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انزغٓٛش ٔانزًٓٛظ ٔاإلغجبق  فٙاألعبط األٔل ْزا انجحش ٚجحش فٙ —خالصخ

. انًضط، انزًبصم أٔ انزغبٚشٔ

. انزغٓٛش ٔانزًٓٛظ ٔاإلغجبق ٔانًضط، انزًبصم أٔ انزغبٚش: انكهًبد انًفزبحٛخ

I. انًمذيخ 

أٌ انصٕد انًًٕٓط إرا عبٔس صٕرًب : يٍ انزأصش ثبنغٛبق انصٕرٙ رغٓٛش انصٕد، أ٘

يغًٕٓسا َطمُب ثّ يغًٕٓسا، رغٓٛش انصٕد، ْٕٔ انُطك ثبنصٕد انًًٕٓط يغًٕٓسا 

افزؼم، " اصربٌ"ٔأصم ْزا انفؼم " اصربٌ"ثذًًل يٍ " اصداٌ"غك انزبء داًًل فٙ كٍ

انزبء يًٕٓعخ، ٔنكُٓب عبٔسد انضا٘ انًغٕٓسح فزأصًشا ثبنضا٘  ،انُطك ثبنزبء "اصربٌ"

، ْٔزا ٚغًٗ رغٓٛش انصٕد ٚؼُٙ انُطك "اصداٌ: "انًغٕٓسح لهجذ انزبء داًًل فمهُب فٛٓب

رأصًشا ثبنجٛئخ انصٕرٛخ أٔ ثبنغٛبق ٔ ،أصًشا ثبنصٕد انًغٕٓسثبنصٕد انًًٕٓط يغًٕٓسا د

 . انصٕرٙ

II. انًمبنخ يٕظٕع  

أٌ انصٕد انًًٕٓط إرا عبٔس صٕرًب : يٍ انزأصش ثبنغٛبق انصٕرٙ رغٓٛش انصٕد، أ٘

يغًٕٓسا َطمُب ثّ يغًٕٓسا، رغٓٛش انصٕد، ْٕٔ انُطك ثبنصٕد انًًٕٓط يغًٕٓسا 

افزؼم، " اصربٌ"ٔأصم ْزا انفؼم " اصربٌ"دًًل يٍ ة" اصداٌ"كُطك انزبء داًًل فٙ 

انزبء يًٕٓعخ، ٔنكُٓب عبٔسد انضا٘ انًغٕٓسح فزأصًشا ثبنضا٘  ،انُطك ثبنزبء "اصربٌ"

، ْٔزا ٚغًٗ رغٓٛش انصٕد ٚؼُٙ انُطك "اصداٌ: "انًغٕٓسح لهجذ انزبء داًًل فمهُب فٛٓب

ا ثبنجٛئخ انصٕرٛخ أٔ ثبنغٛبق رأصشً ٔ ،ثبنصٕد انًًٕٓط يغًٕٓسا رأصًشا ثبنصٕد انًغٕٓس

 . انصٕرٙ

ْٕٔ انُطك ثبنصٕد انًغٕٓس يًًٕٓعب كُطك انذال ربء  ،ػكظ انزغٓٛشْٕٔ  انزًٓٛظ

ٔػبء نصٓش :  انجٕدلخٔ، "انجٕدلخ" :ثذًًل يٍ "انجٕرمخ": فٙ انهٓغخ انًصشٚخ يضم

انًؼبدٌ، ػُذيب ٚغزًغ صٕربٌ يغٕٓس ٔيًٕٓط فبنغبنت أٌ ٚؤصش انًغٕٓس فٙ 

 .أيب أٌ ٚؤصش انًًٕٓط فٙ انًغٕٓس فمهٛم َٔبدس ،يًٕٓطال

، انزبء نٛغذ يطجمخ يغزفهخ، "اصزجش"َأرٙ إنٗ يصطهح آخش ْٕٔ اإلغجبق كُطك 

رأصشد ثبنصبد فزحٕنذ انزبء إنٗ غبء، لهجذ انزبء غبء رأصًشا ثبنصٕد انًطجك انصبد؛ ألٌ 

نظبء، فبنزبء عبٔسد انصبد، انصبد ٔانعبد ٔانطبء ٔا: -كًب لهذ-ػُذَب أصٕاد اإلغجبق 

ٔانزبء نٛغذ يطجمخ، فمهجذ انزبء غبء رأصًشا ثصٕد انصبد، فمهجذ انزبء غبء  ،انصبد يطجمخ

نزكٌٕ يطجمخ كبنصبد، رأصش انصٕد غٛش انًطجك ثبنصٕد انًطجك فمهت انصٕد غٛش 

 .انًطجك صٕرًب يطجمًب

يزضاط صٕد شذٚذ ْٕٔ صٕد ٚزكٌٕ يٍ ا: انًضط يٍ يظبْش انزأصش ثبنغٛبق أًٚعب

 .ْٔزا َهحظّ فٙ انهٓغبد األعُجٛخ  ":ٔرظ رظ" "رش رش رش" :ثصٕد سخٕ يضم

" أُّٚ انضمالٌ: "يضاًل فٙ لشاءح اثٍ ػبيش انزأصش ثبنغٛبق أًٚعب انزًبصم،يٍ يظبْش 

 . ظى انٓبء رأصًشا ثعًخ انٛبء" أُّٚ انضمالٌ: "فمشاءح اثٍ ػبيش انعًخ انًفشٔض

إرٌ انزًبصم كمشاءح . حزف األنف ٔظى انٓبء، ْٔزِ نٓغخ ثُٙ أعذ "أُّٚ انغبحش"أًٚعب 

  .ايش رًبصم فٙ انحشكبداثٍ ع

انزغبٚش، َٔغًٙ ْزا انزغبٚش انًخبنفخ انصٕرٛخ أٔ : أًٚعب يٍ انزأصش ثبنغٛبق انصٕرٙ

انزغبٚش، ْٕٔ حذٔس اخزالف ثٍٛ انصٕرٍٛ انًزًبصهٍٛ فٙ انكهًخ انٕاحذح يؼُبِ دعغٓب، 

ٔنكُٓب  ،لهجُب انطبء انضبَٛخ أنفًب ْٙ صحٛح يشعٕيخ ثبنٛبء ُْب ثطبءٍٚ،ْٙ ف ،ٚزًطػ: أ٘

انغٍٛ األٔنٗ يشذدح  :ٔأًٚعب دعغٓب صالصخ عُٛبد، دعغٓب ،لهجُب انطبء أنفًب أنف إرٌ،

 . إحذٖ انغُٛبد أنفًب يخبنفًب ثزنك ثٍٛ انحشٔف انًزًبصهخ دثغٍُٛٛ فمهت

 : أًٚعب ٚمٕل انؼغبط ػهٗ ْزا

ّ٘ إرا انجبص٘  * إرا انكشاُو اثزذسٔا انجبع ثذس   كغش رمعٙ انجبص

 . رغبثمٕا إنٗ فؼم انخٛشاد: ٚؼُٙ" إرا انكشاو اثزذسٔا. "أساد رمععب

رمعٙ انجبص٘ أصهٓب رمعط ثذل رمعٙ، رمعط انجبص٘ إرا " إرا اثزذسٔا انجبع ثذس"

 . انجبص٘ كغش

ل حشفًب يٍ انحشفٍٛ  ،فحٕل انعبد ٚبء، ثذل رمعط "رمعط"فُٓب أساد  ّٕ ح

نٓغخ يٕعٕدح فٙ ْٔٙ ْزِ رغًٗ يخبنفخ صٕرٛخ أٔ رغبٚش صٕرٙ،  ،انًزًبصهٍٛ إنٗ ٚبء

ب"انمجبئم انجذٔٚخ ٚمٕنٌٕ فٙ  أًٚب، ثذًًل يٍ انحشفٍٛ انًزًبصهٍٛ ٚمهجٌٕ أحذ ": أيَّ

ٌَي فِٙف ُيؤْر : "انًزًبصهٍٛ حشفًب يخبنفًب يغبًٚشا، أٔ فٙ ثؼط انمشاءاد لُجُٕ ًل ًل َٚيشْر َٔي ٍٍ إِفًًل  يِف

خً  يَّ ، ْزِ رًغٗ يخبنفخ صٕرٛخ أٔ رغبٚش "إًًل ًٔل ريخ: "ثاليٍٛ ٚمٕنٌٕ" إًّلً "ثذل " رِف

صٕرٙ، ْٔزا رأصًشا ثبنغٛبق انصٕرٙ، انمجبئم انجذٔٚخ رمهت ْزِ انحشٔف انًزًبصهخ أٔ رمهت 

 سغجخ فٙ رخفٛف :انحشف يٍ انحشٔف انًزًبصهخ إنٗ حشف آخش لصًذا نهزخفٛف، ٚؼُٙ

 .  انكالو

ٔكزنك رفؼم انؼشة إرا اعزًغ حشفبٌ يٍ عُظ ٔاحذ، عؼهٕا ": ٚمٕل انخهٛم ثٍ أحًذ

 . "يكبَّ حشفًب يٍ غٛش رنك انغُظ

ٌّ ": ٔلبل األصْش٘ َماًل ػٍ انفشاء  -أنفًب: أ٘-ثذنذ ثؼط عُٛبرٓب ٚبء  "دعغذ"يٍ  إ

َب أًٚعب يغبٚشح ِ. رظُٛذ: رظُُذ؛ فمبل فٛٓب: يٍ انظٍ ٔأصهٓب" رظُٛذ: "كًب لبنٕا

ٚزْت : ٚؼضص، ٚؼُٙ: أصهٓب ،فالٌ ٚؼض٘ فالًَب: صٕرٛخ أٔ يخبنفخ صٕرٛخ ػُذيب َمٕل يضاًل 

لهت أحذ انًضهٍٛ إنٗ حشف  ؛ثذل انحشفٍٛ انًضهٍٛ: نٛمّٕٚ فأصجحذ ٚؼض٘ ثذل ٚؼضص، ٚؼض٘

 .يغبٚش نٛخفف انكالو
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