
 ٌٍذسجز١ٓ اٌضب١ٔخ ٚ اٌضبٌضخ وزبث١خائزبجبد ّٔبرط ِٓ اإل

 ٚػغ اٌجذا٠خ

 ـ اٌّٛػٛع

ّٓ أخبن اعز١مع ِٓ ِٔٛٗ ٚجؼً ٠ظ١خ ه ِغ أخ١ه اٌّظغ١ش ٚر٘جذ ٌمؼبء ثؼغ اٌشإْٚ ٌٚى ِّ فبدزشد فٟ . ـ رشوزه أ

 أِشٖ، ٌُٚ رؼشف ِب رفؼٍٗ

 ـ رذّذس ِج١ّٕب د١شره ِٚب لّذ ثٗ ِٚب آي ئ١ٌٗ األِش

اإلٔزبطـ   
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……………………………………………………………………………………………………………… 

 

س١ِذ اٌمّظخ ِٓ ٠ذٞ ٚلفضد ِغشػب، ارجٙذ ٔذٛ غشفزٗ فارا ثٗ . ئٔٗ ثىبء أخٟ اٌّظغ١ش. ـ رؼبٌٝ طٛد ثىبءفٟ إٌّضي

ساثٕٟ أِشٖ. ٠ظشر ثأػٍٝ طٛرٗ  
ادزشد . ٌٚىٕٗ ٌُ ٠ذفً ثٙب. فجٍجذ ٌٗ اٌّشّػبػخ’ ٌؼٍٗ جبئغ ’ فمٍذ . دبٌٚذ رٙذئزٗ ٌٚىٓ دْٚ جذٜٚ’ ٌؼٍٗ خبئف’ٚلٍذ 

اصداد ط١بدٗ ٚاصدادد ِؼٗ د١شرٟ،. فٟ أِشٖ، ١ٌزٕٟ وٕذ أفُٙ ِب ٠ش٠ذ ٚأػشف دبجزٗ  
ٔجذد ثجبسرٕب ٚس٠ٚذ ٌٙب فمذ اعذ: وٕذ أ٘ذئٗ ربسح ٚأرسع اٌغشفخ ج١ئخ ٚر٘بثب ربسح أخشٜ، ٚفجأح رجبدسد ئٌٝ رٕٟ٘ فىشح

ُّ ػذىذ ٚغ١ّشد ٌٗ دفبظزٗ ٚلّذِذ ٌٗ  ِب دظً، فٍجذ ؽٍجٟ ٚأعشػذ ألخٟ رغزطٍغ أِشٖ ص
٘ذأ أخٟ ٚػبد ئٌٝ ِٔٛٗ فزٕفغذ اٌّظؼذاء ٚشىشد جبسرٕب ٚػذد ألوًّ ِطبٌؼخ لّظزٟ. سّػبػزٗ  

ٟ فش٠ٚذ ا٘ب ِب دظً ٚث١ّٕذ ٌٙب طؼت اٌّغإ١ٌٚخ ِبددب جبسرٕب ِّ اٌجبس لجً اٌّذاس: ٌمذ طذق ِٓ لبي  دمب. ـ ػبدد أ  

 ثؼغ اٌّذبٚالد فٟ ئٔزبط ٚػغ ثذا٠خ

ٟ ٌٍخشٚط ِٓ إٌّضي ٌمؼبء ثؼغ اٌشإْٚ ٚرشوزٕٟ ِغ أخ1ٟـ  ِّ ـ راد ٠َٛ اػطّشد أ   

ّٟ االػزٕبء ثأخٟ اٌّظغ١ش2ـ  ٟ ٌٍخشٚط ِٓ إٌّضي ٌمؼبء ثؼغ اٌشإْٚ ٚػٙذد ئٌ ِّ ـ راد ٠َٛ اػطّشد أ  

ٟ ٌٍخشٚط ِٓ إٌّضي ٌمؼبء ثؼغ اٌشإْٚ ٚرشوزٕٟ ألػزٕٟ … ٔغ١ذ فٍٓ أٔغٝ رٌه ا١ٌَٛ  ـ ئ3ْـ  ِّ ٠َٛ اػطّشد أ

 ثأخٟ

ٟ ِٓ إٌّضي ٌمؼبء ثؼغ اٌشإْٚ ٚرشوزٕٟ ألػزٕٟ ثأخٟ اٌّظغ١ش…ـ ِب صٌذ أرزّوش رٌه ا١ٌَٛ 4ـ  ِّ ٠َٛ خشجذ أ  

ٟ ِؼٟ فٟ إٌّضي ألػزٕٟ ثٗ ٚخشجذ أخٟ اٌـّ . ئٔٗ ثىبء أخٟ اٌّظغ١ش. ـ رؼبٌٝ طٛد ثىبء فٟ إٌّضي5ـ  ِّ رٞ رشوزٗ أ

 ٌمؼبء ثؼغ اٌشإْٚ

ٟ ِغ أخٟ اٌظغجش ألػزٕٟ 6ـ  ِّ خ ٚاػؼب صمزٗ ف١ه ٚ٘زا ِب دظً ٌٟ فمذ رشوزٕٟ أ ّّ ـ اٌّغإ١ٌٚخ ٟ٘ أْ ٠ىٍفه أدذ ِب ثّٙ

 ثٗ ٚخشجذ ٌمؼبء ثؼغ
 اٌشإْٚ

ٞ(ـ اٌّغشد غ١ش اٌخؾّ ّعشد اٌخطّٟ  اي)اٌّفبسلخ اٌّغشد٠خ   

ٚػٛعـ اٌُ  

ب جؼٍُٙ ٠جبفٛٔه ّّ   ـ ٌه طذ٠ك رؼّضٖ وض١شا ٌٚىّٕٗ أخجش أطذلبءن راد ِّشح ثىالَ لبي ٌُٙ ثأّٔٗ طذس ػٕه ِ

ـ رذّذس ِج١ّٕب ِب دظً، ِٚب لّذ ثٗ ئصاء رٌه، ِٚب آي ئ١ٌٗ األِش          ـ      

 ـ األدذاس



 ـ اٌّز٘بة ئٌٝ اٌّذسعخ

 ـ ػذَ ا٘زّبَ أطذلبئه ثه ٚجفبؤُ٘ ٌه

اٌزّفى١ش ف١ّب دظًـ   

 ـ اٌزّؼّشف ػٍٝ اٌّغجت

 ًّ  ـ اٌّشؼٛس ثبٌذ١شح ٚاٌزّفى١ش فٟ د

ًّ ـ   اٌذ  

 ـ إٌّز١جخ ٚاٌؼجشح

 ـ اٌّغشد اٌخطّٟ

ٚئرا ارّجغ اٌّشاٚٞ فٟ عشدٖ ٔفظ  ٌألدذاس اٌٛاسدح ثٗ( اٌٛالؼٟ)ـ ٠ز١ّّضإٌّّض اٌّغشدٞ فٟ اٌؼبدح ثضِٓ ٠خؼغ ئٌٝ اٌزّشر١ت إٌّطمٟ 

 اٌزّشر١ت إٌّطمٟ ٌٙزٖ األدذاس فإّٔب ٔمٛي إّٔٔب ثظذد عشد خطّٟ

 ـ اإلٔزبط                                                  ـ

أدٍٝ األٚلبد فٟ ـ أخزد ِذفظزٟ فٟ طج١ذخ ٘زا ا١ٌَٛ، ٚارّجٙذ ٔذٛ اٌّذسعخ، ٚأٔب إِّٟٔ ٔفغٟ ثٍمبء أػّض أطذلبئٟ، ألِؼٟ ِؼٗ 

 ؽٍت اٌؼٍُ، ٚإًٌّٙ ِٕٗ

ـ ٚطٍذ، فشأ٠ذ صٍّخ ِٓ أطذلبئٟ ِجزّؼ١ٓ ٚعؾ اٌّغبدخ، فبلزشثذ ُِٕٙ ِجزغّب، ٚأٌم١ذ اٌزذ١ّخ، ٚعأٌزُٙ ػٓ طذ٠مٟ ٔز٠ش، ٌٚىُّٕٙ 

ب جؼٍٕٟ أٔذ٘ش، ٚأشؼش ة ّّ ّٞ ُِٕٙ دزّٝ اٌزّذ١خ، ِ ّٞ ا٘زّبَ، ثً ٌُ ٠شّد أ رذبٍِذ . اٌّشاسح ٚاٌّزيّ لبثٍٟٛٔ ثجفبء، ٌُٚ ٠ؼ١شٟٚٔ أ

ثغشػخ فّىشد ٚدبٌٚذ ِؼشفخ عجت ِب دظً، ئٌٝ أْ أخجشٟٔ أدذ . ٚاثزؼذد شبػشا ثبٌّٙبٔخ، ِشزّخ األفىبس، ال أػشف ِب أفؼً

ّْ طذ٠مٟ ٔز٠ش لذ أخجش اٌج١ّغ ثىالَ ل١ً أّٔٗ طذس ػّٕٟ فٟ دمُّٙ ٌُٚ أطّذق دزّٝ …ٌُٚ أطّذق أّٔٗ فؼً رٌه…ٌُ أطّذق. األطذلبء أ

ًّ األطذلبءط شؼشد ثأعف وج١ش، ٚرٍّّىزٕٟ ش١بؽ١ٓ اٌغؼت، فغشد ٌزٌه لشؼش٠شح، ا٘زّض ٌٙب وبًِ جغّٟ، . ِؼذ ٔفظ اإلفبدح ِٓ و

ًّ ِىبْ، دزّٝ ٚجذرٗ، فؼبرجزٗ، ٚٚثخزٗ، ٚلّشسد أْ ألطغ ػاللزٟ ثٗ ٔٙبئ١ب، سغُ ِب  ٚ٘بجذ ٔفغٟ، ٚدْٚ رفى١ش، ثذضذ ػٕٗ فٟ و

 أثذاٖ ِٓ رأّعف ٚاٌزّبط ٌٍؼزس

ّْ  ـ ثؼذ أزٙبء اٌذّظخ اٌّظجبد١خ، ػذد ئٌٝ إٌّضي، ٚلذ لّشسد أْ أٌجُ ٌغبٟٔ، ٚأٌزضَ اٌّظّذ، ٚأػ١ذ اٌزّفى١ش فٟ طذالبرٟ، ئر أ

٠شثؾ ث١ٓ إٌّبط، ِجذؤٖ اٌضّمخ ٚاٌٛفبء، ِٚظذسٖ طذق اٌّشبػش، ٚاإلخالص فٟ اٌّّٛدح: اٌّظذالخ ساثؾ ِز١ٓ  

 ـ اٌّفبسلخ اٌّغشد٠خ

اٌذّك فٟ ئػبدح رشر١ت أدذاس اٌمّظخ ػٕذ رمذ٠ّٙب شف٠ّٛب، أٚ وزبث١ب، ثذ١ش ٠خزٍف اٌزّشر١ت ػٓ اٌزّشر١ت اٌذم١مٟ ٌٍمّظخ، ٚرٌه  ٌٍّشاٚٞ

ّّٝ ٘زٖ اٌطّش٠مخ ثبٌّفبسلخ اٌّغشد٠خ، ٟٚ٘ ٔٛػبْ ب اعزشجبع، أٚ اعزجبق: لظذ اٌزّش٠ٛك، ٚرغ ِّ ئ  

 ـ االعزشجبع

ِشرّجخ رشر١جب خط١ّب ِغ ئدذاس فمشح ٠مغ ف١ٙب اعزشجبع أدذاس لش٠جخ أٚ ثؼ١ذح ِٓ د١ش اٌّضِٓ ـ ٠غزط١غ اٌّشاٚٞ اإلثمبء ػٍٝ األدذاس  

 ـ اإلٔزبط                                                               ـ

ٞ ِؼٗ أدٍٝ األٚلبد فٟ ـ أخزد ِذفظزٟ فٟ طج١ذخ ٘زا ا١ٌَٛ، ٚارّجٙذ ٔذٛ اٌّذسعخ، ٚأٔب إِّٟٔ ٔفغٟ ثٍمبء أػّض أطذلبئٟ، ألِغ

 ؽٍت اٌؼٍُ، ٚإًٌّٙ ِٕٗ

ـ ٚطٍذ، فشأ٠ذ صٍّخ ِٓ أطذلبئٟ ِجزّؼ١ٓ ٚعؾ اٌّغبدخ، فبلزشثذ ُِٕٙ ِجزغّب، ٚأٌم١ذ اٌزّذ١خ، ٚعأٌزُٙ ػٓ طذ٠مٟ ٔز٠ش، ٌٚىُّٕٙ 

ب جؼٍٕٟ أٔذ٘ش، ٚ ّّ ّٞ ُِٕٙ دزّٝ اٌزّذ١خ، ِ ّٞ ا٘زّبَ، ثً ٌُ ٠شّد أ رذبٍِذ . أشؼش ثبٌّشاسح ٚاٌّزيّ لبثٍٟٛٔ ثجفبء، ٌُٚ ٠ؼ١شٟٚٔ أ

ثغشػخ فّىشد ٚدبٌٚذ ِؼشفخ عجت ِب دظً، ئٌٝ أْ أخجشٟٔ أدذ . ٚاثزؼذد شبػشا ثبٌّٙبٔخ، ِشزّخ األفىبس، ال أػشف ِب أفؼً

ّْ طذ٠مٟ ٔز٠ش لذ أخجش اٌج١ّغ ثىالَ ل١ً أّٔٗ طذس ػّٕٟ فٟ دمُّٙ دزّٝ ٌُٚ أطّذق …ٌُٚ أطّذق أّٔٗ فؼً رٌه…ٌُ أطّذق. األطذلبء أ

ًّ األطذلبء شؼشد ثأعف وج١ش، ٚرٍّّىزٕٟ. عّؼذ ٔفظ اإلفبدح ِٓ و ش١بؽ١ٓ اٌغؼت، فغشد ٌزٌه لشؼش٠شح، ا٘زّض ٌٙب وبًِ جغّٟ،  

،ٚ٘بجذ ٔفغٟ فظذ٠مٟ ٔز٠ش، ٘ٛ أػّض أطذلبئٟ، وّٕب ال ٔفزشق ئالّ فٟ ا١ًٌٍّ،ٚٔؼٛد ١ٌجّؼٕب إٌّٙبس، ف١جّغ ِؼٕب اٌّشح ٚاٌٍّٙٛ،  

ٔزؼبْٚ ػٕذ اٌّشّذح، ٠ٚغبػذ اٌٛادذ ِّٕب ا٢خش ػٕذ اٌذبجخ، فىُ ِّشح عبػذرٗ، ٚوُ ِّشح أػٕزٗ ػٍٝ رؼّذٞ . رشاحٕٚٔغٝ األدضاْ ٚاأل



ًّ ِىبْ، دزّٝ ٚجذرٗ، فؼبرجزٗ، ٚٚثخزٗ، .األصِبد، ٚوُ ِّشح طبٌذزٗ ِغ ثم١خ األطذلبء ٚلّشسد أْ  ٚدْٚ رفى١ش، ثذضذ ػٕٗ فٟ و

سغُ ِب أثذاٖ ِٓ رأّعف ٚاٌزّبط ٌٍؼزس ألطغ ػاللزٟ ثٗ ٔٙبئ١ب،  

ّْ  ـ ثؼذ أزٙبء اٌذّظخ اٌّظجبد١خ، ػذد ئٌٝ إٌّضي، ٚلذ لّشسد أْ أٌجُ ٌغبٟٔ، ٚأٌزضَ اٌّظّذ، ٚأػ١ذ اٌزّفى١ش فٟ طذالبرٟ، ئر أ

٠شثؾ ث١ٓ إٌّبط، ِجذؤٖ اٌضّمخ ٚاٌٛفبء، ِٚظذسٖ طذق اٌّشبػش، ٚاإلخالص فٟ اٌّّٛدح: اٌّظذالخ ساثؾ ِز١ٓ  

 ـ االعزجبق

 ـ ٘ٛ أْ ٠مّذَ اٌّشاٚٞ دذصب أٚ ثؼغ األدذاس ػٕذ اٌّغشد ػٓ أدذاس عبثمخ ٌٙب فٟ اٌّغبس اٌّضِٕٟ، وزوش إٌّز١جخ فٟ ِمّذِخ اإلٔزبط أٚ

ُّ اٌؼٛدح ٌٛػغ اٌجذا٠خ ي ص ّٛ ـ.…وبٌجذا٠خ ِٓ ع١بق اٌزّذ  

 ـ اإلٔزبط                                                  ـ

ثؼذ أزٙبء اٌذّظخ اٌّذساع١خ اٌّظجبد١خ، ػذد ئٌٝ إٌّضي، ٚلذ لّشسد أْ أٌجُ ٌغبٟٔ، ٚأٌزضَ اٌّظّذ، ٚأػ١ذ اٌزّفى١ش فٟ طذالبرٟ، ـ 

ّْ اٌّظذالخ ساثؾ ِز١ٓ ارّخزد ٘زا . ٠شثؾ ث١ٓ إٌّبط، ِجذؤٖ اٌضّمخ ٚاٌٛفبء، ِٚظذسٖ طذق اٌّشبػش، ٚاإلخالص فٟ اٌّّٛدح: ئر أ

 اٌمشاس

٘زا ا١ٌَٛ ثؼذ أْفٟ طج١ذخ  أخزد ِذفظزٟ ، ٚارّجٙذ ٔذٛ اٌّذسعخ، ٚأٔب إِّٟٔ ٔفغٟ ثٍمبء أػّض أطذلبئٟ، ألِؼٟ ِؼٗ أدٍٝ  

 األٚلبد فٟ ؽٍت اٌؼٍُ، ٚإًٌّٙ ِٕٗ

ـ ٚطٍذ، فشأ٠ذ صٍّخ ِٓ أطذلبئٟ ِجزّؼ١ٓ ٚعؾ اٌّغبدخ، فبلزشثذ ُِٕٙ ِجزغّب، ٚأٌم١ذ اٌزّذ١خ، ٚعأٌزُٙ ػٓ طذ٠مٟ ٔز٠ش، ٌٚىُّٕٙ 

ب جؼٍٕٟ أٔذ٘ش، ٚأشؼش ثبٌّشاسح ٚاٌّزيّ  ّّ ّٞ ُِٕٙ دزّٝ اٌزّذ١خ، ِ ّٞ ا٘زّبَ، ثً ٌُ ٠شّد أ رذبٍِذ . لبثٍٟٛٔ ثجفبء، ٌُٚ ٠ؼ١شٟٚٔ أ

ثغشػخ فّىشد ٚدبٌٚذ ِؼشفخ عجت ِب دظً، ئٌٝ أْ أخجشٟٔ أدذ . ٚاثزؼذد شبػشا ثبٌّٙبٔخ، ِشزّخ األفىبس، ال أػشف ِب أفؼً

ّْ طذ٠مٟ ٔز٠ش ٌُٚ أطّذق دزّٝ …ٌُٚ أطّذق أّٔٗ فؼً رٌه…ٌُ أطّذق. لذ أخجش اٌج١ّغ ثىالَ ل١ً أّٔٗ طذس ػّٕٟ فٟ دمُّٙ األطذلبء أ

ًّ األطذلبء شؼشد ثأعف وج١ش، ٚرٍّّىزٕٟ ش١بؽ١ٓ اٌغؼت، فغشد ٌزٌه لشؼش٠شح، ا٘زّض ٌٙب وبًِ جغّٟ، . عّؼذ ٔفظ اإلفبدح ِٓ و

ًّ ِىبْ، دزّٝ ٚجذرٗ، فؼبرجزٗ، ٚٚثخزٗ، ٚلّشسد أْ ألطغ ػاللزٟ ثٗ ٔٙبئ١ب، سغُ ِب  ٚ٘بجذ ٔفغٟ، ٚدْٚ رفى١ش، ثذضذ ػٕٗ فٟ و

 أثذاٖ ِٓ رأّعف ٚاٌزّبط ٌٍؼزس

ـ اإلٔزبط                                               ـ    

ئٌٝ اٌّذسعخ، فشأ٠ذ صٍّخ ِٓ أطذلبئٟ ِجزّؼ١ٓ ٚعؾ اٌّغبدخ، فبلزشثذ ُِٕٙ ِجزغّب، ٚأٌم١ذ اٌزّذ١ّخ، ٚعأٌزُٙ ػٓ طذ٠مٟ  ـ ٚطٍذ

ب جؼٍٕٟ أٔذ٘ش، ٚأشؼش ثبٌّشاسح ٚاٌزّ  ّّ ّٞ ُِٕٙ دزّٝ اٌزّذ١خ، ِ ّٞ ا٘زّبَ، ثً ٌُ ٠شّد أ . يّ ٔز٠ش، ٌٚىُّٕٙ لبثٍٟٛٔ ثجفبء، ٌُٚ ٠ؼ١شٟٚٔ أ

ثغشػخ فّىشد ٚدبٌٚذ ِؼشفخ عجت ِب دظً، ئٌٝ أْ أخجشٟٔ . شبػشا ثبٌّٙبٔخ، ِشزّخ األفىبس، ال أػشف ِب أفؼًرذبٍِذ ٚاثزؼذد 

ّْ طذ٠مٟ ٔز٠ش لذ أخجش اٌج١ّغ ثىالَ ل١ً أّٔٗ طذس ػّٕٟ فٟ دمُّٙ ٘زا اٌّظذ٠ك اٌّزٞ ١ِّٕذ ٔفغٟ فٟ طج١ذخ ٘زا  .أدذ األطذلبء أ

اٌّذسعخ، ثٍمبئٗ ٚرّؼ١خ أدٍٝ األٚلبد ِؼٗ فٟ ؽٍت اٌؼٍُ، ٚإًٌّٙ ِٕٗ ا١ٌَٛ، ثؼذ أْ أخزد ِذفظزٟ، ٚارّجٙذ ٔذٛ .  ٌُ

ًّ األطذلبء…ٌُٚ أطّذق أّٔٗ فؼً رٌه…أطّذق شؼشد ثأعف وج١ش، ٚرٍّّىزٕٟ ش١بؽ١ٓ . ٌُٚ أطّذق دزّٝ عّؼذ ٔفظ اإلفبدح ِٓ و

ًّ ِىبْ، دزّٝ ٚجذرٗ، فؼبرجزٗ، اٌغؼت، فغشد ٌزٌه لشؼش٠شح، ا٘زّض ٌٙب وبًِ جغّٟ، ٚ٘بجذ ٔفغٟ، ٚدْٚ رفى١ش، ثذش د ػٕٗ فٟ و

 ٚٚثخزٗ، ٚلّشسد أْ ألطغ ػاللزٟ ثٗ ٔٙبئ١ب، سغُ ِب أثذاٖ ِٓ رأّعف ٚاٌزّبط ٌٍؼزس

ّْ  ـ ثؼذ أزٙبء اٌذّظخ اٌّظجبد١خ، ػذد ئٌٝ إٌّضي، ٚلذ لّشسد أْ أٌجُ ٌغبٟٔ، ٚأٌزضَ اٌّظّذ، ٚأػ١ذ اٌزّفى١ش فٟ طذالبرٟ، ئر أ

٠شثؾ ث١ٓ إٌّبط، ِجذؤٖ اٌضّمخ ٚاٌٛفبء، ِٚظذسٖ طذق اٌّشبػش، ٚاإلخالص فٟ اٌّّٛدح: اٌّظذالخ ساثؾ ِز١ٓ  

 ـ االعزشجبع االعزجبق

 ـ اإلٔزبط                                                       ـ

أزٙبء اٌذّظخ اٌّذساع١خ اٌّظجبد١خ، ػذد ئٌٝ إٌّضي، ٚلذ لّشسد أْ أٌجُ ٌغبٟٔ، ٚأٌزضَ اٌّظّذ، ٚأػ١ذ اٌزّفى١ش فٟ طذالبرٟ،  ثؼذـ 

ّْ اٌّظذالخ ساثؾ ِز١ٓ ارّخزد ٘زا . ٠شثؾ ث١ٓ إٌّبط، ِجذؤٖ اٌضّمخ ٚاٌٛفبء، ِٚظذسٖ طذق اٌّشبػش، ٚاإلخالص فٟ اٌّّٛدح: ئر أ

 اٌمشاس

ا١ٌَٛ ثؼذ أْ فٟ طج١ذخ ٘زا أخزد ِذفظزٟ ، ٚارّجٙذ ٔذٛ اٌّذسعخ، ٚأٔب إِّٟٔ ٔفغٟ ثٍمبء أػّض أطذلبئٟ، ألِؼٟ ِؼٗ أدٍٝ  

 األٚلبد فٟ ؽٍت اٌؼٍُ، ٚإًٌّٙ ِٕٗ



ـ ٚطٍذ، فشأ٠ذ صٍّخ ِٓ أطذلبئٟ ِجزّؼ١ٓ ٚعؾ اٌّغبدخ، فبلزشثذ ُِٕٙ ِجزغّب، ٚأٌم١ذ اٌزّذ١ّخ، ٚعأٌزُٙ ػٓ طذ٠مٟ ٔز٠ش، ٌٚىُّٕٙ 

ب جؼٍٕٟ أٔذ٘ش، ٚأشؼش ثبٌّشاسح ٚاٌّزيّ لب ّّ ّٞ ُِٕٙ دزّٝ اٌزّذ١خ، ِ ّٞ ا٘زّبَ، ثً ٌُ ٠شّد أ رذبٍِذ . ثٍٟٛٔ ثجفبء، ٌُٚ ٠ؼ١شٟٚٔ أ

ثغشػخ فّىشد ٚدبٌٚذ ِؼشفخ عجت ِب دظً، ئٌٝ أْ أخجشٟٔ أدذ . ٚاثزؼذد شبػشا ثبٌّٙبٔخ، ِشزّخ األفىبس، ال أػشف ِب أفؼً

ّْ طذ٠مٟ ٔز٠ش ق ٌُٚ أطّذق دزّٝ …ٌُٚ أطّذق أّٔٗ فؼً رٌه…ٌُ أطّذق. د أخجش اٌج١ّغ ثىالَ ل١ً أّٔٗ طذس ػّٕٟ فٟ دمُّٙاألطذلبء أ

ًّ األطذلبء شؼشد ثأعف وج١ش، ٚرٍّّىزٕٟ ش١بؽ١ٓ اٌغؼت، فغشد ٌزٌه لشؼش٠شح، ا٘زّض ٌٙب وبًِ جغّٟ، . عّؼذ ٔفظ اإلفبدح ِٓ و

ال ٔفزشق ئالّ فٟ ا١ًٌٍّ،ٚٔؼٛد ١ٌجّؼٕب إٌّٙبس،فظذ٠مٟ ٔز٠ش، ٘ٛ أػّض أطذلبئٟ، وّٕب  ٚ٘بجذ ٔفغٟ، ف١جّغ ِؼٕب اٌّشح ٚاٌٍّٙٛ،  

ٔزؼبْٚ ػٕذ اٌّشّذح، ٠ٚغبػذ اٌٛادذ ِّٕب ا٢خش ػٕذ اٌذبجخ، فىُ ِّشح عبػذرٗ، ٚوُ ِّشح أػٕزٗ. ٕٚٔغٝ األدضاْ ٚاألرشاح ػٍٝ رؼّذٞ  

ًّ ِىبْ، دزّٝ ٚجذرٗ، فؼبرجزٗ، ٚٚثخزٗ، ٚلّشسد أْ  ٚدْٚ رفى١ش، ثذضذ  .األصِبد، ٚوُ ِّشح طبٌذزٗ ِغ ثم١خ األطذلبء ػٕٗ فٟ و

 ألطغ ػاللزٟ ثٗ ٔٙبئ١ب، سغُ ِب أثذاٖ ِٓ رأّعف ٚاٌزّبط ٌٍؼزس

  

 أّٔبؽ ٚػغ إٌّٙب٠خ

ب ثبٌّٕجبح أٚ ثبٌفشً، ِّ ي ئ ّٛ  ـ ٚػغ إٌّٙب٠خ ٘ٛ اٌذذس اٌّزٞ ٠غٍك ِغبس األدذاس اٌّززب١ٌخ اٌٛاسدح ثٛػغ االٔطالق ٚع١بق اٌزّذ

ثذىّخ أٚ ث١ذ شؼش وٍّّب أِىٓ رٌه، وّب ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ دذصب ِفزٛدب ػٍٝ أدذاس أخشٜ، ٚرٌه ثبعزؼّبي أعئٍخ، أٚ ثؼذَ روش ٠ٚشفك 

 إٌّز١جخ إٌّٙبئ١خ ٌإلٔزبط

 ئٔزبط وزبثٟ

ظٓش راد ٕٚو، اضطّشد أّيٙ نهخشٔط يٍ انًُضل نمضبء ثؼض انّشؤٌٔ،فطهجذ يُٙ أٌ ألٕو ثشػبٚخ        

فهى أسفض ٔنى أخّٛت ظُٓب . َمطٍ ثؼٛذا ػٍ ثمّٛخ انًُبصلٔأَُّب  أخزٙ انّصغشٖ فزشح غٛبثٓب خبّصخ 

هُٙ ْزِ انًسؤٔنٙ ًّ ّٙ أَٓب أسادد أٌ رذ ح نزخزجشَٙ ٔرشٖ إٌ ،ٔسّدجذ ثبنزكهٛف دٌٔ ٔػٙ يُّٙ ،فمذ خّٛم إن

ٚكزُفُٙ،لذ ٚكٌٕ يضٚجب يٍ انشؼٕس ثبنشضب ٔانذشط يؼب أٔ أدسسذ ثشٙء غبيض .كُذ أْال نضمزٓب ثٙ 

هزُٙ يسؤٔنٛخ لذ ال أكٌٕ فٙ يسزٕاْب.ْٕ أثؼذ يٍ رنك ٔأػًك  ًّ فأّيٙ رّٕسًذ فٙ انخٛش ٔد  

أَب كزنك إر رزكشد أَّ ٚجت  ٔثًُٛب. ٔثمٛذ أَب ٔأخزٙ َهٕٓ فٙ فشح ٔسؼبدح. خشجذ أّيٙ ْٔٙ يطًئُخ 

ّٙ انزْبة إنٗ يُضل صذٚمزٙ إلَجبص انجذش انز٘ كهّفُب ثّ انًؼهى، اضطشثذ  ٔٔجذد َفسٙ ثٍٛ ػه

يبرا سزفؼهٍٛ أّٚزٓب انجُذ انغجٛخ ؟ كٛف سزذهٍٛ ْزِ انًشكهخ؟ “ٔأخزد أدّذس َفسٙ . انًطشلخ ٔانّسُذاٌ

إنٗ يُضل ػذ رشّدد كجٛش جؼهذ أخزٙ رُبو ٔاَطهمذ ٔة.”يبرا سزمٕنٍٛ ألّيك أٔ يبرا سزمٕنٍٛ نهًؼهّى؟
  صذٚمزٙ ثؼذ أٌ اطًأَُذ ػهٛٓب غٛش يجبنٛخ ثبنؼٕالت

كُذ أَجضانجذش يغ صذٚمزٙ ٔأَب يشزّزخ انّزٍْ ثٍٛ أخزٙ انّزٙ رشكزٓب فٙ انًُضل ٔثٍٛ انجذش انز٘ كُذ 

ًّذ ثٙ انزّخٛالد . أَجضِ إَجبص انجذش دزٗ أطهمذ ٔيب أٌ أَُٓٛب  .فمذ طشلذ يئبد انٕٓاجس سأسٙ ٔأن

سيمزُٙ ثُظشح نٍ أَسبْب كبَذ . ٔصهذ، دخهذ فئرا ثأّيٙ فٙ اَزظبس٘ . سجهٙ نهّشٚخ ػبئذح إنٗ انًُضل

نطبنًب يُذزُٙ يضٚجب يٍ انؼمبة ٔخٛجخ األيم ٔشؼشد أٌ صًزٓب اَزضع يُٙ ربط انضمخ اَزضاػب ْٔٙ انزٙ 

اشزّذ غضت أّيٙ ٔاَجشد شفزبْب . ح انخٕا أٔ يٍ خٛجخ أيم أّيٙ فٙ إٚبْب،فبػزشاَٙ اسرجبا سثًب يٍ شذّ 

اسزشسهذ أّيٙ فٙ . فٙ نٓجخ صبسيخ ْٔٙ رمٕل ثأَٓب ٔجذد أخزٙ انّصغشٖ رصٛخ ٔرجكٙ 

ّ٘ رٕثٛخٙ  نى ركٍ ديٕع أنى أدّس ثّ ٔإًَب ديٕػب أسٚذ ثٓب أٌ . ٔنٕيٙ ٔاسزشسهذ يؼٓب ديٕػٙ ػهٗ خذ

د سأسٙ َٔظشد نٓب أيال فٙ َظشح ػطف ٔصفخأضغ دّذا نهٕو أّيٙ صّى سفغ  

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 ًَبرط يٍ ٔضغ انُّٓبٚخ

لٔضغ َٓبٚخ ًٚضّم دذصب ٚغهك يسبس األدذاس انًززبنٛخ انٕاسدح ثٕضغ انجذاٚخ ٔسٛبق  ـ ّٕ انزّذ  



ّٙ ػذو اْزًبيٙ ثذسٔسٙ إر أَّٙ نٕ رزّكشد ٔاججبرٙ انًذسسٛخ يُز انّصجبح رفًّٓذ أّيٙ ٔضؼٛزٙ ٔسبيذزُٙ، ٔنكُّٓب ػبثذ ( 1ـ ػه

رنكنًب دصم   

ّٙ ػذو اْزًبيٙ ثذسٔسٙ إر أَّٙ نٕ رزّكشد ٔاججبرٙ انًذسسٛخ يُز انّصجبح ( 2ـ رفًّٓذ أّيٙ ٔضؼٛزٙ ٔسبيذزُٙ، ٔنكُّٓب ػبثذ ػه

ـ”ػًم انٕٛو إنٗ انغذ الرؤّجم“ٔنٓزا ٚجت ػهٗ اإلَسبٌ انؼًم ثبنًضم . نًب دصم رنك  

ّٙ ػذو اْزًبيٙ ثذسٔسٙ إر أَّٙ نٕ رزّكشد ٔاججبرٙ انًذسسٛخ يُز انّصجبح ( 3ـ رفًّٓذ أّيٙ ٔضؼٛزٙ ٔسبيذزُٙ، ٔنكُّٓب ػبثذ ػه

نذ إنٗ ثُذ يطٛؼخ ألٕو ثٕاججبرٙ انًذسسٛخ فٙ يٕاػٛذْب انًذّذدح، ٔأطٛغ أّيٙ، ٔال . نًب دصم كّم ْزا ّٕ ٔيُز رنك انٕلذ رذ

 أسفض نٓب طهجب

نذ إنٗ ثُذ يطٛؼخ، أَفّز يب ٚأيشَٙ ثّ ٔانذا٘، ٔال أخبنف ٔػذا ( 4ـ ّٕ ػبلجزُٙ أّيٙ، فزؼهًّذ دسسب نٍ أَسبِ يب ديذ دّٛخ، ٔرذ

َفسٙلطؼزّ ػهٗ   

نذ إنٗ ثُذ يطٛؼخ، رٓزّى ثًٕاػٛذْب، ٔالرخهف ػٓذا لطؼزّ ػهٗ َفسٓب( 5ـ ّٕ ٔيُز رنك انٕلذ رذ  

ل، ٔٚفزخ يسبس أدذاس  ـ ٔضغ َٓبٚخ ًٚضّم دذصب ّٕ جذٚذحٚغهك يسبس األدذاس انًززبنٛخ انٕاسدح ثٕضغ انجذاٚخ ٔسٛبق انزّذ  

ل ٔال ٚزكش انُّزٛجخ( 1ـ ّٕ أيال فٙ َظشح ) كبنٕلٕا فٙ ْزا اإلَزبط ػُذ . ٚسزطٛغ انزّهًٛز انٕلٕا ػُذ آخش دذس ثسٛبق انزّذ

ـ(ٔصفخػطف   

ـ”سزسبيذُٙ أّيٙ؟ يبرا سزفؼم يؼٙ ٚب رشٖ؟ ـ ْم”طأطأد سأسٙ، ٔاَصشفذ، ٔأَب أرسبءل( 2ـ  

  

  

 اٌّغشد

س اٌظشٚف اٌزّفظ١ٍ١خ ألدذاس ٚأصِبد لّظخ أٚ دىب٠خ أٚ  ـ اٌّغشد ٘ٛ اٌطّش٠مخ اٌّزٟ ٠خزبس٘ب اٌّشاٚٞ أٚ اٌىبرت ١ٌمّذَ ثٙب ّٛ سٚا٠خ أٚ ٠ظ

ّْ اٌّغشد ٌمّظخ ِؼ١ّٕخ . رزّغُ ثبٌزّشاثؾ ٚاٌزّزبثغ ٚاٌزّؼبلت ٚفمب ٌزشر١ت ِؼ١ّٓ ٚصِٓ ِؼ١ّٓ ِٚىبْ أٚ أِىٕخ ِؼ١ّٕخ ِٚٓ ٕ٘ب ٔغزخٍض أ

 ٠ّىٓ أْ ٠خزٍف ِٓ عبسد ٢خش، ٚٔجذ

ـ1ـ  ٞ ) اٌّغشد اٌزّم١ٍذ اٌخطّٟاٌّغشد   ـ(

اٌزّبٌٟٚ٘ٛ عشد ٠زّجغ ف١ٗ اٌّغبسد اٌزّغٍغً اٌّضِٕٟ اٌخطّٟ ٚاٌزّزبثغ إٌّطمٟ ٌٛلٛع األدذاس ٠ٚشد دغت اٌّشعُ   

ٚػغ االٔطالق)ـ اٌجذا٠خ   ـ(

ي)ـ اٌٛعؾ  ّٛ ع١بق اٌزّذ  ـ(

ٚػغ اٌخزبَ)ـ إٌّٙب٠خ   ـ(

ف١ٙب اٌّشخظ١بد ٚاٌّضِٓ ِٚىبْ أطالق األدذاس ٚا٢ساء، وّب ٠مغ ف١ٙب االعزمشاس ٚاٌٙذٚء، ٚرمّذَ رذّي أدذاصٙب ػٍٝ  <=اٌجذا٠خ ـ

 ـ اٌز١ّّٙذ ٌٍٛعؾ

ي، ٚ٘ٛ اٌذذس اٌطّبسب  <=اٌٛعؾ ـ ّٛ ُّ رزٛارش ٠جذأ ثبٌذذس اٌّذ ال فٟ دبٌخ اٌٙذٚء اٌّزٟ ػشفزٙب اٌجذا٠خ، ِٚٓ ص ّٛ اٌّزٞ ٠ذذس رذ

ِشىٍخ اٌّزٟ عزٛاجٙٙب اٌّشخظ١ّخ اٌّشئ١غ١خ أٚ ِجّٛػخ ِٓ ، ٟٚ٘ اي(اٌؼمذح)األدذاس ٚرزؼبلت ٌزظً ئٌٝ دّذ اٌزّأّصَ 

ّٞ ٚثزٌه ٔظً ئٌٝ إٌّز١جخ اٌّشخظ١بد،  ّٟ ِٚبد ّٞ ٚٔفغبٔ ًّ )ٚرزفبػً ِؼٙب ِذذصخ طشاع فىش اٌّزٟ ال رىْٛ دائّب عؼ١ذح، ٚال ٠مغ ( اٌذ

ًّ ٌٍّشىٍخ ـف١ٙب دائّب اٌٛطٛي ئٌٝ د  

ّْ ٚ رجشص فٟ اٌٛعؾ ػٛاًِ ِغبػذح أٚ ِؼشلٍخ ٌألدذ اس ٔجذ ِٕٙب اٌّشخظ١بد ٚاٌّضِبْ ٚاٌّىبْ اٌّزٞ ال ٠ّىٓ فظٍٗ ػٓ اٌّضِبْ، أل

ػٓ أدذّ٘ب ٠غزذػٟ اٌذذ٠ش ػٓ ا٢خش، ٚ٘ٛ اٌفؼبء اٌّزٞ ٚلؼذ ف١ٗ األدذاس، ٠ٚزوش فٟ ثؼغ األد١بْ أطاللب ِٓ اٌجذا٠خ، اٌذذ٠ش 

اأٚ ِغٍك( …اٌطّج١ؼخ)ٚلذ ٔجذ ِىبٔب ٚادذا أٚ أوضش، ٚلذ ٠ىْٛ ِفزٛدب   ( ب فٟ ػشلٍخ  (  …إٌّضي ِّ اٌّشخظ١ّخ١ٌغبُ٘ ئ اٌّشئ١غ١خ  

ًّ  ٚرأّصَ ب فٟ ِغبػذرٙب ٌٍٛطٛي ئٌٝ د ِّ  ـ األدذاس، ٚئ

ب اٌؼٛدح ئٌٝ دبٌخ االعزمشاس،  <=إٌّٙب٠خ ـ ِّ ب اٌجمبء فٟ دبٌخ اٌالّ ٟٚ٘ ئ ِّ اعزمشاس ٚثزٌه رىْٛ ِفزٛدخ ػٍٝ أدذاس أخشٜ، وّب  ٚئ

ًّ ِب دظً  رغزخٍض فٟ إٌّٙب٠خ اٌؼجشح ِٓ و



 

 ـ اإلٔزبط                                         ـ

ِذفظزٟ فٟ طج١ذخ ٘زا ا١ٌَٛ، ٚارّجٙذ ٔذٛ اٌّذسعخ، ٚأٔب إِّٟٔ ٔفغٟ ثٍمبء أػّض أطذلبئٟ، ألِؼٟ ِؼٗ أدٍٝ األٚلبد فٟ  ـ أخزد

 ؽٍت اٌؼٍُ، ٚإًٌّٙ ِٕٗ

ـ ٚطٍذ، فشأ٠ذ صٍّخ ِٓ أطذلبئٟ ِجزّؼ١ٓ ٚعؾ اٌّغبدخ، فبلزشثذ ُِٕٙ ِجزغّب، ٚأٌم١ذ اٌزذ١ّخ، ٚعأٌزُٙ ػٓ طذ٠مٟ ٔز٠ش، 

ب جؼٍٕٟ أٔذ٘ش، ٚأشؼش ثبٌّشاسح ٚاٌّزيّ لبةٌٚىُّٕٙ  ّّ ّٞ ُِٕٙ دزّٝ اٌزّذ١خ، ِ ّٞ ا٘زّبَ، ثً ٌُ ٠شّد أ . ٌٟٛٔ ثجفبء، ٌُٚ ٠ؼ١شٟٚٔ أ

ٚدبٌٚذ ِؼشفخ عجت ِب دظً، ئٌٝ أْ أخجشٟٔ ثغشػخ فّىشد . رذبٍِذ ٚاثزؼذد شبػشا ثبٌّٙبٔخ، ِشزّخ األفىبس، ال أػشف ِب أفؼً

ّْ طذ٠مٟ ٔز٠ش لذ ٌُٚ أطّذق …ٌُٚ أطّذق أّٔٗ فؼً رٌه…ٌُ أطّذق. أخجش اٌج١ّغ ثىالَ ل١ً أّٔٗ طذس ػّٕٟ فٟ دمُّٙ أدذ األطذلبء أ

  ًّ شؼشد ثأعف وج١ش، ٚرٍّّىزٕٟ ش١بؽ١ٓ اٌغؼت، فغشد ٌزٌه لشؼش٠شح، ا٘زّض ٌٙب وبًِ . األطذلبءدزّٝ عّؼذ ٔفظ اإلفبدح ِٓ و

ًّ ِىبْ، ح ٔٙبئ١ب، رّٝ ٚجذرٗ، فؼبرجزٗ، ٚٚثخزٗ، ٚلّشسد أْ ألطغ ػاللزٟ ثٗ جغّٟ، ٚ٘بجذ ٔفغٟ، ٚدْٚ رفى١ش، ثذضذ ػٕٗ فٟ و

 سغُ ِب أثذاٖ ِٓ رأّعف ٚاٌزّبط ٌٍؼزس

ّْ  ـ ثؼذ أزٙبء اٌذّظخ اٌّظجبد١خ، ػذد ئٌٝ إٌّضي، ٚلذ لّشسد أْ أٌجُ ٌغبٟٔ، ٚأٌزضَ اٌّظّذ، ٚأػ١ذ اٌزّفى١ش فٟ طذالبرٟ، ئر أ

اٌضّمخ ٚاٌٛفبء، ِٚظذسٖ طذق اٌّشبػش، ٚاإلخالص فٟ اٌّّٛدحثذؤٖ ٠شثؾ ث١ٓ إٌّبط، َ: اٌّظذالخ ساثؾ ِز١ٓ  

 ـ(اٌّغشد غ١ش اٌخطّٟ) اٌّفبسلخ اٌّغشد٠خ ـ2ـ

ّْ ( اٌّغشد اٌخطّٟ)ـ ئرا وبْ اٌّغشد فٟ اٌّغشد اٌزّم١ٍذٞ  ٘ٛ ػجبسح ػٓ رغٍغً صِٕٟ خطّٟ ٚرزبثغ ِٕطمٟ ٌألدذاس دغت اٌٛالغ، فا

٘ٛ ػجبسح ػٓ اٌزّذّىُ فٟ اٌّضِٓ ِٓ خالي اٌزّذاخً ٚاالعزشجبع ٚاالعززوبس ( اٌّغشد غ١ش اٌخطّٟ)فٟ اٌّفبسلخ اٌّغشد٠خ اٌّغشد 

ًّ عٌٙٛخ ئٌٝ ٚ٘ٛ صِٓ ٠ظٕؼٗ اٌّشاٚٞ ِخبٌفب ثٗ اٌّضِٓ  . خً األصِٕخ ٚاألِىٕخٚاالعزجبق، د١ش رزذا اٌطّج١ؼٟ ٌألدذاس ف١ط١ش ثى

لخ رذّي ػٍٝ (. االعزشجبع ـ االعززوبس)أٚ ٠ؼٛد ئٌٝ اٌّبػٟ ( االعزجبق)اٌّغزمجً  ِّٛ ف١جذع ٠ٚؼ١ف ٌٍّّٕض جّب١ٌخ ٌّٚغخ ف١ّٕخ ِش

ـ٠غشدٚػٟ اٌّشاٚٞ ٚرفبػٍٗ ثّب   

 ـ اإلٔزبط                                      ـ

ثؼذ أزٙبء اٌذّظخ اٌّذساع١خ اٌّظجبد١خ، ػذد ئٌٝ إٌّضي، ٚلذ لّشسد أْ أٌجُ ٌغبٟٔ، ٚأٌزضَ اٌّظّذ، ٚأػ١ذ اٌزّفى١ش فٟ طذالبرٟ، ـ 

 ّْ ارّخزد ٘زا . ، ٚاإلخالص فٟ اٌّّٛدحاٌّظذالخ ساثؾ ِز١ٓ، ٠شثؾ ث١ٓ إٌّبط، ِجذؤٖ اٌضّمخ ٚاٌٛفبء، ِٚظذسٖ طذق اٌّشبػشئر أ

 اٌمشاس

أخزد ِذفظزٟ ، ٚارّجٙذ ٔذٛ اٌّذسعخ، ٚأٔب إِّٟٔ ٔفغٟ ثٍمبء أػّض أطذلبئٟ، ألِؼٟ ِؼٗ أدٍٝ  فٟ طج١ذخ ٘زا ا١ٌَٛ ثؼذ أْ

ٚإًٌّٙ ِٕٗاألٚلبد فٟ ؽٍت اٌؼٍُ،   

، فشأ٠ذ صٍّخ ِٓ أطذلبئٟ ِجزّؼ١ٓ ٚعؾ اٌّغبدخ، فبلزشثذ ُِٕٙ ِجزغّب، ٚأٌم١ذ اٌزّذ١ّخ، ٚعأٌزُٙ ػٓ طذ٠مٟ ٔز٠ش، ٌٚىُّٕٙ ـ ٚطٍذ

ب جؼٍٕٟ أٔذ٘ش، ٚأشؼش ثبٌّشاسح ٚاٌّزيّ لبثٍٟٛٔ ثجفبء، ٌُٚ  ّّ ّٞ ُِٕٙ دزّٝ اٌزّذ١خ، ِ ّٞ ا٘زّبَ، ثً ٌُ ٠شّد أ رذبٍِذ . ٠ؼ١شٟٚٔ أ

ئٌٝ أْ أخجشٟٔ أدذ ثغشػخ فّىشد ٚدبٌٚذ ِؼشفخ عجت ِب دظً،  . ٔخ، ِشزّخ األفىبس، ال أػشف ِب أفؼًٚاثزؼذد شبػشا ثبٌّٙب

ّْ طذ٠مٟ ٔز٠ش لذ أخجش اٌج١ّغ ثىالَ ل١ً أّٔٗ طذس ػّٕٟ فٟ دمُّٙ ٌُٚ أطّذق دزّٝ …ٌُٚ أطّذق أّٔٗ فؼً رٌه…ٌُ أطّذق. األطذلبء أ

ًّ األطذلبء ٚرٍّّىزٕٟ ش١بؽ١ٓ اٌغؼت، فغشد ٌزٌه لشؼش٠شح، ا٘زّض ٌٙب وبًِ جغّٟ، وج١ش، شؼشد ثأعف . عّؼذ ٔفظ اإلفبدح ِٓ و

إٌّٙبس،فظذ٠مٟ ٔز٠ش، ٘ٛ أػّض أطذلبئٟ، وّٕب ال ٔفزشق ئالّ فٟ ا١ًٌٍّ،ٚٔؼٛد ١ٌجّؼٕب  ٚ٘بجذ ٔفغٟ، ف١جّغ ِؼٕب اٌّشح ٚاٌٍّٙٛ،  

اٌذبجخ، فىُ ِّشح عبػذرٗ،ا٢خش ػٕذ ٔزؼبْٚ ػٕذ اٌّشّذح، ٠ٚغبػذ اٌٛادذ ِّٕب . ٕٚٔغٝ األدضاْ ٚاألرشاح ػٍٝ رؼّذٞ  ٚوُ ِّشح أػٕزٗ 

األطذلبءاألصِبد، ٚوُ ِّشح طبٌذزٗ ِغ ثم١خ  ًّ ِىبْ، دزّٝ ٚجذرٗ، فؼبرجزٗ، ٚٚثخزٗ،    . ٚلّشسد أْ ٚدْٚ رفى١ش، ثذضذ ػٕٗ فٟ و

 ألطغ ػاللزٟ ثٗ ٔٙبئ١ب، سغُ ِب أثذاٖ ِٓ رأّعف ٚاٌزّبط ٌٍؼزس

  

 ػالِبد اٌزّٕم١ؾ

ًّ اعزؼّبي ٌؼالِخ ِٓ ٘زٖ . ٌزٕظ١ُ اٌىزبثخ، ٚر١غ١ش لشاءرٙب، ٚفُٙ ِؼب١ٔٙب: رغزؼًّ ػالِبد اٌزّٕم١ؾ ـ ٠جت رشن فشاؽ ثؼذ و

 ـ اٌؼالِبد

: ُّ اعزخذاِٙب وب٢رٟ فٟ إٌّظٛص إٌّضش٠خٌفبطٍخا: ـ ِٓ ٘زٖ اٌؼالِبد، ٔجذ ، د١ش رغزؼًّ ثىضشح فٟ إٌّظٛص اٌؼشث١خ، ٠ٚز  



اٌفبطٍخ اعزخذاَ اٌّضبي  

،ـ فٟ اٌّظجبح ـر٘جذ ئٌٝ اٌّذسعخ   

،ـ راد ٠َٛ ـر٘جذ ئٌٝ اٌّذسعخ   

،ـ ٚأخ١شا ـٚطٍذ ئٌٝ اٌّذسعخ   

،ـ ٚفجأح  ٟ  ـ سأ٠ذ أطذلبئ

،ـ ٚػٕذ اٌٛطٛي  ٟ  ـ ٚجذد أطذلبئ

ّٙذ ٌجٍّخ سئ١غ١خ  ـ ثؼذ وٍّخ أٚ ػجبسح رّ

،ـ فٟ اٌّظجبح ،اعز١مظذ، ١ّ٘ٚأد ٔفغٟ  ُّ ر٘جذ ئٌٝ   ص

ـاٌّذسعخ  

،اٌّشّظ ِششلخـ  ،ٚاٌّغّبء طبف١خ  ٚاٌٙٛاء  

،ػ١ًٍ ـفخشجذ ٌٍّٕض٘خ   

 ِٓ ْ ّٛ ـ ث١ٓ اٌجًّ اٌمظ١شح أٚ أشجبٖ اٌجًّ اٌّزٟ ٠زى

 ِجّٛػٙب والَ ربَ

،رفّذب: ـ اشزشٜ أثٟ غالال ـٚػٕجب،ٚئّجبطب   

،ٚػبشجخ،الدّخ: ـ اٌذ١ٛأبد صالصخ أٔٛاع ـٚوبٌشخ   

 ـ ث١ٓ أٔٛاع اٌّشٟء

،ٚوّشاعب،وزبثبـ اشزش٠ذ ِٓ اٌّىزجخ  ـٚلٍّب   ـ ث١ٓ اٌىٍّبد اٌّؼطٛفخ 

،ـ جبء طذ٠مٟ ـٚ٘ٛ ِجزغّب   

،ـ جبء طذ٠مٟ  ـ ٚجٙٗ ِششق 

 ـ لجً اٌجٍّخ اٌذب١ٌخ أٚ اٌٛطف١خ

،ـ ٚطٍذ ئٌٝ اٌّذسعخ  ٟ ّٓ  ـ ٌىّٕٟ ٔغ١ذ وزبث  ـ ث١ٓ جٍّز١ٓ رشثؾ ث١ّٕٙب ٌى

،ـ جبء طذ٠مٟ ،عبِٟ  ـِٓ ِٕضٌُٙ  اٌّشّوت اٌجذٌٟـ لجً اٌجذي ٚثؼذٖ فٟ    

،ـ وزجذ وزبثخ ج١ٍّخ ِضً ِضً)ـ ثؼذ وٍّخ  ـ طبٌخ   ـ(

  

:ٟ ب فٟ األلٛاي فزغزخذَ وب٢ر ِّ  ـ أ

ٟ لبئٍخ: ِّ  ٔبدرٕٟ أ

،ـ ٠ب عبِٟ  ـ ساجغ دسٚعه 

 ـ ثؼذ إٌّبدٜ

 لٍذ ِمغّب:

،ـ ّٚو  ّٞ دائّب  ـعأؽ١غ ٚاٌذ  

 ـ ث١ٓ اٌمغُ ٚجٛاثٗ

:ِّٟ  لبٌذ أ

،ـ ٠ب عبِٟ أرّّذ ِشاجؼخ دسٚعه؟ ً٘   

 ـ:فأججزٙب

،ـ ال ـِبصاي ٚاجت اٌمشاءح   

ال)أٚ ( ٔؼُ)ـ ثؼذ اإلجبثخ ػٓ عإاي ة   ـ(



ب أدطأد: ّّ  لبي اٌّؼٍُّ ٌ

،ـ ػججب  و١ف أخطأد؟ 

 ـ ثؼذ ػجبسح رؼّجت

  

، ٚرغزخذَ وّب ٠ٍٟاٌفبطٍخ إٌّمٛؽخ ـ وّب ٔجذ:  

 اعزخذاَ اٌفبطٍخ إٌّمٛؽخ األِضٍخ

؛اٌّز٘بة ئٌٝ اٌّذسعخـ أعشػذ فٟ  فٕغ١ذ أغٍت  

 ـ أدٚارٟ

؛ـ عمطذ ػٕذِب وٕذ أجشٞ  ـ ألّٟٔ ٌُ أٔزجٗ 

 ـ ث١ٓ جٍّز١ٓ رىْٛ ئدذاّ٘ب عججب ٌألخشٜ

؛ـ رذّظٍذ ػٍٝ ػالِخ ج١ّذح ب عبِٟ فىبٔذ ػالِزٗ   ِّ أ

ـػؼ١فخ  
( ب)ـ ث١ٓ جٍّز١ٓ رشثؾ ث١ّٕٙب  ِّ أ  

  

بإٌّمطخـ ٚ ِّ ـ، د١ش ٠مغ اٌٛلٛف ػٕذ٘ب ٚلٛفب رب  

آًِ أْ ٠ىْٛ االِزذبْ عٙال ٘زا  .ـ دخٍذ اٌمغُ

 ـ ا١ٌَٛ

خ غ١ش لظ١شح، ٚال رشرجؾ ثجًّ  ِّ ـ ػٕذ ٔٙب٠خ جٍّخ رب

 أخشٜ

ًّ فمشح    ـ ػٕذ ٔٙب٠خ و

  

ًّ جٍّخ اعزفٙب١ِخٔمطخ االعزفٙبَـ ٚ ـ، ٔجذ٘ب ػٕذ ٔٙب٠خ و  

: 1ِّٟـ  ـ لبٌذ أ  

؟ـ ٠ب عبِٟ، ً٘ أرّّذ ِشاجؼخ دسٚعه  

ٟ أَ الـ وٕذ أِشٟ، 2ـ ِّ ؟ٚأفّىش ً٘ عزؼبلجٕٟ أ  

: ٔمطخ اٌزّؼّجتـ ٚ  ٚرغزخذَ وّب ٠ٍٟ 

 ـ فٟ ٔٙب٠خ اٌجٍّخ اٌزّؼّجج١خ  ِب ألغٝ لٍت اٌىبفش  ـ!

ٖ ـ!  ـ اٌفشح ٚا فشدزب

ٖ ـ!  ـ اٌذضْ ٚا دغشرب

 ـ اٌّذػبء سثّٟ ا٘ذٟٔ ـ!

 ـ اٌّذ٘شخ ٠ب ٌجّبي اٌطّج١ؼخ  ـ!

ٖ  ـ!  ٚا أعفب

 ١ٌزٕٟ أٔجخ ـ!

!  ًّ اٌّطش ٠ٕضيـ ٌؼ  

 ـ اٌزّأّعف

 ـ اٌزّّّٕٟ

 ـ اٌزّشجٟ



  

: ، ٚرغزخذَ وّب ٠ٍٟإٌّمطزبْـ ٚ  

:ِّٟ  لبٌذ أ

 ـ ً٘ أرّّذ ٚاججبره؟

 ـ ثؼذ لٛي

ـالدّخ، ػبشجخ، وبٌشخ :ـ اٌذ١ٛأبد صالصخ أٔٛاع  ـ ثؼذ اٌّشٟء ٚألغبِٗ 

  

رذّي ػٍٝ اٌّغىٛد أٚ والَ ٔبلض( …)ػالِخ اٌزّٕم١ؾ : ِالدظخ  ـ 

 فٟ اإلٔزبط اٌىزبثٟاٌذجىخ 

ٟ٘ و١ف١ّخ رمذ٠ُ اٌّشاٚٞ إلٔزبجٗ عٜٛ أوبْ ٘ٛ اٌجطً ٔفغٗ، أٚ ٘ٛ اٌّشاٚٞ اٌّالدع اٌخبسجٟ، ٟٚ٘  ـ

األٔشطخ، ٚاٌذشوبد، ٚاٌّظشاػبد اٌّزٟ رمّذَ ثٙب اٌّشخظ١ّخ اٌّشئ١غجخ لظذ رذم١ك ٘ذف ِؼ١ّٓ فٟ ِجبي ِٓ 

 رفؼبالد، ٚاالوزشبفبد، ٚاالدزّبالداٌّذٚافغ، ٚاٌّإصّشاد، ٚاٌزّش٠ٛك، ٚاٌّفبجأح، ٚاال

ٔبد اٌّغشد٠ّخ  ّٛ ًّ اٌّى ح فارّٗ ػٍٝ اٌىبرت رغخ١ش و ّٛ اٌّشخظ١بد، اٌّضِبْ، اٌّىبْ، )ٌٚجٍٛؽ اٌذجىخ اٌّشج

ب اٌزّأّصَ، أٚ االٔفشاط ( األدذاس ِّ  ٌخذِخ ئ

ًّ األدذاس، ٚاألفؼبي ِزّبعىخ فٟ خؾّ رظبػذٞ ؽج١ؼٟ ِغ اٌذشص ػٍٝ دزف  ـ ٌجٕبء اٌؼمذح ٠جت أْ رىْٛ و

ًّ ِب ١ٌظ جٛ٘ش٠ب، ٚال ػشٚس٠ب، ٚال٠خذَ اٌٛطٛي ئٌٝ اٌزّأّصَ أٚ ٠ط١ٍٗ دْٚ فبئذح رشجٝ ب ئرا رذمّمذ . و ِّ أ

خ اٌزّأّصَ، فأّٗ ػٍٝ اٌّشاٚٞ أْ ٠ؼًّ ػٍٝ رّبعه األدذاس، ٚاألفؼبي فٟ خؾّ رٕبصٌٟ ؽج١ؼٟ ٠ٛطً ئٌٝ  ّّ ل

 إٌّز١جخ

اي فٟ اٌّظشاع ٌألدذاس، ٚاٌّشخظ١بد ٚاٌؼٛاًِ اٌّؼشلٍخ دزّٝ اٌٛطٛي ئٌٝ ـ ٌجٕبء اٌزّأّصَ ٠ىْٛ اٌّذٚس اٌفغّ 

 اٌؼمذح

َِٓ دٌٛٙب ِٓ شخظ١بد ٚػٛاًِ ِغبػذح  ـ ٌٚجٕبء االٔفشاط ٠ىْٛ اٌّذٚس اٌفّؼبي ٌٍّشخظ١ّخ اٌّشئ١غ١خ ٚ

 ًّ  ٌٍٛطٛي ٌٍذ

 اٌّٛػٛع ـ

ّٓ خٛفٗ اٌّشذ٠ذ جؼٍٗ ٠زخ١ًّ  ـ رأّخش َّ دبجزٙب ٌٍذ١ٍت، فطٍجذ ِٓ اثٕٙب دّذٞ ٌٍّز٘بة ٌٍؼطّبس، ٌٚى اٌٛلذ فٟ ئدذٜ ا١ٌٍّبٌٟ، ٚرزّوشد األ

 أش١بء أسػجزٗ

 اوزت ّٔظب عشد٠ّب لّض ف١ٗ ِغبِشح دّذٞ اٌخ١ب١ٌخ، ٚأغٕٗ ثّمبؽغ ٚطف١ّخ ٚرٛج١ٙ١خ     

 اٌذجىخ ـ

(اٌؼٛاًِ اٌّؼشلٍخ)اٌزّأّصَ   ـ 

ادز١بجٗ ٌٍذ١ٍت: ـ اٌّشخظ١بد ـ األر األطغش                                   

َّ                ـ                                                         ئطشاس٘ب ػٍٝ اٌذظٛي ػٍٝ اٌذ١ٍت: األ  

 ـ اٌّضِبْ ــ ا١ًٌٍّ                                

ٌّٕضي ـ اٌّشبسعـ اٌّىبْ ــ ا        



 ـ اٌؼٛاًِ ــ اٌظّالَ ـ اٌجشد ـ اٌّشبسع اٌّمفش ـ ٌٌٚٛخ اٌّش٠بح                               

اٌؼٛاًِ إٌّفغ١ّخ ـ اٌخٛف ـ ِشب٘ذح أششؽخ اٌّشػتـ                                   

 اٌؼمذح اشزــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاد اٌخٛف

ـ(اٌؼٛاًِ اٌّغبػذح)االٔفشاط                                      

 ـ اٌّضِبْ ــ ٔفظ اٌّضِبْ

ٔضيـ اٌّىبْ ــ اٌّشبسع ـ اٌؼطّبس ـ اٌُ                                     

   ً  ـ اٌؼٛاًِ ــ ٔفظ اٌؼٛاِ

 ـ اٌّشخظ١بد ـــ اٌّبّسح                                   

 ـ اٌؼٛاًِ إٌّفغ١خ ـــ اٌزّذٍّٟ ثبٌّشجبػخ ـ ؽشد اٌٙٛاجظ ـ االعزؼبرح ثبّا                                    

 اٌؼٕبطش ـ

 ـ االعزمشاس ـــ ِشاجؼخ اٌّذسٚط فٟ ؽّأ١ٕٔخ

ثذا٠خ اٌزّأّصَ ــ ثىبء األر اٌّظغ١شـ   

َّ دبجزٙب ٌٍذ١ٍت    ـ                                      ـ رذّوش األ  

ـ اٌخشٚط ئٌٝ اٌّشبسع اٌّمفش    ـ                                       

خ     ـ                                      ّّ ثٗـ اٌّشؼٛس ثبٌخٛف ٚاٌزّخ١اّلد اٌٍّ  

اشزذاد اٌخٛف ثبٌطّفً ٚاٌزّّٛصع ث١ٓ اٌّشجٛع ٚاٌّٛاطٍخ: ـ االٔفؼبالد   ـ اٌؼمذح ــ    

ـ اٌزّغبؤالد     ـ                                       

بسح ّّ  ـ ثذا٠خ االٔفشاط ـ ِشب٘ذح أدذ اٌ

ـ اٌّشؼٛس ثبٌخجً     ـ                                       

ـ اٌزّشو١ض ػٍٝ ؽشد اٌّخبٚف ٚاٌزّخ١اّلد    ــ                                       

ـ اٌزّذٍّٟ ثبٌّشجبػخ     ـ                                       

ـ اعزشجبع اٌضمخ ثبٌّٕفظ     ـ                                       

د ثبٌّطٍٛة ـ ِٛاطٍخ     ـ                                      ّٚ اٌطّش٠ك ٚاٌزّض  

ـ اٌّشجٛع ئٌٝ إٌّضي ٚرٛج١ٗ ٌؼذَ اٌخٛفـ االعزمشاس    

 اإلٔزبط

ب جؼً إٌّبط ٠ٍضِْٛ ث١ٛرُٙ ؽٍجب ٌٍّذفء فٟ ٚلذ ِجّىش ّّ ًّ فظً اٌّشزبء ث١ٍب١ٌٗ اٌّظٍّخ، ٚثشدٖ اٌمبسط ِ ٚث١ّٕب وبْ دّذٞ . ـ د

اٌّظغ١ش، اٌٛد١ذ ٠شرفغ ِؼٍٕب ػٓ جٛػٗ ٠شاجغ دسٚعٗ، ٠ٕٚؼُ ثبٌطّّأ١ٕٔخ ئر ثظٛد ثىبء أخ١ٗ  

                                                     ــ                                                                           

ــــــــــــــــــــــــــ                

َّ دبجزٙب ٌٍذ١ٍت، ٚٔبدد دّذٞ ٌزطٍت َ أزؼً دّذٞ دزاءٖ، ٚاسرذٜ ِؼطفٗ، ٚخشط ػٍٝ . ٔٗ اٌّز٘بة ئٌٝ ألشة ػطّبسـ رزّوشد األ

ٗ ٚشؼٛسٖ ثبٌخٛف ِّ بسح، ٚاٌظّالَ دبٌه، داِظ. ِؼغ ِّٛصػب ث١ٓ ؽبػخ أ ّّ ًّ ِب . فبٌّشبسع ِمفش، خبي ِٓ اٌ ٚاٌّش٠بح رٌٛٛي، رؼجش ثى



اٌّشػت رّّش ثز٘ٓ دّذٞ، فبلشؼّش ٌٙب ثذٔٗ، ٠ؼزشػٙب ِذذصخ خشخشخ، ٚأطٛارب ٕ٘ب ٕٚ٘بن، ٚ٘زا ِب جؼً ِمبؽغ ِٓ أششؽخ 

فىضشد رٍفّزبرٗ ٠ّٕخ ٠ٚغشح، ٚرشبثىذ سجالٖ دزّٝ وبد . ٚا٘زّّضد أٚطبٌٗ، ٚشبجذ ٔفغٗ، ٚرخ١ٍّٙب أشجبدب رشافمٗ، ٚرزجؼٗ، ٚرزشّطذٖ

ًّ دشوخ، أٚ ص س و ّٛ ٚد ٘ٛ ػفش٠ذ، ٠غمؾ ؽش٠خ األسع، ٚصاد ػٍٝ اسرؼبشٗ ِٓ شّذح اٌجشد، اػطشاثٗ ِٓ اٌخٛف، ٚأطجخ ٠زظ

.٠ش٠ذ االٔمؼبع ػ١ٍٗ، ٚاعزجّذد ثٗ ٚعٛعخ اٌّش١طبْ اٌٍّؼ١ٓ فشجالٖ ٌُ رؼذ لبدسح ػٍٝ . رٛلّف دّذٞ ٚعؾ اٌطّش٠ك، ِظفّش اٌٛجٗ

ٗ؟ ِٚبرا ع١مٛي ٌٙب ٟٚ٘ اٌّزٟ ٚػؼذ صمزٙب  ِّ دٍّٗ، ٚثمٟ ِطشلب، ٠فّىش، أ٠شجغ ئٌٝ إٌّضي، أَ ٠ٛاطً؟ ٚو١ف ع١ٛاجٗ أ

ُّ ٠شٜ شجذب ٠ّّش، ٚوٍّٗ صمخ ثبٌّٕفظ ٚث١ّٕب ٘ٛ وزٌه .ثٗ؟ رضجّذ دّذٞ ج١ّذا ٚوبد ٠ظشر، ٌٛال . ئر ثٗ ٠غّغ طٛد خطٝ رمزشة ِٕٗ، ص

ُّ ؽشد اٌٙٛاجظ . أّٔٗ ر١مّٓ أّٔٗ ؽفً ِضٍٗ سثّّب خشط ٌمؼبء ثؼغ اٌّشإْٚ أدّظ دّذٞ ثبٌخجً، ٚاعزؼٛر ِٓ اٌّش١طبْ، ٚثغًّ، ص

ًّ صمخ فٟ خطٝ ساعخخ ئٌٝ أْ ٚطً ئٌٝ اٌؼطّبس، ِٓ سأعٗ، ٚرذبًِ ػٍٝ ٔفغٗ، ٚرّبٌه أػظبة ٖ، ٚرذٍّٝ ثبٌّشجبػخ، ٚأطٍك ثى

ٗ، ٚوأرّٗ ٠مٛي ِّ ُّ ػبد، ٚلّذَ اٌذ١ٍت أل د ثبٌّطٍٛة، ص ّٚ ًّ األِٛس”:ٚرض اثٕه أطجخ سجال، رغزط١ؼ١ٓ اٌزّؼ٠ًٛ ػ١ٍٗ فٟ و  

                                                                                                                                    

ــــــــــــــــــــــــــ                   ــ    

ال ٠ٛجذ ِب ٠خ١فٕب، ٚئّّٔب اٌخٛف ٔبثغ ِٓ داخٍٕب، ٌزٌه ٚجت ػ١ٍه أ٠ّٙب ” :دخً دّذٞ غشفزٗ، ٚٚاطً ِشاجؼخ دسٚعٗ، ٚوأّٔٗ ٠مٛي

خ ثه، ٚرشج١غ ٔفغه، ٚرؼ٠ٛذ٘ب ػٍٝ اٌذضَ ٚاٌضّجبد اٌطّفً ّّ رجّٕت ِشب٘ذح أششؽخ اٌّشػت، ٚؽشد اٌٙٛاجظ اٌٍّ  

 


