
 اٌّذبظشح االٌٚٝ / اٌّشدٍخ اٌشاثؼخ 

 عٍٛة إٌذاء

 *اٌؼٕبصش:

 ِفَٙٛ إٌذاء.-1

 أدشف إٌذاء.-2

 دىُ دزف دشف إٌذاء)ث١ٓ اٌجٛاص ٚاالِزٕبع ٚاٌمٍخ(.-3

 أٔٛاع إٌّبدٜ ٚدىُ وً ٔٛع ئػشاثب ٚٔذاء..-4

 ٔذاء ِبف١ٗ أي.-5

 ئػشاة ثؼط رشاو١ت إٌذاء. -6

 ٚئػشاثٗ.ٔذاء ٌفع اٌجالٌخ فٟ اٌٍغخ -7

 إٌّبدٜ اٌّعبف ئٌٝ ٠بء اٌّزىٍُ.-8

 ٔذاء األة ٚاألَ. -9

 دىُ ربثغ إٌّبدٜ.-11

 *ِفَٙٛ إٌذاء ٌغخ ٚاصطالدب :

*إٌذاء ٌغخ : ٘ٛ اٌذػبء ثأٞ ٌفع وأْ رٕبدٞ ػٍٝ شخص ثبعّٗ ، أٚ أْ رذذس صٛرب 

 جًِ .٠شؼش ثبٌٕذاء ، أٚ أْ رصفش، أٚ أْ رش١ش ئٌٝ ئٔغبْ ف١فُٙ أٔه رٕبد٠ٗ ف١ُم  

 *إٌذاء اصطالدب : ٘ٛ غٍت اإللجبي ثـ"٠ب" أٚ ثادذٜ أخٛارٙب .

 ِثبي :

.         ٠ب ِذُّذ، رؼبَي .  ٟ  ٠ب فبغّخُ، رؼبٌَ

ا .  ٛ .     ٠ب ِذّذْٚ، رؼبٌَ َٓ  ٠ب فبغّبُد، رؼب١ٌَ 

 ٠ب فبغّزبْ، رؼب١ٌََب.      ٠ب ِذّذاْ، رؼب١ٌََب .

 بدٞ.ٚرمَٛ األداح "٠ب" ِمبَ اٌفؼً أدػٛ أٚ أٔ

 فّؼٕٝ ٠ب ِذّذ : أدػٛ ِذّذا أٚ أٔبدٞ ِذّذا .



 ِٚٓ ثُ فال ٠جّغ ث١ٓ األداح ِٚب ٔبثذ ػٕٗ فال ٠مبي :

 ٠ب أدػٛ ِذّذا .

ٚإٌذاء جٍّخ فؼ١ٍخ دزف ف١ٙب اٌفؼً ٚاٌفبػً ٚثمٟ اٌّفؼٛي ٚ٘ٛ إٌّبدٜ؛ٌٚزٌه فٙٛ 

 ِٕصٛة ٌفظب أٚ ِذال .

 ُ اٌظب٘ش فٟ ِذً ٔصت .فارا لٍٕب : ٠ب ِذّذ فٙٛ ِٕبدٜ ِجٕٟ ػٍٝ اٌع

 ٚئرا لٍٕب : ٠ب ِصطفٝ فٙٛ ِٕبدٜ ِجٕٟ ػٍٝ اٌعُ اٌّمذس فٟ ِذً ٔصت .

 ٚئرا لٍٕب : ٠ب سجال خز ث١ذٞ فـ)سجال( ِٕبدٜ ِٕصٛة ثبٌفزذخ .

 

 *أدشف إٌذاء :

 ٚا . -١٘ب  -أ٠ب  -٠ب  -أٞ  -اٌّٙضح 

 * اٌّٙضح : ٌٕذاء اٌمش٠ت اٌّخبغت :

 *أِثٍخ :

 ِٓ لِٛٙب ٚاٌفذً فذً ِؼشق     ٔجً ٔج١جخأِذّذ ٘ب أٔذ 

 وً األٔبَ ئٌٝ ر٘بة      أث١ٕزٟ ال رجضػٟ   

 ٚئٟٔ ِم١ُ ِب ألبَ ػغ١ت     أجبسرٕب ئْ اٌخطٛة رٕٛة

 * أٞ : ٌٍٕذاء اٌمش٠ت .

 أِثٍخ :

َّٟ فال أثبٌٟ .  أٞ سة ئْ ٌُ ٠ىٓ ثه غعٌت َػٍَ

 ف١ٗ ٔشأد .أٞ ث١ٕزٟ ئٔه رشوذ اٌؼش اٌزٞ ف١ٗ دسجذ ٚاٌج١ذ اٌزٞ 

* ٠ب : ٌٕذاء اٌجؼ١ذ أٚ ِب فٟ دىّٗ ٚوزا ٌٕذاء اٌّزفجغ ػ١ٍٗ أٚ اٌّزٛجغ ِٕٗ ، ٚوزا 

 ٌٕذاء اٌمش٠ت فٟٙ أَ اٌجبة، ٌٙب ِب ١ٌظ ٌغ١ش٘ب ِٓ األدىبَ .

 أِثٍخ :



٠ب  -٠ب آدَ  -٠ب شؼ١ت  -٠ب ٘ٛد ِب جئزٕب ثج١ٕخ . ٠ب صبٌخ        ٠ب ٔٛح ا٘جػ ثغالَ .

 غٝ اثٓ ِش٠ُ . ٠ب ججبي أٚثٟ ِؼٗ .٠ب ػ١   ئثشا١ُ٘ .

 ٠ب دغشرب ػٍٝ ِب فشغذ فٟ جٕت هللا .  ٠ب أسض اثٍؼٟ ِبءن ٠ٚب عّبء ألٍؼٟ .

 ٠ب ظٙشٞ ِٓ ثمً اٌزجؼخ . -٠ب أعفب ػٍٝ ٠ٛعف . ٠ب سأعٟ 

 ٚلّذ ف١ٗ ثأِش هللا ٠ب ػّشا    دٍّذ أِشا ػظ١ّب فبصطجشد ٌٗ

 ّبء٠ب عّبء ِب غبٌذ ع   و١ف رشلٝ سل١ه األٔج١بء

 * أ٠ب : ٌٕذاء اٌجؼ١ذ .

 أِثٍخ :

أ٠ب سجبي اٌؼم١ذح ٘جٛا ٚال رخشٛا فٟ هللا أدذا . أ٠ب فز١بد اإلعالَ ئٌٝ األِبَ ٚرّغىٓ 

 ثبٌذك اٌّج١ٓ .

 * ١٘ب : ٌٕذاء اٌجؼ١ذ :

 أِثٍخ :

، رؼبَي ثغشػخ .  َُ ً  . ١٘ب ئعال َٛ .  ١٘ب ِذُّذ، ألج ِه إٌذ  ّ َّٟ أػٍ ، ألجٍٟ ئٌ ُُ  ١٘ب رغ١ٕ

 : ٌٕذاء إٌّذٚة : * ٚا

 أِثٍخ :

 ٚجشٜ ئٌٝ اٌخ١شاد عجبق اٌخطب    ٚا ِذغٕب ٍِه إٌفٛط ثجشٖ

  ٚا وٛعٛفبٖ !  -ٚا ثٛعٕبٖ ! -ٚا لذعبٖ !  -ٚا ئعالِبٖ ! 

 *دىُ دزف دشف إٌذاء:

 ٌٗ ثالثخ أدىبَ :

 جٛاص اٌذزف ، اِزٕبع اٌذزف ، لٍخ اٌذزف .

 *جٛاص اٌذزف :

 ٚال ٠ذزف ئال )٠ب( دْٚ غ١ش٘ب ٚرمذس ئرا وبٔذ ِذزٚفخ .ئرا فُٙ أْ اٌّشاد إٌذاء 

 أِثٍخ:



 ٠ٛعف أػشض ػٓ ٘زا )أٞ ٠ب ٠ٛعف( .

 عٕفشؽ ٌىُ أ٠ٙب اٌثمالْ )أٞ ٠ب أ٠ٙب( .

 أْ أدٚا ئٌٟ ػجبد هللا )فٟ ثؼط أػبس٠جٙب أٞ ٠ب ػجبد هللا( .

 ثُ أٔزُ ٘إالء رمزٍْٛ أٔفغىُ )أٞ ٠ب ٘إالء( .

 ثّذده ث١ذ أْ ٌٟ أزغبثب   أثب اٌض٘شاء لذ جبٚصد لذسٞ

 أٞ ٠ب أثب اٌض٘شاء )صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ( .

 سأط ش١جب ئٌٝ اٌصجب ِٓ عج١ً     را ، اسػٛاء ف١ٍظ ثؼذ اشزؼبي اٌش

 أٞ ٠ب را )أٞ ٠ب ٘زا( .

 *اِزٕبع اٌذزف:

٠ّزٕغ دزف دشف إٌذاء فٟ ِٛاظغ ، اٌغشض ِٕٙب أِٓ اٌٍجظ ٚغٛي اٌصٛد ٟٚ٘ 

: 

 ٚا لذعبٖ ! -ٚة : ٚا أخزبٖ ! *فٟ إٌّبدٜ إٌّذ

 ٠ب ص٠ذ ألجً . -  *فٟ إٌّبدٜ اٌجؼ١ذ : ٠ب ػٍٟ أعشع

 ٠ب ٌٚذا اعىذ . -*فٟ ٔذاء إٌىشح غ١ش اٌّمصٛدح : ٠ب سجال خز ث١ذٞ 

 *فٟ ٔذاء ٌفع اٌجالٌخ غ١ش اٌّخزَٛ ثب١ٌُّ اٌّشذدح :

 ٠ب هللا رمجً ِٕٟ . -٠ب هللا اسدّٕٟ 

 ذ وف١زه .*فٟ ٔذاء اٌع١ّش : ٠ب ئ٠بن ل

 *فٟ إٌّبدٜ اٌّغزغبس ثٗ : )٠ب هللا ٌٍّغ١ٍّٓ( .

 *اٌذزف ثمٍخ :

 فٟ ِٛظؼ١ٓ : 

 * ِغ اعُ اإلشبسح : ثُ أٔزُ ٘إالء رمزٍْٛ أٔفغىُ )أٞ ٠ب ٘إالء( .

 سأط ش١جب ئٌٝ اٌصجب ِٓ عج١ً      را ، اسػٛاء ف١ٍظ ثؼذ اشزؼبي اٌش

 )٠ب را أٞ ٠ب ٘زا( .



 )أٞ ٠ب ١ًٌ( . ٚوّب فٟ اٌّثً : * ِغ اعُ اٌجٕظ : أصجخ ١ًٌ

 أغشق وشا ئْ إٌؼبَ فٟ اٌمشٜ . )أٞ ٠ب وشا ٚاألصً ٠ب وشٚاْ( ]صغبس اٌط١ش[ .

 *أٔٛاع إٌّبدٜ :

  ٌٗ خّغخ ألغبَ :

 إٌّبدٜ اٌّفشد اٌؼٍُ .-1

 إٌّبدٜ إٌىشح اٌّمصٛدح .-2

 إٌّبدٜ إٌىشح غ١ش اٌّمصٛدح .-3

 إٌّبدٜ اٌّعبف .-4

 اٌشج١ٗ ثبٌّعبف .إٌّبدٜ -5

 ٚثؼعُٙ ٠جؼٍٗ ثالثخ فمػ ٟ٘ :

 إٌّبدٜ اٌّفشد )عٛاء وبْ ػٍّب أَ ٔىشح ثٕٛػ١ٙب ِمصٛدح أٚغ١ش ِمصٛدح( .-1

 إٌّبدٜ اٌّعبف .-2

 إٌّبدٜ اٌشج١ٗ ثبٌّعبف .-3

 *أِثٍخ دٛي أٔٛاع إٌّبدٜ:

 ( إٌّبدٜ اٌّفشد اٌؼٍُ :1)

 ث١شا ِّب رمٛي .٠ب شؼ١ت ِب ٔفمٗ و    ٠ب ٔٛح ا٘جػ ثغالَ . 

 ٠ب صبٌخ لذ وٕذ ف١ٕب ِشجٛا لجً ٘زا .   ٠ب ٘ٛد ِب جئزٕب ثج١ٕخ .

 ٠ً ئثشا١ُ٘ أػشض ػٓ ٘زا .  ٠ب آدَ اعىٓ أٔذ ٚصٚجه اٌجٕخ .

 ٠ب ػ١غٝ اثٓ ِش٠ُ أأٔذ لٍذ ...

 ( إٌّبدٜ إٌىشح اٌّمصٛدح :2)

 ٟٚ٘ وً ِٕبدٜ ٔىشح لصذ ٔذاؤٖ، ٚدي ػٍٝ ِؼ١ٓ ِٓ خالي ٔذائٗ .

 خ:أِثٍ



 ٠ب أسُض اثٍؼٟ ِبءن ٠ٚب عّبُء ألٍؼٟ . -  ٠ب ججبُي أٚثٟ ِؼٗ ٚاٌط١َش .

 ٠ب د١ٔب غشٞ غ١شٞ غٍمزه ثالثب ال سجؼخ ف١ٙٓ . -

 ٠ب فز١بد . -٠ب ٌٚذ  -٠ب سجً  -

 ( إٌىشح غ١ش اٌّمصٛدح :3)

 ٟٚ٘ إٌىشح اٌزٟ ال ٠مصذ ِٓ ٔذائٙب ِؼ١ٓ ثً رصذق ػٍٝ وً فشد رذي ػ١ٍٗ .

 األػّٝ : ٠ب سجال خز ث١ذٞ .أِثٍخ : لٛي 

 ٠ب فزبح . -٠ب ثٕزب  -ٚٔمٛي : ٠ب ٌٚذا 

 ٚومٛي اٌشذبر : ٠ب ِذغ١ٕٓ هلل .

 ٠ب غال١ِٓ . -٠ب سج١ٍٓ  -٠ب غالِب 

 ٠ب ِغٍّبد . -٠ب ِغ١ٍّٓ  -٠ب فز١بد  -٠ب أٚالد  -٠ب فزبر١ٓ 

 ٚلبي اٌشبػش:

 ٔذاِبٞ ِٓ ٔجشاْ أْ ال رالل١ب    أ٠ب ساوجب ػشظذ فجٍغٓ

 ( إٌّبدٜ اٌّعبف :4)  

 أِثٍخ :

 ٠ب لِٕٛب أج١جٛا داػٟ هللا .  لً اٌٍُٙ ِبٌه اٌٍّه . / أْ أدٚا ئٌٟ ػجبد هللا . /

َِ ٌُ رإرٕٟٚٔ ٚلذ رؼٍّْٛ أٟٔ سعٛي هللا ئ١ٌىُ   لبي سةِّ اسجؼْٛ. -٠ب لٛ

 ٠ب شجبَة ا١ٌَٛ / ٠ب سجبَي اٌغذ / ٠ب ػجَذ اٌذ١ّذ / ٠ب داَس اٌؼٍَٛ .

 اٌشج١ٗ ثبٌّعبف :( إٌّبدٜ 5)

ٚ٘ٛ ِب ارصً ثٗ شٟء ِٓ رّبَ ِؼٕبٖ عٛاء وبْ ِجشٚسا ثبٌذشف أَ ِٕصٛثب أَ 

ِشفٛػب ؛ فٙٛ ػٕذ اٌجش ال ٠ؼشة ِعبفب ئ١ٌٗ،ٚئّٔب ٠جش ثبٌذشف دزٝ ال ٠ذخً رذذ 

 إٌٛع اٌشاثغ اٌّعبف .

 أِثٍخ :



ُٖ أوشِٕب .٠ب ٌط١فب ثبٌؼجبد اٌطف ثٕب . ٠ب سد١ّب ػٍٝ اٌؼجبد اسدّٕب. ٠ب وث١شا ثِ  ٠ب       شُّ

 ِذّٛدا خٍمُُٗ أٔذ ِذجٛة . ٠ب غبٌؼب ججال رًّٙ .

...( ٠ٚؼًّ ف١ّب  -اعُ ِفؼٛي  -* ٠ٚؼشف اٌشج١ٗ ثبٌّعبف ثٛسٚدٖ ِشزمب )اعُ فبػً 

 ثؼذٖ اٌجش)ثبٌذشف( أٚ اٌشفغ أٚ إٌصت ٚ ال ٠ؼشة ِب ثؼذٖ ِعبفب ئ١ٌٗ .

 


