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، أعجبة رفشع اٌٍغخ ئٌٝ ٌٙجبدفٟ األعبط األٚي ٘زا اٌجحش ٠جحش فٟ —خالصخ

.  ف اٌفشدٞ فٟ اٌىالَ، ٚاٌم١بط اٌخبغئاالخزال

االخزالف اٌفشدٞ فٟ اٌىالَ، ، أعجبة رفشع اٌٍغخ ئٌٝ ٌٙجبد: اٌىٍّبد اٌّفزبح١خ

. ٚاٌم١بط اٌخبغئ

I. اٌّمذِخ 

اإلدغبَ، ٚاإلظٙبس، ٚاٌفحفحخ، : ٌٙجبد وض١شح فٟ ؽجٗ اٌجض٠شح اٌؼشث١خ٠ٛجذ 

صً فٟ ؽجٗ اٌجض٠شح اٌؼشث١خ؛ ألْ ئٌٝ آخشٖ، ٘زٖ اٌٍٙجبد وبٔذ ٔز١جخ ٌٍفٛا... ٚاٌىؾىؾخ

اٌفٛاصً فٟ ؽجٗ اٌجض٠شح اٌؼشث١خ وبٔذ وبٌحذٚد اٌغ١بع١خ ا٢ْ، ٠ؼٕٟ وبٔذ رؾجٗ اٌحذٚد 

 .اٌغ١بع١خ ث١ٓ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ ا٢ْ

II. اٌّمبٌخ ِٛظٛع  

 
اإلدغبَ، ٚاإلظٙبس، ٚاٌفحفحخ، : ٌٙجبد وض١شح فٟ ؽجٗ اٌجض٠شح اٌؼشث١خ٠ٛجذ 

رٖ اٌٍٙجبد وبٔذ ٔز١جخ ٌٍفٛاصً فٟ ؽجٗ اٌجض٠شح اٌؼشث١خ؛ ألْ ئٌٝ آخشٖ، ٖ... ٚاٌىؾىؾخ

اٌفٛاصً فٟ ؽجٗ اٌجض٠شح اٌؼشث١خ وبٔذ وبٌحذٚد اٌغ١بع١خ ا٢ْ، ٠ؼٕٟ وبٔذ رؾجٗ اٌحذٚد 

 .اٌغ١بع١خ ث١ٓ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ ا٢ْ

 :٠ّىٕٕب ئسجبع رفشع اٌٍغخ ئٌٝ ٌٙجبد ئٌٝ األعجبة ا٢ر١خٚ

را وبْ اٌّزىٍّْٛ ثبٌٍغخ اٌٛاحذح ٠ؼ١ؾْٛ فٟ ث١ئخ جغشاف١خ ئ: اٌفٛاصً اٌجغشاف١خ: أٚالاًل 

ٚاعؼخ، ٚرفصً اٌججبي، أٚ اٌٛد٠بْ، أٚ غ١ش٘ب ِٓ اٌفٛاصً اٌجغشاف١خ ثمؼخ ػٓ ثمؼخ 

 -ِغ اٌضِٓ-أخشٜ؛ فاْ ٘زٖ اٌفٛاصً رؼضي ٘زٖ اٌج١ئبد ثؼعٙب ػٓ ثؼعٙب ا٢خش، ٚرإدٞ 

 .ئٌٝ رى٠ٛٓ ٌٙجبد فٟ اٌٍغخ اٌٛاحذح

رفشػذ ئٌٝ ٌٙجبد؛ ح١ش أزؾشد اٌمجبئً اٌؼشث١خ فٟ فمذ ٌغخ اٌؼشث١خ؛ ٚ٘زا ِب حذس ي

ؽجٗ اٌجض٠شح اٌؼشث١خ اٌّزشا١ِخ األغشاف ث١ٓ عٙٛي ٚ٘عبة، ٚأٚد٠خ ٚججبي، ٚعٛاحً 

ٚصحبٍس؛ فبٔفصٍذ وً ث١ئخ ػٓ األخشٜ؛ فبٌز٠ٓ ٠ؼ١ؾْٛ فٟ ث١ئخ صحشا٠ٚخ ثبد٠خ غ١ش 

غ١ش اٌزٟ ٠زىٍّٙب اٌز٠ٓ ٠ؼ١ؾْٛ ثّٕبغك  فٟ ٔجذ ٚاٌؼشٚض ٠زىٍّْٛ ٌٙجخ :ِضالاًل  ،ِغزمشح

 .اٌحعبسح ٚاالعزمشاس فٟ اٌحجبص ٚرٙبِخ ٚا١ٌّٓ

ٌُٚ رغٍُ اٌج١ئخ اٌؼشث١خ ِٓ رٍه اٌفٛاصً فٟ ػصشٔب اٌحبظش؛ ح١ش ٔجذ اخزالفاًلب ث١ٓ 

ا ١ٌظ ِٓ ا١ٌغ١ش اخزشالٗ  .اٌج١ئبد اٌّزؼذدح، فعالاًل ػٓ اٌحذٚد اٌغ١بع١خ ٚاٌزٟ رمف حبجضاًل

ٞ لجبئً أٚالد ػً: ٌٛغٓ اٌؼشثٟ، اٌفٛاصً اٌغ١بع١خ ث١ٓ ١ٌج١ب ِٚصشفؼٕذٔب ِضالاًل ا

اٌحذٚد اٌغ١بع١خ ٟ٘ اٌزٟ رفصً ث١ٓ ٚ ؛٠ٕمغّْٛ ث١ٓ اٌذٌٚخ ا١ٌٍج١خ ٚاٌذٌٚخ اٌّصش٠خ

 .اٌز٠ٓ ٠ؼ١ؾْٛ فٟ ١ٌج١ب ٚاٌز٠ٓ ٠ؼ١ؾْٛ فٟ ِصش

ب اًّل ٚاحذح اٌمج١ٍخ اي: ئرْ اٌفٛاصً اٌغ١بع١خ ا٢ْ رمَٛ ِمبَ اٌفٛاصً اٌجغشاف١خ لذ٠

 .رفصً اٌحذٚد اٌغ١بع١خ ث١ٓ لغ١ّٙب

 .ٔؼجش ػٕٗ ثأٔٗ فٛاصً اٌطجمبدٚ: االٔؼضاي االجزّبػٟ: صب١ٔب

ٚاخزالف اٌظشٚف االجزّبػ١خ ث١ٓ اٌج١ئبد اٌّخزٍفخ ٌّٙب رأص١شّ٘ب  ،االٔؼضاي االجزّبػٟ

رفشع اٌٍغخ ئٌٝ ٌٙجبد؛ فىً غجمخ ِٓ غجمبد اٌّجزّغ رزخز ٌٙجخ فٟ اٌزٞ ال ٠غزٙبْ ثٗ 

سعزمشاغ١خ ِضالاًل رزخز ٌٙجخ ِخزٍفخ ػٓ اٌطجمخ األخشٜ رالئّٙب ٚرزٕبعت ِؼٙب؛ فبٌطجمخ األ

غ١ش ٌٙجخ اٌطجمخ اٌٛعطٝ، أٚ اٌطجمخ اٌذ١ٔب ِٓ اٌّجزّغ، ٌٚٙجخ اٌصٕبع رخبٌف ٌٙجخ 

. اٌضساع

أْ اٌؼب١ِبد اٌخبصخ رز١ّض ثزٕٛػٙب اٌزٞ ال  (-اٌٍغخ)ِإٌف وزبة -ٌٚزا ٠مشس فٕذس٠ظ 

فٟ رغ١ش دائُ رجؼاًلب ٌٍظشٚف ٚاألِىٕخ؛ فىً جّبػخ خبصخ ٚوً ١٘ئخ ِٓ أسثبة  ٠حذ؛ ٚأٔٙب

 .اٌّٙٓ ٌٙب ػب١ِزٙب اٌخبصخ ثٙب

وً غبئفخ ِٓ غٛائف اٌّجزّغ رغزؼًّ ثؼط األٌفبظ فٟ ِؼبٟٔ خبصخ ال رذسوٙب غ١ش٘ب 

٠غزؼًّ إٌجبسْٚ ثؼط اٌّصطٍحبد اٌخبصخ ثُٙ، ، فّضالاًل ِٓ اٌطٛائف اٌزٟ رؼ١ؼ ِؼٙب

اٌمبْٔٛ ٌُٙ اصطالحبرُٙ اٌخبصخ ثُٙ، ٚ٘زٖ  ٚحزٝ اٌٍصٛؿ ٚغش٠ذ ...اٌحذادْٚ ٚوزٌه

ب اًِل اٌٍغبد اٌخبصخ ": "فٕذس٠ظ"٠مٛي : اٌٍغبد اٌخبصخ أٚ اٌؼب١ِبد اٌخبصخ وبٌٍٙجبد رّب

ب؛ ٌٚىٕٙب رمَٛ  -ِٓ ح١ش اٌّجذأ-االجزّبػٟ؛ ٌزٌه وبٔذ رٕؾأ ِٓ االٔفصبي  اًِل وبٌٍٙجبد رّب

ب ػٍٝ ِبدح ٌغخ ِؾزشوخ؛ فبٌؼضٌخ االجزّبػ١خ ٘زٖ ئرا أعّذ ئٌٝ اٌؼضٌخ اٌجغشاف١خ  اًّل دائ

 .عبػذد ػٍٝ رفشع اٌٍغخ ئٌٝ ٌٙجبد

احزىبن اٌٍغبد ٚاخزالغٙب ٔز١جخ غضٚ أٚ ٘جشاد أٚ رجبٚس؛ ح١ش ٠ؼذ اٌصشاع : صبٌضب

فٟ أمغبَ اٌٍغخ ٚرفشػٙب ئٌٝ ٌٙجبد؛ ثً اٌزأص١ش ٌٍغٛٞ ث١ٓ اٌٍغبد ِٓ اٌؼٛاًِ اٌخط١شح ا

ا ِضب١ٌ اًلب ال  "فٕذس٠ظ"٠مشس  أْ رطٛس اٌٍغخ اٌّغزّش فٟ ِؼضي ػٓ وً رأص١ش خبسجٟ ٠ؼذ أِشاًل

٠ىبد ٠زحمك فٟ أ٠خ ٌغخ؛ ثً ػٍٝ اٌؼىظ ِٓ رٌه فاْ األصش اٌزٞ ٠مغ ػٍٝ ٌغخ ِٓ ٌغبد 

ب فٟ اٌزطٛس اٌٍغِٛٞجبٚسح ٌٙب،  ِ اًل ا ٘ب ا ِب ٠ٍؼت دٚساًل  .وض١شاًل

ِّٛو  اٌطفً فارا ػبػ ا ػّب ٠م َ أٌغٕزُٙ، ٠ٚصٍح خطأُ٘ وأْ أٚ ػبػ ٘إالال األغفبي ثؼ١ذاًل

٠ىْٛ آثبؤُ٘ ِؾغ١ٌٛٓ فٟ غٍت اٌشصق فٟ ثالد أخشٜ، فاْ ٘زٖ االٔحشافبد ٚاألخطبال 

لج١ٍخ -رىْٛ ٌٙجخ ر١ُّ رصجح ثّشٚس اٌضِٓ ٌٙجخ اػزبدٚ٘ب ٚرّغىٛا ثٙب، ٠ُْٚحزًّ أْ 

ب  -ر١ُّ فٟ ؽجٗ اٌجض٠شح اٌؼشث١خ فٟ ثٕبال اعُ اٌّفؼٛي ِٓ األجٛف ا١ٌبئٟ ثبإلرّبَ؛ ل١بعاًل

ِٓ ٘زا اٌمج١ً، صُ أصجحذ ثّشٚس اٌضِٓ ٌٙجخ خبصخ ثٍٙجخ ر١ُّ؛  -ػٍٝ اٌفؼً اٌصح١ح

ِذ٠ْٛ  :ألْ ٌٙجخ ر١ُّ ٠صححْٛ اعُ اٌّفؼٛي ِٓ األجٛف ا١ٌبئٟ ف١مٌْٛٛ فٟ ِذ٠ٓ

إلرّبَ، ٘زٖ اٌٍٙجخ غجؼاًلب ٠حزًّ أْ رىْٛ ِٓ اٌخطأ فٟ األل١غخ؛ ألُٔٙ لبعٛا األجٛف ثب

ب ػٍٝ  :فبٌصح١ح ٠مٌْٛٛ ِضالاًل  ،ػٍٝ اٌصح١ح ِفؼٛي ٔجٕٟ اٌىٍّخ ػٍٝ اعُ اٌّفؼٛي ل١بعاًل

. غّش اعُ اٌّفؼٛي ِٕٙب ِغّٛس: ِضالاًل  ،اٌفؼً اٌصح١ح

 ،؛ فارْ ٘زا ل١بط خبغئِذ٠ٓ ١ٌٚظ ِذ٠ْٛ :ألٔٗ فؼً صح١ح، ئّٔب داْ ٔمٛي ف١ٗ

 ..ثّشٚس اٌضِٓ أصجح ٌٙجخ ِٓ اٌٍٙجبد اٌؼشث١خ ٟٚ٘ ٌٙجخ ر١ُّ

فارْ األخطبال اٌزٟ ٠خطئ ف١ٙب األغفبي، ٚاٌز٠ٓ ٠ؼزبدْٚ أْ ٠زىٍّٛا ثٙب ِٓ ٚجٙخ 

، ٚ٘زا اٌم١بط اٌخبغئ لذ ٠صجح ٔظشُ٘ أٔٙب صح١حخ، ٌٚىٕٙب فٟ اٌٛالغ رجبٔت اٌصٛاة

 .ثّشٚس اٌٛلذ ٌٙجخ خبصخ
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