
 

ؾبسن اٌيبٌت يف أداء ِّٙخ، أٚ ٔؾبه ثبعزخذاَ أدٚاد ِٚٛاد، ٚيف رلّٛػبد، ٠ٚىْٛ دٚس ادلؼٍُ ِغٙالً 
ُ
ؽ١ش ٠

ا 
ً
ِٚبرا جيت أْ ٠ؼشف ٟ٘ ألً دتشوضا ؽٛي اٌيبٌت ٠ٚضٚد ادلزؼٍُ ، خيرب ادلؼٍُ ادلزؼٍُ ِبرا ع١زؼٍُ .. ١ِٚغش

ٌيٍجخ حب١ش ٠جٕٟ ٘إالء ادلفَٙٛ ثيش٠مخ رؼب١ٔٚخ، ٌٚزؾم١ك ثبالعز١ؼبة ادلؼشيف ، ٠ٚٙذف ئذل عؼً ادلؼٍُ ٠ٛعٗ رفىري ا
ػٕذ٘ب ٠يٍت ادلؼٍُ ِٓ اٌيٍجخ رض٠ٚذٖ ثبدلؼٍِٛبد اٌزٟ مجؼٛ٘ب .. رٌه ٠مَٛ ادلؼٍُ ثز١ٙئخ ث١ئخ اٌقف ادليٍٛثخ 

عزخذَ ٚلذ ٞ.. ٠ٚغبػذُ٘ ػٍٝ ِؼبجلزٙب ٚرٕظ١ّٙب ػم١ٍب، ٠ٚمَٛ ثؼذ رٌه ثزمذ٠ُ اٌٍغخ ادلٕبعجخ ٚاٌالصِخ ٌٍّفَٙٛ 
إٌمبػ، أٚ أؽشىخ اٌف١ذ٠ٛ ٌٍزٛم١ؼ ، ٚرؼزرب ٘زٖ ادلٙبسح ِؾزمخ ِٓ ِٙبسح اٌزيج١ك ، ؽ١ش ٠يٍت ِٓ ر١ٍّز 

 .ريج١ك ادلفَٙٛ اجلذ٠ذ يف ػٛاًِ أخشٜ ٚئػيبء ِالؽظبرٗ ٚاعزٕزبعٗ 

 االِضٍخ اٌزؼش٠ف ٚد ػٍُ ٚىجكثٓ

ػًّ ِمبسٔخ ثني 
 االؽ١بء

 األؽذاس ٚفكرؼٕٟ ادلمبسٔخ ثني األؽ١بء ٚاألفىبس ٚ
 أٚعٗ اٌؾجٗ ٚأٚعٗ االخزالف، ٚاٌجؾش ػٓ ٔمبه

يف  االرفبق ، ٚٔمبه االخزالف ، ٚسؤ٠خ ِب ٘ٛ ِٛعٛد
 .أؽذّ٘ب ، ِٚفمٛد يف ا٢خش 

ػًّ ِمبسٔخ ثني فغبس احل١ٛأبد ٚفغبس 
 اٌنفذع

ِالؽظخ اٌقٛس 
ٚىشػ اعئٍخ 

 ػ١ٍٙب

 ٚاٌشعِٛبد رغبػذ ػٍٝ رٛم١ؼ ِؼىناٌقٛس أْ 
 اٌىٍّخ ، ٚ اثشاص ِؼبٟٔ األفىبس ٚاٌؼاللبد اٌزٟ
عغال  رٛمؼ ِٓ خالي اٌؾشػ ٚاٌزفغري ٚرؼذ اٌقٛس

ثٙب  دل١مب ٌىضري ِٓ اٌظٛا٘ش اٌزٟ جيت االرقبي
ِجبؽشح ٌٕذسرٙب أٚ خيٛسرٙب أٚ ورب٘ــــب أٚفغش٘ب 

( األعئٍخ  ىــشػ) اٌقٛس ف١مَٛ اٌيٍجخ ثبعزٕيبق 
 ػٕٙب العزٕزبط ِؼٍــــِٛخ ِؼ١ٕخ ػّــــب

 ٠ؾب٘ذٚٔٗ

 االسك صُ ٠غبي ادلؼٍُ أٞ ٠الؽظ اٌزال١ِز فٛسح
  ادلؼبدل ٠بثغخ ٚ ا٠ّٙب ِبء

اعزخذاَ ٌٛؽخ 
 عذاس٠خ

رٜٛ ػٍٟ ٟ٘ ػجبسح ػٓ ٌٛؽخ ٠زُ رؼ١ٍمٙب رؼ
 .سعِٛبد اٚ ؽجىخ وٍّبد اٚ أٞ اعزخذاَ آخش 

اػذاد ٌٛؽخ عذاس٠ٗ رجني دٚسح 
 ؽ١بح اٌفشاؽخ

ىشػ اعئٍخ 
 ِجبؽشح

أٔٙـب ؽٛاس ؽفٛٞ ثني ادلؼٍـُ ٚاٌيٍجخ ٠ظٙش ف١ٙـب 
 .اٌذٚس اإلجيبثٟ اٌٛامؼ ٌٍيٍجخ 

ِبرا حيذس ػٕذِب رٛمغ اٌضثذح اٌغبئٍخ يف ث١ذ 
 اٌضٍظ ؟

 رغ١ّخ اٌقٛسح

ؽذ االثزىبساد اٌزٟ رٛفً ئ١ٌٙب اإلٔغــبْ ٟ٘ أ
ِؼني  ٌؾٟء١ٌؾقً ثٙب ػٍٝ ؽىــــً ِزّبصــــً 

ب أٚ أؽذ 
ً
ب ِبد٠

ً
 األؽخــــبؿػبدح ِب ٠ىْٛ عغّ

 .٠ٚيٍك ػ١ٍٙب اعُ ( ؽخـ)

حتذ٠ذ : اٌغإاي . فــٛسح لبسة ٚظٍٗ 
ادلقذس اٌنٛئٟ احملزًّ ٚاٌؼاللٗ ث١ٕٗ 

 .اسة ٚظٍٗ ٚثني اٌك

 اٌزق١ٕف
٘ٛ رمغ١ُ اٚ رٛص٠غ االؽ١بء اٚ ادلؼٍِٛبد يف 

 .رلّٛػبد ؽغت ٔظبَ ِؼني 

اؽشػ ذلُ اْ االؽ١بء اٌزٟ ذلب خقبئـ 
اٚ خٛاؿ ِزؾبثٙخ ديىٓ رق١ٕفٙب يف رلّٛػخ 

 ِؼب

http://forum.nooor.com/t49888.html
http://forum.nooor.com/t49888.html
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5


دتض١ً ِنّْٛ 
 اٌقٛس

٠مقذ ثٙب دتىٓ ادلزؼٍُ ِٓ ِالؽظخ ٚ ٚفف 
رفغري زلزٜٛ اٌقٛسٖ اٚ اٌشمسٗ اٌزٛم١ؾ١ٗ ٚ 

ِنّٛٔٙب ٚ اعزٕزبط ِب حتٍّٗ ِٓ ِفب١ُ٘ ٚ افىبس 
 ٚ ل١ُ ٚ ػاللبد ِٚؼب٠ري ف١ٕٗ اٚ مجب١ٌٗ

فٛس ِٓ اٌىزبة ٚريشػ عإاي 
ِبرا حتزبط إٌجبربد ؟  –ؽٛذلب 

ادع اصٕني ِٓ اٌزال١ِز ٌزّض١ً ِنّْٛ 
اىٍت اذل صِالء .  48اٌقٛس ؿ 

اعزخذَ . اٌفقً أْ حيضسٚا وً ؽبعخ
رؾى١ً ؽجىخ ِفب١ُ٘ اعبثبد اٌزال١ِز ي

 .ػٍٝ ٌٛؽخ عذاس٠خ

اٌزؼجري ػٓ 
االؽ١بء 

ثبعزخذاَ عٙخ 
 رٛم١ؾ١خ

٘ٛ عؼً األِٛس أعًٙ يف اٌمـــــشاءح ٚاٌزؼجري، 
ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ اٌيشق اٌجذ٠ٍخ ٌٍزؼجري ػُٕٙ 

. ِٛعٛدح عبثمبً 
صُ ئٔٙب جتؼً اٌٍغخ أؽٍــٝ العزخذاَ اإلٔغبْ ذلـب 

أوضش ٚمٛؽـب  ٚديىٓ اٌزؼجري ػٓ األؽ١بء ثؾىً
ئْ . ٚأوضش رفغريًا، أٚ ثأعٍـٛة ثذ٠ً ٠فنٍـٗ اٌجؼل

جيّغ ثني  -ٕ٘بن أعٍٛثًب جيّغ ثني احلغ١ٕني 
أ٘ذاف األعٍٛة اٌؼٍّٟ يف ػـــشك احلمبئــــك 
اٌؼ١ٍّخ ٠ٚمقذ ئرل اإلفٙبَ ٚاإللٕبع ،ٚجيّغ ثني 

٘ـزا  –ثؼل مسبد ٚمجب١ٌبد األعٍٛة األدثٟ 
 .ٌؼٍّٟ ادلزأدة األعٍٛة ا" األعٍٛة ٠غّٟ 

و١ف رغزخذَ اعضاء عغّه ؟ 
اجلغُ اٌزٟ  ِب أعضاء، أظش اذل األىفبي ٠ٍؼجْٛ

 رالؽظٙب؟ 
 اٌشعــالْ-ا١ٌذاْ-اٌمذِبْ-اٌزساػبْ اٌـــــــشأط) 

( ئخل -األفبثغ
رشِــٟ  ِب أعضاء اجلغُ اٌزٟ رغزخذِٙب ػٕذِب

-اٌزساػبْ ا١ٌــــذاْ)وشح فـــٟ اٌغٍــــخ؟ 

( األفــــبثغ
رذ٠ش  ا أعضاء اجلغُ اٌزٟ رغزخذِٙب ػٕذِبَ

-اٌزساػبْ ا١ٌــذاْ)ؽجً إٌو؟ٚػٕذِب رٕو؟ 

 (ػٕذ إٌو ٚاٌمذِبْ-اٌشعالْ-األفبثغ

اٌشعُ 
 اٌزخي١يٟ

٘ٛ فٓ ِٓ فْٕٛ اٌشعُ ٘ٛ ىش٠مخ خبفخ ٌٍزؼجري 
 هػّب ٠ٛعذ يف خ١بٌه أٚ ِب رشاٖ أذل خيٛه ثغ١و
ِٚفِٙٛخ فبٌزخي١و ٘ٛ أفً فٓ اٌشعُ فّٕز 

لذَ وبْ ٠غزؼًّ اٌزخي١و ٌٍزؼجري وٛع١ٍخ اي
ٌٍىزبثخ  ٠ٚشد اٌمقـ ٚرغبػذ اٌشعِٛبد 

اٌزخي١ي١خ ٌٛمغ األفىبس ػٍٝ ري٠ٛش أٞ ٔظبَ ٠مَٛ 
ػٍٝ أفىبس أٚ ِؼٍِٛبد رٛعذ ث١ٕٙب فٍخ ثٛاعيخ 
ئظٙبس اٌؼاللبد ادلزذاخٍخ ثني ادلٛام١غ يف رغٍغً 

ٚرمَٛ ثزؾغني اٌزفىري ٚاالرقبي اٌٛامؼ . ٘شِٟ
 ادلؾبوً رشاثو، شلب ٠ؾغغ ػٍٝ اإلثذاع ٚؽً ادل

اعزخذَ اٌشعُ اٌزخي١يٟ إلظٙبس 
اال٘زّبِبد ادلزؾبثٙخ ٚاال٘زّبِبد 

 .ادلخزٍفخ

اعزخذاَ اجلغُ 
االؽ١بء احمل١يخ 

ٌزٛف١ً 
 ادلفب١ُ٘

ػ١ٍّخ ٔمً األفىبس ٚ اٌزغبسة ٚ رجـبدي 
اخلرباد ٚ ادلؼبسف ٚ ادلؾبػش ثني اٌـــزٚاد ٚ األفشاد 

ػبد ،ٚ ٠زأعظ اٌزٛافً ػٍٝ ٟٚ٘  ادلشعً ٚ اجلّب
ػٕبفش ٟ٘ مبضبثخ أسوبْ مشٚس٠خ ؽزــٝ  ٚ ادلزٍمـٟ

٠زُ ٠زنّٓ أ٠نب رؼبثري اٌٛعٗ ٚ ١٘ئبد اجلغُ ٚ 
احلشوبد ٚ ٔربح اٌقٛد ٚ اٌىٍّبد ٚ اٌىزبثبد ٚ 

ادليجٛػـبد ٚ اٌميبساد ٚ اٌزٍغشاف ٚ اٌزٍفْٛ ٚ وً 

ِب أعضاء ، أظش اذل األىفبي ٠ٍؼجْٛ
اٌشأط ) اجلغُ اٌزـــٟ رالؽظٙــــب؟ 

( ئخل-األفبثغ-اٌشعالْ-ا١ٌذاْ-اٌمذِبْ-اٌزساػبْ
 ِب أعضاء اجلغُ اٌزٟ رغزخذِٙب

-اٌزساػبْ-ا١ٌذاْ)ػٕذِب رشِٟ وشح يف اٌغٍخ؟ 

( األفبثغ
 ِب أعضاء اجلغُ اٌزٟ رغزخذِٙب



وبْ ٚ ِب ٠ؾٍّٗ آخش ِب مت يف االوزؾبفبد يف دل
 ”.اٌضِبْ

ٔو؟ٚػٕذِب رٕو؟ ػٕذِب رذ٠ش ؽجً اي
ٚاٌمذِبْ ػٕذ -اٌشعالْ-األفبثغ-اٌزساػبْ-ا١ٌذاْ)

 (إٌو

 اثزىبس ٌؼت
فٙٛ لذسح رإدٞ ئذل اٌزغذ٠ذ يف األفىبس ٚاألداء ٚ٘ٛ 

 .٠شرجو ثبٌزوبء ٌٚٗ

ِغزخذِني ىش٠مخ ، ادع اٌزال١ِز ألْ ٠جزىشٚا 
لبئّخ ثبٌٕؾبىبد ادلفنٍخ اٌزٟ ، ػقف اٌز٘ٓ

اعزخذَ اٌمبئّخ .دتبسط يف ٍِؼت ادلذسعخ
اىٍت اذل . وؼٕب٠ٚٓ أػّذح ػٍٝ ٚسلخ وجريح

، اٌزال١ِز أْ ٠ىزجٛا أمسبءُ٘ ػٍٝ ثيبلبد الفمخ
٠ٍٚقمٛ٘ب ػٍٝ ٚسلخ ٌزؾري اذل ئ٘زّبِبرُٙ 

َ اٌشعُ اٌزخي١يٟ إلظٙبس اعزخذ. ادلفنٍخ
 اال٘زّبِبد ادلزؾبثٙخ ٚاال٘زّبِبد ادلخزٍفخ

اعزخذاَ 
ِقيٍؾبد 

االفؼبي ٌٍزؼجري 
ادلفب١ُ٘ ػٓ 

 ِفب١ُ٘ سلزٍفخ

رٛع١غ ٚرفق١ً ادلفَٙٛ اٌزٞ مت اثزذاػٗ ٚرٛظ١فٗ 
 .ثقٛسح ع١ذح شلب ٠إدٞ ئذل ر١ٌٛذ ِفب١ُ٘ عذ٠ذح 

اس٠ٓ ادع اٌزال١ِز ألْ ٠زوشٚا أفؼبال ِزؼٍمخ ثزُ
عغٍٙب ػٍٝ ٌٛؽخ عذاس٠خ أٚ ػٍٝ ٚسلخ . س٠بم١خ 
اىٍت اذل اٌزال١ِز أْ ٠شمسٛا فٛسا . وجريح

 ١ٌؾشؽٛا ِؼىن وً وٍّخ

ٔؾبه اعزيالػٟ 
ِجغو يف زل١و 

 اٌفقً

٘ٛ اٌم١بَ ثٕؾبه ثغ١و يف اٌفقً ٠ٛمؼ ِؼٍِٛخ 
ثني ذلُ و١ف ٠نؼْٛ افبثؼُٙ ػٍٟ ) ِؼ١ٕخ ِضً 

اٌقٛر١خ ث١ّٕب  ؽٍمُٙ ١ٌؾؼشٚا ثب٘زضاص االٚربس
 (٠زىٍّْٛ 

ادع اٌزال١ِز إلجيبد ؽٟ غري ؽٟ يف غشفخ اٌفقً 
 ..ٌٚؾشػ دلبرا ٘ٛ غري ؽٟ 

 اعزخذاَ اٌشعُ

اٌشعُ ٘ٛ فٓ لذ٠ُ ٚثٗ 
٠غزي١غ أْ ٠ؼرب ػٓ أؽبع١غٗ ٚأْ ٠قف ثٗ األؽ١بء 

 .وّب ٠شا٘ب، أٚ ٠زقٛس٘ب

اىٍت اذل اٌزال١ِز أْ ٠شمسٛا فٛسا حل١ٛأبد صُ 
رزٕمً  أْ ٠زوشٚا و١ف
 

وزبثخ اٌج١بٔبد 
 ػٍٟ اٌشعُ

سعُ ) ٘ٛ رؼش٠ف اٚ وزبثخ  ث١بٔبد ػٍٝ ؽٟء 
 ثؼذ ِالؽظزٗ ٚفؾقٗ( فٛسح ،

 وزبثخ امسبء اعضاء عغُ اٌفشاؽخ

اعزخذاَ ؽجىخ 
 اٌىٍّبد

ٟ٘ ػجبسح ػٓ وٍّبد راد ِذٌٛالد ِؼ١ٕٗ رشرجو 
ثبدلفَٙٛ االعبعٟ ٌٍذسط ِٚٓ خالي جت١ّؼٙب 

 .حنقً ػٍٝ ٘زا ادلفَٙٛ 

اؽش ارل اْ اٌقٛس يف ٘زٖ اٌقفؾخ 
ٟ٘ عضء ِٓ ؽجىخ وٍّبد اىٍت ارل 
 اٌزال١ِز اْ جيذٚا ادلٛمٛع ٚاألِضٍخ

 اعٍٛة اٌفؾـ
ىش٠مخ ٠غزؼًّ ف١ٙب ادلزؼٍُ ادٚاد ٌٍٛفٛي ارل 

 .٘ذف حيمك إٌزبئظ ادليٍٛثخ ِٕٗ 

رٛص٠غ اوٛاة ِٓ اٌفٍني ٚادلؼذْ ٌٍزفؾـ ادلبدٞ 
. ادلٍّٛط ٚاٌٛفف 

. ١ِز اٌؼظبَ اٌقغريح يف افبثؼُٙ ٠زفؾـ اٌزال
. رفؾـ ػنالد اٌٛعٕزني 

 .رفؾـ اٚساق ٔجبربد سلزٍفخ 



 لشاءح اٌذسط

لشاءح اٌىزت اٌزٟ حتزٛٞ ػٍٝ ادلؼٍِٛبد اٌزٟ 
٠زيٍجٙب اٌزؼ١ٍُ ادلذسعٟ ٚىٍت ادلؼٍُ ِٓ 

رال١ِزٖ لشاءح اٌذسط ثبٌىبًِ صُ ٠مَٛ ثؾشػ وً 
 عضئ١خ ذلُ ٚرٛم١ؾٙب

 إٌجبد صُ اعزٕزبط ادلؼٍِٛبدلشاءح  دسط اعضاء 

 اعٍٛة اٌززوش
و١ف١خ اعزٕجبه ِؼٍِٛبد ِٓ اِبوٓ ختض٠ٓ 

 .ادلؼٍِٛبد

. مس١خ ؽ١ٛأبد رؼ١ؼ ثبٌغبثخ 
 .٠ززوش االفٛاد اٌزٟ ٠غّؼٙب يف اٌؾبسع 

ِٕبلؾخ ِغ 
 اٌزال١ِز

ىش٠مخ رؼزّذ يف عٛا٘ش٘ب ػٍٟ احلٛاس ، ٠ٚؼزّذ 
ُ٘ ف١ٙب ادلؼٍُ ػٍٟ ِؼبسف اٌزال١ِز ٚخرباد

اٌغبثمخ ٠ٚٛعٙٗ ٔؾبىُٙ ٌفُٙ ِب ٘ٛ ِيشٚػ 
 .عذ٠ذ ٌزؾم١ك ا٘ذاف اٌذسط 

ٔبلؼ اٌزال١ِز ؽٛي ىشلب ديىٓ اْ رٕزؾش ثٙب 
 اٌجزٚس

االعٍٛة اٌؼٍّٟ 
 حلً ادلؾىالد

ىش٠مخ ػبِخ ٠غزخذِٙب اٌؼٍّبء حلً ادلغبئً 
ٚرزىْٛ ِٓ ادلغبٌخ ، اٌفشم١خ ، مجو ادلزغرياد ، 

 .ط ئخزجبس اٌفشم١خ ، االعزٕزب

جتشثخ ٌٍزؾمك ف١ّب ارا وبْ ادلبء ٠إصش يف منٛ 
 .إٌجبد 

فٕغ إٌّبرط 
 ٚئعزخذاِٙب

٠ؼزّذ ٘زا اٌجٕذ ػٍٝ االؽ١بء احملغٛعٗ حب١ش 
 .٠مَٛ ادلزؼٍُ جبّغ ادلٛاد ٚ فٕغ منبرط ػ١ٍّخ 

 .٠قٕغ منٛرط ؽؾشح ، منٛرط ِٛىٓ ىج١ؼٟ 

أعٍٛة مشة 
 أِضٍخ

غزخذَ
ُ
ؽم١مخ  ٌؼشك"ٚ٘ٛ أؽذ االعب١ٌت اٌزٞ ٠

ِٓ احلمبئك،أٚ ٌٍشثو ثني أِش٠ٓ ِزوٛس يف اٌذسط 
زلغٛط ٚاألخش ٠زوشٖ اٌيبٌت ػٓ ىش٠ك ػقف 

 اٌز٘ٓ ٚ اٌزفىري

ادلبدح  رجذي اٌزغرياد اٌف١ض٠بئ١خ خٛاؿ
د رارٙب ادح ثؼٚخقبئقٙب ٚؽبالرٙـب ، ٌىـٓ ادل

. اـٌٗرجـمٟ ػـٍٟ ؽب
ِبرا حيذس ػٕذ (فٍجخ)ليؼـخ اٌضثذح : ايِش

صُ ِبرا ( عبئالرٕقٙش ٚرقجؼ )؟ رغخني اٌضثذح
ع اٌضثذح اٌغبئٍخ يف ث١ذ اٌضٍظ؟ حيذس ػٕذِب رٛك

رزؾٛي ارل فٍت ٚػٍٝ  ٘زٖ اٌيش٠مخ وبْ روش 
 .ادلضبي االخش 

 لقخ
٘ٛ عشد ٚالؼٟ أٚ خ١برل ألفؼبي ٠مقذ ثٗ اصبسح 

 اال٘زّبَ ٚاإلِزبع أٚ رضم١ف اٌغبِؼني

ضاسع ٚاعزخذاِبد االؽغبس اٌزٟ 
ُ
عشد لقخ ػٓ ِ

 .٠ضسػٙب 

 ؽشػ ادلجبؽش

٠ؼزّذ ٘زا اٌجٕذ ػٍٝ اػيبء ادلؼٍِٛبد ثقٛسح 
ِجبؽشٖ ٌٍّزؼٍُ ثقٛسح ػ١ٍّخ ِٕظّخ 

 .ِٚزغٍغٍخ 

ِٓ دسط دلبرا احملبفظٗ ػٍٝ إٌظبفخ ِّٙخ 
ئؽشػ ٌٍزال١ِز أْ اإلعزؾّبَ ثبٌقبثْٛ ٚادلبء ٘ٛ 
ئؽذٜ اٌيشق اٌزٟ حيّٟ ثٙب إٌبط أٔفغُٙ ِٓ 

. اإلفبثخ ثبألِشاك
ئذل أْ ثؼل األِشاك، وبٌضوبَ ٚاألٔفٍٛٔضا، أؽش 

رغججٙب اجلشاص١ُ، ٚأْ احملبفظخ ػٍٝ إٌظبفخ رؾىً 
 .رذثريًا ٚلبئ١بً 



 

  

ػشك ِؼٍِٛبد 
عذ٠ذح ثؾىً 

 ِجبؽش

أٞ اٌيش٠مخ اٌزٟ ٠غزخذِٙب ادلؼٍُ ثؼـشك 
ِؼٍِٛــــٗ عذ٠ــذٖ دْٚ اعزخذاَ  أٞ ٚاٞ  

 .ٚع١ٍٗ اخشٜ ٚػشمٙب  ثؾىً ِجبؽـــش

 -:احل١ٛأبد رارٙب و١ف حتّٟ 
أؽش ئذل أْ ثؼل اٌزقشفبد ٠زؼٍّٙب 

احل١ٛاْ،وبإلخزجبء يف لٛلؼزٗ أٚ ؽفش ؽغش يف 
األسك، ٚأْ ثؼنًب آخش ٟ٘ ىشق رى١ف ِؼٙب 

ٚاألعٕبْ  احل١ٛاْ ِغ ِشٚس اٌٛلذ، وبٌز٠ّٛٗ
 .احلبدح ٚادلخبٌت اجلبسؽخ

 أعٍٛة اٌزٛلغ

٘ٛ اعٍٛة ػٍّٟ حبذ ٠ؼزّذ ػٍٝ خ١بي ادلزؼٍُ  
ّخ، ٚمؼذ أفال ثبػزجبس٘ب  ٟٚ٘

ّ
رم١ٕخ رٛافً ِٕظ

 ِٕٙغ١خ ٚرفبػ١ٍخ رٕجإىش٠مخ 

عٕبْ ؟ ٠زٛلغ اٌزال١ِز دل ِٓ ادلُٙ االػزٕبء ثبال
 .٠زٛلغ ٔزبئظ رجخش ادلبء ادلبحل ٚاٌؼزة 

 اٌٛفف
ب ٚاٌٛفف 

ّ
اٌٛفف ٘ٛ دتض١ً األؽ١بء دتض١ال ئجيبث١

 ٚاحل١بح
ّ
 ”٘ٛ سعُ ٌقٛسح األؽ١بء ثمٍُ اٌفٓ

اىٍت ،اؽش ارل سائذ اٌفنبء ادلٛعٛد يف اٌقــٛسٖ 
 ارل اٌزال١ِز ٚفف االٌجغخ اخلبفخ اٌزٟ رشرذ٠ٙب

رغ١ّخ ِٓ خالي 
 غشفخ اٌفقً

٘ٛ اعٍٛة ٠ؼزّذ ػٍٝ حتذ٠ذ ثؼل ادلٛاد 
 .ٌزق١ٕفٙب ؽغت ِؼ١بس ِؼني  

 
اىٍت ارل اٌزال١ِز اْ ٠غّٛا ثغشػخ اؽ١بء  

٠شٚٔٙب يف غشفخ اٌفقً عبػذُ٘ ػٍٝ اعز١ؼبة اْ 
 .وً ِب ؽٛذلُ ٘ٛ ِبدح 

أعٍٛة اٌؼقف 
 اٌزٕٟ٘

اٌؼقف اٌزٕٟ٘ أعٍٛة رؼ١ٍّٟ ٚرذس٠جٟ ٠مَٛ 
أعً ر١ٌٛذ أورب  ػٍٝ ؽش٠خ اٌزفىري ٠ٚغزخذَ ِٓ

وُ ِٓ األفىبس دلؼبجلخ ِٛمٛع ِٓ ادلٛمٛػبد 
ادلفزٛؽخ ِٓ ادلٙزّني أٚ ادلؼ١ٕني ثبدلٛمٛع خالي 

 .عٍغخ لقريح 

اىٍت ارل اٌزال١ِز اْ ٠ؼذدٚا ىشلب حلّب٠خ االسك 
 .ِغزخذِني ىش٠مخ ػقف اٌز٘ٓ 

 اخل١بي اٌؼٍّٟ

لٛاِٗ اٌزقٛساد أٚ  اٌفٓ األدثٟ٘ٛ ٔٛع ِٓ 
االفرتامبد اٌؼ١ٍّخ ٚأصش٘ب ػٍٝ اجملزّغ اإلٔغبٟٔ 

خ
ّ
 .أٚ ؽىت ػٍٝ وبئٕبد خ١ب١ٌ

 إٌبط ٌيبدلب وبٔٛا . 
َ
عبػذ اٌزال١ِز ػٍٝ ئداسن أْ

فن١ٌٛني ؽٛي األؽ١بء اٌىت ثاِىبُٔٙ سؤ٠زٙب فٝ 
اٌغّبء 

ٗ ذلزا . ء اٌجؼ١ذح عذا فٝ اٌفنبءٚاألؽ١ب
َ
أؽش ئذل أٔ

 اٌغجت حبش إٌبط ػٓ ىشق أفنً دلالؽظخ
 األعغبَ فٝ اٌفنبء

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8

