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 تكملة مادة لغوية

 ()ممدوح محمد خسارةأ. د. 

(11) 

 دََرس

وا ورد وني َنذا ممىنادي انْ ممى ناعه مم رفٔن  وأنر
(1)

، فنن  ًونِ سى ن  

و وكند م نتد ًّ رك ممى جنه وثالثٔي ودسالً، توتِي عنّ أكثر وي سى نٔي و ٌن

و جه تاج مم نرو،، وىنا  ودمسل عدٓدي عنّ وا ورد اْ ممكبٔر مىجىع مملاَري

 دََسل مال ت ىال ممنغِي ممى اصرو ووىا عاء اْ تاج مم رو، وٌُا:

ْ ُه: عفا و -  دََرَ، ممشْءُ وممرَّ

دَر ت ممىرأيُ: حاَضْتو -

ممدَّْر،: ممَجَرب و -

ممَىْدرو،: ممىجٌِنو -

ٓاض وممدُّْر  : ممرِّ  -

قووممدَّرٓس: ممثِب ممَخن ممدِّر،ُ  -

وْدَر، أٍ كتاب مهللُٓ  ممذي ممِىْدرم،: ممىِضع -

                                                 

() وعضِ وجىع ممنغ  مم رفٔ  فدوشق 

وممى جه ممِ نٔ   ،ه مملدٓى نى اعً ٌْ فامى اعه مم رفٔ : و جه تاج مم رو، وىثالً م (1)

وىثالً منى اعه ممودٓث و مملاَريمىجىع  ممكبٔر وأ
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َُغ ث٭ة . - اًرس: ا٣ؾم ٝةرؼ ا٣ؾ٩ٮب كدى٤ى ا٧٣يؽى

٧ى٢ ا٣َؾ٣ٮؿ، كاألقؽ ا٤٘٣ٲِ، كا٤١٣ت ا١٣جٲؿ ا٣ؿأس - ا٣ؽ ٍركاس: ا٣ضى
(2)

.

 صة  ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ:  ك٧٦ة

ٗىٲَؿىق. -  دىرىس ا٣نٰ  ٗٲؿىق : 

درىس ا٣ُٕةـ: أ٫٤٠ أ٠الن مؽٱؽان. -

٫٧َ٤.درسى ا١٣ذةب دىٍرقةن كًدراقةن  - حن: ٝؿأق كدٕى كًدراقحن كدىراقى

دىارىس ٚيال٩ةن: ٝةرأق كذا٠ؿىق. -

ُى٧ىف. -  ا٩ٍؽىرسى ا٣ؿق٥ي: ا٩ٍ

ك٦ٓ ذ٣ٟ ٚس٧ح ػ٧كح ٔنؿى ٦ؽػالن صؽٱؽان ث٪ة ن كدال٣حن، دذ٨٧ٌ ٩عٮ زالزػٲ٨ 

َؽث ك٬ٰ:  ٦ٕ٪ٯن صؽٱؽان ٱ٨١٧ إًةٚذ٭ة إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕةوؿ ا٧٣يعى

ٓى ٤ٕ٦ٮ٦ةت  ،ثعر ٚٲ٭ة كد٧َٕٜأم: ٣ح: ( دىرىس ا٧٣ن٤١ح أك ا٧٣كأ6 ٧ ٚىضى

ج٭ػػة ث٧عة٧٠ػػةت  ٞى ٍٔ كإظىػػة ات كثٲة٩ػػةت، أك ٝػػةـ ثذضػػةرب ظٮ٣٭ػػة، كأ

ك٥٣ ٱٕؽ ٦ٕ٪ٯ )درس(.٬ٮ ٝؿأ ك ٚىً٭ػ٥  ك٦ٞةر٩ةت، ث٘ٲح ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ظ٢  ٣٭ة.

٥َ٤ ٚعكت، ٧٠ة ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣كةثٞح. ٕى ى  كد

( ا٣ؾم ٱكذٞىػٰ ا٤ٕ٧٣ٮ2 ٦ػةت ظػٮؿ ٦كػأ٣ح ( ا٣َؽارس: ٱٕ٪ٰ )ا٣جةظرى

كٱع٤ ٤٭ة، ٤٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ٩ذٲضح. كثؾا د٪ذ٢ٞ ا٧٤١٣ح ٨٦ ا٣ٮوٛٲح إ٣ٯ االق٧ٲَح.

( ا٣َؽٍرس: ٱٕ٪ٰ:3

جٍؿة، ٠ٞٮ٣٭٥: )أػؾ درقةن ٨٦ ٗؿثذ٫ ، كد٥ٌ٤ٕ درقةن(. -6 ًٕ ا٣

2-  ٌٰ ، ا٣ؽرس ا٣جالٗ ٌٰ ٥ٍ٤ ٦ٕٲ٨َ، ٱٞةؿ: ا٣َؽٍرس ا٣ىؿٚ ًٔ  .ا٣جىٍعر ٰٚ 

ٲ٧ٲػح ا٧٣ٞػؿرة ٚػٰ ظىػح ز٦٪ٲػح كاظػؽة، ا٣ضـ  ٨٦ ا٧٣ػةدة ا٣ذ٤ٕ -3

 ٱٞةؿ:)ا٣ؽرس األكؿ ٰٚ ا١٣ٲ٧ٲة (.

                                                 

٩ؿ٦ٰ ٨٦ ذ٠ؿ ثٕي ا٧٣ؽاػ٢ كا٧٣ٕة٩ٰ ا٣ٞؽٱ٧ح ٧٤٣ةدة ا٧٣جعٮزح إ٣ٯ دجٲٲ٨ ٦ػؽل ا٣ذُػٮر  (2)

َؿأ ٤ٔٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ. ا٣ؾما٣ؽال٣ٰ 
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ٚٲ١ػٮف  ؛( ا٣ؽ راقح: ٬ٰ ٦ىؽر ا٣ٕٛػ٢ )دىرىس( ثػة٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣عػؽث ٣ػ4٫

٧ ٜ ٰٚ ٦كػأ٣ح أك ٦نػ٤١ح، ثض٧ػٓ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت  ٦ٕ٪ة٬ة: ا٣جعر ثةقذٞىة  كدٕى

ح ث٭ػة، زػ٥ ٦ٞةر٩ذ٭ػة ك٦عة٧٠ذ٭ػة ث٘ٲػح  ثٲة٩٭ػة كا٣جٲة٩ةت كاعظىة ات ا٧٣ذ٤ٕٞ 

ػ٢  ٣٭ػة. كث٭ػؾا د١ػٮف ا٧٤١٣ػح ٦ػؽػالن ٦كػذٞالًّ  كدٮًٲع٭ة كا٣ٮوٮؿ إ٣ػٯ ظى

ٰٚ ظٲ٨ ا٠ذٛػخ ا٧٣ٕػةص٥ ، ق٧ٲحثؽال٣ح صؽٱؽة، ٤ٞ٩ىذٍ٭ة ٨٦ ا٧٣ىؽرٱح إ٣ٯ اال

ا٣كةثٞح ثؾ٠ؿ٬ة ٦ىؽران ٢ٕٛ٤٣ درس ث٧ٕ٪ٯ ا٣ٞؿا ة كا٣ٛ٭ػ٥. كإ٣ػٯ ٦سػ٢ ٬ػؾا 

 ٤ٯ ٬ؾا ا٧٣ؽػ٢:ذ٬ت ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة )درس(. كٱذٛؿع ٔ

  ٰ٧٩ٮذج ٤٣جعر االصذ٧ػةٰٔ ٱُجَػٜ ٧٤ٔٲٌػةن »ا٣ؽراقح ا٧٣ٲؽا٩ٲح: ك٬

ٰٚ ا٣ٮاٝٓ ا٧٣ٲؽا٩ٰ، ال٠ذنةؼ ا٣عٞةاٜ ا٧٣ؿدجُػح ثعػةالت ٔ٪ةوػؿ 

ٲ ٪ح ا٣ؾٱ٨ ٱذٕة٢٦ ٦ٕ٭٥ ا٧٣ؼذه اال ٕى «صذ٧ةٰٔا٣
(3)

. 

  :دراقػػح ٤٣ذأ٠ػػؽ ٦ػػ٨ وػػالظٲح ّػػة٬ؿة ٦ٕٲ٪ػػح، »ا٣ؽراقػػح ا٣ذضؿٱجٲػػح

«ٕٙ كا٣س٘ؿات ٚٲ٭ة كدٕؽٱ٤٭ة إذا اٝذٌٯ األ٦ؿكا٠ذنةؼ ٩ٞةط ا٣ٌ
(3)

.

 ك٬ٰ دراقةت ٚػٰ ظٞػٮؿ ا٤ٛ٣كػٛح كاألدب » ٩كة٩ٲح:ا٣ؽراقةت اع

«٩كةف كظٌةرد٫كا٣ٛ٪ٮف ا٧٣ذ٤ٕٞح ثةع
(3)

.

 ٧٣ػة ٣ػ٫ وػ٤ح ثػة٧٣ضذ٧ٓ كٝٮا٩ٲ٪ػ٫  ا٣ؽ راقػةت االصذ٧ةٔٲػح: دراقػح

قٲةقذ٫ كدُٮٱؿق...ك

  :ٍؽكل إ٣ػٯ دٞٲػٲ٥ ا٧٣ػٮارد ٧٩ٍ ٨٦ ا٣ؽراقػةت ٱ٭ػؽؼ »دراقح ا٣ضى

ٲٲ٥ ا٣الزـ ٣ٞؽرات كإ١٦ة٩ٲػةت  ٍٞ ا٧٣ذةظح ٣ذعٞٲٜ ٗؿض ٦ٕٲ٨َ ٦ٓ ا٣ذَ

«دؽثٲؿ ٬ؾق ا٧٣ٮارد
(3)

أك دراقح دؿ٦ٰ إ٣ٯ دجٲٲ٨ ٦ؽل إ١٦ةف إٝة٦ػح  ؛

٦نؿكع ٦ة، ك٦ؽل ٔٮااؽق ا٧٣ةدٱح كا٧٣ٕ٪ٮٱح.

 ( ا٣ؽ راقح: ث٧ٕ٪ٯ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح. كٱذٛؿع ٤ٔٲ٭ة:5

                                                 

.: درس٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة -٫ أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ كٚؿٱٞ (3)
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 ح: ك٬ٰ ا٣ذ٤ٕٲ٥ األٌك٣ٰ ٣ كالد.ا٣ؽراقح االثذؽااٲ

 .ا٣ؽراقح اعٔؽادٱح: ك٬ٰ ا٣ذ٤ٌٕٲ٥ ا٧٣ذٮٌقٍ ٤٣٪ةمبح

 .ٰٕا٣ؽراقح ا٣ضة٦ٕٲح: ك٬ٰ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ضة٦

دٕ٪ٰ ا٣جعر ٰٚ ا٧٣ٞةـ األكؿ، ث٢ دٕ٪ٰ د٤ٕ ٥  ككاًط أف ا٣ؽراقح ٬٪ة ال

٠ػ٢ ٦ؿظ٤ػح ٦ػ٨ د٤ػٟ  أك د٤ٕٲ٥ ٦ض٧ٮٔح ا٧٣ٕةرؼ ا٣ذٰ ٱ١ذكج٭ة ا٣ُاَلب ٰٚ

 كٱذَٛؿع ٤ٔٲ٭ة: ؿاظ٢.ا٧٣

 ٤ٍٲة: ك٬ٰ ا٣ؽراقةت ٦ة ٕي ٚٮؽ م٭ةدة اعصةزة ا٣ضة٦ٕٲػح  ا٣ؽ راقةت ا٣

 ٰٚ ٦ؼذ٤ٙ االػذىةوةت. 

( ا٣ذٍَؽرٱف: ك٬ٮ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٰٚ ا٧٣ؿاظ٢: ا٧٣ذٮقُح كا٣سة٩ٮٱح كا٣ضة٦ٕٲح. 6

ثػةب ٚػٰ كث٭ؾا د٪ذ٢ٞ ا٧٤١٣ح ٨٦ ا٧٣ىؽرٱح إ٣ٯ االق٧ٲح. كٱ٨١٧ أف ديٍكػ٤ٟى 

 ؿع ٤ٔٲ٭ة:ا٧٣٭٨. كٱذٛ

  َؿااٜ ا٣ذؽرٱف: ك٬ٰ كقةا٢ كأقة٣ٲت ٢ٞ٩ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ح إ٣ٯ ا٣ُة٣ػت

أك إ٠كةث٫ ا٧٣ٕةرؼ أك ا٧٣٭ةرات ٰٚ ٥٤ٔ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ.

  ٬ٲبح ا٣ذؽرٱف: ك٬ٰ ٦ض٧ٮٔح األقةدؾة ٦ػ٨ داػػ٢ ٦ػالؾ ا٣ضة٦ٕػح

ا٣َؿٍق٧ٰ، كال ٱىٍؽػ٢ ٚٲ٭٥ ا٧٣عةًؿكف ا٣ؾٱ٨ ٱؽر قٮف ٦ػ٨ ػػةرج 

٦الؾ ا٣ضة٦ٕح.

ر  7 ؽى  س، ك٬ٮ:( ا٧٣ي

كٱ١٧ػ٨  ٨٦ ٱ٧ةرس ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٰٚ ا٧٣ؿظ٤ػح ا٣سة٩ٮٱػح أك اعٔؽادٱػح. -6

 أف ٱك٤ٟ ٰٚ ثةب ا٧٣٭٨.

٣ٞت ٧٤ٰٔ ك٦ؿدجح كّٲٛٲح ٨٧٣ ٱ٧ةرس ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ضة٦ٰٕ ٝج٢ أف  -2

َٝٯ إ٣ٯ ٦ؿدجح أقذةذو ٦كةٔؽو ٚأقذةذ.  ٱيؿى

 ( ا٣َؽاًرس: ك٬ٮ ا٣جةظر ا٣ٞةا٥ ثة٣ؽراقح.8
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ر ٱف: ٦جة٣٘ح اق9 ٕ ٲ٢(، ٨٧٣ ٱ١سػؿ ٦ػ٨ ا٣ٞػؿا ة ( ا٣ؽ  ٥ ٚة٢ٔ ٤ٔٯ ث٪ة  )ًٚ

 ٰٚ ا١٣ذت. كظِٛ ٦ة

ٕ ٲ٢( ثٛذط ا٣ٛة ، ثأف ٱٞةؿ )دىر ٱػف(، ٤ٔػٯ ٦ػة ٬ػٮ  كٱضٲـ ثٌٕ٭٥ ث٪ة  )ٚى

 مةآ ٰٚ أ٦سة٫٣.

ؿة كا٣٪ْػؿ ٚػٰ ٦ٞٮ٣ػح أك ١ٚػؿة، ك٬ػٰ قح: ا٣ٌؽٍرس كا٧٣يػؾا٠ى ( ا٧٣يؽارى 61

 دٞةث٢ ا٧٤١٣ح األص٪جٲح )قٲ٧ٲ٪ةر(.

( امػذٞةٝةن ٦ؿ٠جػةن ٦ػ٨ ٧٤٠ػح  ٍؽرىس:( دى٧ى 66 ٕىػ٢ى ٍٛ ٢ٕٚ ٦ٮ٣َؽ ٤ٔٯ ث٪ػة  )دى٧ى

ك٬ػٮ مػةآ ٚػٰ  ؛ٱٕ٪ٰ ا٣ؽػٮؿ إ٣ٯ ا٧٣ؽرقػح ، كا٧٣ٮاّجػح ٤ٔٲ٭ػة ،)٦ؽرقح(

 ا٧٣٘ؿب ا٣ٕؿثٰ. كٱَٛؿع ٤ٔٲ٫:

  ًٍؽريس: ٦ىؽر ٢ٕٛ٤٣، ٣عة٣ح ٢ً ٨٦ ٱىذى٧ىٍؽرس. ا٣ذ٧َى ٧ى ٔى ك

  ا٧٣ؽرقح كٱٮاّت ٤ٔٲ٭ة.ا٧٣يذى٧ىٍؽرًس: اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ ا٢ٕٛ٣، ٨٧٣ ٱؽػ٢

قػػح(،ك٬ٰ ثٞةٱػػة اٳزػػةر ( ا٣ػػَؽكاًرس كا٣َؽارقػػةت: ص٧ػػٓ ٧٤٠ػػح )دارً 62

َٛٯ ٤ٔٯ ٧ْٕ٦٭ة ا٣ـ٨٦.  كا٧٣ٕة٥٣ ا٣ذٰ ٔ

٭ة ،٧٠ة كرد ٰٚ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ، أم  ُحى ٪ٍ ( دىرىس ا٣عً 63 ك٩عٮ٬ة: داقى

٧ى٫، عٔػؽاد٬ة ٤٣ذؾرٱػح، ك٬ػٰ ٚىػ٢ ا٣عػت ٔػ٨ ا٣ذػج٨ ٚٲ٭ػ َٕ ى  ة.ٚىذَخ َٝن٭ة ك٩

ػَت ا٣ع٪ُػح ٔػ٨ ك ػ٢ى ظى أكرد٬ة ٦ٕضػ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٧٣ٕةوػؿة ث٧ٕ٪ػٯ ٚىىى

ا٣ك٪ج٢، ك٬ؾا ٦ٕ٪ٯ ا٣ذٍَؾرٱح ك٣ٲف )ا٣َؽرس(. كٝؽ ذ٠ؿ٩ة٬ػة ٣ذٮًػٲط ٦ٕ٪ة٬ػة 

 كإٱؿاد ا٧٣ؽػ٢ ا٣ؾم ٱذَٛؿع ٤ٔٲ٭ة.

، : دٛذٲػػخ ٝػػل ا٣ع٪ُػػح كد٪ٕٲ٧ػػ٫ ك٩عػػٮ ذ٣ػػٟ( ا٣ػػؽ راس كا٣ػػَؽرس64

ا٣عػت ٔػ٨ ا٣ذػج٨ ٚٲ٭ػة. كٱ١٧ػ٨ أف ٱ١ػٮف ٔؽاد٬ة ٤٣ذؾرٱػح، ك٬ػٰ ٚىػ٢ ع

)ا٣ؽ راس( اق٥ ظؿٚح ٣٭ؾا ا٢٧ٕ٣ ٠ٞٮ٣٭٥: ٱ٢٧ٕ ثة٣ػؽ ٬ةف أم ظؿٚػح ا٣ػَؽ٨٬ٍ، 

 ٤ٔٯ أ٩٪ٰ ٥٣ أصؽ اق٥ ظؿٚح ٤ٔٯ ث٪ة  )ًٕٚةؿ(.
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( ا٣َؽاريكس: ك٬ٮ ٨٦ ٱٞٮـ ثؽىٍرس ا٧ٞ٣ط كا٣نٕٲؿ ك٩عٮ٧٬ة، ك٬ٮ ٦جة٣٘ػح 65

 ٣ٕؿثٲح )٩ةَٮر(، كٱؽؿ ٤ٔٯ ٦ً٭٪ح.ك٩ْٲؿق ٰٚ ا ،اق٥ ٚة٢ٔ ٤ٔٯ ث٪ة  )ٚةٔٮؿ(

*   *   * 

(12) 

و ٍِ  َغ

كرد ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ةدة ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ٩عٮ زالزٲ٨ ٦ؽػالن، دٌػ٧٪خ  ٦ة

 أرثٕٲ٨ ٦ٕ٪ٯ. ٧َ٧ٚة كرد ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس ٦٪٭ة: ٩عٮ

 ا٣ٕة٢٦ً: ا٣ؾم ٱ٢٧ٕ ٰٚ ٦٭٪ح أك و٪ٕح. وؽر ا٣ؿ٦ط. -

ٍؿث كا٣كٞةٱح . ا٣ؿ ٍص٢.كذ٧ٕى ٤ح: ا٣جٞؿة أك ا٣٪ةٝح ا٣ذٰ دي ا٣ٕة٦ً  -  ٢ ٰٚ ا٣عى

ٕي٧ة٣ح: أصؿة ا٣ٕة٢٦. - ة٣ح كا٣ ٧ى ًٕ  ا٣

٪١ٍىؿة. - ٤ىح ا٧٣ي ٍٕ ًٛ ٤٧ٍح: ا٣ ٕى  ا٣

 ٨٦ ا٧٣ٛؿدات أك ا٣ؽالالت، ٦٪٭ة: اقذضؽَ  كاقذؽرؾ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ثٕي ٦ة

-  َ٤ ٢٧َ: دى١ى ٕى  ٙ ا٢٧ٕ٣.دى

ٍٞؽ. - ٤٧ٍح: ا٣٪َ ٕي  ا٣

ٕى٧ٲ٢: ٨٦ ٱٕة٢٦ً ٗٲؿق ٰٚ مأف ٦ -  ٨ ا٣نؤكف.ا٣

ةا٤٧ٕ٣ٲَ  -  .ح: ص٤٧ح أ٧ٔةؿ دعؽث أزؿان ػةوًّ

٧كػةر أك ا٧٣ىػؿؼ، أصػؿان ٣ػ٫ ٤ٔػٯ  - ٧يٮ٣ح: ا٧٣ج٤ٖ ا٣ؾم ٱأػػؾق ا٣ك  ٕي ا٣

 ٝٲة٫٦ ث٧ٕة٤٦حو ٦ة.

ك٨َ١٣ ز٧ح ٩عٮ زالزػٲ٨ ٦ػؽػالن دذٌػ٨٧َ ٩عػٮ ػ٧كػٲ٨ ٦ٕ٪ػٯ ٧٦ػة ٬ػٮ 

ثؽال٣ػح ٗٲػؿ ٦ذؽاكؿ ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ةدة، ٥٣ دٮرد٬ة ا٧٣ٕةص٥ ا٣كةثٞح، أك أكردد٭ػة 

 ا٣ؽال٣ح ا٧٣كذ٤٧ٕح ا٣ٲٮـ، ك٬ٰ:
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ٍَوء -1 كرد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣كةثٞح أ٫٩ )ا٧٣٭٪ػح كا٣ٕٛػ٢(، كٱ١٧ػ٨ أف  اىَػ

َؿع ٤ٔٲ٫ ا٧٣ؽاػ٢ اٳدٲح كدالالد٭ة: ٛى  ٱي

 ،إ٩ذػةج أدثػٰ د٧سٲ٤ػٰ ٗة٣جػةن : ٕى٧ى٢ ا٣ٛ٪ٰ  ٠ة٧٣كػؿظٲح كا٧٣ك٤كػ٢  ا٣

ٌٰ ،كإ٩ذةج وٮرة أك د٧سةؿ، كا٣ذ٧سٲ٢ ٰٚ ٦ كؿظٲَح ك٩عٮ٬ة. ا٣ذ٤ٛـٱٮ٩

 .ٕؿ ٌٰ ٗة٣جةن ٠ة٣َٞىح كا٣ؿكاٱح كا٣ن  : إ٩ذةج أدث ٌٰ ٕى٧ى٢ اعثؽأ ا٣

 ٕى٧ى٢ ا٣ؼٲؿٌم: ٦ة ٱٞٮـ ث٫ ا٣ٛؿد أك ا٣ض٧ةٔح ٨٦ ػؽ٦ػح ٧٤٣ضذ٧ػٓ،  ا٣

ثؽكف ٗؿض ا١٣كت أك ا٣ؿ ثط.

 ٍَُٮٰٔ أك ا٣ذُٮ ٰٔ: ٦ة ٕى٧ى٢ ا٣ ٱٞٮـ ثػ٫ ا٣ٛػؿد أك ا٣ض٧ةٔػح ثإراددػ٫  ا٣

دكف إ٣ـاـ.

  ٧ى ٕى ٢ ا٣٪عٮٌم: ٬ٮ دأزٲؿ ٔ٪ىؿ ٨٦ ٔ٪ةوؿ ا٣ض٤٧ح ٰٚ ٗٲػؿق ٦٪٭ػة ، ا٣

.)٢ ًٔ ٓي ا٣ٛة ٍٚ ٢ًٕٛ رى ٧ى٢ي ا٣ ٔى ٱٞةؿ: )

 .ا٣٪نةط ٰٚ ٦ٲؽاف ا٣كٲةقح كا٣نأف ا٣ٕةـ : ٌٰ ا٢٧ٕ٣ ا٣كٲةق

  ٔى٧ى٢: ٔؽد قةٔةت ا٢٧ٕ٣ ٰٚ ا٣ٲٮـ، ٣ؽل ا٣ؽكااؿ ا٣ع١ٮ٦ٲح أك ٱىٍٮـ 

( قةٔةت ٗة٣جةن.8-6ا٧٣ؤقكةت ا٣ؼةوح، ك٬ٮ ٨٦ )

  ٔى٢٧ه أك كّٲٛح ٦ذةحه ٔى٧ى٢:  ا٣عىٮؿ ٤ٔٲ٭ة. ٚيٍؿوح 

  ٜٔى٧ى٢: كصجح ٔنة  ٱىذىؽاكؿ ٰٚ أز٪ةا٭ة ا٧٣ؽٔٮكف أ٦ػٮران دذ٤ٕػ ٔىنة  

ث٧نؿكع أك مؿ٠ح أك وٛٞح ك٩عٮ٬ة.

 ،دُجػٓ ٚػٰ  األ٧ٔةؿ ا١٣ة٤٦ح: ٦ض٧ٮٔح ٦ة أ٩ذض٫ مػةٔؿ أك ٝىَىػةص

٠ذةب كاظؽ، ٱٞةؿ: )األ٧ٔةؿ ا١٣ة٤٦ح ٣٪ـار ٝجة٩ٰ(.

  ٜ٢٧ٔ: ٦ض٧ٮٔح أٚؿاد ٱٞٮ٦ٮف ٦ٕةن، ث٧٭٧ح ثعػر أك دػأ٣ٲٙ أك ٚؿٱ

٦نؿكع أك إ٩ضةز.

  ٕى٧ى٢: ٬ٲبح د٪ٛٲؾٱح ٤ٔٲة ٰٚ ا٣َؽك٣ح ٦ؼذَىػح ثنػؤكف ا٧ٕ٣ػ٢ كزارة ا٣
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٦ػ٨ ظٲػر دػٮٚٲؿ ٚػؿص ا٧ٕ٣ػ٢، كظػ٢ ا٣ؼالٚػةت ثػٲ٨  كا٧ٕ٣ةؿ،

ٲح كدؽرٱج٭ة.ًٚ ؿٍ كإٔؽاد األَؿ ا٣عً  ا٧ٕ٣ةؿ كأرثةب ا٢٧ٕ٣،

 :ٕى٧ى٢ ٦ى١ذت ا٣

كدػٮصٲ٭٭٥  دااؿة ظ١ٮ٦ٲح ٦٭٧ذ٭ة دٮٚٲؿ ٚيؿىص ا٢٧ٕ٣ ٣ُة٣جٲػ٫، -6

إ٣ٯ ا٣ؽكااؿ أك ا٧٣ؤقكةت ذات ا٣ٕالٝح.

ة ا٣ٛىػ٢ ٚػٰ ا٣ؼىػٮ٦ةت ثػٲ٨ ا٧ٕ٣ػةؿ دااؿة ظ١ٮ٦ٲح، ٦٭٧ذ٭ -2

كأوعةب ا٢٧ٕ٣.

 : ٰٕى٧ى٢ ٤ٔٯ ا٣ن كٱٕ٪ٰ االمذ٘ةؿ ث٫، ٱٞةؿ: )كاصج٪ة ا٢٧ٕ٣ ٤ٔػٯ  ا٣

ثة٣ىػػٲ٘ح ا٤ٕٛ٣ٲػػح: )ٱ٧ٕػػ٢  ظ٧ةٱػػح ا٣جٲبػػح ٦ػػ٨ ا٣ذ٤ٌٮث(،٧٠ػػة ٱٞػػةؿ

ا٣ذؿثٮٱ ٮف ٤ٔٯ دُٮٱؿ َؿااٜ ا٣ذ٤ٕٲ٥(.

  ٔيٮٝت ا٧٣ضػؿـي  ،ٔى٧الن كإ٧ٔةالن: أم إ٩ٛةذان أل٦ٍؿو أك ث٪ة ن ٤ٔٲ٫. ٱٞةؿ ٦سالن: )

٧ٔالن أك إ٧ٔةالن ٧٤٣ةدة ا٣سة٩ٲح كا٣ؼ٧كٲ٨ ٨٦ ٝة٩ٮف ا٣ٕٞٮثةت(.

ء  -2 ّٖ يِ ٍَ  كديٍكذ٢٧ٕ ثؽالالت ٬ٰ:اىَػ

 .)ا٧ٕ٣ػ٢(.كدٕ٪ٰ ا٣ٞةثػ٢ ٤٣ذُجٲػٜ ك ا٧ٕ٣ػ٢ ثػ٫ وٛحه، ٩كجحن إ٣ػٯ -6

ٰ  ٱٞةؿ: )ا٣ع ٤ ٧ى ٔى  (.٢  ا٣ؾم اٝذؿظ٫ ا٧٣٭٪ؽس 

ٰ  ٬ٮ ٦ٮاٜٚ ٧٣ذ٤َُ  ٦ة -2 ٤ً ٔى٧ى ، قٲةرة ٤٧ٔٲَح(. جةت ا٢٧ٕ٣، ٱٞةؿ: )٣جةسه 

٤ٲًّة -3 ٧ى ٲًّة: كدٕ٪ٰ ٤ٕٚٲٌةن ٔى ًٕ ت ا٣ػَؽٍػ٢ ا٧٣ٍعػؽكد . ٱٞةؿ: )وػةظككاٝ

 (ٚٞٲؿه ٤٧ٔٲًّة

ٍَي -3 ة»ء َّ٘ اىَػ ، «، ٱٞةؿ: ٤٧ٔٲَػح صؿاظٲَػح٬ٰ ص٤٧ح أ٧ٔةؿ دعؽث أزؿان ػةوًّ

 ا٧٣ٕةص٥ ا٣عؽٱسح، كدض٧ٓ ٤ٔٯ ٤٧ٔٲَةت، كٱَٛؿع ٤ٔٲ٭ة:ثٕي ة كرد ٰٚ ٧َ ٦ك٬ؾا 

  ة٣ٲَةت ظؿثٲح ٨٦ ٬ضٮـ كدٚةع َٕ ٤٧ٔٲَح ٔك١ؿٱَح، ك٬ٰ ٦ض٧ٮٔح ٚ

ك٩عٮ٧٬ة.
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 ة٣ٲَػةت َٕ ، ٗؿًػ٭ة ص٧ػٓ ٤٧ٔٲَح اقػذؼجةرادٲَح: ٦ض٧ٮٔػح ٦٭ػةـ كٚ

٤ٕ٦ٮ٦ةت ٨ٔ ا٣ٕؽك.

  ٤٧ٔٲَح إق٪ةد: ٦ض٧ٮٔح أ٧ٔةؿ ا٣ؽ٥ٔ ا٣ؾم ٱَٞؽـ ٣ض٭ح، ٨٦ ػػؽ٦ةت

ٚ٪ٲَح، أك د٧ٮٱ٪ٲَح، أك ٢ٞ٩ أمؼةص، أك ٔذةد، أك ا٣ذـكٱؽ ث٤ٕ٧ٮ٦ةت.

  ٰ٤٧ٔٲَح ٦ىؿٚٲَح: إصؿا ات اعٱؽاع أك ا٣كعت أك ا٣ذعٮٱػ٢، ا٣ذػ

دذ٥ ٔجؿ ا٧٣ىةرؼ.

 صؿاظٲح، القػذؼؿاج ا٣ض٪ػٲ٨ ٦ػ٨ رىظػ٥  ٤٧ٔٲح ٝٲىؿٱَح: ٦ؽاػ٤ح

ا٣عة٢٦ ٔ٪ؽ وٕٮثح أك دٕؾ ر ا٣ٮالدة ا٣ُجٲٕٲح.

 ٤ٲَػح: ث٧ٕ٪ػػٯ كإٝػح ٦ٞىػػٮدة ٧ى ػػ٤َط،  .ٔى ٍُٮ ٦يكى ػ ٱٞػةؿ: )٤٧ٔٲػػح قى

٤٧ٔٲَح د٭ؿٱت(.

 كدٕ٪ٰ: :ٗؿٚح ا٤٧ٕ٣ٲَةت

ٗؿٚػػح ٚػػٰ ٦ىٍنػػٛٯ ٦ٕػػَؽة عصػػؿا  ا٧٣ػػؽاػالت ا٣ضؿاظٲػػح  - ن 6

٧٤٣ىٍؿًٯ.

ؿ  قؿم  ٗة٣جةن، ٱؽٱؿكف ٦٪ػ٫ ٦ض٧ٮٔح ًجة - ن 2 ٞى ط ٱضذ٧ٕٮف ٰٚ ٦

 أ٧ٔةؿ ا٣ٞذةؿ كا٣عؿب.

  ٦ىٍكػػؿىح ا٤٧ٕ٣ٲػػةت: ٦٪ُٞػػح دضػػؿم ٚٲ٭ػػة األ٧ٔػػةؿ ا٣ٕكػػ١ؿٱح

ا٧٣ٲؽا٩ٲح.

 ٤ٲَةدٰ: ٩كجح إ٣ٯ ا٤٧ٕ٣ٲَػةت ج ٤٧ٔٲٌػح، كدٕ٪ػٰ ٦ػة ٧ى ٬ػٮ ٦ذ٤ٕ ػٜ  ٔى

ثذ٪ٛٲؾ ا٤٧ٕ٣ٲةت ا٣ٕك١ؿٱح، ٱٞةؿ: )وؽر أ٦ؿ ٤٧ٔٲَةدٰ(.

ٌِو-4  ٱٕ٪ٰ:ك ءاىػذ

ا٣َؽاٚٓ كا٧٣يكج ت، كٱض٧ٓ ٤ٔٯ )ٔٮا٢٦(، ٩عػٮ: ا٣ٕة٦ػ٢ االٝذىػةدم،  - ن 6

)٤٣ٕة٢٦ االٝذىةدم أزؿه ٦٭٥  ٰٚ ا٣٭ضؿة كاالٗذؿاب(. كا٣ٕة٢٦ ا٣سٞةٰٚ. ٱٞةؿ:
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)ٔة٦ًػ٢ي  ثةٔر َٝٮة أك أداةه دعؽث د٘ٲٲؿان، أك دكػةٔؽ ٤ٔػٯ ا٣ذ٘ٲٲػؿ، ٱٞػةؿ: - ن 2

)  ٰ ٭ةت ا٣٪ةس(.٧٠ة ٱٞةؿ:  ،أ٠كؽة، ٔة٢٦ًه ٦ؿً )ٱؤز ؿ ا٣ٕة٢٦ ا٣سٞةٰٚ ٰٚ دٮص 

٘ ٲ٢، ك٬ٮ ا٣ؾم ٱٕذ٧ؽ - ن 3 ٌٰ ٗة٣جػةن ١٣كػت رزٝػ٫ ا٣ن   .٤ٔٯ ص٭ؽق ا٣جػؽ٩

كٱَٛؿع ٤ٔٲ٫ ث٭ؾق ا٣ؽال٣ح: 

 ه، ٱٕذ٧ػؽ ٤ٔػٯ ص٭ػؽق ا ٣ٕة٢٦ ا٣ٲؽكم: ك٬ٮ ٔة٢٦ ٗٲؿ ٦ذؼى 

ا٤ٌٕ٣ٰ ٰٚ أداا٫.

 ىح كػجؿ ه، ذك ديٍرث ة ظؿٚٲَح.ا٣ٕة٢٦ ا٧٣ة٬ؿ: ك٬ٮ ٔة٢٦ً ٦ذؼى 

 ٚػٰ ا٧٣ٮصػٮدات، ا٣ٕٮا٢٦ ا٣ُجٲٕٲػح: ك٬ػٰ ا٧٣ػؤزؿات ا١٣ٮ٩ٲَػح 

ٱػةح. ٱٞػةؿ: )ا٣ؿٱػةح ٦ػ٨ ٔٮا٦ػ٢ ٠ة٧٣ة  كا٣عؿارة كا٣٭ػٮا  كا٣ؿ  

ؿٱح(. ٍٕ ا٣عخ  كا٣ذَ

ٌِي  -5  ك٬ٰ: :اىػذ

أ٩ٍسٯ ا٣٪َع٢ ا١٣ةقجح ا٣ضة٩ٲح، كال ٱيك٧َٯ ذ٠ؿ ا٣٪عػ٢ )ٔػة٦ًالن(، أل٩ػ٫  - ن 6

 ٱض٪ٰ كال ٱ١كت. ال

 كٱَٛؿع ٤ٔٲ٭ة: .ا٧٣نذ٤٘ح كا٣ىة٩ٕح، كال قٲ٧ة ٰٚ ا٢٧ٕ٣ ا٣ٲؽكم - ن 2

  ا٣ُجٞح ا٣ٕة٤٦ح: ك٬ٰ ا٣ٛبح ٨٦ ا٧٣ضذ٧ٓ ا٣ذػٰ دٕػٲل ٦ػ٨ ٤٧ٔ٭ػة

٧َػةؿ ا٧٣ىػة٩ٓ  ا٣ٲؽكم أك ٩ىٙ اٳ٣ٰ، كٗة٣جػةن ٦ػة ٔي ٱٞىػؽ ث٭ػة 

كا٧٣٪ةص٥ كا٣ًعٍؿٚٲ ٮف كا٣ٛاَلظٮف.

ْػٍٔاءاى -6 ٍَ 

أزؿ ا٣ٕة٢٦ ا٣٪عٮم، ٱٞػةؿ: ) ا٧٣ٕٛػٮؿ ثػ٫ ٱْ٭ؿ ٚٲ٫  )ٰٚ ا٣٪عٮ(: ٦ة - ن 6

٧ٍٕيٮؿه ٢ٕٛ٤٣، كاالق٥ ا٧٣ضؿكر ٧ٕ٦ٮؿه ٣عؿؼ ا٣ضؿ(.  ٦ى

ٍٕ  - ن 2 ٤ٍٮل دي ا٢ ٨٦ ٦ٕضٮف ا٣ؽٝٲٜ ك٧ى ظى ٮًّ ثة٣ٛكذٜ كا٣ضػٮز  ا٣َك٨٧ ٦ىٍعني

 ك٩عٮ٧٬ة.
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٘و -7 ٍِ  كٱٕ٪ٰ: اىَػ

َؿع ٤ٔٲ٫: ا٣ضةقٮس ٱ٪٢ٞ األػجةر ٣ؽك٣ح أك ص٭ح ٦ٕةدٱح. - ن 6 ٛى  كٱي

 دىًكج: ك٬ٮ ا٣ؾم ٱذضَكف ٧٣ى٤عح َؿٚىٲ٨ٍ ٔؽَكٱ٨ٍ.ا٧ٕ٣ٲ ـٍ ٢ ا٧٣ي

 ، ٧٠ػةةرادٲَح، ك٣ٮ ٠ةف ٤٧ٔػ٫ إدارٱًّػةا٧٣يٮّٙ ٰٚ ص٭ح أك ٬ٲبح اقذؼج - ن 2

٧ ٰ ا٣  ٧يؼةثؿات األ٦ٲؿ٠ٲح ٦ٮّٛٲ٭ة.ديكى

ثيٮف ا٧٣نذؿم ٨٦ دةصؿ أك وة٩ٓ. -  ن3 ـَ  ا٣

ثيٮف ا٣ؾم ٱذٕة٢٦ ٦ٓ ٦ىؿؼ.  - ن4 ـَ  ا٣

تت -8 ٌِ اَػذ ٍُ يػػٮف ٚػػٰ ٦ىٍىػػًؿؼ وءاى ث ـَ كدكػػذ٢٧ٕ ثٕػػؽ أف ا٩ػػـاح ٦ٕ٪ػػٯ  .ا٣

 إ٣ٯ ا٣ك٤جٲَح. )ا٧ٕ٣ٲ٢( ا٣ؾم ٠ةف ٦ذؽاكالن 

ٍَوء -9 ْػ ٍَ ٍىػ٪ٓ. ككرد ٚػٰ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ أ٩ػ٫  اى ١٦ػةف ٱض٧ػٓ »ا٧٣ى

ة٢٦ً ٕى  «.ا٧ٕ٣ةؿ كفالت ا٢٧ٕ٣، كٱيٍض٧ىٓ ٤ٔٯ ٦ى

ٌِو -11 ػذ ٍُ  ك٬ٮ: :اى

ٌٰ ٰٚ ادضةق. ر٥ٝه ٱٕج ؿ ٨ٔ ٦ٞؽار ا٣ذ٘ٲ ؿ ا٣ - ن 6  ٪كج

 ذ٤ٕٞةف ثْة٬ؿة أك دٛة٢ٔ ك٩عٮ٧٬ة.٩ةدش دٞكٲ٥ ٔؽدٱ٨ ٱ - ن 2

ػذٌَي اى -11  كدٕ٪ٰ: ءٍُ

ؿىر ك٩عٮ٧٬ة، ٱٞػةؿ: )٦ٕة٤٦ػح د٤٧ٲػٟ،  - ن 6 ًى  ًٓ
ٍ ٜ  أك دٚى ٍٔٮل إزجةًت ظى دى

ٕىة٤٦ح(. ًٞؽىت إًجةرةي ا٧٣ي ٕىة٤٦ح دكضٲ٢ قٲَةرة، ٚي  ٦ٕة٤٦ح زكاج، ٦

ؿ ؼ كا٣ك٤ٮؾ  - ن 2 ىٲٍٓ كمؿا  أك كّٲٛح، ٱٞةؿ: )ذ٣ٟ ا٣ذَػةصؿ ا٣ذَىى ٰٚ ث

ة٦ى٤ح(. ٕى ٨ ا٧٣ي كى  ظى

ي ء -12 ٍْ ٍٞؽ(. كٱَٛؿع ٤ٔٲ٭ة:كرد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣عؽٱسح  اىُػ  أ٩٭ة )ا٣٪َ

٤٧ٍىح ا٣ٮَ٪ٲح: كظؽة ا٣٪ٞؽ ا٣ذٰ ٱيذٕة٢٦ ث٭ة ٰٚ دك٣ح ٦ة - ن 6 ٕي ٠ػة٤٣ٲؿة  ،ا٣

 ا٣كٮرٱح أك ا٣ؽٱ٪ةر ا١٣ٮٱذٰ، أك ا٣ؽر٥٬ ا٧٣٘ؿثٰ.
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جح: كظؽة ٩ٞؽ أص٪جٲَح ٝةث٤ح ٧٤٣جةد٣ح ثة٤٧ٕ٣ػح ا٣ٮَ٪ٲَػح  - ن 2 ٍٕ ٤٧ٍح ا٣َى ٕي ا٣

، ٠ة٣ؽكالر كا٣ٲٮرك كا٣ض٪ٲ٫ اع  قذؿ٣ٲ٪ٰ كا٣ٲ٨ٌ.ٰٚ أم ث٤ؽو

ا٤٧ٕ٣ح ا٣٪َةدرة: دٕجٲػؿ ٦ضػةزم ٱٕ٪ػٰ ٤ًٌٝػح ا٣٪َْٲػؿ صػٮدةن، ٱٞػةؿ:  - ن 3

٤٧ٍحه ٩ةدرة ٰٚ ٬ؾق األٱةـ(. ٔي  )ا٣عت  ا٣ىةدؽ 

٤٧ٍح  - ن4 ٕي رىٝٲَح: ا٣٪ٞٮد ا٧٣ُجٮٔح ٤ٔٯ كرؽ.ا٣  ا٣ٮى

٤٧ٍح ا٧٣ٕؽ٩ٲح: ا٣٪ٞٮد ا٧٣ك١ٮ٠ح ٨٦ ٦ٕةدف - ن 5 ٕي كال قٲ٧ة ا٣٪ٌٲ١ػ٢  ،ا٣

 كا٣٪عةس ك ا٣ٌٛح.

٤٧ٍح االٚذؿاًٲَح: ٩ٞٮد ر٧ٝٲَح  - ن 6 ٕي ٗٲػؿ ٧٤٦ٮقػح، دذػؽاكؿ اٚذؿاًٲح ا٣

 ٰٚ ثٕي ٦ضةالت ا٣ذضةرة.

ٍَوء -13 ْػاَْػ ٍُ كؿ، ٱٞػةؿ: ) ٬ػؾا دٕجٲػؿه ٬ػٮ مػةآ ك٦ذػؽا ك ٱٕ٪ػٰ ٦ػة اى

٤ح ٰٚ اعٔالـ(. ٧ى ٍٕ ٧ٍٕى٢ ٰٚ ٦س٢ ٬ؾق ا٧٣٪ةقجح(، أك )٬ؾق ٔجةرة ٦يٍكذى  ٦يٍكذى

ٍَي ء -14 ٍُْػاَْػ ٰ  ٱٌٰٞ ٚٲ٭ة ا٣ٮ٣ؽ ا٣ى٘ٲؿ ظةصذ٫. اى ٰ  أك ػـٚ  إ٩ة  و٘ٲؿ ٦ٕؽ٩

ٍَو -15 ٞ الد٫(.اْغاَْػ ـ، ٱٞةؿ:)اقذ٢٧ٕ ا٣كٲةرة ٰٚ د٪  : اٍقذىٍؼؽى

ٍَّو -16 ٕى٧ى٢»كرد ٰٚ ا٧٣ٕض٥ أف ٦ٕ٪ةق:  : ٦ةتََػ ك١٣٪٫ ٱٕ٪ٰ ا٣ٲٮـ:  ،«دى٤١َٙ ا٣

ٕى٧ ٢(. ٕى٢٧َ ا٣جةظر ٰٚ اقذ٪ذةصةد٫(. كا٧٣ىؽر ٦٪٫ )ا٣ذَ ـىٱَؽى كدى٧ىَع٢، ٱٞةؿ: )دى ى  د

ي  ػػِ أف ثٕػػي ٬ػػؾق ا٧٣ػػؽاػ٢ أك ا٧٣ٕػػة٩ٰ ا٧٣ٞذؿظػػح، أ ػػػؾت ٦ػػ٨ كٱي٤ٍعى

ٱؿ٦ػٰ إ٣ػٯ إٝؿار٬ػة د٬ػة ٬٪ػة روٲ٪ح، ١٣٪٭ػة إٚؿادٱػح، كإٱؿا ٦ٕةص٥ ٦ٕةوؿة ك

 ، د٧٭ٲؽان الٔذ٧ةد٬ة ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٧٣ض٧ٕٲح كدعؽٱسةد٭ة.ة٦ض٧ٕٲًّ 

*   *   * 
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(13) 

 َّ َحبَ 

( قذح ٔنؿ ٦ػؽػالن، 66كرد ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ةدة ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ٩عٮ) ٦ة

٨٧َ ٩عٮ قجٕح كٔنؿٱ٨ ٦ٕ٪ٯ. ٌى  ك٧َ٦ة كرد ٦٪٭ة ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس: دذ

٫: قٲؽ ا٣ٞٮـ، ٦ٮًٓ ا٣ك جٍ٭ى ٍ ا٣ضى ٞى٧ؿ، ا٣  ٲ٢ٍ.ؼى ضٮد، ٦٪ـؿ ا٣

جةف. ج٫َ: ا٣ضى  ا٣ضي

 األىٍصج٫: األقؽ.

 ك٦٪٭ة ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ:

َٟ صج٭ذى٫، اقذٞج٫٤ ث٧ة ٱ١ؿق، ٚةصأق. جى٫ ٚال٩ةن: وى  صى

ج٫َ ٚال٩ةن: أػـاق.  صى

 اٍصذىجى٫ ا٧٣ة ى: أ١٩ؿ ٦ؾاٝى٫.

ج٭ح ا٣ٞذةؿ: ػُٮط ا٧٣ٮاص٭ح ثٲ٨ صٲنٲ٨.  صى

ح: ا٧٣ؾاؽ ا١٣ؿٱ جًٲ٭ى ٫ا٣ضى
(4)

. 

٥٣ ٱؿد ٚٲ٭ة ٧٦ة ٱٞذؿح اقذؽرا٫٠ ك٦ة
(5)

٩عٮ قذح ٦ؽاػ٢، ٰٚ ٩عٮ ٔنؿة  

 ك٬ٰ: ،٦ٕةف

٫ى، ٱٞةؿ: َحذيَّء -1 ـى ككاصى ى٫ى صٲن٪ة ا٣ٕؽٌك(. ك٥٣ ٱؿد ٬ػؾا ا٣ٕٛػ٢  ٝىةكى )صةث

بٮ٩ػ٫، ك١٣ػ٨ ٦ض٧ػٓ  ،ا٧٣ـٱؽ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥  ُ ٧َ٦ة ص٢ٕ ثٕػي ا٧٣ذنػؽ دٱ٨ ٱؼ

ك٠ػؾا  ،(4/95ةب األ٣ٛػةظ كاألقػة٣ٲت )ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة أٝػؿق ٚػٰ ٠ذػ

                                                 

كرد ٨٦ ٦ؽاػ٢ ا٧٣ةدة ا٤٣٘ٮٱح  ٦ة٥ْٕ٦ ؾق ا٣ك٤ك٤ح ٨٦ ا٣ؽراقةت ٩ؾ٠ؿ ٠٪ة ٰٚ ثؽاٱةت ٬ (4)

ط ٦٪٭ش ا٢٧ٕ٣ وؿ٩ة ٩ضذـ ،ا٧٣ؽركقح ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ٌى  ثجٕي ا٧٣ؽاػ٢. ئكثٕؽ أف ادَ

كردت ثٕي ٬ؾق ا٧٣ؽاػ٢ كدالالد٭ة ٚػٰ ثٕػي ا٧٣ٕػةص٥ ا٧٣ٕةوػؿة ا٣ٞٲ ٧ػح. كإزجةد٭ػة  (5)

٭ة ًى ٍؿ ٔى ٭ة ٰٚ ٦ٕةص٧٭ة كٝجٮ٣٭ػة ٪٤ٔٯ ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح عٝؿار٬ة كد٧ٌٲ ٬٪ةٱٕ٪ٰ ٝجٮ٣٭ة ك

ٰٚ ثعٮث ٦ضالد٭ة.
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 وجىع امنغث امػرةٔث ةدوشق فْ كرارات األمفاظ واألسامٔب.

وَْ امىلاووث وامىِاجُةث. ٓلةا    ،وصدر امفػل )َجاةٍَ( الُمَجابَهة: -2

أ امفػل )َجاةَةٍ(،  )غنّ األوَّث وجاةُث امىحتنّٔي ةكل كِاَا(. غنىاً ةأنَّ وي َخطَّ

، امذي اًتلةل وةي امىصةدرَّٓث  مةّ اَّسةىَّٔث. ومكةي كان ٓخطِّئ َذا امىصدر

اتٍ حكىاً.  امىػروف فْ امنغث أًٍ  ذا أكِرَّ امفػل تَتَِػتٍْ وشتَلَّ

تِاجُةا ووكة    فْ وثل كِمُه  )تجاةٍَ امخصىان(، وٓػٌْ تََجابَه، -3

 ُكلٌّ وٌُىا ولاةل َخْصىٍ، وستلتالً  َّٓاه ةىا ٓكره وي كٍِ  أو فِْػل.

امجىاغةث »ورد فْ امىػجةه امكتٔةر مىجىةع املةاَره أًُةا   :الَجبْهة -4

َّفث مَجنْب خٍٔر أو دَفْع شرّ   وٓفرَّع غنُٔا «. امىؤم

  امجتُةةث امسٔاسةةَّٔث  وَةةْ وجىِغةةث أحةةزات أو تكةةتُّالت و ٌَّٔةةث أو

دومَّٔث، وتلارةث فْ األَداف أو وتِافلث فْ َظْرف وا، تتػاون وػاً فْ 

ورحنث وي وراحل غىنُا.

  َتُْث امِ ٌٔث  َةْ وجىِغةث أحةزات أو تكةتُّالت سٔاسةٔث فةْ ةنةد، امج

وتلارةث األَداف أو وتِافلث فْ ظرف وا، تتػةاون وػةاً فةْ ورحنةث وةي 

ٓلا   )جتُتٌا امِ ٌَّٔث صاوده فْ وجٍ امػدوان(. وغنةّ  .وراحل َغَىنُا

 غرارَا ٓلا   جتُث كِؤث، جتُث شػتٔث، جتُث تحرٓر، جتُث دومَّٔث...

 ث امداخنَّٔةةث  تػةةاُون وتكةةاتُُ  وجىِغةةث وةةي األحةةزات أو امجتُةة

امىٌظىات امشػتٔث، أو اَّتحادات أو امٌلاةات أو َٔئةات امىجتىةع 

ٍّْ غام. ٓلا   )جتُتٌا  امىدًْ، فْ ةنٍد وا، ةَغَرض تحلٔق َدٍف و ٌ

امداخنٔث وتىاسكث فْ وجٍ امػدوان(.

  ََُّث اَّكتصادَّٓث  َْ وجىِغث األًشطث وامفػ امَّٔات اإلًتاجٔث وي زراغٔث امَجتْ

وصٌاغٔث وتجارٓث فْ ةنٍد وا. ٓلا  )غزَّز امصٌاغِّٔن جتُتٌا اَّكتصادّٓث(.
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كٱ٤عِ أف )ا٣ضج٭ح( ٥٣ دٕؽ دٕ٪ػٰ ٦ٮًػٓ ا٧٣ٞةك٦ػح كا٧٣ؼةوػ٧ح، ثػ٢ 

٘ىؿىضو ٦ة. ٟ كا٣ذٕةكف ٣  دٕ٪ٰ ظة٣ح ا٣ذ٧َةقي

قػجٜ  ٗٲؿ٬ػة، ٧٦ػة٠سٲؿان ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ؽاػ٢ ا٧٣ٞذؿظح ك ك٧٦ة ٝؽ ٱؿد ٤ٔٲ٪ة أفٌ 

كٝػػؽ ٱ٤ىعػػٜ، ٬ػػٰ ٔجػػةرات اوػػُالظٲح ١٦ة٩ي٭ػػة األك٣ػػٯ ٬ػػٮ ٦ٕػػةص٥ ا٣ٕجػػةرات 

وػُالظٲح أف دىػجط ٥ٕ٩، ٬ؾا وعٲط، ك٨َ١٣ ٦ػلؿ ا٣ٕجػةرات اال .االوُالظٲح

صـ ان ٨٦ ٦ؽاػ٢ ا٧٣ٕضػ٥ ا٤٣٘ػٮم، ٧٠ػة وػةرت ٠ػؾ٣ٟ ٔجػةرات اوػُالظٲح 

ىٲ٢ٍ، اٍػذى٤ٍى ا٣عةث٢ي ثة٣٪ةث ت ٣ ًَ ة  ٢، زة٣سح األزةٰٚ..ٝؽٱ٧ح، ٨٦ ٦س٢: ظى

َٓٔي -5 جٍ٭ػح(. كدٕ٪ػٰ  ءاىَخبْ ٧ىػ٢و أك ك٬ٰ ٩كجح إ٣ػٯ ٧٤٠ػح )ا٣ضى ٔى وػٛح 

دذٕةكف ٚٲ٫ أظـاب أك ٠ذ٢ قٲةقٲح كَ٪ٲح ٚػٰ ٦ؿظ٤ػح ٦ػة ، ٠ػأف ٱٞػةؿ:  ٩نةط

)ٱٕة٩ٰ ا٢٧ٕ٣ ا٣ضج٭ٮٌم ٨٦ ثٕػي ا٣ذ٪ةٌٝػةت(. كٱيػؾ٠ؿ أف ثٕػي ا٤٣٘ػٮٱٲ٨ 

ٍظؽىكٌم، جٍ٭ٮٌم ك كى ُ بٮف ٧٤٠ذٰ صى كٱؿكف أف ا٣ٞٲةس ٰٚ ٬ػؾق ا٣٪كػجح  ٠ة٩ٮا ٱؼ

ٍظًؽٌم(، ٨٦ دكف كاك، ك٨َ١٣ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة، أٝػَؿ  ٌٰ ككى جًٍ٭ ٬ٮ )صى

 (.٬3/82ؾق ا٣٪كجح ٰٚ ٠ذةب األ٣ٛةظ كاألقة٣ٲت )

ػػؽ، ككاقػػٓ  ٫ى جىػػصٍ ا٣ػػؾم كرد ٚػػٰ ا٧٣ٕػػةص٥ أف األى  األَْحبتتّء -6 ٬ػػٮ األقى

ضةع، ٤ٔٯ أ٩٭ػ٥ ا٣ضج٭ح. ك٨١٣ ثٕي ا٣ٕؿب دكذ٫٤٧ٕ ا٣ٲٮـ  ٌٰ ا٣ن  ث٧ٕ٪ٯ ا٣ؾ٠

ىٍمجى٫ي( ٱجؽ٣ٮف ا٣ضٲ٥ مٲ٪ةن ٚٲٞٮ٣ٮف ٦سالن : ث٧ٕ٪ػٯ ٝػٮؿ ا٣ٕػؿب:  ،)٬ؾا ا٣نةب  أ

ؾىع(، ٱىٛٮف ث٫ ا٣نةب ا٣ٞٮٌم ا٣نضةع. ك٦ٕؿكؼ أَف اعثػؽاؿ  )٬ؾا ا٣نةب صى

٤ًػ٥  ٨٦ ق٪٨ ا٣ٕؿثٲح، كٱ١٧ػ٨ اعٚػةدة ٦٪ػ٫ ٔ٪ػؽ ا٣ٌػؿكرة ٣ذكػٮٱٖ ثٕػي ا١٣ى

٣َؽا٣ ٮى ىَرٍصخي ثػٲ٨ ٨ ك٦ .٧ي إثؽاؿ ا٣ضٲ٥ مٲ٪ةن ٝٮؿ ا٣ٕؿب: اٍصذىَؿ ا٣جٕٲؿي كامذىَؿ، كأ

. ىَرٍمخي  ا٣ٞٮـ كأ

*   *   * 
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(14) 

 َؽبم

( قػجٕح كٔنػؿٱ٨ 27كرد ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ةدة ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲػح ٩عػٮ ) ٦ة

٨٧َ ٩عٮ ٌى  ( أرثٕح كػ٧كٲ٨ ٦ٕ٪ٯ.54): ٦ؽػالن ، دذ

 ك٧٦ة كرد ٦٪٭ة ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس:

ػػٍخ. مػػج١ىخ األ - ُى ػػج١َخ: اٍػذى٤ى ى١ىٍخ كدنى ٦ػػٮر كامػػذج١ىٍخ كدنػػةث

ٔىػ٢  ٕىػ٢ كدٛة ( ك ا٧٣ىـٱؽات )اٍٚذى ٕى٢ى كٱ٤عِ أف ا٣سالزٰ ا٧٣ضؿد )ٚى

َٕػػ٢( صػػة ت ث٧ٕ٪ػػٯ كاظػػؽ. ٧٦ػػة ٱػػؽٔٮ إ٣ػػٯ ٔػػؽـ ا٣ذنػػج ر  ٛى ى كد

 .ثٮصٮب اػذالؼ دالالت األث٪ٲح ٰٚ ٢ٌ٠ كص٫و كظٲ٨

٤ٍٍ كا٣ذؽاػ٢. - ا٣ذَنجٲٟ: ا٣ؼى

: أق٪ة - ف ا٧٣نٍ.ا٣َنجٟى

جَةؾ: - ٦ىٍنجٮؾ. ًدٍرع مي

ٟ: ا٣ؼىٮ٦ةت.اا٣َنجة -

 ك٦٪٭ة ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ:

ٌي  - ٢ ثٕ جٟى ا٣نٰ ي: دؽاػى  ٫ ٰٚ ثٕي.مى

ٍٕي. - ى ٫ ٰٚ ث ٌى ٍٕ ى ت ث ٟى ا٣نٰ ى: أ٩ٍنى جى مى

جَةؾ: ا٣٪ةٚؾة. - ا٣ن 

جَٟ. - ا٣َنجٲ١ح: ٩كٲش ٦ينى

ا٣َنج١ٍح: )ثك١ٮف ا٣جة (: ا٣٭ؽٱح ٱٞؽ٦٭ة ا٣ؼُٲت ٣ؼُٲجذ٫. -

ػ٨٧َ  ،( قجٕح ٦ؽاػ٥٣7٢ ٱؿد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ةدة ٩عٮ ) ك٦ة ٌى دذ

 ك٬ٰ: ،٩عٮ ػ٧كح ٔنؿ ٦ٕ٪ٯ، ٱٞذؿح اقذؽرا٠٭ة

ذيَِه ء -1 ٧ًٍٝٲَػح ٔة٧٣ٲػح )اع٩ذؿ٩ػخ(. كٝػؽ  اىؾَّ ٩ْةـ ادىةالتو الق١٤ٲَح رى
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؛ (5/663أٝؿ٬ة ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة ٰٚ ٠ذةب األ٣ٛةظ كاألقة٣ٲت )

 ٧ٓ د٦نٜ ٝؽ ك٣َؽ٬ة ٣٭ؾق ا٣ؽال٣ح.٦ض ك٠ةف

بََه ء -2 جػةن ٠َ ؿى عةن ٦ي كٝؽ أكردد٭ػة ثٕػي ا٧٣ٕػةص٥ ا٧٣ٕةوػؿة ٦ىػ٤ُ اىؾَّ

مج١ح اع٩ذؿ٩خ: مج١ح ٤ٕ٦ٮ٦ةت ٔة٧٣ٲح د٭ؽؼ إ٣ػٯ »ٚٞة٣خ:  ،٦ٞةثالن )٣ال٩ذؿ٩خ(

٢ إ٣ٲ٭ػة ٦ػ٨ ػػالؿ ا٣عةقػٮب ٧٠ػة ٚػٰ ٦ٕضػ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح « رىثٍٍ ا٣ٕة٥٣، ٱيٍؽػى

 (.ا٧٣ٕةوؿة )مجٟ

ػا٣نػةث١ح كمػج١ح اع٩ذؿ٩ػخ( ا٤٣ػؾٱ٨ كي كثة٧٣ٞةر٩ح ثٲ٨ ٦ى٤ُعٰ ) ٕة ًً

ٱىذجٲ٨َ أف ٦ى٤ُط )ا٣نػةث١ح(  ،٦ٞةث٤ٲ٨ ٧٣ى٤ُط أص٪جٰ كاظؽ ٬ٮ )اع٩ذؿ٩خ(

ىٍك٣ٯ دؿ٠ٲػت  أل٫٩ ٧٤٠ػح ٦ٛػؿدة، ٚػٰ ظػٲ٨ أف )مػج١ح اع٩ذؿ٩ػخ( ؛ٝؽ ٱ١ٮف أ

دة، ك٣ػٲف االمذٞةؽ ٨٦ ا٣نةث١ح أٱكؿ ثىٛذ٭ة ٧٤٠ح ٦ٛؿكإًةٰٚ ٨٦ ٧٤٠ذٲ٨، 

ك٦ػػة ٱكػػ٧ط ثةالمػػذٞةؽ ٦ػػ٨  ٚػػٰ االمػػذٞةؽ ٦ػػ٨ ا٣ذؿ٠ٲػػت.٠ػػؾ٣ٟ  األ٦ػػؿي 

َىػه )ا٣نػةث١ح .ٱىٍكػ٧ط ثػ٫ ال ا٧٣ى٤ُعةت ٦َٞؽـ ٤ٔػٯ ٦ػة ٩ىػؿىل أف: ديؼى ( كى

٧ٞةث٤ػح ثه )مػج١ح اع٩ذؿ٩ػخ( ك٦ٮوػٮٚةد٭ة ٧ٞةث٤ح )اع٩ذؿ٩خ(، كأف ديؼَى ث

ٍؽىر ٤ٔٯ ا)ا٣ٮٱت(.٤ٔٯ أ٩ٰ أٔذٞؽ أف ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲ   ٝى ػذٲةر ٦ٞةث٢و ٔؿثٰ ١٣ػ٢  ٲ٨ أ

 ٨.ٲٲَ ٨٦ ا٧٣ى٤ُعٲ٨ األص٪ج

 كٱ٨١٧ أف ٱٌٛؿع ٤ٔٯ ٦ؽػ٢ )ا٣َنج١ح( ٦ةٱ٤ٰ:

  ،ٜا٣نج١ح ا٣ٕة٧٣ٲح ا٣ٕ٪١جٮدٲح: ك٬ٰ ا٣نةث١ح ثػة٧٣ٕ٪ٯ ا٣ػؾم قػج

كٱكذ٤٧ٕ٭ة ٠سٲؿ ٨٦ ا١٣ةدجٲ٨.

  دٞة٩ٲح دٮٚ ؿ االدىةؿ ا٣كػ١٤ٰ أك ٦ؤَقكحه مج١ح اد ىةالت: مؿ٠ح

ذ٤ٙ ا٣ٞةرات أك ا٣ؽكؿ أك ٰٚ ث٤ؽو ٦ة.كا٣الق١٤ٰ ثٲ٨ ٦ؼ

  مج١ح إٔال٦ٲَح: ٦ض٧ٮٔح كقةاٍ إٔالـ ٌٚةاٲٌح أك أرًٲَح د١٤٧٭ة

مؿ٠ح إٔال٦ٲح كاظؽة ٦س٢ )مج١ح ثٰ ثٰ قٰ( ك٩عٮ٬ة.
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  ٓي ٤ٕ٦ٮ٦ػةت ٔػ٨ َػؿؼو ٧ٍػ ف: ٦ض٧ٮٔح أٚؿاد ٤٧ٔ٭ػة صى ك  مج١ح دىضى

ٍى٥ أك ٦ي٪ةًٚف، كدٞؽٱ٧٭ة ٤٣ُؿؼ اٳػؿ ٦ٞةث٢ أصؿ ٦ةد م ٗة٣جةن. ػى

  مج١ح ٦ؼػؽ رات: ٦ض٧ٮٔػح أٚػؿاد قػؿٱَح، ٤٧ٔ٭ػة إ٩ذػةج ا٧٣ػٮاد

ضةر ث٭ة.ا٧٣ؼؽ رة، أك دى٪ٲٕ٭ة أك االد  

  ٰمج١ح رىٌم: ٬ٰ ػُٮط ٨٦ صؽاكؿ أك ٝ٪ػٮات، دػٮز ع ا٧٣ػة  ٚػ

 ٌٰ ػػ٪ٍٕ األراًػػٰ، ٦ىػػؽر٬ة َجٲٕػػٰ ٠ػػة٣جعٲؿات كاأل٩٭ػػةر، أك وي

٠ةٳثةر ا٣كُعٲح أك ا٣ضٮٚٲح.

   ٍؿؼ ًوع جى١ح وى ٰ: ٬ػٰ ػُػٮط ٦ضػةرٱؿ ٤٣ػذَؼ٤ ه ٦ػ٨ ٦ٲػةق مى

االقذؼؽاـ ا٧٣٪ـ٣ٰ كٌٚالد٫.

 ػػػالت ٔىالٝػػػةت: ك٬ػػػٰ ٦ض٧ٮٔػػػح ا٣ى  ػػػجى١ح  كاالردجةَػػػةت  مى

ة ٦ػ٨ األٚػؿاد ٧ػكا٧٣ىة٣ط، ا٣ذٰ دٞٮـ ثٲ٨ ٚىٍؿدو أك ٦ؤقكح كٗٲؿ٬

كا٧٣ؤَقكةت. ٱٞةؿ: )٣٭ؾا ا٧٣كؤكؿ مج١ح ٔالٝةت كاقٕح(.

٢. ا٣ؽال٣ػح ا٣كػةثٞح  اىاَّْؾتب٘مء -3 ٤ٍػٍ كا٣ذَػػؽاػي ٣٭ػػؾا ا٧٣ػؽػ٢ ٬ػٰ ا٣ؼى

َؿع ٤ٔٲ٭ة ا٣ؽالالت ا٧٣كذضَؽة، ك٬ٰ: ٛى كٱ٨١٧ أف ٱي

ا٣ػػَؿثٍٍ ثػػٲ٨ مػػج١ةت ٦ذ٧ةز٤ػػح، ٠نػػج١ةت ا١٣٭ؿثػػة ، كمػػج١ةت  - ن 6

ا٧٣ٮاوالت أك ا٧٣ٲةق ٚػٰ ث٤ػؽو كاظػؽ أك ثػٲ٨ ث٤ػؽٱ٨، ٱٞػةؿ: )ٱٕػٮد دنػجٲٟ 

٭٧ة(.قٮرٱح ك٣ج٪ةف ثٛٮااؽ ص٧َح ٤ٔٲثٲ٨ مؿ٠ذٰ ا١٣٭ؿثة  

، ٱٞػةؿ:  - ن 2 ٌٰ ٍػؿًع ٦ؤَقكػح ٠جٲػؿة ثجؿ٩ػة٦ش ادىػةالت ر٧ٝػ ٚى ا٣ؿثٍ ثٲ٨ أ

جَٟ ا٧٣ىؿؼ ا٣ذضةرم ٚٲ٧ة ثٲ٨ ٚؿك٫ٔ ٰٚ ا٧٣عةْٚةت(. )مى

ا٣َؿثٍٍ ثة٣َنةث١ح أك ثنج١ح االدىػةالت ا٣ٕة٧٣ٲػح، ٠ػأف ٱٞػةؿ:)صؿل  - ن 3

دنجٲٟ مؿ٠ح االدىةالت ا٣ٮَ٪ٲح ثة٣َنجى١ح ا٣ٕة٧٣ٲح(.

٢ ا٧٣عػةرثٲ٨ »كرد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣كػةثٞح أف  كءاالْؽاِبذ -4 االمػذجةؾ دػؽاػي

 كٱ٨١٧ أف ٱَٛؿع ٤ٔٯ ٬ؾا ا٧٣ؽػ٢ ٦ةٱ٤ٰ: ؛«كاػذالَ٭٥ )ٔك١ؿٱح(
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 ةؽ،اٍمذًجىةؾ ٦ىٍعؽكد: ا٣ذع ٠أف ٱٞةؿ: )أدل  ةـ ٦ٓ ا٣ٕؽك  ٗٲؿ كاقٓ ا٣٪ُ 

دضةكز ا٣ؽكرٱح ا٣ٕك١ؿٱح ػٍ ا٧٣ٮاص٭ح إ٣ٯ امذجةؾ ٦عؽكد(.

  ٍ٧ٍٕى٢ ٚٲ٫ أم  قالح.امذًجىةؾ ثةألىٱ ؽم: ٬ٮ مضةر ثٲ٨ أٚؿاد ال ٱيٍكذى

  ٰٚ ٢ي ٦ىة٣ط أَؿاؼ دك٣ٲَح أك ٦ع٤ٲح اػي اٍمذًجىةؾ ا٧٣ىة٣ط: ٬ٮ دىؽى

ًي  ، ٧٦ة ٝؽ ٱؤدم إ٣ٯ دٮاٜٚي أك ػىػٮ٦ح ٭ة٦ٲةدٱ٨ ٦ؼذ٤ٛح، كدٕةر

ثٲ٪٭٧ة.

 ثٲ٨ دك٣ذٲ٨ أك ٌٰ : ػالؼ قٲةق ٌٰ .٠ذ٤ذٲ٨ دك٣ٲٌذٲ٨ اٍمذًجىةؾ قٲةق

 ىػػةدم: ػػػالؼ ظػػٮؿ ٦كػػةا٢ اع٩ذػػةج كا٣ذٮزٱػػٓ اٍمػػذًجىةؾ اٝذ

كا٧٣٪ةٚكح ثٲ٨ دك٣ذٲ٨ أك أ٠سؿ.

ػٲٮر ديٍنػجٟى »٧٦ة كرد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣كػةثٞح أف  اىَؾبَمء -5 ػجَةؾ: ا٣ك  ا٣ن 

جةؾ ص٧ػٓ «٣ع٢٧ األمٲة  ، كا٣نةآ ا٧٣ذؽاكؿ ثٲ٨ ا٣ٛالظٲ٨ ٬ٮ ا٣ٌنجٟى أك ا٣ن 

جى١ح، ك٬ٰ أ٦ؿاس ديٍنجٟى ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ٤ٔٯ ٬ٲب ٤َٜ أَؿاٚ٭ػة مى ٕى ي ثَٕةت و٘ٲؿة د ح ٦ؿى

ة ظج٢، ك د١ٮف ثُٮؿ ٩عٮ ٦ذػؿ ك٩ىػٙ ٧ثٕٮدٱ٨ ػنجٲَٲ٨، ٰٚ كقٍ ٢٠ ٦٪٭

ػؽ   كٔؿض ٩عٮ ٦ذؿ، دي٧ىؽ  ٤ٔٯ األرض، ٚٲٮًٓ ٤ٔٲ٭ة ا٣ـرع ا٧٣عىػٮد، كدينى

 كديٍع٧ى٢ إ٣ٯ ا٣جٲؽر.

يمء -6 ْٔ ػٍ ث٭ػة ك ،أداة اىؾَّ ػت ديجٍكى نى ٬ٰ أقُٮا٩ح و٘ٲؿة ٤٦كة  ٦ػ٨ ػى

جـ٬ة.أٝؿ َٜٝ، ٣عٍنٮ٬ة ز٥ ػى اص ا٣ٕضٲ٨ كديؿى

مؼىػةن فػػؿ، ٚذػةةن  اقذ٧ةؿ :ٱكذ٢٧ٕ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ا٣ٲٮـ ث٧ٕ٪ٯ َؽبََمء -7

جى١ىخ ا٧٣ؽر قحي ز٦ٲ٤ى٭ة(. أك مةثًّة ج ٫، ٱٞةؿ: )مى كأك٫ٕٝ ٰٚ ظي

٤ٔٯ أف ٣٭ؾا ا٢ٕٛ٣ ٦ٕ٪ػٯ أكردق ا٧٣ٕضػ٥ ا١٣جٲػؿ، ك٬ػٮ: ٝىػَؽـ ٣ؼُٲجذػ٫ 

 ، ا٣ذٰ ٬ٰ ٬ؽٱح ا٣ؼُٮثح ٨٦ ا٣ؾ٬ت ك٩عٮق.)ا٣َنج١ٍح( ثك١ٮف ا٣جة 

*   *   * 


