
 

 :-ٕ٘ان عثؼح ػٛاًِ ٌضٌادج اٌثمح تإٌفظ ٔذسجٙا تاخرظاس 

 

 .. ذٛلف لٍٍال ً ػٓ اٌرغاِخ  -1

 

وثٍشا ً ِا ذرغاِخ ٚذرغاً٘ فً دمٛله ِغ اَخشٌٓ ، ِّا لذ ٌرذٛي اٌى ػادج ذجؼً 

اتذءأ ِٓ اٌٍَٛ فً ٚضغ لائّح تاٌرظشفاخ .. وً ِٓ دٌٛه ٌغرٍْٕٙٛ ته ٚتّشاػشن 

ػجه وأْ ٌخٍغ أدذ أٚالدن أٚ إخٛذه اٌظغاس ِالتغُٙ ِثال ً ٌٍٚمْٛ اٌرً ذضاٌمه ٚذض

أٚ جٍشأه اٌزٌٓ ٌغرّؼْٛ .. تٙا فً أي ِىاْ دْٚ ذشذٍة ِؼرّذٌٓ ػٍٍه فً رٌه 

اٌى اٌّٛعٍمى تظٛخ ػاي ٍ دْٚ ِشاػاج شؼٛسن ، أٚ سئٍغه فً اٌؼًّ اٌزي ٌذٍّه 

وً ٘زٖ اٌرظشفاخ تٛضٛح  إسفض..... ػّال ً ٌفٛق عالره ٌٍِٚٛه ػٍى وً األخغاء 

 . ٚلشس ذذغٍٓ ٚضؼه ٚٔظشج إٌاط ٌه ٚإدفؼُٙ إلدرشاِه 

 

 .. التذ ِٓ اٌرضذٍح  -2

 

أٔد ٌغد سجالً خاسلًا ، ٌزا ٌٓ ذغرغٍغ اٌمٍاَ تىً شئ ػٍى أوًّ ٚجٗ ٚ وزٌه ٌٓ 

ذغرغٍؼً إسضاء جٍّغ األعشاف ، ٌزا ػٍٍه ترذلٍك إٌظش فً ػاللاذه تاَخشٌٓ 

فٍّا ٌغثة ٌه ضغغا ػظثٍا ِٕٙا ثُ ذذذد أٌٌٚٛاذه ٚذذاٚي إعماط ِا  ٚاٌرفىٍش

 . ٌغرذًٍ ِؼاٌجرٗ 

 

 .. دًٌ ٔفغه  -3

 

داٚي ذخظٍض جضءا ً ِٓ ٌِٛه ٌرمَٛ تشئ ذذثٗ ٚذغرّرغ تٗ ، وأْ ذأخز عاػح ِٓ 

اإلعرشخاء فً دّاَ دافئ ػٍى ػٍى ضٛء اٌشّٛع اٌؼغشٌح ، أٚ ذٕؼضي فً ِىاْ ِا 

أٚ ٌرؼًّ ػٍى ذغٍٍف .. أٚ ٌرّاسط اٌشٌاضح اٌرً ذذثٙا .. ن اٌّفضً ٌرمشء وراب

 ... أٚ .. أٚ .. أٚ .. ٘ذاٌا أٚ ذظٍّّٙا 

 

 .. إِخ ٔفغه اٌّغاػذج  -4

 

أدظ ٔفغه تاألشخاص اٌزٌٓ ذشذاح ِؼُٙ ٚذشؼش أُٔٙ دما ً ٌغاػذٚٔه ػٍى األداعٍظ 

ذماتً أشخاطا ً ال ذذثُٙ  ففً وثٍش ِٓ األدٛاي ذضغظ ػٍى ٔفغه ٌىً.. اٌجٍذج 

ػٍٍه ػضٌضي أْ ذفىش تأِأح .. ٌٚىٕه ال ذشغة فً جشح ِشاػشُ٘ فرؤري ٔفغه تزٌه 

ٚطذق ٚذخراس األشخاص اٌزٌٓ ٌشٌذٛٔه ٚذشؼش ِؼُٙ تاإلعرشخاء ٚذذشص ػٍى اإلٌرماء 

 . تُٙ 

 

 .. فىش تئٌجاتٍح  -5

 

ا ٚاألِٛس اٌرً اعرغؼد فً ٔٙاٌح وً ٌَٛ فىش فً األشٍاء اٌجٍذج اٌرً لّد تٗ

ٚداٚي ػذَ اٌرشوٍض ػٍى ِا ٌُ ذٕجضٖ ، ذمثً ٔفغه وّا ً٘ ٚآِٓ .. أجاص٘ا 

 . ٚادّذ سته اٌزي ٍِضن ػٓ غٍشن تٙا .. . تمذساذه ٚوٕٛصن اٌذاخٍٍح 

 

 .. ذجٕة اٌمٍك  -6

 

إرا وٕد لٍمالً ِٓ اٌّغرمثً ، داٚي ذذٌٚٓ وً ِخاٚفه ػٍى ٚسلح ٚاغٍك ػٍٍٙا فً 

ٚدرى إرا ساٚدن اٌرفىٍش .. ْ أٍِٓ ٚػا٘ذ ٔفغه ػٍى أال ذفرذٙا أتذا ً أشٙش ِىا

.. فأجً وً شئ درى ذٕرًٙ اٌّذج اٌرً دذدذٙا إلتؼاد٘ا ػٓ ذفىٍشن .. فٍٙا 

ٚػٕذِا ٌذٍٓ اٌٛلد عرجذ أْ ِخاٚفه لذ ذثذدخ ِغ اٌٛلد ٚستّا ُٚجذ ٌٙا اٌذً 

 . ذٍمائٍا ً 

 

 .. دذد أ٘ذافه  -7

 

ٚوٍّا الرشب اٌٛلد .. ٘ذافه ٚعّٛداذه ٚدذد ٌىً ِٕٙا ٚلرا ً ِؼٍٕا ً دّْٚ وً أ

إسعُ اٌٙذف ٚلذ أطثخ الشب اٌى اٌرذمٍك ثُ إعأي ٔفغه ِا ً٘ اٌخغٛج اٌراٌٍح 

وّا ٌّىٕه أٌضًا ذذٌٚٓ اعّاء األشخاص .. ٚدذد٘ا ٚدٚٔٙا ٌرراتغ ِذاٚالذه إلٔجاص٘ا 

ج أٚضخ ػٍى األشخاص إٌّاعثٍٓ ٌه اٌزٌٓ عاػذٚن ػٍى ذذمٍك أ٘ذافه ٌررؼشف تغشٌك

 . 

 



تذاخٍه ثشٚج دمٍمٍح ذغرذك اإلػرضاص تٙا ، فال ذغّخ ٌرذذٌاخ اٌذٍاج أْ .. أخً * 

ذضػضع ثمره تٕفغه أٚ ادرشاِه ٌٙا ، ٚوٓ فخٛسًا تّا أد ػٍٍٗ ٚذمثً ٔفغه أٚالً 

 . درى ٌضٌذ إػجاب اَخشٌٓ ٚإٔثٙاسُ٘ ته  

 

 .  فً وً األِٛس فٙزا اٌُّٙ ٚال ذٕظَ تأْ ذغرؼٍٓ تاهلل

 

 

 :اٌّظذس 

 ِٛلغ ِٙاساخ إٌجاح


