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اد ٌغخ اٌصفبد اٌزٟ رفشق ث١ٓ ٌٙظفٟ األسبط األٚي ٘زا اٌجحش ٠جحش فٟ —خالصخ

.  ٚاحذح

. اٌصفبد اٌزٟ رفشق ث١ٓ ٌٙغبد ٌغخ ٚاحذح: اٌىٍّبد اٌّفزبح١خ

I. اٌّمذِخ 

ق ث١ٓ ٌٙغبد اٌٍغخ اٌٛاحذح ٚاٌصفبد  -ف١ّب سجك-ٌٕب ٔبٚد اٌصفبد اٌصٛر١خ اٌزٟ رفشِّ

 .٠خ ٚاٌزشو١ج١خ، ٚاٌصفبد اٌخبصخ أٚ اٌسّبد اٌخبصخ ثبٌذَّالٌخٚاألخشٜ، اٌصفبد اٌجٕٟ

II. اٌّمبٌخ ِٛضٛع  

 
ق ث١ٓ ٌٙغبد اٌٍغخ اٌٛاحذح ٚاٌصفبد  -ف١ّب سجك-ٌٕب اْٚد اٌصفبد اٌصٛر١خ اٌزٟ رفشِّ

 .٠خ ٚاٌزشو١ج١خ، ٚاٌصفبد اٌخبصخ أٚ اٌسّبد اٌخبصخ ثبٌذَّالٌخٚاألخشٜ، اٌصفبد اٌجٕٟ

{ صشاط}: ِٓ اٌصفبد اٌصٛر١خ أٚ اٌسّبد اٌصٛر١خ ٌٍمجبئً اٌؼشث١خ؛ لش٠ش رمٛي فٟ

ٚػٕذٔب فٟ اٌمشاءاد  ،ثبٌس١ٓ" سشاط: "ح اٌؼشة ٠مٌْٛٛثبٌصبد، ٚػبَ [7:  اٌفبرحخ]

ثبٌس١ٓ، " اٌسشاط"فٟ سٛسح اٌفبرحخ رُمشأ  ،{ا٘ذٔب اٌصشاط}: اٌمشآ١ٔخ فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ

. ثبٌصبد؛ رأصًشا ثصٛد اٌطبء" اٌصشاط"ٚ

لٍت اٌس١ٓ صبًدا؛ رأصًشا ثصٛد اٌطبء، ألْ اٌس١ٓ غ١ش ِشلمخ، ٚاٌطبء ِفخّخ : ٠ؼٕٟ

اق ٟٚ٘ أػٍٝ دسعبد االسزؼالء، فزأصشد اٌس١ٓ ثبٌطبء، فمٍجذ اٌس١ٓ ِٓ أصٛاد اإلطت

 .ثبٌس١ٓ ػٍٝ األصً" سشاط"ٚإٌطك ثبٌىٍّخ ػٍٝ أصٍٙب  ،صبًدا

ئرا ٚعذٔب وٍّخً رٕطك ثبٌس١ٓ ٚرٕطك ثبٌصبد : ٌٍجط١ٍٛسٟ ٠مٛي" االلزضبة"فٟ لبػذح 

: ٘ب ثبٌصبد، ٠مٛي٠غٛص ٔطمٙب ثبٌس١ٓ ٠ٚغٛص ٔطكفاخزٍفذ اٌس١ٓ ٚاٌصبد فٟ اٌىٍّخ؛ ف

 ٌّبرا؟  ،فأػزمذ أْ اٌس١ٓ ٟ٘ األصً

ألْ اٌحشف األضؼف ٘ٛ اٌزٞ ٠زأصش ثبٌمٜٛ، فٕٙب اٌس١ٓ رأصشد ثبأللٜٛ ٘ٛ صٛد 

٘زٖ ٚ. َ اٌصٛرٟؤَ اٌطبء فٟ اإلطجبق، ٚ٘زا ٠سّٝ ثبٌزٛاؤاٌطبء، فمٍجذ اٌس١ٓ صبًدا؛ ٌزٛا

ألٔٙب ٚائّذ ث١ٓ اٌصبد  {صشاط}: لش٠ش رمٛيفاٌظب٘شح ِٛعٛدح فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ؛ 

ثبٌس١ٓ، ٚ٘زٖ ٌٙغخ ٚرٍه ٌٙغخ أخشٜ، " سشاط: "ٚاٌطبء،  أِب ػبِخ اٌؼشة فمبٌٛا

 .ٚاٌّؼَٕٝ ٚاحذ

اٌخالفبد اٌصٛر١خ ثفزح إٌْٛ، ٚثٙشاء . [5:  اٌفبرحخ]{ ٔسزؼ١ٓ}: أ٠ًضب لش٠ش رمٛي

ُٓ ِْ ِ : "رمٛي ئّٔب سشد ٚ ٚرسّٝ ٘زٖ اٌٍٙغخ رٍزٍخ، ٚرٕست ئٌٝ لج١ٍخ ثٙشاء،". ْسزَِؼ١

  .ػذا اٌحغبص١٠ٓ ػذٜٚ وسش حشٚف اٌّضبسػخ ِٓ لج١ٍخ ثٙشاء ئٌٝ اٌؼشة لبطجخً ِب

سىشأخ،  :فجٕٛ أسذ ٠مٌْٛٛ فٟ ِإٔش سىشاْ ؛١ٔخلذ رشعغ سّبد اٌٍٙغخ ئٌٝ اٌِت ِ ٚ

فٟ اٌؼشث١خ اٌفصحٝ ػٕذِب ٔإٔش سىشاْ،  ٌىٓ ؛غضجبٔخ: ٚفٟ ِإٔش غضجبْ ٠مٌْٛٛ

 . سىشٜ: ٔمٛي

٘زٖ اٌخالفبد ِٓ ح١ش اٌج١ٕخ وض١شح ِٛعٛدح فٟ اٌمجبئً . غضجٝ: يٚفٟ غضجبْ ٔمٛ

 .اٌؼشث١خ، ِغ ارفبق اٌّؼٕٝ

رط٠ًٛ اٌج١ٕخ ٚلصش٘ب أ٠ًضب ِٛعٛد فٟ  ،اٌّذ ٚاٌمصش :أ٠ًضب اٌخالفبد ِٓ ح١ش اٌج١ٕخ

ْذ٠ُْٛ، اٌز١ّ١ّْٛ ٠مٌْٛٛ :ِضًاٌمجبئً اٌؼشث١خ،  َِ ِذ٠ٓ ٚ : اٌحغبص٠ْٛ ٠مٌِْٛٛٚذ٠ْٛ، : َِ

 .٠ٓدِ ََ 

ط رمٛي ٌفظ اٌسذفخ ػٍٝ ْٞ أ٠ًضب لذ رشعغ اٌخالفبد ث١ٓ اٌمجبئً اٌؼشث١خ ئٌٝ اٌذالٌخ؛ فكَ 

َٚضَغ عجٙزٗ ػٍٝ : اٌضٛء، ث١ّٕب رطٍمٗ ر١َُّ ػٍٝ اٌظٍّخ، ٚسغذ فٟ ٌغخ ػبِخ اٌؼشة

أزصت، ٚاٌشصق فٟ ٌغخ ػبِخ اٌؼشة اسُ : األسض، ث١ّٕب ٘ٛ فٟ ٌٙغخ طٟء ثّؼٕٝ

: اٌشىش، أٞ: ٌٍشٟء اٌّشصٚق، ٚ٘ٛ وً ِب ٠ٕزفغ ثٗ، ث١ّٕب فٟ ٌٙغخ أصد شٕٛءح ثّؼٕٝ

ا؛ ألٔٗ ئرا شىشوُ، ٚي وٓ ٠ٕجغٟ أْ رىْٛ رٍه اٌسّبد اٌخبصخ ثبٌّؼٕٝ ٚاٌج١ٕخ ل١ٍٍخ عّذً

وضشد اٌخالفبد فٟ اٌج١ٕخ ٚاٌذالٌخ، رجبػذد اٌٍٙغبد ثؼضٙب ػٓ ثؼضٙب ا٢خش، ٚثّشٚس 

اٌضِٓ رسزمً وً ٌٙغخ ػٓ األخشٜ ٚرصجح ٌٙب لٛاػذ٘ب اٌخبصخ ثٙب، ٚدالٌزٙب اٌّمصٛسح 

 .غخػ١ٍٙب؛ ٚػٕذئز رصجح اٌٍٙغخ ي

ٚ٘زا ِب حذس ٌٍٙغبد اٌسب١ِخ اٌس١ٍٍخ ِٓ اٌٍغخ اٌسب١ِخ األَ ػٕذِب وضشد رٍه 

اسزمٍذ ٘زٖ اٌٍٙغبد ٚأضحذ ٌغبٍدِ ؛ فبٌٍغخ اٌسب١ِخ ح١ٕئٍز  ،اٌخالفبد، ٚثّشٚس اٌضِٓ

رسّٝ ٌغخ أص١ٍخ أٚ ٌغخ أَ، ٟٚ٘ اٌٍغخ اٌزٟ أحذسد ِٕٙب ػذح ٌغبد، ٚاٌٍغخ إٌّحذسح 

ب وّب ٘ٛ اٌحبي فٟ اٌٍغخ ا٢سا١ِخرسّٝ ٌغخ س١ٍٍخ، ٚلذ رص ًِّ فمذ  ؛ثح اٌٍغخ اٌس١ٍٍخ ٌغخ أ

أحذسد ا٢سا١ِخ ِٓ اٌسب١ِخ، ٚاٌسب١ِخ ٌغخ أَ، صُ أحذس ػٓ ا٢سا١ِخ اٌٍٙغخ اٌسش٠ب١ٔخ، 

صُ اوزًّ و١بْ اٌسش٠ب١ٔخ ثّشٚس اٌضِٓ ٚأصجحذ ٌغخ ِسزمٍخ ثؼذ أْ وبٔذ ٌٙغخ ِٓ 

 .ٌٙغبد ا٢سا١ِخ

َّّٝ ٌغخ خبسع١خ، ٟٚ٘ اٌزٟ رغّغ ث١ٓ خصبئص ػبئٍز١ٓ ٚاٌٍغخ خبسط ٚطٕٙب د س

ٌغ٠ٛز١ٓ؛ ٔز١غخ أسالخٙب ػٓ ػبئٍزٙب األص١ٍخ؛ ٌجؼذ٘ب ػٓ ِشوض ٘زٖ اٌؼبئٍخ، ٚالحزىبن 

 .أٍ٘ٙب ثَِشْؼٍت ٠زىٍُ ٌغخ أخشٜ رٕزّٟ ئٌٝ ػبئٍخ ٌغ٠ٛخ
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