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 استهـــالل

 

يشلقفتف اللرد  تمدغتتتتتم الش تمرتف لمريا من الت نا د  رين يقتذ  لتف  م اللردو    الررد
   قتمذ لاالعشلتمدا  رت  فتم    ماللش تمج مدشلفتل  اشعليديقتذ  ظرت     ردةو نمع كت  رالمنريت  

  ونشمدة لزانية القذ    ونشمدة لمع   ستدعة القذ  ولرردحصتلد حن حكلد لشمدة لرر   
الممءو  كي  فم عالقشف مريا  مع    الرردنشمدة لم ى القذ و  من كمن فذا  م عالقة  

ممريا  مع   االمد  يكنن  الرمتم   كي   مع  ذلتك  كتمن  نان  كي  شردكالم  عال ناءو  و 
يكنن مع الظملض لملريمةو كي  فن مع الكلمة رين شددج من  مك لشصتتتت  الى آذان 
الظمس من رنلكو  يشلقف م ك  مظ   لصتتيلة ششغتتك  نششلنن ن ق االظمء الذر شغتتدل  

 ثقم مش   مظف؟
و ستتتتتيكنن لتف حثد الظعكتمس ممتمثت  عمتم اظعكس على المتمء من حثدو الكلمتة  مقتذن  

على ضتتنءت ششغتتك  المغتتمعد    ومدلنق رم مشكمملةو فم  يليةشغتتل مظانمة   ملكلمة
الشم ال ي م   السلنكو  مم مسمرة القنة الشم شمشلك م الكلمةو نمم مسمرة  منيسشريب ل 

ششغتك و نكي  شظمن لشصت  لفدع م للستممء نكي  يمكن حن شؤشم حكل م   مضتنءف على
 دل م؟  لإذنك  رين  

و نظدشغتتت  الركمة  يمم يمكن "الكلمة"  نادد حغشلك فم درلشظم علد كشملظم فذا لظستتتل
 مظ م لظدقى.  حن ظشعلمف

 
 

         
 

الزانية نالسدعة ناالدشفمع لراة قذ  الررد نزانية السقنا ننزن الررد نمع   كثم ة  
 المريا ن درة ردادشف
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زمظم لمت ى    (1)    "االليتمذة" كعمت  ح لمنحعرتب رين دلت  و  نقت  دلت  لظتم الشتمديم حعمتمال

قداءش م كمم لن   صتتتلرحالينظمظمو ن  األ ب لقى منو نفم ممم  آال  عم    لثالثام

نالمستتتدح  م الرممعم  على ظامق عملممو    األ بكمظ  مقددا   داستتتيم  م كليم   

مغتتتكنك حصتتتال  م مؤلف مو نكذا العم  الفظم فن  كممنفن كعم  ملمء لملددا م و 

فتذت   الستتتتتنمديتةو نلعت  متم مظ   كتمن    م الريتمة  فتم لمتنغيد  م األعمت"رلرتمم"" 

لذا   م شلك الرقلة من الشمديمو ية حن الفظيةاأل لغيد مستلنق  م رلكش م    ظم  ستلنبأل

يتة األ ل  األعمتم نقت  ارشتمد الظقتم   م متم يرعت   و  األ بحضتتتتترت  عالمتة من عالمتم   

نالفظية مر  دلن و  مظ   من حغتتمد لعظصتتد اللع  انظستتمظمو  كلمم كمن مرند العم   

ظمة اللغتد حن لظق  قمست  المغتمعد الذر يغتشدك  يف االظستمن مع حديف ندت معممظرز مرال

كلمم صتتتمد مستتتشن يم للدلن و ناللعض اادد حغتتتمد لعمم  الشد يفو   و م انظستتتمظية

 من ناللمنضو    انثمدة رستتب ل  لملشغتتنيق ن  لمنل مج ملشد يف ليس مرصتتندا فظم  

قمش و نمظ   من حغتتتتتمد  عد ة القمدئ لمظغتتتتتب  ح ب الرديمتة ريتث يشالع ال  اللمنض

لعمم  ست نلة الف  و   ن من الست نلة نالشلستيا مم ال يرشمج  يف الماملع لف لر   من 

حر    مفو   ن يلشع  عن الدمزية دغتتتتية ناللنص  يمم يلع  المشملع من استتتتشكمم   

 ماملعشف.  

ظمفيك عمم  الفظية الين و األعمم ن  مأل ب ن األستتمليب الشم ششلع م الغتتدكم  المعظية ل

عمم يالقنظف من شعمليد   ناستع    م ت حصترمب فذت المؤلفم  من ح نا  لشبمين اظشغتمد  يعش

ح لية ن ظية ل ن ردر لماللشفم و     رميعم يظغتت نن ألعممل   الدلن و نمم الدلن   ال 

لدلريتة و مت  الريتمة فتذا التذر يمظر   مزيت ا من العنا ت  ااألعمتم  م الريتمة ل تذت    مت   

ن العت يت   حع حن لكتمشلي تم الظرنميتةو نفظتمك العت يت  ممن يظر  كمتم  عن عمليتم  الليالظتمش   

 نا  حانعنا  رينضتترى مرمنمم  يمم لين الغتتدكم   حمظ   ممن يرلاو نالشستتملق  

ن غ غة    ونشفعي  الرناس شمدة  ول مد شمدةممزر   يمم لين عظمصتد ان وغيد مستلنقة

ية األ ل  لألعمم م  الريمة ستؤا  مم رقيقة شمدا و ليا  المغتمعد العمافة ناالستش ناء  

 سشن م على ضن ف الدلن ؟ظسش  ر لف لظنف  من معيمد   ونال دامية نالفظية
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 (2)ي ند رن  ية نالفظية نال دامية األ ل األعمم   ر يمم لين ظمغدصمد الر    لق  )

ا ل نن    "  Hobbitقزا  " األ يل   ف  ستتيكنن    Lord of “ الدناش ستتي    يل   مغتت ند 

the ring "ل نن مآستتم؟ ح  فظدر الدالعو الرزء كنمي يم  لف  ستتي ش  حر غتتدص  ؟

 م الناقعو يعت   ظغتتتتتمء المزي  من العمت  حر  حكثد  ؟2ل نن فظدر الدالعو الرزء  1

دنلد  ردين حن مليعتمشتف    قت  الرا الكتمشتبشقظيتم  الشستتتتتنيق  عتمليتة على اناالق.  

 ملث.ل ح  لملفع   م الظمن لع  كشملف الث

ق م  الكشب الثالثة مم يكفم ريث  كمن كشملف كم يم  ليش  اعشلمد كشلف الستملقة كستلستلة.  

 دك لشرمد الشرز ة لشغلي  العدنض الشدنيرية رنل  .من سر  مليعم  مغش

 وصتتتتعقة ك دلم ية من ظر    ثدية نالفظية رقق ظرمرم األ ل  األعمم من الع ي   نفظمك 

الظقاة الم مة فم حن صتتتظع األغتتتيمء الشم الريمةو  ليكشب لف م  زا    م وحكثدليس  

فظمك نشظشاد  قا.   الرلنس  شرظب لكن وشصتتتم  حمم  ادشلمد الزمن ستتتيستتتشلدق نقش م

م  شلظم على ذلك.  شسشمد نحن عليك حن    وفكذا حصل  العم  لم ع م  ا م 

ن  م ر  ذاشف ليس مرد  قصتتص.  داستتة حردافم  الفكدة القم لة لبن العم  الري  يكن 

االقشصتم يمن آالن ستندظستن نكين فظ ديكس الستشكغتم  فذت الامفدة  م المنستيقى. 

 .( ي و سشز ا  مليعم  األللنمم  السملقة للفدقةحظف مع ك  حللن  ر اشض 

االقف دمستمم ة نالن شيمية كمن   نمم لف اف  م  الريمة الذر رضتم  نعليف ظشستم  و 

 مرل  كم يكشب لف الدلن ؟ 

المدشلفة  م الليمظم   لى حن مصتت د االمش ا  فن و "شغتتيد األظمما  كمم كشب اللمرثنن

  و غيد المالعين  و م قيم  لعض المستتتش لكين  يشستتتلب  و  منصتتت اد الر ي المعلنمم 

لملمم ة لسلب    25  يزي  لمع    نذلك  لمكشغم  الفظمن نغداء األللنمم  السملقة للفظمن" 

 فذا االكشغم  انضم م نالعدض.

  Appleو نفن مم قمم  لف غتتتدكة لى الفنامفدة لملضتتتدندة عنال شقشصتتتد فذت ال

 صتت ادا  ر ي ة   صتتظع  ششنق و ل نل    iPhone   مشلعشف لر مز  iPodلشستتنيق  

 م ك  ن ونمرستتظة من فذت المظشرم  على حستتمس ستتظنر شقديل م ألكثد من عق  اان

العمالء نشنقعتم   انعال   نستتتتتم ت   شكلد  مظشرتم  رين  مدة  من  مظش   كت      يش   م  

 .Appleش م األددىو ممم يعمق المسشد مين  م عمل  الغدكة الر ي ة مع مظشرم
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ا ناضت م من  ستشداشيرية حعمم  ستشي  رنلز لمنضم ة  لى اسشداشيريشف  كمن فذا رزء  ر 

الغتدصتية. كمم قم و " ذا  عل  غتي  م ناشضت  حظف ري  ر  او  عليك حن شفع  غتي  م دا ع م 

  قا اكشغ  مم فن الشملم ". ولةآددو نال شفكد  يف لفشدة اني

مو حنضتتتتت  حظتف يتذ  حند نن ر آلن   ك   فتب  لى "الكميتة"  يقن  لعمت   يل  كت  عتم  شقديلت 

م كثيدةو  ستيددج حريمظ م  يل   و نكنستيلة للنصتن   لى الرن ة قم : " ذا صتظع  ح الم 

 ال شا د األ ال  حل  ا  م الظ مية لملاديقة الشم ششنقع م  م الل اية ".ندا ع 

د نق   كشمبو  حر  شرلي   شستتشايع ديمضتتية (3) صتتيلة  الكملينشد مرم   م علممء  ان 

 ظرمرم    يرقق  ستتن  الكشمب  ذلك  كمن ان المم ة  م 84  ظستتلة  لى  شصتت  ل قة  نالشظلؤ

 األستتتلنلم  القيمس  استتت  علي م  يالق  شقظية  دال  من  العلممء  شمكنرين  وال  ح  شرمديم  

  لى الشنصت  من نالظرنو  الكلمم   استشد ا  ديمضتية لاديقة  يفرص  الذر االرصتم مو

  لدناج  الكشب  من كشمب  حر  شرقيق   كيفية  شر ي   م  م فغتتتة   »لكفمءة  يشميز  حستتتلنب

 مظ م: كمن العنام  من لمرمنعة حغمدنا  نق  وشرمدر

 اإلثارة  عامل -1

 العنامت   مرمنعتة  ان  ظينيندك   م  لدنك  ستتتتتشنظم  رتممعتة  من  العلمتمء   ديق   ذلتك  قتم 

 ة ثتمد  »عتممت   شغتتتتتمت   ال  ح   لتملظرتمح  يراى  ستتتتتن   الكشتمب  كتمن  متم   ذا  شرت    الشم

 غيد القصصية.  الرلكة رمذلية  نم ى  الصيمغةو نحسلنب نااللشكمدو  نالر    االفشمم  

  لعب ي  ق  الذر الرا  مث   االددى  الدمدرية  العنام   لعض  فظمك  لبن  حقدنا العلممء  حن

 .العملية فذت  م  ندا  

. الديمضتية الصتيلة  شلك  لناستاة ح لية ظصتنصتم  شرلي  من  العلممء   ديق   شمكن نق 

 الشمديدية نالمعلنمم   الصتتتتيلة  شلك لف  شظلب  مم  لين   يمم  مقمدظة  ظصتتتتنص    ناردنا

 شمت   الشم  يتةاأل ل  األعمتم   نغتتتتتملت   .األعمتم   شلتك  رققشتف  التذر  لتملظرتمح  الدتمصتتتتتة

  األ ب    لى  العلمم  الديتم   دنايتم   لين   يمتم  شدانرت   ناستتتتتعتة  مرمنعتة   داستتتتتش تم

 .الغعدن  سيكمالكال
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 لألعمم  الفعلم نالظرمح  شاملق   الشظلؤا   نح  لى  العملية  شلك دال  من الشنصتت   نش 

 غملب شنر م  فظمك نح ايضتم    الفديق  شنصت   كمم .المم ة  م  84 لظستلة   رصت م  ش  الشم

  »النان   مثت    م  الدلا   ا نا   كتمستتتتتشدت ا   استتتتتشدت امتف  يكثد  الظتمررتة  األعمتم    م

 .نالظعن  مءواالسم  من يدكل  ع   رمظب  لى ن»لكن 

 للوضوح ال -2

  نالزممن  المكمن ناد  األ عم   من  الكثيد  استتتشد ا   لى ظرمرم    األق  األعمم   نشمي 

 الشصتتد م  ناضتترة  لصتتندة شصتت  نعلمدا   كلمم   على  حيضتتم    شعشم   كمم نالرم 

 األكثد  األعمم  ان  ظر   ليظمم  ن»نع  و ن»حدذ   »دغب   مث  نالمغتمعد األعمم ن

 ن»شذكد ..   دك ح» مث   الشفكيد عملية شصتت   الشم  عم األ   استتشد ا   فضتت ش ظرمرم  

 .الم

 للنصتتن   اممزنن  منقع  لى اللمرثنن لرب  حق   »ظرمرم   رقق  الشم  الكشب نل داستتة

  لدانن  نن المؤل   كشمب القم مة الى نضتمنا  ري ة.  مليعم   شرقق   ل  الشم  الكشب  لى

  الستتتللم   الظق ر  الشقيي "   لستتتلب نذلك  روالشرمد  ظرمرف  من لملدغ  المفقن   »الدمز

 ." فعظ  كشب  الذر

 الكلمة كالحجر

يتة األ ل  األعمتم نظعن  مرت  ا للكلمتةو   م المرند األستتتتتمس التذر شت ند عليتف كتم تة  

 ن الكلمة رين يش  الشلفا ل م ششلنن عممد ال ظ ستتيةو ذلك  نالفظية ل  رشى مغتتمديع ان

و منمدزنن ثقتم   ونظلمتة صتتتتتن   وحرد لمؤثدا  شد ت  ل تم علد متم اظشقيت  ل تم من  

يشلقمفم من ك   و ث  مع  و لششلقف م آذان الظمس من رنلك لشصتتتال منظما ريمش نمعشق و

و نلعا  حثد   ن ق شدصتصتف نمديلشف نظما ريمشف نثقم شف الشم شغتدب مظ م ل   ا صتش

:  الكلمتة  قت  رتمء نْ  عن الظلم  ملسو هيلع هللا ىلص قتام ا م    نَّ اْلعالْت ا لاياشاكالَّ   لتلملكاللمتةل مل ل شاعتاملى متا ََّ انل  نا ضتتتتتْ دل

 ََّ م لامال  ياْد اع ف   ل شاعملى ال ي لقلم ل ا ََّ ال  دا ْن ستتتتتا ةل مل و نا نَّ اْلعْل ا لاياشاكلَّ   لمْلكاللما رم   م  ادا  ل ا

م  م را ا  نر ل ا م لامال  ي ل  دنات اللدمدر. ظَّ ي ْلقم ل ا
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 عنام  شؤثد  م   داك معظى الكلمة 

 

ام  المؤثدة الشم شؤثد  م شغتكي  اال داك ل ى مشلقم الكلمة ستشعدض العن يمم يلم ظ

 نظل حفم  م:

 المخيلة -1

 ظرن رين ظظاق لكلمة  م مث  كلمة )قل (  لع  اللعض ي دك لمديلشف اللنن األصتفد 

ناللعض   واألرمدو ناللعض يستتشعدضتتف  م في ة دحستتية قم مةللنن انآددنن  وللقل 

نن يسشرضدنظف مظض ةو ناللعض يسشرضدت قصيدا نآدداادد  م في ة ح قية على  

  نن شقلي  نفكذا.
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 شلك الشديال  شد  فم الثقم ة نال ين نالعدق نغيدفم ممم ا درظمت ضتتتتمن عظمصتتتتد  

 .اليف  المدس  م دكم 

 الصفة -2

صتفم و نق  ر   الللنينن ثالثمم ة صتفة الست  نار   م مث  است  نمع األستممء ثمة  

 األس 
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 م  االس  قم مة لصف
 
 

 س شص  األ كي  سشل ن الصندة الشم 
 

 االسد  المعنى

 ريفد -1 الغ ي 

 لسن -2 غرمع ناغ 

 سلاد-3 الغعد الكثي 

 زظلد -4 صليد القممة

 رمزة -5 الصاللة

 اللي س -6 المشلدشد

 الداص -7 الدقيب
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 زيم  -8 ملغن"

 سظ در-9 الردرء ضد  العيظين

  دا د -10 يمزق دصمف

 قسندة-11 عزيز غملب

 عفدين-12 ظم ذ مع  فمء

 
 
 

و ن يمم يلم لألستت  داكك للمعظى الدمص لك  صتتفة يرلب لك صتتندة مدشلفة   لع   
 ظممذج عمم يمكن اسشرضمدت علد المديلة 
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 و ظ دج لعض مظ مثالث عغد مدشلة (الص اقة) م  ق  رمء ن
 

 الصــــــــــــــــــورة الصداقة 

ثيلك الترب  سن  م ال  ما

  د يقك  م العم  الزميل

 من ير ثك ليال    السَّمير

 من يصمرلك  م سفدك   الرفيق 

 يشعلق لك نال شفمدقف  القرين 
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لرقيلة سفد على سلي  المثم  اذ الص يق فظم مرصندة شسشنرب اسشرضمدا  (الد يقمدشلة ) 

  يمن يدا قك  م السفد.

 

 
 

 ضمدا لص اقة عم مدشلة )الزمي ( شسشنرب اسشر
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 لزمنمدشلفم لمدشلة )السميد( شسشنرب اسشرضمدا 

 
 

 حروف الكلمة  -3
 

لتماظ تمو نكتذلتك اتمفد كت  لفا    اتمفد الكلمتة ح دكت   فم الكلمتة العدليتة مشى ح دكت 
 كملقلة من الدمدج سش دك اظ م مقعدة من ال اد .  م 

 
ن ا دية مشعمكستةو   مشردك غيد ستمكنو يعشم  مستمدا  ح قيف ندحستيةالكلمة مدلنق 

عظ مم و نالمكمظمو الرلدا م  لمالمش ا شمشع  و شيرشضتتن الك  نالكي  معمو  رن  مرند
 م.الرسظى ششلنن نششظنع عامءاش   هللاعلد حسممء   يشلفا ل م

 
 م كشتملتف رت ليتة الرد     نحمثلتة  ظمتمذج  عمدمرمت     (4)قت  استتتتتشعدض لظتم األستتتتتشتمذ  ن

  لم: ذ ظدشصد لعض ممم اسشعدض  يمم ي العدلم
شرتمتو  م مثت   الالردن  المالقتةو رين ششغتتتتتكت   م كلمتم و ظرت فتم شعزز ل -1

 (.دغ )شقملل م  ( غد)و ن(ل )  االشرمتريث شقملل م  م عكس  (  )
( الشم فم الردبو ن م )المدغ ( الشم فم )الم غدةالمنضتتنعمو يشمث   م  -2

 .الدنضة
ردن  نار ة كمظ  الذاشم نالمنضتتنعم قم ممن  م المالق  ذ حن الرد  نال3- 

كم  (دغت )ن   ( غد)نالستتتتتلتب  م مثت     لإليرتمبمالقتة  نن اشرتمتو ث  رين ششرتف  
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و نلمم كمن المالق منرن ا (ةالمدغ )ن (الم غدة(شصتتتل  ناقعم منضتتتنعيم علد 
  .رصد ل م عليف  ال  اسشعممال نرن ا مالقمو حمكن قيم   

 
لظلض ردكة   مو  (ظلض) نضت فم  (وضتلن)ظر  الصتن   م الكلمةو  م مث    – 4

 .نالضلن زممنو نالمشردك الظملض ض  الزمن السمكن
 )للد(نعكس م  )دغب( م الفع  ند  الفع   م مث   5-

للشلماؤو  األنلىو مم يغتتتتيد  م )مزن(نعكستتتت م  )زمن( م الزمن  م مث    6- 
 .نالثمظية للشسمدع

  ة نظمم ريمة ل  مشفمعل  مصتتتمشةليستتت      مفن رد   ظستتتمظمو  كم ة مدلنقمش -7
ينا  )نمظسترمف  فم  ۤمىِٕعل ۤمء    و ن صتل  ١١(قاملاشاۤم حاشاۡيظام اا ما لاۡي ل   ٱلستَّ م لاكاۡ  عا اۡدض  ﴿ اما ٱأۡل نا

ينا  ظاادل مظ نام م  م كتا متا نا ٱۡللاۡيال  ن م  و  الت دتمن  ٢٩  (نا يَّز  مل م   شاما و رميع تم شغتتتتتيد الملتك(  ﴿شاكتا
د   م شلضتتتب نشستتتدا  للمغتتتمعد الشم ششمشع ل م فذت المدلنقم و  للظمد مغتتتمع

 .نشلكم
للشفستتيد  م شفستتد ذاش م لذاش م رين شعكس ردن  مو   م لن شرشمج لمدا  م   8- 
شعزز   )غ د( ن ) ل (نضت فم   )غل (و نمن العامء )ال د(من المظعو   )الد (  مث 

و لالظرلتمسشعزز    (  دقتبن)  و  لالمشت ا شعزز  (  قدح(  و نشعزز لللقتمء  )د غ(للشدكو  
الردكتة معتمكستتتتتف من (  دقتب(ا دة ظرن الدتمدجقاتة مدكز الت الردكتة من ظ  )قدح(

  االقشرتم  الردكتة من الدتمدج ظرن المدكزو شعلد عن    ) غدو )الدتمدج ظرن المدكز
و نردكش م من ناالظفداجشعلد عن الستعة نالكثدة  (د غن)نالضتلا  نظمم شثل و  

 (.ثفن (مقمل  )ظفثو ن ) مدكز النسا ظرن الدمدج
ممن ظفتمفتم من علمتمء الللتةو  مثتم و    م الكلمتم و   ظتمكنريتم  المشدا  تم   9- 

عن  (رمع)نالقلةو نلن شلظم كلمة   لالظلستما شعزز   (دق )شعزز للشرمعو ليظمم (قد)
و كمتم  ظ تم ليستتتتت  ااددةكت  مظ تم يلظم عن    نلشدا   تم  م المعظىو نال  (قدى)

عة  معظى ك  كلمة شر  ت الي ل لصتتتتفة كصتتتتفم  ردن  الري  نالمي  نالعين و 
ستممو  د  عليف حلم اقم  دملنيفو حرفا للستي  دمستين  . لفصتفم  الردن  المؤلفة 

حعد  للستي  ستنى استمم نار او نفن الستي و حمم  العلم نفن حستشمذ  م الللةو 
 .لمقم الشسع نحدلعنن اسمم  ظمم فم صفم  لف كملرسم  نالم ظ  نالصمد 

 .لعدليةثمة صفم  نداثية للردن  نالكلمم   م الللة ا 10- 
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ل تتم    االظستتتتترتتم  م   11-   شعزز  ريتتث  الكننو  نا    )  اايتتةمع  للما ح ۡقستتتتتل     ۤ  قلعل  االا
٧(ن ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٱلظُّر   و ذلك حن الكنن من رنلظم يمضم ن ق حدقم  رسملية الناقعة    

 . ديمضية  نمعم ال 
كمم لن ناظقستم  الللة فن   ليف.  ملرد  نشغتكلف يعشلد عمم   م مظ  المعظى للمدست   

و نعليف  ملر ن  الستيمستية قم مة رشى األم اظقستم   م دلق لدلق ر ي  فن ن عملية شكم
 . للمؤفمن ن ش   

 

 الرضمدة للةنيزي  األسشمذ مرم  الراللم  ذ يذكد من حن الللة العدلية شمشمز لبظ م  
 ..الفع   م للشظم العدلية  مم ممض مظشف  نفذا ملظم ألظف رمم  ال ردكة  يف

فن  ع  المضتمدعة الذر يستشمد  م د ع الفمع  ل  فن ز نردكة نفذا  ن مم  ع   ظرم
ينق  ردكشف كردن  الرز    لظفسف مد نع "نالعم  الصمل  يد عف"و  ال  ن  دلف مم

 .يلف  لى  ع  ال ردكة  يفرالظم يةو   م ش
دكتم   الر  الريتمة  مو ظلمس فتذت  " ريتمة"  ذن انعداب التذر شفد   لتف للشظتم العدليتة  

  .نالكسدة ونالضمة وم الفشرة  ةيانعدال
 .السكنن  للمء لشلك الردكم  المغعدة لملرينية نالريمة

 نلظعل  حظظم رين ظل ح الرملة ب)معد ة(  عليظم معد ة حرنال م
ألن الرم  ال يستب  عظف  ال معدن  كصت يق حن قديب )رمء الدر  يضترك(  ملدر  

شنرب حن مء در  يضرك( رملة ظكدةو )رو ن ن كمن المنصن   م الرم معد  لمل
)در ( و نفذت من قناع  للشظم   يضتترك( نصتتفم للظكدة الذر ال ظعد فالرملة )شكنن 

 . "العدلية "الرم  لع  الظكدا  صفم و نلع  المعمد  حرنا 
شعد تفو  كت  ملشت ح اللت    نالدلد  ا متم رك  على الملشت ح نال يظللم حن شرك   ال على متم

 .حن يكنن معد ة
 

 لمةنغمة الك -4

 كي  شسمع نليس ممذا شسمع؟  رين ظسمع من يشكل  ظسب يص  حن 

عنضتم   استشمع المفستد )كي ( و علدالمثم نمن فظم ششع   شفمستيد القدآن على ستلي  
 عن ممذا.
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نمع الظلمة الصتتتنشية ح دك الفظمظنن الشعليدينن غتتتمء من شلك العالقم و  مع اللرن 
من   با لل دقة غتتردو ا  على نمء من الذر عل د  يف منزاد  عن لراة ستتقنا قادة م

ن يعلدنا لملديغتتتتة عمم يستتتتشقللنظف من لرن لذا  المقانعةو  رمء  حالدستتتتممين  
كشلك   ولشلمين مديلة ك  مظ   نمغتتدب ثقم شفشعمليدف  على نر ة المنضتتنع مشلميظة  

و نكذلك الشعليد  على صتتتتفرة ممء اللردال نا د الشم شغتتتتكل  علد ستتتتقنا الررد 
نششفمن  قداءة المغت   النار    وعف الرنادح من دستم   نمغتمف م شاملر  ت ميلملكلمة  

مغتتتتمعدف  ريم  مم يدنن من مدزنن  من   فملق د شفمن  ثقم م  اللغتتتتد نلمم يد  
من   يتبشم  و  نلعت  متمنالم ن   دا دث من العتم ا  نالشقتمليت  نظما ريتمة نمزانلتة للرل ن 

 مغمف  اليعية شلين لظم غمء من فذا 
 

 

 الفظمظين نكٌ  ن ق مم ح دكف لمديلشف علد الظلمة الصنشية للرن د مليشلمين شع

 
 انعكاس الصورة المتخيلة

 
مستتتتملقة للشعليد لملدستتتت  الب من مرمنعة  ظمظين الشعليد عن لراة اظاالق   علدن

 شظنع  زنايم    ونر ظم نق  شدي  الدستممنن االظاالقة و ظرن الستممء المكنك الفضتم م
 مع قية ناالمش ا  اللصتدر  لمكمظية نالمستمقا الدحستية ناألظادف  للمكنك نمناقع م ا

 .ك  مظ  
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 كي  شدى نليس ممذا شدى؟يص  حن ظسب و نعليف 

 كي  يمكن الشعليد عن قيمة "الص ق" علد:نلعلظم ظسب  ل ذا الص    

 صندة .1

 دسمف .2

 لرن .3

 ظا  ايقمعم .4

 لشسمم "؟الشعمليد رين شكنن القيمة فم "المسؤنلية" حن "ا نشظمن  نكي  شل ن

 ال ممغية عمليم  اللدمرة ءيغتتك  لظم )مرضتتظم( للقيمة قل  ل "كي " فذا ستتمستتمد   

  مرضن الص ق سيدشل  عن مرضن المسؤنلية نفكذا   ل مو

 غكمل م ندسم ل محعلدت شعمليد القيمة على شظنع     ك  مرضن فن لمثملة  ظمء لشظمن

على    ي م نششدعدع  الشم شظمن  لللي ةظعزز  يف لقناع  مم  لع  )المرضتتن( ظ غتتن لف ن

خ لظتم الممثلين نالمددرين ( التذر  د فنليننضتتتتتن  تم القيمتةو  م مثت  مرضتتتتتن )

ال  كمظشرتم و ننا ر الستتتتتليكنن التذر  دخ الشاليقتم  ننستتتتتم ت   كمرشد ين ناال

مداكز رفا نعمليم  الديم و   ناالق ن زظم  دد  مرضتن  االرشممعموالشناصت  

و ديم العلممءفلش مرمضتتتن  لشعن  كمم كمظ اد  شل  شظم زاو نمالقدآن مرمضتتتن للقداء

نليس    م  العدليتة    رتممعتمشظتمحمتم   معتمفت    اللشكتمدتومرتمضتتتتتن الرشداد العل   ليظمتم 

  social innovation الستتنغتتيم  اظن يغتتن  و نيعشلد  األلرمث مرمضتتن لاللشكمد
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    رمال  الشنعية المرشمعية و نمرمضتن اللشكمد رلن  ملشكدة مل عة لمغمك  ارشممعية

PSC    لسلنكاح اة لصيمظة نش ذيب  شعشلد. 

 

 المهنة  -4
 

ل ذا الصتتت   ستتتبل  اليلين  م مرملين مدشلفين من الابو حر فمم ذكد ح ظة  م م ال

رظردة ناادد اليب عيننو نكمن ستؤالم مم يلمو ف  يعق  الذن ناألظ  ناألاليب  

الر يث الذر استشمعم    لغتدص ممو  يظقالن ك  مظ مم م  ن من اللغتد ر يثيظثحن يستشمع  

 غك  ملميد ر ا عمم اسشمعم اليف؟ اليف ل

كمظ   رملة اليب االظ  نالرظردة ناالذن حن ظع  ممكن ر او نحلللظم حن السلب    نق 

  م عنام  ع ة مظ م:  نيكم

دملية من حر مدض يررب المنرم  ذن  األم ى ستتالمة الستتمع حر حن شكنن  -ح

 لي .الصنشية حن يضعف م  ال شص  لملغك  الس

لع  لعض األغتتتدمص يعمظنن من الضتتتع  الستتتمعم مم يرع  لعض   -ب

الردن  ال شص  كمم يربو  يظقلب الرد  من )س( الى )"( حن رد  ) ( 

 الى ) ( نفكذاو نيظقلب على ضنء ذلك المعظى لملكمم .

يعشم  على م ظة المشلقمو ذلك حن الم ظة نمصتتتالرمش م فم مم يعلق  م  - 

كلمتم  األددىو  تمن كتمن اليلتم لعلتف يرفا الكلمتم  ذفن المشلقم فتممال لتمقم ال

ن كمن م ظ ستتتم ستتتيرفا شلك الشم  م يشعمم  مع م  م م ظة الابو نالقديلة مم

 ل م عالقة لم ظشف كم ظ س نفكذا.

لت ى    ة  مرياتنعنامت  نادمن  ليظتمت ريتم  متم ششتبثد لتف الكلمتة    التذرنفن متم يؤكت   

 مشلقي م.

  العيننو شين مدشلفشين ممن شدصتص  م غتلكيمنرين ستبل  اليلين للعينن  م  نل

ريم  نصتت  غتتدص المشر ث الذر دحنتو     يمكن حن يدشل  ذا  الستتؤا  نلكن 

و  يصتت  ك  مظ مم نصتتفم ملميدا عمم دآت اادد؟  كمظ   ممفذين االثظين  م نصتتف 
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عالقتة لتمفشمتممتم  كت  مظ متم  م من  لمتم لتف    ذلتكنم ة الاليلينو ظع  من الممكن رت او    ت

 .بن يكنن مرشد  ش ليكو حن اليب شرمي  نفكذامث  الم ظة ك

مرياتة لت ى  من عنامت  نادن   نفن متم يؤكت  عمتم ليظتمت ريتم  متم ششتبثد لتف الكلمتة  

 نعليف ظسب  مم الذر يمكن حن شدات  م فذا المظاد؟    .مشلقي م

 

 
 

ن ق مم يلم "دكم  ثلرم   متخصــــب البي ة بمم  فذا المغتتتت   لع  الشعليد يكنن مع 
ل ذت الرلم  من زنا و لكن لع  ادشفمع  ىكملرلم   م صتتتاللشفو حظصتتتلب نغتتتممم 

افي   م  درتة الردادة شزيل تمو فتذا االدشفتمع ستتتتتين د مدزنظتم من الميتمت للقتمدا  
يقل  من منرة الرفم و   ن لمثملة دصتتتي  لألريم  القم مة  م لالستتتلع رن  العمل و  

 هللا الركي  المظمن" القالين الغمملم نالرظنلم من الكدة األدضيةو سلرمن 
 

لعلتف يعلد ليقن  "مع الصتتتتتلدو شزن  العنا ق    األدباحترف  متم قداءة المشتبمت  ممن  ح
 نالمرن" 

حن ددي  الغديعة رين يقن  "  ن الشنازن الذر دلق هللا لف كنظف قم د على حن يرع  
س م  لالسشغفمء الذاشمو   م ششغفم ظفس م لظف ةام عين “ممشثل  :” حشيظماألدض الشم قمل 
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"لمنيكن ستتتيستتتش "و   م شستتتشريب عمل ة ام عةو حليس فم من ظام   علد مم يستتتمى  
صف  صدند  !  من دغية هللاشص عة مدمغعة لبظ م   م رلل ن 

 

 
 

 لعلف يعلد قم ال "  ملقمد لملدغ  من ررمف الكليد    الرياضـيا  حمم المشدصتص  م
ن  غيد حظف حق  ررمم من الغتمسو     من المظاق حن شستشستل  لرناستك كم شقن  

قمد حكلد من الغتتمسو ح  شستتشستتل    الذر دلق ن نحل ع  يمم دلقو  ن مم ظدات ال
شل ن ديمضتتيم  لرشفو   ن كليد ألظف حقدب من األدض مقمدظة للع  الغتتمس الشم  

حصتلدو  ذن فم معم لة مستم م و ش عن الظماد للشفكد ن عمم  العق  لعل  االانا  
 نالمسم م  “ق  سيدنا  م األدض  مظادنا".

 
 لعلف يعلد ليقن  "  م رين يكنن الظمس    علم الكيمياءحمم شعليد المشدصتتتتص  م 

ن ظرت فتم شعمت  رتمفت ة على شن يد األكستتتتترين لشتبمين الشنازن  م اللال  يظتم م
 شلك فم األغرمد" الرنر المرياو  م ف نء شم   نن صدب حن رداك"  
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   داك معظى الكلمة يشبثد لملشدصصم  الم ظية 

 
 

 العرقالثقافة و -5

 

ية نالمظشرم  على شظنع م من ستتتتتلع ند مم  فم ظشمج األ ل  األعمم يلللظم ليدغ حن 

يشلنن لثقم ة نقي  نعقم   نعم ا  نشقملي  الغتتتتعب الذر نل    يفو نفن مم حصتتتتل  

  الثلرم  رل  ليدغليالق عليف 

 

القلبي\االدراك العقلي 

الهندسي الطبي المؤرخ السياسي العلوم الدينية

التخصصا  
والمهن
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 م علد شناصتتتلك  م شلنين ك  كلمة شظشقي يؤثدم  يظي  ليف رل   للثقم ة نالعدق الذر شظشمم  

مع    ذرالت الل رتم يش   مع  رشى  لت   ااددو  ان    و  قت الاد   كي   من فنرت ظتم  ظتمك 

يستشد م م على ظرن  يرملم فم ن  شفالكلمم  الشم شعشلد  م ثقم ة غتعب عدلم  م  نل

 ذاش م شعشلد لرك  المسل ة نالظلذ مع غعب عدلم آدد.
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 الحواس -6

و  ظرن فظم لص   ليس  قا رمسشم اللصد  معمظم الكلمم    داكللرناس حثد لمل   م  

 (15)  يناليلنفن مم يعزز لمم ليظف لظم  نالستمع ل  رشى الغت  ناللمس نرمستة الشذنقو  

 م المملكة العدلية  شند عم   العقيلم المشدصتتتتتص  م اب العيننكلقمء لمل  كمن ال

 ح م  لمم يلم:ريث  و السعن ية

عم م    م  حمد  انلصمد  عملية  سالمة  ماملعة حنال :  ناالضاداب  م  ان داكو  لية 

لقديبو حن عن مالراة األرسم  اللعي ة؛ يرعل م عم ة  م  ا دة ع   اليقين ممم الرس  ا

 شلصدت نريم  ممفيشف.

ءو نفم ظقاة ال شسشايع العين نرشى مع األرسم   ثمظيم : فظمك مم يسمى لملظقاة العميم

ال  كمظ   م  ن ن  شلصدفمو  شل ن  حن  مظ م  عن القديلة  شعرز  منرن ةو  ملعين  ناقع 

ال كمظ   ن ن  العميمءو  الظقاة  لشنار فم  م  ا دة  ظادا   عم ة  م مالراش م  شقع  ظقاة 

 . مرم  ظاد العين األددىو نفن مم يرعل م مد ية لملظسلة للعين األددى

ثملثم : العين عظ مم شلصد رسمم  ممو نليكن نرف  ظسمن على سلي  المثم و   م ق  شدكز 

الظ مق ادت  م  عم   لنضنح  األظ   صندة  العين  غلكية  مثال ؛  ششلقم  األظ   على  اد 

ريظ ذ  6/6يص   لى   مق اد و  لذا   ششمشع  ال  النرف  فذا  األذن  م  صندة  شكنن 

مثال   النضنح  مع    يسر   على 12/6  النضنحو  ق   الذاكدة  ق دة  يرع   مم  نفن  و 

ألمد الذر يرع  الغدصين  شذكد غك  األذن حكثد صعنلة من ق دة شذكد غك  األظ ؛ ا

 ااظفين يشلميظمن  م مالرامش مم.

اديق العصب   دالعم : عن  ظق   ر اثيمش م  يش   العين  على غلكية  السمقاة  الصندة   ن 
 Lateral Geniculate Bodyملم م   اللصدر  لى ال ممغو ريث شمد  م اديق م ل

in Thalamus    نمن ث  يريل م  لى  اد  ال ممغو الذر يرلل م  م  امدفم الشدكيلمو
ال ممغ   قغدة  انلصمد  م  كصندة Visual Cortexمدكز  لإ داك م  يقن   الذر  و 

رقيقيةو نير   ممفيش مو ث  يصظف م لظمء على مم شمثلف من ريث حفميش مو نمن ريث مم 
شمث  شمثل كمظ   ن ن  كذلكو  رفا   ر ي ا ؛  غي م   كمظ   الغدصو  إن  فذا  ذاكدة  ف  م 

عي  مثال و لذلك ق  ال شمث  لعض شفمصي  الصندة حفمية للغدص؛  معظى معيظم  كنرف س
 ي .       ال يش  رفا م لكمم  فذت الشفمص
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الكني و ريث  كمم رمعظم لقمء ل كشند العينن المشدصص مرسن حل  صم ق نفن من  

ايع العين حن شلاي م حثظمء عملية انلصمد ق  شكنن  م شحغمد  لى حن المسمرة الشم شس

يغيد  لى  160ر ن    مم  مظ مو  على  درشين  شدكز  قا  حن  شسشايع  نالعين    درةو 

مر ن ية المعلنمم  الناد ة علد فذت الرمسةو رمسة انلصمدو  لى ال ممغو نمم يؤك   

حن يسشايع اثظمن من اللغد شلاية كم ة المعلنمم  لمغ   مم يقع  صعنلةو ل  اسشرملة  

الشدكيز زانية  لضآلة  حن   ن(  قا!رشم) دم  كنظ شلك    حممم مم  نلع   االذنو  اليب  حمم 

حردى لم مرمنعة من الشرمدب الدمصة لمالذنو حلللظم من حن ثمة عنام  شؤثد  م 

 ام :رمسة االذن عمم شلشقاف من منرم  صنشية نمن شلك العن

 م ى سالمة الر مز السمعم لمدشل  مكنظمشف. -1

م ظ س -2 كمن  السممعو   ن  ن  الغدص  ل م  يم د  الشم  الم ظة  على  ظنع  م 

عالقش م مع م ظشفو سلي  المثم   سن  شعلق  م ذفظف الكلمم  القديلة  م  

 نان كمن ظرمدا كذلك نفكذا. 

رد   رد  ق  ش دك م االذن على غيد صندش مو  م مث  ثمة لعض األ -3

السين الذر ق  يل ن للسممع حظ م رد  الغينو نعليف ششليد معمظم الكلمم  

 . رد لظمء على فذت الشرنال   م األ

علد   ظرن   علدت رناس المشلقم  لشمدين ظفعت   ظعمت   للدمرتة القي   نظت دب  ظت دس  ذ 

نفن حستتلنب لف ق دة   Ladderingندغتتة ظستتشد    ي م حستتلنب )ستتالل  العالقم (  

   :عالقة شدشلا لملكلمة الشم يش  الشلفا ل مو ن يمم يلم مثم اسشرضمد ك   

 ذكد لك ك  من القي  الشمليةعظ مم ش    شلقم مشبشى الى مديلشك لغك    الشمالصند    فممم 
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ك شستتتشرضتتتد اللنن األليضو نالصتتترملم الم لكد الصتتت يقو نعلم ة الصتتتن و   لعل

 نصن  ف ي  الرمم  ندا رة الند  نفكذا 

الص ق

اعم 

دا رة

سيمدت

اللنن

صرملم

لنالل\الرليب

الصيم 

 نلف

صن 

كشمب
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 لعلك شستتشرضتتد اللنن اللظم ال اكنو نالصتترملم عمد لن الدامبو نعلم ة الزكمةو  

 نصن  الدع  ندا رة العن  نفكذا 

 

ةالمسؤنلي

اعم 

دا رة

سيمدت

اللنن 
 اكن

صرملم

غداب

علم ت

 نلف

صن 

كشمب
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درم و نو نعلم ة صتلة األاللنن الند رو نالصترملم عثممن لن عفم  شستشرضتد لعلك  

 نفكذا  

 

 المشاعر -7

شكنن مدشزظة  م ال ممغ حن   استشرضتمدا لصتندةالكلمة علد مم ليظمت ستملقم شستش عم 

مشديلتةو نمع مدشل  متم يستتتتتشعدضتتتتتف العقت  لظتم من صتتتتتند ندلمتم ذكديتم  ششلتمين 

 ظسشعدض مظ م:  لممء  م ذلكش انل م الع (5)المغمعدو نثمة ظاديم   

 

 الشسمم

المرللية
دا رة 

كمدشيد 

سيمدة 
ممز ا 

اللنن 
الظيلى

عثممن

ظسكم يف
لملرليب

الص قة

ايد 
الفالمظلن

 ى الممء 

صن  
)الليمظن 

(يمظى 

سيدة 
الدسن  

ملمس 
الرديد

مؤسسة 
قي 
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 أوال: نظريا  تحويل المشاعر

حظظم لصت   الكلمةو نق  ليظم  م ظ مية لرثظم فذا من حن الكلمة يشستع    لى)شر د انغتمدة 
ثمة ثالث ظاديم  ريم  مصتتتم د الظلض العمافم  م ظامق م لشعظم العم  حيضتتتم( ن

نالدت متم و المظشرتم   حن  مشليدين    الستتتتتلع  يعشمت   نيت عى   نرميع تم  األن   اثظينو 
"و نفن  Concernفشمتم  " "و نفن معظم لتملمظش و نالثتمظم يت عى االStimuliمثيد" ال

معظم لملغتتتدصو   ذان المشليدان معظيمن لملدلدا  الستتتملقة ل ى المشلضتتتعين  م 
مرم  المغتمعدو  ملمظشرم   م ر  ذاش م شع  عظصتدا د يستم مستشثيدا للمغتمعدو نفن  

 م للددنج لشصممي  ظملضة لملمغمعد حن العناا .مم يمظ  المصممين  ا ع

 سشثيد المغمعد كمم اظ م  ا عف للسلنكيم ن المظمسلم  لبظناع م شحكمم  

 

 

 

 كذلك المظشرم    م شسشثيد الذكديم  نالمناق  المصارلة لملمغمعد
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 م ادا  المغمعد

 

م  الدا  ة لق  حضتر   ا دة الظلض العمافم للمظشرم و مر  لرث مشعمق  م الرممع
)الشصتمي  نالمغتمعد( للددنج لمظش   عملميمو شلك ال ا دة الشم شرست  العالقة  يمم لين  

معلد نمعزز لعتمافتة حن مزي  من العناا و  تمللرنث نالت داستتتتتم  ليظت  حن ثمتة 
ادقم ع ي ة  م استتشثمدة مغتتمعد انظستتمن من دال  مم يق   من آلية  من مظشرم  حن 

ستشثمدة رناستف شمدة حن علد حستمليب االستشد ا  شمدة حن د مم و ريث يش  ذلك علد ا
شملتك الشفكيد  علد  عمليتم   مرد   رشى  حن  ظشتم     المظش   رت     نقت   المظش و  لتمقشظتمء 

ال داستم  ثالثة عظمصتد يشنرب على المظش  حن يستشن ي م ليكنن معلدا عن العمافةو 
 نشلك العظمصد الثالث فم:

ستتتتناء انيرملم مظ م حن الستتتتللمو  حن يعكس المغتتتتمعد الذاشية على شظنع م -1
  المرمن  الذر ق  يثيد  عرمب اللعض  دب مثال شنضتتتتيريم  م ال مشنظضتتتت

لسالسة ناظسيملية شصميمف نفن  م ذا  النق  ق  يثيد غضل   عظ مم ال يعم   
 لغك   ظم سلي .
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الشعليد يرب حن يعكس اليعة المغتتتتمعد المظلثقة عن المظش و  ملمظش  ال يعشلد   -2
  ن   ع  القلن  حن الد ض )القلن  عظ مم ششرقق الل رةو نالد ضمرضتتتظم لد

و المغتتمعد الشم ش دك لنضتتنح مث  المل  نالليدة ناالظ فم"  االل (يكنن مع  
نغيدفم من مغتتمعدو كمم حظظم ظغتتعد لمزي  من المغتتمعد نليس مرد  غتتعند 
نار و  غتدص مم ق  يغتعد لملفدد ريم  زنج حرذية لرك   عرمب صت يقف لفو  

حن ششبثد ستللم   يظمم يكدت فن ادش اءت لرك  صتظمعشف الرل ية الد يعة الشم يدغتىل
 مع كثدة االدش اء.

 
 الشعليد الذر يرب حن يعزز لنايفة المظش . -3

 مسمدا   م الشعليد عن المغمعدو نشلك المسمدا  فم:  ثالثثمة ن
 (و ريث  ن مرندت سيكنلنرم ظفسم.2000)رند ن  المسمد األن : الل رة

(و ريث  ن 2002الثمظم: مع   شنقع العم   الظنعم نالكمم )ستتمي     ستتمدالم
 .Cognitive appraisalمرندت المعد ة 

(و نمرندت الرمظب 2004المستتمد الثملث: مدار  ظلض المغتتمعدو )ظندممن  
 العصلم. اللينلنرم

نشلين شلك األلرمث نال داستتتتم  حن المستتتتمدا  الثالثة فذت ال شعشلد ستتتتنى 
شعت  ظ تم يتةو نفن متم يرشتمج للمزيت  من االستتتتتشكغتتتتتم    ال  نفماستتتتتشعداضو  

 ناللرث.
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 دس  ليمظم يلين الم  ناالظرسمد  م مغمعد مشلميظة  ثد شذنق ااعمة مدشلفة.
 

 
ل م حن   اضتد مديلة نذاكدة االظستمن للعض األاعمةو ظر ت ظملذرنلع  رين شستش

ذاقم  نالمالمس  لشذنق مو  ذاكدة االظستتمن قم دة على استتشرضتتمد الم  مغتتلن 
 نالدنا   كذلك.

 
 نظل ح  م غدح ك  مسمد من المسمدا  السملقة:

فيزيم يةو  شكنن مدشلاة لرناس انظستتتمن كملغتتت  نالشذنق نانلصتتتمدو  ال -1
 مل مش  المرمن  ق  يمظرك الل رة الظمشرة من دال  غتك  شصتميمف األظيق  

 الظمع .  حن ملمسف
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رشمعو كتملل رتة الشم يمظرتك  االرشمتمعيتةو نفم مدشلاتة لشناصتتتتتلتك مع الم -2
المرمن  عظ مم ششناصتتتت   يف مع حصتتتت قم كو ناألمد يظالق     يمفم ال مش 

 على المق ى الذر شلشقم  يف مع األص قمء.
الظفستتيةو نفن مم يعشم  على استتشد امك لشلك المظشرم   شغتتعد لملدضتتى   -3

 م. م الد يع حن الظمش  عن الغك  نالشصمي  الفظم ل الظفسم الظمش  عن ح ا 
 م  ةالمثمليةو نفم مدشلاة لقي  انظستمنو مث  المظشرم  الدضتداء حنال ريظ -4

 المرم  الصظمعم نالشم شعزز مث  فذت المغمعد.
 

 
 

 ن فذا المسمد يلين لغك  لاي  اليعة الشبثيد العمافم للمظشرم و نالذر يبدذ غك   
  وضمن فذت المدار   كمم يلين العظمصد المشليدة المدشلفة المعظية Layersالالقم   

د  الفع  يكنن مع شصتتتد مشظم الشلقم ية مث  الغتتتعند لمدادة الاعم و نالشعن  يكنن ن
 مع الشلقم ية  م قيم ة الستتتتيمدة ريث لن شرشمج  لى استتتتشذكمد آلية قيم ش م مع النق و

 (2002الشنقع الظنعم نالكمم  م مع ال  الظلض العمافم للمظش  )سمي   ن

 ليم  اسشثمدة المغمعد فم:م عممفمشي  حسمسية   يسشعدض لظم ثالثة

 Concernاالفشمم    -ح
 Stimuliاالسشثمدة  -ب
 Appraisalالشنقع الظنعم الكمم  - 

الل رة الفيزيم ية

ة ل رة شسشم  ملمغد
من شفعي  الرناس

الل رة الظفسية

ل رة عن د ن  
 ع  عن  سشد ا 

الل رة االرشممعية الل رة المثملية

ظمشرة عن مممدسة 
القي 

وتتحصل  

ن تفعيل  ع

العالقا   

مع  

 اآلخرين 

 

3 
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 من ياملع مثال مظشرم دمصتم لمكم رة الرديقو  ستيستشرضتد دلدة مغتمعد الدن   
نليس  لتملمظش   ملتمغتتتتتدة  نشدشلا  معلنمتم   شؤكت   شت اعيتم   من  ل تم  يدشلا  نمتم 

 لملغدص الذر حصملشف صعنلة  م الشظفس.صفم  المظش  حن لملضدندة لمنا

 

 
 

 الشنقع الظنعم نالكمم  م مع ال  الظلض العمافم للمظش  

 
 مع ال  الشنقع فم عملية شقيي  للمؤثد على صتترة الددمء الغتتدصتتم نليس 
لمتم يدشلا لتملمظش  ذاشتفو ألن معت   الشنقع يعشلد ناستتتتتاتة  يمتم لين )المظش ( 

لذا  مع حغتتدمص آددين ستتن  يكنن ل   ش اعيم  من المغتتمعد ن)العمافة(و  
ن  لرمتمس  مدشلفتة ريتم  ذا  المظش و  قت  يستتتتتشريتب حرت ظتم لدظين فتمشفتف المرم

 كمن شر  ضلا ظفسم  لن يسشريب لسلب االظزعمج نالشذمد.   نليظمم اادد 
 

 

 السياق -8

   ي مو رشى مم  داستتة معمظم الكلمم  ششالب شرليال للستتيمقم  نالمناق  الشم شد ن   

يشع   شلعم  لشع   السيمقم  الشم   –نعلى فذا    –نمعظى الكلمة    (6)كمن مظ م غيد للنر  

   Distribution Linguisticشقع  ي م حن لعلمدة حددى شلعم  لشنزع م الللنر

ششالب  داستة معمظم الكلمم  عظ  حصترمب ظادية الستيمق شرليال  للستيمقم  نالمناق  
 :من الشقسيمم  الغم عةالشم شد   ي مو ن
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فن رصتتتيلة استتتشعمم  الكلمم   اد  ظام  الرملةو  الستتتيمق الللنر        -ح
ق مع كلمم  حددىو ممم يكستتل م معظى دمصتتم  مر  ا .  ملمعظى عظ مم ششستت

األديد مشعت      و ألن فتذاالمعر   م الستتتتتيتمق فن لدال  المعظى التذر يقت متف
نمرشم و  م رين حن المعظى الذر يق  مف الستتيمق الللنر فن معظى معين لف 

   .الشعمي ر ن  ناضرة نسمم  مر  ة غيد قمللة للشع   حن االغشداك حن 

ير   اليعة استتتتشعمم  الكلمم  لين  اللش م    نالذر الستتتتيمق العمافم -ب
الشم شفي  الدصتتنصو   -العمن و ن اللش م العمافية   الشم شفي  -المنضتتنعية 

نة نالضتتع   م االظفعم و ممم يقشضتتم شبكي ا  حن ململلة  حن  ير    درة الق
اعش اال و كمم شكنن اديقة األ اء الصنشية كم ية لغرن المفد ا  لملكثيد من 

 .االظفعملية نالعمافيةالمعمظم  

الزممظية نالمكمظية الشم   ي   فذا الستيمق على العالقم  ستيمق المنق  - 
ن ن مداعتمة المقتم  شرعت  المعل  يعت   عن استتتتتشعمتم      .يردر  ي تم الكال

الكلمم  الشم شظالق على الرملة الشم يصتم   م دن م  حن شب لم . ل  ق  يضتاد 
قيقم للكلمم   يلرب  لى الشلمي   نن المشكل   لى الع ن  عن االستتتتشعمم  الر

  نمظمستتلة اد يةو يشالب  م  للمعظى من شر ين ن مم يؤ يف المقالشصتتدي . 
 من المشكل  انلمم  لملمعايم  االرشممعية الشم يردر الكال   ي م.

يظفد  فذا الستيمق ل ند مستشق  عن ستيمق المنق   الستيمق الرضتمدر -ث
لمعايم  االرشممعية. لكنَّ فذا ال يظفم الذر يقص  لف عم ة المقم  من دال  ا

معايم  المقم  عمنمم . نيا د الستتيمق     دن  الستتيمق الرضتتمدر ضتتمن
معيظة  م مسشنى للنر مر    نير    السيمق  الرضمدر  م اسشعمم  كلمم   

الرضتتمدر ال اللة المقصتتن ة من الكلمة الشم شستتشد   استتشد امم  عممم  كمم 
معيظة لشكنن عالمة الظشممء عدقم حن  يظم  ؤ ر ادشلما الكلمم  لرضتتمدة  

 اقة(  نرضمدة المظ)مفد ا  ششالء حن سيمسم

 

او  نن حن  (7)  نعظ  الظاد  لى لفا الستتتيمق ظر   حظف مستتتشعما  عظ  األصتتتنليين كثيد 
يق   ي ْعظاْنا لشعديففو  يقنلنن مثال : ستيمق الكال و نستيمق الظَّا و ناللفا الناضت   يمم ستل

نق م ألرلفو نمم حنرلف ظفس  الكال  نستتيمق فو نالظكدة  لفو نمم كمن ال ستت  م ستتيمق  كال  ما
األصتتنليين لكلمة الغتتداو نالفع   م ستتيمق الغتتداو  لى غيد ذلك من استتشعممال   

يمق  :  ن الستيمقا  -على الظرن المشق      -نيمكن القن  للظمء  على استشعممال  الستيمق  .  الست ل
 .(المقصن ل  م الدامب الغدعمالقدا ن  ال الة على ) :فن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85
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ين من قل  لمظدفض  م القدن العغتدلين الستيمق المدشفع نا (8)نق  كغت  االدشال  

عتمل  حظثدنلنلنريتم حمديكم نلتمرتث  م قضتتتتتميتم ان ادة علد الثقتم تم    ناد  فن . 

نكذلك حستتتتشداليم نظينزيلظ ا نحلممظيم   الغتتتتممليةونعزا غتتتتمم  حندنلم ن ن  حمديكم 

  نوناليملم  المش ظيةون ظلظ ا نال ن  االستتكظ ظم ية  لى اللل ان ذا  الستتيمقم    نستتنيستتدا

و نحميدكم الالشيظية  لى ال ن  و ن يامليمو ناللدشلم ن ستلمظيم ن دظستمو العدليةونال ن  

العملية. ملم ئ الشناصتتت   م اللل ان ذا  الستتتيمق المظدفض: شنريف   م ذا  الستتتيمق

 ذلكونمم  لى   المظمقغتتةونضتتنح شقيي  النضتتع / الغتتدص / المنضتتنع قي     الكال و

نيش    ممونالشعليد الناضت  عن االدشال  مع غتمء  ةوفمءالكيستمنر اللستماة مع ع    

  م   العملمولل ان ذا  السيمق  اسشد ا  االشصم  غيد اللفام لر  ح ظى. لملظسلة  لى ال

ال ند الناضتتت  للشناصتتت  غيد  للشنق واستتتشد ا  مشكدد   ملستتتاةوششميز: شعليدا   

المفتمفي  اللعيت ة عن   الرمت  المفدا للرت يتث مع  (وانيمتمءا   النرتفواللفام )شعليدا   

ضتلا الظفس نرشى الستدية  م االستشظكمد  م دال  مع ااداء  الد يستمومنضتنع  ال

 .من الادن  م حر اد  

 

ــ االيم -9  ة  ءاــ

ا: م الللة   ( ع ) حانمب

ا لت ا  لى / حنمب و ي نمئو حنمب ئو  ن   يممء  نمل ب  ليف م  نما  نالمفعن  م 

 اللة لعيظف حن لرمرلف حن لدحستتتف حن غيدفمو ك حنمب  ليف/ حنمب لف: حغتتتمد  ليف لي ت حن
يستتيدننا دلفظم ن ن ظرن حنمبظم  لى على المنا قة حن المعد ة. شدى الظَّمسا  ن ستتدظم 

 الظَّمس نق فنا

و غيد حن المعظى قت  يدشل  انظستتتتتمن معتمن دمزيتة يف م تم اليت  شعام معا  ردكتم 

و نلعض شلك  الثقم م  من غتتتتدص ادد ألستتتتلمب مشع  ة مظ مللكلمة مع ك  ردكة  

المعمظم يكنن  يرملي م  م رين حن اللعض اادد يكنن ستتتللي مو لذا يرب االظشلمت لثقم ة 

 الاد  اادد لكم ال يف   انغمدة لاديقة دما ة

من دال   الشناصت  فن عملية غيد الملفنا  حن غيد اللفام حن الشناصت  غيد الكالمم
 دستم  ناستشقلم  دستم   ل نن كلمم  لين األغتدمص. ق  يش   دستم  شلك الدستم   من 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
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 .الشقمء العينن للة الرستتتت  حن شعمليد النرف حن  دال  حن من اللمس دال  الشعمليد حن
 ية من الممكن حيضتتتتم ظق  الدستتتتم   غيد الكالمية حن اللفاية من دال  نستتتتم ا مم

م ة على عظمصتتتد ال نغتتتك  الغتتتعد حن العممدة. كمم يرشنر الكال  ع الماللس مث 
و مث  رن ة الصتتتتن و الشناشدو علن الصتتتتن و للة رمظلية لفاية يالق علي م استتتت 

شنلة عظمصتد شناصت  ناديقة الكال  ناللرن نالقة الصتن . كمم حن للظصتنص المك
 .و الشدشيب الفداغم للكلمم و حن شدشيب الظص  م الصفرةالكشملة لفاية مث  اداز  ال

المل غيد  لتملستتتتتلنك  يغتتتتتمد  ليتف  متم  غتمللتم  التذر  الملفنا  غيد  حن الشناصتتتتت   فنا 
عت ا حن فتذت   -مثت  الكال  الملفنا شمتممتم    –فن نستتتتتيلتة لظقت  المعلنمتم    الرستتتتت  للتة

نالردكتم   ناللمسو  نانيمتمءا و  النرتفو  شعليدا   دال   من  ظقل تم  يش   المعلنمتم  
الرس و نالما د الدمدرم نرشى من دال  ظلدة نظلمة نمسشنى   الرست يةو ننضعية

لملمم ة من  65 لى  60ديلم من  صتن  الغتدص. نالستلنكيم  غيد الملفناة شمث  شق
 .الشناص  لين األغدمص

 :نيسشدلص من فذا الشعدي  المالرام  الشملية

غتتمنلية الشناصتت  غيد اللفام:   ن يغتتم  رزءا كليدا من الدستتم    .1
نللم  الكم ظم    والمظشرة ضتمن ستيمقم  الشناصت  انظستمظم الشناصتلية

نك    وظستتتمن ناالةنرزءا كليدا من الشناصتتت  لين ان  والرية األددى
 .الدسم   النرن ية الصم دة عن عظمصد الكنن األددى

ك  الرناس الدمس ل م ظصتتيب  م شلقم نشمديد المظل م  غيد اللفاية  .2
 .كدسم   شناصلية لى ال ممغ ليش    داك م  

 ن الشقستتي  انردا م لين الشناصتت  اللفام نغيد اللفام ال يمظع شلن    .3
مستمنع حن ش   -ستناء لقم  م غتك  ملفنا  فذا األديد على ر ن  األن 

 .مد م-شق يمف  م غك  مكشنب

شغتم  قظنا  الشناصت  غيد اللفام للة الرست  نظغتما األعضتمء الرستية  .4
الصتتتتتظتمعيتة نان داك   مع نالمظشرتم   الشعتمام  المشمثت   م  النرن ر 

 .المكمن نالزممن نالمسم ة

 مث : (10)نثمة مم يؤثد  م   داك معظى الكلمة 

 الفضمء الفداغم       -ح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF
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عم ة عظ مم يشكل  غتدصتمن يفضت  ك  مظ مم اللقمء ضتمن ريز مكمظم دمص لف. ريث 
شفستيد الدستملة المظقنلة. شؤثد المستم ة الكم ظة لين المدست  نالمشلقم عم ة على اديقة 

 .كمم حن اسشد ا  الفداغ نالمسم ة لين المشرم ثين يدشل  لغك  كليد لين الثقم م 

 سلنك الشظفس -ب

يدشفع حن يشم   نيظقلض لستتتدعة.  الصتتت د  مم يكنن الغتتتدص قلقمو يمكن دؤيةظع
ضتتمع  من استتش الك    –يدشفع صتت د الغتتدص ألن ال ممغ يقن : "مغتتكلة مرشملة 

  من القشم   ربة!"و عظ مم شدى فذا المثماألنكسترين  م رملة اضتادادظم لل دب حن 
عليك حن شفكد مليم  يظللمالستتتلنك غيد الملفنا لاديقة مدشلفة ل ى غتتتدص ستتتلي و  

 .لممذا يغعد فذا الغدص لملقلق 

للشناصتتتت  غيد اللفام ع ة استتتتشد امم   م الريمة العممة: كملستتتتيمستتتتةو نالشعلي و  
  و القضتم ية...الستيمرةو نالشرقيقم  و نال دامم نالفظننو نالابو ناألعمم ناالقشصتم  ن

حمم  م الريمة الدمصةو  يش  اشدمذت كنسيلة شناص  د يسة عظ  الص  اللك و نالشناص  
الفعتم  مع التذا و نالمرتم اتة على الصتتتتت اقتم و نالمرتم اتة على العالقتم  الزنريتة  

 .نشانيدفمو نالشناص  مع اللدلمء

 

 الدوافع   -10

نمرفزا  السلنك ل ى انظسمن م  نعة نا ع  حن   لى    (11)شغيد  داسم  عل  الظفس  

لرب اللقمء نالمرم اة على الرظس حن الشالع لالظشممءو كملشم اسشعدض م لظم "ممسلن"  

فم  مرفزا   عغدة  ثمة  حن  حا د   "ممشنك"  ل م  رقق  ن داسة  المثم و  سلي   على 

 الشم ش  ع المسش لك للسلنك االسش الكم على ظرن ممو نفم:

 . المرفز الدنرم -1

 ألظم.  مرفز ا -2

 المكمن نالزممن.  -3

 المرفز الفيزيم م. -4

 مرفز الشبقل .   -5

 مرفز االظشممء لف ة مرشمعية.   -6

 مرفز الرظس.  -7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1
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 مرفز اللعب.   -8

 مرفز الاد  المريا.   -9

 ن حعالفم قنة فن المرفز الدنرمو نح ظمفم فن المرفز الاد م.   ن  

الظفس ير  شعمدي  كثيدة رشى حن المالع على كشب عل     (12)ال نا ع   شع    شعمدي 
 مظ م:ظنعة ظذكد نمش

 
معيظة   اد  الفد  شرعلف يظزع  لى القيم  لبظناع نظفستتيةفم رملة  ستتينلنرية  :الدافع

الستتتتتلنك  م   الكتم ن   نش ت  اشرتمت معين  من  لت ى  رتملتة الشنشد  الت نا ع  لى دفض 
 .من رملة ع   االشزان نشدليصف الرم

 
ظفستية ال ظالرا م ملمغتدة ل  ظستشظشر م    ادلية رستمية حن  فن علمدة عن رملة الدافع:

  نشناصتتلفالستتلنك  م ادن  معيظة   نشثيد عظ مومن االشرمت العم  للستتلنك الصتتم د 
 معيظة. لى غمية   رشى يظش م

 
 .سلنك المشعلمين نشنريفالامقة المردكة للظغما   فن :الدافع

شستتلستتليةو نن قم  لممستتلن  إن ن من دمستتة صتتفن   لستتيشبل  ال د  الذر ادرف ممن
ن من رمرم  ل  يدضتنفم لع .  ن فذت الرمرم  م درة من المستشنى  األ دا  يشرفزن

دد الرمرم ( آالمستشنى المعق  )حعلى ناألستمستم )ح ظى نحن  رمرم  انظستمن(  لى 
  :كماشم

 . لم...ظن  وعا" ورنع) الفسينلنريم) •

 ةرص/مبنى/حمن/سالمة •

 ص اقة/رب/ارشممعية •

  ظرمز/انقداد/شق يد الذا  •

  ظرمز انمكمظيم  الكمملة/شرقيق الذا  •

فسينلنريمو لا ن المشاللم  األسمسية قم مة على المسشنى القمع ر من ال د  حال نفن:  
ننرن  حر اظشقمصتم  ضتمن فذا المستشنى ستيؤ ر  لى رع  رميع ستلنكيم  انظستمن 
منر ة صنب  دضمء الظقص الرمص .  مثال :  ن ع   رصن  الفد  على قسا  نا د 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA
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من الظن  حن الاعم  سيرعلف غيد م شمم  لملدغلم  الشم شرم   م ايمش م شق يدا   يرمليم  
ام   زاء رمرة األمن. نششرن    ة  نا ع قنى الثمظم مشيشستتتللذا . نعليف يصتتتل  الم

يش    الثتملتث من ال د  لعت متم  المستتتتتشنى  نالريتمة االرشمتمعيتة  م  ظرن األرناء  الفد  
الشبمين على فذين المستتشنيين. نيشبل  المستتشنى الدالع من المشاللم  الظفستتيةو حمم 

 .قمة ال د   ششبل  من شرقيق ن  داك الذا 

 :سلن رن  الشسلس  ال دمم للرمرم  كمم يلممية مدا يمكن شلديص ظ

لت ى انظستتتتتمن رتمرتم  ندغلتم  شؤثد على ستتتتتلنك  .  قا الرتمرتم  غيد  •
المغتتتتلعة شؤثد على الستتتتلنك حمم الرمرم  المغتتتتلعة  ليس ل م شبثيد على  

 .السلنك

يش  شدشيب الرمرم  شلعم  لمم شغتكلف من حفمية على ريمة انظستمن من حلستا م   •
 .شعقي ا   رشى حكثدفم

يدشقم الغتدص من مستشنى ح ظى ظرن مستشنى حعلى على ال د   قا عظ مم  •
يردر  غتلمع المستشنى الذر يستلقف ضتمن الر ن  ال ظيم ل ذا انغتلمع على  

 .حق  شق يد

كلمم ادشقى الفد  صتتعن ا  لمشرمت حعلى ال د  كلمم حا د مزي ا  من الظزعم   •
 .الفد ية نانظسمظية نعال   الصرة الظفسية
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ــ الني   -11  ةـ

  م  انستتتال  شعظم القصتتت  ناندا ةو نللظية مكمظة عايمة  م (11و12) م الللة  لظيةا

هللاو   يدللالشم شر   ف   العم  الذر يعملف انظسمن     فن   نر ت ح    نغيدت ح   

الرت يتث الداتمب عن: »ن م  لن  دستتتتتن    عمد  ستتتتتمعت   قتم   عظتف  هللا  دضتتتتتم 

 "لملظيم   األعمم  ظمم " :يقن   هللا

حستمس الرمال  العقليةو لمم  م ذلك  م الستلنك اللغتدر على  يغتدح عل  الظفس الغتعل

شغتدح الستلنك ريث   الظيةولمم  م ذلك   العقليةوالمعشق ا  نالدغلم  نالظنايم. االيم   

الشم  األفت ا   شرقيق  نيرتمنلنن  دغلتم   لت ي    حظ    تمعلنن  على  األ دا   ي ظاد  لى 

لمظغتتتتتن   نايفتة لشرقيق ال ت   اإن الفعت  المشعمت  فن   ت  نلتملشتملموشنر  تم المعشقت ا .  

 نيسشظ   لى االعشقم  لبن مسمد العم  سيدضم الدغلة. 

نالمعشقت ا   Astington 1993)  رت   )الدغلتم   العقليتة  الرتمال   لين  الدنالا   )

نالظنايم( ناأل عم  الشم يقن  ل م الفد  من حر  النصتتن   لى ال   . يغتتمد  لى فذت 

الستلستلة الضتممة المقشدرة فم حن الدغلة شستلب   واالشصتمال  لمست  الستلستلة المقصتن ة

لة المقصتتتن ة ادشلما  الذر يستتتلب الظشيرة. شر   الستتتلستتت الفع ونالشم شستتتلب   الظيةو

 الدغلة لإدضمء ف   علد الظية النسياة.  

 

 نمط الحياة   -12

ف الذاشية نالاديقة الشم يدى  ي م   (13)  يع  ظما الريمة اظعكمستتتتم لصتتتتندة الفد  نقيمل
ظمنذرم مشكممال من الظغتمام  ستناء حكمظ  فناية   ن يع  م ااددنن. نفظفستف نيدات ل

حن ظنع من حظناع الديمضتة حن الشستنق حن رضتند المظمستلم  االرشممعيةو نشغتم  فذت 
المرمنعة حيضتم االفشمممم  مث  األك  حن األزيمءو نش د  ضتمظ م ااداء االرشممعية 

 ناالقشصم ية نالركنمية نغيدفم.

  ظمك من الغعنب يعشم   ناالدث الشمديدم نالقي و   لملمعشق غعب يشبثد   ظما ريمة ك 
شرية الستتال  للمستتة لستتياة للكش  من األعلىو نفظمك يعشم  المصتتم رة لملي  نفظمك 

 من يعشم  مصم رة الدؤنس نثمة من يعشم  االظ  لملشصم  .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 في القرآن الكلمة 

 

 م عق     ةمدزنظر اث حن عم علد مم فن مشمح من صتتتند نمغتتتمف   ستتتشالكلمة ش 

م  حنرف)ظم علممء الشفستتتتيد من حن القدآن ق  حلللاالظستتتتمنو ن ذلك حن نر م    و(رم 

اء من ثقم ة نشدصتتص نرر  مم يا لعنن عليف من د  الشفستتيد ششع   لشع   مغتتمدب الق  

قدآن الكدي و  مع )ال  شد كي   عت  نكتذلتك االمد يصتتتتت ق مع قداءة آيتم  الو    داك

ان الصتندة المشديلة ل ذا المغت   يصت ق    حر  الصتملريني ( ذكد  دلك لبصترمب الف

 ك  من يشديل م الى ين  ال ين.ل

 ستتيمق  و  ال شلصتتدنن(حصتت ق مع )ينو  يصتت ق مع )ال  شد كي  م  هللا الا (مثلمم  

 لبستمليب مدشلفة شمدة علداايم  يمضتم رن  مرند الصتفم  ناالستممء نيعزز ل م  

  ة " مدرع اللصد ف  شدى من  اند" مدنش  "  لبر آالء دلكمم شكذلمن" 

ششع   الشفمستيد نالشبمال   ي م  ظمم  ننار ا   دام  آيم  القدآن الكدي  ليس ل م شفستيد

نالشر ر الذر ظر ت  م   وزممن نممن( )صتتملرة لك رعل م يمم  نفن دام  ال  لغتتك 

ال يعشم  الغتتك  اللفام  رستتب ل  اللظية الشم لظم علي م   ذمثلف(   لستتندة من ا) بشن

ثمة مم يمكن ان ظمظرف استتت    لمثلفو   ابكملفو نفن مم يعزز لالستتتشرملة لبن يبشنكنن ل

مم يؤثد  م ا داكظم عمم ظقدحت من آيم  القدآن نفن مم يمكن ممصتتتفن ة من العنام   

  م الغك  الشملم: ظسشعدضفان 

 

 الشدصصم  نالم ن مرمنع العظمصد مع علد  داك ان



  

 43 الكلمة 

 

 

قدآن قيم  السمعة لك  آية  م ال   لىز  نعليف ظلم  ظامقم حنسع يسع الكنن كلف مظذ األ

التذر شؤن  اليتف ليت دك تم قن  العصتتتتتد التذر    (الزمكتمظم)رين ششغتتتتتكت  ن ق القتملتب  

 دع م  م الستتممء رين شكنن الكلمة المستتشن ية للغتتدنا  يعيغتتننو نلعل م انغتتمدة  

 دل م.  نذلإم اكل م ك  رين شؤشن

ذلتك ان كت  ريتم     وغظتمء ال ريتم  عن الاديق   شظنع تم    ون شظنعت  ننالشفستتتتتيدا   

 د . األصن   م األسممء نالصفم  حمدٌ ة ناللل قناع يشداى  

 م ات  مغتتتتت ت  حن رت ث ان اد  ظفستتتتتم حن منقع رلدا م حن   اايتم  كي  شف     

 لراة شمديدية حن منق  سيمسم؟

)اقدح   ن ق و  صتفم  هللا ناستممءتل داك فذا يعزز لف عمق قداءة م  نعة ن عمق ان 

 " الرد " ن  " الكلمة" شى مع  ك  غتتتمء من رنلظم دلق لق د نميزانو رو لستتت  دلك(

 معمظم ن ق فذا الق د نالميزان.من اليمدا   لمالشغك   ش نعليف " الردكة" ن

   :(14) للظماد  م القدآن لالب الشفسيد مآدذ كثيدة حم مش م حدلعةن

األن : الظقت  عن دستتتتتن  هللا صتتتتتلى هللا عليتف نستتتتتل  مع الشردز عن الضتتتتتعي  
 .نالمنضنع

لعضت      المد نع مالقم و ندصتف  ق  قي :  ظف  م رك  األدذ لقن  الصترملمو :الثمظم
 .لبسلمب الظزن  نظرنفمو ممم ال مرم  للدحر  يف

الثملث: األدذ لمالق الللة مع االرشداز عن صتتد  اايم   لى ممال ي   عليف الكثيد  
 .من كال  العدب

لع فن الدالع: األدذ لمم يقشضتتتيف الكال و ني   عليف قمظنن الغتتتدعو نفذا الظنع الدا
اللن علمس  م قنلف: الل    ق ف  م ال ينو   الذر  عم لف الظلم صتتتلى هللا عليف نستتتل 

 .نعلمف الشبني  ت دنات اللدمدر نمسل 
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   ياألدبالتخصب العلمي أو  

الك  ( رين ظعدضتت م لمصتتفن شظم الستتملقة لمرمال  العلن  نالم ن   لى مع ) بننا  

 ظ  و  نشظسر  مع شدصص نم ن ك  ممن ي دك م لبسمليب ششفق    لىلعلظم ظص  

 

 الكهف(  إلى )فأووا  التخصب 

 مع األسشمذ  
الرممعم الذر  

يغد  على دسم   
 ال كشندات

ارتت   من  الالمتتم   ننلنج  لتتملشدكيز  يفيتت   لمتتم  يظاد  لعلتتف 
الشنصتتتتت  لظند العل و  دستتتتتم ت  الت كشندات شلرتث لتملت قيق  

 نلملمميكدن  نن الصندة اللمظنداميةلشسشكغ   

الك   متم    لىلعلتف يرمعتف  م الشغتتتتتليتف  م مثت  ايناء الفشيتة   المشبم  
المرلدة ليظغتتد لع  ذلك القل  علمم   م   لىيغتتلف  يناء القل   

  عنة لظغد العل 

لعلتف يت دك تم علد م ظشتف   ن كلمتم شعمق كرداح  م رستتتتت   الاليب 
كثد  قة نعمقم كلمم كغف  لف المعلن  علد عمليم  ردارية ح

 شقني  ذر رمء على حرسنسداد الشكنين الح

 لعلف يدى  م االيناء معظم الشرصتينو  مم صتند الشرصتين   الم ظ س 
نمم ظستتب عظمصتتد الشثلي  الشم شمظف من االستتش امة الزمظيةو 
نمم عالقة الالمة لمالظغتتتتداح نف  من شصتتتتمي  يعكس لظم 

 ذلك؟

م كملعالقة   شضتتتتم   يمم لين الالمة نالظغتتتتدو لعلف يظاد لل عل  الظفس 
دض لمم الظفستتتتم رين شضتتتتيق األ  كشمبنانيمم لين الك د   

درل و     مستمد لالستشغتفمء يظالق ممم يعمظيف المديض من 
 المة لظبدذ لي ت ظرن الظند؟

 الفيزيم م
 نالكيميم م

 لعل متم يستتتتتشرضتتتتتدان متم للتذدا  من مت ادا  الكشدنظيتةو 
شدنظية شش  رين يبنر الكشدنن نلكشدنن الذدة نالدنالا االلك

صتتتتتن ين  المقتمللتة ليشمدض عظ متم المدكتب  م مثت  ذدشم ال
 مع الكلند ليكنظم مدكب مل  الاعم 



  

 45 الكلمة 

 

مشدصص اللدمرة 
 الدقمية

لعلتف يعشلد  م مكنثتف المان  حمتم  رتمستتتتتنلتف لمثتملتة الك  و 
ي دك آ مق   مم الغتتلكة العظكلنشية اال ح اة الظغتتد الشم علدفم 

 اظناد المعد ة نالشناص  مع الليد

 

 

 )ح دحيش  مم شردثنن ححظش  شزدعنظف ح  ظرن الزادعنن( صصالشد

 ي دك م رقن  ممم يزدع نيرص   مع صمرب الرق 

لعلف ي دك م علد مم يستتتشزدع من رينان مظنر  م لنيضتتتة   الاليب
 لأل 

 نميكمظيكية عمليم  الرص لعلف يشبم  لآلة الردث  الم ظ س

  عل  الظفس

 الفيزيم م
 نالكيميم م

 

 

شندنن ححظش  حظغتبش  غتردش م ح  ظرن المظغتؤنن"  ملغتردة الشم شستقى لممء ش  مم "ح دحي

فن شعليد   والمادو  لع  ك  قادة من اللمم  شغتتتتكل  من مرمنع مريام  األدض

 ستتيمق الشعليد يشغتتدب من مممث  للفا الذر شالقف علد ستتيمق مم شظامف من كلمم و 

 ال ين نحب نح  نفكذامضمنن الثقم م   م الشقملي  نالعدق نالقنمية ن

عممد رين ظر   يف اللفا يشلنن لصتتتند ع ة  م المديلةو فذت صتتتندة من صتتتند ان

 تمنعمتمد ال يش  اال علد )ظمن( نرميع عظتمصتتتتتد مدكلتم  األدض قتمللتة للظمن نال 

 شرشمج اال نعم ة شغكي .  

  ردا  الستممنية شمضتم لمستمدا  ال دايةو نكذلك اللفارداك الكناكب ناألن حكمم  

نيش  شصتندفم لمغت   لمم يريا ل م   ىمع ك  كلمة ششلفا ل مو  ذا  الكلمة ششلنن لمعظ

 من عنام  سملقة الذكد.

الادح لذا  )الدستتملة(  شظنيع زنايمل  لمرش م مع اادد   ظمشناصتتل  عظ نفن مم ي عنظم 

 دام الذر يمضتم ل م المعظى كم للعض ظقما المظرظى الال    ظمكم شصتيب مم استشاع

 .ةدسملالليف  ي دك   المدس     لىيص  
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 فيه  نانماذج مما اجتهد

 : علدحن ظرنل م لشاليقم  نظممذج يرسن    - دكظم السمم  السملقة "للكلمة" ح نينر -

 .من كشمب حن ظردد   من مقمال  مم ظكشب  ضمينش -ح

  .ةم  رناديامن لد  مم ظع  -ب

 . مال دامم حن  يلمك السيظممكشملة سيظمدين مسلسلك    - 

كشمب )ردكة الكممدة  م القصتتتص   "وم اللقام اندداج للقام  "قنا  -ث

 .القدآظم(

غدس القي  علد حستتتتتلنب القم ال دامو كشتمب )القتم  لدمرتة القي   م  -ج

 .القدآن(

  .الشنري و كشمب )نان من غمء اال يسل  لرم ت( -ح

 

 

 

لات   نلعلتك ش كنن" من رنلظتم علد ماتملع ال ال   "لرداك الالعلتم ا   الرا رين د 

غتتتتك لة من ردن  اال اظ م و شمدة نالغتتتتمس شمدة كذلك "الكلمة"   م نان كمظ  م 

لذا ستيعرز على ضتن  م    و" لف لظيشف الشرشية نالشغتليليةSystemششضتمن "ظاممم  

نا ستتتنى  الكفمد لبن يبشنا لمث  اظستتترم  مم رمء  عليف اايم و     لعل   ل  ي دك

من  ند"  م لظمء الكلمة الدلمظية  صتتتنشية" غم لين مم "للظام  الشغتتتليلم  لقم ية ال"ا

و ندملق مم الذر  نشظستتر  شظشمم اليف  ذرالدشلما م مع اللظية المرياة للكنن الذلك  

 حنر فم  يف.  

https://www.musli  القصص القدآظم  ىردكة الكممدة    ن ن من غمء  ال يسل  لرم ت

m-

library.com/arabic/

%d8%b7%d8%a8%

d9%82%d8%a7%d8

%aa-

%d8%a7%d9%84%

d8%a8%d8%b1%d9

%85%d8%ac%d8%

a9-

%d9%84%d9%84%

d9%82%d9%8a%d9

%85-

%d9%81%d9%8a-

%d8%a7%d9%84%

d9%82%d8%b1%d8

%a2%d9%86/ 

 

https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
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عظت متم شظالق   م ش لعثد صتتتتتندا عت ة  م اذفتمن ستتتتتممعي تم   م ككدة   الكلـمةفـ 

   .ا دالك  ثدفمعلى   و  ششلعثدالعب  السظنكد رين شسش    دكال من

يدستتتت  على ضتتتتن ف الدستتتتممنن صتتتتندا  م اذفمظ  و نششع   زنايم مم   حنوالل  

المشغتتتدلة من ثقم مش   نظما ريمش   نمم   ش دكف ديغتتت  نك  ن ق مم  ويدستتتمنن

 لمم ال يمكن رصدت من دسنمم . يعشق نن

ــورة لنل   من علد مم شظلض لف ق  ويعلد  ي م الغتتتتعداء لبلستتتتظش   كلمم   والصــ

الظاد لك  غتتمء من رنلظمو نششع   الزنايم لمم ال يمكن  زنايم  مثمة و نمغتتمعد

 .رصدت

 

 

 من زانيشين مدشلفشين  حلداج الكني  

 

 يمم )نفن مم ح دكظمت علد مناق   ناقع الشم ظ دك م علد مم ظرستتتف من    والحقيقة

 ظليظم منسى نالدضد علي مم السال (  مادشل   ي 
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دستم ل م ضتمظية )  و ثمة رم  ما ر  علد معمن  الكلمم   ليمظ     ك شغتيرين   الـسياقو

 نيصعب رصدفم( 

 من الصند(ل م  رين يعلد عظ م لمم ال ظ مية الزمظية )واللحظة  

 مسشريلة     منرماةال يريانن لعلمف غمء ... سلرمظف  

على    مم يعشم ضتترمك ناللكمء شكنن علد  مغتتمعد ان  " حضتترك نحلكى  ن الذر " 

  .مم شداتنسيمق زانية 

 ف  مم ظدات فن الناقع ح  الرقيقة؟  ريظ م  لظسب 

 من الناقع نليس رشى قديب من الرقيقةظمم رزء  ل  لعلف ليس ك  الناقع ن

نام عالاى   )  نلع  ذلك مم شعظيف كلمة ) شليظنا( لاةف  اش ۡصللر  تتت  م للرا ا يل نام قاۡنماَۢ  اشالايَّظ ۤنام حان ش صل

ينا  مل م  اعاۡلش ۡ  ظات  ل  (٦الحجرا  )  (ما

مستتتشريلة لرك  اظ م ستتتشرشمج لماليين الزنايم نغنص  م األعممق    رماة اذا  نان

 .لظسشلين

   !لصمد()انعملية حصال    ن شعذد   ركم األ  لظمء لظم نعليف حن  

غميشكو  مع  ملشر ر فذا لمثملة ستتيد على رل  مغتت ن  ال شعل  كي  ستتشلل  علدت  

 نمضتتلال دانستتيعشلدان مستتمميظف من رناس  مم حنشيظم من األستتلمبو نعلد مم ظع

عمم ظداتو نستتتتيعززان لظم مغتتتت  ا كمم لن كمن )الرقيقة(و نمم فن لرقيقةو لشبشم 

حن شت دك علد )شفعيت   علىحمستتتتتبلتة )انرتماتة( كم شلللظتم من حن الرقيقتة اظمتم فم  

 الرناس نلذ  األسلمب(.

 ( لشسشلين الرقيقة دحقا)اعشمم   ظرن  سلرمظفو  نفن مم ي  عك قسدا ظرن )الصم (

  الرسظى سلرمظفو سممءتحعلد مغكمة صفمشف ن وسلملك نرناسكحلرنلف ال لرن  

   :رين شلرئ اليف علد مم حن ع  يك من ح نا  

 الرناس-ح

 العق  -ب
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 (اال من حشى هللا لقلب سلي )القلب ... -ج

لاقاۡ     قم  شعملى ولآلية القدآظية كم ششغتتك  ريظ م ل يك الرقيقة لشلصتتد مع ك  قداءة ﴿نا

ۡحظام لل  ننا  ذادا د   الَّ ي ۡلصتتل
ࣱ

ۡ  حاۡعي ن لا   م نا  الَّ ياۡفقا  ننا لل ا
ࣱ

ۡ  ق ل نب ظسل  لا   ٱۡنل ن ل نا نا ٱۡلرل ا م ل
ࣰ

ظَّ ا كاثليد را ا

ىِٕكا ف   لاتتتت ۤ  ح نم
اۡظعاتتتت  ل لاۡ  ف ۡ  حاضا ُّل ىِٕكا كاَأۡل لاتتتت ۤ ۤم ح نم ع ننا لل ا  الَّ ياۡسما

ࣱ
اذاان ۡ  ءا لا   م نا فلل ننا   لل ا    ٱۡللاتتتت 

ينا ي ۡلرل  ننا  لۤ  لعش م آية ملمغتتد فم لشش نام ٱلَّذل ذاد  م  نا ۡ ع نت  لل ا ظاى   َا ستتۡ ۤمء  ٱۡلر  ما استتۡ ل ٱأۡل َّ ّلِلل ﴿نا

ل ننا  م كامظ نام ياۡعما ۡننا ما ي ۡرزا ۡل ستتتتا ىِٕفل تتتتتتتتت ۤ ما شزانج نامشزاج  يمم لين  ةعملي   األعدا   حاستتتتۡ

من ظصتيب   (عدا األ)   ش مستمي م ش  نلع  الصتفم ()الرناس( ن )مغتكمة األستممء ن

   .يذكدظم لمغيظم على الرل  المغ ن 

 :ملردن  الشم شغك  

 الكلمة

  ملصندة

  ملناقع

  ملرقيقة 

للكلمة مم ار ثشف من استشرضتمد صتند مظستر  مع فذا االظسترم  نالشنا ق  م الشبثيد 

 م كت  متم فن من رنلظتم    لتكذكت  ظرت تنفن متم  لمتمءو ملتالررد    ذ التذر لت حظتمت آظفتم رين قت  

و نلكن لمظستترم   ال دام  شمضتتم لغتتك   ملكلمةو  رين يمضتتم لشبثيدا  ناستتشرملم 

 ال غديك لف.   الذردملق ال  اظيةلنر   معززة  م ذلك ونن ق قناع 

 

 ﴿ألَْم تََر﴾وقفا  حول  

 ( 17) م قممنس المعر  النسيا  دحى معظىرمء  م 

حاى ْؤياة  لملعين :دا  ار  نلمعظى العل  ششع ى  لى مفعنلين ششع ى  لى مفعن  ن الدُّ

حْرٌ  ْؤياةٌو دا ىو مص د د  و حادا حاْي     ..]د ح ر[. ) ع : ثالثم مشع  لرد (. دا

حى الا ا : دا . : -ال ل ْيظاْيفل ت  للب   ل عا دا ى غاْي م   لم الاَّال ل :-: حاْلصا حْيش ف  للعاْيظلم-: -الا يادا  .دا
حى زْ  دا ْلمم  م  رم  :ر  لا  -عل ظام ل - ا. :: را حْيش ف   لم اْلما  .دا
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ْيدا : ْظف   الَّ الدا  ...: لاْ  ياْلقا  - لاْ  يادا مل
حى با : دا ْظف  العارا ي ثليد  ال َّْفغاةا  -مل ي لد  نا م ي را  .: حشاى للما
حى اعا : دا للفل حاْن ياشا ادَّ ا للياف كَّ الظ لزا ارل ْن نا را ا   -مل للفل : نا ارل ْن نا  . مل
حاى حْياف  : دا حْيلفل  -دا  .: كامنا عالاى دا

ن م القدآن رين ينرف هللا ستتلرمظف استتممعظم نعقنلظم ظرن حمد ممو  إظظم ظعم  لغتتك   

شلقم م لذا  عمليم  الشدي  ن ق ذا  العنام  الشم اغتدظم الي م ستملقم ستناء لقصت  حن 

م  القدآن علد مم ظستتتمعف من آيمن غيد قصتتت و نليس لملضتتتدندة يكنن مم شديلظمت 

لتملفعت  يردر  التذر  فتذا  حظتف  غيد  المقصتتتتتن و  للمعظى  الت متمغ  منا ق  نلتك ان  م  و 

مغت   ر ا  االدنة  علدشستشعدض مغتمف  القصتص القدآظم  م مث  ستندة ينست و 

لقم م يسشعدض  شريم  مصتيد حدي   ينست و )اقشلنا ينس  حن ..( ظر  الذفن نلغك   

ريم  و نلعلظم ل ذا الصت   ظق   يمم ليظ   لعملية الر ا  الشم  اد   لظم صتندا مشديلة

 ذ قم  ستتلرمظف لدستتنلظم   والصتتند نالمغتتمف  لي ند ملرثظم رن  ستتندة الفي  لظستتب 

   ؟المفسدنن من شفمسيد مم شفسيد الدؤية فظم علد مم اسشعدضف  ﴿حلاْ  شادا الكدي   

د يم مرم   دت لظليف مرم  ملسو هيلع هللا ىلص: حل  شظا يقن  شعملى ذكو (16)  شفستتيد الالدر ق  رمء  م 

مبل اْلفلي ل ى ل م لعين قللكو  شد اْصرا لُّكا للب  ﴿كاْي ا  اعا ا دا

 ص يق رسن دمن — ش  الليمن للقظنرم شفسيد  نذكد  م 

)حل  شد كي   ع  دلك( االستشف م  لشقديد دؤيشف صتلى هللا عليف نستل  لإظكمد ع م مو 

ة لكنظف علمم  ضتتتدنديم   القلبو نفم العل  علد عظف لملدؤينالمدا  لملدؤية فظم دؤية 

 .م القنة نالرالء للمغمف ة نالعيمنمسمنيم   

  ش  الق يد للغكناظمنرمء  م 

ن لاْع اف  للمم  كا نما دل ن  ننا  م عاصتتتْ ْنر  مَّ  و حْن عالل ا الظ مس  الما را ْعظى: قاْ  عاللْم ا يم م  نالما

رتمبل   ةل حصتتتتتْ ن قلصتتتتتَّ ةل مل شاناشلدا نا األْدلتمدل الم  ْ   امتم لاك  ال لالالاك  مل ََّ  لل ل الفليت ل نمتم  اعتا ا 

؟ ظ ننا  ش ْؤمل

 شفسيد االنسمن م 

د  حنَّ  ْؤياشلفل  الا مفل يدل د  ة  للشاْقدل ْمزا لَّ او نال ا لاْيفل نستتا ََّ  شاعملى عا ل ى  ل صتتا ََّ ن ل  ستت  امبا للدا الدل

للي ل  ْل ل عالى ستتتا زا لل م عانل العل ل ن  يَّةٌ ش ر  دل ال   للإْظكمدل عا امل م نفم لاصتتتا الة  نالستتتَّ لاْيفل الصتتتَّ عا

رمزل الم   يَّةل حنل الما ةل الشَّلاعل شلعمدا ستتتْ ن حنَّ ل  وْدستتتا ل االل يَّة  مل ْلمل ْعل  م عل نز  را لالليَّةٌو نيار  ظَّ م ستتتا ألل
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ا شاناشلد  عاف  م  مل لَّ ا للذاللكا للمم حظَّف  ستا لاْيفل نستا ََّ  شاعملى عا ل ى  ف  صتا ْلم   .األْمدل  ال  حنَّ ذاكا حْللا   نعل

 

 شفسيد ظا  ال دد لللقمعمن م 

م  ﴿حلاْ  شادا  ْلم  و -]ف نا  حْر شاعالا ا عل دل ْرست نسل للمللاصتا دل الما قُّقلفل كملرمضتل دُّ ...[  م شارا نكمنا الست ل

ف  عالى   ْؤياةل  يممء   لى حنَّ حْمدا داعل للملدُّ ل  م انستتتتْ ث  ة   لى الرا ةل انغتتتتمدا تل القلداءا  م فاذل

ن لاْ  ياْعشانل للفل  و ما دل ْ  كمنا كالاْم ل اللاصتتا شل ل ْع  لى شاعامُّ  كاثْدا فل ني ستتمدل قَّ  ْ داكل ك ف  را تل ال ي ْ دل  . ل

 

  ش  الليمن للقظنرمن م 

نش نام  ۡن ل  اقام ا لا     ٱّلِلَّ  م  ذادا ٱۡلما ف ۡ  ح ل نٌ  را ۡ  نا فل دل ياتتت  ن  ل نام مل ر  دا ينا دا ﴿۞ حالاۡ  شادا  للاى ٱلَّذل
ا لاذ ن  اۡض   عالاى ۡ ل  لنَّ ٱّلِلَّ نَّ  ث  َّ حاۡريات    كل لات  ننا   ٱلظَّمسل نا  ٢٤٣اللقدة حاۡكثادا ٱلظَّمسل الا ياۡغك د 

)حل  شد  لى الذين ددرنا من  يمدف ( و نيرنز حن شكنن لمعظى الدؤية اللصتدية حر  
 .حل  شظاد  لى الذين ددرناو نف  قن  من لظم  سدا ي 

 

 شفسيد الالدرن م 

حاى  نقنلف  م دا ا   ما م كاذابا اْلف ؤا  ﴿ما

 .ا  مرم  مرم ا الذر دحىو نلكظف ص  قفيقن  شعملى ذكدت: مم كذب  ؤ

نادشل  حف  الشبني   م الذر دآت  ؤا ت  ل  يكذلفو  قم  لعض  : الذر دآت  ؤا ت دب 

ذكد من قم    * .العملمينو نقملنا رع  لصدت  م  ؤا تو  دآت لفؤا تو نل  يدت لعيظف

 :ذلك

علم و يعظم الن  الظضد لن غمي و قم : حدلد  ر ثظم دال  لن حسل و قم : حدلدظم ⁕

حاى   :مظصندو قم : سبل  عكدمةو عن قنلف م دا ا   ما م كاذابا اْلف ؤا قم : حشدي  حن حقن    ﴿ما

 .لك ق  دآتو ظع  ق  دآتو ث  ق  دآتو ث  ق  دآت رشى يظقاع الظفس

مي و قم : ثظم يريى لن ناض و قم : ثظم عيسى لن علي و قم   ⁕ : سمع   ر ثظم الن ر 

مةو نس    ف  دح  .ى مرم  دلفو قم  ظع و ق  دحى دلفعكدل
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 شفسيد الن رديد الالدر

م الا  م   اإلظَّ ا ع ننا لل ا ما  ياستتۡ
ࣱ

اذاان ۤم حاۡن ءا  ياۡعقلل ننا لل ا
ࣱ

ۡ  ق ل نب اۡدضل  اشاك ننا لا   نام  ل  ٱأۡل يد   ﴿حا الاۡ  ياستتل
ى ٱۡلق ل نب  ٱلَّشل   ل  ٱلصُّ  ندل  ن شاۡعما كل لات  د  نا ت  اۡلصا ى ٱأۡل  ٤٦الر   شاۡعما

م حاْن ﴿حا الاْ   :القن   م شبني  قنلف شعملى ْ  ق ل نٌب ياْعقلل ننا لل ا نا  لم األْدضل  اشاك ننا لا   يد  ياسل
ى اْلق ل نب  الَّشلم  لم الصُّ  ندل  ْن شاْعما لاكل مد  نا ى األْلصا م ال شاْعما م  اإلظَّ ا ع ننا لل ا آذااٌن ياْسما

(٤٦ ) . 
 م  دنا فؤالء المكذ لنن لآيم  هللا نالرمر نن ق دشفيقن  شعملى ذكدت: ح ل  يسي

اللال و  يظادنا  لى مصمدع ضدلم    من مكذ لم دس  هللا الذين دلْنا من قلل  و 
كعم  نثمن  نقن  لنا نغعيبو نحنامظ   نمسمكظ  و  يشفكَّدنا  ي م نيعشلدنا ل م  

غيدت نكذ ب دسلفو  نيعلمنا لش لدف  حمدفم نحمد حفل مو سظة هللا  يمن كفد نعل 
ف  نكفدف و ني كنن ل    ذا ش لدنا ذلك ناعشلدنا لف نحظملنا  لى الرق    يظيلنا من عشن 

م   ع ننا لل ا م  رر  هللا على دلقف نق دشف على مم ليَّظم ﴿حاْن آذااٌن ياْسما ﴿ق ل نٌب ياْعقلل ننا لل ا
 * * * .لما يقن : حن آذان شصلم لسممع الرق   شعم ذلك نشميز ليظف نلين ال

ى األلْ  :نقنلف م ال شاْعما مد  ﴿ اإلظَّ ا  .صا
يقن :  إظ م ال شعمى حلصمدف  حن يلصدنا ل م األغدمص نيدنفمو ل  يلصدنن ذلك  

 .نلكن شعمى قلنل   الشم  م ص ندف  عن حظصمد الرق نمعد شف ولبلصمدف 
 

  ش  الليمن للقظنرم

الصتتتتت الشم  م  القلنب  شعمى  )نلكن  العينن  حلصتتتتتمد  الدلت   م حر  ليس  حر   ند( 

ة عقنل   لمشلمع ال نى ناالظ ممك  م الشقلي و حر ال مغتتتتمعدف و ن ظمم حصتتتتمل  اا 

 .ش دك عقنل   مناان الرق نمناضع االعشلمد

 شفسيد القدالم

 ) اْلصمد  ى اأْل  ) اإلظَّ م الا شاْعما

مد  اْلع ي ننل ثامللشاةٌ لا   ْ  ( حاْر حاْلصا اْلصمد  ى اأْل  .)الا شاْعما

ى اْلق ل نب  الَّشلم  لم الصُّ  ْن شاْعما لكل قام ا قاشام اة :  )نا . نا ْعشللامدل االل ل نا ق  ( حاْر عاْن  اْدكل اْلرا   ندل

د  الظَّم لع   لم اْلقاْلبل.   اْللاصا ْظفاعاة و نا ما عل ا ل ْللاة  نا د  ر  د  الظَّمال  اْللاصا

 شفسيد الن رديد الالدر
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 تإن معظتمت: ل ؤالء التذين ذدحف  هللا لر ظ  من   و نن ل تم﴿ل   قلنٌب ال يفق  :نحمتم قنلتف

دلقتف قلنب ال يشفكدنن ل تم  م آيتم  هللاو نال يشت لدنن ل تم ح لشتف على نرت اظيشتفو نال 

رتف لدستتتتتلتف را ة حظليتم   .  ( ٤ )يعشلدنن ل تم ر   يعلمنا شنريت  دل ل  و نيعد نا رقيقتة ظلن 

عداضتت   عن الرق نشدك   ش لُّد  م"و ن نصتتف   دلُّظم ر  ثظمؤت لبظ  : "ال يفق نن ل

ة[   و  ﴿نل   حعين ال يلصتدنن ل م  :نل ا ن  الكفد. نكذلك قنلف( ٥ )الدست وصترة ]ظلن 

نيشفكدنا  ي تمو  نح لشتفو  يشتبملنفتم  هللا  آيتم   ل تم  لى  يظادنن  ال  حعين  نل    معظتمت: 

 ن الغتتدك يعلمنا ل م صتترة مم ش عنف   ليف دستتل  و ن ستتم ل مم ف  عليف مقيمننو م

و لبظ   ال يلصدنن ل م  ولم و نشكذيب دسلف  (٦.) نصف   هللا لشدك    عممل م  م الرق 

و آيم  كشمب هللاو  يعشلدنفم نيشفكدنا  ي مو  ﴿نل   آذان ال يستمعنن ل م  :نكذلك قنلف

اْللاْنا  ليفل لاعالَّ  ذاا اْلق ْدآنل نا ع نا لل ا ( و ك ْ  شا نلكظ   يعدضتنن عظ مو نيقنلنن: )ال شاسْتما ْلللل ننا

﴿صت    ل ْكٌ    :نذلك ظايد نصت  هللا  يمف   م منضتع آدد لقنلف . [٢٦ستندة  صتل : ]

نالعدب شقن  ذلك للشمدك استتتشعمم ا  . [١٧١ستتتندة اللقدة:  ]و   ع ْمٌم  ا  ْ  ال ياْعقلل ننا 

 لعض رنادرف  يمم يصل  لفو

 

  ش  الق يد للغنكمظم

ب لاك      ر حْظغتا ْمعا ناألْلصتمدا ﴿نف نا الَّذل ْ  لللاْعضل الظ لعا ل الَّشلم حْعامف و نفم   الستَّ لاْي ل اْمشانَّ عا

نا  اا نياْظا د  ناعل ع نا الما عا   للياسْتما ند  ما تل األ م  ْ  فاذل دل ناألْ  ل اةا  اصتمدا ْمعل ناللاصتا ة  الستَّ ظلْعما

مْ  ةل  الاْ  ياْظشافلع نا للغتا نا للمألْ  ل ا لادا نياشافاكَّد  ْ  عانل العل فل ْ  عالى الك ْفدل نل ْع ل فل صْتدادل ن ذاللكا نل ء  مل

ذا قم ا  نت  عالى ذاللكا نلل ا ك د  و نلاْ  ياغتتْ ل ق  ننا  :الرا ك د  ا  ﴿قالليال  مم شاغتتْ قليد  ا قالليال  را ْكد  حْر غتت 

ْعظى:  ظَّ  : الما . نقلي ا لليلاةل ْعشا    للفل للمْعشللمدل شلْلكا الظ لعا ل الرا نظاف  حْللاشَّةاو ال حنَّ غاْيدا م  ك د    ال ياغتتتْ

تل ااياةل  ثْ   فاذل و نمل ك د  ت  حْر: ال ياغتتْ ْكدا : مم حقا َّ غتت  ةل ا قالليال  كامم ي قم   للرمرل ل الظ لْعما ْكد  لا   غتت 

ف  نال حْ  ل اش     :قاْنل ف    ٢٦األرقم :   ﴿ امم حْغظى عاْظ   ساْمع    نال حْلصمد 

 

 درشفسيد الن رديد الال

ظ م ث  َّ   :القن   م شبني  قنلف شعملى عالاف  سامكل لاْن غامءا لارا ل لكا كاْي ا ما َّ الا ل َّ نا ﴿حالاْ  شادا  للاى دا

لليال ) لاْيفل  ا عاْلظام الغَّْمسا عا ا )٤٥را يد  م ياسل  ( ٤٦( ث  َّ قالاْضظامت   للاْيظام قاْلض 
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نفن مم لين النع الفرد  ﴿الا ل َّ دلك   ا ما َّ ﴿كايْ يم مرم   ﴿حالاْ  شادا  :يقن  شعملى ذكدت

 . لى النع الغمس

 

  ش  الق يد للغكنكمظم

ل لكا كاْي ا ما َّ الا ل َّ  ْد  لى   ﴿حلاْ  شادا  لى دا دا   لل م حلاْ  ش ْلصل يَّةٌو نالم  دل م لاصا ْؤياة   م  تل الدُّ فاذل

ْد  لى  و حْن حلاْ  ش ْلصل ل لكا ْظعل دا و  اإنَّ الا ل َّ الا ل  ل كاْي ا ص  ْل ل ْعظى العل م قاْللليَّةٌ للما و ن م  لُّكا  ما َّت  دا

نرل ٌ  ث  م  ٌثو نللك   ل رم ل شالاي لد  رم ل شالاي لٌدو نك  ُّ م   .م 

: نفاذا الكاال   عالى القاْلبل  ْؤياةل القاْلبل. قم ا ن د  مج  حلاْ  شادا حلاْ  شاْعلاْ و نفاذا مل ر  و قم ا الزَّ

ي ن نْق ل انْسفمدل  لى ا ل نعل  نالشَّْق ل : ياْعظلم الا ل َّ مل لُّكا : حلاْ  شادا  لى الا ل  ل كاْي ا ما َّت  دا د 

ن غاْيل نلاةل  : فن مل سان  نقاشم اة . نقلي ا عاف و نللفل قم ا الرا الغَّْمسل نفن ال   ال غاْمسا ما

 .الغَّْمسل  لى ا ل نعل م

ما  : الا ل ُّ للمقم ا حل ن ع لاْي اةا  و س م ل نا ل الغَّْمسل ع  لاْع ا زا ظَّف  ياْدرل لو ألل م  للا اةلو نالفاْمء  للملعاغل

بل  ْلدل قل  لى رمظلبل الما ْغدل نا الما ظَّف   مءا مل  . اْي  م ألل

 شفسيد الن رزر م 

لت لكا  قيت : مت  ة من النع الفرد   ﴿متا َّ ٱلات ل َّ حر  لى صتتتتتظع دلتك نقت دشتف    ﴿حالاْ  شادا  للاى  دا

النع الغتمس ألن الا  ريظ ذ على األدض كل مو ناعشدضتف الن عاية ألن ذلك    لى

النقت  من الليت و نال يقتم  ات  لتملليت و نادشتمد حن مت   الات  من انستتتتتفتمد  لى النع 

آءا حر رعلف يمش   نيظلستا   والغتمس نلع  مليل م ليستيدو نقي : معظى م  الا  لاْن غتا ﴿نا

عا  ظم  لارا مكل د زا   لكظف رعلف يزن  لملغتمسو نقي : معظى ستمكن غيد حر ثملشم  غي لاف  ستا

ْمسا  مظلستا على األدضو ل  يلشصتق لبصت  الرم ا نالغتردة نظرنفم  عاْلظام ٱلغتَّ ﴿ث  َّ را

لليال   لاْيفل  ا قي : معظمت حن الظمس يستش لنن لملغتمس نلبرنال مو  م ستيدفم على الا     عا

آددو  يلظنن على ذلك اظشفمع    ظقلضو نمشى يزن  عن مكمن  لى مشى يشستتع نمشى ي

لف نرلنست    يفو نقي : معظمت لنال الغتمس ل  يعد  حن الا  غتمءو ألن األغتيمء ل  

 ..اظش ى.شعد   ال لبض ا فم

ال يعرز هللا من نعليف يمكظظم حن ظعلق لظقن  علد مم استتشعدضتتظمت من شفمستتيد من حن 

 ق نشفمصتتتي   مرعةالفي   م ستتتمعة لذا   قم  صتتترمبألان يدر ظليظم مم رصتتت   
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ستتتلرمظف حستتتدى لعل ت ليال من المستتتر   حن هللا ذ   و نال ظستتتشظكد ذلك  حصتتترمب الفي 

الردا  الى المستر  األقصتى  م ستمعة من اللي و  كمن  ي م صتالشف  م لي  المق س  

ث  معدارف لمم لع  الستتممء الستتملعة الى ريث دلف ندرنعة    لمألظليمءنصتتالشف امممم  

 ن ان كمن ق  حدات الليب نالمسشقل   ال  و   فراة اسدالفداغف الذر مم ا   ا  م من ل

 ملظاد لملقلب يستتشنرب استتشرضتتمدا لمم  يعرز من ان يكنن ق  حدات حصتترمب الفي و

ليس من المرم  حن يرع  هللا ستلرمظف ظليظم  عدض عليف لملصتندة المشديلة عقالو كمم  

 .عة حصرمب الفي ظمفيك لعين قللف مم ر ث من  قم ق  مرمرم  حن يدى لعيظف حيضم 

ل م غتتكال حن ليصتتل   م مديلة المشلقم  شلقم يم  نفذا مم يردظم الى حن )الكلمة( شدستت  

نمستتتمرة   ونظما ريمشف وصتتتندةو نفذت الصتتتندة ششلنن لمم يد  فم من ثقم ة المشلقم

من المدستتتت  حن الي مو نعليف ردر   حغتتتتدظمنعنام  حددى    ونظنع رد شف وا داكف

  من دستملة حن دامب حن شنريف نادغتم و نق  ارش    على  ي دك فذا كلف قل  حن يع

ضتنء ذلك المؤستستم  اللدلية نالغتدكم  للشعد  على مم يميز ثقم م  الغتعنب عن 

لعضت م اللعض لقصت  شستنيق مم ل ي   من لضتم ع ند مم  شرمدية لشظستر  مع حظمما  

عالن صتتال  المزي  الشستتنيقم نمزي  نستتم   انعل  الشستتنيق ظر  من م   وريمش  

علد مم ي دكنن من الشناصتتت  مع غتتتديرة المرشمع المستتتش   ة   ألمدنفمم يعززان 

 عنام  آظفة الذكد.

 

 سما  مد حياة الكلمة

ظنرزفم  نلعلظم  ) دع م  م الستممء( نيصتل   لم   م الريمة  شراىستمم  كم  لكلمة  ل 

 :لع  ارش م   يمم يلم

 : ي م "اال الذين آمظنا نعملنا الصملرم " ظر آية   
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كمم ان فظمك عالقة  يمم لين "الغتتكد" ن دع م  م الستتممءو  للغتتكد  درم و غتتكد 

نلع  صتتند ظامق العم  شغتتم  الستتلنك لملقلب نغتتكد لمللستتمن نغتتكدا لملعم و  

 ناالظرمز لكم ة صندت.

ف    قليقاشت  ْكدا را حانَّ الغتتتتتُّ م  لم اتا نا مل  تا شلْعمتا استتتتتْ ْظعل ل نا ْلم  ةل لل ملظ لْعمتا ا   لتل ْعشلدا ان   االل اْلك ْفدا و نا فل معاشتل

الاَّمعاة  حاقا  و نا د ل نا الغتَّ ْيدا حاقا ُّ مل انَّ اْلدا و ألل ْن ياْفعا   ذاللكا قالليٌ  ما . نا ياةل ْعصتل م  لم اْلما مل  ا  ُّ اسْتشلْعما

سابل سامللقل ا و للرا ياةل ْعصل نا اْلما )القدالم(مل يدل  لشَّْق ل

رستتمنو نمم االرستتمن ستتنى ان ال رستتمن  رستتمنو     رزاء اننثمة عالقة مع ان

 الشعليد لملغكد.

 ذ شسشن م: نفن مم يظ  عن عظمصد ر ي ة للكلمة 

 الغكد ان مم يظ  عن الغكد ناالمشظمن ▪

 االرسمن لإيصملك دسملة هللا لبممظف  ▪

 لمم يعزز لذكد هللا الكثيد ▪

    ر  االرريم ▪

 مم يؤ ى الى مممدسة عملية ن ظرمز قمل  للمعميظة ▪
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 الشناصم لملرق  ▪

 لشناصم لملصلدا ▪

  -ظمفيك عن آيم  حددى معززة  -نمم يلم ر ن  ظلين  يف الستتتتمة معززين ذلك لآية  

 نمثم .

 مثم  اايم  العظصد 

ف   اللغمدة 1 م  ۡظف  ٱستتۡ ةف م ل كل للكاللما د  ا ي لاغتت ل ى ٱۡلن    لنَّ ٱّلِلَّ يستتا ي   عل ستتل ٱۡلما
ۡديا ا   ما

 ضمن داملك لغمدةحن ش

م كاللما  اللقمء 3 عالا ا را ع ننا نا ۡ  ياۡدرل ۡ لاعالَّ     ل  عاقلللفل
ࣰ

 ظرمز قمل  لالسش امة  ٢٨ةاَۢ لامقلياة
 نالذكد

ةا   الشقنى 4 يتتَّ مل را ةا  يتتَّ مل ٱۡلرا ق ل نلل ل    نام  ل   كافاد  ينا  ذل ٱلتتَّ عتتا ا  را ﴿ لۡذ 
عالاى   ۡ نا نللفل ستت  يظاشاف   عالاى  دا كل اظزا ا ٱّلِلَّ  ستتا لليَّةل  اب تتتتتتت  ل ٱۡلرا

نا  ظلينا  ۡؤمل م ٱۡلم  لل تتا قَّ  حارا مظ ۤنام  كتتا نا ى   ٱلشَّۡقنا ةا  كاللمتتا   ۡ ما   حاۡلزا
م 

ࣰ
كامنا ٱّلِلَّ  للك   ل غاۡ ء  عالليم مل نا حاۡفلا ا  نا

 ﴿ال  لف  ال هللا نفم 
  القيم  ل مننرقنق مو 

 لملشزا 

   الشرقق 5
ࣱ

ين يٌن حامل كل ۡيظام ما ف   قام ا  لظَّكا ٱۡلياۡن ا لا ا م كالَّما  لشليينالشلين نا   الامَّ

   االم م  6
ࣱ

ة لاۡنالا كاللما ۡدش لل ا  ليفلل نا با  َا شاتتتت  نساى ٱۡلكل اشاۡيظام م  لاقاۡ  ءا ﴿نا
ۡ  لافل   ۡ ل نا لظَّ   ل لكا لاق ضتتتل ا لاۡيظا   ن دَّ لاقاۡ  مل ۡظف  ستتتا ك ف م ل غتتتا

يبف  دل  م 

 الشمث  لملصلد  م ال عنة

بل شاعاملاۡنام  السناء 7 شاتت  اۡف ا ٱۡلكل ب لاۡيظاك ۡ     ﴿ق ۡ  ياتت ۤ ۤاءلِۭ لاۡيظاظام نا ةف سانا  للاى  كاللما
ظام  ذا لاۡعض  الا ياشَّدل م نا

ࣰ
ۡ غاۡيتتتا كا للفل الا ظ ۡغدل ا نا حاالَّ ظاۡعل  ا  لالَّ ٱّلِلَّ

م م ل 
ࣰ

م حاۡدلامل لَّۡنام  اق نل نام ٱغتتتۡ ا  نام لاۡعضتتت  لل  اإلن شانا ن   ننل ٱّلِلَّ
ننا  ۡسللم  اظَّم م   للب

الاَّديقا  السَّلي ا : ساناءا 
ْظف   ْسشاقي او مم اْسشاقم ا مل  اْلم 

م لاْينا  الشص يق 8 ق م للما صتا  ل ْديا ا م  ى اْلنل ما يستا ْ  للعل فل قافَّْيظام عالاى آثامدل ﴿نا
نا   مل فل  ظ نٌد يتا ايتْ نا فت   ى  يت ا  ليتفل  انْظرل مت   آشاْيظتا نا اةل  الشَّْندا

نا الشَّْندا  ْيفل مل م لاْينا يا ا ق م للما صتتتتتا  ل م  ااة   نا ْنعل ما ف   ى نا اةل نا
شَّقلينا )  (  ٤٦للْلم 

الشعزيز لملغناف   
)ق  سيدنا  م للشص يق 

يدش  )األدض  مظادنا( 
 (اليك اللصد

م حاذ ى ﴿قاْنٌ     المعدن   9 ْن صتتتا اقاة  ياشْلاع  ا ْيٌد مل ةٌ دا ْلفلدا ما نٌ  نا ْعد  ما
لليٌ  ) ََّ  غاظلم  را  (  ٢٦٣نا

 

ن ل  ْعد  يد حن من غ ﴿للمْلما
يغق عليفو نال يرملف مم 

 ال يايقو  
لرسب مم شعمد  عليف 

الظمس ممم ال يدمل  
 الغدع 
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م   ذكد الظع   10 يتا فل  للقاْنمتل ى  نستتتتتا م  م ا  قتا ل  ﴿نا لْذ  ََّ ةا  ظلْعمتا نا  اْذك د  قاْن ل 
 عالاْيك   و

 الشذكيد لظع  هللا

اللداءة من  11
 الغدك

 قام
ࣰ

غاة ا ٱلغَّۡمسا لامزل ءا م دا ۤم   الامَّ ذاۤا حاۡكلاد    الامَّ ل ل  فاتت  ذاا دا  ا فاتت 
ك ننا  م ش ۡغدل مَّ  م ل

ࣱ
ۤیء قاۡن ل  لظ ل  لادل  ٧حا الاۡ  قام ا يات 

 الشلد ة من الغدك 

ك     ال  الظفس  12 قاۡن ل  لظَّك ۡ  االاۡمش ۡ  حاظف ستا ۡ ياتتتتتت  فل ى  للقاۡنمل نستا ﴿نا لۡذ قام ا م 
رتۡ ا  اش نل ۤن  ك    ٱۡلعل مذل َش لدتا ك ۡ  لتل َۡقش ل ۤنام حاظف ستتتتتا ىِٕك ۡ   تا مدل ام  للاى  لتا

ف نا ذا   ف    عالاۡيك ۡ ل  لظتتَّ مبا  ىِٕك ۡ   اشتتا مدل لتتا ظتت ا  عل لَّك ۡ    
ࣱ

ۡيد دا للك ۡ  
ي      رل اب  ٱلدَّ  ٱلشَّنَّ

 

شرمغم ال  الظفسو نلال  
الظفس  دنب يش   

 اسشعداض م 

شفعي    13
الرناس  

لشعزيز 
 اليقين

قاعا ٱۡلقاۡن   نا ٱأۡلا نا لذاا نا  م ل
ࣰ

ۤالتَّة ۡ   ا م لا   ۡرظتا ۡ  حاۡددا ۡدضل     عالاۡي ل
شلظام الا ي نقلظ ننا  ۡ  حانَّ ٱلظَّمسا كامظ نام للتَٔميات  ل لم     ش كا

 

مم الرناس اال نسم   
و   م ليس  صملرة للرك 

ناظمم ح نا  شنصلك  
 للرقيقة 

االمشثم    14
 نالامعة 

نا   م دا عا ا  لي ا را ن  اۡن ﴿نا ۤم  سل ا مل قا َّدا  لي ا م نا كا  لي ا دا لات  م نا قل ا

ۤمىِٕللينا  حاۡقنا    ل للستَّ
ࣰ

ۤاء نا م  لۤ  حاۡدلاعاةل حايَّم ف ستا ى ۤ  ١٠شا ا شانا ث  َّ ٱستۡ
م   للأۡلاۡدضل ٱۡ شليتا نا م  لا تا م ا    اقتا

ࣱ
من فل ا   دتا نا ۤمءل  متا ٱلستتتتتَّ  للاى 

ينا   م قاملاشاۤم حاشاۡيظام ااۤمىِٕعل
ࣰ

 [١١-١٠ صل  ]  ١١ااۡنع م حاۡن كاۡدف

ليمن صند االمشثم   م  
  كنن هللا

ظفم  15
انرماة 

 العلمية

م عالَّۡمشاظاۤم  لظَّكا حاظ ا   ۡل ا لاظاۤم  لالَّ ما ظاكا الا عل تتتتتتتت  ۡلرا ﴿قامل نام ستتت 
ي      كل  [٣٢اللقدة ]ٱۡلعاللي   ٱۡلرا

ظفم انرماة نلع   م  
مناق  ظليظم منسى مع 

الدضد علي مم السال  مم 
 ذج عن ذلكيمظ  ظمم

ع   الشقن   16
 على هللا

ۡذش ۡ    ةࣰل قت ۡ  حاشَّدتا عۡت  ن ا م مَّ
ࣰ

ۤ حايتَّممت ظتام ٱلظتَّمد   لالَّ ستتتتتَّ قتامل نام لان شاما ﴿نا
ت  ۤ حاۡ  شاق نل ننا عالاى  ي ۡدلل ا ٱّلِلَّ  عا تۡ ا ا  الان 

ࣰ
ل عا تۡ  ظت ا ٱّلِلَّ عل

ننا    م الا شاۡعلام  ل ما  [٨٠اللقدة ]ٱّلِلَّ
 

ا ح سلنك الشثل  سناء للف
 هللا لرعل مم ن ق مم حمد 

القن   17
 الس ي  

ف م  عاتتتتتتت   ضتتل
ࣰ

يَّة ۡ  ذ د ل ۡلفل ل ۡن دا ك نام مل ينا لاۡن شادا ۡلياۡد"ا ٱلَّذل ﴿نا
ي  ا    سا ل

ࣰ
ۡلياق نل نام قاۡنال ا نا ۡ   اۡلياشَّق نام ٱّلِلَّ م  نام عالاۡي ل  [٩الظسمء ]دا

نلكن قنلنا الرق من  
 ا ان فن ينقنال س  .ذلك 

 زاغ
 

القن   18
 الللي  

   ۡ ۡض عاۡظ   اۡعدل ۡ   اب م  ل  ق ل نلل ل ينا ياۡعلا   ٱّلِلَّ  ما ىِٕكا ٱلَّذل لاتتتت ۤ ﴿ح نم
م   

ࣰ
ۡ  قاۡنالاَۢ لالليل ۡ   لۤ  حاظف سل ل ق   لَّ   ۡ  نا ۡا   عل  [٦٣الظسمء ]نا

 

لقن  الناض  المعزز ا
لملغناف  نالذر ال للس  

  يف  
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القن   19
 الكدي  

لتُّ  دا ى   قاضتتتتتا حاالَّ  ﴿۞ نا َۡلنا  كا  لتل نا مت   ۤ  ليتَّ لتل اۡينل  شاۡعلت   ۤنام  لالَّ
م  االا   ف ما الا ۤم حاۡن كل لادا حارا  ف ما ظ اكا ٱۡلكل م ياۡلل لانَّ عل ظ مل  لمَّ  لۡرساتتت 
م  

ࣰ
يمت كادل  

ࣰ
قاۡنال م  لَّ  متا قت    نا م  ۡدف متا شاۡظ ا الا  نا ح   ف  ۤم  لَّ  متا شاقت   

 [٢٣انسداء ]
 

نشب ب    مرلب للفا 
  لكال  لين رسن  نشلا

قلنب نشام ن اليلذ على 
ظفنسو نذلك يدشل   اللف 

لمدشال  األرنا   
 نالعنا   ناألزممن

ى   قنال ليظم  20 م لَّعالتَّف   ياشتاذاكَّد  حاۡن ياۡدغتتتتتا
ࣰ

 لَّي لظت
ࣰ

قامالا   ٤٤﴿ اق نالا لاف   قاۡنال
حاۡن  ۤم  لاۡيظتا عا اا  ياۡفد  حان  م    ظادتا م  ۤم  لظَّظتا لَّظتا ياۡالا دا حان    ٤٥ى    

 [٤٥-٤٤اف ]
 

س ال لايفمو لد ق نلين  
نح ب  م اللفا من  نن 

 ر" نال صل و نال 
غلاة  م المقم و حن  

  اماة  م األ عم  

قن   21
 ميسند

نفام  ل لكا شاۡدر  ن دَّ ةف م ل ۡرما نَّ عاۡظ     ٱۡلشللاۤمءا دا ضتتا م ش ۡعدل ﴿نا لمَّ
ا  

ࣰ
ۡيس ند  مَّ

ࣰ
ۡ  قاۡنال  [٢٨انسداء ] اق   لَّ  

 

لايفم لد ق ننع  لملرمي  
عظ  سظنح الفدصة  

ناعشذاد لع   انمكمن  م 
النق  الرمضد ليظقللنا 
 عظك مام ظة دناادف 

الايب من  22
 القن 

ظَّتت  ف   تت  ل را للرا تت  ل نام ٱلصَّ عامل ظ نام نا اما ينا ءا ا ي ۡ دل   ٱلَّذل ﴿ لنَّ ٱّلِلَّ
م   ن شاۡرشل ا ی مل لَّۡننا  شاۡردل د  ي را تتت  ن ٱأۡلاۡظ ا دا مل ۡن حاسامنل م مل  لي ا

  
ࣱ

يد دل م را ۡ   لي تا مستتتتت    لللتا ا  نا
ࣰ

ل ۡؤل ؤ بف نا فت   ۤنام  للاى   ٢٣ذافتا نا

دا   فت   ۤنام  للاى  صتتتتتل نا ٱۡلقاۡن ل نا بل مل يت ل  ٱلاَّيت ل مل   ٢٤ال ٱۡلرا
 [٢٤-٢٣الر  ]

 

الذر ح ضلف نحايلف كلمة 
اندالصو ث  سم د  

ايلة الشم  ي م  األقنا  ال
ن  رسمن  لى  ذكد هللاو ح

 علم  هللا

 م  23
 المرمررة

ق     نل ٱشَّلاعانلو نا ما ل نا َّ ۡر ل ا ّلِلل لاۡم   نا نكا  اق ۡ  حاستتۡ ۤمرُّ ﴿ اإلۡن را
نام  اقا ل  حاۡسلاۡمش ۡ ل  اإلۡن حاۡسلام  ي لتَتنا ءا ٱأۡل م ل با نا شاتت  ينا ح نش نام ٱۡلكل لَّذل ل ل

م عالايۡ ٱۡفشا انام نَّ لن شا  لَّۡنام  اإلظَّما يد َۢ  نا ٱّلِلَّ  لاصتتتل كا ٱۡللالاتتتتتتتت   و نا
لام ل  ۡلعل  [٢٠آ  عمدان  ]  لَل

 

 ن حعدضنا  م المرم لة 
عن انسال   ليس عليك  
 ال حن شللل   مم حدسل  

لفو نحمدف   لى هللاو   ن 
شعملى لصيد لعلم تو  

نسيرمزر ك  عمم  لمم 
 عم 

 الشذكيد  24
 زالة 
 اللل" 

 

ن  لي تتا  ما نا ٱأۡلاۡدض   نل  ل لما ننا  قتت   شاۡعلام  ك ظش ۡ    ٨٤ۤم  لن 
حا االا     ۡ قتت  لل  َّ ّلِلل ياق نل ننا  ننا  ستتتتتا ذاكَّد  بُّ   ٨٥شتتا دَّ ن  ما   ۡ قتت 

نا   تتت  ي ل  ٱلسَّما بُّ ٱۡلعاۡد"ل ٱۡلعاال دا ساياق نل ننا  ٨٦ ل ٱلسَّۡلعل نا
لل ق ۡ  حا االا شاشَّق ننا   َّ   ٨٧ّلِلل

 زالة اللل" الذر يرن  
 نن ا داك الرقيقة  
لملرر  ناللدافين 

 المرسة.
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ۡ ءف نا  لاك ن   ك   ل غتا تلۡ ما نَۢ لليا ل مد  ﴿ق ۡ  ما الا ي را يد  نا ف نا ي رل
ك ظش ۡ    فل  لن  ننا  عالايتۡ اظَّى     ٨٨شاۡعلام  ب ۡ   تا قت  لل  َّ ّلِلل ياق نل ننا  ستتتتتا

ننا  د    ٨٩ش ۡسرا

ى   الشثل   25 نستتا م  يظلكا ياتتتتتتت  م شلۡلكا لليامل ما میا  ١٧﴿نا قام ا فل ا عاصتتا
م عالاى  غا حا  حاف "ُّ لل ا م نا ام عالاۡي ا كَّؤ  ب  شانا تَٔمدل م ما لل ا  لي ا ظامل  نا

ى    [١٨-١٧اف ]  ١٨ح ۡددا

الشثل  ق  يص  لمم شاظف 
حظف م دكو رشى ان كمن 

 من قل  الرميع

ك  ۡ  الشعمد  26 عاۡلظاتتت  را ح ظثاى  نا ن ذاكادف نا ك   م ل لاۡقظاتتت  م ٱلظَّمس   لظَّم دا ايُّ ا ب   ﴿ياتتت ۤ
ك ۡ ل  لنَّ  ل حاۡشقاى  ظ ا ٱّلِلَّ ك ۡ  عل ما قالاۤمىِٕ ا للشاعامدا  ۤنام  لنَّ حاۡكدا م نا

ࣰ
ع نل غت 

  
ࣱ

لليد ا عالليٌ  دا  [١٣الرردا  ]ٱّلِلَّ

لملشعد  على قي  الثقم م  
ش    األددى ناظمما ريم

كم علد مفمفيم   
نم دكمش   يش  صيمغة  

 داملك ل   

يظل  الظ   27 م شلۡلكا لليامل ما ى  ﴿نا نستتا م  میا  ١٧كا ياتتتتتتت  قام ا فل ا عاصتتا
ب   تَٔمدل م ما لل ا  لي ا م عالاى  غاظامل  نا حاف "ُّ لل ا م نا ام عالاۡي ا كَّؤ  حاشانا

ى    [١٨-١٧اف ]  ١٨ح ۡددا

 ظ   مم سشدشمدت من كلمة

العم    28
 الصمل 

ة   زَّ ل ٱۡلعل َّ ل َا ةا  زَّ يت   ٱۡلعل منا ي دل ن كتا مل  للايۡتفل يا   ﴿ما يعت  مل عتا   را صتتتتتۡ
ننا  ينا ياۡمك د  ٱلَّذل لل   ياۡد اع ف  ل نا تتت  ٱۡلعاما   ٱلصَّ ٱۡلكالل   ٱلاَّي لب  نا
ىِٕكا ف نا يال ند    لاتتتتت ۤ ۡكد  ح نم ما ي ࣱ  نا  غا ل

ࣱ
ۡ  عاذااب م ل لا   ٱلسَّي لتتتتتَٔ

 [١٠ ماد ]

ق  يكنن ظ رك علد عم  
صمل و  مم زا  حلظمء حمشظم 

يادرف  مبسندنن لمم
 دشلا  اللدب من حعمم و

 ي م الصمل  لملفمس و 
القص  حن العم  م مم  

كمظ  صفشف قم د على 
الرذبو   ن كملكلمة  م 

 شناصلف مع الليد.

الغكد ان   29
مم يظ  عن 

الغكد  
 ناالمشظمن

 

ننا   شاۡعلام  ك ظش ۡ   ۤم  لن  ن  لي تتا ما نا ٱأۡلاۡدض   نل  ل لما  ٨٤قتت   
ياق نل ننا   ننا ستتتتتا ذاكَّد  شتتا حا االا    ۡ قتت  لل  َّ بُّ   ٨٥  ّلِلل دَّ ن  ما   ۡ قتت 

نا   تتت  ي ل  ٱلسَّما بُّ ٱۡلعاۡد"ل ٱۡلعاال دا ساياق نل ننا  ٨٦ ل ٱلسَّۡلعل نا
لل ق ۡ  حا االا شاشَّق ننا   َّ   ٨٧ّلِلل

 

 نفن على  درم :
العم   – اللسمن   – القلب 

 انظرمز  – 

االرسمن  30
لإيصملك  

دسملة هللا 
 لبممظف

 

نل  لالَّ فا  ۡرسات  ۤاء  ٱۡنل زا ن   ۡ  را ۡرسات    ن علي  اال اللالغ  الدرمن ٦٠ٱۡنل
 ليس عليك ف اف  
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لمم يعزز   31
لذكد هللا  

 الكثيد 
 

ن كامنا    ل لما
ࣱ

ظاة ستتا ةٌ را نا ل ح ستتۡ ن ل ٱّلِلَّ ستت  ﴿لَّقاۡ  كامنا لاك ۡ   ل  دا
ا 

ࣰ
ا كاثليد ذاكادا ٱّلِلَّ دا نا مدل ٱۡلياۡن ا ٱۡلتتتتتَٔ ا نا نام ٱّلِلَّ م  ٢١ياۡدر  لامَّ نا

ا ٱۡلم   ءا ظام ٱّلِلَّ  دا عا ا م نا ذاا ما ابا قامل نام فاتتتتتتتتت  ظ ننا ٱأۡلاۡرزا ۡؤمل
صا اقا ٱّلِلَّ   س نل ف   نا دا م   نا

ࣰ
ظ تتتت  ۤ  ليما ا اف ۡ   لالَّ م زا ما س نل ف  ل نا دا نا

م  
ࣰ

شاۡسلليم  [٢٢-٢١األرزاب ]  ٢٢نا

 الذكد الكثيد لبظناعف 

ر   32
 االرريم 

 

ع   شلستۡ  نا
ࣱ

ع ذاۤا حادل  لاف   شلستۡ  ﴿ لنَّ فاتتتتتت 
ࣱ

ة لل ا ظاۡعرا  نا
ࣰ

ة ننا ظاۡعرا

 نا  
ࣱ

م   اقام ا   رل اة ۡلظلي ا ظل   حاۡكفل عازَّ اامبل   ل  نا  [٢٣ص ]   ٱۡلدل
ا 

ࣰ
ۡ  نا لنَّ كاثليد فل شلكا  للاى  ظلعامرل ا ل ظاۡعرا كا للس ؤا ﴿قام ا لاقاۡ  االاما

ينا   ذل ٱلتَّ لاۡعض   لالَّ  عالاى     ۡ لاۡعضتتتتت    لاياۡللل   ۤمءل  لااتا ٱۡلد  نا  م ل
ظ   اما اانَّ  اان     ءا م ف ۡ و نا  مَّ

ࣱ
قاللي  تتت  ل نا للرا تتت  ل نام ٱلصَّ عامل نام نا

حاظامبا ۩  م نا
ࣰ

ع اكل دَّ دا دا لَّف   نا ۡسشاۡلفادا دا ف   َا م  اشاظَّت   24ص حاظَّما

 ملذين آمظنا نعملنا  
 الصملرم  شميزا 

مم يؤ ى   33
الى 

مممدسة 
عملية 

ن ظرمز 
قمل   

 للمعميظة
 

ل ننا لاف   ما  فامنف  ﴿ياۡعما رل ثلي ا نا تتتت  شاما يبا نا دل تتتت  را ن مَّ م ياغاۤمء  مل
ال  

ࣰ
ۡكد ا ا  اان   ا غت  ل ۤنام ءا ياتتتتتت   ل ٱۡعما استل ق   ندف دَّ ابل نا نا كاَۡلرا

یا ٱلغَّك ند   لام ل ۡن عل  م ل
ࣱ

قاللي   [١٣سلب ] نا

علد مسمد شرني  القي   
من مرد  ايممن الى  

سلنك ل  حدالق 
 نمظرزا  عملية

الشناصم  34
 قلملر

 

ٱۡلعاۡصدل  نا لافل   ١﴿نا ظساتتتتت  ۡسد    لنَّ ٱۡنل ينا   ٢د   لالَّ ٱلَّذل
ۡنام   اصا شانا ل نا ق  ۡلرا ۡنام لَل اصا شانا ت  ل نا للرا ت  ل نام ٱلصَّ عامل ظ نام نا اما ءا

ۡلدل  لصَّ  [٣-١العصد ]  ٣لَل

 الشناصم لملرق

الشناصم  35
 لملصلد

 

شانا  نا ظ نام  اما ءا ينا  ذل ٱلتتَّ نا  مل منا  كتتا ۡلدل  ﴿ث  َّ  َلصتتتتتَّ لتتل ۡنام  اصتتتتتا
ةل  ما ۡدرا ۡلما ۡنام لَل اصا شانا  اللل  ١٧نا

 الشناصم لملصلد 

 

 :في القول البليغوقد جاء 

   ۡ ۡ   لۤ  حاظف سل ل ق   لَّ   ۡ  نا ۡا   عل ۡ  نا ۡض عاۡظ   اۡعدل ۡ   اب م  ل  ق ل نلل ل ينا ياۡعلا   ٱّلِلَّ  ما ىِٕكا ٱلَّذل لاتتت ۤ قاۡنالاَۢ ﴿ح نم

م   
ࣰ

 ٦٣الظسمء لالليل
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 ص يق رسن دمن — ش  الليمن للقظنرم رمء  م 

ااددة لمللسمن )نق  )نعا  ( حر دن     من الظفمق نالكفد نالكذب نالكي  نعذاب 

ل    م حظفس  ( حر  م رق حظفس   الدليثة نقلنل   المظانية على الغدند الشم 

م ( حر لمللم   م يعلم م هللاو نقي  معظمت ق  ل   دمليم  ل   ليس مع   غيدف  )قنال  لليل

نعا   نمؤثدا   ي  و ناصال   ال كظف المدا  ماملقم  لمم سيق لف من المقصن و نذلك  

بن ينع ف  لسفك  مم    نسلم ظسم    نسلب حمنال  و نانيذان لبن مم  م قلنل    ل

من مكظنظم  الغد نالظفمق غيد دم  على هللا شعملىو نحن ذلك مسشنرب ألغ   

 .العقنلم 

 يصم  المعظى  ال الف    م حرسن صندة من اللفاو نقي  رسن العلمدة مع   ناللالغة

مع ان  م  نرسن الشصد  من غيد  ضرمدو  صرة المعظىو نقي  سدعة انيرمز

نقي  مم ق  لفاف نكثد معظمتو نقي  مم املق لفاف معظمت نل  يكن لفاف  ال السمع  

 .حسلق من معظمت  ال القلب

لي  مم كمن مغشمال  على الشدغيب نالشدفيب نانعذاد نانظذاد نقي  المدا  لملقن  الل

 . م القلنب نحثد  م الظفنس نالنع  نالنعي و ن ذا كمن كذلك عا  نقعف

 

 :حسنفي القول الو

للَۡلنا   ۤ  ليَّمت  نا لُّكا حاالَّ شاۡعل   ۤنام  لالَّ ى  دا قاضا ظ ا ﴿۞ نا م ياۡلل لانَّ عل ظ مل  لمَّ ۤم لل اۡينل  لۡرساتتتت  لادا حارا  ف ما كا ٱۡلكل

ق    م نا ۡدف ما الا شاۡظ ا ۤم ح   ف نا م  االا شاق   لَّ  ما ف ما الا م  حاۡن كل
ࣰ

يم  كادل
ࣰ

م قاۡنال  ٢٣انسداء لَّ  ما

 الالدررمء  م شفسيد  

 .نق  ل مم قنال رميال رسظم

م ر ثظم القمس و قم : ثظم الرسينو قم : ثظم ررمجو عن الن ردي   ⁕ ق ْ  لا  ما قاْنال  ﴿نا

م  يم   .قم : حرسن مم شر  من القن  كادل

ر ثظم القمس و قم : ثظم الرسينو قم : ثظم المعشمد لن سليممنو عن عل  هللا لن   ⁕

يمم المدشمدو عن فغم  لن عدنةو عن حليفو عن عمد لن الدامب  قمال ال   ﴿قاْنال كادل

 .شمشظع من غمء يدي اظف

 يث فغم  لن ع دنةو  ظمم فن عن فغم   قم  حلن رعفد: نفذا الر يث دابو حعظم ر
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حليفو ليس  يف عمدو ر  ث عن الن ع لية نغيدتو عن عل  هللا لن   لن عدنةو عن

 .المدشمد

م قاْنال ر ثظم لغد لن معمذو قم : ثظم يزي و قم : ثظم سعي و عن قشم ة   ⁕ ق ْ  لا  ما ﴿نا

م  يم   .حر قنال لي لظم س ال : كادل

 

 :لينفي القول ال

ى  ﴿ اق نالا  م لَّعالَّف   ياشاذاكَّد  حاۡن ياۡدغتتتتا
ࣰ

 لَّي لظ
ࣰ

لاۡيظاۤم حاۡن  ٤٤ لاف   قاۡنال اا عا م   حان ياۡفد  لَّظاۤم  لظَّظام ظادا قامالا دا

 ٤٥-٤٤اف   ٤٥حان ياۡالاى   

ظ ليامت  : القدالمرمء  م شفسيد   ْعظامت  كا  ما

مت ناد قتم لتفو:   ش  الليتمن للقظنرمن م   يتا فتم  م قنلكمتم  م درنعتف عن نال شعظ    حر  اادل

 يقم  ألن الغمء يلين ليظم   ونالقن  اللين فن الذر ال دغنظة  يف  وذلك

حر ست ال لايفمو لد ق نلين نح ب  م اللفا من  نن  ر" نال   :الستع رن م شفستيد  

 صل و نال غلاة  م المقم و حن  اماة  م األ عم 

 

 :معروففي القول ال

مۤ  الا ش ۡؤش نام ٱلسُّفا ا ق نل نام  ءا حاۡمنا  ﴿نا ٱۡكس نف ۡ  نا م نا ق نف ۡ   لي ا ٱۡدز  م نا
ࣰ

م عا ا ٱّلِلَّ  لاك ۡ  قلياتتتتت  لاك    ٱلَّشل  را

م  لا   
ࣰ

ن  ۡعد   مَّ
ࣰ

 ٥الظسمء ۡ  قاۡنال

شفستتتتتيد ن تم  :  القدالمرتمء  م  ْعد  ما قاْنال     ْ لا   ق نل نا  عتْ ا    ﴿نا اْلنا نا مبل  اتا اْلدل شاْليلينا  ا ا  حادا

نا   . يتت ا مل ََّ   ليك ْ و  اْلرا كا  مدا لتتا  : ْ لا   اْ ع نا  مت   ْعظتتا ما  : و  اقليتت ا ن ل ْعد  اْلما اْلقاْن ل  اْدش لل ا  لم 

. نا  ع  ظاْفعت ف   للايْتكا ْرشليتاما  ياْدرل ذاا االل فتا و نا ٌد لتاكا حاظتام ظتامال ظاعا لاك ْ و نا صتتتتتا مااك ْ  نا رتا مت  نا ْعظتا : ما قليت ا

ساظ مو حاْر  لنْ  ْع  ا را عل  نف ْ  نا مللم  للاْيكا   نا : ما ْلظلفل اب  الل ياق ن   اأْل الاك ْ . نا غاْ ش ْ   ا اْعظام  للاْيك ْ  حاْمنا دا

ََّ  صمرلف  ذا ملك  حاْظ ا  لْن غامءا  ت و نا يد  صل ما
 .دغ ك نعد   شصد ك  

للْر   :  الللنرن م شفسيد اًّم  لذاا دا عاْل   لاكا را  حاْعااْيش كا نا لْن غاظلْم   را

 .قنال رميال رسظم معدن م  م الديد:  لالدران م 
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نا الكاال ل : االلنسمن م  ل شاعملى نمم ي ْرشمج   لاْيفل مل ََّ ْكد    قلي ا ذل

 :ميسورفي القول ال

ا  
ࣰ

ۡيس ند  مَّ
ࣰ

ۡ  قاۡنال نفام  اق   لَّ   ل لكا شاۡدر  ن دَّ ةف م ل ۡرما نَّ عاۡظ     ٱۡلشللاۤمءا دا ضا م ش ۡعدل  ٢٨انسداء ﴿نا لمَّ

ْ    عتامء   :  القدالمرتمء  م شفستتتتتيد : اْ ع  لا   قليت ا ْ . نا ْ  لتل  عتام تلكا لا   لاْي ل ف ْ  عا ْد  اْقدا حاْر ياستتتتت ل

ن  اْلفاشْ ا لا   ْ  مَّ ضتتتْ ا يام ياشاضتتتا " حاْر  لْن حاْعدا نَّ ضتتتا م ش ْعدل ْعظاى "نا لمَّ : اْلما قلي ا . نا حا الا صتتتْ اْنل  نا

يقل  ْ  للضتل مَّ   عاْن  لْعاام ل ل را و   م  ال اْلع ْذدا اْلست  نل اْلقاْن ا نا او حاْر حاْرستل ند  ْيست  ْ  قاْنال  ما يا    اق ْ  لا  

ق ْ   لذاا نا  و نا ْزقل عاةل الد ل ْ  للستتتتا اْ ع  لا   ةل نا دَّ ستتتتا و  اإلنَّ ذاللكا ياْعما    لم ما ْم   حاْكدا ْ     اعاْل   نا را

لاْيفل الصتَّ  كامنا عا مةل. نا استا نا فل عاما ا اْلم  كا ا ظاْفستل م ستا م ي ْعال ت  ما ْظ ا لاْيسا عل الا    لذاا ست  ل ا نا الستَّ ة  نا الا

شاعاملاى   مظاف  نا ْلرتا ل ستتتتت  ََّ نا  ْزق  يابْشلم مل ا للدل تل اْاياة و  اكامنا ملسو هيلع هللا ىلص اْظشلاتامد  لاْ  فاذل و  اظازا افاةا الدَّ  ل كادا

  ََّ ق ظام  : "ياْدز  م قام ا م ي ْعال ت  ما ْظ ا لاْيسا عل ة  عالاى فاذاا  لذاا ست  ل ا نا ْرما ".  املدَّ للفل ْن  اضتْ  نا ليَّمك ْ  مل

م   فتاذاا قاْن   اْلنل عالتَّمس  نا . نا ْظشاااد  ْزق  اْلم  يت ل الد ل ندا "  الشتَّبْنل ْيستتتتت  ةا. نا "قاْنال  ما متا ْكدل عل مفتل   نا رتا

ْن لاْفال  و مل ْعظاى اْلفامعل ل ْفع نٌ  للما ي لل مو ما يف م اا يال    حاْر لاي لظ م لاال مل ْع  ا را و حاْر نا ننل ْيم   اْلي ْسدل كامْلما

دا  ﴿ذا  :  الالدرن م  ادا م ءا ل  للاتتتتتت    عا ٱّلِلَّ الا شاۡرعاۡ  ما ةلو نا ۡكما نا ٱۡلرل لُّكا مل ى ۤ  للاۡيكا دا ۤم حاۡنرا مَّ للكا مل

ا  ند  ۡ ر  م مَّ
ࣰ

ل نم ظَّ ا ما لُّك   للَۡللاظل  ٣٩ اش ۡلقاى   ل  را ا ك ۡ  دا اۡصفاى  ث مل  حا اب ىِٕكاةل  لظاتتتتت  لاتتتتت ۤ نا ٱۡلما ذا مل ٱشَّدا ينا نا

م   لظَّك ۡ  لاشاق نل  
ࣰ

يم  ٤٠-٣٩انسداء   ٤٠ننا قاۡنال  عاال

ال لكتاةل  لظتامثت م  نا اْلما ذا مل اشَّدتا نحظش  ال شدضتتتتتنظ ن ألظفستتتتتك و لت  ش ت نظ نو نشقشلنظ نو   ﴿نا

م ﴿ لظَّك ْ  لاشاق نل ننا قا  رعلش    متم ال شدضتتتتتنظتف ألظفستتتتتك    يمت  يقن  شعتملى ذكدت   ْنال عاال

ة على هللا مم ذكدظم:  ظك  حي تم الظمس لشقنلنن  ل ؤالء المغتتتتتدكين الذين قملنا من الفديت

 .لقيلك : المال كة لظم  هللاو قنال عايممو نشفشدنن على هللا  دية مظك 

 :طيب من القولفي القول ال

عامل  ظ نام نا اما ينا ءا ا ي ۡ دل   ٱلَّذل د  ﴿ لنَّ ٱّلِلَّ تت  اۡظ ا م ٱأۡل ن شاۡرشل ا ی مل ظَّتت  ف شاۡردل تت  ل را للرا تت  لَّۡننا  ل نام ٱلصَّ ي را

  
ࣱ

يد دل م را ۡ   لي ا لللامست    ا  نا
ࣰ

ل ۡؤل ؤ ن ذافابف نا دا مل منل ۡن حاستا م مل نا ٱۡلقاۡن ل   ٢٣ لي ا ف   ۤنام  للاى ٱلاَّي لبل مل نا

دا   ف   ۤنام  للاى  صل ي ل  نا مل  ٢٤-٢٣الر    ٢٤ال ٱۡلرا

قتم    وحكلدو نالرمت   فت نا  لى الكال  الايتب: ال  لتف  ال هللاو نهللا  :الالدررتمء  م  

ملل   ياْد اع ف   :هللا اْلعاما   الصَّ  ﴿ للاْيفل ياْصعا   اْلكالل   الاَّي لب  نا
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الذر ح ضتلف نحايلف كلمة اندالصو ث  ستم د األقنا  الايلة الشم  ي م  :  الستع رن م 

 سمن  لى علم  هللاوذكد هللاو حن  ر

 :االمهالفي  

يد    صل م نا للا َّ ٱۡلما ۡذش  ا  ث  َّ حادا
ࣱ

ة فل ا اامللما م نا ن قاۡدياة  حاۡملاۡي   لا ا اي لن م ل ب كا م ٱلظَّمس    ٤٨﴿نا ايُّ ا ب ق ۡ  ياتتت ۤ

  
ࣱ

للين  مُّ
ࣱ

يد ۤم حاظا۠م لاك ۡ  ظاذل تتت  ل  ٤٩ لظَّما للرا تتت  ل نام ٱلصَّ عامل ظ نام نا اما ينا ءا لَّذل  كا  َا
ࣱ

ۡزق دل  نا
ࣱ

ة ۡلفلدا يࣱ   لا    مَّ دل

ي ل   ٥٠ رل ب  ٱۡلرا ت  ىِٕكا حاۡصرا لات ۤ ينا ح نم زل رل عات  شلظام م  ايات  ينا ساعاۡنام  لۤ  ءا ٱلَّذل  ٥١-٤٨الر    ٥١نا

نألمدت  :  الالدررتتمء  م   مغتتتتتدكننو  لتتم   نف   عتتذال  و  د   نحدَّ حم لش    قن  

 ف ر   ثظمؤتو  ل  حعر  لعذال  ومدملفننو نذلك كمن الم   الذر نصف   هللا ل

 :المحاججةفي  

ي ل  ٱأۡل م ل با نا شاتتتتت  ينا ح نش نام ٱۡلكل لَّذل ق   ل ل نل ٱشَّلاعانلو نا ما ل نا َّ ۡر ل ا ّلِلل نكا  اق ۡ  حاۡسلاۡم   نا ۤمرُّ نا  ﴿ اإلۡن را تتتتتَ

م لَّۡنام  اإلظَّما نام  اقا ل ٱۡفشا انام نَّ لن شانا لام  لاۡمش ۡ ل  اإلۡن حاستۡ حاستۡ ٱّلِلَّ    ءا لام ل  عالاۡيكا ٱۡللالاتتتتتت   و نا يد َۢ للَۡلعل آ    لاصتل

 ٢٠عمدان 

ك: يتم مرمت و الظفد  من ظصتتتتتمدى حفت  :الالدررتمء  م  عظم لتذلتك رت  ثظتمؤت  تإن رتمرتَّ

 ق : اظق     ( ١)ظردان  م حمد عيستتى صتتلنا  هللا عليفو  دمصتتمنك  يف لمللما و

ص   يقن :"حستلم    ر  ذكدت لبمدت لبن نر ت للستمظم نقللم نرميع رنادرم. ن ظمم دا

نر م  "و ألن النرف حكد   رنادح الن آ   عليفو ن يف ل مؤت نشعايمفو  إذا دضتتع  

 .نر ف لغمءو  ق  دضع لف الذر فن  نظف  م الكدامة عليف من رنادح ل ظف

ة  لمقلياة  :القدالمرمء  م  عالا م كاللما را عالا م" عام لٌ  عا  ﴿نا يد   لم "را مل ر    لاى قاْنللفل " لالَّ الضتَّ الَّذل

قاملاةا  اْلما ةا نا تل اْلكاللما ََّ  فاذل عا ا  را و حاْر نا را َّ ل عازَّ نا َّ عالا م" ّلِلل يد  اْلفامعل ل  لم "را مل ضا ظلم". نا    ااادا

ةا عا  اءا ث نا اْللادا ادا ْ  شانا تلو حاْر  لظَّ   لتا ل لتا   نا نا لتا  ت  نا ف ْ  نا و نا فل ة   لم عاقللتل مقليتا م اةل غاْيدل لتا لتا لو   ْن عل ََّ

ت   ْن يابْشلم لاْع ا اْلعاقلب  ما . نا م  لم ذاللكا ْ  لاْعض  ى لاْعض    حاْنصا  نا

 

 السعي وفق الوسع

م  لالَّ نلظم مع النستع فظم نقفة  م  تتتتتت  ل الا ظ كال ل   ظاۡفست  للرا تتتتتت  ل نام ٱلصتَّ عامل ظ نام نا اما ينا ءا ٱلَّذل ﴿نا

ىِٕكا حا  لات ۤ ۤم ح نم ۡسعا ا لل  ننا  ن  ت  م دا ظَّةل  ف ۡ   لي ا ب  ٱۡلرا ت   ٤٢األعدا  ۡصرا
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م  ال نستتع م :  الالدر ق  رمء  م شفستتيد   م من ﴿ال ظكل  ظفستت  و يقن : ال ظكل  ظفستت 

 يسع م  ال شردج  يف ال مم  األعمم 

م آشامفام: القدالمنرمء  م  ََّ  ظاْفسم   لالَّ ما  الا ي كال ل   

يق  للفل ذاْدع م:  االلنسمنرمء  م شفسيد  لاْيفل للس   نلاة    ننا مم شاضل د  عا  حْر مم شاْق ل

نيق دنن  حر ال ظكل  العلم   ال لمم ي د  شر  نستع    رمء:   ش  الليمن للقظنرمن م 

 عليف نال ظكلف   مم ال ي د  شر  نسع  

 حر مم شق د عليف من العم  نيكنن  م اسشامعش م ذ يذكد:    حلنلكد الرزا درن م 

التتذر    يتتذكدو  الالدرم  ن  فتتذا  ريظ تتذ:  ن  األلداد  ل ؤالء  يقتتم   ذكدت:  شعتتملى  قن  

الصتتتتتملرتم  حعايظتمك  من الكدامتة كتمن لك  ثنالتم على متم كظش   م الت ظيتم شعملنن من  

ا  غْتك ند  ْعي ك ْ  ما كامنا ستا يقن : كمن عملك   ي م مغتكنداو رم ك  عليف دلك و ندضتيف    ﴿نا

 اظش ى .من الكدامة عليفلك و  بثملك  لمم حثملك  لف 

حاظش    نشذكد رين قم  سلرمظف  ا ا  لۡدعاۡننا نا ۡقظاۤم ءا حاۡغدا ك ۡ  نا ۡيظاتتتتت  اظرا ۡقظام للك    ٱۡللاۡردا  اب ۡ   ﴿نا لۡذ  ادا

ننا   الدلن "    ا  غ مظشبلف من لزنا  ال"  نللمنر "  " مللقمء    ٥٠البقرة ] شاظا د 

لإذن  اكل م ك  رين  نشؤشم ةريم م ال ام  من حر  حن شسشن م كلمة لع  الشبم و مل 

 : و اظمم فم من نر يندل م

 نرف دمص لسمم  الكلمة  -1

 ورشى مظش  ان د مةن  ظم ان ح لم حننرف يدص العم  المظرزو سناء كمن  -2

ننا لكلمة الشم ادغ ظم هللا لشع  فم علد رميع م صندا ل  ذت  م ياۡسا د  ما ٱۡلقالا ل نا  ١﴿ۤن نا

 و ند مم  ونمظشرم  ون ظنظم ونا لم ون كدا ورين شساد ا كمدا و كشلمششغك  ل و القل 

نااليمتمن نعت   نلعت  الصتتتتتفتم  الشم ظعت  ل تم هللا المؤمظين علد مقتممتم  االغتتتتتفتمق  

 مم يعزز لمسمد العم  الصمل  لكم ة صندت كمم  م ااية والغدك

فلق ننا  غتۡ ل ل ل  مُّ ياةل دا غتۡ ۡن دا ينا ف   م ل ظ ننا نا  ٥٧﴿ لنَّ ٱلَّذل ۡ  ي ۡؤمل ل ل ل مياتتتتتت  ل دا ينا ف   للتتتتتتَٔ  ٥٨ٱلَّذل

ك ننا  ۡ  الا ي ۡغدل ل ل ل ينا ف   للدا ٱلَّذل  [٥٩-٥٧المؤمظنن ]  ٥٩نا
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نم درمن "الكلمة" فذا يشستتتع لستتتعة الشعمليدو كمم  ظف مدن نشلل  مدنظشف رين ظر ت 

ال ظ كال ل   ظافستت  مستتشنعلم اللغتتد على ستتعة حن ضتتيق رمل  و  فم  لا ايظم ﴿نا ستتعا م نا م  لال  ن 

متتتننا  اتتتلتتتا يتتت  ال  فتتت    نا ل  ق  ملتتترتتتا لتتتل ق   ظتتتاتتتل يتتتا شتتتمٌب   [٦٢]التتتتمتتتتؤمتتتتظتتتتنن:    كتتتل

انمكمظم  حن  قدفمو ليا  األصتت  )الستتعم ظر  مرند )النستتع( مم يغتتيد الى عا   

لمم ذكد مستتمدعش    لى الديدا  نستتلق    :  شفستتيد الستتع ر نرمء  من ق النستتع(و 

لنب مظ   نمن غيدف  حمد غيد مقت ند حن مشعستتتتتدو  لي تمو دلمتم نف  ناف  حن الما 

م  حر: لق د مم شستتعفو نيفضتت  من   عا ا ستتْ م  لالَّ ن  قنش م حدلد شعملى حظف ال يكل  ﴿ظاْفستت 

عظفو ليس ممم يستتتشنعب قنش مو درمة مظف نركمةو لشيستتتيد اديق النصتتتن   ليفو 

شتامٌب ياظْ  م كل ْيظتا لتا ا ل  نفن الكشتمب  نلشعمد رتم ة الستتتتتملكين  م كت  نقت   ليتف. ﴿نا ق  مْلرا ق  لتل ال

ف ْ  الا  األن و التذر  يتف كت  غتتتتتمءو نفن ياتملق كت  ناقع يكننو  لتذلتك كتمن رقتمو ﴿نا

ال حر  ننا   نعصتتتتتيتتتمظت ت يت اْتلتامت  عتقتنلتشت ت   يتز ا   تم  نال  متن  رستتتتتتتمظت ت و  يتظتقتص   . 

يؤشم اكل مو   لإذظف  ن  هللاوكم ال يكنن المقصت  شظم س  م المظش  ل  على ادضتمء ن 

ذا النستع رشى نان قصتد   ن مالنب ر او كم يرمكم ممن ف   م ظفس نكم علد ف

 م العامء  مستتشنات من القمصتتدين لملكمش   من اللغتتدو  ملنستتع فظم درمة نارزا   

 ..اظش ىممن نزع الملكم  نال لم 

و اليس  عمم يقذ  من كلمم   ع   من المشملعين  حكلدعرب ممن يرش    م رغتت  ظلذا   

، فليكن السعععععك،   ع ، بو  ل  الردص على متم كفتمك هللا امدتهللا فن متملتك شلتك القلن

  ا سطرت فهو الكاف، والحكيم.    يصم ويكفي  الرب 

 

 ظم حسبلك من ك  ديد دزا ظف لي كو نحعنذ لك من ك  غد   الل  )ن م الر يث 

 [2/398رسظف األللمظم  م صري  الرممعو  (دزا ظف لي ك

حن  وحن ستتتعم وحن عم  وستتتف المؤمن من لفا  مم دزا ن الديد ان ل  شكن ك  مم يلد

 .اظرمز

الشملية مستتمد  م الكلمة علد ثالث عظمصتتدو عظصتتد الشذكيد لمظن هللاو   اايم ن م 

   داكو نعظصتتتتتد ثتملتث علد  زالتة اللل" التذر يرن   نن  لتمشقتم تفنعظصتتتتتد االمد  

  ذ قم  دب العملمين:الرقيقة لملرر  ناللدافين المرسة.  
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ۡ ظام عل ن قاۡل    لۡن  ﴿لاقاۡ  ن  ذاا مل ظام فاتتتتت  الاۤمؤ  ءا للينا ظاۡرن  نا انَّ يد  ٱأۡل ال ۤ حاساتتتتت  ذاۤا  لالَّ نل  ٨٣فاتتتتت  ق   ل لما

ننا   ۤم  لن ك ظش ۡ  شاۡعلام  ن  لي ا ما اۡدض  نا ننا  ٨٤ٱأۡل لل ق ۡ  حا االا شاذاكَّد  َّ ياق نل ننا ّلِلل بُّ   ٨٥ستا ن دَّ ق ۡ  ما

نا   ت  دا ٱلسَّما ي ل   ل ٱلسَّۡلعل نا لل  ٨٦بُّ ٱۡلعاۡد"ل ٱۡلعاال َّ   ٨٧ ق ۡ  حا االا شاشَّق ننا ساياق نل ننا ّلِلل

ننا   شاۡعلام  ك ظش ۡ   فل  لن  عالايتۡ مد   ي رتا الا  نا يد   ي رل ف نا  نا ۡ ءف  غتتتتتا كت   ل  لاك ن    ما تلۡ  لليتا ل نَۢ  ما   ۡ  ٨٨﴿قت 

ننا  د  اظَّى  ش ۡسرا لل ق ۡ   اب َّ ل ننا   ﴿لاۡ  حاشايۡ ٨٩ساياق نل ننا ّلِلل ذل ۡ  لاكات  ل نا لظَّ   ق  ذا ٱّلِلَّ   ٩٠ ظات     للَۡلرا م ٱشَّدا ما

ل  ۡ  عالاى  لاۡعضف لاعاالا لاۡعض    لاقا نا م دا فلِۭ للما ا لَّذافابا ك  ُّ  للاتتت 
ࣰ

ف ل  لذ ۡن  للاتتت  عاف   مل م كامنا ما ما لا ف نا ن نا   مل

ف ننا  م ياصل ل عامَّ نا ٱّلِلَّ تتت  لل ل ٱۡللاۡيبل  ٩١س ۡلرا ك ننا   عاتتت  م ي ۡغدل لاى  عامَّ ةل  اشاعاتتت  تتت  ا ٱلغَّ ا   ﴿ق   ٩٢ نا

م ي نعا  ننا  ياظ ل  ما م ش دل ل  لمَّ ب  ينا   ٩٣دَّ للمل ل  االا شاۡرعاۡلظل   ل  ٱۡلقاۡن ل ٱلاَّتتت  ب  نا لظَّم عالاى ۤ حان  ٩٤دا

ننا   د  م ظاعل  ف ۡ  لاقاتتت  ل ياكا ما ف ننا ٱۡ  اۡع للَلَّشل  فل ا حاۡرسان   ٩٥ظُّدل م ياصل  ٩٦ ٱلسَّي ل اةال ظاۡرن  حاۡعلا   للما

زا   ۡن فاما ل حاع نذ  للكا مل ب  ق   دَّ ينل  نا ال ياتتتتتتت  ننل   ٩٧ ل ٱلغتتَّ د  ل حان ياۡرضتت  ب  حاع نذ  للكا دا   ٩٨نا

 المؤمظنن]

ْرد حظف شديي  الغتتمء  لى الظماد حظف على دال  مم  :(18) نق  ليَّظ   يمم مضتتى الستت ل

ننا  :و  ذلك معظى قنلففن لف من في شف د  را اظَّى ش ستتتْ  ظمم معظمت:  من حر  نرف يدي    ﴿ اب

 ليك  الكذب رقم: نالفمستت  صتتريرمو  شصتتد نن عن انقداد لملرق  الذر ي عنك   ليف 

 .دسنلظم مرم  ملسو هيلع هللا ىلص

ننا   د  ذاۤا حاۡ  حاظش ۡ  الا ش ۡلصل ۡرٌد فاتتتتت  ۤنام حاۡن الا شاۡصللد    ١٥﴿حا اسل ۡصللد  لاۡيك ۡ    ٱۡصلاۡنفام  َا ۤاٌء عا نام سانا

ل ننا   م ك ظش ۡ  شاۡعما ۡننا ما م ش ۡرزا ي ف   ١٦ لظَّما ظاعل ظَّتتت  ف نا شَّقلينا  ل  را ۡ    ١٧ لنَّ ٱۡلم  اشاى    ۤم ءا ينا للما كل ل  اتتت 

لُّ   ۡ  ي ل  دا رل ۡ  عاذاابا ٱۡلرا لُّ   ۡ  دا قاى    نا  ١٨-١٥الاند    ١٨ نا

ان ح  حظش  ال شعميظنظف نال شلصتدنظف؟ نقي  فذا ح سترد حي م القن  فذا الذر ند شمنت ا

 .ل   شنليدم ال اسشف ممم

نا حاْعي نا : القدالمنرمء  م شفستيد د  را مَّ )ستا صتل اْلعل لام ا نا ل اْلرل م حاْلقاْنا( حار ( حاْر   ) الامَّ الظَّمسل

نا   يتَّ   مل م ي شادا مو للمتا اكل تا ةل  لْ دا رتَّ م عاْن صتتتتتل قالال نفتا ْ  نا يَّل نا لا   ى دا ْردا ى ما دا ر را ذل يتفل التَّ الشَّْمنل

ةل  م شاقا َّ ا  لم اْللاقادا . كاما فَّةل اْليا ل دل ذاةل نا ْعنا اظَّف  ( ٢)الغتَّ ْظ اف ْ و ألل ( حاْر عل ي   ْعظاى )عاال ما كامنا  لايامظ ف . نا

قليقاةل  ي   عالاى اْلرا لاْيسا للعاال ا نا  .كاثليد 

م حاْلقاْنا:  الللنرنرمء  م شفستتيد   نا حاْعي نا الظَّمسل   ﴿ الامَّ د  را دا  نا حاْعي ظا  ْ  عاْن   ستتا حاْر: صتتا

و  ْرد  فاذاا ف نا الستتت ل و نا الشَّْديلي ل يفل نا نا الشَّْمنل م  اعال نت  مل قليقاةل ما اكل را شاْدفال نف ْ   لْ دا استتتْ حاْر:   ﴿نا
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ع نف ْ و  حاْ زا ي   حاْدفال نف ْ  نا ْرد  عاال نا للستتتتل مء  را ذاللكا حاظَّ     ﴿نا الا نا لامال  غل ل م ْ  حاْلقاْنا رل غتتتتا دا ا م نا

م. نا لم   م لاْعضتتتت  ر ياْدكاب  لاْعضتتتت  ا ا ل ا ل اْلنا ألا لام ل قاْ  ما اْمثام ل اْلرل يَّمٌ  كاب ما را اال   اإلذاا فل نا ال

ما  لم حاْعي نل الظَّمسل  حا امعل يَّم   نا ْ  را مدا ي   صا يالا  لم مل اْدضا كامظاْ  مل ةل حانَّ اأْل  .اْلقلصَّ

 

ــ ختام  اــــ

و لعل م شكنن مدار  للكلمة لعل م شد عك  م السممء كم شؤشم اكل م ك  رين ةفم ثالث

   علد مم اسشعدضظمت من ملرث ن ق:

 مدرلة  ا ع الكلمة -1

 مدرلة سمم  الكلمة -2

 مدرلة شغلي  الكلمة   -3

لصتتفمشف ناستتممءت   و رين يكنن ال ا ع )ايمك ظعل  نايمك ظستتشعين(و  بظ  شستتشعين لم 

  مرش  ا   مشعل ا لف ظمغ ا قلنلف ندضمتو  مم اسشاع  لملصفة كم شظشقم مشدلقم  والرسظى

  ك امشثمل  يشقل عستتمت ستتلرمظف حن   ومغتتفقم على ظفستتك و يمم شؤ يف ممشثال لإلرستتمنن

 .ألظعمف  كدامغلشكنن ل م " القل  نمم يسادننو نن"   لسمم 
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 م ادا  الكلمة كم ادا  الكناكب  م رداك م رن  الظر  

 

 

 

 

 

 اظش ى

 

   دب العملميننالرم  
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 كشب للمؤل 

  يمكظك شرميل م مرمظم ك شب للمؤل 

 

https://www.musli

m-

library.com/arabic/

%d8%b7%d8%a8%

d9%82%d8%a7%d8

%aa-

%d8%a7%d9%84%

d8%a8%d8%b1%d9

%85%d8%ac%d8%

a9-

%d9%84%d9%84%

d9%82%d9%8a%d9

%85-

%d9%81%d9%8a-

%d8%a7%d9%84%

d9%82%d8%b1%d8

%a2%d9%86/ 

 

https://wp.me/p3Ws

kZ-99V 

 

https://wp.me/p3

WskZ-9a0 

 

https://bit.ly/3f5

ukEn 

 

https://wp.me/p3

WskZ-9Je 

 

https://wp.me/p3WskZ

-9sV 

 

https://wp.me/p3Wsk

Z-9ad 

 

   لدمرة القي  علد مظمف  الشعلي   شفعي  القي  لديمض األافم    قي العالمم  الشرمدية  م الشبثيد على ال

   ن ن من غمء  ال يسل  لرم ت  القصص القدآظم  ىردكة الكممدة 

https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-9a0
https://wp.me/p3WskZ-9a0
https://bit.ly/3f5ukEn
https://bit.ly/3f5ukEn
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
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https://wp.me/p3Ws

kZ-aKO 

 

https://wp.me/p3WskZ

-99N 

 

https://wp.me/p3WskZ-

99Q 

 

https://wp.me/p3W

skZ-99J 

 

https://wp.me/p3Wsk

Z-9a3 

 

https://wp.me/p3Ws

kZ-bpU 

 

الشفكيد االسشداشيرم  م  

 اسش  ا  غدا   المرشمع

   ظرنمية الديمضة نالقي   ظممذج من حظمما لظمء القي   م الريمة

http://bit.ly/sinaeat_altak

amul 

http://bit.ly/sinaeatalmasw

uwlia 
https://bit.ly/2E95kfp 

https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
https://bit.ly/2E95kfp
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https://wp.me/p

3WskZ-bop 

 

 

https://bit.ly/2L1sRF5 ://bit.ly/2GsAvTghttps 

 

/2Vl0ghPhttps://bit.ly 

آلية نشغكي  نصظمعة  

العالمة الشرمدية  م  

   عمل  الشسنيق

-https://www.muslim    م لظمء صندة نسمعة الم ن اعالميم   شسنيق الرال  

library.com/?lang=Arab

ic&s=%D8%A7%D9%84

%D9%88%D8%B3%D9

%85+ 

https://www.musli

m-

library.com/?lang=A

rabic&s=%D8%A7%

D9%84%D8%A7%D8

%B2%D9%85%D8%A

7%D8%AA+%D9%84

%D8%A7%D9%86%

D8%AC%D8%A7%D8

%B2%D8%A7%D8%

AA 

https://wp.me/p3WskZ

-brE 

 

https://wp.me/p3WskZ-bop
https://wp.me/p3WskZ-bop
https://bit.ly/2L1sRF5
https://bit.ly/2GsAvTg
https://bit.ly/2Vl0ghP
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-brE
https://wp.me/p3WskZ-brE
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https://bit.ly/30oJA

rI 

 

https://wp.me/p3Wsk

Z-9sN 

 

https://wp.me/p3WskZ-bpP 

 

https://wp.me/p3W

skZ-9am 

 

https://www.mu

slim-

library.com/ara

bic/%d8%aa%

d8%a3%d9%8

5%d9%84%d8

%aa/ 

 

https://bit.ly/30oJArI
https://bit.ly/30oJArI
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
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https://wp.me/p3WskZ-

boI 

 

https://wp.me/p3WskZ-

bpM 

 

قمع ة  م لدمرة المعلنمة  م   100

 الرزء الثمظم  –ال ممغ 

https://goo.gl/P9uMBy 

 عظ مم ششر ث الصند 

https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://goo.gl/P9uMBy
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1/?lang=Arabic
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 المؤل   م ساند

 

 

 

 

 

 

 

 زفيد مظصند المز ي ر . 

 

 كشدنظية:االلالمناقع  

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 zumord123@gmail.comللشداس :  

 :APPSشاليقم   

  APP)زفيد المزي ر(     
 

 الغ م ا  العلمية:

  1978اللكملندينس الناليم  المشر ة االمديكية  

  2007و ال كشندات 1980اليم  المشر ة االمديكية  الممرسشيد الن

 سظنا  الدلدة:

من   نالقيميتة  35حكثد  الشرتمديتة  االعالظيتة  الرمال   نشظفيتذ  نشصتتتتتمي   شدايا  مرتم   الشنعنيتة    عتم   م 

 نالشسنيق ل م على ظامق  نلم.

http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
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 الدلدا  العملية:

 2008-2019مرلس   ادة ملدة المؤسسة العدلية للقي  المرشمعية  د يس  .1
 2019المغد  على ) للن  القي ( ل ى رممعة  اد الركمةو المملكة العدلية السعن ية  .2
 T.C  (1985.)مؤسس ند يس مرلس   ادة غدكة  .3
 .1986مؤسس   ادة انعال   م لي  الشمني  الكنيشم  .4
 1991 م انظشمج القيمم لأل ال  الشلفزينظية.  مؤسس لغدكة الدؤية نالكلمة المشدصصة .5
 2000“انعالمينن العدب " لالسشغمدا  مؤسسة  مؤسس نم يد عم  .6
 .2001.دليد  عالمم معشم  ل ى غد ة شرمدة نصظمعة الكني  9

 . مرك   نلم لرنا ز انعالن القيمم لرنا ز  نلية  م لديامظيم نحميدكم نالكني .10

 

 :Social innovations م مرم   ل اع المغمديع االرشممعية  

 ة المد دا و علد شغتتتتكي  مرلس لعضتتتتنية نزادا  ال نلة  مغتتتتدنع "غداس" للنقمية من آ -1
و حغتم    2005-1999نرمعيم  المرشمع الم ظم نمؤستستم  القامع الدمص  م  نلة الكني و

مم رققف المغتدنع من ظشم  و نل  ملكة الستني  لظشم   المغتدنع ضتمن رنلش م  م معدض  نلم ل
 شرققف مغمديع مممثلة على ظامق حندنلم.

األدغتتي  انعالظم" للرممعة اال ديقية العملمية  م الستتن انو لظق  دلداشظم  م  مغتتدنع " نق   -2
 2017ش غين ن  ادة رنا ز انعالن ال نلية علد اللة كلية ان ادة نالشسنيق.

شعزيز مف ن  انظشمج  م مداكز االيشم  نرعل م مداكز مغتتتدنع "ستتتمم" ستتتنق مظشرم  االيشم و ل -3
 2016كز لإلظفمق  قا.لمناد  ممليف عنضم حن شكنن مدا

مغتتتتدنع "ستتتتمد" ستتتتنق مظشرم  القدآنو مع مرمنعة من القدى اليمظيةو علد رلقم  شرفيا   -4
مم  القدآنو لالدشقتمء لتملرتم ا كم يكنن مغتتتتتلال لقي  القدآن نمفتمفيمتفو ال رتم اتم  قاو علد لدظت

نا   ممليف  ح دظمت  نليم لعظنان "شرني  القي  لمظشرم " مم شمدض عن ظناة لستتتنق للمظشرم و نع
 2017يسشفي  مظ م سكمن القدى.

رزءو لشعزيز مفمفي  القي  انظستتتتمظية علد نستتتتم   الشناصتتتت     100مغتتتتدنع )شبمل (و علد    -5
 االرشممعم لغك  حسلنعمو نالشم شمدض  عن حدلعة كشب الكشدنظية.

مؤستتستتة الكني  للشق   العلممو كظمنذج  م مرم     1986دنع الرممعة الدليرية المفشنرةو  مغتت -6
 مغمديع شمكين القنى العمملة لالظدداا  م الشعلي  الرممعم عن لع .

شنقيع عغتتدا  مذكدا  الشفمف   م مرم  الشعمنن المغتتشدك مع رممعم  نمؤستتستتم  المرشمع   -7
ل    شفعي  عمليم  الشغتليك لشعزيز القي  ناعشمم   الم ظم نمؤستستم  شعليمية على ظامق  نلمو

 رشمعية.لدام  المؤسسة العدلية للقي  الم
 

  م مرم  االسشغمدا  القيمية:

 الكني  1999مسشغمد لمغدنع "غداس"و لمكم رة المد دا    .1
 2003مسشغمد مغدنع "ظفم س" لشعزيز العلم ا    .2
 2004مسشغمد مغدنع "دكمز" ال عنر  .3
 2009اديق االيممن مسشغمد ملدة  .4
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 2016مسشغمد الغلكة ال نلية لدعمية االيشم    .5
 2018ب نالقيم ةو  سشمظلن  لإل ادة رملة شنعنية لصمل  االيشم   م شدكيم مسشغمد اكم يمية الش دي .6
 

 العضنية  م الرنا ز ال نلية:

 1996عم    I.A.Aاالمديكية عضن لرظة الشركي  رم زة انعالن ال نلية  .1
 لظ ن. – 1999عضن لرظة الشركي  لرم زة لظ ن ال نلية لإلعالن عم   .2
 انعالظمو رممعة الكني .عضن لرظة الشركي  لرم زة االل اع  .3
 الللظمظية   Arab ADلمرلة حداب آ  االعالظية  عضن لرظة شركي  رم زة )كديم( .4
 2010لرظة شركي  رم ز )سنلد لداظ ( اللديامظية   عضن .5
رمعية الشستتتنق   -يشمشع لملعضتتتنية  م ع   من الرمعيم  انعالمية ال نلية: رمعية انعالن ال نلية   .6

 ق األمديكية.رمعية الشسن -الدليرية  
 

 ريمزة الرنا ز نالمظمصب ال نلية:

)انعالن القيمم( حلدزفتم الرتم زة العتملميتة لإلعالن رتم ز على عت   من الرنا ز الت نليتة  م مرتم    .1
 .1992لدغلنظة  -عن الغدق األنسا نحندنلم 

ألكلد    دغتت  لمظصتتب ظم ب د يس مرلس   ادة  دع الكني  لرمعية انعالن ال نليةو الرمعية الشملعة .2
  1996-مظامة  عالظية امديكية

 1999  المرشمعم  عضن مؤسس لالشرم  الكنيشم لإلعالنو ند يس لرظة االعال  .3
 2013قل  رم زة مظش ى االعال  العدلمو للرممعة العدليةو كمؤسس للصظمعة االعالظية  م الكني    .4

 

 المؤلفم :

  2007الشسنيق لملمسؤنلية االرشممعية   .1
 معشم   م )الع ي  من الرممعم  نالمؤسسم  الشعليمية  نليم(. 2010ش م شفعي  القي  نمممدس .2
 2010م نمعملرش م  اسشكغم  القي  صيمظش  .3
 )لملللة الشدكية( 2010ردكة الكممدة  م القصص القدآظم   .4
 2012مق مة  م شفعي  الرناس   .5
 2013شرني  القي   لى مظشرم    .6
 2013مؤغد ان داك نالقي   .7
 2013الشسنيق المرشمعم   .8
 2014شرني  المغمعد  لى مظشرم    .9

 2014 م اسشظسمخ  كد العاممء   .10
 2018األافم   شفعي  القي  لديمض   .11
 2018لدمرة القي  علد مظمف  الشعلي   .12
 2018مف ن  المسؤنلية المرشمعية نمممدسش م  .13
 2018الشفكيد االسشداشيرم  م اسش  ا  غدا   المرشمع .14
 2018ن ن ك  غمء اال يسل  لرم تو  .15
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كمظ   و  اد ذا  الستتتتالستتتت  للظغتتتتدو ش  اعشمم  الكشمب  1984الكني   -مظ   انل اع مق مة  م   .16
و ناعشم  كمقدد ش ديستتتتم  م  ر ى 1985ش ديستتتتم  م ال ي ة العممة للشعلي  الشاليقم نالش ديب 

 الرممعم  ااسينية.
 -ليرم  الرممعم  المفشنرة  م العمل  نحضتتتناء على اظغتتتمء رممعة مفشنرة ل ن  مرلس الشعمنن الد .17

  1985مؤسسة الكني  للشق   العلممو  
 .1994 -لظك الظصنص   .18
 .1995-نعالمم للشظمية  المكشب ا .19
 .1994القناظين االرشدازية  م مرمال  انعال  نانعالن  م العمل    .20
 2006الشسنيق لملعمافة   .21
 2006الشسنيق لملغديرة المسش   ة )غديرة االافم (   .22
 2006شسنيق حظمما الريمة   .23
  2006لملرناس الدمس  الشسنيق   .24
 شلة رديدو  اد  ظرمز للظغدو نمك2010قنة العالمم  الشرمدية   .25
 2013العالمم  الشرمدية  م الشبثيد على القي    .26
 2017شسنيق الرال    .27
 2017القم  اللدمرة للقي   م القدآن   .28
 2018شرني  الكشمب المقدنء لمظشرم    .29
 2018شفعي  القي  لديمض األافم    .30
 2018ظمف  الشعلي  لدمرة القي  علد م .31
 2018المغلنال  الي نية نغدس القي   .32
 2018ظمء القي   م الريمة  ظممذج من حظمما ل .33
 2018ظرنمية الديمضة نالقي   .34
 2019 م لظمء صندة نسمعة الم ن  عالميم  .35
 2019نان من غمء اال يسل  لرم ت  .36
 2019النس   م العالمم  المسرلة   .37
 للقي  المرشمعيةو الكني و المؤسسة العدلية  2019صظمعة الشكمم    .38
 العدلية للقي  المرشمعيةو الكني و المؤسسة 2019الشرسيد صظمعة. للشعمي"   .39
 و المؤسسة العدلية للقي  المرشمعيةو الكني 2019صظمعة المسؤنلية   .40
 2019االل اع  م الدسملة االعالظية   .41
 2019اعالن نار  اسشن ى االسشداشيرية االعالظية  .42
 2019ييد انعالن اعالن نار  اسشن ى معم  .43
 2019درلة زمد   .44

 
 

 نالشلفزينظية:اللدام  االذاعية  

ستمعة  ذاعية مع  ذاعة  نلة الكني و ستلستلة شنثق صتظمعم  انعالن نالشستنيق نالعالقم     600 -1
 العممة.

 TRTقادو  لمو نشدكيم  -اسشضم م  علد مرام   ذاعية نشلفزينظية   -2
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  م مرم  االسشغمدا :

 الكني . -مكمشب " ال ينان األميدر " مكشب الغ ي  مسشغمد  عالمم للعض   .1
 2000مسشغمد الغدكة الكنيشية للرمسلم     .2
 2000مصد  –مسشغمد غدكة "رد "  ر ى غدكم  "صدد" الكني    .3
 2003-1986مؤسس االعال  نالشسنيق  م لي  الشمني  الكنيشم.   .4
 1987مسشغمد  عالمم للي  الشمني  الكنيشم الشدكم و .5
 م قادو نقظمة الدستتتملة  م    1997  لقظنا  شلفزينظية  نلية كقظمة الرزيدة  ق   االستتتشغتتتمدا .6

 السعن ية.
 2004-2002مسشغمد غدكة مسشغفى المناسمة القملضة   .7
 و  ر ى غدكم  مؤسسة الكني  للشق   العلمم.2003مسشغمد "المدكز العلمم "  .8
 2005مسشغمد اس  الدناج الشرمدر لغدكة الغدقية لالسشثممد   .9

 2005)عدلية نحرظلية نثظم ية الللة(    IPEمرمنعة م ادس  مسشغمد  .10
 2006مسشغمد اس  الدناج الشرمدر لغدكة االمشيمز لالسشثممد   .11
 2009و 2007مسشغمد الشسنيق ل ى مع   الكني  لأللرمث العلمية   .12
  2007مسشغمد مدكز الكني  للشركي  الشرمدرو غد ة شرمدة نصظمعة الكني و   .13
 2009سعن يةو مدكز الاب الاليعم  مملكة العدلية المسشغمد نزادة الصرةو ال .14
 2012 ممدة عرممنو االممدا  العدلية المشر ة لل ية مسشغمد  .15
 لرم ندية الشدكيةا (World forum)لمؤشمد  2012مسشغمد  .16
 مسشغمدا للع ي  من الغدكم  االعالمية نالنكمال  االعالظية  م الكني  نالدلي . .17
 2011ح االرم  للمنفلة ناالل اع مظشرم  لمدكز صلم مسشغمد لدظمم  شرني  القي  ل .18
 2015مسشغمد العالقم  ال نلية لمدكز صلمح االرم  للمنفلة ناالل اع   .19
 2019مسشغمد الغدكة الكنيشية لالسشثممد   .20

 


