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 هِارج الجزي ّالرحزن تالكزج ثالثا / 

     

" ِب اجًّ ٌؼت اٌىشح ِٚب اجًّ اٌزحشن ثبٌىشح خالي اٌّجبساح أٗ شؼٛس ج١ًّ , وٕذ 

اشؼش خالٌٗ ثبٌس١طشح ٚثّمذسرٟ ػٍٝ اٌزحشن ثبٌىشح خالي ٌؼجٟ فٟ ثذا٠خ ح١برٟ ٚأب صغ١ش " 

 .اٌصغبس ٘ىزا لبي اسطٛسح وشح اٌمذَ ِبسادٚٔب خالي ٌمبءٖ ِغ ثؼط

 اٌفشد٠خ فٟاٌف١ٕخ  اٌّٙبسادِٓ أُ٘ ( بٌىشح ثذحشجخ ) اٌِٙبسح اٌجشٞ ثبٌىشح ٚرؼزجش ِٙبسح 

ٚخبصٗ اٌز٠ٓ ٠ّزٍىْٛ صفخ اٌسشػخ ٚاٌٍزٟ دائّآ رصٕغ اٌفبسق فٟ  وشح اٌمذَ رط٠ٛش الػجٟ

ثُ خٍك فشص ٌزسج١ً  إٌّبفسزجبٚص دفبع ِٓ اٌٛسبئً اٌفؼبٌخ ٌفٟٙ   , اٌحٍٛي اٌفشد٠خ ٌٍفش٠ك

 .أ٘ذاف

رحىّبً ج١ذاً ثبٌىشح فٟ ج١ّغ األٚلبد ٚاٌمذسح ػٍٝ رغ١١ش االرجب٘بد  ٘زٖ اٌّٙبسحرزطٍت ٚ

   خ . ثسشػخ ٚدل

اٌٝ اْ ِصطٍح اٌجشٞ ثبٌىشح ٠ؼٕٟ اٌجشٞ ثٙب ِٓ ِىبْ اٌٝ ِىبْ ثبٌٍّؼت ِغ شبس ٠ٚ

ِّب ٠ز١ح اٌفشصخ سٛاء ثّسبحخ ظ١مخ اٚ ِفزٛحخ ػ١ٍٙب فٟ ارجبٖ ِشِٝ اٌفش٠ك إٌّبفس  حس١طشاٌ

اٌمذسح ػٓ ٔمً اٌىشح ثبٌمذ١ِٓ ِٓ ِٕطمخ اٚ ٟ٘ , الٌمبء ٔظشح ػٍٝ اٌّٛلف اٌؼبَ داخً اٌٍّؼت 

اٌزحشن ثبٌىشح إٌٝ األِبَ ثذفؼٙب ثمذَ اٌالػت ٚاٌزحىُ , اٚ ثّؼٕٝ اخش ٟ٘  فٟ اٌٍّؼت إٌٝ أخشٜ

 ١ٕخ ٠جزغ١ٙب اٌالػت . ثٙب ٚرسزخذَ وٛس١ٍخ ٌٍٛصٛي إٌٝ غب٠خ ِؼ

٠ٚجت اْ ٠ىْٛ اٌجشٞ ثبٌىشح فؼبي ِٚف١ذ ٌٍفش٠ك ٚاْ ال ٠ىْٛ ٌّجشد اٌجشٞ ثٙب ٌٚىٓ 

ٚال ٠ٕصح ثبسزخذاِٙب  ٠جت ػٍٝ اٌالػت اْ ٠ىْٛ ٌٗ ٘ذف ٠شجٝ رحم١مٗ ِٓ خالي ٘زا اٌجشٞ . 

فٟ وً االٚلبد ٚال فٟ وً ِىبْ فال ٠ٕصح ثٙب فٟ اٌٙجَٛ اٌّشرذ اٌسش٠غ خصٛصب ػٕذِب ٠ىْٛ 

اٚ اوثش ١ِٙئ١ٓ السزالَ اٌىشح ِٓ خالي احزالٌُٙ ٌفشاغبد ِٕبسجخ , وّب ال٠ٕصح ثٙب احذ اٌضِالء 

ٝ اصبثخ خصٛصب ارا ِب فٟ اٌثٍث اٌذفبػٟ , ٚاْ االوثبس ِٕٙب لذ ٠ؤدٞ اٌٝ رؼشض اٌالػت اٌ

اسزؼٍّٙب ٌالسزؼشاض اٚ االسزٙبٔخ ثبٌّٕبفس , ِّب ٠ؼٕٟ رف٠ٛذ اٌالػت اٌفشصخ ػٍٝ ٔفسٗ ِٓ 

 اٌزٛاجذ داخً اٌٍّؼت . 
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فبٌذحشجخ أٚ اٌجشٞ غ١ش إٌّظُ ٠سجت , ٟٚ٘ ِٙبسح ١ٌسذ ثبٌسٍٙخ وّب ٠زصٛس٘ب ثؼعُٙ 

رٕف١ز خطػ اٌٍؼت ثبٌسشػخ اٌّطٍٛثخ وزٌه ٠ؤخش اٌفش٠ك فٟ أداء ٚ, رؼجبً ٚجٙذاً إظبف١بً ٌالػت 

, ٚػ١ٍٗ ٠جت ػٍٝ اٌالػت اْ ٠زّزغ ثبِىب١ٔخ ػب١ٌخ فٟ ٠ٚجؼً اٌفش٠ك األخش ٠ٕظُ ٔفسٗ ِٓ جذ٠ذ 

  .دحشجخ اٌىشح ٚاٌس١طشح ػ١ٍٙب ٚارمبْ ٘زٖ اٌّٙبسح ٌّب ٌٙب ِٓ ا١ّ٘خ فٟ خذِخ خطػ اٌٍؼت 

اٚ لطشٞ ٚػٍٝ شىً  ٠ٚزُ اٌزحشن ثبٌىشح ٌٚجشٞ ثٙب اِب ثشىً ِسزم١ُ اٚ ػشظٟ

 خطٛاد لص١شح ِٚٛصٚٔخ ِغ اٌّحبفظخ ػٍٝ اٌىشح رحذ اٌس١طشح . 

  -فٟ اٌحبالد اٌزب١ٌخ : ٚرسزخذَ ِٙبسح اٌجشٞ ثبٌىشح

 عٌذها ٌزٌذ الالعة الرمذم تالكزج فً هظاحح خالٍح .  -

 . كْى اهام الالعة فزصح للروزٌز ال ٌّ ٌكْى الشهالء ذحد ضغط الوٌافظٍي عٌذها -

 التماء الكزج هع الفزٌك .  -

 . عٌذها ٌزٌذ الالعة جذب هذافع الٍَ التعادٍ عي الرغطٍح -

 كظز هصٍذج الرظلل  -

 اعطاء فزصح للشهالء للرحزن ّخلف فزاغاخ الرً ًُ اطاص اللعة الجواعً  -

 ذاخٍز اللعة ّكظة الْلد  -

 ذشرٍد اًرثاٍ العثً الفزٌك الوٌافض ّاشغالِن .  -

 .ٌح الرصٌْة على الوزهى لفرح ساّ -

 

ِٚٓ اٌجذ٠ٟٙ اٌجشٞ ثذْٚ وشح ٠ىْٛ افعً ٚاسشع ِٓ اٌجشٞ ثبٌىشح , اال اْ وث١شا ِٓ 

ِٛالف اٌٍؼت اٌّخزٍفخ رزطٍت ِٓ اٌالػت اٌجشٞ ثبٌىشح ِغ االحزفبظ ثٙب لش٠جخ ِٕٗ لذس 

اْ ٌّٙبسح اٌّسزطبع حزٝ ٠سزط١غ اٌّحبفظخ ػ١ٍٙب ِٓ ِٙبجّخ اٌخصُ ٚاسزحٛارٖ ػ١ٍٙب . وّب 

 -اٌجشٞ ثبٌىشح أٛاع ٟٚ٘ :
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 :  الجزي تالكزج طْلٍا  -

٠ٚعطش اٌالػت اْ ٠جشٞ ثبٌىشح غ١ٌٛب ارا ِب رخطٝ دفبع اٌخصُ ِٓ اٌٛسػ ٠زجٗ ثبٌىشح 

 غ١ٌٛب فٟ ارجبٖ اٌّشِٝ ِزخزا الصش غش٠ك اٌٝ اٌّشِٝ . 

 :  الجزي تالكزج عزضٍا  -

ثؼ١ذا ػٓ ِٕطمخ اٌجضاء , ٚػٕذِب ٠ىْٛ افشاد اٌٙجَٛ ٚرسزخذَ وطش٠مخ ٌسحت اٌذفبع اٌّزىزً 

 ِش٘م١ٓ ٔز١جخ ٌٍٙجّبد اٌّززب١ٌخ اٚ ِشالج١ٓ ػٓ لشة .

 :  الجزي تالكزج لطزٌا  -

 .  إٌّبفسٚف١ٙب ٠سزخذَ اٌجٕبحبْ اٌجشٞ اٌمطشٞ ِزخزا ثزٌه الصش غش٠ك ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِشِٝ 

 

  -ٙب ػٍٝ ػذح ػٛاًِ ٟٚ٘ : ٘زا ٚرزٛلف اٌّسبفخ ث١ٓ اٌالػت ٚاٌىشح اثٕبء اٌجشٞ ث

 ن . ـصـخـة الـالعـاى الـكـه -1

 ن . ـصـخـة الـالعـح الـزعـط -2

 .ةــعـلـاى الـكـه -3

   

 :زج ـكـالـزي تـجـزق الـط

اْ اُ٘ ِٙبسح ٠جت اٌزشو١ض ػ١ٍٙب خالي ِشحٍخ إٌبشئ١ٓ ِٓ ث١ٓ اٌّٙبساد االسبس١خ ٌىشح 

رؼٍُ ِٙبسح اٌجشٞ ُِٕٙ اٌصغبس  خصٛصب ٠حزبج اٌالػجْٛاٌمذَ ٟ٘ ِٙبسح اٌجشٞ ثبٌىشح , ار 

ثبٌىشح فٟ ظشٚف ِخزٍفخ ِٚٛالف ِزٕٛػخ ِثً اٌجشٞ ثبٌىشح ٌالِبَ ٌٍٚخٍف ٚرغ١ش سشػخ 

اٌجشٞ ٚاالرجبٖ ٚحجت اٌىشح ػٓ إٌّبفس١ٓ ٚاٌجشٞ ثبٌىشح ٌزخطٟ إٌّبفس اٚ اٌٙشٚة ِٓ 

 -ٟ٘ : ٌٍٚجشٞ ثبٌىشح ػذح غشق ٠ّىٓ اسزخذاِٙب , ٚاٌعغػ , 

 : اٌجشٞ ثبٌىشح ثبٌجضء اٌخبسجٟ ِٓ اٌمذَ )ٚجٗ اٌمذَ اٌخبسجٟ ( -أ

األوثش ش١ٛػبً ٚاسزخذاِبً ٌسٌٙٛخ األداء اثٕبء اٌجشٞ اٌسش٠غ ثبٌىشح ٚإِىب١ٔخ  ٟ اٌطش٠مخٚ٘

 اسزخذاَ اٌالػت ٌجسّٗ وحبجض ث١ٓ اٌىشح ٚاٌالػت إٌّبفس . 
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 : اٌجشٞ ثبٌىشح ثبٌجضء اٌذاخٍٟ ِٓ اٌمذَ ) ٚجٗ اٌمذَ اٌذاخٍٟ (  -ة

 رسزخذَ ٌٍجشٞ اٌجطٟء ثبٌىشح . ٚغبٌجب ِب 

 اٌجشٞ ثبٌىشح ثٛجٗ اٌمذَ االِبِٟ -ج

 ٠ٍٚجؤ اٌالػت ٌٙزا إٌٛع فٟ االٔزمبي اٌسش٠غ ثبٌىشح ثخػ ِسزم١ُ ثبرجبٖ حشوخ اٌىشح 

  

 الجزي تالكزج ) الذحزجح ( :  لوِارجاألداء الفٌى االطض الوِوح فً 

 .الداء ٘زٖ اٌّٙبسح ثصٛسح ج١ذح ٠جت اْ رىْٛ ػعالد اٌجسُ غ١ش ِشذٚدح  -1

رٛظغ لذَ اٌشجً غ١ش اٌذافؼخ ٌٍىشح ٌٍخٍف ل١ٍال ٚاٌٝ جبٔت اٌىشح ٚ٘ٝ ِٕث١ٕخ ِٓ اٌشوجخ  -2

 ٠ٕٚزمً ػ١ٍٙب ِشوض ثمً اٌجسُ .

ل١ٍال اٚ ٌٍخبسج رزحشن اٌشجً اٌذافؼخ ٌٍىشح ِٓ اٌخٍف ٌألِبَ ػٍٝ أْ ٠ذٚس سٓ اٌمذَ ٌٍذاخً  -3

 ٚرىْٛ ِشرخ١خ ثصٛسح ِٕبسجخ فٝ أثٕبء دفغ اٌىشح حزٝ ال رجزؼذ اٌىشح وث١شا .

جبٔت اٌجسُ حست اٌٝ حشوخ غج١ؼ١خ ثرحشن اٌزساػبْ ِغ ل١ٍال فٛق اٌىشح ١ّ٠ً اٌجزع ٌألِبَ  -4

 .فعال ػٓ خٍك حبجضا رٛاصْ اٌجسُ ٌٍحفبظ ػٍٝ ت سشػخ اٌالػ

ػٍٝ اْ رىْٛ اٌىشح فٟ جبٔت  ٠ىْٛ ٔظش اٌالػت ِٛصػبً ث١ٓ اٌىشح ٚاٌالػج١ٓ ٚأجضاء اٌٍّؼت -5

 اٌجسُ ِٓ اٌجٙخ اٌجؼ١ذح ػٓ إٌّبفس . 

 رجزؼذ ال, ػٍٝ اْ ٠جت اْ رؤدٜ اٌحشوخ ثبٔس١بث١خ ثح١ث رذفغ اٌىشح دفؼب ثس١طب ٚال رعشة  -7

 . خطٛح وً ِغ رٍّس أٚ وث١شا اٌمذَ ػٓ

 

 :تاطرخذام تعض الروارٌي  )الذحزجح( الجزي تالكزجالخطْاخ الرعلٍوٍح لوِارج 

 اٌخبسجٟ)ظغ اٌىشح أِبَ اٌّؤدٞ ٠ٚؤخز اٌٛظغ اٌصح١ح ٌٍجشٞ ثبٌىشح ثٛجٗ اٌمذَ ٚ - 

 .  ٠ٚجشٞ ثبرجبٖ اٌىشح ٚاٌذاخٍٟ ٚاالِبِٟ (

ٚاٌذاخٍٟ  اٌخبسجٟ)ٚظغ اٌىشح أِبَ اٌّؤدٞ ٠ٚؤخز اٌٛظغ اٌصح١ح ٌٍجشٞ ثبٌىشح ثٛجٗ اٌمذَ  -

   . ٌىً غش٠مخ ( ِشاد13( خطٛح . ٠ىشس األداء )٠ٚ33مَٛ ثبٌّشٟ ثبٌىشح ٌّسبفخ ) ٚاالِبِٟ (

( خطٛح 33ٌألِبَ ثجػء ٌّسبفخ ) ٚاٌذاخٍٟ ٚاالِبِٟ ( اٌخبسجٟ)ٌجشٞ ثبٌىشح ثٛجٗ اٌمذَ ا -

   . ٌىً غش٠مخ ( ِشاد٠ٚ13ىشس األداء )
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( خطٛح 43ٌألِبَ ثجػء ٌّسبفخ ) ٚاٌذاخٍٟ ٚاالِبِٟ ( اٌخبسجٟ)ٌجشٞ ثبٌىشح ثٛجٗ اٌمذَ ا -

  . ٌىً غش٠مخ ِشاد( ٠ٚ13ىشس األداء )

ح ثبسزخذاَ ( خط53ٛجشٞ ثبٌىشح ثٛجٗ اٌمذَ اٌخبسجٟ ٌألِبَ ثسشػخ ِزٛسطخ ٌّسبفخ )اٌ -

  . ٌىً غش٠مخ ِشاد( 13اٌمذ١ِٓ , ٠ٚىشس األداء )

( خطٛح ٠ٚىشس 53ٌجشٞ ثبٌىشح ٌألِبَ ثسشػخ ِغ اسزخذاَ اٌمذ١ِٓ فٟ دفغ اٌىشح ٌّسبفخ )ا -

  ( ِشاد5األداء )

( ألّبع رىْٛ اٌّسبفخ ث١ٓ 5ٌجشٞ ثبٌىشح ٌألِبَ ثبسزخذاَ اٌجشٞ اٌّزؼشج ث١ٓ األلّبع ػذد )ا -

 . ( ِشاد5( خطٛاد , ٠ٚىشس األداء )3ا٢خش )وً لّغ 

 

 :( الذحزجح الجزي تالكزج ) * االخطاء الشائعح لوِارج 

 شذ اٌمذَ ٚدفغ اٌىشح ٌّسبفخ ثؼ١ذح ٠فمذ اٌس١طشح ػ١ٍٙب .  -1

 رصٍت اٌجزع أٚ ١ٍِٗ ٌٍخٍف .  -2

 ػٍٝ اٌىشح فمػ . اٌٝ اسفً اٞ رشو١ض إٌظش  -3

 ِالِسخ األسض ثىبٍِٙب ِٓ لجً اٌمذَ اٌزٟ ٠مَٛ اٌالػت ثبسزخذاِٙب ثبٌذحشجخ ػٍٝ اٌىشح .  -4

 

 

  


