اُؼـالٓـــــخ اٌُـبِٓــــــخ
يف اللُّغـــة العربيَّـــة (تَخصُّـص)
اُلقـــــــَ اُذساعـــــــ ٢اُضبٗـــــــ٢
اُجالؿخ اُؼشث٤خ ٝاُ٘وذ األدث٢

أعئِخ اُذٝساد اُغبثوخ عٔ٤ؼٜب:
اُؾز٣ٞخ  ،ّٕٓٔ2اُق٤ل٤خ  ،ّٕٓٔ2اُؾز٣ٞخ .ّٕٓٔ2

إعداد األستاذ:

فتحي أبوقديري
عضو ىيئة التدريس في موقع األوائل التعليمي
ىاتفٜٓٚٚٙ٘ٔٔٙٚ :
ٔ

ذ٣غ.
اُجالؿخ اُؼشث٤خِ :ػ ِْ ُْ اُجَ ِ

ٝع ٙٞرؾغ ٖ٤اٌُالّ ٝرضِ ٞٛٝ ،ٚ٘٤٣هغٔبٕ:
ُؼشفُ ثُ ٚ
ػِْ اُجذ٣غ ٞٛ :اُ ِؼِ ُْ ا ُّز ١ر َ
ساعؼبً اُ ٠أُؼ٘.٠
ساعؼبً اُ ٠اَُِّلعٝ ،ا٥خش ٓؼ٘ ٌٕٞ٣ ١ٞاُزَّؾغ ٖ٤كِ ٚ٤
ُلظ ٌٕٞ٣ ٢اُزَّؾغ ٖ٤كِ ٚ٤
غ٘بد اَُِّلظَّ٤خ ٖٓ :ك٘ ٕٞاُجذ٣غ ٌٕٞ٣ٝ ،اُزَّؾغ ٖ٤كٜ٤ب سا ِعؼب ً اُ ٠اَُِّلع.
أ َّٝالً :اُ ُٔ َؾ ِّ
اُغ٘بط ٛ٘ :رٛافُك اٌٍ َّ ْفظَ ْ ِٓ ١ف ٟإٌُّ ْ
طكِ ،غ اخزالفّٙب ف ٟاٌّؼٕٛٔ ٛ٘ٚ .ٝػبْ:
(ٔ) ِ
ظبْ ثأسثؼخ أِٛسٛٔ :ع اٌؾشٚفٚ ،ػذد٘بٚ ،رشر١جٙبٚ ،ؽشوبرٙب.
أ  -اُ ِغ٘بط اُزَّبِّ :ب ارَّف َ
ك ف ٗ١اٌٍَّـفْ ِ
السؤال األول :حدِّد لَفْظ َي الجِناس التّامّ في كلٍّ ممّا يأتي:

اعةُ يقسم المجرمو َن ما لَبِثوا غير س ٍ
اعة".
تقوم َّ
الس َ
ويوم ُ
ٔ -قال تعالىَ ":
َ َ
ُ ُ
جار.
ٕ -يُقالْ :ار َ
الجار ولَ ـ ْـو َ
ع َ

عبػخ  /عبػخ

عبس  /عبس

تمام مادحاً:
ٖ -يقول أبو َّ

ِ
صدوِر ال َك ِ
تائب
ص َّدعوا
قسطل
جابت
الخيل
إذا
ْ
دور العوالي في ُ
ُ
الحرب َ
ص َ
َ
ُ
وفاتو :كا َن ذا ِىب ٍة فأموالُو ِ
تصف أح َد المحسنين بع َد ِ
را ِٛجَ ٍخ  /را ِٛجَخ
ذاىبَةٌ.
ٗ -امرأة محتاجة ُ
ُ
َ
َ
َْ ٝػذ ْ َٝ /ػذ
تصف صديقتَها :صديقتي َو ْع ُد تَِفي بِ ُك ّْل َو ْع ٍد قَطَ َعتْوُ.
قالت
إحداى َّن ُ
ْ٘ -
ُ

فذٝس
فذٝس ُ /
ُ

يكاد سنَا بـر ِ
َّهار َّ
ذلك لَ ِع ْبرةً ألُولي األبْصار".
قو
إن في َ
 -ٙقال تعالىْ َ َ ُ ":
الليل والن َ
يذىب باألبْصار* يُقلّْ ُ
ُ
ب اهللُ َ
األ ْثقبس  /األ ْثقبس

ِ
اد في التّ ِيو ال يُـ ْع َذ ُر في التّ ِيو ".
قال أح ُد
َ -ٚ
الحكماء في ّْ
ذم التَّكبُّرَ ":م ْن ز َ

اُزّ / ٚ٤اُزّٚ٤

ِ
ِ
ب
 -ٛقال الشاعر ُ
ب ال ُفؤ ُ
يصف حالو :يا إ ْخ َوتي ق ْد بانَت الن ُ
اد وكا َن ال يَج ُ
ب َو َج َ
ُّج ُ
ِ
َّ
ب
فارقـْتُ ُك ـ ـ ـ ـ ـ ْـم وبَ ُ
قيت بَـ ْع َد ُك ُم ما ى َكـ ـ ــذا كا َن الذي يَج ُ
ِ
ِ
ِ
ب واإليثا ِر.
الح ّْ
 -ٜاألردنيو َن َرَوْوا ق َ
ورَوْوا أرضهم بدماء ُ
ص َ
عبر األجيالَ ،
ص شهامتهم َ
ِ
بالغت في تَـ ْهذيبِها
ٓٔ -قال الشاعر :ال
َّ
تكن َ
لم ْ
تعرضن على ال ـ ـ ـ ـ ــرواة قصيدةً ما ْ
مهذ ٍ
الش ْعر غير َّ
ك َوسا ِوساً تَـ ْهذي بِها
فإذا
ب َع ّد ْوهُ ِم ْن َ
َ
عرضت ّْ َ َ
ر َْغش٣جِ َي  /ر َْغش ١ثِ َي
ك.
ك ومطايا الجهل تَ ْجري بِ َ
كنت أَط َْم ُع في تَ ْجريبِ َ
ُٔٔ -
ٕٔ -قال الخليل بن أحمد الفراىيدي و ِ
اصفاً فِرا َق أحبَّتِو:
ِ
ِ
الهوى إ ْذ َر َحل الجيرا ُن ِع ْن َد الغُ ِ
روب
يا َويْ َح قَـلْبِي م ْن َد َواعي َ
َ
ـض الغُرو ِ
ود ْم ُع َع ْيـنَ َّي َك َف ْيـ ـ ـ ـ ِ
ب
أتْـبَـ ْعتُـ ُه ْم طَ ْرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وقَ ْد أ ْزَم ُعوا َ
ٕ

ِ َ٣غت ِ َ٣ /غت
س / ٟٝسٟٝ

رَ ْٜزِ ٣جٜب  /رَ ْٜزِ ١ثٜب

اُ ُـشٝة  /اُـُشٝة

ظبْ فٚ ٟاؽذ ِٓٛٔ :ع اٌؾشٚف ،ػذد٘ب ،رشر١جٙب ،ؽشوبرٙب.
اُغ٘بط ؿ٤ش اُزَّبِّ :ب
َ
ةِ -
اخزٍف ف ٗ١اٌٍَّـ ْف ِ
السؤال الثاني :حد ِّد لفظ َي الجِناس غير التّامّ في ما يأتي ،مبيّنًا سبب عدم تَمامه:

ك من َسبٍَأ بنَبٍَأ يقين".
ٔ -قال تعالى ":وجئتُ َ

عجَؤٍ َٗ /جَؤٍ (ؿ٤ش ربّ ثغجت اخزالف ٗٞع اُؾشٝف)
َ

ٕ -قال البهاء ُزىير :أ ْشكو وأ ْش ُكر فعلَو فا ْعجب لِ ٍ
شاك ِم ْنوُ شاكِ ْر
ُ ُْ
َ ْ

ؽبى  /ؽب ًِ ْش (ؿ٤ش ربّ ثغجت اخزالف ػذد اُؾشٝف)
ؽ ٌُ ُش (ؿ٤ش ربّ ثغجت اخزالف ٗٞع اُؾشٝف) ...
أؽٌْ / ٞأ ْ
ٍ

ٖ -جاء في الخبر :المؤمنون َىيّْنون لَيّْنون.
ٗ -قال أبو فراس الحمداني مادحاًِ :من بح ِر ج ِ
ف
ك أ ْعتَ ِر ْ
ود َك أغْتَ ِر ْ
ف َوبَِف ْ
ض ِل ِعل ِْم َ
ْ َْ ُ

( ِّٖ٤َُ / ِّٖ٤َٛؿ٤ش ربّ ثغجت اخزالف ٗٞع اُؾشٝف)

أ ْؿزَ ِشفْ  /أ ْػزَ ِشفْ (ؿ٤ش ربّ ثغجت اخزالف ٗٞع اُؾشٝف)

شدي ٌد ".
شهي ٌد * وإنّوُ لِ ُح ّْ
ب الخي ِر لَ َ
ذلك لَ َ
٘ -قال تعالى ":وإنّوُ على َ
ؽَ٤ٜذ  /ؽَذ٣ذ (ؿ٤ش ربّ ثغجت اخزالف ٗٞع اُؾشٝف)

قال في المدح :يَ ْسخو بموجوده ويَ ْسمو عند وجوده.
 -ٙيُ ُ

اُغ٘بط ك ٢اٌُالّ
إَّ رٞظ٤ق
ِ
ُ٣نل ٢ا٣وبػب ً ٣غؼَ أُزِوّ ٢أًض َش
هجٞالً ٝأًض َش اعزؾغبٗب ً ُِٔؼ٘ ٠اُز١
أساد ٙاُ ُٔزَ ٌَِِّْ.

غٔ( ٞؿ٤ش ربّ ثغجت اخزالف ٗٞع اُؾشٝف) ٞٓ ...عٞد  /عٞد (ؿ٤ش ربّ ثغجت اخزالف ػذد اُؾشٝف)
غخْ َ٣ / ٞ
ْ َ٣

ِ
ٍ
الوطَ ِن.
سور بالدي عال تَ ْحميو نُ ُ
 -ٚقال أردني يفتخر بجنود بالدهُ :
سور َ
عٞس ٗ /غٞس (ؿ٤ش ربّ ثغجت اخزالف ػذد اُؾشٝف)

ِ
ِ
بين َك َّف ْي ِو.
سَ
بين فَ َّك ْيو وأطْلَ َق ما َ
ك ما َ
رحم اهللُ ْام َرأً ْأم َ
 -ٛقيل في األثرَ :

اُغ٘بط ثُ ٖ٤لظٖ٤
ًَِّٔب ًبٕ ِ
ٓزوبسثً ٖ٤بٕ ا٣وبػٜٔب أهشة
غٔغ ٖٓ رجبػذٔٛب.
ُِ َّ

ًَقّ  /كَ ّي (ؿ٤ش ربّ ثغجت اخزالف رشر٤ت اُؾشٝف)

ِ
ائيل
السالم":إنّي
خشيت أ ْن َ
تقول َّ
 -ٜقال تعالى حكاية عن ىارون يُخاطب موسى عليهما َّ
فر َ
ُ
قت بَـ ْي َن بَني إسر َ
ث / ٖ٤ث٘( ٢ؿ٤ش ربّ ثغجت اخزالف رشر٤ت اُؾشٝف)
ب قولي".
ولم تَـ ْرقُ ْ
ْ
ٓٔ -قال صلى اهلل عليو وسلم ":اللَّه َّم ،استـر عوراتِنا ِ
وآم ْن َرْوعاتِنا ".
ُ ُْ ْ َْ
ػ َْٞساد َ /س ْٝػبد (ؿ٤ش ربّ ثغجت اخزالف رشر٤ت اُؾشٝف)

بالعبـرة فنز ْ ِ
ُ ِ
الع ْبـ َرة.
ٔٔ -قال شاب عند سماعو قصة مؤثرة:
لت م ْن َع ْيني َ
اتعظت ْ َ
ِػ ْج َشح َ /ػ ْج َشح (ؿ٤ش ربّ ثغجت اخزالف اُؾشًبد)

س ْن ُخلُقي ".
ٕٔ -قال صلى اهلل عليو وسلم ":اللَّ ُه َّم َح َّ
ت َخلْقي فَ َح ّْ
س ْن َ
َخ ِْن ُ /خُِن (ؿ٤ش ربّ ثغجت اخزالف اُؾشًبد)

ٍ ِ
الش ْع ِر أو بـ ْي ٍ
ت ِم َن َّ
الش ْع ِر
فالح ْس ُن يَظ َْه ُر في َش ْيئَي ِن َرْونَـ ُقوُ بَـ ْيت م َن ّْ ْ َ
يُ :
المعر ّ
ٖٔ -قال ّ
اُؾِّؼش  /اُؾَّؼش (ؿ٤ش ربّ ثغجت اخزالف اُؾشًبد)

ٖ

غ ْغغ :أزٙبء اٌؼجبسر ٓ١ثبٌؾشف ٔفغٗ.
(ٕ) اُ َّ
السؤال األو َّل :وضِّح مَواطن السَّجْع في ما يأتي:

ف ".
اح جنو ٌد مجنَّدةٌ ،فما تَـ َع َار َ
ف ،وما تَـنَا َك َر منها ا ْختَـلَ َ
ف منها ائْـتَـلَ َ
ٔ  -قال صلى اهلل عليو وسلم ":األرو ُ
ارلوذ أٌُِزبٕ األخ٤شربٕ (ائْزََِقَ ْ ،
اخزََِقَ ) ك ٢اُزشً٤ج ٖ٤ك ٢اُؾشف األخ٤ش (اُلبء).

ٕ -قال أبو ال َف ْتح البس ُّ ِ
تأمالً ".
ك ُّ
جام َ
ْدام َ
ك تَـ َوُّكالًْ ،
وإح ُ
تي ":ليَ ُك ْن إق ُ
ُْ

ارلوذ أٌُِزبٕ األخ٤شربٕ (رَ ًَُّ ٞالً ،رؤ ُّٓالً) ك ٢اُزشً٤ج ٖ٤ك ٢اُؾشف األخ٤ش (اُالّ).

ِ
ب ،فال تَـ ْرفَ ْع لِ ُعلْيا َمراتِبِها إالّ َّ
األمين
ض ّْر،
عين على ال ُ
الشر َ
َ
الم َ
الم ّْرُ ،
يك في ُ
ٖ -قال أحمد شوقي":الثقةُ مرات ُ
غ ِّش) ك ٢اُزشاً٤ت ك ٢اُؾشف األخ٤ش (اُشاء).
ن ِّش ،اُ ِّ
الس ّْر " .ارلوذ أٌُِبد األخ٤شح (اُ ُٔ ِّش ،اُ ُ
على ّْ
الص ْخ ِر ،وموسومةٌ بال َف ْخ ِر.
ٗ -قال أحدىم حين زار مدينة البتراء :مرسومةٌ في َّ
ق ْخ ِش ،اُلَ ْخ ِش) ك ٢اُزشً٤ج ٖ٤ك ٢اُؾشف األخ٤ش (اُشاء).
ارلوذ أٌُِزبٕ األخ٤شربٕ (اُ َّ

ِ
ِ
قمة
كل نساء األرض
ْ
٘ -قالت أديبة بعد وفاة ّأم ّ
شاخت تبقين فتيَّة ،فقد رحلت وأنت في ّ
ها":أماهُ ،لو ّ
ج البهاء" .ارلوذ أٌُِزبٕ األخ٤شربٕ (اُؼطبء ،اُجٜبء) ك ٢اُزشً٤ج ٖ٤ك ٢اُؾشف األخ٤ش (أُٜضح).
العطاء ،وفي ْأو ِ
بالعم ِل ،ال بِ ِ
طول األ ََم ِل.
اب يوصي ابنَو :يُ ُ
 -ٙقال ٌ
َّجاح َ َ
نال الن ُ

ارلوذ أٌُِزبٕ األخ٤شربٕ (اُؼَ َٔ َِ ،األَ َٓ َِ) ك ٢اُزشً٤ج ٖ٤ك ٢اُؾشف األخ٤ش (اُالّ).

ك َكلَفاً ،وال
ُّ
 -ٚقال عمر بن الخطّاب  -رضي اهلل عنو  -ناصحاً
ب والبُـ ْغض ":ال يَ ُك ْن ُحبُّ َ
بالتوسط في ُ
الح ّ

ك تَـلَفاً ".
ضَ
بُـ ْغ ُ

ارلوذ أٌُِزبٕ األخ٤شربٕ (ًِلبً ،رِلبً) ك ٢اُزشً٤ج ٖ٤ك ٢اُؾشف األخ٤ش (اُلبء).

األردن بل ُد األم ِن واالستقرا ِر ،وموطن الن ِ
ُّ
َّماء واالزدىا ِر.
-ٛ
ُ

ارلوذ أٌُِزبٕ األخ٤شربٕ (االعزوشا ِس ،االصدٛب ِس) ك ٢اُزشً٤ج ٖ٤ك ٢اُؾشف األخ٤ش (اُشاء).

السؤال الثاني :قال الع ِماد األصفهاني في وصف حال الكُتَّاب:

أيت أنّو ال يكْتب إنسا ٌن كِتاباً في ي ِ
أحسن ،ولو ِزيْ َد كذا لكا َن
قال في غَ ِد ِه :لو غُيّْـ َر ىذا لكا َن
وم ِو إالّ َ
َ
َ
"إنّي ر ُ ُ َ ُ ُ
ِ
دليل على
أفضل ،ولو تُ ِر َك ىذا المكا ُن كا َن
ّْم ىذا لكا َن
س ُن ،ولو قُد َ
أجمل .ىذا من أ ْعظَ ِم العبَ ِر ،وىو ٌ
يُ ْستَ ْح َ
َ
َ
ِ
استيالء النَّـ ْق ِ
ش ِر".
ص على ُج ْملَ ِة البَ َ
ـ:
أ –اُؼجشح اُز ٢رغز٘زغٜب ٖٓ اُّ٘ ّ

ػًّ اإلٔغبْ ٠جمِٕ ٝمٛطب ً ال ٠ظً ئٌ ٝاٌىّبيٚ ،وٍّّب ٔظش ف ٗ١طبؽجٗ ٚعذ فِ ٗ١غبالً ٌٍزؾغ.ٓ١
ة -اُزشً٤جبٕ (ال ٌَْ ٣ز ُُت اٗغبٕ ًِزبثب ً ك ِٚ ِٓ ٞ٣َ ٢االّ هب ٍَ كَ ٢ؿ ِذ ِٔٛٝ ،)ٙب ؿ٤ش ٓغغٞػٖ٤؛
َّ
ألْ اٌٙبء ف ٟآخش اٌىٍّخ ئرا عجمٙب ِزؾشّ ن ال رؾزغت ف ٟثبة اٌغَّغْ غ.
ٗ

السؤال الثالث :قال ابن حَبيب ٍ الحَلَبِي ّ يَصِف ُ سَفينةً:

ٍ
ب،
"يا لَها ِم ْن
طير بغَي ِر َج ٍ
الر ِ
سفينة ،ذات ُد ُس ٍر وألو ٍ
اح ،تَ ْجري َم َع ّْ
ناح ،تَ ُ
ب ،وتَ ِر ُد وال تَ ْش َر ُ
خوض وتَـل َْع ُ
ياح ،وتَ ُ

العِ ،
ع ِ
ب ُّ
عاع".
كالق ِ
وشرا ٌ
لَها قِال ٌ
الش َ
ع يَ ْح ُج ُ

غ ْغغ إْٔ  ٌَٕٞ٣ػلّ٣ٞب ً ؛
غٖ اُ َّ
ُؾ ْ
ُ٣ؾز َشه ُ
ؽز ٠ال ٣ز ّْ اُزنؾ٤خ ثبُٔؼ٘.٠

غبثن.
غ ْغغ ك٢
اُ٘ـ اُ ّ
ّ
ٝمؼ َٓٞاهٖ اُ َّ
أ ِّ -

ٕبػ) ف ٟاٌزشاو١ت ف ٟاٌؾشف األخ١ش (اٌؾبء).
ٔ -ارفمذ اٌىٍّبد األخ١شح (
ِّ٠بػَ ،ع ٍ
ٍ
أٌٛاػ ،اٌش ِ
ٕ -ارفمذ اٌىٍّزبْ األخ١شربْ (ر ٍَْ َؼتُ  ،رَ ْش َشةُ ) ف ٟاٌزشو١ج ٓ١ف ٟاٌؾشف األخ١ش (اٌجبء).
الع ،اٌ ُّشؼب َع) ف ٟاٌزشو١ج ٓ١ف ٟاٌؾشف األخ١ش (اٌؼ.)ٓ١
ٖ -ارفمذ اٌىٍّزبْ األخ١شربْ (اٌمِ ِ
مؾ.ٚ
ة -اعزخشط ٖٓ
اُغ٘بط اُزّبّ ،ص ّْ ّ ٝ
ّ
اُ٘ـ ٓضبالً ػِِ ٠

(عٕبط ربَ ثغجت ارفبق اٌٍفظ ٓ١فٛٔ :ٟع اٌؾشٚفٚ ،ػذد٘بٚ ،رشر١جٙبٚ ،ؽشوبرـٙب).
لِالع /لِالع ِ
سؤال :ال يُحتَس َب ما يأتي من باب السَّجْع:
ٔ -ؽشٝف اُ َٔ ّذ (األُقٝ ،اُٞاٝ ،ٝاُ٤بء) ك ٢آخش أٌُِخٓ ،ضَ:
ن ثؤؿقبِٜٗب هِ َٔ َْ ُّ
غ ْغغ ٝهغ ثؾشف اُشاء
هبٍ أد٣ت ٣ققُ ؽغشحً :رنشة ثغزٝسٛب ك ٢اُضشٝ ،ٟرُغب ِث ُ
اُزسا .كبُ َّ
ٓزؾشىٓ ،ضَ:
ٕ -ؽشف اُٜبء ك ٢آخش أٌُِخ ارا عجوٚ
ِّ
غ ْغغ ٝهغ ثؾشف اُجبء
هبُذ ٓؼِٔخ رُض٘ ٢ػِ ٠اؽذ ٟهبُجبرٜب :اٗغبٗخ ثِؤ َد ِثٜب ،ال ِث ِض ِّٜ٣ب َٝصَ ِْ ٞثٜب .كبُ َّ

قذْس (اُز َّقذ٣ش):
(ٖ) َس ّد اُ َؼ ُغ ِض ػِ ٠اُ َّ
ْ
أْ ٠أر َ ٟأَ َؽ ُذ اٌٍفظ ٓ١اٌّزّبصٍ ٓ١أ ٚاٌّزشبث ٓ١ٙف ٟإٌَّ ْضش آخ َش اٌؼجبسح ٚا٢خ َش ف ٟأ ٌّٙٚب.
ٚأ ِّب ف ٟاٌ ِّشؼْش فْ ٛٙ
ض ٍغ لجٍَٗ.
آخش اٌج١ذ ٚا٢خ َش ف ٟأ ِّ
ِ َِْٛ ٞ
أْ ٠أر َ ٟأَ َؽ ُذ اٌٍفظ ٓ١فِ ٟ
السؤال األول :وضِّح رَدّ العَجُز على الصَّد ْر في كل ٍّ ممّا يأتي:

أنت الوىَّاب ".
لدنك رحمة إنَّ َ
ب لنا من َ
ك َ
ٔ -قال تعالىَ ":و َى ْ

اُِلظبٕ( :اَُّٛٞبةَْ ٛ ،ت) ،رؾبث ٚاُِلظبٕ ك ٢اُؼجبسح اُ٘ضش٣خٝ ،أؽذٔٛب ك ٢آخشٛب ٝا٥خش ك ٢أُٜٝب.

ٕ -الحيلَةُ تَـ ْر ُك الحيلَ ِة.

اُِلظبٕ( :اُؾَِ٤خ ،اُؾَِ٤خ) ،رٔبصَ اُِلظبٕ ك ٢اُؼجبسح اُ٘ضش٣خٝ ،أؽذٔٛب ك ٢آخشٛب ٝا٥خش ك ٢أُٜٝب.

ٖ -قال تعالى حكايةً عن نوح  -عليو السالم  -يدعو قومو ":استغفروا َربَّ ُك ْم إنَّوُ كا َن غَ َّفاراً ".

اُِلظبَٕ ( :ؿلَّبساً ،اعزـلشٝا) ،رؾ بث ٚاُِلظبٕ ك ٢اُؼجبسح اُ٘ضش٣خٝ ،أؽذٔٛب ك ٢آخشٛب ٝا٥خش ك ٢أُٜٝب.

الش ْع ُر منبعو الفكرة و ُّ
ٗ -قيلّْ :
عور.
الش ُ

ؾ ْؼ ُش) ،رؾبث ٚاُِلظبٕ ك ٢اُؼجبسح اُ٘ضش٣خٝ ،أؽذٔٛب ك ٢آخشٛب ٝا٥خش ك ٢أُٜٝب.
اُِلظبٕ( :اُؾُّؼُ ٞس ،اُ ِّ

٘ -قال أحد السياح العرب ي ِ
ميل األثَ ِر.
ص ُ
ّّ
َ
ف زيارتو إلى األرد ّنُ :
آثارهُ و َش ْعبُوُ تَـ َركا في نَـ ْفسي َج َ
اُِلظبٕ( :األصَ ِش ،آصب ُس ،)ُٙرؾبث ٚاُِلظبٕ ك ٢اُؼجبسح اُ٘ضش٣خٝ ،أؽذٔٛب ك ٢آخشٛب ٝا٥خش ك ٢أُٜٝب.

ري مادحاًِ َ :
ض ِريبا
الس ِ
 -ٙقال البُحتُ ُّ
ب أبْ َد ْعتَها في َّ
لك فيها َ
ماح فَـلَ ْسنا نَرى َ
ضرائ ُ

ت) ،رؾبث ٚاُِلظبٕ ك ٢اُؾؼشٝ ،أؽذٔٛب ك ٢آخش اُج٤ذ ٝا٥خش هجِ.ٚ
مشائِ ُ
م ِش٣جبَ ،
اُِلظبَٕ ( :

٘

 -ٚقال الحسن بن محمد المهلبي في الشوق إلى بغداد:
أح ُّن إلى بـ ْغداد َشوقاً وإنَّما ِ
ِ
أح ُّن إلى إِل ٍ
ْف بِها لِ َي َشائِ ُق
َ َ
َ

ن ،ؽَٞهبً) ،رؾبث ٚاُِلظبٕ ك ٢اُؾؼشٝ ،أؽذٔٛب ك ٢آخش اُج٤ذ ٝا٥خش هجِ.ٚ
اُِلظبٕ( :ؽَبئِ ُ

الحريّة ورفض الخضوع:
 -ٛقال أبو القاسم الشابّْ ّي في
ّ
الحث على ّ
ِ
ِ
ض ِ
وس ْر في َس ِ
الحيا ْة
أَال انْـ َه ْ
الحياة فَ َم ْن َ
نام لَ ْم تَـ ْنتَظ ْرهُ َ
بيل َ

اُؾ٤بح) ،رٔبصَ اُِلظبٕ ك ٢اُؾؼشٝ ،أؽذٔٛب ك ٢آخش اُج٤ذ ٝا٥خش هجِ.ٚ
(اُؾ٤بحَ ،
اُِلظبَٕ :

 -ٜقال حبيب الزيودي ي ِ
أبناء األرد ّن:
ص ُ
َّ
َ
ف َ

ِِ ِ
األر ِ
ض َما َو َجبا
َ
ض ْ
األر ُ
فامتَ ّدوا بِها َش َجراً وأ َْو َجبوا لنداء ْ
نادتْـ ُه ُم ْ

اُِلظبَٕ َٝ ( :عجب ،أٝعجٞا) ،رؾبث ٚاُِلظبٕ ك ٢اُؾؼشٝ ،أؽذٔٛب ك ٢آخش اُج٤ذ ٝا٥خش هجِ.ٚ

ش ْيري ي ِ
الرحيل:
ٓٔ -قال ّْ
ف لحظة َّ
ص ُ
الص َّمة ال ُق َ ّ َ
ُ ِ ِ
ِ
ِ
المني َف ِة فالضّْمار
أقول لصاحبي والعيس تَـ ْهوي بنا بَـ ْي ـ َـن ُ
ٍ
َّع ِم ْن َش ِ
الع ِشيَّ ِة ِم ْن َعرا ِر
تَ َمت ْ
ميم َع ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ِر نَ ْجد فَ َما بَـ ْع َد َ

اُِلظبٕ( :ػشاس ،ػشاس) ،رٔبصَ اُِلظبٕ ك ٢اُؾؼشٝ ،أؽذٔٛب ك ٢آخش اُج٤ذ ٝا٥خش هجِ.ٚ

ِ
فتخراً :ولكنَّنِي في ذَا َّ ِ ِ ِ
ٔٔ -قال أبو فراس الحمداني م ِ
ِ ِ
ب
الزمان َوأَ ْىلو غَر ٌ
َْ ّ ُ
َ
يب وأَفْعالي لَ َديْو غَ َرائ ُ
اُِلظبٕ( :ؿشائت ،ؿش٣ت) ،رؾبث ٚاُِلظبٕ ك ٢اُؾؼشٝ ،أؽذٔٛب ك ٢آخش اُج٤ذ ٝا٥خش هجِ.ٚ

ض َعلَى أَربابِها أَيْن من يسمع ِمن أَر ِ
ٕٔ -قال عبد الكريم ال َكرِمي :ناح ِ
ضي النُّواحا؟
ت األ َْر ُ
َ َ ْ َ َْ ُ ْ ْ
ْ
ْ ّ َ
اُِلظبٕ( :اُُّ٘ٞاؽبٗ ،بؽذ) ،رؾبث ٚاُِلظبٕ ك ٢اُؾؼشٝ ،أؽذٔٛب ك ٢آخش اُج٤ذ ٝا٥خش هجِ.ٚ

السؤال الثاني :قال أُسامة بن مُنْقِذ راثيًا قَوْم َه بعد الزّلزال الذي أصاب َ بالد الشّام:

ك َىيَّ ْجتُ َّن أَ ْشجان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً فَـلْي ْب ِ
حمائِم األَيْ ِ
َص َدقُنا بَـثِّا وأَ ْشجانـ ـ ـ ـ ـ ــا
كأ ْ
َ
َ َ
اله ِ
َع ُّز ال َخل ِْق فِ ْقدان ـ ـ ـ ـ ـ ــا؟
ديل َو َى ْل فَِق ْي ُد ُك َّن أ َ
ويل على غَ ْي ِر َ
ىل ذا َ
ْ
الع ُ
أ – ٓب اُز ١أصبس ؽضٕ اُؾبػش ّ٤ٛٝظ ٓؾبػشًٔ ،ٙب ٝسد ك ٢األث٤بد؟
طٛد اٌؾّبئُ (٘ذٍٙ٠ب)

قذْس ك ٢األث٤بد.
ة -ثٞٓ ّٖ٤مغ س ّد اُ َؼ ُغض ػِ ٠اُ َّ
اٌٍ فظبْ( :أشغبٔب ،أشغبٔب) ،رّبصً اٌٍفظبْ ف ٟاٌشؼشٚ ،أؽذّ٘ب ف ٟآخش اٌج١ذ ٚا٢خش لجٍٗ.
ّ
فم١ذوٓ) ،رشبثٗ اٌٍفظبْ ف ٟاٌشؼشٚ ،أؽذّ٘ب ف ٟآخش اٌج١ذ ٚا٢خش لجٍٗ.
اٌٍفظبْ( :فمذأب،

ٙ

السؤال الثالث :اقرأ النصّ اآلتي ،ثم أجب عم ّا يليه من أسئلة:

ِ
اهلل بن ش ّداد ِ
قال عب ُد ِ
ِ
جميع
باألسرا ِر عن
ِ
موصياً ول َده ":أي بُـنَ ّيُ ،ك ْن َجواداً
الح ّق ،بَخيالً ْ
بالمال في َم ْوض ِع َ
ِ
ود الم ِ
ِ
رء اإلنْفا ُق في َو ْج ِو البِ ّْرَّ ،
ال َخل ِْقَّ ،
الس ّْر".
أح َم َد البُ ْخ ِل الض ُّ
ّْن بِ َمكْتوم ّْ
وإن ْ
فإن ْ
أح َم َد ُج َ
اُ٘ـ.
غ ْغغ ك٢
ّ
ٝمؼ ٓٞاهٖ اُ َّ
أ– ّ
ارفمذ اٌىٍّزبْ األخ١شربْ (اٌؾك ،اٌخٍك) ف ٟاٌزشو١ج ٓ١ف ٟاٌؾشف األخ١ش (اٌمبف).
ارفمذ اٌىٍّزبْ األخ١شربْ (اٌجشّ  ،اٌغّشّ) ف ٟاٌزشو١ج ٓ١ف ٟاٌؾشف األخ١ش (اٌشاء).

غ ْغغ ،ث.ِّٚ٘٤
غٖ ُلظ٢
ثذ٣ؼ ٢ؿ٤ش اُ َّ
ةٝ -س َد ُٓؾ ِّ
ّ
(اٌجشّ /اٌغّشّ ) ِعٕبط غ١ش ربَ (االخزالف فٛٔ ٟع اٌؾشٚف)

السؤال الرابع :حدِّد المُحسِّنات اللفظيّة في كلٍّ ممّا يأتي:

الق ِ
أ – قال عليو الصالة والسالم ":ال َخيـر م ْعقو ٌد بِنَواصي ال َخي ِل إلى ي ِوم ِ
يامة ".
ْ
ّ
َ
ُْ َ
ّ
اُغ٘بط ؿ٤ش اُزبّ (اُخ٤ش /اُخ)َ٤

ِ
سِ
ب
محمد رضا
ب إذا َم َ
الشبيبي :يُـ َقيّْ ُ
ب -قال ّ
سُ
ضى َع َم ٌل في اهلل ُم ْحتَ َ
ض اهللُ ِرْزقاً غَ ْيـ َر ُم ْحتَ َ
ّ
قذْس (ٓؾزغتٓ /ؾزغت)
اُغ٘بط اُزبّ (ٓؾزغتٓ /ؾزغت)  ...س ّد اُؼَ ُغض ػِ ٠اُ َّ

طاع ،فاطْلُ ِ
طاع ".
ج -يُقال ":إذا َأر ْد َ
الم ْستَ َ
ت أ ْن تُ َ
ب ُ

غ ْغغ ((رُطبعَ ،أُغزطبعَ)
اُغ٘بط ؿ٤ش اُزبّ (رُطبعَ ،أُغزطبعَ)  ...اُ َّ

ساعؼب ً اُ ٠أُؼ٘.٠
صبٗ٤بً :اُ ُٔ َؾ ِّ
غ٘بد أُؼَّ٘٣ٞخ ٖٓ :ك٘ ٕٞاُجذ٣غ ٌٕٞ٣ٝ ،اُزَّؾغ ٖ٤كٜ٤ب ِ
ر ٓ١ف ٟاٌّؼٕ ِٓٚ .ٝأٔٛاػٗ:
(ٔ) اُطِّجبم ٛ٘ :اٌ َغ ّْغ ثٓ١
وٍّزِ ٓ١زضب ّد ِ
ِ
ر ٓ١ف ٟاٌّؼٕ ... ٝوّب ف ٟاألِضٍخ ا٢ر١خ:
أ – ِهجبم اإل٣غبةِ ٛ٘ٚ :ب ٠م ُغ ثٓ١
وٍّزِ ٓ١زضب َّد ِ
ِ

سبه ْم أيْقاضاً َو ُى ْم ُرقو ٌد ".
ٔ -قال تعالى ":وتَ ْح ُ

أ ْ٣وبمب ً ُ /سهٞد ًِٔ :زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة

ٕ -قال البحتري :فَـلَو فَ ِهم الناس التالقِي وحسنو لَحبّْ ِ
َج ْل التالقِي التَّـ َف ُّر ُق
ب م ْن أ ْ
َ ُ َُْ ُ َ
ّ ْ َ ُ
م ًِٔ :زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة
اُزالهِ / ٢اُزَّلَ ُّش ُ

ك َكثْـرةُ ال َخ ِ
بيث ".
ٖ -قال تعالى ":قُ ْل ال يَ ْست ِوي
ُ
الخبيث والطيّْ ُ
ب ولَ ْو أ ْع َجبَ َ َ
ُ
اُط٤ت ًِٔ :زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة
اُخج٤ش /
ُ

اُلبئذح ك ٢رٞظ٤ق اُطجبم:
ا٣نبػ أُؼ٘ٝ ٠رٌٔ ٚ٘٤ك٢
ٗلظ اُغبٓغ ثزٞظ٤ق أٌُِبد
أُزنبدح.

ِ
أستا ِر ُّ
الد َجى ُمتَ َمل ِْم ٌل يَـلْقى بِيُ ْمنى تا َرةً َويَسا ِر
اء ْ
ٗ -قال ابن َخ َ
فاجة مادحاًَ :وَور َ
َ٣ / ٠ْ٘ٔ ُ٣غب ِس ًِٔ :زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة

ِ
َّك التـ َّْوحي ُد لِ ّْ
لش ِر ِك ىا ِزُم
ت َمليكاً ىا ِزماً لِنَ ِظي ِرِه
ولكن َ
٘ -قال المتنبّي في مدح سيف ال ّدولةَ :ولَ ْس َ
ؾ ِش ِى ًِٔ :زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة
اُزَّ ْٞؽُ ٤ذ  /اُ ِّ
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ِ
موت ِمنّا الطّْ ْف ُل و َّ
ستَ ْسلِ ُم
هيوني :يَ ُ
العدو ّ
الش ْي ُخ َ ...وَال يَ ْ
 -ٙقال سميح القاسم ُمخاطباً ّ
الص ّ
اُ ِّ
ؾ ُْ ٤خ ًِٔ :زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة
ط ْل َُ  /اُ َّ

ِ
ىو فائٌِز.
ص على أَ ْن تُ َ
ش ّْج َع فَري َق َ
ْ -ٚ
اح ِر ْ
ىو خاس ٌر كما تُ َش ّْج ُعوُ َو َ
ك َو َ

خبعش  /كب ِئض ًِٔ :زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة
ِ

ُّلوع وأُظْ ِهر وأُالم في َكم ٍد َعلَ ْي ِ
 -ٛقال البحتري :أُ ْخفي َىوى لَ ِ
ك وأُ ْع َذ ُر
ك في الض ِ
ُ
َ
ّ
ً
ُ
أخل / ٢أظٜش ًِٔ :زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة
أُالّ  /أُػزس ًِٔ:زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة

ميمةٌ َويَا نَـ ْفس ِجدّْي َّ
ت ُزْر َّ
إن َد ْى َر ِك ىا ِز ُل
ي :فَيا َم ْو ُ
إن الحياةَ ذَ َ
الم َع ّر ّ
 -ٜقال َ
ُ
ِعذِّٛ / ١ب ِص ٍُ ًِٔ :زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة

ت ".
سبَ ْ
سبَ ْ
ٓٔ -قال تعالى ":ال يُ َكلّْ ُ
ت َو َعليها َما ا ْكتَ َ
ف اهللُ نَـ ْفساً إالّ ُو ْس َعها لَ َها َما َك َ
ََُٜب  /ػَِٜ٤ب ًِٔ :زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة

ِ
ضآالً فَـ َه َدى * َوَو َج َد َك َعائِالً فَأَغْنَى ".
آوى * َوَو َج َد َك َ
ٔٔ -قال تعالى ":أَلَ ْم يَج ْد َك يَتيِماً فَ َ
مبٍ ٛ /ذًِٔ : ٟزبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة

ػبئَ  /أؿًِ٘ٔ : ٠زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة

ب ِ
فيو غَ ْيـر و ْس ِ
الش ْر َق أدنْاهُ وأَبْـ َع َدهُ َع ْن َمط َْم ِع الغَ ْر ِ
شامَ :متى أ ََرى َّ
نان
ٕٔ -قال حافظ إبراىيم في تحيّة ال ّ
َ َ
ف يـ ْه ِدي إلى بـر َدى أ ْشوا َق ول ِ
النّْيل و ْى ِو إلى األ ُْر ُد ّْن في َشغَ ٍ
ْهان
َ
َ
ََ
ُ
أدٗ / ٠أثؼذ ًِٔ :زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة

الحاالت و ِ
اح َدةٌ أَطْ ِوي عليها فُـ َؤاداً َش َّفوُ األَلَ ُم
كو
ي :أَبْ ِكي وأَ ْ
ٖٔ -قال طاىر َزَم ْخ َ
ُ
ض َح ُ
ش ِر ّ
ت دموعي و ْىي ِ
فالد ْم ُع ِم ْن َز ْح َم ِة ِ
َّ
اآلالم يَـ ْبتَ ِس ُم
ضاحكةٌ
فإ ْن َرأَيْ َ ُ
َ
أثٌ / ٢أمؾي ًِٔ :زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة

ٗٔ -قال علي بن محمد اإليادي ي ِ
ف أُسطوالً:
ص ُ
َّ
ّ
ّ
َد ْىماء قَ ْد لَبِس ْ ِ
قول َعلى ثِ ِ
ياب تَـ َرى ِ
ُّب
الع َ
صنُّ ٍع تَ ْسبي ُ
ياب تَ َ
تث َ
ُ
َ

قُّ٘غ  /رَ َشُّٛت ًِٔ :زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة
رَ َ

الملَ َّوحَ :على أَنَّنِي ر ٍ
ص ِمنْو ال َعلَ َّي وال لِيا
َح ِم َل َ
اض بِأَ ْن أ ْ
الهوى وأَ ْخلُ َ
٘ٔ -قال قَـ ْيس بن ُ
أَ ْؽ َِٔ  /أَ ْخُِـ ًِٔ :زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة

َػَِ َّ٤ُِ / ٢ب ًِٔ :زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة
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أطً ٚاؽ ٍذ ،أؽذُّ٘ب ُِ ْضجَ ٌ
ذٚ ،ا٢خَش َِْٕ ِف ّ ،ٟأ ٚفِ ٟفؼٍِٓ ِٓ ١
غِْتِ ٛ٘ٚ :ب ٠م ُغ فِ ٟفؼٍِٓ ِٓ ١
ة– ِهجبم اُ َّ
ٍ
أطً ٚاؽ ٍذ ،أؽذُّ٘ب ف ٟط١غخ إٌَّٚ ،ْٟٙا٢خَش ف ٟط١غخ األ َ ِْش  ...وّب ف ٟاألِضٍخ ا٢ر١خ:
ٍ

َّ ِ ِ ِ
ص ِل أقْرانا
ٔ -قال َجرير متغزالً :با َن ال َخلي ُ
ط َولَ ْو طُّْو ْع ُ
الو ْ
ت ما بانا وقَطعوا م ْن حبال َ

ثبٕٓ/ب ثبٕ :كؼالٕ ٖٓ أفَ ٝاؽذ ٓزنبدإ ك ٢أُؼ٘ ،٠األٓ ٍٝضجذ ٝاُضبٗ٘ٓ ٢ل .٢هجبم اُغِت

شوا الناس وا ْخ ِ
شون ".
َ َ
ٕ -قال تعالى ":فَ َال تَ ْخ َ ُ

ال رخؾٞا  /اخؾ :٢ٗٞكؼالٕ ٖٓ أفَ ٝاؽذ ٓزنبدإ ك ٢أُؼ٘ ،٠األ ٍٝك ٢ف٤ـخ اُ٘ٝ ٢ٜاُضبٗ ٢ك ٢ف٤ـخ األٓش
هجبم اُغِت

ِ
ِ
نين ".
ٖ -قال تعالى ":فَ َال تَ َخافُ ُ
وى ْم َو َخافُون إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤم َ

ال ر ََخبكَُ ْْ ُٛٞ
/خبكُ :٢ٗٞكؼالٕ ٖٓ أفَ ٝاؽذ ٓزنبدإ ك ٢أُؼ٘ ،٠األ ٍٝك ٢ف٤ـخ اُ٘ٝ ٢ٜاُضبٗ ٢ك ٢ف٤ـخ األٓش
هجبم اُغِت

ض الع ْزِم أُغْنِي َة الظُّبا نَـب ِ
ك َما نَبا
الس ُ
ت ُّ
يوف َو َح ُّد َس ْي ِف َ
ٗ -قال َسعيد َع ْقل :أ ُْر ُد ُّن أ َْر َ َ
َ

َٗـــجَذٓ/ب ٗجب :كؼالٕ ٖٓ أفَ ٝاؽذ ٓزنبدإ ك ٢أُؼ٘ ،٠األٓ ٍٝضجذ ٝاُضبٗ٘ٓ ٢ل .٢هجبم اُغِت

وىجر ِ
ِ ِ
ت َم ْن ال يَـ ْه ُج ُر
َّوى َم ْن لَ ْم يَ ُخ ْن َع ْه َد َ
اله َوىْ َ َ ،
٘ -قال البُحتُ ّ
ري :وأَراك ُخ ْنت َعلى النـ َ
خ٘ذ ٣ ُْ/خٖ :كؼالٕ ٖٓ أفَ ٝاؽذ ٓزنبدإ ك ٢أُؼ٘ ،٠األٓ ٍٝضجذ ٝاُضبٗ٘ٓ ٢ل .٢هجبم اُغِت

ٛغشد/ال ٜ٣غش :كؼالٕ ٖٓ أفَ ٝاؽذ ٓزنبدإ ك ٢أُؼ٘ ،٠األٓ ٍٝضجذ ٝاُضبٗ٘ٓ ٢ل .٢هجبم اُغِت

سؤال :ضع كل ّ زوجٍ من الكلمات اآلتية في جملة لتكوّن طباقًا:
م :وٍّب ارغؼذ خ١بساد اإلٔغبْ ضبلذ فشص ئخفبلٗ.
ٔ  -ارَّغ َغ ،مب َ
ٕ ُٓ -ئْ ِٗظ ِ ْٞ ُٓ ،ؽؼ :لذ ٠ى ْٛطذ٠ك اٌغٛء ِإٔغب ً ٌٛؽذرهٌ ،ىٓ ِغزمجٍه ع١ىِٛ ْٛؽشبً.

(ٕ) أُوبثِخْ :
ثىٍّز ٓ١أ ٚأوض َش ،ص ُّ ُْ ٠إرَ ٝثّب ُ٠مب ِثٍُٙب ػٍ ٝاٌزشر١ت.
أْ ُْ ٠إرَٝ
ِ

الفرق بين الطباق والمقابلة في عدد الكلمات المتقابلة ففي الطباق يكون التقابل بين كلمة وأخرى ،في حين

يكون في المقابلة بين كلمتين أو أكثر وكلمتين أُخريين أو أكثر.
غب ِٓغ أ ٝاُ ُٔزََِوّ.٢
ُزؾغ ٖ٤أُؼ٘٠
ِٗغؤ ُ اُ ٠أُوبثِخ:
ظ اُ َّ
ِ
ٝرٞم٤ؾٝ ٚرؼِٔ ٤وٝ ٚرٌْٔ َٗ ٖٓ ِٚ٘ ٤ل ِ
ِ

السؤال األول :بيّن المقابلة في ما يأتي:

ِ
َٔ -ك َدر الج َ ِ
ص ْف ِو ال ُف ْرقَ ِة.
ماعة َخ ْيـ ٌر م ْن َ
ُ َ

عبء ك ٢اُغِٔخ ًِٔزبٕ (ًذس)(،اُغٔبػخ) صْ عبء ًِٔزبٕ روبثِٜٔب ك ٢أُؼ٘ ٠ػِ ٠اُزشر٤ت (فل(،)ٞاُلشهخ).

ٕ -استَـ ْقبلنا ُكم ْأم ِ ِ
وو َّد ْعنا ُك ُم اليَـ ْوَم كِباراً.
س صغاراًَ ،

عبء ك ٢اُغِٔخ صالس ًِٔبد (اعزوجِ٘بًْ)(،أٓظ)(،فـبساً) صْ عبء صالس ًِٔبد روبثِٜب ك ٢أُؼ٘ ٠ػِ ٠اُزشر٤ت
(ٝدػ٘بًْ)(،اًُ(،)ّٞ٤جبساً).

2

اش يظْهر لَْيالً ،لَــكنَّو م ْختَ ٍ
ف نَـ َهاراً.
ُ
ٖ -ال ُخ َّف ُ َ ُ

خزق)ٜٗ(،بساً).
عبء ك ٢اُغِٔخ ًِٔزبٕ (٣ظٜش)٤ُ(،الً) صْ عبء ًِٔزبٕ روبثِٜٔب ك ٢أُؼ٘ ٠ػِ ٠اُزشر٤ت ( ُٓ ٍ

ليك و ٍ
َٗ -كما أ َّ
اجبات.
ك ُحقوقاً فِإ َّن َع َ
َن لَ َ

عبء ك ٢اُغِٔخ ًِٔزبٕ (ُي)(،ؽوٞم) صْ عبء ًِٔزبٕ روبثِٜٔب ك ٢أُؼ٘ ٠ػِ ٠اُزشر٤ت (ػِ٤ي)ٝ(،اعجبد).

٘ -قال تعالى ":وي ِح ُّل لَ ُهم الطَّيّْ ِ
ث ".
بات َويُ َح ّْرُم َع ْلي ِه ُم ال َخبائِ َ
َُ
ُ

عبء ك ٢ا٣٥خ صالس ًِٔبد (٣ؾَ)(،)ُْٜ(،اُط٤جبد) صْ عبء صالس ًِٔبد روبثِٜب ك ٢أُؼ٘ ٠ػِ ٠اُزشر٤ت
(٣ؾشّ)(،ػِ(،)ْٜ٤اُخجبئش).

 -ٙقال صلّى اهلل عليو وسلّمَّ ":
غاليق لِل َّ
إن ِم َن ِ
ْش ّْر ".
فاتيح لِلْ َخ ْي ِر َم َ
الناس َم َ

عبء ك ٢اُؾذ٣ش ًِٔزبٕ (ٓلبر٤ؼ)(،اُخ٤ش) صْ عبء ًِٔزبٕ روبثِٜٔب ك ٢أُؼ٘ ٠ػِ ٠اُزشر٤ت (ٓـبُ٤ن)(،اُؾش).

ك إلى ِ
ضيك.
يك َوتُـ َقلّْ ُل ُم ْب ِغ َ
الناس تَزي ُد ُم ِحبّ َ
إحسانِ َ
 -ٚبِ ْ

عبء ك ٢اُغِٔخ ًِٔزبٕ (رض٣ذ)ٓ(،ؾج٤ي) صْ عبء ًِٔزبٕ روبثِٜٔب ك ٢أُؼ٘ ٠ػِ ٠اُزشر٤ت (روَِ)ٓ(،جـن٤ي).

ِ
 -ٛقال جريرِ :
ض َش ٍّر َعنْ ُك ُم بِ ِشمالِ ِو
وباس ُ
ط َخ ْي ٍر في ُك ُم بِيَمينِو وقابِ ُ
َ

عبء ك ٢اُج٤ذ أسثغ ًِٔبد (ثبعو)(،خ٤ش)(،ك )ٚ٘٤ٔ٣(،)ٌْ٤صْ عبء أسثغ ًِٔبد روبثِٜب ك ٢أُؼ٘ ٠ػِ ٠اُزشر٤ت
(هبثل)(،ؽش)(،ػٌْ٘)(،ؽٔبُ.)ٚ

اد اللَّ ِ
الص ْب ِح يُغري بي
ياض ُّ
وسو ُ
يل يَ ْش َف ُع لي َوأَنْـثَنِي َوبَ ُ
أزورُى ْم َ
 -ٜقال المتنبّ ّيُ :

عبء ك ٢اُج٤ذ صالس ًِٔبد (أصٝس(،)ْٛعٞاد)(،اُِ )َ٤صْ عبء صالس ًِٔبد روبثِٜب ك ٢أُؼ٘ ٠ػِ ٠اُزشر٤ت
(أٗض٘(،)٢ث٤بك)(،اُقجؼ).

ٓٔ -قال رجل ي ِ
العلَ ِن.
صدي ٌق في ّْ
ص ُ
الس ّْر ،وال َع ُد ّّو في َ
يس لوُ َ
ٌَ
ف آ َخر :لَ َ

عبء ك ٢اُغِٔخ ًِٔزبٕ (فذ٣ن)(،اُغش) صْ عبء ًِٔزبٕ روبثِٜٔب ك ٢أُؼ٘ ٠ػِ ٠اُزشر٤ت (ػذ(،)ٝاُؼِٖ).

السؤال الثاني :مَي ِّــز الطِّباق من المُقابَلَة في ما يأتي ،مع بيان السَّبب:

فأما من أَ ْعطَى واتَّـ َقى * وص َّد َق بِالحسنَى * فَسنُـي ّْ ِ
ِ
استَـغْنَى *
س ُرهُ للْيُ ْس َرى * َو َّأما َم ْن بَخ َل َو ْ
َ َ
ٔ -قال تعالىْ َ َّ ":
ََ
ُْ
َ
س ُرهُ لِل ُْع ْس َرى ".
سنُـيَ ّْ
وَك َّذ َ
ب بِ ُ
الح ْسنَى * فَ َ

عبء ك ٢ا٣٥خ أسثغ ًِٔبد (أػط(،)٠ارو(،)٠فذّم)(،اُ٤غش  )ٟصْ عبء أسثغ ًِٔبد روبثِٜب ك ٢أُؼ٘ ٠ػِ ٠اُزشر٤ت
ّ
(ثخَ)(،اعزـً٘(،)٠زة)(،اُؼغشٓ .)ٟوبثِخ

ِ
ب ِريبَةٌ ".
ك ،فِإ َّن ّْ
ٕ -قال صلّى اهلل عليو وسلّمَ ":د ْ
ك إلى َما ال يَريبَ َ
ع ما يَريبُ َ
الص ْد َق طُ َمأْنينةٌَ ،وإِ َّن ال َكذ َ
٣ش٣جي  /ال ٣ش٣جي :كؼالٕ ٖٓ أفَ ٝاؽذ ٓزنبدإ ك ٢أُؼ٘ ،٠األٓ ٍٝضجذ ٝاُضبٗ٘ٓ ٢ل .٢هجبم اُغِت

عبء ك ٢اُؾذ٣ش ًِٔزبٕ (اُقذم)(،هٔؤٗ٘٤خ) صْ عبء ًِٔزبٕ روبثِٜٔب ك ٢أُؼ٘ ٠ػِ ٠اُزشر٤ت (اٌُزة)(،س٣جخ)ٓ .وبثِخ

ِ ِِ
سٍ
الخوريَ :و َخ ْيـ ُر الن ِ
سباً َجديدا
ب قَدي ٍم
ٖ -قال بشارة
َ
ّ
أقام لنَـ ْفسو َح َ
َّاس ذو َح َ
هذ / ْ٣عذ٣ذ ًِٔ :زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة

ٓٔ

ب أَم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍر تَـت ِ
َّقيو َج َّر أ َْمراً تَـ ْرتَجي ـ ـ ِـو
عتزُ :ر َّ ْ
الم ّ
ٗ -قال ابن ُ
َخ ِفي المحبوب ِم ْنوُ وبدا المكْروهُ ِ
فيو
َ َْ ُ
ََ َ

رزو / ٚ٤رشرغًِٔ : ٚ٤زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة
عبء ك ٢اُج٤ذ صالس ًِٔبد (خل(،)٢أُؾجٞة) )ٚ٘ٓ(،صْ عبء صالس ًِٔبد روبثِٜب ك ٢أُؼ٘ ٠ػِ ٠اُزشر٤ت
(ثذا)(،أٌُش(،)ٙٝكٓ .)ٚ٤وبثِخ

ِ
ام ما ُكتِبا
الح و ْ
احتَ َجبا َع ْفواً إذا َم َحت األَيَّ ُ
ْم فَ ْج ٍر َ
٘ -قال عبد ُ
المنعم ّ
فاعيَ :ع ّما ُن يا ُحل َ
الر ّ
الػ  /اؽزغجب ًِٔ :زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة
َ
ٓؾذ ًُ /زجب ًِٔ :زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة

 -ٙقال صالح بن عبد ال ُق ّدوس :ب ِقي الّذين إذا يقولوا يك ِ
ص ُدقوا
ْذبوا َوَم َ
ّذين إذا يَقولوا يَ ْ
َ
َ َ َ َ
ضى ال َ

عبء ك ٢اُج٤ذ ًِٔزبٕ (ثوٌ٣(،)٢زثٞا) صْ عبء ًِٔزبٕ روبثِٜب ك ٢أُؼ٘ ٠ػِ ٠اُزشر٤ت (ٓن٣(،)٠قذهٞا)ٓ .وبثِخ

السؤال الثالث :اشرح قول محم ّد بن عُمْران الطَّلحيّ اآلتي حين ات َّهمَه أحدُهم بِالبُخْلِ ،ثم َّ بيِّن
ثبه ٍَ ".
ٝة كِ ٢
ما وقع فيه من مُحَسِّن معنويّٓ " :ب أَ ْع ُٔ ُذ كَ ٢ؽنٍَّٝ ،ال أَ ُر ُ
أُوقٞد أُّٗ٣ ٚوجَ ػِ ٠اإلٗلبم كٝ ٢ع ٙٞاُخ٤ش ٝاُؾنّ ،أ ّٓب كٝ ٢ع ٙٞاُجبهَ كٔ٤ز٘غ.
عبء ك ٢اُؤًِ ٍٞزبٕ (أعٔذ)(،ؽن) صْ عبء ًِٔزبٕ روبثِٜب ك ٢أُؼ٘ ٠ػِ ٠اُزشر٤ت (أرٝة)(،ثبهَ)ٓ .وبثِخ

السؤال الرابع :بيِّن لماذا يُعَد ُّ كلٌّ ممّا يأتي مثاال ً على الطباق ال المقابلة:

ت أَ ْعلَ ُم
َس َرْر ُ
َّر ُ
تَ ،وَما أَنْ َ
ت َوَما أَ ْعلَ ْن ُ
أ  -قال صلّى اهلل عليو وسلّم ":اللَّ ُه َّم اغْ ِف ْر لِي َما قَ َّد ْم ُ
تَ ،وَما أ ْ
ت َوَما أَخ ْ
ٍ
دير ".
ّْرَ ،وأَنْ َ
ّْم َوأَنْ َ
بِ ِو ِمنّي ،أَنْ َ
الم َقد ُ
ت َعلى ُك ّْل َشيء قَ ٌ
ت ُ
ت ُ
الم َؤخ ُ

َ ُ٠ؼ ّذ اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف ِضبالً ػٍ ٝاٌطجبق ال اٌ ُّمبثٍخ؛ ألٔٗ ٠غّغ ف ٟوً ِشح ث ٓ١وٍّزِ ٓ١زضبدر ٓ١ف ٟاٌّؼٕٝ
د ،أَ ْػٍَ ْٕ ُ
د)( ،أَ ْع َشسْ ُ
ذ ،أَ َّخشْ ُ
ف ٟع١بق ٚاؽذ (لَ َّذ ِْ ُ
ذ)( ،اٌ ُّمَ ِّذ َُ ،اٌ ُّ َإ ِّخشُ)٠ ٌُٚ ،إدَ ثىٍّز ٓ١أ ٚأوضش صُ ثّب
ذ) ال رمبثٍٙب ف ٟاٌّؼٕ ٝوٍّخ (أَ ْع َشسْ ُ
٠مبثٍٙب ػٍ ٝاٌزشر١ت ،فّضالً وٍّخ (لَ َّذ ِْ ُ
د) ٘ٚىزا.

ضى واأل ِ
ب -قال َّ
ضاب
الحياةُ َمر َيرةٌ َولَْيتَ َ
الشاعر :فَـلَ ْيتَ َ
َنام غ ُ
ك تَـ ْر َ َ ُ
ك تَ ْحلو و َ

َ ُ٠ؼ ّذ اٌج١ذ ِضبالً ػٍ ٝاٌطجبق ال اٌ ُّمبثٍخ؛ ألٔٗ ٠غّغ ف ٟوً ِشح ث ٓ١وٍّزِ ٓ١زضبدر ٓ١ف ٟاٌّؼٕ ٝف ٟع١بق
ٚاؽذ (رؾٍِ ،ٛش٠شح)( ،رشض ،ٝغضبة)٠ ٌُٚ ،إدَ ثىٍّز ٓ١أ ٚأوضش صُ ثّب ٠مبثٍٙب ػٍ ٝاٌزشر١ت ،فّضال ً وٍّخ
(رؾٍ )ٛال رمبثٍٙب ف ٟاٌّؼٕ ٝوٍّخ (رشض٘ٚ )ٝىزا.

ٔٔ

ثّؼٕ:ٓ١١
(ٖ) اُزّٞس٣خ :اعزؼّبي وٍّ ٍخ
ِ
ُغشع ئٌ ٝاٌ ِّز ْ٘ٓٚ ،ال ٠ىِ ْٛمظٛداًِٚ .ؼٕ ً ٝثؼٍ ٤ذ ٛ٘ٚ ،اٌّمظٛد ثذالٌخ اٌغّ١بق.
ِؼٕ ً ٝهشٍ ٣
تِ ٠
ؾذُّ ٙاُ ٠أُؼ٘ ٠اُـبٓل أُوقٞد ثبٌُالّ.
ٓب كبئذح اُزّٞس٣خ؟ ر َْؾلِض اٗزجب ٙأُزِوّٝ ٢رَ ُ

السؤال األول :بيِّن التّورية في ما تحته خط ٌّ في كل ِّ مثال ٍ من األمثلة اآلتية:

َّ
ضاع ّْ
يح فيها وال ُخزامى
بوع َك ْم َو َج ْدنا ِطيبَها
ور ٍ
حين َ
الش ُ
َ
بيُ :
ٔ -قال بَ ْدر ال ّدين الذ َى ّ

رؾزَٔ ًِٔخ (مبع) ك ٢اُج٤ذ ٓؼ٘ٓ :ٖ٤٤ؼ٘ ٠هش٣جب ً ٣غشع اُ ٠اُز( ٞٛٝ ٖٛاُن٤بع) ُٞعٞد ًِٔخ ( َٝعذْٗب)
 ٞٛٝؿ٤ش ٓوقٞدٓٝ .ؼ٘ ٠ثؼ٤ذاً ( ٞٛكبػ ٝاٗزؾشد سائؾز ٞٛٝ )ٚأُوقٞد ثذالُخ اُغ٤بم.

ِ
ِِ
ٍ
ِ
ٕ -قال َّ
ص ْخ ِر
ساء ال في ُشجونو َولك ْن لَوُ َع ْينان تَـ ْبكي َعلى َ
الشاعرَ :وواد َحكى ال َخ ْن َ

رؾزَٔ ًِٔخ (فخش) ك ٢اُج٤ذ ٓؼ٘ٓ :ٖ٤٤ؼ٘ ٠هش٣جب ً ٣غشع اُ ٠اُز( ٞٛٝ ٖٛفخش أخ ٞاُخ٘غبء) ُٞعٞد ًِٔخ (اُخ٘غبء)
 ٞٛٝؿ٤ش ٓوقٞدٓٝ .ؼ٘ ٠ثؼ٤ذاً ( ٞٛفخش اُٞاد ٞٛٝ )١أُوقٞد ثذالُخ اُغ٤بم.

َّع أحبَّةً لوِ :
هلل َّ
إن َّ
ٖ -قال َّ
طيب؟
الش ْه َد يَـ ْوَم فِراقِ ِه ْم ما لَ َّذ لي ،ف َّ
الص ْبر َك ْي َ
الشاعر وقَ ْد َود َ
ف يَ ُ

رؾزَٔ ًِٔخ (اُقجش) ك ٢اُج٤ذ ٓؼ٘ٓ :ٖ٤٤ؼ٘ ٠هش٣جب ً ٣غشع اُ ٠اُزٗ( ٞٛٝ ٖٛجبد اُقجش) ُٞعٞد ًِٔخ (اُؾٜذ)
 ٞٛٝؿ٤ش ٓوقٞدٓٝ .ؼ٘ ٠ثؼ٤ذاً ( ٞٛرؾ َُّٔ أُؾوّخ)  ٞٛٝأُوقٞد ثذالُخ اُغ٤بم.

ِ
ِ
الصدا
َج ِل ذا يَ ْجلو َّ
ٗ -قال ابن نُباتة :والنـ ْ
َّه ُر يُ ْشبِوُ م ْبـ َرداً فَِل ْ

رؾزَٔ ًِٔخ (اُقذا) ك ٢اُج٤ذ ٓؼ٘ٓ :ٖ٤٤ؼ٘ ٠هش٣جب ً ٣غشع اُ ٠اُز( ٞٛٝ ٖٛفذأ اُؾذ٣ذ) ُٞعٞد ًِٔخ (ٓجشد)
 ٞٛٝؿ٤ش ٓوقٞدٓٝ .ؼ٘ ٠ثؼ٤ذاً ( ٞٛاُؼطؼ)  ٞٛٝأُوقٞد ثذالُخ اُغ٤بم.

ـوت ونَـ ْبـ ـ ـال
٘ -قال ابن ُمكانِس في الغَ َزل :ولي ِم َن اللَّ ْح ِظ َس ْهما بِ ـ ِـو نَم ـ ـ ُ

رؾزَٔ ًِٔخ (ٗجال) ك ٢اُج٤ذ ٓؼ٘ٓ :ٖ٤٤ؼ٘ ٠هش٣جب ً ٣غشع اُ ٠اُز( ٞٛٝ ٖٛاُغُٞ )ْٜعٞد ًِٔخ (عٜٔب)
 ٞٛٝؿ٤ش ٓوقٞدٓٝ .ؼ٘ ٠ثؼ٤ذاً ٗ( ٞٛل٘ٗٝ ٠ـِٜي)  ٞٛٝأُوقٞد ثذالُخ اُغ٤بم.

 -ٙقال نَصير الدّْين الحم ِامي :أَب ُ ِ
عوق
صور بِها يَ ْ
َّ ّ ْ
يات ش ْع ِر َك َكال ُقصـ ـ وِر وال قُ َ
ُ
ِ
العجائِ ِ
ب لَ ْفظُها ُح ّّر َوَم ْعناى ـ ــا َرقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْق
َوم َن َ

(ؽش)
رؾزَٔ ًِٔخ (سه٤ن) ك ٢اُج٤ذ ٓؼ٘ٓ :ٖ٤٤ؼ٘ ٠هش٣جب ً ٣غشع اُ ٠اُز( ٞٛٝ ٖٛاُؼجذ) ُٞعٞد ًِٔخ ُ
 ٞٛٝؿ٤ش ٓوقٞدٓٝ .ؼ٘ ٠ثؼ٤ذاً ( ٞٛاُؼزة ٝاُغِظ)  ٞٛٝأُوقٞد ثذالُخ اُغ٤بم.

َّ
ط
حاب يُـنَـ ّْق ُ
ب َو َّ
 -ٚقال ال ّ
الس ُ
دير َ
الر ُ
يح تَكْتُ ُ
صحي َفةٌ َو ّ
شاعر :الط ْيـ ُر تَـ ْق َرأُ َوالغَ ُ

رؾزَٔ ًِٔخ (٘٣وّو) ك ٢اُج٤ذ ٓؼ٘ٓ :ٖ٤٤ؼ٘ ٠هش٣جب ً ٣غشع اُ ٠اُزٗ( ٞٛٝ ٖٛوو اُؾشٝف) ُٞعٞد ًِٔخ (رٌزت)
 ٞٛٝؿ٤ش ٓوقٞدٓٝ .ؼ٘ ٠ثؼ٤ذاً ( ٞٛاٗضاٍ ٗوو أُطش)  ٞٛٝأُوقٞد ثذالُخ اُغ٤بم.

ٕٔ

السؤال الثاني :وضّح المحسنات البديعية في كلٍّ ممّا يأتي:

الجهاد وتَخلَّفوا عن رسول اهلل ،صلّى اهلل عليو وسلّم:
الذين كرىوا
َ
ٔ -قال تعالى في َ
اء بِما كانوا يَكْسبو َن ".
" فَـلْيَ ْ
ض َح ُكوا قَليالً َولَيَ ْب ُكوا َكثيراً َجز ً

عبء ك ٢ا٣٥خ ًِٔزبٕ (٣نؾٌٞا)(،هِ٤ال) صْ عبء ًِٔزبٕ روبثِٜب ك ٢أُؼ٘ ٠ػِ ٠اُزشر٤ت (٣جٌٞا)ً(،ض٤شا)ٓ .وبثِخ

سلِ َم ".
ٕ -قال صلّى اهلل عليو وسلّمَ ":رِح َم اهللُ َع ْبداً َ
قال فَـ َغنِ َم ،أ َْو َس َك َ
ت فَ َ
هبٍ  /عٌذ ًِٔ :زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة

ارلوذ أٌُِزبٕ األخ٤شربٕ (ؿْ٘ ،عِْ) ك ٢اُزشً٤ج ٖ٤ك ٢اُؾشف األخ٤ش (أُ .)ْ٤اُغغغ

ِ ِ
مة أَر ِ
ت َعنّي تَ ِحيَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْة
ض ُك ـ ـ ـ ْـم َك ْم بَـلَّغَ ْ
ٖ -قال ابن الظَّاىرُ :ش ْكراً لنَ ْس ْ
الهوى فَـ ْهي َّ
الذكِيَّ ْة
ت أَحا
َ
ال غَ ْرَو إِ ْن َح ِفظَ ْ
ديث َ
َ

رؾزًّ وٍّخ (اٌزو١خ) ف ٟاٌج١ذ ِؼِٕ :ٓ١١ؼٕ ٝلش٠جب ً ٠غشع ئٌ ٝاٌز٘ٓ ( ٛ٘ٚاٌّزّ١ضح) ٌٛعٛد (ؽفظذ أؽبد٠ش اٌ)ٜٛٙ
 ٛ٘ٚغ١ش ِمظٛدِٚ .ؼٕ ٝثؼ١ذاً ٘( ٛاٌز ٟرؾًّ اٌشٚائؼ اٌط١جخ)  ٛ٘ٚاٌّمظٛد ثذالٌخ اٌغ١بق .اٌزٛس٠خ

ِ
ٍ
ِ ِ ٍ
ابن َس ِ
بيل
ي ُمتَـغَ ّْزالً :لغَ ْيري َزكاةٌ م ْن جمال فإ ْن تَ ُك ْن َزكاة َجمال فاذْ ُكري َ
عر ّ
ٗ -قال أبو العالء َ
الم ّ
ِعٔبٍ َ /عٔبٍ (ع٘بط ؿ٤ش ربّ ثغجت اخزالف اُؾشًبد)

الش ِ
الصحائِ ِ
الريَ ِ
ف في ُمتونِ ِه َّن َجالءُ َّ
ب
ود َّ
يض َّ
ك َو ّْ
الصفائِ ِح ال ُس ُ
تمام :بِ ُ
٘ -قال أبو ّ
ث٤ل  /عٞد ًِٔ :زبٕ ٓزنبدربٕ ك ٢أُؼ٘ ٠ك ٢ع٤بم ٝاؽذ .هجبم اإل٣غبة

اُقلبئؼ  /اُقؾبئق (ع٘بط ؿ٤ش ربّ ثغجت اخزالف رشر٤ت اُؾشٝف)

ئيم ي ِ
ِ
ود ْم ُعوُ سائِ ٌل.
رج ُع َ
 -ٙسائ ُل اللَّ ِ َ

عبئَ  /عبئَ (ع٘بط ربّ ثغجت ارلبم اُِلظ ٖ٤كٞٗ :٢ع اُؾشٝفٝ ،ػذدٛبٝ ،رشر٤جٜبٝ ،ؽشًبرـٜب)

اُِلظبٕ( :عبئَ ،عبئَ) رٔبصَ اُِلظبٕ ك ٢اُؼجبسح اُ٘ضش٣خ ٝأؽذٔٛب ك ٢آخشٛب ٝا٥خش ك ٢أُٜٝبَ .س ّد اُ َؼ ُغض ػِ ٠اُقذس

ِ
اب ،جريء على الح َّج ِ ِ
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ادةَ ،يَ ْس ُك ُ
الم يَ ْخ ِد ُم ِاإلر َ
الفرا ُق .وال َقلَ ُم ُم َجه ٌ
َ ُ
ُ
اُؾغبة) ك ٢اُزشً٤ج ٖ٤ك ٢اُؾشف األخ٤ش (اُجبء) .اُغغغ
ارلوذ أٌُِزبٕ األخ٤شربٕ (األثٞاة،
ّ

ارلوذ أٌُِزبٕ األخ٤شربٕ (أُؾزبم ،اُلشام) ك ٢اُزشً٤ج ٖ٤ك ٢اُؾشف األخ٤ش (اُوبف) .اُغغغ
اُ٘ـ ًِٔزبٕ (٣غٌذ)ٝ(،اهلبً) صْ عبء ًِٔزبٕ روبثِٜب ك ٢أُؼ٘ ٠ػِ ٠اُزشر٤ت (٘٣طن)(،عبئشاً)ٓ .وبثِخ
عبء ك٢
ّ

ٖٔ

اُ٘وذ األدث ٢ك ٢اُؼقش اُؾذ٣ش :أُ٘بٛظ اُ٘وذ٣خ ك ٢اُؼقش اُؾذ٣ش:
فخ ٣زّجِؼٜب اُ٘بهذ ك ٢هشاءح اُ٘ـ األدث ّ٢
(ٔ) إٌّٙظ إٌّمذ ّ
 :ٞهش٣وخ ُٜب اعشاءاد ٝأدٝاد ٓٝؼب٤٣ش خب ّ
ٝرؾِِٚ٤؛ ثٜذف اٌُؾق ػٖ دالالرٝ ،ٚأث٘٤ز ٚاُؾٌِّ٤خ ٝاُغٔبُّ٤خٓ َّ ًٝ ،ب ٣ز ّقَ ث.ٚ
َ٣ ١و ّٞػِ ٠دساعخ اُظّشٝف :اُغ٤بعَ٤خٝ ،االعزٔبػَ٤خٝ ،اُضوبكً٤خ،
(ٕ) إٌّٙظ اٌزّبس٠خ ّٜ٘ٓ ٞٛ :ٟظ ٗوذ َ
اُ٘ـ األدث ّٝ ،٢رلغ٤ش خقبئقًٝ ،ٚؾق
ُِؼقش اُزَ٘٣ ١زٔ ٢اُ ٚ٤األد٣تٓ ،زّ ِخزاً ٜٓ٘ب ٝعِ٤خً ُلْٜ
ّ
ٓنبٓٝ ٚ٘٤دالالر.ٚ
(ٖ) ِب اٌز٠ ٞإِٓ ثٗ إٌمّبد اٌز ٓ٠ارَّجؼٛا إٌّٙظ اٌزّبس٠خ ّ ٟفِ ٟب ٠زؼٍك ثى ًّ ِٓ :األد٠تٚ ،األدة؟
ظشٝف :ع٤بعّ٤خٝ ،اعزٔبػّ٤خ،
ُ٣ئ ِٖٓ أرجبع ٛزا أُٜ٘ظ ثؤّٕ األد٣ت اثُٖ ث٤ئزٝ ٚصٓبٗٝ ،ٚاألدة ِٗزبط
ٍ
ٝصوبكّ٤خ٣ ،زؤصَّش ثٜب ٣ٝئصّش كٜ٤ب.
(ٗ) ٚضّؼ اٌّإصشاد اٌضالصخ اٌز٠ ٟزىئ ػٍٙ١ب ُٔمّبد إٌّٙظ اٌزّبس٠خ ّ ٟف ٟدساعخ إٌّظٛص األدثّ١خ ٚرؾٍٍٙ١ب.
ظ
ِٔ -
اٌؼشْ ق ،ثٔؼ٘ ٠اُخقبئـ اُلِطش٣خ اُٞساصّ٤خ أُؾزَ َشًخ ث ٖ٤أكشاد األُ ّٓخ اُٞاؽذح أُ٘ َؾ ِذسح ٖٓ ع٘ ٍ
اُ٘ـ.
ٓؼ ّٖ٤اُز ٢رز ُش ُى أصَ َشٛب ك٢
ّ
اُ٘ـ األدث ّ.٢
ٕ -اٌج١ئخ أ ٚاٌّىبْ أ ٚاٌ ََ ٛعظ ،ثٔؼ٘ ٠اُلنبء اُغـشاكٝ ٢اٗؼٌبعبر ٚاالعزٔبػّ٤خ ك٢
ّ
ٖ -اٌ ّضِبْ أ ٚاٌؼظش٣ٝ ،ؼ٘ٓ ٢غٔٞػخ اُظشٝف :اُغ٤بعّ٤خٝ ،اُضوبكّ٤خٝ ،اُذّ٤٘٣خٝ ،االعزٔبػّ٤خ ،اُز٢
اُ٘ـ األدث ّ.٢
ٖٓ ؽؤٜٗب إٔ رز ُش َى آصب َسٛب ك٢
ّ
 ٟاٌمذٚ ،َُ ٠ضِّؼ رٌه.
(٘) ّ ُ٠ؼ ُذ طٗ ُؽ َغ ِٓ ٓ١أثشص ِٓ ارّ َىأ َ ػٍ ٝإٌّٙظ اٌزبس٠خ ّ ٟف ٟدساعزٗ
األدة اٌؼشث ّ
َ
غ ٖ٤أُٜ٘ظ اُزبس٣خ ّ ٢رطج٤وب ً ده٤وب ً:
ٝرُي كً ٢زبث( ٚرغذ٠ذ ِروش ٜأث ٟاٌؼالء) ،كلٛ ٢زا اٌُزبة هجَّن هُ ٚؽ َ
قـ ثبثب ً ٓ٘ ٚدسط ك ٚ٤صٓبٕ أث ٢اُؼالء ٝأٌُبٕ اُز ١ػبػ ك.ٚ٤
ٔ -خ ً
ٕ -دسط أٌُبٕ اُز ١ػبػ كٝ ٚ٤اُؾ٤بح اُغ٤بع٤خٝ ،االعزٔبػ٤خٝ ،االهزقبد٣خٝ ،اُذ٤٘٣خ ،ك ٢ػقش،ٙ
ٝهجِ٤زٝ ٚأعشرٚ؛ ُ٤ش ٟأصش رُي ًِ ٚك ٢ؽؼشٝ ٙأدثّ٠( .ٚىٓ ْ
أْ رأر٘ ٟزٖ إٌمطخ  :ػًٍّ)
ٝاُؼشمٓٝ ،ب ٣ؾ٤و
ٖٔ٣ -ضَ أث ٞاُؼالء أُؼش ١ك ٢أدث ٚفٞسح ٝاهؼخ ،ؽٌِٜب ًَ ٖٓ :اُضٓبٕٝ ،أٌُبِٕ ،
ثٜب ٖٓ ٓزـ٤شاد :ع٤بع٤خٝ ،اعزٔبػ٤خٝ ،صوبك٤خٛٝ ،زا ٣ؼ٘ ٢أٗ ٚخِ٤و ٖٓ رُي اُزٌ ٖ٣ٞأُزٔبعي.
األدة ْ َٔٚمذٖٚ ،أعّبء وزج.ُٙ
( )ٙع ُِّ اصٕ ِٓ ٓ١اٌز ٓ٠ارَّىأٚا ػٍ ٝإٌّٙظ اٌزبس٠خ ّ ٟف ٟدساعخ
َ
أ  -ه ٚؽغ )ٔ :ٖ٤رغذ٣ذ ِرًش ٟأث ٢اُؼالء )ٕ .ك ٢األدة اُغب.٢ّ ِٛ
قخ اُؼشثّ٤خ اُؾذ٣ضخ كِ ٢كَِغط.ٖ٤
ةٗ -بف ُش اُذّ ٖ٣األَعذ :خِ َ٤ثَ َْ ٤ذط سائذ اُو ّ
( )7ػ ْذ ئٌ ٝلٛي ٔبطش اٌ ّذ ٓ٠األعذ ف ٟوزبثٗ (خٍ ً١ثَ َْ ١ذط سائذ اٌمظخ اٌؼشث١خ اٌؾذ٠ضخ ف ٟفٍغط)ٓ١
اٌٛاسد ف ٟاٌّذسطٚ ،ثَِ ِّٓ١ال ِِؼ إٌّٙظ اٌزبس٠خ ّ ٟف.ٗ١
رجذٓ ٝالٓؼ أُٜ٘ظ اُزبس٣خ ّ ٢ك ٢هٗ ٍٞبفش اُذّ ٖ٣األعذ ؽ ٖ٤ػ َّذ اُلٖ األدث ٢ظبٛشح اعزٔبػ٤خ ال رُٞذ ك٢
اُ٘ـ األدث٣ ٢زؤصش ثٔؾ٤ط ٚاُز٣ ١ؼ٘ ٢اُؼشم ٝاُج٤ئخ ٝاُضٓبٕ.
كشاؽ ،ثَ رزؤصش ثؼٞآَ ٓزؼذدحٛٝ .زا ٣ؼ٘ ٢إَّٔ
ّ
(٠ )8ش ٜاٌ ّذاسعّ ْٛ
ػبػ فٙ١ب
أْ إٌّٙظ اٌزبس٠خ ُّ ٠ ٟؼٕ ٝثّذ ٜرّض ً١إٌّضّ ٌٍّشؽٍخ اٌزبس٠خّ١خ اٌزٟ
َ
األَد٠تُ َ ِ ،غ ئّ٘بي اٌزَّفبٚد اإلثذاػ ّ ٟث ٓ١األدثبء اٌز٠ ٓ٠زَّ ِؾذ ْٚف ٟاٌ ّضِبْ ٚاٌّىبْٚ ،ضِّؼ ٘زا اٌمٛي
ف ٟضٛء ِب دسعذَ ػٓ إٌّٙظ اٌزبس٠خ ّ.ٟ
أ ١إٔ األدثبء اُز٣ ٖ٣زؾذص ٕٞك ٢اُ ّضٓبٕ ٝأٌُبٕ ٣زٔب٣ض ٕٝكوو ٝ ٖٓ -عٜخ ٗظش اُ٘بهذ اُزبس٣خٗ ٖٓ - ٢بؽ٤خ
ٓذ ٟرٔضُِٔ ِْٜ٤شؽِخ اُزبس٣خ٤خ ٝرؤصش ْٛثبُظشٝف أُؾ٤طخ :اُغ٤بعّ٤خ ٝاُضوبكّ٤خ ٝاالعزٔبػّ٤خٝ ،ال ٣زٔب٣ضٕٝ
ٗٔ

اُ٘ـ ٝاثشاصٛٝ ،ٙزا سثٔب ٣ؼ ّذ خِال ً ك٢
ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُل٘٤خ ،أ ١هذسح األد٣ت ػِ ٠اُؼ٘ب٣خ ثبُغبٗت اُغٔبُ ٢ك٢
ّ
أُٜ٘ظ ٝك ٢هٔ٤خ دساعز ٚاُ٘وذ٣خ ٝعذٝاٛب.
(ٚ )9ضّؼ (ػًٍّ) :إٌّضّ ٚفك إٌّٙظ اٌزبس٠خّ٠ ٟىٓ ْ
أْ ٠غزؾٚ ً١ص١مخ ٠غزؼبْ ثٙب ػٕذ اٌؾبعخ ئٌٝ
رأو١ذ ثؼض األفىبس ٚاٌؾمبئك اٌزبس٠خ١خ اٌز ٟػبػ ف ٟظٍٙب األد٠ت.
اُ٘ـٝ ،ص٤وخ رؼجّش ػٖ رُي
اُ٘ـ ٓٝؾ٤ط ٖٓٝ ،ٚص ّْ ٌٕٞ٣
ألّٕ أُٜ٘ظ اُزبس٣خ٣ ٢شثو سثطب ً ٓجبؽشاً ثٖ٤
ّ
ّ
أُؾ٤و.
غ ٚثبُٔغزٔغ ثطجوبر ٚأُخزِلخ.
ٗوذَ٣ ١شثُو اإلثذاع
ٜ٘ٓ ٞٛ :ٟظ
ّ
األدثٝ ٢اُ ُٔج ِذع ٗل َ
(ٓٔ) إٌّٙظ االعزّبػ ّ
ّ

(ٔٔ) ً٘ رٍّؼ ٚعٙب ً ٌٍزشبثٗ ث ٓ١إٌّٙظ اٌزبس٠خ ّ ٚ ٟإٌّٙظ االعزّبػ ّٟ؟ ٚضِّؼ ئعبثزه.
ٗؼْٞ٣ ،عذ ٝعُِ ٚزّؾبثُ ،ٚكوذ سثوَ أفؾبة أُٜ٘ظ اُزبس٣خ ّ ٢اإلثذاع األدث ّ ٢ك ٢ثؼل عٞاٗ ِج ٚثبُٔغزٔغ
ثقٞس ٍح ٓب ،ك ٢ؽ ِٖ ٤إّٔ أفؾبة أُٜ٘ظ االعزٔبػ ّ ٢عبسٝا ؽٞهب ً ثؼ٤ذاً ٝرؼ َّٔوٞا ك ٢سث ِو اإلثذاع ٝاُ ُٔج ِذع
ٗلغ ٚثبُٔغزٔغ ٝاُؾ٤بح.
ِ
(ٕٔ) ٚضّؼ (ػًٍّ)َ ُ٠ :ؼ ّذ اٌّغزّغ ٚفك إٌّٙظ االعزّبػ ّ ٟوأٔٗ إٌّزظ اٌفؼٌٍٍٕ ٟضّ .
إٓ ٓؼبً.
ّ
كبُ٘ـ األدثٔ٣ ٢ضَ ٝعٜخ ٗظش عٔبػ٤خ ،كبُوبسة ؽبمش ك ٢ر ٖٛاألد٣ت؛ ألٗٝ ٚعِ٤زٝ ٚؿب٣ز ٚكٍ ٢
ض َغٙب إٌُّ ٙظ االعزّبػ ّ ٟف ٟإٌّمَذ؟
(ٖٔ) ِب أ٘ ُّ اٌّفب٘ٚ ُ١اٌّظطٍؾبد إٌّمذّ ٠خ اٌز ٞأٔ َ
ٔ -اُلُّٖ ُِٔغزٔغ -ٕ .األ َ َدة أُُِز ِضّ.
قذُس ك ٚ٤األد٣ت ػٖ سإٓ ٟغزٔؼٚ؛ ك٤ؼجّش ػٖ  ّٞٔٛأكشاد ٓغزٔؼٚ
ٍّزضَ ٞٛ :األدة اُزْ َ ٣ ١
(ٗٔ) األَ َدة اٌ ُ ِ
ٝرطِؼبر٣ٝ ْٜؾبسً ْٜرِي اُٝ ّٜٞٔاُزطِؼبد٣ٝ ،غؼ ٠ث ِغذ اُ ٠رـ٤٤ش ٝاهؼُٔ ْٜب  ٞٛأكنَٓ ،غزؾؼشاً
ثبُٔغئ٤ُٝخ رغب ٙرُي.
(٘ٔ) ِب اٌمضب٠ب األعبعّ١خ اٌضالس اٌز٠ ٟزٕبٌٙٚب إٌمّبد فَّّ ِٙ ُِ ٟز ُٙف ٟإٌّمذ االعزّبػ ّٟ؟
ٔ -أُؾز ٟٞاالعزٔبػ ّٝ ٢أُنبٓٝ ُٖ٤اُـب٣بد االعزٔبػّ٤خ اُز ٢رَِ ٜذف األػٔبٍ األدثّ٤خ اُ ٠رؾو٤وٜب.
اُ٘ـٓٝ ،ذ ٟاُزؤص٤ش االعزٔبػ ُّ ٢ألدة كٛ ٢زا اُغٜٔٞس.
ٕ -اُغٜٔٞس اُز٣ ١زِوَ٠
ّ
ٝأٗٞاػٓٝ ،ٚنبٓ.ِٚ٘٤
ٝاُزطٞساد االعزٔبػّ٤خ ك ٢األدة :أؽٌبُِ،ٚ
ٖ -دساعخ آصبس اُزـُّ٤شاد
ِ
ُّ
 ٟفُِ ٟؾب ٌَٚخ ئثشاص
٠ؾشص ػٍٙ١ب إٌُمّبد ف ٟإٌّٙظ االعزّبػ ّ
(ٚ )ٔٙضِّؼ اٌؼٕبط َش األعبع١خ اٌزِ ٟ
اٌ َؼاللخ ث ٓ١األدة ٚاٌّغزّغ.
ثٔغزٔؼ ِٝ ٚرؤصِ ٤ش ِ ٙك.ِٚ ٤
مغ األد٣ت كٓ ٢غزٔؼٌٓٝ ،ٚبٗزُ ٚكٓٝ ، ٚ٤ذ ٟرؤصّ ِش ِٙ
ْٔ َٝ -
ِ
ٕ -اُزشً٤ض ػِ ٠صالس هنب٣ب أعبعّ٤خ كَّٔ ِٜ ُٓ ٢ز ْٜاُّ٘وذّ٣خ( :٢ٛ ،أُؾز ٟٞاالعزٔبػ ّ ٝ ،٢اُغٜٔٞس
ٝاُزطٞساد االعزٔبػّ٤خ ك ٢األدة).
اُ٘ـ ٝ ،آصبس اُزـُّ٤شاد
اُز٣ ١زِوَ٠
ّ
ُّ
ٖٓ -الؽظخ أصَش اُ ّشػب٣خ أُغزٔؼ٤خ ك ٢اإلثذاع اُل٘ ّٛٝ ، ٢ز ٙاُشػب٣خ هذ رٌ ٖٓ ٕٞاُذُّٝخ أٖٓ ٝ
اُغٜٔٞس ػٖ هش٣ن اُ ُٔ٘زَ َذ٣بدٝ ،أُغالّد ٝ ،اُغبٓؼبدٝ ،دُٝس اَُّ٘ؾْشٝ ،ؿ٤شٛب.
ُ
ؽ٤ش ؽش٣خُ األدة ٝاصدٛب ُس ٙك ٢ظ َِّ اُذُٝخ اُذٔ٣وشاه٤خ،
ٗ٘ٓ -بهؾخ هج٤ؼخ اُذُّٝخ ٗٝظب ِٜٓبٖٓ ،
رشاعؼٝ ٚاٗؾذا ُس ٓغزٞا ٙك ٢ظ َِّ اُذُٝخ اُذٌ٣زبرٞس٣خ.
أٝ
ُ
( ِٓ )ٔ7اٌؼٕبطش األعبع١خ اٌز٠ ٟؾشص ػٍٙ١ب إٌمّبد ف ٟإٌّٙظ االعزّبػ ّ ٟاال٘زّبَ ثبٌغبٔت
االعزّبػٌ ٟألد٠تٚ ،ضّؼ ٘زا اٌغبٔت.
٘ٔ

مغ األد٣ت كٓ ٢غزٔؼٝ ،ٚأٌُبٗخ اُز٣ ٢ؾزِٜب
٣ؾشؿ اُ٘وّبد ك ٢أُٜ٘ظ االعزٔبػ ّ ٢ػِ ٠اٌُؾق ػٖ َْ ٝ
اُ٘ـ األدث.٢
ثٔغزٔؼ ِٝ ٚرؤصِ ٤ش ِ ٙكٝ ،ِٚ ٤أصش رُي ًِ ٚك٢
األد٣ت كٓٝ ،ٚ٤ذ ٟرؤصّ ِش ِٙ
ّ
ِ
ؾغٓ طٗ ثَ ْذس) ٌشاْ٠ٚخ ٔغ١ت ِؾفٛظ ( ُصلبق اٌّذ ّ
ق) ِٓ أِضٍخ إٌّٙظ
( )ٔ8رؼ ّذ دساعخ ُ (ػجذ اٌ ُّ ِ
االعزّبػ ٟف ٟإٌمذ.
 ١ك ٢ؽ ُّ ( ٢صهبم أُذمّ) .ك٣ ٜٞشٟ
ألّٕ اُ٘بهذ رَ٘ب ٍَ ٝكْ َٗ ٢وذ ٙؽشًخ اُزـ٤٤ش اُز ٢أفبثذ أُغزٔغ اُ ِٔقش ّ
إٔ س ْثو ( ُصهبم
ذ اُطّجَوخ االعزٔبػّ٤خ؛ ألٜٗب الثذ ٖٓ إٔ رَزلبػ ََ ٓغ اُزـ٤٤ش االعزٔبػ ّ٣ٝ ،٢شَ ٟ
اعزؾبُخ رضجِ ٤
فِ ٞسٛب.
رطٞس اُؾ٤بح االعزٔبػّ٤خ كٓ ٢خزِِق ُ
أُذمّ) ثبُؼبَُْ اُخبسع ّٓ ٢ئؽِّش اُ ٠اُؾشًخ اُز ٢رغبػذ ػُِّ ٠
 ٟف ٟإٌَّمذ أداحً رُ ِؾ ُّذ ِٓ ئثشاص اإلثذاع اٌؾم١م ٌّّ ٟإٌِّف إٌضّ ؟
(ٌّ )ٔ9برا َ ُ ٠ؼ ُّذ إٌّٙظ االعزّبػ ّ
عؼَ االَدة اٗؼٌبعب ً ُِظشٝف االعزٔبػ٤خ كوو.
ألّٜٗب ر ِ
ُق ُّش ػِِ ٠
(ٕٓ) ٠مٛي اٌشبػش ػجذ اٌ٘ٛبة اٌج١بر ٟف ٟلظ١ذرٗ (عٛق اٌمش٠خ) :اٌ َّش ّْظُ ٚ ،اٌ ُؾ ُّ ُش اٌَٙضٍ٠خُ : ...
أ ِ -ب اٌّظٙش االعزّبػ ٟاٌز ٞرّضٍٗ اٌمظ١ذح؟ عٞم اُوش٣خ ٓٝب ٣ذٝس ك ٖٓ ٚ٤أٗؾطخ ٝأؽذاس.
ةٚ -ضّؼ اٌغ ّ ٛاٌؼبَ اٌز٠ ٞغٛد ف ٟاٌمظ١ذح .ع ّ ٖٓ ٞاُلوش ٝاُؾؼٞس ثبُغخو ٝاُظِْ ٝاالعزـالٍ.
ط ً٘ -رش ِٓ ٜػاللخ ث ٓ١اٌغٛق ٚاٌّغزّغ؟ ٚضّؼ ئعبثزه.
رٞعذ ػالهخ ث ٖ٤اُغٞم ٝأُغزٔغ ،كل ٢اُغٞم رظٜش هجوبد أُغزٔغ ثٞمٞػ ٔ٣ٝضِٜب :اُـ٘٢
غز َ َـ َّ.
غز َِـ َّ ٝاُ ُٔ ْ
ٝاُلو٤ش ،اُظبُْ ٝأُظِٝ ،ّٞاُ ُٔ ْ
َ٣ ١ذسط اُؼَٔ األدث ّ ٢ثٞفلِ ٚث٘٤خ ٓزٌبِٓخ رادَ ػالهبد ثٖ٤
(ٕٔ) إٌّٙظ اٌ ِجّٕ ٛ١
ٜ٘ٓ ١ظ ٗوذ ّ
 :ٞأُٜ٘ظ اُ ِجّ٘ ٞ٤
ٓلشدار ،ٚثؼ٤ذاً ػٖ أّ٣خ ػٞآ ََ أخش ٟخبسع٤خٓ ،ضَ اُؼٞآَ :اُزبس٣خِ ّ٤خٝ ،االعزٔبػِ ٤خٝ ،اُضوبكِ ّ٤خ.
(ٕٕ) و١ف ٕ٠ظش إٌّٙظ اٌجٕ ٞٛ١ئٌ ٝإٌض ؟
ُِ٘ـ كٜٞ
غِطخ ػ٘ذٙ
غزجؼذ ً ََّ ٓب ٞٛ
٘٣ظش اُ٠
ّ
خبسعٝ ،ٚاُ ُ
ّ
َ
اُ٘ـ ػِ ٠أّٗ ٚػبَُْ ٓغز ِوَ هبئْ ثزا ِرِ َ٣ٝ ،ٚ
ٗلغ ٚال اُ ٠ؿ٤ش.ٙ
اُ٘ـ اُ٠
ثبُ٘غجخ آُُ ٚ٤ـَِن ٜٗٝبئ ُّ٣ٝ ،٢ؾبٍ رلغ٤ش
ّ
ّ
اُ٘ـ ِ
(ٖٕ) ثِ ٓ١غز٠ٛبد رؾٍ ً١اٌؼًّ األدث ٟف ٟإٌمذ اٌجٕ. ٞٛ١
ٝر٘ـٝ ،ْ٤ا٣وبعٝ ،أَصَش رُي
اُؾشٝف ٞٓٝع٤وبٛب َٖٓٗ :ج ٍش،
ط ك ٚ٤دالالدُ
ٔ -أُغز ٟٞاُقٞر ّ :٢ر ُذ َس ُ
ِ
ٍ
ُِ٘ـ.
ك ٢اُجِ٘٤خ اُذالُّ٤خ
ّ
ٝ ١األدث ّ ٢خبفخً.
ق٤ؾ اُقشكّ٤خ ٝٝظ٤لزُٜب ك ٢اُز ٖ٣ٞاُِـّ ٞ
ٕ -أُغز ٟٞاُقشك ّ :٢ر ُذ َسط ك ٚ٤دالالدُ اُ ِّ
اُ٘ـ.
ط ك ٚ٤أٌُِبد ُٔؼشكخ دالالرٜب اُِـّ٣ٞخ ٝػالهزٜب ثٔنٕٔٞ
ّ
ٖ -أُغز ٟٞاُؼغٔ ّ :٢ر ُذ َس ُ
قٜب اُذالُّ٤خ ٝاُغٔبُّ٤خ.
ط ك ٚ٤رؤُ٤قُ اُغَٔ ٝرشً٤جُٜب ٝهشائ ُ
ن رٌٜ٘٣ٞب ٝخقبئ ُ
ُ٣ٝ :١ذ َس ُ
ٗ-أُغز ٟٞاُ٘ؾّ ٞ
ِ٘ـ.
ّالَُ٣ٝ :٢غش ١ك ٚ٤رؾِٓ َُ ٤ؼبٗ ٢اُغَٔ ٝاُزشاً٤ت ٝرآص ِسٛب ك ٢رؾٌ َ٤اُجِ٘٤خ اُذالُّ٤خ اُؼب ّٓخ ُ ّ
٘ -أُغز ٟٞاُذ ّ

(ٕٗ) ِب أ٘ ُّ ُِٕطٍمبد إٌّٙظ اٌجِٕٞٛ١؟
د
 ١اكزشام٤ب ٍ
اُغٛٞش اُذاخِ ُِّ ٢ؼَٔ األدثٝ ،٢مشٝسح اُزؼبَٓ ٓؼ ٖٓ ٚؿ٤ش أ ّ
ٔ -مشٝسح اُزّشً٤ض ػَِ ٠
ُٓغجَّوخ.
ٕ -اُٞهٞف ك ٢اُزؾِ َ٤اُج٘ ١ٞ٤ػِ ٠ؽذٝد اًزؾبف اُج٘٤خ اُذاخِّ٤خ ك ٢اُؼَٔ األدث ٢ك ٜٞعٛٞشٛب.
(ٕ٘) ػًٍّٙ٠ :بعُ اٌجٕ ّْٛ٠ٛ١إٌّب٘ظ اٌز ٟرُؼْٕ ٝثذساعخ ئطبس األدة ِٚؾ١طٗ ٚأعجبثٗ اٌخبسع١خ،
٠ٚزّٙٔٛٙب ثأٔٙب رمغ ف ٟششن اٌششػ اٌزؼٍ ٍٟ١ف ٟعؼٙ١ب ئٌ ٝرفغ١ش إٌظٛص األدث١خ فٟ
ضٛء ع١بلٙب االعزّبػٚ ٟاٌزبس٠خ.ٟ
ألّٕ ٛز ٙأُ٘بٛظ ال رقق األصش األدث ٢ثبُزاد ؽ ٖ٤رقق اُؼٞآَ اُخبسع٤خ.
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( )ٕٙػًٍّ :اٌٛلٛف ف ٟاٌزؾٍ ً١اٌجٕ ٞٛ١ػٍ ٝؽذٚد اوزشبف اٌجٕ١خ اٌذاخٍّ١خ ف ٟاٌؼًّ األدث.ٟ
ألٗ ٚعٛٞشٛب.
( )ٕ7أغت اٌمظبئذ ا٢ر١خ ئٌ ٝأطؾبثٙب:
ٔ -عٞم اُوش٣خ :ػجذ اُٛٞبة اُجّ٤بر ّ -ٕ .٢صٞٛس :أَٓ ُد ْٗوَُ -ٖ .اُؼٞدح :اثشاٗ ْ٤ٛبع.٢
( )ٕ8أصّش إٌّٙظ اٌجٕ ٞٛ١ف ٟثؼض االرغب٘بد إٌمذ٠خ اٌؾذ٠ضخ وبألعٍٛث١خ اٌؾذ٠ضخٚ .ضّؼ رٌه.
ٖٓ ر ُي رؾِ َ٤اُ٘بهذ ٓٞع ٠سثبثؼخ ُوق٤ذح (صٞٛس) ُِؾبػش أَٓ دٗوَ .كوذ دسط اُ٘ـ ثٔؼضٍ ػٖ ع٤بهٚ
اُ٘ـ:
اُزبس٣خٓٝ ٢ؾ٤ط ٚاالعزٔبػ ،٢اٗٔب اػزٔذ ػُِ ٠ـخ
ّ
اُ٘ـ ٝرلبػَُ أُزِوٓ ٢ؼٜب.
ٔ -ر٘ب ٍٝأُغز ٟٞاُقٞر ٢اُوبك٤خ ٝأصشٛب كٞٓ ٢ع٤وب
ّ
ٕ -ر٘ب ٍٝك ٢أُغز ٟٞأُؼغٔ ٢دالُخ اُلؼَ (أُٔؼ).
ٖ -ر٘ب ٍٝك ٢أُغز ٟٞاُذالُ ٢اُقٞسح اُؾؼش٣خ.
( )ٕ9طِّٕف اٌزؾٍ١الد ا٢ر١خ ئٌ ٝإٌّٙظ إٌمذ ٞاٌزّ٠ ٞضٍٗ وً ِٕٙب:
ٔ -أٓ٘٤خ اُؼذٝإ ػٖ أُغشؽ٤خ األسدٗ٤خ كٓ ٢شؽِخ اُغز٤٘٤بد ٝاُغجؼ٤٘٤بد( .أُٜ٘ظ االعزٔبػ.)٢
ٕ -أؽٔذ ؽغٖ اُض٣بد ػٖ اُؾؼش األٗذُغ( .٢أُٜ٘ظ اُزبس٣خ.)٢
ٖٞ٣ -عق أث ٞاُؼذٝط ،ك ٢رؾُِ ِٚ٤وق٤ذح (ٗغبكش ًبُ٘بط) ُِؾبػش ٓؾٔٞد دس٣ٝؼ( .أُٜ٘ظ اُج٘.)١ٞ٤

(ٖٓ) ٠مٛي اٌشبػش ئثشا٘ٔ ُ١بع ٟف ٟلظ١ذرٗ (اٌؼٛدح):
دا ُس أَؽْ الُِ ٚ ٟؽجِّ ٌَ ٟم َْ ١زٕب ف ٟعٍُّ ٛد ِِ ْضٍَّب رَ ٍْم ٝاٌ َغذْ ٠ذ
ث ّٓ١و١ف ٠زٛافك وًّ ِ ّّب ٠أرِ ٟغ ثٕ١خ اٌمظ١ذح ٔٚظبِٙب اٌٍغٚ ّٞٛع٘ ّٛب اٌؼبَ:
أ  -اٌمبف١خ اٌغبوٕخ :رزٞاكن ٓغ ٓؾبػش اُ٤ؤط ٝاالعزغالّ ٝاُنؼق اُز ٢ؿِجذ ػِٗ ٠لظ اُؾبػش،
ًٔب رزٞاكن ٓغ خِ ّ ٞاُذاس ٖٓ أُؾجٞثخ كِْ ٣ؼذ كٜ٤ب ؽ٤بح.
اُغ ٞاُؼبّ ُِوق٤ذح اُز٢
ةِ -ؼبٔ ٟاٌىٍّبد ٚدالالرٙب :رزٞاكن أٌُِبد كٓ ٢ؼبٜٗ٤ب ٝدالالرٜب ٓغ
ّ
اُغ ٞاُؼبّ :اُزث٤ؼ ،اُذٓغ،
٣غٞدٛب ٓؾبػش اُؾضٕ ٝاألُْ ٝاُنؼق؛ كٌضشد أُلشداد اُذاُخ ػِٛ ٠زا
ّ
اُغش٣ؼ ،أُْ ،كشاؽ.
(س ْف َشفَ  -فَ ْؼٍَ ًَ)٣ :ذ ٍّ اُزٌشاس ك ٢اُق٤ـخ ػِ ٠ؽذّح اُؾضٕ ٝػِ ٠خلوبٕ هِت
ط -اٌجٕ١خ اٌظشف١خ َ
ع ٞاُؾضٕ اُز٣ ١ؾ٤غ ك ٢اُوق٤ذح.
اُؾبػش ثؾذّح ثٔب ٣زٞاكن ٓغ ّ
د – اٌظٛسح اٌشؼش٠خٝ :ظق اُؾبػش اُقٞسح اُؾؼش٣خ اُـ٘٤خ ثبُؼبهلخ ثٔب ٣زٞاكن ٓغ ؽبُز ٚاُ٘لغ٤خ.

َٓال ِٓؼ اُؾشًخ اَُّ٘وذّ٣خ ك ٢األسدّٕ :

ّ
األسدْ؟ ٚو١ف رط ّٛسد؟
(ٔ) و١ف ثذأد اٌؾشوخ إٌمذ٠خ فٟ
ثذأد اُؾشًخ اُ٘وذ٣خ ك ٢األسدّٕ ٓزٞامؼخٝ ،رط ّٞسد ؽ٤ئب ً كؾ٤ئب ً ٓزؤصشح ثبُؾشًخ اُ٘وذ٣خ ك ٢األهطبس
اُؼشث٤خ اُز ٢اعزٔذد أكٌبسٛب ٖٓ اُ٘ظش٣بد ٝأُ٘بٛظ اُ٘وذ٣خ اُؼبُٔ٤خ.

(ٕ) و١ف رغٍ ٝدٚس األِ١ش اٌّإعظ ػجذ هللا األٚي اثٓ اٌؾغ ٓ١ف ٟرشغ١غ اٌؾشوخ إٌمذ٠خ األسدٔ١خ؟
ٔ -ػَٔ ٓ٘ز ر ٚ٤ُٞآبسح ؽشه ٢األسدٕ ػِ ٠سػب٣خ األدثبء أُؾِٝ ٖ٤٤األدثبء اُٞاكذ ٖٓ ٖ٣األهطبس اُؼشث٤خ،
ٝرغِ ٠رُي ك ٢ػذد ٖٓ أُظبٛش ،أٜٔٛب أُغبُظ األدث٤خ اُزً ٢بٕ ٣شػبٛب ك ٢هقش :١سؿذإٝ ،ثغٔبٕ ،ك٢
ػٔبٕٝ ،هقش أُؾز ٠ك ٢اُؾٗٞخٓٝ ،ب ًبٕ ٣غش ١كٜ٤ب ٖٓ ٓطبسؽبد ٓٝؾبٝساد ٘ٓٝبهؾبد ٗوذ٣خ.
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ٕ -اعشاء أُغبعالد اُؾؼش٣خ ث ٖ٤ػشاس ٝاألٓ٤ش ػجذ هللا األ ٍٝاثٖ اُؾغًٝ ،ٖ٤بٕ اُوشاء ٝاٌُزبة
٣ؾزل ٕٞثٜب ٣ٝؼِو ٕٞػِٜ٤ب ِٓؾٞظبر ْٜاُ٘وذ٣خ اُزً ٢بٕ ُٜب فذاٛب ك ٢رؾذ٣ذ ٓؼبُْ اُؾشًخ اُ٘وذ٣خ ك٢
ٓشؽِخ اُ٘ؾؤح.
ٖ -ػَٔ األٓ٤ش أُئعظ ػِ ٠رؾغ٤غ اُقؾبكخ ٝاٌُزبثخ اُ٘وذ٣خ ،ثبعٜبٓ ٚثؼذد ٖٓ اُزؼِ٤وبد اُ٘وذ٣خ ك٢
اُقؾق ٝاُ َٔ ّ
غالد.
اكززبؽ٤بد ُّ

(ٖ) اٌشؼشاء ٚاألدثبء اٌز ٓ٠شبسوٛا فِ ٟغبٌظ األِ١ش ػجذ هللا األٚي اثٓ اٌؾغ:ٓ١
ًبٕ ػشاس (ٓقطلٛٝ ٠ج ٢اُزَ) ك ٢هِ٤ؼز ،ْٜاُ ٠عبٗت ؽؼشاء ٝأدثبء آخش ،ٖ٣أٓضبٍ:
ٔ -ػٔش أث ٢س٣ؾخٝ -ٕ .د٣غ اُجغزبٗٗ -ٖ .٢ذ ْ٣أُالػ -ٗ .كئاد اُخط٤ت -٘ .ػجذ أُ٘ؼْ اُشكبػ.٢

(ٗ) ٚضؼ دٚس اٌظؾف ٚاٌّغالد األسدٔ١خ فِ ٟشؽٍخ اٌزأع١ظ فٔ ٟشٛء ؽشوخ إٌمذِ ،غ اٌزّض.ً١
ًٔ -بٗذ أُوبُخ اُ٘وذ٣خ ك ٢اُقؾق األسدٗ٤خ ٝأُغالد راد ؽنٞس دائْ ،ار كٓ ٢غِخ (اُؾٌٔخ) ٓضالً رزجغ
اُؾ٤خ ٗذ ْ٣أُالػ آساء ه ٚؽغ ٖ٤كً ٢زبث( ٚك ٢اُؾؼش اُغبٓ )٢ِٛؾبٝال ً دؽل ٓب عبء ث ٖٓ ٚآساء ؽٍٞ
اٗزؾبٍ اُؾؼش اُغبًٝ ،٢ِٛزت ؽغ٘ ٢كش٣ض ك ٢فؾ٤لخ (اُغض٣شح) أسثغ ٓوبالد ٗوذ٣خ ثؼ٘ٞإ (األدة
اُقؾ٤ؼ) ،ؽ٤ش ٗبهؼ كٓ ٢وبُز ٚاُضبُضخ هن٤خ اُؾٌَ ٝأُنٔ ٕٞك ٢اُؼَٔ األدثٝ ،٢ث ٖ٤إٔ ثؼل اُ٘بط
غِِظ.
 َ٤ٔ٣اُ ٠األعِٞة أُ٘ٔنٝ ،ثؼن٣ ْٜلنَ األعِٞة اُغ ،َٜأٓب  ٞٛك٤لنَ األعِٞة اُ َّ
ٕ -أؿ٘ذ ٛز ٙاُقؾق ٝأُغالد ثٔب ٗؾش ػِ ٠فلؾبرٜب ٖٓ دساعبد ربس٣خ٤خ ٓٝوبالد ٗوذ٣خ ٝرشعٔبد
ٝع٤ش اُؾشًخ اُ٘وذ٣خ كٓ ٢شؽِخ اُزؤع٤ظ.
ٖ -رشددد ك ٢ثؼل ٓوبالرٜب أفذاء اُ٘ظش٣بد اُ٘وذ٣خ اُؼبُٔ٤خ اُؾذ٣ضخٓ ٖٓ ،ضَ ٓب ًزج٣ ٚؼوٞة ٛبؽْ ك٢
ٓغِخ (اُؾٌٔخ) ػٖ األد٣ت اُلشٗغ" ٢ثشٗٝز٤٤ش" ٝػِْ اُ٘وذٝ ،ػٖ ٓل ّٜٞاُ٘وذ األدثُ ٢ذ( ٟع٤ٔ٤ُ ٍٞزش)
فبؽت االٗطجبػ٤خ ك ٢اُ٘وذ.

(٘) ِب أُ٘ اٌظؾف ٚاٌّغالد األسدٔ١خ فِ ٟشؽٍخ اٌزأع١ظ؟
ٔ -اُؾٌٔخ -ٕ .اُشائذ :أفذسٛب أٓ ٖ٤أث ٞاُؾؼش -ٖ .اُغض٣شح :أفذسٛب ر٤غ٤ش ظج٤بٕ.

( )ٙوزت إٌبلذ األسدٔ ٟػجذ اٌؾٍ ُ١ػجبط فِ ٟغٍخ (اٌشائذ) ػبَ ٘ٗ َٔ9فِ ٟمبٌخ ٔمذ٠خ ٌٗ ؽٛي وزبة
(روش٠بد) ٌشىش ٞشؼشبػخ ِٓ":اٌخ١ش أْ ٠ؼشف إٌبلذ اٌىبرت ِب أر١ؼ ٌٗ؛ٌ١مب٠ظ ِب ٚعؼٗ اٌم١بط ثٓ١
األصش ٚطبؽجٗ ً٘ٚ ،اعزطبع أْ ٠ؼجش ٘زا األصش ػٓ آسائٗ ِٚطبسػ أفىبسٖ ٚ ....أخ١شا ً٘ ٘ ٛلطؼخ ِٓ
ٔفغٗ ٚشٟء ِٓ رارٗ؟"ٚ .ضِّ ؼ ِف َٛٙاألدة اٌغِّ١ذ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ػجذ اٌؾٍ ُ١ػجّبط.
 ٞٛاألدة اُز٣ ١زٌٖٔ ٓ ٖ اُزؼج٤ش ػٖ آساء األد٣ت ٝأكٌبسًٔ ٙب  ٢ٛكٗ ٢لغ٣ٝ ،ٚؼجش ػٖ ؽخق٤زًٔ ٚب ٢ٛ
كؼالً.

(ٚ )7ضِّ ؼ اٌؼٛاًِ اٌزِٙ ٟذد ٌزطٛس اٌؾشوخ إٌمذ٠خ ف ٟاألسدْ ف ٟػمذ اٌخّغّ١ٕ١بد.
ٔ -ظٜٞس ٓغِخ "اُوِْ اُغذ٣ذ" ُؼ٤غ ٠اُ٘بػٞس ١ػبّ ٕ٘ ،ّٔ2اُز ٢أعٜٔذ ٛز ٙأُغِخ ك ٢رٌٖ٣ٞ
أسم٤خ فِجخ ُزٌِٓ ٕٞزو ٠ا٥ساء األدث٤خ ٝاُ٘وذ٣خ ٝ،اعزطبػذ اعزوطبة أهالّ ػذد ٖٓ سٓٞص األدة ٝاُلٌش
داخَ األسدٕ ٝخبسع.ٚ
ٕ -فذٝس اٌُزت اُز ٢أعٜٔذ ك ٢اصشاء اُؾشًخ اُ٘وذ٣خ ك ٢األسدٕ كٛ ٢زا اُؼوذ ،ثٔب ر٘بُٝز ٖٓ ٚآساء
ٝهنب٣ب ٗوذ٣خ ده٤وخ رذٍ ػِ ٠خجشح اُ٘وبد ٝػِ ٠اهالػ ْٜػِ ٠أ ْٛاالرغبٛبد األدث٤خ ٝاُ٘وذ٣خ ك ٢اُؼبُْ.
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(ِ ) 8غٍخ "اٌمٍُ اٌغذ٠ذ" اعزمطجذ ألالَ ػذد ِٓ سِٛص األدة ٚاٌفىش داخً األسدْ ٚخبسعٗ.
ٔ -اؽغبٕ ػجبطٗ -ٕ .بفش اُذ ٖ٣األعذ -ٖ .ػجذ اُٛٞبة اُج٤بر.٢

( )9ع ُِّ وزبثٔ ٓ١مذٌ ٓ١٠ؼ١غ ٝإٌبػٛسٚ ،ٞف ٟأ ّٞعٕخ طذس وًٍّ ِٕٙب:
ٔ -ا٤ِ٣ب أثٓ ٞبم ٢سع ٍٞاُؾؼش اُؼشث ٢اُؾذ٣ش /فذس ع٘خ ٔ٘.ّٔ2
ٕ -اُ٤بط كشؽبد ؽبػش اُؼشٝثخ ك ٢أُٜغش /فذس ع٘خ .ّٔ2٘ٙ

(ٓٔ) ٚضِّ ؼ و١ف رأصش إٌمذ األدث ٟف ٟاألسدْ ثأُ٘ االرغب٘بد األدث١خ ف ٟاٌؼبٌُ.
رشعٔخ ٓؾٔٞد اُغٔشح ٌُزبة (اُوقخ اُغٌُٞٞ٤ع٤خ) ُِ ٕٞ٤ا٣ذٍ ػبّ ٝ ،ّٔ2٘2ر٘بٛ ٍٝزا اٌُزبة ػالهخ
ػِْ اُ٘لظ ثلٖ اُوقخ.

(ٔٔ) ِب ٘ ٟأُ٘ اٌّٛاض١غ اٌز ٟرؼشَّضذ ٌٙب وًّ ِٓ اٌىزت ا٢ر١خ:
ٔ -اُؾ٤بح األدث٤خ ك ٢كِغطٝ ٖ٤األسدٕ ؽز ٠ػبّ ُٓ٘٘ ،ّٔ2بفش اُذ ٖ٣األعذ ٖٓٝ :اُونب٣ب اُ٘وذ٣خ كٚ٤
ٝؽذح اُوق٤ذح ٢ٛٝ ،ػ٘ذ اٌُبرت ال ر٘جغ ٖٓ ٝؽذح أُٞمٞع  ،ثَ ر٘جغ ٖٓ اُغ ٞاُ٘لغ ٢اُز ١ر٘وِ ٚاُ٘٤ب ،
 ٖٓٝؽشًخ ٝعذإ اُؾبػش ٝر٘بٓٓ ٢ؾبػش.ٙ
ٕ -ػشاس ؽبػش األسدٕ٤ُ ،ؼوٞة اُؼٞداد (اُجذ ١ٝأُِضْ) :ػشك كُ ٚ٤ؾ٤بح اُؾبػش ٓٝنبٓ ٖ٤ؽؼشٙ
ٓٝظبٛش ٙاُل٘٤خ ٓغزل٤ذا ك ٢رُي ٖٓ أُٜ٘ظ اُزبس٣خ ٢ك ٢دساعخ األدة.
ٖ -كٖ اُؾؼش ،إلؽغبٕ ػجبط :رؼشك كُِ٘ ٚ٤ظش٣خ اُ٘وذ٣خ ك ٢اُؾؼش ٓ٘ز أسعطٓ ٞشٝسا ثبُشٓٝبٗغ٤خ
ٝاُشٓض٣خ ٝفٞال اُ ٠اُٞاهؼ٤خٝ ،ػشك أ٣نب أل ْٛا٥ساء اُ٘وذ٣خ اُز ٢رج٘زٜب أُزاٛت األدث٤خ أُز٘ٞػخ ك٢
ٜٓٔخ اُؾؼشٝ ،هذ ػجش ٛزا اٌُزبة ػٖ خجشح اُ٘بهذ ٝاهالػ ٚاُذه٤ن ػِ ٠ا٥داة اُـشث٤خ.

(ٕٔ ) رؾذس ػٓ اٌذٚس اٌز ٞلبِذ ثٗ ِغٍخ " األفك " ِٚغٍخ "أفىبس" ف ٟدػُ اٌؾشوخ إٌمذ٠خ فٟ
األسدْ ٚرط٠ٛش٘ب ف ٟػمذ اٌغزٕ١بد.
أٓ -غِخ (األكن اُغذ٣ذ) :ؽِٔذ هالئغ اُزغذد اُؾو٤و٤خ ،كوذ ؽشفذ ػِ ٠رخق٤ـ فلؾبد ُِ٘وذ األدث،٢
ٝهذ ٗؾؤ ػٖ ٛزا رٞظ٤ق أُلب ْ٤ٛاُ٘وذ٣خ اُغذ٣ذح ك ٢األدة األسدٗ.٢
ةٓ -غِخ (أكٌبس) ػبّ  :ّ ٔ2ٙٙخققذ ُِ٘وذ ٓغبؽخ ػش٣نخ كٜ٤ب ،اُ ٠عبٗت ٓب أربؽز ٖٓ ٚكشؿ ُِ٘وبد
ٌُ٘٣ ٢ؾشٝا أػٔبُ ْٜاُ٘وذ٣خ.

(ٖٔ) َِ ْٓ أشٙش إٌمبد اٌز ٓ٠ثشصد أعّبؤُ٘ فِ ٟغٍخ (األفك اٌغذ٠ذ)ٚٚ ،اطٍٛا ِغ١شر ُٙاإلثذاػ١خ؟
ٔ -ػجذ اُشؽ ْ٤ػٔش -ٕ .عٔ َ٤ػِٞػ -ٖ .خبُذ اُغبًذ -ٗ .أؽٔذ اُؼ٘بٗ -٘ .٢أٓ ٖ٤ؽّ٘بس.

(ٗٔ) أعّٙذ اٌغبِؼبد األسدٔ١خ ف ٟاٌغزٕ١بد ٚاٌغجؼٕ١بد ف ٟرٛف١ش ث١ئخ ٔمذ٠خ ِٕبعجخ اطٍغ فٙ١ب إٌمبد
ػٍ ٝإٌمذ اٌغشثٚ ٟرأصشٚا ثٗ( .أ )  -اروش صالس ِٓ ٘إالء إٌمبد.
اُ٘وبد  :ْٛاؽغبٕ ػجبطٗٝ ،بفش اُذ ٖ٣األعذٓٝ ،ؾٔٞد اُغٔشحٝ ،ػجذ اُشؽٖٔ ٣بؿٛٝ ،٢بؽْ ٣بؿ،٢
ٞ٣ٝعق ثٌبسٗٝ ،قشد ػجذ اُشؽٖٔٝ ،خِ َ٤اُؾ٤خٝ ،ػِ ٢اُؾشع.

(ة)  -ث ٓ١دٚسُ٘ ف ٟاصشاء ؽشوخ إٌمذ ف ٟاألسدْ.
ًبٗذ ُ ْٜعٜٞد ٝامؾخ ك ٢رذس٣ظ ٓٞاد اُ٘وذ األدثٝ ٢رؤُ٤ق اٌُزت اُ٘وذ٣خ ٝاُزشعٔخ ٝاُزؾو٤ن ك ٢اُزشاس
اُ٘وذٓ ،١زؤصش ٖ٣ثٔب ًبٗٞا ٣وشإ ٖٓ ٕٝآساء ك ٢اُ٘وذ اُؼشث ٢اُوذٝ ْ٣ك ٢اُ٘وذ األٝسٝث ٢اُؾذ٣ش؛ ٓب عبػذ
ػِ ٠االسروبء ثٔغز ٟٞاُ٘وذ ٝفجـ ٚثبُقجـخ اُؼِٔ٤خ أُزخققخ ٝثِٞسح ٓلبٝ ٚٔ٤ٛمجطٜبٝ ،عبػذ ػِ٠
ا٣غبد ث٤ئخ خقجخ إلٗؾبء ٓئعغبد رؼ٘ ٠ثٔغبٍ اُ٘وذ األدث.٢
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(٘ٔ) ِب أُ٘ اٌّإعغبد اٌز ٟعبػذد ػٍ ٝرطٛس إٌمذ األدث ٟاألسدٔ ٟف ٟاٌغز١ٕ١بدٚ ،اٌغجؼ١ٕ١بد؟
ٔ -اُغبٓؼبد :ار أد ٟرؤع٤ظ اُغبٓؼخ األسدٗ٤خ ػبّ ٕ ّٔ2ٙاُ ٠ا٣غبد ث٤ئخ ٗوذ٣خ رؼ٘ ٢ثزذس٣ظ
أُٔبسعبد اُ٘وذ٣خ ك ٢مٞء اُ٘ظش٣بد اُ٘وذ٣خ اُؾذ٣ضخٝ .هذ أدد عبٓؼخ اُ٤شٓٞى اُز ٢أٗؾئذ ػبّ ّٔ27ٙ
أُٜٔخ ٗلغٜبٝ .عبػذد ٛز ٙأُئعغبد اُؼِٔ٤خ ػِ ٠ظٜٞس دساعبد أًبد٤ٔ٣خ رؼَٔ ػِ ٠دساعخ االثذاع
األدث ٢مٖٔ ٓؼب٤٣ش أُٜ٘ظ اُؼِٔٝ ،٢ظٜٞس اُذساعبد اُ٘وذ٣خ أُزخققخ.
ٕ -ساثطخ اٌُزبة األسدٗ :ٖ٤٤أٗؾئذ ػبّٗٝ ،ّٔ27هذ عبػذد ػِ ٠رٞع٤غ اُج٤ئخ اُضوبك٤خ اُز ٢رٜزْ ثبألدة
ٗٝوذ ٙػجش آساء ًزبثٜبٝ ،اهبٓخ اُ٘ذٝادٝ ،أُؾبسًخ ك ٢أُئرٔشاد األدث٤خ ٝاُ٘وذ٣خ.

(ِ )ٔٙز ٝؽذس االٔفغبس اٌّؼشفٌٍ ٟؾشوخ إٌمذ٠خ ف ٟاألسدْ؟ ٚف ٟأِ ّٞشؽٍخ؟
ك ٢ػوذ :١اُضٔبٗ٤٘٤بدٝ ،اُزغؼ٤٘٤بد .كٓ ٢شؽِخ اٌُزبثخ اُ٘وذ٣خ ك ٢مٞء أُٜ٘غ٤بد اُؾذ٣ضخ.

( )ٔ7ػًٍّ :رضبػف إٌمذ األدث ٟاألسدٔ ٟف ٟأزبعٗ ف ٟػمذ :ٞاٌضّبٕٔ١بدٚ ،اٌزغؼٕ١بدٚ ،رؾٛي فٟ
ِٕب٘غٗ ٚرمٕ١برٗ اٌؼٍّ١خ.
ٔ -ؽذٝس االٗلغبس أُؼشك ٢ك ٢ػوذ :١اُضٔبٗ٤٘٤بدٝ ،اُزغؼ٤٘٤بد.
ٕ -رلبػَ اُؾشًخ اُ٘وذ٣خ ك ٢األسدٕ ٓغ ٓقبدس ٓؼشك٤خ ٓخزِلخ ٝال عٔ٤ب أُٜ٘غ٤بد اُؾذ٣ضخ ك ٢اُؼبُْ.

(ِ )ٔ8ب أُ٘ االرغب٘بد إٌمذ٠خ األسدٔ١خ ف ٟضٛء إٌّب٘ظ اٌؾذ٠ضخ ف ٟإٌظف اٌضبٔ ِٓ ٟاٌمشْ
اٌؼششٓ٠؟ ِٚب ٘ ٟاٌزغبسة إٌمذ٠خ اٌز ٟرّضًّ وً ارغبٖ؟
االرغب ٙاُغٔبُ:٢
ٔ -ػجذ اُوبدس اُشثبػ ٖٓٝ :٢دساعبر ٚكٛ ٢زا االرغب( ٙاُقٞسح اُل٘٤خ ك ٢اُ٘وذ اُؾؼش.)١
ٕ -عٔبٍ ٓوبثِخ :ك ٢دساعز( ٚاُِؾظخ اُغٔبُ٤خ ك ٢اُ٘وذ األدث.)٢
االرغب ٙأُوبسٕ:
ٔٓ -ؾٔذ ؽب :ٖ٤ٛك ٢دساعز( ٚاُٞ٤د ٝأصش ٙػِ ٠ػجذ اُقجٞس ٝاُغ٤بة).
ٕ -ص٣بد اُضػج :٢كً ٢زبث( ٚأُضبهلخ ٝرؾٞالد أُقطِؼ).
( )ٔ9االرغبٖ اٌغّبٌ :ٟأُٔبسعبد اُ٘وذ٣خ اُز ٢رؼزٔذ اُزٝم ٓؼ٤بساً ،كبُ٘ـ ٓغشد ٓض٤ش عٔبُ٣ ٢جؼش ك٢
اُ٘لظ اؽغبعبد عٔبُ٤خ ٓٔزؼخ ،أ ١إ اُ٘بهذ ٣ز٘بٓ ٍٝوٓٞبد اُغٔبٍ ك ٢اُ٘ـ ٖٓ ٝعٜخ ٗظشٓ ،ٙزؤصشاً
ثؾخق٤زٝ ٚاُؼٞآَ أُئصشح كٜ٤ب ٓٝب ٣جؼض ٚاُؼَٔ األدث ٢كٗ ٢لغٓ ٖٓ ٚؾبػش ٝػٞاهق ٓٝب ٣غزض٤شٖٓ ٙ
رًش٣بد ٖٓٝ .صْ  ٌٕٞ٣اُ٘بهذ  -ثٞفلٓ ٚزِو٤ب ً ٓ -جذػب عذ٣ذاً ُِ٘ـ.
(ٕٓ) االرغبٖ اٌّمبسْ ٞٛ :االرغب ٙاُ٘وذ ١اُز٣ ١ذسط ٓظبٛش اُزؤصش ٝاُزؤص٤ش ث ٖ٤اُ٘قٞؿ األدث٤خ ٓ ،ؼزٔذاً
ػِٓ ٠ؾٞس اُِـخ ك ٢أُوبّ األ ٖٓ ٍٝأعَ اُٞهٞف ػِ ٠ع٤ش ا٥داة اُؼبُٔ٤خ ًٝؾق ؽوبئوٜب اُل٘٤خ
ٝاإلٗغبٗ٤خ ٖٓٝ ،صْ ٣ذسط اُ٘بهذ ٘ٛب اُ٘ـ أُزؤ ِصش ٖٓ ٗبؽ٤خ ُـزٓ ٚوبسٗب ً ا٣ب ٙثِـخ اُ٘ـ أُزؤصَش ثُٔ ،ٚؼشكخ
ٓظبٛش اُزؤصش ٝاُزؤص٤ش ث ٖ٤اُ٘قٝ ،ٖ٤اُؾٌْ ػِٜٔ٤ب ثبُغٞدح أ ٝػذٜٓب.

(ٕٔ) ػًٍّّ٠ :ضً ػجذ اٌمبدس اٌشثبػِ ٟالِؼ االرغبٖ اٌغّبٌ ٟف ٟإٌمذ األدث ٟف ٟإٌظف اٌضبِٔٓ ٟ
اٌمشْ اٌؼشش .ٓ٠ثٔب اُزضٓٛ ٚزا اُ٘بهذ ٖٓ ٓٔبسعبد ٜٓ٘غ٤خ رطج٤و٤خ ُالرغب ٙاُغٔبُ ٢ك ٢هشاءر ٚاُ٘قٞؿ
ٓٝلُ ٜٚٓٞالثذاع.

(ٕٕ)  ِٓٚدساعبد اٌشثبػ ٟف٘ ٟزا االرغبٖ (اٌظٛسح اٌفٕ١خ ف ٟإٌمذ اٌشؼش.)ٞ
٣ش ٟكٜ٤ب إ ٓب ٣غغذ عٔبُ٤خ اُلٖ ك ٢اُ٘ـ األدث ١ ٢اُقٞسح اُل٘٤خ.
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(ٖٕ) ِٓ إٌمبد األسدٔ ٓ١١اٌز ٓ٠ارجؼٛا االرغبٖ اٌغّبٌ ٟعّبي ِمبثٍخ ف ٟدساعزٗ (اٌٍؾظخ اٌغّبٌ١خ فٟ
إٌمذ األدث.)ٟ
٣ش ٟكٜ٤ب كٜ٤ب إ اُ٘وذ  ٞٛاإلؽغبط اُز٣ ١ؼزش ١أُشء ثؤ٤خ اُؼَٔ اُل٘٣ٝ ،٢ئًذ إ ػِٔ٤خ اُ٘وذ
اُغٔبُ ٢ٛ ٢خجشح ٓؾزشًخ ث ٖ٤األد٣ت ٝأُزِو ٢ٛٝ ،٢األفَ اُز ١ر٘جضن ٓ٘ ٚػِٔ٤خ اُزلغ٤ش ٝرؼٞد اُ.ٚ٤

(ٕٗ) ِٓ إٌمبد األسدٔ ٓ١١اٌز ٓ٠ارجؼٛا االرغبٖ اٌّمبسْ ف ٟإٌمذ ِؾّذ شب٘ ٓ١ف ٟدساعزٗ
(ئٌٛ١د ٚأصشٖ ػٍ ٝػجذ اٌظجٛس ٚاٌغ١بة).
ٝهق ؽب ٖ٤ٛػٌِٓ ٠بٖٓ رؤصش ًَ ٖٓ :ثذس ؽبًش اُغ٤بةٝ ،فالػ ػجذ اُقجٞس ،ثبُؾبػش اإلٗغِ٤ض١
رٓٞبط اُٞ٤دٔٓٝ ،ب عبء ك ٢دساعز ٚاٗ ٚػذ هق٤ذح (أٗؾٞدح أُطش) ُِغ٤بة ٗٔٞرعب ا٣غبث٤ب ك ٢اُزؤصش
ثوق٤ذح اُٞ٤د (األسك اُ٤جبة)٣ ،وٝ :ٍٞرؾزشى اٗؾٞدح أُطش ٓغ األسك اُ٤جبة ك ٢اإل٣وبع اُذاخِ ٢اُز١
رُٞذ ٙأُٞع٤وب اُذاخِ٤خ ُِـخ ،كبُٔٞع٤وب كًِ ٢زب اُوق٤ذر ٢ٛ ٖ٤اُز ٢رؾشس اُِـخ ٖٓ ه٤ذ أُنٔ ٕٞأُؤُٞف.

(ٕ٘) ِٓ إٌمبد األسدٔ ٓ١١ف ٟاالرغبٖ اٌّمبسْ أ٠ضب ص٠بد اٌضػج ٟف ٟوزبثٗ
(اٌّضبلفخ ٚرؾٛالد اٌّظطٍؼ).
ر٘ب ٍٝكٓ ٚ٤قطِؾبد ٗوذ٣خ ػشث٤خ رؾٌَ ٓؼظٜٔب ثلؼَ رؤصش اُؾنبسح اُؼشث٤خ ك ٢ػقش اصدٛبسٛب ك٢
اُوشٗ :ٖ٤٤اُضبُشٝ ،اُشاثغ اُٜغش ،ٖ٤٣ثبُؾنبسح اُٗٞ٤بٗ٤خ .

(١ِّ )ٕٙضاد إٌمذ فِ ٟشؽٍخ اٌضّبٔ١ٕ١بد ٚاٌزغؼ١ٕ١بد:
ٔ -عؼخ أُغبٍ ٝر٘ٞع اُونب٣ب اُ٘وذ٣خ اُز٣ ٢ز٘بُٜٝب اُ٘وذ.
ٕ -اسرلبع ٓغز ٟٞاُزٝم اُ٘وذُ ١ذ ٟاُ٘وبد كٛ ٢ز ٙأُشؽِخ.
ٖ -اػزٔبد األدٝاد اُ٘وذ٣خ أُٜ٘غ٤خ ك ٢اُوشاءح ٝاُزلغ٤ش ٝاُزؾِ.َ٤
ٗ -أُٞمٞػ٤خ ،ثٔؼ٘ ٠أٗ ٚفبس  ٞٔ٘٣ثؼ٤ذا ػٖ اُزار٤خ ٝأُضاع٤خ.
٘ -اُزؤصش ثبُ٘وذ األدث ٢ك ٢مٞء أُٜ٘غ٤بد اُ٘وذ٣خ اُؾذ٣ضخ.
ضؼ ٘زٖ اٌخظٛط١خ.
(٠ )ٕ7ىبد االرغبٖ اٌغّبٌ٠ ٟزّ١ض ثخظٛط١خ ِؼٕ١خ ف ٟاٌؼاللخ ث ٓ١اٌّزٍمٚ ٟإٌضّ ٚ ،
رٌٖٔ اُخقٞف٤خ ك ٢اُؼالهخ ث ٖ٤اُ٘ـ األدثٝ ٢أُزِوٝ ٢كوب ً ُالرغب ٙاُغٔبُ ٢ك ٢إٔ أُزِو( ٢اُ٘بهذ)
٣ز٘بٓ ٍٝوٓٞبد اُغٔبٍ ك ٢اُ٘ـ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش ٙث٘بء ػِ ٠رٝه ٚاُخبؿٓ ،زؤصشاً ثؾخق٤زٝ ٚاُؼٞآَ
أُئصشح كٜ٤ب ٓٝب ٣جؼض ٚاُؼَٔ األدث ٢كٗ ٢لغٓ ٖٓ ٚؾبػش ٝػٞاهق ٓٝب ٣غزض٤ش ٖٓ ٙرًش٣بدٓ .ب ٣لن ٢اُ٠
رؼذد رلغ٤شاد اُ٘ـ ٝرؾِ٤الر ٚثزؼذد أُزِوٝ ٖ٤اخزالف رغبسثٓ ٞٛٝ ،ْٜب ٣غٔ( ٠رؼذد اُوشاءاد).
( ً٘ )ٕ8اعزطبع إٌمبد األسدٔ ،ْٛ١ف ٟسأ٠ه ،ئ٠غبد ٔمذ ؽذ٠ش ف ٟاألسدْ؟ د ِّػُ ئعبثزه ثأِضٍخ ِّب دسعذ.
ٗؼْ اعزطبع اُ٘وبد األسدٗ ٕٞ٤ا٣غبد ٗوذ ؽذ٣ش ٣زقق ثـ :أُٜ٘غ٤خ اُؼِٔ٤خٝ ،اُزخقق٤خٝ ،اُنجو،
ٝثِٞسح أُلبٝ ،ْ٤ٛأُٞمٞػ٤خٝ ،ال عٔ٤ب ك ٢أُشؽِز :ٖ٤اُزغذ٣ذٓٝ ،شؽِخ اٌُزبثخ اُ٘وذ٣خ ك ٢مٞء
أُٜ٘غ٤بد اُؾذ٣ضخٓ ،زؤصش ٖ٣ك ٢رُي ثبُ٘وذ اُؼشث ٢اُوذٝ ْ٣أُٜ٘غ٤بد اُ٘وذ٣خ اُؾذ٣ضخ:
 ػشك اؽغبٕ ػجبط كً ٢زبث( ٚكٖ اُؾؼش) أل ْٛا٥ساء اُ٘وذ٣خ اُز ٢رج٘زٜب أُزاٛت األدث٤خ اُؾذ٣ضخ ك٢ٜٓٔخ اُؾؼش.
 اٗؼٌبط االرغبٛبد اُ٘وذ٣خ اُؾذ٣ضخ ك ٢اُ٘وذ األسدٗ ٖٓٝ ،٢رُي :االرغب ٙاالعزٔبػُ ٢ذٛ ٟبؽْ ٣بؿ ٢ك٢دساعز( ٚاُؾؼش اُؾذ٣ش ث ٖ٤اُ٘ظش٣خ ٝاُزطج٤ن)ٝ ،االرغب ٙاُغٔبُُ ٢ذ ٟػجذاُوبدس اُشثبػ ٢ك ٢دساعزٚ
(اُقٞسح اُل٘٤خ ك ٢اُ٘وذ اُؾؼش.)١
ٕٔ

(ٓ )ٕ2شد اُؾشًخ اُ٘وذ٣خ ك ٢األسدٕ ثضالس ٓشاؽَ ٓخزِلخ ٝ ،اصٕ ثٛ ٖ٤ز ٙأُشاؽَ ٖٓ ٗبؽ٤خ رطٞس
ا٥ساء اُ٘وذ٣خ كٓ ًَ ٢شؽِخ .
ٓشؽِخ اُ٘ؾؤح ٝاُزؤع٤ظ :رّضً ثذا٠خ اٌؾشوخ إٌمذ٠خ ف ٟاألسدْ ،فىبٔذ طج١ؼخ إٌمذ ف ٟاألغٍت ػجبسح ػٓ
ٍِؾٛظبد ٚآساء ٔمذ٠خ ِجؼضشح رزضّٕٙب اٌّطبسؽبد ٚاٌّؾبٚساد ٚاٌزؼٍ١مبد ٚا٢ساء ٚإٌّبلشبد إٌمذ٠خ ؽٛي
فٕ ْٛاألدةٚ ،ظٙشد ف٘ ٟزٖ اٌّشؽٍخ اٌّمبٌخ إٌمذ٠خ ف ٟاٌظؾف ٚاٌّغالد ٌىٕٙب ٌُ رشق ئٌ ٝاٌّمبٌخ إٌمذ٠خ
اٌؼٍّ١خ راد األعظ ٚاٌّؼب١٠ش اٌؾذ٠ضخ.
ٓشؽِخ اُزغذ٣ذ :رطٛس إٌمذ األدث ٟف٘ ٟزٖ اٌّشؽٍخ ػٍٔ ٝؾٚ ٛاضؼ ،فبططجغ ثبٌظجغخ اٌؼٍّ١خ اٌّزخظظخ
ٚثٍٛسح ِفب٘ٚ ّٗ١ضجطٙب ثبٌزأصش ثبٌٕمذ اٌؼشث ٟاٌمذٚ ُ٠إٌظش٠بد إٌمذ٠خ اٌؾذ٠ضخٚ ،رٛعؼذ اٌج١ئخ اٌضمبف١خ اٌزٟ
ا٘زّذ ثبألدة ٔٚمذٖ ،فظٙشد اٌىزت ٚاٌذساعبد إٌمذ٠خ اٌّزخظظخ ٚاٌّمبالد إٌمذ٠خ اٌؼٍّ١خٚ ،ثشص ِغّٛػخ
ِٓ إٌمبد ر ٞٚاٌخجشح ٚاٌشأْ.
ٓشؽِخ اٌُزبثخ اُ٘وذ٣خ ك ٢مٞء أُٜ٘غ٤بد اُؾذ٣ضخ :رفبػٍذ اٌؾشوخ إٌمذ٠خ ف٘ ٟزٖ اٌّشؽٍخ ػٍٔ ٝؾٛ
فبػً ِغ إٌّٙغ١بد إٌمذ٠خ اٌؾذ٠ضخ ف ٟاٌؼبٌُ ٚأطجؾٕب ٔش ٜأؼىبط إٌظش٠بد إٌمذ٠خ اٌؾذ٠ضخ ف ٟإٌمذ األسدٟٔ
ػٍٔ ٝؾٚ ٛاعغ ،فزشعخذ إٌّٙغ١خ اٌؼٍّ١خ ف ٟإٌمذ األدث ٟف٘ ٟزٖ اٌّشؽٍخٚ ،رضبػف اإلٔزبط إٌمذٚ ،ٞارغغ
ِغبٌٗ ٚرٕٛػذ اٌمضب٠ب إٌمذ٠خ اٌز٠ ٟزٕبٌٙٚب إٌمذٚ ،اسرفغ ِغز ٜٛاٌزٚق إٌمذٌ ٞذ ٜإٌمبدٚ ،اػزّذد األدٚاد
إٌمذ٠خ إٌّٙغ١خ ف ٟاٌمشاءح ٚاٌزفغ١ش ٚاٌزؾٍٚ ،ً١ارظف إٌمذ ثبٌّٛضٛػ١خ ،ثّؼٕ ٝأٔٗ طبس  ّٕٛ٠ثؼ١ذاً ػٓ
اٌزار١خ ٚاٌّضاع١خ؛ فأع ُٙإٌمبد األسدٔ ْٛ١ثزٌه ف ٟإٌمذ اٌؼشث ٟثشىً ٚاضؼٚ ،رشوٛا ثظّبر ُٙف.ٗ١

احلمدُ هللِ الَّذي بنعمتِه تَتمُّ الصَّاحلاتُ
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