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نيحناملا ةقث بسك
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 ةــيلاملا دراوــملا ةــيمنت ىــقتلمل
 )ةمادتـسا( يـحبرلا رـيغ عاطقلل
 يـــف يعوـــنلا مهجماـــنرب ىـــلع
 براـــجتلا قـــيثوت ىـــلع لـــمعلا
 مدـخي امب ،اهظفحو اهديشرتو
.عاطِقلا لبقتسم
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 ماـه عوـضومل اـهرايتخا ىـلع ةرازـغ ةكرشل

زايتماب يعامتجالا لمعلاب ىنعُي
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 ةـيلاعفلا هذـهل ميظنتلا ىلع ثلاثلا كنبلل

يحبرلا ريغ عاطقلا ومنل ةفاضإ لكشت يتلا

7



فأ
ض

لال
مم

را
اس

ملا ةفاقثلات
ةيلح

ةيؤرلا

قــيقحت ىــلإ ىعــسن اــننأل

 ،زــــــيمتم ٍحنــــــَم ِعــــــقاو

 انثيدــح يــف قلطننــسف

:زيمتملا حنملا جذومن نِم
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اهنم دبال ةمدقم
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بسحبو ،تامدقم ةدع ةجيتن يتأي نيحناملا ةقث بسك نإ
جئاتنلا ىلع لصحن تامدقملا يذهب ةيانعلا

 ىلإ جاتحت ةيمكارت تايلمع ةجيتن يتأت حناملا ةقث بسك
.هيلع زفقلا نكمُي الف ،جضنت ىتح نمزلا لماع

 ،رثألاو ،تاطاشنلاو ،يلاملا حنَملا كانهف ،حنَملا موهفم ريرحت
 ،حناملا ةقث بسك ىلإ جاتحت اهلكو ،تانايكلا رارمتساو رارقتساو

.عون لكل ةبولطملا ةقثلا تايوتسم يف قرفلاو
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:مهم لاؤس
 اذامل

ةقث بسكن
 ؟ نيحناملا

 دئاوع ام
 ؟مهبسك

 رارضأ ام
 مدع
 /مهبسك
؟مهتراسخ

11



، تاردابم ، يلاملا : هتالاجمب حنَملا عقاو نيسحت َّنأل
؛ تانايكلا رارمتساو رارقتسا ، فدهتسم رثأ ، ةطشنأ

. هتءافك عفريو حنَملا عقاو نّسحيس
 ؛عاطقلا ةيمنتو ةيذغتو رارمتسا بَصَع مهنأل

مهتاربخو مهلاومأب

ليدب نع ثحبلل هزفحيس هتقث بسكو رارقتسا مدع

 نسحو حاجنلا نم ةيلاع ةجرد يه مهتقث بسك نأل
ةيعاولا ةعمسلا ىلع ليلد يهو جاتنإلا
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 بــسك نــع ثيدــحلا
 قـلعتي نيحناـملا ةقث
 ،ةــيلحملا ةــفاقثلا ـــــب
 لـــــــضفأ هـــــــمدختو
:تاــــــــــــــــــــــسرامملا
 يـه ةمَّدقُملا ةباجإلا
: نيب جزم

 قرطلا زربأ
ةيملاعلا تاسرامملاو

ةطيحُملا براجتلا

ةيصخشلا ةبرجتلا
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 لئاسوو قرط
 ةقث بسك
نيحناملا
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 ،مـهم رـثأ اـهل يصخشلا ريثأتلاو لاصتالا تاراهم
 وـــمنت اـــهبو ،ىـــلوألا تاـــعابطنالا مـــسُرت اـــهبف
اـمو ةـقثلا ةـقطنم ىـلإ لخدتو ،قثوتتو :ةقالعلا
ئـكتي ةـقثلا بـسك نـم رـيبك ءزـجف ،ةـقثلا دعب
.ةيصخش بناوج ىلع دمتعيو

يصخشلا ريثأتلاو لاصتالا تاراهم 1
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 الف :ةقباسلا مهتاحاجنو مهيضام مارتحا
 ةـيلمع يف ةقباس براجت هل حناملا نأ كش
 وأ ةعــضاوتم تــناك اــمهم ،حنــملاو عرــبتلا

. ) هل ةحارلا ةقطنم نم أدباف ( ةطيسب

 مهتاحاجنو مهيضام مارتحا
ةقباسلا 2
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 ميدــقت لــبق اهحيــضوتو تاردــُقلا ساــيق
 تاردـــقلا ،تاءاـــفكلا تاردـــق :حناـــملل دـــعو
 دوــعو ميدــقتف ،ةــيرادإلا تاردــقلا ،ةــيلاملا
.حناملا ةقث ززعي ال تاردقلا نم ربكأ

 لبق اهحيضوتو تاردُقلا سايق
حناملل دعو ميدقت 3
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 الف ،عمتجملا صئاصخو لاح ةاعارمب حناملا ةقث بسك
.يه امك اهخاسنتسا نكمي ةرباع براجت دجوي داكي

4
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.ةحلصملا باحصأو نيديفتسملا ديدحت

5
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هيلع كل صخرمو هديجت يذلا صصختلا ىلع زيكرتلا
هقث داليم صصختلا مارتحاف ،

6
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 مدعو هنيسحتو حنَملا هيجوت يف ةمهاسملا
حصنلا هقح نمو .حناملا تابغر لك ىلع ةقفاوملا

7
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 برقألاو ،ةيلقعلا مهماهفأ ىلإ برقألا
 لصحي انهو ،ةيبلقلا مهتفطاع ىلإ

 ةغل مادختساو ديقعتلا يف سيلو ،راهبإلا
.ةفولأم ريغو ةشحوم

 برقألا ةغللا مادختساب راهبإلا
مهيلإ 8
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 ةــــيرودلاو ةــــمظتنملاو ةــــمئادلا ةــــطاحإلا
 لالـــخ نـــم ،عيراـــشملاو لاـــمعألاو جئاـــتنلاب
 لئاـــسو يـــف رـــشنُي اـــمو راـــبخألاو ريراـــقتلا
لـعف دودرو ،تالاـصتالاو ،لـصاوتلاو مالعإلا
 ،-مهليضفت بسح- ،اهريغو نيديفتسملا
 دــــهاعتلاف ،اــــًمئاد دــــيدجلاب مهراــــطخإو
.ريثأت هل ةروصلا يف ءاقبلاو مئادلا
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 ةيماظنلا تاميلعتلاو بناوجلاب ماتلا مازتلالا
.ةينوناقلاو

10
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 ططخلا يف ءاوس لاومألا فرص ةقيرط حيضوت
.فرصلا قطانم نم اهريغو ةيليغشتلا وأ ةيجيتارتسإلا

11
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.مهتاعربتو مهلاومأ ريثأتو رثأ حرش
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.ةماعلاو ةيصخشلا تابسانملا يف لصاوتلا

13
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 ،مهتامولعم ةيرسو ةيصوصخ ىلع ظافحلا
 ال وأ مهصخي امم اهريغو ،مهب لاصتالا تاونقو

.هراهظإ نولضفي

14
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 ةلئسألا عم قيقدلاو عيرسلا لعافتلا
.تاراسفتسالاو

15
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 قفنُت نأ حناملا عقوتي ال : ) ديشرلا قافنإلا (
 ناكملا يف لب ،بسحف حيحص لكشب هلاومأ

.لمكألاو لضفألا ةقيرطلاو

16
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ــــــــــــب نتعا عمتجملاو حناملا ةقث بسكل راصتخاب

مكحم يلامو يرادإ ماظن

 ،طيطخت ، ةينوناق ، ةرادإ سلجم (
)تاجايتحا

ةؤفكلا ةيرشبلا دراوملا

 لمعلا
 يسسؤملا
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ــــــــــــب نتعا عمتجملاو حناملا ةقث بسكل راصتخاب

ىلعأ ةيفافش

ديشر قافنأ

 يومنتلا يعولا ءانب

هتيرارمتساو لصاوتلا ةداجإ

جايتحالا قفو ةفداهلا جماربلا

 ةروص ءانب
 ةينهذ
ةحجان

32



ــــــــــــب نتعا عمتجملاو حناملا ةقث بسكل راصتخاب

؟ تنأ نمفرعإ
 كسفنب قثو
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تاصنالاو عامتسالا نسح ىلع


