


- دسجعس ضك٤ِ٤ِس ُٔٞهق جُلٌش جُؼشذ٢ جإلعال٢ٓ

ٖٓ ضؼ٤ِْ جُٔشأز



 أ. د. ػرذ جُشصجم ؾذٝع ٓكٔذ جُؿرٞس١

 :ؾحٓؼس د٣ح٢ُ، ٤ًِس جُطشذ٤س جألعحع٤س،  أ. د. ػرذ جُشصجم ؾذٝع ٓكٔذ جُؿرٞس١ ،

جُؼشجم. 

abu.reem15@yahoo. com جُرش٣ذ جإلٌُطش٢ٗٝ: 
جُٔوذٓس 

ذِؾ ٖٓ ضوذ٣ش جإلعالّ ُٔوٞٓحش ج٤ٌُحٕ جُرشش١ إٔ جػطرش جُؼِْ ٝجُطؼِْ 

ػشٝسز ذشش٣س ُِؿ٘غ٤ٖ ٓؼح، ٝؾؼِٚ قحؾس الصٓس ُِزًش ٝجألٗػ٠ ذَ ؾؼِٚ كشػح 

ٝسً٘ح ٖٓ جإل٣ٔحٕ، ٝٛ٘ح ٣كن ُإلعالّ إٔ ٣لخش ذأٗٚ أٍٝ ٗظحّ ك٢ جُطحس٣خ ٗظش 

ش٣طٚ قط٠ ٣طؼِْ، شأٜٗح ئ٠ُ جُٔشأز ػ٠ِ ئٜٗح ًحتٖ ذشش١ ال ٣غطٌَٔ ٓوٞٓحش ذش

شإٔ جُشؾَ عٞجء ذغٞجء، كؿؼَ جُؼِْ كش٣ؼس ػ٠ِ ًَ ٓغِْ ٝٓغِٔس ٝدػحٛح إٔ 

ضشضلغ ذؼوِٜح، ًٔح ضشضلغ ذؿغذٛح ٝسٝقٜح، ئ٠ُ ٛزج جُكذ ٝطَ ضٌش٣ْ جإلعالّ 

ُِٔشأز ٝال ٣غطط٤غ أقذ إٔ ٣وٍٞ إٔ كٌشز جإلعالّ ك٢ ًَ ٛزٙ جألٓٞس هحتٔس ػ٠ِ 

ٝ ضحذغ ك٢ ٝؾٞدٙ ُٔخِٞم آخش، أٝ إٔ دٝسٛح ك٢ جُك٤حز إٔ جُٔشأز ٓخِٞم غح١ٞٗ أ

دٝس ػث٤َ ال ٣إذٚ ُٚ، كِٞ ًحٕ جألٓش ًزُي ٓح ػ٢٘ ذطؼ٤ِٜٔح. 



ػٔذش ك٢ ٛزج جُركع ئ٠ُ ضر٤حٕ أذشص جُٔكطحش جُطؼ٤ٔ٤ِس جُط٢ جؾطحصضٜح 

جُٔشأز ػرش ٓغ٤شضٜح جُطحس٣خ٤س، ٓطِٔغحً جُؼٞجَٓ جالؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س جُط٢ قحُص 

٤ِٜٔح، ٝٝؾذش خالٍ ذكػ٢ إٔ ج٥غحس جٌُٔطٞذس جُط٢ ض٘حُٝص جُٔٞػٞع دٕٝ ضؼ

ٗحدسز إٔ ُْ ضٌٖ ٓلوٞدز ضٔحٓحً، ُزج جػطشػط٢٘ ذؼغ جُظؼٞذحش أغ٘حء جعطوظحت٢ 

ُِٔؼِٞٓحش، ٝال شي إٔ جألقذجظ جُطحس٣خ٤س هذ ُؼرص دٝسٛح ك٢ ضؼ٤ِْ جُٔشأز، ُزج 

ُِ٘و٢ جُؼٞء ػ٠ِ ضؼ٤ِْ  ًحٕ ال ذذ ٖٓ سد ذؼغ جُٔغحتَ ئ٠ُ ؾزٝسٛح جُطحس٣خ٤س

جُٔشأز، ًٝحٗص خطط٢ ك٢ ػ٢ِٔ ؾٔغ جإلشحسجش جُٔرؼػشز ٖٓ ٓؼحٜٗح جُوذ٣ٔس، 

ٓلطشحً ذ٤ٖ جٌُطد ٝجُذٝس٣حش ٝجُٔؼحؾْ، ٓط٤٘ٔحً ك٢ ؽش٣و٢ ٛزج إٔ إًٔٞ هذ 

ٝطِص ك٢ دسجعس ٛزج جُٔٞػٞع جُٜحّ ئ٠ُ ٝػغ جُٔشأز ك٢ أؽشٛح جُط٢ ػشكطٜح 

٠ إٔ ضكلض ٛزٙ جُذسجعس ؿ٤ش١ ػ٠ِ جعطذسجى ٓح ك٢ ٓغ٤شضٜح جُط٣ِٞس، ًٔح أضٔ٘

 كحض٢٘ ٜٓ٘ح.

ئٕ ذكػ٢ ٣شًض جالٛطٔحّ ػ٠ِ ضٞػ٤ف جُؼٞجَٓ جالؾطٔحػ٤س ٝجُكؼحس٣س 

ٝآغحسٛح ك٢ ضؼ٤ِْ جُٔشأز، الع٤ٔح جُظشٝف جالؾطٔحػ٤س جُط٢ ضطكٌْ ذٜح جُؼحدجش 

حش ٝجُطوح٤ُذ، ٝجُظشٝف جُغ٤حع٤س ٝجُظشٝف جُطؼ٤ٔ٤ِس جُط٢ ضطكٌْ ذٜح جٗؼٌحع



جألٗظٔس جالؾطٔحػ٤س ٝجُغ٤حع٤س ٝجالهطظحد٣س ٝجُط٢ ضوق ػٞجتن أٓحّ جألٝػحع 

جُطؼ٤ٔ٤ِس ُِٔشأز، ئر ٗؿذ إٔ جُٔؿطٔغ ال صجٍ ٣٘ظش ٗظشز شي ئ٠ُ هؼ٤س جُٔشأز ال 

ع٤ٔح ك٢ جُٔ٘حؽن جُش٣ل٤س قط٠ إٔ ق٤حز جُٔذٕ جُط٢ عٔكص ُِٔشأز ذإٔ ضأخز 

ٓش ًٝأٗٚ ٌَٓٔ ُك٤حز جُطشف ٌٓحٜٗح ػ٠ِ ٓوحػذ جُذسجعس هذ ٗظشش ئ٠ُ جأل

جالؾطٔحػ٢ جُز١ ؿحُرحً ٓح ٣غٞد جُك٤حز جُٔذ٤ٗس. 

ئٕ هؼ٤س ضؼ٤ِْ جُٔشأز ئقذٟ جُوؼح٣ح جألعحع٤س جُط٢ ٣ؿد جُ٘ظش ُٜح ذؿذ٣س 

أًػش ٖٓ ؾِٔس جُوٞج٤ٖٗ جُط٢ ض٘ض ػ٤ِٜح جُذعحض٤ش، ئ٠ُ ؾحٗد ػشٝسز جُٔغحٝجز 

جُٔشأز ػ٠ِ جُطؼ٤ِْ قط٠ جُٔشقِس ذ٤ٖ جُؿ٘غ٤ٖ ك٢ هؼح٣ح جُطؼ٤ِْ كالذذ ٖٓ ئُضجّ 

جُػح٣ٞٗس، ٝٓؼ٠٘ جإلُضجّ ٛ٘ح إٔ ال ٣طشى جألٓش أل٤ُٝحء جألٓٞس ك٢ ضوش٣ش ٓح ئرج 

ًحٕ ٣ؿد ػ٠ِ جُلط٤حش جالعطٔشجس ك٢ جُذسجعس أّ ال، ذَ ال ذذ ٖٓ ئُضجْٜٓ 

ذؼشٝسز ضخط٢ جُكٞجؾض جالؾطٔحػ٤س ذحُ٘غرس ُطؼ٤ِْ جُٔشأز. 

س ػ٠ِ جُٔرحقع جُطح٤ُس: ض٘ط١ٞ ٛزٙ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِ

دػٞز جإلعالّ ئ٠ُ ضؼ٤ِْ جُٔشأز.  -أٝالً 

ضؼ٤ِْ جُٔشأز ك٢ ضحس٣خ جإلعالّ.  -غح٤ٗحً 



جُخالطس ٝجُطٞط٤حش.  -غحُػحً 







دػٞز جإلعالّ ئ٠ُ ضؼ٤ِْ جُٔشأز -أٝالً 

ًشّ هللا جُٔشأز ضٌش٣ٔحً ُْ ضؼشف جُرشش٣س ُٚ ٓػ٤الً، ٝػحشص هشٝٗح ضطل٤أ ٗؼٔس 

هللا ػ٤ِٜح ذحإلعالّ كـذش ٓظٞٗس ٌٓشٓس، أذذُٜح سذٜح ذخٞكٜح أٓ٘حً ٝذزُٜح ػًض 

ٝذؿِٜٜح ػِٔحً. 

دػح جُذ٣ٖ جإلعال٢ٓ ئ٠ُ جُطؼ٤ِْ ٝأٍٝ أ٣س أٗضُص ٖٓ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ضكع 

ْنَساَن ِهْن َعلٍَق * اْقَزْأ َوَربَُّك اْْلَْكَزُم ﴿ ػ٠ِ جُطؼِْ ئر هحٍ ضؼح٠ُ اْقَزْأ بِاْسِن َربَِّك الَِّذي َخلََق * َخلََق اْْلِ

ْنَساَن َها لَْن يَْعلَنْ  ﴾* الَِّذي َعلََّن بِاْلقَلَِن * َعلََّن اْْلِ


 .

أطكحذٚ إٔ ٣ؼِٔٞج أٝالدْٛ جُوشجءز ٝجٌُطحذس،  ٝأٓش جُشعٍٞ جٌُش٣ْ ٓكٔذ 

ًحٕ ذأٓظ جُكحؾس ئ٠ُ جُٔحٍ ذؼذ جُٜؿشز كاٗٚ ُْ ٣ورِٚ ٖٓ أعشٟ ذذس  ٝٓغ أٗٚ

جُز٣ٖ ٣كغٕ٘ٞ جٌُطحذس، كأٓش ًَ ٝجقذ ْٜٓ٘ إٔ ٣ؼِْ ػششز ٖٓ أٝالد جُٔغ٤ِٖٔ 

ػٞػحً ػٖ جُلذ٣س، ُٝٔح ضٞعؼص جُذػٞز جإلعال٤ٓس ٝجضظَ ذحألْٓ جُٔؿحٝسز أٓش 
                                                           


(. -هشإٓ ًش٣ْ )عٞسز جُؼِن:  





ػ٠ِ  ع جُشعٍٞ أٝالد جُظكحذس إٔ ٣طؼِٔٞج جُِـحش جُٔؿحٝسز ُْٜ ًٔح ق

ٓشجؾؼس جألؽرحء ُالعطلحدز ٖٓ ػِْٜٔ، ٌٝٛزج كاٗٚ ػ٤ِٚ جُغالّ أٓش جُوّٞ ذطؼ٤ِْ 

ًَ ٓح ٣ل٤ذْٛ ك٢ أٓٞس د٣ْٜ٘ ٝد٤ٗحْٛ


 .

إلقذٟ جُظكحذ٤حش، ًٝحٕ جعٜٔح جُشلحء  ٣وٍٞ جُشعٍٞ جٌُش٣ْ ٓكٔذ 

ٙأال ضؼ٤ِٖٔ ٛز  ٍ٣ش٣ذ قلظس ٢ٛٝ جٓشأز ٓغ٘س، ٝك٢ ٛزج دسط ذ٤ِؾ ُِشؾح

جُز٣ٖ ٣طشًٕٞ ٗغحتْٜ ػ٠ِ أ٤ٓطٜٖ ٝؾِٜٜٖ ك٤٘شأ ُذ٣ٜٖ جُلشجؽ جُٔخ٤ق ذغرد 

ػذّ ٓطحُؼس جٌُطد جُ٘حكؼس، أٝ ٣إد١ ئ٠ُ ػذّ ٓؼحٝٗس أٝالدٛح ػ٠ِ جُذسجعس


 .

ْْ ٣وٍٞ هللا ػض ٝؾَ  ٌُ ُ٘ٞج هُٞج أَٗلَُغ َٓ َٖ آ ُِْكَؿحَسزُ﴾ ﴿٣َح أ٣ََُّٜح جَُِّز٣ ج َٝ هُُٞدَٛح جَُّ٘حُط  َٝ ْْ َٗحًسج  ٌُ ٤ِِْٛ أَ َٝ 

ٝٛزٙ ج٣٥س أطَ ك٢ ضؼ٤ِْ أَٛ جُر٤ص ٝضشذ٤طْٜ، ٝأٓشْٛ ذحُٔؼشٝف ٤ْٜٜٗٝ ػٖ 

هذ قع ػ٠ِ ضؼ٤ِْ جإلٓحء ٖٝٛ أسهحء، كٔح ذحُي   جٌُٔ٘ش. ٝئرج ًحٕ جُشعٍٞ

غالظ ُْٜ أؾشجٕ ٝسؾَ ًحٗص ػ٘ذٙ   ذأٝالدى ٝأِٛي جألقشجس ٝهحٍ جُشعٍٞ

                                                           


، ، ٌٓطرس جُطشجظ جُؼشذ٢، جُٔٞطَ، جُطشذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ ك٢ جالعالّجُذ٣ٞٙ ؾ٢، عؼ٤ذ،  

 .ص



جإلعالّ ٝضؼ٤ِْ جُٔشأز، جإلٗطشٗص.  





أٓس كأدذٜح كأقغٖ ضأد٣رٜح، ٝػِٜٔح كأقغٖ ضؼ٤ِٜٔح غْ جػطوٜح كطضٝؾٜح كِٚ 

أؾشجٕ


 .

إٔ ٣ؼوذ   ٝهذ ذِؾ قشص جُٔغِٔحش جألٝجتَ ػ٠ِ جُؼِْ إٔ ؽِرٖ ٖٓ جُ٘ر٢

ُٜٖ ٓؿحُظ خحطس ذٜٖ ُطؼ٤ِٜٖٔ.



٘ر٣ٞس جُشش٣لس جُط٢ ٛ٘حى جٌُػ٤ش ٖٓ ج٣٥حش جُوشآ٤ٗس جٌُش٣ٔس ٝجألقحد٣ع جُ

ضذػٞج ئ٠ُ جُؼِْ، ٢ٛٝ ُؼحٓس جُٔطؼ٤ِٖٔ ٖٓ جُشؾحٍ ٝجُ٘غحء، ئر جُخطحخ شحَٓ 

ُِؿ٤ٔغ، ٝٓغ ٛزج كإ ٛ٘حى ٗظٞص خحطس ضش٤ش ئ٠ُ أ٤ٔٛس ضؼِْ جُ٘غحء جُؼِْ 

جُششػ٢ جُز١ ٣ؼشكٜٖ جُكالٍ ٖٓ جُكشجّ، ٝضؼ٤ِْ جُٔشأز ًٔح كغشٙ ذؼغ ػِٔحء 

 عركحٗٚ ٝضؼح٠ُ، ٝضأض٢ ٛزٙ جُخظٞط٤س ٖٓ جُٔغ٤ِٖٔ ُٚ خظٞط٤طٚ ك٢ د٣ٖ هللا

خظٞط٤س جُٔشأز ٗلغٜح، كحهلل عركحٗٚ ٝضؼح٠ُ خِوٜح ذطر٤ؼس ٓؼ٤٘س، ٝخِن ك٤ٜح 

ّٕ ٖٓ أْٛ  طلحش ضخطِق ػٖ جُشؾَ كطكطحؼ ٖٓ جُؼِْ ٓح ال ٣كطحؾٚ جُشؾحٍ. ٝئ

ٓؼحُْ ضِي جُخظٞط٤س جُرؼذ ك٢ ضؼِٜٔح ٝضؼ٤ِٜٔح ػٖ جُشؾحٍ، دٍ ػ٠ِ رُي 

                                                           


// .جإلعالّ ٝضؼ٤ِْ جُٔشأز، ٓ٘ٞػس،  



. ، ٓ٘طذٟ جإلعال//ّضؼ٤ِْ جُٔشأز ك٢ جإلعالّ،  





كأؾحذٜٖ ئ٠ُ   ز١ ؽِد ك٤ٚ جُ٘غحء دسعحً خظٞط٤حً ٖٓ سعٍٞ هللاجُكذ٣ع جُ

ؽِرٜٖ ٝك٢ ٛزج دالُس ػ٠ِ أٗٚ ٣ؿد إٔ ضرؼذ جُٔشأز ػٖ جُشؾَ ك٢ ضؼِٜٔح، ٝصجد 

إٔ ٖٓ جُظِْ ُِٔشأز ٝػغ جُشؾَ ٝجُٔشأز ك٢ ػ٠ِ رُي ٓح هحُٚ أقذ جُؼِٔحء 

ئر إٔ جُطؼ٤ِْ ع٤طـ٢ ػ٤ِٚ ٓح ٣خض جُشؾحٍ أٝ جُٔؼشكس ذؼحٓس،  ٌٓحٕ ٝجقذ

ٖٝٓ غْ ُٖ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ٌٓحٕ ُٔح ٣خض جُٔشأز ُٜٝزج ٣وحٍ إٔ ٖٓ جُخطأ إٔ ضٌٕٞ 

ٓ٘حٛؽ جُطؼ٤ِْ ذ٤ٖ جُزًٞس ٝجإلٗحظ ٓطٔحغِس، ذَ ال ذذ ٖٓ جُخظٞط٤س قط٠ ٣ظلش 

ًَ ؾ٘ظ ذكوٚ ٖٓ جُطؼ٤ِْ جُٞجؾد ششػحً 


 .

أز جُٔغِٔس ٣ٔ٘ؼٜح ٖٓ جُطؼِْ ٝجُغإجٍ ػٖ أٓٞس د٣ٜ٘ح، ُزج ُْ ٣ٌٖ ق٤حء جُٔش

جٓطذقص ػحتشس سػ٢ هللا ػٜ٘ح ٗغحء جألٗظحس كوحُص ٗؼْ جُ٘غحء ٗغحء جألٗظحس ُْ 

٣ٔ٘ؼٜٖ جُك٤حء إٔ ٣طلوٜٖ ك٢ جُذ٣ٖ، ٝٗظشجً الٛطٔحّ جإلعالّ ذحُؼِْ ٝقشطٚ ػ٠ِ 

ًػ٤شز ػٖ ؽحُرحش جُؼِْ، ؽِرٚ، كاٗ٘ح ٗؿذ إٔ ضحس٣خ جُطشذ٤س جإلعال٤ٓس قلَ ذأٓػِس 

                                                           


، ٓ٘طذٟ جُٔشأز جُٔغِٔس. //جُٜٔ٘ؽ جُ٘ر١ٞ ك٢ ضؼ٤ِْ جُٔشأز  





ٝجُٔطؼِٔحش قط٠ ذشصٕ ك٢ شط٠ جُٔؿحالش جُؼ٤ِٔس، ذَ ًٖ ٣ؼِٖٔ ؿ٤شٖٛ، قط٠ 

إٔ ذؼغ ٓشح٤ٛش جُؼِٔحء ًحٗص ٖٓ ذ٤ٖ هحتٔس ش٤ٞخس جٓشأز


 .

ضؼ٤ِْ جُٔشأز ك٢ ضحس٣خ جإلعالّ  -غح٤ٗحً 

ؾّشد جُؼظش جُز١ عرن جإلعالّ قن جُٔشأز ٖٓ جُطؼ٤ِْ، ٝقط٠ ك٢ جُؼظش 

ّٖ جإلعالٓ ٢ كوذ جهطظش ضؼ٤ِْ جُلطحز ػ٠ِ جُٔرحدب جُذ٤٘٣س ُلثس طـ٤شز ٖٓ جُِٞجض٢ ً

٣زٛرٖ ُِٔغحؾذ ذوظذ جُطؼ٤ِْ، ُٝوذ جصدجد جُطؼ٤ِْ ُذٟ جُؿٞجس١ ك٢ جُؼظٞس 

جأل٣ٞٓس ٝجُؼرحع٤س جُالقوس ٝرُي ٖٓ أؾَ جُكظٍٞ ػ٠ِ أػ٠ِ هذس ٌٖٓٔ ٖٓ 

جُط٢ ٓ٘ؼص ٖٓ جالخطالؽ  جُ٘وذ ػ٘ذ ذ٤ؼٜٖ، ٝهذ ًحٕ ٛزج ػ٠ِ قغحخ جُٔشأز جُكشز

ػٖ ؽش٣ن ئؾرحسٛح ػ٠ِ جٌُٔٞظ دجخَ ٓ٘ضُٜح، ٝأٓح جُؼظٞس جُط٢ شٜذش 

جالٗوغحٓحش جُغ٤حع٤س ٝجُذ٣ٝالش جُظـ٤شز ك٢ ؾغْ جُذُٝس جُؼرحع٤س ٝجُلطشز جُط٢ 

عحد ذٜح جُٔٔح٤ُي ٝكطشز جُذُٝس جُؼػٔح٤ٗس، كوذ جٗكطص ذٜح جُٞعحتَ جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجٗكؾ 

ٓؼٜح ضؼ٤ِْ جُٔشأز


 .

                                                           


سؾح، كحؽٔس ٓكٔذ، أغش ٓشٌِط٢ جالخطالؽ ٝجُٜٔ٘حؼ جُطؼ٢ٔ٤ِ ػ٠ِ ضؼ٤ِْ جُلطحز جُٔغِٔس ك٢  

 .جُؿحٓؼحش جألسد٤ٗس، جُؿحٓؼس جألسد٤ٗس، ؾحٓؼس ج٤ُشٓٞى، 



 .، ص، دجس جٌُ٘ذ١، ئسذذ، جُٔشأز جُؼشذ٤سجُظحٛش، أقٔذ ؾٔحٍ )د(،  



ع٘ط٘حٍٝ ك٢ ٛزج جُٔركع ضؼ٤ِْ جُٔشأز ك٢ جُؼظش جأل١ٞٓ ٝجُؼرحع٢ 

ٝجُؼػٔح٢ٗ ٝجُؼظش جُكحػش ٢ٛٝ ًٔح ٢ِ٣:

- ٍٝضؼ٤ِْ جُٔشأز ك٢ جُؼظش جإلعال٢ٓ جأل

جُشلحء ذ٘ص ػرذ هللا جُؼذ٣ٝس، أٓشٛح   ٖٓ أ٠ُٝ جُٔطؼِٔحش ك٢ ػٜذ جُ٘ر٢

ػ٤ِٚ جُغالّ إٔ ضؼِْ قلظس )سػ٢ هللا ػٜ٘ح( جٌُطحذس كؼِٔطٜح، كٌحٗص قلظس 

ضٌطد، ًٝحٕ ػذد ٖٓ جُٔغِٔحش ٣وشإٔ ٣ٌٝطرٖ ٣ٝؼِٖٔ جُٔغِٔحش، ًٝحٗص جُغ٤ذز 

ػحتشس ًٝزُي جُغ٤ذز أّ عِٔس )سػ٢ هللا ػٜ٘ٔح( ضوشإٓ ٝال ضٌطرحٕ. 

أ٣حٓحً ُطؼ٤ِْ جُ٘غحء، كاٗٚ ػ٤ِٚ جُغالّ ٝػغ   ٣ْٝهذ خظض جُشعٍٞ جٌُش

أعظ جُٜ٘ؼس جُؼ٤ِٔس ُِٔغ٤ِٖٔ، ُْٝ ٣ٌٖ ُِطؼ٤ِْ أٝهحش ٓ٘ظٔس أٝ ٓكحٍ ٓؼ٤٘س، 

كوذ ٣ٌٕٞ ك٢ جُٔغؿذ أٝ ك٢ ظَ قحتؾ أٝ ك٢ دجس أقذْٛ، ٣ٌٝٔ٘٘ح إٔ ٗطِن ُلع 

ٓؼِْ ػ٠ِ أعشٟ ذذس، ٝػرذ هللا ذٖ عؼ٤ذ ٝأذ٢ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٝجُشلحء 

٣س، ٝرُي ألٗٚ أٓشْٛ ػ٤ِٚ جُغالّ إٔ ٣ؼِٔٞج، كؼِٔٞج، ٌُٖٝ ُْ ٣ؼ٤ٖ ُْٜ جُؼذٝ

                                                                                                                                                                      





أٝهحضحً ٝٓكحالً ُِطؼ٤ِْ، ٝػ٠ِ ٛزج كحٌُٔحضد ُْ ضٌٖ ٓؼِٞٓس ػ٘ذ جُٔغ٤ِٖٔ ػ٠ِ 

. ػٜذ جُشعٍٞ



- جُطؼ٤ِْ ك٢ جُؼظش جأل١ٞٓ 

ُْ ٣ظٜش ُ٘ح جُؼظش جأل١ٞٓ ٗغحء خِلٖ ػحتشس )سػ٢ هللا ػٜ٘ح( ك٢ جُزًحء 

ّٖ ض٤ٔضٕ ذحُرطُٞس جُكشذ٤س، ًأّ ق٤ٌْ جُخحسؾ٤س، ٝذحألدخ سٝج٣س  ٝجُلوٚ، ٝئٕ ً

ٝٗوذ، ًغ٤ٌ٘س، ٝػحتشس ذ٘ص ؽِكس، ٝٛٔح طحقرحش جُظحُٞٗحش جألدذ٤س، جُط٢ 

جُؿحٗد جُغ٤حع٢ ُٜزج عروص ٓح ٣شحذٜٜح ك٢ كشٗغح ذؼذ رُي ذٌػ٤ش، ُْٝ ٣طشى 

جُؼظش ٓؿحالً ُِكٌْ ٢ً ضكؼ٠ ذٚ جٓشأز، أٝ أ١ أ١ٞٓ ٖٓ أػؿ٤ٔس، ؿ٤ش إٔ 

جُؿحٗد جُل٢٘ ٝأهظذ ذٚ جُشؼش ٝجُـ٘حء ٝجُشهض، كوذ كحع ذٚ جُؼظش جأل١ٞٓ، 

ٝض٤ٔض ػٖ ًَ جُؼظٞس جُط٢ عِلص، ذَ ُؼِٚ سجؾغ ئ٠ُ ًػشز جُؿٞجس١ جُٔـ٤٘حش، 

ٛٞ ك٢ جُٔؿطٔؼحش جُؼشذ٤س، ٖٝٛ أطذجء جُٔػولحش جُِٞجض٢ أدخِٖ ػ٘ظش جُض

ُِغر٢ ٝجالٗطظحس جُؼشذ٢ ػ٠ِ جألْٓ جألخشٟ.



                                                           


 .، ٓظذس عحذن، صجُطشذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ ك٢ جإلعالّجُذ٣ٞٙ ؾ٢، عؼ٤ذ،  




، ٓشًض دسجعحش قٍٞ جُٔشأز ٝدٝسٛح ك٢ قشًس جُٞقذز جُؼشذ٤سشِن، ػ٢ِ، ٝجخشٕٝ، ٗذٝز  

 .، ص جُٞقذز جُؼشذ٤س، ذ٤شٝش، 



هرَ إٔ ٗؼط٢ ٗٔحرؼ ضٞػف غوحكس جُٔشأز ٣ؿذس ذ٘ح إٔ ٗكون هؼ٤س ٛحٓس 

٢ٛٝ: أ٣ٖ ًحٗص ضطؼِْ جُلطحز؟ َٛ جُطكوص ذحٌُطحخ طـ٤شز؟ ٝجٗؼٔص ئ٠ُ قِوحش 

ظر٤حٕ ٝجُشؾحٍ؟ ٣وٍٞ د. جُشؾحٍ شحذس؟ أّ ًحٕ ُٜح ٓإدخ خحص ُْٝ ضخطِؾ ذحُ

ئٕ جُر٘حش ًٖ ٣طؼِٖٔ ك٢ جٌُطحض٤د، ٌُٖٝ د. جألٛٞج٢ٗ ٓكٔذ كإجد جألٛٞج٢ٗ 

٣شؾغ ػٖ هُٞٚ ٛزج ئ٠ُ جُشأ١ جُز١ ٗؼطوذٙ طٞجذحً ك٤وشس، إٔ جُؼحدز ؾشش ػ٠ِ 

ضؼ٤ِْ جُر٘حش دجخَ جُذٝس، ٝهذ ضؼشع ُٜزج جُٔٞػٞع أ٣ؼحً د. خ٤َِ ؽٞؽف 

ًطحخ جألؿح٢ٗ ضشدد جُر٘حش ئ٠ُ جٌُٔطد ك٢ جُوشٕ كزًش ٓح ٢ِ٣: ٝٓٔح ٣زًش ك٢ 

جُػح٢ٗ ُِٜؿشز، كٖٔ ٛزج ٣ظٜش إٔ جُلط٤حش رٛرٖ ُِطؼ٤ِْ ك٢ جٌُٔطد، ٝك٢ ذؼغ 

جألق٤حٕ ضؼِٖٔ ٓغ جُلط٤حٕ ًٔح ٛٞ ٓؼشٝف ج٤ُّٞ ك٢ ذؼغ جألٓحًٖ، ٣ٝؼحسع د. 

أقٔذ شِر٢ ٓح رٛد ئ٤ُٚ د. ؽٞؽف، ئر ٣وٍٞ شِر٢ ئٕ جُر٘ص جُط٢ ٗوٍٞ أٜٗح 

ِٔص ك٢ ػظٞس جإلعالّ جأل٠ُٝ ٝٗحُص هغطحً ٖٓ جُػوحكس ٢ٛ جُر٘ص جُكشز هرَ ضؼ

ًَ ش٢ء، ٝجهطرحعحش ؽٞؽف ضطؼِن ذحُؿٞجس١ كال ٣ٌٖٔ إٔ ٗأخز ٜٓ٘ح قٌٔحً ػحٓحً 

ػ٠ِ ئٕ جُر٘ص ضؼِٔص ذحٌُٔطد ٓغ جألٝالد، ألٕ ضؼ٤ِْ جُؿٞجس١ ذحٌُٔطد ال ٣ذٍ 

ُؿ٘غ٤ٖ ٓح ًحٗص ض٘طرن ػ٠ِ ػ٠ِ ضؼ٤ِْ جُكشجتش ذٚ، ئر ئٕ ًشج٤ٛس جخطالؽ ج

                                                                                                                                                                      





جُؿٞجس١، كوذ ًٖ ٓرطزالش ٓ٘كٖ ًػ٤شجً ٖٓ جُطغ٤ٜالش جُط٢ ُْ ضغطٔطغ ذٜح 

جُكشجتش. ُْٝ ٣ٌٖ جُٔشجد ذطؼ٤ِْ جُؿٞجس١ ٛٞ جُػوحكس ذوذس ٓح ًحٕ ٣شجد سكغ 

أغٔحٜٖٗ ذطؼ٤ِٜٖٔ جٌُطحذس أٝ جُـ٘حء. ًٔح ٣ٝإًذ د. جُشر٢ِ ئٕ جُر٘ص ُْ ضِطكن 

ؿِظ ك٢ قِوس جُشؾحٍ شحذس، ًٝحٕ جُـحُد ئٕ ضطؼِْ ك٢ ذحٌُطحخ طر٤س ُْٝ ض

جُٔ٘ضٍ ػٖ ؽش٣ن أقذ أهحسذٜح أٝ ذٔإدخ ٣ذػ٠ ُٜح


 .

٣زًش جألعطحر عؼ٤ذ جُذ٣ٞٙ ؾ٢ ك٢ ًطحذٚ جُطشذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ ك٢ جإلعالّ إٔ قع 

جُر٘حش ٖٓ جُطؼِْ ًحٕ ك٢ جصد٣حد، ٝٗؿذ ػذدجً ٖٓ جُ٘غحء ٣وشإٔ ٣ٌٝطرٖ، ٝٓٔح 

ٜٖ ًٖ ٣ط٤ُٖٞ جٌُطحذس ُِخِلحء ٝك٢ دٝج٣ٖٝ جُذُٝس، ًٝحٕ ٣ؿذس رًشٙ ئٕ ذؼؼ

ُِخ٤ِلس ػرذ جُِٔي ذٖ ٓشٝجٕ ؾحس٣س ضٌطد ذ٤ٖ ٣ذ٣ٚ، ًٔح ًحٕ ُِكؿحؼ ؾحس٣س 

ًحضرس ًٝحٕ ُإلٓحّ ٓحُي سػ٢ هللا ػ٘ٚ ػذز ؾٞجس١ ٣ٌطرٖ ذ٤ٖ ٣ذ٣ٚ، ٝإلذشج٤ْٛ 

جُؼِّٞ  جإلٓحّ ؾحس٣س ضٌطد ذ٤ٖ ٣ذ٣ٚ، ٝؿ٤شٖٛ ًػ٤ش، ػ٠ِ إٔ ٗظ٤د جُٔشأز ك٢

ٝجُٔؼحسف ُْ ٣ٌٖ هحطشجً، كوذ ٗرؾ ػذد ًر٤ش ٜٖٓ٘ ك٢ جُلوٚ ٝجألدخ ٝجُكذ٣ع 

ٝجُٔؼحسف، أٓح جُطؼ٤ِْ جُٔخطِؾ كِْ ٣ٌٖ ػحٓحً ك٢ جٌُٔحضد، ٝؾذ ذؼغ جٌُٔحضد 

                                                           


 .، صشر٢ِ، أقٔذ )د(، ضحس٣خ جُطشذ٤س جالعال٤ٓس، دجس جٌُشحف ُِ٘شش، ذ٤شٝش،  





ًحٕ ٣طؼِْ ذٜح جُرٕ٘ٞ ٝجُر٘حش ٓؼحً، ؾحء ػٖ ػ٢ِ جذٖ جدّ أٗٚ ػشن ِٜٓ٘س ٢ٛٝ 

٠ُ جُٔإدخ ك٤ؿِظ ػ٘ذٙ ٤ُ٘ظش ئ٤ُٜحطر٤س ضخطِق ئ٠ُ جٌُطحخ، كٌحٕ ٣ؿ٢ء ئ


 .

- ضؼ٤ِْ جُٔشأز ك٢ جُؼظش جُؼرحع٢

ٓؿطٔغ ذ٢٘ جُؼرحط صجد ػ٠ِ جُٔؿطٔغ جأل١ٞٓ ًػحكس ٖٓ ٗحق٤س جالٓطضجؼ ذ٤ٖ 

جألْٓ، ٝػ٠ِ جألخض جُلشط، ٝٛزج جُؼظش جُز١ أشحػص ك٤ٚ جُٔشأز جُٔٞجالز 

أٓٞجؾحً ٖٓ جُلطٖ ٝجُػوحكس، ُْ ضظَ ئ٠ُ دسؾطٜح جُٔشأز جُؼشذ٤س جُكشز، كارج عٔؼ٘ح 

كاٜٗح ُْ ضرِؾ ٓشضرس ػ٘حٕ  ػ٤ِس ذ٘ص جُٜٔذ١ ضؼشخ ػ٠ِ جُؼٞد ٝض٘شش جُـضٍ،

جُ٘حؽل٤س جُط٢ ًحٗص ضغحؾَ أذح ٗإجط، ئال إٔ ٛإالء جُؿٞجس١ ًٖ ذٔػحذس ٓؼِٔحش 

ُغٞجٖٛ ك٢ ٓؿحٍ جُٜ٘ذجّ ٝجٌُطحذس ٝجُشؼش ٝض٘غ٤ن جُر٤ٞش ٝٓخطِق شإٕٝ 

جُك٤حز، ٝرُي ذغرد ٗشأضٜٖ ك٢ أْٓ صجدش ٓذ٤ٗس ػ٠ِ ٓح ُِؼشخ، أٝ ئٜٖٗ ًٖ 

و٤ق جُؿٞجس١، ئ٠ُ ؾحٗد رُي كإ جُ٘غحء جُكشجتش ٣طشذ٤ٖ ك٢ دٝس ٣طخظظٖ ُطػ

ك٢ ٛزج جُؼظش كوٖ جإلٓحء ك٢ ٓؿحٍ جُػوحكس جُذ٤٘٣س ٝذؼغ جُؼِّٞ، ٓػَ ػِّٞ 

جُلوٚ ٝجُكذ٣ع ٝجُطظٞف ٖٝٓ جُ٘غحء ٗزًش عط٤طٚ ذ٘ص جُوحػ٢ ٝجُٞجػظس 

                                                           


 .جُذ٣ٞٙ ؾ٢، عؼ٤ذ، جُطشذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ ك٢ جالعالّ، ٓظذس عحذن، ص 





جُرـذجد٣س ٤ٓٔٞٗس ذ٘ص عحهُٞس ٌٝٛزج ضظذش جُٔشأز ك٢ ٛزج جُؼظش ألخطش 

٤٘س ك٢ ضطٞس جإلعالّ ًٔح إٔ أذح ق٤٘لس ٝجُطرش١ ؾٞصج ُِٔشأز ئٕ جُٔ٘حطد جُذ٣

 ض٢ِ جُوؼحء ٝجُلط٤ح، كٌحٕ سد جُلؼَ ػ٠ِ رُي ٓح هحُٚ جُشحػش جذٖ ذغحّ:

ٓح ُِ٘غــحء ٌُِٝطـــحذس  ٝجُؼٔحُس ٝجُخطحذس 

ٛـزج ُــ٘ـح ُٜٖٝ ٓ٘ح  ئٕ ٣رطٖ ػ٠ِ ؾ٘حذس    



٣رو٠ إٔ جُؼظش جُؼرحع٢ جُز١ ذِـص ك٤ٚ جُكؼحسز جُؼشذ٤س أٝؾٜح، ٝػذ 

جُٔإسخٕٞ ذـذجد قحػشز جُؼحُْ جألٍٝ ك٢ جُوشٕ جُػحٖٓ ج٤ُٔالد١، ُْ ٣أض٢ ٝجقذ 

ْٜٓ٘ ػ٠ِ رًش جٓشأز ذِـص ٓرِـحً ٓشٓٞهحً ك٢ جُطد، ٝجألدخ، ٝجُلِغلس ٝعحتش 

ضوْ ذؿالتَ جألػٔحٍ، ٝإٔ جُؼِّٞ، ُزج كإ هٍٞ جذٖ سشذ ك٢ جُطر٤ؼ٤حش أٜٗح ُْ 

ق٤حضٜح ضغش١ ًك٤حز جُر٘حش، ٝضٞجطَ ػ٤شٜح ًؼ٤ش جُشؾَ، ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ إٔ 

ػذدٖٛ ٣لٞم ػذد جُشؾحٍ. 

٣ظٞس ُ٘ح جذٖ قؿش جُؿذجٍ قٍٞ ضؼ٤ِْ جُر٘ص جٌُطحذس ٝجُوشجءز ك٤غطلط٠ ك٢ 

ٓش ػ٠ِ رُي ك٤لط٢ ذأٜٗح ضؼِْ جُؼِْ، ٌُٜٝ٘ح ال ضؼِْ جٌُطحذس ٣ٝش١ٝ قذ٣ػحً ئٕ ُؤحٕ 
                                                           


، ٓظذس عحذن، ص قٍٞ جُٔشأز ٝدٝسٛح ك٢ قشًس جُٞقذز جُؼشذ٤سشِن، ػ٢ِ ٝآخشٕٝ، ٗذٝز  

- .





أ١ أٜٗح ضؼِْ جٌُطحذس ُطزذف ذٜح،  ُٖٔ ٣ظوَ ٛزج جُغ٤قؾحس٣س ضؼِْ كوحٍ 

٣ٝوٍٞ ئٕ جُٔشأز ئرج ضؼِٔطٜح ضٞطِص ئ٠ُ أؿشجع كحعذز، ألٜٗح ضرِؾ ذٜح ك٢ 

أؿشجػٜح ٓح ُْ ضرِـٚ ذشعُٜٞح، كألؾَ رُي طحسش جُٔشأز ذؼذ جٌُطحذس ًحُغ٤ق 

حٍ ٝجػِْ ئٕ ج٢ُٜ٘ ػٖ ضؼ٤ِْ جُظو٤َ جُز١ ال ٣ٔش ػ٠ِ ش٢ء ئال هطؼٚ، غْ ه

جُ٘غحء جٌُطحذس ال ٣٘حك٢ ؽِد ضؼِٜٖٔ جُوشإٓ ٝجُؼِّٞ ٝج٥دجخ، ألٕ ك٢ ٛزٙ 

ٓظحُف ػحٓس ٖٓ ؿ٤ش خش٤س ٓلحعذ ضطُٞذ ٜٓ٘ح، ذخالف جٌُطحذس


 .

٣إًذ د. ٓؼؿد جُضٛشج٢ٗ ذإٔ جإلٓحّ أذح قحٓذ جُـضج٢ُ ال ٣طكذظ ػٖ جُٔشأز 

ك٢ ًطحذٚ )جُطرش جُٔغرٞى ك٢ ٗظ٤كس ئال ذٔؼٕٔٞ جقطوحس١ ػذجت٢ خظٞطحً 

جُِٔٞى( ٝؿ٤شٙ ٖٓ جُؼرحسجش ٝجُ٘ظٞص جُط٢ ٣رػٜح ك٢ ذؼغ ًطرٚ، ٝرًش 

جٌُحضد ئٕ جُـضج٢ُ ٣ظق جُ٘غحء ذطرحع جُك٤ٞجٗحش ٓغطذالً ذرؼغ ٗظٞطٚ جُط٢ 

٣كؾ ذٜح ٖٓ هذس جُٔشأز ٣ٝغخش ٜٓ٘ح ٣ٝظلٜح ك٢ ٓ٘ضُس ذ٤ٔ٤ٜس، ٓؼطرشجً ضِي 

عخس ػ٘ذ جُـضج٢ُ ٖٓ خالٍ ٗظٞص ٓخطِلس ضش٘غ جُو٘حػحش ٖٓ جُظٞس جُشج

                                                           


، جُوحٛشز، ال ٣ٞؾذ ع٘س ؽرغ، ؽش، ٌٓطرس جُٜ٘ؼس جُٔظش٣س، ؼ أ٤ٖٓ، أقٔذ ك٤غ جُخح 

 .ص





ٝضكؾ ٖٓ هذس جُٔشأز. ٓٞػكحً ئٕ ٛزٙ جُؼرحسجش جُٔغ٤ثس ذكن جُٔشأز ٗوِٜح 

جُـضج٢ُ ٖٓ ًطد جُطٞسجز، ٝضغحءٍ جُضٛشج٢ٗ ُٔحرج ذػٜح جُـضج٢ُ ٓح دجّ أٗٚ ٣ؼِْ 

أٜٗح ك٢ جُطٞسجز، ٝأشحس ئ٠ُ إٔ أعِٞخ جُـضج٢ُ ك٢ جُٔؼشكس ٛٞ أعِٞخ ئسشحد١ 

ؼ٢ٔ٤ِ، ٝجػطرش جٌُحضد جُـضج٢ُ جُز١ عحم ذؼغ ٗظٞطٚ ذأٜٗح ضٌشق ػٖ ض

ٓشع ُذ٣ٚ، أٓح جذٖ قضّ جألٗذُغ٢ ك٤وٍٞ ػ٘ٚ جُضٛشج٢ٗ ذأٗٚ جُشؾَ جُز١ 

٣إعظ ُلٌش جُٔكرس، ٣ٝشٟ ئٕ ضشذ٤س جذٖ قضّ ػ٠ِ ٣ذ جُ٘غحء ٝظشٝف ٗشأضٚ 

حذ٤س، جُط٢ ض٤ٔضش ذحُشخحء أغشش ػ٠ِ ئٗطحؾٚ كأطركص طٞسز جُٔشأز ػ٘ذٙ ئ٣ؿ

أٓح جذٖ سشذ ك٤ظق جُ٘غحء ذأٜٖٗ ٣شطشًٖ ك٢ جألكؼحٍ جإلٗغح٤ٗس ٣ٝطٔطؼٖ ذحٌُلحءز 

رجضٜح ٣ٌٜٖٝٔ٘ ئٕ ٣إد٣ٖ جألػٔحٍ ٗلغٜح، ًٔح ئٜٖٗ أق٤حٗحً أًػش قزهحً ٖٓ جُشؾحٍ 

ك٢ ذؼغ جُٔؿحالش خظٞطحً ق٤٘ٔح ٣طؼِن ذط٣ٌٜٖٞ٘ ٝجألػٔحٍ جًُُٔٞٞس ُٜٖ، 

ٓحٕ جُٔشأز ٖٓ ئؽالم ٣ذ٣ٜح ُِطك٤ِن ٗكٞ ٝال ٣ٔط٘غ ئٕ ٣ٌٕٞ ذ٤ٜٖ٘ ق٤ٌْ ككش

جإلذذجع ؾؼِٜح أع٤شز ألٓٞس ٛحٓش٤س ك٢ جُك٤حز، ٝإٔ جٌُلحءز جُؼ٤ِح ضؼٔش ػ٘ذ 

جُٔشأز ق٤ٖ ضَٜٔ ٝال ٣طحـ ُٜح جالٗطالم

. 

                                                           


جُضٛشج٢ٗ، ٓؼؿد )د(، ٓٞهق جُـضج٢ُ ٖٓ جُٔشأز ٣ؼٞد ئ٠ُ جعرحخ ٓشػ٤س ٝجذٖ قضّ أعظ  



٣زًش ُ٘ح جُطحس٣خ أعٔحء الٓؼس ك٢ جألدخ ٝجُؼرحدز ًشجذؼس جُؼذ٣ٝس ٝأخرحسٛح 

كس ضغطؼَٔ ك٢ ٓ٘حؾحضٜح هلل أعِٞذحً ك٢ جُظالـ ٓشٜٞسز، ًٝحٗص شحػشز ٓطظٞ

ئ٢ُٜ أضكشم ذحُ٘حس هِرحً ِٓٔٞءجً ذحُشهس ٝجُؼزٝذس ٝجُظلحء، ٖٝٓ رُي هُٜٞح 

ٝصذ٤ذز أّ ؾؼلش صٝؾس جُشش٤ذ ًحٗص ض٘ظْ جُشؼش ٝض٘حظش جُشؾحٍ ك٢  أقري

شط٠ ٗٞجق٢ جُػوحكس ٝجُلٌش، ٝقٔذز ذ٘ص ص٣حد جُٔإدخ ٝأخطٜح ص٣٘د، ًٝحٗطح 

ٝٓش٣ْ ذ٘ص أذ٢ أ٣ٞخ جألٗظحس١ ًحٗص أد٣رس شحػشز، ضؼِْ  شحػشضحٕ أد٣رطحٕ،

جُ٘غحء جألدخ، ٝذذج٤ٗس ٓٞالز أذ٢ جُٔطشف ذٖ ؿِرٕٞ ٝقلظس ذ٘ص جُكؿحؼ 

جُش٢ًٗٞ ًٝحٗص كش٣ذز جُضٓحٕ ك٢ جُكغٖ ٝجألدخ، ٝضو٤س أّ ػ٢ِ ذ٘ص أذ٢ جُلشؼ 

ًحٗص أد٣رس كحػِس ٝشحػشز ٓٔطحصز


 .

-  جُغ٤حع٢ضؼ٤ِْ جُٔشأز ك٢ ػظٞس جالٗكطحؽ

ئٕ جُلطشز جُطحس٣خ٤س جُط٣ِٞس جُط٢ أػورص جُلطشز جُٔضدٛشز ُِكؼحسز جُؼشذ٤س 

جإلعال٤ٓس ٝجُٔٔطذز ٖٓ أٝجخش جُؼظش جُؼرحع٢ ئ٠ُ ٜٗح٣س جُؼظش جُؼػٔح٢ٗ، ًحٗص 

                                                                                                                                                                      

ُلٌش جُٔكرس. 



- .شر٢ِ، أقٔذ)د(، ضحس٣خ جُطشذ٤س جالعال٤ٓس، ٓظذس عحذن، ص  





ٝػ٘ذٓح ًحٕ جُٔإسخٕٞ ٣طكذغٕٞ ػٜ٘ح كاْٜٗ  هذ أِٛٔص دسجعطٜح صٓ٘حً ؽ٣ٞالً 

طد جُٔذسع٤س هحت٤ِٖ ذحٜٗح ػظش ًحٗٞج ٣لؼِٕٞ رُي ذشٌَ عطك٢ ك٢ جٌُ

جالٗكطحؽ، أٝ عرحش ؽ٣َٞ أٝ ٗغ٤حٕ، أٝ ػٞدز ئ٠ُ جُخشجكحش جُشؼر٤س، ٝجُٞجهغ 

ئٜٗح ذكحؾس ئ٠ُ دسجعس الٕ ٓؿطٔؼ٘ح جُشجٖٛ ٗحضؽ ػٜ٘ح ٓرحششز، ٝذحُطح٢ُ ال ٣ٌٖٔ 

كْٜ جُٔشحًَ جُكح٤ُس ئٕ ُْ ٗلْٜ ضِي جُلطشز، ٝك٢ ضِي جُٔشقِس جُطحس٣خ٤س جُكحعٔس 

ذشٓؿس ًَ جألصٓحش جُخط٤شز ٝجالٗغذجدجش جُط٢ ٣ؼح٢ٗ ٜٓ٘ح ٓؿطٔؼ٘ح ج٤ُّٞ ضٔص 

ُٜزج ال ذذ ٖٓ دسجعطٜح


 .

ُوذ قظِص ك٢ ضِي جُلطشز جُؼػٔح٤ٗس هط٤ؼطحٕ، ال٣ضجٍ ٣ؼح٢ٗ ٜٓ٘ح جُٔؿطٔغ، 

جأل٠ُٝ دجخ٤ِس ٝجُػح٤ٗس خحسؾ٤س، كل٢ جأل٠ُٝ جٗوطغ جُلٌش جإلعال٢ٓ ك٢ جُٔشقِس 

أٗطؿٚ جُلٌش جإلعال٢ٓ رجضٚ ك٢ جُٔشقِس جٌُالع٤ٌ٤س )أ١ جُؼػٔح٤ٗس ػٖ أكؼَ ٓح 

ك٢ جُوشٕٝ جُٜؿش٣س جُغطس جأل٠ُٝ ٖٓ ضحس٣خ جإلعالّ(، ٢ٛٝ هذ ض٤ٔضش ذٞؾٞد 

ٓغحقس ٖٓ جُكش٣س جُلٌش٣س الع٤ٔح ك٢ ػٜذ جُٔإٔٓٞ، ٌٝٛزج كاٗ٘ح ٗؿَٜ جُٔشقِس 

                                                           


، َ جُذ٢٘٣، ضشؾٔس ٛحشْ طحُف، دجس جُط٤ِؼس ذ٤شٝش، أسًٕٞ، ٓكٔذ، هؼح٣ح ك٢ ٗوذ جُؼو 

 .ص





٤س( جُط٢ جٌُالع٤ٌ٤س جُٔرذػس ٝال ٗؼشف ئال جُٔشقِس جُغٌٞالعط٤ٌ٤س )جُٔذسعحٗ

ؾحءش ذؼذٛح ٝؿطص ػ٤ِٜح


 .

أٓح جُػح٤ٗس ك٢ٜ خحسؾ٤س، ئر ؾٔذ جُلٌش جُؼشذ٢ ُْٝ ٣ؼشف ٓحرج ٣كظَ قُٞٚ 

ٖٓ جًطشحكحش ػ٤ِٔس ٝضطٞسجش كِغل٤س، ٌٝٛزج ضشٌِص جُكذجغس جُٔحد٣س جُلٌش٣س 

خحسؾس ػ٘ٚ دٕٝ إٔ ضطحـ ُٚ جُٔغحٛٔس ك٤ٜح، ٝػ٘ذٓح ض٘رٚ ك٢ ذذج٣س جُوشٕ جُطحعغ 

ألٓحّ. ػشش ًحٗص جُكذجغس هذ هطؼص أشٞجؽحً ذؼ٤ذز ئ٠ُ ج

ًحٗص قشًس جُطحس٣خ ضٔش٢ ذحضؿحٙ جُلٌش جُٞجقذ جُز١ عحد ك٢ جُلطشز 

جُؼػٔح٤ٗس، ٖٝٓ ٣غطط٤غ إٔ ٣وحّٝ قشًس جُطحس٣خ ئر ئٓح جٗضُوص أٝ ٓشص ذحضؿحٙ ٓح، 

ُزج ٣ؿد إٔ ٗذخَ ٓظطِكحش جُؼِّٞ جالؾطٔحػ٤س ٢ٌُ ٗلْٜ ٓحرج قظَ ذحُؼرؾ 

عال٤ٓس، ٣ؿد إٔ ك٢ رُي جُٔ٘ؼطق جُكحعْ ٖٓ ضحس٣خ جُٔؿطٔؼحش جُؼشذ٤س جإل

ٗطشـ ٓشٌِس جالٗكطحؽ ٖٓ خالٍ ٓ٘ظٞس ػِْ جالؾطٔحع ٝٗطكذظ ػٖ جألؽش 

جالؾطٔحػ٤س ُِٔؼشكس، كحالٗكطحؽ ٝجُؿٔٞد ال ٣وشسٙ كشد ٝجقذ ٝئٗٔح ٣وشسٙ ض٤حس 

ضحس٣خ٢ أٝ ذ٤٘س جؾطٔحػ٤س ذأعشٛح، كارج ٓح ؾٔذش ذ٤٘س جُٔؿطٔغ أٝ ضٌِغص أٝ 

                                                           


ٗلظ جُٔظذس جُغحذن.  





ٓح جصدٛشش جصدٛش جُلٌش ك٤ٚ ٝضأُن،  ضشجؾؼص ضٌِظ جُلٌش ك٤ٚ ٝضشجؾغ، ٝئرج

كحُٔؿطٔغ ٛٞ جُز١ ٣كغْ جألٓٞس ٤ُٝظ جُلشد ٝجألؽش جالؾطٔحػ٤س ُِٔؼشكس ٢ٛ 

جُط٢ ضغطورَ جُلٌش جُلِغل٢ أٝ ال ضغطورِٚ، ٢ٛ جُط٢ ضط٤ف ُٚ إٔ ٣ضدٛش أٝ ضؼ٤ن 

جُخ٘حم ػ٤ِٚ


 .

رحع٤س ئٕ جُلطشز جُٔٔطذز ٓحذ٤ٖ أٝجعؾ جُكٌْ جُؼرحع٢ )صٖٓ ضلٌي جُغِطس جُؼ

ٝذذج٣س جُوشٕ جُؼشش٣ٖ( ٣ٌٖٔ ػٜٔح ك٢ ؽٞس ٝجقذ ٗظشجً ٌُٜٞٗح سصقص خالٍ 

ًَ ٛزٙ جُؼٜٞد ضكص ٝؽأز ظشٝف ٓشحذٜس ضٌحد ضٌٕٞ ٝجقذز ٖٓ ق٤ع ضأغ٤شٛح 

ٝجٗؼٌحعحضٜح ػ٠ِ أٝػحع جألعش، ٣ٌٖٝٔ ضِخ٤ض ٛزٙ جُظشٝف ذٔح ٢ِ٣:

 .جػطشجخ ع٤حع٢ ٝأ٢٘ٓ ػ٤ٔن جُؿزٝس .

،ٍٝٗشأز ٝج٤ٜٗحسجً.  . ضؼحهد عش٣غ ُِذ

 ٍٝذِرِس شذ٣ذز ػ٠ِ طؼ٤ذ ج٤ٌُِٔحش جُؼوحس٣س ق٤ع سجكوص ضؼحهد جُذ .

ٝصٝجُٜح ػ٤ِٔحش ٗوَ ٝجؿطظحخ ٤ٌُِِٔحش. 

                                                           


 .ٗلظ جُٔظذس جُغحذن، ص 





 ٍٞٛضجش ػ٤ٔوس ػشذص ؾزٝس جُٔؿطٔغ ٗط٤ؿس ضالقن ٛؿٔحش جُٔـ .

ٝجُكشٝخ جُظ٤ِر٤س. 

 ُِكوذ . ض٘حقش دجتْ ذ٤ٖ جُلثحش جُغٌح٤ٗس ٝٓح سجكوٚ ٖٓ ضؼ٤ٔن ضحس٣خ٢

ٝجٌُشج٤ٛس ٝعٞء جُؼالهحش ذ٤ٜ٘ٔح. 

 .ْٜجُٔؿحػحش ٝجألٓشجع جُط٢ أطحذص جُغٌحٕ كحٗؼٌغص ػ٤ِ .

 .طد ًَ جالٛطٔحّ ػ٠ِ جُ٘حق٤س جُؼغٌش٣س ٝجُػوحك٤س ٝجالؾطٔحػ٤س .

 ًرص جُؿٞ جُػوحك٢ ٝقظشٙ ك٢ جُكشًحش جُذ٤٘٣س ٝجُذػٞجش جُظٞك٤س .

ؿ٤ش جُٔؼطذُس جُٔط٘ح٤ٓس جُظٜٞس ك٢ أٝعحؽ جُؼحٓس ذطشؿ٤غ ٖٓ جُوٟٞ 

جُكحًٔس ذٜذف جُٔكحكظس ػ٠ِ جُطخِق جالؾطٔحػ٢ جُغحتذ. 

 ٓوحؽؼس جُؼشجتد ٝضؼ٤ٜٔٔح ُطؼض٣ض جعطوال٤ُس جألٓشجء ػٖ جُخ٤ِلس .

ٖٓ جُٔحٍ ٣إد٣ٚ جألٓشجء ًَ ع٘س ٓغ ضأد٣س جُخطرس  ٝجضلحهٜٔح ػ٠ِ ٓرِؾ

ُِخ٤ِلس ٝجالػطشجف ذغِطحٗٚ. 

 ع٤طشز ٓشحػش جُكزس ٝجُخٞف ٝجُطكلع ٝجُوِن ػ٠ِ جُ٘لٞط ٝػ٠ِ .

جُؼالهحش جالؾطٔحػ٤س. 



 .سًٞد قشًس جُٔؿطٔغ .

٣ٌٖٝٔ جخطظحس ٝػغ جُٔؿطٔغ خالٍ ٛزٙ جُكورس جُط٣ِٞس ذحُطؿٔذ، ئر ُْ 

ذطٌحس ذَ كشع ػ٤ِٚ ضٌشجس جُظٞسز جُغحذوس، كحُظشٝف جُٔطؿٔذز ٣غٔف ُٚ ذحال

جعطٔشش ضلشص جُطش٤ٌِس جالؾطٔحػ٤س ٗلغٜح


. ٝجأل٠ٌٗ ٖٓ رُي ضلش٢ جُؿَٜ قط٠ 

ػ٘ذ جُشؾحٍ جُشع٤٤ٖٔ جُٔغإ٤ُٖٝ ك٢ جُذُٝس، ٝجُٔشأز ذذٝسٛح ضحذؼص جُك٤حز ػ٠ِ 

جقَ جُطؼ٤ِْ. جُٞض٤شز ٗلغٜح ٓكحكظس ػ٠ِ جُطوح٤ُذ ٝجُو٤ْ ػ٤ٜ٘ح ك٢ ًَ ٓش

- ضؼ٤ِْ جُٔشأز جُؼشذ٤س ك٢ جُؼظش جُكذ٣ع

ٓ٘ز ئٕ عٌِص جُػٞسز جُلشٗغ٤س عر٤َ جُٞجهغ جُؼ٢ِٔ عشش ػذٝجٛح ئ٠ُ جُرالد 

جُط٢ ٣غ٤طش ػ٤ِٜح جُؼػٔح٤ٕٗٞ، ٌُٖٝ جُػٞسز جُلشٗغ٤س ُْ ضغطط٤غ ض٘ل٤ز ٓرذأ 

س ُططْ ذٜح ضِي ٓغحٝجز جُٔشأز ذحُشؾَ، ذَ ًحٕ جُضٖٓ ٣٘طظش جٗذالع جُػٞسز جُرِشل٤

جُٔغحٝجز جُلؼ٤ِس ذحُٞجهؼ٤س جُؼ٤ِٔس، ٝٓ٘ز إٔ جٗطِوص ٓذجكغ ٗحذ٤ِٕٞ ػ٠ِ جُشٞجؽة 

جُٔظش٣س. ٝهحٓص قشًس ٓكٔذ ػ٢ِ ذاسعحٍ ذؼػس ئ٠ُ جُـشخ ذو٤حدز سكحػس 

جُطٜطح١ٝ، ًٝحٕ جُطٜطح١ٝ أٍٝ ٗحكخ ك٢ ذٞم ضكش٣ش جُٔشأز ٝضالٙ خ٤ش جُذ٣ٖ 

                                                           


، ؾشٝط ذشط، ٗظحس ًشعط٤ٖ )د(، ٓٞجهق جألعشز جُؼشذ٤س ٖٓ جػطشجخ جُطلَ، ؼ  

- .، صؽشجذِظ، ُر٘حٕ، 





ذس ك٢ آكحهْٜ طٞش ؾٔحٍ جُذ٣ٖ ٝٓكٔذ جُطٞٗغ٢ ٝجذٖ ذحد٣ظ جُؿضجتش١ ٤ُٜ

ػرذٙ، ٝسش٤ذ سػح ٝضال٤ٓزْٛ ًغؼذ صؿٍِٞ ٝهحعْ أ٤ٖٓ ٝهذ ض٘حٍٝ جُظٞش 

جُٔذ١ٝ ٖٓ ضِي جُك٘حؾش هؼ٤س جُٔشأز جُط٢ ضذٝس قٍٞ جُغلٞس ٝجُكؿحخ، 

ٝجُطكشس ٝجُطؼ٤ِْ، ٝجُؼضٝذس ٝجُضٝجؼ ٝجُطالم. ٖٝٓ كطح١ٝ ٓكٔذ ػرذٙ جشطشجى 

ٝجُل٢٘ ٝجُغ٤حع٢ ٝجالؾطٔحػ٢ جُٔشأز ك٢ جُ٘شحؽ جُؼ٢ِٔ


 .

٣إًذ د. ق٤ِْ ذشًحش إٔ ضذ٢ٗ ٌٓحٗس جُٔشأز ك٢ جُٔؿطٔغ جُؼشذ٢ ٣ؼٞد ئ٠ُ 

جُ٘ظحّ جالؾطٔحػ٢ ٝط٤ـس جُر٠٘ جالؾطٔحػ٤س ٤ًٝل٤س ضوغ٤ْ جُؼَٔ ٝٓذٟ ٓشحسًطٜح 

ك٢ جُؼ٤ِٔس جإلٗطحؾ٤س، ُزج ك٢ٜ ال ضطـ٤ش ئال ذطـ٤٤ش ٛزٙ جألٝػحع، كحُكؼحسز ٖٓ 

٤ُذ ٝأػشجف هر٤ِس ك٢ جُٔؿطٔغ جُؼشذ٢ ػٞجَٓ ضرشس جُٞجهغ ػحدجش ٝضوح

ح جُؼٞجَٓ جُ٘لغ٤س ك٢ٜ أ٣ؼحً ٗط٤ؿس ٓرحششز  ّٓ جالؾطٔحػ٢ ٝضٌُِغرُٚ جُششػ٤س. أ

ُٔٞجهغ جألكشجد ٝجُلثحش جالؾطٔحػ٤س ك٢ جُر٠٘ جالؾطٔحػ٤س ٝأدٝجسْٛ ك٢ جإلٗطحؼ 

أز جالؾطٔحػ٢، ٝضوغ٤ْ جُؼَٔ، ٢ٛٝ ضطأغش ٝضإغش ذحُكؼحسز ٝذطكذ٣ذ ٓٞهغ جُٔش

                                                           


شِن، ػ٢ِ ٝجخشٕٝ، ٗذٝز قٍٞ جُٔشأز ٝدٝسٛح ك٢ قشًس جُٞقذز جُؼشذ٤س، ٓظذس عحذن،  

 .ص





ٝٓغ إٔ جُطـ٤٤ش جُكؼحس١ ٝجُ٘لغ٢ ٣إغش ك٢ ٌٓحٗس جُٔشأز ئال إٔ رُي ال ٣ٌٖٔ 

دٕٝ ئقذجظ ضـ٤٤ش ك٢ جُ٘ظحّ جالؾطٔحػ٢ ٝك٢ جُر٘حء جالؾطٔحػ٢


 .

جعطٔش جُطؼ٤ِْ ػ٠ِ جُطش٣وس جُؼػٔح٤ٗس ئ٠ُ ٜٗح٣س جُشذغ جألٍٝ ٖٓ جُوشٕ 

ٝجٌُطحض٤د، ٝهذ ظٜشش ذذج٣حش جُطؼ٤ِْ  جُؼشش٣ٖ ًٝحٕ ٣طْ ٖٓ هرَ جُٔال٢ُ

ؽلَ  ، ئر ًحٕ ٛ٘حى ٓح ٣وحسخ جُٔذسع٢ ك٢ جُؼشجم ك٢ ػحّ 

ٓذسعس، غْ  ٓٞصػ٤ٖ ػ٠ِ  ٣زٛرٕٞ ئ٠ُ جُٔذجسط غْ ٝطَ ػذدْٛ ئ٠ُ 

ٓذسعس جذطذجت٤س ٝطَ ػذد جُٔذجسط ئ٠ُ 


. ٝجُٔالقع ئٕ جٌُػ٤ش ٖٓ 

س ضخض جُطٞجتق جُذ٤٘٣س ًٔح ئٕ أًػش جُٔذجسط جُٔذجسط ك٢ ضِي جُٔذز ًحٗص أ٤ِٛ

                                                           


جُؼط٤س، كٞص٣س )د(، جُٔشأز ٝجُطـ٤ش جالؾطٔحػ٢ ك٢ جُٞؽٖ جُؼشذ٢، ٓإعغس جُخ٤ِؽ ُِ٘شش، ج٣ٌُٞص،  

ص ، .



 .ٗلظ جُٔظذس، ص 





ًحٗص ٓخظظس ُِزًٞس


، ًٝحٕ جُ٘حط ٣غ٤ثٕٞ جُظٖ ذحُ٘غحء ٣ٝؼطوذٕٝ ئٜٖٗ ئرج 

ضؼِٖٔ ضٔشدٕ ػ٠ِ جُشؾحٍ. 

ٝٓٔح ٣ؿذس رًشٙ إٔ ٓكالش جُٔذٕ آٗزجى ػ٠ِ ًػشز ٓح ك٤ٜح ٖٓ ذ٤ٞش ٖٝٓ 

جُ٘غحء ٓكؿرحش ال ٓخطِلس ٣٘ذس إٔ ٣ٌٕٞ ك٤ٜح جٓشأز ضوشأ ٝضٌطد، ًٝحٗص ؽروحش 

٣خشؾٖ ئال ذؼرحءز ٝال ٣خشؾٖ ئال ُض٣حسز جألهحسخ ٝجألَٛ، ئرج ًحٗص جُٔشأز ك٢ 

جُر٤ص ال ٣ظف ُٜح إٔ ض٘ظش ٖٓ جُشرحى ٝال إٔ ضؿحُظ أقذجً ٖٓ جُـشذحء، ٝئرج ؾحء 

أقذ ئ٠ُ جُر٤ص ًِٔطٚ ٖٓ ٝسجء قؿحخ ٢ٛٝ ضأض٢ ٓح ضأض٢ ضرؼحً ُِطوح٤ُذ ٝجُؼشف 

ع٤٘ٔح ٝال ضٔػ٤َ ٝئٗٔح ُٜٖٞٛ جُٞق٤ذ ٣وحّ  جُؿحس١، ُْٝ ٣ٌٖ ُٜح ُٜٞجً خحطحً، كال

ك٢ جُٔكِس كطأض٢ ٗغحء ٓـ٤٘حش ٣ـ٤ٖ٘ ُِ٘غحء ٣ٝشهظٖ ػ٠ِ جُطرَ، ٝٛزج ًحٕ 

جُغرد ك٢ ئؽحُس أ٣حّ جُؼشط ٝض٘ٞع جُِٜٞ ك٤ٚ، قط٠ ٣لشؼ ػٜٖ٘، ًحٗص جُٔشأز 

ضؼ٤ش ك٢ ذ٤ص أذ١ٞ جُغِطس، كٌحٕ جألخ ك٤ٚ ًَ ش٢ء، ٛٞ جُز١ ٣ٔغي ٤ٓضج٤ٗس 

ٞ جُز١ ٣ششف ػ٠ِ أخالهٚ، ٝٛٞ جُز١ ٣غٔف ُِٔشأز ذحُخشٝؼ ٝػذّ جُر٤ص، ٝٛ

جُخشٝؼ، ٝػ٠ِ جُؿِٔس ًحٕ ٛٞ ًَ ش٢ء ك٢ جُر٤ص ال سأ١ ذؿحٗد سأ٣ٚ ٝال أٓش 
                                                           


٢ ك٢ جُؼشجم، ٓطرٞػحش ٝصجسز جُطشذ٤س، ػرذ جُِط٤ق، عؼذٕٝ سش٤ذ، ضخط٤ؾ جُطؼ٤ِْ جالذطذجت 

-، صذـذجد، 





ذؿحٗد أٓشٙ، ٝٛٞ جُز١ ٣وطظذ أٝ ٣٘لن، ٣ؿٔغ ك٢ ٣ذ٣ٚ هٞز جٌُغد ٝهٞز جإلٗلحم، 

ػ٠ِ ٛزج  ٝهذ قَٔ جُٔشأز ػ٠ِ جُشػح ئٕ أؿِد جُر٤ٞش ك٢ رُي جُٞهص ًحٕ

جُ٘ٔؾ، ك٢ٜ ض٘ظش قُٜٞح كال ضؿذ ئال ٓػ٤الضٜح، ٝجُغِطس جألذ٣ٞس ك٢ ضحس٣خ جألعشز 

ٓؼشٝكس ٓشٜٞسز، ٓشش ػ٤ِٜح ًَ جُر٤ٞش ضوش٣رحً، ٝٛزج ٣طرغ جألذ٘حء ػحدز ذطحذغ 

ٗٞج ألٗلغْٜ أُعش  ّٞ جُذًطحضٞس٣س، كْٜ ٣شغٕٞ ٖٓ آذحتْٜ جُغِطس جُٔطِوس، ئرج ً

خ ػٞجٕ ذ٤ٖ جُ٘غحء العطشدجد عِططٜٖ ٝذ٤ٖ ؾذ٣ذز، ُٝزُي ًحٗص ٛ٘حى قش

جُشؾحٍ ُشؿرطْٜ ك٢ جُغِطحٕ


 .

ٝٛ٘حى أٓػِس شؼر٤س ضإ٣ذ ٓح رٛر٘ح ئ٤ُٚ، ئر ًحٕ ٣شددٛح أؿِد جُ٘حط ك٢ رُي 

جُٞهص ضكع ػ٠ِ ٌٓٞظ جُٔشأز ك٢ جُر٤ص ٝػذّ خشٝؾٜح ٓ٘ٚ ًحُٔػَ جُز١ ٣وٍٞ:

جُٔشأز عطشٛح ذ٤طٜح  ٝأجُر٤٘س ذ٤ِس  ض٘ر٤ٜحً ُغِٞى جُر٘ص ٝضظشكحضٜح

ٝٛ٘حى  ضؿِد ُي جُؼحس ُرحخ جُذجسهرَ جُضٝجؼ، ٝهذ ه٤َ ػٜ٘ح أ٣ؼحً ذأٜٗح 

، ٝرُي ُكع جُٔشأز ػ٠ِ جُشؾحٍ ٣ظ٤ش قٞطِطٚ صؿ٤شزٓػَ آخش ٣وٍٞ ئٕ 

ٓذجسجضٚ ٝجالذطؼحد ػٖ ًَ ٓح ٣ضػؿٚ، ٝٛ٘حى ٓػَ آخش ٣كع جألخ ػ٠ِ ضض٣ٝؽ 

                                                           


- .ٓظذس عحذن، ص أ٤ٖٓ، أقٔذ )د(، ك٤غ جُخحؽش، ؼ 





ٝٛ٘حى ٓػَ آخش ٣وٍٞ ئٕ  حٍ عطش جُٔشأزجُشؾجذ٘ٚ هرَ عٖ جُشرحخ 

جُشؾَ ُٞ خلص ٓح ًلص  ،٣ؼشخ ُؼشٝسز ٓالصٓس جُٔشأز ُر٤طٜح ٞٛٝ

ػؿَ ذ٤ٜح هرَ أٝ  صٝؼ ذ٘طي ٝؽِغ ػحسى ٖٓ ذ٤طيٝٛ٘حى ٓػَ ٣وٍٞ 

.ٓطٌرش ٓظح٣رٜح

 

ًَ ٛزٙ جألٓػحٍ ضإًذ قو٤وس ٝجقذز، ٢ٛ إٔ جُشؾَ ٣طخٞف ٖٓ جُٔشأز، ُزُي 

كاٗٚ ٣ك٤طٜح ذحُشي ٝجُش٣رس ٓٔح ٣و٤ذ عًِٜٞح ٣ٝخِن ػ٘ذٛح جإلقرحؽ ٝجُشؼٞس 

ذحُ٘وض، كحُشؾَ ٣ؿَٜ جألعح٤ُد جُطشذ٣ٞس جإل٣ؿحذ٤س ك٢ ضشذ٤س جألٝالد ذ٤ٖ٘ 

س ػ٘ذ ٝؾٞد جُخحؽد ٝذ٘حش، ُزج كاٗٚ ٣طؼؿَ ك٢ ضض٣ٝؽ جذ٘طٚ ٝػذّ جُٔٔحؽِ

جُٔ٘حعد خش٤س جٗضالهٜح ٗكٞ جُشر٣ِس ذؼذ ذوحتٜح أٓذجً ؽ٣ٞالً ذذٕٝ صٝجؼ، ٤ُٝظ 

ذوحتٜح دٕٝ صٝجؼ عررحً ك٢ ؾِد جُؼحس ألعشضٜح ذَ جُطشذ٤س ٢ٛ جُغرد ك٢ رُي. 

٣لغش د. ػ٢ِ جُٞسد١ قؿحخ جُٔشأز ذحُوٍٞ: ئٕ ػحدز ؿغَ جُؼحس ًحٗص هذ 

شأز ٝجُطشذ٣ذ ك٢ ٓشجهرطٜح ٝٛزج ٛٞ جُز١ ؾؼِٜح جعطرذُص آٗزجى ذؼحدز قؿش جُٔ

                                                           


جُرضسًحٕ، سكؼص سؤٝف، جُٔشأز جُؼشذ٤س ك٢ جألٓػحٍ جُشؼر٤س، ال ٣ٞؾذ دجس ٗشش ٝع٘س ؽرغ،  

- .





شذ٣ذز جُكزس ٝجُك٤حء، ك٢ٜ ضخش٠ جُشؾحٍ خش٤س ذحُـس، ٝضطضٓص ك٢ عًِٜٞح 

ضؿحْٜٛ، كأ١ ٤ُٖ ٣رذٝ ػ٤ِٜح ك٢ جُطكذظ ٓؼْٜ أٝ ك٢ ٓخحؽرطْٜ، ٣ػ٤ش قُٜٞح، 

جألهح٣َٝ ٝجُشرٜحش ٝهذ ٣إد١ ذٜح ئ٠ُ جُٔٞش جُضؤجّ، أٝ جُؼحس جُذجتْ، ٝهذ جػطحد 

جُشؾحٍ ٛزج جُطّضٓص ٖٓ جُٔشأز، ُزُي ضؼٞدش جُٔشأز جٌُٔٞظ ك٢ ذ٤طٜح، ألٕ ك٢ 

ص ٓ٘ز جُطلُٞس ػ٠ِ إٔ ضٌٕٞ ٓكؿرس  رُي دالُس ػ٠ِ ػلطٜح ٝششكٜح، ك٢ٜ هذ ُُوِّ٘

ال ضخشؼ ٖٓ جُر٤ص ئال ػ٘ذ جُؼشٝسز جُوظٟٞ، ٝضلخش ذؼغ جُؼٞجتَ ذإٔ 

ئقذجٖٛ ػ٠ِ جُخشٝؼ ٗغحتْٜ ال ٣شحٛذٕ جُشٞجسع ئال ٗحدسجً، كارج جػطشش 

قحُٝص إٔ ضطؿ٘د جُطشم جُٔضدقٔس ٢ٌُ ال ٣شٟ ٤ٌِٜٛح جُٔكؿد، ُوذ ضأغش 

جُشؾَ ذو٤ْ جُٔشأز ٝضأغشش جُٔشأز ذو٤ْ جُشؾَ، ُزج طحس ٌَُ ٜٓ٘ٔح هٞجػذٙ 

جُخحطس. 

ًحٗص ٝال صجُص ٓؼح٤٣ش جُطل٤ٌش ٝهٞج٤ٗ٘ٚ ضإخز ٖٓ ٓظطِكحش جُٔؿطٔغ 

جُظؼد ؾذجً إٔ ضو٘غ كشدجً ٓح ػ٠ِ سأ١  ٝضر٠٘ ػ٠ِ أعحط ه٤ٔٚ ٝضوح٤ُذٙ، ٖٝٓ

٣خحُق ٓح ضؼٞد ػ٤ِٚ ٖٓ ٓظطِكحش جؾطٔحػ٤س، كحُشؾَ جُز١ ٣٘شأ ذ٤ٖ ؾٔحػس 

ٓكحكظس، ضإٖٓ ذٌٔٞظ جُٔشأز ك٢ جُر٤ص أٝ ضؼطرشٙ د٤ُالً ػ٠ِ ػلس جُٔشأز ٝػ٠ِ 



ششكٜح، كٜزج جُشؾَ هذ جسضرؾ ك٢ ػوِٚ ٓلّٜٞ ٌٓٞظ جُٔشأز ك٢ جُر٤ص ذٔلّٜٞ 

س، ٝضشًضش ك٢ أػٔحم ٗلغٚ قو٤وس ٓ٘طو٤س ال ضورَ جُشي ٓإدجٛح ئٕ جُششف ٝجُؼل

جُٔشأز جُط٢ ضٌػش جُخشٝؼ ٖٓ ٓ٘ضُٜح ال ػلس ُٜح ٝال ششف ك٢ ػحتِطٜح.

 

ُٔالقع ئٕ جُغ٤حعحش جُطشذ٣ٞس ك٢ جُؼٜٞد جُؿٜٔٞس٣س ك٢ أؿِد جُٔؿطٔؼحش ج

ي كوذ ضأغش جُؼشذ٤س هذ ٗظص ك٢ دعحض٤شٛح ػ٠ِ قن جُٔشأز ك٢ جُطؼِْ، ٌُٖ سؿْ رُ

جُطؼ٤ِْ ذحُ٘غن جُو٢ٔ٤ ٖٓ ػحدجش ٝضوح٤ُذ ٝأػشجف، ُزج كوذ ذذأ ضؼ٤ِٜٖٔ ٓطأخشج 

ػٖ ضؼ٤ِْ جُزًٞس، جألٓش جُز١ جٗؼٌظ ػ٠ِ ضطٞس جُطؼ٤ِْ جُ٘غ١ٞ ًٔحً ٝٗٞػحً، 

ٝسؿْ رُي كٜ٘حى ٓإششجش ٤ًٔس ضش٤ش ئ٠ُ ضضج٣ذ أػذجد جُذجسعحش ٓوحذَ 

كشص جُزًٞس، ئر ضضج٣ذش ٗغد جُذجسع٤ٖ، ٝئ٠ُ ضغح١ٝ كشطٜٖ ٗغر٤حً ٓغ 

% جذطذجء ٖٓ عط٤٘حش جُوشٕ جُؼشش٣ٖ ئ٠ُ ٜٗح٣س جُطكحم جُٔشأز ذحُطؼ٤ِْ ٖٓ 

% ك٢ ٜٗح٣س جُوشٕجُوشٕ قط٠ ٝطِص ئ٠ُ 


 .

                                                           


 .ٕ ٝضحس٣خ ٗشش، صجُٞسد١، ػ٢ِ )د (، شخظ٤س جُلشد جُؼشجه٢، ال٣ٞؾذ ٌٓح 



 .جُؼط٤س، كٞص٣س )د(، جُٔشأز ٝجُطـ٤٤ش جالؾطٔحػ٢، ٓظذس عحذن ص 





ٓٔح ضؿذس جإلشحسز ئ٤ُٚ إٔ ضخِق ضؼ٤ِْ جُٔشأز ال ع٤ٔح ك٢ جُش٣ق ٣ؼٞد ئ٠ُ 

ز طْٔ ضؼ٤ِٜٔح ٢ٌُ ٤ٜ٣ثٜح ػذز أعرحخ، ُؼَ أٜٛٔح ٝؾٞد جألٗغحم جُو٤ٔ٤س، كحُٔشأ

ألٕ ضظرف سذس ذ٤ص ٝصٝؾس ٓط٤ؼس أًػش ٓٔح ٤ٜ٣ثٜح ُذخٍٞ عٞم جُؼَٔ. 

ذٔؼ٠٘ إٔ جُٔؿطٔغ جُؼشذ٢ أَٛٔ جُٔشأز كأِٛٔطٚ، ٝٛٞ ق٤ٖ ٣طكذظ ػٖ 

جإلٗغحٕ جُؼشذ٢ ئٗٔح ٣وظذ جُشؾَ كوؾ، كال ؿشٝس ئرج ٓح أطركص جُٔشأز ػحتوحً 

ًٜٞٗح ػؼٞجً ؿ٤ش كحػَ ك٢ جُٔؿطٔغ كاٜٗح ك٢ ٓغ٤شز ضوذٓٚ ألٜٗح ذحإلػحكس ئ٠ُ 

ضؼٞم ضوذٓٚ، ُزج كإ ضخِلٜح جُلٌش١ ٣كٍٞ دٕٝ ئذذجع جُزًٞس )جُضٝؼ ٝجألٝالد( 

ٝذحُطح٢ُ ك٢ ٗٞػ٤س ػِْٜٔ ٝػطحتْٜ. ذٔؼ٠٘ إٔ ضخِلٜح ٣٘ؼٌظ ػ٠ِ جُٔؿطٔغ ًٌَ 

ٖٓ خالُْٜ ْٛ ذلؼَ ضأغ٤شٛح جُٜحّ ك٤ْٜ


 .

إٔ جُكِٔس جُط٢ ضشٖ ػذ ػوَ جُٔشأز ٝجُضػْ ذؼذّ هذسضٜح ػ٠ِ جُلٌش  جُٞجهغ

ٝجُوٍٞ ذإٔ ضحس٣خ جُلٌش ٛٞ ضحس٣خ جُٔلٌش٣ٖ ٖٓ جُشؾحٍ، ٛزٙ جُكِٔس ضطـحكَ 

جُذٝس جُرحسص جُز١ ضِؼرٚ جُظشٝف جالؾطٔحػ٤س ٝجُذ٤٘٣س... ئُخ ٝجعطؼرحد جُشؾحٍ 

                                                           


 .ٗظحس، ًشعط٤ٖ )د(، ٓٞجهق جألعشز ٖٓ جػطشجخ جُطلَ، ٓظذس عحذن، ص 





ٖٓ ػذّ ئضحقس جُلشطس  ُِ٘غحء ٝع٤طشضْٜ ػ٤ِْٜ ؽ٣ٞالً ٝٓح ضشضد ػ٠ِ رُي ًِٚ

ُِ٘غحء ُِطؼ٤ِْ، ٝئظٜحس هذسجضٜٖ جُؼو٤ِس.


أػ٤ق ئ٠ُ رُي إٔ جُشؾحٍ ال ٣ش٣ذٕٝ إٔ ضٌٕٞ جُٔشأز جُٔشضرطس ذْٜ ٓؿشد 

ػرذ، ذَ ضشجْٛ ٣شؿرٕٞ ك٢ إٔ ضٌٕٞ ػرذجً ذاسجدضٜح ٝسؿرطٜح ٤ُٝظ ذحإلًشجٙ، ُزج 

ح ُؼرص جُطشذ٤س دٝس كاْٜٗ جعطخذٓٞج ؾ٤ٔغ جُٞعحتَ العطؼرحد ػوٍٞ جُ٘غحء ٝٛحٛ٘

ذحسصجً ُطكو٤ن ٛزج جُـشع، ٌٝٛزج ض٘شأ جُٔشأز ػ٠ِ إٔ جُٔػَ جألػ٠ِ ُشخظ٤طٜح 

.ٛٞ جُ٘و٤غ جُٔرحشش ُشخظ٤س جُشؾَ



ٓح صجٍ جإلغ٘حٕ ٝسذٔح جُٔشأز ذظٞسز أًرش ٓشذٝد٣ٖ ُـ )جُزجش جُطو٤ِذ٣س( 

ز ػ٤ِٜح، ئر جُكحكظس ُطٞص٣غ جُوــٞز ك٢ جُٔؿطٔــغ، كال ٣ـشؿد جُــشؾَ ك٢ جُػـٞس

ذٜح ضطكون جعطٔشجس٣س ٤ٛٔ٘طٚ، ٝال ضطؿحعش جُٔشأز ذحُطٔشد ػ٤ِٚ، ٝسؿْ ئٕ ٝجهغ 

جُٔشأز جُكذ٣ع ٝدٝسٛح هذ ضـ٤ش ًػ٤شجً ػٖ جُغحذن ئاّل إٔ ٛزج جُطـ٤٤ش ال ٣ضجٍ 

ٓكذٝد جُطؼٔن ك٢ رجش جُٔشأز ٝر٤٘ٛس جُشؾَ ٝٓٞجهلٚ، ٝٓكذٝد جالٗطشحس ذحُ٘غرس 

                                                           


 .، صئٓحّ، ئٓحّ ػرذ جُلطحـ )د(، ٗغحء كالعلس، دجس جُط٣ٞ٘ش ُِ٘شش، ج٣ٌُٞص،  



 .، صَٓ، ؾٕٞ عط٤ٞجسش، جعطؼرحد جُ٘غحء، دجس جُط٣ٞ٘ش ُِ٘شش، ج٣ٌُٞص،  





ً٘ظحّ ؾحء ٤ُط٤ٌق ئٕ ُْ ٣ٌٖ ٤ُ٘غؿْ ك٢ ٝظحتلٚ ٓغ  ُِوطحع جُ٘غحت٢، كحُطؼ٤ِْ

ٝظحتق قحؾحش ذ٤٘س جُٔؿطٔغ ٝػالهحضٜح رجش جُكغحع٤س جُشذ٣ذز ٗكٞ جُٔشأز


 .

ئٕ جُطؼ٤ِْ ذشٌَ ػحّ ٝك٢ ؾ٤ٔغ ٓشجقِٚ ٣ط٤ٔض ذحُؼؼق جُؼحّ، ألٗٚ ٣شًض 

ػ٠ِ جُكلع دٕٝ جُلٌشز، ٝؽش٣وس جُطؼ٤ِْ ٛزٙ أ١ جُكلع ضشٌَ جُغرد جُشت٤غ٢ 

غإٍٝ ػٖ ػؿض جُػوحكس ك٢ ٓؿطٔؼ٘ح ك٢ جُٔغحٛٔس ك٢ ذِٞسز جُشخظ٤س جُلشد٣س جُٔ

سؿْ قظٍٞ جُلشد ػ٠ِ أػ٠ِ جُشٜحدجش جُطؼ٤ٔ٤ِس، كحُٔؿطٔغ ٣ـض ذكح٢ِٓ 

جُشٜحدجش جُؼ٤ِح ٝٓغ رُي ال ضأغ٤ش غوحك٢ ُْٜ، ألٕ جُطأغ٤ش ك٢ جُٔؿطٔغ ٝقؼٚ 

ظ٤٤ٖ.ػ٠ِ جُطـ٤٤ش ٝجُططٞس ضططِد ٖٓ جُلشد ئذذجػحً ٝٝػ٤حً شخ


ٗذػٞ جُٔشأز جُؼشذ٤س جُٔغِٔس ئ٠ُ إٔ ضغطؼ٤ذ جُػوس ذ٘لغٜح، ٝض٘لغ ػٜ٘ح 

ؿرحس جُغ٤ٖ٘ جُط٣ِٞس ٖٓ جُؿَٜ ٝجُطخِق، دػٞز ُ٘رز جُلٌشز جُغحرؾس )إٔ ػوَ 

جُٔشجز أهَ ٖٓ ػوَ جُشؾَ(، أٝ إٔ ضل٤ٌشٛح ٣ـِد ػ٤ِٚ جُؼحؽلس ٝجالٗلؼحٍ، ٝإٔ 

                                                           


ُ٘ؿحس، ذحهش، جُٔشأز ك٢ جُخ٤ِؽ جُؼشذ٢ ٝضكٞالش جُكذجغس جُؼغ٤شز، جُٔشًض جُػوحك٢ جُؼشذ٢،  

 .، ص ذ٤شٝش، 



 .ٗظحس، ًش٣غط٤ٖ، ٓٞجهق جالعشز ٖٓ جػطشجخ جُطلَ، ٓظذس عحذن، ص 





ٝض٘وظٜح جُشؤ٣س ٝجُطذذش، كال جُذ٣ٖ أقٌحٜٓح ٣غ٤طش ػ٤ِٜح جإلٗذكحع ٝجُطٜٞس، 

٣وٍٞ ش٢ء ٖٓ رُي، ٝال جُطحس٣خ ٣شٜذ ذظكس ش٢ء ٓ٘ٚ، ٝجُٞجهغ إٔ ٛزٙ جُلٌشز 

جُغحرؾس هحٍ ذٜح أسعطٞ غْ شحػص ك٢ جُؼح٤ُٖٔ جُؼشذ٢ ٝجُـشذ٢، ٝأطركص ٢ٛ 

جُٔششذ ػٖ جُ٘غحء، ٝأطركص جُٔشأز )سؾالً ٗحهظحً( ال دٝس ُٜح ك٢ ٛزٙ جُذ٤ٗح 

ٝضشذ٤س جألٝالدعٟٞ جإلٗؿحخ 


 .

جُخالطس ٝجُطٞط٤حش -غحُػحً 

-  جُخالطس

دػح جإلعالّ ئ٠ُ ضؼ٤ِْ جُٔشأز ٝقع جُوشإٓ ػ٠ِ جُطؼِْ ٝأٓش جُشعٍٞ جٌُش٣ْ 

  أطكحذٚ إٔ ٣ؼِٔٞج أٝالدْٛ جُوشجءز ٝجٌُطحذس، ٝٛ٘حى جٌُػ٤ش ٖٓ ج٣٥حش جُوشآ٤ٗس

ٝجألقحد٣ع جُ٘ر٣ٞس جُط٢ ضذػٞج ئ٠ُ ؽِد جُؼِْ، ٢ٛٝ ُؼحٓس جُٔطؼ٤ِٖٔ ٖٓ جُشؾحٍ 

ٝجُ٘غحء ئر جُخطحخ شحَٓ ُِؿ٤ٔغ ٝٓغ ٛزج كإ ٛ٘حى ٗظٞص خحطس ضش٤ش ئ٠ُ 

كٜٖ جُكالٍ ٖٓ جُكشجّ. أ٤ٔٛس ضؼ٤ِْ جُ٘غحء جُؼِْ جُششػ٢ جُز١ ٣ؼش

شٜذ ضحس٣خ جإلعالّ ٗغحء ٓطؼِٔحش ًحُشلحء ذ٘ص ػرذ هللا جُؼذ٣ٝس ٝجُغ٤ذز 

ٝقلظس سػ٢ هللا ػٜ٘ح. ًٔح ٣ٝزًش ُ٘ح جُطحس٣خ   ػحتشس صٝؾس جُشعٍٞ ٓكٔذ

                                                           


 .ئٓحّ ػرذ جُلطحـ )د(، ٗغحء كالعلس، ٓظذس عحذن، صئٓحّ،  





ضؼ٤ِْ جُؿٞجس١ ك٢ جُؼظٞس جأل٣ٞٓس ٝجُؼرحع٤س ٝرُي ٖٓ أؾَ جُكظٍٞ ػ٠ِ 

٣ٌٖ ٛ٘حى ضؼ٤ِْ ُؼحٓس ٗغحء جُٔغ٤ِٖٔ، ئر ًحٕ جُٔحٍ ػ٘ذ ذ٤ؼٜٖ، ٝٓح ػذج رُي ُْ 

جُطؼ٤ِْ ٣وطظش ػ٠ِ ٗغحء جُطروحش جُؼ٤ِح ك٢ جُٔؿطٔغ، أ١ جُ٘خد جُكحًٔس ػ٠ِ 

ٓذٟ جُؼظٞس جإلعال٤ٓس، جُؼظش جأل١ٞٓ كحُؼرحع٢ كحُؼػٔح٢ٗ، ٝقط٠ جُٔذجسط 

جُ٘ظح٤ٓس جُط٢ أٗشثص ك٢ ػٜذ جُغالؾوس ػ٠ِ ٣ذ ٗظحّ جُِٔي )جُٞص٣ش جُغِؿٞه٢( 

٣ٌٖ ك٤ٜح ضؼ٤ِْ ُِ٘غحء، ذَ ػ٠ِ جُؼٌظ ٖٓ رُي، ئر شٜذش ٛزٙ جُلطشز ٖٓ  ُْ

ضحس٣خ جإلعالّ ٝجُلطشجش جُط٢ ضِطٜح خحطس )جُلطشز جُؼػٔح٤ٗس( ضذٛٞس جؾطٔحػ٢ 

خط٤ش ك٢ جُٔؿطٔغ جُؼشذ٢، ئر ضخِق جُٔؿطٔغ خالٍ ٛزٙ جُلطشز، ًٝحٗص 

٣شٙ أٝ ضوذٓٚ، جُظشٝف جالؾطٔحػ٤س ٝجُغ٤حع٤س ٝجالهطظحد٣س قحتالً دٕٝ ضطٞ

كطٞجسش جُٔشأز ػٖ جألٗظحس، ٝجٗضٝش خِق ؾذسجٕ جُر٤ص، كٌحٕ ػِٜٔح دجخَ 

جُر٤ص ال ضخشؼ ٓ٘ٚ ئال ُِؼشٝسز جُوظٟٞ. ك٢ٜ ال ضغحْٛ ك٢ ضوذّ جُٔؿطٔغ، ٝٓح 

ئٕ ؾحء جُوشٕ جُطحعغ ػشش قط٠ جٗرشٟ ُل٤ق ٖٓ جُٔلٌش٣ٖ جُؼشخ جُز٣ٖ ضأغشٝج 

كش٣ش جُٔشأز ٝجٗطشحُٜح ٖٓ جُطخِق ٝجُؿَٜ، ذأكٌحس جُػٞسز جُلشٗغ٤س كذػٞج ئ٠ُ ض

ٝػِص ٛزٙ جُذػٞجش ضظذـ ئ٠ُ إٔ ؾحء جُوشٕ جُؼشش٣ٖ ٝٓغ ذذج٣طٚ ًحٕ ٛ٘حى 



ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘غحء ٣طِو٤ٖ جُؼِْ ك٢ ذؼغ جُٔذجسط جأل٤ِٛس، غْ ضطٞس ضؼ٤ِْ 

جُٔشأز ذططٞس جُطؼ٤ِْ ٝجٗلطحـ جُٔذجسط. 

ٔس كحػِس ك٢ ضكش٣ي هؼح٣حٛح ٌُٖ سؿْ رُي كإ ضؼ٤ِْ جُٔشأز ُْ ٣غحْٛ ٓغحٛ

ٝضكش٣شٛح ٖٓ ذؼغ جُو٤ٞد جالؾطٔحػ٤س جُٔطٔػِس ك٢ جُؼحدجش ٝجُطوح٤ُذ، كؼالً ػٖ 

رُي كإ جُٔشأز جٛطٔص ذحُٞظحتق جُخذ٤ٓس جُط٢ ض٘حعد ؽر٤ؼطٜح ٝأِٛٔص ٝظحتق 

أخشٟ ًحٕ جُٔؿطٔغ ذٔغ٤ظ جُكحؾس ئ٤ُٜح. 

- جُطٞط٤حش 

-  ذحُطشذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ ذكع أ٤ُٝحء أٓٞس جُر٘حش ػشٝسز ه٤حّ جُؿٜحش جُٜٔطٔس

ػ٠ِ ئسعحُٜٖ ئ٠ُ جُٔذجسط. 

-  ْػشٝسز جالٛطٔحّ ذحعطٔشجس٣س ضؼ٤ِْ جُلطحٙ قط٠ ٝطُٜٞح ئ٠ُ جُطؼ٤ِ

جُؿحٓؼ٢ دٕٝ جٗوطحع. 

-  ُٖٜ ػشٝسز جُؼ٘ح٣س ذطؼ٤ِْ جُلط٤حش ك٢ جُٔ٘حؽن جُش٣ل٤س ٝػذّ جُغٔحـ

ذطشى ٓوحػذ جُذسجعس ك٢ ٝهص ٓرٌش. 

-  قع جُرحقػ٤ٖ ك٢ شإٕٝ جُٔشأز جُو٤حّ ذذسجعحش ٓغطل٤ؼس ػٖ ضؼ٤ِْ جُ٘غحء

ك٢ جُٔؿطٔغ جُؼشجه٢ ٝئظٜحس جُظؼٞذحش جُط٢ ضٞجؾٚ ضؼ٤ِْ جُلطحز. 























جُٔظحدس جُؼ٤ِٔس 
-   ،َجُذ٣ٞٙ ؾ٢، عؼ٤ذ، جُطشذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ ك٢ جالعالّ، ٌٓطرس جُطشجظ جُؼشذ٢، جُٔٞط .

-  ِ٤ْ جُٔشأز، ٓ٘ٞػس، جإلعالّ ٝضؼ// 

-  ،ّضؼ٤ِْ جُٔشأز ك٢ جإلعال// .ّٓ٘طذٟ جإلعال ،

-  جُٜٔ٘ؽ جُ٘ر١ٞ ك٢ ضؼ٤ِْ جُٔشأز// .ٓ٘طذٟ جُٔشأز جُٔغِٔس ،

-  سؾح، كحؽٔس ٓكٔذ، جغش ٓشٌِط٢ جالخطالؽ ٝجُٜٔ٘حؼ جُطؼ٤ٔ٤ِس ػ٠ِ ضؼ٤ِْ جُلطحز جُٔغِٔس ك٢

 .جُؿحٓؼحش جالسد٤ٗس، جُؿحٓؼس جالسد٤ٗس، ؾحٓؼس ج٤ُشٓٞى، 

-   ،جُظحٛش، جقٔذ ؾٔحٍ )د(، جُٔشأز جُؼشذ٤س، دجس جٌُ٘ذ١، جسذذص ، .

-  عال٤ٓس، دجس جٌُشحف ُِ٘شش، ذ٤شٝش، شر٢ِ، جقٔذ )د(، ضحس٣خ جُطشذ٤س جإلص ، .

-   شِن، ػ٢ِ ٝجخشٕٝ، ٗذٝز قٍٞ جُٔشجز ٝدٝسٛح ك٢ قشًس جُٞقذز جُؼشذ٤س، ٓشًض دسجعحش

- .، ص جُٞقذز جُؼشذ٤س، ذ٤شٝش، 

-  أ٤ٖٓ، جقٔذ ك٤غ جُخحؽش، ٌٓطرس جُٜ٘ؼس جُٔظش٣س، ؼ ،جُوحٛشز، ال٣ٞؾذ ع٘س ؽرغ ،

 .ص

- ٛشج٢ٗ، ٓؼؿد )د(، ٓٞهق جُـضج٢ُ ٖٓ جُٔشجز ٣ؼٞد ئ٠ُ جعرحخ ٓشػ٤س ٝجذٖ قضّ جُض

جعظ ُلٌش جُٔكرس. 

-  ،جسًٕٞ، ٓكٔذ، هؼح٣ح ك٢ ٗوذ جُؼوَ جُذ٢٘٣، ضشؾٔس ٛحشْ طحُف، دجس جُط٤ِؼس، ذ٤شٝش

ص ، .

-  .ٗلظ جُٔظذس جُغحذن



- ،)ٓٞجهق جألعشز جُؼشذ٤س ٖٓ جػطشجخ جُطلَ، ؼ  ٗظحس، ًشعط٤ٖ )د ،ؾشٝط ذشط ،

- .، صؽشجذِظ، ُر٘حٕ، 

-  ،جُؼط٤س، كٞص٣س، جُٔشأز ٝجُطـ٤ش جالؾطٔحػ٢ ك٢ جُٞؽٖ جُؼشذ٢، ٓإعغس جُل٤ِف ُِ٘شش .

- ،ػرذجُِط٤ق، عؼذٕٝ سش٤ذ، ضخط٤ؾ جُطؼ٤ِْ جالذطذجت٢ ك٢ جُؼشجم، ٓطرٞػحش ٝصجسز جُطشذ٤س 

 .ذـذجد، 

-  .جُرضسًحٕ، سكؼص سؤؤف، جُٔشأز جُؼشذ٤س ك٢ جالٓػحٍ جُشؼر٤س، ال٣ٞؾذ دجس ٗشش ٝع٘س ؽرغ

-  .جُٞسد١، ػ٢ِ )د (، شخظ٤س جُلشد جُؼشجه٢، ال٣ٞؾذ ٌٓحٕ ٝضحس٣خ ٗشش

- ٢، جُ٘ؿحس، ذحهش، جُٔشأز ك٢ جُخ٤ِؽ جُؼشذ٢ ٝضكٞالش جُكذجغس جُؼغ٤شز، جُٔشًض جُػوحك٢ جُؼشذ

 .ذ٤شٝش، 

-  ،ؾٕٞ عط٤ٞجسش، جعطؼرحد جُ٘غحء، دجس جُط٣ٞ٘ش ُِ٘شش، ج٣ٌُٞص ،َٓص ، .

-  ،جٓحّ، جٓحّ ػرذ جُلطحـ )د(، ٗغحء كالعلس، دجس جُط٣ٞ٘ش ُِ٘شش، ج٣ٌُٞصص ،. 
 


