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 يذجح ثألًٌّث

 ِمذِز

 ثٌفصً ثألًي: خٍفْز ثٌذقظ

إْ ٌإلٔغجْ ًغْفضني يف فْجصو ًغْفز فشدّز ًًغْفز ثؽضّجؾْز. فٌغْفضو 

ثٌفشدّز ّمٌَ ثإلٔغجْ دمعجء ِجحيضجػ إٌْو ِٓ ثٌرتدْز ًثٌصقز ثجلغّْز أًثٌشًفْز 

ًثٌشفجىْز ًغريىج. أِج ًغْفضو ثالؽضّجؾْز فْمٌَ ثإلٔغجْ دذًسه ثالؽضّجؾِ 

ثٌزُ ّؿْش يف ثجملضّؽ ًّضؿجًِ دو. ًأصذـ ِٓ ثٌٌثظـ أْ ثإلٔغجْ يف عري 

 فْجصو حيضجػ إىل ثٌضٌؽْو ًثإلسشجد ثٌزُ ّيذّو إىل صشثغ ّشظجه ثهلل صؿجىل.

إْ ًثفذث ِٓ ثٌطٍذز  لًْ: “سعجٌز " أّيج ثٌٌٌذ " ثٌزُ ّرتؽُ ؽٌمسْجْ 

ثإلعالَ أدِ فجِذ زلّذ دٓ ثدلضمذِني الصَ خذِز ثٌشْخ ثإلِجَ صّٓ ثٌذّٓ فؾز 

زلّذ ثٌغضثيل لذط ثهلل سًفو، ًثشضغً دجٌضقصًْ ًلشثءر ثٌؿٍُ ؾٍْو فضَ مجؽ 

ِٓ دلجةك ثٌؿٌٍَ، ًثعضىًّ ِٓ فعجةً ثٌنفظ، عُ إٔو فىش ٌِّج يف فجي ٔفغو 

 ًخطش ؾٍَ دجٌو، فمجي:
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إِٔ لشأس أٌٔثؾج ِٓ ثٌؿٌٍَ، ًصشفش سّؿجْ ؾّشُ ؾٍَ صؿٍّيج ًمجؿيج،  

فجْٓ ّنذغِ أْ أؾٍُ أُ ٌٔؼ ّنفؿين غزث ًّؤثٔغين يف لربُ ًأّيج ال ّنفؿين فضَ 

ٌر ده ِٓ ؾٍُ أصشوو، فمذ لجي سعٌي ثهلل صٍَ ثهلل ؾٍْو ًعٍُ : ))ثٌٍيُ إِٔ أؾ

ال ّنفؽ(( فجعضّشس ٌو ىزه ثٌفىشر فضَ وضخ إىل فعشر ثٌشْخ فؾز ثإلعالَ 

زلّذ ثٌغضثيل سمحز ثهلل صؿجىل ؾٍْو، ثعضفضجء: ًعأي ؾنو ِغجةً، ًثٌضّظ ِنو 

ٔصْقز ًدؾجء ، ًلجي: ًإْ وجْ ِصنفجس ثٌشْخ وجإلفْجء ًغريه ّشضًّ ؾٍَ 

فجؽيت يف ًسلجس صىٌْ ِؿِ ؽٌثح ِغجةٍِ، ٌىٓ ِمصٌدُ، أْ ّىضخ ثٌشْخ 

ِذر فْجصِ ِؿِ ِذر فْجصِ، ًأؾًّ دلج فْيج ِذر ؾّشُ، إْ شجء ثهلل صؿجىل، 

 .فىضخ ثٌشْخ ىزه ثٌشعجٌز إٌْو ًثهلل أؾٍُ

 ثألفىجس ٌضذجدي صغضخذَ صٌصْز ٌشٌِص ثؾضذجطِ ٔػجَ ىِ ثٌٍغزإْ 

 (.5891: 51 ثخلٌيل، ؾٍِ زلّذ) ِضؾجٔغز ٌغٌّز مججؾز أؾعجء دني ًثدلشجؾش

 يف ِيّز ثٌٍغز وجٔش ٌزٌه،. ثحلعجسر ً ثجملضّؽ صشىًْ ٌٍنجط ديىٓ ًدجٌٍغز

 ثإلطالق ؾٍَ ظشًسر ًىِ ثإلعالَ، ًٌغز أؽنذْز ٌغز ىِ ثٌؿشدْز ثٌٍغز .فْجصنج

 ثدلغٌٍّْ وجْ إرث ثدلغضغشح ِٓ ٌْظ ً ثإلعالِْز ثٌؿٌٍَ ًوشف ٌٍذسثعز

 .وذريث ثىضّجِج هبج ّيضٌّْ
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 فَ ًىُ ِغٌٍّْ عىجهنج أوغش ألْ إٔذًْٔغْج، فَ ىجَ دًس ذلج ثٌؿشدْز ٌٍغزثً

 ثدلصجدس ًدسثعز ثٌششّفز ثٌنذٌّز ًثٌغنز ثٌىشُّ ثٌمشآْ ٌذسثعز إٌْيج فجؽز

 .ثٌؿشدْز دجٌٍغز ثدلؤٌفٌْ وضذيج ثٌيت ثإلعالِْز

ًّىٌْ ٌِلف ثٌٍغز ثٌؿشدْز شْتج خطريث. ًصؿضرب ثٌؿشدْز يف أِظ  

ثٌعشًسّز ألٔو ؽضء ِضىجًِ ِٓ ثٌمشآْ فْظ وجٔش أصٌثس ثٌؿشدْز ًأٌفجغيج صمٌَ 

 (. 46: 1155دذًس ىجَ يف ؾٍّْز ثٌؿذجدر يف ثإلعالَ )أمحذ ؾضثْ، 

ّنذغِ  ٌزٌهًثٌؿشدْز  ثٌٍغز دجعضخذثَوّج ىٌ ثدلؿشًف  أْ وضجح أّيج ثٌٌٌذ، وضخ 

 أْ ّذقظ ثجملجالر ثٌٍغٌّز.

ؾٍَ ًؽو أعٌٍدو ىٌ ؾٍُ  أعشثس وضجح أّيج ثٌٌٌذِٓ ثٌٌعجةً ثدلالةّز دلؿشفز 

ثٌذالغز جبجٔخ ثٌؿٌٍَ ثألخشٍ ِنيج ؾٍُ ثٌنقٌ ًؾٍُ ثٌصشف ًؾٍُ ثألصٌثس 

 ًِجأشذو رٌه ِٓ ثٌؿٌٍَ ثٌٍغٌّز.

 يف ذلج فصْقز صقْقز دؿذجسر ًثظقج ثجلًٍْ ِؿنَ صأدّز ىِ فجٌذالغز

 ثٌزّٓ ًثألشخجص فْو ّمجي ثٌزُ ٌٌٍّطٓ والَ وً ِالةّز ِؽ خالح أعش ثٌنفظ

 إىل ثٌذالغز ؾٍُ ًّنمغُ(. 51: 1112 أِني، ًِصطفَ ثجلجسَ ؾٍِ) خيجطذٌْ

 (.46: 1111 ىذثّز،) ثٌذذّؽ ًؾٍُ ثدلؿجِٔ ًؾٍُ ثٌذْجْ ؾٍُ ًىِ ألغجَ عالعز
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 دلمضعَ ثٌىالَ ِطجدمز وْفْز هبج ّؿشف ًلٌثؾذ أصٌيثٌغجدمز  ثٌغالعز ثٌؿٌٍَ ًِٓ

 ثٌغْذ)ًىزث ّغَّ دؿٍُ ثدلؿجِٔ ٌو عْك ثٌزُ ثٌغشض ًفك ّىٌْ حبْظ ثحلجي

 .(15: 1151 ثذلجذيِ، أمحذ

 ثٌىضجح رٌهً يف  جتؿً دلٌظٌؼ ثٌذقظ، وضجح أّيج ثٌٌٌذ ً يف ىزث ثٌذقظ وجْ

 ثإلٔشجء ثٌطٍيب.  ىٌثٌيت صغضخذَ ٌىالَ ثإلٔشجء، ً ثٌؿذجسر وغري ِٓ 

 : ِجٍِّ وضجح أّيج ثٌٌٌذيف  إلٔشجء ثٌطٍيبًِٓ أِغٍز ث

 ٔصْقيتري يف ٌه فجؽز فأُ ، ثهلل أطجي ثٌؿضّض ثسيخ ً ثٌٌٌذ أّيج  إؾٍُزي

 ثٌنصْقز عيٍز، ًثدلشىً لذٌذلج ألهنج يف ِزثق ِضذؽ ثذلٌٍ ِشر. أّيج ثٌٌٌذزي

 ثدلجظْزري ثٌغنني ىزه يف فصٍش ِجرث

ثألِغٍز ثٌغجدمز فيٌ ّضعّٓ ثإلٔشجء ثٌطٍيب ، أٍ ثألِش ً ثإلعضفيجَ  إىل صأٍِنج إرث

 ً ثٌنذثء.

 ثدلمذَ : ثٌذقظ مبٌظٌؼ دلْمج ّذقظ أْ ثٌىجصخ جيضزح ثٌذْجْ ِٓ عذمو ًممج

ثٌغضثيل زلّذ دٓ فجِذ أدِ ٌإلِجَ ثٌٌٌذ أّيج وضجح يف ثٌطٍيب ثإلٔشجء  

 ( ثٌرتدٌّز ثٌمُْ ِٓ فْيج ًِج دالغْز دسثعز) 
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ثٌذقظ حتمْك:  ثٌغجِٔ ثٌفصً   

  : ىِ ثٌىجصخ لشسه ثٌزُ ثٌذقظ فضقمْك ثٌغجدمز، ثٌذقظ خلٍفْز ًفمج

ٌإلِجَ  ثٌٌٌذ أّيج وضجح يف ىِ صْغ ثإلٔشجء ثٌطٍيب ثدلغضخذَ  ِج .5

 ؟ثٌغضثيل

 ثٌٌٌذ أّيج وضجح يفدر ِٓ صْغ ثإلٔشجء ثٌطٍيب جضفغىِ ثدلؿجِٔ ثدلِج  .1

 ؟ٌإلِجَ ثٌغضثيل 

 وضجح أّيج ثٌٌٌذ يف ِٓ ثإلٔشجء ثٌطٍيب زثإلعالِْ زثٌرتدٌّ ثٌمُْ ىِ ِج .1

 ٌإلِجَ ثٌغضثيل ؟

ثٌذقظ أغشثض:  ثٌغجٌظ ثٌفصً   

 :ٍِّ وّج ثٌذقظ أغشثض ثٌىجصخ لشس ثٌغجدك ثٌذقظ دضقمْك طذمج

 ٌإلِجَ ثٌغضثيلثٌٌٌذ أّيج وضجح يف ثٌطٍيب ثدلغضخذَ ثإلٔشجء صْغ ِؿشفز .5

ٌإلِجَ  ثٌٌٌذ أّيج وضجح يفدر ِٓ صْغ ثإلٔشجء ثٌطٍيب جضفغثدلؿجِٔ ثدل ِؿشفز .1

 ثٌغضثيل 



6 
 

 
 

وضجح أّيج ثٌٌٌذ ٌإلِجَ  يف ثإلعالِْز ِٓ ثإلٔشجء ثٌطٍيب ثٌرتدٌّز ثٌمُِْؿشفز  .1

 ثٌغضثيل.

ثٌضفىري أعجط:  ثٌشثدؽ ثٌفصً  

 ثٌؿٌٍَ ألغجَ أفذ وضجح أّيج ثٌٌٌذ  ِٓ ثٌؿذجسر  يف ثإلٔشجء ثٌطٍيب ؾٓ ثٌذقظ إْ

 فصْقز صقْقز دؿذجسر ًثظقج ثجلًٍْ ِؿنَ صأدّز فجٌذالغز. ثٌذالغز ؾٍُ ًىٌ

 ًثألشخجص فْو ّمجي ثٌزُ ٌٌٍّطٓ والَ وً ِالةّز ِؽ خالح أعش ثٌنفظ يف ذلج

 ؾٍُ ًّنمغُ(. 51: 1112 ، أِني ًِصطفَ ثجلجسَ ؾٍِ) خيجطذٌْ ثٌزّٓ

  : ًىِ ثٌذذّؽ ًؾٍُ ثدلؿجِٔ ًؾٍُ ثٌذْجْ ؾٍُ ًىِ ألغجَ عالعز إىل ثٌذالغز

 دلمضعَ ثٌىالَ ِطجدمز وْفْز هبج ّؿشف ًلٌثؾذ أصٌي ثدلؿجِٔ ؾٍُ .5

 ثذلجذيِ، أمحذ ثٌغْذ) ٌو عْك ثٌزُ ثٌغشض ًفك ّىٌْ حبْظ ثحلجي

1151 :15).  

 دطشق ثٌٌثفذ ثدلؿنَ إّشثد هبج ّؿشف ًلٌثؾذ أصٌي ثٌذْجْ ؾٍُ .1

 ثدلؿنَ رٌه ٔفظ ؾٍَ ثٌذالٌز ًظٌؿ يف دؿط ؾٓ دؿعيج خيضٍف
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 أمحذ ثٌغْذ( )دثةّج ثحلجي دلمضعَ ثدلطجدمز ثؾضذجس ِٓ ًالدذ)

  (.511: 1151 ثذلجذيِ،

 فغنج ثٌىالَ صضّذ ثٌيت ًثدلضثّج ثٌٌؽٌه دو ّؿشف ؾٍُ ثٌذذّؽ ؾٍُ .1

 ًًظٌؿ ثحلجي دلمضعَ ِطجدمضو دؿذ ًسًٔمج هبجء ًصىغٌه ًطالًر

 (.151 – 152: 1151 ثذلجذيِ، أمحذ ثٌغْذ) ثدلشثد ؾٍَ دالٌضو

. ثدلؿجْ ؾٍُ ثإلٔشجء ثٌطٍيب يف ؾٓ ثٌذقظ ثٌىجصخ ّشوض ثٌذقظ ىزث ًيف

 أْ ؾٍَ ِؤعظ ثٌذذّؽ ًىزث  ؾٍُ ؾنو الّذقظ ؾّج ّذقظ ؾٍُ ثدلؿجْ فؿٍُ

ثدلؿجْ ؾٍُ ّؿٍُ دو أفٌثي ثٌّفع ثٌيّت هبج ّطجدك ِمضعَ ثحلجي.ؾٍُ ِؿجْ  ؾٍُ

ىٌْ ًلف أصٌي ً لٌثؾذ ّؿشف هبج وْفْز ِطجدمز ثٌىالَ دلمضعَ ثحلجي حبْظ ّ

ّنمغُ ؾٍُ ثدلؿجِٔ إىل أسدؿز ألغجَ والَ ثخلرب ً ثإلٔشجء ثٌغشض ثٌّزُ عْك ٌو، 

(. ًيف 1154ً ثٌمصش ً ثٌفصً ًثٌٌصً ً ثإلجيجص ً ثإلطنجح ً ثدلغجًر )أِني، 

ؾٍُ ثدلؿجِٔ والَ ثخلرب ً والَ ثإلٔشجء. أِج والَ ثخلرب فيٌ والَ حيضًّ ثٌصذق ً 

ٔشجء فيٌ ِجال حيضًّ صذلج ًال وزدج وجألِش ً ثٌىزح ٌزثصو ً أِج والَ ثإل

 ثالعضفيجَ ً ثٌضّين ً ثٌنذثء ً غريىج.



8 
 

 
 

 مل ٌزثصو،ً يف ؽٌىش ثدلىنٌْ  ِج ثٌىزح ً ثٌصّذق حيضًّ ال ثإلٔشجء : ِج

 إسىُ إغفش، ثحلكّ ، ِغً : دج وىٓ ثإلٔشجء ثٌىزح ً#  ٌٍصّذق زلضّال ّىٓ

ثإلٔشجء ثٌطٍيب ً ثإلٔشجء غري  يف ثٌغجٌخ ّنمغُ والَ ثإلٔشجء إىل لغّني 

فغخ  ثٌطٍيب. فجألًي ىٌ ثٌزُ ّغضذؾِ ِطٌٍدج غري فجصً ًلش ثٌطٍخ

 ثؾضمجد ثدلضىٍُ. ً ثٌغجِٔ ِجال ّغضذؾِ ِطٌٍدجغري فجصً ًلش ثٌطٍخ.

شوض ثٌىجصخ ثٌذقظ ؾٓ ثإلٔغجء ثٌطٍيب فقغخ. ًّ ِٓ ثٌذْجْ ثٌغجدك  

 ّىٌْ أٌٔثؼ ًىِإلٔشجء ثٌطٍيب ٍف

 ًؽو ؾٍب ثدلخجطخ ِٓ ثٌفؿً ثحلصٌي طٍخ ىٌ أألِش :فؿً ثألِش  (5

 دمٌر ثٌىضجح خذ ّْقِ ثالعضؿالء ،ٌألِش أسدؽ صْغ : فؿً ثألِش ِغً :

  ( ًثدلعجسؼ دلمشْ دالَ ثألِش ِغً :51صذْج)عٌسر ِشُّ :  ثحلىُ ًأصْنو

 (2عؿضو )ثٌطالق : ِٓ رًعجؾز ٌْنفك

ًثعُ فؿً ثألِش ِغً :صو،أِني،ٔضثي،دسثن. ً ثدلصذثس ثٌنجّةخ ؾٓ فؿً  

عؿْج، لذ ختشػ صْغ ثألِش ؾٓ ِؿنجىج   ثخلري عذًْ  يف ثألِش ِغً :

ثألصٍَ إىل ِؿجْ أخشٍ صغضفجد ِٓ عْجق ثٌىالَ وجثإلدجفز ً ثٌذؾجء، 
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ًثإلٌضّجط، ًثإلسشجد، ًثٌضيذّذ، ًثٌضؿؾْض، ًثٌضغٌّز ، ًثإلوشثَ ،ً 

ِضنجْ، ًثإلفجِز،ًثٌذًثْ، ًثٌضّين، ًثإلؾضرب،ًثإلرْ،ًثٌضىٌْ،ًثٌضّخري، ثإل

 ًثٌضأرّخ ،ًثٌضؿؾخ.

ثإلعضؿالء، ثٌنيِ يف  ًؽو ؾٍب ثٌفؿً ؾٓ ثٌىف طٍخ ىٌثٌنيِ ،  (1

ثحلمْمز ّذي ؾٍَ ثٌضّقشُّ وّج لجي مجيٌس ثٌؿٍّجء، فىجْ صْغز ثٌنيِ 

ىِ ثدلعجسؼ ِؽ  فجةذصو ثٌضّقشُّ ًٍّضضَ إدضؿجده.ٌنّيِ صْغز ًثفذر

إصالفيج.)ثألؾشثف  دؿذ ثألسض يف صفغذًث ًال الثٌنّجىْز. ِغً :

 صغضفجد أخشٍ ِؿجْ إىل ثحلمْك ِؿنجىج ؾٓ ثألِش صْغ ختشػ (. لذ91:

ًلشثةٓ ثألفٌثي، وجثٌذؾجء ًثإلٌضّجط، ًثٌضّين، ًثإلسشجد،  عْجق ِٓ

ًثٌضٌّدْخ، ًثٌضيذّذ، ًثٌىشىز،  ًثٌذًثْ ًدْجْ ثٌؿجلذز، ًثٌضْتظ،

 ًثإلؾجصنجط، ًثٌضّقمري.

 أٔجدُ ِنجح ٔجةخ حبشف ؾٍْو ثدلخجطخ ثلذجي ثدلضىٍُ طٍخ ثٌنذث : (1

ثخلرب، ثحلشف ثٌنذثء ّنمغُ إىل لغّني ، ثٌنذثء ثٌمشّخ :  ِٓ ثدلنمٌي

 ثذلّضر ً أٍ.ًثٌنذثء ثٌذؿْذ :ّج،ًث،ًثٍ،ًأّج،ًىْج،ًًث.ًأ.



11 
 

 
 

صغضفجد ِٓ ثٌمشثةٓ،  خيشػ ثٌنذثء ؾٓ ِؿنجه ثألصٍِ إىل ِؿجْ أخشٍ

 وجثٌضّؽض،ًثٌضّقغّش ً ثإلغشثء

 فصٌٌو ّشؽَ ال ثٌزُ ثسيذٌح ثٌشْب طٍخ ىٌ،  ثٌضّين (6

 فؿً مبج فأخربه#  ٌِّج ّؿٌد ثٌشّذجح ٌْش أال ثٌضّين لغّجْ : ثدلغضقًْ ِغً:

 ، إٔو لشًْ أًصِ ِج ِغً ٌنج ٍّْش ثدلشْخ ً ثدلّىٓ ًٌىٓ صؿغّش ِمصٌده ِغً :

 ؾػُْ فعّ ٌزً

 ِٓ دأدثر ًرثٌه لذً ِٓ ِؿٌٍِج ّىٓ مل دشغب ثٌؿٍُ طٍخ ثإلعضفيجَ ، ىٌ (1

 أدًثصو.ِغً : ىً صةذ لجةُ . إفذا

صشوِْ ثٌىٍّز  ِٓ صغضفجد أخشٍ ِؿجْ إىل ثألصٍِ ِؿنجه ؾٓ ثٌنذثء خيشػ

ًثٌذاليل.وجثألِش، ًثإلعضذش، ًثٌضمشّش، ًثٌضؿؾخ، ًثٌضّقىُّ، ًثٌضنذو ؾٍَ 

دًٌْ ثٌطشّك، ًثإلعضذؿجد، ًثٌرتفخ، ًثإلٔىجس رُ ثٌضٌّدْخ، ثٌذجطً، ًثٌضنذو ؾٍَ 

 ًثٌضّىزح.
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فىشر ثٌرتدْز ؾنذ ثٌغضثىل يف وضجح أّيج ثٌٌٌذ ّذقظ ؾٍَ أسدؿز أِش 

 ثدلٌثد ، عجٌغج. ثٌضؿٍُْ ٌِظٌؼ ، عجْٔج. ثٌضؿٍُْ ِٓ ثٌغشض ، وّجٍِّ : أًال

 ثٌضؿٍُْ. طشّمز ، سثدؿج. ثٌضؿٍّْْز

 ًوٌهنج ثدلصذس يف ثٌٌثسدر خجصز لّْز ٌو ثٌٌٌذ أّيج وضجح يف ؾذجسر وً

 ٌْظ. ثٌذشش ٌّثؽييج ثٌيت ثحلْجر لعجّج ِٓ لعْز ٌىً ثٌشةْغِ ثدلشؽؽ

 ثٌٍغز، عشثء وً ِؽ ؾجٌْز أددْز لّْو ٌو أّيجثٌٌٌذ وضجح ثْ يف شه ىنجن

 يف مبج ، وذرير ثمهْز أّعج ًذلج ، أّيجثٌٌٌذ وضجح يف ِىضٌح طٍيب فئٔشجء

 ثإلعالِِ ثٌضؿٍُْ رٌه

 ثٌشخصْز ٌضؿٍُْ صٌسر ىٌ ثٌٌٌذ أّيج وضجح يف ثدلٌؽٌد ثٌطٍيب ثإلٔشجء

 ٌٍؿٍّْز ثالعالِْو ثٌمُْ ؾٍِ حتضٌُ ثٌيت ثدلغجٌْز ثألفىجس إىل هتذف ثٌيت

  .ثٌضذسجيِ ثإلعالَ صؿجٌُْ ؾٍِ صمٌَ ثٌضؿٍّْْز

 ثدلؤٌف ثعضخذِش ًثٌيت ثٌفىش صغري ثٌيت ثٌذقٌط ثطجس فجْ ، ثٌضجيل

 :ثٌضجيل ثٌنقٌ ؾٍَ ِفيٌَ  ّىٌْ ثْ ديىٓ
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 ثٌذقظ ِنجفؽ:  ثخلجِظ ثٌفصً

  : ًمهج ، ٔجفْضجْ ثٌذقظ ىزث ِنجفؽ ِٓ

 رلجي يف ثٌؿٍّْز ثألفىجس صغيُ أْ ثٌذقظ صنجةؼ صضٌلؽ ، ثٌنػشّز ثٌنجفْز .5

 غٌٌٔٔؼ عٌٔجْ جبجِؿز ثٌؿشدْز ثٌٍغز صؿٍُْ شؿذز ٌطٍذز ًصفْذ ثٌؿشدْز، ثٌٍغز

  .ثٓخشّٓ ًصفْذ خجصز دجٔذًٔؼ ثحلىٌِْز ثإلعالِْز ؽجصِ

 ؾجِج ٌٍذجفغني ثدلغجمهز صٌفش أْ ثدلضٌلؽ ِٓ فئهنج ثٌضطذْمْز، ثٌنجفْز .1

 فْظ ِٓ ًثٌذالغز ثٌؿشدْز دجٌٍغز ثٌؿٍّْز ثٓدثح صطٌّش يف ثٌٍغز ًدجفغِ

 وضجح أّيج ثٌٌٌذ

ثٌطالدِ ثإلٔشجء صعّّنو ثٌيت ثٌؿذجسر  

ؿجِٔؾٍُ ثدل  ُ ٌؿٍُ ثٌرتدثٌ 

 ثٌمُْ ثٌرتدٌّز ثإلٔشجء ثٌطٍيب

صْغز ً ِؿجِٔ يف ثإلٔشجء 
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 صشلْز إىل ّيذف –دؿْذ فذ إىل– ثٌذقظ ًىزث. خجصج ثٌطٍيب ثإلٔشجء

 .ثٌٌٌذ أّيج وضجح يف ثٌطٍيب إٔشجء أٌفجظ فيُ ؾٍَ ًِغجؾذ ثإلديجْ

  ثدلنجعذز ثٌغجدمز ثٌذقٌط:  ثٌغجدط ثٌفصً

 ِنيج: ثٌصٍز رثس ثٌذقٌط فْيج ثٌذسثعز ىزه إْ 

 جبجِؿز  أرثح وٍْز. فنفِ ؽٌصّف ، ٌِسصجدىٌ ٌٔسًي ، خٌّشّجه ٌْجي فضـ .5

 حبظ فمذ. ثٌىيف عٌسر يف ثإلٔشجءثٌطٍيب ثدلٌظٌؼ حتش. ِجٌنؼ ثحلىٌِْز

 ثألِش ثٌىيف عٌسر يف أْ ثٌنضجةؼ ؾٍَ ًفصً ثٌذقظ ىزث ؾٓ ثٌىجصخ

 .1 ًثٌضّين ،1 ثٌنذثء ،52 ،ثإلعضفيج4َ ثٌنيِ.11

 ثإلعالِْز جبجِؿز ثٌؿشثدْز ثٌٍغز لغُ يف ًثٌضؿٍُْ ثٌرتدْز وٍْز ِشٔتز فٌفٌس .1

 ثٌمُْ ِٓ ًِجفْيج ّظ عٌسر يف ثدلؿجْ ثدلٌظٌؼ حتش فٌسًوشصٌ، ثحلىٌِْز

 يف أْ ثٌنضجةؼ ؾٍَ ًفصً ثٌذقظ ىزث ؾٓ ثٌىجصخ حبظ فمذ. ثٌرتدٌّز

 ،8 إٔىجسُ خرب ،56 طٍيب خرب والَ ،19 إدضذثا خرب ،والَ ّظ عٌسر

 ،51 ثألِش ،11ثإلعضفيجَ ،5 ثٌنيِ صْغز ِٓ وّجٍِّ ،19 ثٌطٍيب ثإلٔشجء

 ثٌمصش ،5 ثٌمغُ ،5ثٌضؿؾخ ،1 طٍيب غري ًوالَ .5 ثٌنذثء ،1 ثٌضّين
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 ،6 فزيف ثإلؾؾجص ،68 ثٌفصً ،11 ثٌٌصً ،1 ثإلظجيف لصش ،4 ثحلمْمِ

 .11 ًإطنجح ،9 ِغجًر ،1 ثٌمصش ثإلؾؾجص

 جبجِؿز ثٌؿشثدْز ثٌٍغز لغُ ِٓ ثٌغمفِ ؾٌٍَ وٍْز يف فشًٔيت إٔذؿ سصنٌث دفٍب .1

 دسثعز) ثٌْنٌط عٌسر يف ثٌطٍيب ثإلٔشجء ثدلٌظٌؼ حتش  ؽجِيب ثحلىٌِْز

 أْ ثٌنضجةؼ ؾٍَ ًفصً ثٌذقظ ىزث ؾٓ ثٌىجصخ حبظ فمذ( دالغْز  حتٍٍْز

 ،1 ثٌنيِ ،54 ثألِش صْغز ِٓ ثٌطٍيب ثإلٔشجء ّىٌْ ّنٌط ثٌغٌسر يف

 .5ثٌنذثء ،1 ثٌضّين ،51 ثإلعضفيجَ

 

 

 


