
  

  

  

  

 ونظرياته التعلم

  

 السلوم عبد احلكيم

 

 

 

 

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 



  

 توطئة


	�� ا����� ��� �	. ا�$��ة، " ی 	� م��� أي ���ط ���ي، �� ه� ��ه� ه�ا ا����ط ا��
م:
� خ-�ت+ ا��0دی�، و�6 �5ی4+ ی�
� وی�34م، و�0/	+ ی'�,�. أن  �-�ا�,�+ ی*�'( ا)�'�ن


�ط ا�-�>�،وان ی4��  ی�ا�+ اخ,�ر�ا�,-�� م6 ح��+ وی'�,� �	���، وی' �ه�، وأن ی*�ن أ
�� وان ی�4� ا�
�F'�ت ا"��
����، ویC-D م��:ً� �		� وا�60 وا����4B وح��Aً� ا�'	�ك �	<�Gاخ� 

��ا �
���B ا�,��H ا��� تFدي�*�� ��
	�� وی
	إ�< تL���M ا�3ائ�  ��� و��GًH ای�ه� �-� ا���Jل ی�
�-ً� ه�مً� م6 ح��ةوت:3دL ا�
��اص�� �	
	�� ا��� �B
آ� ��د وآ� م:�
. ح�Q ا��>P  �، و���ا ت

����� وت������ ا�
�F'�ت ا�
'Fو�� �6 ادارت�� و��ی��.  �

	�� ا�$��و�*� " ت��ك ه�L ا�
م*��� ا��	� �� ا�$��ة �
�مً� �34 اه�� ا���س  و��Aًا �3ور. ��ض� ��ام� ا�
�Dد�� وا���ائ��

>	� +�PHا�� U0�� ،��
�ء وا�3ار��ن �	< ت-�6 5-��+ وم���   اخ�Gف م��ر�	ا�*( ��+ ا�
. ا�
Fث�ة ��+ ای:��ً� و�	-ً� ��ً� وراء ا��ص�ل إ�< �Hا���+ ا� �ص� ���Xت+ وا���Hف �	< ا���وط


�ا'4�ح��ل درا�� م�Aه�L إ�< ات:�ه�ت وت��رات ت-	�رت �	< ش*� م� ی�ف ����  و3H ا
	�ا� ��Aی�ت�. 

��Aت�� �:�ه�L وا���وط ا� �ص� �+ Q�0 م6 ح�	3ی3ة وم �� �	�*6 ی
*6 ت4'��  .و��Aی�ت ا��
�
 :ه�L ا���Aی�ت إ�< زم�ت�6 رئ�'��6 ه

 وا�
���� ا���ا�,��

  

�
 ا���Aی� ا���,�� ا�34ی


	�� ر�\ أو ا��Hان وا�0* �3را��� +��� �	 �ةا��	� ت�ری[ �5ی� ا��3اء م6 ت�Dر ار�,� �	�

�ً��� ت����^ م�'��6  ا��ئ�'� �� ر�,�� ار�,� أن ا�
��� وا��4 ی�*���ن م6 اح'���ت ا
��/�ء ت \  و" ت��ا�� �3ى ا�*�ئ��ت أي م��� �,�ی� ��� ت��3 و���4�� ص0$�. �5ی_ ا���ا�\

�� ا�-�>� م� ت��ء�	�. 

ئC واح'���ت ا�-�ودة آ�"ص�ات، وا�
�ئ��ت وا��وا وت�*�ن ا�
��� م6 ا"ح'���ت ا"�����
�� ت$3ث  وا�3فء ث� ا���\ ����� �6 �5ی_���*�� ا�*�م	� ا��� ت�
�B �� ا��bآ3 م6 أ�*�

	�� ا�ا�

6�� :ا���\ أو ا"��Hان وه� ا������ مً� و�4ً� ��4ا

��ن ا���ا�\ �6 �5ی_ ا"��Hان، أو ا��:�ور -1�H ���*
 .ا�cم��� أو ا�

��H"6 �5ی_ ا�ن ا���ا�\ ���H< ا��س	�ف، ا��/�د أو ا�����+ ان أو ا��:�ور Gوه*�ا . ا"خ�
U0���,�'-آ-� م6 ا"�*�ر ا��

��� أن تC-D  ت�*�ن ا"�*�ر ا�	� 6*
��*�� آ
� ی�*�

	�� ا�ا�

3دة  �	< در��ت م6 ا��3�4 وا� ���D �34ر�
م� ی��ء ا�
�ء م6 ��اء ا���\ وح	�4ت+ ا�
 .ا�
'��ی�ت

�� واH. اJم� ��Aی� �� ا��اآ�ة وخ�ص� م� ) ا"��Hان(�6 ا���ا�\  ,��34 آ��P �*�ة ار�
 .اش��ء ت�ض�� ��� �� ا��40ة ا�'���4 ی��D ����3��ء

6���ت��و��ا أ�*�ر ) ا��0�G0 ا��:�ی-��6(أ5	_ �	��� ا��  إ" أن م:
��� م6 ا��0�G0 ا�-�ی,�
 .(ح�4�4(�U0  ار�,� وح���ه� إ�< م� ی�-+ �	�

��ت . م*���ت+ ق إ�< �	� �U0 ی�/
6 ا��	� واآ�'�ب ا� -�ة ����-�ره
� م6و��Dرة أدh 3Hو
و��ن ����ارت م�،  م�B ه��c، ��ك، ��
U،) م1850 - 1650(أ�
�ل هF"ء �� ا���0ة م6 

ا����. ��� ح�Q ا�3م:P م.  ث� ا��4	P ا���,�� إ�< ا��"ی�ت ا�
�$3ة �� أواخ� ا��4ن. ه�رت	�
���ا��4	�3 ا� -�ي وا�
وآ��^ ات'� ه�ا ا�
�ه( . ���3ت وم��� �,�ق ا��:�ی-�� ا��� ا��3أه� �� أ�

�0�h�� م�

	� وا"ه� وآ�ن - وخ�ص� �� ا������ -ا�'	�ك و��ئ3ت+ وم�0�+  �� أم�ی*� ���,��. ا�
��B
��ر ��Aی�ت ا�h ^ذ� �:���وا"��:��� ذات ا"ت:�L ا�'	�آ� ��3 وا5'6 وم6 ث� ��3  م6 

pه��*�� و��. 



  

 ا�
��B وا"��:���: ا���,�� ا�:3ی3ة

��B
وا"��:��� أن ا�'	�ك ی�*�ن ا���ً� م6 ا�
��Bات وا"��:���ت وأن ا��	� ه�  ت�ى ��Aی� ا�
��	
�� ا�
��B ا��ي ارت-\ ����:��� م���. ا���\ ��6 ا�
��Bات وا"��:���ت �h إذا Q�$�  م�ة

�� +� P,-خ�ىأخ�ى ��ن ا"��:��� ا��� ارتJه� ا ��Aا�,�0 أن. ف ت �	ی��دي  مGًB ی�
 r0	� +و��د) م�م�(وا�3ت C-Dی Q�$� مJو��6 ش*� ا r0	ًا  آ$3وث ارت-�ط ��6 ه�ا ا���Bم مJا

��6 ا�0�Jظ واJش��ء  وه*�ا ی�	� ا�,�0 ا�	�M �6 �5ی_ ت*�ی6 ارت-��5ت. ���ا ا�	r0 ��3 ا�,�0
�� ه�L ا�0�Jظ� cی�ت ا"رت-���5و" ت�4. ا��� ت�م�Aا�� �D  ا"��:���ت �	�	< م:�د ت0'�� ت

0�"ت�وت�ى ه�L ا���Aی� أن . وا�J*�ر ا�
 �	�0 ا�	��A0 �� ت�3اه� إ�< �,�ق ت	� ا"
	� م� ه� إ" م:
��� أو  ا"رت-��5ت ه� ا��ح3ات ا�����J واJو����
�	'	�ك وأن ا�'	�ك ا�

ا���ا�,�� ا�:3ی3ة �/� ات:�ه�ت ت��ون م6 ح�Q ا��4
�  �و�	��Aی. ت��A� م�6 م6 ا"رت-��5ت
��Aی� ���	�ف . �6 اح3اث �
	�� ا���\ ا��� ت,�ح �	�ام� ا�
'Fو�� �� �B
وه�L ا"ت:�ه�ت ت�

U*�
 .ا����5، وا���Aی� ا�'	�آ�� ا�34ی
� وا�:3ی3ة �6 ا�0� ا�

 

��Aی� ���	�ف �	 �� ا��

��ر  :�ی-�� ح'6 ض-,�� آ�ن ا�Gم�إن أول ر�� درس ا��	� �� �hوف ت�
ا��و�� ا�
�� ا�
 �-� و�Hم ���4س  م �3را�� �
	�� ا��/� ��3 ا�*	(1900ح��H Qم ح�ا�� ) إی�0ن ���	�ف(

ا"ی�م ���
� آ�ن ی��4ب م6 آ	-+  م34ار أو آ
�� ا�	�ب ا��ي ی�0زL ا�*	( ��3 ا5�م+، و�� أح3
��درك أن م:�د رؤی� ا�,�م تFدي إ�< اح3اث  3أ ی'��و��L3 5-_ ا�,�م "حr أن ��ب ا�*	( �
وه*�ا آ�س ���	�ف . �'�ن ا�*	() ا�,�م(ا�	$�  ا"��:��� ا��� ت�Bر ح�6 یGمU م'$�ق

Lح�4 �3را�� ه�Gا� ��
	��دL ا�� ����ر ح�4�4hه�ة وا�A< . ا�	�ف ت�4م ا���ً� �	ی� ����A�و

	�� ا"رت-�ط ا����5 ا���� 
*J 6ي م��B ��>� م$�ی3 أن ی*�'( ا�34رة �	< مFداه� ا�+ ی

Gً  ا��bث�� �� و�hئw ا�:'�� ��Bأن ی +�bخ� م6 شX ��B
ا�,-��� وا��0'�� إذا م� ص�ح( �
�'*5-��� أو اش�ا��5 أخ�ى ا��:��� م� .��-H 63 ت4. مH 3 أو
 و3H ت*�ن ه�L ا�
�Dح-� �6 �

 .ا�
�Dد��

  

 ت:��� ���	�ف

�5�� ث4-ً� �� خL3 وادخ� ��+ أ�-���  �Hم ���	�ف ����اء���� C�� )	*� �,�'� اح���� ��	
�
��6 اح3ى ��$�ت ا�3Mة ا�	���� و��6 و��ء ت�:
. ��+ H,�ات ا�	�ب ا���  ز����� ت�D م�


	�� �Hم ���	�ف ��34ی� م��B ص�� . ا�*	( ی�0زه���ء ه�L ا���م�B ص�ت ) م$�ی3(و�3 ا
 .(�� ت$3ث ا��:��� ا��از ا�	�ب(�� �$� ه�ا ا�
��B �	� ت$3ث أی� ا��:� ا�:�س

3 ث�ان�  ���'
H	�	� م6 �
�ع ص�ت ا�:�س 3Hم �+ ا�,�م و�:� ���ز �
. ا�	�ب ا�*
�� ا�
3� وا�,-�� و�3 ���	�ف أن ا�
��B ا����5 اص-C و��Dا� ��B
 �3د م6 ا�
cاو��ت ��6 ا�

�وحL3 ی'�G�� ��Bن ا�	�ب �� ��pب ا�
��B ا�-,� .Lف ه��	د �����3 ذ�^ أا��:��� �Gحr  و�
��ا�,�م وأن ا�:�س 3H  و3H �'� ���	�ف ه�L ا��Aه�ة �bن ا�*	( ت	� ت�H. ت34ی�. ت*�ر ح3وث

*U (ا�:3ی3 ا�� ا�0�  اآ�'( ا�34رة �	< ا���� ا�	�ب و3H أ5	_ �	< ه�ا ا"آ���ف�
ا�
*U ا����5 ") ا����5�
 :�+ ا��ام� ا������ �3 أن ت��ا��و�*� ی�*�ن ا�0� ا�

ی�,	( أن ی�	� ا�
��B ا����5 ا�
��B  إن ح3وث ا��	� ا����5: ا��HG ا�cم��� ��6 ا�
��Bی6 -1

� و3H ح3د ه�ا ا��0ص� �� ���p  y ا����5 ��0ص� زم�� ��DH �*� ی$3ث ا"��Hان����

��� ا�3را��ت �/� ث�ا�� وأح���ً� �c�bاء م6�Bا�. 

� أو  �*� ت�*�ن ا��HG ا�����5: ر ا"��Hان أو ا���Dح( ��6 ا�
��Bی6ت*� -2�Dا� ��B
��6 ا�
"�3 أن ی�*�ر ه�ا ا"��Hان  (ا�,�م(و��6 ا�
��B ا����5 ) ا�:�س �� ت:��� ���	�ف(ا�$��دي 

�+ ت-�6 أن ح3وث ه�اb� �ً
ا"��Hان م�ة واح3ة و�� �hوف  و��U0 ا���ت�( م�ات �3ی3ة �	



���
� �*6 ا�3ار��6 ی�ونم�ض�ورة ا��*�ار �/
�ن ت*�ن ه�L   یFدي إ�< ت	� ا���\ ���
�HG .ا�

ا����5 خ�ص�+ ا�:3ی3ة م6 ح�3H Qرت+ �	< اح3اث  �*� ی*�'( ا�
��B: ���دة ا"��:��� -3
��B
��� +�ا�,-�� "�3 أن ت*�ن ا��HG ��6 ا�
��B ا�,-��  ا��:��� م� م6 خGل ا��Hا

*���� وذات ���دة �� ��p ا��� ��5��HGوا"��:�� .�,�ی� أو ا

4- L�-��G� ����
�:�ح ا��	� ا����5 ی�� wH�	H >	� ا��ام�  إن: ا��-�د ا�
��Bات اJخ�ى ا�
��-�L �� م�wH ا��	�، إذG� ����
آ	
� زاد �3د ه�L ا��ام� آ	
� ت,	( اJم� ا���4م �3د اآ-�  ا�

 .م6 ا�
$�و"ت

5- c إن ا��م� ا�$��� �� ا��	� ا����5 ه� ا��cیc �	*� یC-D ا�:�س �Hدرًا �	<: یcا��

 .ا�:�س ا��3��ء إ��از ا�	�ب "�3 م6 أن ی34م ا�,�م �	*	( اث� �
��+ ��Dت

  

*U ا����5�
 خ�Dئz ا�0� ا�

1- �� +�*U ذي ا�,-�� ا��راث�� ا�0,�ی� ا�
0� ا�	� �ً�Gخ �	 .م*�'( وم�

2- � .ت*�ی�+ � ���H	����M وا��3ی� �Hة وض0ً� وی�bث� �����وط ا��� أح�P5 ���*�ئ6 أث��ء + ��ا

3- +�J +ت��ی'� 3م ا�cم6 آ
��B  " ی�,	( ت*�ی�+ و��د م'�4-� م�6 م� zD �� ا��4-�ل م�-
 .ش��5 "��از ا�	�ب ��3 ا�*	(

�,�0ء وا"م$�ء -4G� ��	��H *�
U ا����5 �3 ت*�ی�+ ور��خ+ أح���� إذ ی
*6 ام$�ء ا�0� ا�
م�آ'� ��*�ی�+ �}ذا ت*�ر �Hع ا�:�س م�ات �3ی3ة دون أن ی4( ذ�^ ت34ی�  وذ�^ ��ت-�ع �5ی�4

 ا�:�س ی��wH �6 ا���4م ���0�h+ ا�:3ی3ة ا��� اآ�'-�� م6 ��اء ا��Hا�+ ��34ی� ا�,�م ��ن

3   " ی*�ن آ	�ً� وا�< ا3�Jوت:3ر ا)ش�رة ه�� إ�< أن ا"�,�0ء �� ا���M(. ا�,�م� rحGی �
�وإ
��رh دة��ا����5 وا����5 ا ��p ��B
3  �^ ا"رت-�ط ا��:�ی-� ��6 ا�� �
ه�ا ا"رت-�ط ��

U*�
 .ا����5 �3 ام$�ئ+ وه�ا م� أ5	_ �	�+ ا�� ا"�����ع ا��	�4ئ� �	0� ا�

*U ا����5 م�3د ا�
'��ی�ت -5�
ا"ش�اط ��ن ا"��:��� ا�����5  �63 أن ی�� ت*�ی: ا�0� ا�
L3ا����5 وح ��B

X ��Bخ� �� ی'-_ �+ أن  �}ذا ت�. ی
*6 اح3اث�� �6 �5ی_ ا�� ��B
ا�Hان ه�ا ا�

3� +�
34ور ا�
��B ا�:3ی3 اح3اث  ا��Hن م. ا�
��p ��B ا����5، ��� C-Dات ی�
�3د م6 ا�
3 �
< ���	�فHل ه�ا ا���ع م6 ا"ش� ا"��:��� ا�����5 و�B< وم	�اط ��"ش�اط م6 م'��ى أ

3 أن ی*�'( ا�:�س. ذ�^� +�خ�ص�� إ��از ا�	�ب �3ى ا�*	( ی
*6 أن ��4ن ا�:�س �
��B  أ
أح
� أو أخ/� أم�م ا�*	( و�3 أن �*�ر ذ�^ م�ات �3ی3ة  ��p ش�X �5خ� آ}ض�ءة مD-�ح

��4ع ا�:�س، �/�ء ،�*�� -D
�ح ��H +'0درًا �	< ا�
D-�ح ث� �34م ا�,�م ح�6 یC-D ��+ ا�
3د ا�
'��ی�ت یGحr ��ض�ح ��3 ت�ویy  �6. ا���� ��ب ا�*	(�
ه�ا ا���ع م6 ا"ش�اط ا�
�� �
و���ا ا�3Dد ت:( ا)ش�رة إ�< أن أ�	< در��ت . ا�'��ك و��pه� م6 ا�
�اwH ا�$��ا��ت آ

*U م$3ودة ��3 ا�$��ان �*��� آ��Bة �3ى ا)�'�ن أو م'��ی�ت�
 .ا�0� ا�

  

 �Hا��6 ا"ش�اط ��3 ���	�ف

أ��اه� �	< ا��	� ا����5 �3دًا م6 ا��4ا��6 ا��� ت0'�  اآ��w ���	�ف �� ���ق ا�$�ث+ ا���
 :ا�����5 و��p ا�����5 و��
� ی	� م��c �6 آ� م��� ا��HG ��6 ا�
��Bات

��ن ا"���Bرة -1�H :6
ا�
cاو�� ه�ا ا��4��ن ا��-�� �6 ح3وث ا"ش�اط �� ح�ل ت
P  وی�/
��pا����5 و ��B
ا����5 م
� یFدي إ�< أن ی*�'( ا�
��B ا����5 خ�اص ا�
��B ا�G  ��6 ا�

 .م�4م+ ش��5 وی�4م

��ن ا�*w ا�3اخ	� -2�H :م6 دونcا����5 ���0ة م6 ا� ��B
��ر ا�h إذا ت*�ر  ��B
��� cیcت
�*U ا����5 ی/w وی/
$� ت3ری:�ً� و�� ا���
��  �ی�ا�,-�� ��ن ا�0� ا�Aی�,0{ أي " ت

��
ا�	�ب تbخ� �����D4ن  ا"��:��� ا�����5 �}ذا ت*�ر �Hع ا�:�س دون ت34ی� ا�,�م ��ن آ
 .ش�>ً� ���>ً� ح�< ت��wH ت
�مً�



3- cیc��ن ا���H :3 ���^ ت���.  إنD4ا����5 وی U*�
ا��cیc ش�ط "�3 م�+ ��*�ی6 ا�0� ا�
�$� >	� wH�
 ه� ا� �\ ا��ي ی�ح3 ���ص� ا�
�wH وی:� م��� آ�	� ی*�ن ���� ا��cیc ا�

 .ت�ا�,�� �	�آ��

4- ��
��ن ا���H :���:��"ی�� اش�اط ا �

��B م�6 ��ن ا�
��Bات  وی�� ه�ا ا��4��ن أ�+ ح���
U0�
��B اJص	� ت�H C-Dدرة �	< ا��3��ء 	� �����
3 أن ی�	� ا�*	( . ا"��:��� اJخ�ى ا��

ذ�^ ����از ا�	�ب ��3 �
��+ Jص�ات   ا�:�س ����از ا�	�ب ���+ ی'�:�( �3ا"��:��� ��4ع

��. م����� ��Dت ا�:�س. تGحr آ��Bًا �� �	�ك ا�$��ان وا)�'�ن وه�L ا��Aه�ة �hه�ة ا��

��ا ا���ع ���,�0 ا��ي ی �ف ���ً� م6 ا�$��ا��ت� �� .ی'�:�( ��� �ف �$��ا��ت م���

5- c��
��ن ا���H :وه��
��ن م*�H   ات��B

�� ا��:��� �	����+ ��6 ا�
�� �}ذا آ�ن ا���4��ن ا���

	�� أن ی
�c ��6  ��ن ا��
��c ا��:���
�< أن ا�*�ئ6 ا�$� ی'�,�. �� ه�L ا�� ���Gخ�Gف ���

 ا�
���دة �� ا�
�wH ��*� " ی3Dر ا"��:��� إ" �	
��B ا�
�0ز و������� " ت-4< إ" ا�
��Bات

 .��:��� ا�
�0زة ���
� ت�,0{ ا"��:���ت اJخ�ى ��p ا�
�0زةا"

��	
� 3
�� ح�Q " ی'�,�. ا�,�0 �	< �-�� ا�
�Bل وت
	�� ا��ا���4م  ا��
��c م�bخ�ة أو ت���� �
�

	�� ا��
���H3� c ��6 ا�
��Bات إ" �� م�ح	� م�34م� م6 ا��آ�ن ا�,�0 ی �ف م6  �-3 أن. �

�� �	$��ان ا��ي آ�ن �3ی+ ا��:��� ا� �ف���
ی-3أ �� اص3ار ا��:���ت  �
�. ا�$��ا��ت ا�
 .ا� �ف �	< �U0 ا�$��ان �4\

  

�	 وا5'6 وا��

ا��U0 ه� �	� ا�'	�ك وان ا�,�ی�4 ا�
���-�  ی�ى وا5'6 مU�F ا�
3ر�� ا�'	�آ�� أن �	�

�� ا�,-��� و��'P ا�
'� 3م� ��  �3را�� م�ض���ت+ ه� ا�,�ی�4 ا�
�ض����	ا�
��دی6 ا�

� .H-	+ �� درا�� ا��Aاه� ا��0'�� �5ی�4 ا"��-,�ن ا��� آ��P ش�ئ

��و���H �	��4س ���� و�	< ا��p� م6 ا����ة  ذ�^ Jن ا�	� ی3رس م6 ا��Aاه� م� ه� �hه� م�

3ر�� ا�'	�آ��	� U�F
�� وا5'6 آ� �Aا�3 ا��� ح >�
�H_ �*�+ �� ی*6 ص�ح( ��Aی� ���
���	�ف م� ی-�ه6 �
� ��+ ا�*�0ی� �	< �Hة  �	*	
� �34 و�3 وا5'6 �� م0��م ا"ش�اط ��3

�� و"�'�
	��ت ا�4	�� ا�	��  ا"ش�اط وتbث��L �� ا�'	�ك ا)
� �� درا�� �
	�� ا��	� وا���

�م یFآ3 وا5'6 م6
�ل ا��� �Hم ��� �	< دور ا�-�>� ا"��
���� �� �	< ا��Jل اGت*�ی6 خ 


� ش ��D ا��0د�
	�� ا��	� و��  و� �� �0	� 
وآ��^ أه
�� درا�� و��Hس Xث�ر ا�
��Bات ا�
�0D� ك�	م� ا�'��. 

ا��ي ) أ�-�ت(ا�,�H 34�  �0م وا5'6 ����اء �3د م6 ا��:�رب آ�ن م6 ����� ت	^ ا��� أ��اه� �	<
�
�آ�ن آL��M م6 ا�05Jل ی �ف  آ�ن �	�� ا�:'� وا��U0 مً�، ��U �3ی+ م �وف ��p ��دی� وا

�<��0
إ��+ ��Dر ی	( م+ ح�< أ�w ذ�^  ا�[ و3H ��ء �b0ر أ��y… م6 ا"ص�ات ا�
3وی� وا�
ا�b0ر ی��4ب م6 ا�,�0 أح3ث ا�
:�ب ص�تً�  وت�د �	�+، و�3 م/� ���ة م6 ا�cم6 و���
� آ�ن

�� و�3 ت*�ار ه�ا ا") ا� �ف وه� م��B م���( إح3اث(م�ت0ً� م��0>ً� h3ی3ة أ�ان م�ات ��H
اy��J وح�6 رأى ح��ا��ت أخ�ى ��� ��و ش-�+ ��0و ا�b0ر �3ا  خ��ً� م	$�hً� م6 ا�b0ر) ا�-�ت(

 .أی/� �	�+ ا� �ف

 

ا� �ف �,-��+  وه*�ا �:C وا5'6 �� إث�رة ا� �ف �3ى ا�,�0 �6 �5ی_ ت34ی� م��B ی'�3��
b0ح-� ا��D
� }��0
آ�ن ا�,3H �0 ت�د  وه� م��B ح��دي. ر��3 ا�,�0 وه� ا��Dت ا��4ي ا�

ت*�ن ارت-�ط ��6 ا�b0ر  ا�	( م+، �$�Q اآ�'( ا�b0ر ص�0 ا�
��B ا�,-�� �	 �ف وه*�ا
��B
3 ذ�^ ه�L ا"��:��� وی
*6 ت� P

إح3اث ه�L ا��:��� �	< ا��$�  وا��:��� ا� �ف ث� �

  :ا�����
  



 

 == (ص�ت �Hي م��0{(م��B . أ

 == (bررؤی� ا�0) م��B. ب

��ر ا�b0ر اوً" ث� اص3ار ص�ت �Hي م��0{ وت*�ار ذ�^(م��B . جh == 

3 ذ�^. د� L3ر وحb0ر ا���h == 

  
یcی� ا� �ف �3ى �05 آ�ن ی �ف م6 ا"را�(  آ
� �Hم وا5'6 ��:��� أخ�ى ا��,�ع ���� أن

��Bح-� م�D
� yا�� )�y ت34ی� �(ی'�3�� ا�'�ور �3ى ا�,�0  وذ�^ �6 �5ی_ ت34ی� أر
GًBى م�	ا�$ (z	 ض� إ�< أن ا��,�ع ت3ری:�ً� ا���
 .م6 ه�ا ا� �ف ا�

 ��Bى(م�	ا�$ y == (ت34ی� �

 ��Bم))���ر أرh) == 

��ر أر�( أوً" ث� ت34ی� �y ا�$	�ى �
�ات م�*�رةh == 

L3ح�� )���ر ا"رh == 

  
ی
*6 ا�� 	z   آ
�إن ه�L ا�3را��ت 3HمP ��ا5'6 د��Gً �	< أن ا�'	�ك ا�
�ض� ی
*6 اآ�'��+

اآ�'�ب ا�'	�ك  م�+ وأ�+ ������� " ی��3 ��ق ��6 �5ی�4 اآ�'�ب ا�'	�ك ا��دي و�5ی�4
�	
	�� ت� Gًا�$����6 ه� اص ��	ا��ئ�'� �� آ ��	
و�
	�� ت*�ی6 ارت-��5ت ��6  ا�
�ض� Jن ا�

�+  م��Bات وا��:���ت و3H أدى �:�ح وا5'6 �� ت:�ر�+ ه�L إ�<b� �4د��ی'�,�. ا�'�,�ة ا"
�� ت�4ی-ً� �6 �5ی_ ت�ت�(� �Dك �,�ائ_ " ح�	< ا�'	�3 ت�ج  Hات وا"��:���ت و��B
ت���. ا�

��ر�

� ا��*�ی6، و�bخ��ر أی� م��� أو  أ�,��� ���ة أ�05ل أص$�ء: (د��اL ���4+ ا��	�
�ً� أو ت���ًا أو 5-�-ً� أو م���3ً� أو م$�م�ً� أو  أح3ه� ���ائ�ً� ث� أ�	
+ ��ص�. م�+ م� أری3���

yM� ^وذ� �ًD� وً" أوF'م +�Gا� ��G� 3رات+ أوH6 م�اه-+ وم���+ وات:�ه�ت+ و� �Aا��). 

 

��Aی� ث�ر�3ای^) :b, و�� وا��$
��Aی� ا�) 

��Aی� ث�ر�3ای^ P�

�ء آ��Bة ��b� : �4ء وا���\، ا"ش�اط��ا�
$�و�� وا� ,b، ا��ص	��، ا"
 ���3را�� ا��:�ی-�� ا�
 -�ی� و���3 �	< ذ�^ آ��+) ث�ر�3ای^(ه��ا����	�، �34 ا ا��رائ� أو


	��. اخ��Dص�ً� �� �	� �U0 ا�$��انم6  وآ��P اه�
�م�ت+ ت3ور ح�ل ا"داء وا�:�ا�( ا�
	+ ی��� �'�*������ ا��	� وت,-��4ت+ �� ا��	� ا�
3ر�� �� ا�5ر� �
اه�
�م�ت+ �	�  ا�'	�ك م


�ل وا"�$�ث ا��� �Hم  و���^ ات'
P.  ت	� ا"داء وح� ا�
�*Gتا��U0 وا"���0دة م�+ ���Jا
 .ا��'-�� ��� �34ر م6 م�اص�0ت ا��:�ی( ا�
�64 و���
�ض����

  
 ت:��� ث�ر�3ای^

o C�0ب ی�� +� ،_	Mح3ی3 م z0H داخ� �ًویM	_ ��ا�,� ��5�4، ��3م� ی$�^  وض. H,ً� ��ئ
 .ا�4\ ��� یC�0 ا�-�ب وی
*6 ا� �وج م�+

o .ی�ض ^
� �,H أو �$� �,H 6م ی�*�ن م�5 z04خ�رج ا�. 

o م� .خ�رج ا�z04 �6 �5ی_ ح���� ا�-�D وا��� ی'�,�. ا�4\ أن ی3رك ا�,

o �D$ی z04ا�4\ �� أن ی �ج م6 ا� C:� .�	< ا�,�م ا�
���د خ�ر�+ إذا 

o 34ر� z04ك ا�4\ داخ� ا��	و�< �'Jو"ت ا�$
y ا���ائ�آ-�� م6 ا� ���� وا ت�'� ا��. 

�:�ح ا�C�� �� \4 ��ب ا�z04 وا��ص�ل إ�< 3ا�,�م وت��و�+ إی�L آ�ن ی��ك ح�ًا خ�رج  �
ث���� إ�< ا�z04 إ�< أن ی �ج م�ة أخ�ى وه*�ا  ا�z04 و�3ون 5�م �
3ة ثGث ����ت ث� ی3خ�

و ����� م
� ا�$��ان و3Hرت+ �	< ��C ��ب ا�z04 أآ�B ی'�ًا أ ت�*�ر ا��:��� إ�< أن یC-D أداء
��� ��+ ا� �0ض ا���0ة  �	*�
�د اJخ,�ء و���� ا��ص�ل إ�< ح� ا�-��" �:���ا�cم��� 

�	ا�4\ ا���4م ��"��:��� ا�
,	��� إذ �
:�د أن ی�ض. �� ا�z04 ����ن م� آ�ن  و������� �34 ت



�$��ان أي وص� إ�< أ�H زم6 ی$���+ "��اء ه�L ا"��:��� وه�ا د��� �	< أن ا ی �ج م�+
 .أDH< در��ت ا��	� وص� إ�<

  

 وصw ا��:���

�	ا���ت� م6 ��اء م$�و"ت ا�$��ان �	 �وج م6 ا�z04 ��ت �  �34 أراد ث�ر�3ای^ أن یU�4 ا��
�3د ا�
$�و"ت وا�cم6 ا��ي ت'�H�M+ آ� م$�و��، وه*�ا "حr : وه
� ���^ �-�	�6 أو م��ری6

��� زم�ً� أ�H )  ث����160( ا�-�ب م$�و��+ اJو�< �C�0 أن ا�4\ ا���Mق ���Bق �� ا��M156(وا�� 
������ وه*�ا إذ أخ� ا�cم6 ی���zH ت3ری:�ً� �� ا�
$�و"ت (ث��Bم6 ا� �Hأ �B��Bا������ ح�<  و�� ا�

 .اJخ��ة ��3 ث�����6 وم6 ث� ا���4 �� ا�
$�و��). 22(�� ا�
$�و�� رH� )  ث�ان7(وص� إ�< 

  

�	 ت0'�� ث�ر�3ای^ �	�

3�� �	
$�و�� وا� ,b ی�ى ث�ر�3ای^ أن ا����� �	�$�6 ی�ا�+ . ا�$��ان و��3 ا)�'�ن ه� ا��
�ً0Hم� �	�

$�و"ت+ ا�
�*�رة ی-�4  ا�� �:��� +�{� 6�م�*Gً وی�ی3 أن ی�D إ�< ه3ف م
م��� وی� 	z م6 أخ�ى و�0� ا��cیc تC-D ا"��:���ت ا�D$�$� أآ�B ت*�ارًا  ا��:���ت

�Bدي إ�< ح� وأآFا��� " ت �	و"ت ا������ م6 ا"��:���ت ا��0ش�$
��ر �� ا�A	� "ً�
 اح�

cیc و3H وض. ث�ر�3ای^ �3دًا م6 ا��4ا��6 ا��� ت0'� ا��	�. ا�
�*	� وا�$�Dل �	< ا��


�ذا  :���
$�و�� وا� ,b، �3ل �y ه�L ا��4ا��6 اآ�B م6 م�ة وذ�^ ��ً� ������ �F� 6ال�
 وح� ا�
�*	�؟  ا�$�آ�ت ا� �5>� ���
� ت-4< ا�$�آ�ت ا����$� أث��ء م��:� ا�
�wHی���zH �3د

  

��ن ا��*�ار�H 

��ن ا��*�ار�H 3م6 أ3Hم ا��4ا��6 ا�
�و�� �� ا��	� و3H ت��و�+ وا5'6 ����$	�� وا��0'�� ح�Q  ی
�� ا�$��ان ه� ا��� ت�*�ر آ��Bًا وه� ا رأى� r0�$دي  �$�آ�ت ا���أن ا�$�آ�ت ا��� ت-4< ویFت

��ر �� �	�آ+  إ�< ت$�4_ ا��3ف �� ح�6 أن ا�$�آ�ت ا��0ش	� ا��� �Hم ��� ا�$��ان " ت�دA	�
�$�$Dف �5ی�4 ا"��:��� ا���3 أن �� ح�آ�  م�< ذ�^ ا�+ آ	
� ح3ثP ح�آ�. �-4��ش	� ت

�� تFدي إ�< ا��3ف و"�{� �$����� ح�آ� � ���$� و�*6 آ	
� ح3ثP ح�آ� -4 .�ش	�ت

  

��*� 3�� cیc �3اول ا��

c�
����6 أ����6 م6 ا��cیc ه
� ی 6�� ��*�: 

o �
�'
�� آ� م�ة ت$3ث ���� و�� ه�L ا�,�ی�4 �� ا��cیc  وه� تcیc ا"��:���: ا��cیc ا�
 .ا"��:��� ا�'\ وا��ع �� ���ء

o .,4�
�U �� آ	�� ح�Q و� وی3D4 �+ تcیc ا"��:��� �� �y م�ات ح3وث��: ا��cیc ا�
ا��:��� م6 آ� ثGث ا��:���ت  ی
*6 �	�غ ه3ف ا��	� وذ�^ ��cیc آ� ا��:����6 م�������6 أو

U

P ا"��:��� ا�
,	���  و���ا ا�3Dد �34 و�3 أن �y. ا�[… أو أر�. أو خ	ا�0>�ان 3H ت

3ل تcیc واح3 �*�� ���	�ب �3 أن وی'� 3م ه�ا اJ. ا��:��� 192 ��3م� �cزت ا��:���

	� �	< ا�
��:� ا�
,	�ب�
. ا���4م ��� أي �3 ا�� 3ام أ�	�ب ا��cیc ا�'��_ ی�� ت3ری( ا�
�A�(وی��� �*�� �� آ���+  cیcإ�< آ��B م6 أ����( ا��cیc ا�
�4,. وتbث��ه� �� �	�ك ) ا��
)	pن أJو ،�	�
ه�L ا�
'��pت إن . م� ی3Dر ���� م6 ا"��:���ت، ی�cز �,�ی�4 م�4,� ا�


� ت��� إ�< أن�'
��-�L م6 ا��cیc ا�G� وإث�رة ��
 Xث�ر ا��cیc ا�
�4,. �� ا�'	�ك اآ�B أه

�
 :وی
*6 تw��D �3اول ا��cیc ا�
�4,. �	< ا��س �3ی6 ه

�� ا�'	�ك ا��cیc، ح�Q ی$3ث ا��cیc و�_ ��Aم زم�� ی$3دL ا�
:�ب ا�,�ی�4 ا��� ی��� -1�. 

 .أو ا�B-�ت �� �3ول ا��cیcا����M  م3ى -2

  
  



 ا�
�0زات ا�
��-� وا�'��-�

�� م6 ��ع واح3 �
�< " تFدي �
�. أ��اع ا��cیc إ�< زی�دة ا�
��Bات�
� P'�� �0زة
 ا�


� تw�D ا�
�0زات إ�<��>��6  اح�
�ل ح3وث ا"��:��� �� ح�ل ت*�ار �U0 ا�
�wH ا�
cز وإ
 :��0�h وه
�م �	6��0 ش*Gً م�������6 م6 ح�Q ا�

آ��,�م ����'-� (وه� ا��� تFدي إ�< زی�دة اح�
�ل ح3وث ا"��:���  :ا�
�0زات ا)ی:���� -1
 .(ا�:�ئ. �	$��ان

ا"��:��� ا��� ت�4د ا�$��ان  وه� ا�
�0زات ا��� تFدي إ�< ت�4ی� وت3���: ا�
�0زات ا�'��-� -2

� أو ا�*�ی�� أو�F
 .�ةا�
�0 إ�< إزا�� م3Dر ا"���Bرة ا�

 

�� �
�
�0زات ی���4 ا��Bاب وا��4ب وأث� آ� م�	� w��Dإن ه�ا ا�� �	 .ا��

��ن ا����A� أو ا��*� ا�:�3 (1�H 

��ن إدراآ� ا���� و�$�اL أن�H وه�  �Mص� �$�ا����A� ا��0'� ا"دراآ� ی
�� إ�< ا"ت:�L دومً� 
و���^ یC-D . ا"���Aم وا�B-�ت��Aًا Jن ه�ا ا��*� ی�
�c ���-'��5 و ا�
���� ��3ة أو ش*� ��3

�� ��  ه�ا ا��4��ن م6��
 .ذات ا� �Dئz ا�3ی��م��) ا�
:�"ت(�Hا��6 ا���ازن ا��� ��� أه

��ن ا����A� �	< ا��$� ا����� و3H ح3د�H �*6 ا�-'��5: آ��
 م6 خ�Dئz ا��	� ا�:�3 ا�+ ی�/

 .وا��H3 وا�����_

��ن ا�����+ (2�H 

Jن اb� ن����ی�� ه�ا ا��4����
��  ش��ء ا�A�� وح3ة �� �ً
�ث	� ت
�� إ�< ا��:
. م�
أو ا�
�� مGًB أو ا���4ط����
�� ی'��  ا� ,�ط ا�����
�� وح3ة إدراآ�� �����ص� ا��
�ث	� �	< أ�
ا�

�� اآ�B م6 ا���ص�
	�� ت����
��. ��p ا���� ���0�	� �:��� .وی$3ث ا���\ ��6 ا���ص� 

��ن (3�H ا���4رب 


��� أوأي :
�� م*���ً� ی'��3 �	< ادراآ�� آ/م:
���ت إذا ر�
P  أن ت�4رب اJش��ء م6 �
3ه� �}ن ازواج� �� �
A��
�د  م:
��� م6 ا� ,�ط ا�
��ازی� و��p ا��Jا� ,�ط ذات ا

�� م:
���ت آ
� �� ا��*�� :ا��4ی-� ا�/��4 ت3رك �	< أ

��ن ا"Gpق (4�H 

ا�
��0ح� Jن ه�L اJش*�ل ت
�� إ�<  �B ث-�تً� م6 اJش*�ل ا����DH أواJش*�ل ا�*�م	� أو ا�
M	�4 اآ
�� وت*�ن ص��M آ	�� �� ا"دراك ا�$'�'0� �
�:3 ا�+  أن ت* Qح� �	وی3Dق ه�ا �	< ا��

��5
� آ�ن ا����ط ��DHً� �}ن آ� م�wH یFدي إ�<  ،�	�
	� �-'���� ����4��ا����ط یC-D م�ح	� ا

	�آ
� أن اJش*�ل وا�
�ا�*
 .ت��3 ا���ت� ��p wH ا�

��ن ا"��
�ار ا�:�3 (5�H 

ا"دراآ� ا�$'� ی
�� إ�< أن ی$3ث �	< �$� ی'�
� ��+  مcMى ه�ا ا��4��ن أن ت��A� ا�
:�ل
�ً
 .وا�3ائ�ة دائ�ة وه*�ا ا� \ ا�
'��4� م'��4
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