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 انًذبظشح االٔنٗ
  يذزٕٖ انًمشس:

ٚاٌجغٍّخ، أدىبَ إٌْٛ اٌغبوٕخ،  االعزمبدحِذخً اٌٝ لٍُ اٌزج٠ٛذ، ا٘زّبَ األِخ ثمٍُ اٌزج٠ٛذ، ِمٕٝ اٌٍذٓ ٚألغبِٗ، 
 أدىبَ ا١ٌُّ اٌغبوٕخ، أدىبَ اٌّذٚد.

 
 يذخم إنٗ ػهى انزجٕٚذ

ِٓ اشزغً ثزمٍُُ  ٚاٌّشع١ٍٓ ٔج١ٕب ِذّذ اٌزٞهلل سة اٌمب١ٌّٓ ، ٚاٌصالح ٚاٌغالَ لٍٝ أششف األٔج١بء  اٌذّذ َِ َثَّشَش 
ُٗ ": اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚرم١ٍّٗ ثمٌٛٗ َّ َْ ٚلٍَ َُ اٌمشآ َِٓ َرَمٍَ  ُْ َٟ اهلل لٓ صذبثزٗ أجّم١ٓ ، ٚاٌزبثم١ٓ ٌُٙ  "َخ١ُْشُو َٚسِظ

ٍْ اٌٝ ٠َٛ اٌذ  ٠ٓ أِب ثمذ:ثبدغب
رمٍّٗ ثّششف ِٛظٛلٗ اٌزٞ ٘ٛ اٌمشآْ  ٚششفرمبٌٝ اهلل ٌزمٍمٗ ثىزبة  ؛ِٓ أجً اٌمٍَٛ ٚأّ٘ٙب لٍُ اٌزج٠ٛذ فبْ

 ...اٌىش٠ُ 
 

 ثبإلر١بْ٘ٛ والَ اهلل إٌّضي لٍٝ سعٌٛٗ ِذّذ صٍٝ اهلل ل١ٍٗ ٚعٍُ، اٌّزمجذ ثزالٚرٗ، اٌّزذذٞ  فبنمشآٌ انكشٚى:
 ثؤلصش عٛسح ِٕٗ، إٌّمٛي ا١ٌٕب ٔماًل ِزٛارشًا. 

 
اٌجبؼً ِٓ ث١ٓ ٠ذ٠ٗ ٚال ِٓ خٍفٗ رٕض٠ً ِٓ دى١ُ د١ّذ، ٚ٘ٛ اٌّمجضح  ٘ٛ اٌىزبة اٌّج١ٓ اٌزٞ ال ٠ؤر١ٗ ْزا انمشآٌ:

 اٌخبٌذح اٌجبل١خ اٌّغزّشح لٍٝ رمبلت األصِبْ ٚاٌذ٘ٛس اٌٝ أْ ٠شس اهلل األسض ِٚٓ ل١ٍٙب.
: دجً اهلل اٌّز١ٓ، ٚاٌصشاغ اٌّغزم١ُ، ٚإٌٛس اٌٙبدٞ اٌٝ اٌذك ٚاٌٝ اٌصشاغ اٌّغزم١ُ، ف١ٗ ٔجؤ ِب لجٍىُ ٚدىُ ْٕٔ

ب ث١ٕىُ ٚخجش ِب ثمذوُ، ٘ٛ اٌفصً ١ٌظ ثبٌٙضي ِٓ رشوٗ ِٓ ججبٍس لصّٗ اهلل، ِٚٓ اثزغٝ اٌٙذٜ فٟ غ١شٖ أظٍٗ ِ
 اهلل، ِٓ لبي ثٗ صذق، ِٚٓ دىُ ثٗ لذي، ِٚٓ دلب ا١ٌٗ فمذ ٘ذٞ اٌٝ صشاغ ِغزم١ُ.

 ٓ أصذق ِٓ اهلل دذ٠ضًب (.ٚثبخزصبس فبْ والَ اهلل رمبٌٝ ال ٠ذا١ٔٗ والَ، ٚدذ٠ضٗ ال ٠ّشجٙٗ دذ٠ش لبي عجذبٔٗ ) ِٚ
ٚلذ ث١ٓ ٌٕب اٌّصؽفٝ صٍٝ اهلل ل١ٍٗ ٚعٍُ أْ اإلٔغبْ ثمذ ِب ٠ذفؿ ِٓ آٞ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ثمذس ِب ٠شرك فٟ اٌجٕخ، 
ففٟ اٌذذ٠ش: " ٠مبي ٌصبدت اٌمشآْ الشأ ٚاسرك ٚسرً وّب وٕذ رشرً فٟ داس اٌذ١ٔب فبْ ِٕضٌزه لٕذ آخش آ٠خ رمشأ 

 ثٙب ".
فعٍٗ فمىفٛا لٍٝ دساعزٗ ٚرشر١ٍٗ آٔبء ا١ًٌٍ ٚأؼشاف إٌٙبس، فذففٖٛ ٚدففٖٛ أثٕبءُ٘ فٟ  ٚلذ لشف اٌّغٍّْٛ

ٍٓ ِجىشح؛ ٌزفصخ أٌغٕزُٙ، ٠ّٕٚٛ دغُٙ ٚرٚلُٙ، ٚلذ رٛارشد ا٠٢بد ٚاألدبد٠ش اٌّشش٠فخ رٕٖٛ ثفعً رالٚرٗ  ع
 ٚاٌمٕب٠خ ثٗ.

 
 فعم رالٔح انمشآٌ انكشٚى:

ٝ اهلل رمبٌٝ رالٚح اٌمشآْ اٌىش٠ُ، فمذ جبءد ٔصٛص اٌىزبة ٚاٌغٕخ آِشح اْ ِٓ أجً اٌمجبداد ٚألفُ اٌمشثبد اٌ
 ثزٌه:

  لبي اهلل رمبٌٝ: ) اْ اٌز٠ٓ ٠زٍْٛ وزبة اهلل ٚألبِٛا اٌصالح ٚأٔفمٛا ِّب سصلٕبُ٘ عَشًا ٚلال١ٔخ ٠شجْٛ رجبسح
 ٌٓ رجٛس (.

 ٛي: " الشءٚا اٌمشآْ فبٔٗ ٠ؤرٟ ٚلٓ أثٟ أِبِخ سظٟ اهلل لٕٗ لبي عّمذ سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ل١ٍٗ ٚعٍُ ٠م
 ٠َٛ اٌم١بِخ شف١مًب ألصذبثٗ...." سٚاٖ ِغٍُ.

  ْٚلٓ لضّبْ ثٓ لفبْ سظٟ اهلل لٕٗ لبي: لبي سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ل١ٍٗ ٚعٍُ: " خ١شوُ ِٓ رمٍَُ اٌمشآ
 ٚلٍَّٗ " سٚاٖ اٌجخبسٞ .

 :اْ اهلل ٠شفك ثٙزا اٌىزبة ألٛاًِب  ٚلٓ لّش ثٓ اٌخؽبة سظٟ اهلل لٕٗ أْ إٌجٟ صٍٝ اهلل ل١ٍٗ ٚعٍُ لبي"
 ٠ٚعك آخش٠ٓ" سٚاٖ ِغٍُ.

  ٍٗٚلٓ اثٓ ِغمٛد سظٟ اهلل لٕٗ لبي: لبي سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ل١ٍٗ ٚعٍُ: "ِٓ لشأ دشفًب ِٓ وزبة اهلل ف
ثٗ دغٕخ، ٚاٌذغٕخ ثمّشش أِضبٌٙب ال ألٛي: أٌُ دشف ٌٚىٓ : أٌف دشف، ٚالَ دشف، ١ُِٚ دشف " سٚاٖ 

 دذ٠ش دغٓ صذ١خ. اٌزشِزٞ ٚلبي
  ٚلٓ اثٓ لجبط سظٟ اهلل لّٕٙب لبي: لبي سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ل١ٍٗ ٚعٍُ: " اْ اٌزٞ ١ٌظ فٟ جٛفٗ شٟء

 ِٓ اٌمشآْ وبٌج١ذ اٌخشة" سٚاٖ اٌزشِزٞ ٚلبي دذ٠ش دغٓ صذ١خ.
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 آداة دبيم انمشآٌ:
 بٖ . ٠ٕجغٟ ٌذبًِ اٌمشآْ أْ ٠ىْٛ أٚي ِب ٠مصذ ثزم١ٍّٗ ٚرمٍّٗ ٚجٗ اهلل رمبٌٝ ٚسظ .ٔ

 لبي عجذبٔٗ ) ِٚب أِشٚا اال ١ٌمجذٚا اهلل ِخٍص١ٓ ٌٗ اٌذ٠ٓ (.
   أْ ٠زؤدة ثآداثٗ، ٠ّٚزضً أٚاِشٖ ، ٠ٚجزٕت ِب ٔٙٝ اهلل لٕٗ .ٕ

َٞ فال ٠عً ٚال ٠ّشمٝ(.   لبي رمبٌٝ: )فّٓ ارجك ٘ذا
ٚلٓ اثٓ ِغمٛد سظٟ اهلل لٕٗ لبي: وٕب ٔزمٍُ ِٓ سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ل١ٍٗ ٚعٍُ اٌمّشش فال 

 جبٚص٘ب اٌٝ اٌمّشش ا٢خش ٔمٍُ ِب ف١ٙب ِٓ اٌمٍُ ٚاٌمًّ. ٔز
لبي اٌفع١ً اثٓ ل١بض سدّٗ اهلل رمبٌٝ: دبًِ اٌمشآْ دبًِ سا٠خ اإلعالَ ٠ٕجغٟ ٌٗ أال ٠ٍٙٛ ِك 

 ِٓ ٠ٍٙٛ ٚال ٠غٙٛ ِك ِٓ عٙٛ ٚال ٠ٍغٛ ِك ِٓ ٠ٍغٛ، رمف١ًّب ٌذِك اٌمشآْ.
 -: آداة رالٔح انمشآٌ انكشٚى ٔاسزًبػّ

 اٌمشآْ اٌىش٠ُ آداة وض١شح ٚلذ٠ذح ّٔش١ش اٌٝ ؼبئفخ ِٕٙب ثبخزصبس:ٌزالٚح 
 أْ ٠غزمجً اٌمبسة اٌمجٍخ ِب أِىٕٗ رٌه. .ٔ
 أْ ٠غزبن رؽ١ٙشًا ٌٍفُ ٚرمف١ًّب ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ. .ٕ
 أْ ٠ىْٛ ؼب٘شًا ِٓ اٌذذص١ٓ. .ٖ
 أْ ٠مشأ ثخّشٛق ٚرفىش ٚرذثش. .ٗ
 ٛاء٘ب.أْ ٠ىْٛ لٍجٗ دبظشًا ف١زؤصش ثّب ٠مشأ ربسوًب دذ٠ش إٌفظ ٚأ٘ .٘
 ٠غزذت ٌٗ أْ ٠جىٟ ِك اٌمشاءح فبْ ٌُ ٠جه ٠زجبوٝ. .ٙ
 أْ ٠ض٠ٓ لشاءرٗ ٠ٚذغٓ صٛرٗ ثٙب. .7
 فال ٠عذه ، ٚال ٠مجش ٚال ٠ٕفش اٌٝ ِب ٠ٍٟٙ ثً ٠زذثش ٠ٚززوش. أْ ٠زؤدة لٕذ رالٚح اٌمشآْ، .8

 كٛفٛخ لشاءح انمشآٌ انكشٚى:
بثزخ ، أِش ثٙب ٔج١ٗ ل١ٍٗ اٌصالح ٚاٌغالَ فمبي ٌمذ ششق اهلل عجذبٔٗ ٚرمبٌٝ ٌمشاءح اٌمشآْ صفخ ِم١ٕخ ٚو١ف١خ ص

 عجذبٔٗ: ) ٚسرً اٌمشءاْ رشر١اًل (.
ٚصجذ لٓ أٔظ ثٓ ِبٌه سظٟ اهلل لٕٗ أٔٗ عئً لٓ لشاءح إٌجٟ صٍٝ اهلل ل١ٍٗ ٚعٍُ؟ فمبي: "وبٔذ لشاءرٗ ِذًا صُ 

 لشأ ثبعُ اهلل اٌشدّٓ اٌشد١ُ ٠ّذ ثجغُ اهلل ٠ّٚذ ثبٌشدّٓ ٠ّٚذ ثبٌشد١ُ"
 انمشاءح انصذٛذخ: أسكبٌ

 ِٛافمزٙب ٌٛجٗ ِٓ ٚجٖٛ اٌٍغخ اٌمشث١خ ٌٚٛ ظم١فًب.األٔل: 
 ِٛافمزٙب ٌٍشعُ اٌمضّبٟٔ ٌٚٛ ادزّباًل. انثبَٙ:
 صذخ عٕذ٘ب ثزٛارش٘ب لٓ إٌجٟ صٍٝ اهلل ل١ٍٗ ٚآٌٗ ٚعٍُ. انثبنث:

 
 ، ٚاٌذذس: ، ٚاٌزذ٠ٚش ٌٍمشاءح صالس ِشارت اٌزشر١ًيشارت انمشاءح 

 ٗ: انًشرجخ األٔن
، ٚ٘زٖ اٌّشرجخ ٟ٘  ، ِٚشالبح أدىبَ اٌزج٠ٛذ ٟٚ٘ لشاءح اٌمشآْ اٌىش٠ُ ثزئدح ٚؼّؤ١ٕٔخ ِك رذثش اٌّمبٟٔ : انزشرٛم

، ٚاهلل عجذبٔٗ ٚرمبٌٝ أِش ٔج١ٗ ثٙب فمبي عجذبٔٗ: )) ٚسرً  أفعً اٌّشارت اٌضالس د١ش ٔضي ثٙب اٌمشآْ اٌىش٠ُ
 اٌمشآْ رشر١ال((.

 
 انًشرجخ انثبَٛخ: 

، ٟٚ٘ رٍٟ اٌزشر١ً  ٚاٌغشلخ ِك ِشالبح األدىبَ ْٟٚ٘ لشاءح اٌمشآْ اٌىش٠ُ ثذبٌخ ِزٛعؽخ ث١ٓ االؼّئٕب  :انزذٔٚش
 فٟ األفع١ٍخ.

 
 انًشرجخ انثبنثخ: 

 ٟٚ٘ لشاءح اٌمشآْ اٌىش٠ُ ثغشلخ ِك اٌّذبففخ لٍٝ أدىبَ اٌزج٠ٛذ. :انذذس

 ئٕبًٔب ِٓ اٌزشر١ً ٟٚ٘ غبٌجًب ِب رىٛفٟ ٟٚ٘ أشذ رئدح ٚاؼّ :ُْٔبن يٍ ٚضٚذ يشرجخ ساثؼخ يشرجخ انزذمٛك
              . ِمبَ اٌزم١ٍُ

 .ٚ٘زٖ اٌّشارت وٍٙب جبئضح 
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 انًذبظشح انثبَٛخ 
 اْزًبو األيخ اإلساليٛخ ثؼهى انزجٕٚذ

 ألغبَ اٌزج٠ٛذ: ٠ٕمغُ اٌزج٠ٛذ اٌٝ لغ١ّٓ:
 ( رج٠ٛذ لٍّٟ.ٕرج٠ٛذ لٍّٟ.   (ٔ

 
 انزجٕٚذ انؼًهٙ أ٘ انزطجٛمٙ: : انمسى األٔل 

 ٚعٍُ. ٚآٌٗرالٚح اٌمشآْ اٌىش٠ُ رالٚح ِجٛدح وّب أٔضٌذ لٍٝ سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ل١ٍٗ  ٔانًمصٕد ثّ:
لٍٝ وً ِٓ ٠ش٠ذ أْ ٠مشأ اٌمشآْ  ٚاجت ٚجٛثب ل١ٕ١برالٚح اٌمشآْ اٌىش٠ُ رالٚح ِجٛدح ٚاٌمًّ ثٙب أِش دكًّ: 

 اٌىش٠ُ ِٓ ِغٍُ أٚ ِغٍّخ.
 ًبع.انذنٛم ػهٗ ٔجٕثّ: انكزبة ٔانسُخ ٔاإلج

 
ّٛ لٛي اهلل رمبٌٝ: ))ٚسرً اٌمشآْ رشر١ال((. فًٍ انكزبة: ٚ لبي غ١شٖ  .دٖ رج٠ٛذًالبي اٌج١عبٚٞ فٟ ٘زٖ ا٠٢خ أٞ ج
 .ٚ ؼّؤ١ٕٔخ ٚرؤًِ ٚس٠بظخ ٌغبْ رٛإدحلٍٝ  أٞ اإلر١بْ ثٗ

 
ل١ٍٗ ٚ  اهلللٓ سعٛي اهلل صٍٝ خ سظٟ اهلل لٕٗ ِب سٚاٖ ِبٌه فٟ ِٛؼئٗ ٚإٌغبئٟ فٟ عٕٕٗ لٓ دز٠فٔيٍ انسُخ: 

ٚا٠بوُ ٌٚذْٛ أً٘ اٌفغك ٚاٌىجبئش، فبٔٗ ع١جٟء ألٛاَ ـ  ٚأصٛارٙبـ لشإٚا اٌمشآْ ثٍذْٛ اٌمشة ي: " اعٍُ أٔٗ لب
 ِٓ ، ال ٠جبٚص دٕبجشُ٘، ِفزٛٔخ لٍٛثُٙ ٚلٍٛة اٌمشآْ رشج١ك اٌغٕبء ٚ اٌش٘جب١ٔخ ٚ إٌٛح ِٓ ثمذٞ ٠شجمْٛ

 ".٠مججُٙ شؤُٔٙ
 

. ثٍغزُٙ شة لشاءح اإلٔغبْ ثذغت ججٍزٗ ٚ ؼج١مزٗ لٍٝ ؼش٠مخ اٌمشة اٌز٠ٓ ٔضي اٌمشآْاٌم ٚاٌّشاد ثبٌمشاءح ثٍذْٛ
 .اإل٠ّبْ صاد٘ب اٌؽجشأٟ فٟ األٚعػ، ٚاٌج١ٙمٟ فٟ شمت "ٛارٙبلٌٛٗ: "ٚأص

 
 فمذ أجّمذ األِخ اإلعال١ِخ لٍٝ ٚجٛة رالٚح اٌمشآْ اٌىش٠ُ ثبٌزج٠ٛذ. ٔأيب يٍ اإلجًبع:

 
 َٙهًٙ )انُظش٘(:انزجٕٚذ انؼ : انمسى انثب 

 ِمشفخ لٛالذٖ ٚأدىبِٗ اٌم١ٍّخ اٌزٟ ٔذٓ ثصذد اٌىالَ ل١ٍٙب فٟ اٌّذبظشاد اٌمبدِخ. ٔانًمصٕد ثّ:
 أِب دىُ رمٍُ اٌزج٠ٛذ اٌمٍّٟ فبٌٕبط أِبِٗ فش٠مبْ:دكًّ: 

 لبِخ إٌبط ٚرمٍّٗ ثبٌٕغجخ ٌُٙ ِٕذٚة ١ٌٚظ ثٛاجت. انفشٚك األٔل:
 أٚ اإللشاء ٚرمٍّٗ ثبٌٕغجخ ٌُٙ ٚاجت ٚجٛثب ل١ٕ١ب. ز٠ٓ ٠زصذْٚ ٌٍمشاءح ..ُٚ٘ اٌ خبصخ إٌبط انفشٚك انثبَٙ:

 
 .انؼهى انجهٛم سُب ٔلجم انذخٕل فٙ ششح أدكبو انزجٕٚذ.. ْٕ انزؼشف ػهٗ ْزأيب سُجذأ ثّ دس أٔلٔ
 
َٛ ٘ٛ اٌزذغ١ٓ :بنزجٕٚذ فٙ نغخف  .ٓ رالٚرٗ ٚ أرمٕٙبد اٌمشآْ أٞ دَغ، ٠مبي ج
ًِ :اصطالدًبٔ  ؛ ٚالؽبإٖ دمٗ ِٚغزذمٗ ِٓ اٌصفبد ٚ اٌّذٚد ٚغ١ش رٌه ِٓ األدىبَ دشف ِٓ ِخشجٗ اخشاط و

 ٚاٌغٕٓ ٚٔذٛ٘ب ِٓ غ١ش رىٍف ٚ ال رمغف.  وبٌزشل١ك ٚ اٌزفخ١ُ
 

  ."ٔيؼشفخ انٕلٕف ، ْٕ رجٕٚذ انذشٔف": لبئاًل ػُّاهلل  سظٙٔػشفّ ػهٙ ثٍ أثٙ طبنت 

 
 .وبٌجٙش ٚاٌّشذح ؛ رفبسلٗصفبرٗ اٌزار١خ اٌالصِخ اٌزٟ ال  انذشف: دُكٔ

 
 .وبٌزفخ١ُ ٚاٌزشل١ك ؛ أد١بًٔب أخشٜٗ صفبرٗ اٌمشظ١خ اٌزٟ ٠ٛصف ثٙب أد١بًٔب ٚرٕفه لٕ انذشف: ٔيسزذُك

 
 رّىٓ اٌمبسة ِٓ جٛدح اٌمشاءح ، ٚدغٓ األداء ، ٚلصّخ ٌغبٔٗ ِٓ اٌٍذٓ لٕذ رالٚح اٌمشآْ اٌىش٠ُ.غبٚزّ: 
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 ِٓ د١ش الؽبء اٌذشٚف دمٙب ِٚغزذمٙب. اٌىٍّبد اٌمشآ١ٔخ لٍٝ اٌّّشٙٛس يٕظٕػّ:
 

 ٘ٛ ِٓ أجً اٌمٍَٛ ٚأششفٙب ٌزمٍمٗ ثىالَ اهلل عجذبٔٗ ٚرمبٌٝ. فعهّ ٔأًْٛزّ:
 

 ٘ٛ ِغزّذ ِٚؤخٛر ِٓ و١ف١خ لشاءح إٌجٟ صٍٝ اهلل ل١ٍٗ ٚآٌٗ ٚعٍُ. اسزًذادِ:
 

 يؼُٗ انهذٍ ٔألسبيّ .   
 

 ٘ٛ اٌخؽؤ ٚا١ًٌّ لٓ اٌصٛاة . رؼشٚفّ :
 

 السبيّ :
 
 عٛاء اخً ثّمٕب٘ب اَ ال  . اٌىٍّخٚ٘ٛ اٌخؽؤ اٌزٞ ٠ؽشأ لٍٝ اٌٍفؿ ف١خً ثّجٕٝ  انهذٍ انجهٙ : -ٔ

 ( صشاغ اٌز٠ٓ أمّذ ل١ٍُٙ ِضبي اٌخؽؤ اٌزٞ ٠غ١ش اٌّمٕٝ : وغش اٌزبء اٚ ظّٙب فٟ وٍّخ أمّذ فٟ لٌٛٗ رمبٌٝ : ) 
  ( .ِضبي اٌزٞ ال ٠خً ثبٌّمٕٝ : ظُ اٌٙبء فٟ لٌٛٗ رمبٌٝ ) اٌذّذ هلل

 
 الع١ّب اْ رمّذٖ اٌمبسة اٚ رغبً٘ ف١ٗ . ثبإلجّبقدشاَ  : (انهذٍ انجهٙ ) ٔدكى ْزا انمسى

 
 ال ٠مشفٗ ألٔٗٝ ٚعّٟ خفٟ م٠ٕخً ثبٌّ ٚال اٌمشاءح ٚ٘ٛ خؽؤ ٠ؽشأ لٍٝ اٌٍفؿ ف١خً ثمشف  انهذٍ انخفٙ : –ٕ

 ٠ذ ٠ٚخفٝ لٍٝ وض١ش ِٓ لبِخ إٌبط . ٛاال اٌّزخصص ثؤدىبَ اٌزج
 وبٌّذٚد ٚاٌمصٛس . ح ن االـٙبس اٚ االدغبَ اٚ االخفبء اٚ رشن ادىبَ اٌزج٠ٛذ فٟ اٌمشاءِضً رش

 
 . ثبٌىشا٘خ: االسجخ ٘ٛ اٌزذش٠ُ اْ رمّذٖ اٌمبسة اٚ رغبً٘ ف١ٗ ٚل١ً  ( انهذٍ انخفٙ) ٔدكى ْزا انمسى

 
ِٓ اٌٍذٓ اٚ اٌزذش٠ف  ٚاٌٛالك اْ اٌّغٍُ ٠جت اْ ٠جزي اٌجٙذ ٌىٟ ٠مشا اٌمشاْ اٌىش٠ُ لشاءٖ صذ١ذٗ خب١ٌٗ

 دزٝ ٠ٕبي سظب سثٗ .
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 انًذبظشح انثبنثخ
 االسزؼبرح ٔانجسًهخ

 
 

 االٌزجبء ٚااللزصبَ ٚاٌزذصٓ. االسزؼبرح نغخ:
ٌفؿ ٠ذصً ثٗ االٌزجبء اٌٝ اهلل رمبٌٝ، ٚااللزصبَ ٚاٌزذصٓ ثٗ ِٓ اٌّش١ؽبْ اٌشج١ُ، ٟٚ٘ ١ٌغذ ِٓ  ٔاصطالدًب:

 اٌمشآْ ثبإلجّبق.
 دكًٓب: 

 ارفك اٌمٍّبء لٍٝ أْ االعزمبرح ِؽٍٛثخ ِّٓ ٠ش٠ذ اٌمشاءح ، ٚاخزٍفٛا ً٘ ٟ٘ ٚاججخ أٚ ِٕذٚثخ.
 فز٘ت جّٙٛس اٌمٍّبء ٚأً٘ األداء اٌٝ أٔٙب ِٕذٚثخ لٕذ اثزذاء اٌمشاءح .

زٖ اٌص١غخ ِّب اٌّخزبس ٌج١ّك اٌمشاء فٟ ص١غزٙب " ألٛر ثبهلل ِٓ اٌّش١ؽبْ اٌشج١ُ " ٠ٚجٛص اٌزمٛر ثغ١ش ٘ صٛغزٓب:
 ٚسد ثٗ ٔص ٔذٛ" ألٛر ثبهلل ِٓ اٌّش١ؽبْ " ٚٔذٛ " ألٛر ثبهلل اٌغ١ّك اٌم١ٍُ ِٓ اٌّش١ؽبْ اٌشج١ُ "

 ٌالعزمبرح لٕذ ثذء اٌمشاءح دبٌزبْ ّ٘ب :  أدٕانٓب:
 اٌجٙش ثٙب؛ ف١غزذت لٕذ ثذء اٌمشاءح فٟ ِٛظم١ٓٚ٘ٛ  انجٓش
 اءرٗ.ارا وبْ اٌمبسة ٠مشأ جٙشا، ٚوبْ ٕ٘بن ِٓ ٠غزّك ٌمش -ٔ
 ارا وبْ اٌمبسة ٚعػ جّبلخ ٠مشإْٚ اٌمشآْ ، ٚوبْ ٘ٛ اٌّجزذة ثبٌمشاءح . -ٕ

 اخفبإ٘ب؛ ف١غزذت فٟ أسثمخ ِٛاظكٚ٘ٛ  االخفبء
 ارا وبْ اٌمبسة ٠مشأ عشا. -ٔ
 ارا وبْ اٌمبسة ٠مشأ جٙشا ، ١ٌٚظ ِمٗ أدذ ٠غزّك ٌمشاءرٗ. -ٕ
 ٚالع١ّب ارا وبٔذ اٌصالح جٙش٠خ. ارا وبْ ٠مشأ فٟ اٌصالح عٛاء وبْ اِبِب أَ ِؤِِٛب أَ ِٕفشدا ، -ٖ
 ارا وبْ ٠مشأ ٚعػ جّبلخ ١ٌٚظ ٘ٛ اٌّجزذة ثبٌمشاءح. -ٗ
 فبئذح

ٌووٛ لؽووك اٌمووبسة لشاءرووٗ ٌمووزس ؼووبسة ؛وبٌمؽووبط أٚ اٌزٕذووٕخ أٚ ٌىووالَ ٠زمٍووك ثّصووٍذخ اٌمووشاءح ال ٠م١ووذ           -ٔ
 االعزمبرح.

 اٌغالَ ، فبٔٗ ٠غزؤٔف االعزمبرح. أِب ٌٛ لؽمٙب الشاظب لٓ اٌمشاءح ، أٚ ٌىالَ ال رمٍك ٌٗ ثبٌمشاءح ٌٚٛ ٌشد -ٕ
ٚٚجٗ اٌجٙش ثبالعزمبرح: أْ ٠ٕصذ اٌغبِك ٌٍمشاءح ِٓ أٌٚٙب فال ٠فٛرٗ شٟء ِٕٙب؛ ألْ اٌزمٛر شمبس اٌمشاءح  -ٖ

 ٚلالِزٙب.
 ٚٚجٗ اإلعشاس ثٙب: ١ٌذصً اٌفشق ث١ٓ ِب ٘ٛ لشآْ ِٚب ١ٌظ ثمشآْ. -ٗ
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  انجسًهخ:
 ارا لبي ثغُ اهلل اٌشدّٓ اٌشد١ُ ِصذس ثغًّ: أٞ 

 ،  ؛ ارا لبي دغجٟ اهلل دغجً        
 ٚدٛلً؛ ارا لبي ال دٛي ٚال لٛح اال ثبهلل.        

 
 دكى انجسًهخ:

             ال خالف ث١ٓ اٌمٍّبء فٟ أٔٙب ثمط آ٠خ ِوٓ عوٛسح لإٌّوًك، وّوب أٔوٗ ال خوالف ثو١ٓ اٌموشاء فوٟ اصجبرٙوب فوٟ أٚي
 اٌفبرذخ.

 
 ٌغجمخ أ٠عب لٍٝ اإلر١بْ ثٙب  لٕذ اثزذاء اٌمشاءح ثؤٚي أٞ عٛسح ِٓ عٛس اٌمشآْ عٜٛ عوٛسح  ٚلذ أجّك اٌمشاء ا

لثشاءحك ، ٚرٌه ٌىزبثزٙب فٟ اٌّصذف ، ٌّٚب صجذ ِٓ األدبد٠وش اٌصوذ١ذخ أْ سعوٛي اهلل صوٍٝ اهلل ل١ٍوٗ ٚآٌوٗ       
 ٚعٍُ وبْ ال ٠مٍُ أمعبء اٌغٛسح دزٝ رٕضي ل١ٍٗ "ثبعُ اهلل اٌشدّٓ اٌشد١ُ".

 
 ِب فٟ أجضاء اٌغٛس فبٌمبسة ِخ١ش ث١ٓ اإلر١بْ ثبٌجغٍّخ أٚ لذِٗ.ٚأ 

 
 .ٚأِب ثبٌٕغجخ ٌغٛسح لثشاءح ك فٟٙ ِزشٚوخ فٟ أٌٚٙب ارفبلًب 
 
                 ٚلذ لٍوً اٌّشوبؼجٟ سدّوٗ اهلل روشن اٌجغوٍّخ فوٟ أٌٚٙوب ثؤٔٙوب ٔضٌوذ ِّشوزٍّخ لٍوٝ اٌغو١ف ٚاألِوش ثبٌمزوً ٚاألخوز

 ٙب آ٠خ اٌغ١ف.ٚاٌذصش ٚٔجز اٌمٙذ، ٚاٌٛل١ذ ٚاٌزٙذ٠ذ ، ٚف١
 

  ٚلذ ٔمً اٌمٍّبء ٘زا اٌزم١ًٍ لٓ لٍٟ سظٟ اهلل لٕٗ.. لبي اثٓ لجبط سظٟ اهلل لّٕٙب عؤٌذ ل١ٍب سظٟ اهلل
لُٕٙ ٌُ رىزت اٌجغٍّخ أٚي لثشاءحك فمبي: ألْ ثبعُ اهلل أِبْ ، ٚثشاءح ١ٌظ ف١ٙب أِبْ ألٔٙب ٔضٌذ ثبٌغ١ف ٚال 

 رٕبعت ث١ٓ األِبْ ٚاٌغ١ف.
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 أٔجّ االثزذاء: (1)

 ٖٕثشاءح[ فهّ أٌ ٚجًغ ثٍٛ  إرا اثزذأ انمبسئ لشاءرّ ثؤٔل أ٘ سٕسح يٍ سٕس انمشآٌ انكشٚى س[
 االسزؼبرح ٔانجسًهخ ٔأٔل انسٕسح ، 

 ٔٚجٕص نّ دُٛئٍز أسثؼخ أٔجّ:
.. أٞ فصً االعزمبرح لٓ اٌجغٍّخ لٓ أٚي اٌغٛسح ثبٌٛلف لٍٝ وً ِٕٙب ٚ٘زا اٌٛجٗ لطغ انجًٛغ -ٔ

 أفعٍٙب.
اٌٛلف لٍٝ االعزمبرح ٚٚصً اٌجغٍّخ ثؤٚي اٌغٛسح ، ٚ٘ٛ ٠ٍٟ  أٞثبنثبنث. انثبَٙ  لطغ األٔل ٔٔصم -ٕ

 اٌٛجٗ األٚي فٟ األفع١ٍخ.
 ٚصً االعزمبرح ثبٌجغٍّخ ٚاٌٛلف ل١ٍٙب ، ٘ٛ أفعً ِٓ األخ١ش. . أٞانثبنثٔصم األٔل ثبنثبَٙ ٔلطغ  -ٖ
 أٞ ٚصً االعزمبرح ثبٌجغٍّخ ثؤٚي اٌغٛس.ٔصم انجًٛغ..  -ٗ

 

 نمبسئ يجزذئب ثؤٔل سٕسح ]ثشاءح[ فهّ فٛٓب ٔجٓبٌأيب إرا كبٌ ا: 
 اٌٛلف لٍٝ االعزمبرح ٚفصٍٙب لٓ أٚي اٌغٛسح ثذْٚ ثغٍّخ. -ٔ
 ٚصً االعزمبرح ثؤٚي اٌغٛسح ثذْٚ ثغٍّخ أ٠عب. -ٕ

  

 .ٌأيب إرا كبٌ انمبسئ يجزذئب رالٔرّ ثآٚخ يٍ ٔسط سٕسح غٛش سٕسح ]ثشاءح[فهّ دبنزب 
 ٗ د١ٕئز األٚجٗ األسثمخ اٌزٟ روشٔب٘ب فٟ اثزذاء أٚي وً عٛسح .األٌٚٝ: أْ ٠ؤرٟ ثبٌجغٍّخ، ٠ٚجٛص ٌ

 اٌضب١ٔخ: أْ ٠زشن اٌجغٍّخ ٠ٚجٛص ٌٗ د١ٕئز ٚجٙبْ فمػ.
 اٌٛلف لٍٝ االعزمبرح ٚفصٍٙب لٓ أٚي ا٠٢خ اٌّجزذأ ثٙب. -1
 ٚصً االعزمبرح ثب٠٢خ اٌّجزذأ ثٙب. -2

 

 خزهف فّٛ انؼهًبء؛ فزْت ثؼعٓى إنٗ يُغ أيب إرا كبٌ انمبسئ يجزذئب ثآٚخ يٍ ٔسط سٕسح ]ثشاءح[؛ فمذ ا
 اإلرٛبٌ ثبنجسًهخ فٙ أثُبئٓب كًب يُؼذ فٙ أٔنٓب ٔػهٗ ْزا ٚجٕص نهمبسئ ٔجٓبٌ فمط:

 اٌٛلف لٍٝ االعزمبرح. -1
 ٚصٍٙب ثؤٚي ا٠٢خ اٌّجزذأ ثٙب. -2

 
 ٛص ٚر٘ت ثمعُٙ اٌٝ جٛاص اإلر١بْ ثبٌجغٍّخ فٟ أصٕبء لثشاءحك وجٛاص٘ب فٟ أصٕبء غ١ش٘ب، ٚلٍٝ ٘زا رج

 األٚجٗ األسثمخ اٌّزوٛسح آٔفب.
 

 أٔجّ يبثٍٛ انسٕسرٍٛ: (2)
 ارا ٚصً اٌمبسة آخش عٛسح ٠مشإ٘ب ثبٌزٟ ثمذ٘ب عٜٛ عٛسحلثشاءحكفٍٗ صالصخ أٚجٗ:

 لؽك اٌج١ّك..أٞ اٌٛلف لٍٝ آخش اٌغٛسح ٚلٍٝ اٌجغٍّخ. -1
 ٛسح اٌزب١ٌخ.لؽك األٚي ٚٚصً اٌضبٟٔ ثبٌضبٌش.. أٞ اٌٛلف لٍٝ آخش اٌغٛسح ٚٚصً اٌجغٍّخ ثؤٚي اٌغ -2
 ٚصً اٌج١ّك..أٞ ٚصً آخش اٌغٛسح ثبٌجغٍّخ ثؤٚي اٌغٛسح اٌزب١ٌخ. -3

 
    أيااب ٔصاام آخااش انساإسح ثبنجسااًهخ ٔانٕلااف ػهٛٓااب فٓاإ يًزُااغ ارفبلااب ألٌ انجسااًهخ جؼهااذ ألٔائاام

 انسٕس ال ألٔاخشْب.
 

 :ّٔأيب إرا ٔصم آخش سٕسح ]األَفبل[ ثؤٔل سٕسح ]ثشاءح[ فٛجٕص نٓب ثالثخ أٔج 
 أٞ اٌٛلف لٍٝ آخش األٔفبي ِك اٌزٕفظ.اٌمؽك..  -1
 اٌغىذ.. أٞ لؽك اٌصٛد ٌّذح ٠غ١شح ثذْٚ رٕفظ. -2
 اٌٛصً.. أٞ ٚصً آخش األٔفبي ثؤٚي اٌزٛثخ ، ٚوً رٌه ِٓ غ١ش اإلر١بْ ثبٌجغٍّخ وّب رمذَ.  -3
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 انًذبظشح انشاثؼخ
 نٌُٕ انسبكُخ:ا

 
 

 ْٙ ٚخؽًب ٚٚصاًل ٚٚلفًب : إٌْٛ اٌخب١ٌخ ِٓ اٌذشوخ ٚاٌضبثزخ ٌففًبانٌُٕ انسبكُخ. 
 ٚرىْٛ فٟ األعّبء ٚاألفمبي ٚاٌذشٚف، ٚرىْٛ ِزٛعؽخ ِٚزؽشفخ.  

 :"أٔمُ" ،  ٚرىْٛ أص١ٍخ ِٓ ث١ٕخ اٌىٍّخ ِضً
 :"فبٔفٍك". ٚرىْٛ صائذح لٓ أصً اٌىٍّخ ٚث١ٕزٙب ِضً

 
 ٍُٕٚعبوٕخ صائذح رٍذك آخش االعُ ٌففب ٚٚصال ٚرفبسلٗ خؽب ٚٚلفب : انز ْٛٔ ٛ٘ . 

 : فزذزبْ أٚ وغشربْ أٚ ظّزبْ.  ٚلالِزٗ
 

 :ٍُٕٚانفشق ثٍٛ انٌُٕ انسبكُخ ٔانز 
 -: ، ْٔٙ انفشق ثٍٛ انٌُٕ انسبكُخ ٔانزٍُٕٚ ٕٚجذ فٙ خًسخ أيٕس رظٓش ثبنزؤيم فٙ رؼشٚفًٛٓب

 ،  إٌْٛ اٌغبوٕخ دشف أصٍٟ ِٓ أدشف اٌٙجبء ، ٚلذ رىْٛ ِٓ اٌذشٚف اٌضٚائذ -1
 ١ٕخ اٌىٍّخ.أِب اٌز٠ٕٛٓ فال ٠ىْٛ اال صائذا لٓ ث

 ،  ٚاٌخػ  إٌْٛ اٌغبوٕخ صبثزخ فٟ اٌٍفؿ -2
 أِب اٌز٠ٕٛٓ فضبثذ فٟ اٌٍفؿ دْٚ اٌخػ.

 إٌْٛ اٌغبوٕخ صبثزخ فٟ اٌٛصً ٚاٌٛلف ،  -ٖ
 أِب اٌز٠ٕٛٓ فضبثذ فٟ اٌٛصً دْٚ اٌٛلف.

 إٌْٛ اٌغبوٕخ رٛجذ فٟ األعّبء ٚاألفمبي ٚاٌذشٚف. -ٗ
 ٠ٕٛٓ فال ٠ىْٛ اال ِزؽشفب.، أِب اٌز إٌْٛ اٌغبوٕخ رىْٛ ِزٛعؽخ ِٚزؽشفخ -٘
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 :أدكبو انٌُٕ انسبكُخ 
 ٌٍْٕٛ اٌغبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ أسثمخ أدىبَ ٟٚ٘:

 اإلـٙبس،  -1
 اإلدغبَ  -2
 اإللالة  -3
 اإلخفبء. -4
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 )ٙانذكى األٔل: )اإلظٓبس انذهم 
 رمش٠فٗ:

 .اإلـٙبس ٌغخ: اٌج١بْ ٚاإل٠عبح 
 .ٚاصؽالدب: اخشاط اٌذشف اٌّفٙش ِٓ ِخشجٗ ِٓ غ١ش غٕخ وبٍِخ 

 (( ٚاٌّشاد ثبٌذشف اٌّفٙش: إٌْٛ اٌغبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ اٌٛالمز١ٓ لجً أدشف اإلـٙبس )) 
  :ٙدشٔف اإلظٓبس انذهم 

 اٌخبءٚ اٌغ١ٓٚ اٌذبءٚ اٌم١ٓٚ اٌٙبءٚ اٌّٙضحٟٚ٘:  اإلـٙبس اٌذٍمٟ عزخ  دشٚف. 
 وٍّبد ٘زا اٌج١ذ أٚاءي   فٟٚ٘زٖ اٌذشٚف ِجّٛلخ 

 جشٖخ ّٕٟ٘ ج١جٟدٕٝ لبة غْ ا
 خجشوُ ٠ّٕٟٚٙاهلل وٍىُ  فٟ أدجزٟٚؼجمب أزُ 

فبرا ٚلك دشف ِٓ ٘زٖ األدشف اٌغزخ ثمذ إٌْٛ اٌغبوٕخ عٛاء فٟ وٍّخ أٚ فٟ وٍّز١ٓ اٚ ثمذ اٌز٠ٕٛٓ ٚال 
 ٠ىْٛ اال فٟ وٍّز١ٓ ٚجت اإلـٙبس ٠ٚغّٝ اـٙبسا دٍم١ب.

 :ٔجّ رسًٛزّ إظٓبسًا دهمًٛب 
o ٕذ ِاللبح أدذ ٘زٖ اٌذشٚف اٌغزخ.أِب رغ١ّزٗ اـٙبسا فٍفٙٛس إٌْٛ اٌغبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ ل 
o .ٚأِب رغ١ّزٗ دٍم١ب ؛ فألْ دشٚفٗ اٌغزخ رخشط ِٓ اٌذٍك 

 :ٙأيثهخ ػهٗ اإلظٓبس انذهم 
 “ .لؽبء دغبثًب” ، ” ، " ِٓ ألؽٝ” وفًٛا أدذ ” ، ” ٠ٕئْٛ ” ، ” أٔمّذ ” ، ” لٌٛٗ رمبٌٝ: "لض٠ض دى١ُ

  ايثهخ يغ انزٕظٛخ 
 اٌّٙضح 

 ْٛئ: ٠ِٕٚضبي ِك ْٔٛ ِٓ وٍّخ ٚادذح 
 ِضبي ِك إٌْٛ ِٓ وٍّز١ٓ: ِٓ ألؽٝ

 ِضبي ِك اٌز٠ٕٛٓ :وزبة أضٌٕبٖ

  ٓاٌم١ 
 ٚاألٔمبَ
 ِٓ لٍك

 ٚاعك ل١ٍُ

  اٌٙبء 
 ِضبي ِك إٌْٛ ِٓ وٍّخ :ُٚ٘ ٠ْٕٙٛ

 ِضبي ِك إٌْٛ ِٓ وٍّز١ٓ : ِٓ ٘بجش
 ِضبي ِك اٌز٠ٕٛٓ: جشف ٘بس

  اٌذبء 
 ٠ٕذزْٛ

 ِٓ دبد اهلل
 لض٠ض دى١ُ

 ٓاٌغ١ 
 فغ١ٕغعْٛ
 ِٓ غغ١ٍٓ
 لٛال غ١ش

  اٌخبء 
 ٚاٌّخٕمخ 
 ِٓ خّشٝ 

 ٌؽ١ف خج١ش

 
 

 :يشارت اإلظٓبس 
 ِشارجٗ صالصخ:

 ل١ٍب لٕذ اٌّٙضح ٚاٌٙبء. -ٔ
 ٚعؽٝ لٕذ اٌم١ٓ ٚاٌذبء -ٕ
 د١ٔب لٕذ اٌغ١ٓ ٚاٌخبء. -ٖ
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 انًذبظشح انخبيسخ
 

 
 

 انذكى انثبَٙ: اإلدغبو 
 رؼشٚف اإلدغبو 

 .. رمٛي أدغّذ اٌٍجبَ فٟ فُ اٌفشط أٞ أدخٍزٗ ف١ٗ.ادخبي اٌّشٟء فٟ اٌّشٟءاإلدغبو نغخ: 
 ادخبي دشف عبوٓ فٟ دشف ِزذشن ثذ١ش ٠ص١شاْ دشفب ٚادذا ِّشذدا.ٔاصطالدب: 

 

 :دشٔف اإلدغبو 
 إٌْٛ ٚ اٌٛاٚٚ ٌالَٚا ا١ٌُّٚ اٌشاءٚ ا١ٌبءٟٚ٘   " ٠شٍِْٛ " دشٚفٗ عزخ ِجّٛلخ فٟ وٍّخ

 
 ألسبو اإلدغبو  

 ( ادغبَ ثغ١ش غٕخ.ٕ( ادغبَ ثغٕخ.               )ٔ)٠ٕمغُ اإلدغبَ اٌٝ لغ١ّٓ.. 
 فٍٗ أسثمخ أدشف ِجّٛلخ فٟ وٍّخ ) ٠ّٕٛ( ٟٚ٘ ا١ٌبء ٚإٌْٛ ٚا١ٌُّ ٚاٌٛاٚ.  أيب اإلدغبو ثغُخ: -ٔ

 ”.ِٓ ٚاق ” ، ” ِضبٌٗ: لٌٛٗ رمبٌٝ: "ِٓ ٚاي
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 ايثهخ يغ انزٕظٛخ 

 ا١ٌبء دشف 
 ِعِّٛخ ا١ٌبء االٚثٝ عبوٕخ ٚا١ٌبء اٌضب١ٔخٚرٕؽك ١١ِٚؽك اهلل  ِٚٓ ٠ؽك اهلل ِضبٌٗ ِك إٌْٛ

 ٚرٕؽك ٚج١١ِ٘ٛٛئز ٠ِٛئز ٚجٖٛ ِضبٌٗ ِك اٌز٠ٕٛٓ
 

 إٌْٛ دشف 
 ٌٓ ٔذخٍٙب أثذا

 ٔجز١ٍٗ أِّشبط
 

 ا١ٌُّ دشف 
 (ِّبء) رٕؽك ِّبء دافك ِٓ ِبء دافك

 ِؽٙشح صذفب ٠زٍٛ
 

 اٌٛاٚ دشف 
ّٛاي ٚاي ِٓ  (رٕؽك )ِ

 ِٚبٌٚذ ٚٚاٌذ
o  ٕ٘ب اٌمبلذح 

إٌْٛ  ال ٕٔؽكإٌؽك  فٌٟجْٕٛ اٌغبوٕخ أٚ اٌز٠ٕٛٓ ثمذ٘ب دشف ِٓ دشٚف وٍّخ ٠شٍِْٛ  ٠جمٝاإلدغبَ )
 ثمذُ٘ ( اٌٍٟاٌغبوٕخ أٚ اٌز٠ٕٛٓ ٚأّب ّٔشذد اٌذشف 

o  ٖأِب ارا ٚلك دشف اإلدغبَ ثمذ إٌْٛ اٌغبوٕخ فٟ وٍّخ ٚادذح ٚجت اإلـٙبس ٠ٚغّٝ اـٙبسا ِؽٍمًب ٌمذَ رم١١ذ
  ٠ىْٛ اال لٕذ ا١ٌبء ٚاٌٛاٚ ،ثذٍمٟ أٚ شفٛٞ أٚ لّشٞ ، ٚال 

o ٞأْ أ 
 وٍّخ ٚادذح ف١ىْٛ دىّٙب اإلـٙبس ٠ٚغّٝ اـٙبسا ِؽٍمب فٟارا اجزّمذ إٌْٛ اٌغبوٕخ ِك ا١ٌبء أٚ اٌٛاٚ 

o :فٟ اٌمشآْ اال فٟ أسثمخ ِٛاظك: "اٌذ١ٔب" ، "ث١ٕبْ" ، ٌمذَ رم١ذٖ ثذٍك أٚ شفخ ٌُٚ ٠مك   ٚعّٝ اـٙبسا ِؽٍمب
ـٙٛس إٌْٛ لٕذّ٘ب ٌئال رٍزجظ ثبٌّعبلف ٌٛ أدغّذ ، ٚوزا اٌّذبففخ لٍٝ  "صٕٛاْ" ، "لٕٛاْ"، ٚعجت

 ٚظٛح اٌّمٕٝ ار ٌٛ أدغّذ ٌصبس خف١ب.
o  وّب اٚظذٕب عبثمًب ثغٕخ اٌىٍّبد األر١خ اإلدغب٠َغزضٕٝ ِٓ لبلذح ؼجمًب 

 اٌذ١ٔب 
 ث١ٕبْ
 لٕٛاْ

 صٕٛاْ
 ٠ظ ٚاٌمشآْ اٌذى١ُ

 ْ ٚاٌمٍُ
 اٌغبوٕخ سغُ ٚلٛق دشف اإلدغبَ ثغٕخ ثمذ إٌْٛد زٖ اٌىٍّب٘ فٟ رفٙش إٌْٛ اٌغبوٕخ

o  (اٌذ١ٔب  )ِٓ دشٚف اإلدغبَ )ٜ( ِٚك ٘زا رفٙش إٌْٛ اٌغبوٕخ ثٙب ْٔٛ عبوٕخ ٚثمذ٘ب ٠مك دشف  
o ٠ممبْ فٝ وٍّخ ٚادذح فٝ ٘زٖ اٌىٍّبد األسثك إٌْٛ اٌغبوٕخ ٚدشف اإلدغبَ رالدؿ صٕٛاْ لٕٛاْ ث١ٕبْ ٚوزٌه 
o ٌْٕٛدشف اٌغ١ٓ ثٗ ْٔٛ عبوٕخ ٚلك ثمذ٘ب دشف  (٠ظ) ٠ظ ٚاٌمشآْ اٌذى١ُ) ٟغبوٕخ فاٌ وزٌه ٠زُ اـٙبس ا

 ( ٚرٕؽك ٠بع١ٓ ٚ٘ٛ دشف ِٓ دشٚف اإلدغبَ ثغٕخ ِٚك ٘زا رفٙش إٌْٛ فٝ ٠ظ  ٚاٌمشآْ) اٌٛاٚ
o  (ْٚ ٍُِٚب ٠غؽشْٚ ٚاٌم )( ٟٚاٌمٍُ ْف )اٌٛاٚ ٚ٘ٛ ِٓ دشٚف اإلدغبَ  أ٠عب إٌْٛ اٌغبوٕخ ثمذ٘ب دشف

 . ٚاٌمٍُ ٚرٕؽك ْٔٛ
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 فٍٗ دشفبْ ّٚ٘ب: اٌالَ ٚاٌشاء  أيب اإلدغبو ثغٛش غُخ : -ٕ
 األِضٍخ

 انالو دشف 
 رمٛي أْ ٌٓ

 ِبال ٌجذا
 انشاء دشف 

 ِٓ سعٛي
 ساظ١خ فٝ ل١ّشخ

  
 .َاٌشاء ِٚك  ْٔٛ عبوٕخ ثمذ٘ب دشف اال فٟ ْٔٛ "ِٓ ساق" ٌّب ف١ٙب ِٓ ٚجٛة اٌغىذ اٌّبٔك ِٓ اإلدغب

  خ لٍٝ دشف إٌْٛ دْٚ أخز ٔفظ٘زا رفٙش ِك عىزخ خف١ف
  

 :إَٔاع اإلدغبو يٍ دٛث انكًبل ٔانُمص 
 ادغبَ ٔبلص.ٚ  ادغبَ وبًِ -  اإلدغبَ ٔٛلبْ:

o .اإلدغبَ اٌىبًِ: ٘ٛ ر٘بة راد اٌذشف ٚصفزٗ ِمب، ٠ٚىْٛ لٕذ اٌالَ ٚاٌشاء  
o ّبي اٌزّشذ٠ذ ، ٚرٌه لٕذ اإلدغبَ إٌبلص ٘ٛ ر٘بة راد اٌذشف ٚاثمبء صفزٗ ٟٚ٘ اٌغٕخ اٌزٟ رىْٛ ِبٔمخ ِٓ و

 ،ٚاٌٛاٚ ٟٚ٘ ِجّٛلخ فٟ وٍّخ ) ٠ّٕٛ ( ا١ٌبء ٚإٌْٛ ٚا١ٌُّ ف٠ٟٚىْٛ  اٌذشٚف األسثمخ اٌجبل١خ.
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 انًذبظشح انسبدسخ
 

 
 

 :انذكى انثبنث اإللالة 
 رؼشٚفّ نغخ ٔاصطالدًب:

 ء أٞ دٌٛزٗ لٓ ٚجٙٗ.رذ٠ًٛ اٌّشٟء لٓ ٚجٙٗ.. رمٛي لٍجذ اٌّشٟاإللالة نغخ: 
  لٍت إٌْٛ اٌغبوٕخ أٚ اٌز٠ٕٛٓ ١ِّب ِخفبحٔاصطالدب: 

 
 ٔنكٗ ٚزذمك اإللالة فال ثذ يٍ ثالثخ أيٕس 

 :لٍت إٌْٛ اٌغبوٕخ أٚ اٌز٠ٕٛٓ ١ِّب خبٌصخ ٌففب ال خؽب ألٔلا
 اخفبء ٘زٖ ا١ٌُّ لٕذ اٌجبء : انثبَٙ
ٍٛثخ ال صفخ إٌْٛ ٚاٌز٠ٕٛٓ ٚلالِزٗ فٝ اٌّصذف ٚظك ١ُِ :اـٙبس اٌغٕخ ِك اإلخفبء ٚ٘ٝ صفخ ا١ٌُّ اٌّم انثبنثخ

 فٛق إٌْٛ أٚ اٌز٠ٕٛٓ ٌٍذالٌخ ل١ٍٗ )َ( لبئّخ ٘ىزا

 ثبإللالة ِٓ وض اٌّشفز١ٓ لٍٝ ا١ٌُّ اٌّمٍٛثخ ثً ٠ٍزضَ رغى١ٕٙب ثٍؽف ِٓ غ١ش صمً ٚال رمغف   ١ٌٚذزشص لٕذ اٌزٍفؿ
ٔؽك دشف ا١ٌُّ ألْ ا١ٌُّ  ٔٙب٠خ فٟاٌّشفز١ٓ لفً ُ ِٓ غ١ش ٔصف ١ِرخ١ٍٙب ٠فه لٕذ ٔؽك ا١ٌُّ  شفب ِب رمفً )٠مٕٝ 

 ٔخف١ٙب ١ٌٚظ وبٍِخ(
 

 ًَٕرج يٍ األيثهخ

  ٌْٕٛوٍّخ فِٟضبي ِك ا 
 أٔجئٛٔٝ

 رٕؽك أِجئٛٔٝ

  ٌِْٕٛضبي ِك ا 
 ٚأِب ِٓ ثخً 

 ِٓضبٌٗ ِك اٌز٠ٕٛ 
 ع١ّك ثص١ش
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 :دشٔف اإللالة 
 اإللالة ٌٗ دشف ٚادذ ٚ٘ٛ اٌجبء.

 

 انذكى انشاثغ: اإلخفبء: 
 

 

 رؼشٚفّ نغخ ٔاصطالدًب:
 : اٌغزش ٠مبي أخف١ذ اٌىزبة أٞ عزشرٗ لٓ األل١ٓ.اإلخفبء نغخ
 ٌغٕخ.إٌؽك ثبٌذشف ثصفخ ث١ٓ اإلـٙبس ٚاإلدغبَ لبس٠ب لٓ اٌزّشذ٠ذ ِك ثمبء ا ٔاصطالدب:

 

 :ّدشٔف 
دشٚف  اٚي دشف ِٓ ٟٚ٘ ) دشٚف اإلخفبء خّغخ لّشش دشفب ٟٚ٘ اٌجبل١خ ِٓ أدشف اٌٙجبء ثمذ أدشف اإلـٙبس

( ٠شٍِْٛ )ٚدشٚفٗ عزخ ٚرزجّك فٝ وٍّخٚدشٚفٗ ٚاإلدغبَ   -خجشٖ ّٕٟ٘ دج١جٟاْ غبة لٕٝ  -  وٍّبد ث١ذ اٌّشمش

ٚلذ جّمٙب اٌّش١خ اٌجّضٚسٞ فٟ أٚائً ٘زا ( ٠ٚزجمٝ لٕذٔب خّغخ لّشش  اٌجبء)ٚ٘ٛ ِك دشف ٚادذ ٚ٘ٛ  ٚاإللالة
 صف را صٕب وُ جبد شخص لذ عّب                       دَ ؼ١جب صد فٟ رمٝ ظك ـبٌّب  اٌج١ذ:
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 (  ص ر س ن ط ػ ق عذ غ ص ف د ض ؾ)                                                   
 اإلخفبء سجت  

اٌذشٚف اٌّزوٛسح ومشثخ ِٓ ِخشط  ٘ٛ أْ إٌْٛ اٌغبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ ٌُ ٠مشة ِخشجّٙب ِٓ ِخشط ٚعجت اإلخفبء
األدشف وجمذٖ لٓ ِخشط دشٚف االـٙبس ف١فٙشا فٍّب  دشٚف اإلدغبَ ف١ذغّب ٌُٚ ٠جمذ ِخشجّٙب لٓ ِخشط ٘زٖ

 ٚاالدغبَ ٚ٘ٛ االخفبء ألؽ١ب دىّب ِزٛعؽب ث١ٓ االـٙبس
 :كٛفٛخ اإلخفبء 

فبء أْ ٠ٕؽك ثبٌْٕٛ اٌغبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ غ١ش ِفٙشا اـٙبسًا ِذعًب ، ٚال ِذغًّب ادغبًِب ِذعب ثً ثذبٌخ ٚو١ف١خ اإلخ
اٌٍغبْ ٚاٌٍضخ اٌم١ٍب  أٜ ال رالِظ ث١ٓ ؼشف ِزٛعؽخ ث١ٓ اإلـٙبس ٚاإلدغبَ لبس١٠ٓ لٓ اٌزّشذ٠ذ ِك ثمبء اٌغٕخ ف١ّٙب.

 . اٌخ١ّشَٛ ٌْٕٛ ٚاٌز٠ٕٛٓ ٠خشجبْ د١ٕئز ِٓاالخفبء الْ ا دبٌخ فٟال لًّ ٌٍغبْ ٚ  ٚاالٔف غ١ش ِغذٚد
 .”ٚلٌٛٗ رمبٌٝ: "سعٛاًل شب٘ذا“ ْٛ، ٚلٌٛٗ رمبٌٝ: "٠ٕىض”لٌٛٗ رمبٌٝ: "ِٓ صٍصبي يثبنّ:

 نفشق ثٍٛ اإلخفبء ٔاإلدغبو:ا 

 االدغبَ  االخفبء 

 ١ٌظ ف١ٗ رّشذ٠ذ
 (أْ اخفبء اٌذشف ٠ىْٛ لٕذ غ١شٖ)لٕذ اٌذشٚف 

 ِٓ وٍّخ ِٚٓ وٍّز١ٓ

 ف١ٗ رّشذ٠ذ
 .(ٚأِب ادغبِٗ ف١ىْٛ فٟ غ١شٖ)اٌذشٚف  فٟ

 ال ٠ىْٛ اال ِٓ وٍّز١ٓ

 
  دم١م١ب ٚجٗ رغ١ّزٗ اخفبء

 اٌذشٚف اٌخّغخ لّشش اٌغبثك روشُ٘ إٌْٛ اٌغبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ لٕذ ِاللبرّٙب ثذشف ِٓ إلخفبءعّٝ اخفبء :
 . غ١شٖ ٌزذم١ك االخفبء ف١ٗ اوضش ِٓ ٚعّٝ دم١م١ب

 
 ّيشارج 

 أ٠عب ِشارت ٚاإلخفبء لٍٝ صالس ِشارتدشٚف اإلخفبء لٍٝ صالس 
o ٝٙأِب ِشارت دشٚف اإلخفبء ف: 

 صالصخ أدشف ٚ٘ٝ اٌؽبء ٚاٌذاي ٚاٌزبء ألشثٙب ِخشجب اٌٝ إٌْٛ
 دشفبْ ّٚ٘ب :اٌمبف ٚاٌىبف أثمذ٘ب ِخشجب ِٓ إٌْٛ

 اٌمشة ٚاٌجمذ أٚعؽٙب لٕذ األدشف اٌمّششح اٌجبل١خ فٙٝ ِزٛعؽخ فٝ
o أ٠عب ٚاِب ِشارت اإلخفبء فٙٝ صالصخ 

 .اٌذشٚف ف١ىْٛ اإلخفبء لش٠جب ِٓ اإلدغبَ ألال٘ب لٕذ اٌؽبء ٚاٌذاي ٚاٌزبء ٌمشة ِخشط إٌْٛ ِٓ ِخشط ٘زٖ
 .اإلـٙبس ٌجمذ ِخشط إٌْٛ لٓ ِخشط ٘ز٠ٓ اٌذشف١ٓ ف١ىْٛ اإلخفبء لش٠جب ِٓ أدٔب٘ب لٕذ اٌمبف ٚاٌىبف

 .لٕٙب جذا ف١ىْٛ اإلخفبء ِزٛعؽب ث١ّٕٙب ٘بٚعؽٙب لٕذ األدشف اٌمّششح اٌجبل١خ ٌمذَ لشثٙب ِٕٙب جذا ٚال ثمذ
 

 األيثهخ 
 اٌز٠ٕٛٓ ِٓ وٍّخ صُ ِضبي ِك إٌْٛ ِٓ وٍّز١ٓ صُ ِضبي ِك روش اٌذشف صُ ِضبي ِك إٌُْْٛب سٕف ا

o اٌصبد 
 ٠ٕصشوُ

 ِٓ صٍصبي
 صشصشا س٠ذب

o اٌزاي  
  ِٕزس
 اٌزٜ ِٓ را

 عشالب رٌه
o اٌضبء 

 ِٕضٛسا
  فؤِب ِٓ صمٍذ

 أ١ِٓ ِؽبق صُ
o اٌىبف  

 ىض٠ْٕٛ
 وبْ فّٓ
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 وشاِب وبرج١ٓ
o ُاٌج١  

 أٔج١ٕبوُ
 اْ جبءوُ

 ج١ًّ فصجش
o ٓاٌّش١ 

 أّٔششٖ
 اهلل اْ شبء

 سعٛال شب٘ذا
 

o اٌمبف  
 ٠ٕمٍجْٛ

 فبْ لبرٍٛوُ
 ل١ّخ وزت

o ٓاٌغ١ 
 ِبٕٔغخ

 ِٓ عالٌخ
 عبئذبد لبثذاد

o اٌذاي 
 أٔذادا

 ِٚٓ دخٍٗ
 دا١ٔخ لٕٛاْ

o اٌؽبء 
 ٠ٕؽمْٛ

 ؼ١جبد ِٓ
 ششاثب ؼٙٛسا

o ٜاٌضا 
 أٔضٌٕبٖ
 وب٘بِٓ ص

 صٌمب صم١ذا
o اٌفبء 

 فؤٔفشٚا
 ِٓ فعً اهلل

 فش٠ب ش١ئب
o اٌزبء 

 ِٕزْٙٛ
 ٚاْ رصجشٚا

 رٍجغٛٔٙب د١ٍخ
o اٌعبد 

 ِٕعٛد
 ِٓ ظش٠ك

 ظب١ٌٓ لِٛب
o اٌفبء 

 فبٔفش
 ـٍُ ِٓ

 لشٜ ـب٘شح
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 انًذبظشح انسبثؼخ

 يب انٌُٕ انًشذدح ٔانًٛى انًشذدح؟ 
 ؟إٌْٛ اٌّّشذدح دشفبْ ِزّبصالْ .........ِب ِمٕٝ ِزّبص١ٍٓ

لجبسح لٓ ْٔٛ عبوٕخ ْٚٔٛ ِزذشوخ )اِب ِفزٛدخ اٚ  ٚ)ْ( لجبسح لٓ )ْ( ٟ٘إٌْٛ اٌّّشذدح  أِٞضً ثمعّٙب  أٞ
 ثمعّٙب فصبسرب دشفب ٚادذا ِّشذدا فٟأدِجزب  ِىغٛسح اٚ ِعِّٛخ(

  ِضبي 
  وٍّخ إٌّبط ْٔٛ ِّشذدح فٟإٌْٛ    "لً ألٛر ثشة إٌّبط"

 

  لجبسح لٓ ١ُِ عبوٕخ ١ُِٚ ِزذشوخ )اِب ِفزٛدخ اٚ ِىغٛسح أٚ  )َ( ٚ لٓ )َ( لجبسح ٟ٘ثبٌٕغجخ ١ٌٍُّ اٌّّشذدح أ٠عب
 .ثمعّٙب فصبسرب دشفب ٚادذا ِّشذدا فٟأدِجزب  ِعِّٛخ(

 يِضب
ُّ ٌزشٚٔٙب ُّ ا١ٌُّ ِّشذدح ٚاٌذشف اٌّّشذد ٠ىْٛ ِّشذدا اِب ثبٌفزخ اٚ اٌىغش أٚ اٌعُ " "ص  ص

 
 انٌُٕ ٔانًٛى انًشذدرٍٛ : أاًل

 انذكى 
 أٞ)أٚ دشوز١ٓ  (ٕ، ٔلٍٝ أصبثمه دشوز١ٓ  )ِّىٓ وؤْ رمذ ١ُّ اٌّّشذدر١ٓ ٠جت غّٕٙب ثّمذاس دشوز١ٓإٌْٛ ٚاٌ -

  ٠ٚغّٝ وً ِّٕٙب دشف غٕخ أٚ دشف أغٓ دشوخ اإلصجك لجعب أٚ ثغؽب(
َْ ( ) اٌجَٕخ (  ) إٌَبس ( -  ِضبي إٌْٛ اٌّّشذدح: ) ا
َِب ( - َِزىُ ( ) أ َُ ( ) أ  ِضبي ا١ٌُّ اٌّّشذدح: ) ص
 رؼشٚف انغُخ  

 اٌغٕخ ٌغخ :صٛد ٌٗ س١ٔٓ فٝ اٌخ١ّشَٛ
 ْٔٛ( ث١ٕؽكاٌز٠ٕٛٓ  -أزجٗ :) .ا١ٌُّ ال لًّ ٌٍغبْ ف١ٗجغُ إٌْٛ ٚ فٟصٛد ٌز٠ز ِشوت  : ٚاصؽالدب

 ل١ً: أٗ ٠ّشجٗ صٛد اٌغضاٌخ ارا ظبق ٌٚذ٘ب. •
 يخشج انغُخ 

 .اٌغٕخ رخشط ِٓ اٌخ١ّشَٛ ٚ٘ٛ ألٍٝ األٔف ٚألصبٖ ِٓ اٌذاخً
 
 ِمذاس اٌغٕخ دشوزبْ ثذشوخ اإلصجك لجعًب ٚثغؽًب : يمذاسْب. 

 

 نالسزٛؼبة  انزطجٛك  
  لً الٛر ثشة إٌّبط -

 ٌُ رٕؽك ثّمذاس دشوز١ٓ أٞ )إٌْٛ ٔؽمذ ِشح ٚادذح ( ال ألٛي: لً الٛر ثشة إٌبط
 )إٌْٛ ٔؽمذ ثّمذاس أوضش ِٓ دشوز١ٓ( ال ألٛي :لً ألٛر ثشة إٌٕٕبط 

 انصٕاة
 لً ألٛر ثشة إٌّبط

 ؽمذ ثّمذاس دشوز١ٓ(ٔإٌٕبط )إٌْٛ 
 
ُّ ٌزشٚٔٙب" -  ٚا٠عب "ص

ُّ رٕؽك صُّ  ص
 ١ُ األٌٚٝ عبوٕخ ٚاٌضب١ٔخ ِفزٛدخاٌّ

 ٚال ألٛي صُ اٚ صُّّ

 دىّٙب؟ أٌٙبوُ ِب ٘ٛ فٟأٌٙبوُ اٌزىبصش " ا١ٌُّ " -
 اٌّّشذدح ١ُِ ِعِّٛخ ٔذٓ ٔزىٍُ لٓ ا١ٌُّ ٟ٘غ١ش ِّشذدح  ٔمُ ثبسن اهلل ف١ه ٘زٖ ١ُِ

ُّ وال  -  "عٛف رمٍّْٛص
ُّ ا١ٌُّ  ِّشذدح ص
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 انغُخ يشارت 
 )االدغُ ٚاالخفبء ( وّب اعٍفٕب عبثمًب اٌّخفٟ صُ اٌّذغُ صُ اٌّّشذد ألٛا٘ب : أْ ِشارت اٌغٕخ صالس

 
 : رفخٛى انالو ٔرشلٛمٓب يٍ نفظ انجالنخ  :  ثبًَٛب

 رفخُ الَ اٌجالٌخ ) اهلل ( ارا رمذِٙب فزخ أٚ ظُ.  -1
َّ لجذ اهلل ( ) لبٌُٛا اٌٍُٙ (. ِضبي رٌه: ) لبّي اهلل  ( ) لب

 رشلك ارا رمذِٙب وغشح ،  -2
ًِ اٌٍُٙ ( ِضبي  : ) ِثبهلل (، ) ل

 
 

 انالو انشًسٛخ ٔانمًشٚخ:  :   ثبنثًب
  

 الو انزؼشٚف : ْٙ الو سبكُخ صائذح ػُذ ثُٛخ انكهًخ يسجٕلخ ثًٓضح ٔصم يفزٕدخ ػُذ انجذء ثٓب ٔثٓذْب اسى 
 انز٘ ، انزٙ .يثم انشًس ، انمًش ، 

 :انالو انشًسٛخ  
ارا وبْ ٚادذًا ِٓ اسثمخ لّشش فٙ انذشف انز٘ ٚهٛٓب ٔانُطك ثٓب دشف ٔادذ يشذدًا ثال غٕخ ادغى الو انزؼشٚف  -

 ، ٟٚ٘ أٚائً وٍّبد ٘زا اٌج١ذ: دشفًب
ٍٓ صس شش٠فًب ٌٍىشَ  ؼت صُ صً سدًّب رفض ظف را ٔمُ          دق عٛء ظ

 أيثهخ انالو انشًسٛخ:
 ، إٌبس، إٌبط، اٌؽبِخ، اٌزبئجْٛ، اٌعب١ٌٓ، اٌضثٛس.....اٌخ.اٌّشّظ -
 ٚرغّٝ اٌالَ د١ٕئٍز الًِب شّغ١خ؛ ألٔٙب أشجٙذ اٌالَ اٌّذغّخ فٟ ٌفؿ ) اٌّشّظ (. -

 

 :انالو انمًشٚخ 
 ٠جت اـٙبس٘ب ارا ٚلمذ لجً دشف ِٓ األسثمخ لّشش اٌجبل١خ ، ٠جّمٙب لٌُٛٙ: ) اثغ دجه ٚخف لم١ّٗ (. -

 مًشٚخ:أيثهخ انالو ان
 اٌمّش، اٌم١ٍُ، اٌخج١ش، اٌٍّه، األسض، اٌذٍمَٛ، اٌٙذٞ، اٌمشآْ....اٌخ. -
 ٚرغّٝ د١ٕئٍز الًِب لّش٠خ ألٔٙب أشجٙذ اٌالَ اٌّفٙشح فٟ ٌفؿ ) اٌمّش (. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21الصفحة مع تحيات اخوكم المعتقل                                                                    

 

 انًذبظشح انثبيُخ
  أدكبو انًٛى انسبكُخ

 
 

 ا١ٌبءٚاٌٛاٚ ٟٚ٘  ١ّمٙب ِبلذا دشٚف اٌّذ اٌضالصخٟ٘ اٌزٟ ال دشوخ ٌٙب ، ٟٚ٘ رمك لجً أدشف اٌٙجبء جانًٛى انسبكُخ: 
 . ٠ّىٓ إٌؽك ثٗ ٚرٌه خّش١خ اٌزمبء اٌغبو١ٕٓ ٚ٘ٛ ِبال (اٜفٟ وٍّخ )ٚدشٚف اٌّذ  ذجّمٚألٌف ٚا

 
 (اإلظٓبس.3(اإلدغبو ، )2(اإلخفبء ، )1ٔنٓب لجم أدشف انٓجبء ثالثخ أدكبو: )

 اٌذىُ األٚي: اإلخفبء اٌّشفٛٞ. -
 بو انًزًبثهٍٛ.انذكى انثبَٙ: اإلدغ -

 انذكى انثبنث: اإلظٓبس انشفٕ٘. -
 

 أٔاًل: انذكى األٔل: اإلخفبء انشفٕ٘:
 

)أٞ اْ ا١ٌُّ اٌغبوٕخ  فبرا ٚلك ثمذ ا١ٌُّ اٌغبوٕخ دشف اٌجبء ٚال ٠ىْٛ رٌه اال فٟ وٍّز١ٓ ٌٚٗ دشف ٚادذ ٚ٘ٛ )اٌجبء(
 .اخفبء شف٠ٛب ٚالثذ ِمٗ ِٓ اٌغٕخ ٠ٚغّٝ ١ُّ اٌغبوٕخ اخفبء اٌجت فٟ ٔٙب٠خ وٍّخ ٚاٌجبء فٟ ثذا٠خ اٌىٍّخ اٌزٟ ر١ٍٙب ( ف١

 يثبنّ:
 لبي رمبٌٝ: 

ُْ ثبهلل (  ) ِٚٓ ٠مزص
 ُْ ثبٌغب٘شح ( ) فبرا ٘

ُْ ثّغ١ؽش (   ) ل١ٍٙ
 ) ٠خّشْٛ سثُٙ ثبٌغ١ت ( 

 ( اٌزٞ أٔزُ ثٗ ِئِْٕٛ)
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 ٔجّ رسًٛزّ ثبإلخفبء انشفٕ٘:

 ٙب ٌٍجبء ٌٍزجبٔظ اٌزٞ ث١ّٕٙب.أِب رغ١ّزٗ اخفبء فإلخفبء ا١ٌُّ اٌغبوٕخ لٕذ ِاللبر -ٔ
 ٚأِب رغ١ّزٗ شف٠ٛب فألْ ا١ٌُّ ٚاٌجبء ٠خشجبْ ِٓ اٌّشفز١ٓ. -ٕ

 
 

 :ثبًَٛب: انذكى انثبَٙ: اإلدغبو انًزًبثهٍٛ انصغٛش
 

ٌٚٗ دشف ٚادذ ٚ٘ٛ )ا١ٌُّ( فبرا ٚلمذ ا١ٌُّ اٌّزذشوخ ثمذ ا١ٌُّ اٌغبوٕخ ٚجت اإلدغبَ ٠ٚغّٝ ادغبَ ِزّبص١ٍٓ صغ١شا ، 
 ِٓ اٌغٕخ أ٠عب.ٚالثذ ِمٗ 

 
 يثبنّ:

 لٌٛٗ رمبٌٝ:  
 اْ وٕزُ ِئ١ِٕٓ" ” 

ُْ ِب ٠ّشبءْٚ ”  ٌٙ” 
ُْ ِشض ”     ”فٟ لٍٛثٙ
 . .....اٌخ٘ٛ اٌزٞ خٍك ٌىُ ِب فٟ األسض "”
 

 : زّ ثـبإلدغبو انًزًبثهٍٛ انصغٛشٔجّ رسًٛ

 أِب رغ١ّزٗ ادغبِب فإلدغبَ ا١ٌُّ اٌغبوٕخ فٟ ا١ٌُّ اٌّزذشوخ. -1
 .بص١ٍٓ  فٍىٛٔٗ ِئٌفب ِٓ دشف١ٓ ِزذذ٠ٓ فٟ اٌّخشط ٚاٌصفخ أدغُ األٚي فٟ اٌضبٟٔ ِّٕٙبٚأِب رغ١ّزٗ ثبٌّزّ -2
 أِب رغ١ّزٗ ثبٌصغ١ش فألْ األٚي ِّٕٙب عبوٓ، ٚاٌضبٟٔ ِزذشن ، ٚ٘زا ٘ٛ عجت اإلدغبَٚ -3

 
 انذكى انثبنث: اإلظٓبس انشفٕ٘ : ثبنثًب:

 
فبرا ٚلك دشف  –اٌضّب١ٔخ ٚاٌمّششْٚ اٌزٟ رمك ثمذ ا١ٌُّ اٌغبوٕخ ثمذ اعمبغ اٌجبء ٚا١ٌُّ ِٓ اٌذشٚف  ٌٚٗ ثم١خ أدشف اٌٙجبء.

 ِٕٙب ثمذ ا١ٌُّ اٌغبوٕخ فٟ وٍّخ أٚ فٟ وٍّز١ٓ ٚجت اإلـٙبس ٠ٚغّٝ اـٙبسا شف٠ٛب.
 

 يثبنّ:
 ِضبٌٗ: لٌٛٗ رمبٌٝ: 
ُْ جٕبد   ” "٠ٚجمً ٌى

ُْ ـبٌّْٛ  “ "ٚأٔز
ُْ لَٛ ٠مذٌْٛ"   "ثً ٘

 " أِّشبط " 
 " وٕزُ خ١ش اِخ "

 
 اإلـٙبس اٌّشفٛٞ :  اِضٍخ اخش لٍٕٝٚ٘ب 

 
ُْ َوَغَشاٍة ِثِم١َمٍخ ٠َْذَغ ُٙ َّبٌُ َٓ َوَفُشٚا َأْل َٚاٌَِز٠ َِبًء اٌّٙضح ِك ا١ٌُّ اٌغبوٕخ فٟ وٍّخ ِضً }اٌفّآْ{ وّب فٟ لٌٛٗ رمبٌٝ }  ُْ ّْآ ُٗ اٌَف ُج

ََٛف ُٖ َف َْٕذ َٗ ِل ََٚجَذ اٌٍَ َٚ ُٖ َش١ًْئب  ُْ ٠َِجْذ ٌَ ُٖ ُٗ َعِش٠ُك اٌِْذَغبِة{ )عٛسح إٌٛس ا٠٢خ: َدَزٝ ِاَرا َجبَء َٚاٌٍَ  ُٗ ُٖ ِدَغبَث  ( ، 9ٖب
 

ْٓ ُدٚ ِِ  َْ َٓ َرْذُلٛ ُْ اٌَِز٠ ُْ ُشَشَوبَءُو ًْ َأَسَأ٠ُْز ِٗ َأُسِٟٚٔ ِٚك ا١ٌُّ اٌغبوٕخ فٟ وٍّز١ٓ ِضً }أَ آر١ٕبُ٘{ وّب فٟ لٌٛٗ رمبٌٝ } ُل ِْ اٌٍَ
ُْ ُٙ ٌَ َْ ْٓ اأَلْسِض َأ ِِ ُْ َث َِبَرا َخٍَُمٛا  ُٙ َْ َثْمُع ُّٛ ْْ ٠َِمُذ اٌَفبٌِ ًْ ِا ُٗ َث ْٕ ِِ ُْ َلٍَٝ َث١ٍَِٕخ  ُٙ ُْ ِوَزبًثب َف ُ٘ َٕب َْ آَر١ْ َٚاِد َأ َّب ْمًعب ِاال ِشْشٌن ِفٟ اٌَغ

 (. ُٓٗغُشًٚسا{  )عٛسح  فبؼش ا٠٢خ: 
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 ٔجّ رسًٛزّ ثبإلظٓبس انشفٕ٘:

 . اٌمّشش٠ٓ ٕذ ِاللبرٙب ٌٍذشٚف اٌغزخ ٚأِب رغ١ّزٗ اـٙبسا فإلـٙبس ا١ٌُّ اٌغبوٕخ ل -1
ٚأِب رغ١ّزٗ شف٠ٛب فألْ ا١ٌُّ اٌغبوٕخ ٟٚ٘ اٌذشف اٌّفٙش رخشط ِٓ اٌّشفز١ٓ ، ٚأّب ٔغت اإلـٙبس ا١ٌٙب ٌُٚ  -2

٠ٕغت اٌٝ ِخشط اٌذشٚف اٌغزخ ٚاٌمّشش٠ٓ اٌزٟ رفٙش ا١ٌُّ لٕذ٘ب ألٔٙب ٌُ رٕذصش فٟ ِخشط ِم١ٓ دزٝ ٠ٕغت 
 اإلـٙبس ا١ٌٙب.

 
 ٓبس انشفٕ٘:سجت اإلظ

 .عجت اـٙبس ا١ٌُّ لٕذ ِاللبرٙب ٌٍغزخ ٚاٌمّشش٠ٓ دشفب ٘ٛ ُثْمُذ ِخشط ا١ٌُّ لٓ ِخشط أوضش ٘زٖ األدشف  

  ٠ٚالدؿ لٕذ ٚلٛق اٌٛاٚ أٚ اٌفبء ثمذ ا١ٌُّ اٌغبوٕخ ٚجٛة اـٙبس ا١ٌُّ اـٙبسا شف٠ٛب شذ٠ذا دزٝ ال ٠زُٛ٘ اخفبإ٘ب
 شجٙب ِك اٌٛاٚ ٚلشة ِخشجٙب ِٓ اٌفبءلٕذّ٘ب وّب رخفٝ لٕذ اٌجبء ، ٚرٌه الرذبد ِخ
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 انًذبظشح انزبسؼخ
 انًذ ٔانمصش

 رؼشٚف انًذ ٔانمصش:
 اٌض٠بدح. : انًذ نغخ

 :اؼبٌخ اٌصٛد ثذشف اٌّذ أٚ ا١ٌٍٓ لٕذ ِاللبح ّ٘ض أٚ عىْٛ. ٔاصطالدب
 

 اٌذجظ ٚإٌّك. :ٔانمصش نغخ
ذ أٚ ا١ٌٍٓ ِٓ غ١ش ص٠بدح ف١ٗ ٌمذَ ٚجٛد ّ٘ض أٚ عىْٛ ٔذٛ لٌٛٗ ) لبصشاد ( وّب فٟ لٌٛٗ اصجبد دشف اٌّ ٔاصطالدب:

 اٌؽشف ل١ٓ (. لبصشادرمبٌٝ ) ٚلٕذُ٘ 
 

 دشٔف انًذ:
 ٠ٚجّمُٙ ٌفؿ ) ٚاٞ (   دشٔف انًذ ثالثخ:

 

 ّشٝ (.األٌف ٚال رىْٛ اال عبوٕخ ، اٌّفزٛح ِب لجٍٙب. ٔذٛ ) ٠غّشٝ ( فٟ لٌٛٗ رمبٌٝ ) ٚا١ًٌٍ ارا ٠غ -1
 اٌٛاٚ اٌغبوٕخ اٌّعَّٛ ِب لجٍٙب ٔذٛ ) ٠مٛي ( وّب فٟ لٌٛٗ رمبٌٝ ) ٠مٛي اإلٔغبْ ٠ِٛئٍز أ٠ٓ اٌّفش(. -2
 ا١ٌبء اٌغبوٕخ اٌّىغٛس ِب لجٍٙب ٔذٛ ) ل١ً ( وّب فٟ لٌٛٗ رمبٌٝ ) ٚارا ل١ً ٌُٙ اسومٛا ال ٠شومْٛ (. -3

 
 

 دشفب انهٍٛ:
  ّ٘ب ا١ٌبء ٚاٌٛاٚ اٌغبوٕز١ٓ اٌّفزٛح ِب لجٍّٙب
 ف١ٙب غ١ش َث١ٍْذ ِٓ اٌّغ١ٍّٓ(  ٔذٛ ) َث١ْذ ( وّب فٟ لٌٛٗ رمبٌٝ )فّب ٚجذٔب

ْٛف ( وّب فٟ لٌٛٗ رمبٌٝ ٍْٛف{   ٚٔذٛ ) َخ ْٓ َخ ِِ  ُْ ُٙ َٕ َِ َٚآ ْٓ ُجٍٛق  ِِ  ُْ ُٙ َّ  .}اٌَِزٞ َأْؼَم
 لبي صبدت اٌزذفخ : ٚا١ٌٍٓ ِٕٙب ا١ٌبء ٚٚاٚ عىٕب       اْ أفزبح لجً وً ألٍٕب  

 
 ذ:ألسبو انً

 ٌٍّذ لغّبْ  أصٍٟ ٚفشلٟ : 
 

: ٘ٛ اٌّذ اٌؽج١مٟ اٌزٞ ال رمَٛ راد اٌذشف اال ثٗ ١ٌٚظ ثمذٖ ّ٘ض أٚ عىْٛ ٠ّٚذ ثّمذاس دشوز١ٓ ، ٚعّٟ  فبألصهٙ
 ؼج١م١ًب ألْ صبدت اٌزٚق اٌغ١ٍُ ال ٠ض٠ذٖ لٓ ِمذاس دشوز١ٓ ـ ٔذٛ }ٚلٌٛٛا لٛاًل عذ٠ذًا{.

 
ٗ، ٠ٚمك ثمذٖ ّ٘ض أٚ عىْٛ ٚرزفبٚد ِمبد٠ش اٌّذ فٟ أٔٛالٗ اٌّخزٍفخ ، ٚعّٟ ٘ٛ اٌزٞ ٠مَٛ راد اٌذشف ثذٚٔٔانفشػٙ : 

 فشل١ًب ٌزفشلٗ لٓ األصٍٟ.
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 انًذبظشح انؼبششح
 ربثغ ثبة انًذ ٔانمصش 

 ألسبو انًذ:
 اٌّذ لغّبْ  أصٍٟ ٚفشلٟ : 

 
 

ذ اال ثٗ ٚالرغزم١ُ اٌىٍّخ اال ثٛجٛدٖ، ٠ٚىفٟ ف١ٗ : ٠ٚغّٝ ثبٌّذ اٌؽج١مٟ : ٘ٛ اٌزٞ الرمَٛ راد دشف اٌّ أٔاًل: األصهٙ
 لجٍٙب ّ٘ض أٚ ثمذ٘ب ّ٘ض أٚ عىْٛ.ٚجٛد أدذ دشٚف اٌّذ اٌضالصخ ١ٌٚظ 

 
 دشوزبْ ٚاٌذشوخ ثّمذاس لجط اإلصجك أٚ ثغؽٗ ثذبٌخ ِزٛعؽخ ١ٌغذ ثغشلخ ٚال ثزؤْ.يمذاس يذِ: ٚ
 

 :سجت رسًٛزّ أصهًٛب

 دبٌخ ٚادذح ٟٚ٘ ِذٖ دشوزبْ فمػ. غ١شٖ ِٓ اٌّذٚد، ٚرٌه ٌضجٛرٗ ل٠ٍٝغّٝ ِذًا أص١ٍب ألصبٌزٗ ثبٌٕغجخ اٌٝ  -ٔ
 ٠ٚغّٝ أ٠عًب ؼج١م١ب ألْ صبدت اٌؽج١مخ اٌغ١ٍّخ ال ٠ض٠ذٖ ٚال ٠ٕمصٗ لٓ دشوز١ٓ. -ٕ

 
 إَٔاع انًذ األصهٙ:

 
 نًذ األصهٙ ٚؤرٙ ػهٗ ثالثخ إَٔاع:ا

 "ٚظذب٘ب" ،  : ِضً أٚ ِزؽشفب   "ِبٌه" : أْ ٠ىْٛ دشف اٌّذ صبثزب ٚصال ٚٚلفب عٛاء وبْ ِزٛعؽب ِضً:  األٔل
 فب.ٚٚعٛاء وبْ صبثزب فٟ اٌشعُ أٚ ِذز        
 . " فٟ دبٌخ اٌٛلف ِضً: "ل١ًٍّب دى١ًّب أْ ٠ىْٛ دشف اٌّذ صبثزب فٟ اٌٛلف دْٚ اٌٛصً  : انثبَٙ

 
ذ األصٍٟ ٠ؽٍك ل١ٍٗ ِذ : " أٗ ٘ٛ "ٚ٘زا إٌٛق ِٓ اٌّ أْ ٠ىْٛ دشف اٌّذ صبثزب فٟ اٌٛصً دْٚ اٌٛلف ِضً:  انثبنث

 . اٌصٍخ ٚ٘ٛ خبص ثٙبء اٌع١ّش
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 ثبًَٛب: انًذ انفشػٙ:
، ٠ٚمك ثمذٖ ّ٘ض أٚ عىْٛ ٚرزفبٚد ِمبد٠ش اٌّذ فٟ أٔٛالٗ اٌّخزٍفخ ،  ٘ٛ اٌزٞ ٠مَٛ راد اٌذشف ثذٚٔٗ:  انًذ انفشػٙ

اٌزب١ٌخ صٍٟ ٌغجت ِٓ األعجبة ٝ اٌّذ األأٚ ٘ٛ اٌّذ اٌضائذ لٍ ٚعّٟ فشل١ًب ٌزفشلٗ لٓ األصٍٟ.:فشػٙ سجت رسًٛزّ 
 اٌّٙض أٚ اٌغىْٛ.

 

 
 

 إَٔاع انًذ انفشػٙ:
 إَٔاع انًذ انفشػٙ خًسخ: 

 ثالثخ يُٓب ثسجت انًٓض: -
 اٌّذ اٌّزصً.
 اٌّذ إٌّفصً.

 اٌّذ اٌجذي.
 ٔاثُبٌ ثسجت انسكٌٕ: -

 اٌّذ اٌمبسض ٌٍغىْٛ.
 اٌّذ اٌالصَ .

  فٙ انًذبظشح انذبدٚخ ػشش  يُفشدًأسٛؤرٙ انكالو ػهٗ كم َٕع يٍ ْزِ األَٕاع انخًسخ. 
 

 أدكبو انًذ انفشػٙ:
 اٌٍضَٚ.  - 3           اٌجٛاص  - 2      اٌٛجٛة  - 1ْٙ     أدكبو انًذ انفشػٙ ثالثخ:

 
 خبص ثبٌّذ اٌّزصً فمػ.فبنٕجٕة: 
 . خبص ثبٌّذ إٌّفصً ، ٚاٌّذ اٌمبسض ٌٍغىْٛ ، ٚاٌّذ اٌجذئانجٕاص: 
 صَ فمػ.خبص ثبٌّذ اٌالٔانهضٔو: 
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 انًذبظشح انذبدٚخ ػششح
 انًذ انفشػٙ 

 
 

 :إَٔاع انًذ انفشػٙ
 ٔاثُبٌ ثسجت انسكٌٕ رذذثُب فٙ انًذبظشح انسبثمخ أٌ انًذ انفشػٙ نّ خًسخ إَٔاع، ثالثخ يُٓب ثسجت انًٓض:

 ثالثخ يُٓب ثسجت انًٓض: -
 اٌّذ اٌّزصً.
 اٌّذ إٌّفصً.

 اٌّذ اٌجذي.
  ٔاثُبٌ ثسجت انسكٌٕ:  -

 مبسض ٌٍغىْٛ.اٌّذ اٌ
 اٌّذ اٌالصَ .

 
 رفص١ً رٌه ف١ّب ٠ٍٟ:ٚ

 أٔاًل: انًذ انًزصم:
 ٘ٛ أْ ٠مك ثمذ دشف اٌّذ ّ٘ض ِزصً ثٗ فٟ وٍّخ ٚادذح.رؼشٚفّ:  -
 أيثهزّ: -

لٕذِب ٔمٛي : )اٌغّبء( ٔجذ أْ ٘زٖ اٌىٍّخ ثٙب دشف ِذ ٚ٘ٛ األٌف ٚثٗ ششؼب دشٚف اٌّذ ٚٚلمذ اٌّٙضح ثمذٖ 
 فٝ ٔفظ اٌىٍّخ )اٌغّبء(

 ِضبي األٌف: "جبء"
 ِضبي اٌٛاٚ: "لشٚء"
 ِضبي ا١ٌبء : "١ٕ٘ئب"

 
 دكى انًذ انًزصم ٔيمذاس يذِ: -

 اٌّذ اٌّزصً ٠جت ِذٖ ص٠بدح لٍٝ ِمذاس اٌّذ اٌؽج١مٟ ارفبلًب. •
ِمذاس ِذٖ: ٠ّذ أسثك دشوبد أٚ خّغب ٚصال ٚٚلفب ، ٠ٚضاد عذ دشوبد فٟ دبٌخ اٌٛلف ارا وبٔذ  •

  ّ٘ضرٗ ِزؽشفٗ.
 

 يزصاًل: ٔجّ رسًٛزّ -
 عّٟ اٌّذ اٌّزصً ِذا ِزصاًل ؛ الرصبي عججٗ ٚ٘ٛ اٌّٙض ثذشف اٌّذ فٟ وٍّخ ٚادذح وبألِضٍخ اٌغبثمخ. 

 
 : انًذ انًُفصم: ثبًَٛب

 ٘ٛ أْ ٠مك ثمذ دشف اٌّذ ّ٘ض ِٕفصً لٕٗ فٟ وٍّخ أخشٜ .رؼشٚفّ:  -
 أيثهزّ: -

آدَ( رالدؿ أْ دشف اٌّذ ٚاٌّٙضح ٌُ ٠ممب فٝ لٕذِب ٔمٛي ) ٠ب آدَ ()٠ب(ثٙب دشف ِذ ٚ٘ٛ األٌف ٚلمذ ثمذٖ ّ٘ضح)
 ٠ٚغّٝ ِذا ِٕفصال وٍّخ ٚادذح

 ِضبي األٌف :"أب ألؽ١ٕبن اٌىٛصش"
 ”ِٚضبي اٌٛاٚ :"لٛا أٔفغىُ ٚأ١ٍ٘ىُ ٔبسا

 “١ٌبء : "ٚفٟ أٔفغىُ أفال رجصشِْٚٚضبي ا
 

 اٌمشآْ ا فٟاالٌف   يهذٕظخ 
 ( إ ،  آ،  ا ،  أ ، ء)    األشىبي األر١خ اٌمشآْ رؤخز فٟأّب اٌّٙضح 

 
 دكى انًذ انًُفصم ٔيمذاس يذِ: -

ٚلٍٝ ٘زا  . جٛاص ِذٖ ٚلصشٖ ، اال أْ سٚا٠خ اٌمصش ١ٌغذ ِٓ ؼش٠ك وزبة اٌّشبؼج١خ اٌزٞ ٍٔزضَ ثٗ فٟ وزبثٕب ٘زا
فال ٠جٛص ٌٍمبسة أْ ٠مشأ ٠مصش إٌّفصً اال ارا وبْ لٍٝ دسا٠خ ثبألدىبَ اٌّزشرجخ ل١ٍٗ دزٝ ال ٠ذصً خٍػ أٚ 

 ١ت فٟ اٌؽشق لٕذ اٌزالٚح.رشو
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 ٠ّذ أسثك دشوبد أٚ خّغًب.ٔيمذاس يذِ :  -
 

 ٔجّ رسًٛزّ يُفصاًل: -
 عّٟ اٌّذ إٌّفصً ِذا ِٕفصاًل ؛ الٔفصبي اٌغجت ٚ٘ٛ اٌّٙض لٓ دشف اٌّذ ، وً ِّٕٙب فٟ وٍّخ.

 
 ثبنثًب: يذ انجذل:

 ّ٘ض أٚ عىْٛ. ٘ٛ أْ ٠زمذَ اٌّٙض لٍٝ دشف اٌّذ فٟ وٍّخ ١ٌٚظ ثمذ دشف اٌّذرؼشٚفّ:  -
 أيثهزّ: -

 ِضبي األٌف ٔذٛ: "ءإِٛا"
 ِٚضبي ا١ٌبء ٔذٛ : "ا٠ّبٔب"
 ِٚضبي اٌٛاٚ ٔذٛ : "أٚرٛا"

 
 . ٠جٛص ِذٖ ٚلصشٖ اال أْ دفصًب  ١ٌظ ٌٗ ف١ٗ اال اٌمصشكى يذ انجذل: د -

 
 ٠ّذ دشوز١ٓ فمػ ؛ وبٌّذ اٌؽج١مٟ.ٔيمذاس يذِ:  -

 
 ٔجّ رسًٛزّ ثذاًل: -

١ٗ ِجذي ِٓ اٌّٙض غبٌجب ار أصً وً ثذي ٘ٛ اجزّبق ّ٘ضر١ٓ فٟ وٍّخ أٌّٚٙب عّٟ ِذ ثذي ألْ دشف اٌّذ ف
 ِزذشوخ ٚاألخشٜ عبوٕخ فزجذي اٌّٙضح اٌضب١ٔخ دشف ِذ ِٓ جٕظ دشوخ األٌٚٝ رخف١فًب.
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 انًذبظشح انثبَٛخ ػششح
 انًذ ٔالسبيخ

 )اسجبة انًذ انفشػٙ( انًذ انفشػٙ

 
 

 ثسجت انسكٌٕ
 ذ اٌفشلٟ ثغجت اٌغىْٛ اٌٝ لغ١ّٓ:ٕمغُ ا٠ٌّ

 اٌّذ اٌمبسض ٌٍغىْٛ. -
 . اٌّذ اٌالصَ -

 
 أٔاًل: انًذ انؼبسض نهسكٌٕ:

 ٘ٛ أْ ٠مك ثمذ دشف اٌّذ أٚ دشف ا١ٌٍٓ عبوٓ لبسض ألجً اٌٛلف.ؼشٚفّ: ر -
 : أيثهزّ -

مشاءح ٚٔالدؿ دشف ا١ٌبء ٔغىٓ إٌْٛ ثغجت ٚلف اٌ آخش اٌمب١ٌّٓ ِفزٛدخ ٚلٕذ اٌٛلف ل١ٍٙب فٟإٌْٛ "اٌمب١ٌّٓ" 
عىْٛ  أٞثمذٖ ْٔٛ عبوٕخ ٚ٘زا اٌغىْٛ غ١ش أصٍٝ ٌٚىٕٗ ثغجت اٌٛلف  عبوٓ ٚلجٍٗ وغش ارا ٘ٛ دشف ِذ ٚٚلمذ

ٔٙب٠خ ج١ّك األ٠بد أْ اٌذشف اٌزٜ ٠مك لجً آخش دشف ٘ٛ دشف ِذ  فٟأٔٗ  عٛسح اٌفبرذخ ٔالدؿ فٟ . لبسض
 .ٌٍغىْٛ فبْ اٌّذ ٠ىْٛ ِذا لبسظب  ٚلٕذ اٌٛلف لٕذ ٔٙب٠خ األ٠بد ٚ٘ٛ دشف ا١ٌبء

 اٌىٍّبد ٘زٖ ف٠ٟٚٛجذ اٌّذ اٌمبسض ٌٍغىْٛ لٕذ اٌٛلف 
 اٌمب١ٌّٓ
  اٌشد١ُ
 اٌذ٠ٓ

 ٔغزم١ٓ
 اٌّغزم١ُ
 اٌعب١ٌٓ

 "اٌّفٍذْٛ" ،
 "اٌج١ذ". 



 29الصفحة مع تحيات اخوكم المعتقل                                                                    

 

 جٛاص لصشٖ ِٚذٖ.:  دكًّ  -
 

 ذ دشوبد.٠جٛص ف١ٗ صالصخ أٚجٗ: اٌمصش دشوزبْ ، ٚاٌزٛعػ أسثك دشوبد ، ٚاإلشجبق ع:  يمذاس يذِ -
 

 .عّٟ لبسظب ٌمشٚض اٌغىْٛ ألجً اٌٛلف ألٔٗ ٌٛ ٚصً ٌصبس ِذًا ؼج١م١ًب  ٔجّ رسًٛزّ ػبسظًب: -
 

  -: ثبًَٛب: انًذ انالصو
 ٘ٛ أْ ٠ؤرٟ ثمذ دشف اٌّذ أٚ ا١ٌٍٓ عبوٓ الصَ ٚصال ٚٚلفب عٛاء وبْ رٌه فٟ وٍّخ أٚ دشف.رؼشٚفّ:  -
 -أيثهزّ:  -

 "اٌذبلخ" 
 "ءاٌئـٓ"  

 "اٌــُ".
 

  ٌضَٚ ِذٖ ِذًا ِزغب٠ًٚب ارفبلب ٚصال ٚٚلفب.: دكًّ -
 

٠ّذ عذ دشوبد دائّب اال فٟ ٌفؿ )ل١ٓ( فف١ٗ ٚجٙبْ اإلشجبق ٚاٌزٛعػ ٚرٌه ٌٛلٛق اٌغىْٛ األصٍٟ ٔيمذاس يذِ:  -
 ف١ٗ ثمذ دشف ١ٌٓ ٌُٚ ٠ٛجذ غ١شٖ فٟ اٌمشآْ .

 
ٚأ٠عب ٌٍضَٚ عججٗ ٚ٘ٛ اٌغىْٛ  عّٟ ِذًا الصِب ٌٍضَٚ ِذٖ عذ دشوبد ِٓ غ١ش رفبٚد،: ٔجّ رسًٛزّ الصيبًً -

 ٚصال ٚٚلفب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31الصفحة مع تحيات اخوكم المعتقل                                                                    

 

 انًذبظشح انثبنثخ ػشش
 ألسبو انًذ انالصو

 .يذ الصو كهًٙ يخفف  -: انمسى األٔل
 : ٘ٛ أْ ٠ؤرٟ ثمذ دشف اٌّذ عىْٛ أصٍٟ فٟ وٍّخ خب١ٌب ِٓ اٌزّشذ٠ذ .رؼشٚفّ -
 -أيثهزّ: -

 "ءاٌئـٓ ٚلذ وٕزُ ثٗ رغزمجٍْٛ" 
  ٌئـٓ ٚلذ لص١ذ لجً" ثّٛظمٟ ٠ٛٔظ ١ٌٚظ فٟ اٌمشآْ غ١شّ٘ب."ءا 

 
 ٌٛلٛق اٌغىْٛ األصٍٟ ثمذ دشف اٌّذ فٟ وٍّخ ٚادذح.     - : ٔجّ رسًٛزّ كهًًٛب -

 
 ٌخٍٖٛ ِٓ اٌزّشذ٠ذ ٚاٌغٕخ.     -: ٔجّ رسًٛزّ يخففًب -

 
  انًذ انالصو انكهًٙ انًثمم  -: انمسى انثبَٙ

 ذ عىْٛ أصٍٟ فٟ وٍّخ ثّششغ وٛٔٗ ِّشذدا.٘ٛ أْ ٠ؤرٟ ثمذ دشف اٌّرؼشٚفّ:  -
  أيثهزّ: -

 األٌف ِضً: " اٌذبلخ " 
 ”اٌٛاٚ ِضً: " أرذآجٟٛٔ 

 ٌُٚ ٠ؤد فٟ اٌمشآْ ِضبي ١ٌٍبء.
 

 عّٟ و١ٍّب ٌٛلٛق اٌغىْٛ األصٍٟ ثمذ دشف اٌّذ فٟ وٍّخ. : ٔجّ رسًٛزّ كهًًٛب -
 

 ىٛٔٗ ف١ٗ رّشذ٠ذ.عّٟ ِضمال ٌضمً إٌؽك ثٗ ٔفشًا اٌٝ وْٛ ع : ٔجّ رسًٛزّ يثماًل -
 

 انمسى انثبنث: انًذ انالصو انذشفٙ انًخفف:
 ٘ٛ أْ ٠ؤرٟ ثمذ دشف اٌّذ عىْٛ أصٍٟ فٟ دشف ِٓ أدشف اٌٙجبء خب١ٌب ِٓ اٌزّشذ٠ذ. -: رؼشٚفّ -
 -:  أيثهزّ -

 " ْ ٚاٌمٍُ " 
 " ق ٚاٌمشآْ "  
 ”." ٚا١ٌُّ ِٓ " اٌُ 

 
ثمذ دشف اٌّذ فٟ دشف ِٓ أدشف اٌٙجبء اٌٛالمخ فٟ عّٟ دشف١ب ٌٛلٛق اٌغىْٛ األصٍٟ  - ٔجّ رسًٛزّ دشفًٛب: -

 فٛارخ اٌغٛس.
 

 عّٟ ِخففب ٌخٍٖٛ ِٓ اٌزّشذ٠ذ ٚاٌغٕخ.  ٔجّ رسًٛزّ يخففًب: -
 

 انمسى انشاثغ: انًذ انالصو انذشفٙ انًثمم:
 ٘ٛ أْ ٠ؤرٟ ثمذ دشف اٌّذ عىْٛ أصٍٟ فٟ دشف ِٓ أدشف اٌٙجبء ثّششغ أْ ٠ىْٛ ف١ٗ رّشذ٠ذ.رؼشٚفّ:  -
 - أيثهزّ: -

 ٌالَ ِٓ " اٌُ " ا
 " اٌّص "  
 " اٌّش " 
 ٚاٌغ١ٓ ِٓ "ؼغُ" 

 
عّٟ دشف١ب ٌٛلٛق اٌغىْٛ األصٍٟ ثمذ دشف اٌّذ فٟ دشف ِٓ أدشف اٌٙجبء اٌٛالمخ فٟ  - ٔجّ رسًٛزّ دشفًٛب: -

 فٛارخ اٌغٛس.
 عّٟ ِضمال ٌضمً إٌؽك ثٗ ٔفشا اٌٝ وْٛ عىٛٔٗ ف١ٗ رّشذ٠ذ . -  ٔجّ رسًٛزّ يثماًل: -
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 اثؼخ ػششانًذبظشح انش
 ربثغ أدكبو انًذٔد

 
 انذشٔف انًمطؼخ فٙ كزبة اهلل ) فٕارخ انسٕس (:  أٔاًل

 ثبًَٛب: يشاجؼخ نجؼط أدكبو انزجٕٚذ

              
 فٕارخ انسٕس:

 أْ أدشف اٌٙجبء اٌٛالمخ فٟ فٛارخ اٌغٛس : أسثمخ لّشش دشفب ِجّٛلخ فٟ لٛي صبدت اٌزذفخ: 
 صٍٗ عذ١شا ِٓ لؽمه را اشزٙش( )٠ٚجّك اٌفٛارخ األسثك لّشش       

 
 ْٔٙ ػهٗ أسثؼخ ألسبو : ألسبو انذشٔف انًمطؼخ:

ِب وبْ ٘جبإٖ لٍٝ صالصخ أدشف ٚعؽٙب دشف ِذ ٌٚٗ عجمخ أدشف ِجّٛلخ فٟ ) وُ لغً ٔمص ( ثبعزضٕبء انمسى األٔل: 
 دشف ) ل١ٓ ( ٚ٘زا اٌمغُ ٠ّذ ِذ ِّشجمب ِمذاسٖ عذ دشوبد.

 
لٍٝ صالصخ أدشف ٚعؽٙب دشف ١ٌٓ ٚ٘ٛ دشف )ل١ٓ( ِٓ فبرذخ ِش٠ُ ٚاٌّشٛسٜ ٚلٍٕب ثؤٔٗ  ِب وبْ ٘جبإٖانمسى انثبَٙ: 

 ٠جٛص ف١ٗ اإلشجبق ٚاٌزٛعػ.

 
: ِب وبْ ٘جبإٖ لٍٝ دشف١ٓ صب١ّٔٙب دشف ِذ ، ٚدشٚفٗ خّغخ ِجّٛلخ فٟ ٌفؿ : ) دٟ ؼٙش (  ٚ٘زا اٌمغُ انمسى انثبنث

 فمػ. ؼج١م١ب٠ّذ ِذ 
 
لٍٝ صالصخ أدشف ١ٌظ فٟ ٚعؽٙب دشف ِذ ٌٚٗ دشف ٚادذ ٚ٘ٛ ) أٌف ( ٚ٘زا ١ٌظ ف١ٗ ِذ  ٘جبإٖ ِب وبْنمسى انشاثغ : ا

 أصال.
 

 انذشٔف انٓجبئٛخ ٔلؼذ فٙ فٕارخ رسغ ٔػششٍٚ سٕسح ْٔٙ ػهٗ خًسخ إَٔاع:  فبئذح:
 

 دبد٠خ ٚرٌه فٟ صالس عٛس ٟ٘: )ص ، ق ، ْ (األٔل: أ

 
 ًّٕ ، ٠ظ ، دُ فٟ عٛس٘ب اٌغذ ( صٕبئ١خ ٟٚ٘ فٟ رغك عٛس : ) ؼٗ ، ؼظ أٚي اٌانثبَٙ: 

 
صالص١خ ٚرٌه فٟ صالس لّششح عٛسح ) اٌُ ( أٚي اٌجمشح ٚآي لّشاْ ٚاٌمٕىجٛد ٚاٌشَٚ ٌٚمّبْ ٚاٌغجذح ، ) اٌش ( أٚي انثبنث: 

 ٠ٛٔظ ٚ٘ٛد ٠ٚٛعف ٚاثشا١ُ٘ ٚاٌذجش ، ) ؼغُ ( أٚي اٌّشمشاء ٚاٌمصص.

 
 لشاف ، ) اٌّش ( أٚي اٌشلذ .سثبل١خ ٚرٌه فٟ عٛسر١ٓ : ) اٌّص ( أٚي األانشاثغ: 

 
 خّبع١خ ٚرٌه فٟ عٛسر١ٓ: ) و١ٙمص ( أٚي ِش٠ُ ، ) دُ لغك ( أٚي اٌّشٛسٜ.انخبيس: 

 
 يشارت انًذٔد:

رزفبٚد ِشارت اٌّذٚد رجمب ٌزفبٚد أعجبثٙب ِٓ د١ش اٌمٛح ٚاٌعمف ، فبرا وبْ اٌغجت ل٠ٛب وبْ اٌّذ ل٠ٛب ، ٚارا وبْ اٌغجت 
 ظم١فب وبْ اٌّذ ظم١فب ، 

 ٚاٌّشارت خّغخ ٟٚ٘:
 اٌّذ اٌالصَ . -ٔ
 اٌّذ اٌّزصً. -ٕ
 اٌّذ اٌمبسض ٌٍغىْٛ. -ٖ
 اٌّذ إٌّفصً. -ٗ
 اٌّذ اٌجذي. -٘

 :ٌٗٛ٠ٚجّك اٌّشارت اٌخّظ اٌمالِخ اٌّش١خ اثشا١ُ٘ شذبرٗ اٌغّٕٛدٞ )دففٗ اهلل ( فٟ ل 
 ألٜٛ اٌّذٚد الصَ فّب ارصً             فمبسض فزٚ أفصبي فجذي



 32الصفحة مع تحيات اخوكم المعتقل                                                                    

 

 انًذٔد ثبًَٛب: يشاجؼخ نجؼط أدكبو

 
 أٔاًل: أدكبو انٌُٕ انسبكُخ ٔانزٍُٕٚ:

 اإلـٙبس اٌذٍمٟ: ) أٔمّذ ـــ األٔٙبس ـــ إٌّخٕمخ ـــ ِٓ أدذ ـــ عالَُ ٟ٘ (. -
 اإلدغبَ: ٠ٕمغُ اٌٝ لغ١ّٓ:  -

 ) ادغبَ ثغٕخ ٔبلص ) ِٓ ٠مًّ ــــ جضاٌء ٚفبلًب 
 .) ٌٍُّٙؽفف١ٓ ـــ ِٓ سث ًٌ  ٚادغبَ ثغ١ش غٕخ وبًِ ) ٠ٚ

 ) دٔت ــ ١ٌٕجزْ ـــ ع١ٌّك ثص١ش (.اإللالة:  -
 اإلخفبء اٌذم١مٟ: ) وٕزُ ـــ ِٓ صٍصبي ـــ لٛاًل عذ٠ذًا (. -

 
 ثبًَٛب أدكبو انًٛى انسبكُخ:

 اإلخفبء اٌّشفٛٞ: ) فبرا ُ٘ ثبٌغب٘شح....( -
 اإلدغبَ اٌّزّبص١ٍٓ: ) ٌُٙ ِب ٠ّشبإْٚ (. -
 ٌُٙ ف١ٙب ـــ ُٚ٘ ثب٢خشح ....( اإلـٙبس اٌّشفٛٞ : ) -


