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 أىُ أعئٍخ   اٌٍغخ اٌؼشثْخ ًآداهبب  يف  ؽيبدح  اٌجىبٌٌسّب

(اضتضء إًَّي  ) (ٌٍؾؼجخ اٌؼٍَّّْخ   )  

صوشّبء خبٌذ                         0 إعزبر  

 .، اُروش  أسثغ خقبئـ غتب، ًأسثؼخ  ِٓ ؽؼشائيب"اٌشاثيخ اٌمٍَّّْخ " ّنزِّ اٌؾبػش ئذل  .1

 0خقبئـ اٌشاثيخ اٌمٍَّّْخ -

 سعبٌخٌ ئٔغبَّْٔخ سالَّْخ ىبدفخ ئذل ؼتبسثخ اٌؾش ًٔؾش اٌمُْ  –ؽغت اٌؾؼشاء اٌشًِبٔغْني -  اٌؾؼشُ 0  اٌنضػخ اإلٔغبَّْٔخ 

 .(..دًَْ رظشٍ ئذل ٌٌٔوِ، ًعنغوِ، ًًىنوِ، )اٌغبَِّْخ؛ هبذفِ ٔفغِ اإلٔغبْ يف وًِّ صِبْ ًِىبْ، دًْ دتْْض ػنقشُ 

 اٌؾبػشُ اٌشًِبٔغُِّ  فٍْغٌفٌ ؽىٌُْ ّزأًُِّ يف اطتْبحِ ًاٌيجْؼخِ؛ العزٍيبَِ اٌذسًط ًاطتىُ 0 اٌنضػخ اٌزأٍَِّْخ

 .اٌؾبػشُ اٌشًِبٔغُِّ  رٍّْزٌ ُِغزيِذٌ يف ِذسعيت اٌيجْؼخِ ًاطتْبح0ِ ًاٌؼِجَشِ اعتُفْذحِ ٌإلٔغبْ يف ؽْبروِ؛ ٌزا ُّمبيُ

 اػزجبس أَّْ  فالػ اإلٔغبِْ  أعبطُ فالػِ اطتْبحِ، ًرغخريُ اٌؾؼش وشعبٌخ ئٔغبْٔخ عبَِّْخ 0  اٌزارَّْخ/ اٌنضػخ اٌفشدَّّخ

 .ٌٍشلِ ثو حنٌ  ؽْبحِ اٌفنبئً ًاٌمُِْ  اٌؼٍْب اٌيت ىِ أعبطُ فالؽوِ ًرغْريِ ؽْبروِ حنٌ إفنً

 ِرٌظْف اٌشٌِص اٌيجْؼَّْخ اعتٌُؽَِّْخِ ٌٍزؼجريِ ػٓ جتبسهبُ اٌؾؼٌسَّّخ. 

 عيٌٌخُ اٌٍغخِ  ًرَخٍْْْقِيب ِٓ إٌفبً اعتُؼَمَّذحِ  اعتيغٌسحِ؛  ؽزََّ ّفيُ اٌنبطُ   سعبئً ؽؼشىُْ اإلٔغبَّْٔخ. 

 رالؽُُ  أثْبد لقبئذىُ  ًرشاثُييب وأػنبء اضتغذ اإلٔغبِٔ اٌٌاؽذِ، فال ُّّىنُه يف ثؼل 0  اٌٌؽذح اعتٌمٌػَّْخ

 .إؽْبِْ اٌزمذُّ أًاٌزأخري أًؽزف أؽذ إثْبدِ اٌؾؼشَّّخِ؛ َّْٕ رٌهَ ّإدُ ئذل اخزالي اعتؼنَ

 ِؼبضتخ اٌمقْذح ٌِمٌع ًاؽذ0  اٌٌؽذح  اعتٌمٌػَّْخ. 

 اٌزغذّذ يف  ٔظبَ اٌمقْذح اٌؼشثَّْخ اٌمذديخ. 

ئٍّْب أثٌ ِبمِ،  عّّاْ خًٍْ عّّاْ،  ِْخبئًْ ُٔؼّْخ،  سؽْذ أٌّة،  ٔغْت ػشّنخ،  ٔذسح 0  ِٓ ؽؼشاء اٌشاثيخ اٌمٍَّّْخ -

 .ئخل... ؽذاد، ػجذ اعتغْؼ ؽذَّاد
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 ثَُِّ رُفغِّشُ وضشح مّري اعتُزىٍُِّ يف اٌنَّـ؟ .2

 0ًظَّف اٌؾبػش ثىضشح مّري اعتُزىٍُِّ َّٕٔوُ  ّنزِّ  ئذل اٌؾؼش اٌشًِبٔغِ اٌزُ -

 اٌزارَّْخِ؛ أُ اإلديبُْ ثأَّْ فالػ  اجملزّؼبدِ ّىٌُْ ثافالػِ اإلٔغبْ رارو/ ّزَّّْضُ ثنضػزوِ اٌفشدَّّخ. 

 ًّؼزُّّ سعبٌخ ئٔغبَّْٔخ سالْخ ىبدفخ ئذل  اٌشلِ ثبإلٔغبْ حنٌ ؽْبح اٌفنبئً اٌيت رُغِّْش ؽْبروُ حنٌ إفن. 

 .ثَُِ رُفغِّش اعزؼبٔخَ اٌؾبػشِ مبظبىش اٌيجْؼخِ يف جتغْذِ جتشثزوِ اٌؾؼٌسَّّخَ .3

اعزؼبَْ اٌؾبػشُ مبظبىش اٌيجْؼخ يف جتغْذ جتشثزو اٌؾؼٌسَّّخِ؛ َّٕٔوُ  ّنزِّ ئذل اٌشاثيخ اٌمٍّْخ رادِ االجتبهِ اٌشًِبٔغِ اٌيت   -

رٌظِّف ثىضشح اٌشٌِص اٌيجْؼْخ ٌٍزؼجري ػٓ أفىبسىب، ًذتزُُ ثبٌزأًُِّ اٌؼّْكِ يف اٌيجْؼخِ العزٍيبَ اٌذسًط ًاٌؼِجَشِ 

 .ًاطتِىَُِ

  ثَُِ رفغش  غٍجخ أفؼبي إِش ػٍَ اٌنـ؟أً  عتبرا ًظَّف اٌؾبػشُ  إعبٌْت اإلٔؾبئْخ اٌيٍجْخ ثىضشح يف اٌنَّـ؟  .4

 .(اٌؾشػ  ؽغت اٌنـ)... وضشح أفؼبي إِش  رذيُّ ػٍَ  اٌذػٌح ًاطتشِّ ًاٌنُّقؼِ؛ فبٌؾبػشُ  ّذػٌ  يف ٔقِّو اإلٔغبْ ئذل  -

 . (اٌؾشػ  ؽغت اٌنـ.. ).ًظَّف اٌؾبػش إعبٌْت اإلٔؾبئْخ اٌيٍجْخ ثىضشح يف  ٔقوِ؛ ٌٍنقؼ ًاطتشِّ ًاٌذػٌحِ  ئذل  -

 .ػشِّف االٌزضاَ، صَُُّ اُروش أسثؼخ  ِظبىش ٌوُ، ًأسثؼخ  ِٓ ؽؼشائوِ. ّجذً اٌؾبػشُ ٍُِْزَضًِِب .5

 .ىٌ رغخريُ اٌؾبػش لٍّوُ يف ِؼبضتخِ  ِؾبوًِ ًىنو ًأَِّزوِ، ًؼتبًٌخ الرتاػ اطتٌٍي اعتُنبعجخ غتب0 االٌزضاَُ -

ِفذُ صوشّب، ؼتّذ اٌؼْذ آي خٍْفخ، ؼتّذ اٌقبحل  ثبًّخ،  أثٌ اٌمبعُ شتَّبس،  ؼتٌّد دسًّؼ، ٔضاس 0  ِٓ ؽؼشاء االٌزضاَ -

 .ئخل... لجَّبِٔ، عٍُّْبْ اٌؼْغَ

 0ِظبىش االٌزضاَ -

 ِرجين اٌؾبػش لنْخ ًىنو أًأَِّزو. 

 ُسفل اٌؾبػش اٌقشّؼ ٌالؽزالي اٌغبؽُ  ًاٌذػٌح ئذل اٌزؾشُّس ِنو. 

 رفزْؼ اٌؾبػش ػٓ اطتٌٍي اضتزسَّّخ  عتؾبوً  ًىنو أًأِزو. 

 اٌغؼِ حنٌ  رغْري  اٌٌالغ اٌغِء حنٌ ًالغ أفنً ًرغخري اٌؾؼش  وغالػ ِٓ أعٍؾخ اٌىفبػ. 

  ٌٍذالٌخ ػٍَ أزّبء ًِؾبسوخ اٌؾبػش آالَ  ًأؽالَ ًىنوِ ًأَِّزوِ (حنُٓ، ٔب  )رٌظْف مّري اعتزىٍّني. 
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 يف اٌنَّـ؟ (حنُٓ ، ٔب )ثَُِ ٌّؽِ رٌظْف اٌؾبػش مّري اعتزىٍّني  .6

ٌّؽِ  مّري اعتزىٍّني يف اٌنـ  ثبٔزّبء اٌؾبػش ئذل ًىنو أًأَِّزوِ ًِؾبسوخ  آالِيب ًأؽالِيب يف اٌزؾشّس  ِٓ لٌْد  -

 .االؽزالي  ًثنبء اٌغذ إزتً

 .ئذل أُ فٍّٓ ٔضشُ  ّنزِّ اٌنَّـُّ؟  ػشِّفوُ، صَُُّ اُروش  أسثغ خقبئـ ٌوُ،  ًأسثغَ  وُزَّبةٍ ٌوُ .7

 .فُّٓ اعتمبي0 اٌفُٓ اٌنضشُُّ -

 .ليؼخ ٔضشَّّخ ؼتذًدح اٌيٌي، رؼبجل ٌِمٌػًب ِؼَّْنًب يف ػتبي ِٓ ػتبالد اطتْبح، ًفك ِنيغْخ ِؼَّْنخ0  رؼشّف فٓ اعتمبي -

 0خقبئـ فٓ اعتمبي -

 (ِمذِخ، ػشك، ًخبدتخ )0 ِنيغْخ اعتمبي. 

 رغٍغً إفىبس. 

 عيٌٌخ اٌٍغخِ إلفيبَ اٌمبسب. 

  (ِؼبضتخ ٌِمٌع ًاؽذ )اٌٌؽذح اعتٌمٌػَّْخ. 

 اعزخذاَ إِضٍخ اٌزٌمْؾْخ. 

 اعزخذاَ اطتغظ اعتُمْنِؼخ. 

 اإلجيبص ًاٌذِّلخ يف اٌزؼجري. 

 0وُزَّبة اعتمبي -

 0يف اضتضائش . أ

 ...ِبٌه ثٓ ٔيب، ػجذ اطتّْذ اثٓ ثبدّظ، ؼتّذ اٌجؾري اإلثشاىِّْ،  اٌيْت اٌؼُميب، اٌؼشثِ اٌزجغِ، ؼتّذ ِجبسن اعتٍِْ

 .ئخل... رٌفْك اطتىُْ، ىو ؽغني، أستذ أِني، ػجبط ؼتٌّد اٌؼمَّبد0  يف اٌٌىٓ اٌؼشثِ. ة

 .اُروش صالصًب ِنيب. ًظَّف اٌؾبػشُ ٌٍذفبعِ ػٓ سأّو زتٍخً  ِٓ ًعبئً اإللنبع .8

 0ًعبئً اإللنبع يف اٌنـ -

 رمذُّ إِضٍخ اٌزٌمْؾْخ. 

 رٌظْف اطتغظ اعتُمْنِؼَخ. 
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  أؽشف (ىٌ  ػتزيِذٌٌَــ0  ِضً)ئَّْ، أَّْ، ئَّّٔب، ؽشًف اٌمغُ، اٌزىشاس،  لذْ، الَ االثزذاء  )رٌظْف أدًاد اٌزٌوْذ ،

 ٌْذَ،  ّب0ثؼذ اطتشًف " ّب " ؽشف اٌنذاء / وٍَّب .../ ؤالءىـــــزا، ىـــىأٔزا، ىبىٌ، 0 ىبء اٌزنجْو/ أِب/  أال )اٌزنجْو 

 {آّخ لشآْٔخ}".  اعغُذًاّبأال 0 " ًثؼذ  إفؼبي

 رٌظْف أعبٌْت اٌؾشه. 

 {وشََّ اهلل ًعيو}ِضبي لٌي  اإلِبَ ػٍِ ثٓ أثِ ىبٌت . رٌظْف  أعٌٍة اٌنفِ ًاإلصجبد 

 .(ئصجبد ) ئَّْ اٌْزَُْ ّزُُْ اٌؼٍُ ًإدةِ   ~~ ّ    (ٔفِ )ٌْظ اٌْزُُْ اٌزُ لذ ِبد ًاٌِذُهُ   

 .ىً ُّؾمٍّك اٌنـ اٌٌؽذح اعتٌمٌػَّْخ اعتيٌٍثخ يف فٓ اعتمبي؟ ًمِّؼ رٌه ثبٌٌلٌف ػنذ رشاثو إفىبس .9

ٔؼُْ، ُّؾمِّكُ اٌنَّـُ اٌٌؽذح اعتٌمٌػَّْخ اعتيٌٍثخ يف فِّٓ اعتمبي؛ َّْٕ  اٌىبرت  ػبجل ٌِمٌػًب ًاؽذًا، فمذ ثذأ ٔقوَ ًخزّوُ مبٌمٌعٍ  -

 ...ًاؽذٍ؛ ًىٌ

 

 .ِب اٌؼاللخ اعتؼنٌَّّخ اٌيت  رشثوُ أعضاء اٌنَّـ؟ ػًٍِّ .  10

 .اٌٌؽذح اعتٌمٌػَّْخ0 اٌؼاللخ اعتؼنٌّخ اٌيت رشثوُ أعضاء اٌنـ؛ ىِ -

 .َّْٕ  اٌىبرتَ ػبجلَ ٌِمٌػًب ًاؽذًا؛ ًاٌذًٌْ ػٍَ رٌهَ  أَّٔوُ خزَُ ٔقوُ  ثبعتٌمٌع ٔفغو اٌزُ ثذأ ثو0ِ اٌزؼًٍْ -

 .أصجِذْ أً أِْفِ  ىزا اطتىُ ُِغْزؼِْْنًب ثبٌنَّـِ. اٌجؾري اإلثشاىِّْ ِٓ إدثبء اٌزّٓ ّأرَنِمٌَْ يف   أعٌٍهبُ. 11

ّضخشفٌَْ أعٌٍهبُ ثبٌقٌس اٌجْبْٔخِ ًاعتُؾغنبدِ اٌجذّؼْخِ،  / اٌزّٓ ّأرنِمٌَْ" اٌقَّنْؼَخِ  اٌٍفظَّْخِ "  ِٓ  أدثبءِ – فؼًٍب –اإلثشاىِّْ  -

 0 ...، ًِٓ احملغنبد اٌجذّؼْخ اٌٌاسدح يف اٌنـ0 ...فَّٓ اٌقٌس اٌجْبْٔخ اٌٌاسدح يف اٌنـ

 .اعزخشطْ أسثؼخ ِنيب، ُِجَِّْنًب ٌٔػيب، ًًظْفزيب. يف ثنبء ٔقِّوِ (لشائْٓ ٌغٌَّّخ  )اعزؼبَْ اٌؾبػش ثشًاثو ُِخزٍِفخ . 12

 0اٌمشائْٓ اٌٍغٌَّّخ / أٌٔاع اٌشًاثو اٌٍغٌّخ-  

  (...، أً، أَْ، ال، ثً، ؽزََّ، صَُّّذَ،ً، صَُُّ، أً، ٌىِْٓ  )0 ؽشًف اٌؼيف. 

 (...ِِْٓ، ئذل، ػٓ، ػٍَ، اٌىبف، اٌجبء، ًاً اٌمغُ، ربء اٌمغُ، سُةَّ،  ِز، ِنز، )0  ؽشًف اضتش. 

 (...ىٌ، أٔذ، أٔذِ، ىُ، )0  اٌنّبئش. 
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 (...اٌزُ، اٌيت ، اٌزّٓ، اٌٍزاْ، اٌٍزبِْ، إُذل،  َِْٓ، ِب،  اٌٌٍارِ، اٌالئِ، )0  إصتبء اعتٌفٌٌخ 

 (...ىزا، ىزه، ىإالء، أًٌئهَ،  رٌه، ىنب، ىنبن، ىنبٌه، صََُّ، رتَّخ، ران،  )0  اإلؽبٌخ ثأصتبء اإلؽبسح 

 (رىشاس ؽشف، اعُ، زتٍخ )0  اٌزىشاس. 

 ِ(...ٌْظَ، ال، ِب،  )0 ؽشًف اٌنف. 

 َ(...دلْ، عتَّب، الَ إِش، ال اٌنبىْخ )0 ؽشًف اضتض 

 (...ئرا، ٌٌ، ٌٌال، ٌٌِب، ئِْْ، ئرَِْب، وْفّب، ؽْضّب، أّنّب )0 أدًاد اٌؾشه. 

 ْ(...أِبَ، ثني، ًٌْ، ٌََّ، )0 ظشًف اٌضِبْ ًاعتىب. 

 (ّب، أَ، آ، أُْ، ىْب،  أّب،  ًا )0 ؽشًف اٌنذاء. 

 .ئخل... ًغري رٌه ِٓ اٌشًاثو اٌذاٌخ ػٍَ اٌزؾجْو، اٌزّضًْ، االعزنزبط، اٌزؼًٍْ، اٌؾشػ

 .عبمهذْ ىزه اٌشًاثو اٌٍغٌَّّخ يف اٌشثو ثني أثْبدِ اٌنـ، ًحتمْك ارِّغبلِو0  ًظْفخ اٌمشائٓ اٌٍغٌَّّخ -

 .ؽذِّد ػبئذهُ، صَُُّ ثِّْٓ دًسهُ. يف حتمْك ارغبق اٌنـ (ىٌ )عبىُ اٌنّري . 13

 .االؽزالي اٌفشٔغ0ِ  ػبئذه0    ِضبي-  

. عبىُ يف رشاثو أعضاء اٌنَّـ ًيف اٌرتوْض ػٍَ اعتؼنَ ثاؽبٌخ لجٍْخ0  دًسهُ-  

 .اُروش اصنزني ِنيب، ِغ ثْبْ دًسىب. يف اٌنـ ِظبىش االرغبق.  14

 0ِظبىش االرغبق- 

 (ثؼذ  )أًالؽك  (لجً )أُ اإلؽبسح ئذل اعُ  عبثك 0 اإلؽبٌخ. 

 ثبٌنّبئش. أ

 ثبٕصتبء اعتٌفٌٌخ. ة

ثأصتبء اإلؽبسح . ط
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 0أِضٍخ

 ً(اٌشعً)ىزا  اعُ ئؽبسح حيًْ ػٍَ اعُ  الؽك ثؼذهُ 0 ىزا اٌشع. 

 ُ(اٌشعً)اغتبء مّري ِزقً حيًُْ ػٍَ اعُ عبثك لجٍو 0 ِشسدُ ػٍَ اٌشعًِ ًأخّّرُو. 

 ئخل...ؽشًف اٌؼيف، اضتش،  أدًاد اٌؾشه، اٌزؾجْو، االعزنضبء، ظشًف اٌضِبْ ًاعتىب0ْ  اٌشثو ثبطتشًف. 

 .اٌشثو ثني أثْبد اٌنـ  ًحتمْك ارِّغبلِو0ِ دًسىب -

 .اعزخشط ِٓ اٌنـ إٌفبً اٌيت رنزِّ ئذل  ؽمً اٌيجْؼخ. 15

 .أٌفبً جيّؼُيب ٌِمٌعٌ ًاؽذ0 اطتمً اٌذالرل - 

 0أِضٍخ

 (...صتبء، هنش، أسك، جنٌَ، أصىبس، )0 ؽمً اٌيجْؼخ. 

  (...عالػ، ُِؾزً، سؽبػ، عْف، سفبؿ، ِذفغ، )0 ؽمً اٌضٌسح. 

 ِِ(...ِغغذ، لشآْ، اهلل ػضًعً،  اٌشعٌي فٍَ اهلل ػٍْو ًعٍُ،  )0 ؽمً اٌذّٓ اإلعال. 

 ؟(أٌّة، ػنرتح، اطتّبَ  )ِب ِذٌٌي  اٌشٌِص اٌزبٌْخ  اٌٌاسدح يف اٌنـ / ِب دالٌخ/ ثَُِ رٌؽِ .  16

 .سٌِصٌ غتب ػذَّح دالالد، رُفَيَُُ ِٓ عْبق اٌنَّـ0ِ اإلحيبء- 

 0ّزؾذس ػٓ اٌضٌسح اٌزؾشّشّخ اضتضائشّخ" ػجذ اهلل اضتجٌسُ " لبي اٌؾبػش اٌؼشالِ 0 ِضبي

  ًاٌنٌس ّيٌُ ظٍُّخ اًٌٍْ اٌؼزْذ~~ًغذًا ّغًُْ اظتٍُذ فٌق سثٌػيب 

 ...ّشِضُ ئذل اطتشّخ ، ًاٌغذ إزتً،  ؽْبح إفشاػ،0  اٌنٌس 

 ...ّشِضُ ئذل  االؽزالي، ًاٌظٍُ، ًاالعزغالي، ًإؽضاْ، ًاٌؼزاة0  اًٌٍْ

. ِب اٌؼاللخ  اعتٌعٌدح ثني اٌجْزني اظتبِظ ًاٌغبدط؟ ًمِّؼ رٌه. 17

ًمِّؼْ اٌؼاللخ اٌيت رشثوُ ثني  اٌفمشح  إخريح  ثبٌفمشرني ثبٓخشرني؟ 
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... اٌؼاللخ ثنيَ  ثْزني أً فمشرني  لذ  رىٌْ  ػاللخ رىبٍِْخ ، أً  ٔزْغخ، أً عججْخ،  أً رّّّش  أً ؽشىَّْخ -   

. اُروش  اصنزني ِنيب، ِغ اٌزؼًٍْ. أيٌٍ  اٌنـُّ ػٍَ  لُْ ػذّذحٍ. 18

. ًىِ  ِجبدب   إدّت اٌيت  غتب لّْخ  يف  ؽْبرو0ِ    اٌمُْ

0 أٌٔاػيب

 روش  إدّتَ إخالق اطتغنخ ًاٌغْئخ0  لّْخ   أخاللْخ . 

 دػٌح  إفشاد  ئذل  اعتغبمهخ يف ثنبء  اجملزّغ، ِٓ خالي  رجْبْ  لّْخ اٌؼٍُ،  دًس  اٌؼًّ،  أمهْخ  ثنبء  0  لّْخ اعزّبػْخ

 ...ػاللبد  ٔفغ ً ؼتجَّخ ًاؽرتاَ  ٌٔخشّٓ

 (أؽذاس اٌضٌسح ًاالعزمالي )رزّضً  يف   إؽذاس  اٌزبسخيْخ  اٌيت  ٌّسدىب  اٌؾبػش  يف   ٔقو 0  لّْخ ربسخيْخ . 

 اٌنَّـ  سعبٌخ  ئٔغبْٔخ  سالْخ  ىبدفخ  ئذل  ؼتبسثخ  اٌؾش  ًٔؾش   اٌمُْ  ًإخالق  اٌفبمٍخ اغتبدفخ   ئذل   0   لّْخ  ئٔغبَّْٔخ

 .خذِخ  وًِّ  ئٔغبْ  يف  اٌؼبدلَ   دًَْ    دتْْض  ػنقشُ 

 ِفذُ صوشّب اٌزُ ٌّظف رؼبٌُْ اٌذّٓ اإلعالِِ يف ٔقو0 رٌظْف رؼبٌُْ اٌذّٓ، ِض0ً لّْخ دّنْخ . 

  

 ِنيغْخ  وزبثخ  اٌزبسّخ  ػنذ اثٓ خٍذ0ًْ  ػشك ؽمبئك ػٍَّّْخ؛ ِض0ً لّْخ ػٍّْخ . 

   ًرزّضً  يف خقبئـ  أعٌٍة   إدّت ؽغت اعتذسعخ  إدثْخ اٌيت ّنزِّ ئٌْيب ًاٌفٓ إدثِ اٌزُ 0  (أدثْخ )لّْخ  فنْخ

 .ّىزجُوُ

أ ِضٍخ 

  ِؽبػش سًِبٔغِ  ّنزِّ  ئذل  اٌشاثيخ اٌمٍَّّْخ  اٌيت  ّزّْضُ   ؽؼشاؤىب ثزٌظْف  0  ِْخبئًْ ُٔؼّْخ/ ئٍّْب   أثٌ  ِبم

ػنبفش  اٌيجْؼخ  يف اٌزؼجري ػٓ  جتبسهبُ  اٌؾؼٌسّخ، ئمبفخ  ئذل  عيٌٌخ  ٌغزيُ،   ًٔضػزيُ  اإلٔغبْٔخ 

 ...ًاٌزأٍَِّْخ ًاٌزارْخ،  ًدتّْض لقبئذىُ  ثبٌٌؽذح اٌؼنٌّخ ًاعتٌمٌػْخ

  ِفذُ صوشّب  ؽبػش اٌضٌسح اضتضائشّخ ،  اؽزيش ثىزبثخ اٌؾؼش اٌغْبعِ اٌضٌسُ،  ِزؾجِّغٌ  ثبٌضمبفخ

 ...(فقْؾخ )اإلعالِْخِ،  ٌّظِّف  ِؼغًّب ؽشثًّْب  يف   ٔقٌفوِ،  ًسٌِصًا ٌِؽَّْخ،  ًأٌفبظًب لٌَّّخ  عَضٌَْخ 
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   ،ِؼتٌّد دسًّؼ ؽبػش اٌمنْخ اٌفٍغيْنْخ ، ِٓ  ؽؼشاء اٌؾؼش اٌغْبعِ اٌزؾشسُ، ًوُزَّبة ؽؼش اٌزفؼٍْخ

 .دتزبصُ أؽؼبسهُ ثبٌٍغخِ  اٌغيٍخ اٌغنْخ ثبٌشٌِص  اعتٌُؽْخ،  ًمبٌمٌػبذتب اعتشرجيخ ثبٌٌالغ اعتؼْؼ

  ؼتّذ اٌجؾري اإلثشاىِّْ ِٓ وُزَّبة  اعتمبي يف اٌؼقش اطتذّش،  ِزؾجِّغ ثبٌضمبفخ اإلعالَِّْخ،  ّمٌَ يف ِمبالرو

ثذًس اعتشثِ اعتُقٍِؼ،  غٌْسٌ ػٍَ ًىنوِ اضتضائش  ًأِزوِ اٌؼشثَّْخ اإلعالَِّْخ ِٓ خالي اٌجؾشِ ػٓ  أعجبة اٌنينخِ،  

ِٓ أدثبء اٌقنؼخ اٌٍفظْخ اٌزّٓ ّيزٌّْ ثضخشفخ إعٌٍة ثبٌقٌس اٌجْبْٔخ ًاحملغنبد اٌجذّؼْخِ  ئمبفخ ئذل  ىشػ  

إفىبس ثأعٌٍة ػّْك، ِٓ خالي رٌظْف  إِضٍخ اٌزٌمْؾْخ، ًاطتغظ اعتمنؼخ، ًرٌظْف أدًاد اٌزٌوْذ  

... ًاالعزؾيبد ثبٌمشآْ اٌىشُّ ًاطتذّش اٌنجٌُ اٌؾشّف ًاٌؾؼش

0 ٍِؾٌظبد

.   أصنبء  اإلعبثخ ،  ؽبًيْ  اعزخشاط  خقبئـ  أعٌٍة  اٌىبرت  أياللب ِٓ اٌنـ  إدثِ.    1

حتنش يف اٌؾؼش 0 اٌمّْخ اٌزبسخيْخ /  حتنش يف اٌؾؼش اٌشًِبٔغِ  0  اٌمّْخ  اإلٔغبْٔخ/  حتنش  يف زتْغ  اٌنقٌؿ 0 اٌمّْخ اٌفنْخ.  2

.  حتنش يف اٌنـ اٌؼٍِّ اعتزأدٍّة0  اٌمّْخ اٌؼٍّْخ/  اٌغْبعِ اٌضٌسُ اٌزؾشسُ

.   أثشصىب، ِغ اٌزّضًْ. ّؼىظُ اٌنـ ٔضػخ اٌؾبػش.  19

.  أزّبء اٌؾبػش0  ٔضػخ  اٌؾبػش- 

 0 اٌنضػبد  اٌؾؼشَّّخ ىِ -   

اٌمُْ   -   اٌيت ىِ  سعبٌخ  ئٔغبَّْٔخ سالْخ -  اٌؾبػش اٌشًِبٔغِ    ئٔغبْ   ُّؾبسةُ  اٌؾشَّ   ًّنؾشُ   ِٓ   خالي  لقْذروِ   0   اٌنضػخُ  اإلٔغبَّْٔخ .1

دًْ اٌنظش ئذل  ٌٌٔوِ، أًدّنو، أًعنغوِ، أًًىنوِ   )اٌنبفؼخِ  ٌىًِّ ئٔغبٍْ  يف  اٌؼبٌَُ   دًَْ   دتْْض   ػنقشُ     (اطتك، احملجَّخ، اضتّبي  )اٌغبَِّْخ 

   .)... 

اٌؾبػش  اٌشًِبٔغِ فٍْغٌف ؽىُْ  ُِزأًِِّ يف  اطتْبح  ًاٌيجْؼخِ؛ العزٍيبَِ  اٌذسًط ًاطتىُ ًاٌؼِجَشِ  اٌنبفؼخِ   0   اٌنضػخ  اٌزأٍَِّْخ .2

 . ٌإلٔغبَّْٔخِ؛  فبٌؾبػش اٌشًِبٔغِ رٍّْزٌ ُِغزيِذٌ يف ِذسعيت اطتْبح ًاٌيجْؼخِ
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ّشٍ  اٌؾبػشُ اٌشًِبٔغِ أَّْ ًظْفخ اٌؾؼش إعبعَّْخِ  أْْ  ُّغبىُ  يف   ئفالػِ  أخالق  اإلٔغبِْ  اٌزُ  ئرا  أفٍؼَ 0  اٌفشدَّّخ/ اٌنضػخ اٌزارَّْخ .3

 . ٔفغوُ  فٍَُؾذِ اعتُغزّؼبدُ

اٌزُ ّزجنَ  اٌضٌسح اضتضائشّخ " ِفذُ صوشّب " ؽبػش اٌضٌسح اضتضائشّخ 0 ىِ أْ ُّذافغ  اٌؾبػش ػٓ لنْخ ختـُّ ًىنوُ؛ ِض0ً  اٌنضػخ  اٌٌىنَّْخ  .4

 ". اٌمنْخ اٌفٍغيْنْخ"اٌزُ ّزجنَ  يف لقبئذه " ؼتٌّد دسًّؼ " يف  أؽؼبسهِ، ًؽبػش اٌمنْخ اٌفٍغيْنْخ 

ؼتٌّد دسًّؼ " ِفذُ صوشّب ػنذ دفبػوِ ػٓ اٌمنْخ اٌفٍغيْنْخِ، 0ً  ىِ أْ ُّذافغ اٌؾبػش ػٓ لنْخ ختـُّ ثٍذًا ػشثًّْب؛ ِضً  0 اٌنضػخ اٌمٌَِّْخ  .5

 . ػنذ دفبػوِ ػٓ  اٌضٌسح اضتضائشَّّخ" 

 . ًىِ أْ ّذػٌ اٌؾبػش ئذل اٌضٌسح ػٍَ االؽزالي اٌغبؽُِ ٌٍزؾشُّسِ ِٓ عغنو0ِ  اٌزؾشسّخ/ اٌنضػخ اٌضٌسَّّخ   .6

ِفذُ صوشّب اٌزُ ٌّظِّف رؼبٌُْ اٌذِّٓ اإلعالِِ ؛ َّٕٔوُ ّإُِٓ أَّْ  0 ًىِ أْْ  ٌّظِّف  اٌؾبػشُ  رؼبٌَُْ اٌذِِّّٓ يف ٔقو؛ ِضً 0  اٌنضػخ   اٌذّنَّْخ .7

 . أزقبسَ اٌضٌسح اضتضائشَّّخ  ِٓ ٔقشحِ اهلل ػضًعًَّ غتب،  ًٔقشح  اهللِ ػضًعًَّ غتب  ِْٓ  ٔقشرِيب ٌٍؾكِّ ًلْبِيب ػٍَ أعظ اٌذِّٓ اإلعالِِ  اٌمٌَّّخِ

0   ٍِؾٌظبد

 حتنش 0 (اٌزؾشسّخ )اٌنضػخ  اٌمٌِْخ ًاٌٌىنْخ ًاٌضٌسّخ /  حتنش يف اٌؾؼش اٌشًِبٔغ0ِ   اٌنضػخ اإلٔغبْٔخ ًاٌزأٍِْخ ًاٌزارْخ

 .(اٌزؾشسُ )يف اٌؾؼش اٌغْبعِ اٌضٌسُ  

 ٔضػخ  ًىنَّْخ صٌسَّّخ0  ،  فُْمبي(اٌزؾشسّخ )ػبدحً  ِب حتنشُ  اٌنضػخُ  اٌٌىنْخ ِغ اٌنضػخ  اٌضٌسّخ . 

.  ًمِّؾيب، ُِجِّْنًب ػاللزيب ثبالٌزضاَ. يف اٌنـ ٔضػخ ثبسصح.20

.  اٌنضػخ اٌجبسصح يف اٌنـ  ًىنْخ صٌسَّّخ أًلٌَِّْخ-   

.  ثبالٌزضاَ  اسرجبىًب ًصْمًب؛  َّْٕ  اٌؾؼش  فبس عالؽًب حملبسثخ  االؽزالي ًحتشّش  إًىبِْ...  رشرجوُ ىزه  اٌنضػخ 0  ِالؽظخ

اٌؾبػش ِٓ اٌنـ؟  / وْف رجذً ٌه  ؽخقْخ   اٌىبرت. 21

ؽخقْخ ِزؾجؼخ ثبٌضمبفخ اإلعالِْخ،  ّيزُُ ثبإلفالػ ًاٌرتثْخ ِٓ خالي  ِمبالروِ،  ّشٍ أَّْ اٌؼٍُ 0  ؼتّذ اٌجؾري  اإلثشاىِّْ- 

ًإخالق أعبط هننخ اجملزّؼبدِ، ِيزٌُ ثبٌجؾشِ  ػٓ ىشق  هننخ  اضتضائش ًإِخ اٌؼشثْخ اإلعالِْخ  ًحتشسىب  ِٓ لٌْد االؽزالي،  

...  ُِجذِعٌ يف أعٌٍثوِ إدثِ
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ؽبػش ًىين صٌسٌُّ، ديغِّذ  لُْ اٌضٌسح اضتضائشّخ اٌشالْخ، ُِزؾجِّغ ثبٌضمبفخ اإلعالِْخ،  ّشفلُ   االؽزالي ًّذػٌ 0  ِفذُ صوشّب-  

...  ئذل اٌزؾشس ِنوُ،  لٌٌِِّ  ِٓ خالي دفبػو ػٓ اٌمنْخ اٌفٍغيْنخ

ّجذً اٌؾبػش ئٔغبًّْٔب  ِٓ خالي ؼتبسثزو اٌؾشَّ ًدػٌروِ ئذل  اٌزؾٍِ ثبٌمُِْ اٌغبِْخ اٌيت رغبىُ يف سلِ اإلٔغبْٔخِ، 0  ئٍّْب أثٌ ِبمِ- 

ًب  يف  اٌيجْؼخ ًاطتْبح؛ ال عزٍيبَ  اٌذسًط ًاٌؼّّ، ُِشْىَف اطتظِ، سلْك اعتؾبػشِ ...  وّب ّظيشُ فٍْغٌفًب  ؽىًّْب ُِزأٍِِّ

ِبمهب؟  . (ؽتزٍفزبْ )يف اٌنـ ػبىفزبْ ثبسصربْ ِزجبّنزبْ. 22

0 ىِ إؽبعْظ ًاعتؾبػش اٌيت ّؾؼشُ هبب  إدّت يف طتظبد ٔفغْخ ِؼْنخ، ًىِ ِزغِّْشح  ثزغري اٌظشًف اٌيت ّؼْؾيب؛ ِنيب0 اٌؼبىفخ 

، اٌزفبؤي، اٌزؾبؤَ،  (اٌغنت  )اطتضْ، اٌفشػ،  إدل، ، اٌؾٌق، اطتنني، اٌغنت، االعزنىبس، اإلػغبة، االؽزمبس، اٌغُخْو 

...  االفزخبس، اٌزؼظُْ، اٌؾفمخ، إعف، االػزضاص،  اٌىشاىْخ، اٌزؾذُ،

0  يف اٌنـ ػبىفزبْ ثبسصربْ، مهب0 ِضبي

 اإلػغبة ًاإلؽبدح ًاالػزضاص ًاالفزخبس ثبٌضٌسح ًأعٌدىب . 

 االؽزمبس ًاٌغخشّخ ًاٌغُخْو ًاعتمذ ٌفشٔغب احملزٍخ  اضتجبٔخ  اٌمبعْخ . 

 

 

 

متَّ ثزٌفْك  اهللِ ػضًعًَّ ًػٌٔوِ  

 

 


