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 االصزؼبسح نغخً ٔاصطالدبً 

رؼشٚف االصزؼبسح نغخً: االصزؼبسح فٙ انهغخ انؼشثّٛخ يٍ "انؼبسٚخ"، ْٔٙ رؼُٙ َمم 

 شٙء يب يٍ شخص ئنٗ آخش، فٛصجخ انشٙء ْٕ "انؼبسٚخ".

ػًشٔ ثٍ انؼالء رؼشٚف االصزؼبسح اصطالدبً: ْٕٔ ػهى يٍ ػهٕو انجٛبٌ، ٔلذ كبٌ أثٕ 

ل يٍ كزت ثٛزبً شؼشّٚبً فّٛ اصزؼبسح دٛث ٚمٕل انشبػش: ّٔ  أ

 ٔصبق انثشٚب فٙ يالءرّ انفجشُ                ألبَيْذ ثّ َدزَّٗ رٖٔ انؼُٕد فٙ انثَّشٖ 

ل يٍ كزت رؼشٚفبً فٙ ػهى االصزؼبسح، دٛث لبل: "االصزؼبسح يب  ّٔ ّٙ أ لذ كبٌ انجشجبَ

بس ػٍ األصم، َٔمهذ انؼجبسح فجؼهذ يكبٌ غٛشْب، ٔيالكٓب اكزفٙ فٛٓب ثبالصى انًضزؼ

رمشٚت انشجّ ٔيُبصجخ انًضزؼبس نّ نهًضزؼبس يُّ، ٔايززاج انهفظ ثبنًؼُٗ دزٗ ال 

 ٕٚجذ ثًُٛٓب يُبفشح، ٔال ٚزجٍٛ فٙ أدذًْب ئػشاض ػٍ اٜخش".

 ّٙ نغشض يب االصزؼبسح فٙ انهغخ انؼشثّٛخ رؼُٙ َمم انؼجبسح يٍ يٕظغ اصزؼًبنٓب األصه

ٍّ انفشق  ٌّ االصزؼبسح رشجّ "انزشجّٛ" ٔنك ّٙ ٚشٚذِ انكبرت، كًب أ ٔرذمٛك ْذف أدث

ٌّ انزشجّٛ فّٛ كّم أسكبَّ، ثًُٛب االصزؼبسح ُٚذزف يُٓب أدذ أسكبٌ انزشجّٛ  ثًُٛٓب أ

 األصبصّٛخ.

 أسكبٌ االصزؼبسح

 نالصزؼبسح ثالثخ أسكبٌ أصبصّٛخ ْٔٙ:

 انًضزؼبس يُّ: ْٕٔ انًشجّّ ثّ.

 انًضزؼبس نّ: ْٕٔ انًشجّّ َفضّ.

 انًضزؼبس: أ٘ انهفظ انًُمٕل ثٍٛ انًشجّ ٔانًشجّ ثّ.

يثبل ػهٗ رنك: ٚمٕل رؼبنٗ: "ٔاشزؼم انشأس شٛجبً"؛ فبنًضزؼبس ُْب "اشزؼم"، 

 ٔانًضزؼبس يُّ انُبس ْٔٙ انًشجّّ ثّ، ٔانًضزؼبس نّ انشٛت ْٕٔ انًشجّ.

 إَٔاع االصزؼبسح

االصزؼبسح انزٙ ّٚصشح فٛٓب انمبئم ثهفظخ انًشجّّ ثّ ٔٚذزف اصزؼبسح رصشٚذّٛخ: ْٙ 

 انًشجّّ؛ كمٕل انشبػش:

ْذ ػهٗ انُؼَُّبِة ثبنجشدِ             فأيطشد نإنإاً يٍ َشجٍش ٔصمْذ  سَداً َٔػعَّ َٔ 



ٌّ انشبػش دزف انًشجّّ أ٘  االصزؼبسح فٙ ْزا انجٛذ فٙ "ديٕع كبنهإنإ"؛ دٛث ئ

 "انهإنإ"، ٔٔجّ انشجّ ثًُٛٓب جًبل انذيٕع َٔمبؤْب. انؼٌٕٛ، ٔصّشح ثبنًشجّّ ثّ

ع يٍ االصزؼبسح ٚذزف فٛٓب انمبئم انًشجّ ثّ ٔٚزكش انًشجّّ  ّٕ اصزؼبسح يكُّٛخ: ْزا انُ

ثؼكش انزصشٚذّٛخ، ٔيٍ األيثهخ ػهٗ ْزا انُٕع لٕنّ رؼبنٗ: "ٔاخفط نًٓب جُبح 

ؼبس انجُبح يٍ انطبئش انزّل يٍ انشدًخ"؛ فبالصزؼبسح فٙ "جُبح انزّل"، دٛث اصز

نهزّل، ٔركش انًشجّّ أ٘ انزّل ٔدزف انًشجّّ ثّ أ٘ انطبئش، ٔأثمٗ ػهٗ يب ٚذّل ػهٛٓب 

ْٕٔ انجُبح، ٔٔجّ انشجّ انغطبء، ٔانٓذف يٍ االصزؼبسح ُْب غبػخ انٕانذٍٚ ٔرّل 

 انُفش نًٓب.

نًشجّ ثّ، اصزؼبسح رًثٛهّٛخ: ْزا انُٕع يٍ االصزؼبساد ٚذزف يُّ انًشجّّ، ٔٚصّشر ثب

ٌّ انًشجّّ ٚكٌٕ ػجبسح ػٍ دبنخ ٔيشٓذ رًثٛهٙ ْٔٛئخ دبظشح، ٔيٍ  ٍّ انفشق ُْب أ ٔنك

ٌّ انمبئم ٚذزف  : نكّم جٕاد كجٕح؛ دٛث ئ ّٙ األيثهخ ػهٗ رنك؛ لٕنُب فٙ انًثم انشؼج

ٌّ نهجٕاد  انًشجّ ْٕٔ انذصبٌ، ٔٚزكش انًشجّّ ثّ ْٕٔ انجٕاد، ٔٔجّ انشجّ ْٕ أ

 لذ ًّٚشاٌ ثّ خالل ػهًًٓب انز٘ ًٚٓشاٌ ثّ. ٔانذصبٌ كجٕح أ٘ خطأ


