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دساعح األطٛاخ ٌّؼشفح أٔٛاػٙا  فٟاألعاط األٚي ٘زا اٌثذس ٠ثذس فٟ —خالطح

. ِٚرغ١شاذٙا ٚعّاذٙا ٚٚدذاذٙا

، دساعح األطٛاخ ٌّؼشفح أٔٛاػٙا ٚعّاذٙا ٚٚدذاذٙا ِٚرغ١شاذٙا: اٌىٍّاخ اٌّفراد١ح

. عّاخ األطٛاخ ِٓ جٙش أٚ ّ٘ظ، ٚشذج أٚ إطثاق، أٚ أفراح أٚ اعرؼالء

I. اٌّمذِح 

ٚعّاذٙا ٚٚدذاذٙا  ،دساعح األطٛاخ ٌّؼشفح أٔٛاػٙا٘ٛ  :اٌرذ١ًٍ اٌظٛذٟ

: إٌٛع األٚي: اٌّىٛٔح ٌٍىالَ اٌثششٞ ذٕمغُ إٌٝ ٔٛػ١ٓ األطٛاخ اٌثغ١طح، ِٚرغ١شاذٙا

. اٌظٛخ اٌظاِد: إٌٛع اٌصأٟ، اٌظٛائد

II. اٌّماٌح ِٛضٛع  

ٚعّاذٙا ٚٚدذاذٙا  ،دساعح األطٛاخ ٌّؼشفح أٔٛاػٙا٘ٛ  :اٌرذ١ًٍ اٌظٛذٟ

. ِٚرغ١شاذٙا

 :األطٛاخ اٌثغ١طح اٌّىٛٔح ٌٍىالَ اٌثششٞ ذٕمغُ إٌٝ ٔٛػ١ٓ 

: ائداٌظٛ: إٌٛع األٚي

: اٌذشواخ، عٛاء وأد دشواخ لظ١شج؛ اٌفرذح  ٚاٌضّح ٚاٌىغشج، أٚ اٌط٠ٍٛح ٟٚ٘

ا عاوٕح، اٌٛاٚ ٚا١ٌاء ػٕذِا ذىْٛ فاألٌف ٚاٌٛاٚ ٚا١ٌاء،  ًّ األٌف دشوح ط٠ٍٛح؛ ألٔٙا دائ

اٌذشوح ٚ ،دشوح ِجأغح ٘ااٌٛاٚ عاوٕح ٚلثٍٙا دشوح ِجأغح، ٚا١ٌاء اٌغاوٕح ٚلثً

فاٌٛاٚ ػٕذِا ذىْٛ  ؛ضّح، ٚاٌذشوح اٌّجأغح ١ٌٍاء ٟ٘ اٌىغشجاٌّجأغح ٌٍٛاٚ ٟ٘ اي

ػٕذِا ٚ ،ٚا١ٌاء ػٕذِا ذىْٛ عاوٕح ٚلثٍٙا وغش ذىْٛ طٛخ ١ٌٓ ط٠ًٛ ،عاوٕح ٚلثٍٙا ضُ

ا؛ ألْ األٌف ال ذىْٛ أٌفًا إال ٚلثٍٙا دشوح ِجأغح : ٔمٛي ًّ ٟ٘ لاي، األٌف طٛخ ١ٌٓ دائ

 .فرذحاي

-اٌٛاٚ عاوٕح ٚلثٍٙا دشوح ِجأغح ف ،"٠مٛي"ٚاٚ فٟ اٌّذ اٌطث١ؼٟ ٔأذٟ تاي" لاي"

إرْ اٌٛاٚ ٚا١ٌاء ٕ٘ا  ؛اٌىغشٟ٘ ا١ٌاء عاوٕح ٚلثٍٙا دشوح ِجأغح " ٠م١ً" -اٌضُ

 . ١ٌٓ اٌط٠ٍٛحايطٛذاْ ِٓ أطٛاخ 

ا ط١ٍمًا ال ٠ماتٍٗ ػائك: ػٕذٔا طائد ٚطاِد، اٌظٛخ اٌظائد أِا  ،٠خشض اٌظٛخ دّشً

 :ا ػائك وٍٟ أٚ ػائك جضئٟإَ ؛اٌظٛخ اٌظاِد ف١ماتٍٗ ػائك

" إن -إق  -إض  -إخ  -إد : "ِصاًل  ،اٌظٛخ اٌشذ٠ذ أٚ اٌظٛخ االٔفجاسٞ :وٍٟايػائك اي

 .طٛخ شذ٠ذ ٠ماتٍٗ ػائك وٍٟ

ألْ ٕ٘ا ػائك، ٌٚىٓ ١ٌظ ػائمًا و١ًٍّا  ؛"إط -إص  -إص  -إػ  -إص :  "اٌؼائك اٌجضئٟ

ا، ٌٚىٕٗ عّخ ترغشب ٘ٛاء ا ًِّ ٌظٛخ؛ فٙزا ٔغ١ّٗ طٛذًا اِرذاد٠ًّا؛ ٠ذثظ اٌظٛخ دثًغا ذا

 .ألٔٗ طٛخ سخٛ

طٛخ ٌغٛٞ ال ٠ظذثٗ فٟ طذٚسٖ طف١ش أٚ دف١ف ١ٌٚظ فٟ : اٌظٛخ اٌظائد ٘ٛ

 .أطٛاخ طاِرح (أطٛاخ اٌظف١ش)ِجشاٖ دٛائً، وّا ٠ظذة طٛخ اٌغ١ٓ أٚ اٌظاد 

ال ٠ظذة اٌظٛخ طف١ش ٚال دف١ف ١ٌٚظ فٟ ِجشاٖ  ،األٌف" لاي: "ػٕذِا ٔمٛي :ِصاي

ػائك " إب -إد "إِا أْ ٠ظذثٗ ػائك : اٌظٛخ اٌظاِد. دٛائً، تخالف اٌظٛخ اٌظاِد

ػائك فٟ ٚعظ " إض. "ػائك فٟ طشف اٌٍغاْ ٚأطٛي اٌصٕا٠ا اٌؼ١ٍا" إخ. "فٟ اٌشفر١ٓ

ػائك فٟ ألظٝ اٌٍغاْ ِغ ِا ٠ماتٍٗ " إق -إض . "اٌٍغاْ ِغ ِا ٠ماتٍٗ ِٓ اٌذٕه األػٍٝ

 .ِٓ اٌذٕه األػٍٝ

 :إٌٝ ِا ٠أذٟ -٠ؼٕٟ ِٓ د١س اٌى١ّح-١ٌٓ ِٓ د١س اٌىُ اي٠ٕمغُ طٛخ 

َٚطٛخ ١ٌٓ ِخرٍظ، ٟٚ٘ اٌذشوح اٌّخرٍغح : أٚاًل  ْٚ اٌشَٚ ٚ ،ذغّٝ فٟ اٌمشاءاخ تاٌشَّ

" ٠أُِشُوُ: "ٔطك اٌذشوح تى١ّح ألً، ذمطغ ِٕٙا جضء ِٓ صِأٙا، فّصاًل فٟ لٌٛٗأْ ْ

ِخرٍظ، ٠ظٓ اٌغاِغ أٔه ذغىٓ تاخرالط اٌذشوح، ٔغ١ّٗ طٛخ ١ٌٓ " ٠أِْشُوُ"ٕٔطمٙا 

 ". ٠أِشوُ"

أطٛاخ اٌّذ : طٛخ ١ٌٓ ط٠ًٛٚٚاٌىغشج،  -ٚاٌضّح  -اٌفرذح : طٛخ ١ٌٓ لظ١ش: شا١ًٔا

األٌف ذّذ تّمذاس دشور١ٓ، ِٚذ اٌذشوح تّمذاس لثض األطثغ " لاي"اٌطث١ؼٟ فٟ اٌرج٠ٛذ، 

فٟ ّ٘ض أٚ عاوٓ  ٖٚ٘ٛ طٛخ اٌّذ د١ٓ ذىْٛ تؼذ :طٛخ ١ٌٓ ِذ٠ذٚأٚ تغطٗ، 

  .اٌمشاءاخ

 :١ٌٓ  ٠ٕمغُ إٌٝ أستؼح ألغاَايطٛخ  :ػٕذِا ٔذًٍ طٛذ١ًّا ٔمٛي

 ".٠أِشوُ"طٛخ ١ٌٓ ِخرٍظ،  :اٌمغُ األٚي

 .اٌىغشج -اٌضّح  -اٌفرذح : طٛخ ١ٌٓ لظ١ش :اٌمغُ اٌصأٟ

األٌف ف٘ٛ األٌف ٚاٌٛاٚ ٚا١ٌاء، ٠ّٚذ تّمذاس دشور١ٓ : طٛخ ١ٌٓ ط٠ًٛ :اٌمغُ اٌصاٌس

ا فٟ اٌّذ اٌطث١ؼٟ، ذّّذ تّمذاس دش ًّ اٌٛاٚ ػٕذِا ذىْٛ عاوٕح ٚلثٍٙا ضُ ٚور١ٓ دائ

 ".٠ًَٞ"ا١ٌاء ػٕذِا ذىْٛ عاوٕح ٚلثٍٙا اٌىغش ٚ، "٠مٛي"

عاوٓ؛ ألْ  ،ٌف ٚتؼذ األٌف إِا ّ٘ضج أٚ عاوٓ٘ٛ األ :طٛخ ١ٌٓ ِذ٠ذ :اٌمغُ اٌشاتغ

 .أٟ  ِرذشنزاألٚي عاوٓ، ٚاي: اٌذشف اٌّشذد تذشف١ٓ

 : أ٠ًضا ِٓ د١س اٌى١ف إٌٝ ١ٌٓاي٠رٕٛع طٛخ 

 .طٛخ ١ٌٓ أِاِٟ -

 .ٚطٛخ ١ٌٓ خٍفٟ -

 .ٚطٛخ ١ٌٓ ِرغغ -

 . ٚطٛخ ١ٌٓ ض١ك -

اٌىغشج : ِٚصاٌٗ. ٚ٘ٛ طٛخ ٠شرشن فٟ طذٚسٖ طشف اٌٍغاْ: طٛخ ١ٌٓ أِاِٟ

٠شذفغ طشف اٌٍغاْ إٌٝ " إٞ -إٞ : "٠ؼٕٟ ػٕذِا ٔمٛي. ٚاٌفرذح اٌّّاٌح ٔذٛ اٌىغشج

أ٠ًضا اٌفرذح . ٌٚزٌه ٔغ١ّٗ طٛخ ١ٌٓ أِاِٟ ؛ْ ٠ذذز دف١فًاألظٝ دسجح ِّىٕح دْٚ أ

ح: "اٌّّاٌح ٔذٛ اٌىغشج فٟ لشاءج دّضج ٚاٌىغائٟ ِّ لشاءج ذّصً طٛخ اٌفرذح " فثّا سْد

 . اٌّّاٌح

اٌضّح ٚاٌفرذح اٌّّاٌح : ٠شرشن فٟ طذٚسٖ ألظٝ اٌٍغاْ، ِصاٌٗ: طٛخ ١ٌٓ خٍفٟ

فرخ " ٠َٛ"٠ّٚصٍٙا فٟ إٌطك اٌذاسض وٍّح  ٠ّصٍٙا فٟ اٌٍغح اٌؼشت١ح اٌضّح، ،ٔذٛ اٌضّح

َ"اٌّّاٌح إٌٝ اٌضّح، أطٍٙا  ْٛ فٟ ٚ. اٌفرذح أ١ٍِد ٔذٛ اٌضُٚ، ا١ٌاء ٕ٘ا ِفرٛدح "٠َ

ذغّٝ أٌف اٌرفخ١ُ فٟ " اٌظالج"إِاٌح اٌٛاٚ ٔذٛ اٌضُ " اٌظالج"ٔطك تؼض اٌمثائً 

 ". اٌظٍٛج"ٌٚزٌه ورثد فٟ اٌّظذف تاٌٛاٚ  ؛اٌٍغح اٌذجاص٠ح



ٚ٘ٛ طٛخ ٠رغغ ِؼٗ ِجشٜ اٌٙٛاء أوصش ِٓ اذغاػٗ ِغ أطٛاخ : ِرغغ طٛخ ١ٌٓ

غَ "ٚ" َطثَشَ : "ِصً اٌفرذح اٌّفخّح فٟ ،١ٌٓ األخشٜاي َّ ؛ ألْ ػٕذٔا أطٛاخ اٌرفخ١ُ "طَ

ِّٞ طٛخ ِٓ أطٛاخ  ،ٟ٘ أطٛاخ اإلطثاق اٌظاد اٌضاد اٌطاء اٌظاء فؼٕذِا ٠أذٟ تؼذ أ

 . أذٟ دشوح ذىْٛ ٘زٖ اٌذشوح أ٠ًضا ِفخّحخ -اٌظاد، اٌضاد، ٚاٌطاء، اٌظاء-اٌرفخ١ُ 

ٚ٘ٛ طٛخ ١ٌٓ ٠ىْٛ ِؼٗ ِجشٜ اٌٙٛاء أض١ك ِا ٠ّىٓ أْ ٠ظً :  طٛخ ١ٌٓ ض١ك

١ٌٓ األخشٜ؛ تذ١س ال ٠ذخً فٟ ٔطاق األطٛاخ اٌغاوٕح، ٠ّصً ٘زا ايإ١ٌٗ ِغ أطٛاخ 

ٕ٘ا ٠ىْٛ ِجشٜ اٌٙٛاء أض١ك ِا  ،اٌظٛخ اٌضّح ٚاٌىغشج فٟ اٌٍغح اٌؼشت١ح اٌفظذٝ

أٚ ٠ىْٛ ِجشٜ " أخ"ضّح ٚ" أٚ"ضّح ٚ" إٞ" "إٞ"وغشج ف ،٠ّىٓ أْ ٠ظً إ١ٌٗ

 .اٌٙٛاء أض١ك ِا ٠ّىٓ أْ ٠ظً إ١ٌٗ ِغ اٌٍغح اٌؼشت١ح

 :اٌظٛخ اٌظاِد: إٌٛع اٌصأٟ

ا ٌٛ ْطاِد ٠ىْٛ أفضً ِٓ اٌغاوٓ؛ ألْ: طٛخ طاِد أٚ طٛخ عاوٓ، ػٕذِا ٔمٛي

تّا ٠ز٘ة اٌز٘ٓ إٌٝ عاوٓ ٠ؼٕٟ ِشىً تاٌغىْٛ، اٌظٛخ اٌظاِد طٛخ عاوٓ س: لٍٕا

٠ض١ك ػٕذ طذٚسٖ ِجشٜ اٌٙٛاء؛ ف١غّغ ٌٗ طف١ش أٚ دف١ف، أٚ ٠ٕذثظ ٌذظح؛ ف١غّغ 

ِٚصً اٌثاء " إف"أٚ دف١ف " إص"ِصً . اٌثاء ٚاٌىافٚاٌفاء ٌٚٗ أفجاس ِصً اٌظاد 

ػٕذ اٌّذذش١ٓ ٌٚٗ أفجاس؛  ٠ٕذثظ اٌٙٛاء ٌذظح؛ ف١غّغ" إض" "إب"ٚاٌىاف؛ فؼٕذٔا 

ًّٞ  ا٠غّٝ طٛخً   .اشذ٠ذً  ا، ٚػٕذ اٌمذِاء ٠غّٝ طٛخً اأفجاس

 :ِجٙٛس ِّٚٙٛط: ٠ٕمغُ إٌٝ اٌظٛخ اٌظاِد

اٌٛذشاْ اٌظٛذ١اْ فٟ . ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠ٙرض ِؼٗ اٌٛذشاْ اٌظٛذ١اْ: ِجٙٛسايطٛخ اي

ٌٝ األِاَ ٠ٍرم١اْ ػٕذ اٌذٕجشج ٠ّرذاْ أفم١ًّا، ّ٘ا ستاطاْ ِشٔاْ ٠ّرذاْ أفم١ًّا ِٓ اٌخٍف إ

ٝ ترفادح آدَ-اٌثشٚص اٌذٕجشٞ  ّّ ػٕذِا ٠ىْٛ اٌظٛخ ِجًٙٛسا ٠مرشب اٌٛذشاْ ٚ ،-اٌّغ

تؼضّٙا ِٓ تؼض ف١ذذز اال٘رضاص، ٘زا اال٘رضاص إٌّرظُ ٔغ١ّٗ طٛذًا ِجًٙٛسا، ٕٔطك 

ػٕذِا ٕٔطك ٚ ،اٌظٛخ اٌّجٙٛس ٠ٙض األٚذاس اٌظٛذ١ح" إر" "إص" "إد"ِصاًل اٌذاي 

 . اٌّجٙٛس ٔضغ ٠ذٔا ػٍٝ اٌثشٚص اٌذٕجشٞ؛ فٕذظ تا٘رضاصاخاٌظٛخ 

 -ٚاٌصاء  -٘ٛ طٛخ ال ٠ٙرض ِؼٗ اٌٛذشاْ اٌظٛذ١اْ، ِصاٌٗ اٌراء : اٌظٛخ اٌّّٙٛط

ِجّٛػح فٟ  -ٚاٌٙاء  -ٚاٌىاف  -ٚاٌفاء  -ٚاٌظاد  -ٚاٌش١ٓ  -ٚاٌغ١ٓ  -ٚاٌخاء  -ٚاٌذاء 

 -اٌخاء  -اٌش١ٓ  -اٌٙاء  -اٌصاء   -اٌذاء -اٌفاء  -اٌراء  -اٌىاف  ."عىد فذصٗ شخض"

  .ػٕذ اٌّذذش١ٓ -ٚاٌماف  -ٚاٌطاء  -اٌظاد 

ِٓ األطٛاخ اٌّجٙٛسج " اٌماف"ٚ" اٌطاء"ـأِا ػٕذ اٌمذِاء واٌخ١ًٍ ٚع١ث٠ٛٗ ف

أْ فٛجذ  ،ِٛجٛدج طثًؼا فٟ ورة اٌؼٍّاء، إّٔا تذغة اٌرجاسب اٌذذ٠صح ٚاٌّؼاًِ اٌظٛذ١ح

٠ٙض األٚذاس اٌظٛذ١ح، ٚٚجذ أْ طٛخ اٌماف طٛخ  ٠ؼٕٟ ال ؛طٛخ اٌطاء طٛخ ِّٙٛط

 .ِّٙٛط

ٚاٌىاف  -ٚاٌماف  -ٚاٌطاء  -ٚاٌذاي  -ٚاٌراء  -ٚاٌثاء  -ٟ٘ اٌّٙضج : األطٛاخ اٌشذ٠ذج

 ". أجذخ طثمه"ٚاٌج١ُ غ١ش اٌّؼطشح، ٘زٖ األطٛاخ اٌشذ٠ذج جّؼد فٟ  -

 ّٟ ٖ اٌٙٛاء خالي ٚ٘ٛ اٌظٛخ اٌّرٕادٞ اٌزٞ ٠رغشب ِغ: اٌظٛخ اٌّشخٛ أٚ االدرىاو

 -ٚاٌذاء  -اٌٙاء : ِجشٜ ض١ٍك ػٕذ ِخشجٗ، ٚذغّغ دشوح اٌٙٛاء ػٕذ طذٚسٖ، ِصاٌٗ

 - ٚاٌضاٞ -ٚاٌغ١ٓ ٚاٌظاد - ٚاٌج١ُ اٌّؼطشح -ٚاٌش١ٓ  -ٚاٌغ١ٓ  -ٚاٌخاء  -ٚاٌؼ١ٓ 

ٚاٌفاء، ٘زٖ األطٛاخ ذغّٝ أطٛاخ سخٛج، ٚذغّٝ ػٕذ  -ٚاٌصاء -ٚاٌزاي -ٚاٌظاء

  .اططالح٘ٛ ِجشد ٚ ج،وٟخ ادرىااطٛأاٌّذذش١ٓ 

أطٛاخ ٚ. ٚ٘ٛ طٛخ ٠شذفغ ِؼٗ ِؤخش اٌٍغاْ ٔذٛ اٌذٕه األػٍٝ: اٌظٛخ اٌّغرؼٍٟ

ٚاٌشاء ٚاٌالَ  –ٚاٌغ١ٓ  -اٌخاء  -اٌماف  -اٌظاء  -اٌطاء  -اٌضاد  -اٌظاد : االعرؼالء ٟ٘

ِصاًل اٌالَ  ،اٌالَ ٚاٌشاء اٌّفخّراْ ."خض ضغظ لظ"ٟ٘ ِجّٛػح فٟ ٚ ،اٌّفخّراْ

ًُ " سعٛي هللا"ِا ذأذٟ فٟ ٌفظ اٌجالٌح، ِصاًل ػٕذ ًّٟ  ااٌالَ ِفخّح ذفخ١ ٠ؼٕٟ فٟ أِاوٓ  اجضئ

 . ِؼ١ٕح

اٌرفخ١ُ اٌجضئٟ ٚ ،ٚاٌظاء –ٚاٌطاء   -ٚاٌضاد –اٌظاد : دشٚف اٌرفخ١ُ اٌىاًِ

ا فٟ ٚ ،ٚأطٛاذٗ ٟ٘ اٌخاء ٚاٌماف ٚاٌغ١ٓ ًّ اٌرفخ١ُ اٌّرغ١ش ٘ٛ أْ ٠ىْٛ اٌظٛخ ِفخ

ا ٚلذ ٠ىْٛ ِشلمًا ،اٖ ّ٘ا اٌالَ ٚاٌشاءطٛخٚ ،ِٛاضغ ِؼ١ٕح ًّ  . ٠ؼٕٟ لذ ٠ىْٛ ِفخ

فاٌزٞ ٠ؤشش فٟ ا٢خش ٘ٛ  ؛ِجٙٛس ِّٚٙٛط :أٔٗ إرا ذجاٚس طٛذاْ: اٌماػذج اٌظٛذ١ح

. اٌظٛخ اٌّجٙٛس

فظٛخ اٌظاد طٛخ ِّٙٛط ذأشش ٕ٘ا . ٚاٌزٞ ٠زٚب فٟ ا٢خش ٘ٛ اٌظٛخ اٌّّٙٛط

 .ٔطمد اٌظاد صا٠ًافتظٛخ اٌذاي 
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