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اٌس١ٛأبد فٟ رٕمً دائُ ألعجبة ػذ٠ذح ِٚخزٍفخ، فٟٙ رزٕمً ثسثب ػٓ اٌغزاء أٚ فشاسا 
 .ِٓ اٌؼذٚ أٚ ٌٍٙدشح ِٓ ِىبْ اٌٝ آخش زغت رغ١ش إٌّبش، أٚ ٌٍزىبثش

فٕٙبن . ٚرخزٍف عشق اٌزٕمً ػٕذ اٌس١ٛأبد ثبخزالف أػضبء رٕمٍٙب ٚاٌج١ئخ اٌزٟ رؼ١ؼ ف١ٙب
ز١ٛأبد رؼزّذ ػٍٝ أخٕسزٙب ٌٍغ١شاْ ٚأخشٜ ػٍٝ ثغٛٔٙب ٌٍضزف ٚأخشٜ ػٍٝ صػبٔفٙب 

 ...ٌٍغجبزخ ٚأخشٜ ػٍٝ لٛائّٙب ٌٍزٕمً لفضا أٚ ػذٚا أٚ ِؾ١ب
 

 دشوت اٌذيُاواث

سبما وان أَظخ فشق بيه اٌذيُان َاٌىباث ٌُ أن باستطاعت اٌذيُاواث اٌتذشن 

ٌىان أوُاع يمىه أن تستثىّ مه ٌزا اٌتعشيف، . َاٌتىمً، بيىما يبمّ اٌىباث مسمشا في مىاوً

مثال، اٌذيُاواث اٌبذشيت اٌمششيت اٌصغيشة اٌتي تعٍك في لعش اٌسفيىت َال تتذشن مه مىاوٍا، 

 .َأوُاع أخشِ مه ٌالمياث اٌبذش تعتمذ عٍّ تياساث اٌمياي ٌتىمٍٍا مه مىان إٌّ آخش

فاألسمان . وثيش مه اٌذيُاواث تستطيع اٌسبادت إال أوٍا ال تسبخ وٍٍا باٌطشيمت وفسٍا  

َبعط األسمان َاٌمخٍُلاث اٌبذشيت اٌصغيشة . َاٌذيتان تذفع وفسٍا إٌّ األماَ بمُة أروابٍا

ُّح بأوُاع مه  َبعط اٌذيُاواث تستطيع . أَ اٌشعُس اٌمتذٌيت ((اٌجفُن))تتذشن عىذما تٍ

. جميع أوُاع اٌذششاث اٌمعشَفت تمشيبا تستطيع اٌطيشان، َوزٌه أوثشيت اٌطيُس. اٌطيشان

اٌخفافيش ٌي اٌثذيياث اٌُديذة اٌتي ٌٍا أجىذت دميميت َتستطيع اٌطيشان، ٌَىه أٌُن اٌطشق 

ٌذيٍا  (اٌتي ٌٍا سٍسٍت فمشيت)َاٌفماسياث اٌمتطُسة . اٌتي يتذشن اٌذيُان فيٍا ٌي اٌمشي

أما اٌمُاصب فأسجٍٍا ألً مٍاسة ٌٍتىمً . عادة ععالث لُيت في سجٍيٍا مىاسبت تماما ٌٍمشي

فاٌعفادع ال تستطيع اٌمشي ٌىىٍا باسعت في اٌمفض بُاسطت سجٍيٍا اٌخٍفيتيه . عٍّ األسض

اٌطُيٍتيه، َاٌبضالاث َاٌضدافاث ال أطشاف ٌٍا، َإوما ًٌ سجً َادذة ٌذميت تشذ وفسٍا عٍّ 

مثال باستطاعت : وثيش مه اٌذيُاواث تمٍه عذة مٍاساث في مجاي اٌتذشن . األسض بُاسطتٍا

. اٌبط أن يسبخ َيطيش َيمشي، عٍّ ٌُاي

 

 أٔٛاع اٌزٕمً ػٕذ اٌس١ٛأبد
 

ا لفض  أٚا أٚ ػذٚاِؾٟاٌزٕمً 
 .رزٕمً ِؼظُ اٌس١ٛأبد راد اٌمٛائُ اِب ػٓ عش٠ك اٌّؾٟ أٚ اٌؼذٚ أٚ اٌمفض

فبٌف١ً ِثال ٠زٕمً ػٓ عش٠ك اٌّؾٟ ٌضخبِخ خغّٗ 
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        اٌس١ٛأبد اٌزٟ رزٕمً ػٓ عش٠ك اٌؼذٚ رّزبص ثؼذح أؽ١بء ِٕٙب  :
ارغبع اٌمفص اٌصذسٞ ٚلٛح ػضالرُٙ -
لٛح ػضالد اٌمٛائُ -
عٛي اٌمٛائُ ٚأزصبثٙب خبصخ ػٕذ اٌسصبْ -
ٚوٍٙب  (اٌسصبْ ٚاٌىشوذْ ٚٚز١ذ اٌمشْ)رغغ١خ آخش ػمذح ِٓ أصبثؼٙب ثسٛافش -

ٚززٝ ال ٠زآوً زبفش اٌسصبْ . ز١ٛأبد وج١شح األخغبَ ٌٚىٕٙب رسغٓ اٌشوض
ألٔٗ ارا ٌُ ٠ىٓ ِس١ّب ثصف١سخ فبٔٗ ٠زؾمك ٠ٚؼٛق اٌفشط . ٌىثشح اٌشوض ٠صفر

 .ػٓ اٌشوض
 

 

ػذٚا ِؼزّذا ػٍٝ عٛي اٌمٛائُ ٚلٛح اٌؼضالد  ٠زٕمً اٌفٙذ

 
 
 

      اٌس١ٛأبد اٌزٟ رزٕمً ػٓ عش٠ك اٌمفض رّزبص ٟ٘ أ٠ضب ثؼذح أؽ١بء ِٕٙب :
اخزالف فٟ عٛي اٌمبئّز١ٓ اٌخٍف١ز١ٓ ػٓ عٛي اٌمبئّز١ٓ األِب١ِز١ٓ، فبٌخٍف١زبْ 

. أعٛي
. اٌؼضالد أ٠ضب فٟ اٌمبئّز١ٓ اٌخٍف١ز١ٓ ألٜٛ

ػٕذ اٌزؤ٘ت ثُ  ( Z )األػضبء اٌخٍف١خ ػٕذ وً اٌس١ٛأبد اٌمبفضح ػٍٝ ؽىً 
٠ّٚىٓ ِالزظخ ٘زٖ اٌخصبئص ػٕذ اٌدشاد . رٕجغظ ع٠ٍٛخ ف١ٕغٍك اٌس١ٛاْ لبفضا

فبٌضفذػخ . ٚاٌضفبدع ٚاألسأت ٟٚ٘ ِى١فخ وٍٙب ٌزٌه ألٔٙب ثغ١ئخ اٌخغٛاد
رٕغٍك فٟ اٌجش لفضا ثٛاعغخ لبئّز١ٙب اٌخٍف١ز١ٓ اٌّئٍ٘ز١ٓ ٌزٌه ثفضً اٌٛسن 

ٚوزٌه . اٌّفزٌٛخ اٌؼضالد ٚاٌّزصٍخ ثغبق ِغٛاػخ رٕمض ثّٙب اٌٝ األِبَ
 .األسأت ٚاٌدشاد ٚاٌىٕغش

 

 ..اٌفشاس  اٌمشدح رزٕمً لبفضح ِٚزغٍمخ ٌألؽدبس ثسثب ػٓ اٌغؼبَ أٚوزٌه
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 ٚثبٌٕغجخ ٌٍس١ٛأبد إٌّؼذِخ اٌمٛائُ أٚ اٌزٟ ٌٙب لٛائُ لص١شح ٚغ١ش لبدسح
 ػٍٝ ثغٛٔٙب ثشا رضزف ػٍٝ زًّ اٌدغُ فززٕمً صزفب، ٚخٍٙب ز١ٛأبد ثشِبئ١خ

: ِثبي رٌه. فٟ اٌّبء ِغزؼٍّخ لٛائّٙب ٚرغجر

 األفؼٝ
 

 
 

 اٌغٍسفبح
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 اٌزّغبذ

 
 

 

 اٌزٕمً عجبزخ

:        اْ اٌغجبزخ ّٔظ ِٓ اٌزٕمً و١فذ ٌٗ اٌس١ٛأبد اٌغبثسخ ٠ٚظٙش رٌه فٟ
ؽىً اٌدغُ وّب ػٕذ اٌغّىخ 

ؽىً اٌمبئّز١ٓ اٌخٍف١ز١ٓ ٌٍضفذػخ 
ؽىً لٛائُ اٌجظ 

فبٌشأط وشٚٞ ِسذد . فٍمذ رى١ف خغُ اٌغّه ٌزغ١ًٙ ػ١ٍّخ اٌسشوخ فٟ اٌّبء
وبٌشصبصخ ٚاٌدغُ ثؾىً اٌغ١دب ِٚخغظ رخغ١ظ أغ١بثٟ وٟ ٠مًٍ ِٓ ِمبِٚزٗ 

ِٗ ِٓ خٙخ اٌٝ أخشٜ ث١ّٕب ٠ذفغ اٌزٔت اٌغّه اٌٝ طف١غجر اٌغّه ثزٍٛٞ ج. ٌٍّبء
األِبَ ٚرغبػذ اٌضػٕفخ اٌظٙش٠خ اٌزٟ ػٍٝ ظٙش اٌغّىخ ِٓ األػٍٝ ٚاٌضػٕفخ 

أِب صٚج اٌضػبٔف اٌسٛضٟ ٚصٚج . اٌؾشخ١خ ِٓ األعفً ػٍٝ رٛاصْ اٌغّىخ
أِب اٌجظ فٙٛ ِثً . اٌضػبٔف اٌصذسٞ ف١غبػذاْ اٌغّىخ ػٍٝ اٌزسىُ فٟ رسشوٙب

فمذَ اٌجظ ٠فصً ث١ٓ أصبثؼٗ . ثم١خ اٌغ١ٛس اٌّىففخ األلذاَ ١ِٙؤ ٌٍغجبزخ ِٕز ٔؾؤرٗ
ٚػٕذ اٌغجبزخ رفشق اٌجغخ أصبثؼٙب فزّزذ اٌدٍذح اٌزٟ ث١ٕٙب : اٌثالثخ غؾبء سل١ك

فزصجر اٌمذَ ػجبسح ػٓ صف١سخ صٍجخ أٚ ِدذاف صغ١ش رخجظ ثٙب اٌّبء ػٕذ 
ٚ٘ىزا رغبػذ اٌجغخ أصبثؼٙب اٌّىففخ ػٍٝ عشػخ اٌغجبزخ ِثً عشػخ . اٌغجبزخ

ٚاٌضفذػخ أصبثغ ألذاِٙب . اٌغجبز١ٓ ػٕذِب ٠ضؼْٛ اٌّغبث١ر ػٍٝ ألذاُِٙ
فٟٙ ثزٌه رغزغ١غ اٌغجبزخ ثُ أْ اٌسشوخ اٌزٟ رمَٛ ثٙب داخً . اٌخٍف١ز١ٓ ِىففخ

ِٚٓ اٌس١ٛأبد اٌغبثسخ األخشٜ اٌغٍسفبح اٌجش٠خ . اٌّبء رض٠ذ فٟ عشػخ رٕمٍٙب
 .ٔٗٚاٌمٕبط ٟٚ٘ وٍٙب ١ِٙؤح ٌٍغجبزخ ػٓ عش٠ك وبًِ خغّٙب أٚ أخضاء َ
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اٌغّىخ رؼزّذ ػٍٝ اٌضػبٔف ٌٍغجبزخ ٚلٛح ػضٍخ اٌز٠ً اٌزٞ ٠سذد االردبٖ، 
ؽىٍٙب اٌّغضٌٟ اٌّخشٚعٟ ٚرشاصف اٌخشاؽف فٟ اردبٖ ٚازذ، وٍٙب ػٛاًِ 

. رغبػذ٘ب ػٍٝ اٌغجبزخ ٚاٌزٕمً

 
 
 
 

اٌزٕمً ع١شأب 
 

ٌٚىٓ ِٓ . ٠ٚغّٝ وً ِٓ ٠غ١ش عبئشا. ٠غّٝ اٌزٕمً فٟ اٌٙٛاء ع١شأب           
١ٌظ ثغبئش  اٌغ١ٛس ِب ال ٠غ١ش وبٌٕؼبِخ ِٚٓ اٌس١ٛأبد اٌزٟ رزٕمً عبئشح ِب ٘ٛ

ِّٚٙب رٕٛػذ اٌس١ٛأبد . ٌىٓ اٌغ١شاْ ٘ٛ ّٔظ ِٓ أّٔبط اٌزٕمً. وبٌخفبػ ِثال
. اٌغبئشح فبٔٙب رؾزشن فٟ ثؼض اٌخصبئص ززٝ رغزغ١غ اٌزس١ٍك فٟ اٌفضبء

ٚاٌغ١ٛس ػٕذ الالػٙب رزخجظ فٟ اٌٙٛاء ثدٕبز١ٙب خجغب عش٠ؼب فززىْٛ زٌّٛٙب 
ِٕبعك ِخزٍفخ اٌضغظ رٕزح ػٕٙب ِمبِٚخ اٌٙٛاء ٌٛصْ اٌغبئش ٠ٚزفشع ػٓ رٌه 

: لٛربْ
 .٠زّىٓ اٌغبئش ثٙب ِٓ االسرفبع فٟ اٌفضبء" اٌمٛح اٌسبٍِخ": رغّٝ اٌمٛح األٌٚٝ
 رمبِٚٙب األخٕسخ اٌّثمٛثخ ثبٌخفمبْ ار رمَٛ" اٌمٛح اٌغبزجخ":رغّٝ اٌمٛح اٌثب١ٔخ 

سإٚط اٌدٕبز١ٓ ثسشوخ دائش٠خ رذفغ اٌٙٛاء اٌٝ اٌٛساء ٚزشف اٌدٕبز١ٓ األِبِٟ 
٠ٚسصً اٌغبئش ػٍٝ ٘بر١ٓ اٌمٛر١ٓ . ٠ؼًّ وسذ اٌغى١ٓ ؽبلب اٌٙٛاء اٌٝ األِبَ

ثؾىً خغّٗ ٚأػدٛثخ س٠ؾٗ فدغّٗ ٠زىْٛ ِٓ ١٘ىً ػظبِٗ ع٠ٍٛخ فبسغخ 
صغ١شح ٚسل١مخ ٚخف١فخ ٌىٕٙب ل٠ٛخ خذا ٚعش٠مخ رشو١ت ػظبَ اٌغ١ش ٟ٘ اٌزٟ 
رؼغ١ٗ اٌذػُ اٌالصَ فؼضالد اٌغ١شاْ اٌم٠ٛخ ِٛصٌٛخ ثؼظُ اٌصذس ثٛاعغخ 
. سافذح اٌصذس ٟٚ٘ دػبِخ ػظ١ّخ وبٌؼبسضخ اٌزٟ رذػُ عٛي اٌمبػخ اٌّشوت

ٚرٛخذ أو١بط ٘ٛائ١خ صغ١شح ِشفمخ ثشئخ اٌغ١ش ززٝ ٠ضّٓ اٌسصٛي ػٍٝ و١ّخ 
وّب رغبػذ األو١بط . ٚاف١خ ِٓ األوغ١د١ٓ ف١ض٠ذ ٘زا فٟ عبلخ اٌٙٛاء إٌمٟ ٌٍشئز١ٓ

. اٌٙٛائ١خ ػٍٝ اثمبء اٌغ١ش ِسّٛال ػٍٝ أخٕسخ األث١ش
 ٚفٟ اٌفضبء رغ١ش أ٠ضب ثؼض اٌسؾشاد وبٌزثبة ٚإٌسً ٚاٌفشاؽبد      
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ٚأخٕسزٙب اٌغؾبئ١خ ٚػضالرٙب اٌم٠ٛخ ٚؽىٍٙب االٔغ١بثٟ ٠غبػذ٘ب ػٍٝ ٘زا إٌّظ 
 .ِٓ اٌزٕمً

 
 
 
 

رؼزّذ اٌغ١ٛس ػٍٝ أخٕسزٙب ٌىٟ رغ١ش، ٠ٚغبػذ٘ب فٟ رٌه عٛي اٌدٕبز١ٓ      
. ٚلٛح اٌؼضالد

 
 

وّب أْ ٕ٘بن ع١ٛس ال رغزغ١غ اٌغ١شاْ ٌثمً اٌدغُ ٚلصش اٌدٕبز١ٓ فززٕمً 
ِؾ١ب وبٌذخبخخ  

 

 
 

أٚ ػذٚا وبٌٕؼبِخ 
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ٚاٌجؼض ِٓ اٌغ١ٛس ثبِىبٔٙب اٌغ١شاْ ٌٚىٓ ٌّغبفبد لص١شح فمظ وبٌغبٚٚط 

 
 

أِب اٌسؾشاد فبٌؼذ٠ذ ِٕٙب رزٕمً خٛا ثّغبػذح أخٕسزٙب وبٌفشاؽخ 

 

 
 ِٕٚٙب ِٓ رزٕمً ثشا وبٌٍّٕخ

 

 
ِٕٚٙب ِٓ رزٕمً لفضا وبٌدشادح 

 


