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 :يناثلا ىوتسملا
 تاعاس4    1 ةثداحملاو عامتسالا    نبي 161

 ةين@ايلا ةيوغللا تاوصألا نيب زييمتلا ةصاخبو ةين@ايلا ةغللا يـف يـعمسلا ماظنلا ىـلع ررقملا اذه يف بلاطلا فرعتي
 ىـلإ ررقملا فدهي امك .مالكلا عطاقم ضعب ىـلع ديدشتلاو ربنلا نكامS فيرعتلاو ،ةيبرعلا يـف اهل ليثم ال يتلا
 ةيرصب وأ ةيعمس ةدام لك ىلإ عامتسالا عبتي مث ،ةريصق بيكارتو لمج ىـلإ عامتسالا ىـلع ةردقلا بلاطلا باسكإ
 وحنلا ىلع ةطيسبو ةميلس ةغلب ثدحتلا ىلع ةردقلا بالطلا باسكإ ضرغب ثيدحلا ىلع ةقيقد تابيردتو تانيرمت
 لكشب ثدحتلا ىلع ةردقلا م{اسكإو ةيعمسلا ةداملا كلتل بالطلا مهف ىدم نم ققحتلا متي ثيحب ،هوعمس يذلا

 لكألاو نكسلاو رعاشملاو راكفألا نع ريبعتلاو فراعتلاو ةيحتلاك ةيداعلا ةايحلا عقاو نم ةفلتخم عيضاوم لوح ،ميلس
 دعاوق نم هوسرد ام قيبطت ىلع م�اردق ةيمنت ىلإ ررقملا اذه فدهي امك .ةيلصاوتلا فقاوملا نم اهريغو رفسلاو
 .تادرفمو

 تاعاس 4 1-ةباتك نبي 162
 عطاقم ضعب كلذكو ،�اك�اكلا ،�اغاريهلا :اهيعونب ةيتوصلا ةين@ايلا ةباتكلا عطاقم ررقملا اذه يف بلاطلا ملعتي
 امك ،ةميلس ةقيرطب ا�ءارقو ةغللا تادرفم ةباتك ىلع بلاطلا بردتيو ." يـجناك " مس@ ةفورعملا ةيريوصتلا ةباتكلا
 متيو ،ةيداعلا ةايحلا عقاو نم عيضاوم لوانتت ةطيسب لمج ةباتك ىلعو ،طيقنتلاو )ميقرتلا( ةباتكلا تامالع ىلع بردتي
 تادرفملل ميلسلا مادختسالا اميسالو ،ةين@ايلا ةغللا تايضتقم بسح ةلمجلا تادرفم بيترت ىلع انه زيكرتلا
 .ةيفرصلاو ةيوحنلا ةيوغللا بيكارتلاو دعاوقلاو

 تاعاس 4     1-دعاوق نبي 163
 دعبلا ىـلع زكرت ةيجهنم مادختس@ ةيساسألا اهبيكارتو ةين@ايلا ةغللا دعاوقب ررقملا اذه يف بلاطلا ديوزت متي  
 ىـلع زيكرتلا عم ا��وكم بيترتو ةطيسبلا ةلمجلا بيكرت ىـلع بلاطلا فرعتيو .ررقملا جهنملا قفو يـفيظولا يـلصاوتلا
 ةراشإلا ءامسأو تافصلاو ماهفتسالاو ةفاضإلاو ريكنتلاو ،فيرعتلا تاودأو رئامضلا بلاطلا سرديو .لعفلاو مسالا
 مث بذهملا لكشل@ ةيادب ةين@ايلا يـف لاعفألا فيرصتو ،ليضفتلا غيصو ،ددعلاو سنجلاو رجلا فورحو فورظلاو
 عاونأو ،ةين@ايلا قحاوللا فلتخم بلاطلا سردي امك .يـفنملا يـضاملاو عراضملا ةنمزأ ىـلإ ةفاضإل@ ،يداعلا لكشلا
 اهنيوكتو بلطلاو رمألا غيصو ةيماهفتسالا لمجلاو ،ا�امادختسا ةيفيكو ةيلعف وأ ةيمسا تناكأ ءاوس ةطيسبلا لمجلا
 فادهألل ًاقفو رصانعلا هذه سردتو .ةيبرعلا سكع ا�أ ثيح ةلمجلل يوحنلا بيترتلا ىـلع زيكرتلا عم ،ًايفنو ً�ابثإ



 ةطيسبلا تاراوحلاو ت¢داحملا مهف يـساردلا لصفلا ةياهنب بلاطلا عيطتسي مث نمو ،ةيسارد ةدحو لكل ةيلصاوتلا
 ةين@ايلا ةغلل@

 ناتعاس -1-   تادرفملا ءانب  نبي 165
 ،ةيتايحلا ةيلمعلا فقاومل@ قلعتت يتلا ةصاخ ،ةجردتملا ةيساسألا تادرفملا نم ةليصحب بالطلا ديوزت متي ررقملا اذه يف
 ةيمنتل اهمادختسا ةيفيكو ةيظفللا تاقاقتشالا ضعبب بالطلا فيرعت متيو ،لاعفألاو رعاشملاو راكفألا نع ريبعتلا لثم
 ةيركف ةدحو اهمضت ةسناجتم تاعومجم يف ةيجهنم ةقيرطب كلذ ضرع نوكيو ،سرادلا ىدل تادرفملا ةليصح
 ،ةماقإلاو ،رفسلاو ،راكفألاو ،رعاشملا نع ريبعتلاو ،فراعتلا ةقيرط :لثم ةددحم ةيلاصتا تايضتقمل ًاقفو ةيلالدو
 نمضتيو ةيداعلا ناسنإلا ةايحب قلعتي ام لكو ،برشملاو ،لكآملاو ،تاوعدلاو ،سبالملاو ،تالصاوملا لئاسوو ،نكسلاو
 .ةيباتكو ةيهفش ةعونتم نيرامت ءارجإ ررقملا
 ثلاثلا ىوتسملا

 تاعاس 3 2-ةثداحملاو عامتسالا نبي 261
 ا�ايلآو ثدحتلا قرطب مهفيرعتو ،ةميلس ةغلب ثدحتلا ىـلع ررقملا اذه يف بالطلا تاردق ةيمنت ىـلع ررقملا زكري
 راوحلاو شاقنلاو راسفتسالا اميسالو ،ةيداعلا هتايح يـف ناسنإلا اهجاتحي يـتلا ةيلصاوتلا فقاوملا فلتخم يـف ةعونتملا
 ةغللا دعاوقو تادرفملا مادختسا نسحو ريبعتلا ةقدو قطنلا ةحص ىـلع ًاضيأ ررقملا اذه يـف زيكرتلا متيو .لدجلاو
 ةفاك قيبطتو مادختسا ىـلع بالطلا بيردت متي امك .اهملعت قبس يـتلا ةفلتخملا ةيلعفلا غيصلاو ةيفرصلاو ةيوحنلا
 ةيعمس( ةلجسم داوم مهف ىـلع بالطلا تاردق ريوطت ىـلع زيكرتلا متي امك .اهيلع اوفرعتو قبس يـتلا ثدحتلا تايلآ
 ،قبس امم ةبوعص رثكأ ا�ادرفمو ،ًالوط رثكأ ررقملا اذه يـف صوصنلا نوكتو .ةعونتم ةيتايح فقاوم يـف )ةيرصبو
 .ًاروطت رثكأ ةيلالدلاو ةيدعاقلا اهبيكارتو

 تاعاس 3                        2 ةباتكلا نبي 262
 ةليصح ةيمنت متيو .ةيوغللا ةيحانلا نم ةميلسو ةطيسب ةقيرطب ايباتك ريبعتلا ىلع بالطلا بيردت متي ررقملا اذه يف    
 ىقلتي امك .ةددحم ةيلصاوت تايضتقمل ًاقفو ةددحم تاعوضوم اهنم ةيساسأ ةعومجمب مهديوزتو تادرفملا نم بالطلا
 .ةيداعلا ةايحلا عقاو نم ةطسبم عيضاوم لوح رودت يـتلا ةرقفلاو ةلمجلا ةباتك ةيفيك لوح ةيلمع تابيردت بالطلا
 زيكرتلا متيو .اهل ةحراشلاو ةدناسملا ىرخألا راكفألا ريوطت مث ،عوضوملل ةيساسألا ةركفلا ةغايص ةيفيك ىلع كلذكو
 .اهنم ةيلالدلاو ةيفرصلاو ةيوحنلا بناوجلا صخي اميف اميسالو ،ةباتكلا ءانثأ ةرقفلا راكفأ كسامتو طبارتب مازتلالا ىلع

 تاعاس 3 2-دعاوقلا نبي 263



 اهفيظوت ىلع هبيردتو ،اهقحاول فلتخمو ،اهبيكارتو ةين@ايلا ةغللا دعاوق نم بلاطلا ةليصح ةد́ز متي ررقملا اذه يف
 دادعألاو ،اهعاونS تافصلاو ،اهريغو ةيماهفتسالاو ،ةيلوعفملا رئامضلاك ةفلتخملا اهرصانعو ةطيسبلا لمجلا ةسارد يف
 ،ةنمزألا ةسارد يف بلاطلا عسوتي امك .اهفيرصت قرطو اهعاونS لاعفألاو ،ليضفتلا غيصو ةنراقملا تاودأو ،ةيبيترتلا
 ،ةيسارد ةدحو لكل ةيلصاوتلا ةيفيظولا فادهألل اقفو رصانعلا هذه لك سردتو .ةيطرشلا غيصلا ةسارد ىـلإ ةفاضإل@
 ،ةيبوجولاو مازلإلا تاريبعت مادختساو ،تاراوحلاو ت¢داحملا مهف يـساردلا لصفلا ةياهنب بلاطلا عيطتسي مث نمو
 .ةدقعملا ةيطرشلا لمجلل ةفاضإل@ ،هرخأ ىـلإ عنملاو حامسلاو ،ةبغرلاو

 ناتعاس -2-    تادرفملا ءانب  نبي 264
 ،ةيتايحلا ةيلمعلا فقاومل@ قلعتت يتلا ةصاخ ،ةجردتملا ةيساسألا تادرفملا نم ةليصحب بالطلا ديوزت متي ررقملا اذه يف
 ةيمنتل اهمادختسا ةيفيكو ةيظفللا تاقاقتشالا ضعبب بالطلا فيرعت متيو ،لاعفألاو رعاشملاو راكفألا نع ريبعتلا لثم
 ةيركف ةدحو اهمضت ةسناجتم تاعومجم يف ةيجهنم ةقيرطب كلذ ضرع نوكيو ،سرادلا ىدل تادرفملا ةليصح
 ،ةماقإلاو ،رفسلاو ،راكفألاو ،رعاشملا نع ريبعتلاو ،فراعتلا ةقيرط :لثم ةددحم ةيلاصتا تايضتقمل ًاقفو ةيلالدو
 ةيداعلا ناسنإلا ةايحب قلعتي امم خلإ ...،برشملاو ،لكآملاو ،تاوعدلاو ،سبالملاو ،تالصاوملا لئاسوو ،نكسلاو
 .ةيباتكو ةيهفش ةعونتم نيرامت ءارجإ ررقملا نمضتيو

 ناتعاس 1-ةءارقلا نبي 265
 عطاقملا مادختس@ ةحيحصلا ةءارقلاو ميلسلا قطنلا ىـلع ةين@ايلا ةغللا بلاط بيردت يـف رارمتسالا متي ررقملا اذه يف
 جارختسال ةينايبلا لوادجلاو موسرلا ةءارق ىـلإ ةفاضإل@ ،ىـنعملا نع ةربعم ةميلس ةءارق ،)يـجناك( ةيريوصتلا ةيباتكلا
 .ةيدعاقلا بيكارتلاو قحاوللاو دعاوقلاو تادرفملا ىـلع زيكرتل@ ةيوغللا ةليصحلا ةيمنت كلذكو .ةمزاللا تامولعملا
 ةيسيئرلا راكفألا ديدحت ىـلعو ،قايسلا لالخ نم ةديدجلا تادرفملا يـناعم طابنتسا ىـلع كلذك بالطلا بردتيو
 دكأتلل ةشقانملاو ةلئسألا ىـلع زيكرتلا متي امك .ىـنعملا كاردإ يـف اهرودو طبرلا تاودS بالطلا فيرعت متيو .صنلا يـف
 ةركفلا كاردإ كلذكو ،صنلاو ةلمجلا ىـنعم حيتافم لثمت يـتلا تاملكلا ىـلإ بالطلا هبنيو ،ةءورقملا ةداملا مهف نم
  .اهل ةحضوملا ليصافتلاو ةيساسألا
 عبارلا ىوتسملا

 تاعاس 3 3-ةثداحملاو عامتسالا نبي 277
 ةيمنتو ،ةيلالدلاو ةيفرصلاو ةيوحنلا يـحاونلا نم ةصاخب ةميلس ةغلب ثدحتلا ىـلع بلاطلا بيردت متي ررقملا اذه يف
 .اهميظنت ةيفيكو ثدحتلا قرطو تايلآ ىـلع بالطلا بيردت يـف رارمتسالا متي امك ،شاقنلاو راوحلا ىـلع هتاردق
 ةيبيكرتلا يـحاونلا نم ةصاخب اهقبس امم ةبوعص رثكأ )ةيرصبو ةيعمس( ةلجسم داوم مهف ىـلع بالطلا بردتي امك



 هبيلاسأو ريبعتلا تايجيتارتسا مهأ ىـلع اهلالخ نم بلاطلا فرعتي ةعونتم ةيباطخ جذامن داوملا هذه لمشتو .ةيلالدلاو
 زييمتلا ىـلع ةردقلاو اهل ةدناسملا راكفألاو ةلجسملا ةداملا يـف راكفألا مهأ مهف ىـلع بالطلا بردتي امك .ةفلتخملا
 .ثدحتملا اهمدختسي يـتلا ةربنلاو ةمغنلاو قايسلا لالخ نم ىـنعملا طابنتسا ىـلع بالطلا بردتي امك .اهنيب

 تاعاس 3 3-ةباتكلا نبي 278
 عطقم 300 ددع ( ةين@ايل@ ةباتكلا يـف ةمدختسملا ةيريوصتلا ةباتكلا عطاقم نم ديزملا ةسارد متي ررقملا اذه يف
 امدختسم صوصن ةباتك يـف عطاقملا هذه مادختسا عيطتسي ثيحب ،ةباتكلا ىـلع بلاطلا ةردق ديزت ىـتح ؛ ) يـجناك
 ةباتكلا يف ةميلسلا ةيجهنملا قيبطت ىلع ةردقلا هباسكإ نع الضف ،اهريغو ةيداشرإو ةيفصوو ةيدرس نم ةفلتخم اطامنأ
 ةيقطنم ةينب يذ كسامتم لماكتم صنب جورخلا ةيغب كلذو ؛هراكفأ ميظنت يف ةقدلا ىلع هديوعتو ،ةين@ايلا ةغلل@
 تايضتقم بسح ةدناسملا راكفألاو ةسيئرلا ةركفلا نيب ةقالعلا اميسال ،عوضوملا رصانع نيب ماجسنالا ىلع موقت
 .بولطملا صنلا

 تاعاس 3 3-دعاوق نبي 273
 ،ةين@ايلا قحاوللا فلتخم ةساردو ،اهليلحتو ةبكرملا لمجلا ةساردو ،ةغللا دعاوق ةسارد يف قمعتلا متي ررقملا اذه يف
 ،لوصوملا مسالاو ،ةبسنلاو ،ءانثتسالاو ،فطعلاو طبرلاو ،يفنلاو ،ديكوتلاو طرشلا :لثم ةفلتخم ةيوغل تاعوضومو
 لعفلا وأ مسال@ ةصاخلا ءاوس قحاوللاو قباوسلاو ،ينمتلاو لوهجملل ينبملاو ،رشابملا ريغو رشابملا بولسألاو ،لاحلاو
 صوصن يف ةعونتمو ةبكرم لمج يف رصانعلا هذه فيظوت ىلع بردتيو ،ةنمزألا ةسارد يف بلاطلا عسوتيو .اهريغو
 .ةيسيردت ةدحو لكل ةيلصاوتلا ةيفيظولا فادهألل اقفو رصانعلا هذه لك سردتو ،ةكسامتم

 ناتعاس -3-   تادرفملا ءانب  نبي 274
 ،ةيتايحلا ةيلمعلا فقاومل@ قلعتت يتلا ةصاخ ،ةجردتملا ةيساسألا تادرفملا نم ةليصحب بالطلا ديوزت متي ررقملا اذه يف
 ةيمنتل اهمادختسا ةيفيكو ةيظفللا تاقاقتشالا ضعبب بالطلا فيرعت متيو ،لاعفألاو رعاشملاو راكفألا نع ريبعتلا لثم
 ةيركف ةدحو اهمضت ةسناجتم تاعومجم يف ةيجهنم ةقيرطب كلذ ضرع نوكيو ،سرادلا ىدل تادرفملا ةليصح
 ،ةماقإلاو ،رفسلاو ،راكفألاو ،رعاشملا نع ريبعتلاو ،فراعتلا ةقيرط :لثم ةددحم ةيلاصتا تايضتقمل ًاقفو ةيلالدو
 ةيداعلا ناسنإلا ةايحب قلعتي امم خلإ... ،برشملاو ،لكآملاو ،تاوعدلاو ،سبالملاو ،تالصاوملا لئاسوو ،نكسلاو
 .ةيباتكو ةيهفش ةعونتم نيرامت ءارجإ ررقملا نمضتيو

 ناتعاس  -2-          ةءارقلا  نبي 275
 ةيدرسلاو ةيفصولاك ةعونتملا اهطامنSو ،ا�الاجم فلتخمب ةيوغللا صوصنلا ليلحتو ةءارق ىلع زيكرتلا متي ررقملا اذه يف
 صنلل ةيساسألا رواحملا طابنتساو هاوتحمو عوضوملل ماعلا ىنعملا مهف ىلع بالطلا بيردت متيو ،اهفالخو ةيريرقتلاو



 ةيساسألا هرواحمو هتايئزج يف عوضوملا ةشقانم متي امك .قايسلا لالخ نم تادرفملا يناعم فاشتكاو هبناوج نيب طبرلاو
 .ةءارقلل ةحورطملا ةداملل بالطلا باعيتسا نم دكأتلل
 سماخلا ىوتسملا

 تاعاس 3 4-ةثداحملاو عامتسالا  نبي 361
 مهبيردت متي امك .ةميلس ةغلبو ةفلتخم تاعوضوم يـف باهسÆ ثدحتلا ىـلع بالطلا تاردق ريوطت متي ررقملا اذه يف
 ءارجإو راوحلا ةرادإو ةرظانملاو فصولاو درسلا لثم ةددحم رطأ يـف لاجترالاو ةباطخلا طامنأ ةفاك ىـلع فثكم لكشب
 ،عمتسملا ىـلع ًاريثÈو ةيلاعف اهرصانع رثكأو ةرظانملاو لدجلا قرط ىـلع زيكرتلا متي امك .يوفشلا ريرقتلاو تالباقملا
 مهف ىـلع هبيردتب ،بلاطلا دنع عامتسالا تاراهم ريوطت متي امك .بسانملا ءادألاو ةمئالملا ظافلألا رايتخ@ كلذو
 تادرفملاو دعاوقلا ثيح نم قباسلا ررقملا داوم نم ةبوعص رثكأ نوكت ثيحب ةيعيبط فورظ يـف ةلجسم ةعومسم داوم
 بيلاسألا لثمت ةعونتم ةيباطخ جذامنو خيراوتلاو ماقرألاك ةقيقد تامولعم ىـلع داوملا هذه لمتشتو .ةلالدلاو بيكارتلاو
 .ريبعتلل ةفلتخملا

 تاعاس 3  4-ةباتكلا  نبي 362
 ىوتسملا اذه يـف )ةيريوصتلا ةباتكلا عطاقم( يـجناكلا عطاقم نم عطقم )400( ددع ةسارد ررقملا اذه يف متي
Sيف ىتش تاعوضوم نع ريبعتلل لماكتملا صنلا ةباتك ىلع بلاطلا تاردق ريوطت متي امك .ةعونتم لاكشأو بيلاس 
 .ةميلسلا ةيميظنتلاو ةيتادرفملاو ةيوحنلا تاردقلا كلذ يف امدختسم ،اهنم ةيلدجلا ةصاخو صوصنلا طامنأ فلتخم

 تاعاس 3 4- دعاوقلا   نبي 363
 ةلمجلا عاونأو ،اهعاونS رداصملاو ،ةين@ايلا قحاوللا فلتخم ةساردو ةغللا دعاوق ةسارد يف رثكأ قمعتلا متي ررقملا اذه يف
 تارابتعا ىلع فرعتلاو ،امهليلحت لالخ نم ،ةبكرملاو ةطيسبلا ةلمجلل ةفلتخملا طامنألا نيب ةنراقملاو ،فدهلا ةغللا يف
 ،ةفلتخملا ةنمزألا يف ةيلعفلا ةيوغللا روذجلل ةذاشلا تافيرصتلاو ،ريخأتلاو ميدقتلاو اهئازجأو ةلمجلا ناكرأ يف فذحلا
 اقفو رصانعلا هذه لك سردتو .ةكسامتم صوصن يف ةعونتمو ةبكرم لمج يف رصانعلا هذه فيظوت ىلع بيردتلا عم
 ةيمارتحالا بيلاسألا ةسارد يف ررقملا اذه يف بلاطلا أدبي امك .ةيسيردت ةدحو لكل ةيلصاوتلا ةيفيظولا فادهألل
 .ةين@ايلا ةغللا يـف ةيعضاوتلاو ةيميخفتلا

 ناتعاس تايناسللا ملع يف ةمدقم  نبي 365
 ،ةطسبم ةقيرطب ةفلتخملا هسرادمو هعورفو هت́رظنو ثيدحلا ةغللا ملعو ،ةغللا موهفمب ررقملا اذه يف بلاطلا فيرعت متي
 ةلاسرلا ةفيظو اهيلع موقت يتلا لماوعلاو لصاوتلا ةيلمع فصو ىلإ ةفاضإ .عمتÎاو ةغلل@ كلذ ةقالع ىـلع زيكرتلاو
 .ةمجرتل@ كلذ لك ةقالعو ،اهبحصت يتلا ةيسفنلاو ةيوضعلا تايلمعلاو ،اهليصوت لئاسوو ،ةيوغللا



 ناتعاس -1-    ةينgايلا ةغللا ةفاقث  نبي 366
 صوصن ليلحتو ءارقتس@ كلذو اهخير�و ةين@ايلا ةغللا ةفاقث يـف ةماهلا بناوجلا ضعبب بلاطلا فيرعت متي ررقملا اذه يف
  :ةيلاتلا بناوجلا يـطغت

  )اهريغو سبلملاو لكألاو دايعألاو جاوزلا ديلاقت لثم( ةفلتخملا ةيعامتجالاو ةيفاقثلا طامنألا-
  ةيفاقثلا تاملسملاو ةينيدلاو ةيخيراتلاو ةيسايسلا فارعألا لوح تاءارق-
  .ةغللا ةفاقثل ةزيمملا صئاصخلا ةفرعم-
  .ةغللا ةفاقث يـف لاثمألاو مكحلاو يـظفللا ريغ لاصتالا بيلاسأ-

 ناتعاس  ةمجرتلا ملع يف ةمدقم  نبي 367
 قرطو اهصئاصخو صوصنلا عاونS اضيأ هفيرعتو ،اهبهاذمو اهعاونأ ،ةمجرتلا ىنعمب ررقملا اذه يف بلاطلا فيرعت متي

 .ةينقتلاو ةيبتكملا ةمجرتلا تاودS بلاطلا فيرعت ررقملا لمشي امك .ةمجرتلل ىلوأ ةوطخك ىنعملا كردي يك ؛اهليلحت
 .ةيقالخألاو ةينهملا هتايلوئسمو ،ةمجرتلا يف هتيرحو ،ينهملاو يوغللا هدادعإو مجرتملا تالهؤم ةشقانم ىلإ ررقملا ضرعتيو
 يبرعلا ملاعلا ةيمنت يف ةمجرتلا رودو ةيمهS ررقملا فرعي امك .اهمييقتو ةمجرتلا ةقد ىلع مكحلا ريياعم ررقملا شقاني امك
 تاسسؤمو ةيبرعلا ةغللا عماجمب بلاطلا ررقملا فِّرَعُـي امك .ممألا نيب يراضحلا لصاوتلا يف اهرودو ،اًيفاقثو اًيملع
 مجرتملا حلطصملا ديحوتو ةمجرتلا معد يف اهرودو ةيملاعلاو ةيبرعلا تاحلطصملا كونبو يبرعلا ملاعلا يف بيرعتلاو ةمجرتلا
 .مجرتملا ةدعاسم يف اهلبقتسمو ةيلآلا ةمجرتلا ررقملا شقاني امك .برعملا وأ
 سداسلا ىوتسملا

 تاعاس 3  -5-   ةثداحملا عامتسالا  نبي 371
 :يلي ام ىلع زيكرتلا متي ررقملا اذه يف
 بلاطلا اهسردي يتلا ةيوحنلا طامنألاو بيلاسألا مادختساو ،ةيلعفلا ت¢داحملا ىلع موقت ةيقيبطت تابيردتب مايقلا -
 .ةيمويلا ت¢داحملا يف ةسالسب اهمادختسا نم نكمتلل ؛ىوتسملا اذه يف
 نم قباسلا ررقملا داوم نم ةبوعص رثكأ نوكت ثيحب ةيعيبط فورظ يـف ةلجسم ةعومسم داوم مهف ىلع بيردتلا -
 .ةلالدلاو بيكارتلاو تادرفملاو دعاوقلا ثيح
 ىـلع رمتسملا بيردتلا لالخ نم ارداق حبصي نأو ،هيدل عامتسالا تاراهم بلاطلا روطي نأ ىلإ ررقملا فدهي امك
 لمجلا طامنأو بيلاسأ نم ةعونتم جذامن ىـلع داوملا هذه لمتشتو ةيعيبط فورظ يـف ةلجسم ةعومسم داوم مهف
  .-5- دعاوق ررقم يف اهسردي يتلا ةفلتخملا

 تاعاس 3  -5- ةباتكلا  نبي 372



 ثيح ،يجناك مس@ ةفورعملا ةيريوصتلا ةين@ايلا ةباتكلا عطاقم نم ديزملا ظفح ىلع بالطلا بيردتب ررقملا اذه متهي
 ىلإ ا�امادختساو ا�اءارق فلتخمب ،ةباتكلا عطاقم نم اديدج اعطقم 90 ملعت دق يساردلا لصفلا اذه ةياهنب نوكي

 لماكتملا صنلا ةباتك ىلع بلاطلا تاردق ريوطت ىلإ ةفاضإل@ .بلاطلا اهسرد نأو قبس يتلا ةيباتكلا عطاقملا بناج
 .صوصنلا طامنأ فلتخم يف ىتش تاعوضوم نع ريبعتلل ةميدقلاو ةديدجلا عطاقملا مادختس@

 تاعاس 3 -5- دعاوقلا  نبي 373
 لاعفأل@ اهقاحتلا ةيفيكو ،ةين@ايلا ةمدقتملا ةيوغللا بيكارتلاو قحاوللا فلتخم ةسارد يف قمعتلا ىلع ررقملا اذه زكري
 لك سردتو ةكسامتم صوصن يف ةعونتمو ةبكرم لمج يف رصانعلا هذه فيظوت ىلع بيردتلا عم ،ءامسألاو تافصلاو
 بيكارتلا اًديج بلاطلا مدختسي نأ ىلإ فدهيو .ةيسيردت ةدحو لكل ةيلصاوتلا ةيفيظولا فادهألل اقفو رصانعلا هذه
 .ةين@ايلا ةغلل ظافلألا تالالد ملعب ملي نأو ،عفرأ ىوتسمب ةثداحملا وأ ةباتكلا يـف ءاوس يـلعف لكشب ةين@ايلا ةمدقتملا ةيوغللا

 تاعاس 4  1- ةيريرحت ةمجرت  نبي 375
 زيكرتلا عم ،سكعلاو ةين@ايلا ةغللا ىلإ ةيبرعلا ةغللا نم ةيريرحتلا ةمجرتلا ةراهم بالطلا باسكإ متي ررقملا اذه يف
 ةوعدلاو ،ةريسلاو ،هقفلاو ،ثيدحلاو ،ميركلا نآرقلا :ةفلتخملا ةيمالسإلا مولعلا عورف ىـلع ررقملا اذه يف يـسيئر لكشب
 ةيصوصخل بلاطلا كاردإ ةرورض ىلع اضيأ ررقملا زكريو .يمالسإلا مالعإلاو ،يمالسإلا داصتقالاو ،داشرإلاو
 .ةيفاقثلاو ةينيدلا نيتيحانلا نم اميسالو اهتمجرت ءانثأ ةطيحلا بوجوو ا�الالد فالتخاو ةيمالسإلا مولعلا تاحلطصم
  .اهصوصنل ةيبولسألا صئاصخلاو ركذلا ةفلاس تالاÎا يف ةصصختملا مجاعملا ىلع بالطلا فرعتي امك

 ناتعاس -2- ةينgايلا ةغللا ةفاقث نبي 376
 ليلحتو ةءارق لالخ نم اهخير�و ةين@ايلا ةغللا ةفاقث يـف ةماهلا بناوجلا ضعبب ررقملا اذه يف بلاطلا فيرعت متي
  :ةيلاتلا بناوجلا يطغت ءيشلا ضعب ةبعصو ةليوط صوصن

   ةين@ايلا ةغللا يف بذهملا بولسألاو يداعلا بولسألا -
  ةين@ايلا ةغللا يف ثدحتلا ةغلو ةباتكلا ةغل نيب قرفلا -
 اهنع ةيخير� هحملو )يجناك( ةيريوصتلا ةباتكلا عطاقم ةأشن -
   ةين@ايلا ةغللا يف ةضرتقملا ةليخدلا تاملكلا -

 ناتعاس ةمجرتلا يف تالكشمو mاضق  نبي 377
 ةغللا ىلإ ةين@ايلا ةغللا نم ةمجرتلا يف مجرتملا هجاوت يتلا تالكشملا ضعب لح ىلع ررقملا اذه يف بالطلا بيردت متي
 ،ةمجرتلا يف ةيتاذلاو ةيعوضوملاك ةمجرتل@ ةقلعتملا تالكشملاو ´اضقلا نم ددعل ررقملا ضرعتي امك .سكعلا وأ ةيبرعلا
 لقن ىلع كلذ ريثÈو ،نيتفاقثلاو نيتغللا نيب قباطتلا ةيضقو ،فرصتلا يف مجرتملا ةيرح دودح ،ةرحلاو ةيفرحلا ةمجرتلا



 ملاعلا يف يفاقثلاو يملعلا مدقتلا يف اهرودو ،بيرعتلا يف اهرودو ةمجرتلاك ىرخأ عيضاوم ررقملا لوانتي امك .ىنعملا
 ةينيدلاو ةيسايسلاو ةيوغللاو ةيراضحلا تارربملاو داعبألا ليصفتل@ ررقملا شقاني امك .بيرعتلا موهفمب فيرعتلاو ،يبرعلا
 ةيعيبطلا مولعلا يف سيردتلا بيرعت ةيلاكشإو ،يبرعلا ملاعلا يف بيرعتلل ةيعامتجالاو ةيوبرتلاو ةيداصتقالاو ةيملعلاو
 يف مالعإلا لئاسو رودو حلطصمل@ بيرعتلا ةقالع ررقملا اذه لوانتي امك .ةيبرعلا لودلا تاعماج يف ةينقتلاو ةيبطلاو
 .هتعاشإ
 عباسلا ىوتسملا

 ناتعاس  -1- ةيوفشلا ةمجرتلا  نبي 461
 ةغللا ىلإ ةيبرعلا ةغللا نم ،)ةيروفلاو ةيئانثلاو ةيعبتتلا( اهعاونS ةيوفشلا ةمجرتلا ىلع يلمعلا بيردتلا متي ررقملا اذه يف
 تاقيبطتلا لالخ نم زيكرتلا متيف .يوفشلا مجرتملا تايساسأل اديج بلاطلا دادعإ متي ثيحب ،سكعل@و ةين@ايلا
 لقن نود لوحت يتلا ةيسفنلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةيوغللا لكاشملاو ،ةيهفشلا ةمجرتلل ةفلتخملا تاراهملا ىلع ةيلمعلا
 .ةيوفشلا ةمجرتلا يف ةمدختسملا ةفلتخملا تاينقتل@ بالطلا فيرعت متي امك .ةبولطملا ةعرسل@ وأ ةقدب ينعملا

 ناتعاس  -1-ةمدقتملا ةباتكلا نبي 462
 فلتخمب )ةيريبعتلا ةيريوصتلا ةباتكلا عطاقم( يـجناكلا عطاقم نم ديدج عطقم )90( ددع ةسارد متي ررقملا اذه يف
 ،صوصنلا طامنأ فلتخم يف ىتش تاعوضوم نع ريبعتلل لماكتملا صنلا ةباتك ىلع بلاطلا تاردق ريوطتو ،ا�اءارق
 .لبق نم بلاطلا هسرد ام بناج ىلإ ةديدجلا ةيباتكلا عطاقملا كلذ يف امدختسم

 ناتعاس  -1-ةمدقتملا ةيوغللا بيكارتلا  نبي 463
 عم ،ةمدقتملا ةين@ايلا ةيوغللا بيكارتلاو قحاوللا فلتخم ةساردو ةغللا دعاوق ةسارد يف قمعتلا ىلع ررقملا اذه زكري
 اقفو رصانعلا هذه لك سردتو ةكسامتم صوصن يف ةعونتمو ةبكرم لمج يف رصانعلا هذه فيظوت ىلع بيردتلا
  .ةيسيردت ةدحو لكل ةيلصاوتلا ةيفيظولا فادهألل

 ناتعاس -1- ةنراقملا ةفاقثلا    نبي 466
 نطاوم كاردإو ،ةيبرعلا هتفاقثب اهنم بناوج ةنراقمو ،فدهلا ةغللا ةفاقثل بلاطلا مهف قيمعت ىلع ررقملا اذه زكري
 .سكعلا وأ ةين@ايلا ىـلإ هتغل نم صوصن ةمجرت دنع فالتخالا نطاوم نم رذحلاو ،نيتفاقثلا نيب فالتخالاو قافتالا
 فلتخمب ةين@ايلا ةيفاقثلا بناوجلا نع ةيفاقث نيماضمو ةيساسأ فراعم لمحت صوصن ليلحتو ةسارد لالخ نم كلذو
 تاحلطصمو طامنأو بيلاسأ نم اهزيمي ام كاردإو ،دايعألاو تابسانملاو ،نيين@ايلل ةيعامتجالا ةايحلا لثم اهبناوج
 .عقاولل اهروظنمو ةيفاقثلاو ةيراضحلا ميقل@ طبترت

 ناتعاس ةمجرتلا يف بساحلا تاقيبطت  نبي 467



 ةفاضإ ،ةمجرتلا دنع بوساحلا نم ةدافتسالل ةيرورضلاو ةيساسألا فراعملاو ةينقتلا باستكاو ملعت ىـلع ررقملا اذه زكري
 تاغللا نم اهريغو ةين@ايلا ةغللا تيبثت ةيفيكب بلاطلا فيرعت متيف .ةينورتكلإلا مجاعملاو سيماوقلا عم لماعتلا ىلإ
 لحارملاو ،ةيلآلا ةمجرتلا مظن ءانبل ةيساسألا قرطلا ةفرعمو ،بوساحلا ىـلع ةين@ايلا ةغلل@ ةباتكلا ةيفيكو ،بساحلا ىلع
 جماربل@ بلاطلا فيرعت متي امك .ةفلتخملا تالاÎا يـف ةيلآلا ةمجرتلا ىلع يلمعلا بيردتلاو ،ةيلآلا ةمجرتلل ةينفلا
 .ةمجرتلا يف اهنم ةدافتسالاو ةينقتلا هذه مادختسال ًاديج بلاطلا دادعإ متي ثيحب ،ةفلتخملا ةينورتكلإلا مجاعملاو

 تاعاس 4  -2- ةيريرحتلا ةمجرتلا  نبي 468
 نأ ىـلع ،1 ةيريرحت ةمجرت قباسلا ررقملل الامكتسا ،ةمدقتملا ةيريرحتلا ةمجرتلا ىلع بالطلا بيردت متي ررقملا اذه يف
 ةغللا ىلإ ةيبرعلا ةغللا نم ،ةينوناقلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا صوصنلا ىـلع ررقملا اذه يـف زيكرتلا متي
 كلذكو .ةيسايسلا تادهاعملاو ت�ايبلاو تاحيرصتلاو ةيسايسلا بطخلا صوصنلا هذه لمشت ثيحب ،سكعلاو ةين@ايلا

 .كلذ ىلإ امو ةيروتسدلا نيناوقلا نع الضف يلودلاو يندملاو يرادإلا نوناقلاك ةفلتخملا ةينوناقلا تالاÎا نم بناج
 ،قيوستلاو ،داصتقالاو ،ةبساحملاو ،لامعألا ةرادإو ،ةماعلا ةرادإلا :لثم ةيداصتقالاو ةيراجتلا مولعلا عورف كلذكو
 لقنلاو ةيجراخلاو ةيلخادلا ةراجتلاو ةيرامثتسالاو ةيراجتلا تاسسؤملاو تاكرشلاو فراصملا لثم ةيراجتلا كلذكو
 تاحلطصمب فيرعتلا ىلع زيكرتلا يرجيو .اهريغو بئارضلا ةحلصمو ةيكرمجلا ةيامحلاو نيمأتلاو ةصروبلاو يرحبلا
 .ةيلخادلا اهتمظنأو ةيراجتلا دوقعلاو لئاسرلاو ةيفرصملا تالماعملا

 ناتعاس بولسالا ملع يف ةمدقم  نبي 469
 ةيمويلا ةايحلا يـف اهمادختسا ةيفيكو ،ةين@ايلا ةغلل ةفلتخملا ةيغالبلا بيلاسأل@ بلاطلا فيرعت متي ررقملا اذه يف
 ةيفاقثلاو ةيعامتجالا لماوعلا حيضوتو ،ةأرملاو لجرلا نيب ةيوغللا بيلاسألا نيب فالتخالا حيضوتو ،ةفلتخملا صوصنلاو
 ىـلع زيكرتلا عم ،ام صن يـف رخآ نود ريبعت وأ ظفل مادختسا بابسأ بلاطلل حضوي امك .درفلل ةيسفنلاو ةيئيبلاو
 عوضوم نيب لدابتملا ريثأتلا ىـلع بلاطلا فرعتيو .ةين@ايلا ةغللا يـف ةغالبلا تاموقمو ةيروتلاو زاÎاو ةباتكلا بيلاسأ
 ،ماهفتسالا لثم( ضرغلا ديدحت يـف ةيوغللا هرصانعو بولسألا هب موقي يذلا يـفيظولا رودلاو ،بولسألاو صنلا
 .)كلذ ريغو ... ليلحتلا ،لدجلا ،سامتلالا
 :نماثلا ىوتسملا

  ناتعاس  2-ةيوفشلا ةمجرتلا  نبي 471
 ةغللا ىلإ ةيبرعلا ةغللا نم ،ةيروفلاو ةيئانثلاو ةيعباتتلا اهعاونS ةيوفشلا ةمجرتلا ىلع ررقملا اذه يف يلمعلا بيردتلا متي
 تاقيبطتلا لالخ نم زيكرتلا متيف .يوفشلا مجرتملا تايساسأل ًاديج بلاطلا دادعإ متي ثيحب ،سكعل@و ةين@ايلا



 لقن نود لوحت يتلا ةيسفنلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةيوغللا لكاشملاو ،ةيهفشلا ةمجرتلل ةفلتخملا تاراهملا ىلع ةيلمعلا
  .ةيوفشلا ةمجرتلا يف ةمدختسملا ةفلتخملا تاينقتل@ بالطلا فيرعت متي امك .ةبولطملا ةعرسل@ وأ ةقدب ينعملا

 ناتعاس  -2-ةمدقتملا ةباتكلا  نبي 472
 فلتخمب )ةيريبعتلا ةيريوصتلا ةباتكلا عطاقم( يـجناكلا عطاقم نم ديدج عطقم )90( ددع ةسارد متي ررقملا اذه يف
 ،صوصنلا طامنأ فلتخم يف ىتش تاعوضوم نع ريبعتلل لماكتملا صنلا ةباتك ىلع بلاطلا تاردق ريوطتو ،ا�اءارق
  .لبق نم بلاطلا هسرد ام بناج ىلإ ةديدجلا ةيباتكلا عطاقملا كلذ يف امدختسم

 ناتعاس  -2-ةمدقتملا ةيوغللا بيكارتلا  نبي 473
 عم ،ةمدقتملا ةين@ايلا ةيوغللا بيكارتلاو قحاوللا فلتخم ةساردو ةغللا دعاوق ةسارد يف قمعتلا ىلع ررقملا اذه زكري
 اقفو رصانعلا هذه لك سردتو ةكسامتم صوصن يف ةعونتمو ةبكرم لمج يف رصانعلا هذه فيظوت ىلع بيردتلا
 .ةيسيردت ةدحو لكل ةيلصاوتلا ةيفيظولا فادهألل

 ناتعاس -2- ةنراقملا ةفاقثلا  نبي 476
 نطاوم كاردإو ،ةيبرعلا هتفاقثب اهتنراقمو ،فدهلا ةغللا ةفاقثل ربكأ لكشب بلاطلا مهف قيمعت متي ررقملا اذه يف
 سكعلا وأ ةين@ايلا ىـلإ هتغل نم صوصن ةمجرت دنع فالتخالا نطاوم نم رذحلاو ،نيتفاقثلا نيب فالتخالاو قافتالا
 فلتخمب ةين@ايلا ةيفاقثلا بناوجلا نع ةيفاقث نيماضمو ةيساسأ فراعم لمحت صوصن ليلحتو ةسارد لالخ نم كلذو.
 ةغلو لجرلا ةغل نيب تافالتخالا و ةين@ايلا ةغللا يف ةيوغللا باعلألا و ةين@ايلا ةغللا يف ةيتوصلا ةاكاحملا لثم اهبناوج
 حيضوتو ةين@ايلا لاثمألاو مكحلاو ا�ايفلخ حيضوت عم ةيحالطصالا ريباعتلاو بابشلا ةغلو ةحيصفلا تاجهللا و ةأرملا

 اضيأ ا�ايفلخ
 تاعاس 4 عورشملا  نبي 479

 ةمجرتب هفيلكتب كلذو ؛ىوتسملا اذه ىتح اهبستكا يتلا ةمجرتلا ىلع بلاطلا تاردق مييقتو ريوطت متي ررقملا اذه يف
 ةعماجلاو ةيلكلا تاجايتح@ هتلصو هتدئاف ساسأ ىـلع ام لاجم يـف سكعلا وأ ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةين@ايلا ةغللا نم داوم
 تابيردتلا نم بلاطلا ةدافتسا ىدم ىلع فرعتلا ىلإ عورشملا اذهل ةيبيردتلا فادهألا روحمتتو .لكك عمتÎاو
 ديق صوصنلل ةيدقنلاو ةيليلحتلا بالطلا تاراهم ةيمنتو ،ةقباسلا تاررقملا يف ةمجرتلل ةيرظنلا تاساردلاو ةيلمعلا
  .ةقباسلا ت́وتسملا يـف بلاطلا اهبستكا يتلا ةيجهنملاو ةيوغللا تاراهملا فلتخم قيبطتو ،ةمجرتلا
  :ةيلاتلا تارايخلا دحأ قيقحت ىلع عورشملا موقيو
  .ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةين@ايلا ةغللا نم )ةملك 10000 عقاوب( ةحفص 50 ةمجرت-1



 هللا دبع كلملا عورشم لالخ نم "´دبيكيو" ةينورتكلإلا ةعوسوملا نم )ةملك 10000 عقاوب( ةحفص 50 ةمجرت-2
  .ةعوسوملل يبرعلا ىوتحملا ةد́زل

 تارازولا وأ تاسسؤملا ىدحإ يف ةيلمع ةيناديم ةيبيردت ةرود يف بالطلا ةكراشم ىلع موقي يذلا يلمعلا بيردتلا-3
  .ةعاس 60 ةيلمعلا ا�اعاس غلبت ،يساردلا لصفلا لالخ

 
 


