
 ثغى اهلل انشحًٍ انشحٛى
 

 رجشثخ جًؼٛخ هبكهخ انخٛش كٙ اعزوطبة انًزطٕػٍٛ 
 

انحًذ هلل سة انؼبنًٍٛ، ٔانصالح ٔانغالو ػهٗ أششف خهن اهلل َجُٛب يحًذ ٔػهٗ آنّ ٔصحجّ ٔعهى 
 .رغهًًٛب كضٛشًا، أيب ثؼذ

ٚجوٗ انؼًم انخٛش٘ شبيخ كٙ ججبِ أصحبثّ، كٛق ال ٔهذ ٔكوٓى اهلل ٔجؼهٓى يًٍ اعزؼًهٓى اهلل كٙ 
طبػزّ َحغجٓى كزنك ٔاهلل حغٛجٓى ٔالَضكٙ ػهٗ اهلل أحذًا، ٔانًزطٕػٌٕ كضٛشٌٔ جذًا، ٔنكٍ يٍ ٚغزطٛغ 

انٕصٕل انٛٓى ٔاكزشبكٓى؟ ٔانز٘ َشاِ أٌ كم كشد كٙ انًجزًغ نذّٚ اعزؼذاد ٔحبجخ نهؼًم انزطٕػٙ، 
ٔنكٍ كٛق رغزطٛغ انًئعغبد انخٛشٚخ أٌ رغزوطت يزطٕػٍٛ ُٚزًٌٕ انٛٓب ٔٚؼًهٌٕ كٙ ثشايجٓب نزحوٛن 

أْذاكٓب، ْٔزِ ثؼط انٕعبئم ٔاألعظ انزٙ َئكذ ػهٛٓب كٙ ْزا انجبة يٍ خالل رجشثخ اخٕاَكى كٙ 
 يٍ انزكٕس ٔاإلَبس ٔهلل 1.400جًؼٛخ هبكهخ انخٛش ثبنًُطوخ انششهٛخ ٔانز٘ ثهؾ انؼبيهٌٕ كّٛ أكضش يٍ 

 :انحًذ
 اخالص انُٛخ هلل رؼبنٗ كٙ انؼًم ْٕٔ أعبط انزٕكٛن ٔانغذاد، ٔكًب هٛم يب سأٚذ شٛئًب أكغذ :أواًل

 .نألػًبل يٍ انؼجت ٔسإٚخ انُلظ
 هُبػخ انًغئٔنٍٛ ػهٗ انًئعغخ ثبنلكشح ٔرجُٙ أْذاكٓب ٔثزل انٕهذ يٍ أجم ثشايجٓب، ٔأٌ ٚكَٕٕا :ثانيًا

 .هذٔح كٙ رنك
 اػذاد يبٚهضو يٍ سإٚخ انجًؼٛخ ٔسعبنزّ ٔأْذاكّ ٔثشايجّ ٔاحزٛبجبرّ انجششٚخ يٍ خالل يهلبد :ثالثًا

 .ٔػشٔض ػهٗ انحبعت اٜنٙ
 أٌ ركٌٕ االحزٛبجبد انجششٚخ ٔاظحخ يٍ حٛش رحذٚذ انًًٓخ ٔانصلبد انًطهٕثخ نهًزطٕع انز٘ :رابعًا

ٔيغزٕٖ انحبجخ  (...نغُٕاد ػذح / نلزشح يحذٔدح )عٛوٕو ثٓب ٔيذح انؼًم 
 (....جضئٙ / كهٙ )ٔطشٚوخ انًشبسكخ  (...يزٕعطخ/هٕٚخ/يبعخ)
 اػذاد اعزًبسح نهشاؿجٍٛ كٙ انًشبسكخ رحٕ٘ انلشص ٔانًٓبو انًزبحخ ٔطهت ٔظغ أكضش يٍ :خامسًا

 .خٛبس يُبعت ٔرشرٛجٓب حغت األٔنٕٚخ
أٔ ركهٛق  (شئٌٔ انًزطٕػٍٛ)اداسح يغزوهخ أٔ نجُخ ثبعى  (االعزوطبة ) أٌ ٚوٕو ثٓزِ انًًٓخ :سادسًا

 .شخصٍٛ أٔ صالصخ ثزنك
 اعزخذاو أعهٕة انزغٕٚن العزوطبة انًزطٕػٍٛ يٍ خالل االرصبالد ٔانهوبءاد انلشدٚخ أٔ :سابعًا

يجبنظ األحٛبء ــــ انًكزجبد انخٛشٚخ ــــ يجبنظ انؼٕائم  ــــ ثؼط انًخزصٍٛ كٙ  )انجًبػٛخ 
 .ٔروذٚى يب ٚهضو إلهُبػٓى ثبنًشبسكخ (....انًجبالد راد انؼالهخ 

 االعزلبدح يٍ ثؼط انشخصٛبد انًئصشح ػهٗ ثؼط األكشاد أٔ انًجًٕػبد ثحٛش ًٚكٍ انٕصٕل :ثامنًا
 .انٛٓب ٔاهُبػٓب ػٍ طشٚن رهك انشخصٛبد

 انؼُبٚخ ثبنجبَت انزؼضٚض٘ ٔانزشجٛؼٙ نهًشبسكٍٛ يٍ خالل انحٕاكض انًؼُٕٚخ ٔحلالد انزكشٚى :تاسعًا
ٔانشحالد االجزًبػٛخ ٔخذيخ أعش انؼبيهٍٛ يب أيكٍ، ٔهجم رنك ٔثؼذِ انززكٛش ثشظب اهلل رؼبنٗ 

ٔاحزغبة األجش ػُذِ، ٔانؼُبٚخ ثٓزا انحبكض األخشٔ٘ دائًًب دٌٔ اؿلبل يب رُزظشِ انُلٕط انجششٚخ 
 .يٍ روذٚش ٔصُبء

 جٕدح انًُزج يٍ أكجش يب ٚغبػذ ػهٗ االعزوطبة، كحًُٛب ٚشٖ انُبط يب رى اَجبصِ ٔثجذاسح؛ :عاشرًا
كهشثًب ربهذ َلٕعٓى نهًشبسكخ نٛجذٔا أَلغٓى كٙ ْزا انًجبل، ٔيٍ ْٕ كٙ خعى انؼًم انزطٕػٙ 

 .ٚضداد اَزًبإِ نهؼًم نزحوٛن أْذاف انجًؼٛخ
 ػوذ انزحبنلبد يغ جٓبد راد اخزصبص كئٕ٘ رطٕػٙ، كال ٚهضو أٌ ٚكٌٕ انًزطٕػٌٕ :الحادي عشر

 (يضاًل انزحلٛظ)جًٛؼٓى يٍ َلظ انجًؼٛخ ٔنكٍ ًٚكٍ نهجًؼٛخ االرلبم يغ أهغبو َغبئٛخ هبئًخ 
ٔانزُغٛن يؼٓى نهزطٕع إلهبيخ كؼبنٛبد َغبئٛخ ثحٛش رذػى انجًؼٛخ انوغى انُغبئٙ كٙ كبكخ 

االحزٛبجبد انًبدٚخ ٔانذػبئٛخ ٔاإلػاليٛخ ٔانؼالهبرٛخ، ٔرجوٗ انكٕادس انجششٚخ ٔانجشايج يٍ ػُبٚخ 
 .انجٓخ انُغبئٛخ، ْٔكزا كٙ يب ٚزؼهن ثبألطلبل ٔؿٛشْب



 أًْٛخ انزٕاصم يغ األشخبص انزٍٚ رى دػٕرٓى نهزطٕع ٔنى ٚشبسكٕا أٔ اَوطؼٕا ثؼذ :الثاني عشر
انًشبسكخ ٔرنك يٍ خالل انذػٕاد نحعٕس انجشايج ٔسعبئم انجٕال ٔانجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔؿٛش 

 .رنك يٍ ٔعبئم صُبػخ انؼالهبد
 انزشكٛض ػهٗ انؼٕائذ اإلٚجبثٛخ انًخزهلخ نهؼًم انزطٕػٙ ٔرضوٛق انؼبيهٍٛ ٔانًذػٍٕٚ ثٓب :الثالث عشر

ٔرٓٛئخ انظشٔف انًُبعجخ نهحصٕل ػهٛٓب، ٔيٍ رنك انؼٕائذ االجزًبػٛخ ٔانُلغٛخ ٔاألخالهٛخ 
اشـبل ٔهذ / انزٕاصٌ انُلغٙ/ رٕظٛق انطبهبد/ انًكبَخ االجزًبػٛخ: ٔانزشثٕٚخ ٔاإلًٚبَٛخ يضم

 . صٚبدح اإلًٚبٌ/ انشؼٕس ثبنًغئٔنٛخ االجزًبػٛخ/ اإلحغبط ثبنوًٛخ/ انلشاؽ
 َلزد يئخشا ككشح ػًم هٛبط نجذاساد انًزطٕػٍٛ ٔرنك حغت يب عٕٛكم انٛٓى يٍ :الرابع عشر

أػًبل اداسٚخ أٔ رُلٛزٚخ أٔ اعزشبسٚخ نهزؤكذ يٍ يطبثوخ رهك انجذاساد يغ يب ْٕ يطهٕة كٙ كم 
ٔظٛلخ أٔ يًٓخ،ٔرى هٛبط رنك نهًزطٕػٍٛ ثذٌٔ أجش ٔأٔنئك انزٍٚ رشثطٓى ثبنجًؼٛخ ػوٕد ػًم 

 .جضئٙ أٔ كبيم
 ال ثذ يٍ انزؤكٛذ ػهٗ أًْٛخ االعزؼبَخ ثكٕادس روٕو ثبنؼًم يجبششح ثؼوٕد يٍ خالل يكبكآد :ختاما

نعًبٌ انزضايٓى ثًب ٕٚكم نٓى يٍ يٓبو ٔكزنك ٚئكذ ػهٗ اعزوطبة أصحبة انًٓبساد انجٛذح 
نهزلشؽ نهؼًم كٙ ْزِ انًشبسٚغ يٍ خالل انؼًم انجضئٙ أٔ انكبيم ٔنٕ نلزشاد يحذٔدح دٌٔ 

 .انزؤصٛش ػهٗ أػًبنٓى انوبئًخ
 

 ْزا يبرٛغش، ٔاهلل َغؤل انزٕكٛن ٔانغذاد
 ٔانحًذ هلل سة انؼبنًٍٛ

 


