
. "ةيجايب"ومنلا تايرظن :ةسماخلا ةرضاحملا
 بيهولاةميعن.أ



يفرعملا ومنلا لحارم
 يف ًاراشتنا يلقعلا ومنلا تايرظن رثكأ نم يرسيوسلا نمةيجايب ةيرظن ربتعت
 نمدكأتلل ثوحب ةدع تيرجأو ءاملعلا راظنا تتفل دقو ،سفنلا ملع نيدايم

 اهتايطعم



يفرعملا ومنلا يفهيجايب ناج ةيرظن

 لخدت نود كولس نم لافطألا هب موقي ام ةظحالم يف ةليوط ةرتفهيجايب ىضق
 يف اهنوعبتي يتلا قرطلا صحفي مث ةنيعم تالكشم مهيطعي ناكف ،هبناج نم

 : يه ءارآ ةدعل لصوت هتاظحالم ىلع ءانبو ،رامعألا فلتخم يف اهلح



يفرعملا ومنلا لحارم
 ةنيعم لحارم يف ريسي يفرعملا ومنلا نأو ،ينمزلا رمعلا هب مدقت املك ريغتي لفطلا ريكفت نأ•

.ةلحرملا  هذه فالتخاب فلتخت ةيلقع تايلمع لفطلا اهيف مدختسي
 ةلحرمل لوصولا نكمي الف ةطبارتمو ةلسلستم لحارم عبرأ قفو ريسي يفرعملا ومنلا نأهيجايب ىري•

. ةقباسلا ةلحرملاب رورملا نود
 نيابتت ةتباث تسيلو ةيبيرقت رامعأ يه امنإو ةلحرم لك اهيف ثدحت ةقيقد ةينمز رامعأ ددحي مل•

. دارفألا نيابتب
.رشبلا عيمجل ةماع لحارملا هذه نأهيجايب ىري•
.لحارملا هذه دارفألا عيمج زاتجي نأ ةرورضلاب سيل هنأهيجايب دكؤي•



يفرعملا يلقعلا ومنلا لحارم

 ةلحرملا
 ةيسحلا
 ةيكرحلا

 لبق ام ةلحرم
 تايلمعلا

 ةلحرم
 ةيداملا تايلمعلا

 ةلحرم
 تايلمعلا
ةدرجملا



) نيتنس– ةدالولا ( ةيكرح سحلا ةلحرملا : الوأ
؟اذامل.ةيكرحسحلاةلحرملاىمستولحرملاىلوأ
:ةلسلستمراوطأ٦بلفطلااهيفرميو

.ةيساكعنالالاعفألالفطلاسرامي:لوألاروطلا

هساوحنيبلفطلاقسني:يناثلاروطلا•
توصلاةيحانتفتلينألثم"هتاباجتساو
"ًايرصبةكرحتمءايشأعبتتيوأ،عومسملا
ابلاغاذل(ةساوحلالخنمداوملافشكتسيو
.)همفبهسكميءيشيأعضيام



) نيتنس– ةدالولا ( ةيكرح سحلا ةلحرملا : الوأ

نمدكأتللهتاباجتسالفطلارركي:ثلاثلاروطلا
هبعلءانثأولفطلابعليامدنع:لاثم(هنيعمجئاتن
توصردصيفةقلعملابةلواطلابرضيةفدصلاب

،)ةديدعتارمةكرحلاسفنراركتلفطلاديعي
ةيجراخلاتاعوضوملاوءايشألابًامامتهارهظيو

.)ملاعلالفطلاىمسي(:عبارلاروطلا
ىقبتءايشألانأيأ"ءايشألاءاقبةرهاظكردي•

يرظانمامأنماهءافتخانممغرلابةدوجوم

؟فيك.ةلمتكمريغاهنكل،"لفطلا
مادختسايفأدبيو،تاياغلاولئاسولانيبزيمي•

.ةنيعمجئاتنىلإلوصولللئاسولاضعب



) نيتنس– ةدالولا ( ةيكرح سحلا ةلحرملا : الوأ
 هثدحت امب نورهبم ةلحرملا هذه يف لافطألا( :سماخلا روطلا
)يجراخلا ملاعلا يف مهلاعفأ

لئاسونروطيو،ةفلتخمجئاتنىلعلوصحللةفلتخملاعفأنوبرجي.۱
-أطخلاوةلواحملابيلاسأ(هيلعفرعتلاوملاعلافاشتكالةديدجةيفرعم
قرطبةقعلملابةلواطلابرضيلفطلاف.)خلا...ءايشألايفثبعلا-بيرجتلا
ةرمةديعبوةرمةبيرقةفاسمنمروبنصلاتحتهديعضيوا،الثمةددعتم

.ىرخأ

ببسبتاودأللهتامادختساوهتاكرحوهلاعفأيفمكحتلالفطلاعيطتسي.۲
.هيدليكرحلا-سحلارزآتلاةردقروطت

اهنكلونيرخآلاعملعافتللةيوغللازومرلاضعبمادختسايفلفطلاأدبي.۳

.ةلحرملاهذهيفريكفتللًايلعفًاماظنلكشتال



) نيتنس– ةدالولا ( ةيكرح سحلا ةلحرملا : الوأ

ةيلقعلاتاليثمتلاروهظبروطلااذهزاتمي:سداسلاروطلا
ثادحألوأ-ةدوجومريغ-ةبئاغتاعوضوملةيلقعةروص"
."يضاملايفتثدح

:نملفطلانكمتيكلذلةجيتنو
ليختلاوطيطختلامادختسابًايزمرالحتالكشملالح.۱
)نيسولةبرجت(.أطخلاوةلواحملامادختسانملدب
،"هتفيظوبءيشلكمدختسينأك"يفيظولابعللاروهظ.۲
نامرديابسةيلايخةيصخشهسفنليختينأك"يليختلابعللا
."مهعمبعلينييمهوءاقدصأليختينأوأ،الثم
النكلجذومنلاكولسنزخيثيح"لجؤملاديلقتلاةرهاظ.۳
."ةنيعمةينمزهرتفدعبلبتقولاسفنبهدلقي
.ءيشلاءاقبةرهاظلامتكا.٤



)۷- ةيناثلا ةنسلا ةياهن( تايلمعلا لبق ام ةلحرم :ايناث

.زومرلاعملماعتلاىلعةردقلاوًاريبكًامادختساةغللامادختسا•

ديلقتلاوةاكاحملاىلعلفطلاةردقدادزتثيح،راودألابعلىلعةردقلا•

راودألاملعتوحنهجتيو،هسنجلفطلازيميامك.أدبيوةلحرملاهذهيف
.سنجلابةطبترملا

يفءايشألايفريكفتلالفطلاعيطتسيال،فينصتلاىلعةردقلامدع•

يفحجنينكلو.)ةيلدابتلاموهفمبستكيملثيح(دعبنمرثكأءوض
لكشلابسحفينصتةبرجت(.طقفدحاودعبلًاقفوءايشألافينصت
)حافتلاولاقتربلالاثم(،)نوللاو



)۷– ةيناثلا ةنسلا ةياهن ( تايلمعلا لبق ام ةلحرم :ايناث

موهفمروطيمللفطلانأىلإكلذيفببسلادوعيو:ظافتحالاىلعةردقلامدع
يفهضيوعتنكميدعبيفصقنلانأيفلثمتييذلاو،ةلحرملاهذهيفضيوعتلا

.رخآدعب

طاقسايهو"ةيئايحإلامهفمةلحرملاهذهيفلفطلاسرامي:يئايحإلاريكفتلا
هبيلاسأودرفلاتاربخعيسوتيفمهاستيتلاو،"تادامجلاىلعةايحلاةفص
ىلعهتاردقريوطتويماهيإلابعللاريوطتيفمهاستاهنأثيحنمةيفرعملا

سمشلا(،)دورابوأناصحاصعلاليخت(.تاراكتبالاوتاليختلالمع
.)ةبضاغةنحاشلا(،)ةبضاغ

.ةيتاذلاةرظنةهجولالخنمءايشأللرظنلا:تاذلالوحزكرمتلاةدايس

حرطلكشذخأتيتلاوةلحرملاهذهيفدارفألاىدل:عالطتسالابحةرهاظومن
.اهصئاصخوءايشألاةعيبطمهفلةلواحميفرركتملاةلئسألا



.)۱۱-۸ ( ةيداملا تايلمعلا ةلحرم : اثلاث

ةيلقعلالامعألاضعببمايقلانمنكمتيفةيفرعملاتاراهملاضعبومنت•

ًاينهذحرطلاوعمجلاك

وأنيدعبلًاقفوءايشألافينصتعيطتسيثيح:فينصتلاىلعهتردقدادزت•
)لاقتربلا(.ةئفنمرثكأليمتنتنأنكميءايشألانأكرديو،رثكأ
دعبلايفهضيوعتمتيدعبيفصقنلانأيأ:ضيوعتلاموهفملفطلاكردي•

عيطتسيثيحب،ةيسوكعملاموهفمبستكانمهنكمييذلارمألا،رخآلا

.ةقيرطنمرثكأبءايشألايفريكفتلا
.تاذلالوحزكرمتلانمصلختلا•
.ظافتحالاموهفمكردي•
.لبقتسملاورضاحلاويضاملانيبزييمتلايفحجنيونمزلاموهفمكردي•



.)۱۱-۸ ( ةيداملا تايلمعلا ةلحرم : اثلاث

ةيداملاءايشألافينصتيفحجنيثيح،ةيداملاميهافملانيوكتيفأدبي•

.اهنيبةكرتشمصئاصخلًاقفوتائفيف
نمددعبيترتهنمبلطوف،ءايشألللسلستملابيترتلاىلعةردقلا•

.كلذبمايقلاعيطتسيهنإفلوطلاساسأىلعيصعلا
.ةيداملاءايشألابةطبترملاةيقطنملاتاجاتنتسالالمعدرفلاعيطتسي•
)دمحأنملوطأدلاخنذإ،دمحأنملوطأرمع،رمعنملوطأدلاخ(
تاجاتنتسالاوتالالدتسالالمعيفةلحرملاهذهيفدرفلالشفي•

مدقتيتلاةيوغللاتارابعلايفةيقطنملاتاطلاغملافاشتكاوأةيظفللا

نملوطأب،بنملوطأأ(.ةدرجملاءايشألاباستكايفلشفيو،هل
)جنملوطأأ–ج



.)+۱۲ ( ةدرجملا تايلمعلا ةلحرم :اعبار
ذإ،ًاضيأيعونوهلب،بسحفًايمكسيلةيفرعملاتايلمعلاىلعثدحييذلاريغتلا

.درفلابةصاخةيلخادةيلمعحبصتليجراخلاملاعلانمريكفتلاةيلمعلقتنت
:ـبةلحرملاهذهزاتمتو

.اهرابتخاوضورفلاعضوىلعةردقلاومن•

.)يضارتفالاريكفتلا(لئادبلانيبةلضافملاىلعةردقلاومن•

يزمرساسأىلعةيقطنملاتاجاتنتسالاوتالالدتسالالمعىلعةردقلاومن•

.يديرجت

ةرهاظثوحلةلمتحملابابسألاعيمجيفثحبلاومظنملاريكفتلاىلعةردقلاومن•

.ام

تاظحالملاضعبمادختسايفلثمتييذلاويئارقتسالاليلعتلاىلعتاردقلاومن•

.ةنيعمئدابموتاميمعتىلإلوصوللةددحملا



 يفرعملا يلقعلا ومنلا يفةيجايب ةيرظن

 .. قيفوتلاب نكل يتاينمت .. ةرضاحملا ةياهن

 بيهولاةميعن.أ


