه
 ْ
٫ٓ )7(الىدل:﴾ٱأل في آلاًت ظيـ  "ألاهٟـ". ٞةن مضل

ن.  ِّ
ت، ٦مجا َٓ بي   البكٍغ

   ٘ ّ ظم  ٗ ٍ ظم ؿخ٨غ   ٌ ج٨ؿي ؛ ألن طل٪ ًٟطخي بلى خظٝ خٝغ  بطا ٧جان اإلاٟغص طا زمؿت خغْٝ ٧لِجا صخُدت 

جم٘ ْ  طل٪ ؤمغ مى٨غ، بال مجا طإ مً طل٪ْ  مً الخغْٝ ألانلُت الصخُدت،
 
ل ج ْغظ 

 
قجإ، هدٓ: ٧لمت ؾٟ

٘  ج٨ؿي  ٖلى  جم٘ ٖلى ْ  ،"ؾٟجاعِّط"ظم
 
غْ  ،"بغامج"٦ظل٪ بغهجامج ج

 
جم٘ ٖلى  ًٚىٟ

 
غ"ج ِّٞ ًجا

 
. ؤمجا بطا ٧جان "ٚ

بجاُٖجا ٞال خجاظت بلى خظٝ ؤْ بؾ٣جاٍ، هدٓ:  ٓب"زالزُجا ؤْ ع 
 
ب"ْ ،مً ٢لب "٢ل ْؤمجا بطا ٧جان  "٦خ  مً ٦خجاب. 

 في ظمّٗ َظا الجم٘؛ ألهّ
ً
 مجا ٢بل آزٍغ خٝغ ٖلت ؾجا٦ً ٞالبإؽ ؤًًجا

ً
ٌؿ٣ِ ٖىض الجم٘ بال ال  زمجاؾُجا

ّ ؤْ خظّٞ ؤمغ ٖجام  ال جم٘ ٖلى ه٩جاعة ُّٞ، هدٓ: نى خٝغ ٖلت، ْؾ٣َٓ  ً  ١ْ ١"ض ال جغجبْ٪ ؤحهجا ألار "نىجاصِّ  .

ْظضث ٧لمت مشل جم٘ ٖلى  :الُجالب! بطا 
 
جاؽ ج دظٝ؛ بل "٢غاَِـ"٢َغ  ً ًٓ ؤن الخٝغ الغاب٘ لم   ً  

 
،خُض

جالُل"اه٣لب بلى الُجاء؛ ألن الُجاء هي مً ػهت   ٗ  لِؿذ مى٣لبت ًٖ ألال٠.ْ  بيجاُٞت "ٞ

 جم٘ َظا الجم٘ البخت مجا ؤمجا الهٟجاث ٞال  إلاظ٦غ،  صامذ بجا٢ُت ٖلى ْنُٟتهجا، اللِم بال ً 
ً
، ٞمظ٦غا

ً
 ؾجاإلاجا

ً
ظمٗجا

 إلااهض. ؤمْ 
ً
ْ ماهشجا ْ ٚلبهجا مٗجى جا بطا ٧جاهذ ٢ض زغظذ ًٖ ْنُٟتهجا  ْا طل٪ م٘ ٦غاَت،  ممجا طإ الاؾمُت ٞإظجاػ

 :ٕٓ ٓايُ٘"ْ ،"مىجاخـ"ْ ،"مججاهين"ْقجإ مً َظا الى ٕ   "مغ اي٘"ْ ،"م٩جاؾي "ْ ،"م ٓن "ظمٓ  ،"مجى

ٕٓ"ْ ،"مىدٓؽ"ْ ٓع "ْ ،"مٓي ٘"ْ ،"م٨ؿ ْغيِّ ْ "م  ٓج٪ ؤن حٗلم ؤن طل٪ بهمجا َٓ في الشالزُجاث. ؤمجا مجا ػاص  ال.  ًٟ

، هدٓ: م٨غم/ ٞال
ً
جم٘ بال ؾجاإلاجا ٓن، مىُل٤/مىً  ٓن، م٨غم ٓن، مضخغط/ مضخغظ ٓن، مؿخسغط/مؿخسغظ ُل٣

 ْ  .
ً
ا م  ظغ 

 
ل جا٫"٦ظل٪ ٧ل مجا ٧جان ٖلى َْ  ٗ

 
جا١، ؤْ  "ٞ جا٫"٦ؿب   ٗ

 
جاع، ؤْ  "ٞ ب 

 
ُل"٨٦  ِّٗ ٤ً، ؤْ  "ِّٞ ٫ٓ "٦هض   ٗ  ٞ" 

ْؽ، ؤْ  ٫ٓ "٣٦ض  ٗ ُْ  ال "ٞ
ً
 ؾجاإلاجا

ً
جم٘ ظمٗجا  ً ٓم،   ُ ٣٦  ْ ٘  ج٨ؿيٍ ،  ٘  ظم جاع"ظم ، ٖلى  "ظبجابغة"ٖلى  "ظب 

 
قجاط

 زالٝ ٢ُجاؾّ.

ٓاثض 3.3.1.3 ٍٞ 

  ْ٘ى ظم٘ الجم ْ  ،َىجا٥ ظم٘ ٌؿم  ٓججاث، ظمٗجا هدٓ: عِّظجاالث   ُ ٓث"ْ "عِّظجا٫"ب   ُ ٕٓ ال"ب ظا الى ًىهب  بال  . َْ

ْلِـ ٖلى ؤ٢ل مجهجا. ١ٓ الٗكغة،   ٖلى مجا ٞ
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  ْ ْ َجاب ٖىْممجا خؿً  ٓن بهُٛت ظم٘ اإلااهض لل٣لت، هدٓ: ض الٗغب في اؾخسضام ظمعي ال٣لت  ال٨ث ة ؤجهم ًإج

ْ "ؤعظلِم امخضصن" ٓاخض لل٨ث ة، هدٓ: ،  ْ "بهُٛت اإلااهض ال ٓاع١ حٗضصث بين َظا   ."طا٥بن الٟ

 ٓػ ظم٘ ألاؾمجاء اإلاهٛغة ظم٘ ج٨ؿي  بال ْلٓ خظٝ  الًج ٓص نُٛت جىجاؾبهجا،  ْظ ْن ال٨ث ة، لٗضم  في ال٣لت ص

ْ خٝغ الخهٛي  لٟؿض اإلاٗ دجاب  ُْ ن 
 
مجا٫ مً ألاصخجاب ْألاظمجا٫.جى، ٣ُٞجا٫ في ال٣لت: ؤ ُْ ظ 

 
 ؤ

ْػان ال٣لت 3.3.1.4  ال٨ث ةْ  ؤ

ْؤمجا بجاليؿبت لجم٘ ال٨ث ة ٞجاألصر ؤن ٧ل مجا  ٧جان ٚي  ؤمجا بجاليؿبت لجم٘ ال٣لت ِٞىجا٥ ؤعب٘ نُٜ جسخو بهجا. 

ْآزغ: ، ٞٗضٍ بًِٗم: ؤخض ٖكغ،  ٓا خهٍغ ْل ْخجا ٓن ظم٘ ٦ث ة،  ْظم٘ ال٣لت نجالر ل٩ُ ؾخت ٖكغ،  الجم٘ الؿجالم 

ٗٝغ مجهم ٖضص   ٌ ْإال ٞلم   ،
ً
ْإن الخهغ مبجي ٖلى مجا اقتهغ مىّ ؤْ ؤ٦ث  اقتهجاعا ١ٓ الشالزين.  ْآزغ: ؾبٗت ٖكغ، بلى مجا ٞ

  مخ٤ٟ ٖلُّ.

ْػان ال٣لت ألاعبٗت 3.3.1.5  ؤ

ت: هدٓ:  -1
 
ل ِّٗ ٍْت"ْ "ؤٚظًت"ؤٞ ْاء،ْ  مً ٚظاء،، "ؤبيُت"ْ "ؤص  ْ  ص

ً
 عبجاُٖجا

ً
ٓن مٟغصٍ اؾمجا بىجاء.ْ ال٣ُجاؽ ُّٞ: ؤن ٩ً

،
ً
ٗجا٫"٧جان ٖلى ػهت ْ  مظ٦غا

 
ٓصْ  بىجاءْ  هدٓ: َٗجام، "ٞ ت،ْ  ٖم م  ِّٗ جم٘ ٖلى: ؤَ

 
٠ُ، ج ت،ْ  ٚع  ُ ة،ْ  ؤبيِّ ض   ؤٖمِّ

ت.ْ 
 
ٟ ِّٚ  "٦ظل٪ َظٍ الهُٛت نجالخت ل٩ل مجا ٧جان ٖلى ػهت ْ  ؤع

 
ٓعة، ، "جا٫ٗ  ٞ ٓخت ؤْ م٨ؿ ٓاء ٧جاهذ ٞجاٍئ مٟخ ؾ

ت (مً: ػِّمجام)،
، ؤْ ٧جان مٗخل الالم، هدٓ: ؤػِّم 

ً
ٓن مًجاٖٟجا خجاث)،ْ  بكٍغ ؤن ٩ً ت (مً: ب  خ  ىجاء).ْ  ؤبِّ

 
ت (مً: ٞ  ُ  ؤٞىِّ

ل: هدٓ:  -2  ٗ ً"ؤْٞ ل"ْ "ؤلؿ  ن"ْ "ؤعظ  ٓن ْ  ٖين.ْ  عِّظل،ْ  مً لؿجان، "ؤٖي  ٍجغي ُّٞ ال٣ُجاؽ ٖلى ؤؾجاؽ ؤن ٩ً

 ٖلى ػهت 
ً
ْاخضٍ اؾمجا ل"، مٟغصٍ/ ْٗ ٓن ٚي  مًجا٠ٖ،ال  ٦مجا"ٞ  ،ْ  بض  ؤن ٩ً ٍْ ْا ٓن ٞجاٍئ ٚي   ٓن ْ  ؤن ج٩ ؤن ج٩

غ، . هدٓ: ؤبد 
ً
غ،ْ  ُٖىّ صخُدت ). ْ  ْبيْ  جهغْ  ؤظٍغ (مً: بدغْ  ؤٍْب،ْ  ؤجه   ظْغ

ت: هدٓ:  -3
 
ل ْٗ  خْ ِّٞ "ْ "نبُت"ِّٞ

 ُ 
 
 "ْ ،"ت

ْ
ل ِّْ 

 
ة ت ٖلى ػهت ْ  ٞتًى،ْ  مً نبي، "ض  ض. هي نُٛت ظم٘ مٟغصاتهجا مؿمٖٓ

 
ل  ْ

ل"  ٗ ض، ؤْ ، "ٞ 
 
ٓل ل"٧ ْٗ ش "ٞ  ُْ ع، ؤْ ْ  ٦ك ْٓ ل"ز  ٗ

جًى، ؤْ  "ِّٞ جا٫"٦شِّ  ٗ
 
ٗجا٫"٦ٛؼا٫، ؤْ  "ٞ

 
الم، ؤْ  "ٞ

 
ُل"٦ٛ ِّٗ

 
ٞ" 

.  للٗضص،ْ  ٦هبي 
ً
 إهمجا َٓ مجا اقتهغ مىّ.ْ  لِـ طل٪ خهغا

جا٫: هدٓ:  -4  ٗ
ْ
ْ مً بُل، ْؾ، "ؤجهجاع"ْ، "ؤؾُجاٝ"ْ، "ؤبُجا٫"ؤٞ ْجهغ.  ٢ُجاؾّ ؤهّ ًإحي مُغصا في ٧ل اؾم ٠ُ، 

ٓاب، زٓب/زالسي م ْاْي  الٟجاء، هدٓ: ٗخل الٗين، هدٓ: ؾ٠ُ/ؤؾُجاٝ، بجاب/ؤب ٓاب، ؤْ مجا ٧جان مىّ  ؤز

٢ْجاث /٢ْذ/ؤ ، هدٓ: ٖم 
ً
ٟجا  ٖ ٓح ألا ، ؤْ مجا ٧جان مًجا ٫ْ ٚي  ؾجا٦ً الشجاوي، هدٓ: ؤٖمجام. ؤْ مجا ٧جان مىّ مٟخ

ل/ؤظمجا٫، غ/ ظم  ض/ ؤهمجاع،همِّ  ً ٓم الشجاويؤٖٖ ٍٓع ٚي  مًم ل/آبجا٫، ، هدًجاص، ؤْ م٨ؿ ب/ؤٖىجاب، ببِّ ى  ِّٖ  :ٓ

ٓم الشجاوي ؤخْمل/ ٓم ألا٫ْ مًم ل/ؤخمجا٫، ؤْ مًم ْٟ ٤/ؤٖىجا١، ٢  .ؤ٢ٟجا٫ْ ؾجا٦ىّ، هدٓ: ٖى 

ْػانؤقِغ  3.3.1.6  ظم٘ ال٨ث ة ؤ

ل" -1 ْٗ ًْ ْ  هي ظم٘ لهٟت ٖلى ػهت ؤٞٗلْ  ،"ٞ 
 
،ٞٗالء، هدٓ: ز ْم ْ  ،ص  ْٓ ؾ  ْ  غ   لـخ 

ً
جا ، ظمٖٓ  ،"زًغاء"ْ "ألزًغ"غ 

ٓصْ  ٓصاء،ْ  ؤؾ ْينْ  خمغاء.ْ  ؤخمغْ  ؾ ِّٖ ي  ْ  مىّ:  ٌُ ظمٗينِّ أٖل  بًُجاء.ْ  ؤبٌُْ  ُٖىجاء،ْ  نبِّ
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ل" -2  ٗ ب  ْ  ،"ٞ  ٫ٓ بمٗجى الٟجاٖل، هدٓ: ن  ٗ
 
غ، ظمٗين لـ ْ  َٓ ظم٘ لٟ  ٟ ٓع "ٚ  ٓع "ْ "نب الؾم عبجاعي المّ ْ  ،"ٟٚ

، هدٓ: ْ  صخُدت ض  "٢بل آزٍغ خٝغ مض  م  مجاص"٫ "ٖ  ٓص"ْ "ِّٖ ص"ْ ،"ٖم غ  ض، "ب  ع "ْ لبً  غ. "ؾغ  ٖلى زالٝ ْ  لؿٍغ

بْ  هظًغْ  ال٣ُجاؽ ظم٘ هجُب ج 
 
ٍكً ٖلى ه

 
عْ  ز

 
ظ
 
ً.ْ  ه

 
ك

 
 ز

ل، -3  ٗ لت"هي ظم٘ الؾم ٖلى ػهت ْ  ٞ  ْٗ
 
ت، "ٞ ضًت،ْ  هدٓ: ٚٝغ لٛٞغ

 
ًٔ إلا ض جت،ْ  م  جج لد  لهٟت ماهشت ٖلى ْ  ح 

ب 
 
ٗلى، هدٓ: ٦

 
ٞ  ِْ ؾ  غ ل٨ب  ْ  ْ 

 
ٛ ،ْ  ْؾُىْ  ٔ ن  ٗت. ْ  نٛٔغ م٘ لجم   ظ 

ل، -4  ٗ
ْؿغة،ْ  ِّٞ غ ل٨ِّ

ؿ  ضٖت،ْ  هي ظم٘ الؾم ججام ٚي  هجا٢و، هدٓ: ٦ِّ ٕ لبِّ
ض  ْغٍت.ْ  بِّ ِّٟ  ل

ًٔ غ ِّٞ 

لت، -5  ٗ
 
ؼاة ْ  "ٞجاٖل"هي لٓن٠ مظ٦غ ٖجا٢ل ٖلى ػهت ْ  ٞ

 
ٚ ، ٍٕ ٗجاة لؿجا ، ؾ  ٍٕ ٖجاة لضا

مجاة لغاٍم، ص  المّ مٗخلت، هدٓ: ع 

 لٛجاٍػ.

لت، -6  ٗ
 
،ْ  "ٞجاٖل"هي لٓن٠ مظ٦غ ٖجا٢ل ٖلى ػهت ْ  ٞ عة لبجاع  غ  ت ل٩جاجب، ب  ب  ت لبجاج٘.ْ  المّ ٚي  مٗخلت، هدٓ: ٦خ   ٖ  بجا

لى، -7 ْٗ
 
ذ، خم٣ى ْ  ألالم ؤْ لٓن٠ ُٖبْ  هي لٓن٠ آٞت مً اإلاغىْ  ٞ ْغضخى إلاٍغٌ، ظغحى لجٍغ ه٣و، هدٓ: م 

 قتى لكخِذ.ْ  ألخم٤،

لت، -8  ٗ ِّٞ  ْ 
 
َغ ٗل المّ صخُدت، هدٓ: ٢ِّ  ٟ ْغٍ.هي ظم٘ ل ٓع الٟجاء ؤْ ْ  ت ل٣   ؾمجاُٖجا إلاجا َٓ م٨ؿ

ً
ٓن ظمٗجا ٢ض ٩ً

ْغص.
 
ة لٛ ص  غ  ِّٚ ْغص،  ة ل٣ِّ

ص  غ  ٓخِجا، هدٓ: ٢ِّ  مٟخ

ل، -9 َّٗ ل"هي للٓن٠ الظي ٖلى ػهت ْ  ٞ  ِّٖ لت"ؤْ  "ٞجا ِّٖ هجاصع ُٞمجا لِـ ْ  َٓ قجاج٘ ُٞمجا َٓ المّ صخُدتْ  "ٞجا

ض مً ٢جاٖض َّٗ
 
م مً هجاثمْ  ٢جاٖضة،ْ  ٦ظل٪، هدٓ: ٢ َّٓ

 
٘ مً عا٦ْ٘  هجاثمت،ْ  ه

َّ
٦ ض مً ؾجاظضْ  عا٦ٗت،ْ  ع  جَّ  س 

ؼًّٔ مً ٚجاػٍ ْ  ؾجاظضة،ْ 
 
ت،ْ  مً الىجاصع: ٚ غ ٔ مً ؾجاعٍ ْ  ٚجاٍػ ت.ْ  ؾ   ؾجاٍع

جا٫، -10  ٗ
 
ٟجاّ مً ْ  ٞ غ اء مً ال٣جاعت، خ 

 
هي لٓن٠ صخُذ الالم، قجاجٗت في اإلاظ٦غ هجاصعة في اإلااهض، هدٓ: ٢

ٗغيت)ْ  الخجاٞٔ،
 
ة (ؤي: اإلا اص مً الهجاصَّ ض   .ممجا هضع: ن 

ٗجا٫، -11 ب،ْ  ِّٞ ْٗ ٗجاب مً ال٨ ْػان ٦شي ة، هدٓ: ٦ِّ ت،ْ  هي ظم٘ أل  ٗ ه
 
هجإ مً ال٣

 
٠ُ،ْ  ٢ ًَّ ُجاٝ مً ال مجا٫ ْ  يِّ ظِّ

ل، م  بت،ْ  مً الج 
 
٢ مْ  عِّمجاح مً الغمذ،ْ  طثجاب مً الظثب،ْ  ع٢ِّجاب مً الغَّ مت،ْ  ٦غام لل٨ٍغ ٍٓلْ  ال٨ٍغ ٓا٫ للُ َِّ 

ٍٓلت،ْ  ٍٓمْ  الُ ٓام لل٣ ٍٓمت،ْ  ٢ِّ ًجاب للًٛبجانْ  ال٣ مجام ْ  الىضمجاهت،ْ  هضام للىضمجانْ  الًٛبى،ْ  ِّٚ زِّ

 الخهمجاهت.ْ  للخهمجان

12- ،٫ٓ  ٗ ض،ْ  ٞ  ٓص مً ال٨بِّ
ب 
 
ْؽ مً الغؤؽ،ْ  هي ظم٘ الؾم زالسي، هدٓ: ٦ ئ  ٓن مً الٗين،ْ  ع   ُ ْؽ مً ْ  ٖ  غ  ي 

ْغؽ، ِّ
 ً ٓص مً الجىض،ْ  ال ض.ْ  ظى ٓص مً ألاؾ   ؤؾ

ل، هد -13  ٗ ٗجا٫ ؤْ ٞ 
 
ْهي ظم٘ الؾم ٖلى ػهت ٞ الن،  ْٗ

غاب،ِّٞ
 
ل ُٖىّ ْ  ٓ: ٚغبجان للٛ ْٗ ط، ؤْ ٖلى ػهت ٞ  غ  ظغطان للج 

ل ؤْؾُّ ؤل٠، هدٓ: جُججان للخجاط. ْٗ ٓص، ؤْ ٖلى ػهت ٞ   ٗ ، هدٓ: ُٖضان لل  ْ  ْا

ٗالن، -14
 
ِغ،ْ  ٞ

َّ
ِغان للٓ

 
ل صخُخي الٗين، هدٓ: ٦شبجان لل٨شِب ،ْ ْ  ٗ ل ؤْ ٞ  ْٗ ض ْ  هي ظم٘ لُٟٗل ؤْ ٞ 

 
ل بلضان للب 

. 
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الء، هدٓ:  -15  ٗ م،ٞ   ٣ٖالء للٗجا٢ل.ْ  ٦غمجاء لل٨ٍغ

الء، -16 ِّٗ
ْ
ؼ، "ُٞٗل"هي ظم٘ لٓن٠ ٖلى ػهت ْ  ؤٞ اء مً الٍٗؼ ؼَّ ِّٖ ٍٓجاء مً ْ  م٠ًٗ ؤْ مٗخل الالم، هدٓ: ؤ ؤ٢

، ٓي   مً الىجاصع مشل: ؤنض٢جاء مً الهض٤ً.ْ  ال٣

3.4 ٕٓ  مىخهى الجم

 ٕٓ ٕٓ اإلا٨ؿغة، ٦مجا هيٞؤمجا مىخهى الجم ٓع الجم نُٜ ًيخهي بلحهجا ٖملُت  ِٓ ٖبجاعة ًٖ نُٜ صازلت جدذ ن

٘  ج٨ؿيٍ ، ٦مجا ًجم٘ الهُٜ ألازٔغ للخ٨ؿي ، هدٓ: ؤوٗجام ًجم٘ ٖلى ؤهجاٖم،الجم٘، ٞالًجم٘ الا  ؤ٧لب ْ  ؾم بٗضَجا ظم

 ًجم٘ ٖلى ؤ٧جالب.

، مجاصام لم ًضزلِجا الم  ت مً الهٝغ غاب، ٞةن مٗٓم نُِٛجا صازلت جدذ ألاؾمجاء اإلامىٖٓ ْمً هجاخُت ؤلٖا

ًٍْٓ  الخٍٗغ٠ ْمً هجاخُت الضاللت ٖلى الٗضص ْ  الخى  . ٕٓ مً الهٝغ ، ٦مجا َٓ مٗغْٝ في الاؾم اإلامى
ً
مجا لم ج٨ً مًجاٞت

٢ِٓجا.ْ ٌؿمى َظا الجم٘ ؤًًجا بـ   ."اإلاخىجاهيالجم٘ "ِٞٓ ظم٘ ٦ث ة، ًض٫ ٖلى الٗكغة ٞمجا ٞ

3.4.1 ٕٓ  مىخهى الجم

جان ٦ـ  غ بٗض ؤل٠ الخ٨ؿي  ُّٞ خٞغ  ."صهجاهي "ؤْ زالزت ؤخٝغ ؤْؾُِجا ؾجا٦ً، ٦ـ ، "صعاَم"َٓ: ؤهّ ظم٘ م٨ؿَّ

ْػاه 3.4.2  ّؤ

،ٕٓ جان ؤْ زالزت َٓ نُٛت مىخهى الجم  ل٣ض طَب بٌٗ اإلاهىٟين بلى ؤن ٧ل مجا ٧جان بٗض ؤل٠ ج٨ؿيٍ  خٞغ

جا في زمجاوي ٖكغة نُٛت،ْ  ْلىجا َىجا خهَغ  هي ٧جالخجالي؛ْ  خجا

م/ صعاَم، ًٚىٟغ/ ًٚجاٞغ، ؾٟغظل / ؾٟجاعط، ٖى -1 ل: هدٓ: صَع جالِّ
 ٗ  ضلُب / ٖىجاص٫، ؾيبل / ؾىجابل.ٞ 

ين / ؾ٩جا٦ين. -2
 
جاؽ / ٢غاَِـ، ٢ىضًل / ٢ىجاصًل، صًىجاع / صهجاهي ، ؾ٨ ُل: هدٓ: ٢َغ جالِّ

 ٗ  ٞ 

ْاثل، -3 ٫ْ / ؤ لت / ؤهجامل، ؤ ل: هدٓ: ؤًٞل / ؤٞجايل، بنب٘ / ؤنجاب٘، ؤهم  ِّٖ ٞجا
 
ْاصم.ْ  ؤ  آصم / ؤ

ٓبت  -4 ٓبت / ؤٖجاظُب، ؤلٗ ُل: هدٓ: ؤؾلٓب / ؤؾجالُب، ؤعج ِّٖ ٓعة / ؤؾجاَي .ؤٞجا ُب، ؤؾُ  / ؤاٖل

ل / جىجابل. -5 يب  ل: هدٓ: ججغبت / جججاعب، جِّ ِّٖ ٟجا
 
 ج

ٟجاُٖل: هدٓ: جمؿجاح / جمجاؾُذ، حؿبُدت ، حؿجابُذ. -6
 
 ج

ْع ؤْ مىجاثغ. -7 ٠ُ ، مهجا٠ً، مىجاعة / مىجا هِّ
ؿت ، م٩جاوـ، م 

 
ي
ْ
٨ ل: هدٓ: مسجض / مؿجاظض، مِّ ِّٖ ٟجا

 م 

ٟجاُٖل: هدٓ: مهبجاح / مهجابُذ، -8 ٓاز٤ُ.ْ  مُشجا١ْ  م   م

ض / ًدجامض. -9 ل: هدٓ: ًْدم  ِّٖ ٟجا
 ً 

ٓم / ًدجامُم. -10 ٕٓ / ًىجابُ٘، ًدم ٟجاُٖل: هدٓ: ًيب  ً 
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ٓاٖغ. -11 ٓاثؼ، قجاٖغة / ق ٓاجم، ظجاثؼة / ظ ٓازغ، زجاجم/ ز ٓزغ / ٧ ل: هدٓ: ٧ ِّٖ ا
 ٓ  ٞ 

ٓاخين. -12 ٓهت / َ ٓامي ، َجاخ ٓمجاع / َ ٓاُٖل: هدٓ: َ
 
ٞ 

13- . ْيٝ  / نُجاٝع ل: هدٓ: ن  ِّٖ ُجا
 
ٞ 

ٓع / صًجاظي . -14 ُجاُٖل: هدٓ: صًج
 
ٞ 

٣جاب / ٣ٖجاثب. -15  ٖ ل: هدٓ: صخُٟت / صخجاث٠، زلُٟت / زلُٟت، قمجا٫ / قمجاثل،  ٗجاثِّ
 
ٞ 

ٓة، صخجاٍع /  -16 ؿ 
ْ
لي
 
الٍؽ / ٢

 
ة، ٢  ٓ

 
ْغ٢  ٖ ت، ٖغا١ٍ /  ب ً  َِّ بجاٍع / 

 َ الة،   ْٗ
ٗجا٫ٍ / ؾِّ ٓمجاة، ؾ  اٍم / م   ٓ ي: هدٓ: م ٗجالِّ

 
ٞ

بلى. بجا٫ٍ / خ   صخغاء، خ 

17-   ٗ
 
ى: هدٓ: ٞ

 
، /صخغاءجال ، /ٖظعاءخبجالى، خبلى/صخجأع ./ؾ٨غان٦ؿجالى، /٦ؿالنٖظأع  ؾ٩جأع

: هدٓ:  -18 ي  جالِّ
 ٗ ، /٦غسخيٞ  مغي ٦غاسخي 

 
٢/ ، غي ٢مجاعي  ِْ ، /م  ستيمِجاعي  ./ب   بسجاحي 

ت: ٔ   ملخْٓ  بدكضًض الُجاء،ْ  في مشل صخجاع
ً
ٓػ صخجاعي  ؤًًجا ٔ ْ صخجاٍع ًج ٩جاع ؿخدؿً ْ  في مشل ؾ   ٌ ؿجالى 

 
٦

 ٔ ٩جاع ؿجالى بًم الٟجاء.ْ  ؾ 
 
ٓػ الخس٠ُٟ بٟخذ ألاْؾِ في ٧ل مجا َٓ ٖلى ػهت ْ  ٦ ل„ٍج  ٗ المّ ْ  بطا ٧جاهذ ُٖىّ‘ ٞ 

ص ض  ْاخض، ٦ج  ل. ْ  مً ظيـ 
 
ل
 
 ط

ٓاثض 3.4.3 ٞ 

ْاط مً ؤٞجاٖل -1 ْػان ألاػ ْظضهجا ؤن ألا ْػان  ٓاٖلْ  ؤٞجاُٖلْ  بطا جإملىجا في َظٍ ألا ٓاُٖلْ  ٞ مجا بلى طل٪، بطا ٧جان ْ  ٞ

جاؽ/ ٢غاَِـ،مٟغصٍ ًدمل خٝغ  جا ًجاء، هدٓ: ٢َغ  مض ٢بل آزٍغ ِٞٓ ًجم٘ ٖلى نُٛت ٢بل آزَغ

جم٘ ٖلى نُٛت لِـ مجا ٢بل ْ  ٢ىضًل / ٢ىجاصًل.ْ  ٞغصْؽ/ٞغاصٌـ،ْ   ً إطا لم ٨ًً خٝغ مض  ٢بل آزٍغ ِٞٓ 

، زىض١ / زىجاص١. ، نُجاٝع جا ًجاء، هدٓ: نيٝ   آزَغ

ْػان اإلادكجابهت،ال  ْ ٦ظل٪ -2 ٕٓ، ٞالبض لّ مً الخ٣ُٔ هي ْ  ًلبـ ٖلى ألار الُجالب ألا ْػان مىخهى الجم مٗٓم ؤ

 مً آلازغ.
ً
تهجا بًٗجا ٓاْْ  في مٗٞغ الخٔ ال  ً  ٖلى خغْٝ اإلاجاصة ْ  الِمؼةْ  الُجاءْ  مٟخجاخّ ؤن 

ً
الخجاء ممجا ٧جان ػاثضة

 ٧لمت ْ  الٗينْ  مً الٟجاء
ً
ال ْ  "ًٟجاٖل"ال ْ  "ؤٞجاٖل"لِـ ٖلى ػهت ْ  ،‘جٟجاٖل„ٖلى ػهت ‘ جججاعب„الالم، ٞمشال

ٓاٖل"  ٧لمت ْ  بلى مجا َىجال٪. .. "ٞ
ً
ٓازغ"مشال ٓاٖل"ٖلى ػهت  "٧ ل"لِـ ٖلى ػهت ْ  ،"ٞ ِّٖ ... بلى مجا "ٞٗجاثل"ؤْ  "ُٞجا

 َىجال٪.

ٓاػِّن "ل٣ض ٖض  بٌٗ الىدجاة ؤمشجا٫  -3 ع"ْ "َ ٍْل"ْ "بهجاصِّ ٕٓ، م٘ ؤجهجا آخجاص "ؾغا لِؿذ ْ  مً ملخ٣جاث مىخهى الجم

؛
ً
جا ٕٓ،ْ  ظمٖٓ ٗغب مشل بٖغاب مىخهى الجم

 
 ؤٖلم. هللاْ  ل٨ً ألجهجا ح

ٕٓ ْ  بٖغاب ظم٘ الخ٨ؿي   3.4.5  مىخهى الجم
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ٓا٫ ؤٞغاصَمجا؛ ٞمجا ٧جان  غاب ٌكمل ظمُ٘ ؤٞغاصٍ، بل ًسخل٠ بجازخالٝ ؤخ ْاخض في ؤلٖا لِـ لِمجا خ٨م 

 مجهمجا ٞلّ خ٨م الصخُذ،
ً
 ٞلّ خ٨م الىجا٢و،ْ  صخُدجا

ً
،ْ  مجا ٧جان هجا٢هجا  ٞلّ خ٨م اإلاىهٝغ

ً
جا مجا ٧جان ْ  مجا ٧جان مىهٞغ

ٕٓ الهٝغ ٞلّ خ٨م  ....ممى ٕٓ الهٝغ  ٨َظا..ْ  ممى

 هخجاثج الخٗلم 3.5

ىجا:ْ  ٓخضة ٖٞغ ْبٗض جهجاًت َظٍ ال ٓاّٖ،  ْؤه ٍٓت اإلاِمت اإلاخٗل٣ت بجالجم٘  ٓاٖض الىد  ل٣ض صعؾىجا ال٣

 ّٓإ ؤن الجم٘ ل ٕٓ. ؤمجا الجم٘ الؿجالم ُٞى٣ؿم بلى ْ  ،٨ؿغاإلاظم٘ ْ  ْهي: الجم٘ الؿجالم،، زالزت ؤه مىخهى الجم

ُّ بِّ ْ  ،الؿجالم اهضاإلا ظمْ٘  الؿجالم ظ٦غ ظم٘ اإلا٢ؿمين؛  ؿلمٞ   ٌ  َٓ مجا
ْ
 ُ  ي

 
ٓاخض ؤْ اإلاٟغص مً خُض جغجِب  ت ال

ّْٞ ٓن  :خغ٧جاتهجا، هدْٓ  خغ ؿمى ْ  ْمؿلمجاث، ،مؿلم  ٌ
ً
ِٓ ظم٘ ٞؤمجا مجا ٌٗجا٦ؿّ ْ  ."ظم٘ الخصخُذ"َٓ ؤًًجا

ٓاخض، هدٓال  الظيْ  الخ٨ؿي ، ُّ بىجاء ال غ ٝ مً ْٚغٞت :ٌؿلمٞ 
 
ل،ْ  ٚ ٕٓ مً ظم٘ الخ٨ؿي  َىجا٥ ْ  عِّظجا٫ مً عظ  ه

ٕٓ"ٌؿمى  َْٓ الظي ًيخهي بلُّ ٖملُت الجم٘، ٞال"مىخهى الجم  ،  ٍ َْٓ الظي بٗض ؤل٠ ج٨ؿي  جم٘ بٗضَجا،   ً

ْؾُِجا ؾجا٦ً، هدٓ: مؿجاظض جان ؤْ زالزت ؤخٝغ ؤ ٔ  ،ْظمجاَي  ،خٞغ غاص
 
ْٞ 

 ن ؤ ْ حهجا زجاعط ًٖ ألانل،  ٓاّٖ  بٖغاب ظم٘ الخ٨ؿي  بٖغاب الاؾمؤمجا بٖغاب الجم٘ الؿجالم بىٖٓ اإلاىهٝغ بإه

ٓع ْ  مً اإلاى٣ٓم ْصْ  اإلا٣ه ٗغب في مٗٓم ؤٞغاصٍ ْ  اإلاٗخلْ  اإلامض  ُ ٞ ،ٕٓ الصخُذ، بال مجا ٧جان مىّ إلاىخهى الجم

 .  بةٖغاب مجا مى٘ مً الهٝغ

 ن ؤ ْ ْ الجم٘ الؿجالم  ظم٘ ال٣لت مً اإلا٨ؿغ ؤمجا ظم٘ ال٨ث ة مً اإلا٨ؿغ ًضالن ٖلى زالزت بلى مجا ال جهجاًت لّ، 

ٕٓ ٖلى ٖكغة بلى مجاُض٫ ٖلى زالزت بلٞ ْمىخهى الجم  جهجاًت لّ.ال  ى ٖكغة، 

 جاصة ًهجاٙ  الجم٘ الؿجالم نؤ ٘ "ْن "مً ٍػ ْالخجاء ْ  ٖىض الىهب "ي ن"ْ ٖىض الٞغ جاصة ألال٠  ٍْػ الجغ في اإلاظ٦غ، 

 ْ ٓعة ٖىض الىهب  ْاإلا٨ؿ  ٘ ت ٖىض الٞغ ٖٓ   الجغ.اإلاٞغ

 لخجاء  الجم٘ الؿجالم قغٍْ بىجاءمً ؤَم  نؤ 
ً
ٓن ٢جابال ْ ؤن ٩ً ٓن ماهشّ ٖلى ال  إطا ٧جان للخًُٟل ؤنالخإهِض،  ٩ً

ٗالء"
 
 مً الر ٦ُب ،"ٞ

ً
ٓن زجالُجا  إلااهض، هدْٓ  ،ْؤن ٩ً

ً
ٓن ٖلمجا ض" :مً ؤَم قغٍْ اإلااهض بمجا ؤن ٩ً ْٖ ، ؤْ "ص 

 بخجاء الخجاهِض، هدٓ
ً
ٓمجا ت" :مسخ ٔ  :ؤْ بإل٠ الخإهِض، هدٓ "ظجاٍع  ْصخغاء. ،٦ب 

 ظم٘ ج٨ؿي ، اللًِجم٘ ال  الهٟجاث مجاصامذ ٖلى ْنُٟتهجان ؤ ْ ْاث م بال بطا ٚلبهجا مٗجى الاؾمُت،  طل٪ في ط

ٓػ طل٪ البخت.  خغْٝ زالزت، ؤمجا مجا ػاص مجهجا ٖلى زالزت ٞالًج

 ْػان ال٨ث ة ٣ٞض ازخل٠ ٞحهجا، ن ؤ ْهي مخ٤ٟ ٖلى جدضًضَجا ٖىض اإلاهىٟين، ؤمجا ؤ ْػان ظم٘ ال٣لت ؤعبٗت  ؤ

٣ٞ ٕٓ ْػان مىخهى الجم ْؤمجا ؤ ٓن،  ْزالز جا بًٗت   ض خهغهجاَجا في زمجاهُت ٖكغ.ْؤ٦ثَ 

 ْلٓ" :ل٩ل مً َظٍ اإلاهُلخجاث ملخ٣جاث، هدٓن ؤ الث"ْ للمظ٦غ الؿجالم، "ؤ ؤٖجاهِب ْ  للماهض الؿجالم، "ؤ

ت) للجم٘ اإلا٨ؿغ .ْ  (اؾم ٢ٍغ
ً
ٕٓ ظمُٗجا   مىخهى الجم

ْمٗجاهحهجا ٩لمجاثال  3.6  الهٗبت 

ؽ ْْ ؽ  ٢بُلت ٢دُجاهُت هي ؤخض ٞغعي ألاههجاع في ٞجغ ؤلاؾالم،  ؤ  ْآلازغ: الخؼعطألاْْ
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ْ اؾم هضمجان ٓن، ،  ى، هضمجاه ضام 
 
ى،هضمجاهجاثْ الجم٘ : ه ضام 

 
ْالجم٘ للماهض : ه ى، هضمجاهت ،  ، اإلااهض : هْضم 

ْضمجان  
 
ْضمجان  / ه

 
م  ٖلى: ه / هضِّ

م  هت جض٫  ٖلى الشبٓث مً هضِّ ، ؾضمجان ؤي: َٓ هضمجان، نٟت مكبَّ

م  مِخم  ْ   هجاصِّ

٨الن
 
ْ اؾم ز ٓن، ،  ٩جالى، ز٨اله

 
٩جالى، ز٨الهجاثْ الجم٘ : ز

 
ْالجم٘ للماهض: ز الهت، 

ْ
٨
 
لى ،ز

ْ
٨
 
ل  ، اإلااهض: ز ع ظ 

ن  
 
ال
ْ
٨
 
ّ  ز ض  اْبى 

 
٣
 
ي ٞ ظِّ

َّ
 : ال

ج غهجام  ْ اؾم ب  ج  ،  غامِّ
جٔغ ٖلى الخجاؾب آلالي ، الجم٘: ب 

 
ضة، ج ت اإلا٣ٗ  َُّ جاث الخؿجاب  ُ ؾلؿلت مً الٗمل

ِّ مؿإلٍت مجا
ع ، لخل  ِّ

ج  الض  ي  الب  هجام  ي  اسخِّ عاسخِّ ِّ
ج  الض  ْىه 

 ْ
تِّ ، : اإلا

 
ل ْٟ ج  الخ  غهجام  م  ٞحهجا ب  ضَّ

 
٣  ُ مجا ؾ   ْ ِجا   ٗ ٢جاجِّ

 ْ  :

ٓاصَّ  ً  م   مِّ

ل غظ 
 
ٟ ْ اؾم ؾ  ٟجاعِّط  ، 

ل  ، الجم٘: ؾ  ْغظ 
 
ٟ  الؿَّ

 
غ ٝ ْٗ  ٌ  ،

 
ة ي   شِّ

 
٦  ٕ ْ غ 

 
جا ٞ  ِ

 
، ل

 
ة غ  مِّ

ْ
ش جاثِّ م  ًَّ ْعصِّ

 ٓ تِّ ال
 
ُل هِّ

 
ٞ ًْ  مِّ

 
ة غ  ج 

 
: ش

جا   َ غ  م 
 
٘  ز ْهى   ً جا  م 

 
٦ ،

ً
ت
 
ٓز ب 

ْ
ُ م   ْ  

ً
ت
 
ئ ِّ
 ِ ل  ه 

 
ْا٧

 
، ج ًغ  ضِّ

ْؿخ  ب  م 
ْ
ل ، ن  ةِّ غ 

ْٟ ى اله 
 
ل  بل جاثِّ

ّ  م 
 
ه ْٓ
 
، ل لِّ

ْغظ 
 
ٟ جالؿَّ بِّ

ى بَّ غ 
 ْ
جا اإلا ْجه   مِّ

ْ اؾم ٖىضلُب  ،  ٫ ىجاصِّ
 ٖ لُب  ، الجم٘ :  ْىض   ٗ لخجان، ٌؿ٨ً ال

 
٘  الخغ٦ت، ٦شي   ألا : َجاثغ  نٛي  الجشت، ؾَغ

ٍِْٓغ  بُ٘البؿجاجين،  ًجام الغَّ
 
 في ؤ

ٓعة ْؾُ
 
ْالجم٘: ؤؾجاَي ، اؾم ؤ ٤ ال ؤنل لّ،  َّٟ غاٞت، خضًض مل

 
ٖلم ألاؾجاَي : ٖلم ًبدض في ، ز

٣ت  ِّ
 
ت ألاؾجاَي  اإلاخٗل ْزجان  ب مً الكٗٓب  ْٗ ْالكجاجٗت لضٔ ق  ْٞت  ت ألاؾجاَي  اإلاٗغ مجمٖٓ

ين ٖىض قٗب مجا ِّ
 ُ ْ بجاآللِت ْألابُجا٫ الخغاٞ ي   : ألابجاَُل  ْألا ،  َِّ  ألاؾجا

 
جُبت  الع 

 
 خجاصًض

ل يب 
 
ْ اؾم ج ت، 

 
ل ىجابِّ

 
ُل  ْ  الجم٘: ج ل، جىجابِّ ل: ٦ؿالن، زجامِّ يب 

 
 ج

ٓع  ًج ْ اؾم ص  ًجاظي   ْ  صًجاظغ   :الجم٘،  ْ ص  ٓع  ،  ج ًْ ٓا: لُل   :الضَّ ٓا بّ ٣ٞجال ْْنٟ لمت، 
 
،  الٓ ٓع  صًج

 
 
  ْلُلت

 
ًمت ْصِّ  ، ٓع  ٓع   صًج  بمجا جدمل  مً اإلاجاءِّ  :صًج

 
 مٓلمت

 

ٓطظُتؤؾئلت الازخبجاع    3.7  الىم

ُٖٓت:ؤؾئلت  3.7.1  مٓي

 بلى: .1
ً
 هٓغا

ً
ى الجم٘ ؾجاإلاجا  ٌؿم 

)a (ٍْاخض ٓاخض) b(  جغجِب خغْٝ    ؾالمت الخغ٧جاث في خغْٝ ال

)c (ٍْاخض ّ ألازي ) d(  ؾالمت بىجاء   خغ٦خّْ  ؾالمت خٞغ

غ„ .2 ج  جم٘ ٖلى ‘ ح  ن„ً   بؿبب ؤهّ:‘ حجْغ

)a( اؾم لٛي  ٖجا٢ل   )b( نٟت مكبهت   

)c( زجا٫ٍ ًٖ الخجاء    )d (ٖلم لظ٦غ ٖجا٢ل 

ٓن „ٖلى ‘ هضمجان„مجا خ٨م  .3  ؟:‘هضمجاه



61 

 

)a (ًصر بال٦غاَت   )b (ًصر ب٨غاَت  

)c (ًٝصر م٘ زال   )d(  ال 
ً
 ًصر  ؤنال

4. :
ً
 ؾجاإلاجا

ً
 مظ٦غا

ً
جم٘ ظمٗجا  ُ  ؤي اؾم ُٞمجا ًلي ًهلر ل

 )a(  ٓع ِظاع) b(  نب ٓص) d( ع٢ِّجاف) c( مِّ  ؤظ

:‘ خمؼة„ًصر  ظم٘ ال  إلاجاطا .5
ً
 ؾجاإلاجا

ً
 مظ٦غا

ً
 ظمٗجا

)a( ألن ُّٞ ٖالمت الخإهِض   )b (ألهّ ٣ًبل الخجاء  

)c (عة  ْ  ؾبب آزغ) d(  ألن في آزٍغ الخجاء اإلاض

م„٧لمت  .6
 
جم٘ ٖلى ‘ ٖجال

 
ٓن „ج

 
 ألهّ:‘ ٖجاإلا

 )a( ٢جابل للخجاء    )b( زجام بجاإلاظ٦غ   

)c( ملخ٤ بجم٘ اإلاظ٦غ الؿجالم  )d (م٘ مً الٗغب  ٦ظا ؾ 

 ؤن ظم٘ اإلااهض الؿجالم:طَب بًِٗم بلى  .7

)a( مٗغب  )b( مبجي  )c (بٖغابّ ؤنلي  )d (مبجي في خجالت الىهب 

جم٘ ٖلى ‘ خُجاة„٧لمت  .8
 
ٓاث„ج  ُ  ٖلى ٚي  ال٣ُجاؽ:‘ خ

 )a( ْاخض ين مً ظيـ   ) b(  الظخمجإ الخٞغ
ً
ْا ْا   اله٣الب ألال٠ 

)c ( 
ً
جا  ُ ٓع ) d(    ؾمجاٖ  للجمِ

ً
 زالٞجا

ْػان ال٣لت: .9  لِـ مً ؤ

)a ( 
 
ت
 
ل ِّٗ

ْ
ل  ) b(  ؤٞ  ٗ  ٞ  )c ( 

 
ت
 
ل ْٗ ِّٞ  )d (جا٫  ٗ

ْ
 ؤٞ

ٓامي „٧لمت  .10  ٖلى ػهت:‘ َ

)a( ُٞجاُٖل  )b( ٞٗجالُل  )c (مٟجاُٖل )d (ٓاُٖل ٞ 

 :ؤلاظجابت ال٣هي ةؤؾئلت  3.7.2

ٓع التي جدخجاط ٞحهجا بلى  .1 ْ „مجا هي اله ْاث„ْ ‘طْ
 
؟‘ ط

ً
 ؾجاإلاجا

ً
 ٖىض ظم٘ ال٩لمت ظمٗجا

غ في ٧لمجاث  .2
 
ٓججاث„ْ ‘عظجاالث„٨ٞ مجاالث„ْ ‘بُ ظا الك٩ل.ْ  ‘ظِّ ن ٦ُُٟت ظمِٗجا ٖلىَ   بي 

ٕٓ م٘ ط٦غ ؤمشلت لِجا. .3 ْػان مىخهى الجم  مً ؤ
ً
 اؾغص قِئجا

١ِّ بين ظم٘ الخ٨ؿي  .4
ٕٓ.ْ  ٞغ   مىخهى الجم

ٓخضة. اط٦غ .5 ٍٓين، التي ط٦غث في َظٍ ال  بٌٗ الخالٞجاث بين الىد

ٍٓلت 3.7.3  :ؤؾئلت ؤلاظجابت الُ
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ن ٦ُُٟت بىجاء ظم٘ اإلاظ٦غ الؿجالم بطا  .1 .بي 
ً
 ْنُٟجا

ً
 ٧جان اإلاٟغص مغ٦بجا

ْبين ؤخ٩جامّ مٟهال م٘ ألامشلت.  .2  ٖٝغ بجم٘ اإلااهض الؿجالم 

ْػان ظم٘ ال٨ث ةا٦خب   .3  ؤقِغ ؤ

ى بهجاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم  3.8  اإلآصخ 

 بهجاء الضًً بً ال٣ُٗل، قغح ابً ٣ُٖل -1

ؽ الٗغبُت  -2  مهُٟى الٛالًُجي،ظجام٘ الضْع

ٓاضر -3  ؤمينمهُٟى ْ  ٖلي الججاعم، الىدٓ ال

 ظمجا٫ الضًً بً َكجام، بل الهضْٔ  قغح ٢ُغ الىضٔ -4
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ٓخضة:   4ال

ْٚي  اإلاىهٝغ   اإلاىهٝغ 
ٓخضة  ٖىجانغ ال

 الخمُِض  4.0

ٓخضة ؤَضاٝ  4.1  ال

ت    4.2 ْٚي  اإلاىهٞغ ت   ألاؾمجاء اإلاىهٞغ

 ألاؾبجاب التي جمى٘ ألاؾمجاء مً الهٝغ  4.3

 ْػن الٟٗل 4.3.1

 الر ٦ُب 4.3.2

 العجمت 4.3.3

 الٗلمُت 4.3.4

 الٗض٫ 4.3.5

 الهٟت 4.3.6

4.3.7 ٕٓ  مىتهى الجم

ٓن  4.3.8 ْالى جاصة ألال٠   ٍػ

 الخإهِض 4.3.9

ٓاو٘ مً الهٝغ  4.4  ؤ٢ؿجام اإلا

4.5   
ً
جا  ؤؾبجاب ججٗل ٚي  اإلاىهٝغ مىهٞغ

بجاثالخ  4.6  ضٍع

 هخجاثج الخٗلم  4.7

 ْمٗجاهحهجا ال٩لمجاث الهٗبت  4.8

ٓطظُت  4.9  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهجا  4.10   ؤَم ال٨خب 
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 الخمُِض 4.0

ْمً زهجاثهِمجا ؤجهمجا ال جضزالن مٗجا ٖلى ٧لمت  ًٍٓ ٖالمجاججان مً ٖالمجاث ألاؾمجاء،  ْالخى بن الم الخٍٗغ٠ 

ْالشجاوي :ْاخضة لضالتهمجا ٖلى مٗجى مخًجاص، ٞجاأل٫ْ  ًإحي في جهجاًت ال٩لمت  :ًإحي في بضاًت ال٩لمت للضاللت ٖلى حٍٗغ٠ اؾم، 

ت ٓعجين حٗب  بجاألؾمجاء اإلاىهٞغ ْؤمجا ألاؾمجاء التي ال  ،للضاللت ٖلى جى٨ي  اؾم. ْألاؾمجاء التي ج٣بل بخضٔ الٗالمخين اإلاظ٧

مجاج٣بل ".  ِمجا ٖلى ْجاََغ ت مً الهٝغ  حؿمى بـ "ألاؾمجاء اإلامىٖٓ

 ًٍٓ ْالخى ت مً الهٝغ هي التي ال ج٣بل الم الخٗٝغ  ْالخى٨ي  ٞجاألؾمجاء اإلامىٖٓ  ٠ م٘ ؤجهجا جض٫ ٖلى الخٍٗغ

ت مً الهٝغ  ت ْألاؾمجاء اإلامىٖٓ ٓخضة ؤخ٩جام ألاؾمجاء اإلاىهٞغ . ؾىدىجا٫ْ في َظٍ ال مشلمجا جض٫ ؾجاثغ ألاؾمجاء ألازٔغ

 مٟهال.

 الٓخضة ؤَضاٝ 4.1

ٓخضة بلى  ت مً تهضٝ َظٍ ال ت ْألاؾمجاء اإلامىٖٓ ٍٓت اإلاخهلت بجاألؾمجاء اإلاىهٞغ ٓاٖض الىد الر ٦يز ٖلى ال٣

ْهي: ا  ،  لهٝغ

  تالخٍٗغ٠ بجاأل ْٚي  اإلاىهٞغ ت   .ؾمجاء اإلاىهٞغ

 ْظّ الخٟهُل ٓاٖض اإلاخٗل٣ت بهمجا ٖلى   .بُجان ال٣

  ْالٗلل التي  .الهٝغ الاؾم مًى٘ جمحٍٗغ٠ ألاؾبجاب 

  ٓاو٘ التي جمى٘ الاؾم مً الهٝغبُجان  .ؤ٢ؿجام اإلا

ت  4.2 ي  اإلاىهٞغ ت ْٚ  ألاؾمجاء اإلاىهٞغ

ؼة! ل٣ض ؾب٤  ٫ٓ في َلبتي ألٖا ٓخضاث الؿجاب٣ت بال٣  شلن ألاؾمجاء لِجا ؤ٢ؿجام ٖضًضة بجاٖخبجاعاتهجا املخخلٟت مال

ت ْألاؾمجاء  ْمً ؤَم َظٍ ألا٢ؿجام ألاؾمجاء اإلاىهٞغ جا.  يَ  ْالبىجاء ْٚ غاب  ْالجم٘ ْؤلٖا ْالخشيُت  ْالخإهِض ْؤلاٞغاص  الخظ٦ي  

 ًٍٓ ت ج٣بل جى . ٞجاألؾمجاء اإلاىهٞغ ت مً الهٝغ  .ٞت ال ج٣بلّْألاؾمجاء ٚي  اإلاىهغ الخم٨ين اإلامىٖٓ

ت ٢ْبل ؤن هسٓى في مبجاخض ي  اإلاىهٞغ ت ْٚ ِمجا ألاؾمجاء اإلاىهٞغ  .ُِٞجا بىجا هخٗٝغ ٖلحهمجا ،ال بض لىجا ؤن وٗٞغ

ْٚي  اإلاىهٝغ 4.2.1  :حٍٗغ٠ اإلاىهٝغ 

ْالشجاوي  ، ٓلّ بلى ٢ؿمين: ألا٫ْ: الاؾم اإلاىهٝغ ضم ٢ب ًٍٓ الخم٨ين ْٖ ٫ٓ جى  :ًى٣ؿم الاؾم اإلاٗغب بجاٖخبجاع ٢ب

 الاؾم ٚي  اإلاىهٝغ

. : َظا ٦خجاب 
ً
ًٍٓ، مشال  ؤمجا الاؾم اإلاىهٝغ ِٞٓ اؾم مٗغب ًضزلّ الخى

ًٍٓ الخم٨ين، ٍْ     غ  ج  ْؤمجا الاؾم ٚي  اإلاىهٝغ ِٞٓ اؾم مٗغب ال ًضزلّ جى
ً
 ًٖ ال٨ؿغة، مشال:  بجالٟخدت هُجابت

مذ  ٖلى  ٖمغ  . بن "ٖمغ  ؤهذ  "
َّ
. ؾل  .ٖمغ  ٖجاص٫ 

ت:ؤخ٩جام ألاؾمجاء اإلاىه 4.2.2 ْٚي  اإلاىهٞغ ت   ٞغ

ٓإ ال٩لمت   ٓا٫ الشالزت خؿب ؤه ْالٟغعي في ألاخ غاب ألانلي  ْحٗغب بجاإٖل  ًٍٓ ت ج٣بل الخى بن ألاؾمجاء اإلاىهٞغ
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 :
ً
ِجا في الجملت، مشال ٖٓ٢ْ  ْمدل 

٘  خجالت الجغ خجالت الىهب خجالت الٞغ

 .َظا ٦خجاب  -1

 .الخد٤ ؤز٥ٓ بجالججامٗت -2

ٓن  -3  .ؤهخم مؿلم

1-  
ً
ذ  ؾُجاعة   .اقرً 

 .بن الخؿىجاثِّ ًظَبن الؿِئجاثِّ  -2

ل   -3 ٓا الغ ؾ  ٢  .بن اإلاامىين نضَّ

1-  ٔ ْالخ٣ٓ ٓا ٖلى الب ِّ  ْه  . حٗجا

ٓا ٖلى اإلا -2 م  ِّ
 
 ٓ  ؾل

َّ
 يْ ِّٟ ْ

 .ن 

3- .  هجر الُالب  في اإلاؿجاب٣جاثِّ

٦ْظل٪ في   ٘ ٘ املخخلٟت في خجالت الٞغ ٫ْ ؤن الاؾم ٌٗغب بٗالمجاث الٞغ ٓعة في الجض خجالتي الخٓىجا في ألامشلت اإلاظ٧

ْالجغ  ٣ًبل ٖالمجاتهجا املخخلٟت. الىهب 

ْظغا، مشال:  ٓهت ههبجا  ْالٟخدت ٚي  اإلاى ٗجا  ٓهت ٞع ت ٞهي حٗغب بجالًمت ٚي  اإلاى  ْؤمجا ألاؾمجاء ٚي  اإلاىهٞغ

٘  خجالت الجغ خجالت الىهب خجالت الٞغ

يب   ؤهذِّ  ٖ   بن ٖمغ  ٖجاص٫   ٍػ  شمجان  ؾلمذ ٖلى 

يب"  ٘ ؤن ٧لمت "ٍػ ت ألجهجا زب الخٓىجا في مشجا٫ الٞغ ٖٓ ٕٓ مً  ،مٞغ ٓهت ألجهجا اؾم ممى ْحٗغب بجالًمت ٚي  اإلاى

ٓهت ألجهجا  ْحٗغب بجالٟخدت ٚي  اإلاى ٓبت ألجهجا اؾم "بن"  ٦ْظل٪ في اإلاشجا٫ الشجاوي ٧لمت "ٖمغ" مىه  ،ًٍٓ الهٝغ ال ٣ًبل الخى

 ، ت مً الهٝغ ْحٗغب بجالٟخدت ٞاإلاشجا٫ الشجالض ؤمجا في ممىٖٓ عة بدٝغ الجغ  ٓهت أل٩لمت "ٖشمجان" مجْغ جهجا مً ٚي  اإلاى

 . ت مً الهٝغ  ألاؾمجاء اإلامىٖٓ

ٓاو٘ مً  ظٍ اإلا َْ ، ت مً الهٝغ ٞال بض لِجا ؤن جخه٠ بجاألْنجاٝ التي جمىِٗجا مً الهٝغ ْؤمجا ألاؾمجاء اإلامىٖٓ

ْالبٌٗ آلازغ ال ٨ًٟي  ، بًِٗجا ٨ًٟي بمٟغصٍ  الهٝغ حٗب  بجاألؾبجاب اإلاجاوٗت مً الهٝغ ؤْ الٗلل اإلاجاوٗت مً الهٝغ

ٓعص في الجض٫ْ الخجالي ٦ال ال٣ؿمين مً ألاؾبجاب:بل ًدخجا . ه  ط بلى ؾبب آزغ إلاى٘ الاؾم مً الهٝغ

ْاخضة ٕٓ مً الهٝغ لٗلت   ؤ٢ؿجام اإلامى
ٕٓ مً الهٝغ لٗلخينؤ٢ؿجام   اإلامى

 الهٟت الٗلم

• ٕٓ ْػن  نُٛت مىخهي الجم مٟجاٖل، ٖلى 

ْمهجابُذ)ْمٟجاُٖل  (مؿجاظض ، 

ٓعةالا  • ؤْ  ؾم الظي ًيخهي بإل٠ الخإهِض اإلا٣ه

ْصة  (خؿجى، صخغاء)اإلامض

 

ْالٗض٫ْ  •  الٗلمُت 

 (مشل: ٖمغ)

ْالخإهِض  •  الٗلمُت  

م) يب، مٍغ  (ٞجاَمت، ٍػ

ْالر ٦ُب اإلاؼجي  •  الٗلمُت 

 (مٗض٨ًغب، بٗلب٪)

ْالعجمت  •  الٗلمُت 

 (ببغاَُم،٣ٌٗٓب)

ْْػن الٟٗل •  الٗلمُت 

 (ؤخمض، ؤمجض)

ٓن  • ْه جاصة ؤل٠  ٍْػ  الٗلمُت 

 (وٗمجان، خمضان)

ْػن  •  "الهٟت ٖلى 
 
ٞ ْٗ 

 
 "نال

ٓن   ماهشّ بكٍغ ؤن ٩ً

ْػن "  ٖلى 
 
 "لىْٗ ٞ

(  (ؾ٨غان، ؾ٨ٔغ

ْالٗض٫ •  الهٟت 

 (مشجى، ؤخجاص)

ْْػن  •   ٞٗلالهٟت 

ٓص، ؤخمغ)  (ؤؾ

ٓن  • ْه جاصة ؤل٠  ٍْػ  الهٟت 

 (ؾِغان، حٗبجان)
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ت مً  مً اإلاىجاؾب٢بل ؤن هسٓى في الخٟجانُل ْ  ْالٗلل التي جالػم ألاؾمجاء اإلامىٖٓ ؤن وٗٝغ َظٍ ألاؾبجاب 

ْهي ٦مجا ًلي:    .  الهٝغ

 ألاؾبجاب التي جمى٘ ألاؾمجاء مً الهٝغ 4.3

ت بؿبب بٌٗ  ٓن ٚي  مىهٞغ ٢ْض ج٩ ت.  ٓن مىهٞغ ٓامل ْألاؾبجاب الظي ًمىبن ألانل في ألاؾمجاء ؤن ج٩ ِٗجا الٗ

ْالٗلل التي جمى٘ ألا  ،مً الهٝغ ٓاو٘   ؾمجاء مً الهٝغ حؿٗت:َْظٍ اإلا

ْػن الٟٗل1(  (:
ً
ًِّ " ، مشال ٓع   ٦خجاب   ل  ِْ ِّٗ ٌ   الب ِّٓ  مكِ  "في الىد

: ) الر ٦ُب2(
ً
 "بٗلب٪  َظٍ "، مشال

: ) العجمت3(
ً
 "هبي هللا ببغاَُم  "، مشال

: ) الٗلمُت4(
ً
 "قِغ الهُجام عمًجان  "، مشال

: ) الٗض5٫(
ً
 "ٖجاص٫   ٖمغ  "، مشال

:) الهٟت6(
ً
 "ؾ٨غان  مجا ؤهذ  بغظل " ، مشال

)7ٕٓ : ) مىخهى الجم
ً
 "مؿجاظض  َظٍ " ، مشال

ٓن 8( ْالى جاصة ألال٠  : ) ٍػ
ً
  جان  ً  ْم ع   قِغ  "، مشال

 
 "٥  جاع  ب  م   غ  ِْ ق

: ) الخإهِض9( 
ً
 ، "بن  " ق٣غاء  ظجاءث ٞخجاة "، مشال

 
 بيذ  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص". ٞجاَمت

َٓـ) 698 -َـ 627(ظمِٗجا بهجاء الضًً ابً الىدجاؽ ْ  ْاخض لِؿِل ٖلى الُلبت خِٟٓجا، َْ  :في بِذ 

ْػِّ ْ٘ م  ْظ اِّ  ٖ  ْن ،   جاصِّ ، 
ً

 ال
 
ِّ ، ؤ
 
 ه

ْ
ْٗ ض  غِّ ، بم

 
 تٞ

 

  ِّ
 
ْػِّ ْب ع٦  م  ْج ع   صْ ، 

ً
 ت

 
 ٢ض ٦م   ، ٞجالٓن٠

 
 ال

ًٍٓ الخم٨ين. ٞ  ٫ٓ جى ْجمىّٗ مً ٢ب ٨ًٟي بمٟغصٍ ؤن ًمىّٗ مً  ِجابًٗبن َظٍ الٗلل جازغ ٖلى الاؾم اإلاٗغب 

 . ْالبٌٗ آلازغ ال ٨ًٟي بمٟغصٍ بل ًدخجاط بلى ؾبب آزغ مً ألاؾبجاب اإلاجاوٗت مً الهٝغ  ، ُْٞمجا ًلي هدىجا٫ْ الهٝغ

 :
ً
ْالٗلل الدؿٗت ٧لِجا ٖلى خضة مٟهال  ألاؾبجاب 

 :ْػن الٟٗل 4.3.1

ْػان التي جس ْػن مً ألا ٓاء بو خاإلاغاص بّ الاؾم الظي ظجاء ٖلى   جالٟٗل، ؾ
ً
 ؤْ ؤمغا

ً
جا  ؤْ مًجاٖع

ً
٧جان الٟٗل مجايُجا

ْػن الٟٗل مً ألاؾبجاب التي جدخجاط بلى ؾبب آزغ إلاى٘ ألاؾمجاء مً الهٝغ ِٞٓ ْ ، ؤْ ٚيٍ  ٫ْ ؤن  ٦مجا ؾب٤ في الجض

:
ً
، مشال ٍْهي  مجاوٗجا مً الهٝغ  ًجخم٘ م٘ الٗلم ؤْ الٓن٠ 

  
 
  ٢غؤ ؤخمض  زالزت

 
ٕٓ مً الهٝغ ٍب خ  ٦ ٕٓ اإلاجاضخي. ("ؤخمض" ممى ْالٗلم)  في ألاؾب ٓػن الٟٗل   ل

 (ْالٓن٠ ٓػن الٟٗل  ٕٓ مً الهٝغ ل ٓاهجاث. ("ؤًٞل" ممى  بن ؤلاوؿجان ؤًٞل  مً ؾجاثغ الخُ

ين:  ٓن مجاوٗجا مً الهٝغ م٘ الٓن٠ بال بكَغ  ْْػن الٟٗل ال ٩ً

ٓن نٟت ؤنلُت 1(   إهِض.خ) ؤن ال ج٣بل ججاء ال2(  )  ؤن ج٩

 ، ين ًهي  الاؾم ٚي  مىهٝغ  مشال:ٞةطا جد٤٣ َظًً الكَغ

   ٓص غ  ٖلى ؤؾ ل  ألْخم  ًْ    ال ٞ

  ْم
 
ل  مى٨  ً مذ  ٖلى ؤٞ

َّ
 مجا ؾل
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ْالٓن٠ ألن الٓنُٟت ٞحهمجا  ٓػن الٟٗل  جاججان مً الهٝغ ل ٓص" ممىٖٓ ٫ْ ٧لمتي "ؤخمغ"، ْ"ؤؾ ٟٞي اإلاشجا٫ ألا

ٓظض ٞحهجا ٦ ٍْ ْالٓن٠،  ٓػن الٟٗل  ٦ْظل٪ ٧لمت "ؤًٞل" ٚي  مىهٝغ ل ال ج٣بل جإهُثهمجا ججاء الخإهِض.  ال ؤنلُت 

.ً ٍٓع ين اإلاظ٧  الكَغ

، مشال:  ْؤمجا بطا ٧جان الٓن٠ في ٧لمت ٚي  ؤنلُت ؤْ ٣ًبل جإهُثهجا ججاء الخإهِض ُٞىهٝغ

  
 
 ب  ؤهذ عظل ؤعه

   ل  َظا عظل ؤعم 

ٓان في ؤنل  ٧ْجاهذ ٖلمجا للخُ ً ٧لمت "ؤعهب" مىهٝغ ألن ْنُٟتهجا لِؿذ بإنلُت  ٍٓع ٟٞي اإلاشجالين اإلاظ٧

٧ْلمت "ؤعمل" مىهٝغ ألن  :، جإهُثهجا "ؤعملت"الٓي٘،   ْإل٨ُم ألامشلت ألازٔغ

  ِّب 
 
   ًـلُض

َّ
ث   ُجاص الغظجا٫ هٗ 

   ًإحي مً بٗضي اؾم  ّ  
 
   ض  م  ْخ ؤ

   ٘ م 
ْ
ل  ً     ج٩لمذ  م٘ 

ٓعة "ٞ  ٟي ألامشلت الشالزت اإلاظ٧
 
ْػن ٍٞٗل  "ٖث ٢ْض ظجاء ٖلى  ْ  مجاٍى  اؾم إلا٩جان،  ٦ظل٪ "ؤخمض" مً الخُٟٗل، 

ْػن لغظل اؾم "ًلمْ٘" مجا ٖلى    ٞٗل.، َْ

ْػن الٟٗل اإلاجاو٘ مً الهٝغ م٘ ؾبب آزغ ٞلّ ْ   زالزت ؤ٢ؿجام:ؤمجا 

  بجالٟٗل، مشل ؤن ًغص اؾم مً ألاؾمجاء ٖلى 
ً
ٓػن زجانجا ٓن طل٪ ال ٓن بال في الٟٗل، ؤي ٩ً ْػن ال ٩ً ؤن ًإحي ٖلى 

 ، هدٓ:ْػن الٟٗل الظي لم ٌؿم ٞجاٖلّ

 (اؾم ٢بُلت مً ٢بجاثل الٗغب) =   ل ثِّ
 ص 

 ( اؾم إلا٩جان) =   
 
 ٖث

ٓن ؾجا٦ً الٓؾِ، ِٞٓ  ، بال ؤن ٩ً  مً الهٝغ
ً
جا ْإطا ٧جان الاؾم الظي ظجاء ٖلى َُئت الٟٗل اإلاجاضخي ٧جان ممىٖٓ

ٓن: ٓل ٓن َظٍ اإلاؿإلت ٣ُٞ ٍٓين، بال ؤن املخ٣٣ين مجهم ًٟهل ٫ٓ بٌٗ الىد  مىهٝغ ٦مجا ٣ً

1(  ،
ً
جا  مىهٞغ

ً
ٓهّ ٖلمجا  لم ٨ًً الاؾم بٗض ٧

ً
ٓن ٖلمجا  ٢بل ؤن ٩ً

ً
ٓصا ٓظ ٓن م  مشجا٫ طل٪:بن ٧جان َظا الؿ٩

  
 
 ل  ْٟ ٢

 بغص 

ْم٘ طل٪   ، ْبٗض، ٞةطا ؾمي عظل بّ اظخم٘ ُّٞ ؾببجان مً ؤؾبجاب اإلاى٘ مً الهٝغ ِٞمجا ؾجا٦ً ْؾُِمجا ٢بل 

، ألهّ مً ٢بل ؾجا٦ً الٓؾِ. ٓن ٚي  مىهٝغ  ٞةهّ ال ٩ً

2(  
ً
ٓهّ ٖلمجا ٓن بٗض ٧ ، مشل  –ْطل٪ ألظل الخس٠ُٟ  -ْإن ظجاء َظا الؿ٩ ٧جان َظا الاؾم ٚي  مىهٝغ

ٓن  ٓلت الىضاء ؤْ ٚيٍ  ٣ُٞل:ؤن ٩ً غِّب، زم ز٠ٟ ألظل ؾِ
 اؾم ؤخضَم ي 

 ْغب  ي 

  ٓن في الٟٗل ْالاؾم، بال ؤن الٛجالب ُّٞ ؤن ٌؿخٗمل في الٟٗل، مشل َظٍ ؤن ًإحي ٓػ ؤن ٩ً ْػن ًج ٖلى 

 ، ٓع مى٘ الهٝغ ً مً ؤم ت ألجهجا ججم٘ ؤمٍغ ٓن ٚي  مىهٞغ ٓػن"ْ "الٗلمُت"ألاؾمجاء ج٩  :، مشجا٫ طل٪"ال
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  =  ل
 
ِّٖضة)ؤ٩ٞ

 (اؾم للغ 

 (ٓن المٗت  ًغم٘ = (حججاعة ص٣ُ٢ت نٛي ة ج٩

ْالخغْٝ الؼاثضة ٖالمت في ألاٞٗجا٫ ٖلى الٛجالب، ٞةطا ؾمي عظل  ْؤمشجالِمجا ٦شي ة ممجا ًبضؤ بجالخغْٝ الؼاثضة، 

.  ببٌٗ َظٍ ألاؾمجاء ٧جان اؾمّ ٚي  مىهٝغ

  ٓن في ألاؾمجاء ْػن ٩ً ٓاء، مً ٚي  ٚلبت ْ ؤن ًإحي ٖلى  ْن آزغألاٞٗجا٫ ٖلى خض ؾ ْاخض ص :اؾخٗمجا٫ 
ً
 ، مشال

 ( ب  غ  ْػن ي  غ  (ٖلى  ج 
 
 ش

 ( ْخغ ط  ْػن ص  غ (ٖلى 
 
ٟ ْٗ  ظ 

 (ْل ِّٖ جا
 
ْْػهّ ٞ ْػن نُٛت ألامغ مً بجاب بٞٗجا٫  غ  (ٖلى  جابِّ

 ن 

ْعصث في اللٛت الٗغبُت ٖلى   ؤخض ٞجاألؾمجاء التي 
ً
ْإن ٧جاهذ ٖلمجا ٓن ٚي  مىهٝغ  ْػان، ال ج٩ ْػن مً َظٍ ألا

 سالٝ ال٣ؿمين الؿجاب٣ين.ل مً الىجاؽ، بظْؾمي بّ ع 

 :الر ٦ُب 4.3.2

ْمجهجا: ْلّ ٖضة ؤ٢ؿجام،   الر ٦ُب َٓ يم شخيء بلى شخيء. 

 الغظل الٗجالم، ؤْ الٗلمجاء ال٨بجاع :الر ٦ُب الٓنٟي = مشل 

 ٖبضهللا ، هجا٢ت هللا  :الر ٦ُب ؤلايجافي = مشل 

 الر ٦ُب الٗضصي = مشل:  
 
  زمؿت

 
  غ  ٖك

 الر ٦ُب ؤلاؾىجاصي = مشل:  
ً
ا  جإبِ قغ 

  ي = مشل بٗلب٪، عامِغمؼجالر ٦ُب اإلاؼ 

ْالر ٦ُب اإلاؼجي َٓ امرزاط ال٩لمت الشجاهُت    . ْالر ٦ُب الظي ًمى٘ الاؾم مً الهٝغ َٓ الر ٦ُب اإلاؼجي ال ٚيٍ 

ْاخضة. ْجبضْ ؤجهمجا ٧لمت  ٓاخضة  ْلى بك٩ل ؤنبدخجا ٧جال٩لمت ال  ْاجهجالِجا بجهجاًت ال٩لمت ألا

ٓاخضة في الخ٨م، ٞال ٌٗخب  في  جالر ٦ُب اإلاؼجي َىجاْاإلاغاص ب الر ٦ُب الظي ًجٗل ال٩لمخين املخخلٟخين ٧جال٩لمت ال

ْلى شخي غاب، ألن ألازي ة هي التي  ؤنبدذ الجؼء اإلاؿخد٤ لإلٖغاب مً ال٩لمت ال٩جاملت. ءال٩لمت ألا  مً ؤلٖا

، ٞة
ً
ْخ٨مجا  

ً
طا ٧جان ٦ظل٪ لم ْمً الٗغب مً ٌؿخٗمل َظٍ الر ٦ُبجاث (اإلاؼظُت) مشل الر ٦ُب ؤلايجافي لٟٓجا

ٓخضة. ٖٓىجا َىجا في َظٍ ال  ًضزل في مٓي

ٕٓ الظي  ظا َٓ اإلآي ْاخضة، َْ ْ حهمىجا في َظا اإلا٣جامْمجهم مً ًجٗلِجا مٗغبت ٧ةٖغاب ٧لمت   ٦مجا ًلي:جٟجانُلّ ، 

الر ٦ُب اإلاؼجي ال ٨ًٟي بمٟغصٍ في مى٘ الاؾم مً الهٝغ بل ًدخجاط بلى ؾبب آزغ مً ألاؾبجاب اإلاجاوٗت مً بن 

ْمً زهجاثهّ ؤهّ ال ًجخم٘ م٘ ألاؾبجاب ألازٔغ بال الٗلم. الهٝغ ألا   .  زٔغ

ٓن ُلاإلاؼجي ٍدخجاط اإلاغ٦ب ْ   مً الهٝغ م٘ الٗلمُت بلى ؤن ال ٩ً
ً
ٓن مجاوٗجا ٍّْ"ظؼءٍ ألازي  ٩ ٍّٓ :مشل ،"  ،ؾِب

،  اؾخٓفى اإلاغ٦ب اإلاؼجي َظٍ الكغٍْ ٞةطا  :مشلًمى٘ الاؾم مً الهٝغ

   ٪ظجاء بٗلب 

   عؤًذ مٗضي ٦غب 
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 ٓعؾُٗض  ٖلى عامِغمؼ   ؾلمذ  ، ؤ٢مذ في ب

ٓعؾُٗض" "عامِغمؼ  ْ" "مٗضي ٦غب  ْ" "،بٗلب٪  " ألاؾمجاءؤن في َظٍ ألامشلت الخٓىجا  ؼجي، اإلار ٦ُب بجالمغ٦بت  ْ"ب

ٓظض في  ٍّْ" ال ً ٓظض في جهجاًتآزغ ظؼءَجا " ٍّٓ" ؤؾمجاء: ٦مجا ً ٍّٓ"، ْ"ؾِب ٍّْ"ْ "هُٟ ٍّٓ"ْ "ٖمغ جا. "مجاَ ْوٗٝغ  ْٚيَ 

في "الٗلم" َٓ ْالؿبب آلازغ ؤن الر ٦ُب اإلاؼجي ال ٨ًٟي بمٟغصٍ في مى٘ الاؾم مً الهٝغ بل ًدخجاط بلى ؾبب آزغ، 

الم  ْال٨ؿغة   ًٍٓ ، ُٞمى٘ ؤن جضزل ٖلُّ الخى ْالر ٦ُب اإلاؼجي م٘ الٗلم ًمى٘ الاؾم مً الهٝغ ٓعة،  ألامشلت اإلاظ٧

 الخٍٗغ٠.

 :العجمت 4.3.3

ْ هجاْظٔغ اؾخٗمجالِجا ٞح حهجاال٩لمجاث ٚي  الٗغبُت التي ه٣لذ بلاإلاغاص بجالعجمت َىجا  : ببغاَُم، 
ً
ؾمجاُٖل، إ، مشال

جا.  يَ   ٍْٓؾ٠ ْٚ

٦مجا ؤن ال٩لمجاث العجمُت جى٣ل بلى الٗغبُت مً اللٛجاث ألاظىبُت ٞخٗٝغ ببىجاءَجا خُض ؤن ال٩لمجاث الٗغبُت ْ 

ْبىجاء مً ؤبيُتهجا اإلاُجىُب٤ ٖلى ٢جاٖضة  ٓاٖض اللٛت الٗغبُت،  ْٞت، مً ٢ ال غصة اإلاٗغ ْال٩لمجاث العجمُت ال جىُب٤ ٖلحهجا، 

ٗ  حٗٝغ  ْل ٝغ اإلاهضع الظي زغط مىّ َظا الاؾم، ِٞظا ؤنلِجا مً البيُت، ألجهجا لٓ ٧جاهذ ٖغبُت ل٩جاهذ لِجا اقخ٣جا٢جاث، 

ت العجمت في ألاؾمجاء.  مٓجان مٗٞغ

 ْ ٓص  اإلاخُلبجاث التي حكرٍ  ٞحهجا بن ال٩لمجاث العجمُت ال جهلر ؤن جمى٘ مً الهٝغ مُل٣جا بل َىجا٥ بٌٗ ال٣ُ

ْهي:  ،  لخهي  مجاوٗت مً الهٝغ

 في عجمُخّ ٢بل ؤن ًى٣ل بلى الٗغبُت 
ً
ٓن َظا الاؾم العجمي ٖلمجا :ؤن ٩ً

ً
 " ، مشال

ٓن   ".َجامجان"، "ٖٞغ

  ٧ْجان الٓؾِ مجهجا ؾجا٦ىجا ّْٞ زالزت  ّْٞ ؤ٦ث  مً زالزت، ٦مجا في ألاؾمجاء التي ؾب٣ذ، ٞةن ٧جاهذ خغ ٓن خغ ؤن ج٩

  جدخم في مشلِجا
ً
جا ٓن مىهٞغ  " ، مشال:ؤن ٩ً

 
 "ح  ْٓ ه

ِجا اإلاْلِـ ؤخٝغ ْؤمجا ال٩لمجاث التي جر ٦ب مً زالزت  ّ ، ٣ٞض جاؾجا٦ىٓؾِ خخٞغ طَب بٌٗ الىدجاة بلى نٞغ

ْظٓب مىٗ .ال ّ مًْالبٌٗ آلازغ بلى   جإمل في ألامشلت الخجالُت:  هٝغ

 ﴿  ؾالم   ٖ 
 
َِّ غ  بْ ى بِّ ل   )109(الهجاٞجاث:   ﴾م  ُْ ا

 ﴿ ِّب 
  نَّ

 
  ن  ْْ جاع  ٢

 
 مِّ  جان  ٧

ًْ  
 
  مِّ ْٓ ٢

  (76)القصص: ﴾ىسخ  ْٓ م 

 ﴿  ً ٓجّ آ ْإز  
 
 (7)يوسف: ﴾جاث  ل٣ض ٧جان في ًٓؾ٠

ٓعة في َظٍ ألامشلت هجض  ناإلاظ٧ ٢ْجاْع ٓسخىْ  ؤن ببغاَُم   ْ  م
ً
ْإجهجا ٧جاهذ ؤٖالمجا ٍٓؾ٠ ؤؾمجاء عجمُت ٚي  ٖغبُت، 

ْإن خضر في بًِٗجا بٌٗ الخٛي اث مشال في ببغاَُم، ٓن بن ؤنلّ ٧جان ؤبغاَجام  في لٛجاتهجا ٢بل ؤن جى٣ل بلى الٗغبُت  ٓل ٣ً

 مىّ بال ؤن ألانل بجا١ ٖلى خجالّ.
ً
بجا  ؤْ ٢ٍغ

٢ْض اظخمٗذ بهظ ّْٞ زالزت، بمجا ؤعبٗت ؤْ ؤ٦ث ،  ْػث خغ ٧ل قغٍْ العجمت،  ٍ ألاؾمجاء٦ْظل٪ ٧ل اؾم جججا

.  ٞجامخىٗذ مً ؤظل طل٪ مً الهٝغ

م عجمُت ٧لِجا بال  ْعصث في ال٣غآن ال٨ٍغ  ؤعبٗت ٖلى الاجٟجا١، م٘ الازخالٝ في الازىين.ٞجمُ٘ ؤؾمجاء ألاهبُجاء التي 

ٓص"ْ "قُٗب"ْ "نجالر"ْ "دمحم" ٍٓ" ٖلحهم الؿالمَ ٓا في  ؤنٖلى  ٓن ، اج٤ٟ الىد ْازخلٟ َظٍ ألاؾمجاء ٖغبُت 
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ٓح"ْ "لٍٓ"  ال.  مَل َظان الاؾمجان ٖغبُجان ؤٖلحهمجا الؿالم،  "ه

ٓن مً الىدجاة  ٓا بلى ٞجاملخ٣٣  .جامتهُمجا٫ بلى عجم ، ٚي  ؤن ابً َكجامٖغبُجانؤجهمجا طَب

 :الٗلمُت 4.3.4

ٓص الاؾم ؤخض ألاؾبجاب التي ججٗل  بن الٗلم مً ْظ ، م٘  ظٟٗغ، اؾم ٖجام  :،مشالؾبب آزغٚي  مىهٝغ

 
ً
ْؤنبذ ٖلمجا جا،  ٍُْل٤ ٖلى جهغ، ٞلمجا اهخ٣ل مً جى٨يَ   .مً الهٝغ تمىٖٓمً ألاؾبجاب اإلا جاؾبب نجاع لغظلمى٨غ، 

التي ال جهلر بمٟغصَجا ؤن جمى٘ ألاؾمجاء مً الهٝغ بل جدخجاط بلى ْالٗلم مً ألاؾبجاب اإلاجاوٗت مً الهٝغ 

، مشال:  ؾبب آزغ إلاى٘ الهٝغ

   َظا ؤع٢م 

   عؤًذ ظٟٗغ 

ْٞت، طاث الؿم  ْي٘ للضاللت ٖلىاؾم ه٨غة، ٧لمت "ؤع٢م" في اإلاشجا٫ ألا٫ْ  خُت مً َب٣ت الخُجاث اإلاٗغ

ل مجهجا َظا اإلاٗجى ْؾمي به   ٞهجاعثعظل مً البكغ،  جاالكضًض، زم ؤٍػ
ً
ٓ ؾبب مجاو٘ مً الهٝغ ًدخجاط ؾبب  ٖلمجا َْ

، ت مً الهٝغ ب٨ال الؿببين. آزغ إلاى٘ الهٝغ ْػن الٟٗل. ٞهي ممىٖٓ  ٓ  ْٞحهجا ؾبب آزغ َْ

 َظا ال
ً
ل مىّ ؤًًجا ْاؾخٗمل في ٖلمُت خى٦ْظل٪ "ظٟٗغ" ِٞٓ في ألانل اؾم ٖجام ًُل٤ ٖلى جهغ، زم ؤٍػ ٨ي  

ْػن الالٟغص مً الىجاؽ،   ٟٗل.ْالؿبب آلازغ َٓ 

ْظض مّٗ ؾبب آزغ، مشال:  جا مً الهٝغ بطا   ٞجالٗلم ًهي  ممىٖٓ

  ْججاء الخإهِض)َلخت  (ٖلم 

 (ْْػن الٟٗل  ؤخمض (ٖلم 

 (ٓن الؼاثضججان ْالى  ٖشمجان (ٖلم ْألال٠ 

 ض٫) ٖمغ  (ٖلم ْٖ

 :الٗض٫ 4.3.5

ْٞت مُغصة،  ْْػن آزغ مً ٚي  ٢جاٖضة مٗغ ْْػجهجا بلى بىجاء آزغ  ٍٓل بىجاء ٧لمت  ْطل٪ م٘ ب٣جاء اإلاٗجى اإلاغاص بّ جد

 ألانلي لل٩لمت.

٢ْؿم آزغ ٣ً٘ في الهٟجاث. :ْالٗض٫ ٢ؿمجان  ،  ٢ؿم ٣ً٘ في اإلاٗجاٝع

  :ٞإمجا الظي ٣ً٘ في اإلاٗجاٝع ِٞٓ 

َْؿخٗمل في الخإ٦ُض، مشجا٫ طل٪ ألا٫ْ:  ل،   ٗ ْػهّ ٖلى ٞ   :مجا ٧جان 

 ِجا ؤي ٧لِجا  ٗ م   خًغث اليؿجاء ظ 

  ًِ  ٗ خ   الهجالخجاث ٌؿبدً ٧لًِ ب 

ه٘) ،ٞةن (بخ٘) جا ظم٘ ،ْ(ب  يَ  ْمٟغصاتهْ(ظم٘) ْٚ  ، ْ ْبخٗجاء،  ْحؿخٗمل َظٍ ال٩لمجاث ألظل جا ظمٗجاء،  بهٗجاء، 

 الخإ٦ُض اللٟٓي، مشل:

 ٘ٓم ٧لِم ؤظم  ظجاء ال٣
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 ...ٓن ٓن ؤبهٗ ٓن ؤبخٗ  نلى الىجاؽ ٧لِم ؤظمٗ

ْل٨جهجا َىجا ٖض ْاث لِـ ٚي ،  ْػن ٞٗال ِجا ٖلى  ٓن ظمٖٓ لذ ًٖ ْال٣جاٖضة اإلاُغصة في مشل َظٍ ألاؾمجاء ؤن ج٩

ْم٘ طل٪ ٞةجهجا لم جخٗض جل٪ اإلاٗجاوي التي ْيٗذ لِجا  ذ ٖجهجا مً ٚي  ٢ُجاؽ مٗغْٝ في اللٛت الٗغبُت،  ْػجهجا ألانلي ْنٞغ

.
ً
 ؤنال

ْل٨جهجا ٌؿخٗمل في الٗلم اإلاظ٦غ، مشل: الشجاوي:    ،
ً
ل ؤًًجا  ٗ ْػهّ ٖلى ٞ   مجا ٧جان 

   غ م   ٗ  ٞةن ٨ًً في ؤمتي ٞ

 غ
 
ٞ  ػ 

   ذ م   ظ 

ْمجا قجابهِجا ٍٓل في اللٛت  ِٞظٍ ألاؾمجاء  ْظجامذ مً ٚي  ٢ُجاؽ ًإطن بهظا الخد ْػاٞغ  ْلت، ٖضلذ ًٖ ٖجامغ  مٗض

ٓاء ؤنال، ٞلم ًخٛي  بهظا الخُٛي  مً اإلاٗجى ألانلي  ْٖمغ ؾ ْمٗجى ٖجامغ   .شخيءالٗغبُت، 

غ   الشجالض:  خ   :س 

ت لم ًضزل  ت بجالالم، ٞةطا ٖضلذ ًٖ اإلاٗٞغ ْهي ال٩لمت اإلاٗٞغ ْلت ًٖ السخغ،  ًٍٓ ِٞظٍ ال٩لمت مٗض  –ِجا الخى

ًٍٓ بال بؿبب مً ألاؾبجاب  -بشالزت قغٍْ  ٖلى زالٝ ال٣ُجاؽ في اللٛت الٗغبُت مً ؤن ٧ل ٧لمت ال جسلٓ مً ؤ٫ ؤْ الخى

ٓم. ْلت ٖلى الٗم ٓن مٗض ْلت لم جخجغص مً مٗىجاَجا ألانلي الظي ٧جاهذ جض٫ ٖلُّ مً ٢بل ؤن ج٩ ْٞت. ْسخغ اإلاٗض  اإلاٗغ

: ٓهّ ٚي  مىهٝغ زالزت قغٍْ  َْكرٍ  ل٩

  ٓم مٗين  ؤن ًغاص سخغ ً

 ْالالم  مً ألال٠ 
ً
 مجغصا

ً
جا  ؤن ٌؿخٗمل ْٞغ

 مً ؤلايجاٞت 
ً
 ؤن ٌؿخٗمل مجغصا

ت مً الهٝغٞةطا اظخمٗذ َظٍ الكغٍْ الشالز  ، هدٓ:ت في "سخغ" ٧جاهذ ممىٖٓ

   غ خ  ٓم الخمِـ س   ٧جان الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ًدب الؿٟغ ً

 ٓم الجٗمت سخغ  ؾىلخ٣ي بن قجاء هللا ً

جا ٞةطا لم   لم ٨ًً ممىٖٓ
ً
ٓم ؤْ صزلّ الالم ؤْ ٧جان مًجاٞجا ٢ْذ السخغ ٖلى الٗم ض  ٓم بُٗىّ بل ؤٍع ًغص بهجا سخغ ً

ٓلّ حٗجالى ، ٦مجا في ٢  :مً الهٝغ

 ﴿ 
 
َ  ى  ُْ جَّ ه   (14:القمر)﴾غٍ خ  س  بِّ  مْ جا

، الغاب٘:  ُجامِّ
 
، مشل ٢ ٗجا٫ِّ

 
ْػن ٞ  ٖلى ْ  مجا ٧جان مً ؤٖالم اليؿجاء ٖلى 

ً
ٓمجا ٓن مسخ ، بكٍغ ؤن ال ٩ً ظامِّ

الغاء، ٞةطا ٧جان خ 

 ٖلى الغاء ٞلّ خ٨م آزغ، ْؾىظ٦ٍغ بن قجاء هللا
ً
ٓمجا  مسخ

ٓن ؤن  ٓل ٣ٍْ ْلت ًٖ ٞجاٖلت مشال،  ْػن ٞٗجا٫ِّ مً ؤٖالم اإلااهشجاث مٗض ٌٗخب  الىدجاة َظٍ ألاؾمجاء التي جغص ٖلى 

ْل ٍٓل،  ٓظض ٢جاٖضة في اللٛت الٗغبُت جبُذ َظا الخد ال ً ْخظام ًٖ خجاطمت،  ْلت ًٖ ٢جاَمت،  ظل٪ ٞةن بجي ٢ُجام مٗض

ٓن: ٓل ٣ُٞ ، ٓجهجا ٚي  مىهٝغ  جمُم مً ٢بجاثل الٗغب ًجٗل

 (ًٍٓ  َظٍ ٢ُجام  (مً ٚي  جى
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 (
ً
ًٍٓ ؤًًجا  عؤًذ ٢ُجام  (مً ٚي  جى

   ؾلمذ ٖلى ٢ُجام 

٦ْظل٪ ألاؾمجاء التي  ٓن َظٍ ألاؾمجاء مبيُت ٖلى ال٨ؿغ،  ْؤمجا ٖجامت الٗغب مً ٚي  بجي جمُم ٞةجهم ٌؿخٗمل

جا٫ِّ " ممجا 
 ٗ  :اهتهذ ٖلى خٝغ الغاء، مشلْعصث ٖلى " ٞ 

 ٓن اإلاجاء ٟجاعِّ = اؾم لٗين مً ُٖ
 ؾ 

 ٓا٦ب الؿمجاء ٦ٓب مً ٧ جاعِّ = اؾم ل٩
 ً  خ 

 بجاعِّ = اؾم ٢بُلت مً ٢بجاثل الٗغب
 ْ 

َْكجاع٦ِم بىٓ جمُم في َظٍ اإلاؿإلت في بىجاء َظا الاؾم  ٓجهجا مبيُت ٖلى ال٨ؿغ،  ٓم  -ٞةن ٖجامت الٗغب ًجٗل املخخ

ْػ  ْعص ٖلى  ْالظي  ٕٓ مً  –ن ٞٗجا٫ ٖلى الغاء   ٧جاالؾم اإلامى
ً
ٓجهجا ؤًًجا ٖلى ال٨ؿغة، بال ٢لت ٢لُلت مً بجي جمُم ٞةجهم ٌٗجامل

، ٦مجا ج٣ضم م٘ ألامشلت الؿجاب٣ت.  الهٝغ

يٍ  ِٞٓ ٦مجا ًلي: ْالظي ٣ً٘ في الٗضص ْٚ  ٫ْ  ْؤمجا ال٣ؿم الشجاوي مً الاؾم اإلاٗض

ْػهين، بمجا ٖلى  ٗجا٫"ٞإمجا الٗض٫ في الٗضص ِٞٓ ًإحي ٖلى 
 
ٗل"ٖلى  ْإمجا "ٞ ْٟ ْالشالزت "م  ٓاخض ْالازىين  ٍْإحي طل٪ في ال  ،

٫ٓ الغظل (٧لمذ  ع ْألا  ، ٦مجا ٣ً ْج٨غاٍع ٓن اإلاغاص بهجا جإ٦ُض اإلاٗجى الٗضصي  ٩ٍْ ْػ الٗض٫ في الٗضص ألاعبٗت،  ال ًخججا  بٗت، 

 م   جاؽ  الىَّ 
ْ
 ى م  ج  ش

ْ
٠، (ن  ج  ش ٓي الكٍغ ٦ْمجا ظجاء في الخضًض الىب  ى) ٌٗجي ازىين ازىين، 

 
 ال
 
  ة

َّ
  لِّ ُْ الل

 م 
ْ
 ى م  ج  ش

ْ
ٌٗجي  )749(مؿلم: )ىج  ش

 ع٦ٗخين ع٦ٗخين ْألامشلت ٦مجا ًلي:

 (
ً
ْاخضا  

ً
ْاخضا خجاص  (ؤي 

 
 نلى الىجاؽ ؤ

 ﴿ ْن
 
ٓا ؤ ٓم   ٣

 
ِّ  ج

َّ
ى ّللِّ ج 

ْ
ش  (ازىين ازىين) )46(ؾبجا:﴾م 

 ﴿ٓا د  جاه٨ِّ
 
جا ٞ جاب   م 

 
م َ

 
٨
 
ً   ل ِّ

جاءِّ  م  ؿ  ِّ
 
ى   الي ج 

ْ
ش   م 

 
ر

 
ال
 
ز  ْ   ٕ جا ب  ع   )3(اليؿجاء:﴾ْ 

 ﴿ ِّل ِّٖ جا
تِّ  ظ 

 
٨ ئِّ

َٰٓ  
ل
 ْ
  ٱإلا

ً
ال ؾ  ىَٰٓ  ع  لِّ

ْْ   ؤ 
 
ٍت د  ْظىِّ

 
ى   ؤ ج 

ْ
ش   مَّ

 
ض

  
ل
 
ز  ْ   ٘

ب   ع   )1(ٞجاَغ:﴾ْ 

ْعصث َِىجا، ْ  ؤي: ازىين ازىين  ٦مجا ؤ
ً
٢ْض ظجاءث َظٍ ال٩لمجاث في آلاًجاث ال٣غآهُت ؤًًجا ْؤعبٗت ؤعبٗت،  زالزت زالزت 

ْػن  ْعصث َىجا ٖلى  ْػن مٟٗل. "ٞٗجا٫"٦ْمجا ؤجهجا   ٧لِجا ٚي  مشجى ٣ٞض ظجاءث َظٍ ال٩لمت ٖلى 

ٓل٪:  ْطل٪ مشل ٢ ٓػهين في ٚي  الٗضص،  ٓن الٗض٫ ٖلى َظًً ال  ٢ْض ٩ً

   غ
 
ز
 
ٓة ؤ  مجا ٧لمذ م٘ وؿ

٠ ؤي  ٓن ظمِٗجا ٖلى الخٍٗغ لى مً اؾمجاء اليؿجاء ٩ً ْٗ
 
ْػن ٞ ٧ْل مجا ظجاء ٖلى   ، ٞةن ؤزغ َىجا ظجاء ٦جم٘ ألزٔغ

ْالالم ٚي  َظٍ ا ٓي ًبُذ م٘ ألال٠  ْظّ لٛ ت بلى الى٨غة مً ٚي   ٓن مًجاٞت، ألجهجا ٖضلذ ًٖ اإلاٗٞغ ل٩لمت، بال ؤن ج٩

ْالالم، ٣ٞجا٫: ) مً ٚي  ألال٠  ْال٨بٔ  ْعص (الهٛٔغ  ٓاؽ بلى الخُة، ألهّ ؤ ٫ٓ ؤبي ه ْلظل٪ ٣ٞض وؿب الىدجاة ٢  بظل٪، 

 .....٦ْبٔ  مً ٣ٞجا٢ِٗجا  ٧إن نٛٔغ 

ٓلّ حٗجالىْمشجا٫ آزغ الظي ًٓضر بٖغاب ؤزغ ٖلى مجا بِى ٢ 
ً
 :جاٍ ؾجاب٣جا

 ﴿ 
 
ة ضَّ ِّٗ

 
ٞ  ًْ ِّ

جاٍم  م  ًَّ
 
غ   ؤ

 
ز
 
 )184(الب٣غة:﴾ؤ

 .ْظّ جسهُو " ؤزغ " بجالظ٦غ
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في ٦خجابّ "ؤْضر اإلاؿجال٪ بلى ؤلُٟت ابً مجال٪" ًٖ ؾبب جسهُو ؤزغ  –عخمّ هللا حٗجالى  –٢جا٫ ابً َكجام 

ْهي  ٓن ؤزغ بجالظ٦غ ألن في ؤزٔغ ؤل٠ الخإهِض،  ٍُٓ ْإهمجا زو الىد ن ، ؤْضر مً الٗض٫بجالظ٦غ: " ْآزْغ ْآزغان 

ْإهمجا ام  ،ّ ْإهمجا الٗض٫ في ٞغْٖ ْؤمجا آزغ ٞال ٖض٫ ُّٞ،  ٘ مً الهٝغ ىخمٗغبجان، ٞال مضزل لِمجا في َظا البجاب، 

جا  ، ألن مظ٦َغ
ً
ْٞجا الَم ألزغاَم) ظمٗذ ٖلى ؤزٍغ مهغ ٢ْجالذ ؤ ْإن ٧جاهذ ؤزٔغ بمٗجى آزغة هدٓ ( ٓػن،  ْال للٓن٠ 

ْؤن –بجال٨ؿغ  –آزغ   ) (زم هللا ًيصخئ اليكإة آلازغة) ٞلِـ مً بجاب اؾم الخًُٟل".  ؤَـ  بضلُل (  ٖلُّ اليكإة ألازٔغ

 :الهٟت 4.3.6

 مً الهٝغ ؤن 
ً
ٓهّ مجاوٗجا ًٍٓ، بال ؤهّ ٌكرٍ  ألظل ٧ ْالخى الٓن٠ ؤخض ألاؾبجاب التي جمى٘ الاؾم مً الهٝغ 

 ًجخم٘ ُّٞ ؤمغان:

، ٞةن لم ٨ًً الاؾم  ألا٫ْ: 
ً
 ؤنلُجا

ً
ٓن ْنٟجا ، مشل ؤن ٩ً  مً الهٝغ

ً
ٓن مجاوٗجا في ْيّٗ ألانلي نٟت لم ًغج٤ِّ ؤن ٩ً

 في مٗىجاَجا ألانلي، ٞةطا ه٣لِجا ؤخض ًٖ مٗىجاَجا 
ً
ٓان) ؤْ (ؤؾض) ؤْ (بدغ)، ٞةن َظٍ ألاؾمجاء لِؿذ ْنٟجا (نٟ

 ٖلى ؤن مٗىجاٍ ألانلي َٓ الدجغ ألاملـ، ؤْ 
ً
ٓان، ٢ُجاؾجا ْاؾخٗملِجا مشال في الغظل ال٣جاسخي ل٩لمت نٟ ألانلي 

ٓان مٗغْٝ في الصججاٖت  -مل ألاؾض اؾخٗ ٓ خُ ٓ مجخم٘  –ألظل الغظل الصججإ، ؤْ اؾخٗمل البدغ  –َْ َْ

ْٞت  ٓاٍ ال٨شي ة اإلاٗغ ًٍٓ، ألن َظٍ  –ألام ْالخى ٕٓ مً الهٝغ   ٚي  ممى
ً
جا ألظل الغظل الؿذي، ٧جان َظا مىهٞغ

 ٓ ٓ ؤن ٩ً َْ ، ين ألظل بٖمجا٫ الٓن٠ ٦مجاو٘ مً الهٝغ ٫ْ الكَغ  ٚي  ألاؾمجاء ال جدمل ؤ
ً
ن الٓن٠ ؤنلُجا

٫ٓ مً الاؾمُت بلى الٓنُٟت.  مى٣

جان"مشل  ضهِإؤن ال ج٣بل ال٩لمت ججاء الخإهِض، ٞةن ٢بلذ ججاء الخ الشجاوي:  جاهت"، ٞةن ماهثهمجا ًإحي "لؤعم  "ْ "الٍٗغ  "ٍٖغ

 ؤعم  "ْ
 
. "تل ت مً الهٝغ ٢ْ٘ ٖلى الٓن٠ ألانلي لم ج٨ً ممىٖٓ  :مشجا٫ الاؾم الظي 

   ل ًْ  
ٞ 

 
 ال

 
ال
 
غ  ؤ ْخم 

 
ى ؤ

 
ل  ٖ ص    ٓ ْؾ

 
 ؤ

 
ال  ْ ص    ٓ ْؾ

 
ى ؤ

 
ل  ٖ غ   ْخم 

 
 ألِّ
 

ال  ْ  ٍ
ي  بِّ
غ   ٖ ى 

 
ل  ٖ  ٍ

ي  مِّ
ج  ع   لِّ

 
ال  ْ  ٍ

ي  مِّ
ْعج 

 
ى ؤ

 
ل  ٖ  ٍ

ي  بِّ
غ   ٗ   لِّ

َّ
ال بِّ

 ٔ  ٓ ٣ْ جالخَّ  )23489: ؤخمض(مؿىض  بِّ

ْلظل ٓلين ًٖ الاؾمُت بلى الٓنُٟت، بل َمجا زجابخجان ٖلى ؤنلِمجا،  ٓص ْنٟجان ؤنلُجان ٚي  مى٣ ْؤؾ ٪ ٞإخمغ 

ًٍٓ.ىامخ ِمجا، ٞال ًإجحهمجا الخى  :مشجا٫ الاؾم الظي ال ٣ًبل ججاء الخإهِض ٘ نٞغ

 "  ٫ٓ ي  عؾ حِّ
 
 ؾ   ٍل ظ  بغ   هللاِّ  ؤ

ْ
 )7911: ؤخمض مؿىض(" ان  غ  ٨

ْػن  "ؾ٨غان"ٞةن ماهض  لى"ًإحي ٖلى  ْٗ
 
 ؾ  ـ"٦ "ٞ

ْ
ْلِـ "ٔ غ  ٨ ْلظل٪ امىخ٘ "ؾ٨غاهت"،  . "ؾ٨غان"،   ًٖ الهٝغ

4.3.7 ٕٓ  :مىتهى الجم

، ٞال ًم٨ً ؤن ًجم٘ ٖلُّ، ٞةن الاؾم ْمً 
ً
 مىتهُجا

ً
ٓن الاؾم ظمٗجا  مً الهٝغ ؤن ٩ً

ً
ٓن مجاوٗجا ألاؾبجاب التي ج٩

ْػن زم ًجم٘ ٖلى طل٪ الجم٘ ب ٓاخض ًجم٘ ٖلى  ٍْإحي في اإلاغة الغابٗت ؤْ جال َْؿخمغ ٦ظل٪ بلى ؤعبٗت ؤْ ؤ٦ث ،  م٘ آزغ، 

 ٔ ْػن ٌؿخدُل الجم٘ ٖلُّ مغة ؤزغ  .مجا ٢بلِجا ؤْ مجا بٗضَجا 

شِب 
 
ل  نٛي  مً الغمل  -ْزظ مشال ٧لمت ال٨

 
ٓ ج بجان، –َْ

ْ
ش
 
ظٍ زالزت ظم٘، ْ  ٞةهّ ًجم٘ ٖلى ٦ ب، َْ

 
ش
ْ
٦
 
ْؤ ب 

 
ش
 
٦

ٓػن ٧جان مىخهى الجم٘، ألن الجم٘  ؤن ًجم٘ال ًيخهي ٖلُّ الجم٘، ًل ًم٨ً  ْعص الجم٘ ٖلى َظا ال ٖلى ؤ٧جازب، ٞةطا 

 اهخهى بلُّ، ٞال ًؼاص ٖلُّ.



74 

 

ْلى مً آلازغ، ٣ٞجا٫ بٌٗ الىدجاة:٢ْض ٖغ ٝ الىدجاة  ٟين ؤخضَمجا ؤ ٕٓ بخٍٗغ  مىخهى الجم

  ْػن مٟجاٖل، مشل ٖٓين، ؤخضَمجا  ٓ ٖلى ه ْػهّ ٧لمت مٟغصة، َْ ٕٓ ٧ل ظم٘ ال ًإحي ٖلى   :اإلاغاص بمىخهى الجم

ي  طل٪ ْمهجابُذ ْٚ ْػن مٟجاُٖل، مشل صهجاهي   ْصعاَم  ْآلازغ   .مؿجاظض، 

٫ٓ بٌٗ الىدجاة جان ؤْ  ؤن اإلاغاص بمىخهى :٣ٍْ ٧ْجان بٗض ألال٠ خٞغ ّْٞ ؤل٠  الجم٘ َٓ ٧ل ٧لمت ٧جان زجالض خغ

ٍْإحي ٖلى ؤق٩جا٫ مسخلٟت ٦مجا ًِٓغ في َظا الجض٫ْ   :ؤ٦ث ، 

 ل  ، ظمجاظم، صٞجاجغ ل  = صعاَم  ، ؾىجابِّ ٗجالِّ
 
ٞ 

 (ظم٘ خم) ٓامُم ٗجالُل  = مهجابُذ  ، صهجاهي  ، ٖهجاٞي ، خ
 
ٞ 

 ٘ل  = ؤ٧جابغ ، ؤنجاٚغ، ؤعاهب، ؤنجاب ِّٖ  ؤٞجا

   ل ِّٖ ٟجا
 = مضاعؽ ، مؿجاظض م 

 ٓامِـ ٓامِـ، ظ ٓامِـ ، ه ٓاُٖل  = ٢
 
ٞ 

 ٓاثل، خمجاثل ل  = عؾجاثل، ؾ ٗجاثِّ
 
ٞ 

 ٟجاُٖل  = حٗجالُم، حؿجابُذ، ج٩جال٠ُ
 
 ج

 ٓاػم ٓاَغ، ل ٓاجم ، ظ ٓاعب ، ز ل  = ٢ ِّٖ ٓا
 
ٞ 

  ٔ ٔ ، صخجاع  ى = ٖظاع 
 
ٗجال

 
ٞ 

 ٓاشخي، لُجالي ٓاعِّي، ٚ ي = صخجاعِّي، ظ ٗجالِّ
 
ٞ 

   ٗجالي  = ٦غاسخي
 
ٞ 

ْػن ٚي  َظٍَظٍ بٌٗ  ٢ْض ًإحي ٖلى   ،ٕٓ ْػان الىمجاطط التي ًإحي ٖلحهجا مىخهى الجم ٓعة  ألا  :مشل، ؤٖالٍاإلاظ٧

   الىجاؽ في مؿجاظض   ٚو 

  ِّٓن في ٦خجاج الص ًضعؾ  ب  ِْ ألا

ْمجحئ ال٨ؿغة   ،ّ ْلظل٪ امخى٘ نٞغ  ،ٕٓ ْػان مىخهى الجم ْػن مً ؤ ججض في َظًً اإلاشجالين ؤن الاؾم ظجاء ٖلى 

ٓن في  ت.ٖلُّ، ٦مجا ٩ً الم ٚي  اإلاىهٞغ  ألٖا

ْالىٓن  4.3.8 جاصة ألال٠   :ٍػ

ٓن، ٞةطا ٧جان الاؾم م٘ َجاجين ْ ْمً ألاؾبجاب التي جمى٘ الاؾم مً الهٝغ ؤن ًؼاص في آزغ الاؾم ألال٠  الى

ين ؤنلين مً ال٩لمت. ٓهجا خٞغ ٓهجا ػاثضجين ال ؤن ج٩ َْكرٍ  ؤن ج٩  ،  مً الهٝغ
ً
ٖٓجا جاصجين ٧جان ممى  الٍؼ

جاصة بإن حؿ جاصة في بٌٗ الخهجاٍع٠، ٦مجا في ٧لمت (ٟٚغان) (ٖمغان) مشال، ٞةطا ْ حٗٝغ الٍؼ ٣ِ َظٍ الٍؼ

ي   ْٖجامغ ْٚ مغ  ٓع ْٖ ٓع، مٗم ْمٟٛ ٓن، مشال في ٚجاٞغ،  ْالى ٓػن ؾ٣ِ ألال٠  تهمجا ًٖ َظا ال عصصتهمجا بلى ؤنلِمجا ؤْ نٞغ

ٟجاث َظًً الاؾمين.  طل٪ مً جهٍغ

ٓظض لّ مكخ٤  جاصة في الاؾم الظي ال ً ْان"ْ "ٖشمجان"مشال، ٞةن ٧جاهذ َظٍ الٍؼ جاصة ُّٞ بإن "مغ ، ٞخٗٝغ الٍؼ

ٓن ٢بل ألال٠ ْحكضًض. زالر ؤخٝغ ؤْ ٩ً جان ؤنلُجان مً ٚي  ج٠ًُٗ  ٓع مهُٟى خالْي (اإلاٗل٤ ٖلى  خٞغ ٢جا٫ الض٦خ

 ؤْضر اإلاؿجال٪ بلى ؤلُٟت ابً مجال٪):

جان  ٓن ٢بلِمجا خٞغ جاصة ؤن ٩ً ، ٞٗالمت الٍؼ ٓن) في مجا ال ًىهٝغ ْالى  َّٗ ً  ؤنلُجان، زجاهحهمجا م  " ٞةن ٧جاهجا (ألال٠ 
 
٠ ،
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ِٖٓمجا بٗض زالزت ؤخٝغ  ٢ٓ ٓن ػاثضجين ل ْالى ٓن ألال٠  ْظجاػ اٖخبجاع الخٝغ الظي خهل بّ الخ٠ًُٗ ؤنال، ٞخ٩

ْالخُجاة  ْالٟٗت  ْخُجان، ٞةن ٢ضعتهجا مً الخـ  ْٖٟجان  ٓن ؤنلُت، هدٓ خؿجان  ٓن الى ؤنلُت، ؤْ ٖضم اٖخبجاٍع ؤنال ٞخ٩

ْإن ٢ضعتهجا مً تمىٗ ْْػجهجا ٞٗالن،   ، ْإن ٧جاهذ  "الخين"ْ "الًٟٗ"ْ "الخؿً"هجا مً الهٝغ ْْػجهجا ٞٗال٫،  تهجا،  نٞغ

 ." ْؤمجان) لم ًمى٘ الاؾم مً الهٝغ ٓن ؤنلُت، هدٓ (لؿجان   ألال٠ ؤنلُت، هدٓ زجان (بمٗجى ص٧جان) ؤْ ٧جاهذ الى

  ْمدظعي غصي  ْٜ ؤدي ٖمغان  ب  ِّ
 
ل  ْب 

   ؤقض خُجاًء مً ٖشمجان 
ً
 مجا عؤٔ الىجاؽ عظال

ٓهجا. ْمى  
ً
ْٞجا ٓن مهغ ٓن الؼاثضجين مىٗخجا الاؾم مً ؤن ٩ً ْالى  ًٓضر ل٪ اإلاشجاالن ؤن ألال٠ 

 :الخإهِض 4.3.9

 ؤن ًإحي ٖلى ؤخض ؤ٢ؿجامّ  ال٩لمت ؤخض ألاؾبجاب التي جمى٘ بن الخإهِض
ً
ٓهّ مجاوٗجا ٓي في ٧ َْؿخ  ، مً الهٝغ

 زت ؤ٢ؿجام:الشالزت، ٞجاإلااهض ٖلى زال

ٖٓجان  -1 ٓ ه  :مجا ٧جان ٖالمت جإهِشّ ؤلٟجا، َْ

 ْصة، ٦ ٓن بجاألل٠ اإلامض   ."اء  غ  ْخ ص  ـ"ؤن ج٩

 ٓعة ٦ ٓن بجاألل٠ اإلا٣ه  بْ خ  ـ"ؤن ج٩
 
 ."ىل

 مً الهٝغ مً ٚي  
ً
جا ٓن ممىٖٓ  خجاظت بلى ؾبب آزغ.ِٞظا ال٣ؿم مً ألاؾمجاء اإلااهشت ٩ً

٢ْخجاصة  -2  مجا ٧جان ٖالمت جإهِشّ ججاء، مشل خمضة، ْؾِلت ؤْ َلخت 

يب -3 ٓظض ُّٞ ٖالمت مً ٖالمجاث الخجاهِض، مشل ، ؾٗجاص، ٍػ  مجا لم ً

.ِٞظان ال٣ؿمجان ألازي ان ًدخجاظجان بلى  ين مً الهٝغ ٓهجا ممىٖٓ  الٗلمُت ل٩ُ

 :اإلااهض اإلاٗىٓي 

ٓعة ٞ – ٓي ٗىاإلاٞإمجا اإلااهض  ْطل٪ بطا ججاعة ًجب مىّٗ مً الهٝغ ْإجهجا  -ِٓ ال٣ؿم الشجالض مً ألا٢ؿجام اإلاظ٧  ،

جان:  اظخم٘ ُّٞ قَغ

  مً الهٝغ ٖلى ٧ل خجا٫: ألا٫ْ ٕٓ يب ْؾٗجاص، ِٞظا ممى ّْٞ ؤ٦ث  مً زالزت، مشل ٍػ ٓن خغ ٞةن  ؤن ج٩

 مىّٗ مً الهٝغ
ً
ْظب ؤًًجا غ 

 
ْجدغ٥ الٓؾِ مجهجا مشل ؾ٣ ّْٞ زالزت    .٧جاهذ خغ

 خ: يالشجاو
ْ
، مشل بل

ً
 عجمُجا

ً
ٓن ٖلمجا ٓن الٓؾِ ْ  ؤن ج٩ ٕٓ مً الهٝغ م٘ ٧  ممى

ً
ْمو، ِٞٓ ؤًًجا خِّ

 ؾجا٦ىجا.

ٓػ مىّٗ مً الهٝغ ٍْج  ّ ٓػ نٞغ ، . ْججاعة ًج  ٖلى زالزت ؤخٝغ
ً
ٓي م٣خهغا ْطل٪ بطا ٧جان الاؾم اإلااهض اإلاٗى

٧ْجان الخٝغ ألا   ،
ً
ضم  "صٖض"ْ "َىض"ْؾِ مجهجا ؾجا٦ىجا، مشل ٧ْجان الاؾم ٖغبُجا ْٖ ، ٓػ في مشلّ ألامغان، الهٝغ ، ُٞج

. ْٖضمّ  –٢ْض اظخم٘ َظان ألامغان  الهٝغ ٫ٓ قجاٖغ -الهٝغ   :في ٢

ــــــــــــــــــــــــــــــجا  لـــــــــــــــــــــــــــــم جخلٟـــــــــــــــــــــــــــــ٘ـ بًٟـــــــــــــــــــــــــــــل م زَع

 

ْؿ٤  ص   
 
ْلم ح بْٖ صٖض  

ْ
ل  ٗ  ض  في ال

ٓي   ٓ صٖض  –٣ٞض اؾخٗمل الكجاٖغ َىجا الاؾم اإلااهض اإلاٗى ت،  –َْ ْلى مىهٞغ مغجين، ظٗلِجا في اإلاغة ألا

. ت مً الهٝغ :  ْاؾخٗملِجا مغة ؤزٔغ ٞجلِٗجا ممىٖٓ  ْإل٨ُم ألامشلت ألازٔغ
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 (  ؤهذِّ َىض  (ؤهذِّ َىض 

 (
ً
 ؤبهغث َىض  (ؤبهغث َىضا

 (اظخمٗذ اليؿجاء م٘ َىٍض) م٘ َىض   جاءؿاظخمٗذ الي 

ّْٞ زالزت  ْؤمشجالِجا مً ألاؾمجاء اإلااهشت التي ٧جاهذ خغ ٓ الخٝغ اإلاْ ًٓضر َظا اإلاشجا٫ ؤن َىض  مىّ ؾجا٦ىجا ؾِ خ

ٓظِجان ٦ظل٪ ٧جاهذ مً ألاؾمجاء الٗغبُتْ  ٓػ ُّٞ ال ٓن ممىٖٓجؤن  :ًج غاب ألا٫ْ في  ت٩ ْاضر في ؤلٖا ، ٦مجا َٓ  مً الهٝغ

غاب ألازي  في ألامشلت. ْاضر مً ؤلٖا ْٞت، ٦مجا َٓ  ٓن مهغ  ألامشلت، ؤْ ؤن ج٩

ٓي مكخمال ٖلى ؤعبٗت خغْٝ ٞهجاٖضا ًجب مىّٗ مً ال  هٝغ ٦مجا في البِخين آلاجُين:ْؤمجا بطا ٧جان اإلااهض اإلاٗى

مجا  ٗجاص  ْ  ٓا ؾ  ل ط ع خ  ينِّ بِّ
 الب 

 
ضاة

 
ٚ 

 

 

 

   ٫ٓ ٨د ِّٝ م  غ
 
ٌ  الُ ًُ

 
ٚ  ً  ٚ

 
 ؤ

 
ال  بِّ

  

يب  ب ْم ٢بل ؤن ًغ  ٍؼ ِّ
ْ
 ل  الغ٦ب  خؤإلا

 

 

 

ل  
 
٢ لببْ 

 
٪ ال٣

 
ل مجا م 

 
ُىجا ٞ

 
ل م 
 
 ن ج

ّْٞ ؤ٦ث  مً زالزتبطا ؤن الاؾم اإلااهض  جانًٓضخ ن البِخجانِٞظا  . ظجاءث خغ جا مً الهٝغ  ٞال ٌؿخٗمل بال ممىٖٓ

ٓاو٘ مً الهٝغ 4.4  ؤ٢ؿجام اإلا

ٓاو٘ الهٝغ  ْم  ،  مً ألاؾبجاب الدؿٗت اإلاخ٣ضمت جمى٘ الاؾم مً الهٝغ
ً
جبين ُٞمجا مطخى مً ال٨الم ؤن ؾببجا

٢ْؿم آزغ ًدخجاط بلى  ال ًدخجاط بلى ؾبب آزغ،  ٓخضٍ،  ؾببين مً ألاؾبجاب ٖلى ٢ؿمين، ٞمجهجا مجا ًمى٘ مً الهٝغ ب

 .-بن قجاء هللا حٗجالى-ؾىظ٦غ َىجا جل٪ ألا٢ؿجام اإلاجاوٗت، 

ٓخضٍ:مجا  4.4.1  ًمى٘ مً الهٝغ ب

ٓ ؾببجان: ؤي ال جدخجاط بلى  ،بمٟغصَجا ٩لمت مً الهٝغالٞمً ألاؾبجاب التي جمى٘   مجاو٘ آزغ، َْ

ٕٓ  ألا٫ْ:  مىخهى الجم

٨ٍْخٟي  ٓم م٣جام الؿببين في اإلاى٘،   مً الهٝغِٞظا الؿبب ٣ً
ً
ٓهّ مجاوٗجا ٓخضٍ في ٧  ، هدٓ:ب

 ﴿ْا ي   جا ؾِّ حه  ي   ِّٞ جالِّ
 ُ جاًمجا ل  ًَّ

 
ؤ  )18(ؾبجا:﴾ْ 

 ﴿  ٍغ اعِّ
 ٓ  ٢ ً ٍت  مِّ ًَّ جا ِّٞ  َ ْ ع  ضَّ

 
ًًغا ٢ ٣ْضِّ

 
 )16(ؤلاوؿجان:﴾ج

ٓ ؾبب ٨ًٟي لجٗل  ْمٟغصَجا: "لُل"َْ ٕٓ ٖلى ػهت "مٟجاٖل"  ْلى ظم٘ مىخهى الجم " في آلاًت ألا ـي  جالِّ
 ُ ٩ٞلمت "ل 

ٖٓجا  ْمىٗذ الاؾم ممى عة"  ْمٟغصَجا: "٢جاْع ٕٓ ٖلى ػهت "مٟجاُٖل"  غ" ظم٘ مىخهى الجم ٓاٍع ٦ْظل٪ ٧لمت: "٢  ، مً الهٝغ

.  مً الهٝغ

ٓعة  –الشجاوي: اإلااهض بجاألل٠  ْة ؤْ اإلا٣ه ٓاء ٧جان بجاألل٠ اإلامض  هدٓ: –ؾ

   طَب الىجاؽ بلى صخغاء 

  بٍت ب  الىجاؽ في ؤقُجاء  ٍٚغ ِّٚ  ع

 مى٘ مً الهٝغ م٘ الٗلمُت:مجا ً 4.4.2

ٓن الٗلم ْمً  ظا لّ ؤ٢ؿجام، مجهجا مجا ًدخجاط بلى ؤن ٩ً َْ ، ألاؾبجاب اإلاجاوٗت مً الهٝغ مجا ًمى٘ بطا ٧جان مّٗ ٚيٍ 

ٓ زالزت ؤقُجاء َْ ،
ً
ٓهّ مجاوٗجا  : ؤخض ألاؾبجاب التي جصخبّ في ٧
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 مً ؤؾبجاب اإلاى٘ مً  -1
ً
ٓهّ ؾببجا ٓي ًدخجاط في ٧ ٦ْظل٪ اإلااهض اإلاٗى الخإهِض بٛي  ألال٠، ٞجاإلااهض بجالخجاء 

ْلِـ نٟت ؤْ ٚيٍ الهٝغ ب  ،
ً
 .لى ؤن َظا الاؾم ٖلمجا

2-  
ً
ٓهّ ٖلمجا  مً الهٝغ بال م٘ ٧

ً
ٓن مجاوٗجا  .الر ٦ُب، ٞجاإلاغ٦ب اإلاؼجي ال ٩ً

ٓص  -3  ْظ ، ل٨ً ال ًازغ َظا اإلاجاو٘ بال بطا ٧جان م٘   ؤخض ألاؾبجاب اإلاجاوٗت مً الهٝغ
ً
ٓن الاؾم عجمُجا العجمت، ٧

 .الٗلمُت

ٓص ؤخض  اإلاجاوٗين ( 4.4.3  :الٗلمُت ؤْ الهٟت)مجا ًمى٘ م٘ ْظ

ْزالزت مً ألاؾبجاب اإلاجاوٗت مً الهٝغ ال جازغ في اإلاى٘ بال بطا ٧جان مِٗجا ؾبب آزغ مً الٗلمُت ؤْ الٓن٠، 

 ْهي ٦مجا ًلي:

  ُِ٢ْض ج٣ضم ال٨الم م٘ الخٟهُل البؿ ٓص مجاو٘ آزغ،  ْظ  مً الهٝغ بال م٘ 
ً
ٓن الٗض٫ مجاوٗجا الٗض٫، ٞال ٩ً

ٓص ٖلمُت ؤْ ْنُٟت، ٦مجا في  ْظ ٦ٓض مى٘  الاؾم مً الهٝغ م٘ الٗض٫ م٘  ْؤ٢ؿجامّ ممجا ً  ،ّ ْٞغْٖ  "ٖمغ"ٖلى الٗض٫ 

ْالٗلمُت. ٣ٞض اظخم٘ ٞحهجا الٗض٫ م٘  "زالر"ْفي ٧لمت  ٣ٞض اظخم٘ ُّٞ مً ألاؾبجاب اإلاجاوٗت مً الهٝغ الٗض٫  

 الٓنُٟت.

  ْاخض مجهجا، ٦مجا في ٓػن  "ؤخمض"ْػن الٟٗل، م٘ الٗلم ؤْ الٓن٠، ٞال ًازغ َظا الؿبب بٛي   اظخم٘ ُّٞ ال

٦ْمجا في  ْػن الٟٗل م٘ الهٟت "ؤخمغ"م٘ الٗلمُت،   .اظخم٘ ُّٞ 

ًم 
ً
ٓن مجاوٗجا ٩ً 

ً
ظا الشجالض ؤًًجا ٓن، َْ ْالى جاصة ألال٠   "ٖشمجان" :الهٝغ م٘ الٗلمُت ؤْ الٓن٠، مشل ٍػ

ٓن الؼاثضجين، ْْ اظخم٘ ُّٞ الٗلم م٘ ألال٠  ٓن م٘ الهٟت "ؾ٨غان"في الى ْالى  .اظخم٘ ألال٠ 

ٓاو٘ الهٝغ 4.4.4  :ج٣ؿُم آزغ إلا

ت  ٓاء ٧جان الاؾم مٗٞغ ٓ ؤن بٌٗ ألاؾبجاب ًازغ في اإلاى٘ ؾ َْ ،ً ٓاو٘ بلى ٢ؿمين آزٍغ ٍْم٨ً ؤن ج٣ؿم َظٍ اإلا

 .ه٨غةؤْ 

ت 1.4.4.1  :مجا ًمى٘ مً الهٝغ ه٨غة ٧جان ؤْ مٗٞغ

ٓ مجا ٧جان في ؤنلّ نٟت، مً َظٍ الشالزت َْ: 

 ْػن الٟٗلألا٫ْ: 

ٓن الؼاثضججانالشجاوي:  ْالى  ألال٠ 

 الٗض٫الشجالض: 

ت ٣ِٞمجا ًم 4.4.4.2  :ى٘ مً الهٝغ بطا ٧جان مٗٞغ

ٓن بهجا الاؾم ٚي  مىهٝغ خ ٓع آلاجُت هي مجا ٩ً غ لم ًب٤ ْألاؾبجاب التي جظ٦غ في الؿُ
 
ت، ٞةطا ه٨ ٓهّ مٗٞغ جا٫ ٧

ْهي ٦مجا ًلي:  ،  مً الهٝغ
ً
ٖٓجا ٓهّ ممى  ٖلى ٧

 الٗلم اإلاغ٦ب 

  ٓن ْالى ض ُّٞ ألال٠   الٗلم الظي ٍػ

 (ّ  الٗلم اإلااهض (م٘ قغَْ

 العجمت 
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 ْػن الٟٗل 

  ٫ْ  الٗلم اإلاٗض

4.5  
ً
جا  ؤؾبجاب ججٗل ٚي  اإلاىهٝغ مىهٞغ

٫ٓ الاؾم  ٓاو٘ جد ٓص ؾبب مً ألاؾبجاب اإلا ْظ َْىجا٥ بٌٗ ألاؾبجاب التي ج٣ضم ؤن   ، اإلاىهٝغ بلى ٚي  اإلاىهٝغ

ظٍ  َْ ،ًٍٓ ْلى مً الخى  مً الهٝغ بلى خجالخّ ألا
ً
جا ٓهّ ممىٖٓ ْظضث في الاؾم عظ٘ طل٪ الاؾم ٚي  اإلاىهٝغ مً ٧ بطا 

 ألاؾبجاب ٦مجا ًلي:

 :ٖلم مى٨غ  4.5.1

، ٞةطا ػا٫ مً الٗلم ٖلمُخّ ٓهّ جشيُت ؤْ ْؤنبذ ا ،الٗلمُت ؤخض ألاؾبجاب اإلاجاوٗت مً الهٝغ لٗلم ه٨غة ب٩

، ألهّ ٖجاص مً ٖلمُخّ بلى الى٨غة ٖٓجا مً الهٝغ  لم ٌٗض ممى
ً
 ، مشجا٫:ظمٗجا

  
ً
 ٦شي ا

ً
 عؤًذ في ؤخمض  زي ا

ْاخض مجهم اؾمّ ؤخمض  لم ٌٗض ألخمض مٗجى الٗلمُت، ألن ٞإخمض َىجا ٖلم، ٞةطا اظخم٘ في مجلـ عظجا٫ ٧ل 

ال ًدهل َىجاالٟغصحُٗين  ًض٫ ٖلىالٗلم   ،، ًٍٓ  ، هدٓ:ٞةطا ػالذ الٗلمُت ٖجاص الاؾم بلى الخى

  
ً
ٍٓال َ 

ً
 عؤًذ  ؤخمضا

  ١ٓ ْظضتهجا في الؿ ب  ٞجاَمٍت   ع 

 :ٖلم مهٛغ 4.5.2

جا الٗلم بطا صزلّ الخهٛي  لم ٌ ًٗ :ٗض مجاو
ً
، مشال  مً الهٝغ

 . ًٍٓ، ألهّ مهغْٝ ) يبُذ آزٍغ بجالخى ض  ُمِّ
خ 
 
٢ْلذ (ؤ  ؤخمض، بطا نٛغجّ 

  ، ٕٓ مً الهٝغ ًٍٓ.ٖمغ، ٖلم ممى ْؤٖغبخّ بجالخى خّ  ٢ْلذ (ٖمي ) نٞغ  ٞةطا نٛغجّ 

ْازغ ال٨الم 4.5.3  :مىجاؾبت ؤ

ٓػن بهٝغ مجا ال  ْؤم٨ً بب٣جاء ال ٓػن،  ْاخض، زم ظجاء في الجمل مجا ًمى٘ طل٪ ال بطا ٧جان ؾُجا١ ال٨الم ٖلى ههج 

مت ٓن لظل٪ بجاآلًت ال٨ٍغ ٍْمشل  :ًىهٝغ مً ألاؾمجاء، ظجاػ طل٪، 

 ﴿ اٍب  ٓ
ْ
٧
 
ؤ ْذ  ْ 

 
جاه
 
ا ٧ ٍغ  اعِّ

 ٓ  )15(ؤلاوؿجان:﴾٢ 

 ّ ٓػن بهٞغ َْؿخ٣ُم ال  ،
ً
، بال ؤن الؿُجا١ ٧جان ؤلٟجا

ً
ٕٓ مً الهٝغ خخمجا ٓ ممى غ مىخهى الجم٘، َْ ٓاٍع ٩ٞلمت ٢

ًٍٓ، ٣ٞض ٢غت ٦ظل٪ بةزبجاث ألال٠ في ألازي .  بلى الخى

عة 4.5.4  :الًْغ

عة الكٗغ ؤخض ألاؾبجاب التي جًُغ الكجاٖغ بلى بٖغاب مجا ال ًىهٝغ ٧جاالؾم ٓ الؿبب  يْغ َْ ، اإلاىهٝغ

ظا في الكٗغ زجانت ٓع َْ ٫ْ ًجغي في اإلاىش ْاخض، بال ؤن ألا ب بل    ، مشل:الؿجاب٤ ٢ٍغ

  
ً
ٓالُجا ٓلى م  ْل٨ً ٖبضهللا م

عة الكٗغ. ْل٨ىّ نٝغ َىجا ألظل يْغ ْػن مىخهى الجم٘،  ٓهّ ٖلى  ت مً الهٝغ ل٩ ٓالي) ممىٖٓ  ٩ٞلمت (م

ْالالم 4.5.5  :صز٫ٓ ألال٠ 
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ت ال١خبطا صزلّ الالم صزل ألاؾمجاء ٚي  اإلاىهٞغ  ، مشل:ّ ال٨ؿغة ٖلى ؤلَا

  ِّصزل الىجاؽ في اإلاؿجاظض 

  ِّزجاى ال٣ِٟجاء في اإلاؿجاثل 

ًٍٓ ٖلى ال٩لمخين، ألجهمجا صزل ٖلحهمجا الالم الظي ن ذ الخى .غ بخهٍغ  ِٞمجا ًٖ ٚي  اإلاىهٝغ

 :ؤلايجاٞت 4.5.6

ٓعص الاؾم ٚي   ًٍٓ ؤن ً اإلاىهٝغ في ؾُجا١ اإلاًجاٝ، ألهّ بطا ْمً ألاؾبجاب التي حُٗض ٚي  اإلاىهٝغ بلى الخى

 
ً
جا  ، هدٓ:ؤي٠ُ ٚي  اإلاىهٝغ ؤنبذ مىهٞغ

   بلى مؿجاظض٦م طَبذ 

   الى  ٘  مً ٖمجاثمِّ الٗلمجاء ٓع  ق

.ّ ، ْألاؾبجاب التي حُٗض ٚي  اإلاىهٝغ بلى نٞغ  ْإلى َىجا اهتهُىجا مً بُجان ألاؾبجاب اإلاجاوٗت مً الهٝغ

بجاثالخ 4.6  ضٍع

ت في  -1 غابايبِ ألاؾمجاء ٚي  اإلاىهٞغ  :الجمل الخجالُت بجاإٖل

ٓن مً ٖمغ قضجّ -1  .٧جان الىجاؽ حهجاب

ْا٢ٟتيزغط خجامض ٞغؤٔ ٍػ -2  .ب 

 .ؤهبذ هللا خضاث٤ طاث بهجت -3

ْعبجإ -4  .عؤًذ ألاؾجاجظة في اإلا٨خب زالر 

ٍْت عضخي هللا ٖجهم " صّٖ ٞةهّ ٣ُّٞ" -5  .٢جا٫ ابً ٖبجاؽ ًٖ مٗجا

ٓج٪ -6  .اظتهض ؤن جٟٓغ بظ٦ٔغ خؿىت بٗض م

غ في -7 ٫ٓ ٞػ  .بٌٗ مؿجاثل ٣ُِٞت ؤٞتى الٗلمجاء ب٣

يب ؤإلام ٢بل ؤن ًغظل الغ٦ب -8  .بٍؼ

9-  
ً
ٓوي في ؤقُجاء ج٨ؿبهم خمضا  .ْإهمجا صً

ٓا٦ب الؿمجاء -10  .ػخل ؤخض ٧

 .ْعظب مًغ الظي بين ظمجاصٔ ْقٗبجان -11

ْبلخ -12  .الخ٣ذ َىض صٖض في بلض خمو 

ْبين ؾبب مىِٗجا مً الهٝغ م٘ يبُِجا -2 ت في الجمل آلاجُت،   :ٖين ألاؾمجاء ٚي  اإلاىهٞغ

ْهي بلض عجميطَب زجالض  -1 ٍٓجاع٥   .بلى هُ

2- ﴿ 
ٓن 
 
ل م  ْٗ  ٌ   ّ

 
جا ل جاء   م 

 
ك  ٌ ً جاعٍِّب   مِّ

د  ُل   مَّ جازِّ
م 
 
ج  )13(ؾبجا:﴾ْ 

 .جنٍز الُلبت في خض٣ًت طاث ؤشججاع ٚىجاء -3

 .ؾلمجان مىجا ؤَل البِذ -4

 .اؾخدحى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مً ٖشمجان -5
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 في الخلم -6
ً
ٓعا ٍْت ابً ؤبي ؾُٟجان مكِ  .٧جان مٗجا

 .الخي للِم اعى ًٖ َلخت ا -7

بُضة بً الجغاح ؤمين َظٍ ألامت -8  .ؤبٖٓ

ٓمِم في ٢غاَِـ -9 ٓص ٖل  .ؤزٟى الحه

 .ؤٚغ١ عمؿِـ في البدغ -10

ت م٘ يبُِجا  -3   :امأل الٟغاٙ بإؾمجاء ٚي  مىهٞغ

ٓن  -1 ْؤزُّ بط ؤهخم ظجاَل  مجاطا ٞٗلخم بـ .......... 

ْعاء .......... ٣ٌٗٓب -2  ْمً 

 .......... مً ؤقِغ ٖلمجاء الىدٓ -3

ٍْ بشمً بسـ  -4 ْصةٞكغ  .......... مٗض

ٓن بةؾالم .......... -5  اٞخسغ اإلاؿلم

ٓظض اإلاجاء في .......... -6  ال ً

ٓصة َظٍ ألاؾمجاء بلى الهٝغ  -4  :اط٦غ ؾبب ٖ

 .ؤعجب الىجاؽ  خؿً الٗمجاثم -1

ض -2 ٓة في خضاث٤ ٍػ  .الشمجاع خل

 .الضعاؾت ٖجالُت في مضاعؽ اإلاؿلمين -3

ب  ٞجاَمت لِؿذ نجالخت -4  .ع 

 .الؿمجاخت مً قمجاثل ؤ٧جاعم البكغ -5

 .اإلاؿجاظض ؤخب الب٣جإ بلى هللا -6

 .٢َغل َجاثٟت قِي ة في ٢بجاثل الٗغب -7

 .ًجا ؤبجا ٖمي  مجا ٞٗل الىٛي ؟ -8

ْاخض -5 ٓن زالر ظمل ًمى٘ الاؾم ٞحهجا مً الهٝغ بؿبب  ٧. 

ٓن اإلاىهٝغ ٞحهجا م٘ ٖلخين -6  .ا٦خب زالر ظمل ٩ً

ْالٗض٫ -7 ٓن ٖلت اإلاى٘ ٞحهجا الٗلم   .ا٦خب زالر ظمل ج٩

ْػن الٟٗلا٦خب زالر ظمل  -8 ٓن الٗلت ٞحهجا الٓن٠ م٘   .ج٩

ٓن اإلاى٘ ٞحهجا بمىخهى الجم٘ -9  .ا٦خب زالر ظمل ٩ً

 هخجاثج الخٗلم 4.7

ؼ  ،   !ةؤحهجا الُلبت ألٖا ي  اإلاىهٝغ ٓخضة التي بُيذ ل٪ الاؾم اإلاىهٝغ ْٚ ل٣ض اهتهُىجا بلى آزغ اإلاُجاٝ مً َظٍ ال

ذ  ٢ْض ٖٞغ  ،  مً الهٝغ
ً
جا ٓن الاؾم ممىٖٓ ٓخضة، ؤن: مًْألاؾبجاب الدؿٗت التي بهجا ٩ً  زال٫ َظٍ ال

 ًٍٓ  ،الاؾم اإلاىهٝغ َٓ الظي ٌؿخد٤ الخى
ً
ْؤن الاؾم في . ْؤن ألاؾمجاء اإلاٗغبت حؿمى بجاألؾمجاء اإلاخم٨ىت ؤًًجا

ًٍٓ مجاو٘  بال ؤن ًمىّٗ مً الخى
ً
ٓن مٗغبجا  .ْيّٗ ألانلي ٩ً
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  ،ْالهٟت ْالٗض٫  ْالٗلمُت  ْالعجمت،  ْالر ٦ُب،  ْػن الٟٗل،  ْهي؛  ْؤن ؤؾبجاب اإلاى٘ مً الهٝغ حؿٗت، 

ْالخإهِض. ٓن،  ْالى جاصة ألال٠  ٍْػ  ْمىخهى الخم٘، 

 ْػان ْػن مً ألا ٓن الاؾم ٖلى  ٓػن الٟٗل ؤن ٩ً  ؤْ  ْؤن اإلاغاص ب
ً
ٓاء ٧جان الٟٗل مجايُجا الخجانت بجالٟٗل، ؾ

 ُّٞ ؤْ ٚيٍ 
ً
ضا  ؤْ مٍؼ

ً
 ؤْ مجغصا

ً
ال  ؤْ مجِ

ً
ْٞجا  ؤْ مٗغ

ً
 ؤْ ؤمغا

ً
جا ٓن مجاوٗجا ، مًجاٖع ْػن الٟٗل ًدخجاط ألن ٩ً ْؤن 

 .ْؤن اإلاغاص بجالر ٦ُب َٓ الر ٦ُب اإلاؼجي ٣ِٞ مً بين الر ا٦ُب ال٨شي ة، مً الهٝغ بلى الٗلمُت ؤْ الٓنُٟت

 ُْ٘لٍٓ، ٞةجهجا  ْؤن ظم ٓح  ْه ٓص  م عجمُت ٚي  دمحم ْقُٗب ْنجالر َْ ٓاعصة في ال٣غآن ال٨ٍغ ؤؾمجاء ألاهبُجاء ال

ً:، ٖغبُت زجالهت  مً الهٝغ ؤن ًجم٘ ؤمٍغ
ً
ٓن العجمت مجاوٗجا   َْكرٍ  ل٩

ً
ٓن َظا الاؾم العجمي ٖلمجا ؤن ٩ً

ّْٞ ؤ٦ث  مً زالزت، في عجمُخّ ٢بل ؤن ًى٣ل بلى الٗغبُت ٓن خغ  .ْؤن ج٩

 ٗ٢ْؿم آزغ ٣ً٘ في الهٟجاث.ْؤن ال  ، ٓن في اإلاٗجاٝع  ض٫ ٢ؿمجان؛ ٢ؿم ٣ً٘ في اإلاٗجاٝع ٞجالٗض٫ الظي ٩ً

ٓإ  :زمؿت ؤه

ْاؾخٗمل في الخإ٦ُض )1 ل،   ٗ ْػن ٞ   .مجا ٧جان ٖلى 

ْٚي  طل٪ )2 غ  ْٞػ ٓػن الؿجاب٤ بال ؤهّ اؾخٗمل في الٗلم اإلاظ٦غ مشل ٖمغ   .مجا ٧جان ٖلى ال

ٓص زالزت قغاثِ )3 ْظ  .٧لمت "سخغ" م٘ 

  ٓم مٗينؤن ًغاص  .سخغ ً

 ْالالم  مً ألال٠ 
ً
 مجغصا

ً
جا  ؤن ٌؿخٗمل ْٞغ

 مً ؤلايجاٞت 
ً
 ؤن ٌؿخٗمل مجغصا

4( ، ُجامِّ
 
، مشل ٢ ٗجا٫ِّ

 
ْػن ٞ  ٖلى الغاءْ  مجا ٧جان مً ؤٖالم اليؿجاء ٖلى 

ً
ٓمجا ٓن مسخ ، بكٍغ ؤن ال ٩ً ظامِّ

 خ 

 ٞةن اهتهذ ٖلى الغاء ٧جاهذ مبيُت ٖلى ال٨ؿغ ٖلى لٛت ٖجامت الٗغب 

ٓص ؤع  )5 ْظ ْطل٪ م٘   ، ِـّ :ؤم  بٗت قغٍْ

 ٓم٪ مبجاقغة ٓم الظي ٢بل ً  ؤن ًغاص بّ الُ

 ٝٓن ٚي  مًجا  ؤن ٩ً

 ٓن ٚي  م٣ر ن بإ٫  ؤن ٩ً

  
ً
جا ْا٢٘ ْٞغ ٓن ٚي    ؤن ٩ً

  ْْػهّ ٧لمت مٟغصة، ؤ ٕٓ ٧ل ظم٘ ال ًإحي ٖلى  َٓ ٧ل ٧لمت ٧جان زجالض  -بخٍٗغ٠ آزغ  –ْؤن اإلاغاص بمىخهى الجم

جان ؤْ ؤ٦ث . ٧ْجان بٗض ألال٠ خٞغ ّْٞ ؤل٠  ْػان مسخلٟت.ٍْإحي  خغ  مىخهى الجم٘ ٖلى ؤ

 ٓن الؼاثضجين في ال٩لمت ؤخض ألاؾبجاب اإلاجاوٗت لالؾم مً الهٝغ ْالى  ًمىّٗ ، ْؤن ألال٠ 
ً
ٓن الاؾم ماهشجا ْؤن ٧

ْهي  ؤن ًإحي ٖلى ؤخض ؤ٢ؿجامّ الشالزت، 
ً
ٓهّ مجاوٗجا ٓي في ٧ َْؿخ  ،  :٦مجا ًلي، مً الهٝغ

ٕٓ مً الهٝغ مً  )1 ٓ ممى ٓ هٖٓجانمجا ٧جان ٖالمت جإهِشّ ؤلٟجا، َْ َْ ،  ٚي  ٢ُض بكٍغ

 ْصة، ٦صخغاء ٓن بجاألل٠ اإلامض  ؤن ج٩

 ٓعة ٦دبلى ٓن بجاألل٠ اإلا٣ه  ؤن ج٩
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٢ْخجاصة )2  مجا ٧جان ٖالمت جإهِشّ ججاء، مشل خمضة، ْؾِلت ؤْ َلخت 

يب )3 ٓظض ُّٞ ٖالمت مً ٖالمجاث الخجاهِض، مشل ، ؾٗجاص، ٍػ  مجا لم ً

 مً  )4
ً
ٓجهجا مجاوٗجا ٓن َظٍ ألاؾمجاء ِٞظان ال٣ؿمجان ألازي ان ًدخجاظجان بلى قٍغ ل٩ ٓ ؤن ج٩ الهٝغ َْ

ت مً الهٝغ  لم ج٨ً ممىٖٓ
ً
، ٞةن لم ج٨ً ٖلمجا

ً
 .ٖلمجا

  ْظب مى٘ الهٝغ  
ً
٧ْجان الٓؾِ مجهجا مخدغ٧جا ّْٞ ٖلى زالزت ؤْ ٧جاهذ زالزت  ٓي بن ػاصث خغ ْؤن اإلااهض اإلاٗى

.ُّٞ  ٓ  ظجاػ ُّٞ ال
ً
٧ْجان ألاْؾِ ؾجا٦ىجا، ؤْ ٧جان َظا الاؾم الشالسي عجمُجا  

ً
ْؤن اإلااهض  ظِجان.ْإن ٧جان زالزُجا

ٓخضٍ ٍٓجان، ًمى٘ ٧ل مجهمجا الاؾم مً الهٝغ ب ٕٓ ؾببجان ٢ ْمىخهى الجم ْمجا ٖضا َظًً الؿببين ، بجاألل٠ 

ٓظض مّٗ ؾبب آزغ  مً الهٝغ ؤن ً
ً
ٓهّ مجاوٗجا ٦ْظل٪ ، ٞةهّ ًدخجاط ل٩ ْاإلااهض بجالخجاء  ٓي  ْؤن اإلااهض اإلاٗى

ْالر ٦ُب ٚي  مازغة في اإلاى٘ بال م٘ الٗلمُت.  العجمت 

 ْمٗجاهحهجا ال٩لمجاث الهٗبت 4.8

 
 
ْ اؾم لُض  ، 

 
ٓر  ُ

 
ْ الجم٘ : ل  ، 

 
ٓة ْال٣  

 
 : الكضة

 
ض ُْ ْ اللَّ ض  ،  ؾ 

 
ْ ألا  ،  ٕ  الصججا

ٓن  ًت ًٖ ْ اؾم: ِّٖ ٓن ،   ً
ِّٖ ْ الجم٘ :  ت، 

 
ْغ٢ ِّٞ  : 

 
ت  ً ِّٗ ٓ مً ، ال ًْ  ٗ ت ٧جال ؼء ججام  مً مجمٖٓ ٢ُٗت، ظ 

 الجؿض

غِّ  مجا٫
 
ٟ ى الؿَّ

 
ل  بِّ
جا٫  ِّّ  :م  ُ ِّٞ ب   ِّٚ ى ، ع 

 
ل  بِّ
جا٫  لِّ م 

ْٟ خ 
ْ
جانِّ ال

 
٩ ِّّ  :م 

ُْ ل   بِّ
 ّ ج  جَّ  اِّ

م، ٞٗل جدخم خَّ د  خ  ٫ٓ م  ْاإلاٟٗ م،  ِّ
خ  د  خ  ًمجا، ِٞٓ م  خ  د 

 
م، ج خدخَّ  ً م  ٖلى  م  / جدخَّ غ  ، جدخَّ ِّٞ جا

ؿ   ٌ ْن 
 
ِّّ ؤ

ُْ ل   ٖ م   خَّ د 
 
ج

  ً ْم٨ِّ
 ً  
 
 ال

ً
ٓبجا ظ   ْ ب   ظ   ْ ْمغ  : 

 
م  ألا خَّ د 

 
، ج ب  ظ   ْ  ، ِّّ

ُْ ل   ٖ غِّى  
 
ٞ :  ّ م  ْٓ  ً  ّ

 
جاَ

 
ْؾ٣ ى ، بِّ

 
ل  ٖ  

 
جاٝ

 
٩ خِّ

ْٖ م  الاِّ خَّ د 
 
ج

 
ً
ػِّمجا

 
 ال

ً
ْخمجا ّ  خ 

 
ل  ٗ ِّّ : ظ  ؿِّ

ْٟ  ه 

جان ْ اؾم ٍٖغ غاًجا، ،  اة ْٖ غ   ٖ ٓن ْ جاه ٍغ  ٖ غاًجاْ الجم٘:  جاهجاث ْٖ ٍغ  ٖ ْالجم٘ للماهض:  ْغٍجاهت،   ٖ ، اإلااهض: 

جان:   مً لِـ ٖلُّ زُجابْالٍٗغ

ْ اؾم ؤعمل ت، ، 
 
ل ْؤعامِّ ل   عامِّ

 
ْعم  ْ الجم٘: ؤ

 
تاإلااهض: ؤ

 
ل ْؤعامِّ ل   عامِّ

 
ْالجم٘ للماهض: ؤ : ، لت،  ل  ْعم 

 
جان  ؤ ؿ 

ْ
و  بِّ

 ٓ  َ

  ّ
 
ل  ل َْ  ؤ 

 
، ال  ّ م  ِّٗ

ْ
ُ  ٍ  ْ   ّ

 
ٓل  ٗ  ٌ  ًْ  م 

 
ي   ال ِّ٣

 
ٞ ْ ؼ ب  ،   ٗ ل  :ال  ألاْعم 

غ  ، اؾم ؾ٨غان
 
٨ ْ ٞجاٖل مً ؾ   ، ،ٔ ٩جاع  ٓن ْ الجم٘: ؾ  ٔ، ، ؾ٨غاه ٩جاع  ٓن ْ ْؾ  غ ٔ،  ،ؾ٨غاه

ْ
٨ ْؾ 

ٓن، ْ  غ ٔ،ْ ؾ٨غاه
ْ
٨ ٔ، ْ  اإلااهض: ؾ  ٩جاع  ْالجم٘ للماهض: ؾ  غاهت، 

ْ
٨ ٔ،  ،ؾ٨غاهجاثْ ؾ  ٩جاع  ْؾ 

غ  ، ؾ٨غاهجاثْ  ِّ٨
ّ ِٞٓ ؾ 

 
ْإصعا٦  

 ّ : ٚجاب ٣ٖل 
ً
غاهجا

 
٨ ، ْؾ 

ً
غا
 
٨ ، ْؾ 

ً
غا
 
٨ غ  ٞالن  مً الكغاب ؾ  ِّ٨

ؾ 

 
ً
ًًجا

 
غاهت ؤ

ْ
٨ غ ٔ، ْؾ 

ْ
٨ غة، ْؾ  ِّ٨

ْهي ؾ   ، ان  غ 
ْ
٨  ْؾ 

ٓبجى٣٘،  جلٟ٘
 
و بجالش

ْ
خ

 
٘ الص  ٟ ٘  :ل َّٟ ى بّ ''جل

َّ
ٓع١حُٛ جغ  بجال

َّ
٘ الص َّٟ  بٗبجاءجّ/ بٗمجامخّ/ بكجالّ''  جل

ْ اؾم م زع ع  ، ،  ع  ْ الجم٘ : مأػِّ ْالجم٘ للماهض: مأػِّ ْ اإلااهض: م زعة،  ؛ زٓب ًدُِ ،  : بػاع  ع 
ز 
ْ
اإلاِّ 

 بجالىه٠ ألاؾٟل مً البضن

  ٘ َّ٘  ق ٕ   ،ق جا، ِٞٓ قجا ًّٗ
 
، ق َّ٘ ْ٘ / قِّ ِّٗ

ْ
، اق  ٘ كِّ

 ٌ  ، ذ  ْٗ  ٗ َّ٘ ، ق 
 
َّ٘ الصخيء  ق

 
ْاهدكغق جا: جٟغ١  َّٗ

 
٘   ق ق

: ٓء  ًَّ ٤   ال
َّ
ل
 
إ
 
، ج  ٘

 
ُ غ، ؾ 

 
ْاهدك  جٟغ ١ 



83 

 

 إلمغؤة ٖلم  صٖض  

ًٍٓ الهٝغ  اإلاغاص بّ الخى

مجاو٘ 

 الهٝغ

 ًٍٓ  ًغاص بّ ؤخض ألاْنجاٝ التي جمى٘ الاؾم مً ًإجُّ الخى

ْػن 

 الٟٗل

مجا مً  ْػان الٟٗل، مً اإلاجاضخي ؤْ اإلاًجإع ؤْ ٚيَ  ْػن مً ؤ ْعص ٖلى  ٢ؿجام ؤَٓ الاؾم الظي 

 الشالسي ؤْ الغبجاعي
ً
ٓاء ؤًًجا ض ُّٞ، ْؾ ٓاء ُّٞ املجغص ؤْ اإلاٍؼ  الٟٗل، ؾ

ْمجا بلى طل٪ الر ٦ُب  
ً
ٓن مًجاٞجا ْاإلاغاص بّ ٧ل ٧لمت ظجاء م٘ ٧لمت ؤزٔغ مً ٚي  ؤن ٩ً ٓ يض ؤلاٞغاص،  َْ 

ٓظض لّ هٓي  في ْا العجمت لى ههج ٚي  ٖغبي، ممجا ال ً إلاغاص بّ مجا ظجاء مً لٛجاث قتى مً ٚي  الٗغبُت ْٖ

 ٦الم الٗغب

٫ الٗض٫ ٍٓل، ْ  َٓ الاؾم الظي ٖض  ْٞت لِظا الخد ، مً ٚي  ٢جاٖضة مٗغ ٫ مً خجالت بلى خجالت ؤزٔغ  ٓ خ 

ٍٓل م٘ الب٣جاء ٖلى اإلاٗجى ألانلي ْالخد ٓن َظا الٗض٫  ٩ٍْ 

ٓطظُتؤؾئلت  4.9  الازخبجاع الىم

ُٖٓت:ؤؾئلت  4.9.1  مٓي

 :"ٖمغ" ٚي  مىهٝغ ألظل -1

)a (ْالغاء ْالهٟت )c(  ٖض٫ ؾمجاعي) b( ْػن الٟٗل  ْالٗلم) d(  الٗض٫    الٗض٫ 

 :اظخم٘ في "ؾ٨غان" -2

)a (ال ْ ْالٗلم) b(    ٓػنالٗلم    العجمت 

)c ( ٓن ْالى جاصة ألال٠  ٍْػ جاصججان) d(  الٓن٠  ْالٍؼ ٓػن    ال

 :الٗلم ًازغ في مى٘ الاؾم مً الهٝغ م٘ -3

)a ( ٓي   لِـ ممجا ؾب٤) d(  ٧لحهمجا) c(  ْػن الٟٗل) b( الخإهِض اإلاٗى

ْػان -4  :مٟجاُٖل مً ؤ

)a (اإلااهض بجاألل٠  )b (الٗلم العجمي  )c (ٕٓ   ْػن الٟٗل) d(  مىخهى الجم

، ألهّ -5  :ْبجاعِّ اؾم ٚي  مىهٝغ

)a ( ٓي لم) b(  ماهض مٗى ٓم بغاء) c(  ٖض٫ ْٖ  لِـ ممجا ؾب٤) d( ٖلم مسخ

يب" ٚي  مىهٝغ ألجهجا ظمٗذ  -6  :ٞحهجا"ٍػ

)a (الخغْٝ ألاعبٗت )b (ْؤعبٗت ؤخٝغ ْالٗلمُت) c( العجمت  ْالخإهِض) d( الخإهِض  ٓػن   ال

: م٣جام ؾببين في................ الخإهِض بجاألل٠ ؾبب  -7  مى٘ الاؾم مً الهٝغ

)a( ٓم ٣ً  )b ٓم) ال ٣ً )c ٓم ٓم ؤخُجاهجا) ٣ً ال ٣ً   ) لِـ ممجا ؾبd٤( ؤخُجاهجا 
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.ٚي  اإلاىهٝغ  -8
ً
 ٌٗغب بــ .............. ظغا

)a (الًمت    )b (الٟخدت 

)c (ال٨ؿغة    )d ( ٓن   الؿ٩

ْالٗلم في اؾم -9  :اظخمجإ الٓن٠ 

)a( ظجاثؼ  )b (ٕٓ   لِـ ممجا ؾب٤) d( ٦الَمجا) c( ممى

ّْٞ ؤ٦ث  -10 ٓن خغ  :مً ال بض للعجمت للمى٘ ؤن ج٩

)a (ؤعبٗت )b (زمؿت )c (نيازى  )d (ِٓن الٓؾ   زالزت م٘ ؾ٩

 :ؤؾئلت ؤلاظجابت ال٣هي ة 4.9.2

1-  
ً
ٓن الٓن٠ مجاوٗجا  ؟مً الهٝغ مجا َٓ الكٍغ في ٧

ْػن الٗض٫ في الٗضص؟ -2  مجا َٓ 

؟ -3 ْمجا ٖال٢خّ بٛي  اإلاىهٝغ  مجا َٓ الٗلم العجمي؟ 

؟ -4  مً الهٝغ
ً
ٓن مجاوٗجا  ؤي الر ا٦ُب ٩ً

ْؤمشجالِمجا مً ؤؾمجاء اليؿجاء؟مجاطا  -5 ْبجاع   حٗٝغ ًٖ ٢ُجام ْ

ٍٓلت 4.9.3  :ؤؾئلت ؤلاظجابت الُ

؟ -1 ٓجهمجا مجاوٗت مً الهٝغ ٓن ل٩ ْالى  مجا هي قغٍْ ألال٠ 

 بمٟغصَجا؟ مى٘ الاؾم مً الهٝغمجا هي الٗلل التي ج -2

ٓص الٗلمُت؟ -3 ْظ  اط٦غ ألاؾبجاب التي جمى٘ الاؾم مً الهٝغ م٘ 

ى بهجاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم  4.10  اإلآصخ 

ٓاضر -1  مهُٟى ؤمينْ  ٖلي الججاعم  الىدٓ ال

 بسخجا١ ببغاَُم الكجاَبي ٓمجام ؤبؤلا   اإلا٣جانض الكجاُٞت -2

ٓافي -3  ٖبجاؽ خؿً  الىدٓ ال

بضهللا الجُجاوي  قغح ال٩جاُٞت -4  ؤبٖٓ

 ابً َكجام  قغح ٢ُغ الىضٔ -5

 ابً َكجام  ؤْضر اإلاؿجال٪  -6

 ابً ٌِٗل  قغح اإلاٟهل -7
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  5 : الٓخضة

 الخجا٫
ٓخضة  ٖىجانغ ال

 الخمُِض  5.0

ٓخضة  5.1  ؤَضاٝ ال

 ْقغخِجا  5.2
ً
ْانُالخجا  

ً
٠ الخجا٫ لٛت  حٍٗغ

 قغٍْ الخجا٫ 5.2.1 

 ٖجامل الخجا٫ ْنجاخبهجا 5.2.2 

جا ٖىّ 5.2.2.1   ْجإزَغ  ج٣ضًم الخجا٫ ٖلى ٖجاملّ 

 خظٝ ٖجامل الخجا٫ 5.2.2.2  

ْخظٝ نجاخبهجا 5.2.2.3    خظٝ الخجا٫ 

 ؤ٢ؿجام الخجا٫ 5.2.3 

ْؤخ٩جامِجا 5.2.4   ْاْ الخجا٫ 

 حٗضص الخجا٫ 5.2.5 

 5.2.6  
ً
ٕٓ اإلاهضع خجاال ٢ْ 

ْٖجامل 5.2.7  ْالخظٝ ِجاخ٨م الخجا٫  ْعابُِجا مً هجاخُت الظ٦غ   ْنجاخبهجا 

 5.2.8  ْ ٓع  ْالخمُيز في ؤم ٓا٣ٞت الخجا٫  ٔ مسجالٟتهمجا م  في ؤزغ

بجاث  5.3  الخضٍع

 هخجاثج الخٗلم  5.4

 ْمٗجاهحهجاال٩لمجاث الهٗبت   5.5

ٓطظُت  5.6  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهجاؤَم   5.7  ال٨خب 
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 الخمُِض  5.0

ٓم الٗغبُتٌالىدٓ ٖلم ال زالٝ في ؤن   ُٗجام، الفي ال٨الم ٧جاإلالر في  بن الىدٓ ٢ُل ُّٞ:٢ْض ، ٗخب  مً ؤَم الٗل

 ٓ ُت ْألاصبُتمً َْ ٓم الٍٗغ ٤   ؛ بط َٓ ْؾُلتِجاْؤهٟٗ ِجاْؤَم ؤظل  الٗل ٍغ لِٟم  إلصعا٥ مٗجاوي آلاًجاث ال٣غآهُت، َْ

  ٍ  ٓ ْه  الشجاوي ٖمغ  بً الخُجاب هنع هللا يضر ٖلى حٗلمّ 
 
 اإلاامىين الخلُٟت

 
ٟت؛ لظا خض ٍٓت الكٍغ الث ألاخجاصًض الىب َمُخّ ؤ مضل

ٓا الىدٓ ٦مجا ج م
 
ٓلّ: "حٗل ْ خ٢ُْمخّ ب٣ ٢ْجا٫ خمجاص بً ؾلمت: "مً َلب الخضًض  ْالٟغاثٌ".  ٓن الؿنن  م

 
لم ًخٗلم ٗل

 الىدٓ، ِٞٓ ٦مشل الخمجاع حٗل٤ ٖلُّ مسالة لِـ ٞحهجا قٗي ".

ؼة!   ٓخضة ٖبجاعة ًٖ مٗجالجت ؤحهجا الُلبت ألٖا ْهي مبدض "الخجا٫ ٢ًُت مِمت بن َظٍ ال مً ٢ًجاًجا ٖلم الىدٓ، 

٢ُْمتهجا ٓم الٗغب ىمً لّ ؤصو ْؤخ٩جامِجا" الظي ال ًجِل مً ؤَمُتهجا  ْمً لّ قٛل بجالٗل ؿجا بإلاجام بٗلم الىدٓ،  ُت جضَع

 ْ ْلُلت،  ٓمجا  ٦ْخجابت ً ْمً ٌؿخسضمِجا ه٣ُجا  ٕٓ بمجا هجْجهيُٟجا،  ض في ؤًجامىجا َظٍ ألاشخجام جؼصاص ؤَمُت َظا اإلآي

ٓن ْالغظجا٫ الظًً  ٓاْ في اؾخسضامِجا خُىجا بٗض خين  ًسُئ ممجا ًض٫ ٖلى ؾٓء ِٞمِم ؤجهم ْ  ،٘ الاؾخٗمجا٫يزجانت في م

ْالخمُيز.ال ًميزْن   بين الخجا٫ 

ال زالٝ ال  ْممجا  ٓا ظِضا في صعاؾت الخجا٫ في ٍعب ُّٞ  ً ٧لِم لم ًإل ْاإلاخإزٍغ َٓجاْ ؤن الىدجاة اإلاخ٣ضمين  ْل  جىجا

ٓاهب؛ ٞمجهم ً مً قتى ظ ٓا ٞحه م  ْمجهم جابؿُ ٓا مً ال٨الم،  ْمجهمجاٞحه جٓؾُ ْ جاَازخهغْ  مً ،   ، ْْ ا في طل٪ املججا٫ ؤصَّ

ْعا  ْعاءَم طزبجاعػ ص ٓا  ْجغ٧  .ُٓمت إلاً ًإحي بٗضَم ة ٖيا، 

ٕٓ في الٗهغ الغاًَ طا  ت ٢ًُت الخجا٫ في الىدٓل ٢ُمْلم ج٣  ٓم ؤًًجا؛ بل ؤنبذ َظا اإلآي ْؤَُمتهجا الُ

ْؤَمُت ْال٨خجابت ختى  ٢ُمت  ْص في الى٤ُ  ٓع ٦ْث ة ال ٕٓ البجاخشين مً ظضًض؛ بمجا بضث لِم ل٨ث ة الاخخُجاط بلُّ  نجاع مٓي

ْالبجاخشين مىّ.الخجاظت بلى ج٣ضًم مبدض الخجا٫ ٖلى مىهج ٖهغي خضًض؛ ل٩ي ٌؿِ  ل الاؾخٟجاصة للُلبت 

ْؤخ٩جامِجا" ٖىجاًتُٞىجاؾب لىجا ؤن وٗخجي بض  ٓج عاؾت مبدض "الخجا٫  ٫ْ ؤن ال ًٟ ْهدجا ىجا شخي مً جٟجانُلِجا ٞجاث٣ت، 

ع اإلاِمت ا ٓخضة لًْغ ٓابُِجاب ؤلاخجاَتٍت؛ ألظل طل٪ اَخممىجا في َظٍ ال ٓاٖض الخجا٫ ْي ٣. 

 ؤَضاٝ الٓخضة 5.1

ٓع بن  ٓخض ألاؾمىألاَضاٝ الٗٓمى ْألام ٓلِجا َظٍ ال ْع خ  : ٦مجا ًلي، ةالتي جض

 .َِْجا ْانُالخجا ْقغخِجا ْقغ ٠ الخجا٫ لٛت   حٍٗغ

  ّْج٣ضم  .جاٖجه ْجإزٍغ جاٖلحه ط٦غ  ٖجامل الخجا٫، 

 .جاملِجا ْنجاخبهجا  بُجان خظٝ الخجا٫ ْٖ

 ْإًًجاخِجا. ط٦غ َِٓٗجا  ْجى  ؤ٢ؿجام الخجا٫ بجاٖخبجاعاث مسخلٟت 

    خ٩جام
 
ْؤ ٕٓ اإلاهْاْ الخجا٫ِّ  ٢ْ ْحٗضصَجا ْ  ضع خجاال.ِجا، 

 .ْٝالخظ ْعابُِجا، مً هجاخُت الظ٦غ  جاملِجا، ْنجاخبهجا،   خ٨م الخجا٫، ْٖ

 .ٓع ْمسجالٟخّ في ؤم ٓا٣ٞت الخجا٫ الخمُيز    م
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5.2  
ً
٠ الخجا٫ لٛت  جا ْقغخِجاْانُالًخ  حٍٗغ

ٓن ٖلحهجا ؤلاوؿجان مً زي  ؤْ قغ،  ْالُِئت التي ٩ً ال١ ٖلى الهٟت  ٣ًجا٫: ٠ُ٦ خجال٪؟  الخجا٫  في اللٛت هي: ؤلَا

 نٟخ٪؟ ؤي: ٠ُ٦

  
 
 ، مىهٓب  ْفي الانُالح هي: ْن٠، ما٢ذ، ه٨غة

 
ٞ ، ًْ 

 
 ل
 
 ت

 
ن َُئت ٫ٍٓ مجا ٢بلّ، مً ٞجاٍٖل  ، ًبي  بّ، ؤْ  ، ؤْ مٟٗ

ٕٓ الٟٗل ٖلُّ. ٢ْ مجا، خين  جا، ؤْ مً ٚيَ  ًٗ ٘  الجىض  ْجاًٞغا"مشل:  مجهمجا م ٥  نْٛيً ا"ْ، "عظ ْلض  ْب  ِّ
مغعث بهىٍض "ْ ،"ؤص 

 
ً
"."، ْ"عا٦بت

ً
ال  م٣ْبِّ

 َظا زجالض 

٠: ْآلان َُإ  ٓم بخدلُل الخٍٗغ  بىجا ه٣

ْع (ْن٠):   ٓن ْنٟجا ٖلى الٛجالب  ٓن ظملت ؤْ ٞد٤ الخجا٫ ؤن ج٩ ٢ْض ج٩ ْظجامضة ؤًًجا،  ٓن مكخ٣ت  بمجا ج٩

ض ؤؾًضا" ؤي: شججاٖجا. قبّ ظملت. ْلت بجاإلاكخ٤، هدٓ: "هجم ٍػ ٓن ما  زم َظٍ الججامضة ج٩

٫ٓ الكجاٖغ:  ٓن ْجاًَغا، ٣٦ ْالىهب ٢ض ٩ً  (مىهٓب): 

 ٧جامال ِْغ البضع
 

 ٤  قجاخًبجا هججا الٍٛغ
 

ْهي خجا٫،  ٓلِم: "ظجاءث الخُل بضاٍص"، ٩ٞلمت "بضاص" ٖلم ظيـ،  جا، ٣٦ ًُّ ٓع قتى". ؤْ مدل ًعا، مشل: "حٛضْ الُُ
ؤْ م٣ض 

 مبيُت ٖلى ال٨ؿغ في مدل ههب.

ِٖٓجا  ٢ٓ ب، ٞ ْمًْغ ْخؿً،  ٓ مجا ص٫ ٖلى مٗجى ْنجاخبّ ٣٦جاثم،  ٓن ْنٟجا، َْ ْخ٤ الخجا٫ ٦مجا ؾب٤ ؤن ج٩

 مهضعا ٖلى زالٝ ألانل بط ال صاللت ُّٞ ٖلى نجاخب اإلاٗجى. 

  
 
ٞ) ًْ 

 
 ل
 
ْا٢ٗجا بٗض جمجام ال٨الم، ؤي: ؤهّ ًصر الاؾخٛىجاء ٖىّ مً ظِت جغ٦ُب ال٨الم،  ن): اإلاغاص بجالًٟلت: مجا ٧جات

جا ﴿ت اإلاٗجى، بط ٢ض ججئي الخجا٫ ٚي  مؿخًٛ ٖجهجا مً ظِت اإلاٗجى، هدٓ: ال مً ظِ م  ه  ج  ُْ جا ب  م   ْ ْعى  
 ْ
ألا  ْ جاء   م  جا الؿَّ ٣ْى 

 
ل
 
جا ز م   ْ

ين   بِّ ِّٖ
 

ْهي مجا ًم٨ً ؤن ٌؿخٛجى ٖىّ  .)16ألاهبُجاء:( ﴾ال ال مؿىضة بلُّ،  ٓن الخجا٫ ًٞلت: ؤجهجا لِؿذ مؿىضة  في  –زم مٗجى ٧

لب  ْام؛ ِٞظا ٚجالب  –ألٚا ٓن الخجا٫ ًٞلت ٖلى الض اإلاٗجى ألاؾجاسخي للجملت، زم لُٗلم الضاعؽ ؤهّ لِـ مً الالػم ؤن ج٩

جا في بجمجام اإلاٗجى ألاؾجاسخي 
ً
ٓن بمنزلت الٗمضة ؤخُجاه جا؛ ٣ٞض ج٩ ًً ٓلّ حٗجالى: ؤً ٓا ﴿للجملت، ؤْ في مى٘ ٞؿجاصٍ، ٣٦ جام 

 
ا ٢

 
ط إِّ
 ْ

ى
 
جال ؿ 

 
ٓا ٦ جام 

 
الةِّ ٢ ى الهَّ

 
ل ٓلّ حٗجالى:  )142اليؿجاء: ( ﴾بِّ ٢ْ﴿  ً ٍ جاعِّ

بَّ ْم ظ  خ 
ْ
ك
 
ُ ْم ب  خ 

ْ
ك
 
ُ ا ب 

 
ط إِّ
. ٞجاإلاٗجى ألاؾجاسخي ال ًخم )131الكٗغاء: ( ﴾ْ 

."ً  لٓ خظٞذ الخجا٫: "٦ؿجالى" ؤْ: "ظبجاٍع

لِـ اإلاُذ مً ٞجاع١ الخُجاة، بهمجا اإلاُذ مً ": ِٞٓالتي ًٟؿض مٗجى الجملت بدظِٞجا"؛  الخجا٫ ؤمجا اإلاشجا٫ فيْ 

 ال هٟ٘ لّ
ً

٢ْلىجا: ْهي ٧لمت الخجا٫: مً َظٍ الجملت ٞلٓ خظٞىجا  "ًدُجا زجامال  "
ً

٢ٓ٘ الخىجا٢ٌ  "اإلاُذ مً ًدُجا""زجامال ل

ٓلّ حٗجالى:  بين" في ٢ ْمشل ٧لمت: "اٖل ٟؿض اإلاٗجى،   ً جا﴿الظي  ٣ْى 
 
ل
 
جا ز م  ين   ْ  بِّ ِّٖ جا ال

م  ه  ج  ُْ جا ب  م   ْ ْعى  
 ْ
ألا  ْ جاء   م  ، ٞلٓ )16ألاهبُجاء: ( ﴾الؿَّ

بين" لٟؿض اإلاٗجى ؤقض الٟؿجاص.  ىجاخظٞ  الخجا٫ "اٖل

مجا):  ٧جاإلاب ٓاسخ.خ(مً ٚيَ   ضؤ، ؤْ الخب ، ؤْ اؾم الى

ى: 
 
جال  ٗ

 
لّ ح ْٓ

 
ة، ٣٦ جاع 

 
ل ج ِّٖ جا

 
ٟ
ْ
ي مً ال جا٫ جإحِّ

خ 
ْ
ن ال

 
جا﴿ْاٖلم ؤ ًٟ جاث

 
جا ز ْجه  سغط مِّ

 
جا٫ مً )21ال٣هو: (﴾ٞ جا{ خ  ًٟ جاث

 
ن }ز ةِّ

 
ٞ ،

م.
 

ال ِّّ الؿَّ
ُْ ل   ٖ ى  ٓسخ  ض ٖلى م  جاثِّ

 ٗ { الْ غ ط 
 
ي }ز ر  فِّ

ْؿخ 
 ْ
ي  اإلا مِّ

ًَّ  ال
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ى: 
 
جال  ٗ

 
لّ ح ْٓ

 
٫ٓ، ٣٦  ٗ ْٟ ي مً اإلاْ  حِّ

ْ
ة جإ ججاع  عْ ﴿ْ 

 
ؤ  ْ 

ً
ال ؾ  جاؽِّ ع  لىَّ  لِّ

ىجا٥ 
ْ
ل ي )79اليؿجاء: (﴾ؾ  تِّ

َّ
جاٝ ال

 
٩
ْ
جا٫ مً ال ال{ خ  ؾ  ن }ع  ةِّ

 
ٞ ،

ي   ىجا{.هِّ
ْ
ل ْعؾ 

 
٫ٓ }ؤ  مٟٗ

٫ٓ مٗجا.  ٗ ْٟ مً اإلاْ   ْ ل  ِّٖ جا
 
ٟ
ْ
ي مً ال حِّ

ْ
 ْ  ججاعة جإ

ْدٓ: 
 
جاٝ بًّٗ، ه  ً

 ْ
جان  اإلا

 
جاٝ بلُّ بن ٧  ً

 ْ
ي مً اإلا حِّ

ْ
ججاعة جإ  ْ﴿ 

 
ُْ  م  ْخ ل زِّ

 
ُْ  ِّّ ؤ ْ ٦بًّٗ، )12الدجغاث: (﴾جاخً م 

 
، ؤ

ْدٓ:
 
 ﴿ه

 
ت
َّ
ل ُْ  مِّ َِّ ا ْبغ  ُْ  م  بِّ ىِّ

 .)123الىدل: (﴾جاًٟ خ 

 قغٍْ الخجا٫:  5.2.1

ٍٍ هي:  قْغ
 
 في الخجا٫ ؤعبٗت

 
 ٌكرٍ 

ٓن نٟت مالػمت للمخه٠ بهجا، هدٓ: "ظجاء  - 1 ٓ ألانل  ٞحهجا)، ؤي: ؤال ج٩ َْ) 
ً
، ال زجابخت

ً
ىخ٣لت  م 

ً
 نٟت

ٓن  ؤن ج٩

 ًُ ض بإن ًجحئ مجاق ٓاػ اه٩ٟجا٦ّ ًٖ ٍػ ض عا٦ًبجا"، ٞغا٦ًبجا ْن٠ مىخ٣ل لج  جا. ٍػ

٫ٓ  مالخٓت:  حهجا ؤَ ض   ً  
 
عاٞت ٤  هللا  الؼَّ

 
ل
 
"، "ز

ً
 عخُمجا

 ٥ٓ ب
 
 مالػمت ٚي  مىخ٣لت، هدٓ: "َظا ؤ

ً
 زجابخت

ً
 نٟت

ٓن  ٢ْض ج٩

ٓلّ حٗجالى:  ْمىّ ٢ حهجا"، 
 
 ﴿مً عِّظل

ً
٤  ؤلاوؿجان  يُٟٗجا لِّ

 
 .)28اليؿجاء: ( ﴾ز

ٓن الخجا٫ نٟت مىخ٣لت مٗىجاٍ ؤن طل٪ َٓ الٛجالب ْألا٦ث  ال ؤهّ الػم.   جىبُّ: قٍغ ٧

2 -  
ً
ت ، ال مٗٞغ

ً
 ه٨غة

ٓن  "،ؤن ج٩
ً
ة ض  كِّ

ْ
ي  م 

 
٢ْٟذِّ الكجاٖغة ٍْلِجا بى٨غة، ْ  ، هدٓ: " ْظب جإ ت  إن ظجاء بلٟٔ اإلاٗٞغ

ْخض   "هدٓ: "آمىذ  بجالل  ْْخ  ،ٍ  ْهدٓ "اظتهض   .
ً
"، ؤي ظمُٗجا ٟي  

 
جاء  الٛ م  ْا الج  ْهدٓ: "ظجاء   ،

ً
ي مىٟغصا

 
"، َظا ٥  ض  ؤ

ْالخ٣ضًغ: "اظتهض مى  ٟغًصا".ما٫ْ بمجا ال بيجاٞت ُّٞ، 

ـ  نجا - 3 ْٟ  ه 
ٓن  هجا في اإلاٗجى، هدٓ "ظجاء  ؾُٗضؤن ج٩ ٓػ ؤن  خبِّ ال ًج "؛ ٞجان الغا٦ب َٓ هٟـ ؾُٗض. 

ً
عا٦بجا

ْلِـ َٓ هٟؿّ. ". ألن الغ٧ٓب ٞٗل الغا٦ب 
ً
ٓبجا  ٣ًجا٫ "ظجاء ؾُٗض ع٧

 4 -  
ً
، ال ظجامضة

ً
ت ٓن مكخ٣  ْطل٪ في زالر ، ؤن ج٩  ، ٍ

 بٓن٠ٍ مكخ٤ 
ً
لت َّْ

 
ا  م 

ً
ٓن ظجامضة  خجاالث:٢ْض ج٩

o .ْؤؾض ظجامض  ٧جاألؾض، 
ً
ججاٖجا

 
"، ؤي مكبهجا ألاؾض، ؤي ش

ً
، هدٓ "٦غَّ ٖلي  ؤؾضا ٍّ ٫َّ ٖلى حكبُ ْلى: ؤن جض   ألا

o   ض
 
: ؤن ج

 
 بٍُض"، ؤي: مىجاظؼة.٫َّ الشجاهُت

ً
٪  الٟغ ؽ  ًضا ٗخ  ٟجاٖلٍت، هدٓ "بِّ

 ٖلى م 

o  
 
  :الشجالشت

ً
ْهدٓ: "٢غؤث  ال٨خجاب  بجابجا  ، بين 

 
ج ر   "، ؤي م 

ً
 عظال

ً
ٓم  عظال ؤن جض٫َّ ٖلى جغجٍِب، هدٓ: "صزل  ال٣

 ٕٓ ٕٓ: ؤن ًظ٦غ املجم ْهدٓ: "ؾجاع الجىض عظلين عظلين" ؤي مغجبين. ْيجابِ َظا الى  ،
ً
بجا
 
ج غ  "، ؤي م 

ً
بجابجا

، زم ًٟهل 
ً
ال ٕٓ بظ٦غ بًّٗ ؤ  م٨غًعا.َظا املجم

 ،
ً
 ظجامضة

ٓن  ْطل٪ في ؾب٘ خجاالٍث:٢ْض ج٩ كخ٤،  لٍت بٓن٠ٍ م  َّْ ا  ٚي   م 

ٓلّ حٗجالى:   )1 ، هدٓ: ٢
ً
ٓٞت  مٓن

ٓن  ْلى ؤن ج٩  ﴿ألا
ٓن 
 
ل ِّ٣
ْٗ ْم ح 

 
٨
َّ
ل  ٗ
 
جا ل ًُّ بِّ

غ   ٖ  
ً
ْغآهجا

 
٢  ٍ ىجا

ْ
ل ؼ 
ْ
ه
 
جا ؤ هَّ ٓلّ حٗجالى: )2ًٓؾ٠: (﴾بِّ ٢ْ  ،

جا﴿ ًٍّ ِّٓ
 ؾ 
ً
غا
 
ك ِجا ب 

 
ل  ل

َّ
ش م  خ 

 
 .)17مٍغم: (﴾ٞ

ٓلّ حٗجالى:  )2 ٓن صالت ٖلى ٖضٍص، ٣٦  ؤن ج٩
 
 ﴿الشجاهُت

ً
 ؤعبٗين  لُلت

ب٪   ع 
٣ُجاث  مَّ مِّ

خ 
 
غاٝ: (﴾ٞ  .)142ألٖا

ٓن صالت ٖلى حؿٗيٍ ، هدٓ: )3  ؤن ج٩
 
". الشجالشت  بضًىجاعِّ

ً
عاٖجا ذ  الشٓب  طِّ ْاقرً  ٍف"،  ْغ

 
ٗكغةِّ ٢ ا بِّ

ضًّ  "بٗذ  ال٣مذ  م 

4(  ٓ  ؤن ج٩
 
ٍٓع ُّٞ جٟهُل، هدٓالغابٗت

 
 ٢ ن صالت ٖلى َ

ً
ْهدٓ "زجالض  ٚالمجا بجا"،  ٓلِم: " َظا بؿغا ؤَُب مىّ َع

."
ً
 عظال

 ّ ً  مى  ؤخؿ

5( ."
ً
٪  طَبجا

 
 مً نجاخبهجا، هدٓ: "َظا مجال

ً
جا ٓن هٖٓ  ؤن ج٩

 
 الخجامؿت
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 لهجاخبهجا، هدٓ )6
ً
جا  ٖٞغ

ٓن   ؤن ج٩
 
ّ  حٗجالى :الؿجاصؾت ٓل ْمىّ ٢  ،"

ً
٪  زجاجمجا َب 

 
 ﴿:"َظا ط

ً
ٓججا  ُ بجا٫ِّ ب  جِّ

ْ
ً  ال  مِّ

ٓن  خ  ْىدِّ
 
ج  ْ

ين   َِّ  .)149(الكٗغاء:﴾ٞجاعِّ

 ؤن ج )7
 
 الؿجابٗت

 
 لهجاخبهجا، هدٓ "َظا زجاج

ً
ٓن ؤنال ٓلّ حٗجالى: م  ٩ ْمىّ ٢  اؤ﴿٪  خضًضا"، 

ً
ل٣ذ  َُىجا

 
ً ز  إلاِّ

ض   ﴾سج 
 .)61ؤلاؾغاء: (

 :ٖجامل الخجا٫ ْنجاخبهجا  5.2.2

، ؤْ   ِّّ م ٖلحهجا مً ٍٞٗل، ؤْ قبه ٣ضَّ
 
ِجا مجا ج

 
،ؤي ْمجا ال ق٪ ُّٞ ؤن الخجا٫ جدخجاط بلى ٖجامٍل ْنجاخٍب؛ ٞٗجامل  ٍ ٗىجا م 

ْالشجالض: مجا ًخًمً  ْالشجاوي: مجا ٌكبّ الٟٗل في الٗمل،  ٓن ؤخضا مً زالزت ؤقُجاء، ألا٫ْ: الٟٗل،  الىجانب للخجا٫ ٩ً

 مٗجى الٟٗل صْن خغْٝ الٟٗل.

."
ً
ـ  نجاُٞت : هدٓ "َلٗذ الكم  ٞجاأل٫ْ الٟٗل 

ْهي:  ْالشجاوي  ،  مً الٟٗلِّ
 
ِّّ الٟٗلِّ الهٟجاث  اإلاكخ٣ت ٫ٓ، قبّ الٟٗل: اإلاغاص  بكب ْاؾم اإلاٟٗ اؾم الٟجاٖل، 

."
ً
ْمً ألامشلت: "مجا مؿجاٞغ  زلُل  مجاقُجا ْاؾم ؤلاقجاعة،  ْاؾم الٟٗل،  ْؤٞٗل الخًُٟل،   ْالهٟت اإلاكبهت، 

 ؤقُجاء  
 
ْطل٪ حؿٗت  لي:ْهي ٦مجا ًْالشجالض: مجا ًخًمً مٗجى الٟٗل صْن خغْٝ الٟٗل، 

، هدٓ )1  الٟٗلِّ
". :اؾم 

ً
جا ؿٖغ ا٫ِّ م 

ؼ 
 
"، ْ"ه

ً
ّْ ؾجا٦خجا  "ن 

ّ  حٗجالى:   )2 ٓل ْمىّ ٢  ،"
ً
٣بال ، هدٓ: "َظا زجالض  م   ﴿اؾم  ؤلاقجاعةِّ

ً
ٗلي قُسجا ظا ب  ٓص: ( ﴾َْ ّ  حٗجالى:)72َ ٓل ٢ْ بنَّ ﴿، 

 
ً
ْاخضة  

ً
ت مَّ

 
٨م ؤ خ  مَّ

 
 .)92ألاهبُجاء: (﴾َظٍ ؤ

، هدٓ  )3 ِّّ كبُ
 
ْاث  الد ٍٓل[: :ؤص "، ٢جا٫ الكجاٖغ ]مً الُ ، ؤؾض 

ً
، م٣بال

ً
 "٧إنَّ زجالضا

ْي ِّ 
َّ
ٓب  الُ

 
ل
 
نَّ ٢

 
 ٧إ

ً
جابؿجا  ٍْ 

ً
بجا
ْ
َ  ، ع 

 

٠ البجالي 
 
ك ْالخ  جاب   ىَّ  ٗ غَِّجا، ال

ْ
٦  ْ  ٔ ض 

 
 ل

 ط

جا". )4  ٖلي خ٣ 
ً
ُٖجا ٪، مضَّ

َّ
ٗل
 
ْهدٓ: "ل  ٖىضهجا"، 

ً
ع  صاثمجا ي، هدٓ: "لُذ  الؿْغ  ج 

 
ْالر مجي  ْاث الخ   ؤص

؟   )5
ً
 ؤهذ  ٢جاثمجا

 
٠ُ٦ *

ً
ىُل٣جا ٪  م 

 
؟ *مجا ل

ً
ْا٢ٟجا   ٪

 
ْاث الاؾخِٟجام، هدٓ: "مجا قإه َيٍ  "ؤص  بؼ 

 
ْمً ٠ُ٦ ؟". 

ً
عثِؿجا

ّ حٗجالى:
 
ٓل ين  ﴿طل٪ ٢ غِّيِّ

ْٗ ًِّ الخظ٦غة م 
 ٖ ْم   ِ جا ل  م 

 
 .)49اإلاضزغ: (﴾ٞ

6(  ."
ً
ٓ  طا البضع  َجالٗجا  َ ، هدٓ "َجا  ِّّ  الخىبُ

 
 خٝغ

7(  ."٥ ْخض  ، هدٓ "الٟغ ؽ  ل٪   ع  ْاملجْغ  الججاع  

8( ."  ٍ
 
ٓائ  ل

ً
جا٢جا  ٟ

 
ًىجا الخ٤  ز ض 

 
، هدٓ "ل

 
 الٓٝغ

ٓلّ )9  الىضاء، ٣٦
 
". :خٝغ ِّّ  بؿجاخخ

ً
جا  ُ ٘  مب٨ ب هجا الغَّ  "ًجا ؤح 

  َٓ :  لّ في اإلاٗجى، ؤي بٗبجاعة ؤزٔغ
ً
ٓ مجا ٧جاهذ الخجا٫  ْنٟجا ْالخجا٫ بلٟٔ آزغ، َْ ْؤمجا نجاخب الخجا٫ ِٞٓ ط

."  ٘ ِجا َٓ "عظ
 
جامل ْٖ " ىض  "، ٞهجاخب  الخجا٫ َٓ "الج 

ً
٘  الجىض  ْجاٞغا : "عظ

ن الخجا٫ َُئخّ ٞةطا ٢لذ   الظي جبي 

ب  ﴿ٓن الٟجاٖل، مشل:ْنجاخب الخجا٫ ٢ض ٩ً 
َّ
٢   
 
ر  ً  

ً
ٟجا ْجهجا زجاثِّ  مِّ

غ ط 
 
س
 
ٓن هجاثب الٟجاٖل، )21ال٣هو:(﴾ٞ ٢ْض٩ً  ،

 ﴿مشل:
ً
ُٟجا ِّٗ

ؿجان  ي 
ْ
و ِّ
ْ
٤  ؤلا لِّ

 
ٓن اإلابخضؤ، هدٓ: )28اليؿجاء:(﴾ز ٢ْض ٩ً ٓبجا"،  ٫ٓ بّ، هدٓ: "٢غؤث الىو م٨خ ٓن اإلاٟٗ ٢ْض ٩ً  ،

ٓن الخب ، ٢ْض ٩ً ٓا﴿مشل: "اإلاهلي ؾجاظًضا ؤ٢غب مىّ بلى هللا عا٦ٗجا"،  م 
 
ل
 
مجا ْ  بِّ

ً
ت  ٍ ِّْ ْم زجا

ه  ٓت   ُ ٪  ب 
ْ
ل خِّ
 
٢ْض )52الىمل: (﴾ٞ  ،

ٓن اإلاًجاٝ بلُّ، هدٓ: ٩ً﴿ 
ً
ُٗجا مِّ

ْم ظ 
 
٨  ٗ ْغظِّ

ِّّ م 
ُْ ل  ٓوـ:(﴾بِّ  ، ْ"ؤعجبجي ظلٓؽ الُالب مىهخين".)4ً
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، ٦مجا  ألانل  ْإن  
ً
ت ٓن مٗٞغ ٓعةفي نجاخبهجا ؤن ٩ً ال ًإحي قجاَضهجا في ألامشلت اإلاظ٧ ْطل٪ في الٛجالب؛  ه٨غة بال ، 

ٚجاث ألاعبٗت آلاجُت:  ٓ ٙ مً اإلاؿ  ٓ ْبمؿ  ٍٍ  ٖىض جد٤٣ ؤخضِّ ؤعبٗتِّ قْغ

ٓم"؛ -1 ْالخجا٫ مخ٣ضمت ٖلحهجا، هدٓ: "ًضٖٓ مخإإلاجا مٓل ة  ٓن الى٨غة مخإزغ  لىٗذ ٖلى : وٗذ، زم ٢ضم ا"مخإإلاجاـ"ٞ ؤن ج٩

ٓػ ؤن ًخ٣ضم الىٗذ ٖلى اإلاىٗٓث، ٞخ٣ضم الخجا٫ ًامً ال  هّاإلاىٗٓث، ٞإنبذ خجاال؛ أل  الخبجاؽ  الخجا٫ بجالهٟت ًج

ٍٓل[: ٫ٓ الكجاٖغ ]مً الُ ْمىّ ٢  في خجالت الىهب. 

م   ِجا لي  الثِّ
 
ل
ْ
ش ي مِّ سخِّ

ْٟ جا الم  ه   ْم 
 

ي  ضِّ
 ً ْذ 

 
٨
 
ل جا م  ل  م 

ْ
ش ٣ْغِّي مِّ

 
ضَّ ٞ  ال ؾ 

 

ٙ طل٪ مجحئ ج٣ضم الخجا٫ ٖلُّ.  ٓ " خُض ظجاء نجاخب الخجا٫ "الثم" ه٨غة، ْؾ م  ِجا لي  الثِّ
 
ل
ْ
ش ٓلّ: "مِّ  الكجاَض ُّٞ ٢

2-   ٫ْ ؛ ٞجاأل "مجا في اإلاضعؾت مً جلمٍُظ  :هدٓ ،ؤن ج٣٘ الى٨غة بٗض هٟي ؤْ قبهّ، ْقبّ الىٟي: ههي  ؤْ اؾخِٟجام 

ّ  حٗجالى: ٓل ْمىّ ٢  ،"
ً
 عا٦بجا

 
ْمجا ظجاءوي ؤخض  بال "،"

ً
ال ْن  ﴿٦ؿ ع  ْىظِّ ِجا م 

 
 ل
َّ
ال ٍت بِّ

ْغٍ 
 
٢ ًْ ىجا مِّ

ْ
٨
 
ل َْ

 
مجا ؤ ُّْٞ)208الكٗغاء: (﴾ْ  ِجا ﴿. 

 
ل

ْن   ع  ْىظِّ ت". ظملت في﴾م   مٓي٘ الخجا٫ مً "٢ٍغ

ِّٜ امغ  :هدٓ ،ْالشجاوي ب
 ً  "ال 

 
ة: ئ ججاء   ٟ ٫ٓ  ٢ُغي بً ال ْمىّ ٢  ،"  ّ  ُ ٛ  ب 

ً
ال ِِّ ؿدؿ  ٖلى امغت م 

حججامِّ  لى ؤلاِّ  بِّ
خض 

 
ْن ؤ

 
ن
 
ْغ٦  ً  

 
 ال

 

خمجامِّ    لِّ
ً
ٞجا ِّ
 ٓ س  خ  ى م 

 
غ  ٓ

ْ
م  ال ْٓ  ً 

 

" خُض ظجاء 
ً
ٞجا ِّ
 ٓ س  خ  خض  ... م 

 
ْن ؤ

 
ن
 
ْغ٦  ً  

 
ٓلّ: "ال " ه٨غةالكجاَض ُّٞ ٢ خض 

 
ٙ طل٪  ،نجالخب الخجا٫ " ؤ  ٓ ْالظي ؾ

ّ بٗض ههي. ٖٓ٢ْ 

 
 
٫ٓ  الكجاٖغ ]مً البؿُِ[: :هدٓ ،ْالشجالض ْمىّ ٢  ،"

ً
 ؤخض  عا٦بجا

ظجاء٥ 
 
 "ؤ

 ٔ ر  
 
؟ ٞ

ً
ُجا ل  بجا٢ِّ

ِْ  ٖ مَّ  ْل خ   َ  ، جاحِّ
 ًجا ن 

 

ال  م 
 
َجا ألا بٗجاصِّ  في بِّ

ع 
ْ
ظ  ٗ ٪  ال ؿِّ

ْٟ ى   لِّ
 

ل   ِْ  ٖ ْل خمَّ   َ ٓلّ: " ْظجاػ طل٪ لؿ٣ُّ الكجاَض ُّٞ ٢ " ه٨غة،  ل  ِْ  ٖ ؟ "خُض ظجاء نجاخب الخجا٫ "
ً
ُجا بجا٢ِّ

 بجاؾخِٟجام.

و  بٓن٠ٍ ؤْ بيجاٍٞت، ٞجاأل٫ْ   - 3  سهَّ ٓلّ  ،ؤن ًخ  ٢  ّ ْمى ٓهتي"،  ٗ  م 
ً
هدٓ: "ظجاءوي نض٤ً  خمُم  َجالبجا

هجا﴿حٗجالى:  مً ٖىضِّ
ً
 ٧ل  ؤمٍغ خ٨ٍُم، ؤمغا

ٟغ ١   ً ْالكجاَض في آلاًت: ؤن )5 – 4الضزجان:(﴾ٞحهجا  نجاخب الخجا٫}ؤمٍغ{ ظجاء ه٨غة ، 

ْمىّ لخسههّ بجالٓن٠ }خ٨ٍُم{ ٫ٓ الكجاٖغ ]مً البؿُِ[:،  ٢ْ 

  ّ
 
ْبذ  ل ْاؾخج   

ً
ٓخجا

 
ذ  ه ُْ جَّ

 
ِّ ه

 ًجا ع ب 
 

جا 
 
ٓه خ 

ْ
ص ِّ م 

م   ُ
ْ
ٍغ في ال ٍ٪ مجازِّ

 
ل
 
 في ٞ

 

ٙ لظل٪  ٓ ْاإلاؿ  "٪ٍ
 
ل
 
جا" خُض ظجاء نجاخب الخجا٫" ٞ

 
ٓه خ 

ْ
ص ٍغ .. م  ٍ٪ مجازِّ

 
ل
 
ٓلّ: "في ٞ جسههّ  الكجاَض ُّٞ ٢

ٍغ".  بجالٓن٠ "مجازِّ

ّ  حٗجالى:  :ْالشجاوي ٓل ْمىّ ٢  ،"
ً
 ؤًجاٍم قضًضة

 
غَّث ٖلُىجا ؾخت   يْ فِّ ﴿ؤي مشجا٫ مجا جسهو بجاإليجاٞت: "م 

 
  تِّ ٗ  ب  عْ ؤ

 
جاٍم ًَّ ؤ

ٓاًء للؿجاثلين ْظجاػ طل٪ لخسههّ بجاإليجاٞت.)10ٞهلذ: (﴾ؾ  ٓ نجاخب الخجا٫ ه٨غة،  ٓلّ حٗجالى:}ؤعبٗت{، َْ ْالكجاَض ٢  ، 

جا بلُّ، هدٓ: 
ً
ٓن نجاخب الخجا٫ مًجاٞ  "٢ْض ٩ً

ً
ْاؾٗت َْك"جمخٗذ بجمجا٫ الخض٣ًت  ٍ  ؤ٦ث  الىدجاة في ر، 

ٓن اإلاًجاٝ: جا بلُّ ؤن ٩ً
ً
 نجاخب الخجا٫ بطا ٧جان مًجاٞ

ْهي ظؼء  -ؤ  جا"، "ٞجاألؾىجان" مًجاٝ  ًٟ جا مً اإلاًجاٝ بلُّ؛ هدٓ: "ؤعجبخجي ؤؾىجان الغظل هُٓ ًُ بمجا ظؼًءا خ٣ُ٣

ٓ: الغظل". خ٣ُ٣ي مً اإلاًجاٝ بلُّ،   ؤي: مً نجاخب الخجا٫؛ "َْ
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ٓلّ حٗجالى:  ﴿ْمً ألامشلت ٢
ً
خجا ُْ ِّّ م  ُ زِّ

 
ْخم  ؤ

 
ل  ل

 
٧
ْ
إ  ً ْن 

 
ْم ؤ

 
٦ ض  خ 

 
ب  ؤ دِّ

 ً ، ٩ٞلمت:"مًُخجا" خجا٫ مً اإلاًجاٝ )12الدجغاث: (﴾ؤ 

ٓ: لخم" بٌٗ مىّ. ْاإلاًجاٝ "َْ ٓ: ؤر"،   بلُّ "َْ

ْإ٢جامت اإلاًجاٝ بلُّ م٣جامّ؛ ٞال ًخٛي  اإلاٗجى ْإمجا بمنزلت الجؼء الخ٣ُ٣ي "خُض ًصر خظٝ اإلاًجاٝ  -ب 

ٓلّ حٗجالى: ْمً َظا ٢  ﴿الٗجام" 
ً
ُٟجا ىِّ

ُم  خ  َِّ ا ْبغ   بِّ
 
ت
َّ
ل  مِّ

ْ٘
بِّ
نِّ اجَّ

 
٪  ؤ ُْ ل  جا بِّ

ى  ُْ خ  ْْ مَّ ؤ 
 
؛ خُض ًصر: ؤن اجب٘ ببغاَُم )123الىدل: (﴾ز

جا ... ًٟ  خىُ

 ُٞ -ظـ 
ً

ٓن اإلاًجاٝ مهضًعا ٖجامال  في اإلاًجاٝ بلُّ، ٧إن ٩ً
ً

ٖىض هللا ج٣ضًغ الٗجاملين "ّ، هدٓ: ْإمجا ٖجامال

ً ٍع ْهدٓ:"مؿْغ  ،﴿ 
ً
ُٗجا مِّ

ْم ظ 
 
٨  ٗ ْغظِّ

ِّّ م 
ُْ ل  ٓوـ:(﴾بِّ ْاإلاُم املخٟٓيت بةيجاٞت اإلاغظ٘، )4ً . ٞـ"ظمُٗجا" خجا٫ مً ال٩جاٝ 

٨م.  ْ"مغظ٘" مهضع مُمي، ؤي: عظٖٓ

ٓ عاظ٘ مً - 4 ٓاْ، هدٓ: " اؾخ٣بلذ نض٣ًًجا َْ  بجال
ً
ْهت  م٣غ

ً
ٍ  ظملت ٓن الخجا٫  بٗض  ٓلّ  ؤن ج٩ ْمىّ ٢ ؾٟغ"، 

ْقِجا﴿حٗجالى: غ   ٖ  ٖلى 
 
ٍْت ْهي  زجا ٍت،  غَّ ٖلى ٢ٍغ  .)259الب٣غة: (﴾ؤْ ٧جالظي م 

جا ٖىّ: 5.2.2.1 ْجإزَغ  ج٣ضم الخجا٫ ٖلى ٖجاملِجا 

خبجاع َىجا٥ زالزت  ْبهظا الٖا ٓبجا ؤًًجا،  ْظ ٓاػا ْ ٢ْض جخ٣ضم ٖىّ ظ ْألانل في الخجا٫ ؤن جخإزغ ًٖ ٖجاملِجا، 

ٓاػ ج٣ضًم الخجا ٫ْ ظ ْالشجالض: مبجاخض: ألا ؟  
ً
ٓبجا ْظ ْالشجاوي: متى جخ٣ضم الخجا٫ ٖلى ٖجاملِجا   ، ٓاٍػ ضم ظ ٫ ٖلى ٖجاملِجا ْٖ

ٓبجا؟ ْظ  متى جخإزغ ًٖ ٖجاملِجا 

: ٓاٍػ ْٖضم ظ ٓاػ ج٣ضًم الخجا٫ ٖلى ٖجاملِجا   ألا٫ْ ظ

  
ً
 ظجاء ٖلي"، ؤْ نٟت

ً
، هدٓ: "عا٦بجا

ً
جا هٞغ خ   م 

ً
ٓن ٞٗال ٍِّ ؤن ٩ً ، بكغ

ً
ٓاػا م الخجا٫ ٖلى ٖجاملِجا ظ ّ   ٢ْض جخ٣ضَّ كب

 
ح

  الٟٗل  
 
تِّ  -اإلاخهٝغ ْالهٟت اإلاكبه   ِّ٫ٓ ْاؾمِّ اإلاٟٗ ". -٧جاؾمِّ الٟجاٖلِّ  ىُل٤   زجالض  م 

ً
جا ؿٖغ  ، هدٓ: "م 

ْالهٟت اإلاكبهت، ممجا    ،٫ٓ ْاؾم اإلاٟٗ : مجا ٧جان ٧جاؾم الٟجاٖل،  ًغاص بجالهٟجاث التي حكبّ الٟٗل اإلاخهٝغ

ٓالّ ْطل٪ بطا ا٢ر ن  ْؤمجا اؾم الخًُٟل ٞلِـ ٦ظل٪؛ ألهّ ال .ًخهٝغ في ظمُ٘ ؤخ ٓا٫،  ًخهٝغ بال في بٌٗ ألاخ

ٓػ ج٣ضًم الخجا٫ التي َٓ ٖجامل ٞحهجا ٖلُّ.ـ"ؤلـ"ب  ؛ ٞال ًج

، ؤْ نٟت حكبهّ 
ً
ّ،  -ْهي اؾم الخًُٟل  -ٞةن ٧جان الٗجامل في الخجا٫ ٞٗال ظجامضا ْن ؤخٞغ ؤْ مٗجى الٟٗل ص

ْالشجاوي هدٓ: "ٖلي    ،" !
ً
٫ْ هدٓ: "مجا ؤظمل  البضع  َجالٗجا ٓػ ج٣ضًم الخجا٫ ٖلُّ، ٞجاأل "، ؤٞال ًج

ً
ٞصر  الىجاؽ زُُبجا

". ٞال ٣ًجا٫ "َجالٗ  ؤؾض 
ً
٣ضمجا  م 

ً
 ٧إن ْالشجالض: هدٓ "٧إن  ٖلُجا

ً
ال م٣ضمجا  ؤٞصر  الىجاؽ، 

ً
ال ٖلي زُُبجا  مجا ؤظمل البضع، 

ً
جا

 ؤٞصر مً 
ً
ْابغاَُم  ٧جاجبجا  ،

ً
 ؤٞصر مىّ ٧جاجبجا

ً
ٓل٪: "ؾُٗض زُُبجا َْؿدشجى مً طل٪: اؾم الخًُٟل في هدٓ ٢  ."  ؤؾض 

ً
ٖلُجا

ٓعة ًجب ج٣ضًم الخجا٫. " ٟٞي َظٍ اله
ً
 زلُل قجاٖغا

، هدٓ: "٢ْض هض   ْالججاعع ج٣ضًمِجا ٖلى ٖجاملِجا الٓٝغ ض ٢جاثمجا ٖىض٥"،  ع، هدٓ: "ؾُٗض مؿخ٣غا في  ٍػ ْاملجْغ

ٓلّ حٗجالى:  ْمىّ ٢ ِّّ ﴿هجغ"،  ُىِّ مِّ
 ُ
 بِّ
جاث  ٍَّ ِّٓ

ْ
ُ اث  م   ْ جا م  الؿَّ ْؤظجاٍػ ألازٟل ٢ُجاؾجا. )67الؼمغ:(﴾ْ    في ٢غاءة مً ٦ؿغ الخجاء 

ٍع: :الشجاوي  ٓ  في زالرِّ ن 
ً
ٓبجا  جخ٣ضم  الخجا٫ ٖلى ٖجاملِجا ْظ

ٓن لِجا نضع   -1  ُّْٞ "٠ُ٦" ؤن ٩ً ؟، ٞةن ؤؾمجاء الاؾخِٟجامِّ لِجا نضع  ظملتهجا.  ٘  ؾلُم   عظ
 
، هدٓ: "٠ُ٦ ال٨المِّ

ٓ في مدل الىهب ٖلى الخجا٫ مً ؾلُم، ؤي ٖلى ؤًت خجا٫ ظجاء؟  اؾم اؾخِٟجام مبجي ٖلى الٟخذ، َْ
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ل  نجاخب  بخضاَمجا ٖلى نجاخبِّ ألا 2 -     ً  
 في خجالين، ٞ

ً
ٓن الٗجامل  ٞحهجا اؾم  جًٍُٟل، ٖجامال ، هدٓ ؤن ٩ً زٔغ

، هدٓ:  زٔغ
 
 ؤ
ْن   ٖلى هٟؿّ في خجالٍت ص

ً
ال  ً ٟ  في اإلاٗجى، م 

ً
ْاخضا هجا  "، ؤْ ٧جان نجاخب 

ً
جا  ُ ، ؤ٦غم  مً زلٍُل ٚى

ً
"زجالض  ٣ٞي ا

 اؾم  الخًُٟلِّ 
 
 ًخٓؾِ

 
ل، بدُض  ً ٟ ، ج٣ضًم  الخجا٫ التي للم  ٍِّ  َظ

 
ْالخجالت ". ُٞجب  

ً
، زي   مىّ مخ٩لمجا

ً
، ؾجا٦خجا "ؾُٗض 

. ًذ 
 
 بُجهمجا، ٦مجا عؤ

ْلى بهجاخبِّ - 3  ّ  نجاخبِّ ألا  في خجالينِّ ًغاص  بهمجا حكبُ
ً
، ٖجامال ِّّ ٞ  ؤخغ 

كبُّ، صْن 
 
ٓن الٗجامل  ٞحهجا مٗجى الد ؤن ٩ً

، هدٓ ، هدٓ :ألازٔغ زٔغ
 
ٓاخض في خجالٍت، بىٟؿّ في خجالٍت ؤ ّ  نجاخبهمجا ال "، ؤْ حكبُ

ً
جا  ُ ، ٦سلٍُل ٚى

ً
،  :"ؤهجا، ٣ٞي ا "زجالض 

، ب ". ُٞجب 
ً
ّ  بجاجؿجا

 
شل ، مِّ

ً
ِّّ ؾُٗضا

كب  ِّّ ٖلى الخجا٫ِّ التي للم 
كب   الخجا٫ِّ التي للم 

بّ، ٦مجا عؤًذ، بال بن ٧جاهذ  ط طا٥، ج٣ضًم 

، هدٓ ؤصاة
ً
ُل٣جا  ج٣ضًم  الخجا٫ ٖلحهجا م 

ٓػ  "، ٞال ًج كبُّ "٧إنَّ
 
". :الد

ً
ُُئجا ، ؾُٗض  ب 

ً
ال ِغ ، م 

ً
 "٧إنَّ زجالضا

: :الشجالض
ً
 في ؤخض  ٖكغ  مٓيٗجا

ً
ٓبجا ْظ  جإزغ  الخجا٫ ًٖ ٖجاملِجا 

، هدٓؤن  -1
ً
 ظجامضا

ً
 الٗجامل  ٞحهجا ٞٗال

ٓن  ٩ً:  ."
ً
مجا ِّ
 
ً  الخ٨ُم  مخ٩ل ، مجا ؤخؿ

ً
م  اإلاِظاع  ؾجا٦خجا ْٗ  "وِّ

 اؾم  ٍٞٗل، هدٓ -2
ٓن  ". :ؤن ٩ً

ً
جا ؼا٫ِّ مؿٖغ

 
 "ه

ِّٝ اإلاهضعي، هدٓ  -3 ْالخغ  بجالٟٗلِّ 
 ٍ ر  ج٣ضًغ  صِّ

 ً  
ً
 مهضعا

ٓن   للٗلم". :ؤن ٩ً
ً
٪ َجالبجا وي، اٚر اب  ؿغ   ٌ وي ؤْ   "ؾغَّ

ل  -4 ٓن نِّ  أل٫ْ، هدٓؤن ٩ً
ً
". :ت

ً
 "زجالض  َٓ الٗجامل  مجتهضا

ٍ، هدٓ  -5
ٍٝ مهضعي   لخغ

ً
لت ٓن نِّ ،  :ؤن ٩ً

ً
غوي ؤن حٗمل  مجتهضا ؿ   ٌ وي مجا وِّ غَّ ؾ  " ؿغ   ٌ  ،

ً
هجا سلِّ

ي ؤن ٖملذ  م 

."
ً
ُذ  نجابغا  ٗ وي مجا ؾ  ، ؾغَّ

ً
 ججتهض  صاثبجا

، هدٓ  -6  بالمِّ الابخضاءِّ
ً
ْهجا  م٣غ

ٓن  ". :ؤن ٩ً
ً
ال ٗخمِّ

نبِّ   م 
 
 "أل

7-  
ٓن   بالمِّ ال٣ؿم، هدٓ ؤن ٩ً

ً
ْهجا ". :م٣غ

ً
 مجتهضا

 "ألزجابغ نَّ

"، مٗجى الٟٗل َىجا: الخىبُّ ؤْ ؤلاقجاعة.  -8
ً
، هدٓ: "َظا ٖلي  م٣بال ِّّ خٞغ

 
ْن ؤ  ٞحهجا مٗجى الٟٗل ص

ً
 ٧لمت

ٓن  ؤن ٩ً

ٓم مً "لُذ". " مٗجى الٟٗل َىجا: الخمجي اإلاِٟ م   ٦ٍغ
ً
جا  ُ  ٚى

ً
 ْ"لُذ ؾُٗضا

ٓن اؾم  جًٍُٟل، هدٓ  -9  في خجالين، هدٓ "ٖلي   :ؤن ٩ً
ً
"، بال بطا ٧جان ٖجامال

ً
ٓمِّ زُُبجا ،  :ؤٞصر  ال٣ ٓع  "الٗهٟ

م. ل ٖلى ٖجاملّ، ٦مجا ج٣ضَّ  ً "، ُٞجب  ج٣ضًم  خجا٫ اإلاٟ
ً
 زي   مىّ ؾجا٦خجا

ً
غصا

 
 مٛ

 لٗجاملِجا، هدٓ  -10
ً
 الخجا٫  ما٦ضة

ٓن  ". :ؤن ج٩
ً
م الهض٤ً  يجاخ٩جا بؿ  ، ٞخ 

ً
غا  مضبِّ

 ْ ى الٗض
 
ْل " 

، هدٓ  -11 ِّ
ٓاْ، ٖلى ألاصر   م٣ر هت بجال

ً
ٓن ظملت ". :ؤن ج٩

 
ـ  َجالٗت ْالكم  "ظئذ  

 خظٝ ٖجامل الخجا٫:  5.2.2.2

مجا ْاظب، َْ ْطل٪ ٖلى ٢ؿمين ظجاثؼ ْ  الٗجامل  في الخجا٫. 
 
ٝ

 
 :٦مجا ًلي ٢ض ًدظ

ّ  حٗجالى ٓل ْمً طل٪ ٢  ،"
ً
ٓعا ِّ "مإظ

ْلل٣جاصم مً الدج   ،"
ً
ٓل٪ ل٣جانض الؿٟغ "عاقضا ب  ﴿ :ٞجالججاثؼ  ٣٦ دؿ   ً ؤ

  ّ
 
جاه ِّي بى 

 ٓ ؿ
 
ً  ٖلى ؤن و لى، ٢جاصٍع ؟ ب 

 ّ ٓجام  ِّٖ  
 ٘ ن لً هجم

 
: بلى هجمِٗجا –ْهللا ؤٖلم  –، الخ٣ضًغ )4 – 3ال٣ُجامت: (﴾ؤلاوؿجان  ؤ

.ً  ٢جاصٍع

ع:  ٓ ًٓبجا في زمـ ن ْظ  ٍْدظٝ ٖجامل الخجا٫ 

ْهدٓ:" )1 ،"
ً
ٍم ٞهجاٖضا ١ بضَع هضَّ

 
ٍج، هدٓ:"ج ْ ه٣و  بخضٍع

 
ن بجالخجا٫ِّ اػصًجاص  ؤ

بي   ً ". ؤن 
ً
ٓب  بضًىجاع ٞىجاػال

 
اقر ِّ الش

ْطَب الشمً  "هجاػال"ْ "نجاٖضاـ"ٞ ْالخ٣ضًغ: "ٞظَب اإلاخهض١ بّ نجاًٖضا،  ٓبجا،  ْظ خجاالن، ٖجاملِمجا مدظْٝ 
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. ْالٟجاء  ؤ٦ث    . شم  ْ بِّ
 
، ٦مجا عؤًذ، ؤ ٓبت بجالٟجاءِّ ٓن مصخ ن ج٩

 
ٍِّ الخجا٫ِّ ؤ  َظ

 
 هجاػال". ْقٍغ

2(  
ً
، هدٓ: "ؤ٢جاٖضا ٓبُشِّ

ظ٦غ  للخ 
 
٢ْض ؤقغ٢ذ الكمـ؟".٢ْض ٢جام الىجاؽ  ًٖ الٗمل،  ؤن ج  ؟"، ؤ هجاثمجا 

جا".  )3
ً
ٞٓ ض ؤز٥ٓ ُٖ "، "ٍػ

ً
ٓاؾُجا دي م

 
، هدٓ: "ؤهذ ؤ ٓنِّ الجملتِّ  إلاًم

ً
ا٦ضة ٓن م  ن ج٩

 
 ؤ

4(  ."
ً
ؿِئجا ض  زب  اإلابخضؤ، هدٓ: "جإصًبي الٛالم  م  ض  مؿ   ؤن حؿ 

 ل٪.  )5
ً
، هدٓ: َىِئجا

ً
مجاٖجا  الٗجامل) ؾ 

 
ي خظٝ

 
ّ  (ؤ

 
ٓن خظٞ ن ٩ً

 
 ؤ

بهجا  5.2.2.3  نجاخِّ
 
ٝ

ْ
ظ  الخجا٫ِّ ْخ 

 
ٝ

ْ
ظ  :خ 

ْؤ٦ث   طل٪ بطا ٧جاهذ   ىت.   ل٣ٍغ
 
ٝ

 
دظ

 
ْإن خظٞذ ٞةهمجا ج  .

 
ِجا، ألجهجا ًٞلت

 
ْخظٞ جا  ٓػ ط٦َغ ألانل  في الخجا٫ ؤهّ ًج

ِّّ حٗجالى ٓل ٫ٓ، ٣٦
 
 ؤٚجى ٖىّ ط٦غ  ال٣

ً
ال  ٖلحهم مً ٧ل بجاب ؾالم  ٖل٨ُم﴿:الخجا٫  ٢

ٓن  ضزل  ً  
 
ض:(﴾ْاإلاالث٨ت ، ؤي )24الٖغ

ٓن  ٓلّ"ًضزل ٢ْ جا﴿:٢جاثلين ؾالم  ٖل٨ُم"،  ىَّ ْل مِّ بَّ
 
٣
 
ىجا ج بَّ ُل  ع  ِّٖ ْؾمجا إِّ

 ْ ذِّ 
ِْ ب 
ْ
ً  ال  مِّ

ض  ِّٖ ٓا
 
٣
ْ
ُم  ال َِّ ْبغا  بِّ

 ٘ ْغٞ   ً  
ْ
ط إِّ
، ؤي )127الب٣غة: )﴾ْ 

جا". ْل مى  ىجا ج٣ب  ينِّ عب 
 
ٓاٖض  ٢جاثل ٗجانِّ ال٣ ٞغ  ً " 

ِّّ حٗجالى ٓل ىٍت، ٣٦ هجا ل٣ٍغ  نجاخب 
 
ٝ

 
دظ  ً  ﴿ :٢ْض 

 
ض  ٗ ي ب  ظِّ

َّ
ا ال

 
َظ

 
 ؤ

ً
ال ؾ    ع 

َّ
".)41(الٟغ٢جان: ﴾َّللا  ّ ي "بٗش

 
 ، ؤ

 :ؤ٢ؿجام الخجا٫  5.2.3

خبجاعاث هي:ْ  ْالخجا٫ جى٣ؿم بلى ؤ٢ؿجام مخٗضصة بجاٖخبجاعاث مسخلٟت،   ؤ٢ؿجامِجا بإقِغ الٖا

ْمالػمخّ: –ألا٫ْ   اه٣ؿجام الخجا٫ بجاٖخبجاع زبجاث مٗىجاَجا 

ْمالػمخّ قًِئجا آزغ، ؤْ ٖضم  ْزجابخت"، ْجى٣ؿم الخجا٫ بجاٖخبجاع زبجاث مٗىجاَجا  ْهي ألا٦ث ، " طل٪ بلى "مىخ٣لت"، 

 ْهي ألا٢ل.

جا"، 
ً
٫ْ اإلاىخ٣لت: هي التي جبين َُئت شخيء (نجاخبهجا) مضة ما٢خت، زم جٟجاع٢ّ بٗضَجا، مشل: "ؤ٢بل الغابذ يجاخ٩ ألا

٫ بٗضَجا. جا" ًض٫ ٖلى مٗجى ًى٣ُ٘؛ ألن"الطخ٪" ال ًالػم نجاخبّ بال مضة مدضصة ًْؼ
ً
 ٞجالخجا٫ "يجاخ٩

ٓع زالر:الشجاهُت الشجابخت ْجخد٤٣ اإلاالػمت في بخضٔ ن ال ج٩جاص جٟجاع٢ّ،  ن َُئت شخيء جالػمّ ٚجالًبجا   : هي التي جبي 

َْظا ٌكمل: ٓن مٗىجاَجا الخإ٦ُض،   (ؤ) ؤن ٩ً

ٓن ؤمًغا زجابًخجا مالػًمجا في الٛجالب،  - 1  ٓن َظا اإلاًم ٓن ظملت ٢بلِجا، بكٍغ ؤن ٩ً ٓن مٗىجاَجا ما٦ًضا مًم ؤن ٩ً

ٓن ا ْمًم جا لظل٪، هدٓ: "زلُل ُٞخ٤ٟ مٗجى الخجا٫  ًٗ ٓن الخجا٫ زجابخت مالػمت نجاخبهجا جب ٍْر جب ٖلى َظا ؤن ج٩ لجملت، 

ٓا٤ٞ اإلاٗجى ـ"ؤب٥ٓ عخًُمجا"، ٞ ْمٗجى َظٍ الخجا٫ َٓ: "الغخمت" ً عخُمجا" خجا٫ مً "ؤب" الظي َٓ نجاخبهجا اإلاالػمت لّ، 

ٓة ال جخجغص مً  ٓة زلُل"؛ ألن َظٍ ألاب ٓ: "ؤب  الغخمت.الًمجي للجملت التي ٢بلِجا، َْ

خين،  ْالخب " مٗٞغ مجا: اإلابخضؤ  جاَجا "َْ ٓن َٞغ ْؤن ٩ً ٓن اؾمُت،  َْكرٍ  في َظٍ الجملت التي ٢بلِجا ؤن ج٩

 ظجامضجين.

ٓلّ حٗجالى: -2 جا، هدٓ، ٢ ًٗ ْاإلاٗجى م ٓن ما٦ضة لٗجاملِجا؛ بمجا في اللٟٔ   ﴿ْؤن ج٩
ً
ال ؾ  جاؽِّ ع  لىَّ  لِّ

جا٥  ى 
ْ
ل ْعؾ 

 
ؤ اليؿجاء: (﴾ْ 

ْإمجا في اإلاٗجى ٣ِٞ، هدٓ )79 ٓلّ حٗجالى:،  ٢﴿ 
ً
جا  ُ  خ 

 
ض  ٗ ْب

 
م  ؤ ْٓ  ٍ  ْ ٓث   م 

 
م  ؤ ْٓ  ٍ  ْ ْضث   لِّ

 ْ م   ْٓ  ً يَّ 
 
ل  ٖ الم   الؿَّ ، ٩ٞلمت: )33مٍغم: (﴾ْ 

{؛ ألن البٗض َٓ الخُجاة بٗض ًُّ "خ  
 
ض  ٗ ْب

 
ٓ مٗجى الٟٗل }ؤ ْمٗىجاَجا: الخُجاة َْ  ،}

 
ض  ٗ ْب

 
جا" خجا٫ مً الًمي  اإلاؿخر  "ؤهجا" في }ؤ

٦ْظا خُجاة اإلابٗٓر.اإلآث، ٞمٗىجاَجا ما٦ض إلاٗجى   ،٫ٓ ْالغؾجالت نٟت مالػمت للغؾ  ٖجاملِجا، 
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ٓن ما٦ضة بمٗىجاَجا مٗجى نجاخبهجا م٘ مالػمتهجا نجاخبهجا، هدٓ:  - 3  جا ازخل٠ ٧ل  "ْؤن ج٩ ًٗ ، ٩ٞلمت "الكٗٓب ظمُ

ٓ: "٧ل"؛ ألن مٗجى الجمُٗت َٓ مٗجى ال٩لُت، ال ًٟر ٢جان. جا" خجا٫ ما٦ضة مٗجى نجاخبهجا، َْ ًٗ  "ظمُ

ٓن ٖ ٕٓ ٌؿخمغ ُّٞ زل٤ ألاٞغاص (ب)  ؤن ٩ً ٓن نجاخبهجا ٞغًصا مً ه  ٖلى ججضص نجاخبهجا؛ بإن ٩ً
ً
جاملِجا صالا

ص  ٓ ًض٫ ٖلى ججض  جاملّ: "زل٤" َْ جا" خجا٫، ْٖ
ً
جا، ٩ٞلمت "مى٣ُ

ً
ُ ْإًججاصَجا ٖلى مغ  ألاًجام، هدٓ: "زل٤ هللا ظلض الىمغ مى٣ 

ْاؾخمغاع ؤلاًججاص في ألاػمىت اإلا٣بل ١ٓ، ؤي: بًججاص ؤمشجالّ،   ت.َظا املخل

ْام ب٣غاثً زجاعظُت ْجض٫ ٖلى الض ٓا٫ مغظِٗجا الؿمجإ،  ٓلّ حٗجالى:  ،(ظـ)  ؤخ ّ  ال ﴿مشل: "٢جاثًمجا" في ٢ هَّ
 
  ؤ

َّ
ض  َّللا ِِّ

 
ق

 ِِّ ْؿ ِّ٣
ْ
جال  بِّ

ً
مجا جاثِّ

 
مِّ ٢

ْ
ل ِّٗ
ْ
ٓ ال

 
ْل
 
ؤ  ْ  

 
ت
 
٨ الثِّ

 ْ
اإلا  ْ   ٓ  َ  

َّ
ال  بِّ

 ّ ل  جاملِجا الٟٗل: "قِض"، ْنجاخبه)18آ٫ ٖمغان: (﴾بِّ جا: ، ٩ٞلمت "٢جاثًمجا" خجا٫، ْٖ

ْام ال٣ُجام بجال٣ؿِ مٗغْٝ مً ؤمغ زجاعجي ًٖ الجملت؛ َٓ: مً نٟجاث الخجال٤.  ْص  "هللا". 

ٓص –الشجاوي  ْالجم  :اه٣ؿجام الخجا٫ بدؿب الاقخ٣جا١ 

ْالهٟت  ْاإلابجالٛت،   ،٫ٓ ْاإلاٟٗ ٓص بلى مكخ٣ت، ؤي اؾم الٟجاٖل،  ْالجم ْجى٣ؿم الخجا٫ بدؿب الاقخ٣جا١ 

ْاؾم الخٟهُل  ْإلى ظجامضة ، ٧جا–ْهي الٛجالبت –اإلاكبهت،  ْل٨جهجا م٘ ٢لتهجا ٢ُجاؾُت في –ْهي ال٣لُلت –ألمشلت الؿجالٟت  ؛ 

ْلت. ْلت بجاإلاكخ٤، ؤم ٚي  ما ٓاء ؤ٧جاهذ ظجامضة ما ٓاي٘، ؾ  ٖضة م

ْلت بجاإلاكخ٤: ٓاي٘ اإلاا  ْمً ؤقِغ م

ٓصة لظاتهجا، هدٓ: "جغهم اإلاٛجي  (ؤ) ؤن ج٣٘ الخجا٫ "مكبًهجا بّ" في ظملت جُٟض الدكبُّ بٞجاصة جبُٗت ٚي  م٣ه

ال ٌٗخب   ظا ٌٗض بمنزلت اإلاكبّ بّ، "ؤي: ٧جالبلبل،  ا، َْ ت بجاإلاكخ٤، ؤي: ؾجاعًّ
 
ل َّْ ا ٓبت م  بلبال". ٩ٞلمت: "بلبال" خجا٫ مىه

ٍْل  ٫ْ َٓ اإلاٗجى الخجاصر ٖىض الخإ ٓص ألا ٫ْ َىجا، بهمجا اإلا٣ه ٓص ألا ٓصا خ٣ُ٣ت؛ ألن الدكبُّ لِـ اإلا٣ه مكبهجا بّ م٣ه

 بجاإلاكخ٤.

ٓن الخجا٫ صالت ٖل جا" ...   ،ى جغجِب(ب) ؤن ج٩
ً
جا زالز

ً
ْاخًضا ؤْ: ازىين ازىين، ؤْ: زالز ْاخًضا  ت  ٓا الٛٞغ هدٓ: "اصزل

 ْاإلاٗجى: اصزلَٓجا: مر جبين.

ٕٓ ً، زم ًإحي بٗضٍ جٟهُلّ  ْيجابِ َظا الى  يمًىجا ٖلى ظؼؤًّ اإلا٨غٍع
ً

، مكخمال
ً

 مجمال
ً

ال ٕٓ ؤ ؤن ًظ٦غ املجم

 ٕٓ ْمً مجم ٓص زالزت زالزت، ؤْ ؤعبٗت ؤعبٗت" ...،  ْمً ؤمشلخّ: "ًمصخي الجى  .ً  نغاخت ٖلى بُجان الجؼؤًً اإلا٨غٍع
ً

مكخمال

ال ْلت؛ الضالت ٖلى الر جِب  غاب  ال٩لمخين اإلا٨غعجين جيكإ الخجا٫ اإلاا ْاخض ٣ِٞ، ل٨ً ألامغ ٖىض ؤلٖا ًدضر الر جِب مً 

٫ٓ بّ، ؤْ مً  ْخضَجا هي الخجا٫ مً الٟجاٖل ٦مجا في ألامشلت الؿجالٟت ؤْ مً اإلاٟٗ ْلى  ًسخل٠؛ بط ًجب بٖغاب ال٩لمت ألا

ٓن ٞحهجا.  ٚيٍ  ٖلى خؿب الجمل ألازٔغ التي ج٩

جا لأل  ًُ ٦ًُٓضا لٟٓ ٓػ بٖغابهجا ج ٓٞت ٖلى ؤمجا ال٩لمت الشجاهُت اإلا٨غعة ُٞج ٓن مُٗ ظا ؤخؿً ؤن ج٩ ٓػ َْ ْلى، ٦مجا ًج

مجا مً خغْٝ ال٠ُٗ، ٞجاألنل:  ْلى بدٝغ ال٠ُٗ املخظْٝ "الٟجاء" ؤْ: "زم" صْن ٚيَ  ْاخًضا "ألا ت  ٓا الٛٞغ اصزل

ٓاخًضا ْاخًضا"، ؤْ: "ٞ ٓص زالزت ٞشالزت"، "زم  ٫ْ ٞجاأل٫ْ  "زم زالزت"، ؤْ: "ًمصخي الجى ٓا ألا ٍْصر ؤن ٣ًجا٫: اصزل  ،....  

ْل٨ً الخجا٫ َىجا م٘ صختهجا ٣ٞضث الاقخ٣جا١ ٩ُٞ ْمجا بٗضٍ مُٗٝٓ ٖلى الخجا٫ التي ٢بلّ،  ٓن خٝغ ال٠ُٗ ْجاًَغا، 

جا. ًٗ  ْالخى٨ي  م

ٓن صالت ٖلى ؾٗغ، هدٓ: "بِّ   ُْ ٦ِّ  ذ  مْ ال٣   ِّ٘ (ط) ؤن ج٩
 
 ل
ً
ٓبت،  ت ًغا، ٩ٞلمت "٦ُلت" خجا٫ مىه  ٗ بشالزين"، ؤي: مؿ

 ْ ، َٓ نٟتهجا،  ع مخٗل٣جان بمدظْٝ ْاملجْغ   –الخ٣ضًغ: ٧جاثىت ْالججاع 
ً

ٓن   –مشال ْاإلآنٓٝ ٩ً ٕٓ الهٟت  ْمً مجم
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 اإلاكخ٤ اإلاا٫ْ.

ىت جض٫ ٖلى َظا؛  ٓم ٢ٍغ ًدجا  مخًمًىجا مٗجى الٓن٠ "ؤي: مٗجى اإلاكخ٤"؛ خُض ج٣ ٓن مهضًعا نٍغ (ص)  ؤن ج٩

 هدٓ: "اِّ 
ْ
جا إلْخ غْ ظ   ْب َ  ط   جاعِّ ً  ًٍ

ْ
 ضِّ ًْ  ِّ ب  ال

َّ
جا، "ج٩ل   م  "، ؤي: ظجاعًٍ

 
 جِّ اعْ  ب  ُْ ُِّ الخ

ٓالض ب  ج  ، "خًغ ال
ً

"، ؤي: مغججال
ً

 جاال
ْ
 خ  ٛ

ً
 "، ؤي مٟجاظًئجا.ت

٫ْ بجاإلاكخ٤ ؾبٗت: ٓاي٘ الخجا٫ الججامضة التي ال جخإ  ْؤقِغ م

ٓلّ   )1 ْمىّ ٢ ٓٞت بمكخ٤ ؤْ بكبّ  اإلاكخ٤؛ هدٓ: "اعجٟ٘ الؿٗغ ٢ضًعا ٦بيً ا"،  ٓن الخجا٫ الججامضة مٓن ؤن ج٩

جا﴿حٗجالى:  ًٍّ ِّٓ
ًغا ؾ 

 
ك جا ب   ِ

 
ل  ل

َّ
ش م  خ 

 
م:(اإلا﴾ٞ {)17ٍغ ل 

َّ
ش م 
 
جا خجا٫ مً الٟجاٖل في }ج ًٍّ ِّٓ

ٓن َظا الخجا٫  ،. ٞؿ  ْالىدجاة ٌؿم

ْتهُئّ إلاجا ًجيء بٗضَجا مً الهٟت  ٓٞت: "بجالخجا٫ اإلآَئت"، "ؤي: اإلامِضة" إلاجا بٗضَجا؛ ألجهجا جمِض الظًَ،  اإلآن

ْلى صْن الخجا٫.  التي لِجا ألاَمُت ألا

ٓبت،   )2 ًغا، ٩ٞلمت" ٦ُلت" خجا٫ مىه َّٗ ٓن صالت ٖلى شخيء لّ ؾٗغ، هدٓ: "ب٘ ال٣مذ ٦ُلت بشالزين"، ؤي مؿ ؤن ج٩

 ْ ْاملجغ ْالْالججاع  ، َٓ نٟتهجا،  ْاإلآنٝٓ  –مشال  –٣ضًغ" ٧جاثىت خع مخٗل٣جان بمدظْٝ ٕٓ الهٟت  ْمً مجم

  .٫ ٓن اإلاكخ٤ اإلاْا  ب٩

ضص؛ هدٓ: "ا٦خمل ال  )3 ٓن صالت ٖلى ج٣ؿُِ ْٖ ًٓمجا"، ْ"جم ٖضص الٗجاملين ُّٞ زالزين ؤن ج٩ ً ً ٗمل ٖكٍغ

ً" ْ"زالزين"، ... خجا٫. "، ٩ٞلمت: "ٖكٍغ
ً

 ٖجامال

ٓع مً   )4 ْجض٫ ٖلى ؤن نجاخبهجا في َ ٓلِمجا،  ٓن بخضٔ خجالين ًىهبهمجا "ؤٞٗل الخًُٟل"، مخدضجين في مضل ؤن ج٩

، هدٓ: "َظا الخجاصم قبجا ، في الخجا٫ ألازٔغ ٓاٍع مًٟل ٖلى هٟؿّ ؤْ ٖلى ٚيٍ  ٓلت"، ؤَ ًبجا ؤوكِ مىّ ٦ِ

ٓع  ٓع الكبجاب مًٟل ٖلى هٟؿّ في َ ٓ في َ ٓلت، َْ ٓع ال٨ِ ٓع الكبجاب، َْ ٓاع مسخلٟت؛ مجهجا َ ٞللخجاصم ؤَ

ْهجاخُت الخًُٟل هي: اليكجاٍ. ٓلت،   ال٨ِ

جا" خجا٫، ْنجاخبهجا   )5
ً
ٓج جا"؛ ٩ٞلمت: "بُ

ً
ٓج ٓال٪ بُ ٓإ نجاخبهجا اإلاخٗضصة، هدٓ: "َظٍ ؤم جا مً ؤه ًٖ ٓن هٓ ٓ:  –ؤن ج٩ َْ

ٓا ٓإ مخٗضصة،  –٫ ؤم ٧ْل ْ  لّ ؤه ٣ْٖجاع،  ٓص،  ْه٣ ْالشُجاب،  ْاإلاخجاظغ،   ،ْٕ ْالؼع ًم٨ً  شخيءمجهجا: البُٓث، 

ٓلّ حٗجالى: ْمىّ ٢  ﴿امخال٦ّ مجهجا. 
ً
ٓججا  ُ بجا٫  ب  جِّ

ْ
 ال

ٓن  خ  ْىدِّ
 
ج غاٝ: (﴾ْ   . )74ألٖا

بذ في الظَب زجاجًمجا"، "اهخٟٗذ بجالًٟ  )6 ْهي ٕٞغ مىّ، هدٓ، "ٚع جا مًُٗىجا  ًٖ ٓن نجاخبهجا هٓ ٓاًعا"، ؤن ٩ً ت ؾ

غ ٢مًُهجا" ْالخجا٫ ٕٞغ مىّ. ،٩ٞل مً الظَب ."جمخٗذ بجالخٍغ  ،ٕٓ غ ه ْالخٍغ  ْالًٟت، 

ٓاع ًٞت"،   )7 بذ في الخجاجم طًَبجا"، "اهخٟٗذ بجالؿ ٕٓ ْنجاخبهجا َٓ الٟٕغ اإلاٗين، هدٓ: "ٚع ٓن هي الى ؤن ج٩

ًغا".  "جمخٗذ بجال٣مُو خٍغ

ْالخٍٗغ٠: –الشجالض   اه٣ؿجام الخجا٫ مً هجاخُت الخى٨ي  

ت ال  ت في ؤلٟجاّ مؿمٖٓ ْعصث مٗٞغ ٢ْض  ٓا٢ٗت خجاال،  ٓن الخجا٫ بال ه٨غة ؤْ مجا َٓ بمنزلت الى٨غة، ٧جالجملت ال ج٩

ْخضٍ"،  ْخضٍ"، "ؾجاًغث الؼمُل  ٓلِم: "ظجاء ال٠ًُ  ْخض" في ٢ ْمجهجا ٧لمت " جاصة ٞحهجا،  ٓػ الٍؼ ال جج ال ٣ًجاؽ ٖلحهجا، 

ْهي ظجامضة ت؛ بؿبب بيجاٞتهجا للًمي ؛  ْخض" خجا٫، مٗٞغ ٓخًضا. ٩ٞلمت: " ْلت بمكخ٤ مً مٗىجاَجا، ؤي: مىٟغًصا، ؤْ مخ  ما

ْلت بجاإلاكخ٤،  ْما ت، إليجاٞتهجا للًمي ،  ْهي مٗٞغ ٓص" خجا٫،  ٓصٍ ٖلى بضثّ"، ٩ٞلمت: "ٖ ْمجهجا: "عظ٘ اإلاؿجاٞغ ٖ

٤ هٟؿّ. ًٓعا، ؤْ: عظ٘ ٖلى الٍُغ ْاإلاٗجى: عظ٘ ٖجاثًضا ٞ  ٖلى بعاصة: عظ٘ ٖجاثًضا، 

 جا ًٖ نجاخبهجا، ؤْ ج٣ضًمِجا ٖلُّ:اه٣ؿجام الخجا٫ بدؿب جإزيَ – الغاب٘  
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ٓاػا؛   ْظ ٓبجا  ْظ ْجخإزغ ًٖ نجاخبهجا  ْل٨ً عبمجا جخ٣ضم  ٓم ؤن ألانل في الخجا٫ ؤن جخإزغ ًٖ نجاخبهجا؛  ْمً اإلاٗل

 الخجا٫ ًٖ نجاخبهجا ؤْ ج٣ضًمِجا ٖلُّ جى٣ؿم بلى زالزت ؤ٢ؿجام:  ٞبدؿب جإزي 

ٓاي٘:  جا ًٖ نجاخبهجا في زالزت م ْظٓب جإزيَ   ألا٫ْ: 

 هي  )1(
ٓن  "ؤن ج٩

ً
ٓعة، هدٓ "مجا ظجاء زجالض  بال هجاجخجا غ  مجيء زجالٍض في  ،املخه ٫ٓ طل٪ بطا ؤعصث ؤن جده  ج٣

ّ  حٗجالى ٓل ْمىّ ٢ ً  ﴿:خجالت الىججاح.  ٍع ْمىظِّ   ً ٍغ
 
غؾلين بال مبك

 
ل  اإلا غؾِّ

 
؛ ٞال ًصر ج٣ضًم )48ألاوٗجام:(﴾ْمجا ه

ْاض ل الخهغ، ٦مجا َٓ  ٍٍْؼ ْخضَجا؛ ألن ج٣ضًمِجا ًٟؿض ؾالمت الر ٦ُب،  ظلُجا بجالخإمل في  رالخجا٫ 

 ين.ٟلاإلاشجالين الؿجا

ْاضخت"؛ ٞال   )2( ٓم   بجاإليجاٞت،"ؤي: ؤهّ مًجاٝ بلُّ"، هدٓ: "ؤعجبجي ق٩ل الىج
ً
عا هجا مجْغ ٓن نجاخب  ؤن ٩ً

ٓم" ْاضخت" ٖلى نجاخبهجا اإلاًجاٝ: "الىج ٓػ ج٣ضًم الخجا٫: " ْاإلاًجاٝ  ؛ًج ٓن ٞجانلت بين اإلاًجاٝ  لئال ج٩

ْالٟهل بهجا ال ًصر.  بلُّ، 

ٍٓين  ٓع الىد ٫ٓ في "مغعث  بلى ْطَب ظمِ ؛ ٞال ج٣ ع بدٝغ ٓػ ج٣ضًم الخجا٫ ٖلى نجاخبهجا املجْغ ؤهّ ال ًج

 بهىٍض".
ً
": "مغعث ظجالؿت

ً
 بهىٍض ظجالؿت

٣ر هت بهجا ظجاػ   )3( ـ  َجالٗت". ٞةن ٧جاهذ ٚي   م  ْالكم ٓاْ، هدٓ: "ظجاء ٖلي    بجال
ً
 م٣ر هت

ً
ٓن الخجا٫  ظملت ؤن ج٩

٫ْ  ه ْج٣ضًمِجا، ٞجاأل َجا  ".جإزي   ّ  زلُل  ْالشجاوي هدٓ: "ظجاء ًدمل  ٦خجاب   ،"  ّ ل  ٦خجاب دمِّ
 ً  دٓ "ظجاء زلُل  

ٓاي٘:  الشجاوي: ًجب ج٣ضًمِجا ٖلى نجاخبهجا في زالزت م

٫ٓ الكجاٖغ:  ) ؤ( ْمىّ ٢ ًبجا ٚالم" 
 
، هدٓ: "لخلُل مِظ ُٓٞت للكغٍْ  ٚي  مؿخ

ً
ٓن نجاخبهجا ه٨غة  ؤن ٩ً

ْا ض 
 
جا٢

 
ٟ
 
لي، ج

ْ
ش ْوي إلاِّ ض   ٖ

 
 ؤ

َّ
ال  َ ْ 

 

في   ٣ْغ ب  ْ   ٖ ْ  ٕ ججا
 
 ش

ً
ٓزجا

 
ْبش ْعىِّ م 

 
 ألا

 

ٓلّ  ٓزجا»ْالكجاَض ٢ ٓظب ج٣ضًم الخجا٫ « مبش ٞ . ُٓٞين للكغٍْ مجا ه٨غججان ٚي  مؿخ ٣ْٖغب، َْ ٞهي خجا٫ مً شججإ، 

ْلٓ جإزغ ل٩جان نٟت ٣ِٞ.  ٖلى نجاخبّ، 

، هدٓ ) ب(
ً
ٓعا  مده

ٓن  غ   :ؤن ٩ً ده 
 
٫ٓ  طل٪ بطا ؤعصث  ؤن ج ". ج٣  زجالض 

ً
ْإهمجا ظجاء هجاجخجا  بال زجالض  

ً
"مجا ظجاء هجاجخجا

 اإلاجيء بدجالت الىججاح في زجالض.

ْٖالمت بجالخجا٫،    (ط) ٓص ٖلى شخيء لّ نلت  جا بلى يمي  ٌٗ
ً
 هدٓ: "ظجاء ػاثًغا َىًضا ؤزَٓجا"، ؤْ ٧جان نجاخبهجا مًجاٞ

ْلضٍ".  ٓالض   "ظجاء مى٣جاًصا لل

ٓػ  ٓظٓب الؿجالٟخين، هدٓ: "صزل الهض٤ً مبدؿًمجا"، ؤْ: "صزل الشجالض: ًج ْالخإزي  في ٚي  خجالتي ال الخ٣ضًم 

 
ً
ْاإلاىهٓب ٞججاثؼ، هدٓ: "ظجاء يجاخ٩جا  ٕٓ ْؤمجا ج٣ضًم الخجا٫ ٖلى نجاخبهجا اإلاٞغ ٢ْجا٫ ابً ٣ُٖل: "  مبدؿًمجا الهض٤ً". 

 َىًضا".
ً
ة ص  ، ْيغبذ  مجغ  ض   ٍػ

ْ  –الخجامـ  ْإلى ؤ٦ث :اه٣ؿجام الخجا٫ بدؿب الخٗضص بلى   اخضة 

ضمّ  –جى٣ؿم الخجا٫ بجاٖخبجاع الخٗضص  ٓاظب ْٖ ْال ْإلى ؤ٦ث  ٖلى مجا –الججاثؼ  ْاخضة   ًإحي: بلى 

  ظٍ جُجاب٤ نجاخبهجا الخ٣ُ٣ي في ؤلاٞغاص جا"، َْ
ً
ي مخ٣ُٓ ٓاخض، هدٓ: "٠٣ً الكَغ ْاخضة ل ٓن الخجا٫  ٢ض ج٩

جا، َبِ الُُجا
ً
ْالخظ٦ي ، هدٓ: "َبِ الُُجاع َجاصث ّ، ْفي الخإهِض  ن َجاصثين، ْٞغْٖ عان َجاصثين، َبِ الُُجاْع

 َبُذ الُُجاعة َجاصثت".
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  جا، مبدؿًمجا، البًؿجا
ً
ٓع الؿجالٟت، هدٓ: "َبِ الُُجاع َجاصث ٓاخض، ٞخُجاب٣ّ في ألام ٓن الخجا٫ مخٗضصة ل ٢ْض ج٩

ت ٢جانضة  ْزغظذ اإلاًُٟت مؿٖغ  بٌٗ مٗضاجّ، 
ً

جا مبخهًججا خجامال
ً
ْهؼ٫ مؿجاٖضٍ وكُُ زُجاب الُي ان، 

 حجغتهجا".

  ْ ٓػ  ٧ْإن مجا ال ًج  ، ْظض خٝغ ال٠ُٗ صر  ، ٞةن 
ً
ٓا٫ اإلاخٗضصة مجا صامذ ؤخٓالا ٓص خٝغ ٠ُٖ بين ألاخ ظ

ال ٣ًجا٫:  ٗجا بُُئجا"،  ٓا٫؛ ٞال ٣ًجا٫: "خًغ ال٣ُجاع ؾَغ ٓػ ؤن جخٗجاعى ألاخ ٦ْظل٪ ال ًج جا. 
ً
ٞٓ بٗضٍ مُٗ

ْاخض ًازظ مً ال ٫ٓ بلى مٗجى  ٓػ َظا ٖىض بعاصة الٓن ٠٢ْ الخجاعؽ مخ٣ُٓجا ٚجاٞال". وٗم، ًج ال " جا،  ًٗ خجالين م

ْن آلازغ، هدٓ: "ؤ٧لذ الُٗجام ؾجازىجا بجاعًصا"، ؤي: مٗخضال في خغاعجّ.  ًاصًّ ؤخضَمجا ص

  ْظب جشيُتهجا، ؤْ ظمِٗجا ٖلى خؿب ْاخًضا  ْلِٟٓجا  ٓا٫  ْاخض؛ ٞةن ٧جان مٗجى ألاخ ٓن مخٗضصة أل٦ث  مً  ٢ْض ج٩

ْمٗجاهحهجا ْؤلٟجاِْجا،  ٓامل، ؤهي مخدضة في ٖملِجا  ، ؤم ٚي  مخدضة في شخيء مً طل٪؟ ؤصخجابهجا مً ٚي  هٓغ للٗ

ْالخجاالن  ْالىمل صاثًبجا" ...  ذ الىدل صاثًبجا ...  ْالىمل صاثبين ٖلى الٗمل"، ْألانل: "ٖٞغ ذ الىدل  هدٓ: "ٖٞغ

جا لظل٪، ٞغاًعا مً الخ٨غاع. ًٗ ٓظب جشيُتهمجا جب َْمجا ًبِىجان َُئت قِئين؛ ٞ ْمٗجى،  جا 
ً
 مخ٣ٟجان لٟٓ

٧ْجاهذ مسخلٟت ألالٟ ٓن ٧ل خجا٫ بٗض ْإن حٗضصث إلاخٗضص  ٤ بٛي  ٠ُٖ؛ بدُض ج٩ ْظب الخٍٟغ ْاإلاٗجاوي  جاّ 

ْلى مىجا لالؾم ألازي   ٓن ألا ْج٩ ٓا٫ اإلاخٗضصة ٧لِجا  ٓػ جإزي  ألاخ ٍْج جا للٛمٓى،  ًٗ ٓ ألاخؿً؛ مى نجاخبهجا مبجاقغة، َْ

ْالخجا٫ الشجالشت لالؾم الظي ٢بل َظا... ْالخجا٫ الشجاهُت لالؾم الظي ٢بلّ،  ٓ نجاخبهجا)،  ٓا٫ م٘  ،(َْ ٨ظا جغجب ألاخ َْ

ْمغاٖجاة َظا  ٓا٫ للهجاخب الظي ٢بل ألازي  ...  ْزجاوي ألاخ ٓا٫ آلزغ ألاصخجاب،  جا، ٞإ٫ْ ألاخ ًُ ؤصخجابهجا جغجًِبجا ٨ٖؿ

١ٓ الؿُجاعة ٞإبهغث ػمُلي في  ، ٞمشجا٫ مغاٖجاة الر جِب الؿجاب٤: "٦ىذ ؤؾ ىت جض٫ ٖلى ٚيٍ  ْاظبت، بال بن ٢جامذ ٢ٍغ

 
ً

٫ْ الخجالين آلزغ الاؾمين،  ؾُجاعجّ ٢جانًضا الٍغ٠، م٣بال ٠"، ٩ٞلمت: "٢جانًضا" خجا٫ مً "ػمُل" بةُٖجاء ؤ مً الٍغ

ْمشجا٫ مسجالٟت َظا  " خجا٫ مً الخجاء في: "ؤبهغث"، بةُٖجاء زجاوي الخجالين لالؾم الظي ٢بل الؿجاب٤... 
ً

٧ْلمت: "م٣بال

ىت جضٖٓ للمسجالٟت: "ل٣ي الر ظمجان جا ٖجهم، ؾجاثل الر جِب ل٣ٍغ
ً
جا" خجا٫ مً: ٖ تظمجاٖت الؿُجاح بجاخش

ً
ىّ"، ٩ٞلمت: "بجاخش

ٓاظبت بين الخجا٫ ْنجاخبهجا  ْعي الر جِب َىجا الزخلذ اإلاُجاب٣ت ال ْلٓ ع ٧ْلمت: "ؾجاثلت" خجا٫ مً "ظمجاٖت"،  "الر ظمجان"، 

جا، ؤْ  ًٗ ىت الخظ٦ي  ٞحهمجا م ن ل٩ل خجا٫ نجاخبهجا َٓ ٢ٍغ ْٖي  ْالخإهِض، ٞجالظي عبِ بين الخجا٫ ْنجاخبهجا،  في الخظ٦ي  

جا ًٗ ٓلّ الخإهِض ٞحهمجا م ْظب حٗضص الخجا٫، هدٓ ٢ ٢ْٗذ الخجا٫ بٗض: "بمجا" التي للخٟهُل، ؤْ بٗض: "ال" الىجاُٞت  ْإطا   ،

 ﴿حٗجالى: 
ً
ٓعا  ٟ جا ٦  مَّ إِّ

 ْ  
ً
غا جا٦ِّ

 
جا ق مَّ  بِّ

ُل  بِّ
ٍ  الؿَّ جا ى  ًْ ض   َ جا  هَّ ال مر صًصا"، ؤمجا في ٚي  )3(ؤلاوؿجان:﴾بِّ جا،  ًٟ ْهدٓ: "٣ًٟؼ الُُجاع؛ ال زجاث  ،

ٍٓت.َظًً اإلآيٗين، ٞجالخٗضص ظجاث ْاعي اإلاٗى  ؼ ٖلى خؿب الض

٢ْٟذ ؤمجام البدغ مخإمال، ْؾغث  ٖلى قجاَئّ مخإهُجا. ْاخض، هدٓ: "  ْاخضة لهجاخب  ٓن الخجا٫   ٢ْض ج٩

ض"،  ض عا٦بجا يجاخ٩جا"، ٞغا٦بجا ْيجاخ٩جا: خجاالن مً "ٍػ ْاخض، هدٓ: "ظجاء ٍػ ٓن الخجا٫ مخٗضصة لهجاخب  ٢ْض ج٩

ٓلّ حٗجالى:  ْمىّ ٢ ٘  ﴿ْالٗجامل ٞحهمجا "ظجاء"،  غ ظ 
 
ٞ  

ً
ٟجا ؾِّ

 
بجان  ؤ ًْ

 
ٚ ِّّ مِّ

ْٓ لى ٢  ٓسخى بِّ
ْؤؾٟجا: خجاالن مً )86َّ:(﴾م  . ًٞٛبجان 

ٓسخى".  "م

ٓلّ  ْمىّ ٢ ْالًُٓٝ مىهخين للخُُب،  ْالُالب  ْاخض، هدٓ:ظلـ ألاؾجاجظة  ٓن الخجا٫ أل٦ث  مً  ٢ْض ج٩

ْينِّ ﴿حٗجالى: 
ب  غ  صاثِّ

م 
 
٣
ْ
ال  ْ ـ   ْم

َّ
م  الك

 
٨
 
غ  ل خَّ س  ض: (﴾ْ   .)33الٖغ

 الخجا٫ بدؿب الؼمجان:اه٣ؿجام  –الؿجاصؽ 
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 :ٓن الخجا٫ مً خُض الؼمً بلى زالزت ا٢ؿجام  الىدجاة ٣ًؿم

ْلى  ً  ٖجاملِجا –ألا ٍْخد٤٣ مٗىجاَجا في ػمً مٗجى ٖجاملِجا، بدُض ال  الخجا٫ اإلا٣جاعهت: هي التي ٣ًجاعن ػمجهجا ػم

ٕٓ مٗجى ؤخضَمجا ًٖ آلازغ  ٢ْ ًْصا في ال٨الم  -ًخسل٠  ْْع  
ً

، ٞؼمً الٟغح "يء ٞغًخجاهدٓ: "ؤ٢بل الب   –ْهي ؤ٦ث  اؾخٗمجاال

ٕٓ مٗجى الٟٗل: ؤ٢بل. ٢ْ  َٓ ػمً 

ٕٓ مٗجى ٖجاملِجا، ؤي: بٗض جد٤٣  ٢ْ ٕٓ مٗىجاَجا بٗض ػمً  ٢ْ ٓن ػمً  الشجاهُت: اإلا٣ضعة، ؤْ اإلاؿخ٣بلت: هي التي ٩ً

ٓلّ حٗجالى  ٓن ٖجاملِجا؛ هدٓ ٢ ٫ٓ مًم ٫ٓ مٗجى الخجا٫ َىجا مخإزغ ًٖ خه ٫ٓ ؤْ ٣ًهغ؛ ٞده مٗىجاٍ بؼمً ًُ

ين  ﴿جىت: للهجالخين ؤَل ال ىِّ الٍم آمِّ
ؿ  جا بِّ

 َ ٓ
 
ل
 
ٓلّ حٗجالى: )46الدجغ: (﴾اْصز ٢ْ  ،﴿  ً ً ضِّ جالِّ

 
جا ز  َ ٓ

 
ل
 
جاْصز

 
، ٩ٞل مً )73الؼمغ:(﴾ٞ

ٓص"ْ "ألامً“ ٫ٓ ال مدجالت. "الخل  مخإزغ في ػمىّ ًٖ ػمً الضز

ْهي "اإلاجايُت" ٞهي: ٕٓ الشجالض الظي ٌؿمُّ بٌٗ الىدجاة: "الخجا٫ املخ٨ُت"،  ٢ْ٘  الشجالشت: املخ٨ُت: ؤمجا الى خجا٫ 

جا بٌٗ الىدجاة: ألن الغ٧ٓب م٣جاعن للمجي ْؤه٨َغ ْجد٤٣ ٢بل الى٤ُ بهجا؛ هدٓ: "ظجاء زجالض ؤمـ عا٦بجا".  ٞهي  ءمٗىجاَجا 

 م٣جاعهت لٗجاملّ. 

ْالخإ٦ُض: –الؿجاب٘   اه٣ؿجام الخجا٫ بدؿب الخإؾِـ 

 :ْالخإ٦ُض بلى ٢ؿمين  ْجى٣ؿم الخجا٫ بجاٖخبجاع الخإؾِـ 

ىت  –ألا٫ْ   ِ ى اإلاب ؿم 
 
ْح ٓيُذ):  هي التي جُٟض مٗجى ظضًًضا ال ٌؿخٟجاص ماؾؿت ( ْالخ  بُين  ظ٦غ  للخ 

 
؛ ألجهجا ج

ً
ًًجا

 
ؤ

٠٢ْ ألاؾض في ٢ٟهّ ٚجايًبجا، زم َضؤ خين عؤٔ  ٕٓ، هدٓ: " ٦ث  مجا جإحي الخجا٫  مً َظا الى
 
ْؤ جا،  مً ال٨الم بال بظ٦َغ

"؛ ٩ٞلمت "ٚجايًبجا" خجا٫ ماؾؿت: ألجهجا ؤٞجاصث الجملت مٗجى ظضًًضا ال
ً

٦ْظل٪ ٧لمت: خجاعؾّ م٣بال  ًِٟم ٖىض خظِٞجا. 

جا. ٓا٫ التي ال ٌؿخٟجاص مٗىجاَجا مً ؾُجا١ ال٨الم بضْن ط٦َغ ْؤقبجاَِمجا مً ألاخ  "
ً

 "م٣بال

٦ُٓض  –الشجاهُت  احى بهجا للخ  ً ْإهمجا  ْجهجا،  ؿخٟجاص  مٗىجاَجا بض  ٌ اإلاا٦ضة: هي التي ال جُٟض مٗجى ظضًًضا؛ بل هي  التي 

ْمٗجى طل٪ ؤهّ لٓ خظٞذ الخجا٫ ل ٍٓت.  ال جخ٨ب  ْالخ٣ جا،  ًُ ِٟم مٗىجاَجا ممجا ب٣ي مً الجملت، هدٓ: "ال جٓلم الىجاؽ بجاٚ

مجا ًا٦ضان  ْلٓ خظٝ ٧ل مً الخجالين في اإلاشجا٫ "َْ جا، "ٞجالبػي"َٓ الٓلم، ْ"الاؾخٗالء" َٓ ال٨ب ،  ًُ ٖلحهم مؿخٗل

ْلِٟم مٗىجاَجا مً ب٣ُت ال٨الم. ال حٛي ،   ٖجاملِمجا" مجا ه٣و اإلاٗجى، 

 ى زالزت ؤ٢ؿجام:ْالخجا٫ اإلاا٦ضة جى٣ؿم بل 

 
ً
ال ْلٓ لم  –ؤ  ،

ً
ْلٟٓجا ٓا٣ّٞ مًٗجى ٣ِٞ، ؤْ مٗجى 

 
ٓاء ٧جاهذ ج اإلاا٦ضة لٗجاملِجا: هي التي جا٦ض مٗجى ٖجاملِجا، ؾ

ّ  حٗجالى:  ٓل ٢  ّ ْمى  ،"
ً
م يجاخ٩جا بؿ 

 
٫ْ، هدٓ: "ج ًً﴿جظ٦غ ألٞجاص ٖجاملِجا مٗىجاَجا. ٞجاأل ٟؿضِّ ٓا في ألاعىِّ م  ٗش

 
غاٝ: ( ﴾ال ح ألٖا

ٓلّ حٗجالى: )74 ْالشجاوي ٣٦  ﴿؛ ألن الٗثي َٓ الٟؿجاص. 
ً
ال عؾلىجا٥  للىجاؽ عؾ

 
ْي   ﴿، )79اليؿجاء: (﴾ْؤ

 
ين  ٚ ِّ٣

خَّ م 
ْ
ل  لِّ

 
ت ىَّ ج 

ْ
ذِّ ال

 
ٟ ْػلِّ

 
ؤ  ْ

ٍُض  ِّٗ
ب ٚي  بُٗض.)١31: (﴾ب  ٧ْل ٢ٍغ ؼل٠ِّ ٢ٍغب،  ْطل٪ ألن ؤلاػالٝ َٓ الخ٣ٍغب، ٩ٞل م   ، 

جا  ًُ ٓلّ حٗجالى:اإلاا٦ضة لهجاخبهجا: هي التي ٌؿخٟجاص مٗى –زجاه ٍْا٦ضٍ، هدٓ ٢ ذ لٟٔ نجاخبهجا  جا ﴿جاَجا مً نٍغ ه  ح 
 
جاؤ  ً

 
ً
ت
َّ
جاٞ
 
مِّ ٧

ْ
ل ِّ
ي الؿ  ٓا فِّ

 
ل
 
ٓا اْصز ى  ً  آم  ً ظِّ

َّ
ٓا{،)208الب٣غة: (﴾ال

 
ل
 
{ خجا٫ ما٦ضة للًمي  في }اْصز

ً
ت
َّ
جاٞ
 
ً  ﴿. ٩ٞلمت }٧ م 

 
٪  آل ب  جاء  ع 

 
ْٓ ق

 
ل  ْ

 
ْ
٨
 
ذ  ج

ْ
ه
 
إ
 
ٞ
 
جا ؤ ًٗ ُ مِّ

ْم ظ   ِ ل 
 
ْعىِّ ٧

 ْ
ي ألا  فِّ

ًْ ين  م  ىِّ ْامِّ
ٓا م 

 
ٓه
 
٩  ً ى  تَّ جاؽ  خ  ٍ  الىَّ ٓوـ: (﴾غِّ جا" خجا٫ مً الٟجاٖل "مً"، )99ً ًٗ ، ٩ٞلمت: "ظمُ

ْهي ما٦ضة لّ.  ٓم،  ْالخجا٫ َىجا جُٟض الٗم ٓم،  ٫ٓ ًُٟض الٗم ظا الٟجاٖل اؾم مٓن َْ 
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ٓن جل٪ الجملت  –زجالشجا   ْهي صالت ٖلى ْن٠ زجابذ مؿخٟجاص مً مًم ٓن الجملت:  ٢بلِجا، الخجا٫ اإلاا٦ضة إلاًم

، هدٓ: ًِّ خينِّ ظجامضً ٓصة مً اؾمينِّ مٗٞغ ٓن ظملت م٣ٗ ٦ُٓضِّ مًم ٓٞجا" خجا٫،  ٍْاحى بهجا لخ ٓٞجا"، ٞـ"ُٖ ُٖ ٥ٓ ض ؤب "ٍػ

ٓٞجا". ْالخ٣ضًغ: "ؤخ٣ّ ُٖ ٓبجا،  ْظ ٓ مىهٓب بٟٗل مدظْٝ  َْ 
جاجهجا:  –الشجامً  جاجهجا ٖلى نجاخبهجا ؤْ ٖضم ظٍغ  اه٣ؿجام الخجا٫ بجاٖخبجاع ظٍغ

 :ْجى٣ؿم الخجا٫ بلى ٢ؿمين 

" – ألا٫ْ 
ً

"، ٩ٞلمت "مبخال
ً

ٓع مً اإلاُغ مبخال خ٣ُ٣ُت: هي التي جبين َُئت نجاخبهجا مبجاقغة، مشل: "ٕٞؼ الٗهٟ

ٓع هٟؿّ، ٦ٗكّ،  ال جبين َُئت شخيء آزغ ٚي  الٗهٟ  ،ّ ٢ْذ ٖٞؼ ٓع"  ٓ: "الٗهٟ خجا٫ جبين َُئت نجاخبهجا هٟؿّ؛ َْ

: ٓع ؤزٔغ  ؤْ شجغجّ، ؤْ نجاخبّ، ؤْ َُ

ْن ؤن جبين  الؿببُت: هي التي جبين –الشجاوي  ْٖال٢ت بهجاخبهجا الخ٣ُ٣ي، ؤي ٖال٢ت، ص َُئت شخيء لّ اجهجا٫ 

ٓع مً " خجا٫، ٦مجا ٧جاهذ،  َُئت نجاخبهجا الخ٣ُ٣ي مبجاقغة؛ مشل: "ٕٞؼ الٗهٟ
ً

ّ"، ٩ٞلمت: "مبخال
 
 ٖك

ً
اإلاُغ مبخال

ٓع" ْل٨ً الخجا٫ َىجا ال جبين َُئت نجاخبهجا الخ٣ُ٣ي: "الٗهٟ جا،  ًً ٓع" ٦مجا ٧جان ؤً ْإهمجا جبين ْنجاخبهجا َٓ: "الٗهٟ  ،

ْاٍ. ْمإ ٓع  ْٖال٢ت بهجاخبهجا؛ ِٞٓ مؿ٨ً الٗهٟ ْللٗل نلت   َُئت: "الٗل"، 

ْالؿببُت) لهجاخبهجا: –مُجاب٣ت الخجا٫  حهجا (الخجا٫ الخ٣ُ٣ُت   بىٖٓ

ٓبجا  –(ؤ) ألانل ؤن جُجاب٤ الخجا٫ الخ٣ُ٣ُت نجاخبهجا  ْالجم٘؛  -ْظ ْالخشيُت  ْالخإهِض ْؤلاٞغاص،  في الخظ٦ي ، 

 نل بٌٗ خجاالث لِجا ؤخ٩جام ؤزٔغ جخلخو ُٞمجا ًلي:ل٨ً ٌؿدشجى مً َظا ألا 

ٓن مٟغصة ماهشت،  )1 جا مٟغصة مظ٦غ لٛي  الٗجا٢ل، ظجاػ في الخجا٫ ؤن ج٩ ًٗ بطا ٧جان نجاخب الخجا٫ الخ٣ُ٣ُت ظم

ٓاٞ٘". ْظم٘ ج٨ؿي ، هدٓ: "ؾغججي ال٨خب هجاٞٗت، ؤْ: هجاٞٗجاث، ؤْ: ه جا، 
ً
 ْظم٘ ماهض ؾجاإلا

ْاإلااهض ٩٦لمت: بطا ٧جان لٟٔ الخجا٫ الخ٣ُ٣ُت مً ألالٟجاّ ال  )2 ْاخضة للمظ٦غ  ٓعة  تي ٌٛلب اؾخٗمجالِجا به

ًٓعا ٦ظل٪". ذ اإلاامىت نب ًٓعا ٖىض الكضاثض"، ْ"ٖٞغ ذ اإلاامً نب ٓعجّ؛ هدٓ: "ٖٞغ ٓع"، ب٣ي ٖلى ن  "نب

بطا ٧جان لٟٔ الخجا٫ الخ٣ُ٣ُت ؤٞٗل الخًُٟل املجغص مً "ؤ٫" ْؤلايجاٞت، ؤْ اإلاًجاٝ بلى ه٨غة، لؼم ؤلاٞغاص   )3

ْؤهٟ٘ عظل".ْالخظ٦ي  ٖلى ألا  ْؤهٟ٘، ؤْ: ؤوكِ ٖجامل،  ذ الٗهجامي ؤوكِ   عجر، هدٓ: "ٖٞغ

ْإطا اقتهغ اإلاهضع   )4 ت"،  ْاخضة؛ هدٓ: "خًغ ال٣ُجاع ؾٖغ ٓعة  بطا ٧جاهذ الخجا٫ الخ٣ُ٣ُت مهضًعا ٞةهّ ًالػم ن

."
ً

ال الة ٖض ْال ٓالُين ٖضلين،  ْال  ،
ً

ٓالي ٖضال ذ ال ْظمّٗ ٧جالىٗذ؛ هدٓ: "ٖٞغ  صر جشيُخّ 

ت م٘ بيجاٞتهجا بلى ه٨غة؛ هدٓ: "اؾخمٗذ بلى  -في الٛجالب-بطا ٧جاهذ الخجا٫ ٧لمت: "ؤي" ٞةجهجا   )5  مً مٗٞغ
ً

ج٣٘ خجاال

 ٖلي ؤي زُُب".

ٕٓ بهجا  ًٓبجا –(ب) ؤمجا الخجا٫ "الؿببُت"، ٞخُجاب٤ الاؾم اإلاٞغ ْن الخشيُت  -ْظ ْالخإهِض ْؤلاٞغاص، ص في الخظ٦ي  

 ْالجم٘؛ بط ألاخؿً ؤن جلرزم مِٗمجا ؤلاٞغ 
ً

ّ، ظمُال ْاؾٗت ٚٞغ  ، ٓاٍئ اص ٦مجا ؾب٤، هدٓ: "ؾ٨ىذ البِذ ظًُضا َ

 مضازلّ، هُٟٓت مؿجال٨ّ".

َٓئت: –الخجاؾ٘  ْاإلا ٓصة   اه٣ؿجام الخجا٫ بجاٖخبجاع اإلا٣ه

) هدٓ  ٓ الٛجالب  ٓصة لظاتهجا (َْ ْالخجا٫ اإلا٣ه ئت.   ْمَٓ ٓصة لظاتهجا  "ؾجاٞغث   :ْج٣ؿم الخجا٫ ؤًًجا بلى م٣ه

"، "ظئذ عا٦بجا".
ً
 مىٟغصا
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ٓلّ حٗجالى الخجا٫ْؤمجا   إلاجا بٗضَجا، ٣٦
ً
ئت َٓ

 
ظ٦غ  ج

 
، ج

 
ٓٞت  اإلآن

 
ئت، ٞهي  الججامضة ِّ

 
َٓ
 
 ﴿ :اإلا

ً
جا  ؾٍٓ 

ً
كغا ل  لِجا ب 

 
مش ، ﴾ٞخ 

". :ْهدٓ
ً
دؿىجا  م 

ً
 عظال

ً
٣ُذ  زجالضا

 
 "ل

ْٖضمّ: –الٗجاقغ   اه٣ؿجام الخجا٫ بدؿب ؤلاٞغاص 

ْظملت، ْقب  ضمّ بلى مٟغصة،  ٓن الخجا٫ بجاٖبخجاع ؤلاٞغاص ْٖ ٓن ٖلى مجا ْالىدجاة ٣ًؿم ّ ظملت ؤًًجا، زم ًخ٩لم

ْجٟهُل طل٪ ٦مجا ًلي:  جدخجاط بلُّ الجملت الخجالُت مً عابِ، 

٫ٓ الكجاٖغ: –ألا٫ْ   ْمشل ٧لمت: "ظجاًَضا" في ٢ جا"،  ًُ ال قبهِجا، هدٓ: "ؤقغب اإلاجاء نجاٞ  اإلاٟغصة: مجا لِؿذ ظملت 

 ْمً ًخدب٘ ظجاًَضا ٧ل ٖث ة
 

ال ٌؿلم لّ الضَغ نجاخب   ًجضَجا، 
 

 

"، هدٓ: "٦ىذ في الُجاثغة ٞإبهغث البُٓث ال٨بي ة  –الشجاوي  ٍع ْالججاع م٘ مجْغ  ، قبّ الجملت َٓ: "الٓٝغ

١ٓ ألاعى نٛي ة". ٞ 

ٓن بجاإليجاٞت، ؤْ بجالىٗذ، ؤْ بجالٗضص، ؤْ بٛي   ْإٞجاصجّ ٢ض ج٩ ٓن ججاًمجا؛ ؤي: مًُٟضا،  ال بض في قبّ الجملت ؤن ٩ً

ٓن مىجاؾًبجا لّ.  طل٪ ممجا ٩ً

ْإطا ٧جاهذ الخجا٫ ت مدًت؛ "ؤي:  -ؤمشلخّ ْؾخإحي–ظملت  جىبُّ:  ٓن نجاخبهجا مٗٞغ ؤْ قبّ ظملت، ٞال بض ؤن ٩ً

ْن اإلاٗجى؛  ت في اللٟٔ ص ت زجالهت؛ بإن ٧جان مٗٞغ ٠٢ْ ظجاعي ٩ًلمجي"، ٞةن لم ٨ًً مٗٞغ ْمٗجى"؛ مشل: " جا 
ً
ت لٟٓ مٗٞغ

ْؤن  "ؤ٫ـ"٧جاإلابضْء "ب  ،
ً

ٓن خجاال ، ظجاػ في الجملت ْقبهِجا ؤن ج٩ الجيؿُت"، ؤْ ٧جان ه٨غة مسخهت، بؿبب وٗذ ؤْ ٚيٍ 

ٗت جُٓٝ بجال٨غة ألاعيُت في  ىجا َجاثغاث ؾَغ ٢ْض ٖٞغ ت،  جا في الؿٖغ ١ٓ ٚيَ  ٓن وًٗخجا؛ هدٓ: "ؤٖٝغ الُجاثغاث جٟ ج٩

 ص٢جاث٤".

ٓن َظٍ ا الجملت: ٞجالجملت –الشجالض  ْج٩ ٓن اؾمُت ؤْ ٞٗلُت،  لجملت في خ٨م الى٨غة، هدٓ: "الػمذ ٢ض ج٩

٫ٓ الكجاٖغ: ٢ْض اظخمٗذ الجملخجان في ٢ ٢ْض َُل اإلاُغ"  ْاإلاُغ َجاَل"، الػمذ البِذ، "  البِذ 

ْالٟجغ يجاخ٪ ٓاص اللُل   ٧إن ؾ
 

ٓص ًخبؿم  ٍْسٟى، ؤؾ ٓح   ًل
 

ض ًطخ٪"، ؤْ اؾمُت، هدٓ:   ٓاء ٧جاهذ ٞٗلُت، هدٓ: "ظجاء ٍػ  ؾ
ً
ت ًصر ؤن ج٣٘ خجاال لإلًًجاح ؤن الجملت الخبً 

ض صمّٗ م  " ِّ د  خ  ٍػ
ْلى: "ظجاء يجاخ٩جا"ع  ض  ٍْل في ألا ْالخإ ْلت بمٟغص،  ٓن ما ٓعجين ج٩ لى اله طَب "، ْفي الشجاهُت: "، ْٖ

ِٖٓجا خجاال."مخدضًعا ٢ْ  . ؤمجا الجملت ؤلاوكجاثُت ٞالًصر 

ت، ٚي  حعجبُت، مجغصة مً ٖالمت جض٫ ٖلى الاؾخ٣بجا٫ ٓن زبً   ؤن ج٩
ً

ٓا٢ٗت خجاال  َْكرٍ  في الجملت ال

جا، ْٚيَ  ْؤصاة الكٍغ  ْلً،   بين  ٧جالؿين ْؾٓٝ، 
ً

ٓن اإلاٗجى مخهال ٓن مكخملت ٖلى عابِ ًغبُِجا بهجاخبهجا ل٩ُ ْؤن ج٩

ال الغابِ ْل ْال٨الم ل٩جاهذ ال الجملخين؛ ُٞد٤٣ الٛغى مً مجيء الخجا٫ ظملت،  جملخجان مىٟهلخين ال نلت بُجهمجا، 

جا.
ً
 م٩٨ٟ

ٓن  ٢ْض ٩ً ْالخغاعة قضًضة"،  ْاْ الخجا٫، هدٓ: "اخر ؾذ مً الكمـ  ا مجغصة حؿمى:  ًْ ْا ٓن  ْالغابِ ٢ض ٩ً

 ٓ ٢ْض ٩ً ٓاظّ ٖىُٟت"،  ْخضٍ، هدٓ: "جغ٦ذ البدغ ؤم جا، هدٓ: "ال الًمي   ًٗ ْالًمي  م ٓاْ  ْؤهجا قبٗجان، آن ال ٧ل الُٗجام 

٫ٓ الكجاٖغ:ال ؤقغب ا ٣٦ْ ٓ ٚي  ه٣ي"،   إلاجاء َْ

م     بن ال٨ٍغ
 
 ُ  ل

ْ
 ِّٟ س

 
 ّي ٖى٪ ٖؿغج

 

ٓص  ٓ مجِ جا َْ ًُ  ختى جغاٍ ٚى
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ِجا 5.2.4 خ٩جام 
 
ْؤ  الخجا٫ِّ 

 ْ  :ْا

 بطِّ 
٫ٓ "ظئذ  "، صرَّ ؤن ج٣ ـ  حُٛب  ْالكم ِجا، ٞةطا ٢لذ  "ظئذ    ٗ ٢ٓ تِّ م

 ُ ٕ  "بط" الٓٞغ ٓ٢ْ  الخجا٫ِّ مجا ًصر  
 ْ ْا

ـ  حُٛب".  الكم

ِّّ ظملٍت.ال جضزل   ال ٖلى خجا٫ٍ قب ٟغ صة،  ، ٞال جضزل  ٖلى خجا٫ م  ًذ 
 
 ٖلى الجملت، ٦مجا عؤ

 
 بال

 ال جسلٓ مً 
 
ت  ُ  الخجال

 
ٓاْ؛ ألن  الجملت ْظبذِّ ال  ال يمي   

 
ْخُض  بًمي  نجاخب الخجا٫، 

ٓن  ِِّ ؤن ٩ً ب ْؤنل  الغَّ

ْؤخ٨  ؤقضَّ 
 
بِ ٘  الًمي  ٧جان الغَّ ٓاْ م . ٞةن ٧جاهذ ال

ً
 م.ؤخضَمجا ؤْ مجهمجا مٗجا

مخى٘. ْم  ْظجاثٍؼ  ْاظٍب  ٍب  ، ٖلى زالزت ؤيغ   ّ ضم   ٖ ت بهجا ْ  ُ  ا٢ر ان  الجملت الخجال
 
، مً خُض  الخجا٫ِّ

 ْ ْا ْ 

ْاْ الخجا٫؟  متى ججب 

  ٍع  ٓ ْاْ الخجا٫ في زالرِّ ن   :ججب  

ال  ْمىّ  –ؤ ٓن"،  ْالىجاؽ هجاثم ِجا بهجاخبهجا، هدٓ "ظئذ 
 
غبُ  ً  مً يمي  

ً
 مجغَّصة

ً
ت َُّ  الخجا٫ِّ بؾم

 
بطا ٧جاهذ ظملت

ٓلّ حٗجالى:  ٢﴿ 
ٓن   مً اإلاامىين ل٩جاَع

ً
٣جا ْإن  ٍٞغ ٪ مً بِخ٪  بجالخ٤،   عب 

 .)5ألاهٟجا٫: (﴾٦مجا ؤزغظ٪ 

ّ  حٗجالى:  –زجاهُجا   ٓل ْمىّ ٢  ،" ٓ عا٦ب   بًمي  نجاخبهجا، هدٓ: "ظجاء ؾُٗض  َْ
ً
ة ع  هضَّ ٣ْ ﴿بطا ٧جاهذ م 

 
ب  ال ج  ا الهَّ ْٓ غ 

 
 ال
 
 ة

  ْ 
 
 ؤ
ْ
  ْم خ  ه

 
٩  .)43اليؿجاء: (﴾ٔ جاع  ؾ 

ِّْ بطا  –زجالشجا   ٓا  ال
 ٘ ْض" م

 
 ٚي  ؤهّ ججب "٢

ً
ت َُّ ىٟ  ٧جاهذ ؤْ م 

ً
شبخت كخملٍت ٖلى يمي  نجاخبهجا، م  ت ٚي   م   ُ ٧جاهذ مجاي

." ـ  ْمجا َلٗذِّ الكم ، هدٓ "ظئذ   تِّ
 ُ ٓػ م٘ اإلاىٟ ال جج  ،" ـ  ٢ْض َلٗذ الكم ، هدٓ "ظئذ    في اإلاشبختِّ

ْاْ الخجا٫؟  متى جمى٘ 

 :٘ٓاي ْ  الخجا٫ مً الجملت في ؾبٗت م ْا   ٘  جمخى

ٓلّ حٗجالى: ب )1 ٢ْٗذ ظملت الخجا٫ بٗض ٖجا٠ٍَ، ٣٦ ْم ﴿طا   َ  ْْ
 
 ؤ
ً
ُجاججا ىجا ب  ؾ 

ْ
إ َجا ب  ججاء 

 
ىجاَجا ٞ

ْ
٨
 
ل َْ
 
ٍت ؤ ْغٍ 

 
٢ ًْ ْم مِّ

 
٦  ْ

 
ٓن 
 
ل غاٝ: (﴾٢جاثِّ  .)4ألٖا

ِّّ حٗجالى:   )2 ٓل ِجا، ٣٦
 
ٓن الخملتِّ ٢بل  إلاًم

ً
ا٦ضة ب  ُّٞ﴿بطا ٧جاهذ ظملت الخجا٫ م  ، ال ٍع  .)2الب٣غة: (﴾طل٪  ال٨خجاب 

ضَجا ٖىضثظ مجهمجا، هدٓ: "مجاج٩لم   )3 ٍْجب ججٍغ ٓاْ" ْ"٢ْض"،  ٘  خُيئٍظ مً "ال "، ٞخمخى
َّ
 بٗض "بال

ً
ت َُّ بطا ٧جاهذ مجايِّ

 بال ضخ٪".

٫ٓ الكجاٖغ ]مً البؿُِ[:  )4 ْمىّ ٢  ٢بل  "ؤْ"،  هدٓ: "أليغبىّ ٖجاف ؤْ مجاث"، 
ً
ت  ُ  بطا ٧جاهذ مجاي

 
 
ال ض   ٖ  ْْ ، ظجاع  ؤ

ً
هي ا

 
لُلِّ ه

 
لخ  لِّ

ًْ  ٦ 
 

  
 
ال  ْ 

 
ال سِّ

ْْ ب  ، ظجاص  ؤ  ِّّ
ُْ رَّ ٖل 

 
ص

 
 ح

 

، هدٓ: ظجا )5  ٍ ْخض   بجالًمي ِّ 
 
غبِ

 
ْخُيئٍظ ج ـ"٢ْض"  ٣ر هٍت بِّ

 ٚي   م 
ً
خت شب   م 

ً
ت  ُ ًجاٖع ء الخلمُظ ًدمل ٦خجابّ، بطا ٧جاهذ م 

  ّ ٓل ثِّ   ﴿حٗجالى:  ْمىّ ٢
ْ
٨ ْؿخ 

 
ْن ح

 
ْمن
 
ال ج ِّّ )6اإلاضزغ:(﴾ْ  ٓل ِجا، ٣٦  ٗ ْ  م ٓا ْظبذِّ ال ٣ْض،  م  ﴿ حٗجالى:، ٞةن ا٢ر هذ بِّ لِّ

ْم 
 
٨ ُْ

 
ل ِّ بِّ

َّ
٫ٓ  َّللا ؾ  ي ع  ِّ

 
و
 
 ؤ
ٓن  م 

 
ل ْٗ
 
ْض ح

 
٢  ْ ي؟  جِّ

 
ْه
 
ْاط

 
َجا؛ بل ًجب  )5اله٠:( ﴾ج ْخض  ض 

 
ال ٢ َجا  ْخض    ْ ٓا  ال

ٓػ  ال ًج  .

، ٦مجا عؤًذ.
ً
هجا بهمجا مٗجا ، ؤْ ا٢ر اج 

ً
َجا مجهمجا مٗجا ض   ججٍغ

ٓاْ   )6 ٘  خُيئٍظ مً ال ـ"مجا"، ٞخمى  بِّ
ً
ت  ُ  مىٟ

ً
ت  ُ ًجاعِّٖ

 م 
ٓن   بجالًمي ِّ ؤن ج٩

 
ِ غب 

 
ْج  ، ىٟغصجينِّ

ْم  جخمٗخينِّ 
٢ْض، م 

ٍٓل[: ٫ٓ الكجاٖغ ]مً الُ ٣٦ ،  ٍ  ْخض 
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 ِِّ
 ٖ 

 
بِبت

 
ُْٞ٪  ق  ،ٓ ْهب 

 
٪  مجا ج

 
 ْضج

 

مجا؟  َُّ خ  جا م  بًّ بِّ ن 
ِْ ض  الكَّ ْٗ ٪  ب 

 
مجا ل

 
ٞ 

 

ٓلّ حٗجالى:  )7 ٣٦ ، ىٟغصجينِّ
ْم  جخمٗخينِّ 

ْض" م 
 
ٓاْ" ْ"٢  مً"ال

ً
ـ"ال"، ٞخمى٘ ؤًًجا  بِّ

ً
ت  ُ ىٟ  م 

ً
ُت ًجاٖع  م 

ٓن  ىجا ﴿ؤن ج٩
 
مجا ل  ْ

 ِّ
َّ

جاّلل  بِّ
 ً
ْامِّ
 
ِّّ حٗجالى: )84اإلاجاثضة: (﴾ال ه ٓل ٢ْ ض  ﴿،   َ ْض  ِ ٔ الْ ع 

 
 ؤ

 
ي  ال جا لِّ

 .)20الىمل: (﴾م 

 
 
ْم" ؤْ "إلا

 
ـ"ل  بِّ

ً
ت  ُ ىٟ ُت م  ْلم ؤمجا بطا ٧جاهذ مًجاٖع جا، هدٓ: " يغبذ املجغم  ًٗ ْالًمي  م ٓاْ  جا"، ٞجاملخخجاع عبُِجا بجال

جا جىطج".
 
إلا  ؤق٤ٟ ٖلُّ"، ْ"٢ُٟذ الشمغة 

ْلم جُل٘ الكمـ". ٓاْ، هدٓ: " ظئذ  ْظب عبُِجا بجال  ْإطا زلذ مً يمي  نجاخبهجا 

ٓلّ حٗجالى:  ٓاْ ٖلى ٧ل خجا٫، ٣٦ جا، ٞجاملخخجاع   عبُِجا بجال ت بلم   ُ ْم ﴿ْإن ٧جاهذ مىٟ
 
جا ؤ

َّ  
إلا  ْ  

 
ت ىَّ ج 

ْ
ٓا ال

 
ل
 
ْضز

 
ْن ج

 
ْم ؤ ْبخ  ؿِّ

خ 

  ً غٍِّ جابِّ
م  الهَّ

 
ل ْٗ  َ  ْ ْم 

 
ى٨  مِّ

ْ
ْا ض   َ جا ً  ظ  ً ظِّ

َّ
  ال

َّ
مِّ َّللا

 
ل ْٗ  . )142آ٫ ٖمغان: (﴾ٌ 

ْجغ٦ِجا؟ ْاْ الخجا٫  ٓػ   متى جج

ْا ٓبهجا  ظ  ْ ع   ٓ م  مً ن   بهجا، في ٚي  مجا ج٣ضَّ
ْؤن ال ج٣ر ن   ، ٓاْ الخجا٫ِّ  ب

 
 الجملت

 ؤن ج٣ر ن 
ٓػ  مخىجاِٖجا، ٚي   ؤن ًج

ت   ُ   -ألا٦ث    في الجملتِّ الاؾم
ً
 ؤْ مىُٟت

ً
شبخت ِّّ حٗجالى:  -م  ٓل ٣٦ 

 
شبخت

 
. ٞجاإلا

ً
ْالًمي  مٗجا ٓاْ   بجال

ْم ﴿ؤن ج٣ر ن  َِّ جاعِّ
 ً
 صِّ
ًْ
ٓا مِّ

غ ظ 
 
ز

 
 
ٝٓ

 
ل
 
ْم ؤ  َ ". )243(الب٣غة:﴾ْ  ْمجا في ًضي شخيء   هدٓ: "عظٗذ  

 
ت  ُ ْاإلاىٟ  ، 

 الخجا٫ِّ  5.2.5
ص  ض   ٗ

 
 :ح

 ؤن 
ٓػ  ْاخض  ًج هجا  صَجا ْنجاخب  . ٞمشجا٫  حٗض  ص  ٗض  خ  ْاخض  ؤْ م  هجا  ، ْنجاخب  ص  الخجا٫  خٗض 

 
ّ  حٗجالى :ج ٓل ٓسخى ﴿ :٢ ٘  م  غ ظ 

 
ٞ

 
ً
ٟجا ؾِّ

 
بجان  ؤ ًْ

 
ٚ ِّّ مِّ

ْٓ لى ٢  ن"، "٢غؤث ال٣هت مؿخمٗجا، ٌعجبجي زُجالِجا"، )86َّ:(﴾بِّ م خظْع ين، َْ ٓص مؿٖغ ، "اهضٞ٘ الجى

 ٩ل مً َظٍ الجمل خجاالن.لٞ

ُتهجا ؤْ ظمٗتهجا، هدٓ "ظجاء  ؾُٗض  
 
ي
 
ْاخٍض ز ْمًٗجى  ْاخٍض،   ٍٔ ص  نجاخبهجا، ٞةن ٧جاهذ مً لٟ ْحٗض  ث  ص  ٗض 

 
ْإن ح

ٓلّ حٗجالى:  ْمىّ ٢  ،" ُين  ٓاٍ مجاقِّ ْؤز ، ْؾجاٞغ زلُل    عا٦بينِّ
ْينِّ ﴿ْزجالض 

ب  غ  صاثِّ
م 
 
٣
ْ
ال  ْ ـ   ْم

َّ
م  الك

 
٨
 
غ  ل خَّ س  ض:(﴾ْ   ،)33الٖغ

٢ْ  ،(
ً
ْصاثبجا  

ً
ّ  حٗجالى:(ْألانل  صاثبت ٍِّ ﴿ ٓل ْمغِّ

 
إ  بِّ

غاث  خَّ س  ٓم  م  ج  الى   ْ غ   م 
 
٣
ْ
ال  ْ ـ   ْم

َّ
الك  ْ هجاع   الجَّ  ْ ل   ُْ م  اللَّ

 
٨
 
غ  ل خَّ س   .)12الىدل: (﴾ْ 

 
ً
 ْؾُٗضا

ً
"، ْ"هٓغث  زلُال

ً
ىدضعا  م 

ً
ضا ِّٗ ه

 م 
ً
٣ُذ  زجالضا

 
 بُجهمجا بٛي  ٠ٍُٖ، هدٓ "ل

 ١ِّ
غ 
 
ِمجا ٞ

 
 لٟٓ

 
ْإن ازخل٠

ْإْن   ."
ً
٫ٓ ْا٢ْٟينِّ ٢جاٖضا ْظب  ؤن ج٣ . ٞةن ؤعصث  ال٨ٗـ  ْلى للشجاوي ْألازٔغ لأل٫ِّْ ـ  ؤُُٖذ  الخجا٫ ألا ب

 
ًِّ الل ام

 ً لم 

ٓع اإلاٗجى، ٦مجا في اإلاشجالينِّ  بـ، لِٓ
 
ً  مً الل مِّ

 
ْإن ؤ ض.  ِّٗ ه

 
ْؤهذ اإلا ع   اإلاىدضِّ

 ٓ َ 
ٓن  ٩ُٞ ،"

ً
ضا ِّٗ ه

 م 
ً
عا ىدضِّ  م 

ً
"ل٣ُذ  زجالضا

ّ  ًم٨ ْالخإزي ، أله ، ظجاػ الخ٣ضًم    البجا٢ُينِّ
ً
 ٢جاٖضا

ً
 ْؾُٗضا

ً
ص  ٧ل  خجا٫ بلى نجاخبهجا. ٞةن ٢لذ:"هٓغث زلُال غ 

 
٪  ؤن ج ى 

ٍٓل[: ٫ٓ الكجاٖغ ]مً الُ ْمىّ ٢ ٓح اإلاٗجى اإلاغاص.  ٓي "، ظجاػ لِّ  عا٦بينِّ

هجا عاء   ْ غ   ج 
 
ي ج مصخِّ

 
غ ْظذ  بهجا ؤ

 
 ز

 

لِّ  
غ خَّ ٍٍ م  ْغ ل  مِّ ًْ ىجا ط  ٍْ غ 

 
ز
 
لى ؤ  ٖ 

 

ٕٓ اإلاهضع خجاال:  5.2.6 ٢ْ 

٢ْض اؾخٗملذ الٗغب طل٪ ٦شي ا، ٢جا٫ حٗجالى:   ٨ٍْث  ؾمجاُٖجا،  ي ﴿٢ض ٣ً٘ اإلاهضع خجاال،   فِّ
ًْ م  م 

 
ْؾل

 
ّ  ؤ

 
ل  ْ

 
ٓن   ٗ ْغظ   ً  ِّّ

ُْ ل  إِّ
 ْ جا  ًَ ْغ

 
٦  ْ جا  ًٖ ْٓ

 
ْعىِّ َ

 ْ
ألا  ْ اثِّ   ْ جا م  ٓلّ حٗجالى: ؤي: ،)83آ٫ ٖمغان:(﴾الؿَّ ٢ْ جا،  ٧ْجاَع ّ  ﴿ َجاجٗجا  م 

 
ّ  ؤ ْخ

 
ل م  خ 

 ًَ ْغ
 
ت.، ؤ)15ألاخ٣جاٝ:(﴾جا٦ ْػهجا  ي ٧جاَع ب   َ جالظَّ ب بِّ

 َ جاعِّي  هنع هللا يضر: " الظَّ
ه 
ْ
ه
ْ
جالت بً ٖضي ألا  ً ًض ٞ ضِّ

ي خ  ٫ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فِّ ٫ٓ عؾ ْمىّ ٢

 ٣ْ ٓن الخَّ ن ٩ً
 
ٓػ ؤ ٍج  ْ ٓػْن.  ْهجا بم

ػ  ْٓ ب م   َ جالظَّ جإ بِّ
ب   ً ب   َ ًغ: الظَّ ٣ْضِّ

الخَّ  ْ جا٫،  خ 
ْ
٘ ال ٓيِّ ي م  ْػهجا) مهضع فِّ ْػن "، (  ٓ ًبِّ غ: ضِّ



103 

 

ي
 
ل، ؤ بِّ ِّ

ْ
ن[ قغب ؤلا

 
ٓا: ]ٞال

 
جال
 
جا ٢ م 

 
٦ ، ْٝ

 
ْخظ

 ْ
ل[ امل ْٗ

ِّٟ
ْ
الا ٖلى ال ٓن مهضعا ما٦ضا ]ص  ٩ُ

 
ْػهجا، ٞ ب   َ جالظَّ ٓػن بِّ

 ً ب   َ : الظَّ

ل. بِّ ِّ
ْ
 ٌكغب قغب ؤلا

ٕٓ اإلاهضع خجاال. ٢ْ ْل٨ً ؤظجاػ مجم٘ اللٛت الٗغبُت  ٓن اإلاهضع خجاال زالٝ بين الىدجاة؛  ْلٓ ظٔغ في ٧  جىبُّ: 

ْعابُِجا، مً هجاخُت الظ٦غ  5.2.7 ْٖجاملِجا، ْنجاخبهجا،   ْالخظٝ: خ٨م الخجا٫، 

ْالخظٝ ِٞٓ ًلي:  ْعابُِجا، مً هجاخُت الظ٦غ  جاملِجا، ْنجاخبهجا،   ْؤمجا خ٨م الخجا٫، ْٖ

٫ٓ بّ، ؤْ  ْهي بُجان َُئت الٟجاٖل، ؤْ اإلاٟٗ ٍٓت؛  ٓعة؛ لخاصي مِمتهمجا اإلاٗى ٓن مظ٧ (ؤ) ألانل في الخجا٫ ؤن ج٩

مجا، ممجا ؾب٤ جٟهُل .ٚيَ  ٓػ خظِٞجا في ؤزٔغ ٍْج ٓاي٘،  جا في ٦شي  مً اإلا  ّ؛ لِظا ًجب ط٦َغ

ٓاي٘ التي ًجب ؤن جظ٦غ ٞحهجا مجا ًإحي:  ٞمً اإلا

جا بٗلمّ. )1 ًٗ ٓعة؛ هدٓ: مجا ؤخب الٗجالم بال هجاٞ ٓن مده  ؤن ج٩

جا؛ هدٓ: "َىًِئجا ل٪"، بمٗجى:  "زبذ ل٪ الخي  َىًِئجا"، ؤْ: "َىجا٥  )2 ًٖ ٓن هجاثبت ًٖ ٖجاملِجا املخظْٝ ؾمجا ؤن ج٩

 ألامغ َىًِئجا"، ؤْ هدٓ َظا الخ٣ضًغ الضا٫ ٖلى الضٖجاء بجالِىجاءة.

جا اإلاٗجى اإلاغاص، ؤْ ًٟؿض ًدظِٞجا؛ ٞجاأل٫ْ  )3 ٠٢ٓ ٖلى ط٦َغ ٓلّ حٗجالى: :ؤن ًخ الةِّ ﴿ هدٓ ٢ ى الهَّ
 
ل ٓا بِّ

جام 
 
ا ٢

 
ط إِّ
 ْ

ى
 
جال ؿ 

 
ٓا ٦ جام 

 
ْالشجاوي)142(اليؿجاء:﴾٢ ٓلّ حٗجالى: :،  جاء  ﴿ هدٓ ٢ م  جا الؿَّ ٣ْى 

 
ل
 
جا ز م  ين  ْ  بِّ ِّٖ جا ال

م  ه  ج  ُْ جا ب  م   ْ ْعى  
 ْ
ألا  .)16ألاهبُجاء: (﴾ْ 

ت هجاٞٗت". ٓن ؾجاصة مؿض الخب  في مشل: "ؾِغي ٖلى اإلاؼٖع  ْمً َظا اإلآي٘ ؤن ج٩

ٓاًبجا، مشل: "٠ُ٦ خًغث؟" ُٞججاب: "عا٦ًبجا". )4 ٓن ظ  ؤن ج٩

ٓن لِٟٓجا مكخ٣ًجا مً مجاصة " ْؤ٦ث  خظِٞجا خين ٩ً ٓػ خظٝ الخجا٫ بطا ص٫ ٖلحهجا صلُل،  ٓن ٍْج ٩ٍْ  ،"٫ٓ ال٣

٫ٓ"، هدٓ: ظلؿذ في حجغحي، ٞةطا نض٣ًي الٛجاثب ًضزل: "الؿالم ٖل٨ُم"، ؤي:  الضلُل ٖلحهجا بٗض الخظٝ َٓ: "اإلا٣

٢ْض ص٫ ٖلحهجا ال٨الم   ،"٫ٓ ْهي مكخ٣ت مً مجاصة: "ال٣ ْٞت،  " هي الخجا٫ املخظ
ً

: الؿالم ٖل٨ُم، ٩ٞلمت: "٢جاثال
ً

ًضزل ٢جاثال

ٓ: "الؿالم ٖل٨ُم".  الظي ٢ُل؛ َْ

ْبين اإلاؿجاٞغ ٦الم ُ  ْمشل: َل صاع بِى٪  ْخضزجي ًٖ عخلخّ جا؟ وٗم، إلاجا ٢جابلجي في الهبجاح خ وي: "نبجاح الخي "، 

ٓصإ. : ال
ً

: نبجاح الخي ؛ ٢جاثال
ً

ٓصإ"، ؤي: ٢جاثال ْمض ًضٍ: "ال  اإلاىخٓغة: زم ؤؾٕغ بلى ال٣ُجاع بٗض ؤن نجاٞدجي 

ٓلّ حٗجالى في ؤَل الجىت:   ﴿ْمً َظا ٢
ْ
ال ً  ـْ   

 
ت
 
٨ الثِّ

مْ م 
 
٨ ُْ

 
ل  ٖ الم   جاٍب، ؾ  ِّ ب 

ل 
 
٧ ًْ ْم مِّ ْحهِّ

 
ل  ٖ  

ٓن 
 
ل
 
ض: (﴾ْضز ، ؤي: )24الٖغ

 ٢جاثلين: ؾالم ٖل٨ُم.

جا-(ب) ْألانل في ٖجامل الخجا٫  يَ  ٓ: بًججاص مٗجى ظضًض، ؤْ  -ْٚ ًٓعا؛ لُد٤٣ ٚغًيجا مًُٗىجا، َْ ٓن مظ٧ ؤن ٩ً

ْإ ج٣خطخى الخظٝ، ؤي: ًٓبجا؛ لض ْظ ٓاًػا ؤْ  ٢ْض ًدظٝ ظ ٓص،  ْظ ٍٓت مٗجى  ٢ْض  ج٣ ًٓبجا،  ْظ ؤن ٖجامل الخجا٫ ٢ض ًظ٦غ 

ْخظّٞ. ٓػ ط٦ٍغ  ٢ْض ًج ًٓبجا،  ْظ  ًدظٝ 

٦ْكبّ  ْالخمجي؛  ْخغْٝ الخىبُّ،  ٢ْض ؾب٤ قغخّ"، ٧إؾمجاء ؤلاقجاعة؛  جا "  مٗىًٍٓ
ً

ُٞجب ط٦ٍغ بن ٧جان ٖجامال

جا.الجملت   ْٚيَ 

ْصا٫ ٖلُّ صلُل م٣جالي، ؤْ خجالي ٞمشجا٫ اإلا٣جا ٓي،   ٚي  مٗى
ً

ٓػ خظّٞ بطا ٧جان ٖجامال لي ؤن ٣ًجا٫: "ؤحؿخُُ٘ ٍْج

ٓص بلى ٢مت الجبل؟" ُٞجُب اإلاؿا٫ْ: جا  الهٗ ًٖ جا، ؤي: ؤنٗض مؿغ ًٖ ْاضًخجا  -مؿغ ؤحٗخجي بسِ عؾجاثل٪؟ ُٞججاب: 

.
ً

ْاضًخجا ظمُال  ؤي: اٖخجي بّ 
ً

 ظمُال
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 :٫ٓ ْاء، ٞخ٣ ْؤن جٔغ مً ٌكغب الض جا،
ً
جا"، ؤي: ؾجاٞغ ؾجاإلا

ً
٫ٓ لّ: "ؾجاإلا ْمشجا٫ الخجالي: ؤن جٔغ مؿجاًٞغا ٞخ٣

جا ًُ ًٓعا."قجاٞ ًٓعا، ؤْ حؿ٨ً البِذ مٗم ًٓعا"، ؤي: جبجي البِذ مٗم ٫ٓ إلاً ًبجي بًِخجا: "مٗم ْؤن ج٣ جا،  ًُ ْاء قجاٞ  "، ؤي: حكغب الض

ٓاي٘، ؤَمِجا:  ٍْجب خظّٞ في م

ت" خجا٫ ؾضث  )1 ت"، ٩ٞلمت: "مدْٟٓ ٓن الخجا٫ ؾجاصة مؿض الخب ، هدٓ: "بوكجاصي ال٣هُضة مدْٟٓ ؤن ج٩

ًٓبجا؛  ْظ ت.مؿض زب  اإلابخضؤ املخظْٝ   ْألانل: بوكجاصي ال٣هُضة بط ٧جاهذ، ؤْ: بطا ٧جاهذ مدْٟٓ

ٓن ظملت ٢بلِجا هدٓ: الجض ؤب عاخًمجا.  )2 ٓن الخجا٫ مٟغصة ما٦ضة مًم  ؤن ج٩

جي هدٓ: جهض١ ٖلى املخخجاط   )3 جُت، ؤْ ه٣و جضٍع جاصة جضٍع ٓن الخجا٫ مٟغصة صالت بلِٟٓجا ٖلى ٍػ ؤن ج٩

ً ٢ِْجا بال ٖكٍغ م؛ ٞهجاًٖضا ال جخٗغى للكمـ ٖىض قغ  ... ٩ٞلمت: "نجاًٖضا" خجا٫،  بضَع
ً

ص٣ُ٢ت؛ ٞىجاػال

ْالخ٣ضًغ: ٞجاطَب بجالٗضص نجاًٖضا. ْٞجان.  جاملِجا ْنجاخبهجا مدظ ْٖ 

" خجا٫، 
ً

٧ْلمت: "هجاػال ٓٞت بجالٟجاء ٖلى هٓي تهجا الٟٗلُت ؤلاوكجاثُت،  ْٞت َىجا بوكجاثُت، مُٗ ْالجملت املخظ

ٓٞت بجالٟجاء ٖل ْالجملت مجهمجا بوكجاثُت مُٗ ْٞجان:  جاملِجا ْنجاخبهجا مدظ ال بض مً ا٢ر ان َظٍ ْٖ ى هٓي تهجا، 

 الخجا٫ اإلاٟغصة "بجالٟجاء" الٗجاَٟت، ؤْ"زم" الٗجاَٟت.

": جضعب ٖلى الخٟٔ زمؿت ؤؾُغ، ٞؿخت، ٞؿبٗت، 
ً

ْهجاػال ٓي الخجالين: "نجاًٖضا  ْمً ألامشلت التي جد

.
ً

ْظبجاث؛ ٞىجاػال ٓم ؤ٦ث  مً زالر  ٫ْ في الُ  ٞهجاًٖضا، ال جدىجا

٢ٓت بجاؾخِٟجام ً )4 ٓن الخجا٫ مؿب ٓبُش؛ هدٓ: ؤؤن ج٩ ٢ْض ؤقغ٢ذ الكمـ؟ ؤ غاص بّ الخ ْالٗمل  هجاثًمجا   
ً

ٖجاَال

م اليكإة؟ ؤي: ٓ ٦ٍغ ٓظض هجاثًمجا؟ ؤ ًُلب٪؟ ؤؾٟحًهجا َْ ؟ ؤ ؤج
ً

ٓظض ٖجاَال ٓظض ؾٟحًهجا؟ ج ً 

ٓلِم إلاً ْٟغ بصخيء؛ َىًِئجا ل٪ مجا ؤصع٦ذ، ؤي: زبذ َىًِئجا. )5 جا، مً طل٪ ٢ ًٖ ٓامل خظٞذ ؾمجا ٖ 

ْل ٓاي٘ ألاعبٗت ألا  ى ٢ُجاسخي.ْالخظٝ في اإلا

ٓاًػا في   ٢ْض ًدظٝ ظ  ، ًٓعا في ال٨الم: لخخد٤٣ الٟجاثضة مً ط٦ٍغ ٓن مظ٧ (ط) ْألانل في نجاخب الخجا٫ ؤن ٩ً

ٓلّ حٗجالى:   ﴿مشل ٢
ً
ال ؾ    ع 

َّ
 َّللا

 
ض  ٗ ي ب  ظِّ

َّ
ا ال

 
ظ  َ  ، ؤي: بٗشّ هللا.)41الٟغ٢جان: ( ﴾ؤ 

ًٓبجا خين جا٦ض الخجا٫  ْظ ٓعة التي ًدظٝ ٞحهجا ٖجاملّ  ٓظّ ٍْجب خظّٞ في اله ٓن ظملت ٢بلِجا، ٖلى ال مًم

ٓعة  ْهي اله جي  جُت، ؤْ ه٣و جضٍع جاصة جضٍع ٦ْظل٪ ًجب خظّٞ م٘ ٖجاملّ خين جض٫ الخجا٫ ٖلى ٍػ الظي ؾب٤ قغخّ، 

ٓع التي في الهٟدت اإلاخ٣ضمت.  الشجالشت مً اله

ْالجملت التي  ٍٓت بين ظملت الخجا٫  ًٓعا؛ ل٣ُٗض الهلت اإلاٗى ٓن مظ٧ ٢بلِجا اإلاكخملت (ص) ْألانل في الغابِ ؤن ٩ً

ًٓمجا مً الؿُجا١،  جا، ال ج٣ضًًغا، بطا ٧جان يميً ا مِٟ
ً
ٓػ خظٝ الغابِ لٟٓ ٖلى نجاخب الخجا٫، ُٞمى٘ الخ٨ٟ٪، ل٨ً ًج

جا"، ؤي؛ ٦ُلت مىّ.
ً
 هدٓ: "اعجٟ٘ ؾٗغ ال٣مذ، ٦ُلت بسمؿين ٢غق

ٓا ْ"، ؤْ: "زم" ٦ْظل٪ ًصر خظّٞ بن ٧جان الخجا٫ ظملت زجالُت مً الغابِ ل٨ً ٠ُٖ ٖلحهجا"بجالٟجاء"، ؤْ: "ال

ل ؤؾبجاب  ُت، ٞيًز ٓالي الٗجاص٫ حك٩ٓ الٖغ ذ ال  م٘ اقخمجالِجا ٖلى الغابِ، هدٓ: "ٖٞغ
ً

ٓن خجاال ظملت جهلر ؤن ج٩

ْظِّ". َْكغ١  ٓٔ"،"ؤ٢بل الٟجاثؼ، ًه٤ٟ الىجاؽ،   الك٩

ٓع:  5.2.8 ْمسجالٟخّ في ؤم ٓا٣ٞت الخجا٫ الخمُيز    م

ْؤَم  ، ٍْٟر ٢جان في ؤزٔغ ٓع،  ْالخمُيز في ؤم ٓع: ًخ٤ٟ الخجا٫   مجا ًخ٣ٟجان ُّٞ زمؿت ؤم
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 ٦الَمجا: اؾم، ه٨غة، مىهٓب، ًٞلت، عاٞ٘ لإلبهجام.

 ْؤَم مجا ًسخلٟجان ُّٞ ؾبٗت:

ال قبهِجا. )1 ٓن بال مٟغًصا، لِـ ظملت  ْؤمجا الخمُيز ٞال ٩ً ٓن ظملت، ؤْ قبّ ظملت،   الخجا٫ ٢ض ج٩

٠٢ٓ ٖلحهجا اإلاٗجى )2 ٓن بال ًٞلت، ؤمجا الخجا٫ ٣ٞض ًخ  ألاؾجاسخي. الخمُيز ال ٩ً

ٓن بال مبِىت للُِئجاث.الخ )3 ْالخجا٫ ال ج٩ ْاث ؤْ لليؿبت،   مُيز مبين للظ

ْبٛي  ٠ُٖ، هدٓ: )4 ْالخجا٫ جخٗضص ب٠ُٗ  "ؤ٢بل اإلاىخهغ، ٞغخجا،  جمُيز الجملت ال ًخٗضص بال بجال٠ُٗ؛ 

ْإهمجا  ٓص الٗجا٠َ ال حؿمى في الانُالح "خجاال"،  ْظ لًمجا بجال٣جاعت: ٖىض  جا". ْٖ ْمؿٖغ جا، ؤْ ٞغخجا  مؿٖغ

ٓٞجا، بغ   ٚم ؤجهجا جاصي مٗجى الخجا٫.حٗٝغ مُٗ

ٓػ. )5  ال ًصر ج٣ضًم جمُيز اإلاٟغص ٖلى ٖجاملّ، ؤمجا الخجا٫ ُٞج

ْظجامضة. )6 ٓن مكخ٣ت  ٓن ظجامًضا، ؤمجا الخجا٫ ٞخ٩  الخمُيز في الٛجالب ٩ً

ٓن ما٦ضة. )7 ْالخجا٫ ٢ض ج٩ ٓن ما٦ًضا لٗجاملّ في الصخُذ،   الخمُيز ال ٩ً

بجاث 5.3  الخضٍع

٫ٓ بّ:ٖين في الٗبجاعة آلاجُت مجا ظجاء مً  -1 ْاإلاٟٗ  َُئت الٟجاٖل 
ً
ىجا ِّ
 ِ ب  ٓا٫، م   ألاخ

 ِّٚ  زجالُت مً ٧ل 
 ّ  ٗ ْم ؾل   ِ  ٗ بُ  ً ؛ ألهّ  ِّّ ٗجاملخ

ن بلى م  ي  ىِّ ئِّ
م 
ْ
ُ ِّّ م  خِّ مَّ ظِّ  بِّ

٣ين  ازِّ
 ْ ين،  ل  الىجاؽ  ٖلى الخجاظغ ألامِّ ٣ْبِّ

 ً ، ٍ
ل 

٢ِٓم ٧جاملت. ي بلحهم خ٣ ِّ
ص 
 
ا  ٍ  ْ 

، ؤْ ظ -2
ً
ٓا٫ مٟغصا عا:ٖين في الجمل آلاجُت مجا ظجاء مً ألاخ ْمجْغ ، ؤْ ظجاعا 

ً
جا  ملت اؾمُت، ؤْ ظملت ٞٗلُت، ؤْ ْٞغ

ُىت، زم زغط )1 مِّ
َّ
 مجا ُّٞ مً ألامخٗت الش

غ ١  ؿ 
 
ٓن، ٞ ْؤَلّ هجاثم ْغ بّ ؤخض. صزل اللو اإلانز٫    ٗ

ْ
ك  ٌ  ْلم 

ْث ٖلحهم آزجاع الخٗب ْؤلاِّظِجاص. )2 ض  ٢ْض ب  ْا مجهجا  ، زم ٖجاص
ً
ٓثين وكجاَجا  طَب الٗمجا٫ بلى ؤٖمجالِم ممل

 ُّٞ.اقرٔ  الخجاظغ  )3
ً
ْبجاّٖ عابدجا  ،

ً
ْغمّ، زم ٢ُّٟ هجاضججا

 
ب  ٖلى ٦ ى  ِّٗ  ال

4( .
ً
 خؿىجا

ً
ضا ١ٓ الٛهً، ْؾمٗخّ ٌٛغص حٍٛغ  ؤبهغث  الُجاثغ ٞ

، ٞإل٣ُتهجا )5
ً
ذِّ الكب٨ت ال جدمل قِئجا

ٍ، ٞسغظ  ض  ُْ  ن 
ً
تي ٢جانضا

 
٨ ب 

 
 هٓغث  الؿم٪ جدذ اإلاجاء، ٞإل٣ُذ  ق

ْٞحهجا ازيخجا ٖكغة ؾم٨ت نٛي ة.  ْذ   مغة زجاهُت، ٞسغظ 

ن  -3  الغابِ الظي ًغبِ ظملت الخجا٫ بهجاخبهجا في ٧ل ظملت مً الجمل آلاجُت:ٖي 

جّ. )1 ض  ِّٗ
 في م 

ً
ٓ قبٗجان زم ٢جام ٌك٩ٓ ؤإلاجا ض َْ  ؤ٧ل ٍٞغ

بت. )2 ْظضث ُّٞ ٧لمت ٍٚغ ْمجا   ٢غؤث ال٨خجاب 

غ. )3  ً ؾخجاطي ٚجاب  ؤْ خ 
 
ل  ؤ ظِّ

 
 ؤ

إلاجا جشمْغ. )4  همذ ألاشججاع 

ْمجا َلٗذ الكمـ. )5 ٓم   اؾد٣ُٓىجا مً الى

 هخجاثج الخٗلم 5.4

ٓعصَجا في  ٢ْض حٗلمىجا ؤقُجاء ٦شي ة، ه ْؤخ٩جامّ  ؼة! ل٣ض ْنلىجا بلى الجهجاًت مً مبدض "الخجا٫"  ؤحهجا الُلبت ألٖا
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 الى٣جاٍ آلاجُت: 

 ،ْالُِئت ال١ ٖلى الهٟت  ْفي الانُالح هي: ْن٠، ما٢ذ، ه٨غة، مىهٓب، ًٞلت،  الخجا٫ في اللٛت هي: ؤلَا

٫ٓ بّ، ؤْ م ن َُئت مجا ٢بلّ، مً ٞجاٖل، ؤْ مٟٗ ٕٓ الٟٗل ٖلُّ، هدٓ:  ًبي  ٢ْ مجا، خين  جا، ؤْ مً ٚيَ  ًٗ جهمجا م

ٓعا".  "عظ٘ ال٣جاثض مىه

 ،
ً
، ال زجابخت

ً
ىخ٣لت  م 

ً
 نٟت

ٓن  ٍٍ هي: ؤن ج٩  قْغ
 
ٓٞغث ٞحهجا ؤعبٗت ، ال ْ  الجخد٤٣ الخجا٫ بال بطا ج

ً
ٓن ه٨غة ج٩

هجا في اإلاٗجى، ـ  نجاخبِّ ْٟ  ه 
ٓن  ْج٩  ،

ً
ت . زم  مٗٞغ

ً
، ال ظجامضة

ً
ت ٓن مكخ٣  خجا٫ ؤن جخإزغ ًٖ ٖجاملِجا، ألانل في الْج٩

ٓبجا ؤًًجا ْظ ٓاػا ْ ٓبجا بطا  ٢ْض جخ٣ضم ٖىّ ظ ْظ  ظجاء ٖلي"،ْ
ً
، هدٓ: "عا٦بجا

ً
جا هٞغ خ   م 

ً
ٓن ٞٗال ٍِّ ؤن ٩ً  بكغ

ً
ٓاػا ْظ ،

ٓن الٗجامل  ٞحهجا  ٩ٍْ ٓن الٗجامل  ٞحهجا اؾم  جًٍُٟل، ؤ ْؤن ٩ً ؟ ؤ ٘  ؾلُم   عظ
 
، هدٓ: "٠ُ٦  ال٨المِّ

٧جان لِجا نضع 

 ِّّ ٞ  ؤخغ 
كبُّ، صْن 

 
 .مٗجى الد

  خبجاعاث: اه٣ؿجام الخجا٫ بجاٖخبجاع زبجاث ْمً ؤقِغ الٖا ْالخجا٫ جى٣ؿم بلى ؤ٢ؿجام مخٗضصة بجاٖخبجاعاث مسخلٟت، 

ْمالػمخّ قًِئجا آزغ، ؤْ ٖضم طل٪ بلى مىخ٣لت ٓص بلى ْاه ْزجابخت، مٗىجاَجا  ْالجم ٣ؿجام الخجا٫ بدؿب الاقخ٣جا١ 

ْالهٟت اإلاكبهت،  ْاإلابجالٛت،   ،٫ٓ ْاإلاٟٗ ْاه٣ؿجام الخجا٫ مً هجاخُت  ْاؾم الخٟهُل،مكخ٣ت، ؤي اؾم الٟجاٖل، 

جا ًٖ نجاخبهجا، ؤْ ج٣ضًمِجا ٖلُّ، ْاه٣ؿجام الخجا٫ بدؿب جإزيَ  ْالخٍٗغ٠،  اه٣ؿجام الخجا٫ بدؿب ْ  الخى٨ي  

ْاه٣ؿجام الخجا٫ بدؿب الؼمجان ْإلى ؤ٦ث ،  ْاخضة  ْالشجاهُت:  الخٗضص بلى  ْلى: الخجا٫ اإلا٣جاعهت:  بلى زالزت ا٢ؿجام: ألا

٦ْظل٪ الخجا٫ جى٣ؿم  ْالشجالشت: املخ٨ُت اإلا٣ضعة، ؤْ اإلاؿخ٣بلت، ْهي "اإلاجايُت"، ٦مجا ؾمجاَجا بٌٗ الىدجاة. 

ْالخإ٦ُض ْلى: ماؾؿت بلى ٢ؿمين: بدؿب الخإؾِـ  ، ألا
ً
ًًجا

 
ىت ؤ  ِ ى اإلاب ؿم 

 
الخجا٫  الشجاهُت:  اإلاا٦ضة، زمْ  ْهي ح

ٓن الجملت.اإلاا٦ضة إلاًْ  اإلاا٦ضة لهجاخبهجا،ْ  اإلاا٦ضة لٗجاملِجا، اإلاا٦ضة جى٣ؿم بلى زالزت ؤ٢ؿجام:  م

   ذِّ الخجا٫
 ٗ  ٢ْ طا  ْإِّ  .

ً
عا ْمجْغ  

ً
ْظجاعا  ،

ً
ْغٞجا

 
ْْ ،

ً
ت َُّ ل ْٗ ِّٞ  

ً
ْملت ْظ   ،

ً
ت َُّ  اْؾمِّ

ً
ْملت ْظ   ،

ً
صا غ  ْٟ  م 

ً
 ٦ْظل٪ ججيء الخجا٫  اْؾمجا

جا َمجا  مَّ ْإِّ  ،
ْ
ِ

 
٣
 
مي   ٞ ًَّ جا ال مَّ ْإِّ  ،

ْ
ِ

 
٣
 
ٞ  ْ ا  ٓ جا ال مَّ ٓ بِّ َْ ، ًْ عابِ ًغبُِجا بهجاخب الخجا٫ِّ  لِجا مِّ

ضَّ  ٞال ب 
ً
ْملت مٗجا، ظ 

ٓص، ابهغث  ْاإلا٠ًُ ٚجاثب، طَب الججاوي جدغؾّ الجى ْخًغ الًُٝٓ  ٓا الُٗجام خجاعا،  هدٓ: ال جإ٧ل

. ١ٓ اإلاىب ، بٗذ  الشمغ ٖلى شجٍغ  الخُُب ٞ

 ٓم ؤن ألانل في الخجا٫ ؤن جخإزغ ًٖ نجاخبهجا ٓاػا ،ْمً اإلاٗل ْظ ٓبجا  ْظ ْجخإزغ ًٖ نجاخبهجا   ،ْل٨ً عبمجا جخ٣ضم 

 ج٣ضًمِجا جى٣ؿم بلى زالزت ؤ٢ؿجام ٦مجا ؾب٤ مٟهال. ٞبدؿب جإزي الخجا٫ ًٖ نجاخبهجا ؤْ

ْمٗجاهحهجا 5.5  ال٩لمجاث الهٗبت 

 اإلاٗجاوي ال٩لمجاث

ْجدٟٓذ، ٣ًجا ٞٗل بهُٛت اإلاخ٩لم مً اخر ؽ :اخر ؾذ   ٢ُٓذ   ٫: اخر ؽ مً الخُت، ؤي جٓقى مجهجاج

 اإلابجاعػة، بضاص: ؤمغ بجاإلابجاعػة اص  ض  الب  

 ب  
ْ
 خ  ٛ

ً
 ٞجإة   الجم٘ بٛخجاث (اؾم) ت

 
 
 دِّ ىْ ج

 ْٓ خ 
. (ٞٗل) مً هدذن   ٣ًجا٫: هدذ الدجغ، ؤي: ٢كٍغ
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 َِّ ْٓ ج

 
 ئ
 
إت

 
 جمُِض : مهضع َْ

(ٞٗل) مَّ ي   خ  طخِّ
 
٢ :

ً
جا م  م  ألامغ خ   ٣ًجا٫: خ 

 
 
ِّْ ز  جا

 ٍ 
 
 صاَُت، زجالُت. ت

 
 
 قضًض الايُغاب. جا١  َّٟ ز

جان ً  جازِّ ؾ  
 
خ  خجاع  ز٠ُٟ الجم٘ س 

 
 
ٓاخب ب  جاخِّ ق ٓن ْق ٓن، طابل  الجم٘ قجاخب  الىًجاعةمخٛي  الل

 زِّ 
ٍت الُي ان جاب  ُ   ٓ  مالبـ الغخلت الج

 
 
ٞ ًْ 

 
 ل
 
 زالٝ الٗمضة ت

ٍ، ٦غ  ٖلى الٗضْ: خمل ٖلُّ ْهجم ، (ن))الصخيء(٦غ    عص 

ٓازغجازِّ م    ؾُٟىت حك٤ اإلاجاء م٘ نٓث غ الجم٘ م

ِّ د  خ  م  
 ؾجاثل ع  ض 

 مِّ 
ْ
 س
 

 ال
 
 ٦ِـ ٌٗل٤ ٖلى ع٢بت الضابت ًٓي٘ ُّٞ ٖلِٟجا (اؾم) الجم٘ مسجا٫ٍ  ة

 م  
ْ
 ْٓ خ  ص

٫ٓ مً شخً ن   مملٓء اؾم مٟٗ

 م  
ْ
ُ ِّٓ 

جاث جاث  ٍَّ  مجمٖٓ

 ٣َّ ى  م  
 
ِ ِ ٫ٓ مً ه٣  ً بى٣ِ. اؾم مٟٗ ِ، ؤي: مؼٍ   ٣ًجا٫: ظلض الىمغ مى٣ 

٫ِ  م   ِّْ َ   ْغ ْاإلاصخي ٫  ْ  غْ اؾم ٞجاٖل مً  جا بين الٗضْ  ًٖ  مً ًمصخي مؿغ

ٍ  ٓ ٘ ط٦ٍغ  (ٞٗل) ه ْٞع ٍ بٟالن ؤْ بجاؾمّ: قٍِغ   ٓ م، ٣ًجا٫: ه
 
ٖٓ ،٘ ٞع

مّ
 
ْٖٓ 

  َ َِّ ْجخجاب٘ ل  جا  هجاػ٫ ب٨ث ة 

  ُ ٓم م  ال ٓع بجاإلاجاء اإلالر  الجم٘ ًم البدغ، مدؿ٘ مً آلاعى ؤنٛغ مً املخُِ مٛم

ْالٗظب  ؤ

ٓطظُت 5.6  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

ُٖٓت 5.6.1  :ألاؾئلت اإلآي

 الخجا٫ ال ًبين َُئت ...... )1

)aالٟجاٖل  ( )b ٫ٓ  ) الجملت ؤلاؾمُت.d( ) الٟٗلc( )  اإلاٟٗ

ًٓعا، َظا مشجا٫ الخجا٫ التي جبين َُئت ......عظ٘ ال٣جاثض  )2  مىه

)aالٟجاٖل ( )b ٫ٓ ْالجملت الٟٗلُت.d(  )  اؾم الٓٝغc( ) اإلاٟٗ  ( 

ْاْ الخجا٫؟ )3  متى ًجب مجحئ 
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 )a(  ا ٧جاهذ ظملت ٞٗلُتط) بbبطا ٧جاهذ ظملت اؾمُت (   

)cعا ْمجْغ جا.d(  ) بطا ٧جاهذ ظجاعا   ) بطا ٧جاهذ  ْٞغ

٢ْٗذ الخجا٫ ظملت؟ًغبِ الظي  مجا َٓ الغابِ )4  الخجا٫ بهجاخبهجا بطا 

)aخٝغ ظجاع (  )bخٝغ الٟجاء (  )cْٓا .d(  ) خٝغ ال  ) خٝغ الكٍغ

ٓا٫ مٟغصا: )5 ن في الجمل آلاجُت مجا ظجاء مً ألاخ  ٖي 

)a ٓن ْؤَلّ هجاثم ْهي ٞجت.b(  ) صزل اللو اإلانز٫  ٓا الٟجا٦ِت     ) الجإ٧ل

)cٓص  ) ع٦بىجا البدغ َجاثججا.d(  ) طَب الججاوي جدغؾّ الجى

ن الغابِ الظي ًغبِ ظملت الخجا٫ بهجاخبهجا؟  )6  ٖي 

)a.ْالبدغ َجاثج    )  ظلـ اإلاظهب زجاثٟجا.b(  ) ع٦بذ الؿُٟىت 

)c.ٓا الُٗجام خجاعا ٓع.d(   )  ال جإ٧ل  ) عظ٘ ال٣جاثض مىه

ٓا٫ ظملت ٞٗلُت: )7 ن في الجمل آلاجُت مً ألاخ  ٖي 

)a.ٓص .b(  ) طَب الججاوي جدغؾّ الجى    ) بٗذ  الخمغ ٖلى شجٍغ

)c(  .ْهي ٞجت ٓا الٟجا٦ِت  ْالبدغ َجاثج.d(  ال جإ٧ل  ) ع٦بذ الؿُٟىت 

 ؤ٦مل َظٍ الجملت "ٌؿبذ اإلاهلُجان ... " بدجا٫ مىجاؾبت مً ال٩لمجاث الخجالُت:  )8

)a.مبتهال (  )b.زجاقٗين (  )c.مسلهجاث (  )d.مى٨ؿغة ( 

 الخجا٫ اإلاٟغصة ال جُجاب٤ نجاخبهجا في ...... )9

)a. ْالخى٨ي ْالخإهِض.)  b(   ) في الخٍٗغ٠     الخظ٦ي  

)c.في ؤلاٞغاص  (    )d( .٘الخشيُت ؤْ الجم 

٫ٓ ... " بدجا٫ مً ال٩لمجاث اإلاىجاؾبت آلاجُت: )10  ؤ٦مل َظٍ الجملت " ججم٘ الٟالخجاث املخه

 )a .ْهي حٛجي  (  )bعاث ً مؿْغ َْ ( )cمجا ٞغخخجان َْ  (  )d( .ٓن م ٌٛىُ َْ 

 :ؤؾئلت ؤلاظجابت ال٣هي ة 5.6.2

ٝ الخجا٫ انُالخجا؟ .1  ٖغ 

 ٦م ؤ٢ؿجامجا للخجا٫ اإلاا٦ضة؟ .2

 سجل مشجاال لخجا٫ الجملت؟  .3

ىّ بمشجا٫ٍ. .4  ِ ٓاػا ؟ ب ٓػ ؤن جخإزغ الخجا٫ ًٖ نجاخبهجا ظ  َل ًج

 مجا هي قغٍْ الخجا٫؟ .5

ٍٓلت 5.6.3  :ؤؾئلت ؤلاظجابت الُ
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ٓص؟ .1 ْالجم ِ الًٓء ٖلى اه٣ؿجام الخجا٫ بدؿب الاقخ٣جا١ 
 
 ؾل

ٓاي٘  .2 ْمجا هي م ْمجا ٌكرٍ  في جد٣٣ِجا؟  ْاْ الخجا٫؟مجا هي خجا٫ الجملت؟   جمخى٘ ٞحهجا 

ْزالر ظمل ججيء الخجا٫ في ٧ل مجهجا ظملت  .3 ت َُئت الٟجاٖل،  ى   ِ ب  ٓن زالر ظمل ججيء الخجا٫ في ٧ل مجهجا مٟغصة م  ٧

ٓاْ ٣ِٞ. ْعابُِجا ال ْزالر ظمل ججيء الخجا٫ في ٧ل مجهجا ظملت اؾمُت  ٫ٓ بّ،  ت َُئت اإلاٟٗ ى   ِ ب   م 

 اإلآصخى بهجاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم  5.7

ْط  -1 ت ٦الم الٗغب: ؤلامجام ظمجا٫ الضًً ؤبٓ دمحم ٖبض هللا بً ًٓؾ٠، اإلاٗغْٝ بجابً قغح قظ الظَب في مٗٞغ

 م2001 –ٌ 1422لبىجان،  –م)، َب٘: صاع بخُجاء الر ار الٗغبي، بي ْث 761  –ٌ 708َكجام(

)، م769 –ٌ 698قغح ابً ٣ُٖل: ٢جاضخي ال٣ًجاة بهجاء الضًً ٖبض هللا بً ٣ُٖل ال٣ُٗلي، اإلاهغي، الِمضاوي ( -2

 م.1980 –ٌ 1400مهغ،  –َب٘: صاع الر ار، ال٣جاَغة 

، ال٣جاَغة  -3 ٓافي: ٖبجاؽ خؿً، الُبٗت الشجاهُت، صاع اإلاٗجاٝع  مهغ. –الىدٓ ال

ت نُضا  -4 ؽ الٗغبُت: الكُش مهُٟى الٛالًُجي، َب٘: اإلا٨خبت الٗهٍغ  بي ْث. –ظجام٘ الضْع

غاب اإلاِؿغ: دمحم ٖلي ؤبٓ الٗبجاؽ، َب٘: صاع الُالج٘، ال٣جا -5  مهغ. –َغة ؤلٖا

، ال٣جاَغة  -6 ْمهُٟى ؤمين، َب٘: صاع اإلاٗجاٝع ٓاضر: ٖلي ظجاػم   مهغ. –الىدٓ ال
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  6: الٓخضة

 الخمُيز
ٓخضة  ٖىجانغ ال

 الخمُِض  6.0

ٓخضة  6.1  ؤَضاٝ ال

6.2   
ً
ْانُالخجا  

ً
٠ الخمُيز لٛت  حٍٗغ

 ؤ٢ؿجام الخمُيز  6.3

ْحٗغیٟہلظجمُيز ا 6.3.1   اث 

 جمُيز اليؿبت 6.3.2 

 ْإٖغابّ الخمُيزخ٨م   6.4

 ج٣ضًم الخمُيز ٖلى ٖجاملّ  6.5

ٓا٢٘ الخمُيز  6.6  م

ٓا٢٘ الخمُيز 6.6.1  الخًُٟل اؾم بٗض ال

ٓا٢٘  6.6.2  حعجب ٖلى ص٫ مجا ٧ل بٗضالخمُيز ال

 اإلاميز ؤ٢ؿجام  6.7

جا  6.8 ْجمُيَز ً" ْ" ٦ظا"   ً  "٦م" ْ"٧إ

ْالخمُيز  6.9  الٟغ١ بين الخجا٫ 

ْاإلاًجاٝ بلُّ  6.10  الخمُيز 

ٓع مِمت مخٟغ٢ت ًٖ الخمُيز  6.10.1   بٌٗ ؤم

بجاثالخ  6.11  ضٍع

 جاثج الخٗلمهخ  6.12

ْمٗجاهحهجا  6.13  ال٩لمجاث الهٗبت 

ٓطظُت  6.14  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهجاؤَم   6.15  ال٨خب 
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 الخمُِض 6.0

ٓخضة ٖبجاعة ًٖ مٗجالجت ٢ًُت  ْهي مبدض مِمت بن َظٍ ال ٍٓت،  جسٟى ال  الخمُيز الظيمً ال٣ًجاًجا الىد

ٍْهضع مجهم  ٓمُت،   في خُجاتهم الُ
ً
٦ْخجابت  

ً
ٓهّ ه٣ُجا م ٌؿخسضم ْالًٟ، َْ ْالًٟل  ْؤَمُخّ ٖلى ؤصخجاب الٗلم  ٢ُمخّ 

 الخُإ في اؾخسضامّ في بٌٗ ألاخُجان.

 في صعاؾت الخمُيز؛ ٞمجهم ال  ْممجا 
ً
ًٓصا ُٖٓمت ظبجاعة ٓا ظِ ٓا ُّٞمً ق٪ ُّٞ ؤن الىدجاة ال٣ضامى ٢ض بظل  بؿُ

ْمجهم   ،٫ٓ ْمجهم مً ال٣ ٓا،  ْ مً جٓؾُ ْا،  ا ازخهغ ْْ ٓا لىجا زلِٟم طزؤص  ْجغ٧ ًْعا ملمًٓؾجا بال زالٝ،   ضخمت يُّٞ ص
ً
 ة

مت بهظ  ُ ْال٢ ٓع  ْٖلى مغ  الٗه ْ ا الهضص،  جا؛ بل ؤنبذ َظا  ن لم ج٣ل  ٣غ ًً ٢ُمخّ في ػمً مجا، ختى في ٖهغهجا َظا ؤً

 ٓ ْاخخل م٩جاهجا مغم ٓم طا ٢ُمت بجالٛت،  ٕٓ الُ   بين٢جا اإلآي
 
ْلٟ البّ،  م بلُّ مً ظضًض؛ بمجا  ذ  ؤصخجاب الٗلم َْ ؤهٓجاَع

غاى مسخلٟت في ٚجالب ألاخُجان. ذ لِم الخجاظت بلى اؾخسضامّ أٚل  مؿ 

ٓابِ،   ْالً  ٫ٓ جا ٖلى صعاؾت ألان ْهغ٦ؼ جغ٦يًزا زجانًّ ْؤخ٩جامّ"  ُٞيبػي لىجا ؤن جهخم بضعاؾت مبدض "الخمُيز 

ْهالخِٓجا مً اٖ ٓ التي هي جغجبِ بجالخمُيز،  ْوؿعى ؤالًٟ ع مً جٟجانُلّ اإلاِمت ال شخيءجىجا خبجاعاث مسخلٟت،  ٍت، ًْغ

 ْ ٓاٖضٍ  َْؿغ، ت بخجاَؤلا ْهدجا٫ْ اؾدُٗجاب ٢ ٓلت  ٓع ْ هجا مجا في ْؾٗىجا زم ج٣ضًمِجا ب٩ل ؾِ  .بإؾلٓب مِؿ

 ضاٝ الٓخضةؤَ 6.1

ٓع اإلاِمت ابن  ٓخضة، هيألاَضاٝ الٗٓمى ْألام ٓلِجا َظٍ ال ْع خ  :لتي جض

 ْط٦غ ؤ ٠ الخمُيز  ٓاّٖ املخخلٟت مً اٖخبجاعاث حٍٗغ  .قتىه

 .٫ٓ ي  املخ ْٚ ٫ٓ ْاليؿبت، زم املخ  ط٦غ ؤخ٩جام الخمُيز مً الظاث 

 .ُّْاإلاًجاٝ بل ْالخجا٫  ١ بين الخمُيز   بُجان ْٞغ

 .جا ًً ْل٨ً عبمجا ًجغ  ؤً ًٓبجا صاثمجا  ٓن مىه  جٓيُذ ؤن الخمُيز ٩ً

 .ٓع اإلاِمت اإلاخٟغ٢ت اإلاخٗل٣ت بجالخمُيز ٫ْ بٌٗ ألام  جىجا

  ٘ٓا٢ جا.ج٣ضًم م ً"، ْ"٦ظا" م٘ جمُيَز  ً ْاؾخسضام "٦م" ْ"٧إ  الخمُيز 

 .٦ْخجابت في اؾخسضام الخمُيز في قاْن خُجاتهم  ؤال ًهضع مً الضاعؾين الخُإ ه٣ُجا 

ْانُالًخجا 6.2 ٠ الخمُيز لٛت   حٍٗغ

ز"، مٗىجاٍ: الٟهل،   ز الكِئين بطا ٞغ١ بُجهمْ الٗؼ٫، ْ مٗجى الخمُيز لٛت: َٓ مهضع "مي  ٤، ٣ًجا٫: مي  جا، الخٍٟغ

. ٢جا٫ هللا حٗجالى:  شخيءْالخمُيز: َٓ ٞهل   ﴿ًٖ ٚيٍ 
 
 ج
 
  جاص  ٩

 
 مِّ  ز  يَّ م  ج

 ً  
ْ
 ال
 
 [، ؤي: ًىٟهل بًِٗجا ًٖ بٌٗ.8] اإلال٪:  ﴾ِّٔ ُْ ٛ

ْعصَجا ْؤمجا مٗجى الخمُيز في الانُالح، ُّٟٞ ٖبجاعاث   ْخضًشجا٦شي ة ؤ ْلٓبخٗبي اتهم املخخلٟت الىدجاة ٢ضًمجا   ، 

ًبجا،   الججام٘: نُالحيٌؿخسلو مجهجا الخٍٗغ٠ الا  ً ؤنٍم٨ْ ٧جان ًخدض مٗىجاَجا ج٣ٍغ

ن اإلاغاص مً الاخخمجاالث ال٨شي ة. َْٗي  ٘ ؤلابهجام الؿجاب٤ اإلاؿخ٣غ مً طاث ؤْ وؿبت،   َٓ اؾم ه٨غة، ظجامض، ًٞلت، ًٞغ
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 :قغح الخٍٗغ٠ 6.2.1

ْجبُِىّ مً ببهجام ؤًْْ بن الخمُيز َٓ اؾم ه٨غة ظجامض مخًمً مٗجى "مِّ   ْجٟؿيٍ   ال " لبُجان مجا ٢بلّ،   بظمجا٫، 

ال ت  غاب، بال في بٌٗ  ًإحي الخمُيز مٗٞغ ٓبجا بجاٖخبجاع مدل ؤلٖا ٓن الخمُيز مىه ْام. زم ٩ً مكخ٣ت ٖلى الض

ٓاي٘ جغ  ؛ٞاإلا  ٖىض الخجاظت، ٦مجا ؾُإحي بن قجاء هللا.ٞحهجا ُ 

  ٓ ْجدضًض اإلاغاص مً الا ْالِضٝ الُٗٓم ألاؾجاسخي مىّ ج ٓص  بط ؾم الظي ٌؿب٣ّ، ؤْ وؿبت مجا ٢بلّ؛ يُذ اإلا٣ه

ٓن لّ ؤ٦ث  مً مٗجى  لم ًخم جدضًضٍ بجالخمُيز. ابط ًدخمل ؤن ٩ً

ل ؤلابهجام ٖجهجا بمٗجى ْ ؤهّ لِـ مً ؤنل الجملت الٟٗلُت، ْاإلاغاص َىجا  ب٣ي مً الصخيء، مجا"ًٞلت" ؤي:   ٍإحي ليًز

ْهي زالٝ الٗمضة ؤهّ ًم٨ً خظّٞ  ،ٝ ظِّ
مبهمت،  ، هدٓ: "اقرً ذ ٖكغة" ظملت ٞٗلُتَْؿخ٣ُم ال٨الم بٛيٍ  بطا خ 

٫ٓ: "اقرً ذ ٖكغة ٦خٍب  ٓص ٖىض مجا ه٣ ْجدضص اإلا٣ه  ".ٞةطا ؤيٟىجا "٦خب" بلى "ٖكغة"، ؾٝٓ ػا٫ ٖجهجا ؤلابهجام 

ىت ٖلى طل٪ ؤن   ْال٣ٍغ ٕٓ لّ.  ٕٓ لّ مً خُض ؤهّ مٓي ْال٩جاثً في اإلاٗجى اإلآي  الصخيء"اإلاؿخ٣غ"، ؤي: الشجابذ 

ْال٩جامل في َظا اإلا٣جام ؤلابهجام الٓيعي.  بطا ط٦غ مُل٣جا ًهٝغ بلى ال٩جامل، 

 ْؤمجا ٧لمت "طاث"، ْ"وؿبت" ؾُإحي قغخِمجا ٖلى خضة. 

ٓص مً اؾم ؾجاب٤ مبهم ًهلر ألن جغاص   ن اإلاغاص مً الاخخمجاالث ال٨شي ة"؛ ألن الخمُيز ًظ٦غ لبُجان اإلا٣ه ْ" ٌٗي 

ْلخٓيُذ اإلاي ٍٓ لٓ ؤهّ بّ ؤقُجاء ٦شي ة مسخلٟت،  ْظ ٓص بّ ٖضة  ْجدضًضٍ مً الظي ٧جان ًدخمل اإلا٣ه ْجبُين اإلاغاص  ٓص  ك

 لم ًدضص بجالخمُيز.

ْهي:   ٓع،  ٘ ببهجام اؾم،  -1ْالخجانل ؤن الخمُيز في الانُالح مسخو بمجا اظخم٘ ُّٞ زالزت ؤم ؤْ بظمجا٫  -2ٞع

 ًْٞلت. -3وؿبت، 

6.2.2  ٔ  :ؤل٣جاب الخمُيز ألازغ

ز   ْاإلامي  غ ب٨ؿغ الؿين اإلاِملت،  ِّ
ْؤؾجامي ؤزٔغ ؤًًجا، هي: اإلاٟؿ  ى بإل٣جاب  ؿغ ب٨ْالخمُيز اإلابدٓر ُّٞ ٌؿم 

ْالخبُين. ْالخٟؿي ،  ْاإلابين،    الُجاء، 

 ألامشلت للخمُيز:

 اهٓغ فی الامشلت الخجالیت:

ٓػن) اقرٔ  ٖبض هللا ٦ُلٓ ظغامجا لخًمجا        .1  (جمُيز ال

2.  
ً
ال لبىجا ٓػن)(جمُي    قغبذ َع  ز ال

 جٟجاًخجا .3
ً
ال ذ َع ٓػن)   اقرً   (جمُيز ال

ٓػن)   ٖىضي مش٣جا٫  طًَبجا .4  (جمُيز ال

 (جمُيزاإلاؿجاخت)    ال ؤمل٪ قبً ا ؤعًيجا .5

  
ً
ال  ْ ْاخًضا ؤ  

ً
ل، زظ مىّ مشجاال ًت زم جإم  ْالجض   ٖلى ألامشلت اإلاخ٣ضمت بجالض٢ت 

ً
ْاخضة  

ً
ؤحهجا ال٣جاعت الضاعؽ! ؤل٤ هٓغة

ْالِٟم، زم َلم ظغًّ   ا.للخٓيُذ 
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: "اقرٔ  ٖبض  جا  هللا ٞةطا ٢لذ  ٓٞغة ٖلى ظمُ٘ ٖىجانَغ ٓن ٢ض ع٦بذ  ظملت صخُدت ججامت مخ ٦ُلٓ ظغاًمجا"، ج٩

ضٍ بجال٨ُلٓ ظغام، ِٞٓ  م مً طل٪ لم ًِٟم مجا جٍغ ْل٨ً الؿجام٘ ؤْ ال٣جاعت بجالٚغ ٫ٓ بّ؛  ْمٟٗ ْٞجاٖل  ت، مً ٞٗل   ُ الغثِؿ

  ال
 
 ًضعي ؤ
 
ْطل٪ ألن ال٨ُلٓ ْخ ل  ،

ً
غام اؾم ٚجامٌ مبهم ًهلر ألن ًغاص ًٚمجا اقرٔ  ؤم جمًغا، ؤم جٟجاًخجا، ؤم ٖىًبجا، ؤم ٖؿال

ِْٞم الؿجام٘ ؤْ ال٣جاعت مغاص٥  : "لخًمجا" ػا٫ طل٪ الٛمٓى ْؤلابهجام، 
ْل٨ى٪ بطا ٢لذ  جا؛  ْٚيَ  ٓعة  بّ ٧ل ألاقُجاء اإلاظ٧

ٓص٥ جمجام الِٟم؛ أله٪ مًيزث لّ ال٨ُلٓ  ْ ْٚم٣ه ٓص مىّ.غام،  يذ  لّ اإلا٣ه  ُ  ب

ى ٦مجا ،ْلظل٪ ٌؿًمى لٟٔ "لخًمجا"  جمُيًزا  ًزا. ظغام ٦ُلٓ َْٓ اإلابهم الاؾم ٌؿم  ٫ٓ: ؤن حؿخُُ٘ ْبظل٪ ممي   بن ج٣

ٓعة البجا٢ُت ألامشلت في ألاؾمجاء مً اؾم ٧ل ز. َٓ اإلابهم طل٪ ْإن ٢بلّ، للمبهم جمُيز ؤٖالَجا اإلاظ٧  اإلامي 

 :م  ؤمشلت مً ال٣غآن ال٨ٍغ

م، ال٣غآن مً للخمُيز َىجا٥ ؤعب٘ ؤمشلت  ٫ٓ  للخب ٥ ٨ُمبل ٣ضمِجاه ال٨ٍغ  ٣ٞجا٫ ْظل، ٖؼ هللا مً الؿٗجاصة ْخه

 :حٗجالى

ِّ بِّ ﴿  )1
 
 ع   ْي و

 
  ذ  ًْ ؤ

 
 ٖ   ض  خ  ؤ

 
  غ  ك

 
٧ ْٓ 

 
٦ٓبجا" ،)4 ًٓؾ٠:(﴾جابً ٦ . في الٓجاَغة بجالٟخدت مىهٓب جمُيز "٧   آزٍغ

  جا٫  ٣  شْ مِّ  لْ م  ْٗ ٌَّ  ًْ م  ٞ  ﴿ )2
 
  ةٍ عَّ ط

 
. )7الؼلؼلت: (﴾ٍ  غ  ًَّ  ا ً يْ ز  ، "زي ا" جمُيز مىهٓب بجالٟخدت الٓجاَغة في آزٍغ

 اِّ ﴿
ْ
 الغَّ  ل  ٗ  خ  ق

ْ
  ؽ  ؤ

 
.)4مٍغم: (﴾جابً ِْ ق  ، "قِبجا" جمُيز مىهٓب بجالٟخدت الٓجاَغة في آزٍغ

  جاه  غْ جَّ ٞ  ْ  ﴿  )3
 
 ْٓ ُ  ٖ   ى  عْ ألا

ً
. )12ال٣مغ: (﴾جاه ٓهجا" جمُيز مىهٓب بجالٟخدت الٓجاَغة في آزٍغ ُٖ" ،  

 الخمیيز ؤ٢ؿجام 6.3

 بلى ٢ؿمين ؤؾجاؾُممجا ؾب٤ اجطر 
ً
ال ْالشجاوي: لظن: ؤخضَمجا: جمُيز ايمً حٍٗغ٠ الخمُيز ؤهّ ًى٣ؿم ؤ اث، 

ْجمُيز ا ْالخمُيز اإلالّٟٓ ؤًًجا، زم ٣ً٘ جمُيز الظجمُيز اليؿبت.  ْال٨ُل لظاث ٌؿمى بخمُيز اإلاٟغص  ٓػن  اث بٗض ؤؾمجاء ال

ْبهظ ْالٗضص،  خبجاع اْاإلاؿجاخت  ْؤمجا يبلى ؤعبٗت ؤ٢ؿجام: جمُ اثلظا جمُيز اه٣ؿم الٖا ْالٗضص.  ْاإلاؿجاخت  ْال٨ُل  ٓػن  ز ال

.٫ٓ ْٚي  مد  ٫ٓ ْالخمُيز اإلالخّٓ ؤًًجا، زم َٓ ٖلى ٢ؿمين: مد  جمُيز اليؿبت ِٞٓ ٌؿمى بخمُيز الجملت 

 ْحٗغیٟہ: اثلظجمُيز ا 6.3.1

ْالخمُيز اإلالّٟٓ ؤًًجا؛ ألهّ لظ٦مجا ؾب٤ آهٟجا ؤن جمُيز ا   ًميز اؾًم اث ٌؿمى جمُيز اإلاٟغص 
ً
جا ِٟم  جا ملْٟٓ  ً لم 

ٓا ٓص مىّ. َ    ي ًٓضر ٧لمت مبهمت ملْٟٓت ٢بلّ.لظاإلا٣ه

ُّْٞ اإلاميز ـــلظجمُيز ا  ْالخمُيز اإلالّٟٓ ؤًًجا ٦مجا ؾب٤،   ٧لمت ؤْ مبهم اؾم َٓ لظياـــــــ اث ٌؿمى جمُيز اإلاٟغص 

؛ ٦شي ة ؤقُجاء بّ ًغاص ؤن ًدخمل ـــــــــــ مبهمت ٘ الخمُيز ُٞإحي ؤزٔغ ُ   اإلاغاص صٍْدض   ْالاخخمجا٫ ؤلابهجام ٍْٞغ َظا الخمُيز ْ ىّ.َْٗ

ٓع ـــ جاؾُإحي  ــــــــ٣ً٘ بٗض ؤم ٓإ بجاؾم ط٦َغ ْال٩لمت اإلابهم ْالاؾم ـــــــــــ ألاه ٓإ، زمؿت ٖلى اإلابهمت ؤ ٓػن، الٗضص، هي: ؤه  ْال

 ْاإلا٣ُجاؽ. ْاإلاؿجاخت ْال٨ُل،

ٓاّٖ  6.3.1.1  :ؤه

ضاص، للظاث، ؤي الخمُيز اإلابين لظْؤمجا ؤ٢ؿجام جمُيز ا  اث ٞهي ٖلى ٢ؿمين في البضاًت: ؤخضَمجا: جمُيز ألٖا
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ْمجا ًجغي م  ْالشجاوي جمُيز اإلا٣جا ْمجا ٌكبهِجا   :جغاَجاصًغ 

ضاصألا٫ْ:   جمُيز ألٖا

ْمً   ضاص، هدٓ: "اقرً ذ ؤخض ٖكغ ٦خجابجا"،  ٓ ؤن ٣ً٘ بٗض ألٖا ٓلّ طل٪َْ  ٖكغ ؤخض عؤًذ بوي﴿ حٗجالى: ٢

٦ٓبجا ضاص ٣ؿمىج زم .)4 ًٓؾ٠:(﴾٧ ذ، ٢ؿمين: بلى ألٖا  (عاظ٘ ٖىض٥". ٦خجابجا "٦م هدٓ: مبهم، ؤْ ٦ْىجاًت عؤًذ، ٦مجا نٍغ

ٓخضة: للخٟهُل: ٓان: 9ال ". "الٗضص بٗى  ْجمُيٍز

ْمجا ًجغي م   جمُيزالشجاوي:  ْمجا ٌكبهِجا   :جغاَجااإلا٣جاصًغ 

 ؤ٢ؿجام: ؤعبٗت ٖلى طل٪، ٣ًضع بألت). ْشخيءٖلى م٣ضاع (ؤي  ْؤمجا جمُيز اإلا٣جاصًغ ِٞٓ مجا ص٫   

ٓػن، ٖلى ًض٫ مجا خضَجا:ؤ   ْؿ ٖ   جاىًّ م   "اقرً ذ هدٓ: ال
ً

ل ْ"ل٪ "،ال خجا"، َع ٓان ْ"لّ ٍػ  ؾمىجا". مى

ًٖ  ال٣ٟي    "ؤِٖ هدٓ: ال٨ُل، ٖلى ًض٫ مجا ْالشجاوي:    جانجا
 
 جا".ًد مْ ٢

ِّٖ  هدٓ: مؿجاخت، ٖلى مجاًض٫ ْالشجالض:    ْي ضِّ ىْ "
 
 ب  ه  ٢

 
  ت
 
 . ؤعيجا" قب  لّ " جا"،يً عْ ؤ

 ْٓ ظ   طعاٖجا "ٖىضي هدٓ: م٣ُجاؽ، ٖلى مجاًض٫ ْالغاب٘: 
ً
  جا".ز

 ًلي: ٦مجا ِٞٓ مجغاَجا ًجغي  ْمجا اإلا٣جاصًغ ٌكبّ ْمجا 

ٓ الخجانت، بجاآللت م٣ضع ي ٚ ألهّ ؛ ـــــــــ مٗين ٚي  ٖلى ًض٫ ممجا ـــــــــ اإلا٣ضاع ٌكبّ مجا ٖلى ص٫ مجا ـــ 1   ٌكبّ نؤ بمجا َْ

ٓػن ؤْ سخجابجا"، عاخت ٢ضع   الؿمجاء في ْ"مجا ؤعيجا"، البهغ مض "ٖىضي هدٓ: اإلاؿجاخت، ٓلّ ال  جا٫  ٣  شْ مِّ  ْل م  ْٗ ٌَّ  ًْ م  ٞ  ﴿ حٗجالى: ٣٦

 
 
  ةٍ عَّ ط

 
ْلِـ بّ خ٣ُ٣ت؛ ألن مش٣جا٫ ا)7الؼلؼلت: (﴾ٍ  غ  ًَّ  ا ً يْ ز ٓػن،  ٓػن صخيءل اؾمجا لِـ لظعة، َظا ٌٗض قبّ ال ىجا. في بّ ً  ٖٞغ

ُت، ال٨ُل، ٌكبّ ؤْ   ْ"ظغة"، طل٪. ؤقبّ ْمجا ؾمىجا"، ي  ْخ ْهِّ  ٢مدجا"، ْ"٦ِـ مجاء"، ظغة ٖىضي " هدٓ: ٧جاألْٖ

ٓن  ب٨ؿغ ــــــــــ ْ"هخي" ْ"٦ِـ"، ُْٖت، ؤؾمجاء ٧لِجا ـــــــــــ تمسٟٟ ًجاء ْبٗضَجا اإلاِملت الخجاء ْإؾ٩جان الى ِٞظٍ حكبّ ال٨ُل،  لأل

َْٗٝغ ْلِـ بّ خ٣ُ٣ت؛ ألن الجغة لِؿذ ممجا ٩ًجا٫ بّ ا ، ٦ظل٪ الىخي لِـ ممجا ٩ًجا٫ بّ الؿمً  َْٗٝغ بّ م٣ضاٍع إلاجاء 

٦ْبي ة.  ٓن نٛي ة  ُْٖت، ٞخ٩ ْإهمجا ٧لِجا ؤؾمجاء للأل  ،  بّ م٣ضاٍع

ْالخٟؿي ، هدٓ: "لىجا مشل مجا ل٨م زُال"،  2  جٔغ اإلا٣جاصًغ مً ٧ل اؾم مبهم مٟخ٣غ بلى الخمُيز  ـــ مجا ؤظغي م 

ٓلّ ْمىّ ٚىمجا"، طل٪ ْ"ٖىضهجا ٚي   ﴿ جالى:حٗ ٢
ً
صا ض  ِّّ م  لِّ

ْ
ش مِّ ْئىجا بِّ  ظِّ

ْٓ ل   .)109 ال٠ِ٨:( ﴾ْ 

ْطل٪ ألن الخضًض َٓ ألانل، " هدٓ: مىّ، مخٟٕغ َٓ مجا بٗض الخمُيز ٣ً٘ ؤن مىّ ٢ٍْغب ـــ 3  َظا زجاجم خضًضا"، 

ْهدٓ طل٪. ٦ْظل٪ "بجاب ؾجاظجا"، ْ"ظبت زؼا"،   .ّ  ٖ  ْالخجاجم مكخ٤ مىّ، ِٞٓ ٞغ

 :لظاث)خ٨مّ (جمُيز ا  6.3.1.2

ٓػ  ؤهّ لظاثخ٨م جمُيز ا  ٓػ  عؤًذ، ٦مجا ههبّ، ًج ً، ظٍغ ٍْج ل "ٖىضي هدٓ: بمِّ ذ"، مً َع  :هدٓ ْبجاإليجاٞت، ٍػ

 ٍظغ  ؤْ ههبّ ٍْخٗين بجاإليجاٞت، ٞخمخى٘ ـــ مًجاٞجا اإلاميز ٧جان بإن ـــ بيجاٞخين بيجاٞخّ بطاا٢خًذ بال ٖؿل"، ٢ىُجاع "لىجا
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ًْ ـ"ب  .الٗضص جمُيز مىّ َْؿدشتى ،سخجاب" مً ؤْ سخجابجا عاخت ٢ضع الؿمجاء في "مجا هدٓ: ،"مِّ

 َٓ ٞجاألخؿً حٗضص ٞةن ًخٗضص، ؤن لّ ًم٨ً اإلاٟغص جمُيز ؤْ الظاث جمُيز ؤن بلى الاهدبجاٍ ٍْيبػي مالخٓت: 

ٓػ  ٞةهّ مسخلٟجا الخمُيز ٧جان بن ْل٨ً اإلاخٗضص، الخمُيز بين ال٠ُٗ  طل٪: ْمشجا٫ ال٠ُٗ. ْبٛي  بجال٠ُٗ الخٗضص خُجهجا ًج

ال "اقرً ذ  ؾمىجا". ٖؿال َع

 اليؿبت: جمُيز 6.3.2

ْالخمُيز اإلالخّٓ ؤًًجا.  ٢ْض ج٣ضم ؤن جمُيز اليؿبت ٌؿمى جمُيز الجملت 

 6.3.2.1   ّٟ  :حٍٗغ

ِٟم َٓ مجا ًٓضر الٛمٓى ْؤلا   ً  ٓ ظ٦غ ٞحهجا.بهجام في ظملت مبهمت اليؿبت ٢بلّ، َْ  ً  مً ؾُجا٢ِجا مً ٚي  ؤن 

ٓإ الخمُيز آَ ْ  ٓن  ال الجملت في الٛمٓى جٓيُذ ٖلى ٌٗمل لظيؤخض ؤه ٓعا اإلاميز ٩ً ضع٥ بل اللٟٔ؛ في مظ٧ ِٟم ً   ٍْ 

ٓاءً  اإلا٩جان "َجاب هدٓ: الؿُجا١، مً ْل٨ً  َظٍ الجملت الٟٗلُت ال في اإلاميز ًٖ بدشىجا بطا "،َ ٓعا مهغخجا،  هجضٍ مظ٧

ْهِٟمّ خين وؿم٘ الجمل؛ ٞة  مً شخيء َٓ َجاب الظي ؤن الخٓىجا اإلا٩جان"، "َجاب ظملت ؾمٗىجا طاًم٨ً ؤن هلخّٓ 

ٓبت ألاقُجاء ، َٓ ؤ ؟الصخيء طل٪ َٓ مجا هضعي  ال ْل٨ىىجا للم٩جان؛ اإلايؿ ، ؤم جغبخّ، ؤم مجاٍئ ٓاٍئ  ط٦غ ٞةطا آزغ؟ شخيء ؤم َ

ٓم ملخّٓ َىجا ٞجاإلاميز الجملت، مً اإلاغاص نحٗي   الخمُيز ٓع  ٚي  ٧جان ْإن الجملت مً ْمِٟ  لٟٓجا. مظ٧

  ٖلي   ً  "خؿ   للخٓيُذ: ؤمشلخّ ْمً 
 
 ز
 
عا"؛ ٢لب٪ هللا ْ"مأل جا"٣ً ل  جدخمل مبهمت ٖلي بلى الخؿً وؿبت ٞةن ؾْغ

ٓل٪: ببهجام٪ لذاٞإػ  ٦شي ة، ؤقُجاء ٓل٪: ابهجامِجا ػا٫ ٢ض "ال٣لب بلى هللا مأل" وؿبت ٦ْظا "زل٣جا". ب٣ عا". ب٣  "ؾْغ

 :ؤ٢ؿجامّ  6.3.2.2

ْالشجاوي    ،٫ٓ ْؤمجا ؤ٢ؿجام جمُيز اليؿبت، ؤي: ؤ٢ؿجام الخمُيز اإلابين لجِت اليؿبت ٞهي ٖلى ٢ؿمين ؤخضَمجا: مد

٫ٓ بّ".  ٫ٓ ًٖ مبخضؤ، ؤْ ٞجاٖل، ؤْ مٟٗ ٫ٓ لّ زالزت ؤ٢ؿجام: مد ٫ٓ، زم املخ  ٚي  مد

٫ٓ:ألا٫ْ:   الخمُيز املخ

  
ً
ٓن ؤنلّ ٖبجاعة ٓالخمُيز الظي ٩ً ِّٖ  ؤٍ ًٖ مبخض َ  ٫ٓ بّ.، ؤْ مٍٟٗل ؤْ ٞجا

٫ٓ ًٖ مبخضؤ: -1  الخمُيز املخ

ٓلّ حٗجالى:   ال ًٖ مبخضؤ ؤنال، ٣٦ ٓن مد  ه  ؤ  ﴿َٓ ؤن ٩ً
 
 جا ؤ
ْ
٦ 
 
 م   ٪  ىْ مِّ     ث

ً
َّْ جاال   

 
  ؼ  ٖ  ؤ

 
 ه
 
 ْي ـجالِّ نلّ: "م  ؤ، )34ال٠ِ٨:(﴾اغً ٟ

 
 
 ؤ
ْ
٦ 
 
ْؤ٢ُم اإلاًجاٝ بلُّ ــ   ث ٓ اإلاجا٫ ــ  ٓ يمي  اإلاخ٩لم ـ ـــــــ"، ٞدظٝ اإلاًجاٝ ــ َْ ْاهٟهل، ْنجاع: "ؤهجا  ــــــــَْ ٣جامّ، ٞجاعجٟ٘  م 

غيجا" ْقبّ طل٪،  ِّٖ جا"، ْ"ٖمْغ ؤه٣ى  ًِ ْظ ض ؤخؿً  ْمشلّ: "ٍػ الخ٣ضًغ: ْ ؤ٦ث  مى٪"، زم ظحئ بجاإلاًجاٝ املخظْٝ جمُيزا. 

ض ؤخؿً"، ْ" ْظّ ٍػ ْغى  "  ٖمْغ ؤه٣ى". ِّٖ

2-  َّٓ  ٫ ًٖ ٞجاٖل:الخمُيز املخ

ْظل: ٓلّ هللا ٖؼ  ال ًٖ ٞجاٖل ؤنال، ٣٦ ٓن مد  ْ  ﴿َٓ ؤن ٩ً
ْ
 الغَّ  ل  ٗ  خ  اق

ْ
  ؽ  ؤ

 
م: (﴾جابً ِْ ق ْاقخٗل قِب )4مٍغ ، ؤنلّ: "
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  ٓ ٓ الكِب ــ ـــــــ٫ ؤلاؾىجاص ُّٞ ًٖ اإلاًجاٝ ــالغؤؽ"؛ ٞد ٓالغؤؽ ــْ  ــــــــ بلى اإلاًجاٝ بلُّ ـــــــَْ ْؤنبذ:ـــــــَ  ْ  ﴿ـ ، 
ْ
 الغَّ  ل  ٗ  خ  اق

ْ
 ؽ  ؤ

 
 
 . ﴾جابً ِْ ق

٫ٓ بّ: -3 ٫ٓ ًٖ مٟٗ  الخمُيز املخ

ٓلّ حٗجالى:   ٫ٓ بّ ؤنال، ٣٦ ال ًٖ مٟٗ ٓن مد   جاه  غْ جَّ ٞ  ْ  ﴿َٓ ؤن ٩ً
 
 ْٓ ُ  ٖ   ى  عْ ألا

ً
ٓن )12ال٣مغ:(﴾جاه ، ؤنلّ: "ٞجغهجا ُٖ

 ألاعى".

٫ٓ: الشجاوي:   الخمُيز ٚي  املخ

ٓ الخمُيز ا  ٫ٓ  ٚي  لظيَْ ٫ٓ ْ  مد ٓن  بل آزغ؛ شخيء ًٖ مى٣  ل٨ك٠ الجملت بلى جًجاٝ ظضًضة ٧لمت ٩ً

ٓػ ههبّ، ٦مجا عؤًذ  ْ ؤصًبجا". ث  ْٓ م  "ؾ   هدٓ: الٛمٓى، ٓػ ظٍغ ؤًًجا بٍج ٍْج ًـ"،   مِّ  ٍ  ع  هدٓ: "لل ص   "مِّ
ًْ  

 
 ث  ْٓ م  "ؾ  ْ ،ٍؽ جاعِّ ٞ

 مِّ 
 .ٍب ًْ ؤصِّ  ًْ

 :جاثْٓ ملخ

 ."جا ًٖ ٘  بٗض مجا ًُٟض الخعجب، هدٓ: "لل صٍع بُال"، ْ"خؿب٪ بسجالٍض شججا ٓا٢  ْمً جمُيز اليؿبت الاؾم ال

 ْا   م  ْٗ "وِّ  هدٓ: لظم،ٍْإحي الخمُيز اإلالخّٓ م٘ ٞٗلي اإلاضح 
 
 ز
 
" ُّٞ الهض١"، ٣ًجال

ً
ْٖالمت  مىهٓب، جمُيز "زل٣جا

. ْ"بِّ   ههبّ الٟخدت الٓجاَغة في آزٍغ
ْ
  ـ  ئ

 
َ 
َّ

 مِّ ِْ م  ـًبجا الال
 
 ْٓ ل

ْٖالمت ههبّ الٟخدت ن  "، ُّٞ "َالبجا" جمُيز مىهٓب، 

.  الٓجاَغة في آزٍغ

 .٫ٓ ٢لُل في اللٛت  ْالخمُيز ٚي  املخ

 ْإٖغابّ  الخمُيز خ٨م 6.4

 ٫ٓ ٓ في اإلاٗجى ه٨غة، ٣٦ جا، َْ
ً
ت لٟٓ ٢ْض ًإحي مٗٞغ ٓن ه٨غة،  ْؤمجا خ٨م الخمُيز اإلاغ٦ؼي ٞجاألنل ُّٞ ؤن ٩ً

 الكجاٖغ:

ْظَٓىـــــــــــــــــــــــجا ــــــــــــــــــــــذ    عؤًخــــــــــــــــــــــ٪ إلاـــــــــــــــــــــــجا ؤن ٖٞغ
 

  ْ ـ  ًٖ ٖمغ بذ الىٟـ ًجا ٢ِ َِّ  نضصث ْ
 

بذ  "" ػاثضة، ْألانل: ـٞةن "ال  َِّ  
 
، في مٗجى الى٨غة؛ ألن "جاًؿ ْٟ ه ت َىجا، ٦مجا جٔغ ٓن جمُيًزا بال ، ٞجاإلاٗٞغ ت ال ج٩ اإلاٗٞغ

 الخى٨ي . مٗجى في ٧جاهذ طاب

ٓػ   ٓػن جمُيز في ٍْج ًْ ـ"بِّ  ؤْ بجاإليجاٞت ًجغ ْؤن ًىهب ؤن ْاإلاِّؿجاخت ْال٨ُل ال ٓن  ،"مِّ جا اإلاميز طل٪ في ٩ٍْ
ً
 ملْٟٓ

جا اإلاميز ٧جان ْإطا مدجالت، ال
ً
 ظؿًمجا"؛ الجمل مً ؤ٦ب  ْ"الُٟل ٦الًمجا"، الٛالم   ً  ؿ  "خ   هدٓ: صاثمجا، الخمُيز ًىهب ملخْٓ

ٓبجا صاثمجا.  ٟٞي ْظضجّ مىه جا، زم 
ً
ْظضث اإلاميز ملخْٓ  َظًً اإلاشجالين 

 :بٖغاب الخمُيز 6.4.1

المجاث ههب الخمُيز هي الٟخدت ب ٓػ ظٍغ ؤًًجا ٦مجا ؾب٤، ْٖ ْل٨ً ًج ىهب الخمُيز ٦مجا َٓ ألانل   ؤْ مٟغًصا ٧جان طاً 

ىهب ؾجالم، مظ٦غ  ظم٘ ؤْ مشجى ٧جان طاب ْالُجاء   ج٨ؿي ، ظم٘   بجال٨ؿغة ٍْ 
ً
 ؾجالم. ماهض ظم٘ ٧جان بطا الٟخدت ًٖ بضال
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   ٓػ ظغ  الخمُيز؟ متى ًج

٫ٓ: "ٖىضي قب  مً ؤعى"، ْ"ٖىض٥   ال مميًزا لٗضص، ٞخ٣  في اإلاٗجى، 
ً
ً بن لم ٨ًً ٞجاٖال ٓػ ظغ الخمُيز بمِّ ًج

م". ن مً صَع ال " ٖىضي ٖكْغ ض مً هٟـ"،  ٫ٓ: "َجاب ٍػ ال ج٣  ٢ٟيز مً بغ". 

 خمُيز ٖلى ٖجاملّج٣ضًم ال 6.5

 الًخ٣ضم الخمُيز ٖلى ٖجاملّ بن ٧جان  
ً
ٓجّ م٘ طاججا  ؤلاظمجا٫ ٢بل ْالبُجان بُجان، الخمُيز ألن طل٪ْ  الٗمل، في ٢

  ٧جان بن الخمُيز ألن ممخى٘.
ً
ال ل مازًغا، ٌٗمل ٞال الٗمل؛ ي٠ُٗ ِٞٓ الٟٗل لٛي   مٗم خجا، ٦َغ  ظجامًضا، ٞٗال ٧جان ؤْ ٍػ

ض   م  ْٗ "وِّ  عظال"، ؤخؿىّ "مجا هدٓ: ْ  بئـ عظال"، ٍػ  مًغا.آ ٖمغ

٫ٓ  اإلاخهٝغ ٖجاملّ ٖلى ج٣ضمّ هضعْ    قجاٖغ: ٣٦

 اإلاجى؟ بيُل جُُب ٟؿجاهؤ
 

ٓن  ْصاعي  ى
 
ىجاصي اإلا  ظِجاًعا ً 

 

عة ٖجاملّ ٖلى «هٟؿجا» الخمُيز ج٣ضم البِذ في ْالكجاَض   .للًْغ

ٍّٓ ازخالٝ الىدجاة بٌٗ ْه٣ل ظا الازخالٝ  ْاإلاب ص ْاإلاجاػوي ْال٨ؿجاجي ؾِب  ًلي:٦مجا بهظا الهضص، َْ

ٍّٓ: ؤهّ ٫ٓ: " هٟؿجا َجاب ال  مظَب ؾِب ؛ ٞال ج٣ جا ؤْ ٚي  مخهٝغ ٓاء ٧جان مخهٞغ ٓػ ج٣ضًم الخمُيز ٖلى ٖجاملّ، ؾ ًج

ن". ًمجا ٖكْغ ال "ٖىضي صَع ض"،   ٍػ

ض"، ْ"قًِبجا   ٫ٓ: "هٟؿجا َجاب ٍػ ؛ ٞخ٣ ْاإلاب ص ج٣ضًمّ ٖلى ٖجاملّ اإلاخهٝغ ْاإلاجاػوي  اقخٗل ْؤظجاػ ال٨ؿجاجي 

٫ٓ الكجاٖغ قًٗغا: ْاإلاخ٣ضم ٦مجا في ٢ ٫ٓ اإلاخإزغ  ٓي الٗمل في اإلاٗم  عؤسخي"؛ ألن الٟٗل ٢

 خبُبهجا بجالٟغا١ لُلى ؤجهجغ
 

 جُُب بجالٟغا١ هٟؿجا ٧جان ْمجا 
 

ٓ ٖجاملّ، ٖلى مخ٣ضم جمُيز "هٟؿجا" ُّٞ   هٟؿجا". "جُُب ْؤنلّ: آلاحي، "جُُب" َْ

ٓا ٣ٞض مخهٝغ ٚي  الٗجامل ٧جان ٞةن  ٓاء الخ٣ضًم، مىٗ ض ؤخؿً "مجا هدٓ: ٞٗال، ٧جان ؾ ، ؤْ عظال"، ٍػ  هدٓ: ٚيٍ 

ن "ٖىضي مجا". ٖكْغ  صَع

ٓن  ٢ْض  ، الٗجامل ٩ً
ً
جا ٓػ ْ الجمُ٘، ٖىض ٖلُّ الخمُيز ج٣ضًم ٍْمخى٘ مخهٞغ ض عظال"، ٞال ًج طل٪ هدٓ: "٦ٟى بٍؼ

 ، جا؛ ألهّ بمٗجى ٞٗل ٚي  مخهٝغ ْإن ٧جان ٞٗال مخهٞغ ٓل٪: ج٣ضًم "عظال" ٖلى "٦ٟى"،  ٓ ٞٗل الخعجب؛ ٞمٗجى ٢ َْ

ض عظال" مجا ؤ٦ٟجاٍ عظال.  "٦ٟى بٍؼ

ٓا٢٘ الخمُيز 6.6  م

ٓبجا ٦مجا َٓ   ٓن الخمُيز مىه ٢ْض ٣ً٘ بٗض مجا ص٫ ٖلى حعجب، زم ٩ً بن الخمُيز ٢ض ٣ً٘ بٗض اؾم الخًُٟل، 

ْل عا ؤًًجا ٦مجا ؾىألانل؛  ٓن مجْغ ٓع آلاجُت بن قجاء هللا٨ً عبمجا ٩ً ّ في الؿُ  :ٗٞغ

ٓا٢٘ ُيزالخم 6.6.1  :الخًُٟل اؾم بٗض ال

ٓا٢٘ الخمُيز بن   ٣ٞض مخٗضصة؛ ؤخ٩جامّ ؤن ْبمجا اليؿبت؛ جمُيز بجاب جدذ ًىضعط ؤنلّ في الخًُٟل اؾم بٗض ال

 
 
ٓان ٞغصؤ  مؿخ٣ل. بٗى
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 ؤًٞل ٞالن :هدٓ ، شخيء في ًبين ال الخًُٟل اؾم ألن الخًُٟل؛ اؾم بٗض ٨ًث  الخمُيز ؤن ُّٞ ق٪ ال ْممجا 

 ٞالن. مً

ىهب الخمُيز ؤن بلى َىجا الخىبُّ ٍْيبػي  ًٓبجا ً   ؤ٦ث  اإلاخٗلم " هدٓ: اإلاٗجى، في ٞجاٖال ٧جان بن الخًُٟل اؾم بٗض ْظ

 اإلاٗجى، في ٞجاٖال الخمُيز ٨ًً لم بن ؤي: ٦ظل٪، ٨ًً لم ْإن بظجاصجّ". ٦ث ث "اإلاخٗلم ال٨الم: ج٣ضًغ ؤْ ؤنلّ "، بظجاصة

ض هدٓ: ٢بلّ، مجا بلى بجااليجاٞت ظٍغ ْظب  ظىضي". ؤًٞل "ٍػ

المت  منزال ؤٖلى "ؤهذ هدٓ: ٞٗال، الخًُٟل ؤٞٗل ظٗل بٗض ٞجاٖال ظٗلّ ًهلر ؤن اإلاٗجى: في ٞجاٖل َٓ مجا ْٖ

، ْؤ٦ث 
ً
٫ٓ: الخًُٟل؛ ؤٞٗل ظٗل بٗض ٞجاٖلين ظٗلِمجا ًصر بط ههبهمجا؛ ًجب مجاال  مجال٪". ٦ْث  منزل٪، ٖال "ؤهذ ٞخ٣

ض اإلاٗجى: في بٟجاٖل لِـ مجا ْمشجا٫ ؛ بلى "ؤٞٗل" ؤي٠ُ بطا بال بجاإليجاٞت، ظٍغ ُٞجب "؛عظٍل  ؤًٞل "ٍػ  ٚيٍ 

ٓبجا، بٗضٍ الخمُيز ههب ُٞيبػي  عظال". الىجاؽ ؤًٞل "ؤهذ هدٓ: ْظ

ت ْيجابِ ؿدبض٫ الخًُٟل اؾم ًدظٝ ؤن َٓ اإلاٗجى في ٞجاٖال لِـ الظي الخمُيز مٗٞغ  ،"بٌٗ" ٧لمت بّ َْ 

ٓلِم:  ٞمشال ض ٢ ض ججٗل: ؤن ًم٨ً ظىضي"، ؤًٞل "ٍػ ٓص"، بٌٗ "ٍػ ض " ٌٗجي: الجى ٓص". ظيـ بٌٗ ٍػ  الجى

ٓا٢٘  6.6.2  :حعجب ٖلى ص٫ مجا ٧ل بٗضالخمُيز ال

٦ْٟى بّ ٖجاإلاجا".  ض عظال"،   ٢ْض ٣ً٘ الخمُيز بٗض ٧ل مجا ص٫ ٖلى حعجب، هدٓ: "مجا ؤخؿً ٍػ

ز 6.7  ؤ٢ؿجام اإلاميَّ

ٓػن   لٟٔ بّ في الجملت ٧إؾمجاء ال  ً ْملخّٓ؛ ٞجاأل٫ْ: مجا  ْالٗضص، ْاإلاميز ٢ؿمجان: ملّٟٓ  ْاإلاؿجاخت  ْال٨ُل 

ب   لًخجا"، ْ"ٚلذ ألاعى بعص  ال ب  ذ َع "، ْ"بجاٖجي الخجاظغ هدٓ: "اقرً 
ً
جاجا ٢مدجا ًٖ ًغا"، طعا ن الخ٣ل ْ"في خٍغ  ". ب٣غة ٖكْغ

ًٓعا ٞحهجا ْظضهجاٍ اإلاميز، ًٖ اإلاخ٣ضمت ألاعبٗت ألامشلت في بدشىجا ْإطا  " ألا٫ْ: اإلاشجا٫ في ِٞٓ اللٟٔ؛ في مظ٧
ً
ال ٓ "َع َْ 

ٓػن، ءؤؾمجا مً "، الشجاوي: ْفي ال
ً
ٓ "بعصبجا جا" الشجالض: ْفي ال٨ُل، ؤؾمجاء مً َْ ًٖ ٓ "طعا  الغاب٘: ْفي اإلاؿجاخت، ؤؾمجاء مً َْ

ن"، ٓ "ٖكْغ  الٗضص. ؤؾمجاء مً َْ

ِٟم مجا َٓ الشجاوي: ْال٣ؿم  عا"، ال٣لب "ٞجاى هدٓ: ٞحهجا، ًظ٦غ ؤن ٚي  مً الجملت مً ً  " اإلا٩جان ْ"َجاب ؾْغ
ً
 جغبت

"، الٟجا٦ِت ٓإؤه ؤلظ مً الٗىب ْ"
ً
ت مً ؤ٦ث  ال٣جاَغة ْ" َٗمجا جا". ؤلاؾ٨ىضٍع

ً
 ؾ٩جاه

 ًلخّٓ الؿجام٘ ْل٨ً مجهجا؛ مشجا٫ في ط٦ًغاهجض للمميز ال  ٞدكىجا في ألامشلت ألاعبٗت اإلاخ٣ضمت ًٖ اإلاميز، ْإطا 

ٓعة الجمل جل٪ ٌؿم٘ خين ٍِْٟمّ ، ال٣لب" "ٞجاى ظملت ؾم٘ ٞةطا ؤٖالَجا، اإلاظ٧
ً
 مً شخيء َٓ ٞجاى الظي ؤن لخٔ مشال

ٓبت ألاقُجاء ؟ ؤم ؤإلاّ، ؤم ٦غبّ، ؤم َمّ، َٓ ؤ ،الصخيء طل٪ َٓ مجا ًضعي  ال ْل٨ىّ لل٣لب؛ اإلايؿ ٍع  لّ ط٦غث ٞةطا ؾْغ

ٓم ملخّٓ َىجا ٞجاإلاميز اإلاغاص؛ نحٗي   الخمُيز ٓع  ٚي  ٧جان ْإن الجملت مً ْمِٟ   البجا٢ُت. ألامشلت في ٣ًجا٫ ٦ْظل٪ لٟٓجا، مظ٧

ً" ْ" ٦ظا"  6.8  ً جا"٦م" ْ"٧إ  ْجمُيَز

  ْ ً"، ْ"٦ظا"   ً ٓن ْبٗض طل٪ هيخ٣ل بلى مبدض "٦م"، ْ"٧إ جا.هٔغ ٠ُ٦ ٩ً  جمُيَز

ْج٣ؿُمِجا 6.8.1 جا  ْجمُيَز  :"٦م" 
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ْاإلا٣ضاع؛ ٞلظل٪ ؾجاٙ ؤن ًإحي بٗضَجا جمُيز   ٫ٓ مً خُض الجيـ  "٦م" في الٗغبُت هي ٦ىجاًت ًٖ ٖضص مجِ

." ٓلِم: "٦م ٖبًضا لضً٪" ْ"٦م صاًعا بىِذ  ت. -2،اؾخِٟجامُت -1ْجى٣ؿم "٦م" بلى ٢ؿمين:  مٟغص مىهٓب، ٣٦  زبً 

جا: -1 ْجمُيَز  "٦م" الاؾخِٟجامُت 

ظٍ "٦م"   غاص حُِٗىّ، هدٓ: "٦م عظال ؾجاٞغ؟". َْ  ً م بهجا ًٖ ٖضص مبهم   ِ "٦م" الاؾخِٟجامُت هي: مجا ٌؿخٟ

ْاث الاؾخِٟجام.ال  الاؾخِٟجامُت لّ ٦جمُ٘ ؤص  ْ ْؤ  ج٣٘ بال في نضع ال٨الم 

 :جا َز  بٖغاب مميَّ

ٍ ــْمم  ، ظجاػ ظغ  ْإن ؾب٣ِجا خٝغ ظغ   ، جا مٟغص مىهٓب، ٦مجا عؤًذ  َز عة، هدٓ: "ب٨م  ــــــــٖلى ي٠ٗ ــ ــــــــي 
ً م٣ض  بمِّ

ْؤي٠ٗ مىّ  ٍ ي٠ُٗ،  ْظغ  ْلى ٖلى ٧ل خجا٫،  ّ ؤ ْههب  خّ؟"،  م اقرً  ذ َظا ال٨خجاب؟"، ؤي: "ب٨م مً صَع م اقرً  صَع

."ً  بِْجاع "مِّ

 :جا َز ْمميَّ  خ٨م الٟهل بين "٦م" 

ع، هدٓ: "٦م ٖىض٥ ٦خجابجا؟"، ٍْ  ْاملجْغ ْالججاع   ٕٓ الٟهل بجالٓٝغ  ٢ْ ٨ٍْث   جا،  َز ْبين ممي  ٓػ الٟهل بُجهجا  ج

جا، هدٓ: "٦م ظجاءوي عظال؟"، ؤْ ٣ٍْل  الٟهل بُجهجا بسبَ  ذ ٦خجابجا". "٦م في الضاع عظال؟"،   بجالٗجامل ٞحهجا، هدٓ: "٦م اقرً 

 :جا  خ٨م خظٝ جمُيَز

ٓػ خظٝ جمُيز "٦م" مشل: "٦م   مجا، ؤْ صًىجاعا َٓ؟.ٍْج  مجال٪؟"، ؤي: ٦م صَع

 :غاب  خ٨مِجا في ؤلٖا

ٓن "٦م" في مدل ظغ  بن ؾب٣ِجا خٝغ   َْٓ ؤن ج٩ غاب  غاب ًسخل٠ بجازخالٝ مدل ؤلٖا بن خ٨م "٦م" في ؤلٖا

ٓن في مدل ههب بن ٧جاهذ اؾخِٟجاًمجا ًٖ اإلاهضع؛ ألجهجا  ْؤن ج٩ ، ؤْ مًجاٝ، هدٓ: "في ٦م ؾجاٖت بلٛذ صمك٤؟"،  ظغ 

 
ً
ال ٓن مٟٗ ؟"،  ج٩ بذ  ِّٚ ًٓمجا   ُّٞ، هدٓ: "٦م ً

ً
ال ٓن مٟٗ ؛ ألجهجا ج٩ ؟"، ؤْ ًٖ الٓٝغ مُل٣جا، هدٓ: "٦م بخؿجاهجا ؤخؿيذ 

ٓج٪؟". ؟"، ؤْ زب  الٟٗل الىجا٢و، هدٓ: "٦م بز لذ  ٫ٓ بّ، هدٓ: "٦م ظجاثغة هِّ ؟"، ؤْ ًٖ اإلاٟٗ  ؾغث 
ً
 ْ"٦م مُال

٘ ٖلى ؤ  ْاخض ممجا ط٦غ، ٧جاهذ في مدل ٞع جهجا مبخضؤ ؤْ زب ؛ ٞجاأل٫ْ هدٓ: "٦م ٦خجابجا ٞةن لم ج٨ً اؾخِٟجاًمجا ًٖ 

ْلى. ٫ْ ؤ ْمجا بٗضَجا زبً ا، ْألا ْل٪ في َظا ؤًًجا ؤن ججٗل "٦م" مبخضؤ  ْالشجاوي هدٓ: "٦م ٦خب٪؟".   ٖىض٥؟". 

جا: -2 ْجمُيَز ت   "٦م" الخبً 

ٓن بزبجاًعا ًٖ ٖضص ٦شي  مبهم ال٨مُت، هدٓ: "٦م ٖجالم   ْج٩ ٓن بمٗجى "٦شي "،  ت: هي التي ج٩ "، "٦م" الخبً  عؤًذ 

لّ. اؤي: عؤًذ  ٦شي ً   ْ ْؤ ال ج٣٘ بال في نضع ال٨الم   مً الٗلمجاء، 

 :جا َز ْخظٝ مميَّ جا  َز  خ٨م مميَّ

  ،" ً، هدٓ: "٦م ٖلٍم ٢غؤث  ًعا بجاإليجاٞت بلحهجا ؤْ بمِّ ٓن مٟغًصا، ه٨غة، مجْغ ت ؤن ٩ً ز "٦م" الخبً  ْؤمجا خ٨م ممي 

."! م ؤ٦غمذ   ْهدٓ: "٦م مً ٦ٍغ
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جا،   ًٖ ٓن مجمٓ ٓػ ؤن ٩ً ْلى.ٍْج ْإٞغاصٍ ؤ  ،"! ٓم ؤٖٝغ  هدٓ: "٦م ٖل

ٓػ خظّٞ بن ص٫  ٖلُّ صلُل، هدٓ: "٦م ٖهِذ  ؤمغي"، ؤي: "٦م مغة   ت، ُٞج ز"٦م" الخبً  ْؤمجا خظٝ مميَّ

 ٖهِخّ!".

 :جا َز ْمميَّ  خ٨م الٟهل بين "٦م" 

ْظب ههبّ ٖلى ال  هل بُجهمجا 
 
ٓػ، زم بن ٞ جا ًج َز ْممي  ت  خمُيز، الق٪ في طل٪ ؤن الٟهل بين "٦م" الخبً 

ً ْجاَغة، هدٓ: "٦م  ٍ بمِّ ْهدٓ: "٦م ل٪ ًجا ٞتى ًٞال!"، ؤْ ظغ  المخىجإ ؤلايجاٞت م٘ الٟهل، مشل: "٦م ٖىض٥ صًىجاًعا!"، 

جا ٖلى "٦م"، ُٞجب 
ً
ُ
 
 مخٗضًجا مدؿل

ً
ْهدٓ: "٦م ل٪ ًجا ٞتى مً ًٞل!"، بال بطا ٧جان الٟجانل ٞٗال م!"،  ٖىض٥ مً صَع

ً، هدٓ: "٦م ٢غؤث  مً ٦خجاب!"، ٦ُ ٍ بمِّ : "٦م ٢غؤث  ٦خجابجا".ظغ  ٫ٓ بّ ُٞمجا لٓ ٢لذ   ال ًلخبـ بجاإلاٟٗ

ْالجملت ألازٔغ جض٫  ٖلى ٦ث ة اإلاغ اث التي ٢غؤث ٞحهجا   ْلى جض٫  ٖلى ٦ث ة ال٨خب التي ٢غؤتهجا،  ْطل٪ ألن الجملت ألا

ٓعة ألازٔغ في مٓي ٫ٓ بّ م٣ضم ل٣غؤث، ْفي اله ْلى في مٓي٘ ههب ٖلى ؤجهجا مٟٗ ٓعة ألا ٘ ههب ٦خجابجا؛ ٨ٞم في اله

ْٞجا. جا مدظ ٓن جمُيَز ْالخ٣ضًغ: "٦م ٢غاءة ٢غؤث ٦خجابجا ٩ُٞ ٫ٓ مُل٤ لّ؛ ألجهجا ٦ىجاًت ًٖ اإلاهضع،   ٖلى ؤجهجا مٟٗ

 :غاب  خ٨مِجا في ؤلٖا

غاب، ٦د٨م "٦م" الاؾخِٟجامُت جمجاًمجا، ْألامشلت ال جسٟى.  ت في ؤلٖا  ْخ٨م "٦م" الخبً 

 ْت:ٓ ملخ

ت"٦م" الاؾخِٟجامُت ْ"٦م"  ْلُٗلم الضاعؽ ؤن    شخيءًخ٣ضم ٖلحهمجا ال  الخبً 
 
مً مخٗل٣جاث ظملخحهمجا، بال خٝغ

ًمجا  ْلى، هدٓ: "ب٨م صَع . ٞجاأل ْاإلاًجاٝ، ِٞمجا ٌٗمالن ٞحهمجا الجغ   الجغ 
 
ْهدٓ: "زُبت ذ َظا ال٨خجاب؟"  ٦م زٍُُب  اقرً 

." ُذ   ؾمٗذ  ٖٞٓ

ٓع:  ت في زمؿت ؤم  ْحكر ٥ "٦م" الاؾخِٟجامُت ْ"٦م" الخبً 

ٓجهمجا ٦ىجاًخين   ْاإلا٣ضاع.ألا٫ْ: ٧ ٫ٓ الجيـ   ًٖ ٖضص مبهم مجِ

ٓجهمجا مبيُين.   ْالشجاوي: ٧

ٓن.  ٓن البىجاء ٖلى الؿ٩  ْالشجالض: ٧

ْم الخهضًغ.   ْالغاب٘: لؼ

 ْالخجامـ: الاخخُجاط بلى الخمُيز. 

ْاخض مجهمجا ًٖ آلازغ في   ٍْسخل٠ ٧ل  ت  ٓع ؤًًجا:ٖضة ْجٟر ١ "٦م" الاؾخِٟجامُت مً "٦م" الخبً   ؤم

مجا  َز  مسخلٟجان بٖغاًبجا، ٢ض ج٣ضم قغح طل٪. ألا٫ْ: ؤن ممي 

٫ٓ: "٦م ٦خب ؤقر ي؟".  ٓػ ؤن ج٣ ؛ ٞال ًج ب  ت جسخو بجاإلاجاضخي ٦غ   ْالشجاوي: ؤن الخبً 
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ت ال الاؾخِٟجامُت؛ ألن ال٨الم الخب ي ًدخمل الهض١ شجالضْال  ْالخ٨ظًب ًدخملِمجا الخبً  : ؤن الخهض٤ً 

ال ًدخملِمجا الاؾخِٟجامي؛ ألهّ بوكجاجي.  ْال٨ظب 

ت٘غابْال  ٫ مً الخبً  ٫ٓ: " ال  : ؤن اإلابض  ْج٣ ن"،  ! بل ٖكْغ
 
٣ًر ن الاؾخِٟجامُت، هدٓ: "٦م عظل في الضاع! ٖكغة

 ."ً ذ! ٖكغة بل ٖكٍغ  ٦م ٦خجاب اقرً 

ذ؟   ْهدٓ: "٦م ٦خجابجا اقرً  ن؟،  ٫ مً الاؾخِٟجامُت ٣ُٞر ن بهجا، هدٓ: "٦م ٦خب٪؟ ؤٖكغة ؤم ٖكْغ ْؤمجا اإلابض 

ً؟.  ؤٖكغة ؤم ٖكٍغ

6.8.2 ً  ً جا "٧إ  :ْجمُيَز

ْحكجاع٦ِجا في الاٞخ٣جاع   ٓا٣ِٞجا في ؤلابهجام،  ْج ت مٗجًى،  َْظٍ جمجازل "٦م" الخبً  ٓن ؤًًجا،  ً ج٨خب ٧إي بضْن ه  ً ٧ْإ

ْن  ّ، ْالازخهجامِّ بجاإلاجاضخي ص لِّ
 ْ ْؤ ٓن في نضع ال٨الم  ْمِّ ؤن ج٩ ْلؼ ْإٞجاصةِّ ال٨شي ،  ٓن،  ْالبىجاءِّ ٖلى الؿ٩ بلى الخمُيز، 

.  ٚيٍ 

 :جا َز  خ٨م مميَّ

ٓلّ حٗجالى:   ٣٦ ،ً ًعا بمِّ ٓن مٟغًصا مجْغ ٩ُٞ "ً  ً ز "٧إ ً﴿ْؤمجا خ٨م مميَّ  
ًِّ
 
إ
 
٧  ْ ً  

ٍي   مِّ بِّ
ل   هَّ

 
جاج
 
٢   ّ  ٗ   م 

ٓن   ُ  
بِّ ي    عِّ شِّ

 
(آ٫ ﴾٦

  .)146ٖمغان:

  :غاب  خ٨مِجا في ؤلٖا

سب  ٖجهجا بمٟغص؛   ً ال  ٢ْٗذ مبخضؤ،  ت، بال ؤجهجا بن  غاب ٦د٨م ؤزتهجا "٦م" الخبً  ً" في ؤلٖا  ً سب   ْخ٨م "٧إ  ً بل 

٤ الخي !،  ً مً عظل خجامل ٍَغ  ً ع) ٦مجا عؤًذ مً ٢بل؛ ٞال ٣ًجا٫: ٧إ ْاملجْغ ْالججاع  ٖجهجا بجملت ؤْ قبهِجا (ؤي: الٓٝغ 

 بسالٝ "٦م".

جا 6.8.3 ْجمُيَز  "٦ظا" 

ٓن ٦ىجاًت ًٖ الٗضص اإلابهم  ً الجملت، ء، ٢لُال ٧جان ؤْ ٦شيً ا، هدٓ: "ظجاْؤمجا "٦ظا" ٞخ٩ ٦ْظا عظال"، ْٖ وي ٦ظا 

ٓن م٨غعة بجال٠ُٗ، ٦مجا عؤًذ.  ْالٛجالب ؤن ج٩  ،"
ً
٦ْظا خضًشجا  هدٓ: "٢لذ: ٦ظا 

 :جا َز  خ٨م مميَّ

 . ْام، ٦مجا عؤًذ  ٓ ؤهّ مٟغص مىهٓب ٖلى الض َْ 

 :غاب  خ٨مِجا في ؤلٖا

٦ْظا ع   ، هدٓ: "ؾجاٞغ ٦ظا 
ً
ْهي ج٣٘ ٞجاٖال ٓن،  ت ٖلى الؿ٩  ُ غاب ؤجهجا مبي ْهجاثب ٞجاٖل، ْخ٨مِجا في ؤلٖا ظال"، 

٦ْظا مجتهضا". ٦غِّم  ٦ظا 
 
 هدٓ: "ؤ

ْالخمُيز 6.9  الٟغ١ بين الخجا٫ 
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ٓع هي:  ٍْخ٣ٟجان في ؤم ْالخجا٫ ٌكر ٧جان   بن الخمُيز 

 ٦الَمجا مىهٓب.  )1

 ٦الَمجا ًٞلت.  )2

 ٦الَمجا ًٟؿغ ؤلابهجام مجا ٢بلّ.  )3

ٓع هي:  ٍْٟجاع١ الخمُيز الخجا٫  في ؤم

ٓن مٟغًصا ؤْ ظملت، ؤْ قبّ ظملت.  )1 ْالخجا٫ ج٩ ٓن بال مٟغًصا.   الخمُيز ال ٩ً

ْالخجا٫ مبِىت للُِئأث ٞدؿب.  )2  الخمُيز مبين للظاث ؤْ لليؿبت. 

ع.  )3 ْاملجْغ ْالججاع   ، ْالٓغْٝ ْظملت، ْقبّ ظملت،  ْالخجا٫ جإحي اؾمجا،   الخمُيز ال ًإحي بال اؾمجا. 

ْالخجا٫ جخال  الخمُيز  )4 ْبضْن ٠ُٖ.ًخٗضص بال بجال٠ُٗ.   ٗضص ب٠ُٗ 

ٓػ ج٣ضًمِجا ٖلى ٖجاملّ.ال   )5 ْؤمجا الخجا٫ ُٞج ٓػ ج٣ضًم جمُيز اإلاٟغص ٖلى ٖجاملّ.   ًج

ٓا٫.  )6 ٓن مكخ٣ت ؤْ ظجامضة في ؤٚلب ألاخ ْالخجا٫ ج٩  الخميز ظجامض في الٛجالب بال هجاصًعا. 

ٓن ٖلى مٗجى (مِّ   )7 ٓن ٖلى مٗجى (في).الخميز ٩ً ْالخجا٫ ج٩  .(ً 

ْاإلاًجاٝ بلُّ 6.10  الخمُيز 

بن بٌٗ ؤق٩جا٫ اإلاًجاٝ بلُّ هي مً خُض اإلاٗجى جمُيز، ٣ٞض ٢جا٫ بٌٗ ٖلمجاء الىدٓ: بن الخمُيز بن ٧جان  

ذ  ٫ٓ: "اقرً   ًم٨ً ال٣
ً
ٍ؛ ٞمشال ْإن ٧جان ألاخؿً ظغ  ٗغب مًجاٞجا بلُّ،  ٓػ ُّٞ ؤن ًجغ  جمُيٍز َْ  للم٣جاصًغ ٞةهّ ًج

٦ْظل٪ ًم٨ً  ٓػ ؤن ٣ًجا٫: "اقرً ذ نجإ ٢مذ"،  ٍْج جا ٢مًدجا"،  ًٖ ٓػ َظا ؤن نجا ْؤًًجا ًج  صًىجاًعا طًَبجا"، 
٫ٓ: "امخل٨ذ  ال٣

 ٣ًجا٫: "امخل٨ذ  صًىجاع طَب".

ضاص مً   ٓلِم: "ظجاء زالزت عظجا٫"،  10بلى  ٦ْ3ظل٪ جمُيز ألٖا ًٓبجا ٖلى ؤهّ مًجاٝ بلُّ، ٣٦ ْظ ًعا  ًإحي مجْغ

ي  طل٪. ٢ْغؤث ؾبٗت ٦خب"، ْٚ ٍٓة"،   ْ"عؤًذ زمـ وؿ

 ٖلى  
ًّ
ٓلِم:  1000ْؤًًجا بن ٧جان الٗضص صالا ْمً طل٪ ٢ ًٓبجا ٦ظل٪.  ْظ ؤْ ألالٝٓ التي جلحهجا؛ ٞةن جمُيٍز ًجغ  

ٓلِم: "ال٠ عظل ؤْ ؤلٟجا عظل، ؤْ مإة ؤل٠ جاثمعظل، ؤْ زمؿ خجاجاث"مجاثت عظل، ؤْ م ْهدَٓجا مً اإلائأث، ؤْ ٢ ت عظل، 

ْهدٓ طل٪.  عظل" 

ٓع مِمت مخٟغ٢ت ًٖ الخمُيز 6.10.1  :بٌٗ ؤم

ٓع مِمت مخٟغ٢ت   ْهي حؿخد٤َىجا٥ بٌٗ ؤم  :ْججضع ؤن جظ٦غ َىجا، 

ز، ْفي جمُيز الجملت َٓ مجا ٞحهجا مً ٞٗل ؤْ قبهّ.  )1  ٖجامل الىهب في جمُيز الظاث َٓ الاؾم اإلابهم اإلامي 

ال قبهِجا.ال   )2 ٓن ظملت  ًدجا؛ ٞال ٩ً ٓن الخمُيز بال اؾًمجا نٍغ ٩ً 

ٓػ حٗضصٍ.  )3  ال ًج

 بن ٧جان ْنٟ ّألانل ُٞ  )4
ً
ٓن مكخ٣جا ٢ْض ٩ً ٓن اؾًمإ ظجامًضا،  ٍ ؤن ٩ً ّٓٞ، هدٓ: "لل صع   هجاب ًٖ مٓن

ً
جا
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ٍ عظال ٞجاعًؾجا!"، ْ"مجا ً عا٦ًبجا"، ؤنلّ: "لل صع  إ!"، ْ"مغعث بٗكٍغ
ً
ؤخؿىّ عظال  ٞجاعؾجا!"، ْ"مجا ؤخؿىّ ٖجاإلا

ً عظال عا٦ًبجا"؛ ٞجالٖجاإلاجا!"، ْ"مغ  . خمُيزعث بٗكٍغ  في الخ٣ُ٣ت بهمجا َٓ اإلآنٓٝ املخظْٝ

ٓلّ حٗجالى:   )5  ل٨شي  مً الٗلمجاء، ٣٦
ً
غ  ﴿٢ْض ًإحي الخمُيز ما٦ًضا، زالٞجا

 
ك  ٖ جا  ى 

 
ِّ از

َّ
ْىض  َّللا ِّٖ ٓعِّ 

 ِ  الك 
 
ة ضَّ ِّٖ  

نَّ بِّ

ًغا ِْ
 
ٓبت: (﴾ق ْإهمجا ط٦غ للخإ٦ُض.)36الخ ْٞت،   ، "ٞكًِغا" لم ًظ٦غ للبُجان؛ ألن الظاث مٗغ

ٓلّ: "  )6 عة، ٣٦ ْالٗضص بال يْغ ٓػ الٟهل بين الخمُيز  ض: زمـ ال ًج في زمـ ٖكغة مً ظمجاصٔ لُلت"، ًٍغ

 ٖكغة لُلت مً ظمجاصٔ.

ْؤخض ٖكغ ؤزُ٪"؛ أله٪ لم   )7 كغ  ؤبُ٪،  ِّٖ ْ ٪
 
غج

 
ك  ٖ ٢ض ًًجاٝ الٗضص ِٞؿخٛجي ًٖ الخمُيز، هدٓ: "َظٍ 

ْا  ْازيخجا ٖكغة"، ٞلم ًجيز َْؿدشجى مً طل٪: "ازىجا ٖكغ  ٓم الجيـ ٖىض الؿجام٘،  ز مٗل ْاإلامي  ٠ بال  ًِّ
 
ج

ٓن الازىينبيجاٞتهجا، ٞال  ْه ٓن الازىين،  " َىجا بمنزلت ه غ 
ْ
ك  ٖ ججخم٘ هي ال  ٣ًجا٫: "زظ ازجي ٖكغ ٥؛ ألن "

ًٍٓ، ٨ٞظل٪ مجا ٧جان في خ٨مِجا.  ْؤلايجاٞت؛ ألجهجا في خ٨م الخى

بالخ 6.11  جاثضٍع

ْملخّٓ: -1 ّ مً ملّٟٓ  ن هٖٓ ْبي  ن ٧لمجاث الخمُيز في الجمل آلاجُت   ٖي 

ٓاص مً الخضًض.للدجغة زالزت قبجابُ٪، ْفي ٧ل قبجا٥  )1  ؤعبٗت ؤٖ

ًعا. )2  ٞجاى ال٣لب ؾْغ

ْظِّ بكًغا. )3  ًٌُٟ ٫ٓ  ظجاء الغؾ

 ألاهبج مً ؤلظ الٟجا٦ِت ًَٗمجا. )4

جا. )5  ؤَٗمذ الضظجاط خٟىت خب 

ٓاء. )6  ال٣ٔغ ؤه٣ى مً اإلاضن َ

خجا. )7 ل ٍػ  ٖىضي َع

 الظَب ؤ٢ل نالبت مً الخضًض. )8

جا ٖضؾجا. )9 ًٖ  اقرً ذ نجا

ص ٞحهجا جمُيز  -2 ْخض  ن في الجمل الخجالُت  ْجمُيز ال٨ُل.ٖي  ْجمُيز اإلاؿجاخت  ٓػن،   ال

1( .
ً
لين ٖؿال َْع جاهجا  ً ٦خ  ذ مرً   اقرً 

جا ٢مًدجا. )2 ًٖ ٪ نجا  بٗخ 

ا مجاء. )3 ًٓ ّ صل  ؤَٗمذ الٟغؽ ٢ضخين قٗيً ا ْؾ٣ُخ 

 مجا في الؿمجاء ٢ضع  عاخت سخجاًبجا. )4

ٓن ٖلى قب  ؤعى ٌٛخهبّ ؤخضَم مً آلازغ. )5  ٣ًخخل الٟالخ

 قٗي ا. )6
ً
ٟىت  ؤ٧ل الخهجان خ 

غً  )7 جا خٍغ ًٖ  ا.بٗخ٪ طعا
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ض ٦ُلٓ ظغامجا لخًمجا. )8  اقرٔ  ٍػ

 قغبذ  ٧إؾجا مجاء. )9

 ؤ٦مل الجمل آلاجُت بمجا ًىجاؾبهجا مً ؤلٟجاّ الخمُيز: -3

ٓن ...  )1 ن ... ْفي الؿجاٖت ؾخ كْغ ٓم ؤعب٘ ْٖ  ْفي الُ

 الخٟجاح ؤلظ مً الٗىب ...  )2

 اػصاص خجامض ... )3

 ٞجاى ال٣لب ... )4

 ًبخهج الصججإ بطا اهخهغ ٖلى ٖضْ ًمجازلّ ...  )5

 مً ال٣مغ. الكمـ ؤ٦ب  ... )6

 الُٟل ... مً الب٣غ. )7

ؽ ؤظمل مً ... )8  الُجاْئ

 الهالة في اإلاسجض الخغام ؤ٦ث  ... )9

 اظٗل ٧ل اؾم مً ألاؾمجاء الخجالُت جمُيًزا في ظملت مىجاؾبت: -4

   بإؾجا  ٢هًبجا  ؾ٨ًغا
ً
ال جا  َ

ً
   ؤزال٢

ً
ال  َع

ٓاء ً    ؤ٢الًمجا  َ ًْ ب  ًبجا  ب٣غاث  مِّ    اٖل
ً
 زمىجا

ل ؿ   ٖ لمٍُظ   ًَٗمجا مً  ٍل   جِّ    ٦خب   عظ 
ً
 ٣ٖال

ٓن  -5 ن زالر ظمل ٩ً  ٓ ًٓبجا:  الخمُيز ٧  في ٧ل مجهجا مىه

ٓػن). " " " " " " )1  (ال

 (ال٨ُل). " " " " " " )2

 (اإلاؿجاخت). " " " " " " )3

ٓبت ال٩جاثىت بين ال٣ٓؾين: -6 ٓاب الصخُذ مً ألاظ  اٖٝغ الج

، جيؿُش  شخيء(ٞهل  مجا مٗجى الخمُيز لٛت؟  )1  زغ).مً آ شخيء، جبُٗض شخيءًٖ ٚيٍ 

 (الر ؾُل، الخبُين، الخٓن٠ُ). ؤي اؾم آزغ للخمُيز؟  )2

٫، الخمُيز اإلالخّٓ). )3  ٓ ٕٓ مً الخمُيز َظا اإلاشجا٫ " اػصاص دمحم ٖلمجا " ؟ (الخمُيز اإلالّٟٓ ، الخمُيز ٚي  املخ  ألي  ه

ى جمُيز الظاث جمُيز اإلاٟغص؟ (وٗم، ال، لِـ ب )4  ).صخيءَل ٌؿم 

ضاص؟ (بٗضٍ،  )5  ٢بلّ، بِىّ).ؤًً ٣ً٘ جمُيز ألٖا

ْاضر: -7  اقغح الٗبجاعة آلاجُت بإؾلٓب ؾِل 

ٓن اؾًم  ٍ ٞجاعؾجا!"،  جا"ألانل في ؤن ٩ً ّٓٞ، هدٓ: "لل صع   هجاب ًٖ مٓن
ً
 بن ٧جان ْنٟجا

ً
ٓن مكخ٣جا ٢ْض ٩ً ظجامًضا، 
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ً
ٍ عظال ٞجاعًؾجا!"، ْ"مجاؤخؿىّ عظال ٖجاإلاجا!"، جاْ"مجا ؤخؿىّ ٖجاإلا ً عا٦ًبجا"، ؤنلّ: "لل صع  !"، ْ"مغعث بٗكٍغ

".ْ"مغ  ً عظال عا٦ًبجا"؛ ٞجالخٟؿي  في الخ٣ُ٣ت بهمجا َٓ اإلآنٝٓ املخظْٝ  عث بٗكٍغ

ْؤظب ًٖ ؤؾئلت آجُت  ا٢غؤ الٗبجاعة الخجالُت بجالٗىجاًت الخجامت زم  -8  :جابٗضَجإمل ٞحهجا 

ن اإلاغاص مً الاخخمجاالث ال٨شي ة" َْٗي  ٘ ؤلابهجام الؿجاب٤ اإلاؿخ٣غ مً طاث ؤْ وؿبت،   ".َٓ اؾم ه٨غة، ظجامض، ًٞلت، ًٞغ

ت؟ .1 ٓن الخمُيز مٗٞغ ٓػ ؤن ٩ً  َل ًج

ٓن الخمُيز اؾمجا مكخ٣جا ٢ِ؟ال  َل .2 ٩ً 

 مجااإلاغاص مً ٧لمت "ًٞلت"؟ .3

ْاليؿبت؟ .4 ٓٔ الظاث   َل للخمُيز ؤ٢ؿجام آزٔغ مجا ؾ

ن اإلاغاص مً الاخخمجاالث ال٨شي ة اقغح "  ".َْٗي 

غاب  -9 ً في ؤلٖا  :جمٍغ

ٓطط: ــــــــــؤ ـــ  هم

اهجا ؤعًيجا. )1
ذ ٞض   اقرً 

a. :ذ ٘  اقرً  ْالُجاء يمي  مخهل مىبي ٖلى الًم في مدل ٞع ٓن،   ٞٗل مجاى مبجي ٖلى الؿ٩

 ٞجاٖل.  

b. :اهجا .  ٞض  ٫ٓ بّ مىهٓب بجالٟخدت الٓجاَغة في آزٍغ  مٟٗ

c.  :ؤعًيجا  .   جمُيز مىهٓب بجالٟخدت الٓجاَغة في آزٍغ

2(  .
ً
ؿ٩جا مين مِّ  بجإ الخجاظغ صَع

a. :ٕٞٗل مجاى مبجي ٖلى الٟخذ.  بجا 

b. :بجالًمت   الخجاظغ ٕٓ .ٞجاٖل مٞغ  الٓجاَغة في آزٍغ

c. :مين ٫ٓ بّ مىهٓب بجالُجاء؛ ألهّ مشجى.  صَع  مٟٗ

d. :
ً
ؿ٩جا .  مِّ  جمُيز مىهٓب بجالٟخدت الٓجاَغة في آزٍغ

ٓاء:  )3  َجاب اإلا٩جان َ

a. :ٞٗل مجاى مبجي ٖلى الٟخذ.  َجاب 

b. :اإلا٩جان  . ٕٓ بجالًمت الٓجاَغة في آزٍغ  ٞجاٖل مٞغ

c. :ٓاء َ  .  جمُيز مىهٓب بجالٟخدت الٓجاَغة في آزٍغ

 ؤٖغب ألامشلت آلاجُت: ــــــــب ـــ

 بجايذ الضظجاظجاث زالر بًُجاث. )1

ن مضعؾت. )2  في اإلاضًىت ٖكْغ
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جا قٗيً ا. )3  ؤ٧ل الٟغؽ بعصب 

٘ مً طْي اإلاجا٫ ٢ضًعا. )4  الٗجالم الٗجامل ؤٞع

 اقرٔ  ٖبض هللا ٦ُلٓ ظغاًمجا لخًمجا. )5

 هخجاثج الخٗلم 6.12

ٓابِ اإلاغجبُت بجالخمُيز لِجا ٢ُمت بجالٛت مً اٖخبجاعاث مسخلٟت إلاً   لّ بإلاجام بجاللٛت الٗغبُت زجانت إلاً بن الً

 ْ ض ؤالإلاٌكخٛل بٗلم الىدٓ،  ْإلًُهضع مىّ الخُإ في اؾخٗ ً ًٍغ  ،
ً
٦ْخجابت ؼة!  -٨م مجا٫ الخمُيز ه٣ًُجا   -ؤحهجا الُلبت ألٖا

 في الى٣جاٍ الخجالُت:مً بدض الخمُيز ملخو 

  جظ٦غ ب شخيءالخمُيز لٛت: ٞهل ،
 
ْانُالًخجا: َٓ اؾم ه٨غة ظجامض  ًٞلت  . ٗض م٣ضاع مً ٖضص ؤْ ٦ُل، ًٖ ٚيٍ 

ًمجا"، ْ"  ن صَع ل طل٪ ؤلابهجام، هدٓ: "ٖىض٥ ٖكْغ ْجٍؼ  ٘ ْػن ؤْ مؿجاخت، ؤْ م٣ُجاؽ، ممجا ُّٞ ببهجام، جٞغ ؤْ 

٘ ؤلابهجام  ىجا"، ْ"مجا في الؿمجاء ٢ضع عاخت سخجاًبجا"، ؤْ بٗض ظملت لٞغ م  ٓان ؾ  ا"، ْ"ٖىض٥ مى ً بغًّ اقرً ذ ٢ٟيًز

ٓاء".  ًٖ وؿبتهجا، هدٓ: " َجاب اإلا٩جان َ

  ر ٧لمت ْاليؿبت؛ ٞجالظاث: َٓ الظي ًٓض  ٢ْض ظجاء بٗض طل٪ زال٫ البدض ط٦غ ؤ٢ؿجام الخمُيز مً الظاث 

ٓ مى٣ؿم بلى ٢ؿمين:  مبهمت ملْٟٓت ٢بلّ. َْ

ْالشجاوي: جمُيز اإلا٣جاصًغ. ضاص،   ألا٫ْ: جمُيز ألٖا

 .ذ ؤخض ٖكغ ٦خجاًبجا : اقرً 
ً
ضاص، مشال ضاص: َٓ الظي ٣ً٘ بٗض ألٖا  جمُيز ألٖا

  ال٣ٟي   ْجمُيز ِِّ ْال٨ُل، هدٓ: " ؤٖ  ،"
ً
جا ٖؿال ذ مى  ٓػن، هدٓ: "اقرً  اإلا٣جاصًغ: َٓ مجا ص٫  ٖلى م٣ضاع مً ال

جا".
ً
ٓز ْاإلا٣ُجاؽ، هدٓ: " ٖىضي طعإ ظ ْاإلاِّؿجاخت، هدٓ: " لّ قب   ؤعًيجا"، جا ٢مًدجا"، 

ًٖ  نجا

 ر الٛمٓى في ظملت مبهمت اليؿبت ٢ ٓ مجا ًٓض  ضع٥ طل٪ ْؤمجا اليؿبت ِٞٓ ال٣ؿم الشجاوي للخمُيز، َْ بلّ، ٍْ 

 ٫  ٓ ٫. زم املخ  ٓ ي  مد ْٚ ٫  ٓ ٍْى٣ؿم طل٪ بلى جمُيز مد ًعا.  ْن ط٦غ ٞحهجا، هدٓ: "ٞجاى ال٣لب ؾْغ مً ؾُجا٢ِجا بض

جا"، ْ"اقخٗل  ًِ ْظ ض ؤخؿً  ٫ٓ بّ، هدٓ: "ٍػ ٫ٓ ًٖ مبخضؤ، ؤْ ٞجاٖل، ؤْ مٟٗ ًى٣ؿم بلى زالزت ؤ٢ؿجام: مد

ْؤمجا ٚي  امل جا". 
ً
ٓه غهجا ألاعى ُٖ ٫ مً الغؤؽ قًِبجا"، ْ"ٞج   ٓ ٫ ِٞٓ مجا ٧جان ٚي مد  ٓ  ، هدٓ: "ؾمٓث  ؤصًًبجا".شخيءخ

  ْْبجغ  بجاإليجاٞت ؤ ؿجاخت،  ْاإلاِّ ْال٨ُل  ٓػن  ٓػ ؤن ًىهب في جمُيز ال ٍْج ٓن ه٨غة،  خ٨م الخمُيز: َٓ ؤن ٩ً

جا، ًىهب الخمُيز صاثًمجا، ٦مجا عؤًذ ُٞمجا ؾب٤ 
ً
ز ملخْٓ ْإطا ٧جان اإلاميَّ جا في طل٪. 

ً
ٓن الخمُيز ملْٟٓ ٩ٍْ  ،ً بمِّ

 
ً
ال  .مٟه 

  ٘ٓا٢ ْالخمُيز ال ٓا٢٘ بٗض اؾم الخًُٟل، هدٓ: "اإلاخٗلم ؤ٦ث  بظجاصة"،  ٓا٢٘ الخمُيز؛ ٞمجهجا: الخمُيز ال ْط٦غ م

ض عظال".  بٗض ٧ل مجا ص٫  ٖلى حعجب، هدٓ: " مجا ؤخؿً ٍػ

 ب "
 
ً"، ْ"٦ظا  ً ت، ْ"٧إ ْالخبً  ْالخمُيز  صخيء٢ْض ظجاء ط٦غ "٦م" الاؾخِٟجامُت  ْاجٟجا١ الخجا٫  مً الخٟهُل، 

ٓع مِمت مخٟغ٢ت مً الخمُيز.ْاٞر ٓع. ْفي آلازغ ط٦غ بٌٗ ؤم   ا٢ِمجا في ؤم

ْمٗجاهحهجا  6.13  ال٩لمجاث الهٗبت 
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 اإلاٗجاوي ألالٟجاّ

 عْ بِّ 
ٓع ؤلاؾالمُت، آلان َٓ م٨ُجا٫  :ب  ص  ْال٨ُل ؤزىجاء الٗه ٓػن  َٓ م٨ُجا٫ بؾالمي اؾخٗمل في ال

جاث، : َٓ م٨ُجا٫  مؿخسضم في مهغ مىظ ػمً ٢ضًم، ؤلاعصب  (اؾم)، الجم٘: بعصب  ْؤعاصب، ؤعاصب 

جا. ًٖ ً نجا ْٖكٍغ  ٌؿ٘ ؤعبٗجا 

 ب  
ْ
لخت: زمغ الىسل ٢بل ؤن جىطج، ؤي مجاصام ؤزًغ مؿخضًغا. :ر  ل  (اؾم)، ظم٘ ب 

 جاثِّ ظِّ 
 ؼ 
 
َٓجي. Award :ة  ، ٣ًجا٫: ظجاثؼة االضعاؾجاث، ظجاثؼة ؤلاهججاػ الٗلمي ال

ت: ب  ١ٓ اإلا ظ  ْاؾ٘ ال٨مين، مك٣ ب: زٓب ؾجابٜ،  ب  ْظ  جاث  ب  ١ٓ الشُجاب.الجم٘ ظ   ٣ضم، ًلبـ ٞ

 غَّ ظ  
 
ْالخٝؼ ؤْ  الٟسجاع. :ة ٓن مهىٖٓت مً الؼظجاط ؤ ٓاوي الك٩ل ٩ً جاء ؤؾُ : هي ْٖ غ  غاع،ظ  اث، ظِّ  الجم٘ ظغ 

 ْٓ ٓار: ُٚجاء وؿُج ن٤ُٟ مً الهٓٝ. :ر  ظ   الجم٘ ؤظ

ْخُض الخجاٞغ مً الٟهُلت الخُلُت. هجان:الخِّ  ٓان زضَي  ْظمّٗ زُل: َٓ خُ  مٟغص 

 ى  ْٟ خ  ال
 
ٟىجاث: ملء ال٠٨ ؤْ ملء ال٨ٟين مً ؤي  :ت ْخ  ىجاث   ٟ  ؟شخيءالجم٘ خ 

 
 
:ز غ زجالو. ؼ  ْخٍغ ْػ، الخؼ مً الشُجاب: َٓ مجا ًيسج مً نٓٝ  ؼ 

 
 الجم٘ ز

ٓاجي طْ ؤزكجاب نلبت. :جاط  ؾ   ٕٓ مً الصجغ الاؾخ  َٓ ه

 ؾ  
 
ا، ٣ًجا٫: ؾجاٙ الكغاب ؤْ الُٗجام في الخل٤: ؾِل مضزلّ في الخل٤، ؾجاٙ :جاٙ ألامغ:  ؤي: َجاب، َى 

ْؤبُذ.  ظجاػ 

م: مؿِّ ْصَىجا مىظ ػمً ٢ضًم. ؾِّ ٢ْض اؾخسضم ٚظاء  دُت،   َٓ مً املخجانُل الٍؼ

 َٓ صًَ مؿخسغط مً لبن الٛىم ؤْ الب٣غ بُغ١ مُٗىت. :ً  ْم ؾ  

 ن  
 

 ب  ال
 
ال ًلين. :ت ب، الهلب: الكضًض، نالبت ظؿم: ٧ل ظؿم ًدخٟٔ بك٩لّ ْحجمّ 

 
ل  مهضع ن 

 
 
َْٗٝغ انُالخجا بإهّ ٖبجاعة ًٖ بزٟجاء الخ٣ُ٣ت ُٞمجا ًخٗل٤ بجاإلاكجاٖغ ؤلابهجام  :ى  ْٓ م  الٛ ْؤلازٟجاء، 

.ً  ْألاخجاؾِـ الضازلُت جججاء آلازٍغ

 
 
ٓ آلان ٌٗجاص٫ Acre :ان  ضَّ ٞ ًٓعا مً اإلار . 4200، ٢ُٗت مً ألاعى، َْ ٦ْؿ جا  ًٗ  مرً ا مغب

 
 
ٞ ًْ 

 
 ل
 
ًجا٫، ْفي انُالح الىدجاة: الصخيءمجا ب٣ي مً  :ت ِّٞ مجا ٌؿخ٣ُم ال٨الم بٛيٍ  بطا ، الجم٘ ًٞالث ْ

ْهي زالٝ الٗمضة. ظٝ،   خ 

 ىْ ٢ِّ 
 
ٓع  :جاع  ُ ٓ ٌٗجاص٫ ٖىض الخمِ ْخضة ٢ُجاؽ ٌؿخسضم في ٢ُجاؽ ال٨خلت، َْ ْٖىض  143.8َٓ  ٦ُلٓ ٚغام، 

 ٦ُلٓ ٚغام. 149.76الخىُٟت ٌٗجاص٫ 

 
 
 يْ ِّٟ ٢

َْٗجاص٫ بجالخ٣ضًغ اإلاه :ز  ٍْسخل٠ م٣ضاٍع في البالص،  غي الخضًض هدٓ م٨ُجا٫، ٧جان ٩ًجا٫ بّ ٢ضًمجا، 

 ؾخت ٖكغ ٦ُلٓ ظغامجا.

ٓن: خي ب٨ؿغ الى : ػ١ الؿمً. هِّ ي  خِّ
 
 الجم٘ ؤهدجاء، ه

ىِّ 
 
ٓبت. :ب  ِْ ه ٕٓ بلى الخ٤ بٗض الخ ٕٓ، ؤلاهجابت بلى هللا: الغظ ْالغظ ٓظّ   مً ؤلاهجابت: الخ

ٓطظُت 6.14  ؤؾئلت الازخبجاع الىم
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ُٖٓت 6.14.1  :ؤؾئلت مٓي

 :ؤی  اؾم آزغ للخمیيز؟ .1

)a  (.الر ؾیل  )b.الخبیين (  )c.الخٓنی٠ (  )d.الخمہیض ( 

ضاص؟ .2  ؤیً ی٣٘ جمیيز ألٖا

)aٍبٗض (  )b ّ٢بل ( )cّبِى (   )dّْبِى  ) بِىّ 

 َل ٌؿمى جمُيز الظاث جمُيز اإلاٟغص؟ .3

 )aوٗم (  )bال (  )c(  صخيء) لِـ بd.وٗم، ٌؿمى جمُيز الخبُين  ( 

ٕٓ مً الخمُيز َظا اإلاشجا٫ "اػصاص  .4  دمحم ٖلمجا"؟ألي ه

)a.ّٟٓالخمُيز اإلال ( )bّٓالخمُيز اإلالخ (          )c.٫ٓ ٫ٓ.d(  ) الخمُيز املخ  ) الخمُيز ٚي  املخ

 مجامٗجى الخمُيز لٛت؟ .5

)a شخيء) ٞهل .    .شخيء) جيؿُش b(  ًٖ ٚيٍ 

)c (  مً آزغ.  شخيء) جبُٗضd مً مٓيّٗ. شخيء)  بػالت 

 ظؿًمجا" بٓي٘ لٟٔ مىجاؾب مً ؤلٟجاّ الخمُيز في اإلا٩جان الخجالي:ؤ٦مل َظٍ الجملت "الُٟل ... مً الجمل  .6

)aؤٖلى ( . )b.ؤظمل (  )c .ؤٚلى(  )d. ؤ٦ب  ( 

ٓػن  في الجمل ألاجُت: .7 ن جمُيز ال  ٖي 

)a.ال ؤمل٪ قبً ا ؤعيجا (   )bا اهجا عػًّ ذ ٞض     )  ػٖع

)c..ال  )  بٗذ نجاٖجا ٢مًدجا..d(   ) قغبذ لبىجا َع

 ل ألاجُت:اٖٝغ جمُيز الٗضص في الجم .8

)a.ْؤيل ؾبُال ْلئ٪ قغ م٩جاهجا     )  ؤ

)b.ْمجا هدً بمٗظبين الصا  ْؤ ٓا هدً ؤ٦ث  ؤمٓالا  ٢ْجال   (   

)cٓم ٧جان م٣ضاٍع زمؿين ؤل٠ ؾىت ْح بلُّ في ً ْالغ    ) حٗغط اإلاالث٨ت 

)d.ٓن ٓا مجا ال جٟٗل ٓل  ) ٦ب  م٣خجا ٖىض هللا ؤن ج٣

ٓإ الخمُيز في َظٍ آلاًت  .9 جا مً ؤه نَّ ﴿اٖٝغ هٖٓ ًغابِّ ِْ
 
غ  ق

 
ك  ٖ جا  ى 

 
ِّ از

َّ
ْىض  َّللا ِّٖ ٓعِّ 

 ِ  الك 
 
ة ضَّ ٓبت:  ﴾ِّٖ  .[36]الخ

)a.جمُيز اإلاؿجاخت  ( )b .ٓػن  ) جمُيز الٗضص.d(  ) جمُيز ال٨ُلc(  )  جمُيز ال

 اٖٝغ اإلاميز اإلالخّٓ في الجمل ألاجُت: .10

)a (ال بلخجا ذ َع غا.b(   اقرً     ) بجاٖجي الخجاظغ طعاٖجا خٍغ

)c .ن ب٣غة ٓاًء.d(   ) في الخ٣ل ٖكْغ  )  َجاب اإلا٩جان َ

 :ؤؾئلت ؤلاظجابت ال٣هي ة 6.14.2
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ٝ الخمُيز لٛت )1 ْ  ٖغ   
ً
ّٟاْانُالخجا  .قغح حٍٗغ

ن جمُيز اإلا٣جاصًغ. ٦م ؤ٢ؿجاًمجا لخمُيز اليؿبت؟ )2  ْبي 

ْالخمُيز؟ )3  مجا الٟغ١ بين الخجا٫ 

 امأل الٟغاٙ في الجمل آلاجُت بمجا ًىجاؾبهجا مً ال٩لمجاث: )4

ٓاهجا).مغعث  .1 ، امغؤة، خُ
ً
ً ... عا٦بجا (عظال  بٗكٍغ

ٓع ٖىض هللا ... ٖكغ قًِغا (ؤخض، زمؿت، ازىجا). .2  بن ٖضة الكِ

ْن، ٦شي ، ٦شي ْن). .3 ٓن ... (ٖضًض ً مً هبي ٢جاجل مّٗ عبُ  ً  ٧إ

؟ (ًٖ، مً في). .4 م ؤ٦غمذ   ٦م ... ٦ٍغ

ذ ... ٖؿال ؾمىجا  .5 ال، ٢ٟيزا، خٟىت).  اقرً   (َع

 لُت.ي٘ الخمُيز في ألامجا٦ً الخجا )5

 َجاب اإلا٩جان ... .1

 ٦م ل٪ ًجا ٞتى ... ؟ .2

 اقخٗل الغؤؽ .... .3

 الؤمل٪ قبً ا ... .4

جا ... .5 ًٖ  بٗخ٪ نجا

ٍٓلت 6.14.3  :ؤؾئلت ؤلاظجابت الُ

1( ّٟ ْاقغح حٍٗغ ٝ جمُيز الظاث  ن متى ٣ًضم ٖلى ٖجاملّ.ٖغ   ، بي 

جهجا بإمشلت. )2  ُ ْب ٓا٢٘ الخمُيز  ل م  سج 

جا. )3 ْجمُيَز ت  ِ الًٓء ٖلى "٦م الخبً 
 
 ؾل

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهجاؤَم  6.15  ال٨خب 

ت ٦الم الٗغب: الامجام ظمجا٫ الضًً ؤبٓ دمحم ٖبض هللا بً ًٓؾ٠ اإلاٗغْٝ بّ بجابً  .1 ْط الظَب في مٗٞغ قغح قظ

 م.2001ٌ ـــــــــ 1422ٌ)، َب٘: صاع بخُجاء الر ار الٗغبي، بي ْث ـــــــــــ لبىجان 761ٌ ـــــــــ 708َكجام (

ٌ)، 769ٌ ــــــــــــ 698ء الضًً ٖبض هللا بً ٣ُٖل ال٣ُٗلي، اإلاهغي،الِمضاوي (قغح ابً ٣ُٖل: ٢جاضخي ال٣ًجاة بهجا .2

 م، صاع الر ار، ال٣جاَغة ـــــــــــ مهغ.1980ٌ ـــــــــــ 1400الُبٗت الشجاهُت 

ت نُضا ــــــــــــ بي ْث. .3 ؽ الٗغبُت: الكُش مهُٟى الٛالًُجي، َب٘: اإلا٨خبت الٗهٍغ  ظجام٘ الضْع

ٓافي: .4 ، ال٣جاَغة ـــــــــــــ مهغ. الىدٓ ال  ٖبجاؽ خؿً، الُبٗت الشجاهُت، صاع اإلاٗجاٝع

ٓاضر:  ٖلي ظجاػم .5 ، ال٣جاَغة ـــــــــــــ مهغ. ْ  الىدٓ ال  مهُٟى ؤمين، َب٘: صاع اإلاٗجاٝع

غاب اإلاِؿغ: دمحم ٖلي ؤبٓ الٗبجاؽ، َب٘: صاع الُالج٘، ال٣جاَغة  .6  مهغ. –ؤلٖا
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ٓخضة:   7ال

 الاؾخصىجاء
ٓخضة  ٖىجانغ ال

 الخمُِض  7.0

ٓخضة  7.1  ؤَضاٝ ال

 الاؾخصىجاء  7.2

ٓاّٖ  7.3 ْؤه  ؤع٧جان الاؾخصىجاء 

 اإلاؿدشجى  7.3.1

 اإلاؿدشجى مىّ  7.3.2

ْاث الاؾخصىجاء 7.3.3  ؤص

 الاؾخصىجاء الخجام  7.3.4

ٓظب 7.3.5 ْٚي  اإلا ٓظب   الاؾخصىجاء اإلا

 الاؾخصىجاء اإلاٟٙغ  7.3.6

 الاؾخصىجاء اإلاخهل 7.3.7

 اإلاى٣ُ٘الاؾخصىجاء  7.3.8

ْخ٨مّ ـالاؾخصىجاء ب   7.4  " بال " 

ْخ٨مِْ  " ٚي  ـالاؾخصىجاء ب  7.5  "ٔٓ  مجاؾ

ْخ٨مِجا ـالاؾخصىجاء ب   7.6  "زال" ْ"ٖضا " ْ"خجاقجا"  

ٓن ْ  الاؾخصىجاء بلِـ  7.7  ال ٩ً

بجاثالخ   7.8  ضٍع

 هخجاثج الخٗلم  7.9

ْمٗجاهحهجا   7.10  ال٩لمجاث الهٗبت 

ٓطظُت  7.11  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهجا  7.12  ؤَم ال٨خب 
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 الخمُِض 7.0

ٍٓت التي ال   ٕٓ مً ؤَم اإلابجاخض الىد ظا اإلآي ٕٓ "الاؾخصىجاء"، َْ ٓخضة مٓي ؤٖؼاجي الُلبت! ؾىٗجالج في َظٍ ال

ٓاٖض زجانت مدُض ٖجهجا ْلضاعؽ ال٣ م مً الكٗٓب ؤجهم لضاعؽ اللٛت الٗغبُت ٖجامت  ٢ْض ظغث ٖجاصة الٗغب مشل ٚيَ   ،

ٍٓت حكخمل ٖلى زالزت ؤ٢ؿجام مً خُض  ٓاٖض الىد ٓم ؤن ال٣ ْمً اإلاٗل ٓا ؤؾلٓب الاؾخصىجاء ٦شي ا في ٦المِم.  اؾخٗمل

غاب:  جاث،  -1ؤلٖا ٖٓ ٓبجاث، -2اإلاٞغ عاث.-3اإلاىه  املجْغ

ٓهّ مدل الىهب، ٞغبمجا   ٓبجاث، ٌٗجي بن الٗغب ًجٗل ٖٓىجا َظا (الاؾخصىجاء) َٓ مً ؤخض ؤ٢ؿجام اإلاىه ٞمٓي

 
ً
ٍٓ ْجاَغا ْؤ٢ؿجامّ ًدخجاط بلى ههب ٓاٖضٍ  ٢ْ ْإن مبدض الاؾخصىجاء  ٓهّ في مٓي٘ الىهب.   ؤي ًًٗ

ً
ٍٓ مدال ْعبمجا ههب

ٖٓبهجا  ْؤن ٌؿخ ٓاٖض الاؾخصىجاء  ال بض ل٩ل مً لّ ٖال٢ت بجاللٛت الٗغبُت ؤن ًخًل٘ في ٢ ْٖىجاًت.  ْجٓيُذ ب٩ل ص٢ت  قغح 

ٕٓ ٢ٓ ٓاظظ ل٩ي ٌؿلم بهجا لؿجاهّ ًٖ ال ْؤن ًٌِٗجا بجالى ٓاهب،  ٓم بضعاؾت  بجمُ٘ الج ْلظل٪ ٞةهىجا ؾى٣ في الخُإ. 

ٓخضة.  ٓاٖض اإلاخٗل٣ت بجاالؾخصىجاء في َظٍ ال  ال٣

 ؤَضاٝ الٓخضة 7.1

ٓخضة :   مً م٣جانض َظٍ ال

  
ً
ْانُالخجا  

ً
ٓم الاؾخصىجاء لٛت ت مِٟ  مٗٞغ

  بُجان ؤ٢ؿجام اإلاؿدشجى 

  ت ألاخ٩جام اإلاخٗل٣ت بهجا  مٗٞغ

 الاؾخصىجاء 7.2

لجملت ب٩لمت مً ال٩لمجاث التي جُٟض بزغاط طل٪ الجؼء بهغاخت، بن الاؾخصىجاء َٓ بزغاط ظؼء صازل في ا 

ْهي ("بال" ْاث الاؾخصىجاء  ٓن طل٪ بةخضٔ ؤص ْمجا ًجغي مجغاَجا). ْ "ٚي "ْ ٩ٍْ  "ٔٓ  "ؾ

ْإال ٣ٞض ًم٨ً ؤن ًاصٔ اإلاٗجى الاؾخصىجاجي   ْاث،  َْكرٍ  إلظغاء ؤخ٩جام الاؾخصىجاء ؤن جإحي بةخضٔ َظٍ ألاص

ْبٓؾجاثل  ال ججغي ٖلُّ ؤخ٩جام الاؾخصىجاء، بإؾجالُب ٚي  َظا،  ْٖىضثظ ال ٣ًجا٫ ؤهّ الاؾخصىجاء،   ، ت ؤزٔغ ْمخىٖٓ مخٗضصة 

ٓافي) ٫ٓ نجاخب ٦خجاب (الىدٓ ال ٓي لالؾخصىجاء، ٣ً اإلاغاص بّ َىجا الاؾخصىجاء في ": ٦مجا ؾِخطر طل٪ في الخٍٗغ٠ اللٛ

ْمً  ٍٓت ًخميز بهجا،  ْؤخ٩جام هد ْاث  ْؤص اإلام٨ً جإصًت اإلاٗجى الاؾخصىجاجي انُالح الىدجاة؛ ٞلّ حٍٗغ٠ زجام ٖىضَم، 

ْل٨جهجا ال حؿمى: "اؾخصىجاء" في انُالخِم، لٗضم اهُبجا١  ٓي الانُالحي،  ت، جسجال٠ الاؾخصىجاء الىد بٓؾجاثل مخىٖٓ

ْؤخ٩جامّ ٖلحهجا  ّٟ ٓافي ط:".حٍٗغ  ) 315، نـ 2(الىدٓ ال

7.2.1  
ً
 :الاؾخصىجاء لٛت

ْه   ، ْؤنلّ ًغظ٘ بلى زالزت ؤخٝغ ٧ْلمت "زجى" في اللٛت حٗجي الىٟي ؤْ  :يالاؾخصىجاء مهضع اؾدشجى،  (ر، ن، ي) 

، مشل  
ً
ٓاَض في ال٣غآن ؤًًجا ْلّ ؤمشلت ْق ْاإلاٗجاظم،  َْؿخٗمل في بٖجاصة الصخيء مغجين، ٦مجا ٢جالّ ؤصخجاب اللٛت  الضٞ٘، 

ٓلّ حٗجالى  ْي ﴿٢ جاوِّ
 
ش ـم 

ْ
ً  ال ِّ

جا م  ًٗ ْب جا٥  ؾ  ى  ِْ
 
ْض آج

 
٣
 
ل ٓعة الدجغ:﴾ْ  ٗجاص  مغة بٗض  ،)87(ؾ

 
ْح ع   ٨غَّ

 
ٓعة الٟجاجدت، ألجهجا ج ْالؿب٘ اإلاشجاوي هي ؾ

م. ْظجاءث َظٍ ال٩لمت في الهُٜ املخخلٟت في ال٣غآن ال٨ٍغ  مغة، 
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ؽ: "ؤنل الشجي، ألامغ ٌٗجاص مغجين"، ٦مجا ٢جالّ الجَٓغي   ْفي مٗىجاَجا الخ٣ُ٣ي ٢جا٫ نجاخب ججاط الْٗغ

ٓ ٦ٗب ٫ٓ قجاٖغ (َْ ل ٧ل مجهمجا ب٣
َّ
ش م 
 
ْج ٫ٓ: ْالغاٚب. ي ) خُض ٣ً  بً َػ

 
ً
المت ـْي م  ْخىِّ

 ٗ  ُ
 
ٍغ ٢

ْ
٨ ْىبِّ ب   ؤ في ظ 

 

 

ْجي    هجا زِّ
المت  ْمغي ل٣ض ٧جاهذ م   ٗ

 
 ل

 

.  بٗض ؤزٔغ
ً
غة ِّّ م  مِّ

ْٓ ل  ، ٣ٞجامذ بِّ ِجا ٦ٗب  ْظ  ٍ  ػ غ  د 
 
 في ب٨غ (الىجا٢ت الكجابت)، ه

ً
 قضًضا

ً
ٓمجا  ٞةن امغؤجّ المخّ ل

ْاؾخصىِذ   ؽ) " ْمً مٗجاوي الاؾخصىجاء في اللٛت َٓ الخجىب ْالابخٗجاص، ٦مجا ٢جا٫ الؼبُضي (نجاخب ججاط الْٗغ

٢ْجا٫ الغاٚب:  ٓلّ الصخيء مً الصخيء: خجاقِخّ،  ٓم اللٟٔ ٣٦ ٓظبّ ٖم ٘ بٌٗ مجا ً الاؾخصىجاء بًغاص لٟٔ ٣ًخطخي ٞع

ًٓخجا ﴿: حٗجالى  ٟ ْؿ ًمجا مَّ ْْ ص 
 
 ؤ
ً
ت خ  ُْ  م 

ٓن   
٩  ً ن 

 
 ؤ
َٰٓ َّ
ال ٫ٓ الغظل: ألٞٗلً ٦ظا )145(ألاوٗجام: ﴾بِّ ٓظبّ اللٟٔ ٣٦ ٘ مجا ً ْمجا ٣ًخًُّ ٞع  ،

ٓلّ حٗجالى:  ْٖلى َظا ٢  بِّ ﴿بن قجاء هللا حٗجالى، 
ْ
  ط
 
 ؤ
ْ
 ْٓ م  ؿ  ٢

 
 غِّ هْ ُ  ا ل

 يْ دِّ بِّ هْ جا م  ه  جَّ م 
 ْ   ن 

 
ٌ  ال  خ  ْؿ  

ْ
 ْٓ ى  ص

 .)17(ال٣لم: ﴾ن 

 :الاؾخصىجاء انُالخجا  7.2.2

ٟجاث  ٓعص ُٞمجا ًلي مجا ط٦ٍغ ٞجايل الؿجامغاجي نجاخب ٦خجاب "الىدٓ ل٣ض ٖٝغ الىدجاة الاؾخصىجاء بخٍٗغ مخٗضصة ه

ْمٗجان":  الٗغبي ؤخ٩جام 

ٓلىجا:  ٓاتهجا إلاجا ٧جان صازال في خ٨م مجا ٢بلِجا ؤْ منزال منزلت الضازل ٟٞي هدٓ ٢ "الاؾخصىجاء: َٓ ؤلازغاط بةال ؤْ بخضٔ ؤز

٢ْض ٧جان  ٓاؾُت (بال)  زغط (ؤخمض) ب
 
" ؤ ٓ (خًغ)"."خًغ ألانض٢جاء بال ؤخمض  (الىدٓ الٗغبي  صازال في خ٨م مجا ٢بلِجا َْ

ْمٗجان: نـ   )2ط 5ؤخ٩جام 
 :الٗجامل في الاؾخصىجاء  7.2.3

  ٓ  بٗجامل م٣ضع، َْ
ً
ٓبجا ٓن مىه ٓن بن اإلاؿدشجى ٩ً ٓل ٣ٍْ ٫ٓ بّ مٗجى،  ٌٗخب  الىدجاة اإلاؿدشجى مً مخٗل٣جاث اإلاٟٗ

ٓن  ٩ٍْ ال بّ، هدٓ: "هجر الُالب في الامخدجان  الٟٗل الخ٣ضًغي في الاؾخصىجاء ( مشل اؾخصىِذ ؤْ ؤؾدشجي)  مجا بٗضٍ مٟٗ

ْاخًض  ٫ٓ: هجر الُالب ٧لِم، ا"بال  ض ؤن ج٣  مجهمْا ٌٗجي جٍغ
ً
ْاخضا  .ؾدشجي 

ظا َٓ  ٓٔ طل٪، َْ ٓظض ُّٞ ٖجامل ؾ ال ً ٓهّ مؿدشجى،  ٍٓين: ؤن الٗجامل في الىهب َٓ ٧ ٫ٓ بٌٗ الىد ٣ٍْ

ٓظّ ألا٫ْ، ألهّ عبمجا ًإحي الىهب  ٤ْٞ مً ال ْؤ ْلى  ْعبمجا جإحي ٖلى هٟـ ؤ ٓن بٗض ؤصاة الاؾخصىجاء،  ١ٓ ال٩لمت التي ج٩ ٞ

ٓن ألمغ زجاعج ٓن ألمغ ًغظ٘ بلى هٟـ الاؾخصىجاء،  يؤصاة الاؾخصىجاء، ُٞدبين مً َظا ؤن الىهب ال ٩ً ْإهمجا ٩ً ؤْ ج٣ضًغي 

٫ٓ ؤخض ٖىض بٖغاب ْمً زم ٞال ٣ً ٤ْٞ، ألهّ ْجاَغ،  ْؤ ْلى   في الخ٣ضًغ بال ؤن َظا ؤ
ً
الجملت ؤهّ مىهٓب  ال خغط ؤًًجا

٫ٓ: بهّ مىهٓب ألهّ مؿدشجى.  بٟٗل ج٣ضًغي، بل ٣ً

ٓاّٖ 7.3 ْؤه  ؤع٧جان الاؾخصىجاء 

ٕٓ  هٔغ مً اإلاىجاؾب ؤن هبين ل٪ ألاظؼاء اإلاِمت   ؼي الُجالب! ٢بل ؤن هضزل في نلب اإلآي لالؾخصىجاء ٍٖؼ

ْالظي حؿجاٖضهجا في ْؤع٧جاهّ   ، ٓخضة مغة بٗض ؤزٔغ  اؾدُٗجاب مبجاخض الاؾخصىجاء بك٩ل ظُض.التي جمغ مٗىجا في َظٍ ال
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 :اإلاؿدشجى  7.3.1

َْؿمى"اإلاؿدشجى"  ت مسجالٟجا في خ٨مِجا،  سغ ط  ًٖ املجمٖٓ  ً ْمشجا٫ ، َٓ الجؼء الظي  ٍٓين،  في انُالح الىد

 طل٪:

  .  ٕ ججا
 
 بال الص

 
ب  الىجاؽ  الىجا٢ت ِّ٦

جا ع   م 

ت  زغظذ مجمٖٓ
 
ٓا الىجا٢ت، ؤمجا الصججإ ٩ٞلمت "الصججإ" في َظا اإلاشجا٫ ٌؿمى"اإلاؿدشجى" ألهّ ؤ الىجاؽ الظًً لم ًغ٦ب

. ْزجال٠ الىجاؽ في الخ٨مِّ  ٣ٞض ع٦ب الىجا٢ت 

 :اإلاؿدشجى مىّ 7.3.2

سغ ط  الجؼء مجهجا، ٌؿمى "اإلاؿدشجى مىّ"، هدٓ:    ً ت التي   ْاملجمٖٓ

   .  الٗكجاء  بال الخجاعؽ 
ٓن   نلى اإلاؿلم

ٓن اإلاٗجى ؤهّ  ٓن" قجامل لجمُ٘ اإلاؿلمين، ٩ُٞ لِـ َىجا٥ ؤخض  مً اإلاؿلمين ممً لم ًهل، ٩ٞلمت "اإلاؿلم

ت ؤي:   بجالخغاؾت، ٞدؿمى َظا الغظل ؤْ َظٍ املجمٖٓ
 
 مخهٟت

 
ْاخضة  

 
ْاخض  ؤْ َب٣ت ت عظل   غِّط  مً َظٍ املجمٖٓ

ْ
ز
 
ٞإ

ت "اإلاؿلمين" بــ "اإلاؿدشجى مىّ" في َظا اإلاشجا٫.  مجمٖٓ

ْاث الاؾخصىجاء 7.3.3  :ؤص

٣ِجا،   ْهي ٦شي ة، مً ؤَمِجا:ْهي ٧لمجاث ًخم الاؾخصىجاء ًٖ ٍَغ

ْاث الاؾخصىجاء ٓمجاث ٖجهجا ؤص  مشجا٫ مٗل

ٍْجغي  بال  ،
ً
جا ٓجهجا خٞغ ْهي خٝغ زجالو، ال زالٝ في ٧

 ٗض َظٍ ال٩لمت.بخ٨م الاؾخصىجاء ٖلى مجا 

ْاخًضا ً بال  جا الٟجاثٍؼ ْمى   ٦غ 

جا٥  
 
ٓن بال ؤز  ٖجاص الٛجاثب

لى مجا  ٚي  ْهي اؾم، ًجغي خ٨م الاؾخصىجاء ٖلحهجا ْٖ

 بٗضَجا.

ٍ  مجا جضاٞ٘
جاب  ٚي   قجاب   الكب 

 ٔ لى مجا  ؾٓ ْهي اؾم، ًجغي خ٨م الاؾخصىجاء ٖلحهجا ْٖ

 بٗضَجا.

ٍت 
 
غ٢ ِّٞ  ٔ

 ٓ
ل  ؾِّ ِْ  جدغ٥َّ  الج 

ظ زال ُت، ٞغبمجا ٍ ألاصاة جَْ ْالخٞغ ر صص بين الٟٗلُت 

ْعبمجا ج  ،
ً
ٓن ٞٗال ٍْجغي خ٨م ج٩  ،

ً
جا ٓن خٞغ ٩

 الاؾخصىجاء ٖلى مجا بٗضَمجا.

ْعصةٍ   /
ً
ْعصة جاع  زال   ٢ُٟذ  ألاَػ

 
ً
ْعصة جاع مجا زال   ٢ُٟذ  ألاَػ

ظ ٖضا ُت، ٞغبمجا ٍ ألاصاة جَْ ْالخٞغ ر صص بين الٟٗلُت 

ْعبمجا ج  ،
ً
ٓن ٞٗال ٍْجغي خ٨م ج٩  ،

ً
جا ٓن خٞغ ٩

 الاؾخصىجاء ٖلى مجا بٗضَمجا.

عا٣ٞجي ألانض٢جاء  ٖضا نض٣ًًجا/ 

 نض٤ًٍ 

 عا٣ٞجي ألانض٢جاء  مجا ٖضا نض٣ًًجا
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جا
 
جاق  مجهجا/  خٝغ ظغ ًجغي خ٨م الاؾخصىجاء ٖلى مجا بٗضَجا خ 

 
مجا ٢غؤث ال٨خب خجاقجا الىجاٞٗت

 الىجاٞٗتِّ مجهجا.

 
 

ال
 
ا -اإلاالخٓت: اإلاؿدشجى بـ (ز ض   ٖ ْؤن   -ْ ٫ٓ بّ  ٓػ ههب الاؾم الظي بٗض َظٍ ال٩لمجاث ٖلى ؤهّ مٟٗ جا) ًج

 
جاق ْخ 

ْإطا ؾب٣ِجا خٝغ (مجا)  ٞال ٩ً ْاث ؤخٝغ ظجاٍع.  َْظٍ ألاص ع  ٓػ ظٍغ ٖلى ؤهّ مجْغ ٍْج ْاث ؤٞٗجا٫ مجايُت،  ٓن َظٍ ألاص

،"
ً
الا

 
ا ْاث بال ؤٞٗجاال. مشل: "ؤظبذ  ًٖ ألاؾئلت مجا زال ؾ  ٓا٫ ال ًم٨ً اٖخبجاع َظٍ ألاص ٓبجا ألن في َظٍ ألاخ "هبٜ ْ بال مىه

" جا٥ 
 
ز
 
ا ؤ ض   ٖ  .الُالب  مجا 

 الاؾخصىجاء الخجام: 7.3.4

، هدٓ: 
ً
 ْجاَغا

ً
ٓعا  َٓ مجا ٧جان ُّٞ اإلاؿدشجى مىّ مظ٧

   ؾجاٞغث  
ً
   .م٘ ؤنض٢جاجي بال زالزت

   ْاخًضا نجاٞدذ  .ؤؾجاجظحي بال 

ٓعان في ْ ٩ٞلمخجا "ؤنض٢جاجي"  مجا اؾمجان ْجاَغان مظ٧ ٢ْٗخجا مؿدشجى مىّ في َجاجين الجملخين، َْ "ؤؾجاجظحي" 

 ."
ً
 في الجملت ٌؿمى َظا ال٣ؿم مً الاؾخصىجاء "اؾخصىجاًء ججامجا

ً
ٓعا ٓص اإلاؿدشجى مىّ مظ٧ ٓظ ْل  الجملت، 

ٓظب 7.3.5 ْٚي  اإلا ٓظب   :الاؾخصىجاء اإلا

ٓظب َٓ مجا زلذ ظملخّ مً ٧لمجاث الىٟي ؤْ الىهي، مشل:ٞجاالؾخصىجاء   اإلا

  
ً
 خًغ الىجاؽ في اإلاسجض بال زمؿت

  
ً
 نجامذ اليؿجاء ٧لًِ بال زمؿجا

ٍْغاص بكبّ الىٟي ٓظب  ِٞٓ مجا ظجاء ُّٞ ٧لمت هٟي ؤْ قبّ هٟي،  الىهي ْالاؾخِٟجام الظي ٌكخمل  :ْؤمجا الاؾخصىجاء ٚي  اإلا

٫ٓ الغظل: ْطل٪ مشل ٢  ٖلى مٗجى الىٟي، 

   مجا جإزغ الىجاؽ  
ً
ْاخضا  ًٖ الخٟل بال 

   ج  بال ع   مدجاٞل  ـال لم جدًغ اليؿجاء ْٓ 
ً
 ػا

 :ؤمشلت قبّ الىٟي

ْطل٪ مشل  ْل٨ً ًخًمً ٞحهجا مٗجى الىٟي،  ، بط ال جخًمً ٧لمت هٟي ٞحهجا، 
ً
ٍٓجا  مٗى

ً
ْعبمجا جإحي الجملت هجاُٞت هُٟجا

ٓلّ حٗجالى : ٢ 

 ﴿  بِّ  ى هللا  ٍْإب 
َّ

 ال
 
  مَّ خِّ ً   ْن  ؤ

 
ٓبت: ﴾ٍ  ع  ْٓ ه   .)32(الخ

٫ٓ الغظل في قبّ الىٟي:  ْمشل ٢

   ً  ال 
ْ
 إ
 
  ل  ٧

 
٪  جاٗ  َ   بال الخ٣ي   م 
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   ْع  َل ٚجاب ًٖ الهالة بال اإلاٗظ

ّ بال مً   م  َٗجام   ٗ
ْ
ُ  ً ْلى ظملت ههي، ًمى٘ الغظل مً ؤن  ٓي بال ؤن ألا ٓعص الىٟي اإلاٗى ْعصججا في م ٞجالجملخجان 

ْالشجاهُت ظجاءث في ٢جالب الاؾ  ،ٔٓ ْل٨ً اإلاغاص مىّ الىٟي.اجه٠ بهٟت  الخ٣  خِٟجام، 

غَّٙ 7.3.6
 
ٟ  :الاؾخصىجاء الـم 

 في الجملت 
ً
ٓهجا مٗجا ال بض ؤن ٩ً  :الاؾخصىجاء اإلاٟٙغ َٓ مجا اظخم٘ ُّٞ ؤمغان، 

ٓظب1(  ٓن ال٨الم ٚي  م  ) ؤن ٩ً

 مً الجملت، هدٓ:2( 
ً
ْٞجا ٓن اإلاؿدشجى مىّ مدظ  )ؤن ٩ً

  م  الؿغَّ بال ٧ل  طْي  قٝغ  ال ٨ًخ 

    لم ٣ًغؤ ال٨خجاب  بال ٖجالم 

ْؤن ال٨الم ٦الم هٍٟي لِـ بزبجاج  ٓع في الجملت،  ، جاِٞظٍ الُجاثٟت مً ألامشلت جبين لىجا ؤن اإلاؿدشجى مىّ ٚي  مظ٧

٠...) ْ(لم ٣ًغؤ ؤخض  ؤخض   م  ؤْ ال ٨ًخ   الؿغَّ  ْؤنل الجملت ٢بل الخظٝ َٓ (ال ٨ًخم الىجاؽ   مً الىجاؽ الؿغ بال الكٍغ

 بال الٗجالم  ) مً الىجاؽ ال٨خجاب

 :اإلاؿدشجى اإلاخهل 7.3.7

ْاخض، مشل:  ْاإلاؿدشجى مىّ مً ظيـ   َٓ مجا ٧جان اإلاؿدشجى 

  
ً
 عظ٘ الىجاؽ بال ؾُٗضا

  جا
ً
ْغق

 
جا٥  بال ٢ ْؾم 

 
ْضث  ألا  نِّ

٦ْظل٪ "ال٣غف" في اإلاشجا٫ الشجاوي   ٓ ظيـ مً الىجاؽ ؤي ٞغص مىّ،  ٫ْ اؾم عظل، َْ ٩ٞلمت "ؾُٗض" في اإلاشجا٫ ألا

ً ًٖ ظيـ اإلاؿدشجى مىّ، بل َمجا مً ظيـ ٞةهّ ظيـ مً  ٍٓع ألاؾمجا٥، ٞال ًسخل٠ ظيـ اإلاؿدشجى في اإلاشجالين اإلاظ٧

 ْاخض.

 :اإلاؿدشجى اإلاى٣ُ٘ 7.3.8

ْاإلاؿدشجى مىّ مً ظيؿين مسخلٟين، هدٓ:   َٓ مجا ٧جان اإلاؿدشجى 

  ظجاء الغظجا٫ بال ٧لًبجا 

   اخر ٢ذ ال٨خب بال شجغة 

٦ْظل٪ الصجغة ٞةجهجا لِؿذ مً ظيـ ال٨خجاب، ٞجال٩لب لِـ ظيؿجا مً ظيـ الغظجا٫، ب   ل َٓ ظيـ آزغ، 

 ِٞظا ال٣ؿم مً اإلاؿدشجى ٌؿمى "اإلاؿدشجى اإلاى٣ُ٘".

 :ٞجاثضة اإلاؿدشجى اإلاى7.3.8.1ُ٘٣

ْاث الاؾخصىجاء لِـ اؾخصىجاء  ْط٦ٍغ بٗض ؤص ىجا ُٞمجا مطخى ؤن اإلاؿدشجى اإلاى٣ُ٘ لِـ مؿدشجى خ٣ُ٣ُجا  ٖٞغ

ٓاثض ؤزٔغ  ْإهمجا ًإحي لٟ ٫ٓ الكُش مهُٟى الٛالًُجي في ٦خجابّ:خ٣ُ٣ُجا،  ْٚيٍ  ٣ً  مشل الاؾخضعا٥ 

ُٟض  الخسهُو "  ً ، ألهّ  ن الاؾخصىجاء مً الجيـ، َٓ الاؾخصىجاء  الخ٣ُ٣ي 
 
ٞةطا ٖلمذ  َظا، ٖلمذ  ؤ
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مجا الاؾخصىجاء  مً ٚي  الجيـ ِٞٓ اؾخصىجاء  ال مٗجى لّ 
 
ْؤ ٓم الخ٨م.  م  ٖ ً  مً 

 
ٓ  ً ل  مجا  ٍؼ ٗمُم، ٍْ  ٗض  الخ  ب 

 
 
ِّ بال

سه   ً ، ألن الصخيء  بهمجا 
ً
ُٟض  جسهُهجا  ً ، ِٞٓ ال  ن  الاؾخضعا٥  . ٞةطا ٢لذ  "ظجاء  اإلاؿجاْٞغ  ّ و  ظيؿ 

 ٞال ًدخجاط  بلى 
 
ّ  اللٟٔ ْل دىجا  ً ْمجا ال  ال ًض٫  ٖلحهجا.   ،

 
ً" ال ًدىجا٫ْ ألامخٗت م"، ٞلٟٔ "اإلاؿجاٍٞغ ه  مخٗت 

 
بال ؤ

 
ً
ىجا اؾخضعا٧جا  َ ًْ بهمجا اؾخصىِذ   . ل٨  ّ ّ  مى   ٧ي مجا ًسغظ 

ً
ًًجا

 
ِٗم ؤ ث م  م ظجاء  ه  مخٗت 

 
َٓم ؤن ؤ خ   ً  .ال 

  ٘ ى٣ُ
 
ّ  اؾخصىجاء  مً الجيـ. ْالاؾخصىجاء  اإلا سهُو  بٗض  الخٗمُم، أله ُٟض  الخَّ  ً هل   ٞجاالؾخصىجاء  اإلاخَّ

، ألهّ اؾخصىجاء  مً ٚي  الجيـ سهُو  ُٟض  الاؾخضعا٥  ال الخ  ؽ الٗغبُت"ً   .)100/ 3 :(ظجام٘ الضْع

ْؤجهمجا قِئجان ال ًلخ٣ُجان ًبضْ ممجا ج٣ضم   ؤْ ٧جاص، 
ً
ْمجا ْاإلاؿدشجى مىّ في اإلاى٣ُ٘ مٗض ؤن الٗال٢ت بين اإلاؿدشجى 

ْل٨ً ألامغ لِـ ٦ظل٪، ٣ٞض ط٦غ الكُش الٛالًُجي عخمّ هللا في ٦خجابّ، ٣ٞجا٫:  ،
ً
ال بُٗضا  

ً
بجا  ٢ٍغ

ٓن الاؾخصىجاء اإلاى٣ُ٘ بال بطا ٧جان للمؿدشجى ٖال٢ت بجاإلاؿدشجى مىّا"  ، ُٞخَٓم بظ٦غ ٖلم ؤهّ ال ٩ً

 
 
٫ٓ "ظجاء الؿجاصة بال ز ٫ٓ  اإلاؿدشجى مّٗ في الخ٨م، ٞخ٣ مِم"، بطا ٧جان مً ض  اإلاؿدشجى مىّ صز

ٓن مِٗم، ٞ ٫ٓ "عظ٘ ةالٗجاصة ؤجهم ًجُئ ْج٣ ن لم ٨ًً الٗجاصة طل٪ ٞال مٗجى لِظا الاؾخصىجاء. 

ْا ن بال ؤز٣جالِم ؤْ بال ص ٕ  باإلاؿجاْٞغ ِم ًخَٓم مىّ عظٓ ْابهم  هم"، ألن  ؤلازبجاع بغظٖٓ ؤز٣جالِم ؤْ ص

ْإهمجا  ٫ٓ  اإلاؿدشجى في خ٨م اإلاؿدشجى مىّ،  خَٓم صز  ً ٓن الٗال٢ت بُجهمجا، ل٨ىّ ال  ٢ْض ج٩ مِٗم. 

ٍٓل بّ " ْالته ْبمجا ٢ضمىجا حٗلم ؤنَّ في بَال١ الىدجاة ال٨الم، ... ًظ٦غ لخم٨ين اإلاٗجى في هٟـ الؿجام٘ 

 ال جغيجاٍ ؤؾجالُب البُجان ا
ً
ٓم في الاؾخصىجاء اإلاى٣ُ٘، حؿجاَال ٓلِم "ظجاء ال٣ ْجمشُلِم لّ ب٣ لٗغبي. 

 لِم، 
ً
ٓم بال الخمجاع، ؤْ بال خمجاعا ٫ٓ "ظجاء ال٣ " شخيء  ًإبجاٍ ٦الم الٗغب. وٗم ًصر ؤن ج٣

ً
بال خمجاعا

ْإن ٧جان  ٓػ،  " ٞال ًج
ً
ٓم بال خمجاعا ٓن مِٗم. ؤمجا "ظجاء ال٣ م" بن ٧جان مً الٗجاصة ؤن ٩ً ؤْ بال خمجاَع

ٓػ اؾخصىجاء الى٨غة ٚي  اإلاُٟضة (ؤي التي لم جسهو) مً مً الٗجاصة مجيء  خمجاع مِٗم، ألهّ ال  ًج

ت".  اإلاٗٞغ

 الاؾخصىجاء بـ " بال " ْخ٨مّ  7.4

ٓا٫ الاؾخصىجاء  ٨ٍْث  الٗغب اؾخسضامِجا  ،ْآلان هبضؤ ببُجان ؤخ ْبمجا ؤن ؤصاة "بال" حٗخب  مً ؤقِغ ؤصاة الاؾخصىجاء، 

 . ْاث الاؾخصىجاء ألازٔغ جا ٖلى مشُالتهجا مً ؤص  في ؤؾلٓب الاؾخصىجاء ٣ٞض ٢ضمىجا ط٦َغ

ٓن بٖغابّ ٖلى زالزت  ْاإلاؿدشجى بٗض "بال" ٩ً ْجظ٦غ في الجملت ألظل الاؾخصىجاء،   بن ألصاة "بال" ؤخ٩جامجا زجانت، 

ٓا٫ ٢ٓ٘. ؤخ غاب خؿب اإلا ْظجاثؼ الىهب ْؤلٖا ْاظب الىهب،   مً 

ٓا٫ الشالزت، ٞغبمجا (  ٧جان لّ َظٍ ألاخ
ً
ْعبمجا (1ٞةطا اإلاؿدشجى بةال مخهال  ،

ً
ْاظبجا ٓن الىهب  ٓػ 2) ٩ً )ًج

ٓظِجان ُْٞمجا ًلي جٟجانُل َظٍ ألاخ٩جام:3عبمجا (ْ  ال  للخ٨م الؿجاب٤ ٖلى الجملت، 
ً
 ) ًإحي جبٗجا

 :ْظٓب الىهب 7.4.1

ٓظبً  ًجب ههب  ٢ْ٘ الاؾخصىجاء في ٦الم ججام م ٓظب، جااإلاؿدشجى بٗض "بال" بطا  ْفي ال٨الم  ٧جان ال٨الم ؤْ ٚي  م
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ٓاء ؤن ًخ٣ضم اإلاؿدشجى ؤْ ًخإزغ، ٓظب ؾ  مشجا٫ ههب اإلاؿدشجى في ال٨الم الخجام الظي جإزغ ُّٞ اإلاؿدشجى: اإلا

  
ً
ْاخضة ٓع  بال  ُ

 
ذِّ الُ

د  بِّ
 
 ط

   
ً
ْاخضة ؿجاء  بال  ِّ

 
ذِّ الي ب  ج 

ْ
 ؤه

ٟٞ 
ً
ٓبجا ْظ ْظب ٞحهمجا ؤن ًىهب اإلاؿدشجى  ْلظل٪  ٓظب،  .  ي َظًً اإلاشجالين ظجاء الاؾخصىجاء في ٦الم ججام م

ً
 الػمجا

ٓاػ 7.4.2  :الىهب ظ

ٓظب، ٚي  ججام ٦الم في الاؾخصىجاء ٢ْ٘ ْإطا  ٓن  ؤن: ألا٫ْ : ألامغان مشلّ في ظجاػ م ٩ً  
ً
ٓبجا  ج٣ضًٍغ ٖلى مىه

٫   ألهّ مىّ اإلاؿدشجى بةٖغاب اإلاؿدشجى ٌٗغب ؤن: الشجاوي مؿدشجى، ض   هي التي الؿجاب٣ت ال٩لمت خ٨م ٖلُّ ُٞجغي  مىّ، ب 

  مىّ اإلاؿدشجى ٧جان ٞةطا مىّ، اإلاؿدشجى
ً
جا ٖٓ  ٧جان اإلاؿدشجى  ٧جان مٞغ

ً
ٓبجا ْإطا ٧جان مىه  ٦ظل٪، 

ً
جا ٖٓ اإلاؿدشجى مٞغ

ٓن ؤي ؤزغ ألصاة الاؾ ، ْفي َظٍ الخجالت ال ٩ً
ً
عا  ٧جان اإلاؿدشجى مجْغ

ً
عا ْإطا ٧جان مجْغ ،

ً
ٓبجا  ًٖ مىه

ً
ْجلػى ٧لُجا خصىجاء "بال" ، 

ٓي الظي ًبخُّٛ ٧ل نجاخب  جاصة الجمجا٫ اإلاٗى ٍْػ ْل٨ىّ جاحى لخدؿين الجملت   ،
ً
ْمت ؤنال ٓصَجا مٗض ْظ الٗمل، ٞهي م٘ 

ٓعص ألامشلت ل٩لخجا الخجالخين: ُْٞمجا ًلي ه ٓبّ.   ؤؾلٓب عق٤ُ، لُجظب ٢جاعثُّ بلى ٢غاءة م٨خ

 :مشجا٫ الىهب الججاثؼ 

ٓظب  غاب اإلاؿدشجى مىّ بطا ٧جان ال٨الم ٚي  م ٓػ اجبجاّٖ إٖل ٓػ ههب اإلاؿدشجى  ٦مجا ًج ٓعا ًج ْاإلاؿدشجى مىّ مظ٧

عا، مشجا٫ ههب اإلاؿدشجى: ٖٓجا ؤْ مجْغ ٓبجا ٧جان ؤم مٞغ  مىه

   مجا نلى ؤخض  بال اإلاخ٣ين 

 َٗجام٪ بال الخ٣يَّ   ال ًإ٧ل 

ْعص طل٪ في ال٣غآن في   ، ٣ٞض 
ً
ٓ ٞهُذ ؤًًجا ٓلّ حٗجالىٞجالىهب في مشل َظٍ الجمل ظجاثؼ، َْ ْذ ﴿ :٢ ِّٟ

خ 
ْ
ل  ً  

 
ال  ْ

 
َّ

ال  بِّ
ض  خ 

 
ْم ؤ

 
ى٨ ٪  ٱمِّ

 
ج
 
ؤ ٓص: ﴾ْمغ  ٢ْ٘ الاؾخصىجاء في ٦الم  )81(َ ٘، ٣ٞض  ْالٞغ ٓػ بهجا الىهب  ِٞظٍ آلاًت جخًمً الكغاثِ التي جج

ْهي "ال".  ٓجهجا مكخملت ٖلى ؤصاة الىٟي  ٓظب، ل٩  ججام ٚي  م

 :غاب  مشجا٫ اجبجإ اإلاؿدشجى مىّ في ؤلٖا

ٓػ في اإلاش َْؿمى خُيئظ ٍْج ْالجغ،  ْالىهب   ٘ غاب الؿجاب٤ مً الٞغ ْؤمشجالِمجا ؤن ًدب٘ ؤلٖا جالين الؿجاب٣ين 

ٓا٫ اؾم الاؾخصىجاء، هدٓ: ال ًُل٤ ٖلحهجا في مشل َظٍ ألاخ  "البض٫" في الجملت، 

 ( بال اإلاخ٣ين) ٓن  مجا نلى ؤخض  بال اإلاخ٣

 (  بال الخبز  (بال الخبز 
ً
ض  قِئجا  مجا ؤٍع

 لم ؤج٨ْٟغ في شخيٍء بال ا(  لخي ِّ  (بال الخي  

 للخ٨م 
ً
جا جبٗجا ٖٓ ْعص مٞغ ْلظل٪  ٓ "ؤخض"،  َْ ، ٕٓ  ًٖ الٟجاٖل اإلاٞغ

ً
٢ْ٘ بضال ٓن" في اإلاشجا٫ ألا٫ْ  ٩ٞلمت "اإلاخ٣

ْؤمجا   ،"
ً
٫ٓ بّ الظي َٓ "قِئجا  ًٖ اإلاٟٗ

ً
ٓجهجا بضال ٓبت ٖلى ٧ ٢ْٗذ مىه ْؤمجا ٧لمت " الخبز  " في اإلاشجا٫ الشجاوي ٣ٞض  الؿجاب٤، 
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 في َظٍ ألامشلت ؤن جىهب ٖلى ٧لمت "الخي " في 
ً
ٓػ ؤًًجا ٍْج ع بدٝغ الجغ،   للمجْغ

ً
عة جبٗجا ٢ٓٗذ مجْغ اإلاشجا٫ الشجالض ٞ

ٓجهجا بضال، مجا ًلي: غاب ٖلى ٧ ْمً آلاًجاث ال٣غآهُت التي جض٫ ٖلى طل٪ مً ؤلٖا  اإلاؿدشجى. 

 ﴿ ْم ْجه  ِّ
ل  م  ُْ

لِّ
 
٢ 

َّ
ال  بِّ

 ٍ ْٓ ل   ٗ
 
جا ٞ   )66(اليؿجاء: ﴾م 

ْاْ الجم٘.  ْالظي ًض٫ ٖلُّ  ٕٓ ٖلى الٟجاٖلُت اإلاؿخر  في الٟٗل،  ٕٓ ألهّ بض٫ مً الًمي  اإلاٞغ " مٞغ  ٞـ "٢لُل 

ٓلّ حٗجالى: ْهي ٢  ْهٓضر ل٪ ألامغ م٘ آًت ؤزٔغ 

 ﴿  هللا 
 

ال  بِّ
ب  ْٓ ه 

 
غ  الظ ِّٟ

ْ
ٛ ٌَّ  ًْ م    )135(آ٫ ٖمغان:  ﴾ْ 

 ٖل
ً
جا ٖٓ ْاإلاؿدشجى ظجاء مٞغ ٓظب، قبّ هٟي،   ى البضلُت،  ْآلاًجاث في َظا البجاب ٦شي ة. ٞجال٨الم ٚي  م

7.4.3  :ّٗ٢ٓ  بٖغاب اإلاؿدشجى خؿب م

  
ً
جا مجا ( -ْإطا ٧جان الاؾخصىجاء اؾخصىجاء مٟٚغ َْ ،ً ٓظب (1ؤي ظم٘ ُّٞ ؤمٍغ ٓن ال٨الم ٚي  م ٓن 2) ؤن ٩ً )ْ ؤن ٩ً

 مً الجملت 
ً
ْٞجا ٓن مجا بٗض "بال"  –اإلاؿدشجى مىّ مدظ ٩ً ٍ٘ غاب، ٞةن ٧جان ٖجامل ٞع ٓامل ؤلٖا حٗين ؤن ٌٗمل خؿب ٖ

ْخُيئظ ال   ،
ً
عا ٓن مجا بٗضَجا مجْغ ٩ُٞ ٍ

ْإطا ٧جان ٖجامل ظغ   ،
ً
ٓبجا ٓن مجا بٗضَجا مىه ْإطا ٧جان ٖجامل ههٍب ٩ُٞ جا،  ًٖ ٓ مٞغ

ٓصة، هدٓ: ٓظ ٓصة في الجملت ٧إجهجا ٚي  م ٓظ ٓجهجا م ، ٞهي م٘ ٧
ً
 حٗمل "بال" قِئجا

  
ً
 بال الخ٤َّ . ال ج٣ل قِئجا

   ً  َل 
ْ
ن؟   م  غ  ٨  بال الٟجاثْؼ

 ﴿  ٍ ع  ْٓ
 
مَّ ه خِّ

ًَّ ْن 
 
 ؤ

َّ
ال  بِّ

ى هللا  ب 
ْ
إ  ٍ ٓبت: ﴾ْ    )32(الخ

ْؤمجا في اإلاشجا٫ الشجاوي ٣ٞض ظجاء في    لّ، 
ً
ْلظل٪ اهخهب جبٗجا ٫ٓ بّ،  ٢ٓ٘ اإلاٟٗ ٢ْ٘ الاؾخصىجاء في م ٟٞي اإلاشجا٫ ألا٫ْ 

 ٓ ٓن مٞغ ْهجاثب الٟجاٖل ٩ً ٢ْٗذ في م٣جام الىجاثب ًٖ الٟجاٖل،  ت، م٘ ؤجهجا  ٖٓ ن" مٞغ ْلظل٪ ظجاءث ٧لمت " الٟجاثْؼ  
ً
ٖجا

ٓي. ْاإلاشجا٫ الشجالض ًض٫ ٖلى الىٟي اإلاٗى ٢ٓ٘ اإلاؿدشجى،   م

ْالدكجا٧ل، ٞةطا  -ٌٗجي البض٫-ْنغح بٌٗ الىدجاة بإن ؤلاجبجإ   ٓا٤ٞ  ٓن ال٣هض بّ َلب الخ ًر جر ٖىضمجا ٩ً

ٓي الخجالي:لم ًب٤ َظا الُلب لم ًر جر البض٫، بل ًر جر خُيئظ ؤن ً  ىهب ٖلى اإلاؿدشجى، ٦مجا في الخضًض الىب

  ٫ٓ  هللا : "ًجا عؾ جا... ٣ٞجا٫ لّ الٗبجاؽ   َ غ  ج 
 
ض  ش  ً ْٗ  ٌ  

 
ال  ْ جا،   َ

 
ال
 
ى ز

 
ل خ 
ْ
س  ً  

 
جا".    -ملسو هيلع هللا ىلص  -ال

 
عِّه
ْٓ ب 
 
٢  ْ جا   ى  خِّ

 
جاٚ غ  له  زِّ

ْ
ط  ؤلاِّ

َّ
ال بِّ

ْالخكِل في ال٣ب )(البسجاعي: ٦خجاب الجىجاثؼ: بجاب ؤلا  "بال ؤلاطزغ  "ملسو هيلع هللا ىلص: ٣ٞجا٫   .طزغ 

٢ْ٘ مر ازُجا ًٖ اإلاؿدشجى مىّ ، ٞبٗضث اإلاكجا٧لت بجالبضلُت ،  ٓن الاؾخصىجاء  ٢ْجا٫ ابً مجال٪ : املخخجاع الىهب ل٩

ٓصا . ْلم ٨ًً م٣ه ٓن الاؾخصىجاء ؤًًجا ٖغى في آزغ ال٨الم   ْل٩

٫ٓ ؤخضَم   :٦ْمجا ٣ً
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 ."
ً
٫ٓ الىجاؽ بال خجاعزجا  " مجا ؤبلى ؤخض في الخغب بالًء ًبهغ ٣ٖ

، ٦مجا لٓ ٢لذ: "مجا ؤبلى ؤخض في  
ً
جا ٖٓ ٓن مٞغ ْلىجا ُٞمجا ؾب٤ ؤن مجا بٗض "بال" في مشل َظٍ الجمل ٩ً ْألانل الظي جىجا

َْظا َٓ الخإًل في الخضًض   . ٍْر جر َىجا البض٫، ٞةطا اهٟهل مجا بُجهمجا ٧جان الىهب ؤًٞل مً ٚيٍ   " ض  الخغب بال ٍػ

ٓي الكٍغ٠، ٣ٞض ٢جا٫ ُّٞ الٗلمجاء:  ْإن لم ٌؿخٟجاص مً الىب ٓػ الاؾخصىجاء بٗض ٞغا١ اإلاؿدشجى مىّ  َظا الخضًض ؤهّ ًج

 ًىٓ اإلاؿدشجي بال بٗض ٞةهّ صخُذ. 

، ُٞخدخم ُّٞ  
ً
ْؤمجا بطا  ٧جان اإلاؿدشجى بّ مى٣ُٗجا  ،

ً
ٓا٫ الشالزت للمؿدشجى بـ"بال" بطا ٧جان مخهال ِٞظٍ ألاخ

 
ً
 الػمجا

ً
ٓبجا ْظ  ًٖ اإلاؿدشجى  -الىهب 

ً
ٓػ في َظا ؤن ٣ًضع بضال ْإهمجا ال ًج مىّ، ألهّ ال مٗجى لإلبضا٫ مً ٚي  الجيـ، 

ٓا٣ٞين ٓن ؤلابضا٫ مً الجيؿين اإلاخ  ٧جان ال٨الم  -٩ً
ً
ٓاء ؤًًجا ٓاء ج٣ضم اإلاؿدشجى ٖلى اإلاؿدشجى مىّ ؤْ جإزغ، ْؾ ؾ

ٓظب، هدٓ:  ؤْ ٚي  م
ً
ٓظبجا  م

   ِم
 
 عظ٘ الىجاؽ  بال ؤز٣جال

    ِم الىجاؽ
 
 عظ٘ بال ؤز٣جال

   ِم
 
 لم ًغظ٘ الىجاؽ  بال ؤز٣جال

  :ٓلّ حٗجالى ٢﴿ ِّّ م بِّ
 ِ جا ل    ۦم 

َّ
ال ٍم بِّ

ْ
ل ِّٖ  

ًْ
ٕ  ٱمِّ جا ب  ِّ

 
ِّ ٱ ج

 ً  )157(اليؿجاء: ﴾لَّٓ

ت:  ملخْٓ

ؼةؤحهجا ال ىجاْفي ألازي  ًجضع ب  ْاللٛت وؤن  ُلبت ألٖا ٓاٖض ؤنلِجا ٖلى ؤؾجاؽ مً اللٛت،  ٗٝغ ؤن ٧ل َظٍ ال٣

، ٧ل  ْؤزٔغ ْال٣بجاثل جسخل٠ في اللؿجان بين ٢بُلت  ٓن ب٨الم ال٣بجاثل،  ْلهجت زجانت، عبمجا حٗغب ٢بُلت جخ٩ ٢بُلت لِجا لٛت 

ٍْصدر  ئ بًّٗ 
 
٫ٓ، ال ًسُ ٧ْل َظا ؾجاجٜ م٣ب ْجسجالِٟجا ال٣بُلت ألازٔغ ٖلى ألاؾجاؽ آلازغ،  ٧لمت ٖلى ؤؾجاؽ، 

ٓا اإلاؿدشجى في ظملت ٣ًخطخي  ٗ  ٖجهم ؤجهم ٞع
ً
ْعص ًٖ الٗغب ؾمجاٖجا ٫ٓ مجا  ْاإلا٣ب بًّٗ، ٞمً َظا الازخالٝ الؿجاجٜ 

ٓن م  الػمجا مً ٚي  زُجاع، ٞمشال:الؿُجا١ ؤن ٩ً
ً
ٓبجا  ىه

 ﴿ ْم ْجه   مِّ
ً

ال ُْ
لِّ
 
٢ 

َّ
ال  بِّ

 ّ ْى ا مِّ
ْٓ ب  غِّ

 
ك

 
  )249(الب٣غة: ﴾ٞ

ٓا٤ٞ ال٣جاٖضة اإلاُغصة في اإلاؿدشجى، بدُض بن   ْالىهب ً ٓعة الب٣غة؛ ٢غؤَجا ألا٦ث ْن بجالىهب،  آًت مً ؾ

 ٘ ْل٨ً ٢غؤ بٌٗ ال٣غاء َظٍ آلاًت بجالٞغ  ،ّ ٓظٍب ًجب  ههب  ٓا٢٘ في ٦الٍم ججاٍم م ل  ﴿اإلاؿدشجى ال ُْ
لِّ
 
٢ 

َّ
ال  بِّ

 ّ ْى ا مِّ
ْٓ ب  غِّ

 
ك
 
ٞ

ْم  ْجه  ٦ْظل٪ ظجاء الخضًض )249(الب٣غة: ﴾مِّ  ٓلّ ملسو هيلع هللا ىلص: ،  ٘ في مشل َظا الؿُجا١، مشل ٢ ٓي الكٍغ٠ بجالٞغ " مً ٧جان ًامً الىب

 
 
ٓم آلازغ ، ٞٗلُّ الجمٗت ْالُ ٌ   بجالل  ٓم الجمٗت، بال مٍغ  ، ؤْ مؿجاٞغ  ً

 
. ٞمً اؾخٛجى ، ؤْ ممل٥ٓ  ، ؤْ نبي  ، ؤْ امغؤة

ْاٍ (. بلِٓ ؤْ جججاعة اؾخٛجى هللا ٖىّ، ْهللا ٚجي خمُض"  ْٚيٍ  ٦شي . ، ه٣ال ًٖ مك٩جاة اإلاهجابُذ ٦خجاب الهالة.)الضاع٢ُجيع

ٓافي" ًٔغ ؤن ٧ل   ٍْلِجا، بال ؤن نجاخب ٦خجاب "الىدٓ ال ْجإ ٢ْض خجا٫ْ بٌٗ الىدجاة حٗلُل مشل َظٍ الٗبجاعاث 

ٕٓ مً بٌٗ ال٣بجاثل  ٤ْٞ ؤن ٣ًجا٫ في مشل َظا الؿُجا١، ؤهّ مؿم عي ًخٗؿ٠ ُّٞ نجاخبّ، ْألا َظا ؤمغ ٚي  يْغ

ْحٗلُل الٗغب ال ًسجال٠ الؿل٣ُت الٗغبُت، ٞلمجاطا ه٩ل٠ ؤهٟؿىجا في جصخُذ ؤمغ َٓ في هٟؿّ صخُذ،  ُت الٟهخى، 
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٣ت الؿلُمت في َظا البجاب. ْهللا ؤٖلم َْظٍ هي الٍُغ ٓافي: ظـ شخيء َٓ بىٟؿّ مؿخ٣ُم،   ْمجا بٗضَجا) 329، نـ2(الىدٓ ال

ِمجاْ  الاؾخصىجاء بـ "ٚي ٍ   7.5 ٨م  ٔ" ْخ  ًٓ
 ؾِّ

ؼة! هضعؽ في َظؤحهجا الُلبت   ٓٔ". بجهمجاا الجؼء ألٖا ْاث الاؾخصىجاء: "ٚي " ْ"ؾ ٓخضة مً ؤص اؾمجان  مً ال

ْإجهمجا حؿخسضمجان ٧إصاحي الاؾخصىجاء، ٩ٞلمت "ٚي " حؿخٗمل  مًجاٞجان بلى اؾم مجا بٗضَمجا، ٞال ٌؿخٗمالن بٛي  بيجاٞت، 

ْؤ٢صخى خض مً ؤلابهجامفي ٚجاًت  ت ه٩جاالخى٨ي   ل بيجاٞتهمجا بلى اإلاٗٞغ ال جٍؼ ْإبهجامِجا مشل:،   عتهجا 

   ْي  ٥
 
 ظجاءوي عظل  ٚ

ْن حٍٗغ٠ لّ ؤْ بقجاعة جض٫  ٫ٓ ؤهّ ل٣ُّ ؤخض مً ٖجامت، مً ص ض ؤن ٣ً ًخطر مً َظا اإلاشجا٫ ؤن اإلاخ٩لم ًٍغ

ْمشلّ ٧لمت  ْؤمشجالِجا في الجملت الاؾخصىجاثُت، ألظل "ٖلُّ،  ٢ْض ٌؿخٗمل ٧ل مً َظًً  ٓٔ" في اإلاٗجى ْالاؾخٗمجا٫،  ؾ

٦ْمجا ٓن  الاؾخصىجاء بهجا،  مىجا ؤجهمجا اؾمجان بدخجان، ال زالٝ في اؾمُتهمجا، ٞةجهمجا ٌؿخٗمالن في الجملت مًجاٞين، ٩ُٞ ٢ض 

 ٖلى ؤهّ اإلاًجاٝ بلُّ، ال بٖغاب لّ ٚي  َظا.
ً
عا  الاؾم الظي بٗضَمجا مجْغ

  
ً
غاب ٞةجهجا حٗغب ٦مجا ٌٗغب الاؾم الظي ًإحي بٗض "بال" جمجامجا ؤي بٖغاب  ْؤمجا الخ٨م ٖلى "ٚي " مً خُض ؤلٖا

ُْٞمجا ًلي هٓضر ٧ل خ٨م مً ؤخ٩جام "ٚي "، إلاؿدشجىا ْٚي  طل٪،  ْالىهب ْالاجبجإ   ٘ ٓا٫، مً الٞغ ، في ٧ل ألاخ

ْجبُجهجا. ٓبت م٘ ألاصلت التي جمشل ال٣جاٖضة   مصخ

 :ىهبالْظٓب  7.5.1

ٓاء   ٓظب، ْؾ ٓظٍب ؤْ ٚي  م ، مجا بطا ٧جان اإلاؿدشجى م٣ضمجا ؤْ مازغاًجب ههب "ٚي  " بطا ظجاء في ٦الم ججام م

 جإمل ألامشلت آلاجُت في ههب اإلاؿدشجى في ال٨الم الخجام الظي جإزغ ُّٞ اإلاؿدشجى:

  ْاخضٍة ٓع  ٚي    ُ
 
ذِّ الُ

د  بِّ
 
 ط

  ِّب
 َ نِّ ٚي   الظَّ جاصِّ

 ٗ ـم 
ْ
ل  ال

 
٧ 
 
ؤ ْهض 

 
 ج

ٓع  شجالينٟٞي اإلا ْلظل٪  ًٍاإلاظ٧ ٓظب،  ْظجاء الاؾخصىجاء في ٦الم ججام م ؤٖالٍ جإزغ اإلاؿدشجى ٖلى اإلاؿدشجى مىّ، 

.
ً
 الػمجا

ً
ٓبجا ْظ  ْظب ٞحهجا ههب"ٚي " 

 ْؤمجا ؤمشلت ههب "ٚي " في ال٨الم الخجام الظي ج٣ضم ُّٞ اإلاؿدشجى ٞهي ٦مجا ًلي:  

   ٓع ْاخضٍة الُُ ْذ ٚي    د  بِّ
 
 ط

  ِّن جاصِّ
 ٗ ـم 

ْ
ل  ال

 
بِّ ٧

 َ  جهضؤ ٚي   الظَّ

ٓظب ٌكرٍ  لّ ؤن ًخ٣ضم ٖلى اإلاؿدشجى مىّ، هدٓ:   ْههب "ٚي " في ٦الم ججام ٚي  م

     ؤخض ٍ
ْؽ ٚي   يجا٫ 

 
إ ُْ  ً  لْم 

   ٍم ؤخض جاهِّ
 
ْي   ٚ

 
ٚ  ٘  مجا ع ظ 

٢ْض ج٣ضم اإلاؿدشجى  ٓظب، ؤي ُّٞ هٟي ؤْ قبّ هٟي،  ْل٨ىّ ٚي  م ً ؤٖالٍ ؤن ال٨الم ججام  ٍٓع ٞخالخٔ في اإلاشجالين اإلاظ٧
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ْظب ُّٞ الىهب.ٖلى اإلاؿدشجى   مىّ ٞلظا 

ٓاػ  7.5.2  :الىهبظ

 ٖلى ج٣ضًٍغ مؿدشجى، ؤْ ؤن 
ً
ٓبجا ٓن مىه ٓظب، ظجاػ في مشلّ ألامغان، ؤن ٩ً ٢ْ٘ "ٚي " في ٦الم ججام ٚي  م ْإطا 

 ٧جان 
ً
جا ٖٓ ٌٗغب ٧إهّ بض٫، ُٞجغي ٖلُّ خ٨م ال٩لمت الؿجاب٣ت التي هي اإلاؿدشجى مىّ، ٞةطا ٧جان اإلاؿدشجى مىّ مٞغ

. اهٓغ في اإلاؿدشجى 
ً
عا  ٧جان اإلاؿدشجى مجْغ

ً
عا ْإطا ٧جان مجْغ ،

ً
ٓبجا  ٧جان اإلاؿدشجى مىه

ً
ٓبجا ْإطا ٧جان مىه  ٦ظل٪، 

ً
جا ٖٓ مٞغ

 ألامشلت آلاجُت:

   اإلاخ٣ين ٚي  مجا نلى ؤخض 

  ال ًإ٧ْل ٪  ٚي  الخ٣يِّ    ؤخض   َٗجام 

  
 
ْاخٍض ًٖ  ْب ظِّ لم ؤ  ألاؾئلت ٚي  ؾاا٫ 

غاب الؿجاب٤ في مشل َظٍ الجمل ظجاثؼ، ٖلى "ٚي " ٞجالىهب   ْؤمشجالِمجا ؤن ًدب٘ ؤلٖا ٓػ في اإلاشجالين الؿجاب٣ين  ٍْج

ْمً زم ال ٌؿمى َظٍ الجملت اؾخصىجاء، هدٓ: َْؿمى "البض٫" في الجملت،  ْالجغ،  ْالىهب   ٘  مً الٞغ

 ( ٚي   اإلاخ٣ين) مجا نلى ؤخض  ٚي   اإلاخ٣ين 

  (  الخبزِّ
 الخبزِّ (ٚي  

 ٚي  
ً
ض  قِئجا  مجا ؤٍع

 ٚي ِّ الخٍء لم ؤج٨ٟغ في شخي(  الخي ِّ
 ي ِّ  (ٚي  

ْلظل٪ ظجاء  ٩ٞلمت  ٓ "ؤخض"،  َْ، ٕٓ  ًٖ الٟجاٖل اإلاٞغ
ً
٢ْ٘ بضال جا"ٚي " في اإلاشجا٫ ألا٫ْ  ًٖ ٓ  للخ٨م  مٞغ

ً
جبٗجا

"، ْفي اإلاشجا٫ الشجالض 
ً
٫ٓ بّ الظي َٓ "قِئجا  ًٖ اإلاٟٗ

ً
ٓهّ بضال  ٖلى ٧

ً
ٓبجا ٢ْ٘ مىه ْؤمجا في اإلاشجا٫ الشجاوي ٣ٞض  الؿجاب٤، 

 لل
ً
 جبٗجا

ً
عا ٢ْ٘ مجْغ ْاضر في ْألازي    في َظٍ ألامشلت ؤن جىهب ٖلى اإلاؿدشجى. ٦مجا َٓ 

ً
ٓػ ؤًًجا ٍْج ع بدٝغ الجغ،  مجْغ

 ألامشلت.

"ْظٓب   7.5.3 ٓٔ ٢ِٓٗمجا في بٖغاب "ٚي " ْ"ؾِّ  :الجملت خؿب م

  
ً
جا مجا ( -ْإطا ٧جان الاؾخصىجاء اؾخصىجاء مٟٚغ ٓظب (1ؤي الظي ظم٘ ُّٞ ؤمغان، َْ ٓن ال٨الم ٚي  م )ْ ؤن 2) ؤن ٩ً

ٓن اإلاؿد  مً الجملت ٩ً
ً
ْٞجا ٓٔ" ٟٞي َظٍ الخجالت ًجب ؤن ٌٗغب  –شجى مىّ مدظ ٢ِٓٗمجا في الجملت، خؿب "ٚي " ْ"ؾ م

ٓٔ" ٞد٨مّ   ، هدٓ:صاثمجا بجاإليجاٞت "الجغ  "ْؤمجا بٖغاب اإلاؿدشجى بـ"ٚي " ْ"ؾ

  ٍض  مجا ٞجاػ ٚي  ٍػ

  ؾبجاٍح ٔٓ ٗذ  ٚي  ؾبجاٍح ْؾ  مجا شج 

   ؟  ً ٍْ  الٟجاثؼِّ
م  ٚي   غ 

ْ
٨  ً  َل 

 بـ "زال" ْ"ٖضا" ْ"خجاقجا" ْخ٨مِجاالاؾخصىجاء   7.6

 "
 

ال
 
ا"ْ "ز ض   ٖ جا" َظٍ ال٩لمجاث الشالزت ازخل٠ الىدجاة في حُٗين خُصُتهجا، ٞظَب بٌٗ الىدجاة بلى ؤجهجا ْ "

 
جاق "خ 

  ٌ ْبًِٗم  ْحٗمل ٖمل ألاٞٗجا٫ اإلاجايُت،  ، ِٞظٍ ه  ج  ْْ ض  ٗ  ؤٞٗجا٫، 
ً
عا ٓن مجا بٗضَجا مجْغ جا في ٖضاص ؤخٝغ الجغ، ٩ُٞ

 ال٩لمجاث مر صصة 
ً
جا ٓجهجا خٞغ ْل٩ل مجهمجا ؤخ٩جام زجانت. ْ  بين ٧  ،

ً
ْإزبجاججا  

ً
ْلُجان حؿخٗمالن هُٟجا ْال٩لمخجان ألا  ،

ً
 ٞٗال
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ع بدٝغ الجغ، ٞإمجا   ْالجغ ٖلى ؤجهجا مجْغ ٫ٓ بّ،  ٓػ الىهب بهجا ٖلى ؤجهجا مٟٗ ْؤمجا خ٨م اإلاؿدشجى بهجا ُٞج

ْٖضا) ٞإ٦ث  اؾخٗمجالِمجا ٧جالٟٗل، ًىهب مجا ب مجا (زال  ْلُجان؛ َْ ْص مجا ال٩لمخجان ألا ْع ٍْىضع  ٓلُت،  ٗضَمجا ٖلى اإلاٟٗ

٣ٍْل   بهجا، 
ً
عا ٓن مجا بٗضَجا مجْغ ، بسالٝ " خجاقجا" ٞهي حؿخٗمل ؤ٦ث  مجا حؿخٗمل ٦دٝغ الجغ، ٩ُٞ

ً
عا بٗضَمجا مجْغ

 "ٖضا".ْ اؾخٗمجالِجا مشل "زال"

ْاضخجاْإطا    بهظٍ ال٩لمجاث  ٧جان َظا 
ً
عا ٓن مجْغ عٞلُٗلم ؤن الاؾم الظي ٩ً ، ْفي الخ٣ ِٞٓ مجْغ

ً
بهّ ٣ُت ْجاَغا

ٓهّ ْ مىهٓب  ْمدلّ الىهب.ل٩  مؿدشجى 

 "ؤمشلت الىهب بـ"زال: 

 .
ً
 ظجاء الىجاؽ زال خجامضا

 .
ً
 لم ًإث زال خجامضا

 ؟
ً
 َل خًغ الغظجا٫ زال خجامضا

 "ؤمشلت الجغ بـ"زال: 

  ٍض جامِّ
 خ 

 
ال
 
 ظجاء الىجاؽ  ز

  ٍض جامِّ
 لم ًإثِّ زال خ 

  َل خًغ الغظجا٫ زال خجامٍض؟ 

  "ؤمشلت الىهب بـ"ٖضا: 

  
ً
 ل٣ُذ ألاؾجاجظة ٖضا مضًغا

 ؟
ً
 َل ٞجاػ ٖضا مجتهضا

  ٍ ْظض ألاظي   ٖضا ظِض   مجا 

  "ؤمشلت الجغ بـ"ٖضا: 

  ل٣ُذ ألاؾجاجظة ٖضا مضًٍغ 

 َل ٞجاػ ٖضا مجتهٍض ؟ 

  ٍ ْظض ألاظي   ٖضا ظِضِّ  مجا 

  "ؤمشلت الىهب بـ"خجاقجا: 

  
ً
ضا  عؾب الُلبت خجاقجا ٍػ

  
ً
 لم ًغؾب ؤخض  خجاقجا زجالضا

  ٫ٓ  ؟  َل عؾب ؤخضخجاقجا ال٨ؿ

  "ؤمشلت الجغ بـ"خجاقجا: 

  ٍض  عؾب الُلبت خجاقجا ٍػ

   ٍض جالِّ
 
جا ز

 
جاق  لم ًغؾب ؤخض  خ 

  ٫ِّٓ ؟ جا ال٨ؿ
 
جاق  َل عؾب ؤخض خ 
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ْاث ؤٞٗجا٫ ْإطا ج٣غع   ال ؤن َظٍ ألاص ، ٞال جشجى 
ً
 مظ٦غا

ً
ت، بل حؿخسضم مٟغصا ٞال جخهٝغ مشل ألاٞٗجا٫ اإلاخهٞغ

ال جاهض، بل حؿخٗمل ال ؾُمجا "بال"، ِٞظٍ  ججم٘،  ْاث الاؾخصىجاء ٧لِجا ظجامضة  ْؤص  ، ْاخضة في ظمُ٘ الٓغْٝ ٓعة  في ن

 حكبهِجا في الٗمل.

، ؤي  
ً
ت "، ٞةطا اؾخٗملذ هُٟجا ٓن بطا لم حؿب٣ِجا "مجا اإلاهضٍع ٢ْ٘ في َظٍ ال٩لمجاث بهمجا ٩ً ظا الخٛي  الظي  َْ

ٓػ الٗمل ال ًج ْظب ؤن ًىهب مجا بٗضَجا،  ت  ٓبت بـ"مجا" اإلاهضٍع ، بط ال  مصخ
ً
ٓجهجا ٞٗال بجالجغ، ألجهجا خُيئظ ًخدخم ٧

 ْ ت  بال ٖلى ألاٞٗجا٫،   .ؿب٣ِجا "مجا"ال حٞ"خجاقجا" ؤمجا جضزل " مجا" اإلاهضٍع

 اؾخٗمجا٫ آزغ لـ "خجاقجا" 7.6.1

ْعصث لِظا   ، ٞةطا 
ً
م ؤًًجا ْعص طل٪ في ال٣غآن ال٨ٍغ ْن الاؾخصىجاء، ٦مجا  ّ ص ٢ْض حؿخٗمل "خجاقجا " ألظل الخنًز

ٓن مجا  ٓػ خُيئظ خظٝ ؤلِٟجااإلاٗجى ٩ُٞ ٍْج ْإمجا بجاإليجاٞت،  ، بمجا بجالالم، 
ً
عا  ، هدٓ:بٗضَجا مجْغ

 ﴿ 
 
٢ 
ْ
  (13)يوسف: ﴾جاف  للِّ خ   ً  ل

  ا
 
ظ
 
ل  ٦  ٗ ْٟ ًَّ ض ؤْن   خجاقجا لٍؼ

 الاؾخصىجاء بـ"لِـ" ْ"ال ٩ًٓن"  7.7

  ْ ٓن" مً ألاٞٗجا٫ التي حؿمى ألاٞٗجا٫ الىجا٢هت،  ْ  إجهجا"لِـ" ْ"ال ٩ً ٘ اؾمِجا  جا ىهبججٞغ ظازبَ  َْ ،  َٓ

ْاث الاؾخصىجاء،  جا مً ؤص ٢ْض حؿخٗمل في الجملت ٧إصاة لالؾخصىجاء، ِٞؿدشجى بهجا ٦مجا ٌؿدشجى بٛيَ  اؾخٗمجالِجا الكِي ، 

ْههب الخب  شخيء، ٞهي آلان ؤصاة اؾخصىجاء  ُٞخًمىجان خُيئظ مٗجى ٘ الاؾم  "بال "، ٞال ًب٣ى لِمجا مً ٖملِمجا مً ٞع

 مدٌ، ٣ُٞجا٫ مشال:

  
ً
ضا ٓم لِـ ٍػ ًضاال ٩ًظجاء ال٣  ٓن ٍػ

  
 
ْاة  ال جإزظ ال٨خب لِـ الض

يٍ  ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤهّ   ْص ْٚ ٓصا ٔ ؤب  اؾخصىجاء بهظٍ ألاصاة، ٣ٞض ْع
ً
ٓي ؤًًجا ْعص في الخضًض الىب لم ٨ًً "٢ْض 

  ًذجبّ ًٖ ال٣غآن شخيء  
 
بِّ ٣ًغؤ ال٣غآ" ؤي: بال الجىجابت لِـ الجىجابت

ى  ْص: ٦خجاب الُِجاعة،بجاب في الج    ن)(ؾنن ؤبي صا

ٗجان الاؾم  ْاظب الىهب ألهّ زب  لِمجا، ألجهمجا ٞٗالن هجاسخجان، ًٞغ ٓن"  ْإن اإلاؿدشجى بـ"لِـ" ْ"ال ٩ً

 ٍْىهبجان الخب .

بجاث 7.8  الخضٍع

. "بالـ"ا٦خب زالر ظمل جإحي بجاإلاؿدشجى ب (ؤ)
ً
ْاظبجا ٓن الىهب   ٞحهجا خُض ٩ً

ٓظِجان. "بالـ"ا٦خب زمـ ظمل جظ٦غ ٞحهجا اإلاؿدشجى ب (ب) ٓػ ُّٞ ال  خُض ًج

ٓن ٞحهجا اإلاؿد (ط)  خؿب مجا ٣ًخًُّ ؾُجا١ الجملت. "بالـ"جى ٞحهجا بشا٦خب زالر ظمل ًجب ؤن ٩ً

ْاإلاؿدشجى مىّ مً الجمل الخجالُت م٘ ْي٘ الك٩ل ٖلحهجا (ص) ر اإلاؿدشجى   .ْض 

 ػعث البالص اإلا٣ضؾت ٚي  ألا٢صخى -1
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جايُجاث -2 ؽ زال صعؽ الٍغ  خًغث الضْع

ٓٔ اإلاكغ٦ينمجا بغح الىجاؽ بسي   -3  ؾ

 ؤزمغث ألاشججاع بال هسلت -4

 لم ًصخبجي في الضعؽ ؤخض بال املجتهض -5

6- ٕٓ  نجامذ اليؿجاء عمًجان ٧لّ ٚي  ؤؾب

 ال ًىذج بجالخي  مجا ٖضا املخلو -7

 خًغ الُلبت في اإلا٨خبت بال ألاظي  -8

ٕٓ اإلاؿدشجى في الجمل الخجالُت م٘ يبُّ (ٌ) ن ه  :بي 

 ؤؾلم الىجاؽ بال ال٣لُل -1

 مجا زجاب بال ال٩جاٞغ  -2

 ٣ُٗذ آلامجا٫ مً ٧ل الجِجاث ٚي  هللااه -3

 ٚغ٢ذ الؿًٟ مجا زال ألاؾمجا٥ -4

5-  ٫ٓ  مجا عظ٘ الىجاؽ مً الؿٟغ ٚي  العج

 َل ًخ٨ٟغ في اإلآث بال الهجالر -6

ٓص -7 ٓن خجاقجا الِى  نلى اإلاؿلم

 جهجاٞذ الغظجا٫ بال اليؿجاء -8

 مجا هجام بال الهبُجان -9

 لبى الدججاط مجا ٖضا ؤمخٗتهم -10

 :٢م بًبِ اإلاؿدشجى في مجا ًلي مً الجمل (ْ)

 الكغ٥بال  شخيءٌٟٛغ هللا ٧ل  -1

 زالزتػعث ٧ل ؤؾجاجظحي بال  -2

 الخي َل ؤمغج٪ بال  -3

ْلئ٪ ؤٖضاجي بال  -4 ٓخضؤ  ال

 ؤز٣جالِملم ًدمل الىجاؽ بال  -5

ن بال  -6  مغا٦بهمعظ٘ اإلاؿجاْٞغ

١ٓ بال  -7  ب٣غةطبدذ الى

 اليؿجاءال ؤخض في البِذ بال  -8

ذ مً الىجاؽ بال  -9 ٓرَل ٖٞغ  ؟الكُ

 ُجانالهبطَب الغظجا٫ بال  -10
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 :بًبِ "ٚي "  في الجمل الخجالُت٢م  (ػ)

ذ  ٚي ٥ -1  مجا ٖٞغ

ٓم ال٣ُجامت ٚي  اإلاخ٣ين -2 ٓن ؤٖضاًء ً ٓه  ألازالء ٩ً

ٓاء ٚي  الهلخجاء -3  الىجاؽ ؾ

ٓع ٚي  ال٣مغ -4  عؤًذ الى

 ٚي  الخي ؟ شخيءَل ًخم  -5

ْاث الاؾخصىجاء الخجالُت (ح)   :٢م بًبِ مجا بٗض ؤص

 مجا زال هللا بجاَل شخيء٧ل  -1

 ٧ل َجالب زال املجتهض عاؾب -2

ن ٖضا ؤمخٗتهمعظ٘  -3  اإلاؿجاْٞغ

 ال ُٞغة في الىجاؽ لِـ الخي  -4

ْع  -5 ْؤهذ صخُذ لِـ اإلاٗظ  ال جمخى٘ ًٖ الهالة 

6-  
ً
 زظ عاخخ٪ بال ٢لُال

ٍٓجى -7  ال جمل ٚي  الِ

 ال جهجاخب خجاقجا اإلاامً -8

ٓاخض -9 ن مجا ٖضا ال  خمض الخجايْغ

 ال جسب  بؿغ٥ مجا زال ألامين -10

غاب (ٍ)  :امأل الٟغاٙ بمجا ًىجاؾب م٘ ؤلٖا

 ؤخض بال .............. لم ًِٟم ال٨خجاب -1

 الىسُل بال ..............َأمثرِت  -2

ْن زال ..............  -3  لم ًىج الٟجاع 

 مجا هٓغث بلى الُلبت ٚي  .............. -4

5- ..............ٔٓ  ل٣ُذ مً الىٟغ ٧لِم ؾ

 هخجاثج الخٗلم  7.9

ْاؾخٟضهجا  ٓخضة التي حٗلمىجا ٞحهجا  بجاالؾخصىجاء مجا ًخٗل٤ مؤٖؼاجي الُلبت! ْنلىجا بلى جهجاًت اإلاُجاٝ مً َظٍ ال

ْالتي جخمشل في الى٣جاٍ الخجالُت: ْْنلىجا بلى هخجاثج مخٗضصة   ْؤخ٩جامّ،

 .ْاجّ الخجانت بن الجؼء الظي ؤزغظخّ مً الجملت  الاؾخصىجاء َٓ بزغاط ظؼء صازل في الجملت بإصاة مً ؤص



146 

 

ْؤن ٌ ٕٓ ؿمى "اإلاؿدشجى"،  ، ؤْ ؤن اإلاؿدشجى َٓ اؾم ؿمى "اإلاؿدشجى مىّ"ٌؤزغط الجؼء مىّ  ظيالاملجم

ْاإلاؿدشجى مىّ َٓ الاؾم الظي ؤزغط مىّ  ْاث الاؾخصىجاء مسجال٠ إلاجا ٢بلّ في الخ٨م  ْا٢٘ بٗض ؤصاة مً ؤص

ٓهّ مؿدشجى.ْ  اإلاؿدشجى.  إن الٗجامل في الىهب َٓ الٟٗل الخ٣ضًغي ؤْ ٧

  ْاث الا ْمجا ٖضاؤص ْمجا زال،   ،ٔٓ ْمجا في مٗىجاٍ)، ْؾ ي ( ْلالؾخصىجاء ؤ٢ؿجام ٖضًضة: ألا٫ْ: ؾدشجاء هي: بال، ْٚ  .

ٓظب: َٓ مجا زلذ ظملخّ  ْالشجاوي: الاؾخصىجاء اإلا  ،
ً
 ْجاَغا

ً
ٓعا الاؾخصىجاء الخجام: مجا ٧جان ُّٞ اإلاؿدشجى مىّ مظ٧

ٓظب: َٓ مجا ٧جا ْالشجالض: الاؾخصىجاء ٚي  اإلا ن في الجملت ٧لمجاث الىٟي ؤْ قبّ مً ٧لمجاث الىٟي ؤْ الىهي، 

 مً الجملت، 
ً
ْٞجا ٧ْجان اإلاؿدشجى مىّ مدظ ٓظب  : َٓ مجا ٧جان ال٨الم ٚي  م ْالغاب٘: الاؾخصىجاء اإلاٟٙغ الىٟي. 

ْالؿجاصؽ: اإلاؿدشجى ْالخجامـ:  ْاخض،  ْاإلاؿدشجى مىّ مً ظيـ  الاؾخصىجاء اإلاى٣ُ٘: بطا ٧جان اإلاؿدشجى 

 إلاؿدشجى مىّ. اإلاى٣ُ٘: بطا ٧جان اإلاؿدشجى مً ٚي  ظيـ ا

  الاؾخصىجاء اإلاخهل ًُٟض الخسهُو بٗض الخٗمُم، ألهّ اؾخصىجاء مً الجيـ. ْالاؾخصىجاء اإلاى٣ُ٘ ًُٟض

٧ْجان ال٨الم  ْ  الاؾخضعا٥ ال الخسهُو، ألهّ اؾخصىجاء مً ٚي  الجيـ. ٓعا  إطا ٧جان اإلاؿدشجى مىّ مظ٧

،
ً
ٓظبجا ْهب  اإلاؿدشجى ب م

 
ب  ه ظ   ـ"ْ 

َّ
ال ٓاء ُّٞ ؤج٣ضم اإلابِّ  ؿدشجى ؤم جإزغ.". ؾ

 .الىهب 
ً
ْج٣ضم اإلاؿدشجى ُٞجب ُّٞ ؤًًجا ٓظب   ٚي  م

ً
٢ْ٘ الاؾخصىجاء في ٦الم ججام ْ  بطا ٧جان ال٨الم ججامجا إطا 

ٓظب، ظجاػ في مشلّ ألامغان، الىهب، ْؤلابضا٫. ، حٗين ُّٞ ؤن ٌٗغب ْ  ٚي  م
ً
جا إطا ٧جان الاؾخصىجاء مٟٚغ

 ،  ٞىهب 
ً
، ؤْ ههبجا  ٘  ٞٞغ

ً
ٗجا غاب، بن ٞع ٓامل ؤلٖا .خؿب ٖ  ٞجغ 

ً
، ْ  ؤْ ظغا

ً
إطا ٧جان اإلاؿدشجى بـ"بال" مى٣ُٗجا

ٓػ ُّٞ ٚي  طل٪. ال ًج  ٞدُيئظ ًخدخم ُّٞ الىهب، 

  ْعبمجا جإحي للٓن٠، ٞةطا ظجاءث للٓن٠ ػا٫ ٖجهجا مٗجى بن ؤ٦ث  اؾخٗمجا٫ "بال" بمٗجى الاؾخصىجاء، 

ٍْخدخم الٓن٠. ٓػ بٖمجالِجا لالؾخصىجاء،  ْعبمجا ال ًج " بمجا للخإ٦ُض اللٟٓي، جخ٨غع "بال٦ْظا  الاؾخصىجاء، 

غابي. ٓاء في الخ٨م ؤلٖا ضمِجا ؾ ٓصَجا ْٖ ٓظ ىض طل٪ ٞ ْإن ج٨غعث "بال" ألظل الاؾخصىجاء، ٩ٞل اإلاؿخصىُجاث  ْٖ

ٓخُضة. ْال ٧ْإجهجا هي ألانل  ٓبت،   جإحي مىه

  
ً
ٓٔ" لِمجا هٟـ خ٨م مجا بٗض "بال" جمجامجا غاب.بن "ٚي " ْ"ؾ  ا"ٖض"ْ "زال"إن ْ  ، ؤي خ٨م اإلاؿدشجى في ؤلٖا

ْلين الىهب، ْفي آلازغ  "جاخجاق"ْ ، بال ؤن ألا٦ث  في ألا
ً
ٓاػا  ظ

ً
عا ْمجْغ  

ً
ٓبجا ٓن مجا بٗضَجا مىه ؤٞٗجا٫، ٩ً

ْظب ههب مجا بٗضَمجا. "ٖضا"ْ "زال"بن ٦ْظا  الجغ بجاإليجاٞت. ت   بطا اؾخٗملخجا م٘ "مجا" اإلاهضٍع

ْمٗجاهحهجا 7.10  ال٩لمجاث الهٗبت 

ت ال٩لمجاث  اإلاٗجى بجاإله٩ليًز

ٍٓتالىجا٢ت الكجابت  الب٨غ=  Powerful young camel ال٣

= ظمجاٖت
 
ت  ٗ ُْ  Party قِّ

ٓن، ظم٘ َجال٪ ى،َجال٩
 
٩
ْ
ل  َ perish 

 
ً
 نٗبجا

ً
= ج٩ل٠ ؤمغا

 
٠ ؿَّ  ٗ  .To do difficult matter ح 
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ْاإلاغاص بّ َىجا  ٕٓ ألاه٠، م= م٣ُ غ 
ْ
ق
 
ألا

 اإلاٛلٓب

Defeated 

ى=مكُت َجاصثت ج  ٍْ  ٓ  ِ  Calm walk ال

ٓطظُتؤؾئلت الازخبجاع  7.11  الىم

ُٖٓتؤؾئلت  7.11.1  :مٓي

 :الٗجامل في اإلاؿدشجى َٓ  )1(

)a(    ٧لمت"بال" هٟؿِجا )b الٟٗل الخ٣ضًغي ( )cّال ب ٓجهجا مٟٗ ٧( )d( ّال ٖجامل ل 

ْاث الاؾخصىجاء "بال " هي... )2(  :ؤصاة مً ؤص

)aخٝغ(  )bْالٟٗلُت ُت   ) ٞٗلd(  )اؾمc( ) مر صص بين الخٞغ

 بٗضَجا، ألهّ:"مجا زال "ًىهب مجا  )3(

)a( مؿخجى  )bغاب ٫ٓ بdّ(  )خجاc٫(  ) ال مدل لّ مً ؤلٖا  )مٟٗ

 بطا ط٦غ اإلاؿدشجى مىّ في الجملت، ِٞؿمى: )4(

)aالاؾخصىجاء اإلاٟٙغ( )bٓٛالاؾخصىجاء الل( )c الاؾخصىجاء الخجام( )dٌالاؾخصىجاء املخ( 

 الاؾخصىجاء في الجملت الىجاُٞت: )5(

  )aخ٣ُ٣ت(  )bٓخب ٓظبc(  )م  )ججامd(  )ٚي  م

ٓظب )6(  خظٝ اإلاؿدشجى في ٦الم ٚي  م

)a(ٓظب  )مٟٙغd(  مخهل)c(  هجا٢و)b(  م

ْاإلاؿدشجى مىّ، ِٞٓ: )7(  بطا اجدض ظيـ اإلاؿدشجى 

)a(  مخهل )b(مٟٙغ   )c(ٓظب  ججام)d(  م

 :الاؾخصىجاء اإلاؿدشجى مً ٚي  ظيـ اإلاؿدشجى مىّ، ٌؿمىبطا ٧جان  )8(

)a(خجامال  )b(ٟٙغاإلا  )c(ى٣ُ٘اإلا  )d(ٓظباإلا 

ٓظب، ًجب )9(  اإلاؿدشجى بـ"بال" في ٦الم ججام م

)a(ّههب )b(ّٗ ْن بٖغابd(  ببضالّ)c(  ٞع  )جغ٦ّ ص

ٓػ ُّٞ: )10( ٓظب، ًج  اإلاؿدشجى بـ"بال" في ٦الم ججام ٚي  م

)a( ْالىهب  ٘ ْالجغ)c( الىهب ْؤلابضا٫ )b( الٞغ ْالجغ)d(  الىهب   ٘  الٞغ

 :ؤؾئلت ؤلاظجابت ال٣هي ة 7.11.2

ٝ اإلاؿدشجى  .1  ْاإلاؿدشجى مىّ.ٖغ 
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 مجا هي ٞجاثضة اإلاؿدشجى اإلاى٣ُ٘؟ .2

؟ .3
ً
ٓن اإلاؿدشجى ججامجا  متى ٩ً

ٓظب؟ .4 ْٚي  اإلا ٓظب   مجا َٓ اإلاؿدشجى اإلا

؟ .5
ً
جا  متى ٌؿمى اإلاؿدشجى مٟٚغ

ٍٓلت 7.11.3  :ؤؾئلت ؤلاظجابت الُ

 اط٦غ ؤخ٩جام الاؾخصىجاء بـ"بال" م٘ ألامشلت. .1

غاب. .2 ٓٔ" في ؤلٖا ٓا٫ "ٚي  ْؾ  اط٦غ ؤخ

 "ٖضا" بجالخٟهُل.ْ ا٦خب ؤخ٩جام " زال " .3

ْاإلاغاظ٘ 7.12 ى بهجا ؤَم ال٨خب   اإلآصخ 

ٓاضر ،ٖلي الججاعم .1  .مهُٟى ؤمينْ  الىدٓ ال

 .اإلا٣جانض الكجاُٞت ، لإلمجام ؤبي بسخجا١ ببغاَُم الكجاَبي .2

ٓافي ،ٖبجاؽ خؿً .3  .الىدٓ ال

بضهللا الجُجاوي .4  .قغح ال٩جاُٞت، ؤبٖٓ

ْع الظَب ، ابً َكجام .5  .قغح قظ

ٓع  .6 ؽ اللٛت الٗغبُت ، الض٦خ  .ٝ. ٖبضالغخُمصْع
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  8الٓخضة: 

 اإلاىجاصٔ

ٓخضة  :ٖىجانغ ال

 الخمُِض  8.0

ٓخضة  8.1  ؤَضاٝ ال

٠ اإلا  8.2   ىجاصٔحٍٗغ

 الخٍٗغ٠ بمهُلخجاث بجاب اإلاىجاصٔ  8.3

 خغْٝ الىضاء  8.4

ْؤخ٩جامّ  8.5  ؤ٢ؿجام اإلاىجاصٔ 

 ؤخ٩جام الاؾمجاء التي جسخو بجالىضاء  8.6

 ؤخ٩جام ججاب٘ اإلاىجاصٔ  8.7

ْؤخ٩جامِجاألا٢ؿجام   8.8  ألازٔغ للمىجاصٔ 

بجاث  8.9  الخضٍع

 هخجاثج الخٗلم  8.10

ْمٗجاهحهجالال٩  8.11  مجاث الهٗبت 

ٓطظُت الازخبجاع ؤؾئلت  8.12  الىم

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهجاؤَم   8.13  ال٨خب 
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 الخمُِض 8.0

ٓمُتفي  وؿجانالىضاء مً م٣خًُجاث الُٟغة التي ًًُغ بلحهجا ؤلاؤٖؼاجي الُلبت! بن  لىضاء ؤؾلٓب ْا، خُجاجّ الُ

ْالخٟجاَم.  ْالخ٣جاعب  ٓانل  ب للخ
 
ْاملخجاَ ب  َِّ ٤ مً َغ١ الخُجاب بين املخجا ٓ ٍَغ مً ؤؾجالُب ال٨الم في لٛت الٗغب، َْ

ٓاٖض جخٗل٤ بجالىضاء  ٢ْ ال  ٓبّْإن اللٛت الٗغبُت ْيٗذ ؤن ٓا٫ التي جُغؤ ٖلى اإلاىجاصٔ مً ْؤؾل ، ْيبُذ ألاخ

ْإن اإلاخ٩لم بجاللٛت الٗغبُت ًدخجاط بلى   حؿخٗمل ألظل الىضاء، 
ً
ْٞجا ْْيٗذ لِجا خغ غاب،  ت ؤلٖا ٓاٖض اإلاِمت، مٗٞغ َظٍ ال٣

  ٌ   م  لِّ ْؿ التي 
 
ٕٓ في الخُإ، بط بن اللٛت بهجا لؿجاه ٢ٓ ال ًم٨ً الالٗغبُت ّ ًٖ ال ٓن،  ْل ٣ُجاؽ ُّٞ هي مجا ج٩لم بهجا الٗغب ألا

ألظل طل٪ ؾٝٓ  اللٛت ال٣ُجاؽ   بال مجا ؤظجاػ ؤَل   ْمجا ًخٗل٤ بّ مً ُّٞ.  ٫ٓ اإلاىجاصٔ  ٓخضة خ ًجٗل خضًصىجا في َظٍ ال

ٓاٖض ْال٣  .ألاخ٩جام 

 ؤَضاٝ الٓخضة 8.1

ً ٖلى ِٞم ألاقُجاء الخجالُت: ٓا ٢جاصٍع ٓه ٓخضة الخٗلُمُت ؤن ج٩ ؼة! هإمل مى٨م بٗض صعاؾت َظٍ ال  ؤحهجا الُلبت ألٖا

  ت حٍٗغ٠  مٗٞغ
ً
ْانُالخجا  اإلاىجاصٔ لٛت 

 ْؤخ٩جامِجا  بُجان ؤ٢ؿجام اإلاىجاصٔ 

 إل ٖلى ٖجامل اإلاىجاصي  ؤلَا

 ٔت بٖغاب اإلاىجاص  مٗٞغ

٠ اإلاىجاصٔ 8.2  حٍٗغ

  ٌ ظا اإلابدض  ٍٓت، َْ ٓبّ" مً ؤَم اإلابجاخض الىد ْؤؾل ِّ بن "الىضاء 
 
 ٗل

 
 .للىضاء صخٍُذ  ؤؾلٍٓب  اؾخسضامِّ  مىجا ٦ُُٟت

ٓة بلى  ٓظُّ الضٖ ضٍ اإلاخ٩لم.ْالىضاء َٓ ج ْجيبحهّ لإلنٛجاء ْؾمجإ مجا ًٍغ ْإن ؤؾلٓب الىضاء لُلب ب٢بجا٫  املخجاَب، 

ْلٟذ اهدبجاَّ. ْانُالخجا. اإلاىجاصٔ  ٓع آلاجُت حٍٗغ٠ اإلاىجاصٔ لٛت   هدىجا٫ْ في الؿُ

ْانُالخجا:  8.2.1  
ً
 اإلاىجاصٔ لٛت

ْػآبجاصي في ٢جامٓؾّ ،ص ،ظجاء مً ؤنل ٧لمت (ن :اإلاىجاصٔ في اللٛت  ْهي جض٫ ٖلى الاظخمجإ ٦مجا ٢جا٫ الٟي   (ْ: 

ٓلِم ْمىّ ٢ ٓم"،  ؿخٗمل في مٗجى "اظخم٘ ال٣
 
"  ح ٓم    ي  ضِّ الىَّ ْ   ي  جاصِّ "الىَّ :٩ٞلمت "هضا ال٣

 ْ 
 ْ
ٔ" ملجلـ ًجخم٘ ُّٞ ض  خ  ىْ اإلا

ٓن ْيمِ ضاء (ب٨ؿغ الى ْالى  ضاء  ِّ
ْالى  ّ الغظل ألظلجاالىجاؽ،  غِّظ 

ْ
س  ً ٓصة زجانت،  ) َٓ الهٓث الظي  جدهُل ٚجاًت م٣ه

ٓجّ ؤْ ؤنض٢جاثّ،جْمً َظٍ الخغْٝ  ٓ َلب الاظخمجإ ؤْ ال٣غب مً بز ن ٧لمت "هجاصٔ" ؤْ "جىجاصٔ" َْ  ٓ ْزالنت  خ٩

ْظظب  ْالٛغى مىّ َٓ ب٢بجا٫ اإلاىجاصٔ ٖلُّ  ٫ٓ بن الىضاء َٓ زُجاب ًهضع مً مىجاص مخ٩لم بلى مىجاصٔ ٖلُّ  ال٣

ْاههجاجّ  .اهدبجاَّ 
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 ٖبجاؽ خؿً :ْؤمجا في الانُالح 
 
ِّٝ

غ   ٗ  ٌ ٓافي: " ،٨ٞمجا  ٓة بلى املخجاَب، نجاخب ٦خجاب الىدٓ ال ٓظُّ الضٖ َٓ: ج

ضٍ اإلاخ٩لم ٓع: ْجىبُّ لإلنٛجاء، ْؾمجإ مجا ًٍغ ٓي ٖلى زالزت ؤم َْظا الخٍٗغ٠ ًدخ  ." 

  َْٗجي بّ مسجاَبت الغظل ٓة:  ٓظُّ الضٖ ْاث املخخهت ْالىضاء لّألا٫ْ: ج ٓن طل٪ بإصاة مً ؤص ٍْيبػي ؤن ٩ً  ،

 للىضاء، ْؾُإحي جٟهُلّ في الهٟدجاث آلاجُت، بن قجاء هللا حٗجالى.

 ظا ظؼء  هالشجاوي: جيبح ٠، ٍْ   ّ لإلنٛجاء: َْ ْطل٪ ؤن الظي  ىضاءغاص بّ حٍٗغ٠ الزجان مً الخٍٗغ ْظّ آزغـ  مً 

ٓن ؤهذ الظي جخ٩لم مّٗ، ٞمجا مٗجى الىضاء في مشل َظٍ الٓغْٝ ٓن مٗ٪ بل عبمجا ج٩ ٞجالىضاء ، ؟جىجاصًّ عبمجا ٩ً

ْإهمجا حؿتهضٝ جيبحهّ  ٓة بلى املخجاَب لإل٢بجا٫  ٓظُّ الضٖ ٓعة ال ٌؿتهضٝ ج ٖلى ٦مجا٫ ؤلانٛجاء في ه٣ل َظٍ اله

  ً  ٓ  ٍْ ؼِّ ٦ْمجا٫ الاؾخمجإ، َْ
ّ في يمً  ب٢بجا٫ في ض  ْإطا هجاصًخ  ٓة، ٞةن اإلاىجاصٔ َىجا مٗ٪ في ال٨الم،  اإلاىجاصٔ ٢

 ْ ٓلّ  لٟذ  اهدبجاٍ الغظلال٨الم ٧جان طل٪ ؤصعى لّ بلى الاؾخمجإ،  َْظا ألازي  بِىّ في ٢ ٓلّ ال٣جاثل،  بلى مجا ٣ً

ضٍ اإلاخ٩لم)  (ؾمجإ مجا ًٍغ

  ظا ٌؿمى ب، َْ
 
ٓي ٖلى َلب ؾمجإ اإلاخ٩لم مً املخجاَ ظا الُلب الظي ًدخ ضٍ اإلاخ٩لم: َْ الشجالض: ؾمجإ مجا ًٍغ

ٓع قتى: ٓن في ن ب ٩ً
 
 َلب ؤلا٢بجا٫ مىّ، ْؤلا٢بجا٫ مً املخجاَ

ً
 ؤًًجا

 ب
 
ٓن ؤلا٢بجا٫ مً املخجاَ ٫ٓ: ٢ْض ٩ً ، ٦مجا َٓ مٗغْٝ في اإلاىجاصٔ الٗجام، ٦مجا ج٣

ً
 خ٣ُ٣ُجا

  ِّا 
ْ
  ءِّ غ  ٢

ْ
 ٨ِّ ال

ً  خ  ٖ  جاب   !لِّ جا   ي 

   ً  اِّ مَّ د  جا م !
 عْ ض 

 
 ع   ْ٘ ٞ

ْ
٪  ؤ  .ؾ 

   ٫ٓ  الغظل ْطل٪ ٧إن ٣ً ٓ بمٗجى الاؾخججابت،  َْ ،
ً
ْلِـ خ٣ُ٣ت  ،

ً
ٓن مغاص الؿمجإ ْؤلا٢بجا٫ مججاػا في  ٢ْض ٩ً

 :جاءِّ ٖ  الض  

  ِّا 
ْ
  يْ لِّ  ْغ ِّٟ ٚ

 
 ط
 
  ْي بِّ ْٓ ه

 ! هللا  جا ً 

  ِّْم خ  عْ ا 
ً  ى   ْٓ جا م  جا 

 
 ال
 
 جا! ه

ْجىبُّ ؤلانٛجاء َٓ   ْإزالم الضٖجاء لل حٗجالى،  ٓة  ٓظُّ الضٖ ٣ٞض اظخم٘ ُّٞ مً ؤظؼاء الخٍٗغ٠ ٧لِجا، مً ج

ضٍ اإلاخ٩ّ َلب الغخمت مً طاج ٓة َظا الُلب في مشل َظٍ الجمل.ْ م لحٗجالى، ْؾمجإ مجا ًٍغ  َٓ َلب اؾخججابت صٖ

 ِْٓن الىضاء ألظل ب  جاع الخعجب ؤْ للب٩جاء ٖلُّ، مشل:٢ْض ٩ً

   ً ِّ
  

ٍض  جا ّلل ٍْ ؼ    !لِّ

   ً  ا٦ِّ جا ع 
 
ٞ 
ً
 ْٓ بجا

 
 ؤ
ِّ ى  ْٖ ١ 

  !جا٫ِّ ظ  جا١ِّ الغ 

 الٗجامل في الىضاء 8.2.2

   ً 
 
ٌ   "اإلاىجاصٔ"دٓ الى   ٖلمجاءِّ  غ مٗٓم  ظ٦ ٫ٓ بّ، ٩ٞإجهم   ْْ ض  ٗ  في يمً بُجان اإلاٟٗ

 
٫ٓ بّ،  ّ  ه  مً ؤ٢ؿجام اإلاٟٗ

ً
٢ؿمجا

ْالٟٗل الخ٣ضًغي َٓ الظي  ٓن مؿخر ا،  ٓن الٗجامل ُّٞ َٓ الٟٗل الخ٣ضًغي الظي ٩ً ال بّ ٩ً ٓهّ مٟٗ لى ج٣ضًغ ٧ ْٖ

 
 
 ّ في بٖغاب اإلاىجاصٔ.ٌٗمل ٖمل
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   ٖ ٓن مً اؾمين ؤْ اؾم  ضَّ ْمً ؤظل َظا ٣ٞض  الىدجاة اإلاىجاصٔ في يمً ال٨الم اإلاُٟض، بط ال٨الم ال بض ؤن ًخ٩

ٓن ؤلبخت مً  ال ًخ٩ ال مً ْٞٗل،   ألهّ ٞٗلين 
ً
ٓن مُٟضا ْإطا ٧جان ٦ظل٪ ٞجملت اإلاىجاصٔ ال ًغج٣ي ؤن ٩ً  ، ْخٝغ اؾم 

ٓا في الجملت ؤجهجا ْا ُّٞ الٟٗل، ٣ٞجال ٍٓين ٢ضع ْل٨ً الىد  ، ْخٝغ ٓي ٖلى اؾم    ًدخ
ً
ضا ؤْ ؤهجاصي  ٢جاثمت م٣جام (ؤصٖٓ ٍػ

 
ً
ضا  ).ٍػ

ْلِـ مً   غاب،  ْؤ٢ُم م٣جامّ خٝغ الىضاء ٧جان لّ خ٨م زجام مً خُض ؤلٖا غص مىّ الٟٗل  لُّ ٞةهّ بطا ظ  ْٖ

ْل٨ً   لألنل الظي َٓ مىّ، 
ً
، جبٗجا

ً
ٓبجا ٓن مىه ْم٘ طل٪ ٞةن ألانل في اإلاىجاصٔ ؤن ٩ً  .

ً
 ؤْ هجا٢هجا

ً
 مُٟضا

ً
ٓهّ ٦المجا خُض ٧

ْٞت ْؾُإحي طل٪ بجالخٟهُل. ال ًِٓغ ٖلُّ  الىهب بال في اإلاؿجاثل اإلاٗغ

٠ ب  8.3  اإلاىجاصٔ مهُلخجاث بجابالخٍٗغ

ٕٓ ًيبػي لىجا ؤن هخٗٝغ ٖلى اإلاهُلخجاث اإلاخٗل٣ت ب  ٨ًث  ْالتي  جاإلاىجاص٢ْٔبل ؤن هسٓى في نلب اإلآي

ٓخضة مغة  اؾخٗمجالِجا ، ألا  جلٓفي َظٍ ال ٓخضة ًر جب ٖلى ِٞم َظٍ اإلاهُلخجاث، إل زٔغ تهجا ختى ن ِٞم ال ٞالبض مً مٗٞغ

 
ً
ٕٓ ظُضا  .-بةطن هللا حٗجالى –هِٟم اإلآي

 اإلاىجاصٔ 8.3.1

ظ٦غالاؾم الظي َٓ   ، هدٓ:لخيبحهّ ؤْ اؾخضٖجاثّ بٗض خٝغ مً خغْٝ الىضاء ً 

    ً  ٤ِّ هللا  ل  ظ  جا ع
جَّ  !! اِّ

ْعصْث بٗض ل  ظ  ٞـ٩لمت "ع    َْؿمى في الانُالح "مىجاصٔ"، ألن اإلاخ٩لم " في َظٍ الجملت  ٓ "ًجا"  خٝغ الىضاء َْ

 ًىجاصًّ بهظٍ ال٩لمت.

ب  8.3.2  اإلاىجاصٔ ال٣ٍغ

ٓج٪ ؤْ ًم٨ً    ٌؿم٘ ن
ً
بجا   –بطا ٧جان اإلاىجاصٔ ٢ٍغ

ً
ْاث  – ٖجاصة ْلىضاثّ ؤص ب،  ؤن ٌؿم٘ ل٪ ِٞٓ اإلاىجاصٔ ال٣ٍغ

. مشل: "ًجا"، "ؤ"، ْ"ؤي".  ْخغْٝ

 اإلاىجاصٔ البُٗض  8.3.3

 ْإطا  
ً
ِّ ٖى٪ ٧جان اإلاىجاصٔ بُٗضا

 خغْٝ َظا جا ٧جان ًُّ ، خؿ 
ً
ْلّ ؤًًجا ، ٞةهّ ٌؿمى "اإلاىجاصٔ البُٗض"، 

ً
ٍٓجا البٗض ؤم مٗى

. ٖىضمجا هخ٩لم ًٖ خغْٝ الىضاء. "ًجا". زجانت ًىجاصٔ بهجا، مشل:
ً
 ْؾٓٝ ًإحي ط٦غ َظٍ الخغْٝ مٟهال

 اإلاؿخٛجار بّ 8.3.4

 ْ ْل٨ً ال ًىجاصٔ بّ ٖلى  ٓهت مىّ َٓ اؾم ٣ً٘ بٗض خٝغ الىضاء  ٓة للؿمجإ ؤْ الخىبُّ، بل لُلب اإلاٗ ظّ الضٖ

 في صٞ٘ مهِبت ؤْ ظلب هٟ٘، مشل:
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   ِّظ
لغ 
 
 ًجا ل

 
ال  ٗ ل ْ  جا٫ِّ لِّ   

ْ
 ال
 
  !تِّ ام  غ  ٨

   ً 
 
٣
 
  ْي مِّ ْٓ جا ل

ْ
ل  ِّٗ لِّ

ْ
  مِّ ل

 ْ 
 ْ
 !ضِّ ْج امل

 ٌؿمى "اإلاؿخٛجار لّ"، ٞ
 
ٓهت ُلب لّ اإلاٗ  ً ْالظي   بّ، 

ً
 ٌؿمى مؿخٛجازجا

 
ٓهت ُلب مىّ اإلاٗ  ً ٟي ٞجالغظل الظي 

، ْاإلاشجا٫ ألا٫ْ 
 
ٓهت ُلب مجهم اإلاٗ  ً " مؿخٛجار بّ، بط  جا٫ِّ

ِّظ 
لغ 
 
غامت": ٧لمت "ل

 
ْال٨ ال   ٗ ٓهت مً  "ال مؿخٛجار لّ، ألن َلب اإلاٗ

  ْ  الغظجا٫ ٧جان ألظل جدهُل الٗال 
 
 اإلا
 
مْي" مؿخٛجار بّ إلهّ ًُلب مىّ مِّ جاعِّ ٩ ْٓ

 
٣
 
٦ْظل٪ ألامغ في اإلاشجا٫ الشجاوي، ٩ٞلمت "ل  .

ْؤمجا ٧لمت "لِّ  ٓهت   اإلاٗ
ْ
 ل

ْ
ل   مِّ ِّٗ

 ْ 
 ْ
ْاملجض.ضِّ ْج امل ٫ٓ الٗلم  ٓم ٧جان ألظل خه ٓهت مً ال٣  " ٨ٞالَمجا مؿخٛجار لّ، ألن َلب اإلاٗ

 اإلاىضْب  8.3.5

 َٓ اإلاىجاصٔ الظي ًإحي ط٦ٍغ في الىضاء ألظل الب٩جاء ٖلُّ، مشل: 

   ً  جا ؾ ِّ
 ! اٍض  ُ 

   ْ 
 
  ب  غْ ا٦

 
 ! جاٍخ  ب  ؤ

م  8.3.6 زَّ غ   الـم 

ّ ألظل الخس٠ُٟ، مشل:َٓ الاؾم اإلاىجاصٔ الظي خظٝ مىّ    آزغ خٞغ

   ً "  ٖ َ  جا  ل    جاجِّ
 
الم  " ظ ٪ِّ الؿَّ

 
٣ْغِّث

 ً ل   ًْ
ْب ِّ  بجاب ًٞل ٖجاجكت اهنع هللا يضر)ملسو هيلع هللا ىلص  (البسجاعي: ٦خجاب ًٞجاثل ؤصخجاب الىبيا ظِّ

  ِّل
 
ل ٌ  َظا الخض   بٗ

ً
م  مِال َِّ  ؤٞجا

ٓ خضًض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص  َْ ٫ْ  ًجا "َٓ ،ٞةن ؤنل ال٩لمت في اإلاشجا٫ ألا
 
ْظخّ ٖجاجكت بيذ ؤبي ب٨غ "ٖجاجكت ، هضاء لؼ

٫ٓ امغت ال٣ِـ البىت ٖمّ:  :الهض٤ً امهنع هللا يضر، ْفي اإلاشجا٫ الشجاوي ٢ ٓ ْطل٪ ألظل  "ًجا ٞجاَمت"َْ ِمجا،  خظٝ مجهمجا آزغ خٞغ

 الخس٠ُٟ.

غاء  8.3.7  الخدظًغ ْؤلٚا

ُب ُّٞ، ٞةن ٧جا  ْإن َٓ الاؾم الظي ًإحي في الجملت ألظل الخدظًغ مىّ ؤْ الرٚ  ن للخدظًغ ِٞٓ املخظع مىّ، 

ُب ِٞٓ لإلٚغاء.  ٧جان للرٚ 

   ٤ خِّ
ْ
ل
 
ألظل َظٍ الهٟت ؤ ٓة املخجاَب،  ْإهمجا َٓ ؤؾلٓب ٌؿخٗمل ألظل الخىبُّ ؤْ صٖ ْالخ٤ ؤهّ لِـ بىضاء، 

ْلظل٪ لم هظ٦ٍغ  ٓخضة مبجاقغة،  ٫ٓ زجانت ال جخٗل٤ بهظٍ ال ْؤن ٓاٖض  غاء) ٢ ْلِمجا (الخدظًغ ْؤلٚا في بجاب الىضاء، 

ٓظّ.م ْلم هظ٦ٍغ َِىجا بال لبُجان َظا ال ٓخضة،   ٟهال في َظٍ ال

 خغْٝ الىضاء 8.4

ؼحي الُجالبت!  ؼي الُجالب/ٍٖؼ ٓظٍُّٖؼ ٫ٓ ُٞمجا مطخى ؤن الىضاء َٓ ج ٓة بلى ؾب٤ لىجا ال٣ ظا  الضٖ املخجاَب، َْ

ٓن  ْ  ،بال بمؿجاٖضة خٝغ مً ؤخٝغ الىضاء ال٩ً   اؾخسضامجاتهجا.ُْٞمجا ًلي هظ٦غ الخغْٝ التي جىجاصٔ بهجا م٘ زهجاثهِجا 
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 ؤخٝغ الىضاء 8.4.1

 في  
ً
ْل٨ً َظٍ الؿبٗت حؿخسضم ٦شي ا ٢ْض ط٦غ بٌٗ الىدجاة ؤ٦ث  مً َظا،  ؤقِغ خغْٝ الىضاء ؾبٗت، 

٫ْ الخجالي: ْال٨خجابت. ٞلىىٓغ في الجض  الى٤ُ 

 ألامشلت اؾخٗمجاالتهجا خغْٝ الىضاء

ْال٣ٍغب ْالاؾخٛجازت ًجا .1  ؤلابلًجا عاَب الضَغ َل مغث ب٪  لىضاء البُٗض 

ض  ؤٚل٤ البجاب لىضاء ال٣ٍغب ؤ  .2  ؤ ٍػ

 ؤي نجاخب  الضاع ٠ُ٦ الخجا٫؟ لىضاء ال٣ٍغب ؤي .3

 جمِلْ  لىضاء البُٗض ؤًجا .4
ً
 ؤًجا َجالبجا

 َُجا ٢جاؾم  حٗجا٫ْ  لىضاء البُٗض َُجا .5

  لىضاء البُٗض آ .6

ٍ لىضاء اإلاىضْب ْالاؾخٛجازت ْا .7  مل٪  الىٟٓؽ  بب  
ً
 ْا مدؿىجا

 

ْاؾخٗمجاالتهجا م٘ ألامشلت  جا بىجا هُل٘ ٖلى خغْٝ الىضاء   ُ ٓع الخجالُت: َ  في الؿُ

، في هضاء   :جاً   – 1  َظا الخٝغ َٓ ألانل في بجاب اإلاىجاصٔ، ِٞؿخٗمل خُض ال ٌؿخٗمل ٚيٍ  مً الخغْٝ

ْالىضب بطا لم ٨ًً َىجا٥ زٝٓ مً الالخبجاؽ في اإلاٗجى،  ٦ْظل٪ في الاؾخٛجازت  ْالبُٗض،  ب  ْؤمشلت ٧ل مً طل٪ ال٣ٍغ

ٓع:  ُٞمجا ًلي مً الؿُ

ب) ، !(لل٣ٍغ ض  !(للبُٗض)، ًجا ٍػ  ًجا ٚغبخجاٍ! (للىضب) ًجا عبجاٍ! (لالؾخٛجازت)، ًجا ٢مغ 

ْظل ٫ٓ هللا ٖؼ  ظا مشجا٫ اؾخٗمجا٫ (ًجا) للمىجاصٔ اإلاىضْب بطا لم ًلخبـ اإلاٗجى بجاؾخٗمجالّ، ٦مجا في ٢ َْ:  

 ﴿ ِّْىب ي ظ   فِّ
ذ 
ْ
غََّ

 
جا ٞ ى م 

 
ل  ٖ جا 

 
ج ْؿغ  جا خ   ً ِّ

َّ
 )55(الؼمغ: ﴾َّللا

ٓن، ٓن "ًجا" للىضبت ؤْ ال ج٩ ْا" م٩جاهّ، ٧إن "ًجا"ْظب جغ٥  ْإطا الخبـ ألامغ بين ؤن ج٩ ، ْالا٢خهجاع بدٝغ "

ً ٌؿمى:  ال ًصر مجيء "ًجا" بطا ٧جان ؤخض الخجايٍغ ْا ٖمغ،  ٫ٓ في هضبت "ٖمغ":   ."غم  ٖ  بـ"ج٣

ظا الخٝغ  ٓػ ُّٞ ؤن (ًجا) ًسخو بىضاء اؾم الجاللت "هللا"، ٞال  َْ ال ًج ، ٣ُٞجا٫:" ًجا هللا"،  ٓػ هضاءٍ بٛيٍ  ًج

 ٌؿخٗمل ؤي خٝغ آزغ مً خغْٝ الىضاء.

 2 -  
 
.  ؤ

ً
بجا َْؿخٗمل َظا الخٝغ في الىضاء بطا ٧جان اإلاىجاصٔ مى٪ ٢ٍغ  : (الِمؼة املجغصة) 



155 

 

3 -  
 
ب.  ْي ؤ  في هضاء ال٣ٍغ

ً
َْؿخمل ؤًًجا ٓن الُجاء مً ٚي  حكضًض)   : (بؿ٩

 4 -  
 
ٍٓين ٌٗضْن (آًجا ) مً خغْٝ الىضاء.: (بٟخ جا ً  ؤ ْبٌٗ الىد ْبٗضَجا ًجاء مسٟٟت)،   ذ الِمؼة مً ٚي  مض، 

ٓ ٌؿخسضم لىضاء البُٗض. َْ 

ْبٗضَجا ًجاء مسٟٟت) ِجاءجا : (بٟخذ الُ  َ   - 5 ٫ٓ بٌٗ الىدجاة بن َظا الخٝغ (َُجا) ،  ٣ٍْ ًإحي لىضاء البُٗض، 

ٓ ٞٗل بمٗجى ؤؾجا٫.، م٣لٓب مً خٝغ (ؤًجا)، مً ؤمشجا٫: "َغا١" مً ٧لمت "ؤعا١" َْ 

ْصة) َظا الخٝغ مسخو للمىجاصٔ البُٗض ٣ِٞ ِمؼةآ (بجال - 6 .اإلامض
ً
ْل٨ىّ ٌؿخسضم في ال٨الم هجاصعا  ، 

٫ٓ الغظل:َظا الخٝغ مسخو بجاإلاْا :   - 7 ، ٦مجا في ٢
ً
َْؿخٗمل في الاؾخٛجازت ؤًًجا  ىجاصٔ اإلاىضْب، 

  ٍجا
 
ج ْؿغ  ا خ   ْ 

ظا اإلاشل  ٫ٓ الغظل في الاؾخٛجازت: (َْ ٓع ظضا)٢ْ ْمكِ  ؾجاثغ 

  ٍْ جا م  هِّ
خ  ْٗ ا م   ْ  

ْؤخ٩جامِجا  8.5  ؤ٢ؿجام اإلاىجاصٔ 

 ٖلى ظمُ٘ اإلاهُلخجاث اإلاخٗل٣ت بجاإلاىجاصٔ، ْ
ً
ىجا ؾجاب٣جا ؼحي الُجالبت! حٗٞغ ؼي الُجالب/ ٍٖؼ في َظا الجؼء مً ٍٖؼ

ٓخضة ْؤخ٩جامِجا بجالخٟهُل. ٣ٞض ٢ؿم ال ألا٫ْ: اإلاىجاصٔ  ٖلمجاء الىدجاة اإلاىجاصٔ بلى ٢ؿمين ؾىضعؽ ؤ٢ؿجام اإلاىجاصٔ 

ْالشجاوي: اإلاىجاصٔ اإلابجي،  ْاإلاىجاصٔ ْلاإلاٗغب،  ْاإلاىجاصٔ الكبُّ بجاإلاًجاٝ،  ٓإ: اإلاىجاصٔ اإلاًجاٝ،  لمىجاصٔ اإلاٗغب زالزت ؤه

ٓصة، زم  ٖٓجانه٨غة ٚي  اإلا٣ه ٓصة. للمىجاصٔ اإلابجي ه ْاإلاىجاصٔ ه٨غة م٣ه ُت : اإلاىجاصٔ اإلاٟغص،  ل٣ض ٢مىجا بةٖضاص زٍغ

ٓإ مً ا ْهي ٦مجا ًليجٟهل ٧ل َظٍ ألاه  :إلاىجاصٔ 

 

 ؤ٢ؿجام اإلاىجاصٔ

 اإلاىجاصٔ اإلابجي

اإلاىجاصٔ الى٨غة 

ٓصة  اإلا٣ه
 اإلاىجاصٔ اإلاٟغص

 اإلاىجاصٔ اإلاٗغب

اإلاىجاصٔ الى٨غة 

ٓصة  ٚي  اإلا٣ه

اإلاىجاصٔ الكبُّ 

 ًجاإلاًجاٝ
 اإلاىجاصٔ اإلاًجاٝ
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ْالخمشُل: ٓاٖض اإلاخهلت بهظٍ ألا٢ؿجام بجالخٟهُل  ٫ْ ُٞمجا ًلي ال٣  ْآلان هدىجا

 اإلاىجاصٔ اإلاٟغص 8.5.1

 ؤْ قب 
ً
 بيجاُٞجا

ً
 مً ٚي  جغ٦ُب جغ٦ُبجا

ً
ْعص مٟغصا  هحَٓ الٗلم الظي 

ً
بطا لم َْؿمى "الٗلم اإلاٟغص"،  ،بجاإليجاٞت جا

  ّ  ؤْ قب
ً
ٍٝ  ٨ًً اإلاىجاصٔ مًجاٞجا ال مًجا  ؤْ ٚي  طل٪.، 

ً
 ؤْ ٖضصًجا

ً
 مؼظُجا

ً
 جغ٦ُبجا

ً
ْمغ٦بجا ، بل 

ً
 ًًغ ؤن ًإحي مشجى ؤْ ظمٗجا

ض    : ٍػ
ً
ْإن ٧جاهذ مشىجاة ؤْ ظمٗجا.ْ  ٞمشال ْٞجاَمجاث ٧ل َظٍ ألاؾمجاء مٟغصة،  ْٞجاَمخجان  ْٞجاَمت   ، 

ْن  ض ٍْػ ضانِّ   ٍػ

ٍّٓ" ِٞٓ ٖلم مغ٦ب مً "ؾِب"  ، ْ"زْ ٦ْظل٪ اؾم "ؾِب
ً
 مؼظُجا

ً
ْل٨ىّ ع ٦ب جغ٦ُبجا  "ٍّْ مؿت ٖكغ"، "

.
ً
ْمىجاًصٔ مٟغصا  

ً
ٓهّ ٖلمجا  ٞال ًًغ مشل َظٍ الر ٦ُبجاث في ٧

ً
 ٖضصا

ً
 مغ٦ب جغ٦ُبجا

 ( ٓهّ مىجاصٔ ه٨غة، مشل (عظل  ْإن ٧جان ٢بل ٧  
ً
ٍ مُٗىجا ٓن مغاص  م َىجا ؤن ٩ً

 
ل  ٗ ) ِٞمجا ه٨غججان ْ ٍْغاص بجال (بوؿجان 

ٓصًجا ؤنبدجا مُٗىين، مشل: "ًجا بوؿ ْل٨ً إلاجا ه   ، ْينِّ
 ً ٓهجا مىجاص !"، لغظل زجام ؤمجامّ ًىجاصًّ، ْؾُإحي ٢بل ؤن ٩ً َظا جان 

ض مً  ٕٓ بمٍؼ ٓصة.مبدض الخٟهُل في اإلآي  الى٨غة اإلا٣ه

ي   :ْخ٨مّ  ٓاْ في الجم٘ ْٚ ْال ٘ في الجمل، مشل ألال٠ في الخشيُت،  غ ب  بمجا ًىٓب ًٖ الٞغ ْٗ  ٌ  ؤْ 
ً
٘  ْجاَغا

 
ْغٞ  ً ؤن 

ْل٨ىّ ً ٘ مً ألال٠ في الخشيُت  ب٣يطل٪،  ْمجا ًىٓب ًٖ الٞغ  ٘ ْؤمجا مشجا٫ الٞغ ٓهّ مىجاًصٔ،  في مدل الىهب الخ٣ضًغي ل٩

ْٚي  طل٪ ِٞٓ ٦مجا ًلي: ٓاْ في الجم٘   ْال

 ﴿ ٍت ى  ِّ
 ِ ب  جا بِّ

ى 
 
ْئد جا ظِّ

ص  م  ْٓ  َ جا  ٓص: ﴾ً  َ)53 ( 

   جا هللا  ُ ِّ٣ ِّ
 
ضانِّ اج  ًجا ٍػ

   ا هللا ْٓ ْن اج٣  ض  ًجا ٍػ

   ٍجا عظجا٫  ْ  ٍجا عظالنِّ ْ  ًجا عظل 

غاب   ٓن َظا ؤلٖا ٓعة، مشلالٓجاَغي ْعبمجا ٩ً ٓن في ألاؾمجاء اإلا٣ه  ٦مجا ٩ً
ً
ٓسخى" ْ"ِٖسخى"، ٦مجا في  :م٣ضعا "م

ٓلّ حٗجالى جاؽِّ ﴿:٢ ى الىَّ
 
ل  ٖ   ٪ خ  ُْ

 
ٟ
 
ي اْنُ ِّ

 
و ى بِّ

سخ  ْٓ جا م  غاٝ:﴾ً   )144(ألٖا

٘ "َظا" ْ"َظان" ْ"َاالء" بلخ، ٣ُٞجا٫ : "ً :، مشلالاؾمجاء ؤلاقجاعۃالخ٨م  اٍْلخد٤ بّ في َظ جا َظا" (بجالٞغ

ْبجال٨ؿغة الٓجاَغة في ألازي ة مبيُجا ٖلحهجا) ٘ الٓجاَغ،  ٘ في "َاالء" . الخ٣ضًغي، ْ"َظان" بجاألل٠ الىجاثب ًٖ الٞغ ْالٞغ

جا، ٞمشال :  ٓص الخجاب٘ للمىجاصٔ مً نٟت ؤْ ٚيَ  ْظ  ْؤمشجالّ ال ًِٓغ بال ٖىض 

  
 
 ًجا َاالءِّ الُلبت

٘ ٖلى ٓ ججاب٘ للمىجأ بةِْجاع الٞغ ٕٓ ٌٗجي: (الُلبت) َْ  ."َاالء" اإلاٞغ
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ٓصة 8.5.2  الى٨غة اإلا٣ه

٫ٓ خٝغ ٧ل اؾم ٧جان ٢بل اإلاىجاصٔ ه٨غة، ٞهجاع بٗض  جااإلاغاص به  ٓصة، مشلصز " "عظل   :الىضاء ه٨غة مخُٗىت م٣ه

 جان  وؿ  " ْ"بِّ جا٫  ظ  ْ"عظالن"ْ"عِّ 
 
ْمجا بلى طل٪... ِٞٓ في ألانل ه٨غة  "  

 
ْل٨ً إلاجا ص  مدًت  ، 

ً
عي بهظا الاؾم ٧جان مضٖٓ عظال

:
ً
ْاخض. ٞمشال غاب ؤمغ  ألظل َظا نجاع لّ مً ؤلٖا  بظاجّ، ٩ٞجان طل٪ ه٨غة مسهٓنت، 

ً
 مُٗىجا

ً
"ًجا عظل  "، "ًجا  ْاخضا

ن". "ًجا عظجا٫"، "، عظالن  "ًجا مجتهضان"، "ًجا ٞجاثْؼ

ْٚي  طل٪،  ٓاْ  ْال ٘ مً ألال٠  ْمجا ًىٓب ًٖ الٞغ ٘ الٓجاَغ  ْخ٨م الى٨غة املخهٓنت خ٨م الؿجاب٤ مً الٞغ

ٓن في  مدل الىهب ألظل اإلاىجاصٔ. ْؤهّ ٩ً

ٓصة  8.5.3  الى٨غة ٚي  اإلا٣ه

مى الظي ًىجاصي عظال مً ٚي    ٓصة بجالىضاء مشل ألٖا ي  م٣ه ٍة ْٚ ص  ضَّ د  ٓن اإلاىجاصٔ ه٨غة ٖجامت ٚي   م  َٓ ؤن ٩ً

 
 
ٓهت ض ؤن جدهل لّ اإلاٗ ٍٍْغ ٓهت مً ؤمجامّ مً الىجاؽ، ب ، ْفي مشل َظٍ الخجالت ال ًم٨ً ؤن ٌٗٝغ َجالب  حُٗين،  ط اإلاٗ

مى: ٫ٓ ألٖا  لِـ َمّ بال في هججاة هٟؿّ، ٣ُٞ

  
 
 ز

ً
 ًجا عظال

ْ
 بِّ  ظ

  ْي ضِّ ُ 

   ً  بِّ ا٦ِّ جا ع 
ً
  ْن بجا

 
  ذ  ُْ ٣ِّ ل

 
  يْ لِّ َْ ؤ

 
ِّ ؿ  ٞ

 
 ٖ   مْ ل

 
  مْ هِّ حْ ل

ض اإلاىجاصي عا٦بجا مُٗىجا، بل ًىجاصًّ ٖلى ؾبُل ٖجام، اإلاشجا٫ الشجاويٟٞي  ي   ال ًٍغ ظا َٓ الى٨غة ٚي  املخضصة ْٚ َْ

ٓصة، مٗىجاٍ   "اإلا٣ه
 
 مِّ  ٍب ا٦ِّ ع   يَّ ؤ

 الغ   ً 
ْ
ْإل٨ُم بٌٗ ألامشلت ألازٔغ للى٨غة ٚي  "بن ل٣ُذ ؤَلي ٞؿلم ٖلحهم جانِّ ب  ٦  .

ٓصة:  اإلا٣ه

  
 
 ج

ً
 ًجا ٖجا٢ال

 
 ظ
َّ
  غِّ ٦

ْ
 غ  زِّ آلا

 
   ة

   ْ 
 

 ال
 
  ج
ْ
  ِـّ ي

 
 ِْ هِّ ه

 مِّ  ٪  ب 
 الض   ً 

ْ
 جاُ  ه

   ً ٓع الظي   ْمً َظا ال٣بُل مجا ًظ٦غ مً اإلاشل اإلاكِ
ْ
 ظ
 
ي  طل٪٦ مً آلاًجاث  غ ألاثمت بّ م٣خضحهم في ال٨ؿٝٓ ْٚ

 لٗبجاص هللا
ً
ٍٟٓجا ٓهُت التي جِٓغ جس  ال٩

   ْين لِّ ِّٞ جا
 
جا ٚ  ً ا هللا   ْْ غ 

 
ٓم  اط٦  الُ

 بجالُجالب، ٞةطا اجهل بّ شخيء ٧جان ٦كبّ 
ً
ْ ٌكرٍ  ُّٞ ؤال ٣ً٘ في الجملت شخيء ًجٗل اإلاُلٓب مخهال

٫ٓ:جاإلاًجاٝ في الخ٨م، ٧إن  ٣ 

  ْي ضِّ
 ُ
 بِّ
ْ
ظ
 
 بليَّ ز

ً
 ًجا مدؿىجا

  ْي جالِّ
د   بِّ

ً
جاعِّٞجا

 ٖ جا  ْي  ً  وِّ
ْ
ظ ِّ٣

ْ
ه
 
 ؤ
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ً
 ْجاَغا

ً
 لٟٓجا

ً
ٓبجا ٓن مىه ٢ْض اجطر َظا في  ،اإلاىجاصٔمشل ْخ٨مّ: ؤن ٩ً ُٞٗغب بجالىهب الخ٣ُ٣ي الٓجاَغ، 

٫ٓ بّ،   ؤن اإلاىجاصٔ في الخ٣ُ٣ت َٓ مٟٗ
ً
: "ألامشلت الؿجاب٣ت. ْفي َظٍ ألامشلت ًِٓغ ظلُجا ْ ؤ "ؤصٖٓبٟٗل مدظْٝ ج٣ضًٍغ

 ْؤمشجالِمجا مً ألاٞٗجا٫ الضالت ٖلى الُلب. "ؤَلب"

ت،  ،مالخٓت: ًًُغ الكجاٖغ في بٌٗ ألاخُجان ؤن ٌٛي  قِئجا ٌؿي ا في ال٩لمجاث  عة الكٍٗغ ْاعي الًْغ ْطل٪ لض

ت، ٟٞي بجاب الىضاء  عة قٍٗغ ْلٓ صٖخّ يْغ ٓػ لكجاٖغ ؤن ًسجال٠ ال٣جاٖضة الٗجامت  ٓن َُٟٟجا، ٞال ًج ظا الخٛي  ٩ً َْ

ٓا٢٘ الت ٓظض بٌٗ اإلا ٓػ للكجاٖغ ؤن ًإحي بجال٩لمت م  ج  َّٓ ى  ي ًج
 
 ه
ً
 في خجا٫ الىضاء ٦مجا ٞٗل الكجاٖغ في البِذ الخجالي: ت

 ؾالم  هللاِّ ًجا مُغ  ٖلحهجا

 

 ْلِـ ٖلُ٪ ًجا مُغ  الؿالم   

٫ٓ الكجاٖغ ُّٞ    ٓ عظل اؾمّ "مُغ"، ْب٣ً ْلِـ ٖلى الغظل الظي ًىجاصًّ َْ ٓبخّ   "مُغ"ن الؿالم ٖلى مدب

جا  ٖٓ ٓن مٞغ غاب ؤن ٩ً َْؿخد٤ مً ؤلٖا  ْل٨ىّ ايُغ بلى –٦مجا َٓ في الجؼء الشجاوي مً َظا البِذ  –َىجا ٖلم مٟغص، 

ٓػن الكٗغي  ٍٓىّ مغاٖجاة لل . جى ٫ْ مً البِذ ٣ٞجا٫: ًجا مُغ   في الجؼء ألا

 في َظا البجاب  الٛالًُجي ؾخجاط٢ْض ط٦غ ألا 
ً
إلاىجاصٔ اإلاٟغص هجا بلى بٖمجا٫ اٞح مً ألابُجاث التى ايُغ قجاٖغ ٖضصا

٘ بجالًمت، ي  الظي ًد٤ ؤن ًبج  ٖلى الٞغ

 اإلاىجاصٔ اإلاًجاٝ 8.5.4

ٓن اإلاًجاٝ مً  َٓ  ال ًازغ في َظٍ اإلاؿإلت ؤن ٩ً ٓهّ مًجاٞجا،  ْمجا ًىٓب ٖىّ ٧ ؤمجا٦ً ههب اإلاىجاصٔ بجالٓجاَغ 

 ٌؿخد٤ الىهب 
ً
ٓهّ مًجاٞجا ت مسهٓنت ؤْ ال، ٞبمجغص ٧ ت، ؤْ ٧جان مٗٞغ ه٨غة ٢بل ؤلايجاٞت ؤْ ٧جان بجاإليجاٞت مٗٞغ

ْٚي  طل٪، مشل:  ْالجم٘   ْمجا ًىٓب ًٖ الىهب الٓجاَغ، مً الُجاء في الخشيُت 

 " ْل بِّ
ْ
ْي ِّ ؤ٢

 
  "ًجا بجاغي  الخ

  ًجا ٖبجاص  هللا ٢لبي مخُم 

  ًيِّ السج
 ًجا نجاخب 

  ِّ ي الخي  ًجا َجالبِّ

 . ٍض حٗجا٫  ى ٍػ
 ًجا ٞت 

٫ْ ؤن ٧لمت "بجاغي    ْطل٪ ألجهٞةه٪ جٔغ في اإلاشجا٫ ألا ٓبت في الجملت،  ْؤن ٢ْٗذ اإلاىجاصٔ اإلاًجاٝ جا" ظجاءث مىه  ،

ْؤمجا  ٍٓع ٖلحهجا،  غاب ًم٨ً ِْ ْؤمجا في اإلاشجا٫ الشجالض اإلاشجا٫ في ؤلٖا ٓبت،  ْهي بظل٪ مىه الشجاوي ٩ٞلمت "ٖبجاص" ج٣٘ مًجاٞت 

ٓهّ ٞةهّ ًبين ل٪ بٖغاب ا ْؤهّ ًىهب بجالُجاء الظي َٓ هجاثب ًٖ الىهب الٓجاَغ في مشًجىإلاىجاصٔ اإلاًجاٝ في خجالت ٧  ،

  اإلاشجى،
ً
ْعص اإلاًجاٝ اؾمجا ، ْفي اإلاشجا٫ ألازي  

ً
ٓ الُجاء ؤًًجا ْاإلاشجا٫ الغاب٘ ًٓضر بٖغاب الجم٘ بجالىهب الىجاثب َْ

ال ًِٓغ ٖلُّ   
ً
. بٖغاب  مى٣ٓنجا

ً
جا ٦ْظل٪ ظجاء َىجا الىهب ج٣ضًٍغ  ،

ً
 بال م٣ضعا
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 اإلاىجاصٔ قبّ اإلاًجاٝ 8.5.5

 ً ٫ٓ ع، ؤْ اإلاغاص بكبُّ اإلاًجاٝ (ؤْ قبّ اإلاًجاٝ) ٧ل مىجاصٔ ظجاء بٗضٍ مٗم ْاملجْغ خمم مٗىجاٍ، مشل الججاع 

٦ْظل٪ في الجم٘،  ٓن ٖىض ؤلايجاٞت،  ٓلّ مً الاؾم آلازغ، ؤْ اإلاشجى الظي لم حؿ٣ِ مىّ الى اؾم مكخ٤ ًخهل بّ مٗم

، هدٓ:
ً
ٍٓىّ بٗض ؤلايجاٞت ؤًًجا  ؤْ مجا ب٣ي ٖلى جى

  
ً
 زي ا

ً
 ًجا َجالبجا

   للخي 
ً
 ًجا َجالبجا

    الخي 
ً
 ًجا َجالبجا

  ًجا عا٦بين ٖخجا١ الخُل 

 ًٍٓ  ؤز
ً
 جا مٗلمجا

٫ٓ ظجاء   ٧ْل مً َظٍ ألامشلت ًٓضر ؤن اإلاٗم ْلِـ بجاإلاًجاٝ الخ٣ُ٣ي،  ِٞظٍ ؤمشلت اإلاىجاصٔ الكبُّ بجاإلاًجاٝ 

ْمجا  ْالجم٘  ٓعة ؤٖالٍ ججضْن ؤمشلت للمشجى  ع، ْفي ألامشلت اإلاظ٧ ْاملجْغ ٓعة الاؾم ؤْ بك٩ل الججاع  ٓن خجالتهمجا به ج٩

غابُت ٓن  ؤلٖا ْالجم٘. بطا ٧جاهجا قبحهين بجاإلاًجاٝ، ٩ُٞ ٓوي الخشيُت  ًٍٓ ؤْ م٘ ه  م٘ الخى

 جاًىٓب ٖجه مجا ؤْ بجالٟخدت الٓجاَغة٢ْض ج٣ضم ؤن خ٨م الكبُّ بجاإلاًجاٝ َٓ هٟـ خ٨م اإلاًجاٝ مً الىهب  

ْالكبُّ بجاإلاًجاٝ لِجا  في ْاإلاًجاٝ  ٓصة  ْؤن الى٨غة ٚي  اإلا٣ه جا،  ي  طل٪ مً ألاؾمجاء التي ج٣ضم ط٦َغ ْالجم٘ ْٚ الخشيُت 

ْاخض.  بٖغاب 

 إلاىجاصٔ اإلاًجاٝ بلى ًجاء اإلاخ٩لما 8.5.6

 بلى ًجاء اإلاخ٩لم، ُٞهٗب خُيئظ ؤن ٌٗغب  
ً
ٓن مًجاٞجا  مجا ٩ً

ً
٦مجا ج٣ضم  ةالٓجاَغ  بجالٟخدتْاإلاىجاصٔ اإلاًجاٝ ٦شي ا

ال ـ"ًجا ٞخجاي"، ٞجالْ "ًجا نجاخبي" :في ألامشلت، مشل ٓام الُجاء،  مًجاٝ ألا٫ْ ُّٞ ًخدخم بجبجاّٖ بجال٨ؿغة التي هي مً ز

ْعصث لٛت الٗغب ٌٗغب بٛي  طل٪  ٢ْض  ْؤمجا بٖغاب الُجاء ُّٞ، ٣ٞض ط٦غ ابً َكجام ُّٞ ؾذ لٛجاث ٧لِجا ظجاثؼة،  ؤلبخت، 

 :ملخهّبظل٪ ٧لّ، ٞ

 ظجاػ ُّٞ ؾذ لٛجاث "ٚالميـ"بطا ٧جان اإلاىجاصٔ مًجاٞجا بلى ًجاء اإلاخ٩لم ٦: 

)1( "  ً 
 
 جا ٚ
 

ٓلّ حٗجالى في الخضًض ال٣ضسخي: "ْي مِّ ال ْطل٪ ٣٦  (بةزبجاث الُجاء الؿجا٦ىت) 

o  ًجا ٖبجاصْي 
َّ
ْل  لٓ ؤن ؤ
 
 غ  آزِّ ْ   مْ ٨

 
م الٓلم، ع٢م: ... ْم ٦ ْالهت: بجاب: جدٍغ  )2577(مؿلم: ٦خجاب الب  

  ؤهجا ل٨م ؤؾخجاط ق٤ُٟ  ًجا جالمُظْي 

ْٞت، مشل: "ًجا ٚالمِّ " )2( ْإب٣جاء ال٨ؿغة للضاللت ٖلى الُجاء املخظ  بدظٝ الُجاء الؿجا٦ىت 

 ﴿  ٍ ْي  
 
ٚ ٍّ

 
ل  بِّ

ًْ
ْم مِّ

 
٨
 
جا ل ا هللا  م  ْْ ض  ب  ْٖ مِّ ا

ْٓ جا ٢  ٓص: ﴾ً  َ)84 ( 
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 ْ ْل٨ً خظٝ مىّ الُجاء،  ٓمي، بجاإليجاٞت،  ٓم" ؤنلّ ًجا ٢  للخظٝ. ال٨ؿغةب٣ُذ ٟٞي اإلاشجا٫ "ًجا ٢
ً
  ٖالمت

ظا  )3( ٫ٓ ابً َكجام  –خظٝ ًجاء اإلاخ٩لم ْيم آزغ خٝغ مً اإلاًجاٝ، َْ ْل٨ً  –خ٨م ي٠ُٗ  –٦مجا ٣ً

ْا بهجا في آلاًت  ِّ ﴿بٌٗ ال٣غاء ٢غؤ
 ٤ خ 

ْ
جال ْم بِّ

 
ِّ اْخ٨

ب  جا٫  ع 
 
" )112: (ألاهبُجاء﴾٢ ْا بًم "عب  :٣ٞغؤ

ً
  ، مشال

  ِّ
 ٤ خ 

ْ
جال ْم بِّ

 
جا٫  عب  اْخ٨

 
٢ 

)4(  
ً
 ْجاَغا

ً
 ههب الُجاء ههبجا

 ﴿ ْم ِِّ ؿِّ
 ٟ ه
 
ى َٰٓ ؤ

 
ل  ٖ  

ْ
ٓا
 
ٞ ْؾغ 

 
ً  ؤ ً ظِّ

َّ
ٔ  ٱل جاصِّ

ب  ِّٖ جا 
  )53(الؼمغ: ﴾ً 

  
ْ
٠

 
 ًجا نجاخبي  ! ال جس

ْاهٟخجاح مجا ٢بلِجا، مشل:  )5(  ٞخى٣لب الُجاء ؤلٟجا لخدغ٦ِجا 
ً
ٓخت ٞخدت  ٢لب ال٨ؿغة التي ٢بل الُجاء اإلاٟخ

 ﴿  ذ
ْ
غ َ

 
جا ٞ ى م 

 
ل  ٖ جا 

 
ج ْؿغ  جا خ   ) 56(الؼمغ:﴾ً 

 ﴿ 
 
٠ ؾ  ْٓ  ً ى 

 
ل  ٖ جا 

 
ٟ ؾ 

 
جا ؤ ٓؾ٠:﴾ً  ً)83( 

ْجٓي٘ الٟخدت للضاللت ٖلحهجا )6( ٓل٪:ؤن جدظٝ ألال٠   ، مشل ٢

   ًجا ٚالم 

   ًجا نجاخب 

٨ظا  َْ ٫ٓ  الكجاٖغ ٢

ٍ٘  ْلؿذ   ِّ مِّ  مجا ٞجاث   بغاظ
 يْ ج 

 

 بِّ  
 
 ِْ ل

 
٠   ْ 

 
  بِّ ال

 
 ْ   ذ  ُْ ل

 
 ال

 
  ْٓ  ل

 
ِّ ؤ
 
 ْي و

ٓلّ  ْؤنلّ؛ "ًجا ٟٞي َظا الكٗغ ٢ ْا٦خٟى بجالٟخدت،  ْل٨ىّ خظٝ ألال٠  : "بل٠ِ" ٞةن ؤنلّ: لِٟجا بجاألل٠، 

جا، زم خظٞذ ألال٠ اظرزاء بجال٨ؿغة ًٟ  .لِٟي "ٞدظٝ خٝغ الىضاء، زم ٢لبذ الُجاء ؤل

 ًجاٝاإلاخ٨م ج٨غاع اإلاىجاصٔ  8.5.7

ٓػ    مغة ؤزٔغ بلى الاؾم آلازغ، ٞال ًج
ً
ؤخض ُّٞ بال ل٪ ْإطا ٧جان اإلاىجاصٔ اإلاًجاٝ بلى ًجاء اإلاخ٩لم ٢ض ظجاء مًجاٞجا

ً  ألامٍغ
 
ال زجالض لِمجا، هدٓ:جالُجاء اإلاؿجا٦ىت ؤْ ؤن ج٣غؤ بال٣غؤ بجالُجاء ، بمجا ؤن ج ٓخت،   ٟخ

   مضعؾتْي  ًجا َجالب 

  
 
 ٦غاؾتي   ًجا هجاسخ

ٓعة بجالُجاء الؿجا٦ىت فيظجاء اإلاىجاصٔ اإلاًجاٝ بلى ًجاء اإلاخ٩لم ٣ٞض  ٓخت في اله ْاإلاخدغ٦ت اإلاٟخ ْلى،  ٓعة  ألا اله

 ْ  ، ٓعجين الازيخينألازٔغ ْالٟخدت في اله ٓن  ٓػ الؿ٩  .٨َظا ًج

ٓن مًجاٞت بلى مجا بٗضٍ مشل َْؿدشجى مً َظٍ ال٣جاٖضة  م)، بٌٗ ألاؾمجاء بطا ج٩  ٖ ) ؤْ ( م 
 
ٟٞي بٖغابهجا  ؤعبٗت (ؤ

 ٍّ ْظ  : ؤ
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  ٓلّ حٗجالى يْ ﴿ٞخذ اإلاُم ٞحهمجا، مشل ٢ تِّ
 ُ ْخ لِّ  بِّ

ْ
ظ
 
ز
ْ
إ
 
 ج

 
مَّ ال

 
ً  ؤ جا اْب  ً﴾ :َّ)94( 

 ( ِّ
ً  ؤم   ٦ؿغ اإلاُم ٞحهمجا، ٦مجا ٢غؤ بٌٗ ال٣غاء َظٍ آلاًت اإلاخ٣ضمت (ًجا اب

  ْي ً  ؤم  ٫ٓ : ًجا اب ض مِٗجا الُجاء ٞخ٣غؤَجا مكبٗت، ٞخ٣ يْ  ؤن جٍؼ ً  ٖم   ٍجا اب

 جا ؤن ج٣لب ًجاء بجاألل٠ ٞخ٣غؤ ً  ؤم  ٫ٓ:  ًجا اب ، ٧إن ج٣
ً
 بهجا لٟٓجا

ْظض في ٦الم بٌٗ  ْل٨ىّ   ،
ً
 هجاصعا

ً
ًِّ الٌؿخٗمالن بال ٢لُال

ًْ ً ألازي   ٍْ بال ؤن ابً َكجام عخمّ هللا ط٦غ ؤن الخُجاع 

ٓاػ. ظ الج زِّ
 
ْمىّ ؤ  قٗغاء الٗغب، 

ً: "اإلاىجاصٔ  8.5.8  ْهدٓ طل٪ "ٖم"ؤْ "ؤم"ْؤ "ؤببلى ًجاء اإلاخ٩لم بطا اقخمل ٖلى ؤخض ألاؾمجاء مِّ

ٓع ال  ٢ْض  ؿجاب٣تج٣ضم مٗىجا في الؿُ ْمجا ؤي٠ُ بلى اإلاًجاٝ بلى ًجاء اإلاخ٩لم،  خ٨م اإلاًجاٝ بلى ًجاء اإلاخ٩لم 

 ْ  مً ألامشلتٞهلىجا ُّٞ ال٨الم 
ً
 .٢ضمىجا ٦شي ا

 ٖلى إطا ٧جان اإلاىجاصٔ ْ  
ً
جا مكخمال

ً
 هجا الخُجاعاث الؿخت التي ج٣ضمذ فيٟحًجاء اإلاخ٩لم، ٞبلى ٧لمت (ؤب) ؤْ (ؤم) مًجاٞ

ٓن مِٗجا ؤعب٘ ،خ٨م اإلاًجاٝ بلى ًجاء اإلاخ٩لم ٍٓ ٓع  ٢ْض ػاص الىد ْالخُجاعاث ألاعبٗت ن ، لخهبذ بظل٪ ٖكغ زُجاعاث ٧جاملت، 

 الؼاثضة هي:

ذِّ إلابيُت ٖلى ال٨ؿغا الخإهِض ؤن جبض٫ الُجاء بجالخجاء .1 ، ًجا ٖم  ذِّ ، ًجا ؤمَّ ٫ٓ : ًجا ؤبذِّ  ، ٞخ٣

م ٚي  مغة في ٢هت ؾُضهجا ببغاَُم ْؾُضهجا   ْعص َظا في ال٣غآن ال٨ٍغ ْي ﴿٠ ٖلحهمجا الؿالم، ؾٓ ٢ًْض  ِّ
 
و ذِّ بِّ

ب 
 
جا ؤ  ً

 ًِّ ْخم
ً  الغَّ ِّ

اب  م 
 
ظ  ٖ   ٪ ؿَّ م  ًَّ ْن 

 
 ؤ
 
جاٝ

 
ز
 
م:﴾ؤ ْظل )45(مٍغ ٓلّ ٖؼ ٢ْ ذِّ ﴿.. 

ب 
 
جا ؤ  ً  ِّّ

ُْ
بِّ
 
 ألِّ
 
٠ ؾ  ْٓ  ً جا٫  

 
٢ 
ْ
ط ٓؾ٠: ﴾بِّ  ً   جا٫  ٢  ْ  ﴿ )4(ً

 
ذِّ ب  جا ؤ

  َ 
 
  اظ

 
 ج
ْ
 ٍْ ِّْ إ

 ع   ل 
ْ
 مِّ  جاي  ٍ  ئ

ًْ  
 
مجاث البِىجاث. )100(ًٓؾ٠: ﴾ل  بْ ٢ ي  طل٪ مً آلاًجاث ال٨ٍغ ْٚ 

ْهدٓ طل٪ .2 ذ   ٍْجا ؤمَّ  ، ٫ٓ: ًجا ؤبذ  ٓخت، ٧إن ج٣  ؤن ج٣لب الُجاء بجالخجاء اإلاٟخ

ض بل .3 ْهدٓ طل٪. حهجاؤن ج٣لب الُجاء بجالخجاء زم جٍؼ خجا  ٫ٓ: ًجا ؤبخجا، ًجا ٖم  ، ٞخ٣
ً
 ؤلٟجا

ض بلحهجا  .4 ْهدٓ طل٪.الخجاء ؤن جٍؼ تي  ً  ٖم  ٍْجا اب ٫ٓ : ًجا ؤبتي، ًجا ٖمتي،   ْالُجاء، ٞخ٣

 خظٝ خٝغ الىضاء 8.5.9

ٓبت م٘ اإلاىجاصٔ في الجملت، بال ؤن ؤلاوؿجان َجاإلاجا ٌعجلّ  ٓن خغْٝ الىضاء مصخ ألانل في بجاب اإلاىجاصٔ ؤن ج٩

ٍْجغي ٖلى َظا ًُُٞغ بإن ألامغ   مً ال٩لمجاث التي ًض٫ ٖلحهجا الؿُجا١، 
ً
٦الم الٟصخجاء مً ؤَل اللٛت ًدظٝ ٦شي ا

  ٌ ْاثِّ ْالظًً  ْمً طل٪ مجا ٌؿل٨ّ اإلاخ٩لم في الىضاء ؤهّ ًدظٝ ؤص ٍْبجاقغ اإلاىجاصٔ بجاؾمّ ؿدكِض بلٛتهم،   الىضاء، 

غاى  جإمل ألامشلت آلاجُت:، أٚل

   ض  !حٗجا٫  ٍػ

  ٖبض  هللاِّ  ،اؾ٣جي ٧إؽ مجاٍء!  
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  ﴿ َّعب 
 الض   يْ جا فِّ ى  جا آجِّ ى 

ْ
 ى  ؿ  جا خ  ُ  ه

ً
  ةِّ غ  آلازِّ  يْ فِّ ْ   ت

 ى  ؿ  خ 
ً
 )201(الب٣غة:  ﴾ت

  ﴿ 
 
  !ًٓؾ٠

 
 َ   ًْ ٖ   ْى غِّ ْٖ ؤ

 
 ) 29(ًٓؾ٠: ﴾اظ

  ﴿ 
 
 ع   جا٫  ٢

 
ِّ ؤ
  ْي عِّوِّ ب 

 
 ؤ
ْ
 ه

 
 بِّ  ْغ ٓ

 
غاٝ: ﴾٪  ُْ ل  )143(ألٖا

ْاإلاىضْب ظمَُ٘ظا ٧لّ ًجغي في   ْاإلاىجاصٔ  ،ْاإلاخعجب مىّ ،ؤ٢ؿجام اإلاىجاصٔ بال في اإلاىجاصٔ اإلاؿخٛجار بّ 

ٓػ في َظ  .خغْٝ الىضاء خظٝ ٍ ألا٢ؿجامالبُٗض، ٞال ًج

 ٦ُُٟت هضاء اإلاٗٝغ بجالالم  8.5.10 

ض ؤن ًىجاصٔ   ْؤٍع ٓن مىجاصٔ،   بجالالم ٢بل ؤن ٩ً
ً
جا ت، ُٞيبػي ؤن ًؼاص ٢بلّ "  م٘بطا ٧جان اإلاىجاصٔ مٗٞغ ب٣جاثّ مٗٞغ

 ، هدٓ:ؤحهجا" للمظ٦غ ؤْ "ؤًتهجا" للماهض

 ﴿  ً 
 
 جا ؤلاِّ ه  ح  جا ؤ

ْ
 جان  م  ؿ  و

 
 بِّ  ٥  غَّ جا ٚ

ِّ غ 
  ٪  ب 

ْ
 ال
 
 )6(الاهُٟجاع:  ﴾مِّ ٍْ غِّ ٨

  ًجا ؤحهجا الخلمُظانِّ اظتهضا في الضعاؾت 

 ﴿  ً 
 
 بَّ ا ع  ْٓ ٣  اجَّ  جاؽ  جا الىَّ ه  ح  جا ؤ

 
 )1(اليؿجاء:  ﴾ْم ٨

 ﴿  ً 
 
 ال ـ  ْٟ جا الىَّ ه  ت  ًَّ جا ؤ

ْ
 م  ـ

ْ
 ئِّ م  ُ

 ىَّ
 
 )30(الٟجغ:  ﴾ت

 ًجا ؤًتهجا اإلاغؤججان 

  ًجا ؤًتهجا اليؿجاء 

 ج٨غاع اإلاىجاصٔ 8.5.11

 في  
ً
ْعص اإلاىجاصٔ اإلاٟغص مخ٨غعا ، مشل : ًجا ٢ِـ ٢ِـ لُلى،بطا 

ً
٧ْجان اإلاخ٨غع مجهمجا مًجاٞجا ٍجا بمجام بمجام ْ  الجملت 

ي  طل٪ ، بٖغاب اإلاىجاصٔ اإلاٟغص ٌٗغب الاؾم اإلاٟغص مجهمجا .اإلاؿلمين، ْٚ
ً
 ْجاَغا

ً
ْؤمجا اإلاًجاٝ ٞال ق٪ ؤهّ ًىهب ههبجا  ،

 للمًجاٝ الظي
ً
٘ ؤْ ًىهب جبٗجا   اجهل بّ. ْل٨ً ال٨الم ًجغي في الٗلم اإلاٟغص، َل ًبجى ٖلى الٞغ

ْل٪ في هدٓ ض الُٗمالث :٢جا٫ ابً َكجام: " ض ٍػ  ، مشل:ألا٫ْ" ِمجا ْيم  ٞخد   "ًجا ٍػ

 ض  الُٗمالث  ٍػ
ض  ٍٓت ٖلى الٗمل "( ًجا ٍػ ْاإلاُم: ؤلابل ال٣  )الُٗمالث " بٟخذ الُجاء 

   ض ض  الُٗمالثًجا ٍػ  ٍػ

ْؤمجا مجا ٧جان   ال بق٩جا٫ ُّٞ،  غاب،  ٘ ٣ٞض ٧جان خّٓ مً ؤلٖا ٫ْ ِٞٓ ؤمغ ازخل٠ ٞةطا ؤُٖي الٞغ في اإلاشجا٫ ألا

٢ْجا٫ ةُّٞ الىدجا  ألن اإلاًجاٝ بلُّ الشجاوي ًض٫ ٖلُّ، 
ً
ْٞجا ، ٞمً ٢جاثل ؤن اإلاًجاٝ بلُّ مً اإلاًجاٝ ألا٫ْ ؤنبذ مدظ

ْاإلاًجاٝ بلُّ.  الشجاوي ٢ض ؤصزل في بين اإلاًجاٝ 
ً
ضا  بًِٗم: ؤن ٍػ

ٓ ؤن ٣ًضع الا     َٓ مجا في اإلاشجا٫ الشجاوي. َْ
ً
ْالشجاوي ؤهّ خظٝ مىّ بال ؤن ألا٦ث  اؾخٗمجاال  ،

ً
٫ْ مىجاصٔ مٟغصا ؾم ألا

ْبهظا ٌؿخ٣ُم ألامغ.  خٝغ الىضاء، 
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 ؤخ٩جام الاؾمجاء التي جسخو بجالىضاء 8.6

٫ٓ الكُش   ْهي ٦مجا ٣ً ْهي مبيُت ٖلى الىضاء، ٞال ٌٗجامل مِٗجا ٚي  الىضاء،  ْعص في اللٛت الٗغبُت بٌٗ ألاؾمجاء 

ؽ الٗغبُت:  الٛالًُجي في ٦خجابّ ظجام٘ الضْع

 ". ٓمِّ
"، ؤي ًجا ٦شي   الىَّ مجان  ْٓ

 
" ؤي ًجا ٦شي   اللام، ْ"ًجا ه امجان 

 
، ْ"ًجا ل

 
ٍْجا امغؤة "، بمٗجى. ًجا عظل، 

 
ت
 
ل
 
ٍْجا ٞ  ، ل 

 
 مجهجا "ًجا ٞ

ٓا في ق ٢ْجال  . ". ْألاهثى بجالخجاءِّ مجان  ٨غ  ٍْجا م   ، بجان   ُ ُ ٍْجا م   ، بجان 
 
٨ظ ٍْجا م   ، ٗجان 

 
ل٨ ٍْجا م   ، ألمجان  ٍْجا م   ، شجان  سب  ٓا "ًجا م  خم ٢ْجال

ٌ  الٗلمجاء ُٞمجا ٧جااإلا ّ  بٗ ٢ْجاؾ  . ِّّ مجاعي  ال ٣ًجاؽ  ٖلُ م ؾ  ٧ْل  مجا ج٣ضَّ  ."  ٘
 
٨
 
ٍْجا ل  ، ع  ض 

 
ٍْجا ٚ  ،  ٤ ؿ 

 
ٍْجا ٞ  ،

 
ض ب 

 
غِّ "ًجا ز

َّ
ن ظ٦

" َظا ٢ُجاسخي  مً ٧ل ٍٞٗل  ٗجا٫ِّ
 
ٞ" 

ْْػن   ." بجارِّ
 
ٍْجا ز  ، ؿجا١ِّ

 
ٍْجا ٞ  ، ِّٕ ٩جا

 
ٓا في قخم اإلااهض "ًجا ل ٢ْجال الن".   ٗ ٟ ْػنِّ "م  ٖلى 

." (ا ٍ
 هخهى ٦المّ)زالسي 

8.6.1  
َّ
 "مَّ ِ  اؾخٗمجا٫ ٧لمت "الل

 ا٨ًث  اؾخٗمجا٫ ٧لمت " 
 
ْظل مً الٗبض ال٠ًُٗ ب٩ل مجا ُّٞ مً العجؼ لل ٓ هضاء لل ٖؼ  ِم" في الضٖجاء، َْ

ْلِظظ٫ْال ٔ ا ٍ،  ٓا٢٘  ل٩لمت في اللٛت الٗغبُت مٗجاٍن ؤزغ  اؾخٗمجالِجا ُٞمجا ًلي:جخلخو م

  ٓن ألا٫ْ: ؤن ٌؿخٗمل ألظل الىضاء، ٦مجا  :صٖجاء اإلاغء في ٩ً

 ا 
ْ
 ْي ـلِّ  ْغ ِّٟ للِم اٚ

ٓلّ: "ا ْاإلاُم اإلاكضصة بض٫ مً خٝغ ٞجاؾم الجاللت في ٢ للِم" مىجاصٔ مبجي  ٖلى الًم في مدل ههب، 

جا هللا  ً ٓ في ألانل:   .الىضاء "ًجا" َْ

   ً ٓن طل٪ ؤم٨ ٓاب ألظل ؤن ٩ً في هٟـ الؿجام٘: ٦مجا لٓ ؾئل ؤخض، َل نلى ؤخض  الشجاوي: ؤن حؿخٗمل في الج

ٓلّ "   للِم وٗم" اٚي ٥؟ ُٞجُبّ ب٣

 ٓع  يءالشجالض: ؤن حؿخٗمل ألظل بُجان الىضعة في الصخ ٓن ٦ظا، هدٓ: "اإلاظ٧ ن ٩ً
 
 ؤ
َّ
ال  بِّ

 ."اللِمَّ

 ؤخ٩جام ججاب٘ اإلاىجاصٔ 8.7

ىجا ممجا ؾب٢٤ض    ٖلى ال ٖٞغ
ً
ٓن مبيُجا ْإمجا ؤن ٩ً ، ؤْ مٗجى 

ً
 لٟٓجا

ً
ٓبجا ٓن مىه ٓن ًم، ؤن اإلاىجاصٔ بمجا ؤن ٩ً ٢ْض ٩ً

 ،
ً
ٓن جمجامجا ْالؿ٩ ْالجغ  ْالىهب   ٘ غاب مً الٞغ ّ في ؤلٖا ْالخجاب٘ َٓ الظي ًإزظ خ٨م مخبٖٓ ٞمجاطا للمىجاصٔ ججاب٘، 

 ججاب٘ اإلاىجاصٔ؟  بٖغاب

ٓاب٘ اإلاىجاصٔ، ال بض ل٪ ل٨م ٢ْبل ؤن هبين  ٓاب٘،  –ؤحهجا الُجالب-ؤخ٩جام ج ٓاب٘ هي ٞؤن حٗٝغ الخ  ٔخضبجاإلاغاص بجالخ

ٓإَظٍ ألا   :الخمؿت ه

ض هٟؿّ ،) الخإ٦ُض1( ٫ٓ: ظجاءوي ٍػ  .مشل ؤن ج٣
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)2 :٫ٓ  َ  ") ٠ُٖ بُجان، مشل ؤن ج٣
 
  ض  جامِّ ا خ  ظ

 
 ؤ
 
 الهَّ "، "ْ غٍ ْم ٖ   ْٓ ز

 
 ال
 
  ة

ْ
 ْؾ ٓ  ال

 
 ى ن  ُ

 
 ال
 
  ة

ْ
 ."غِّ هْ ٗ  ال

ٓب٨غ ") الٓن٠، ؤي نٟت، مشل: 3( لي اإلاغجطخى الهض٤ً،َظا ؤب شمجان الٛجي، ْٖ ْٖ ،١ مغ الٟجاْع ْٖ". 

)4 :٫ٓ ، مشل ؤن ج٣
ً
ٓع ظضا ٓ مكِ ْزجالض") ٠ُٖ اليؿ٤، َْ ض   "، "خًغوي ٍػ

ً
 ْ  ل٣ُذ خجامضا

ً
 ."زجالضا

)5 :٫ٓ ض  ") البض٫، مشل ؤن ج٣ ّ ، عؤًذ  زجالض   بْل  ظجاءوي ٍػ  عخمخ 
ً
 ."مٗلمجا

ْل٩ل مجهجا  ٓاب٘،  ٠ ل٩ل مً َظٍ الخ ْجٟهُل.ْلِـ َظا مٓي٘ حٍٗغ ٓاب٘ في  ؤ٢ؿجام  ْؤمجا خ٨م ٧ل مً َظٍ الخ

 بجاب اإلاىجاصٔ ِٞٓ ٦مجا ًلي:

  : ْاخضألا٫ْ  مجا لّ خ٨م 

ْاخض   
ً
ٓاب٘ التي حؿخد٤ بٖغابجا ٘ ؤْ ههب زالزت ؤ٢ؿجام، ٟٞي ٧ل ٢ؿم مً َظٍ ألا٢ؿجام  االخ مً يم ؤْ ٞع

ْاخض  :ًخٗين خ٨م 

 للمىجاصٔ الظي َٓ مبجي ٖلُّ (ٌؿمى بٖغاب مجا ًىهٝغ مً ألاؾمجاء ممجا حؿخد٤ ؤ
ً
٘ جبٗجا : ؤن ًجب ُّٞ الٞغ

ٓاجّ)  ْبمشل ؤز  
ً
ٗجا ًٍٓ ٞع ٢ْض ج٣ضم ؤن اإلاٗٝغ بجالالم بطا ًىجاصٔ ال بض  بطا ٧جان ْطل٪الخى  بجالالم، 

ً
جا اإلاىجاصٔ مٗٞغ

" مجا مبيُجان ٖلى ال ؤن ًصخبّ "ؤي  َْ ،"
 
ٓػ جال ٞ، ًمّ اإلاىجاصٔ ؤزظ خ٨مّ مً َظا ال، ٞةطا جبًٗمؤْ "ؤًت ج

 ُّٞ ٔ  ، مشل:خغ٦ت ؤزغ

 هجا ؤلا  وؿجان  ًجا ؤح 

   ـ هجا الىٟ ت   ً  ًجا ؤ

   ًجا َظا الغظل 

ًٍٓ ًمال ْظٓب بىجاء الخجاب٘ ٖلى: ب ْالالم،  مً ٚي  جى ٠ُْٖ اليؿ٤ الظي زال مً  ألال٠  ٓ خ٨م البض٫  َْ

ٓاب٘، مجا لم ًظ٦غا في الجملت مًجاٞين، مشجا٫ طل٪  :مً الخ

  هجانغ  ؾُٗض   ًجا 

   ًجا زجالض  ًجا هجانغ 

، ٦مجا َٓ ألانل في اإلاىجاصٔ اإلاًجاْٝظٓب الىهب جبٗجا للمىجاصٔ: ظـ  
ً
ٓ ٧ل ججاب٘ ظجاء مًجاٞجا  ، هدٓ:، َْ

   ًجا ٖمغ  ؤبجا خٍٟو 

   ٨م
َّ
 ؤحهجا الُلبت ٧ل

   ؤبي َجالب  ً  ًجا ٖلي اب

  :ْالىهب، ِٞٓ ٢ؿمجان:الشجاوي  ٘ ٓظِجان مً الٞغ ٓػ ُّٞ ال  مجا ًج

  ٓص ألال٠ ال٣ؿم ْظ  بجالالم، م٘ 
ً
جا ٓن طل٪ اإلاًجاٝ مٗٞغ ٓن نٟت مًجاٞت بكٍغ ؤن ٩ً ألا٫ْ: ؤن ٩ً

ٓلِجا)، مشجا٫ ال ٓن َظا في الهٟجاث اإلاكخ٣ت التي جًجاٝ بلى مٗم ٩ٍْ ٘:ْالالم (  ٞغ
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  ِّ٤
 
ل
 
ً  الخ  ًجا زجالض  الخؿ

 ُذِّ بًُجا َىض  ال  الٍغ
 
 ت

 للمدل:
ً
ٓهّ جبٗجا  ْمشجا٫ الىهب ٖلى ج٣ضًغ ٧

  ِّالخل٤ 
 ً  ًجازجالض  الخؿ

  ِّذ  الٍغ
 
 ًجا َىض  الُُبت

  مجا ٧جان الخجاب٘، مً الىٗذ ؤْ الخإ٦ُض ؤْ ٠ُٖ بُجان ال٣ؿم 
ً
الشجاوي: الخجاب٘ اإلاٟغص اإلاٗٝغ بجالالم: ٧جاثىجا

ْمشجا ٫ ٧ل مً َظا:  ؤْ ٠ُٖ وؿ٤، 

 ﴿  ً ِّب  جا ظ 
 
ِّ جا٫  ؤ
  ْي بِّ ْ 

 ْ   ّ  ٗ  م 
َّ
 )10(ؾبإ: ﴾   يْ الُ

ظا مشجا٫ الىهب.اهخهب "الُي " ألهّ ججاب٘  ٓظِجان، َْ ْلظل٪ ظجاػ ُّٞ ال  بجالالم، 
ً
جا  مٗٞغ

ً
ْعص مٟغصا ظا الخجاب٘   للمىجاصٔ، َْ

    م  ًجا ٖلي  ال٨ٍغ

   م  ًجا ٖلي  ال٨ٍغ

 ْؤخ٩جامِجا لمىجاصٔألازٔغ ل ٢ؿجامألا 8.8

ْلىجا ؤ٢ؿجامّ، ْفي َظٍ ال  ْجىجا ٓالّ،  ْؤخ ىجا ؤحهجا الُلبت ختى آلان اإلاىجاصٔ  ٓخضة ؾيبين ل٨م جؼء٢ْض ٖٞغ  مً ال

 .ْؤخ٩جامِجاألازٔغ بٌٗ ؤ٢ؿجام اإلاىجاصٔ 

 اإلاىجاصٔ اإلاغزم 8.8.1

ت   ٓهّ مٗٞغ جا بكٍغ ٧ ًٟ  آزٍغ جسُٟ
 
ٝ

ْ
ظ ْجغزُم اإلاىجاصٔ: خ  ْظّ مسهٓم،  الر زُم: خظٝ بٌٗ ال٩لمت ٖلى 

ال طي بؾىجاص ال مىضٍْب  مؿخٛجاٍر  ٚي    ٕٓ مً اإلاىجاصٔ ٌؿخسضم ألؾبجاب .ال طي بيجاٞت  ؤمغ، لخعجُل في  مجهجا: ،َْظا الى

 إل ْ ؤ
ً
، خُض ال ًم٨ىّ ب٦مجا٫ الاؾم ؤًًجا

ً
َْكرٍ  في الر زُم ؤن ًجم٘ َظا . ِْجاع املخبت ؤْ لالوكٛجا٫ بصخئ زُي  ظضا

مجاالا  َْ ،ً  :ؾم ؤمٍغ

ٓن آزغ خٝغ الاؾم اإلاىجاصٔ ججاء الخإهِض، مشل ٖجاجكت،  ٓاء ُّٞ ؤن ْ  ألا٫ْ: ؤن ٩ً ي طل٪، ؾ لخت ْٚ ٞجاَمت، َْ

 ؤ
ً
ٓن ٖلمجا ْٚي  طل٪.٩ً  

 
مت

 
، ٖال

 
، ز٣ت

 
 ْ ال، مشل : ٖجاإلات

ٓن (   (1الشجاوي: ؤن ٩ً
ً
ّْٞ مً زالزت3(ْ ) ٚي  مًجا2ٝ) ٖلمجا  خغ

ً
 .ؤخٝغ ) ػاثضا

ٓػ الر زُم في   ٖ  مشل ٧لمت ٞال ًج ٓمجان) ألهّ ٚي   ال في (ه ٓح"ْ "خؿً"ْ "َىض"لم،  ّ زالزت  "ه ألن ؤخٞغ

ال في  ٓ " في ال "مٗضي ٦غب" في ال "ٖبضهللافي"ال  "ٖبضالغخمً"ٞدؿب،   .ألجهجا ؤؾمجاء مغ٦بت "ٍّؾِب

ٓعة ؤٖالٍ ٧لمت "نجاخب"  ٓع اإلاظ٧ ْعص  َْؿدشجى مً ألام ٓن ًجا ٣ٞض  ٓل ًٖ الٗغب جغزُم ٧لمت (نجاخب) ٣ُٞ

ظا قجاط ال ٣ًجاؽ ٖلُّ ٚيٍ  مً ألاؾمجاء ، م٘ ؤهّ ٚي  ٖلم، َْ ْهظ٦غ ُٞمجا ًلي ؤمشلت اإلاىجاصٔ اإلاغزم ٞلُخإمل:نجاحِّ  . 



166 

 

 " ٫ٓ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص:  "ٖجاجل  ًجا  في ٢

ل  " غ ٔ مجا ال  ًجا ٖجاجِّ  ً  ٓ ْذ: َْ
 
، ٢جال ِّ

َّ
 َّللا

 
ت ْخم  ْع  الم   ْٖلُّ الؿَّ  : لذ 

 
الم  ٢ ٪ِّ الؿَّ

 
٣ْغِّث

 ً ْب ًِّل   َظا ظِّ

غ ٔ.
 
 )6201(البسجاعي: "ه

   ٫ٓ الكجاٖغ: ؤ ٞجاَم  في ٢

لِّ 
 
ل
 
ظ ا الخَّ

 
ظ  َ   ٌ ْٗ  ب 

ً
 ؤٞجاَم  مِال

 

يْإْن ٦ىذِّ ٢ض   لِّ ْظمِّ
 
إ
 
ْي ٞ ْغمِّ

 ؤػمٗذِّ ن 
 ط

ين مً آلازغ،   هدٓ:٢ْض ًدظٝ في الر زُم خٞغ

 (  (في ًجا ٖشمجان 
 
 ًجا ٖض

  ( ٓص   ًجا مذ  (في ًجا مدم

 الاؾم اإلاغزم:خ٨م بٖغاب  8.8.1.1

ً:ٖ   ٔزم اإلاىجاصٞةطا ع     ٓمل مّٗ بإخض ؤمٍغ

 جا ألازي   ا الخٝغألا٫ْ: ؤن ٌٗخب  َظ ، ُٞٗغب ٧إهّ آزغ خٞغ
ً
 ، هدٓ:اإلاىجاصٔخ٣ُ٣ُجا

 (في ًجا ظٟٗغ) 
 
 ًجا ظ٠ٗ

 (في ًجا خجاعر)  ًجا خجاع 

  هدٓ:ؤْ ٚيٍ  الٟخذألازي  ٦مجا ٧جان ٢بل الر زُم، مً الخٝغ الشجاوي: ؤن جر ٥ خغ٦ت َظا ، 

 (في ًجا ٞجاَمت)    ًجا ٞجاَم 

 (في ًجا خجاعر) ًِّجا خجاع 

    ٓص  )ًجا مدم  (في ًجا مدم

 اإلاىجاصٔ اإلاىضْب 8.8.2

ٓظ٘، ِٞٓ ٌؿمى اإلاىجاصٔ اإلاىضْب.ْإطا ٧جان الىضاء ٖلى ؾبُل     الب٩جاء ؤْ الخ

ْؤَمُخّ، ؤْ بِْجاع العجؼ ًٖ اخخمجا٫ مجا بّ.  ْالٛغى مىّ ن ٖلُّ)  بِْجاع ٖٓمت اإلاىضْب (الصخو املخْؼ

ن ٖلُّ)،  ْالشجاوي: َٓ الاؾم اإلاىجاصٔ اإلاىضْب (املخْؼ ْا"،  ً: ألا٫ْ: خٝغ الىضاء " ٓي ؤؾلٓب الىضبت ٖلى ٖىهٍغ ٍْدخ

د   ا م   ْ ا.هدٓ:  ض   مَّ

ْؤخ٩جامّ 8.8.2.1  بٖغاب اإلاىجاصٔ اإلاىضْب 

ْهي ُٞمجا ًلي: ط٦غ الىدجاة  غاب اإلاىجاصٔ اإلاىضْب  ٓع إٖل  زالزت ن

  :ْلى ٓعة ألا  اله
 
  ؤن جؼاص في ألازي  ؤل٠

 
ٓظ٘ػاثضة ْالخ ٓن ؤبلٜ في الب٩جاء  ا، ل٩ُ ض  مَّ د  ا م   ْ  ، هدٓ: 

ٍٓع اقخٛجا٫ املخل بجالٟخدت  ا: مىجاصٔ مىضْب مبجي ٖلى الًم اإلا٣ضع مى٘ ِْ ض  مَّ د  ْهضبت، م  ا: خٝغ هضاء   ْ
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٦ُٓض الىضبت. ٓ في مدل ههب، ْألال٠: ػاثضة لخ  اإلاىجاؾبت لألل٠، َْ

 :ٓعة الشجاهُت اٍؤن ًؼاص ٖلى ألال٠ الؼاثضة َجاء الؿ٩ٓث اله ض  مَّ د  ا م   ْ  ، مشل: 

ْهضبت،  ا: خٝغ هضاء  ٍٓع اقخٛجا٫ املخل بجالٟخدت ْ  اٍ: مىجاصٔ مىضْب مبجي ٖلى الًم اإلا٣ضع مى٘ ِْ ض  مَّ د  م 

غاب. ْالِجاء: للؿ٨ذ خٝغ ال مدل لّ مً ؤلٖا ٦ُٓض الىضبت.  ٓ في مدل ههب، ْألال٠: ػاثضة لخ  اإلاىجاؾبت لألل٠، َْ

 :ٓعة الشجالشت ٫ٓ خغْٝ الىضبت، هدٓ: ؤن ًر ٥ ٖلى خجالّ،  اله ض  ٞال ًخٛي  بٖغابّ بٗض صز مَّ د  ا م   ْ 

: مىجاصٔ مىضْب مبجي ٖلى الًم في مدل ههب. ض  مَّ د  ْهضبت، م  ا: خٝغ هضاء   ْ 

  ّْهي ْمً خ٨م اإلاىجاصٔ الىضْب ؤه   "ْا"ال ًدظٝ مىّ ؤصاة الىضاء (
ً
بطا لم ٨ًً َىجا٥ زٝٓ مً  "ًجاء"ؤْ  ؤنال

ٓػ ُّٞ خظٝ اإلاىجاصٔ. الالخبجاؽ)  .ْؤهّ ال ًج

ْا ْل٨ً ًم٨ً اؾخٗمجا٫ خٝغ الىضاء "ًجا" للىضبت، بطا ؤمً اللبـ ؤْ اإلاالخٓت: خٝغ هضاء الىضبت َٓ "  ،ِ٣ٞ "

جاء الؿ٨ذ ال جلخ٣جان بال الاؾم اإلاٟغص ؤي ٚي   ٨ظا ؤل٠ الىضبت َْ ْهضاء الىضبت. َْ الخلِ بين الىضاء الخ٣ُ٣ي 

ْا" ال"ْا دمحماٍ"، "ْا عظالٍ"اإلاًجاٝ، مشل:  ٢ْ٘ اؾم مًجاٝ (بدجاظت بلى مًجاٝ بلُّ) بٗض " ىضبت صزلذ ألال٠ . ٞةطا 

ضاٍ"ْالِجاء ٖلى اإلاًجاٝ بلُّ، مشل:  ْالِجاء آزغ ظملت الهلت، "ْا ؤبجا ٍػ  لخ٣ذ ألال٠ 
ً
ال ْإن ٧جان اإلاىضْب اؾمجا مٓن  .

ْا مً بجي بٛهدٓ:   ."ضاصاٍ"

 اإلاىجاصٔ اإلاؿخٛجار 8.8.3

ٓهت مىّاإلاؿخٛجار اإلاىجاصٔ   ْالخسلو مً قضة، مشلالظي ًىجاصٔ ألظل َلب اإلاٗ  ، : 

  
 
 ـًجا ل
 
ؿٓءِّ خجالي ل  ِّّ لِّ

ْظل ؤن ًضٞ٘ ٖىّ ؾٓء  ٍُْلبّ مىّ ٖؼ ْحٗجالى إلاجا ؤنجابّ مً ؾٓء الخجا٫،  ِٞظا الغظل ًىجاصي هللا ؾبدجاهّ 

٢ٓ٘ اإلاؿخٛجار لّ ٢ْٗذ َىجا م  . خجالّ، ٞدجالخّ الؿٓء 

 :ّْمً ؤخ٩جامّ ؤه 

 جا ٓػ ٚيَ  ال ًج  ٌؿخٗمل ُّٞ (ًجا ) مً ؤخٝغ الىضاء، 

 ٓػ خظٝ ؤصا  جاصٔ اإلاؿخٛجار بّ.الىضاء مً اإلاى ةْؤهّ ال ًج

:
ً
ٓا٫ ؤًًجا  ْللمىجاصٔ اإلاؿخٛجار بّ زالزت ؤخ

ٓخت   م٘ الالم اإلاٟخ
ً
عا   ، هدٓ:ألا٫ْ: ؤن ٣ًغؤ مجْغ

  ِّ
 

 ًجا ّلل

  ٍض ٍؼ
 
 ًجا ل

ْحؿمى ؤل٠ الاؾخٛجازت ؤْ ألال٠ الؼاثضةالشجاوي: ؤن ًؼاص في ألازي     ، هدٓ:ؤل٠ ػاثضة، 



168 

 

  
 
ضا  ًجا ٍػ

  
 
 ًجا خجامضا

ظٍ الشالزت مشل الظي مغ في ٞهل اإلاىجاصٔ اإلاىضْبًر ٥ ٖلى خجالّ، الشجالض: ؤن    ، هدٓ:َْ

   ض  ًجا ٍػ

   ًجا خجامض 

 اإلاىجاصٔ اإلاخعجب مىّ 8.8.4

ٓ اإلاىجاصٔ الظي ال ًضعى في الخ٣ُ٣ت   ِْجاع العجبإل بل َٓ  ال ٣ًهض مً َظا الىضاء َلب ب٢بجا٫ املخجاَب؛ َْ

ْالضَكت  ْوؿخسضم َظا ألاؾلٓب إلاجا لٓ ؤهىجا هىجاصًّ، مشل: ٞدؿب، ْللضاللت ٖلى الاهبهجاع 

 :ْحٗغب َظا اإلاشجا٫ ٦مجا ًلي  . تِّ
 ٗ ُْ
بِّ
َّ
جا٫ِّ الُ

م  ج 
 
جا ل  ً 

ع   ٓن، الم: خٝغ ظغ مبجي ٖلى الٟخذ، ظمجا٫: مخعجب مىّ مجْغ ًجا: خٝغ هضاء للخعجب مبجي ٖلى الؿ٩

ْالُبُٗت: مًجاٝ بلُّ. ٓ اإلاًجاٝ،  المت ظٍغ ال٨ؿغة الٓجاَغة، َْ ْٖ 

 ٓا٫ الشالزت. ٔشل خ٨م اإلاىجاصْخ٨مّ م  اإلاؿخٛجار، مً ألاخ

بجاثالخ 8.9  ضٍع

غاب امإل .1  :الٟغاٙ بمجا ًىجاؾب مً اإلاىجاصٔ اإلاٟغص م٘ جٓيُذ ؤلٖا

 اًً جظَب ًجا ........ )1

 مجا اؾم ؤبُ٪ ًجا ........ )2

 ال جخ٨ب  ًجا ........ )3

 ًجا ........ اٖبض هللا  )4

 به٪ ًجا ........ ٖبض ي٠ُٗ )5

غابا٦خب زمؿت ظمل جظ٦غ ٞحهجا   .2  .اإلاىجاصٔ اإلاًجاٝ ؤْ الكبُّ بجاإلاًجاٝ م٘ ؤلٖا

غاب. .3 ْؤُِٖجا مجا حؿخد٤ مً ؤلٖا  اؾخٗمل َظٍ ال٩لمجاث في الجملت 

 .............................................................................................  زُل هللا )1

 .............................................................................................  هجا٢ت نجالر )2

ٓمي )3 ٢  ............................................................................................. 

 .............................................................................................  عا٦ب )4

 .............................................................................................  جاثمت٢ )5

ٓظّ )6  .............................................................................................  خؿً ال
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 .مل آلاجُت م٘ بُجان ٢ؿم اإلاىجاصٔظق٩ل اإلاىجاصٔ في  .4

ض َجالب الخي   )1  .........................................................   ًجا ٍػ

 ؾُجاعة ؤٖجي )2
ً
 .........................................................   ًجا عا٦بجا

 .........................................................    ًجا ابً ال٨غام )3

 .........................................................   ًجا َظا ٞتى زجالض )4

 .........................................................   ًجا ٖمغ ابً الخُجاب )5

6(  
ً
 .........................................................  ًجا َجالب مضعؾتي ػص اظتهجاصا

ْا٦خب ه .5 ْإٖغابّ:ٖين اإلاىجاصٔ في الجمل الخجالُت،   ّ ٖٓ 

ٕٓ اإلاىجاصٔ الجملت  بٖغاب اإلاىجاصٔ ه

  ًجا ٖبض هللا اسجض هللا
 
ْٖالمت ههبّ  مًجاٝ مىجاصٔ مىهٓب، 

ٓ مًجاٝ  الٟخدت الٓجاَغة، َْ

ٓا بجاألزال١    ؤي ؤبىجاء اإلاضاعؽ، الرزم

   ًجا ؤخمض اهدبّ للمٗلم

 ؤه٣ظوي
ً
   ًجا عظال

 ّْ بَّ
 
ي
 
 ج
ً
ال ِّٞ جا

 
جا ٚ  ً

 
   ؤ

٢ْذ   ، خجان     الضعؽَُجا مٗلم 

 م٘ مغاٖجاة خٝغ الىضاء .6
ً
ْبجا  .ا٦خب زالر خمل ججٗل ٞحهجا اإلاىجاصٔ مىض

ٓخت ) .7  .ا٦خب زالر ظمل حؿخمٗل ٞحهجا ؤصاة (ؤ/ الِمؼة اإلاٟخ

ٓصة م٘ يبِ الك٩ل. .8  ا٦خب زالر ظمل حؿخمٗل ٞحهجا اإلاىجاصٔ ٦ى٨غة ٚي  م٣ه

غاب .9 ْايبِ ٞحهجا ؤلٖا ٓصة   .ا٦خب زالر ظمل حؿخمٗل ٞحهجا اإلاىجاصٔ ٦ى٨غة م٣ه

10.  
ً
ٖٓجا  .ا٦خب زالر ظمل حؿخٗمل ٞحهجا اإلاىجاصٔ مٞغ

 ْجاَغا .11
ً
ٓبجا  .ا٦خب زالر ظمل حؿخمٗل ٞحهجا اإلاىجاصٔ مىه

 هخجاثج الخٗلم 8.10

ٓخضة خبجاءؤحهجا الُلبت ألا    ْمجا ًخٗل٤ ْؤخ٩جامِجا، اإلاىجاصٔ ؿتهضٝالتي ح -! ل٣ض جٓنلىجا مً زال٫ ٢غاثدىجا لِظٍ ال

ْخ٨م ٧ل ٢ؿم مجهجا  بلى َظٍ الىخجاثج الخجالُت: -بّ مً ألا٢ؿجام 

  ضٍ اإلاخ٩لم.َٓ الىضاء في الانُالح ْجىبُّ لإلنٛجاء، ْؾمجإ مجا ًٍغ ٓة بلى املخجاَب،  ٓظُّ الضٖ  ج

  َٓ َلب ب٢بجا٫ املخجاَب ٖلى اإلاخ٩لمالىضاء ْٓ ْؤن الصخو الظي جضٖ ْالىضاء ؤخٝغ  ٌؿمى مىجاصٔ. ، 

 مُٗىت.

  ْٞةهّ ٌؿمى ن اإلاىجاصٔ َٓ الاؾم الظي ٣ً٘ بٗض خٝغ مً خغْٝ الإ 
ً
بجا ٍٓ بن ٧جان ٢ٍغ ْؤن الظي جضٖ ىضاء، 
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ً
ْإن ٧جان بُٗضا ب،   ؤْ مٗجى  –بجاإلاىجاصٔ ال٣ٍغ

ً
 ِٞؿمى اإلاىجاصٔ البُٗض. –خؿجا

 .ٓلُت ٓهّ في م٣جام اإلاٟٗ ، ألظل ٧
ً
ٓبجا ٓن مىه  ألانل في اإلاىجاصٔ ؤن ٩ً

 ّٓهت مىّ ٌؿمى اإلاؿخٛجار ب  .اإلاىجاصٔ الظي ًضعى ألظل َلب اإلاٗ

  ،ْا"ْ ."ؤي". ْ"َُجا"ْ ."ؤًجا"ْ "آ"ْ ."ؤ"ْ ."ًجا"خغْٝ الىضاء ؾبٗت" ْ ن ٦ال مً َظٍ الخغْٝ حؿخٗمل في إ. 

ي  طل٪. ْاإلاىضْب ْٚ ْالبُٗض  ب   مىجاصٔ زجام مً ال٣ٍغ

 ّالٓجاَغ ؤْ مجا ًىٓب ٖى ٘  .اإلاىجاصٔ اإلاٟغص ٌٗغب بجالٞغ

 .ّْمجا ًىٓب ٖى  
ً
 ْجاَغا

ً
ْالكبُّ بّ ًىهب ههبجا ْاإلاًجاٝ  ٓصة   الى٨غة ٚي  اإلا٣ه

  ْٞخذ ْفي ج٨غاع ٓظِجان مً ٞخذ الاؾمين، ؤْ يم ألا٫ْ  ٓػ ال ٓص اإلاىجاصٔ اإلاٟغص ًج ْظ  م٘ 
ً
اإلاىجاصٔ مًجاٞجا

 الشجاوي.

  ٓػ ٢ْؿم آزغ ًج ٘ ؤْ الًم ؤْ الىهب،  ْاخض مً الٞغ ْظّ  ٓػ ُّٞ بال  ٓاب٘ اإلاىجاصٔ ٢ؿمجان، ٢ؿم ال ًج ج

ٓظِجان  .ُّٞ ال

 ٓػ الر زُم في اإلاىجاصٔ بطا ٧جان آزغ ٧ْجان خ ًج ّْٞ ججاء الخإهِض  ْإطا ٧جان خغ  ، ّْٞ ؤ٦ث  مً زالزت ؤخٝغ غ

 ّٗ ٓػ ؤن جب٣ى الخغ٦ت الجي ٧جاهذ ٢بل الر زُم ٖلى خجالِجا، ؤْ ؤن حٗجامل ٧إجهجا اؾم ٧جامل. في  ٞع  ًج
ً
مغزمجا

.
ً
 مبيُجا

  ٓصي ٓهت مىّ ٧جان آلزٍغ زالر خجاالث: مً اإلاىجاصٔ ْإطا ه ٖلى ؾبُل الب٩جاء ؤْ الىضب ؤْ ألظل َلب اإلاٗ

َْجاء الؿ٨ذ ؤْ   ٖلى خجالّ. جغ٦ّبيجاٞت ؤل٠ ػاثضة ؤْ بيجاٞت ؤل٠ 

 ْمٗجاهحهجا ال٩لمجاث الهٗبت 8.11

 اإلاٗجاوي ال٩لمجاث

ِّٟ  جاث  ُ  ً  خ  ٣ْ م    ال
ْ
 مخُلبجاث الُٟغة ةِّ غ  ُ

ا
ً
جاط

 
٣
ْ
ه  اِّ

 
ظ ْى٣ِّ

 ً  
 
ظ
 
٣
ْ
ه
 
ٍ   ا جا ج 

 
ه  ْ   ّ ه 

َّ
ل
 
: ز غ ١ِّ

 
ٛ
ْ
ً  ال  مِّ

 ٍ ظ 
 
٣
ْ
ه
 
 ؤ

 
 
 غ  ْؾ ؤ

 
ْػ الخض، ؤ٦ث   ٖلى ٦ظا ٝ ْظجا  ، ؤؾٝغ في ألامغ: بجالٜ، ؤٍٞغ

ْالخُجاًجا ْآلازجام، ؤٍٞغ في  مً الظهٓب 

لْ ﴿الجىجاًت، مشل: 
 
جا ٢ ي   ً  جاصِّ

ب  ِّٖ   ً ً ظِّ
َّ
ٓا ال

 
ٞ ْؾغ 

 
 ؤ

ى
 
ل ْم  ٖ  ِِّ ؿِّ

 ٟ ه
 
  ؤ

 
ٓا ال

 
ُ ٣ْى 

 
ً ج تِّ  مِّ

ْخم  ِّ  عَّ
َّ

 )53الؼمغ:(﴾َّللا

 
 
 ٖ  ْٓ ل

 
ْؤلم ًجضٍ ؤلاوؿجان  ت : خغ٢ت في ال٣لب، 

 
ت  ٖ ْٓ

َّ
الل

 مً خٍب ؤْ ٍَم ؤْ خؼٍن ؤْ هدٓ طل٪.

ض ام  ؼَّ ٗ  ال  قضًض الٗؼم زجابذ في مجا ًٍغ

 م  ـال ـ  ْٟ الى  
ْ
 ئِّ م  ُ

 ىَّ
 
ْهي الىٟـ التي جإمغ نجاخبهجا بجالٗمل السخيء،  ت
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ْن الخ٨ٟغ ؤْ  ٓة، ص ْالكِ  ٔٓ ْاجبجإ الِ

ٗت ؤلاؾالمُتالالخٟجاث   للكَغ

 زِّ 
 
٣ 
 
خمجاص، ألامين ت  الخإ٦ض، الٖا

 

ٓطظُت الازخبجاع ؤؾئلت 8.12  الىم

ُٖٓتؤؾئلت  8.12.1  :مٓي

ٓام اإلاىجاصٔ .1  ...: بيجاٞت " ؤحهجا" مً ز

)a( ٝالكبُّ بجاإلاًجا (b) اإلاٗٝغ بجالالم  (c) ٝاإلاًجا  (d)  اإلاٟغص 

ْا " زجام بجاإلاىجاصٔؤصا .2  ...: ة الىضاء " 

)a(   اإلاٗٝغ بجالالم (b) البُٗض (c) اإلاىضْب (d) اإلاخعجب 

 ...:اإلاىجاصٔ اإلاًجاٝ .3

)a(  ٓػ ْالجغ ُّٞ ًج ٓػ ههبّ (c) ًجب ههبّ  (b)     الىهب  ٘  (d)  ًج ْالٞغ ٓػ الىهب   ًج

ٓصة .4  ...:الى٨غة ٚي  اإلا٣ه

)a( ٓبت ت صاثمجا (b) مىه ٖٓ ٘(c)  مٞغ ٓػ الٞغ ٓػ الىهب (d)  ًج  ًج

ٓخت جسخو بـ .5  ...: ؤصاة الىضاء (ؤ) الِمؼة اإلاٟخ

)a( ْالبُٗضا ب  ب (c) البُٗض (b) ل٣ٍغ  ال شخيء ممجا ؾب٤ (d) ال٣ٍغ

 ...:خظٝ آزغ خغْٝ اإلاىجاصٔ ٌؿمى .6

)a( الاؾخٛجازت  (b) هضاء البُٗض (c)  الر زُم  (d) الىضب 

 ...:٧لمت " ؤللِم " زجانت بـ .7

)a( بجاالؾخصىجاء (b) ُّبجالخىب (c) بجالىضاء  (d) ٘ٓاي  بةِْجاع الخ

 ...:بيجاٞت َجاء الؿ٨ذ في اإلاىجاصٔ اإلاىضْب .8

)a(    ٓػ جا ٞال ًج  ظجاثؼ (d) ْاظب (c) ٚي  ظجاثؼ (b)بطا ٧جان مِٗجا خٝغ ٚيَ 

 ...:خظٝ اإلاؿخٛجار لّ مً ال٨الم .9

)a(      ًخسي(b)  ٓػ  ٞالًج
ً
ٓػ  (c) بطا ٧جان ٖؿي ا  ال بض مىّ (d)  ًج

 ....:اإلاىجاصٔ اإلاىضْب َٓ .10

)a(  ّ ٓصي للب٩جاء ٖلُّ    (c)اإلاىجاصٔ اإلاخعجب مىّ  (b)َٓ الظي خظٝ آزغ خٞغ  مجا ٧جان للمدبت (d)مجا ه

 :٣هي ةالبت ؤلاظجا ؤؾئلت 8.12.2

 مٗجى الىضاء ا٦خب  .1
ً
ْانُالخجا  

ً
 ؟ لٛت

 ؟زُم   مجاطا حٗٝغ ًٖ الر .2
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 اط٦غ خ٨م اإلاىجاصٔ اإلاٟغص؟ .3

 ٠ُ٦ ٌٗغب اإلاىجاصٔ اإلاًجاٝ؟ .4

ّ في الجمل الخجالُت: .5 ْهٖٓ  خضص اإلاىجاصٔ 

a. .بمجالّ ؤه٤ٟ 
ً
 ًجا بسُال

b. .ْة للكبجاب ٓن ؤهخم ٢ض  ًجا مٗلم

c.  اج٤ هللا ًىهغ٥ هللا.ًجا ٢جاثض الجِل 

d. .ؤ َجالبجاث اإلاِٗض طا٦غن 

e. .ًجا اؾم٘ ال٨الم 

ٍٓلتالبت ؤلاظجاؤؾئلت  8.12.3 ُ: 

ْزجانت بلى ًجاء اإلاخ٩لم؟ .1  مجا َٓ خ٨م اإلاىجاصٔ اإلاًجاٝ بطا ؤي٠ُ بلى اؾم آزغ 

 َل جدظٝ خغْٝ الىضاء ؤْ ال؟ .2

 ا٦خب ؤخ٩جام اإلاىجاصٔ اإلاىضْب. .3

 اط٦غ ألاؾمجاء التي جالػم الىضاء. .4

ٓاب٘ اإلاىجاصٔ.اط٦غ  .5 ٓا٫ ج  بجالخٟهُل ؤخ

ى بهجا ْاإلاغاظ٘ ال٨خبؤَم  8.13  اإلآصخ 

ٓاضر .6  مهُٟى ؤمينْ  ٖلي الججاعم ،الىدٓ ال

 لإلمجام ؤبي بسخجا١ ببغاَُم الكجاَبي ،اإلا٣جانض الكجاُٞت .7

ٓافي .8  ٖبجاؽ خؿً ،الىدٓ ال

بضهللا الجُجاوي ،قغح ال٩جاُٞت .9  ؤبٖٓ

 ابً َكجام ،قغح ٢ُغ الىضٔ .10

  



173 

 

 

 

 9الٓخضة: 

 ْجمُيٍزالٗضص 
 

ٓخضة  ٖىجانغ ال

 الخمُِض  9.0

ٓخضة 9.1  ؤَضاٝ ال

ْانُالخجا 9.2  الٗضص لٛت 

ْالٗضصالٟغ١  9.3  بين الغ٢م 

ُت 9.4 ْالٟٖغ  ؤؾمجاء الٗضص ألانلُت 

ذ 9.5 ي  الهٍغ ذ ْٚ  الٗضص الهٍغ

ذ 9.6  ؤق٩جا٫ الٗضص الهٍغ

ذ 9.7  ؤخ٩جام الٗضص الهٍغ

 الٗضص ٚي  الهٍغذ  9.8

ٓاثض مخٟغ٢ت 9.9 ٞ 

  الٗضص ال٨ؿغي  9.10

ٍٓت 9.11  اليؿبت اإلائ

 الٗضص الٗكغي  9.12

بجاثال 9.13  خضٍع

 هخجاثج الخٗلم 9.14

ْمٗجاهحهجا    9.15  ال٩لمجاث الهٗبت 

ٓطظُت 9.16  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

 اإلآصخى بهجاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم  9.17
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 الخمُِض  9.0 

ٓمُت   في خُجاجىجا الُ
ً
٦ْخجابخت ضاص ه٣ُجا  ْهلجإ بلى اؾخسضام الٗضص ؤ٦ث  مً هدً وؿخٗمل ألٖا غاى مسخلٟت،  أٚل

ْل٨ً ب٣ضع مجا هدخجاط بلى  ٓع خُجاجىجا بضْن اؾخٗمجا٫ الٗضص  ال وؿخُُ٘ ؤن هخه ٓم بل في ٧ل ؾجاٖت،  مغة في ٧ل ً

٢ْض قجاٖذ ْجاَغة الخُإ في اؾخٗمجا٫ الٗضص في الى٤ُ ْفي ال٨خجابت ضاص، ٞةهىجا هسُئ في اؾخسضامِجا،  ْإن ألٖا ألازُجاء . 

ٍٓت.التي  ْالش٣جافي، جخهضع ٢جاثمت ألازُجاء اللٛ ٓاَم الٗلمي   ًغج٨بهجا الىجاؽ ٖىض اؾخسضام الٗضص، بٌٛ الىٓغ ًٖ مؿخ

ٓا ؤْ ؤٖجاظم   ْصاعؾحهجا ٖغبجا ٧جاه ٓاء في َظٍ  ال صاعي لخٝغ "الٟجاء"ْإن الىجا٣َين بجاللٛت الٗغبُت  ظمُٗجا ؾ

بجاء ْالبجاخشين  الٓجاَغة التي جٓق٪ ؤن حكمل مٗٓم اإلاش٣ٟين مً الٗلمجاء ْألَا ْالُالب الججامُٗين  ْاإلاِىضؾين 

ْن الخُل املخخلٟت للخدجاشخي مً  ٍْخسظ ْط مً َظٍ اإلاًٗلت  ٓن َغ٢جا قتى للخغ ْمً زم بجهم ًخمله ألا٧جاصًمُين 

٢ْض ههذ صعاؾت ظجامُٗت ٢جامذ في بخضٔ الججامٗجاث  ٦ْخجابت،  ٕٓ في الخُإ ه٣ُجا  ٢ٓ اؾخٗمجا٫ الٗضص ججىبجا مً ال

 ٫ٓ ت خ ٓع املخخلٟت للخُل التي ًدكبض بهجا ال"ؤزُجاء  الجؼاثٍغ ضاص في البدٓر ألا٧جاصًمُت" ٖلى اله ْ ألٖا ٓن  جا ٩جاجب ٍسخجاَع

ٓٞجا مً  ٓن في اللٛت الٗغبُت للخسلو مً ٦خجابت الٗضص ز ٕٓ في البجاخش ٢ٓ ٣ت ال الخُإ، ٞمجهم مً ٌؿخٗمل الٗضص بٍُغ

ْمجهم مً ٌؿخٗمل ٦ىجاًجاث ا ْمجهم مً ٌٗخمض ٖلى اللهجت الٗجامُت،  دت، مشل: ٦م، زجاَئت،  ضاص ٚي  الهٍغ لٗضص ؤْ ألٖا

ٍْٔغ ُّٞ  ٨ٍْخبهجا بجاألع٢جام  ضاص بجالخغْٝ  ْمجهم مً ال ٨ًخب ألٖا ْمجا بلى طل٪،  ْالجمُ٘  ْال٩ل  ْال٣لُل  ْال٨شي ،  ٦ْظا، 

 ػ١. إمسغظجا مً َظا اإلا

ٓص –ْهدً  ٓاظّ مك٩لت ؤ٦ب  في اؾخسضام ألاع٢جام ألن اإلا٣غعاث الضعاؾُت في اإلاضاعؽ ألا  -الِى ْالغؾمُت ه َلُت 

٢ْلمجا هجض ٞغنت الاؾخمجإ بلى اللٛت الٟهُدت،   ،ٕٓ ٓن زجالُت مً َظا اإلآي ض ْلظا ج٩جاص ج٩ هدً بدجاظت بلى بًالء اإلاٍؼ

 .بهظا الهضص مً الاَخمجام

ر اٝ بإن َظٍ  ٓاٖض اإلاخهلت بجالٗضص م٘ الٖا ظا الٓي٘ ًخُلب مىجا ؤن هغ٦ؼ جغ٦يزا زجانجا ٖلى صعاؾت ال٣ َْ

ٓاٖض جخه٠ ب ْل٨ً الضعاؾت الجضًت حؿ صخيءال٣ ْالخ٣ُٗض  ٓلت. خمً الٗؿغ  ُُ٘ ؤن جظلل َظٍ اإلاكجا٧ل ب٩ل ٌؿغ ْؾِ

ْمبؿُت، آملين هدً ْ  ٣ت خضًشت  ْبٍُغ ْظظابت  ٓعة ؾِلت  ْج٣ضًمِجا به ٓاٖض  ٓخضة اؾدُٗجاب َظٍ ال٣ هدجا٫ْ في َظٍ ال

ن  ْؤخ٩جامِجا بؤن ٢غاءَجا ؾِكْٗغ ضاص  ٓاٖض ألٖا  إن الخٛلب ٖلى ٢
ً
ْ ممجا ًم٨ً ٞٗال  َظٍ اإلاِمت لِؿذ بمؿخدُلت.ن إب، 

 ؤَضاٝ الٓخضة 9.1

ٓخضة جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخجالُت:  ج٣هض َظٍ ال

  ْ ٠ الٗضص  ْالخجاظت بلُّ.حٍٗغ  بُجان ؤَمُخّ 

 ٕٓا ذ. الٗضص ط٦غ ؤه ْٚي  الهٍغ ذ   املخخلٟت مً الهٍغ

  ّْؤق٩جال ُت  ْالٟٖغ ت بُجان ؤؾمجاء الٗضص ألانلُت  ْبين الغ٢م.اإلاخىٖٓ  ْالٟغ١ بِىّ 

 ْالخى٨ي . ط٦غ ؤخ٩جام ْالخٍٗغ٠  غاب  ٕٓ ْؤلٖا ْالى ذ مً خُض الخمُيز   الٗضص الهٍغ

 .ْػن الٟجاٖل للضاللت ٖلى الر جِب ٣ت نُجاٚت الٗضص ٖلى  إل ٖلى ٍَغ  الَا

 ٦خجابت الٗضص ٍٓ ْظ ْممشال. ْ  في الٓغْٝ املخخلٟت. 8-قغح ٦ىجاًجاث الٗضص مٟهال 

  ٓالُض ْاإلا ش ألاخضار  ٓاٍع ْج ُٓٞجاث.بُجان َغ١ ٦خجابت الٗضص   ْال
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 .ْالكغح ٍٓت بجالبُجان  ْاليؿبت اإلائ ت  ْالٗكٍغ ت  ضاص ال٨ؿٍغ ٫ْ ألٖا  جىجا

 .بُجان ٦ىجاًت الٗضص بجالخغْٝ الٗغبُت 

 .ْالٗكغة  ْن٠ خغ٦ت الكين في الٗكغ 

ْانُالخجا 9.2  الٗضص لٛت 

ْانُالخجا لالَإل ٖلى مٗجاهحهجا  ٠ الٗضص لٛت  ٓخضة حٍٗغ ٫ْ في مؿتهل َظٍ ال ؼاء! هدىجا ْصالالتهجا  ؤحهجا الُلبت ألٖا

ْاإلاٗجى الانُالحي ل٩لمت الٗضص. ٓي  ت الغبِ بين اإلاٗجى اللٛ إلاٗٞغ  املخخلٟت، 

 الٗضص لٛت:  9.2.1

م : الصخيءالٗض: بخهجاء  ،في لؿجان الٗغب . ظجاء في ال٣غان ال٨ٍغ
ً
ة ض  ِّٖ ْحٗضاصا ْ ٍ ٖضا 

ض   ٗ  ٌ ْٓ ﴿، ٖضٍ  م 
 
ل ْٗ خ  ص  ا لِّ ض   ٖ 

ين   ىِّ ِّ
جاب   ٱلؿ  ؿ  خِّ

ْ
ٱل ٓوـ:﴾ْ  ٫ٓ ابً ٌِٗل في قغح اإلاٟهل للؼمسكغي: "اٖلم ؤن الٗضص مهضع ٖضصث  )5(ً ٍ  الصخيء٣ً ض   ٖ

 
ؤ

ْالٗضص اؾم". ا: بطا ؤخهِخّ    ٖضًّ

ْص. ْالٗضص : اإلاٗض ْالٗضًض...  ، ْالاؾم الٗضص  ْػابجاصي: الٗضص: ؤلاخهجاء   في ال٣جامٓؽ املخُِ للٟي 

 في اإلاعجم الٓؾُِ: 
 
ْمبل  ، ض   ٗ  ٌ  الٗضص: م٣ضاع مجا 
 
ٛ  ّ. 

  ْ٦ 
َّ
ْمجهجا ٖضة اإلاُل  ٦خب ؤْ عظجا٫، 

 
ة ضَّ ِّٖ ْمجهجا   

 
ة ضَّ ِّٖ  ظل٪ 

 
٣ًٍْحهجا اإلاُل٣ت بٗض الُال١ ٣ ت: مضة ػمىُت خضصَجا الكٕغ 

ْاط.  صْن ػ

ص   ذ: ط٦غث مىجا٢بّالصخيء ٖض  ِّ
 ُ ثِّ الىجاثدت ٖلى اإلا

ص  : ظٗلّ طا ٖضٍص، ٖضَّ ص  ْٖض   مدجاؾىّ.ْ  : ؤخهجاٍ، 

 J. Milton Cowanالظي ؤٖضٍ  ”Modern Written Arabic “في اإلاعجم 

:  adad pl. a„dad number, numeral; figure, digit, quantity, issue (of a newspaper)ٖضص 

 الٗضص انُالخجا: 9.2.2

ٓي: الٗض   ْبٌٗ املخجاؾبين  ص  َٓ مجا ْي٘ لبُجان ٦مُت آلاخجاص ْألاٞغاص، ٢جا٫ التهجاه بٟخدخين ٖىض ظمُ٘ الىدجاة 

 َٓ ال٨مُت، ْألالٟجاّ الضالت ٖلى ال٨مُت بدؿب الٓي٘ حؿمى ؤؾمجاء الٗضص.

ٓي ال٨بي  ؤن  ؿخُُ٘ ؤن وٗٝغْمً َىجا و ْاللٛ ٓي الُٗٓم  ٫ْ ُّٞ إلاجاطا ابً ٌِٗل الىد لم ًُل٤ ٖلى البجاب الظي جىجا

)، Quantityؤَل٤ ٖلُّ "بجاب ؤؾمجاء الٗضص" ٞجالٗضص ال٨مُت (ْإهمجا  ،الٗضص "بجاب الٗضص"، ٦مجا ٞٗل مٗٓم الىدجاة

 اؾم الٗضص. ىه جاْال٩لمت التي جض٫ ٖلحه

ْالٗضصالٟغ١  9.3  بين الغ٢م 

ْانُالخجا ُٞمجا مطخى مً بُجان،  ٢ْض حٗلمىجا الٗضص لٛت  ْالغ٢م  ًسٟى لضٔ ٦شي  مً الىجاؽ الٟغ١ بين الٗضص 

ْجيخهي بدؿٗت (0م جبضؤ مً نٟغ (ْؤمجا الغ٢م ِٞٓ الك٩ل الغمؼي للٗضص. بن الاع٢جا ضاص 9)   ال جهجاًت لِجا.ٞ)  بِىمجا ألٖا

ضاص الدؿٗت  ْهى ألٖا ضاص البؿُُت  الغ٢م في اإلاعجم الٓؾُِ: " َٓ الغمؼ اإلاؿخٗمل للخٗبي  ًٖ ؤخض ألٖا

ْالهٟغ:  ْلى   " 1،2،3،4،5،6،7،8،9،0ألا

ْالغ٢م، ٞجال ْاؾم الٗضص،  ٨مُت التي جض٫ ٖلحهجا ٧لمت ( زالزت) هى ٦ْظل٪ ٖلُىجا ؤن وٗٝغ الٟغ١ بين الٗضص، 

ْلِجا عمؼ خؿجابي  ْؤمجا ٧لمت (زالزت) هٟؿِجا هى اؾم الٗضص،  ْبىجاء ٖلُّ ٞةن حؿٗت ٖكغ 3(٨َظاالٗضص،  ) ٣ًجا٫ لّ الغ٢م، 
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ْل٨ً ال ٣ًجا٫ بن ( مجا: 19ٖضص  ت مً ع٢مين، َْ  .9ْ 1) ع٢م، بل بهّ مجمٖٓ

ٓمجاج٪:  ازخب  مٗل

1. .
ً
ْانُالخجا  

ً
 بين مٗجى الٗضص لٛت

ْالٗضص؟ .2  مجا َٓ الٟغ١ بين الغ٢م 

ُت 9.4 ْالٟٖغ  ؤؾمجاء الٗضص ألانلُت 

ْإن ؤؾمجاء الٗضص ألانلُت ٖىض الؼمسكغي ازيخجا ٖكغة ٧لمت،  ُت،  ْٖٞغ بن ؤؾمجاء الٗضص جى٣ؿم بلى ؤنلُت 

ْزالزت ْازىجان،  ْاخض،  ٢ْؿمِجا ، ْهى:  ْؤل٠،  ْمجاثت،  ْٖكغة،  ْحؿٗت،  ْزمجاهُت،  ْزمؿت، ْؾخت، ْؾبٗت،  ْؤعبٗت، 

 الؼمسكغي في زالر مغاجب:

ٓاخض بلى الدؿٗت،  -1  اإلاجاثت ْألال٠ -3الٗكغة،  -2مً ال

ٓص:  ْفي ٧ل َظٍ اإلاغاجب الشالزت حؿٗت ٣ٖ

ٓص:  -1  1،2،3،4،5،6،7،8،9آلاخجاص حؿٗت ٣ٖ

ٓص:  -2   10،20،30،40،50،60،70،80،90ْالٗكغاث حؿٗت ٣ٖ

ٓص :  -3   100،200،300،400،500،600،700،800،900ْاإلاجاثجاث حؿٗت ٣ٖ

ْمئجاث ألالٝٓ  :لٝٓ مدكٗبت مجهجا ؤيْألا ْٖكغاث ألالٓٝ،  ٓطة مً َظٍ اإلاغاجب الشالر ٞهى آخجاص ألالٓٝ،  مجاز

 ْؤلٝٓ ألالٓٝ.

ضاص ٧لِجا جغظ٘ بلحهجا ٞجالخمؿت  ٍْٔغ ؤن بجاقي ألٖا ْاخض بلى ٖكغة)،  ٢ْجا٫ اإلاب ص: بن ؤؾمجاء الٗضص ألانلُت ٖكغة (

ْمجاثت مًجاٝ الٗكغ ْ ٖكغ هى ظم٘ "زمؿت" ٍْبضْ ؤن ع "ٖكغة"،  الؼمسكغي َٓ  ؤياث، ْألال٠ مًجا٠ٖ اإلائجاث. 

ضاص الٗكغة.  ألاعجر ألن اإلاجاثت ْألال٠ بىجاء ظضًض ال قبُّ لّ في ألٖا

٢ْض ٌؿخٗمل مهُلر الٗضص ألانلي م٣جابل الٗضص الر جُبي الظي ًض٫ ٖلى الر جِب، ٞمجا ًض٫ ٖلى ٦مُت آلاخجاص    

ْصة ٣ًجا٫ لّ الٗضص  ْمجا ًض٫ ٖلى جغجِب ألاقُجاء ٣ًجا٫ لّ الٗضص الر جُبي، ٖلى ؾبُل اإلاشجا٫:ؤْ ٦مُت ألاقُجاء اإلاٗض  ألانلي، 

 ْا ٓاعصة في اإلاشجا٫ ٖضص ؤنلي ًض٫ ٖلى ٦مُت الغظجا٫ الظًً ٢غؤ  ٢غؤ زالزت َالب: ٞةن ٧لمت " الشالزت" ال

 .٢ْغؤ الُجالب الشجالض: ٩ٞلمت " الشجالض" ًض٫ ٖلى الر جِب 

جا ٦ُُٟت بىجاء الٗضص الر جُبي ْنُجاٚخّْبٗض نٟدجاث ؾٝٓ هضعؽ بجالخٟهُل  ًً ْهخٗلم ؤً مً  الٗضص الر جُبي 

ضاص املخخلٟت  .ألٖا

ذ 9.5 ْٚي  الهٍغ ذ   الٗضص الهٍغ

ْاخض بلى مجا الجهجاًت لّ، ي  ألانلُت مً  ضاص ألانلُت ْٚ ّ مً ألٖا ذ َٓ الٗضص الظي وٗٞغ ْؤمجا   الٗضص الهٍغ

ذ ِٞٓ نىٟجان ازىجان:  الٗضص ٚي  الهٍغ

ْل٨جهجا ٚي  الٗضص ٚي  ال -1 ٓم  ْم٣ضاع مٗل ٓ ال٩لمت التي جض٫ ٖلى ٦مُت مُٗىت  ذ الضا٫ ٖلى اإلاٗين: َْ هٍغ

مجا، مشل ْٚيَ  ْال٨ُل  ْػان  دت في الٗضص، ٦مٗجاًي  ألا م) نٍغ ً  الضاه٤ (ؾضؽ الضَع ْاليل(مجا ٌؿجاْي ٖكٍغ  ،

ىت ( ْالضٍػ ٓاة (مجا ٌٗجاص٫ زمؿت صعاَم)،  ْالى ٢ُْت،  مجا)، ْألا  ).Dozenصَع
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ذ ُّٞ بلٟٔ  -2 ٓ مجا ٌؿمى لضٔ الىدجاة ب٨ىجاًجاث الٗضص لٗضم الخهٍغ ذ الضا٫ ٖلى اإلابهم: َْ الٗضص ٚي  الهٍغ

ٓم،  ْٖضم صاللخّ ٖلى م٣ضاع مٗل ْل٨جهجا لِؿذ مً ؤلٟجاّ الٗضص. الٗضص  ْهي ؤلٟجاّ ظجاءث ٖلى مٗجى الٗضص 

٢ْض ؾمُذ َ الصخيءال٨ىجاًت: هي الخٗبي  ًٖ ْ  ظٍ ألالٟجاّ ب٨ىجاًجاث الٗضص ألن ْبُجاهّ بٛي  اؾمّ لٛغى بالغي. 

ْص مبهمجا ْإن ٧جان َظا اإلاٗض ْص  ْاخض مجهجا ٨ًجى بّ ًٖ مٗض ٓخضة ٦ال مً الٗضص . ٧لَّ  ْؾٓٝ جدىجا٫ْ َظٍ ال

ْممشال. ٦ْىجاًجاث الٗضص مٟهال  ذ   الهٍغ

ذ 9.6  ؤق٩جا٫ الٗضص الهٍغ

ْل٩ل ق٩ل مً َظٍ ألاق٩جا٫ ؤخ٩جام مً  ذ ًإحي ٖلى ؤق٩جا٫ مسخلٟت،  ْالخظ٦ي  الٗضص الهٍغ الخمُيز، 

ٓن: ْالخى٨ي ، ؤمجا ؤق٩جالّ املخخلٟت ٩ُٞ ْالخٍٗغ٠  ْالبىجاء،  غاب   ْالخإهِض، ْؤلٖا

ٓاخض بلى الٗكغة -مٟغصا -ا  مً ال

 . 19 -11مً  -مغ٦بجا م٘ الٗكغ ؤْ الٗكغة -ب

ٓٞجا ٖلُّ  -ط ْمُٗ ٓٞجا   .  99 -21مً  –مُٗ

ٓص  -ص  .90، 80، 70، 60، 50، 40، 30، 20ْهى:  –ؤلٟجاّ ٣ٖ

ْمًجاٖٟجاتهمجا. -َـــ  لٟٓتى اإلاجاثت ْألال٠ 

ٓمجاج٪:  ازخب  مٗل

 للٗضص؟ .1
ً
 مجا هي؟ْ  ٦م ٢ؿمجا

ذ؟ .2 ي  الهٍغ ذ ْٚ  مجاطا حٗٝغ ًٖ الٗضص الهٍغ

3. .
ً
ْاُٞجا  

ً
ذ قغخجا  اقغح ؤق٩جا٫ الٗضص الهٍغ

ذ 9.7  ؤخ٩جام الٗضص الهٍغ

٫ْ اؾدُٗجاب ألاخ٩جام اإلاخهل ْهدجا ٍٓع املخخلٟت،  ٫ْ الٗضص الٗغبي في ن ْاخض مً َظٍ ُْٞمجا ًلي هدىجا ت ب٩ل 

ْػن الٟجاٖل  ٦ُُْٟت نُجاٚتهجا ٖلى  جا،  ْجى٨يَ  ِٟجا  ْحٍٗغ ْبىجاءَجا،  ْإٖغابهجا  ْجإهُثهجا،  جا  ْجظ٦يَ  جا  ْهبين جمُيَز ٓع،  اله

ْالشجالشت. ْػن الٟجاٖل، مشل: الشجالض   للضاللت ٖلى الر جِب، ألن الٗضص ًض٫ ٖلى الر جِب بطا نُٜ ٖلى 

 جمُيز الٗضص 9.7.1

ْجمُيز الٗضص َٓ الاؾم  ْبُجان اإلاغاص مىّ،  هدً وٗٝغ ؤن الخمُيز في اللٛت الٗغبُت ًإحي بٗض مبهم إلػالت ببهجامّ 

ل ببهجامّ، مشل:  ٍٍْؼ  "الظي ٣ً٘ بٗض الٗضص لُٟؿٍغ 
ً
، ٩ٞلمت "زالزين" مبهمت جهلر لألقُجاء ال٨شي ة، "ػعث زالزين مضًىت

ْبُيذ اإلاغاص مىّ.مشل: ػعث زالزين جهغا ؤْ مخدٟجا ٞججاءث ٧لمت " ٓص في الٗضص  ٓظ ْؤػالذ ؤلابهجام اإلا  مضًىت" 

 جمُيز الٗضص لّ زالزت ؤخ٩جام:

ضاص اإلاٟغصة، ؤي: مً زالزت بلى ٖكغة، مشل:  -1 عا م٘ ألٖا ٓن جمُيز الٗضص ظمٗجا مجْغ ع: ٩ً ٢غؤث "الجم٘ املجْغ

 
 
٘   ٦خٍب  زمؿت  ". ْ"م٣جاالٍث  ْحؿ

 
ِّ جا فِّ ى  ِْ ً  ٢

 ْخ ي الغ 
 
  ٘  بْ ؾ   تِّ َُّ ِّٟ ُْ الهَّ  تِّ ل

 
  جا٫ٍ ُ  ل

 
 ."ؤًجاٍم  ْؾخت

ٓص، ؤي: مً ؤخض  -2 ْال٣ٗ ٓٞت  ْاإلاُٗ ضاص اإلاغ٦بت  ٓبجا م٘ ألٖا ٓن جمُيز الٗضص مٟغصا مىه اإلاٟغص اإلاىهٓب : ٩ً

ْحؿٗين، مشل:   "ٖكغ بلى حؿٗت 
ً
ْحؿٗين نٟدت ْحؿ٘  ْالكِغ ". "ٌكخمل َظا ال٨خجاب ٖلى ؤخض ٖكغ بجابجا 
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ً
ٓمجا ن ً ْٖكْغ ٓمجا الٗغبي حؿٗت  ٓن ً ِّ ع   جاث  ٣  ُْ مِّ  مَّ خ  ٞ  ﴿ْ ."ؤْ زالز

  ِّّ ب 
 
 يْ ِّٗ ب  عْ ؤ

  ن 
 
 ُْ ل

 
 ل
ً
غاٝ: ﴾ت  )142(ألٖا

ْمًجاٖٟجاتهمجا، مشل: خًغ اإلابجاعاة  -3 عا م٘ اإلاجاثت ْألال٠  ٓن جمُيز الٗضص مٟغصا مجْغ ع: ٩ً اإلاٟغص املجْغ

ْزالزمجاثت ٞخجاةٍ  جايُت مجاثت ؾُضٍة،  ْؤل٠ عظٍل الٍغ ْبلٜ ٖضص ؾ٩جان ألاعى مجا ٣ًجاعب ،  ْؤعبٗت آالٝ قجاٍب.   ،

ٓن شخٍو.زمجاه ْهجا في بلضهجا ؤ٦ث  مً ملُ ٓع ْؤنِب بٟي ْؽ ٧  ُت ملُجاعاث وؿمٍت. 

ْجإهِشّ 9.7.2  جظ٦ي  الٗضص 

٤ْٞ مجا ًلي: ٢ْض ًسجالّٟ ٞحهمجا  ْالخإهِض  ْص في الخظ٦ي   ٓا٤ٞ اإلاٗض ٓن ماهشجا، ٢ض ً ٢ْض ٩ً ٓن مظ٦غا   الٗضص ٢ض ٩ً

ْص صاثمجا في خجالت  -1 ٓا٣ٞجان اإلاٗض ٓاخض ْالازىجان ً ْالر ٦ُب (2-1ؤلاٞغاص (الٗضصان: ال ْال٠ُٗ (11-12)،  بلى  21-22) 

91-92( 

زجاَبذ في اإلااجمغ الُبي  -3. ازىجانِّ  جدضر في اللجىت ٖجاإلاجانِّ  -2. ْاخض   ج٩لم في الخٟلت زُُب   -1خجالت ؤلاٞغاص، مشل:  -ا

 
 
  َبِبت

 
ْة الاٞر ايُت مٗلمخجان ازيخجان ٧لمتهمجا. -4. ْاخضة  ؤل٣ذ في الىض

ْاإلاٗض ٓا٤ٞ الٗضص  ٓا٣ّٞ الٗضص ً ْص مظ٦غ ٞ ْلين لٟٔ اإلاٗض ْجإهِشجا، ٟٞي اإلاشجالين ألا ْص في َظٍ ألامشلت جظ٦ي ا 

ْص ماهشجا. ْاإلاٗض ً هجض ٦ال مً الٗضص  ْؤمجا في اإلاشجالين آلازٍغ  ِٞٓ مظ٦غ ؤًًجا، 

 ْ ْص ٌٛجي ًٖ ط٦ٍغ لضاللخّ ٖلُّ بٞغاصا  ٓاخض ْالازىجان) ألن اإلاٗض  جشيُْفي ٦شي  مً ألاخُجان ال ًظ٦غ الٗضص (ال
ً
 ت

ْجإهِشجا، مشل: في الٟهل َجالب     ْجظ٦ي ا 
 
جالبت ْمدجايغججان. َْ  ؤْ في ال٣جاٖت مدجايغان 

ِّ بِّ ﴿-1خجالت الر ٦ُب، مشل:  -ب
 
 ع   ْي و

 
  ذ  ًْ ؤ

 
 ٖ   ض  خ  ؤ

 
  غ  ك

 
٧ ْٓ 

 
٦ 

ً
 ضَّ ِّٖ  نَّ بِّ ﴿ -2. )4(ًٓؾ٠:﴾بجا

 
  ة

 
 ىْ ِّٖ  عِّ ْٓ ِ  الك

  هللاِّ  ض 
ْ
ٖ  ى  از  جا 

 
 غ  ك

 
 
 ِْ ق

ً
ٓبت:﴾غا   لِّ ْٟ ي الخ  فِّ  قجاع٦ْذ -3. )36(الخ

ً
 جاهْ ٞ  ﴿ -4. بخضٔ ٖكغة َجالبت

 
 ىْ مِّ  ْث غ  ج  ٟ

 ّ  
ْ
 از
 
ٖ  خ  ي  جا

ْ
 غ  ك

 
. هالخٔ في )60(الب٣غة ﴾جاىً ُْ ٖ   ة

ْالخإهِض. ْص في الخظ٦ي   ٓا٤ٞ اإلاٗض ٓعة ؤن الٗضص ً  ألامشلت اإلاظ٧

ْاخض   ن   ط _ خجالت ال٠ُٗ، مشل: ٌٗمل في اإلاهى٘    ْٖكْغ
ً
ْٟٓجا ٓن مؿجاٖضا.  م ْحؿٗ   -2ْازىجان 

 
ْاخضة  في ال٨خجاب 

ٓعة ن) ن ْٖكْغ ن (ؤْ بخضٔ  كْغ ْص في اإلاشجا٫  ،ْٖ ْن ؤن اإلاٗض ٓا في َظًً اإلاشجالين لخجض ت. جإمل ن زجاَع كْغ ْازيخجان ْٖ

ْص ٞإحى ماهشجا.  ْا٤ٞ الٗضص اإلاٗض ٦ْظل٪ في اإلاشجا٫ الشجاوي   ألا٫ْ مظ٦غ ٞججاء الٗضص مظ٦غا، 

ٓاخض ْالازىين)  ْإن لٟٔ الٗضص (ال ٓا٫،  ْجإهِشجا في ظمُ٘ ألاخ ْص جظ٦ي ا  ٓا٣ٞجان اإلاٗض ٓاخض ْالازىين ً ىجا ؤن ال ٨ظا ٖٞغ َْ

ْص هٟؿّ، ٞمٗجى  ْإهمجا ًض٫ ٖلى الٗضص لٟٔ اإلاٗض ْاخض": "ظجاء ٖجالم"ال ًظ٦غ في خجالت ؤلاٞغاص ٚجالبجا  ، "ظجاء ٖجالم 

 . "صزلذ َجالبخجان ازيخجان": "صزلذ َجالبخجان"ْ

ْص مظ٦غا ًإحي الٗضص ألا  -2 ْالخإهِض، ٞةطا ٧جان اإلاٗض ْص في الخظ٦ي   ٓن ٖلى زالٝ اإلاٗض ٖضاص مً الشالزت بلى الدؿٗت ج٩

ْال٠ُٗ. ْالر ٦ُب  ٓا٫ الشالزت: ؤلاٞغاص  ْص ماهشجا ًإحي الٗضص مظ٦غا في ألاخ ْإطا ٧جان اإلاٗض  ماهشجا، 

ٖ  َ  غ  خَّ س  ﴿-1خجالت ؤلاٞغاص، مشل:  -ا  جا 
 
  ٘  بْ ؾ   ْم هِّ حْ ل

 
 َّْ  جا٫ٍ ُ  ل

 
 جاهِّ م  ز

 ُ 
 
  ت
 
  -2. )7(الخجا٢ت:﴾جاٍم ًَّ ؤ

 
في  -3. اللضاثً زالر ٞر اٍث  ٘  جاوِّ ه  م   ل  م  ْٗ ح

 
 
ْآصابهجا ؾخت  ؤًٖجاء. َُئت الخضَعـ ب٣ؿم اللٛت الٗغبُت 

ٓن اللجىت الٗلمُت مً ؤعبٗت ٖكغ  -2زالر ٖكغة َجالبت. ْ  في الٟهل ؾبٗت ٖكغ َجالبجا -1خجالت الر ٦ُب،  -ب جخ٩

ْزمـ ٖكغة    -3مٗلمت. مٗلمجا 
ً
الهجا آػاص حؿٗت ٖكغ ٢ؿمجا   في ظجامٗت م

ً
ت  .ْؾذ ٖكغة مضًٍغ

  -1خجالت ال٠ُٗ، مشل: -ط
ً
ً  ِّٖ َّْ  ٢غؤث زمؿت   كٍغ

ً
 ْ  ٦خجابجا

ً
ْؤعبٗين م٣جالت نَّ ﴿ -2. زالزال  ا بِّ

 
ظ
ي َ   دِّ

 
ّ   ؤ

 
٘   ل ْؿ   حِّ

ٓن   ٗ ْؿ حِّ
 ْ  

ً
ت ْعج 

 
 و

ٓعة (﴾ ٓن ٖجامجا.َجاظغ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مً م٨ت ْؾىّ  -3. )23م:ؾ ْزمؿ  زالزت 
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ْال٠ُٗ. ْالر ٦ُب  ْص في ؤلاٞغاص  ٓن ٨ٖـ اإلاٗض ضاص مً الشالزت بلى حؿٗت ج٩  ًخطر ممجا ؾب٤ ؤن ألٖا

ٓا٣ٞجا لّ بطا ٧جان مغ٦بجا، مشل: 10الٗضص ( -3 ْم ْص بطا ٧جان مٟغصا،  ٓن مسجالٟجا للمٗض م٨ض ٖبض هللا في اإلاٗؿ٨غ  -1)، ٩ً

جاضخي ٖكغة ؤًجاٍم   اقر ٥ في  -2. ْٖكغ لُجا٫ٍ  الٍغ
ً
ْزمـ ٖكغة ممشلت  .اإلاؿلؿل زالزت ٖكغ ممشال 

ٓص (مً  -4 ٓص 90بلى  20ؤلٟجاّ ٣ٖ ٓاء ؤ مٟغصة ٧جاهذ ؤلٟجاّ ال٣ٗ ْص مظ٦غا ٧جان ؤم ماهشجا، ؾ ) ال ًخٛي  لِٟٓجا م٘ اإلاٗض

ٓٞت، مشل: ٖ  ْ  ْ  ﴿ -1ؤم مُٗ  ْض ا
 
 سخ  ْٓ جا م  ه

 
 ى ز
 

 يْ زِّ ال
  ن 

 
 ُْ ل

 
 ل
ً
غاٝ:﴾ت ٌ   -2. )142(ألٖا ٓع   -3جا. ًم ْٓ ً   زالزين   اٖخ٠٨ اإلاٍغ  الكِ

ٓمجا. ٓن ً ْزالز ْاخض  ٓمجا ؤْ  ٓن ً ت (اإلاُالصًت) مجا ٖضا قبجاٍ (ٞب اثغ) زالز ٍٓع ٛ  الَٛغ

ْمًجاٖٟجاتهمجا: -5 ْؤل٠   لٟٓخجا مجاثت 

ضاص بٗضص آزغ،مشل: ٫ٓ ٖلُّ هدُجت لٗملُت يغب ؤخض ألٖا ٓ الٗضص الظي ًخم الخه  مًجاٖٟجاث ظم٘ مًجا٠ٖ َْ

100 ×4   =400  

100 ×5   =5000    

ْالٗضص  400ٞجالٗضص  ْإن اإلاجاثت ْألال٠ ال ًخٛي  لِٟٓمجا بخٛي   5000مًجا٠ٖ للمجاثت  مًجا٠ٖ لألل٠، 

ٍْب٣ى ٖلى خجالّ، مشل:  ْجإهِشجا  ْص جظ٦ي ا    -1اإلاٗض
 
  -2. َجاثغةٍ  ٖلى مجاثتِّ  َُجاعٍ  ًخضعب مجاثت

 
 ٖجامٍل  ٌٗمل في الخض٣ًت ؤل٠

 
 
 ْ  ،ٖجاملٍت  مجاثتِّ ْزالز

 
ٓظض ٞحهجا ؤل٠   شجغةٍ  ج

 
ِّٝ  ْزالزت ٓم مئجاثِّ هالؿ٨٪ الخضًضًت الِىضًت  -3. ٚغؾٍت  آال ِّٝ  ى٣ل ٧ل ً  آلاال

ِّٝ  ؾبٗتِّ  ٖب    عا٦ٍب   .مدٍُت  آال

ضاص ( -1مالخٓت :  ْص ألٖا ٓن مٗض عا مًجاٞجا بل٩ً3-9ُّ ْجإحي  ،) ظمٗجا مجْغ ْل٨ً اإلاجاثت جسجال٠ َظٍ ال٣جاٖضة 

عا ٦مجا صعؾى -2مٟغصة ٦مجا في اإلاشجا٫ (زالزمجاثت).  ٓن مٟغصا مجْغ ْص اإلاجاثت ٩ً ٓلّ حٗجالى: ْمٗض ٢ْض ًإحي ظمٗجا، مشل ٢ جا، 

 بِّ ل  ْ  ﴿
 
  يْ ا فِّ ْٓ ش

 
  ْم ِِّ ِّٟ ِْ ٦

 
 ز
 

 مِّ ال
 
 يْ ىِّ ؾِّ ٍت جاثِّ ر

 .)25(ال٠ِ٨:﴾ن 

ْبىجاءٍ: 9.7.3  بٖغاب الٗضص 

ْإن  ْالبىجاء ممجا ال بض مىّ،  غاب  ٓالّ مً خُض ؤلٖا ت ؤخ ْإن مٗٞغ ٓن مبيُجا،  ٢ْض ٩ً ٓن مٗغبجا  الٗضص ٢ض ٩ً

ضاص جإحي مٗغبت، هدٓ  ْمًجاٖٟجاتهمجا،مشل:ؤٚلب ألٖا ْاإلاجاثت ْألال٠  ٓص  ْؤلٟجاّ ٣ٖ ٓٞت  ْاإلاُٗ ضاص اإلاٟغصة   ألٖا

ّٗ الًمت الٓجاَغة). ْاخض   في الخ٣ُبت ٦خجاب   -1 المت ٞع ٕٓ ألهّ نٟت للمبخضؤ اإلاازغ ْٖ ْاخض" مٗغب مٞغ  ( ٖضص "

المت ههبّ الٟخدت الٓجا -2 ٫ٓ بّ اإلاىهٓب ْٖ ْاخضا" مىهٓب ألهّ نٟت للمٟٗ ْاخضا (ٖضص "  َغة).٢غؤث ٦خجابجا 

المت ظٍغ ال٨ؿغة الٓجاَغة). -3 ع ْٖ ع ألهّ نٟت املجْغ ْاخض( الٗضص مجْغ ٓمجاث مً ٦خجاب   ظمٗذ  َظٍ اإلاٗل

4-  
 
ّٗ الًمت الٓجاَغة). ؤًجاٍم  ؾبٗت المت ٞع ْٖ ٕٓ جا ("ؾبٗت" مبخضؤ مًجاٝ مٞغ ن ؤؾبٖٓ  ٓ  ج٩

ّٗ الًمت  خًغْث  -5 ْٖالمت ٞع  ٕٓ ي قجاٖغاث( ٖضص "زمجاوي" ٞجاٖل مٞغ ت زمجاوِّ اإلا٣ضعة مى٘ مً في ألامؿُت الكٍٗغ

ٓن ؤخ٩جام "الشمجاهُت" الخ٣جا. َْٗغب َظٍ ال٩لمت (زمجاوي) بٖغاب الاؾم اإلاى٣ٓم)، ؾخضعؾ جا الش٣ل،  َٓع ِْ 

6-  
 
ّٗ الًمت الٓجاَغة). ظجاء زمؿت المت ٞع ْٖ ٕٓ ٓن َجالبجا (ٖضص "زمؿت" ٞجاٖل مٞغ  ْزمؿ

 اِّ  -7
ْ
 خ  ل

 
ْٖالمت ظٍغ ال٨ؿغة  ذ  ُْ ٣ ع بدٝغ الجغ  : مجْغ ٍ٘ ً َجالبت (ؤعب ْٖكٍغ  الٓجاَغة).بإعب٘ 

ن   ﴿٢جا٫ حٗجالى:  -8
ْ
  آلا

 
٠ َّٟ    ز 

َّ
ْم  َّللا

 
ْى٨ م   ٖ  لِّ

 ٖ نَّ  ْ 
 
ْم  ؤ

 
٨ُ جا ِّٞ ًٟ ْٗ ْن ۚ   ي  ةِّ

 
ٞ  ًْ

 
٨ ْم  ً 

 
ْى٨   مِّ

 
ت
 
جاث   مِّ

 
ة غ  جابِّ

ٓا ن  ب  لِّ
ْ
ٛ ْينِّ  ٌ 

خ 
 
جاث ْن ۚ   مِّ إِّ

 ْ  ًْ
 
٨  ً 

ْم 
 
ْى٨   مِّ

 
٠

ْ
ل
 
ٓا ؤ ب  لِّ

ْ
ٛ ْينِّ  ٌ 

 
ٟ
ْ
ل
 
نِّ  ؤ

ْ
ط ةِّ ِّ  بِّ

َّ
  َّللا

 
ۚ  

َّ
َّللا  ْ   ٘ ً   م  ٍ غِّ جابِّ

ٕٓ بجالًمت الٓجاَغة، )66(ألاهٟجا٫:﴾الهَّ ، (مجاثت: اؾم ٧جان مٞغ

ْٖالمت ههبّ "الُجاء"ألهّ ملخ٤ بجم٘ اإلاظ٦غ الؿجالم. ٫ٓ بّ مىهٓب   ْمجاثخين: مٟٗ
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ٗ   ػاع اإلاٗغى   -9   مجاثٍت ؤعب
ٓن  ْمجاثت: مًجاٝ بلُّ  ْزمؿ ّٗ الًمت الٓجاَغة،  المت ٞع ْٖ ٕٓ َجالبجا( ؤعب٘: ٞجاٖل مٞغ

ٓاْ). ّٗ ال ْٖالمت ٞع ٕٓ (ؤعب٘)،  ٕٓ ألهّ مُٗٝٓ ٖلى اإلاٞغ ٓن: مٞغ ْزمؿ المت ظٍغ ال٨ؿغة الٓجاَغة،  ع ْٖ  مجْغ

ل   ﴿٢جا٫ حٗجالى: -10
 
ش ً   م  ً ظِّ

َّ
  ال

ٓن   ٣ ِّٟ ى
ْم  ً   ِ ال   ٓ ْم

 
ي ؤ ُلِّ  فِّ بِّ

ِّ  ؾ 
َّ

لِّ  َّللا
 
ش م 

 
ٍت  ٦ بَّ ْذ  خ 

 
د هب 

 
٘   ؤ ْب ل   ؾ  جابِّ

ى  ي ؾ  ِّ  فِّ
ل 
 
ٍت  ٧

 
ل يب    ؾ 

 
ت
 
جاث ِّ
ٍت  م  بَّ  ﴾خ 

ٕٓ بجالًمت الٓجاَغة).)261(الب٣غة: ْاإلاجاثت: مبخضؤ مازغ مٞغ ٫ٓ بّ مىهٓب بجالٟخدت الٓجاَغة،   ،(ؾب٘: مٟٗ

ضاص اإلاغ٦بت ٞةجهجا مبيُت ٖلى ألا ل٣ض اجطر ممجا مغ مً    ضاص ٚي  اإلاغ٦بت مٗغبت، ؤمجا ألٖا ظؼثحهجا بال مشلت ؤن ألٖا

ْظغا بجالُجاء. ْههبجا  ٗجا بجاألل٠  ْازىتى ٖكغة ِٞمجا ٌٗغبجان بٖغاب اإلاشجى ٞع  الجؼء ألا٫ْ مً ازجى ٖكغ 

ْزالزت ٖكغ بلى حؿٗت ٖكغ مبيُت ٖلى ٞخذ الجؼثين، مشل: ضاص : ؤخض ٖكغ،   ألٖا

1-  ْ ٕٓ مدال ألهّ زب   ْمٞغ بجا ( ؤخض ٖكغ: مبجي ٖلى ٞخذ الجؼثين  ٨ُذ ؤخض ٖكغ اٖل ٤ ال٨ٍغ ٘).ٍٞغ  مدلّ الٞغ

2-   ٤ ٕٓ مدال ألهّ زب  "بن"). بن ٍٞغ ْمٞغ بجا (ؤخض ٖكغ: مبجي ٖلى الٟخذ  ٨ُذ ؤخض ٖكغ اٖل  ال٨ٍغ

ع مدال ألن الججاع ٢ض ؾب٣ّ). -3 ْمجْغ بجا (ؤخض ٖكغ: مبجي ٖلى الٟخذ  ٨ُذ مً ؤخض ٖكغ اٖل ٤ ال٨ٍغ ٓن ٍٞغ  ًخ٩

ْا في ألامشلت اإلآضخت الخجالُت:ازيخجا ٖكغة ٞجالجؼء ألا٫ْ مجهمجا مٗغب، ْ  ؤمجا الٗضصان: ازىجا ٖكغ  اهٓغ

نَّ  ﴿٢جا٫ حٗجالى:  -1   بِّ
 
ة ضَّ ٓعِّ  ِّٖ

 ِ ىض   الك  ِّٖ  ِّ
َّ

جا َّللا ى 
ْ
غ   از

 
ك ًغا ٖ  ِْ

 
ٓبت: ﴾ق  .)36( الخ

الًجاث اإلاخدضة ازىتى ٖكغة ؾىت. -2  ٢ًِذ في ال

ٓاخضة ٖلى ازجى ٖكغ قِغا -3  حكخمل الؿىت ال

ت. -4  اإلال٠ ٖبجاعة ًٖ ازىتى ٖكغة زجاَع

ّٗ ألال٠ ألهّ ملخ٤ بجاإلاشجى، ْفي اإلاشجا٫  "ازىجا"   المت ٞع ٕٓ صاثمجا، ْٖ ْالخب  مٞغ ٕٓ ألهّ زب   في اإلاشجا٫ ألا٫ْ: مٞغ

المت ظٍغ الُجاء ٦ظل٪. ع بدٝغ الجغ ْٖ ْالغاب٘: مجْغ ْٖالمت ههبّ الُجاء، ْفي اإلاشجا٫ الشجالض  ٫ٓ بّ مىهٓب   الشجاوي: مٟٗ

ْجى٨يٍ    9.7.4  حٍٗغ٠ الٗضص 

ٓا٫ الٗضص ٢ض ًإحي ه٨غ    ٠ الٗضص في ألاخ ٓن حٍٗغ ٩ٍْ ت،  ٢ْض ًإحي مٗٞغ ة ٦مجا في ألامشلت الؿجالٟت ظمُِٗجا، 

ْمًٟٗجاتهمجا) ٖلى الىدٓ آلاحي: ْاإلاجاثت ْألال٠  ْال٠ُٗ  ْالر ٦ُب   املخخلٟت  (ؤلاٞغاص 

ْص ٞبىجاءا ٖلُّ ً -1 ضاص اإلاٟغصة جًجاٝ بلى اإلاٗض ْٖلمجا بإن ألٖا ْص،  ٓػ بطا ٧جان الٗضص مٟغصا صزلذ "ا٫" ٖلى اإلاٗض ج

٫ٓ بن الٗضص بطا ٧جان مًجاٞجا صزلذ "ا٫" ٖلى اإلاًجاٝ بلُّ، مشل: هجر في مؿجاب٣ت الخُجابت زالزت الُالب  ال٣

ْص ٧لحهمجا، ٦مجا ٞٗل ؤبٓ جمجام خُض ٢جا٫: ْاإلاٗض ٓػ حٍٗغ٠ الٗضص  ٍْج ْاثل،   ألا

 الٗلم في قِب ألاعمجاح المٗت
 

 بين الخمِؿين ال في الؿبٗت الكِب 
 

٫ٓ اإلاضعؾت الخمؿت ٖكغ م٨خملت الٗضص.بطا ٧جان الٗضص مغ٦بجا   صزلذ"ا٫" ٖلى الجؼء ألا٫ْ، مشل: ٞه

ً ٦خجابجا. -2 ْالٗكٍغ ْاإلاُٗٓٝ ٖلُّ، مشل: ٢غؤث َظٍ الشالزت  ٓٞجا صزلذ"ا٫" ٖلى اإلاُٗٝٓ   بطا ٧جان الٗضص مُٗ

ٓن مدجايغة اإلاٗضاة للٟر ة ا -3 ْذ ألاعبٗ  ُ
ِّ٣
ْ
ٓص صزلذ"ا٫" ٖلُّ، مشل: ؤل  لضعاؾُت.بطا ٧جان الٗضص مً ؤلٟجاّ ال٣ٗ

ْص ؤْ الخمُيز ألجهمجا ٌٗجامالن مٗجاملت اإلاٟغص، مشل: ٢غى ابً  -4 ْال٠ صزلذ "ا٫" ٖلى اإلاٗض بطا ٧جان الٗضص لٟٓى مجاثت 

ذ اإلاجاثت  ٓػ بصزجا٫ "ا٫" ٖلى الٗضص ؤًًجا،مشل٪ اقرً  ٍْج مجال٪ ؤل٠ البِذ في الىدٓ. حؿلمذ مى٪ مجاثت الضًىجاع. 

ٓمي َظا زالزت اإلاالثين شخو مً مضًىت ٦خجاب، ٢غؤث ألال٠ نٟدت مً َظا ال٨خجاب، اؾخٟجا ْٕ الخ٩ ص مً اإلاكغ

 بجاص.آخُضع 
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ْػن الٟجاٖل  9.7.5  نُجاٚت الٗضص ٖلى 

ٓاٖض اإلاخٗل٣ت بجالٗضص الر جُبي. ؼاء! ُٞمجا ًلي وؿخٗغى ال٣  ؤحهجا الُلبت ألٖا

 الٗضص الر جُبي: نُجاٚت 9.7.5.1

ْهدً هدخجاط بلى اؾخسضام الٗضص الر جُبي في بن الٗضص الر جُبي َٓ مجا ٌؿخسضم للضاللت ٖلى جغجِب مٗين،   

ت. ٓمُت مً الهبجاح بلى اإلاؿجاء ختى هخم٨ً مً جلبُت اخخُجاظجاجىجا الخٗبيً   مدجاصزجاجىجا الُ

 ألا مً ٍهجاٙ ْ   
 
ْالشجالض  ٖضاص املخخلٟت ْن٠ ْالشجاهُت  ْػن الٟجاٖل للضاللت ٖلى الر جِب، مشل: الشجاوي  ٖلى 

ال ٌؿخ ْالٗجاقغة،  ْلى ْالشجالشت بلى الٗجاقغ  ٫ٓ: ألا٫ْ ْألا ْإهمجا ه٣ ٓاخضة في اإلاٟغص للضاللت ٖلى الر جِب،  ْال ٓاخض  ٗمل ال

ضاص  ْالخجاؾٗت ٖكغة في ألٖا ْالخجاصًت ٖكغة بلى الخجاؾ٘ ٖكغ  ٫ٓ: الخجاصي ٖكغ  ٓٞت ٞى٣ ْاإلاُٗ ضاص اإلاغ٦بت  ْؤمجا في ألٖا

ْالخجاؾٗت  ْالدؿٗين  ن بلى الخجاؾ٘  ْالٗكْغ ٓاخضة  ْال ن  ْالٗكْغ ٓاخض  ْال ٓٞت.اإلاغ٦بت،  ضاص اإلاُٗ  ْالدؿٗين في ألٖا

ٓاء ا   ٓالّ، ؾ ْالخإهِض في ظمُ٘ ؤخ ْبجالخجالي ًُجاب٣ّ في الخظ٦ي   ْص  ٓا! ؤن الٗضص الر جُبي ًإحي نٟت للمٗض ٖلم

ٓٞجا، مشل:  ؤ٧جان مٟغصا ؤم مغ٦بجا ؤم مُٗ

جا مً  -1 ٓع الغاب٘ ٞجا٢ذ ٖلى ٚيَ   ٣جاالث.اإلااإلا٣جالت الشجالشت مً املخ

ْالُجالبت  -2 ٕٓ الضعظجاث في الامخدجان.الُجالب الخجاصي ٖكغ   الخجاصًت ٖكغة اقر ٧جا في مجم

ْالخمؿين. -3 ٓعة في الٗجام الشجالض   َجاظغ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بلى اإلاضًىت اإلاى

ٓٙ مً الٗضص ألانل ْاإلااهض اإلاه ٫ْ ًٓضر الٗضص الر جُبي للمظ٦غ   ي ُْٞمجا ًلي ظض

 هضالٗضص الر جُبي للما   الٗضص الر جُبي للمظ٦غ  الٗضص ألانلي

٫ْ   ْاخض ْلى  ألا  ألا

 الشجاهُت  الشجاوي  ازىجان

 الشجالشت  الشجالض  زالزت

 الخجاصًت ٖكغة  الخجاصي ٖكغ  ؤخض ٖكغ

 الشجاهُت ٖكغة  الشجاوي ٖكغ  ازىجا ٖكغ

 الشجالشت ٖكغة  الشجالض ٖكغ  زالزت ٖكغ

ن ن  ٖكْغ ن  الٗكْغ  الٗكْغ

ن ْٖكْغ ن  ْاخض  ْالٗكْغ ٓاخض  ن  ال ْالٗكْغ ٓاخضة   ال

ن ْٖكْغ ن  ازىجان  ْالٗكْغ ن  الشجاوي  ْالٗكْغ  الشجاهُت 

 اإلاجاثت  اإلاجاثت  مجاثت

ٓاخض  ْاخضْ  مجاثت ْال ٓاخضة  اإلاجاثت  ْال  اإلاجاثت 

ْالشجاوياإلاجا  ازىجانْ  مجاثت ْالشجاهُت  ثت   اإلالئت 

ْالشجالض  زالزتْ  مجاثت ْالشجالشت  اإلاجاثت   اإلاجاثت 

ْالخجاصي ٖكغ  ؤخضٖكغْ  مجاثت  ْالخجاصًت ٖكغةاإلاجاثت   اإلاجاثت 

 اإلائخجان  اإلائخجان  مئخجان
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 الشالزمجاثت  الشالزمجاثت  زالزمجاثت

 ألال٠  ألال٠  ؤل٠

ٓن/ ملُجاع ٓن/ اإلالُجاع  ملُ ٓن/ اإلالُجاع  اإلالُ  اإلالُ
 

ْالبىجاء في الٗضص الر جُبي: 9.7.5.2 غاب   ؤلٖا

ضاص اإلاغ٦بت، مشل: ا -1 ٓم الخجاصي  ٖكغ  مً قِغ صٌؿمب .  -الٗضص الر جُبي ًبجى ٖلى ٞخذ الجؼثين في ألٖا ْلضث في الُ

ٓم الشجاوي  ٖكغ  مً عبُ٘ ألا٫ْ. ط -ب ٓلض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص في الُ  مً  -ًدخٟل بجاإلا
 
 ٖكغة

 
ًهبذ ال٣مغ بضعا في اللُلت الغابٗت

.  ٢غؤث -٧ل الكِغ الٗغبي. ص
 
 ٖكغة

 
 ال٨خجاب ختى الهٟدت الخجاؾٗت

ٓص، ْ -2 ْاإلاُٗٓٝ ٦مجا ٌٗغب ؤلٟجاّ ال٣ٗ ٓن مٗغبجا في اإلاٟغص  ضاص اإلاغ٦بت ٩ُٞ لٟٓتى في الٗضص الر جُبي ٌٗغب مجا ٖضا ألٖا

ْمًجاٖٟجاتهمجا، مشل: ا ْاًت طاتهجا.  -اإلاجاثت ْألال٠  ٓٔ مً الٟهل الغاب٘ مً الغ ْاًتِّ الغابٗتِّ ؤ٢  مً الغ
 
الٟهل  الشجالض

بجا مً اإلاغمى. ط -ب ِّ٘ ْألاعبٗين مً ال٣غن اإلاجاضخي. ص -عؤًذ الالٖب  الٗجاقغ  ٢ٍغ قِض  -اؾخ٣لذ الِىض في الٗجام الؿجاب

٨ُذ. ٤ الِىضي في ٧إؽ الٗجالم إلابجاعاة ال٨ٍغ ٓػ للٍٟغ ٓن ؤ٫ْ ٞ ْالشمجاه  
 
 الشجالشت

 
 الؿىت

ْاخض 9.7.6 ٫ٓ ألاع٢جام في ملخت في ظض٫ْ  ٓاٖض خ ٢ 

ٓاٖض اإلاخٗل٣ت بجا ٓمُت، حؿُِال لل٣ ْاملخجاصزجاث الُ ْصَجا في ال٨خجابجاث  ْْع ْص التي ٨ًث  اؾخٗمجالِجا  ْاإلاٗض لٗضص 

ٓاٖض ْألاخ٩جام مً ْخٟجاْجا ٖلى اللٛت الٗغبُت مً ألازُجاء ْؾالمتهجا  الُٗٓب ه٣ضم الجض٫ْ الخجالي الظي ًخًمً ؤَم ال٣

  بهظا الهضص:

ٕٓ الٗضص ْص خ٨م الٗضص ه  مشجا٫ خ٨م اإلاٗض

ٓاخض  ال

 ْالازىجان، 

ْص في الخظ٦ي   ٓا٣ٞجان اإلاٗض َمجا ً

َْٗغبجان وًٗخجا لّ.   ْالخإهِض، 

ْص  ٓن اإلاٗض ٩ً

َْٗغب  ٢بلِمجا 

. ّٗ٢ٓ  خؿب م

ْاخضة ْاخض/امغؤة   عظل 

 امغؤججان/ازىجان عظالن

 ازيخجان

مً الشالزت 

 بلى الٗكغة

ضاص جسجال٠ ظيـ  َظٍ ألٖا

غة م٘ اإلااهض، 
 
ٓن مظ٦ ْص (ج٩ اإلاٗض

ْحٗغب بدؿب  ْماهشت م٘ اإلاظ٦غ) 

٦ْظل٪ ب٣ُت  ٢ِٓٗجا في الجملت،  م

ضاص.  ألٖا

ْص  ٓن اإلاٗض ٩ً

بٗضَجا ظمٗجا 

َْٗغب  عا،  مجْغ

 مًجاٞجا بلُّ.

 زالزت ؤَٟجا٫ٍ/ زالر بىجاٍث.

ْع٢جاٍث.  ؾبٗت ؤ٢الٍم/ ؾب٘ 

ؤخض ٖكغ  

ْازىجا ٖكغ، 

ْإخضٔ  )

 ٖكغة

ازيخجا ْ 

 ٖكغة)

ْص في الخظ٦ي    َمجا ًُجاب٣جان اإلاٗض

" ٖلى  ْالخإهِض. ى "ؤخض  ٖكغ  بج   ٍْ

ٞخذ الجؼؤًً، ؤمجا "ازىجا ٖكغ" 

٫ْ بجاألل٠ في  ٓن ظؼٍئ ألا ٩ُٞ

ْبجالُجاء في خجالتي   ٘ خجالت الٞغ

ٍْبجى ظؼٍئ ألازي   ْالجغ،  الىهب 

ْص  ٓن اإلاٗض ٩ً

بٗضَمجا مٟغصا 

ٗغب  ٓبجا، َْ  مىه

 جمُيًزا.

 ٔ / بخض 
ً

ؤخض ٖكغ عظال

.
ً
 امغؤة

 
 ٖكغة

ازىجا ٖكغ (ازجي ٖكغ) 

جا/ ازيخجا ٖكغة صخ ًُّ ٟ

.
ً
 (ازىتي ٖكغة) صخُٟت
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 ٖلى الٟخذ.

مً زالزت 

ٖكغ بلى 

حؿٗت 

  ٖكغ

ًسجال٠ الجؼء ألا٫ْ مً َظٍ 

ٍُْجاب٣ّ الجؼء  ْص،  ضاص اإلاٗض ألٖا

ى ٖلى ٞخذ الجؼؤًً. الشجاوي. بج 
 
 ْج

ْص ٓن اإلاٗض بٗضَجا   ٩ً

ٓبجا،  مٟغصا مىه

ٗغب  جمُيًزا.  َْ 

 
 
ًغا/ زالر ٍْػ  ٖكغ  

 
زالزت

.
ً
ْلت  ص

 
 ٖكغ   ٖكغة

 
 زمؿت

.
ً
 م٣جالت

 
ـ  ٖكغة  زبً ا/زم

مً 

بل الٗكٍغً

 ٔ الدؿٗين

ٓعة  ٓص جإحي ٖلى ن َظٍ ال٣ٗ

ْاإلااهض. ٓن  ْاخضة م٘ اإلاظ٦غ  ْج٩

ْبجالُجاء في   ٘ ٓاْ في خجالت الٞغ بجال

ْالجغ.  خجالتي الىهب 

ْص بٗضَجا  ٓن اإلاٗض ٩ً

ٓبجا،  مٟغصا مىه

ٗغب جمُيًزا.  َْ 

ن ٦خجاًبجا.  ٖىضي ٖكْغ

.
ً
ت ً ٢ه   ٢غؤث ٖكٍغ

اإلاجاثت 

ْألال٠ 

ٓن  ْاإلالُ

 ْاإلالُجاع

ٓعة  ضلض جإحي ٖلى ن َظٍ ألٖا

ْاإلااهض.  ْاخضة م٘ اإلاظ٦غ 

ْص  ٓن اإلاٗض ٩ً

بٗضَجا مٟغصا 

َْٗغب  عا،  مجْغ

 مًجاٞجا بلُّ.

بٍت.  مجاثت َجالٍب/ مجاثت َجالِّ

 ؤل٠ عظٍل/ ؤل٠ امغؤٍة.

ٓن  جا٫ٍ/ ملُ ٓن ٍع ملُ

٢ٍُْت. م/ ؤ  ملُجاعملُجاع صَع

ْبُت.   ع

ضاص  ألٖا

 الر جُبُت

ٓن  ْجُجاب٣ّ اجهجا ج٩ ْص  نٟت للمٗض

غاب،  ْالخإهِض ْؤلٖا في الخظ٦ي  

 ْحٗغب وٗخجا لّ.

ْص  ٓن اإلاٗض ٩ً

َْٗغب  ٢بلِجا 

. ّٗ٢ٓ  بدؿب م

 الكِغ الخجامـ.

 الؿىت الؿجابٗت.

 :مالخٓجاث

 ) ضاص اإلاٟغصة ْص في ألٖا ٢ْض 9-3اإلاٗض ْلىجاَجا ختى آلان  ٓن ٚجالبجا ظمٗجا م٨ؿغا ٦مجا صعؾخم في ألامشلت التي جىجا ٩ً (

ْظجاء في ال٣غ ًإحي ظمٗجا  م آؾجاإلاجا، مشل: ػعث ؤعبٗت نجالخين،   ؾ   ٘  بْ ؾ  ﴿ن ال٨ٍغ
ْ
 ب  ي
 

بضال مً  )46(ًٓؾ٠:﴾ٍث ال

ٓاعصة ٢بلِجا. ٚي  ؤن في ألامجا٦ً ال٨شي ة مً ال٣غ  ْعي في طل٪ ٧لمت "ب٣غاث" ال ٢ُْل ٢ض ع ْص آؾىجابل،  ن ظجاء مٗض

ضاص اإلاٟغصة ظمٗجا م٨ؿغا، مشل:  جا ﴿ألٖا  َ غ  خَّ مْ  س  ْحهِّ
 
ل  ٖ   ٘ ْب جا٫ٍ  ؾ   ُ

 
  ل

 
ت  ُ جاهِّ

م 
 
ز جاٍم  ْ  ًَّ

 
ًْ ﴿ْ ،)7(الخجا٢ت: ﴾ؤ تِّ  ظجاء   م 

ى  ؿ  خ 
ْ
جال  بِّ

  ّ
 
ل
 
غ   ٞ

ْ
ك ِجا ٖ  ْمشجالِّ

 
مجا. )160( ألاوٗجام:﴾ؤ  ْٚيَ 

 .ْجإهِشّ، مشل: ظجاءث زالر َلخجاث ؤْ زالزت َلخجاث ْماهشجا لُٟٓجا ظجاػ جظ٦ي  الٗضص  ْص ٖلمجا مظ٦غا   بطا ٧جان اإلاٗض

 ْا ْص زلُُجا بين اإلاظ٦غ  ز الٗضص ب٩لمخين ببطا ٧جان اإلاٗض ي  ْعي في خإلااهض خُض م  ضاَمجا للمظ٦غ ْألازٔغ للماهض ع

ْٞخُجان. ْجلمُظاث ْؾب٘ ٞخُجاث  ْجإهِشّ الؿجاب٤ مجهمجا،مشل: عؤًذ ؾبٗت جالمُظ   جظ٦ي  الٗضص 

 .ْجإهِشّ، مشل: ظجاءث جلمُظاث زالر ؤْ زالزت ْص م٣ضمجا ظجاػ جظ٦ي  الٗضص   بطا ٧جان اإلاٗض

ٓمجاج٪:  ازخب  مٗل

 الٗضص؟ إلاُيز ألاخ٩جام هي مجا 

 ْص الٗضص خ٨م مجا   ْاإلاٗض
ً
؟ جظ٦ي ا

ً
 ْجإهِشجا
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 بين الٗضص؟ بٖغاب ًٖ حٗٝغ مجاطا  
ً
 .لخمُيز الٗضص زالزت ؤخ٩جام، مجا َُّ؟مٟهال

 .ذ  مجا َٓ اإلابجي مً ؤق٩جا٫ الٗضص الهٍغ

ذ  9.8  الٗضص ٚي  الهٍغ

َْؿخٟجاص مىّ مٗجى     ْل٨جهجا جض٫ ٖلى مٗىجاَجا،  ْٞت  ٓظض في اللٛت الٗغبُت ؤلٟجاّ لِؿذ مً ؤلٟجاّ الٗضص اإلاٗغ ً

ْط٦ٍغ  ذ بجالٗضص، ؤْ ٧جان بُجان الٗضص  ْحؿخٗمل بطا ؤعاص اإلاخ٩لم ٖضم الخهٍغ ْحؿمى َظٍ ألالٟجاّ ٦ىجاًجاث الٗضص،  الٗضص، 

جا اؾ ْؤ٦ثَ   خٗمجاال في اللٛت الٗغبُت:ٚي  مِم. ُٞمجا ًلي هظ٦غ ؤَم ٦ىجاًجاث الٗضص 

 ٦م:   9.8.1

جا ٖلى الىدٓ ْ  جإحي ٖلى هٖٓين: ٦م اؾخِٟجامُت   ْجمُيَز ت مٗىجاَجا  ْالخبً  ْل٩ل مً ٦م ألاؾخِٟجامُت  ت،  ٦م زبً 

 آلاحي:

الهجا آػاص  -٦2م ٦خجابجا في اإلا٨خبت؟  -٦1م الاؾخِٟجامُت: حؿخٗمل لِؿإ٫ بهجا ًٖ الٗضص، مشل: -ا ٦م ٢ؿمجا في ظجامٗت م

ىُت ألاعصًت؟  ْلت اهًمذ بلى ألامم اإلاخدضة؟  -3الَٓ  ٦م ظجامٗت في خُضعابجاص؟ -٦4م ص

ْطل٪ بطا لم ًضزل ٖلى ٦م الاؾخِٟجامُت خٝغ ظغ ٓبجا  جا مٟغصا مىه ْإطا صزل ٖلحهجا خٝغ مً خغْٝ  ،ٍْإحي جمُيَز

، مشل: ذ  َظٍ املجلت؟  -1الجغ ظجاػ ههبّ ؤْ ظٍغ ْبٍُت اقرً   ؤْ ع
ً
ْبُت  ؤْ ؾىٍت جم بىجاء الخجاط مدل؟  -2ب٨م ع

ً
في ٦م ؾىت

  ْ 
ْ
 ْٗ ُ  ل

 
 م:ل

 .ّٓاب بخُٗين الٗضص اإلاؿخِٟم ٖى ٓن الج ٩ٍْ ٓاب،   ؤن ٦م الاؾخِٟجامُت جدخجاط بلى الج

 اإلالخغْٝ الججاعة ؤْ لِجا الهضاعة ٞال ٌؿب٣ِجا بال ا. ، ؤْ عؤي ٦م زبي ا ؤزظث 
ذ   ًجاٝ، مشل:ب٨م اقرً 

 .ٓػ ظٍغ ٦مجا ظجاء في ألامشلت التي ط٦غهجاَجا ٍْج ٓبجا  جا ه٨غة مٟغصا مىه ٓن جمُيَز ٩ً 

 .ذ ٦خجابجا ٓػ ٞهل الخمُيز ًٖ ٦م ألاؾخِٟجامُت، مشل: ٦م ٖىض٥ ٦خجابجا، ٦م اقرً   ًج

 ٓمجا ل ٓػ خظٝ الخمُيز للٗلم بّ ؤي: بن ٧جان مٗل ٓمجا ًج ْاملخجاَب، مشل: ٦م لبصذ؟ ؤي ٦م ً ضٔ ٧ل مً اإلاخ٩لم 

 لبصذ.

عا بجاإليجاٞت ؤْ بمً مٟغصا ؤْ  ٓن مجْغ جا ٩ً ْجمُيَز ت إلٞجاصة ؤلازبجاع ب٨ث ة الٗضص،  ت: حؿخٗمل ٦م الخبً  ب_ ٦م الخبً 

مً بُل سجل ٦م  -٦3م ٦خب ؤخُذ مالٟحهجا ؤبض الضَغ.  -٦2م ٖجالٍم ؤٞجاص بٗلمّ مالثين مً الىجاؽ.  -1ظمٗجا، مشل: 

ش بجغؤجّ.  ٫ْ  -4الخإٍع ْمً ؤخ٩جامِجا:خ٦م مً ص ٓبهجا،  جا جًجامً قٗ  غَع

  .ٓاب ت ٨ًجى بّ ًٖ ال٨ث ة ٞال ًدخجاط بلى ظ  بن ٦م الخبً 

  .جاعة ٦م مضًىت اقخ٣ذ  لِجا الهضاعة ٞال ٌؿب٣ِجا بال خٝغ الجغ ؤْ مًجاٝ، مشل:بلى ٦م بلض ؾجاٞغث، ؤْ ٍػ

  .ْظمٗجا، مشل: ٦م ٦خجاب ٖىضي ؤْ ٦م ٦خب ٖىضي ْمٟغصا  عا  ٓن مجْغ جا ٩ً  جمُيَز

  ...ٓػ خظٝ الخمُيز للٗلم بّ، مشل: ٦م ط٦غهجا٥ في ُٚجاب٪، ؤي: ٦م مغٍة ط٦غهجا٥  ًج

 ٧إًً: 9.8.2

ع بمً  جا مٟغص مجْغ ْجمُيَز ٓاب مشلِجا،  ال جدخجاط ؤلى ظ ت  حؿخٗمل للضاللت ٖلى ٦ث ة الٗضص مشل ٦م الخبً 
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ْلِجا الهضاعة في ال٨الم، مشل:  ًْ  ﴿-1صاثمجا،   ًِّ
 
إ
 
٧  ْ  ًْ ٍت  مِّ  ً ي آ اثِّ  فِّ  ْ جا م  ْعىِّ  الؿَّ

 
ألا ْن   ْ  غ  م  جا ً  ْحه 

 
ل مْ  ٖ   َ جا ْ  ْجه   ٖ  

ٓن  غِّي 
ْٗ (ًٓؾ٠: ﴾م 

105( ،2- ﴿ًِّ
 ً إ 
 
٧  ْ ً ِّ

ٍت  م  ابَّ   ص 
َّ

ل   ال ْدمِّ
 
جا ج  ِ

 
ْػ٢    عِّ

َّ
جا َّللا  ِ

 
٢ ْغػ  مْ  ً 

 
جا٦ ًَّ إِّ

 .)60(الٗى٨بٓث: ﴾ْ 

 : ٦ظا 9.8.3

ٓٞت ؤْ م٨غعة مً ٚي  ٠ُٖ،  مً ٦ىجاًجاث الٗضص ٨ًجى بهجا ًٖ ٖضص مبهم ٢لُال ٧جان ؤْ ٦شي ا جإحي مٟغصة ؤْ مُٗ

ٓبجا صاثمجا مٟغصا ؤْ ظمٗجا، مشل:  ٓن مىه جا ٩ً ٤ الِىضي في اإلابجاعاة ٦ظا َضٞجا.  -1ْجمُيَز ٓمت  -2سجل الٍٟغ جبجي الخ٩

٦ْظا مضاعؽ ٧ل ؾىت مجالُت.  الًت ٦ظا  ٫ٓ البدغي الِىضي جخًمً ٦ظا  -3ال ٢ْض ٨ًجى بهجا ًٖ ٚي  ْ ألاؾُ ٓانت،  ٦ظا ٚ

٦ْظا. ْحٗلمىجا ٦ظا  ٦ْظا،   الٗضص ، مشل: ج٩لمذ ًٖ ٦ظا 

 بً٘:  9.8.4

ضاص مً خُض  ٍْإزظ خ٨م َظٍ ألٖا ْالدؿٗت مً الٗضص اإلاٟغص،  مً ٦ىجاًجاث الٗضص، ٨ًجى بهجا مجا بين الشالزت 

  ُ ْمً خُض الخمُيز ٞ ْالخإهِض   الخظ٦ي  
َّ
ْص ماهشجا،  غ  ظ٦ ٓن لٟٔ ( بً٘) بطا ٧جان اإلاٗض ٍْاهض م٘ اإلاظ٦غ، ؤي: ٩ً م٘ اإلااهض 

ٓبجا في خجالت  ْمٟغصا مىه عا في خجالت ؤلاٞغاص،  جا ظمٗجا مجْغ ٓن جمُيَز ٩ٍْ ْص مظ٦غا،  ٓن ماهشجا (بًٗت) بطا ٧جان اإلاٗض ٩ٍْ

ْال٠ُٗ، مشل:   ﴿ -1الر ٦ُب 
 
ض بِّ

 
ل
 
ي ٞ ًِّ  فِّ ْج ِّ

٘   الس  ًْ ين   بِّ ىِّ ٢جابلذ في  -3خًغ في الخٟل بًٗت عظجا٫.  -2. )42(ًٓؾ٠:﴾ؾِّ

ِّ٘ ؾجاٖجاث.  -4ؾخجاطا. ؤعخجاب الججامٗت بًٗت ٖكغ  ً ؾم٨ت في بً كٍغ ْٖ 
ً
ْؤعبٗين  -5انُجاص ؤخمض بًٗجا  

ً
٢غؤث بًٗت

 م٣جاال.

 ه٠ُ: 9.8.5

 
ً
ْانُالخجا :لٛت  ، َٓ مجا ص٫ ٖلى ٖضص مبهم ػاص ٖلى ال٣ٗض بلى ال٣ٗض الخجالي لّ مً الٗضص اإلاٟغص  :الؼاثض ٖلى ٚيٍ 

 
 
ْح ٓاخض بلى الدؿٗت)،  ٓن جام  ٗ  ( ال ٩ٍْ ال جلخ٣ّ ججاء الخإهِض،  ْاخضة  ٓعة  ْه٠ُ ًلؼم ن ٓٞت،  ضاص اإلاُٗ ل مٗجاملت ألٖا

٢ّٓٗ، مشل:    -1بٖغابّ خؿب م
 
ٓن َبِبجا مخسههجا.  قجاع٥ في اإلااجمغ الُبي ه٠ُ   -2زالز

ً
ً  ٢غؤث إلاي  ؤهِـ هُٟجا كٍغ ْٖ

٤ اإلاِىضؾين مً ه٠ٍُ  -٢3هُضة.  ٓن ٍٞغ  ْؤعبٗين مِىضؾجا. ًخ٩

ٓاثض مخٟغ٢ت 9.9 ٞ 

ْؤخ٩جامّ التي لم جخم مٗجالجتهجا ؤزىجاء بُجان  ٓاثض اإلاخٟغ٢ت اإلاخهلت بجالٗضص  ٕٓ هظ٦غ َِىجا بٌٗ الٟ بجمجامجا للمٓي

ٓاٖض الٗجامت   ًال٣
 
ال ج ْطَجا ؤْ ٖضم اهظ٦غ في ٦شي  مً ألاخُجان للٗضص  ْمٗٓم ًلكظ ٓاٖض اإلاُغصة.  بجاَِجا في بَجاع ال٣

ْمدجاصزت. ٓظّ الصخُذ ٦خجابت  تهجا ًجٗل الُجالب مخم٨ىجا مً اؾخسضام الٗضص ٖلى ال ْإن مٗٞغ ٓن بهجا،   الُالب ال ٨ًر ز

 8-الٗضص  9.9.1

ٓع مسخلٟت، مشل: زمجاهُت، زمجاوي، زمجان، زمجاهُجا، بهّ ٦ٛيٍ  مً  8-الٗضص  ضاص اإلاٟغصة ًظ٦غ م٘ ًإحي ٖلى ن ألٖا

ُْٞمجا ًلي هبين َظٍ ألاق٩جا٫ ألاعبٗت:  ، ٍٝ ي  مًجا َْؿخٗمل مًجاٞجا ْٚ ْص اإلاظ٦غ،  ٍْاهض م٘ اإلاٗض ْص اإلااهض   اإلاٗض

ٓن الٗضص -ا ْص مظ٦غا، ٟٞي َظا الك٩ل ًدب٘ الٗضص 8-ؤن ٩ً ْاإلاٗض ال٣جاٖضة الٗجامت في ٦خجابت الٗضص ٨ُٞخب  8-مًجاٞجا 

ٓا٫، مش ٓم ٖلى زمجاهُت عظجا٫ٍ.  -1ل: "زمجاهُت" في ٧ل ألاخ  ٦خب، ْؾلمذ في نبجاح الُ
 
٢ْغؤث زمجاهُت  َالب، 

 
َاالء زمجاهُت

ٓن  -3في الخ٣ُبت زمجاهُت ٖكغ ٦خجابجا، ٢جابلذ زمجاهُت ٖكغ ٖجاإلاجا، ؾلمذ ٖلى زمجاهُت ٖكغ عظل.  -2 ْزالز في الخي زمجاهُت 

ً ٢لمجا. ْٖكٍغ ذ زمجاهُت   بِخجا، اقرً 
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ٓن مٗغبت في خجا لمجا بإن زمجاهُت ج٩ ْؤمجا في خجالت ْٖ  ،ّٗ٢ٓ ٗغب بٖغاب الصخُذ خؿب م
 
ْح ْال٠ُٗ  لت ؤلاٞغاص 

ٓن مبيُت ٖلى الٟخذ.  الر ٦ُب ٞخ٩

ٓن الٗضص -ب ْص ماهشجا (زمجاوي)، ٟٞي َظا الك٩ل ٌٗجامل الٗضص 8-ؤن ٩ً ْاإلاٗض َْٗغب  8-مًجاٞجا  مٗجاملت الاؾم اإلاى٣ٓم 

ْال٨ؿغة ٖلى الُجاء للش٣ل في خجالتى الغ  ْجِٓغ الٟخدت ٖلحهجا في خجالت الىهب بٖغابّ، خُض ج٣ضع الًمت  ْالجغ،   ٘ٞ

  -1لخٟتهجا، مشل: 
 
 ي ٞخُجاث.بلى زمجاوِّ  اؾخمٗذ   -3. ٍن ض  ْعؤًذ زمجاوي  م   -2. ي ٞخُجاٍث زمجاوِّ  خًغث الخٟلت

ٍٓع الش٣ل ألهّ ْ  ّٗ الًمت اإلا٣ضعة مى٘ مً ِْ ْٖالمت ٞع  ٕٓ ٫ٓ في بٖغاب اإلاشجا٫ ألا٫ْ، زمجاوي: ٞجاٖل مٞغ ه٣

 ٓ ْه٣ المت ههبّ الٟخدت الٓجاَغة، ْفي اإلاشجا٫ الشجالض، زمجاوي: الاؾم اإلاى٣ٓم،  ٫ٓ بّ مىهٓب ْٖ : مٟٗ ٫ في الشجاوي زمجاوي 

المت ظٍغ ال٨ؿغة اإلا٣ضعة. ع بدٝغ الجغ ْٖ  مجْغ

ٓن الٗضص -ط َْٗغب بٖغاب الصخُذ مً ألاؾمجاء، مشل:  8-ؤن ٩ً ْص مظ٦غا، ٨ُٞخب " زمجاهُت"  ْاإلاٗض  -1ٚي  مًجاٝ 

 
 
ن مً الُلبت زمجاهُت .  -2. الٟجاثْؼ

ً
 الخ٣ُذ مً الٗلمجاء بشمجاهٍُت. -٢3جابلذ مً ألاؾجاجظة زمجاهُت

ٓن الٗضص -ص ْالجغ  8-ؤن ٩ً  ٘ ْجدظٝ ًجاءٍ في خجالتى الٞغ ْص ماهشجا، ُٞٗجامل مٗجاملت الاؾم اإلاى٣ٓم  ْاإلاٗض ٚي  مًجاٝ 

َْٗغب بٖغاب الاؾم اإلاى٣ٓم،  ْؤمجا في خجالت الىهب ٨ًخب" زمجاوي  ؤْ زمجاهُجا"  ْنل مً  -1مشل:   ٨ٍْخب الٗضص"زمجان" 

ٓاٞل زمجاٍن.   قجاَضث مً العججاثب زمجاوي  ؤْ زمجاهُجا. -3ا٦خُٟذ مً الغؾجاثل بشمجاٍن.  -2ال٣

ٓن الٗضص -ٌ ٍْاهض الٗضص 8-ؤن ٩ً ْص مظ٦غا ًبجى ٖلى ٞخذ الجؼثين،  ْاإلاٗض بجالخجاء م٘ بزبجاث الُجاء،  8-مغ٦بجا م٘ ٖكغ 

 ٖكغ  عظال.  -1مشل:
 
 ٖك -2َاالء زمجاهُت

 
ْص  -3غ  عظال. قجاَضث زمجاهُت ْإطا ٧جان اإلاٗض  ٖكغ  عظال. 

 
ؤزظث مً زمجاهُت

ٓػ ُّٞ ؤعب٘ لٛجاث: حؿ٨ين الُجاء، 8-ماهشجا ًجغص الٗضص ْجج ْخظٝ ْ  ٞخذ الُجاء،ْ  مً الخجاء  ٓن،  ٦ْؿغ الى خظٝ الُجاء 

/ زمجان  ٖكغة ؾُضة. / زمجانِّ
ٓن، مشل: قجاَضث زمجاوي/ زمجاوي   الُجاء م٘ ٞخذ الى

 ْالٗكغةخغ٦ت الكين في الٗكغ    9.9.2

ْال٣جاٖضة الٗجامت في يبِ َظٍ  كغة  ٓن في يبِ خٝغ الكين في ٧لمتى ٖكغ ْٖ ٦شي  مً الُالب ًسُئ

ْص ماهشجا، مشل: ْص مظ٦غا، ْؾجا٦ىت بطا ٧جان اإلاٗض ٓخت بطا ٧جان اإلاٗض ٓن مٟخ ْص ٞخ٩ ٣ْٞجا لجيـ اإلاٗض  الكين ؤجهجا جًبِ 

 ﴿   ّ
 
ج جاع 

َّٟ  ٨
 
جام   ٞ  ٗ

ْ
َ ةِّ  بِّ غ 

 
ك ين   ٖ  جا٦ِّ

ؿ   )89: (اإلاجاثضة﴾...م 

 ﴿...٦ٓبجا غ  ٧
 
ك  ٖ ٓؾ٠:﴾بوي عؤًذ ؤخض  ً)4( 

 ﴿  ِّْجغ
 
ٟ
ْ
ال جا٫ٍ .  ْ   ُ

 
ل غٍ  ْ 

ْ
ك  )1،2(الٟجغ: ﴾ٖ 

 ﴿  ْث غ  ج 
 
جاهٟ

 
ٞ   ّ ْى جا مِّ خ 

 
ي
ْ
  از

 
ة غ 

ْ
ك  ٖ  

ً
ىجا ُْ  )60(الب٣غة:  ﴾...ٖ 

ْص في  ْبِىمجا اإلاٗض ٓخت،  ْالٗكغة مٟخ ْالشجاوي مظ٦غ ٞججاءث قين الٗكغ   ٫ْ ْص في اإلاشجا٫ ألا عؤًىجا ؤن اإلاٗض

ْالٗكغة ٞحهمجا ؾجا٦ىت. ً ماهشجا ٞكين الٗكغ   اإلاشجالين ألازيً 

 ٦خجابت الٗضص بجالخغْٝ الٗغبُت 9.9.3

ْمً الكمجا٫  ْن مً الُمين ججاعة،  ٓجهجا بُغ١ مسخلٟت ُٞبضء ضاص بجالخغْٝ ٨ُٞخب ٓن في ٦خجابت ألٖا الٗغب ًٟىى

ٓن الٗكغاث ٖل ٣ٍْضم ٓن آلاخجاص ٖلى الٗكغاث خُىجا،  ٣ٍْضم  ،  ٦خجابجا" 175خُىجا آزغ، مشل : "ٖىضي  ى آلاخجاصججاعة ؤزٔغ

 ٓن ٦خجابجا  ْؾبٗ
 
ْزمؿت  

 
 ٖىضي مجاثت

   ْمجاثت ٦خجاب ٓن   ٖىضي زمؿت ْؾبٗ



187 

 

  ْزمؿت ٦خب ٓن   ٖىضي مجاثت ْؾبٗ

 م" ٖلى الىدٓ الخجالي:1947ًم٨ً ٦خجابت الجملت " اؾخ٣لذ الِىض ٖجام 

 ْؤعبٗين اإلاُالصي ْحؿٗمجاثت ْؾبٗت   اؾخ٣لذ الِىض ٖجام ؤل٠ 

  ْؤل٠ اإلاُالصياؾخ٣لذ الِىض ٖجام ْحؿٗمجاثت  ْؤعبٗين   ؾبٗت 

 ْؤعبٗين ْؾبٗت اإلاُالصي ْحؿٗمجاثت   اؾخ٣لذ الِىض ٖجام ؤل٠ 

ْإطا ٧جان اإلاًجاٝ بلُّ ؾىت بضال مً ٖجاٍم ًإحي الٗضص اإلاٟغص مظ٦غا ( ؾب٘ بضال مً ؾبٗت)، مشل: اؾخ٣لذ 

ْؤعبٗين اإلاُالصًت ْحؿٗمجاثت ْؾب٘   الِىض ؾىت ؤل٠ 

ْصا 9.9.4  اؾم الجم٘ مٗض

ْمٗىجاٍ مٗجى ٢ض  ْاؾم ظم٘ مجا ٧جان لّٟٓ لٟٔ مٟغص  ىم،  ْٚ ِ َْع ٓم  ْص اؾم ظم٘، مشل: ٢ ٓن اإلاٗض ٩ً

 الجم٘ ُٞظ٦غ في ٦شي  مً ألاخُجان بٗض مً الخبًُُٗت، مشل:

ٓم   -3 ً مً الٛىم   -2ظجاء زمؿت مً ال٣  َجاع زالزت مً الىدل -3اقرً ذ ٖكٍغ

عة بجاإليجاٞت ٦مجا ظجاء في ال٣غان ٓن َظٍ الاؾمجاء مجْغ م:  ْج٩ جان   ﴿ال٨ٍغ
 
٧ ي ْ  تِّ  فِّ

ًى  ضِّ
 ْ
  اإلا

 
ت  ٗ ْؿ ٍِ  حِّ

َْ  )48(الىمل: ﴾...ع 

ٓاصر 9.9.5 ش الخ  ٦خجابت جإٍع

ْجبِٗم في طل٪ ال٨خجاب مً الٟغؽ  ٣ت زجانت  ٢ْجاجِٗم بٍُغ ٓا  ه  ْ ْص ٓاصثهم  ٓا خ هدً وٗٝغ ؤن الٗغب ٢ض ؤعز

تهجا ممجا ال مدُض ٖىّ  ْإن مٗٞغ ٓص ْألاجغا٥ في ٦خجابجاتهم الٗغبُت،  ْالر اظم ِٞمجا ْالِى ش  ْزجانت في ِٞم ٦خب الخإٍع

ْهدً وٗلم ؤن الكِغ ال٣مغي  ٍٓم الهجغي  ٓا الخ٣ ْإن الٗغب ٢ض اؾخٗمل ت ال٣مغ جيخهي ً ؾلُمجا.  بضؤ بجاللُلت بٗض عٍئ

ُْٞجاتهم ٖلى الىدٓ الخجالي: ٓالُضَم ْ ْم ٓاصثهم  ْبىجاءا ٖلُّ ؤعر الٗغب خ  بجالجهجاع، 

 ؤْ لٛغجّ اْ إلاؿتهلّ. خهل َظا الخجاصر أل٫ْ لُلت مً قِغ قٗبجان 

  ْٓن ؤْ إلخضٔ ٖكغة زلذ ؤ ٓن ؤْ لشالر زلذ ؤْ زل جٓفي ٞالن للُلخين زلخجا(مًخجا) ؤْ لشالر لُجا٫ زلذ ؤْ زل

ٓن مً قِغ عظب اإلاغظب.  لخمـ ٖكغة زل

  ْلض ألعب٘ ٖكغة ب٣ُذ ؤْ ب٣ين مً قِغ ظمجاصٔ الشجاهُت ؤْ لشالر ٓا في مجا بٗض الىه٠ مً الكِغ ال٣مغي:  ٢ْجال

ٓم ب٣ُذ  ْإن ب٣ى جهجاع الُ ؤْ ب٣ين مً قِغ طي ال٣ٗضة ؤْ للُلخين ب٣ُخجا ؤْ لُلت ب٣ُذ مً قِغ مدغم الخغام ، 

٫ْ ؤْ لؿلخ عبُ٘ ألا٫ْ. ٓم مً قِغ عبُ٘ ألا ٓا: الخ٣ى الجِكجان آلزغ ً  ألازي  ٢جال

  الٗضص ال٨ؿغي     9.10

ضاص الصخُدت ٞلى   ىجا ُٞمجا مطخى ألٖا  ْٗ ٖٞغ
 
ت ( ْم ل ضاص ال٨ؿٍغ ) ألن لِجا ؤَمُت ٦بي ة ال في  NumbersRationalألٖا

ٓمُت.  جايُجاث ٞدؿب بل في خُجاجىجا الُ ٓن خُجاجىجا  بهىجاالٍغ غاى ٦شي ة جخهل بكئ ت أٚل ضاص ال٨ؿٍغ وؿخٗمل ألٖا

ْالض٤ُ٢ ٧لمجا صٖذ الخجاظت. تهجا حُٗيىجا ٖلى الخٗبي  الصخُذ  ْإن مٗٞغ  املخخلٟت، 

ْال٨ؿغي ٞجالصخُذ مً  ْؤمجا الٗضص ال٨ؿغي ِٞٓ الٗضص ًى٣ؿم الٗضص بلى الصخُذ  ٓاخض بلى مجا ال جهجاًت،  ال

٨ٍْخب ٖجاصة ١ٓ  ½ الظي ًم٨ً نُجاٚخّ ٖلى ق٩ل وؿبت بين ٖضصًً صخُدين بلى بًِٗمجا  ٣ٍْجا٫ الٗضص الظي ٞ

ٓن البؿِ ؤ٢ل مً اإلا٣جام ألهّ ًمشل ظؼءا مً اإلا٣جام، ْفي اللٛت  ٍْيبػي ؤن ٩ً ْالظي جدخّ اإلا٣جام  الؿُغ البؿِ 
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ضالٗغبُت حؿم
ْ
ل
 
ٓع مشل: الش ْب٘ ُجاث زجانت لل٨ؿ ْالٗكغ  (¼)ْالغ  ْالدؿ٘  ْالشمً  ْالؿب٘  ْالؿضؽ  ْججم٘  ،ْالخمـ 

ْػن مٟٗجا٫ ت ٖلى  ضاص ال٨ؿٍغ ْجإحي َظٍ ألٖا كجاع،  ًًجا مشل: ؤ ب٨ؿغ اإلاُم ٖلى الر جِب ٖلى ألازالر ْألاعبجإ بلى ألٖا

ْمغبجإ  ٍْغمؼ لّلى مٗكجاع، ٞجالشلض ؤْ اإلاشالر ٌٗجي ظؼء مً ألاظبمشالر  ٣ٍْجا٫ البؿِ  1/3ؼاء الشالزت لل٩ل،   ،

ت ْاإلا٣جام 1مشل: (Numerator)بجاإلهجليًز ٓا في الجض٫ْ الخجالي: 3، مشل: (Denominator)في اإلاشجا٫،   ُّٞ، جإمل

 الغمؼ الٗضص ال٨ؿغي   الغمؼ الٗضص ال٨ؿغي 

 1/3 الشلض  ½ الىه٠

 1/6 الؿضؽ  ¼ الغب٘

 1/10 الٗكغ   1/8 الشمً

 5/8 زمؿت ؤزمجان  ¾ ؤعبجإزالزت 

 2/3 زلشجان  9/10 حؿ٘ ؤٖكجاع

ْزلض ْزالزت   1/3 3 زالزت  زمؿت 

 ؤزمجاؽ

5 3/5 

ؤْ  ٖكغ مٗكجاع

 ٖكغ الٗكغ

زمؿت ٖلى ازجى   1/100

 ٖكغ

5/12 

ٍٓت  9.11  اليؿبت اإلائ

ٓبت ٨َظا:  ضاص اإلا٨خ ضاص ٖلى الر جِب: 50% 20ْ% ٦2ْشي ا مجا هجض ألٖا ْج٣غؤ َظٍ ألٖا َْٗجي  ازىجان بجاإلاجاثت،%،  

ْهي  ٓن بجاإلاجاثت  ٌٗجي زمؿين ظؼءا مً اإلاجاثت،  ْزمؿ ً ظؼءا مً اإلاجاثت،  َْٗجي ٖكٍغ ن بجاإلاجاثت،  ْٖكْغ ظؼثين مً اإلاجاثت  

جايُت للخٗبي  ًٖ ٦ؿغ م٣جامّ  ٣ت ٍع ٓن هه٠ 100ٍَغ ْٖلى َظا ٩ً ْج٨خب بٗض الٗضص،  ، ًغمؼ لليؿبت بجاالقجاعة %، 

ْعبّٗ 50 الصخيء ْزم25% مىّ،   %20ؿّ %، 

ٍٓت ٖلُىجا جٓؾُ٘ ال٨ؿغ بدُض هدهل ٖلى ٦ؿغ ظضًض م٣جامّ  ٍٓل ٦ؿغ ٖجاصي بلى وؿبت مئ ْٖىضَجا ه٨خب 100ْلخد  ،

ْزالزت  ْالىه٠ ٌؿجاْي زمؿين بجاإلاجاثت،  ً بجاإلاجاثت  كٍغ ٍٓت ٞجالغب٘ ٌؿجاْي زمؿت ْٖ ْبٗضٍ اقجاعة اليؿبت اإلائ البؿِ 

 ْ ً ٌؿجا كٍغ ْي ؾخين بجاإلاجاثت، ْؾبٗت ٖلى زمؿت ْٖ ً بجاإلاجاثت ؤزمجاؽ ٌؿجا ْٖكٍغ  ي زمجاهُت 
1 

= 
25x1 

= 
25 

= 25% 
4 25x4 100 

       

1 
= 

50x1 
= 

50 
= 50% 

2 50x2 100 
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3 
= 

20x3 
= 

60 
= 60% 

5 20x5 100 

       

7 
= 

4x7 
= 

28 
= 28% 

25 4x25 100 

ت وؿبخّ  ٓم ب٣ؿمت م٣ضاع الجؼء ؤْ الٗضص اإلاغاص مٗٞغ ٍٓت ؤن ج٣ ٫ٓ ٖلى اليؿبت اإلائ ٣ت ألازٔغ للخه ْالٍُغ

جاب ؤعبٗت  ن َجالًبجا في الٟهل ْٚ ْٖكْغ ْجهغب الىجاجج الجهجاجي بجاإلاجاثت، ٖلى ؾبُل اإلاشجا٫ بطا ٧جان َىجا٥ زمؿت  ٖلى ال٩ل 

ٓا ًٖ الٟهل؟  ْؤلاظجاب ٓا  16= 100× 4/25ت: مجهم، ٨ٞم وؿبت الُالب الظًً حُٛب %. 16، ٞيؿبت الُالب الظًً حُٛب

ٍٓت= (ال٣ُمت ال٩لُتا ٓا ؤن اليؿبت اإلائ  .100× الجؼء) /، ؤْ(ال٩ل100×ال٣ُمت) /ٖلم

 الٗضص الٗكغي      9.12

ْٚي  الصخُدت جٟهل بُجهمجا  ضاص الصخُدت  َْؿخسضم لبُجان ألٖا الٗضص الٗكغي هٓجام ٌٗخمض ٖلى الٗكغة 

ت  ْاخضا (الٟجانلت الٗكٍغ ٓن  ال بض ؤن ٩ً  ،) ؤْ ؤ٦ث 1ْالٗضص الظي ٣ً٘ ٖلى ٌؿجاع َظٍ الٟجانلت َٓ الٗضص الصخُذ 

ْلِجا اإلاىجاػ٫ ؤًًجا مً  ت  ٣ٍْ٘ ٖلى ًمين الٟجانلت ألاظؼاء الٗكٍغ ْاإلائجاث ْآلاالٝ  ْالٗكغاث  ْلِجا اإلاىجاػ٫ مً آلاخجاص 

ْحٗب  ًٖ ؤظؼاء مً الٗكغة ؤْ اإلاجاثت  ٓن لِجا منز٫ ألاخجاص  ٓاخض ٞال ٩ً ٓن ٢ُمتهجا ؤ٢ل مً ال ْج٩ ْاإلائجاث ْآلاالٝ  الٗكغاث 

ْالخمؿت ٖضص ٖكغي ٌٗجي زمؿت ؤظؼاءِّ مً الٗكغة، الا 2,5: مشجا٫ الٗضص الٗكغي ٟي ؤْألال٠ ٞ زىجان ٖضص صخُذ 

ٓن مً الٗضص الصخُذ ( 123,321ْ ٢ُْمخّ زالزت ْالازىجان مىّ في منز٫ الٗكغاث 123ًخ٩ ) ٞجالشالزت مىّ في منز٫ آلاخجاص 

ٓا٢ٗت ٖلى ت ال ْؤمجا ألاظؼاء الٗكٍغ ْي اإلاجاثت،  ْحؿجا ٓاخض في منز٫ اإلائجاث  ْال  ً ٓن ٢ُمخّ ٖكٍغ ًمين الٟجانلت  ْٞخ٩

٧ْلمجا اهخ٣لىجا  ٓاخض ظؼءا مً ألال٠،  ْال ٍْمشل ؤظؼاء الٗكغة ْالازىجان ؤظؼاء اإلاجاثت  مً ٞجالشالزت في منز٫ الٗكغاث 

ْإطا اهخ٣لىجا مً الِؿجاع للُمين  الُمين بلى الِؿجاع في الٗضص الٗكغي ٞةن ٢ُمت الٗضص جؼصاص بم٣ضاع ٖكغة ؤيٗجاٝ، 

 ٞةن ٢ُمخّ ج٣ل بم٣ضاع ٖكغة ؤيٗجاٝ.

  
 
ِّ د  ٍْم٨ً ؤن ه

٦ْظل٪ ال٨ٗـ، ٞةن الٗضص ال٨ؿغي   ٫ ٧لَّ ٓ  ت  ½ٖضص ٦ؿغي بلى الٗكغي  ٓعة الٗكٍغ ٨ًخب في اله

ٍٓت هى 0,5 ْاليؿبت اإلائ ْالٗضص 50،  ت  4 ¾% ،  ٓعة الٗكٍغ ٓعة  2,35ْالٗضص الٗكغي   ٨ً4,75خب في اله في اله

ت   .  35/100 2ال٨ؿٍغ

ٓمجاج  ٪:ازخب  مٗل

ٓػ ٞهل الخمُيز  .1  ًٖ ٦م الاؾخِٟجامُت ؤْ ال؟َل ًج

ت؟ .2 ٦ْم الخبً   مجا الٟغ١ بين ٦م الاؾخِٟجامُت 

 مجا مٗجى ه٠ُ لٛت؟ .3

 مٗجاملت اإلاى٣ٓم؟ 8-متى ٌٗجامل الٗضص .4
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إلاجاطا؟ .5 ٓخت ؤْؾجا٦ىت،  ٓن مٟخ  الكين في آلاًت " بوي عؤًذ ؤخض ٖكغ" ج٩

6. :٫ٓ  بلى الٗضص ال٨ؿغي. 0,75خ

بجاالخ 9.13  ثضٍع

ٓعة .1 ضاص اإلاظ٧ ْلى مظ٦غا ْفي  ٖب  ًٖ ٧ل ٖضص مً ألٖا ْص في الجملت ألا ٓن اإلاٗض ؤصهجاٍ في ظملخين مً ٖىض٥ بدُض ٩ً

 الجملت الشجاهُت ماهشجا.

4-10-12-16-38-50-101 

غابي. .2 ٢ّٓٗ ؤلٖا ْبين م ِّ٘ الٗضص في ألامجا٦ً الخجالُت مً الجمل آلاجُت   ي

َٓىُت ألاعصًت ...٢ؿمجا. )1 الهجا آػاص ال  في ظجامٗت م

 ...َجالبجاث.ْ اقر ٥ في مؿجاب٣ت الخُجابت ...َالب )2

٫ٓ صعاؾُت )3 ْالِىضًجاث بجالججامٗت ... ٞه لم اللٛت   في ٧لُت اللٛت ْٖ

ٓمجا. )4 ٓمجا ؤْ ... ً  في الكِغ الٗغبي ... ً

 خًغ نالة الُٗض في ؾجاخت الججامٗت ... عظل. )5

غابا .3 ٢ّٓٗ مً ؤلٖا ْبين م  مإل الٟغاٙ ممجا ًإحي بٗضص مبجي 

ْاًجاث هجُب مدّٟٓ. )1 ْاًت مً ع  ٢غؤث ... ع

ال جؼا٫ حٗجالُمّ نجالخت لٗهغهجا.هؼ٫ ال٣غان  )2 م ٢بل ... ٢غهجا،   ال٨ٍغ

 م٨ض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص في م٨ت اإلا٨غمت بٗض البٗشت ... ٖجامجا. )3

ْع٢ت. )4 ْة الٗلمُت ...   ؤل٣ُذ في الىض

 ٖلى الخجاٞلت الهٛي ة ... عا٦بت. )5

4. .ُّ ْايبِّ جا  ْبين جمُيَز ت في الجمل آلاجُت  ْالخبً   بين ٦م الاؾخِٟجامُت 

1(  ْ ٓن اإلابجى ؤلاصاعي للججامٗت.مً ٦م ص  ع ًخ٩

٦ْم نٟدت بهجا )2  ٦م عبُت زمً َظٍ ال٨غاؾت 

م ﴿ )3
 
٦ ً ِّ

ٍت  م 
 
ئ ٍت  ِّٞ

 
ُل لِّ

 
ْذ  ٢ ب 

 
ل
 
ٚ  

ً
ت
 
ئ ِّٞ  

ً
ة ي   شِّ

 
نِّ  ٦

ْ
ةط ِّ  بِّ

َّ
 )259(الب٣غة:﴾َّللا

 ٦م مضاعؽ ؤوكئذ في ِٖض الؿلُىت بضلهي. )4

 ٦م مً ًض لألؾجاجظة ٖلى الُالب )5

5.  ْ  خُلبّ ألامغًي  مجا ٢ٚم بخٍٗغ٠ الٗضص ُٞمجا ًإحي 

 ؾلمذ َُئت جىمُت خُضعابجاص مجاثت بِذ بلى ؤصخجابهجا )1

 خًغ ؤعبٗت خ٩جام في ظلؿت َجاعثت )2

 ٢جابلذ في اإلااجمغ ؤخض ٖكغ مً ػمالجي. )3

ٓن  )4 ْؤعبٗ ْؤل٠ مجلض.ْ في اإلا٨خبت ؤعبٗت   حؿٗمجاثت 

كغ  )5  ً مْٟٓجا في ألا٢ؿجام املخخلٟت. ٧ٍجاٞإث الججامٗت زمؿت ْٖ
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 ؤظب ٖمجا ًإحي مً ؤؾئلت: .6

جا بجالك٩ل: ٦م ... ؤلٟذ  في َظٍ الؿىت؟ بمإل الٟغاٙ )1  بجالخمُيز مًبَٓ

ٓ في الؿىت  )2 ْػن الٟجاٖل: جٓفي ظض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص َْ ْلض في  8ا٦خب الٗضص بجالخغْٝ ٖلى  ْ ،٠ مً ٖمٍغ الكٍغ

ٓم   مً قِغ عبُ٘ ألا٫ْ. 12الُ

ٓن َجالبجا. )3 ْزالز  صدر الجملت آلاجُت : في الٟهل بً٘ 

ٓاعػة  )4 ٓهُش في ا٦خب ألاع٢جام ال إلابُت في مُ ْعة ألا : جم اٞخخجاح الض مً قِغ ؤٚؿُـ  26في الجملت بجالخغْٝ

ٓن  12م ْقجاع٥ ٞحهجا 1972ٖجام  جايُين ًمشل ْلت مً ؾب٘ ٢جاعاث. 122ؤلٟجا مً الٍغ  ص

7. : ضة بي بي سخي الٗغبُت بخهٝغ بجالخغْٝ ٓط مً ظٍغ ٓاعصة في الىو الخجالي اإلاإز ضاص ال  ا٦خب ظمُ٘ ألٖا

الًجاث اإلا" ٦ُٓٓ جهضعث ال إلابُجاص "َ ٨ُت الر جِب الٗجام أل التي اؾخًجاٞتهجا الُجابجان زال٫ الٟر ة  "،2020خدضة ألامٍغ

ْختى  23مً  ٓهُٓ اإلاجاضخي  ت 33ًُٞت ْ 40طَبُت ْ 39مُضالُت :  113، بغنُض 2021ؤٚؿُـ  8ً ْهٍؼ  .بغ

ْجلتهمجا الُجابجان  18ًُٞت ْ 32طَبُت ْ 38مُضالُت :  88بِىمجا اخخلذ الهين اإلاغ٦ؼ الشجاوي بغنُض  ت،  ْهٍؼ بغ

إلابُت، بدهضَجا  ش مكجاع٧جاتهجا ألا ْعة، في اإلاغجبت الشجالشت، بإًٞل هدُجت لِجا في ججاٍع  27مُضالُت:  58مؿخًُٟت الض

ت 17ًُٞت ْ 14طَبُت ْ ْهٍؼ  .بغ

ٓا٢٘  ُجاهُجا اإلاغ٦ؼ الغاب٘ مً خُض اإلاُضالُجاث الظَبُت، ب ت 22ًُٞت ْ 21طَبُت ْ 22ْاخخلذ بٍغ ْهٍؼ  .بغ

ؾُجا، الت ْظجاءث ؾُت، في اإلاغجبت الخجامؿت بغنُض :  يْع إلابُت الْغ  28طَبُت ْ 20قجاع٦ذ جدذ عاًت اللجىت ألا

ت 23ًُٞت ْ ْهٍؼ  ..بغ

٫ْ الٗغبُت  ٦ُٓٓ  18ْخهضث الض إلابُت الهُُٟت "َ ْعة ألالٗجاب ألا  4طَبُت،  5" 2020مُضالُت مسخلٟت في ص

ت 9ًُٞت،  ْهٍؼ  ".بغ

ًُْٞت ْ 6ِب الٗجام للٗغب، بغنُض بِىمجا جغبٗذ مهغ ٖلى ٖغف الر ج ٓا٢٘ طَبُت  مُضالُجاث  4مُضالُجاث، ب

ت ْهٍؼ  .بغ

غابي: .8 ٢ّٓٗ ألٖا ْبين م  ي٘ الٗضص اإلاىجاؾب ُٞمجا ًإحي 

ٓمجا ... لُلت )1  ٢ًِىجا في الغخلت ... ً

ٓمجا )2  في الؿىت ... ً

ْة ... َالب )3  ... َجالبجاثْ قجاع٥ في الىض

 خًغ في الخٟل ... عظل )4

الهجا آػاص ال )5 ىُت ألاعصًت ... ٧لُجاثجدخًً ظجامٗت م  ... ٢ؿمجاْ َٓ

ضاص آلاجُت بجاأللٟجاّ ْق٩لّ.  .9  ا٦خب ٦ال مً ألٖا

6 – 10 – 11 – 12 – 18 – 20 – 35 – 100 – 101 – 1000 - 2500 

 هخجاثج الخٗلم 9.14

ْؤخ٩جامّ ؤٖؼاجي الُلبت!  ضاص مً بك٩ل ٖجام هدً هضعؽ الٗضص  ٓاٖض الٗغبُت ألن ألٖا في بجاب الخمُيز مً ال٣



192 

 

ٓإ اإلاميز اإلالخّٓ ألاعبٗت  ْال ٢ض الجسلٓ ًٖؤه ٓػن  ل َظا ؤلابهجام ْقإهّ في طل٪ قإن ال ٨ُل ببهجام ُٞدخجاط بلى جمُيز ًٍؼ

ْصعؾىجا في َظٍ ا ٓ ْاإلاؿجاخت،  ت مً ل ٢ْض جٓنلىجا مً زال٫ صعاؾدىجا لِجا بلى مجمٖٓ  ، هخجاثج الخٗلم خضة الٗضص بدظاٞيٍ 

 جخجلى في الى٣جاٍ الخجالُت:

  ًْالخجىب م ض ؤلاإلاجام بجاللٛت الٗغبُت الٟهخى  ٓاٖض اإلاخهلت بجالٗضص لٟي ٚجاًت مً ألاَمُت ل٩ل مً ًٍغ بن ال٣

٢ْذ  ْج٨ث  الخجاظت بلحهجا في ٧ل  ضاص ٦شي ة الاؾخٗمجا٫ في اللٛت  ْإن ألٖا ٦ْخجابت.  ْالخُإ ه٣ُجا  ٕٓ في اللخً  ٢ٓ ال

ٓاٖض اإلاخهلت بهجا  ْألاؾجالُب اإلاخبٗت ال مىجام للمخ٩لمي ت ال٣ ْمٗٞغ تهجا  ْاإلاخدضزين بجاللٛت الٗغبُت مً مٗٞغ ن 

ٓلت ضاص بؿِ ٓاي٘ ًم٨ً ؤن ًجٗل الُجالب ٢جاصعا ٖلى اؾخسضام ألٖا ٓص اإلاخ ْإن املجِ بك٩ل صخُذ في ْ  ٞحهجا. 

ْمدجاصزجاجّ.  ٦خجابجاجّ 

 ىجا ؤؾمجا ٞغ ْانُالخجا، ْٖ ٓخضة حٍٗغ٠ الٗضص لٛت  ْالٟغ١ بين حٗلمىجا في َظٍ ال ُت  ْالٟٖغ ضاص ألانلُت  ء ألٖا

ٓص  ْال٣ٗ ْاإلاُٗٝٓ  ْاإلاغ٦ب  ْهى: اإلاٟغص  ْاَلٗىجا ٖلى ؤن للٗضص الهٍغذ زمؿت ؤق٩جا٫،  ْالٗضص،  الغ٢م 

ْالبىجاء،  غاب  ٓاٖض مً خُض الخمُيز، ْؤلٖا ْل٩ل مً َظٍ ألاق٩جا٫ الخمؿت زمـ ٢ ْؤل٠،  ْلٟٓخجا مجاثت 

ْالخى٨ي ،   ٠ ْالخٍٗغ ْالخإهِض،  ْػن الٟجاٖل للضاللت ٖلى الر جِب. ْالخظ٦ي    ٦ُُْٟت نُجاٚخّ ٖلى 

  ْعا مِمجا للخٗبي  ٖمجا في هٟـ اإلاغء، مجهجا ٦م الاؾخِٟجامُت ٌؿإ٫ بهجا ًٖ الٗضص بن ٦ىجاًجاث الٗضص جلٗب ص

ْمجهجا ٧إًً  ْل٩ل مجهمجا الهضاعة في ال٨الم،  ت حؿخسضم إلٞجاصة ؤلازبجاع ب٨ث ة الٗضص،  ْالخبً  ٓاب،  ْجدخجاط بلى ظ

ْجظ٦غ بطا ٧جان بُجان ْهى مشل  ٓ ٦شي  الاؾخٗمجا٫ مً اللٛت الٗغبُت  ْمجهجا ٦ظا َْ ٓاء،  ٓاء بؿ ت ؾ ٦م الخبً 

ْبجالشجاوي مجا ػاص  ضاص اإلاٟغصة،  ْالدؿٗت مً ألٖا ٫ْ مجا بين الشالزت  ْه٠ُ، ٨ًجى بجاأل ْمجهجا بً٘  الٗضص ٚي  مِم، 

 مً الٗضص ٖلى ال٣ٗض بلى ال٣ٗض الخجالي لّ.

  ٓخضة ضم اهًبجاَِجا في ْممجا حٗلمىجا في َظٍ ال ْطَجا ْٖ ٓاٖض اإلاخهلت بجالٗضص التي تهمل ٖجاصة لكظ بٌٗ ال٣

ٓجهجا مخدغ٦ت  ْالٗكغة بدُض ٧ ْمجهجا خغ٦ت قين الٗكغ  ٓاٖض الٗجامت مجهجا ألاخ٩جام اإلاخهلت بٗضص زمجاهُت،  ال٣

ْصا، مجهجا ْمجهجا ٦ُُٟت اؾخٗمجا٫ اؾم ظم٘ مٗض  ، ٓٞت ل٨خجابت الٗضص بجالخغْٝ ْمجهجا الُغ١ اإلاجال  ؤْ ؾجا٦ىت، 

ُٓٞجاث ٞةن للٗغب ٞحهجا ؤؾجالُب زجانت. ْال ٓالُض  ْاإلا ش ألاخضار  ٓاٍع  َغ١ ٦خجابت ج

  ،٣ت نُجاٚتهجا ٍغ ْصاللتهجا َْ ْمٗجاهحهجا  ْؤَمُتهجا  ت  ضاص ال٨ؿٍغ ت ألٖا ٓخضة مٗٞغ ْمً هخجاثج الخٗلم مً َظٍ ال

٫ٓ ٖلى ا ٦ُُْٟت الخه جايُت للخٗبي  ًٖ ٦ؿغ م٣جامّ اإلاجاثت،  ٣ت ٍع ْهى ٍَغ ٍٓت  ت اليؿبت اإلائ ليؿبت ْمٗٞغ

٣ت نُجاٚتهجاْ  ٍغ ٍٓت،٦مجا اَلٗىجا ٖلى الٗضص الٗكغي َْ ٍٓل ال٨ؿغ الٗجاصي بلى وؿبت مئ ٦ُُْٟت جد ٍٓت  اإلائ

ٍٓلِجا بلى الٗضص ال٨ؿغي.  جد

ْمٗجاهحهجا    9.15  ال٩لمجاث الهٗبت 

 اإلاٗجاوي اإلاٟغصاث  اإلاٗجاوي اإلاٟغصاث

ْا٢٘ ؤْ خضر ًم٨ً  ْجاَغة

 مالخٓخّ

ب، جسلو جملو  َْغ

 الخجىب الخدجاشخي قضًضةمك٩لت  مًٗلت
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٠٢ٓ نٗب مإػ١  جمؿ٪ حكبض  م

اإلا٣غعاث 

 الضعاؾُت

Courses ٓمُت اإلاضاعؽ ألاَلُت  اإلاضاعؽ ٚي  الخ٩

اإلاضاعؽ 

 الغؾمُت

ٓمُت  بُٖجاء بًالء اإلاضاعؽ الخ٩

جظلُل  ٖؿغ، حكجاب٪ ح٣ُٗض

ٓبجاث  الهٗ

 الخٛلب ٖلحهجا

 َضٝ، ٖمل قجا١ مِمت بخجاَت اؾدُٗجاب

جد٤ُ٣ 

 ألاَضاٝ

٫ٓ ٖلحهجا  م٣ضاع ٦مُت الخه

ٓن   Billion ط ملُجاعاث ملُجاع Million ط مالًين ملُ

شخو ٌكخٛل  م٠ْٓ

 
ً
 لُخ٣جاضخى عاجبجا

 مىٓمت، ظمجاٖت َُئت

ت Committee لجىت  Directorate مضًٍغ

٨ُذ ْال٨غة ال٨ٍغ  مجايُت ؾجالٟت لٗبت اإلاًغب 

ٓا٦ب الؿبٗت الؿبٗت الكِب ؤؾىت ألاعمجاح قِب ألاعمجاح  ال٩

 جدغع  اؾخ٣ل ظِكين زمِؿين

جايُت) مبجاعؤة World Cup ٧إؽ الٗجالم  مىجاٞؿت (ٍع

٫ٓ بدغي  م٣ضام، شججإ  بُل ت مً الؿًٟ اؾُ  مجمٖٓ

 (الخغبُت)

ٓانت ؾُٟىّ خغبُت جم٨ض  ٚ

 جدذ اإلاجاء

 ٧ل مجا ؤخجاٍ بجالصخيء بَجاع

ٓن بهجا ٓن بهجا ال٨ًر ز  ظؼاء، ُٖجاء م٩جاٞإة ال حهخم

ٓاهبّ بدظاٞيٍ  مىّال مٟغ  ال مدُض ٖىّ  ب٩ل ظ
 

ٓطظُت الازخبجاع ؤؾئلت 9.16  الىم

ُٖٓت:   9.16.1   ؤؾئلت مٓي

ٓن بجاإلاجاثت"؟ .1   مجاطا ٌٗجي " زمؿ

)a( 5%  )b( 50%  )c (150%  )d(55%   

 مجا مٗجى " ه٠ُ " لٛت؟  .2

)a ٍالؼاثض ٖلى ٚي ( )b ؤلايجاٞت الالخ٣ت ( )cٓالي  d( ) خ
ً
بجا  ) ج٣ٍغ
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ذ؟ .3  للٗضص الهٍغ
ً
 ٦م ق٨ال

)a زالزت ( )b ؤعبٗت ( )cزمؿت ( )dٖكغة ( 

4.  ٫ٓ ٍٓت.¾ خ   بلى اليؿبت اإلائ

)a (%50 )b (%75  )c (%60  )d (%65 

 .   خًغ َجالبجان ........... في الٟهل، امإل الٟغاٙ:5

)a ازىين ( )b ازىجان ( )cازيخين ( )dازيخجان ( 

 هي:6
ً
 .  حٍٗغ٠ الٗضص لٛت

)a الابخالء ( )b ؤلاظغاء ( )c (ؤلاخخجاط )dؤلاخهجاء ( 

ٓن 7 ٓخت الكين خغ٦ت .  ج٩ ْص ٧جان بطا" ْالٗكغة الٗكغ" في مٟخ  :اإلاٗض

)aمظ٦غا ( )b 
ً
 c( ) ماهشجا

ً
 d( ) مٟغصا

ً
 ) ظمٗجا

ٕٓ َظا "¾".  8  : مً ه

)a الٗضص الکؿغی ( )bالٗضص الصخیذ ( )c الٗضص الٗكغي ( )dال شخيء ( 

 :عمٍؼ"  ؤٖكجاع حؿ٘ ".  9

)a (9.10 )b (9،10 )c (10/9 )d (9/10 

ت 4 ¾الٗضص .  10 ٓعة الٗكٍغ  :٨ًخب في اله

)a (4,75 )b (4.75 )c (4/75 )d (%4.75 

 ٣هي ة:ال بتجاظؤلا ؤؾئلت  9.16.2

ْانُالخجا م٘ ألامشلت. .1  ٖٝغ الٗضص لٛت 

ْجإهِشّ. .2 ٓاء ٖلى ألاخ٩جام اإلاخهلت بخظ٦ي  الٗضص   ؤل٤ ألاي

ْممشال. .3  بين بٖغاب الٗضص مٟهال 

٫ْ ؤخ٩جام  .4  .8-اإلاخٗل٣ت بٗضصجىجا

ْالخمشُل. .5 ْالٗضص الٗكغي بجالكغح   ٖٝغ الٗضص ال٨ؿغي 

ٍٓلت:بت الجاظؤلا ؤؾئلت  9.16.3 ُ 

ْبىجاءٍ .1 ْإٖغابّ   ، ْجمُيٍز ذ، ؤق٩جالّ،  ْجإهِشّ ،بين ؤخ٩جام الٗضص الهٍغ ٦ُُْٟت نُجاٚخّ ٖلى  ،ْجظ٦يٍ  

 ْػن الٟجاٖل.

ْالخمشُل. .2 ْبين ؤخ٩جامّ بجالخٟهُل  ذ   هجا٢ل الٗضص ٚي  الهٍغ

ْؤق٩جالّ.ٖٝغ  .3 ْؤؾمجاءٍ  ٓإ الٗضص املخخلٟت  ْؤه ْالغ٢م  ْالٟغ١ بين الٗضص  ْبين ؤَمُخّ   الٗضص 

ٍٓل َظٍ  .4 غ١ جد ٓاٖض اإلاخهلت بهجا َْ ْال٣ ٍٓت  ْاليؿبت اإلائ ْال٨ؿغي  ٓاء ٖلى الٗضص الٗكغي  ؾلِ ألاي
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ٓإ بًِٗجا بلى البٌٗ.  ألاه

 ا٦خب مالخٓجاث ٢هي ة ٖلى ؤي زالزت ممجا ًلي:  .5

ْصا  -2غْٝ الٗغبُت ٦خجابت الٗضص بجالخ -1 ٢ٓجاج٘ -3اؾم الجم٘ مٗض ْال ٓاصر  ش الخ خغ٦ت  -٦4خجابت جإٍع

ْالٗكغة  ت ْالاؾخِٟجامُت  -5قين الٗكغ   ه٠ُ.ْ  اؾخٗمجا٫ بً٘ -٦6م الخبً 

 اإلآصخى بهجاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم   9.17

ٓافي، ٖبجاؽ خؿً، الُبٗت الشجاهُت؛ ال٣جاَغة: صاع اإلاٗجاٝع مهغ، ص.ث. املجلض الغاب .1  ٘.الىدٓ ال

ؽ الٗغبُت، مهُٟى الٗالًُجي، مغاظٗت: ٖبض اإلاىٗم زٟجاظت، الُبٗت الشجامىت الٗكغة؛ بي ْث:  .2 ظجام٘ الضْع

ت،   م.1986اإلا٨خبت الٗهٍغ

ْلى؛ بي ْث: صاع ال٨خب الٗلمُت،  .3 ٓا٫ بجابتي، الُبٗت ألا ؼة ٞ  م.1992اإلاعجم اإلاٟهل في الىدٓ الٗغبي، ٍٖؼ
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ٓخضة :    10ال

ْػان ألاؾمجاء  ؤ
 ٓخضةالٖىجانغ 

 الخمُِض    10.0

 ؤَضاٝ الضعؽ   10.1

ْػان الاؾم املجغص   10.2  ؤ

ْػان   10.3 ض ُّٞ  ؤ  الاؾم اإلاٍؼ

 الاؾم الججامض ْالاؾم اإلاكخ٤  10.4

ْػاهّ  10.5 ْؤ  اؾم الجم٘ 

10.6  ٕٓ ْػان ظم٘ مىخهى الجم  ؤ

ْالصخُذ  10.7 ْاإلاى٣ٓم  ْص  ْاإلامض ٓع  ْػان الاؾم اإلا٣ه  ؤ

بجاث               10.8    الخضٍع

 هخجاثج الخٗلم   10.9

 ْمٗجاهحهجاال٩لمجاث الهٗبت    10.10

ٓطظُت   10.11  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهجا    10.12  ؤَم ال٨خب 
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 الخمحهض  10.0

ْػان ألاؾمجاء، ألن   ٓ ؤ ٍٓت، ؤال ! َْ جاث اللٛ  مً ؤَم اإلآيٖٓ
ً
جا ٓخضة مٓيٖٓ ٫ْ َظٍ ال ؼة! جدىجا ؤحهجا الُلبت ألٖا

ٓاء ٧جاهذ  ْػان لِجا ؤَمُت بجالٛت في ٖلم اللٛت الٗغبُت، ؾ ْػان هي ألا ْػان ألاٞٗجا٫، ألن ألاؾمجاء ؤْ ألاٞٗجا٫  مألاؾمجاء ؤؤ ؤ

ْان في  ٖٓجاث مُٗىت، ٞجاألػ ٓالب آلالت التي جيخج في اإلاٗجامل مهى ْػان ٣٦ َْظٍ ألا ْػان اإلاُٗىت،  ال ًم٨ً نیجاٚتهمجا بال بجاأل

ٓٙ ٖلى َُئتهجا ْق٩لِجا ال٩لمجاث التي ٓالب هه ٢ْ ٓٔ م٣جاًِـ ه٣ِـ ٖلحهجا ألالٟجاّ،  هى٤ُ  انُالح الاقخ٣جا١ لِؿذ ؾ

ْمجاثخين   
ً
ْصة جبلٜ ؤلٟجا ٓع مهُٟي الىدجاؽ:"ظمُ٘ ألالٟجاّ في اللٛت الٗغبُت جغظ٘ بلى مبجان ْنُٜ مدض ٫ٓ الض٦خ بهجا. ٣ً

) ٍٜ كغ نُ ْػان ْألابيُت التي ال 1210ْٖ ٓخضة، وٗم! َىجا٥ بٌٗ ألا ْل٨ً ال ًم٨ً لىجا ؤن هدُِ بهجا ٧لِجا في َظٍ ال  ."(

ٓمُت. بؿِ، ألجهجاْ  بض لىجا ؤن هضعؾِجا ب٩ل قغح ْال٨خجابت في خُجاجىجا الُ  في الى٤ُ 
ً
ؿخسضم ٦شي ا

 
 ح

ْهي: الٟجاء،   ؛  ٓن مً زالزت خغْٝ ْػان ألاؾمجاء جخک ْػان ْ الٗين، ْ بن ؤ ًٍْجاٝ بلحهجا في بٌٗ ألا الالم(ٝ.ٕ.٫)، 

ؼاص بلحهجا خٝغ مً الخغْٝ الصخُدت   ً ْػان  ْالُجاء. ْفي بٌٗ ألا ٓاْ،  ْال خٝغ مً خغْٝ الٗلت الشالزت: ألال٠، 

ال ٌؿخ٣ُم الخٗبي  بجاللٛت الٗغبُت بال بدؿً اؾخٗمجالّ. ُٞجب ٖلى ٧ل َجالب اللٛت ٧جا جا.  ْٚيَ  ٓن  ْالى ْالخجاء  لؿين 

ٍٓت ٞجاخكت  ٕٓ في ؤزُجاء لٛ ٢ٓ ىجاًت، ل٩ي ًدر ػ مً ال ٣ت نُجاٚتهجا ب٩ل ص٢ت ْٖ ٍغ ْػان ألاؾمجاء َْ الٗغبُت ؤن ًُل٘ ٖلى ؤ

ْال٨خجابت.  مً خُض الى٤ُ 

 ٓخضةؤَضاٝ ال 10.1

ٓع الخجالُت:بجهجاًت َظٍ   ٖلى ألام
ً
ٓن الُجالب مُلٗجا ٢ٓ٘ ؤن ٩ً خ  ً ٓخضة   ال

  ْالخمجاسخي ْالغبجاعي  ْػان ألاؾمجاء املجغصة مً الشالوي   بُجان ؤ

  جاصة ْؤٚغاى الٍؼ ض ٞحهجا  ت ؤؾمجاء اإلاٍؼ  مٗٞغ

 ْػاجهمجا ْؤ ْاإلاكخ٤   بُجان حٍٗغ٠ اؾم الججامض 

 ّْػاه ْؤ ٓم اؾم الجم٘: ؤ٢ؿجامّ  ت مِٟ  مٗٞغ

 ْػان ألاؾمجاء الصخُد ْاإلاى٣ٓنت. بُجان ؤ ْصة  ْاإلامض ٓعة  ْاإلا٣ه  ت 

ْػان الاؾم املجغص 10.2  ؤ

ظٍ ألاقُجاء الشالزت   َْ . ْالخٝغ ْالٟٗل،  ٓن مً الاؾم،  ؼي الُجالب/الُجالبت! بن الجملت الٗغبُت جخ٩ ٍٖؼ

ٓاء  ْؤمجا الاؾم لّ م٩جان زجام في الجملت، ألن الجملت الجخم بضْن الاؾم، ؾ مغجبُت بًِٗجا ببٌٗ في ظملت مُٟضة. 

: الٟجاء، ٧جاهذ ظمل ٓن مً زالزت ؤخٝغ ْهي جخ٩ ت،  ْمخىٖٓ ْمخٗضصة  ْػان مسخلٟت  ْإن لالؾم ؤ ت اؾمُت ؤْ ظملت ٞٗلُت. 

ٓخضة ؾىضعؽ ج٣ؿُم   ًًجاٝ بلحهجا خغْٝ الٗلت، ؤْ الخغْٝ الصخُدت. ْفي َظٍ ال
ً
ْؤخُجاهجا ْالالم(ٝ.ٕ.٫)،  ْالٗين، 

٣ ْبُجان ٍَغ ِٟمجا  ض ُّٞ، م٘ بُجان حٍٗغ ْاإلاٍؼ ْطل٪ ُٞمجا ًلي:   الاؾم مً خُض املجغص  ْػاجهمجا.   ت نُجاٚت ؤ

ض ُّٞ.  ْالشجاوي: الاؾم اإلاٍؼ  بن الاؾم ًى٣ؿم مً خُض ٖضص الخغْٝ بلى ٢ؿمين: ألا٫ْ: الاؾم املجغص، 
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 حٍٗغ٠ الاؾم املجغص:  10.2.1

ٓلّ، ٌٗجي َٓ الاؾم الظي   َّٓ الاؾم الخجالي مً خٝغ ػاثض ٖلى ؤن ، ال ًم٨ً نلُتؤ ٧ل خٝغ مً ؤخٞغ

٢ْض ٢ؿم الٗلمجاء ال٣ضامى الاؾم املجغص بلى زالزت ؤ٢ؿجام: ؤالاؾخٛىجاء ًٖ  الغبجاعي  -2الشالسي املجغص،  -1خض مجهجا. 

 الخمجاسخي املجغص.   -3املجغص، 

ْػان الشالسي املجغص:  10.2.2  ؤ

ىِذ ٖلى خغ٦ت "الٟجاء" ْ"الٗين"، ؤمجا الالم ٞهي مٓي٘ خغ٦ت  ْػان الاؾم الشالسي املجغص ب  ْهي  بن ؤ غاب،  ؤلٖا

دغ٥ 
 
ْالٗين ج ْال٨ؿغة،  ْالًمت،  دغ٥ بشالر خغ٧جاث؛ هي: الٟخدت، 

 
ْٖلى َظا ٞةن "الٟجاء" ج مخٛي ة، لظل٪ ال ٌٗخض بهجا، 

غبذ زالزت( ْلٓ ي  ٓن.  ًجاٝ بلى "الٗين" الؿ٩  ً  
ً
ْؤخُجاهجا ٕٓ ألابيُت 4) في ؤعبٗت(3بجالخغ٧جاث الشالزت الؿجاب٣ت،  ) ل٩جان مجم

" ب٨ؿغ الٟجاء ْيم  )12اإلام٨ىت َٓ ازىجا ٖكغ( ل   ٗ
ِّٞ مجا: بىجاء " ٓا ازىين مً َظٍ ألابيُت، َْ بىجاًء، بال ؤن الٗغب ؤَمل

٢ْض اج٤ٟ ٖلمجاء اللٛت  ْطل٪ لش٣لِمجا ٖلى اللؿجان.   ،
ً
٦ْؿغ الٗين. ٞلم ٌؿخٗملَٓمجا بال هجاصعا " بًم الٟجاء  ل  ِّٗ

 
الٗين، ْ"ٞ

ْهي ُٞمجا ًلي: ْػان الاؾم الشالسي املجغص ٖكغة،   ٖلى ؤن ؤ

ْػ   ألامشجا٫ الخغ٧جاث انألا

ل   -1 ْٗ ٓن الٗين بٟخذ الٟجاء ٞ  ، ن٣غ   ْؾ٩ ، نٗب  ، ٦ٗب  ل  ِْ ،ؾ  م  ِْ  ؾ 

ل    -2  ٗ ْٞخذ الٗين ٞ  ، ٞغؽ   بٟخذ الٟجاء  ، ظبل  ل 
 
ُ ،ب  غ  م 

 
٢ 

ل   -3 ِّٗ
 
٦ْؿغ الٗين ٞ غِّح   بٟخذ الٟجاء، 

 
ٞ ، ض  بِّ

 
٦ ، ع  ظِّ

،خ 
 
٠ خِّ

 
٦.  

ل   -4  ٗ ، بٟخذ الٟجاء ْيم الٗين ٞ  ض   ً  ٖ  ، ل    ع ظ 
 
ٔ  ٣ً 

ل   -5 ْٗ
ٓن الٗينْ  الٟجاء ب٨ؿغ ِّٞ ٕ   ؾ٩

ْ
ظ ـ، ظِّ

ْ
٨ ، هِّ ْمل  ، خِّ م 

ْ
ل ِّٖ 

ل     -6  ٗ
، ٞخذ الٗينْ  ب٨ؿغ الٟجاء ِّٞ ب  ى  م  ؤي ِّٖ  ٍ  ػِّ

ى   ٓ
 مخٟغ١  ِّٖ

ل   -7 ِّٗ ْالٗين ِّٞ ض   ب٨ؿغ الٟجاء  بِّ ، بِّ
ل   ببِّ

ل   -8 ْٗ ٓن الٗين ْ  بًم الٟجاء  ٞ  ، مغ   ؾ٩ ، بغص   ٓ
ْ
ل ، خ  ل  ْٟ  ٢ 

ل   -9  ٗ ل   ْٞخذ الٗين بًم الٟجاء  ٞ  م  (عاعي ؤلابل الكضًض)، ػ خ 
 
ُ (َجاثغ)، خ  ص  غ   ن 

ل     -10  ٗ ْالٗين ٞ  ، بًم الٟجاء   ٤ ى  ن   ٖ 
 
ط
 
ب   ؤ ى    .، ظ 

 

ٓػهجان اللظان ؤَملٓ َمجا الٗغب؛ َمجا:   ل   (  -1ؤمجا ال ِّٗ
 
ثِّب بًم  ) ٞ

٦ْؿغ الٗين مشل: "ص  ٍْبت اؾم  :" الٟجاء   ؤْ لض

ل   (  -2 . ظيـ اؾم  ٗ
٫ٓ مً   ) ِّٞ ْطل٪ لهٗب الخد ْل٨ً ٣ً٘ ُّٞ الش٣ل في الى٤ُ،   ،  ٪ ب  ب٨ؿغ الٟجاء ْيم الٗين، مشل: خِّ
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ٓع  في   بلى ٢لت اؾخٗمجالِمجا لم ًظ٦غ َمجا الجمِ
ً
، ٞىٓغا

ً
ٓػهجان ٌؿخسضمجان في ال٨الم ٢لُال ظان ال ال٨ؿغة بلى الًمت، َْ

 للُلبت.
ً
٢ْض ط٦غهجاَمجا بزبجاعا ْػان الاؾم الشالسي املجغص،   ٢جاثمت ؤ

ْػان الغبجاعي املجغص:  10.2.3  ؤ

ْهي ُٞمجا ًلي: ْػان،  ْلّ ؾخت ؤ ْػان الغبجاعي املجغص،  ْػان الاؾم املجغص َٓ ؤ  ال٣ؿم الشجاوي مً ؤ

ْػان  ألامشجا٫ الخغ٧جاث ألا

ل   -1  
 
ل ْٗ
 
ْٞخذ الالم بٟخذ ٞ ٓن الٗين  ٍٓل) الٟجاء ْؾ٩ ب (الُ  ِ لْ ٫(الصخغ الُٗٓم)، ؾ  ْىض  غ، ظ 

 
ٟ ْٗ  ظ 

ل   -2 لِّ
ْٗ
٦ْؿغ الالم ِّٞ ٓن الٗين  بِّ  (السخجاب ؤْ الظَب) ب٨ؿغ الٟجاء ْؾ٩

ْ
ل (بٌُ الًٟضٕ)، ػِّث بِّ

ْٖ
 صِّ

ل   -3 
 
ل ْٗ
 
ٓن الٗين ْيم الالم ٞ ً بًم الٟجاء ْؾ٩

 
ْغز لب ب 

ْ
س ٘(الطخم مً  (مِّ

 
ْغق ل، ظ   ٟ لْ

 
ألاؾض)، ٞ

ْالخُل)  ؤلابل 

ل   -4    ٗ
صة   ِّٞ الم اإلاكضَّ ْٞخذ الٗين،  غ ب٨ؿغ الٟجاء 

ْ
ُ م  ِّ٢  ْ ْبغ (مً نٟجاث ألاؾض) ٖجاء( ؼ  َِّ  ال٨خب)، 

ل   -5
 
ل ْٗ ٓن الٗين  ِّٞ ْجغ ٕ (ألاخم٤) ٞخذ الالمْ  ب٨ؿغ الٟجاء ْؾ٩ م (اؾم ٖلم) هِّ  ٗ

ْ
ل م، ٢ِّ

 َ ْع  صِّ

ل   -6
 
ل ْٗ
 
ْٞخذ الالم ٞ ٓن الٗين  ب(الغظل الؿمين/ ؤلابل ) بًم الٟجاء ْؾ٩ ض 

ْ
خ  ج 

 

ٍّٓ في ٦خجابّ،  جا ؾِب ْػان الؿخت هي التي ط٦َغ ظٍ ألا ْالهٟجاث ٦مجا مغ. َْ  َْكر ٥ ٞحهجا ألاؾمجاء 

ْػان الخمجاسخي املجغص:  10.2.4  ؤ

٢ْض اج٤ٟ ٖلحهجا ظمُ٘ الىدجاة.  ْهي ؤعبٗت.  ْػان الخمجاسخي املجغص،  ْػان الاؾم املجغص، َٓ ؤ ْال٣ؿم الشجالض مً ؤ

ْهِٟم بك٩ل ظُض: ٫ْ الخجالي   صٖىجا هىٓغ  في الجض

ْػان  ألامشجا٫ الخغ٧جاث ألا

ل   -1
 
ل  ٗ

 
ْلى اإلاكضصة  ٞ ْالالم ألا ْالٗين  ل(شجغ بٟخذ الٟجاء  ْغظ 

 
ٟ  الٟهُلت مً مشمغ ؾ 

ٍٓل) ٫(الُ ْغص  م 
 
ٓعصًت)،ق  ال

ل   -2 ِّ
 
ل  ٗ

 
ْٞخذ الٗين، ٞ ْلى الالم حكضًضْ  بًم الٟجاء،   ألا

ٓعة  م٨ؿ

ل(الطخم مً ؤلابل)،  مِّ
ْٖ ظ 

 
٢

ل (البجاَل) بِّ
ْٖ ؼ 

 
 ز

ل   -3
 
ل ْٗ ْٞخذ الالم  ِّٞ ٓن الٗين،  ْلى،ب٨ؿغ الٟجاء، ْؾ٩ ب (ال٣ُٗت مً الخغ٢ت)،  ألا ْٗ ْغَ  ِّ٢
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ْخل (الطخم مً ؤلابل) الشجاهُت الالم مكضصْ  ْغص   ظِّ

ل   -4 لِّ
 
ل ْٗ

 
٦ْؿغ   ٞ ْلى،  ْٞخذ الالم ألا ٓن الٗين،  بٟخذ الٟجاء ْؾ٩

 الالم الشجاهُت 

غِّف (اإلاغؤة
ْخم  ٤  ج  لِّ

ه  ِْ ٓػ) ن  العج

ْلم ًإث َظا  (الهٓث الكضًض)، 

ٓػن بال نٟت  ال

ٍْيبػي   ) حكر ٥ ٞحهجا ملخْٓت:  ل 
 
ل ْٗ ِّٞ ل،  ِّ

 
ل  ٗ
 
ٞ ، ل 

 
ل  ٗ

 
ْلى (ٞ ْػان الشالزت ألا َىجا ؤن هلٟذ اهدبجاٍ الُجالب بلى ؤن ألا

ل) ٞال جإحي ألاؾمجاء ٖلُّ، ِٞٓ زجام  لِّ
 
ل ْٗ
 
ٓػن الغاب٘ (ٞ ْػان الغبجاعي املجغص، ؤمجا ال ْالهٟجاث، ٦مجا هي في ألا ألاؾمجاء 

غِّف
ْخم  ٓػ) (اإلاغؤة بجالهٟجاث، ٦مجا عؤًىجا في ج  ٤(الهٓث الكضًض).  العج لِّ

ه  ِْ  ن 

ْػان الغبجاعي   ٓبت في ؤ ْالخمجاسخي الخٓىجا الهٗ ْػان الاؾم الغبجاعي  ؼ! ٧لمجا ط٦غهجا في ؤ ؤحهجا الُجالب الٍٗؼ

    اؾخٗمجا٫ 
 
ث
 
٦ْ  ،

ً
ْػان بال ٢لُال ٓبت لم ٌؿخٗمل الٗغب في ٦المِم َظٍ ألا ْبؿبب َظٍ الهٗ ْالخمجاسخي في الى٤ُ، 

ْػان الشالسي املجغص، خُض ؤن  ٓن الخٟت ٖلى الش٣ل.ؤ  الٗغب ًغجخ

ٓمجاج٪:  ازخب  مٗل

 .الججامض الاؾم حٍٗغ٠ بين .1

 املجغص؟ الاؾم ؤ٢ؿجام هي مجا .2

  ٦م .3
ً
 الشالسي املجغص؟ لالؾم ْػهجا

ْػان مجاهي .4  املجغص؟ الغبجاعي الاؾم ؤ

ْػان ًٖ حٗٝغ مجاطا .5  املجغص؟ الخمجاسخي ؤ

ض ُّٞ  10.3 ْػان الاؾم اإلاٍؼ  ؤ

ٕٓ، البض لىجا ؤن وٗٝغ ؤٖؼاجي الُلبت! ٢بل ؤن هخدضر ًٖ   ٢ْبل ؤن هسٓى في َظا اإلآي ْػاهّ،  ْؤ ض  الاؾم اإلاٍؼ

٫ْ ٖضص  ظا الخالٝ ًدىجا ٍٓين، َْ ٢ْ٘ ٞحهجا زالٝ بين الىد ُت التي  ضة ٞحهجا مً ؤ٦ث  اإلاؿجاثل الهٞغ ؤن ؤبيُت الاؾمجاء اإلاٍؼ

ٍّٓ في ٦خجابّ زالزمئت ِْٞجا ْق٩لِجا. ٣ٞض ط٦غ مجهجا ؤلامجام ؾِب ) ؤبيُت، زم ؤيجاٝ بلحهجا 308ْزمجاهُت( َظٍ ألابيُت بجاٖخبجاع خغ

ْٖكغة( ْمئخين  ٍّٓ ختى ْنلذ بلى ؤل٠  ٓن ٖلى ؤبيُت ؾِب ْلم ًؼ٫ الىدجاة ًًُٟ  ، ْػان ألازٔغ  ) ؤبيُت.1210الىدجاة ألا

ض   ْػان الاؾم اإلاٍؼ إلاجاطا َظا الٗضص ال٨بي  أل ٣٘ َظا الخالٝ؟   ً ٢ْض ًُغح في َظا اإلا٣جام ؾاا٫، مٟجاصٍ: إلاجاطا 

، ألا٫ْ: ؾمجإ بٌٗ َظٍ ألاؾمجاء ٖلى ُّٞ الشالسي  ْينِّ
 ُ
جاؾِّ ؾ 

 
ْينِّ ؤ

ب  ٓاب َٓ: ؤن َىجا٥ ؾب  ْالخمجاسخي؟... ٞجالج ْالغبجاعي 

ض  ِّ
 
ٓل  ً ٧ْل َظا الخالٝ  ْاثضَجا،  ْػ ٫ٓ ألاؾمجاء  ٍٓين في ؤن ْالشجاوي: ازخالٝ الىد لٛجاث (لهججاث) مسخلٟت مً الٗغب، 

 ٓ "(بمٗجى الجى  ٤
 
ل ْْ
 
: الظي ًٔغ ؤن ٧لمت "ؤ

ً
، مشال

ً
ْالظي ًٔغ ؤجهجا مكخ٣ت ْػهجا  ،" ل   ٖ ْٓ ْػجهجا "ٞ   ٫ٓ ٣ً ،"  ٤

 
ل
 
ن) مكخ٣ت مً"ؤ

ٕٓ مً الىبجاججاث)، ًٔغ ال٣جاضخي الؿي افي (اإلاخٓفی  ن" (ه ْٓ  ٞ ؼ  ٍْ ْمشلِجا ٧لمت "ػ   ،" ل   ٗ ْٞ
 
ْػجهجا "ؤ  ٫ٓ ٣ً "  ٤

 
ل  ْ ْػجهجا 976مً " م) ؤن 

ٍْٔغ ابً ظجي (اإلاخٓفی   ،"  ٫ ْٓ  ٗ  ٟ ُْ
 
ٞ"1002  ٫ ْٓ ل   ٗ ُْ

 
ْػجهجا "ٞ ْبهظا ًخطر م) ؤن   ، ْػان ؤزٔغ ـ في ؤ ِْ

ِّ٣
 
". ٨ِٞظا وؿخُُ٘ ؤن ه
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جاصة غِّصِّ الٍؼ

 ً ْمً  ْؤمشلتهجا،  ٓخضة بظ٦غ ألابيُت ٧لِجا  ال جدؿ٘ َظٍ ال ض ُّٞ.  ْػان الاؾم اإلاٍؼ لىجا ؾبب َظا الٗضص ال٨بي  أل

ٓم اللٛت الٗغبُت. ْ  ٖلى َظا، ٞلي ظ٘ بلى ؤمِجاث ٦خب الىدٓ  ٖل

ض   10.3.1  ُّٞ:حٍٗغ٠ الاؾم اإلاٍؼ

ٓن ٖلى   جاصة الخغْٝ ج٩ ين، ؤْ ؤ٦ث . ٍٞؼ ، ؤْ خٞغ
 
ّْٞ ألانلُت خٝغ ي٠ُ بلى خغ

 
ض ُّٞ: َٓ مجا ؤ الاؾم اإلاٍؼ

 هٖٓين:

" (بخ٨غاع    ص  ض  ْٗ
 
" (بخ٨غاع خٝغ البجاء)، ْ"٢ جاب  ب 

ْ
ل ّْٞ ألانلُت؛ مشل: "ظ  ٍٝ مً خغ  بخ٨غاع خغ

 
جاصة ٓن الٍؼ ألا٫ْ: ج٩

" بخ٨غاع  خٝغ ال م 
َّ
ل  الم.خٝغ الضا٫)، ْ"ؾ 

جاصة ٖكغة؛ هي: "ؽ، ؤ، ٫، ث، م، ْ، ن، ي،    ْخغْٝ الٍؼ جاصة،   بةيجاٞت ؤخض خغْٝ الٍؼ
 
جاصة ٓن الٍؼ الشجاوي: ج٩

٧ْجاهذ  جاصة "الُجاء" ٢بل ألازي ،  ٍْػ جاصة "الخجاء" في البضاًت،  م  بٍؼ ُْ ِّٓ
ْٗ جا"، مشل: ح  ْحه  هِّ

ْٓ م  خ 
ْ
ل
 
إ ٖٓتهجا في ٧لمت "ؾ  ْمجم ٌ، ا"، 

 ْ ّْٞ ألانلُت "ٕ،ّ،م"(ٖٓم)،  ْالخغْٝ خغ جاصة "ألال٠" في البضاًت، ْ"الخجاء" في الٓؾِ،  ٕ  بٍؼ جا م  ْظخِّ ٦ظا مشل: اِّ

 ؤخٝغ في البضاًت، هي: 
 
ُْٟذ زالزت يِّ

 
" ٣ٞض ؤ

 
٠ ْى٨ِّ

 
ْؿد ٦ْظا في مشجا٫: "م  " هي: "ط، م، ٕ"(ظم٘)،   ٕ جا م  ْظخِّ ألانلُت في ٧لمت "اِّ

٧ْجاهذ الخغْٝ ألانلُت لِظٍ ال٩لمت هي: "ن،٥،ٝ"(ه٠٨).   م، ؽ، ث، 

جاصة ) في   ْإيجاٞت ؤخض خغْٝ الٍؼ ٍٝ مً الخغْٝ ألانلُت،  جاصة (ج٨غاع خغ جان مً الٍؼ ٢ْض ًجخم٘ َظان الىٖٓ

ْٞحهجا ج٨غاع خٝغ "الٓجاء" مً الخغْٝ  جاصة،  ، في َظٍ ال٩لمت "اإلاُم ألا٫ْ" مً ؤخٝغ الٍؼ م 
َّ
ْاخضة، مشل: مٗٓ ٧لمت 

 ألانلُت.

ض ٖلى ؾبٗت ؤخ   بإن ألاؾمجاء الٗغبُت ال جٍؼ
ً
لمجا  ؤْ ازيخجان ؤْ زالزت ؤْ ْٖ

ً
ْاخضة ٓن  جاصة ٢ض ج٩ ، ألن ؤخٝغ الٍؼ ٝغ

 ؤعبٗت. 

ض ُّٞ:   10.3.2 جاصة في الاؾم اإلاٍؼ  ؤٚغاى الٍؼ

ِّّ ؤي بلى   ٓلِّ ْاخٍض ؤْ ؤ٦ث  بلى ؤن  ٍٝ ن مً بيجاٞت خغ  ٓ ض ُّٞ ًخ٩  ؤن الاؾم اإلاٍؼ
ً
ْلىجا ؾجالٟجا ؼي الُجالب! بهىجا جىجا ٍٖؼ

جاص ظٍ ؤلايجاٞت ؤْ الٍؼ ّْٞ ألانلُت، َْ غاى قتى، خغ جاصة أٚل ْجإحي َظٍ ؤلايجاٞت ؤْ الٍؼ  ، ْػ ٖلى ؾبٗت ؤخٝغ ة ال جخججا

 ْهي ُٞمجا ًلي: 

ُٟض   .1  ُ ين ؤْ ؤ٦ث ، ٞ  ؤْ خٞغ
ً
جا ٠ُ في الاؾم خٞغ ًِّ

 
٫ٓ ٖلى مٗجى ظضًض؛ ٌٗجي خُىمجا ه جاصة في الاؾم للخه ٓن الٍؼ ج٩

جاصة ، مشل: ٍػ
ً
جاعٍِّب" في "ألال٠" َظا الاؾم  مًٗجى ظضًضا

جاصة الٟجاٖل، طاث ٖلى جض٫ "ي  ٓاْ" "اإلاُم" ٍْػ  في ْ"ال

ٍب" ْْ غ  ًْ جاصة الٟٗل، ٖلحهجا ٢ْ٘ التي الظاث ٖلى جض٫ "م  )  في ْ"ألال٠" "الخجاء" ٍْػ جاإلاغىِّ جاَغ بِّ
 
ٓ لخ 

 
ٍى" (ٌٗجي ا جاع  م 

 
"ج

. .الخ٣ُ٣ت ٚي  بِْجاع ٖلى جض٫ ٨ظا الاؾمجاء ألازٔغ َْ 

2. ،  ًٖ خٝغ ؤنلي مدظْٝ
ً
ًٍٓجا جاصة حٗ  خٝغ مً خغْٝ الٍؼ

 
جاٝ  ً  ً ٓن  ٢ض   "ٞجاء َْظا الخٝغ املخظْٝ بمجا ؤن ٩ً

 لّ،
ً
ٍْإحي خٝغ ػاثض ٖٓيجا ،: مشل ال٩لمت"، 

 
ة ض  ْث  ِّٖ ض  ٍْ ٌٍٓ في ألازي  "الخجاء" ٣ٞض ػِّ ٓاْ" لخٗ ْٞت،  خٝغ "ال املخظ

، ض  ْٖ  ْ ٓن "ٖين ٧ْجان ؤنلّ " ْذ  ْإمجا ؤن ٩ً
 
٣ خِّ

ْ
ل
 
، ٣ٞض ؤ

 
ت جام 

 
٢  لّ، مشل: بِّ

ً
ًٍٓجا ًٍْجاٝ بلُّ خٝغ ػاثض حٗ ال٩لمت"، 
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ٓاْ" مً ٖٓى "الخجاء" في ألازي ، ٞهي "، ؤنلِجا ألن ال٩لمت ٖين هي التي "ال ام   ٓ
ْ
٢ ٓن الخٝغ املخظْٝ  "بِّ ْإمجا ؤن ٩ً

 لّ، مشل "الم
ً
ًٍٓجا ل خٝغ ػاثض حٗ

 
ضز "، "ؤل٠": ال٩لمت"، ٍْ   ً ْب  هي التي ال٩لمت الم ًٖ ٖٓى ٞهي في ٧لمت "اِّ

ٓاْ" ". ؤنلّ بط "ال  ٓ ى   "ب 

3.  ٓ جاصة إلاض ن ، ٢ض جإث الٍؼ ذ  ٍْ غِّ
، ظ   ٫ ْٓ ؿ 

 
٦ ، جا٫  م  ، ظ  ل  ُْ

مِّ
 مً خغْٝ الٗلت؛مشل: ػ 

 
ث الاؾم، َْ ؿخسضم للؼیجاصۃ خٝغ

. ل  ُْ
خِّ
 
٢ 

4.  " ، ؤنلّ "٢ب   ِّي 
 
ث ْٗ ب 

 
جاصة لبُجان ج٨شي  الخغْٝ ٣ِٞ؛ مشل: ٢ جاصة في الاؾم بدٝغ مً خغْٝ الٍؼ ٓن الٍؼ ٢ض ج٩

ْمٗىجاٍ ْمٗىجاٍ: الجمل  " ْهب  ، ؤنلّ "ج  ل  ْهب  ْالىجا٢ت الطخمت.الُٗٓم، مشل: ج   : الصجغ الطخم، 

جاصة ألظل ؤلالخجا١ .5 ٓن الٍؼ  ج٩
ً
ٓ: ْؤخُجاهجا َْ  

 
ٓاػهت   ب٩لمٍت  ٧لمٍت  م

 
ِجا لخإزظ ":الخهٍغ٠؛مشل في خ٨م  ض 

 
ٟ ُْ

 
ٟ
 
 اإلالخ٤ "ز

" ل  ْغظ 
 
ٟ ٓػن"ؾ  ٘، ْمٗىجاٍ ب " الؿَغ ي 

 
ْعَ

 
"، اإلالخ٤ ْ"ؤ غ 

 
ٟ ْٗ ٓػن"ظ  ي بـ جاٍ شجغ: ْمٗجى ألاَع " ؤلابل جٖغ ص  ض  ْٗ

 
 ٦ْظا "٢

ٓػن اإلالخ٤ "، ب  ٘
 
ْغ٢ بجان "ب   . ْمٗىجاٍ: الج 

١ ُٞمجا ًلي:  ْجخمشل َظٍ الْٟغ جاصة لألٚغاى ٢ضط٦غث،  جاصة لإللخجا١ جسخل٠ ًٖ الٍؼ ت: بن الٍؼ  ملخْٓ

o جاصة بٗض ال٩لمت مٗجى ًب٣ى ْاخض. ٖلُّ ٧جان مجا ٖلى ؤلالخجا١ ٍػ ل  جإجُجان بمٗجى  ْهب  ْج  ْهب    ٚجالبجا، مشل: ج 

o جاصة في ٌكرٍ  ال ٓن  ؤن ؤلالخجا١ ٍػ ٓهحهجا( ؤخٝغ مً ج٩   ).ؾإلخم

o جاصة الجضٚم جا في طل٪ ًجب خين ٖلى مشلِجا في ؤلالخجا١ ٍػ " في ٞـ"الضالان" هٓيَ  ص  ض  ْٗ
 
ٓػ  "٢  بِىمجا بصٚجامِمجا، الًج

ص   في ؤلاصٚجام ًجب ْغص  ْي  م  هِّ
"، لخ  صَّ غ  " في "البجاءان" ْؤمجا "م  ب  ب 

ْ
ل ضٚمجان، "ظ 

 
" في ؤلاصٚجام ًجب بِىمجا الج جاءِّ ْبب  َِّ

 
 "ؤ

جاء" لخهي  بَّ َِّ
 
صَّ  في ألن"الضالين" "ؤ غ  " في ْ"البجاءًً" م  جاءِّ بَّ َِّ

 
" في الشجاهُت "الضا٫" بِىمجا ال٩لمت، ؤنل مً "ؤ ص  ض  ْٗ

 
٢" 

" في الشجاهُت ْ"البجاء" ب  ب 
ْ
ل جاصة ؤخٝغ مً لِؿخجا ؤجهمجا ٦مجا ال٩لمت، ؤنل مً لِؿخجا "ظ  ٓهحهجا( الٍؼ  ).ؾإلخم

ؼة!   ؼ/الُجالبت الٍٗؼ الًم٨ً ؤحهجا الُجالب الٍٗؼ ْػان ٦شي ة،  ض ُّٞ لّ ؤ ٦غ  ؤٖالٍ ؤن الاؾم اإلاٍؼ
 
 ممجا ط

ً
ِٞمىجا ظُضا

ْاإلاغاظ٘ التي جخٗل٤  ْاإلاهجاعص  ٘ بلى ؤمِجاث ال٨خب  غاظِّ
 
ْل٨ً البض لىجا ؤن ه ٓخضة،  ْػان في َظٍ ال ٘  ألا لىجا ؤن هظ٦غ ظمُ

ٓم اللٛت الٗغبُت.  بٗل

ٓمجاج٪:  ازخب  مٗل

ض اؾم ًٖ حٗٝغ مجاطا .1  .ُّٞ؟ اإلاٍؼ

  ٦م .2
ً
جا جاصة هٖٓ ؟ لٍؼ  .الخغْٝ

غاى هي مجا .3 جاصة ألٚا ض الاؾم في للٍؼ   .ُّٞ؟ اإلاٍؼ

 اإلاكخ٤ْ  الاؾم الججامض  10.4

ْلىؤٖؼاجي الُلبت! بهىجا ٢ض   مً خُض الخإهِض  :ؤن الاؾم ًى٣ؿم بلى ٖضة ؤ٢ؿجام صعؾىجا في الٟر ة الضعاؾُت ألا

 ٫ْ ْهدىجا ْمجا بلى طل٪...  م 
 
ل  ٗ ْال ْمً خُض الجيـ  ْالر ٦ُب،  ْص، ْؤلاٞغاص  ْاإلاٗض ْالٗضص  ْالخى٨ي ،  ْالخٍٗغ٠  ْالخظ٦ي ، 

ْجٟهیل. ْػاجهمجا بکل قغح  ْهضعؽ ٦ظل٪ ؤ ْاإلاكخ٤،   آلان ج٣ؿُم الاؾم مً خُض الججامض 
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 حٍٗغ٠ الاؾم الججامض:  10.4.1

،  الاؾم الججامض: َٓ اؾم ْي٘  ل   مً الٟٗل، مشل: ع ظ 
ً
ٓطا ٓن مإز ال ٩ً  للضاللت ٖلى مؿمى مٗين، 

ً
ؤنال

ْلم ج٨ً  . َظٍ ألاؾمجاء ٧لِجا ؤؾمجاء ظجامضة، ألجهجا ْيٗذ للضاللت ٖلى مؿمى مٗين،  م   َ ْع ، صِّ
 
٠٣ْ ، ؾ  غ  ج  ، ح  ـ  ْم

 
ق

 مً الٟٗل.
ً
ٓطة  مإز

  ٫ْ  .ىاؾم مٗج -اؾم طاث، الشجاوي -ٍْى٣ؿم الاؾم الججامض بلى ٢ؿمين: ألا

ٓاؽ الخمؿت، مشل:   ضع ٥ بةخضٔ الخ  ً ألا٫ْ: اؾم طاث: َٓ اؾم ًض٫ ٖلى طاث مجاصًت مدؿٓؾت، ٌٗجي َٓ مجا 

... ٞجمُ٘ َظٍ ألاؾمجاء جض٫ ٖلى ألاشخجام ْألامجا٦ ض  ْخم 
 
ت، ؤ

 
ك جاجِّ

 ٖ غ  ، 
ْ
خ ، ص  ل  ب  ، ظ  جاء  م  ، ؾ  ي  ْغسخِّ

 
٦ ، جاع 

 
، ه ْعى 

 
، ؤ جان  ؿ 

ْ
و ً بِّ

ٓاؽ. ٍْم٨ً بصعا٦ِجا بجالخ  اهٓغ في ألامشلت الخجالُت: ْألاقُجاء، 

  
 
ؤ ٣ْغ  ض  ً  مَّ د    م 

ً
ت هَّ ِّ٢ 

  ِّب 
ْعث  غ  اٍص م  ْيٍء بِّ  ٓ  لِّ

جاعِّ م 
 َ ْػ
 ْ
 جاأل

جاع) ٧لِجا جض٫ ٖلى   ْاص، ألاَػ ْظضهجا بٌٗ ألاؾمجاء التي جدتهجا زِ ؤي (دمحم، ٢هت،  بطا جإملىجا في َظًً اإلاشجالين 

اَجا، ؤي وؿخُُ٘ ؤن هضع٦ِجا  ِجا، ؤْ هغ  ْوؿخُُ٘ ؤن هلمؿ  ٓاؾىجا.الظاث،   بد

ٓن صاللخّ ٖلى اإلاٗجى   ْج٩ ضع ٥ بجال٣ٗل،   ً الشجاوي: اؾم مٗجى: َٓ مجا ًض٫ ٖلى شخيء ٚي  مدؿٓؽ، ٌٗجي َٓ مجا 

ٓاؽ  الجضع٥ بةخضٔ الخ ضع ٥ بجال٣ٗل، 
 
َٓجا ج ْهد ْالهب ، ْالاظتهجاص، ِٞظٍ ألاؾمجاء  ٓ اإلاهضع، مشل: الٗلم،  املجغص، َْ

ْاؾم اإلاٗجى َٓ اإلاهضع الظي جازظ مى  ّ اإلاكخ٣جاث في الٛجالب. اهٓغ في ألامشلت الخجالُت:الخمؿت. 

  
 
ت  ٗ اظ  غ 

 
إلا
 
اء   ا

 
ظ ٣ْلِّ ِّٚ

 ٗ  الْ

  ِّؤخمض ب 
جاػ  ْمخ  تِّ ً 

 ٖ جا ج 
َّ
ةِّ ْ   جالص َّٓ

 ٣
ْ
 ال

ال   لمـ، 
 
ال ج ٔغ 

 
ْظضهجا ال٩لمجاث التي جدتهجا الخِ مشل: "اإلاغاظٗت" ْ"ال٣ٗل"، ال ج بطا عؤًىجا في َظًً اإلاشجالين 

٦ْظل٪  . ٓاؽ ألازٔغ ٓاؽ الٓجاَغة  جضع٥ بجالخ ٓة" في اإلاشجا٫ الشجاوي، الوؿخُُ٘ ؤن هضع٦ِجا بجالخ ٧لمت "الصججاٖت" ْ"ال٣

 ْإهمجا هضع٦ِجا بجال٣ٗل ٣ِٞ.

ْػان لالؾم الججامض، ٞبهظا الؿبب ال خجاظت لىجا ؤن   ض ُّٞ هي هٟـ ألا ْاإلاٍؼ ْػان الاؾم املجغص  اإلاالخٓت: بن ؤ

. ْػان الاؾم الججامض َىجا مغة ؤزٔغ  هظ٦غ ؤ

 الاؾم اإلاكخ٤حٍٗغ٠   10.4.2

ٍْدمل مٗجى الهٟجاث، مشل:    ، ٓط مً ٚيٍ   الاؾم اإلاكخ٤: َٓ الاؾم اإلاإز

 املجتهض  :ٓ ٓط َْ ٓ مهضع الاظتهجاص مً مإز ض   ٞٗل: َْ ه  ْظت   .اِّ

 الهجابغ  :ٓ ٓط َْ ٓ مً مإز ب     ٞٗل: مهضع الهب  َْ  .ن 



204 

 

  ٓع ٓ:  مك٩ ٓط َْ ٓ مهضع الك٨غ مً مإز غ   ٞٗل: َْ ِّ٨
 
 .ق

 بجان ٓ:  ظ  ٓط َْ ٓ مً مإز ْبن َْ ن   ٞٗل مهضع: الج  ب   .ظ 

 اإلالخ٣ى  :ٓ ٓط َْ ٓ مهضع ؤلالخ٣جاء مً مإز ى ٞٗل: َْ
 
٣ خ 

ْ
 .ال

ظا  َْ ٕٓ ؿمى ألاؾمجاء مً الى ٓط ألهّ "اإلاكخ٤" بـ ٌ  ، مً مإز   هي جالخٔ ٦مجا ْاإلاكخ٣جاث ٚيٍ 
ً
 جض٫ ؤْنجاٝ صاثمجا

ٓع" بجالهب ، ٢جام إلاً ْن٠ ْ"الهجابغ" بجاالظتهجاص، ٢جام إلاً ْن٠ ٞـ"املجتهض". ؤصخجابهجا ٖلى  ٢ْ٘ إلاً ْن٠ ْ"اإلاك٩

بجان" الك٨غ، ٖلُّ ْبن، اجَّه٠ إلاً ْن٠ ْ"الج  ْػمجاهّ إلا٩جان ْن٠ ْ"اإلالخ٣ى" بجالج  ْإن اإلاهجاصع هي  .خضْر الالخ٣جاء 

ظ الظي ألانل
 
ْاز

 
جاث. مىّ ج  اإلاكخ٣َّ

ٓٞیين فی بجاب الاؾم اإلاكخ٤ ألن ؤنل  ْالک ٢ْ٘ الخالٝ بين البهغیً  جاث ٢ْض  ين ٖىض اإلاكخ٣  َٓ  البهٍغ

ٓهّ اإلاهضع، ، ل٩
ً
٫ ؤي بؿُُجا ض  ٫   ٞةهّ الٟٗل، بسالٝ ٣ِٞ، الخضر ٖلى ً  ض  ىض ْالؼمً، الخضر ٖلى ً  ُٓٞين ْٖ   : ال٩

ُين ال٣ضمجاء ظمُ٘ ٖلُّ ْالظي الخهٍغ٠، في بٗضٍ ًجيء اإلاهضع ألن َٓ الٟٗل، ألانل ٞغ   . الهَّ

ْاؾم    ْاؾم الخًُٟل،  ْاؾم اإلابجالٛت،   ،٫ٓ ْاؾم اإلاٟٗ ْلالؾم اإلاكخ٤ ٖضة ؤ٢ؿجام؛ مشل: اؾم الٟجاٖل، 

ٓاٖض للٟر ة الضعاؾُت  ْػان ٧لِجا صعؾىجاَجا في ٦خجاب ال٣ ظٍ ألا ْػان مٗیىت، َْ ْلکل ٢ؿم ؤ ْاإلا٩جان.  ْاؾم الؼمجان  آلالت، 

ٓمجاث  الخجاظت لىجا ؤن وُٗض جل٪ اإلاٗل ْجٟهُل،  ْلى ب٩ل قغح  .ألا  ؤزٔغ
ً
 مغة

ٓمجاج٪:  ازخب  مٗل

ْؤ٢ؿجامّ. .1  بين حٍٗغ٠ الاؾم الججامض، 

ٓاء ٖلى الاؾم اإلاكخ٤. .2  ؾلِ ألاي

ُٓٞين في بجاب الاؾم اإلاكخ٤. .3 ْال٩ ين   مجا َٓ الخالٝ بين البهٍغ

ْػاهّ  10.5 ْؤ  اؾم الجم٘ 

َْىجا ؾىضعؽ   ْػاجهجا،  ْؤ ْلى ؤ٢ؿجام الجم٘  مىجا في الٟر ة الضعاؾُت ألا
َّ
ْػاهّ ألهّ ؤٖؼاجي الُلبت! حٗل ْؤ اؾم الجم٘ 

ْػاهّ ًجضع بىجا ؤن  ٢ْبل ؤن هظ٦غ ؤ جاٙ ٖلحهجا،  ه   ً ْػان مُٗىت  ْلّ ؤ ْصٍ في اللٛت الٗغبُت،  ْع ٨ٍْث   ٓإ الجم٘،  ٕٓ مً ؤه ه

ٓاّٖ ُٞمجا ًلي: ْؤه  ّٟ ٓاء ٖلى حٍٗغ ٌ  ألاي ل٣ي  بٗ
 
 ه

 حٍٗغ٠ اؾم الجم٘:  10.5.1

ْاخض لّ مً لّٟٓ،  ْل٨ً ال  ،  َٓ مجا ص٫ ٖلى الجمجاٖت،  جاء  ؿِّ ، وِّ م 
ْٓ  ٢ْ  ، ل  ِْ ٘  مًٗجى، هدٓ: ظ  ْظم  

ً
َٓ مٟغص  لٟٓجا

ْلىجا  جا، ِٞظٍ ألاؾمجاء ٧لِجا جض٫ ٖلى ظم٘ ال مٟغص لِجا، ٞؿمجاٍ ٖلمجاء اللٛت الٗغبُت "اؾم الجم٘"،  ْٚيَ   
 
ت مَّ

 
ْؤ  ، ب  ْٗ ْق 

خبجاع اللٟٔ، ؤْ مٗجاملت الجم٘ بجاٖخبجاع اإلاٗجى،  : الخُجاع في ؤن وٗجاملّ مٗجاملت اإلاٟغص بجااٖل
ً
٫ٓ مشال ٓػ لىجا ؤن ه٣  ٍْج

 مٗجاملت الجم٘ مٗجاملت اإلاٟغص
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ْث  غ 
 
جاٞ جاء  ؾ  ؿ  ِّ

 
لي
 
  ا

ْغن 
 
جاٞ جاء  ؾ  ؿ  ِّ

 
لي
 
 ا

ل   م  ع خ  ْٓ
 
٣
ْ
ل
 
ا ا ْٓ

 
ل م  ع خ  ْٓ

 
٣
ْ
ل
 
 ا

غ   ِّٞ جا
 
ْم ْ

 
٨
 
ك ِْ ن   ظ  ْْ غ  ِّٞ جا

 
ْم ْ

 
٨
 
ك ِْ  ظ 

جاء   م  ظ  ْٓ
 
٣
ْ
ل
 
ا ا ْْ جاء  م  ظ  ْٓ

 
٣
ْ
ل
 
 ا

 

ٓػ   :ْمجاصام ؤهّ مٟغص بجاٖخبجاع لّٟٓ ًج
ً
ْظمّٗ ٧جاإلاٟغصاث مشال  جشيُخّ 

 الجم٘ الخشيُت اإلاٟغص

ل   ِْ جانِّ  ظ 
 
ك ِْ ف   ظ  ْٓ  ُ  ظ 

م   ْٓ
 
جانِّ  ٢

م  ْٓ
 
ام   ٢  ٓ

ْ
٢
 
 ؤ

ب   ْٗ جانِّ  ق 
ب  ْٗ

 
ب   ق ْٓ  ٗ  ق 

 
 
ت مَّ

 
جانِّ  ؤ

خ  مَّ
 
م   ؤ م 

 
 ؤ

 

  
ً
ْالجم٘ مٗجا ٓي صاللخّ ٖلى اإلاٟغص  ْمجا حؿخ ْالخإهِض،  ْالخظ٦ي   ْالجم٘،  ٓي ُّٞ اإلاٟغص  ْمً ألاؾمجاء مجا ٌؿخ

ْالجم٘،  ٓي ٞحهجا اإلاٟغص  جا، ِٞظٍ ألاؾمجاء ٧لِجا ٌؿخ ْٚيَ  ٓعجّ، هدٓ: الٗضْ، الٟل٪، ال٠ًُ، الجىب  صْن حُٛي  في ن

ْإجهجا حؿمى "اؾم ال ْالخإهِض،  ٓي ٞحهجا الخظ٦ي   ُْٞمجا ًلي هظ٦غ بٌٗ ألامشلت جٓضر ٦ُُٟت ٦ْظل٪ ٌؿخ جم٘". 

 :
ً
ْجإهِشجا  

ً
ْجظ٦ي ا  

ً
ْظمٗجا  

ً
 اؾخٗمجا٫ اؾم الجم٘ مٟغصا

 ٞالن ٖضْ ٞالن = في َظا اإلاشجا٫ ٧لمت "ٖضْ" ًض٫ ٖلى اإلاٟغص 

 ٘٢جاجلىجا ٖضْ هللا = في َظا اإلاشجا٫ ٧لمت "ٖضْ" ًض٫ ٖلى الجم 

  اإلاظ٦غَٓ ٖضْ ٞالن = في َظا اإلاشجا٫ ٧لمت "ٖضْ" ًض٫ ٖلى 

 هي ٖضْ ٞالهت = في َظا اإلاشجا٫ ٧لمت "ٖضْ" ًض٫ ٖلى اإلااهض 

ْاؾم الجم٘:  10.5.2  الٟغ١ بين الجم٘ 

٫ْ الخجالي: ْاؾم الجم٘ هىٓغ في الجض  ْلىخٗٝغ ٖلى الٟغ١ بين الجم٘ 

 اؾم الجم٘ الجم٘

  ّ٧ْجان ل ْازيخين،  َٓ مجا ًض٫ ٖلى ؤ٦ث  مً ازىين 

 مٟغص مً لّٟٓ.

  ْل٨ً لِـ مجا ًض٫ ٖلى ؤ٦ث  مً ازىين ؤْ ازيخين، 

ٓن لّ مٟغص مً لٟٔ  لّ مٟغص مً لّٟٓ، بل ٩ً
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ٓن" - مشجا٫ للجم٘ اإلاظ٦غ،  مشجا٫: ٩ٞلمت "مامى

٦ْظا ٧لمت "مامىجاث"  ٍْإحي مٟغصٍ "مامً"، 

ْمٟغصٍ "مامىت".  مشجا٫ للجم٘ اإلااهض، 

 آزغ.

مشجا٫: ٧لمت "وؿجاء" ٞهي جض٫ ٖلى ال٨شي   -

 ٓ ْل٨ً مٟغصَجا لِـ مً لِٟٓجا، َْ

 جض٫ ٖلى "امغؤ
ً
ٓم" ٞهي ؤًًجا ٧ْلمت "٢ ة"، 

 ال٨شي  ٚي  ؤن مٟغصَجا ال ًإحي مً لِٟٓجا. 

  ٓػ ُّٞ الخظ٦ي  الخإهِض.ْ  ال ًج

٫ٓ ُّٞ: ظجاء  - ٓػ ؤن ه٣ مشجا٫: ٞجاإلاامىجاث ال ًج

 اإلاامىجاث. 

٫ٓ في الغظجا٫: "الغظجا٫ عخل". - ٓػ ؤن ه٣  ال ًج

 .ْالخإهِض ٓػ ُّٞ الخظ٦ي    ًج

- ٞ ٫ٓ ٓػ ؤن ه٣ ٓة ًج ُّ: "ظجاء مشجا٫: ؤمجا اليؿ

ٓة".  اليؿ

ٓم عخل". - ٓم: "ال٣ ٓػ في ال٣  ْل٨ً ًج
 

10.6  ٕٓ ْػان ظم٘ مىخهى الجم  ؤ

  
ً
ٓ ؤًًجا َْ ،ٕٓ ْػان ظم٘ مىخهى الجم ْاؾم الجم٘ وٗجالج آلان ؤ ْػان الجم٘  ْلىجا ؤ ؼة! بٗض ؤن جىجا ؤحهجا الُلبت ألٖا

ٍْإث للضاللت ٖلى ظم٘ ال٨ث ة. ٓإ الجم٘،   مً ؤه

ٕٓ:حٍٗغ٠ ظم٘ مىخهى    10.6.1  الجم

ْمٟجاجُذ.  ، مشل: مضاعؽ،   ً ِجا ؾجا٦
 
 ؤخٝغ ؤْؾُ

 
جان ؤْ زالزت ٓ ٧ل ظم٘ ٧جان بٗض ؤل٠ ج٨ؿيٍ  خٞغ (قغح اًب َْ

  )٣ٖ327یل، م:

10.6.2   ٕٓ ْػان ظم٘ مىخهى الجم  ؤ

ٕٓ ٦شي ة ٢ض بلٛذ حؿٗت ٖكغ (  ْػان ظم٘ مىخهى الجم ضاث الشالسي، الٌؿ٘ اإلا٩جان 19بن ؤ ْهي ٧لِجا إلاٍؼ  ،
ً
ْػهجا  (

:لظ٦غ 
ً
جا اؾخٗمجاال ْؤ٦ثَ   

ً
ْػان ط٦غا ٣ٍْل اؾخٗمجالِجا، بل ه٨خٟي بظ٦غ ؤقِغ ألا ْػان،   ظمُ٘ َظٍ ألا

ْػان  اإلاٟغصاث ألامشجا٫ ألا

ل .1 ِّٖ جا
 
ٟ ض، م  جاظِّ

ؿ  ػ  م  ِّْ جا
 
ٟ جاعِّح، م 

ؿ  ٔ، م  جاع  خ  (ص 
 
، مٟجاػة ْؿغ ح  ، م  ض  ْسجِّ

اٍث) م   ٓ
 
ل
 
ٞ 

ل .2 ُْ
ِّٖ جا
 
ٟ ٤ م  ُْ

ازِّ
 ٓ ذ، م  ُْ جابِّ

ه  ، مُشجا١  ؤْ  م  ْهبجاح  ٓص مِّ ٤  (الِٗض ؤْ ال٣ٗ ٓزِّ م

٤ الغؾمي)  بجالٍُغ

ل .3 ِّٖ ا
 ٓ غ ٞ  َِّ ا

 ٓ م، ظ  اجِّ
 ٓ اعِّر، ز 

 ٓ  ٧ ،٘ ابِّ
 ْ ججان   ػ   ُ  َ )

 
ت  ٗ ب  ْْ (مهِبت ػ 

 
)، ٧جاعزت ٍِّجاحِّ

ُٖٓمت)،  الغ 

غ    َ ْٓ ، ظ  م  جاجِّ
 
 ز

ٓاُٖل .4 ْي  ٞ َِّ ا
 ٓ ش، ؾ  ٍْ

اعِّ
 ٓ ع   ن  ْٓ

 
جاَ ، ؾ  ر  ْْ جاع   ن 

ل .5 جالِّ
 ٗ م ٞ  َِّ ا ع 

ْعَم   ص   صِّ

ُْل .6
جالِّ
 ٗ ْي  ٞ  جاهِّ

 
ه ِْـ، ص 

َِّ ا غ 
 
ْي ، ٢ ِّٞ جا

ن 
 
،صًىجاع   ؤ جاؽ   ٢َغ
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ل .7 ِّٖ جا
 
ٞ
 
ل ؤ جايِّ

 
ٞ
 
ض، ؤ جامِّ

خ 
 
ص، ؤ ِّْ جا

ؾ 
 
ٓص، ؤخمض، ؤًٞل ؤ  ؤؾ

اهِّب ع 
 
ل، ؤ مِّ

 
هجا
 
٘، ؤ جابِّ

ن 
 
(اإلاٟهل ؤ

 
لت م 

ْ
، ؤه  ٘ لى بنب  الظي ؤلانب٘ مً ألٖا

ب   ُّٞ
 
ْعه
 
 الٟٓغ)، ؤ

ُْل .8
ِّٖ جا
 
ٞ
 
ْي  ؤ جابِّ

ي 
 
ب، ؤ ُْ

جالِّ
ؾ 
 
ض، ؤ ُْ جاقِّ

 
ه
 
 وكُض   ؤ

 
جاعة ب 

، بي  ، ؤؾلٓب 
 
ٓصة ْيبجاعة ؤْ ؤْ ؤوك

 
 ؤ

ل .9 ِّٖ جا
 
ٟ
 
جاعِّب ج

ج 
 
بل، ج جاِّ

ى 
 
  ج

 
ت ْجغِّب 

 
ل ،ج ب 

ْ
ي  جِّ

ُْل .10
ِّٖ جا
 
ٟ
 
ل ج ُْ

جابِّ
ى 
 
ذ، ج ُْ جابِّ

ؿ 
 
٫ٓ  ؤْ جيبجالت ح ب 

ْ
ي
 
 حؿبُدت، ج

ل .11 جاثِّ
 ٗ م ٞ  اثِّ غ 

 
٠، ک جاثِّ

 
ُ
 
  ل

 
مت ، ٦ٍغ

 
 ل٠ُُ

ْػان   ْلّ ؤ  .ٕٓ ٓعة لجم٘ مىخهى الجم ْػان اإلاكِ ْمً ؤظل طل٪ َظٍ هي ألا  ،
ً
ْل٨جهجا ال حؿخٗمل ٦شي ا  

ً
ؤزٔغ ؤًًجا

ٓلت.ْ  جغ٦ىجاَجا، ٍٓت اإلاُ ٓمجاث ٞلي  اظ٘ ال٨خب  الىد ض مً اإلاٗل ض اإلاٍؼ  مً ًٍغ

ٓمجاج٪:  ازخب  مٗل

 مجا َٓ حٍٗغ٠ اؾم الجم٘؟ .1

ٓإ اؾم الجم٘؟ .2  مجا هي ؤه

ٓاّٖ. .3 ْؤه  ٕٓ  ا٦خب ًٖ ظم٘ مىخهى الجم

ْص   10.7 ْاإلامض ٓع  ْػان الاؾم اإلا٣ه ْالصخُذؤ  ْاإلاى٣ٓم 

ْإن لالؾم   ٓاِٖجا،  ْؤه ْػان الاؾم بإ٢ؿجامِجا  ٓخضة ؤ ؼة! هدً هضعؽ في َظٍ ال  -٦مجا وٗٝغ–َلبتي ألٖا

ْلِظٍ ألا٢ؿجام ؤَمُت ٦بي ة في اللٛت  ْاإلاى٣ٓم الصخُذ،  ْص  ْاإلامض ٓع  ج٣ؿُمجاث، مجهجا: ج٣ؿُم الاؾم بلى اإلا٣ه

ْػان مسهٓنت جهجاٙ ٖلحهجا َظٍ ألاؾمجاء ْلِجا ؤ ْالصخُذ، ٟٞي َظٍ  الٗغبُت،  ْاإلاى٣ٓم  ْص  ْاإلامض ٓع  مً اإلا٣ه

ْالخٟهُل ْػان َظٍ ألا٢ؿجام بجالكغح  ٓخضة ؾىضعؽ ؤ  -بةطن هللا -ال

ْػاهّ  10.7.1 ْؤ ٓع   الاؾم اإلا٣ه

جا، ؤم بك٩ل ًجاٍء ٚي    ه   ٗ جالْ
 
ٓعة ألال٠: ٧ خبْذ به

 
ٓاء ٦ َٓ الاؾم اإلاٗغب الظي آزٍغ ؤل٠ الػمت، ٢بلِجا ٞخدت، ؾ

ٔ ض   َ سخى، ْ ْٓ ت: ٦م  ٓع ًى٣ؿم بلى ٢ؿمين: مى٣َٓ ى. ْالاؾم اإلا٣ه
 
ٟ
 
ْهُ ْم  .2) ٢ُجاسخي  1،    ) ؾمجاعي 

ْهي في  )1 ْػان مسهٓنت،  ْلّ ؤ ٓإ مً ألاؾمجاء مٗخلت آلازغ،  ٓن في حؿٗت ؤه ٩ً ٓ ٓع ال٣ُجاسخي: َْ اإلا٣ه

٫ْ الخجالي:  الجض

ْػان  ألامشجا٫ ألاق٩جا٫ ألا

ل -1  ٗ  ٞ 

 

ٓن ٞٗلّ  ْبكٍغ ؤن ٩ً ْٞخذ الٗين،  بٟخذ الٟجاء 

 مٗخل ألازي  بجالُجاء اإلاجاضخي
ً
 الػمجا

ً
 زالزُجا

ي   ِّٓ
ًْ ظ   مِّ

ًٔ ٓ  ظ 

ي    ضخِّ ًْ ع   مِّ
ً
 عيجا
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ي      جِّ
 
ًجى مً ٚ

 
ٚ 

ل  -2  ٗ
ٓن اإلاٟغص ٖلى  ِّٞ ْبكٍغ ؤن ٩ً ْٞخذ الٗين،  ب٨ؿغ الٟجاء 

ٓمت بخجاء الخإهِض التي ٢بلِجا خٝغ  ت" املخخ
 
ل ْٗ ِّٞ ْػن"

 ٖلت.

ة  ٓ
ْ
 مً عِّق

ً
 عِّقجا

ت  ُ
ْ
ل لًى مً خِّ  خِّ

ت  ُ
ْ
ي جًى مً بِّ  بِّ

ل  -3  ٗ ٓن اإلاٟغص ٖلى  ٞ  ْبكٍغ ؤي ٩ً ْٞخذ الٗين،  بًم الٟجاء 

ٓمت بخجاء الخإهِض التي ٢بلِجا خٝغ  ت" املخخ
 
ل ْٗ

 
ْػن"ٞ

 ٖلت.

ت   ً ْض ًٔ مً م  ض  م 

ت   ُ ْب بًى مً ػ   ػ 

ة  ْ ْغ  ٖ  مً 
ً
غا  ٖ 

ل -4  ٗ ْالٗين، مً ؤؾمجاء ألاظىجاؽ التي جض٫ ٖلى  ٞ  بٟخذ الٟجاء 

ْجض٫ ٖلى  ٓخضة م٘ الخجاء الجم٘ املجغص مً الخجاء،  ال

ْعة  اإلاض

جاة  ه  صخًى مً خ   خ 

جاة 
 
ُ
 
 مً ٢

ً
ُجا

 
٢ 

ل -5  ٗ ْٟ ٫ٓ، ٞٗلّ اإلاجاضخي مٗخل آلازغ. م  ًُى مً ٞٗل "ؤُٖى" اؾم مٟٗ ْٗ  م 

 مغج٣ًى مً ٞٗل "اعج٣ى"

  "ٔٓ ٓٔ مً ٞٗل "اؾخ  مؿخ

ل -6  ٗ ْٟ جا،  اإلاهضع اإلاُمي الضا٫ ٖلى الاؾم الؼمجان ؤْ اإلا٩جان م   ُ ْخي مهضع مً خ  م 

ى
 
ح
 
حى  مهضع مً ؤ

ْ
إ  م 

جا  ِ ًهى مهضع مً ل
ْ
ل  م 

ل -7  ٗ ْٟ
ْغًمى ًض٫ ٖلى اؾم آلالت  مِّ ًضٔ، مِّ ِْ ٔ، مِّ

ًٓ ْ٩  مِّ

ل -8  ٗ ْٞ
 
ْٞخذ  ؤ ٓن الٟجاء  ٍْإحي بؿ٩ ٓخت،  ٣ّ الِمؼة اإلاٟخ حؿبِّ

ْالُٗب.  ٍْض٫ ٖلى الخًُٟل   الٗين، 

ٓٔ،ؤٖمى   ؤصوى،ؤ٢صخى(نٟتللخًُٟل)ؤخ

 (لٛي  الخًُٟل)

ى -9
 
ل ْٗ

 
جاصة خٝغ الٗلت بًم  ٞ ٍْػ ْٞخذ الالم،  الٟجاء ْؾ٩ٓن الٗين، 

 بجاآلزغ (نُٛت اإلااهض الؾم الخًُٟل)

 ٔ ْهٓ
 
لى، ٢ ًْ

 
ْؿجى، ٞ  خ 

 

ٓع   )2 ٓن  اإلا٣ه ٩ً : ِّ٘  َظٍ ٚي  في الؿمجاعي  ٓاي جا الدؿٗت اإلا ص   ممَّ ، ْع 
ً
ٓعا   م٣ه

 
ٔ

 
دٟ  ُ  مشل: ْطل٪ ٖلُّ، ٣ًجاؽ   ال ٞ

ل.  ِّٗ
 
ْػن ٞ ْؤنلّ لِـ ٖلى  ججا الٟتى  ٔ  ْالدِّ  

َّ
ىجا ْالث ضٔ ْالؿَّ  ِ  ".ْالغَّحى ْال

 لل٣جاٖضة ٞٗضث ؾمجاُٖت –الٟتى 
ً
٣ْٞجا  ألن ؤنلّ لِـ 

ْػاهّ :  10.7.2 ْؤ ْص   الاؾم اإلامض

ْخمغاء. ٞةطا ٧جاهذ الِمؼة بٗض ؤل٠   َٓ الاؾم اإلاٗغب الظي آزٍغ َمؼة ٢بلِجا ؤل٠ ػاثضاة، هدٓ: صخغاء، 

، هدٓ: مجاء، ِٞظٍ 
ً
ْصا  ممض

ً
ٓن اؾمجا ْلّ ؤنلُت ٞال ٩ً  ألن الِمؼة لخ٣ذ بٗض ؤل٠ ؤنلُت. 

ً
ْصا  ممض

ً
ال٩لمت لِؿذ اؾمجا

 ٢ؿمجان: 
ً
 ) ؾمجاعي.2) ٢ُجاسخي 1ؤًًجا
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ٓإ:  )1 ْهي ؾبٗت ؤه ْص ال٣ُجاسخي : َٓ الاؾم الظي ًإحي في آزٍغ خٝغ ٖلت،   اإلامض

ْػان  ألامشجا٫ ألاق٩جا٫ ألا

ل   -1  ٗ ْٞ
 
ى مهضع الٟٗل اإلاجاضخي مٗخل آلازغ بجاألل٠ ؤ

 
ُ ْٖ جاًء، ؤ 

 
ُ ْٖ ى ب

 
ل ج 

ْ
ى  اه ج 

ْ
ٚ
 
ًء، ؤ

 
ال جِّ

ْ
اه

جاًء، ى  جاًء، ِّٚ ى بْعب  ى ؤْعب  ٣ْصخ   اْؾخ 

جاءً  ٣ْه   اْؾخِّ

جا٫   -2  ٗ
 
ْػن  ٞ  مٗخل آلازغ ٖلى 

ً
ٓن مجايُّ زالزُجا بكٍغ ؤن ٩ً

ٗل  "
 
ٓػن ًض٫ ٖلى نٓث ؤْ صاء" ٞ ظا ال َْ ، 

ٚجا ٚجاًء، = ع  جا ع 
 
ٛ
 
جاءً  س

 
ك ى = م 

 
صخ ٛجاء، م 

 
 = س

جا٫   -3  ٗ  ) ب٨ؿغ الٟجاءِّ ( ِّٞ
ً
ؾم  مهضعا ى= الٟجاٖلالِّ الِّ

ضاء، ْ  ِّٖ ْي= جاصِّ
 ٖ ًء، 

 
= ِّْال ْٔ

جاعِّ
 م 

اء، غ  = مِّ ْٔ جاصِّ
 
اء، ه ض  ْى= هِّ امِّ جاء ع   "عِّم 

جا٫   -4  ٗ ْػن  ِّٞ  لجم٘ الخ٨ؿي  ٖلى 
ً
ٓن مٟغصا بكٍغ ؤن ٩ً

ٓمت بجالخجاء ٌؿب٣ِجا خٝغ الٗلت  ت" املخخ
 
ل ِّٗ

ْ
ٞ
 
"ؤ

٢ٓت بدٝغ   بجالِمؼة اإلاؿب
ً
ٓمجا ٓن مسخ ْبكٍغ ؤن ٩ً

 ٖلت

ْػن جاء ٞجمّٗ ٖلى  ؿ  ِّ٦  
 
 ٦ؿُت""ؤ

ْػن ٖلى  "ؤعصًت" عِّصاء ٞجمّٗ ٖلى 

ْػن جاء ٞجمّٗ ٖلى 
 
ُ  "ؤُُٚت" ِّٚ

جا٫ -5  ٗ ْٟ جا٫ ؤْ  جِّ
 ٗ ْٟ ُٜ مجا ج  ٓػهين ٖلى اإلاهجاصع مً نِّ "، ٖضا َظًً ال اء  ض  ْٗ

 
ى ٌٗضْ= "ح

 
صخ ي ْم  ْمصخِّ

 ً 

" جاء 
 
ْمك  "جِّ

جا٫ -6 َّٗ
 
جا٫ ؤْ ٞ  ٗ ْٟ ٓػهين مِّ ، اإلاُِّٗجاء ؤن ًهجاٙ نُٛت مبجالٛت ٖلى َظًً ال اء 

 .الٗضَّ

ل   -7  ٗ ْٞ
 
ْػن  ؤ ٓن ٖلى  ل  "ؤن ٩ً  ٗ ْٞ

 
ٓن ماهشّ "ؤ  لٛي ِّ   ْؤن ٩ً

ٓاء   الخًُٟل،  آلازغ ؤْ مٗخلت آلازغ صخُذ   ؤ٧جان ؾ

= خمغاء، = ؤخمغ  غ ط  ْٖ
 
 ٖغظجاء ْؤ

مُجاء،  ٖ ْؤٖمى =  اء،  َّٓ ٓٔ = خ   ؤخ

 ؤلمى = إلاُجاءْ 
 

ْص )2 ٓن  الاؾم اإلامض ٘ َظٍ ٚي  في الؿمجاعي: ٩ً ٓايِّ   الؿبٗت، اإلا
 
ٔ

 
دٟ  ُ ٣جاؽ   ال ٞ  ،  مشل: ْطل٪ ٖلُّ؛ ً  خجاءِّ

 
الٟ

، ىجاءِّ
 
، الٛ ىجاءِّ  اءِّ  الؿَّ

 
 .الث

 الاؾم اإلاى٣ٓم: 10.7.3

ٓع مجا ٢بلِجا، مشل: الضاعي، اإلاىجاصي،الغاعي.    ٚي  ًجاٍئ ٧جاهذ ٞجان(َٓ الاؾم اإلاٗغب الظي آزٍغ ًجاء الػمت م٨ؿ

ٓع  ٚي  ٢بلِجا مجا ٧جان بن ٦ْظا". ؤزُ٪ الى ؤخؿً" مشل بمى٣ٓم، ٞلِـ زجابخت ْبي  " مشل. م٨ؿ
 
ْعي   ْ ؾ  ص   ْإطا ").ْ  جغَّ

 
 مً ج

ٍ   خظْٞذ  ْؤلايجاٞتِّ ) ؤ٫ْ (   ًجائ
ً
جا لٟٓجا

ًّ
ٞ٘ خجالتي في ْزُ ، الغَّ ِّ

 الىهب، خجا٫ في ْزبدْذ  ،"ظجاٍن  ٖلى ٢جاٍى  خ٨م  "هدٓ: ْالجغ 

  هللا   ظٗل٪"هدٓ:
ً
  الخ٤، بلى َجاصًجا

ً
٘   ؤمجا ".بلُّ صاُٖجا ذ  الُجاء   ْؤلايجاٞت) ؤ٫( م خشب 

 
ٓا٫، ظمُ٘ في ٞ  خ٨م"هدٓ: ألاخ

ًجاة ٢جاضخي ظجاء"ْ "الججاوي ٖلى ال٣جاضخي ص   ".ال٣  غ 
 
ٍ   بلُّ ْج

 
ْٞت ًجائ ٫ٓ  جشيُخّ، ٖىض املخظ  ."٢جايُجان" ٢جاٍى  في ٞخ٣
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 الاؾم الصخُذ:  10.7.4

ٓن الاؾم قبّ   ٢ْض ٩ً ْصة، هدٓ: الغظل، ال٨خجاب، ال٣لم.   ممض
ً
ال ؤلٟجا ٓن في آزٍغ خٝغ ٖلت،  َٓ مجا ال ٩ً

ٓ مجا ٧جان  ،الصخُذ َْ ، َضي  ، ْبي   ٓ  مجا ٢بلّ، هدٓ: صل
ً
 في آزٍغ ْ  آزٍغ خٝغ ٖلت ؾجا٦ىجا

ً
ٓن الاؾم مٗغبجا ٢ْض ٩ً  . ؾعي 

ٓع الخغ٧جاث الشالزت ٖلى ْ  ًجاء الػمت ٚي  مكضصة، ٢ْض ؾمي بكبّ الصخُذ لِٓ ْاإلاؿخٗلي.  ٢بلِجا ال٨ؿغة، مشل: الٗجالي، 

، ٦مجا جِٓغ ٖلى الصخُذ آلازغ، مشل:   آزٍغ

  =َظا   َظا ْبي   الًمت   ٓ  صل

  =الٟخدت  
ً
   عؤًذ ْبُجا

ً
ٓا  عؤًذ صل

  =مغعث بٓبيٍ  ال٨ؿغة   ٍٓ  مغعث بضل

ٓمجاج٪:  ازخب  مٗل

ْػاهّ. .1 ْؤ ٓع   بين الاؾم اإلا٣ه

ْػاهّ؟ .2 ْؤ ْص   مجاطا حٍٗغ٠ ًٖ الاؾم اإلامض

 ا٦خب ًٖ الاؾم اإلاى٣ٓم ْالاؾم الصخُذ. .3

بجاث    10.8  الخضٍع

ْػان  .1  في ظمل مُٟضة ٖلى ألا
ً
 مجغصا

ً
 عبجاُٖجا

ً
 الخجالُت:ي٘ اؾمجا

1-  : ل   ٗ
ِّٞ ............................................................................................... 

2-  : ل 
 
ل ْٗ

 
ٞ ............................................................................................... 

3-  : ل 
 
ل ْٗ

 
ٞ ............................................................................................... 

4-  : ل  لِّ
ْٗ
ِّٞ ............................................................................................... 

5-  : ل 
 
ل ْٗ ِّٞ ............................................................................................... 

ْػاجهجا. .2 ْا٦خب ؤ  اهٓغ بلى ألاؾمجاء الخجالُت، 

ب: -1 ض 
ْ
خ  ..................................... ج 

ل: -2 بِّ
ْٖ
 ..................................... صِّ

ْجغ ٕ: -3  ..................................... هِّ

ْب  ط: -4  ..................................... خ 

ْبغ: -5 ؼ  َِّ ..................................... 

ل: -6
 
ٟ ْٖ  ..................................... ص 

ْػان الخجالُت: ا٦خب .3  ٖلى ألا
ً
 مجغصا

ً
 زالزت ؤؾمجاء زالزُجا

1- : ل  ْٗ  ٞ ........................................................................... 
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2- : ل   ٗ  ٞ ........................................................................... 

3- : ل  ِّٗ
 
ٞ ........................................................................... 

4- : ل   ٗ  ٞ ........................................................................... 

5- : ل  ْٗ
ِّٞ ........................................................................... 

ْا٦خبّ في الٟغاٙ: .4 ٓاب الصخُذ مً ال٣ٓؾين،   ازر  الج

ْػان مً -1  ). ؤٞٗل ـ اؾخٟٗجا٫ ـ اؾخٟٗل ـ ٞٗلل(  .املجغص ..................... الغبجاعي الاؾم ؤ

ْػان ؤَم ٖضص -2 ٓن (  ...................... املجغص الشالسي الاؾم ؤ  ). زالزت ـ ٖكغة ـ مئت ـ زمؿ

ْػان ؤَم ٖضص -3 ٓن (  ...................... املجغص الغبجاعي الاؾم ؤ  ). زالزت ـ ٖكغة ـ زمؿت ـ زمؿ

جاصة ؤ٢صخى -4 جان ـ ؤخٝغ زمؿت ـ ؤخٝغ ؤعبٗت(  ...................... الشالسي لالؾم ٍػ  ).ؤخٝغ ؾخت ـ خٞغ

جاصة ؤ٢صخى -5 جان ـ ؤخٝغ زمؿت ـ ؤخٝغ ؤعبٗت( ...................... الغبجاعي لالؾم ٍػ  ).ؤخٝغ زالزت ـ خٞغ

ض زالسي( ...................... اؾم)  ؤخؿً(  -6  ).مجغص زالسي ـ زمجاسخي ـ مجغص عبجاعي ـ بدٝغ مٍؼ

ض زالسي( ......................اؾم)  اؾخٟٛجاع(  -7 ض زالسي ـ زمجاسخي ـ مجغص عبجاعي ـ بدٝغ مٍؼ  ).ؤخٝغ بشالزت مٍؼ

ض زالسي( ...................... اؾم)  مخضخغط(  -8 ض عبجاعي ـ زمجاسخي ـ مجغص عبجاعي ـ بدٝغ مٍؼ ين مٍؼ  ).بدٞغ

ت ـ مكخ٤ ـ ظجامض(  ...................... اؾم)  عظل(  -9  ) آلت اؾم ـ مٗٞغ

 هخجاثج الخٗلم  10.9 

ٓخضة ٢ض جٓنلىجا بلى الىخجاثج الخجالُت: ْبجهجاًت َظٍ ال  ؤٖؼاجي الُلبت! 

 ض ْالشجاوي: اإلاٍؼ ، زم ٢ؿم الٗلمجاء ُّٞ بن الاؾم مً خُض ٖضص الخغْٝ ًى٣ؿم بلى ٢ؿمين: ألا٫ْ: املجغص 

ْػان  -3املجغص الغبجاعي،  -2الشالسي،  املجغص -1زالزت ؤ٢ؿجام :  ىلبال٣ضامى الاؾم املجغص  ْؤ املجغص الخمجاسخي. 

ْػان املجغص الخمجاسخي ؤعبٗت.   ْؤ ْؤػان املجغص الغبجاعي ؾخت،   املجغص الشالسي ٖكغة، 

 ض ،  ُّٞ الاؾم اإلاٍؼ جاصة ؾبٗت ؤخٝغ ْػ بجالٍؼ ْل٨ىّ ال ًخججا ْاخض ؤْ ؤ٦ث   ٓلّ خٝغ  َٓ مجا ؤي٠ُ بلى ؤن

ٖٓين: ألا٫ْ: ب ٓن ٖلى ه جاصة ج٩ ْهي ْالٍؼ جاصة،  ْالشجاوي: بةيجاٞت ؤخض خغْٝ الٍؼ ّْٞ ألانلُت،  خ٨غاع خٝغ مً خغ

تهجا ْ  ٖكغة، ؽ، ؤ، ٫، ث، م، ْ، ن، ي، ٌ، ا. ٓهحهجا".بـجملت حٗب  ٖجهجامجمٖٓ  "ؾإلخم

 ٕٓػ الاؾم مً خُض الج ْاإلاكخ٤ًخ ٓإ: ألا٫ْ: الججامض، الشجاوي: اإلاهضع، الشجالض: اإلاكخ٤. ألاؾم  جامض  بلى زالزت ؤه

ْؤؾب٤  الججامض: َٓ ْلم ًازظ مً ٚيٍ    للضاللت ٖلى مؿمى مٗين، 
ً
ٓع مً  فيالاؾم الظي ْي٘ انال الِٓ

ٍْدمل مٗجى الهٟجاث،  ٦مجا طَب بلُّ بٌٗ الىدجاة، اإلاكخ٤  ، ٓط مً ٚيٍ  ْالاؾم اإلاكخ٤: َٓ الاؾم اإلاإز

ٓط مً الهب  ٓط مً الاظتهجاص، الهجابغ مإز  .هدٓ: املجتهض مإز

 ٘ٓإ الجم ْهدً وؿخُُ٘ ؤن اؾم الجم٘ ٌٗض مً ؤه ْاخضٍ مً لّٟٓ،  ال ًإحي  ٓ مجا ًض٫ ٖلى الجمجاٖت،  َْ ،

ٓم عخل =  وٗجاملّ مٗجاملت اإلاٟغص، ؤْ مٗجاملت الجم٘ بجاٖخبجاع اإلاٗجى، هدٓ: اليؿجاء ؾجاٞغث= اليؿجاء ؾجاٞغن، ال٣

ٓا... ٓم عخل  ال٣
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 جان ٓن بٗض ؤل٠ ج٨ؿيٍ  خٞغ ٩ٍْ ٕٓ َٓ الجم٘ الظي ًض٫ ٖلى ظم٘ ال٨ث ة،    ظم٘ مىخهى الجم
 
 ؤخٝغ ؤْ زالزت

  ً ْػان مسهٓنت جبلٜ  ،ؤْؾُِجا ؾجا٦ ْلّ ؤ  مشل: مضاعؽ، مٟجاجُذ. 
ً
ْػهجا  .حؿٗت ٖكغ 

  :ْص، الشجالض ْالشجاوي: الاؾم اإلامض ٓع،  ّ ًى٣ؿم بلى ؤعبٗت ؤ٢ؿجام: ألا٫ْ: الاؾم اإلا٣ه الاؾم بجاٖخبجاع آزغ خٞغ

ْػان َظٍ ألاؾمجاء ألاعب الاؾم اإلاى٣ٓم، الغاب٘: الاؾم الصخُذ.  ٗت:  ْحٗلمىجا ؤ

ْمٗجاهحهجا10.10    ال٩لمجاث الهٗبت 

 اإلاٗجاوي ال٩لمجاث

جا ن٣غ    الكضة، ن٣غث الكمـ ٌٗجي اقخض خَغ

ـ
ْ
٨ ْالخٛي / ط ؤه٩جاؽ   هِّ ِم الخ٣لب  غ الؿَّ ّ   ًى٨ؿِّ

 
٢ٓ

 
ٖالٍ ُٞجٗل ٞ

 
ّ ؤ

 
 ؤؾٟل

م    ٍ  مخٟغ١   ػِّ

ض   بِّ ٓص  بِّ ٓل  اإلاغؤة ال

ص   غ  ْغصان   ن  ٓع، مً ؤ٦ب  َجاثغ ط نِّ  ٟ ؽ ضخم الٗه
ْ
 نٛجاع ًهُض ْاإلاى٣جاع، الغؤ

 الخكغاث

ب  ِ لْ ب   ؾ  َِّ ال
 ْ  ط ؾ 

 
ت ب  َِّ ال

ٍٓل ؾ   ْالخُل الىجاؽ مً الُ

ل بِّ
ْٖ
  /بٌُ الًٟضٕ  صِّ

 
ت
 
جا٢   الىَّ

 
ت ٍَّ ِّٓ

 
 ال٣

ً
 
ْغز لب ألاؾض  ب 

ْ
س  مِّ

ص   ض  ْٗ
 
 الجبجان ٢

ب ض 
ْ
خ / ج  ض  ؾ 

 
ْؿم ُٖٓم   ألا ٌ   الجِّ غٍِّ

ْضع ٖ   الهَّ

ْجغ ٕ ب   هِّ
ْ
ل
 
ي   ال٩ ٓقِّ

 
ل / الؿَّ

 
٤   الخ٠ُٟ ْخم 

 
 ألا

غ   ابِّ
ؼ   َ ْبغ ط  ؼ  ؾمجاء مً َِّ

 
ؾض ؤ

 
 ألا

 

ٓطظُتالازخبجاع ؤؾئلت    10.11  الىم

ُٖٓت  10.11.1  :ؤؾئلت مٓي

 لالؾم املجغص؟ -1
ً
 ٦م ٢ؿمجا

)a ( زمؿت (b)  حؿٗت  (c)  ؤعبٗت  (d)  زالزت 

ْػان لالؾم : -2 ل  " هي ؤ  ٗ  ٞ ، ل  ْٗ
ِّٞ  ، ل 

ْٗ  ٞ ، ل   ٗ  ٞ " 

)a( الغبجاعي املجغص (b)  املجغص الخمجاسخي (c) املجغص الشالسي  (d) ض  الاؾم اإلاٍؼ

 لالؾم املجغص الغبجاعي؟ -3
ً
ْػهجا  ٦م 
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  (a)ٖكغة (b) حؿٗت  (c) زالزت  (d) ؾخت 

ْػان لالؾم... -4 ) َظٍ ألا ل 
 
ل ْٗ ِّٞ ل،  ِّ

 
ل  ٗ
 
ٞ ، ل 

 
ل  ٗ

 
ٞ) 

 (a)املجغص الخمجاسخي (b) املجغص الغبجاعي (c)  املجغص الشالسي (d) هجا ؤي شخيءلِـ مج 

 للمجغص الخمجاسخي؟ -5
ً
ْػهجا  ٦م 

(a)حؿٗت (b) ٖكغة  (c) ؤعبٗت  (d) زالزت 

ْػان الاؾم الشالسي املجغص -6  ؟مً ؤ

(a)جٟجاٖل (b) ل  ٗ
ِّٞ  (c)  ٫ٓ  ٞٗالن (d)  ٞجاٖ

ْػان الاؾم..: -7 لل" مً ؤ ْٗ
 
ٞ" 

(a)الشالسي املجغص  (b) ض بدٝغ ين (c) الغبجاعي اإلاٍؼ ض بدٞغ  املجغص الغبجاعي (d) الشالسي اإلاٍؼ

ٕٓ مً...:  -8  " الغظل، ال٨خجاب، ال٣لم" هي ه

(a)الاؾم الصخُذ (b)  ٓع  الشخيء (d) الاؾم اإلاى٣ٓم (c) الاؾم اإلا٣ه

9-  :... ٕٓ ٓعة لجم٘ مىخهى الجم ْػان اإلاكِ  ألا

(a)زمؿت ٖكغ  (b) حؿٗت ٖكغ  (c) ؤخض ٖكغ  (d) زمجاهُت 

ْػن: -10  " ؤنجاٞي ، ٢غاَِـ، صهجاهي " ٖلى 

(a)  ِّجال
 ٗ لٞ  ُْ  (b) جٟجاٖل  (c)   ل

 
ل  ٗ
 
ٞ  (d)   ل

 
ل ْٗ ِّٞ 

 :ؤؾئلت ؤلاظجابت ال٣هي ة  10.11.2

ض؟ -1  مجا طا حٗٝغ ًٖ الاؾم اإلاٍؼ

 لالؾم املجغص الخمجاسخي،  -2
ً
ْػهجا ٫ْ م٘ ألامشلت؟ا٦خب٦م   هجا في الجض

ْاقغح َظا الٟغ١ بجاألمشلت؟ -3 ْاؾم الجم٘ ،   بين الٟغ١ بين الجم٘ 

ْا٦خب م٘ ألامشلت؟ ا٦خب -4  لّ، 
ً
٦ْم ٢ؿجامجا  ًٖ الاؾم الججامض، 

ْاؾم اإلاٗجى ْالاؾم اإلاكخ٤ ُٞمجا ًلي: -5  ٖين اؾم الظاث 

o  اإلا٣ُجاؽ .......................    ....................... الٗمل 

o الٛهً.......................    ....................... البجاخض 

o الِٗض.......................    ....................... الخُجاة 

o الخبي .......................    ....................... ألاشججاع 
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o ٓاب  الغمجا٫.......................    ....................... الخ

o .......................اإلاىخ٣م 

ٍٓلتؤؾئلت   10.11.3   :ؤلاظجابت الُ

 لّ،  -1
ً
ْػهجا ٦ْم  ٓع،  ْػان م٘ ألامشلت في الجض٫ْ؟ ا٦خبمجاطا حٗٝغ ًٖ الاؾم اإلا٣ه  ظمُ٘ ألا

ْػاجهجا بجاألمشلت؟ -2 ْا٦خب ؤ  ،ٕٓ ٓاًء بؿُُت ٖلى ظم٘ مىخهى الجم  ؾلِ ؤي

ْاقغخِجا بجاألمشلت؟ ا٦خب -3 ٓاّٖ  ْبين ؤه  ًٖ اؾم الجم٘ بجالخٟهُل، 

ض؟ -4 جاصة في الاؾم اإلاٍؼ غاى للٍؼ  مجا هي ألٚا

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهجا   10.12  ؤَم ال٨خب 

ٓافي. -1         ٖبجاؽ خؿً، الىدٓ ال

ؽ الٗغبُت. -2       الٛالًُجي، الكُش مهُٟى، ظجام٘ الضْع

ت ٦الم الٗغب. -3 ْع الظَب في مٗٞغ     ألاههجاعي، ابً َكجام قغح قظ

لمّ. -4 ْبين اؾم الجيـ ْٖ ْاؾمّ     دمحم بً ٖبض الخي بً عظب، الٟغ١ بين الجم٘ 

     خؿين ٦دُل، الخبیجان فی جهغی٠ ألاؾمجاء.ؤخمض  -5
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 11 :الٓخضة

ٓاب٘  الخ
ٓخضة  ٖىجانغ ال

 الخمُِض  11.0

ٓخضة  11.1  ؤَضاٝ ال

 الىٗذ  11.2

 الىٗذ الخ٣ُ٣ي 11.2.1 

 الىٗذ الؿببي 11.2.2 

ٓإ الىٗذ بجاٖخبجاع اللٟٔ 11.2.3   ؤه

٦ُٓض  11.3  الخ

٦ُٓض اللٟٓي  11.3.1   الخ

ٓي  11.3.2  ٦ُٓض اإلاٗى  الخ

٦ُٓض الًمجاثغ 11.3.3   ج

ْؤ٢ؿجامّ  11.4  البض٫ 

 ٠ُٖ البُجان  11.5

11.5.1  ٔ ٓاب٘ ألازغ ْالخ ْالخسجال٠ بين ٠ُٖ البُجان  ْظّ الدكجابّ   ؤ

 ٠ُٖ اليؿ٤  11.6

ْمٗجاهحهجا 11.6.1   خغْٝ ال٠ُٗ 

 ال٠ُٗ ٖلى الًمي  11.6.2 

ْ  اإلاُٗت 11.6.3  ْا  ْاْ ال٠ُٗ ْ

بجاثال  11.7  خضٍع

 هخجاثج الخٗلم  11.8

ْمٗجاهحهجا  11.9  ال٩لمجاث الهٗبت 

ٓطظُت  11.10  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

 اإلآصخى بهجا ْاإلاغاظ٘ ال٨خبؤَم   11.11
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 الخمُِض 11.0

 جى٣ؿم الجملت بلى ٢ؿمين:  

 ظملت اؾمُت، مشل: مدمض  َجالب   .1

 الضعؽ    .2
 
لمُظ ِّ

ب  الخ  خ 
 
 ظملت ٞٗلُت، مشل: ٦

ٓعة في الجملخين   ألاؾمجاء اإلاظ٧
 
ل م٘ ال٩لمجاث ألازٔغ ظملت الؿجاب٣خين ٧لمجاث ؤؾجاؾُت ٖلى ألا٢ل، ألجهجا ح

 
ك٩

ٓاعصة في الجملت  ظا الخدضًض ًجٗل لِظٍ ألاؾمجاء ال ْل٨ىىجا ؤخُجاهجا هًُغ بلى "جدضًض" ؤ٦ث  لِظٍ ألاؾمجاء، َْ ججامت. 

٫ٓ: مدمض  َجالب  م ٢ٓذ، ٞخ٣ ْالخٓيُذ في هٟـ ال جا مً الخُٗين  ًٍْٟي هٖٓ  زهٓنُت ؤ٦ث ، بل 
 
ب  الخلمُظ خ 

 
٦ْ  ، جتهض 

ٓن َظا الخُٗين  ٩ٍْ  بجال٣جاثضِّ زجالٍض. 
ْؤعجبذ   ،ّ  ً  الضعؽ  بٗ

 
ب  الخلمُظ خ 

 
٦ْ ْٖلي  نض٣ًجان،  ْمدمض    ، ّ الضعؽ  هٟؿ 

ٓاب٘".  ْالخٓيُذ ٖب  مجا هُل٤ ٖلُّ "ج

ٓحي بّ ؤنل ال٩لمت ث ب ٕ   ْ  –ْالخجاب٘: ٦مجا ً  ، ٘  ٧ل  ٧لمت جإحي بٗض ٧لمت ؤزٔغ ب 
ْ
د  ً   ٘ بِّ

 
٘  مجا ٢بلِجا في خغ٦ت ج جدب

ْظب  الىهب   ٓبجا  ٓع مىه ْإْن ٧جان الاؾم  اإلاظ٧ ٘  ؤًًجا في الخجاب٘،  ْظب  الٞغ ٖٓجا  ٓع مٞغ غاب، ٞةْن ٧جان الاؾم  اإلاظ٧ ؤلٖا

ْظب  الجغ  ؤًًجا في الخجاب٘، ٦مجا جٔغ في ألامشلت الؿجاب٣ت عا  ٓع مجْغ ْإْن ٧جان الاؾم  اإلاظ٧  .ؤًًجا في الخجاب٘، 

، هي
 
٘  زمؿت ٓاب ٦ُٓض   -2  الىٗذ  -1:ْالخ  البُجان  -4  البض٫   -3 الخ

 
 اليؿ٤ -5  ٠ُٖ

 
٠ُٖ 

 ؤَضاٝ الٓخضة 11.1

ٓن ٢جاصعا ٖلى ٓخضة ًجب  ؤن ج٩  :بٗض صعاؾخ٪ لِظٍ ال

 ْح ُذجٓي ٓم الخجاب٘،  ٓإ الخٍغ ٗمِٟ ٠ُْٖ ٓ ٠ ؤه ٠ُْٖ البُجان،  ْالبض٫،  ٦ُٓض،  ْالخ اب٘: الىٗذ، 

  .اليؿ٤

 ْالىٗذ الؿببي  ٤ بين الىٗذ ٍخٟغ ال٣ُجام بجال  .الخ٣ُ٣ي 

   ٤ بين ٓي  ال٣ُجام بجالخٍٟغ ٦ُٓض اإلاٗى ْالخ ٦ُٓض اللٟٓي    .الخ

 ٤ بين ٓإ البض٫ ال٣ُجام بجالخٍٟغ  .ؤه

  ٓاب٘ في ظمل مُٟضةاؾخسضام ٕٓ مً الخ  .٧ل ه

  ٓاب٘. بٖغاب  الجمل اإلاكخملت ٖلى الخ

 الىٗذ 11.2

 . ، ْؾببي   ًى٣ؿم الىٗذ بجاٖخبجاع مٗىجاٍ بلى ٢ؿمين: خ٣ُ٣ي 

 الىٗذ الخ٣ُ٣ي 11.2.1

ى   ؿم   ؤًًجا الىٗذ الخ٣ُ٣ي (َْ 
 
ٟت ِّ

  اله 
 
ظ٦غ بٗض اؾم َٓ ): ؤْ الٓن٠  ً   ٘ ٓالّ، (مىٗٓث) ججاب ن  بٌٗ ؤخ ِّ

ي  ب   ُ ل

ٓص ٖلى طل٪ اإلاىٗٓث.  المخّ: ؤن ٌكخمل ٖلى يمي  مؿخر  ٌٗ ٓجّ. ْٖ   مشل:ٍْض٫ ٖلى مٗجى في هٟـ مىٗ
 
ظجاء  الخلمُظ

ْ املجتهض   م  الجلً  خ  ،  ْ ُل  غ  الٗجالِّ ٫ْ ب  . ٞجاػ  الغظل  املخلو  ،  " في اإلاشجا٫ ألا ض   "املجتهِّ
 
 َُّ ٩ٞلمت

 
"،  ْذ ي

 
ِٓٞجا: "الخلمُظ خجا٫ مٓن

ٓص بلُّ.  َْكخمل ٖلى يمي  مؿخر  ٌٗ ٓجّ،  ظا الىٗذ  ًاصي مٗىجاٍ في هٟـ مىٗ َْ "  "الجلُل 
 
بُيذ في اإلاشجا٫ الشجاوي ٧ْلمت
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 ،" م  ِٓٞجا: "الٗجالِّ ظا الىٗذ  ًاصي مٗىجاٍ فخجا٫ مٓن ٓص بلُّ.َْ َْكخمل ٖلى يمي  مؿخر  ٌٗ ٓجّ،  ٦ْظل٪  ي هٟـ مىٗ

 "  "املخلو 
 
"ب  في اإلاشجا٫ الشجالض ٧لمت ِٓٞجا: "الغظل  َْكخمل ُيذ خجا٫ مٓن ٓجّ،  ظا الىٗذ  ًاصي مٗىجاٍ في هٟـ مىٗ َْ ،

ٓص بلُّ.  ٖلى يمي  مؿخر  ٌٗ

 
 
مَّ بْن ٧جان اإلآنٓٝ

 
 بين اإلاكر ٦ين في الاؾم. ز

 
 الىٗذِّ الخٟغ٢ت

 
ْإْن  ْٞجاثضة  ،  ٟٞجاثضة الىٗذِّ الخٓيُذ 

ً
ت مٗٞغ

ْض ؤْضخذ  
 
٣ٞ ، ، ٞةْن ٢لذ: ظجاء  ؾلُم  الكجاٖغ  ّ الخسهُو 

 
 ٟٞجاثضج

ً
 ه٨غة

 
ًْ بين  ٧جان اإلآنٝٓ  َٓ الججاجي مِّ

ًْ م 

ٓلُت.  ً بين اإلاكجاع٦ين لّ في نٟت الغظ ْهذ َظا الغظل مِّ ْض زهَّ
 
٣
 
جا، ٞ غِّْم عظال ٖجاإلاِّ

ْ
٦
 
ْإْن ٢لذ: ؤ  اإلاكر ٦ين في َظا الاؾم. 

ْاؾم الخًُٟل.   هت،  ْالهٟت اإلاكب   ،٫ٓ ْاؾم اإلاٟٗ ٓن اؾمجا مكخ٣جا، ٧جاؾم الٟجاٖل،  ْألانل في الىٗذ ؤن ٩ً

ٓع الخجالُت: ٢ْْض ًإحي الىٗذ   ْطل٪ في اله  ال بمكخ٤،   ْ ا  اؾمجا ظجامضا م 

ال بمكخ٤ -1 ا ٞـ (َظا) وٗذ ؤحى ظجامضا م   َظا، ؤي: اإلاكجاع  بلُّ، 
ً
جا  ُ ، ٞةن اإلاكجاع  اؾم ؤلاقجاعة، مشل: ؤ٦غِّم ٖل

.٫ٓ  اؾم مٟٗ

ْصْن بهظا الٗضص. -2 ، ؤي: مٗض
 
 الٗضص، مشل: خًغ  َالب  زالزت

، (لخ٣خّ ًجاء اليؿبت) ؤي: ميؿٓب بلى مهغ.الاؾم اإلايؿٓب، مشل: خًغ  َجالب   -3  مهغي 

4- . ، ؤي: املجتهض  ٫ٓ اإلا٣ر ن بإ٫ْ، مشل: خًغ  الُجالب الظي اظتهض   الاؾم اإلآن

5-   ً ، مشل: خ  ّ . غ  مجا ؤٞجاص الدكبُ  ٕ ، ؤي: شججا  عظل  ؤؾض 

ّٓٞ) في ّ (مٓن
 
ٓج ٘  مىٗ دب  ً  :ْالىٗذ الخ٣ُ٣ي 

 :ا) مشل ْظغ  ْههبجا  ٗجا  غاب (ٞع ْ املخلو   ٞجاػ  الُجالب   ؤلٖا ْ عؤًذ  الُجالب  املخلو  ،  مذ  ٖلى الُجالبِّ ، 
 
ؾل

 .املخلوِّ 

  ْ  ٫ٓ غ  الُجالب  ال٨ؿ
 
ْالخى٨ي ، مشل: جإز ْ الخٍٗغ٠   ،  ٫ٓ غ  َجالب  ٦ؿ

 
 .جإز

 :ْالجم٘، مشل ْالخشيُت  ، ْؤلاٞغاص   ٕ  الٟجاعؾجانِّ الصججاٖجانِّ ْ  ؤ٢بل  الٟجاعؽ  الصججا
ْ ؤ٢بل  ؤ٢بل  الٟغؾجان  ، 

ْجٗجان  
 
 .الص

 ْالخ ض  ْالخظ٦ي   جِّ
 
 الُجالب  امل

 ١  ٓ ْ إهِض، مشل: جٟ  ، 
 
ة  املجض 

 
٢ْٓذ الُجالبت  .جٟ

 ؤ
ٓػ  ً  الؿمٗت.  نٍْج ، خؿ

 
، وكُِ ب 

 
وي بوؿجان  مِظ ْاخض، مشل: ظجاء  ص  الىٗذ  إلاىٗٓث   ًخٗضَّ

٘  مجا الخٔ ؤهّ بطا ٧جان اإلاىٗٓث  ظم  ً ض، ٣ُٞجا٫: ٍْيبػي ؤن 
 
ْاإلاٟغص اإلااه ٓػ في وٗخّ الجم٘،  ، ًج ٣ٗل   ٌ ٫ٓ   ال  ، ؾجاب٣جاث   زُ

٫ٓ  ؾجاب٣ت ْ ْزُ ْظبجا٫ قجا٣َت.ْشجغاث ٦شي ة، شجغاث ٦شي اث،  ْظبجا٫  قجا٣َجاث،   ، 

:٫ٓ ض، ٞخ٣
 
ْاإلاٟغص اإلااه ٓػ في وٗخّ الجم٘،  ، ًج ٣ٗل   ٌ ٘  الخ٨ؿي  إلاً  ٓن  ٦ْظل٪ بطا ٧جان اإلاىٗٓث  ظم عظجا٫ ْ ، عظجا٫ َُب

ْ َُبت ٓن ،  ٢ٓ َْالبَالب مخٟ ٢ٓت ،  ْؤَٟجا٫ ط٦ُت.مخٟ ْؤَٟجا٫ ؤط٦ُجاء،   ، 

 الىٗذ الؿببي 11.2.2

٢ْض  ْالىٗذ الؿببي. ؤمجا الىٗذ الخ٣ُ٣ي ٨ٞث  اؾخٗمجالّ،  ٖٓين: الىٗذ الخ٣ُ٣ي،  غَّ ؾجاب٣جا بإن للىٗذ ه م 

ْؤمجا الىٗذ الؿببي ٞجاؾخٗمجالّ ٢لُل   ظ٦غ  لبُجان نٟت في اؾم مغجبِ بجاإلاىٗٓث ،صعؾخم ًٖ طل٪.   ً ٓ ججاب٘  ْالىٗذ َْ  .

ٓن ْنٟجا مكخ٣جا، َكخمل ٖلى يْ  ،الؿببي ًىٗذ اؾمجا بٗضٍ َْٛلب ٖلى الىٗذ الؿببي ؤن ٩ً  .ٕٓ ٓص ٖلى اإلاخب مي  ٌٗ

ْالهٟت اإلاكبهت، ْنُٛت اإلابجالٛت،   ،٫ٓ ْاؾم اإلاٟٗ ّ. مشل:٧جاؾم الٟجاٖل، 
 
ً  ٖمل خ٣ِّ

 
 ظجاء  الغظل  اإلا
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ٓع  ْإهمجا ًىٗذ في الخ٣ُ٣ت مجا بٗضٍ، ٞةن ؤلاج٣جان في اإلاشجا٫ اإلاظ٧ نٟت للٗمل  ْؾمي ؾببُجا ألن الىٗذ ال ًىٗذ مجا ٢بلّ، 

ْمً َىجا ؾمي وٗخجا ؾببُجا. ْل٨ً الٗمل مغجبِ بجالغظل.   ْلِـ للغظل. 

ْظغا)، ْفي الخٍٗغ٠ ؤْ  ْههبجا  ٗجا  غاب (ٞع ٘  مجا٢بلّ (اإلاىٗٓث) في ؤلٖا ٍْدب  مٟغصا صاثمجا، 
ٓن  ظا الىٗذ  ٩ً َْ

ٍْدب٘ مجابٗضٍ في الخظ٦ي  ؤْ الخإهِض ٣ِٞ. ٟٞي مشل: ٍٓ الخى٨ي ،  م  ؤب ْؤهّ ٢ض ، ظجاء  الغظل  ال٨ٍغ  ، ججض ؤن الىٗذ  مٟغص 

٤  مجابٗضٍ في الخظ٦ي . 
 
ْاٞ ْ ،٠ ٘، ْفي الخٍٗغ ٤  اإلاىٗٓث  في الٞغ

 
 ْاٞ

ٍٓ ْفي مشل: م  ؤب ْا٤ٞ اإلاىٗٓث  في الىهب، ْفي  ،عؤًذ  الغظل  ال٨ٍغ ْؤهّ ٢ض  ججض ؤن الىٗذ مٟغص ٦ظل٪، 

ْا٤ٞ مجابٗضٍ في الخظ٦ي .   الخٍٗغ٠، ْ

ب  ب٨خجاٍب  ْعجِّ
 
ّْفي مشل: ؤ

 
٢ٍت مجاصج  ٓ ، ْفي الخى٨ي ،  ،مك ِّ

٤  اإلاىٗٓث  في الجغ 
 
ْاٞ ْؤهّ   ، ججض ؤن الىٗذ  مٟغص 

٤  مجابٗضٍ في الخإهِض. 
 
ْاٞ ْ 

ّ   ْفي مشل: ٓه م  مًم ِّ
 ُ ٘، ْفي الخى٨ي ، ، َظا ٦خجاب  ٢  ٤  اإلاىٗٓث  في الٞغ

 
ْاٞ ْؤهّ  ججض ؤن الىٗذ  مٟغص  ؤًًجا، 

ْا٤ٞ  مجابٗضٍ في الخظ٦ي .   ْؤهّ 

٦ْظل٪  ٍْيبػي ؤن ّ مٟغصا، ؤْ مشجى، ؤْ ظمٗجا.  ٓاء ٧جان مخبٖٓ ٓن مٟغصا صاثمجا ؾ هالخٔ بإن الىٗذ الؿببي ٩ً

ْل٨ً الىٗذ الؿببي ًُجاب٤ الاؾم  إلاجا بٗضٍ  ى ؤْ ظمٗجا.  ٓاء ٧جان الاؾم بٗضٍ مٟغصا ؤْ مشج  ٓن الىٗذ الؿببي مٟغصا ؾ ٩ً

ْالخإهِض، ٞةن ٧جان الا  ْإن ٧جان الاؾم  بٗضٍ ماهشجا ٧جان الىٗذ  ؿببؾم  بٗضٍ مظ٦غا ٧جان الىٗذ  الفي الخظ٦ي   ي مظ٦غا، 

ال اٖخبجاع  للمىٗٓث في طل٪ ؤنال، جإمل في ألامشلت الخجالُت:  الؿببي ماهشجا، 

ْآٖجان  ظان  َْ ،ٍٓ  مؿخُٟض  ؾجامٗ
 
ْأٖ ظا   مؿخُٟض  ؾجامٗجاٍ، َْ

 
ْأٖ َْظا   ،ّ  ٗ  مؿخُٟض  ؾجام

 
ْأٖ َظا 

جاّ مؿخُٟض  ؾجا  ٖ  ْ االء  ِمجا، َْ  ٗ ْآٖخجان مؿخُٟضة مؿخُٟض  ؾجام جاججان  هجا، َْ ْآٖت مؿخُٟضة ؾجامٗجات  ظٍ  مَٗٓم، َْ

ْآٖجاث مؿخُٟضة ؾجامٗجاتهً. االء   ؾجامٗجاتهمجا، َْ

ٓإ الىٗذ بجاٖخبجاع اللٟٔ 11.2.3  ؤه

ْظملت، ْقبّ ظملت.   ًى٣ؿم الىٗذ بجاٖخبجاع لّٟٓ بلى زالزت ؤ٢ؿجام: مٟغص، 

ٍْجيء  -1 ّ  ظملٍت،  القب  ،
ً
ٓ مجا لِـ ظملت ى، ؤْ ظمٗجا، الىٗذ اإلاٟغص: َْ الىٗذ  اإلاٟغص  اؾمجا مٟغصا، ؤْ مشج 

ًِّ ال٠ًُِّٗ  مشل:  مً اإلاام
ٓي  زي   ً  ال٣ ْ اإلاام الن،  خٗجاصِّ جان م  ٣جان اإلاخبجاٍع ْ الٍٟغ ٓن ،  الغظجا٫ املخله

ٓن  ٓب  .مدب

ْجدب٘ مجا ٢بلِجا في الىٗذ الجملت:  -2 ٓاء  ؤ ٧جاهذ ظملت اؾمُت ؤم ظملت ٞٗلُت،  ج٣٘ الجملت وٗخجا إلاجا ٢بلِجا ؾ

غاب، ٓبجا ٧جاهذ في مدل ههب،  ؤلٖا ْإطا ٧جان مىه  ،٘ جا ٧جاهذ الجملت في مدل ٞع ٖٓ ٞةطا ٧جان اإلاىٗٓث مٞغ

عا ٧جاهذ في مدل ظغ،   ْإطا ٧جان مجْغ
 
ّ  زجالضة الج : مشل: نالح  الضًً ٢جاثض  بُ

 
ّ  زجالضة الج ظملت ، ٞبُ

ْمشل:  اؾمُت ٘ نٟت: ٢جاثض.  ْهي في مدل ٞع ْزب ،  ٓهت مً مبخضؤ   ، ًدمل ٦خجابجا:جاظجاء  عظل  ًدمل  ٦خجابم٩

٘ نٟت: عظل.  ظملت ٞٗلُت ٫ٓ بّ، في مدل ٞع ْمٟٗ ْٞجاٖل   مً ٞٗل 

ين:   بكَغ
ً
 ٍْإحي الىٗذ ظملت

ُجاب٣ّ في الخظ٦ي  ؤْ الخإهِض ْؤلاٞغاص ؤْ الخشيُت ؤْ  - أ ِجا بجاإلاىٗٓث، ٍْ 
 
ؤْن حكخمل الجملت ٖلى يمي  ًغبُ

  الجم٘.
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، ٞةنَّ الجمل بٗض الى٨غاث  - ب
ً
غة  ه٨ِّ

ٓن اإلاىٗٓث  ْل في اإلاشجالين:ؤن ٩ً ٓا٫، جإم  ْبٗض اإلاٗجاٝع ؤخ  نٟجاث، 

ْج٣٘   ص في مدل ههب،  ِّص  (ظملت ٌٛغ 
 ٌٛغ 

ً
ٓعا ٓع  وٗخجاقجاَضث  ٖهٟ  )ألجهجا ظجاءث بٗض ه٨غة للٗهٟ

ْج٣٘ خجاال ص في مدل ههب،  ص (ظملت ٌٛغ  ٓع  ٌٛغ  ت قجاَضث  الٗهٟ   ).ألجهجا ظجاءث بٗض مٗٞغ

جا  -3 ٓ ؤن ًإحي الىٗذ  ْٞغ ّ  ظملت: َْ ب عا، الىٗذ  قِّ ْمجْغ ٘، ؤْ ههب، ؤْ ظجاعا  ٓن ٧جالجملت في مدل ٞع ٩ٍْ

٢ٓ٘ اإلاىٗٓث،  ْ مشل: ؤْ ظغ خؿب م ١ٓ السخجاب،  ٞ 
 
حٗكِذ  م٘ ْ  البِذ،٢جابلذ  ؤؾخجاطا في َظٍ َجاثغة

ً الُمً.  يُٝٓ مِّ

١ٓ السخجاب: ٘ نٟت: َجاثغة. ٞ ْاإلاًجاٝ بلُّ في مدل ٞع  قبّ الجملت مً اإلاًجاٝ 

ْ   في البِذ: ع في مدل ههب نٟت: ؤؾخجاطا.قبّ الجملت مً الججاع   املجْغ

ع في مدل ظغ نٟت: يُٓٝ.  مً الُمً: ْاملجْغ  قبّ الجملت مً الججاع 

٦ُٓض 11.3  الخ

٦ُٓض  (ؤْ الخإ٦ُض)     فيالخ
 
ٓ لٟٔ ْالخشبُذ. َْ ّ في طًَ اللٛت ٌٗجي ؤلاخ٩جام  ظ٦غ في ال٨الم لُا٦ض مخبٖٓ  ً   ٘ ججاب

ض   ٍْدب٘. الؿجام٘
َّ
ٗجا بٖغابّ في اإلاا٦  .ْظغا ْههبجا ٞع

٦ُٓض ٘   ْالخ ، ٣ٞض ٌؿخٗٓم الؿجام غ  ٍٓػ جي ال
 
ز لى ؾبُل اإلاشجا٫ بطا ٢لذ: خجاص  ْٖ ،٪ ِّ

 
دك٨ لب للم  ٓن في ألٚا ٩ً

ٍ، ؤْ عظل آزغ   ّ، ؤْ ؤمين  ؾغ 
 
٦ُْل  َٓ ٪

 
َٓم ؤنَّ الظي خجاصز ْعبمجا ًخ ىت،  ِّ

 ُ ٓع الِ ٓػعاء لِؿذ مً ألام طل٪، ألن مدجاصزت ال

غ ؾ ٍٓػ ْؤه٪ ط٦غث لٟٔ ال غَّب مشل َظا مً مؿجاٖضًّ،  دؿ   ً  
َّ
، ؤْ ٢هضث بّ شخهجا آزغ ممً ط٦غهجا، ٞةطا ؤعصث ؤال

ً
ٓا ِ

ّ"، ٞةه٪ بطا ٞٗلذ طل٪  غ  هٟؿ  ٍٓػ جي ال
 
ز ٢ْل "خجاص  غ،  ٍٓػ غ ٧لمت "هٟؿّ" بٗض لٟٔ ال

 
الخَٓم بلى طًَ الؿجام٘ ٞجاط٦

ْمً ؤظل طل٪ حؿمى ٧لمت "هٟؿّ"  ْلم ًب٤  َىجا٥ مججا٫ للخَٓم.  ض  اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي، 
َّ
َْؿمى جإ٦ ٦ُٓضا،  في اإلاشجا٫ ج

ضا بٟخذ ال٩جاٝ. 
َّ
غ) ما٦ ٍٓػ ٓ ال  اللٟٔ الؿجاب٤ (َْ

،" غ  الٛجاثب   ً غ  خ   ً "،  "ظجاء  ْ ٦ْظل٪ بطا ٢لذ: "خ  ضة صاللت ظضًضة ٖٞلي  ٖلي 
 
بظل٪ لم ج٠ً بلى ال٩لمت اإلاا٦

ضتهجا ٣ِٞ بخ٨غاع لِٟٓجا
 
غ  ٞ، بل ؤ٦  ً غ  الشجاهُت هي هٟـ  د   ً ْلى خ  ٦ْظل٪ ٖلي  الشجاهُت هي هٟـ ٖلي  ألا ْلى،  ْٞٗلذ  .ألا

ْ طل٪ لُ ض  اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي، 
َّ
ٓص.خإ٦ ٦ُٓض بلى ٢ؿمين:  ال ًِٟم الؿجام٘ مً اللٟٔ الؿجاب٤ زالٝ اإلا٣ه ٍْى٣ؿم الخ

ٓي. ٦ُٓض اإلاٗى ْالخ ٦ُٓض اللٟٓي،   الخ

٦ُٓض اللٟٓي  11.3.1  الخ

٦ُٓض اللٟٓي ضِّ  الخ
َّ
ا٦
 
ٓن بخ٨غاع اإلا   بل٩ًّٟٓ

ً
 ؤْ ظملت

ً
جا  ؤْ خٞغ

ً
 ؤْ ٞٗال

ً
اؾمُت ؤْ ظملت  ؤْ بمغاصّٞ، اؾمجا

ْظغا. ٞٗلُت ْههبجا  ٗجا   في بٖغابّ ٞع
ض 
َّ
ٍْدب٘ اإلاا٦   ْبُجان طل٪ ٦مجا ًإحي:. 

 :٦ُٓض الاؾم بلّٟٓ)، مشل ٦ُٓض اللٟٓي بجاالؾم (ج ْٖالمت  الخ  ،ٕٓ : مبخضؤ مٞغ ِّؽ 
، اإلاضع 

 
ِّؽ  قمٗت

ِّؽ  اإلاضع 
اإلاضع 

ّٗ الًمت الٓجاَغة  ّٗ الًمت ٖلى ٞع المت ٞع ْٖ ٕٓ )، مٞغ ِّؽ 
٦ُٓض لٟٓي للمبخضؤ (اإلاضع  : ج ِّؽ 

ْاإلاضع   . ٖلى آزٍغ

. ّٗ الًمت الٓجاَغة ٖلى آزٍغ ْٖالمت ٞع  ،ٕٓ : زب  مٞغ
 
. ْقمٗت  آزٍغ

المت ههبّ الٟخدت الٓجاَغة ٖلى  ٓبجا مىهٓب، ْٖ ْظ ٫ٓ بّ م٣ضم  : مٟٗ
ً
، زجالضا  عؤًذ 

ً
 زجالضا

ً
ْمشل: زجالضا

٦ُٓض : ج
ً
ْزجالضا  ، : عؤٔ  آزٍغ

ْعؤًذ   . ْٖالمت ههبّ الٟخدت الٓجاَغة ٖلى آزٍغ ْلى مىهٓب،  ) ألا
ً
لٟٓي لـ (زجالضا

٘ ٞجاٖل. ْالخجاء يمي  مخهل مبجي ٖلى الًم في مدل ٞع ٓن الجهجالّ بخجاء اإلاخ٩لم   ٞٗل مجاٍى مبجي ٖلى الؿ٩
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 :٦ُٓض الٟٗل بلّٟٓ)، مشل ٦ُٓض اللٟٓي بجالٟٗل (ج غ  مدمض   الخ  ً غ  خ   ً غ  ، خ   ً مجاٍى مبجي  ٖلى : ٞٗل خ 

 ْ غ  الٟخذ.   ً ٦ُٓض لٟٓي للٟٗل ألا٫ْ (خ  غ  : ج  ً ّٗ الًمت خ  المت ٞع ْٖ ٕٓ : ٞجاٖل مٞغ ْمدمض  ) مبجي  ٖلى الٟخذ. 

.  الٓجاَغة ٖلى آزٍغ

 :٦ُٓض الخٝغ بلّٟٓ)، مشل ٦ُٓض اللٟٓي بجالخٝغ (ج ً   الخ ْٗم ؤخ
 
ْٗم و

 
ْٗم ، غ  و

 
ٓاب مبجي ٖلى و : خٝغ ظ

غاب. ٓن ال مدل لّ مً ؤلٖا ْٗم ْ  الؿ٩
 
غاب. و ْلى خٝغ مبجي ال مدل لّ مً ؤلٖا ٦ُٓض لٟٓي لـ (وْٗم) ألا : ج

: غ   ً ٓبجا ج٣ضًٍغ  ْؤْخ ْظ ْالٟجاٖل يمي  مؿخر    ، ّٗ الًمت الٓجاَغة ٖلى آزٍغ المت ٞع ْٖ ٕٓ ٞٗل مًجإع مٞغ

 ؤهجا.

٦ُٓض لٟ ال: ج غاب.  ٓن ال مدل لّ مً ؤلٖا ٍٝ مبجي ٖلى الؿ٩ ٓاب هجا ، ال: خٝغ ظ غ   ً ٓي لـ (ال) ْمشل: ال ال ؤخ

ْٞجاٖلّ يمي  مؿخر  ج٣ضًٍغ ؤهجا.  ٕٓ : ٞٗل مًجإع مٞغ غ   ً ْؤخ غاب.  ْلى خٝغ مبجي ال مدل لّ مً ؤلٖا  ألا

  ٦ُٓض اللٟٓي بجالجملت ٦ُٓض الجملت الاؾمُت الخ ؿغ الاؾمُت (ج  ٗ ، بنَّ م٘ ال
ً
ؿغا  ٌ ؿغِّ 

 ٗ بلِٟٓجا)، مشل: بنَّ م٘ ال

) 
ً
ؿغا ٓعة الكغح، آلاًت: ٌ  : الٟجاء)6 -5ؾ خؿب مجا ٢بلِجا. بنَّ خٝغ مكبّ بجالٟٗل مبجي ال مدل لّ مً  ، ٞةنَّ

: ْالٗؿغِّ ٓ مًجاٝ.  ْٖالمت ههبّ الٟخدت الٓجاَغة ٖلى آزٍغ َْ : ْٝغ مىهٓب   ٘ ْم  ٦ُٓض.  غاب ًُٟض الخ ؤلٖا

٘ زب  بنَّ   ، ْقبّ الجملت في مدل ٞع ْٖالمت ظٍغ ال٨ؿغة الٓجاَغة ٖلى آزٍغ ع  مًجاٝ بلُّ مجْغ

:اؾم بنَّ مى
ً
َْؿغا ْظملت (بنَّ م٘ الٗؿغ ٌؿغا) الشجاهُت م٣ضم.   . ْٖالمت ههبّ الٟخدت الٓجاَغة ٖلى آزٍغ هٓب 

ْلى. ٦ُٓض لٟٓي للجملت ألا  ج

ٓعة ال٣ُجامت، آلاًت:  ْلى (ؾ ْلى ل٪ ٞإ ْلى، زم ؤ ْلى ل٪ ٞإ ٨ظا خجا٫  الجملت الشجاهُت في آلاًت: ؤ )، ٞجالجملت 34-35َْ

٦ُٓض لٟٓي للجملت الاؾمُت ، ألن الجملت  الشجاهُت اإلا٣ر هت بشمَّ ج ، هللا  ؤ٦ب   ْالخجا٫  هٟؿّ م٘ هللا  ؤ٦ب   ْلى.  ألا

ْلى.   للجملت ألا
ً
 لُٟٓجا

ً
٦ُٓضا  الشجاهُت ظجاءث ج

  ٦ُٓض اللٟٓي بجالجملت ٦ُٓض الجملت الٟٗلُت الخ ٓلّ حٗجالى بلِٟٓجا)، مشلالٟٗلُت (ج ٢: ﴿ 
َّ
ال
 
 زمَّ ٦

ٓن   ؾُٗلم
َّ
ال
 
٦

 
ٓن  ٓعة الىبإ:﴾ؾُٗلم ٓاب مب)5–4(ؾ ْالغصٕ ، ٦ال: خٝغ ظ غاب، ًُٟض الىٟي  ٓن ال مدل لّ مً ؤلٖا جي ٖلى الؿ٩

ٓن ألهّ مً  ّٗ زبٓث الى ْٖالمت ٞع  ٕٓ ٓن: ٞٗل مًجإع مٞغ َْٗلم ٓن: الؿين خٝغ اؾخ٣بجا٫.  ْالؼظغ. ْؾُٗلم

ْالر ادي مبجي  ْزم: خٝغ ٠ُٖ ًُٟض الر جِب  ٘ ٞجاٖل.  ٓاْ يمي  مخهل مبجي في مدل ٞع ْال ألاٞٗجا٫ الخمؿت. 

٦ُٓضا لُٟٓجا.ال مدل لّ مً ؤلا  ْلى ج ضة للجملت الٟٗلُت ألا ِّ
 
ٓن) الشجاهُت ما٦ ْظملت (٦ال ؾُٗلم  ٖغاب. 

٦ُٓض الجملت الٟٗلُت بلِٟٓجا:   ْمً ج
 
، ٢ْض ٢جامذ الهالة

 
 ٢ْض ٢جامذ الهالة

 
 . ٞجملت

 
الشجاهُت  ٢ْض ٢جامذ الهالة

،  بلى الججاعِّ
ًْ
ٓلىجا: ؤخؿِّ ْمىّ ٢ ٢ْض ج٨غعث بلِٟٓجا.  ضة للجملت التي ؾب٣تهجا  ِّ

 
، ما٦  بلى الججاعِّ

ًْ
ٖجاص  ْ  زم ؤخؿِّ

، ٖجاص  اإلاؿجاٞغ    .اإلاؿجاٞغ 

٦ُٓض اإلاٗىٓي  11.3.2  الخ

٦ُٓض ًدب٘   ّ في اللٟٔ، ٦مجا ؤنَّ َظا الخ  ٟ ْجسجال ض  في اإلاٗجى، 
َّ
ٓا٤ٞ  اإلاا٦ ىت ج َُّ ٗ ٓن بإلٟجاّ م  ٓي: ٩ً ٦ُٓض اإلاٗى الخ

ٓي، هي: ٦ُٓض اإلاٗى ْؤلٟجاّ الخ ض  في بٖغابّ. 
َّ
ـ   اإلاا٦ ْ هٟ ل  ْ  ،ٖين  ، 

 
٧،   ٘   ،ْظمُ

 
جامت ال مجهجا ُٞمجا ْٖ

 
ْوكغح ٦ لخجا.  ِّ٧ْ ال،  ِّ٦ْ  ،

 ًلي:

٦ُٓض ب .1 ينالخ  ٗ ْال ٟـ،   جالىَّ
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ْالٗين خؿب مجا ًلي:  بجالىٟـ 
 
ض اللٟٔ

َّ
 ًا٦

٫ٓ  - ؤ ْالٗين ه٣ ٦ُٓض اإلاٟغص بجالىٟـ  ين: ٖىض ج  ٗ ْال ٦ُٓض اإلاٟغص بجالىٟـ  ّظجاء  مدمض   :ج  هٟؿ 
ً
ْعؤًذ  دمحما  ،

 .ّ ْمغعث  بمدمٍض هٟؿِّ  ،ّ  ْ هٟؿ 
ً
ْعؤًذ  دمحما  ،ّ ٓػ ظغ ظجاء  مدمض  ُٖى  ٍْج  .ّ  بمدمٍض ُٖىِّ

ْمغعث   ،ّ ُٖى 

ْحٗغب البجاء خٝغ   ،ّ ّ ؤْ بُٗىِّ ٫ٓ: ظجاء مدمض  بىٟؿِّ ٦ُٓض، ٞى٣ ْالٗين بدٝغ ظغ ػاثض (البجاء) للخ الىٟـ 

ْالِجاء يمي  مخهل مبجي  ٓ مًجاٝ  ٓي. َْ ٦ُٓض مٗى ٕٓ مدال ج ، مٞغ
ً
ع لٟٓجا ْهٟؿّ اؾم مجْغ ظغ ػاثض. 

 ل ظغ مًجاٝ بلُّ.في مد

ْالٗين: -ب  ْالجم٘ بجالىٟـ  ى  ٦ُٓض اإلاشج   ج

ٟغصان م٘ اإلاا٦ض اإلاٟغص 
 
ْالٗين ج ٓعة لٟٓخجا الىٟـ  ضِّ اإلاشجى، ٦مجا عؤًذ في ألامشلت اإلاظ٧

 
جمٗجانِّ م٘ اإلاا٦

 
ْج  ،

ض، ْالجم٘، 
َّ
ٓص ٖلى اإلاا٦  مشل: ٍْخهل بهمجا يمي  ٌٗ

  ِِّمجا ظجاء الغظالن ؿ   ٟ همجا ظجاء الغظالنِّ  .ؤه ج   ُ  .ؤٖ

 .ِمجا ظلينِّ ؤهٟؿ 
همجا. عؤًذ  الغ  ينِّ ؤُٖج 

 
 عؤًذ  الغظل

 .ِمجا  بجالغظلينِّ ؤهٟؿِّ
همجا. ؤعجبذ   بجالغظلينِّ ؤُٖجِّ

 ؤعجبذ 

  ِِّمجا ظجاءث اإلاغؤججان ؿ   ٟ همجا ظجاءث اإلاغؤججانِّ  .ؤه ج   ُ  .ؤٖ

 .ِمجا  الُجالبخينِّ ؤهٟؿ 
همجا. صع ؾذ   الُجالبخينِّ ؤُٖج 

 صع ؾذ 

 .ِمجا  بجالُجالخينِّ ؤهٟؿِّ
ِمجاؤعجبذ   ؤعجبذ   بجالُجالبخينِّ ؤهٟؿِّ

ض، مشل:
َّ
ٓص ٖلى اإلاا٦ ٍْخهل بهمجا يمي  ٌٗ ض الجم٘، 

َّ
جمٗجان م٘ اإلاا٦

 
ْالٗين ج  ٦ْظل٪ لٟٓخجا الىٟـ 

 ِم ؿ   ٟ هم  ظجاء  الغظجا٫  ؤه ج   ُ   ظجاء  الغظجا٫  ؤٖ

 هم  عؤًذ  الغظجا٫  ؤهًٟؿِم  عؤًذ  الغظجا٫  ؤُٖج 

 ِم  بجالغظجا٫ِّ ؤهٟؿِّ
هم ؤعجبذ   بجالغظجا٫ِّ ؤُٖجِّ

 ؤعجبذ 

 ظجاءث  ًَّ ِ ؿ   ٟ ًَّ  ظجاءث اليؿجاء   اليؿجاء  ؤه ه  ج   ُ  ؤٖ

 ًِ هً  ل٣ُذ  اليؿجاء  ؤهٟؿ   ل٣ُذ  اليؿجاء  ؤُٖج 

 ًِ هً ؤعجبذ  بجاليؿجاءِّ ؤهٟؿِّ  ؤعجبذ  بجاليؿجاء ؤُٖجِّ

٦ُٓض ب .2 ل  الخ
 
 :ْٖجامت ،ْظمُ٘ ،٩

ٓم،  ْالٗم  ٫ٓ ض  بهجا للضاللت ٖلى الكم
َّ
ا٦ ٍٓجا ٌكرٍ  ٞحهجا ؤن ًخهل بهجا يمي   ً  ٦ُٓضا مٗى ٓن ج ْل٩ي ج٩

ض، 
َّ
ْؤن جخإزغ ًٖ اإلاا٦ ض، 

 
ٓصٖلى اإلاا٦ ِمٌٗ

 
 .مشل: ظجاء  الغظجا٫  ٧ل

المت ههبّ الٟخدت  ٓي للكٗغاء مىهٓب ْٖ ٦ُٓض مٗى ) ج  ٘ ِم: (ظمُ  ٗ ٓلىجا: عؤًذ  الكٗغاء  ظمُ ْمىّ ٢

ٓص ٖلى الكٗغاء مبجي  ٓ مًجاٝ. ْ(َم) يمي  مخهل ٌٗ ٓلىجا: ؤعجبذ  َْ ْمىّ ٢ في مدل ظغ مًجاٝ بلُّ. 

ْالًمي  (َم)  ٓ مًجاٝ  ْٖالمت ظٍغ ال٨ؿغة َْ ع  ٓي للكٗغاء مجْغ ٦ُٓض مٗى هم. (ٖجامت) ج بجالكٗغاء ٖجامتِّ

ٓص ٖلى الكٗغاء.  مبجي في مدل ظغ مًجاٝ بلُّ ٌٗ
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ٓن بٗض اإلاا٦ض زجالُت مً الًمي  الٗجاث ٓبت ٖلى الخجالُت ٖىض مجا ج٩ جامت مىه ض، مشل: خًغ ْحؿخٗمل ظمُ٘ ْٖ

 .
ً
ن ٖجامت ٓلىجا: ْنل اإلاؿجاْٞغ ٦ْظل٪ ٖجامت في ٢  .

ً
٦ُٓضا ْلِؿذ ج ٓبت   َىجا خجا٫ مىه

ً
. ٞجمُٗجا

ً
ٓن ظمُٗجا ب الاٖل

.
ً
٦ُٓضا ْلِؿذ ج  ٞٗجامت خجا٫ 

ِجا 
َّ
 ٧ل

 
ٓعة ، مشل: خٟٓذ  الؿ مٗجاء  ْجا٦ض (٧لِجا) بج   .  ٘ ّ ؤظم

َّ
ٕ  ٧ل ، مشل: خهض  الٟالح  الؼع  ٘ ل) بإْظم 

 
٢ْض جا٦ض (٧

 ، ٓاحي ظمٗجاء  ، مشل: ػعث  ؤز  ٘ م  ْجا٦ض (٧لًِ) بج  ٓن،  ِم ؤظمٗ
 
ٓن، مشل: ظجاء ؤَلي ٧ل ِم) بإظمٗ

 
ْجا٦ض (٧ل

.  ٘ م   ٧لًِ ظ 

، مشل: ل 
 
ٓػ ؤن جإحي َظٍ ألالٟجاّ ما٦ضة مً ٚي  ٧  ٍْج

   ٘ ب  الكغح  ؤظم  ؤؾخٖٓ

   ظمٗجاء 
 
م املخجايغة ِِّ ٞ 

 ؤظمٗين ً  نجاٞدىجا الؼاثٍغ

   ٘ م ٢ٓجاثِّ ظ   ق٨غث  اإلاخٟ

ظٍ ألالٟجاّ  ت مً الهٝغ ٖضا "ؤظمٗين" ٞةجهجا حٗجامل مٗجاملت َْ ْظم٘) ممىٖٓ ٓن  ْؤظمٗ ْظمٗجاء  (ؤظم٘ 

 ظم٘ الؿجالم ٦مجا الخٓخم.

٦ُٓض ب .3 لخجاالخ ِّ٧ْ ال  ِّ٨:  

ٓن  ْالشجاهُت (٧ِّ ج٩ غ، 
 
ى اإلاظ٦ ٦ُٓض اإلاشج  ال) لخ ْلى (٦ِّ ض. ألا

 
ى اإلااه ٦ُٓض اإلاشج  ٓي لخجا) لخ ٦ُٓض اإلاٗى ْحؿخٗمالن للخ

ض. بكٍغ ؤن ًخهل بهمجا يمي  ٌٗ
َّ
ْؤن جخإزغا ًٖ اإلاا٦ ى، ؤي ٓص ٖلى اإلاا٦ض،  ٓن بٖغابهمجا بٖغاب اإلاشج  ٩ٍْ

ان بجالُجاء، مشل:  جغ  ىهبجان ٍْ  ٗجان بجاألل٠ ٍْ  ٞغ  ً 

 مًجاٝ.  :خًغ  الهض٣ًجان ٦الَمجا ٓ ّٗ ألال٠ َْ المت ٞع ْٖ ٕٓ ٓي مٞغ ٦ُٓض مٗى  (٦ال) ج

 مجا ْٖالمت   :عؤًذ  الهض٣ًين ٧لحهِّ ٓي مىهٓب  ٦ُٓض مٗى ٓ مًجاٝ.(٧لحهمجا) ج  ههبّ الُجاء َْ

 :مًجاٝ.  ؤعجبذ  بجالهض٣ًين ٧لحهمجا ٓ المت ظٍغ الُجاء َْ ع  ْٖ ٓي مجْغ ٦ُٓض مٗى  (٧لحهمجا) ج

 ْث الهض٣ًخجان ٧لخجاَمجا ٓ مًجاٝ. :خًغ  ّٗ ألال٠ َْ ْٖالمت ٞع  ٕٓ ٓي مٞغ ٦ُٓض مٗى  (٧لخجا) ج

 :عؤًذ  الهض٣ًخين ٧لخحهمجا  ٓ ْٖالمت ههبّ الُجاء َْ ٓي مىهٓب  ٦ُٓض مٗى  مًجاٝ.  (٧لخحهمجا) ج

 مجا ٓ مًجاٝ. :ؤعجبذ  بجالهض٣ًخين ٧لخحهِّ ْٖالمت ظٍغ الُجاء َْ ع   ٓي مجْغ ٦ُٓض مٗى  (٧لخحهمجا) ج

ض.
َّ
ٓص ٖلى اإلاا٦ ٌٗ ٓ ٓعة ظمُِٗجا في مدل ظغ مًجاٝ بلُّ، َْ  ْالًمي  اإلاخهل بهمجا في ألامشلت اإلاظ٧

لخجا الٍْيبػي ؤن  ِّ٧ْ ال  الخٔ ؤن لٟٓخجا ٦ِّ ٦ُٓض بال  ً  ٓهجان للخ ْظجاءججا طا ؤيُٟخجا بلبج٩ ض ٦مجا ى الًمي ، 
َّ
بٗض ما٦

ٗغبجان بٖغاب  عؤًذ في ألامشلت الؿجاب٣ت.
 
ْح ٦ُٓض،  ٓهجان للخ ٓع الاؾم ْؤمجا بطا ؤيُٟخجا بلى اؾم ْجاَغ ٞةجهمجا ال ج٩  ،اإلا٣ه

غاب م٣ضعة في ظمُ٘ الخجاالث  ٓن ٖالمجاث ؤلٖا ٓع،ْج٩ ْظغا مشل الاؾم اإلا٣ه ْههبجا  ٗجا  ٓلّ حٗجالى مشل ٞع لخجا ﴿:٢ ِّ٧

خين آجذ ىَّ ِجا الج 
 
ل
 
٧
 
ٓعة ال٠ِ٨:﴾ؤ ٓ مًجاٝ. )33(ؾ ّٗ الًمت اإلا٣ضعة ٖلى ألال٠ للخٗظع  َْ ْٖالمت ٞع  ٕٓ . ٧لخجا: مبخضؤ مٞغ

ْالخجاء ججاء الخجاهِض  ْؤجْذ: ؤحى ٞٗل مجاٍى مبجي ٖلى الٟخذ،  ْٖالمت ظٍغ الُجاء ألهّ مشجى.  ع   ْالجىخين: مًجاٝ بلُّ مجْغ



223 

 

ْالجملت  ْالٟجاٖل يمي  مؿخر  ج٣ضًٍغ هي،  ٫ٓ بّ الؿجا٦ىت.  ِجا: ؤ٧ل  مٟٗ
 
٧ل
 
ْؤ ٘ زب .  ْالٟجاٖل في مدل ٞع مً الٟٗل 

ْالِجاء يمي  مخهل مبجي في مدل ظغ مًجاٝ بلُّ. ٓ مًجاٝ  ْٖالمت ههبّ الٟخدت َْ  مىهٓب، 

ٞغِّٞجانْمشل: 
غ  مين م 

 
ل  ٗ ال ال ِّ٦ ْ ٣ْين خًغ  ،  ْ ٦ال الٍٟغ  ، 

ْ
 اق

ْ
ْ ٧لخجا الُجالبخْين في اإلاؿجاب٣ت ْذ ر ٦ ٦ال  ذ  اقر ًْ ، 

ْ ال٨خجابْين ْ ٧لخجا ال٣هخْين غؤث  ٢،  ْ مً ٦ال ال٨خجابْين ث  اؾخْٟض ،   ، ْٗ  .ب٩لخجا ال٣هخْين ذ  اؾخمخ

٧ْلخجا ب َْٗغب مًجاٞجا بلُّ صاثمجا ٦مجا جٔغ طا ؤيُٟخجا بلى اؾم ْجاَغ ْهالخٔ ؤن ٦ال  ٧ْلخجا مشجى  ٓن مجا بٗض ٦ال  ٩ً

ٓن  ٓػ ؤن ٩ً مجا ًج ال مٟغصا هٓغا بلى لِٟٓمجا،  في ألامشلت الؿجاب٣ت. ٦مجا هالخٔ ؤجهمجا ٖىض مجا جإجُجان مبخضؤ ٞةن زبَ  مشل: ٦ِّ

ٓػ  ٍْج ال" مٟغص).  ٓعة اإلاٟغص هٓغا بلى ؤن لٟٔ "٦ِّ ىجا في ن  َ " ظجاء  مجا الُجالبين ظضًض  (ٞةنَّ الخب  "ظضًض  ٓن زبَ  ؤن ٩ً

ى هٓغا بلى مٗىجاَمجا ٓعة اإلاشجى هٓغ مشج  لخجا الُجالبخين ظضًضججان (بنَّ الخب  "ظضًضججان" ظجاء في َظا اإلاشجا٫ في ن ا بلى ، مشل: ٧ِّ

ًى). ال" مشج  . ؤن مٗجى "٦ِّ  اللٟٔ ؤ٦ث  
 
غاٖجاة  ْم 

٦ُٓض الًم 11.3.3  غجاثج

ض  الًمي   اإلاىٟهل  بةٖجاصة لّٟٓ، مشل:
َّ
ا٦  ً ٦ُٓض اللٟٓي  ، ٟٞي الخ

ً
ٍٓجا ْمٗى  

ً
جا  ُ ِّٓ  لٟ

ً
٦ُٓضا ض  الًمي   ج

َّ
٦
 
ا  ً 

 ؤهذ ؤهذ ٢لذ 

ض  الًمي   اإلاؿخر    
َّ
٦
 
ا ٕٓ مىٟهل، مشل:  ٍْ  ٦ُٓضا لُٟٓجا بًمي  مٞغ  ْاإلاخهل  ج

  ًِّ ضاء  الَٓ ى َٓ هِّ
ب 
 
ى" اإلاؿخر . ل ب 

 
٦ُٓض لٟجاٖل "ل  َٓ: ج

 ٖضث  ؤهجا مىخهغا  . ٦ُٓض للخجاء في: ٖضث   ؤهجا: ج

 ٦ُٓض لل٩جاٝ. ؾلمخ٪ ؤهذ الغاًت  ؤهذ: ج

 ٦ُٓض لٟجاٖل "ؾلمجي" اإلاؿخر .  ؾلمجي َٓ الغاًت  َٓ: ج

 َٓ ّ٦ُٓض   اجهلذ ب  للًمي   في: بّ.َٓ: ج

 ٦ُٓض لٟجاٖل "اجهل" اإلاؿخر .  اجهل َٓ بي  َٓ: ج

 ؤهذ ٪ ٦ُٓض لل٩جاٝ.  ؤ٦غمخ   ؤهذ: ج

ٓلّ حٗجالى:  ٦ُٓض الًمي  اإلاؿخر  بجالًمي  اإلاىٟهل ٢  ﴿ْمً ج
 
٪  الجىت ْظ  ْػ ً  ؤهذ   ، ٞةنَّ )35(الب٣غة ﴾ًأصم  اْؾ٨

ٓص ٖلى ٌٗ (  ج٣ضًٍغ (ؤهذ 
ً
ٓبجا ْظ ًْ ٞجاٖلّ يمي  مؿخر  

 
٦ُٓضا لُٟٓجا  الٟٗل اؾ٨ آصم ٞججاء الًمي  (ؤهذ) الشجاوي ج

 ْ : مىجاصٔ مبجي ٖلى الًم في حٗغب آلاًت ٨َظا: للًمي  اإلاؿخر  (ؤهذ).  ْآصم  غاب.  ًجا: خٝغ هضاء مبجي ال مدل لّ مً ؤلٖا

ْؤهذ: يمي  مىٟهل  ٓبجا ج٣ضًٍغ (ؤهذ).  ْظ ْالٟجاٖل يمي  مؿخر   ٓن،  ْاؾ٨ً: ٞٗل ؤمغ مبجي ٖلى الؿ٩ مدل ههب. 

٦ُٓض  ْط مُٗٓٝ ٖلى الًمي  (ؤهذ) ج ْػ ٓاْ خٝغ ٠ُٖ  ٪: ال ْظ  ْػ لٟٓي للًمي  اإلاؿخر  (ؤهذ) مبجي ٖلى الٟخذ. 

المت ههبّ  ٫ٓ بّ مىهٓب ْٖ : مٟٗ
 
ْال٩جاٝ يمي  مخهل مبجي في مدل ظغ مًجاٝ بلُّ. الجىت ٓ مًجاٝ  َْ ٕٓ مٞغ

.   الٟخدت الٓجاَغة ٖلى آزٍغ

 ٓ ض  الًمي   اإلاٞغ
َّ
٦
 
ا  ً ٓي   ٦ُٓض اإلاٗى ٦ُٓض  الًمي  ْفي الخ ْظب  ج ، بجالىٟـ ؤْ الٗين، ْ ل  ؤْ اإلاؿخر   هِّ

، اإلاخَّ  ٕ

ٕٓ مىٟهل، مشل: ظئذ  ؤهجا هٟسخي  بًمي  مٞغ
ً
ال َّْ ٕٓ (اإلاخهل ؤْ اإلاؿخر ) ؤ ْ اإلاٞغ ْ خًغ  َٓ هٟؿّ،  م ،   َ ْا  خًغ

هم ْ ؤُٖج  غ  ، 
 
ّ ٖلي  ؾجاٞ ٓ هٟؿ   َ. 
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ُ٦ٓ عا، ٞالخجاظت بلى ج ٓبجا ؤْ مجْغ جا بطا ٧جان الًمي  مىه ٕٓ مىٟهل، مشل:ؤمَّ ال بًمي  مٞغ  ْ  ض الًمي  ؤ

ِم هم ؤهٟؿ  ْ ؤ٦غمت  ِم،  ٕٓ اإلاىٟهل بطا ٧جان  ٦ْظل٪ ال. مغعث  بهم ؤهٟؿِّ ال بجالًمي  اإلاٞغ ٦ُٓض الًمي  ؤ خجاظت بلى ج

ِم
 
ٓا ٧ل ٦ُٓض  بٛي  الىٟـ ؤْ الٗين، مشل: الُالب هجخ ْ الخ ىجا.،   ٗ  ؾجاٞغهجا ظمُ

 البض٫ 11.4

ٓص    ٘  اإلا٣ه ّ، مشل، " البض٫: َٓ الخجاب ْبين مخبٖٓ ْاؾُت لُٟٓت بِىّ  ٨م بال  ٫  بجالخ  ض   ٖ  
 
مغ   الخلُٟت ٍْخطر ". ٖ 

ّٟ ممجا ًإحي:  حٍٗغ

ٓبهجا مً بٌٗ  ال مجا ٌك ، ل ٍٓت جخم  ٧ْجاصث الٟجاثضة اإلاٗى " لِٟمىجا اإلاغاص، 
 
٫  الخلُٟت ٫ٓ: "ٖض  لٓ ؾمٗىجا مً ٣ً

ْاؾمّ،  ت َظا الخلُٟت،  ٓاضر، بط جخُل٘ الىٟـ بلى مٗٞغ ٓاَغ  بكإهّ، ؤؤبٓ ب٨غ َٓ، ؤم ٖمغ، الى٣و ال ْجخٗض الخ

 ؤم ٖشمجان، ؤم ٖلي  ؟

" مغ   ٖ " 
 
٫  الخلُٟت ٓص  –مشال–ٞلٓ ؤن اإلاخ٩لم ٢جا٫: ٖض  ٓي، ألن "ٖمغ" َٓ اإلا٣ه مجا قٗغهجا بظل٪ الى٣و اإلاٗى

ٓص  ألاؾجاسخي بجالخ٨م الظي في َظٍ الجملت، ( ؤي: َٓ الظي ًيؿب  الٗض٫ بلُّ)، ٞلِـ لٟٔ "الخلُٟت" َٓ اإلا٣ه

ْبهظٍ اليؿبت.  ألانُل بهظا الخ٨م، 

م  –ل٨ً الؿجام٘  ٦ْظل٪ لٓ ٢لىجا: احؿ٘ مججا٫ الخًجاعة في ػمً: "ابً الغقُض"، ل٩جاهذ الجملت مُٟضة. بجالٚغ

ً ابً الغقُض َظا؟ مجا اؾمّ؟ مجا ػمىّ؟ ...  –مً َظٍ ؤلاٞجاصة  ْع بؿببّ ؤؾئلت مخٗضصة: م  ٓي ٦بي  جض ٌكٗغ بى٣و مٗى

مجا ... ؟ ٓن، ؤم ٚيَ   ؤَٓ ألامين، ؤم اإلاإم

ٓن  ْػا٫ ا٦خملذ ؤلاٞجاصة مً َظٍ الىجاخُت اإلا –ٞةطا ٢لىجا: احؿ٘ مججا٫ الخًجاعة في ػمً ابً الغقُض اإلاإم ُٗىت، 

ْمً وؿبت احؿجإ املججا٫ بلُّ. ٓص ألانُل مً الخ٨م الؿجاب٤،  ٓن"، الظي َٓ اإلا٣ه  الى٣و بؿبب ط٦غ: "اإلاإم

ٓصة في الجملت  ٓن هي اإلا٣ه ْؤقبجاَِمجا مً ٧ل ٧لمت ج٩ ٓن"،  ٦ْظل٪ ٧لمت: "اإلاإم ال"،  غ" حؿمى "بض  م   ٖ ٩ٞلمت: "

ِض الظًَ للمخإزغة ٖج م  ٨م بٗض ٧لمت ؾب٣تهجا، لخ  ٓظّ الخجاَغ بلحهجا، ٦مجا ٌؿمى "الخلُٟت" ْ"ابً الغقُض" بجالخ  ْج هجا، 

ْلِـ بين ال٩لمخين عابِ لٟٓي ًخٓؾِ بُجهمجا.   مبضال مىّ. 

ٓصة  ٠ُْٖ البُجان، لِؿذ م٣ه ٦ُٓض  ْالخ : ٞجالىٗذ  ٓاب٘ ألازٔغ ْالخ ٍْخطر الٟغ١ ممجا ؾب٤ بين البض٫ 

ٓاؾُ ٠ُ اليؿ٤ ال بض ُّٞ مً ال ْإهمجا هي م٨ملت لّ. ْٖ ْهي ؤصاة ال٠ُٗ. َظا، بلى ؤن مجا بٗض َظٍ ألاصاة بجالخ٨م،  ت، 

ٓن َٓ  ْل٨ىّ ال ًىٟغص بّ. ٞال ٩ً ٢ْض ٌكجاع٦ّ في الخ٨م  ٓصا بّ،  ٓن م٣ه ٓن مسجالٟجا في الخ٨م إلاجا ٢بلِجا ٞال ٩ً ٢ض ٩ً

ْخضٍ. ٓص   اإلا٣ه

ْ  –في الٛجالب  –ْالٛغى مً البض٫ َٓ   ْإًًجاخّ،  ٍٓخّ بخُٗين اإلاغاص،  ْج٣ جاب٤  غ الخ٨م الؿَّ ٘ الاخخمجا٫ ج٣ٍغ ٞع

 للىٟـ الؾخ٣بجالّ 
ً
ٓظحهجا ْج  للخجاب٘ الظي ؾُجيء، 

ً
ٕٓ جمُِضا ٓن ط٦غ اإلاخب ٩ُٞ ٕٓ ال للمخب يؿب ؤ  ً ٖىّ. ألن َظا الخ٨م 

ٍٓت  خّ ؤًًجا، ٩ٞإن الخ٨م ٢ض ط٦غ مغجين، ْفي َظا ج٣ ٞغ خّ اؾخ٣بلذ مّٗ الخ٨م ْٖ ٞغ ْلِٟت. ٞةطا اؾخ٣بلخّ ْٖ  ١ٓ بك

ألظل جد٤ُ٣ َظا ال ٦ُٓض.  ْج جاصة بُجان للخ٨م  ْاإلابض٫ مىّ بال بطا ؤٞجاص الشجاوي ٍػ ٛغى ال ًصر ؤن ًخدض لٟٔ البض٫ 

 ٤ٞٓ ُم م  بٖغاب: ٧لمت "ؾٗض" الشجاهُت بضال. –ْإًًجاح، ٞال ًصر في مشل: ًجا ؾٗض ؾٗض ؤهذ ٖػ

ا.  ْظغ  ْههبجا  ٗجا  غاب: ٞع  ْالبض٫ ًدب٘ اإلابض٫ مىّ في ؤلٖا

 ؤ٢ؿجام البض٫ 11.4.1
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ى ؤًًجا بض٫  البض٫  ؤعبٗت ؤ٢ؿجام: البض٫    ؿمَّ  َْ)  ٤ ْبض٫   اإلاُجابِّ  ، ْبض٫  البٌٗ مً ال٩ل  ال٩ل مً ال٩ل)، 

.  ً ْالبض٫  اإلابجاً  الاقخمجا٫، 

ٓن ُّٞ البض٫  َٓ ٖين  اإلابض٫ مىّ، مشل: - 1  في  البض٫  اإلاُجاب٤  (ؤْ بض٫ ال٩ل مً ال٩ل): ٩ً
ً
خجا هلِّ ٧جان  ؤلامجام  الٛؼالي  م 

ْ الضًً ٓع  مجاظض  ،  ْ طَب  الض٦خ  ٖلي  خًغ  ألا ، 
 
ْ ؾخجاط يب  مجتهضة،   ٍػ

 
ْ الُجالبت اب  ؾلُم  هجاثم  ،  َّٓ ْ الب الىجاْغ  ؤخمض  ، 

ْ ٚجاثب   ٓص  ،  ٓظ ٓص  م غ  مدم ٍٓػ  .ال

٦ْظل٪  ٓع َٓ هٟؿّ مجاظض،  ْالض٦خ  ، ذ ؤن ؤلامجام َٓ هٟؿّ الٛؼالي  ٓعة ؤٖالٍ، ٖٞغ بطا هٓغث بلى ألامشلت اإلاظ٧

 ْ  ، يب  ْالُجالبت هي هٟؿِجا ٍػ  ، غ َٓ ألاؾخجاط َٓ هٟؿّ ٖلي  ٍٓػ ْال  ، ْالىجاْغ َٓ هٟؿّ ؤخمض  اب  َٓ هٟؿّ ؾلُم،  َّٓ الب

ٓص بض٫  ممجا ٢بلّ.  ْمدم ْؤخمض،  يب، ْؾلُم،  ٍْػ  ، لي  ْمجاظض، ْٖ ٧ْل  مً الٛؼالي،  ٓص.   هٟؿّ مدم

 الظًً ؤوٗمذ ٖلحهم"، ٩ٞلمت: "نغاٍ" 
 
، نغاٍ  اإلاؿخ٣ُم 

 
ٓلّ حٗجالى: "اَضهجا الهغاٍ ْمً ألامشلت ؤًًجا ٢

ْلى، ألن نغاٍ الظًً ؤوٗم  هللا ٖلحهم َٓ ُٖىّ الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم، ٞجال٩لمخجان بمٗجى الشجاهُت بض٫ ال٩ ل مً ال٩ل مً ألا

 ْاخض جمجامجا.

ٓن البض٫  ظؼءا مً اإلابض٫ مىّ، مشل: - 2 ٩ً ُّْٞ ّ بض٫ البٌٗ مً ال٩ل: 
 
ْ ٢غؤث  ال٨خجاب  زلش في ال٨خجاب  هٓغث  ، 

ْ نٟدجاٍث مىّ ن   خًغ  الُالب  ،  ْ مجهم ٖكْغ  مجهماقخٛل ا، 
 
ً، . لٗمجا٫  زمؿت ْالٗكٍغ ْالهٟدجاث،  ٩ٞل  مً الشلض، 

ٌ   تْالخمؿ ٍ٘  ظؼء  مً ٧ل، ؤْ بٗ ى بض٫ البٌٗ مً ال٩ل. مً ظمُ ؿمَّ  ٌ ْلظل٪   ، 

ْلِـ ظؼءا مً ؤظؼاثّ، مشل: - 3 ٓن ُّٞ البض٫  مً مكخمالث اإلابض٫ مىّ،    بض٫  الاقخمجا٫: ٩ً
 
ؤعجبخجي ال٣هُضة

هجا وي اإلا٩جان  ، ٨ٞغت  ٍْؾغَّ ّ، مىٓغ  م  ٖلم  ِّ
 
ٍْغجبِ بّ، . ْهٟٗجي اإلاٗل اإلابض٫ مىّ في َظٍ ألامشلت ٌكخمل ٖلى البض٫، 

٦ْظل٪ اإلا٩جان   م   ٞجال٣هُضة حكخمل ٖلى ال٨ٟغة، 
 
ْاإلاٗل ٧ْل مً ال٨ٟغة  ٌكخمل ٖلى اإلاىٓغ،  لم،  ِّٗ ٌكخمل ٖلى ال

ْلِـ ظؼءا مىّ. ْاإلاىٓغ  لم مً مكخمالث اإلابض٫ مىّ،  ِّٗ  ْال

١ٓ ل٪ ألامشلت الخجالُت: مُيز ْختى ٌؿِل الخ  ْبض٫ الاقخمجا٫، ؤؾ  بين بض٫ البٌٗ مً ال٩ل، 

 .هجا ِجا، ؤٖمضت 
 
ِجا، بالَ  ٟ هجا، ؾ٣ ِجا، ظضعاج  َجا، ؤعي 

 
ٓاٞظ ، ه

 
ٓابهجا  ؤب

 
ت  ؤعجبخجي الٛٞغ

 .ْخِجا َجا، سججاصَجا، مغا َجا، ؾخجاثغ   م٣جاٖض 
 
ت  ؤعجبخجي الٛٞغ

  
 
ت جا، َىضؾت   ؤعجبخجي الٛٞغ ٓاَئ هجا.َ هجا، خؿج   هجا، ؾٗت 

ت، ٩ٞل  مجهجا بض٫ البٌٗ مً ال٩ل. ٟٞي  مً الٛٞغ
ً
ت ظؼءا ْلى حٗض ال٩لمجاث بٗض الٛٞغ  الجملت ألا

ت ال ت، ؤمجا في الجملت الشجاهُت ٩ٞلمجاتهجا بٗض الٛٞغ  مً الٛٞغ
ً
ٗض ظؼءا

 
ْح  ح ْاإلاغا ْالسججاص  ْالؿخجاثغ  ألن اإلا٣جاٖض 

ت ؤقُجاء ْيٗذ في ت جمجامجا،  الٛٞغ ٍْاحى بإقُجاء ؤزٔغ بضال مجهجا. ٍْم٨ً ؤن جؼا٫ مجهجابٗض ؤن ا٦خملذ الٛٞغ ٗض ْلظل٪ ،   ٌ

تَظٍ مً مكخمالث  جا، ألجه٧ل مجهجا بض٫ الاقخمجا٫  .الٛٞغ

ت ال ْإهمجا هي مً مكخمالث  ٦ْظل٪ ال٩لمجاث  في الجملت الشجالشت بٗض الٛٞغ  مجهجا 
ً
تحٗض ظؼءا ٗض الٛٞغ  ٌ ْلظل٪   ،

ت. ْلى:ْمشل الجملت  ٧ل مجهجا بض٫ الاقخمجا٫ ألجهجا مً مكخمالث الٛٞغ  ألا

  ح الجىضي بنبّٗ، عؤؾّ، ٢ضمّ،ظغ .  ًضٍ، بُىّ، ٍِْغ

ْالشجالشت:  ْمشل الجملت الشجاهُت 

 . ، زل٣ّ، خضًشّ، شججاٖخّ، زُجابّ، ؾالخّ، قٗجاٍع  ؤعجبجي الجىضي مٍِٓغ
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ْبض٫ الاقخمجا٫ ؤن ًخهل ٧ل مجهمجا بًمي   ٕٓ  ٍْجب في بض٫ البٌٗ مً ال٩ل،  ٍُْجاب٣ّ في الى ٓص ٖلى اإلابض٫ مىّ،  ٌٗ

ْالجم٘) ٦مجا جٔغ في ألامشلت.(الخظ ْالخشيُت  ْالٗضص (ؤلاٞغاص  ْالخإهِض)،   ٦ي  

 ال - 4
 
ّ، بدُض ى  ًِّ بجا

 ً جا  مَّ : َٓ بض٫  الصخيء مِّ
 ً ال البض٫  اإلابجاث  مىّ، 

ً
البًٗجا  لّ، 

ً
ٓن مُجاب٣جا ٩ً  

ً
 اإلابض٫  مىّ مكخمال

ٓن  ٩ً

ً  ْ   ٖلُّ. ِِّ  -1زالزت ؤ٢ؿجام:  البض٫  اإلابجاث
 
ل
 
 ؤلايغاب.  بض٫   -3 ؿُجانبض٫  الي -2 بض٫  الٛ

غ  ٚلُجا، مشل: "ؤمي   الكٗغاء  ِّ٦
 
، ٞظ  مً اللٟٔ الظي ؾب٤  بلُّ اللؿجان 

ً
ٓن بضال غ  ل٩ُ ِّ٦

 
ٞبض٫  الٛلِ: َٓ مجا ط

٪، ٞإبضلذ مىّ 
 
ُ
 
ل
 
غث  ٚ

َّ
٦
 
ظ ، ٞخ 

ً
ْصي ٚلُجا ٪، ٞظ٦غث البجاع

 
٤  لؿجاه ب  ؿ 

 
غ  قٓقي، ٞ

 
ْصي، قٓقي"، ؤعصث  ؤن جظ٦ البجاع

 قٓقي.

،  جان: َٓ مجاْبض٫  اليؿُ 
ً
ٍ، مشل: الخ٣ُذ  بّ ِْغا ن  ل٪ بٗض ط٦غٍِّ ٞؿجاص  ٢هضِّ بيَّ

 
 مً لٟٔ ج

ً
ٓن بضال غ  ل٩ُ ِّ٦

 
ط

مذ    َ ، جٓ
ً
ْل٨ىّ اجَّطر ل٪ ؤه٪ لم جلخ٤ بّ ِْغا، بل الخ٣ُذ بّ ٖهغا، ٞإبضلذ مىّ  ؤه٪ الخ٣ُذ   ٖهغا بّ ِْغا، 

 
َّ
ْبض٫  اليؿُجانِّ ًخٗل  ، ٤  بجاللؿجانِّ

َّ
ِِّ ًخٗل .ٖهغا. ٞبض٫  الٛل ىجانِّ

 ٤  بجالج 

٫  ًٖ ٢هض   م  ٖض 
 
، ٚي   ؤنَّ اإلاخ٩ل ْاإلابض٫ مىّ ٞحهجا صخُذ  ْبض٫  ؤلايغاب: مجا٧جان في ظملٍت، ٢هض  ٧ل  مً البض٫ 

 ٥ٓ غ ٥ ؤب م 
 
ْغ بجال٣ُجاع، الُجاثغة، ؤ ِّٞ  اإلابض٫ مىّ بلى ٢هض البض٫، مشل: ؾجا

ً
ال َّْ غ  لّ ؤن ؤ  ِ ٥ بجال٣ُجاع، زم ْ لدؿجاٞغ  بلى بلضِّ

ْظٗل  الؿٟغ  الُجاثغة ؤ٦ث  آمى ب  ًٖ ال٣ُجاع بلى الُجاثغة،  ٧ْل مً بض٫  بجال٣ُجاع  ت مً ال٣ُجاع، ٞإيغ  في خ٨م اإلار ٥ْ. 

ال ٓن جدذ مٗجى مخ٣جاعب،  ْبض٫ ؤلايغاب ٩ً ْبض٫ اليؿُجان  ْالبلُٜ ًإحي بين البض٫  الٛلِ  لٛجاء.  ٘  في ٦الم الب  ٣ً

ّ ؤْ وؿُجاهّ ؤْ بيغابّ ُِّ  ٖلى ٚل
ً
 .ْاإلابض٫ مىّ ب٩لمت "بل" صاللت

ٓلّ  ٢ْض ًبض٫ الٟٗل  مً الٟٗل، مشل: ٢خلّ: عمجاٍ بجالغنجام، ألن الٟٗل الشجاوي َٓ ٖين الٟٗل ألا٫ْ. ْمشل ٢

ّ  الٗظاب  ﴿حٗجالى:   ل
ْ
٠  ٖ ًجا  ً  ،

ً
ل٤  ؤزجامجا  ً ً ًْٟٗل طل٪   ، ٞجالٟٗل: "ًًجا٠ٖ" بض٫ ال٩ل مً الٟٗل "ًل٤".)68(الٟغ٢جان:﴾ْم 

 ٠ُٖ البُجان 11.5

  ٘ ٓ ججاب  َ  البُجان: 
 
٠ُٖ ٕٓ ٫  مً اإلاخب زَّ

 
ن  ٍْ ،  الىٗذ 

 
ٓهّ ٨ًك٠ ًٖ اإلاغاص ٦مجا ٨ًك٠ ّ  الىٗذ  في ٧ كب  ٌ  ، ظجامض 

بٍت ٢بلِجا خت ل٩لمٍت ٍٚغ ِّ
 ال٩لمتِّ اإلآض 

 
١ٓ بٌٗ ألامشلت إلًًجاخّ:منزلت ْوؿ  . 

ً  ٖلي   ؿين  ب  الخ 
غ ١ 
 
ٓمّ، َٓ: "امغئ ال٣ –عضخي هللا  ٖجهمجا  –٢جا٫ ؤخض اإلااعزين: (َ م في ٢ ِـّ بجاب ؾُض ٦ٍغ ِ

لمّ ؤن َظٍ اإلاهجاَغة ؾر بُّ ببِذ  ِّٗ ٓاهب هٟؿّ، ل ْمألث الٟغخت ظ َٓجا،  جاب" ٞغخب بّ ؤب ب  ْزُب بيخّ: "الغَّ  ،" ال٩لبي 

تهجا:  جاب، ٩ٞجان مً طٍع ب  ْؤهجبذ الغَّ ْاط،  ْجمَّ الؼ  ٖلى ألاًجام ... 
ً
 زجالضا

ً
جا ْحسجل لّ قٞغ ٫ٓ: "دمحم" ٖلُّ الؿالم،  الغؾ

 "
 
ت ى  ُْ

 
٨  اإلاخ٣ِٟت "ؾ 

 
ْالتي ٢ُل ٞحهجا: ألاصًبت  بخضٔ قِي اث اليؿجاء في الهضع ألا٫ْ، 

ْاةِّ  ْتهــــــــــؼؤ بــــــــــجالغ ـــــــــضهُجا، 
 
 ال
 
" جمــــــــــأل

 
 ٧جاهـــــــــذ "ؾــــــــــ٨ُىت

 

ـــــــــــــــــــــغْث آي  ال٨خــــــــــــــــــــجابِّ البِىـــــــــــــــــــــجاثِّ   ْٞؿَّ  ،
 
ثِّ الخــــــــــــــــــــضًض

 ْ  ع 
 

 

ْلكٗغهجا ؤن َظا الاؾم  ؿجاءلىجا: مً َٓ "الخؿين"؟ 
 
م لد  –ٞلٓ ؤن اإلااعر ٢جا٫: َغ١ "الخؿين" بجاب ؾُض ٦ٍغ

مُت 
 
ل  ٗ ت بجال م ؤهّ مٗٞغ ً طاجّ قجاثبت ؤلابهجام،  –بٚغ ل ًٖ خ٣ُ٣ت نجاخبّ، ْٖ ْالخبُين ليًز ض مً ؤلاًًجاح  ًدخجاط بلى مٍؼ

". ل٨ً خين  ، القر ا٥ َظا الاؾم بين ؤٞغاص مخٗضصة، ٧ل مجهجا ٌؿمى "الخؿين  بط ال هضعي ؤ َٓ الخؿين بً ٖلي، ؤم ٚيٍ 

: ػالذ جل٪ الكجاثبت ْالتي  ٢ُل: "الخؿين بً ٖلي  ُْٖيذ اإلاغاص،  ٓص،  بؿبب ٧لمت: "ابً" الججامضة التي ْضخذ اإلا٣ه
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ٓص َٓ: "الخؿين"، ٞجاإلاغاص مً  ٓص َٓ "ابً ٖلي"، ْ"ابً ٖلي" اإلا٣ه مٗىجاَجا َىجا مٗجى: "الخؿين"، ألن "الخؿين" اإلا٣ه

ْلى  ْل٨ً الشجاهُت ؤْضخذ ألا ْاخضة،  ْطاججا.م٘ ؤجهجا جسجالِٟجا لٟٓجا، ال م –٦مجا ٢لىجا  –ال٩لمخين طاث   ٗجى 

ت، بةيجاٞتهجا بلى الًمي ، ل٨جهجا   ِٟجا  –٦ْظل٪ زُب: "بيخّ" ٞةن ٧لمت: "بيذ" َىجا مٗٞغ م مً حٍٗغ  –بجالٚغ

جاب" ؤم طاث  ب  ٓن طاث "الغَّ ٕٓ ْؤلابهجام ًجٗلىجا ال هضعي خين وؿمِٗجا: ؤي  بىجاث الغظل هي؟ ؤج٩ جاة بصخيء مً الكُ
َّ
ك
 
ٛ م 

ص  ال جا؟ ... ٞلمجا ٢جا٫: "الغبجاب" جدضَّ جا، بؿبب ٧لمت: "الغبجاب" الججامضة التي ٚيَ  ْاخضة صْن ٚيَ  ْحُٗيذ طاث  ٛغى، 

ٓصة َىجا في ال٨الم هي  ْبُيخّ بمٗىجاَجا الظي َٓ مٗجى: "البيذ"، ألن خ٣ُ٣ت البيذ اإلا٣ه ْؤْضخذ اإلاغاص،  ؤػالذ ؤلابهجام، 

ْع بكإجهجا ال٨الم. ِٞمجا ٓصة هي طاث البيذ التي ًض ْطاث "الغبجاب" اإلا٣ه ، م٘ اجٟجا٢ِمجا  خ٣ُ٣ت "الغبجاب" 
ً
مسخلٟخجان لٟٓجا

ْطاججا.  مٗجًى 

م   ٫ٓ" بٚغ ْمجا طاجّ؟ بن  ٧لمت: "الغؾ ٫ٓ اإلاغاص؟  ٫ٓ" الؿجالٟت. ٞمجا خ٣ُ٣ت الغؾ ْمشل َظا ٣ًجا٫ في ٧لمت "الغؾ

ْإًًجاح ؤقمل، الهُبجا٢ِجا ٖلى ٖضص مً ألاٞغاص. ٞلمجا ظجاء اؾم: "دمحم" جم بّ  ِٟجا َىجا "بإ٫" جدخجاط بلى حُٗين ؤ٦مل  حٍٗغ

ْإبهجام، بًٟل ٧لمت: "دمحم" التي ُٖيذ طاجّ، ألجهجا الخُٗ  ٕٓ ٫ٓ" مً قُ ٫ٓ "الغؾ ٫ٓ مضل ٓم خ ْػا٫ مجا ٢ض ًد ين الظاحي، 

ْاخضة. ْاإلاغاص مجهمجا طاث   ،
ً
 بمٗىجاَجا جمجامجا

ِٟجا َىجا "بإ٫"  –ْمشل َظا ٧لمت: "ألاصًبت". ِٞظٍ ال٩لمت   م حٍٗغ ْاخضة  –بٚغ ال جض٫ صاللت ص٣ُ٢ت ٖلى طاث 

ْن ٚي ىت ص َُّ ؼ  مٗ
َّ
غ٦

 
ت" الججامضة ج ٨ُى  ْإهمجا جهض١ ٖلى ؤصًبجاث مخٗضصاث، ٞلمجا ظجاء بٗضَجا ٧لمت بمٗىجاَجا، هي: "ؾ  جا،   َ

ْاخضة مً  ٓصة التي جض٫ ٖلحهجا ٧ل  ْهي الظاث اإلا٣ه ٓاَجا،  ْاخضة مُٗىت، ال ًىهٝغ الظًَ بلى ؾ اإلاغاص: في طاث ؤصًبت 

 ال٩لمخين.

ْهي: "ابً"   ٨ُىت ...) ظجامضة،  –دمحم  –الغبجاب  –ٞىلخٔ ممجا ؾب٤ ؤن ٧ل ٧لمت مً ال٩لمجاث التي ٖغيىجاَجا ( ؾ 

 ال ٩ًجاص ًر ٥ ؤزغا 
ً
ٓص مجهجا بًًجاخجا ْؤْضخذ اإلا٣ه  ،ٕٓ ٓبهجا مً ٚمٓى، ْقُ ت التي ٢بلِجا مجا ٌك ٢ض ؤػالذ ًٖ اإلاٗٞغ

ت ص ٢ٓذ هٟؿّ بمٗجى جل٪ اإلاٗٞغ ْهي في ال م مً ازخالٝ إلبهجام ؤْ اقر ا٥،  ْاخضة، بجالٚغ ٓلِمجا طاث  ْن لِٟٓجا، ٞمضل

 لِٟٓمجا.

ْاخضة مً َظٍ ألاعبٗت  جا  –٧ْل   حؿمى: ٠ُٖ بُجان.  –ْهٓجاثَغ

ٕٓبْٞجاثضة ٠ُٖ البُجان هي  ٕٓ بْن ٧جان  ًًجاح اإلاخب ْجسهُو اإلاخب ، ٦مجا جٔغ في اإلاشجا٫، 
ً
ت ٕٓ مٗٞغ بْن ٧جان اإلاخب

 
ً
ٓاعا : ؾ

ً
جا  ُ لِّ

ذ  خ  ، مشل: اقرً 
ً
ٕٓ ه٨غة ْالخإهِض،  .اإلاخب ْالخظ٦ي   ْالجغ،  ْالىهب   ٘ ّ في الٞغ  ٖ  البُجان مخبٓ

 
ٍُْجاب٤ ٠ُٖ

ْالجم٘. ْالخشيُت  ْالخى٨ي ، ْؤلاٞغاص   ْالخٍٗغ٠ 

11.5.1 : ٓاب٘ ألازٔغ ْالخ ْالخسجال٠ بين ٠ُٖ البُجان   ؤْظّ الدكجابّ 

ٓإ الىٗذ الخ٣ُ٣ي في دّ ًدبين ؤن ٠ُٖ البُجان ٌكبّ بٌٗ ؤه ْحكٍغ بًًجاح  مً حٍٗغ٠ ٠ُٖ البُجان 

ٓص ٖلى اإلاىٗٓث،   بُجهمجا َٓ ؤن الىٗذ الخ٣ُ٣ي ال بض مً اقخمجالّ ٖلى يمي  مؿخر  ٌٗ
ْالٟغ١  ٕٓ ؤْ جسهُهّ.  اإلاخب

ٓجّ بلٟٔ ًض٫ ٖلحهجا  ال ًسهو الظاث ألانلُت إلاىٗ ْؤهّ ال ًٓضر  ْؤن الٛجالب ٖلى الىٗذ الخ٣ُ٣ي: "الاقخ٣جا١. 

 ٓ ْإهمجا ًٓضر مىٗ ٓن هي اإلاغاصة مىّ،  ْج٩ ْالخؿً، مبجاقغة،  ْؤمغ َجاعت ٖلى الظاث، ٧جالِٟم،  جّ بهٟت ٖغيُت 

ْال٣هغ ...  ،٫ٓ  ْالُ
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ْإهمجا بلٟٔ ًض٫ ٖلحهجا  ؤمجا ٠ُٖ البُجان ٞةهّ ًٓضر ؤْ ًسهو الظاث هٟؿِجا، ال بإمغ ٖغضخي َجاعت ٖلحهجا، 

ٓن ؤقِغ مىّ في الٗٝغ ْالاؾ ٫ْ بجاؾم آزغ مغاصٝ لّ ٩ً ٓ ٖين مٗىجاَجا، ِٞٓ بمنزلت الخٟؿي  لأل خٗمجا٫ مً مبجاقغة َْ

ٓن ٠ُٖ البُجان  ْلِظا ٌٛلب ؤن ٩ً ْجٓن٠ بهجا.  ٚي  ؤن ًخًمً خجالت مً الخجاالث الٗغيُت التي جُغؤ ٖلى الظاث 

ْمً الججاثؼ ؤال  –ٚي  مكخ٤  ؤي: –ظجامضا  ٓص.  ْال٨ىُت. ٞال يمي  ُّٞ، ألن الٛجالب ٖلُّ الجم لم املجغص،   ٗ ٓن ٧جال ٩ُٞ

لبي، بط ًصر  ٕٓ ٠ُٖ البُجان مكخ٣جا،  –ب٣لت  –ًخد٤٣ ٞحهمجا َظا الٟغ١ ألٚا ٢ْ ال بجاإلاكخ٤، ْ ٕٓ الىٗذ ظجامضا ما ٢ْ

لب ألاٞصر. ْلى مغاٖجاة ألٚا  ْل٨ً ألا

َمجا مدلَّ  ٍْصر في ؤ٦ث  خجاالتهمجا ؤن ًدل ؤخض  ْبض٫ ال٩ل مً ال٩ل ٞٛجالبت،  ؤمجا اإلاكجابهت بين ٠ُٖ البُجان 

 
 
ْمِجاعة،  آلازغ مً ٚي  ؤن ًخإزغ ال٨الم بهظا الخُٛي ، مشل: مجا ؤعجب  مل٨ت ). جضًغ ممل٨تهجا بدؼم  الىدل، (الُٗؿٓب 

ْالِضْء. هجا)، بال ٞر اث ٢هي ة للغاخت  تِّ
 ُ
لِّ
 
جا (ز ال حؿخ٣غ في ٢هَغ ْاَخمجام،  ُتهجا ب٣ُٓت   ْجغا٢ب ٖع

٧ْلمت: "زلُت" ٠ُٖ بُجان، ؤْ بض٫ ال٩ل مً  ٩ٞلمت: "الُٗؿٓب"، ٠ُٖ بُجان، ؤْ بض٫ ال٩ل مً ال٩ل، مً الىدلت، 

 ال٩ل، مً: ٢هغ .

٤ بين ٠ُٖ البُجان ٦شي  مًْاٖر ى  ْا ْبض٫ ال٩ل مً ال٩ل الىدجاة ٖلى الخٍٟغ ْعؤ ْاخضا،  مجا بجابجا  ْاٖخب َْ  ،

ْالر ٦ُب، ٩ٞل اؾم ًصر الخ٨م ٖلُّ بإهّ ٠ُٖ بُجان، ًصر  ٠ُْٖ البُجان مدكجابهجان مً خُض الضاللت  ؤنَّ البض٫ 

ٓن بض٫ ٫ٓ الىدجاة بنَّ اال٩ل مً ال٩ل ؤن ٩ً ٓع ٢لُلت ٣ً ٓم ٖلى لبض٫ ال، مجاٖضا ن ٓع اٞر ايُت ج٣ ْهي ن  ًصر  ٞحهجا، 

ْالخ٣ضًغ، ْ  الخسُل، ى. الخظٝ  ْمً ٚي  ٞجاثضة جغجج  ٍْم٨ً الا٦خٟجاء ببجاب مً ٚي  صإ،  ٤ بُجهمجا،  ْلظل٪ الصاعي للخٍٟغ

ْلى. ْانُالح البض٫ ؤ  ْاخض َٓ البض٫ ؤْ ٠ُٖ البُجان، 

 ٠ُٖ اليؿ٤ 11.6

  . لي  خجايغانِّ  مً الخغْٝ الٗجاَٟت، مشل: مدمض  ْٖ
 
ّ خٝغ ْبين مخبٖٓ  بِىّ 

 
ِ ٘  ًخٓؾَّ ٠ُٖ اليؿ٤: َٓ ججاب

 ٖلُّ في 
 
٘  اإلاُٗٝٓ  ًدب

 
ْاإلاُٗٝٓ  ٖلُّ. 

ً
ٓٞجا ٕ  مُٗ ى اإلاخبٓ ؿمَّ  َْ ،

ً
ٓٞجا ٘  بٗض خٝغ ال٠ُٗ مُٗ ٘  الظي ٣ً ى الخجاب ؿم   َْ

ٖٓجا ٧جان اإلا  ٖلُّ مٞغ
 
غاب، ٞةطا ٧جان اإلاُٗٓٝ ٓبجا ٧جان اإلاُٗٝٓ ؤلٖا ْإطا ٧جان اإلاُٗٝٓ ٖلُّ مىه جا،  ٖٓ  مٞغ

 
ُٝٓٗ

عا.  عا ٧جان اإلاُٗٓٝ مجْغ ْإطا ٧جان اإلاُٗٓٝ ٖلُّ مجْغ ٓبجا،   مىه

ْمٗجاهحهجا 11.6.1  خغْٝ ال٠ُٗ 

ُْٞمجا ًلي مٗجاوي خغْٝ ال٠ُٗ:  . ًْ ْل٨ِّ ال،  ْل،  ْب  ْم، 
 
ْؤ  ، ْْ

 
ْؤ ى،  ْختَّ  ، مَّ

 
ْز ْالٟجاء،  ٓاْ،   خغْٝ ال٠ُٗ هي: ال

ٓا -1 غاب ظمٗجا مُل٣جا، ٞالال ٨م ْؤلٖا ْاإلاُٗٝٓ ٖلُّ في الخ  ٓن للجم٘ بين اإلاُٗٝٓ  ال ْ: ج٩ ُٟض  جغجِبجا 
 
 ج

، ٧جان اإلاٗجى ؤنَّ الا ٓص  مدم  ْ غ ط  مدمض  
 
ٓص، ؤم ح٣ُٗبجا، ٞةطا ٢لذ: ز غ ط  ٢بل  مدم

 
ٓاء  ؤ٧جان  مدمض  ٢ْض ز زىين زغظجا، ؾ

 بين
 
ٓاء  ؤ٧جان  َىجا٥ مِلت ْمشل: بجال٨ٗـ، ؤم زغظجا مٗجا، ْؾ ْظِمجا ؤم لم ٨ًً.    زغ

 
ٍْخًجا٠ٖ ٓص   ىجا ًج ْاظتهض  ، بهخجاظ 

 في الامخدجان.
 ١ َّٓ ْجٟ  مدمض  

2-  ٍ ْزجالض  ظجاء  بٗض   ،
ً
ال َّْ  ظجاء  ؤ

ً
جا  ُ ، ٞجاإلاٗجى ؤنَّ ٖل : ظجاء  ٖلي  ٞسجالض  : جُٟض  الر جِب  م٘ الخ٣ُٗب، ٞةطا ٢لذ  الٟجاء 

غ  ال٣جاثض  ُٞ ْإطا ٢لذ: ًإم  ، ٞجاإلاٗجى ؤنَّ ال٣جاثض  ًإم  بالمِلت بين  مجُئهمجا.  ىض  ْالجىض  ًخدغ٥  بٗض ؤمغ خدغ٥َّ  الج   ،
ً
ال غ  ؤ

 ال٣جاثض بالمِلت.
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ْالشمجاع   -3  ،
ً
ال جاع  ِْغث ؤ ، ٞجاإلاٗجى ؤنَّ ألاَػ مَّ الشمجاع 

 
جاع  ز : جُٟض  الر جِب  م٘ الر ادي، ٞةطا ٢لذ: ِْغْث ألاَػ مَّ

 
ز

ْٞجانل ػمجي ِلت  مجا م  َٓع ٧ْجان بين ِْ ٍ، ٞجاإلاٗجى ؤنَّ الٟالح ِْغث بٗضَجا،  ض  ، زمَّ ًده  ٕ  الٟالح  ال٣مذ  ْإطا ٢لذ: ًؼع  .

ًٍ ًدهضٍ. ْبٗض ػم  ،
ً
ال َّْ  ًؼٕع ال٣مذ ؤ

. ْقغٍْ ال٠ُٗ بهجا: -4  بهجا ٢لُل 
 
ْال٠ُٗ  ،

 
ى: جُٟض  الٛجاًت تَّ  خ 

. - ؤ
ً
 ْجاَغا

ً
 اؾمجا

 
ٓن اإلاُٗٝٓ  ؤن ٩ً

 ظؼءا مً اإلاُٗٓٝ ٖلُّ، ؤْ ٧جالجؼء. - ب
 
ٓن اإلاُٗٝٓ  ؤن ٩ً

ٓن  - ط َـّ مىّ.ؤن ٩ً  مً اإلاُٗٝٓ ٖلُّ، ؤْ ؤز
 
 ؤقٝغ

 
 اإلاُٗٝٓ

 مشل:

  
 
 ٢غؤث  ال٨خجاب  ختى الخجاجمت

   الىجاؽ  ختى الهبُجان ٪ ب 
 
ل
 
ْٚ 

 هجا ب   ً  ختى ٚ
 
 ْؤعجبخجي الٟخجاة

  
ٓن  ْه ر  الُالب  ختى اإلاتهجا ج 

 
 ْه

  ْ 
 
ى ؤ٦غمىجا الًُٝٓ   خت 

 
 .ِمؤَٟجال

ٓػ ٠ُٖ الًمي  ٖلى الاؾم الٓجاَغ.  ٫ٓ: ظجاء الىجاؽ ختى ؤهذ، ألهّ ال ًج  ال ج٣

٢ْٗذ بٗض الُلب   -5  إلاٗجاٍن ٖضة، ٞةْن 
ٓن  : ج٩ ْْ

 
جا للخسُي ، (ألامغ مشال) ؤ ْإمجا لإليغاب ٖلى الىدٓ ٞهي بم  ْإمجا لإلبجاخت، 

 الخجالي:

  ، هجاللخسُي  ؤْ ؤزت 
 
ْط ٖجاجكت َّْ ؼ 

 
 .مشل: ج

    جاص  َ ـ الٗلمجاء  ؤْ الؼ   .لإلبجاخت، مشل: ظجالِّ

  بجالظَجاب، زم ّ
 
ْٕ طل٪، ؤمغج ْل ص  ٓم"، ؤي: ب  ْٕ طل٪، ٞالجظَب الُ ١ٓ، ؤْ ص  طَْب بلى الؿ لإليغاب، مشل: "اِّ

 ٖضلذ  ًٖ طل٪.

ٓػ ٞح ْالٟغ١ بين الخسُي  ْؤلابجاخت، ؤنَّ الخسُي  ال    ُٞج
 
ْؤمجا ؤلابجاخت ٘  بين الكِئين،  ٓػ ُّٞ الجم ٘  ًج هجا الجم

 بين الكِئين.

٢ْٗذ "ؤْ" بٗض زب ، ٞهي بمجا للك٪،  ْإمجا للخ٣ؿُم ٖلى الىدٓ الخجالي:ْإْن   ْإمجا لإلبهجام، 

  ،٪ؾجاٍٖت للك 
 
 ؤْ هه٠

ً
 .مشل: ظلؿذ  ٖىض دمحم ؾجاٖت

  ؤْ بٗض ٍٚض 
ً
 .لإلبهجام، مشل: ؾإخًغ  ٚضا

 .  للخ٣ؿُم، مشل: ال٩لمت اؾم، ؤْ ٞٗل، ؤْ خٝغ

لب حُٗ -6
 
ُ ْهي لِّ ْم: 

 
، مشل: ؤؤ ينِّ

 
ِئ

َّ
ض   ؤم ًجا قغبذإق ين ؤخض الك ضًىجا ْٖ

 
ٓاء  ل ، مشل: ؾ تِّ

 ٍ
ِّٓ ؿ

 
٢ْْض جإحي للد ٓة؟  ِ٢

 .ٍ ُْٖض   الاؾخٗمجاع ؤم 

٢ْٗذ بٗض  -7 ّ إلاجا بٗضَجا)،بطا 
 
بجاج

ْ
ْإز م ٖلحهجا،  ضَّ

 
خ٣
 
: الٗض٫ْ  ًٖ الخ٨م اإلا  ٍ ْل مٗىجا ب   بِّ

ْل: جُٟض  ؤلايغاب  (ْؤلايغاب  ب 

 ٧جان ؤ
ً
ْجُٟض "بل" الاؾخضعا٥  ٦الم مشبذ، زب ا ْهُجا.  ضا بل٨ر   بل بٍغ

ً
، ا٦خْب عؾجالت ً  بل زجالض  ، مشل: ؤ٢بل  مدؿ

ً
ْ ؤمغا

ْمٗجى الاؾخضعا٥ ؤن اإلاخ٩لم ؤزبذ  خ٨مجا إلاجا ٢بل ألاصاة (بل)، زم اؾخضع٥ ٞإزبذ ه٣ًُّ إلاجا بٗضَجا) بطا  مشل "ل٨ً" (
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ال  ، ٓٞجاء  ذ  الٛضع  بل ال ع اإلاخ٩لم  ج ٢ْٗذ بٗض هٟي ؤْ ههي، مشل: مجاٖٞغ ْلى ٢غَّ . ٟٞي الجملت ألا ب ألاقغاع  بل ألازُجاع  هجاخِّ

ْؤمغ   ٓٞجاء، ْفي الجملت الشجاهُت ههى اإلاخ٩لم  ًٖ مهجاخبت ألاقغاع،  خّ لل ْؤزبذ لىٟؿّ مٗٞغ  ، خّ الٛضع  ٖضم مٗٞغ

 بمهجاخبت ألازُجاع. 

ْح٠ُٗ (ال) ٖلى  -8 ّ ًٖ اإلاُٗٓٝ،   ُ ْهٟ الال: جُٟض  بزبجاث  الخ٨م للمُٗٝٓ ٖلُّ،  شبٍذ،  ح٠ُٗ ٖلى مىٟي،  م 

.  مشل: ؤ٢بل  عاقض  ال زجالض 

: جُٟض  الاؾخضعا٥   -9 ًْ ضَّ ؤنل٨ِّ ال ب   ، ، ْهي 
 
ِجا هٟي  ؤْ ه

 
٣   مشل: ٌؿبِّ

   ٓٞجاء ذ  الٛضع  ل٨ً ال  .مجاٖٞغ

 ال .  جهجاخب ألاقغاع  ل٨ً ألازُجاع 

 .مجا ٢جابلذ ؤخضا ل٨ً ؤزجا٥ 

  
 
٠

 
ُٗ  ٌ   ٦ظل٪ الاؾم ٖلى الاؾم، ٦ْمجا 

 
 ح

 
٠ُٗ 

 
 الٟٗلُت

 
 صزل  مشل:  ،الجملت الٟٗلُتٖلى الجملت

 
 
ـ   ال٠ًُ   .ْظل

 
 ٦ْظل٪ ح٠ُٗ

 
ٓخت البجاب مٛل٤الاؾمُت، مشل:  ٖلى الجملت الاؾمُت الجملت ٓاٞظ مٟخ   .ْالى

 :ال٠ُٗ ٖلى الًمي   11.6.2

 :الًمي  ٖلى الًمي ، مشل 
 
٠

 
ُٗ  ٌ 

 .ْؤهذ نض٣ًجان  ؤهجا 

   الاؾم  الٓجاَغ  ٖلى الًمي 
 
٠ُٗ ٓلّ ٖلُّ الؿالم:َْ   اإلاىٟهل، مشل ٢

 ل  الُدُم في الجىت ِّٞ ٧ْجا  )5304(البسجاعي، ٦خجاب الُال١، بجاب اللٗجان، .ؤهجا 

  :الًمي  اإلاىٟهل ٖلى الاؾم الٓجاَغ، مشل 
 
٠ُٗ  ٌ  ٦مجا 

 .ْؤهجا غ  ؾلُم  
 
 ؾجاٞ

، بل ال ال ْن ٞجانل، ٞال٣ًجا٫: ٢غؤث  ْؾُٗض  ٕٓ بض ٓػ ال٠ُٗ ٖلى الًمي  اإلاخهل اإلاٞغ ٟهل  بض ؤن  ًج  ً- 

ٓ ؾُٗض   ْاإلاُٗٝٓ َْ ٓ الخجاء  ، ؤْ ٢غؤث   –بين اإلاُٗٝٓ ٖلُّ َْ ، ٣ُٞجا٫: ٢غؤث  ؤهجا ْؾُٗض  ْإمجا ٚيٍ  بٟجانٍل بمجا يمي  

 .  الضعؽ  ْؾُٗض 

ْؤزجا٥ أله٨مجا  ع٥  ِّ
ع، ٞالخجاظت بلى ٞجانٍل، مشل: ؤ٢ض  ْإطا ٧جان ال٠ُٗ ٖلى الًمي  اإلاخهل اإلاىهٓب ؤْ املجْغ

ْإهمجا ٧جان ٓػ في خجالت الجغ بٖجاصة خٝغ الجغ م٘  مشجا٫  ؤلازالم،  ٍْج ْؤزُ٪ أله٨مجا مشجا٫  ؤلازالم.  ج٣ضًغي ل٪ 

ألزُ٪ أله٨مجا مشجا٫  ؤلازالم.  اإلاُٗٓٝ ؤْ ٖضم بٖجاصجّ، مشل: بهمجا ٧جان ج٣ضًغي ل٪ 

ْ  اإلاُٗت 11.6.3 ْا  ْاْ ال٠ُٗ ْ

ُٟ
 
ال ج  ،

 
ْاإلاُٗت  

 
ْجُٟض  اإلاهجاخبت  "  ٘ ٓن بمٗجى "م  ْ  ج٩ ْا  اإلاُٗتِّ هي 

 ْ َجا في الخ٨م، ْا ْمجا بٗض  ِجا 
 
ض  اقر ا٥  مجا ٢بل

٫ٓ مّٗ، مشل:  ٓبجا صاثمجا ٖلى ؤهّ مٟٗ  مىه
ٓن   ْالاؾم  بٗضَجا ٩ً

   غث  الٟجغِّ ْ  ؾِّ
 ٕ  َلٓ

ْالؿبب  غاب.  ٕٓ) مىهٓب ٚي  ججاب٘ إلاجا ٢بلّ في ؤلٖا ٓ َل ٓاْ (َْ في َظا اإلاشجا٫ ججض ؤن الاؾم الظي ظجاء بٗض ال

ٓاْ َىجا ٚي  ٖجاَٟت ألن ْاإلاُٗٓٝ ٖلُّ في وؿبت الخ٨م بلُّ ٦مجا  في طل٪ َٓ ؤن ال الٗجاَٟت ج٣خطخي اقر ا٥ اإلاُٗٓٝ 
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ْ  للمُٗت بطا ٧جان  ٓا ن  ال ٦ْظل٪ جخٗيَّ ٕٓ الٟجغ.  ٓص، ألن الؿي  ال ًم٨ً ؤن ًهضع مً َل ٓظ صعؾذ، ْالاقر ا٥ َىجا ٚي  م

٘  مً ال٠ُٗ.  َىجا٥ مجاو

َجا في وؿبت ؤمجا  ْمجا بٗض  ِجا 
 
 ججابٗجا إلاجا ٢بلّ في ْاْ ال٠ُٗ ٞخُٟض  اقر ا٥  مجا ٢بل

ٓن  ٨م بلحهمجا، ْالاؾم  بٗضَجا ٩ً الخ 

 بٖغابّ، مشل:

   ٓص ْمدم م  خجامض    جسجان 

ٓع ججض الاقر ا٥   ْاْ ال٠ُٗالظي في الخ٨م بين الاؾم  ٟٞي اإلاشجا٫ اإلاظ٧ ٢بلِجا، الظي ْالاؾم  ،بٗض 

ٓص٢ض  ملخجانمتٞجا ْمدم غاب  .٢ْٗذ مً خجامض  ٓص) ٦ْظل٪ ججض الاقر ا٥  بين الاؾمين في ؤلٖا ، ألن الاؾم الشجاوي (مدم

ْاْ اإلاُٗت، ألن ٞٗل  ٓن  ال ًم٨ً ؤن ج٩ ْاْ ال٠ُٗ.  ٓاْ التي بُجهمجا بطا هي  ٫ْ (خجامض) في بٖغابّ. ٞجال ججاب٘ لالؾم ألا

ٓاْ للمُٗت ل٩جان مٗجى طل٪ ؤن  ٍْع مً مخٗضص، ٞلٓ ٧جاهذ ال ْاخض، بل ال بض مً نض ٍْع مً  املخجانمت ال ًم٨ً نض

ى الٟٗل الظي ال ًهضع بال
 
ْ  لل٠ُٗ بٗض  مجا ال ًخإح ٓا ن  ال ٦ْظل٪ جخٗيَّ  .٫ٓ ظا ٚي  م٣ٗ ْاخض، َْ  مً مخٗضص نجاصع  مً 

ص. ِّ
ّ بال مً مخٗض   ٖ ٓ٢ْ 

ْلم ًجْب، مشل:  
 
ٓن للمُٗتِّ بطا صرَّ ال٠ُٗ ْؤن ج٩ ْ  لل٠ُِّٗ  ٓا ٓن ال ٓػ ؤن ج٩  ٍْج

  
ً
زجالضا  ْ  ْْ ْزجالض  ؤ  طَب  مدمض  

ٓع ؤن الٟٗل (طَب)  ٓن نجاصعا ججض في اإلاشجا٫ اإلاظ٧ ٓن نجاصعا مً الصخهين مٗجا، ٦مجا ًصر ؤن ٩ً ًصر ؤن ٩ً

جا  ٖٓ ٓن الاؾم الشجاوي مٞغ ٩ٍْ ٓاْ لل٠ُٗ،  ٓن ال ٓظّ ألا٫ْ ج٩ ْٖلى ال ْلِمجا (دمحم) بمهجاخبت الشجاوي (زجالض).  مً ؤ

٫ٓ مّٗ. ٓبجا ٖلى ؤهّ مٟٗ ٓن الاؾم الشجاوي مىه ٩ٍْ ٓاْ للمُٗت،  ٓن ال ٓظّ الشجاوي ج٩ ْٖلى ال  بجالخبُٗت. 

بجاثال 11.7  خضٍع

ل إلاجا ًإحي في ظمل مُٟضة: -1 ِّ
 
ش   م 

ا) )1 ْظغ  ْههبجا  ٗجا   وٗذ خ٣ُ٣ي (ٞع

2(  (
ً
ا ْظغ  ْههبجا  ٗجا   وٗذ ؾببي (ٞع

 وٗذ ظملت اؾمُت )3

 وٗذ ظملت ٞٗلُت  )4

 وٗذ قبّ ظملت  )5

ْؤٖغبهجا: مجاماؾخسغط الىٗٓث  -2  ًلي 

1(   ٕ م  الكجاٖغ  اإلابض   .٢ضِّ

ِجا )2
 
ً  ق٩ل  الخؿ

 
 .قجاَضث  الٟخجاة

3( ّ  .َظا َجالب  ٞهُذ  ٦الم 

ذِّ  )4  في اإلا٣ٗضِّ اإلاٍغ
  .ظلؿذ 

ِجا )5  ٖ  الجمُل  مٓيٓ
 
   .٢غؤث  ال٣هت

6(  
ً
يكض  ٢هُضة  ً  .ؤبهغث  قجاٖغا 

7(  
 
َجا ٦ش٠ُ  .صزلذ  بلى خض٣ًٍت شجغ 
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 ٖلى الصجغة )8
ً
 .قجاَضث  َجاثغة

ز الىٗذ الخ٣ُ٣ي  مً الىٗذ الؿببي  في الٗبجاعة آلاجُت: -3  مي 

ْجمؼط بين اإلاجاضخي  عي خُضعآبجاص مضًىت ُٖٓمت في الِىض ججم٘ بين الًٟ اإلاٗمجا ْظمجا٫ اإلاضهُت الخضًشت،  ال٣ضًم 

ْالخجايغ اإلاؼصَغ ٓاث  .املجُض  ٢ْض ػاص ؾ٩جاجهجا في الؿى ْه٣ِجا،  ْع ْبُت في ظمجالِجا  ْع  مً اإلاضن ألا
ً
ىجاٞـ ٦شي ا

 
هي مضًىت ج

 
ً
ٓعا ْظضث  ٢ه ْإطا َٟذ  في ؤهدجائهجا  ْالخضاث٤ الجمُلت،  ٓع  ْٞحهجا ٦شي  مً الجؿ جاصة ُٖٓمت،  يُجاجهجا، ألازي ة ٍػ  ب 

ً
قجامسجا

لىٛجاهجا،  الًت جِّ مجا٫ في  ْحٗض اإلاضًىت مغ٦ؼ ألٖا ِجا.   ٖ ٓاع  ق
ً
ْؤخُجاًء مدؿٗت هجا،  بجاب   ٖجالُت ٢ِّ

ْمؿجاظض  ٓاب٣ِجا،  ْمبجاوي مخٗضصة َ

ْمً ؤبغػ مٗجاإلاِجا  ٍْت.  ْالهىجاٖجاث الُض ٓمجاث،  ٓظُجا اإلاٗل ٓل جا ٖلى نىجاٖت ج٨ى ٓم ؤبغَػ ٓظض ٞحهجا ماؾؿجاث نىجاُٖت ج٣ ْج

ْبؿبب مٗجالم الكِي ة: "حكجاعمُىجا ٘ ؤع٧جاهّ ألاعبٗت مىجاعاث (مأطن) قجا٣َت.  ْالظي جٞغ ع" الىهب الخظ٧جاعي اإلاغب٘ ق٩لِجا، 

ْا جدذ ؾمجائهجا الهجافي   مجا قجاء
ٓن  ن مً ؤ٢ُجاع الٗجالم، ٣ُُٞم ْغ ُجاح اإلآؾِّ لحهجا الؿ  ح بِّ

نز   ً سُت ْؾُجاخُت ٦شي ة ٞحهجا  ججاٍع

ٓائهجا اإلاٗخض٫ الجمُل ٓن به ٍْخمخٗ ِجا،  ًم   .ؤصِّ

ل -4 ِّ
 
ش  إلاجا ًإحي في ظمل مُٟضة: م 

ْظغا)  )1 ْههبجا  ٗجا  ض لُٟٓجا (ٞع
َّ
ا٦  اؾم م 

 ٞٗل ما٦ض لُٟٓجا  )2

 خٝغ ما٦ض لُٟٓجا   )3

 ظملت اؾمُت ما٦ضة لُٟٓجا  )4

 ظملت ٞٗلُت ما٦ضة لُٟٓجا )5

ْظمُ٘،  -5 ل، 
 
٧ْ ْالٗين،  ٓي: الىٟـ،  ٦ُٓض اإلاٗى ٦ُٓض مً ٖىض٥ حؿخسضم ٞحهجا ؤلٟجاّ الخ ا٦خب ؾذَّ ظمل للخ

٧ْلخجا. ال  ِّ٦ْ 

غ في يٓء ألامشلت. ٠ُ٦ -6 ِّ
ْالٗين؟ ٞؿ  ٕٓ اإلاخهل بجالىٟـ  ض  الًمي  اإلاٞغ

َّ
 ًا٦

ل إلاجا ًإحي في ظمل مُٟضة: -7 ِّ
 
ش  م 

ْظغا )1 ْههبجا  ٗجا    .البض٫ اإلاُجاب٤ ٞع

ْظغا – )2 ْههبجا  ٗجا   .بض٫ البٌٗ مً ال٩ل ٞع

ْظغا )3 ْههبجا  ٗجا    .بض٫ الاقخمجا٫ ٞع

ْظغا.  )4 ْههبجا  ٗجا  ً  ٞع  البض٫  اإلابجاً

ن في الٗبجاعاث  -8 ِّ
ٓي:ٖي  ٦ُٓض اإلاٗى ٦ُٓض اللٟٓي مً الخ ز الخ ْمي  لِمجا، 

 
ْاق٩ ض 

َّ
ْاإلاا٦ ٦ُٓض   آلاجُت الخ

1( . ٓم   خًغ  خًغ  ال٣

2( . جض 
 
شجي الىجاؽ ظمُِٗم ٖلى الٗجامل امل  ً 

ل٪ ٧لّ لل. )3
 
 اإلا

هجا ظمُِٗجا مشمغة. )4 ٓظضت   ج٣ٟضث  ؤهجا هٟسخي ؤشججاع  البؿخجان، ٞ

ٓج٪ ظمُِٗم. )5 ٠ ٖلى بز ُِّ ْاٖ ْالضً٪ ٧لحهمجا،   ؤَ٘ 

 جا٥ الىمُمت.بًجا٥ بً )6
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7( . كٔغ ل الب  ٫ٓ ُٖىّ ًدمِّ  ٖجاص الغؾ

يَّ ٧لحهمجا. )8
 
 ع٦بذ  الؿُٟىت ُٖجهجا م٘ نض٣ً

ل ؾُل٣ى الججاوي ظؼاءٍ. )9 ل ؤظ   ؤظ 

 ٖلى ألا٢ضام. )10
ً
ّ مكُجا

 
٤ ٧ل  ٢ُٗىجا هدً ؤهٟؿىجا الٍُغ

٢ْبٌ الشمً ٧لّ. )11 ٍّ ٧لخحهمجا   بجإ اإلاؿجاٞغ صاع 

ؿِمجا. )12  ٟ ٓاٍ ؤه ْاؾجاٍ ؤز  ْاؾِخّ ؤهجا هٟسخي ؤ٦ث  ممجا 

بذ ٚغبذ الكمـ. )13 غ 
 
ٚ 

 خظاعِّ خظاعِّ مً ؤلاَمجا٫. )14

 ظجاء ال٣جاثض هٟؿّ. )15

ٕٓ البض٫ ُٞمجا -9 ن ه ِّ
ي  بض٫ مىّ، ْٖ

 
ْاإلا ز البض٫   ِّ

ي   ًلي: م 

1( ٍ ٓع  ٘  ال٣مغ  ه ُ   .ؾ 

ي قجاٖغا خ٨ُمجا. )2 خىب 
 
 ٧جان ؤبٓ الُُب اإلا

وي الخجاصم ؤمجاهخّ. )3  ؾغَّ

4(  
 
ٓع٢ت ، ال ظ ال٣لم 

 
  .ز

5(   ٕ   .ال٣جاثض  زجالض  شججا

ّؤ٧لذ  الُٗجام   )6
 
   .ههٟ

ٓم مً ؤ٦ب  عظجا٫ الضًً )7   .٧جان ؤلامجام ألٖا

8( ّ
 
م  اإلاسجض مىجاعج    .تهضَّ

جاعة حكجاع مُىجاع )9 م لٍؼ ُجاح ؤ٦ثَ    .طَب الؿ 

10( .
ً
 اقرٔ  مدمض  ٦خجابجا، ٢لمجا

ل إلاجا ًإحي في ظمل مُٟضة: -10 ِّ
 
 مش

   .٠ُٖ بُجان )1

ُٟض  الجم٘ في الخ٨م )2  ً   .خٝغ ٠ُٖ 

 .خٝغ ٠ُٖ ًُٟض ؤلايغاب )3

 .الر جِب م٘ الخ٣ُٗبخٝغ ٠ُٖ ًُٟض  )4

  .خٝغ ٠ُٖ ًُٟض الاؾخضعا٥ )5

   .خٝغ ٠ُٖ ًُٟض الر ادي )6

  .خٝغ ٠ُٖ ًُٟض الخسُي  )7

 خٝغ ٠ُٖ ًإحي لُلب الخُٗين. )8

 مً ازخالٝ خغْٝ ال٠ُٗ ٞحهجا: -11
 
 اإلاؿخٟجاصة

 
ن اإلاٗجاوي  املخخلٟت ِّ

ْبي   ؤٖغب الجمل آلاجُت، 

1(  
ً
٢ْلمجا  

ً
 .اقرٔ  مدمض  ٦خجابجا
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2(  
ً
 اقرٔ  مدمض  ٦خجابجا

ً
 .٣ٞلمجا

3(   
ً
 زم ٢لمجا

ً
  .اقرٔ  مدمض  ٦خجابجا

4(  
ً
 ؤْ ٢لمجا

ً
 .اقرٔ  مدمض  ٦خجابجا

؟   )5
ً
 اقرٔ  مدمض  ؤم ٢لمجا

ً
 ؤ٦خجابجا

6(  
ً
 ال ٢لمجا

ً
 .اقرٔ  مدمض  ٦خجابجا

7(  
ً
 بل ٢لمجا

ً
 .اقرٔ  مدمض  ٦خجابجا

8(  .
ً
 ل٨ً ٢لمجا

ً
 مجا اقرٔ  مدمض  ٦خجابجا

ٓاْ لل٠ُٗ، ْفي ؤحهجا جخٗين ل -12 ن في ؤي الجمل آلاجُت جخٗين ال ِّ
ٓػ ألامغان:بي   لمُٗت، ْفي ؤحهجا ًج

1( .ٍٓ ْؤز  ؾجاٞغ زجالض 

ْاإلاهبجاح. )2  ٢غؤ دمحم 

٦ُْلّ. )3  ازخل٠ الخجاظغ ْ

ْال٣مغ. )4  ظلؿذ  

ْزجاصمّ. )5  ظجاء الؿُض 

ْالٓالم. )6  مكِىجا 

ْال٨خجاب. )7  ؾجاع الخلمُظ 

ْؤزتهجا. )8  هجخذ ؾٗجاص 

ْْل  الصجغة. )9  هجام ؤدي 

ْجلمُظٍ. )10  هجا٢ل اإلاٗلم 

 هخجاثج الخٗلم 11.8

و  مجا  ِّ
 
خ
 
ل
 
ٓخضة في الى٣جاٍ الخجالُت:ًم٨ً ؤن ه ٓاب٘ في َظٍ ال   صعؾىجا ًٖ الخ

  ْ ْاإلاٗجى.  ٕٓ: َٓ الاؾم اإلآنٓٝ، ؤْ اؾم الظاث  ْاإلاخب ْججاب٘،   ٕٓ الخجاب٘: َٓ ٧ل  ٧لمت ًى٣ؿم الاؾم بلى مخب

 
 
ْالخجاب٘ ًدب٘ مجا٢بل ا. جإحي بٗض ٧لمت ؤزٔغ لخُُٗجهجا ؤْ جسهُهِجا ؤْ جٓيُدِجا.  ْظغ  ْههبجا  ٗجا  غاب ٞع  ّ في ؤلٖا

 .٠ُ اليؿ٤ ٠ُْٖ البُجان، ْٖ ْالبض٫،  ٦ُٓض،  ْالخ ٓاب٘ زمؿت: الىٗذ،   الخ

    ُ ظ٦غ  بٗض اؾم ل  ً   ٘ : ججاب ِّ ب  الىٗذ 
ٓالّي  . ن  بٌٗ ؤخ  ً  ًجب  ؤن  الىٗذ  ْ ، مشل: مدمض  َجالب  مجتهض 

ْ
  ٘  ب  د

 
ٓج ّ في مىٗ

ْال ْالٗضص،  غاب،  ْالخإهِضؤلٖا ْالخى٨ي .خظ٦ي    ٠ ْالخٍٗغ ٓن  ،  ٢ْض ًإحي  ْألانل في الىٗذ ؤن ٩ً مكخ٣جا، 

ٓن الىٗذ مٟغصا ؤْ ظملت ؤْ قبّ ظملت.  ٩ٍْ ال بمكخ٤.  َّْ لَّ اؾخٗمجالِجا) ْللىٗذ نُٛت ظجامضا ما
 
٣ًجا٫ لِجا (٢

ظ٦غ  لبُجان نٟت في اؾم مغجبِ بجاإلاىٗٓث،  ً   ٘ ٓ ججاب ٍٓ الىٗذ الؿببي، َْ  ؤز
 ١ِّ
 ٓ ظا  .مشل: َظا عظل  مخٟ َْ

ٍْدب٘ مجا٢بلّ في ؤلا  ٓن مٟغصا صاثمجا،  ٍْدب٘ مجاالىٗذ ٩ً ْالخى٨ي ،   ٠ ْالخٍٗغ  ْالخإهِض. بٗضٍ في الخظ٦ي   ٖغاب 

  ٦ُٓض ْلّ ٢ؿمجان: الخ غاب.  ٍْدبّٗ في ؤلٖا ّ في طًَ الؿجام٘،  ض مخبٖٓ ِّ
 
ا٦  ُ ظ٦غ  في ال٨الم ل  ً   ٘ ٦ُٓض: ججاب ْالخ

ض بلّٟٓ ؤْ بمغاصّٞ
َّ
ا٦
 
٦ُٓض اللٟٓي بخ٨غاع اإلا ٓن الخ ٩ٍْ ٓي.  ٦ُٓض اإلاٗى ْالخ جا ؤْ  اؾمجا ؤْ ٞٗال اللٟٓي،  ؤْ خٞغ

ْجسجالّٟ في اللٟٔ.  ظملت. ض  في اإلاٗجى، 
َّ
ا٦
 
ٓا٤ٞ اإلا ىت ج َُّ  ٗ ٓي بإلٟجاّ م  ٦ُٓض اإلاٗى ٓن الخ ٦ُٓض ٩ٍْ ْؤلٟجاّ الخ
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ٓي  ٧ْلخجا. اإلاٗى ال  ِّ٦ْ  
 
جامت ْٖ  ٘ ْظمُ ل  

 
٧ْ ْالٗين   ـ   ٓي ؤن جخإزغ ؤلٟجاّْ ًٖ  هي: الىٟ ٦ُٓض اإلاٗى َْكرٍ  في الخ

ٓص ٖل ْجًجاٝ بلى يمي  ٌٗ ض 
َّ
ا٦
 
ْالجم٘. اإلا ْالخشيُت  ْالخإهِض ْؤلاٞغاص  ٍُْجاب٣ّ في الخظ٦ي   ض، 

َّ
 ى اإلاا٦

   ٓص ٘  اإلا٣ه ْجمُِضا  ْالبض٫: َٓ الخجاب ئت  ٕٓ جَٓ ظ٦غ  اإلاخب  ٍْ .ّ ْبين مخبٖٓ ْاؾُت لُٟٓت بِىّ  ٨م بال  بجالخ 

ْللبض٫ ؤعبٗت ؤ٢ؿجام: البض٫   ْالبض٫ اإلااإلاُجاب٤   للخجاب٘.  ْبض٫ الاقخمجا٫،  ْبض٫ البٌٗ مً ال٩ل،  ْالبض٫   بجاًً.، 

ْبض٫ ؤلايغاب. ْبض٫ اليؿُجان  ً  بض٫ الٛلِ،  ً  ًخًمَّ  اإلابجاً

  ،ْالٗضص  ،ٕٓ ْالى غاب،  ّ في ؤلٖا  ٖ ٍُْجاب٤ مخبٓ  ،ّٖٓ ّ  الىٗذ في بًًجاح مخب كب  ٌ ٘  ظجامض   ٠ُْٖ البُجان: َٓ ججاب

ْالخى٨ي . ٍْصر في ؤ٦ث  خجا ْالخٍٗغ٠  ْبض٫ ال٩ل مً ال٩ل ٚجالبت،  التهمجا ؤن ًدل ْاإلاكجابهت بين ٠ُٖ البُجان 

َمجا مدلَّ آلازغ مً ٚي  ؤن ًخإزغ ال٨الم بهظا الخُٛي ،  ٩ٞل اؾم ًصر الخ٨م ٖلُّ بإهّ ٠ُٖ بُجان، ؤخض 

ٓن بض٫ ٫ٓ الىدجاة بنَّ البض٫ الال٩ل مً ال٩ل ًصر ؤن ٩ً ٓع ٢لُلت ٣ً ٓع  ، مجاٖضا ن ْهي ن ًصر  ٞحهجا، 

ٓم ٖلى ْالخ٣ضًغ، ْ  الخسُل، اٞر ايُت ج٣ ٍْم٨ً الا٦خٟجاء مً ٚي  صإ. الخظٝ  ٤ بُجهمجا،  ْلظل٪ الصاعي للخٍٟغ

ْلى. ْانُالح البض٫ ؤ ْاخض َٓ البض٫ ؤْ ٠ُٖ البُجان،   ببجاب 

  :ْخغْٝ ال٠ُٗ هي  مً الخغْٝ الٗجاَٟت. 
 
ّ خٝغ ْبين مخبٖٓ ِ بِىّ  ٘  ًخٓؾ  ٓاْ، ٠ُْٖ اليؿ٤: َٓ ججاب ال

 ًْ ْل٨ِّ ال،  ْل،  ْب  ْم، 
 
ْؤ  ، ْْ

 
ْؤ ى،  ْختَّ  ، مَّ

 
ْز  . ْالٟجاء، 

 ُٟض  الٟغ١ ب
 
ال ج  ،

 
ْاإلاُٗت  

 
ْجُٟض  اإلاهجاخبت  "  ٘ ٓن بمٗجى "م  ْاْ اإلاُٗتِّ ج٩  

ْاْ اإلاُٗت َٓ ؤن  ْاْ ال٠ُٗ ْ ين 

٫ٓ مّٗ.  ٓبجا صاثمجا ٖلى ؤهّ مٟٗ  مىه
ٓن  َجا في الخ٨م، ْالاؾم  بٗضَجا ٩ً ْمجا بٗض  ِجا 

 
ْاْ ؤمجا اقر ا٥  مجا ٢بل

٨م  َجا في وؿبت الخ  ْمجا بٗض  ِجا 
 
 ججابٗجا إلاجا ٢بلّ في ال٠ُٗ ٞخُٟض  اقر ا٥  مجا ٢بل

ٓن  بلحهمجا، ْالاؾم  بٗضَجا ٩ً

 بٖغابّ. 

ْمٗجاهحهجا 11.9  ال٩لمجاث الهٗبت 
 

 اإلاٗجاوي ال٩لمجاث

ْاخض) زُل   ) ٫ٓ  ظمجاٖت ألاٞغاؽ الخُ

ل  ٗ  ٟ
 
١ٓ= مً بجاب ج م مخٟ ِّ

ض 
 
٣ خ   م 

 
 
إ
َّ
َ  ْ ئت= مهضع  ٓن ال٨خجاب جَٓ ْظيز ٌٗٝغ بمًم  م٣ضمت، جمُِض 

ٓطظُتالازخبجاع ؤؾئلت     11.10  الىم

ُٖٓتؤؾئلت  11.10.1  :مٓي

 لـ: -1
 
٠ ّ" حٍٗغ ، ٌكبّ الىٗذ في بًًجاح مخبٖٓ ٘  ظجامض   "َٓ ججاب

)aالىٗذ (  )b٦ُٓض  ) ٠ُٖ البُجانd(  ٠ُٖ اليؿ٤) c(  ) الخ

هجا" مشجا٫ لـ:– 2  ٨ٞغت 
 
 "ؤعجبخجي ال٣هُضة

)aالبض٫ اإلاُجاب٤ (  )bٌٗبض٫ الب (  )cبض٫ الاقخمجا٫ ( )d  ً  ) البض٫  اإلابجاً

ن الجملت الخجاَئت ُٞمجا ًلي: - 3 ِّ
 ٖي 
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)a٢غؤث  ْدمحم (  )bّ٦خب  دمحم هٟؿ ( )c  مدمض  َجالب  مجتهض (  )d  ٓع  مدمض  )ظجاء  الض٦خ

 مجا َٓ الىٗذ؟   -4

)a (ّججاب٘ ًه٠ مجا ٢بل َٓ  )b ( ّججاب٘ ًا٦ض مجا ٢بل َٓ )c (ّالظي ًبين َُئت نجاخب َٓ  )d(  ٘الخجاب َٓ

ٓص بجالخ٨م  اإلا٣ه

ٓلُض بً زجالض ال٣جاثض "اهخهغ الجملت في "زجالض" ٧لمت بٖغاب  -5  الي م٥ٓ": مٗغ٦ت في ال

)a (بض٫ مىهٓب   )b (ٕٓ ٕٓ) c(  بض٫ مٞغ ٕٓ)d(   وٗذ مٞغ ٦ُٓض مٞغ  ج

ٓاب٘  -6  هي: تؤعبٗ الخ

)a (٦ُٓض ٦ُٓض) b(   الىٗذ، الخجا٫، البض٫، الخ  الىٗذ، ال٠ُٗ، البض٫، الخ

)c (الىٗذ، ال٠ُٗ، الهٟت، الخجا٫  )d(٦ُٓض  الىٗذ، ال٠ُٗ، الخمُيز، الخ

٦ُٓض  -7 ٖٓجان الخ  َمجا: ه

)a (ْٚي  مُجاب٤ ٓي ) b(  مُجاب٤  ْمٗى ْاقخمجا٫) c( لٟٓي  ٓي )d(  مُجاب٤  ْمٗى  مُجاب٤ 

ُٟت  -8 ٦ُٓض هي: ْْ  الخ

)a (ًٓضر اإلاا٦ض  )b (ًا٦ض اإلاا٦ض  )c (ٌكر ٥ م٘ اإلاا٦ض في الخ٨م  )d(ًه٠ اإلاا٦ض 

 َظٍ الجملت...: في البض٫ ،"ؾُجاٌؿت ٖلمُت، ز٣جاُٞت،: ٦خب م٨خبتي "في  -9

)a (ؾُجاؾُت   )b (ز٣جاُٞت  )c (ٖلمُت   )d(ظمُ٘ مجا ؾب٤ 

غ  ﴿: حٗجالى ٢جا٫  -10
 
ًٍ  ٍ  ْْ ْق

م 
 
ش ـٍ  بِّ

ْ
س م   ب  َِّ ا ع 

ةٍ  ص  ص  ْْ ض  ْٗ  "... صعاَم" بٖغاب ﴾م 

)a (بض٫ مىهٓب  )b (وٗذ مىهٓب )c (ع بجال٨ؿغة ع بجالٟخدت)d(  بض٫ مجْغ  بض٫ مجْغ

 :ال٣هي ة تؤلاظجابؤؾئلت   11.10.2

ْمجا ؤ٢ؿجام الخ -1  ب٘؟جامجا مٗجى الخجاب٘؟ 

ٓاّٖ بجاٖخبجاع لّٟٓ؟ -2 ْمجا ؤه  مجا مٗجى الىٗذ؟ 

ال اإلاًجاٞت بلى اؾم ْجاَغ  -3 ال اإلاًجاٞت بلى يمي  ، مجا الٟغ١ بين ٦ِّ غاب؟ ٦ِّْ  في ؤلٖا

ن الٟغ١ بين ٠ُٖ البُجان -4  .ْبض٫ ال٩ل مً ال٩ل بي 

ْؤٖغبهجا: -5 ٓاب٘ ُٞمجا ًلي   اؾخسغط الخ

   ِجا لّ ٞإه٣ِٟجا لغؤٔ ٖلى  مضح
 
ْلٓ ٧جاهذ الضهُجا ٧ل ٗجى في َلب اإلا٩جاعم،   ٌ  ٣ٞجا٫: "طا٥ ْهللا عظل  

ً
ؤٖغابي عظال

ٓ ًبػي الخي    َْ ،
ً
٢ٓجا ّ  هٟؿّ بٗض طل٪ خ٣ ٓٞجاء  هٟؿ  ْال ً  ْألاطٔ.  ّ ًٖ اإلا

 
ْٞ ٍْنز ٍ مٗغ ِجا،  ِّٗ في ؤٖمجالّ ظمُ

هجا نٟت مً نٟجاجّ، ب  ُٖج 
 
ءة ْاإلاْغ  مً طاجّ، 

 
ْؤؾٕغ قٗبت ٓجّ  ى صٖ ، لب 

 
 الٛٓر

 
، الٛٓر طا هجاصاٍ مؿخجي  بلي  بلي 

 لىجضجّ".

  ٍْب٩ي  ،ٍ ٧ْجان ًسلٓ بىٟؿّ اللُل  ؤ٦ث    بهجا، 
ً
٣ُجا جاًت، ٞع  للٖغ

ً
 مدبجا

ً
 ٖجاصال

ً
ؼ بمجامجا ً  ٖبض الٍٗؼ  ٖمغ  ب

 
٧جان الخلُٟت

ؿم٘ هدُبّ بجالب٩جاء.  ِ ٞ 

ٍٓلتال تظجابؤلا ؤؾئلت   11.10.3 ُ: 

ر م٘ ألامشلت.مجا الٟغ١ بين الىٗذ  -1 ِّ
ْالىٗذ الؿببي؟ ْض   الخ٣ُ٣ي 



237 

 

ن مٗجاهحهجا م٘ ألامشلت. -2 ِّ
ْبي   اط٦غ خغْٝ ال٠ُٗ، 

ٓإ البض٫ بجالخٟهُل. -3  اط٦غ ؤه

 اإلآصخى بهجا ْاإلاغاظ٘ ال٨خبؤَم     11.11

ْلى،   -1 ؽ الٗغبُت، جإل٠ُ مهُٟى الٛالًُجي، صاع بخُجاء الر ار الٗغبي، بي ْث، لبىجان، الُبٗت ألا ظجام٘ الضْع

ش الُب٘. ْلم  ًظ٦غ ججاٍع

، جإل٠ُ ًٓؾ٠ الخمجاصي، ْدمحم دمحم الكىجاْي، ْدمحم ق٤ُٟ ُٖجا،   -2 ْالهٝغ ت في الىدٓ   ُ ٓاٖض  ألاؾجاؾِّ ال٣

ْالخٗلُم، ال٣جاَغة  ٓػاعة الر بُت  ْالٓؾجاثل الخٗلُمُت ل ْاإلاضعؾُت   م.1990الجِجاػ اإلاغ٦ؼي لل٨خب الججامُٗت 

ٓص خؿجي  -3 جان، ألاعصن، الُبٗت الىدٓ الكجافي الكجامل، جإل٠ُ مدم ٘ ٖم  َٓػ ْالخ مٛجالؿت، صاع اإلاؿي ة لليكغ 

 م.2013الشجالشت 

ْمهُٟى ؤمين. -4 ٓاٖض اللٛت الٗغبُت، للمضاعؽ الابخضاثُت، الجؼء الشجالض، ٖلي الججاعم  ٓاضر في ٢  الىدٓ ال

جان، ألاعصن،  -5 ٘ ٖم  َٓػ ْالخ ٍٓت، جإل٠ُ مدؿً ٖلي ُُٖت، صاع اإلاىجاهج لليكغ  ْلى ألاؾجالُب الىد الُبٗت ألا

 م.2007

ٍٓت اإلاخجضصة، الجؼء الشجالض، ٖبجاؽ خؿً، الُبٗت   6 ْالخُجاة اللٛ ُٗت،  ٓافي م٘ عبُّ بجاألؾجالُب الٞغ الىدٓ ال

 الغابٗت، صاع اإلاٗجاٝع بمهغ.
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 الخمُِض   12.0

ؼاء ٓامل التي ن مً ال٩لمجاث ب !ؤحهجا الُلبت ألٖا ْبخٛي  الٗ الٗغبُت مجا ًخٛي  آزٍغ بجازخالٝ مغ٦ٍؼ في الجملت ؤ

ْمجهجا مجا الًخٛ ْالشجاوي: مبيُجا،   آزٍغ بجازخالٝ مغ٦ٍؼ في الجملتيجضزل ٖلحهجا،  َْؿمى الا٫ْ: مٗغبجا،  ٓامل،  ؤْ بخٛي  الٗ

ْال٨خجاب.  ْالغظل،  ٓامل، مشل: الؿمجاء، ْألاعى،  ْاإلابجي : مجا الًخٛي  آزٍغ ٞجاإلاٗغب: مجا ًخٛي  آزٍغ بجازخالٝ الٗ

ْؤمجا  َْظا.   ًْ ْم  ْب  خ 
ْ
ْا٦ ب   خ 

 
ٓامل، مشل: ٦ تِّ ٖلحهجا بجازخالٝ الٗ

 
ٓاملِّ الضازل ِّٝ الٗ ْازغِّال٩لمِّ الزخال  ؤ

غاب ِٞٓ حُٛي   ؤلٖا

 .
ً
ْج٣ضًغا  ؤ

ً
 لٟٓجا

 ، ٗغب  بجالخغ٧جاثِّ  ٌ . ْ اإلاٗغبجاث ٢ؿمجان: ٢ؿم   ِّٝ ٗغب  بجالخْغ  ٌ غاب٢ُؿم   ت ؤعبٗت، ْهدً وٗٝغ ؤن الخغ٧جاث ؤلٖا

،  -1ْهى:  المتهجا الخِ اإلاجاثل ٖلى الخٝغ ،  -2الٟخدت ْٖ ْٖالمتهجا الخِ اإلاجاثل جدذ الخٝغ ْالًمت  -3ْال٨ؿغة 

 ، ٓاْ الهٛي ة ٖلى الخٝغ المتهجا ال ْؤن الخغْٝ  -4ْٖ  . ْٖالمخّ الضا٫ الهٛي ة ؤْ الضاثغة الهٛي ة ٖلى الخٝغ الجؼم 

ْهى:  غابُت ؤعبٗت ٦ظل٪،  ٓن.  -4الُجاء  -3ٓاْ ال -2ألال٠  -1ؤلٖا  الى

 
 
:  اإلاٗغبجاث بجالخغ٧جاث ؤعبٗت ٍٕ ٓا ْاؾخٟضث مً َظا الٗجالمِّ الاؾم  اإلاٟغص   -1ؤه  ،  ٖجالم 

ً
ضا ْإن ٍػ  ، ، مشل: َظا عظل 

ْالٗجالم في َظٍ ألامشلت ٧لمجاث مٗغبت مً ألاؾمجاء اإلاٟغصة ض  ٍْػ ٘  الخ٨ؿي ، ْ  -2إٖغابهجا بجالخغ٧جاث. ْ  ٦شي ا. ٞغظل  ظم

جا٫  ﴿ مشل: ُّعِّظ 
 
ل  ٖ ْا هللا   َض 

 
جا  ٖ جا  ٓا م 

 
٢ ض  ت، ٞجال٩لمجاث ْ  ،)23(ألاخؼاب:﴾ن  ٢ْغؤث في صخ٠ مهٍغ ذ ٦خبجامخٗضصة،  اقرً 

ْمٗغبت بجالخغ٧جاث،  ٕٓ ج٨شي   ٓاعصة في ألامشلت ظم ٦ْخب ْصخ٠ ال ٘  اإلااهضِّ الؿجالم  ، مشل: َاالء ْ  -٦3غظجا٫  ظم

ذِّ البجاخشجاث  م٘ اإلاكٞغ
 
، عؤًذ َجالبجاٍث ًضعؾً، هجا٢ك جالبجاث مامىجاث  ٓاعصة في ألامشلت ٦مامىجاث َْ جاث، بن ال٩لمجاث ال

٧ْلِجا مٗغبت بجالخغ٧جاث،  جاث ؤمشلت لجم٘ اإلااهض الؿجالم  ْمكٞغ ،  -4ْبجاخشجاث  ٕ  الظي ال ًخهْل بأزٍغ شخئ  ْالٟٗل  اإلاًجاع

 ٔ ٘  ألاخضار. هغ ، هدً هخجاب ْ٘ ، ؤهجا لم ؤؾم ، ؤهذ لً جظَب 
 
ض ٣ًغؤ ْهٟٗل، مشل: ٍػ ْؤٞٗل،  ْجٟٗل،  ٓ ًٟٗل،  ؤن ؤٞٗجا٫  َْ

ٓااإلاإن ْ  اإلاًجإع في َظٍ ألامشلت مٗغبت بجالخغ٧جاث. ِّ  ٕٗغبجاث مً َظٍ ألاه
 
، ألاعبٗت ٧ل ىهب  بجالٟخدتِّ

 
ْج تِّ ،  ٘ بجالًمَّ ٞغ

 
ِجا ج

  :  ؤقُجاء 
 
ًْ طل٪ زالزت غ ط  ٖ

 
ْز  ، ٓنِّ جؼم  بجالؿ٩

 
ْج ٌ  بجال٨ؿغةِّ ،  ،  -1ْجسٟ ىهب  بجال٨ؿغةِّ  ً ٘  اإلااهضِّ الؿجالم  الظي   -2ظم

 ، ٌ  بجالٟخدتِّ سٟ  ً  
 
ِّٝ  -3ْالاؾم الظي ال ًىهٝغ  بدظ

جؼم   ً ٕ  اإلاٗخل  آلازغِّ  ٞةهّ  .آْالٟٗل  اإلاًجاع  زٍغ

:ا ٍٕ ٓا  ؤه
 
 -1 إلاٗغبجاث بجالخغْٝ ؤعبٗت

 
،  -2، الخشيُت  اإلاظ٦غِّ الؿجالم 

 ٘ ،  -3ْظم
 
ْألاٞٗجا٫   -4ْألاؾمجاء  الخمؿت

ٓخضة، َمجا ألاؾمجاء ْألاٞٗجا٫ الخمؿت. ً الظ٦غ في َظٍ ال ين اإلاازٍغ ٫ْ مجهجا الىٖٓ ْهدىجا  ،
 
 الخمؿت

 ؤَضاٝ الٓخضة    12.1

ٓن  ٓه ٓخضة ؾخ٩ ٓع الخجالُت:ؤحهجا الُلبت! بٗض صعاؾت َظٍ ال ً ٖلى ألام  ٢جاصٍع

 ْالبىجاء غاب   .مغاظٗت اإلاؿجاثل اإلاِمت اإلاخهلت بجاإٖل

 ْإٖغابهجا ْمٗجاهحهجا    .الخٍٗغ٠ بجاألؾمجاء الخمؿت 

  الٗجامتْ قغٍْ ألاؾمجاء الخمؿت الخجانت. 



240 

 

 ْؤَمُتهجا   .الخٍٗغ٠ بجاألٞٗجا٫ الخمؿت، 

 بٖغاب ألاٞٗجا٫ الخمؿت. 

 اإلاٗغبجاث بجالخغْٝ   12.2

ٍٕ اإلاٗغبجاث بجالخغْٝ  ٓا  ؤه
 
ىجا-ؤعبٗت  -1ْهى:  -٦مجا ٖٞغ

 
هخسب هجاثبجان الخشيُت

 
، مشل: ظجاء عظالن، َظان َجالبجان، ؤ

ً، جل٣ُذ عؾجالت نض٣ًين، الخٓىجا ؤن  ْؤزظث الٗلم مً ؤؾخجاطًً ٦بيً  ْعؤًذ عظلين ازىين، بن الُجالبين مجتهضان، 

ْاإلا ٓعة الٟجاٖل (عظالن)  ْلى ظجاءث نُٜ الخشيُت في ن ْهجاثب الٟجاٖل في ألامشلت الشالزت ألا ْالخب  (َجالبجان)  بخضؤ (َظان) 

٫ٓ بّ مىهٓب ْ"الُجالبين" في اإلاشجا٫  ِٗجا ألال٠، ْ"عظلين" في اإلاشجا٫ الغاب٘ مٟٗ ْٖالمت ٞع ت  ٖٓ ٧ْلِجا مٞغ (هجاثبجان) 

المت ههبهمجا الُجاء ع بمً ْ"نض٣ًين" في اإلاشجا٫ ْ الخجامـ اؾم بن مىهٓب ْٖ "ؤؾخجاطًً"في اإلاشجا٫ الؿجاصؽ مجْغ

ع  ىجا ؤن الخشيُتالؿجاب٘ مجْغ ْبهظا ٖٞغ مجا الُجاء ٦ظل٪،  المت ظَغ ٌ  (ججغ)  بجاإليجاٞت  ْٖ سٟ
 
ْج ىهب  

 
ْج  ، ٘  بجاألل٠ِّ ٞغ

 
ج

، مشل:-2بجالُجاء،   اإلاظ٦غِّ الؿجالم 
 ٘ ن (  َاالء ظم ٓاْ) ْؾم٘ الخجايْغ ّٗ ال المت ٞع ْٖ ٕٓ ٓن: زب  مٞغ ٓن (مؿلم مؿلم

ً ٖلى ٓاْ) عؤًذ اإلاجاٍع ّٗ ال ْٖالمت ٞع  ٕٓ ن: ٞجاٖل مٞغ ْٖالمت ههبّ  الخجايْغ ٫ٓ بّ مىهٓب  ً: مٟٗ الكجإع (اإلاجاٍع

ٓن (اإلاؿلمين: اؾم بن مىهٓب ْإن اإلاؿلمين عاخم ٓاْ ْٖالمت ههبّ الُجاء)،  الُجاء)،  ٘  بجال ٞغ  ً  اإلاظ٦غِّ الؿجالم  
 ٘ ٞةن ظم

 ، ٌ  بجالُجاءِّ ٍْسٟ ، -3ٍْىهب  
 
ظان ألازي ان ٌٗغبجان بجالخغْٝ ؤًًجا، -4ألاؾمجاء  الخمؿت َْ .

 
ألاٞٗجا٫  الخمؿت

ٓخضة بجالخٟهُل.جْ  ْلِمجا َظٍ ال  دىجا

 ألاؾمجاء الخمؿت   12.3

ٓع  ْل٨ً اإلاكِ ْاٖخب  البٌٗ ٧لمت "ًَ" مً َظٍ ألاؾمجاء ٞجٗلِجا اؾمجا ؾجاصؾجا،  ْهى: ؤب، ؤر، خم، ٞٓ، طْ. 

٫ْ َٓ ألاؾمجاء الخمؿت.  ْاإلاخضا

 مٗجاوي ألاؾمجاء الخمؿت:   12.3.1

٧ْلم ال ًدخجاظجان بلى البُجان،  ْٞجان  جإحي بمٗجى الٟم،  "ٞٓ"٧لمت ْ  مٗىجاَجا نجاخب، "طْ"ت ألاب ْألار مٗغ

ً  ٧لمت ٨ًجى  "خم"ْ ْالِ ٓالض ٣ِٞ.  ْالضا ٧جان ؤم ٚيٍ  ٚي  ؤن ال٩لمت حؿخٗمل في الٗٝغ لل ْظت  ْط ؤْ الؼ ب الؼ َٓ ٢ٍغ

ُْٞمجا ًلي هظ٦غ بٌٗ ؤمشلت الؾخٗمجاالث ألاؾمجاء الخمؿت: شخيءبهجا ًٖ ٧ل  ْبُجاهّ.   ٌؿخ٣بذ ط٦ٍغ 

ٓلى ٖمغ الخالٞت بٗض ؤبي ب٨ٍغ.ؤبٓ ب٨غ ؤ٫ْ  -1  الخلٟجاء الغاقضًً، بن ؤبجاب٨غ خجاعب مجاوعي الؼ٧جاة، ج

ٓم ًٟغ اإلاغء مً ؤزُّ". -2 ْاؾجا٥ في الكضة، "ً  ؤز٥ٓ مجتهض، بن ؤزجا٥ مً 

ْالض٥، لٗل خمجاٍ َٓ ال٣جاصم، ؾلمذ ٖلى خمُ٪. -3  خم٥ٓ مشل 

ٌَّ هللا  ٞجا٥، هٓغ َبِب ألاؾىجان بلى ُّٞ. -4  ؤ ٥ٓٞ ه٠ُٓ؟، ال ٞ

ِِّ ٧ل طي خ٤ ٍ ؤهذ ط -5 ّ. خْ ؤزال١، عضخى هللا مً ٧جان طا ؤزال١ خمُضة، ؤٖ َّ٣ 

 بٖغاب ألاؾمجاء الخمؿت:  12.3.2
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غ  بجالُجاء،  ج 
 
ْجسٌٟ ؤْ ج ْجىهب بجاألل٠  ٓاْ  ٘  بجال

 
ٞغ
 
٦مجا الخٓىجا في ألامشلت التي ط٦غهجاَجا ؤن ألاؾمجاء الخمؿت ج

ٓع ؤٖالٍ ٧لمت "ؤبٓ" في مشجا٫: ؤبٓ  ٫ْ اإلاظ٧ ِٗجا ٟٞي اإلاشجا٫ ألا ْٖالمت ٞع ت ألجهجا مبخضؤ  ٖٓ ب٨غ ؤ٫ْ الخلٟجاء الغاقضًً، مٞغ

٧ْلمت "ؤبجا" في مشجا٫: بن ؤبجا ب٨غ خجاعب مجاوعي  ٓاْ،  ٘ بجال ٓن بٖغابهجا في خجالت الٞغ ٓاْ ألجهجا مً ألاؾمجاء الخمؿت التي ٩ً ال

ْٖالمت ههبهجا ألال٠ ألن َظٍ ال٩لمت مً ألاؾ ٢ٓت بـ "بن" الىجانبت،  ٓبت ألجهجا مؿب ٓن الؼ٧جاة مىه مجاء الخمؿت التي ٩ً

عة ألجهجا مًجاٝ بلُّ  ٓلى ٖمغ الخالٞت بٗض ؤبي ب٨ٍغ مجْغ ٧ْلمت "ؤبي" في مشجا٫: ج بٖغابهجا في خجالت الىهب بجاألل٠، 

٨ظا وؿخُُ٘ ٓن بٖغابهجا في خجالت الجغ بجاأللُجاء. َْ جا الُجاء، ألن َظٍ ال٩لمت مً ألاؾمجاء الخمؿت التي ٩ً المت ظَغ ؤن  ْٖ

ٓعة.هِٟم ؾجاثغ ألامشلت اإلاظ ٧ 

 قغٍْ بٖغاب ألاؾمجاء الخمؿت بجالخغْٝ   12.3.3

ت مً الكغٍْ ل٩ي  ٓٞغ ٞحهجا مجمٖٓ ْل٨ً ًجب ؤن جخ  ، ىجا ُٞمجا مطخى ؤن ألاؾمجاء الخمؿت ٌٗغب بجالخغْٝ ٖٞغ

ظٍ الكغٍْ جى٣ؿم بلى ٢ؿمين: َْ ،  الكغٍْ الخجانت.-2الكغٍْ الٗجامت، -1وٗغبهجا بجالخغْٝ

 الكغٍْ الٗجامت: 12.3.3.1

جا في ألاؾمجاء الخمؿت لخٗغب بجالخغْٝ ؤعبٗتبن الكغٍْ الٗجا ٓاَٞغ ٓاظب ج  :مت ال

  ْإهمجا ٌٗغب ٓن َظٍ ألاؾمجاء مٟغصة، ٞةن ٧جان اؾم مً َظٍ ألاؾمجاء ظمٗجا ٞال ٌٗغب بجالخغْٝ  ؤن ج٩

 ٘ ٓم ؤن ظم٘ الخ٨ؿي  ٌٗغب بجالخغ٧جاث، ؤي: جٞغ ْمً اإلاٗل ٓعة ظم٘ ج٨ؿي ،  ٓن في َظٍ اله بجالخغ٧جاث ألهّ ٩ً

ْجىهب بجال ٓا لىجا َظا بجالًمت،  هجا ٢ض جغ٧ ْإن آبجاء  ٓن،  الء آلابجاء  ٞغخ ْجسٌٟ بجال٨ؿغة، مشل: َ ٟخدت، 

ين﴿الر ار الطخم، ْ لِّ
ىجا ألاَّْ ي آبجاثِّ ا فِّ

 
ظ ه  جا بِّ

ى  ْٗ مِّ
جا ؾ   .)24(اإلاامىٓن:﴾م 

٫ْ  -آلابجاء   ّٗ الًمت الٓجاَغة ألهّ ظم٘ الخ٨ؿي . -في اإلاشجا٫ ألا ْٖالمت ٞع  ٕٓ  مبخضؤ مٞغ

هجا ْٖالمت ههبّ الٟخدت الٓجاَغة ألهّ ظم٘ الخ٨ؿي . -الشجاويفي اإلاشجا٫  -آبجاء   اؾم بن مىهٓب 

ىجا ْٖالمت ظٍغ ال٨ؿغة الٓجاَغة ألهّ ظم٘ الخ٨ؿي . -في اإلاشجا٫ الشجالض -آبجاثِّ ع بدٝغ الجغ   مجْغ

ْإهمجا ٌٗغب بٖغاب الخشيُت  ْإن ٧جان اؾم مً َظٍ ألاؾمجاء جشيُت ٞال ٌٗغب بٖغاب ألاؾمجاء الخمؿت، 

ْهه ٗجابجاألل٠  ْظغا بجالُجاء.ٞع  بجا 

  ْإهمجا ٌٗغب ٓن َظٍ ألاؾمجاء مًجاٞت، ٞةن ٧جان اؾم مً َظٍ ألاؾمجاء ٚي  مًجاٝ ٞال ٌٗغب بجالخغْٝ  ؤن ج٩

٦ْظل٪  بجالخغ٦ت، مشل: ٧لمت ؤز٥ٓ اإلاًجاٞت بلى يمي  املخجاَب ٞةطا خظٞذ مجهجا َظٍ ؤلايجاٞت جهبذ "ؤر" 

ٓاْ مجهمجا  ٧جاهذ ٖالمت بٖغابُت ؾ٣ُذ بؿ٣ٍٓ ؤبٓ ب٨غ بطا خظٞذ مجهجا ؤلايجاٞت ٞخهبذ "ؤب" ألن ال

. االء بىجاث ألارِّ  لّ، َْ
ً
ْال٣جاصم ٧جان ؤزجا  ، ، مشل: لّ ؤر  غاب بجالخغْٝ جا في ؤلٖا  ؤلايجاٞت التي ٧جاهذ قَغ

٫ْ  -ؤر   ّٗ الًمت الٓجاَغة ألهّ اإلاٟغص اإلاىهٝغ الصخُذ. -في اإلاشجا٫ ألا المت ٞع ْٖ ٕٓ  مبخضؤ مازغ مٞغ

 
ً
 ْٖالمت ههبّ الٟخدت الٓجاَغة ألهّ اإلاٟغص اإلاىهٝغ الصخُذ. زب  ٧جان مىهٓب -في اإلاشجا٫ الشجاوي -ؤزجا

المت ظٍغ ال٨ؿغة الٓجاَغة ألهّ اإلاٟغص اإلاىهٝغ الصخُذ. -في اإلاشجا٫ الشجالض -ألارِّ  ع بدٝغ الجغ ْٖ  مجْغ

  ،جا ٓن َظٍ ألاؾمجاء مًجاٞت بلى ٚي  ًجاء اإلاخ٩لم، ٞةطا ٧جاهذ مًجاٞت بلى ًجاء اإلاخ٩لم ٧جان بٖغابهجا ج٣ضًٍغ ؤن ج٩
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ْؤزظث َظا ال٨خجاب مً ؤبي.مشل:  ْإن ؤبي ؤؾخجاط في الججامٗت،   ؤدي ٖجالم ٦بي ، 

٫ْ  -ؤدي جا خغ٦ت الُجاء اإلاىجاؾبت. -في اإلاشجا٫ ألا َٓع ّٗ الًمت اإلا٣ضعة مىٗذ مً ِْ المت ٞع ْٖ ٕٓ  مبخضؤ مٞغ

جا خغ٦ت الُجاء اإلاىجاؾبت. -في اإلاشجا٫ الشجاوي -ؤبي َٓع ْٖالمت ههبّ اإلا٣ضعة مىٗذ مً ِْ  اؾم بن مىهٓب 

جا خغ٦ت الُجاء  -في اإلاشجا٫ الشجالض -يؤب َٓع ْٖالمت ظٍغ ال٨ؿغة اإلا٣ضعة مىٗذ مً ِْ ع بدٝغ الجغ  مجْغ

 
ً
ٓا بلى ؤن اإلاًجاٝ بلى ًجاء اإلاخ٩لم ٌٗغب في خجالت الجغ زجانت ٓن ٣ٞض طَب ْؤمجا املخ٣٣ ٓع  اإلاىجاؾبت ٖىض الجمِ

 بجال٨ؿغة الٓجاَغة .

 ٓن َظٍ ألاؾمجاء م٨ب ة ال مهٛغة ٞةطا ٧جاهذ مهٛغة ٪،   ؤن ج٩ َُّ ْعؤًذ ؤز  ،٪  ُ ٧جان بٖغابهجا بجالخغ٧جاث، ظجاء ؤز 

.٪ ِّ
 ُ  ْمغعث بإز

٫ْ  -ؤدي    ّٗ الًمت الٓجاَغة ألجهجا مهٛغة. -في اإلاشجا٫ ألا المت ٞع ْٖ ٕٓ  ٞجاٖل مٞغ

ْٖالمت ههبّ الٟخدت الٓجاَغة ألجهجا مهٛغة. -في اإلاشجا٫ الشجاوي -ؤديَّ  ٫ٓ بّ مىهٓب   مٟٗ

 ِّ
ع بد -في اإلاشجا٫ الشجالض -ؤدي  المت ظٍغ ال٨ؿغة الٓجاَغة ألجهجا مهٛغة.مجْغ  ٝغ الجغ ْٖ

 الكغٍْ الخجانت: 12.3.3.2

ْٓٞ  :جسخو َظٍ الكغٍْ بـ طْ، 

  ْزجاهحهمجا جإحي إلاٗجى "الظي" ٞةطا ٧جان "طْ" بمٗجى ْلِمجا جإحي إلاٗجى الهجاخب،  طْ: بن ٧لمت "طْ" جإحي إلاٗىُين: ؤ

ْإهمجا ٌكرٍ  ٞحهجا ٫ٓ الكجاٖغ: "الظي" ٞال حٗغب بٖغاب ألاؾمجاء الخمؿت  ٓن بمٗجى الهجاخب، مشل ٢  ؤن ٩ً

 طْ الٗلم ٌك٣ى في الىُٗم ب٣ٗلّ
 

ْة ًىٗم   ْؤزٓ الجِجالت في الك٣جا
 

٫ْ مً البِذ ٌؿخجم٘ ٧ل الكغٍْ الالػمت لخٗغب بٖغاب ألاؾمجاء الخمؿت،  ٓاعصة في الكُغ ألا ٩ٞلمت "طْ" ال

ْبمٗجى الهجاخب، ؤي: نجاخب الٗلم ٌك٣ى بؿ ْمًجاٞت،  ْالغزجاء بِىمجا ٞةجهجا مٟغصة،  خّ في الىُٗم  ْمٗٞغ بب ٖلمّ 

ْالك٣جاء. ٓن في الباؽ   ؤصخجاب الجِل ًدىٗم

٫ٓ الكجاٖغ:  ٢ْض ٌؿخٗمل "طْ" بمٗجى "الظي" ٞال حٗغب بٖغاب ألاؾمجاء الخمؿت، مشل ٢

ْظضي  ٞةن اإلاجاء مجاء  ؤبي 
 

ٍٓذ  ْطْ َ  ْب  ي طْ خٟغث 
 

ٍٓخّ.  ؤي: ب  ي الظي خٟغجّ َْ

  ْإطا خظٞذ اإلاُم مً ٞٓ: لخٗغب َظٍ ال٩لمت جا،  بٖغاب ألاؾمجاء الخمؿت ٌكرٍ  ٞحهجا ؤن جدظٝ اإلاُم مً آزَغ

، مشل:  ُٓٞت الكغٍْ ْبجالُجاء ظغا، ٧ةٖغاب ألاؾمجاء الخمؿت اإلاؿخ ْبجاألل٠ ههبجا  ٗجا  ٓاْ ٞع جا ٧جان بٖغابهجا بجال آزَغ

ْاٖرن بُٟ٪. ض ٞجا٥،  ْؤمؿ٪ ًجا ٍػ  ،٥ٓ ٞ ٌَّ
 
 ال ٞ

، مشل: ٞم  الك٨غ زي  مً ٞمِّ ال٨ٟغ، مجا ؤخؿً الٟم  ْإطا ب٣ُذ اإلاُم ٞخٗغب ال٩لمت بجالخغ٧جا ال بجالخغْٝ ث 

.٪ ْاخظع ممجا ًسغط مً ٞمِّ  الىجا٤َ بجالخ٤، 
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 :نآبٌٗ ألامشلت لألؾمجاء الخمؿت مً ال٣غ   12.3.4

ُٓٞت الكغٍْ لألؾمجاء الخمؿت مً ال٣غ  ْؤزٔغ ٚي  مؿخ ُٓٞت الكغٍْ  ن آهدىجا٫ْ ُٞمجا ًلي بٌٗ ألامشلت مؿخ

م.  ال٨ٍغ

 ﴿ جا ٓءٍ ً   ؾ 
 
ؤ ٥ِّٓ اْمغ 

ب 
 
ن  مجا ٧جان  ؤ زذ  َجاْع

 
م:﴾ؤ  )28(مٍغ

. ُٓٞت الكغٍْ ٓاْ ألجهجا مً ألاؾمجاء الخمؿت مؿخ ّٗ ال ْٖالمت ٞع  ٕٓ : اؾم ٧جان مٞغ  ؤب٥ِّٓ

 ﴿...ْم
 
٨ جالِّ

ِّظ 
ًْ ع  ٍض مِّ

بجا ؤخ 
 
ض  ؤ مَّ د  جان  م 

 
جا ٧  )40(ألاخؼاب:﴾م 

ْٖالمت ههبّ ألال٠ ألجهجا مً ألاؾمجاء  .ؤبجا: زب  ٧جان مىهٓب  ُٓٞت الكغٍْ  الخمؿت مؿخ

 ﴿... ِّّ ُ زِّ
 
ْخل  ؤ

 
٢  ّ ؿ  ْٟ ّ  ه 

 
ْذ ل  ٖ َّٓ  ُ

 
 )30(اإلاجاثضة:﴾ٞ

المت ظٍغ الُجاء  ع ْٖ .ؤدي:مًجاٝ بلُّ مجْغ ُٓٞت الكغٍْ  ألجهجا مً ألاؾمجاء الخمؿت مؿخ

 ﴿...  ٪  ٍ
ْجؼِّ

 ُ
٥ٓ لِّ

 ٖ ْض  ً ي   ؤبِّ
نَّ ْذ بِّ

 
جال
 
  )25(ال٣هو:﴾٢

ْٖالمت ههبّ الٟخدت اإلا٣ ُٓٞت  ضعة ٢بل الُجاءؤبي: اؾم بن مىهٓب  ألجهجا مً ألاؾمجاء الخمؿت ٚي  مؿخ

ٓجهجا مًجاٞت بلى ًجاء اإلاخ٩لم.  الكغٍْ ل٩

 ﴿  جا٫
 
ي ٢ ٓوِّ

خ 
ْ
ٍر  اث

 
إ ْم... بِّ

 
٨
 
 )59(ًٓؾ٠:﴾ل

ْٖالمت ظٍغ ال٨ؿغة الٓجاَغة  ع بدٝغ الجغ  ٓجهجا ؤٍر: مجْغ ُٓٞت الكغٍْ ل٩ ألجهجا مً ألاؾمجاء الخمؿت ٚي  مؿخ

 ٚي  مًجاٞت.

 ﴿ جا مَّ
 
ؤ م  ْ 

 
ال
 
ٛ
ْ
ْينِّ  ال

ى  ْامِّ
ٍ  م  ا  ٓ ب 

 
جان  ؤ

 
٩
 
 )80(ال٠ِ٨:﴾ٞ

ّٗ ألال٠، ألجهجا مً  ْٖالمت ٞع  ٕٓ ٓا: اؾم ٧جان مٞغ ٓجهجا جشيُت ٚي  ؤب ُٓٞت الكغٍْ ل٩ ألاؾمجاء الخمؿت ٚي  مؿخ

 مٟغصة.

 ﴿جا
 
ه
 
أئ اب  ض  ء  ب  ْٗ  ٌ جا  ض  م  ب  ْٗ

َّ
ن و

 
أ ؤ ى  ى  ْجه 

 
ج
 
ٓص: ﴾ؤ َ)62( 

ّٗ الًمت الٓجاَغة  المت ٞع ْٖ ٕٓ ٓجهجا ألجهجا مً آبجاء: ٞجاٖل مٞغ ُٓٞت الكغٍْ ل٩ ألاؾمجاء الخمؿت ٚي  مؿخ

 ظمٗجا ٚي  مٟغصة.

 ﴿ُم ِّٓ
 ٗ لِّ الْ

ًْ  
ٟ
ْ
ْْ ال

 
 )105(الب٣غة: ﴾ْهللا ط

.طْ:  ُٓٞت الكغٍْ ٓاْ ألجهجا مً ألاؾمجاء الخمؿت مؿخ ّٗ ال المت ٞع ْٖ ٕٓ  زب  مٞغ

 ﴿ 
َّ

ال ِّّ  بِّ
ُْ َّٟ  ٦ ِِّ جاؾِّ ب 

 
٦ 

 
ٜ
 
ْبل  ُ جاءِّ لِّ

 ْ
ى اإلا

 
ل ٍ   بِّ جا

 
ض:﴾ٞ  )14(الٖغ

.ٞجاٍ:  ُٓٞت الكغٍْ ْٖالمت ههبّ ألال٠ ألجهجا مً ألاؾمجاء الخمؿت مؿخ ٫ٓ بّ مىهٓب   مٟٗ

 ﴿  ع ِّّ آػ  ُ بِّ
 
ُم  أل َِّ ا ْبغ   بِّ

جا٫ 
 
٢ 
ْ
ط إِّ
 )74(ألاوٗجام:  ﴾ْ 

.ؤبُّ:  ُٓٞت الكغٍْ المت ظٍغ الُجاء ألجهجا مً ألاؾمجاء الخمؿت مؿخ ع بدٝغ الجغ ْٖ          مجْغ

ٓمجاج  ٪:ازخب  مٗل

1- . غاب ألاؾمجاء الخمؿت بجالخغْٝ جا ٖجامجا إٖل  ٦م قَغ
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 مجا هى ألاقُجاء التي حٗغب بجالخغْٝ في الىدٓ الٗغبي. -2

عا. -3 ْمجْغ ٓبجا  ْمىه ٖٓجا   اؾخٗمل ٧لمت (ؤب) في زالر ظمل مً ٖىض٥ مٞغ

4- .  ظم٘ الخ٨ؿي  ٌٗغب بجالخغ٦ت ؤْ بجالخغْٝ

 مجا َٓ الكٍغ الخجام الظي ٌكرٍ  في "ٞٓ". -5

 متى ٌٗغب "طْ" بٖغاب ألاؾمجاء الخمؿت. -6

ٓل٪: آث ٧ل طي خ٤ خ٣ّ. -7  بٖغب مجا ًجاحي مً ألاؾمجاء الخمؿت في ٢

 ألاٞٗجا٫ الخمؿت 12.4

ً  ( ظم٘ اإلااهض 
ْ
ل  ٗ ْٟ  ً مجا:  ْاإلابجي، ٞجاإلابجي مً اإلاًجإع نُٛخجان ازيخجان َْ الٟٗل اإلاًجإع ًى٣ؿم بلى اإلاٗغب 

ً  (ظم٘ اإلااهض الخجايغ)
ْ
ل  ٗ ْٟ

 
ْج ٓا٢ِٗمجا في  الٛجاثب)،  ال بخٛي  م الًخٛي  بخٛي  الٗجامل  مجا ًب٣ى ٖلى خجالّ  ْإن آزَغ

ٍْع بلى ٢ؿمين: ْؤمجا اإلاٗغب مً الٟٗل اإلاًجإع ًى٣ؿم بض  الجملت، 

 ٫ْ ٓع شخيءالٟٗل اإلاًجإع الظي ال ًخهل بأزٍغ  -ألا ْهى زمـ نُٜ في ؤعب٘ ن  :ؽ، 

ٓاخض اإلاظ٦غ .1  ًٟٗل: الٟٗل اإلاًجإع الٛجاثب لل

ٓاخض اإلااهضجٟٗل: الٟٗل  .2  اإلاًجإع الٛجاثب لل

ٓاخض اإلاظ٦غ .3  جٟٗل: الٟٗل اإلاًجإع املخجاَب لل

ْاإلااهض .4 ٓاخض اإلاظ٦غ   ؤٞٗل: الٟٗل اإلاًجإع اإلاخ٩لم لل

ْاإلااهض .5 ْالجم٘ اإلاظ٦غ   هٟٗل: الٟٗل اإلاًجإع اإلاخ٩لم للخشيُت 

ْممجا ًخهل بأزٍغ بمجا ؤل٠ الازىين شخيءالٟٗل اإلاًجإع الظي ًخهل بأزٍغ  -الشجاوي ْإمجا ًجاء ،  ْاْ الجمجاٖت  ْإمجا 

ٍْجاء املخجاَبت ؾب٘ نُٜ ٧جالخجالي: ْاْ الجمجاٖت  ْإن نُٜ اإلاًجإع التي جخهل بّ ؤل٠ الازىين ْ  املخجاَبت. 

 ًٟٗالن : الٟٗل اإلاًجإع لخشيُت اإلاظ٦غ الٛجاثب .1

ٓن : الٟٗل اإلاًجإع لجم٘ اإلاظ٦غ الٛجاثب .2  ًٟٗل

 جٟٗالن : الٟٗل اإلاًجإع لخشيُت اإلااهض الٛجاثب .3

 ن : الٟٗل اإلاًجإع لخشيُت اإلاظ٦غ املخجاَبجٟٗال  .4

ٓن : الٟٗل اإلاًجإع لجم٘ اإلاظ٦غ املخجاَب .5  جٟٗل

ٓاخض اإلااهض املخجاَب .6  جٟٗلين : الٟٗل اإلاًجإع ل

 جٟٗالن : الٟٗل اإلاًجإع لخشيُت اإلااهض املخجاَب .7

ٓع ألن نُٛت جٟٗالن (الغ٢م:  ْهالخٔ ؤن َظٍ الهُٜ الؿب٘ زالر ) ج٨غعث 7، 4ْ، 3ْجإحي ٖلى زمـ ن

ْالهُٜ اإلا٨غعة هى:  ٓع  -3جشيُت اإلاظ٦غ املخجاَب،  -2جشيُت اإلااهض الٛجاثب،  -1مغاث،  ظٍ اله جشيُت اإلااهض املخجاَب، َْ

ٓن، جٟٗلين) حؿمى ألاٞٗجا٫ الخمؿت. ٓن، جٟٗالن، جٟٗل  الخمؿت مً الٟٗل اإلاًجإع (ًٟٗالن، ًٟٗل
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 حٍٗغ٠ ألاٞٗجا٫ الخمؿت: 12.4.1

ْاْ الجمجاٖت ؤْ ًجاء املخجاَبت، مشل:هى ٧ل ٞٗل مًجإع اجهلذ بّ   ؤل٠ الازىين، ؤْ 

ْالكضة ًخٗجا٢بجان ٖلى ؤلاوؿجان. .1  الٟٗل اإلاًجإع للٛجاثب خين جخهل بّ ؤل٠ الازىين، مشل: الٟغط 

٫ٓ الامخُجاػ. .2  الٟٗل اإلاًجإع للمسجاَب خين جخهل بّ ؤل٠ الازىين، مشل: ؤهخمجا جدغنجان ٖلى خه

ْاْ .3 ٓن ٖجهم. الٟٗل اإلاًجإع للٛجاثب خين جخهل بّ  َْٟٗ  ً ٓن آلازٍغ ٓن ًدر م  الجمجاٖت، مشل: اإلاؿلم

ْاْ الجمجاٖت، مشل: ؤهخم .4 ٓن ؤمجاهت ألامت.-الٟٗل اإلاًجإع للمسجاَب خين جخهل بّ   ؤحهجا الُالب جدمل

 جظَبين بلى الججامٗت. -ًجا ٖجاجكت–الٟٗل اإلاًجإع خين جخهل بّ ًجاء املخجاَبت ، مشل: ؤهذِّ  .5

 بٖغاب ألاٞٗجا٫ الخمؿت: 12.4.2

جا مً ؤٞٗجا٫ اإلاًجإع جسً٘ لشالزبن  ٓا٫ بٖغابُت: تألاٞٗجا٫ الخمؿت مشل ٚيَ   ؤخ

  ،ٓن ْؤهخم جضعؾ ٓن،  م ًضعؾ ْؤهخمجا جضعؾجان، َْ ٘: بطا لم ٌؿب٣ِجا هجانب ؤْ ظجاػم، مشل: َمجا ًضعؾجان،  الٞغ

 ْؤهذ جضعؾين.

  ،ٓا م لً ًضعؾ ْؤهخمجا لً جضعؾجا، َْ ٢ٓت بىجانب، مشل: َمجا لً ًضعؾجا،  ْؤهخم لً الىهب: بطا ٧جاهذ مؿب

ْؤهذ لً جضعسخي. ٓا،   جضعؾ

  ،ٓا ْؤهخم لم جضعؾ ٓا،  م لم ًضعؾ ْؤهخمجا لم جضعؾجا، َْ ٢ٓت بججاػم، مشل: َمجا لم ًضعؾجا،  الجؼم: بطا ٧جاهذ مؿب

 ْؤهذ لم جضعسخي.

!، بين ألاٞٗجا٫ الخمؿت  ٔغ
 
غابُت الشالزت لجمُ٘ ؤٞٗجا٫ اإلاًجإع اإلاٗغبت، ٞمجا َٓ الٟغ١، ًجا ج ٓا٫ ؤلٖا ظٍ ألاخ َْ

ؼاءْؤٞٗجا٫ ا ْإهمجا َظا الٟغ١_ ؤحهجا الُلبت ألٖا  ، غابُت في  -إلاًجإع ألازٔغ غابُت ألن الٗالمجاث ؤلٖا ٨ًمً في الٗالمجاث ؤلٖا

جا مً ؤٞٗجا٫ اإلاًجإع التي ٌؿمحهجا الىدجاة بإٞٗجا٫ اإلاًجإع التي  غابُت في ٚيَ  ألاٞٗجا٫ الخمؿت جسخل٠ ًٖ الٗالمجاث ؤلٖا

ٍْخطر َظا الٟغ١ مً الجضشخيءال ًخهل بأزٍغ   ٫ْ الخجالي:، 

غابُت ٓا٫ ؤلٖا جاٖالمجاتهجا في   ٖالمجاتهجا في ألاٞٗجا٫ الخمؿت  ألاخ  ٚيَ 

٘ ٓن)  الٞغ ٓن (ًظَب )  زبٓث الى  الًمت (ًظَب 

ٓا)  الىهب ٓن (ًظَب )  خظٝ الى  الٟخدت (ًظَب 

ٓا)  الجؼم ٓن (ًظَب ٓن (ًظَْب)  خظٝ الى  الؿ٩

زغ ٧جاهذ ٖالمت الجؼم خظٝ خٝغ الٗلت الخمؿت) مٗخل آلا ٕع (ٚي  ألاٞٗجا٫ مالخٓت : بطا ٧جان الٟٗل اإلاًجا

ٕ  (مً صٖجا ًضٖٓ). ْلم جض ى)، 
 

ى  ًسصخ ْلم جسل  (مً زصخِّ  مشل لم جغمِّ (مً عمى ًغمي)، 

جا مً ال٩لمجاث اإلاٗغبت ؤؾمجاء ٧جاهذ ؤم ؤٞٗجاال،  ٨ظا عؤًىجا ؤن بٖغاب ألاٞٗجا٫ الخمؿت ًسخل٠ ًٖ بٖغاب ٚيَ  َْ
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ٓن ؤهٓجاع الُال  ٓظّ اإلاٗلم ْص في ال٨خجابجاث ْلظا ً ٓع ْإن َظٍ ألاٞٗجا٫ ٦شي ة ال ْظّ زجام،  ب بلى َظٍ ألاٞٗجا٫ ٖلى 

٦ْخجابت،  غابي ٢غاءة  ٕٓ في الخُإ ؤلٖا ٢ٓ ٓا مً ال ٓظب ٖلى اإلاخٗلمين ؤن ًِٟمَٓجا ِٞمجا ظُضا لُخجىب ْمً زم ًخ الٗغبُت 

ٓن ٧جالخجالي:  ْإن بٖغابهجا ٩ً

ال ٘ ألاٞٗجا٫ الخمؿت-ؤ  ٞع

٘ ألاٞٗجا٫ الخمؿت بصبٓث  ٢ٓت بىجانب جٞغ ٓن مؿب ٘ خُض ال ج٩ ٓن، ٩ٞلمجا ٧جاهذ َظٍ ألاٞٗجا٫ في خجالت الٞغ الى

ٓخت، مشل: ؤْ ظجاػم، ٍْجاء املخجاَبت مٟخ ْاْ الجم٘  ْبٗض   
ً
ٓعة ٓن بٗض ؤل٠ الخشيُت م٨ؿ ٓن َظا الى ْج٩ هجا  ٓج  بذ  ه

ْ
ش
 
 ج

  زبٓث ّٗ المت ٞع ْٖ ٕٓ ٓن ألهّ مً َمجا ًٟخدجانِّ البجاب ( ًٟخدجان: نُٛت جشيُت اإلاظ٦غ الٛجاثب، زب  مٞغ الى

 ألاٞٗجا٫ الخمؿت)

  ًٓن ألهّ م ّٗ زبٓث الى ْٖالمت ٞع  ٕٓ ض٦مجا ( جُٟجان: نُٛت جشيُت اإلاظ٦غ املخجاَب، زب  مٞغ ؤهخمجا جُٟجانِّ بٖٓ

 ألاٞٗجا٫ الخمؿت)

  زبٓث ّٗ ْٖالمت ٞع  ٕٓ ٓن: نُٛت ظم٘ اإلاظ٦غ الٛجاثب، زب  مٞغ  بجاألزال١ الٟجايلت (ًخمؿ٩
ٓن  َم ًخمؿ٩

ٓن ألهّ مً ألاٞٗجا٫   الخمؿت)الى

  ٓن ّٗ زبٓث الى ْٖالمت ٞع  ٕٓ ٓن: نُٛت ظم٘ اإلاظ٦غ املخجاَب، زب  مٞغ ل  ألامت (جهىٗ ٣ب   مؿخ 
ٓن  ؤهخم جهىٗ

 ألهّ مً ألاٞٗجا٫ الخمؿت)

 ٓن  -ًجا ٞجاَمت -ؤهذ ّٗ زبٓث الى المت ٞع ْٖ ٕٓ ْاخض اإلااهض املخجاَب، زب  مٞغ جٟٗلين  الخي   (جٟٗلين: نُٛت 

 ألهّ مً ألاٞٗجا٫ الخمؿت)

 ههب ألاٞٗجا٫ الخمؿت -زجاهُجا 

٢ٓت بإصاة  ٓن مؿب ٓن ٩ٞلمجا ٧جاهذ َظٍ ألاٞٗجا٫ في خجالت الىهب خُض ج٩ جىهب ألاٞٗجا٫ الخمؿت بدظٝ الى

ْختى  ْٞجاء الؿببُت،  ٓص،  ْالجخ الم الخٗلُل  ْإطن،  ٧ْي،  ْلً،  ْاث الىهب ؤن،  ْمً ؤص ٓجهجا،   ه
 
ٝ

 
دظ

 
ْاة الىهب ج مً ؤص

جا، مشل: يَ  ْٚ 

 ْٖالمت ههبّ ٌؿغوي ؤن ًىجخجا في الامخدجا ن( ًىجخجا: نُٛت جشيُت اإلاظ٦غ الٛجاثب، مىهٓب بـ ؤن الىجانبت 

ٓن ألهّ مً ألاٞٗجا٫ الخمؿت)  ؾ٣ٍٓ الى

  ٍٓالمت ههبّ ؾ٣ ؤهخمجا لً جُٟجا بٖٓض٦مجا ( جُٟجا: نُٛت جشيُت اإلاظ٦غ املخجاَب، مىهٓب بـ لً الىجانبت ْٖ

ٓن ألهّ مً ألاٞٗجا٫ الخمؿت)  الى

  ٓا في الا المت اظتهض الُالب ٧ي ًىجخ ٓا: نُٛت ظم٘ اإلاظ٦غ الٛجاثب، مىهٓب بـ ٧ي الىجانبت ْٖ مخدجان (ًىجخ

ٓن ألهّ مً ألاٞٗجا٫ الخمؿت)  ههبّ ؾ٣ٍٓ الى

 ﴿"ٓن ٓا ممجا جدب ٓا الب  ختى جى٣ٟ ٓا: نُٛت ظم٘ اإلاظ٦غ املخجاَب، مىهٓب بـ لً  ﴾)92(آ٫ ٖمغان:لً جىجال (جىجال

ٓن ألهّ مً ألاٞٗجا٫ الخمؿ ْٖالمت ههبّ ؾ٣ٍٓ الى ٓا: نُٛت ظم٘ اإلاظ٦غ املخجاَب، الىجانبت  ْجى٣ٟ ت، 

ٓن ألهّ مً ألاٞٗجا٫ الخمؿت ) المت ههبّ ؾ٣ٍٓ الى  مىهٓب بـ ؤن اإلاًمغة الىجانبت، ْٖ
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  ْاخض اإلااهض املخجاَب، مىهٓب بـ لً الىجانبت ألهّ مً ألاٞٗجا٫ ١ٓ (جظَبي: نُٛت  ؤهذِّ لً جظَبي بلى الؿ

 الخمؿت)

 ظؼم ألاٞٗجا٫ الخمؿت -زجالشجا

٢ٓت بإصاة مً ججؼم ألاٞٗجا٫ ا ٓن مؿب ٓن ٩ٞلمجا ٧جاهذ َظٍ ألاٞٗجا٫ في خجالت الجؼم خُض ج٩ لخمؿت بدظٝ الى

ْمجهجا مجا  ال الىهي،  الم ألامغ،  إلاجا،  ْاخضا مشل: لم،  جا  ْاث الجؼم مجا ًجؼم ٞٗال مًجاٖع ْمً ؤص ٓجهجا،   ه
 
ٝ

 
دظ

 
ْاة الجؼم ج ؤص

ْاث الكغ  جا مً ؤص يَ  ْمجا ْٚ  ، ًْ ْم  ين، مشل: بْن،   ٍ، مشل:ًجؼم ٞٗلين مًجاٖع

  ْٖالمت ْم بـ لم الججاػمت  ْاظبجاتهمجا اإلانزلُت ( ٨ًمال: نُٛت جشيُت اإلاظ٦غ الٛجاثب، مجؼ مغا لم ٨ًمال   ٖ ضا ْ بن ٍػ

ٓن ألهّ مً ألاٞٗجا٫ الخمؿت)   ظؼمّ ؾ٣ٍٓ الى

  ٍٓالمت ظؼمّ ؾ٣ ْم بـ إلاجا الججاػمت ْٖ ؤ إلاجا جسغظجا مً الٟهل ( جسغظجا: نُٛت جشيُت اإلاظ٦غ املخجاَب، مجؼ

ٓن   ألهّ مً ألاٞٗجا٫ الخمؿت)الى

 ﴿ٓا د 
 
ْهٟ  ُ ْلْ ٓا   ٟ ْٗ  ُ م ْلْ

 
٨
 
غ  هللا  ل ِّٟ

ْ
ٛ  ٌ  ؤْن 

ٓن  ب  دِّ
 
ٓع:﴾ؤال ج ٓا: نُٛخجا ظم٘ اإلاظ٦غ الٛجاثب،  )22(الى ٍْهٟد ٓا  ٌٟٗ)

ٓن ألهّ مً ألاٞٗجا٫ الخمؿت) ْٖالمت ظؼمّ ؾ٣ٍٓ الى ْمجان بـ الم ألامغ الججاػمت   مجؼ

 ﴿ ال ل   ْ  اخِّ
 ٓ  ٟ
ْ
ٓا ال ب  ٣ْغ 

 
جا  ج ً  م 

 
ُ جا ب  م   ْ جا  ْجه  غ  مِّ  ِ

 
ٓا: نُٛت ظم٘ اإلاظ٦غ املخجاَب،  بـ الء الىهي  )151(ألاوٗجام:﴾ْ ( ج٣غب

ٓن ألهّ مً ألاٞٗجا٫ الخمؿت ) المت ظؼمّ ؾ٣ٍٓ الى  الججاػمت ْٖ

  ُت الججاػمت ْمخجان بـ بن الكَغ ْاخض اإلااهض املخجاَب، مجؼ ْجىضمي: نُٛخجا  بن جصخبي ألاقغاع جىضمي (جصخبي 

ين،ألجهمجا مً ألاٞٗجا٫ الخمؿت)التي ججؼم ٞٗل  ين مًجاٖع

ٓمجاج  ٪:ازخب  مٗل

 ٖٝغ ألاٞٗجا٫ الخمؿت. )1

 ٦م مغة جخ٨غع نُٛت " جٟٗالن"؟ )2

غابُت ألٞٗجا٫ اإلاًجإع التي ال جخهل بأزٍغ  )3  ؟شخيءمجا هى الٗالمجاث ؤلٖا

ْبين ٖالمخّ. )4 ٓل٪: به٪ لم جسل  هللا،   ؤٖغْب ٧لمت " جسل" في ٢

 ؟شخيء٦م نُٛت مً اإلاًجإع اإلاٗغب التي جخهل بأزٍغ  )5

 مجا هى نُٛت اإلاًجإع التي جخهل بهجا ًجاء املخجاَبت؟ )6

ٓػي. )7  ؤٖغْب الجملت: بن ججتهضي جٟ

بجاثال  12.5  خضٍع

ال ىجاث ًٖ ألاؾمجاء الخمؿت -ؤ  :الخمٍغ

ٓبّ -1 ٦ْم في ع٧  البدغِّ مً ؤبي خمؼة البدجاعة، 
ْؤدي ع٧ٓب  ٓانين: حٗلمذ  ؤهجا  ْل٨ً  ٢جا٫ ؤخض الٛ مً مسجاَغ، 

ٓع ؤخُجاهجا، ُٞبضْ اإلآث مً زاللِجا  ْجش ٓاط تهضؤ خُىجا  ً اؾخُجإ ؤْن ًخهضٔ لِجا، في البدغ ؤم ؤزجا البدغ م 
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( ٫ٓ بخهٝغ ت.(مى٣  ٞجاٚغا ٞجاٍ، الًىجٓ مجهجا بال ٧ل طي خُلت بجاٖع

.  - ؤ  اؾخسغط مً ال٣ُٗت ٧ل اؾٍم مً ألاؾمجاء الخمؿت مٗغب بجالخغْٝ

ٓاعصة ف - ب ْظّ بٖغابّ بجالخغ٦ت.مً ألاؾمجاء الخمؿت ال ْبين  ِّب بجالخغ٦ت، ُٖىّ 
غ   ٖ  ي ال٣ُٗت اؾم  

ْبين بٖغابّ.  - ث ٓاعصة في ال٣ُٗت  غابي لـ٩لمت "ؤزجا" ال ٢ٓ٘ ؤلٖا  ٖين اإلا

ْبين بٖغابّ. - ر ٓاعصة في ال٣ُٗت  غابي لـ٩لمت "طي" ال ٢ٓ٘ ؤلٖا  ٖين اإلا

ْؤظب ٖمجا ًإحي مً ؤؾئلت .2  :ب٢غإ البِذ الخجالي 

ىجا  ؤدي الضهُجا بِّ
 ٕ م    ٍْغمجا اهخٟجا

 
ل
 
ْالٓ ٓاع   بطا اؾخْٓث ٖىضٍ ألاه

 لخو البِذ ب٩لمجاج٪ الخجانت. - ؤ

ْعص في البِذ - ب غابُت.ْ  ٖين اؾمجا مً ألاؾمجاء الخمؿت  المخّ ؤلٖا غاب ْٖ ٢ّٓٗ مً ؤلٖا  بين م

 إلاجاطا لم حٗغب ال٩لمجاث التي جدتهجا الخِ بٖغاب ألاؾمجاء الخمؿت. .3

ٓا٥ - ؤ ْا ؤب  الًٟل ٖلُ٪. ط

 بً زل٠ مً ؤٖضاء ؤلاؾالم. ؤبي  ٧جان  - ب

 ٢غبجا٥. طْي ؤ٦غم  - ث

 ؤبي. ْعزذ ع٧ٓب البدغ ًٖ  - ر

ٓن ﴿ - ط ٓةبهمجا اإلاامى  )10(الدجغاث:﴾بز

 بمإل الٟغاٙ بجاؾم مً ؤؾمجاء الخمؿت اإلاىجاؾب .4

٫ٓ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ... - ؤ ٓلى الخالٞت بٗض عؾ  ج

ْظخّ.  - ب  ... اإلاغء ؤبٓ ػ

 ٖجالُت في حٗجاملّ م٘ الىجاؽ. ٧جان الكُش ٖبض ال٣جاصع الجُالوي... ؤزال١ - ث

ٓم.  - ر  الرزم ؤن حٛؿل ... ٢بل الى

ْاؾجا٥ في الكضة. - ط  بن ... مً 

ٓعة ؤصهجاٍ في ظملت مً ٖىض٥ . .5  ي٘ ٧ل ٧لمت مً ال٩لمجاث اإلاظ٧

ٍٓ،  ؤبُ٪،  طْ الخجاظت، ؤزجاٍ،  ُّٞ خم

ىجاث ًٖ ألاٞٗجا٫ الخمؿت -زجاهُجا  :الخمٍغ

ٓعة ؤصهجاٍ،  .6  في الجمل اإلاظ٧
ً
 ْؤصزل مجا ًلؼم مً الخُٛي .اظٗل الٟجاٖل مبخضؤ

ْالجهجاع. - ؤ  ًخٗجا٢ب اللُل 

ٓن جدذ اإلاجاء ؤ٦ث  مً ؾجاٖت. - ب ٓان  لً ًم٨ض الٛ

 ًدىجاٞـ الٗلمجاء في مججا٫ الاه٨كجاٞجاث.  - ث

 لم ًخإزغ الُجالبجان.  - ر

ٓن بجاألزال١ الٟجايلت. - ط  ًخمؿ٪ اإلاؿلم
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 ٖين ألاٞٗجا٫ الخمؿت في آلاًجاث ال٣غاهُت آلاجُت مبِىجا ٖالمجاث بٖغابهجا. .7

نَّ ﴿ - ؤ ْض٫ِّ بِّ
 ٗ جالْ ٓا بِّ

م 
 
ْد٨

 
ن ج

 
جاؽِّ ؤ ْين  الىَّ م ب  ْمخ 

 
٨ ا خ 

 
ط إِّ
 ْ جا   ِ لِّ

َْ ى  ؤ 
 
ل جاثِّ بِّ

 
جاه م 

 ْ
ْا ألا ص 

 
ا
 
ن ج

 
ْم ؤ

 
٦ غ  م 

ْ
إ  ً   

َّ
 )58(اليؿجاء:﴾َّللا

ْم ﴿ - ب
 
٨
 
ْي   ل

 
ٓ  ز  ِ

 
اء  ٞ غ 

 
٣  ٟ

ْ
جا ال  َ ٓ

 
ْاج
 
ج  ْ جا   َ ٓ  ٟ سْ

 
ْن ج إِّ

 ْ ي   جا هِّ
مَّ ِّٗ ىِّ

 
جاثِّ ٞ

 
٢ ض  ْا الهَّ ْبض 

 
 )712(الب٣غة:﴾بْن ج

نَّ ﴿ - ث   بِّ
ٓن 
 
ل جاجِّ

 
٣  ً   ً ً ظِّ

َّ
ب  ال دِّ

 ً   
َّ

ي َّللا جا فِّ ًّٟ ِّّ ن  ُلِّ بِّ
 )4(اله٠:﴾ؾ 

ن﴿ - ر ةِّ
 
ْم  ٞ

َّ
ٓا ل

 
ل  ٗ ْٟ

 
ً ج

 
ل  ْ ٓا 

 
ل  ٗ ْٟ

 
  ج

 
ة جاع  ج  دِّ

ْ
ال  ْ جاؽ   جا الىَّ  َ ٓص 

 
٢  ْ ي  تِّ

َّ
جاع  ال ٓا الىَّ  ٣ جاجَّ

 
 )24(الب٣غة:﴾ٞ

 ﴿ - ط
ٓن  ب  دِّ

 
جا ج مَّ ٓا مِّ

 ٣ ِّٟ ى
 
ى  ج تَّ بِّ َّ خ 

ْ
ٓا ال

 
جال ى 

 
ً ج

 
 )92(آ٫ ٖمغان:﴾ل

ت في الجمل آلاجُت بٟٗل مىجاؾب مً ألاٞٗجا٫ الخمؿت م٘ بُجان ٖالمت بٖغابّ. .8  امإل ألامجا٦ً الٟجاٚع

ْبُضع ... بجاآلزجاع ال٣ضًمت. - ؤ  مضًيخجا خُضعابجاص 

ٓاظب هدٓ الًَٓ.  - ب  ؤهخمجالم ... في ؤصاء ال

. - ث ْالضً٪ِّ  ؤهذِّ ... 

 ال ... ؤًتهجا الٟخجاة في َلب الٗلم.  - ر

ب ... ٦غة  - ط
 

ال
 
 ال٣ضم في بجاختِّ اإلاضعؾت.الُ

 بٖغابّ م٘ ط٦غ الؿبب. .9
 
ْاجسغط مجهمجا ٧ل ٞٗل مً ألاٞٗجا٫ الخمؿت مبِىجا ٖالمت  ا٢غإ البِخين 

ْغ 
 
ٕ    الٛ ال  ًجا  بجي  الكغ١  ؤؾغ ِْ ٓا إلاً ٢جا٫: م   ب  ٞال حؿمٗ

ٓا ب٩ل نٗب بلى ؤن ُى  هِّ
شال  ْاؾت  ٓا للظًً في الٛغب م  د هبِّ

 
 ج

ْمجا.اؾخٗمل ٧ل ٞٗل  مً ألاٞٗجا٫  .10 ْمجؼ ٓبجا  ْمىه جا  ٖٓ  الخمؿت في ظملت مً ٖىض٥ مٞغ

ٓن   جُٟجان  ًخإزغان ٓن   ٨ًغم  ج٨خبين  جهىٗ

 هخجاثج الخٗلم 12.6

 ْ ٓخضة ألاؾمجاء الخمؿت  ؼاء! ل٣ض حٗلمىجا في َظٍ ال مً خُض الخٍٗغ٠  ألاٞٗجا٫ الخمؿتؤحهجا الُلبت ألٖا

جا اؾخٗمجاال  ْؤ٦ثَ  ٓايُ٘ الىدٓ الٗغبي  ين مً ؤَم م ٢ْض جٓنلىجا مً زال٫ صعاؾدىجا لِظًً اإلآيٖٓ غاب،  ٓإ ْؤلٖا ْألاه

ٍت  ْجخلخو َظٍ الىخجاثج في الى٣جاٍ الخجالُت: بلى مجمٖٓ  مً هخجاثج الخٗلم، 

 ْمجا ٌٗغب بجالخغ٧جا ، مشل: عظل، الاؾم  اإلاٟغص  ث ال٩لمجاث اإلاٗغبت جى٣ؿم بلى ٢ؿمين: ٢ؿم ٌٗغب بجالخغ٧جاث 

٘  الخ٨ؿي ، مشل: ٕ  الظي لم ًخهْل بأزٍغ  ْظم ْالٟٗل  اإلاًجاع ٘  اإلااهضِّ الؿجالم  ، مشل: مامىجاث،  ْظم عظجا٫، 

،مشل ًٟٗل،  ْظم٘ اإلاظ٦غ الؿجالم، شخئ  ْممجا ٌٗغب بجالخغْٝ الخشيُت، مشل: عظالن،  ْ ، ٢ْؿم ٌٗغب بجالخغْٝ

ٓن، ْألاؾمجاء الخمؿت ْألاٞٗجا ٓخضة.مشل:مؿلم ً في َظٍ ال ْلىجا َظًً ألازيً  ْإهىجا ٢ض جىجا  ٫ الخمؿت، 

  ٧ْلمت خم ْٞجان ال ًدخجاظجان بلى البُجان،  ْٞٓ، مجهجا ألاب ْألار مٗغ ْطْ،  ْخم،  ْؤر،  ألاؾمجاء الخمؿت، هى: ؤب، 

ْمٗجى "ٞٓ" َٓ الٟم. ْجإحي ٧لمت " طْ" بمٗجى الهجاخب،  ْظت،  ْالؼ ْط ؤ ب الؼ  مٗىجاَجا ٢ٍغ

  ٓب٨غ ؤ٫ْ مً اٖخى٤ ألاؾمجاء الخمؿت جٞغبن ْجسٌٟ ؤْ ججغ بجالُجاء، مشل: ؤب ْجىهب بجاألل٠،  ٓاْ،  ٘ بجال

ْاٖرنِّ بُٟ٪. ْاؾجا٥ في الكضة،  ْإن ؤزجا٥ مً   ؤلاؾالم مً الغظجا٫، 
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  ْؤ 
ً
ٍ٘ ٞةن ٧جاهذ جشيُت ْظم ٓن َظٍ ألاؾمجاء مٟغصة ٚي  جشيُت  ٌكرٍ  في بٖغاب ألاؾمجاء الخمؿت بجالخغْٝ ؤن ج٩

، مشل:  ٓن َظٍ ألاؾمجاء مًجاٞت ٞةن ٧جاهذ ٚي  مًجاٞت ظمٗجا ال حٗغب بجالخغْٝ ْؤن ج٩ ل ٖلُجا لىجا، 
ْ
ش هجا م  بن آبجاء 

ٓن مًجاٞت بلى ٚي    عبجاوي، ٦مجا ٌكرٍ  ٞحهجا ؤن ج٩
ً
 ٦بي ا

ً
ْإهمجا حٗغب بجالخغ٧جاث،مشل: بن لي ؤزجا ال حٗغب بجالخغْٝ 

ٓن م٨ب ة ال ًجاء اإلاخ٩لم ٞةن ٧جاهذ مًجاٞت بلى ًجاء اإلاخ٩لم ٧جان بٖغابهجا بجالخغ٧جاث اإلا٣ضعة، مشل: عؤ ْؤن ج٩ ًذ  ؤبي، 

.  ٪  ُ ز 
 
ْإال ٩ٞجان بٖغابهجا بجالخغ٧جاث، مشل: َظا ؤ  مهٛغة 

  ٓن بمٗجى الهجاخب ٞةن َظٍ ال٩لمت جإحي في اللٛت الٗغبُت بمٗجى "الظي" ؤًًجا،ٞةن ٌكرٍ  في ٧لمت "طْ" ؤن ج٩

َْكرٍ  في ٧لمت "ٞٓ" ؤن جدظٝ اإلاُم مً جا، ٞةن لم  ٧جاهذ ٦ظل٪ ال حٗغب بٖغاب ألاؾمجاء الخمؿت،  آزَغ

٨َْظا عؤًىجا ؤن ألاؾمجاء الخمؿت  جا ٧جان بٖغابهجا بجالخغ٧جاث، مشل: اهدبّ إلاجا ًسغط مً ُٞ٪.  جدظٝ اإلاُم مً آزَغ

ْظغا بجالُجاء. ْههبجا بجاألل٠  ٓاْ،  ٗجا بجال ُٓٞت الكغٍْ ٌٗغب بجالخغْٝ ٞع  اإلاؿخ

 ًٟٗالن،  يًجاء املخجاَبت، ه ْاْ الجمجاٖت، ؤْهي ٧ل ٞٗل مًجإع اجهلذ بّ ؤل٠ الازىين، ؤْ  :ألاٞٗجا٫ الخمؿت

ْجٟٗلين. ٓن،  ْجٟٗل ٓن،  ٍْٟٗل  ْجٟٗالن، 

 ْؤهخمجا ت ؤن ألاٞٗجا٫ الخمؿت لِجا زالز ٘، بطا لم ٌؿب٣ِجا هجانب ؤْ ظجاػم، مشل: َمجا ٨ًخبجان،  ٓا٫ بٖغابُت: الٞغ ؤخ

ٓانب، مشل: َمجا  ْالىهب، بطا ؾب٣ِجا هجانب مً الى ْؤهذ ج٨خبين،  ٓن،  ْؤهخم ج٨خب ٓن،  م ٨ًخب لً ج٨خبجان، َْ

ْالجؼم، بطا ؾب٣ِجا ظجاػم مً  ْؤهذ لً ج٨خبي،  ٓا،  ْؤهخم لً ج٨خب ٓا،  م لً ٨ًخب ْؤهخمجا لً ج٨خبجا، َْ ٨ًخبجا، 

ْؤهذ لم ج٨خبي. ٓا،  ْؤهخم لم ج٨خب ٓا،  م لم ٨ًخب ْؤهخمجا لم ج٨خبجا، َْ ٓاػم، مشل: َمجا لم ٨ًخبجا،   الج

  ٓا٫ جا مً ؤٞٗجا٫ اإلاًجإع في ألاخ ٓا٫ بن ألاٞٗجا٫ الخمؿت ال جسخل٠ ًٖ ٚيَ  ْاخض مجهجا لّ ألاخ غابُت ٩ٞل  ؤلٖا

ٓا٫ ٞجالٗالمجاث  جا في الٗالمجاث َظٍ ألاخ ْل٨جهجا جسخل٠ ًٖ ٚيَ  ْالجؼم  ْالىهب   ٘ غابُت الشالزت: الٞغ ؤلٖا

ْججؼم  ْجىهب بجالٟخدت  ٘ بجالًمت  ٓاَجا مً ؤٞٗجا٫ اإلاًجإع هى الخغ٧جاث ٞةن َظٍ ألاٞٗجا٫ جٞغ غابُت في ؾ ؤلٖا

غاب في ألاٞٗ ٓن؛ بِىمجا ؤلٖا ْججؼم بجالؿ٩ ْجىهب  ْإب٣جائهجا،  ٓن  ٘ بصبٓث الى ٓن بجالخغْٝ ٞةجهجا جٞغ جا٫ الخمؿت ٩ً

ْلم ٌؿبدجا.  ْلً ٌؿبدجا،  ْإػالتهجا، مشل: َمجا ٌؿبدجان،  ٓن   بدظٝ َظٍ الى

ْمٗجاهحهجا     12.7  ال٩لمجاث الهٗبت 

 اإلاٗجاوي اإلاٟغصاث اإلاٗجاوي اإلاٟغصاث

٫ٓ  اإلاكٝغ الخسمين الخ٣ضًغ  اإلاغا٢ب، اإلاؿئ

ًٖٓ في الب إلاجان ؤْ  الىجاثب ًجغ ًسٌٟ

عي  املجلـ الدكَغ

ْم خجاعب ًدجاعب ٓاسخي ٢جاجل، ٖجاصٔ، ٢جا ٖؼاٍ، ؾالٍ، ز٠ٟ  ْاسخى ً

 مهجابّ 

ٓٞغ ٓاظض جخ ْٟتهجا  الر ار ج٨خمل، جخجم٘، جخ
َّ
آلازجاع التي زل

ْجغ٦تهجا  الخًجاعاث 
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 ألاظُجا٫

ٓء الُٗٓم، ال٨بي  الطخم  الكغ، ال٣بذ ؾ 

ْذ لّ  َٖٓذ لّ هٟؿّ
 
ي ْذ ٖلُّػٍَّ  ٗ  الخي  البِّ    ْشجَّ

غاى ًٖ الهٟذ ًٖ ام ؤلٖا َّٓ خّ الٛٓم في  الٛ ٞغ  خِّ
ًْ م 

 اإلاجاء

٫ْ مى٘  ًخهضٔ لّ غَّى لّ، خجا  ٗ
 
ح

 الصخيء

 ٞخدّ ٞٛغ ٞمّ

ٓع  ٓي، مً ٌِٗل  ؤدي الضهُجا َجاط، اؾخُجاع ًٚبّ زجاع ًش عظل صهُ

 في الضهُجا

 ؤَل الكغ١  بجي الكغ١  ؤ٢جام، ؾ٨ً م٨ض ًم٨ض

ل 
ْ
ألامشل: ألاًٞل،  ظم٘ اإلاش

غ ب اإلاشل ًْ  ً  مً 

  

ٓطظُت الازخبجاع ؤؾئلت  12.8  الىم

ُٖٓت:  12.8.1  ؤؾئلت مٓي

 مجا طا ٌٗغب بجالخغْٝ ممجا ًإحي؟ -1

)a (ظم٘ اإلااهض الؿجالم )b (ظم٘ اإلاظ٦غ الؿجالم )c ( ظم٘ الخ٨ؿي  )d (اإلاٟغص 

غاب؟ -2 جا في خغْٝ ؤلٖا  ٦م خٞغ

)a (6 )b (3 )c (4 )d (2 

ٓن:مً  -3  قغٍْ الاؾمجاء الخمؿت ؤن ج٩

)a (ْمًجاٞت بلى ٚي  ًجاء اإلاخ٩لم   مٟغصة) b( مٟغصة 

)c (مًجاٞت بلى ًجاء اإلاخ٩لم   )d (مًجاٞت بلى ٚي  ًجاء اإلاخ٩لم 

٘ ألاؾمجاء الخمؿت بــــــــــ:  -4 ٞغ
 
 ج

)a (ْٓا ٓن ) c( الًمت) b( ال  ألال٠) d(  زبٓث الى

 ألاؾمجاء الخمؿت هي:  -5

)a ( ،ًؤر، ؤزذؤب، اب  )b (ؤب، ؤر، ؤزذ 

)c (ْؤب، ؤر، خم، ٞٓ، ط  )d (ؤب، ؤر، خم، ٞٓ، طاث 

:.......... هي للجملت الصخُدت ال٩لمت  -6
 
 وكُِ

)a (ؤز٥ٓ )b (ؤزجا٥ )c (٪ٓاه  ؤزُ٪) d(  ؤز

 آلاجُت: ألاٞٗجا٫ في الخمؿت ألاٞٗجا٫ ٖين  -7
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)a ًججلؿ ( )b (ٓمجان  ًدجاًٞٓ) d(  هظَب) c( ًه

٘ ٖالمت  -8  الُٟلم" هي: مكجاَضة ٖىض جطخ٩جان "البيخجان الجملت في الخمؿت لألٞٗجا٫ الٞغ

)a الًمت ( )b (ألال٠ )c ( ٓن ٓن ) d(  خظٝ الى  زبٓث الى

 الخمؿت: ألاٞٗجا٫ ؤخ٩جام مً  -9

)a ع ْمجْغ ْمىهٓب   ٕٓ ْم) b( ) مٞغ ْمجؼ ْمىهٓب   ٕٓ   مٞغ

)c (ِع ٣ٞ ْم ٣ِٞ) d(   مجْغ ْمجؼ  مىهٓب 

ْػان مً  -10  : _____________ْهي  الخمؿت ألاٞٗجا٫ ؤ

)aًٟالن/جٟٗالن/جٟٗلين (     )b (ًٟٗل/جٟٗل  

)c (ٓن/جٟٗلين ٓن/جٟٗل ٓن/جٟٗلين) d(  ًٟٗالن/جٟٗالن/ًٟٗل ٓن/جٟٗل  ًٟٗل

 :ؤؾئلت ؤلاظجابت ال٣هي ة  12.8.2 

ْاخض مجهجا. .1 ٢ْضم مشجاال ل٩ل  ْالخغْٝ  ٫ْ ٧ل ٢ؿم مً ؤ٢ؿجام اإلاٗغبجاث بجالخغ٧جاث   جىجا

ْمٟهال؟مجا هي  .2 ٕٓ ممشال  ْمجا بٖغابهجا، هجا٢ل اإلآي  ألاؾمجاء الخمؿت 

ٓاضخت. .3 ْؤًض بظجابخ٪ بجاألمشلت ال جا في ألاؾمجاء الخمؿت  ٓاَٞغ ٓاظب ج  بين الكغٍْ ال

ْالخمشُل .4 ْبين بٖغابهجا بجالخٟهُل   ٖٝغ ألاٞٗجا٫ الخمؿت 

٢ٓ٘ ؤلا  .5 ْاإلا غاب  ٓاء ٖلى ؤلٖا  ٖغابي.٢ضم زالزت ؤمشلت ل٩ل ٞٗل مً ألاٞٗجا٫ الخمؿت مؿلُجا ألاي

ٍٓلت  12.8.3  :ؤؾئلت ؤلاظجابت الُ

ٓا٫  .1 ْإٖغاب ٧ل ٢ؿم مجهجا م٘ بُجان ألاخ ٫ْ ؤ٢ؿجام اإلاٗغبجاث  ْجىجا ْاإلابجي  ْاإلاٗغب  ٟجا لإلٖغاب  ٢ضم حٍٗغ

غابُت.  ْالٗالمجاث ؤلٖا

ْالخجانت م٘ الخٟهُل ْألامشلت اإلآضخت. .2 ِجا الٗجامت  ْإٖغابهجا ْقغَْ ْبين مٗجاهحهجا  ٫ْ ألاؾمجاء الخمؿت،   جىجا

3.  ٓ ٢ْضم ل٩ل ٞٗل مً ؤٞٗجالِجا مشجاال م٘ هجا٢ل م ْؤخ٩جامجا،  ْؤ٢ؿجامجا  ٟجا  ٕٓ ألاٞٗجا٫ الخمؿت بجاإلؾِجاب حٍٗغ ي

غابي. ٢ّٓٗ ؤلٖا ْم  ط٦غ بٖغابّ 

ٓا٢ِٗجا ؤلاٖغابُت. اط٦غ .4 ْم ٧ْل ٞٗل مً ألاٞٗجا٫ الخمؿت م٘ بُجان بٖغابهجا   زمؿت ؤمشلت ل٩ل اؾم مً ألاؾمجاء الخمؿت 

ٓخضة " ألاؾمجاء الخمؿت .5  الخمؿت في ٧لمجاج٪ الخجانت.ألاٞٗجا٫ ْ  لخو ال

 اإلآصخى بهجاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم  12.9

ٓافي، ٖبجاؽ خؿً، الُبٗت الشجاهُت؛ ال٣جاَغة: صاع اإلاٗجاٝع مهغ، ص.ث. املجلض ألا٫ْ. .1  الىدٓ ال

ؽ الٗغبُت، مهُٟى الٛالًُجي، مغاظٗت: ٖبض اإلاىٗم زٟجاظت، الُبٗت الشجامىت الٗكغة؛ بي ْث:  .2 ظجام٘ الضْع

ت،   م.1986اإلا٨خبت الٗهٍغ

ْلى؛ ٖمجان: صاع اإلاىجاهج لليكغ  .3 ُت، مدؿً ٖلي ُُٖت،الُبٗت ألا ٍٓت ْألابيُت الهٞغ ٓاٖض الىد ٓاضر في ال٣ ال

 ،٘ َٓػ  م.2007ْالخ
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ٓخضة  13 :ال

ْؤخ٩جامِجا  اليؿبت 
ٓخضة:  ٖىجانغ ال

 الخمُِض   13.0

ٓخضة   13.1  ؤَضاٝ ال

 اليؿب ؤْ اليؿبت   13.2

ْجٓيُدّ 13.2.1 ٠ اليؿب   حٍٗغ

ٓاٖض اليؿبت 13.2.2 ٢ 

ُٗلت   13.3
 
ُلت ،اليؿبت بلى ٞ  ٗ

 
ٓلتْٞ  ٗ  ْٞ ُل،   ٗ

 
ْٞ ُل،  ِّٗ

 
ْٞ  ، 

ٓع الٗين   13.4  اليؿبت بلى الشالسي م٨ؿ

 اليؿبت بلى املخظْٝ مىّ شخيء   13.5

 اليؿبت بلى اإلاغ٦ب   13.6

ْالجم٘   13.7  اليؿبت بلى اإلاشجى 

ين   13.8  اليؿبت بلى طي خٞغ

 لليؿبؤؾلٓب آزغ    13.9

ٓاط اليؿب  13.10  ق

بجاث  13.11  الخضٍع

 هخجاثج الخٗلم  13.12

ْمٗجاهحهجا ٩لمجاثال  13.13  الهٗبت 

ٓطظُت  13.14  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهجا  13.15   ؤَم ال٨خب 
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 الخمُِض 13.0

جاَغة  ٓاٖض الٗغبُت؛ ْْ ٓخضة ٖبجاعة ًٖ مٗجالجت ؤَم ٢ًُت مً ال٣ًجاًجا اإلاخهلت بجال٣ ٍٓت مِمت بن َظٍ ال لٛ

ٓ بلخجا١ بأزغ الاؾم ًجاًء  ْهي اليؿب، "َْ ٫ٓ، ؤال  ٓا ٞحهجا ال٣ ْبؿُ َٓجا بضعاؾت مؿخًُٟت  الخٟذ بلحهجا ال٣ضمجاء، ٞسه

ٕٓ ؤنبذ ؤ٦ث  ؤَمُت في ٖهغهجا الخجايغ  ْلٗل َظا اإلآي ٓعا مجا ٢بلِجا، للضاللت ٖلى وؿبت شخيٍء بلى آزغ."   م٨ؿ
ً
صة مكض 

ٓن ل٨ث ة الخجاظت بلى اؾخٗمجالِجا بؿبب الا  ْالٟى ٓم  ْاػصَجاع الٗل ٓلـمت  ْالٗ بلى خض ظٗلىجا ال ه٩جاص ه٣غؤ  هٟججاع الٗلمي 

ي   جاوِّ
ـم 
ْ
ل
 
ْهدً ههجاصٝ ال٩لمجاث مً َظا ال٣بُل هدٓ: ؤ ْالٟجي بال  ضة ؤْ ال٨خجاب الٗلمي  ْاخضة مً الجٍغ جاعِّي   -نٟدت 

ؿ   ٌ- 

ي   عِّ
ْٓ ي  ْٓ ي -م  ْغبِّ

 
ي   -ٚ رِّ  ا٧ِّ

ْ
ق ي   -اِّ صِّ ْٓ

ظ  ي   -ْ  ِّ٩
ُْ
ؾِّ
 

ال م   -٦ِّ ْْ ْمجا بلى طل٪. ع  ي  سخِّ
ْ
 جاو

ْلخّ ؤْ بلضجّ، مشل:  ْبجاإليجاٞت بلى طل٪ هًُغ في ٦شي  مً ألاخُجان ؤن هيؿب قِئجا ؤْ شخهجا بلى مٗضهّ ؤْ ص

ْللغظل   " ي  بِّ
غ   ٖ ٫ٓ مشال للغظل اإلايؿٓب بلى الٗغب " ىّ ٞى٣ ْججاعة هدخجاط بلى ؤن هيؿب قِئجا بلى ٢بُلخّ ؤْ َْ  " ي  ْىضِّ َِّ "

ٓي" ْمجا بلى طل٪. اإلايؿٓب بلى الىدٓ "هد ٓلي"  ٫ٓ ال٣ّٟ "ؤن ْإلى ؤن  ،" ْإلى البالٚت "بالغي   ، 

ٓظضهجا ؤن ال٩لمت بٗض مجا ؤيُٟذ بلحهجا الُجاء اإلاكضصة نجاعث طاث مٗجى ظضًض،  ٓعة ل ْلٓ ؤمٗىجا في ألامشلت اإلاظ٧

ً مٗجا؛ َمجا: "الِىض" الضا٫  ٖلى ٗجا ؤمٍغ ْشخيء  ٞمً ٌؿم٘ ٧لمت "الِىضي" ٖلى ؾبُل اإلاشجا٫ ال بض ؤن ًِٟم ؾَغ ْلت،  الض

ْحؿمى َظٍ الُجاء "ًجاء اليؿب" ألجهجا الغمؼ الضا٫ في ازخهجاع بجالٜ ٖلى ؤن قِئجا ميؿٓب آلزغ،  آزغ ميؿٓب بلى الِىض، 

 " ٓي  ٫ٓ: "هد ٫ٓ عظل ميؿٓب بلى الىدٓ ه٣ ْبضال مً ؤن ه٣ ٫ٓ: "َىضي"  ٫ٓ عظل ميؿٓب بلى الِىض ه٣ ٞبضال مً ؤن ه٣

لم  ظغا. َْ 

ٖٓجاث التي ال بض لضاعؽ اللٛت الٗغبُت ؤن ًِٟمِجا ٞمً َظا اإلاىُل٤ ٌٗخب  َظ ٕٓ مً ؤَم اإلآي ا اإلآي

 ْ ْؤن ٌٗلم جٟجانُلِجا بض٢ت،  ٖٓبهجا  ٓخضة َْؿخ بجالخٟهُل م٘ ؤلاظغاءاث  جا"ْؤخ٩جامِ يؿبتال"ؾىضعؽ في َظٍ ال

 .  جاالخُب٣ُُت لِ

 ؤَضاٝ الٓخضة 13.1

ٓاٖض  ٓخضة الضعاؾُت بل٣جاء الًٓء ٖلى ٢ ٫ْ في َظٍ ال ْ اليؿبت هدجا ٖلى مً زاللِجا ؾيخٗٝغ ْؤخ٩جامِجا، 

ٓع الخجالُت:   ألام

 ٣ت نُجاٚتهجا الٗجامتالخٍٗغ٠ بجال ٍغ  .يؿبت َْ

 ٓمت بجالخجاء الخإهِض  .اليؿبت بلى ألاؾمجاء املخخ

 ْاإلاى٣ٓنت ْصة  ْاإلامض ٓعة   .اليؿبت بلى ألاؾمجاء اإلا٣ه

 ٘ألاؾمجاء اإلاغ٦بتْ  اليؿبت بلى الجم. 

 .لت ُْ  ٗ
 
ْٞ لت  ُْ ِّٗ

 
  اليؿبت بلى ٞ

  ْالجم٘.اليؿبت ْاإلاشجى   بلى اإلاغ٦ب 

 .ٓاٖض الٗجامت ي  صازلت في ال٣    اليؿبت الكجاطة ْٚ
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13.2  
 
ت ْؿب   اليؿب ؤْ اليِّ

٫ٓ ابً  ٣ٍْ ٓ في آلابجاء زجانت،  ْػآبجاصي نجاخب ال٣جامٓؽ املخُِ: َْ ٫ٓ ؤلامجام الٟي   ال٣غابت، ٣ً
ً
ٛت

 
اليؿب ل

ْاخض ألاوؿجاب... ٓع: َٓ  ٓن بلى البالص مىٓ ٩ٍْ ْانُالخجا  اليؿب ٩ًٓن بجاآلبجاء  ٓن بلى الهىجاٖت. (لؿجان الٗغب مجاصة وؿب)  ٩ٍْ

 بلخجا١ شخيء بصخيء.

ْجٓيُدّ:   13.2.1  حٍٗغ٠ اليؿب 

ٓعا مجا ٢بلِجا،   م٨ؿ
ً
صة ٓخضة ؤن اليؿب في الانُالح َٓ: "بلخجا١ بأزغ الاؾم ًجاًء مكض  ط٦غهجا في جمُِض َظٍ ال

ٓبجا بلُّ،  َْؿمى ٢بل اجهجالّ بهجا ميؿ ٓبجا،  َْؿمى الاؾم اإلاخهل بُجاء اليؿب ميؿ للضاللت ٖلى وؿبت شخيء بلى آزغ"، 

 ْحؿمى الُجاء اإلاكضصة ًجاء اليؿب. 

 ٓ ٓاهّ: "َظا بجاب ملخْٓت: بن ؤلامجام ؾِب ٣ض لّ في ٦خجابّ بجابجا مؿخ٣ال ٖى ٍّ ؾمى اليؿب بـ"ؤلايجاٞت" ْٖ

ٓ: بجاب اليؿبت، اٖلم ؤه٪ بطا ؤيٟذ عظال بلى عظل ٞجٗلخّ مً آ٫ طل٪ الغظل، ؤلخ٣ذ ًجاجي ؤلايجاٞت"  ؤلايجاٞت، َْ

ٓهّ ")3/335(ال٨خجاب: ْؤٚلب الىدجاة ٌؿم ٓن ْيمِجا،   اليؿب".، ْؾمجاٍ ؤلامجام ابً خجاظب اليؿبت ب٨ؿغ الى

ؼة-َُإ بىجا ؤحهجا  ٓن اليؿبت  -الُلبت ألٖا ْهٔغ ٠ُ٦ ج٩ هُب٤ مجا ط٦غهجا مً ٢جاٖضة اليؿب ٖلى  بٌٗ ال٩لمجاث 

 ، ي  ِّ٣
ْ
ك م  ، صمك٤ = صِّ جاػِّي 

ج  ، حججاػ = حِّ ي  ، ٖغب = ٖغبِّ
، بٛضاص= بٛضاصي  ْهغي  ، مهغ= مِّ ي  ىضِّ َِّ ْىض =  َِّ بلى ٧لمجاث قتى: 

 = ٓي، نٝغ ، هدٓ = هد ي  ِّ
ً  = ٞج  ٞ. ي   نغفِّ

ؼ-ْلٗل٪ الخٓذ   دضر في  -ؤحهجا الضاعؽ الٍٗؼ
 
يُٟذ الُجاء اإلاكضصة لليؿبت في آزغ ال٩لمت ٞةجهجا ج

 
ؤهّ بطا ؤ

ٓي،  -2لٟٓي،  -1ال٩لمت زالر حُٛي اث:  : -3ْمٗى  ْخ٨مي 

ٓع مجا ٢بلِجا، 1  جا م٨ؿ جاصة ًجاء مكضصة في آزَغ . الخُٛي  اللٟٓي: ٞإ٫ْ حُٛي  ًدضر في الاؾم ٖىض اليؿبت َٓ ٍػ

ٓافي"  ٢ْض ط٦غ ٖبجاؽ خؿً نجاخب ٦خجاب "الىدٓ ال غاب املخخلٟت جبٗجا لخجا٫ الجملت.  صة ؤلٖا ٍْجغي ٖلى الُجاء اإلاكض 

ْمً ألا  " :٫ٓ ٫ْ خُض ٣ً غ  مشجاال خؿىجا في بَجاع َظا الخُٛي  ألا  ٗ : "ال ٌك ْين  جالِّ
٫ٓ ؤخض الغَّخَّ ي  مشلت  ٢ بِّ

غ   ٗ
ْ
  ال

 ١ٓ تِّ ٞ
غب 
 
بجالٛ

جاػي  ٞجالٖغبٍُت؛ ؤعٍى  ج  ِّ في الكجامِّ ٧  دِّ
مجا في مهغ، ٧جاإلاجالكجامي  ْاإلا هغي  في الدججاػ، َْ في  كغقيَّ ًل٣ى اإلا ٛغبي  ٖىضَمجا، 

 ْ ال اٚر اًبجا،   
ً
ْخكت ـ   دِّ

 ً ٍ، ٞال  ؽ  صًجاع  ْٓ ٍْج   ، ِّ
ىّ ؤًجام الدج  ْبتِّ ًجض ؤَال  ٗغبي  خُشمجا ًدى٣ل المَٓ ٓاًَ الٗغ في م

ْظي اهجا بجي ان..."  ٓافي، ط:بإَل،   .)715، نـ4(الىدٓ ال

ٓهّ اؾمجا مجغصا بلى 2 ٓلّ مً ٧ ٓ جد ٓالخُٛي  الشجاوي الظي ًلخ٤ بجاالؾم ٖىض اليؿبت َْ ٓي: َ . الخُٛي  اإلاٗى

 اؾم ميؿٓب.

ْالخُٛي  الشجالض َٓ الخُٛي  3 الخ٨مي اإلاخمشل في ؤن اإلايؿٓب ٌٗمل ٖمل الهٟت اإلاكبهت؛ . الخُٛي  الخ٨مي: 

ي   سخِّ
 
ل ض 

ْ
ه
 
ت"، ْ"الخض٣ًت ؤ ْؤمّ مهٍغ  ،  ٍ ْٓ ب 

 
ي  ؤ شخِّ غ 

 
ض ٢ ّ هجاثب ٞجاٖل، هدٓ: "ٍػ ٖٓ ٓن مٞغ ْاإلاًمغ ٖلى ؤن ٩ً ٘ الٓجاَغ  ٞيٞ 

".
 
ت َجا مهغٍَّ ًَّ ؤشججاع  ْل٨ جا   ِ  هٓجام 

ت ٖلى ؤجهجا هجاثب ٖٓ ٍٓ" مٞغ ٓجهجا هجاثب  ٟٞي اإلاشجا٫ ألا٫ْ ٧لمت "ؤب ت ٖلى ٧ ٖٓ ٦ْظل٪ ٧لمت "هٓجامِجا" مٞغ ٞجاٖل لل٣غشخي، 

 ٞجاٖل لـ"ألهضلسخي".

ٓاٖض اليؿبت 13.2.2 ٢: 

ىجا ؤهىجا بطا ؤعصهجا اليؿب بلى شخيء هؼِّْص ٖلى اإلايؿٓب بلُّ   ٞغ ٓعة ٖجامت ْٖ ٓاٖض اليؿبت به ٖلمىجا ُٞمجا مطخى مً ٢
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ْل٨ً َظٍ ال٣جاٖضة ال جىُب٤ ٖلى ألا  ٓعا مجا ٢بلِجا،  ٓعة ْألال٠ ًجاء مكضصة م٨ؿ ٓمت بجالخجاء ْألال٠ اإلا٣ه ؾمجاء املخخ

ٓاٖض ؾٓٝ هضعؾِجا ُٞمجا ًلي: ْالُجاء اإلاكضصة ٞلِجا ٢ ْصة    اإلامض

ٓمت بجالخجاء 13.2.2.1  :اليؿبت بلى ألاؾمجاء املخخ

ٓم بخجاء   ٫ْ مً ألاؾمجاء التي لِجا ٢جاٖضة زجانت ٖىض وؿبخّ، ٞةطا ٧جاهذ اليؿبت بلى الاؾم املخخ ٕٓ ألا َظا َٓ الى

 =  الخإهِض
 
ت خ 

ْ
ل
 
َ ،  = ٞجاَمي 

 
ت م  َِّ جا

 
ٞ ، ًٍْجاٝ الُجاء اإلاكضصة م٩جاجهجا، هدٓ: م٨ت = م٩ي  ٓبجا  ْظ ًدظٝ الخجاء مً آزٍغ 

ي   : قُعِّ
 
ت  ٗ ُْ ، قِّ ي  ِّ

= ؾج 
 
، ؾىت : ٢جاَغي 

 
ة غ  َِّ جا

 
٢ ، ي  ِّ

طخ  ِّٞ  = 
 
ت ًَّ ِّٞ  = ظجامعي  ، 

 
ت  ٗ جامِّ

، ظ  ي  سخِّ
ْىض   َ  = 

 
ت ؾ  ْىض   َ  ،  .َلخي 

ْصاليؿبت بلى اإلا 13.2.2.2  مض

ض اليؿبت بلى   ْإطا ؤٍع ْابخضاء، ْؾمجاء"  ْص، "َٓ اؾم مٗغب، آزٍغ َمؼة ٢بلِجا ؤل٠ ػاثضة، مشل: صخغاء،  اإلامض

غ بلى َمؼتهجا:
 
ْىٓ  ً ْصة  ٓمت بجاألل٠ اإلامض  ألاؾمجاء املخخ

  ْي  ٞجالِمؼة في ٧لخجا ْبًُجاء= بًُجا  ، ِّْي  ا هدٓ: خمغاء = خمغا
ًْ ْا ْظب ٢لبهجا  ال٩لمخين بن ٧جاهذ الِمؼة للخإهِض 

ٓظٓب. ْا ٖلى ال ْا  للخإهِض ٣ٞلبذ 

  جاء ي   ْ ال ًخٗغى ألي حُٛي . هدٓ: ابخضاء = ابخضاجي، بوكجاء = بوكجاجي،  بن ٧جاهذ الِمؼة ؤنلُت جب٤  ٖلى خجالِجا، 

ٓعة ؤنلُت ٞب٣ُذ ٖلى خجالِجا. ، خُض ؤن الِمؼة في ال٩لمجاث اإلاظ٧ ي  جاجِّ
 = ْي 

 ِْظ ، عِّصاء= بن ٧جاهذ الِمؼة مى٣لبت ًٖ ؤنٍل ظجاػ ٞحهجا 
٦ْؿجاْي  ؿجاء= ٦ؿجاجي  ا، هدٓ: ٦ِّ

ًْ ْا ٢ْلبهجا  جا  جان: بب٣جاَئ

ٟجاء = قٟجاجي   ، قِّ ْعصاْي  . ْفي َظٍ ألامشلت الِمؼة مى٣لبت مً ؤنل، ٞةن ْ  عصاجي   ْبىجاْي  ىجاجي   ىجاء = بِّ ، بِّ
ْي  قٟجا

ص   "، ْ"ع 
ٓاْ ؤْ الُجاء ٦مجا ًِٓغ مً ألامشلت الخجالُت: "٦ؿٓث  "،  ؤنل َظٍ ال٩لمجاث مكخملت ٖلى ال ذ  ُْ

ِّٟ
 
ؤ"،  ْ"ق

ْل٨ً الاؾخٗمجا٫ بجالِمؼة مشل: "عصاجي ْقٟجاجي" َٓ ألاٞصر.  ." ذ  ِْ ى   ْ"ب 

ٓع  13.2.2.3  :اليؿبت بلى اإلا٣ه

ْمجا بلى طل٪". ٞةطا ؤعصث اليؿبت  ْمهُٟى  ٓسخى،  ْم ٓع َٓ "٧ل اؾم مٗغب آزٍغ ؤل٠ زجابخت، هدٓ: ٖهجا،  اإلا٣ه

ٓع جىٓغ بلى ؤلّٟ:  بلى الاؾم اإلا٣ه

 بن ٧جاهذ زجالش. ِّٓي 
ب  ِّٓي، عًبجا= عِّ

 
ل  ٖ =

ً
ال  ٖ  ، ِّٓي 

ى  ىجا= ٢ِّ ِّ٢ ،
ِّٓي 

، ٞتًى= ٞخ  ِّٓي 
ه   ٖ ا، هدٓ:  ٖهجا =  ًْ ْا  ت ج٣لب 

  =ى
 
ْبل ْخ   ،" ي  هِّ

ْ
ل ٓي  ْ"م  ى= ملِ ه 

ْ
ل ا. هدٓ: م  ًْ ْا ٢ْلبهجا  ًِّ الشجاوي ظجاػ خظٝ ألال٠  بن ٧جاهذ عابٗت في اؾٍم ؾجا٦

جاصة ؤل٠ ٢ب ٓػ م٘ ال٣لب ٍػ ٍْج  . ي  ْبلِّ
ْخ  ِّٓي  

 
ْبل ْي، ٖل٣جاْي، ملِجاْي".خ  بال ٓاْ، هدٓ: "خ   ل ال

 ،١ٓ الغابٗت ٦ـ"مهُٟى،ْ مؿدكٟى ؼ ٔ"ؤْ ٧جاهذ ٞ م  ٔ"ْ ظ  ص  غ   بن ٧جاهذ عابٗت في اؾم مخدغ٥ الشجاوي ٦ـ"ب 

، ْفي ْ  هُٟى= مهُٟي  ، ْفي م  ؼِّي 
م  ؼ ٔ= ظ  م  ، ْفي ظ  ي  صِّ غ 

صٔ= ب  غ  ٫ٓ في ب  ٓبجا. ٞى٣ ْظ مجاصٔ" جدظٝ  ظ 

، ْفي ظمجا ؿدكٟى= مؿدكٟي  .م  ي  جاصِّ م 
 صٔ=ظ 

 :اليؿبت بلى اإلاى٣ٓم 13.2.2.4

ْالغاعي". ْفي وؿبت ألاؾمجاء  ٓع  مجا ٢بلِجا. مشل: "ال٣جاضخي   م٨ؿ
 
ٍ  ًجاء  زجابخت ْاإلاى٣ٓم ٧ل اؾم مٗغب آزغ

ْص بلى  ٓع بلى ألال٠ بِىمجا هٔغ في اإلامض ٓعة حكجابّ ججام بال ؤن الٟغ١ في اليؿبت بُجهمجا ؤهىجا هٔغ في اإلا٣ه ْاإلا٣ه اإلاى٣ٓنت 

 الُجاء. ٞةطا ؤعصهجا ؤن هيؿب ألاؾمجاء اإلاى٣ٓنت هىٓغ بلى ًجائهجا:
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  =(الٓمأن) ٓي، الهضي ً) = الصج ْٞخدىجا مجا ٢بلِجا، هدٓ: الكجي  (الخٍؼ ا،  ًْ ْا بن ٧جاهذ الُجاء زجالشت ٢لبىجا 

. ٓي  م  ٗ مي= ال  ٗ ، ال  الهضْي 

  ٓ ْالغاٖ ْظجاػ خظِٞجا.هدٓ: الغاعي= الغاعي   ْا،  ْا  ظجاػ ٢لبهجا 
ً
، بن ٧جاهذ عابٗت ْي  ْالِجاص  ، ي، الِجاصي= الِجاصي 

ٓاْ.  ْل٨ً ألاخؿً خظٝ ال  . ٓي  ْجغب  ، ٫ٓ في اليؿبت بلى الر بُت: جغبي  ْه٣  . ٓي  ْال٣جاي ال٣جاضخي= ال٣جاضخي  

جا في ال٨خجابجاث الٗلمُت. ْؤ٦ث  قُٖٓ ٫ٓ بّ  ٓ اإلاٗ ٓي" َْ  ٚي  ؤن الكجاج٘ في وؿبت الر بُت َٓ "الر ب

  :ْٓظب خظِٞجا. هد .بن ٧جاهذ زجامؿت ؤْ ؾجاصؾت  ْي= اإلاؿخ٣صخي  ٣ْصخِّ ْؿخ  ، الـم  ي  لِّ
ْٗ ْؿخ   اإلاؿخٗلْي= الـم 

 :اليؿبت بلى مجا ُّٞ ًجاء مكضصة 13.2.2.5

ٓاٖض  ْلِظٍ ألاؾمجاء ٢ ؼة! هدً في ٖملُت اليؿب ٢ض ه٠٣ ٖلى ؤؾمجاء جيخهي بجالُجاء اإلاكضصة  ؤحهجا الُلبت ألٖا

ى الُجاء اإلاكضصة، ٞةطا ؤعصهجا ؤن هيؿب بلى َظٍ مُٗىت ًجب مغاٖجاتهجا في خجالت اليؿب بلى مشل َظٍ ألاؾمجاء اإلاكخملت ٖل

ْبىجاء  جان ؤْ زالزت ؤخٝغ ؤْ ؤ٦ث ،  ْاخض ؤْ خٞغ ألاؾمجاء هىٓغ بلى الخغْٝ ٢بل الُجاء اإلاكضصة، ألهّ ٢ض ٌؿب٣ِجا خٝغ 

ٓا٫ خؿب مجا ًلي:   ٖلى ٖضص الخغْٝ ٢بل الُجاء اإلاكضصة جى٣ؿم ألاؾمجاء اإلاكخملت ٖلحهجا بلى زالزت ؤخ

:الُجاء اإلاكضصة بٗ .1  ض خٝغ

٢ْلب الُجاء  ْلى بلى ؤنلِجا م٘ ٞخدِجا  ْإٖجاصة الُجاء ألا بن ٧جاهذ الُجاء اإلاكضصة بٗض خٝغ ًجب ٞ٪ ؤلاصٚجام 

ال،  ، ألن الُجاء ج٣٘ بٗض خٝغ ُٞجب الخ٨ُٟ٪ ؤ ِّٓي 
 ُ ٫ٓ في اليؿبت بلى َظٍ ال٩لمت خ  ": ه٣ ا.مشل: "حي  ًْ ْا الشجاهُت 

ْلى بلى ؤنلِجا، ٩ٞلمت حي  ؤن بذ الُجاء الشجاهُت زم بٖجاصة الُجاء ألا لِّ
 
٢ْ ْلى ب٣ُذ ٖلى خجالِجا،  جا ألا ، ُٞجاَئ ي  لِجا: خحِّ

  . ِّٓي 
 ُ ْا ٞهجاعث ال٩لمت: خ   ْا

ث بلى ؤنلِجا،  ص  ، لظل٪ ع   ْ ْا ْلى ؤنلِجا  ٓي" ُٞجائهجا ألا ، ألن ؤنل "َي": "َ ْٓي  ٫ٓ في وؿبت ٧لمت َي: َ ْه٣

ي   ِّْ
 ٓ  ٚ = ْمىّ غي   . ي  ِّْ

 ٓ ْا، ٞخهي  َ  ْا .٢ْلبذ الُجاء الشجاهُت  ْي  = ْع  ، عي 

ين: .2  الُجاء اإلاكضصة بٗض خٞغ

٫ٓ في اليؿبت بلى  ْهٟخذ مجا ٢بلِجا.ٞى٣ ْا،  ْا ْه٣لب الشجاهُت  ْلى  ين هدظٝ ألا بطا ٧جاهذ الُجاء اإلاكضصة بٗض خٞغ

ِّٓي  (م٘ خظٝ الخجاء).
م 
 
= ؤ

 
ت َُّ م 

 
، ؤ ي  ِّْ

ض   ٖ  = ي  ضِّ
 ٖ  ، ِّٓي 

ه 
 
٢ = ي  صخ 

 
٢ ، ِّٓي 

ب 
 
= ه ي  بِّ

 
، ه ِّٓي 

 
ل  ٖ  =  ٖلي 

3. :  الُجاء اإلاكضصة بٗض زالزت ؤخٝغ

٫ٓ في اليؿبت  ْْي٘ ًجاء اليؿب م٣جامِجا، ٞى٣ ْظب خظِٞجا  بطا ٧جاهذ الُجاء اإلاكضصة بٗض زالزت ؤخٝغ ٞهجاٖضا 

.  ِّي 
 
ْدر = ب  ، بدر ي  )، ميسخي= ميسخي  = قجاٞعي  (وؿبت إلاً ًدب٘ اإلاظَب الكجاٞعي  ، قجاٞعي  = ٦غسخي   بلى ٦غسخي 

ٓعة:اليؿبت بلى مجا ٢بل آزغ  13.2.2.6  ٍ ًجاء مكضصة م٨ؿ

٫ٓ في   جا خظٞذ ًجاٍئ الشجاهُت. ٞخ٣ ٓعة مجا ٢بل آزَغ بطا وؿبذ بلى ألاؾمجاء اإلاكخملت ٖلى الُجاء اإلاكضصة اإلا٨ؿ

م) م (جهٛي  ال٨ٍغ ِّ
غٍ 
 
ْال٨ ـ،  ِّ

 ِ ْال٨ ذ،  ِّ
 ُ ْاإلا  ، ب  ِّ

 ُ ، ْ  اليؿبت بلى ٧لمجاث الُ ي  تِّ
ُْ ْالـم   ، ي  بِّ

ُْ ل (جهٛي  الٛؼا٫): الَُّ ِّ
 ٍ ؼ 
 
الٛ

 ِْ
 
.ْالـ٨ ي  لِّ

ٍْ ؼ 
 
ْالٛ  ، ي  مِّ

ٍْ غ 
 
ْال٨  ، ي   سخِّ

ٓمجاج٪:  ازخب  مٗل

ِٟجا؟ -1  ْمجا حٍٗغ  مجا هي اليؿبت؟ 

ٓعة؟ -2  ْاإلا٣ه ْاإلاى٣ٓنت  ْصة  ٓن اليؿبت بلى ألاؾمجاء اإلامض  ٠ُ٦ ج٩
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ٓالِجا املخخلٟت؟ -3  ْمجا هي ؤخ ٓن اليؿبت بطا ٧جاهذ الُجاء اإلاكضصة في الاؾم ؟   بين ٠ُ٦ ج٩

يؿب بلى  -4 
 
ٓم بخجاء الخإهِض؟٠ُ٦ ج  املخخ

ْظّ اليؿب. -5  ْبين   اوؿب ألاؾمجاء آلاجُت 

  مىٟي -َـ   عي   -ص اإلاؿخجضي -ظـ َلخت -ب  م٨ت -ؤ  

  -ٍ بالٚت -ح  حكجاص -ػ صمُجاٍ -ْ 
 
  -ٔ نٝغ

 
ت ًَّ ِّٞ- 

ت  13.3
 
ل ُْ ِّٗ

 
تْ  اليؿبت بلى ٞ

 
ل ْٓ  ٗ

 
ْٞ ل  ُْ  ٗ  ْٞ ل  ُْ

ِّٗ
 
ْٞ ت 

 
ل ُْ ِّٗ

 
ٞ 

ٓخت الٟجاء:بلى اليؿبت    13.3.1 ت" اإلاٟخ
 
ل ُْ ِّٗ

 
ٞ" 

ْظضهجاَجا ٖلى زالزت ؤ٢ؿجام، ؤؾمجاء صخُدت، مشل:  " بٟخذ الٟجاء 
 
ت
 
ل ُْ ِّٗ

 
ْػن "ٞ بطا جدبٗىجا ألاؾمجاء التي جإحي ٖلى 

ْؤؾمجاء مٗخلت، ْؤؾمجاء مًٟٗت، مشل: ظلُلت، خ٣ُ٣ت. خىُٟت، ؾلُمت، عبُٗت، صخُٟت.  ٍٓمت،  ٍٓلت، ٢ ٞةطا ؤعصهجا ؤن  مشل: َ

ْهٟخذ مجا ٢بل الُجاء، ٞخهي  هيؿب بلى   ْججاء الخإهِض،  ْػن "ُٞٗلت" هدظٝ الُجاء  ألاؾمجاء الصخُدت ٚي  اإلاًٟٗت ٖلى 

" ي  لِّ
 ٗ ْػن "ٞ  ٫ٓ في اليؿبت بلى ألاؾمجاء: "خىُٟت"، "ُِٞمت"، "ؾمي ة"، "صخُٟت"،  ،ال٩لمت بٗض الخٛي  ٖلى  ٞى٣

، ي  مِّ  ِ  ْٞ  ، ي  ِّٟ
ى  ي  ْ  "عبُٗت"...: خ  ِّٟ

خ  ، ْص  غِّي 
م  .ْ  ،ؾ  ي  عِّ

ب   ع 

ْػن "ُٞٗلت" هدظٝ الخجاء للخإهِض   ْإطا ؤعصهجا ؤن هيؿب ألاؾمجاء اإلاٗخلت الٗين ْصخُذ الالم ؤْ اإلا٠ًٗ ٖلى 

ْاليؿبت بلى ألاؾمجاء  ٍٓمي،  ٢ْ ٍٓلي،  ٍٓمت: َ ٢ْ ٍٓلت  ْه٠ًُ ًجاء اليؿب. مشل اليؿبت بلى ؤؾمجاء اإلاٗخلت: َ  ِ٣ٞ

ْخ   ي   لِّ
ُْ
لِّ
ْخ٣ُ٣ت: ظ  .اإلاًٟٗت مشل: ظلُلت،  ي  ِّ٣

ُْ
ِّ٣ 

ْخظٞىجا الُجاء مجهجا   ْاإلاٗخلت هي ؤهىجا لٓ وؿبىجا ٧لمت "ظلُلت" مشال  ْإهمجا ٖلت ب٣جاء الُجاء في ألاؾمجاء اإلاًٟٗت 

ْؤمجا ألاؾمجاء اإلاٗخلت ٞلٓ ٢لىجا مشال في ٧لمت  ٓ ز٣ُل.  ٓن بهظا اظخمجإ اإلاشلين م٘ الُجاء اإلاكضصة َْ ٩ُٞ ، ي  لِّ
 
ل لخهي  ظ 

ْججاء الخإ ٍٓلت " بدظٝ الُجاء  ْمجا "َ ٓاْ ألجهجا جدغ٦ذ  ٓعة بلى بٖال٫ ال ، ٞجاخخجىجا في َظٍ اله ي  لِّ
 ٓ هِض خُض جهبذ: َ 

ٓعة اإلايؿٓب بلُّ. َْظا ًبٗضهجا ٦شي ا ًٖ ن  ." ي  جالِّ
 
َ" :٫ٓ ٓح ُٞجب ٖلُىجا ؤن ه٣  ٢بلِجا مٟخ

ضحهت": ٞخإحي اليؿبت مً َظ  بُٗت" ْ"الب 
َّ
٣ُت" ْ"الُ لِّ

ي ة " ْ"الؿ  مِّ
 ٖ لُمت"، ْ" ٍ ألاؾمجاء: ْؤمجا ألاؾمجاء "ؾ 

، ي  ِّ٣
ُْ
لِّ
، ْؾ  مي ي   ٖ ي  " ٖلى زالٝ ال٣ُجاؽ.ْ  "ؾلُمي، ْ هِّ

ًْ
ضِّ
ْب   ، ي  عِّ

ُْ
بِّ
 
َ 

٢ْض  ٓاعصة مً الٗغب،  َْىجا٥ عؤي خضًض ًجيز ٖضم خظٝ الُجاء مُل٣جا بىجاء ٖلى ٖضص ٦بي  مً ال٩لمجاث ال

٫ٓ: بضحهت = بضًهي، َبُٗت= ٓلِم وؿخُُ٘ ؤن ه٣ ٓن، ٞٗلى ٢ ٓن َظا ٖلى  ٢بلِجا ٖلمجاء الىدٓ املخضز ال ٩ً  . َبُعي 

 زالٝ ال٣ُجاؽ.

ٓخت الٗين  13.3.2 ْمٟخ ٓمت الٟجاء  ت" اإلاًم
 
ل ُْ  ٗ

 
 :اليؿبت بلى "ٞ

ْػن  ٧ْجان ٚي  مًجا٠ٖ ظجاء ٖلى  ْٞخذ الٗين  ت" بًم الٟجاء 
 
ل ُْ  ٗ

 
ْػن "ٞ بطا ؤعصهجا ؤن هيؿب بلى اؾم ٖلى 

 :
 
٫ٓ في اليؿب بلى ظُِىت ْججاثّ، ٞى٣ " بدظٝ ًجاثّ  ي  لِّ

 ٗ ٓا٫ "ٞ  ٍْهجاٙ ٖلى هٟـ اإلاى  ، ي  ِّْ غ 
 
٢ :

 
ت
 
ٓ غٍْ

 
٢ْ  ، ي  وِّ

ؼ  : م 
 
ت ى  ٍْ ؼ  ْم   ، ي  ِّ

نه  ظ 

. ي  عِّ
 ٓ ة: ه  غ  ٍْ  ٓ

 
ْه  ، ي  جِّ

 ُ  ٖ ىت:  ِْ  ُ  ٖ ٫ٓ في اليؿب بلى   بن ٧جان مٗخل الٗين، ٞى٣

، ي  مِّ
ُْ م 
 
٫ٓ: ؤ ْن خظٝ ٞى٣ ضًضة ب٣ُذ الُجاء ص ْظ  غة  ٍغ غِّي  ْ  ْإن ٧جان الاؾم مًجاٖٟجا مشل ؤمُمت َْ

ٍْ غ  ٍْٔغ  .َ 

. غِّي 
ٍْ  ٓ ٍٓغة: ه  ْه  ، ي  جِّ

ُْ  ُ  ٖ ٓن لليؿبت بلى ُِٖىت:  ٓل ُين ب٣جاء ًجاء ُٞٗلت ٖىض اليؿب بطا ٧جاهذ مٗخلت الٗين، ٣ُٞ  بٌٗ الهٞغ
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ل"   13.3.3 ُْ ِّٗ
 
ل" بٟخذ الٟجاء ْيمِجا اليؿبت بلى "ٞ ُْ  ٗ  ٞ"ْ: 

ُل " بٟخذ   ِّٗ
 
ْػوي "ٞ ْالهٝغ مجا ٧جان مٗخل الالم مً  ل" بًمِجا ل٣ض ؤلخ٤ ٖلمجاء الىدٓ  ُْ  ٗ ت –الٟجاء، ْ"ٞ 

 
ل ُْ ِّٗ

 
بٟ

ي   لِّ
 ٗ ت، ٞيؿبَٓمجا ٖلى "ٞ 

 
ل ُْ  ٗ

 
ْٞخذ مجا ْ  ْٞ ْاْ  " ب٣لب الم ال٩لمت بلى  ِّٓي 

ه 
 
٢ْ ِّٓي  

 
ل  ٖ  :" ي  صخ 

 
٢ْ ٓا في هدٓ "ٖلي   " ٣ٞجال ي  لِّ

 ٗ  ٞ

 ٢بلِجا.

" :٫ٓ َْـ ب٣ُجا ٖلى خجالِمجا. ٞخ٣  ْ ْؤ  ل  ُْ  ٣  ٖ ل، ْ ُْ
مِّ
ْظ  ٍل،  ُْ

ِّ٣
 ٗ " ٞةن ٧جان صخُخي الالم: ٦ ي  ُلِّ مِّ

ْظ   ، ي  لِّ
ُْ
ِّ٣
 ٖ

ي  ٖلى ٚي   مِّ
 
ل م: ؾ  ُْ

 
ل ، ْؾ  ي  لِّ

 
ظ  َ ل:  ًْ ظ   َ ْ ، ي  شخِّ غ 

 
ل: ٢ َغ

 
٢ْ  ، ي  ِّٟ

 
٣
 
ٓا في ز٠ٍُ٣: ز ٢ْجال  ." ي  سخِّ

َْ  ْ ْؤ   ، ي  لِّ
ُْ  ٣  ٖ ْال٣ُجاؽ ْ" ال٣ُجاؽ. 

٫ٓ ٖلى لِٟٓجا، ألجهجا صخُدت الالم.  ؤن ج٣

ت"  13.3.4
 
ل ْٓ  ٗ

 
 :اليؿب بلى "ٞ

  ْ ٧ْجاهذ ُٖىّ صخُدتبطا ٧جان الاؾم ٖلى   "
 
ت
 
ل ْٓ  ٗ

 
ٓمجا ٢بل ْ  ػن "ٞ ٚي  مًٟٗت ًٟخذ الخٝغ الظي ٧جان مًم

ْإن ٧جان   ." ي  خِّ
ب  ت" (اؾم م٨ت): "ؾ  ٓخ  ب  ، ْ"ؾ  ـي  ئِّ

 
ي
 
ٓءة" (٢بُلت ٖغبُت): ق ى 

 
٫ٓ في اليؿبت بلى ٧لمت "ق ٓاْ ٞى٣ خظٝ ال

ٓن اليؿبت في َظٍ الخجال ْج٩ ٓاْ  " مشل: الاؾم مٗخل الٗين ؤْ مًٟٗجا ٞال جدظٝ ال ي  لِّ
ْٓ  ٗ ْعة ٖلى ػهت: ٞ  ت بدظٝ الخجاء اإلاض

لت( ْْ  ٓ ".مٗجى ايجاٞہ کغهجا ےہ ن  ي  لِّ
ْٓ ل  ٓلت(مٗجى ايجاٞہ کغهجا ےہ): "م  ْمل  ،" ي  لِّ

ْْ  ٓ  ): "ن

ٓمجاج٪:  ازخب  مٗل

ْمتى ال جدظٝ؟ -1 ت" ٖىض اليؿب 
 
ل ُْ ِّٗ

 
 متى جدظٝ ًجاء "ٞ

ْٞخذ الٗين. -2 لت" بًم الٟجاء  ُْ  ٗ
 
 بين ٦ُُٟت اليؿب بلى "ٞ

ْمتى ال جدظٝ؟ -3 ٓلت"  ْاْ "ٞٗ  متى جدظٝ 

 اوؿب  ال٩لمجاث آلاجُت م٘ ط٦غ الؿبب: -4

ؼ -ط َبُٗت -ب ُْْٟت -ؤ ٓت -ٌ  ٣ُٖضة -ص  ٍٚغ   ٢ٍغ

ٍٓلت -ػ َظًل-ْ غة -خـ ز ٠ٍٓ -ٍ ؤبٓ ٍَغ ت -ي  بجي ؾ  شِى   ب 

ٓع الٗين  13.4  اليؿبت بلى الشالسي م٨ؿ

٫ٓ في اليؿب ْإطا ؤعصهجا ؤن هيؿب ال٩لمجاث الشالزُت  ، ٞى٣ ٓعة الٗين ٞخدىجا ُٖجهجا ٖىض اليؿب للخس٠ُِّٟ م٨ؿ

،"٪ لِّ
،ْ بلى "م  ي  ِّ٩

 
ل ل": م  ثِّ

ل"، ْ"ص  بِّ .ْ  "بِّ ي  لِّ
 
ئ ْص   ، ي  لِّ

ب   إِّ

 اليؿب بلى املخظْٝ مىّ شخيء   13.5

ّ ألانلُت، مشال خظٝ مىّ ٞجاء ؤْ   ٓن اليؿبت بلى ألاؾمجاء التي خظٝ مىّ خٝغ مً ؤخٞغ ٢ض ج٩

 الم.

 اليؿب بلى الشالسي مدظْٝ الٟجاء  13.5.1

ْٞت الٟجاء، هٓغهجا بلى ٧لمت الالم َل ٧جاهذ صخُدت ؤم   ٞةطا ؤعصهجا ؤن هيؿب بلى مشل َظٍ ألاؾمجاء الشالزُت مدظ

،" ي  ضِّ ِّٖ ضٍة"، ْ"نٍٟت": " ِّٖ ٫ٓ في اليؿب بلى " ْإن ٧جاهذ ْ مٗخلت؟ ٞةطا ٧جاهذ صخُدت لم ًغص  بلُّ املخظْٝ ٞى٣  ." ي  ِّٟ "نِّ

 ْ ْالكُت ْ  ظب عص املخظْٝالمِجا مٗخلت  ْٞخذ زجاهُّ.  ْلّ  "، ب٨ؿغ ؤ ِّٓي 
 
ق ِّْ ٍت" "

 ُ
٫ٓ في اليؿب بلى "قِّ ٞخذ الٗين، ٞى٣

م ْعصث في ال٣غآن ال٨ٍغ جا﴿ ٧لمت  حه  ِّٞ  
 
ت  ُ  قِّ

 
 ال

 
ت م 

َّ
ل ؿ  ، م 

 
ْغر خ 

ْ
ي ال ْؿ٣ِّ

 
 ح

 
ال  ْ ْعى  

 ْ
ي   ألا شِّ

 
٫  ج ْٓ ل 

 
 ط

 
 ال

 
ة غ 

 
٣ جا ب  ه  جَّ : مٗىجاَجا: )71(الب٣غة:﴾بِّ
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ْاب  ٧ل  مجا  ٓن في ظمُ٘ الجؿض ْفي ظمُ٘ الض
َّ
 . زجال٠ الل

ْخؿىّ.  ْه٣كّ   ّ٣ ْشخى الشٓب ٌكُّ ْقُجا ْقُت: بطا هم  ْشخي ؤْ ْقُت، ألجهجا مً  ت: "الكُت": ؤنلِجا   ملخْٓ

 اليؿب بلى الشالسي مدظْٝ الالم  13.5.2

ْظٗلى  جا بلحهجا المِجا 
 
ْٞت الالم عصصه ٍت: بطا ؤعصهجا ؤن هيؿب بلى ألاؾمجاء الشالزُت مدظ

 
ٛ
 
ٓخت، ٞجاليؿب بلى ل جاَجا مٟخ

ٓي  ، ْقٟت: قٟ ِّٓي  ْؤٍر: ؤز  
ِّٓي 

ب 
 
ْؤب: ؤ ِّْي  

ض   ً ٍْض:   ، ِّٓي 
ْصم: صم   ، ٓي  ى  ٍت: ؾ  ى  ، ْؾ  ِّٓي 

م 
 
ٍت: ؤ م 

 
ْؤ  ، ٓي 

 
ٛ
 
.ْ  ل هي 

 
ٟ
 
 ق

٫ٓ في   ْؤر؛ ألهىجا ه٣ ْظب عصَجا ٖىض اليؿب ٧إب  ْٞت جغص في الخشيُت ؤْ الجم٘ الؿجالم  زم بن ٧جاهذ الالم املخظ

ٓاْ ٞحهجا. ٓاث" بغص ال ٦ْـ "ؾىت" ألن ظمِٗجا الؿجالم ًإحي ٖلى "ؾى ٓان.  ْؤز ٓان،   جشيُتهمجا: ؤب

ٓ ألاٞصر–ْإن ٧جاهذ ال جغص في جشيُت ؤْ في الجم٘ الؿجالم ظجاػ عصَجا في اليؿب   َْ-   ٫ٓ ْظجاػ ٖضم عصَجا. ٞى٣

ْي  ِّٓي  ْ  لليؿب بلى ًض: ًض
 
ئ ْمئت: مِّ  ، ي  صمِّ

 ْ ِّٓي  
م  ْصم: ص   ، .ْ  ٍضي  ـي   مئِّ

ٓمجاج٪:  ازخب  مٗل

جا؟ -1  ٠ُ٦ جيؿب ألاؾمجاء خظٞذ مجهجا ٞجاَئ

 ٠ُ٦ جيؿب ألاؾمجاء خظٞذ مجهجا المِجا؟ -2

 اط٦غ بٌٗ ألاؾمجاء التي خظٞذ مجهجا ٞجائهجا ٖىض اليؿب. -3

 اط٦غ بٌٗ ألاؾمجاء التي خظٞذ مجهجا المِجا ٖىض اليؿب. -4

 بلى اإلاغ٦ب تاليؿب   13.6

ٓاٖض الىدٓ ؤن اإلاغ٦ب ٖبجاعة ىجا في ٢ ٓاء ؤ٧جاهذ الٟجاثضة  ٖٞغ ٠ٍ مً ٧لمخين ؤْ ؤ٦ث  لٟجاثضة، ؾ
َّ
ل
 
ا ٫ٓ م  ٢ ًٖ

ٓع الكمـ، ؤلاوؿجاهُت الٟجايلت، بن جخ٣ً ٖمل٪.  ججامت، مشل "الىججاة في الهض١" ؤم هجا٢هت، مشل: ه

ْاإلاغ٦ب الٗضصي.  ْاإلاغ٦ب اإلاؼجي،  ْاإلاغ٦ب ؤلايجافي،  ٓاٖجا مجهجا: اإلاغ٦ب ؤلاؾىجاصي،  ٓم ؤن للمغ٦ب ؤه ْمً اإلاٗل

ٓإ مً اإلاغ٦بجاث. ْهضعؽ ٓع آلاجُت ٦ُُٟت اليؿب بلى َظٍ ألاه  في الؿُ

 :اليؿبت بلى اإلاغ٦ب ؤلاؾىجاصي  13.6.1

ٓ في  ظملت مد٨ُت زم نجاع ٖلمجا؛ ل٨ث ة اؾخٗمجالّ م٘  -ألانل-ٞةطا ؤعصهجا ؤن هيؿب بلى اإلاغ٦ب ؤلاؾىجاصي َْ

" هُغح الجؼء الشجاوي ٌٗجي " ْمً طل٪: "جإبِ قغا" ْ"بغ١ هدٍغ ْهيؿب بلى الجؼء ألا٫ْ ٌٗجي الهضع؛ الخ٩جاًت،  ؼ"  ج  الع 

ْجإبِ  بمٗجى ؤهّ ًيؿب بلى نضع اإلاغ٦ب ؤلاؾىجاصي، ٞمشجا٫ اليؿب بلى الٗلم اإلاغ٦ب جغ٦ُبجا بؾىجاصًجا: عام هللا: "عامي"، 

: بغقي. ْبغ١ هدٍغ ْظجاص الخ٤: ظجاصي.   قغا: "جإبُي"، 

 :اليؿبت بلى اإلاغ٦ب اإلاؼجي  13.6.2

ْعام بن اإلاغاص بجاإلاغ٦ب اإلا  ْخًغ مٓث،  ْاخضة، مشل: بٗلب٪،  ٗلخجا ٧لمت  ْظ  خجا  ب 
 
ؼجي َٓ ٧ل ٧لمخين ع ٦ِّ

 :٫ٓ ٪  ه٣ ب 
 
ل ْٗ ْاليؿب بلى نضع ال٩لمت ٟٞي ب  ٕٓ مً اإلاغ٦ب بُغح الجؼء الشجاوي  ٫ٓ في اليؿبت بلى َظا الى َغمؼ.....ٞى٣

، ي  لِّ
ْٗ ٓا في خًغمٓث: خًغمي ٖلى ٚي  ال٣ْ "ب  ٢ْجال ٫ٓ: "مٗضي".   جاٖضة.في مٗض٨ًغب ه٣

ٕٓ اإلاغ٦ب صْن بػالت جغ٦ُبّ بةصزجا٫ ًجاء   يؿب بلى مجم  ً ٓ ؤن  َْىجا٥ عؤي في اليؿب بلى اإلاغ٦ب اإلاؼجي َْ

ْبىضع قجاهي،  ٓحي، بٗلب٩ي، مٗض٨ًغبي،  اليؿب ٖلى الجؼء الشجاوي مً ال٩لمت م٘ بزبجاث الجؼء ألا٫ْ، ٣ُٞجا٫: خًغم
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ٓع  ٨ظا. ْحجتهم ؤن اليؿب بهظٍ اله ي  .... َْ ع٧ِّ
ْٓ ْازخجاع َظا الغؤي ْهٍُٓ  ٢ٓ٘ في لبـ.  ال ً ة ًٓضر اإلايؿٓب بلُّ،

ٓم".  ْلٗلّ ؤوؿب آلاعاء الُ ظا عؤي خؿً،  ل٤ ٖلُّ بـ" َْ ٓافي ْٖ ٓافي:ظـ:نجاخب ٦خجاب الىدٓ ال  )740، نـ:4(الىدٓ ال

ْػن   ٓ ؤن ًبجى مً ظؼؤي اإلاغ٦ب اؾم ٖلى  ٍٓين في اليؿبت بلى اإلاغ٦ب اإلاؼجي َْ ْل" ْهجض عؤًجا آزغ للىد
 
ل ْٗ
 
ٞ"

ظا عؤي قجاط. َْ . ي  مِّ غ 
ًْ ْخ   ، ي  بِّ

 
ل ْٗ . ٣ُٞجا٫ في اليؿب بلى ال٩لمجاث ؾجالٟت الظ٦غ: ب  ْدذِّ ٓ مجا ٌٗٝغ بجالىَّ  ٍْيؿب بلُّ، َْ

 :اليؿبت بلى اإلاغ٦ب ؤلايجافي  13.6.3

–بن اإلاغاص بجاإلاغ٦ب ؤلايجافي َٓ اؾمجان ٢ض ؤي٠ُ ؤخضَمجا بلى آلازغ، ٞةن ٧جان الاؾم مغ٦بجا بيجاُٞجا ٖلمجا  

ٓا٫ اؾخصىجاثُت  ىجا٥ زالر ؤخ ٓػي. َْ ٓػ الخ٤: ٞ ْٞ ؛ ٣ُٞجا٫ في زجاصم الضًً: زجاصمي،  بجالٓي٘ ؤْ بجالٛلبت ًيؿب بلى نضٍع

ْن الهضع:  في الر ٦ُب ؤلايجافي التي ًيؿب ٞحهجا بلى العجغ ص

٫ٓ في اليؿب ْمجا بلى طل٪.ٞى٣ ْمجان، ؤبٓ َلخت  ٓن اإلاغ٦ب ؤلايجافي ٦ىُت، هدٓ: ؤبٓ ب٨غ، ؤم ع ْلى: ؤن ٩ً بلى  ألا

ْمجاوي. ْمجان: ع ْؤم ع  ؤبٓ ب٨غ: ب٨غي، 

ٓص...   ْابً مؿٗ ْابً ٖمغ،  ؼٍِّ، هدٓ: ابً ٖبجاؽ، 
ج  ْمخميزا بع  جا  ٓن نضع "اإلاغ٦ب ؤلايجافي" مٗٞغ الشجاهُت: ؤن ٩ً

ْٖمغي  ٓصي ٖلى الر جِب.ْ  ٣ُٞجا٫ في اليؿب بلحهجا: ٖبجاسخي ،   مؿٗ

ٓن اليؿب بلى نضع َظا اإلاغ٦ب ماصًجا بلى اللبـ، خُض ال ٌٗٝغ اإلايؿٓب بلُّ خ٣ُ٣ت؛ مشل:  الشجالشت: ؤن ٩ً

ْهجانغ مجض ٣ُٞجا٫ في اليؿب بلحهجا: مىجافي، ْٖبض قمـ،  .ْ  ٖبض مىجاٝ،  ْمجضي   قمسخي، 

٫ٓ في اليؿبت بلى امغت ال٣ِـ:   ْوؿبىجا بلى الهضع ٞى٣ جا مً اللبـ في اإلاغ٦ب ؤلايجافي َغخىجا العجغ  ى  ْإطا ؤمِّ

، بجاليؿب بلى اإلاًجاٝ ٚي  اإلاًجاٝ بلُّ.  ت: امغجي  ٫ٓ طي الغم   ْٖلُّ ٢
 

 بطا اإلاغجي قبَّ لّ بىجاث  
 

جاعا   ٣ٖضن بغؤؾّ ببت ْٖ
 

غ: ٫ٓ ظٍغ ٢ْ  

ٓن بلى جمُم ٗض الىجاؾب  ٌ 
 

 بُٓث املجض ؤعبٗت ٦بجاعا 
 

ا ًٓ
ْ
ٛ
 
 ٍْسغط مجهم اإلاغجي ل

 

ٓاعا  تِّ الخ 
 ً  ٦مجا ؤلُْٛذ في الض 

 

بِّ  ِّٖ
 

ال ْخمو) ْ"م  ت بين بٗلب٪  ٦ْظل٪ وٗجامل مٗجاملت ٧لمت امغت ال٣ِـ م٘ ٧لمجاث "عؤؽ بٗلب٪"( ٢ٍغ

" (ل٣ب ؤبي بغاء ٖجامغ بً مجال٪ بً ظٟٗغ بً ٦الب)  ٫ٓ ْ ألاؾىتِّ ت في ٞلؿُين بجال٣غب مً ٚؼة)، ٞى٣ " (٢ٍغ
 
ة ؼَّ
 
ٚ ِّ٫

ْجض  " م 

"ْ في اليؿب بلى َظٍ ال٩لمجاث "عؤسخي" ي  بِّ ِّٖ ْجض  ْ "مال "." م  ي   لِّ

ٓمجاج٪:  ازخب  مٗل

 ٠ُ٦ هيؿب اإلاغ٦ب ؤلايجافي؟  .1

 بين ٦ُُٟت وؿب اإلاغ٦ب اإلاؼجي. .2

ْمجا َٓ ال٣جاٖضة الٟجاع٢ت لليؿبت بلحهمجا؟ .3 ٓن بلى الهضع  ْمتى ٩ً ٓن اليؿبت بلى العجؼ    متى ٩ً

ٓن اليؿبت بلى اإلاغ٦ب ؤلاؾىجاصي؟ اط٦غ بٌٗ ألامشلت. .4  ٠ُ٦ ج٩

ْالجم٘ تاليؿب   13.7  بلى اإلاشجى 
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ْالجم٘  13.7.1  :اليؿب بلى اإلاشجى 

ٓن الاؾم ٢ض   ْالشجاوي ؤن ٩ً ٓن الاؾم مشجى ؤْ ظمٗجا،  ْالجم٘ خجالخين ٖىض اليؿب، ألا٫ْ ؤن ٩ً هجض في اإلاشجى 

ْلى  ْالجم٘ بلى الٗلمُت. ٞجاألعجر في الخجالت ألا ٫ٓ بلى الٗلم-ه٣ل مً اإلاشجى  ؤن  -ؤي بطا ٧جان الاؾم مشجى ؤْ ظمٗجا ٚي  مى٣

" ْقجاَضان:  هجغص الاؾم ي  جابِّ
خ  ٍب:" ٦ِّ

خ 
 
٦ْ ٫ٓ في الٗغا٢ُين: "ٖغاقي"  ْهيؿب بلى مٟغصٍ ٞى٣ ْالجم٘  مً ٖالمتي اإلاشجى 

ٓن:  ٫ٓ في:  مِىضؾ جا: ٞى٣
ً
ْجإهِش ٓي في طل٪ الجم٘ الؿجالم جظ٦ي ا  َْؿخ ي"،  صِّ

 ٓ ْؾ
 
: "ؤ ص  ْٓ ْالؿ   " ي  ـمِّ لمجاء: "ٖجالِّ "قجاَضي"،ْٖ

،" مي  ْمؿلمين: "مؿلِّ  " ي  سخِّ ْىضِّ  ِ
"،ؾجاْٖ  "م  ي  بِّ

ى  يبجاث: "ػٍْ ٍْػ  ،" "،ْ  جاث: "ؾجاعي  ي  صخِّ ".ْ  ٖجاجكجاث: "ٖجاجِّ ي  مِّ ْؿلِّ
 مؿلمجاث: "م 

ْػإ"، ْ"ؤَغام" ْ"ظؼاثغ"، ؤْ ؤن   ْؤمجا بطا ٧جان اإلاشجى ؤْ الجم٘ ٖلمجا مشل: "ؤههجاع"، "ؾلمجان" ، "ؤهمجاع" ،"ؤ

ٓن ظمٗجا ال مٟغص لّ مشل: "ؤبجابُل"( ٩ً 
غ ١  ِّٟ ْظّ، الٟغ١  ْالجمجاٖجاث)، ْ"ٖبجابُض"( ال ْالخُل الظاَبت في ٧ل  مً الىجاؽ 

ْالُغ١ البٗضة) ْ"جججالُض"( ٓم،  ْآلا٧جام  ٓ اؾم الجم٘) مشل: ال٣ ْاخض لّ مً لّٟٓ (َْ ْالبضن) ؤْ ٧جان ال  الجؿم 

ٓ اؾم الجيـ الجمعي) مشل:  ْبين مٟغصٍ بُجاء اليؿب ؤْ ججاء الخإهِض (َْ  بِىّ 
ْالجِل. ؤْ ٧جان ممجا ًٟغ١َّ  ْاإلاٗكغ، 

٫ٓ: "ظؼاثغي" ْ"ؤههجاعي"ؤٖغاب، ْ  ٖغب، ْجٟجاح، هيؿب بلى ال٩لمجاث مً ٚي  خظٝ ؤي خٝغ ٞى٣ ْجمغ،  ْم،   ْع

جاوي"،ْ م 
ْ
ْػاعي"ْ "ؾل "ؤٖغابي"، ْ "جججالُضي"، ْ"ٖغبي"ْ "ٖبجابُضي"ْ "ؤبجابُلي"ْ "ؤَغامي"، ْ"ظؼاثغي"ْ "ؤهمجاعي" ْ" ؤ

ْمي"، ْ"جمغي"، ْ"جٟجاحي".  ْ"ع

ْجٓيُدّالخالٝ في اليؿبت بلى الجم٘ اإلا٨ؿ  13.7.2  :غ 

ل٣ض ٦ث  الى٣جاف في ٢ًُت اليؿب بلى ظم٘ اإلا٨ؿغ؛ ٞجالكجاج٘ ٖىض الىدجاة ؤن ًيؿب الجم٘ اإلا٨ؿغ بلى مٟغصٍ  

اعِّؽ، 
ض  ْم   ،" ي  بِّ جاجِّ

 
ت: "٧ ب  خ 

 
٦ْ  ، ي  جاوِّ

ْؿخ  ٫ٓ في اليؿب بلى بؿجاجين: ب  ْلم ًى٣ل بلى الٗلم ٞى٣ بطا ٧جان زجابخجا ٖلى خ٣ُ٣خّ 

ي   ٣ْلِّ
٫ٓ: "خ  ْخ٣  ، ي  سخِّ ْضع 

ال جغص م  ". ٞةطا نجاع ٖلمجا لصخيء ؤْ م٩جان ؤْ ٞئت ًجب اليؿب بلى ال٩لمت مً صْن ؤي حُٛي ، 

ْظبجا٫:  ْؤزبجاع: "ؤزبجاعي"،   " ٢ْغاء: "٢غاجي  ٫ٓ في اليؿب بلى الجؼاثغ: "ظؼاثغي"  ال٩لمت بلى مٟغصٍ بل جب٤ ٖلى خجالِجا. ٞى٣

ْاللب ال ًصر عصٍ ٖىض اليؿب بلى اإلاٟغص مىٗجا لإلبهجام  لى َظا اإلاظَب مً "ظبجالي".  ـ. َظا َٓ اإلاظَب البهغي ْٖ

ْلت" زم هيؿبهجا  ٓن "ص ال خُض ٩ً ْالصخُذ ؤن هغص ال٩لمت بلى اإلاٟغص ؤ  " ي  لِّ
 ْ ": "ص   ٫  ْ ٫ٓ في اليؿبت بلى "ص  الخُإ ؤن ه٣

ْلم ًغْ  ْا اليؿب في ظم٘ الخ٨ؿي  البجاقي ٖلى ظمُٗخّ مُل٣ًجا،  ُٓٞين ؤظجاػ "، بال  ؤن ال٩ ـي  لِّ
ْْ ٫ٓ: "ص  ا بإؾجا ؤن هيؿب ٞى٣

ٓن ؤن  ٓل ٣ٍْ ٓاَم،  ت ٦شي ة جشبذ صٖ ٓن بإن َىجا٥ ٧لمجاث مؿمٖٓ م ًدخج ٓعتهجا، َْ ال٩لمجاث للجم٘ اإلا٨ؿغ ٖلى ن

ْن  " مً ص ي  لِّ
 ْ " في اليؿبت بلى "ص 

 
ت َُّ لِّ

 ْ  ص 
 
٫ٓ "مىٓمت ٫ٓ ًهِب مً ٣ً ْٖلى َظا ال٣ ٢ٓ٘ في اللبـ ٦شي ا،   ً اليؿب بلى اإلاٟغص 

 عص ال٩لمت بلى اإلاٟغص. 

ْع او٣ٗجاصٍ الشجالض ْ   ٓن خُض ظجاء في ٢غاعاث ظلؿجاث املجم٘ في ص ٢ض ٖض٫ املجم٘ اللٛٓي ال٣جاَغي ٖمجا طَب بلُّ البهٍغ

 مجا ههّ:

ْهدٓ طل٪: عؤٔ  "٢غاع املجم٘ بكإن اليؿبت بلى ظم٘ الخ٨ؿي  ٖىض الخجاظت، ٧ةعاصة الخمُيز، 

ْؤص١ في الخٗبي  ًٖ اإلاغاص مً  ٓن في بٌٗ ألاخُجان ؤبين  املجم٘ في َظا ؤن اليؿبت بلى الجم٘ ٢ض ج٩

ين ال٣جاثلين ب٣هغ اليؿبت ٖلى اإلاٟغص، بلى  اليؿبت بلى اإلاٟغص. بهظا ٖض٫ ًٖ مظَب البهٍغ

ْجبُِىجا".  ٓافي:طاإلار زهين في ببجاخت اليؿبت بلى الجم٘ جٓيُدجا  ً الىدٓ ال  )743: نـ4(ه٣الٖ 

ٓمجاج٪:  ازخب  مٗل
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 متى ًيؿب بلى لٟٔ الجم٘ متى ًيؿب بلى مٟغصٍ؟ .1

ين في اليؿب بلى الجم٘ اإلا٨ؿغ. .2 ْالبهٍغ ُٓٞين   بين زالٝ ال٩

ْجإهِشجا. .3 ٓعة اليؿب بلى ظمعي الؿالمت جظ٦ي ا   مجا ن

ين تليؿبا    13.8  بلى طي خٞغ

"ْ "٧ْي"بكٍغ ؤجهجا ؤنبدذ ٖلمجا ٞنٔ  بلى آزغ 
 

" ْ"ال ْٓ
 
ْم"، ْ"ل

 
ين مشل: "٦ ٓهت مً خٞغ بطا نجاصٞىجا ألاؾمجاء اإلا٩

ي   مِّ
 
ْم": "٦

 
٫ٓ في اليؿبت بلى "٦ ضمّ ٞى٣ جا صخُدجا ظجاػ جًُّٟٗ ْٖ ّ، ٞةطا ٧جان خٞغ ْإن ٧جان الخٝغ ألازي  ْ  خٞغ  ،" ـي  ِّ

٦م 

ْظب  ْا  ْا ٫ٓ في اليؿبت مجهمجا  ض بٗضَجا َمؼة ٞى٣ ْإن ٧جان ؤلٟجا ٍػ  ،" ِّي 
 ٓ ": "ل  ْٓ

 
٫ٓ في اليؿبت بلى "ل ْإصٚجامّ؛ ٞى٣ جًُّٟٗ 

ْجًُّٟٗ  ْظب ٞخدّ  ْإن ٧جان آزغ الخٝغ ًجاء   ." ي  ِّْ
 

٫ٓ "ال ْا ؤًًجا ٞى٣ ْا ٓػ ٢لب َظٍ الِمؼة  ٍْج بلى "ال": "الجي"، 

٫ٓ في اليؿبت بل ْا ٞى٣ ْا ضة للخ٠ًُٗ  ".٢ْلب الُجاء اإلاٍؼ ِّٓي 
 ُ ي" ٦ 

 
 ى "٧

 ؤؾلٓب آزغ لليؿب    13.9

ْل٨ىّ َىجا٥  ض في آزٍغ ًجاء مكضصة للضاللت ٖلى ؤن الاؾم ميؿٓب بلُّ،  ٠ اليؿب ؤهّ اؾم ٍػ ىجا بخٍٗغ ٖٞغ

ْطل٪ في  جا٫"   ٗ
 
ْػن "ٞ ٓٙ ال٩لمت ٖلى  ْازغ ال٩لمجاث، بل به ْن بلخجا١ الُجاء في ؤ ت لليؿب بض ؤؾلٓب ٞهُدت مؿمٖٓ

 ٫ٓ ٝ ٦شي . ٣ً غ  جاع، الخِّ
 
ُْٖ جا٫  ْب٣َّ  ، جان  ٦ْظا لب  ججاعة" 

خّ: "الى  : إلاً خٞغ جاع  ْهج  ضاصة"،  خّ "الخِّ اص إلاً خٞغ
الٗغب: خض 

جان" اإلايؿٓب بلى "ًٞ"  ٓم اؾخٗمجا٫ ٧لمت "ٞى  ٢ْض قجإ الُ ْهدَٓجا مً ٧ل ميؿٓب بلى نىجاٖت مُٗىت.  جا٫  ْظمَّ جاؽ  ْهد 

ْالخمشُل ْالٛىجاء،  ْمجا بلى طل٪.ْالظي ًغاص بّ بٌٗ الخٝغ اإلاُٗىت؛ ٧جالغؾم،  ٍٓغ  ْالخه  ، 

٦ْؿغ الٗين، بمٗجى  " بٟخذ الٟجاء  ل  ِّٗ
 
ْهي: "ٞجاٖل" ْ"ٞ ٦ْظل٪ اؾخسضم الٗغب بٌٗ الهُٜ ألازٔغ لليؿب 

جاٍؽ": لهجاخب ٦ؿجاء، ْ"خجاث٪" بمٗجى 
 
غ لهجاخب الخمغ، ْ"البً" لهجاخب اللبن، ْ"٧ جامِّ

 
ٓن: ج ٓل نجاخب ٦ظا... ٣ُٞ

" ل ـٍ ٍم" لظي َٗجام، ْ"لبِّ ِّٗ  ظي لبجاؽ. ٢جا٫ الكجاٖغ:نجاخب خُجا٦ت.ْ "َ

غ ِِّ ــ
 
ْل٨جْي ه  ، ُلي 

 
 لؿذ  بل

 

ْغ    ؤبخ٨ِّ
ًْ ْل٨ ْصلج  

 
 ال ؤ

 

جاعِّي  ؤي ٖجامل  بجالجهجاع.
ه   ٌٗجي ل٨جي ج 

ٓلّ حٗجالى:  ٣٦ . جا٫" في ٚي  الخٝغ  ٗ ٓن "ٞ ا٥، ٦مجا ٩ً  ٓ غ ٝ ٦دجاث٪ في مٗجى خ ٓن "ٞجاٖل" للخِّ ٢ْض ٩ً ت:  ٪  ﴿ملخْٓ ب  جا ع  م   ْ

ضِّ  ُْ بِّ
 ٗ لْ
 
ٍم لِّ

َّ
ال
 
ٓ ٫ٓ امغت ال٣ِـ:)حوالة(﴾بِّ ْمىّ ٢  . ؤي بظي ْلم. 

ْي بّ جِّ
ى  ِّٗ
ْ
مٍذ، ُُٞ  ْلِـ بظي ع 

 

جا٫ِّ  
ْلِـ بيب   ْلِـ بظي ؾ٠ٍُ، 

 

ْلم ًغص الكجاٖغ بإهّ لِـ بهجاو٘ هبل. ْبٍل، 
 
 ؤي: لِـ نجاخب ه

ْػان  ْعصث ٦شي ا بلى خض ؤن ؤلامجام اإلاب ص طَب بلى ؤن َظٍ ألا ٍْٔغ َظٍ ألامشلت م٘ ؤجهجا ؾمجاُٖت ل٨جهجا  ٢ُجاؾُت،  

ٕٓ في "ٞجاٖل" ْلخٟجاء ْ ألاؾخجاط خؿً ٖبجاؽ ؤهّ مً اإلاىجاؾب ؤن ٣ًخهغ ٖلى اإلاؿم ٓاعصة مجهمجا،  "ٞٗل" ل٣لت ألامشلت ال

 اإلاٗجى مِٗمجا.

ٓاط اليؿب    13.10  ق
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ٓاط اليؿب التي  ٓاٖض ٞهي مً ق ٍغ مً ال٣ ْعصث ٧لمجاث ٦شي ة لليؿب ًٖ الٗغب مسجالٟت إلاجا ؾب٤ ج٣ٍغ ل٣ض 

ال ٣ً َغي" (الكُش الُجاًٖ في الؿً)بًم جدٟٔ  " ب٨ؿغ البجاء بجاليؿبت بلى البهغة، ْ"ص  ْهغِّي  ٓلِم: "بِّ جاؽ ٖلحهجا مجهجا ٢

" بجاليؿبت  ْغْ (بلض زغاؾجان)، ْ"بدغاوي  " بجاليؿبت بلى م  ػِّي 
 ْ ْغ ، ْ"م  لِّ

ِْ ي  بجاليؿبت بلى الؿ  لِّ ِْ
الضا٫ بجاليؿبت بلى الضَغ، ْؾ 

ْته ْالُمً  ْإلى الكجام   ،ً ْتهجاٍم بخس٠ُٟ ًجاء اليؿب. ْ"عاػي" بجاليؿبت بلى مضًىت "الغي" بلى البدٍغ ٍْمجاٍن،  جامت: قأٍم، 

غاوي" لُٗٓم   ٗ
 
جاوي" ْ"ق ب 

 
٢ ْجدذ،ْ"ع   ١ٓ " بجاليؿبت بلى ٞ " ْ"جدخجاوي  ٢ٓجاوي  جاء الُمىُت، ْ"ٞ  ٗ ْى " بجاليؿبت بلى ن  ي  جاوِّ

 ٗ ْى ْ"ن 

٦ْث ة الكٗغ.  الغ٢بت 

" بجاليؿبت بلى "َ  ٓاط ؤًًجا: "َجاجي  " بجاليؿبت بلى ْمً الك ي  ِّْ
ض  ٓخضة، ْ"ب  " بجاليؿبت بلى ال ْخضاوي  ْي"، ْ"

ٓن:  عاء (اؾم م٩جاٍن) م٘ ؤن ال٣ُجاؽ ٣ًخطخي ؤن ج٩ ْْ غ  عِّي" بجاليؿبت بلى خ 
ْْ غ  "، ْ"خ  ي  " ؤْ "بجاصِّ

ي  ِّْ
جاص  ْال٣ُجاؽ "ب  "البجاصًت" 

" جاوي  ْإلى الغب: "عب  ٓا في اليؿب بلى الىٟـ: "هٟؿجاوي"  ٦ْظل٪ ٢جال  ،" عاْي  ْْ غ  ". "خ  ْخجاوي  ْح: "ع  ْإلى الغ

بجاث    13.11  الخضٍع

 اوؿب ألاؾمجاء آلاجُت مبِىجا ٦ُُٟت وؿبتهجا:  13.11.1

٫ٓ 4  ) هد3ٓ  ) ٖغب2 ) بؾالم1   ) ظَٓغ5 ) ؤن

 ) مهُٟى10 ) بىٓ ب٨غ9  ) همؿجا8  ) م٨ت7  ) 6ًٞ 

ْاإلايؿٓب بلُّ:  13.11.2 ًٍْ الخجالُت زم خضص اإلايؿٓب   ا٢غؤ الٗىجا

ت.ال٣ُجاصة  -1 ٦ْغاوي في ضخجاًجا الُجاثغة الٗؿ٨ٍغ ٓصًت حٗؼي الغثِـ ألا  الؿٗ

جازت. 20 -2 ٓن ؤلٚا ٓن ٌٗغ٢ل ٓن ًمجي في خجاظت بلى الٛظاء.... ْالاه٣البُ  ملُ

ُٓٞض  -3 ٓؤ. 30" ًخمضص في 19"٧ ْجدظًغاث مً ألاؾ  مدجاٞٓت بًغاهُت.. 

ت -4 ْبدٍغ ت  ْعاث بٍغ ٓاث اإلاؿلخت مىجا  .ؤظغث ال٣

ٍٓت م٘ ألا  -5 ْة الُجالب اللٛ  ًجام.جؼصاص زغ

الع. -6 ْػث اإلالُجاع ص  زؿجاثغ ال٣ُجإ الؿُجاحي الٟلؿُُجي جججا

7-  ٫ٓ  .2023مهغ لال٦خٟجاء الظاحي مً اإلاىخججاث الىُُٟت بدل

٫ْ الخلُج م٘ ال٣ًجاًجا الا٢خهجاصًت. -8 ٍٓغ آلُجاث حٗجامل ص ٓاث بمجاعاجُت لخُ  صٖ

ص الٗغا١ بجالُجا٢ت ال٨ِغبجاثُت. -9  ألاعصن ًؼْ 

ب ٖلى مُضالُت طَبُت. -10  خهل الاٖل

 اإلايؿٓب بلُّ اإلايؿٓبالاؾم 

  

 اوؿب بلى ال٩لمجاث آلاجُت:  13.11.3

 خُجاة...........  قخجاء........  ٦ؿجاء.........  صخُٟت.........

ىت........  زلُل.......  ؤمُمت..............  ٢ىجا..............  مٍؼ

............  ؾمجاء.......  ػع٢جاء..........  صخغاء.........  ٫  ْ  ص 
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 آطعبجاثججان.......  الجؼاثغ......  ؤإلاجاهُجا............

 هخجاثج الخٗلم    13.12

٦ُُْٟت نُجاٚتهجا مً ألاؾمجاء املخخلٟت،  ٓخضة التي حٗلمىجا ٞحهجا  "اليؿبت"  ْنلىجا في جهجاًت اإلاُجاٝ بلى آزغ َظٍ ال

ْوؿخُُ٘ آلان ؤن هبين ؤَم مجا  ٓاٖض الكجاطة مً اليؿبت  ْال٣ ٓاٖض الٗجامت  ْنلىجا مً الىخجاثج  في الى٣جاٍ ٞضعؾىجا ال٣

 الخجالُت:

  :بلخجا١ شخيء بصخيءاليؿب في اللٛت: ال٣غابت،  ْفي الانُالح. 

  جاب هٓغا ْال٨خ  ٓن بجاللٛت الٗغبُت  ٍٓت اإلاِمت التي ًدخجاط بلحهجا  الىجا٣َ اليؿب ؤْ اليؿبت مً ال٣ًجاًجا الىد

ْلَٓجا صعاؾت ْجىجا ْخضًشجا،  ٓا  ألَمُتهجا ٢ض الخٟذ بلحهجا ٖلمجاء الىدٓ ٢ضًمجا  ْبؿُ ْؤبدجاثهم  ْبدشجا في مالٟجاتهم 

٫ٓ ٞحهجا.  ال٣

  ْمجا بلى ٠ اليؿب َٓ بلخجا١ ًجاء مكضصة في آزغ ال٩لمت مشل: حججاػي، ٢ُجاسخي، هٓغي، بظمجالي، اقر ا٧ي  حٍٗغ

 طل٪.

  ،ٓمت بخجاء الخإهِض بن ال٣جاٖضة اإلاؿخٟجاصة مً الخٍٗغ٠ ال جىُب٤ ٖلى بٌٗ ألاؾمجاء مشل: ألاؾمجاء املخخ

ْصة ٓن ٖلى مجا ًلي: ْألاؾمجاء اإلامض ْؤمجا اليؿبت بلحهجا ٞخ٩ ْاإلاى٣ٓنت،  ٓعة   ْاإلا٣ه

   :ْٞجاَمت ْهلخ٤ الُجاء اإلاكضصة في آزغ ال٩لمت مشل: م٨ت: م٩ي،  ٓمت بخجاء الخإهِض: هدظٝ الخجاء  املخخ

. ي   ٞجاَمِّ

  :ْٓا هد ْا ْظب ٢لبهجا  ٓصة ٞحهجا؛ ٞةن ٧جاهذ الِمؼة للخإهِض  ٓظ ْة الِمؼة اإلا ًالخٔ في ألاؾمجاء اإلامض

ْإن ٧جاهذ مى٣لبت خمغاء ْإن ٧جاهذ الِمؼة ؤنلُت ٞهي جب٤ ٖلى خجالِجا هدٓ: ابخضاء: ابخضاجي.  : خمغاْي. 

ْال٣لب هدٓ: عصاء: عصاجي ٓعججان ؤلاب٣جاء  .ْ  ًٖ ؤنل ظجاػ ُّٞ ن  عصاْي 

  :ْا هدٓ: ٖهجا ْا ٓصة ٞحهجا. ٞةن ٧جاهذ زجالشت ج٣لب  ٓظ ٓعة ألال٠ اإلا ًالخٔ ٦ظل٪ في ألاؾمجاء اإلا٣ه

ْإن ٧جاهذ عا ِّٓي،  ٓعججان ال٣لب ْؤلاب٣جاء هدٓ: ملهى: ملهي  ٖه بٗت في اؾم ؾجا٦ً الشجاوي ظجاػ ُّٞ ن

صٔ:  غ  ٓبجا هدٓ: ب  ْظ ١ٓ الغابٗت جدظٝ  ْإن ٧جاهذ عابٗت في اؾم مخدغ٥ الشجاوي ؤْ ٧جاهذ ٞ  . ٓي  ْملِ

. ي  ِّٟ ، مهُٟى: مهُ  بغصي 

  ْة في ْاإلاى٣ٓنت ٧جاإلامض ٓصة ٞحهجا  ٓظ  اليؿب.ًالخٔ في ألاؾمجاء اإلاى٣ٓنت بلى الُجاء اإلا

  ٪ٞ ٢ْٗذ بٗض خٝغ ًجب ٓاعصة ٞحهجا: ٞةن  في اليؿبت بلى الخغْٝ التي ٞحهجا ًجاء مكضصة ًىٓغ م٩جان الُجاء ال

ٓي. : خُ ا هدٓ: حي  ًْ ْا ٢ْلب الُجاء الشجاهُت  ْلى بلى ؤنلِجا م٘ ٞخدِجا  ْإٖجاصة الُجاء ألا  ؤلاصٚجام 

 ْا ْا ْج٣لب الشجاهُت  ْلى  ين جدظٝ ألا ٢ْٗذ الُجاء بٗض خٞغ .جٟخذ مجا ٢ْ  ْإن  ٓي  : ٖل  بلِجا. هدٓ: ٖلي 

  ، ْْي٘ ًجاء اليؿب م٣جامِجا هدٓ: ٦غسخي: ٦غسخي  ٢ْٗذ الُجاء بٗض زالزت ؤخٝغ ٞهجاٖضا ًجب خظِٞجا  ْإن 

.  قجاٞعي: قجاٞعي 
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  ْإن ٧جاهذ ُٗلت" ًىٓغ بلى ٖين ال٩لمت بن ٧جاهذ صخُدت جدظٝ الخجاء م٘ ًجاء الُٟٗلت، 
 
ْٞ ُٗلت 

 
في اليؿبت بلى "ٞ

 ظٝ الخجاء ٣ِٞ.ٖين ال٩لمت مًٟٗت ؤْ مٗخلت جد

  ْجإهِشجا) ًجب ؤن جغص ال٩لمت بلى مٟغصَجا زم جًجاٝ بلحهجا ًجاء ْالجم٘ (الجم٘ الؿجالم جظ٦ي ا  في اليؿبت بلى اإلاشجى 

 اليؿب.

  ْإلى ٓن ؤن ًيؿب بلى الجم٘  إلاى٘ الالخبجاؽ بين اليؿبت بلى اإلاٟغص  ُٞٓ في اليؿبت بلى الجم٘ اإلا٨ؿغ ؤظجاػ ال٩

 الجم٘.

 ٪٦ْظل ٓعتهجا الٓجاَغة. جيؿب ؤؾمجاء الجم٘  ٕٓ التي ال مٟغص لِجا ؤْ ٧لمت ظم٘ ه٣لذ بلى ٖلم بلى ن  الجم

ْمٗجاهحهجا ل٩لمجاثا    13.13  الهٗبت 

ت اإلاٗجى ال٩لمت  اإلاٗجى بجاإله٩ليًز

ٓمجاث  الاهٟججاع الٗلمي ٓاٞغ اإلاٗل مهُلر ؤ٧جاصًمي لإلقجاعة بلى ج

 ال٨شي  ًٖ ٧ل شخيء في الٗهغ الخجايغ.

Information Explosion 

ٓجاٍم شخو ًامً ب اقر ا٧ي ٍي   ىِّ جاعِّ
م  تِّ  اْظخِّ َُّ ِّ٨

ْ
ل  اإلاِّ

 ً زجا٫ٍ م

ت َُّ هِّ
ْ
خ

َّ
 الص

Socialism, The person who believes 

in socialism, Socialist  

ٓصي ت ْظ ًَّ ٓصِّ
ظ   ٓ ت الْ

 
ٟ ؿ 

ْ
ل
 
ٟ
ْ
جال ْامً بِّ

 ً و 
ْ
خ

 
  Existentialist ش

ت ٌؿجاعي  ٍَّ جاعِّ
ؿ   ِ تِّ ال جاصِّ

ب 
 
ب  اإلا  Supporter of the principles of the نجاخِّ

Left 

ي   مٓيٓعي ْظغاجِّ  بِّ
ْي  
 
ِّص، ٚ

غ  ج  خ  ، م  ي  ْي   طاحِّ
 
ٚ Unbiased , objective 

جا ؤإلاجاوي  ُ
ْ
جاه
 ْ
إلا
 
 بلى ؤ

ً
ت ْؿب   A native or national of German وِّ

ْجبجاص٫ آلاعاء الى٣جاف   Debate, Discussion, argument اإلاىجا٢كت 

 
َّ
 Confusion ْالك٪ هجامحؤلا  ـ  بْ الل

ٓي  املجم٘ اللٛ

 ال٣جاَغي 

 14جإؾـ في ال٣جاَغة في  ؛اللٛت الٗغبُتَٓ مىٓمت 

ٓا٤ٞ 1351مً قٗبجان ٖجام  مً صٌؿمب   13َـ اإلا

ْبضؤ الٗمل 1932ؾىت  م في ِٖض اإلال٪ ٞااص ألا٫ْ، 

ْالبدض م1934ُّٞ ؾىت  . حهخم بٗمل اإلاٗجاظم 

ْْي٘  ٍٓت اإلاٗجانغة،  ٫ٓ ال٣ًجاًجا اللٛ خ

ٓم ْج٣  بيكجاَجاث ز٣جاُٞت. اإلاهُلخجاث 

Academy of the Arabic Language in 

Cairo 

 
 
م غاع٢

ْ
٨  Decision خ 

ً  خ  ض   (ْ) جاجا

 ضخُت

شخو ؤنِب ؤْ ٢خل بؿبب مغى ؤْ نضمت ؤْ 

ْلِـ لّ ٖال٢ت  خجاصر ؤْ زُإ ؤْ هؼإ ؤْ خغب 

ُٓٞجاث. ْال ْالطخجاًجا حكمل ؤلانجابجاث   ٞحهجا. 

Victims 
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ٓطظُتالازخبجاع ؤؾئلت     13.14  الىم

ُٖٓتؤؾئلت   13.14.1  :مٓي

 :اليؿب في الانُالح -1

)a( ٓن في آلازغ ْالى ٓاْ  ٓن في آلازغ )b( بلخجا١ ال ْالى   بلخجا١ ألال٠ 

)c( بلخجا١ ًجاء مكضصة في آلازغ  )d( ال شخيء 

ت -2
 
ل ُْ ِّٗ

 
ت ًىٓغ بلىْ  في اليؿبت بلى ٞ

 
ل ُْ  ٗ

 
ٞ: 

)a( ٖين ال٩لمت )b( الم ال٩لمت  )c( ٞجاء ال٩لمت   )d( الُجاء 

 بلى عظل ميؿٓب بلى الصخجاٞت:اليؿبت  -3

)a( الصخُٟت (b) خجافي  ال شخيء )d(   الصخٟي )c( الصَّ

ٓعة الٗين -4   :في اليؿبت بلى ألاؾمجاء الشالسي م٨ؿ

)a( جا ٘ ُٖجهجا )c(   هٟخذ ُٖجهجا (b)  ه٠ًُ ًجاء مكضصة في آزَغ هغص بلى ؤنل ال٩لمت زم ه٠ًُ  )d( هٞغ

 الُجاء اإلاكضصة

 وؿب بلى ألاؾمجاء آلاجُت:ا -5

)a( عام هللا  (b)  ؤعصقي  )c( ًاإلاضاث  )d(   ب ى  ِّٖ 

 اليؿبت بلى عظل ًىدؿب بلى بالص الٗغب:   -6

)a(  ؤَل الٗغب )bؤٖغابي ( )c  ٖغبي ( )d ٓن   ) ٖغب

ٓم بخجاء الخجاهِض...:    -7 ٓن اليؿبت بلى الاؾم املخخ   ج٩

)a(  بدظٝ ججاء الخجاهِض )b  بةيجاٞت الدكضًض ٖلى ججاء الخجاهِض ( )c جاصة ججاء اإلاكضصة   ) ال شخيء d( ) بٍؼ

ْػن:    -8 " جإحي اليؿبت ٖلى 
 
ت
 
ل ُْ بِّ

 
  ٧لمت "٢

)a(  
 
لت ُْ  ٗ

 
ٞ )b 

 
ت
 
ل ُْ ِّٗ

 
ٞ ( )c 

 
ت
 
ل
 
ل ْٗ

 
ٞ ( )d 

 
ت
 
ل ُْ  ٗ

 
ٞ (  

  جإحي اليؿبت مً ٧لمت "خًغ مٓث":  -9

)a(   ي حِّ
ْٓ غ  م   ً ي  b( خ  مِّ غ 

ًْ غِّي  c( ) خ 
ًْ   ) d( ) خ 

جا": -10 د  ٍْ
عِّ
 
  اليؿبت مً ٧لمت "ؤ

)a(   ذ ٍْ
عِّ
 
ي  b(  ؤ عٍِّخِّ

 
عِّي  c( ) ؤ

 
ي  d(  ) ؤ خِّ

ٍْ
  ) عِّ

 :ؤلاظجابت ال٣هي ةؤؾئلت  13.14.2

ٓع التي ًجب مغاٖجاتهجا ٖىض اليؿب؟ .بين ٦ُُٟت اليؿب بلى الشالسي املخظْٝ مىّ شخيء     -1  ْمجا هي ألام

ْاإلايؿٓب بلُّ.     -2 ًٍْ الخجالُت ْق٩لِجا زم خضص اإلايؿٓب   ا٢غؤ الٗىجا

٢ٓذ  -ؤ ل؟َل خجان ال  ُ  لُمخل٪ الظ٧جاء الانُىجاعي ٢ضعة ٖلى الخس

ْماؾؿجاجّ الكٗبُت اإلاازغة. -ب الم ألاإلاجاوي....  ٓلت م٘ ؤلٖا  ظ

ٓظُجا الظ٧جاء الانُىجاعي... تهضًضاث مخجضصة للصخجافي الخ٣لُضي. -ظـ ٓل  ج٨ى

 الضًىٓنجاع اإلاهغي ٖجاف في اإلاُجاٍ ال ٖلى الُجابؿت. -ص
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ٓٞمب  اإلا٣بل. 8ًٟخخذ اإلااجمغ الٗجالمي ألا٫ْ لـ"مَٓبت"  -ٌ  ه

 َجا م٘ ألامشلت.اط٦غ مجا هي ال٣جاٖضة الٗجامت لليؿب      -3

ْػن ُٞٗلت زم اوؿب بلُّ      -4 ٜ مً ٧ل مً ألاٞٗجا٫ آلاجُت اؾمجا ٖلى   ن 

٠ -ٖؼ    -ظمل -٢غ  
 
 مغ    -لُ

ْاوؿبهجا.       -5 ٓعة الٗين   َجاث مً ٖىض٥ زمؿت ؤؾمجاء م٨ؿ

ٍٓلت:ؤؾئلت   13.14.3  ؤلاظجابت الُ

ْاإلاى٣ٓنت م٘ ألامشلت -1 ٓعة  ْاإلا٣ه ْصة   .بين ؤخ٩جام اليؿب بلى ألاؾمجاء اإلامض

ين  -2 ْالبهٍغ ُٓٞين  ْمجا َٓ الخالٝ بين ال٩ ْالجم٘؟   .مٟهال م٘ ألامشلت اط٦غ٠ُ٦ جيؿب بلى اإلاشجى 

ُلت -3  ٗ
 
ْٞ ُٗلت 

 
ْػن ٞ ٓن ٖلى   ؟  ٠ُ٦ جيؿب ألاؾمجاء التي ج٩

 التي ٞحهجا ًجاء مكضصة م٘ ألامشلت.ا٦خب ٦ُُٟت اليؿب بلى ألاؾمجاء   -4

ْمجا هي ألاؾمجاء الكجاطة لليؿب؟  -5   مجا هي الهُٜ ألازٔغ لليؿب 

ْال 13.15  مغاظ٘ اإلآصخى بهجاـؤَم ال٨خب 

ْي  قظا الٗٝغ في ًٞ الهٝغ 1  ؤخمض بً دمحم الخمال

ؽ الٗغبیت 2  يٛالییجالمهُٟی  ظجام٘ الضْع

ٓافی (الجؼء الغاب٘) 3  ٖبجاؽ خؿً  الىدٓ ال

ْمٗجان 4 ٓع دمحم ٞجايل الؿجامغاجي الهٝغ الٗغبي: ؤخ٩جام   الض٦خ

ْالٗلل 5 ٓاَغ  ٓاط اليؿب في الٗغبُت، الٓ  دمحم زجالض ؤخمض ٦مُل ق

ٓاضر 6 ٓال مينال يٖل الىد
ٔ
 ججاعم، مهُٟی ا

ٓا٢٘ 7 ْال ت   ٖمجاص ؾلمجان ؤبٓ ؾىِىت اليؿب في الٗغبُت بين الىٍٓغ
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 14 :الٓخضة

ٓاب ْالج  الكٍغ 
ٓخضةٖىجانغ   ال

 الخمُِض  14.0

ٓخضة   14.1  ؤَضاٝ ال

ْاث الكٍغ  14.2  ؤص

ْاث الكٍغ الججاػمت 14.2.1   ؤص

ْاث الكٍغ ٚي  الججاػمت 14.2.2   ؤص

 ظملت الكٍغ  14.3

ٓاب الكٍغ  14.4  ظملت ظ

ٓاب الكٍغ بجالٟجاء  14.5  ا٢ر ان ظ

ٓاب الُلب  14.6  ظؼم  اإلاًجإع في ظ

ٓابّ  14.7 ْظ  ال٠ُٗ ٖلى ٞٗل الكٍغ 

ْال٣ؿم  14.8  اظخمجإ الكٍغ 

ٓابّخظ  14.9 ْظ  ٝ ٞٗل الكٍغ 

بجاثال  14.10  خضٍع

 هخجاثج الخٗلم  14.11

ٓطظُت الاخخبجاع ؤؾئلت  14.12  الىم

 اإلآصخى بهجاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم   14.13
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 الخمُِض   14.0

ْمٗجى  ْعاهّ ٖلى ألالؿً ب٨ث ة ُٞمجا ٌٗب   بّ الىجاؽ ًٖ ؤٚغايِم.  ٗض ؤؾلٓب الكٍغ طاث ؤَمُت ٦بي ة لض  ٌ

ؼ:  ل الٍٗؼ ْمىّ: ؤقغاٍ الؿجاٖت، ؤي: ٖالمجاتهجا، ٟٞي الخنًز ٍْجم٘ ٖلى ؤقغاٍ،  : الٗالمت،  ْض ظجاء  ﴿الكٍغ
 
٣
 
ٞ

ِجا
 
ٓص )18:(دمحم﴾ؤقغاَ ٓظ جا ألهّ ٖالمت ل  قَغ

 
ى الكٍغ ؿم  ٓابّ.. َْ   ظ

٣جا ٖلى 
 
ِجا مٗل ٖٓ٢ْ ٫ٓ الجملت الشجاهُت ؤْ  ٓن خه ٩ٍْ ٓي لّ ظملخجان،  ْخضة ؤْ جغ٦ُب لٛ ْالكٍغ انُالخجا 

٨غمْ 
 
ِٖٓجا، مشل: بن ج ٢ْ ْلى ْ ٫ٓ الجملت ألا م هللا   خه

 
٫ٓ ب٦غام ال٣ٟي   ٨ًغْم٨ ٤ ٖلى خه

 
٫ٓ ؤلا٦غام مً هللا مٗل ، ٞده

٫ٓ الىججاح م ْر، ٞده ْض جىج  ْمشل: بن ججتهِّ ٫ٓ الاظتهجاص. ال٣ٟي .  ٤ ٖلى خه
 
 ٗل

ن ؤؾلٓب الكٍغ مً زالزت ؤع٧جان، هي:  ٓ  ٍْخ٩

1-  .  ؤصاة الكٍغ

2- .(  ظملت الكٍغ (ؤْ ٞٗل الكٍغ

ٓاب (ؤْ ظملت الجؼاء). -3  ظملت الج

 ؤَضاٝ الٓخضة   14.1

ٍْلم  هٟؿّ بّ، ٦مجا ًغجى بإن الُجالب بٗض صعاؾخّ  ٕٓ صعاؾت ص٣ُ٢ت،  هإمل مً الُجالب ؤن ًضعؽ اإلآي

ٓن ٢جاصعا ٓن مؿخُجاٖجا لُجُب ًٖ ألاؾئلت آلاجُت:  ؾ٩ُ ٩ٍْ ٦ْخجابت،  ُت جدضزجا   ٖلى اؾخسضام الجملت الكَغ

  ؟ ٓص بجالكٍغ  مجااإلا٣ه

  ُت؟  مجا ؤع٧جان الجملت الكَغ

  ْمجا صاللت ٧ل مجهجا؟ ْاث الكٍغ الججاػمت؟   مجا هي ؤص

 ْمجا صاللت ٧ل مجهجا؟ ْاث الكٍغ ٚي  الججاػمت؟   مجا هي ؤص

  ٓاب الكٍغ بجالٟجاء؟ ٓاي٘ التي ًجب ٞحهجا ا٢ر ان ظ  مجا اإلا

  ٓابّ؟ ْظ غابُت للٟٗل اإلاُٗٝٓ ٖلى ٞٗل الكٍغ  ْظّ ؤلٖا  مجا ألا

  ٓابّ؟ ْظ  متى ًدظٝ ٞٗل الكٍغ 

ْاث الكٍغ   14.2   ؤص

 
 
ى الجملت ؿم 

 
ْح  ،( ( ؤْ ٞٗل الكٍغ  الكٍغ

 
ْلى ظملت  ألا

 
ى الجملت ؿم 

 
ْح  بين ظملخين، 

 
ْاث جغبِ  هي ؤص

 
الشجاهُت

ْلى "جؼْع  ٓاب (ؤْ ظملت الجؼاء)، مشل: "بن جؼْعوي ججْضوي"، ٞجالجملت ألا  الج
 
ْالجملت الشجاهُت "ججْض ظملت  ، "  " ظملت الكٍغ

ٓاب.  ٓاب.ظملت الج  الكٍغ ٖلى ظملت الج
 
 ال بض ؤن جخ٣ضم ظملت

ٖٓجان: ْاث الكٍغ ه  ْؤص

ين. ) ؤ( ْاث ججؼم مًجاٖع ْهي ؤص ْاث الكٍغ الججاػمت،   ؤص

ْاث الكغ  ) ب( ْاث ال ججؼم مجاؤص ْهي ؤص ين ُٞمجا ًإحي. ٍ ٚي  الججاػمت،  ٫ْ ٦ال مً الىٖٓ ْهدىجا  بٗضَجا، 

ْاث الكٍغ الججاػمت  14.2.1  ؤص
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ْهي:  ْٖالمجاث ظؼم الٟٗل اإلاًجإع مخٗضصة،  ين.  ْاث ججؼم مًجاٖع  هي ؤص

ٕ  الصخُذ  ُٞهبذ آزٍغ ؾجا٦ىجا بطا ٧جان للمٟغص ٚجاثبجا ؤْ مخ٩لمجا ؤْ - ؤ جؼم الٟٗل  اإلاًجاع  ً ٓن:  مسجاَبجا  الؿ٩

: لْم ًدًْغ، لْم ؤ٦خْب، لم  ْاث ظؼم الٟٗل اإلاًجإع ٫ٓ م٘ "لم" بخضٔ ؤص (ٖضا اإلااهشت املخجاَبت) ٞخ٣

 حكغْب.

ْاْ ؤْ ًجاء) مً آزغ الٟٗل اإلاًجإع بطا صزلذ ٖلُّ ؤصاة  - ب خظٝ خٝغ الٗلت: ًدظٝ خٝغ الٗلت (ؤل٠ ؤْ 

ْاث الجؼم، مشل: ٕ  (خظٞذ اْ  لم ًسل  (خظٞذ ألال٠). مً ؤص ٓاْ).لم ًض  لم ًغمِّ (خظٞذ الُجاء).ْ  ل

ٓن ٖالمت ٖلى الجؼم بطا ٧جان الٟٗل اإلاًجإع مً ألاٞٗجا٫ الخمؿت (ْألاٞٗجا٫ الخمؿت  -ط ٓن: جدظٝ الى خظٝ الى

ٓا، لم جظَبي.  ٓا، لم جظَب ٫ٓ: لم ًظَبجا، لم جظَبجا، لم ًظَب ْجٟٗلين)، ج٣ ٓن  ْجٟٗل ٓن  ٍْٟٗل ْجٟٗالن   هي: ًٟٗالن 

ين ْاث الججاػمت مًجاٖع ٖٓجان:ْألاص  ، ه

ْإطمجا. ْهي: بْن،   ،  ألا٫ْ: خغْٝ

ْخُشمجا" للم٩جان،  ى 
 
ْؤو جان" للؼمجان، ْ"ؤًً   ً ْؤ ْالٓغْٝ هي: "متى   ، ي  ْغْٝ الشجاوي: ؤؾمجاء، ْألاؾمجاء ْغْٝ ْٚ

ْاث: ُْٞمجا ًلي قغح  َظٍ ألاص  ." ْؤي  ْمِمجا  ْمجا   ًْ : "م  ْٚي  الٓغْٝ  ْ"٦ُٟمجا" للخجا٫. 

ْاث ال .1 ٗض ؤنل ؤص
 
ْح  ، ْن: هي خٝغ قٍغ ْمشل: بْن ج٣غْء الخُجاب بِّ ِجا، مشل: بْن جضعْؽ جىجْر،  ْؤم  كٍغ 

 الؿبب.
ْ
ٓلّ حٗجالى: حٗٝغ دجاؾْب٨م بّ هللا﴿ْمشل ٢  ً  ٍٓ  ٟ سْ

 
ْا مجا في ؤهٟؿ٨م ؤْ ج ْبض 

 
 .)284(الب٣غة:﴾ْإْن ج

 اإلاُغ   .2
ْ
 مجا ٌؿ٣ِ

ْ
ٓاب، مشل: بط ْالج ْهي مشلِجا في ظؼم الكٍغ  ْهي خٝغ قٍغ بمٗجى "بْن"،  ًىبْذ  بطمجا: 

٫ٓ الكجاٖغ: .كب  الٗ ٣٦ْ 

 ْإه٪ بط مجا جإثِّ مجا ؤهذ آمغ  
 

ٍ  جإمغ آجُجا  ل٠ِّ مً بًجا
 
 بّ ج

 

ٓاب  ٕٓ الج ٢ْ  ًغاص مجهمجا الضاللت ٖلى 
ً
ٓاب ٖلى الكٍغ حٗل٣ُجا مجغصا ْ"بن" ْ"بط مجا" جُٟضان حٗل٤ُ الج

ْجد٣٣ّ، مً ٚي  صاللت ٖلى ػمجان، ؤْ م٩جان، ؤْ ٖجا٢ل، ؤْ ٚي  ٖجا٢ل، م٘  ٕٓ الكٍغ  ٢ٓ ْجد٣٣ّ، ب

ُت ألازٔغ ٖلحهمجا.  ْاث الكَغ  صاللتهمجا ٖلى الك٪ ؤْ الاؾخدجالت ٦ضاللت ألاص

ْ م   .3 ٓن هي اؾم قٍغ للؼمجان، تى:  ٓن في مدل ههب ٖلى ؤهّ ْٝغ ػمجان، ٩ٍْ جا ٖلى الؿ٩  ُ مشل: متى مبي

.  ًىدكْغ الغزجاء 
 
ْم الهىجاٖت ٓعص: جخ٣ض  ٫ٓ الكجاٖغ في ال  ْمً ألامشلت ٢

ْغّٞ  ٖ ٍ  جل٤  مً  ْع ؼ 
 
 متى ج

 

غِّ  
ْ
ُ ِّٖ ْمً  ُب  َِّ  مجا قئذ مً 

 

:
ً
 ٢ْجا٫ آلازغ  ًه٠ ُٖٓمجا

 
ْ
٠ لِّ

ْ
س  ً ْل ال  ّمتى مجا ٣ً 

 
٫ٓ  ٞٗل  ال٣

 

ٓبِّ  
 
ُ
 
٘ بلى الخي اثِّ ٚي   ٢  ؾَغ

 

 

 

ْهي اؾم قٍغ للؼمجان،   : جان   ً ٓن مبيُجا ٖلى الٟخذ في مدل ههب ْٝغ ػمجان، ؤ مشل متى، مشل: ٩ٍْ

. جان  جهض١ْ جىج   ً  ٢ْجا٫ الكجاٖغ ًٟخسغ: ؤ

ْإطا ًْ ٚي هجا ،  ْى٪ جإم  امِّ
 
جان ه ًَّ  ؤ

 

ؼ ٫ْ خظعا 
 
ضع٥ ألامً مىجا لم ج

 
 لم ج

 

 

ْهي اؾم قٍغ للم٩جان،  .4  :  ً ٓن مبيُجا ٖلى  الٟخذ في مدل ههب ْٝغ م٩جان، ؤً ً  جنز٫ْ ؤهؼ٫ْ. ٩ٍْ مشل: ؤً

ْالغزجاء.  ّ ألامً  ْٗ ٓلّ حٗجالى ٢ْض جًجاٝ بلى ؤًً مجا، مشلْمشل: ؤًً ًنز٫ْ الٗض٫ ًدب ٓا ﴿:٢ ٓه مجا ج٩ ؤًى 
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م  اإلآث  
 
٨
ْ
ْضع٦ ٓن جىدكْغ )78(اليؿجاء:﴾ً  ل

 
مجا ٨ًثْ  اإلاخُٗ ْمشل: ؤًى  مت. ،  ٓلّ حٗجالى: الجٍغ ٣٦ْ﴿ 

ً
ْيغب هللا مشال

ٓي َٓ  ّ  ال ًإثِّ بسي ، َل ٌؿخ ِْ ِّ
ٓظ   ً مجا  الٍ، ؤًى  ل  ٖلى م 

 
٧ ٓ ٣ضع  ٖلى شخيء َْ  ً ، ال  م 

 
َمجا ؤب٨ لين، ؤخض  عظ 

 . )76(الىدل:﴾ْمً ًإمغ   بجالٗض٫

5.  ،"  ً ْهي اؾم قٍغ للم٩جان بمٗجى "ؤً ى: 
َّ
ٓن في مدل ههب ْٝغ م٩جان، ؤو ى مشل:٩ٍْ

َّ
"،  ؤو ـْ ـْ ؤظل ججل

. لَّ ألامغاى  ٓ  الٓعي  الهخي ج٣ِّ ى ٣ً
َّ
٫ٓ الكجاٖغ: ْمشل: ؤو ٢ْ 

ضا ضاوي ج٣هِّ ى ج٣هِّ
َّ
، ؤو  زلُلي 

 

   ٫ْ مجا ال ًدجا
 
 ٚي  مجا ًغي٨ُ

ً
 ؤزجا

 

ْهي اؾم قٍغ للم٩جان ؤًًجا،  .6 مجا: 
 
ٓن في مدل ههب ْٝغ م٩جان، خُش مجا جظَْب ؤطَْب، ٩ٍْ

 
مشل: خُش

 ججْض ٦نزا هِٟؿجا.  
ً
جا  ُ ْٞ ٓلِم: خُشمجا ججْض نض٣ًجا   ْمشل: ٢ْ

مجا حؿخ٣ْم ٣ًضْع ل٪
 
 خُش

 

 هللا  هججاخجا في ٚجابغ ألاػمجانِّ  
 

مجا: هي  .7
 
ْاخض٦ُٟ ٓن الٟٗالن بٗضَجا مً لٟٔ  ٍْجب ؤن ٩ً ٓن في مدل ههب خجا٫،  ٩ٍْ  ، ، مشل: اؾم قٍغ

مجا حٗجامْل الىجاؽ ٌٗجامل٥ٓ.
 
ٓاب مخ٣ٟجان بجاللٟٔ.  ٦ُٟ ْالج  ٞخالخٔ ؤن ٞٗل الكٍغ 

ْهي اؾم قٍغ للٗجا٢ل .8  : ًْ ْماهشجا م  ٓن في مدل:، مظ٦غا  ٓن مبيُجا ٖلى الؿ٩ ٩ٍْ 

ٓلّ،  -ؤ   مٟٗ
 
ظ
 
ًْ ًىْم ٌؿر ْح، ؤْ ٧جان ٞٗل الكٍغ مخٗضًجا ؤز ٘ مبخضؤ بطا ٧جان ٞٗل الكٍغ بٗضٍ الػمجا، مشل: م  ٞع

ٓلّ حٗجالى: ًٓءا﴿مشل ٢ ْل ؾ  م  ْٗ  ٌ  ًْ ِّّ  م   بِّ
ْجؼ  َْٗمْل ٞٗل )123:(اليؿجاء﴾ً  ٘ مبخضؤ،  ًْ اؾم قٍغ في مدل ٞع . ٟٞي َظا اإلاشجا٫ م 

ْٖالمت ههبّ الٟخدت. ٫ٓ بّ مىهٓب  ًٓءا: مٟٗ . ْؾ  ًْ ٓص ٖلى م  ْالٟجاٖل يمي  ج٣ضًٍغ (َٓ) ٌٗ  ، ْجؼ  ْ  الكٍغ ٓاب  ٍ  ظ

ْظملت الكٍغ  ْالِجاء يمي  مخهل في مدل ظغ.  ْالبجاء خٝغ ظغ،  ْهجاثب الٟجاٖل يمي  مؿخر  ج٣ضًٍغ َٓ.   ، الكٍغ

.( ًْ ٘ زب  اإلابخضؤ (م  ٓاب في مدل ٞع  ْالج

ٓلّ حٗجالى:  -ب  ٓلّ، مشل ٢ ٫ٓ بّ م٣ضم بطا ٧جان ٞٗل الكٍغ بٗضٍ مخٗضًجا لم ًإزظ مٟٗ   ﴿ههب مٟٗ
َّ

ْهضِّ ٱّلل ً ح 
م 

 
 ْ
ٓ  ٱإلا  ِ

 
ٞٔ ضِّ

خ  غاٝ)﴾ِْ ْهضِّ ٞٗل الكٍغ )178:ألٖا ْح  ٫ٓ بّ م٣ضم،  ًْ اؾم قٍغ للٗجا٢ل في مدل ههب مٟٗ . ٟٞي َظٍ آلاًت م 

ْظملت   ْم، ْهللا  ٞجاٖل،  ضِّ مجؼ
خ  ِْ
 ْ
ٓ  ٱإلا  ِ

 
. يٞ ٓاب الكٍغ  في مدل ظؼم ظ

ْهي اؾم قٍغ لٛي  الٗجا٢ل،  .9 جا:  ) هٟؿِجا، م  ًْ ٓلّ حٗجالى مشلَْٗغب بٖغاب (م  ٢ :﴿ 
 
جا ج م   ْ ْٟ  ٗ 

 
ً زي ٍ ل  ٓا مِّ

ّ  هللا   ْ )197:الب٣غة(﴾ٌٗلْم ٫ٓ بّ م٣ضم،   . ٟٞي َظٍ آلاًت مجا اؾم قٍغ في مدل ههب مٟٗ
 
 ٗ  ْٟ ج

 
ٞٗل  ٓال

ْالٟجاٖل لٟٔ الجاللت: هللا.   ، ٓاب الكٍغ لم ظ ْٗ ٘ ٞجاٖل، َْ  ٓاْ يمي  مبجي في مدل ٞع ْال  ،  الكٍغ

ْهي اؾم قٍغ لٛي  الٗجا٢ل ؤًًجا .10 مجا:  ِْ جا م  َْٗغب بٖغاب م  ًْ جمجامجا،  ت ْم   ًؼْص٥ مٗٞغ
ْ
جا ج٣غؤ م  ِْ : مشل: م 

٫ٓ امغت ال٣ِـ: ْز٣جاٞت.  ْمىّ ٢

ي لِّ جاجِّ
 
٢ ِّ٪ بَّ ي ؤنَّ خ  ِّ

ج  غ٥َِّّ مِّ
 
 ؤٚ

 

لِّ  
 ٗ ْٟ  ً ب  

ْ
ل
 
غِّي ال٣

م 
ْ
إ
 
جا ج م  ِْ ٪ِّ م 

 ْؤهَّ
 

ْالُجاء  ْم،  ٓلّ). جإمغي: ٞٗل الكٍغ مجؼ ٘ مبخضؤ (ألن الٟٗل بٗضٍ ًإزظ مٟٗ مِمجا: اؾم قٍغ في مدل ٞع

 ٥ِّ
غ  ٢ْض خ   ، ٓاب الكٍغ : ٞٗل ظ ٫ٓ بّ مىهٓب. ًٟٗلِّ : مٟٗ ٘ ٞجاٖل. ال٣لب  يمي  مخهل في مدل ٞع

ٓص ٖلى ال٣لب.  ْالٟجاٖل يمي  مؿخر  (َٓ) ٌٗ ٓعة،  لت الكٍغ ْظمبجال٨ؿغ إلاجا ج٣خًُّ ال٣جاُٞت اإلا٨ؿ

جا). م  ِْ ٘ زب  اإلابخضؤ (م  ٓاب في مدل ٞع  ْالج
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ْللؼمجان،  .11  ، ْٚيٍ  ْجهلر  للٗجا٢ل   . ْاث الكٍغ ٓخُض اإلاٗغب مً بين ؤص ْهي ال  ، ْهي اؾم قٍغ مٗغب   : ؤي 

 بلُّ
 
ْطل٪ بدؿب مجا جًجاٝ  :ْاإلا٩جان، 

  ًْ غاب مٗجاملت م  ْحٗجامل في ؤلٖا يُٟذ بلى الٗجا٢ل، 
 
، مشل: ؤيَّ عظٍل ٞهي اؾم قٍغ ًض٫ ٖلى الٗجا٢ل بطا ؤ

ٓلّ.  ٫ٓ بّ م٣ضم ألهّ ًإحي ٞٗل  الكٍغ بٗضَجا ٞٗال مخٗضًجا لم ًإزظ مٟٗ حٗجاقْغ ؤٖجاقْغ. ٞـ ؤيَّ َىجا مٟٗ

جا ألن الٟٗل الظي ًإحي بٗضَجا  ٖٓ  مٞغ
ً
) مبخضؤ ، ٟٞي َظا اإلاشجا٫ حٗغب (ؤي   ٍ ٖجاقغ

 
ْمشل: ؤي  عظٍل حٗجاقْغٍ ؤ

ٓلّ.  ٢ض ؤزظ مٟٗ

 ْٟٗض٥ ؤيَّ جا٢ل بطا ؤيُٟذ بلى ٚي  الٗجا٢ل، مشل: ْهي اؾم قٍغ ًض٫ ٖلى ٚي  ال  ً  
ْ
 .٦خجاٍب ج٣غؤ

  :ْض ٖلُ٪  ؤيَّ ْهي اؾم قٍغ ًض٫ ٖلى الؼمجان بطا ؤيُٟذ بلى مجا ًض٫ ٖلى الؼمجان، مشل  ٗ ٢ٍْذ حؿدشمْغٍ ٌ

غاب. بجالىٟ٘ ْحٗجامل مٗجاملت متى في ؤلٖا  ، ٞهي َىجا ٦متى 

  ْل لالنُُجاٝ  ؤيَّ  ٖلى اإلا٩جان، مشل:ْهي اؾم قٍغ ًض٫ ٖلى اإلا٩جان بطا ؤيُٟذ بلى مجا ًض٫ ِّ
 ً  
ٟ
 
٠ٍُ ج مهِّ

لْ  ِّ
 ً  
ٞ
 
غاب.ؤ ً  في ؤلٖا ْحٗجامل مٗجاملت ؤً  ،  ً  ، ٞهي َىجا ٧إً

" ٖٓيجا ًٖ اإلاًجاٝ بلُّ، مشل:  ن "ؤي   ٓ ٓا ٞلّ ألاؾمجاء  ﴿٢ْض ًدظٝ اإلاًجاٝ بلُّ بٗضَجا ٞخى  مجا جضٖ
ًّ
ؤًجا

: "ؤيَّ )110:ؤلاؾغاء(﴾الخؿجى ٓا ٞٗل ْؤًجا َىجا اؾم  اؾٍم". ، ج٣ضًٍغ ْجضٖ ٫ٓ بّ مىهٓب للٟٗل الظي بٗضَجا،  قٍغ مٟٗ

ْمجا ػاثضة. ْ(ٞلّ ألاؾمجاء  ٓاْ ٞجاٖل،  ْال ٓن مً آزٍغ ألهّ مً ألاٞٗجا٫ الخمؿت،  المت ظؼمّ خظٝ الى ْم ْٖ الكٍغ مجؼ

 . ٓاب الكٍغ  الخؿجى) ظملت اؾمُت م٣ر هت بجالٟجاء في مدل ظؼم ظ

ْاث الكٍغ ٚي  الججاػمت 14.2.2  ؤص

ْاث الكٍغ ٚي   ال،ؤص
 
ْل  ،ٓ

 
ْل ٓمجا، الججاػمت هي: بطا، 

 
جا،  ْل م 

 
 ْؤ

 
ْاث ح َْظٍ ألاص جا. 

  
إلا مجا 

 
ل
 
 ؿخٗمل  ٦شي ا في الىث  ٧ْ

ْل٨ً م٘ ٞٗلين مجايُين  مٗىجاَمجا بلى ْاللٛت ألاصبُت 
 
ّ مجايُين اههٝغ ٓاب  ْظ ْاٖلْم ؤهّ بطا ٧جان ٞٗل  الكٍغ   .

 ألهّ مخٗل٤ ٖلى 
ً
ٓن بال مؿخ٣بال ٓاب ٦ظل٪ ال ٩ً ْالج ْا٢٘ بٗض،  ، ألهّ ٚي  

ً
ٓن بال مؿخ٣بال اإلاؿخ٣بل ألن الكٍغ ال ٩ً

٢ْ٘ بٗض ؤصاة قٍغ ٚي  ظجاػمت.  ْمجا مدال بطا  ٓن ٧ل مجهمجا مؿخ٣بال مٗجى مجؼ ٩ُٞ ، ْاث  ٦ال مً كغحيْؾالكٍغ ؤص

 ُٞمجا ًلي: الكٍغ ٚي  الججاػمت

٫ٓ ٖلى الجملت الٟٗلُت زالٞجا لـ  بطا: ؤصاة قٍغ ٚي  ظجاػمت -1 ْجسخو بطا بجالضز في مدل ههب ْٝغ ػمجان، 

ُت بلى الجملت الٟٗلُت التي   بطا الكَغ
 
ًجاٝ

 
ْج ٫ٓ ٖلى الجملت ؤلاؾمُت.  (بطا) الٟججاثُت التي جسخو بجالضز

ال حؿخٗمل بال  ْ جلحهجا.   . ٕٓ الكٍغ ٢ْ  ٖلى الٟٗل اإلاجاضخي في الكٍغ ٖىض الخد٤٣ مً 
ً
جضزل ٚجالبجا

ْمشل: بطا ؾجاص   ْظضججي،  ّ في اإلاٗجى بلى اإلاؿخ٣بل، مشل: بطا ظئذ مؿجاًء 
 
ل  ٓ د ْلي   ْالجؼاء، ٞخ   الض 

ْن  الخٗجا

ب.  ْذ ؤؾبجاب  الخْغ
َّ
ل
 
٢ 

٘  بطا ٢ْض جضزل  ظ٦غ  اؾم  هللاِّ جسك  ً ، مشل: "بطا  "، ْٖلى اإلاًجإع ٓا ٢ْض ﴿ال٣لٓب  ىجا ٢جال
 
ى ٖلحهم آًجاج

 
خل
 
إطا ج  ْ

ٗىجا ٫ٓ الكجاٖغ:)31:(ألاهٟجا٫﴾ؾمِّ ٣٦ْ  ، 

بتهجا
 
ٚ  بطا ع 

 
ـ  عاٚبت  ْالىٟ

 

   ٘ ٣ى 
 
غص  بلى ٢لُل ج

 
 ْإطا ج

 

  : ص  غ 
 
ْهي مًجاٝ. ج ٓاْ خؿب مجا ٢بلِجا. بطا ؤصاة قٍغ ٚي  ظجاػمت في مدل ههب ْٝغ ػمجان،  ْإطا: ال ْحٗغب: 
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ْهجاثب ٞجاٖلّ يمي   ٞٗل مًجإع مبجي  ، ٓ ٞٗل الكٍغ َْ ، ّٗ الًمت الٓجاَغة ٖلى آزٍغ ْٖالمت ٞع  ٕٓ ٫ٓ مٞغ للمجِ

 ، ّٗ الًمت ٖلى آزٍغ المت ٞع ْٖ ٕٓ : ٞٗل مًجإع مٞغ  ٘ ع. ج٣ى ْمجْغ ٓص ٖلى الىٟـ. بلى ٢لُل: ظجاع  مؿخر  ج٣ضًٍغ هي ٌٗ

ٓابّ ْظ ْالجملت مً الكٍغ  ْٞجاٖلّ يمي  مؿخر  ج٣ضًٍغ هي.   . ٓاب الكٍغ ٓ ظ  في مدل ظغ مًجاٝ بلُّ. َْ

٫ٓ الكجاٖغ:  ٕٓ: "مجا" الؼاثضة بٗض: "بطا"، ٣٦ ٢ْ  ٨ٍْث  

ي  ؤٖين    بطا مجا بضث لُلى ٨ٞلِّ
 

ي  مؿجام٘   ْإن هي هجاظخجي ٨ٞلِّ
 

٫ٓ آلازغ: ٢ْ 

ٍ –ْلؿذ   ىضي لّ ؾغ    بطا مجا نجاخب  زجان ِٖض  غًّ  –ْٖ  لّ ؾِّ
ً
 مظٌٗجا

 

ٓاب  -2 ٓ: ؤصاة قٍغ ٚي  ظجاػمت جُٟض امخىجإ الج
 
المخىجإ الكٍغ في الؼمً اإلاجاضخي، مشل: لٓ اظتهضث  ل

، مٗىجاٍ: لم ججتهْض، ٞلم جىجْر  ىجخذ 
 
ْج٣خطخي "لٓ" حٗل٤ُ شخيء ل ٘  الىججاح المخىجإ الاظتهجاص.  ، ٣ٞض امخى

َْظا الخٗل٤ُ ٌؿخلؼم    –ٖلى شخيء آزغ، 
ً
ْاجهجا٫  –خخمجا ٕٓ جغابِ  ؤن ٣ً٘ بٗضَجا ظملخجان، بُجهمجا ه

ٓن َٓ: " ٓي، ٌٛلب ؤن ٩ً م  مٗى
َّ
ْلى، ْ"اإلاؿببُت" في الجملت الشجاهُت، مشل: لٓ حٗل ت" في الجملت ألا َُّ الؿبب

ٓبت التي هؼلذ بّ  –الججاَل لجهًذ بالصٍ، ل٨ىّ لم ًخٗلم  جاع١ لىججا مً ال٣ٗ  الؿَّ
َّ
لٓ ؤج٣ً  –لٓ ٠ٖ

م  الججاَل)، 
َّ
٫ْ هي: (حٗل ْلى مً اإلاشجا٫ ألا ْالشجاهُت هي: الهجاو٘ ٖملّ بجاألمـ مجا بجاعث نىجاٖخّ. ٞجالجملت ألا

ْلظا  م الججاَل، 
 
ٓي، ألن جهًت البالص مؿببت ًٖ حٗل ْبين الجملخين طل٪ الاعجبجاٍ اإلاٗى (جهًذ بالصٍ)، 

. ْمشل َظا ٣ًجا٫ في ألامشلت ألازٔغ ٓاب".  ْحؿمى الشجاهُت: "ظملت الج  ،" ْلى: "ظملت الكٍغ ى ألا  حؿمَّ

ي في الؼمً اإلاجاضخي ج٣خطخي ؤن   ِجا لم ٣ً٘ ُٞمجا مطخى، (ؤي: لم ْإٞجاصتهجا امخىجإ اإلاٗجى الكَغ قَغ

٘ بإن مٗىجاٍ لم ًدهل. ٦مجا جُٟض ؤن حٗل٤ُ 
ْ
ًخد٤٣ مٗىجاٍ في الؼمً الؿجاب٤ ٖلى ال٨الم) ٞهي جُٟض ال٣ُ

ُت الججاػمت،  ْاث الكَغ ٓص في الخٗل٤ُ بجاألص ٓاب ٖلُّ ٧جان في الؼمً اإلاجاضخي ؤًًجا، ٖلى زالٝ اإلاِٗ الج

 
ً
ٓابهجا مٗجا ْظ ِجا  لب  – خُض ًخٗين الاؾخ٣بجا٫ في قَغ ٢ٟٓذ -ٖلى ألٚا ْمً ؤمشلت "لٓ" الامخىجاُٖت: لٓ ج  .

 مً قضة الب ص ؤْ الخغ 
ً
ْعان لِل٪ ألاخُجاء ظمُٗجا ى مجا حٗجا٢ب ٖلحهجا اللُل ع لٓ ؾ٨ىذ ألا   -ألاعى ًٖ الض

ٓم  –لٓ امخى٘ الٛظاء إلاجاث الخي   –ْالجهجاع  ْالىج ٓا٦ب  ٓهُت الهٍٟغ ٣ٖض ال٩ ذ الججاطبُت ال٩
َّ
لٓ  –لٓ ازخل

٠٢ٓ ال ٓان.ج جا إلاجاث الخُ َُّ  ٣لب ًٖ الىبٌ جهجاث

ٓابُت  ُت"، جلحهجا: الج الَمجا: "الكَغ ال بض لِجا مً ظملخين بٗضَجا، ؤ ْمً ؤخ٩جامِجا ؤجهجا ال ججؼم، 

ٓاهجا، لم  ٓا بز ٍٓخين، مشل: لٓ جغاخم الىجاؽ لٗجاق  الجملخجان ٞٗلُخين مجاي
ٓن  لب  ؤن ج٩ ْالجؼاثُت". ْألٚا

ال  ال الك٣جاء،  ِم الباؽ،  اء.ٌٗٞغ ض   ٗ  ال

ٓاب   ٓ" مشبخجا ٞجاألعجر ؤن ٣ًر ن بجالالم ْإطا ٧جان ظ
 
ٓػ ججغصٍ مجهجا،"ل ٍْج ٓلّ حٗجالى في  ،  ْمً ألامشلت ٢

ٓن:  م الظي ال ٣ٌٗل
ْ
٨ م ﴿الهم  الب  ٓا َْ

َّ
ل  ٓ ِم لخ   ٗ ْلٓ ؤؾم  ِم.   ٗ  ألؾم 

ً
م  هللا  ٞحهم زي ا لِّ

 ٖ ْلٓ 

ٓن  ٗغي : )23(ألاهٟجا٫:﴾م  ٓلّ حٗجالى في الؼٕع ٢ْ  ،﴿  ْٓ
 
أء   ل

 
ك
 
ّ   و

ى  
ْ
ل  ٗ ج 

 
ًمجا ل

  
ُ ٓا٢ٗت:﴾خ  ٓلّ حٗجالى )65(ال ٢ْ بٗض  –، 

ْٓ ﴿ طل٪ مبجاقغة في آلاًت هٟؿِجا ًٖ اإلاجاء الظي وكغبّ:
 
جاء   ل

 
ك
 
ٍ   و جا ى 

ْ
ل  ٗ جاًظجا ظ  ظ 

 
  ؤ

 
ال ْٓ ل 

 
ْن   ٞ غ 

 
٨
ْ
ك
 
ٓا٢ٗت:﴾ح  . )70(ال

ٓاب جا ٞجاألعجر ؤن ًخجغص مً الالم، "لٓ"  ْإن ٧جان ظ  ُ ٓػ ا٢ر اهّ بجالالم، مىٟ مذ مجا ٍْج مشل: لٓ ن 

. ٓػ: لٓ نمذ إلاجا حٗبذ  ٍْج  . ٓلّ حٗجالى:  حٗبذ  ْٓ  ﴿ْمشل ٢
 
ل جاء ْ 

 
٪   ق ب  جا ع  ٍ   م  ٓ

 
ل  ٗ

 
  .)112(ألاوٗجام:﴾ٞ
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ٓ زُإ قجاج٘ ًيبػي ٖضم  ٓابهجا، َْ ٓن ؤن الالم جضزل ٖلى ظ ٣ٍِْـ ٦شي  مً الىجاؽ "بن" ٖلى "لٓ" ُٞٓى

.ُّٞ ٕٓ ٢ٓ  ال

ِجا  ْاؾمِّ ْل٨ىّ ٢ض جضزل ٖلى ؤنَّ   . ْاث الكٍغ ألازٔغ ظٍ َبُٗتهجا مشل ؤص ْجسخو (لٓ) بجالٟٗل مُل٣جا، َْ

َْٗغب اإلاهضع اإلاا٫ْ ٞجاٖال لٟٗل مدظْٝ ج٣ضًٍغ  ال،  جا مهضعا ما ْزبَ  ْاؾمِجا  ً ؤنَّ  ٓن الجملت مِّ ْزب َِّجا ٞخ٩

: لٓ زب ، ٞخ٣ضًٍغ ٪ نب ث  لٟؼث  "، مشل: لٓ ؤهَّ  ٤ " ؤْ "جد٣َّ ْا إلاجا "زبذ  ٓل٪: لٓ ؤنَّ الٗغب  اجدض ٣٦ْ ذ  نب  ٥ لٟؼث. 

ٓلّ حٗجالى:  ٢ْ جا اؾتهجان  بهم ؤخض. 
 
 الٗغبِّ إلا

: لٓ زبذ  ؤْ جد٤٣  اجدجاص  ْٓ ﴿اؾتهجان بهم ؤخض، ج٣ضًٍغ
 
ل ْم  ْ  ه  جَّ

 
ْا ؤ ب    ى ن  تَّ غ ط   خ 

ْ
س
 
 ج

مْ  ْحهِّ
 
ل جان   بِّ

 
٩
 
ْيً ا ل

 
ْم  ز  ِ م، )5(الدجغاث:﴾ل  ْلٓ زبذ  نبَ   : ٓلّ حٗجالى:، ج٣ضًٍغ ٢ْ﴿  ْٓ

 
ل مْ  ْ  ه  جَّ

 
ٓا ؤ ى  ا آم  ْٓ

 
٣ اجَّ  ْ  

 
ت ٓب 

 
ش
  
ًْ  إلا ْىضِّ  مِّ ِّٖ  ِّ

َّ
 َّللا

ْي   
 
: لٓ زبدْذ ؤمجاهت الخجاظغ، )103(الب٣غة:﴾ز ْمشل: لٓ ؤنَّ الخجاظغ ؤمين لغ اظذ جججاعجّ، ج٣ضًٍغ ْلٓ زبذ بًمجاجهم،   : ، ج٣ضًٍغ

: لٓ زبدْذ ٟٚلت  غ ي:ْلٓ ؤن الخجاعؽ ٚجاٞل الظر ؤ اللو، ج٣ضًٍغ  ٗ ٫ٓ اإلا ٢ْ  الخجاعؽ، 

 
ً
غصا

 
ِذ  الخلض  ٞ بِّ

 ْلٓ ؤوي خ 
 

جا ؤخببذ  بجالخلض اهٟغاصا 
 
 إلا

 

ٓي.  ْب : لٓ زبذ خ    ج٣ضًٍغ

٫ٓ آلازغ  ًه٠ ؤلٟجاّ ؤصًب: ٢ْ 

مذ ؿ   ٞلٓ ؤنَّ ؤلٟجاّْ ظ 
 

ٓاوي  جُض الٛ  لِّ
ً
ٓصا  ل٩جاهذ ٣ٖ

 

: لٓ زبذ ججؿُم ألالٟجاّ.  ج٣ضًٍغ

ٓلّ حٗجالى:  ْم ﴿ْمىّ ٢ ه  جَّ
 
ْٓ ؤ

 
ل ْم ْ   ِ ْيً ا لَّ

 
جان  ز

 
٩
 
ِّّ ل  بِّ

ٓن 
 
ٓ  ٖ ٓ  ً جا  ٓا م 

 
ل  ٗ

 
 . )66:اليؿجاء(﴾ٞ

ٓن بٖغابهجا: ْزب َِّجا ٞجاٖال لٟٗل مدظْٝ بٗض لٓ، ٩ُٞ ْاؾمِجا  ٓن الجملت مً ؤنَّ   ج٩

ٓاْ خؿب مجا ٢بلِجا. لٓ: ؤصاة قٍغ ٚي  ظجاػمت خٝغ امخىجإ المخىجإ.  ْلٓ: ال

٦ُٓض،  هم: ؤنَّ خٝغ مكبّ بجالٟٗل ًُٟض الخ ْاإلاُم ٖالمت الجم٘.ؤجَّ  ،  ْالِجاء يمي  مخهل مبجي في مدل ههب ؤنَّ

ْالجملت مً الٟٗل   ،٘ ٓاْ يمي  مخهل مبجي في مدل ٞع ْال ٓاْ الجمجاٖت،  ٓا: ٞٗل مجاٍى مبجي ٖلى الًم الجهجالّ ب ٞٗل

ْالخ٣ضًغ: لٓ زبذ  ٞ  ، جا ٞجاٖل لٟٗل مدظْٝ ْزبَ  ْاؾمِجا  ْالجملت مً ؤن    . ٘ زب  ؤنَّ ِم.ْالٟجاٖل في مدل ٞع
 
 ٗل

٫ٓ بّ. ٫ٓ بمٗجى الظي مبجي في مدل ههب مٟٗ  مجا: اؾم مٓن

ٓاْ يمي   ْال ٓن ألهّ مً ألاٞٗجا٫ الخمؿت،  ّٗ زبٓث الى المت ٞع ْٖ ٕٓ ٫ٓ مٞغ ٓن بّ: ٞٗل مًجإع مبجي للمجِ ٓ ًٖٓ

ْالجملت نلت مجا. ع.  ْمجْغ ْبّ ظجاع  ٘ هجاثب ٞجاٖل.   مخهل مبجي في مدل ٞع

ْزي   غاب. ل٩جان  زي ا لِم: ٧جان  ٞٗل هجا٢و،  ٓاب لٓ، ال مدل لِجا مً ؤلٖا ْظملت ل٩جان  ... ظ  . ع زب  ٧جان  ْاملجْغ  ا م٘ الججاع 

٫ٓ٢ْ الكجاٖغ:  ْهخ٪.   لٗجا
ً
٦ُٓضا، مشل: لٓ ٢هضججي بطا ْج ٍٓت  " التي جُٟضٍ ج٣

ً
 ب٩لمت "بطا

ً
٢ٓجا ٓاب مؿب  ٢ْض ٩ًٓن الج

مجا
 
 لٓ ؤن للٟهل ُٞمجا بُيىجا خ٨

 

ىجا ْلمجا   ً ن خ٣جا ؤ  لبيَّ
ً
 بطا

 

ٓع في ال٨الم، مشل: لٓ مُغ   ٓص مٟؿغ لّ بٗض ٞجاٖلّ اإلاظ٧ ٓظ ٢ْض ًدظٝ ٞٗل الكٍغ بطا ص٫َّ ٖلُّ صلُل، ٧

خض٫ الجٓ، ْألانل: لٓ هؼ٫ مُغ هؼ٫ ...   هؼ٫ اٖل

، ٖلى 
 
 ؤْ نٟدت

ً
ْلٓ نٟدت ٓم  ، مشل: ا٢غؤ ٧ل ً ْمّٗ اؾمّ ؤْ زبٍ  : "٧جان"   ٞٗل الكٍغ

ً
٢ْض ًدظٝ ٢ُجاؾجا

ء   ْلٓ ٧جان اإلا٣ْغ . ج٣ضًغ: 
 
 نٟدت

ً
ءة ، ؤْ ٧جاهذ م٣ْغ

ً
 نٟدت

ٓاب، مشل: اٞٗل الخي   الجدخجاظجان بلى ظ ُتهمجا ٞخهبدجان ؤصاجين لٓنل ال٨الم،  ْجسغط "بن" ْ"لٓ" ًٖ قَغ
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 ، ٓص  ٍْ صَّ   ْ ت م٘  ٓن مهضٍع ْج٩ ىجا، 
 
ْعج ْٓ ػ 

 
ي، مشل: ل مج  ٓن للخ  " زجانت ج٩ ْٓ

 
ْلٓ آط٥ْ. ْ"ل بَّ الىجاؽ  ْؤخِّ ع ل٪،  ْإن لم ٣ًضَّ

صَّ   ْ ٓػ٥".مشل:  ٞ" : ٫ٓ بّ، ج٣ضًٍغ ٍْل مهضع مٟٗ ْمجا بٗضَجا في جإ ْحٗغب هي   ، ؼث 
 
ٞ ٓ

 
  ٖلي  ل

3-  
 
ال ْٓ مجا -ل  ْٓ

 
ٓص الكٍغ انقٍغ ٚي  ظجاػمت جُٟض اججاؤص مجا: َل ٓظ ٓاب ل ال في الؼمً اإلاجاضخي امخىجإ الج ، مشل: ل

لم  ال ٓصِّ  ِّٗ ٓظ ، مٗىجاٍ: لم ًىدكْغ الجِل  ل مجا ال٣ًجا. ٗلمال الهدكغ الجِل  ْٓ
 
ء  لؿجاصْث الٟٓضخى، ْمشل: ل

ٓص ال٣ًجاء.  ٓظ ال" مٗىجاٍ: لم حؿْض الٟٓضخى ل ٓمجا" ْجضزل "ل ْالخب  ٦مجا عؤًذ، ٚي  ْ"ل صاثمجا ٖلى اإلابخضؤ 

ال"  ٓمجا" ؤن زب  "ل ٓبجا في ؤ٦ث  الر ا٦ُب، ٞجالخ٣ضًغ في اإلاشجالْ"ل ْظ ٓع  ينًدظٝ   الًٍاإلاظ٧
 

ال
 
ٓص   ٗلم  : ل ٓظ  م

ٓص  الهدكغ الجِل   ٓظ ٓمجا ال٣ًجاء  م ْل  لؿجاصث الٟٓضخى.، 

ٓاب   ْمٗجًى، ؤْ مٗجى ٣ِٞ (٧جاإلاًجإع هجا ؤمجا ظ  بٟٗل مجاى لٟٓجا 
ً
عا ضَّ ٓن مه  ٓاب "لٓ"، ٩ُٞ ٓن مشل ظ ٩ُٞ

٦ْظل٪ : "لم")،  ١ٓ بجالخٝغ ٓاب ٣ًر ن  اإلاؿب لب بجالالم الج ٓلّ حٗجالى: بن ٧جان مجايُجا مشبخجافي ألٚا ْم ﴿، مشل، ٢ هخ 
 
 ؤ

 
ال ْٓ ل 

ين   ىِّ ْامِّ
جا م  ىَّ

 
٨
 
ْإٖغا)31:ؾبإ)﴾ل  . ٘ غاب. ؤهخم: يمي  مىٟهل في مدل ٞع ال: ؤصاة قٍغ ٚي  ظجاػمت ال مدل لِجا مً ؤلٖا بهجا: ل

ْهجا:  ىجا: ٞٗل مجاى هجا٢و، 
 
٦ْ ال.  ٓاب ل ْا٢ٗت في ظ ٨ىجا: الالم عابُت 

 
ٓصْن). ل ٓظ ٓبجا ج٣ضًٍغ (م ْظ مبخضؤ، زبٍ  مدظْٝ 

المت ههبّ الُجا ٘ اؾم ٧جان. مامىين: زب  ٧جان مىهٓب ْٖ ْظملت: يمي  مخهل في مدل ٞع ء ألهّ ظم٘ مظ٦غ ؾجالم. 

ين  " ىِّ ْامِّ
جا م  ىَّ

 
٨
 
غاب.ل ٓاب  الكٍغ ال مدل لِجا مً ؤلٖا  " ظ

٫ٓ الكجاٖغ:   ْمشل ٢

جاة ل٩جان لي
 
ق  ٓ ال ؤلانجازت لل  ل

 

٪  في الغيجاء عظجاء    ُِّ
ْ
خ  مً بٗض س 

 

ٓاب ٍْخجغص  لب مً الالم الج  في ألٚا
 
ٔ ِّٟ

 مجا خ 
 
ال ال٨خجابت جا، مشل: ل  ُ  ال٨ٟغي  بن ٧جان مىٟ

 
 ار

 
ٓلّ حٗجالى: الر ٢ْ  ،

﴿ 
ً
جا مى٨م مً ؤخض ؤبضا

 
٧ ْخمخّ مجا ػ  ال ًٞل  هللا ٖل٨ُم  ٓع:﴾ْل ٫ٓ الكجاٖغ:)21(الى ٢ْ  ، 

ْظضْث   ألاخبجابِّ مجا 
 
ال مٟجاع٢ت  ل

 

ال  ب  ْاخىجا ؾ   لِجا اإلاىجاًجا بلى ؤع
 

ٓلّ حٗجالى:  ٓاب بطا ص٫ ٖلُّ صلُل، مشل ٢  ﴿ٍْصر خظٝ الج
 

ال ْٓ ل  ل   ْ  ًْ  
ٞ  ِّ

َّ
مْ  ٱّلل

 
٨ ُْ

 
ل ۥ ٖ   ّ خ  ْخم  ع  نَّ  ْ 

 
ؤ  ْ   

َّ
اب   ٱّلل َّٓ
 
 ج

ُم   ِّ٨
ٓع:﴾خ  ْعخمخّ لِل٨خم ....)10(الى ال ًٞل هللا  ْل  ، الخ٣ضًغ: 

ٓاب قٍغ ٣ِٞ.  -4 ٓن لِجا ظ ، ؤي ٩ً ْٞٗل الكٍغ ٓم م٣جام ؤصاة الكٍغ  ْهي ج٣  . جا: ؤصاة جٟهُل ْقٍغ ؤمَّ

ِجا بجالٟجاء. ٓاب قَغ ٍْجب اجهجا٫ ظ مشل: (الىجاؽ َب٣جاث ... ٞإمجا الكٍغ٠  ْمٗىجاَجا "مِمجا ٨ًً مً شخيء"، 

ْإن ٧جان  ذ نىّٗ، ْؾجاء َبّٗ،  ب 
 
ْؤمجا الضويء ٞمً ٢ ْإن ٧جان ٣ٞي ا.  لْذ زهجالّ،  م 

 
٦ْ ْٞذ ؤٖمجالّ،  ٞمً قغ 

ْؤمجا الظلُل ٞمً عضخي  ْإن ٧جان ٢لُل ألاَل ْألاجبجإ.   ،
 
ت
 
ْؤبى اإلاِجاه ٘  ًٖ الضهجاًجا، 

َّ
ٞ غ 

 
ؼ ٞمً ج ْؤمجا الٍٗؼ  .

ً
جا  ُ ٚى

ْإن ٧  ٓان،  ْؤقبجاَالِ ٓان). ٩ٞلمت "ؤمجا" في َظا ال٨الم  ُت، ل٣ُجامِجا  ّجان ٦شي  ألاَل ْألٖا صالت ٖلى الكَغ

ذ ؤٞٗجالّ ... مِمجا ٨ًً مً شخيء  ًْ مً شخيء. بط اإلاغاص: مِمجا ٨ًً مً شخيء ٞجالكٍغ٠ مً قٞغ م٣جام: مِمجا ٨ً

ْهي صالت ٖلى الخٟهُل ُّٞ ؤًًجا،  ٨ظا.  َْ ... ٘
َّ
غ ٞ
 
ؼ مً ج ذ نىّٗ ... مِمجا ٨ًً مً شخيء ٞجالٍٗؼ ب 

 
ٞجالضويء مً ٢

 املخخلٟت لصخيء مجمل.  بظ٦غ ألا٢ؿجام، ْألاٞغاص اإلاخٗضصة

ْإن ٧جان   . ٓاب الكٍغ ٖغب مبخضؤ، زبٍ  ظ
 
جا ؤ ٖٓ ٕٓ ؤْ مىهٓب. ٞةن ٧جان الاؾم مٞغ ٍْإحي بٗضَجا اؾم مٞغ

.
ً
 ٩ٞجاهْذ خؿىت

 
جا الىدُجت م 

 
، مشل: ؤ

ً
ال بّ م٣ضمجا ٖغب مٟٗ

 
ٓبجا ؤ  الاؾم بٗضَجا مىه

.  ؤمجا: ؤصاة جٟهُل ٢جاثمت م٣جام ؤصاة الكٍغ
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ْٖالمت  ٕٓ ّٗ الًمت. الىدُجت: مبخضؤ مٞغ  ٞع

ْالًمي  اإلاؿخر : هي اؾم   . ٓاب الكٍغ ٓ ظ ٧ْجاهذ: ٞٗل مجاى هجا٢و، َْ ٓاب ؤمجا.  ْا٢ٗت في ظ ٩ٞجاهذ: الٟجاء: 

 ٧جاهذ.

.
 
ْالجملت: ٩ٞجاهذ خؿىت، زب  للمبخضؤ: الىدُجت المت ههبّ الٟخدت.   خؿىت: زب  ٧جاهذ مىهٓب، ْٖ

ٓلّ حٗجالى:  ْغ ﴿ْمشل ٢  ِ ٣ْ
 
 ج

 
ال
 
ُم  ٞ دِّ

 ُ جا الْ مَّ
 
إ
 
 .)9:خىالً(﴾ٞ

.  ؤمجا: ؤصاة جٟهُل ٢جاثمت م٣جام ؤصاة الكٍغ

٫ٓ بّ مىهٓب م٣ضم ٖلى ٞٗلّ.  الُدُم: مٟٗ

ال: هجاَُت ظجاػمت. ٓاب ؤمجا.  ْا٢ٗت في ظ  ٞال: الٟجاء: 

ٓاب الكٍغ  ْظملت "ٞال ج٣ِغ" ظ ْٞجاٖلّ يمي  مؿخر  ج٣ضًٍغ ؤهذ،  ْم بال الىجاَُت،  ج٣ِْغ: ٞٗل مًجإع مجؼ

جا.   ألم 

جا: هي ؤصاة قٍغ -5 م 
َّ
ل
 
ُت،ٚي  ظجاػمت ٧ ٓبت ٖلى الٓٞغ ،  ، مىه ٕٓ الكٍغ ٢ْ ٓاب بخ٨غاع  ٢ِّْٕٓ الج جُٟض ج٨غاع 

ت،  ْمجا اإلاهضٍع ُت  ل  الٓٞغ
 
ٓن (٧لمجا) مً ٧ جا ػاص  ؤلاوؿجان  ْجخ٩ م 

َّ
ل
 
ْجضزل صاثمجا ٖلى الٟٗلين اإلاجايُين، مشل: ٧

ّ  ػاصْث ججغبخ 
ً
٫ٓ الشجاوي ال ؾىجا ْؤن مضل ٓاب مجايُين،  ْالج ٫ٓ . ٣ٞض ظجاء ٞٗال الكٍغ  ٕٓ مضل ٢ْ ٣ً٘ بال بٗض 

ٓلّ حٗجالى:  ْمىّ ٢  ﴿ألا٫ْ. 
ً
ْظض  ٖىضَجا عػ٢جا جا املخغاب   جا صزل  ٖلحهجا ػ٦غٍ  م 

َّ
ل
 
 ْحٗغب: .)37:آ٫ ٖمغان(﴾٧

مجا: ؤصاة قٍغ ٚي  ظجاػمت جُٟض الخ٨غاع.
َّ
ل
 
٧ 

.( : ٞٗل مجاٍى مبجي ٖلى الٟخذ (ٞٗل الكٍغ  صزل 

ع. ْمجْغ  ٖلحهجا: ظجاع 

ّٗ المت ٞع ْٖ ٕٓ جا: ٞجاٖل مٞغ  الًمت اإلا٣ضعة ٖلى آزٍغ للخٗظع. ػ٦ٍغ

المت ههبّ الٟخدت. ٫ٓ بّ مىهٓب ْٖ : مٟٗ  املخغاب 

ْالٟجاٖل يمي  مؿخر  ج٣ضًٍغ َٓ. : ٞٗل مجاٍى مبجي ٖلى الٟخذ،   ْظض 

ْالِجاء يمي  مخهل مبجي في مدل ظغ مًجاٝ بلُّ. ٓ مًجاٝ،   ٖىضَجا: ٖىض ْٝغ م٩جان مىهٓب، َْ

 . المت ههبّ الٟخدت الٓجاَغة ٖل آزٍغ ٫ٓ بّ مىهٓب، ْٖ ْظض ٖىضَجا عػ٢جا" ْظملتعػ٢جا: مٟٗ ٓاب  " ظ

 .قٍغ ٚي  ظجاػم

جا: هي ؤصاة قٍغ ٚي  ظجاػمت ْٝغ  -6
َّ  
ْ ػمجان إلا ، جض٫ ٖلى  ٕٓبمٗجى خين  ٢  ٓ ٕٓشخيٍء ل ْجضزل ٖلى اإلاجاضخي في  ٢ ٚي ٍِّ، 

ِم.
 
٢ٓ ؿخًٟٗين  خ٣

 
ص  بلى اإلا جا ِْغ  ؤلاؾالم  ع 

َّ  
ْالجؼاء، مشل: إلا ٓص الجملت الشجاهُت  الكٍغ  ْظ ْممجا ًالخٔ ؤن 

ْمشلّ  ٕٓ الضعاؾت.  ٢ْ ٘  بؿبب  ٢ْ ، ٞةن الىججاح  جا صعؾذ  هجخذ 
 
ْلى، ٞلٓ ٢لذ: إلا ٓص الجملت ألا ْظ مؿبب ًٖ 

٫ٓ الكجاٖغ: ٢ 

  ْ جا نجاع    بجاٞلمَّ  ص  الىجاؽِّ زِّ
 

ٍذ  ٖلى ابدؿجام بجابدؿجام  ؼ   ظ 
 

ْالخجاء: يمي  مخهل   ٓن،  ٓ ٞٗل مجاى مبجي ٖلى الؿ٩ جا، َْ
َّ
ٓاب إلا ذ: ظ ٞجالٟٗل: نجاع ٞٗل الكٍغ لـ إلاجا. ظٍؼ

غاب. ذ، ال مدل لِجا مً ؤلٖا ْظملت ظٍؼ  ٞجاٖلّ. 

  ٘٢ْ ىجا. ٞةطا  ْاث الكٍغ الججاػمت ال جضزل ٖلى ألاؾمجاء ٦مجا ٖٞغ ٓن  –بٗضَجا اؾم ْاٖلم ؤن ؤص ْالٛجالب ؤن ج٩
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ٓن ألاصاة صازلت ٖلى الٟٗل اإلا٣ضع، ال ٖلى  –ألاصاة هي "بْن ؤْ بطا"  ْظب ج٣ضًغ ٞٗل مىجاؾب ًٟهل بُجهمجا، بدُض ج٩

 ؤزجى ٖلُ٪ بمجا ٞٗلذ ٣ٞض ٧جاٞإ٥ 
 
ْمً ألامشلت: بْن امغئ ٓن بن لم  –الاؾم الٓجاَغ.  ٓلّ آزم ً خ ظض ٞم   ْ بْن ظجاج٘ ٖجاظؼ  

 ٍٓ ٓ  –ًُٗم  ٫ الكجاٖغ:٢ْ

خّ
ْ
٨
 
ل م م   بطا ؤهذ ؤ٦غمذ ال٨ٍغ

 

صا  غَّ م 
 
 ْإن ؤهذ ؤ٦غمذ اللئُم ج

 

٫ٓ آلازغ: ٢ْ 

 لىٟؿ٪ خ٣ِجا
ْ
ٗٝغ

 
 بطا ؤهذ لم ح

 

ٓهجا  َْ  بهجا ٧جاهذ ٖلى الىجاؽ ؤ
ً
ٓاهجا َ 

 

 ْمشلّ:

ِجا ِِّ اإلا٩جاعم  خ٣َّ  بطا ؤهجا لم ؤٖ
 

جي ؤب    ال يمَّ وي زجا٫    ٞال ٖؼَّ
 

ظض ...  –ْالخ٣ضًغ: بن ؤزجى امغئ ؤزجى ٖلُ٪ ...   ْ ظض ظجاج٘ ٖجاظؼ   ْ ْإن ؤ٦غمذ   –بن  بطا ؤ٦غمذ  ؤهذ ؤ٦غمذ  ... 

ْؤقبجاَّ  –ْإطا لم حٗٝغ ؤهذ لم حٗٝغ ...  –ؤهذ ؤ٦غمذ  ...  ِِّ ؤهجا لم ؤِٖ اإلا٩جاعم ... ْألانل في َظا الخ٣ضًغ  بطا لم ؤٖ

 ْ  ، ْخضٍ بٗض ؤصاة الكٍغ ٓلّ حٗجالى:ؤن الٟٗل ٢ض خظٝ  ْمىّ ٢ ث ﴿ب٣ي ٞجاٖلّ.  ضَّ ْإطا ألاعى  م  بطا الؿمجاء  اوك٣ْذ ... 

ث.)16(اوك٣جا١:﴾... ث ألاعى  مضَّ ضَّ ْإطا م  ْالخ٣ضًغ: بطا اوك٣ذ الؿمجاء اوك٣ْذ ...   ، 

ٓلّ حٗجالى:  ٘  ٦الم  ﴿ْمً ؤمشلت الخظٝ بٗض "بن" ٢ ٍ  ختى ٌؿم ْغ إظِّ
 
إْن ؤخض  مً اإلاكغ٦ين اؾخججاع٥ ٞ  ْ

ٓبت:﴾هللاِّ  ّ ألاًجام مجا هجا٫.  )6(الخ ْإْن ؤخض  هجا٫ مجا ال ٌؿخد٤ ٞر ٢ْب ؤْن حؿلب   ،ّ
ْ
ُ بِّ

ْ
ٓلِم: بْن ؤخض  هجا٫ مجا ٌؿخد٤ ٞجاٚ ٢ْ

ْإْن   .ًً ٓا مِٗم ٖلى خ٨م الض  ْاهؼل  ،٤ لَٓم بٞغ ، ٖجامِّ ٓا هللا في ألاؾٔغ ٫ٓ ؤخض الخلٟجاء ل٣جاثض ظِكّ اإلاىخهغ: اج٣ ٢ْ

ٓاء م ؾ ٓٔ ٞجاَضَْ ِم الِ
َّ
 مجهم ؤيل

 
ْإْن وؿجاء  لم  ٞخُت ٓا بهم بلى خين،  ٣ ٍٓ ٞرٞ  ٟ  بهم مجا ؤلِّ

ٓر  اؾدبضَّ ْإْن قُ الهغاٍ، 

ٓبهً ...  ٓا الؿ٨ُىت ٖلى ٢ل ، ٞإصزل مً مً الٟٕؼ
 
 ٌْؿل

ٓم ال٣ُجامت:  ٓلّ حٗجالى في ْن٠ ً ُت ٢ ْإطا ﴿ْمً ؤمشلت الخظٝ بٗض "بطا" الكَغ بطا الؿمجاء  اهُٟغْث، 

غ   ِّ
ج 
 
ْإطا البدجاع  ٞ ٓا٦ب  اهخث ْث،  ثِّ ْث ال٩ ْٗ

ٓع  ب  ْإطا ال٣ب غْث  –ث،  ْؤزَّ مْذ  ضَّ
 
ـ  مجا ٢ ٫ٓ الكجاٖغ:()﴾ٖلمْذ هٟ ٢ْ  ، 

  ٍ غ زضَّ َّٗ  بطا اإلال٪  الجبجاع ن
 

ىجا بلُّ بجالؿُٝٓ وٗجاجبّ  ِْ
 
 مك

 

٫ٓ آلازغ: ٢ْ 

 بطا ؤهذ ٖجاجبذ الٓيُ٘ ٞةهمجا
 

ٞجا  ْخ٠ مً اإلاجاء ؤْخغ   ٖلى ص 
 
ِ

 
 جس

 

 

14.3   (  ظملت الكٍغ (ٞٗل الكٍغ

ْهي ظملت بٗض   ، ي  الججاػمت هيخ٣ل بلى الغ٦ً الشجاوي ألؾلٓب الكٍغ ْاث الكٍغ الججاػمت ْٚ الخضًض ًٖ ؤص

ٓاب ؤْ الجؼاء ْظملت الكٍغ هي الجملت التي ًخٗل٤ ٖلحهجا خضْر الج  .( ْؤخ٩جامِجا ٦مجا ًلي:الكٍغ (ؤْ ٞٗل الكٍغ  ، 

.  ال بض ؤن -1
ً
ٓن مجايُجا ٍْم٨ً ؤن ٩ً  ،

ً
جا لب مًجاٖع ٓن ٞٗلِجا في ألٚا ٩ٍْ ٓن ظملت الكٍغ ظملت ٞٗلُت،   ج٩

ال ًخ٣ضم  -2  . التهجا ٖلى ؤصاة الكٍغ ال شخيء مً مٗم في  –ْظٓب الر جِب بين ؤظؼائهجا، ٞال ًخ٣ضم ٞٗلِجا، 

. –الٛجالب  الث ٖلى ٞٗل الكٍغ  شخيء مً َظٍ اإلاٗم

ٕٓ ٞٗلِجا مجاضخي اإلاٗجى خ٣ُ -3 ٢ْ ٓلّ حٗجالى امخىجإ  ْؤمجا ٢ ِـّ ٌكغب الىبجاث،  ٣ت، ٞال ًصر: بن َُل اإلاُغ ؤم
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ّ ّبْن ٦ىذ  ٢لخ  ﴿ٖلى لؿجان ِٖسخى ٖلُّ الؿالم:  ٞجال٣غاثً جض٫ ٖلى ؤن اإلاغاص: بن  )116(مجاثضة:﴾٣ٞض ٖلمخ 

ْههّ:  ّ ٣ٞض ٖلمخّ. ًض٫ ٖلى َظا ؾُجا١ ال٨الم،  م  ؤؤهذ  ﴿ًشبْذ ؤوي ٢لخ  ً  مٍغ ْإط ٢جا٫ هللا  ًجا ِٖسخى ب

. بْن ٢ل ٫ٓ  مجا لِـ لي بد٤   لي ؤْن ؤ٢
ٓن  ٪!! مجا ٩ً

 
ي  بلِين مً صْن هللا؟ ٢جا٫: ؾبدجاه ِّ

ْؤم  ي  ْوِّ
 
ظ سِّ

ذ  للىجاؽِّ اجَّ

ال ؤٖلم  مجا في ّ، حٗلم  مجا في هٟسخي،  مخ  ّ ٣ٞض ٖلِّ
لخ 
 
م  الُٛ ٦ىذ  ٢

 
ال  ٖ ٪  ؤهذ  ٪، بهَّ ٓعة اإلاجاثضة، آلاًت: ﴾ٓبِّ هٟؿِّ (ؾ

116(. 

ٓن  -4 جا، ٞٗلِجا ؤن ٩ً ْم، ٞٗال زبً   ٣
 
الج ْم، 

 
٢ٓجا بالم ألامغ، مشل: ٢  مؿب

ً
جا  ؤْ مًجاٖع

ً
 ؤْ جهُجا

ً
ٓن ؤمغا ٞال ٩ً

. ٓن ؤٞٗجا٫ قٍغ ْم، ٞةن َظٍ ألاٞٗجا٫ ٧لِجا ال ًصر ؤن ج٩  ٣  ُ ٞال ًصر: بْن انْٟذ ًٖ اإلاسخيء ًجخيب  ْل

 ؤلاؾجاءة.

ٓن  -5 الٞٗلِجا ؤن ٩ً  
ً
جا ،  ٞٗال مخهٞغ

ً
 ظجامضا

ً
ٓن ٞٗال ٩ً ، ـ  ْبئ  ، ْوٗم  ْلِـ،  ٫ٓ: مشل: ٖسخى،  ٞال ًصر ال٣

 "بن ٖسخى" ؤْ "بن لِـ" ألن الٟٗلين ظجامضان.

ٓن  -6 ٫ٓ: "بن ؾٝٓ ٣ًغؤ" ؤْ "بن ؾ٣ُغؤ"ٞٗلِجا ؤن ال ٩ً ٢ٓجا بجالؿين ؤْ ؾٓٝ، ٞال ًصر ال٣  .مؿب

: بْن  -7 ض"، ٞال ًصر 
 
٢ٓجا بجالخٝغ "٢ ٓن ٞٗلِجا مؿب ُخّ. أل  –٢ض  –ؤن ال ٩ً ن مجيء ٌٗض٫ْ الغاعي حؿْٗض ٖع

بّ مً الخجا٫. م٘ ؤن ٞٗل الكٍغ    ْج٣ٍغ  ، ٕٓ ٞٗل الكٍغ ٢ْ "٢ض" بٗض ٞٗل الكٍغ ٣ًخطخي جد٤ُ٣ 

ّ، ٦مجا ٣ًخطخي ؤن ػمىّ مؿخ٣بل مدٌ. ٖٓ٢ْ ضم  ٕٓ مٗىجاٍ ْٖ ٢ْ  ،ً  ٣ًخطخي اخخمجا٫ ؤمٍغ

ٓن  -8 ٫ٓ: "بن لً ٣ًغؤ" ؤْ "بن مجا ٢غؤ".ٞٗلِجا ؤن ال ٩ً ًْ ؤْ مجا الىجاُٞت، ٞال ًصر ال٣
 
 مىُٟجا بل

. ؤمجا الجملت  ْظٓب -9 ّ في الخجالخين ؤصاة الكٍغ ْظجاػم  ْمدال بن ٧جان مجايُجا.  جا،   بن ٧جان مًجاٖع
ً
ظؼمّ لٟٓجا

غاب بال في خجالخين: ُت ٧جاملت ٞال مدل لِجا مً ؤلٖا  الكَغ

، هي  ُت بٗضَجا في مدل ظغ  ْالجملت الكَغ  ،
ً
 مًجاٞجا

ً
جا ٓن ْٞغ ٓن ؤصاة الكٍغ هي "بطا"، ٞخ٩ ْلى: ؤن ج٩ ألا

ْمً ألا  يذ اإلاًجاٝ بلُّ،   ٓ ْج٣ ت ًٖ الُجاٖت،  َُّ ذ الٖغ هٞغ
ْ
الة ًٖ الٗض٫ اه ٓلِم: بطا اههٝغ ال مشلت ٢

جاَت. ْالٞغ ْؤؾبجاب الؿ٨ُىت   صٖجاثم اإلال٪، 

٫ٓ الكجاٖغ: ُت هي الخب ، ٣٦ ْالجملت الكَغ ٓن ؤصاة الكٍغ هي اإلابخضؤ،   الشجاهُت: ؤن ج٩

ْض الىجاؽ ؤمٍغ  ... ًدم 
ً
ل٤  زي ا  ً  ٞمً 

 

ْم ٖل  ض  ْٗ  ٌ ِّٓ ال 
ْ
ٛ  ٌ  ى الػي  ال ثمجاْمً 

 

 

ٓاب الكٍغ   14.4  ظملت ظ

ٓن  ٓاب ؤن ج٩ عي في ظملت الج ْلِـ مً الًْغ  . ٓاب الكٍغ الغ٦ً الشجالض ألؾلٓب الكٍغ هي ظملت ظ

ْظّ الخجالُت: ْطل٪ ٖلى ألا ٓهجان مسخلٟين،  ٢ْض ٩ً ٓهجان مخُجاب٣ين،  ، ٣ٞض ٩ً
ً
 مُجاب٣ت لجملت الكٍغ ػمىُجا

ْمشل:  -1  " ْب٪ هللا  صِّ
 ً ْم  ين، مشل: "بن جه  ٓهجا مًجاٖع ْض ﴿ؤن ٩ً  ٗ ْا و ٓص ٓعة ألاهٟجا٫، آلاًت ﴾بن حٗ . ْفي َظٍ )19(ؾ

ْاظب الجؼم. ٓاب)  ْالج ٓن ٧ل مً الٟٗلين (الكٍغ  ٫ٓ الكجاٖغ  الخجالت ٩ً ٢ 
ً
ين لٟٓجا ْمشجا٫ ظؼم اإلاًجاٖع

 ألصًب لِـ مً ؤ٢جاعبّ:

ال٠ بُيىجا  ً ب   ؿ 
 
 بْن ًٟر ١ْ و

 

ٓالضؤصب    ؤ٢مىجاٍ م٣جام ال
 



280 

 

٫ٓ آلازغ:  ٢ْ 

ْا ئض ْاجَّ مجاص  ْا الؿُٓٝ بلى ألٚا ص   ع 
 

هبْذ مً ضخجاًجاَجا   ً كْٗل الخغب   ٌ  مً 
 

٫ٓ  الكجاٖغ ًه٠ الخؿجاص: ٢ْ 

ٓا ْإْن ٖلم  ،ٍٓ سٟ  ً ٓا الخي    بْن ٌٗلم
 

ٓا  ٓا ٦ظب ْإْن لم ٌٗلم ٓا،   ؤطاٖ
ًّ
 قغا

 

ٓن   ْم بدظٝ الى ٓا" مجؼ سٟ  ً " : ْاْ الجمجاٖت ٞجاٖل  –ٞجاإلاًجإع ْاإلاجاضخي: "ؤطإ" مبجي ٖلى الًم إلاىجاؾبت  -ْ

ٓاْ في مدل ظؼم.   ال

ْمشل:  -2 مذ  ؤزجاب٪ هللا"،  ٓهجا مجايُين، مشل: "بن ن  ضهجا﴿ؤن ٩ً  ٖ ضجم   ٖ ٓن )8:ؤلاؾغاء(﴾ْإن  . ْفي َظٍ الخجالت ٩ً

٢ْ٘ ٞٗل الكٍغ ؤْ  ٨ظا ٌٗغب اإلاجاضخي صاثمجا بن  ٓابّ.٧ل مً الٟٗلين مبيُجا في مدل ظؼم، َْ ْألانل في  ظ

إلاجا ٧جان  ، ٨ٞظل٪ ًجؼم مجا ًدل  مدلِمجا. 
ً
ْمين لٟٓجا ين مجؼ ٓهجا مًجاٖع ٓاب ؤن ٩ً ْالج ٞٗلي الكٍغ 

ْمشجا٫ آزغ  غ في الٗمل،  ل، ٢ه   في ألام 
 
ْمً ألامشلت: مً ؤؾٝغ ْظب ظؼمّ مدال.   

ً
م لٟٓجا جؼ   ً اإلاجاضخي ال 

٫ٓ الكجاٖغ  في خؿجاصٍ: ٢ 
ً
جا ِّ
 ُ  لجؼم اإلاجايُين ظؼمجا مدل

م   غث  بّن  ِّ٦
 
 ط

ً
ٓا زي ا  بطا ؾمٗ

 

ٓا  ه طِّ
 
غث  بؿٓء ٖىضَم ؤ ِّ٦

 
 ْإن ط

 

٫ٓ آلازغ:   ٢ْ 

 ْمً صٖجا الىجاؽ بلى طمّ
 

ْبجالبجاَل  ٍٓ بجالخ٤  م 
 
 ط

 

٫ٓ آلازغ: ٢ْ 

ٓا خ
 
ل هم ن  للت 

ْ
 بن اللئجام بطا ؤط

 

ْا  ض  ْإن ؤ٦غمتهم ٞؿ  ٓان،   ٖلى الِ
 

 ٓ ٓظّ: اإلاجاضخي مٗجى صْن لٟٔ، َْ ١ٓ بجالخٝغ "لم"، هدٓ: بن لم جخإَْب ٍْضزل في َظا ال اإلاًجإع اإلاؿب

ضاء لم ٢ٓب بجالخُبت في بصعا٦ِجا ْمً لم ًهيْء للٛجاً -جخٛلب ٖلحهم لأٖل غ في الٓؾُلت لم ًْٟؼ  –ت ْؾجاثلِجا ٖ ْمً ٢ه 

٫ٓ الكجاٖغ: ْمشل ٢ ل.   بخد٤ُ٣ ألام 

ٗب  هٟؿّ
ْ
ح
 
جا٫ ؤ  ِ ب الج 

 
 ْمً ٖجاج

 

ضا  ٓم ؤٞؿ 
 
م  مً ال ٌٗٝغ الل

 
 ْمً ال

 

ْمشل -3 ٟغْخجي"، 
 
جي ج

 
جا، مشل: "بن ػعج ٓاب مًجاٖع ْالج ٓن ٞٗل الكٍغ مجايُجا  ٓلّ حٗجالى ؤن ٩ً ًْ ٧جان  ﴿: ٢ م 

ّ  في خغزّ  آلازغةِّ هؼْص ل
 
ض  خغر ْمجا لّ في آلازغة مً  ،ًٍغ ّ مجهجا  هُجا هاجِّ

 الض 
 
ض  خغر ْمً ٧جان  ًٍغ

ٓعٔ﴾ههِب ٍْ)20:(الك ْمجا. ْفي َظٍ الخجالت ٌٗغب اإلاجاضخي مبيُجا في مدل ظؼم،  ٓن اإلاًجإع مجؼ  .مبجاقغة ٩

 ْمشل: مً لم ٌٛخىْم الٟغنت ٌٗجا٢ْب بجالخغمجان، ٞٗل الكٍغ في َظا اإلاشجا٫ مجاى بجاٖخبجاع اإلاٗجى.

ٓلّ نلى  -4 ْمشل ٢  ،" ْعوي ٞغخذ  ؼ 
 
، مشل: "بن ج َْظا ٢لُل   ،

ً
ٓاب مجايُجا ْالج  

ً
جا ٓن ٞٗل الكٍغ مًجاٖع ؤن ٩ً

غ لّ".  ِّٟ
 
ٚ 

ً
ْاخدؿجابجا  

ً
ْم لُلت ال٣ضع بًمجاهجا  ٣ً ًْ ْهي جدضر هللا ٖلُّ ْؾلم: "م  ًْ ؤبحهجا  ٫ٓ ٖجاجكت ٖ ٢ْ

ْم م٣  ٣  ً ، متى 
 
٫ٓ ملسو هيلع هللا ىلص: "بن ؤبجا ب٨غ عظل  ؤؾ٠ُ ". الغؾ

َّ١ ٪ ع  َْٗغب اإلاجاضخي جام   ، ْخُيئظ ًجب ظؼم اإلاًجإع

 في مجل ظؼم.
ً
جاصٍ: مبيُجا ؿَّ ٫ٓ الكجاٖغ في خ   ْمشل ٢

ٓا ْإن ٖلم  ،ٍٓ
 
ٟ
ْ
ا الخي  ؤز  ٓ ٗلم  ٌ  بْن 

 

ٓا  ٓا ٦ظب ٗلم  ٌ ْإن لم  ٓا،  ا ؤطاٖ  قغًّ
 

٫ٓ آلازغ  في ؤٖضاثّ: ٢ْ 
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ً
ْا بهجا ٞغخجا  َجاع

ً
ت بَّ ٓا ؾ   بن ٌؿمٗ

 

ٓا مً نجال  ْمجا ٌؿمٗ ٓامجي،   ر صٞى
 

ٓص ؤصاة  ْظ ٓابّ ٞةن ػمجهمجا ال بض ؤن ًخسلو للمؿخ٣بل املخٌ بؿبب  ْمِمجا ٧جاهذ نُٛت ٞٗل الكٍغ ؤْ ظ

ٓن  ٓعة ؤخضَمجا ٢ض ج٩ ٓعتهمجا ؤْ ن م مً ؤن ن   –الكٍغ الججاػمت، بجالٚغ
ً
، بط مً اإلا٣غع ؤن  –ؤخُجاهجا ٚي  ٞٗل مًجإع

 ّ ٖٓ٢ْ ٓاب ْ ٤ الج د٣ 
 
ْمً اإلا٣غع ٦ظل٪ ؤنَّ ج ٓابهجا مؿخ٣بال زجالهجا،  ْظ ِجا  ؤصاة الكٍغ الججاػمت ججٗل ػمً قَغ

ٓاب. ٓ: الج ٤ ٖلُّ، ٞةطا خهل الكٍغ خهل مجا حٗل٤ ٖلُّ، َْ
َّ
ْمٗل  ،ّ ٖٓ٢ْ ٠٢ٓ ٖلى جد٤٣ الكٍغ ْ  مخ

جا ؤْ مجايُجا ٚي  ٓاب بطا ٧جان مًجاٖع ْبين ظملت الكٍغ ؤي ٞجانل لم ًدخج بلى  ْالج ْلم ًٟهل بِىّ  ظجامض 

 عابِ ًغبِ بهجا ٦مجا جٔغ في ألامشلت الؿجاب٣ت.

ٓاب الكٍغ بجالٟجاء 14.5   ا٢ر ان ظ

جا. ل٨ً ٢ض ال ًهلر   ٓن قَغ  ألن ٩ً
ً
ٓن نجالخجا ٓن ٦ٟٗل الكٍغ ؤي ؤن ٩ً ٓاب الكٍغ ؤن ٩ً ألانل في ظ

 ُٞجب ٖىض طل٪ 
ً
جا ٓن قَغ ٓاب  ؤن ٩ً ظٍ "الٟجاء" ػاثضة للغبِ املخٌ الضا٫ ٖلى الخٗلُل، الج ٓاب بجالٟجاء. َْ ا٢ر ان الج

، ٧ي  ْظملت الكٍغ ٓاب  ٓي بين ظملت الج ْمجغص الغبِ اإلاٗى ال جُٟض مٗجى بال ٣ٖض الهلت   ، ال لٛيٍ  ْلِؿذ لل٠ُٗ 

ْحٗ ْا٫ الجؼم الظي ٧جان ًغبِ بُجهمجا.  ٓن بخضاَمجا مؿخ٣لت بمٗىجاَجا ًٖ ألازٔغ بٗض ػ غب "الٟجاء" م٘ الجملت التي ال ج٩

ال ؤن  ٓاب،  ْخضٍ َٓ الج ٓن الٟٗل  ال ًهلر في الجملت الٟٗلُت بٗضَجا ؤن ٩ً  ،  للكٍغ
ً
ٓابجا بٗضَجا في مدل ظؼم ظ

م. جؼ   ً 

ٓاي٘ آلاجُت:ْ  ٓاب الكٍغ بجالٟجاء في اإلا  ٍجب ا٢ر ان ظ

ْا هللا  ٞجالل   -1 ، مشل: بن جىهغ
ً
 اؾمُت

ً
ٓاب  الكٍغ ظملت ْ هجانغ ٦م بطا ٧جان ظ ٫ٓ الكجاٖغ:.  ٣٦ 

ههذ  بّ
 
 بْن ًدؿض٥ْ ٖلى ًٞل ز

 

ٓص     ٩ٞل  مىٟغٍص بجالًٟل مدؿ
 

 

٫ٓ آلازغ: ٢ْ 

 
ً
ىدل  الٗؼاثم ججابٗجا  ْمً ٧جان م 

 

ض  مىّ بُٗض   
ْ
ٓاٍ ٞةن  الغق َ 

 

ٓلّ حٗجالى:   ِٞٓ اإلاِخضِّ ﴿ْمىّ ٢
 حهضِّ هللا 

ًْ   .)97:ؤلاؾغاء(﴾م 

ْا ٞةن  هللا ٚجي  ٖى٨مْ ﴿  .)7:الؼمغ(﴾بن ج٨ٟغ

ًغ  ﴿ ضِّ
 
ْيٍء ٢

 
ِّ شخ

ل 
 
ى  ٧

 
ل  ٖ   ٓ  ِ

 
ْيٍ  ٞ

 
س  بِّ

ْؿ٪  ْمؿ   ً ن  إِّ
غاب:)17:(ألاوٗجام﴾ْ   . ْؤلٖا

٘ مبخضؤ. ِٞٓ: . (َٓ) يمي  مىٟهل في مدل ٞع ٓاب الكٍغ ْا٢ٗت في ظ  الٟجاء عابُت 

غاب. ٖلى:  خٝغ ظغ مبجي ال مدل لّ مً ؤلٖا

: ِّ
ٓ مً  ٧ل  َْ ، ْٖالمت ظٍغ ال٨ؿغة الٓجاَغة ٖلى آزٍغ ع   جاٝ.اؾم مجْغ

. شخيٍء: ْٖالمت ظٍغ ال٨ؿغة الٓجاَغة ٖل آزٍغ ع   مًجاٝ بلُّ مجْغ

: ْالخب  في مدل  ٢ضًغ  ْالجملت مً اإلابخضؤ   ، ّٗ الًمت الٓجاَغة ٖلى آزٍغ المت ٞع ْٖ ٕٓ زب  مٞغ

. ٓاب الكٍغ  ظؼم ظ

،
 
ت  ُ ججاث  ٟ ل  مدل  الٟجاء في الجملت الاؾمُت بطا ال ٓن الجملت اؾمُت ٚي  صالت ٖلى َلب،  ٢ْض جد  بكٍغ ؤن ج٩
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ال بىجاسخ،  ٢ٓت بىٟي،  مْذ ؤًضِّ ﴿مشل: ال مؿب  ضَّ
 
جا ٢ م   بِّ

 
ئت ِّ

 ِ م ؾ ْبه  هِّ
 
 حْإْن ج

ٓن 
 
ُ ْم ٣ًى   َ ْم(﴾هم بطا   ْمً ألامشلت:. )36:الغ

ٓلّ حٗجالى في اإلاُغ: ٢ْ ٓص. بن جسلْو بطا ؤلازالم ًىٟٗ٪،  ٥ْ بطا ٧ل مىٟغص بجالًٟل مدؿ ا﴿ بن ًدؿض
 
ةط
 
ٞ 

جاب   ن 
 
ِّّ  ؤ ًْ  بِّ جاء   م 

 
ك  ٌ  ًْ ٍِّ  مِّ جاصِّ

ب  ْم  بطا ِّٖ ْن   َ  غ  ْبكِّ ْؿخ  ْم:﴾ٌ  ٓلّ حٗجالى: )48(الغ ٢ْ مَّ  ﴿، 
 
ا ز

 
ط ْم  بِّ

 
جا٦  ٖ   ص 

ً
ة  ٓ ْٖ ً   ص  ْعىِّ  مِّ

 
ا ألا

 
ط ْم  بِّ خ 

ْ
ه
 
 ؤ

 
ٓن  غ ظ 

ْ
س
 
ْم:﴾ج  .)25(الغ

ٍٓل لّ. ؤْ: بن ٌٗهِمجا هِمجا ٞ ْٗ ْإن ٌ ٍٓذ  لّ،  ٞ ٍّٓ ٓلض ؤب ٤ُٞٓ، ؤْ: بن  بسالٝ: بن ًُ٘ ال ٞمجا لّ خٔ مً الخ

ال ًصر: "بطا". ْؤقبجاَِجا.  ْاظبت في َظٍ ألامشلت   ٌٗهِمجا ٞةن زؿغاهّ مبين. ٞجالٟجاء 

 ٢لُل  بجال٣ُجاؽ بلى عبُِجا بجالٟجاء.
ً
 اؾمُت

ً
ٓاب بطا ٧جان ظملت  ْاؾخسضام بطا الٟججاثُت في عبِ الج

ِّ ب -2
 ُ  َلب

ً
ٓاب  الكٍغ ٞٗال ٓإ الُلب: ألامغ  طا ٧جان ظ ً ؤه ْمِّ ) 

ً
ْالخمجي):ْالاؾخِٟجام   ،ْالىهي  ، جا ْالضٖجاء،   ، 

  :ٓا﴿ٞمشجا٫ ألامغ خ  هِّ
ْ
ؤه  ْ   ّ

 
ٓا ل  ٗ

مِّ
 ال٣غآن  ٞجاؾخ 

غِّت 
 
إطا ٢ غاٝ(﴾ْ  ٓا: ٞٗل ؤمغ،  .)204:ألٖا  ٗ

ٞجالٟٗل  اؾخمِّ

ٓلِم: بطا ٚ ٢ْ ٓبجا.  ْظ ٢ْض ا٢ر هذ بجالٟجاء   ، ٓاب الكٍغ ًبذ ْالجملت الٟٗلُت في مدل ظؼم ظ

٫ٓ الكجاٖغ: ٢ْ  ٞجاؾ٨ْذ لخإمً ػلل اللؿجان. 

ِّٜ عيجاَجا  بْن مل٨ذ  الىٟٓؽ ٞجاب
 

ًجاء    ْٞحهجا م  ٓعة،   ٞلِجا ز
 

  :ْألاطٔ.ْمشجا٫ الىهي ِّ
 ً خ٪ بجاإلا

 
ل نض٢ ُِّ ب

 
١ْ ٞال ج ً ٌؿدكْغ٥ ٞال ج٨خْم ٖىّ نجاص١  بْن جخهض  ْم 

ْم في َظٍ ألامشلت بـ"ال"  ًْ ٌؿدىصْخ٪ ٞال جذجْب ٖىّ زجالو الىصر. اإلاًجإع مجؼ ْم  ٓعة،  اإلاك

ْمجا.  ٓابجا مجؼ ْلِـ ظ  الىجاَُت، 

ْإطا بلٛ٪ ؤن  ٣ٞي ا اٚخجى   ،١ْ ِّ
 اٞخ٣غ ٞهض 

ً
٫ٓ بٌٗ الٗغب: بطا بلٛ٪ ؤن ٚىُجا ْالىهي في ٢ ٢ْض اظخم٘ ألامغ 

،١ْ ِّ
ض١ْ.  ٞهض  هَّ

 
ْه٤ُ خ٨مت ٞال ج ْإطا بلٛ٪ ؤنَّ ؤخم٤ ا٦دؿب ٣ٖال   .١ْ ِّ

 ْإطا بلٛ٪ ؤن  خُجا مجاث ٞهض 

  :ّْمشجا٫ الاؾخِٟجام ِّ ِْٞل ج٨خم 
٪ بجالؿغ  خ 

ْ
ز ٓلّ حٗجالى: بْن خضَّ ٢ْ ْن  ﴿؟  م   بِّ

 
ْغ٦ ْىه   ً   

َّ
  َّللا

 
ال
 
ب   ٞ جالِّ

 
مْ  ٚ

 
٨
 
 ل

ْن  إِّ
مْ  ْ 

 
٨
ْ
ل
 
ظ
ْ
س  ً  ًْ م 

 
ا ٞ

 
ي ط ظِّ

َّ
مْ  ال

 
٦ غ  ْىه   ً  ًْ ٍِّ  مِّ ضِّ

ْٗ ِجا )160(آ٫ ٖمغان:﴾ب 
 
ْذ لّ الٟغنت ِٞل ًر ٦ ْؿى 

 
ْمشل: مً ح  ،

ْعاءَجا؟  ٓح لّ آلامجا٫ ؤ٣ُٞٗض  ًٖ الؿعي  ْمً جل ؟   جٟغ 

ْمتى ... ، ٞةن  ْؤًً،  مؼة، مشل: َل،   ِ ٓاظب ؤن جخ٣ضم الٟجاء ٖلى ؤصاة الاؾخِٟجام بن ٧جاهذ ألاصاة ٚي  ال ْمً ال

ْظب ج٣ضًمِ  جا ٖلى الٟجاء، ٦مجا عؤًذ في ألامشلت الؿجاب٣ت.٧جاهذ ألاصاة هي الِمؼة 

  ، ضاص، عب  ٪ ٞلر قْضوي للؿ  ّْ إلاجا ًٌٛب  جِّ
ْإن ؤجَّ ٪ إلاجا ًغيُ٪ ٞجاؾخجب،   ٖ : بْن ؤص ْمشجا٫ الضٖجاء: عب 

ْإن يللذ  ٞال جر ٦جي يجاال.  بن َٟٓث  ٞال جدغْمجي اإلاٟٛغة، 

  َْبهجا هللا إلوؿجان ْمشل: الغبُ٘ قبجاب ْمشجا٫ الخمجي: الٗجاُٞت ؤٚلى مجا في الخُجاة، بن  ِجا.  ى خ٣َّ ٞلُخّ ًغع 

ْمٟجاجىّ. ٓن بلى الخمخ٘ بمبجاهجّ  َْؿجاٖع ٓن ب٢بجالّ،  ْل ٞلُذ الىجاؽ ٌٛخىم ٣بِّ
 ً ْظمجالّ، بْن   الؼمجان 

، مشل: -3
ً
 ظجامضا

ً
ٓاب  الكٍغ ٞٗال  بطا ٧جان ظ

  
ٓن  ٗم  مجا جهىٗ ٓا ٖلى الخي ِّ ٞىِّ ْه ْا١ٍ مً ؤلبْن جخٗجا ُل٤ْ لؿجاهّ بظم الىجاؽ ٞلِـ لّ   ً ْمً   ، ْ إْن ؿىتهم، 

. غِّط 
 
ى ؤْن جىٟ ة ٞٗسخ  ْا ٖلى الكضَّ ٫ٓ الكجاٖغ: جهب   ٢ْ 

ْن ٖلُّ لؿجاهّ  بطا اإلاغء لم ًسؼ 
 

ان  ٓاٍ بسؼ   ٞلِـ ٖلى شخيء ؾ
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  :ٓلّ ٖلُّ الؿالم جا"ْمشل ٢ ىَّ ـ  مِّ جا ٞلِ ى 
َّ
ك
 
ٚ ًْ  :"م 

: ـ  . (لِـ) ٞٗل مجاى هجا٢و ظجامض اؾمّ مؿخر   ٞلِ ٓاب الكٍغ ْا٢ٗت في ظ ج٣ضًٍغ (َٓ) الٟجاء عابُت 

. ًْ ٓص ٖلى م  ٌٗ 

جا: غاب، ْ(هجا) يمي  مخهل مبجي في مدل ظغ. ْقبّ الجملت مً  مىَّ مً خٝغ ظجاع مبجي ال مدل لّ مً ؤلٖا

 . ٓاب الكٍغ جا في مدل ظؼم ظ ْزبَ  ْاؾمِجا  ْالجملت مً لِـ  ع في مدل ههب زب  لِـ.  ْاملجْغ  الججاع 

 بمجا الىجاُٞت، م -4
ً
جا  ُ ِّٟ  مى

ً
ٓاب  الكٍغ ٞٗال  شل:بطا ٧جان ظ

 . ب  ظِّ
ْ
جا ؤ٦ م 

 
ًْ الٓغْٝ ٞ

 
٨
 
جا ج م  ِْ  م 

 ﴿ ٍؤظغ ًْ ٨م مِّ
إلخ  جا ؾ  م 

 
ْم ٞ ُخ 

َّ
ل  ٓ
 
ةْن ج

 
ٓوـ(﴾ٞ ْا٢٘  .)72:ً  ٓ ) ٞٗل مجاى مىٟي بمجا، َْ ٞجالٟٗل (ٞمجا ؾإلذ 

ٓبجا. ْظ ٓاب  بجالٟجاء  ٢ْض ا٢ر ن الج  . ٓاب الكٍغ  في مدل ظؼم ظ

، مشل: -5 ًْ
 
 بل
ً
جا  ُ ِّٟ  مى

ً
جا ًجاٖع  م 

ً
ٓاب  الكٍغ ٞٗال  بطا ٧جان ظ

 ."في آلازغة ّ ؿ  ًْ ًلب 
 
غ  في الضهُجا ٞل ـ  الخٍغ بِّ

 
ًْ ل ْا٢ر ن  "م  الٟٗل (ٞلً ًلبـ) ٞٗل مًجإع مىٟي بلً، 

ٓلّ حٗجالى:  ْمشل ٢  . ٓاب الكٍغ ْالجملت الٟٗلُت في مدل ظؼم ظ ٓبجا.  ْظ ٓاب  بجالٟجاء  جا ﴿الج م  ٓا ْ 
 
ل  ٗ ْٟ  ً 

 ًْ ْي ٍ  مِّ
 
ً ز

 
ل
 
ٞ   ٍ ْ غ 

 
ٟ
ْ
٨  .)115(آ٫ ٖمغان:﴾ً 

ْض، مشل:بطا ٧جان  -6
 
 ب٣

ً
٢ٓجا  مؿب

ً
ٓاب  الكٍغ ٞٗال  ظ

 ﴿  هللا  ٕ ْض ؤَجا
 
٣
 
ٞ  ٫ٓ ِّ٘ الغؾ ُِّ

 ً  ًْ ْض في مدل ظؼم  .)80:اليؿجاء(﴾م 
 
٢ٓت ب٣ ) مؿب الجملت الٟٗلُت (ؤَجإ هللا 

ْمً ؤؾجاء  ْمشل: مً ًد٨ْم ؤمغ ٍ ٣ٞض يمً بنجابت الِضٝ،  ٓبجا.  ْظ ْا٢ر هذ بجالٟجاء   ، ٓاب الكٍغ ظ

٫ٓ الكجاٖغ: ٢ْ  الٓؾُلت ٣ٞض يل الؿبُل بلى الٛجاًت. 

 
ً
ً  مغة  ٞةن ج٨ً ألاًجام ؤخؿ

 

 بلي  ٣ٞض ٖجاصث لًِ طهٓب   
 

ٓاب   -7 ، مشل:بطا ٧جان ظ
 
 بجالؿين ؤْ ؾٝٓ

ً
٢ٓجا  مؿب

ً
 الكٍغ ٞٗال

 ٪ِّب 
ب  ِّ
  خ 
 
ن ؿ 

 
عهجا ٞ ؼ 

 
ْ بْن ج ب  ب٪،  ِّ

غ خ 
 
 ه
 
عهجا ٞؿٝٓ ؼ 

 
ٞؿٝٓ هغخب ْ  ، الجملت الٟٗلُت (ٞؿن خب ب٪إْن ج

ْمشل:  ٓبجا.  ْظ ْا٢ر هذ بجالٟجاء   . ٓاب الكٍغ  في مدل ظؼم ظ
 
٢ٓت بجالؿين ْؾٓٝ ب٪) في اإلاشجالين مؿب

جؼ ٔ ٖلى ؤلاخؿ  ُ ًْ ٞؿ ْمشل: مً ًدؿ ْزؿغاهجا،   
ً
ا ى ٖلى ؤلاؾجاءة قغ 

 
ل٣  ُ ْمً ٌسخىْء ٞؿ جان بخؿجاهجا، 

ْع بٗضَجا  ْجض ٖجاثم خ٨مّ،  ْإْن ًٓلْم ٞؿٓٝ ججهجاع ص  ٓع،  بْن ٌٗض٫ْ الخجا٦م ٞؿٓٝ حؿخ٣ُم لّ ألام

ْآالمّ.  خؿغاجّ 

ٓاب  الكٍغ مبضْءا ب٩لمت لِجا الهضاعة، (مشل: ع ب   -8 ْاث الكٍغ  –٧إن   –بطا ٧جان ظ ٖىض ؤصاة ال٣ؿم  –ؤص

 ٦شي  مً الىدجاة)، مشل: 

بَّ ٞتىً  غ 
 
م ُٖض  ٞ

 
٦  بْن ٧جان  ٖجاص 

 

  
م خؼ ن 

 
٦غ٦ ٍ مً طِّ

١ِّٓ ٢ض ٖجاص   بجالك
 

  :ٓلّ حٗجالى ًْ ﴿ْمشل ٢ ْظلِّ  مِّ
 
٪   ؤ لِّ

  
جا ط ْبى  خ 

 
ى   ٦

 
ل ىَٰٓ  ٖ  جِّ

ًل   ب  ءِّ
ْؾغ  َٰٓ ۥ بِّ  ّ هَّ

 
ً ؤ ل   م  خ 

 
جا ٢

 
ًؿ ْٟ ْي ِّ  ه 

 
ٛ ـٍ  بِّ

ْٟ ْْ  ه 
 
جاٍص   ؤ ؿ 

 
ى ٞ  فِّ

ْعىِّ 
 ْ
جا ٱأل م  هَّ

 
إ
 
٩
 
ل   ٞ خ 

 
جاؽ   ٢ جا ٱلىَّ ًٗ ُ مِّ

ْمشل )32(اإلاجاثضة:﴾ظ  ًْ ًإ٧ْل مجا٫ الُدُم ٩ٞإهّ ًإ٧ل  هجاعا.  ٓلِم: م ٢ْ  ،

٫ٓ في ؤمغ اإلاٗجاعيين:  ٓلّ حٗجالى ًسجاَب الغؾ ن ﴿٢ إِّ
جان   ْ 

 
ب     ٧

 
٦   ٪ ُْ ل  مْ  ٖ   ِ اي  غ  ْٖ نِّ  بِّ ةِّ

 
ذ   ٞ ْٗ  ُ ن ٱْؾخ 

 
 ؤ
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ى   ػِّ
ْبخ 
 
٣ًجا ج

 
ٟ
 
ى ه ْعىِّ  فِّ

 ْ
ْْ  ٱأل

 
ًمجا ؤ

َّ
ل ى ؾ  ءِّ  فِّ

َٰٓ
جا م  م ٱلؿَّ ه  ح  جِّ

ْ
إ خ 
 
ٞ  

 
ٍت  ً جا

َٔ
ـ ت ٖلى ؤؾبجاب )35(ألاوٗجام:﴾بِّ ْمشل: متى حٗخمْض ؤم   ،

جا.   ٓة ٞٓهللا ًسجاِٞجا ؤٖضاَئ  ال٣

الخٔ بإهّ ْ  غاب  خُيئٍظ للجملت، ٣ُٞجا٫ بجهجا في مدل ٍ   ؤلٖا
ٓن  ٩ٍْ  بجالٟجاء، 

ن  ٓاب  الكٍغ بطا ا٢ر   م  ظ ْجؼ   ً ال 

 ظؼٍم.

ٓاب الُلبظؼم    14.6  اإلاًجإع في ظ

ْل الجىت" 
 
ْل ٖمال نجالخجا جضز ٖم  ، مشل: "اِّ

ً
 ٧جان ؤْ جْهُجا

ً
، ؤمغا بِّ

 
ل
َّ
ٓاب الُ ٢ْ٘ في ظ ٓاػا بطا  ْجؼم  اإلاًجإع ظ  ً

 ْ  . ٘ جضزل  ٖمْل ٖمال نجالخجا جضزل  الجىت" بٞغ ٓػ: "اِّ .مشل: ٍْج ٘ جىجر  " بٞغ ٓػ: "ال ج٨ؿْل جىجر  ٍْج  "ال ج٨ؿْل جىجْر"، 

 ْؤؾجاؽ الجؼم َى
ً
 نجالخجا

ً
، ٞجالخ٣ضًغ "بْن حٗمْل ٖمال ٓم م٣جام  قٍغ مدظْٝ جا ؤن الُلب (ألامغ ؤْ الىهي) ٣ً

٫ٓ الكجاٖغ:جضزْل الجىت" ْ"بن ال ج٨ؿْل جىجْر".   ْمىّ ٢

نز٫ِِّّ 
م   ْ بٍِب  ٦ٔغ خ  ً طِّ ب٪ِّ مِّ

 
ٟجا ه ِّ٢ 

 

لِّ  
ٓم  د 

 
ٞ ِّ٫ٓ ز ين  الض  ٓٔ ب  ِِّ اللِّ ٣ ؿِّ  بِّ

 

، بن ج٣ٟجا هب٪ "ْالخ٣ضًغ  ْٖالمت ظؼمّ خظٝ خٝغ الٗلت مً آزٍغ ْم،  ٓاب الُلب مجؼ : ظ ْهب٪ِّ ألهّ مٗخل . 

 .آلازغ

، ٞةهّ  ُت ٢بل الىهي، مشل: ال ج٨ظْب جىج  ٫ٓ "بْن" الكَغ َْكرٍ  لصخت ظؼم اإلاًجإع بٗض الىهي ؤن ًصر صز

٘ اإلاًجا ْظب ٞع ٫ٓ "بْن" ٢بل الىهي،  "، ٞةن لم ًصر صز ْب جىج  ، مشل: "ال جضن  مً ألاؾضِّ ًصر ؤن ٣ًجا٫: "بْن ال ج٨ظِّ ٕع

ٓص. ً ألاؾض ًٟر ؾ٪" لٟؿجاص اإلاٗجى اإلا٣ه  مِّ
، ألهّ ال ًصر ؤن ٣ًجا٫: "بن ال جضن  ٘ ًٟر ؽ  ٪" بٞغ ْمشل: الج٨ظْب  ًٟر ؾ 

.٫ٓ ٘ جىضم  ألهّ ال ًصر ؤن ٣ًجا٫: "بن ال ج٨ظب جىضم" ألن اإلاٗجى ٚي  م٣ب  جىضم  بٞغ

ٓابّ  14.7   ال٠ُٗ ٖلى ٞٗل الكٍغ ْظ

 ُِّ
 ٖ ٓػ في الٟٗل اإلاُٗٓٝ بطا  ْالٟجاء، ٞةهّ ًج ٓاْ  ٓاب الكٍغ بجال  اإلاًجإع ٖلى ظ

 
ْظ٠ّ  :زالزت ؤ

ٓاْ" ْ"الٟجاء" لالؾخئىجاٝ، ٞجالجملت بٗضَمجا اؾخئىجاُٞت مؿخ٣لت في بٖغابهجا ٖمجا ٢بلِجا،  -ؤ  ٘ ٖلى ؤن "ال الٞغ

 ٕٓ ٦ُٓض  –ْاإلاًجإع ٞحهجا مٞغ ٓوى الخ ْمً ه ْظجاػم،   مً هجانب 
ً
ْم ل٪ بْن جمشل:  -بن ٧جان مجغصا ١ْ ؤ٢ض   ٓ خٟ

 
 
ْؤ  َضًْ ٦خجابجا 

 
ّٗ زبٓث خٝغ الٗلت (الُجاء) في آزغ الٟٗل ) َضْي ٪ ٢لمجا، ٞجالٟٗل (ؤ ْٖالمت ٞع  ،ٕٓ مٞغ

ٓلّ حٗجالى:  ْمً ألامشلت ٢  . ن ﴿اإلاًجإع إِّ
ْا ْ  ْبض 

 
جا ج ي م  مْ  فِّ

 
٨ ؿِّ

 ٟ ه
 
ْْ  ؤ

 
ٍ   ؤ ٓ  ٟ سْ

 
م ج

 
ْب٨ جاؾِّ د   ً  ِّّ    بِّ

َّ
  َّللا

 
غ  ۚ ِّٟ

ْ
ٛ  ُ

 
ٞ ً

 
 إلاِّ

جاء  
 
ك ب   ٌ  ِّ

 
ظ  ٗ  َ  ْ ً جاء   م 

 
ك ٓلّ حٗجالى: )284(الب٣غة:﴾ٌ  ٢ْ " بٗض ٞجاء الاؾخئىجاٝ،  : "ٌٟٛغ  ٘ اإلاًجإع ًْ  ﴿، بٞغ لِّ  م  لِّ

ًْ  ً 

  
َّ

ال َّللا
 
ي   ٞ جاصِّ

 َ   ّ
 
مْ  ل  َ ع 

 
ظ  ٍ ي ْ  مْ  فِّ هِّ جاجِّ

 ُ ْٛ
 
َ  

ٓن   ِ م  ْٗ غاٝ:﴾ٌ  ْاْ الاؾخئىجاٝ، )186(ألٖا " بٗض  : "ًظع  ٘ اإلاًجإع ، بٞغ

ْمضح:  ً ٫ٓ الكجاٖغ   ٢ْ 

 ٪ْ ْ٪ ؤبٓ ٢جابٓؽ  حهلِّ ْهلِّ
 ٞةْن ح 

 

ْالبلض  الخغام    ٘  الىجاؽ   عبُ
 

ٍِل   ٖ هجابِّ  ٍ بظِّ  بٗض 
 
 ْهإزظ

 

جام    ى  ، لِـ لّ ؾ  غِّ
ِْ ِّ الَّٓ

ب   ؤظ 
 

ْاْ الاؾخئىجاٝ. " بٗض 
 
: "هإزظ ٘ اإلاًجإع  بٞغ

ٓبجا  -ب  ٓن مىه ْاإلاًجإع ٩ً ْالٟجاء ٞجاء الؿببُت،  ْاْ اإلاُٗت،  ٓاْ  ٓبجا الىهب ٖلى ؤن ال ْظ بٗض بـ (ؤن) مًمغة 

ْٞجاء الؿببُت ٢ْ٘  ْاْ اإلاُٗت  ) مىهٓب ألهّ  ٪ ٢لمجا، ٞجالٟٗل (ؤَضي   ً ْؤَض ْم ل٪ ٦خجابجا  ١ْ ؤ٢ض   ٓ مشل: بْن جخٟ
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ْاْ اإلاُٗت. ت: ٌٟٛغ   بٗض  ْل٨ً بٗض ههب ألاٞٗجا٫ اإلاًجاٖع ٓظّ ألا٫ْ،   –ًظع   –٧ْجاألمشلت التي ؾب٣ذ في ال

.
 
 هإزظ

مجا خغفالجؼم ُٖٟجا،  -ط  ال مُٗت  –ي ٠ُٖ بجاٖخبجاَع ْم،  –ٞال ًُٟضان ؾببُت  ٓن بٗضَمجا مجؼ ْاإلاًجإع ٩ً

 ، ٓاب الكٍغ ْم ألهّ مُٗٓٝ ٖلى ظ ) مجؼ ضِّ
َْ ٥ ٢لمجا، ٞجالٟٗل (ؤ  ضِّ

َْ ْؤ  ْم ل٪ ٦خجابجا  ١ْ ؤ٢ض   ٓ مشل: بْن جخٟ

 ، المت ظؼمّ خظٝ خٝغ الٗلت (الُجاء) مً آزٍغ ٓاب الكٍغ (ؤ٢ضْم).ْٖ ٧ْجاألمشلت  ألهّ مُٗٓٝ ٖلى ظ

ت: ٌْٟٛغ التي ؾب ْل٨ً بٗض ظؼم ألاٞٗجا٫ اإلاًجاٖع ٓظّ ألا٫ْ،  ٫ٓ الكجاٖغ: –ًظْع  –٣ذ في ال ٣٦ْ  ،
ْ
 هإزظ

 ْ٘ بَّ
 
د خ   ً  ٧ل ٖث ةٍ –ْمً 

ً
 ظجاَضا

 

ال ٌؿلْم لّ  ْضَجا،  جِّ
 نجاخب   –الضَغ  –ً 

 

ْظِجان:ْ  ، ظجاػ في الٟٗل اإلاُٗٝٓ  ْالٟجاء ٖلى ٞٗل الكٍغ ٓاْ  ٕ  بجال  اإلاًجاع
 
٠ ُِّ

 ٖ  إطا 

،  - ؤ
ً
ٓاْ ؤْ الٟجاء، الجؼم  ُٖٟجا ْم بجال ْججتهْض جىجْر، ألهّ مُٗٓٝ ٖلى ٞٗل الكٍغ املجؼ مشل: بْن جضعْؽ 

ْغ ٞخىجْر ؤ٧جاٞئْ  ظا٦ِّ
 
ْمشل: بن ج ْم ألهّ مُٗٓٝ ٖلى ٞٗل الكٍغ (جضعْؽ)،  ٪، ٞجالٟٗل (ججتهْض) مجؼ

ْم ألهّ مُٗٓٝ ٖلى ٞٗل الكٍغ (جظا٦ْغ). خَّ  ٞجالٟٗل (جىجْر) مجؼ  ً ٓلّ حٗجالى: "بهّ مً  ٍْهبْ  ْمشل ٢  ِّ٤

 ًْ ٨ٍْثْ   ٨ً ْمً ًخ٩لْم   للؼلل، 
ً
ًْ ٖغيت ٨ً 

ْ
ؿٝغ  ِ ْمشل: مً ًخ٩لْم ٞ ٘  ؤظغ املخؿىين"،  ٞةن هللا  ال ًًُ

ت: ًهبْ    للؼلل، بجؼم ألاٞٗجا٫ اإلاًجاٖع
ً
  –ٖغيت

ْ
ْم،  –ٌؿٝغ ْاإلاُٗٝٓ ٖلُّ مجؼ ٓٞت،  ٨ًثْ ، ألجهجا مُٗ

 ٞهي ججابٗت لّ في الجؼم. 

ْاْ اإلاٗ - ب ٓاْ  ٓبجا الىهب  ٖلى ؤن ال ٓن مىه ْاإلاًجإع ٩ً ْالٟجاء ٞجاء الؿببُت،  ٓبجا ُت،  ْظ بٗض بـ (ؤن) مًمغة 

ْاْ  ّ بٗض  ٖٓ٢ٓ ) مىهٓب ل ْججتهض  جىجْر، ٞجالٟٗل (ججتهض  ْٞجاء الؿببُت، مشل: بْن جضعْؽ  ْاْ اإلاُٗت 

ْمشل: بْن جظا٦غ ٞخىجر  ؤ٧جاٞئْ  ّ بٗض ٞجاء الؿببُت.اإلاُٗت.  ٖٓ٢ٓ ) مىهٓب ل ت ْمً ألامشل ٪، ٞجالٟٗل (جىجر 

٫ٓ الكجاٖغ: " في ٢  ٘ : "ًسً  ههب اإلاًجإع

 ٍِّ ِّْ ْا
 
٘  ه ٍْسً  ْمً ٣ًر ْب مىجا 

 

جا  م  ًْ  َ ال   مجا ؤ٢جام  
ً
ل  ْلمجا

ْ
س  ً  ٞال 

 

 

ْال٣ؿم  14.8  اظخمجإ الكٍغ 

ْال٣ؿم  ٓن ٧ل مجهمجا ب٢ض ًجخم٘ الكٍغ  ٩ٍْ ْاخضة،  ٓن دفي ظملت  ٓاب الكٍغ ٩ً ٓاب، ٞج جاظت بلى ظ

ٓن ٦ظل٪.  ٓاب ال٣ؿم ال ٩ً ْظ ٓا٫ زجانت،  ٓن م٣ر هجا بجالٟجاء في ؤخ ْاث الججاػمت ؤْ ٩ً ْمجا بطا ؾب٣خّ ؤصاة مً ألاص مجؼ

ْال٣ؿم  ْاخضة ْإطا اظخم٘ الكٍغ  ٓاب  للؿجاب٤ مجهمجا، في ظملت  ٓاب ٧جان الج ْٞجا لضاللت ظ ٓاب  الشجاوي مدظ ٓن ظ ٩ٍْ

٫ْ ٖلُّ،   مشل: "بألا
 
ؿجاْٞغ ْهللاِّ ؤؾجاْٞغ"، ٢ض اظخم٘ في َظا اإلاشجا٫ الكٍغ

 
ؿجاْٞغ ( ْن ح

 
ضم )، ْهللاِّ ( ْال٣ؿم  ) بْن ح ٢ْض ج٣َّ

 
 
ٓاب الكٍغ ال ُّٞ الكٍغ  ظ

ً
ْمجا، ِٞٓ بطا جا مجؼ ْظضجّ ٞٗال مًجاٖع ٓاب ُّٞ  ْإطا جإملذ الج ٓاب  ٖلى ال٣ؿم.  ظ

ْمشل:  ال٣ؿم. ٓاب الكٍغ ٖلُّ.  ٓاب ال٣ؿم ُّٞ لضاللت ظ ظٝ ظ ٫ٓ ْخ  ٢ْ ّ الىجاؽ، 
 
ك

ْ
س  ً مً ًغا٢ْب عبّ ْهللاِّ 

ْهه٠ لؿجان  ْظّ  ًْ ْهللاِّ لي هه٠  ًْ َظا ؤخب  مً ؤن  –ٖلى مجا بهمجا مً ٢بذ مىٓغ، ْؾٓء مسب   –ؤخضَم: بْن ٨ً ٨ً

ْظِين. ٓن طا   ؤ٧

م  ال٣ؿم   "، ٣ٞض ج٣ض  ًَّ ٓم ٓلىجا: "ْهللاِّ بن ج٣ْم أل٢ ٓاب   ؤمجا في ٢ ْالج  ، ن ُّٞ ٞٗل مًجإع  ُّٞ ٖلى الكٍغ م٣ْغ

ٓاب ال٣ؿم ال ٓع بهمجا َٓ ظ ٓاب اإلاظ٧ َْظا صلُل ٖلى ؤن الج ض، 
 
. بجالالم ما٦ ٓاب الكٍغ ٓاب  ٢ْض خ   ظ الكٍغ  ظٝ ظ
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ٓاب ال٣ؿم ٖلُّ ُّٞ ٕٓ، ألهّ  .لضاللت ظ " مٞغ
 
. ٞجاإلاًجإع "ًسجاٝ

ً
 قِئجا

 
ّ في ٖملّ ال ًسجاٝ ْمشل: ْهللا مً ًغا٢ْب عبَّ

ٓابجا للكٍغ  ْلِـ ظ ٓاب لل٣ؿم اإلاخ٣ضم،  ٫ٓ ظ ْمشلّ ٢  .
ْ
ٓاب لخدخم ظؼمّ، ٣ُٞل: ًس٠ اإلاخإزغ، بط لٓ ٧جان َٓ الج

 الكجاٖغ:

ؿجاءة جي بم   ل ن ؾجاءوي ؤن هلخ 
 

جا 
 
٩  ببجالِّ

ُغث 
 
وي ؤوي ز  ل٣ض ؾغَّ

 

٢ْض"،  ْلى لخهضًغ َظٍ الجملت "بجالالم  ٓاب لل٣ؿم الظي جض٫ ٖلُّ "الالم" ألا وي) ظ ت: (ؾغَّ َُّ ٞجالجملت الٟٗل

 للكٍغ اإلا
ً
ٓابجا . ْلِؿذ ظ ٓابّ َىجا مدظْٝ ٢ْض". ٞج ٓابّ م٣ر هجا "بجالالم  ٓن ظ  خإزغ ًٖ "الم" ال٣ؿم، ألن الكٍغ ال ٩ً

ٓاب اإلاخإزغ  ظٝ ظ ، ٞد  ٦ْظل٪ الكٍغ ٓاب،  ٪ هللا، ٞجال٣ؿم مدخجاط لج ىَّ  ُ  ٖ ُذ  الُدُم لي  ْمشل: ْهللاِّ بْن ٖع

ٓاب اإلاخ٣ضم  ، لضاللت ظ ٓ الكٍغ ٓ ال٣ؿم  –مجهمجا، َْ ْلِظا حٗخب  الالم في اإلاشجا٫ صازلت ٖلى  –َْ  . ٖلى املخظْٝ

ٓلّ حٗجالى: ٓلِجا ٖلُّ في ٢ ٓاب ال٣ؿم، ٦ضز ًَّ ﴿ظ
 
ٓل  ٣ُ

 
ْال٣مغ  ل غ  الكمـ  اثِّ ْألاعى  ْسخَّ  ٓ م  ًْ زل٤  الؿَّ هم م ْل ْن ؾإلت 

ْن الغؾل)61(الٗى٨بٓث:﴾هللا ص ِّ
ٓلّ حٗجالى بلؿجان ال٨ٟجاع  حهض  ٓا ﴿، ْفي ٢ ه  ىت 

 
ْم ج

 
ْن ل ِّ 

 
مل

 
٨ ىَّ م  ْ ظ 

 
ن
 
، ٞجالالم الضازلت )18(ٌؿين:﴾ل

ٓاب الكٍغ في آلاًخين ٞمدظْٝ  ٓابّ. ؤمجا ظ ْالالم اإلاخإزغة صازلت ٖلى ظ : "بْن" هي ٖالمت ال٣ؿم،  ٖلى ؤصاة الكٍغ

ٓع. ٓاب ال٣ؿم اإلاظ٧ ٍْض٫ ٖلُّ في ٧ل مجهمجا ظ  .  لخإزغ  الكٍغ

 
 
ِمجا مجا ْال٣ؿم   ْإطا اظخم٘ الكٍغ م  ض 

 
ٓاب  ًدخجاط بلى زب ْج٣ ٓن الج م ٖلى    ٞجاألعجر ؤن ٩ً ٓاء  ج٣ض  للكٍغ ؾ

غ ٖىّ، 
 
مشل: "ؤب٥ٓ بن جىجْر ْهللاِّ ٨ًغْم٪" ْ"ؤب٥ٓ ْهللاِّ بن جىجْر  ،ال ًىٓغ خُيئٍظ بلى الؿجاب٤ مجهمجاْ ال٣ؿم ؤْ جإز

ٓاب للكٍغ ألن في الجملت مجا ًدخجاط   ٨ًغْم٪". ٓ اإلابخضؤ (ؤب٥ٓ)بالج ٓاهين  ْهللاِّ لى زب ، َْ ْمشل: ال٣ در ْمِجا  .   ً مً 

ٓاب  ْظ  ، ٓاب للكٍغ ٓعجين، ألهّ ظ : "جدغْؽ" في اله ٓاهين  مً ًدر ْمِجا ْهللاِّ جدغْؾّ، بجؼم اإلاًجإع ْال٣ ْؾّ،  ْدغ 
 
ج

 ال٣ؿم مدظْٝ ٞحهمجا.

ٓابّ  14.9  خظٝ ٞٗل الكٍغ ْظ

دجا ْؤال ًظ٦غ نٍغ ىت جض٫ ٖلحهجا،  ٓص ٢ٍغ ْظ ) بكٍغ 
ً
ّ مٗجا ٖٓ ْمٞغ ُت (ٞٗلِجا   الجملت الكَغ

 
دظٝ

 
في ال٨الم  ٢ض ج

٫ٓ الكجاٖغ: ْمً ألامشلت ٢ جا.   بٗضَجا مجا ًٟؿَغ

ت ٖجامغٍ  ىَّ ِّٓ  ب
ً
ْؿغا

 
ْا ٢ ازظ

 
 متى .. ج

 

ض    ٟجاصِّ ًٍؼ ِّ
 ال ًىج  بال في اله 

 

ْا ... ازظ
 
ْا ج ٓظض ض: متى ج  ًٍغ

ْؤنل ال٨الم: ْ  ْذ"، 
 
 ٞجاؾ٨

َّ
ْإال ْم بسي ، 

َّ
٩ل
 
متِّ في ال الىجاُٞت، مشل: "ج

 
ْضٚ

 
 ٞٗل الكٍغ بٗض "بْن" اإلا

 
دظٝ  ً ٢ض 

م بسي  
َّ
ل
 
 جخ٩

َّ
ْإال ٓاب. " ْب٣ي الج م" بٗض "بن" اإلاضٚمت في ال الىجاُٞت، 

َّ
ٓ "جخ٩ل ٝ الكٍغ َْ ظِّ

ْذ، ٞد 
 
 ٞجاؾ٨

٫ٓ الكجاٖغ:  ْمً ؤمشلت خظِٞجا ٢

جي مى٪  ٓلِّ
 
ّٞةن ج

 
 الجمُل ٞإَل

 

ٓع    ٞةوي ٖجاطع  ْق٩
 
 ْإال

 

٫ٓ آلازغ:  ٢ْ ُت اإلاضٚمت في ال الىجاُٞت.  ٓاػا ألجهجا بٗض "بن" الكَغ ْٞت ظ ْظملت الكٍغ مدظ جي ...  ٓلِّ
 
 ج
 
ْإال  ْألانل ُّٞ: 

 ُٞل٣ِْجا ٞلؿذ  لِجا ب٠٨ء
 

ؿجام    ٪ الخ 
 
 مٟغ٢ِّ

ل  ْٗ  ٌ  
 
 ْإال

 

ْخضَجا م٘ ب٣جاء ألاصاة، ْ"ال" الىجاُٞت.   جُل٣ِْجا ...، ٞدظٞذ ظملت الكٍغ 
 
ْإال  ألانل ُّٞ: 

ْ٘ بهجا. ْألانل: ٞةْن ظجاء نجاخبهجا ؤزظَجا،  ْمخ   اْؾخ 
 
ْإال هجا  ت ... ٞةْن ظجاء نجاخب 

 
ُ٣

 
ٓلّ ٖلُّ الؿالم في الل ْمشلّ ٢
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ٓلِم: اإلاغء مجؼي  بٗملّ، بْن  ٢ْ ْ٘ بهجا ... ،   ًجيْء ٞجاؾخمخ
 
 ٞجؼاٍئ زي . ٣ٞض  ْإال

ً
ّ زي ا

 
 ٞسي  ... ، ؤي: بْن ٧جان ٖمل

ً
زي ا

. ْب٣ي زبٍ  ْاؾمّ،   خظٝ ٞٗل الكٍغ 

ٓلّ  ْظملت الكٍغ ٢ ٓا ممجا ًهلر ألمشلت خظٝ ألاصاة  ْظٗل ْٞت.  ُت املخظ ٢ْض جدظٝ ألاصاة م٘ الجملت الكَغ

م ٖلى ال٨ٟجاع:  ٍْظ٦غ اهخهجاَع ْل﴿حٗجالى ًسجاَب اإلاامىين،  ٣ْخلَٓم، 
 
ْم ج

 
ل
 
ِمٞ

 
ًَّ هللا  ٢خل ، ْألانل: بْن )17(ألاهٟجا٫:﴾٨

ٓلّ حٗجالى في اإلاكغ٦ين:  ْمشلّ: ٢ ٣ْخلَٓم ... ، 
 
مِّ  ﴿اٞخسغجم ب٣خلِم ٞلم ج

 
  ؤ

ْ
ْا
 
ظ
 
س ً ٱجَّ ۦَٰٓ مِّ ِّّ ْهِّ

أء   ص   ُ لِّ
ْْ   ؤ 

 
ۚ  

َّ
ٱّلل

 
ٞ   ٓ  َ 

ى   لِّ
 ٓ ٓعٔ:﴾ٱلْ ْخضٍ. )9(الك ٓلي  الخ٤  ٓلي الخ٤ ٞجالل َٓ ال ْا ال ٓلّ حٗجالى:، الخ٣ضًغ: بْن ؤعاص جا ﴿٢ْ ي   ً  جاصِّ

ب  ِّٖ   ً ً ظِّ
َّ
ٓا ال ى  نَّ  آم   بِّ

ي ْعضخِّ
 
  ؤ

 
ت  ٗ اؾِّ جاي   ْ  ًَّ ةِّ

 
ْنِّ  ٞ

ض  ب  ْٖ جا
 
جا ٞجاٖبضْن.)56(الٗى٨بٓث:﴾ٞ ْوي في ؤعى، ٞةًجاي في ٚيَ  ْالخ٣ضًغ: بْن لم ًخِؿغ ؤن حٗبض  ، 

٧ْجان ٞٗل  ٓاب في اإلاٗجى،  م  ٖلى الكٍغ مجا َٓ الج ٓاب الكٍغ بطا ج٣ض   ظ
 
دظٝ  ً الكٍغ مجايُجا، ٍْجب  ؤن 

ٓاب في اإلاٗجى،  ب٤  ٞٗل  الكٍغ (بن ػعججي) مجا َٓ الج ع٥ بن ػعججي"، ٣ٞض ؾ  ٓاب، مشل: "ؤْػ ْالخ٣ضًغ: "بن ٞدظٝ الج

٫ٓ الكجاٖغ: ػعججي ؤػع٥". ٢ْ ٗذ  ًٖ الضهجاًجا،  ٞغ
 
ؼ  بْن ج  ْمشل: ؤهذ ٍٖؼ

غِّ  مً ٢ضًم ٓ اإلاأزِّ
 
ْل  ْهدً ؤ

 

هجا اللئجام    غ  ث مأزِّ ض  خ   ْإْن ج 
 

ب؟ ٞخجُب: بْن ٢ْض   لؿاا٫، مشل: ؤجغقض الٍٛغ
ً
ٓابجا ٓاػا بطا ج٣٘ ظملت الكٍغ ظ ٓاب ظ دظٝ ظملت الج

 
ج

عقْضٍ.
 
ّ ؤ ْالخ٣ضًغ: بْن عؤًخ   ،ّ

 عؤًخ 

ٓن ؤصاة  لب ٖىض خظِٞمجا ؤن ج٩ ىت جض٫ ٖلحهمجا. ْألٚا ٓم ٢ٍغ  بكٍغ ؤن ج٣
ً
ٓاب مٗجا ْالج دظٝ الكٍغ   ً ٢ْض 

٫ٓ الكجاٖغ  في ٞخُجاث ى  الكٍغ هي "بن"، مشل ٢ م 
ْ
م: –ًىصخً ؤزٔغ اؾمِجا: ؾل ضِّ

ْٗ ْاط مً عظل ٣ٞي   م  ٌ الؼ  بٞغ

ْإْن  ِّ ًجا ؾلمى 
 ٢جالْذ بىجاث  الٗم 

 

ْإْن    ٢جالذ: 
ً
 مٗضمجا

ً
 ٧جان ٣ٞي ا

 

.  ّ ْْظ ْإْن ٧جان ٣ٞي ا مٗضمجا ؤجؼ ْإْن، ؤي:  ؟ ٢جالْذ: 
ً
ٗضمجا ْإن ٧جان ٣ٞي ا م  ْظُىّ   ْالخ٣ضًغ: ًجا ؾلمى: ؤجرز

ٕ ؤخبجابّ:  ٓص  ً ٓ ٫ٓ الكجاٖغ َْ  ْمشل ٢

ٓبجا ٨م ٢ل  ٖ ِّ
ٓص 
 
ْه ٨م،   ٖ ٓص 

 
 ه

 

 ... 
 
ْإال ىجا،   ٗ  لٗل  هللا ًجم

 

ْٞخين.  ىجا َل٨ىجا، ؤْ ق٣ُىجا .. ؤْ هدٓ طل٪ ممجا ٌؿجاًغ اإلاٗجى الىجاشخيء مً الجملخين املخظ ْٗ  ًْجم
 
ْإال ض:   ًٍغ

ٓلّ ٖلُّ الؿالم: "م   ْمً ْمً ؤمشلت خظِٞمجا بٗض ؤصاٍة ٚي  "بْن" ٢ ْمً ال ٞال"، الخ٣ضًغ:   ،  ً ل  ٣ٞض ؤخؿ  ٗ  ٞ ً

ْم 
 
ؿل

 
م ٖلُ٪ ٞال ح

 
ْمً ال ٌؿل ْمً ال ٞال، ؤي:  ْم ٖلُ٪ ٞؿلْم ٖلُّ،  ِّ

 
ل ؿ   ٌ ٫ٓ الٗغب: مً  ٦ْظا ٢ ْؿً مىّ.  ال ًٟٗل ٞال خ 

٫ٓ الكجاٖغ: ٢ْ  ٖلُّ، 

ِجا
 
 ٞةن  اإلاىُت مً ًسك

 

ّ ؤًىمجا ... 
 
ٓٝ جهجاصٞ ؿ 

 
ٞ 

 

  ّ
ْ
 ...ؤي: ؤًىمجا ًظَْب جهجاصٞ

ْإْن.   :٫ٓ ٓلّ: بهّ ؾُٗخظع ل٪، ٞخ٣ ْبين آزغ  ؤؾجاء بلُ٪ ب٣ ض ؤن ًهلر بِى٪  ص  ٖلى مً ًٍغ ْمشل طل٪ بطا جغ 

ٍْض٫ ٖلى طل٪   . : ٞلً ؤ٢بل ٖظٍع ٓاب الكٍغ ْظ : اٖخظع،  . ٞدظٞذ َىجا ٞٗل الكٍغ ْإْن اٖخظع ٞلً ؤ٢بل ٖظٍع ض:  جٍغ

ْالؿُجا١. ٠٢ٓ ؤلاوؿجاوي،   اإلا

بجاثال    14.10  خضٍع

ْمت: -1 ىجا ٖالمجاث الجؼم في ألاٞٗجا٫ املجؼ  ِ ٓابّ ممجا ًلي مب ْظ  اؾخسغط ٞٗل الكٍغ 
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 ْؤه٪ِّ مِمجا جإمغي ال٣لب ًٟٗل ؤٚغ٥َِّّ مجي ؤن  خب٪ِّ ٢جاجلي )1

 ًجؼ بّ. )2
ً
ًْ ٌٗمل ؾٓءا  م 

ٓا )3 ْإن ؾمٗ  ،ٍٓ ٓا الخي  ًسٟ ٓا  بن ٌؿمٗ ب
 
ظ
 
ٓا ٦ ْإن لم ٌؿمٗ  قغا ؤطٌ٘ 

 مِمجا جإمغ بجالخي  اٞٗلّ. )4

ْاث الكٍغ آلاجُت في ظمل مُٟضة:اؾخسضْم  -2  ؤص

تى    جان  –م   ً ً   –ؤ ى  –ؤً
 
مجا  –ؤو

 
مجا  –خُش

 
 ؤي   –مجا  –٦ُٟ

جا. -3
  
إلا مجا، 

َّ
٧ْل ال،  ْل ْلٓ،  ْاث الكٍغ ٚي  الججاػمت: بطا،  ْن زمـ ظمٍل مؿخسضمجا ؤص ِّ

 ٓ  ٧ 

ٓابّ بجالٟجاء: -4 ن الؿبب في ا٢ر ان ظ ْبي  ٓابّ ممجا ًلي،  ْظ ن ٞٗل الكٍغ   ٖي 

م، "اإلاهغ   ه  ج 
 
ُ ِّٞ غ  ًٖ طل٪  ِّ

ه 
 
٣
 
م مً ألامم في ٖلم ٞمجا ج ٓا ٚيَ  ؿ 

 
ل٤ِّ هللا اؾخٗضاصا، ٞةن هجاٞ

 
ً ؤخؿً ز ٓن مِّ ٍ

 ٤ْ ٓا مغامجا ٞشِّ
ْم  غ   ً ْإن  الص،  ْظِّ ْضح 

 
م ؤَل ٦  ِ ْا بلى ػعاٖت ٞ  ض م   ٖ ْإن  ض  ٖجهم ٚجاًت،   ٗ ب

 
ٓا في الهىجاٖجاث ٞلً ج ْإن ؾجاب٣

ْم  ،٤ ت، وؿبهم ٍٖغ َْم  ؼم   ٖ ْلٓ  ْا بإؾبجاب بإجهم ؤ ظ
 
ْإن ؤز ٓا ؤ٫ْ الىجاًَين،  ٓم ٣ٞض ٧جاه ٓا الُ ً ه  ُل، ٞةْن ج  زِّ

 
جضَم ؤ

هم ٞل٣ُغؤَجا في صخجاث٠ آلازجاع". تِّ
م 
 
ٓ  ٖ ً زجالجّ ق٪ في  ْم  ْؤظضاٍص ٦غام،  نِّ آبجاء ٖٓجام 

 
ن  الخًجاعة ٞةجهم ٌؿي ْن ٖلى ؾ 

ت التي جل -5 ْظّ مم٨ً في بٖغاب ألاٞٗجا٫ اإلاًجاٖع ن في ألامشلت آلاجُت ٧ل  :بي  ْ  ؤْ الٟجاء  ٓا  ي ال

ْحؿٗضَمجا -1 ْالضا٥   .بن جىجر ًغى ٖى٪ 

ْجسب وي بجالخ٣ُ٣ت ؤ٠ٖ ٖى٪   -2  .بن جهض١ 

 .مً ٣ًغؤ ُِٟٞم ٌؿخٟض -3

ى ٪ -4 ٍْىٟ٘ َْ  .بْن جضزغ اإلاجا٫  ًىٟٗ٪ 

 .مً ًسجالِ الؿِٟجاء  ًسؿغ ُٞىضم -5

ن ظملت  - 6 ِّ
ي   ٖ ْٚي  الججاػمت، ْ ْاث الكٍغ الججاػمت  ن مجا في الٗبجاعاث آلاجُت مً ؤص ِّ

ٓاب في ٧ل مٓي٘:بي   الكٍغ ْظملت الج

بجا، ٞجالؼم  - 1 ِّ
ْٗذ ٖى٪ قغاج٘ اله 

َّ
ُ
 
٣
 
ي، ٢ض ج ج   ؾىت ٢جا٫ لي ؤبي: ًجا ب 

 
ـ  ٖكغة : إلاجا بلٛذ  زم

 
ْخبت  ٖ   ً مغ  ب  ٖ ٢جا٫ 

ٍ مً هٟؿ٪، ٞةهّ مً ٢جا٫ ُٞ٪ مً الخي  مجا لم ٌٗلْم بطا  ٪ بمجا حٗلم  ٚي   خ  ض  ٪ مً م  هَّ غ 
 
ٛ  ٌ ال  الخُجاء ج٨ً مً ؤَلّ، 

.ِ خِّ
ّ بطا س 

 
ي، ٢جا٫ ُٞ٪ مً الكغ مشل  عضخِّ

غاء،  - 2
 
ٓ
 
ّ ٞل٪ ه خلخ 

 
غ: ًجا ؤمي  اإلاامىين، بْن ٢ ٍٓػ ، ٣ٞجا٫ ال ٍغ ٍْػ ي اؾدكجاع ُّٞ  ِضِّ

 
ٓن بةبغاَُم بً اإلا غ اإلاإم ِّٟ إلاجا ْ

 ْإن ٖٟٓث  ٖىّ ٞمجا ل٪ مً هٓي .

ْإطا ؤصبغْث ٖىّ ؾلبخ  - 3  ،  ّ مدجاؾً هٟؿّ.بطا ؤ٢بلذ الضهُجا ٖلى بوؿجان ؤٖجاعجّ مدجاؾً ٚيٍ 

4 -  .ُّٞ  ّ ْخٟ غ  خٟي ا ألزُّ ٧جان خ 
 
ٟ ًْ خ   م

ذ  بلى طمّ.  - 5  لؿجاٖع
ً
ضحِّ مً لٓ ٧جان ٚجاثبجا

ْم   لبجالٛذ  في مضخّ، 
ً
ذِّ مً طم مً لٓ ٧جان خجايغا

 اْؾخ 

 هخجاثج الخٗلم    14.11

ٓخضة ل٣ض جٓنلىجا بلى الى٩جاث الخجالُت: ْبجهجاًت اإلاُجاٝ مً َظٍ ال  ؤٖؼاجي الُلبت! 

   ٗض ٓن  ٌ  ٩ٍْ ْخضة لِجا ظملخجان،  ٓ انُالخجا  ْعاهّ ٖلى ألالؿً ب٨ث ة. َْ ؤؾلٓب الكٍغ طاث ؤَمُت ٦بي ة لض

ن ؤؾلٓب الكٍغ مً   ٓ ٍْخ٩ ْلى، مشل: "بن جضعْؽ جىجْر".  ٫ٓ الجملت ألا ٣جا ٖلى خه
 
٫ٓ الجملت الشجاهُت مٗل خه
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ٓاب. ْظملت الج  ، ْظملت الكٍغ  ،  زالزت ؤع٧جان، هي: ؤصاة الكٍغ

  ْاث الكٍغ ْاث الكٍغ الججاػمت هي ْؤص ْؤص ْاث الكٍغ ٚي  الججاػمت.  ْؤص ْاث الكٍغ الججاػمت،  جان: ؤص هٖٓ

 ْ٘ ْإطمجا جهى ْإطمجا، مشل: بْن ج٨خْب ؤ٦خْب،  ْالخغْٝ بْن  ْؤؾمجاء،  جان: خغْٝ  ْهي هٖٓ ين،  ْاث ججؼم مًجاٖع ؤص

ْ٘ ؤ جان" للؼمجان، مشل: متى جغظ  ً ْؤ ْالٓغْٝ هي: "متى   ، ْٚي  ْغْٝ . ْألاؾمجاء ْغْٝ  ْ٘ ٌِّ ؤنى جان جم  ً ْؤ  ، ْ٘ عظ

ْخُشمجا جظَْب  ْؤًً جنز٫ْ ؤهؼ٫ْ،  ْٕ جدهْض،  ى جؼع
 
ْخُشمجا" للم٩جان، مشل: ؤو   ً ْؤً ى 

َّ
ْمً الٓغْٝ "ؤو ٌِّ مٗ٪.  ؤم

" ٖلى  ًْ ْجض٫ "م   ." ْؤي  ْمِمجا  ْمجا   ًْ : "م  ي  الٓغْٝ ٗجامْل. ْٚ
 
مجا" جإحي للخجا٫، مشل: ٦ُٟمجا حٗجامْل ح

 
ُٟ

 
ؤطَْب. ْ"٦

 الٗجا٢ل. ْ"مجا" ْ"مِمجا" جضال 
ْ
ْمِمجا ج٣غؤ ْمجا حٗمْل ؤٖمْل،  جؼ  بّ،   ً  

ً
ً ٌٗمْل ؾٓءا  ن ٖلى ٚي  الٗجا٢ل، مشل: م 

ًجاٝ بلُّ.
 
ْطل٪ بدؿب مجا ج ْاإلا٩جان،  ْللؼمجان،   ، ْٚيٍ  " جهلر للٗجا٢ل  . ْ"ؤي 

ْ
 ؤ٢غؤ

  ْجضزل جا. 
َّ
إلا مجا، 

 
ل
 
٧ْ ال،  ْل ْلٓ،  ْهي: بطا،  ْاث الججؼم مجابٗضَجا.  ْاث الكٍغ ٚي  الججاػمت ٞهي ؤص جا ؤص "بطا" ْؤم 

ْظضججي. الٟٗل ٚجالبجا ٖلى  لّ في اإلاٗجى بلى اإلاؿخ٣بل، مشل: بطا ظئذ مؿجاًء   ٓ ْالجؼاء ٞخد اإلاجاضخي في الكٍغ 

ٓص  ٓظ ٓاب ل ال" امخىجإ الج ْجُٟض "ل  . ، مشل: لٓ اظتهضث  لىذجذ  ٓاب المخىجإ الكٍغ ْجُٟض "لٓ" امخىجإ الج

 
 
ل
 
ْجُٟض "٧  . ٪  ألاهجام 

 
ل  ِ
 
ثجام  ل ِّٓ ال ال ، مشل: ل مجا مغ  الكٍغ

 
ل
 
، مشل: ٧ ٕٓ الكٍغ ٢ْ ٓاب بخ٨غاع  ٕٓ الج ٢ْ مجا" ج٨غاع 

.ّ جا ظجاءوي ؤ٦غمخ 
 
، مشل: إلا ٓص ٚيٍ  ٓظ ٓص شخيٍء ل ْظ جا" ٖلى 

  
ْجض٫ "إلا  بّ ؤلٟجاٍ هجاثمجا. 

  ،ْض
 
 ؤْ ٢

 
٢ٓجا بجالؿين ؤْ ؾٝٓ ٓن مؿب ال٩ً ٞجا،  ْٞٗال مخهغ  جا،  ٓن ٞٗال زبً  ٍْجب في ٞٗل الكٍغ ؤن ٩ً

ًْ ؤْ مجا
 
جا بل  ُ ٓن مىٟ  الىجاُٞت.  ال٩ً

  جا مجايُين، مشل: بن ْإم   ، ب٪ هللا  صِّ
 ً م  ين، مشل: بن جه  جا مًجاٖع ْظّ املخخلٟت: بم  ٓاب ٖلى ألا ْالج ٓن الكٍغ  ٩ٍْ

جا ٞمجايُجا،  جا مًجاٖع ْإم  عججي جٟغْخجي،  جا، مشل: بن ػ  ًجاٖع جا مجايُجا ٞم  ْإم   ، مذ  ؤزجاب٪ هللا  مشل: بْن َْظا ٢لُل، ن 

.  جؼْعوي ٞغخذ 

  ٓاب ،ٍْجب ا٢ر ان  ظ
ً
 اؾمُت

ً
ٓاب  الكٍغ ظملت ي ٞةوي   الكٍغ بجالٟجاء بطا ٧جان ظ ِّ

ْإطا ؾإل٪ ٖبجاصي ٖج  مشل: "

"، ؤْ  ب  ٓاب  ٢ٍغ ،٧جان الج
ً
 ظجامضا

ً
جا"، ؤْ  مشل: ٞٗال ى  ـ  مِّ ىجا ٞلِ

َّ
ك
 
ٚ ًْ ٓاب  "م  ،٧جان الج

ً
جا  ُ  َلب

ً
هجا  مشل: ٞٗال "ًجا ؤح 

٨م  ً ْؤًض ٨م   َ ْظٓ ٓا  ل ؿِّ
ْ
ٓا، بطا ٢مخم بلى الهالة ٞجاٚ ٓعة اإلاجاثضة، آلاًت  الظًً آمى ٧جان )، ؤْ 6بلى اإلاغا٤ٞ" (ؾ

ٓاب    بمجا الىجاُٞت، الج
ً
جا  ُ  مىٟ

ً
، ؤْ مشل: ٞٗال ب  مجا ؤ٦ظِّ

 
ٞ 

 
ِمجا ج٨ً الٓغْٝ ٓاب  م  ،٧جان الج ًْ

 
جا بل  ُ جا مىٟ  مًجاٖع

ّ في آلازغة"، ؤْ مشل:  ؿ  ًْ ًلب  ل
 
غ  في الضهُجا ٞ ـ  الخٍغ  لبِّ

ًْ ٓاب  "م  ْض ٧جان الج
 
٢ٓجا ب٣ : ٞٗال مؿب ِّ٘ هللا "م  ، مشل  ُِّ

 ً  ًْ

ٓعة ألااخؼاب، آلاًت  ٓػا ُٖٓمجا" (ؾ ْض ٞجاػ  ٞ
 
٣
 
ٞ ّ

 
ٓل ٓاب  )، ؤْ 71ْعؾ ٢ٓجا ٧جان الج بن  ، مشل:لؿينبجاٞٗال مؿب

، ؤْ  غ  ِّٞ ؾجا
 
ؿإ

 
ْغ ٞ ِّٞ ؿجا

 
ٓاب  ح ٢ٓجا ٧جان الج  بٞٗال مؿب

 
: ؿٓٝ ً ، مشل  ٨ُم هللا مِّ ٛىِّ

 ٌ  
 
 ٞؿٓٝ

ً
ٟخم ُٖلت "بْن زِّ

ٓبت، آلاًت  ٓعة الخ " (ؾ ال28ًٞلّ بْن قجاء  ٓاب  الكٍغ بطا ا٢ر ن بجالٟجاء. ).  جؼم ظ  ً 

  ،جضزْل الجىت 
ً
 نجالخجا

ً
، مشل: اٖمْل ٖمال

ً
 ٧جان ؤْ جهُجا

ً
ب، ؤمغا

 
ل
َّ
ٓاب الُ ٢ْ٘ في ظ ٓاػا بطا  جؼم اإلاًجإع ظ  ٍْ

 الج٨ؿْل جىجْر. 

  ْالٟجاء ٖلى ٓاْ  ٠ اإلاًجإع بجال ُِّ
 ٖ ْالىهب  ٞٗل ْإطا   ،

ً
ٖلى ؤن الكٍغ ظجاػ في الٟٗل اإلاُٗٝٓ الجؼم  ُٖٟجا

ْججتهْض جىجْر، ْالٟجاء ٞجاء الؿببُت، مشل: بن جضعْؽ  ْاْ اإلاُٗت،  ٓاْ  ْججتهض  جىجْر.ْ  ال ٠ ْ  إن جضعْؽ  ُِّ
 ٖ إطا 

ٓاب الكٍغ ٕ  ٖلى ظ ٓاْ  اإلاًجاع ْالىهب  ٖلى ؤن ال  ،
ً
ٓػ في الٟٗل اإلاُٗٝٓ الجؼم  ُٖٟجا ْالٟجاء ٞةهّ ًج ٓاْ  بجال
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ْالٟجاء ٞجاء الؿببُت ٘  ٖلى ؤن ْاْ اإلاُٗت  ْالٞغ ٓاْ لالؾخئىجاٝ.،   ال

   ٓاب ٓاب، ٞةطا اظخمٗجا ٧جان  الج ٓن ٧ل  مجهمجا بدجاظت بلى ظ ٩ٍْ ْاخضة،  ْال٣ؿم  في ظملت   
 
٢ْض ًجخم٘ الكٍغ

." ًَّ ٓم ْغ"، ْ"ْهللاِّ بْن ج٣ْم أل٢ ِّٞ ْغ ْهللاِّ ؤؾجا ِّٞ ؿجا
 
 للؿجاب٤ مجهمجا، مشل: "بْن ح

   
 
دظٝ  ً ٍْجب  ؤن   ٞجاؾ٨ْذ". 

َّ
ْإال ْم بسي ، 

َّ
٩ل
 
متِّ في ال الىُٟت، مشل: "ج

 
ْضٚ

 
دظٝ ٞٗل الكٍغ بٗض "بن" اإلا  ً ٢ْض 

ع٥ بن ػعججي". ٍِّ مجايُجا، مشل: "ؤْػ ٧ْجان ٞٗل  الكغ ٓاب في اإلاٗجى،  م  ٖلى الكٍغ مجا َٓ الج ٓاب  بطا ج٣ضَّ  الج

ٓطظُتالازخبجاع ؤؾئلت      14.12  الىم

ُٖٓتؤؾئلت   14.12.1  :مٓي

ْاإلا٩جان، هي. 1 ْللؼمجان   ، يٍ   :ؤصاة قٍغ مٗغبت جهلر للٗجا٢ل ْٚ

)a ًْ تىc(  ) ؤي  b(  ) م  ً  d(  ) م   ) ؤً

ن الجملت الخجاَئت ُٞمجا ًلي: .2  ٖي 

     )a بن جضعْؽ ٞخىجْر (  )bبن جىهغوي ٞإهجا هجانغ٦م ( )cجا ىجا ٞلِـ مى 
َّ
ك
 
ٚ ًْ ِمجا ج٨ً d(  ) م  ) م 

 الٓغْٝ ٞمجا ؤ٦ظب  

ٓن 3  ؤؾلٓب الكٍغ مً.... : .   ًخ٩

)a (ؤصاث الكٍغ  )b (ٞٗل الكٍغ  )c (ٓاب الكٍغ  ط٦غ ظمُ٘ مجا) d( ظ

ٓاب الكٍغ بجالٟجاء بطا ٧جان...:4  .  ًجب ا٢ر ان ظ

)a (ظملت جض٫ ٖلى الُلب )b (بجالؿين ؤْ ؾٝٓم 
ً
٢ٓجا  ) c( ؿب

ً
 ط٦غ ظمُ٘ مجا) d( ٞٗل الكٍغ ظجامضا

ْاث الكٍغ الججاػمت:5  .  لِـ مً ؤص

)a (بطا  )b (مِمجا  )c (ؤًىمجا  )d (بن 

ْاث الكٍغ الٛي  الججاػمت:6  .  مً ؤص

)a (بن، مً، مجا )b (ًًمِمجا، متى، ؤ )c (ؤًىمجا،بن،مجا  )d (ال،٧لمجا  بطا، ل

جا7 مَّ
 
ؤ  ْ تِّ  .  "

م  ْٗ ىِّ ٪   بِّ ِّ
ب  ...: ع  ٗض مً خغْٝ الكٍغ

 
" في َظٍ آلاًت "ؤمجا" ح

ْ
ر ِّ

ض  د 
 
ٞ 

)a (الججاػمت  )b (ٚي  الججاػمت  )c (ْٚي  الججاػمت  الشخيء) d(  الججاػمت 

ؿخسضمجان اللخجان الكٍغ .  ؤصاججا8
 
 َمجا: الٗجا٢ل لٛي  ح

)a (ؤوى، خُشمجا )b (ً  مجا، مِمجا) d(  ؤًً، ؤًىمجا) c( بن، م 

" ي٠ُ ًإجِىجا .  "خُشمجا9  ّ ٓعة مجا. ه٨غم  ٍٓب ٖىض الجملت لِظٍ الصخُدت اله  بهجا؟ الخُإ جه

)a (ِىجا خُشمجا ّ   ي٠ُ ًإجِّ ىجا خُشمجا) b( ٞى٨غم  ّ   ي٠ُ ًإجِّ  ه٨غْم

)c (ي٠ُ ًإجِىجا خُشمجا   ّ ىجا خُشمجا) d(  ه٨غْم ّ   ي٠ُ ًإجِّ  ه٨غم 

ى، ؤًىمجا، .  "ؤًً،10
َّ
ْاث ؤي  . ٧لمجا" ؤو  ظجاػمت؟: ٚي  الؿجاب٣ت ألاص

)a (ؤًىمجا )b (ًًؤ  )c (٧لمجا  )d (ؤوى 

 :ؤؾئلت ؤلاظجابت ال٣هي ة  14.12.2
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؟  -1 ٓص بجالكٍغ  مجا اإلا٣ه

؟مجا الكغٍْ الالػمت  -2 ٓن ٞٗل قٍغ  للٟٗل ل٩ُ

ٓابّ؟ -3 ْظ ْظّ املخخلٟت التي ًإحي ٖلحهجا ٞٗل الكٍغ   مجا ألا

ٓابّ؟ -4 ْظ غابُت للٟٗل اإلاُٗٓٝ ٖلى ٞٗل الكٍغ  ْظّ ؤلٖا  مجا ألا

ٓابّ؟ -5 ْظ دظٝ ٞٗل الكٍغ   ً  متى 

ْاث الكٍغ ٚي  الججاػمت م٘ ألامشلت. -6 ْص ؤص ِّ
 ٖض 

غاب. -7 ال في اإلاٗجى ْؤلٖا ْل  مجا الٟغ١ بين لٓ 

 خجالي الظي ظجاء ط٦ٍغ م٘ "بطا" بىجاًء ٖلى مجا صعؾذ: ؤٖغب البِذ ال -8

ِجا ِِّ اإلا٩جاعم  خ٣َّ جي ؤب    بطا ؤهجا لم ؤٖ ال يمَّ وي زجا٫    ٞال ٖؼَّ

ٍٓلت  14.12.3  :ؤؾئلت ؤلاظجابت الُ

ْمجا صاللت ٧ل مجهجا؟ اط٦غ م٘ ألامشلت. -1 ْاث الكٍغ الججاػمت؟   مجا هي ؤص

ْمجا صاللت ٧ل -2 ْاث الكٍغ ٚي  الججاػمت؟  ر م٘ ألامشلت. مجا هي ؤص  مجهجا؟ ْض 

ٓاب الكٍغ بجالٟجاء؟ ا٦خب بجالخٟهُل. -3 ٓاي٘ التي ًجب ٞحهجا ا٢ر ان ظ  مجا اإلا

ال. - 4 ْؤخ٩جامِجا مٟهَّ  ا٦خْب ًٖ "لٓ" 

ْال٣ؿم  "  - 5 ْاخضة بطا اظخم٘ الكٍغ  ٓاب  للؿجاب٤ مجهمجافي ظملت   ألامشلت. " اقغح ال٣جاٖضة م٧٘جان الج

 اإلآصخى بهجاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم   14.13

ْلى،  -1 ؽ الٗغبُت، جإل٠ُ مهُٟى الٛالًُجي، صاع بخُجاء الر ار الٗغبي، بي ْث، لبىجان، الُبٗت ألا ظجام٘ الضْع

ش الُب٘.  ْلم ًظ٦غ ججاٍع

، جإل٠ُ ًٓؾ٠ الخمجاصي، ْدمحم دمحم الكىجاْي، ْدمحم ق٤ُٟ ُٖجا،  -2 ْالهٝغ ٓاٖض ألاؾجاؾُت في الىدٓ  ال٣

ْالٓؾجا ْاإلاضعؾُت  ْالخٗلُم، ال٣جاَغة الجِجاػ اإلاغ٦ؼي لل٨خب الججامُٗت  ٓػاعة الر بُت   م.1990ثل الخٗلُمُت ل

جان، ألاعصن، الُبٗت  -3 ٘ ٖم  َٓػ ْالخ ٓص خؿجي مٛجالؿت، صاع اإلاؿي ة لليكغ  الىدٓ الكجافي الكجامل، جإل٠ُ مدم

 م.2013الشجالشت 

ْل -4 جان، ألاعصن، الُبٗت ألا ٘ ٖم  َٓػ ْالخ ٍٓت، جإل٠ُ مدؿً ٖلي ُُٖت، صاع اإلاىجاهج لليكغ  ى ألاؾجالُب الىد

 م.2007

ْمهُٟى ؤمين. -5 ٍٓت، جإل٠ُ ٖلي الججاعم  ٓاٖض اللٛت الٗغبُت للمضاعؽ الشجاه ٓاضر في ٢  الىدٓ ال

 م.2013ججضًض الىدٓ، جإل٠ُ قٓقي ي٠ُ، صاع اإلاٗجاٝع بمهغ، الُبٗت الؿجاصؾت  -6

ٍٓت اإلاخجضصة، الجؼء الشجالض، ٖبجاؽ خؿً، الُب -7 ْالخُجاة اللٛ ُٗت،  ٓافي م٘ عبُّ بجاألؾجالُب الٞغ ٗت الىدٓ ال

 الغابٗت، صاع اإلاٗجاٝع بمهغ.
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ٓخضة:   15ال

 اإلابجاويْ  خغْٝ اإلاٗجاوي
ٓخضة  ٖىجانغ ال

 الخمُِض   15.0

ٓخضة  15.1  ؤَضاٝ ال

ْانُالخجا   15.2  الخٝغ لٛت 

 إلاٗجاويٝ اْ خغ ؤ٢ؿجام     15.3

ٓإ  15.3.1  بجاٖخبجاع مٗىجاَجا خغْٝ ال ؤه

ٓإ  15.3.2  بجاٖخبجاع بيُتهجا خغْٝ ال ؤه

ْالخغْٝ الٗجاَلتالخغْٝ   15.4   الٗجاملت 

ضم الازخهجام   15.5  الخغْٝ مً خُض الازخهجام ْٖ

بجاثال   15.6  خضٍع

 هخجاثج الخٗلم   15.7

ْمٗجاهحهجا      15.8  ال٩لمجاث الهٗبت 

ٓطظُت    15.9  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

 اإلآصخى بهجاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم   15.10
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 الخمُِض  15.0

ٓاء ٖلى  ٓخضة جل٣ي ألاي ْجض٫ ٖلى مٗىُين ازىين: َظٍ ال خغْٝ اإلاٗجاوي، لٟٓت الخٝغ جُل٤ في اللٛت الٗغبُت 

ْلِ َْع مجاؤ ْإهمجا ص ٓن مجهجا ال٩لمجاث الٗغبُت، َظٍ الخغْٝ جسلٓ مً مٗجان،  بىجاء  ٖلى٣ًخهغ  جاخغْٝ الهججاء التي جخ٩

ٓخضة. َظٍ  ْزجاهحهمجا خغْٝ اإلاٗجاوي التي ؾىٗجالجِجا في َظٍ ال ْمً زم ؤجذ حؿمُتهجا بدغْٝ مبجان،  ال٩لمجاث الٗغبُت، 

ْحٗمل مِٗمجا ٖمل ؤلاؾمىذ م٘ الُٓب، ٨ٞمجا ؤن ٢ُٗجاث الُٓب  ْالٟٗل،  ٢ْؿُم لالؾم  الخغْٝ ٢ؿم لل٩لمت 

ْالٟٗل ال ًالٟ جان بمٟغصَمجا ٦المجا ٨ًخٟي بّ ؤلاوؿجان في بقبجإ خجاظخّ ْخضَجا ال حؿخُُ٘ ؤن جبجي البِذ ٦ظل٪ الاؾم 

ت َظٍ الخغْٝ  ْإن مٗٞغ ٣ٍْجا٫ لِجا خغْٝ الغبِ ألجهجا جغبِ الاؾم بجاالؾم ْالاؾم بجالٟٗل،  ت،  ْالخٗبيً  الاجهجالُت 

ٓاحي الىدٓ الٗغبي ْصعاؾت َظٍ الخغْٝ هجاخُت بجاعػة مً ه ْاؾخٗمجاال ممجا ال بض مىّ لُالب اللٛت الٗغبُت،   
ً
٢ض  صاللت

ْالبُجان اه٨بَّ  ْالكغح  ٫ٓ خغْٝ اإلاٗجاوي  ،ٖلحهجا الىدجاة بجالضعؽ  ْهٓغا ألَمُتهجا ؤل٠ ٖلمجاء الىدٓ الٗغبي ٦خبجا ٦شي ة خ

ْمجهم  ،702ٌْعن٠ اإلابجاوي في قغح خغْٝ اإلاٗجاوي للمجال٣ي م  ،َـ749مشل الججي الضاوي في خغْٝ اإلاٗجاوي للمغاصي م 

٫ٓ اإلاجال٣ي في م٣ضمت 761جام ألاههجاعي م مً ظٗل بجابجا زجانجا لِجا مشل مجا ٞٗل ابً َك ٣ٍْ ٌ في ٦خجابّ مٛجي اللبِب. 

ْجغ٦ُب ؤ٦ث  ال٨الم ٖلحهجا،  ٓعا،  ْمٗجاوي مٗٓمِجا ؤقض ٚ ْعا،  ٧ْجاهذ الخغْٝ ؤ٦ث  ص  " : ٦خجابّ بُجاهجا ألَمُت َظٍ الخغْٝ

ٓاثضٍ بلحهجا". ّ في ٞ  ْعظٖٓ

ٓاخض مشل َمؼة   ْمجهجا مجا ًخإل٠ مً زمؿت  ،الاؾخِٟجاممً َظٍ خغْٝ اإلاٗجاوي مجا ًخإل٠ مً خٝغ الهججاء ال

، مجهجا خغْٝ ٖجاملت  ين ؤْ ٖلى زالزت ؤْ ؤعبٗت ؤخٝغ ، مجهجا مجا ٖلى خٞغ ًَّ جدضر حٛي ا  ْهي اللتيخغْٝ الهججاء، مشل: ل٨

ْازغ  ْمجهجا ال جدضر حٛي ا في ؤ ْٞجا ٖجاملت  ْحؿمى َظٍ الخغْٝ خغ في آزغ ال٩لمت التي جضزل ٖلحهجا مشل خغْٝ الجغ 

ْحؿمى ٖجاَلت.ال٩لمجاث  ٦دغ  جا  ْٚيَ  ْمجهجا مجا ًضزل ٖلى ازيُىن مٗجا.   ْٝ الىضاء  ْمجهجا مجا ًضزل ٖلى الاؾم ؤْ الٟٗل 

ت ص٣ُ٢ت ممجا ال ت َظٍ الخغْٝ مٗٞغ  مدُض ٖىّ لُجالب اللٛت الٗغبُت. ْإن مٗٞغ

ٍٓين ٖلى جلم  ،  شخيءخ٤ٟ ٧لمت الىد ْمٗىجاَجا بل مً َظ الىٓ ٕ مً ال٩لمت ؤي الخٝغ ٓا في ٖضصَجا  ازخلٟ

ٓا٣ٞجا م٘ مجا طَب بلُّ  ْؤ٦ث  ج جا  ْؤٌؿَغ ٓع  ٓخضة لخالٞجاتهم بل ؤزظهجا بإؾِل ألام ْلم هخٗغى في َظٍ ال ْاؾخٗمجالِجا، 

ٓع مً الىدجاة.  الجمِ

 ؤَضاٝ الٓخضة  15.1

ت مً الٛجاًجاث ؤَمِجا مجا ًلي: ٓخضة بلى مجمٖٓ  تهضٝ َظٍ ال

 خٝغجالالخٍٗغ٠ ب 

   ْخغْٝ اإلاٗجاوي  الٟغ١ بُجهجابُجان ْ  ْج٣ؿُم الخغْٝ بلى خغْٝ اإلابجاوي 

 ْبُجان ؤَمُتهجا  الخٍٗغ٠ بدغْٝ اإلاٗجاوي 

 ٓإ خغْٝ اإلاٗجاوي  ؤه

 ج٣ؿُم خغْٝ اإلاٗجاوي بلى الٟئجاث املخخلٟت 

  ْؤمجا٦ً اؾخٗمجاالتهجا صالالث خغْٝ اإلاٗجاويبُجان 

 جاَلت  جهيُِٟجا بلى: ٖجاملت ْٖ
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 ٓلِجا ٖلى الاؾم ؤْ الٟٗل ؤْ ٖلحهمجا ازىين  جهيُِٟجا مً خُض صز

 ْانُالخجاالخٝغ لٛت   15.2

 الخٝغ لٛت:   15.2.1

ْالٟجاء جض٫ ٖلى زالزت مٗجان:  ْالغاء  ْظجاهبّ،  الصخيءخض  -1ؤن الخجاء   ّ ٞغ َْ2-  ًٖ ٫ْ ج٣ضًغ  -3، الصخيءالٗض

٫ْ ٞدٝغ الصخيء ٢ْجا٫ ابً ٞجاعؽ: خٝغ ٧ل الصخيء. ؤمجا اإلاٗجى ألا  ،ّ ْخٝغ الجبل: َٞغ ْظجاهبّ،  خضٍ،  شخيء: خضٍ 

٫ٓ هللا حٗجالى: ً   ﴿ْمىّ ٢ مِّ
جاؽِّ  ْ  ً ٱلىَّ ض   م  ب  ْٗ  ٌ   

َّ
ى   ٱّلل

 
ل  ٖ  

 
ٍٝ ْغ

ؾالم خُض اؾخمغ ؤي: مً ًب٣ى ٖلى َٝغ مً ؤلا  )11(الدج:﴾خ 

ْؤمجا  ٓهّ ٖلى َٝغ مىّ ،  ْجغ٥ الٗبجاصة ل٩ ٓع  ْإن ؤنجابخّ قضة زغط مً ؤلاؾالم ٖلى الٟ ْالٗبجاصة في عزجاء،  ٖلى ؤلاؾالم 

٫ٓ، مشل: اهدٝغ ٞالن  ْاإلاُ  ٫ْ ذ  ٞالهجا ًٖ ٨ٞغجّ: ٖضلذ اإلاٗجى الشجاوي ِٞٓ الٗض
ْ
ٞ ْخغَّ ًىدٝغ اهدغاٞجا ؤي: ٖض٫ ٖىّ، 

ْمىّ ٧لمت املِّ  ْالخسمين  ْؤمجا اإلاٗجى الشجالض ُٞإحي للخ٣ضًغ  ْح ٖىض اإلاٗجالجت.   بّ ٖجهجا،  ع  بهجا الجغ ْهى خضًضة ٣ًضَّ  خغاٝ 

ْػابجاصي، الخٝغ مً ٧ل  ْالخٝغ مً اشخيءْفي ال٣جامٓؽ املخُِ للٟي   ،ٍ ْخض   ، ّ، ْقٟيٍ  لجبل: ؤٖالٍ : َٞغ

 ِّٗ ...) ؤي: ى  املخضص ط: ٦ ْمً الىجاؽ مً ٌٗبض هللا ٖلى خٝغ ْلت ... ( ْالىجا٢ت الًجامغة ؤْ اإلاِؼ ْاخض خغْٝ التهجي،  ب... ْ

، ؤي ال ًضزل في الضًً  ٓ ؤن ٌٗبضٍ ٖلى الؿغاء ال الًغاء، ؤْ ٖلى ق٪ ؤْ ٖلى ٚي  َمجاهِىت ٖلى ؤمٍغ ْاخض، َْ ْظّ 

ْهؼ٫ ال٣غان ٖلى ؾبٗ ) : ؾب٘ لٛجاث مً لٛجاث الٗغب.مخم٨ىجا، (   ت ؤخٝغ

ْالخ٣ضًغ.  ،٫ْ ْالٗض  ،  ٞجالخٝغ لٛت: الُٝغ

  الخٝغ انُالخجا:  15.2.2

ْخغْٝ مٗجان   جض٫ ٖلى مٗىُين ازىين:  خغْٝ مبجان 

ْهي الخغْٝ الهججاثُت  -1 ْإن حؿمُتهجا خغْٝ مبجان:  جا،  ال في ٚيَ  ال جض٫ ٖلى مٗجى في هٟؿِجا  ٓن مجهجا ال٩لمت،  التي جخ٩

ْهى:بجالخغْٝ اإلابجاوي جغظ٘ بلى ؤن ٧ل ٧لمت مً ال٩لمجاث جبجي مجهجا،  جا،  ً خٞغ ْٖكٍغ  ٍْبلٜ ٖضصَجا زمجاهُت 

 ؤ، ب، ث، ر، ط، ح، ر، ص، ط، ع، ػ، ؽ، ف، م،

 .ى،ٍ، ّ، ٕ، ٙ، ٝ، ١، ٥، ٫، م، ن، َـ، ْ، ي

 ٍْْ ْجيخهي بجالُجاء،  ٔ إجهجا جبضؤ بجالِمؼة  جا  غ ٓجهجا مؿخ٣البٌٗ الىجاؽ ألال٠ خٞغ ٓجهجا  ٍْجٗل ٨ٍْخب ٢ْبل الُجاء  ٓاْ  بٗض ال

ْجدخجاط لخلِٟٓجا بلى خٝغ ضص الخغْٝ اإلابجاوي ٖىضَم حؿٗت  م٘ الالم ٨َظا "ال" ألن ألال٠ ؾجا٦ىت،  مخدغ٥ ٢بلِجا، ْٖ

ْحؿمى بدغْٝ اإلابجاوي ألن ال٩لمجاث ا جا.  ن خٞغ كْغ ْلِـ ألي مجهجا مٗجى بطا ٧جاهذ مىٟغصة ٦مجا مغَّ  لٗغبُت جبجى مجهجاْٖ  ،

ٓن مجهجا ال٩لمجاث ْل٨ً بطا اهًمذ َظٍ الخغْٝ بًِٗجا بلى بٌٗ جخ٩ ْمً ال٩لمجاث جخإل٠ الجمل، ٞمً  ،ْمجغصة 

ْحٗٝغ َظٍ  ٓالضة،  ْاإلاُم جبجي ٧لمت ؤم ؤي: ال ْمً خغفي الال٠  ٓالض،  ْالبجاء جبجي ٧لمت ؤب بمٗجى ال خغفي ألال٠ 

ْخغْٝ الخهجُت الخغْٝ بجالخغْٝ الهججاثُت ْخغْٝ التهجي،  ْحٗضًض ،  ْجهجُتهجا: ج٣ُُِٗجا  ْمٗجى هججاء ال٩لمت  ؤًًجا. 

ْج ِْٞجا م٘ خغ٧جاتهجا،   ى٣ؿم َظٍ الخغْٝ بلى ٢ؿمين:خغ

  ،ْهى: الخجاء، الشجاء ٠ بلى خٝغ مً ظيؿِجا،  ٫ٓ مِٗجا الم الخٍٗغ ْهى الخغْٝ التي جخد الخغْٝ الكمؿُت: 

ٓن. ن الخغْٝ إْ  الضا٫، الظا٫، الغاء، الؼاء، الؿين، الكين، الهجاص، الًجاص، الُجاء، الٓجاء، الالم، الى

جا.  الكمؿُت ؤعبٗت ٖكغ خٞغ
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 ْه ت:  ٫ٓ مِٗجا الم الخٍٗغ٠ بلى خٝغ مً ظيؿِجا، بل جدخٟٔ مِٗجا َظٍ الخغْٝ ال٣مٍغ ى الخغْٝ التي الجخد

ْهى: الِمؼة، البجاء، الجُم، الخجاء، الخجاء، الٗين، الٛين، الٟجاء، ال٣جاٝ، ال٩جاٝ، اإلاُم، الِجاء،  الالم بلِٟٓجا، 

 ْ ٓاْ الُجاء.  جا.إال ت ؤًًجا ؤعبٗت ٖكغ خٞغ  ن الخغْٝ ال٣مٍغ

ْهي  -2 جا، الخغْٝ ا خغْٝ مٗجان:  ْجض٫ ٖلى مٗجى في ٚيَ  ِ ألاؾمجاء  بجاألٞٗجا٫ ْألاؾمجاء بجاألؾمجاء.  ْهى مجا لتي جغب 

ْالٟٗل،  : مجا ٧جان لّ مٗجى ال ًِٓغ بال بطا اهخٓمذ في الجملت. ٞدٝغ مٗجى ٣ًجابل الاؾم  ْحٗٝغ َظٍ الخغْٝ

ٓ الاؾ ٍٓع ٖلى اهًمجاهّ بلى مجا ص٫ ٖلى مٗجى في هٟؿّ َْ ِْ ٠٢ٓ ْل٨ً ًخ ْالٟٗل، َٓ ٧لمت طاث مٗجى  م ؤ

: ؤ٦خب  بجال٣لم، ؤٞجاص َظا الخٝغ  ، ٞةطا ٢لذ  ٍع  -البجاء–ٞدٝغ الجغ (البجاء) ال مٗجى لّ في طاجّ بل في مجْغ

ْهى "ال٣لم"  ْلٓ ال اهًمجامّ بلى ٧لمت صلذ ٖلى مٗجى في هٟؿِجا  ظا اإلاٗجى خجانل في ال٣لم،  مٗجى الاؾخٗجاهت َْ

ال ِْغ مٗىجاَجا.  إلاجا ؤٞجاص البجاء 

 إلاٗجاويٝ اْ خغ ؤ٢ؿجام    15.3

 بلى ٖضة ؤ٢ؿجام، مجهجا: -بجاٖخبجاعاث مسخلٟت  -جى٣ؿم خغْٝ اإلاٗجاوي  

غاى مسخلٟت جغظ٘ بلحهجا حؿمُتهجا، ٞٗلى ؾبُل اإلاشجا٫  -1 الخغْٝ بجاٖخبجاع مٗىجاَجا ألن خغْٝ اإلاٗجاوي حؿخسضم أٚل

ْالخغ  ْالتي جإحي للىٟي حؿمى ؤخٝغ الىٟي  ٓاب،  ٓاب ؾاا٫ حؿمى ؤخٝغ الج ْٝ التي الخغْٝ التي حؿخٗمل لج

. جا مً الخغْٝ يَ   ًاحى بهجا للضاللت ٖلى الكٍغ ٣ًجا٫ لِجا خغْٝ الكٍغ ْٚ

ٓن مً ازىين،  -2 ْمجا ًخ٩ ٓاخض،  ْالخغْٝ بجاٖخبجاع بيُتهجا ألاؾجاؾُت ألن مً الخغْٝ مجا ٌكخمل ٖلى خٝغ اإلابجى ال

ٓن مً زالزت خغْٝ ْػ خٝغ اإلاٗجى ًٖ زمؿت خغْٝ اإلابجاوي.ْ  ْمجهجا مجا ًخ٩ ال ًخججا  ؤعبٗت خغْٝ 

ْالخغْٝ بجاٖخبجاع الٗمل ؤْ ٖضم الٗمل، ألن بٌٗ الخغْٝ ًدضر حٛي ا في آزغ ال٩لمجاث التي ًضزل ٖلحهجا   -3

ْالخغْٝ الٗجاَلت. خبجاع جى٣ؿم خغْٝ اإلاٗجاوي بلى الخغْٝ الٗجاملت  ْبهظا الٖا  ْبًِٗجا ال ًدضر َظا الخٛي ، 

ْٖضم ازخهجانِجا -4 ٓلِجا، ألن الخغْٝ مً خُض ازخهجانِجا   -1جى٣ؿم بلى زالزت ؤ٢ؿجام:  ْالخغْٝ بجاٖخبجاع مضز

 ْالخغْٝ التي ال جسخو بإخضَمجا. -3ْالخغْٝ التي جسخو بجاألٞٗجا٫ ، -2الخغْٝ التي جسخو بجاألؾمجاء، 

ْبإ٢ؿجامِجا املخخلٟت ب ٫ْ خغْٝ اإلاٗجاوي  ْالخمشُل. صخيءُْٞمجا ًلي هدىجا  مً الخٟهُل 

ٓإ  15.3.1  بجاٖخبجاع مٗىجاَجا خغْٝ ال ؤه

ٓإ  جى٣ؿم خغْٝ اإلاٗجاوي بجاٖخبجاع ٓاء ٖلى ؤه ٫ْ الخجالي جل٣ي ألاي ْإن الجض ٓإ ٦شي ة،  ْمٗىجاَجا بلى ؤه صاللتهجا 

ْٖلى   ، ْلِجا الخ٣جا. شخيءمسخلٟت مً َظٍ الخغْٝ ٓظؼة، ؤمجا ؤخ٩جامِجا مٟهلت ٞىدىجا ٣ت م ْمشجالّ بٍُغ ْخ٨مّ   مً ٖملّ 

ٕٓ الخٝغ الدؿلؿل  مشجالّ مٗىجاٍ/ٖملّ/خ٨مّ ه

جا، ججغ مجا  الخغْٝ الججاعة -1 ن خٞغ بٗضَجا، ؾمُذ ٖكْغ

بجالخغْٝ الججاعة ألجهجا ججغ مٗجى الٟٗل بلى 

ْمجهجا  الاؾم، مجهجا مجا ًضزل ٖلى الاؾم الٓجاَغ 

ْاإلاًمغ.  مجا ًضزل ٖلى الٓجاَغ 

البجاء، ال٩جاٝ، مً، 

ْاْ ال٣ؿم،  بلى، 

عب، زال، ختى 

جا. يَ  ْٚ 

، مجهجا مجا ٌؿخٗمل للمىجاصٔ  خغْٝ الىضا -2 ْهى ؾبٗت خغْٝ

ْمجا ٌؿخٗمل  ب،  ْمجا ال٣ٍغ للمىجاصٔ البُٗض، 

ؤ، ؤي، ًجا، آ، ؤًجا، 

ْا.  َُجا، 
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ْالبُٗض. ب   ٌؿخٗمل لل٣ٍغ

، جُٟض مكجاع٦ت اإلاُٗٝٓ  خغْٝ ال٠ُٗ -3 ْهى حؿٗت خغْٝ

غاب. ْاإلاُٗٝٓ في الخ٨م ْؤلٖا  ٖلُّ 

ٓاْ، الٟجاء، زم،  ال

ختى، ؤْ، ؤم، بل، 

 ال، ل٨ً.

ٓانب اإلاًجإع -4 ، جىهب الٟٗل اإلاًجإع لٟٓجا  ه هى ؤعبٗت خغْٝ

 ْ ج٣ضًغا ؤْ مدال.ؤ

 ؤن، لً، ٧ي، بطن.

ٓاػم اإلاًجإع -5 إلاجا حؿمُجان خغفي  ظ ، مجهجا لم  ْهى ؤعبٗت خغْٝ

٢ْلب، ألجهمجا جىُٟجان الٟٗل اإلاجاضخي  ْظؼم  هٟي 

ْج٣لبجان ػمجاهّ مً اإلاًجإع (الخجا٫  ْججؼمجاهّ 

 ْالاؾخ٣بجا٫) بلى اإلاجاضخي.

لم، إلاجا، الم ألامغ، ال 

 الىجاَُت.

الخغْٝ اإلاكبهت  -6

 بلِـ

هى ؤعبٗت ؤخٝغ جإحي للىٟي، حٗمل ٖمل لِـ، 

جا. ٘ زبَ  ْجٞغ ٘ اؾمِجا   ٞرٞ 

مجا، ال، الث، بْن، 

ْمازغ الظ٦غ ال 

حٗمل ٖمل لِـ بال 

 ٢لُال.

الخغْٝ اإلاكبهت  -7

 بجالٟٗل

ْالخب   ، جضزل ٖلى اإلابخضؤ  ْهى ؾخت خغْٝ

٘ الخب . ْجٞغ َْؿمى اؾمِجا   ٞخىهب اإلابخضؤ  

، ل٨ً،  ، ٧إنَّ ، ؤنَّ بنَّ

 لٗل.لُذ، 

، مجهجا مجا ًجؼم الٟٗل اإلاًجإع  خغْٝ الىٟي -8 ؾبٗت ؤخٝغ

ْمجهجا مجا  ْمجا ًىهبّ(لً) م٘ الىٟي،  إلاجا)،  (لم 

ْمجهجا مجا جىٟي  ْإْن)،  ًىٟي الٟٗل اإلاجاضخي (مجا 

 ٫ٓ الث جسخو بجالضز ْاإلاًجإع (ال)،  اإلاجاضخي 

 ٖلى خين مشل: الث خين مىجام.  

لم، إلاجا، لً، مجا، بْن، 

 ال، الث.

ٓابخغْٝ  -9 ٓاب للضاللت ٖلى ظملت  الج جإحي خغْٝ الج

ٓاب، مشال بطا ٢ُل ل٪: َل جظَب؟   الج

 ٣ٞلذ: وٗم. ؤي وٗم، ؤطَب. 

وٗم، بلى، ؤظل، 

ي ، بْن، ال، ٦ال.  ظ 

جا الخٟؿي  -10  ؤي، ؤْن. ٌؿخٗمالن لخٟؿي  مجا ٢بلِمجا خٞغ

ْٚي  ظجاػمت،  خغْٝ الكٍغ -11 جان: ظجاػمت  ظٍ الخغْٝ هٖٓ َْ

إطمجا ْ  الكٍغ الججاػمت ِٞمجا: بنؤمجا خغْٝ 

جا ٞٛي  ظجاػمت.   ْؤمجا ؾجاثَغ

ال،  بْن، بطمجا، لٓ ل

ٓمجا، ؤمجا، إلاجا.  ل

خغْٝ  -12

 الخدًٌُ

ْجض٫ ٖلى  َظٍ الخغْٝ جضزل ٖلى اإلاًجإع 

ْإطا صزلذ ٖلى  الخض ٖلى الٗمل بكضة، 

ْخُيئظ  اإلاجاضخي ٧جاهذ لجٗل الٟجاٖل ًىضم 

ال،  َال، ؤال، ل

ٓمجا،  ؤال. ل
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 حؿمى خغْٝ الخىضًم.

٤. الصخيءجإحي لُلب  خغْٝ الٗغى -13  ؤال، لٓ، ؤمجا. بٞغ

ٗت قإهّ،  خغْٝ الخىبُّ -14 جإحي لخىبُّ الؿجام٘ بلى ال٨الم لٞغ

ْهى جضزل ٖلى  ْمجهجا: َجا،  ٍْبضؤ بهجا ال٨الم، 

ْجإحي   ،( ن ب٣ض ( َجا ٢ض عظٗذ  اإلاجاضخي اإلا٣ْغ

 بٗض ؤي  للىضا ( ًجا ؤحهجا الىجاؽ)

 ؤال، ؤمجا، َجا، ًجا.

ت -15 ٍْل  الخغْٝ اإلاهضٍع َظٍ الخغْٝ جإحي لخجٗل مجا بٗضَجا في جإ

 اإلاهضع.

، ٧ي، مجا،  ؤن، ؤنَّ

ٍٓت.  لٓ، َمؼة الدؿ

جإحي َظٍ الخغْٝ لخجٗل الٟٗل اإلاًجإع  خغْٝ الاؾخ٣بجا٫ -16

لالؾخ٣بجا٫، مجهجا مجا ًىهب الٟٗل اإلاًجإع 

مجا. ْمجهجا ٚيَ   ْمجهجا مجا ًجؼمّ، 

ؤن، لً، ٧ي، بطن، 

الم ألامغ، ال 

الىجاَُت،بْن، بطمجا، 

 ؾٓٝ.

جا الاؾخِٟجام -17 َْل، ٌؿخِٟم بجالِمؼة ًٖ اإلاٟغص  خٞغ َمجا َمؼة 

ال ٌؿخِٟم بهل بال ًٖ الجملت. ً الجملت،  ْٖ 

 الِمؼة، َل.

ٓ خٝغ  الخمجي: َلب اإلاؿخدُل. خغْٝ الخمجي -18 لُذ: َْ

ْي٘ للخمجي، لٓ، 

مجا ال  َل، َْ

جُٟضان للخمجي 

٢ْض  بإنل الٓي٘ 

 للخمجي.ًإجُجان 

ٓ لٛت: ألامل. الصخيءالر جي: َلب  خٝغ الر جي -19  لٗل. اإلام٨ً، َْ

ٓ مسخو  ْؾببّ. الصخيءالخٗلُل: بُجان ٖلت  خٝغ الخٗلُل -20 ٧ي، َْ

٢ْض جإحي  للخٗلُل، 

 الالم، في، مً.

جا الدكبُّ -21  ال٩جاٝ، ٧إن. الدكبُّ َٓ اإلامجازلت. خٞغ

خضر مً زال٫ الغصٕ: َٓ جشبُِ ٖمل ؤْ  خٝغ الغصٕ -22

 ٚغؽ الخٝٓ مً ال٣ٗجاب.

 ٦ال.

ٓعة. شخيءًُلب بهجا ٞٗل   الم ألامغ -23 ْهى م٨ؿ ٓعة. مجا،   الالم اإلا٨ؿ

ٓن  الم الابخضاء -24 ْج٩ ْجإ٦ُضٍ،  جإحي الؾخٟخجاح ال٨الم 

٣لُل  خال٫  زي   مً ٦شيٍ  خغاٍم.
 
ٓخت، ل  مٟخ

ٓخت.  الالم اإلاٟخ

 ٢جالْذ.اإلاجاضخي للضاللت ؤن الٟجاٖل جلخ٤ الٟٗل ججاء الخإهِض  -25



298 

 

غ٦ْذ اللخ٣جاء  الؿجا٦ىت ْإطا خ  ْهى ؾجا٦ىت،  ماهض، 

٦ِّذ بجال٨ؿغ.
غ   الؿجا٦ىين خ 

ت مً ال٩لمجاث ٖىض  َجاء الؿ٨ذ -26 جلخ٤ َظٍ الِجاء مجمٖٓ

.٠٢ٓ  ال

إلاّ، مجالُّ، 

 ؾلُجاهُت.

 الصخيء٧ل الخغْٝ التي حؿخٗمل لُلب  خغْٝ الُلب -27

 جىضعط جدذ خغْٝ الُلب.

 الىجاَُت الم ألامغ،ال

خغْٝ الاؾخِٟجام، 

ْالخمجي.  ْالٗغى 

28- ًٍٓ ٓن ؾجا٦ىت ػاثضة جلخ٤ آزغ ألاؾمجاء  خٝغ الخى ًٍٓ ه الخى

ْجٟجاع٢ِجا زُجا.  لٟٓجا 

 بلى 
ً
ض  عؾجالت ٦خب ٍػ

 نض٤ًٍ.

٦ُٓض -29 جإحي َظٍ الخغْٝ لخإ٦ُض اإلاٗجى، مجهجا مجا  خغْٝ الخ

ْمجا ًسخو بجالٟٗل اإلاجاضخي،  ًسخو بجاألمغ، 

ْاإلا٣ضع  ٓاب ال٣ؿم الٓجاَغ  ْمجهجا مجا ٣ً٘  في ظ

 لخإ٦ُضٍ.  

ٓوي الخإ٦ُض  ه

ْالش٣ُلت،  الخُٟٟت 

 ٢ض، الم ال٣ؿم.

،  ٧ل خٝغ اإلاٗجى الؼاثضالظي ًاحى للخإ٦ُض. خغْٝ الهلت -30 ًْ بْن، ؤْن، مجا، مِّ

 البجاء.

ٓإ  15.3.2  بجاٖخبجاع بيُتهجا خغْٝ ال ؤه

ْزمجاؾُت ٖلى زمؿت ؤ٢ؿجام:بجاٖخبجاع بيُتهجا خغْٝ اإلاٗجاوي  ْعبجاُٖت،  ْزالزُت،  ْزىجاثُت،   .ؤخجاصًت، 

 ألاخجاصًت:  15.3.2.1

جا، هي: الِمؼةْهي  ٓن  ،ْاإلاُم ،ْالالم ،ْال٩جاٝ ،ْالٟجاء ،ْالؿين ،ْالخجاء ،ْالبجاء ،ْألال٠ ،زالزت ٖكغ خٞغ  ،ْالِجاء ،ْالى

ٓاْ ْاؾخٗمجاالتهجا خؿب مجا ًلي: ،ْال  ْالُجاء. بن صالالث َظٍ الخغْٝ 

 مشل: ،الِمؼة : هى حؿخٗمل إلاٗجان ٦شي ة -1

 مشل: ، ٌؿخِٟم بهجا ًٖ اإلاٟغصالاؾخِٟجام ،﴿ 
ْن  ض   ٖ ٓ

 
ُض  مجا ج ِّٗ

ْم ب 
 
غٍِّب  ؤ

 
٢
 
، ٦مجا )109(ألاهبُجاء:﴾ؤ

 ؟ؤز٥ٓؤلم ٌؿجاٞغ ْ  ،؟ٌؿخِٟم بهجا ًٖ الجملت، مشل: آظتهض ؤخمض

  :ٍٓت، مشل ْم ﴿ْالدؿ  َ ْع ْىظِّ
 
ْم ج

 
ْم ل

 
ْم ؤ ه  ْعت 

 
ظ
ْ
ه
 
ؤ
 
ْم ؤ ْحهِّ

 
ل  ٖ ٓاء   ؾ   .)10(ًجاؾين:﴾ْ 

  :ْالىضاء، مشل 

ىجا بهجا م٣ُمجان َجا َىجا
 
 ؤظجاعج

 

ب للٍٛغب وؿِب   ٧ْل ٍٚغ
 

 إلاٗجان، مشل:ألال٠: جإحي  -2

  ضاالا  .ؾخٛجازت، مشل: ًجا ٍػ

   ٍْْجا ٖكبجا! ،لخعجبا  .مشل: ًجا مجاءا 

   ْْاخؿِىجا ،لىضبتا  .مشل: 
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   ْٓهين، مشل: ايغْبىجان ًجا وؿجاء  ا  .لٟهل بين الى

    ْْؤخمض ٢ض ظجاءا.ا  لضاللت ٖلى الخشيُت مشل: بن دمحما 

 جإحي البجاء إلاٗجان مجهجا: البجاء:  -3

 جا،  ،لهجا١ؤلا ٓن مججاٍػ ٢ْض ٩ً ٓن ؤلالهجا١ خ٣ُ٣ت ٦مجا في اإلاشجا٫  مشل: مسخذ عؤسخي بُضي، ٢ض ٩ً

 ٍب مً م٩جاه٪.، ؤي مغعث بم٩جان ٢غ مشل: مغعث ب٪

   ْال، ملخٗضًت، ا ْالٟجاٖل مٟٗ ب  ﴿شل: ْحؿمى بجاء الى٣ل، ُٞهي  بهجا الٟٗل الالػم مخٗضًجا،   َ  ط 

  
َّ

مْ  َّللا َِّ ٓعِّ
ى   . )17(الب٣غة:﴾بِّ

  ْْم ﴿مجاث بجالُٗل، ْمشل: جضزل ٖلى ٖلت الٟٗل ْؾببّ لؿببُت، ا  ِ ُشجا٢  ْم مِّ ِِّ ًِّ ٣ْ
 
مجا ه بِّ

 
ٞ

مْ   َ جا ى   ٗ  سجً بظهبّ.. بن الؿجاع١ )13(اإلاجاثضة:﴾ل

   ْٓػ خظٝ ل٣ؿم مشل: ؤ٢ؿم بجاللا ٍْج ْبجاء ال٣ؿم جضزل ٖلى الًمي  ؤًًجا،مشل: ؤ٢ؿم بّ،   .

ًَّ ٦ظا.  ٞٗل ال٣ؿم ، مشل بجالل ؤْ ب٪ ألٞٗل

   ْ ٍْض٫ ٖلى ؾخٗجاهت مشل : ٦خبذ بجال٣لمالا ْجضزل ٖلى اإلاؿخٗجان بّ ٧جال٣لم في َظا اإلاشجا٫،   .

ٓاؾُت التي خهل بهجا الٟٗل.  ال

  ٓى ﴿ :ْججيء ػاثضة هد
 
ٟ
 
٦  ْ  ِّ

 
جاّلل   بِّ

ً
ُضا ِِّ

 
 .)79اليؿجاء:(﴾ق

  :ُت، مشل جا﴿ْللٓٞغ م  ىذ   ْ 
 
بِّ  ٦ جاهِّ

ج  مْ ﴿، ْؤي: ُّٞ)44(ال٣هو:﴾الٛغبي بِّ  َ جا ى  ُْ جَّ
 
غٍ  ه خ  س   )34(ال٣مغ:﴾بِّ

 ؤي: في السخغ.

 جإحي إلاٗىُين، َمجا:الخجاء:  -4

  :ٍؼِّ ﴿للخإهِض مشل ؼِّ
 ٗ  الْ

 
ة
 
ؤ ذِّ اْمغ 

 
 .)51(ًٓؾ٠:﴾٢جال

  ْأل٦ُضنَّ ﴿ل٣ؿم مشل: ا ِّ
َّ

جاّلل
 
ْإن الخجاء ال٣ؿمُت ال جضزل بال ٖلى اؾم الجاللت.)57(ألاهبُجاء:﴾ج  . 

ْججٗل ٞٗل اإلاًجإع زجالهجا للمؿخ٣بل، مشل:  -5 م   ﴿الؿين: لالؾخ٣بجا٫،   ِ  ٨ُ ِّٟ
ْ
٨  ُ ؿ 

 
ٞ   

َّ
 .)137(الب٣غة:﴾َّللا

 جض٫ ٖلى اإلاٗجاوي الخجالُت:الٟجاء:  -6

 ال٣جاٖت ألاؾجاجظة ٞجالُالبلر جِب م٘ الخ٣ُٗب مشل: صزل ا. 

   :ٓاب مشل ي﴿ْلغبِ الج ٓوِّ
 ٗ
بِّ
جاجَّ
 
ٞ  

َّ
 َّللا

ٓن  ب  دِّ
 
ْم ج ْىخ 

 
ْن ٦  .)31(آ٫ ٖمغان:﴾بِّ

  .ِذ ٖكغ عبُجاث ٣ٞ ين اللٟٔ، مشل: نٞغ  ْججيء ػاثضة لرًز

 جإحي: ال٩جاٝ: -7

  ٓع ٓ اإلاٗجى ألانلي لل٩جاٝ، مشل: الٗلم ٧جالى ض ٧جاألؾض.للدكبُّ َْ ٍْػ  ، 

   :ط    ﴿ْللخُجاب مشل  ٪ جاب   لِّ خ  ِّ٨
ْ
  ال

 
ب   ال ٍْ ِّّ  ع  ُ  . )2(الب٣غة:﴾ِّٞ

  :٦ُٓض، مشل ْيء  ﴿ْججيء ػاثضة للخ
 

ِّّ شخ لِّ
ْ
ش مِّ

 
ـ  ٦ ِْ ٓعٔ:﴾ل   .)11(الك

 جإحي ل٨شي  مً اإلاٗجاوي، مً ؤَمِجا:الالم :  -8
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 :٤ ممجا آججاٍ هللا﴿لألمغ، مشل ِّٟ ى
 ُ ل
 
ٞ ّ

 
ع  ٖلُّ عػ٢ ضِّ

 
٢ ً  .)7(الُال١:﴾ْم 

   ٫ٓ ْلالبخضاء، مشل: لُجالب وكُِ زي  .مً َجالب ٦ؿ

 ض.، مشل: ؤلاؾالم صًً لىجاْاإلال٪ ْلالزخهجام ْال٨خجاب لٍؼ ْالخمض لل عب الٗجاإلاين،   ، 

 :أ﴿ْللخٗلُل، مشل هَّ أ بِّ ى 
ْ
ل هؼ 

 
٪   ؤ ُْ ل  ب   بِّ

خ   ِّ٨
ْ
٤ِّ   ٱل

خ 
ْ
ٱل م   بِّ

 
ْد٨ خ  ْين   لِّ جاؽِّ  ب  أ ٱلىَّ م  ٪   بِّ  ٕ ع 

 
  ؤ

َّ
، )105(اليؿجاء:﴾ٱّلل

 ْحؿمى الؿببُت ؤًًجا.

  ٣ٍْجا٫ لِجا الم اإلاؿخٛجار ْهى الؼاثضة  ٦ُٓض، مشل: ًجا للًُٟلت،   . ْللخ

  :ل  ﴿الهتهجاء الٛجاًت، مشل
 
ْجغِّي  ٧

ٍل  ً  ى ألظ  مًّ ؿ   .)13(ٞجاَغ:﴾م 

 .ٍْجا للٟغح  ْللخعجب، مشل: ًجا للضَكت، 

ٓع، مشل: ؤهخم، به٨م، ججحئ اإلاُم:  -9 جا﴿للضاللت ٖلى ظم٘ الظ٧ جا ً  ه  ح 
 
جاؽ   ؤ ْا الىَّ ض  ب  ْٖ م   ا

 
٨ بَّ  .)21(الب٣غة:﴾ع 

ٓن:  -10 ً:الى  حؿخٗمل ألمٍغ

 ٢ٓجاًتا ٢ٓجاًتل ٓن ال ْه ْجدّٟٓ مً ال٨ؿغ ألن ال٨ؿغ مسخو بجاالؾم،  ،  التي ج٣ي آزغ الٟٗل 

ٓن اله٨ؿغث اإلاُم،  ال َظٍ الى ْل الةِّ ﴿مشل: اخر مجي نض٣ًي،  جالهَّ ي بِّ نجاوِّ
ْْ ؤ  م:﴾ْ   .)31(مٍغ

   ْ٦ُٓض مشل : ا تِّ ﴿لخ
 ُ
جانِّ جالى   بِّ

ً
ٗجا

 
ْؿٟ

 
ي
 
 .)15(الٗل٤:﴾ل

 جإحي:الِجاء:  -11

 ،٠٢ٓ، للؿ٨ذ بمجا لبُجان الخغ٦ت في اؾم اإلاًجاٝ  ْهى َجاء ؾجا٦ىت جلخ٤ بٌٗ ال٩لمجاث ٖىض ال

أ ﴿بلى ًجاء اإلاخ٩لم، مشل:  ى   م  ج 
ْ
ٚ
 
ى ؤ جِّ 

 ٖ  ّْ  ُ جالِّ
٢ِّْ )28(الخجا٢ت:﴾م   ّْ

 
إلاِّ  ُّ َْ ٍٓ ّ ،ؤْ في ال٩لمت، مشل:َ

 .(نُٛت ألامغ مً ٞٗل: ْقى ٣ًي)

   ٓاخ٤ جض٫ ٖلى الُٛبت ٦مجا ْمجا بٗضٍ ل ْإًجاَم، ٞةن الًمي  َٓ (بًجا) ٣ِٞ،  ُبت، مشل:بًجاٍ 
 
ْللٛ

ْإًجاهجا.في  ْإًجا٦م، ؤْ ٖلى الخ٩لم ٦مجا في بًجاي   َظا اإلاشجا٫، ؤْ ٖلى الخُجاب ٦مجا في بًجا٥ 

ٓاْ:  -12  جض٫ ٖلى مٗجان ٦شي ة ، مجهجا: ال

 ٓص الغظل بجالٗلم ْألاصب  .مُل٤ الجم٘، مشل: ٌؿ

  ْ ْطَب ألاؾخجاط، ْؾخئىالا كجاء  ﴿جاٝ، مشل: ظجاء الُجالب 
 
ْعخجامِّ مجا و

 
ي ألا غ  فِّ ِّ٣

 
ه  ْ ْم 

 
٨
 
ن  ل ِّ

ي  ب  ى   .()﴾لِّ

  ْلخجا٫، مشل: ا﴿ 
 
ٝٓ

 
ل
 
ْم ؤ  َ  ْ ْم  َِّ ًجاعِّ  صِّ

ًْ
ٓا مِّ

غ ظ 
 
 .()﴾ز

  ْْالجبل  ا غث   ٫ٓ لّ، مشل: ؾِّ ٍْىهب ألاؾم بٗضٍ ٖلى ؤهّ مٟٗ  .إلاُٗت  بمٗجى م٘ 

  ْل٣ؿم مشل: ا﴿ ٔ جمِّ بطا َٓ
الىَّ  ْ﴾() . 

 :مشل ، بَّ ْاْ ع  َْؿمى   ْللجغ 

ْلّ  ْلٍُل  ٓط البدغ ؤعدى ؾض ٓم لُبخلي  ٦م ٓإ الِم  ٖلي بإه

 .الُجاء: للمخ٩لم مشل : بًجاي -13

 الشىجاثُت:  15.3.2.2
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ْإي،   ْؤي،  ْؤْ،  ْإن،  ْؤن،  ْؤم،  ْؤ٫،  ْإط،  ْهي آ،  جا،  ً خٞغ كٍغ ٓن الشىجاثُجاث مً الخغْٝ اإلاٗجاوي مً ؾخت ْٖ ْجخ٩

ٓن الش٣ُلت. هظ٦غ  ْالى ٍْجا،  ْا،  ل، ْ جا، َْ َْ ، ًْ ْمِّ ظ،  ْم  ْمجا،  ْلٓ،  ْلً،  ْلم،  ال،  ٧ْي،  ٢ْض،  ً، ْفي،  ْبل، ْٖ

ْممشال:  ُٞمجا ًلي مٗجاوي َظٍ الخغْٝ مٟهال 

 اإلاىجاصٔ البُٗض، مشل: آٖبض  هللا ٖض بلى صًجاع٥.آ: لىضاء  -3

 جض٫ ٖلى مٗىُين، َمجا:بط:  -2

 ْبِىمجا، مشل: ٞبِىمجا الٗؿغ  بط صاعث مُجاؾي   ا جا  ى  ِْ  .إلاٟجاظإة بٗض ب

  :ٓن ﴿ْللخٗلُل مشل ٓم  بط ْلمخم ؤه٨م في الٗظاب مكر ٧ِّ ٫ٓ الكجاٖغ:()﴾ْلً ًى٨ٟٗم الُ ٣٦ْ   ، 

م بكغ   ِ ْإط مجا مشل ٓا ٢ض ؤٖجاص هللا وٗمتهم  بط َم ٢َغل   ٞإنبد

 جإحي إلاٗجان، مجهجا:ؤ٫:  -1

  ٓع ٓان .لخٍٗغ٠ الجيـ، مشل: الٗلم ه  .ؤلاوؿجان زي  مً الخُ

  ٓا﴿الجيـ، مشل:  ٌكمل ظمُ٘ ؤٞغاصخُض ْ لالؾخٛغا١ ى  ً  آم  ً ظِّ
َّ
 ال
 
ال ْؿٍغ، بِّ

 
ي ز ِّٟ

 
ؿجان  ل

ْ
و نَّ ؤلاِّ  .()﴾بِّ

  مشل:ُض٫ ٖلى ٞغص مٗيٍن مىّْٞ للِٗض ، ﴿ 
 
مجا آججا٦  ْ  ٍ ْ

 
ظ
 
س
 
ٞ  ٫ٓ ؾ   .()﴾م  الغَّ

  خجان ٢بل ٓؤ٫ َمجا مٗٞغ ٓؤ٫، ٞةن وٗمجان ْؾم ْالؿم ْالخُُئت  ْالىٗمجان،  ْججيء ػاثضة مشل: آلان 

٦ْظل٪ الٗبجاؽ. ْالالم  ٫ٓ ألال٠   صز

٣ٍْجا٫ لِجا ؤم اإلاخهلت مشل:  -4 ٍٓت،  ُض  مجا ﴿ؤم: للمٗجاصلت جإحي بٗض َمؼة الاؾخِٟجام ؤْ َمؼة الدؿ ِّٗ
ْم ب 

 
غٍِّب  ؤ

 
٢
 
ؤ

  ٖ ٓ
 
 ج

ْن  مْ ﴿، ْ﴾ض   َ ْع ْىظِّ
 
ْم ج

 
ْم ل

 
ْم ؤ ه  ْعت 

 
ظ
ْ
ه
 
ؤ
 
ْم ؤ ْحهِّ

 
ل  ٖ ٓاء   ؾ  ْججيء ﴾ْ  ٓاء،  ضم بهظاع٥ ؾ ْالخ٣ضًغ: بهظاع٥ لِم ْٖ  ،

٣ٍْجا٫ لِجا ؤم اإلاى٣ُٗت، مشل:  ِّٓي ﴿بمٗجى بل التي جُٟض ؤلايغاب، 
ْؿخ 

 
ْل ح  َ ْم 

 
ي   ؤ هِّ

ب 
ْ
ال  ْ ى  م  ْٖ ِّٓي ألا 

ْؿخ   ٌ ْل   َ

ٓع   الى   ْ مجاث  
 
ل
 
 .﴾الٓ

ٓن  -5  :ؤن: ج٩

  :ت مشل م﴿مهضٍع
 
٨
 
ْي   ل

 
ٓا ز ٓم  ه 

 
ْن ج

 
ؤ  ْ﴾. 

   : غة مشل ٪  ﴿ْمٟؿ 
ْ
ل  ٟ
ْ
ِّ٘ ال

نِّ اْنى 
 
ِّّ ؤ

ُْ ل  ىجا بِّ
ُْ خ  ْْ إ 

 
ْجٟؿغ "ؤن"  الجمل صاثمجا زالٞجا لـ "ؤي" ٞةجهجا ﴾ٞ  ،

ٓاء ٦مجا ؾُإحي ْالجمل ٖلى خض ؾ  .جٟؿغ اإلاٟغصاث 

 ي   ﴿مشل:  ،ْػاثضة كِّ
ب 
ْ
ْن ظجاء  ال

 
جا ؤ م 

 
ل
 
ٞ﴾. 

  :اإلاش٣لت، مشل " نَّ
 
ى﴿ْمسٟٟت مً "ؤ ْغضخ  ْم م 

 
ْى٨  مِّ

ٓن   
٩  ُ ْن ؾ 

 
م  ؤ لِّ

 ٖ﴾. 

 جإحي: بن: -6

  ْم ْغخ 
 
 .للكٍغ مشل : بن جغخْم ج

  ع  .ْللىٟي مشل: بن َم بال في ْٚغ

  :ْججيء ػاثضة مشل 

ٓح ة  يمجا بن هضمذ  ٖلى ؾ٩                مغ 
ً
 ٖلى ال٨الم مغاعا

 ْل٣ض هضمذ 
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  :ين  ﴿ْمسٟٟت مً بن  مشل بِّ ٩جاطِّ
ْ
ً  ال ِّ

 
٪  إلا ى 

 
ٓ
 
ْن ه إِّ

 ْ﴾. 
 جإحي لشالزت مٗجان:ؤْ:  -7

 ألخض الكِئين مشل: زظ َظا ؤْ طا٥. 

 ْط ؤْ ٞغص  .ْججيء في م٣جابلت بمجا مشل : الٗضص بمجا ػ

   :ْبمٗجى بل مشل﴿ 
ْن  ؼٍِّض 

 ً  ْْ
 
٠ٍ ؤ

ْ
ل
 
تِّ ؤ

 
ئ ى مِّ

 
ل  بِّ
 ٍ ىجا

ْ
ل ْعؾ 

 
ؤ  ْ﴾. 

 صاللتهجا ٖلى مٗىُين ازىين:ؤي:  -8

 بلىضاء مشل: ا َْؿخٗمل للمىجاصٔ ال٣ٍغ  .ؤْي عب، 

  ْْجغمُىجي بجالُٝغ ا ْالجمل، مشل:   ، ْجٟؿغ بهجا اإلاٟغص ٦مجا مغَّ لخٟؿي  مشل :َظا ٖسجض، ؤي: طَب، 

 .ؤي: ؤهذ مظهب

، مشل:  -9
ً
ٍْظ٦غ بٗضٍ ٢ؿم صاثمجا ٓاب  ٤  ﴿بي: للج خ 

 
ّ  ل هَّ ي بِّ ِّ

ب  ع   ْ ي  ْل بِّ
 
٢  ٓ  َ   ٤ خ 

 
٪  ؤ

 
ٓه ئ  بِّ

ْ
ي ْؿخ   َ  ْ﴾ٖٓ ٢ْ ْالٛجالب  ِجا ، 

 بٗض الاؾخِٟجام ٦مجا في اإلاشجا٫.

ْظٗلِجا في خ٨م اإلاؿ٩ٓث ٖىّ بطا ٧جان مجا ٢بلّ مشبخجا ؤْ ؤمغا  -31 ٓع ٢بلِجا  بل: خٝغ ٠ُٖ لإليغاب ًٖ اإلاظ٧

ْظِّ بضع بل قمـ، بطا ٧جان مجا ٢بلّ مىُٟجا ؤْ جهُجا ْ  مشل:طَب زجالض بل ًٓؾ٠، ا٦خب لىجا ٢هت بل م٣جالت،

ٍْشبذ مجا بٗضٍ، مشل: مجا  ٍُْٟض الاهخ٣جا٫ مً مٗجى بلى مٗجى آزغ، مشل: ؤمجا ٣ُٞغع مجا ٢بلّ   .ٍٓ خًغ ؤخمض بل ؤب

ال بل ؤخض اإلاخ٩جاؾلين.  لؿذ ٦ؿ

 جإحي إلاٗجان آجُت:ًٖ:  -33

 ْالبٗضا ْػة  ض ًٖ ألامغ.َْظا َٓ ألانل ٞحهجا، مشل : زغظذ  ًٖ البلض ،ملججا ب ٍػ ْٚع  ، 

   ْلبضلُت مشل: ا﴿ 
ً
ئجا ِْ

 
ـٍ ق

ْٟ ًْ ه   ٖ ـ   ْٟ ْجؼِّي ه 
 
ٓمجا ال ج ٓا ً ٢ْمذ ٖىّ، ؤي: بضلّ.﴾ْاج٣  ، 

   ْٓل٪﴿لخٗلُل، مشل: ا  .﴾ْمجا هدً بخجاع٧ي آلِخىجا ًٖ ٢

 جض٫ ٖلى اإلاٗجاوي ال٨شي ة، مجهجا: في: -32

 ُت اإلا٩جاهُتا ً ؾىت ،لٓٞغ ْالؼمجاهُت، مشل: جم بىجاء الخجاط مدل في ٖكٍغ ٢ْض مشل : في البلض لهٓم،  .

ت، مشل :  ُت مججاٍػ ٓن الٓٞغ ٓة خؿىت﴿ج٩ ٫ٓ هللا ؤؾ  .﴾ْل٨م في عؾ

   ْٓا في ؤمم ، بمٗجى م٘،إلاهجاخبتا  .مشل: اصزل

  ْؿتهجا،ؤي: بؿؿب الِغةا ب   الىجاع في َغة خ 
 
 .لؿببُت مشل:  صزلذ امغؤة

   ْ الىسل﴿ؾخٗالء، مشل: الا ْٕ  .، ؤي: ٖلحهجا﴾ألنلبى٨م في ظظ

   ْْٞجايل الخ٤، مشل: ا ٫ٓ ؾجاب٤  ، ؤي: «ٞمجا مخجإ الضهُجا في آلازغة»إلا٣جاٌؿت، بط اجهجا ج٣٘ بين مًٟ

 .ْبجاليؿبت بلحهجا ُجاؽ ٖلى آلازغةبجال٣

٢ٓ٘  جإحي ٢ض: -31 ْللخ ْللخ٣لُل  ْم٘ اإلاًجإع خٝغ ج٣لُل.للخد٤ُ٣  ْهى م٘ الٟٗل اإلاجاضخي خٝغ جد٤ُ٣،   ، 

 ٞ ٫ٓ هللا حٗجالىلجامشؤمجا للخد٤ُ٣ جاَجا﴿: ّ ٢
 
٧ ًْ ػ  ر  م 

 
ل
ْ
ٞ
 
ْض ؤ

 
٢﴾. 



303 

 

  ْ ٓص البسُلّلجامشٞللخ٣لُل ؤمجا  .: ٢ض ًج

  ٢ٓ٘ ْجإحي م ؤًًجا، للخ .مشل: ٢ض ٣ًض 
 
 اإلاؿجاٞغ اللُلت

ٓا الىُجاث ٧ي -34 ه ٍْل مهضع ٦ـ(ؤن) مشل: ؤزلِّ ظٍ م٘ مجا بٗضَجا في جإ ٧ي: خٝغ الجغ للخٗلُل بمٗجى الالم، َْ

ي ججض.
 
٩  لِّ

ٓا ؤٖلى الضعظجاث، ظض   جىجال

ٓن  -35  :ال: ج٩

 مشل :  ،هجاَُت﴿ 
َّ

تِّ َّللا
ْخم  ًْ ع  ٓا مِّ

 
ُ ٣ْى 

 
 .﴾ال ج

  ض  ﴿مشل :  ،ْػاثضة ْسج 
 
 ح
 
ال
 
٪  ؤ  ٗ ى    .﴾مجا م 

 ى﴿مشل :  ،ْهجاُٞت
َّ
ل ال ن   ْ   ١ ضَّ ال ن 

 
ٓا  ﴾ٞ جاملت ٖمل بْن هدٓ ٢جال جاَٟت ْٖ ْٖ 

ً
ٓابجا ٢ْض ج٣٘ الىجاُٞت ظ

 ال، ؤ٦غم الهجالر ال الُجالر، ال ؾمي  ؤخؿً مً ال٨خجاب. :ؤجهب ؟ ٢لذ

٢ْلبّ بلى اإلاطخي  -36 ْظؼمّ  ْض ﴿مشل :  ،لم : لىٟي اإلاًجإع 
 
ٓل  ً ْم 

 
ل  ْ ْض  لِّ

 ً ْم 
 
 .﴾ل

ْجسلُهّ لالؾخ٣بجا٫ مشل :  -37 ْههبّ  ِجا ًىجا٫  هللا  لً ﴿لً: لىٟي اإلاًجإع  ٓم  ٓٔ  لخ ْل٨ً ًىجالّ الخ٣ ال صمجائهجا 

 .﴾مى٨م

 جإحي:لٓ:  -38

  ٓؤهه٠ الىجاؽ الؾر اح ال٣جاضخي، هى خٝغ امخىجإ المخىجإ، مشل: لٓ اظتهضث للكٍغ مشل:ل

 .لىجخذ، امخى٘ الىججاح المخىجإ الاظتهجاص

  :ت مشل ص  ﴿ْللمهضٍع  ٓ ٍت  ً  ى   ؾ 
 
٠

ْ
ل
 
غ  ؤ مَّ  ٗ  ٌ  ْٓ

 
ْم ل  َ ض  خ 

 
 ﴾ؤ

  :ٓن مً اإلاامىين﴿ْللخمجي، مشل  ﴾لٓ ؤن لىجا ٦غة ٞى٩

ٓن جإحي إلاٗجان ٦شي ة، ٣ٞض مجا:  -39  :ج٩

  :هجاُٞت، مشل﴿ 
ً
غا
 
ك ظا ب   َ  ﴾مجا 

 مجا ه٣ًِم مُشجا٢ِم﴿مشل:  ،ْػاثضة بِّ
 
ٞ﴾ 

  ٢ْلمجا ٧ْجاٞت ًٖ الٗمل جضزل ٖلى ألاٞٗجا٫ ٞخ٨ِٟجا ًٖ َلب الٟجاٖل مشل:َجاإلاجا الخٓذ َظا ألامغ، 

مجا٫  ْٖلى الخغْٝ اإلاكبهّ بجالٟٗل ٞخ٨ِٟجا ًٖ َلب اإلاىهٓب، مشل: بهمجا ألٖا عاًخّ في الىجاصي؛ 

ثِّ ﴿بجالىُجاث، ْ ْٓ ى اإلاْ 
 
ل  بِّ

ٓن   
ؿجا٢  ٌ مجا  هَّ

 
إ
 
٧﴾  

 ت ٓن ﴿مشل : ْ ،ْمهضٍع ٫ م٘ مجا بٗضَجا بمهضع هجاثب ًٖ الٓٝغ  ،﴾ْهللا ٌٗلم بمجا ًهىٗ ٢ْض جْا

ُت، مشل: ٣ُٞجا٫ لِجا: مجا مهض ت ْٞغ ٓاث ْألاعى﴿ٍع  ﴾زجالضًً ٞحهجا مجا صامذ الؿم

ٍّٓ: مظ للؼمجان مشل مً للم٩جان، مشل: مجا عؤًخّ مظ  -21 ٢ْجا٫ ؾِب مظ: خٝغ مً خغْٝ الجغ املخخو بجالؼمجان 

ٓمىجا. ال ٢جابلتهجا مظ ً  ؾىت، 

ت مً اإلاٗجاوي:مً:  -23 ٓن، جإحي ملجمٖٓ ٓن الى  ب٨ؿغ اإلاُم ْؾ٩

  ى ﴿مجاهُت مشل:البخضاء الٛجاًت اإلا٩جاهُت ؤْ الؼ
 
ل غامِّ بِّ

خ 
ْ
ضِّ ال ْسجِّ

 ْ
ً  اإلا ؾبدجان الظي ؤؾٔغ بٗبضٍ لُال مِّ
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ى صخ 
ْ
٢
 
ضِّ ألا ْسجِّ

 ْ
ٓم﴿ْ ،﴾اإلا ٓٔ مً ؤ٫ْ ً  .﴾إلاسجض ؤؾـ ٖلى الخ٣

  ٌُٗٓن ﴿، ْمشل: زظ مً َظٍ ال٨خب مجا حكجاء ،ْللخب ٓا ممجا جدب ٓا الب َّ ختى جى٣ٟ  .﴾لً جىجال

  ع بهجا ؾببجا في ٓن املجْغ جاع﴿ل: ، مششخيءْللخٗلُل ٩ُٞ ٓا الىَّ
 
ل صزِّ

 
إ
 
ٓا ٞ

 
٢ غِّ

ْ
ٚ
 
ْم ؤ هِّ ُئجاتِّ ُِّ

 
جا ز م   .﴾مِّ

  :ْالىهي ْالاؾخِٟجام مشل ٍ٘ ﴿ْججيء ػاثضة بٗض الىٟي  ُ ِّٟ
 
ًْ ق ٤ٍ ﴿، ال ًب ْح مً ؤخض، ْ﴾مجا مِّ  زجالِّ

ًْ
ْل مِّ

 َ

 ِّ
َّ

ْي   َّللا
 
ٚ﴾. 

  :ٓلّ حٗجالى ُت، مشل ٢ ٓم الجمٗت﴿ْللٓٞغ ٓصي للهالة مً ً ٓم الجمٗت. ﴾بطا ه  ؤي في ً

ْٖلى  -22 جا ؤهخم،  ْٖلى الًمجاثغ، مشل: َجا ؤهجا طا، َْ َْظٍ،  َجا: للخىبُّ جضزل ٖلى ؤؾمجاء ؤلاقجاعة،مشل: َظا 

ْجضزل ٖلى اإلاىجاصٔ "ؤي" جاؽ مجا ٚغ٥ بغب٪ ﴿"ؤًت"، مشل:ْ الجمل، مشل: َجا بن  نجاخب٪ بجالبجاب،  ًإحهجا الى 

م ن ب٣ض، م﴾ًإًتهجا الىٟـ اإلاُمئىت﴿، ْ﴾ال٨ٍغ ْجضزل ٖلى اإلاجاضخي اإلا٣ْغ  شل: َجا ٢ض خ٣٣ذ الىججاح.   ، 

 حؿخسضم في اللٛت الٗغبُت إلاٗىُين:َل:  -21

  ٓع ْجٟجاع١ الِمؼة لالؾخِٟجام في ٖضة ؤم ؤجهجا ال جضزل ٖلى  :مجهجا ،لالؾخِٟجام هدٓ: َل َل٘ الجهجاع؟ 

ال جضزل ٖلى  ض ِٞل جظَب،  ٓاب، مشل: بن ًظَب ٍػ ْجضزل ٖلى ظملت الج ال الكٍغ  الىٟي 

" اإلاًجإع الخجالي ٞال ٣ًجا٫ ال ٖلى "بنَّ ْإطا صزلذ ٖلى اإلاًجإع ظٗلخّ لالؾخ٣بجا٫،  : َل جظَب آلان؟ 

ٓا٢٘ ْالاؾخِٟجام ًىجافي طل٪ غ ال ْج٣ٍغ ٦ُٓض   .ألجهجا للخ

 :ٓلّ حٗجالى ٓا لىجا﴿ْ جإحي للخمجي، مشل ٢  .﴾َل لىجا مً قٟٗجاء ِٞكٟٗ

ْا  -24 ضْا: للىضبت، مشل:  ْا ٍػ ٓاحنض٣ًجا، ْ ٓن: الى ْالىضبت، بًم الى ْا خؿِىجاٍ،  ٖلى اإلاُذ بظ٦غ مدجامضٍ  ، ْ

 ْمدجاؾىّ.

جاؽ﴿ًجا : للىضاء مشل : -25 ْللخىبُّ مشل: ﴾ًإحهجا الى  غابجا﴿، 
 
ْىذ  ج

 
جي ٦ خ  ُْ

 
ْا" ﴾ًجا ل ْإن " ْللىضبت مشل: ًجا خؿِىجاٍ،   ،

 اؾخٗمجاال في الىضبت. َجامً ؤخٝغ الىضاء، ؤ٦ث  

٦ُٓضٍ م -26 ١ٓ بإصاة مً الُلب لخ ٓن الش٣ُلت: جضزل ٖلى الٟٗل اإلاًجإع اإلاؿب ً  ﴿شل :الى  مِّ
ً
جا
 
ٓه
 
٩  ُ
 
ل  ْ نَّ 

 
ن ْسج   ِ ل 

غًٍِّ ِّٚ جا
ْالٗغى  ﴾الهَّ ْالر جي  ْالخمجي  ْاث اؾخِٟجام،  ْؤص ال الىجاَُت،  ْاث الُلب: الم ألامغ،  ْمً ؤص

.
ً
ال جلخ٤ اإلاجاضخي ؤبضا  ، ْجضزل ٖلى ٞٗل ألامغ، مشل: اطَبنَّ  ْالخدًٌُ، 

ٓمجاج  :٪ازخب  مٗل

 إلاجاطا ؾمُذ خغْٝ الهججاء بدغْٝ مبجان؟ 

 ٗجى الخٝغ لٛت؟مجا م 

 مً َٓ مال٠ ٦خجاب مٛجي اللبِب؟ 

 ت الخغْٝ الكمؿُت؟ جا في مجمٖٓ  ٦م خٞغ

 .اؾخٗمل َمؼة الاؾخِٟجام في ظملت مً ٖىض٥ 

 جا لالؾخ٣بجا٫؟  ٦م خٞغ
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 َْل الاؾخِٟجامُخين؟ ١ بين َمؼة   مجا هى الْٟغ

 الشالزُت:   15.3.2.3

ْإلى، ْؤال،  ْإطْن،  ْإطا،  ْل،  ْؤظ  ْهي: آي،  جا:  ن خٞغ ْٖكْغ ْزال،  زمؿت   ، ْي ِّ
ْظ  ْل، 

 
ل ْظ  ْزم،  ْبلى،  ْؤًجا،   ، ْؤن   ، ْإنَّ ْؤمجا، 

، ب  ْإلُ٪ جٟهُل َظٍ الخغْٝ صاللت  ْع  جا.   ُ  َ ْم، ْ  ٗ
 
ْو ْمىظ،  ْلُذ،   ، الث  لى،  ْٖ ، لَّ  ٖ ْٖضا، ْ  ، ْؾٝٓ

  ْاؾخٗمجاال:

: للىضاء  مشل: آي  عا٦ب ال٣ُجاع. -3  آي 

ٓاب، مشل: -2  ؤظل: للج

م   
ْ
ل ِّٖ ٓ   ؤظل، ٖىضي بإْنجاِٞجا  ِجا ٞإهذ بٓنِٟجا زبي   ٣ً ْٟ ٓن لي ن  ل

ٓاب بجالكٍغ مشل:  -1 ْجغبِ الج  بطا بهّ خجايغ، 
ً
ْذ ﴿بطا : للمٟجاظإة مشل: ْىيخّ ٚجاثبجا م  ضَّ

 
مجا ٢  بِّ

 
ت
 
ئ ِّ
 ِ ْم ؾ  ْبه  هِّ

 
ْن ج إِّ

 ْ

 
ٓن 
 
ُ ٣ْى   ً ْم   َ طا  ْم بِّ حهِّ ضِّ

ًْ  .﴾ؤ 

ٓاب (ؾإظتهض).  -4  ال٣هض في ظ
 
ْالجؼاء، بطْن جبلٜ ٓاب   بطن: للج

ال:  -5
 
 ، مشل:جإحي إلاٗجانؤ

 ٓن ﴿:  هدٓ ،لخىبُّا ال َم ًدؼه ْم  ْحهِّ
 
ل  ٖ  

 
ٝ ْٓ ِّ ال ز 

َّ
ُجاء  َّللا لِّ

ْْ نَّ ؤ  ال بِّ
 
 .﴾ؤ

 ْالاؾخٟخجاح، مشل : ؤال جدل  بىجاصًىجا. 

   ْالخدًٌُ، مشل: ؤال ججتهض.ا ٓ ْغى، ؤْ الخض َْ  ٗ ٓ ال َْ ٤  لُلب بٞغ

 حؿخسضم في زالزت مٗجان:بلى:  -6

  :ٓا الهُجام بلى اللُل﴿الهتهجاء الٛجاًت الؼمجاهُت ؤْ اإلا٩جاهُت، مشل مً اإلاسجض الخغام بلى ﴿، ْ﴾ؤجم

جا، مشل: ظئذ بلُ٪. ﴾اإلاسجض ألا٢صخى ٢ْض جإحي لٛيَ  ظا َٓ ألانل،  َْ ، 

  :ٓالِم﴿ْللمهجاخبت، مشل ٓال٨م بلى ؤم ٓا ؤم ٓالِم﴾ال جإ٧ل  .، ؤي: م٘ ؤم

 :ٓهجي ٢جا٫ عب السجً﴿ْجإحي بمٗجى "ٖىض"، مشل  ، ؤي: ؤخب ٖىضي.﴾ؤخب بلي  ممجا ًضٖ

ْص ال٣ؿم بٗضَجا، مشل: ؤمجا ْهللا أل٢جابلىّ. -7 ْع ٨ٍْث    ؤمجا: للخىبُّ، 

: للخإ٦ُض، مشل:  -8 ْجُٟض الخهغ، مشل: ﴾٢ضًغ شخيءبنَّ هللا  ٖلى ٧ل ﴿بنَّ ْجلخ٣ِجا مجا ال٩جاٞت ٞخ٨ِٟجا ًٖ الٗمل   ،

ض ٖجالم، ْ م﴿بهمجا ٍػ
 
٨
 
كغ  مشل جا ب 

 
مجا ؤه  ﴾بهَّ

: للخ -9 ت.إ٦ُض ؤنَّ  ْاإلاهضٍع

 ٞ ٢ضًغ شخيءبنَّ هللا ٖلى ٧ل  :مشلؤمجا الخإ٦ُض. 

  ْتؤمجا ا ٓلىجا: إلاهضٍع ْجلخ٣ِجا مجا ال٩جاٞت ٞخ٨ِٟجا ًٖ الٗمل  ،ؤ٦غمخّ ألهّ ظضًغ بجاإل٦غام ٞمشجالّ ٣٦

ض ٖجالم، ْاخض  ﴿ْ ْجُٟض الخهغ، مشل: بهمجا ٍػ   ّ مجا بل٨ِم بل ٓحى بليَّ ؤهَّ ً﴾. 

جا: للىضاء -31  ً  مشل: ،ؤ

جا     ُ ٗمجان   بجالل   زل
 
و بلي  وؿُمِجا  ؤًجا  ظبلْى  و

 
بجا ًسل  وؿُم اله 
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ٓاب مشل:  -33 ى﴿بلى: للج
 
ل ٓا ب 

 
ْم ٢جال

 
٨ ِّ
ب  غ   بِّ

ْؿذ 
 
ل
 
ٍْججاب بهجا بٗض الىٟي ٦مجا ﴾ؤ ْؤ٦ث  مجا ج٣٘ بٗض الاؾخِٟجام  في ، 

ٓع   .اإلاشجا٫ اإلاظ٧

ٓر. :هدٓ ،زم: للر جِب م٘ الر ادي -32  زغط الكبجان زم الكُ

ْل: -31
 
ل ٓاب ٦ىٗمظ  ْل. ،للج

 
ل ؟ ٢لذ: ظ  ٓص الضع  ٓا: هٓمذ ٣ٖ  مشل: ٢جال

34- 
ٓن  ى 

 
ٓا ؤج٣خدم اإلا ، مشل: ٢جال

ً
ٓاب ؤًًجا : للج ْي ِّ

. :٣ٞلذ ،ظ  ْي ِّ
 ظ 

 زال اإلاًلين. الىجاؽ   زال: لالؾخصىجاء، هدٓ: عا٤ِّٞ -35

ت. ع ب  ؾجا -36 َُّ ىِّ
ىت ًخٗين اإلاغاص، هدٓ: ع ب  ؤمىٍُت ظلبذ م  ْبجال٣ٍغ ْللخ٨شي ،   : للخ٣لُل  ب  ٢ْض جدظٝ بٗض ع  ٍٕ ل٣جاٖض. 

ٍْب٣ى ٖملِجا مشل  ٓاْ   :ال

ْلّ   ض  ٓط البدغ ؤعدى ؾ  ٓم لُبخلي   ْلٍُل ٦م ٓإ الِم  ٖليَّ بإه

ْاْ عب. ٓاْ:  ٣ٍْجا٫ لِظٍ ال ْعب لُل...   ؤي: 

37- ْ ،  ﴾ْلؿٓٝ ٌُُٗ٪ عب٪ ٞر ضخى﴿ؾٓٝ: لالؾخ٣بجا٫، مشل: ؾٝٓ ًٔغ

ْ  ،ٖضا: خٝغ الجغ لالؾخصىجاء -38 ٓم ٖضا ٖلي،  ْالىهب بسال مشل: ظجاء ال٣ ً الًٓ بجالىجاؽ ٖضا الخجاثىين،  ِّ
خؿ 

ضا ٦شي   ْالجغ بهمجا ٢لُل زالٞجا لخجاقجا ٞجالجغ بهجا ٦شي . ،ْٖ

ٓص.: ٖلَّ  -39 لَّ اإلاؿجاٞغ ؤن ٌٗ ْلى، مشل: ٖلَّ اإلاٛر ب عاظ٘، ْٖ ْهى لٛت في لٗل خظٞذ المِجا ألا  ٘٢ٓ ْالخ  للر جي 

ْمججاػا، مشل:  -21 ض ٖلى الؿُذ،  ، ﴾جل٪ الغؾل ًٞلىجا بًِٗم ٖلى بٌٗ﴿ٖلى: لالؾخٗالء خ٣ُ٣ت، مشل: ٍػ
 لالؾخضعا٥، مشل: ٞالن لً ًىجر في الامخدجان ٖلى ؤهّ ال ًر ٥ الاظتهجاص، ؤي: ل٨ىّ ال ًر ٥ الاظتهجاص.٢ض جإحي ْ 

َْكرٍ  ؤن ً-23 ْجىهب الخب ،  ٘ الاؾم  ٓهجا مً ؤؾمجاء الؼمجان ٧جالخين الث  : للىٟي حٗمل ٖمل "٧جان" ٞرٞ  ٩

ٓن اؾمِجا مدظْٝ صاثمجا، مشل:الث خين  مىجاٍم، ؤي الث الخين  خين  مىجاٍم،  ٩ٍْ جا  ْٚيَ  ْالؿجاٖت  ٢ٓذ  ْال

 ٦ْمجا ٢جا٫ الكجاٖغ:

ْزُم  مىضٍم      البػي مغح٘ مبخُّٛ 
 
الث ؾجاٖت  هضم البٛجاة 

ٓن  -22 ْالخمجي: َلب الصخي املخبٓب الظي بمجا ؤن ٩ً ْهى حؿخسضم للخمجي،  لُذ:مً الخغْٝ اإلاكبهت بجالٟٗل، 

٫ٓ ؤبي الٗخجاَُت:  :ٖؿي ا، مشل  ٓن مؿخدُال، مشل ٢ ْإمجا ؤن ٩ً  ًجا لُذ لي مجاال مشل بُلجُذ، 

 
ً
ٓمجا ٓص ً ب      ؤال لُذ الكبجاب  ٌٗ ِْ

كِّ
 
 ٞإزبٍ  بمجا ٞٗل اإلا

ٓمىجا.مىظ : لالبخضاء ؤْ ال -21 ال ٢جابلخّ مىظ ً ّ مىظ ؾىت  ُت ٦مظ، مشل: مجا ٧لمخ   ٓٞغ

ٓاب: البػي آزٍغ  -24 ٫ٓ: (وٗم) في ظ  للؿجاثل ج٣
ً
ْإٖالمجا  للُجالب، 

ً
ضا ْْٖ  للمسب ، 

ً
ٓن جهض٣ًجا ٓاب ٞخ٩ وْٗم : للج

غ  ﴿هضم، ْ ْام 
 
ْل مجا ج  ٗ .﴾اْٞ ْي ِّ

ْظ  ْل  ْمشلِجا في طل٪ ؤظ  َْل ؤصًذ مجا ٖلُ٪،   ، 

ْهى للمىجاص -25 ُجا ٖجامال! ؤج٣ً ٖمل٪.َُجا: للىضاء،  ىجا اعخمىجا، َْ  ٔ البُٗض، مشل: َُجا عبَّ

 الغبجاُٖت:  15.3.2.4

ٓمجا،   ْل ال،  ْل جا، 
 
إلا  ، ْلٗل   ، ًْ ْل٨ ٦ْال،  ٧ْإن،  ْختى،  ْخجاقجا،  جا،  ْإم  جا،  ْؤم   ،

 
ْإال  ،

 
ْؤال ْهي: بطمجا،  جا ،  زمؿت ٖكغ خٞغ

ٓع ججالُت: ْالخٟهُل في ؾُ ٫ْ َظٍ الخغْٝ بجالخمشُل  ْهدىجا  .
َّ
ال َْ 
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.بطم -3 ِّ٤
 
ْغج
 
٤ِّ ج

خ 
 
، هدٓ: بط مجا ج  جا: للكٍغ

ٓة. -2
 
 عاُٖخم خ٤ ألاز

 
ٓة ْقضة، هدٓ: ؤال ٓإ الُلب ب٣ ٕٓ مً ؤه ٓ ه : للخدًٌُ، َْ

َّ
ال
 
 ؤ

ْاء بال اإلآث. -1  بال: لالؾخصىجاء، هدٓ: ل٩ل صاء ص

 جإحي إلاٗىُين ازىين:ؤمجا:  -4

 ٫ٓ ٚي  الخ٤ جا ؤهجا ٞال ؤ٢ ٦ُٓض، مشل: ؤم  ْالخ  .للكٍغ 

  ْ ْظل في ٦خجابّمشجا٫ ؤمجا للخٟهُل ْللخٟهُل،  ٫ٓ هللا ٖؼ  ْؤمجا الؿجاثل  ،ٞإمجا الُدُم ٞال ج٣ِغ﴿:٣٦

ْؤمجا الكجاثل ٞال ٞال   .﴾ْؤمجا بىٗمت عب٪ ٞدضر ، ججهغج٣ِغ 
 ﴿بمجا: للخٟهُل، مشل:  -5

ً
ٓعا  ٟ جا ٦  م  إِّ

 ْ  
ً
غا جا قجا٦ِّ م   بِّ

ُل  بِّ
ٍ  الؿَّ ىجا ًْ ض   َ جا 

 
ه  .﴾بِّ

ّ. خجاقجا: لالؾخصىجاء، -6  ْالخنًز

 ْاخضىجاءخجاقجا لالؾخص ٫جامش ٓا ٖلى البهخجان خجاقجا   .: ؤ٢ضم

 صْن الاؾخصىجاء ْمشجا٫ خجاقجا ّ  ٍجغ ٚجالبجا مجا بٗضَجا بجالالم.ْ  ،خجاقجا لل: للخنًز

 لِجا مٗجان:ختى:  -7

  :ْجغِّ ﴿ج٣٘ خٝغ ظغ لالهتهجاء مشل
 
ٟ
ْ
ِّ٘ ال

 
ل
ْ
ُ ى م  تَّ  .﴾خ 

 ْخٝغ ٠ُٖ للٛجاًت، مشل: ٢ضم الخجاط ختى اإلاكجاة. 

   ٓاعجبجا ختى ٧لُب جي.ْخٝغ ابخضاء مشل : ٞ  حؿب 

8-  :  جإحي إلاٗىُين:٧إن 

 ُّٓع  ،للدكب  .مشل: ٧إن لّٟٓ الضع اإلاىش

   :غ. ْللًٓ، مشل ِّٟ
 
 ٧ْإهّ ْ

ْالؼظغ،  -9  .للخىبُّ ْالاؾخٟخجاحْ ٦ال: للغصٕ 

 ْالؼظغ، جإحي ِجا﴿مشل:  للغصٕ 
 
ل  ٢جاثِّ

 ٓ  َ  
 
ت م  لِّ

 
هجا ٧ جَّ  بِّ

 
ال
 
٦﴾.  

  : ٢ْض ججيء للخىبُّ ْالاؾخٟخجاح مشل﴿ ِّ
ب  ًْ ع   ٖ ْم  ه  جَّ  بِّ

 
ال
 
٦ 

ٓن  ٓب  ْذج 
  
ٍظ إلا ئِّ

م  ْٓ  ً ْم   ﴾هِّ

31- . ض ل٨ً ٖمغْ  : لل٠ُٗ ْالاؾخضعا٥، هدٓ: مجا ٢جام ٍػ ًْ  ل٨

 لٗل:  -33

  ٢ٓ٘، هدٓ: لٗل الجٓ ٌٗخض٫جإحي ْالخ  .للر جي 

  :ال لُىجا لٗلّ ًخظ٦غ ؤْ ًسصخى﴿ْجُٟض ؤخُجاهجا للخٗلُل، مشل ال لّ ٢ ٣ٞ﴾ 

جا: -32
 
 إلا

   لي ٚي ٌِّ ٢ْلبّ مشل: إلاجا ًم ْظؼمّ   .لُلتلىٟي اإلاًجإع 

  :ْم ﴿ْ للكٍغ مشل ه  ت   ٖ ًجا ْا بِّ
ض  ظ   ْ ْم   ِ  ٖ خجا ٓا م  د  خ 

 
جا ٞ
  
إلا  .، ْألاقِغ في هدٓ َظا ؤجهجا ْٝغ بمٗجى خين﴾ْ 

ال: -31  لِجا زالزت مٗجان. ل
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 لخدًٌُ مشل: ا﴿  
َّ

ْن  َّللا غ  ِّٟ
ْ
ٛ ْؿخ 

 
ال ح ْٓ  ﴾ل 

 ٓص ْجإحي ٓظ ال ٖلي لِل٪ ٖمغ، ٞمٗىجاٍ: امخى٘ َال٥ ٖمغ ل ٓص، مشل: ل ٓظ ٖلي،  خٝغ امخىجإ ل

ٓبجا ْظ ْٞجا  ٓن مدظ ْالخب  ٩ً ٓص،  ٓظ ال ٖلي م : ل  .ْج٣ضًٍغ

  :ْعى  ﴿ْللكٍغ مشل
 
ثِّ ألا

ض  ؿ 
 
ٟ
 
ٌٍ  ل

ْٗ ب  ْم بِّ
 ِ  ً ْٗ جاؽ  ب  ِّ الى 

َّ
٘  َّللا

ْ
ٞ ال ص  ْٓ ل   ْ﴾ 

ٓمجا : -34 ال للخدًٌُ ل ٫ٓ هللا  مشل ،٧ل م ٢ ل ال٨ٍغ تِّ ﴿: مجا ظجاء في الخنًز
 
٨ الثِّ

 ْ
جاإلا ِىجا بِّ جِّ

ْ
إ
 
ْٓ مجا ج

 
٫ٓ الكجاٖغ: ﴾ل ٢ْ  ، 

ٓمجا ؤلانجازت للٓقجاة ل٩جان لي        مً بٗض سخُ٪ في عيجا٥ عظجاء      ل

 جغؾل بلى نض٣ً٪. -35
 
 َال: للخدًٌُ مشل : َال

 الخمجاؾُت:   15.3.2.5

 ًَّ ْهي لالؾخضعا٥ مشل:  ٞالن ٖجالم ل٨ىّ ظبجان. ْالاؾخضعا٥لم ًإث مجهجا بال "ل٨ م وكإ ممجا ؾب٤،  :"  َْ ٘ ٞع

 هدٓ
ً
ٓبجا ْظ ٓهجا﴿:٢ْض جس٠ٟ ٞتهمل  ًْ  ْمجا ْلم ٓن  ْل٨ ٓا ؤهٟؿِم ًٓلم  ﴾٧جاه

ٓمجاج  ٪:ازخب  مٗل

 .ٓاب، اؾخٗملِجا في ظملت مً ٖىض٥  ؤظل، خٝغ مً خغْٝ الج

 .٢ضم مشجاال لـ ؤن لخ٣تهجا مجا ال٩جاٞت ًٖ الٗمل 

 ْلّ، مجا َٓ خٝغ مدظْٝ في َظا الكُغ؟ ٓط البدغ ؤعدى ؾض  ْلُل ٦م

 .ختى في اإلاشجا٫ ٕٓ  ْا عجبجا! ختى ٧لُب  حؿبجي، بين ه

 ٓخضة؟  اؾخٗمل خغْٝ اإلاكبهت بجالٟٗل في ظمل لم جغص في ال

ْالخغْٝ الٗجاَلت 15.4  الخغْٝ الٗجاملت 

 مً خُض الٗمل جى٣ؿم خغْٝ اإلاٗجاوي بلى ٢ؿمين:

جا ٖجامال -3 َْؿمى خٞغ  الخٝغ الٗجامل:مجا ًدضر حٛي ا في آزغ ٚيٍ  

جا ٚي الٗجاملالخٝغ الٗجاَل: مجا  -2 َْؿمى خٞغ يٍ    الًدضر حٛي ا في آزٚغ

 الخغْٝ الٗجاملت:  15.4.1

ْهى:  .1 جا،  ْججَغ ْاْ   ال٣ؿم، ججاء خغْٝ الجغ، جضزل ٖلى ألاؾمجاء  ، بلى، ًٖ، ٖلى، في، البجاء، ال٩جاٝ، الالم،  ًْ مِّ

ْممجا ًجب الخىبُّ ٖلُّ. ؤن بٌٗ َظٍ الخ ، زال، ٖضا، خجاقجا، 
 
، مىظ

ْ
ظ ، م  بَّ غْٝ جإحي ؤنلُت ال٣ؿم، ختى، ع 

ْمً الخغْٝ الججاعة الؼاثضة: مً، ْ  ال ًم٨ً الاؾخٛىجاء ٖجهجا، بًِٗجا ػاثضة ًم٨ً في ال٨الم الاؾخٛىجاء ٖجهجا 

ع بهجا ه٨غة، مشل:  ٓن الاؾم املجْغ ٩ٍْ جاصتهجا ؤن ٌؿب٣ِجا اؾخِٟجام ؤْ هٟي   ﴾َل مً زجال٤ ٚي  هللا﴿َْكرٍ  لٍؼ
ْزب  لِـ، مشل ؤ لِـ الهبذ ببُٗض، ال٩جاٝ  ﴾بجالل قُِضا٦ْٟى ﴿ْالبجاء جإحي ػاثضة في ٞجاٖل ٦ٟى، مشل: 

٦ْالَمجا للدكبُّ، هدٓ:  ْهى خٝغ ظغ قبُّ بجالؼاثضة ﴾ءلِـ ٦مشلّ شخي﴿جإحي ػاثضة ٢بل ٧لمت مشل  ْعب،   ،

 ْمً مٗجاهحهجا الخ٣لُل، هدٓ: عب نض٤ً ؤهٟ٘ مً ق٤ُ٣.  

ْجيسخ بٖغابهجا ؤي: حٛي .2 ْهى ٢ؿمجان: الخغْٝ الىجاسخت، جضزل ٖلى الجملت الاؾمُت  ْلظا ؾمُذ هجاسخت،  جا   َ
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٘ الخب ،  ٍْٞغ ٓاتهجا ؤْ الخغْٝ ٢ؿم ًىهب ألاؾم  ْؤز ٣ٍْجا٫ لِجا: بن  ، لٗل  ، لُذ  ًَّ ، ل٨ِّ
، ٧إنَّ ، ؤنَّ ْهي: بنَّ

٣ٍْجا٫ لِجا  ْهي: مجا، ال، الث، بن،  ٍْىهب الخب ،  ٘ الاؾم  ٢ْؿم ًٞغ ال الىجاُٞت للجيـ،  اإلاكبهت بجالٟٗل، 

هت بـ لِـ.  الخغْٝ اإلاكبَّ

ٓا٢٘ بٗضَجا. .3 ْهى: ؤن، لً، ٧ي، بطن، جىهب َظٍ الخغْٝ اإلاًجإع ال  ،  الخغْٝ الىجانبت للمًجإع

ْهى:  .4  ، ْإْن، َظٍ الخغْٝ لم، إلاجا، الم ألامغ، ال الىجاَُت، الخغْٝ الججاػمت للمًجإع ْاخضا  جا  ججؼم ٞٗال مًجاٖع

ين.بطمجا مجا ججؼمجان ٞٗلين مًجاٖع َْ ، 

 الخغْٝ الٗجاَلت:  15.4.2

مجا: ال، مجاخغْٝ الىٟي،  -3 َْ. 

 .خغْٝ الاؾخِٟجام، : الِمؼة، َل -2

ٓاْ، الٟجاء، زمَّ  -1 ْهى: ال  .خغْٝ ال٠ُٗ، 

جا، الِمؼة -4  ُ  َ ْهى: ًجا، ؤًجا، ؤْي،   .خغْٝ الىضاء، 

ٓٔ، خجاقجا، زال، ٖضا. -5 ْهى: بال، ٚي ، ؾ  خٝغ الاؾخصىجاء 

جا -6 ، ؤم 
 

ْهى: َجا، ًجا، ؤال  .خغْٝ الخىبُّ ْالاؾخٟخجاح، 

ْم، بل -7  ٗ
 
ْهى: و ٓاب،   خغْٝ الج

َّ
 .ى، ؤظل، بي، ٦ال

ْجضزالن ٖلى اإلاًجإع ٞخسلهجاٍ لالؾخ٣بجا٫ -8 مجا: الؿين، ؾٝٓ   .خغْٝ الاؾخ٣بجا٫ َْ

ْحؿخٗمل  -9 جا، ؤي: ؤؾًضا، 
ً
ْحؿخٗمل (ؤي) لخٟؿي  اإلاٟغصاث؛ مشل: عؤًذ لُش َْمجا: (ؤْي، ؤْن)  خغْٝ الخٟؿي ، 

 .(ؤْن) لخٟؿي  الجمل؛ مشل: ٦خبذ  بلُّ ؤن اخًغ ًٚضا

جاخغْٝ الكٍغ ٚي  الج -31 ٓمجا، ؤمَّ ال، ل ْهى: لٓ، ل  .جاػمت، 

جا-33 ، ؤال، ؤم 
َّ

ْهى: َال ْالخدًٌُ،   .خغْٝ الٗغى 

ضم الازخهجام   15.5  الخغْٝ مً خُض الازخهجام ْٖ

 جى٣ؿم الخغْٝ مً خُض الازخهجام بجاألؾمجاء ؤْ ألاٞٗجا٫  ؤْ ٖضم الازخهجام بإخضَمجا بلى زالزت ؤ٢ؿجام:

جا اإلاٟجاظجاة (بطا الخغْٝ املخخهت بجاألؾمجاء، هى: خغْٝ الجغ،  -3 ْخٞغ ْاإلاكبهت بجالٟٗل،  ْالىضاء،  ْالاؾخصىجاء، 

ْإْن). جا الىٟي (الث  ْخٞغ ْؤمجا)،  ْؤال،  ْإمجا)، خغْٝ الخىبُّ (َجا  جا الخٟهُل (ؤمجا  ْخٞغ  ْإط)، 

ْمجا  -2 ْخغْٝ اإلاهضع (ؤْن  ْإطا)،  ْلٓ  ْالكٍغ (بْن  ْالجؼم،  ْهي: خغْٝ الىهب،  الخغْٝ املخخهت بجاألٞٗجا٫، 

ْخغْٝ ا ْلٓ)،  جا اؾخ٣بجا٫ (الؿين ْؾٓٝ)، خٝغ الغصٕ ٧ْي  ْخٞغ ٓمجا)،  ْل ال  َْال ل ْؤمجا  لخدًٌُ (ؤال 

ْالخد٤ُ٣ (٢ض)، ْالخ٣لُل   ٘٢ٓ ْخٝغ الخ إلاجا).ْ  (٦ال)،  ْلم   خغْٝ الىٟي (لً 

ْهى: -1 ، ال، بل، ختى)،  الخغْٝ اإلاكر ٦ت في ألاؾمجاء ْألاٞٗجا٫،  ًْ ، ؤْ، ؤْم، ل٨ مَّ
 
ٓاْ، الٟجاء، ز خغْٝ ال٠ُٗ (ال

جا  ْجإحي َظٍ ْخٞغ ٍْدٟٔ،  الخغْٝ بين اؾمين، مشل، ظجاء  ٖبض هللا ْدمحم، ؤْ ٞٗلين، مشل: الُجالب ٣ًغؤ 

الم ْ  َل) مشل: ؤ ؤهذ ٢لذ َظاْ  الاؾخِٟجام (الِمؼة َْل ظجاء ألاؾخجاط،  ْؤ ظجاء ألاؾخجاط  َل ؤهذ ٢لذ َظا 

لىججاح َ
 
ٓاء ؤ٧جان ظملت اؾمُت، مشل: ْهللا ل ٓاب ال٣ؿم ؾ ْهى خٝغ ًضزل ٖلى ظ ٓ مغمى بهغي، ؤْ ال٣ؿم 
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ٓ خٝغ ًضزل ٖلى ظملت الخجا٫ لي بِ الخجا٫ ْ  .ظملت ٞٗلُت، مشل: ْهللا ألظتهضنَّ ختى الىججاح ْاْ الخجا٫ َْ

ْالٟهل الضعاسخي مٛل٤، ؤْ ٞٗلُت مشل: ٖجاص  ٓاء ؤ٧جاهذ ظملت الخجا٫ اؾمُت، مشل: ظجاء ألاؾخجاط  بهجاخبّ، ؾ

ٓا ًٖ ظجا ٢ْض عي خمجاص   ٍٓم ْالٖا جي للخ٣  .مٗخىجاْٞض املجلـ الَٓ

ٓمجاج  :٪ازخب  مٗل

 ٖٝغ الخغْٝ الٗجاملت 

 ْاخضا؟ جا   مجا هى الخغْٝ الججاػمت ججؼم ٞٗال مًجاٖع

 ؟ جا جىهب الٟٗل اإلاًجإع  ٦م خٞغ

 ؤ خغْٝ الجغ مسخهت بجاالؾم ؤم بجالٟٗل ؤْ مكر ٦ت بُجهمجا؟ 

 بين زمؿت مً الخغْٝ املخخهت بجالٟٗل 

بجاثال  15.6  خضٍع

ْٖين مٗىجاَجا: .1  اؾخسغط خغْٝ الجغ ُٞمجا ًإحي 

ْلّ )1 ٓط البدغ ؤعدى ؾض  ْلُل ٦م

م﴿ )2 َٓع  ﴾طَب هللا بى
 ﴾بهجا ؤهؼلىجا بلُ٪ ال٨خجاب بجالخ٤ لخد٨م بين الىجاؽ بمجا ؤعا٥ هللا﴿ )3
ذ ٖكغ عبُجاث ٣ِٞ. )4  نٞغ

ِّ أل٦ُضنَّ ﴿ )5
َّ

جاّلل
 
 .﴾ج

 ﴾مجا ٦ىذ بججاهب ٚغبي﴿ )6

ٓعة ؤصهجاٍ في ظمل مً ٖىض٥ .2  اؾخٗمل خغْٝ ال٠ُٗ اإلاظ٧

ٓاْ   ل٨ً -ختى  -ال  -بل  -ؤم  -ؤْ  -زم   -الٟجاء  -ال

ٕٓ خغْٝ اإلاٗجاوي في الجمل آلاجُت زم اؾخٗملِجا في ظمل مً بوكجاث٪. .3  بين ه

 الججاع زم الضاع )1

ٓمت الثم )2 الجسصخى ُّٞ ل  ٢ل الخ٤ 

ْلى اإلاخجِت بلى الججامٗت )3 بذ ؤن ؤع٦ب الخجاٞلت ألا  ٚع

 ال٨ظاب لو ألهّ ٌؿغ١ ٣ٖل٪ )4

 بن ؾلمذ مً ألاؾض ٞال جُم٘ في نُضٍ )5

ٓم )6 ْؤهذ جل  لٗل لي ٖظع 

ٓعةٞغػ  .4 ٓإ الخغْٝ اإلاظ٧  الخغْٝ املخخهت بجاالؾم مً ؤه

جا اؾخ٣بجا٫ (الؿين ْؾٓٝ)، خغْٝ  ْخٞغ خغْٝ الىهب، خغْٝ الجغ، خٝغ الغصٕ ، خغْٝ الاؾخصىجاء، 

جا  ْؤمجا)، خغْٝ الخدًٌُ، خٞغ ْؤال،  جا اإلاٟجاظجاة ، خغْٝ الخىبُّ (َجا  الىضاء، خغْٝ اإلاكبهت بجالٟٗل، خٞغ

ْإْن).  الىٟي (الث 
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ٓعة ؤصهجاٍٖين الخغْٝ  .5 ي  الٗجاملت مً الخغْٝ اإلاظ٧  الٗجاملت ْٚ

هت بـ لِـ، خغْٝ الخغْٝ الىجاسخت، خغْٝ الىٟي،  خغْٝ الاؾخِٟجام، خغْٝ ال٠ُٗ، الخغْٝ اإلاكبَّ

ٓاب، الخغْٝ الججاػمت، الىضاء، خٝغ الاؾخصىجاء خغْٝ الخىبُّ ْالاؾخٟخجاح،  الخغْٝ الىجانبت، خغْٝ الج

ٝ اإلاكبهت بجالٟٗل، خغْٝ الكٍغ ٚي  الججاػمت، خغْٝ الٗغى خغْٝ الاؾخ٣بجا٫ خغْٝ الخٟؿي ، خغْ 

 خغْٝ الجغ.ْالخدًٌُ، 

 هخجاثج الخٗلم  15.7

ت  ٢ْض جٓنلىجا مً زاللِجا بلى مجمٖٓ ٓاح قتى،  ٓخضة خغْٝ اإلاٗجاوي مً ه ؤٖؼاجي الُلبت! ل٣ض حٗلمىجا في َظٍ ال

ٓع ُٞمجا ًلي: ْإن هخجاثج الخٗلم َظٍ جخمد  مً هخجاثج الخٗلم، 

 ٓم  بن خغْٝ اإلاٗجاوي ْج٣ ْإجهجا بمشجابت ٢الصة ال٣ٗض في اللٛت الٗغبُت  ْعا مِمجا في هٓم ال٨الم الٗغبي  جلٗب ص

ٝغ الىدجاة  ٓن مجهجا ظملت مُٟضة، ْٖ ْجغبِ بُجهجا لخخ٩ ْٞٗل،  ْبين اؾم  ْاؾُت بين اؾمين  جا  بجاٖخبجاَع

ٓا بهجا ٖىجاًت  ْٖى ٓا بهجا اَخمجامجا بجالٛجا  ْل ْبجالخجالي ؤ ٓن الٗغب ؤَمُت َظٍ الخغْٝ  ٍٓ ٓا لِجا ْاللٛ ٦بي ة ٞإنل

ٕٓ جغازجا ضخمجا ٢لمجا  ٓا في اإلآي ْجغ٧ ْعؾجاثل  ٓا ٞحهجا ٦خبجا  ْؤلٟ ْاؾخٗمجاالتهجا  ٓا مٗجاهحهجا  ْبِى َٓجا  ٓاٖض ْقغخ ٢

ْممجا ًض٫ ٖلى ؤَمُتهجا تهجا ؤن مٗجى الجملت الٗغبُت ًخٛي  بخٛي  ْ  ججض في لٛت مً اللٛجاث.  الاخخُجاط بلى مٗٞغ

ْبغػث لّ َظٍ الخغْٝ ٞمشال: زغظذ  بلى ؤخمض: ٢جابلخ ْزغظذ ٖلى ؤخمض: جمغصث ٖلُّ  ْطَبذ  بلُّ،   ّ

ْممجا  ْزغظذ بإخمض: طَبذ بّ.  ْزغظذ مً ٖىض ؤخمض: جغ٦خّ،  ْزغظذ في ؤخمض: طَبذ ألظلّ،  لل٣خجا٫، 

. ْل٨ً حٛي ث مٗجاوي َظٍ الجمل بخٛي  الخغْٝ ْالٟٗل ٢ض ب٣ُجا ٖلى خجالِمجا   ًالخٔ في َظٍ ألامشلت ؤن الاؾم 

   ٍْالٟغ١ اَلٗىجا مً زال٫ َظ ْاإلابجاوي  ىجا خغْٝ اإلاٗجاوي  ْانُالخجا، ٦مجا ٖٞغ ٓخضة حٍٗغ٠ الخٝغ لٛت  ال

ْجى٣ؿم َظٍ الخغْٝ بلى  جا  ن خٞغ ْٖكْغ جا ؤْ حؿٗت  ن خٞغ ْٖكْغ ْؤن خغْٝ اإلابجاوي زمجاهُت  بُجهمجا، 

ٓن ٖلى خٝغ  ْاخض بِىمجا خغْٝ اإلاٗجاوي ٢ض ج٩ ض ٖلى  خٝغ  ْؤن خغْٝ اإلابجاوي الجٍؼ ت،  ْال٣مٍغ الكمؿُت 

٢ْ .ْاخض  ٓن ازىين ؤْ زالزت ؤْ ؤعبٗت ؤْ زمؿت خغْٝ  ض ج٩

  ْالٟٗل في ْل٨جهجا ال جِٓغ بال بطا هخٓمذ م٘ الاؾم  بن خغْٝ اإلاٗجاوي هى ٢ؿم مً ؤ٢ؿجام ال٩لمت لِجا مٗجان 

ٍْإحي ٦شي  مً َظٍ الخغْٝ إلاٗجان ٦شي ة، مشل:  جا.  الجملت، ؤي: ؤجهجا ال جض٫ ٖلى مٗجى في هٟؿِجا بل في ٚيَ 

ً" ٣ٞض ًإحي ال  ْللخبٌُِ، هدٓ:"مِّ ْللجيـ، ﴾مجهم مً ٧لم هللا﴿بخضاء الٛجاًت، هدٓ: زغظذ مً البِذ،   ،

ْللبُجان، هدٓ:  ْللخٗلُل، هدٓ زغظذ مً ؤظلّ،  ٓا ﴿هدٓ: الخجاجم مً ًٞت،  مل ٓا ْٖ ض هللا اللظًً آمى ْٖ

ْؤظغا ُٖٓمجا ٍْازغ في﴾الهجالخجاث مجهم مٟٛغة  ٢ْض ًسخل٠ مٗجى الجملت بجازخالٝ مٗجى الخٝغ ٞحهجا   ، 

مت:  ْعصث خٝغ مً في آلاًت ال٨ٍغ ٓن بلى الخي ...﴿الخ٨م، مشال  ٞةطا اٖخب هجاَجا بُجاهُت  ﴾ْلخ٨ً مى٨م ؤمت ًضٖ

ٓة    ٧جاهذ الضٖ
ً
ْإطا اٖخب هجاَجا جبًُُٗت ْاظبت ٖلى ٧ل ٞغص مً ؤٞغاص َظٍ ألامت،  ٓة بلى الخي   ٧جاهذ الضٖ

ْظٓب ال٨ٟجاًت، ؤي بطا ٢جام بهجا بًِٗجا ؾ٣ِ الخ٨م ًٖ الجمُ  ٘.ْاظبت 

  ْالخغْٝ بجاٖخبجاع غاى حؿمى بإؾمجاء مخٗضصة  ْبىجاءا ٖلى َظٍ ألٚا غاى مسخلٟت  ْجإحي خغْٝ اإلاٗجاوي أٚل

ْهى: ٖٓجا،   مٗىجاَجا  ٢غابت زالزين ه
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، الخغْٝ اإلاكبهت بلِـ، الخغْٝ اإلاكبهت  ٓاػم اإلاًجإع ، ظ ٓانب اإلاًجإع خغْٝ الىضاء، خغْٝ ال٠ُٗ، ه

جا  ٓاب، خٞغ ، خغْٝ الخدًٌُ، خغْٝ بجالٟٗل، خغْٝ الىٟي، خغْٝ الج الخٟؿي ، خغْٝ الكٍغ

جا  جا الاؾخِٟجام، خٝغ الخٗلُل، خٞغ ت، خغْٝ الاؾخ٣بجا٫، خٞغ الٗغى، خغْٝ الخىبُّ، الخغْٝ اإلاهضٍع

الدكبُّ، خٝغ الغصٕ، الم ألامغ، الم الابخضاء، ججاء الخإهِض الؿجا٦ىت، َجاء الؿ٨ذ، خغْٝ الُلب، خغْٝ 

ًٍٓ، خغْٝ الهلت. ٦ُٓض، خٝغ الخى  الخ

  ْاخض ْألازٔغ ْزمجاؾُت، بًِٗجا حؿخٗمل إلاٗجى  ْعبجاُٖت،  ْزالزُت،  ْزىجاثُت،  ٓن ؤخجاصًت،  خغْٝ اإلاٗجاوي ج٩

ْٖضص الخغْٝ التي  ٓا في َظا مظاَب مسخلٟت،  إلاٗجان ٦شي ة، ٢ض ازخل٠ الىدجاة في ٖضص َظٍ الخغْٝ ٞظَب

جا. ٓخضة ًبلٜ زمجاهين خٞغ ْلتهجا َظٍ ال  جىجا

 ٛح 
 
ر ْدضِّ

 ً َْؿمى ألا٫ْ: الخغْٝ ْمً خغْٝ اإلاٗجاوي  مجا  ْمجهجا مجا ال ًدضر َظا الخٛي  ،  ْالٟٗل  ي ا في الاؾم ؤ

ٓاسخ (خغْٝ اإلاكبهت  ْالخغْٝ الى ْخغْٝ الٗجاملت هى: خغْٝ الجغ،  ْالشجاوي: الخغْٝ الٗجاَلت،  الٗجاملت، 

ْمجا ٖضاَجا ٧لّ خغْٝ ٖجاَلت.   ، ْالججاػمت للمًجإع ْخغْٝ الىجانبت  ْالخغْٝ اإلاكجابهجاث بلِـ)،   بجالٟٗل 

 ْخغْٝ الىخبُّ، م ْخغفي الخٟهُل،  ْخغفي اإلاٟجاظجاة،  جهجا خغْٝ مسخهت بجاالؾم ٦دغْٝ الجغ، ْالاؾخصىجاء، 

ْخغْٝ   ، ْظجاػمت للمًجإع ْإن)، ؤمجا الخغْٝ املخخهت بجالٟٗل ٞهى: خغْٝ هجانبت  ْخغفي الىٟي (الث 

ْمجا ٖضاَمجا ِٞٓ مكر ٥ في الا  ْخغفي الاؾخ٣بجا٫  ْخغْٝ الخدًٌُ،  ْخغْٝ اإلاهضع،   ، ؾم الكٍغ

 ْالٟٗل. 

ْمٗجاهحهجا     15.8  ال٩لمجاث الهٗبت 

 اإلاٗجاوي اإلاٟغصاث  اإلاٗجاوي اإلاٟغصاث

١ الُٓب ، اللبن املخْغ  ال مٟغ  مىّ ال مدُض ٖىّ  آلاظغ 

ٓع  الٛجاًجاث  ؤلاخهجاء حٗضًض  اإلا٣جانض، جهجاًجاث ألام

اؾم ماهض ميؿٓب بلى  ألاخجاصًت

ْاخض  ْاخض  ؤخجاص: 

ْاإلاغاص: ٧لمت طاث خٝغ 

 ْاخض

ؼ  وؿِب   ٢ٍغب، ٍٖؼ

ْزغ١  الى٣ٌ  الخض جدًٌُ جسل٠ الخ٨م 

 الِٗض

خٗجاَض ٖلُّ مُشجا١  ً  الغزجاء مُجاؾي  ط مِؿغة  مجا 

طخي  ال٣ُجاؽ اإلا٣جاٌؿت
 
 اإلاجاضخي اإلا

ٓن   الهٛجاع، ألاطلت الهجاٍٚغً  اإلآث اإلاى

ُت  بُٛت، مُلب ؤمىُت ىِّ
 مٓث م 

 ٖجا٢بت مغح٘  ٢ْذ الٟغاع خين مىجام
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ٓا٤ٞ،  ْزُم  ٞجاٖل مً ابخٛجاء: ؤعاص مبخػي  مًغٚي  م

م مىضم  الاؾخمجإ ؤلاِّنجازت  مهضع مُمي مً هضِّ

ٓاشخي  ، الؼظغالصخيءال٠٨ ًٖ  الغصٕ  الىمجام الٓقجاة ط ال

جٗل في الٗى٤ مً  ٢الصة  اإلالجإ، مجخم٘ الىجاؽ اإلاشجاالة  ً مجا 

 خلي

 

ٓطظُت الازخبجاع ؤؾئلت   15.9  الىم

ُٖٓت: 15.9.1  ؤؾئلت مٓي

 لٛت، َٓ:مٗجى الخٝغ .  1

(a) ءخض الصخي ّ ٞغ َْ   (b) الهججاء (c) ٍمجا ص٫ ٖلى مٗجى في ٚي  (d) .ألابجضًت 

 الكين  -4الٟجاء  -3الالم  -2الجُم  -1ٖين الخغْٝ الكمؿُت:  .2

)(a 1 ْ3   (b)  2 ْ4   (c) 1 ْ2   (d) 3 ْ4 

 لخغْٝ اإلابجاوي: .3
ً
 ٦م ٖضصا

 )(a 28    (b)  29   (c) 21    (d)30  

 الٗجاملت هي :الخغْٝ  .4

)(a خغْٝ الجغ   (b)  الخغْٝ الىجاسخت   (c) الخغْٝ الىجانبت  (d)ظمُ٘ مجا ط٦غ 

5. :... ٓائ، الٟجاء، زم" هي حٗض مً الخغْٝ  "ال

 )(a الٗجاَلت (b) الٗجاملت   (c) الججاػمت  (d)الىجانبت 

ال" ًإحي إلاٗجى...: .6  خٝغ "ل

)(a ًٌُالخد  (b) لىٟي اإلاًجإع   (c) لخىهِب اإلاًجإع  (d) الشخيء 

 "وٗم، بل، ؤظل" حؿخسضم لـــــــ: .7

)(a الىٟي  (b) ٓاب  ال٠ُٗ (d)  الكٍغ (c)   الج

 مً خغْٝ الغصٕ: .8

)(a ٦ال  (b) ٧ي    (c) لِؿذ  (d) لٗل 

 اإلاغاص بدغْٝ الهلت: .9

)(a ٧ل الخغْٝ التي حؿخٗمل لُلب الصخيء  (b) ٧ل الخٝغ اإلاٗجى الؼاثض الظي ًاحي للخجا٦ُض   

(c)  ٍْْٝل اإلاهضعالخغ  الخغْٝ التي حؿخٗمل لخٟؿي  مجا ٢بلِجا (d)  التي ججٗل مجابٗضَجا في جإ

10. :...  "ب، ٥، ٫، ختى، زال" حٗض مً الخغْٝ

)(a الججاػمت  (b) الىجانبت    (c) الججاعة  (d) الؼاثضة 

 :ؤؾئلت ؤلاظجابت ال٣هي ة  15.9.2
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 ؤظب ًٖ ألاؾئلت الخجالُت: .1

 ؤمإل الٟغاٙ بدٝغ اإلاٗجى اإلاىجاؾب -ؤ 

ٓمجاؤال ...  -ب  ٓص ً  الكبجاب ٌٗ

ٕٓ "مً" في اإلاشجا٫: "مجا مً  -ط   لّ بال هللا"بٖين ه

٫ٓ ٖلُّ -ص    مجا طا ٣ًجا٫ للخٝغ الظي ًدضر الخٛي  في اإلاضز

ٕٓ للخٗلُل؟ -ٌ   مجا َٓ الخٝغ اإلآي

ٓع. -ْ  ٓل٪: ٧إنَّ الٗلم ه  مجا َٓ بٖغاب " الٗلم" في ٢

: ؤظل؟ -ػ   مجا طا ٌؿمى خٝغ

 بمجاطا حؿمى الخغْٝ التي ًُلب بهجا قِئجا مؿخدُال؟ -ح 

 ٦م ٖضص خغْٝ الهججاء في اللٛت الٗغبُت؟ -ٍ 

ْبين ؤَمُت خغْٝ اإلاٗجاوي. .2 ْانُالخجا   ٖٝغ الخٝغ لٛت 

ْالخمشُل. .3 ْالٗجاَلت بجالخٟهُل  ٫ْ الخغْٝ الٗجاملت   جىجا

4. . ْالىجانبت للمًجإع  هجا٢ل الخغْٝ الججاػمت 

5. .ً ْمً ْٖ ْالالم  ٓاء مجهجا ٖلى البجاء  ، ؤل٤ ألاي ْججٍغ  خغْٝ الجغ جضزل ٖلى الاؾم 

ْممشال.مً الخغْ   .6 ْلِجا مٟهال  ٓاب جىجا ْالج  ٝ الٗجاَلت خغْٝ الىضاء ْالاؾخ٣بجا٫، 

ٍٓلت  15.9.3  :ؤؾئلت ؤلاظجابت الُ

ْمٗجان. .1 ٓإ املخخلٟت لخغْٝ مبجان  ال ألاه ْظّ حؿمُخّ مخىجا ٟجا ظجامٗجا للخٝغ ْ  ٢ضم حٍٗغ

ْاإلاكر ٦ت بُجهمجا. .2 ٓاء ٖلى الخغْٝ املخخًت بجالٟٗل ْالاؾم   ؾلِ ألاي

ْبين مٗجاهحهجا م٘ ألامشلت.مجا هى الخغْٝ ألاخجاصًت مً  .3 ٫ْ ؤيَّ ٖكغة   خغْٝ اإلاٗجاوي جىجا

٢ْضم ؤمشلتهجا. .4 جا في خغْٝ اإلاٗجاوي الشالزُت، هجا٢ل ٖكغة مجهجا، بين مٗجاهحهجا املخخلٟت   ٦م خٞغ

ْمجا حكرٍ  ٞحهجا.  .5 ٓاء ٖلى الجغْٝ الؼاثضة مجهجا  ْالبُجان مؿلُجا ألاي ٫ْ خغْٝ الجغ بجالكغح   جىجا

 جااإلآصخى بهْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم     15.10

ٓع اإلاجال٣ي،جد٤ُ٣: ؤخمض دمحم الخغاٍ، صمك٤:  .1 عن٠ اإلابجاوي في قغح خغْٝ اإلاٗجاوي، ؤخمض بً ٖبض الى

 مجم٘ اللٛت الٗغبُت، ٚي  ماعر.

ْلى؛  .2 ْة، الُبٗت ألا الججي الضاوي في خغْٝ اإلاٗجاوي، الخؿً بً ٢جاؾم اإلاغاصي، جد٤ُ٣: ٞسغالضًً ٢بجا

 م.1992بي ْث: صاع ال٨خب الٗلمُت، 

3.  ْ ت، ظجام٘ الضع  م.1993ؽ الٗغبُت ، الجؼ الشجالض، مهُٟى الٛالًُجي، بي ْث: اإلا٨خبت الٗهٍغ

  



315 

 

 

 

 16  :الٓخضة

 الر ٢ُم جاثٖالم
ٓخضة   ٖىجانغ ال

 الخمُِض  16.0

ٓخضة  16.1  ؤَضاٝ ال

ْانُالخجا  16.2  الر ٢ُم لٛت 

ْؤٚغايّ  16.3  ؤَمُت الر ٢ُم 

ش الر ٢ُم  16.4  جإٍع

 ٖالمجاث الر ٢ُم  16.5

بجاثال  16.6  خضٍع

 هخجاثج الخٗلم  16.7

ْمٗجاهحهجا  16.8  ال٩لمجاث الهٗبت 

ٓطظُت  16.9  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

 اإلآصخى بهجاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم   16.10
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 الخمُِض  16.0

٦ْخجابتهجا ٖٓجاث اإلاخهلت بجاللٛت الٗغبُت  ٖٓجا مً ؤَم اإلآي ٓخضة حٗجالج مٓي ٓ الر ٢ُم  !ؤال ؛بن َظٍ ال َْ

ْإن الكٗٓب الغا٢ُت ْألامم اإلاخ٣ضمت  ْح في الجؿض بطا نلخذ نلر الجؿض ٧لّ،  ْإجهجا في اللٛجاث بمشجابت الغ المجاجّ،  ْٖ

ْجلرزم  ٫ٓ بلى مغاص ال٩جاجب ب٩ل بتهخم بهجا ٚجاًت الاَخمجام  ْالٓن ْإجهجا حؿجاٖض ال٣جاعت ٖلى ِٞم ال٨الم  مغاٖجاتهجا في لٛجاتهجا، 

ٓلت.   ٌؿغ ْؾِ

ؼة – ْممجا وكجاَض ٓمُت ؤن مخ٩لمجا  -ؤحهجا الُلبت ألٖا ٌؿخٗمل  –مِمجا ٧جاهذ لٛخّ  –نبجاح مؿجاء في خُجاجىجا الُ

ْزٍُٓ ظبهخّ، ْفي  ٓاظبّ  ٢ْؿمجاث خ ْظِّ  غ  ْاهّ ٌٛي  ؤخُجاهجا ؤؾجاٍع ٍْت،  ت مً الخغ٧جاث الُض ؤزىجاء ٦المّ مجمٖٓ

ٓجّ، ٦مجا هالخٔ اهّ ًًِٛ ٖلى ٧لمت ججاعة للخإ٦ُض ٖلى آخين  ٫ٓ هب اث ن َْؿخٗمل بٌٗ ؤلاقجاعاث زغ ًد ٓلِجا،  مضل

ٍٓال ؤْ ٢هي ا ؤْ  ٢ٟٓجا َ ٠٢ٓ ؤزىجاء ال٨الم ج ْان اإلاخ٩لم ًخ ْالضَكت،  ججاعة ؤزٔغ للضاللت ٖلى الخعجب ْالاؾخِٟجام 

ٍْبلٜ بلى الؿجام٘ مجا  ْحٗبيٍ  نجاص٢جا،  ٓا٫ ال٨المُت، لُجٗل ٦المّ ص٣ُ٢جا  ٧ْل طل٪ خؿب مجا ا٢خًخّ ألاخ مخٓؾُجا  

ْاهٟٗجاالث. ًسخلج في نضٍع مً مٗجان  ْمكجاٖغ 

ض ال٩جاجب بًهجالّ بلى  ٓن ٖجاظؼا ًٖ ه٣ل بٌٗ مجا ًٍغ ْجل٪ الىب اث ٩ُٞ ْل٨ً ال٨الم اإلا٨خٓب ًسلٓ مً َظٍ الخغ٧جاث 

٠ُ٦ْ ًجب  َظا الى٣و؟  ٠ُ٨ٞ ٌٗجالج َظٍ اإلاك٩لت 
ً
ْإن في ْ  ال٣جاعت، بطا ٓخُض َٓ: ٖالمجاث الر ٢ُم،  ٓاب ال إن الج

 مدلِجا ٞخد٤٣ مجا عجؼث ٖىّ الخغْٝ الهججاثُت. اللٛت ال٨خجابُت جدل ٖالمجاث الر ٢ُم

 ؤَضاٝ الٓخضة   16.1

ٓخضة بلى عنُض الُالب اإلاٗغفي ؤقُجاء ظضًضة جخمشل ُٞمجا ًلي:  ج٠ًُ َظٍ ال

 الخٍٗغ٠ بجالر ٢ُم. 

  شجاج ٍٓع بةًججاػ. الر ٢ُم ٍع  ْجُ

 .ْالخجاظت بلحهجا  ؤَمُت ٖالمجاث الر ٢ُم 

 .ؤٚغاى ٖالمجاث الر ٢ُم 

  ّْممشال.الخٍٗغ٠ بٗالمجاج  مٟهال 

 .ؤمجا٦ً اؾخسضام َظٍ الٗالمجاث 

 .ْالب مجُجاث جايُجاث  إل ٖلى بٌٗ الٗالمجاث اإلاؿخسضمت في الٍغ  الَا

ْانُالخجا    16.2   ٖالمت الر ٢ُم لٛت 

ْانُالخجا ختى ًدؿجى للُجالب ؤن ٌٗٝغ مٗجاهحهمجا  ال حٍٗغ٠ ٖالمت الر ٢ُم لٛت  ٓخضة ؤ جدىجا٫ْ َظٍ ال

ت ْصالالتهمجا اإلاخىٖٓ ٍٓت ْالانُالخُت. املخخلٟت  إل ٖلى اعجبجاٍ مٗجاهحهمجا اللٛ  ل٩ي ًخم٨ً مً الَا

 :لٛت ٗالمتال  16.2.1

 ْ ْالٟهل بين ألاعيين،  ْالضاللت،  ٓاث تهخضي بّ  شخيءالٗالمت لٛت: الؿمت،  ْالٟل  ٤ مىهٓب في الٍُغ

٤ ٞحهخضٔ بّ. ْمجا ًىهب في الٍُغ  الًجالت، 
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 :لٛتالر ٢ُم   16.2.2

٣ٍْجا٫ َٓ ًغ٢م ٖلى اإلاجاء: ًًغب مشال إلاً ٌٗمل مجا   ُّْٞ ع٢مجا: ٦خبّ،  ْٖلُّ  في اإلاعجم الٓؾُِ، ع٢م ال٨خجاب 

ْع٢م  ُْٞىخّ،  ٍْغ٢م الىو: ًً٘ ٖلُّ الى٣جاٍ، الصخيءالٌٗملّ ؤخضلخظ٢ّ  ْالشٓب: ع٢مّ،  م ال٨خجاب 
 
ْع٢ : ه٣كّ، 

ْْقجاٍ.الصخيءْع٢م  ْع٢م الشٓب: زُُّ   : ه٣كّ، 

ٓع، مخٓفى في لؿجان الٗغب ال  ْبِىّ، 1311بً مىٓ ْع٢م ال٨خجاب ًغ٢مّ ع٢مجا: ؤعجمّ  ْالر ٢ُم: حعجُم ال٨خجاب،  م، الغ٢م 

ٓم: ٦خجاب م٨خٓب. ْظل: ٦خجاب مغ٢ ٓلّ ٖؼ  ٢ْ ّْٞ بٗالمجاتهجا مً الخى٣ُِ،  ٓم ؤي: ٢ض بىِذ خغ  ٦ْخجاب مغ٢

، ٦ظل٪  غاب ٖلى الخغْٝ ْإصزجا٫ الى٣ِ ْؤلٖا الر ٢ُم َٓ ظٗل ألاع٢جام ٍْخطر ممجا مطخى ؤن الر ٢ُم َٓ ال٨خجابت 

 ْالٗالمجاث ٖلى ألاقُجاء.

 الر ٢ُم انُالخجا:   16.2.3 

ْالجمل لدؿُِل ٖملُت الِٟم ْؤلاِٞجام. ٓػ انُالخُت بين ال٩لمجاث  ْعم  َٓ ْي٘ ٖالمجاث 

ْالٗالمجاث التي حؿخٗمل في جىُٓم ال٨خجابت."  ٢ُْل: " َٓ هٓجام مً الخغ٧جاث 

ٓػ  ٓن صاللتهجا في الٟهل بين ؤظؼاء ٢ُْل بن ٖالمجاث الر ٢ُم هى: "عم ْج٩ ْال٩لمجاث،  انُالخُت مُٗىت جٓي٘ بين الجمل 

ي  طل٪" ْصَكت ْٚ ْاؾخِٟجام  ْاهٟٗجاالجّ مً حعجب  ْإبغاػ ٚغى ال٩جاجب   ال٨الم، 

ْبٌٗ الاظِؼة  ْالٗالمجاث الخ٣لُضًت  ت ؤن " ٖالمجاث الر ٢ُم: اؾخسضام اإلاؿجاٞجاث  ٨ٍُْبُضًجا بجاللٛت ؤلاهجليًز ْظجاء في 

ت."اإلاُبٗ ت ؤْ ظٍِغ ْال٣غاءة الصخُدت لّ ؾٍغ ْاججا مؿجاٖضة ٖلى ِٞم الىو اإلا٨خٓب  جا ؤص  ُت بجاٖخبجاَع

ْجىُٓمّ  ٓػ جٓي٘ في الىو اإلا٨خٓب مً ؤظل جغجِبّ  ْعم ٟجاث ؤن الر ٢ُم ٖبجاعة ًٖ ٖالمجاث  ٢ْض صلذ َظٍ الخٍٗغ

ْجٓيُذ مغاص  ٠٢ٓ ْالابخضاء  ْال ٓا٢٘ الٟهل  ْحُٗين م ْجِؿي  ِٞمّ   ال٩جاجب بض٢ت ججامت.ْحؿُِل ٢غاءجّ 

ْؤٚغايّ   16.3   ؤَمُت الر ٢ُم 

ْؤٚغايجا مُٗىت، ًدىجا٫ْ َظٍ الضعاؾت ٦ال مجهمجا ُٞمجا ًلي:  بن للر ٢ُم ؤَمُت بجالٛت، 

 ؤَمُت الر ٢ُم  16.3.1

ْإطا َب٣ِجا ال٣جاعي بك٩ل  ع،  ْإجهجا بمشجابت بقجاعاث اإلاْغ ال ٌؿخُُ٘ ؤخض ؤن ًى٨غ ؤَمُت ٖالمجاث الر ٢ُم البجالٛت 

ْمغاصٍ  ٫ٓ بلى ِٞم ال٨الم اإلا٨خٓب  ال ًم٨ً الٓن ْججٗل الِٟم ؤؾِل،  صخُذ ٞةجهجا حؿجاٖضٍ ٖلى اؾدُٗجاب الىو 

ْجهجا. هدً ال ٓظّ الظي ؤعاص بّ اإلاخ٩لم ؤْ ال٩جاجب بض بطا زلخجا مً الخجالُخين وؿخُُ٘ ؤن هٟغ١ بين الجملخين  ٖلى ال

 ٖالمجاث الر ٢ُم:

جا الى٤ُ.) -2الؿمجاء نجاُٞت. -1 ْالتي ًَِٓغ  الؿمجاء نجاُٞت (بجالىب ة الاؾخِٟجامُت التي ًبضي بهجا اإلاخ٩لم 

ٓصة في ال٨الم اإلا٨خٓب، ٞال بض  ٓظ ١ٓ ٚي  م ٓصة في ال٨الم اإلاىُ ٓظ ٚي  ؤن َظٍ الىب ة الاؾخِٟجامُت التي ٧جاهذ م

ٓن في ال٨الم اإلا٨خٓب  ْإطا ْيٗىجا ٖالمت  شخيءمً ؤن ٩ً ت.  ٌٗٓيِجاختى ال ًلخبـ الجملت الاؾخِٟجامُت بجالجملت الخبً 

ظٍ الٗالمت ٌٗٓى جل٪ الىب ة التي صلذ ٖلى الاؾخِٟجام في الى٤ُ. الاؾخِٟجام (؟) م٘ الجملت الشجاهُت ٞال ًلخبـ ألامغ،  َْ

ٓا٫، ٞةطا ؤؾجاء اإلاخ٩لم في  ال ج٣ل ؤَمُتهجا مجهمجا بدجا٫ مً ألاخ ْالغؾم ؤلامالجي  غاب  ْإن َظٍ الٗالمجاث قإجهجا ٦كإن ؤلٖا

غاب ؤْ ال٩جاجب في الغؾم ألامالجي ال ًِٟم الؿجام٘ ؤْ ال٣جاعت اإلاٗجى اإلاغاص  . اؾخسضام ؤلٖا
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ٓي ال٨بي (اإلاخٓفى:جدمل ْ  ٓص الضئلي، الٗجالم الىد ٓعة م٘ ابيخّاإلام) ٢688هت ؤبي ألاؾ ْاضخت ٖلى  كِ صاللت 

ْؤعاصث ؤن حؿخعجب بجمجا٫ مىٓغ  ُخّ،مؤَ ٢ْجالذ: "مجا ؤظمل  الؿمجاء" بًم الالم  ٓمجا  ْمٟجاصَجا ؤن ابيخّ ظجاءجّ ً

غاب، ًٞٓ ؤبٓ ألا  ْل٨ً ؤؾجاءث في ٦المِجا اؾخسضام ؤلٖا ٓص بمجا ؾم٘ ؤجهجا حؿإ٫ ًٖ ألاقُجاء الجمُلت في الؿمجاء  ؾ

ٓمِجا"، ٣ٞجالذ ْظّ ؾاالا، ٞغص ٖلحهجا  :الؿمجاء ٣ٞجا٫: "هج ال ؤ جا  ؤهجا مخعجبت ال مؿخِٟمت، ؤي ؤوي ؤحعجب بجمجا٫ مىَٓغ

.٘ " بجالىهب ال بجالٞغ ٓلي: "مجا ؤظمل  الؿمجاء  ٢ 
ً
 ؤبَٓجا ٢جاثال:بطا

ْْي٘ ٓ ٞٗل مجاى مٗغْٝ  الِمؼة ٖلى الىب ة بضال مً ألال٠ (ؾئل) ُِٟٞم  ٦ْظل٪ بطا ٦خب ؤخض: "ؾإ٫" َْ

عتهجا البجالٛخين مً زال٫ ألامشلت الخجالُت: ْجخجلى ؤَمُت الر ٢ُم ْيْغ  ال٩لمت زالٝ اإلاغاص. 

 مجا ؤخؿً الٗجامل؟ -3  مجا ؤخؿً الٗجامل! -2  مجا ؤخؿً الٗجامل. -1

ٍْبضْ  ٍْجا،  ْمدؿجا جا مدكجابهجا  ْإن ٧جان ْجاََغ ٓهت مً َظٍ الجمل الشالر مسخلٟت اإلاٗجى  ْاخضة م٩ ؤجهجا ظملت 

ْالجملت  ت هجاُٞت، ْ(مجا) ٞحهجا للىٟي،  ْلى زبً  ْل٨ً ألامغ لِـ ٦ظل٪ ٞجالجملت ألا ْم٨غعة زالر مغاث،   زالر ٧لمجاث، 

، ؤمجا الجملت الشجالشت ٞهى الاؾخِٟجامُت، ْ(مجا) اإلاؿخٗملت ٞحهجا لِؿذ شخيءالشجاهُت حعجبُت، ْ(مجا) ٞحهجا للخعجب بمٗجى 

ْإ ال للخعجب  الَجا إلاجا جٓنلىجا بلى خ٣ُ٣ت للىٟي  ْل ٤ ٖالمجاث الر ٢ُم،  ىجا َظا الازخالٝ ًٖ ٍَغ ٞغ همجا هى لالؾخِٟجام. ْٖ

ُْٞمجا ًلي هظ٦غ بٖغاب َظٍ  ْٖالمجاجّ.  جا ممجازل، مً َىجا وؿخُُ٘ ؤن هِٟم ؤَمُت الر ٢ُم  َظٍ الجمل التي ْجاََغ

ٓخجا. ٓن اإلاؿإلت ؤ٦ث  ْي  الجمل الشالر بدُض ج٩

غاب، ؤخؿً: ٞٗل مجاى  لى: مجا ؤخؿًْ الجملت ألا  ٓن ال مدل لّ مً ؤلٖا الٗجامل.مجا: خٝغ هٟي مبجي ٖلى الؿ٩

غاب ألجهجا ابخضاثُت. ْالجملت ال مدل مً ؤلٖا ّٗ الًمت الٓجاَغة،  ْٖالمت ٞع  ٕٓ  مبجي ٖلى الٟخذ، الٗجامل: ٞجاٖل مٞغ

٘  شخيءالجملت الشجاهُت: مجا ؤخؿً الٗجامل! مجا: حعجبُت بمٗجى  ٓن في مدل ٞع مبخضؤ، ؤخؿً: مبجي ٖلى الؿ٩

ْٖالمت  ٫ٓ بّ مىهٓب  ٓبجا ج٣ضًٍغ َٓ عاظ٘ بلى (مجا)، الٗجامل: مٟٗ ْظ ْٞجاٖلّ يمي  مؿخر   ٞٗل مجاى مبجي ٖلى الٟخذ 

غاب ألجهجا ابخضاثُت. ْالجملت ال مدل مً ؤلٖا ٘ زب  للمبخضؤ،  ْالجملت الٟٗلُت في مدل ٞع  ههبّ الٟخدت الٓجاَغة 

٘ زب  م٣ضم، ؤخؿً:  الجملت الشجالشت: مجا ؤخؿً الٗجامل؟ مجا: اؾم ٓن في مدل ٞع اؾخِٟجام مبجي ٖلى الؿ٩

ْٖالمت ظٍغ ال٨ؿغة  ع  ّٗ الًمت الٓجاَغة مًجاٝ ، الٗجامل: مًجاٝ بلُّ مجْغ ْٖالمت ٞع  ٕٓ مبخضؤ مازغ مٞغ

غاب ألجهجا ابخضاثُت. ْالجملت ال مدل مً ؤلٖا  الٓجاَغة، 

ٓن هجاُٞت ؤْ  اؾخِٟجامُت ؤْ حعجبُت، ٖىضمجا هلٟٔ َظٍ ل٣ض عؤًىجا ؤن الجملت: " مجا ؤخؿً الٗجامل" جهلر ؤن ج٩

ْالخغ٧جاث الجؿمُت حؿجاٖض ٖلى حُٗين اإلاٗجى لضٔ الؿجام٘  ٓجُت  الجملت ؤْ هخ٩لم بهجا ه٠ًُ بلحهجا بٌٗ الىب اث اله

ْل٨ً بطا ٦خبذ َظٍ الجمل ٞال جهجاخبهجا  َْٗٝغ ؤجهجا هجاُٞت ؤْ اؾخِٟجامُت ؤْ حعجبُت،  ُِٟٞم مجا طا ٢هض بهجا اإلاخ٩لم، 

 ٓ ٫ٓ بلى مغاص اإلاخ٩لم، الىب اث اله ْالٓن ٍْت ٠ُ٨ٞ الؿبُل بلى حُٗين مٗجى الجملت،  ْإهمجا الؿبُل جُت ْؤلاقجاعاث الُض

ٍْت. ي:ه ْالخغ٧جاث الجؿمُت ْؤلاقجاعاث الُض ٓجُت   ٖالمجاث الر ٢ُم التي ٌٗٓى بهجا ال٩جاجب ًٖ الىب اث اله

ْلى مىتهُت بٗالمت حؿمى  ْصلذ ٖلى ؤن جٓي٘ في جهجاًت الجملت  "٢جاَٗت"بن الجملت ألا ْجهجاًت ال٨الم،  الخجامت 

ْؤقجاعث َظٍ الٗالمت بإن الجملت  ْالشجاهُت اهتهذ بٗالمت الخعجب  ْمٗىجاَجا: ؤن الٗجامل لم ًدؿً ٖملّ،  الجملت هجاُٞت 

ْإ غيِجا بوكجاء الخعجب مً خؿً ٖمل الٗجامل  مىتهُت بٗالمت الاؾخِٟجام،  يظجاصجّ بّ، ؤمجا الجملت الشجالشت ٞهحعجبُت ْٚ

ب ث َظٍ ال ٓابجا، مشال: ٖملّ، ْٖ ٫ٓ ٖىّ ؤْ املخجاَب بمجا ًغاٍ ن ٍْجُب اإلاؿئ ٗالمت ًٖ اؾخِٟجام اإلاخ٩لم ؤْ ال٩جاجب 
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. يٍ   ؤزال٢ّ، َُئخّ ْٚ

ٓانل ظُض  ذْمً الخٓيُ ٓظض ج ْالخ٤ ؤهّ ال ً ْم٩جاهتهجا ٞحهجا.  ىجا ؤَمُت ٖالمت الر ٢ُم في اللٛت  الظي ؾب٤ ٖٞغ

ْن اؾخس ٓظض لٛت ؾلُمت بض ال ج ْن لٛت ؾلُمت،   ضام ظُض لٗالمت الر ٢ُم.بض

 ؤٚغاى الر ٢ُم:   16.3.2

ْؤ٢ؿجامّ. -1  الٟهل بين ؤظؼاء ال٨الم 

٠٢ٓ، خُض ًيخهي اإلاٗجى ال٨لي ؤْ الجؼجي. -2 ٓاي٘ ال  حُٗين م

 الضاللت ٖلى اهٟٗجا٫ ال٩جاجب، مجا بطا ٧جان مؿخِٟمجا ؤْ مىضَكجا ؤْ م٨خئبجا ؤْ مبخهججا ؤْ ٚي  طل٪. -3

ٍٓ الٗال٢جاث بين  -4 ْظ  الجمل.الضاللت ٖلى 

ْجٓيُذ  -5 ْجمشُل خ٨م مُل٤. شخيءالضاللت ٖلى جٟهُل ؤمغ مجمل،   مبهم، 

٫ٓ اإلا٣خبـ.  -6 ْال٣ ر اى   الضاللت ٖلى الٖا

ش الر ٢ُم   16.4  جإٍع

ْبضْن الر ٢ُم، ْفي ال٣غن الشجالض ٢بل اإلاُالص اؾخٗمل  ْن مؿجاٞت  ٓا ههٓنِم بض ٤ ال٣ضمجاء ٦خب جاٍع بن ألٚا

ٓٞجاوـ  ت في مهغ الُِلُيُت ًضعى اعؾخ ْؤؾٟلّ  )(Aristophanesؤمين اإلا٨خبت ؤلاؾ٨ىضٍع زالر ه٣جاٍ في ْؾِ الىو  

٢ْٟت ٢لُل ْهْؤٖالٍ، للضاللت ٖلى  ٍٓلت ٖلى الر جِب  ْمخٓؾُت َْ ْالٟجانلت اإلاى٣َٓت ( يت   ؛)حؿمى آلان الٟجانلت (،) 

جاع٢ت اؾخسضم طل٪ بلى بجاإليجاٞت (.)، ْال٣جاَٗت  في ْالاه٣ؿجام  الجمل بضاًت ٖلى للضاللت )Paragraphs( ال٣ٟغة ألٚا

 الىو.

ٓن  ْلُجام اؾخسضم ٢ْض ت لل٨خب َجاب٘ ؤ٫ْ  )William Caxton( ٧جا٦ؿخ  ٖالمجاث زالر م؛1474 ٖجام ؤلاهجليًز

ت للر ٢ُم: جاث ٖلى ٖالمت لٓي٘  /)( اإلاجاثلت الكَغ ٓن  ال٩لمجاث، مجمٖٓ ٓل  ٖالمت لٓي٘ (:) ألا٣ُٞخجان الى٣ُخجان ؤْ ْال٣

٢ٟٓجاث ٖلى ٍٓت ال  الجملت. جهجاًت ٖلى للضاللت (.) ْال٣جاَٗت اإلاخميزة، اللٛ

ٓا لم - ؤلاؾالم ٢بل – الٗغب ْإن ٓه ٓن  ٩ً ٓص ؤبجا ْإن ،قِئجا الر ٢ُم ٖالمجاث مً ٌٗٞغ ٫ْ  الضئلي ألاؾ  ْي٘ مً ؤ

ٓا بهم زجانت ٖالمجاث ال٣ضامى الٗغب اليؿجازين بٌٗ ْاؾخٗمل ؤلاؾالم، بضاًت في الٗغبُت الخغْٝ ٖلى الى٣ُت  ٧ْجاه

ٓا لم ؤجهم بال الٗالمجاث َظٍ بإَمُت ٖلم ٖلى ٫ٓ  الر ٢ُم ٌٗٞغ   َظا. ٖهغهجا في بّ اإلاٗم

م ال٣غان إلا٩جاهت ْهٓغا ٓن  اَخم ؤلاؾالمي، ال٨ٟغ في ٢ْضؾِخّ اإلاؿلم خُجاة في ال٨ٍغ ْلّ مىظ اإلاؿلم  اَخمجامجا هؼ

ٓا بجالٛجا ٠٢ٓ ْالٓنل الٟهل ْجبُين مٗىجاٍ، لخُٗين ٖالمجاث ٞٓيٗ جا ْال يَ   ْمجهجا: ،ْٚ

٠٢ٓ الالػم الظي جاصي مسجالٟخّ بلى ٚي اإلاٗجى اإلاغاص. -2غة: للضاللت ٖلى جهجاًت آلاًت. الضاث -1 ط :  -3مـ : للضاللت ٖلى ال

٠٢ٓ الججا ْإن الللضاللت ٖلى ال ٓاء ٖىضَجا. ثؼ،  ْالٓنل ؾ ٠٢ٓ ؤ يه ٢لى: -٠٢ٓ4  ٠٢ٓ الججاثؼ بال ؤن ال ًًجا ٖالمت ال

ْلى مً الٓنل.  ٠٢ٓ. نلى: -5ؤ ْلى مً ال  ٧جالٗالمت الؿجاب٣ت بال ؤن الٓنل ٖىضَجا ؤ

ٓانل ممجا ًاصي ٚجالبجا بلى الخضازل بين الجمل  ٓص ْلذ ال٨خجابت الٗغبُت بضْن الٟ ْبٌٛ الىٓغ مً َظٍ الجِ

ِْٞمّ ٖؿي ا.ْبين ؤ ٍْجٗل ال٨الم م٣ٗضا   ظؼاء الجمل بًِٗجا ببٌٗ 

عة ْي٘ ٖالمجاث  عة بًججاص خل لِظٍ اإلاًٗلت، ْيْغ ً قٗغ الٗغب بكضة بًْغ ْفي مؿتهل ال٣غن الٗكٍغ

ْعبُت التي ؾب٣تهم بلى ْي٘ َظٍ الٗالمجاث  ن الكٗٓب ألا ٓا ًْغ ٧ْجاه ْالِٟم للىهٓم ال٨خجابُت الٗغبُت،  حؿِل  ال٣غاءة 
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ْلٓ ٧جان َٟال نٛي ا، بِىمجا ًًُغ ال٣جاعي في ٦خب اللٛت الٗغبُت بلى ْؤن ال٣جا ٓبت  ت ال ًجض نٗ عي في ال٨خب ؤلاهجليًز

٠٢ٓ في ال٨الم،  ْال ٓاي٘ الٟهل في الجمل  ٓبجاث ٦شي ة ٞال ٌٗٝغ م ٓاظّ نٗ ْؤهّ ً ْاللشٛت،  ْالخمخمت  ْالخلٗشم  الخٗث  

ْبضؤ الٗغب ٌؿخٗ ْال٣ٟغاث.  ٓطة مً الٛغب في ٦خجابجاتهم ال ٌؿخُُ٘ ج٣ؿُم الٗبجاعاث  ٓػ اإلاإز ٓن بٌٗ الغم مل

٫ٓ زجابخت، ٦مجا ٣ًٟضٍ الخيؿ٤ُ بين اإلاؿخٗملين في ٦شي  مً  ْل٨ً ٧جان َظا الاؾخٗمجا٫ ٖلى ٚي  ؤن ٖٓجاتهم،  ْمُب

 ألاخُجان.

ت بين ٖجامي  ْػاعة اإلاٗجاٝع اإلاهٍغ ٓلى  م ؤخمض ػ٧ي بجاقجا بٓي٘ 1914-٢ْ1910ض ٧ل٠ ؤخمض خكمذ الظي ج

ٓاٖضَجا؛ ٣ٞجام بةهججاػ َظا الٗمل في عؾجالت ؾمجاَجا "الر ٢ُم ٖالمجاث  ٢ْ ٓلِجا  ٍٓغ ؤن ْجُ الر ٢ُم في اللٛت الٗغبُت 

َْبٗذ َظٍ الغؾجالت ٖجام  المجاجّ بجاللٛت الٗغبُت"  ْبت َظٍ 1911ْٖ ٨ظا ْي٘ ؤخمض ػ٧ي بجاقجا اإلال٣ب بكُش الٗغ م، َْ

ْإهّ ؤ٫ْ مً اؾخٗمل مهُلر الر ٢ُم لِظا الٗمل.  الٗالمجاث، 

٫ٓ في م٣ضمتهجا:٢ْض  ٣ً ،ً ْعبُين اإلاٗجانٍغ  اؾخٗجان ؤخمض ػ٧ي بجاقجا في َظا الٗمل ب٩ل مً الٗغب ال٣ضامى ْألا

  ٠٢ٓ ٍٓض" ْ"مىجاع الِضٔ في ال ٫ٓ اإلاُٟض في ٖلم الخج " ٞبضؤث بمغاظٗت ال٨خب الٗغبُت ...مشل: "ال٣

ْهضي ٠٢ٓ ْالابخضاء" لإلمجام السججا ْح " اإلا٣ضمت ْ  ْالابخضاء" ْ"٦خجاب ال ُٞمجا ًجب ٖلى ال٣جاعت ؤن قغ

ٓم ال٣غان"ْ ٌٗلمّ" ٢ٓٓٝ" ْ "ؤلاج٣جان في ٖل ٢ٓٓٝ" للضاوي ْ"٦خجاب ال ت ال "البدض اإلاٗغْٝ في مٗٞغ

جا" ْٚيَ   .للكجاَبي 

 ٠ًٍُْ ٢جاثال:

ٓن) في َظا اإلاٗجى "  ْعبُ ٓاي٘ ٖلُّ الاٞغهج (ألا  " زم عظٗذ بلى مجا ج

ْا٣ٞذ ٖلى جىٟ ت بهظا الٗمل ْ ٓمت اإلاهٍغ ُظٍ في الىٓجام الخٗلُمي. ْفي الٟر اث الالخ٣ت ٢ض ٢ْض ؤ٢غث الخ٩

ْإن الٗالمجاث التي ْيٗ ْحٛي ث بٌٗ اإلاهُلخجاث.  ت مً الخٗضًالث ْؤلايجاٞجاث،  ِجا ؤصزلذ في َظٍ الٗالمجاث مجمٖٓ

جا في عؾجالخّ، ه ْط٦َغ ٓلت (،)،  -1:يؤخمض ػ٧ي  ٓلت اإلاى٣َٓت (؛)،  -2الك  -5ٖالمت الاؾخِٟجام (؟)،  -4الى٣ُت (.)،  -3الك

ت (_)، -8ه٣ِ الخظٝ (...)،  -7الى٣ُخجان (:)،  -6ٖالمت الاهٟٗجا٫ (!)،   ال٣ٓؾجان (()).-10الخًبُب ("...")، -9الكَغ

ٓعا َجاثال ٓعث ٖالمجاث الر ٢ُم جُ ْؤيُٟذ بلحهجا بٌٗ ٖالمجاث ظضًضة لم  ٢ْض جُ ٓص ؤخمض ػ٧ي بجاقجا،  بٗض ظِ

جايُجاث ْالٍغ ْؤزٔغ مؿخسضمت في الب مجت  ْٞت مً ٢بل،  ْمجهجا مجا ج٨ً مٗغ  ،٠٢ٓ ْمً َظٍ الٗالمجاث مجا ًض٫ ٖلى ال  ،

ْمجهجا   ،٠٢ٓ ْع الىجاؽ مً مكجاٖغ بجاإليجاٞت بلى صاللتهجا ٖلى ال ْمجا ًض٫ ٖلى مجا ًسخلج في نض ٓجُت  ًض٫ ٖلى الىب اث اله

ٓع ال٣جاصمت بةطن هللا. ْلِجا في الؿُ جا مً ٖالمجاث ؾىدىجا ْٚيَ   مجا ًض٫ ٖلى الخهغ 

ٓمجاج   : ٪ازخب  مٗل

 ٓع؟ مجا اؾم اإلاعجم  الظي ؤلّٟ ابً مىٓ

 ٓي للر ٢ُم؟  مجا َٓ اإلاٗجى اللٛ

 ٓص الضئلي؟  ُٞم ؤزُإث ابىت ؤبي ألاؾ

 مجا الٟغ١ بين "ؾإ٫" ْ"ؾئل" ؟ 

 بين ٚغيجا مً ؤٚغاى الر ٢ُم؟ 

 ْٖالمجاجّ بجاللٛت الٗغبُت"؟  مً مال٠ ٦خجاب " الر ٢ُم 
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 ٖالمجاث الر ٢ُم    16.5

ْممشال:هظ٦غ ُٞمجا ًلي ٖالمجاث الر ٢ُم مجمال م٘ مجا ًغا جا مٟهال  ت زم هظ٦َغ  صِٞجا في اللٛت ؤلاهجليًز

 Comma ، الٟجانلت 1

 Semicolon ؛ الٟجانلت اإلاى٣َٓت 2

  Full stop/ Period . ال٣جاَٗت 3

 Colon : الكجاعخت 4

ت 5   Dash/Hyphen - الكَغ

 Question Mark ؟ ٖالمت الاؾخِٟجام 6

 Exclamation Mark ! ٖالمت الخإزغ 7

  Ellipses ... الخظٖٝالمت  8

 Quotation Mark "..." ٖالمت الخىهُو 9

 Parentheses ( ) الِاللُجان  ال٣ٓؾجان 10

 Brackets [ ] ال٣ٓؾجان اإلاؿخُُالن 11

غان 12  Flower Brackets }{ ال٣ٓؾجان اإلاَؼ

  Follow Sign = = ٖالمت اإلاخجابٗت 13

 Similar Sign " " " ٖالمت اإلامجازلت 14

  Divider Sign ____________ الٟجانل ٖالمت 15

ت اإلاجاثلت 16  Slash / الكَغ

ت الؿٟلُت 17   Underscore _ اإلاىسًٟت/الكَغ

ٓاؽ اإلاشلشت 18  Angle Brackets < > ألا٢

ت اإلاجاثلت اإلاٗجا٦ؿت 19  Backslash \ الكَغ

ض ال 20 ْويُٖالمت البً    Email Address Sign @ ٨ر 

ت 21 ٖٓ ٓة اإلاٞغ  Caret ^ ٖالمت ال٣

 Ampersand & ٖالمت ال٠ُٗ 22

  Asterisk * ٖالمت الًغب 32

ْممجا ًغاعى في اؾخٗمجا٫ ٖالمجاث الر ٢ُم ؤجهجا جٓي٘ مالن٣ت بجال٩لمت التي ؾب٣تهجا صْن ٞغاٙ ؤْ  مالخٓت : 

المت الخىهُو جٓيٗجان بٗض الٟجانلت مالن٣ت بجالٗبجاعة التي ٞحهجا  ٓاؽ ْٖ ْل٨ً ألا٢ ْجٓي٘ اإلاؿجاٞت بٗضَجا،  مؿجاٞت 

ٓن  ْؤمجا ٖالمت الخظٝ ٞخ٩ ٓن اإلاؿجاٞت بٗضَجا مشل مجا ٧جاهذ ٢بلِجا،  ٓػ ؤن ج٣٘  ْج٩ الًج ْمجا بٗضَجا،  مالن٣ت بمجا ٢بلِجا 

٢ْض ج٣٘ بطا لم ج٨ً مالن٣ت بمجا ٢بلِجا بضْن ٞجانلت.  ْال٣ٓؾين في ؤ٫ْ ؾُغ،   ٖالمت ٚي  ٖالمت الخىهُو 

 الٟجانلت : (،)  16.5.1
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٢ْٟت ٢هي ة، ج٨خب مالن٣ت لل٩لمت التي حؿب٣ِجا مً ٚي   ٠٢ٓ، ٠٣ً ال٣جاعت ٖىضَجا  ٖالمت مً ٖالمجاث ال

ْحٗمل ٖلى ج٣ُُ٘ ال٨الم مؿجاٞت  جا مً اللٛجاث،  ْٚيَ  ال في اللٛت الٗغبُت  ْهى ؤ٦ث  ٖالمجاث الر ٢ُم جضا ْٞغاٙ، 

ٓلت ؤًًجا. ْالك ْالٟجاعػة،  ٣ٍْجا٫ لِجا: الٟهلت،  َْؿغ،  ٓلت   مٓؾ٣ُُجا ختى ًدؿجى لل٣جاعت ِٞمِجا بؿِ

 ؤمجا٦ً اؾخٗمجالِجا:

ٓا٢٘ ٦شي ة ْفي ؤمجا٦ً   ْاؾخسضامجا في ال٨خجابجاث، حؿخٗمل في م ال  جا جضا ْؤ٦ثَ  بجهجا ؤَم ٖالمجاث الر ٢ُم صاللت 

 مخٗضصة ، مجهجا: 

ْالكخجاء.  الصخيءبين ؤ٢ؿجام  -1 ْالخٍغ٠،  ْاله٠ُ،  ٫ٓ الؿىت في بالصهجا ؤعبٗت: الغبُ٘،  ٓاّٖ، مشل: ٞه ْؤه

ْا ْالٟٗل،  .ْجى٣ؿم ال٩لمت بلى زالزت ؤ٢ؿجام: الاؾم،   لخٝغ

ْالٗلم  -2 ن ٦المجا ججام الٟجاثضة في مٗجى مٗين، مشل: الٗلم ؤًٞل مً مجا٫، ٞةه٪ جدغؽ اإلاجا٫   ٓ بين الجمل التي ج٩

ٓم ٖلُّ. ْاإلاجا٫ مد٩ ْالٗلم خجا٦م  ض،  ْالٗلم ًٍؼ ْاإلاجا٫ ًٟجى مً ؤلاهٟجا١   ًدغؾ٪، 

ٓن الجملت الشجاهُ -3 ٓي، خُض ج٩ ْمٗى ٓن بُجهمجا اعجبجاٍ بٖغابي  ت نٟت، ؤْ زب ا زجاهُجا، ؤْ بين الجملخين اللخين ٩ً

ٓن بجالؿالمت التي حؿخضعي الضمجاع. جا، مشل: بن في بالصهجا عظجاال، الًسضٖ  خجاال، ؤْ ْٞغ

ْالخؿض مى٣هت،  -4 ْال٨ظب عطًلت،  ْاإلاؿخ٣لت في اإلاٗجى، مشل: الهض١ ًُٞلت،  ٓٞت  بين الجمل ال٣هي ة اإلاُٗ

ْالجِل قين.  ،ً  ْالٗلم ٍػ

ٓابّ، بطا َجالذ ظملت ال٣ -5 ْظ  ؿم، مشل: ًمين هللا الٗلي الُٗٓم، ألظتهضن ختى الىججاح.بين ال٣ؿم 

، مشل: ل ن لم ٌٗٝغ اإلاغء ٢ضع هٟؿّ، اهّ لً ًىجر ؤبضا. -6 ْظؼاثّ، بطا َجالذ ظملت الكٍغ  بين الكٍغ 

 ٢جا٫ بكجاع بً بغص:

ٓع  مٗجاجبجا  بطا  ٦ىذ في  ٧ل ألام

 نض٣ً٪، لم جل٤ الظي ال حٗجاجبّ

بضال مً خٝغ ال٠ُٗ بين الجمل الهٛٔغ ؤْ ؤقبجاٍ الجمل، مشل:في حؿخسضم الٟجانلت في ٦شي  مً ألاخُجان  -7

ْبين ؤظؼاء اإلاكجابّ في  ٓم.  ت، ع٦ىذ بلى الى ب، خل الٓالم، ؾجاص الِضْء، صزلذ الٛٞغ البِذ، بٗض الْٛغ

جا، مشل: الُجالب املجض ٣ًغؤ، ًِٟم، ًدٟٔ، ًخمغن، ًسخب .  يَ  ْالخب  ْٚ ْالهٟت  ْالٟٗل  الجملت، ٧جاالؾم 

ظا َبِب م ٍٓلت.َْ  جاَغ، زبي ، مخسهو، طْ زب ة َ

ٕٓ، في مجاصجّ،  -8 ٓٞت، مشل: َظا ال٨خجاب ًسخل٠ ًٖ ٚيٍ  مً ال٨خب اإلاالٟت في اإلآي بين ألالٟجاّ اإلاُٗ

ٍْه٠  ٍْدلل،  ٍْٟدو،  ْإن الُبِب البجإع ٌؿإ٫،   . ْإًججاٍػ ٢ُٓخّ،  ٓز ْم ْمىهجّ،  غيّ،  ٓبّ، ْٖ ْؤؾل

ْاء.  الض

ْؤظ  -9 ْبلى،  ْهى: وٗم،  ٓاب،  جا، مشل:بٗض خغْٝ الج ْٚيَ  ٦ْال  ال،   ل، 

 ؤ ؾجاٞغ ألاؾخجاط؟ 

 .وٗم، ؾجاٞغ 

 ؤ ال حؿجاٞغ؟ 

 .بلى، ؤؾجاٞغ ٚضا 
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 بٗض ال٩لمجاث التي جض٫ ٖلى الاهٟٗجا٫، ؤْ الخعجب، ؤْ الخإزغ في بضاًت الجملت، مشل:  .10

 ًْلِـ طل٪ ألخض بال اإلاام ٫ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "عجبجا ألمغاإلاامً، بن ؤمٍغ ٧لّ لّ زي ،  ، بن ؤنجابخّ ؾغاء ٢جا٫ عؾ

ْإن ؤنجابخّ يغاء نب  ٩ٞجان زي ا لّ."  ق٨غ ٩ٞجان زي ا لّ، 

 !ألمغ٥ ًجا ظمُل ٢خلخجي ، ٍٍ  آ

 بٗض  ال٩لمجاث ؤْ الٗبجاعاث الخمُِضًت  ٢بل ظملت عثِؿت، مشل:  .11

 .ُّال ٌٗلى ٖل  َبٗجا، الخ٤ ٌٗلٓ 

 .ٓع بلى مججاعحهجا  ؤزي ا، ٖجاصث الام

 .٫ٓ بال الخ٤  خخمجا، ال ؤ٢

ض، ٖلُ٪ بجالهض١ ٞةن الهض١ ًىجي.بٗض لٟٔ  .12  اإلاىجاصٔ، مشل: ًجا ٍػ

ض، ٖلُ٪  بجالهض١ ٞةن  .13 ٢بل مشل، ؤْ هدٓ، ؤْ مجا قجابهِمجا، مشل: جٓي٘ الٟجانلت بٗض لٟٔ اإلاىجاصٔ، مشل: ًجا ٍػ

 الهض١ ًىجي.

ت: ( ؛ )   16.5.2  الٟجانلت اإلاى٣َٓ

٫ٓ مً الٟجانلت،  ٢ْٟت ؤَ ٢ٟٓت اإلاخٓؾُت، ٠٣ً ٖىضَجا ال٣جاعت  ٍٓلت لُدىٟـ ٖالمت ال جٓي٘ بين الجمل الُ

ٍْم٨ً اؾدُٗجابهجا بجِض ٌؿي ،  ْاؾخسضامجا،  ٓن ٞحهجا ِٞمجا  ْل٨ً مٗٓم الىجاؽ ًسُئ ال٣جاعت بُجهمجا، بجهجا مُٟضة للٛجاًت 

 ْ ٓظض مؿجاٞت بُجهمجاج٨خب مالن٣ت لل٩لمت التي حؿب٣ِجا  ْبين ال٩لمت التي  ؛ال ج ْاخضة بُجهجا  ٓن مؿجاٞت  ْل٨ً ًجب ؤن ج٩

 جلحهجا.

 ٗمجالِجا:ؤمجا٦ً اؾخ

ْلُجض ال٣جاعت الٟسخت  .1 غاب لخجىب الخلِ بُجهمجا  ٍٓلت مر ابُت اإلاٗجى، مسخلٟت ؤلٖا جٓي٘ بين الجمل الُ

ن بلى الؼمً الظي جم ُّٞ بهججاػ الٗمل ن ْإهمجا ؛بُجهمجا للخىٟـ، مشل: بن الىجاؽ ال ًىْٓغ  بلى ًىْٓغ

ٓصجّ ْم٣ضاع زهجاثهّ  ْإج٣جاهّ. ظ

م ؤ٦غمذ ؤهذ بطا  مل٨خّ؛ ال٨ٍغ

 جمغصا  اللئُم ؤ٦غمذ ؤهذ ْإن

ٓن  ظملخين بين .2 ْلى، للجملت هدُجت الشجاهُت الجملت ج٩ ض مجاػح مشل: ألا م مً ٦ال ٍػ  ٞر ٦ّ ْاللئُم؛ ال٨ٍغ

م  اللئُم. ْؾبّ ال٨ٍغ

ْلى ظملخين بين .3 ض بظع مشل: الشجاهُت، في ؾببجا مجهمجا ألا ٓالّ ٍػ  ألانض٢جاء ْٖلى ْاللٗب، اللِٓ في ؤم

ْاي بّ ٞدل ْاإلاهجاخبين؛ ً. بلى ًضٍ مض بلى ُغال٣ٟغ،  آلازٍغ

ٓن  ظملخين بين .4 ْلى في ؾببجا الشجاهُت ج٩ ٓعة ٨ٖـ ؤي: ألا  الٟهل؛ مً ؤخمض بزغاط مشل:جم الؿجاب٣ت، اله

 الُٛجاب. ٦شي ا ٧جان ألهّ

ْاث مً ؤصاة جغبُِمجا ججامخين ظملخين بين .5  ُٞإؾغ ٦المّ ؤمجا اإلاىجا٤ٞ؛ مشل ججض لً مشل: الغبِ، ؤص

 الىٟٓؽ. مجهجا ٞدكم ز ؤٞٗجالّ ْؤمجا ال٣لٓب،

 ال٣جاَٗت: ( . )   16.5.3
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ٍٓل ٢ْٟت َ ٢ٟٓت الخجامت، ٠٣ً ٖىضَجا ال٣جاعت  َْؿر ظ٘ هٟؿّ، ج٨خب مالن٣ت لل٩لمت التي حؿب٣ِجا تٖالمت ال  ،

ٓظض مؿجاٞت بُجهمجا ٧جالٗالمجاث الؿجاب٣تْ  ٢ٟٓت ؤْ  ؛ال ج ٣ٍْجا٫ لِجا ال ؤمجا ال٩لمت التي جإحي بٗضَجا ٞخ٨خب بٗض مؿجاٞت، 

ْٖالمت الخظٝ، بال بطا ٧جاهذ ٍْٔغ  الى٣ُت.  ْٖالمت الخعجب  البٌٗ ؤن َظٍ الٗالمت ال جٓي٘ بٗض ٖالمت الاؾخِٟجام 

ت بين ٖالمت الخىهُو.  َظٍ الٗالمجاث مٓيٖٓ

 ؤمجا٦ً اؾخٗمجالِجا:

، مشل:  .1 ُٓٞت الكغٍْ ْاإلاؿخ  جٓي٘ ال٣جاَٗت في جهجاًت الجملت الخجامت اإلاٗجى، 

   .بن ٧جان ال٨الم مً ًٞت ٞجالؿ٩ٓث مً طَب 

 ْإن لم جلضٍ ؤم٪. نض٣ً٪ مً نض٢٪ ال مً نض  عضخ ْاؾجا٥،  ى الىجاؽ َضٝ ال ًضع٥. بن ؤزجا٥ مً 

ْمً بٗض.  ٢٪. ْلل ألامغ مً ٢بل 

 .ّْبضؤ ًل٣ي مدجايغج  صزل ألاؾخجاط الٟهل في الؿجاٖت الخجاؾٗت نبجاخجا، 

 جٓي٘ ال٣جاَٗت في جهجاًت اإلا٣ُ٘ (ال٣ٟغة)، مشل: .2

جا في بىجاء الجؿم  جايُت ؤزَغ ًٍٓ للر بُت الٍغ جاضخي، ٞرٔ  ظؿمّ مد٨م الخ٩ ْا٦خمجالّ. جىٓغ بلى الكجاب الٍغ

ٓ صاثمجا  ٓلخجان، َْ ْلّ عِّظالن مٟخ ٍٓجان،  ْجغاٍ طا ُٖىين هٟجاطجين، ٦مجا ؤن ؾجاٖضًّ ٢ ًجاء،  مخىجاؾ٤ ألٖا

ْب٣لب مملٓء بجالغيجا ْألامل. هجاب مرزن، ًل٣ى الخُجاة بىٓغة مكغ٢ت،   َجاصي ألٖا

ْحكي  بلى املخخهغاث، مشل:جٓي٘ ال٣جاَٗت بٗض الخغْٝ التي جغمؼ لل .3 ْالضعظجاث الٗلمُت،   كِجاصاث 

 .(ٓع  ؤ. ص. ( ألاؾخجاط الض٦خ

 .(٢بل اإلاُالص ) .١. م 

 .(ض ١ْ البً   م. ب. ( نىض

 الكجاعخت: ( : )  16.5.4

ْه٣ُخجا   ْالخ٩جاًت،  ْالى٣ُخجان ألا٣ُٞخجان ؤًًجا، ٦مجا حؿمى ٖالمت الخٓيُذ  ٣ًجا٫ لِجا الى٣ُخجان الغؤؾِخجان 

ْبين  ٓلت،  ْاإلا٣  ٫ٓ ٤ بين ال٣ ْللخٍٟغ ْجمُيٍز ٖمجا ٢بلّ،  ْؤ٢ؿجامّ، ج٨خب  الصخيءالخٟؿي ، حؿخٗمل للخٓيُذ مجا بٗضَجا، 

ْبي ْجر ٥ اإلاؿجاٞت بُجهجا   ن ال٩لمت التي جلحهجا ٦مجا مغ  في الٗالمجاث الؿجاب٣ت.مبجاقغة بٗض ال٩لمت مً ٚي  مؿجاٞت، 

 ؤمجا٦ً اؾخٗمجالِجا:

٢ْجالذ  .1 ٫ٓ لٟٓجا، مشل: ٢جا٫ ٞالن،  ٓاء ؤ ٧جان ال٣ ظا ؤ٦ث  ؤمجا٦جهجا اؾخٗمجاال، ؾ ٓلت، َْ ْاإلا٣  ٫ٓ بين ال٣

جا،  يَ  ْي ٖىّ، ؾإلجي، هجاصٔ ؤخمض ْٚ ْع جا، ؤْ مجا في مٗىجاٍ، مشل: مً ههجاثذ ألاؾخجاط،  يَ  ٓا ْٚ ٢ْجال ٞالهت، 

ذ: ي  الهٍغ ذ ْٚ ٫ٓ الهٍغ  ْهظ٦غ ُٞمجا ًلي ؤمشلت ٧ل مً ال٣

 :ًيؿب بلى اإلاٗغي ؤهّ ٢جا٫ 

ْالُبِب  ٦الَمجا:  الجدكغ ألاظؿجاص، ٢لذ: بل٨ُمجا  ٢جا٫  اإلاىجم  

ٓل٨مجا ٞلؿذ بسجاؾغ ٓلي  ٞجالخؿجاع ٖل٨ُمجا  بن صر ٢  ؤْ صر  ٢

 ،ْلى ب٪. ٢جا٫ الكُش مخي الضًً ابً ٖغبي: ال عاخت ل٪ مً الخل٤، ٞجاعظ٘ بلى الخ٤  ِٞٓ ؤ
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 .ْإخؿجاه٪ للىجاؽ مجا ؤبضا: بؾجاءة الىجاؽ بلُ٪،   مً ههجاثذ الخ٨ُم ل٣مجان البىّ: ًجا بجي، ازيخجان ال جظ٦َغ

 .ٍْاخؼهجا ذ:   نجاح الجٍغ

 .خّ مً اإلاٗغى ْظضث َظا ال٣لم ًجا دمحم؟ ٞإظبخّ: اقرً   ؾإلجي ألاؾخجاط: مً ؤًً 

ْؤ٢ؿجامّ، مشل: الصخيءجٓي٘ الكجاعخت بين  .2 ٓاّٖ   ْؤه

 ُٓاخضة زمؿت: الخىهغ، البىهغ، الٓؾُى، الؿبجابت، ؤلابهجام.ؤنجاب٘ ال  ض ال

 .جالب مجا٫  ازىجان ال ٌكبٗجان: َجالب ٖلم، َْ

  ٝغا ٍٓت، ْألَا غاٝ الٗل ٓن ظؿم ؤلاوؿجان مً زمؿت ؤظؼاء عثِؿت: الغؤؽ، الغ٢بت، الجظٕ، ألَا ًخ٩

 الؿٟلُت.

َْٗغ ٝ مجا ٢بلّ، مشل: .3 ٍْٓضر   جٓي٘ الكجاعخت ٢بل ال٨الم الظي ًٟؿغ 

 .اللُض: ألاؾض 

 .ّْلؿجاه ّ: ٢لبّ،   اإلاغء بإنٍٛغ

 .ل٤: مل٨ت هٟؿجاهُت ٌؿِل ٖلى اإلاخه٠ بّ ؤلاجُجان بجاألٞٗجا٫ الجمُلت
 
 الخ

 جٓي٘ ٢بل ألامشلت التي جٓضر ٨ٞغة ؤْ ٢جاٖضة، مشل: .4

  جا مشمغة، ْدمحم بطا ٧جان الخب  ظملت ٌكرٍ  ٞحهجا ؤن حكخمل ٖلى عابِ ًغبُِجا بجاإلابخضؤ: الخض٣ًت ؤشججاَع

ٓص ا  لُجاثغة.٣ً

 .ْالببٛجاء ْال٣ِ،  ْخكخ٪: ٧جالخمجام،  ٍْبضص  ْخضج٪،  ٓاهجاث ٌؿلي   بٌٗ الخُ

٢ٓذ، مشل: .5 ٓاوي ٖىض ٦خجابت ال ْالش ْالض٢جاث٤   جٓي٘ الكجاعخت بين الؿجاٖجاث 

  نبجاخجا. 10:00بضؤث الخٟلت ٖلى جمجام الؿجاٖت 

  ٓن زجاهُت.08:20:30الؿجاٖت آلان ْالشالز ن ص٣ُ٢ت  ْالٗكْغ  ، ٌٗجي: الؿجاٖت الشجامىت 

ْمجا ٖلى قجا٧لتهجا، مشل: .6 ْمجا ًلي،  ْالخجالُت،  ٓمت بجال٩لمجاث، مشل: آلاجُت،   بٗض الجمل املخخ

ن ؤؾمجائهم ُٞمجا ًلي:  الٟجاثْؼ

بجا.  ٍْػ ْعيُت،  ْهٓقجاص، ْؾمُت،   جٓن٠ُ، ْؾجاظم، 

ت: (  16.5.5  ) -الكَغ

ت بين  ٍْٟغ١ في اللٛت ؤلاهجليًز ْالٓنلت ؤًًجا،  ٓانلت  ْال ْالٓنلت، ْحٗٝغ َظٍ الٗالمت بجالٗجاعيت  ت  الكَغ

ت حؿمى  ت في ؤلاهجليًز ُٟت ٧ل مجهمجا، بجاليؿبت إلاٗٓم (Hyphen)، ؤمجا الٓنلت ٣ُٞجا٫ لِجا: (Dash)ٞجالكَغ ْجسخل٠ ْْ  ،

ت بلى  ت في اللٛت ؤلاهجليًز ًٍٓ مهُلخجاث مغ٦بت، ٦مجا ًى٣ؿم الكَغ ُْٟٓت ألاؾجاؾُت للٓنلت في ج٩ ال٨خجاب، جخمشل ال

ٓانلت . ؤمجا ٢En Dashْ ،Em Dashؿمين:  ْال ْالٗجاعيت  ت  ْإن الكَغ الٗغبُت ٞهى في ٚجى ًٖ َظٍ الخ٣ؿُمجاث. 

ْإن َظٍ الازخالٞجاث ٧لِجا جغظ٘ بلى ازخالٝ َبجاج٘ اللٛجاث. ٓاخض،   ْالٓنلت ٞحهجا ؤؾمجاء مسخلٟت للمؿمى ال

ت في الٗغبُت في ال٨خجابت الكب٨ُت/ آلالُت ٚي  مالثم ألن مالخٓت: ًٔغ بٌٗ الٗلمجاء ؤن  اؾخسضام الكَغ

 ًٖ ال٩لمت ٢ض ًاصي بلى ٦
ً
٦ْخجابتهجا بُٗضة ت للؿُغ،  ٓاٍػ  لل٩لمت ٢ض ال ًدىجاؾب م٘ بٌٗ الخغْٝ اإلا

ً
خجابتهجا مالن٣ت
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ْخضَجا، ِٖٓجا في بضاًت الؿُغ  لظا ًًٟل بٌٗ ألاؾجاجظة اؾخسضام ال٣ٓؾين الِاللُين، ؤْ اؾخسضام ٞجانلخين ْ  ٢ْ

ْلى ت ؤ ٓخضة ؤن اؾخسضام الكَغ ٍْٔغ ٧جاجب َظٍ ال مجا  بضال مجهمجا،  ْؤ٦ثَ  مً اؾخسضامِمجا ألجهجا اإلاٗرٝ  بهجا ٖجاإلاُجا 

ِٖٓجا ٖلى ؤ٫ْ  ٢ْ ٓعة ججىبجا مً  ٍْيبػي ؤن وؿخسضمِجا مالن٣ت لل٩لمت ؤْ الجملت املخه جا في ال٨خجابجاث الٗغبُت،  قُٖٓ

 .الؿُغ مىٟغصة

 ؤمجا٦ً اؾخٗمجالِجا:

ٍْدهغ بُجهمجا ٧ل مجا َٓ اإلاُلٓب  .1 ْبٗضَجا،  ر ايُت  ت ٢بل الجملت الٖا ٧جالكغح ْؤلايجاٞت جٓي٘ الكَغ

 ْمجا ٌكبهِمجا، مشل:

 ٫ْ مً صزل في ؤلاؾالم مً الهبُجان. -هنع هللا يضر –ٖلي ابً ؤبي َجالب  ؤ

 بجاالمخُجاػ. -ْالخمضلل -هجر ابجي 

 الىضامت.-٢ْجا٦م هللا-٢جا٫ ألاؾخجاط: في العجلت 

  مكجاظغة بين الُالب. -ْلم ؤ٦ً ؤججؿـ-٦ىذ ظجالؿجا في ٢جاٖت اإلا٨خبت الٗلمُت، ٞؿمٗذ 

 ٓلت.-بًم الخجاء-الخل٤  ٖبجاعة في الىٟـ عاسخت، جهضع ٖجهجا ألاٞٗجا٫ بؿِ

 ٓطة ٓم الضًً" لإلمجام الٛؼالي.-بخهٝغ-َظٍ الٗبجاعة مجاز  مً ٦خجاب " بخُجاء ٖل

 ً ًْال٣مغ-بن الىي  آًخجان مً آًجاث هللا. -الكمـ 

ْلٟٓجا، مشل: .2 ْص ع٢مجا  ْاإلاٗض ت بين الٗضص   جٓي٘ الكَغ

 ٓص في الٟلؿٟت ال٣ضًم ٓظ  ت بلى زالزت ؤ٢ؿجام:ًى٣ؿم ال

ٓاظب -1  ال

 اإلام٨ً -2

 اإلاؿخدُل -3

 :ال٩لمت الٗغبُت جى٣ؿم بلى ألا٢ؿجام الشالزت 

ال ْلِـ الؼمً ظؼءا مىّ. شخيءالاؾم: َٓ مجا ص٫ ٖلى  -ؤ ٓاؽ،  ْالخ  ًضع٥ بجال٣ٗل ؤ

ْالؼمً ظؼء مىّ.شخيءالٟٗل: َٓ مجا ص٫ ٖلى خضْر  -زجاهُجا  ، 

: َٓ مجا ص٫ ٖلى مٗجى ٚي  مؿخ٣ل بجالٟ -زجالشجا  ِم، بل ًِٓغ مً ْيّٗ م٘ ٚيٍ  في ال٨الم.الخٝغ

ت  .3 ٘ ٖلى للضاللتجٓي٘ الكَغ َٓػ ٓاع ج   :، مشل “ؤظجاب ” ؤْ ” ٢جا٫ ” مً بضال الخ

 ٓم بلى اإلاضعؾت ًجا بجي؟  َل طَبذ الُ

 .وٗم، ٢ض طَبذ ًجا ؤبي 

 َل ٦ىذ مخإزغا؟ 

 .لم ؤ٦ً مخإزغا ًجا ؤبي 

  قجاع٦ذ في ظمُ٘ الخهو؟ 

 .بجالُب٘، قجاع٦ذ ٞحهجا ظمُٗجا 
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  جبضؤ الُٗلت الهُُٟت؟ْمتى 

 .ال ؤٖٝغ بجالًبِ ًجا ؤبي 

ٍٓال .4 َ ٫ْ ٧ْجان الغ٦ً ألا ت بين ع٦جى الجملت، بطا ٧جان بُجهمجا الٟهل،   مً لل٣جاعت  جم٨ُىجا ؛حؿخسضم الكَغ

 بُجهمجا. الر ابِ ْؤصعا٥ لٗبجاعة، ا ِٞم

 ٓن  ٢ض  مشل: ْزب ، مبخضؤ بين الٟهل ٩ً

٨ٍْ ْوكجاٍ،  مل ؤٖمجالّ اإلآٟيت بلُّ مً ٚي  ببُجاء، مامىجا الُجالب الظي ٨ًب ٖلى صعاؾخّ في ٧ل ظض 

لى: زب .-بإن هللا ال ًًُ٘ ٖمل ٖجامل لى للُلبت. الُجالب: مبخضؤ، َٓ اإلاشل ألٖا  َٓ اإلاشل ألٖا

  ٓن  ٢ض ٓابّ، الكٍغ بين الٟهل ٩ً  مشل: ْظ

ْاظب  ْا٦دؿجاب مِجاعاث  ٓانٟجاث ٖلمُت الػمت،  ْم ْهٟسخي،  ْن بٖضاص ٨ٞغي  مً ٣ًضم ٖلى ٖمل، بض

جا ٓاَٞغ ٓهجا.-ج ٍٓػ مًم  ٞلِـ ٞ

ْللٟهل بين ال٩لمجاث ؤْ ألاع٢جام  .5 ٓٔ لصخيء مجا ،  ْال٣ه ت لالقجاعة الى ال٣ُمت الضهُجا  حؿخسضم الكَغ

 الٟغصًت في ألامشلت ، مشل:

  ًٖ ض ٫ٓ اللخ٣ُت الكمجالُت اإلامخضة مً بدغ الٗغب بلى زلُج بىججا٫؛ ًٍؼ ٫ٓ الؿُ احؿجاُٖجا ْ  ٦م ،٠٠٣٣َ

ْح بين   ٦م. 350-225ًر ا

  ٓ ٕٓ بين الهٟدجاث: ه  .85-٢55ل َظا اإلآي

  ،ن)24-20: 1اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿجاب٤ ْالٗكْغ ن بلى الغابٗت  ْالهٟدجاث مً الٗكْغ  ٫ْ  . (ٌٗجي: املجلض ألا

 ت-ا٦خب مٗجاوي ال٩لمجاث آلاجُت: ٞل٤ ٘-اؾخيبجاٍ-مىهج-٢جاٖع  لضاثً.-مجم 

 .500-350-299-102-44ا٢غؤ مً ال٨خجاب َظٍ الهٟدجاث: 

 الاؾخِٟجام:(؟)ٖالمت   16.5.6

جا اؾخٗمجاال، جٓي٘ بٗض الجمل الاؾخِٟجامُت،  ْمً ؤ٦ثَ  حٗخب  َظٍ الٗالمت مً ؤَم ٖالمجاث الر ٢ُم صاللت، 

ٓعة. ٓعة ؤم ٚي  مظ٧ ٓاء ؤ ٧جاهذ ؤصاة الاؾخِٟجام مظ٧  مالن٣ت لل٩لمت التي حؿب٣ِجا صْن مؿجاٞت، ؾ

 ؤمجا٦ً اؾخٗمجالِجا:

 ، مشل:شخيءِٟم بهجا ًٖ حؿخسضم ٖالمت الاؾخِٟجام في جهجاًت الجمل اإلاؿخ .1

 مً ؤهذ؟ 

 ٓع الىِٟ؟  ٖالم ٧جان ٌٗخمض اليكجاٍ الا٢خهجاصي في البلضان الٗغبُت ٢بل ِْ

 ؤ ؤهذ ٢لذ َظا ال٨الم؟ 

 ٓم الٗجالمي للٛت الٗغبُت؟ ال حٗٝغ الُ  جضعؽ في ٢ؿم اللٛت الٗغبُت 

 مجا٫ اإلآٟيت بل٨ُم؟  ؤ٦ملخم ألٖا

ْٖضم الخإ٦ض مً  .2 ٓمت، مشل: جٓفى الؿُض ؤقٝغ الؿمىجاوي ٖجام جٓي٘ ٖالمت الاؾخِٟجام ٖىض الك٪  اإلاٗل

 ٌ؟828ٖجام  َــ ؤ808ْ
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ْالُلب  .3 ٓص َٓ الغظجاء  ْإهمجا اإلا٣ه ٓص مجهجا الاؾخِٟجام،  جٓي٘ بٗض الجملت الاؾخِٟجامُت التي لِـ اإلا٣ه

٫ٓ؟ ؤْ َل لي ؤن ؤج٣ضم بجالُلب؟ ب، مشل: َل حؿمذ لي بجالضز  اإلااصَّ

 ٖالمت الخإزغ: (!)  16.5.7

ْالضٖجاء ْالاؾخٛجازت ْالاؾدى٩جاع جٓي٘ َظٍ الٗ ْالخؼن  ْالٟغح  المت في جهجاًت الجمل اإلاٗب ة ًٖ الخعجب 

ٓا٠َ ْالٗ جا مً الاهٟٗجاالث  يَ  غاء ْٚ  مشل: الجملت، مً ألازي ة لل٩لمت ؤْ الخعجب ل٩لمت مالن٣ت ؛ْالخدظًغ ْؤلٚا

 !٪(الخعجب)  لل صٍع هجاصخجا!، ؾبدجاه٪، مجا ؤٖٓم قإه 

  (الٟغح)    بجاالمخُجاػ.ْا ٞغخخجاٍ! هجخذ 

 .(الخؼن)   ًجا خؿغحي! عؾب نض٣ًي في الامخدجان 

 !(الضٖجاء)     ٟٚغاه٪ ًجا عب 

 !( الاؾخٛجازت)     عخمجا٥ ًجا عبي 

 !( الاؾدى٩جاع)     بلٜ الؿُل الؼبى 

 !ْالًٓ، ٞةن الًٓ ؤ٦ظب الخضًض  (الخدظًغ)  بًجا٥ 

 ! غاء)    ؤحهجا الُلبت، الاظتهجاص  الاظتهجاص   (ؤلٚا

  ت الُبُٗت الخالبت!ًجا  (الضَكت)    لغْٖ

 !ٍْل للٓجاإلاين  للخجاثىين!، 
ً
 (ؤلاهظاع)    جبجا

 ٖالمت الخظٝ: (...)  16.5.8

ال ؤ٢ل، جٓي٘ ا٢خهجاعا ٖلى اإلاِم، مالن٣ت لل٩لمت التي ؾب٣تهجا.   هى ٖبجاعة ًٖ زالر ه٣جاٍ ؤ٣ُٞت، ال ؤ٦ث  

 ؤمجا٦ً اؾخٗمجالِجا:

غاى مسخلٟت،    مجهجا:جٓي٘ ٖالمت الخظٝ أٚل

1.  ،٥ٓ الم لخي  الضًً الؼع٦لي ٌكخمل ٖلى جغاظم اإلال للضاللت ٖلى ؤلاًججاػ ْالازخهجاع، مشل: ٦خجاب ألٖا

ٓص... ْالِى ْالر ٥  ْالٟغؽ،  ْالكٗغاء...مً الٗغب،  ْال٨خجاب،  ٓػعاء،  ْال  ْالخلٟجاء، ْألامغاء، 

َْؿخ٨ٍغ الُبجاج٘ اإلا .2  ، ٫ٓ ٌكم ز الىٟٓؽ الؿلُمت مً ط٦ٍغ ؿخ٣ُمت مً ه٣لّ للضاللت ٖلى اظخىجاب ٢

ٓن الٛجانب...اخخللذ ٢ُٗت ؤعى مً  : ؤهذ اإلالٗ ، ٣ٞجا٫ ظجاٍع ْظجاٍع ْؾمجاّٖ، مشل: حكجاظغ ٖمْغ 

ٓي. ٓلذ اإلاكجاظغة ال٨المُت بلى الاقدبجا٥ الضم  خض٣ًتي، ٞغص ٖلُّ ٖمْغ ٢جاثال:...ختى جد

ْلم ٌؿخُ٘ ؤن ٌٗث  ٖلى مجا ؾ٣ِ مً الٗبجاع  .3 ت  ْظض زغمجا في املخَُٓ ة ًُٞ٘ في ٌؿخٗملِجا املخ٤٣ بطا 

َْكي  في الخجاقُت بلى م٣ضاع الٗبجاعة الؿجا٢ُت،   م٩جان الخغم َظٍ الٗالمت جيبحهجا ٖلى الى٣و، 

ْالٗبجاعاث  .4 جٓي٘ َظٍ الٗالمت في الٗبجاعاث اإلا٣خبؿت مغة ؤْ ؤ٦ث  مً مغة للضاللت ٖلى ؤن الٗبجاعة ؤ

ال ًدخجا  ،٠٢ٓ ْإزبجاث اإلا ْٞت ال ؤَمُت لِجا في الاؾخضال٫ ْالاؾدكِجاص  ٓٞي ا املخظ ط بلحهجا الىجا٢ل ٞدظِٞجا ج

ْالجِض. ٢ٓذ   لل

 ٖالمت الخىهُو: ("...") 16.5.9
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ٓاؽ اإلاشلشت           ٧ْجاهذ جغؾم قبحهت بجاأل٢ ٣ٍْجا٫ لِجا ٖالمت الا٢خبجاؽ ؤًًجا،    ؾمجاَجا ؤخمض ػ٧ي بجاقجا بجالخًبُب، 

ْظت، ٨َظا:  ٓظض َظٍ <<    >>مؼص ْل٨ً الج ٧ْجاهذ خُيئظ جالثم بجال٨خجابت الٗغبُت،  ٓخت اإلاٟجاجُذ في ،  الٗالمت في ل

ْه ٓبجاث التي بين ؤًضًىجا،  ُغ بلى اؾخسضام ٖالمت الخىهُو اإلاالثمت لل٨خجابت بجالخغْٝ الالجُيُت، في ال٨خجابجاث ًالخجاؾ

ٓن  ْؤمجا الٗبجاعة التي في صازلِجا ج٩ الٗغبُت. ج٣٘ َظٍ الٗالمت بٗض مؿجاٞت مً ال٩لمت التي ٢بلِجا ٦مجا ج٣٘ مؿجاٞت بٗضَجا، 

 مً ظجاهبين.  مالن٣ت بهجا 

 ؤمجا٦ً اؾخٗمجالِجا:

غة .1 ٢ْجاِٞجا، مشل: ًٖ ؤبي ٍَغ ْؤ المجاتهجا  ِجا ْٖ ْخٞغ ٓلت بىهِجا  ٫ٓ -هنع هللا يضر-٨ًخب ٞحهجا ٧ل الٗبجاعاث اإلاى٣ ًٖ عؾ

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؤهّ ٢جا٫:" ٧لمخجان زُٟٟخجان ٖلى اللؿجان، ز٣ُلخجان في اإلايزان، خبُبخجان بلى الغخمجان: ؾبدجان هللا 

 دجان هللا الُٗٓم". مخ٤ٟ ٖلُّ.ْبدمضٍ، ؾب

ْبُجان ؤ٢ؿجامِجا، مشل: حؿخسضم  .2 ْمىجا٢كت مٗجاهحهجا  هض لِٟٓجا لكغح ال٩لمت 
 
جٓي٘ ٞحهجا ال٩لمجاث التي ٢

ْالبُجان. ْالخبٌُٗ،   "مً" في اللٛت الٗغبُت لالبخضاء، 

 الِاللُجان:( ( ) ) ال٣ٓؾجان  16.5.10

ْاط) لل٩جاجب   ٓاؽ (اإلاؿخسضمت صاثًمجا في ؤػ ٓبت في ال٣ٓؾين حؿمذ ألا٢ ٓن اإلاجاصة اإلا٨خ ٓمجاث بيجاُٞت. ٢ض ج٩ بخ٣ضًم مٗل

ْال٣ٓؾجان جٓيٗجان بٗض الٟجانلت مالن٣ت  ْاخضة ؤْ قبّ ظملت ؤْ ظملت ٧جاملت ؤْ ظمل مخٗضصة.  ٖبجاعة ًٖ ٧لمت 

ٓن اإلاؿجاٞت بٗضَجا مشل مجا ٧جاهذ ٢بلِجا. ْج٩  بجالٗبجاعة التي ٞحهجا 

 ؤمجا٦ً اؾخٗمجالِجا:     

تي ًغاص الر ٦يز ٖلحهجا، مشل: ل٣ض جد٣٣ىجا مً قِجاصجّ (اإلاجاظؿر  مً ٢ؿم اللٛت جٓي٘ بُجهمجا الٗبجاعة ال .1

َٓىُت ألاعصًت، صٞٗت ٖجام:  الهجا آػاص ال ْآصابهجا، ظجامٗت م ش ٖملّ ال ًؼا٫ ٚي  2010الٗغبُت  ) ، ل٨ً ججاٍع

 ما٦ض.

ٓ ًٓي٘  بُجهمجا مجا ٣ًضم جمشُال لل٨الم الؿجاب٤، مشل: الجغازُم   .2 ت ص٣ُ٢ت ج  ُ في ، ظض في ٧ل م٩جانهي ٧جاثىجاث خ

ْالكغب ؤْ جىٟ ٤ اللمـ ْألا٧ل  ٍْم٨ً ؤلانجابت بهجا ًٖ ٍَغ ْاإلاُجاٍ،  ْالر بت  ٓاء  ٓي ٖلى  ـالِ شخيء ًدخ

ٓمت، ٓع، ْ  ظغز ٓهؼا الُُ ْاهٟل ٓهؼا اإلآؾمُت،  ْاهٟل حؿبب َظٍ الجغازُم ألامغاى اإلاٗضًت (٧جالخهبت، 

ْهجا...)  ٓع ْٞي ْؽ ٧ ٩جا،  ْٞي ْؽ ٍػ ْٞي ْؽ هِبجاٍ،  ٓن،  ْجخل٣ى الخُُٗمجاث يضَجا.ْالُجاٖ  ًجب ؤن جدغؾِجا 

ْالخدضًض، مشل: .3 ْالخٓيُذ   جٓي٘ بُجهمجا ٧لمجاث التي جظ٦غ لبُجان الخٟؿي  

 )  مل٪ دمحم الججاجسخي) ٖجاف مٗٓم خُجاجّ في مضًىت ظجاجـ، في صخبت قُسّ بقجاٖغ اللٛت الِىضًت ألا٦ب

ٓصلى (بجالُجاء الٟجا ْمغبُّ الكُش ؾُض مبجاع٥ ؤقٝغ اإلاٗغْٝ بـب ٓلت).ْؤؾخجاطٍ   عؾُت املجِ

  ٘ٓا بغهي  مضًىت قجاهجِجاهجابجاص (صلهي)  في مىخه٠ ال٣غن الؿجاب ْالُبِب الٟغوسخي ٞغوؿ ٢ض ػاع الغخجالت 

 ٖكغ اإلاُالصي.

 ٞال جٓنن ؤن اللُض مبدؿم بطا عؤًذ ؤهُجاب اللُض (ألاؾض) بجاعػة 

ًٓي٘ بُجهمجا ٧لمجاث الاخر اؽ لخجىب الالخبجاؽ ْالاعجبجا٥، مشل: ال٨الم (بًم ال٩جاٝ): ألاعى الٛلُٓت  .4

ْٞت.  ْؤمجا ال٨الم (بٟخدِجا) ٩ٞلمت مٗغ ْح،  ْال٨الم (ب٨ؿغ ال٩جاٝ): الجغ  (التي ال جىبذ)، 
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ٓاع الخجالي .5 جاث زجاعظت الىو، زجانت في اإلاؿغخُجاث، مشل الخ ْالخهٞغ  :ًظ٦غ بُجهمجا الاهٟٗجاالث، 

 ٫ٓ ًجا ؤؾخجاط؟  الُجالب: َل حؿمذ لي بجالضز

 ألاؾخجاط (ٚجايبجا): إلاجاطا َظا الخإزي ؟ 

 .ْلى  الُجالب (مُإَئجا عاؾّ): ٞجاجخجي الخجاٞلت ألا

 الٟجغ، ؤ ال جهلي الٟجغ؟ ٕٓ ٠ُ٦ْ طل٪، م٘ ؤجهجا جىُل٤ بٗض ؾجاٖت مً َل  الاؾخجاط (بجاؾخٛغاب): 

 ُْل٨ً ٣ً٘ منزلي ٖلى بٗض مُلين مً املخ  ت.الُجالب: بلى،  

  .ألاؾخجاط (مخإؾٟجا): ال بإؽ ب٪، ٞجاصزل الٟهل 

 )[ ]ال٣ٓؾجان اإلاؿخُُالن: (   16.5.11

ظان ال٣ٓؾجان ْظّ الخهٓم في جد٤ُ٣ املخَُٓت. َْ ٓٞجان ؤًًجا، حؿخٗمل ٖلى  مشل -٣ٍْجا٫ لِجا ال٣ٓؾجان اإلا٣ٗ

ٓن اإلاؿجاٞت  -ال٣ٓؾين الِاللُين ْج٩  بٗضَجا مشل مجا ٧جاهذ ٢بلِجا.جٓيٗجان بٗض الٟجانلت مالن٣ت بجالٗبجاعة التي ٞحهجا 

 ؤمجا٦ً اؾخٗمجالِجا:

ٓص: " ؤهذ  .1 ٓع ػ٧ي هجُب مجم ٫ٓ الض٦خ ت صازل الا٢خبجاؾجاث، مشل: ٣ً ٍغ ٓاص الخدٍغ ٓاؽ بةصزجا٫ اإلا حؿمذ ألا٢

ٓج٪[ ؤصوى بلى هللا في نمخ٪ ٓام٘ مى٪ في صخب٪ ْضجُج٪ ]ؾ٩ ْن اله ْلظا ازخجاع اإلاخٗبض ظم٘: [؛ 

ْهى: م٩جان الٗبجاصة في ألامجا٦ً الىجاثُت  ٓمٗت،   في الجبل". ]ن

ٓصة في بٌٗ اليسخ صْن البٌٗ. .2 ٓظ ْالجمل اإلا  ًً٘ بُجهمجا املخ٤٣ اإلاٟغصاث 

جاث املخ٣٣ت. .3 ٫ٓ املخَُٓ  جٓي٘ بُجهمجا ؤع٢جام الهٟدجاث في ؤن

م، مشل: اظم٘ ال٩لمجاث  .4 ب الُالب، ؤْ الجمل الزخبجاَع ٠ُ[ الخجالُت:جٓي٘ بُجهمجا اإلاٟغصاث لخضٍع -ٚالم -ٚع

 ]صًغ-هجم

غان: (}{)  16.5.12  ال٣ٓؾجان اإلاَؼ

َْظان ال٣ٓؾجان  ْاإلاؿخُُلين-٣ٍْجا٫ لِجا ال٣ٓؾجان ال٣غاهُجان ؤًًجا.  جٓيٗجان بٗض اإلاؿجاٞت  -مشل ال٣ٓؾين الِاللُين 

ٓن اإلاؿجاٞت بٗضَجا مشل مجا ٧جاهذ ٢بلِجا. ْج٩  مالن٣ت بجالٗبجاعة التي ٞحهجا 

 م٩جان اؾخٗمجالِمجا:

ْل٨م في جٓي٘ بُج ٓاَجا مً ال٨الم، مشل: ٢جا٫ هللا حٗجالى: }  ْجسهُهِجا ٖمجاؾ جا  همجا آلاًجاث ال٣غاهُت لخمُيَز

ٓن{. ْلي ألالبجاب لٗل٨م جخ٣  ال٣هجام خُجاة ًجا ؤ

ْالغبِ في الخٗل٣ُجاث. ٖالمت اإلاخجابٗت: (=  16.5.13 ْهى ٖالمت ؤلاخجالت   (= 

 م٩جان اؾخٗمجالِجا:

، َظٍ الٗالمت جٓي٘ للضاللت ٖلى اجهجا٫  ٓامل (زجاعظت ًٖ الىو) مً نٟدت بلى ؤزٔغ ْالِ ٓاشخي  الخ

٫ْ مً الهٟدت الخجالُت .  ْجٓي٘ في جهجاًت الؿُغ ألازي  مً الهٟدت ٦مجا جٓي٘ في بضاًت الكُغ ألا

ْج٨غاع  ٖالمت اإلامجازلت: ( " " " ) 16.5.14  ْصة،   هٟؿّ.  الصخيءهى ٖالمت اإلاٗجا

 م٩جان اؾخٗمجالِجا:
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ٓاظبًًِٗجا ال٩جاجب في ؤؾٟل ال٨ال   ، مشل:الهٟجاث ال ٦ْخجابخّ مغة ؤزٔغ  م اإلامجازل لِؿخٛجى ًٖ ج٨غاٍع 

جا في البجاخض الىجاجر:      ٓاَٞغ  ج

ٓن مخهٟجا بجالهض١ ْألامجاهت. -1  ؤن ٩ً

 "    "       "   بجال٣ضعة الى٣ضًت. -2

 "    "    ٢جاصعا ٖلى الخ٨ٟي . -3

ْالبُجان. "    "    "    "  -4  الخٗبي  

ٍٓل م٣ضاٍع ٢غابت هه٠ ؾُغ.: ٖالمت الٟجانل  16.5.15  (___________ ) ٖبجاعة ًٖ زِ َ

 ؤمجا٦ً اؾخٗمجالِجا:

ٍْٓي٘ في الججاهب ألاًمً مً   -1 ْالخٗل٣ُجاث للخمُيز بُجهمجا،  ْبين ألانل  ْالكغح،  ًٓي٘ َظا الخِ بين اإلارن 

 الهٟدت.

ْخُىظ ًٓي٘ َظا الخِ في ْؾِ   -2 ْالٟهل بًظاهجا بجاالزخخجام،  ًًِٗجا بٌٗ ال٩جاجبين في جهجاًت اإلابدض 

 الهٟدت. 

ت اإلاجاثلت: (/)، ٣ًجا٫ لِجا ؤلاقجاعة اإلاجاثلت ؤًًجا.  16.5.16  الكَغ

 ؤمجا٦ً اؾخٗمجالِجا:

ت، مشل: Denominator)  ْاإلا٣جام (Numerator) جٓي٘ بين البؿِ .1 ضاص ال٨ؿٍغ  جي الىه٠،، 2/1ٌٗفي ألٖا

 ٌٗجي الغب٘. 12/3ٌٗجي زالزت ؤعبجإ،  4/3ْ

 جٓي٘ بين جُٟٗالث البِذ ٖىض الخ٣ُُ٘، ٦مجا جٓي٘ م٩جان الخغْٝ اإلاخدغ٦ت في الخُٟٗالث، مشل: .2

 ٢ٟغ  جٔغ آًجاتهجا مشل الؼبغ  صاع لؿلمى بط ؾلُمى ظجاعة

يُت  ٧جالخجالي:  ج٨خب َظا البِذ مً بدغ الغظؼ في ال٨خجابت الْٗغ

ًْ  صاعْن لؿل/مى ـغ          بط ؾلي/مى ظجاعج ب  ـْؼػ 
 
/ ؤاًجاتهجا / مشل  ٢ٟغن جٔغ

 مؿخٟٗلً/ مؿخٟٗلً / مؿخٟٗلً       مؿخٟٗلً/ مؿخٟٗلً / مؿخٟٗلً

                          /0/0//0-/0/0//0-/0/0//0                 /0/0//0-/0/0//0-/0/0//0 

ْالؿىت في  .3 ْالكِغ  ٓم  ش، مشل: جٓي٘ للٟهل بين ؤع٢جام الُ ٓاٍع  م.2020/ 03/ 26الخ

ٓاز٤ُ  .4 ْاإلا ٓ اؾخسضام قجاج٘ في الغؾجاثل  ٓز٣ُت،  َْ ُت في جغ٢ُم الغؾجالت ؤْ ال جٓي٘ للخ٣ؿُمجاث الٟٖغ

  2019/08/ 210م (ؤ)/ٝ.-20الغؾمُت، مشل: ع٢م. ١ ٕ/ 

ْؤمجا الٗالمجاث ألازٔغ التي ط٦غث في ال ٣جاثمت ٖىض مبضؤ الخضًض َظٍ هى ٖالمجاث الر ٢ُم اإلاؿخٗملت في اللٛت الٗغبُت، 

ٓا٢٘  ْاإلا جايُجاث  ْالٍغ ْإهمجا حؿخسضم في الب مجُجاث  ٓخضة؛ ٞإجهجا ال حؿخسضم في ال٨خجابت اللٛت الٗغبُت  ٖجهجا في َظٍ ال

  .ٕٓ ْلِجا ُٞمجا ًلي اؾخ٨مجاال للمٓي  الكب٨ُت، هدىجا

ت الؿٟلُت  16.5.17 ال ٌؿخٗمل في اللٛت الكَغ ت اإلاىسًٟت،   الٗغبُت البخت.: (_)، ٣ًجا٫ لُجا الكَغ

 ؤمجا٦ً اؾخٗمجالِجا:

ْوي، مشل:  ض الا٦ر  ْالبً  ت في الب مجت  ض   hod_hebrew@manuu.edu.inحؿخسضم َظٍ الكَغ ( مٗٝغ البً 
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ْا٢عي ْٚي    ط٦غ للمشجا٫) ،َظا اٞر اضخي 

ٓاؽ اإلاشلشت  16.5.18 ْإهمجا حؿخٗمل في ألا٢ ٓاؽ في ال٨خجابجاث ألاصبُت،  الب مجت : (> < )، ال حؿخٗمل َظٍ ألا٢

ٓم البدخت. جايُجاث ْفي الٗل  ْالٍغ

 م٩جان الاؾخٗمجا٫:

جا، مشل:  ْؤنَٛغ ضاص  جايُجاث للضاللت ٖلى ؤ٦ب  ألٖا  ؤ٦ث  اؾخٗمجالِجا في الٍغ

 5>3 زمؿت ؤ٦ب  مً زالزت 

 7<9 ؾبٗت ؤنٛغ مً حؿٗت 

ٓن ٞخدت ال٣ٓؽ صاثمجا ظِت الٗضص ال٨بي .  مالخٓت: ج٩

ت اإلاجاثلت اإلاٗجا٦ؿت: (  16.5.19  ٣جا٫ لِجا ؤلاقجاعة اإلاجاثلت اإلاٗجا٦ؿت ؤًًجا.)، ً\الكَغ

  م٩جان اؾخٗمجالِجا

ْخجاٞٓت اإلالٟجاث  ٓجغ، ٦مجا حؿخسضم لٟهل ؤؾمجاء اإلالٟجاث  ْامغ ال٨مبُ  .(Folder)حؿخسضم أل

ْوي  16.5.20  ض ال٨ر  ٓان ؤًًجا. :ٖالمت البً  ٣ٍْجا٫ لِجا ٖالمت الٗى  ،(@) 

 م٩جان اؾخٗمجالِجا:

مَٓ الغمؼ اإلا ٓان ؤلاهر هذ الخجام  ؿخسض  ْوي الظي ًٟهل اؾم اإلاؿخسضم ًٖ ٖى ض ؤلال٨ر  ٓان البً  في ٖى

ْوي الاٞر اضخي َظا:  ض ؤلال٨ر  ٓان البً  م، ٦مجا في مشجا٫ ٖى ال جإحي بال بجالخغْٝ ms.muffet@tuffet.orgبجاإلاؿخسضِّ  ،

 الالجُيُت.

ٖٓت: (^)  16.5.21 ٓة اإلاٞغ  ٖالمت ال٣

ضاص ال٨بي ة.حؿخسضم للضاللت ٖلى ٢ُمت الٗ  ْإهّ ٌؿجاٖض ٖلى الخجىب مً ٦خجابت ألٖا  ضص، 

 م٩جان الاؾخٗمجا٫:

ٓة  5 ْي بطا يغب  5، ؤْ 4ل٣ ٓة الغابٗت،  َظا ًض٫ ٖلى ؤن ٢ُمخّ ٌؿجا ٓ  4في هٟؿّ  5بلى ال٣ . 625مغاث َْ

ىضمجا ٣ًجا٫ ؤن  ٓة الغابٗت" ، َظا ٌٗجي ٣ِٞ ؤه٪ بدجاظت بلى يغب  3ْٖ ْ  3"بلى ال٣ ٢ض في هٟؿّ ؤعب٘ مغاث. 

١ٓ الٗضص، مشل: 4^3ٌكجاع بلُّ ٨َظا:  ٓعة مهٛغة ٞ ت في ن ٖٓ ٓة اإلاٞغ ْؤخُجاهجا ج٨خب ال٣ ٓة الشجامىت،  8.  ل٣

 ).8×8×8×8×8×8×8×8مجا ٌؿجاْي ٢ُمت ( 88ج٨خب ٨َظا: 

 ٖالمت ال٠ُٗ: (&)  16.5.22

ْلِؿذ في خجاظت بلى   جايُت. بن اللٛت الٗغبُت ٚىُت مً هجاخُت خغْٝ ال٠ُٗ  ْاإلاؿجاثل الٍغ ال حؿخٗمل بال في الب مجت 

 مشل َظٍ الٗالمجاث.

 ٖالمت الًغب: ( * )  16.5.23

ْٞت   ْالب مجُجاث.(×) حؿخسضم َظٍ الٗالمت بضال مً ٖالمت الًغب اإلاٗغ جايُجاث   في الٍغ

ٓمجاج ازخب   :٪مٗل

ت؟مجا طا  )1  ٣ًجا٫ للٟجانلت اإلاى٣َٓت بجاللٛت ؤلاهجليًز
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ٓلت؟ )2 ْاإلا٣  ٫ٓ  مجا هي الٗالمت التي جٓي٘ بين ال٣

 اط٦غ مشجاال الؾخسضام ٖالمت الخإزغ. )3

 إلاجا ًمشل: م. ب.؟ )4

ْاإلا٣جام؟ )5  مجا طا جِٟم بجالبؿِ 

غان؟ )6  ُٞم ٌؿخٗمل ال٣ٓؾجان اإلاَؼ

ت؟ )7 ٖٓ ٓة اإلاٞغ  مجاطا حٗجي ٖالمت ال٣

ىجاث   16.6  الخمٍغ

 ٖالمجاث الر ٢ُم اإلاىجاؾبت:ٓي٘ مإل الٟغاٙ با  -1

٫ٓ هللا...اهّ لِـ لي ال٣جاثض ٫ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عظل ؤٖمى... ٣ٞجا٫... ...ًجا عؾ غة... هنع هللا يضر...٢جا٫...ؤحى عؾ ٓصوي  ًٖ ؤبي ٍَغ ٣ً

٫ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؤن ًغزو لّ...ُٞهلي في بِخّ...ٞغزو لّ... ٞلم ْلى...صٖجاٍ ٣ٞجا٫... بلى اإلاسجض... ...ٞؿإ٫ عؾ جا 

ْاٍ مؿلم...  ...َل حؿم٘ الىضاء بجالهالة... ... ٣ٞجا٫... ...وٗم...٢جا٫... ...ٞإظب... ... ...ع

٢ْ٘ ُّٞ ال٩جاجب في ْي٘ ٖالمجاث الر ٢ُم ٖلى الجمل الخجالُت: -2  ؤنلر الخُإ الظي 

 ألاؾمجاء الخمؿت هى، ؤب، ؤر، خم، ٞم، طْ. )1

ْال٨ظب. )2  ٢جا٫ اإلاٗلم لخلمُظٍ، بًجا٥ 

 ًضع٥ ال٨ؿالن الىججاح: ألهّ لم بجتهض.لً  )3

 اهخهى. -هٟظ: بجالضا٫ اإلاِملت، اإلاجا٫ )4

 ؤًً ٦ىذ بجالبجاعخت، بٗض مٟجاع٢خ٪ ال٣ؿم الضازلي.  )5

ٓعة ؤؾٟلّ في ظمل مً ٖىض٥: -3  اؾخٗمل ٖالمجاث الر ٢ُم اإلاظ٧

ت -ٖالمت الخإزغ  الٟجانلت اإلاى٣َٓت.-الٟجانلت-ٖالمت الخظٝ-الكجاعخت -الكَغ

 ُٞمجا ًلي: ٖين ٖالمجاث الر ٢ُم -4

ٓمٍغٌ )1 ْا ؤإلاجاٍ!".-صزلذ ٖلى نض٣ًي_َْ " :٫ٓ  ْؾمٗخّ ٣ً

ْآصابهجا )2 ىُت ألاعصًت-ًضعؽ الُالب في ٢ؿم اللٛت الٗغبُت  الهجا آػاص الَٓ ٓاص الخجالُت: -بججامٗت م اإلا

ْالبدض الٗلمي. لم اللٛت،  ْالبالٚت، ْٖ ْالر ظمت، ْألاصب،  ٓاٖض،   ال٣

ْمً ؤًً؟ مجا ؤظمل  )3 ذ َظا ال٨خجاب؟   ٚالّٞ!ب٨م اقرً 

 تهغان (ب٨ؿغ الغاء) ٖجانمت بًغان. )4

ْز٣خ٪ بىٟؿ٪ زي  ؤنض٢جاء. )5 ْالؼمجان زي  مٗلم،   الضهُجا زي  ٦خجاب، 

 ي٘ ٖالمت الر ٢ُم اإلاىجاؾبت ٖلى الجمل الخجالُت: -5

ٓم الازىين )1  طَب ؤخمض بلى اإلاؿدكٟى مؿجاء ً

 ؤ َظا زُ٪ ؤًً ٢لم٪ )2

ٓا ٖجي زالزت ٞال ؤ )3  هصر ل٨م مجيؤْصخى ٢ِـ بً ٖجانم بيُّ ٣ٞجا٫ ًجابجي اخٟٓ

 ًجا عب عخمجا٥ )4
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 هخجاثج الخٗلم   16.7

ؼة! ل٣ض اَلٗىجا ٤ُٞٓ هللا-ؤحهجا الُلبت ألٖا ٓخضة ٖلى ؤَمُت ٖال  -بخ جا مً زال٫ َظٍ ال َْع ْص مجاث الر ٢ُم 

جاصي ال ٓم بّ  ظيالٍغ ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌؿخٛجى ٖجهجا ٧جاجب ؤْ هي آلازٔغ ج٣ ٓاء،  ْالٗلمُت ٖلى خض ؾ في ال٨خجابجاث ألاصبُت 

ْن مغاٖجاتهجا مُبعي في  ْبض ْالبُجان.  ْمِمجا ٖلذ ٢ضعجّ ٖلى الخٗبي   ْالبالٚت،  لٛت مً اللٛجاث، مِمجا بلٜ ٦ٗبّ في ألاصب 

ْالجمل  ً ٖلى الىدٓ الظي ؤعاص بّ نجاخبهجا، مِمجا ٧جان ازخُجاع ال٩جاجب لل٩لمجاث  ٓمجاث بلى آلازٍغ ال ًم٨ً ه٣ل اإلاٗل

ْص٣ُ٢جا. بن ؤَم مجا جٓنلىجا بلُّ مً هخجاثج  الخٗلم ًخمشل ُٞمجا ًلي: ْال٣ٟغاث صخُدجا 

  ٢ْٟت ٢ْٓٝ اإلاخ٩لم ؤزىجاء ال٨الم  ٓجُت، ْ ْالىب اث اله ٍْت  بن الخٗبي  الكٟهي ًرزامً صاثمجا الخغ٧جاث الُض

ْج٣لو الُٗىين  ٢ْؿمجاث الجبهت،  ٓظّ،  غ ال ت، مشل: ؤؾجاٍع ٍٓلت، ْؤلاقجاعاث الجؿمُت اإلاخىٖٓ ٢هي ة ؤْ َ

 ْ جا،  يَ  ْؤق٩جا٫ الكٟجاٍ املخخلٟت ْٚ ْصالالث زجانت التي ال جيخ٣ل في ْاحؿجاِٖمجا،  ٓع مٗجان مُٗىت  لِظٍ ألام

ٓن  ْالضالالث ل٩ُ ٓن في ال٨خجابت مجا ًدل مدل َظٍ اإلاٗجاوي  الٗبجاعاث ال٨المُت ٖىض ٦خجابتهجا ٞال بض مً ؤن ٩ً

ْجلٗب  ْل٣ض ٖلمىجا ؤن ٖالمجاث الر ٢ُم حٗمل َظا الٗمل  ٣ْٞجا إلاغاص اإلاخ٩لم.  الخٗبي  ال٨خجابي لل٨الم نجاص٢جا 

ْع.َظا ال  ض

  ٢ْجاٞجا ْؤ ٓػا  م عم ٓا لل٣غان ال٨ٍغ ٓع ؤلاؾالم بلى ؤَمُت ٖالمت الر ٢ُم ٞٓيٗ ٓن في مبضؤ ِْ ٢ض جٓنل اإلاؿلم

ٓا في َظا البجاب ٖضصا ال ًدصخى مً ال٨خب  ْؤلٟ جا،  يَ  ْٚ ٠٢ْ ْٞهل  ْبُجاهجا إلاجا ُّٞ مً ْنل  نُجاهت إلاٗجاهُّ 

٫ٓ بّ خضًشجا،  ْا بلى الر ٢ُم اإلاٗم جا مً ألامم الٛغبُت.ْالغؾجاثل؛ ٚي  ؤجهم لم حهخض  ْإهمجا ؤزظَْ

  ْهى ٖلى ٍٓال،  ٠٢ٓ ٢هي ا ٧جان ؤْ مخٓؾُجا ؤْ َ بن مً ؤَم َظٍ الٗالمجاث مجا ٌؿخٗمل للضاللت ٖلى ال

ْمجهجا الكجاعخت،  ٓجُت  ٢ْض جلخ٤ بهجا ٖالمجاث الىب اث اله ْال٣جاَٗت،  ت،  ْالٟجانلت اإلاى٣َٓ الر جِب: الٟجانلت، 

ْالخإزغ. المتى الاؾخِٟجام  ْٖ 

 ٓٞجان، بجهجا حؿجاٖض في حُٗين اإلاٗجى اإلاغاص ْمجهجا ٖالمجا ْاإلا٣ٗ ْال٣ٓؾجان الِاللُجان  ت،  ْؤَمِجا: الكَغ ث الخهغ، 

. ْجٟؿيٍ  ْجٓيُدّ   ْجىُٓم ال٨الم 

  جايُجاث ْنلت ْهٓغا ألَمُت الٍغ ْبغمجخّ،  ْالخجاؾٓب  جايُجاث  ْمجهجا الٗالمجاث التي حؿخسضم في الٍغ

تهجا  ال جسلٓ مٗٞغ ٓمُت،  ٍٓت بدُجاجىجا الُ ْإن ٧جاهذ ال جخهل بجال٨خجابت ألاصبُت الخجاؾٓب ال٣ مً ٞجاثضة ٖلمُت، 

 اجهجاال مبجاقغا.

ْمٗجاهحهجا  16.8  ال٩لمجاث الهٗبت 

 اإلاٗجاوي اإلاٟغصاث اإلاٗجاوي اإلاٟغصاث

ْمسر ٢ت هٟجاطة الٗالمت الؿمت  خجاصة 

ٓن الصخي بدُض  الضاللت ؤلابجاهت، ْؤلاعقجاص، ٧

 ًلؼم مً الٗلم بّ الٗلم بصخيء آزغ

 عاسخت في الىٟـنٟت  مل٨ت هٟؿجاهُت

ٓاث ٓص ظم٘: ٞالة، ؤعى ال مجاء ٞحهجا الٟل ٓظ ْالٗضم ْاظب ال  مجا ال٣ًبل الخضْر 
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الن بمنزلت بمشجابت ٍٓجان الكضًضان اإلاٟخ  ال٣

٧ل مغجٟ٘ في شخيء، ع٢٘ الهٓث خين  الىب ة

 الى٤ُ بجال٩لمت 

ٓص ٓظ ٓص  مم٨ً ال ٓظ ْٔ ُّٞ ال مجا ًدؿجا

 ْالٗضم

ْخؼجهجا ال٨ئجابت ٓص اه٨ؿجاع الىٟـ  ٓظ ٓصٍ مؿخدُل ال ْظ  مجا ًمخى٘ 

ع الابتهجاط ْالؿْغ ٘ الٟغح  ًًم ٖضصا مً  مبجى مجم 

ْاإلااؾؿجاث ْاثغ   الض

٤ جاٍع ٓن  ألٚا ٓهجاهُ  البالؾدُ٪ اللضاثً الُ

ٓهجاهُت الِلُيُت  ق٤ ٞل٤ الُ

ت الخلٗشم في ال٨الم الخٗث   ماإلات، ٢ُجامت ٢جاٖع

ْٖضم ال٣ضعة ٖلى ال٨الم الخلٗشم  البر ٫ْ الىِٟ الايُغاب 

ٓع  اقم زاػ الر صص ْالايُغاب في ال٨الم الخمخمت ْهٟ  ج٣ظط 

٫ٓ اللؿجان مً خٝغ بلى خٝغ  اللشٛت جد

 ٣٦لب الغاء ُٚىجا

٘ الَٓم الاخر اؽ  الاخر اػ، ٞع

جا  ٧ل٠ ٫ٓ  اؾخٛغاب ِٖض بلُّ اإلاِمت ؤْ ؤمٍغ بةهججاَػ  صَكت، طَ

ْبت ٓن الصخيء ٖغبُجا، مؼاًجا الجيـ  الٗغ ٧

 الٗغبي

ٓط، اإلاىدجي اإلا٣ٗٝٓ  اإلاٗ

ْامغ لجِجاػ  الب مجت ٓظُّ ألا ٖملُت ج

 الخجاؾٓب

ضاص  البؿِ ٓي مً ألٖا الجؼء الٗل

ت  ال٨ؿٍغ

ْوٗمت ؾغاء ضاص  اإلا٣جام عزجاء  الجؼء الؿٟلي مً ألٖا

ت  ال٨ؿٍغ

ٍْغ الب مجُجاث الش٣ب الخغم ٓٞذ   ؾ

 ي٤ُ ْقضة يغاء
 

ٓطظُت الازخبجاع ؤؾئلت   16.9  الىم

ُٖٓت:  16.9.1  ؤؾئلت مٓي

 " حؿمى َظٍ الٗالمت:[ ]" .1

)(a الِاللُجان  ال٣ٓؾجان (b)  غان  ٖالمت اإلاخجابٗت(d)  ال٣ٓؾجان اإلاؿخُُالن (c)  ال٣ٓؾجان اإلاَؼ

 ٖالمت الخىهُو هي: .2

)(a "..."  (b) " " "   (c) ...  (d) ؛ 

 "!" حؿمى َظٍ الٗالمت: .3

)(a ٖالمت الاؾخِٟجام  (b) ت  ٖالمت اإلاخجابٗت (d)  ٖالمت الكجاعخت (c)   ٖالمت الكَغ
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 ":" حؿمى َظٍ الٗالمت: .4

)(a الكجاعخت (b)  ت ١ٓ الى٣ُت (d)  ال٣جاَٗت (c)   الكَغ  الى٣ُت ٞ

 جٓي٘ ٖالمت ال٣جاَٗت: .5

)(a  في جهجاًت الجملت الخجامت     (b) (ال٣ٟغة) ُ٘في جهجاًت اإلا٣   

(c) ْالضعظجاث الٗلمُت  ظمُ٘ مجا ؾب٤ (d)  بٗض الخغْٝ التي جغمؼ للكِجاصاث 

غاب هي:ٖالمت  .6 ٍٓلت مر ابُت اإلاٗجى، مسخل٠ ؤلٖا  جٓي٘ بين الجملت الُ

)(a الٟجانلت (b)  الٟجانلت الى٣َٓت   (c) ال٣جاَٗت  (d) الكجاعخت 

 الر ٢ُم َٓ:  .7

 (a)حعجُم ال٨خجاب (b) ْْٝي٘ الى٣جاٍ ٖلى الخغ  (c)ْي٘ ألاع٢جام (d)٧ل مجا ؾب٤ 

"، ازر  ٖالمت الر ٢ُم اإلاىجاؾبت: ؤظمل   .   "مجا8  ٘  الغبُ

(a) ؟ (b) .  (c) ، (d) ! 

 .   ال٣ٓؾجان ( ) جٓيٗجان ....: 9

(a)  ظملت ؤْ جغ٦ُب ؤْ ب٩لمت لإلخجاَت (b) ت ظملخين بين  ُ جاه
 
ْلى ؾبب مجهمجا الش  لأل

  (c) بُجهمجا لخٟهل ْظملت ظملت بين (d) َ٘كت اإلاشي  ال٨الم جهجاًت في جٓي  للضَّ

 :ال٠ُٗ .   ٖالمت10

(a) (^)  (b) (&)   (c)  * )( (d) )\( 

 :ؤؾئلت ؤلاظجابت ال٣هي ة   16.9.2

 . ؤظب ًٖ ألاؾئلت الخجالُت:1

ت؟ .1 ت في اللٛت ؤلاهجليًز   مجاطا حؿمى الكَغ

غان؟  .2  ؤًً حؿخمل ال٣ٓؾجان اإلاَؼ

ْالب مجُجاث.حؿخٗمل في الخجا ا٦خب زالر ٖالمجاث  .3  ؾٓب 

ْالخٗل٣ُجاث .4   مجا هى الٗالمت اإلاؿخسضمت بين الىو 

ْمً ٧جان مالّٟ؟ْ  مجا اؾم ؤ٫ْ ٦خجاب في الر ٢ُم  .5  ٖالمجاجّ في اللٛت الٗغبُت 

 بجاللٛت الٗغبُت؟ Underscoreمجا َٓ اؾم  .6

ْبين ؤٚغايّ.. 2 ْانُالخجا   ٖٝغ الر ٢ُم لٛت 

ٓاء ٖلى ؤَمُت الر ٢ُم. .3  ؤل٤ ألاي

ٓع ٖالمت الر ٢ُم؟ .4 ٓاء ٖلى جُ  مجا مٗجى الٗالمت في اللٛت الٗغبُت، بِىّ مل٣ُجا ألاي

ْمجا هى ؤمجا٦ً  .5  اؾخسضامِجا؟مجا هى الٟجانلت، 

ْالخمشُل.   .6 ٫ْ الكجاعخت بجالكغح   جىجا

ٍٓلت:ال تظجابؤلا ؤؾئلت    16.9.3 ُ 
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1. . ٍٓع ش جُ ْبين ؤَمُخّ في اللٛجاث، ْقِئجا مً جإٍع  ٖٝغ الر ٢ُم، 

ْبين ؤمجا٦ً اؾخسضامِجا مٟهال. .2 ِجا،  ْال٣جاَٗت، ٖٞغ ت  ْالٟجانلت اإلاى٣َٓ ٠٢ٓ الٟجانلت  ً ٖالمجاث ال  مِّ

ْمجا هى ألامجا٦ً التي حؿخسضم ٞحهجا؟حٗض ٖالمجاث الخهغ ظؼءا مِمجا مً ٖالمجاث  .3  الر ٢ُم، مجا هى؟ 

ْممشال. .4 ْالخإزغ مٟهال  المتى ألاؾخِٟجام  ٫ْ الكجاعخت ْٖ  جىجا

ْالب مجت، هجا٢كِجا.  .5 جايُجاث  ْإهمجا حؿخٗمل في الٍغ  مً ٖالمجاث الر ٢ُم مجا ال ًسخو بجال٨خجابت ألاصبُت 

 اإلآصخى بهجاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم     16.10

ْالش٣جاٞت، ال٣جاَغة:الر ٢ُم  ؤخمض ػ٧ي،  -1 المجاجّ في اللٛت الٗغبُت، ماؾؿت َىضاْي للخٗلُم   م .2013ْٖ

ْة، ٖالمجاث الر ٢ُم في اللٛت الٗغبُت، صاع اإلالخ٣ى، خلب:    -2  م. 2007ٞسغ الضًً ٢بجا

3- Jane Straus, Jossey-Bass The Blue Book of Grammar and Punctuation, San Francesco: 8th Edition; 

2008.                           

4- :٘٢ٓ  اهٓغم

 https://www.researchgate.net/publication/339297516_Punctuation_Marks_in_English 
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٤ْٞ  مالخٓت:  ٓع٢ت ٖلى زالزت ؤظؼاء، جلؼم ؤلاظجابت مً ٧ل ظؼء   الخٗلُمجاث.اقخملذ َظٍ ال

 

 ٫ْ  (1x 10 = 10)  الجؼء ألا

ٓاب الصخیذ مً بين الخیجاعاث في ألاؾئلت آلاجیت  :ازر  الج

ٕٓ مً الٓٝغ جيخمي ؤؾمجاء الجہجاث  -1   :بلی ؤي ه

 (a)ْٝغ الؼمجان املخخو  (b) ْٝغ الؼمجان اإلابہم   (c) ْٝغ اإلاکجان املخخو (d)ْٝغ اإلاکجان اإلابہم 

٫ٓ ”مجا ھي ٞجاثضۃ   -2  في الکالم؟“ مٗہاإلاٟٗ

 (a)  ْالخهغیذؤلا   لیـ ممجا طکغ (d) کمجا٫ ظملت هجا٢هتب (c)  یججاػ ْالازخهجاعؤلا  (b)  یًجاح 

3-   
ً
 :يهحٗغی٠ الٗضص لٛت

 (a)  الابخالء  (b) ؤلاظغاء   (c) ؤلاخخجاط (d) ؤلاخهجاء  

 :خًغ َجالبجان........... في الٟهل، امإل الٟغاٙ  -4

 (a) ازىين  (b) ازىجان   (c) ازيخين (d) ازيخجان  

ٓخت جسخو ب  -5  ؟ـــــ ؤصاۃ الىضاء (ؤ) الہمؼۃ اإلاٟخ

 (a) ْالبٗیض   الشخيء ممجا ؾب٤ (d) ال٣غیب (c) البٗیض (b)  ال٣غیب 

  :ـــــــ زجانت ب“ اللہم”کلمت   -6

 (a) الاؾخٛجازت  (b) هضاء البٗیض   (c) الر زیم  (d) الىضب  

 .....؟َُئتالخجا٫ ال یبين   -7

 (a) الٟجاٖل  (b)  ٫ٓ  الجملت ؤلاؾمیت (d)  الٟٗل(c)   اإلاٟٗ

8-   
ً
 ؾجاإلاجا

ً
 مظکغا

ً
 :ؤي اؾم ٞیمجا یلي یهلر لیجم٘ ظمٗجا

 A)  ٓع ٓاص (d) ع٢ِّجاف (c)   ظاعِمِّ  (b) نب   ؤظ

ضاص  -9  :ؤیً ی٣٘ جمیيز ألٖا

 (a) بٗضہ   (b)٢بلہ    (c) بیىہ  (d) ْبیىہ   بیىہ 
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 :َٓل َفي الٓٝغ الانُالحي،  مجاطا جغی   -10

 (a) اؾم لخضر (b) ْمکجان ٢ْ٘ ٞیہ الخضر (c)  اؾم ػمجان  ع (d) اؾم إلاجا  ْمجْغ   ظجاع 

 

 (6x 5 = 30)   الجؼء الشجاوي

ْلک  .ل ؾاا٫ ؾذ ٖالمجاثؤظب ًٖ زمؿت ؤؾئلت ممجا یلي، 

ْالخمشیل -1 ْالٗضص الٗكغي بجالكغح    .ٖٝغ بجالٗضص الکؿغي 

٫ٓ لہ   -2 ٫ٓ مٗہ م٘ ألامشلتٖٝغ بجاإلاٟٗ  .ْاإلاٟٗ

ْػن الٗض٫ في الٗضص؟َمجا  -3  ٓ 

ْالخمشیل؟ -4  مجاطا حٗٝغ ًٖ قغٍْ الخجا٫، اکخب بجالخٟهیل 

ٓظب؟ هجا٢ل بجاألمشلتالٟغ١ بين  مجا -5 ْٚي  اإلا ٓظب   .اإلاؿدشجى اإلا

ٓا٫  -6 ٓی ”اطکغ ؤخ غاب، “ ٚي  ْؾ  .بجاألمشلت٢ْم بخٓيُدِجا في ؤلٖا

ٓاّٖاکخب ًٖ الاؾم الججامض  -7  .م٘ ألامشلت ْؤه

ي   -8  .الانُالحي ٞغ ١ بين الٓٝغ الانُالحي ْٚ

  

 (10x 3 = 30)   الجؼء الشجالض 

ْلکل ؾاا٫ ٖكغ ٖالمجاث ؤظب ًٖ زالزت ؤؾئلت  ،ِ٣ٞ. 

 للمىجاصی؟  -1
ً
  کم ٢ؿمجا

ً
 .اکخب مٟهال

 اطکغ خغْٝ   -2
ً
ْممشال  

ً
ْاإلابجاوي مٟهال  .اإلاٗجاوي 

 .الر ٢یممجاطا حٗٝغ ًٖ ٖالمجاث   -3

4-   
ً
ٓإ الجم٘ مٟهال  .اکخب ؤه

ٓإ البض٫ بجالخٟهیل  -5  .اطکغ ؤه
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