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. اس٠خٟإٌّٙط اٌّؼ١اسٞ، إٌّٙط اٌد فٟاألساط األٚي ٘زا اٌثحس ٠ثحس فٟ —خالطح

. إٌّٙط اٌّؼ١اسٞ، إٌّٙط اٌراس٠خٟ: اٌىٍّاخ اٌّفراح١ح

I. اٌّمذِح 

٘ٛ ِٕٙط ٌٍثحس ٠ٙرُ تٛطف اٌٍغح وّا ٠عة أْ ذىْٛ، ال وّا ٟ٘ وائٕح، فّصالا ػٕذِا 

إْ طٛخ اٌصاء ػٕذ سىاْ اٌما٘شج ٠ُٕطك وظٛخ : ٕٔطك تظٛخ وظٛخ اٌصاء، ٔمٛي

 .؛ ُِٔطَك وظٛخ اٌس١ٓ"ٞاٌّؼٙذ اٌسأٛ: "اٌس١ٓ، ٔمٛي ٌٍّؼٙذ اٌصأٛٞ

II. اٌّماٌح ِٛضٛع  

٘ٛ ِٕٙط ٌٍثحس ٠ٙرُ تٛطف اٌٍغح وّا ٠عة أْ ذىْٛ، ال وّا ٟ٘ وائٕح، فّصالا ػٕذِا 

إْ طٛخ اٌصاء ػٕذ سىاْ اٌما٘شج ٠ُٕطك وظٛخ : ٕٔطك تظٛخ وظٛخ اٌصاء، ٔمٛي

 .؛ ُِٔطَك وظٛخ اٌس١ٓ"اٌّؼٙذ اٌسأٛٞ: "اٌس١ٓ، ٔمٛي ٌٍّؼٙذ اٌصأٛٞ

إْ طٛخ اٌصاء طٛخ ٠خشض ِٓ طشف اٌٍساْ ِغ أطشاف : اٌّؼ١اسٞ ال ٠مٛيإٌّٙط 

. اٌصٕا٠ا، ٚأٔٗ ذحٛي إٌٝ وزا فٟ ٌٙعح اٌما٘شج

ا إٌّٙط اٌّؼ١اسٞ ٠ظف اٌٍغح وّا ٠عة أْ ذىْٛ، فاٌصاء ذٕطك شاء ال س١ٕاا، اٌزاي  إرا

 .ذٕطك راالا ال صا٠اا

اٌّرىٍّح، فإْ إٌّٙط اٌّؼ١اسٞ  فإرا واْ إٌّٙط اٌٛطفٟ ٠ظف اٌٍغح وّا ٟ٘ فٟ اٌٍغح

٠ظف اٌٍغح اٌّصٍٝ، أٚ اٌٍغح ػٍٝ ِا ٠عة أْ ذىْٛ ػ١ٍٗ، أٚ ػٍٝ أٔٙا ِصاٌي ٠ُحرزٜ، ال 

سخ، ٌٚغح أحشفد فٟ تؼض  ِّٛ اٌٍغح اٌّرىٍّح؛ فاٌٍغح اٌّرىٍّح فٟ اٌٍٙعاخ اٌذاسظح ٌغح ح

. أطٛاذٙا

ٌظٛخ واْ أطٍٗ وزا، أٚ أْ ٚإٌّٙط اٌٛطفٟ ال ٠ٕظش إٌٝ ٘زا؛ فال ٠ٕظش إٌٝ أْ ٘زا ا

س إٌٝ وزا، ٌٚىٓ ٠ظفٗ وّا ٘ٛ ف١مٛي ِّٛ َف إٌٝ وزا، أٚ ُح اٌٍٙعح اٌما٘ش٠ح : ٘زا اٌظٛخ ُحشِّ

 .إٌخ... وزا، ٚاٌٍٙعح اٌٍثٕا١ٔح وزا، ٚاٌٍٙعح اٌّٛس٠را١ٔح وزا

وّا ٠ثحس اٌٍغح ٠ٚظف اٌٍغح وّا ٠عة أْ ذىْٛ ػ١ٍٗ، تمطغ إٌظش -إٌّٙط اٌّؼ١اسٞ 

يَ "ِصالا أطٍٙا " لاي"إْ : ٠ؼرشف تاٌث١ٕح اٌرحر١ح، أٞ ٠مٛي -ٚاٌّىاْ ػٓ اٌضِاْ َٛ  ".لَ

اٌمشآْ : ٚلذ اسرٕثط ػٍّاء اٌؼشت١ح اٌمذاِٝ اٌّؼا١٠َش ٚضٛاتطَ اٌٍغح ِٓ ِظادس٘ا

اٌىش٠ُ، اٌمشاءاخ اٌمشآ١ٔح، اٌحذ٠س إٌثٛٞ اٌشش٠ف، والَ اٌؼشب شؼشٖ ٚٔصشٖ حرٝ ٔٙا٠ح 

 .ػظٛس االحرعاض اٌٍغٛٞ

. إٌّٙط اٌّؼ١اسٞ ٌٗ أ١ّ٘ح تإٌسثح ٌؼاٌُ اٌٍغح فٟ وً اٌعٛأة اٌٍغ٠ٛحإرْ 

٘ٛ ِٕٙط ٌٍثحس ٠مَٛ اٌثاحس ػٓ طش٠مٗ تذساسح ذطٛس اٌعٛأة اٌظٛذ١ح، ٚاٌظشف١ح، 

 . ٚإٌح٠ٛح، ٚاٌذال١ٌح، ٚاٌّفشداذ١ح، ٌٍغٍح ِا ػثش اٌؼظٛس اٌراس٠خ١ح اٌّخرٍفح

ا  -اٌظٛذ١ح فٟ اٌعٛأة-فؼٕذِا ٔثحس فٟ ذطٛس األطٛاخ  ّا ٔعذ طٛخ اٌماف واْ لذ٠

ا؛  ا ٚأطثح ا٢ْ ِّٙٛسا ا ِعٙٛسا ّا ا، ٚطٛخ اٌطاء واْ لذ٠ ا ٚأطثح ا٢ْ ِّٙٛسا ِعٙٛسا

ا إٌّٙط اٌراس٠خٟ ٠ذسط ذطٛس اٌعأة اٌظٛذٟ  .إرا

، ف١زوش ِصالا أْ  وزٌه ّٟ ٠ذسط إٌّٙط اٌراس٠خٟ اٌرطَٛس اٌزٞ حذز فٟ اٌعأة اٌظشف

.  ف١ذسط اٌعٛأة اٌظشف١ح اٌّرؼٍمح تاٌث١ٕح... ظأة اٌث١ٕح ف١ٗ طٛي وزا، أٚ ف١ٗ لظش وزا

ًَ ": "لس١َّح"ٚ" لاس١ح: "ٚلٍٕا ِصالا  ٠ذسط اٌعٛأة اٌّرظٍح تاٌث١ٕح، " ٚأَْفَؼً" فََؼ

 .اٌّرظٍح تاٌذالٌح ٚاٌّفشداخ، ػثش اٌؼظٛس اٌراس٠خ١ح اٌّخرٍفحٚاٌّرظٍح تإٌحٛ، ٚ

إٌّٙط اٌراس٠خٟ ٌٗ أ١ّ٘ح لظٜٛ تإٌسثح ٌٍّفشداخ؛ ٌرطٛس دالٌح اٌّفشداخ، ٌٚزٌه 

ػٕذٔا ِصالا اٌّؼعُ اٌراس٠خٟ ٌٗ أ١ّ٘ح لظٜٛ؛ ألٕٔا ال ٔظً إٌٝ دالٌح اٌّفشداخ ػثش 

 .اٌراس٠خ إال ػٓ طش٠ك إٌّٙط اٌراس٠خٟ

َض ِؼٕاٖ " وؼثح"فٍفظ  ا ػٍٝ وً ت١د ِشتّغ، أِا ا٢ْ فمذ ُخظِّ ِّا واْ فٟ األطً ٠طٍك ػا

. فأطثح ال ٠طٍك إال ػٍٝ اٌث١د اٌحشاَ -ذطٛسخ دالٌرٗ: أٞ–

واْ ٌفظاا سال١اا شُ أحطد دالٌرٗ؛ ح١س واْ ٠طٍك ػٍٝ ِا ٠ىفٟ ٌسذ " تٍغح"ٌٚفظ 

 .اٌحاظح، أِا ا٢ْ فظاس ٠طٍك ػٍٝ األحز٠ح

ا لذ  ، ٚتؼذ رٌه ذخّظض دالٌرٗ، ٚلذ ٠ىْٛ فإرا َّ ٠ىْٛ ٕ٘ان ٌفظ ػاَ ٠طٍك ػٍٝ ِؼٕٝ ػا

ٕ٘ان ٌفظ خاّص شُ ٠ؼُّ، ٚلذ ٠ىْٛ ٕ٘ان ٌفظ ٠طٍك ػٍٝ ِؼٕٝ ساق شُ تؼذ رٌه ذٕحط 

. إٌٝ آخشٖ... دالٌرٗ
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