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، انهغاخ انهغاخ انضايُح انذثشُحفٍ األصاس األول هذا انثذس َثذس فٍ —خالصح

.  انذايُح

. انهغاخ انضايُح انذثشُح، انهغاخ انذايُح: انكهًاخ انًفرادُح

I. انًمذيح 

هٍ نغاخ صايُح دخهد انًُاغك  -وهٍ انهغاخ األشُىتُح-انهغاخ انضايُح انذثشُح 

األشُىتُح عٍ غزَك هجزاخ آذُح يٍ جُىب انجزَزج انعزتُح يُذ انمزٌ انعاشز لثم انًُالد 

 ،وذضًً األشُىتُح" األشُىتُح"انذثشُح انمذًَح أو " انجعز أو انكعز"ذمزَثًا، وذشًم 

وهٍ ألذو يا وصم إنُُا يذوًَا يٍ انهغاخ . نضمىغ دزف انعٍُ يُها" انجُز"وذُطك اٌِ 

. انضايُح فٍ انذثشح

II. انًمانح يىظىع  

 
هٍ نغاخ صايُح دخهد انًُاغك  -وهٍ انهغاخ األشُىتُح-انهغاخ انضايُح انذثشُح 

شُىتُح عٍ غزَك هجزاخ آذُح يٍ جُىب انجزَزج انعزتُح يُذ انمزٌ انعاشز لثم انًُالد األ

 ،وذضًً األشُىتُح" األشُىتُح"انذثشُح انمذًَح أو " انجعز أو انكعز"ذمزَثًا، وذشًم 

وهٍ ألذو يا وصم إنُُا يذوًَا يٍ انهغاخ . نضمىغ دزف انعٍُ يُها" انجُز"وذُطك اٌِ 

. انضايُح فٍ انذثشح

نُضد يعثىغح تانذزكاخ يٍ : ألذو يا وصهُا إنُُا يُها َمىط تغُز دزكاخ َعٍُ

انمزٌ انصانس انًُالدٌ، ونكُها ذُكرة يُذ انمزٌ انخايش تانذزكاخ، وهٍ فٍ ذزاكُثها 

ويعاٍَ كهًاذها ألزب إنً انهغح انعزتُح انفصذً، وأخذخ ذُمزض يُذ انمزٌ انصاٍَ عشز 

 . جانًُالدٌ وتمُد نغح انكُُش

انرجزَح، وذُضة إنً  -كانكاف انفارصُح-انرجزَح، ذُطك تكاف : ويٍ انههجاخ انذثشُح

، واَرشزخ فٍ انًُاغك انًُخفعح يٍ أرَرزَا فٍ شزلها وغزتها ٌيُطمح انرجز

وشًانها، وكذنك فٍ جذر دههك فٍ انشزق، فٍ يُطمح ذًرذ يٍ يصّىع إنً كَضال غزتًا، 

ويح اصالو كاٌ يٍ أهى انعىايم انرٍ صاعذذها عهً يكونعم اعرُاق انًركهًٍُ تها نإل

إَها : األيهزَح انًضُذُح، ولذ اشرمد هذِ انهغح يٍ نغح صايُح دثشُح اَمزظد، َمال

 . نهغح انجعزَح، وأخذ فٍ ذذوَُها يُذ أوائم انمزٌ انعشزٍَ، انمزٌ انًاظٍ اكاَد أخدً 

نً يُطمح انرجزي، ونكُها انرجزَُُح، وذُضة أًَعا إ: أًَعا يٍ انههجاخ انذثشُح

ذخرص تانُادُح انجُىتُح يُها، واَرشزخ فٍ تعط جهاخ أرَرزَا وشًال أشُىتُا، وهذِ 

وَذٍ -ولذ ذأشزخ تاأليهزَح  ،انرضًُح انرجزَُُح ذضًُح أيهزَح ذًًُُزا نها عٍ انرجزَح

ودوَد  ،-َعزف أٌ األيهزَح يضُذُح نمزتها يٍ يُطمح اَرشارها وهٍ أخد نهرجزَح

 .صىصها يُذ أوائم انمزٌ انعشزٌٍَ

وهٍ يُضىتح إنً يُطمح أيهزج، وَزجخ أَها اشرمد يٍ أخد أخزي : األيهزَح

نهجعزَح، اَمزظد هذِ انهغح، وذأشزخ األيهزَح تعُاصز نغىَح كىشُح، ويُطمح اَرشارها 

وصم  ذًرذ شًاًًل إنً يُطمح انًركهًٍُ تانرجزَُُح، وجُىتًا إنً صذزاء انذَاكم، وألذو يا

إنُُا يٍ َصىصها َزجع إنً انمزٌ انزاتع عشز انًُالدٌ، وأصثذد انهغح انزصًُح فٍ 

 .أشُىتُا يُذ انمزٌ انصانس عشز انًُالدٌ

وهٍ نغح أهم يذَُح هزر، وهٍ يرأشزج تهغاخ يخرهفح يُها انجاًل : انهزارَح

ذة تانخػ انعزتٍ، وألذو يا وانصىيانُح، كًا ذأشزخ تانعزتُح؛ ألٌ أههها يضهًىٌ، وذك

 .وصم إنُُا يُها َزجع إنً انمزٌ انضادس عشز انًُالدٌ

يجًىعح يٍ انههجاخ يُضىتح إنً جىراجُا، فٍ غزب انًُطمح انذثشُح،  :انجىراجُح

وَركهى تها َذى َصف يهُىٌ يٍ انثشز، ونى َعزفها انذارصىٌ إًل يُذ انمزٌ انراصع عشز 

 .انًُالدٌ

غاخ ظًٍ انعائهح انضايُح انذايُح، وذُمضى هذِ انهغاخ إنً شالز هٍ يجًىعح يٍ انم

 :يجًىعاخ

انهغاخ انًصزَح انمذًَح، وهٍ تائذج، واصرعًهد تٍُ صُح شالز أنف : انًجًىعح األونً

 .ويائرٍُ وأنف وصثعًائح وأرتعٍُ لثم انًُالدٌ

فٍ شًال إفزَمُا انهغاخ انهُثُح انثزتزَح، وهٍ نغاخ كاَد يضرعًهح : انًجًىعح انصاَُح

 .يٍ وادح صُىج إنً انًذُػ األغهضٍ ونى َثك يُها صىي انثزتزَح

 :وهٍ َضثح إنً كىط أدذ أوًلد داو، ويُها: انهغاخ انكىشُح: انًجًىعح انصانصح

وانثُجا أو انثرجُا وهٍ نغح . وانغاًل يضرعًهح غزب أشُىتُا .انصىيانُح، وانغاًل وانثُجا

فٍ وانهغاخ انذايُح يُضىتح إنً داو تٍ َىح، واَرشزخ  يضرخذيح فٍ شًال أرَرزَا،

 .شًال أفزَمُح

انفصُهح  :يٍ انفصائم انهغىَح ونُااذٍ ولذ ،َأذٍ هُا إنً َهاَح انهغاخ انضايُح وانذايُح

 .انهُذَح األورتُح إجًاًًل 
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