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 :تمهٌد

فٟ ٘زٖ بٌخطحد ِؼةٌُ ؽش٠ك بٌفؼ١ٍد ٠ٚؼغ دعسٛسب ٌؿ١ةخ وش٠ّد ٠ٕؼُ جٙة ِٓ  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ –٠شعُ بٌشعٛي 

 ب١ٕٔٗ ٚبٌخطحد زحشص ٌٕة ٘زٖ بٌّحةدة ٚبٌم١ُ بٌسٟ لٛبِٙة بٌؿك ٚبٌخ١ش ٚبٌؼذي .بػسظُ جّحةدة ٘زب بٌذعسٛس ٚلٛ

 مناسبة النص
أٌمٝ بٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٘زٖ بٌخطحد فٟ ؾػد بٌٛدبع ٠َٛ ػشفد جػحً بٌشؾّد فٟ بٌسةعغ ِٓ رٞ بٌؿػد ِٓ بٌغٕد 

ج١ٓ ف١ٙة أطٛي بألؾىةَ بٌششػ١د بٌػٕةئ١د ٚ بٌّة١ٌد ٚ  بٌؼةششخ ٌٍٙػشخ ، فٟ ٔؿٛ ِةئد ٚ أسجؼ١ٓ أٌف ِٓ بٌّغ١ٍّٓ ،  ٚ لذ

بٌؼاللةذ بألعش٠د ٚ بإلٔغة١ٔد ، فىةٔر بٌٍؿظةذ بألخ١شخ ٌٍحٕةء بٌؿؼةسٞ بإلعالِٟ ٚ بوسّةي بٌسشش٠غ ؾ١ص ٔضي ف١ٙة لٌٛٗ 

 (.ٖٓزؼةٌٝ :"ب ١ٌَٛ أوٍّر ٌىُ د٠ٕىُ ٚأزّّر ػ١ٍىُ ٔؼّسٟ ٚ سػ١ر ٌىُ بإلعالَ د٠ٕة.")بٌّةئذخ/

 صالن
ْٔفُِغوَٕ     ْٓ ُشوُشِٚس أَ و ِِ َٔؼُوُٛر جِوةّلِلِ  َٚ  ، ِٗ َٔسُوُٛت ا١ٌَِْو َٚ َْٔغسَْغفُِشُٖ  َٚ َْٔغسَِؼ١ُُٕٗ  َٚ ُذُٖ  َّ ِ َْٔؿ ُذ ّلِِله ّْ وِذ هللاُ فَواَل " بٌَؿ ْٙ َ٠ ْٓ و َِ ةٌَِٕوة ،  َّ ْٓ َعو١َاَةِذ أَْػ و ِِ َٚ ة 

ْْ َل  َُٙذ أَ أَْش َٚ  ، ٌَُٗ َٞ ًْ فاَل ٘ةِد ْٓ ٠ُْؼٍِ َِ َٚ ًه ٌَُٗ ،  ِؼ ُْ ِػحَوةَد ُِ َسُعٌُُٛٗ. أُِٚطو١ُى َٚ ذب  َػْحُذُٖ  ّه َؿ ُِ ْه  َُٙذ أَ أَْش َٚ ْؾَذُٖ ل َشِش٠َه ٌَُٗ ،  َٚ  اٌََِٗ اِله هللاُ 

َٛ َخ١ٌْش. أَْعسَْفسُِؽ هللاَ جِةٌهِزٞ ُ٘ َٚ  ِٗ ًِ جِطَةَػسِ َّ َؼ ٌْ ُْ َػٍَٝ ب أَُؾطُُّى َٚ ٜ هللاِ  َٛ  هللاِ جِسَْم

َٙة بٌٕه  ة جَْؼُذ ، أ٠َُّ ِه َ٘وَزبأَ لِفِٟ  ْٛ و َِ ََ٘زب فِٟ   ٟ ِِ ُْ جَْؼَذ َػة ٌْمَةُو ؛ فَبَِٟٔ َل أَْدِسٞ ٌََؼٍَٟ َل أَ ُْ ْٓ ٌَُى َٕٟ أُج١ََ ِِ ؼُٛب  َّ ُْ ةُط! بْع وةَءُو َِ ْه ِد َٙوة بٌٕهوةُط! اِ . أ٠َُّ

دِ  َِ ُْ َوُؿْش ب َسجهُى ْٛ ٍْمَ ْْ زَ ٌَ اٌَِٝ أَ ُْ َؾَشب ُْ َػ١ٍَُْى أَْػَشبَػُى َٚ  ُْ بٌَُى َٛ ِْ أَ َْٙذ!  َٚ ُه فَةْشو ُو ًْ جٍَهْغُر؟ بٌٍٙه َ٘ ََ٘زب. أََل   ُْ ََ٘زب فِٟ جٍََِذُو  ُْ ِشُو ْٙ ََ٘زب فِٟ َش  ُْ ُى ِِ ْٛ َ٠

 َٚ ُػٌٛع  ْٛ َِ ١ٍِِ٘هِد  ْه ِسجَة بٌَػة اِ َٚ َٙة .  َُٕٗ َػ١ٍَْ َّ ِٓ بْئسَ َِ َ٘ة اٌَِٝ  ١ٍَُْئَد ةَٔدٌ فَ َِ َْٕذُٖ أَ ْٓ َوةَْٔر ِػ َّ َي ِسج ة أَْجذَ فَ ٚه ْه أَ ِوِث اِ طٍه ُّ ِٓ َػْحوِذ بٌ ٌَْؼحهةِط ْج ِٗ ِسجَة ب أُ جِ

ِٓ بٌَؿةِسِش جْ  ِٓ َسج١َِؼدَ ْج ِش ْج ِِ َُ َػة ِٗ َد ٍَ أَْجَذأُ جِ َي َد ٚه ْه أَ اِ َٚ ُػَٛػدٌ  ْٛ َِ ١ٍِِ٘هِد  ةَء بٌَػة َِ ْه ِد اِ َٚ ُػَٛػدٌ ،  ْٛ َِ ١ٍِِ٘هِد  آضَِش بٌَػة َِ ْه  اِ َٚ ِِث.  طٍه ُّ ِٓ َػْحِذ بٌ

ْٓ صَ َغ١َْش بٌَغذَ  َّ ةئَدُ جَِؼ١ٍش فَ ِِ  ِٗ ف١ِ َٚ بٌَؿَػِش  َٚ ٌَْؼَظة  ًَ جِة ة لُسِ َِ ِذ  ّْ َؼ ٌْ ِشْحُٗ ب َٚ ٌد  َٛ ُذ لَ ّْ ٌَْؼ ب َٚ بٌَغمَة٠َِد.  َٚ ١ٍِِ٘هِد.بَِٔد  َٓ بٌَػة ِِ  َٛ  بَد فَُٙ

ُ لَذْ  ٌَِىٕٗه َٚ  ِٖ َِ٘ز  ُْ ْْ ٠ُْؼحََذ جِؤَْسِػُى َْ لَْذ أ٠ََِظ أَ ١ْطَة ْه بٌشه َٙة بٌٕهةُط اِ . أ٠َُّ ُْ ةٌُِى َّ ْٓ أَْػ ِِ  َْ ة زَُؿمَُشٚ َّ ٜ َرٌَِه ف١ِ َٛ ة ِع َّ ْْ ٠ُطَةَع ف١ِ َ َٟ جِؤ  َسِػ

ٛ ُِ ٠َُؿَش َٚ َٓ َوفَوُشٚب ٠ُِؿٍَُّٛٔوُٗ ػةِوة   ِٗ بٌهوِز٠ ًُّ جِو ٌُْىْفِش ٠َُؼو ة بٌٕهِغُٟء ِص٠ةَدخٌ فِٟ ب َّ َٙة بٌٕهةُط! أِه ََ هللاُ أ٠َُّ ْه  َٔوُٗ ػةِوة  ١ٌُِٛبِؽاوٛب ِػوذهخَ ِوة َؾوشه اِ َٚ  ،

ْٕوَذ هللاِ  وُِٙٛس ِػ ْه ِػوذهخَ بٌشُّ اِ َٚ بأْلَْسَع  َٚ بِذ  َٚ ة َّ و ََ َخٍَوَك هللاُ بٌغه ْٛ ِٗ ٠َو ١َْٙاَسِو َْ لَِذ بْعسََذبَس َو ة َِ ََ َخٍَوَك  بٌضه ْٛ ْٙشب  فِوٟ ِوسوةِت هللاِ ٠َو بْضٕوة َػَشوَش َشو

بٌِ  َٛ سَ ُِ ٌَ ضاََلضَدٌ  ْٕٙة أَْسجََؼدٌ ُؾُش ِِ بأْلَْسَع  َٚ . أََل بٌغهّةٚبِذ  َْ َشوْؼحَة َٚ وةَدٜ  َّ َٓ ُغ َسَغوٌث جَو١ْ َٚ  َُ َؿوشه ُّ بٌ َٚ وِد  ٌِْؿػه ُرٚ ب َٚ ٌْمَْؼَذِخ  بِؾٌذ فَْشٌد: ُرٚ ب َٚ َٚ ١َدٌ 

َْٙذ! ُه فَةْش ُ ًْ جٍَهْغُر؟ بٌٍٙه َ٘ 

ْٓ ؽِ  ِِ ِٗ اِله  ةُي أَِخ١ َِ  ٍٓ ِِ ْئ ُّ ٌِ ًُّ َل ٠َِؿ َٚ خٌ  َٛ َْ اِْخ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ة بٌ َّ َٙة بٌٕهةُط أِه ٓه جَْؼوِذٞ أ٠َُّ َْٙذ! فَواَل زَوْشِغؼُ ُه فَةْشو ُو ًْ جٍَهْغوُر؟ بٌٍٙه َ٘و ُْٕٗ. أََل  ِِ ١ِث َْٔفٍظ 

ْٓ زَِؼٍُّٛب ِوسَةَت هللاِ  ٌَ ِٗ ُْ جِ ْْ أََخْززُ ة اِ َِ  ُْ ُْ ِسلَةَت جَْؼٍغ فَبَِٟٔ لَْذ زََشْوُر ف١ُِى ًْ جٍَهْغرُ ُوفهةسب  ٠َْؼِشُت جَْؼُؼُى َ٘ َْٙذ! ُٚعٕهدَ ٔح١َٗ ، أََل  ُه فَةْش ُ  ؟ بٌٍٙه

ىُ  َِ ْه أَْوَش ْٓ زَُشبٍت اِ ِِ  َُ آَد َٚ  ََ ُْ ٢َِد بِؾٌذ ، ُوٍُُّى َٚ  ُْ ْه أَجَةُو اِ َٚ بِؾٌذ  َٚ  ُْ ْه َسجهُى َٙة بٌٕهةُط! اِ ًٌ أ٠َُّ ٟع فَْؼو و ِّ ٟع َػٍَوٝ َػَػ ١ٌََْظ ٌَِؼَشجِو َٚ  ُْ َْٕذ هللاِ أَْزمَةُو ُْ ِػ

ًْ جَ  َ٘ ٜ أََل  َٛ ٌَْغةئَِث! " .اِله جِةٌسهْم ُذ ب ِ٘ ة ١ٍُْحٍََِغ بٌشه . لَةَي: فَ ُْ  ٍهْغُر؟ لَةٌُٛب: ََٔؼ
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 والتحلٌل الدراسة

 )أ( المقدمة: حمد هللا والثناء علٌه 

وِذ هللاُ  ْٙ وٓ ٠َ َِ وٓ عو١اةِذ أػّةٌٕوة،  ِِ ٓ ُششِٚس أٔفغٕة ٚ ِِ ُذُٖ ٚٔغسؼ١ُُٕٗ ٚٔغسغفُشُٖ ٚٔسُٛت ا١ٌٗ، َٚٔؼُٛر جةّلِلِ  َّ  )بٌؿُّذ ّلِلِ َٔؿ

ب َػْحوُذُٖ ٚسعوٌُٛ  ْه ِؿّوذ  َٞ ٌٗ، ٚأَشُٙذ أْ ل اٌٗ ال هللا ٚؾَذُٖ ل شوش٠َه ٌوٗ ٚأشوُٙذ أ ًْ فال ٘ةد ْٓ ٠ُْؼٍِ َِ ًه ٌٗ، ٚ ِؼ ُِ ٗ. فال 

ِٗ، ٚأَعسفسُِؽ جةٌزٞ ٘ٛ خ١ش.( ًِ جطةػسِ ُْ ػٍٝ بٌؼّ ُْ ػحةَد هللاِ جسمٜٛ هللاِ ٚأَُؾطُُّى ِط١ُى ْٚ  أُ

 المفردات:
: ٔطٍوث ٔغوسغفشٖ -: ٔطٍوث بٌؼوْٛ ِٕوٗ )ػوْٛ(ٔغوسؼ١ٕٗ -: ٔطٕٟ ػ١ٍٗ جىوً خ١وشٔؿّذٖ -ٚبٌػؿٛد ٚبٌىفش بٌزَ× : بٌطٕةء بٌؿّذ

: أُلوّش أشوٙذ -٠ؼوٍٗ × : ٠ششوذٖ ٠ٙوذٖ -: رٔوٛت )َ( شوششوشٚس -: ٍٔػوؤ ٚٔؿسّوٟ )ػوٛر( ٔؼٛر -ٔظش × : ٔشغغ ٔسٛت -ػفٖٛ

شووةِسن )ظ( شووشوةء  -ٚأػسووش   ُِ  -أضووحطىُ × : أشووػؼىُ أؾووطىُ  -ةفسووٗ )ٚلووٟ( : ِخزمووٜٛ هللا -: أٔظووؿىُ أٚطوو١ىُ -شووش٠ه: 

 أخسُ ٚأُٟٔٙ.× : أجذأ أعسفسؽ

 الشرح
 بشسٍّر ِمذِد بٌخطحد ػٍٝ : -

 وّة ٠مٛي بٌٕمةد : جشبػد بعسٙالي ، ٚؾغٓ بعسفسةؼ عةس بٌخطحةء ػٍٝ ٔٙػٗ ؾسٝ ػظشٔة بٌؿةػش ،فمذ :

 غفشخ ِٕٗ.هللا ػض ٚغً ٚؽٍث بٌؼْٛ ٚبٌّغةػذخ ٚبٌؼفٛ ٚبٌّ  - -ؾّذ بٌشعٛي  -

 بٌٍػٛء اٌٝ هللا ٘شج ة ِٓ ششٚس بٌٕفظ ٚ أػّةٌٙة بٌغ١اد. -

بلػسشب  جؤْ بٌٙذب٠د ِٓ هللا زؼةٌٝ، فال ٘ةدٞ ال هللا ِٚٓ ٠ٙذٖ هللا فٍٓ ٠ػذ ِٓ ٠حؼذٖ ػٓ بٌظٛبت، ِٚوٓ ٠ؼوًٍ فٍوٓ ٠ػوذ  -

 ِٓ ٠ٙذ٠ٗ.

 ٗ.بإللشبس جٛؾذب١ٔد هللا زؼةٌٝ، ٚبٌشٙةدخ جؤْ ِؿّذ ب ػحذ ّلِل ٚ سعٌٛ -

 بٌسٛغٗ اٌٝ بٌّئ١ِٕٓ جةٌٕظ١ؿد ِٛط١ة جةٌخٛ  ِٓ هللا ٚبٌؼًّ جّة ٠شػ١ٗ ٚبٌؿص ػٍٝ ؽةػسٗ. -

 ألوان الجمال:
 -  : )ٌٕٗسمش٠ش ٚبٌسٛو١ذ ، ٚبٌسؼح١وش جةٌّؼوةسع ؛ ٌٍسػوذد ٚبلعوسّشبس ب (: غشػٗأعٍٛت خحشٞ))بٌؿّذ ّلِل ٔؿّذٖ ٚٔغسؼ١

 ٚبلعسّشبس . ٚبٌػٍّد بإلع١ّد زف١ذ بٌطحةذٚبعسؿؼةس بٌظٛسخ .

 -  ٠ؿشن بٌز٠ٓ٘طشت بألرْ ٚ  ٠ؼطٟ غشع ة ِٛع١م١ ة(: بشسمةلٟغٕةط )ٔؿّذٖ(:  –)بٌؿّذ . 

 -  :)طووٛس بٌٕفووٛط ٚبألػّووةي بٌغوو١اد ؾ١ووص  (:بعووسؼةسخ ِى١ٕوود))ٚٔؼووٛر جووةّلِل ِووٓ شووشٚس أٔفغووٕة ِٚووٓ عوو١اةذ أػّةٌٕووة

ة شش٠شخ ٔٙشت ِٕٙة،ضُ ؾوز  بٌّشوحٗ جوٗ ٚغوةء جشوٝء ِوٓ ٌٛبصِو ٗ ٚ ٘وٛ بٌفؼوً )ٔؼوٛر(  ٚعوش غّةٌٙوة بٌسشوخ١ض، أشخةط 

 ٚزٛؾٟ جؼشٚسخ ِؿةعحد بٌٕفظ ٚبإللالع ػٓ بٌّؼةطٟ.

 - . ٔؼٛر جةّلِل ِٓ ششٚس أٔفغٕة....( أعٍٛت خحشٜ ٌفظة أشةئٝ ِؼٕٝ غشػٗ بٌذػةء( 

 -  :)ٌٗ ٌٞسؼةد ٛػؿٗ ٚزحشصٖ جةوذ بٌّؼٕٝ ٚزئز (:ِمةجٍد))ِٓ ٠ٙذٖ هللا فال ِؼً ٌٗ ِٚٓ ٠ؼًٍ فال ٘ةد. 

 - .٠ٙذٖ هللا فال ِؼً ٌٗ ِٚٓ ٠ؼًٍ فال ٘ةدٞ ٌٗ(: أعة١ٌث ششؽ ٌٍسٛو١ذ ِٓ( 

 - .ٚأشٙذ أْ ل اٌٗ ال هللا(: )أعٍٛت لظش(. جةٌٕفٟ ٚبلعسطٕةء ٌٍسٛو١ذ ٚ بٌسخظ١ض( 

 -  ٌٍسٛو١ذ ػٍٝ  بؽٕةت جةٌسشبد  ٚؾَذُٖ()ٚأَشُٙذ أْ ل اٌٗ ال هللا ٚؾَذُٖ ل شش٠َه ٌٗ(: ِرْوش )ل شش٠َه ٌٗ( جؼذ )ل اٌٗ ال هللا

 ٚؾذب١ٔد هللا زؼةٌٝ.

 -  ٚوٍّوود )ػحووذٖ( زئوووذ زٛبػووغ بٌشعووٛي ، ْه ْه ِؿّووذ ب ػحووذٖ ٚسعووٌٛٗ(: أعووٍٛت ِئوووذ جووؤ ٚبػسشبفوود    - -) ٚأَشووُٙذ أ

ٌد ٌٍٕوةط ٚبخسظةطوٗ جسح١ٍوغ بٌشعوة   - -جةٌؼحٛد٠د ّلِل ػض ٚغً ، ٚوٍّود )سعوٌٛٗ( زوٛؾٝ جسشوش٠ف هللا ػوض ٚغوً ٌٍشعوٛي 

 وةفد .

 -  :)ؾوث بٌشعوٛيطوفد ٚ٘وٝ ػوٓ  (:وٕة٠ود))أٚط١ىُ ػحةد هللا جسمٜٛ هللا ٚأؾطىُ ػٍٝ ؽةػسٗ ٚأعسفسؽ جةٌزٞ ٘ٛ خ١وش- 

- .ؾ١ص أؽٍوك بٌىوالَ ٚأسبد لصَ ِؼٕوةٖ ، ٚعوش بٌػّوةي بإلز١وةْ جوةٌّؼٕٝ ِظوؿٛجة ٌٍٕةط ٚؾشطٗ ػٍٝ بٌذػٛخ اٌٝ ؽةػد هللا

 ُ .جةٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٝ ا٠ػةص ٚزػغ١

 -  ٓػحةد هللا( :)أعٍٛت أشةئٟ(. ٔٛػٗ )ٔذبء( غشػٗ بٌسٕح١ٗ ٚاظٙةس بٌؿوث، ٚؾوزفر أدبخ بٌٕوذبء ٌٍذلٌود ػٍوٝ لوشت ِو(

 ٠ٕةد٠ُٙ ِٓ لٍحٗ. ٚ)ػحةد هللا(: أغًّ ِٓ )ػح١ذ( فىٍٕة ػح١ذ ّلِل ػض ٚغً ، أِة بٌؼحةد فُٙ طفٛخ بٌؼح١ذ ٚبٌخٍك .

 - ْػٍٝ بٌسػذد ٚبلعسّشبس ػطف بٌطوةٟٔ ػٍوٝ بألٚي ٠ئووذ ؾوشص بٌٕحوٟ  )أُٚط١ىُ ٚأُؾطُّىُ(: ِؼةسػةْ ٠ذل- -   ٝػٍو

 اسشةد بٌٕةط بٌّغسّش ٌّة ف١ٗ خ١شُ٘ ٚعؼةدزُٙ ارب بزمٛب هللا ٚػٍّٛب جطةػسٗ .

 -  ٖٔؼٛر ( أفؼةي ِؼةسػد ٌٍسػذد ٚبلعسّشبس ٚبعسؿؼةس بٌّٛلف ف١ؿوذش بٌسوؤض١ش بٌّمظوٛد  -ٔسٛت  -ٔغسغفشٖ  -)ٔؿّذ

 ظ.فٟ بٌٕف

 -  بألعة١ٌث خحش٠د ٌٍسمش٠ش 
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  )ب( من توجٌهات النبً

لِفٟ ٘زب. ْٛ َِ ؛ فبٟٔ ل أدسٞ ٌؼٍَٟ ل أٌمةُوُ جؼَذ ػةِٟ ٘زب فٟ  ُْ ْٓ ٌَُى َٕٟ أُج١ََ ِِ َٙة بٌٕةُط! بعُّؼٛب  ة جْؼُذ: أ٠ُّ ِه  )أ

 ْْ ٌَ اٌٝ أ ُْ ؾشب ْه دِةَءُوُ ٚأِٛبٌَُىُ ٚأػشبَػُىُ ػ١ٍُى َٙة بٌٕةُط! ا ُْ ٘وزب فوٟ أ٠ُّ ُىُ ٘وزب فوٟ شوِٙشُو ِِ وِد ٠وٛ َِ ٍْمَٛب سجهُىُ َوُؿْش زَ

ْه سِ  َٕووُٗ ػ١ٍٙووة. ٚا َّ ووٓ بئس َِ َ٘ووة اٌووٝ  ْٓ وةَٔووْر ػٕووَذُٖ أِةٔوودٌ ف١ٍَئَد وو َّ َْٙذ! فَ ُه فةْشوو ُٙوو ًْ جٍَهْغووُر؟ بٌٍ وو َ٘ ُْ ٘ووزب أل  جَووة بٌػة١ٍ٘ووِد جٍووِذُو

ٟ بٌؼحة َّ َي ِسج ة أَْجَذأُ جٗ ِسجة َػ ٚه ْه أَ ٌَ أَْجوَذأُ جوٗ َِٛػٌٛع، ٚا َي َد ٚه ْه أ ْه دِةَء بٌػة١ٍ٘وِد ِٛػوٛػدٌ ٚا ِث، ٚا طٍه ُّ ِٓ ػحِذ بٌ ط ج

دٌ  َٛ وُذ لَو ّْ ْه ِوآضَش بٌػة١ٍ٘وِد ِٛػوٛػدٌ غ١وَش بٌَغوَذبَِٔد ٚبٌَغومَة٠د. ٚبٌَؼ ِٓ ػحذ بٌّطٍوث، ٚا ِٓ بٌؿةسش ج ِٓ سج١ؼدَ ج َُ ػةِش ج  َد

ًَ جةٌَؼَظة ٚبٌَؿَػش ٚف ِذ ِة لُسِ ّْ ٓ بٌػة١ٍ٘د.(ِٚشْحُٗ بٌَؼ ِِ  َٛ ُٙ ْٓ صبَد فَ َّ ِٗ ِةئدُ جؼ١ٍش، فَ ١ 

 المفردات:
: ػوةِٟ ٘وزب -: ل أعوسمحٍىُ ٚأطوةدفىُ ٚ ل ألوةجٍىُ ٚل أغوذوُ ل أٌموةوُ -أغًٙ × : أػٍُ أدسٞ -أخفٟ × : أٚػؽ ٚأظٙشأج١ّٓ

: بٌّمظٛد دِةءوُ -)ظ( ِٛبلف  : ِىةٟٔ ٚبٌّشبد غحً بٌشؾّد جؼشفةذِٛلفٟ -(: ٔؼر ٌٍؼةَ ٘زببٌؼةَ بٌؼةشش ِٓ بٌٙػشخ، ٚ)

ٍْمَٛب سجهُىوُ -: ششفىُ )َ( بٌِؼشع أػشبػىُ -أٔفغىُ ٚأسٚبؾىُ )َ( دَ )دِٝ(  ِود ؾوشبَ -: زّٛزوٛب زَ َؿشه ُِ : ٠وِٛىُ -ؾوالي × : 

 -: ٚد٠ؼود )ظ( أِةٔوةذ أِةٔود -: ؾوش  زٕح١وٗ أل -: ِىد بٌّىشِد جٍذوُ -: رٚ بٌؿػد )ظ( شٙٛس  ٚأشٙش شٙشوُ -٠َٛ ػشفد 

ِطٍٙة ٠ٚؼ١ذ٘ة ٠ئد٘ة ْٛ ػوُ   بٌؼحوةط -: جةؽوً ٚؾوشبَ ٚعوةلؾ ِٛػوٛع -:بٌفؼوً ٚ بٌض٠وةدخ  بٌشجوة -٠خٛٔٙوة ٠ٚؼو١ؼٙة  ×: ٠ُ

ٓ لُسٍٛب لحوً بإلعوالَ دِةء بٌػة١ٍ٘د -أجٖٛ بجٓ ػُ بٌٕحٟ سج١ؼد جٓ بٌؿةسش  -بٌٕحٟ  َِ  -: فؼوةئً ِٚىوةسَ )َ( ِوؤضشخ ِوآضش -: 

ّٟ  -: لظوةص لوٛد -بٌخطؤ ٚ بٌّظوةدفد × : بٌمظذ بٌؼّذ -مة٠د بٌُؿػةظ : عبٌغمة٠د -: خذِد بٌىؼحد بٌغذبٔد بٌؼظوة:)ظ( ػظو

ً أٚ ٔةلد )ظ( جُؼشبْ ٚأجةػش ٚأجةػ١ش.جؼ١ش -ٚػظٛبذ )ػظٛ(  َّ  : َغ

 الشرح:
 بٌٕةط فٟ ٘زب بٌػضء:  - -أٚطٝ بٌشعٛي  -

 بٌخ١ش ٚبٌغؼةدخ لةئال: سجٗ ٚأضٕٝ ػ١ٍٗ ، ٔةدٜ بٌٕةط ١ٌٕحُٙٙ اٌٝ ِة ف١ٗ  - -جؼذ أْ ؾّذ بٌٕحٟ  -

أ٠ٙة بٌٕةط بعّؼٛب ِٕٝ أٚػؽ ٌىُ ِة ٠غؼذوُ فٟ بٌذ١ٔة ٚب٢خشخ ، فشجّة ل أٌمةوُ ِشخ أخشٜ جؼوذ ػوةِٝ ٘وزب بٌوزٜ أؾوع ف١وٗ 

 ِؼىُ ٚل ألف فٟ ِٛلفٝ ٘زب ِشخ أخشٜ ، ضُ أٚطةُ٘ ٘زٖ بٌٛطة٠ة :

 ؾفع بألِٛبي ٚبألٔفظ ٚبألػشبع ٚزؿش٠ّٙة. -

 د٘ة ألطؿةجٙة.ؾفع بألِـــةٔد ٚس -

 زؿش٠ُ بٌسؼةًِ جةٌشجة فٟ بألِــــٛبي. -

 غضبء بٌمسً بٌؼّذ ٘ـــٛ بٌمظةص ِٓ بٌمةزً. -

 غضبء بٌمسً غ١ش بٌؼّذ ِةئد جؼ١ش ، ِٚٓ صبد ػٍٝ رٌه فٙٛ ِٓ ِحةٌغةذ بٌػة١١ٍ٘ٓ فٟ ؽٍث بٌذ٠د . -

 ألوان الجمال:
 - ة جؼُذ(: )أِة( ؾش  ششؽ ٚزفظ١ً ٚزٛو١ذ، )جؼذ( ظش ِه   صِةْ ِحٕٟ ػٍٝ بٌؼُ فٟ ِؿً ٔظوث، ٚ)أِوة جؼوذ( زُغوّٝ )أ

 فظً بٌخطةت ألٔٙة زفظً بٌّمذِد ػٓ بٌّٛػٛع.

 -  )ب ١ِٙذ  ِ َشو َوفَوٝ جِوةّلِله َٚ ٍَْٕةَن ٌٍِٕهوةِط َسُعوٛل   أَْسَعو َٚ بعسخذبَ وٍّد )بٌٕةط( ٌٍذلٌد ػٍٝ شّٛي بٌّغو١ٍّٓ ٚغ١وش بٌّغو١ٍّٓ )

ٍَْٕةَن اِ 30بٌٕغةء:  ة أَْسَع َِ َٚ ب( بألٔؼةَ: ، ) َِٔز٠ش  َٚ ب   .0ٔل َوةفهد  ٌٍِٕهةِط جَِش١ش 

 -  :)ٔٛػٗ ٔذبء ٌٍسٕح١ٗ ٚبلعسّةٌد.ٚوشس٘ة بٌشعٛي بٌىش٠ُ (: أعٍٛت أشةئٟ))أ٠ٙة بٌٕةط- -  .ٌٖػزت بلٔسحة 

 -  :)ِّٟٕ ٌؿص ٚبٌٕظؽ ٚبإلسشةد.غشػٗ بٔٛػٗ أِـــش  (: أعٍٛت أشةئٟ))بعّؼٛب 

 - ٌّة لحٍٙة.)أج١ٓ ٌىُ(: زؼ١ٍ ً 

 - . ْه  )فبٟٔ ل أدسٞ ٌؼٍٟ ل أٌمةوُ(: زؼ١ًٍ ٌّة لحٍٙة، ٚأعٍٛت ِئوذ جب

 -  فٟ ِٛلفٟ ٘زب(: بعُ بإلشةسخ ٌٍسؼظ١ُ. -)جؼذ ػةِٟ ٘زب 

 -  اْ دِةءوُ ٚأِٛبٌىُ ٚأػشبػىُ ػ١ٍىُ ؾشبَ وؿشِد ٠ِٛىُ ٘زب فٟ شٙشوُ ٘زب فٟ جٍذوُ ٘زب(: )زشح١ٗ(: ؾ١ص طوٛس(

ء ٚبألِٛبي ٚبألػشبع جؿشِد ب١ٌوَٛ ٚبٌشوٙش ٚبٌحٍوذ، ٚعوش غّةٌوٗ بٌسٛػو١ؽ، ٠ٚوٛؾٟ جةٌّحةٌغود فوٟ زؿوش٠ُ ٘وزٖ ُؾشِد بٌذِة

 بألش١ةء.

 - .دِةءوُ(: )ِػةص ِشعً(:ػٓ بألسٚبؼ ٚبألٔفظ ػاللسٗ بٌغحح١د .ٚعش بٌػّةي بإل٠ػةص ٚبٌذلد فٟ بخس١ةس بٌؼاللد ( 

 - :)َْه أعوٍٛت  )اْ دِةءوُ ٚأِٛبٌىُ ٚأػشبػىُ ػ١ٍىُ ؾشب ، ٚزمذ٠ُ شحٗ بٌػٍّود )ػٍو١ىُ( ػٍوٝ خحوش ا ْه أعٍٛت ِئوذ جب

 لظش ٌٍسٛو١ذ ٚبٌسخظ١ض، ٚبٌػّغ ٌٍسىط١ش ٚبٌشّٛي

 - )ػٓ ِٛطٛ  ٚ٘ٛ )بٌّٛذ( ؾ١ص أؽٍك بٌىالَ ٚأسبد لصَ ِؼٕةٖ ، ٚعش بٌػّةي بإلز١ةْ جةٌّؼٕٝ  :)زٍمٛب سجىُ(: )وٕة٠د

 .ِظؿٛجة جةٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٟ ا٠ػةص ٚزػغ١ُ .

 -  :)ٌسمش٠ش.غشػٗ بٔٛػٗ بعسفٙةَ  (: أعٍٛت أشةئٟ))أل ً٘ جٍغر 

 -  :)ٌٌٍُٙسؼظ١ُ.غشػٗ بٔٛػٗ ٔذبء  (: أعٍٛت أشةئٟ))ب 
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 -  :)ٌذػةء.غشػٗ بٔٛػٗ أِش  (: أعٍٛت أشةئٟ))فةشٙذ 

 -  :)إلٌضبَ ٚبٌٛغٛت.ب ؾم١مٝ غشػٗ  ٔٛػٗ أِش (: أعٍٛت أشةئٟ))ف١ٍئد٘ة 

 -  :)ٔس١ػد ٌّة لحٍٙة.)ف١ٍئد٘ة 

 - )ػٓ طفد ٚ٘ٝ ) زؿش٠ُ ٚلحؽ( بٌَشجة ؾ١ص أؽٍك بٌىالَ ٚأسبد لصَ ِؼٕةٖ ،ٚعوش : )ٚاْ سجة بٌػة١ٍ٘د ِٛػٛع(: )وٕة٠د

 بٌػّةي بإلز١ةْ جةٌّؼٕٝ ِظؿٛجة جةٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٟ ا٠ػةص ٚزػغ١ُ .

 - . ْه  )ٚاْ سجة بٌػة١ٍ٘د ِٛػٛع(: أعٍٛت ِئوذ جب

 - أ جووٗ سجووة ػّووٟ بٌؼحووةط جووٓ ػحووذ بٌّطٍووث، ٚاْ ِووآضش بٌػة١ٍ٘وود ِٛػووٛػد غ١ووش بٌغووذبٔد ٚبٌغوومة٠د(: )ٚاْ أٚي سجووة أجووذ

ػٓ زغةٚٞ بٌٕةط فٟ بٌؿمٛق ٚبٌٛبغحوةذ. ؾ١وص أؽٍوك  (:وٕة٠د)ػٓ طفد ٚ٘ٝ  ٔحز زظشفةذ بٌػة١ٍ٘د ٚسفؼٙة، ٚ (:وٕة٠د)

 ١ٗ فٟ ا٠ػةص ٚزػغ١ُ .بٌىالَ ٚأسبد لصَ ِؼٕةٖ ،ٚعش بٌػّةي بإلز١ةْ جةٌّؼٕٝ ِظؿٛجة جةٌذ١ًٌ ػٍ

 -  ٟغ١ش بٌغذبٔد ٚبٌغمة٠د(: بعسطٕٝ بٌٕح(- - َبٌغذبٔد ٚبٌغمة٠د ِٓ ِفةخش بٌػة١ٍ٘د ٌٍؿص ػٍٝ خذِد ج١ر هللا بٌؿشب 

 - )ٌد ٚشحٗ بٌؼّذ ِة لسً جةٌؼظة ٚبٌؿػش(: )وٕة٠د َٛ ػٓ طفد ٟٚ٘ )زؿش٠ُ بٌمسً بٌؼّذ ٚزغ١ٍع ػمٛجسوٗ( ؾ١وص : )ٚبٌؼّذ لَ

 أسبد لصَ ِؼٕةٖ ، ٚعش بٌػّةي بإلز١ةْ جةٌّؼٕٝ ِظؿٛجة جةٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٟ ا٠ػةص ٚزػغ١ُ ..أؽٍك بٌىالَ ٚ

 - )بٌػة١ٍ٘د(: )وٕة٠د ٓ ِِ  َٛ ُٙ ْٓ صبَد فَ َّ ػٓ طفد ٟٚ٘ بٌسٕف١ش ِٓ ؽٍث ص٠ةدخ فٛق بٌذ٠د بٌّموشسخ ، ؾ١وص أؽٍوك بٌىوالَ : )فَ

 ١ًٌ ػ١ٍٗ فٟ ا٠ػةص ٚزػغ١ُ.ٚأسبد لصَ ِؼٕةٖ ،ٚعش بٌػّةي بإلز١ةْ جةٌّؼٕٝ ِظؿٛجة جةٌذ

 )ج( التحذٌر من اتباع الشٌطان.

َْ ِوٓ ْْ ٠ُطةَع ف١ّة عٜٛ رٌه ف١ّة زَْؿمِوشٚ َٟ جؤ ْْ ٠ُؼحَذ جؤسِػُىُ ٘زٖ، ٌٚىٕٗ لذ َسِػ َْ لذ أ٠ََِظ أ ْه بٌش١طة َٙة بٌٕةط! ا  )أ٠َُّ

 أػّةٌىُ.

ًُّ ’’أ٠ٙة بٌٕةط!  ٌُْىْفِش ٠َُؼ ة بٌٕهِغُٟء ِص٠َةَدخٌ فِٟ ب َّ ََ  أِه ة َؾوشه َِ بِؽاُٛب ِػذهخَ  َٛ َُٛٔٗ َػةِة  ١ٌُِ ُِ ٠َُؿَش َٚ َُٔٗ َػةِة   َٓ َوفَُشٚب ٠ُِؿٍُّٛ ِٗ بٌهِز٠ جِ

 ُ ََ َخٍََك هللاُ بٌغّةٚبِذ ٚبألسَع، ٚ ‘‘هللاه ٛ٠ ِٗ َْ لذ بعسذبَس و١ٙاسِ ْه بٌضِة ب ’’؛ ٚا ْٙش  ِ بْضَٕة َػَشَش َشو َْٕذ هللاه ُِٙٛس ِػ ْه ِػذهخَ بٌشُّ اِ

ٌَ فِٟ وِ  َٙوة أَْسجََؼودٌ ُؾوُش ْٕ ِِ بأْلَْسَع  َٚ بِذ  َٚ ة َّ و ََ َخٍَوَك بٌغه ْٛ َ٠ ِ وِد ‘‘سَةِت هللاه سَٛب١ٌوةٌذ ٚٚبؾوٌذ فَوْشٌد: رٚ بٌمَْؼوَذِخ ٚرٚ بٌِؿػه ُِ ، ضالضودٌ 

ةدٜ َٚشْؼحَةْ. أل ً٘ جٍغُر؟ بٌٍُٙ فةشٙذ!( َّ  ٚبٌّؿشَ، َٚسَغٌث ج١ٓ ُغ

 :المفردات
ٍٛ جةٌفغووةد )ظ( شوو١ةؽ١ٓ بٌشوو١طةْ: اجٍوو١ظ، ٚ٘ووٛ ُسٚؼ خح١طوود ِ ًه ٚبٔمطووغ سغووةإٖ  -غوو ًَ × أ٠ووظ: ٠وواظ ِٚوو وو ِِ ٠ؼحووذ: ٠ىووْٛ   -أَ

ُٚع -ِؼحٛدب  ٍٍ ٚأسػْٛ ٚأَْس ًَ ٚٚبفوَك  -أسػىُ: جٍذوُ ِىد بٌّىشِد أٚ شحٗ بٌػض٠شخ بٌؼشج١د وٍٙة )ظ( أسبٍع × سػوٟ: لحو

٠ؼوً:  -بإل٠ّوةْ× بٌىفش: بٌششن  -١شبٌٕغٟء: بٌسؤخ -زؼظّْٛ× زؿمشْٚ: زغس١ْٕٙٛ ٚزغسمٍْٛ  -عٜٛ: غ١ش -سفغ ٚأجَٝ 

بعوسذبس: ػوةد ٚسغوغ   -ػوذخ: ػوذد -٠خوةٌفٛب × ١ٌٛبؽاوٛب: ٠ٛبفموٛب  -٠ؿشِٛٔوٗ× ٠ؿٍٛٔوٗ: ٠ح١ؿٛٔوٗ  -٠ٙذٞ ٠ٚششذ × ٠غٛٞ 

ووٓ  -١٘اوود: شووىً ٚؾةٌوود ٚطووٛسخ   -ٚدبس ُِ ِسٛب١ٌوود:  -ُؾووُشَ: ٠ؿووشَ ف١ٙووة بٌمسووةي )َ( ؾووشبَ  -بٌضِووةْ: بٌٛلوور )ظ( أصِٕوود ٚأْص

 ِسسةجؼد.

 الشرح:
 فٟ ٘زب بٌػضء ِٓ بٌخطحد ِٓ: - -٠ؿزس بٌشعٛي  -

 ٠ؿزس ِٓ بٌش١طةْ ٚٚعةٚعٗ ٌُٙ فٟ بألِٛس بٌحغ١طد ١ٌٛلغ جُٙ فٟ بٌشش ِٚؼظ١د هللا. -

زؿش٠ُ زحذ٠ً بٌشٙٛس وّوة ووةٔٛب ٠فؼٍوْٛ فوٟ بٌػة١ٍ٘ود، ف١ػؼٍوْٛ شوٙش ِؿوشَ جوذل  ِوٓ شوٙش طوفش ٚبٌؼىوظ ػوةَ جؼوذ ػوةَ  -

 ٚبٌمسةي. ١ٌؿٍٛب ألٔفغُٙ بٌؿشت

ب ِشزحد ل ٠ػٛص زغ١ش٘ة. -  ػذد بٌشٙٛس ػٕذ هللا زؼةٌٝ بضٕة ػشش شٙش 

 سغث(. -بٌّؿشَ  –رٚ بٌؿػد  –بألشٙش بٌُؿُشَ ٟ٘: )رٚ بٌمَؼذخ  -

 ألوان الجمال:
 -  :)ٔٛػٗ )ٔذبء( غشػٗ بٌسٕح١ٗ. (: أعٍٛت أشةئٟ))أ٠ٙة بٌٕةط 

 -  ٗبٌى١ٍوود، ؾ١ووص أؽٍووك بٌىووً )بٌٕووةط( ٚأسبد بٌػووضء )بٌّغوو١ٍّٓ( .ٚعووش )بٌٕووةط(: )ِػووةص ِشعووً(:ػٓ بٌّغوو١ٍّٓ ػاللسوو

 بٌػّةي بإل٠ػةص ٚبٌذلد فٟ بخس١ةس بٌؼاللد.

 -  ْه بٌش١طةْ لذ أ٠ظ أْ ٠ؼحذ جؤسػىُ ٘وزٖ(: )وٕة٠ود( : ػوٓ طوفد ٚ٘وٝ  لذبعود أسع ِىود ِٚوة ؾٌٛٙوة ،ؾ١وص أؽٍوك )ا

 ٛجة جةٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٟ ا٠ػةص ٚزػغ١ُ.بٌىالَ ٚأسبد لصَ ِؼٕةٖ ،ٚعش بٌػّةي بإلز١ةْ جةٌّؼٕٝ ِظؿ

 - . ٚلذ ، ْه ْه بٌش١طةْ لذ أ٠ظ أْ ٠ؼحذ جؤسػىُ ٘زٖ(: أعٍٛت ِئوذ جب  )ا

 -  ٌٚىٕٗ لذ سػٟ ف١ّة عٜٛ رٌه ف١ّة زؿمشْٚ ِٓ أػّةٌىُ(: )وٕة٠د(: ػوٓ ِٛطوٛ  ٚ٘وٛ  ٚعٛعود بٌشو١طةْ ٌٍٕوةط(

ىووالَ ٚأسبد لصَ ِؼٕووةٖ ،ٚعووش بٌػّووةي بإلز١ووةْ جووةٌّؼٕٝ ِظووؿٛجة فوٟ بألِــووـٛس بٌحغوو١طد ١ٌٛلووغ جٙووُ فووٟ بٌىحةئش،ؾ١ووص أؽٍووك بٌ

 جةٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٟ ا٠ػةص ٚزػغ١ُ.

 - .ٌٚىٕٗ(: ؾش  بعسذسبن ٠ٕفٟ بٌؿىُ ػّة لحٍٗ ٠ٚطحسٗ ٌّة جؼذٖ، ٠ّٕٚغ بٌفُٙ بٌخطؤ( 
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 -  سػٟ( : )ؽحةق( :٠ٛػؽ بٌّؼٕٝ ٠ٚئوذٖ ٠ٚحشصٖ جةٌسؼةد . -)أ٠ظ 

 -  ٟبٌىفش(: أعٍٛت لظش ِئوذ جــ )أّة(  ٌٍسٛو١ذ ٚبٌسخظ١ض.)أّة بٌٕغٟء ص٠ةدخ ف 

 -  ٍٗٔٛ٠ؿشِٛٔٗ(: )ؽحةق( :٠ٛػؽ بٌّؼٕٝ ٠ٚئوذٖ ٠ٚحشصٖ جةٌسؼةد . -)٠ؿ 

 - .١ٌٛبؽاٛب ػذخ ِة ؾشَ هللا(: زؼ١ًٍ ٌّة لحٍٙة( 

 - ،٠غوسذ٠ش  ْ ْه بٌضِةْ لذ بعسذبس(: )بعسؼةسخ ِى١ٕد(: ؾ١ص طٛس بٌضِةْ جبٔغة شوحٗ جوٗ ٚغوةء جشوٝء ِوٓ ُ ؾوز  بٌّض)ا

 ٌٛبصِٗ ٚ٘ٛ بٌفؼً بعسذبس ، ٚعش بٌػّةي بٌسشخ١ض، ٚزٛؾٟ جسشةجٗ بأل٠ةَ.

 -  َٗخٍََك هللاُ بٌغّةٚبِذ ٚبألسَع(: )زشح١ ََ ٛ٠ ِٗ ْه بٌضِةْ لذ بعسذبس و١ٙاسِ  -ؾ١ص شوحٗ بٌضِوةْ بٌوزٞ ؾوع ف١وٗ بٌٕحوٟ  (:)ا

-   ،ٌٍسٛػ١ؽ ٚ٘ٛ ٠ٛؾٟ جةٌظفةء ٚبٌٕمةء ٚزشةجٗ بأل٠ةَ . ج١ٙاد بٌضِٓ فٝ أٚي ٔظةَ ٌخٍك بٌغّةٚبذ ٚبألسع 

   - .ٟٚلذ ٚبٌفؼً بٌّةػ ، ْه ْه بٌضِةْ لذ بعسذبس و١ٙاسٗ ٠َٛ خٍك هللا بٌغّةٚبذ ٚبألسع(: أعٍٛت ِئوذ جب  )ا

 -  بألسع( : )ؽحةق( :٠ٛػؽ بٌّؼٕٝ ٠ٚئوذٖ ٠ٚحشصٖ جةٌسؼةد . -)بٌغّةٚبذ 

 -  اْ ػذخ بٌشٙٛس ػٕذ هللا بضٕة(. ْه  ػشش شٙشب (:أعٍٛت ِئوذ جب

 -  اْ ػذخ بٌشٙٛس ػٕذ هللا بضٕة ػشش شٙشب (: )أعٍٛت لظش(: جسموذ٠ُ شوحٗ بٌػٍّود )ػٕوذ هللا( ػٍوٝ خحوش اْ )بضٕوة ػشوش(

 شٙشب( ٌٍسٛو١ذ ٚبٌسخظ١ض.

 - )ْزفظ١ً جؼذ )ِٕٙة أسجؼد ؾشَ ضالضد ِسٛب١ٌةذ ٚٚبؾذ فشد رٚ بٌمؼذخ ٚرٚ بٌؿػد ٚبٌّؿشَ ٚسغث ج١ٓ غّةدٜ ٚشؼحة :

 اغّةي ٌٍسٛػ١ؽ ٚبٌسٛو١ذ .

 -  :)ٔٛػٗ )بعسفٙةَ( غشػٗ بٌسمش٠ش. (: أعٍٛت أشةئٟ))أل ً٘ جٍغر 

 -  :)ٌٍُٙٔٛػٗ )ٔذبء( غشػٗ بٌذػةء . (: أعٍٛت أشةئٟ))ب 

 -  :)ٔٛػٗ )أِش( غشػٗ بٌذػةء. (: أعٍٛت أشةئٟ))فةشٙذ 

نة  )د( السعادة فً اتباع القرآن والسُّ

ُه فةشوْٙذ! فوال )أ٠ٙة ب ُٙو ْٓ ؽ١ِث َْٔفٍظ ِٕٗ. أل ً٘ جٍغُر؟ بٌٍ ِِ ِٗ ال  ٍٓ ِةُي أخ١ ًُّ ٌّئِ ٌٕةُط! أّة بٌّئِْٕٛ اخٛخٌ، ٚل ٠َِؿ

ب؛ وسةَت هللاِ ٚعُ  ِٗ ٌٓ زَِؼٍُّٛ ُْ جِ ْْ أَخْززُ ُْ سلةَت جؼٍغ، فبٟٔ لذ زشْوُر ف١ىُ ِة ا ب ٠ؼشُت جؼُؼُى ٓه جَؼذٞ ُوفهةس  ِٗ، ٕهدَ ٔح١َوزَْشِغُؼ
 أل ً٘ جٍغُر؟ بٌٍُٙ فةشٙذ! 

ُْ ػَٕذ هللاِ أزمةُوُ،  ُى َِ ْه أوش ْٓ زُشبٍت، ا ِِ  َُ ، ٚآد ََ ُْ ٢د ْه أجةوُ ٚبؾٌذ، ُوٍُُّى ُْ ٚبؾٌذ ٚا ْه سجهُى ة بٌٕةُط! ا ٟع ػٍوٝ أ٠ُّٙ ١ٌَٚظ ٌؼشج

ًٌ ال جةٌسمٜٛ، أل ً٘ جٍغُر؟ لةٌٛب: ٔؼُ، لةي: ف١ٍُحٍََِغ بٌشهة٘ذُ  ٟع فَْؼ  بٌغةئَِث!( َػَػّ

 :المفردات
زخ١ٍووسُ × أخووززُ جووٗ: زّغووىسُ  -٠ؼووشت: ٠مسووً جةٌغوو١ف  -اسغووةَ ٚاغحووةس × ؽ١ووث: سػووة ِٚٛبفموود  -٠ؿووً: ٠ؿووشَ ٚل ٠حووةؼ ل 

َُ ِوٓ أَد٠وُ بألَسع )ظ( أزشجود  -أجوةوُ: آدَ ػ١ٍوٗ بٌغوالَ أجوٛ بٌحشوش  -ُعٕهد: ؽش٠مد ِٕٚٙع )ظ( ُعٕٓ  -ٚفشؽسُ  زوشبت: ِوة َُٔؼو

َػَػّٟ: غ١ش ػشجٟ )ظ( َػَػُ ٚأػةغُ  -ػشجٟ )ظ( َػَشت -أزمةوُ: أخشةوُ ّلِل )ٚلٟ(  -أعٛأوُ × وشِىُ: أفؼٍىُ أ -ٚزِْشجَةْ 

 ٠حٍغ: ٠ٛطً. -بٌغةئث × بٌشة٘ذ: بٌؿةػش )ظ( بٌشٙٛد  -بٌسمٜٛ: خش١د هللا زؼةٌٝ  -فؼً: ١ِضخ )ظ( أفؼةي ٚفؼٛي  -

 الشرح:
 فٟ ٘زب بٌػضء جـ:  - -٠ٛطٝ بٌشعٛي 

 ٛخ ٚبٌسشبجؾ ج١ٓ بٌّئ١ِٕٓ.بألخ -

 زؿش٠ُ أخز بألِٛبي ال جط١ث ٔفظ ٚسػة. -

 ػذَ بٌمسةي ٚبٌمسً ٚبٌؿشٚت ج١ٓ بٌّئ١ِٕٓ. -

 بٌسّغه جىسةت هللا زؼةٌٝ ٚ عٕد بٌشعٛي بٌىش٠ُ. -

 ٚؾذب١ٔد هللا زؼةٌٝ. -

 وً بٌٕةط ِٓ أطً ٚبؾذ ٘ٛ "آدَ ػ١ٍٗ بٌغالَ". -

 خٍك آدَ ِٓ زشبت. -

 ػٕذ هللا ٘ٛ بألوطش خش١د ٚزمٜٛ ّلِل.اْ أفؼً بٌٕةط  -

 ل فؼً ٌؼشجٟ ػٍٝ أػػّٟ ال جةٌسمٜٛ ٚبٌؼًّ بٌظةٌؽ. -

 ألوان الجمال:
 -  :)ٔٛػٗ )ٔذبء( غشػٗ بٌسٕح١ٗ. (: أعٍٛت أشةئٟ))أ٠ٙة بٌٕةط 

 - .أّة بٌّئِْٕٛ اخٛخ(: أعٍٛت لظش جــ )أّة( ٌٍسٛو١ذ بٌسخظ١ض( 

 - ٌّئِٓ ِةي أخ١ٗ ا ًّ  .ل ِٓ ؽ١ث ٔفظ ِٕٗ(: )أعٍٛت لظش( جةٌٕفٟ ٚبلعسطٕةء ، ٌٍسٛو١ذ ٚ بٌسخظ١ض)ٚل ٠ؿ

 -  :)ٔٛػٗ )بعسفٙةَ( غشػٗ بٌسمش٠ش. (: أعٍٛت أشةئٟ))أل ً٘ جٍغر 

 -  :)ٌٍُٙٔٛػٗ )ٔذبء( غشػٗ بٌذػةء . (: أعٍٛت أشةئٟ))ب 



 

 0202/ 0202 ثانً الثانويالصف ال                            (الهدي النبوي فً خطبة الوداعمن قراءة فً النصوص )  تاٌلوس
  

     تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 01157335050  

6 

 -  :)ٔٛػٗ )أِش( غشػٗ بٌذػةء. (: أعٍٛت أشةئٟ))فةشٙذ 

 - ب(: )فال ز  ٔٛػٗ )ٟٔٙ( غشػٗ )بٌسؿز٠ش(، ٚ٘ٛ أعٍٛت ِئوذ جْٕٛ بٌسٛو١ذ. (: أعٍٛت أشةئٟ)شغؼٓ جؼذٞ وفةس 

 - ٚعوش بٌػّوةي  ؾ١وص أؽٍوك بٌىوالَ ٚأسبد لصَ ِؼٕوةٖ ، ، )٠ؼشت جؼؼىُ سلةت جؼغ(:)وٕة٠د(:ػٓ طوفد ٚ٘وٝ  بٌؼوذبٚخ

 بإلز١ةْ جةٌّؼٕٝ ِظؿٛجة جةٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٟ ا٠ػةص ٚزػغ١ُ.

 - ٔفب ( :)ِٗ ِٗ ٌٓ زَِؼٍُّٛب؛ وسةَت هللاِ ُٚعٕهدَ ٔح١َو ُْ جِ ْْ أَخْززُ فوٟ  ِوٓ ػو١ّش بٌّوسىٍُ (: ؾ١وص بٔسموًبٌسفوةذ)ٟ لذ زشْوُر ف١ىُ ِة ا

 )زشوُر( اٌٝ ػ١ّش بٌغةئث فٟ )ٔح١ٗ( ٠ؿشن بٌز٘ٓ ٠ٚػزت بلٔسحةٖ.

 -  ٛ٘ٚ .فبٟٔ لذ زشور ف١ىُ ِة اْ زّغىسُ جٗ(: أعٍٛت ِئوذ جبْ ٚلذ( 

 - ِ( ػٓ طفد ٚ٘ٝ  ػشٚسخ بٌسّغه جةٌمشآْ ٚبٌغوٕد بٌٕح٠ٛود:)ة اْ أخززُ جٗ ٌٓ زؼٍٛب ؛ وسةت هللا ٚعٕد ٔح١ٗ(: )وٕة٠د

 بٌّطٙشخ  ،ؾ١ص أؽٍك بٌىالَ ٚأسبد لصَ ِؼٕةٖ ،ٚعش بٌػّةي بإلز١ةْ جةٌّؼٕٝ ِظؿٛجة جةٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٟ ا٠ػةص ٚزػغ١ُ. 

 - ٌٛؾذب١ٔود ّلِل زؼوةٌٝ ،ؾ١وص أؽٍوك بٌىوالَ ٚأسبد لصَ ِؼٕوةٖ ،ٚعوش بٌػّوةي ) اْ سجىُ ٚبؾوذ(: )وٕة٠ود(:ػٓ طوفد ٚ٘وٝ  ب

 بإلز١ةْ جةٌّؼٕٝ ِظؿٛجة جةٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٟ ا٠ػةص ٚزػغ١ُ. 

 -  ٗٚ٘وٛ )أعوٍٛت لظووش( جسموذ٠ُ شووح . ْه )اْ سجىوُ ٚبؾوذ ٚاْ أجووةوُ ٚبؾوذ ، وٍىووُ ٢دَ ٚآدَ ِوٓ زوشبت(: أعووٍٛت ِئووذ جووب

 ..(  ٌٍسٛو١ذ ٚ بٌسخظ١ض.بٌػٍّد )ف١ىُ( ػٍٝ بٌّفؼٛي جٗ )ِة .

 -   ٚاْ أجةوُ ٚبؾذ(: )وٕة٠د(:ػٓ طفد ٚ٘ٝ  بألطً بٌٛبؾذ ٌٍحشش ،ؾ١ص أؽٍك بٌىالَ ٚأسبد  -) وٍىُ ٢دَ ٚآدَ ِٓ زشبت

 لصَ ِؼٕةٖ ،ٚعش بٌػّةي بإلز١ةْ جةٌّؼٕٝ ِظؿٛجة جةٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٟ ا٠ػةص ٚزػغ١ُ. 

 - ْه أوووشِىُ ػٕووذ هللا بزمووةوُ(: أعووٍٛت ِئووو ذ جووبْ. ٚ٘ووٛ )أعووٍٛت لظووش( جسمووذ٠ُ شووحٗ بٌػٍّوود )ػٕووذ هللا( ػٍووٝ خحووش اْ )ا

 )أزمةوُ( ٌٍسٛو١ذ ٚ بٌسخظ١ض.

 - .١ٌٚظ ٌؼشجٟ ػٍٝ ػػّٟ فؼً ال جةٌسمٜٛ(: )أعٍٛت لظش( جةٌٕفٟ ٚبلعسطٕةء ٌٍسٛو١ذ ٚ بٌسخظ١ض( 

 - غ١ّووغ بٌٕووةط فووٟ بٌؿمووٛق )ٌٚوو١ظ ٌؼشجووٟ ػٍووٝ ػػّووٟ فؼووً ال جووةٌسمٜٛ(: )وٕة٠وود(:ػٓ طووفد ٚ٘ووٟ بٌّغووةٚبخ جوو١ ٓ

 ٚبٌٛبغحةذ،ؾ١ص أؽٍك بٌىالَ ٚأسبد لصَ ِؼٕةٖ ،ٚعش بٌػّةي بإلز١ةْ جةٌّؼٕٝ ِظؿٛجة جةٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٟ ا٠ػةص ٚزػغ١ُ. 

 -  ٟػػّٟ(:)ؽحةق( :٠ٛػؽ بٌّؼٕٝ ٠ٚئوذٖ ٠ٚحشصٖ جةٌسؼةد . -)ػشج 

 -  :)ٌٕظؽ ٚبإلسشةد.ٔٛػٗ )أِش( غشػٗ ب (: أعٍٛت أشةئٟ))ف١ٍحٍغ بٌشة٘ذ بٌغةئث 

 -  بٌغةئث(: )ؽحةق( :٠ٛػؽ بٌّؼٕٝ ٠ٚئوذٖ ٠ٚحشصٖ جةٌسؼةد . -)بٌشة٘ذ 

 

 التعلٌق على النص
 األحكام و التوجٌهات التً تضمنتها: -

 زؼّٕر خطحد ؾػد بٌٛدبع غٍّد أؾىةَ ٚ زٛغ١ٙةذ ِٕٙة: 

 ٔح١ٗ ِؿّذ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ.بعسؿحةت بعسفسةؼ بٌىالَ جؿّذ هللا زؼةٌٝ ٚ بٌطٕةء ػ١ٍٗ ٚ بٌظالخ ػٍٝ  -

 بٌٛط١د جسمٜٛ هللا زؼةٌٝ ٚ رٌه جطةػسٗ ٚ بغسٕةت ِؼظ١سٗ. -

 زؿش٠ُ دِةء بٌٕةط ٚأِٛبٌُٙ ٚ أػشبػُٙ ال جةٌؿك. -

ٚغٛت أدبء بألِةٔةذ اٌٝ أٍ٘ٙة ٚ زشن ِآضش بٌػة١ٍ٘د ٚػةدبزٙة ٚ زمة١ٌذ٘ة بٌغ١اد بٌسٟ أجطٍٙة بإلعالَ. )دِةء بٌػة١ٍ٘د ، سجة  -

 ٌػة١ٍ٘د(.ب

 بٌسؿز٠ش ِٓ ؽةػد بٌش١طةْ ٚ ػذَ بؾسمةس طغةئش بٌزٔٛت ٚ بٌّؼةطٟ. -

 ػذخ بٌشٙٛس بضٕة ػشش شٙشب ِٕٙة أسجؼد ؾشَ ٟٚ٘ : رٚ بٌمؼذخ ٚرٚ بٌؿػد ِٚؿشَ ٚ سغث . -

ؾ١ص  بٌؿع ٘ٛ فٟ شٙش رٞ بٌؿػد بٌزٞ ٚبفك ؾع بٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ١ٌٚظ وّة وةٔر زفؼً بٌؼشت فٟ بٌػة١ٍ٘د -

وةٔٛب ٠ػؼٍْٛ ؾػُٙ وً ػة١ِٓ فٟ شٙش ِؼ١ٓ فٟ بٌغٕد ف١ؿػْٛ فٟ رٞ بٌؿػد ػة١ِٓ ضُ ٠ؿػْٛ فٟ ِؿشَ ػة١ِٓ ٚ 

 ٘ىزب...

ٚغٛت بٌسّغه جةٌمشآْ بٌىش٠ُ ٚ بٌغٕد بٌٕح٠ٛد ٚ بٌشغٛع ا١ٌّٙة فٟ وً شٟء ، ألْ رٌه ٘ٛ عح١ً بٌؼضخ ٚ بٌٕظش فٟ  -

 بٌذ١ٔة ٚ ب٢خشخ.

 ١ٍّٓ ٚج١ةْ ؾمٛلٙة )بألخٛخ( ٚزؿش٠ُ بلػسذبء ػٍٝ بٌٕفظ ٚ بٌّةي.ٚغٛت بألخٛخ ج١ٓ بٌّغ -

 بٌسؤو١ذ ػٍٝ ِحذأ بٌّغةٚبخ ج١ٓ بٌٕةط ار ل زفةػً ج١ُٕٙ ػٕذ هللا زؼةٌٝ ال جةٌسمٜٛ ٚ بٌؼًّ بٌظةٌؽ. -

 ج١ةْ ِغئ١ٌٚد بألِد ػٓ بٌٕحٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ فٟ زح١ٍغٗ بٌشعةٌد ٚ أدبئٗ بألِةٔد. -
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 ؟‘‘الوداع خطبة’’الُخطبة بـ  س:لَم ُسمٌت

ب جةوسّةي بٌذ٠ٓ ٚزّةَ بٌٕؼّد  - -ُع١ّر خطحد بٌٛدبع جٙزب بلعُ ألْ بٌٕحٟ  أٌمة٘ة ٠َٛ ػشفد ِٓ غحً بٌشؾّد ٚلذ ٔضي بٌٛؾٟ ِحشش 

ََ ِد٠ ْعال ُُ بإْلِ َسِػ١ُر ٌَُى َٚ سِٟ  َّ ُْ ِْٔؼ ُر َػ١ٍَُْى ّْ َّ أَْز َٚ  ُْ ُْ ِد٠َُٕى ٍُْر ٌَُى َّ ََ أَْو ْٛ َ١ٌْ  جؼذ٘ة . - -، ٚلذ زٛفٝ بٌشعٛي  ٖٕ ة( بٌّةئذخ:)ب

 األسالٌب:
لؾع زٕٛع بألعة١ٌث فٟ بٌخطحد ٌٍذلٌد ػٍوٝ زٕوٛع بٌّؼوةٟٔ ٚزحوة٠ٓ بٌمؼوة٠ة بٌسوٟ ٠سٕةٌٚٙوة ووً أعوٍٛت، ٚ٘وٟ فوٟ ِػٍّٙوة  -

 زئوذ بٌّؼٕٝ ٚزط١ش بٌمةسة ٚزػزت بٔسحة٘ٗ.

سخذبَ أعٍٛت بٌسٛو١ذ فٟ بٌخطحد ١ٌحشص خطٛسخ بلجسؼةد ػٓ بٌسؼة١ٌُ لؾع أْ بٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لذ أوطش ِٓ بع - -

 بٌٛبسدخ فٟ خطحسٗ ٠ٚئوذ أْ بٌغؼةدخ فٟ بللسذبء جٙة ٚبلِسطةي ٌٙة.

 سمات أسلوب الخطبة:
 ز١ّضذ ُخطحد ؾػد بٌٛدبع جـ: 

رٌوه، ٚ٘وٟ ٘ةدئود ١ٌٕود فوٟ  غّةي بألٌفةظ ٚعٌٙٛسٙة ٚبزغةلٙة ِغ بٌّؼةٟٔ فٟٙ ل٠ٛد ؾةعوّد فوٟ بٌّٛػوغ بٌوزٞ ٠سطٍوث - ٔ

َٟ غٛبَِغ بٌَىٍُِ.  ِٛبػغ ِغة٠شخ؛ فةٌٕحٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ أُٚزِ

 دلد بٌظ١ةغد، ِٚسةٔد بٌغحه ٚبٌسٛبصْ بٌّٛع١مٝ ٚبٌسشز١ث بٌّٕطمٟ ٌفىش٘ة. - ٕ

 ُْٔذسخ بٌظٛس بٌخ١ة١ٌد ٚوطشخ بٌّئوذبذ . - ٖ

ع بألعٍٛت ج١ٓ بٌخحش ٚبإلٔشةء ِّة ٠ذفغ بًٌٍّ - ٗ ُّٛ  ػٓ بٌغةِغ. زٕ

 ٠ٕسّٟ ٘زب بٌٕض اٌٟ فٓ بٌخطةجد .  بٌؼظش بٌزٞ ٠ٕسّٟ ا١ٌٗ بٌٕض ) ػظش طذس بإلعالَ ( -

 خصائص الخطابة فً عصر صدر اإلسالم : 
  . ٚبإلعالَ بٌمشآْ أضش -ٕ    . ٔح١ٗ ػٍٝ ٚبٌظالخ ػ١ٍٗ ٚبٌطٕةء هللا جؿّذ زفسسؽ -ٔ 
 ٚبؾذ ِٛػٛع ؾٛي أٞ) بألغضبء ِسّةعىد -ٗ                       . ِٛع١مة ٚب٘ذأ ٚػزٚجد سلد أوطش -ٖ
٘-  ًّ  ٚبٌحش٘ةْ جةٌؿػد بٌخطةجد بغسٕر -ٙ                    . بإلعال١ِد بٌخطث فٟ بٌغػغ ل

  .. ٚبٌػٙةد ٚبٌفؼةئً بإل٠ّةْ اٌٝ بٌذػٛخ فٍه فٟ وٍٙة زذٚس -3

 ( https://dardery.site  ٌٍسذس٠ث بإلٌىسشٟٚٔ صٚسٚب ِٛلغ أؾّذ دسد٠شٞ ٌٍسذس٠حةذ بإلٌىسش١ٔٚد  ) 

 تدرٌبات
(1) 

    َٚ َْٔغسَِؼ١ُُٕٗ  َٚ ُذُٖ  َّ ِ َْٔؿ ُذ ّلِِله ّْ ْٓ " بٌَؿ ِِ َٚ ْٔفُِغَٕة  ْٓ ُشُشِٚس أَ ِِ َٔؼُُٛر جِةّلِلِ  َٚ  ، ِٗ َٔسُُٛت ا١ٌَِْ َٚ َْٔغسَْغفُِشُٖ 

ْْ َل اٌََِٗ  َُٙذ أَ أَْش َٚ  ، ٌَُٗ َٞ ًْ فاَل ٘ةِد ْٓ ٠ُْؼٍِ َِ َٚ ًه ٌَُٗ ،  ِؼ ُِ ِذ هللاُ فاََل  ْٙ َ٠ ْٓ َِ ةٌَِٕة ،  َّ  اِله هللاُ َع١َاَةِذ أَْػ

 َٚ ْؾَذُٖ ل َشِش٠َه ٌَُٗ ،  ُْ َػٍَٝ َٚ أَُؾطُُّى َٚ ٜ هللاِ  َٛ ُْ ِػحَةَد هللاِ جِسَْم َسُعٌُُٛٗ. أُِٚط١ُى َٚ ذب  َػْحُذُٖ  ّه َؿ ُِ ْه  َُٙذ أَ أَْش

َٛ َخ١ٌْش " . ُ٘ أَْعسَْفسُِؽ هللاَ جِةٌهِزٞ  َٚ  ِٗ ًِ جِطَةَػسِ َّ َؼ ٌْ   ب
 

 غةجد بٌظؿ١ؿد ِّة ج١ٓ بٌمٛع١ٓ : زخ١ش بإل -)أ(  
 

 ".أؾطىُ ِشبد  وٍّد"   -ٔ

 .اٌثب١ٔخ ٚاٌثبٌثخ  -      أشجؼىُ -      أحضىُ  -      اطتؼجٍىُ -  

أَْعسَْفسُِؽ ِشبد  وٍّد"   -ٕ َٚ." 

 .أختُـ       أثذأـ      أفتحـ      اطتٕصز -  

 ".بٌؿّذ ِؼةد وٍّد  "  -ٖ

 . االٌتجبء –     إٌفٟ –      اٌجحٛد –      اٌشىز -  

 .بٌشبجغ"فٟ بٌح١ر ٠ٙذٖ ِؼةد وٍّد  "  -ٗ

  ٠ج١ٕٗ –      ٠فشػٗ –      ٠ضٍٗ –      ٠زشذٖ -  

 

https://dardery.site/
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 :بألٚي":فٟ بٌح١ر َع١َاَةِذ " ِفشد " وٍّد  -٘

 طٛءح –      ط١ئخ –      طٛء –       ط١ئ -  

 :بٌطةٌص ":فٟ بٌح١ر شش٠ه غّغ " وٍّد "  -ٙ

       األٌٚٝ ٚاٌثب١ٔخ -     ِشزو١ٓ –      شزوبء –      أشزان  -  

  فٟ بٌفمشخ بٌشئ١غ١د بٌفىشخ  -   -3

 اإللزار ثبٌٛحذا١ٔخ -     حّذ هللا ٚتٕش٠ٙٗ ٚاإللزار ثٛحب١ٔتٗ ٚرطٌٛٗ -    االطتؼبٔخ ثبهلل  -   حّذ هللا ٚشىزٖ -  

ْٔفُِغَٕة »  ٔٛع بألعٍٛت فٟ لٌٛٗ:  - -1 ْٓ ُشُشِٚس أَ ِِ َُٔؼُٛر جِةّلِلِ  َٚ» : 

  خجزٞ ٌفظب إٔشبئٟ ِؼٕٝ –       إٔشبئٟ –       خجزٞ -  

ةٌَِٕة ٔٛع بٌظٛسخ بٌح١ة١ٔد فٟ لٌٛٗ:"  -0 َّ ْٓ َع١َاَةِذ أَْػ ِِ َٚ ْٔفُِغَٕة  ْٓ ُشُشِٚس أَ ِِ َُٔؼُٛر جِةّلِلِ  َٚ" 

 ِزطًس ِجب   تشج١ٗ     اطتؼبرح ِى١ٕخ     رح تصزح١خباطتؼ  

ِْٙذ هللاُ لٌٛٗ: " ٔٛع بٌّؿغٓ بٌحذ٠ؼٟ فٟ  -ٓٔ َ٠ ْٓ َِ ٌَُٗ َٞ ًْ فاَل ٘ةِد ْٓ ٠ُْؼٍِ َِ َٚ ًه ٌَُٗ ،  ِؼ ُِ  " فاََل 

 ِزاػبح ٔظ١ز    تصز٠غ     طجبق      ِمبثٍخ  

 " ٔؿّذٖ" ٚ " بٌؿّذ ج١ٓ وٍّد"  -ٔٔ

 ِزاػبح ِظ١ز     جٕبص     تزادف      طجبق  

ٜ هللاِ لٌٛٗ:" ٔٛع بإلٔشةء فٟ  - -ٕٔ َٛ ُْ ِػحَةَد هللاِ جِسَْم  " أُِٚط١ُى

 ٔذاء    طتفٙبَا     ٟٔٙ       أِز   

 ٔٛػٗ اؽٕةت جــــ بٌفمشخ   فٟ بإلؽٕةت  - ٖٔ

  اٌتؼ١ًٍ    اٌتزادف     اإلجّبي ثؼذ اٌتفص١ً      اٌتىزار  

 :جّة لحٍٗ   لٌٛٗ " ل شش٠ه ٌٗ" ػاللد  -ٗٔ

 تزادف     طجت     تٛض١ح      ٔت١جخ  

 أعٍٛت لظش  ٚع١ٍسٗ :  " ٚأَشُٙذ أْ ل اٌٗ ال هللالٌٛٗ " فٟ  -٘ٔ

 اطتخذاَ إّٔب    اٌتمذ٠ُ ٚاٌتأخ١ز    إٌفٟ ٚإالطتثٕبء    ٠ف اِجتذأ ٚاٌخجزتؼز  

َٞ ٌَُٗ  لٌٛٗ ""  فٟ ٘ةدٞزٕى١ش وٍّد "  -ٙٔ ًْ فاَل ٘ةِد ْٓ ٠ُْؼٍِ َِ  أفةد : "  َٚ

 اٌمٍخ . –      اٌؼَّٛ –      اٌت٠ًٛٙ –      اٌتؼظ١ُ   -  

 بٌؼظش بإلعالِٟ ٕ٘ة:فٟ  عّةذ بٌخطةجد ِٓ  -3ٔ

 األٌٚٝ ٚاٌثبٌثخ       اٌتأثز ثّؼبٟٔ اٌمزآ ْ ٚأٌفبظٗ        وثزح اٌّحظٕبد اٌجذ٠ؼ١خ    ّذ هللااٌجذأ  ثح  

 ( https://dardery.site  ٌٍسذس٠ث بإلٌىسشٟٚٔ صٚسٚب ِٛلغ أؾّذ دسد٠شٞ ٌٍسذس٠حةذ بإلٌىسش١ٔٚد  ) 
 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/
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 (2) 

   َجَْؼَذ ػ ُْ ٌْمَةُو ؛ فَبَِٟٔ َل أَْدِسٞ ٌََؼٍَٟ َل أَ ُْ ْٓ ٌَُى َٕٟ أُج١ََ ِِ ُؼٛب  َّ َٙة بٌٕهةُط! بْع ة جَْؼُذ ، أ٠َُّ ِه ََ٘زب فِٟ "أَ  ٟ ِِ ة

ََ٘زب. أ٠َُّ  لِفِٟ  ْٛ ِد َِ َِ ُْ َوُؿْش ب َسجهُى ْٛ ٍْمَ ْْ زَ ٌَ اٌَِٝ أَ ُْ َؾَشب ُْ َػ١ٍَُْى أَْػَشبَػُى َٚ  ُْ بٌَُى َٛ ِْ أَ َٚ  ُْ ةَءُو َِ ْه ِد َٙة بٌٕهةُط! اِ
ْٕذَ  ْٓ َوةَْٔر ِػ َّ َْٙذ! فَ ُه فَةْش ُٙ ًْ جٍَهْغُر؟ بٌٍه َ٘ ََ٘زب. أََل   ُْ ََ٘زب فِٟ جٍََِذُو  ُْ ِشُو ْٙ ََ٘زب فِٟ َش  ُْ ُى ِِ ْٛ ةَٔدٌ ُٖ أَ ٠َ َِ
 ِٗ َي ِسج ة أَْجَذأُ جِ ٚه ْه أَ اِ َٚ ُػٌٛع  ْٛ َِ ١ٍِِ٘هِد  ْه ِسجَة بٌَػة اِ َٚ َٙة .  َُٕٗ َػ١ٍَْ َّ ِٓ بْئسَ َِ َ٘ة اٌَِٝ  ١ٍَُْئَد ِٓ فَ ٌَْؼحهةِط ْج ِسجَة ب

 ِٗ ٍَ أَْجَذأُ جِ َي َد ٚه ْه أَ اِ َٚ ُػَٛػدٌ ،  ْٛ َِ ١ٍِِ٘هِد  ةَء بٌَػة َِ ْه ِد اِ َٚ ِِث ،  طٍه ُّ ِٓ  َػْحِذ بٌ ِٓ َسج١َِؼدَ ْج ِش ْج ِِ َُ َػة َد

ذُ  ّْ ٌَْؼ ب َٚ بٌَغمَة٠َِد.  َٚ ُػَٛػدٌ َغ١َْش بٌَغَذبَِٔد  ْٛ َِ ١ٍِِ٘هِد  آضَِش بٌَػة َِ ْه  اِ َٚ ِِث.  طٍه ُّ ِٓ َػْحِذ بٌ ٌد  بٌَؿةِسِش ْج َٛ لَ

ْٓ َصبَد  َّ ةئَدُ جَِؼ١ٍش فَ ِِ  ِٗ ف١ِ َٚ بٌَؿَػِش  َٚ ٌَْؼَظة  ًَ جِة ة لُسِ َِ ِذ  ّْ ٌَْؼ ِشْحُٗ ب ١ٍِِ٘هِد." َٚ َٓ بٌَػة ِِ  َٛ  " .فَُٙ
 

 بخسش بإلغةجد بٌظؿ١ؿد ِّة ج١ٓ بٌمٛع١ٓ : -)أ(  
ٌد ِشبد  وٍّد"   -ٔ َٛ  ".لَ

 لصبص.  -      تحىُ -       ل١بدح  -      ٘ذَ -  

 ". ِٛػٛعِشبد  وٍّد"   -ٕ

 ِٕبلش  -      ِذْٚ -      ثبطً -     ِىتٛة -  

 ". ِؼةد وٍّد  " بٌؼّذ -ٖ

 اٌخطأ -     اٌجًٙ  -     اٌغفٍخ -     إٌظ١بْ -  

 ": ِآضشِفشد " وٍّد "  -ٗ

 ِؤثز  -      ِأثٛر -      أثز -     ِأثزح -  

 ":  غّغ " وٍّد " ػظة -٘

ّٟ  -      ػص١بْ -     ػص١بد  -    ػصبٚٞ  -      ػص

 :"  جؼ١ش"  وٍّد  غّغ -ٙ

 وً ِب طجك  -      ثُْؼَزاْ  -      أَثبِػ١ز -     أَثبِػز  -  

  وً ِّة ٠ٍٟ ِّة ٚسد فٟ بٌفمشخ ِة ػذب  -   -3

 حىُ شزة اٌخّز -   حىُ اٌمتً -    حىُ اٌزثب -    حزِخ إٌفض ٚاٌّبي ٚاٌؼزض -  

بٌَؿَػِش »  ػاللد لٌٛٗ  - -1 َٚ ٌَْؼَظة  ًَ جِة ة لُسِ  :جّة لحٍٗ «َِ

 تفص١ً –      ًتؼ١ٍ –      ٔت١جخ –      تٛضح -  

ٟ " فٟ لٌٛٗ: " ٌؼٍٟ ٌََؼٍَٟ » :  لٌٛٗ  - -0 ِِ ُْ جَْؼَذ َػة ٌْمَةُو  :زف١ذ «َل أَ

  اٌتّٕٟ –      اٌشه –      اإلشفبق –      اٌزجبء -  

ُْ "   ا٠ػةص جؿز : - ٓٔ ْٓ ٌَُى  فٟ لٌٛٗ : " أُج١ََ

 اٌخجز     اٌّجتذأ     اٌّفؼٛي      اٌفبػً  

ََ٘زب  فٟ لٌٛٗ "   -ٔٔ  ُْ ُى ِِ ْٛ ِد ٠َ َِ  " بإلشةسخ زٛؾٟ ت َوُؿْش

 اٌتحذ٠ذ  -     اٌىثزح –     اٌتٕف١ز –      اٌتؼظ١ُ  -  
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ََ٘زب ٔٛع بٌظٛسخ بٌح١ة١ٔد فٟ لٌٛٗ:"  -ٕٔ  ُْ ُى ِِ ْٛ ِد ٠َ َِ  ":َوُؿْش

 ِجبٚ ِزطً     تشج١ٗ    اطتؼبرح ِى١ٕخ    رح تصزح١خباطتؼ  

َٙةلٌٛٗ: " ٓ بٌحذ٠ؼٟ فٟ ٔٛع بٌّؿغ -ٖٔ َُٕٗ َػ١ٍَْ َّ ِٓ بْئسَ َِ َ٘ة اٌَِٝ  ١ٍَُْئَد ةَٔدٌ فَ َِ َْٕذُٖ أَ ْٓ َوةَْٔر ِػ َّ  " فَ

 اٌتفبد     تصز٠غ     طجبق      جٕبص  

َٙة بٌٕهةطُ " :لٌٛٗٔٛع بإلٔشةء فٟ  - -ٗٔ  .."أ٠َُّ

 ٔذاء     اطتفٙبَ     ٟٔٙ       أِز   

ًْ جٍَهْغُر؟  لٌٛٗ: "عسفٙةَ فٟ بٌغشع ِٓ بل - -٘ٔ َ٘  " أََل 

 اٌتمز٠ز     اٌتّٕٟ     االطتٕىبر     اٌتؼجت  

ةَٔدٌ "  - -ٙٔ َِ َْٕذُٖ أَ ْٓ َوةَْٔر ِػ َّ  " أعٍٛت لظش جسمذ٠ُ :فَ

 اٌظزف     اٌفبػً     اٌخجز      اٌّجتذأ  

َ٘  لٌٛٗ:"ػاللد  -3ٔ  ٟ ِِ ُْ جَْؼَذ َػة ٌْمَةُو  جّة لحٍٗ :  "  َزبٌََؼٍَٟ َل أَ

 تفص١ً ثؼذ إجّبي     تؼ١ًٍ     تٛض١ح      ٔت١جخ  

 :عّةذ بٌخطحد ٕ٘ة ِٓ ِالِؽ  -1ٔ

 وً ِب طجك       تٕٛع األطٍٛة ث١ٓ اٌخجز ٚاإلٔشبء   لٍخ اٌصٛر اٌجالغ١خ   وثزح اطتخذاَ اٌتٛو١ذ -  

 ( https://dardery.site  ٌٍسذس٠ث بإلٌىسشٟٚٔ صٚسٚب ِٛلغ أؾّذ دسد٠شٞ ٌٍسذس٠حةذ بإلٌىسش١ٔٚد  ) 
 (3) 

ْْ ٠ُْؼحَ   َْ لَْذ أ٠ََِظ أَ ١ْطَة ْه بٌشه َٙة بٌٕهةُط اِ ٜ " أ٠َُّ َٛ ة ِع َّ ْْ ٠ُطَةَع ف١ِ َ َٟ جِؤ ُ لَْذ َسِػ ٌَِىٕٗه َٚ  ِٖ َِ٘ز  ُْ َذ جِؤَْسِػُى

" . ُْ ةٌُِى َّ ْٓ أَْػ ِِ  َْ ة زَُؿمَُشٚ َّ  َرٌَِه ف١ِ

َٙة بٌٕهةطُ   َُٛٔٗ ػة أ٠َُّ ُِ ٠َُؿَش َٚ َٓ َوفَُشٚب ٠ُِؿٍَُُّٛٔٗ ػةِة   ِٗ بٌهِز٠ ًُّ جِ ٌُْىْفِش ٠َُؼ ة بٌٕهِغُٟء ِص٠ةَدخٌ فِٟ ب َّ ِة  أِه

بأْلَ  َٚ بِذ  َٚ ة َّ ََ َخٍََك هللاُ بٌغه ْٛ َ٠ ِٗ ١َْٙاَسِ َْ لَِذ بْعسََذبَس َو ة َِ ْه بٌضه اِ َٚ ََ هللاُ ،  ْه ١ٌُِٛبِؽاٛب ِػذهخَ ِة َؾشه اِ َٚ ْسَع 

 ْٕ ِِ بأْلَْسَع  َٚ ََ َخٍََك بٌغهّةٚبِذ  ْٛ شب  فِٟ ِوسةِت هللاِ ٠َ ْٙ َْٕذ هللاِ بْضٕة َػَشَش َش ُِٙٛس ِػ ٙة أَْسجََؼدٌ ِػذهخَ بٌشُّ

بِؾٌذ فَْشدٌ  َٚ َٚ ب١ٌَِدٌ  َٛ سَ ُِ ٌَ ضاََلضَدٌ  َْ  :ُؾُش َشْؼحَة َٚ ةَدٜ  َّ َٓ ُغ َسَغٌث ج١َْ َٚ  َُ َؿشه ُّ بٌ َٚ ِد  ٌِْؿػه ُرٚ ب َٚ ٌْمَْؼَذِخ  أََل  .ُرٚ ب

َٙذْ  ُه فَةْش ُٙ ًْ جٍَهْغُر؟ بٌٍه َ٘! " . 

 بخسش بإلغةجد بٌظؿ١ؿد ِّة ج١ٓ بٌمٛع١ٓ : -)أ( 
َْ ِشبد  وٍّد"   -ٔ  :" زَُؿمَُشٚ

 .تؼظّْٛ  -     تظتضؼفْٛ -     ْٛتظت١ٕٙ  -     تمذرْٚ -  

 ".١ٌُِٛبِؽاٛب ِشبد  وٍّد"   -ٕ

 .٠خبٌفٛاـ       ٠ٛافمٛاـ      ٠تجبٚسٚاـ     ١ٌشبثٙٛا -  

 "فٟ بٌح١ر بألٚي. أ٠ظِؼةد وٍّد  "  -ٖ

 . ًِ –     أًِ –      تّٕٝ –     رضٟ -  

ًُّ ِؼةد وٍّد  "  -ٗ  "فٟ بٌح١ر بٌشبجغ.٠َُؼ

  األٌٚٝ ٚاٌثب١ٔخ –      ٠صذق –      ٠زشذ –     ٠ٙذٞ -  

https://dardery.site/
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 "::  بٌش١طةْغّغ " وٍّد "  -٘

       أشطٓ -      شطْٛ –      ش١بط١ٓ –     أشطبْ  -  

  فٟ بٌفمشخ بٌشئ١غ١د بألفىةس    -ٙ

 األٌٚٝ ٚاٌثب١ٔخ    تحز٠ُ اٌمتً   تحز٠ُ إٌظئ -    اٌتحذ٠ز ِٓ اٌش١طبْ -  

 ٚوٍّد " سػٟ" : « أ٠ظ» وٍّد  ج١ٓ - -3

 جٕبص –      طجبق –      تىبًِ –     تزادف -  

 :٠ف١ذ « ٌٚىٕٗ سػٟ»   لٌٛٗ: - -1

  االطتذران –   اٌتؼ١ًٍ –  إٌفٟ  –   اإلضزاة -  

ِٖ  فٟ لٌٛٗ "  - 0 َِ٘ز  ُْ  " بإلشةسخ زٛؾٟ ت جِؤَْسِػُى

 اٌتحذ٠ذ  -     اٌتؼظ١ُ –     اٌتم١ًٍ –     اٌتٕف١ز  -  

َْ لَِذ بْعسََذبَس ٔٛع بٌظٛسخ بٌح١ة١ٔد فٟ لٌٛٗ:"  -ٓٔ ة َِ ْه بٌضه اِ َٚ:" 

 ِزطً سِجب     تشج١ٗ    اطتؼبرح ِى١ٕخ   رح تصزح١خباطتؼ  

َُٛٔٗ ػةِة   لٌٛٗ: "ٔٛع بٌّؿغٓ بٌحذ٠ؼٟ فٟ  -ٔٔ ُِ ٠َُؿَش َٚ َُٔٗ ػةِة    "٠ُِؿٍُّٛ

 ِزاػبح ٔظ١ز     تصز٠غ     طجبق     جٕبص  

َْ ػاللد لٌٛٗ: "  -ٕٔ َشْؼحَة َٚ ةَدٜ  َّ َٓ ُغ َسَغٌث ج١َْ َٚ  َُ َؿشه ُّ بٌ َٚ ِد  ٌِْؿػه ُرٚ ب َٚ ٌْمَْؼَذِخ  بِؾٌذ فَْشٌد: ُرٚ ب َٚ َٚ ب١ٌَِدٌ  َٛ سَ ُِ  :" جّة لحٍٗضاََلضَدٌ 

 اٌتؼ١ًٍ     االػتزاض    اٌتفص١ً ثؼذ اإلجّبي     اٌتىزار  

 ":و١ٙاد ٠َٛ خٍك هللا بٌغّةٚبذ ....شح١ٗ فٟ لٌٛٗ " ٔٛع بٌس - -ٖٔ

 ضّٕٟ     تّث١ٍٟ     ِجًّ     ث١ٍغ  

 :لٌٛٗ " بٌٍُٙ"ٔٛع بإلٔشةء فٟ  - -ٗٔ

 ٔذاء     اطتفٙبَ     ٟٔٙ      أِز   

ٌُْىْفشِ  لٌٛٗ : – ٘ٔ ة بٌٕهِغُٟء ِص٠ةَدخٌ فِٟ ب َّ ه  :" أعٍٛت لظش ٚع١ٍسٗأِ

 تؼز٠ف اٌّجتذأ ٚاٌخجز     إٌفٟ ٚإال   اطتخذاَ إّٔب    أخ١زاٌتمذ٠ُ ٚاٌت  

 :بٌٕذبء فٟ لٌٛٗ" أ٠ٙة بٌٕةط"بٌغشع ِٓ  - -ٙٔ

 اٌتحذ٠ز     اٌتٕج١ٗ     اٌتؼظ١ُ    اٌتؼجت  

ْٙشب  "  -3ٔ َْٕذ هللاِ بْضٕة َػَشَش َش ُِٙٛس ِػ ْه ِػذهخَ بٌشُّ اِ  " أعٍٛت لظش جسمذ٠ُ :َٚ

 اٌّفؼٛي     اٌظزف     اٌخجز     اٌّجتذأ  

َٙة بٌٕهةُط بٌٍْٛ بٌح١ةٟٔ فٟ لٌٛٗ:"    -1ٔ  ":أ٠َُّ

  تصز٠ح١خ اطتؼبرح    ِجبس ِزطً      تشج١ٗ      وٕب٠خ   

ََ هللاُ لٌٛٗ : " ػاللد  -0ٔ  جّة لحٍٗ :  "١ٌُِٛبِؽاٛب ِػذهخَ ِة َؾشه

 إجّبي تفص١ً ثؼذ     تؼ١ًٍ     تٛض١ح     ٔت١جخ  
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ِٖ لٌٛٗ : " فٟ  - ٕٓ َِ٘ز  ُْ ْْ ٠ُْؼحََذ جِؤَْسِػُى َْ لَْذ أ٠ََِظ أَ ١ْطَة ْه بٌشه  ا٠ػةص جؿز : "  اِ

 اٌخجز     اٌّجتذأ     اٌّفؼٛي     اٌفبػً  

 ( https://dardery.site  ٌٍسذس٠ث بإلٌىسشٟٚٔ صٚسٚب ِٛلغ أؾّذ دسد٠شٞ ٌٍسذس٠حةذ بإلٌىسش١ٔٚد  ) 
(5) 

   اِله ِٗ ةُي أَِخ١ َِ  ٍٓ ِِ ْئ ُّ ٌِ ًُّ َل ٠َِؿ َٚ خٌ  َٛ َْ اِْخ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ة بٌ َّ َٙة بٌٕهةُط أِه ًْ  " أ٠َُّ َ٘ ُْٕٗ. أََل  ِِ ْٓ ِؽ١ِث َْٔفٍظ  ِِ
ُْ ِسلَةَت جَْؼٍغ فَبَِٟٔ لَْذ زََشْورُ  ٓه جَْؼِذٞ ُوفهةسب  ٠َْؼِشُت جَْؼُؼُى َْٙذ! فاََل زَْشِغُؼ ُه فَةْش ُٙ ة جٍَهُغر ؟ بٌٍه َِ  ُْ  ف١ُِى

 ًْ َ٘ ب ِوسَةَت هللاِ ُٚعٕهدَ ٔح١َٗ ، أََل  ْٓ زَِؼٍُّٛ ٌَ ِٗ ُْ جِ ْْ أََخْززُ َْٙذ! ".اِ ُه فَةْش ُٙ  جٍَهْغُر ؟ بٌٍه

"   َُٙة بٌٕهةط َْٕذ هللاِ  !أ٠َُّ ُْ ِػ ُى َِ ْه أَْوَش ْٓ زَُشبٍت ، اِ ِِ  َُ آَد َٚ  ََ ُْ ٢َِد بِؾٌذ ، ُوٍُُّى َٚ  ُْ ْه أَجَةُو اِ َٚ بِؾٌذ  َٚ  ُْ ْه َسجهُى اِ

ًٌ اِله جِةٌسهمْ  ٟع فَْؼ ِّ ٟع َػٍَٝ َػَػ ١ٌََْظ ٌَِؼَشجِ َٚ  ُْ ًْ جٍَهْغرُ أَْزمَةُو َ٘ ٜ أََل  ُْ  :؟ لَةٌُٛب  َٛ ١ٍُْحٍََِغ  :لَةَي  .ََٔؼ فَ

ٌَْغةئِثَ  ُِ٘ذ ب ة  " !بٌشه

 بخسش بإلغةجد بٌظؿ١ؿد ِّة ج١ٓ بٌمٛع١ٓ : -)أ( 
 ِؼٕٝ لٌٛٗ: "  أخززُ جٗ"  : -ٔ

 . ثذأتُ     ػبلجتُـ          تّظىتُـ     تٕبٌٚتُ -.  

 .:"  فؼًِشبد  وٍّد"   -ٕ

 ّخل١  -      س٠بدح -      ١ِشح -      ثٕبء -  

 ." ؽ١ثِؼةد وٍّد  "  -ٖ

 . ِٛافمخ –     إرغبَ –      شز –     لظٛح -  

 ". بٌسمِٜٛؼةد وٍّد  "  -ٗ

 اإلٌحبد  -      اٌفجٛر -      اٌجحٛد -     اٌىفز -  

 ":  أػػّٟغّغ " وٍّد "  -٘

 أػبجُ  -      ػجَٛ  -      ػجبئُ -     ػٛاجُ  -  

ُْ  فٟ بٌفمشخ بٌطة١ٔد : " ئ١غ١دبٌش بٌفىشخ  -   ٙ ْه أَجَةُو اِ َٚ بِؾٌذ  َٚ  ُْ ْه َسجهُى َٙة بٌٕهةُط! اِ  ..........."أ٠َُّ

 ِؼ١بر اٌتفبضً ٘ٛ اٌتمٜٛ -   أدَ ِخٍٛق ِٓ اٌتزاة -   ٚحذح األة -    ٚحذح اإلٌٗ -  

 :ف١ذ٠ بٌخطحد فٟ  « أ٠ٙة بٌٕةط»  زىشبس - 3

 اٌتخ٠ٛف –      جذة االٔتجبٖ –     اٌتٕف١ز –     اٌتحذ٠ز -  

 :وٍّد " ِئِٓ " ٔىشخ ٌٍــــ غةءذ  -1

  اٌتؼظ١ُ –       اٌؼَّٛ –     اٌتىث١ز –     اٌتم١ًٍ -  

 ::" ٠ؼشت جؼؼىُ سلةت جؼغفٟ لٌٛٗ:"  بٌٍْٛ بٌح١ةٟٔ ٔٛع  -0

 وٕب٠خ     تشج١ٗ    اطتؼبرح ِى١ٕخ    رح تصزح١خباطتؼ  

 لٌٛٗ: " أّة بٌّئِْٕٛ أخٛخ"ّؿغٓ بٌحذ٠ؼٟ فٟ ٔٛع بٌ -ٓٔ

 ِزاػبح ٔظ١ز     التجبص     طجبق      جٕبص  
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 ":بٌغةئث" ٚ " بٌشة٘ذ ج١ٓ وٍّد"  -ٔٔ

 ِزاػبح ِظ١ز      جٕبص     تزادف      طجبق  

ٓه جَْؼِذٞ ُوفهةسب   لٌٛٗ : "ٔٛع بإلٔشةء فٟ  - -ٕٔ  :"  فاََل زَْشِغُؼ

 ٔذاء      اطتفٙبَ     ٟٔٙ      أِز   

بِؾذٌ  :ٔٛع بٌّؿغٓ بٌحذ٠ؼٟ فٟ لٌٛٗ: " – ٖٔ َٚ  ُْ ْه أَجَةُو اِ َٚ بِؾٌذ  َٚ  ُْ ْه َسجهُى  " اِ

 ِمبثٍخ      طجبق     طجغ     جٕبص  

ٌَْغةئِثَ بألِش فٟ لٌٛٗ" بٌغشع ِٓ  - -ٗٔ ُِ٘ذ ب ة ١ٍُْحٍََِغ بٌشه  :" فَ

 اٌذػبء      إٌصحاٌحث ٚ       اٌتٙذ٠ذ     اإلٌشاَ  

ٓه جَْؼِذٞ ُوفهةسب  "  - ٘ٔ  " أعٍٛت لظش جسمذ٠ُ :فاََل زَْشِغُؼ

 اٌّفؼٛي      اٌفبػً     اٌظزف     اٌّجتذأ  

ِٗ لٌٛٗ : " فٟ بإلؽٕةت  - ٙٔ ِٗ ٌٓ زَِؼٍُّٛب؛ وسةَت هللاِ ُٚعٕهدَ ٔح١َ ُْ جِ ْْ أَخْززُ  ٗ اؽٕةت جــــٔٛػ " فبٟٔ لذ زشْوُر ف١ىُ ِة ا

  اٌتؼ١ًٍ    االػتزاض     اإلجّبي ثؼذ اٌتفص١ً     اٌتىزار  

 :فٟ بٌفمشخ بألٌٚٝ "سلةت بٌٍْٛ بٌح١ةٟٔ فٟ لٌٛٗ:"    -3ٔ

  تصز٠ح١خ اطتؼبرح     ِى١ٕخ اطتؼبرح      تشج١ٗ    ِزطً ِجبس    

 جّة لحٍٗ :  " ٌٓ زَِؼٍُّٛبلٌٛٗ: " ػاللد  -1ٔ

 تفص١ً ثؼذ إجّبي     طجت     تٛض١ح     ٔت١جخ  

ُْٕٗ لٌٛٗ: " فٟ  -0ٔ ِِ ْٓ ِؽ١ِث َْٔفٍظ  ِِ ِٗ اِله  ةُي أَِخ١ َِ  ٍٓ ِِ ْئ ُّ ٌِ ًُّ َل ٠َِؿ  أعٍٛت لظش  ٚع١ٍسٗ :  " َٚ

 اطتخذاَ إّٔب   اٌتمذ٠ُ ٚاٌتأخ١ز    إٌفٟ ٚإالطتثٕبء     ّجتذأ ٚاٌخجزٌتؼز٠ف ا  

ٜ  لٌٛٗ : "ٟ "  فػشجٟ زٕى١ش وٍّد "  -ٕٓ َٛ ًٌ اِله جِةٌسهْم ٟع فَْؼ ِّ ٟع َػٍَٝ َػَػ ١ٌََْظ ٌَِؼَشجِ  أفةد : "َٚ

 اٌؼَّٛ –      اٌىثزح –      اٌتحم١ز –       اٌتؼظ١ُ   -  

 ( https://dardery.site  ٌٍسذس٠ث بإلٌىسشٟٚٔ صٚسٚب ِٛلغ أؾّذ دسد٠شٞ ٌٍسذس٠حةذ بإلٌىسش١ٔٚد  )  .
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 ٔظٛص ِسؿشسخ

(ٔ) 

ٍُُٗ ضُ لةي:    ْ٘ َذ هللّا ٚأَْضَٕٝ ػ١ٍٗ جةٌزٞ ٘ٛ أ ِّ  زىٍُّ أَجٛ جىش سػٟ هللّا ػٕٗ جؼذ أْ جَة٠ََؼٗ بٌٕةُط جةٌخالفد فََؿ

١ٌَُر ػ١ٍىُ ٌٚغ    ُٚ ٟٛٔ. بٌِظْذُق أِةٔدٌ ٚبٌَىِزُت أِة جؼُذ، أ٠َُّٙة بٌٕةُط فَبِٟٔ لذ  ُِ َٛ ْْ أََعؤُْذ فَمَ ُْٕر فَؤَِػ١ُِٕٟٛٔ ٚاِ ْْ أَْؾَغ ر جخ١شوُ فبِ

ّٞ ف١ىُ ػؼ١ٌف ػٕذٞ ؾسٝ آخَز بٌؿكه ِٕٗ اْ  ٌّٞ ػٕذٞ ؾسٝ أسغَغ ا١ٌٗ ؾمٗه اْ شةء هللّا، ٚبٌمٛ ِخ١َةَٔدٌ . ٚبٌؼؼ١ُف ف١ىُ لٛ

ٌَ بٌِػٙةَد فٟ عح١ً ُ جِةٌحالِء. أَِؽ١ُؼٟٛٔ ِة  شةء هللّا. ل ٠ََذُع لٛ ّهُٙ هللاه ٍَ اِل َػ ُ جةٌُزَي ٚل زَِش١ُغ بٌفةؾشدُ فٟ لٛ هللّا ال َخَزٌَُٙ هللاه

ُُ هللّا. ُى ّْ ٛب اٌٝ طالزىُ ٠َْشَؾ ُِ َ ٚسعٌَٛٗ فال ؽةػدَ ٌٟ ػ١ٍىُ. لُٛ َ ٚسعٌَٛٗ فبِرب َػَظ١ْر هللاه  أَؽَْؼُر هللاه

 ِشبد  وٍّد"  لِٟٛٛٔ": .ٔ

 عةػذٟٚٔ. □   أطٍؿٟٛٔ □                ٔةدٟٚٔ □     فٟٛٔأٚل □

 

 غّغ  وٍّد  " بٌؼؼ١ف": .ٕ

 وً ِة عحك □  َػَؼفَد - □ ُػَؼفةُء  -  □ ِػؼة  □

 ِؼةد  وٍّد  " ١ٌٚر": .ٖ

 عحمر □    ػضٌر  □  زؤخشذ  - □ زمذِر  □

 

 ٔٛع بٌظٛسخ بٌح١ة١ٔد فٟ لٌٛٗ:" آخَز بٌؿكه ِٕٗ ": .ٗ

 ِػةٚ ِشعً □   زشح١ٗ □ بعسؼةسخ ِى١ٕد □ زظشؾ١دبعسؼةسخ  □

 ٔٛع بٌّؿغٓ بٌحذ٠ؼٟ فٟ لٌٛٗ:" بٌِظْذُق أِةٔدٌ ٚبٌَىِزُت ِخ١َةَٔدٌ ": .٘

 ِمةجٍد □   بٌسفةذ □  ؽحةق □        غٕةط □

ُُ هللّا " - .ٙ ُى ّْ ٛب اٌٝ طالزىُ ٠َْشَؾ ُِ  ٔٛع بإلٔشةء فٟ لٌٛٗ :" لُٛ

 ٔذبء □   َبعسفٙة □         ٟٔٙ □ أِش   □

 بٌغشع ِٓ بٌٕذبء فٟ لٌٛٗ :" أ٠َُّٙة بٌٕةُط ": - .3

 بٌٕظؽ □   بٌسٕح١ٗ □                                  بٌسؿز٠ش □ بٌسؼظ١ُ □

 فٟ لٌٛٗ :" أسغَغ ا١ٌٗ ؾمٗه ": أعٍٛت لظش جسمذ٠ُ : - .1

 بٌّفؼٛي □   بٌػةس ٚبٌّػشٚس □ بٌخحش □ بٌّحسذأ □

 ؽةػدَ ٌٟ ػ١ٍىُ "  جّة لحٍٗ :  ػاللد لٌٛٗ " فال  .0

 زفظ١ً □    زٛػ١ؽ  □ ٔس١ػد  □ زؼ١ًٍ   □

ٌّٞ ػٕذٞ ؾسٝ أسغَغ ا١ٌٗ ؾمٗه "    .ٓٔ  بٌّؿغٓ بٌحذ٠غ فٟ لٌٛٗ " ٚبٌؼؼ١ُف ف١ىُ لٛ

 ؽحةق  □    بٌسفةذ □ ِمةجٍد □ غٕةط   □

ٔٔ. -  ُ ٌَ بٌِػٙةَد فٟ عح١ً هللّا ال َخَزٌَُٙ هللاه   جةٌُزَي " أعٍٛت لظش  ٚع١ٍسٗ :فٟ لٌٛٗ " ل ٠ََذُع لٛ

 بعسخذبَ أّة □ بٌسمذ٠ُ ٚبٌسؤخ١ش □ بٌٕفٟ ٚالعسطٕةء □ زؼش٠ف بٌّحسذأ ٚبٌخحش □

 زظٕف ٘زٖ بٌخطحد جةػسحةس٘ة خظحد :   -ٕٔ

  ؾف١ٍد□    بغسّةػ١د .     □ د١ٕ٠د                               □  ع١ةع١د□ 

 ( https://dardery.site  ٌٍسذس٠ث بإلٌىسشٟٚٔ صٚسٚب ِٛلغ أؾّذ دسد٠شٞ ٌٍسذس٠حةذ بإلٌىسش١ٔٚد  )  .
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(ٔ) 

 

  ٛعٝ :وسَث ػُّش اٌٝ أجٟ ِ -

ٌُ جؿٍك ل ٔفةَر ٌُٗ ، آطِ " ُْ ارب أُْدٌِٟ ا١ٌَه ؛ فبٔٗ ل ٠ٕفُغ زىٍُّ  بٌٕةَط أِة جؼُذ ، فبْ بٌمؼةَء فش٠ؼدٌ ِؿىّدٌ ، ٚعٕدٌ ِسحؼدٌ ، فةفٙ

ّذػٟ ،  ُّ فٟ ِػٍغَه ٚفٟ ٚغَٙه ٚلؼةئَه ، ؾسٝ ل ٠طَّغ شش٠ف فٟ ؾ١فَه ، ٚل ١٠ؤَُط ػؼ١ٌف ِٓ ػذٌَه ، بٌح١ّٕدُ ػٍٝ بٌ

ََ ؾالل ، ِٚٓ بدهػٝ ؾمّة غةئحة أٚ ج١َٕد  ٚب١ٌّ ًه ؾشبِة أٚ ؾشه ٍْؿة أؾ َٓ ، ال ُط ُٓ ػٍٝ ِٓ أَٔىَش ، ٚبٌظٌٍؽ غةئٌض ج١ٓ بٌّغ١ٍّ ١

ِٗ بٌمؼ١دَ ، فبْ رٌَه ٘ٛ أجٍُغ فٟ بٌؼزسِ  ِٗ ، ٚاْ أػػضٖ رٌَه بعسؿٍٍَر ػ١ٍ ٗ  أػط١سُٗ جؿم ِٗ ، فبْ ج١ٕه ِٟٙ ا١ٌ  فةػشْت ٌٗ أِذب ٠ٕس

ِٗ سأ٠َه فُِٙذ٠َر ف١ٗ ٌُششذَن أْ زشبغَغ ف١ٗ بٌؿَك ، فبْ بٌؿكه ٚأغٍٝ  ََ فشبغؼَر ف١ ِٗ ب١ٌٛ ةِء ، ٚل ٠ّٕؼَٕه لؼةٌء لؼ١َر ف١ ّّ ٌٍؼ

 ِٗ َْ ػذٌٚي جؼؼُٙ ػٍٝ جؼٍغ ، ال ِػّشج ة ػ١ٍ ًِ ، ٚبٌّغٍّٛ ٌُ ل ٠حطٍُٗ شٟء ، ِٚشبغؼدُ بٌؿَك خ١ٌش ِٓ بٌسّةِدٞ فٟ بٌحةؽ لذ٠

ْه هللا زؼةٌٝ زٌّٛٝ ِٓ بٌؼحةِد بٌغشبئَش ، ٚعسَش ػ١ٍُٙ بٌؿذُٚد شٙةدخُ ُصٍٚس ،  أٚ ِػٍٛدب فٟ َؾّذ ، أٚ ظ١ِٕٕة فٟ ٚلٍء أٚ لشبجٍد ، فب

 ، ِْ  ال جةٌح١ٕةِذ ٚبأل٠ّة

  ِشبد  وٍّد"  بٌح١ّٕدُ ": .ٔ

د ٚبػؿد □  وً ِة عحك □   د١ًٌ - □  جش٘ةْ - □          ؾػه

 ِؼةد وٍّد  " ؾ١فه": .ٕ

 ػطةءن □  ػذٌه □   ٚعطه □   سنغٛ □

 ِفشد  وٍّد" ػذٌٚي ": .ٖ

 ِؼسذي □  ػذ٠ً  □   ػةدٌد □                       ػةدي □

 غّغ وٍّد " فش٠ؼدٌ ": .ٗ

 فَِشبع   □     فٛبسع - □  فشبئغ – □  فُُشٚع   □

 . ِةرب ٠ػث ػٍٝ بٌمةػٟ ارب زح١ٓ ٌٗ أٔٗ أخطؤ فٟ بٌؿىُ وّة زفُٙ ِٓ بٌخطحد؟٘

 ٠غسشػٟ بٌّؿىَٛ ػ١ٍٗ جةٌّةي □ ٠ظش ػٍٝ بٌؿىُ ؾسٝ ل زغمؾ ١٘حسٗ □

  ٠غسغفش هللا ٠ٚؿةٚي أل ٠ىشس رٌه □ ٠شغغ ػٓ ؾىّٗ اٌٝ ِة ٠شبٖ ؾك. □

ًه ؾشبِة ": .ٙ ٍْؿة أؾ  ٔٛع بٌظٛسخ بٌح١ة١ٔد فٟ لٌٛٗ:" ُط

 عًِػةٚ ِش □   زشح١ٗ □                     بعسؼةسخ ِى١ٕد □ بعسؼةسخ زظشؾ١د □

 ٔٛع بٌّؿغٓ بٌحذ٠ؼٟ فٟ لٌٛٗ:" فش٠ؼدٌ ِؿىّدٌ ، ٚعٕدٌ ِسحؼدٌ ": .3

 ِشبػةخ ٔظ١ش □ عػغ □ ؽحةق □ غٕةط □

 ٔٛع بإلٔشةء فٟ لٌٛٗ :" آِط بٌٕةَط فٟ ِػٍغَه ٚفٟ ٚغَٙه ٚلؼةئَه " - .1

 ٔذبء □   بعسفٙةَ □  ٟٔٙ □  أِش   □

ُِٙذ٠َر ف١ٗ ٌُششذَن "ا٠ػةص جؿز : - .0  فٟ لٌٛٗ :" ف

 بٌخحش □    بٌّحسذأ □  بٌّفؼٛي □                   بٌفةػً □

ُِٙذ٠َر ف١ٗ ٌُششذَن أْ زشبغَغ ف١ٗ  - .ٓٔ ِٗ سأ٠َه ف ََ فشبغؼَر ف١ ِٗ ب١ٌٛ بٌغشع ِٓ بٌٕٟٙ فٟ لٌٛٗ :" ٚل ٠ّٕؼَٕه لؼةٌء لؼ١َر ف١

 بٌؿَك ":

 بلٌسّةط □        بٌٛغٛت ٚبإلٌضبَ □  بٌؿص □             بٌسؿز٠ش □

ِٗ ": أعٍٛت لظش جسمذ٠ُ : - .ٔٔ ِٟٙ ا١ٌ  فٟ لٌٛٗ :" فةػشْت ٌٗ أِذب ٠ٕس

 بٌّفؼٛي □   بٌػةس ٚبٌّػشٚس □ بٌخحش □  بٌّحسذأ □
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 ػاللد لٌٛٗ " ؾسٝ ل ٠طَّغ شش٠ف فٟ ؾ١فَه "  جّة لحٍٗ :   .ٕٔ

 زفظ١ً □    زٛػ١ؽ  □ ٔس١ػد  □  زؼ١ًٍ   □

ًه ؾشبِة  .ٖٔ ََ ؾالل "   بٌّؿغٓ بٌحذ٠غ فٟ لٌٛٗ " أؾ  أٚ ؾشه

 ؽحةق  □ عػغ  □ ِمةجٍد □ بٌسفةذ   □

ِٗ " جّة لحٍٗ : - .ٗٔ  ػاللد لٌٛٗ " أػط١سُٗ جؿم

 زفظ١ً جؼذ اغّةي □ عحث □ زٛػ١ؽ □ ٔس١ػد □

ٌَْؿَك " أعٍٛت لظش  ٚع١ٍسٗ : - .٘ٔ ََ هللّاُ اِله جِة لَ زَْمسٍُُْٛب بٌٕهْفَظ بٌهسِٟ َؾشه َٚ  فٟ لٌٛٗ " 

 بعسخذبَ أّة □                   بٌسمذ٠ُ ٚبٌسؤخ١ش □       بٌٕفٟ ٚالعسطٕةء □        بٌّحسذأ ٚبٌخحش زؼش٠ف □

 زٕى١ش وٍّد )ؾمّة( فٟ لٌٛٗ: "  ِٚٓ بدهػٝ ؾمّة غةئحة " أفةد: - .ٙٔ

 بٌؼَّٛ □   بٌسم١ًٍ □  بٌسؿم١ش □  بٌسؼظ١ُ □

 : وً ِّة ٠ؤزٟ ِٓ بٌغّةذ بٌف١ٕد ٌٍخطحد ِة ػذب  -3ٔ

 زشبجؾ بألفىةس. –□            زٕٛع بألعٍٛت ج١ٓ بٌخحش ٚبإلٔشةء□ 

  وطشخ بٌظٛس بٌخ١ة١ٌد -□            بٌسؤضش جةٌمشآْ .        -□ 
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