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ٚأثشٖ فٟ اٌّؼٕٝ، اٌفاصٍح  اٌرٕغ١ُ، فٟاألساس األٚي ٘زا اٌثحث ٠ثحث فٟ —خالصح

. ٚأثش٘ا فٟ اٌّؼٕٝ

. اٌرٕغ١ُ، ٚأثشٖ فٟ اٌّؼٕٝ، اٌفاصٍح ٚأثش٘ا فٟ اٌّؼٕٝ: اٌىٍّاخ اٌّفراح١ح

I. اٌّمذِح 

٘ٛ اسذفاع اٌصٛخ ٚأخفاضٗ ٚفَك اٌحاي . ٠إثش فٟ اٌّؼٕٝ: اٌرٕغ١ُ ف١ُٔٛ ثأٛٞ، ٠ؼٕٟ

 .اصً أٚ اٌفٛاصً إٌّاسثحاٌّإدَّٜ ف١ٗ، أٚ ٘ٛ ئػطاء اٌمٛي األٔغاَ إٌّاسثح، ٚاٌف

II. اٌّماٌح ِٛضٛع  

٘ٛ اسذفاع اٌصٛخ ٚأخفاضٗ ٚفَك اٌحاي . ٠إثش فٟ اٌّؼٕٝ: اٌرٕغ١ُ ف١ُٔٛ ثأٛٞ، ٠ؼٕٟ

 .اٌّإدَّٜ ف١ٗ، أٚ ٘ٛ ئػطاء اٌمٛي األٔغاَ إٌّاسثح، ٚاٌفاصً أٚ اٌفٛاصً إٌّاسثح

 :ذرٕٛع إٌغّاخ ألستؼح أٔٛاع

ٟٚ٘ أخفض : أٞأٚي ٔغّح، أٚ أخفض ٔغّح، : ػٕٟٚسِز٘ا ٚاحذ ٞ: إٌغّح إٌّخفضح

 .اٌجٍّح اإلخثاس٠ح ذٕرٟٙ تٕغّح ِٕخفضح. دسجاخ إٌغُ، ٚذٕرٟٙ تٙا اٌجٍّح اإلخثاس٠ح

سِز٘ا اثٕاْ، ٟٚ٘ إٌغّح اٌرٟ ٔثذأ تٙا اٌىالَ ػادجً، : إٌغّح اٌّرٛسطح أٚ اٌؼاد٠ح

ٕٔرٟٙ تٕغّح ٘ادئح، ٚتٕغّح  أِا ػٕذِا ٠ٕرٟٙ تاٌجٍّح. ٔثذأ اٌىالَ تٕغّح ِرٛسطح: ٠ؼٕٟ

 . ِٕخفضح

تأْ : لٍٕا. ٚسِز٘ا ثالثح، ٟٚ٘ ذصاحة ػادجً إٌثشج اٌشئ١سح فٟ اٌجٍّح: إٌغّح اٌؼا١ٌح

ٔثش اٌىٍّح ٘ٛ اٌضغظ ػٍٝ أحذ ِماطغ اٌىٍّح، ٔثش اٌجٍّح اٌضغظ ػٍٝ وٍّح ِٓ اٌجٍّح، 

فٟ حضٛس اٌشخص  حضش ِحّذ، ػٕذِا أشه: ٚ٘زا ٠إثش فٟ اٌّؼٕٝ، فؼٕذِا ٔمٛي ِماًل 

ػٕذِا أشه فٟ . ِحّذ أضغظ ػٍٝ اٌشخص اٌزٞ أشه فٟ حضٛسٖ: ِحّذ ِماًل، ألٛي

 .ف١رغ١ش اٌّؼٕٝ! اٌزِٓ فٟ ا١ٌَٛ ِماًل، ا١ٌَٛ، ئرْ أضغظ ػٍٝ حضش ِحّذ ا١ٌَٛ؟

حضش ِحّذ ثُ ػٍٟ، ضغطد ػٍٝ أحذ االس١ّٓ، ئرْ أٔا أشه فٟ : ئرْ ػٕذِا ألٛي ِماًل 

 .حضٛس ٘زا اٌشخص

ٌٕغّح اٌؼا١ٌح، ٟٚ٘ اٌرٟ ذصاحة ػادج إٌثشج اٌشئ١سح فٟ اٌجٍّح، أٚ االٔفؼاي، أٚ ئرْ ا

 .فٟ تؼض حاالخ اٌرٛو١ذ، ػٕذِا أؤوذ، أٚ أذؼجة

ٚسِز٘ا أستؼح، ٟٚ٘ إٌغّح اٌرٟ ذأذٟ فٟ اٌرؼجة، أٚ األِش، أٚ : إٌغّح فٛق اٌؼا١ٌح

 .االٔفؼاي، أٚ فٟ تؼض حاالخ اٌرٛو١ذ

اٌٍغاخ اٌرٟ ال ذؼرّذ ػٍٝ ضٛاتظ، ٚرٌه واٌٍغاخ اٌذاسجح اٌرٟ ٌٍٚرٕغ١ُ أثش فؼاي فٟ 

: لٌٕٛا: فؼٍٝ سث١ً اٌّماي. ذؼرّذ ػٍٝ فَُٙ اٌّشاد ِٓ اٌجٍّح ػٓ طش٠ك األٔغاَ إٌّاسثح

اإلخثاس تحضٛس ِحّذ، ٚذحرًّ أ٠ًضا : ِحّذ حضش، فٟ اٌٍٙجح اٌذاسجح ذحرًّ ا٢ذٟ

: ػٕذِا ٔمٛي. سؼف اٌساَِغ تفَُٙ اٌّشاداالسرفٙاَ ػٓ حضٛسٖ، ٚٔغُ األداء ٘ٛ اٌزٞ ٞ

أٚ " حضش"ِحّذ حضش، ٚٔضغظ ػٍٝ : ِحّذ حضش، جٍّح ئخثاس٠ح، أِا ػٕذِا ٔمٛي

 .ئرْ ٔغُ األداء ٘ٛ اٌزٞ ٠حذد اٌّشاد ِٓ اٌىالَ" ِحّذ"ٔضغظ ػٍٝ 

 .اٌزٞ ٠ىْٛ ٌٗ ذأث١ش فٟ اٌّؼٕٝأ٠ًضا اٌفاصٍح ِٓ اٌف١ُٔٛ اٌمأٛٞ 

َٓ ئفٙاَ : فٙا اٌشِٚأٟاٌفاصٍح ػشَّ  تأٔٙا حشٚف ِرشاوٍح فٟ اٌّماطغ، ذٛجة حس

اٌّؼأٟ، ٟٚ٘ ف١ُٔٛ ثأٛٞ ٠أذٟ ت١ٓ وٍّح ٚأخشٜ، أٚ ت١ٓ لٛي ٚسىْٛ، ٠ٚؼثش ػٕٗ 

ئٔٙا أٚاخش ا٠٢اخ فٟ وراب هللا "(: ٌساْ اٌؼشب)ٚلاي ػٕٙا اتٓ ِٕظٛس فٟ . تاٌٛلٛف

 ."ذؼاٌٝ

 . ِا ٘ٛ تؼُض آ٠ٍح، ٚ٘ٛ اٌغاٌة: ِٕٙا

 : اٌفٛاصً ٔٛػاْٚ

  .فٛاصً ِرّاثٍح :إٌٛع األٚي

 . فٛاصً ِرماستح: إٌٛع اٌمأٟ

فٟ اٌحشف١ٓ األخ١ش٠ٓ، أٚ فٟ اٌحشف األخ١ش، أٚ فٟ حشف، ئِا : ٘زٖ اٌفٛاصً اٌّرّاثٍح

 .فٟ أستؼح أحشف األخ١شجأٚ 

 :اٌفاصٍح اٌّرماستح

، ٌٙا، ٌٚىٕٙا ِماستح وا١ٌُّ ِغ إٌْٛ، ٠ىْٛ اٌحشفاْ ِم١ٍٓ، ا١ٌُّ ١ٌسد ِمً إٌْٛ

٠ك أصٛي فا١ٌُّ ِٓ اٌشفر١ٓ، أِا إٌْٛ  َٛ ِٓ طشف اٌٍساْ ِغ ِا ٠ماتٍٗ ِٓ إٌْٛ ِّا فُ

 .اٌمٕا٠ا اٌؼ١ٍا

ئرْ ا١ٌُّ ِغ إٌْٛ فاصٍح ِرماستح، ٚا١ٌُّ صٛخ ِٓ أصٛاخ اٌش١ٔٓ، ٚإٌْٛ أ٠ًضا 

  .ِٓ أصٛاخ اٌش١ٔٓ، ف١ٙا غٕح، صٛخ أغٓ أ٠ًضا

اٌذاي ِٓ طشف اٌٍساْ فاٌّج١ذ، ػج١ة، اٌذاي فاصٍح ِرماستح، : اٌذاي ِغ اٌثاء، ٔحٛٚ

 .ذماسب فٟ اٌّخشجخاٌثاء ِٓ اٌشفر١ٓ، ِٚغ أصٛي اٌمٕا٠ا اٌؼ١ٍا، 

اٌزاي ِٓ فاٌرماسب فٟ اٌحشٚف ٠ىْٛ ت١ٓ حشف١ٓ ذماستَا ِخشًجا ٚصفحً واٌزاي ٚاٌس١ٓ؛ 

ذماسب فٟ  ٕ٘انطشف اٌٍساْ ِغ أطشاف اٌمٕا٠ا اٌؼ١ٍا، ٚاٌس١ٓ ِٓ طشف اٌٍساْ، 

 .اٌّخشج
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