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ديهمت

 دوعس كلملا ةعماج-بیھولا ةمیعن .أ

)ائيش نوملعت ال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخا هللاو(
.لحنلا ةروس،۷۸ ةيأ

الإ ةدوجوم لفطلا تاناكمإف ،تانايبو جمارب نود يلآ بساح هنأكو ةايحلل جرخي لفطلاف
 .ءايشألا نع ةفلتخملا تامولعملا يهو هعم لماعتت ام ىلإ جاتحت اهنأ

ًائيشف ًائيش ًايلقع اهعم لماعتلاو تامولعملا باستكا يف لفطلا جردتيو

:يلي اميف دهملا ةلحرم يف يلقعلا ومنلا تاوطخ جردن نأ نكميو



 دوعس كلملا ةعماج-بیھولا ةمیعن .أ

.ةئيبلا يف ةفلتخملا تاريثملا عم لعافتلا.1

 لعافتلا يف أدبي نأ ثبلي ال,ايبلس العافت هرمأ ةيادب يف نوكي لعافتلا اذه

.ثبعلاو كيرحتلاو سسحتلاب ءايشألا عم لعافتيف يباجيإلا

.ءايشألا نع ميهافملا نيوكت .۲

 ءايشألا لوح ميهافم نيوكت يف لفطلا أدبي رركتملا لعافتلا اذه ةجيتن•

.هتروصال وهمسإ سيلو ءيشلا ةركف وه ءيشلا موهفمو,هب طيحت يتلا

.اهءامسأ فرعي نأ لبق ءايشألا نع ميهافملا نم اريثك نوكي لفطلاو•

دهملا ةلحرم يف يلقعلا ومنلا تاوطخ



دهملا ةلحرم يف يلقعلا ومنلا تاوطخ

 دوعس كلملا ةعماج-بیھولا ةمیعن .أ

 ءايشألا نع ميهافملا نيوكت.2

 الو رابكلا ىدل يتلا ميهافمللاهتلثامم ينعت ال لفطلا اهنوكي يتلا ميهافملاو•

.رابكلا اهيمسي امك امسا اهل مدختسي هنأ مغر اليلق ربكي امدنع ىتح

 يه ةرايسلا نوكي نأك ةنيعم تافص ىلع ادودحم موهفملا اذه نوكي دقف•

) اباب ( لجر لك نوكي نأك ادج اعساو نوكي دق وأ,طقف ضيبأ اهنول يتلا



.فيكتلاوباعيتسألا .3

 ناتيلمعلا ناتاهو,نيتيلقع نيتيلمعب موقيو ،هب ةطيحملا ةئيبلا عم لعافتلا يف لفطلا رمتسي
:امهو هتايح ةليط صخشلا عم نارمتست

باعيتسإلا  قبسموهفم نمض) هيدل ساوحلا نم ةساح يأب (هكردي امل لفطلا جاردإ وه :-أ
.موهفملا كلذ يف ليدعت يأ ثادحإ نود هنوك نأ هل

 هيدل قباس موهفم يف ليدعت ثادحأب لفطلا ماـيق وه ةيلقع ةيلمعك فيكتلا:فيكتلا-ب
 ام نيب اريبك قرافلا ناك اذإ ديدج موهفم نيوكتب لفطلا مايق  وأ ،هكردي ام عم مءالتي ىتح

 هيدل يتلا ميهافملاو هكردي

 دوعس كلملا ةعماج-بیھولا ةمیعن .أ

دهملا ةلحرم يف يلقعلا ومنلا تاوطخ



دهملا ةلحرم يف يلقعلا ومنلا تاوطخ

.فيكتلاوباعيتسألا•

 ميهافملا يف ليدعتلا ةيلمع نكلو ،رابكلاو راغصلا اهب موقي ناتيلمعلا ناتاهف انركذ امكو•
.رثكأ راغصلا دنع فييكتلا يأ ةديدج ميهافم نيوكتو

 نوكت ةعونتم ميهافم نم هيدل ام ىلع صخشلا اهيرجي نأ نكمي يتلا تاليدعتلا نإ•
. ميسقتلا وأ قييضتلا وأ عسوتلاب

نوكي لفطلاف ،ةغللا نع القتسم ثدحي نأ نكمي ميهافملا نيوكت نأ ىرخأ ةرم دكؤنو•
 لهستو ،ةديدج ميهافم ملعت اريثك لهست ةغللا نكلو ،اهئامسأ ةفرعم لبق ميهافملا ضعب
. ميهافم نم مهيدل ام نع سانلا نيب لصاوتلا

 دوعس كلملا ةعماج-بيهولا ةميعن .أ



دهملا ةلحرم يف يلقعلا ومنلا تاوطخ

.تنوكت يتلا ميهافملل زومر ملعت .4

زومر زومرلا هذه مظعمو ،اهنوك يتلا ميهافملا ىلع لدت زومر ملعتب كلذ دعب لفطلا موقي
 ازمر الإ وه ام ءيشلا مساف ، اهعقاو وه اذه نأل ، ازومر انلقو ، ءايشألا ءامسأ يأ ، ةيتوص

.نيعم ءيش ىلع لدي هنأ ىلع قفتا

v؟مهسفنأ نم ازومر اونوكي نأ لافطألل نكمي له نكل

اـبب وأاـنن ( ـبهل هل زمري نأك هسفن تاذ نم هعرتخي توصب بيلحلل لفطلا زمري دقف ! معن
.هملعتي امل ةبسنلاب ليلق اهددع هنوكب يتلا زومرلا هذهف كش الب نكلو اهوحنو )

 دوعس كلملا ةعماج-بیھولا ةمیعن .أ



دـهملا ةلحرم يفيلقعلا ومنلا لوح براجت جئاتنو ىرخأ صئاصخ

 ةلحرملا هذه لالخ يلقعلا وـمنلا لوح ةفلتخملا تاساردلا اهترهظأ يتلا جئاتنلا ضعب كانه
:كلذ نمو

.راظنألا نع يفتخت امدنع ءايشألا ءاقب كاردإ-1

 نعيفتخت امدنع ءايشألا ءاقبب نودقتعي ال نيرهشلا نس لبق لافطألا نأهيجايب ىري
 لازي ال هنا فرعي ال هنإف هاري دعي مل ثيحب لفطلا نع ءيشلا بيغي امدنعف ، مهساوح
 ادوجوم

 دوعس كلملا ةعماج-بیھولا ةمیعن .أ



.راظنألا نع يفتخت امدنع ءايشألا ءاقب كاردإ-1

 ءيشلا نع نوثحبي ال رمعلا نم نيرهشلا لبق لافطألا نأ براجتلا نم ديدع نم نيبت دقو•
. مهيلإ داعيل ءاكبلاب نوجتحي الو مهيرظان نع ىفتخا يذلا

 باغ امع– لقألا يف ايرصب- نوثحبي مهنأ مهيلع ظحالملاف رـمعلا نم نيرهشلا دعب امأ•
.هيلع لوصحلل نوكبي دقو ،مهنع

 ىفتخا ول هيلإ نوعلطتيو ءيشلا نع نوثحبي ال ماع نم لقأو نيرهشلا دعب لافطألا نأ الا•

.نييلاتتم نيزجاح فلخ

 دوعس كلملا ةعماج-بيهولا ةميعن .أ

دـهملا ةلحرم يفيلقعلا ومنلا لوح براجت جئاتنو ىرخأ صئاصخ



 يفتخي امدنع ءيشلا نع لفطلا ثحب مدع نإ لوقي ، ةرهاظلا سفنل رخآ اريسفت كانه•
.ءيشلا دوجو مدعب هداقتعال سيلو لفطلا ةركاذ رصقل دوعي نيزجاحب وأ زجاحب ءاوس

 ريثأت اهيفللقي براجت ميمصتب كلذو ريسفتلا اذه ةحص رابتخا نيثحابلا ضعب لواح دقو•
 ءاـقب نوكردي لافطألا نأ اودجوف زجاحلا هيف عضوي يذلا تقولا للقي نأ لثم ةركاذلا
.لقأ رمع يف ءايشألا

 دوعس كلملا ةعماج-بيهولا ةميعن .أ

دـهملا ةلحرم يفيلقعلا ومنلا لوح براجت جئاتنو ىرخأ صئاصخ



.تاعومجملا نيب قرفلا كاردإ .3

 دهـملا ةلحرم يف لافطألا نإف ددعلا يتفلتخم ةريغصلا تاركلا نم نيتعومجم ضرع دنعف
 كلذ نع ددعلا داز ول نكلو ،تادحو عبرألا دودح يف تناك اذإ امهنيب زييمتلا نوعيطتسي
.كلذ كاردإ عيطتسي نل هنإف

تاذلا لوح  زكرمتلا.4

 زيمي يلقع بناجك هب دوصقملا اـمنإو ،هتينانأ وأ هسفنل صخشلا بح انه هب دوصقملا سيل
 عضوم هسفن عضو ىلع لفطلا ةردقممدع،اهيلت يتلا تاونسلا ضعبو دهـملا ةلحرم يف لفطلا
.كاردإلا ثيح نم نييرخألا

 دوعس كلملا ةعماج-بیھولا ةمیعن .أ

دـهملا ةلحرم يفيلقعلا ومنلا لوح براجت جئاتنو ىرخأ صئاصخ



 يف لفطلا ءاكذب ؤبنتلاو دهـملا ةلحرم لالخ ءاكذلا سايق
.لبقتسملا

 ريغ ءاكذلا سيياقم ىلع هتاجرد لالخ نم لفطلا ءاكذب ؤبنتلا نأ ةفلتخملا تاساردلا تنيب
 اهب سأب ال ةجرد ىلإ لصيو ،ةسداسلاو ةعبارلا نيب هيف كوكشمو ةعبارلا نس لبق هب قوثوم

. ةسداسلا دعب

 يف لفطلا تاجرد نيب ةقالعلاف ،لفطلا رمع داز املك دادزتةيؤبنتلا رابتخالا ةردقم نإ
 ةسماخلا يف هتاجردو ةرشاعلا يف هتاجرد نيب ةقالعلا نم لقأ ةرشاعلا يف هتاجردو ةسداسلا

.اذكهو ةرشع

 دوعس كلملا ةعماج-بیھولا ةمیعن .أ



.يوغـــللا وــمنلا

 دصقن ام زمرنل زومر مادختساب كلذو ،انتاوذ نع اهب ربعن ةليسو يه ةغللا نإ
.اهريغب وأ ةروصلاب وأ ةكرحلاب وأ توصلاب زومرلا نوكت نأ نكميو ،هيلإ

امادختسا اهرثكأو اهـمهأ يه ةقوطنملا ةغللا نوكت يتلاو ةيتوصلا زومرلا نكلو

 انثيدحيف رصتقنسو ،ةقوطنملا ةغللا الإ نهذلا ىلإ ردابتي ال ةغللا ركذن امدنعف
.اهيلع انه

 دوعس كلملا ةعماج-بیھولا ةمیعن .أ



.ةغللا باستكا اهيلع دمتعي يتلا لماوعلا

 دوعس كلملا ةعماج-بیھولا ةمیعن .أ

 لابحلاجبظن ،خملاب ةغللاب ةصاخلا قطانملا جضن( :لمشي اذهو يجولويسفلا  بناجلا1.
) يعمسلا زاهجلا جضن ،ةيتوصلا

 هل رخآ بناج نمو ،بناج نم يجولويسفلا بناجلا جضنب ةقالع هل اذهو لفطلا نس.2.
 يف رثكأ هرـبخب رم بلاغلاي نوكيس انس ربكألا لفطلاف ،ةيتايحلا لفطلا ةربخب ةقالع
 نوكيس يلقـعلا هوـمن نأ امك ،اثدـحت وأ اعامـس ناك ءاوس نيرخآلا عم يوغـللا هلعافت

.ىلعأ

,هلوح نمم هتـغل بستكي لفطلاب طيحي يذلا يوغـللا طسولا اهبدوصقملاو ةيوغللا ةئيبلا3.
.هتـغل ىوتسم نوكيس اهعمسي يتلا ةغـللا ىوتسم بسحو



.ةغـللا ىوتسم .4

ةبوعصلا ثيح نم اهتايوتسم توافتت ملاعلا تاغل نم ةـغل يأ نإ•

 لهسألا نم ةـغللا مهباستكا يف لافطألا جردتي نا عقوتي ساسألا اذه ىلعو•
.بعصألل

 لبق لاـعفألاو لاـعفألا لبق ءاـمسألا نوفرعي لافطألا نأ تاساردلا تنيب دقو•
،ةلوفطلا رخاوأ يف الإ متي ال لوهجملل ينبملا كاردإ نأ اـمك ، فورظلاو فورحلا
.ةقهارملا يف الإ هكاردإ نكمـي ال زاجملاو

 دوعس كلملا ةعماج-بیھولا ةمیعن .أ

.ةغللا باستكا اهيلع دمتعي يتلا لماوعلا



دهـملاةلحرم يف لفطلا دنع يوغـللا ومـنلا لحارم

ءاكـبلا .1
:نيعونب ءاكـبلا يف لفطلا جردتيو .لفطلا هجاتحي امل يتوص ريبعت الا وه ام ءاكـبلا

 ام اذهو ،ءاكـبلا ىلع ثعابلا ريغتب هتربن ريغتت ال يذلا ءاكـبلا هب دصقيو :.زيمملا ريغ ءاكـبلا-أ
.لفطلا ةايح نم نيلوألا نيرهشلا يف ءاكبلا هيلع نوكي

 ةربن فلتختف,ءاكـبلا ىلع ثعابلا فالتخاب هتربن فلتخت يذلا ءاكـبلا وه .زيمملا ءاكـبلا .ب
.اذكهو للملا ءاكـب نع ملألا ءاكـب نع عوجلا ءاكـب

 دوعس كلملا ةعماج-بیھولا ةمیعن .أ



ةاغانملا ةلحرم .2
ابيرقت نماثلا رهشلا ةياهن ىلإ ثلاثلا رهشلا ةيادب نم دتمـت•

 لفطلا جارخإب زيمتت ةلحرملا اذه نأل ،مسإلا اذهب تيمسو•
 دقو ،فورحلا ضعب ام دح ىلإ هبشت همـف نم ةتوافتم تاوصأ
.) تاملك تسيل يهو( تاملكلا ضعب هبشت نأ فداصي

.اهوحنو ) اباب,اغاغ ( لثم•

 دوعس كلملا ةعماج-بیھولا ةمیعن .أ



ةاغانملا ةلحرم .2
 هعـمسي ام ديلقتل هل ابيردت دعـي تاوصألا هذه هجارخإف امومعو•

.دعب امـيف تاملك نم

ساسألا دعـت ةلحرملا هذه يف لفطلا اهقطني يتلا تاوصألا هذه•
.ةيناسنإةـل يأل

 ةيوـغل لحارم نم اهقبسي امو ةلحرملا هذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو•
 ،داليملا ذنم مصلا لافطألا مهيف امـب لافطألا عيمج اهب رـمي
.لفطلا هعمسي ام ىلع دمـتعي ال تاوصألا هذه جارخإف

 دوعس كلملا ةعماج-بيهولا ةميعن .أ



ديـلقتلا ةلحرم .3
 يف لفطلا أدبي امدنع ابيرقت لوألا ماعلا ةياهن يف أدبت يهو•

.اهعـمسي يتلا تاملكلا ضعب ديدرت

 صقانتلا يف مهتاغانم ذخأتو ،ةلحرملا هذهب نورـمي ال مصلاف•
.اهنع نوفقوتي ىتح ايجيردت

يـهف اهريغ لبق لافطألا اهددري يتلا تاملكلا ةيعون امأ•
 اباب ، اداد ( لثم رركتملا عطقملا وا دحاولا عطقملا تاذ ابلاغ
.)امام ،

 دوعس كلملا ةعماج-بيهولا ةميعن .أ



ديـلقتلا ةلحرم .3
 امام ةملك تناك كلذل اهريغ لبق أدبت ةيوفشلا فورحلا•

.تاملكلا نم امهريغ لبق نايتأت ابابو

 يف يتلا فورحلا تاوصأ ىلع لفطلا يقبي ةلحرملا هذه يفو•
 ةرابـعب وأ هعـمسي الام يغـلي امنيب ،اهعـمسي يتلا ةغـللا
 ام بسح ةددحم جراخم نم فورحلا لفطلا جرخيس ىرخأ
.هعـمسي

 دوعس كلملا ةعماج-بيهولا ةميعن .أ



ةدحاولا ةملكلا تاذ ةلمجلا ةلحرم .4
 اديدرت اهعـمسي يـتلا تاملكلا ددري ال لفطلا نأ يف اهتقباس نع ةلحرملا اذه فلتخت•

 ىلإ رمتسـت ةلحرملا هذهو ،اهلامعتساب كلذو ،اهفيظوت يف ادبي امـنإو ،ءاغـببلاك طقف
يناثلا ماعلا ةياهن

 وأ اـماـم وأ اـباـب لثم ةدحاو ةملكب قطني لفطلا نأ ةدحاولا ةملكلا تاذ ةلمجلاب دصقيو•
 وأ ،ةركلا تاه وأ ةركلا ذخ وأ اـباـب اذه لثم ،ةلمج دصقي رـمألا عقاو ي وهو الثم ةروك
.كلذ هباش ام

نمضتت ال يـهف,ءايشألا ءامـسأ يف ةروصحم لفطلا تامك نأ ةلحرملا هذه يف ظحاليو•
.تحتو قوفو يفو ىلع لثم فورحلاو فورظلا الو لاعـفألا

 دوعس كلملا ةعماج-بیھولا ةمیعن .أ



نيـتملكلا تاذ ةلـمجلا ةحرم .5

ىلع ظحاليو ،نيتـملك نم المج لفطلا بكري امدنـع يناثلا ماعلا رخآ يف ثدحي اذهو•
 .فورظلا نم ولخت امنـيب لاعـفألاو ءامـسألا ىلع رصتقت اهنأ ةلحرملا هذه يف لمجلا كلـت

 اباب ( لاثملا ليبس ىلع لوقي لفطلاف ،تايقربلا ةغـل ةغـللا هذه نيثحابلا دحأ ىمـسأ دقو•
.ةرايسلا يف اباب نأ دصقي وهو ) ةرايس

 دوعس كلملا ةعماج-بیھولا ةمیعن .أ



يظفـللا لفطلا ديـصر

 راظنأتفل عيرس لكشب اقطنو ةفرعم ةديدج ظافلأ باستكا يف لفطلا رمتـسي
 لصيام فرعي نيتنس نس دنـع لفطلا نأ تاساردلا ضعب تردق دقو .نيثحابلا

.اهلـك اهلمعتسي ال هنأ الإ ابيرقت ةملك ةئامثالث ىلإ

 دوعس كلملا ةعماج-بیھولا ةمیعن .أ



 .. عفانلا ملعلاب نكل يتاينمت .. ةرضاحملا تهتنا

 بيهولا ةميعن .أ

 دوعس كلملا ةعماج-بیھولا ةمیعن .أ


