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هرمز خاميش متي
ِازض زظاي ٚشثاب اٌمس٠ح أٌعاتا شعث١ح ٚؼر ٝإٌعاء وٓ ٠شازوٓ ف ٟتعض ِٓ ٘رٖ االٌعاب اٌريٟ
ذٛازش٘ٛا عٓ اظدادُ٘ ٚاغٍة ٘رٖ االٌعاب وأيد ذعيس ٞفي ٟف يٍ ٟاٌست١يص ٚاٌ ي١ذ ر ٔٚيروس ِيٓ
اظّاء ٘رٖ االٌعاب ٚذفاصٍٙ١ا : ٟ٘ٚ
ٌ -1عثح (وٛذا دوٛخ١عا  :ܓܘܕܬܐ ܕܬܓܕܟܐܘ ) :اٌىٛذيا  :تّعٕي ٝاٌىيسج ٘ٚي ٟويسج صيي١سج أٞ
وسج اٌرٕط اٌؽاٌ١ح ر ٚخ١عيا  :تّعٕي ٝاٌ ي ي أ ٞاٌىيسج داخيً اٌ ي ي ٠يرُ ذ١ٙييح فيس٠م ٓ١ر ويً
فس٠ييك ٠رىييِ ْٛييٓ ( ) 8 – 6العثييِ ٓ١ييٓ اٌييروٛز ٚاالٔيياز ٚوييً فس٠ييك ٠سأظييٗ العيية ٚذعييسٞ
اٌمسعح ت ٓ١اٌفس٠م ٓ١عٓ طس٠ك ؼعس ِدٚز ٠عّ ( ٝذً  ٓ٠تس٠ص  :ܬܠ  -ܝܢ  -ܒܪܝܢ )تّعٕيٝ
اْ اؼد ٚظٗ اٌؽعس ٠ىِ ْٛثًٍ تاٌث اق ٚاٌٛظٗ اٌصأ٠ ٟى٠ ْٛاتط ي ف١سِي ٟاٌؽعيس في ٟاٌعيٛ
٠ٚعم عٍ ٝاؼد اٌٛظ ٓ١ٙف١فٛش اؼد اٌفيس٠م ٓ١تاٌٛظيٗ اٌير ٞطٍثيٗ اٌ١ياتط ا ٚاٌّثٍيً ي ٚاٌفس٠يك
ا ٌر٠ ٞفٛش تاٌمسعيح ٘ي ٛاٌيساتػ ٠ٚىي ْٛخيازض اٌيدااسج يٚاِيا ظياؼح اٌٍعثيح فرسظيُ عٍٙ١يا داايسج
وث١سج عٍ ٝاالزض ٚتمطس ( ِ 43 – 33رس)فاٌفس٠ك اٌر ٞخعس اٌمسعح ٠دخً داخً اٌدااسج ي
ٚذثدأ اٌٍعثح ِٓ لثً اٌفس٠ك اٌر ٞخازض اٌدااسج ٚذٌه تئخفاء اٌىسج ذؽد ات اؼيد اٌععثي ٓ١اٚ
فيي ٟعثييٗ ر شييُ ٠ثييدأ تاٌييدٚزاْ ؼييٛي اٌييدااسج ٚاِييا اٌفس٠ييك اٌيير ٞداخييً اٌييدااسج ف١ثييدأ تاالٔرشيياز
ٚاٌسوض داخً اٌدااسج ِؽاٚال االترعاد عيٓ اٌععية اٌير٠ ٞشيى ْٛف١يٗ تياْ اٌىيسج ِعيٗ ر ٚاِيا
اٌععث ْٛاٌير ٓ٠خيازض اٌيدااسج ٠ثيدب ْٚتاٌرسصيد ِٚسالثيح اٌععية اٌير ٞلس٠ية ِيٌٕ ُٙريستٗ
تاٌىسج ر فاذا أصاتد اٌىسج اٌععة اٌر ٞداخً اٌيدااسج فأيٗ  ٠يسض ِيٓ اٌيدااسج ٘ٚىيرا دٚاٌ١يه
اٌ ٝاْ ٠ثم ٝالعة ٚاؼد ِٓ اٌفس٠ك اٌر ٞداخً اٌدااسج ٚتيرٌه  ٠عيس اٌشيٛال االٚي ر ٚاِيا اذا
ٌيُ ذ ية اٌىيسج اٌععية ا ٚاذا ِعيىد اٌىيسج ِيٓ لثيً اٌععية في ٟداخيً اٌيدااسج فأيٗ ظي١فٛش
فس٠مٗ تاٌشيٛال ٠ٚيدخً اٌفس٠يك اٌير ٞخيازض اٌيدااسج اٌي ٝاٌيداخً ٘ٚىيرا فياْ اٌٍعثيح ذعرّيد عٍيٝ
اٌسوض اٌعس٠ص ٚإٌّاٚزج ٚاخفاء اٌىسج ٚاٌشه ف ٟاٌععة اٌر٠ ٞؽًّ اٌىسج ِيٓ لثيً اٌفس٠يك
اٌر ٛ٘ ٞخازض اٌدااسج ي
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ٌ -2عثح ( وٛذا دشما  :ܓܕܬܐ ܕܬܫܩ  : ) .اٌىٛذا  ٟ٘ٚوسج اٌرٕط ر ٚاِا اٌشما فٙيِ ٛريسب
ِٓ اٌ شة ر فاٌسأض اٌر٠ ٞرسب تٗ اٌىسج ٠ىيِ ْٛعرعسضيا أِ ٚعيطؽا ٚاِيا اٌيسأض اٌصيأٟ
اٌير ٞفيي ٟلثريح اٌععيية ف١ىيِ ْٛييدٚزا ٚتطييٛي (  83 -55ظيُ )يذثييدأ اٌٍعثيح تر١ٙيييح فييس٠م ٓ١ر
ٚوً فس٠ك ٠رى) 8-6 ( ِٓ ْٛالعثٌٚ ٓ١ىً فس٠ك زا١ط ٠سأظٗ ٚذعس ٞاٌمسعح تّٕٙ١يا ٠ٚىيْٛ
اٌفس٠ييك اٌيير ٞفيياش تاٌمسعييح ٘يي ٛاٌييساتػ ٘ٚيي ٛاٌييرّ٠ ٞرٍييه اٌّرييسب ر ٠مييذ اٌفس٠ييك اٌيير ٞفيياش
تاٌمسعييح خٍييذ اٌععيية اٌيير ٞت١ييدٖ اٌّرييسب ٚعٍيي ٝخ ي ِعييرم٠ٚ ُ١مييذ اِيياَ اٌععيية اٌييرٞ
٠رسب اٌىسج العة ِٓ اٌفس٠يك اٌصيأ ٟاٌير ٞخعيس اٌمسعيح ٌٕ١اٌٚيٗ اٌىيسج تسِٙ١يا اٌي ٝاالعٍيٝ
ٌ١رستٙا اٌععة تاٌّرسب اٌ ٝاالعٍ ٝف ٟاٌع ٛا٠ ٚىثعيٙا عٍي ٝاالزض ٌر يطدَ تياالزض
ٚذسذفييص اٌيي ٝاالعٍيي ٝر ٚفيي٘ ٟييرٖ االشٕيياء ٠ؽيياٚي اٌفس٠ييك اٌييرٚ ٞلييذ خٍييذ العيية صيياؼة
اٌّرسب تاٌسوض اٌعس٠ص ٚعثيٛز اٌ ي اٌّماتيً ٌ ي اٌشيسٚي اٌيرٚ ٞلفيٛا عٍ١يٗ ٠ٚسظعيْٛ
 ٠ٚطف ْٛعٍ ٝخ اٌشسٚي شأ١ح ٚفي٘ ٟيرٖ االشٕياء اذا ِعيىد اٌىيسج ِيٓ لثيً اؼيد اٌععثيٓ١
اٌرٕ٠ ٓ٠رشسِ ْٚا ت ٓ١اٌ ط ٓ١اٌّرٛاشٚ ٓ١٠اظرطاي اْ ١ ٠ة اؼد اٌععثي ٓ١اٌير٠ ٓ٠سوريْٛ
ٌعثٛز اٌ اٌّٛاش ٞلثً اْ  ً ٠اٌ فاْ ذٌه اٌععة ظٛف  ٠سض ِيٓ اٌٍعثيح ٘ٚىيرا اٌيٝ
اْ ٠عرط١ص اٌفس٠ك اٌر ٞداخً اٌ ط ِٓ ٓ١اصاتح ظّ١ص اعراء اٌفس٠ك اٌر٠ ٞسوض ِيٓ خي
اٌشيسٚي اٌي ٝاٌ ي اٌصيأ٠ٚ ٟسظييص ٠ٚميذ خٍييذ اٌععية اٌيير٠ ٞريسب اٌىييسج تاٌشيما ي فاٌٍعثييح
ذعرّد عٍ ٝاٌسوض اٌعس٠ص ٚإٌّاٚزج ٚاٌر ٍص ِٓ ضستح اٌىسج ِٓ لثً اٌفس٠ك اٌيرٕ٠ ٞرشيس
ِا ت ٓ١اٌ ط ٓ١اٌّرٛاش ٓ١٠ر ٚاٌّعافح ِا ت ٓ١اٌ ط ٓ١ذرساٚغ ِا تِ 53-43(ٓ١رسا )ي
ٌ -3عثح ( اٌثس ٞا ٚاٌثسأ : ٟܒܪܝ) :تس ٞوٍّح ظس٠أ١ح ِيٓ ( ܒܪܐ )تّعٕي ٝلط١يص اِ ٚعّٛعيح اٚ
ٌّّح ر ّ٠ازظٙا شثاب اٌمس٠ح عٍ ٝشىً ِعّٛعر ٓ١ر ٚوً ِعّٛعح ٠رساٚغ عدد٘ا ِا تي-6( ٓ١
 ) 8افييساد ر ٚذعييس ٞاٌمسعييح ِييا تيي ٓ١اٌّعّييٛعر ٓ١فرفييٛش اؼييد ٜاٌّعّٛعييح تاٌمسعييح ٚذ عييس
اٌّعّٛعيييح اٌصأ١يييح ي ٚويييً ِعّٛعيييح ذعيييسف اظيييّاء افساد٘يييا اٌييير٠ ٓ٠شيييرسو ْٛفييي ٟاٌٍعثيييح ي
فاٌّعّٛعح اٌ اظسج تاٌمسعح ذم َٛترع ٓ١اؼد افساد٘ا ٘دفا ٌٙا ٠ٚعيّّ٠ ( ٝيا  :ܝܡܘ ) ٚاٌفيسد
اٌر٠ ٞع ٓ١وٙدف ٠مذ ٠ٚساٚغ فِ ٟىأٗ ٠ٚؽاٚي اْ ٠سوض ِعافاخ ل ١سج ٌٚي١ط ِيٓ ؼميٗ
اْ ٠ثرعد وص١سا عيٓ شِعايٗ تيً ٠ىي ْٛاٌفس٠يك فئ ٟعيك ٚاؼيد ٠ٚسوري٠ٚ ْٛؽياِ ٌْٛٚعيه اٚ
ضييسب تاٌ١ييد اؼييد افييساد اٌّعّٛعييح اٌصأ١ييح اٌريي ٟفيياشخ تاٌمسعييح  ٚاٌريي ٟذؽيياٚي اْ ّ٠ييس اؼييد
العثٙ١ا ِا تِ ٓ١عّٛعح اال ٌٝٚاٌر ٟعٕ١د ٌٙا اٌٙدف ي ٘ٚىرا ذثيدأ اٌٍعثيح تياٌسوض ٚاٌيدٚزاْ
ٚإٌّاٚزج ٌٍدخٛي ِيا تي ٓ١افيساد اٌّعّٛعيح االٌٚيٚ ٝذمطعٙيُ ٚعٕيد ذان  ٠ي١ػ اٌععية اٌيرٞ
ّ٠س ِا ت ٓ١اٌععثٚ ٓ١اٌٙدف اِ ٚات ٓ١العة ٚاخس تيس ٞتيس ٞتيس ٞفيعْ ٚفيعْ ا ٠ ٞي١ػ
تأظّاا ُٙف١ر ٛلف ْٛعٓ ِّازظح اٌٍعثح ٠ٚعٍعي ْٛاٌي ٝاْ ٕ٠رٙي ٟعيدد افيساد اٌّعّٛعيح االٌٚيٝ
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اٌر ٟعٕ١د ٌٙا اٌٙدف ر ا ٚاٌّعّٛعح اال ٌٝٚاٌر ٟذؽاٚي اٌّعه ا ٚاٌريسب تاٌ١يد دؼيد أفيساد
اٌّعّٛعييح اٌصأ١ييح اٌيي ٝاْ ٕ٠رٙيي ٟعييدد افساد٘ييا فرعرثييس اٌّعّٛعييح اٌصأ١ييح ٘يي ٟاٌ اظييسج ٚذمييَٛ
ترع١يي ٓ١اٌٙييدف ٌٙييا ٚذميي َٛتّعييه ا ٚضييسب تاٌ١ييد اؼييد افييساد اٌّعّٛعييح اٌريي ٟذؽيياٚي اٌييسوض
ٚلطص ِعّٛعيح ا ٚتعيض ِٕٙيا تاٌيدخٛي ا ٚاٌّيسٚز ِيٓ تي ٓ١العثٙ١يا ٘ىيرا ذٕرٙي ٟاٌٍعثيح اٌريٟ
ذعرّد عٍ ٝاٌسوض اٌعس٠ص ٚإٌّاٚزج ٚاٌدخٛي ِٓ ت ٓ١اٌّعّٛعيح االٌٚي٘ٚ ٝيرٖ اٌٍعثيح وأيد
ذّازض ف ٟاٌٍ١اٌ ٟاٌّمّسج ٚخاصح ف ٟف ً اٌ ١ذ عٕدِا ٠ى ْٛاٌثدز واِع ٠ٚعيّ ( ٝدزذيا
ظازٖ  :ܬܪܐ ܕܣܗܪܐ )ي
ٌ -4عثييح ( ِص٠ييدأا ܡܙܝܕܢ ܘ ) :فس٠ييك ٘ييرٖ اٌٍعثييح ٌيي١ط ِؽييددا ٚإّٔييا ٠عرّييد عٍيي ٝاٌشي ص اٌييرٞ
ّ٠رٍه اٌسغثح ٚاٌٛٙا٠ح ف ٟاٌمفصي ف١سظُ خ ِعيرم ُ١عٍي ٝاالزض ٌ١ثيدأ اٌمفيص ِيٓ اٌ ي ٚاٌيٝ
االِاَ ي ٚاِا اٌّص٠دأا ف ٛٙؼعس صي١س ٠ؽٍّٗ اٌععة اشٕاء اٌمفص ٠ٚمذ عٍي ٝزظيً ٚاؼيدج شيُ
ٕ٠ؽٕ ٟاٌ ٝاالِاَ ّ٠ٚيد ٠يدٖ تاظيرماِح اٌععيُ شيُ ٠ريص اٌّص٠يدأا عٍي ٝاالزض ر ف١مفيص اٌععية
اٌصأ٠ٚ ٟمذ عٍ ٝزظً ٚاؼدج ا٠ريا ٠ٚؽيسن اٌّص٠يدأا اٌيِ ٝعيافح اتعيد ِيٓ ِىأيٗ االٚي ي شيُ
٠مفييص اٌععيية اٌصاٌييس ٠ٚمييذ عٍيي ٝزظييً ٚاؼييدج ٠ٚؽييسن اٌّص٠ييدأا ِييٓ ِىأييٗ اٌييِ ٝعييافح اتعييد
٘ٚىرا دٚاٌ١ه اٌي ٝاْ ال ٠عيرط١ص آخيس العية ِيٓ اتعياد اٌّص٠يدأا ف١عرثيس اٌععية اٌير ٞؼيسن
اٌّص٠دأا اٌ ٝاتعد ِعافح ٘ ٛاٌفااص االٚي ي ٕ٘ٚان شعز لفصاخ ٚاٌٛلٛف عٍ ٝزظً ٚاؼدج شيُ
٠ثدأ ترؽس٠يه اٌّص٠يدأا ِصٍّيا فعٍيٛا في ٟاٌمفيصج ادٌٚيٌٚ ٝىيٓ في٘ ٟيرٖ اٌّيسج ٘ي ٟشيعز لفيصاخ
ٚاٌٛلٛف عٍ ٝزظً ٚاؼدج ِص ذؽس٠ه اٌّص٠دأا اٌ ٝاتعد ِعافح ر فيأخس ذؽس٠يه ٌٍّص٠يدأا ِيٓ
لثً اٌععة ٠عرثس ٘ ٛاٌفااص االٚي ي
ٌ -5عثح ( دّ٠اظ : ٟܬܝܡܣ ) ٚ:فس٠يك ٘يرٖ اٌٍعثيح ٌي١ط ِؽيددا ٚإّٔيا ٠رىيِ ْٛيٓ ِعّٛعيح ِيٓ
اٌععث ٓ١اٌرٌ ٓ٠د ُٙ٠زغثح ٛ٘ٚا٠ح ف ٟاٌمفص اٌ ٝاالعٍي ٝر فرعيس ٞلسعيح ِيات ٓ١اٌععثي ٓ١عيٓ
طس٠ك ِعه اال٠ادٚ ٞذؽس٠ىٙا اٌ ٝاالِاَ ٚاٌ ٍذ تعد أْ ٠عيدٚا – ٚاؼيد  -اشٕياْ  -شيعز  -شيُ
٠طسل ْٛاٌىذ تاٌىذ فمعُ ِٓ اال٠اد ٞذىٚ ْٛظٗ اٌىذ عٍٚ ٝظٗ اٌىذ ا ٚظٙس اٌىيذ عٍيٝ
ٚظييٗ اٌىييذ فيياٌّ رٍذ صييٛزج اٌ١ييد اٌّمٍٛتييح عٍييٚ ٝظييٗ اٌىييذ ٘يي ٛاٌفييااص ٚأخ١ييسا ٠ثميي ٝاشٕيياْ
ف١شرسن ِعّٙا العة ِٓ اٌفااص ٓ٠دظساء اٌمسعح تّٕٙ١ا ف١ثمٚ ٝاؼدا ٘ي ٛاٌ اظيس في ٟاٌمسعيح
ي فاٌ اظييس ٠ؽٕيي ٟظٙييسٖ ٚزأظييٗ اٌيي ٝاالظييفً شييُ ٠ثييدأ تم١ييح اٌععثيي ٓ١تيياٌمفص ِييٓ فييٛق اٌععيية
إٌّؽٕ ٟر فأٚي لفصج ِٓ فيٛق اٌععية إٌّؽٕي ٟذعيّ ( ٝدّ٠اظيٚ ) ٟفي ٟاٌمفيصج اٌصأ١يح ٠سفيص
اٌععة إٌّؽٕ ٟلٍ١ع ٌ١رص ٠د٠يٗ عٍي ٝاٌيسوثر ٓ١ف١ثيدأ تم١يح اٌععثي ٓ١تياٌمفصج اٌصأ١يح ٚذعيّ( ٝ
و١ىاظ) ٟر شُ ذثدأ اٌمفصج اٌصاٌصيح ف١سفيص اٌععية إٌّؽٕي ٟظٙيسٖ لٍي١ع ا٠ريا ٠ٚريص ٠د٠يٗ عٍيٝ
اٌف ر ٓ٠ف١ ١ػ اٌععة ف٘ ٟرٖ اٌمفصج (دزد ٜلّط اشال ) فىً العة ٠مفيص ِيٓ فيٛق اٌععية
٠شد لثررٗ عٍ ٝظٙس إٌّؽٕ ٟتاٌ١د ٓ٠ر ٚف ٟاٌمفصج اٌساتعح ٠ثدأ اٌععة إٌّؽٕ ٟتسفيص ظٙيسٖ
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اٌي ٝاالعٍييِ ٝيص ٚضييص ٠د٠يٗ عٍيي ٝاٌ يس ٚفيي٘ ٟيرٖ اٌمفييصج  ٠ي١ػ وييً العية ٠مفييص ِيٓ فٛلييٗ
ف١مٛي ( ذ را ) ٠ٚرسب وٍرا ٠دِ ٗ٠فرٛؼراْ عٍ ٝظٙس تمٛج ٠ٚمفص ر ٚف ٟاٌمفصج اٌ اِعح ٠ميذ
اٌععة إٌّؽٕ ٟظٙسٖ ف١سفص ِيٓ ظعيّٗ ت يٛزج ِعيرمّ١ح ِيص أؽٕياء اٌيسأض اٌي ٝاالظيفً شيُ
٠ثدأ اٌععث ْٛتاٌمفص ِٓ فٛق اٌععية  ٠ٚي١ػ ( اشيرا ) ٚفي٘ ٟيرٖ اٌّيسج ٚاشٕياء اٌمفيص ٠ريسب
اٌسدف عٍِ ٝرٓ اٌععة إٌّؽٕ ٟي ٚوً العة ال ٠عرط١ص اٌعثيٛز ِيٓ فيٛق اٌععية إٌّؽٕيٟ
٠مذ ِ٘ ٛىاْ اٌععة إٌّؽٕ٠ٚ ٟثدأ إٌّؽٕ ٟظٙسٖ تاٌمفص ِٓ فٛق اٌععة اٌرِ ٞا اظيرطاي
اٌمفص ِٓ فٛق اٌععة اٌ اظس ر ٘ٚىيرا دٚاٌ١يه ذعيرّس اٌٍعثيح ٚفي ٟاوصيس االؼ١ياْ  ٠يثػ عيدد
اٌععثيي ٓ١اٌيير ٓ٠ال ٠عييرط١ع ْٛاٌعثييٛز وص١ييسا  ٠ٚييثػ صييذ ط٠ٛييً ِييٓ اٌععثيي ٓ١إٌّؽٕييٓ١
ظٛٙزُ٘ ٠ٚفٛش اٌمٍ ُِٕٙ ً١تاٌمفص ِٓ فٛق اٌععث ٓ١ي

-6

ٌعثح ( تسظٕى: ٟܕܦܪܣܢܐ )  :تسظٕىا  ٛ٘ٚؼعس شمِ ً١دٚز ٠شثٗ وسج اٌؽد٠د ٚاٌر ٟذعيّٝ

زِ ٟاٌصمً ي ٌٚستّا اْ وٍّيح ( تيس ) ٘ي ٟؼعيس تاٌٍييح اٌىٛزد٠يح ٚوٍّيح ( ظيٕه ) ا٠ريا تاٌٍييح
اٌىٛزد٠ح تّعٕ ٝاٌ يدز ر ا ٞزِي ٟاٌؽعيس ِيٓ اِياَ اٌ يدز ي ٘ٚيرٖ اٌٍعثيح في ٟاٌٍييح اٌعست١يح
ذعٌّ ٝعثح ( زِ ٟاٌصمً ) ٚذُ ِّازظرٙا ِٓ لثً االظداد ف ٟظّ١ص اٌمس ٜاالشٛز٠ح ي
ٌ -5عثييح ( خّس٠اشييا خاشييٗ  :ܟܡܪܝܘܘܚܕܟܘܘܕܐ ) ٚ :وٍّييح ( خّسذييا ) ٘يي ٟوٍّييح ظييس٠أ١ح تّعٕيي( ٝ
االذياْ ) في ٟاٌٍيييح اٌعست١ييح ٚوييرٌه وٍّييح (خاشييٗ) ٘ي ٟوٍّييح ظييس٠أ١ح تّعٕيي( ٝاٌعد٠ييد ) فيي ٟاٌٍيييح
اٌعست١ح يٚفس٠ك ٘رٖ اٌٍعثح ٌ١ط ِؽددا ٚأّا ٘يِ ٟعّٛعيح ِيٓ اٌشيثاب ذعيسِ ٞيا ت١يٕ ُٙلسعيح
٠ٚثم ٝعدد اٌ اظس ) 3 ( ٓ٠اشٕاْ ِٕ٠ ُٙمفاْ ِص ِد اٌ١دٚٚ ٓ٠ضعٙا عٍ ٝاٌىرفٚ ٓ١اِا اٌش ص
اٌصاٌييس ف١ثميي ٝؼيازض عٍّٙ١ييا ٠ٚعييّ ( ٝشييٙأا ) ٠ميي َٛتّعييه اؼييد اٌععثيي ٓ١اٌيير٠ ٞؽيياٚي اٌمفييص
ٚاٌسوييٛب عٍيي ٝظٙييس اؼييد اٌععثيي ٓ١اٌييٛالف ٓ١ا ٞعٍيي ٝظٙييس االذيياْ ي فيياذا ذييُ ِعييىٗ ِييٓ لثييً
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اٌؽازض ِٓ لثيً اْ ٠مفيص فأيٗ ظي١مذ ِىياْ اؼيد اٌععثي ٓ١اٌيٛالفٚ ٓ١في ٟاوصيس االؼ١ياْ ٠مفيصاْ
اشٕاْ ِعا ٠ٚعٍعاْ عٍ ٝظٙس االذأ ٓ١ف١ثم١اْ ظاٌعي ٓ١اٌي ٝاْ ذؽي ٓ١اٌفسصيح ٌىي٠ ٟفٍريا ِيٓ ٠يد
اٌؽازض فٕ١صال ٠ٚثدءا تاٌسوض ِٚساٚغح اٌؽازض ٌى٠ ٟمفصا عٍ ٝظٙس االذأِ ٓ١يسج شأ١يح ِيٓ
غ١س اْ ّ٠عىّٙا ٚف ٟاؼ١اْ اخس٠ ٜمفصاْ عٍ ٝظٙس اٌؽازض ٠ٚسوثياْ عٍي ٝظٙيسٖ ٚفي٘ ٟيرٖ
اٌّسج ٠عرثس اٌفٛش ٌٍفس٠ك اٌر٠ ٞؽاٚي اٌمفص ٚاٌسوٛب عٍ ٝظٙس االذأ٘ٚ ٓ١ىيرا دٚاٌ١يه ذعيرّس
اٌٍعثح تاٌمفص ا ٚتاٌّعه ِٓ لثً اٌؽازض ٚاٌٛلٛف ِىاْ اؼد اٌععث ٓ١اٌٛالف ٓ١واذأ ٓ١ي

ٌ -8عثييح ( اٌثمٍٛشيي : ٗ١ܒܩܠܕܫ ܘ )  :اٌثمٍٛشيي٘ ٗ١يي ٟؼ ييٛاخ وس٠ٚييح ذشييثٗ اٌييدعاتً اٌصظاظ١ييح ر
ٚعدد٘ا خّط ٠ٚشرسن ف ٟاٌٍعثح اٌعٕعاْ ِٓ اٌفر١اْ ٚاٌفر١اخ ٍ٠ٚعة تٙا اشٕاْ ا ٚشيعز ٚذٌيه
تاظرعّاي اٌؽ ٛاخ ر فثعد اْ ذعس ٞاٌمسعح ت ٓ١اٌععثي ٓ١دخر١ياز اٌععية اٌير٠ ٞمي َٛتاٌٍعثيح
اٚال ي فرثييدأ اٌٍعثييح تاٌفييااص ادٚي ؼ١ييس ٠ميي َٛتٕشييس اٌؽ ييٛاخ اٌ ّييط عٍيي ٝاالزض ر  ٠ٚريياز
ؼ ٛج ٚاؼدج ٌٍعة تٙا ر ف١م َٛتسِٙ١يا في ٟاٌٙيٛاء شيُ ٠أخير ؼ يٛج ٚاؼيدج ِيٓ االزض ٠ٚطٍيك
عٍٙ١ا اظُ ( ل١م ٟتسذان ) ِٓ لثً اْ ذعم اٌؽ ٛج اٌّسِ١ح ف ٟاٌٛٙاء ف١رٍمفٙا ِٓ اٌٛٙاء لثً
اْ ذعييم عٍيي ٝاالزض ٚفيي ٟاٌّييسج اٌصأ١ييح ٠طٍييك عٍٙ١ييا اظييُ ( ل١ميي ٟتييس ذسذيي ) ٟأ٠ ٞميي َٛتأخيير
ؼ ٛذِ ٓ١عا ِٓ االزض ٚف ٟاٌّسج اٌصاٌصح ٠طٍك عٍ١ا اظُ ( ل١م ٟتس طٍيس ) ٚفي٘ ٟيرٖ اٌّيسج
٠م٠ َٛأخر شعز ؼ ٛاخ ِعا ِص اخر ؼ يٛج ِٕفيسدج ٌٛؼيد٘ا ٚفي ٟاٌّيسج اٌساتعيح ٠طٍيك عٍٙ١يا
اظييُ ( ل١ميي ٟتييس ازتييٚ) ٟفيي٘ ٟييرٖ اٌّييسج ٠رييص اٌؽ ييٛاخ اٌ ّييط ِعييا ٠ٚأخيير ؼ ييٛج ٚاؼييدج
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٠ٚسِٙ١ييا فيي ٟاٌٙييٛاء ٠ٚأخيير اٌؽ ييٛاخ االزتييص ِعييا ِييٓ لثييً اْ ذعييم اٌؽ ييٛج اٌّسِ١ييح فييٟ
اٌٛٙاءٚتعد اْ ٕ٠ر ِٓ ٟٙل١م ٟتسازت٠ ٟم َٛاٌععة ترص اٌؽ ٛاخ اٌ ّط ت ٓ١وف١يٗ ٠ٚسِٙ١يا
ِعا ف ٟاٌٛٙاء ٠ٚرٍمٙا عٍ ٝظٙس ٠د ٗ٠شُ ٠سِٙ١ا ِعا ا٠را ف ٟاٌٛٙاء ٠ٚرٍما٘يا تي ٓ١وف١يٗ ٚذٕرٙيٟ
اٌٍعثح اال ٌٝٚا ٞإٌٛي االٚي ِٓ ٌعثح اٌثمٍٛش ٗ١ي ٠ٚعرثساٌععة لد زتيػ اٌٍعثيح ر أِيا اذا أخفيك
اٌععيية فيي ٟاؼييد ٜاٌّييساخ اٌريي٠ ٟسِيي ٟاٌؽ ييٛج فيي ٟاٌٙييٛاء ٌٚييُ ٠عييرطص اْ ٠رٍما٘ييا أ٠ ٚأخيير
ؼ ٛج ِٓ االزض ٠عرثس خاظسا اٌٍعثح ف١ثدأ اٌععة اٌر ٞفاش ف ٟاٌّسذثيح اٌصأ١يح تاٌٍعية ٚاذا
اخفك اٌععة ف ٟاِ ٞسج ٠ثدأ اٌععة االخس ٘ٚىرا دٚاٌ١ه تاٌٍعثيح ي أِيا إٌيٛي اٌصيأِ ٟيٓ ٌعثيح
اٌثمٍٛشيي٘ٚ ٗ١يي ٟاْ ٠ميي َٛاٌععيية تسِيي ٟاٌؽ ييٛاخ ِييٓ ٚزاء اٌ١ييد اٌ١عييسا تعييد اْ ٠شييىً لييٛض
صيي١س ِيٓ ٚضيص أصيثص اٌعيثاتح عٍي ٝأصيثص اٌٛظيط ٚ ٝزأض اصيثص اٌٛظيطٚ ٝزأض اصيثص
االتٙيياَ عٍيي ٝاالزض ؼ١ييس ٠شييىً لييٛض صييي١س ف١سِيي ٟاٌؽ ييٛاخ اٌ ّييط ِييٓ ٚزاء اٌمييٛض
٠ٚعأي ا ٌععية اٌيرٍ٠ ٞعية ِعيٗ ِيٓ ٘ي ٛاتيٛن ِيٓ تي ٓ١اٌؽ يٛاخ اٌ ّيط ؟ ف ١رياز اٌؽ يٛج
اٌثع١يدج ِيٓ اٌميٛض أ ٚاٌؽ يٛج اٌريي ٟذميص في ٟتياب اٌمييٛض ر فاٌؽ يٛج اٌثع١يدج عٍي ٝاٌععيية اْ
٠دخٍٙا ِٓ خعي اٌمٛض تاٌرستح اال ِٓ ٌٝٚذؽس٠ىٙا فاذا ٌُ ٠عرطص ِٓ ادخاٌٙا ف١عرثيس خاظيسا
اٌٍعثح ر ٚاَ اٌؽ ٛج اٌر ٟف ٟتاب اٌمٛض ا ٚاٌمس٠ثح ِٓ فرؽح اٌمٛض فاْ اٌععية  ٠راز٘يا دٔيٗ
اذا اصطدَ اٌؽ ٛج اٌري٠ ٟس٠يد ادخاٌٙيا ِيٓ خيعي اٌميٛض تاٌؽ يٛج اٌّ ريازج ويأب فأٔيٗ ٠عرثيس
خاظسا اٌٍعثح ر ف١مي َٛاٌععية اٌير٠ ٞثيدأ تاٌٍعثيح ت اخر١ياز اٌؽ يٛج اٌريٍ٠ ٟعية تٙيا ف١سِٙ١يا فيٟ
اٌٛٙاء ٠ٚم َٛتادخاي ؼ ٛج ؼ ٛج ِٓ داخيً اٌميٛض فاٌؽ يٛج اٌري٠ ٟمي َٛتادخاٌٙيا ِيٓ خيعي
اٌمٛض ٠عرط١ص اٌععة ِٓ ذؽس٠ىا٘ا ِسج ٚاؼدج اِ ٚسذ ٓ١ا ٚشعز تؽ١س ال ذ طدَ تيادب شيُ
٠دخٍٙا ِٓ خعي اٌمٛض اِا اٌير ٞاخر١يس ويأب فعٍي ٝاٌععية اْ ٠دخٍيٗ ِيٓ خيعي اٌميٛض تّيسج
ٚاؼدج ِٓ غ١س ذؽس٠ىٗ فاذا اخفك ٠عرثس لد خعس اٌٍعثح ٠ٚثدأ اٌععة اٌصأ٘ٚ ٟىرا فّصيً ِيا لٍٕيا
تأٙا ذسِٚ ٟاؼدج ف ٟاٌٙيٛاء ٚلثيً ٚلٛعٙيا ٠ؽياٚي اٌععية ادخياي ؼ يٛج ؼ يٛج تي ٓ١ليٛض
اصاتعٗ اٌّشىً عٍ ٝاالزض تعد اْ ٠دخً اٌؽ يٛاخ االزتيص ِيٓ خيعي اٌميٛض ٠مي َٛاٌععية
تسِ ٟاٌؽ ٛج اٌ اِعح ف ٟاٌٛٙاء ٠ٚرٍما٘ا شُ ٠سِٙ١ا ا٠را ِٓ خعي اٌمٛض ٚذٕر ٟٙاٌٍعثح شيُ
٠م َٛتٛضص اٌؽ ٛاخ اٌ ّط ت ٓ١وف٠ٚ ٗ١م َٛتسِٙ١ا ف ٟاٌٛٙاء شُ ٠رٍما٘يا ِعرّعيح عٍي ٝظٙيس
٠د٠ييٗ ف١سِٙ١ييا ِييسج اخييس ٜفيي ٟاٌٙييٛاء ٠ٚرٍما ٘ييا تيي ٓ١اٌىفييِ ٓ١ييسج شأ١ييح ٚتعييد٘ا ٠ميي َٛتٛضييص
اٌؽ ٛاخ اٌ ّط ف٠ ٟد ٚاؼيدج ف١سِٙ١يا في ٟاٌٙيٛاء ِعيا ٠ٚرٍما٘يا عٍي ٝظٙيس ٠يد ٚاؼيدج ٌٚستّيا
٠ثمٚ ٝاؼدج ا ٚاشٕاْ ا ٚشعز اٌ ٚستّا ذثم ٝاٌ ّط عٍ ٝظٙس ٠دٖ ف١م َٛتاظماطٙا عٍي ٝاالزض
ٚذثمييٚ ٝاؼييدج عٍيي ٝظٙييس ٠ييدٖ ف١ميي َٛتاخيير ؼ ييٛج ؼ ييٛج ِييٓ االزض تٛاظييطح اصييثص اٌعييثاتح
ٚاالتٙاَ ِٓ د ْٚاْ ذعم اٌؽ ٛج ِٓ ظٙس ٠يدٖ فعٕيدِا ٠أخير ؼ يٛج ٚاؼيدج تاٌعيثاتح ٚاالتٙياَ
٠رص اٌؽ ٛج اٌر ٟاخر٘ا ف٠ ٟدٖ اٌ ّٕٝ١اٌ ٝاْ ٠أخر اٌؽ يٛاخ االزتيص ٚذٕرٙي ٟاٌٍعثيح ٠ٚعرثيس
لد زتػ اٌٍعثح ٚاذا ٚلعد اٌؽ ٛج ِٓ ظٙس ٠دٖ اشٕياء اخير اٌؽ يٛج ِيٓ االزض ٠عرثيس خاظيسا
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ف ٟاٌٍعثح ي ٚشّح ٌعثيح اخيس ٜتاٌثمٍٛشي٘ٚ ٗ١ي ٟاْ ٠مي َٛتٕشيس اٌؽ يٛاخ اٌ ّيط عٍي ٝاالزض
 ٠ٚر از ٚاؼدج ٌٍعة تٙا  ٟ٘ٚاْ ٠سِٙ١ا ف ٟاٌٛٙاء ٠ٚأخر ؼ يٛج ؼ يٛج ِيٓ االزض ِيٓ لثيً
اْ ذعم اٌؽ ٛج اٌّسِ١ح في ٟاٌٙيٛاء عٍي ٝاالزض ٚفي٘ ٟيرٖ اٌّيسج ٠عّيص اٌؽ يٛاخ اٌ ّيط
وٍٙا ف٠ ٟد ٚاؼدج  ٟ٘ٚاٌ١د اٌر٠ ٟسِ ٟاٌؽ ٛج ف ٟاٌٛٙاء ٚاخير ؼ يٛج ِيٓ االزض فئ ٟفيط
اٌ١ييد فرعرّييص وييً اٌؽ ييٛاخ فيي٠ ٟيدٖ إٌّ١يي ٝفيياذا ظييمطد ؼ ييٛج ٚاؼييدج ِييٓ ٠ييدٖ ٠عرثييس خاظييسا
اٌٍعثحي
ٌ -9عثييح ( اٌع ٕىيي : ٟܟܚܢܐ ܘ ) ٘ٚ :ييٌ ٟعثييح ِؽاٌٚييح ذصث١ييد لرييثاْ خش يث١ح ِدتثييح اٌييسأض فييٟ
االزض ٚذٌه تريستٙا تميٛج عٍي ٝازض زطثيح ٌىي ٟذٕييسض ٚذميذ ا ٚذصثيد في ٟاالزض ٚفيٟ
ٔمييط اٌٛلييد ٠ؽيياٚي اٌ ييُ تمٍييص ذٍيه االخشيياب اٌّصثرييح عييٓ طس٠ييك ضييسب اٌ شيية فيي ٟاصييً
خشثح صاؼثٗ ٌى٠ ٟعمطٙا فاذا ِا اظمطٙا زتؽٙا ف١عّص ِا زتؽٗ ِٓ لريثاْ اٌ شية ٠ٚأخير٘ا
اٌيي ٝاٌث١ييد ٌيييسض ا٠ميياد اٌرٕييٛز ا ٚاٌّٛلييد ٌيييسض اعييداد اٌطعيياَ ا ٚدعييداد اٌ ثييص اٌ ٚيييسض
اٌردفيح تٙا اشٕاء ٚضعٙا ف ٟاٌّدافٟء اٌؽد٠د٠ح ي
ٌ -13عثييح ( اٌى١عشييا  :ܟܝܠܘܘܚ )  :ذٍعثٙييا ِعّٛعريياْ وييً ِعّٛعييح ذٕ يية شييٛاخص ؼعس٠ييح
صييي١سج تشييىً طييٚ ٌٟٛاالوصييس ذىيي ْٛشعشييح شييٛاخص ٚاٌّعييافح تيي ٓ١اٌّعّييٛعر ٓ١ذثٍ ي اؼييدٜ
ٚعشييس ْٚخطييٛج ٚذثييدأ اٌّعّٛعريياْ تاٌرٕيياٚب زِيي ٟش ي ٛر اٌّعّٛعييح االخييس ٜتاٌؽعييازج
اٌّعاّح دظماطٙا ٚذستػ اٌّعّٛعح ِٓ ذعم ِعّٛعح شٛاخص خ ّٙا ي
ٌ -11عثح ( شٛازا تسأ : ٟܫܕܪܐܕܒܪܢ )  :اٌ ٞعثح لفص االوثاغ ر ِعّٛعح ِيٓ اٌشيثاب ذعيسٞ
اٌّثازج تٚ ُٕٙ١ذٌه تأؽٕياء ٚاؼيد ِيِٕ ُٙيص ِيد ٠د٠يٗ اٌي ٝاالظيفً ّ٠ٚعيه ظيال ٗ١ر شيُ ذثيدأ افيساد
اٌّعّٛعح تاٌمفص ِٓ فٛق اٌععة إٌّؽٕٚ ٟوً العة ٠مفص ّ٠شِ ٟعافح ل ١سج شيُ ٕ٠ؽٕي٘ ٟيٛ
ا٠را ٌ١مفص اٌثم١ح ِٓ فٛلٗ ٘ٚىرا ٠شىً صذ ِرٕاظك ِٓ اٌشثاب إٌّؽٕيٚ ٓ١شيثاب في ٟزويض
ِٚؽاٌٚح اٌمفص ِٓ فٛق إٌّؽٕ٘ٚ ٓ١ىرا تاٌرٕاٚب تي ٓ١اٌّعّٛعيح اٌري ٟذٕؽٕيٚ ٟاٌّعّٛعيح اٌريٟ
ذمفص ِٓ فٛق إٌّؽٕٚ ٓ١١ذعرّس اٌٍعثح ٌّعافح غ١س ِؽدٚدج ي
ٌ -12عثح ( اٌث١رح اٌّعٍٛلح  :ܒܝܥܚܕܫܠܝܩܚ )  :تّٕاظثح ع١د اٌم١اِح ذم َٛوً عااٍح تعيٍك
ِعّٛعيح ِييٓ اٌثي١ض ٚذٍٕٙ٠ٛييا تياٌٛاْ ِ رٍفييح ِٕٙييا االؼّيس ٚاالصييفس ٚاٌثٕفعيعٚ ٟغ١س٘ييا ِييٓ
االٌٛاْ اٌطث١ع١ح ر ٠ٚم َٛاٌسظاي ٚاٌشيثاب ٚاالطفياي تاخر١ياز اٌث١ريح ذاخ اٌمشيسج اٌ يٍثح عيٓ
طس٠ك ضستٙا تاالظٕاْ االِاِ١ح ٌيسض اخر١از اٌ ٍثح ٌٍم١اَ تاٌٍعة تٙيا ر ٚذعيس ٞاٌٍعثيح تٕميس
زأض اٌث١رح عٍ ٝزأض ت١رح اٌ ُ فاذا أىعس زأظٙا ذمٍة عٍ ٝعمة ٚذٕمس اٌماعدج تاٌسأض
ا٠ريا فاٌث١رييح اٌّىعييٛزج ِييٓ اٌسأظيي٠ ٓ١ستؽٙييا اٌععية ي ٚشّييح ٌعثييح اخييس ٜتيياٌث١ض اٌّعييٍٛلح
ذعٌّ ٝعثح اٌث١ريح ٚاٌيرتاب ٚذعيس٘ ٞيرٖ اٌٍعثيح تٛضيص ِعّٛعيح ِيٓ اٌثي١ض فيِ ٟىياْ ِؽيدد
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ٚاوصس االؼ١اْ ذعس ٞاٌٍعثح ف ٟؼٛغ االغٕياَ ؼ١يس ٠ىصيس اٌيرتاب ر فاٌث١ريح اٌري ٟذؽي اٌرتاتيح
عٍٙ١ا ٘ ٟاٌساتؽح ف١عر ٌٟٛعٍ ٝتم١ح اٌث١ضي
ٌ -13عثييح (ظ١ثرييا خّّرييا :ܟܐܦܘܘܚܕܟܡܝܡܘܘܚ ) أ ٞاٌؽعييسج اٌؽييازج ر ٘ٚيي ٟاْ ِعّٛعييح ِييٓ
اٌشثاب ٠عرّع ْٛفِ ٟىاْ ِعٛ٠ٚ ٓ١لد ْٚإٌياز شيُ ٠ريع ْٛف١يٗ ؼعيس ِعيطػ صيي١س ٌييسض
اؼّااٗ ر شُ ٠م َٛاؼد ِٓ اٌشثاب تسِ ٟاٌؽعس اٌؽاز تِ ٓ١عّٛعح ِٓ ادؼعياز ٌّٚعيافح تع١يدج
فٚ ٟلد ٠ى ْٛاٌّشازوِ ْٛيّر ٟاٌع ٓ١ٕ١فّا اْ ٠سِ ٝاٌؽعس اٌؽياز ؼريٕ٠ ٝطٍيك اٌّرثيازْٚ
ف ٟاٌثؽس عٕٗ ٚاٌفااص ٘٠ ِٓ ٛعصس عٍ ٝاٌؽعس اٌؽاز ف ١ف٠ٚ ٗ١مرسب ِٓ اؼد أفساد اٌّعّٛعيح
اٌّشازوح ف ٟاٌثؽس عٓ اٌؽعس فّ١عه تٗ ٠ٚعٍٓ أيٗ ليد ٚظيد اٌؽعيس اٌؽياز ف١مي َٛتؽٍّيٗ عٍيٝ
ظٙسٖ ٠ٚع١س تٗ اٌِ ٝىاْ اٌر ٞتدء تسِ ٟاٌؽعسي ٚاٌٍعثح ذعس ٞعادج أشٕاء ِي١ة اٌشّط ي
ٌ -14عثح ( تسٚشرا ٚل١م : ٟܦܪܘܫܚܕܘܩܝܩܝ ) :تسٚشرا ٘ ٟؼعسج عٍ١٘ ٝيح ليسر ر ٚل١ميٟ
٘ي ٛؼعييس صييي١س ِٚييدٚز ٠ٚرييص فييِ ٟىيياْ تيازش ِٚسذفييص شييُ ٠سظييُ خي عٍيي ٝاالزض ٌّعييافح
ذمسب ِٓ شعشح اِراز ٌيسض زِ ٟاٌثسٚشرا اٌ ٝؼد ٘يرا اٌ ي فياٌر ٟذعثيس اٌ ي ٘ي ٟاٌ اظيسج
ٚاٌر ٟذ يً اٌي ٝاٌ ي ٘ي ٟاٌساتؽيح ٠ٚمي ٛصياؼثٙا تريسب اٌم١ميٚ ٟاتعيادٖ عيٓ ِىأيٗ االٚي ر
ِٚم١اض اٌفٛش ٘ ٛاٌّعافح اٌّمطٛعح اٌر٠ ٟدفص اٌععة اٌؽعسج اٌ ي١سج تمسصٗ اٌؽعس ٞي
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ٌ -15عثح ( شما ٚتيعّ  :ܫܩܘ ܕܘܦܠܘ ) ( :اٌشيما ) ٘ٛع يا تطيٛي (  83 – 55ظيُ )  (ٚاٌيثع )
٘ ٛع ا ل ١س تطٛي (  23ظُ ) ٚزأظ ٟاٌثع ِدتثاْ ٌيسض عٕدِا ٠رسب تاٌشيما عٍي ٝاؼيد
زأظ٠ ٗ١طفس اٌ ٝاالعٍ ٝر ٚاٌٍعثح ذعس ٞتيِ ٓ١عّيٛعر ٓ١ر ٚذعيس ٞاٌمسعيح تّٕٙ١يا فاٌّعّٛعيح
اٌر ٟذفٛش تاٌمسعح ٘ ٟاٌر ٟذّعه اٌشما ٚاٌثع ٚشّح ؼفسج صي١سج تشىً ط ٌٟٛفِ ٟىياْ ِعيٓ١
ٛ٠ضص اٌثع عٍ ٝاٌؽفسج تشىً افم ٟي فاٌّعّٛعح اٌ اظسج ذمذ اِاَ اٌؽفسج تّعافح شعشح اِرياز
اٌ ٝخّعح اِراز ٌيسض ِعه اٌثع اشٕاء ليرف ٙا في ٟاٌٙيٛاء تٛاظيطح اٌشيما ر ؼ١يس ٠مي َٛاٌععية
اٌر ٞت١دٖ اٌشما تادخاي زأض اٌشيما ذؽيد اٌيثع ٌ١سفعٙيا اٌي ٝاالعٍي٠ٚ ٝيدفعٙا اٌي ٝاالِياَ ٌّعيافح
تع١دج عٓ اٌؽفسج ر ٚاشٕاء ِا ٠ى ْٛاٌثع في ٟاٌٙيٛاء ٚاظيرطاي اؼيد ِيٓ اٌّعّٛعيح اٌ اظيسج ِيٓ
ذٍمٙ١ا ِٚعىٙا تاٌمثرر ٓ١عٕيد ذان ٠عرثيس اٌ ععية اٌير ٞليرف اٌيثع ِرٛليذ عيٓ اٌٍعثيح  ٠ٚيسض
خيازض اٌٍعثيح ٚاذا ٌييُ ٠عيرطص اؼييد ِيٓ اٌّعّٛعييح اٌ اظيسج ِييٓ ِعيه اٌييثع ويأْ ٠مييص اٌيثع عٍييٝ
االزض ر ف١م َٛاؼد ِٓ اٌّعّٛعح تسِ ٟاٌثع تاذعياٖ اٌؽفيسج ر فياذا الريسب ِيٓ اٌؽفيسج تّعيافح
الً ِيٓ طيٛي اٌشيما ف ياؼة اٌشيما ٠عرثيس خاظيسا ا٠ريا  ٠ٚيسض ِيٓ اٌٍعثيح ي اِيا اذا ٚليص اٌيثع
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تّعيافح اوصييس ِييٓ طييٛي اٌشييما فأٙييا ذؽعيية تعييدد اٌشييما ٌم١يياض اٌّعييافح ٚاعرثاز٘ييا ٔميياال ٌٍفس٠ييك
اٌييساتػ ر ٚتعييد ذٌييه ٠ييأذ ٟصيياؼة اٌشييما ٠ٚرييسب عٍيي ٝاؼييد زبٚض اٌييثع ٌ١سذفييص اٌيي ٝاالعٍييٝ
فٍ١عة تاٌثع ف ٟاٌٛٙاء ِسج ِسذٚ ٓ١شعز ِساخ ٚذٌه عٓ طس٠ك ضيسب اٌيثع تاٌشيما اشٕياء ِيا
٠ىيي ْٛاٌييثع فيي ٟؼاٌييح االزذفيياي ٚإٌييصٚي ر ٚفيي ٟاٌّييسج اٌصاٌصييح ٠رييسب اٌييثع تمييٛج ٠ٚثعييد٘ا عييٓ
اٌّىاْ االٚي ٌيسض اؼرعاب اٌّعافح تعدد اٌثع ٚذعرثس عدد إٌماال ٌٍفس٠يك اٌيساتػ ي ٚاِيا اشٕياء
ضسب اٌثع تاٌشما ٌّسج ٚاؼدج عٕدِا ٠سذفص اٌثع اٌ ٝاالعٍ٠ٚ ٝثعد٘ا ٌّعافح طٍ٠ٛيح ر ففي٘ ٟيرٖ
اٌؽاٌح ذؽعة اٌّعافح تعدد طٛي اٌشما ٚذعرثس ٔماال ا٠را ٌٍّعّٛعح اٌفااصج ر ٚاشٕاء زِ ٟاٌيثع
عٍ ٝاٌؽفسج ٠م َٛالعة اٌر ٞت١دٖ اٌشما تاٌدفاي عٓ ٚلٛي اٌثع تاٌمسب ِٓ اٌؽفسج ِؽاٚال اتعياد
اٌييثع ِييٓ اٌؽفييسج ٚذٌييه ترؽس٠ييه اٌشييما فييٛق اٌؽفييسج فيياذا اصييطدَ اٌشييما تيياٌثع فأييٗ ٠ثعييد٘ا عييٓ
اٌؽفسج ي ٚاٌٍعثيح ذعيس ٞتاذفياق اٌطيسف ٓ١ؼيٛي عيدد إٌمياال اٌير٠ ٞؽ يً عٍٙ١يا ويً فس٠يك ويأْ
٠رفم ْٛعٍٔ 133 ( ٝمطح) فاٌّعّٛعح اٌر ٟذؽ ً عٍ ٝإٌم اٌّرفك عٍٙ١ا ٘ ٟاٌفااصج ي
ٔٚفيط اٌٍعثيح ذعيس ٞتاتعياد اٌيثع اٌيِ ٝعيافح تع١ييدج عيٓ اٌؽفيسج ِٚيٓ ِىياْ ظيمٛال اٌيثع اٌييٝ
اٌؽفسج ١ ٠ػ ت ٛخ عاٌ ٟوٍّح ( ل١س ) ٞفياذا أمطيص اٌ يٛخ فيِٕ ٟر يذ اٌّعيافح اٌ ٚيُ
٠عرطص ِيٓ ا ٠ياي صيٛخ اٌم١يس ٞاٌي ٝاٌؽفيسج ذعرثيس اٌّعّٛعيح اٌري ٟذ ي١ػ ٘ي ٟاٌ اظيسج
ٚاذاظييرطاي ِييٓ ا ٠يياي اٌ ييٛخ ت يد ْٚأمطيياي اٌييِ ٝىيياْ اٌؽفييسج فرعرثييس ِعّٛعرييٗ ٘ييٟ
اٌساتؽيح ٘ٚي ٟاٌري ٟذمي َٛتّعيه اٌشيما ٚاٌيثع ٚاٌريسب تٙيا ٘ٚىيرا دٚاٌ١يه ذيدٚز اٌٍعثيح تييٓ١
اٌّعّٛعر ٓ١اٌ ٝاْ ذعرط١ص اٌّعّٛعح ِٓ ذؽم١ك اٌفٛش تعدد ص١اغ اٌم١سٚ ٞاتعاد اٌيثع ِيٓ
اٌؽفسج ي
 -16اٌعثاؼح ِ :ازض شثاب اٌمس٠ح ف ٟاٚلاخ فساغٌ ُٙعثح اٌعثاؼح فِ ٟعثػ اٌمس٠ح اٌىاإح ذؽيد
ظعس اٌ شث ٟاٌّماَ عٍٙٔ ٝس اٌمس٠ح ف ٟإٌّطمح اٌّعّ ( ٝتعىسخ دِاشح ) ٚخاصيح في ٟف يً
اٌ ١ذ فىأد ذعس ٞعدج ٌعثياخ في ٟإٌٙيس ِٕٙيا لطيص اٌّعيافح تعيسعح ٚاٌٛصيٛي اٌي ٝاٌٙيدف
اٌّع ٓ١ا ٚلطص اٌّعافح اٌطٍ٠ٛح تاٌعثاؼح ذؽد اٌّاء ا ٚاٌعيثاق تاٌعيثاؼح عٍي ٝاٌاٙيسا ٚذعيسٞ
ِثازاج تِ ٓ١عّٛعر ٓ١ذؽاٚي وً ِعّٛعح تياٌٛلٛف عٍي ٝصي سج فيٚ ٟظي إٌٙيس ٚذٌيه تيدفص
اٌ ُ ِٓ اٌٛلٛف فٛق اٌ سج إ٘ ٚان ِعّٛعراْ ذعٍك ٔفعٙا عٍ ٝطسف ٟاٌععيس ٚذؽياٚي
أصاي اٌفس٠ك اٌّماتً تٛاظطح ضستٗ تاالزظً ٚاالظر١عء عٍ ٝاٌععس ٚاٌعي١طسج عٍ١يٗ ِيٓ لثيً
اٌفس٠ك اٌر ٞاظرطاي أيصاي خ يّٗ ِيٓ اٌرعٍ١يك تاٌععيس ي اٌ ٚعثيح اٌعٔٛىيأ ٟداخيً اٌّياء عيٓ
طس٠ك االخرفاء ٚضسب اٌٙدف اٌّعي ٓ١في ٟاٌّياء فىياْ ٕ٘يان صييسج عٍي ٝضيفح إٌٙيس ٚذؽيد
اٌّياء فىيياْ ٠عيي٘ ٓ١ييدف ٕ٘ٚييان ؼييازض ٠ؽييسض اٌٙييدف ّٕ٠ٚييص ٚصييٛي اٌ ييُ عٍيي ٝاٌ ي سج
ا٠ٚعرط١ص اٌ ُ ِٓ اٌٛصٛي عٍٙ١ا ١ ٠ػ لد ضستد اٌٙدف تاْ ٠عٍٓ ظٔٛى ٟي
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ٌ -15عثح ( اٌثسشرا  :ܒܪܫܘܚ ) ٚ :اٌثسشيرا ذعٕي ٟفي ٟاٌٍييح اٌعست١يح ( اٌّ يدج ) ٚذعيس ٞاٌٍعثيح تيٓ١
ِعّٛعر ٓ١ر ٚا٠را ذعس ٞاٌمسعيح تي ٓ١اٌّعّيٛعر ٓ١فاٌّعّٛعيح اٌ اظيسج ٠ميذ اؼيد اٌععثيٓ١
ِٕٙا عٍ ٝؼياا ِيا ٠ٚرىيأ عٍ١يٗ تّصاتيح اٌثسشيرا ٠ٚيأذ ٟالعية اخيس ِيٓ ٔفيط اٌّعّٛعيح ٠ٚؽٕيٟ
ظٙسٖ ٚزأظٗ ٠ى ٍِ ْٛك تاٌف ر اٌر٘ ٞي ٛاٌثسشيرا ٚالعية اٌثسشيرا ٍ٠صِيٗ ِيٓ اٌىرفي٘ٚ ٓ١ىيرا
٠أذ ٟاٌععة اٌصأٚ ٟاٌصاٌس ٕ٠ٚؽٕ ٟتٕفط اٌطس٠مح ٚاٌٛضص اٌر ٞاذ رٖ اٌععة االٚي ر شُ ٠ثيدأ
أفساد اٌّعّٛعح اٌفااصج تاٌمسعح ر تاٌمفص عٍ ٝظٙس اٌععثي ٓ١إٌّؽٕي ٓ١ظٙيٛزُ٘ ٚاٌٍعثيح ذعرّيد
عٍ ٝاٌععة ادٚي اٌر ٞلفص ف ٟاٌّسج اد ٌٝٚفئذا اظرطاي ِٓ اٌسوٛب عٍ ٝظٙيس اٚي العية
إٌّؽٕيي١ٌ ٟرييسن اٌّعيياي أِيياَ اٌععثيي ٓ١ا٢خييس١ٌ ٓ٠عييرط١عٛا اٌمفييص ٚاٌسوييٛب عٍيي ٝظٙييٛز تم١ييح
اٌععث ٓ١إٌّؽٕ ٓ١ر ٚأِا إذا اٌععة ادٚي ِا اظرطاي ِٓ اٌمفص ٌّعافح تع١دج وأْ ٠مفص ٠ٚسوية
عٍيي ٝظٙييس آخييس اٌععيية إٌّؽٕيي ٟفيياْ اٌثم١ييح ِييٓ أعريياء ِعّٛعرييٗ ال ٠عييرط١عِ ْٛييٓ اٌمفييص
ٚاٌسوٛب عٍ ٝظٙس اٌثم١ح ِّا ٠ؤد ٞاٌ ٝخعازج اٌّعّٛعح اٌر ٟوأيد ذؽياٚي اٌمفيص ٚاٌسويٛب
عٍ ٝظٛٙز إٌّؽٕ ٓ١ي ٚترٌه ظرمذ ٘رٖ اٌّعّٛعح ِىاْ اٌّعّٛعح اٌ اظيسج ٚذثيدأ ٘ي ٟتياٌمفص
ٚاٌسوٛب عٍ ٝظٛٙز إٌّؽٕ٘ٚ ٓ١١ىرا دٚاٌ١ه تاٌرراتص ف ٟاٌمفص ٚاٌسوٛب عٍ ٝاٌاٛٙز اٌي ٝاْ
ذفٛش اؼد ٜاٌّعّٛعح ؼعة عدد ِساخ اٌسوٛب عٍ ٝظٛٙز إٌّؽٕ ٓ١١ي
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