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                                     .ءاضق QRDقي QRSق نم ،ةيضق عمج ھغللا HI اياضقلا1.
.مك^[ا ،مامتالاو ،ذيفنتلا:ةغللا HI اVWناعم نم

.نمزلا و=و رصعلا cdا ةبسa :ةرصاعملا2.
.

الوأ
ً

ةرصاعملا اياضقلا مو5فم :
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الوأ
ً

ةرصاعملا اياضقلا مو5فم :

 نوjتو ،مكحو ةسارد cdا جاتحت CDلا اياضقلا  : ةرصاعملا اياضقلا $#عم
 .cIا^[ا رصعلاب ةقلعتم

:اياضقلا نم نsعون نsب فالتخا دوجو نsبEي ؛فpرعتلا لالخ نم
.اVWف رمألا نsبتو تسردو اxWأشv مكح دق ةقباس اياضق•
ثحب cdا جاتحتو ةيفاjلا ةساردلا سردت مل ةرصاعم اياضق•

 تا=اجتا وا نsعم مكح �dع اxWأشv لمعلا رقتس� CSح ؛صقتو
.ةددحم
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الوأ
ً

ةرصاعملا اياضقلا مو5فم :

 ا%لوحتھيلع بت��ي امم ،ةددعتم بناوج نم دَّدجتت دق ةقباسلا اياضقلا
 .ةرصاعم ةيضق cdإ

:بناو�[ا هذ= م=أ نم
.ةرصاعم ىرخأ راjفأو مي=افمب ةقباسلا ةيضقلا طابترا1.
 نمائ�ش ت�sغ ةثيدح لئاسوب ةقباسلا ةيضقلا مادختسا2.

.ا�Wعيبط
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ايناث
ً

.ةرصاعملا ةيعرشلا اياضقلا ماسقأ :

صصختلjلف،ملعل�بسحبفلتختةرصاعملااياضقلا
.ھيفنوصصختملاا�WحبيCDلاةرصاعملاهاياضق

الامجإمسقنتةيعرشلاةرظنلانمةرصاعملااياضقلا
ً

ةثالثcdإ
:�Iةس�ئرماسقأ

ةرصاعملا ةpركفلا اياضقلا

ةرصاعملا ةي%قفلا اياضقلا

ةرصاعملا ةيعقاولا اياضقلا
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 ةرصاعملا ةIركفلا اياضقلا :١

�IلااياضقلاCDاطا%لvلعبلغ�وأ،يدقععVWاطلااvع
.ھتالاجموةديقعلاصصختثحابمبطبترتاذلو،يدقعلا

:ا�Wلثمأ نمو

با=رالا مو%فم قارشEسالا بpرغتلا

ةيناملعلا ةيعويشلا ةيكا��شالا

ةيدوجولا
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ةرصاعملا ةي5قفلا اياضقلا :٢

�IلااياضقلاCDاطا%لvقفع¢D،لعبلغ�وأVWو،اpُلعقلطVWا
CDلاةرصاعملاعªاقولا:اxWأبفَّرع©و.»ةي%قفلالزاونلا«S¥سم
.I»رشلاا%مكحنsبيدا�WجاوأصناVWفقبس�مل

:ا�Wلثمأنم

لئاسو عم لماعتلا بادآ

67امتجالا لاصتالا
ىوتفلل ةرصاعملا ما:حألا

 ةرصاعملا عوطتلا تالاجم
 نMخدتلا ةحفا:م

 ما:حألاو تاردOPاو
.امST ةقلعتملا
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ةرصاعملا ةيعقاولا اياضقلا :٣

�I عقاولاب ةقلعتملا ةيسايسلا وأ ةيعامتجالا اياضقلا
.D¬يدلا بنا�[اب ةلص ھل امم

:ا�Wلثمأ نمو

 V7 ةوعدلا لئاسو

 دوYجو جراWPا
.اT]ف ةكلمملا

 ةدعاسملا لئاسولا

 V7 حاجنلا _^ع
.ةايWbا

 ةلحرم صئاصخ

 قرطو بابشلا
.ھيجوتلا

نMب نواعتلا لئاسو

 ملاعلا لود
.يمالسالا

.ةيمالسالا تايلقألا
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اثلاث
ً

.ةرصاعملا اياضقلا ةسارد ةيمMأ :

�كتCDلاةرصاعملااياضقلاHIفقثEينأبلاطللم%ملانم
،ا%مارحوا%لالحفرعيلكلذو،ا%مادختساcdإةجا^[ا

.ا%ضوفرموا%لوبقمو

اضيأھيلعو
ً

نمرذحpو،ميلسلاا=ردصمنمةمولعملاذخأينأ
.لطابلابق^[اطلختCDلارداصملا
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اثلاث
ً

.ةرصاعملا اياضقلا ةسارد ةيمMأ :

HIنsملسملاضعvدنعةرصاعملااياضقلاةساردلام=إ
راjفألاضعvقي�²بم%عادخناcdإىدأ؛قباسلاتقولا
�Iو،نيدلاعمةقفاوتما=ورَّوصتف،هللانيدلةفلا´³ا
vھنعدعبلال�ةديع.

.ةيكا��شالاةpرظنلا:كلذ�dعةلثمألانمو
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اثلاث
ً

.ةرصاعملا اياضقلا ةسارد ةيمMأ :

 ةصاخو ،هللا نيد HI ھقفتي نأ ةيعرشلا بلاطلا ةيلوؤسم نم
 نا�·لا ھيلإ تلصوت ام cdإ رظنيف ،ھصصختب قلعتي اميف
.يمالسإلاانملاع HI ىوتفلا زكارمو ةي%قفلا عما�³او ةيملعلا

 هذºW ةقلعتملا ةيمالسإلا ةفاقثلا رشHI a م%م رود ھيلع نأ امك
 CDلا ةيملعلا ةئ�بلا بسح ا%جاتحي نمل اxWاي«و ،اياضقلا
.اºW ش�ع�
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ررقملا ا5لوانSيس QRلا ةرصاعملا اياضقلا

.ھيجوتلاقرطوبابشلاةلحرمصئاصخ1.

.ةاي^[اHIحاجنلا�dعةدعاسملالئاسولا2.

.I»امتجالالصاوتلاعقاومHIلماعتلابادآ3.

؟ةيعرشلارومألاCDHIفتس©نم4.

.ةكلمملاHIھتالاجموعوطتلا5.

.اVWفةكلمملادو%جو،جرا´[اHIةوعدلالئاسو6.

.نsخدتلاةحفاjم7.

.تارد´³اةحفاjم8.

تائي%لاوعما�³اتارارقو،ھتروطخوبا=رإلامو%فم9.
.ھت«وقعHIةيعرشلا
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ھيجوتلا قرطو بابشلا ةلحرم صئاصخ-١

 ءانبcd HIوألا ةsÆكرلا �I بابشلا ةلحرم•
.يفيظولاو D¥لعلا بلاطلا لبقتسم

بابشلا ھيجوت ةيضقلا هذ= لوانEت•
 صئاص´[ا �dع �كأ اوفرعتيل
.ةلحرملا هذ%ل ةيسفنلاو ةيعامتجالا
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ةايhiا fg حاجنلا /cع ةدعاسملا لئاسولا-٢

CDلابابسألاةيضقلاهذ=لوانEت•
È´ÉRDلاحاجنلاقيقحت�dعدعاس©
HIويندلاةاي^[اpلاو،ةCD�Iةطبترم
.I»رشلاÊËنملاHIةpورخألاةاي^[اب

قيقحت�dعدعاس©لئاسولاهذ=•
اضيأو=يذلاو،حاجنلاsÆHIمتلا
.م%مI»رشبلطم
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lgامتجالا لصاوتلا عقاوم fg لماعتلا بادآ-٣

يaو��كلإلالصاوتلاعقاومت�ك•
اراشEناعسوألا�Iتحبصأو،ةيعامتجالا

ً

HIتابطا´³اوتامولعملاورابخألالقن
نا�اذلو،عمت�³اتائف�كأنsبا%عاونأب
طباوضلاضعببماملإلام%ملانم
هذ=مكحتCDلاةيعرشلاةيقالخألا
.ةيمويلاانتايحHIةم%ملاةليسولا
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؟ةيعرشلا رومألا QR fgفتسo نم-٤

قباسعوضومءاتفتسالاوىوتفلاماjحأ•
تدجتسانكلو،ةيعرشلاصوصنلاھتÌيب
HIايلاحىوتفلا

ً
نملعل،اVWلعةئراطرومأ

ا=دقع©وةي%قفلالئاسملاة�ك:ا%م=أ
.ضعبلاا%ضعببا%لخادتو

لئاسورو%ظىواتفلاراشEنا�dعدعاس•
لئاسوراشEناو،ا=ددع©وةثيد^[امالعإلا
ةيضقلعجامم،I»امتجالالصاوتلا
نايبcdإجاتحتةرصاعمةيضقىوتفلا

.ةميلسلاا=رداصموا=روصھجوألفشكو
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ةكلمملا fg ھتالاجمو عوطتلا-٥

ا%ماjحأتÌيبةقباسةلأسمعوطتلا•
جايتحالارظنو،ةيمالسإلاةعÎرشلا
ھبماملإلاوعوضوملااذ%لبابشلا

،هللاا%ظفحاندالبHIةبسانملاھتالاجم«و
ءزجHIموقت2030ةكلمملاةpؤرنوjلو
نا�؛عوطتلالامعأ�dعا�Wيجيتا��سانم
نمةيضقلاهذ%لقرطتلام%ملانم
بنا�[او،I»رشلا�Iيصأتلابنا�[ا
عوطتلالامعألدد^³ايماظنلا

.ھتالاجمو

ةرصاعم ایاضق- ملس٤٤١١- دوعس كلملا ةعماج



ا}zف ةكلمملا دو5جو ،جراhvا fg ةوعدلا لئاسو-٦

ةمألليمالسإلاقمعلا�Iةكلمملانوjلارظن•
رشHIaاÒWجاوبموقتنأاVWلعنا�؛ةيمالسإلا
اذلو،ةميظعلاھميقوةحمسلانيدلاميلاع©

.رودلااذºWمايقللركبمتقوذنمتعراس

موقينأHIةكلمملاعمتجمةيلوؤسمي©أتو•
�dعفرعتلاHIدوشÌملام=رودبهدارفأ

لودلاعممءالتتCDلاةوعدلالئاسو
،ةفpرشلاةفيظولاهذ=ةسراممو،ةيجرا´[ا
لضفأمVWلعلسرلاوءايÓنألارثأنsيفتقم
.ميلسEلامتأوةالصلا
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ن~خدتلا ةحفا{م-٧

ادوجومنكيملنsخدتلا•
ً

HIلوسرلانمز
،Ô[اصلافلسلاالوملسوھيلعهللا�dص

قفتادقو،ةرخأتملانورقلاHIر%ظامنÕو
�dعةيمالسإلالودلا�كأوانتلودHIءاملعلا

.هراشEناةحفاjمبوجووھتمرح

اياضقلانما�Wفصبةيضقلاهذ=لوانEن•
ةيموj^[اتا%�[ا�dعبجيCDلاةرصاعملا

ةيعوتلالخنم،اºWمامت=الاةيميلعتلاو
�dعلمعلاو،ءادلااذ=رطخبعمت�³ا
.ھتحفاjم
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تارد�vا ةحفا{م-٨

نكتملةيلا^[اا�Wفصبتارد´³ا•
ھيلعهللا�dصلوسرلانمزHIةدوجوم
.ھعاونأبرم´[اكان=نا�امنÕو،ملسو
HIةعنصملاةيئايميكلاتارد´³اترشEنا•

ةرجاتملاتا�رشلاتر%ظو،cIا^[ااننمز
ºWلاو،اCDنتEدنجأبرش×WاHIلودل�
.ملاعلا
،ةيضقلاهذ=ماjحأبفيقثتلام%ملانم•

موقيCSح،ا�Wحفاjملئاسوناي«و
ةطي^³اةئ�بلاةيعوتHIھبجاوببلاطلا
HIةصصختملاتا%�[اةدعاسمو،ھب
.جالعلاوةحفاjملا
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 تارارقو ،ھتروطخو باMرإلا مو5فم-٩
ھت�وقع fg ةيعرشلا تائي5لاو عما��ا

ةم%ملااياضقلانمبا=رإلاةيضق�²تع©•
HIتاعام�[ات�كثيح،رضا^[ااننمز
،ةيبا=رإلاراjفألاضعvاVWلعتلطناCDلا

ضرألاHIداسفإلاولتقلاتسرامو
.ةددعتملاهروصب

زربأوبا=رإلامو%فمنsيÓتم%ملانم•
.ةمpر�[اهذ=ة«وقعو،هرطاخم
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