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 حتصيل املادة وجتميعها  
 
 

  :����ل ا��دة أو �������

ھو ا���� "�و�� ، و � ا��ط�ح ھو ��� �واد ا�ِ��م أو ��دة ا���ث �ن : ا�	���ل ���    

  .ا����در وا��را��

  

  ��ف ��م ا����ل؟: أوً� 

 :�راءة ا���در وا�را�� -أ

�,	'�ل ا����ث +وا*م ���دره و�را��)، و��دد �ر	�� 'ّل �%$� �ن ��ث ��د أن      

ا2ھ��� ���/)، و�$�1 ا��ط�+�ت ا�	� ,����  �$� ��دة ��/) ، ��دأ ��ر��� ا�.راءة �����در 

ن +راءا	) "�4 	�ك ا��ط�+�ت ا�	� ��ب أن 		وزع %,��� "�4 "دد �و3و"�ت  وا��را�� ، و�دو9

  .ا���ث

  

    ��ط��ھ� ور+� أ:�) ��ط�+� ا�د"وة ا�"	��د�� ��>�ت ا�ز �ف ، �,	ط��� ا�:'ل ،  : وا

أو �ر���، ��.دار ا�ر�� �ن ورق ا�'	���، و+د 	'ون أ'�ر أو أ��ر ��,ب ذوق ا����ث و�	ط���ت 

	�	وي ھذه ا��ط�+� . "��)، و	'ون ,��'� +��� ؛ ��,$ل ,��$� �ن ��ن ا2وراق ، أو ار��"$�  �$�

ل ���ر �.�  � ا��$� ا���%4 �ن أ"�ھ�، و+د '	ب  �) '��� ا��و3وع ؛ �	/��ت "�4 �,	ط�

ا,م ا�'	�ب، : "%وان ا�%ّص ا�ذي �/�ت "�4 �>�� ا��ط�+�، وأ��م ھذا ا��,	ط�ل 	و�د '���ت 

  . و�ن ا���'ن أن ��%� ا�ط��ب ا��ط�+�ت �%>,) �ن ا�ورق. ا��زء ، ا��>��

  :4 ا��ط�+�ت طر�.	�ن، ھ��و�	دو�ن ا����و��ت ا������ "�    

 .%.ل �ر � ��%ص، �را"4  �) ا�دّ+�  � %.ل ا�%ص -١

 .%.ل �����%4 �	3�ن 	��Dص ��3�ون ا�%ّص ���� ا����ث وأ,�و�) -٢

  

و�,	�,ن أن �'ون 	دو�ن ا����و��ت "�4 و�) وا�د �ن ا��ط�+� ، و�Dط واE3، وأن     

�>رد �'ّل '	�ب ���و"� �ن ا��ط�+�ت ا����D �) ، 	و�3  � ���ف '��ر ،أو ظرف '��ر ا���م، 

، ا,م )	�ر�H و �	)( �'	ب "��) ا����و��ت ا����D ���'	�ب '����، ا,م ا�'	�ب، ا,م ا��ؤ�9ف

، ا,م ا��ط���، �'�ن ا�ط��، ر+م ا�ط���، ) إن و�د(، �'�ن ا�%:ر)إن و�دت(ار ا�%:را���.ق، د



  .	�ر�H ا�ط��

  :أ"واع ا راءة -ب

  :وھ� "�4 /�/� أ%واع

 .ا�.راءة ا�,ر��� -١

٢-  ��%J	�ا�.راءة ا�. 

 .ا�.راءة ا��	��.� أو ا�%�+دة -٣

 - �واD	��ر ا��و3و"�ت و	'ون ���ط�ع "�4  $رس ا�'	�ب ��	�رف "��) ،  :ا راءة ا#ر��

و��د 	�د�د ا��و3و"�ت ا�	� �$� . أو ا�>�ول أو ا�2واب ا�	� 		��ق ��و3وع ا���ث ؛ �.راء	$�

��� �����ث ، 	�دأ �ر��� 	>�ص ھذه ا��و3و"�ت ��ورة ,ر��� ؛ �	�د�د �دى +��	$�، 

 .وا,	���د �� �'ون "د�م ا�>�*دة

 - ��"$��"�ت ا�	� �$� ��� �����ث ، و $م ���%�$� و	'ون ���ط�ع  "�4 ا��و3و :ا راءة ا

   .و���ز�$�، وا�+	��س �%$�

� أو ا"��دة -  ����وھ� +راءة ا����در وا��را�� ا��$�� ا�	� �$� ��� و/�.�  :ا راءة ا

�����ث، +راءة %.د�� د+�.�،  ���ل و�ر'ب و�.��ل و�,	%	N، وأن �,	>�د �%$�  � 	'و�ن  'ره 

ا��	��.� أ:�) �� 	'ون ���ذھب ا�ذي � 	ظ$ر +��	) ، و� ��دو ����%)، إ�  و	طو�ره ، وھذه ا�.راءة

 .إذا ُ�ِ$ر وُ�كّ 

  

و+د ��دث  � ھذه ا��ر��� أن 		وE3  � ذھن ا�ط��ب �.�*ق "ن  'رة �� ، و�رى �ن      

 ا��%�,ب أن �����$� ���:رة، ؛ '� � 	��ب 	>����$� ، ورأ�) ا��Dص �$� "ن ذھ%)، إذا �� 	DJر

  ."ن ذ�ك

  

 ��"�%:  �&���  ):ا��"�ف( �وز�� ا��دة ا

وھ� "���� 	�%�ف ا����و��ت ا��دو%� "�4 ا��ط�+�ت ��,ب �و3و"�	$�، و	وز��$�     

و�	م ذ�ك �.راءة د+�.� ���ط�+�ت ، �ن أ�ل . "�4 أ�واب ا�ر,��� و �و�$� و�,ب ا�	ر	�ب ا�ز�%�

��3$� "ن ��ض ، و�ن /ّم 	وز��$� "�4  	���� ا��ط�+�ت ا��	:��$�  � �و3و"$� ، و رز

  . �ول ا�ر,��� و����/$�

  

  



 �%�% :�  :��د�ل )ط� ار#�

��د ا�ط�ع ا�د+�ق "�4 ا��ط�+�ت ، و	وز��$� "�4 ا�>�ول وا�����ث، +د ��د ا����ث     

أّ%) �ن ا�3روري ، أ�3 � ��ض ا�>�ول ، وا�����ث إ�4 �و3وع ��/)، أو ا��'س ا�,	�%�ء 

ض ا�>�ول أو ا�����ث أو ا�	�د�ل  � ا�>�ول وا�����ث،   �.دم  �� "�4  �ل ، "ن ��

و���/� "�4 آDٍر ، أو �ؤDرھ��، وھذا �� �ط�ق "��) 	�د�ل ا�Dط�، و+د �ؤدي ذ�ك إ�4 	���ر 

"%وان ا���ث، "�4 أن �	ّم ذ�ك ���	:�ور �� ا��:رف ، و��'ن 	�/�ل ا���ث ���%,�� ��ط��ب ، 

� ���%,�� إ�4 ا�ر,�م،  '�� أّن ا�ر,�م ���ل دا*�� ر�:	)  � ا��ورة، 	�د�� '���ورة ا�ز�	�

وإ�3 �، �	4 	ظ$ر "�4 أ�,ن �� �:	$�،  �����ث 'ذ�ك � �,	.ر �) +رار، و� �$دأ �) ��ل ، 

  .�	D� 4رج ��/) "�4 أ�,ن �ورة

  

  

 �����ث: را� ا����:  

'��رة ا���م، وأن �	رك  را�T ��ن �,	�,ن �ن ا�ط��ب أن �'	ب "�4 أوراق �,طرة      

 ���	'� �<'� �Tأ,>�$�  را �رك  	ب "�4 و�) وا�د �ن ا�ور+� ، وأن �	ّل ,طر و,طر، وأن �''

  .ا��وا:� 

وإذا طرأت �دى ا����ث ���و�� �ر�د أ �3	V�  ، �$�'�%) أن �>�ل ذ�ك "�4 ا�>راغ ا�.�*م     

�ل و�3 ,$م ، ��ن ا�,طر واDWر، وإن '�%ت ا�ز��دة '��رة ، D و�3 "�4 ظ$ر ا��>��، �ن	 

  .��دأ �ن �'�ن ا�ز��دة  ، و��	د إ�4 %$��� ا�,طر ؛ ��,$ل "�4 ا�ط��ع ط��"	)

  

و � ھذه ا��ر��� ��دأ ا����ث ��%	.�ء ا����و��ت ا��ز�� �ن ا���دة ا������ ؛ أي اD	��ر     

. رTوب �%$�، أو إھ���) ؛ ��دم �زو�)ا���دة ا������ ا��	��.� ����و3وع ���:رة ، و	رك �Tر ا��

وأن "�ل ا����ث ھو إ�'�م ا�ر�ط ��ن ا��واد ا������ ا��%�,�� ��و3و")، و	�%�>$� و	����$� 

و"�4 . و�%�+:	$�، وإ�داء رأ�)  �$� ، و��س ���و�� ا�	%,�ق  ��� ��%$� و�و '�%ت �Tر �	��%,�

ون �رة �$�، و�رة "��$�، و�%>ذ إ�4 �� وراء ا����ث أن �.�ب ا���دة ا�	� أ���) "�4 و�وھ$� ، �'

  .ا��روف �ن أ '�ر، و���ش ��$�، و���ورھ�، و�,ّ�ل 'ّل �� َ�رد "��ك �ن أ '�ر

  

 ��ب "�4 ا����ث �3ور :��D	)  � ا���ث ، و3رورة 	د�D)  � أ '�ر ا���ث،    

 ����ول ا�	���ق "�4  ����ث ا�ذي ��Dو �ن طرح ا��:'�ت ، و� �.ف "�4 ا2 '�ر ��%�+:$�، و

أ�ر ذي ��ل، و� �Dرج �Zراء ذات +��� "����،  Vن ھذا ا���ث ��'م "��) ���>:ل، وَ��دق "��) 



أّ%) 	�ز�ق و	����، 2ّن ا����ث ھ%� �م �'ن إ� "��ل %.ل �$�	) ھ� ��� ا�%�وص و�:رھ�، 

:��$� �����ث  ��4 ا����ث ا�و+وف ا��	J�ل "�4 ا�%�وص ا�	� 	�	�ج إ�4 �%�+:� و%.د،  �

وا�	>'�ر وا�	���ل، و���ر�3 ا�%�وص ��3$� ���ض، وا��واز%� ��%$�  ��� 	���) �ن أ '�ر 

�	.�ر�� ، ��Dروج ��� ��*م  'رة ا���ث، و�و3و")، و"�4 ا����ث "دم ا�	,��م ��وھ�� ا2و�4 ��� 

، وإ� ��د أن �,وق ا�%ص �ن أ '�ر أو أ��Dر ، إ� ��د ا�:ك  � �و3و") ، وا"��ل ا�ذھن  �)

�	Jّ'د ��	) �J'/ر �ن طر�ق، و"�4 ا����ث أن �	��ز �J '�ر ���D، �%>رد  �$� ا����ث، 	'ون 

%	��� ��� 	��� �د�) �ن %�وص، و�� اط�� "��) �ن آراء، و"�4 ا����ث ا�,�� وراء ا��.�.� ، 

  .وإن ��ول ا�,��.ون ط�,$�، و���و�� ':>$� و���%$�

  

 


