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. أغشاض ػٍُ اٌٍغخ فٟاألعبط األٚي ٘زا اٌجحش ٠جحش فٟ —خالصخ

اٌٛلٛف ػٍٝ حم١مخ اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ، ػٍُ اٌٍغخ ِٓ أغشاض : اٌىٍّبد اٌّفزبح١خ

. ٚٚظبئفٙب، ٚاٌؼاللخ ث١ٕٙب، ٚاخزالفٙب

I. اٌّمذِخ 

اٌٍْٛ اٌؼشثٟ اٌمذ٠ُ : رذسط أغشاض ػٍُ اٌٍغخ فٟ ظٛء رضاٚط ا١ٌٍٔٛٓ ِٓ اٌذساعخ

: ، فّٓ أغشاض ػٍُ اٌٍغخثٕظش٠برٗ ٚأعب١ٌجٗ اٌحذ٠شٚاٌٍْٛ اٌغشثٟ  ثعٛاثطٗ ِٚؼب١٠شٖ،

 ،ٚاألعظ اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب ،لخ ٚوٕٗ اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ ِٚىٛٔبرٙباٌٛصٛي إٌٝ حمٟ

 .ٚرص١ٕفٙب ٚث١بْ ٚظبئفٙب

II. اٌّمبٌخ ِٛظٛع  

اٌٍْٛ اٌؼشثٟ اٌمذ٠ُ : رذسط أغشاض ػٍُ اٌٍغخ فٟ ظٛء رضاٚط ا١ٌٍٔٛٓ ِٓ اٌذساعخ

 . ثٕظش٠برٗ ٚأعب١ٌجٗ اٌحذ٠شٚاٌٍْٛ اٌغشثٟ  ثعٛاثطٗ ِٚؼب١٠شٖ،

 :فّٓ أغشاض ػٍُ اٌٍغخ

 ،ٚاألعظ اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب ،ٚي إٌٝ حم١مخ ٚوٕٗ اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ ِٚىٛٔبرٙباٌٛص

. ٚرص١ٕفٙب ٚث١بْ ٚظبئفٙب

: ٚاٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ ٟ٘

ظب٘شح اإلثذاي، ٚظب٘شح اٌمٍت اٌّىبٟٔ، ٚظب٘شح اٌّؼبلجخ اٌصٛر١خ، ٚظب٘شح اإلدغبَ، 

 . ٚظب٘شح اإلظٙبس

:  رؼش٠ف اإلثذاي

اٌّح١طخ ثٙزا -ثزأص١ش اٌج١ئخ اٌٍغ٠ٛخ اٌّح١طخ ٘ٛ رغ١ش صٛد إٌٝ آخش فٟ وٍّخ ِب 

إلبِخ حشف ِمبَ حشف آخش ٠مبسثٗ فٟ اٌّخشط أٚ فٟ : أٚ ٘ٛ فٟ أغٍت صٛسٖ -اٌصٛد

َخجٓ، : ِضً. اٌصفخ أٚ ف١ّٙب ًِؼب، ِغ اشزشان اٌىٍّز١ٓ فٟ اٌّؼٕٝ ٚفٟ ثبلٟ اٌحشٚف

 . ، ٚاٌجذسطَٚغجٓ، ٚػص١َه، ٚػص١َذ، ٚاٌجذ

:  حرؼش٠ف اٌّؼبلجخ اٌصٛرٟ

ِغ اشزشان اٌىٍّز١ٓ فٟ اٌّؼٕٝ ٚفٟ  ،ػٍخ رصش٠ف١خ رجبدي وً ِٓ اٌٛاٚ ٚا١ٌبء ٌغ١ش

رٗ َٚو١َْٕزٗ : ِضً ِبرا؟ ِضً .ثبلٟ اٌحشٚف ْٛ ا ٚو١ًٕب -٠ؼٕٟ ثبٌٛاٚ ٚثب١ٌبء-َوَٕ ًٛ جؼٍذ ٌٗ : وٕ

 .  و١ٕخ

:  رؼش٠ف اإلدغبَ

سف اٌضبٟٔ فٕٕطك ا ِشذًدا، أٚ رز٠ٚت اٌحشف األٚي فٟ اٌحإٌطك ثحشف١ٓ حشفًب ٚاحذً 

 . ثبٌحشف١ٓ حشفًب ٚاحًذا

: ٚعجت اإلدغبَ

  .٘ٛ صمً إٌطك ثبٌحشف١ٓ ث١ّٕٙب فبصً؛ ٌٚزٌه غٍت اٌزخف١ف، ثحزف اٌحشوخ صُ اإلدغبَ

ظبد، " غعط"حشفبْ ٕ٘ب فٟ . اغعط ِٓ صٛره: ، ٔمٛيغعطَشَذَد، أٚ : ِضاًل 

اٌٍغبْ  .٠ٓ ٠ىْٛ ٕ٘ب صمًث١ٓ اٌحشف١ٓ اٌحشوخ؛ فؼٕذِب ٔأرٟ ثبٌحشفِٚٚضٍٙب ظبد أخشٜ؛ 

٠ٕطك ثبٌحشف األٚي صُ ٠زشن اٌحشف األٚي إٌٝ ِٛظغ اٌحشوخ، صُ ثؼذ رٌه ٠ٕزمً إٌٝ 

. اٌحشف ِشح صب١ٔخ؛ إًرا ف١ٗ صمً ػٍٝ اٌٍغبْ؛ إّٔب ٌّب ٔغىٓ اٌحشف األٚي

ٚٔذخً اٌحشف األٚي فٟ اٌحشف اٌضبٟٔ؛ فٕٕطك ثبٌحشف حشفًب ٚاحًذا، ٠ٕٚجٛ اٌٍغبْ ػٓ 

إًرا  ٠حصً اٌزخف١ف؛ -٠فبسلٗ ِشح ٚاحذح أٞ–ٔجٛح ٚاحذح  -اٌحشف اٌّشذد-اٌحشف١ٓ 

  .٘زا اٌضمً -أٚ ٌزشن-اإلدغبَ ٕ٘ب أرٝ ٌزخف١ف 

 : ٌإلدغبَ صالصخ ششٚغ: ششٚغ اإلدغبَ

 . ػذَ ٚجٛد فبصً ث١ٓ اٌحشف١ٓ: اٌزالصك ث١ٓ اٌحشف١ٓ  دْٚ حبجض، أٞ: اٌششغ األٚي

حشفبْ ِزّبصالْ : فبٌزّبصً  ؛ٚ اٌزجبٔظ ث١ٓ اٌحشف١ٓاٌزّبصً أٚ اٌزمبسة أ: اٌششغ اٌضبٟٔ

غَ  } داي ٚع١ٓ:  ا فٟ اٌّخشط، ِضًرمبسةً : ٚدَّ، ٚاٌزمبسة ٠ؼٕٟ: داي ٚداي، ٔحٛ ِّم   {لَْذ َع

َٓ  } ٚاٌزجبٔظ  ِضاًل داي ٚربء ،[1 :اٌّجبدٌخ] لَْذ رَج١ََّ  [. 38:  اٌؼٕىجٛد] {َٚ

ػذَ ر٘بة اإلدغبَ ثجؼط اٌصفبد، ٠ؼٕٟ ػٕذِب ٔذغُ حشفًب فٟ حشف ال : اٌششغ اٌضبٌش

اٌطبء  فؼٕذٔبء، ٘زا اٌحشف األٚي ثصفبرٗ، ٠ؼٕٟ ال ٠ز٘ت ِٓ صفبرٗ شٟ ٠جمٝثذ أْ 

اٌحشف األٚي غبء ٚاٌحشف اٌضبٟٔ ربء؛ ال ٔذغُ اٌطبء فٟ اٌزبء؛ ٌّبرا؟ ألْ اٌحشف : ٚاٌزبء

ال ثذ أْ ٠ىْٛ اٌحشف األٚي أظؼف ِٓ اٌحشف ف األٚي ٘ٛ اٌزٞ ٠زٚة فٟ اٌحشف اٌضبٟٔ؛

ًٓ ٚاٌضبٟٔ،  صح١ح؛ ٘زا ٔذغُ اٌزبء فٟ اٌطبء ف اأٟ ِزحشنً سٚاي ا٠ىْٛ اٌحشف األٚي عبو

ال ٔذغُ اٌطبء فٟ اٌزبء؛ ألْ اٌطبء ألٜٛ ِٓ اٌزبء؛ فال رذغُ  :ٌٚىٕٕب ال ٔفؼً اٌؼىظ، ٠ؼٕٟ

١ٌغذ ِٛجٛدح فٟ اٌزبء؛ اٌطبء فخ صاإلغجبق ٚاٌطبء فٟ اٌزبء؛ ألْ اٌطبء ف١ٙب إغجبق؛ 

. ١ٌظ ِٛجًٛدا فٟ اٌزبء ٚ٘زا ف١ٙب رفخ١ُ

فبٌز١ّ١ّْٛ أدغّٛا ٌٍزخف١ف؛ ألْ إٌطك ثحشف١ٓ صمً، فٍضمً إٌطك أدغّٛا؛ غٍجًب 

.  ٌٕؼشف أصً اٌىٍّخ:  ٌج١بْ األصً؛ أٞ -فىٛا اإلدغبَ :٠ؼٕٟ–ٚاٌحجبص٠ْٛ أظٙشٚا . ٌٍخفخ

٠ٚؼشف  ،-حم١مخ اٌظب٘شح-ف اٌظب٘شح ٌظب٘شح؛ ٠ؼشّر ػٍُ اٌٍغخ ػٕذِب ٠زٕبٚي ا: إرْ

. أثؼبد ٘زٖ اٌظب٘شحٚششٚغ اٌظب٘شح، ٚاٌظب٘شح،  اٌؼٕبصش أٚ األعظ اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب 
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