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.اىؼيو اىجبسٝخ ٍجشٙ اىضدبفبدفٜ  ٕزا اىجذث ٝجذث—خالصخ  

 .افبداىضح، اىؼيو: اىنيَبد اىَفزبدٞخ

 

I.  المقدمة

 

قذٍْب ىل أُ اىؼيو ريضً ٍب رقغ فٞٔ، ٗأّٖب ال رنُ٘ إال فٜ ػشٗض أٗ ظشة، ٗأّٖب 

ٗاُٟ ّظٖشك ػيٚ أُ ثؼط اىؼيو ٝخشج ػِ ٕزا  .رْبه األٗربد مَب رْبه األسجبة

 .األصو، فال ٝيضً، ثو ٝنُ٘ جبسًٝب ٍجشٙ اىضدبف فٜ اىطشٗء ٗاىضٗاه

 

II. المقالة موضوع 

 
ػيو ريضً ٍب رقغ فٞٔ، ٗأّٖب ال رنُ٘ إال فٜ ػشٗض أٗ ظشة، ٗأّٖب قذٍْب ىل أُ اه

 .رْبه األٗربد مَب رْبه األسجبة

ٗاُٟ ّظٖشك ػيٚ أُ ثؼط اىؼيو ٝخشج ػِ ٕزا األصو، فال ٝيضً، ثو ٝنُ٘ 

 .جبسًٝب ٍجشٙ اىضدبف فٜ اىطشٗء ٗاىضٗاه

 :رشٙ رىل فٜ ّذ٘ ق٘ه أثٜ اىطٞت -1

 سة ػٞش أخّف ٍْٔ اىذَبً... ره ٍِ ٝغجػ اىزىٞو ثؼٞش 

ِْ ٝسٖو اىٖ٘اُ ػيٞٔ   ٍب ىجشح ثَٞذ إٝالً... ٍِ ُٖٝ

 :ّٗقطغ األٗه ٕنزا

( فبػالرِ)سة ػٞش ( فؼالرِ)ـو ثؼٞش ( ٍزفؼيِ)ـجػ اىزىٜ ( فبػالرِ)ره ٍِ ٝغ 

، ٗاىزٛ ّشٝذ أُ ّذىل ػيٞٔ ٕ٘ أُ ظشة (فبػالرِ)ـٔ اىذَبً ( ٍزفؼيِ)أخف ٍْـ 

 .ٕزا اىجٞذ صذٞخ

 :اىجٞذ اٟخش ٗىزقطغ

( فبػالرِ)ٍب ىجشح ( فؼالرِ)ُ ػيٞٔ ( ٍزفؼيِ)ـٖو اىٖ٘ ا ( فبػالرِ)ٍِ ِٖٝ ٝسـ 

 (.فبالرِ)إٝالً ( ٍزفؼيِ)ثَٞذ 

ٕٜٗ أٗه اى٘رذ اىَجَ٘ع، ( اىؼِٞ)ٗأّذ رشٙ أُ ظشة اىجٞذ اىثبّٜ قذ دزفذ ٍْٔ 

فٖٜ غٞش ٍٗغ رىل ( ٗرًذا)، ٕٜٗ ػيخ ألّٖب قذ ىذقذ (رشؼٞثًب)ٕٗزا اىذزف ٝسَٚ 

 .الصٍخ

فبىزشؼٞث ػيخٌ غُٞش الصٍخ فٜ ثذش اىخفٞف، ٗمزا فٜ اىَزذاسك، ٗرسزطٞغ أُ 

 :رزؼشف ػيٚ رىل ثَشاجؼخ ٍب ػيقْب ثٔ ٍِ ق٘ه اىؼشٗظِٞٞ فٜ اىجٞزِٞ

 ثبة اىسي٘اُ ٗأٗصذٓ… ٍب ثبه اىؼبره ٝفزخ ىٜ 

 ٗأٗشل أػجذٓ: فأق٘ه… رنبد رجِ ثٔ : ٗٝق٘ه

ض ٕزٓ اىزفؼٞالد قذ دخئ اىزشؼٞث، ٗأُ ٕزا فزشٙ أُ ٌٍْٖ ٍِ ٝضػٌ أُ ثغ

اىزشؼٞث جبٍس فٜ األػبسٝط ٗاألظبسة مَب ٕ٘ جبٍس فٜ اىذش٘، ٗثزا ٝشبمو 

 .ٍجٞئٔ فٜ اىذش٘: ػذً ىضٍٗٔ، ٗاىثبّٜ: اىضدبف ٍِ ٗجِٖٞ، األٗه

 :ٗرشٙ رىل فٜ ّذ٘ ق٘ه دبفع -2

 ٗػفذ اىجٞبُ فال رؼزجٜ… دطَذ اىٞشاع فال رؼججْٜ 

 ٗال أّذ ثبىجيذ اىطٞت… صش، داس األدٝت فَب أّذ ٝب ً

 :ٗرقطٞغ اىشطش األٗه ٕنزا

، ٕٗزٓ ػشٗض (فؼ٘)ـججٜ ( فؼ٘ىِ)فال رؼـ ( فؼ٘ه)ـٞشاع ( فؼ٘ىِ)دطَذ اىـ 

 .ٍذزٗفخ، ٗاىذزف ػيخ، فبألصو فٖٞب اىيضًٗ

 :ٗرقطٞغ اىشطش األٗه ٍِ اىجٞذ اٟخش ٕنزا

، فبىؼشٗض (فؼ٘ه)أدٝت ( فؼ٘ىِ)ـش داس اىـ ( فؼ٘ىِ)ـذ ٝب ٍصـ ( فؼ٘ىِ)فَب أّـ 

 .ْٕٖب ىٞسذ ٍذزٗفخ ثو ٍقج٘ظخ

 .فبىذزف ال ٝيضً فٜ ػشٗض اىَزقبسة: إرُ

 .ّْٗجٔ إىٚ أُ اىزشؼٞث ٗاىذزف ػيزبُ رنثشاُ فٜ اىشؼش اىؼشثٜ، ٗرُْقجالُ

 :ٗاىْزٞجخ

أُ ْٕبك ػياًل رجشٛ ٍجشٙ اىضدبف فٜ ػذً ىضٍٖٗب ىَب ريذقٔ، ٗفٜ ٗسٗدٕب 

ا، ٍِٗ رىل اىزشؼٞث فٜ ثذشٛ اىخفٞف ٗاىَزذاسك، ٗاىذزف فٜ ثذش  ً٘ دش

 .اىَزقبسة

، ٕٜٗ صٝبدح دشف إىٚ أسثؼخ أدشف فٜ أٗه اىجٞذ، (اىخضً)ٍِٗ رىل ػيخ سَٕ٘ب 

 :ٍثو

 ثجبد ٍضٍو مجٞش أّبط فٜ… ٗمأُ ثجًٞشا فٜ ػشاِّٞ ٗدقٔ 

 .فبى٘اٗ ٍضٝذح؛ ٗأظِ ٕزا ٍِ أخطبء اىشٗاح

ٕٗ٘ سق٘غ أٗه اى٘رذ اىَجَ٘ع فٜ  -ثبىشاء اىََٖيخ( -اىخشً)ٍِٗ رىل ػيخ سَٕ٘ب 

( فؼ٘ىِ)ثذه ( ػ٘ىِ)أٗه اىجٞذ، ٗأّذ رشآ فٜ اىط٘ٝو، فزنُ٘ رفؼٞيزٔ األٗىٚ 

 :مق٘ه اىشبػش

 ثبىذٍغفؼْٞبك ىيجِٞ رج٘داُ …  شبقزل أدذاج ىسيَٚ ثؼبقو 

 .ثذزف اىفبء، ٗرىل اىخشً( ػ٘ىِ)ٗٗصّٖب ( شبقذ)اىزفؼٞيخ األٗىٚ 

 ":ٍ٘اصّخ ثِٞ اىضدبف ٗاىؼيخ"

 :ٝ٘افق اىضدبف اىؼيخ فٜ ثالثخ أٍ٘س

 .فٜ ٍطيق اىذزف -1

 .فٜ اىذخ٘ه ػيٚ اىؼشٗض ٗاىعشة -2

 .فٜ اىذخ٘ه ػيٚ األسجبة -3

 :ٗٝخبىف اىضدبف اىؼيخ فٜ ثالثخ أًٝعب

ثث٘اّٜ األسجبة، فال ٝذخو األٗربد ٍطيقًب، ٗال ٝذخو أٗه  اىضدبف ٍخزص -1

 .األسجبة

اىضدبف إرا دخو فٜ رفؼٞيخ ٍِ ثٞذ ال ٝيضً رنشاسٓ فٜ ّظبئشٕب ٍِ ثقٞخ  -2

األثٞبد، ثو ٝج٘ص إال إرا جشٙ ٍجشٙ اىؼيخ، ٗاىؼيخ إرا ديذ ىضٍذ إال إرا جشد 

 .ٍجشٙ اىضدبف

إال إرا جشد ٍجشآ؛ مبىخشً ثأقسبٍٔ  اىضدبف ٝذخو اىذش٘، ٗاىؼيخ ال رذخئ -3

 .ٗمبىزشؼٞث ٗاىخضً، ٗٝشاد ػيٖٞب

اىضدبف ال ٝنُ٘ ثبىضٝبدح، ٗاىؼيخ رنُ٘ ثبىضٝبدح؛ مبىخشً ثأقسبٍٔ ٗمبىزشفٞو  -4

 .ٗاىززٝٞو ٗاىزسجٞغ

 

 اىَشاجغ ٗاىَصبدس
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