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 السادسةاحملاضرة 
51/5/2222 

 أسعد اهلل أوقاتكم...
 :)امحسن ةن مطري األسدي( قال أحدهم

ٍ   َطــــــن دا   هـنــــــز   ًلــــــر  (امنَّـــــَىي )دُىِقـــــدَ  أ نْ  كثْـــــ
 

ـــــــى  ـــــــر  عـ ـــــــبشا   هــث ـــــــ ب   ن ـــــــب تـعـي ـمـوذ ه  خ 
ــــــر  ــــــز   وك ــــــو هـن ــــــود   أنْ  أ شْظ  ــــــ  ذـم ر ـثـبتـ     ص 

 
 
 

ـــــــــــُدَمر  ) ئزا  ـــــــــــا َقــ ـــــــــــب (أيَّاُمهــ هــوذ هــ  وع 
ــنِّيــن ــن ـــــــــب  ـم  ـن ـــــــــب دَـــــــــسِ َّ  َحـــــــــذَّ  يـ  ـٌ وتـ     كـ 

 
ــــــــص ا   َزِفـــــــ  َ   ــــــبد   اًخ  ٍ   تـ  ــــــ وذ هب ظـ  ــــــع   يـ 

ـــــــــز    ـــــــــ    أز وذ   وهــن ـيْ ـــــــــص ذ   أ نْ  اًع  ـــــــــب ذ     اًث ـو
 

ش ذ دْ  فــلــــــــر  ـــــــنْ    هــنــــــــز    ــــــــب و   أز وذ هـــــــب ع 
ــــــسَج   ول    ــــــر نَــظ ـ ـــــروذ   تـع ـــــ اًصُّ ــــــو  ـ         اًع 

 
 َومِ ـــــــُدها( أُِصــــــ َث  )قـــــــد سَـــــــ  َ   كــنــظــــــسجِ  

 :األسئنح 
 .ارشػ األتيبد اًغبتلخ تيرب  تيرب   .1
ٍ   ئعصاة   و ب تني كوعني    فصذاد   أعصة  ب ذؽر  خغ ئعصاة   .2  .ظم
 ذؽرس ع  اًثري  ع األ صٌخ املنبعثخ. .3
 .األعامء اًخمغخ  ع األ صٌخ املنبعثخ عىذؽرس  .4
 ذؽرس ع  أذة املهعص وأشصه يف ذعويص أذتنب اًؽريض. .5

 األطىةح:
 أوال : رشح األة اخ.

 ذثرعــر عنــ  املؽثوتــخ وذعــرعٍ ٌــرا  وصــبتصا  كثــٍ أنأنــ  هــبن كويــب  وظ  ويلغــ  يإهــر اًعــبعص  .1
 .ظروذهب  ع اًط   ال ذنعفئ إملخ يف هثره وه  نبٌش 

 ععل   ع ذلبذَ اًط   واًعهوذ.ؼصكخ صثبتر  و وهنز أمتن  أن متود  .2
ــص .3 ــبعص  يل ــبش اًع ــرعٍ ن ــبي وذع ــوة اًصظ ــصل كٌ ــ  ذ ــوذ ؼر ــ  اًوع ــنن   ــوح يو أن اًنغ

 اًهو ، ويعث  خفلبن كٌوة هإالء تنثبد اًخطا   وكر عاله اًنر .
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 بن يؽبوي أن يثرعر ع  اًثوبء ًون   ب اعرعبع ئىل زًى عثيال . هيإهر اًعبعص أن   .4
ــر أصــثؽز ؼــبل  .5 ــوة ووــرح اًوظــر  ــ  اًععــم ًل ــر املؽث ــى نريعــخ تع ــصأح  شو هؽــبي  ا 

  فلرد صغبشهب وأتنبءهب وذعبين    آالَ اًفصاق.
 )يف اإلعساب ننظس إىل امعامه واملعمىل( سان ا : اإلعساب:

 وعال خ نصث  اًفرؽخ اًظبهصح عى آخصه.خرب هبن  نصوة طندا :  -
 صٌخ املوصوي اًؽصيف ال  ؽٍ ًهب    اإلعصاة.)دىقد امنىي(:  -
)وئزا ه   ظمٌخ فعٌيخ يف  ؽٍ ظص تبإلضبفخ ألنهب ظبءد تعر ئزا: (أيَّاُمهـــا َقـــُدَمر  )  -

 .اًعب ٍ(
  ؽسول. ثررأ  إخص واًعبش واملعصوش )ل(  رعٌلبن تخرب  لرَ : نَــظ ــسَج   -
 ظبش و عصوش  رعٌلبن تخرب  لرَ  ؽسول.كنظسِج:  -
 ثررأ  إخص  صفوع. ويلرَ اًخرب وظوتب  عى املثررأ ئزا ظبء وث  ظمٌخ أو ظصل أو ظبش س  :  -

 و عصوش.
 صفخ.فعٌيخ ظمٌخ  )قد أص ث وم دها(: -
نبئج فبعٍ  صفوع تبًضمخ اًظبهصح عى آخصه، واًهبء ضمري  رصٍ  ثن  عى  وم دها: -

 اًغوون يف  ؽٍ ظص تبإلضبفخ. 
  فعوي  عٌم  نصوة ًثيبن هي خ اًفعٍ تبًفرؽخ اًظبهصح عى آخصه: َزِفـ  َ  -
 : فعٍ  ضبشع  نصوة تأن املضمصح تعر ؼر .دس ؼر  ؼصل غبيخ وظص،  حذ  دس : -

يك ه  ؼصول نبصثخ وأيضب  هنبن )ؼر  والَ اًرعٌيٍ وفبء اًغثثيخ ه   –ً   – ٌؽوظخ: أن 
 ؼصول نبصثخ تعر أن املضمصح.
 قال امشاعس أةى امعذاه ح:

   يَىمـــــــا   يَعـــــــى ُ  امَشـــــــتاَب  مَ ـــــــَر  َف ـــــــا
ـــــــــ ُ ِ َ    ـــــــــا هُ َف ـــــــــَن َ  ِِب ـــــــــ ُث  َص  املَش

 : فبء اًغثثيخ.امفاء - 
اًغثثيخ واًفبعٍ ضمري  غررت وظوتب  ذلريصه : فعٍ  ضبشع  نصوة تأن املضمصح تعر فبء أُ  َهُ  -
 أنب.

 :امفاء هنا ستت ح ألن
  ب كثٌهب عثج يف ؼروس  ب تعرهب. .1
 ألنهب عثلز تعٌج )األ ص أو اًنه  أو اًؽّض(. .2
 ًيز   ع   بال  فأورت  تيرب . -

 اًرتاس واملعبرصح
 دحدز عن امتدل م  األمشنح املناستح. امسؤال امشامص:

يلصــر  ًساذــ  ولهــر ًــ  تــسهص اعــ  كثٌــ  هــو املرثــوع أو املثــري  ــ  تــبة اًرواتــع ذــبتع اًثــري 
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 أ  ذرثع  ب كثٌهب واًثري هو اًربتع امللصوذ تبًؽو  تال واععخ تين  وتني  رثوع . ن ، 
  صبي: ظبء املرشظ  ععيرٌ 

 " املرشظ" تري    هٌمخ " ععيرٌ ؼيض أنَّ " 
 .ومتهيرا  ً هص ذوظ خ ز و ئعصات   " ويفععير“ًـ  " ذبتعاملرشظو"

 واًثري يرثع املرثوع يف ؼصهبد اإلعصاة.
 فبض املرغبتم  خبًرٌ   -
 شأيز  املرفوق  عٌيب   -

 ًٌثري وظبئف عرح وه   عنويخ: أقساو امتدل وأنىاعه:
ــصل  -1 ــبين ذع ــسه املع ــره وه ــ  وذؽري ــره أو ذخصيص ــيٌ  أو ذوهي ــ  أو ذفص ــري  ن ــبػ املث ئيض

    خالي أكغب   وه : 
 أتو ضير عمص( )ظبء كهةدل كه من  . أ

ــدل  ــم  امت ــاة ويس ــو: :املط ــرنب  نؽ ــ)اه ــذم مـامص ــر رصاط  ساط املس ــرين أنعم ــ همام ( عن
 هٌيهام يري عى  عن  واؼر وهسا اًثري ضاذ املعن  تيبنب  ووضوؼب . ألن
 وصٍ خبًى   ؽمٌر:  ؽمٌر تري  عبتم  صفوع تبًضمخ اًظبهصح عى آخصه. -
وهــسا اًعــطء كــر  وهــو تــري اًعــطء  ــ  هٌــ  (ن صــف اًصغيــف   )أهٌــز   ةــدل ةعــ  مــن كــه . ة

  يوون كٌيال  أو اًنصف أو أهن    اًنصف.
 ضشد اًالزكيخ   ينبء هب. :مشال -

ــا ــبء  :م ناءه ــٍ  نصــوة تبًفرؽــخ اًظــبهصح عــى آخــصه وهــو  ضــبل واًه ــ  ه ــض   ــري تع ت
 ضمري  رصٍ  ثن  عى اًغوون يف  ؽٍ ظص تبإلضبفخ.

   .كصأد  اًوربة  شتع  :مشال -
  .ؼفظز اًلصيرح نصفهب :مشال -

 والت ر يف هسا اًنوع    اًثري اذصبً  تضمري يعوذ عى املثري  ن .
، أؼــج اًعبًــج عٌمــ  أؼــجرسين خبًــٌر هص ــ ، ): وهــو تــري اًعـــ ء ةــدل االامــذ ل . د

وهــو تــري اًامــء  ــام يعــرمٍ عٌيــ  رشيعــخ أال يوــون ظــطءا   ( عــرَ وظــوذ كيــبظ.اًفرــبح أخالكهــب
  ن 

o خبًٌر هص  رسين  :مشال. 
هص ــ : تــري اوــرامي  صفــوع تبًضــمخ اًظــبهصح عــى آخــصه وهــو  ضــبل واًهــبء ضــمري  رصــٍ 

.   ثن  عى اًضم  يف  ؽٍ ظص تبإلضبفخ وخبًٌر ذعرمٍ عى اًوَص
o :أعظتني امطامث دهريته.  صبي 

 اًلصر    هسا اًثري هو اًرؽرير والتر    ضمري يصتع  تبملسهوش.
 مشهىز: نحى: امدهس يىمان، يىو مَك ويىو  عن َك.ةدل امذفص ه وهى غري  . ز
ــبط هــسا اًثــري يــىو )األوىل(:  - تــري ذفصــيٍ  صفــوع تبًضــمخ اًظــبهصح عــى آخــصه وال يؽر
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 ئىل ضمري يعوذ عى املثري  ن .
 :ةدل امغنط أو امنس ان أو اإلرضاب . ط

ــ   ــطن هال  ــصء أن ي ــى امل ــخ ألن ع ــخ اًعصتي ــخ يف اًٌغ ــبًيج املؽثوت ــ  األع ــسا   ــيػ ه ــٍ ً كث
 (  ، أرشة كهوح  وبيب  اًنعم ت  و   أ صٌخ )أععن  ذفبؼخ تصذلبًخ

ــون  ــ  وال يو ــب   ن ــ  وال تعض ــب  ً ــون  عبتل ــض ال يو ــبي ( تؽي ــري املث ــري )اًث ــسا اًث ــم  ه ويغ
 .املثري     عرمال عٌي 

 ع  األعامء اًخمغخ  ع األ صٌخ املنبعثخ. ذؽرس امسؤال امساة :
،) يف اًواكــع هــ  األســ ء امسمســح: ، أب  ، أخ  ــ ( و ــنه َهــن   ذو، فــى، حــم  ًلٌــخ   ٌ  ــ  يغــلغ ه 

 اعرخرا هب، وال ذعصة هسه األعامء تبًؽصول ئال ئزا هبنز عى اًنؽو اآليت:
 .: أ  غري  صنبح أو  عموعخمفس ج .1
ــذ نم .2 ــاء امل ــري ي ــبفرهب ئىل  مضــافح إىل غ ــون ئض ــ  اإلضــبفخ وأن ذو ــخ ع ــري  لعوع أ  غ

 غري يبء املروٌ .
( ًيغز عى صيغخ اًرصغري أ غري مصغسج:  .3 ، أ خ َّ  )أخ ِّ

وظــصه  عال ــخ شفــع هــسه األعــامء اًــواو ونصــث  األًــفهبنــز  سوط امســاةمحـفــئذا دحممــر امشــ
 .اًيبء
-  : ــو  ــى َ نؽ ــسََو أة ــى َ : كُ ــو أة ــخ وه ــ  األعــامء اًخمغ ــ    ــبًواو ألن ــوع ت ــٍ  صف ــج فبع : نبئ

 . ضبل واًوبل ضمري  رصٍ  ثن  عى اًفرؾ يف  ؽٍ ظص تبإلضبفخ
ــا - ــَر أ ــا  معن ــو م  ــ  األعــامء اًخمغــخ وه ــ    ــبألًف ألن ــز  نصــوة ت : أخــبن اعــ  ًي

  ضبل واًوبل ضمري  رصٍ  ثن  عى اًفرؾ يف  ؽٍ ظص تبإلضبفخ.
: اًثــبء ؼــصل ظــص، أتيــى  اعــ   عــصوش تبًثــبء وعال ــخ ظــصه اًيــبء ألنــ   ــ  مــسزُخ ة ة ــكَ  -

فــرؾ يف  ؽــٍ ظــص تبإلضــبفخ األعــامء اًخمغــخ وهــو  ضــبل واًوــبل ضــمري  رصــٍ  ثنــ  عــى اً
.  واًعبش واملعصوش  رعٌلبن تبًفعٍ  صشد 

 :(: إذا سن ر األس ء امسمسح أعسةر إعساب املشن 1مالحظح )
ــاء - ــ  أ ــىا  ط ــبل ضــمري  رصــٍ  ثن ــ  واًو ــ   صن ــبألًف ألن ــوع ت ــٍ  صف ــوان: فبع : أخ

 عى اًفرؾ يف  ؽٍ ظص تبإلضبفخ.
:  فعوي ت   نصوة وعال زأيُر أ ىيكَ  -   خ نصث  اًيبء ألن   صن .: أخويى 
 : أخويى: اع   عصوش وعال خ ظصه اًيبء ألن   صن .مسزخ ة  ىيك -

 :(: إذا طمعر األس ء امسمسح أعسةر إعساب امظم  أي ةامحسكاخ امظاهسج2مالحظح)
 آتبؤنب أوبذوا ًنب  عرا . -
 ئن آتبءنب ذعثوا    أظٌنب. -
 آلتبئنب ذيٌ  يف أعنبكنب.  -

ــ   (:3مالحظــح) ــدزج ع ــاخ مم ــر ةحسك ــذ نم أعسة ــاء امل ــح إىل ي إذا أضــ فر األســ ء امسمس
 ما قته ام اء من  من ظهىزها اامذغال املحه ةامحسكح املناستح.
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 .ذفوق  أخ  -
 ئنَّ أيب يعل     أظٌنب. -
 ععفز  عى أخ  اًصغري. -

 إذا ُصَغسخ األس ء امسمسح أعسةر ةامحسكاخ امظاهسج. (:4مالحظح)
.ظبء  - يُّى   أ وخ 
- . يَّى   شأيز  أ خ 
- . يِّى    صشد  تأ خ 

 
. 

 السادسةاحملاضرة 
22/5/2222 

 أسعد اهلل أوقاتكم...
ــد امســؤال امســام  وهــى:  ــا عن ــصه يف املحــارضج امســاةمح دىقفن ذؽــرس عــ  أذة املهعــص وأش

 يف ذعويص أذتنب اًؽريض.
وـــعصاء املهعـــص هـــ  ئؼـــر  املـــراشظ اًعـــعصيخ األذتيـــخ يف ؼصهـــخ اًعـــعص يف   رشعـــخئّن 
ــ  اًعــعص  صنب اًؽــبل، وهــ   رشعــخٌ ـعصــ ــب  ــسهثهب يف فه ه ــطح ًو ــب عــامذهب وخصبئصــهب املمي ًه

 وخعواد اًرعرير في .
ــثلهب يف اًظــصول  ــر ع ــاءوك ــص واألح  ــح امتع ــعصاء. مدزس ــ  و ــض  و  ــخ اًثع ــبء: رشع  واإلؼي
وظميــٍ  ص،ـ صــ ئتــصاهي   ــ وؼــبف   )أ ــري اًعــعصاء(، وأؼمــر وــوك  ؽمــوذ عــب   اًثــبشوذ  
 عوشيب.    بضينووفيم ظرب  و ؽمر امل اًعصاق، اًصصبيف   صرك  اًطهبو  و عصول 

عثــبظ  ؽمــوذ عثــر اًــصؼم  وــوص  و ) وــعصائهب:و ــ   ،امــديىانمدزســح امــعساء شــ  ظهــصد 
ــبذ  ــبذش اًعل ــر اًل ــصاهي  عث ــبضين(وئت ــ   امل ــز ئًي ــر وذع ــخ اًرعري ــز شاي ــ  ؼمٌ ــوح،اًر ــز  تل وهبن

 وأًف.ترايرهب عنخ عرشي  وذغعم خ 
ــ  ذعــز ئىل  ط عــح أةىمــىص ـويف عــنخ اشنرــني وشالشــني وذغــعم خ وأًــف ظهــصد يف  صــ اًر

 .رير وهرثز وعصا  شو نغيب  ظميال اًرع
يـــ  وأؼمـــر شا ـــ  واًـــرهروش ظـــامي اًعال  وـــبذ ،: أؼمـــر ضيك أتـــو و ـــ  أتـــصض أعضـــبئهب

 نعأد.واًرهروش هامي 
ــ ــع عع ــصن اًربع ـــويف أواخــص اًل ــصن اًعع ــخ اًل ــصد ـص وتراي ــعساء املهظــسصي  ظه ــح ام  مدزس

ــ ــج  عظمه ــبعص وأذي ــخ و ــ  شال   ــن   ــ  ضــمز أه ــوشيخ،   اًر ــ  ع ــٍ   ــرذ كٌي ــبن وع ــ  ًثن  
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ــخ  ــٍ نعيم ــٍ ظــربان و يخبئي ــو  ــب  و ــنه  ظــربان خٌي ــب أت ــر ئيٌي ــبش( ويع وأ ــني اًصيؽــبين )ن صّ
ــرب وــعصاء املهعــص،  ــبذ أه ــصأ  اًنل ــخ ت ــبآلذاة اًغصتي ــبء املهعــص تفضــٍ اذصــبًه  ت ــيؾ ألذت ــر أذ وك

 وتفضٍ ذؽصشه  اًفوص  اعرعبعوا أن يرؽفوا األذة اًعصيب توٍ ظرير وظصيف.
ذيــوان وعرشــاد  وكــر ظــرذوا يف اًعــعص  ــ  ؼيــض اًصــوشح واألعــٌوة، وذصهــوا أهــن  ــ    ــخ

ــمٍ األعــٌوة واًفوــص  ــره  كــر و ــبد وهــبن ذعري ــري اًلصــريح واًصواي اًورــج اًنلريــخ واًلص
 واإلؼغبظ واملوضوع واًهرل.

 ويالؼ  أن األذة املهعص  يرعى تخصبئري شالس:
 اًؽنني .1
 اًرؽصش .2
 اًرأ ٍ. .3

 وه.وال تر ًنب    أن نعري ئىل شعبًخ األذة املهعص  وهسه اًصعبًخ ذنعوػ يف هٍ  ب هرث
يف هـــٍ  وــبن وزاع صـــيرهب يف أنؽـــبء اًعـــب  اًعريـــر ئزن ظبًــز وـــهصح  رشعـــخ املهعـــص 

وتــرأد ذــأشري  وأًــف،صي  وذغــعم خ ـوخبصــخ تعــر كيــبَ اًصاتعــخ اإلكٌيميــخ يف نيويــوشن عــبَ ععــ
 :(ص دح طىزض)هسه املرشعخ يف اًععص اًعصيب اًؽريض ويلوي األذيج املهعص  اًغوش  

 تغــريه(، ويفأ  ش  أوي  ــ  خــصط عٌيــ  )اعرنــم املــسهج املهعــص  و " وهــبن ًثنــبن هــو  ــ  
عــوشيخ ذثنــ  األذتــبء اًثرعــخ املهعصيــخ تعــر ذــصذذ ظويــٍ و ــب ضاًــوا يــرافعون عنهــب ويرــأشصون تهــب 

ــوَ،ئىل  ــ ،  اًي ــج عٌ ــج وظبً ــٍ أذي ــبن ه ــى ًغ ــصاق فصــبشد ع ــخ اًع ــخ املهعصي ــؽز اًؽصه واهرغ
ــ ـــوشاؼــز ذوش اًنع ــخ ً ــبد  رواًي ــ  ذون ص ذصــرش ؼٌل ــب    ــو   ــب أت ــر سان ئىلرواوي  ئيٌي  اع

ــر  ــرش وــبهص اًغــيبة وعث ــخ وت ــبضن املالئو ــر يف وــعص ن ــبيت،أن ظهــص اًرعــوش اًعري  اًوهــبة اًثي
 اًصراشح.وأخس يطؼطػ اًععص املهعص  ع   وبن 

ـــص  يف أوط  ـــبن األذة املهع ـــر ه ـــص فل ـــصة واًعطائ ـــيغ اًع ـــعني واألشذن وخٌ ـــب يف فٌغ أ 
 ذأشريه.

ــ ــز  ص ـــوهبن ــه  ص عص ــ  عبشض ــٍ   ــسي ه ــبفظني وذخ ــعصاء املؽ ــأ ص اًع ــأمتص ت ــ  ذ يّخ عٌي
ــٌز  ــر ئىل أن وص ــرعوح ئىل اًرعري ــداول)تبً ــى  ط ــايأة ــثيثخ امل ــيخ  (،م ــب اًع ــز عٌيه فأكثٌ

 ًصركهب.ذٌرهمهب اًرهب ب  ذلثٍ عٌيهب 
ــبن  ــرعامش، ه ــوذ االع ــخ  تلي ــز  وثٌ ــوَ هبن ــز ي ــب هبن ــصا  أنه ــخ فخ ــبد اًعصتي ــج اًؽوو  وؼغ

ــخ  ــٍ نعيم ــٍ ظــربان و يخبئي ــصو  عــفصائهب يف األ ــػ، أ ــني اًصيؽــبين وظــربان خٌي  شوــير)واًل
وظـــوشط صـــيرػ  ) ـــ   ؽبفظـــخ ؼمــري( عــٌي  اًخـــوش ( واًيــبظ فصؼـــبد ونغـــيج عصيضــخ

 صاد    األذتبء. ـواًععوفوض  املعٌول 
 ونس ث عسيضح هى من قال:

   ُعـــــــد م إىل ِحمـــــــلك ومـــــــى َحشـــــــَى ام ََفـــــــن
 

 واهِذـــــــــــ  أد ـــــــــــُر ةعـــــــــــاسِسك َمـــــــــــس و ِ  
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ًلــر خــرَ أذتــبء املهعــص أذتنــب ًعــصيب اًؽــريض، وــعصا  ونــنا  ونلــرا  وذصهــوا نربظــب  أشــص  املورثــخ 
ــون  ــبء واًثن ـــصؼيخ اآلت ــريض ) غ ــصيب اًؽ ــب اًع ـــصؼيخ يف أذتن ــوا املغ ــ  هرث ــ  أوي   ــخ وه اًعصتي

(، ووــععوا عــى هربتــخ اًنــن وعمٌــوا عــى اضذهــبشه وأعــهموا يف هربتــخ 1111مليخبئيــٍ نعيمــخ عــبَ 
ــبي ا ــبة اًغصت ــر هر ــريض ويع ــصيب اًؽ ــ  األذة اًع ــن وذوظي ــر  ًن ــبة نل ــ  هر ــخ أه ــٍ نعيم مليخبئي

ٌوه(.  ظهص يف ععـصينيبد اًلصن املب ، ويلوي يف  عٌع اًوربة: )   غْصتٍ  اًنبظ نخَّ
و ــ  املإهــر أنَّ أذتــبء املهعــص هــبنوا أوي اًعــب ٌني عــى انعــالق اًفوــص اًعــصيب اًؽــريض  ــ  

واآلشـبش اًعصتيــخ  ــ  كيـوذ اًرلٌيــر وكـر خــرَ األذة اًعــصيب ترؽـصشه  أهــرب خر ــخ  وـبن اًعمــوذ 
ــخ    ــٍ، وكفــطوا تنهضــخ األذة اًؽــريض كفــطح عظيم ــبظه  اًعمي ــبئػ  ــ  ئنر ــأشوع اًنف ــصوه ت وأش

ويف وــرح ذأشريهــب وكــر هرثــوا يف  بيعــصل ذــبشيد األذة اًعــصيب ًهــب  صيــٍ يف كوذهــب ويف ؼيويرهــ
وذصـنيف اًورــج آشـبٌش ذـري عــى  وأذة امللبًـخهـٍ نبؼيـخ  ـ  نــواؼ  األذة فوـبن ًهـ  يف اًعــعص 

 اًنضوط.
ــبط اًلصصــ ــخ يف اإلنر ــهذة املهعــص  ؼصــخ غــري كٌيٌ ــبن ً ــسًى ه ــصوا ، عــواء  يف ـوه   واً

 املهعص اًعامل أو اًعنويب.
هــسا نغــرعيع اًلــوي ئنَّ أذتــبء امل هعــص خــر وا يف أهــن  ــ   وكــع وكــر هــبنوا ظــبذي  توــٍ ًو

ــخ  ــخ واألذتي ــراع أو ذصظمــخ ويالؼــ  أن هصــريا   ــ  اًلضــبيب اًنلري ــأًيف أو ئت ــ   ــ  ذ  ــب كــب وا ت
ــفؽبد  ــى ص ــر ع ــيام تع ــب ف ــبءد تواذشه ــر ظ ــيام تع ــريض ف ــب اًؽ ــبشيد أذتن ــصد يف ذ ــ  ظه اًر

ــأد  نظص ــب   ذ ونه ــص ًو ــز  ثو ــس وك ــبظصي   ن ــإالء امله ــؽبفخ ه ــخ ص ــعخ ذفع ــخ ونبض ــبد عب  ي
    .واؼرح، وعى اًصغ     زًى ينثغ  أن يؽغج ًهب ذوش يف خر خ األذة اًعصيب اًؽريض

ًلــر ؼــبوي هــإالء األذتــبء اًرعريــر يف األذة واًعــعص ونعؽــوا يف زًــى ئىل ؼــر هثــري وذصهــوا 
 واًغمني.نربظب  ظميال  في  اًغض 

 عىامه اآلد ح:أل ب املهظس أهم ح كتريج وذمك ةستث امإذن إنَّ 
ــوان وؼــوال اي  -1 ــخ ذي ــب  نلــريب  وععــ 55ذــصن أذة املهعــص أهــن  ــ     صاد اًلصــري ـهربت

 ص ال لو  ذعبهٌ .واًصوايبد، فهو نربط ش  
ــٍ اًعــعص واملغــ -2 ــون األذة  ص ــبء املهعــص فن ــخ ـظــرذ أذت ــخ ووــععوا هربت صػ واًلصــخ واًصواي

 واًصوايخ.اًفنون اًننيخ هبملرسػ 
 أذتبء املهعص يف خر خ أذتنب اًعصيب اًؽريض وعصا  وننا  ونلرا . أعه  -3
ــر  -4 ــأ ئن ذعري ــص   ينؽص ــبء املهع ــبظ ـذت ــصح واإلؼغ ــمٍ اًفو ــٍ و ــخ، ت ــفخ اًثيبني ص يف اًص

 واملوضوع واًهرل."
ــوه و ضــمون  ــنعوػ يف هــٍ ؼــصل هرث ــ  ذ ــب أن نعــري ئىل شعــبًخ األذة املهعــص  اًر ــر ًن والت

 صح املظٌوَ واًرؽصش يف ؼروذ رشائع اًضمري اإلنغبين.ـنص هسه اًصعبًخ ه  اًرعوح ئىل

 


