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GdÑÉÜ G’Ch∫ : G’COÜ hGdæü°ƒU¢
GdªëƒQ G’Ch∫:Nü°ÉFü¢ Gdû°©ô GdéÉg∏»

GdªëƒQ GdãÉf»:Nü°ÉFü¢ Gdæãô Gd≤ôGBf»

GdªëƒQ GdãÉdå:Nü°ÉFü¢ Gd¨õ∫ Gdë†°ô… 

GÙƒQ GdôGH™:Gdæ≤ó G’LàªÉY» ‘ G◊µÉjá
GŸã∏«á hGdæÉOQI

GdÑÉÜ GdãÉf» : Gdæ≤ó G’COH»
GdªëƒQ G’Ch∫:HóGjÉä Gdæ≤ó G’COH» Yæó Gd©ôÜ

GdªëƒQ GdãÉf»:Gdªü°æØÉä Gdæ≤ójá G’Chd≈

GdªëƒQ GdãÉdå:JóQjÖ Y∏≈ Gdàë∏«π G’COH»

GdÑÉÜ GdãÉdå : Gdª£Éd©á
Gd≤†°````Éj`````````É Gdë†°``````````````````````````ÉQjá hG’Efù°````````````````````Éf«á

GdÑÉÜ GdôGH™ : J©Ñ«ô
GdóQS¢ G’Ch∫ :eæ¡é«á Gdà©Ñ«ô
GdóQS¢ GdãÉf» :GdàóQjÖ Y∏≈ Gdàî£«§
GdóQS¢ GdãÉdå :càÉHá Gdª≤óeá 
GdóQS¢ GdôGH™ :càÉHá Gdéƒgô 
GdóQS¢GdîÉeù¢ :càÉHá GdîÉJªá
GdóQS¢ Gdù°ÉOS¢ :Gdà©Ñ«ô Gdù°ôO… GdƒU°Ø»
GdóQS¢Gdù°ÉH™ :J©Ñ«ô MƒGQ… 
GdóQS¢  GdãÉeø :Gdà©Ñ«ô Gdàë∏«∏» 

GdØü°π GdóQGS°» G’Ch∫ :

GdØ¡ôS¢ Gd©ÉΩ
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GdÑÉÜ G’Ch∫ : G’COÜ hGdæü°ƒU¢
GdªëƒQ G’Ch∫:Nü°ÉFü¢ Gdû°©ô GdéÉg∏»

ةفرط ةقلعم نم -
(يئإرثإإصصن ) ةأيحلا يفو توملا يف لمأأت: ةفرط ةقلعم -

GdªëƒQ GdãÉf»:Nü°ÉFü¢ Gdæãô Gd≤ôGBf»
 فشسوي ةروشس نم -
(يئإرثإإصصن):ميركلا نآارقلا يف رأمشضإلا بولشسأا-

GdªëƒQ GdãÉdå:Nü°ÉFü¢ Gd¨õ∫ Gdë†°ô… 
درب نب رأششب:بلقأي كتمدع -
(يئإرثإإصصن) درب نب رأششب دنع ةيرعششلا صضارغألا-

GdªëƒQ GdôGH™:Gdæ≤ó G’LàªÉY» a» GdëµÉjá...  
 عفقملا نبا : دوشسألاو بارغلا لثم-
ظحأجلا : ةرشصبلا يشضأق -
(يئإرثإإصصن) ةنمدو ةليلك-
(يئإرثإإصصن) يبرعلا يشصشصقلا ثارتلا يف درشسلا لأكششأا-
(يئإرثإإصصن) ةيرخشسلاو مكهتلاو كحشضلا -
(يئإرثإإصصن) يعقاولا جذومنلا ةروشص ةرشصبلا يشضأق -

GdÑÉÜ GdãÉdå : Gdª£Éd©á
Gd≤†°````Éj`````````É Gdë†°``````````````````````````ÉQjá hG’Efù°````````````````````Éf«á

نأمُع ‘ ميلعتلا ةشضهن-
مÓشسإلا ‘ رخآلا عم راو◊ا-
ةرشصأعم ةيمÓشسإا ةفأقث لجأا نم-
لأيجألا  Úب-

GdÑÉÜ GdôGH™ : Gdà©Ñ«ô

Lª«™ M≤ƒ¥ Gd£Ñ™ hGdæû°ô hGdàƒRj™ eëØƒXá dƒRGQI GdàôH«á hGdà©∏«º ©
GET°ôG± eôcõ GEfàÉê GdµàÉÜ GdªóQS°» hGdƒS°ÉFπ Gdà©∏«ª«á  - Gdªójôjá Gd©Éeá dà£ƒjô GdªæÉgè

GdàæØ«ò GdØæ» hG’ENôGê  )LÉhjó S°ôhQ eëªó( 

م

GdóQS¢ G’Ch∫ :eæ¡é«á Gdà©Ñ«ô

GdóQS¢ GdãÉf» :GdàóQjÖ Y∏≈ Gdàî£«§- ةينأمعلا ديلأقتلاو تادأعلا
GdóQS¢ GdãÉdå :càÉHá Gdª≤óeá-قلاÓةينأمعلا نوشص◊او ع
GdóQS¢ GdôGH™ :càÉHá Gdéƒgô-نوأعتلا ةيمهأا
GdóQS¢GdîÉeù¢ :càÉHá GdîÉJªá-ةيبرعلا  ةغللا ىلع ظأف◊ا ‘  نآارقلا رود
GdóQS¢ Gdù°ÉOS¢ :Gdà©Ñ«ô  Gdù°ôO… GdƒU°Ø»-ةعيبطلا ¤إا ةلحر
GdóQS¢ Gdù°ÉH™ :J©Ñ«ô MƒGQ…-علاÓب ةقÚ ءأنبألاو ءأبآلا
GdóQS¢  GdãÉeø :Gdà©Ñ«ô Gdàë∏«∏» -  عÓهتئيبب يلهأ÷ا رعششلاةق

GdÑÉÜ GdãÉf» : Gdæ≤ó G’COH»

GdªëƒQ G’Ch∫:HóGjÉä Gdæ≤ó G’COH» Yæó Gd©ôÜ

برعلا دنع يبدألا دقنلا ةأأششن -
GdªëƒQ GdãÉf»:Gdªü°æØÉä Gdæ≤ójá G’Chd≈

 يحمجلا مÓشس نبل ءارعششلا لوحف تأقبط -
ةبيتق نبل ءارعششلاو رعششلا-
GdªëƒQ GdãÉdå:JóQjÖ Y∏≈ Gdàë∏«π G’COH»

ظحأجلل ةرشصبلا يشضأق:صصنليلحت-
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ميحرلا نمحرلا هللا مسسب

Gd˘˘ë˘˘ª˘˘ó d˘˘∏˘˘¬ f˘˘ë˘˘ª˘˘ó√ J˘˘ª˘˘ÉΩ Gd˘˘ë˘˘ª˘˘ó, hfü°˘˘∏˘˘» hfù°˘˘∏˘˘º Y˘˘∏˘˘≈ N˘˘«˘˘ô N˘˘∏˘≤˘¬ S°˘«˘óf˘É e˘ë˘ª˘ó hY˘∏˘≈ GBd˘¬ hU°˘ë˘Ñ˘¬

GCLª©«ø...  hH©ó

JëôU¢ hRGQI GdàôH«á hGdà©∏«º Y∏≈ Jéƒjó Gd©ª∏«á Gdà©∏«ª«á eø NÓ∫ GEQS°ÉA bƒGYó eæ¶ƒeá J©∏«ª«á eàµÉe∏á J∏Ñ»

GMà«ÉLÉä GdÑ«Äá Gd©ªÉf«á hJàæÉS°Ö e™ eà£∏ÑÉJ¡É GdëÉd«á.

hH©ó eôGL©á Gdæ¶ÉΩ Gdà©∏«ª» d∏ù°∏£æá hb«ÉS¢ eù°àƒi GCOGF¬ hJëójó GCgº GdàëójÉä Gdà» JƒGL¡¬, bÉeâ hRGQI

GdàôH«á hGdà©∏«º HÉEYÉOI JôJ«Ö GChdƒjÉJ¡É, hJæ¶«º L¡ƒOgÉ ’EMóGç Gdà£ƒjô HªÉ jàªÉT°≈ e™ JƒL¡Éä Gdù°∏£æá hQhDjà¡É

Gdªù°à≤Ñ∏«á, M«å Lôi J£ƒjô G’CgóG± Gd©Éeá d∏àôH«á, hGdî£á GdóQGS°«á Gdà» GChdâ GgàªÉeÉ GCcÑô d∏ªƒGO Gd©∏ª«á hJóQjù¢

Gd∏¨Éä, hGS°àëóKâ eƒGO OQGS°«á LójóI dªƒGcÑá Gdªù°àéóGä Y∏≈ U°©«ó… JµæƒdƒL«É Gdª©∏ƒeÉä hGMà«ÉLÉä S°ƒ¥ Gd©ªπ eø

Gdª¡ÉQGä, gòG a†°Ó Yø Gdà£ƒjô Gdò… GCONπ Y∏≈ GCS°Éd«ÖJóQjù¢GdªæÉgè GdóQGS°«á hGS°àôGJ«é«ÉJ¡É Gdà» GCU°Ñëâ J©æ≈

HÉdªà©∏º HÉYàÑÉQ√ eëƒQ Gd©ª∏«á Gdà©∏«ª«á Gdà©∏ª«á.

GE¿ Gdæ≤∏á GdæƒY«á Gdà» fû°¡ógÉ MÉd«É a» Gd©ª∏«á Gdà©∏«ª«á GCMóKâ  Gdµã«ô eø Gdà¨««ôGä GdéòQjá , aéÉAä GdµàÖ

GdóQGS°«á eàù°ªá HÉdëóGKá hGdªôhfá, hGdàƒGa≥ a» eƒV°ƒYÉJ¡É e™ eù°àƒjÉä GCHæÉFæÉ Gd£∏Ñá hGd£ÉdÑÉä, hNü°ÉFü¢ fªƒgº

Gd©≤∏» hGdæØù°», hK≤Éaà¡º G’LàªÉY«á, hGgàªâ HÉdéƒGfÖ Gdª¡ÉQjá hGdØæ«á hGdôjÉV°á GdÑóf«á Jë≤«≤É dªÑóGC GCU°«π eø

eÑÉOÇ  a∏ù°Øá GdàôH«á a» Gdù°∏£æá GdóGY» GEd≈ HæÉA Gdû°îü°«á GdªàµÉe∏á d∏ØôO, hYõRä OhQ Gdªà©∏º a» Yª∏«á Gdà©∏º eø

NÓ∫ GEcù°ÉH¬ e¡ÉQGä Gdà©∏º GdòGJ» hGdà©∏º Gdà©Éhf», hdº j©ó GdµàÉÜ GdªóQS°» -HªÉ jëƒj¬ eø e©ÉQ± he¡ÉQGä hb«º

hGJéÉgÉä- GE’ Od«Ó jù°àôT°ó H¬ Gd£ÉdÖ d∏ƒU°ƒ∫ GEd≈ eÉ Jîàõf¬ eü°ÉOQ Gdª©∏ƒeÉä Gdªîà∏Øá cÉdªôGL™ GdªµàÑ«á heü°ÉOQ

Gdà©∏º G’Edµàôhf«á G’CNôi eø e©ÉQ±, hY∏≈ Gd£ÉdÖ Gd≤«ÉΩ H©ª∏«á GdÑëå hGdà≤ü°» d∏ƒU°ƒ∫ GEd≈ eÉ gƒ GCYª≥ hGCT°ªπ.

aÉEd«µº GCHæÉF» hHæÉJ» Gd£ÓÜ hGd£ÉdÑÉä f≤óΩ gòG GdµàÉÜ QGL«ø GC¿ jéó Y«ø G’gàªÉΩ eæµº, hjµƒ¿ dµº N«ô e©«ø; dàë≤«≥

eÉ fù°©≈ GEd«¬ eø J≤óΩ hfªÉA d¡òG GdƒWø Gdª©£ÉA Jëâ Xπ Gd≤«ÉOI Gdëµ«ªá dªƒ’fÉ M†°ôI U°ÉMÖ GdéÓdá Gdù°∏£É¿

bÉHƒS¢ Hø S°©«ó Gdª©¶º - MØ¶¬ Gd∏¬ hQYÉ√ -

hGd∏¬ h‹ Gdàƒa«≥ ,,,

O. eójëá Hæâ GCMªó Gdû°«ÑÉf«á

hRj``ôI Gd`àôH«`á hGdà©∏``«º 

J≤óË
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ميحرلا نمحرلا هللا مسسب

Gd˘˘ë˘˘ª˘˘ó d˘˘∏˘˘¬ f˘˘ë˘˘ª˘˘ó√ J˘˘ª˘˘ÉΩ Gd˘˘ë˘˘ª˘˘ó, hfü°˘˘∏˘˘» hfù°˘˘∏˘˘º Y˘˘∏˘˘≈ N˘˘«˘˘ô N˘˘∏˘≤˘¬ S°˘«˘óf˘É e˘ë˘ª˘ó hY˘∏˘≈ GBd˘¬ hU°˘ë˘Ñ˘¬

GCLª©«ø...  hH©ó

JëôU¢ hRGQI GdàôH«á hGdà©∏«º Y∏≈ Jéƒjó Gd©ª∏«á Gdà©∏«ª«á eø NÓ∫ GEQS°ÉA bƒGYó eæ¶ƒeá J©∏«ª«á eàµÉe∏á J∏Ñ»

GMà«ÉLÉä GdÑ«Äá Gd©ªÉf«á hJàæÉS°Ö e™ eà£∏ÑÉJ¡É GdëÉd«á.

hH©ó eôGL©á Gdæ¶ÉΩ Gdà©∏«ª» d∏ù°∏£æá hb«ÉS¢ eù°àƒi GCOGF¬ hJëójó GCgº GdàëójÉä Gdà» JƒGL¡¬, bÉeâ hRGQI

GdàôH«á hGdà©∏«º HÉEYÉOI JôJ«Ö GChdƒjÉJ¡É, hJæ¶«º L¡ƒOgÉ ’EMóGç Gdà£ƒjô HªÉ jàªÉT°≈ e™ JƒL¡Éä Gdù°∏£æá hQhDjà¡É

Gdªù°à≤Ñ∏«á, M«å Lôi J£ƒjô G’CgóG± Gd©Éeá d∏àôH«á, hGdî£á GdóQGS°«á Gdà» GChdâ GgàªÉeÉ GCcÑô d∏ªƒGO Gd©∏ª«á hJóQjù¢

Gd∏¨Éä, hGS°àëóKâ eƒGO OQGS°«á LójóI dªƒGcÑá Gdªù°àéóGä Y∏≈ U°©«ó… JµæƒdƒL«É Gdª©∏ƒeÉä hGMà«ÉLÉä S°ƒ¥ Gd©ªπ eø

Gdª¡ÉQGä, gòG a†°Ó Yø Gdà£ƒjô Gdò… GCONπ Y∏≈ GCS°Éd«ÖJóQjù¢GdªæÉgè GdóQGS°«á hGS°àôGJ«é«ÉJ¡É Gdà» GCU°Ñëâ J©æ≈

HÉdªà©∏º HÉYàÑÉQ√ eëƒQ Gd©ª∏«á Gdà©∏«ª«á Gdà©∏ª«á.

GE¿ Gdæ≤∏á GdæƒY«á Gdà» fû°¡ógÉ MÉd«É a» Gd©ª∏«á Gdà©∏«ª«á GCMóKâ  Gdµã«ô eø Gdà¨««ôGä GdéòQjá , aéÉAä GdµàÖ

GdóQGS°«á eàù°ªá HÉdëóGKá hGdªôhfá, hGdàƒGa≥ a» eƒV°ƒYÉJ¡É e™ eù°àƒjÉä GCHæÉFæÉ Gd£∏Ñá hGd£ÉdÑÉä, hNü°ÉFü¢ fªƒgº

Gd©≤∏» hGdæØù°», hK≤Éaà¡º G’LàªÉY«á, hGgàªâ HÉdéƒGfÖ Gdª¡ÉQjá hGdØæ«á hGdôjÉV°á GdÑóf«á Jë≤«≤É dªÑóGC GCU°«π eø

eÑÉOÇ  a∏ù°Øá GdàôH«á a» Gdù°∏£æá GdóGY» GEd≈ HæÉA Gdû°îü°«á GdªàµÉe∏á d∏ØôO, hYõRä OhQ Gdªà©∏º a» Yª∏«á Gdà©∏º eø

NÓ∫ GEcù°ÉH¬ e¡ÉQGä Gdà©∏º GdòGJ» hGdà©∏º Gdà©Éhf», hdº j©ó GdµàÉÜ GdªóQS°» -HªÉ jëƒj¬ eø e©ÉQ± he¡ÉQGä hb«º

hGJéÉgÉä- GE’ Od«Ó jù°àôT°ó H¬ Gd£ÉdÖ d∏ƒU°ƒ∫ GEd≈ eÉ Jîàõf¬ eü°ÉOQ Gdª©∏ƒeÉä Gdªîà∏Øá cÉdªôGL™ GdªµàÑ«á heü°ÉOQ

Gdà©∏º G’Edµàôhf«á G’CNôi eø e©ÉQ±, hY∏≈ Gd£ÉdÖ Gd≤«ÉΩ H©ª∏«á GdÑëå hGdà≤ü°» d∏ƒU°ƒ∫ GEd≈ eÉ gƒ GCYª≥ hGCT°ªπ.

aÉEd«µº GCHæÉF» hHæÉJ» Gd£ÓÜ hGd£ÉdÑÉä f≤óΩ gòG GdµàÉÜ QGL«ø GC¿ jéó Y«ø G’gàªÉΩ eæµº, hjµƒ¿ dµº N«ô e©«ø; dàë≤«≥

eÉ fù°©≈ GEd«¬ eø J≤óΩ hfªÉA d¡òG GdƒWø Gdª©£ÉA Jëâ Xπ Gd≤«ÉOI Gdëµ«ªá dªƒ’fÉ M†°ôI U°ÉMÖ GdéÓdá Gdù°∏£É¿

bÉHƒS¢ Hø S°©«ó Gdª©¶º - MØ¶¬ Gd∏¬ hQYÉ√ -

hGd∏¬ h‹ Gdàƒa«≥ ,,,

O. eójëá Hæâ GCMªó Gdû°«ÑÉf«á

hRj``ôI Gd`àôH«`á hGdà©∏``«º 

J≤óË
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ميحرلا نمحرلا هللا مسسب
Yõjõ… Gd£ÉdÖ / YõjõJ» Gd£ÉdÑá:

- كتجأح ةيبلتل ًأشصيشصخ عشضو ؛ Òبعتلاو ، ةعلأطŸاو ، يبدألا دقنلاو ، صصوشصنلاو بدألا ‘ بأتك )¢GŸoƒDfù ( كبأتك
. قّوششمو عت‡ بولشسأأب ، ةديدج تارأهمو فرأعم بشسك ¤إا- ةديد÷ا ةيميلعتلا ةلحرŸا هذه ‘ تنأاو

دأششÎشسلا دعبو ، رششع يدأ◊ا فشصلا ، ديد÷ا كفشص ‘ ةيفرعŸا كتأجأيتحل ةقيقد ةشسارد دعب اذه كبأتك عُشضو
‘ لقعلا لأمعإا ىلع بردتلاو يتاذلا ملعتلاو ةردأبŸا ىلع كثحو ةفرعŸأب كحيلشست ¤إا فدهت يتلا مهتأحاÎقاو كيملعم حئأشصنب
. ملعتت أم لك

: ةيبدألا داوŸا لكششت يتلا عورفلا يهو ، ةيبرعلا ةغللا ةدأم عورف نم عورف ةعبرأا ىلع) ¢GŸoƒDfù ( لمتششي

1. G’COÜ hGdæü°ƒU¢ .
2. Gdæ≤ó G’COH» .
3. GŸ£Éd©á .
4. Gdà©ÑÒ GdµàÉH» .

GCh’k : G’COÜ hGdæü°ƒU¢ :
: يه ةلمأكتم مأشسقأا ةثÓث نم روحم لك نوكتيو ، يشسارد لشصف لك يف ةيبدأا روأحم ةعبرأا) ¢GdªoƒDfù ( يف صسردت

GC- Gdæü¢ Gdàª¡«ó… ‘ G’COÜ .
Ü- Gdæü¢ G’COH» , hbó jµƒ¿ T°©ôjÉk GCh fÌjÉk .
ê - Gdæü°ƒU¢ G’EKôGF«á  .

تنأاو . ةيخيرأتلاو ةيعادبإلاو ةيدقنلا هتأقأيشس ‘ يبدألا صصنلا ليزنت ىلع دعأشسي ًأيخيرأتو ًأيرظن Óًخدم يديهمتلا صصنلا لثÁ (أا
بدألا ةشصح ‘ كملعم عم هليلحتلً ادادعتشسا ، همهفو تيبلا ‘ صصنلا اذه ةءارق ¤إا- ةبلأطلا يتزيزع/بلأطلا يزيزع- وعدم
. هرخآا ‘ ةتبثŸا ةهجوŸا ةلئشسألأب ًأنيعتشسم ،

عأتمتشسلا نم كنكمتل ةيÌنلاو ةيرعششلا صصوشصنلا دوجأا Úب نم تبختنا أهنإأف- هلك روÙا صسأشسأا يهو- ةيبدألا صصوشصنلا أمأا (ب
زربأا Úبت ىلع كدعأشسيو هرأطإا ‘ صصنلا عشضي ديهمتب يبدأا صصن لك قبشس دقو . ةيبرعلا ءأبدأا أهدّلخ ةينأشسنإا نأعمو ةيلأمج ميقب
ةديج ةءارق صصنلا ةءارق دعب ًأيعمج أهيلع ةبأجإلا ¤إا كوعدن يتلا ›زنŸا دادعإلا ةلئشسأأب عوفششم هنأا أمك ؛ هيف مأمتهلا نطاوم

. فشصلا ‘ هحرششل ادادعتشسا تيبلا ‘
يÌت ىتح ةيبدألا صصوشصنلا حرشش نم غارفلا دعب أهتعلأطم ¤إا كوعدن ةيئارثإا صصوشصنب ةدحو لك ليلذت ىلع أنشصرح دقل (ج
. ةشسوردŸا ةيبدألا ةرهأظلا صصئأشصخ ىلع ًأعÓطا ديزتشستو كفرأعم

‘ أهنيمشضتو أهرأيتخا ” صصوشصن أهنإا . ءأششي نم أهلمهيو ءأششي نم أهأارقي ةيفأشضإا أشصوشصن اذإا ةيئارثإلا صصوشصنلا كلت تشسيلف
. دادعإا Òخ مدأقلا يميلعتلا ىوتشسملل كدادعإاو ةيبدألا كتفأقث ةيمنت ‘ مهشستو ،ةيقيقح ةيفرعم ةفأشضإا كل مدقت ىتح كبأتك

KÉf«Ék : Gdæ≤ó G’COH» :
Yõjõ… Gd£ÉdÖ /YõjõJ» Gd£ÉdÑá

Áهنوك نم هتيمهأا دمتشسي وهو ، ةيبرعلا ةغللا عورف نم أمأه ًأعرف يبدألا دقنلا لث Áيتلا ةيرورشضلا تاودألأب صسرادلا د
. أهقوذتو ةيبدألا صصوشصنلا مهف ىلع هدعأشست

: يلي أم ىلع أنشصرح ، دقنلا صسورد نم ةدأفتشسلا دودح ىشصقأا كل نمشضن ىتحو
. ةيرثو ةطشسبمو ، ةزجوم دقنلا صسورد نوكت نأا -

e≤óeá
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. رخآا ¤إاروحم نم ينمزلاو يقطنŸا جردتلا -
.أقيقد أمادختشسا ةيدقنلا تأحلطشصŸا مادختشسا -
حيتن نأا ديفŸا نم أنيأار دقف ، أهتأقيبطتو ةيرظنلا لئأشسŸا Úب قيفوتلا ” ىتم لإا ققحتت ل دقنلا صسورد ةعأ‚ نألو

بأشستكا ىلع كدعأشسيشس ديدج طأششن وهو ، ( يبدألا ليلحتلا ) ىلع كبيردت لÓخ نم ةيلعفلا ةيدقنلا ةشسرأمŸا ةشصرف كل
. ةيبدألا صصوشصنلا نم صصن لوح ةيليل– ةيدقن ةلأقم ءأششنإأب ، أهتشسرد يتلا صصوشصنلا صضعب عم يدقنلا لمأعتلا ةرأهم

KÉdãÉk : GŸ£Éd©á :

.كتفأقث قيمعتو كفرأعم ءارثإا ‘ ةيمهأا نم ةعلأطملل أم- ةبلأطلا يتزيزع/ بلأطلا يزيزع- كيلع ًأيفأخ صسيل
ىلع عÓطإلا ةشصرف كل رفوت يهو : ةينأشسنإلاو ةيرأشض◊ا أيأشضقلا صضعب : ةشسارد نم (صسنؤوŸا ) ‘ كنك‰ نأا أنيأار كلذل
نوكت نأا ىلع أنشصرح دقو أميشس ل ، رششأبم لكششب كمهت يتلا ةيرأشض◊او ةينأشسنإلا أيأشضقلا صضعبب ةقلعتم ةرأتخم صصوشصن
: أيأشضقلا هذه نمو . كتأمأمتهأب ةلشصلا ةقيثوو ةقئأشش أيأشضق

- f¡†°á Gdà©∏«º ‘ YªÉ¿ .

- G◊ƒGQ e™ G’BNô ‘ G’ES°ÓΩ .

- HÚ G’CL«É∫ .

- G’EOeÉ¿ .

- G’Hàù°Éeá GÿÉdóI ) GdØæƒ¿ (.
هريدي يذلا صشأقنلا ‘ مأهشسإلا نم نكمتتو أهنم ديفتشست ىتح ةديج ةءارق صصوشصنلا هذه ةءارق ¤إا كوعدن نحنو

مهئارآا ماÎحاو نيرخآلا ¤إا عأمتشسلا نشسحو ليلحتلاو صشأقنلا ةرأهم كبأشسكإا وه صسردلا اذهل يشسأشسألا فدهلا نأل ؛ كملعم
ةششقأنŸ ةيئدبم روأحم نوكت يك- صصن لك بقع- ةلئشسألا نم ةعومجم أنتبثأا دقو . كئارآا عم ةشضرأعتم تنأك نإاو ىتح
. ةحورطŸا ةيشضقلا

QGH©Ék : Gdà©ÑÒ GdµàÉH»  :
نألو ؛ ةميلشسو ةليمج ةغلب أهتششقأنمو ءارآلا صضرعو هرأكفأا نع Òبعتلا ىلع ةردقلا بشستكي نأا ¤إا بلأط لك حمطي

لÓخ نم ةشصأخ ةيأنع Òبعتلا ءÓيإا ىلع ،) ¢GŸoƒDfù (كبأتك ‘ أنشصرح دقف ، نارŸاو ةبرّدلأب لإا ققحتي ل حومطلا اذه
.  Òبعتلا عاونأا فلتخم ةبأتك ىلع كبيردت ¤إا ةفأشضإا ، هل طيطختلاو هرشصأنع جارختشساو عوشضوŸا ةءارق نشسح ىلع كبيردت

ةقث كديزيشس أم وهو ؛ أهب كل دهع ل Òبعتلا ىلع ةردق- نارŸاو ةبردلا دعب- بشستكتشس كنأا نم Úقي ىلع نحنو
. ةميلشس ةغلو ليمج بولشسأا بأشستكل ةليشسو لشضفأا أهنأل ؛ ةعلأطŸا ‘ ةبغرو كشسفنب

Yõjõ… Gd£ÉdÖ /YõjõJ» Gd£ÉdÑá

كلذل . ىرخألا ةفرعŸا ردأشصم نع كينغي ل ، ملعتلل ًأقلطنم نوكي نأا ودعي ل- هتميق تنأك ًأيأا- يشسردŸا بأتكلا نإا
. ةبغرو عأتمتشسأب أهيلع لبقت ةيموي ةشسرأ‡ ةعلأطŸا لعج ¤إا كوعدن أننإأف

ءأنغإاو ةيبدألا كتفأقث عيشسوتو كتفرعم قيمعت ىلع كدعأشسي أم ¤إا هجوم Òَخ نوكي نأا) ¢GŸoƒDfù ( بأتك ىشسعو
.يوغللا كداز

hGd∏¬ h‹ Gdàƒa«≥ ,,,
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ميحرلا نمحرلا هللا مسسب
Yõjõ… Gd£ÉdÖ / YõjõJ» Gd£ÉdÑá:

- كتجأح ةيبلتل ًأشصيشصخ عشضو ؛ Òبعتلاو ، ةعلأطŸاو ، يبدألا دقنلاو ، صصوشصنلاو بدألا ‘ بأتك )¢GŸoƒDfù ( كبأتك
. قّوششمو عت‡ بولشسأأب ، ةديدج تارأهمو فرأعم بشسك ¤إا- ةديد÷ا ةيميلعتلا ةلحرŸا هذه ‘ تنأاو

دأششÎشسلا دعبو ، رششع يدأ◊ا فشصلا ، ديد÷ا كفشص ‘ ةيفرعŸا كتأجأيتحل ةقيقد ةشسارد دعب اذه كبأتك عُشضو
‘ لقعلا لأمعإا ىلع بردتلاو يتاذلا ملعتلاو ةردأبŸا ىلع كثحو ةفرعŸأب كحيلشست ¤إا فدهت يتلا مهتأحاÎقاو كيملعم حئأشصنب
. ملعتت أم لك

: ةيبدألا داوŸا لكششت يتلا عورفلا يهو ، ةيبرعلا ةغللا ةدأم عورف نم عورف ةعبرأا ىلع) ¢GŸoƒDfù ( لمتششي

1. G’COÜ hGdæü°ƒU¢ .
2. Gdæ≤ó G’COH» .
3. GŸ£Éd©á .
4. Gdà©ÑÒ GdµàÉH» .

GCh’k : G’COÜ hGdæü°ƒU¢ :
: يه ةلمأكتم مأشسقأا ةثÓث نم روحم لك نوكتيو ، يشسارد لشصف لك يف ةيبدأا روأحم ةعبرأا) ¢GdªoƒDfù ( يف صسردت

GC- Gdæü¢ Gdàª¡«ó… ‘ G’COÜ .
Ü- Gdæü¢ G’COH» , hbó jµƒ¿ T°©ôjÉk GCh fÌjÉk .
ê - Gdæü°ƒU¢ G’EKôGF«á  .

تنأاو . ةيخيرأتلاو ةيعادبإلاو ةيدقنلا هتأقأيشس ‘ يبدألا صصنلا ليزنت ىلع دعأشسي ًأيخيرأتو ًأيرظن Óًخدم يديهمتلا صصنلا لثÁ (أا
بدألا ةشصح ‘ كملعم عم هليلحتلً ادادعتشسا ، همهفو تيبلا ‘ صصنلا اذه ةءارق ¤إا- ةبلأطلا يتزيزع/بلأطلا يزيزع- وعدم
. هرخآا ‘ ةتبثŸا ةهجوŸا ةلئشسألأب ًأنيعتشسم ،

عأتمتشسلا نم كنكمتل ةيÌنلاو ةيرعششلا صصوشصنلا دوجأا Úب نم تبختنا أهنإأف- هلك روÙا صسأشسأا يهو- ةيبدألا صصوشصنلا أمأا (ب
زربأا Úبت ىلع كدعأشسيو هرأطإا ‘ صصنلا عشضي ديهمتب يبدأا صصن لك قبشس دقو . ةيبرعلا ءأبدأا أهدّلخ ةينأشسنإا نأعمو ةيلأمج ميقب
ةديج ةءارق صصنلا ةءارق دعب ًأيعمج أهيلع ةبأجإلا ¤إا كوعدن يتلا ›زنŸا دادعإلا ةلئشسأأب عوفششم هنأا أمك ؛ هيف مأمتهلا نطاوم

. فشصلا ‘ هحرششل ادادعتشسا تيبلا ‘
يÌت ىتح ةيبدألا صصوشصنلا حرشش نم غارفلا دعب أهتعلأطم ¤إا كوعدن ةيئارثإا صصوشصنب ةدحو لك ليلذت ىلع أنشصرح دقل (ج
. ةشسوردŸا ةيبدألا ةرهأظلا صصئأشصخ ىلع ًأعÓطا ديزتشستو كفرأعم

‘ أهنيمشضتو أهرأيتخا ” صصوشصن أهنإا . ءأششي نم أهلمهيو ءأششي نم أهأارقي ةيفأشضإا أشصوشصن اذإا ةيئارثإلا صصوشصنلا كلت تشسيلف
. دادعإا Òخ مدأقلا يميلعتلا ىوتشسملل كدادعإاو ةيبدألا كتفأقث ةيمنت ‘ مهشستو ،ةيقيقح ةيفرعم ةفأشضإا كل مدقت ىتح كبأتك

KÉf«Ék : Gdæ≤ó G’COH» :
Yõjõ… Gd£ÉdÖ /YõjõJ» Gd£ÉdÑá

Áهنوك نم هتيمهأا دمتشسي وهو ، ةيبرعلا ةغللا عورف نم أمأه ًأعرف يبدألا دقنلا لث Áيتلا ةيرورشضلا تاودألأب صسرادلا د
. أهقوذتو ةيبدألا صصوشصنلا مهف ىلع هدعأشست

: يلي أم ىلع أنشصرح ، دقنلا صسورد نم ةدأفتشسلا دودح ىشصقأا كل نمشضن ىتحو
. ةيرثو ةطشسبمو ، ةزجوم دقنلا صسورد نوكت نأا -

e≤óeá
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. رخآا ¤إاروحم نم ينمزلاو يقطنŸا جردتلا -
.أقيقد أمادختشسا ةيدقنلا تأحلطشصŸا مادختشسا -
حيتن نأا ديفŸا نم أنيأار دقف ، أهتأقيبطتو ةيرظنلا لئأشسŸا Úب قيفوتلا ” ىتم لإا ققحتت ل دقنلا صسورد ةعأ‚ نألو

بأشستكا ىلع كدعأشسيشس ديدج طأششن وهو ، ( يبدألا ليلحتلا ) ىلع كبيردت لÓخ نم ةيلعفلا ةيدقنلا ةشسرأمŸا ةشصرف كل
. ةيبدألا صصوشصنلا نم صصن لوح ةيليل– ةيدقن ةلأقم ءأششنإأب ، أهتشسرد يتلا صصوشصنلا صضعب عم يدقنلا لمأعتلا ةرأهم

KÉdãÉk : GŸ£Éd©á :

.كتفأقث قيمعتو كفرأعم ءارثإا ‘ ةيمهأا نم ةعلأطملل أم- ةبلأطلا يتزيزع/ بلأطلا يزيزع- كيلع ًأيفأخ صسيل
ىلع عÓطإلا ةشصرف كل رفوت يهو : ةينأشسنإلاو ةيرأشض◊ا أيأشضقلا صضعب : ةشسارد نم (صسنؤوŸا ) ‘ كنك‰ نأا أنيأار كلذل
نوكت نأا ىلع أنشصرح دقو أميشس ل ، رششأبم لكششب كمهت يتلا ةيرأشض◊او ةينأشسنإلا أيأشضقلا صضعبب ةقلعتم ةرأتخم صصوشصن
: أيأشضقلا هذه نمو . كتأمأمتهأب ةلشصلا ةقيثوو ةقئأشش أيأشضق

- f¡†°á Gdà©∏«º ‘ YªÉ¿ .

- G◊ƒGQ e™ G’BNô ‘ G’ES°ÓΩ .

- HÚ G’CL«É∫ .

- G’EOeÉ¿ .

- G’Hàù°Éeá GÿÉdóI ) GdØæƒ¿ (.
هريدي يذلا صشأقنلا ‘ مأهشسإلا نم نكمتتو أهنم ديفتشست ىتح ةديج ةءارق صصوشصنلا هذه ةءارق ¤إا كوعدن نحنو

مهئارآا ماÎحاو نيرخآلا ¤إا عأمتشسلا نشسحو ليلحتلاو صشأقنلا ةرأهم كبأشسكإا وه صسردلا اذهل يشسأشسألا فدهلا نأل ؛ كملعم
ةششقأنŸ ةيئدبم روأحم نوكت يك- صصن لك بقع- ةلئشسألا نم ةعومجم أنتبثأا دقو . كئارآا عم ةشضرأعتم تنأك نإاو ىتح
. ةحورطŸا ةيشضقلا

QGH©Ék : Gdà©ÑÒ GdµàÉH»  :
نألو ؛ ةميلشسو ةليمج ةغلب أهتششقأنمو ءارآلا صضرعو هرأكفأا نع Òبعتلا ىلع ةردقلا بشستكي نأا ¤إا بلأط لك حمطي

لÓخ نم ةشصأخ ةيأنع Òبعتلا ءÓيإا ىلع ،) ¢GŸoƒDfù (كبأتك ‘ أنشصرح دقف ، نارŸاو ةبرّدلأب لإا ققحتي ل حومطلا اذه
.  Òبعتلا عاونأا فلتخم ةبأتك ىلع كبيردت ¤إا ةفأشضإا ، هل طيطختلاو هرشصأنع جارختشساو عوشضوŸا ةءارق نشسح ىلع كبيردت

ةقث كديزيشس أم وهو ؛ أهب كل دهع ل Òبعتلا ىلع ةردق- نارŸاو ةبردلا دعب- بشستكتشس كنأا نم Úقي ىلع نحنو
. ةميلشس ةغلو ليمج بولشسأا بأشستكل ةليشسو لشضفأا أهنأل ؛ ةعلأطŸا ‘ ةبغرو كشسفنب

Yõjõ… Gd£ÉdÖ /YõjõJ» Gd£ÉdÑá

كلذل . ىرخألا ةفرعŸا ردأشصم نع كينغي ل ، ملعتلل ًأقلطنم نوكي نأا ودعي ل- هتميق تنأك ًأيأا- يشسردŸا بأتكلا نإا
. ةبغرو عأتمتشسأب أهيلع لبقت ةيموي ةشسرأ‡ ةعلأطŸا لعج ¤إا كوعدن أننإأف

ءأنغإاو ةيبدألا كتفأقث عيشسوتو كتفرعم قيمعت ىلع كدعأشسي أم ¤إا هجوم Òَخ نوكي نأا) ¢GŸoƒDfù ( بأتك ىشسعو
.يوغللا كداز

hGd∏¬ h‹ Gdàƒa«≥ ,,,
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GÙƒQ G’Ch∫

يلها÷ا رعصشلا صصئاصصخ
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Nü°ÉFü¢ Gdû°©ô G÷Ég∏»

21

GÙ`````ƒQ G’Ch∫

GÙƒQ G’Ch∫ : GÙƒQ G’Ch∫ :
Nü°ÉFü¢ Gdû°©ô G÷Ég∏»

“¡«ó :
،ءارحشصلا ‘ مهتÓحر نوفشصي ّمث ،رأيّدلا رأثآا ءأكبو لÓطألا فشصوب مهدئأشصق نويلهأ÷ا ءارعششلا حتتفي أم ةدأع

.ًءأثر وأا اراذتعا وأا أبأتع وأاً ارخف وأا ءأجه وأا أحيدم مهتديشصق نم صضرغلا ¤إا نوجرخي ّمث ..ٍ.ليخوٍ لبإا نم ،هنوبكري أمو
تأيبألا عيمج دحّتتو تأيبألا أهنوّمشسي ةّيقيشسوم تادحو نم فّلأأتت يهف ،أهيفاوقو أهنازوأا ‘ تبأث ديلقت تلأط أمهم ةديشصقللو

.ّيور نم هب يهتنت أمو أهيفاوقو أهنزو ‘

fƒ´ Gdû°©ô G÷Ég∏»
هبحأشص لّثÁ ّيتاذ رعشش وهو ،تيب ةئأŸا تزوأŒ أمّلق ةÒشصق تأموظنم نع ةرأبع وهو ،يئأنغ رعشش يلهأ÷ا رعششلا

برّشضلا نم بÎقي هنإأف ةّيليثمتلاو ةّيميلعتلاو ةّيشصشصقلا ةّيبرغلا رعّششلا بورشض نع فلتخي يلهأ÷ا رعششلا نأك اذإأف .هءاوهأاو
.ًأنيزح وأا ًأحرف هرّوشصيو ،هفطاوعو رعأششلا رعأششم ‘ هلثم لوجي هنأل ،يئأنغلا
Úح وأا وجهيو حدÚ Áح وأا رخفيو رعأششلا صسّمحتي Úح ءاوشس ،صسيشسأحأاو فطاوع نم هجلتخي أمو درفلا ةّيشسفن رّوشصي ّيتاذ هنإا
.بتأعيو رذتعي Úح وأا يثري وأا لّزغتي

eƒV°ƒYÉä Gdû°©ô G÷Ég∏»
،يثارŸاو ُبيبششتلاو فشصولاو ءأجهلاو حيدŸا :ةشسمخ ةيلهأ÷ا ‘ رعششلا مأشسقأا تنأك أمّنإاو'' يركشسعلا لÓه وبأا لوقي

بأب يِشسن هنأا Òغ ديج ميشسقت وهو (١/١٩ ÊأعŸا ناويد)'' مهيف نشسحأأف راذتعلا وهو ًأشسدأشس ًأمشسق أهيف ةغبأنلا داز ىتح
.مهنأشسل ىلع ًأنارود رعششلا تأعوشضوم Ìكأا وهو ةشسأم◊ا

GC( Gÿü°ÉFü¢ GŸ©æƒjá:
نأا ديري ل يلهأ÷ا رعأششلا نأل ؛لأيÿا ‘ قارغإا لو فّلكت أهيف صسيل ةطيشسب ةحشضاو ٍنأعم يلهأ÷ا رعششلا Êأعم

فرعي نأا ديري نŸ ةقيثو هرعشش نأك كلذ لجأا نمو ،ًأنيمأا Óًقن أهلقن لوأحي نأك لب ءأيششألاو صسيشسأحألا ىلع ةينفلا هتدارإا صضرفي
ةرّدلاو ةشضيبلاو ردبلاو صسمششلأب أههبششي ةأارŸا ؛يدأŸا هŸأع نم هتأهيبششت عزتنيو ،ةّيريرقتلا ةعزنلا ¤إا ليÁ وهف ،هتئيبو هتأيح
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“¡«ó :
،ءارحشصلا ‘ مهتÓحر نوفشصي ّمث ،رأيّدلا رأثآا ءأكبو لÓطألا فشصوب مهدئأشصق نويلهأ÷ا ءارعششلا حتتفي أم ةدأع

.ًءأثر وأا اراذتعا وأا أبأتع وأاً ارخف وأا ءأجه وأا أحيدم مهتديشصق نم صضرغلا ¤إا نوجرخي ّمث ..ٍ.ليخوٍ لبإا نم ،هنوبكري أمو
تأيبألا عيمج دحّتتو تأيبألا أهنوّمشسي ةّيقيشسوم تادحو نم فّلأأتت يهف ،أهيفاوقو أهنازوأا ‘ تبأث ديلقت تلأط أمهم ةديشصقللو

.ّيور نم هب يهتنت أمو أهيفاوقو أهنزو ‘

fƒ´ Gdû°©ô G÷Ég∏»
هبحأشص لّثÁ ّيتاذ رعشش وهو ،تيب ةئأŸا تزوأŒ أمّلق ةÒشصق تأموظنم نع ةرأبع وهو ،يئأنغ رعشش يلهأ÷ا رعششلا

برّشضلا نم بÎقي هنإأف ةّيليثمتلاو ةّيميلعتلاو ةّيشصشصقلا ةّيبرغلا رعّششلا بورشض نع فلتخي يلهأ÷ا رعششلا نأك اذإأف .هءاوهأاو
.ًأنيزح وأا ًأحرف هرّوشصيو ،هفطاوعو رعأششلا رعأششم ‘ هلثم لوجي هنأل ،يئأنغلا
Úح وأا وجهيو حدÚ Áح وأا رخفيو رعأششلا صسّمحتي Úح ءاوشس ،صسيشسأحأاو فطاوع نم هجلتخي أمو درفلا ةّيشسفن رّوشصي ّيتاذ هنإا
.بتأعيو رذتعي Úح وأا يثري وأا لّزغتي

eƒV°ƒYÉä Gdû°©ô G÷Ég∏»
،يثارŸاو ُبيبششتلاو فشصولاو ءأجهلاو حيدŸا :ةشسمخ ةيلهأ÷ا ‘ رعششلا مأشسقأا تنأك أمّنإاو'' يركشسعلا لÓه وبأا لوقي

بأب يِشسن هنأا Òغ ديج ميشسقت وهو (١/١٩ ÊأعŸا ناويد)'' مهيف نشسحأأف راذتعلا وهو ًأشسدأشس ًأمشسق أهيف ةغبأنلا داز ىتح
.مهنأشسل ىلع ًأنارود رعششلا تأعوشضوم Ìكأا وهو ةشسأم◊ا

GC( Gÿü°ÉFü¢ GŸ©æƒjá:
نأا ديري ل يلهأ÷ا رعأششلا نأل ؛لأيÿا ‘ قارغإا لو فّلكت أهيف صسيل ةطيشسب ةحشضاو ٍنأعم يلهأ÷ا رعششلا Êأعم

فرعي نأا ديري نŸ ةقيثو هرعشش نأك كلذ لجأا نمو ،ًأنيمأا Óًقن أهلقن لوأحي نأك لب ءأيششألاو صسيشسأحألا ىلع ةينفلا هتدارإا صضرفي
ةرّدلاو ةشضيبلاو ردبلاو صسمششلأب أههبششي ةأارŸا ؛يدأŸا هŸأع نم هتأهيبششت عزتنيو ،ةّيريرقتلا ةعزنلا ¤إا ليÁ وهف ،هتئيبو هتأيح
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يذ˘˘لا مأ˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘هأ÷ا ةد˘˘˘ي˘˘˘شصق˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع بل˘˘˘غ
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لاو ،أ˘˘ه˘˘تأ˘˘عو˘˘شضو˘˘مو أ˘˘ه˘˘ي˘˘نأ˘˘ع˘˘م ‘ أ˘˘ن˘˘ع˘˘لأ˘˘ط˘˘˘ي
فشصوب- نأيحألا بلأغ ‘- أادبت يهف ،أهيلع تمظن
أ˘˘˘˘˘هرأ˘˘˘˘˘ثآا Úب ءأ˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لاو ،أ˘˘˘˘˘هد˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع فو˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘لاو لÓ˘˘˘˘˘˘طألا
هتلحر نع ثيد◊ا ¤إا رعأششلا لقتني مث ،ةيقبتŸا
أمو ،زوأفم نم هعطقي أمو ،ةلحرلا هذه ‘ هبكري أمو
صضع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘حار ه˘˘˘˘˘ّب˘˘˘˘˘ششي و˘˘˘˘˘هو تأ˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘شص ن˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘̆̆˘قÓ˘˘˘˘˘˘ي
دعب جرخي مث ،أهتعرشسب ةفورعŸا ةيششحولا تأناوي◊ا

لكشش ذخأا دقو .ةديشصقلا نم دوشصقŸا صضرغلا ¤إا كلذ
تددعت وأا ،أهتأيبأا تلأط أمهم Òغتي ل ًأتبأث ًأمأظن ةديشصقلا
.ةدحاو ةيفأقو دحاو نزو أهعمجي تأيبألا نم ةعوم‹ يهف .أهشضارغأا

لوشصولا ليبشس ‘ نولذبي اونأك ءارعششلا نأا دقتعن أنلعج أم رشصأنعلاو صصئأشصÿا نم أهل رفوت دق رعششلا اذه ةعأنشص نإا
نودّوجيو نوحّقني اونأك أ‰إاو ،مهرطاوخ ىلع دري أم لك نولبقي اونوكي ملف ً.اÒبك ءأنعو ًأقأششً ادهج مهدئأشصق ةعأنشص ¤إا
يذلا رخآلا ده÷ا بنأج ¤إا .مهنيب هيلع فرأعتŸا ينفلا لكششلا هل اوققحيو ،هدشسفي دق أمع مهمÓك اونوشصيل ،رظنلا نودوأعيو
روشص نم ةعيفر ةروشص وهف ىقيشسوŸأب ًأقيثو ًأطأبترا طبترم رعششلا نأل .رعششلا اذه ىقيشسوم ىلع ةظفأÙا ليبشس ‘ هنولذبي اونأك
ًأنّيب ًأحوشضو أهيف ةحشضاو ىقيشسوŸاو ءأنغلا ةرهأظ أندجو يلهأ÷ارعششلا ىقيشسوم ةشسارد أنلوأح اذإاو .همأغنأاو هنأ◊أاو ءأنغلا
مزتلي ،تأيبألا تيمشس ةيقيشسوم تادحو نم فلأأتت ةديشصقلأف .أهيلع ةظفأÙا ليبشس ‘ لذبُت تنأك يتلا دوه÷ا ىلع أنّلدت
.يورلا ىمشست ،مغنلا أهيف رقتشسي ةيأهن ¤إا درّطي يقيشسوم نزاوت ‘ رخآلا تيبلأب كشسÁ أهنم تيب لكو ً،ادحاو ًأنزو أهيف رعأششلا

ةديشصقلا مظتنت يتلا ةيجرأÿا ىقيشسوŸا نÓّكششي تأيأهنلا ‘ يقيشسوŸا نزاوتلاو ،نزولا ‘ يتوشصلا قفاوتلا اذهو
ً.ادحاو ًأيقيشسوم ًأمغن لمحتو دحاو روحم يف رودت أهنÓعجيف

أادبت يهف ،أهيلع مهتلوطم ‘ نوشصرحي ءارعششلا نأك يتلا دئأشصقلا جذأ‰ ‘ كلذك ةعأنشصلا هذه لوشصأا حشضتتو
ًأفشصو هشسح أÓ“ يتلا هتقأن فشصي ذئنيحو ،ءارحشصلا ‘ رعأششلا تÓحر فشصو ¤إا لقتني مث نمدلا ءأكبو لÓطألا فشصوب ًأبلأغ
ةيديلقتلا ةقيرطلا كلت ترقتشسا دقو .أمهÒغ وأا ءأجهوأا حدم نم ÚعŸا عوشضوŸا ¤إا كلذ نم جرخي مث ،ةرأهمو قذح هيف ًأقيقد

.روشصعلا رم ىلع ىÈكلا هتلوطم ‘ أهلوشصأا تتبثو يبرعلا رعششلا ‘

GCS°Éd«Ö Gdàü°ƒjô
اذإا ىتح ،Úيلهأ÷ا ءارعششلا دنع تأعوشضوŸا ة÷أعمو ،تأهيبششتلاو روشصلاو ÊأعŸا دأ–ا أنل رشسفي ديلقتلا اذهو

،هولوادتو هومدختشسأف ،نورخآلا ءارعششلا هذخأا تأهيبششتلا نم هيبششت وأا ،روشصلا نم ةروشص جارخإا ‘ عدبي نأا رعأشش عأطتشسا
يذلا صسيقلا ءىرما دنع ودبت أمك ةدقعم Òغ ةيعيبط ةروشص يلهأ÷ا رعششلاروطتل ةمأعلا ةروشصلا نأا لإا .هلاونم ىلع اوجشسنو
تّدشش همو‚ نأا نظ ىتح ،لوطلا ‘ فرشسأاو ،لأط دقو هروشصي ،يهتنت ل جاومأا وهف همومهو هداوشسب هروشصي ،ليللا رّوشص نإا
.لوزت ل ةفقاو كرحتت ل ةتبأث يهف ،لأب÷او لدأن÷ا نم صسارمأاو بأبشسأأب

f¶ÉΩ Gd≤ü°«óI G÷Ég∏«á

GÙ`````ƒQ G’Ch∫
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دوملج هنأأك هتعرشسو هتكرح ةدششل وهو ءارحشصلا ‘ تقلطنا اذا صشحولا دباوألً اديق هلعج هشسرف روشصي نأا دارأا اذإاو
،بأأثلا رجششب تّرم اذإا حيرلا زيزهب هنرق ،قرعلا نم هبنأج ّلتبا دقو هداوج نأيرج ةوقب صسحأا اذاو .لع نم ليشسلا هطح رخشص
.نيديلا ةكرحب نأعمللاو قلأأتلا اذه هبشش ،هقلأأتو قÈلا صضيمو فشصي نأا دارأا اذإاو .هيف حيرلا توشص دادتششأب فورعŸا

.يلهأ÷ا رعششلا ‘ ةيئأنغلا ةعزّنلا رهأظم جرختشِسا .١
 ؟يلهأ÷ا رعششلا تأعوشضوم أم .٢
.ةينفلاو ةيظفللاو ةيونعŸا يلهأ÷ا رعششلا صصئأشصخ ّمهأا ركذا .٣
 ؟ةيلهأ÷ا ةديشصقلا مأظن أم .٤
.يلهأ÷ا رعششلا ‘ ريوشصتلا بيلأشسأا صضعب ركذا .٥

O. fƒQ… MªƒO… Gd≤«ù°»
Gd£Ñ«©á ‘ Gdû°©ô G÷Ég∏»

eµàÑá Gdæ¡†°á Gd©ôH«á, • 2, 4891

GCS°Ä∏á Gdæ≤ÉT¢ :

Nü°ÉFü¢ Gdû°©ô G÷Ég∏» 
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يذ˘˘لا مأ˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘هأ÷ا ةد˘˘˘ي˘˘˘شصق˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع بل˘˘˘غ
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لاو ،أ˘˘ه˘˘تأ˘˘عو˘˘شضو˘˘مو أ˘˘ه˘˘ي˘˘نأ˘˘ع˘˘م ‘ أ˘˘ن˘˘ع˘˘لأ˘˘ط˘˘˘ي
فشصوب- نأيحألا بلأغ ‘- أادبت يهف ،أهيلع تمظن
أ˘˘˘˘˘هرأ˘˘˘˘˘ثآا Úب ءأ˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لاو ،أ˘˘˘˘˘هد˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع فو˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘لاو لÓ˘˘˘˘˘˘طألا
هتلحر نع ثيد◊ا ¤إا رعأششلا لقتني مث ،ةيقبتŸا
أمو ،زوأفم نم هعطقي أمو ،ةلحرلا هذه ‘ هبكري أمو
صضع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘حار ه˘˘˘˘˘ّب˘˘˘˘˘ششي و˘˘˘˘˘هو تأ˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘شص ن˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘̆̆˘قÓ˘˘˘˘˘˘ي
دعب جرخي مث ،أهتعرشسب ةفورعŸا ةيششحولا تأناوي◊ا

لكشش ذخأا دقو .ةديشصقلا نم دوشصقŸا صضرغلا ¤إا كلذ
تددعت وأا ،أهتأيبأا تلأط أمهم Òغتي ل ًأتبأث ًأمأظن ةديشصقلا
.ةدحاو ةيفأقو دحاو نزو أهعمجي تأيبألا نم ةعوم‹ يهف .أهشضارغأا

لوشصولا ليبشس ‘ نولذبي اونأك ءارعششلا نأا دقتعن أنلعج أم رشصأنعلاو صصئأشصÿا نم أهل رفوت دق رعششلا اذه ةعأنشص نإا
نودّوجيو نوحّقني اونأك أ‰إاو ،مهرطاوخ ىلع دري أم لك نولبقي اونوكي ملف ً.اÒبك ءأنعو ًأقأششً ادهج مهدئأشصق ةعأنشص ¤إا
يذلا رخآلا ده÷ا بنأج ¤إا .مهنيب هيلع فرأعتŸا ينفلا لكششلا هل اوققحيو ،هدشسفي دق أمع مهمÓك اونوشصيل ،رظنلا نودوأعيو
روشص نم ةعيفر ةروشص وهف ىقيشسوŸأب ًأقيثو ًأطأبترا طبترم رعششلا نأل .رعششلا اذه ىقيشسوم ىلع ةظفأÙا ليبشس ‘ هنولذبي اونأك
ًأنّيب ًأحوشضو أهيف ةحشضاو ىقيشسوŸاو ءأنغلا ةرهأظ أندجو يلهأ÷ارعششلا ىقيشسوم ةشسارد أنلوأح اذإاو .همأغنأاو هنأ◊أاو ءأنغلا
مزتلي ،تأيبألا تيمشس ةيقيشسوم تادحو نم فلأأتت ةديشصقلأف .أهيلع ةظفأÙا ليبشس ‘ لذبُت تنأك يتلا دوه÷ا ىلع أنّلدت
.يورلا ىمشست ،مغنلا أهيف رقتشسي ةيأهن ¤إا درّطي يقيشسوم نزاوت ‘ رخآلا تيبلأب كشسÁ أهنم تيب لكو ً،ادحاو ًأنزو أهيف رعأششلا

ةديشصقلا مظتنت يتلا ةيجرأÿا ىقيشسوŸا نÓّكششي تأيأهنلا ‘ يقيشسوŸا نزاوتلاو ،نزولا ‘ يتوشصلا قفاوتلا اذهو
ً.ادحاو ًأيقيشسوم ًأمغن لمحتو دحاو روحم يف رودت أهنÓعجيف

أادبت يهف ،أهيلع مهتلوطم ‘ نوشصرحي ءارعششلا نأك يتلا دئأشصقلا جذأ‰ ‘ كلذك ةعأنشصلا هذه لوشصأا حشضتتو
ًأفشصو هشسح أÓ“ يتلا هتقأن فشصي ذئنيحو ،ءارحشصلا ‘ رعأششلا تÓحر فشصو ¤إا لقتني مث نمدلا ءأكبو لÓطألا فشصوب ًأبلأغ
ةيديلقتلا ةقيرطلا كلت ترقتشسا دقو .أمهÒغ وأا ءأجهوأا حدم نم ÚعŸا عوشضوŸا ¤إا كلذ نم جرخي مث ،ةرأهمو قذح هيف ًأقيقد

.روشصعلا رم ىلع ىÈكلا هتلوطم ‘ أهلوشصأا تتبثو يبرعلا رعششلا ‘

GCS°Éd«Ö Gdàü°ƒjô
اذإا ىتح ،Úيلهأ÷ا ءارعششلا دنع تأعوشضوŸا ة÷أعمو ،تأهيبششتلاو روشصلاو ÊأعŸا دأ–ا أنل رشسفي ديلقتلا اذهو

،هولوادتو هومدختشسأف ،نورخآلا ءارعششلا هذخأا تأهيبششتلا نم هيبششت وأا ،روشصلا نم ةروشص جارخإا ‘ عدبي نأا رعأشش عأطتشسا
يذلا صسيقلا ءىرما دنع ودبت أمك ةدقعم Òغ ةيعيبط ةروشص يلهأ÷ا رعششلاروطتل ةمأعلا ةروشصلا نأا لإا .هلاونم ىلع اوجشسنو
تّدشش همو‚ نأا نظ ىتح ،لوطلا ‘ فرشسأاو ،لأط دقو هروشصي ،يهتنت ل جاومأا وهف همومهو هداوشسب هروشصي ،ليللا رّوشص نإا
.لوزت ل ةفقاو كرحتت ل ةتبأث يهف ،لأب÷او لدأن÷ا نم صسارمأاو بأبشسأأب

f¶ÉΩ Gd≤ü°«óI G÷Ég∏«á

GÙ`````ƒQ G’Ch∫
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دوملج هنأأك هتعرشسو هتكرح ةدششل وهو ءارحشصلا ‘ تقلطنا اذا صشحولا دباوألً اديق هلعج هشسرف روشصي نأا دارأا اذإاو
،بأأثلا رجششب تّرم اذإا حيرلا زيزهب هنرق ،قرعلا نم هبنأج ّلتبا دقو هداوج نأيرج ةوقب صسحأا اذاو .لع نم ليشسلا هطح رخشص
.نيديلا ةكرحب نأعمللاو قلأأتلا اذه هبشش ،هقلأأتو قÈلا صضيمو فشصي نأا دارأا اذإاو .هيف حيرلا توشص دادتششأب فورعŸا

.يلهأ÷ا رعششلا ‘ ةيئأنغلا ةعزّنلا رهأظم جرختشِسا .١
 ؟يلهأ÷ا رعششلا تأعوشضوم أم .٢
.ةينفلاو ةيظفللاو ةيونعŸا يلهأ÷ا رعششلا صصئأشصخ ّمهأا ركذا .٣
 ؟ةيلهأ÷ا ةديشصقلا مأظن أم .٤
.يلهأ÷ا رعششلا ‘ ريوشصتلا بيلأشسأا صضعب ركذا .٥

O. fƒQ… MªƒO… Gd≤«ù°»
Gd£Ñ«©á ‘ Gdû°©ô G÷Ég∏»

eµàÑá Gdæ¡†°á Gd©ôH«á, • 2, 4891

GCS°Ä∏á Gdæ≤ÉT¢ :

Nü°ÉFü¢ Gdû°©ô G÷Ég∏» 
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61

bÉ∫ GHø bà«Ñá: '' gƒ )GC… Wôaá Hø Gd©Ñó( GCLƒO Gdû°©ôGA bü°«óI, hd¬ H©ó
GŸ©∏≤á T°©ô Mù°ø hd«ù¢ Yæó GdôqhGI GE’q Gd≤∏«π'' )Gdû°©ô hGdû°©ôGA 1/531(.

.عصضوم مصسا :دمهث ةقرب١
.داوّصسلا ¤إا برصضت ةرمح :ةّوُ◊او ،(ءاّوح :هاثنأا) ةرمصس هتفصش ‘ نَم :ىوحأا٢
.دعب جصضني ⁄ يذلا ّسضغلا كارألا رمث :درŸا٣
.هّمأا نع ءانغتصسلا ىلعً ارداق ادغ ىتح ّدتصشاو َيِوَق لازغ :نداصش٤
.ًاجودزمً ادقع سسبلي وأا ،Úبوث سسبلي يذلا :رهاُظم٥
.دقعلا تاّبح هيف مظنت طيÿا :طمصسلا :ْيطمِصس٦
.نوصضغلا وأا ،تاينثلا يهو ،دودخ هيف ثد– :دّدختي٧
.لبإلا نم ةرماصضلا :ءاجوع٨

.ةعرصسŸا ةقانلا :لاقرم٩
.اهطاصشن ةّدصشل بناج ¤إا لي“ يتلا :حونج٠١
.اهÒصس ‘ قفدتت يتلا ةقانلا :قافد١١
.لبإلا نم ةليوطلا ،سسأارلا ةميظعلا :لدنع٢١
.ةفحلŸا وأا رازإلا :ءŸِÓا٣١
 تاوجفلا وأا تارمŸا ¤إا زمري دق عيطقتلاو .عّطقŸا :دّصضعŸا٤١

.قرطلا ¤إا وأا
.دÛاو ددؤوصسلا هيلإا يهتني يذلا دّيصسلا وهو ،دمّصصلا نم :دّمصصŸا٥١

“¡«ó:

dpîƒd`án GCW`````Ó∫l HpÑoôrbn``````áp Kn`¡r̀ªn```````````ó)1(
hobƒa`Ék Hp̀¡```É U°nërÑp̀``````» Y∏n»s en£p«s¡`````````````ºr
hă˘» Gd̆˘ën̆»u GC nMr̆ƒ̀i)2(j̆˘ær̆Øo˘†¢o Gd̆ªn˘ồrOn )3(, T°ÉOp¿l)4(
hhnLr`````¬l c`````ÉCn¿s Gdû°s`ªr``````````ù¢n GCndr≤nâr QpOGAngÉ
hGEpfu``» ’Coer``†°p`» Gd`¡ǹ`ºs, Y`````ær`````ón GMr`àp†°```ÉQp√p

Ln``æo````ƒìl)01(, Opa``É¥l)11(, Ynæ`r̀ón∫l)21(, Kò``ºs GCoar``ôpYnâr
Yn∏≈ epãr∏p¡É GCner†°p````````», GEPG b`É∫ U°ÉMÑ```````»:
hJo†°r`ëp» GdéÑÉ∫o Gd`¨o`Ñr``ôo Nn∏rØ» cn`ÉCnfq```````````¡`É,  
GEpPG Gd≤n``r̀``ƒΩo bÉd``ƒG: en````````ør anà≈k, Np∏âo GCnfqæ`»
hnGE¿r jn∏ràn`≥p Grdën````»t Gdrén`ª``````«`````™o JòÓb`æ``»
anÉEp¿r JnÑrp̈æ» , a» Mn∏≤n```````````p̀á Gd`≤n`ƒrΩp, Jn∏r≤næ`»

Jn∏o``````ƒìo cnÑÉb» GdƒnT°r̀```````ºp a» XÉgôp Gd«óp

j˘˘≤˘˘ƒd``ƒ¿: ’ Jn˘˘¡``````∏p˘˘∂r GCS°k˘˘≈ hJn˘˘én˘˘```````∏s˘`óp

eo``¶Égpôo)5( S°p˘˘ªr˘˘``£n˘˘»r )6( do˘˘ƒDdo˘˘````ƒD hRnHn˘ôrLn˘``óp

Yn˘˘`````∏n˘˘«r˘˘¬p fn˘≤p˘»t Gd˘∏s˘`````ƒr¿p, d˘º jn˘`àn˘`în˘````ósOp)7(
Hp©nƒrL`````ÉAn)8(, epôrb```É∫m)9(, Jn``ôohìo hnJn¨rànóp…
dn˘˘¡```````É cn˘˘àp˘˘Ø˘˘Ég``````É a````» eo˘©``Éd˘≈k eo˘ü°n˘©s˘óp

GCn’ d˘˘«r˘˘àn˘˘æ````````» GCnar˘˘`````ópj∂n ep˘ær˘``¡˘É hnGCar˘àn˘ó…!
epø GdÑo©r``ó MoØsâr HÉdªpÓAp)31( Gdªo©n†°sóp)41(
Yo˘˘æp˘˘«âo, an˘˘∏n˘```````ºr GCcr˘ù°ǹ`````πr hndn˘```ºr GCnJn˘Ñn˘∏s˘```óp

GEd≈ PpQrhnIp GdrÑn«r```âp Gdôsa«```````™p Gdªoü°nªsóp)51(
hnGEp¿r Jn≤r``àn`æpü°r`æ», a» GdrëƒGf«``âp, Jnü°r``````£n`óp

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠١
١١

fü¢ GCOH»

GÙ`````ƒQ G’Ch∫

ٍ
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٢١
٣١
٤١
٥١
٦١
٧١
٨١
٩١
٠٢

.ثوروŸا لاŸا :ديلتلاو ،بصستكŸا ثدحتصسŸا لاŸا :فيرطلا :يدلتمو يفيرط٦١
.بر÷ا هباصصأا يذلا Òعبلا :دّبعŸا٧١
.بر◊ا :ىغولا٨١
.ناصشطعلا :يدّصصلا١٩
.يفطصصيو راتخي :ماتعي٢٠
.ليخبلا لجرلا لبإا لصضفأا :سشحافلا لام ةليقع٢١
.لب◊ا :لوطلا٢٢
.رابخألاب كغÓبإا هنم بلطتو هفّلكت ⁄ نَم يأا ،فّلكت :دّوزت٢٣

Gdà©ôj∞ HÉdû°ÉYô:

Wôaá Hø Gd©Ñó: 
(ةرجهلا لبق٠٧ ةنشس ‘وت)
ه˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ّل˘˘˘ع˘˘˘م ّد˘˘˘ع˘˘˘ُتو ،ة̆˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘هأ÷ا ءار˘˘˘ع˘˘˘شش ر˘˘˘ه˘˘˘ششأا ن˘˘˘˘م
هنأا نم مغّرلا ىلع ةيمهألا ثيح نم ةينأثلا
هنإأف ،هِرمُع نم نيرششعلا ‘ (ًلوتقم) ‘وُت

نم دsشسج ،برأجتلأب ةئيلم ةقيمع ةأيح صشأع
،ًأنأيحأا يهÓّلا يلهأ÷ا ىتفلا جذو‰ أهلÓخ
،أهميقو ةليبقلا ىلعَ ادْوَذ- ًأمئاد- مادقŸا
.هيلع أهتوشسق مغر

OjƒG¿ Wôaá Hø Gd©Ñó

)OGQ Gdµ`àÉÜ Gd©ôH»(

HÒhä 4991

hnHn«r©`````````» hnGEfrØÉb» WnôjØ```» heoà∏n`ópi)61(
hnGCoa```ôpOräo GEarôGOn GdÑn©«``````ô Grd`ªo`©n``````Ñsóp)71(
hnGCn¿r GCnT°r¡ǹ```ón Gdn∏qòGäp, gn`πnr GCnfrân eoîr∏p``````óp…?
anónYræ```````» GCoH``````ÉpOQrgÉ Hª`É en∏µn````âr jnóp…
hne```````É Jn˘˘ær˘˘≤o˘˘`ü¢p G’Cjq˘ÉΩo hGd˘óqg```````ôo jn˘ær˘Øn˘````óp

S°n˘˘˘˘àn˘˘˘©r˘˘˘∏˘˘˘ºo GEp¿r ep˘˘˘àr˘˘˘æ˘˘˘É, Z˘˘˘ókG GCjt˘˘˘æ˘˘˘É Gdü°s˘˘˘`óp…)19(
Yn≤«∏n````````án eÉ∫p GdØ`ÉMp`û¢)21( Gdªoàn`û°n```óqOp

dµnÉdp£q`ƒn∫p)22( GdªoôNn`≈, hnKpær«``````````̀É√ HÉd«n`óp

hnjnÉCrJ«````````∂n HÉ’CNrÑ`ÉQp en`ørn dn``ºr Jo`õnhuOp)23(

he`````ÉRG∫ J`û°r`ôGH````» Grdîo``ª`````ƒQn hndnòqJ`»
GEd≈GCn¿r Jën```Ée`àr``æ``» Gdr©n`û°``«`ônIo co``∏t`````¡`É
GCn’ GCnjt̀``¡nòG GdÓqFª```» GCnM`†°o````````ôn GdƒZn≈)81(
anÉE¿r coærân ’ Jnù°ràn£«````````````™o Onar`````™n enæ«qà````»
GCnQi Grd©n«rû¢n cnær̀`````````õGk fÉbü°Ék, cò````````πs dn«r∏n`ám

côj``````ºl jnôhq… fnØrù°n```````````¬o a`» Mn«ÉJp̀```````¬p

GCQni Grdªn```r̀ƒnän jr©àÉΩo )20(Gdµp``ôGΩnhnjü°r£n``Ø»
dn©nªrôo∑n,GE¿q Gd˘˘ªn˘˘ƒrän e˘˘É GCnNr˘˘£n˘````````ÉCn Gd˘Øn˘à```````≈
S°nàoÑr``óp… d∂n G’Cjq̀ÉΩo e`É coær```````````ân LÉgp̀`Ók

Nü°ÉFü¢ Gdû°©ô G÷Ég∏» 

ِ
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eø e©∏q≤á Wôaá

61

bÉ∫ GHø bà«Ñá: '' gƒ )GC… Wôaá Hø Gd©Ñó( GCLƒO Gdû°©ôGA bü°«óI, hd¬ H©ó
GŸ©∏≤á T°©ô Mù°ø hd«ù¢ Yæó GdôqhGI GE’q Gd≤∏«π'' )Gdû°©ô hGdû°©ôGA 1/531(.

.عصضوم مصسا :دمهث ةقرب١
.داوّصسلا ¤إا برصضت ةرمح :ةّوُ◊او ،(ءاّوح :هاثنأا) ةرمصس هتفصش ‘ نَم :ىوحأا٢
.دعب جصضني ⁄ يذلا ّسضغلا كارألا رمث :درŸا٣
.هّمأا نع ءانغتصسلا ىلعً ارداق ادغ ىتح ّدتصشاو َيِوَق لازغ :نداصش٤
.ًاجودزمً ادقع سسبلي وأا ،Úبوث سسبلي يذلا :رهاظُم٥
.دقعلا تاّبح هيف مظنت طيÿا :طمصسلا :ْيطمِصس٦
.نوصضغلا وأا ،تاينثلا يهو ،دودخ هيف ثد– :دّدختي٧
.لبإلا نم ةرماصضلا :ءاجوع٨

.ةعرصسŸا ةقانلا :لاقرم٩
.اهطاصشن ةّدصشل بناج ¤إا لي“ يتلا :حونج٠١
.اهÒصس ‘ قفدتت يتلا ةقانلا :قافد١١
.لبإلا نم ةليوطلا ،سسأارلا ةميظعلا :لدنع٢١
.ةفحلŸا وأا رازإلا :ءŸِÓا٣١
 تاوجفلا وأا تارمŸا ¤إا زمري دق عيطقتلاو .عّطقŸا :دّصضعŸا٤١

.قرطلا ¤إا وأا
.دÛاو ددؤوصسلا هيلإا يهتني يذلا دّيصسلا وهو ،دمّصصلا نم :دّمصصŸا٥١

“¡«ó:

dpîƒd`án GCW`````Ó∫l HpÑoôrbn``````áp Kn`¡r̀ªn```````````ó)1(
hobƒa`Ék Hp̀¡```É U°nërÑp̀``````» Y∏n»s en£p«s¡`````````````ºr
hă˘» Gd̆˘ën̆»u GC nMr̆ƒ̀i)2(j̆˘ær̆Øo˘†¢o Gd̆ªn˘ồrOn )3(, T°ÉOp¿l)4(
hhnLr`````¬l c`````ÉCn¿s Gdû°s`ªr``````````ù¢n GCndr≤nâr QpOGAngÉ
hGEpfu``» ’Coer``†°p`» Gd`¡ǹ`ºs, Y`````ær`````ón GMr`àp†°```ÉQp√p

Ln``æo````ƒìl)01(, Opa``É¥l)11(, Ynæ`r̀ón∫l)21(, Kò``ºs GCoar``ôpYnâr
Yn∏≈ epãr∏p¡É GCner†°p````````», GEPG b`É∫ U°ÉMÑ```````»:
hJo†°r`ëp» GdéÑÉ∫o Gd`¨o`Ñr``ôo Nn∏rØ» cn`ÉCnfq```````````¡`É,  
GEpPG Gd≤n``r̀``ƒΩo bÉd``ƒG: en````````ør anà≈k, Np∏âo GCnfqæ`»
hnGE¿r jn∏ràn`≥p Grdën````»t Gdrén`ª``````«`````™o JòÓb`æ``»
anÉEp¿r JnÑrp̈æ» , a» Mn∏≤n```````````p̀á Gd`≤n`ƒrΩp, Jn∏r≤næ`»

Jn∏o``````ƒìo cnÑÉb» GdƒnT°r̀```````ºp a» XÉgôp Gd«óp

j˘˘≤˘˘ƒd``ƒ¿: ’ Jn˘˘¡``````∏p˘˘∂r GCS°k˘˘≈ hJn˘˘én˘˘```````∏s˘`óp

eo``¶Égpôo)5( S°p˘˘ªr˘˘``£n˘˘»r )6( do˘˘ƒDdo˘˘````ƒD hRnHn˘ôrLn˘``óp

Yn˘˘`````∏n˘˘«r˘˘¬p fn˘≤p˘»t Gd˘∏s˘`````ƒr¿p, d˘º jn˘`àn˘`în˘````ósOp)7(
Hp©nƒrL`````ÉAn)8(, epôrb```É∫m)9(, Jn``ôohìo hnJn¨rànóp…
dn˘˘¡```````É cn˘˘àp˘˘Ø˘˘Ég``````É a````» eo˘©``Éd˘≈k eo˘ü°n˘©s˘óp

GCn’ d˘˘«r˘˘àn˘˘æ````````» GCnar˘˘`````ópj∂n ep˘ær˘``¡˘É hnGCar˘àn˘ó…!
epø GdÑo©r``ó MoØsâr HÉdªpÓAp)31( Gdªo©n†°sóp)41(
Yo˘˘æp˘˘«âo, an˘˘∏n˘```````ºr GCcr˘ù°ǹ`````πr hndn˘```ºr GCnJn˘Ñn˘∏s˘```óp

GEd≈ PpQrhnIp GdrÑn«r```âp Gdôsa«```````™p Gdªoü°nªsóp)51(
hnGEp¿r Jn≤r``àn`æpü°r`æ», a» GdrëƒGf«``âp, Jnü°r``````£n`óp

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠١
١١

fü¢ GCOH»

GÙ`````ƒQ G’Ch∫

ٍ
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٢١
٣١
٤١
٥١
٦١
٧١
٨١
٩١
٠٢

.ثوروŸا لاŸا :ديلتلاو ،بصستكŸا ثدحتصسŸا لاŸا :فيرطلا :يدلتمو يفيرط٦١
.بر÷ا هباصصأا يذلا Òعبلا :دّبعŸا٧١
.بر◊ا :ىغولا٨١
.ناصشطعلا :يدّصصلا١٩
.يفطصصيو راتخي :ماتعي٢٠
.ليخبلا لجرلا لبإا لصضفأا :سشحافلا لام ةليقع٢١
.لب◊ا :لوطلا٢٢
.رابخألاب كغÓبإا هنم بلطتو هفّلكت ⁄ نَم يأا ،فّلكت :دّوزت٢٣

Gdà©ôj∞ HÉdû°ÉYô:

Wôaá Hø Gd©Ñó: 
(ةرجهلا لبق٠٧ ةنشس ‘وت)
ه˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ّل˘˘˘ع˘˘˘م ّد˘˘˘ع˘˘˘ُتو ،ة̆˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘هأ÷ا ءار˘˘˘ع˘˘˘شش ر˘˘˘ه˘˘˘ششأا ن˘˘˘˘م
هنأا نم مغّرلا ىلع ةيمهألا ثيح نم ةينأثلا
هنإأف ،هِرمُع نم نيرششعلا ‘ (ًلوتقم) ‘وُت

نم دsشسج ،برأجتلأب ةئيلم ةقيمع ةأيح صشأع
،ًأنأيحأا يهÓّلا يلهأ÷ا ىتفلا جذو‰ أهلÓخ
،أهميقو ةليبقلا ىلعَ ادْوَذ- ًأمئاد- مادقŸا
.هيلع أهتوشسق مغر

OjƒG¿ Wôaá Hø Gd©Ñó

)OGQ Gdµ`àÉÜ Gd©ôH»(

HÒhä 4991

hnHn«r©`````````» hnGEfrØÉb» WnôjØ```» heoà∏n`ópi)61(
hnGCoa```ôpOräo GEarôGOn GdÑn©«``````ô Grd`ªo`©n``````Ñsóp)71(
hnGCn¿r GCnT°r¡ǹ```ón Gdn∏qòGäp, gn`πnr GCnfrân eoîr∏p``````óp…?
anónYræ```````» GCoH``````ÉpOQrgÉ Hª`É en∏µn````âr jnóp…
hne```````É Jn˘˘ær˘˘≤o˘˘`ü¢p G’Cjq˘ÉΩo hGd˘óqg```````ôo jn˘ær˘Øn˘````óp

S°n˘˘˘˘àn˘˘˘©r˘˘˘∏˘˘˘ºo GEp¿r ep˘˘˘àr˘˘˘æ˘˘˘É, Z˘˘˘ókG GCjt˘˘˘æ˘˘˘É Gdü°s˘˘˘`óp…)19(
Yn≤«∏n````````án eÉ∫p GdØ`ÉMp`û¢)21( Gdªoàn`û°n```óqOp

dµnÉdp£q`ƒn∫p)22( GdªoôNn`≈, hnKpær«```````````É√ HÉd«n`óp

hnjnÉCrJ«````````∂n HÉ’CNrÑ`ÉQp en`ørn dn``ºr Jo`õnhuOp)23(

he`````ÉRG∫ J`û°r`ôGH````» Grdîo``ª`````ƒQn hndnòqJ`»
GEd≈GCn¿r Jën```Ée`àr``æ``» Gdr©n`û°``«`ônIo co``∏t`````¡`É
GCn’ GCnjt̀``¡nòG GdÓqFª```» GCnM`†°o````````ôn GdƒZn≈)81(
anÉE¿r coærân ’ Jnù°ràn£«````````````™o Onar`````™n enæ«qà````»
GCnQi Grd©n«rû¢n cnær̀`````````õGk fÉbü°Ék, cò````````πs dn«r∏n`ám

côj``````ºl jnôhq… fnØrù°n```````````¬o a`» Mn«ÉJp̀```````¬p

GCQni Grdªn```r̀ƒnän jr©àÉΩo )20(Gdµp``ôGΩnhnjü°r£n``Ø»
dn©nªrôo∑n,GE¿q Gd˘˘ªn˘˘ƒrän e˘˘É GCnNr˘˘£n˘````````ÉCn Gd˘Øn˘à```````≈
S°nàoÑr``óp… d∂n G’Cjq̀ÉΩo e`É coær```````````ân LÉgp̀`Ók

Nü°ÉFü¢ Gdû°©ô G÷Ég∏» 

ِ
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GCh’k : GCS°Ä∏á G’EYóGO GŸæõ‹:

GbôGC Gdæü¢ Gdù°ÉH≥ hGT°ôM¬ eù°à©«æÉk HÉ’CS°Ä∏á GdàÉd«á:

(*) .ًأيونعمو ًأيدأم ًأÁدقت صصنلا مّدق (١
:›أتلا رأيعŸا قفو ةديشصقلا مّشسق (٢

.بيشسنلاو ةّيللّطلا ةفقولا .أا
.ةلحارلاو ةلحرلا فشصو .ب
.ةمك◊او رخفلا .ج

٣) Õ طأا رعأششلا هبششÓهشسفن ‘ أهرثأا أمو ؟ (لوألا تيبلا) ةلوخ ل (أثلا تيبلاÊ) ؟
.لازغلا ىلع رعأششلا أهقلطأا يتلا تأفشصلا عبارلاو ثلأثلا Úتيبلا لÓخ نم جرختشسا (٤
:أمهعمج ركذاو ،ًأيمجعم ًأحرشش Úتيلأتلا Úتملكلا حرششا (٥

.(ةورذ - ّيطم)

KÉf«Ék: GCS°Ä∏á Gdû°ôì hGdó’dá:

:مششو أيأقبب'' GCWÓ∫ Nƒdá ''رعأششلا هبشش (١
.قبأشسلا هيبششتلا نأكرأا ركُذا .أا

.للطلا ىلع هفوقو ةظ◊ رعأششلا ةلأح ىلع ةللدلا ‘ هبششلا هجو لّلح .ب

''Ê'' f¡»l Kº GCeôlأثلا تيبلا ‘ (٢

.رعأششلا لأح ىلع أمهتللد ازÈم أمهجرختشسا .أا
.كÓهلأب ةيببشسلا أهتقÓع ًأنّيبم''ىصسأا ''ةملك برعأا '' ≈°J¡∏∂ GCS ’ ''.ب

رهأظم نّيب ؛ZõG∫ eÉKπ d∏©«É¿, hW«∞ MÑ«Ñá GCe©æâ ‘ Gd¨«ÉÜ:يتروشص Úب لخادت عبارلاو ثلأثلا Úتيبلا ‘ (٣
.ةيشسفنلا هتللدو Úتروشصلا Úب لخادتلا

٤) '' hGEfq» ’Coe†°» Gd¡ºs Yæó GMà†°ÉQ√ ''

.طخ هت– أم برعأا .أا

.ردصصŸا و رعاصشلا وأا بتاكلا Ëدقت :يداŸا Ëدقتلا لمصشي -*
.ةيونعŸا هتادحوو سصنلا عوصضوم :يونعŸا Ëدقتلا لمصشيو

GÙ`````ƒQ G’Ch∫
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.'' GCoer†°» Gd¡nºs''ةرأبع حرششا .ب
 صصيلختل أهلهؤوت تأفشص أهنأا ىرت لهو.''√Gd¡ºq  Yæó GMà†°ÉQ'' ''رعأششلا يشضمُي أهب يتلا ةقأنلا تأفشص جرختشسا .ج

.(٨-٧-٦) تأيبألا ‘ درو أم ِءوشض ‘ كلذ لّلح ؟ همومه نم رعأششلا

.قبأشسلا لاؤوشسلا ىلع كتبأجإا قّمعي ًأجأتنتشسا أهلÓخ نم ْغُشصو ،نمأثلا تيبلا ‘ ةدراولا ةروشصلا للح (٥

؟٢١ ¤إا٩ نم تأيبألا Êأعم هنمشض جردنت يذلا يرعششلا صضرغلا أم (٦

‘ أهتميق نّيبو ،تأفشصلا هذه دّدع ،يلهأ÷ا ىتفلا تأفشص صضعب ،ًأقبأشس ةروكذŸا تأيبألا لÓخ نم رعأششلا مشسر (٧
.ةيلهأ÷ا عمت‹

٨)''eÉ RG∫ ..... GE¤ GC¿ .....''تيبلا ‘ درو بيكرتÚ ٣١ و٢١:
عوجرلأب حّشضو ،ةينمزلا ةيأغلا ءأهتنا''¿GE¤ GC ''تدأفأا Úح ‘ ،ةموادŸاو رارمتشسلا ىنعم''∫eÉRG'' تدأفأا-أا

.رعأششلل ةليبقلا (علخ) ببشس Úتيبلا ¤إا
 ةيلÙا ةئيبلا صصئأشصخب هيبششتلا اذه ةقÓع نّيب .ةليبقلا'' ¬GCarôOJ ''نأا دعب ،هشسفن رعأششلا ّهبشش Õ -ب
.(ةيلهأ÷ا)

.ًأمأهً ازّيح ةفرط ةقّلعم ‘ ةمك◊ا تلتحا (٩
.صصنلا ‘ ةدراولا مك◊ا جرختشسا -أا

.ةيبولشسألا أهشصئأشصخ نّيب -ب
؟أهنم توŸاو ةأي◊ا ةيئأنث ّظح أمو ،مك◊ا هذه أهب ْتََحششَر يتلا ÊأعŸا أم-ج

ىلع ّقششنملا ،توملا نم بّيهتملا ريغ ،'' '' ميركلا ''،''ىتفلا ''،''رعاصشلا انأا ''  هروحم بطق :نأبطق صصنلا يف (٠١
ةللد (رخآلا)و (أنألا) ةيئأنث لÓخ نم حشضو ...مئÓّلا ،ةريششعلا ،موقلا ، ''رخآلا ''هروحم ٍنأث بطقو،ةليبقلا  ''ميق''
.ةّوتفلا تأفشصب ،ةليبقلا نود ،هّدرفتو ،رعأششلا دّرمت

.ةيلهأ÷ا ‘ ةأي◊ا حمÓم صضعب ىلع فّرعتلا ىلع دعأشسي أم تأيبألا ‘ (١١
.ةيعيبطلاو ةيعأمتجلا هتئيبل ةفرط فشصو لÓخ نم أهرهأظم مهأا جرختشسا

Nü°ÉFü¢ Gdû°©ô G÷Ég∏» 

ِ

ِ
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GCh’k : GCS°Ä∏á G’EYóGO GŸæõ‹:

GbôGC Gdæü¢ Gdù°ÉH≥ hGT°ôM¬ eù°à©«æÉk HÉ’CS°Ä∏á GdàÉd«á:

(*) .ًأيونعمو ًأيدأم ًأÁدقت صصنلا مّدق (١
:›أتلا رأيعŸا قفو ةديشصقلا مّشسق (٢

.بيشسنلاو ةّيللّطلا ةفقولا .أا
.ةلحارلاو ةلحرلا فشصو .ب
.ةمك◊او رخفلا .ج

٣) Õ طأا رعأششلا هبششÓهشسفن ‘ أهرثأا أمو ؟ (لوألا تيبلا) ةلوخ ل (أثلا تيبلاÊ) ؟
.لازغلا ىلع رعأششلا أهقلطأا يتلا تأفشصلا عبارلاو ثلأثلا Úتيبلا لÓخ نم جرختشسا (٤
:أمهعمج ركذاو ،ًأيمجعم ًأحرشش Úتيلأتلا Úتملكلا حرششا (٥

.(ةورذ - ّيطم)

KÉf«Ék: GCS°Ä∏á Gdû°ôì hGdó’dá:

:مششو أيأقبب'' GCWÓ∫ Nƒdá ''رعأششلا هبشش (١
.قبأشسلا هيبششتلا نأكرأا ركُذا .أا

.للطلا ىلع هفوقو ةظ◊ رعأششلا ةلأح ىلع ةللدلا ‘ هبششلا هجو لّلح .ب

''Ê'' f¡»l Kº GCeôlأثلا تيبلا ‘ (٢

.رعأششلا لأح ىلع أمهتللد ازÈم أمهجرختشسا .أا
.كÓهلأب ةيببشسلا أهتقÓع ًأنّيبم''ىصسأا ''ةملك برعأا '' ≈°J¡∏∂ GCS ’ ''.ب

رهأظم نّيب ؛ZõG∫ eÉKπ d∏©«É¿, hW«∞ MÑ«Ñá GCe©æâ ‘ Gd¨«ÉÜ:يتروشص Úب لخادت عبارلاو ثلأثلا Úتيبلا ‘ (٣
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GÙ`````ƒQ G’Ch∫
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.'' GCoer†°» Gd¡nºs''ةرأبع حرششا .ب
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KÉdãÉk: G’CS°Ä∏á Gdà≤««ª«á :

.ةفرط ةقّلعم لÓخ نم كلذ حّشضو ،ةيثÓث ةينب ىلع أهمأيق ةيلهأ÷ا ةديشصقلا تباوث نم (١
:ثيح نم ةيلهأ÷ا ةأي◊ا حمÓم زربأا (٢

.ةئيبلا صصئأشصخ .أا
.ةيقÓخألا ميقلا ةموظنم .ب
.ةليبقلأب درفلا ةقÓع .ج

QGH©Ék: Gdæû°É•

GbôGC e©∏≤á Wôaá cªÉ hQOä ‘ ''T°ôì GŸ©∏≤Éä Gdù°Ñ™'' d∏õqhRÊ, hGS°àîôê Y∏≈ dƒMá MÉF£«á

G’CH«Éä Gdà» hU°∞ a«¡É Gdû°ÉYô fÉbà¬.

Gd`ë```Ø```ß

.٠٢ ¤إا٥١ نم تأيبألا ظفحا

GÙ`````ƒQ G’Ch∫
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e©∏q≤á Wôaá

JÉCeqπ ‘ GŸƒä h‘ G◊«ÉI

ه˘˘تÒشس د˘˘ب˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘ب ة˘˘˘فر˘˘˘ط ة˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م ‘ ح˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ن دأ˘˘˘ك˘˘˘ن
ه˘˘˘˘كو˘˘˘˘ل˘˘˘˘شسو هَءارآا تن˘˘˘˘م˘˘˘˘شضت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةÒشسلا كل˘˘˘˘ت ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘ششلا
ة˘˘ف˘˘طأ˘˘عو ر˘˘ك˘˘ف ةد˘˘ي˘˘لو ي˘˘ه˘˘ف ،دو˘˘جو˘˘لاو ةأ˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ه˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘هأ˘˘˘ف˘˘˘مو
ةيدأŸا هدأعبأا لكب هششأع ثدح ،دهأششŸاو راودألأب ةّينغلا هتأيحو Òشصقلا هرمع لاوط رعأششلا هنم ىنأع ثدح ةديلو ،نمزو
ةليبقلا نع هعلخ ثدح هنإا ،هل ىءارت يذلا هرهوج ¤إا لشصت نأا لوأ–و ،همشسرت تأيبأا ‘ هنع رّبعو ،ةينادجولاو ةيشس◊او
.(دّبعŸا Òعبلا دارفإا) هدارفإاو

لوأ– يتلا ،ةنيكّشسلاو ءودهلل ةشضفاّرلا هتّيشسفن لّثÁ دأكي Òشصق فوقو هنكلو ،لÓطألا ىلع فوقولأب هتقّلعم ةفرط أادبي
أمهنم ّلك فÓتخا ¤إا دوعي كلذ لعلو .صسيقلا ءىرما فوقو Òغ ةفرط دنع وهف ،ىششÓتي وأا تّلفتي نأا لبق نمزلأب كشس“ نأا

دنع تنأكو ،أهتاذ ّدح ‘ ًةيأغ صسيقلا ءىرما دنع تنأك يتلا عتŸا كلت ،ةّيشس◊ا عتŸا ¤إا أمهب لشصي يذلا جهنلاو ةعيبطلا ‘
¤إا لقتنيو أهنع ثيد◊ا فطتخي ةفرط ىرن أننإأف اذلو .رارقتشسلاو ءودهلا فرعت ⁄ يتلا هتأيحك ،ةرقتشسم Òغ ةربأع ةفرط
ةمئادلا ةكر◊او تأبثلا مدع ‘ ةيتأعلا ةبغّرلا نم عبأن دادتملا اذهو ً،ادادتماو ةلأطإا هيف حملن ،ةقّأنلا نع ثيدح ؛رخآا ثيدح
،هتركاذ ‘ ّرقتشسا أم ّلك أهلً اÒعتشسمً ادحاوً ادحاو أهعبتتيو ،ةقأنلا فأشصوأا لك يرقتشسي هلعج أم كلذ .فقوتي ل يذلا رفشسلاو
بأبحألا لم– ةطششن ةيوق ،ءارحشصلا ةنيفشس يهف .أهفشصو ‘ قّقدو أهفشصو ّلإا ةÒبك وأا ةÒغشص ّيأا أهيف ردأغي ⁄و ،أهنع روُشص نم
¤إا ّقرطتي نأا ىشسني لو .حشضاو نّيب أهقيرطو ،رأثعلا نم نمأأم ‘ ،ةّوقب ءارحشصلا ّقششت ،أهعتارم ¤إا Êأمألاو ،مهبرأشضم ¤إا

.لمأأتلا ّةقدو ّصس◊ا ةفأهر هيف فشصوب أهعئأبطو أهلأشصخ ّصصخيف ةرهأظلا أهفأشصوأا Òغ
،مهعم ميقيو صسأنلا طلأخي عأجشش Ëرك وه اذإأف ،هأيازمو هلÓخ مشسرو هشسفن فشصو ¤إا ةقأنلل هفشصو دعب ةفرط لقتنيو

:ةحارو وهلو لمعو ّدج Úب هتقو مّشسقيو ،ءادعألا هبأجيو ،فيشضلا ُمِركُي

aÉE¿ JÑ¨æ» ‘ M∏≤á Gd≤ƒΩ J∏≤æ»                 hGE¿ J≤àæü°æ» ‘ G◊ƒGf«â Jü°£óp

فارشسإاو ،وهللا ىلع لأبقإا :أهل ةفرط هآأترا أم ّلإا لبقت لو ،أهنأمز Òيأعم صضفرت ،هب ةشصأخ ةأيح ،ةفرط ةأيح يه كلت
فرششلا ةلدأعم يه ،ىرخأا ةلدأعÃ بوحشصم هدنع كلذ لك ّنكلو ،(دلأتو فيرط) نم كلÁ أم لكل فÓتإلاو ريذبتلا ّدح ¤إا
:ةأي◊ا ‘ هّطخ مشسري اذل ،مهنع عأفدلاو هموق ةرشصن نع نوأهتي وأا ،هئأبإا نع لزأنتي نأا ّطق ىشضري Óف ،ةعنŸاو ةوقلاو

GC’ GCj¡É GdÓqFª» GCM†°ô GdƒZ````≈hGC¿ GCT°¡ó Gd∏qòGä gπ GCf``````â eî∏ó…

aÉE¿ cæâ ’ Jù°à£«™ Oa™ eæ«qà» aóYæ» GCHÉOQgÉ Ã``````É e∏`````````````µâ jó…

.دوجولا نم هتيأغو ،ةأي◊ا نم هفقوم نلعيو هتوشص عفري هتاذ ةقيقح Òشسفت دعب هارن مث نمو

fü¢ GEKôGF»

Nü°ÉFü¢ Gdû°©ô G÷Ég∏» 
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hdƒ’ K````Óç gøq eø Y«``û°``á GdØ````````````````à`≈   hL``óq∑ ⁄ GCM``Ø````````π eà≈ b```ÉΩ YoƒsO…

aªæ¡ø S°Ñ≤`````» Gd©`````ÉP’ä H```û°```````````````````````ôHá              cª«`````````â eà≈ eÉ Œ``````````π HÉŸÉA JõHó

hcnôu… GEPG f`````````````ÉOi Gdª†°````````````````É± eëæqÑÉ        cù°«```````````````````````````ó Gd¨†°≈ fÑq¡``à¬ Gdª`àƒQqO

hJ≤ü°Ò j`ƒΩ GdóqLø hGdóqLø e©`é```Ö         HÑ¡```````̀``````````µæq¬ –```â GÿÑ```````ÉA GŸ©ªqó

J∏∂ g» eØÉg«º Wôaá ‘ G◊«ÉI:

وهللا ¤إا قبشس◗
دجنتشسŸا ثيغيو فئأÿا نّمؤوي ّرك◗
عتŸاو وهللا موي Òشصقت◗

يوقلا Úب ،Òقفلاو ينغلا Úب يوأشسي ،ديكأا توم أهتيأهنف ،أهدمأا لأط أمهم يتلا يهو ؟ةأي◊ا ىلع صصر◊ا اذأملف
:لوهÛاو مÓظلا هّفلي Èق ‘ ةليوط ةدقرو ،ليخبلاو Ëركلا Úب ،فيعشضلاو

GCQi bÈ fëq````````````ÉΩ Zƒ…q ÃÉd``````¬c≤È Zƒ…q ‘ GdÑ£Édá eØ```````ù°ó

Jôi LoãrƒnJnÚp eø JôGÜ Y∏«¡ªÉU°ØÉFí U°ºq eø U°Ø«í eoæn†°qó

حبشصأأف ،هرغشص ذنم هب ّصسحأا يذلا مْتُيلا كلذ ديلو هّلعلو ،ةفرط دنعً اركبم أادب دق ةأي◊او توŸا ‘ Òكفتلا اذه ّنإا
:توŸاو ةأي◊ا نم ›ومشش فقوم لكشش ‘ هشسفن نع رّبع ىتح ،ةرمتشسŸا هتأنأعمو ،مئادلا هشسجأه

GCQi Gd©«û¢ cæõGk fÉbü°Ék cπq d«∏áheÉ Jæ≤ü¢ G’CjÉΩ hGdógô jæØó

d©ªô∑ GE¿ GŸƒä eÉ GCN£ÉC GdØà≈dµÉd£qƒ∫ GŸoôrNn≈ hKpæ«É√o HÉd«óp

بهذم ةديلو تشسيل ةمكح يهو ،ٍثَدح ّبأشش نم ةجشضأن ةمكح لّث“ أهنإا ،توŸاو ةأي◊ا ‘ دبعلا نب ةفرط ءارآا هذه
.ةروÒشصو ةأيح ةينأشسنإلا تاذلا ‘ ليوطلا لمأأتلا أهروحم ةيركف تارطخ يه لب رعأششلا هقنتعا

ملظلا اذهل ةجيتنو ،أهل هتأيح بهو دق هنأا مغر ءأطعلا هنع تعنم يتلا هتليبق ملظ فشصيل هتقّلعم ‘ ةفرط يشضÁ مث
مركلا ةمشس يهو ،هتيشصخشش نعً اÒبعت Ìكألا يه ةمشس ىلع دكؤوي هنكلو ،هتد‚و هتعأجششو هتلوطبب ةدأششإلاو رخفلا ¤إا لقتني
.هأهتنمو دو÷ا ةيأغ وهو ،صسفنلأبو لأŸأب دوجي Ëرك هّنإا ،ديلتو فرأط لكل فÓتإلا ّدح غلب يذلا

يتلا صسأأكلا كلت ،أم موي ‘ أهّفششرت نم دبل صسأأك أهنأأك رارمتشسأب هلغششت يتلا توŸا ةركف ¤إا ةقلعŸا ةيأهن ‘ دوعي مث
.ةأي◊ا ‘ هبرأŒ ةشصÓخ أهنمشضي ةمكحب كلذ عبتي مث ،قلطم ّيدبأا نوكشس ¤إا ةكر◊ا لّو–و ،صسأفنألا قنخت

O. eØ«ó bª«ëá
)T°ôì GŸ©∏≤Éä Gd©û°ô(

OGQ heµàÑá Gd¡Ó∫

GÙ`````ƒQ G’Ch∫
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GÙƒQ GdãÉÊ

Êآارقلا Ìنلا صصئاصصخ

eø  S°ƒQI jƒS°∞

GCS°∏ƒÜ G’EV°ªÉQ ‘ Gd≤ôG¿ GdµôË :S°ƒQI jƒS°∞ 

Gdæü¢

Gdæü°ƒU¢ G’EKôGF«á

GdÑ``ÉÜ G’Ch∫

G’COÜ hGdæü°ƒU¢
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hdƒ’ K````Óç gøq eø Y«``û°``á GdØ````````````````à`≈   hL``óq∑ ⁄ GCM``Ø````````π eà≈ b```ÉΩ YoƒsO…

aªæ¡ø S°Ñ≤`````» Gd©`````ÉP’ä H```û°```````````````````````ôHá              cª«`````````â eà≈ eÉ Œ``````````π HÉŸÉA JõHó

hcnôu… GEPG f`````````````ÉOi Gdª†°````````````````É± eëæqÑÉ        cù°«```````````````````````````ó Gd¨†°≈ fÑq¡``à¬ Gdª`àƒQqO

hJ≤ü°Ò j`ƒΩ GdóqLø hGdóqLø e©`é```Ö         HÑ¡```````̀``````````µæq¬ –```â GÿÑ```````ÉA GŸ©ªqó

J∏∂ g» eØÉg«º Wôaá ‘ G◊«ÉI:

وهللا ¤إا قبشس◗
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GÙƒQ GdãÉÊ :

GC( G’BjÉä GŸµ«á :

Ü( G’BjÉä GŸóf«á :

GÙƒQ GdãÉÊ :
Nü°ÉFü¢ GdæÌ Gd≤ôGBÊ

:Êدمو يكم Úعون ىلع ًأمومع روشسلاو  .ةروشس١١٤‘ Ëركلا نآارقلا عقي

.لأ◊ا ىشضتقŸ مÓكلا ةقبأطم ¤إا Ìكألأب عجار أ‰إا ةيندŸا تأيآلا بولشسأاو ¤وألا ةيكŸا تأيآلا بولشسأا Úب فÓتخلا اذهو
      :ةيندŸا تأيآلا ‘ بولشسألا اذه لأثمو

﴿

﴾    )GB∫ YªôG¿ 91- 02(

ةرارح ثيح نم نكلو ،Êأيبلا بيكÎلا ثيح نم ل ،ًأقرف دŒ ةيندŸا تأيآلاو ةÁدقلا ةيكŸا تأيآلا Úب ةنرأقŸا دنعو
يذلا ةبيتق نبا وأا ›وشصلا وأا يركشسعلا لÓه يبأا  :لأثمأا نم قرفلا اذه ىمادقلا ةغللا ءأملع نم ديدعلا دنع نّيبت دقو  .ةرأبعلا
⁄و ،نآارقلا ‘ هللا هدر÷ لاوحألا لك ‘ ًادومحم زأجيإلا نأك ولو ...عشضوم لك ‘ دومحÃ صسيل (زأجيإلا يأا) اذهو''  :لوقي
.(٩ صص بتأكلا بدأا)'' مأهفإÓل ةرأت رركو زأجيإÓل ةرأت فذحو ديكوتلل ةرأت لأطأا هنكلو كلذ لعفي

42

GÙ```ƒQ GdãÉÊ

)GdæÉRYÉä 1-5(

)Gdàµƒjô 1-5(

¤اوتيف أهتيادب ‘ يهو ةوعدلا ةلحرم عم ةقشسأنتمو ةÒشصق تارقفب ًأبلأغ أهيف مÓكلا يرجي
:¤أعت هلوق لثم عقولا ديدششلا مشسقلا ةÁدقلا ةيكŸا روشسلا نم Òثك ‘
﴿  ﴾
                                                                     ﴿¤أعت هلوقك ةيطرششلا (اذإأب) ةردشصŸا لم÷ا وأا

﴾. 

،ةيمÓشسإلا ةأي◊ا ةمظنأا تعشضو ةنيدŸا يفف ،يعيرششتلا ›د÷ا بولشسألا ¤إا ةيندŸا تأيآلا لي“
ًأنأيحأا عيرقّتلأبو ًأنأيحأا ليلدلأب مهِلÓَشض رأهظإاو ةج◊أب مهذخأا نم ّدب ل نأكو ، بأتكلا لهأأب مÓشسإلا َكتحا أهيفو
.ىرخأا
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52

HÓZá Gd≤ôGB¿ GdµôË

 :أهنم عاونأا ةعبرأا ¤إا Òششن نكل  .ةÒثك بتك تعشضو هتغÓب يفف ،Ëركلا نآارقلا ةغÓب بورشض لكب مأŸإلا ثبعلا نم

GC( G’EMµÉΩ hObá G’ET°ÉQI :

صضرع وأا زأجيإلا يه ةرأششإلا ةقدو  .Òخأأتو Ëدقت وأا ركذ وأا فذ◊ فعشضي وأا ىخاÎي ل ثيحب ءأششنإلا مأكحإا دوشصقŸاو
.(٢٢رـــمزـــلا) ﴾﴿ :ةيآلأك ظأفلألا نم نوكي أم لقأأب ىنعŸا
هطو٣٣ دــعرــلاو٥٦-٩٥-٥٤-٨٢ لمــــنلا ةروـــشس) لأــثـــم ،ةرأششإلا ةقدو ةرأبعلا مأكحإأب دشصقن أم مهفت تأيآلا نم أهÒغ ‘ رظناو
١٤...-٨٣.).

Ü( Mù°ø G’Ej≤É´:

.صسوفنلا هيلإا حأترت ًأمؤوÓت تارأبعلاو ظأفلألا مؤوÓت نم لشصحيو .ءازجألا بشسأنتم ًأفشصر مÓكلا فشصر هب داريو
هبيكرت ‘ Ìكيو ،Ìنلا ‘ ًأجذو‰أا Èتعي هتأيآا ‘ ظأفلألا قأشستا وأا هلشصاوف ‘ كلذ نأك ءاوشس عأقيإا نم هيف أÃ نآارقلاو
:كلذ ةلثمأا نمو  .تأفوشصوŸا ىلع تأفشصلاو تاديقŸا ىلع دويقلا Ëدقت يئأششنإلا

. )Gdæéº 52(  .|  {  :وحن نأمزلا ‘ رخؤوم وه أم Ëدقت -

 )G’ES°ôGA 31(.|           {:درفŸا ةفشصلا ىلع ةلم÷ا ةفشصلا Ëدقت -

(W¬ 76(.|                {       :هرشسفي أم ىلع Òمشضلا Ëدقت -

 )GdÑ≤ôI 78 (.|               {  :رشضأ◊ا ¤إا يشضأŸا نع لودعلا-

                  {لقأعلا ىر‹ لقأعلا Òغ ءارجإا -

|.)jƒS°∞ 4(

Nü°ÉFü¢ GdæÌ Gd≤ôGBÊ
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GÙƒQ GdãÉÊ :

GC( G’BjÉä GŸµ«á :

Ü( G’BjÉä GŸóf«á :

GÙƒQ GdãÉÊ :
Nü°ÉFü¢ GdæÌ Gd≤ôGBÊ

:Êدمو يكم Úعون ىلع ًأمومع روشسلاو  .ةروشس١١٤‘ Ëركلا نآارقلا عقي

.لأ◊ا ىشضتقŸ مÓكلا ةقبأطم ¤إا Ìكألأب عجار أ‰إا ةيندŸا تأيآلا بولشسأاو ¤وألا ةيكŸا تأيآلا بولشسأا Úب فÓتخلا اذهو
      :ةيندŸا تأيآلا ‘ بولشسألا اذه لأثمو

﴿

﴾    )GB∫ YªôG¿ 91- 02(

ةرارح ثيح نم نكلو ،Êأيبلا بيكÎلا ثيح نم ل ،ًأقرف دŒ ةيندŸا تأيآلاو ةÁدقلا ةيكŸا تأيآلا Úب ةنرأقŸا دنعو
يذلا ةبيتق نبا وأا ›وشصلا وأا يركشسعلا لÓه يبأا  :لأثمأا نم قرفلا اذه ىمادقلا ةغللا ءأملع نم ديدعلا دنع نّيبت دقو  .ةرأبعلا
⁄و ،نآارقلا ‘ هللا هدر÷ لاوحألا لك ‘ ًادومحم زأجيإلا نأك ولو ...عشضوم لك ‘ دومحÃ صسيل (زأجيإلا يأا) اذهو''  :لوقي
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:¤أعت هلوق لثم عقولا ديدششلا مشسقلا ةÁدقلا ةيكŸا روشسلا نم Òثك ‘
﴿  ﴾
                                                                     ﴿¤أعت هلوقك ةيطرششلا (اذإأب) ةردشصŸا لم÷ا وأا

﴾. 

،ةيمÓشسإلا ةأي◊ا ةمظنأا تعشضو ةنيدŸا يفف ،يعيرششتلا ›د÷ا بولشسألا ¤إا ةيندŸا تأيآلا لي“
ًأنأيحأا عيرقّتلأبو ًأنأيحأا ليلدلأب مهِلÓَشض رأهظإاو ةج◊أب مهذخأا نم ّدب ل نأكو ، بأتكلا لهأأب مÓشسإلا َكتحا أهيفو
.ىرخأا
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62

GCS°Ä∏á Gdæ≤ÉT¢ :

GÙ```ƒQ GdãÉÊ

.بأبع رحب نم ةرطق لإا ركذ أم صسيلو
GCf«ù¢ e≤óS°»

J£ƒQ G’CS°Éd«Ö GdæÌjá ‘ G’COÜ Gd©ôH»

OGQ Gd©∏º d∏ªÓjÚ • 7: 2891

: Ëركلا نآارقلا بولشسأا صصئأشصخ جرختشِسا .١
. ةيكŸا تأيآلا ‘ -أا

 . ةيندŸا تأيآلا ‘ -ب
 ؟ ةيندŸا تأيآلا بولشسأاو ةيكŸا تأيآلا بولشسأا Úب فÓتخلا ببشس أم .٢
. Ëركلا نآارقلا ‘ ةيغÓب صصئأشصخ عبرأا ركذا .٣
. ةبشسأنŸا ةيآلأب ةقبأشسلا صصئأشصÿا نم  ّلك ىلع لدتشسا .٤

ê( QhYá G’fà≤É∫:
نم جورÿا وهو ( تأفتللا ) مشسا ءأملعلا هيلع قلطي أميف كلذ نوكي أم Ìكأاو ،ىنعم ¤إا ىنعم نم بوثولا أهب داريو

﴿  :ةغيشص ¤إا ةغيشص
نم ةيأغلاو .مÓكلا Òثأأت ‘ داز  لأقتنا رمألا ¤إا لاؤوشسلا ¤إا ÿÈا نم لقتنا دقف . (٠٤ تلّشصف ) .﴾

.حأشضيإلا وأا ديكوتلاوأا Òقحتلا وأا ميظعتلأك ةيغÓب ةيشصوشصخب نوكي تأفتللا

O( LªÉ∫ Gdàªã«π:
:‘ لأثمألاو ،ةدهأششŸا روشصلأب ةشضمأغلا ÊأعŸا Òشسفت هب داريو

1( Gdàªã«π Gd¶Égô:

.|{ :¤أعت هلوقك هيبششتلا ليبشس ىلع نوكيو

.نآارقلا ‘ Òثك وهو صصشصقلا ليبشس ىلع ًأشضيأا نوكي دقو .(٧١ ةرقبلا )
2( G◊pµº: 

:ةÒثك يهو  .ةغلأب ًأمَكِح صسأنلا ‘ لشسرت ًلأثمأا ءيجي أم Êآارقلا ليثمتلا نمو
 (٢٩ نارمع لآا ).|             { -
 (١٨ دوه ).|        { -
 (٦١٢ ةرقبلا(.|                { -
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S°ÑÖ fõh∫ S°ƒQI jƒS°∞:

تشصشصق ول ،هللا لوشسر أي : اولأقف ،ًأنأمز مهيلع نآارقلا لزن ) :لأق هّنأا هنع هللا يشضر صصأقو يبأا نب دعشس نع ةياور ‘
.ةروشسلا تلزنف (.أنيلع

GCh’k:  Gdû°ôì GŸ©éª»

١) Gdô :ملعأا هللا Ã( زأجعإلا روشص نم وهو ) كلذب هدار 
٢) jéàÑ«∂:كيفطشصيو كرأتخي.
٣)Yoü°Ñá:ةعأمج.
٤) GWôMƒ√ GCQV°Ék:نارمعلا نع ةديعب ةرفقم ةلوه‹ صضرأأب يأا.
٥)Z«ÉHâ G÷Öq:رئبلا ةملظ.
٦) Gdù°«ÉQI :اŸنورفأشس.
٧) S°ƒqdâ : تنيز.

KÉf«Ék : GCS°Ä∏á G’EYóGO GŸæõ‹:

:ةيلأتلا ةلئشسألأب ًأنيعتشسم هحرششاو قبأّشسلا Êآارقلا صصنلا أارقا
.ًأيونعمو ًأيدأم ًأÁدقت صصنلا مّدق (١
؟مÓشسلا هيلع فشسوي ةشصق لÓخ نم أهقيق– ¤أعت هللا دارأا يتلا ةيأغلا أم (٢
؟.﴾﴿ :¤أعت هلوقب دوشصقŸا أم (٣
.طخ هت– أم برعأا.﴾﴿ :¤أعت لأق (٤
.قأيشسلا اذه ‘)eƒDeø(ةملك حرششا﴾﴿ (٥

KÉdãÉk: GCS°Ä∏á Gdû°ôì hGdó’dá:

:تقولا تاذ ‘ً اراذنإاو ىرششب هيبأل لّثم مأنŸا ‘ مÓشسلا هيلع فشسوي هآار يذلا مل◊ا (١
؟مل◊ا اذه لّث“ ميف  ( أا

؟زمري َملإا (ب
؟هتوخإا ىلع هملح صصقي ل نأا هنبا مÓشسلا هيلع بوقعي حشصن اذأŸ (ج

Nü°ÉFü¢ GdæÌ Gd≤ôGBÊ
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S°«É¥ G◊Ö   S°«É¥ GdµôGg«á

- jÉ Hæ»q 

...........................................

...........................................

...........................................

- c«ó

...........................................

...........................................

...........................................

Gdû°îü°«á U°ØÉJ¡É

بوقعي
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

:﴾﴿ :لأعت لأق (٢

.ّطخ هت– أم بارعإا أم ( أا
؟مÓشسلا هيلع فشسويل ةوخإلا أهرّبد يتلا ةديكŸا أم (ب
؟ديكلا رّبعي أّمع (ج

.أمهب ةفشصتŸا فارطألا نّيعو أمهددح ،نأتعرأشصتم نأتينأشسنإا نأتميق فشسوي ةشصق ‘ (٣
:يلي أم ىلع ةّلادلا تارأبعلا صصنلا نم جرختشسا (٤

.مهدشسحو ةوخإلا ديك  ( أا
.مÓشسلا هيلع فشسوي نأأشش ‘ هئأنبأا نم بوقعي رذح (ب
.مÓشسلا هيلع فشسوي ددهتي رطÿأب بوقعي صسأشسحإا (ج
.مهئأعدا ‘ هءأنبأا بوقعي قيدشصت مدع (د

.هيف درت يذلا قأيشسلا نم أهبشستكت ىرخأاٍ نأعم أهلو ،ً ارششأبمً أّيمجعم ىنعم لم– ظأفلألا (٥
:ةيهاركلا ىلع ةلاد وأا ّب◊ا ىلع ةّلاد تأقأيشس ‘ تدرو ةيلأتلا تأملكلا -

 اولتقا- ّبحأا- ةمعن- كيبتجي- ّودع- نأطيششلا- ديك- ّينب أي-ِ تبأا أي)
(فأخأا- يننزحي- نولفأغ- ّب÷ا- هوحرطا-

:يتآلأك لودج ‘ أهلعجا ( أا

 اذه لÓخ نم ّلدتشسا(ب
يتلا تأقÓعلا ىلع لود÷ا
.تأيشصخششلا Úب تطبر

مهلأعفأا نم ةدأفتشسŸا مهتأفشص بشسحب كلذو ، فشسوي ةشصق نم ءز÷ا اذه ‘ ةروكذŸا تأيشصخششلا ،لودج ‘ ،فّنشص (٦
:مهلاوقأاو

GÙ```ƒQ GdãÉÊ
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GŸû°¡óG’BjÉäYæƒG¿ GŸû°¡ó

فشسوي ةشصق نم ةيأغلا -١/٣ ةمدقم
...................أيؤورلا- .../١٤دهششŸا
............................٠١/..٢ دهششŸا
............................          .........٣ دهششŸا

٧) JƒGaôä ‘ Gdæü¢ Lª«™ YæÉU°ô Gd≤ü°qá.

.رشصأنعلا هذه دّدح (أا
.أهلوأنت ‘ Êآارقلا بولشسألا ةيشصوشصخ نّيب (ب

٨)‘ Gdæü¢q e≤óeá hKÓKá eû°Égó bü°ü°«á:

.تأيآلا مأقرأأب أهدودح ركذا   (أا
ً.أبشسأنمً أناونع دهششم لكل لعجا (ب

٩) )hLÉAhG Y∏≈ bª«ü°¬ HóΩm còÜ(.
؟(بِذك) بارعإا أم   (أا

؟مÓشسلا هيلع فشسوي ةشصق قأيشس ‘ ةرأبعلا هذه نم مهفت اذأم (ب

QGH©Ék : G’CS°Ä∏á Gdà≤««ª«á:

؟مÓشسلا هيلع فشسوي أنديشس ةشصق أهيلإا ْتَمَر يتلا صضارغألا أم (١
.مÓشسلا هيلع فشسوي ةشصق أهيلع ْتنبنا يتلا ةيشصشصقلا رشصأنعلا نّيب (٢
.أمهدّدح ، Úتينأشسنإا Úتميق Úب ةشصقلا هذه ‘ عارشصلا (٣

NÉeù°É :  Gdæû°É•

1( GMØß G’BjÉä eø )1-7(
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:دهأششŸا تارقف طبر ‘ رأمشضإلا ةفيظو
hÁµø JæÉh∫ gò√ GŸû°Égó ‘ ›ªƒYàÚ:*
GÛªƒYá G’Ch¤:و صسبللا نع ةديعب ةعيدب ةروشص ‘ ةرهأظلا ءأمشسألا ¤إا كلذ دعب رئأمشضلا دوعتو ،رهأظ مشسأب تأادبÁنك
:Úتئف ‘ ةعومÛا هذه لوأنت

GCS°∏ƒÜ G’EV°ªÉQ ‘ Gd≤ôGB¿ GdµôË
S°ƒQI jƒS°∞ ‰ƒPLÉk

GŸû°¡ó

ةروشسلا ةمدقم
لوألا دهششŸا

Êأثلا دهششŸا
ثلأثلا دهششŸا

عبارلا دهششŸا
صسمأÿا دهششŸا
صسدأشسلا دهششŸا
عبأشسلا دهششŸا

نمأثلا دهششŸا
عشسأتلا دهششŸا
رششأعلا دهششŸا
رششع يدأ◊ا دهششŸا
رششع Êأثلا دهششŸا
رششع ثلأثلا دهششŸا
GÿÉ“á

G’BjÉä

٣-١
٦-٤

٠٢-٧
٢٢-١٢
٩٢-٣٢
٥٣-٠٣
٢٤-٦٣
٩٤-٣٤
٧٥-٠٥
١٦-٨٥
٨٦-٢٦
٧٨-٩٦
٨٩-٨٨
١٠١-٩٩
١١١-٢٠١

eøGE¤

fü¢ GEKôGF»

(نافّلؤوŸا) ¤وألا ةعومÛا نم ¤وألا ةئفلا داريإاب انُه انيفتكا*

GÙ```ƒQ GdãÉÊ
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33 *eØ¡ƒΩ Gdæü¢q , fü°ô MÉeó GCHƒ Rjó ,•3HÒhä 6991)U¢861(

GdØÄá G’Ch¤:ا رئأمشض أهيف طبترتŸا ةئفلا هذه لمششتو ،أهتيادب ‘ ةرهأظلا ءأمشسألأب دهششŸدهأشش
:ةيلأتلا

GŸû°¡ó G’Ch∫:

ةشسمخ دأعً اÒمشض نيرششعو ةثÓث ىلع دـهششŸا اذه ىوتحاو  ﴾﴿ :¤أعت هلوقب أادب (أيؤورلا دهششم)
ةعزوم رئأـــمشضلا ةـــيقبو ،هل دهششŸا اذه ‘ زرأبلا رأمشضإلأف ،دهششŸا لوأا ‘ هب حرشص ثيح ،فشسوي أنديشس ىلع أهنمً اÒـمشض رششع
فشسوي أندـــيشس وه رهأظ أهيف لعأـفلا ةيلعف ةلمج ‘ دأنشسإا ةقÓعب دهـششŸا اذه أادبي .ةيلعلا تاذلاو ،ةوخإلاو ،بألا ىـلع

﴾﴿ ،و﴾﴿ ‘ هيلإا دنشسمك دأنشسإلا ةقÓع ‘ هيلإا دوعت رأمشضإلا لشسÓشس أادبت مث،﴾﴿
عيمŒ نم رأمشضإلا نكم .ةيلعلا تاذلا Òمشض ¤إا هيلإا دنشسŸا ةقÓع تلو– عطقŸا اذه ‘ ةÒخألا ةيآلا ‘و،﴾﴿ و
‘ فشسوي أنديشس ¤إا ةدئأعلا رئأمشضلأف ،عطقŸا اذه ‘ روÙا هرأبتعا نكمأا ىتح ،فشسوي أنديشسل دأنشسإلا ةقÓع نم ددع Èكأا
‘ رهأظلا هيلإا دنشسŸا ¤إا لوشصولا نم ةلشسلشسلا هذه نّكم دهششŸا لوأا فشسوي ظفل رأهظإاو ،هب لأعفألا تطبر ةعبأتتم ةلشسلشس لكشش
أنديشس :أهلÓخ نم ثد◊ا كرحتيشس يتلا ةشسيئرلا تأيشصخششلا نع ةعيرشس ةÙ هيف دهششŸا اذه ‘ رئأمشضلا عيزوتو .دهششŸا لوأا
نم رهظت- ¤أعتو هنأحبشس- هتردقب نأÁإلا حور لعجي ةيلعلا تاذلا Òمشض روهظ تيقوت نأا كشش لو ،بألاو ،ةوخإلاو ،فشسوي
.¤وألا ةجردلأب ينيد ةشصقلا نم فدهلأف كلذ ‘ ورغ لو ،ةشصقلا ‘ ةيشسيئرلا تأيشصخششلا ‘ ةيلجتم ةيادبلا

لبأقتلا اذهو ،تارم عبشس بطأıا ةغيشصبو ،تارم صسمخ ملكتŸا ةغيشصب فشسوي أنديشس Òمشض درو دهششŸا اذه ‘و
دهششŸا لعج أ‡ ،طقف﴾﴿:¤أعت هلوق ‘ بألا رمشضُأا دقو بألا وهو ،فشسوي أنديشسل روأحُم دوجو صضÎفي
هرشس نوكي ل دقو نطأبلا ‘ ةغللا هينبت يذلا طباÎلا لأكششأا نم لكشش اذهو ،أهاوشس نود فشسوي ةيشصخشش ¤إا ةيأنعلأب هجوتي
*.' زأجعإلا ةيشضق ¤إا دتري صصنلا ةدحوموهفمف '' ،ًأيدأب

لءأشستن أنلعجي اذهو ،بطأخمو ملكتم نم ً،اÒمشض رششع ةتشس رشضأ◊ا Òمشض لÓخ نم دهششŸا اذه ‘ راو◊ا رهظي
صسشسألاو أيؤورلا صضرع راو◊ا نم داري ثيح نآارقلا تأغÓب نم ةغÓب رهظت أنهو .ةشصقلا ةيادب ‘ رئأمشضلا هذه روهظ ةميق نع
عقي ديك لك نم فشسوي أنديشس ظفحيشس هللاو ،ديكلا دلوتشس أيؤورلأف ،ةمدأقلا دهأششŸا ‘ ةشصقلا ‘ ثادحألا هجوتشس يتلا ةمأعلا

.هيلع

GŸû°¡ó GdãÉÊ )HóGjá Gdµ«ó(:

أهنم نورششعو ةعبرأا دأعً اÒمشض Úعشستو ةثÓث ىلع دهششŸا اذه يوتحيو﴾﴿ :¤أعت هلوقب أادب
.دهششŸا لوأا ‘ هب َحuرُشص أمهÓكو ،ةوخإلا ىلعً اÒمشض نوعبرأاو ةينأمثو ،فشسوي أنديشس ىلع

بيشصنلا د‚و ،هل قبأشسلا دهششŸا ‘ ميمعتلا دعب ليشصفتلا ةيادب وهف ،ةشصقلا ‘ ركŸاو ديكلا ةيادب لثÁ دهششŸا اذهو
اذإا نكل ،نآارقلا ‘ رأمشضإلا بولشسأا ‘ ةزيم كاردإا ¤إا يوحنلا فشصولا اذه صضفي ⁄ أÃرو ،فشسوي ةوخإل رئأمشضلا نم رفوألا
ةطقنلا هذه أنذخأا اذإا ،ةروشسلا لمج ‘ مهيلع ةليÙا رئأمشضلا عبأتتت مث ،عطقŸا لوأا طقف ةدحاو ةرم درو ةوخإلا ظفل نأا أنكردأا
مكحُيو صسبsللا نمؤوي اذهبو ،Òمشضلا عجرم دعُب عم ىتح ،ًأمومع Êآارقلا بولشسألا ‘ طباÎلا ةوق ىدم أنكردأا رأبتعلا Úعب
.يتأأتلا عنتمŸ هنإا ليلحتلاو فأششتكلا لهشس عادبإلا اذه ادب نئلو ،طباÎلا

Nü°ÉFü¢ GdæÌ Gd≤ôGBÊ
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:دهأششŸا تارقف طبر ‘ رأمشضإلا ةفيظو
hÁµø JæÉh∫ gò√ GŸû°Égó ‘ ›ªƒYàÚ:*
GÛªƒYá G’Ch¤:و صسبللا نع ةديعب ةعيدب ةروشص ‘ ةرهأظلا ءأمشسألا ¤إا كلذ دعب رئأمشضلا دوعتو ،رهأظ مشسأب تأادبÁنك
:Úتئف ‘ ةعومÛا هذه لوأنت

GCS°∏ƒÜ G’EV°ªÉQ ‘ Gd≤ôGB¿ GdµôË
S°ƒQI jƒS°∞ ‰ƒPLÉk

GŸû°¡ó

ةروشسلا ةمدقم
لوألا دهششŸا

Êأثلا دهششŸا
ثلأثلا دهششŸا

عبارلا دهششŸا
صسمأÿا دهششŸا
صسدأشسلا دهششŸا
عبأشسلا دهششŸا

نمأثلا دهششŸا
عشسأتلا دهششŸا
رششأعلا دهششŸا
رششع يدأ◊ا دهششŸا
رششع Êأثلا دهششŸا
رششع ثلأثلا دهششŸا
GÿÉ“á

G’BjÉä

٣-١
٦-٤

٠٢-٧
٢٢-١٢
٩٢-٣٢
٥٣-٠٣
٢٤-٦٣
٩٤-٣٤
٧٥-٠٥
١٦-٨٥
٨٦-٢٦
٧٨-٩٦
٨٩-٨٨
١٠١-٩٩
١١١-٢٠١

eøGE¤

fü¢ GEKôGF»

(نافّلؤوŸا) ¤وألا ةعومÛا نم ¤وألا ةئفلا داريإاب انُه انيفتكا*

GÙ```ƒQ GdãÉÊ
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33 *eØ¡ƒΩ Gdæü¢q , fü°ô MÉeó GCHƒ Rjó ,•3HÒhä 6991)U¢861(

GdØÄá G’Ch¤:ا رئأمشض أهيف طبترتŸا ةئفلا هذه لمششتو ،أهتيادب ‘ ةرهأظلا ءأمشسألأب دهششŸدهأشش
:ةيلأتلا

GŸû°¡ó G’Ch∫:

ةشسمخ دأعً اÒمشض نيرششعو ةثÓث ىلع دـهششŸا اذه ىوتحاو  ﴾﴿ :¤أعت هلوقب أادب (أيؤورلا دهششم)
ةعزوم رئأـــمشضلا ةـــيقبو ،هل دهششŸا اذه ‘ زرأبلا رأمشضإلأف ،دهششŸا لوأا ‘ هب حرشص ثيح ،فشسوي أنديشس ىلع أهنمً اÒـمشض رششع
فشسوي أندـــيشس وه رهأظ أهيف لعأـفلا ةيلعف ةلمج ‘ دأنشسإا ةقÓعب دهـششŸا اذه أادبي .ةيلعلا تاذلاو ،ةوخإلاو ،بألا ىـلع

﴾﴿ ،و﴾﴿ ‘ هيلإا دنشسمك دأنشسإلا ةقÓع ‘ هيلإا دوعت رأمشضإلا لشسÓشس أادبت مث،﴾﴿
عيمŒ نم رأمشضإلا نكم .ةيلعلا تاذلا Òمشض ¤إا هيلإا دنشسŸا ةقÓع تلو– عطقŸا اذه ‘ ةÒخألا ةيآلا ‘و،﴾﴿ و
‘ فشسوي أنديشس ¤إا ةدئأعلا رئأمشضلأف ،عطقŸا اذه ‘ روÙا هرأبتعا نكمأا ىتح ،فشسوي أنديشسل دأنشسإلا ةقÓع نم ددع Èكأا
‘ رهأظلا هيلإا دنشسŸا ¤إا لوشصولا نم ةلشسلشسلا هذه نّكم دهششŸا لوأا فشسوي ظفل رأهظإاو ،هب لأعفألا تطبر ةعبأتتم ةلشسلشس لكشش
أنديشس :أهلÓخ نم ثد◊ا كرحتيشس يتلا ةشسيئرلا تأيشصخششلا نع ةعيرشس ةÙ هيف دهششŸا اذه ‘ رئأمشضلا عيزوتو .دهششŸا لوأا
نم رهظت- ¤أعتو هنأحبشس- هتردقب نأÁإلا حور لعجي ةيلعلا تاذلا Òمشض روهظ تيقوت نأا كشش لو ،بألاو ،ةوخإلاو ،فشسوي
.¤وألا ةجردلأب ينيد ةشصقلا نم فدهلأف كلذ ‘ ورغ لو ،ةشصقلا ‘ ةيشسيئرلا تأيشصخششلا ‘ ةيلجتم ةيادبلا

لبأقتلا اذهو ،تارم عبشس بطأıا ةغيشصبو ،تارم صسمخ ملكتŸا ةغيشصب فشسوي أنديشس Òمشض درو دهششŸا اذه ‘و
دهششŸا لعج أ‡ ،طقف﴾﴿:¤أعت هلوق ‘ بألا رمشضُأا دقو بألا وهو ،فشسوي أنديشسل روأحُم دوجو صضÎفي
هرشس نوكي ل دقو نطأبلا ‘ ةغللا هينبت يذلا طباÎلا لأكششأا نم لكشش اذهو ،أهاوشس نود فشسوي ةيشصخشش ¤إا ةيأنعلأب هجوتي
*.' زأجعإلا ةيشضق ¤إا دتري صصنلا ةدحوموهفمف '' ،ًأيدأب

لءأشستن أنلعجي اذهو ،بطأخمو ملكتم نم ً،اÒمشض رششع ةتشس رشضأ◊ا Òمشض لÓخ نم دهششŸا اذه ‘ راو◊ا رهظي
صسشسألاو أيؤورلا صضرع راو◊ا نم داري ثيح نآارقلا تأغÓب نم ةغÓب رهظت أنهو .ةشصقلا ةيادب ‘ رئأمشضلا هذه روهظ ةميق نع
عقي ديك لك نم فشسوي أنديشس ظفحيشس هللاو ،ديكلا دلوتشس أيؤورلأف ،ةمدأقلا دهأششŸا ‘ ةشصقلا ‘ ثادحألا هجوتشس يتلا ةمأعلا

.هيلع

GŸû°¡ó GdãÉÊ )HóGjá Gdµ«ó(:

أهنم نورششعو ةعبرأا دأعً اÒمشض Úعشستو ةثÓث ىلع دهششŸا اذه يوتحيو﴾﴿ :¤أعت هلوقب أادب
.دهششŸا لوأا ‘ هب َحuرُشص أمهÓكو ،ةوخإلا ىلعً اÒمشض نوعبرأاو ةينأمثو ،فشسوي أنديشس ىلع

بيشصنلا د‚و ،هل قبأشسلا دهششŸا ‘ ميمعتلا دعب ليشصفتلا ةيادب وهف ،ةشصقلا ‘ ركŸاو ديكلا ةيادب لثÁ دهششŸا اذهو
اذإا نكل ،نآارقلا ‘ رأمشضإلا بولشسأا ‘ ةزيم كاردإا ¤إا يوحنلا فشصولا اذه صضفي ⁄ أÃرو ،فشسوي ةوخإل رئأمشضلا نم رفوألا
ةطقنلا هذه أنذخأا اذإا ،ةروشسلا لمج ‘ مهيلع ةليÙا رئأمشضلا عبأتتت مث ،عطقŸا لوأا طقف ةدحاو ةرم درو ةوخإلا ظفل نأا أنكردأا
مكحُيو صسبsللا نمؤوي اذهبو ،Òمشضلا عجرم دعُب عم ىتح ،ًأمومع Êآارقلا بولشسألا ‘ طباÎلا ةوق ىدم أنكردأا رأبتعلا Úعب
.يتأأتلا عنتمŸ هنإا ليلحتلاو فأششتكلا لهشس عادبإلا اذه ادب نئلو ،طباÎلا

Nü°ÉFü¢ GdæÌ Gd≤ôGBÊ
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عم بشسأنتت ةين نم هوتيب أمو ءأفتخلا ىلع ةوخإلا صصرحف ةديج ةيÒبعت ةميق دهششŸا اذه ‘ رأمشضإÓل نأك دقو
.فشسوي أنديشس رئأمشض فعشض غلبت مهرئأمشضف ،رئأمشضلا ‘ مهرأمشضإاو مهئأفتخا

عشضاوŸا بلغأا يفف ،هيلإا دنشسŸا عقوم ‘ أهأندجو عطقŸا اذه ‘ ةوخإلا Òمشض أهلغشش يتلا ةيوحنلا ةفيظولا أنعبتت اذإاو
دأنشسإلا تأقÓع نأا لإا عطقŸا لوأا مÓشسلا هيلع فشسوي مشسا ردشصت مغرو ،أادتبمو نإا مشساو ،نأك مشسا تدروو ،Óًعأف تدرو
ًأعشضوم نيرششع ‘ Óًعأف مهÒمشض درو ذإا ،عطقŸا ‘ ًأمومع ةيلعأفلا عقوم ‘ ةوخإلا نوكَي اذهبو ،ةوخإÓل عطقŸا ‘ ىرغشصلا
‘ هولعجي﴿ ،﴾اوعمجا﴿،﴾اولتق﴿ لثم ةÁر÷ا ىلع ةلادلا لأعفألا عم'' مه ''Òمشض درو دقو ،طقف Úعشضوم ‘ هب ًلوعفمو
لو ،هب ًلوعفم عشضاوم ةرششع لبأقم طقف عشضاوم ةثÓث ‘ Óًعأف فشسوي أنديشس Òمشض درو Úح ‘﴾نوكبي ﴿، ﴾ب÷ا تبأيغ
ةغيشصب ةوخإلا رئأمشض دورو عيدبلا نمو ،ءأفÿا ‘ ربدي أ‡ فشسوي أنديشسو ةوخإلا نم لك عقوم Úبي ءأشصحإلا اذه نأا كشش
نيرششعو ةثÓث ‘ ةبيغلا ةغيشصب درو دقف ،فشسوي أنديشس رأمشضإا أمأا ،ةرم ةرششع تشس يأا ددعلا صسفنب بئأغلاو بطأıاو ملكتŸا

.يشصنلا لعأفلا عقوم نولتحي مهÒمشض لÓخ نم ةوخإلأف ،ًأعشضوم

،هب تمأق يذلا رودلاو ةمهأشسŸا هذه عون Úبيو ،دهششŸا ثادحأا ‘ تأيشصخششلا ةمهأشسم ىدم رهظي مدقتŸا ءأشصحإلاو
عونتو ،مهÒمشض أهلغشش يتلا ةيوحنلا ةفيظولا نم اذه رهظيو هططخ صشقأنيو ططخي يذلا ،لعأفلا رود مهرود ةوخإلأف
رهظت Úح ‘ ،هب اومأق يذلا لمعلل طيطختلا ميظنت ىدم رهظي عاونألا هذه يوأشست لب ،ةبيغو ،بأطخو ،ملكت نم مهرئأمشض
ةغيشصب دهششŸا هنع ثد–و ،ملظلا أهيلع عقي يتلا ةيشصخششلاو هب لوعفŸا رود لثÁ هنأا فشسوي أنديشس Òمشضل ةيوحنلا ةفيظولا
.هب عنشصي أم ‘ هل لوح ل هنأا ىلع لديل بئأغلا

eëªƒOGdµæó…

)Hàü°qô±( 

LÉe©á Gdù°∏£É¿ bÉHƒS¢, GCZù°£ù¢ 3002Ω
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GÙƒQ GdãÉdå

يرصض◊ا لزغلا صصئاصصخ

Gdæü°ƒU¢ G’COH«á

Gdæü°ƒU¢ G’EKôGF«á

GdÑ``ÉÜ G’Ch∫

G’COÜ hGdæü°ƒU¢

Yóeà∂ jÉ b∏Ö : Hû°qÉQ Hø HôO .

G’CZôGV¢ Gdû°©ôjqá Yæó Hû°qÉQ Hø Hôد
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عم بشسأنتت ةين نم هوتيب أمو ءأفتخلا ىلع ةوخإلا صصرحف ةديج ةيÒبعت ةميق دهششŸا اذه ‘ رأمشضإÓل نأك دقو
.فشسوي أنديشس رئأمشض فعشض غلبت مهرئأمشضف ،رئأمشضلا ‘ مهرأمشضإاو مهئأفتخا
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eëªƒOGdµæó…

)Hàü°qô±( 

LÉe©á Gdù°∏£É¿ bÉHƒS¢, GCZù°£ù¢ 3002Ω
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GÙƒQ GdãÉdå

يرصض◊ا لزغلا صصئاصصخ

Gdæü°ƒU¢ G’COH«á

Gdæü°ƒU¢ G’EKôGF«á

GdÑ``ÉÜ G’Ch∫

G’COÜ hGdæü°ƒU¢

Yóeà∂ jÉ b∏Ö : Hû°qÉQ Hø HôO .

G’CZôGV¢ Gdû°©ôjqá Yæó Hû°qÉQ Hø Hôد
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GÙƒQ GdãÉdå: GÙƒQ GdãÉdå:
Nü°ÉFü¢ Gd¨õ∫ G◊†°ô…

“¡«ó

لجرلاو ةأارŸا Úب عمجي يذلا ب◊ا لوح روديو ،ةأارŸا نشسأحÃ ينغتي برعلا دنع رعششلا نونف نم نف لزغلا
. ءأنعو باذع نم بلقلا ‘ هفلخي أم وأا ،ةطبغو ةدأعشس نم هرفوي أÃ ،(رعأششلا)
: Úعون ¤إا لزغلا دأقنلا مشسقيو

GC -Gd¨õ∫ GdÑóh… :
ميق نم أهدوشسي أÃ ءارعششلا عئأبط ‘و هشصئأشصخ ‘ تّرثأا ةيودب ةئيب ‘ هولئأق أأششن يذلا لزغلا وهو

. ةيقÓخأاو ةيعأمتجا

Ü -Gd¨õ∫ G◊†°ô… :
مهتأيح زي“و رشض◊ا عبطت يتلا ةيقÓخألا ميقلأب رثأأتو (ندŸا) رشضاو◊ا ‘ أأششن يذلا لزغلا وهو

. ةيللدو ةينف صصئأشصخب يودبلا لزغلا ىلع يرشض◊ا لزغلا زي“ ىلع دعأشس أم وهو ،مهÒغ نع ةيعأمتجلا

GC. eø M«å GŸ†°ªƒ¿ :
ركذن . مهدئأشصق ‘ ءارعششلا أهروشص أمك ب◊ا ةبرŒ نومشضÃ لشصتت صصئأشصÿا نم ةلمجب يرشض◊ا لزغلا مشستي

: صصئأشصÿا هذه Úب نم
. ددعتلاو ددجتلأب يرشض◊ا لزغلا ءارعشش دنع ب◊ا ةبرŒ مشستت ( يودبلا ) يرذُعلا لزغلا ءارعشش صضيقن ىلع .١
. يرشض◊ا لزغلا ءارعشش دنع ةأنأعŸاو نازحألا ¤إا دوقت ةيشسأقو ةدأج ةبرŒ صسيل ب◊ا .٢

‘ Gd©ü°ô G’Ceƒ… hGd©ü°ô Gd©ÑÉS°»

GCh’k :Gÿü°ÉFü¢ Gd©Éeá ‘ Gd¨õ∫ G◊†°ô…

GÙ```ƒQ GdãÉdå
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صصنلا رودي أم رثكأأف ، أهب رخفلاو صسفنلأب بأجعإلا ينأعمب نرتقم ءارعششلا ءلؤوه دنع بحلأف : رخفلاو ءÓعتشسلا .٣
. ةبرجتلا روحم أهرأبتعأب رعأششلا تاذ ىلع

زوأجتت ل أهنإا لب ، فطاوعلا قمع ىلإا يرشضحلا لزغلا ءارعشش دنع بحلا ةبرجت دقتفت : أهدّدرتو ةبرجتلا ةيحطشس .٤
. ةبتأعملاو كوكششلا أهيف رثكت ةبرجت يهو ، نشسأحملأب بأجعإلا دودح ةريثك نأيحأا يف

    عــمـتـجملا يف صشــيعلا رهأظــمو نشسأحملا فشصو ثيح نم رشضحتلا رهأظم ىلإا دنتشست بح ةبرجت يه : ةيرشضحلا .٥
. أهينأعمو ةوادبلا تأمشسل مهرعشش يف رثأا Óف ، يرشضحلا

Ü -eø M«å Gdû°µπ :
1- g«µπ Gd≤ü°«óI :مأعلا لكيهلا اذه ىلع موقت يرشضحلا لزغلا دئأشصق بلغأا: 
.رعأششلا هنم ذفني يذلا لخدملا وأا ةيادبلا -
. نشسأحملا فشصو -
. بأتعلا وأا ىوكششلا وأا فقوملا وأا ةيأكحلا -

2- G’CS°∏ƒÜ :ةيلأتلا درشسلا تأموقم نمشضتي يذلا يشصشصقلا عبأطلا وه يرشضحلا لزغلا رعشش بولشسأا زيمي أم مهأا:
 . يعقاو نأكم ةدأع يهو ،ىركذلا وأا فقوملا وأا ةيأكحلا نم ءزج يه : G’Ceµæá -  أا

. ليللا ارتاوت أهرثكأاو ،ةيأكحلل ينأثلا رأطإلا يهو : G’CReæá - ب
ءأقدشصألاو ءادعألاو نوحشصأنلاو لاذعلاو لشسرلاو ،بحاوشصلاو رعأششلا: Gdû°îƒU¢ G’CU°∏«á hGdãÉfƒjá - ج

.تأقيدشصلاو
.ًأنأيحأا راوحلا هللختي دقو ةيلزغلا ةشصقلا رأمغ يهو: G’CMóGç -  د

3- Gdà©Ñ«ô :ةيلأتلا تأمشسلأب زيمتت يرشضحلا لزغلا ءارعشش ةغل :

GC  - J£ƒj™ Gd∏¨á d∏ë«ÉI Gd«ƒe«á :ةيّمويلا صسأنلا ةغلب ثدحتي رعأششلا أمنأأكف :

HÉd∏¬ QnÜu eëªó MóKææ`````````»M≤Ék GCeÉ J©éÑø eø gòG GdØà≈

-Yªô Hø GCH» QH«©á-

Ü -Gdà£ƒj™ d∏¨æÉA :لقثو ةملكلا ةرفنو فرحلا ةظلغ نع دعبلا نمو  نازوألا عيونت نم ءأنغلا همزلتشسي أمو 
.بيكرتلا

ê -G’bàôGÜ eø Gdæãô : نيتقبأشسلا نيتمشسلل ةجيتن وهو :

aª†°≈ fëƒgÉ H©≤π hM```````````````õΩhGMà«É∫ hfü°`í L«Ö a∏ª``É

LÉAgÉ bÉ∫ eÉ Gdò… cÉ¿ H©ó…MóK«æ» a≤ó Jëª∏â GEK`̀``ªÉ

-Yªô Hø GH» QH«©á-

Nü°ÉFü¢ Gd¨õ∫ G◊†°ô…
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GCS°Ä∏á Gdæ≤ÉT¢ :

Áµø J∏î«ü°¡É ‘ Gdæ≤É• GdàÉd«á :

١-hMóI Gd¨ôV¢ :غ نود لزغلا ىلع ةديشصقلا رشصقب كلذوÒه .
٢-hMóI Gd≤ü°«óI :لشصتت ةديشصقلا تحبشصأا دقف Ãةيلزغ ةيأكح بلأغلا ‘ وه دحاو عوشضو .
٣-GbÎG¿ Gdû°©ô HÉ◊«ÉI GdÓg«á :ا نع دأعتبلاŸغو حدÒبعتلل رعششلا فيظوتو ،صضارغألا نم هÒ أهوهل ‘ تاذلا نع  

. أهتارمأغمو
٤-Gd≤ü°ü¢ Gd¨õ‹ :يبرعلا رعششلا ‘ ّصصقلا حور يرشض◊ا لزغلا ءارعشش عأششأا .
٥-GdôS°ÉFπ Gdû°©ôjá :كأاوÌةلأشسر لكشش ىلع أهنم اءزج وأا هدئأشصق صضعب غوشصي ثيح رمع رعشش ‘ ًأنارود أه :

HÉS°```````º G’Ed¬ –«á Ÿà«`q̀```````ºJ¡ói GE¤ Mù°ø Gd≤ƒGΩ eµôΩ
Yªô Hø GCH» QH«©á

NÓU°á :

عم مث ،يرذعلا لزغلا ءارعشش عم تلشصاوتو يلهأ÷ا رعششلا ‘ تأادب ةلشصتم روطت ةكرح يبرعلا رعششلا ‘ لزغلا دهشش
عمو Úتلودلايمرشضخم ¤إا ةيومألا ةلودلا نم هÒثأأت دتماو لوألا هدئار وه ةعيبر يبأا نب رمع نأك يذلا يرشض◊ا لزغلا ءارعشش
. مهÒغو صساون يبأاو فنحألا نب صسأبعلاو رأششب لأثمأا نم يشسأبعلا رشصعلا ءارعشش

Yø : O. T°µô… a«ü°π
(لزغلا روطت)

ÚيÓملل ملعلا راد
٦٨٩١ : توÒب :٧ ط

؟ لكششلا ثيح نمو نومشضŸا ثيح نم يرشض◊ا لزغلا ‘ ةمأعلا صصئأشصÿا أم -١
. يرشض◊ا لزغلا ءارعشش دنع ةغللا صصئأشصخ مهأا ركذا -٢
. يرشض◊ا لزغلا رعشش ‘ ديدجتلا يحأنم صضعب ددح -٣
 ؟ هيف ترهظ يذلا رشصعلا نع يرشض◊ا لزغلا ةبرÈ Œعت ىدم يأا ¤إا -٤

KÉf«Ék :eæÉM» Gdàéójó ‘ T°©ô Gd¨õ∫ G◊†°ô…

GÙ```ƒQ GdãÉdå
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Nü°ÉFü¢ Gd¨õ∫ G◊†°ô…

bÉ∫ Hû°qÉQ ‘ MÑ«Ñà¬ '' MoÑ≈q '' GŸ∏≤qÑá HîÉ” GŸ∏∂.

1. Yn˘˘óper˘˘ào˘˘````````∂n Y˘˘ÉLp˘˘Ók j˘˘É bn˘˘∏Öo b˘∏˘Ñ˘Ék
2. H````````````ÉCn…u en˘˘˘˘˘˘˘˘û°˘˘˘˘˘˘˘˘ƒQIm hnHp˘˘˘˘˘˘˘˘ÉC…u QGC…m
3. Jn˘˘ëp˘˘```````øt U°˘˘Ñ˘ÉH˘ák )1( ‘ c˘˘˘˘πq j˘˘˘˘ƒΩm
4. hnJn¡ràné```````ôo Gdæqù°```````ÉAn GEp¤ gƒGgÉ
5. GCnep˘˘˘``````ør Qnjr˘˘˘ën˘˘˘Éfn˘˘˘ám Mn˘˘˘ù°o˘˘˘æn˘˘âr hW˘˘ÉHâr
6. Jn˘˘`````ôohó e˘˘ø Gdü°u˘˘ë````ÉÜp hnJn˘Ñr˘àn˘¨˘«˘¡˘É
7. cnÉCfs``````∂n ’ J`````ôi Mnù°næÉk S°pƒGgÉ
8. hncnºr eø ZnªrôIm )3( hLƒki )4( OnaÚm
9. Hn˘˘µn˘˘«r˘˘``````ân e˘ø Gd˘¡n̆ƒi hngn˘ƒnG∑n Wp˘Ør˘πl
01. GEPG GCnU°rÑnërân U°nÑsën∂n Gdàsü°ÉH» )5(
11. hnJoªrù°````````» hGŸù°n````ÉAo Y∏«∂ eoôw
21. GCnXæt``````∂n ep`````ør MpòGQp GdrÑ«rø jnƒreÉk
31. GCJo¶¡``````ôo QgrÑ``````````ák hJoù°pôt QnZrÑÉ?k
41. aª```É dn````∂n ‘ enƒnOsJp`````¡É fnü°«Öl
51. GEPG hpOw Ln```````````ØÉ hGCnQnÜs )8( hpOw 
61. hOn´r T°¨r``Ön GdrÑnî``````«πp GEpPG JnªÉOni

Gdæü¢q

Yóperào∂n jÉ b∏Öo

Hû°ÉQ Hø HôO

GCnJnér©n````πo e````ør gn```ƒjân Y∏«∂ QHsÉ?
Jo˘˘ªn˘∏u˘``````µo˘¡˘É hn’ Jn˘ù°r˘`````≤˘«∂n Y˘òrH˘É?
GE¤ '' MoÑq≈ '' hbó cn``ônHnàr∂n cn`ôrHÉ )2(

cn````ÉCnfs∂ V°```````Éeøl epær````¡oøq fërÑÉ
JÑp«`````âo eo``````ônhqYÉk hJn````¶nπt U°nÑsÉ?
en˘™n Gdr˘ƒnS°```````ƒGS¢ eo˘ær˘`````Øp˘ôOGk eòµp˘Ñq˘É
h’ Jn```````∏r≤≈ dn¡`````É ‘ GdæsÉS¢ V°nôrHÉ

Nn∏n``````ƒrän H¬n an¡ǹ`````πr Jn`õOGOo boôrHÉ?
anƒnjr```````∏n∂n Ko```ºs hnjr``∏n∂n MÚ T°ÑsÉ!
hGCWr `````ônGÜl )6( Joü°nÖq Yn∏«r̀∂ U°nÑsÉ
j≤∏uÑo``````∂n Gdr¡ǹ``````ƒi Lnær`ÑÉk anénærÑÉk
Hp``````óGAp G◊oÖu S°n`````ƒr±n “ƒäo QoYrÑÉ
dn≤nór YnòsHràn```````æ» QnZr``````````ÑÉk hnQngrÑnÉ
S°p``````ƒi YpónIm )7( anîoòr H«``ójr∂ JoôrHÉ
ané```````ÉfpÖr enør LnØ```````É∑n dpªnør GCQHqÉ
anÉEp¿s dn``````¬o e™ Gdrªn©r`````ôh±p T° n¨rÑnÉ )9(

“¡«ó:

حور عم بوأجتلاو ، صسفنلا جلاوخ نع Òبعتلا ‘ بهذم لك رعششلأب بهذت ةبشصخ ةيرعأشش ، درب نب رأششب
. عوشضوŸاو ةروشصلا Úبو ، ىنعŸاو ظفللا Úب ةمءŸÓا ىلع ةردقو، فهرم صسح ‘ ، رشصعلا

)W¬ G◊ÉLô…( 

ِ

ِ

ِ
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GCS°Ä∏á Gdæ≤ÉT¢ :

Áµø J∏î«ü°¡É ‘ Gdæ≤É• GdàÉd«á :

١-hMóI Gd¨ôV¢ :غ نود لزغلا ىلع ةديشصقلا رشصقب كلذوÒه .
٢-hMóI Gd≤ü°«óI :لشصتت ةديشصقلا تحبشصأا دقف Ãةيلزغ ةيأكح بلأغلا ‘ وه دحاو عوشضو .
٣-GbÎG¿ Gdû°©ô HÉ◊«ÉI GdÓg«á :ا نع دأعتبلاŸغو حدÒبعتلل رعششلا فيظوتو ،صضارغألا نم هÒ أهوهل ‘ تاذلا نع  

. أهتارمأغمو
٤-Gd≤ü°ü¢ Gd¨õ‹ :يبرعلا رعششلا ‘ ّصصقلا حور يرشض◊ا لزغلا ءارعشش عأششأا .
٥-GdôS°ÉFπ Gdû°©ôjá :كأاوÌةلأشسر لكشش ىلع أهنم اءزج وأا هدئأشصق صضعب غوشصي ثيح رمع رعشش ‘ ًأنارود أه :

HÉS°```````º G’Ed¬ –«á Ÿà«`q̀```````ºJ¡ói GE¤ Mù°ø Gd≤ƒGΩ eµôΩ
Yªô Hø GCH» QH«©á

NÓU°á :

عم مث ،يرذعلا لزغلا ءارعشش عم تلشصاوتو يلهأ÷ا رعششلا ‘ تأادب ةلشصتم روطت ةكرح يبرعلا رعششلا ‘ لزغلا دهشش
عمو Úتلودلايمرشضخم ¤إا ةيومألا ةلودلا نم هÒثأأت دتماو لوألا هدئار وه ةعيبر يبأا نب رمع نأك يذلا يرشض◊ا لزغلا ءارعشش
. مهÒغو صساون يبأاو فنحألا نب صسأبعلاو رأششب لأثمأا نم يشسأبعلا رشصعلا ءارعشش

Yø : O. T°µô… a«ü°π
(لزغلا روطت)

ÚيÓملل ملعلا راد
٦٨٩١ : توÒب :٧ ط

؟ لكششلا ثيح نمو نومشضŸا ثيح نم يرشض◊ا لزغلا ‘ ةمأعلا صصئأشصÿا أم -١
. يرشض◊ا لزغلا ءارعشش دنع ةغللا صصئأشصخ مهأا ركذا -٢
. يرشض◊ا لزغلا رعشش ‘ ديدجتلا يحأنم صضعب ددح -٣
 ؟ هيف ترهظ يذلا رشصعلا نع يرشض◊ا لزغلا ةبرÈ Œعت ىدم يأا ¤إا -٤

KÉf«Ék :eæÉM» Gdàéójó ‘ T°©ô Gd¨õ∫ G◊†°ô…

GÙ```ƒQ GdãÉdå
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Nü°ÉFü¢ Gd¨õ∫ G◊†°ô…

bÉ∫ Hû°qÉQ ‘ MÑ«Ñà¬ '' MoÑ≈q '' GŸ∏≤qÑá HîÉ” GŸ∏∂.

1. Yn˘˘óper˘˘ào˘˘````````∂n Y˘˘ÉLp˘˘Ók j˘˘É bn˘˘∏Öo b˘∏˘Ñ˘Ék
2. H````````````ÉCn…u en˘˘˘˘˘˘˘˘û°˘˘˘˘˘˘˘˘ƒQIm hnHp˘˘˘˘˘˘˘˘ÉC…u QGC…m
3. Jn˘˘ëp˘˘```````øt U°˘˘Ñ˘ÉH˘ák )1( ‘ c˘˘˘˘πq j˘˘˘˘ƒΩm
4. hnJn¡ràné```````ôo Gdæqù°```````ÉAn GEp¤ gƒGgÉ
5. GCnep˘˘˘``````ør Qnjr˘˘˘ën˘˘˘Éfn˘˘˘ám Mn˘˘˘ù°o˘˘˘æn˘˘âr hW˘˘ÉHâr
6. Jn˘˘`````ôoh´o e˘˘ø Gdü°u˘˘ë````ÉÜp hnJn˘Ñr˘àn˘¨˘«˘¡˘É
7. cnÉCfs``````∂n ’ J`````ôi Mnù°næÉk S°pƒGgÉ
8. hncnºr eø ZnªrôIm )3( hLƒki )4( OnaÚm
9. Hn˘˘µn˘˘«r˘˘``````ân e˘ø Gd˘¡n̆ƒi hngn˘ƒnG∑n Wp˘Ør˘πl
01. GEPG GCnU°rÑnërân U°nÑsën∂n Gdàsü°ÉH» )5(
11. hnJoªrù°````````» hGŸù°n````ÉAo Y∏«∂ eoôw
21. GCnXæt``````∂n ep`````ør MpòGQp GdrÑ«rø jnƒreÉk
31. GCJo¶¡``````ôo QgrÑ``````````ák hJoù°pôt QnZrÑÉ?k
41. aª```É dn````∂n ‘ enƒnOsJp`````¡É fnü°«Öl
51. GEPG hpOw Ln```````````ØÉ hGCnQnÜs )8( hpOw 
61. hOn´r T°¨r``Ön GdrÑnî``````«πp GEpPG JnªÉOni

Gdæü¢q

Yóperào∂n jÉ b∏Öo

Hû°ÉQ Hø HôO

GCnJnér©n````πo e````ør gn```ƒjân Y∏«∂ QHsÉ?
Jo˘˘ªn˘∏u˘``````µo˘¡˘É hn’ Jn˘ù°r˘`````≤˘«∂n Y˘òrH˘É?
GE¤ '' MoÑq≈ '' hbó cn``ônHnàr∂n cn`ôrHÉ )2(

cn````ÉCnfs∂ V°```````Éeøl epær````¡oøq fërÑÉ
JÑp«`````âo eo``````ônhqYÉk hJn````¶nπt U°nÑsÉ?
en˘™n Gdr˘ƒnS°```````ƒGS¢ eo˘ær˘`````Øp˘ôOGk eòµp˘Ñq˘É
h’ Jn```````∏r≤≈ dn¡`````É ‘ GdæsÉS¢ V°nôrHÉ

Nn∏n``````ƒrän H¬n an¡ǹ`````πr Jn`õOGOo boôrHÉ?
anƒnjr```````∏n∂n Ko```ºs hnjr``∏n∂n MÚ T°ÑsÉ!
hGCWr `````ônGÜl )6( Joü°nÖq Yn∏«r̀∂ U°nÑsÉ
j≤∏uÑo``````∂n Gdr¡ǹ``````ƒi Lnær`ÑÉk anénærÑÉk
Hp``````óGAp G◊oÖu S°n`````ƒr±n “ƒäo QoYrÑÉ
dn≤nór YnòsHràn```````æ» QnZr``````````ÑÉk hnQngrÑnÉ
S°p``````ƒi YpónIm )7( anîoòr H«``ójr∂ JoôrHÉ
ané```````ÉfpÖr enør LnØ```````É∑n dpªnør GCQHqÉ
anÉEp¿s dn``````¬o e™ Gdrªn©r`````ôh±p T° nr̈ÑnÉ )9(

“¡«ó:

حور عم بوأجتلاو ، صسفنلا جلاوخ نع Òبعتلا ‘ بهذم لك رعششلأب بهذت ةبشصخ ةيرعأشش ، درب نب رأششب
. عوشضوŸاو ةروشصلا Úبو ، ىنعŸاو ظفللا Úب ةمءŸÓا ىلع ةردقو، فهرم صسح ‘ ، رشصعلا

)W¬ G◊ÉLô…( 

ِ

ِ

ِ
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GÙ```ƒQ GdãÉdå

GCh’k :  Gdû°ôì GŸ©éª»:

١. U°ÑÉHá  :هترارحو هتّقر وأا قوششلا.
٢. côrÜ :صسفنلأب ذخأأي مهلاو نز◊ا.
٣. ZªôI:ةّدششلا
٤.Lƒik     :نزح وأا قششع نم دجولا ةدشش
٥. Gdàü°ÉH»:ىبّشصلا فّلكت
٦. GCWôGÜ:ثت ةزهو ةفخ : (برّطلا) أهدرفمÒ نزح وأا حرفل صسفنلا 

.نز◊ا أنه دوشصقŸاو
٧. YóI:اŸدهعلا وأا دعولا وأا دعو.
٨. GCQÜq:مأقأاو َثكم .
٩. T°¨Ö :فلا ةرأثإاو ، رششلا جييهتÏ بارطشضلاو .
٠١. NÑsâ Y∏«∂: ا- كتعدخÿا  : ّبıعدأ.

KÉf«Ék : GCS°Ä∏á G’EYóGO GŸæõ‹ :

GbôGC Gdæü¢ Gdù°ÉH≥ hGT°ôM¬ eù°à©«æÉk HÉ’CS°Ä∏á GdàÉd«á :

.ًأيونعمو ًأيدأم ًأÁدقت صصنلا مّدق .١
؟ ةديشصقلا ‘ ُبَطأخŸُا نم .٢
؟هبلق رعأششلا ُمولَي َمÓَع .٣
.قبأّشسلا لاؤوشسلا نع كتبأجإأب ًأنيعتشسم ةديشصقلا صضرغ نّيع .٤

Gdà©ôj∞ HÉdû°ÉYô: 

Hû°ÉQ Hø  HôO
)59-761g`/ 417-487Ω(

نبا هفشصو أمك ،نشس�و فيرظ ديِجُم رعأشش وه
،ءأفلÿا صسلأ‹ رشضحو ، كولŸا مدخ ، ّزتعŸا
،هشسل‹ رشضحو ،يدهŸا حدم  .مهأيأطع لأنو
.ـه٨٦١ وأا ـه٧٦١ ةنشس لتق  .هل لزجأاو هأندأاو

'' OjƒG¿ Hû°ÉQ Hø HôO ''

توÒب- ردأشص راد
١٠٠٠٢ ط

71. hbÉd````````âr:  ’ Jǹ````õG∫o Y∏»s YnÚl
81. d≤ór NÑs````âr Yn∏«r∂n )01( hnGCfrân S°nÉ√m

91. h’ Jn˘˘˘r̈˘˘˘``ôoQr∑n en˘˘˘ƒrYp˘˘˘ónIl '' dp̆˘˘ëo˘˘˘Ñq˘˘≈ ''
02. GCn’ jÉ b∏Öo gnπr dn∂n ‘ Gdàs``©nõq…?
12. he˘˘˘É GCU°r˘˘˘Ñ```ëân Jn˘˘ÉCreo˘˘πo e˘˘ø U°˘˘ój˘˘≥m
22. cnÉCnfn`````∂n bnór bnàn`````∏rân dn¬ bnà«``Ók
32. QnGCjr`````âo Gdr≤n````∏rÖn ’ jnÉCJ» Hn¨«†°Ék

GCoQGbp```````Öo bn«u```````ªÉk hnGCnN````É±o cn∏rÑÉn
an˘˘µo˘˘``ør Np˘˘````Ñq˘˘Ék GEPG ’b˘˘«`````ân Np˘Ñ`s̀É
an```````ÉEp¿s Yp```````óGJp¡É GCnfrõndrøn Ln```órHnÉ
an≤nór Yn```````òqHrànæ» hdǹ`````≤«âo Mnù°r`ÑnÉ
jn©oót Yn∏«r``````∂n W``````ƒ∫n G◊oÖu PfrÑnÉ?
HpëoÑu```````∂n GCnhr Lnæn«rân Yn∏n«r````¬p MnôrHnÉ!
hjo````ƒDrKpô HÉd````````õujÉQnIp enør GCnMn````````ÑsÉ

ِ
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Nü°ÉFü¢ Gd¨õ∫ G◊†°ô…

KÉdãÉk :  GCS°Ä∏á Gdû°ôì  hGdóq’dá:

:«∏GbôGC GdÑ«â G’Chq∫ Kº GS°àîôê eæ¬ eÉ j      ( أا    -١

.ءأعد بولشسأا  -
ءادن بولشسأا  -
.مأهفتشسا بولشسأا  -

؟ ةقبأشسلا بيلأشسألا نم بولشسأا لك ةللد أم(ب
ê(eÉ Gdò… T°µqπ eëƒQn Lª«™ G’CS°Éd«Ö Gdù°qÉH≤á ?  GS°à©ø HªÉ j∏»:

؟رعأششلا أعد نم ىلع -
؟ىدأنُملا نم -
؟رعأششلا مهفتشسي ّمَع -

2-hQOä a» GdÑ«â GdãÉdå YÑÉQI '' côHà∂ cnôrHÉ '' .

.مّدقت أم يف ّطخ هتحت أم برعأا  ( أا
؟ةقبأشسلا ةرأبعلا لÓخ نم أهيلع ّلدتشست نأا نكمي يتلا ةيشسفنلا ةلأحلا أم (ب

؟لأعفألا هذه هيف ُكرتششت يذلا ّمأعلا ىنعملا أم- هبلق ىلإا رعأّششلا أهبشسن يتلا لأعفألا جرختشسا-٣
4-cãq∞ Gdû°ÉYô eø GS°àîóGΩ GCS°∏ƒÜ G’S°àØ¡ÉΩ.

.أهنم بيلأشسأا ةعبرأا جرختشسا (أا
؟ةيشسفنلا رعأششلا ةلأح نع فششكلا يف تأمأهفتشسلا هذه ةيمهأا أم (ب

5-Yªó Gdû°ÉYô GEd≈ Jû°î«ü¢ b∏Ñ¬, heîÉWÑà¬ eîÉWÑá Gd©Ébπ.

؟هبلق نم رعأششلا أهذخّتا يتلا ةّيروعششلا ةفأشسَملا هذه ةللد أم   ( أا
؟هبلق ىلع رأّششب هبيعي يذلا أم  (ب

6-HóG Gd≤n∏Öo eØàƒfÉk HëÖq ''MoÑ≈''.  a¡π HÉOndnàr¬o ''MoÑs≈'' G’EMù°nÉS¢n fØrù°¬?

؟قبأشسلا لاؤوّشسلا نع ةبأجإÓل هب نعتشساو (كرتفد يف) يلأّتلا لودجلا أÓما

Qbº GdÑ«â 

GdãÉÊ

GdãÉdå

GdãÉeø Yû°ô 

GCa©É∫ Gd≤∏Ö hMÉ’J¬

“∏µ¡É 

.................................

.................................

GCa©É∫ G◊Ñ«Ñá

’ Jù°≤«∂

.................................

NÑqâ Y∏«∂
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GÙ```ƒQ GdãÉdå

GCh’k :  Gdû°ôì GŸ©éª»:

١. U°ÑÉHá  :هترارحو هتّقر وأا قوششلا.
٢. côrÜ :صسفنلأب ذخأأي مهلاو نز◊ا.
٣. ZªôI:ةّدششلا
٤.Lƒik     :نزح وأا قششع نم دجولا ةدشش
٥. Gdàü°ÉH»:ىبّشصلا فّلكت
٦. GCWôGÜ:ثت ةزهو ةفخ : (برّطلا) أهدرفمÒ نزح وأا حرفل صسفنلا 

.نز◊ا أنه دوشصقŸاو
٧. YóI:اŸدهعلا وأا دعولا وأا دعو.
٨. GCQÜq:مأقأاو َثكم .
٩. T°¨Ö :فلا ةرأثإاو ، رششلا جييهتÏ بارطشضلاو .
٠١. NÑsâ Y∏«∂: ا- كتعدخÿا  : ّبıعدأ.

KÉf«Ék : GCS°Ä∏á G’EYóGO GŸæõ‹ :

GbôGC Gdæü¢ Gdù°ÉH≥ hGT°ôM¬ eù°à©«æÉk HÉ’CS°Ä∏á GdàÉd«á :

.ًأيونعمو ًأيدأم ًأÁدقت صصنلا مّدق .١
؟ ةديشصقلا ‘ ُبَطأخŸُا نم .٢
؟هبلق رعأششلا ُمولَي َمÓَع .٣
.قبأّشسلا لاؤوشسلا نع كتبأجإأب ًأنيعتشسم ةديشصقلا صضرغ نّيع .٤

Gdà©ôj∞ HÉdû°ÉYô: 

Hû°ÉQ Hø  HôO
)59-761g`/ 417-487Ω(

نبا هفشصو أمك ،نشس�و فيرظ ديِجُم رعأشش وه
،ءأفلÿا صسلأ‹ رشضحو ، كولŸا مدخ ، ّزتعŸا
،هشسل‹ رشضحو ،يدهŸا حدم  .مهأيأطع لأنو
.ـه٨٦١ وأا ـه٧٦١ ةنشس لتق  .هل لزجأاو هأندأاو

'' OjƒG¿ Hû°ÉQ Hø HôO ''

توÒب- ردأشص راد
١٠٠٠٢ ط

71. hbÉd````````âr:  ’ Jǹ````õG∫o Y∏»s YnÚl
81. d≤ór NÑs````âr Yn∏«r∂n )01( hnGCfrân S°nÉ√m

91. h’ Jn˘˘˘¨r˘˘˘``ôoQr∑n en˘˘˘ƒrYp˘˘˘ónIl '' dp̆˘˘ëo˘˘˘Ñq˘˘≈ ''
02. GCn’ jÉ b∏Öo gnπr dn∂n ‘ Gdàs``©nõq…?
12. he˘˘˘É GCU°r˘˘˘Ñ```ëân Jn˘˘ÉCreo˘˘πo e˘˘ø U°˘˘ój˘˘≥m
22. cnÉCnfn`````∂n bnór bnàn`````∏rân dn¬ bnà«``Ók
32. QnGCjr`````âo Gdr≤n````∏rÖn ’ jnÉCJ» Hn¨«†°Ék

GCoQGbp```````Öo bn«u```````ªÉk hnGCnN````É±o cn∏rÑÉn
an˘˘µo˘˘``ør Np˘˘````Ñq˘˘Ék GEPG ’b˘˘«`````ân Np˘Ñ`s̀É
an```````ÉEp¿s Yp```````óGJp¡É GCnfrõndrøn Ln```órHnÉ
an≤nór Yn```````òqHrànæ» hdǹ`````≤«âo Mnù°r`ÑnÉ
jn©oót Yn∏«r``````∂n W``````ƒ∫n G◊oÖu PfrÑnÉ?
HpëoÑu```````∂n GCnhr Lnæn«rân Yn∏n«r````¬p MnôrHnÉ!
hjo````ƒDrKpô HÉd````````õujÉQnIp enør GCnMn````````ÑsÉ

ِ
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Nü°ÉFü¢ Gd¨õ∫ G◊†°ô…

KÉdãÉk :  GCS°Ä∏á Gdû°ôì  hGdóq’dá:

:«∏GbôGC GdÑ«â G’Chq∫ Kº GS°àîôê eæ¬ eÉ j      ( أا    -١

.ءأعد بولشسأا  -
ءادن بولشسأا  -
.مأهفتشسا بولشسأا  -
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ê(eÉ Gdò… T°µqπ eëƒQn Lª«™ G’CS°Éd«Ö Gdù°qÉH≤á ?  GS°à©ø HªÉ j∏»:
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2-hQOä a» GdÑ«â GdãÉdå YÑÉQI '' côHà∂ cnôrHÉ '' .
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6-HóG Gd≤n∏Öo eØàƒfÉk HëÖq ''MoÑ≈''.  a¡π HÉOndnàr¬o ''MoÑs≈'' G’EMù°nÉS¢n fØrù°¬?

؟قبأشسلا لاؤوّشسلا نع ةبأجإÓل هب نعتشساو (كرتفد يف) يلأّتلا لودجلا أÓما

Qbº GdÑ«â 

GdãÉÊ

GdãÉdå

GdãÉeø Yû°ô 

GCa©É∫ Gd≤∏Ö hMÉ’J¬

“∏µ¡É 

.................................

.................................

GCa©É∫ G◊Ñ«Ñá

’ Jù°≤«∂

.................................

NÑqâ Y∏«∂
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GÙ```ƒQ GdãÉdå

٧-Jû°Î∑ G’CHr«Éä 9-11-21‘ e©æ≈ hGMó.

.كÎششŸا ىنعŸا اذه دّدح (  أا
.هتاذ ىلع رعأّششلا يّشسأأت ىلع ةلاّدلا تارأبعلا جرختشسا (ب

٨-LÉA ‘ GdÑ«â GdãÉeø: ''hcº eø ZªôIm hLƒik OaÚ.....''

:كيأار Óًّلعم- يلي أميف- ةحيحّشصلا ةبأجإلا ¤إا رششأا ( أا
ةيÈّخ-'' مك''

ةّيمأهفتشسا -
؟ةيشسفنلا رعأششلا ةلأح ىلع ةللدلا ‘'' مك'' مادختشسا ةيمهأا أم  (ب

9-cãq∞ Gdû°ÉYô eø GS°àîóGΩ GÙù°qæÉä GdÑój©«qá.

ةيّعيدبتأنشسحم ةعبرأا جرختشسا  ( أا
.قأبطلا مادختشسا نم رعأششلا رأثكإا ةللد أم (ب

01-GbôGC GdÑ«àÚ G’Ch∫ hG’CNÒ.

.بولشسألا ثيح نم أمهنيب نرأق (أا
.ةديشصقلا ‘ Úعرأشصتمو Úلخادتم Úتوشص نع نأتيبلا فششكي (ب

.ةديشصقلا Êأعم ىلع نميهŸا يشسفنلا ّو÷ا نع فششكلا ‘ أمهرود ًأنّيبم أمهركُذا

QGH©Ék :   G’CS°Ä∏á Gdà≤««ª«á: 

؟هبلق ىلع رعأششلا ءأعد ببشس أم (١
.ةديشصقلا لÓخ نم كلذ نّيب  .ة◊أشصŸا ¤إا مدأشصّتلا نم هبلقب رعأششلا ةقÓع تجرّدت (٢

G◊Øß :
- GMØß G’CH«Éä eø 1GE¤ 9.

ّ
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Nü°ÉFü¢ Gd¨õ∫ G◊†°ô…

1( Gdû°ÉYô GdÑóh…

ديز يبأاو ةديبع يبأاو يعمشصألأك ،مهدعَب نَمو هرشصع دأقن هل دهشش ،ننفتلا ريثك لوقلا ريزغ صسفنلا ليوط رعأشش رـأـّششب
نع بغر لو ،هلشضف عفد مهفلاو ملعلا لهأا نمً ادحأا فرعأا لو )  :هنع لوقي يذلا زتعŸا نباو مأ“ يبأاو ظحأ÷ا مث ،يرأشصنألا
.( هرعشش

،ÚثدÙاو ءأمدقلا Úب ةطشسوتŸا ةقل◊ا Èتعيً ارأّششب نأا عقاولاو  .ÚمدقتŸا ءارعششلا ة“أخً ارأّششب دعي يعمشصألا نأكو
ةلشصتŸا دويقلا هذه نم رّرحتŸا ديد÷ا رعششلاو ،ةيديلقتلا لوشصألا ىلع ينبŸا Ëدقلا رعششلل ليث“ قدشصأا Óًث‡ هرعشش Èتعيو
.هل يغبني أŸ قيقحتلاو ،هنع Òبعتلا ‘ ةيأنعلا غلأب ÚجهنŸا Óك ‘ وهو ،تأعوشضوŸاو ةغأيشصلاو طمنلأب

رعششلا أهمزتلا يتلا ديلأقتلا نم ررحتلا وه هتلمج ‘ عيدبلا ماوقو ، ءارعششلا نم عيدبلا بأحشصأا لوأاً ارأششب دأقنلا ّدعيو
روشصو رشصعلا رأششم نع ًأحيرشص ًأقدأشصً اÒبعت رّبعي نأك ذإا ،ءارعششلا أهأيحي يتلا ةأي◊ا ¤إا هب جورÿاو ،يلهأ÷ا رشصعلا ذنم
.ةبوذع ليشست ةّيرشضح ةقر ‘و ،ةبيرق ةÒشسي ةرأبع ‘ ،هيف ةأي◊ا

2( Gdû°ÉYô Gd¡éqÉA

ّدب Óف  .مهنأأشش نم ط◊او صسأنلا نم رأغشصإلا ىلع موقي ءأجهلاو  .هعئأبط ىوقأا تنأك ءأجهلا ‘ رأششب ةعيبط نأا ودبي
عقاولا عم روعششلا اذه صضقأنتب صسأشسحإلاو ،مهئأجهل صضرعتي نم ةلآأشضب روعششلا هشسفن أÁÓ نأا ءأجهلا نف ‘ بوهوŸا رعأششلل
صسملت ‘ ذخأأيف ،مهيلع دق◊او مهتيهاركب صسأشسحإلا دلوتي نيروعششلا نيذه نمو ،أنأكم ىلعأاو ةلزنم هنم عفرأا ءلؤوه لعج يذلا

.ةيرخشسلا ىلع ثعبت وأا تقŸا بجوت وأا َروفنلا يعدتشست ةروشص ‘ أهريوشصتو أهزاربإا مث ،مهشصئأقنو مهبويع

hd∏¡éÉA Yæó Hû°qÉQ OGa©É¿ gªÉ:

GC(GCS°ÑÉÜ GLàªÉY«á hfØù°«áةجيتن ةعشضلأب روعششلا Ÿا نم هرأبتعأب هل برعلا ءاردزاو ةيعأمتجلا هتنأكŸاو‹،
.ءأجهلأب هنأشسل طلشسيو هتظيفح Òثي نأكاذهو

Ü(GCS°ÑÉÜ GCOH«á:ب نأك أميف لثمتت تنأك يتلا ةيبدألا ةكر◊ا بأقعأا ‘ هتأأششن يهوÚ ةأجأهم نم قدزرفلاو ريرج
.هأŒإلا اذه ةيوقت ‘ غيلبلا رثألا هل نأك أ‡ ً،اÒبك نيرعأششلا نيذهب هرثأأت نأك دقو

ًءأشضرإاو ،ثبعلا عاونأا نم ًأعون ًأنأيحأا نأك أمك ،صصلأÿا نفلا ناولأا نم ًأنول ،هتلأح صضعب ‘ رأّششب دنع ءأجهلا نأك دقو
.ةرم دعب ةرم ةبيخلل هلأمآا تشضرعتو ،ةأي◊ا فورشص هب تبلقت نأا دعب أميشس لو ،هيلع ةبلأغلا ةيرخشسلا ةعزنل

fü¢q GEKôGF»

G’CZôGV¢ Gdû°©ôjá Yæó Hû°ÉQ Hø HôO
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GÙ```ƒQ GdãÉdå

٧-Jû°Î∑ G’CHr«Éä 9-11-21‘ e©æ≈ hGMó.
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ةّيمأهفتشسا -
؟ةيشسفنلا رعأششلا ةلأح ىلع ةللدلا ‘'' مك'' مادختشسا ةيمهأا أم  (ب
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ةيّعيدبتأنشسحم ةعبرأا جرختشسا  ( أا
.قأبطلا مادختشسا نم رعأششلا رأثكإا ةللد أم (ب
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.ةديشصقلا Êأعم ىلع نميهŸا يشسفنلا ّو÷ا نع فششكلا ‘ أمهرود ًأنّيبم أمهركُذا

QGH©Ék :   G’CS°Ä∏á Gdà≤««ª«á: 

؟هبلق ىلع رعأششلا ءأعد ببشس أم (١
.ةديشصقلا لÓخ نم كلذ نّيب  .ة◊أشصŸا ¤إا مدأشصّتلا نم هبلقب رعأششلا ةقÓع تجرّدت (٢

G◊Øß :
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ّ
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Nü°ÉFü¢ Gd¨õ∫ G◊†°ô…

1( Gdû°ÉYô GdÑóh…
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fü¢q GEKôGF»

G’CZôGV¢ Gdû°©ôjá Yæó Hû°ÉQ Hø HôO
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GÙ```ƒQ GdãÉdå

3( T°ÉYôGd¨õ∫

وهف ،هتأيح ‘ً ارثأا أهÈكأا نأك هلعل لب ، هدنع أهرثآاو هتيشصخششب ًلأشصتا أهّدششأاو ًةلأشصأا رأّششب نونف Ìكأا نم لزغلا
.هب ًأثبششت لإا كلذ هدزي ⁄و همد رادهإا ىتح هيلع يدهŸا ةمقنو ةرشصبلا نم هجارخإا ببشس

،ءأمشسأاو ىّبُحو ،ءارفشصو ىملشس نم ءأمشسألا تÌك مث ةمطأف أهمشسا ينغت أهعمشس ةأتفب نأك هبيبششت لوأا نأا َرُكذ دقو
كاذو ، ةوادب ّوج اذهف ، صصأخ وجب رعششُي نهنم ةدحاو لك ‘ هرعششو  ،نهÒغ ¤إا ةدبعو ةبأششُخو ،ةدمحو ىَدعشسو بأبّرلاو ةنأبو

......ىوهلا ةعول هيف عيِششَّتوج اذهو ،كتهتو لّذبت وج كاذو ،عن“و نّشص– وج اذهو ،ةرأشضح ّوج
ّب◊ا روشصي أم أهنمف ،ىوهلاو ةأارŸا نع ثيد◊ا ناولأا نم دحاو نول دنع فقي ل رأّششب دنع لزغلا نف نأا عقاولاو

أهنمو ،أهل ًأفشصو نوكي أم أهنمو ،أهبح ةأنأعم رّوشصي أم أهنمو ،ةبوبÙا Úبو هنيب يرجي راو◊ا لّثÁ أم أهنمو ،بوبششŸا يبلقلا
.Úن◊او قوششلا وأا بأتعلاو ىوكششلا أهنمو ،أهثيد◊ تعن وه أم

4( T°ÉYô GŸóì

ليق ولً ارعشش هيف تلق دقل هللاو'':لأقف هئفأكي ملف يدهŸا حدم Úح كلذو ،قدشصلل رقتفي حدŸا ‘ هرعشش نأا رأّششب دهشش
(٠٤٢  :٣ Êأغألا)''لمألا ‘ بَذكُنف لوقلا ‘ بذكن أنكلو ،دحأا ىلع هفرشص صشخي ⁄ رهدلا ‘

هذه ماوقو  .ةعيفر ةيأغ ¤إا ةيرعششلا ةغأيشصلا ةيحأن نم عفترا هنإأف ،قدشصلا ةغبشص دقف دق هحدم نأك نإاو نكل
هعوزن يشضري نأا- ةّيدأŸا هتجأح ءأشضرإا بنأج ¤إا ُهل َحأتأا دق ّنفلا اذه نأأكو  .Ëدقلا طمنلا ىلع ةديشصقلا ءأنب وه ةعأنشصلا
لثم ‘ ّلإا أهلوأنتل ةشصرف ل يتلا ةيلهأ÷ا تأعوشضوŸا لوأنتو ،Ëدقلا بولشسألا ىلع رعششلا ةعأنشص ‘ هزورب رأهظإا ¤إا يشسفنلا

.بدألاو ةغللا ءأملعو دأقنلا ريدقتب رفظي نأك اذه لثÃو ، (ةيديلقتلا) دئأشصقلا هذه
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Nü°ÉFü¢ Gd¨õ∫ G◊†°ô…

5( T°ÉYô GdƒU°∞

jàé¬ aø GdƒU°∞ ‘ T°©ô Hû°qÉQ GŒÉgÚ cÑÒjø gªÉ:

ءارحشصلاو ةيدأبلل ةيلهأ÷ا ءارعشش فشصوب هفشصو أنركذي ذإا ،ًأميظع ًأغلبم رأّششب هنم غلب دقو  :''يديلقتلا '' فشصولا (أا
هل تلثم ىتح ، جذأمنلا كلتل ةقيمعلا هتشساردو ،Ëدقلا رعششلل هتياور نم روشصلا هذه ةدأم دمتشساً ارأششب نأا بير لو ،أهرشصأنعب
لوقي ،مهبأجعإاو بدألا ءأملع بجع رأثم نأك أ‡  .¤وألا فشصولا ةادأا هنأمرح عم ،Óًشصفم ًأقيقد Óًيث“ هلأيخ ‘ ةيدأبلا
ءارشصبلا ردقي ل أÃ يتأأيف ،هرعشش ‘ صضعبب أهشضعب ءأيششألا هبششي نأكو ،طق أيندلا ¤إا رظن أمف ،ىمعأا رأششب دلو'' Óًثم يعمشصألا

''  هلثم ىلع
ىمادقلا أهفلأأي ⁄ يتلا ريوشصتلا بيلأشسأاو ةركتبŸا روشصلأب هرعشش زي“ ذإا  :''ثدحتصسŸا '' فشصولا (ب

6( T°ÉYô GdôKÉA hG◊µªá

يف أهادشص ددرتي ،هب ّرمت ةيشسفن ةبرجت لك تنأكف ،هلوح أمب لأعفنلا عيرشس روعششلا فهرم ّصسحلا ّيوق رأّششب نأك
هتلأح فلتخم نع ريبعتلل ًأبيحر ًلأجم حيدملا دئأشصق تنأك دقو  .كلت وأا ةديشصقلا هذه لÓخ يف أّمإاو ،ةلقتشسم أّمإا ،هرعشش
رعشش دوجأا نم ةعطق''يهو دّمحم هنبا ءأثر يف ةدحاو ةديشصق ىوشس أنلشصت مل نكل ،هل ءأنبأا تومب رأششب بيشصأا دقو  .ةيشسفنلا
(١٦١ :١ ينأغألا)'' نزحلل ًأثأعتبا هدششأاو ءأثرلا

ةبرجت نع ،هرعشش يف ةمكحلا لوقي ًأميكحً ارعأشش هتلعج ،نحملا نم ًأناولأا هيلع تشضرعو ،هتأيح رأششبب تفرشصتو
.هدئأشصق أيأنث يف روثنم ،هرعشش يف ريثك نوللا اذهو  .ثداوحلا رارشسأاو صسوفنلا عئأبطب ةفرعمو

O. W¬ G◊ÉLô…

(درب نب رأششب)
رشصم - فرأعŸا راد
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GÙ```ƒQ GdãÉdå

3( T°ÉYôGd¨õ∫

وهف ،هتأيح ‘ً ارثأا أهÈكأا نأك هلعل لب ، هدنع أهرثآاو هتيشصخششب ًلأشصتا أهّدششأاو ًةلأشصأا رأّششب نونف Ìكأا نم لزغلا
.هب ًأثبششت لإا كلذ هدزي ⁄و همد رادهإا ىتح هيلع يدهŸا ةمقنو ةرشصبلا نم هجارخإا ببشس

،ءأمشسأاو ىّبُحو ،ءارفشصو ىملشس نم ءأمشسألا تÌك مث ةمطأف أهمشسا ينغت أهعمشس ةأتفب نأك هبيبششت لوأا نأا َرُكذ دقو
كاذو ، ةوادب ّوج اذهف ، صصأخ وجب رعششُي نهنم ةدحاو لك ‘ هرعششو  ،نهÒغ ¤إا ةدبعو ةبأششُخو ،ةدمحو ىَدعشسو بأبّرلاو ةنأبو

......ىوهلا ةعول هيف عيِششَّتوج اذهو ،كتهتو لّذبت وج كاذو ،عن“و نّشص– وج اذهو ،ةرأشضح ّوج
ّب◊ا روشصي أم أهنمف ،ىوهلاو ةأارŸا نع ثيد◊ا ناولأا نم دحاو نول دنع فقي ل رأّششب دنع لزغلا نف نأا عقاولاو

أهنمو ،أهل ًأفشصو نوكي أم أهنمو ،أهبح ةأنأعم رّوشصي أم أهنمو ،ةبوبÙا Úبو هنيب يرجي راو◊ا لّثÁ أم أهنمو ،بوبششŸا يبلقلا
.Úن◊او قوششلا وأا بأتعلاو ىوكششلا أهنمو ،أهثيد◊ تعن وه أم

4( T°ÉYô GŸóì

ليق ولً ارعشش هيف تلق دقل هللاو'':لأقف هئفأكي ملف يدهŸا حدم Úح كلذو ،قدشصلل رقتفي حدŸا ‘ هرعشش نأا رأّششب دهشش
(٠٤٢  :٣ Êأغألا)''لمألا ‘ بَذكُنف لوقلا ‘ بذكن أنكلو ،دحأا ىلع هفرشص صشخي ⁄ رهدلا ‘

هذه ماوقو  .ةعيفر ةيأغ ¤إا ةيرعششلا ةغأيشصلا ةيحأن نم عفترا هنإأف ،قدشصلا ةغبشص دقف دق هحدم نأك نإاو نكل
هعوزن يشضري نأا- ةّيدأŸا هتجأح ءأشضرإا بنأج ¤إا ُهل َحأتأا دق ّنفلا اذه نأأكو  .Ëدقلا طمنلا ىلع ةديشصقلا ءأنب وه ةعأنشصلا
لثم ‘ ّلإا أهلوأنتل ةشصرف ل يتلا ةيلهأ÷ا تأعوشضوŸا لوأنتو ،Ëدقلا بولشسألا ىلع رعششلا ةعأنشص ‘ هزورب رأهظإا ¤إا يشسفنلا

.بدألاو ةغللا ءأملعو دأقنلا ريدقتب رفظي نأك اذه لثÃو ، (ةيديلقتلا) دئأشصقلا هذه
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Nü°ÉFü¢ Gd¨õ∫ G◊†°ô…

5( T°ÉYô GdƒU°∞

jàé¬ aø GdƒU°∞ ‘ T°©ô Hû°qÉQ GŒÉgÚ cÑÒjø gªÉ:

ءارحشصلاو ةيدأبلل ةيلهأ÷ا ءارعشش فشصوب هفشصو أنركذي ذإا ،ًأميظع ًأغلبم رأّششب هنم غلب دقو  :''يديلقتلا '' فشصولا (أا
هل تلثم ىتح ، جذأمنلا كلتل ةقيمعلا هتشساردو ،Ëدقلا رعششلل هتياور نم روشصلا هذه ةدأم دمتشساً ارأششب نأا بير لو ،أهرشصأنعب
لوقي ،مهبأجعإاو بدألا ءأملع بجع رأثم نأك أ‡  .¤وألا فشصولا ةادأا هنأمرح عم ،Óًشصفم ًأقيقد Óًيث“ هلأيخ ‘ ةيدأبلا
ءارشصبلا ردقي ل أÃ يتأأيف ،هرعشش ‘ صضعبب أهشضعب ءأيششألا هبششي نأكو ،طق أيندلا ¤إا رظن أمف ،ىمعأا رأششب دلو'' Óًثم يعمشصألا

''  هلثم ىلع
ىمادقلا أهفلأأي ⁄ يتلا ريوشصتلا بيلأشسأاو ةركتبŸا روشصلأب هرعشش زي“ ذإا  :''ثدحتصسŸا '' فشصولا (ب

6( T°ÉYô GdôKÉA hG◊µªá

يف أهادشص ددرتي ،هب ّرمت ةيشسفن ةبرجت لك تنأكف ،هلوح أمب لأعفنلا عيرشس روعششلا فهرم ّصسحلا ّيوق رأّششب نأك
هتلأح فلتخم نع ريبعتلل ًأبيحر ًلأجم حيدملا دئأشصق تنأك دقو  .كلت وأا ةديشصقلا هذه لÓخ يف أّمإاو ،ةلقتشسم أّمإا ،هرعشش
رعشش دوجأا نم ةعطق''يهو دّمحم هنبا ءأثر يف ةدحاو ةديشصق ىوشس أنلشصت مل نكل ،هل ءأنبأا تومب رأششب بيشصأا دقو  .ةيشسفنلا
(١٦١ :١ ينأغألا)'' نزحلل ًأثأعتبا هدششأاو ءأثرلا

ةبرجت نع ،هرعشش يف ةمكحلا لوقي ًأميكحً ارعأشش هتلعج ،نحملا نم ًأناولأا هيلع تشضرعو ،هتأيح رأششبب تفرشصتو
.هدئأشصق أيأنث يف روثنم ،هرعشش يف ريثك نوللا اذهو  .ثداوحلا رارشسأاو صسوفنلا عئأبطب ةفرعمو

O. W¬ G◊ÉLô…

(درب نب رأششب)
رشصم - فرأعŸا راد
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GÙƒQ GdôGH™

 ةردانلاو ةيلثŸا ةياك◊ا ‘ يعامتج’ا دقنلا

Gdæü°ƒU¢ G’COH«á

Gdæü°ƒU¢ G’EKôGF«á

GdÑ``ÉÜ G’Ch∫

G’COÜ hGdæü°ƒU¢

eãπo Gd¨ôGÜ hG’CS°ƒO : GHø GŸ≤Ø™

bÉV°» GdÑü°ôI : G÷ÉMß

c∏«∏á hOeæá 

GCT°µÉ∫ Gdù°ôO ‘ GdÎGç :RYªƒG GC¿ ...

 ،ةيرخضسلإ،مّكهتلا ، كحضضلإ

يعقإولإ جذومنلإ : ةرضصبلإ يضضاق
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GÙƒQ GdôGH™

 ةردانلاو ةيلثŸا ةياك◊ا ‘ يعامتج’ا دقنلا

Gdæü°ƒU¢ G’COH«á

Gdæü°ƒU¢ G’EKôGF«á

GdÑ``ÉÜ G’Ch∫

G’COÜ hGdæü°ƒU¢

eãπo Gd¨ôGÜ hG’CS°ƒO : GHø GŸ≤Ø™

bÉV°» GdÑü°ôI : G÷ÉMß

c∏«∏á hOeæá 

GCT°µÉ∫ Gdù°ôO ‘ GdÎGç :RYªƒG GC¿ ...

 ،ةيرخضسلإ،مّكهتلا ، كحضضلإ

يعقإولإ جذومنلإ : ةرضصبلإ يضضاق
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GÙ``ƒQ  GdôGH™

GÙƒQ GdôGH™:
Gdæ≤ó G’LàªÉY» eø NÓ∫:

G◊µÉjá GŸnãn∏«á hGdæÉOQI

1

G◊µÉjá GŸãn∏p«qá Yæó GHø GŸ≤Øq™

GÙƒQ GdôGH™:

“¡«ó :
قئارط ‘ نأفلتخت ،Ëدقلا يبرعلا يÌنلا ثاÎلا ‘ ةلشصأأتŸا ةيدرشسلا لأكششألا نمÈ G◊µÉjá GŸãn∏p«qá hGdæÉOQIتعت

ثيح نم رويطلاو مئأهبلا ةنشسلأا ىلع رودت ثادحألا تلعج ةيلَثŸَا ةيأك◊أف . ةيحÓشصإلاو ةيدقنلا تأيأغلا ‘ نأيقتلتو درشسلا
أهلقن دعب ةيشسرأفلا نع أهمجرت هنأأب معزلا مغر عفقŸا نبا رشصع عقاو صسكعت كولشسو ءارآأبةلّمحم ةيمدآا تأيشصخششل ةعنقأا يه
لعف حتتفت يتلا ةرأبعلا لب ةاور نع ةيأك◊ا يقتشسي ل وهف ،ةياورلا ةطشساوب درشسلا ‘ برعلا قرط نع جرخ هنأا أمك .ةيدنهلا نع
دقف ةردأنلا أمأا .ةيميلعت ةيقÓخأا ةيأغ لجأا نم ةنمشضم ىرغشص تأيأكح ¤إا صصقلا عرفتي أهنمو (.. نأا اومعز) : يه درشسلا
رهأظم Ëوقتو هرشصع ‘ ةيعأمتجلا ةأي◊ا حÓشصإا ¤إا فدهي رخأشس أهبولشسأا ،أهتأيشصخششو أهثادحأا ‘ ةيعقاو ظحأ÷ا أهدارأا
.هيف دأشسفلاو ءوشسلا

ةيشسأيشسلاو ةيعأمتجلا فورظلا هينيع بشصن عشضو عفقŸا نبا نأا ةحشضاو ةللد لدت  '' ةنمدو ةليلك'' بأتك هتمجرت نإا
ليكنتلاو صشطبلا نع عروتي ل ،همأكحأا ‘ صسأق دبتشسم مكأح روشصنŸا رفعج وبأأف ،هرشصع ‘ ةدئأشس تنأك يتلا ةيركفلاو
هعقوم نمو روشصنŸا ةيشصخشش نمو هرشصع نم دمتشسا عفقŸا نبا نأا ¤إا Òششي كلذ لك ،يشسأبعلا تيبلا دارفأأب ىتح دادبتشسلاو
ةمأعلا عأشضوألا اذإاو .. عفقŸا نبا وه (أبديب) اذإاو روشصنŸا هشسفن وه (ميلششبد) اذإأف .. هبأتك ‘ ةيشسأشسألا رشصأنعلاً اركفم وه

نبا هلمعتشسا يذلا زمرلا حبشصيو .. ةيشسأبعلا ةفÿÓا نأبإا ةيبرعلا دÓبلا عأشضوأا أهشسفن يه (ميلششبد) دهع ىلع دنهلا دÓب ‘
،لعفلأبو .. مهب كتفتو أهبأحشصأأب يدوت عأشضوألا هذه لثم ‘ ةرششأبŸا نأا كلذ .. هرشصع ‘ يرجي نأك أŸ نطبم لح وه عفقŸا
. ةينأشسنإاو ةيعأمتجا ةيشضق اذً اركفم كلذب نأكف .. هتأيح ،فقاوŸا هذه ليبشس ‘ ،عفقŸا نبا عفد دقف

ثبعو رّبŒو أتعو ىغط نأا نأكف) ،ًأكلم جوُت نأا دعب (ميلششبد) نع هثيدح ،ةحشضاو ةرأششإا كلذ ¤إا Òششي أم لعلو
نأكو '' : هّيغ نع هعدريو ههجوي زخآا (أبديب) همزلي روشصنŸا نإأف كلذ ىلعو .. مهيف ةÒشسلا ءأشسأاو مهرمأا رغشصتشساو ةيعرلأب

هجو ‘ ركف ةيعرلل ملظلا نم هيلع وه أمو كلŸا ىأار أملف ،أبديب هل لأقي ميكح لشضأف فوشسليف لجر (ميلششبد نمز) هنأمز ‘
،عفقŸا نبا هيلإا بهذ أم حشضتي هلك اذه نمو (ةنمدو ةليلك ةمدقم) (.. فأشصنإلاو لدعلا ¤إا هدرو هيلع وه أمع هفرشص ‘ ةلي◊ا
بنج ¤إا ًأبنج صشيعت يتلا تأشضقأنتلا نم ةلمج أهءارو يفخت ةعنقأا .. Úيمدآلا فقاوم نع رّبعُت ةيزمر ةعنقأا لإا تشسيل مئأهبلأف
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Gdæ≤ó G’LàªÉY» :

G◊µÉjá GŸnãn∏«á hGdæÉOQI

2

GdæÉOQI ‘ GCOÜ G÷ÉMß

حبشصيو .. مكأ◊ا tدبتشسيو .. عدار نود ّيوقلا هيف ملظيو ،رخآلا ىلع مهشضعب هيف صسأنلا لأتحي يذلا دحاولا عمتÛا ‘
.. عفقŸا نبا وه فوشسليفلا كلذ .. رورششلاو مثآأŸا ىلعو ،⁄أظŸا ىلع ءاوشضألا طلشسي هنأل ،عمتÛا ‘ Òطÿا لجرلا فوشسليفلا
نم هيلع نأك أŸ لجرلا كÓه ‘ً ارششأبم ًأببشس(ةنمدو ةليلك) نوكي نأا دعبتشسي لو ،روشصنŸا لإا صسيل ءوشضلا هيلع طلشس يذلاو

. هبلأثمو روشصنŸا بويع فششك ‘ ةأارج
كلذب ًأشسشسحتم ةيشسأيشس ةيقÓخأا ةيأغل :ةيبرعلا ¤إا هلقنيل بأتكلا اذه رأيتخا ¤إا دشصق عفقŸا نبا نأا دقتْعُي كلذلو

. حÓشصإلا ¤إا هرشصع ةجأح

j≤ƒ∫ G÷ÉMß : '' hGd∏¬ eÉ Jôcâ GdæÉOQI hdƒ bà∏àæ» ..'' 

يدرشس لكشش يهو ،ةيشسأيشسلاو أهنم ةيعأمتجلا هرشصع أيأشضق ¤إا ذأفنلل هدمتعا يذلا يدرشسلا هبولشسأا تنأك ةردأنلأف
يدرشسلا لكششلا اذه اوشسشسأا نيذلا Úب نم ظحأ÷ا نأكو ،بأتكلا هعدتبا وأا تأياورلا هترتاوت ،ًأÁدق يبرعلا بدألا ‘ عأشش
. هتأفلؤوم عيمج ‘ هنمشضو

GC - U°ƒQI GÛàª™ ‘ Yü°ô G÷ÉMß

: لثم ةيعأمتجا تأفآا نم هيف رششتنا أمو يشسأبعلا عمتÛا نع ةروشص ،هلئأشسرو ،هرداون لÓخ نم ،ظحأ÷ا مشسر
. وهللاو نوÛا -
. برعلا دشض هترأشضحو هتيموقل بعشش لك بشصعت يهو : ةيبوعششلا -
. (ةفÿÓا ىلع مهعارشص ‘ صسمشش دبع ونبو مششأه ونب ةشصأخو) ةيبرعلا لئأبقلا Úب عارشصلا -
. عرولاو نّيدتلا رأهظإا ‘ ةغلأبŸاو دهزلا ةرهأظ -
. صسرفلا نم نأشسارخ لهأا ةشصأخ هب مشستا يذلا لخبلا -

Ü -eògÖ G÷ÉMß G’CNÓb» hG’LàªÉY» :

. لادتعلا ¤إا ةوعدلا-
 ،لخبلا وأا ريذبتلا نع دأعتبلا ،بقاوعلأب رّكفتلاو رمأÓل هّبنتلاو رذ◊او ،ىوقتلا : يهو ةيلمعلا قÓخألأب مأمتهلا -
. ةأي◊ا ‘ أم نمثأا ظحأ÷ا أهÈتعي يتلا ةقادشصلاو ،نأشسللا ظفحو
.فأشصنإلاو لدعلاو ةاوأشسŸا ¤إا لبأقŸا ‘ هتوعدو ،صسأنلا Úب رحأنّتلا ¤إا وعدت تنأك يتلا ةيبوعششلا هجو ‘ فوقولا -
. Óًخب وأاً اريذبت قأفنإلا وأا نيدلا ‘ فرطتلا رهأظم لك دأقتنا -
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GÙ``ƒQ  GdôGH™

GÙƒQ GdôGH™:
Gdæ≤ó G’LàªÉY» eø NÓ∫:

G◊µÉjá GŸnãn∏«á hGdæÉOQI

1

G◊µÉjá GŸãn∏p«qá Yæó GHø GŸ≤Øq™

GÙƒQ GdôGH™:

“¡«ó :
قئارط ‘ نأفلتخت ،Ëدقلا يبرعلا يÌنلا ثاÎلا ‘ ةلشصأأتŸا ةيدرشسلا لأكششألا نمÈ G◊µÉjá GŸãn∏p«qá hGdæÉOQIتعت

ثيح نم رويطلاو مئأهبلا ةنشسلأا ىلع رودت ثادحألا تلعج ةيلَثŸَا ةيأك◊أف . ةيحÓشصإلاو ةيدقنلا تأيأغلا ‘ نأيقتلتو درشسلا
أهلقن دعب ةيشسرأفلا نع أهمجرت هنأأب معزلا مغر عفقŸا نبا رشصع عقاو صسكعت كولشسو ءارآأبةلّمحم ةيمدآا تأيشصخششل ةعنقأا يه
لعف حتتفت يتلا ةرأبعلا لب ةاور نع ةيأك◊ا يقتشسي ل وهف ،ةياورلا ةطشساوب درشسلا ‘ برعلا قرط نع جرخ هنأا أمك .ةيدنهلا نع
دقف ةردأنلا أمأا .ةيميلعت ةيقÓخأا ةيأغ لجأا نم ةنمشضم ىرغشص تأيأكح ¤إا صصقلا عرفتي أهنمو (.. نأا اومعز) : يه درشسلا
رهأظم Ëوقتو هرشصع ‘ ةيعأمتجلا ةأي◊ا حÓشصإا ¤إا فدهي رخأشس أهبولشسأا ،أهتأيشصخششو أهثادحأا ‘ ةيعقاو ظحأ÷ا أهدارأا
.هيف دأشسفلاو ءوشسلا

ةيشسأيشسلاو ةيعأمتجلا فورظلا هينيع بشصن عشضو عفقŸا نبا نأا ةحشضاو ةللد لدت  '' ةنمدو ةليلك'' بأتك هتمجرت نإا
ليكنتلاو صشطبلا نع عروتي ل ،همأكحأا ‘ صسأق دبتشسم مكأح روشصنŸا رفعج وبأأف ،هرشصع ‘ ةدئأشس تنأك يتلا ةيركفلاو
هعقوم نمو روشصنŸا ةيشصخشش نمو هرشصع نم دمتشسا عفقŸا نبا نأا ¤إا Òششي كلذ لك ،يشسأبعلا تيبلا دارفأأب ىتح دادبتشسلاو
ةمأعلا عأشضوألا اذإاو .. عفقŸا نبا وه (أبديب) اذإاو روشصنŸا هشسفن وه (ميلششبد) اذإأف .. هبأتك ‘ ةيشسأشسألا رشصأنعلاً اركفم وه

نبا هلمعتشسا يذلا زمرلا حبشصيو .. ةيشسأبعلا ةفÿÓا نأبإا ةيبرعلا دÓبلا عأشضوأا أهشسفن يه (ميلششبد) دهع ىلع دنهلا دÓب ‘
،لعفلأبو .. مهب كتفتو أهبأحشصأأب يدوت عأشضوألا هذه لثم ‘ ةرششأبŸا نأا كلذ .. هرشصع ‘ يرجي نأك أŸ نطبم لح وه عفقŸا
. ةينأشسنإاو ةيعأمتجا ةيشضق اذً اركفم كلذب نأكف .. هتأيح ،فقاوŸا هذه ليبشس ‘ ،عفقŸا نبا عفد دقف

ثبعو رّبŒو أتعو ىغط نأا نأكف) ،ًأكلم جوُت نأا دعب (ميلششبد) نع هثيدح ،ةحشضاو ةرأششإا كلذ ¤إا Òششي أم لعلو
نأكو '' : هّيغ نع هعدريو ههجوي زخآا (أبديب) همزلي روشصنŸا نإأف كلذ ىلعو .. مهيف ةÒشسلا ءأشسأاو مهرمأا رغشصتشساو ةيعرلأب

هجو ‘ ركف ةيعرلل ملظلا نم هيلع وه أمو كلŸا ىأار أملف ،أبديب هل لأقي ميكح لشضأف فوشسليف لجر (ميلششبد نمز) هنأمز ‘
،عفقŸا نبا هيلإا بهذ أم حشضتي هلك اذه نمو (ةنمدو ةليلك ةمدقم) (.. فأشصنإلاو لدعلا ¤إا هدرو هيلع وه أمع هفرشص ‘ ةلي◊ا
بنج ¤إا ًأبنج صشيعت يتلا تأشضقأنتلا نم ةلمج أهءارو يفخت ةعنقأا .. Úيمدآلا فقاوم نع رّبعُت ةيزمر ةعنقأا لإا تشسيل مئأهبلأف
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Gdæ≤ó G’LàªÉY» :

G◊µÉjá GŸnãn∏«á hGdæÉOQI

2

GdæÉOQI ‘ GCOÜ G÷ÉMß

حبشصيو .. مكأ◊ا tدبتشسيو .. عدار نود ّيوقلا هيف ملظيو ،رخآلا ىلع مهشضعب هيف صسأنلا لأتحي يذلا دحاولا عمتÛا ‘
.. عفقŸا نبا وه فوشسليفلا كلذ .. رورششلاو مثآأŸا ىلعو ،⁄أظŸا ىلع ءاوشضألا طلشسي هنأل ،عمتÛا ‘ Òطÿا لجرلا فوشسليفلا
نم هيلع نأك أŸ لجرلا كÓه ‘ً ارششأبم ًأببشس(ةنمدو ةليلك) نوكي نأا دعبتشسي لو ،روشصنŸا لإا صسيل ءوشضلا هيلع طلشس يذلاو

. هبلأثمو روشصنŸا بويع فششك ‘ ةأارج
كلذب ًأشسشسحتم ةيشسأيشس ةيقÓخأا ةيأغل :ةيبرعلا ¤إا هلقنيل بأتكلا اذه رأيتخا ¤إا دشصق عفقŸا نبا نأا دقتْعُي كلذلو

. حÓشصإلا ¤إا هرشصع ةجأح

j≤ƒ∫ G÷ÉMß : '' hGd∏¬ eÉ Jôcâ GdæÉOQI hdƒ bà∏àæ» ..'' 

يدرشس لكشش يهو ،ةيشسأيشسلاو أهنم ةيعأمتجلا هرشصع أيأشضق ¤إا ذأفنلل هدمتعا يذلا يدرشسلا هبولشسأا تنأك ةردأنلأف
يدرشسلا لكششلا اذه اوشسشسأا نيذلا Úب نم ظحأ÷ا نأكو ،بأتكلا هعدتبا وأا تأياورلا هترتاوت ،ًأÁدق يبرعلا بدألا ‘ عأشش
. هتأفلؤوم عيمج ‘ هنمشضو

GC - U°ƒQI GÛàª™ ‘ Yü°ô G÷ÉMß

: لثم ةيعأمتجا تأفآا نم هيف رششتنا أمو يشسأبعلا عمتÛا نع ةروشص ،هلئأشسرو ،هرداون لÓخ نم ،ظحأ÷ا مشسر
. وهللاو نوÛا -
. برعلا دشض هترأشضحو هتيموقل بعشش لك بشصعت يهو : ةيبوعششلا -
. (ةفÿÓا ىلع مهعارشص ‘ صسمشش دبع ونبو مششأه ونب ةشصأخو) ةيبرعلا لئأبقلا Úب عارشصلا -
. عرولاو نّيدتلا رأهظإا ‘ ةغلأبŸاو دهزلا ةرهأظ -
. صسرفلا نم نأشسارخ لهأا ةشصأخ هب مشستا يذلا لخبلا -

Ü -eògÖ G÷ÉMß G’CNÓb» hG’LàªÉY» :

. لادتعلا ¤إا ةوعدلا-
 ،لخبلا وأا ريذبتلا نع دأعتبلا ،بقاوعلأب رّكفتلاو رمأÓل هّبنتلاو رذ◊او ،ىوقتلا : يهو ةيلمعلا قÓخألأب مأمتهلا -
. ةأي◊ا ‘ أم نمثأا ظحأ÷ا أهÈتعي يتلا ةقادشصلاو ،نأشسللا ظفحو
.فأشصنإلاو لدعلاو ةاوأشسŸا ¤إا لبأقŸا ‘ هتوعدو ،صسأنلا Úب رحأنّتلا ¤إا وعدت تنأك يتلا ةيبوعششلا هجو ‘ فوقولا -
. Óًخب وأاً اريذبت قأفنإلا وأا نيدلا ‘ فرطتلا رهأظم لك دأقتنا -
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GCS°Ä∏á Gdæ≤ÉT¢ :

١- Gdæ≤ójá :وقتلا أهدئار ، ةرخأشس ةيدقن حور نع ردشصي وهفË رداونلا ‘ ةشصأخ رهظي أم وهو ،ةيادهلاو.
٢- G÷ód«á :تعي وهف ةددعتم أياوز نم ةلأأشسم يأا ¤إا رظنلا ىلع موقتوÈ روشصقلا ¤إا يدؤوت ةدحاو ةيواز نم ةيشضق ة÷أعم نأا.
٣-G’S°à≤ôGF«á :ةرهأظ وأا ةيشضق ‘ ًأمكح ردشصي ل ظحأ÷أف ،ةيلكلا مأكحألا جارختشسل ةيئز÷ا عئأقولا ¤إا رظنلا وهو  

.أهتأيئزجو أهليشصأفت لمأأت دعب لإا
٤- Gdû°∂ : قيلا ¤إا لوشصولل ظحأ÷ا دنع قيرطلا وهوÚ .
٥- G’S°à£ôGO :غ ¤إا ثيدح نم لقنتي لب ،ًاددحم ًأعوشضوم مزتلي ل وهف ،هرشصع أيأشضق ة÷أعم ‘ ظحأ÷ا بولشسأا وهوÒه، 

. رجشضلا وأا للŸأب ئرأقلا رعششي ل ىتح د÷ا فقاوم ىتح رداونلا نمشضيو
٦-GdƒGb©«á :همازتلا ‘ رهظتو Ãأف ،هرشصع لكأششŸرشصعلا كلذ ميمشص نم أهأقتشسا أه÷أع يتلا تأعوشضو .
٧- Gd©≤Óf«á : وŒةيعأمتجا وأا ةيملع ةيشضق لك ة÷أعم دنع لقعلا ميك– ‘ تل.
٨-Gdù°îôjá : خ نم جلأعÓا لك أهلŸكحشضلأف . هرشصع ‘ ةيركف وأا ةيعأمتجا رهأظم ¤إا هدقن أهتطشساوب هجوو ،تأعوشضو 

. .. رجشضلاو للŸا درطيو ... ءأكبلاو ةبآأكلا نم حورلاو مشسجلل عفنأا ظحأ÷ا دنع

NÓU°á :

ةعنقأا رويطلاو مئأهبلا نم تذختا يتلا ةيلثŸا ةيأك◊ا لÓخ نم عفقŸا نبا دنع يعأمتجلا دقنلا رهأظم مهأا كلت
Ÿخ نم ظحأ÷ا دنعو ،رشصعلا أيأشضق ة÷أعÓلث‡ قدشصأا اونوكيل ةيمويلا ةأي◊ا ميمشص نم أهلأطبأا تذختا يتلا ةردأنلا لÚ
. هيف اوششأع يذلا رشصعلا كلذ نع

. ةردأنلاو ةيلثŸا ةيأك◊ا Úب فÓتخلاو هبششلا هجوأا ددح -١
؟ (ةنمدو ةليلك) بأتك ةمجرت نم عفقŸا نبا فده أم -٢
٣- Ÿا نبا لعج اذأŸ؟رويطلاو مئأهبلا ةنشسلأا ىلع رودت هتأيأكح ثادحأا عفق
. ظحأ÷ا هيف صشأع يذلا عمتÛا ةروشص حمÓم مهأا ركذا -٤
؟ هعمت‹ دقن ‘ ظحأ÷ا جهنم أهيلع ىنبنا يتلا صسشسألا أم -٥

ê -Nü°ÉFü¢ eæ¡è G÷ÉMß ‘ f≤ó ›àª©¬ :

O. S°É⁄ GŸ©ƒT¢ 
)YÑó Gd∏¬ Hø GŸ≤Ø™ : eØµô hb†°«á(   

O. Y∏» Hƒ e∏ëº 
)GŸæÉM» GdØ∏ù°Ø«á Yæó G÷ÉMß

)Hàü°qô±(

GÙ```ƒQ  GdôGH™
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YÑó Gd∏¬ Hø GŸ≤Øq™

“¡«ó:

هفلؤوم ىرج ةيأغ ّيأا ¤إاو هيف تزمُر يتلا زومرلاو هل تعشضو يتلا هوجولا فرعي نأا بأتكلا اذه أارقي نŸ يغبني أم لوأأف''
كلذ لعفي ⁄ ىتم هئرأق ّنإأف ،ًلأثمأا أهلعج يتلا عأشضوألا نم كلذ Òغو حشصفم Òغ ¤إا هفأشضأاو مئأهبلا ¤إا هبشسن أمدنع هيف

تنأك نإا هّنإاو .بأتكلا اذه هنمشضت أم تأمدقم نم هل لشص– ةجيتن ّيأا لو أهنم ينتجي ةرمث ّيأا لو ÊأعŸا كلتب َديرُأا أم ِرْدي ⁄
''هعفن هيلإا عجري ءيشش هيلع ْدعي ⁄ هنم هأارقي أم مّهفت نود هرخآا ¤إا غولبلاو هتءارق مأمتتشسا هنم هتيأغ

)YÑó Gd∏¬ Hø GŸ≤Øq™(

َخّرف اذإا بارغلا نأكف ،َدوشسأا ٍنأبعث ُرحُج هنم ًأبيرق نأكو ،لبج ىلع ةرجشش ‘ ٌرْكو هل نأك ًأبارُغ ّنأا اومعَز :ةنمد لأق
ُديرأا :هل لأقو ،ىوآا تأنب نم هلٍ قيدشص ¤إا كلذ أكششف ،ُهَنزحأاو ِبارغلا نم كلذ (١) nغلبف ،أهلكأأف هِخارِف ¤إاُ دَوشسألا دمع
حيÎشسأا يّلعل ،هينيع َرقْنأأف ،َمأن اذإا َِدْوشسألا ¤إا بهذأا نأا تمزع دق :ُبارغلا لأق ؟وه أمو :لأق ،هيلع ُتمزع دق رمأا ‘ َكَتروأششم
رطأخُتو كشسفنب (٢)رّرغت نأا Òغ نم ،دوْشسألا نم كتيغُب هيف بيشصُتً ارمأا ْصسمتلأف ،َتلَتْحا يتلا ةلي◊ا َصسْئِب :ىوآا نبا لأق .هنم
.هشسفن لتقف (٤) ِنأطرشسلا لْتق دارأا يذلا (٣) موجلُعلا َلَثَم َكُلَثَم نوكي نأا كأيإاو ،أهب

هبأشصأأف ً،ادْيَشص عطتشسي ملف َمِرَه مث ،صشأع أم أهب صشأعف ،كمشسلا ةÒثك ٍةَمَجأا ‘ َصشّششَع ًأموجلُع ّنأا اومعز :ىوآا نبا لأق
هنم أندف ،نز◊او ةبآأكلا نم هيلع وه أمو هتلأح ىأارف ،ٌنأطرشس هب ّرمف ،هرمأا ‘ َةلي◊ا ُصسمتلي ًأنيزح صسلجف ٌديدشش ٌدهَجو ٌعوج
؟كمشسلا نم أنه أه أم دْيشص نم ُصشيعأا ُتنكو نزحأا ل فيكو :موجلُعلا لأق ؟ًأبيئك ًأنيزح اذكه رئأطلا أهيأا كارأا ›أم :لأقو
:رخآلا لأقف ؟ًلوأا هُديشصن Óفأاً اÒثك ًأكمشس أنه أه نإا :هبحأشصل أمهدحأا لأقف ،نأكŸا اذهب اّرم دق نْيدأيشص َمويلا ُتيأار دق Êإاو

Gdæü¢q G’Ch∫ 

eãnπo Gd¨ôGÜ hG’CS°rƒO

Gdæ≤ó G’LàªÉY» :

n
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GCS°Ä∏á Gdæ≤ÉT¢ :

١- Gdæ≤ójá :وقتلا أهدئار ، ةرخأشس ةيدقن حور نع ردشصي وهفË رداونلا ‘ ةشصأخ رهظي أم وهو ،ةيادهلاو.
٢- G÷ód«á :تعي وهف ةددعتم أياوز نم ةلأأشسم يأا ¤إا رظنلا ىلع موقتوÈ روشصقلا ¤إا يدؤوت ةدحاو ةيواز نم ةيشضق ة÷أعم نأا.
٣-G’S°à≤ôGF«á :ةرهأظ وأا ةيشضق ‘ ًأمكح ردشصي ل ظحأ÷أف ،ةيلكلا مأكحألا جارختشسل ةيئز÷ا عئأقولا ¤إا رظنلا وهو  

.أهتأيئزجو أهليشصأفت لمأأت دعب لإا
٤- Gdû°∂ : قيلا ¤إا لوشصولل ظحأ÷ا دنع قيرطلا وهوÚ .
٥- G’S°à£ôGO :غ ¤إا ثيدح نم لقنتي لب ،ًاددحم ًأعوشضوم مزتلي ل وهف ،هرشصع أيأشضق ة÷أعم ‘ ظحأ÷ا بولشسأا وهوÒه، 

. رجشضلا وأا للŸأب ئرأقلا رعششي ل ىتح د÷ا فقاوم ىتح رداونلا نمشضيو
٦-GdƒGb©«á :همازتلا ‘ رهظتو Ãأف ،هرشصع لكأششŸرشصعلا كلذ ميمشص نم أهأقتشسا أه÷أع يتلا تأعوشضو .
٧- Gd©≤Óf«á : وŒةيعأمتجا وأا ةيملع ةيشضق لك ة÷أعم دنع لقعلا ميك– ‘ تل.
٨-Gdù°îôjá : خ نم جلأعÓا لك أهلŸكحشضلأف . هرشصع ‘ ةيركف وأا ةيعأمتجا رهأظم ¤إا هدقن أهتطشساوب هجوو ،تأعوشضو 

. .. رجشضلاو للŸا درطيو ... ءأكبلاو ةبآأكلا نم حورلاو مشسجلل عفنأا ظحأ÷ا دنع

NÓU°á :

ةعنقأا رويطلاو مئأهبلا نم تذختا يتلا ةيلثŸا ةيأك◊ا لÓخ نم عفقŸا نبا دنع يعأمتجلا دقنلا رهأظم مهأا كلت
Ÿخ نم ظحأ÷ا دنعو ،رشصعلا أيأشضق ة÷أعÓلث‡ قدشصأا اونوكيل ةيمويلا ةأي◊ا ميمشص نم أهلأطبأا تذختا يتلا ةردأنلا لÚ
. هيف اوششأع يذلا رشصعلا كلذ نع

. ةردأنلاو ةيلثŸا ةيأك◊ا Úب فÓتخلاو هبششلا هجوأا ددح -١
؟ (ةنمدو ةليلك) بأتك ةمجرت نم عفقŸا نبا فده أم -٢
٣- Ÿا نبا لعج اذأŸ؟رويطلاو مئأهبلا ةنشسلأا ىلع رودت هتأيأكح ثادحأا عفق
. ظحأ÷ا هيف صشأع يذلا عمتÛا ةروشص حمÓم مهأا ركذا -٤
؟ هعمت‹ دقن ‘ ظحأ÷ا جهنم أهيلع ىنبنا يتلا صسشسألا أم -٥

ê -Nü°ÉFü¢ eæ¡è G÷ÉMß ‘ f≤ó ›àª©¬ :

O. S°É⁄ GŸ©ƒT¢ 
)YÑó Gd∏¬ Hø GŸ≤Ø™ : eØµô hb†°«á(   

O. Y∏» Hƒ e∏ëº 
)GŸæÉM» GdØ∏ù°Ø«á Yæó G÷ÉMß

)Hàü°qô±(

GÙ```ƒQ  GdôGH™

1-66 sch bk 27 txt mz:almukhtar 1  6/19/14  8:18 AM  Page 51

15

YÑó Gd∏¬ Hø GŸ≤Øq™

“¡«ó:

هفلؤوم ىرج ةيأغ ّيأا ¤إاو هيف تزمُر يتلا زومرلاو هل تعشضو يتلا هوجولا فرعي نأا بأتكلا اذه أارقي نŸ يغبني أم لوأأف''
كلذ لعفي ⁄ ىتم هئرأق ّنإأف ،ًلأثمأا أهلعج يتلا عأشضوألا نم كلذ Òغو حشصفم Òغ ¤إا هفأشضأاو مئأهبلا ¤إا هبشسن أمدنع هيف

تنأك نإا هّنإاو .بأتكلا اذه هنمشضت أم تأمدقم نم هل لشص– ةجيتن ّيأا لو أهنم ينتجي ةرمث ّيأا لو ÊأعŸا كلتب َديرُأا أم ِرْدي ⁄
''هعفن هيلإا عجري ءيشش هيلع ْدعي ⁄ هنم هأارقي أم مّهفت نود هرخآا ¤إا غولبلاو هتءارق مأمتتشسا هنم هتيأغ

)YÑó Gd∏¬ Hø GŸ≤Øq™(

َخّرف اذإا بارغلا نأكف ،َدوشسأا ٍنأبعث ُرحُج هنم ًأبيرق نأكو ،لبج ىلع ةرجشش ‘ ٌرْكو هل نأك ًأبارُغ ّنأا اومعَز :ةنمد لأق
ُديرأا :هل لأقو ،ىوآا تأنب نم هلٍ قيدشص ¤إا كلذ أكششف ،ُهَنزحأاو ِبارغلا نم كلذ (١) nغلبف ،أهلكأأف هِخارِف ¤إاُ دَوشسألا دمع
حيÎشسأا يّلعل ،هينيع َرقْنأأف ،َمأن اذإا َِدْوشسألا ¤إا بهذأا نأا تمزع دق :ُبارغلا لأق ؟وه أمو :لأق ،هيلع ُتمزع دق رمأا ‘ َكَتروأششم
رطأخُتو كشسفنب (٢)رّرغت نأا Òغ نم ،دوْشسألا نم كتيغُب هيف بيشصُتً ارمأا ْصسمتلأف ،َتلَتْحا يتلا ةلي◊ا َصسْئِب :ىوآا نبا لأق .هنم
.هشسفن لتقف (٤) ِنأطرشسلا لْتق دارأا يذلا (٣) موجلُعلا َلَثَم َكُلَثَم نوكي نأا كأيإاو ،أهب

هبأشصأأف ً،ادْيَشص عطتشسي ملف َمِرَه مث ،صشأع أم أهب صشأعف ،كمشسلا ةÒثك ٍةَمَجأا ‘ َصشّششَع ًأموجلُع ّنأا اومعز :ىوآا نبا لأق
هنم أندف ،نز◊او ةبآأكلا نم هيلع وه أمو هتلأح ىأارف ،ٌنأطرشس هب ّرمف ،هرمأا ‘ َةلي◊ا ُصسمتلي ًأنيزح صسلجف ٌديدشش ٌدهَجو ٌعوج
؟كمشسلا نم أنه أه أم دْيشص نم ُصشيعأا ُتنكو نزحأا ل فيكو :موجلُعلا لأق ؟ًأبيئك ًأنيزح اذكه رئأطلا أهيأا كارأا ›أم :لأقو
:رخآلا لأقف ؟ًلوأا هُديشصن Óفأاً اÒثك ًأكمشس أنه أه نإا :هبحأشصل أمهدحأا لأقف ،نأكŸا اذهب اّرم دق نْيدأيشص َمويلا ُتيأار دق Êإاو

Gdæü¢q G’Ch∫ 

eãnπo Gd¨ôGÜ hG’CS°rƒO

Gdæ≤ó G’LàªÉY» :

n
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اذإا أمهنأا ُتملع دقو ،هأنيَنْفأأف اذه ¤إا أنئج هنم أنغَرَف اذإأف ،كلذب أادبنْلَف ،كمشسلا اذه نم Ìكأا ًأكمشس اذك نأكم ‘ تيأار Êإا
.يتّدمُ دأفنو يكÓه وهف كلذ نأك اذإأف ،أهيف أم ادأطشصأف ةمجألا هذه ¤إا أيهتنا ،كأنه أ‡ أغرف

َكأنيتأا أنإا :هل َنلُقو ،هنرششتشسأف موجلُعلا ¤إا َنلَبقأأف ،كلذب ّنُهÈخأأف كمشسلا ةعأمج ¤إا هتعأشس نم ُنأطرشسلا قلطنأف
لو ،أمهب › ةقأط Óف (٥) أمهتربأكُمو نْيدأيشصلا ُةلتأقم أّمأا :موجلُعلا لأق .هّودع ةروأششم عدَي ل لقعلا اذ ّنإأف ،أنيلع Òَششتل
هيف نأك ،هيلإا لأقتنلا ّنُتعطتشسا اذإأف ،ٌبشصقو ٌةميظع هأيمو ٌكمشس هيف ،أنه أه نم بيرق ريدغ ¤إا (٦) ÒشصŸا لإا ةليح ملعأا

.كÒغ كلذب أنيلع (٧) tنُمَي أم :هل َنلقف .ّنكُبْشصِخو ّنُكُحÓَشص
ذخأل ءأج موي تاذ نأك اذإا ىتح ،أمهلكأأيف لÓتلا صضعب ¤إا أمهب يهتني ىتح نْيتكمشس موي لك ‘ لِمحي موجلُعلا لعجف

،ريدغلا كلذ ¤إا يب بهذأف هنم تششحوتشساو اذه Êأكم نم (٨)ُتقفششأا دق ًأشضيأا Êإا :هل لأقف ،نأطرشسلا هءأجف ،Úتكمشسلا
ّنأا َمِلَعف ،كأنه ةعوم‹ كمشسلا مأظع ىأارف نأطرشسلا رظن هيف كمشسلا لكأأي نأك يذلا ّلتلا نم أنَد اذإا ىتح ،هب َرأطو ُهلَمَتحأف
ٌءاوشس ،ٌكلأه أهيف هنأا ملعي يتلا نِطاوŸَا ‘ هّودع لجرلا َيِقَل اذإا :هشسفن ‘ لأقف .كلذ لثم هب ُديري هنأاو ،أهُبحأشص وه موجلُعلا
،تأمف هرشصعف ،موجلُعلا قنع ىلع (٠١) ِهْيََتبْلَِكب ىوهأا مث ،(٩) ًأظأفِحو ًأمرك هشسفن نع لتأقي نأا ًأقيقح نأك ،لتأقي ⁄ مأا لتأق
.كلذب نهÈخأأف كمشسلا ةعأمج ¤إا نأطرشسلا صصّلختو

هيف نأك ،هيلع َتردق َتنأا ْنإا ،ٍرمأا ىلع كّلدأا ينكلو .لأتحملل ٌةكَلهَم ةلي◊ا صضعب نأا ملعتل لثŸا اذه كل ُتبرشض أ‰إاو
‘ رّشصبتتف ُقلطنت :ىوآا نبا لأق ؟كاذ أمو :بارغلا لأق ،كتمÓشس هيف نوكتو ،كَشسفن هب كلهُت نأا Òغ نم ،دَوشسألا ُكÓه
.دَوشسألا رْحُج َيِتأأَت ىتح ،نويعلا كتوفت ل ثيحب ،ًأعقاوً ارئأط لازت لو ،هَفِطختف ءأشسنلا ّيلح نم ءيششب َرفظت نأا كّلعل ،كناÒط
ّصضقنأف ،ًةيحأن أهّيلحو أهبأيث تعشضو دقو ،لشستغتٍ حطشس قوف ءأمظعلا تأنب نم ةأارما دَجوف ،ءأمشسلا يف ًأقلحم بارغلا قلطنأف
،هيلع دقِعلا ىقلأأف ،دوشسألا رْحُج ¤إا ىهتنا ثيحب ،ًأعقاوً ارئأط ْلزي ⁄و ،صسأنلا هعبتف ،هب رأطو ً،ادقع أهّيلح نم فطتخاو
.دَوشسألا اولتقو دقعلا اوذخأا هوَتأا أّملف .هيلإا نورظني صسأنلاو

 .ةوقلا ئِزْجُت ل أم (١١) ئزجُت َةلي◊ا ّنأا َملعتل َلثŸا اذه كل ُتبرشض أ‰إاو

YÑó Gd∏¬ Hø GŸ≤Ø™
روثلاو دشسألا بأب :ةنمدو ةليلك)

(توÒب .يبرعلا ركفلا راد

Gdà©ôj∞ HÉdµÉJÖ: 

YÑóGd∏¬ Hø  GŸ≤Ø™
YÑó Gd∏¬ Hø GŸ≤Ø™ cÉJÖl YôH»q eø GCU°π aÉQS°», cÉ¿ d¬ GWÓ´ hGS°™ Y∏≈ K≤ÉaÉä

Yü°ô√, hGCJ≤ø Gd©ójó eø Gd∏¨Éä, ONπ G’ES°ÓΩ ‘ HóGjá Gdóhdá Gd©ÑÉS°«á, hGCU°Ñëâ d¬

T°¡ôI hGS°©á HØ†°π GCS°∏ƒH¬ heƒDdØÉJ¬ heø GCT°¡ôgÉ )G’COÜ Gdü°¨Ò( h)G’COÜ GdµÑÒ(

h)QS°Édá Gdü°ëÉHá( h)c∏«∏á hOeæá(.

GÙ```ƒQ  GdôGH™

ْ
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GCh’k: Gdû°ôì GŸ©éª»:

١)H∏≠: هيلع ّدتششا ،هتيأهن ¤إا لشصو رمألا غلب
٢)J¨ôqQ:هلل صضّرعتÓك
٣) Gd©∏éƒΩ:صضيبأا رئأط
٤) Gdù°ôWÉ¿:طقلم وذ يئأم ناويحÚ يوقÚ لجرأا رششعو
٥) eµÉHôJ¡ªÉ:أمهتدنأعم
٦) GŸü°Ò: إا هّجوتلا ،¤إا ءأهتنلا¤
٧) Áøq:ا لعفب معنيÿÒ
٨) GCT°Ø≤â:ترذحو تفخ
٩) MØÉXÉ:أعأفد
٠١)c∏Ñà«¬:هيطقلم
١١)ŒõÇ:ينغت ،عنقت

KÉf«Ék: GCS°Ä∏á G’EYóGO GŸæõ‹:

.ًأيونعمو ًأيدأم ًأÁدقت صصنلا مّدق (١
.أمهنيب ةقÓعلا حشضوو أمهدّدح ؛نأتيأكح صصنلا ‘ (٢
.أمهنم ةدحاو لك ىلع ةبشسأنم ةفشص قلطأاو ،Úَتَيأك◊ا تأيشصخشش دّدع (٣
.بارغلل ىوآا نبا أهاور يتلا ةينأثلا ةيأكحلل ًأبشسأنم ًأناونع Îخا (٤

KÉdãÉk: GCS°Ä∏á Gdû°ôì hGdó’dá:

1( JÑóGC G◊µÉjá H` )RYªƒG GC¿(:

.تأياورلاو ثيدأحألاو رأبخألا دأنشسإا ‘ برعلا ةقيرطب دنشسلا اذه نرأق   .أا
 .همدع نم ةيأك◊ا قدشص ‘ دنشسلا اذه أهعيششي يتلا ةللدلا أم .ب

.)..¿RYªƒG GC( يئارثإلا صصنلأب ةبأجإلا ‘ نعتشسا
ةّلدأا لÓخ نم كلذ حشضو ؟Êأشسنإا مأا Êاويح عقاو نع رّبعت أهنأا ىرت له ؛تأناوي◊ا نم لثŸا اذه ‘ تأيشصخششلاو ةاورلا (٢
.ةّيقطنمو ةّيشصن

3( cπ MµÉjá eã∏«qá Jæà¡» GE¤ YÈI:

. أهثادحأا ركذ دعب)Gd¨ôGÜ hG’CS°ƒnO( مألا ةيأك◊ا نم ةÈعلا دّدح .أا
. أهثادحأا ّمهأا ركذ دعب )¿Gd©∏éƒΩ hGdù°ôWÉ( ةنّمشضŸا ةيأك◊ا نم ةÈعلا دّدح .ب
.ÚتÈعلا Úب نرأق .ج

Gdæ≤ó G’LàªÉY» :
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اذإا أمهنأا ُتملع دقو ،هأنيَنْفأأف اذه ¤إا أنئج هنم أنغَرَف اذإأف ،كلذب أادبنْلَف ،كمشسلا اذه نم Ìكأا ًأكمشس اذك نأكم ‘ تيأار Êإا
.يتّدمُ دأفنو يكÓه وهف كلذ نأك اذإأف ،أهيف أم ادأطشصأف ةمجألا هذه ¤إا أيهتنا ،كأنه أ‡ أغرف

َكأنيتأا أنإا :هل َنلُقو ،هنرششتشسأف موجلُعلا ¤إا َنلَبقأأف ،كلذب ّنُهÈخأأف كمشسلا ةعأمج ¤إا هتعأشس نم ُنأطرشسلا قلطنأف
لو ،أمهب › ةقأط Óف (٥) أمهتربأكُمو نْيدأيشصلا ُةلتأقم أّمأا :موجلُعلا لأق .هّودع ةروأششم عدَي ل لقعلا اذ ّنإأف ،أنيلع Òَششتل
هيف نأك ،هيلإا لأقتنلا ّنُتعطتشسا اذإأف ،ٌبشصقو ٌةميظع هأيمو ٌكمشس هيف ،أنه أه نم بيرق ريدغ ¤إا (٦) ÒشصŸا لإا ةليح ملعأا

.كÒغ كلذب أنيلع (٧) tنُمَي أم :هل َنلقف .ّنكُبْشصِخو ّنُكُحÓَشص
ذخأل ءأج موي تاذ نأك اذإا ىتح ،أمهلكأأيف لÓتلا صضعب ¤إا أمهب يهتني ىتح نْيتكمشس موي لك ‘ لِمحي موجلُعلا لعجف

،ريدغلا كلذ ¤إا يب بهذأف هنم تششحوتشساو اذه Êأكم نم (٨)ُتقفششأا دق ًأشضيأا Êإا :هل لأقف ،نأطرشسلا هءأجف ،Úتكمشسلا
ّنأا َمِلَعف ،كأنه ةعوم‹ كمشسلا مأظع ىأارف نأطرشسلا رظن هيف كمشسلا لكأأي نأك يذلا ّلتلا نم أنَد اذإا ىتح ،هب َرأطو ُهلَمَتحأف
ٌءاوشس ،ٌكلأه أهيف هنأا ملعي يتلا نِطاوŸَا ‘ هّودع لجرلا َيِقَل اذإا :هشسفن ‘ لأقف .كلذ لثم هب ُديري هنأاو ،أهُبحأشص وه موجلُعلا
،تأمف هرشصعف ،موجلُعلا قنع ىلع (٠١) ِهْيَتَبْلَكِب ىوهأا مث ،(٩) ًأظأفِحو ًأمرك هشسفن نع لتأقي نأا ًأقيقح نأك ،لتأقي ⁄ مأا لتأق
.كلذب نهÈخأأف كمشسلا ةعأمج ¤إا نأطرشسلا صصّلختو

هيف نأك ،هيلع َتردق َتنأا ْنإا ،ٍرمأا ىلع كّلدأا ينكلو .لأتحملل ٌةكَلهَم ةلي◊ا صضعب نأا ملعتل لثŸا اذه كل ُتبرشض أ‰إاو
‘ رّشصبتتف ُقلطنت :ىوآا نبا لأق ؟كاذ أمو :بارغلا لأق ،كتمÓشس هيف نوكتو ،كَشسفن هب كلهُت نأا Òغ نم ،دَوشسألا ُكÓه
.دَوشسألا رْحُج َيِتأأَت ىتح ،نويعلا كتوفت ل ثيحب ،ًأعقاوً ارئأط لازت لو ،هَفِطختف ءأشسنلا ّيلح نم ءيششب َرفظت نأا كّلعل ،كناÒط
ّصضقنأف ،ًةيحأن أهّيلحو أهبأيث تعشضو دقو ،لشستغتٍ حطشس قوف ءأمظعلا تأنب نم ةأارما دَجوف ،ءأمشسلا يف ًأقلحم بارغلا قلطنأف
،هيلع دقِعلا ىقلأأف ،دوشسألا رْحُج ¤إا ىهتنا ثيحب ،ًأعقاوً ارئأط ْلزي ⁄و ،صسأنلا هعبتف ،هب رأطو ً،ادقع أهّيلح نم فطتخاو
.دَوشسألا اولتقو دقعلا اوذخأا هوَتأا أّملف .هيلإا نورظني صسأنلاو

 .ةوقلا ئِزْجُت ل أم (١١) ئزجُت َةلي◊ا ّنأا َملعتل َلثŸا اذه كل ُتبرشض أ‰إاو

YÑó Gd∏¬ Hø GŸ≤Ø™
روثلاو دشسألا بأب :ةنمدو ةليلك)

(توÒب .يبرعلا ركفلا راد

Gdà©ôj∞ HÉdµÉJÖ: 

YÑóGd∏¬ Hø  GŸ≤Ø™
YÑó Gd∏¬ Hø GŸ≤Ø™ cÉJÖl YôH»q eø GCU°π aÉQS°», cÉ¿ d¬ GWÓ´ hGS°™ Y∏≈ K≤ÉaÉä

Yü°ô√, hGCJ≤ø Gd©ójó eø Gd∏¨Éä, ONπ G’ES°ÓΩ ‘ HóGjá Gdóhdá Gd©ÑÉS°«á, hGCU°Ñëâ d¬

T°¡ôI hGS°©á HØ†°π GCS°∏ƒH¬ heƒDdØÉJ¬ heø GCT°¡ôgÉ )G’COÜ Gdü°¨Ò( h)G’COÜ GdµÑÒ(

h)QS°Édá Gdü°ëÉHá( h)c∏«∏á hOeæá(.
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GCh’k: Gdû°ôì GŸ©éª»:

١)H∏≠: هيلع ّدتششا ،هتيأهن ¤إا لشصو رمألا غلب
٢)J¨ôqQ:هلل صضّرعتÓك
٣) Gd©∏éƒΩ:صضيبأا رئأط
٤) Gdù°ôWÉ¿:طقلم وذ يئأم ناويحÚ يوقÚ لجرأا رششعو
٥) eµÉHôJ¡ªÉ:أمهتدنأعم
٦) GŸü°Ò: إا هّجوتلا ،¤إا ءأهتنلا¤
٧) Áøq:ا لعفب معنيÿÒ
٨) GCT°Ø≤â:ترذحو تفخ
٩) MØÉXÉ:أعأفد
٠١)c∏Ñà«¬:هيطقلم
١١)ŒõÇ:ينغت ،عنقت

KÉf«Ék: GCS°Ä∏á G’EYóGO GŸæõ‹:

.ًأيونعمو ًأيدأم ًأÁدقت صصنلا مّدق (١
.أمهنيب ةقÓعلا حشضوو أمهدّدح ؛نأتيأكح صصنلا ‘ (٢
.أمهنم ةدحاو لك ىلع ةبشسأنم ةفشص قلطأاو ،Úَتَيأك◊ا تأيشصخشش دّدع (٣
.بارغلل ىوآا نبا أهاور يتلا ةينأثلا ةيأكحلل ًأبشسأنم ًأناونع Îخا (٤

KÉdãÉk: GCS°Ä∏á Gdû°ôì hGdó’dá:

1( JÑóGC G◊µÉjá H` )RYªƒG GC¿(:

.تأياورلاو ثيدأحألاو رأبخألا دأنشسإا ‘ برعلا ةقيرطب دنشسلا اذه نرأق   .أا
 .همدع نم ةيأك◊ا قدشص ‘ دنشسلا اذه أهعيششي يتلا ةللدلا أم .ب

.)..¿RYªƒG GC( يئارثإلا صصنلأب ةبأجإلا ‘ نعتشسا
ةّلدأا لÓخ نم كلذ حشضو ؟Êأشسنإا مأا Êاويح عقاو نع رّبعت أهنأا ىرت له ؛تأناوي◊ا نم لثŸا اذه ‘ تأيشصخششلاو ةاورلا (٢
.ةّيقطنمو ةّيشصن

3( cπ MµÉjá eã∏«qá Jæà¡» GE¤ YÈI:

. أهثادحأا ركذ دعب)Gd¨ôGÜ hG’CS°ƒnO( مألا ةيأك◊ا نم ةÈعلا دّدح .أا
. أهثادحأا ّمهأا ركذ دعب )¿Gd©∏éƒΩ hGdù°ôWÉ( ةنّمشضŸا ةيأك◊ا نم ةÈعلا دّدح .ب
.ÚتÈعلا Úب نرأق .ج

Gdæ≤ó G’LàªÉY» :
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Gdû°îü°«á

.........

ىوآا نبا

موجلعلا
.........
نأطرشسلا

لأمكتشسأب ةلأأشسŸا هذه جلأع .أهتأفشصو أهكولشسو أهقطن ‘ ةيمدآا تأيشصخششلا تَدَب دقف ،ناوي◊ا ةعنقأا تشسبل أهّنأا مغر (٤
:›أتلا لود÷ا

.ةيأك◊ا ثادحأا ىر‹ ‘ هرثأا نّيبو كلذ حّشضو ؟ةتبأث مأا ةروطتم ةيشصخشش بارغلا ةيشصخشش نأا ىرت له (٥
  ةياورل ىوآا نبا أعد يذلا يدرشسلا قأيشسلا لÓخ نم ةفيظولا هذه نّيب ،مألا ةيأك◊ا ةمدÿ ةفظوم ةنّمشضŸا ةيأك◊ا تءأج (٦

.نأطرشسلاو موجلعلا ةيأكح
:›أتلا لود÷ا لأمكتشسأب ،صصنلا لÓخ نم ةيلثŸا ةيأكحلل ةيشصشصقلا تأموقŸا دّدح (٧

أهؤوأنبنا ،ةعنقألا ءارو ءأفتخلأب ءأحيإلا ،نأكŸاو نأمزلا ةّيقلطم ،ثادحألا رتاوت ةعرشس ،ةّيلثŸا ةيأك◊ا بولشسأا رشصأنع نم (٨
:ةيوغللا ةعاÈلا رأهظإا نع دأعتبلا- يميلعت فقوم ىلع

.صصنلا نم رشصأنعلا هذهل لّثم .أا
.ةيلثŸا ةيأك◊ا بدأا عويشش ‘ رشصأنعلا هذه رود نّيب .ب

GŸ≤ƒqΩ Gd≤ü°ü°»

ثادحألا
نأمزلا
نأكŸا
(تأّيشصخششلا) لعاوفلا
ةدقعلا
ل◊ا

G◊µÉjá G’CΩ

................
قلطŸا يشضأŸا
................
بارغلا
................
بارغلا رأشصتناو دوشسألا توم

G◊µÉjá GŸ†°ªqæá

................
قلطŸا يشضأŸا
................
................
................
................

U°ØÉä G’Efù°É¿ Gdà» Jôeõ GEd«¡É 

هÒغ ةحيشصنب ذخأأي- مزعلا دنع ةروششŸا بلطي- ةلي◊ا ةّلق
.......................................
.......................................
ةÒ◊ا ةلق- فعشضلا- أهعشضوم Òغ ‘ ةروششŸا
.......................................

GÙ```ƒQ  GdôGH™

ّ
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QGH©Ék: G’CS°Ä∏á Gdà≤««ª«á:

.كلذ حّشضو ؟فقوŸا اذه ديؤوي أم ّصصنلا ‘ دŒ له ،رأبكلا هنم ديفتشسيو رأغشصلا هب عتمتشسي بدأا ةيلثŸا ةيأك◊ا (١
.ةيأك◊ا هذه نم هتدفتشسا يذلا يميلعتلا فقوŸا أم (٢

Gdæû°É•:

1( YÉΩ:Yó GE¤ càÉÜ )c∏«∏á hOeæá( hGbôGC )eãπ GdæÉS°∂ hGHø YpôS¢( hGS°àîôê Gd©ÈI GŸù°àØÉOI eæ¬.

2( NÉU¢:bº HÉdà©Éh¿ e™ H©†¢ ReÓF∂ epªqø d¡º eƒgÑá ‘ GdôS°º hHÉET°ôG± e©∏º GdØæƒ¿ 

Gdàû°µ«∏«á HôS°º dƒMÉä eàù°∏ù°∏á Jôh… MµÉjá )Gd©∏éƒΩ hGdù°ôWÉ¿(.

Gdæ≤ó G’LàªÉY» :
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Gdû°îü°«á

.........

ىوآا نبا

موجلعلا
.........
نأطرشسلا

لأمكتشسأب ةلأأشسŸا هذه جلأع .أهتأفشصو أهكولشسو أهقطن ‘ ةيمدآا تأيشصخششلا تَدَب دقف ،ناوي◊ا ةعنقأا تشسبل أهّنأا مغر (٤
:›أتلا لود÷ا

.ةيأك◊ا ثادحأا ىر‹ ‘ هرثأا نّيبو كلذ حّشضو ؟ةتبأث مأا ةروطتم ةيشصخشش بارغلا ةيشصخشش نأا ىرت له (٥
  ةياورل ىوآا نبا أعد يذلا يدرشسلا قأيشسلا لÓخ نم ةفيظولا هذه نّيب ،مألا ةيأك◊ا ةمدÿ ةفظوم ةنّمشضŸا ةيأك◊ا تءأج (٦

.نأطرشسلاو موجلعلا ةيأكح
:›أتلا لود÷ا لأمكتشسأب ،صصنلا لÓخ نم ةيلثŸا ةيأكحلل ةيشصشصقلا تأموقŸا دّدح (٧

أهؤوأنبنا ،ةعنقألا ءارو ءأفتخلأب ءأحيإلا ،نأكŸاو نأمزلا ةّيقلطم ،ثادحألا رتاوت ةعرشس ،ةّيلثŸا ةيأك◊ا بولشسأا رشصأنع نم (٨
:ةيوغللا ةعاÈلا رأهظإا نع دأعتبلا- يميلعت فقوم ىلع

.صصنلا نم رشصأنعلا هذهل لّثم .أا
.ةيلثŸا ةيأك◊ا بدأا عويشش ‘ رشصأنعلا هذه رود نّيب .ب

GŸ≤ƒqΩ Gd≤ü°ü°»

ثادحألا
نأمزلا
نأكŸا
(تأّيشصخششلا) لعاوفلا
ةدقعلا
ل◊ا

G◊µÉjá G’CΩ

................
قلطŸا يشضأŸا
................
بارغلا
................
بارغلا رأشصتناو دوشسألا توم

G◊µÉjá GŸ†°ªqæá

................
قلطŸا يشضأŸا
................
................
................
................

U°ØÉä G’Efù°É¿ Gdà» Jôeõ GEd«¡É 

هÒغ ةحيشصنب ذخأأي- مزعلا دنع ةروششŸا بلطي- ةلي◊ا ةّلق
.......................................
.......................................
ةÒ◊ا ةلق- فعشضلا- أهعشضوم Òغ ‘ ةروششŸا
.......................................

GÙ```ƒQ  GdôGH™
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QGH©Ék: G’CS°Ä∏á Gdà≤««ª«á:

.كلذ حّشضو ؟فقوŸا اذه ديؤوي أم ّصصنلا ‘ دŒ له ،رأبكلا هنم ديفتشسيو رأغشصلا هب عتمتشسي بدأا ةيلثŸا ةيأك◊ا (١
.ةيأك◊ا هذه نم هتدفتشسا يذلا يميلعتلا فقوŸا أم (٢

Gdæû°É•:

1( YÉΩ:Yó GE¤ càÉÜ )c∏«∏á hOeæá( hGbôGC )eãπ GdæÉS°∂ hGHø YpôS¢( hGS°àîôê Gd©ÈI GŸù°àØÉOI eæ¬.

2( NÉU¢:bº HÉdà©Éh¿ e™ H©†¢ ReÓF∂ epªqø d¡º eƒgÑá ‘ GdôS°º hHÉET°ôG± e©∏º GdØæƒ¿ 

Gdàû°µ«∏«á HôS°º dƒMÉä eàù°∏ù°∏á Jôh… MµÉjá )Gd©∏éƒΩ hGdù°ôWÉ¿(.

Gdæ≤ó G’LàªÉY» :
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“¡«ó:

ذخأأف ،نأأشش ّيأاو نأأشش ÚكحشضŸاو ءأفرظلل رأشصو ،ًأميظع ًأجاور مÓشسإلا ردشص ‘ كحشضلا قوشس تجار)
تدادزاو يشسأبعلا رشصعلا نأك أّملف ... ،ةردأنلاو فرظلا لهأا مهشسلأ‹ نم نوندي ،ءأيرثألاو ءارمألاو ءأفلÿا

عمŒ يتلا ،فيلآأتلاو تأفّنشصŸا عشضو ¤إا نوفّلؤوŸاو بأّتكلا عفدني نأا يعيبطلا نم نأك ..ً.اروهظ تأشضمولا هذه
نود كحأشضلا بدألا ناديم ‘ مهمأمإاو عيم÷ا قبشسأا ّنأا ىلع .ةعرأبلا ةتكنلاو ،ةحلمتشسŸا ةردأنلا أهتأفد Úب
،ّد÷أب لزهلاو لزهلأب ّد÷ا هيف عمجي يذلا ،هبولشسأا ‘ هيكأحي وأا هيرأجي نم مهنيب صسيلو ...(ظحأ÷ا) وه بير
)∂YÑó Gd¨æ» Gd©£ô… )G’COÜ Gd†°ÉM.(ةعذل ةيرخشس كلذ ّلك نّمشضيو

،(٢) أنيكر لو ،(١)أتيّمز لو ّطق أمكأح صسأنلا ري ⁄ ،راوشس نب هللا دبع هل لأقي صضأق ةرشصبلأب أنل نأك
وهو ،هلزنم ‘ ةادغلا يّلشصي نأكو ،كلمو طبشض يذلا لثم هتكرح نم كلمو ،هشسفن نم طبشض ،أميلح اروقو لو
لو ،ُهَتوْبَح ّلحي لو ،تفتلي لو ،وشضع هل كرحتي ل أبشصتنم لازي Óف ،ئكتي لو يبتحيف ،هدجشسم نم راّدلا بيرق
شش دحأا ىلع دمتعي لو ،لجر ىلع Óجر ّلحي ىتح كلذك لازي Óف ،ةبوشصنم ةرخشص وأا ّينبم ءأنب هنأأك ىتح ،هيّقِ
Óف ،هشسلÛ عجري مث .رشصعلا ةÓشص ¤إا موقي ىتح كلذك لازي Óف ،هشسل‹ ¤إا دوعي مث .رهظلا ةÓشص ¤إا موقي
نم هيلع يقب اذإا ،كلذ نوكي نأك أم اريثك لب ،هّلحم ىلإا دأع أمبر مث .برغملا ةÓشص ىلإا موقي ىتح كلذك لازي
ةّدŸا كلت لوط ‘ ،مقي ⁄ :لأقي ّق◊أف .فرشصنيو .ةÒخألا ءأششعلا يّلشصي مث ،قئأثولاو طورششلاو دوهعلا ةءارق
مأّيألا لاوط هنأأشش نأك كلذك ،بارششلا نم هÒغ لو ءأم برشش لو ،هيلإا جأتحا لو ،ءوشضولا ¤إا ةدحاو ةّرم ةيلولاو
زجوي مث ملكتي نأا ّلإا صسيلو ،هشسأارب Òششي لو هدي كّرحي ل كلذ عم نأكو .أهئأتشش ‘و أهفيشص ‘و ،أهرأشصق ‘و
.ةÒثكلا ÊأعŸا Òشسيلا مÓكلأب غلبيو

،بأبذ هفنأا ىلع طقشس ذإا ،هيدي Úب (٣)Úطأمّشسلا ‘و هيلاوح هبأحشصأاو ،موي تاذ ،كلذك وه أمَنيبَف
أمك ،هموطرخ ذأفنو هّشضَع ىلعو ،قؤوŸا ىلع هطوقشس ‘ Èشصلا مارف .هنيع (٤) قؤوم ¤إا لّو– مث ،ثكŸُا لأطأأف
،هعبشصإأب (٧) ّبذي وأا ههجو (٦) نّشضغي وأا ،(٥) هتبنرأا كّرحي نأا Òغ نم ،هفنأا ىلع هطوقشس ىلع Èشصلا مار
ىلعألا هنفج قبطأا لفأغتلا لمتحي ل نأكم ¤إا دشصقو ،هقرحأاو ،هعجوأاو هلغششو بأبذلا نم هيلع كلذ لأط أّملف
¤إا دأع مث .هنفج نكشس أمثير ىّحنتف ،حتفلاو قأبطإلا Úب ¤او نأا ¤إا هأعدف .صضهني ملف ،لفشسألا هنفج ىلع
،فعشضأا هل هلأمتحا نأكف .كلذ لبق نم هأهوأا دق نأك نأكم ‘ هموطرخ صسمغف ،¤وألا هتّرم نم ّدششأأب هقؤوم
حتفلا عبأتت ‘و ،Úعلا حتف ‘و ،ةكر◊ا ةّدشش ‘ دازو ،هنأفجأا كّرحف ،ىوقأا ةينأثلا ‘ هيلع Èشصلا نع هزجعو
غلبو هÈشص غرفتشسا ىتح هيلع ّحلي لاز أمف ،هعشضوم ¤إا دأع مث .هتكرح تنكشس أم ردقب هنع ىّحنتف .قأبطإلاو

هنع ىحنتف .هنوري ل مهنأأكو هقمرت هيلإا موقلا نويعو ،لعفف ،هديب هينيع نع ّبذي نأا نم اّدب دجي ملف ،هدوه‹
¤إا هأأ÷أا مث .هّمك فرطب ههجو نع ّبذ نأا ¤إا هأأ÷أا مث .هعشضوم ¤إا دأع ّمث ،هتكرح تنكشسو هدي ّدر أم ردقب
:لأق هيلإا اورظن أّملف ،هئأشسلجو هئأنمأا نم هرشضح نم Úعب هّلك هلعف ّنأا ملعو ،كلذ Úب عبأت نأا

Gdæü¢q GdãÉÊ

bÉV°» GdÑü°ôI
G÷ÉMß

GÙ`ƒQ  GdôGH™
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ّلجو ّزع هللا دارأأف هشسفن هتبجعأا نم Ìكأا أمف ! هللا رفغتشسأاو ،بارغلا نم ىهدأاو ،ءأشسفنÿا نم ّحلأا بأبذلا ّنأادهصشأا ''
Óت ّمث''هقلخ فعشضأا ينحشضفو ينبلغ دقف ،صسأنلا تمزأا نم يشسفن دنع يّنأا تملع دقو ! اروتشسم نأك أم هفعشض نم هفرعي نأا
.﴾بولطŸاو بلأطلا فعشض هنم هوذقنتشسي ل أئيشش بأبّذلا مهبلشسي نإاو﴿ :¤أعت هلوق

G÷ÉMß
(٦٤٣ صص٣ ج :ناوي◊ا بأتك)

م٨٣٩١ نورأه مÓشسلا دبع ذأتشسألا قيق–

GCh’k: Gdû°ôì GŸ©éª»:

1- Req«â:كلا ليلقلا ، نكأشسلا ميل◊اÓم
2- QcÚ:روقوو نكأشس
3-Gdù°qªÉWÚ:بنأ÷ا ،فشصلا : (طأمشس) أهدرفم
4-eƒD¥:علا رخؤومÚ أهتمّدقم وأا
5-GCQfÑà¬:هفنأا فرط
6-j¨†°qø:هدّهجيو ههجو يّنثي
7-jòÜq:و عفديÁعن

KÉf«Ék: GCS°Ä∏á G’EYóGO GŸæõ‹:

GbôGC Gdæü¢ Gdù°ÉH≥ hGT°ôM¬ eù°à©«æÉk HÉ’CS°Ä∏á GdàÉd«á:

.ةيونعŸا هتادحوو هعوشضومو هعونو هردشصمو هبتأك :ثيح نم ًأيونعمو ًأيدأم ًأÁدقت صصنلا مّدق (١
.ةردأنلا هذه تأيشصخشش دّدع (٢
؟ةرشصبلا يشضأق ظحأ÷ا أهب فشصو يتلا تأفشصلا أم (٣
.هيلإا ىهتنا يذلا لآأŸاو ،يشضأقلاو بأبذلا Úب عارشصلا لحارم دّدح (٤
.هأهوأا ،ةادغلا ،روقو :مجأعŸا دحأا ىلعً ادأمتعا ةيلأتلا تأملكلا حرششا (٥

Gdà©ôj∞ HÉdµÉJÖ: 
G÷ÉMß 

G÷ÉMß: )GCHƒ YãªÉ¿(: )577- 868Ω( eø GCFªá G’COÜ Gd©ôH». hdó ‘ GdÑü°ôI hJƒ‘ H¡É. OQS¢ HÉdÑü°ôI

hH¨óGO hGWq∏™ Y∏≈ Lª«™ Y∏ƒΩ Yü°ô√. cÉ¿ KÉbÖ GdÑü°ÒI, eàqõ¿ Gd©≤π, Ob«≥ Gdà©∏«π, Môq GdØµô, aéÉAä càÑ¬

J∏≤qø Gd©∏º hG’COÜ. cÉ¿ PG eÓM¶á Ob«≤á hQhì eôMá aµ¡á hb∏º QT°«≥ aü°ƒqQ GCMƒG∫ Yü°ô√ hM«ÉI GCgπ ReÉf¬

hGCNÓb¡º hYÉOGJ¡º Jü°ƒjôGk Áàõê a«¬ G÷óq HÉdóYÉHá.

eø eƒDdØÉJ¬ GdµãÒI: )G◊«ƒG¿, hGdÑ«É¿ hGdàÑ«Ú, hGdÑîÓA, h›ªƒYá QS°ÉFπ( .

Gdæ≤ó G’LàªÉY» :
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“¡«ó:

ذخأأف ،نأأشش ّيأاو نأأشش ÚكحشضŸاو ءأفرظلل رأشصو ،ًأميظع ًأجاور مÓشسإلا ردشص ‘ كحشضلا قوشس تجار)
تدادزاو يشسأبعلا رشصعلا نأك أّملف ... ،ةردأنلاو فرظلا لهأا مهشسلأ‹ نم نوندي ،ءأيرثألاو ءارمألاو ءأفلÿا

عمŒ يتلا ،فيلآأتلاو تأفّنشصŸا عشضو ¤إا نوفّلؤوŸاو بأّتكلا عفدني نأا يعيبطلا نم نأك ..ً.اروهظ تأشضمولا هذه
نود كحأشضلا بدألا ناديم ‘ مهمأمإاو عيم÷ا قبشسأا ّنأا ىلع .ةعرأبلا ةتكنلاو ،ةحلمتشسŸا ةردأنلا أهتأفد Úب
،ّد÷أب لزهلاو لزهلأب ّد÷ا هيف عمجي يذلا ،هبولشسأا ‘ هيكأحي وأا هيرأجي نم مهنيب صسيلو ...(ظحأ÷ا) وه بير
)∂YÑó Gd¨æ» Gd©£ô… )G’COÜ Gd†°ÉM.(ةعذل ةيرخشس كلذ ّلك نّمشضيو

،(٢) أنيكر لو ،(١)أتيّمز لو ّطق أمكأح صسأنلا ري ⁄ ،راوشس نب هللا دبع هل لأقي صضأق ةرشصبلأب أنل نأك
وهو ،هلزنم ‘ ةادغلا يّلشصي نأكو ،كلمو طبشض يذلا لثم هتكرح نم كلمو ،هشسفن نم طبشض ،أميلح اروقو لو
لو ،ُهَتوْبَح ّلحي لو ،تفتلي لو ،وشضع هل كرحتي ل أبشصتنم لازي Óف ،ئكتي لو يبتحيف ،هدجشسم نم راّدلا بيرق
شش دحأا ىلع دمتعي لو ،لجر ىلع Óجر ّلحي ىتح كلذك لازي Óف ،ةبوشصنم ةرخشص وأا ّينبم ءأنب هنأأك ىتح ،هيّقِ
Óف ،هشسلÛ عجري مث .رشصعلا ةÓشص ¤إا موقي ىتح كلذك لازي Óف ،هشسل‹ ¤إا دوعي مث .رهظلا ةÓشص ¤إا موقي
نم هيلع يقب اذإا ،كلذ نوكي نأك أم اريثك لب ،هّلحم ىلإا دأع أمبر مث .برغملا ةÓشص ىلإا موقي ىتح كلذك لازي
ةّدŸا كلت لوط ‘ ،مقي ⁄ :لأقي ّق◊أف .فرشصنيو .ةÒخألا ءأششعلا يّلشصي مث ،قئأثولاو طورششلاو دوهعلا ةءارق
مأّيألا لاوط هنأأشش نأك كلذك ،بارششلا نم هÒغ لو ءأم برشش لو ،هيلإا جأتحا لو ،ءوشضولا ¤إا ةدحاو ةّرم ةيلولاو
زجوي مث ملكتي نأا ّلإا صسيلو ،هشسأارب Òششي لو هدي كّرحي ل كلذ عم نأكو .أهئأتشش ‘و أهفيشص ‘و ،أهرأشصق ‘و
.ةÒثكلا ÊأعŸا Òشسيلا مÓكلأب غلبيو

،بأبذ هفنأا ىلع طقشس ذإا ،هيدي Úب (٣)Úطأمّشسلا ‘و هيلاوح هبأحشصأاو ،موي تاذ ،كلذك وه أمَنيبَف
أمك ،هموطرخ ذأفنو هّشضَع ىلعو ،قؤوŸا ىلع هطوقشس ‘ Èشصلا مارف .هنيع (٤) قؤوم ¤إا لّو– مث ،ثكŸُا لأطأأف
،هعبشصإأب (٧) ّبذي وأا ههجو (٦) نّشضغي وأا ،(٥) هتبنرأا كّرحي نأا Òغ نم ،هفنأا ىلع هطوقشس ىلع Èشصلا مار
ىلعألا هنفج قبطأا لفأغتلا لمتحي ل نأكم ¤إا دشصقو ،هقرحأاو ،هعجوأاو هلغششو بأبذلا نم هيلع كلذ لأط أّملف
¤إا دأع مث .هنفج نكشس أمثير ىّحنتف ،حتفلاو قأبطإلا Úب ¤او نأا ¤إا هأعدف .صضهني ملف ،لفشسألا هنفج ىلع
،فعشضأا هل هلأمتحا نأكف .كلذ لبق نم هأهوأا دق نأك نأكم ‘ هموطرخ صسمغف ،¤وألا هتّرم نم ّدششأأب هقؤوم
حتفلا عبأتت ‘و ،Úعلا حتف ‘و ،ةكر◊ا ةّدشش ‘ دازو ،هنأفجأا كّرحف ،ىوقأا ةينأثلا ‘ هيلع Èشصلا نع هزجعو
غلبو هÈشص غرفتشسا ىتح هيلع ّحلي لاز أمف ،هعشضوم ¤إا دأع مث .هتكرح تنكشس أم ردقب هنع ىّحنتف .قأبطإلاو

هنع ىحنتف .هنوري ل مهنأأكو هقمرت هيلإا موقلا نويعو ،لعفف ،هديب هينيع نع ّبذي نأا نم اّدب دجي ملف ،هدوه‹
¤إا هأأ÷أا مث .هّمك فرطب ههجو نع ّبذ نأا ¤إا هأأ÷أا مث .هعشضوم ¤إا دأع ّمث ،هتكرح تنكشسو هدي ّدر أم ردقب
:لأق هيلإا اورظن أّملف ،هئأشسلجو هئأنمأا نم هرشضح نم Úعب هّلك هلعف ّنأا ملعو ،كلذ Úب عبأت نأا

Gdæü¢q GdãÉÊ

bÉV°» GdÑü°ôI
G÷ÉMß

GÙ`ƒQ  GdôGH™

َ
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ّلجو ّزع هللا دارأأف هشسفن هتبجعأا نم Ìكأا أمف ! هللا رفغتشسأاو ،بارغلا نم ىهدأاو ،ءأشسفنÿا نم ّحلأا بأبذلا ّنأادهصشأا ''
Óت ّمث''هقلخ فعشضأا ينحشضفو ينبلغ دقف ،صسأنلا تمزأا نم يشسفن دنع يّنأا تملع دقو ! اروتشسم نأك أم هفعشض نم هفرعي نأا
.﴾بولطŸاو بلأطلا فعشض هنم هوذقنتشسي ل أئيشش بأبّذلا مهبلشسي نإاو﴿ :¤أعت هلوق

G÷ÉMß
(٦٤٣ صص٣ ج :ناوي◊ا بأتك)

م٨٣٩١ نورأه مÓشسلا دبع ذأتشسألا قيق–

GCh’k: Gdû°ôì GŸ©éª»:

1- Req«â:كلا ليلقلا ، نكأشسلا ميل◊اÓم
2- QcÚ:روقوو نكأشس
3-Gdù°qªÉWÚ:بنأ÷ا ،فشصلا : (طأمشس) أهدرفم
4-eƒD¥:علا رخؤومÚ أهتمّدقم وأا
5-GCQfÑà¬:هفنأا فرط
6-j¨†°qø:هدّهجيو ههجو يّنثي
7-jòÜq:و عفديÁعن

KÉf«Ék: GCS°Ä∏á G’EYóGO GŸæõ‹:

GbôGC Gdæü¢ Gdù°ÉH≥ hGT°ôM¬ eù°à©«æÉk HÉ’CS°Ä∏á GdàÉd«á:

.ةيونعŸا هتادحوو هعوشضومو هعونو هردشصمو هبتأك :ثيح نم ًأيونعمو ًأيدأم ًأÁدقت صصنلا مّدق (١
.ةردأنلا هذه تأيشصخشش دّدع (٢
؟ةرشصبلا يشضأق ظحأ÷ا أهب فشصو يتلا تأفشصلا أم (٣
.هيلإا ىهتنا يذلا لآأŸاو ،يشضأقلاو بأبذلا Úب عارشصلا لحارم دّدح (٤
.هأهوأا ،ةادغلا ،روقو :مجأعŸا دحأا ىلعً ادأمتعا ةيلأتلا تأملكلا حرششا (٥

Gdà©ôj∞ HÉdµÉJÖ: 
G÷ÉMß 

G÷ÉMß: )GCHƒ YãªÉ¿(: )577- 868Ω( eø GCFªá G’COÜ Gd©ôH». hdó ‘ GdÑü°ôI hJƒ‘ H¡É. OQS¢ HÉdÑü°ôI

hH¨óGO hGWq∏™ Y∏≈ Lª«™ Y∏ƒΩ Yü°ô√. cÉ¿ KÉbÖ GdÑü°ÒI, eàqõ¿ Gd©≤π, Ob«≥ Gdà©∏«π, Môq GdØµô, aéÉAä càÑ¬

J∏≤qø Gd©∏º hG’COÜ. cÉ¿ PG eÓM¶á Ob«≤á hQhì eôMá aµ¡á hb∏º QT°«≥ aü°ƒqQ GCMƒG∫ Yü°ô√ hM«ÉI GCgπ ReÉf¬

hGCNÓb¡º hYÉOGJ¡º Jü°ƒjôGk Áàõê a«¬ G÷óq HÉdóYÉHá.

eø eƒDdØÉJ¬ GdµãÒI: )G◊«ƒG¿, hGdÑ«É¿ hGdàÑ«Ú, hGdÑîÓA, h›ªƒYá QS°ÉFπ( .

Gdæ≤ó G’LàªÉY» :
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KÉdãÉk: GCS°Ä∏á Gdû°ôì hGdó’dá:

.أهدّدح .ةزجوŸا تارأششإلا صضعب لÓخ نم هتياور قدشصب ئرأقلا عأنقإا ىلع صصنلا علطم ‘ ظحأ÷ا صصرح (١
.أهتللدو ،أهتّقد ىدم نّيبو ،ةرشصبلا يشضأق ىلع ظحأ÷ا أهقلطأا يتلا تأفشصلا جرختشسا (٢
٣))cÉCf¬ HæÉA eÑæ»q GCh U°îôI eæü°ƒHá(. ‘ هيبششت ةقبأشسلا ةلم÷ا:

.هيبششتلا نأكرأا ركذا -
؟ةرشصبلا يشضأق نم ةيرخشسلا ‘ ظحأ÷ا هفّظو فيك -
.)HæÉA( ةملك برعأا-

.أمهنيب ةقÓعلا ًأنّيبم Úمشسقلا نم لك صصئأشصخ ركذا .ّيدرشسو ّيفشصو :نأمشسق صصنلا ‘ (٤
؟بأبذلا مأمأا هتÁزهب يشضأقلا فاÎعا تللد أم (٥
 Êأثلا مشسقلا لÓخ نم كلذ حّشضو .هئاذيإا ىلع هرارشصإاو بأبذلا دأنع لبأقم ‘ ،لعفلاو ةدارإلا بولشسم يشضأقلا ادب (٦

.ّصصنلا نم
.صصنلا ‘ ةيرخشسلاو كأحشضإلا نطاوم نّيب (٧
؟كحشضلا ىلع ثعبت ةروشص ‘ هرأهظإاو ،يشضأقلا ءاذيإا ىلع ،بأبذلاو يواّرلا Úب ؤوطاوتلا رهأظم أم (٨
 اذه أـــهيلإا لآا يتلا ةيأـــهنلاو ةرشصبلا يشضأقو بأبذلا Úب عاـرـــشصلا لحارم صصــــنلا ‘ درـشسلا مشسق لÓخ نم دّدح (٩

.عارّشصلا
.ةردأنلا ‘ ظحأ÷ا بولشسأا صصئأشصخ َمهأاو .ةردأنلل ةيدرشسلا تأمّوقŸا صصنلا نم جرختشسا (٠١
.ظحأ÷ا صصنل كمهف لÓخ نم يأارلا اذه لّلح .ةيرخشسو دقن أهنطأب ‘و ،كأحشضإاو لزه أهرهأظ ‘ ةردأنلا (١١

QGH©Ék: G’CS°Ä∏á Gdà≤««ª«á:

.كرأثأا يذلا كحشضŸا فقوŸا صصنلا ‘ دّدح (١
؟ةردأنلا هذه ةياور نم ظحأ÷ا فده أم (٢
:كرأيتخا لّلع مث ،صصنلل ًأبشسأنم ًأناونع يلي أ‡ رّيخت (٣

GC( GdƒbÉQ GdµÉPÜÜ( Gd≤ÉV°» GdƒQ´ê( GdòHÉÜ Gd©æ«ó

Gdæû°É•:

GcàÖ eƒbØÉk e†°ëµÉk eëÉc«Ék GCS°∏ƒÜ GdéÉMß a» Obá GdƒU°∞ hGdù°ôO.

GÙ```ƒQ  GdôGH™
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١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

٠١

fü¢q GEKôGF» 1

c∏«∏á hOeæá

1( GCU°∏¬:
،مأعلا حÓشصإلاو صسفنلا بيذهتو قÓخألاو Êأشسنإلا عمتÛا أيأشضق ة÷أعم ‘ يبرع بأتك مدقأا ،)c∏«∏á hOeæá( بأتك

ًأنرق نيرششع ذنم ،(ميلششبد) كلŸا حÓشصإل يدنهلا فوشسليفلا(أبديب) هفّلأا .رويطلاو مئأهبلا ةنشسلأا ىلع رودي يشصشصق بولشسأأب
بيبطلا دي ىلع ،ناورشش ونأا ىرشسك دهع ‘ ةيدنهلا نم هلقن دعب ،ةÁدقلا ةيشسرأفلا ةغللا نم هلقن هّنأا عفقŸا نبا لوقي :ًأبيرقت
.دÓيملل صسدأشسلا نرقلا ‘ (هيوزرب)

أŸ (ةنمد رمأا نع صصحفلاو) (بأتكلا صضرغ) بأبك هشسفن عفقŸا نبا عشضو نم يه بأتكلا باوبأا صضعب نأا حشضاولاو
.ةيمÓشسإلا حوّرلا نم أمهيف عيششي

2( GCbù°Ée¬:
‘ GdµàÉÜ e≤óqeÉä GCQH™ g»:

.بأتكلا عشضو هلجأا نم يذلا ببشسلا ركذ هيف بأب (١
.بأتكلا خشسنل دنهلا ¤إا (هيزورب) بيبطلا ةثعب ركذ هيف بأب (٢
.بتكلا خشسنب هتفرعمو هخيرأتل ركذ هيفو (هيزورب) بأب (٣
.هنم صضرغلا وأا بأتكلا صضرع بأب (٤

hjù°àó∫ eø GŸ≤óeá GC¿)H«óHÉ ( HƒqH¬ Nªù°á Yû°ô HÉHÉk g»:

HÉÜ G’CS°ó hGdãƒQ:ا بوذكلا ركذ هيفوÙب عطقي يذلا لأتÚ اŸبأحتÚ.

HÉÜ GdØëü¢ Yø GCeô Oeæá:ا ةجيتن ركذ هيفوÙةميخولا لأت.

HÉÜ G◊ªÉeá GŸ£ƒbá:ب دأ–لا ركذ هيفوÚ اŸبأحتÚ ةوق نم هنع جتني أمو.

HÉÜ GdÑƒΩ hGd¨ôHÉ¿:غلا مدع ركذ هيفوÎا ودعلأب راŸيجاد.

HÉÜ Gd≤ôO hGd¨«∏º:أهب رفظلا دنع ةجأ◊أب ظأفتحلا ركذ هيفو.

HÉÜ GdæÉS°∂ hGHø YôS¢:رومألأب ّتبلا لبق لقعلا ميك– ركذ هيفو.

HÉÜ GEjÓP hHÓP hGjôNâ: مك◊ا ةشسأيشس ‘ لقعلا ميك– ركذ هيفو.

HÉÜ G÷ôP hGdù°æqƒQ:شسلاو ءادعألا ةارادم ركذ هيفوÎلقعلأب دأشش.

HÉÜ GŸ∏∂ hGd£ÉFô aæõI:هرورشش ءأقتاو رأأثلا ركذ هيفو.

HÉÜ G’CS°ó hGHø GBhi hGdæÉS°∂:ف ملظلأب مأّمنلا هيرغي يذلا مكأ◊ا ركذ هيفوÒا ةقيقح ىلع فوقولا دعب هنع دتŸمولظ.

Gdæ≤ó G’LàªÉY» :
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KÉdãÉk: GCS°Ä∏á Gdû°ôì hGdó’dá:

.أهدّدح .ةزجوŸا تارأششإلا صضعب لÓخ نم هتياور قدشصب ئرأقلا عأنقإا ىلع صصنلا علطم ‘ ظحأ÷ا صصرح (١
.أهتللدو ،أهتّقد ىدم نّيبو ،ةرشصبلا يشضأق ىلع ظحأ÷ا أهقلطأا يتلا تأفشصلا جرختشسا (٢
٣))cÉCf¬ HæÉA eÑæ»q GCh U°îôI eæü°ƒHá(. ‘ هيبششت ةقبأشسلا ةلم÷ا:

.هيبششتلا نأكرأا ركذا -
؟ةرشصبلا يشضأق نم ةيرخشسلا ‘ ظحأ÷ا هفّظو فيك -
.)HæÉA( ةملك برعأا-

.أمهنيب ةقÓعلا ًأنّيبم Úمشسقلا نم لك صصئأشصخ ركذا .ّيدرشسو ّيفشصو :نأمشسق صصنلا ‘ (٤
؟بأبذلا مأمأا هتÁزهب يشضأقلا فاÎعا تللد أم (٥
 Êأثلا مشسقلا لÓخ نم كلذ حّشضو .هئاذيإا ىلع هرارشصإاو بأبذلا دأنع لبأقم ‘ ،لعفلاو ةدارإلا بولشسم يشضأقلا ادب (٦

.ّصصنلا نم
.صصنلا ‘ ةيرخشسلاو كأحشضإلا نطاوم نّيب (٧
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QGH©Ék: G’CS°Ä∏á Gdà≤««ª«á:
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GC( GdƒbÉQ GdµÉPÜÜ( Gd≤ÉV°» GdƒQ´ê( GdòHÉÜ Gd©æ«ó

Gdæû°É•:

GcàÖ eƒbØÉk e†°ëµÉk eëÉc«Ék GCS°∏ƒÜ GdéÉMß a» Obá GdƒU°∞ hGdù°ôO.
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fü¢q GEKôGF» 1

c∏«∏á hOeæá

1( GCU°∏¬:
،مأعلا حÓشصإلاو صسفنلا بيذهتو قÓخألاو Êأشسنإلا عمتÛا أيأشضق ة÷أعم ‘ يبرع بأتك مدقأا ،)c∏«∏á hOeæá( بأتك

ًأنرق نيرششع ذنم ،(ميلششبد) كلŸا حÓشصإل يدنهلا فوشسليفلا(أبديب) هفّلأا .رويطلاو مئأهبلا ةنشسلأا ىلع رودي يشصشصق بولشسأأب
بيبطلا دي ىلع ،ناورشش ونأا ىرشسك دهع ‘ ةيدنهلا نم هلقن دعب ،ةÁدقلا ةيشسرأفلا ةغللا نم هلقن هّنأا عفقŸا نبا لوقي :ًأبيرقت
.دÓيملل صسدأشسلا نرقلا ‘ (هيوزرب)

أŸ (ةنمد رمأا نع صصحفلاو) (بأتكلا صضرغ) بأبك هشسفن عفقŸا نبا عشضو نم يه بأتكلا باوبأا صضعب نأا حشضاولاو
.ةيمÓشسإلا حوّرلا نم أمهيف عيششي

2( GCbù°Ée¬:
‘ GdµàÉÜ e≤óqeÉä GCQH™ g»:

.بأتكلا عشضو هلجأا نم يذلا ببشسلا ركذ هيف بأب (١
.بأتكلا خشسنل دنهلا ¤إا (هيزورب) بيبطلا ةثعب ركذ هيف بأب (٢
.بتكلا خشسنب هتفرعمو هخيرأتل ركذ هيفو (هيزورب) بأب (٣
.هنم صضرغلا وأا بأتكلا صضرع بأب (٤

hjù°àó∫ eø GŸ≤óeá GC¿)H«óHÉ ( HƒqH¬ Nªù°á Yû°ô HÉHÉk g»:

HÉÜ G’CS°ó hGdãƒQ:ا بوذكلا ركذ هيفوÙب عطقي يذلا لأتÚ اŸبأحتÚ.

HÉÜ GdØëü¢ Yø GCeô Oeæá:ا ةجيتن ركذ هيفوÙةميخولا لأت.

HÉÜ G◊ªÉeá GŸ£ƒbá:ب دأ–لا ركذ هيفوÚ اŸبأحتÚ ةوق نم هنع جتني أمو.

HÉÜ GdÑƒΩ hGd¨ôHÉ¿:غلا مدع ركذ هيفوÎا ودعلأب راŸيجاد.

HÉÜ Gd≤ôO hGd¨«∏º:أهب رفظلا دنع ةجأ◊أب ظأفتحلا ركذ هيفو.

HÉÜ GdæÉS°∂ hGHø YôS¢:رومألأب ّتبلا لبق لقعلا ميك– ركذ هيفو.

HÉÜ GEjÓP hHÓP hGjôNâ: مك◊ا ةشسأيشس ‘ لقعلا ميك– ركذ هيفو.

HÉÜ G÷ôP hGdù°æqƒQ:شسلاو ءادعألا ةارادم ركذ هيفوÎلقعلأب دأشش.

HÉÜ GŸ∏∂ hGd£ÉFô aæõI:هرورشش ءأقتاو رأأثلا ركذ هيفو.
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Gdæ≤ó G’LàªÉY» :
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HÉÜ Gdù°ÉFí hGdü°ÉF≠: ا عشضو ركذ هيفوŸغ ‘ فورعÒ هلهأا.

HÉÜ Gd∏ÑƒDI hG’CS°ƒGQ hGdû°¨È: هبنذب ⁄أظلا روعشش ركذ هيفو.

HÉÜ GdæÉS°∂ hGd†°«∞: لكلا عيشضيف هاوشس لجأل هدي ‘ أمع ىّلختي نم ركذ هيفو.
HÉÜ GHø GŸ∏∂ hGCU°ëÉH¬: قازرألا ىلع لوشص◊ا ثيح نم هردقو هللا نم ءأشضقب يرجي أم ركذ هيفو.

HÉÜ G◊ªÉeá hGdã©∏Ö heÉd∂ G◊õjø :حشصتني ل نَم ركذ هيفو Ãغ هب هحشصني أÒه.

3( S°ÑÖ JôLªà¬:
(ةنمدو ةليلك) بحأشص فقوم نوكي نأا دعبتشسي لو .بأتكلا اذه ةمجرت ىلع ثعأبلا وه حÓشصإلا ¤إا عفقŸا نبا َليم نإا

رمألا ميلششبدل قثوتشسا أملف) :بأتكلا ةمدقم ‘ عفقŸا نبا لأق ،(ميلششبد) كلŸا نم(أبديب) فقومك روشصنŸا ةفيلÿا نم
ثبع ،ةرطيشسلاو كلŸا نم هيلع وه أم ىأار أملف ...كولŸا نم هلوح نم وزغي لعجو ،رّبكتو رّبŒو ،ىغبو ىغط ،كلŸا رقتشساو
هجو ‘ ركف ،(أبديب) هل لأقي ميكح لشضأف ،فوشسليف لجر هنأمز ‘ نأكو ...مهيف ةÒشسلا ءأشسأاو ،مهرمأا رغشصتشساو ةيعرلأب
.بأتكلا اذه فلأأف (فأشصنإلاو لدعلا ¤إا هّدرو ،هيلع وه أمع هفرشص ‘ ةلي◊ا

دشصق أم أهدحأا) : ةعبرأا يهو بأتكلا صضارغأا عفقŸا نبا ركذ ةمدقŸا يفف ،روشصنŸا ةفيلÿا عم عفقŸا نبا ةيأكح أهنإا
نوكيل تأناوي◊ا تلأيخ رأهظإا Êأثلاو ،نأبششلا نم لزهلا لهأا هتءارق ¤إا عرأشسيل ةقطأنلا Òغ مئأهبلا ةنشسلأا ىلع هعشضو ¤إا هيف
صصوشصخم كلذو -ىشصقألا وهو- عبارلا صضرغلاو  .هخشسن كلذب Ìكيف ةروشصلا هذه ىلع نوكي نأا ثلأثلاو ...كولŸا بولقل ًأشسنأا
مث ىدهلا قرط عأبتا ¤إا مأّك◊ا ةوعد ىوشس هنومشضم أمو ،صضرغلا اذهب حيرشصتلا نع عّفقŸا نبا تكشسو ( ةشصأخ فوشسليفلأب
.صسرأفو دنهلا ‘ هرثأا نأك أملثم برعلا ‘ هرثأا نوكيل بأتكلا عفقŸا نبا مجرت كلذل  .مهملظ ىلع ةيعرلا Úعأا حيتفت

4( GCZôGV°¬
¤إا Óًيبشس لثŸاو ةشصقلا صسأنلا ةيادهل ذختا دقو  .مهتشسأيشس ‘ ةلولا حشصن ىلع بأتكلا اذه ‘ ظعاوŸاو مك◊ا رودت

فخي ملف ،مئأهبلاو Òطلا ةنشسلأا ىلع لأثمألا كلتو صصشصقلا كلت ًأير‹ ،تحبلا يبأطÿا جهنلا وأا صضÙا يقطنŸا بولشسألا
.هشسفن نأشسنإلا كلذب دشصقي هنأا بعششلا ةّمأع ىلع

يشصشصقلا هبولشسأأب أنيرغي وه  .يّنفلا عينّشصلاو ،حÓشصإلاو ، ءارغإلا ¤إا اذه هبأتك ‘ فده عّفقŸا نبا نأا أنل Úبت دقو
ًأجزم ناوي◊او نأشسنإلا Úب جزÁ وهو ءارغإا أنديزيو  .ةرظتنŸا Òغ أهلولح ¤إا قّوششتنو ةدقّعŸا هثداوحب قلعتنف ءازجألا مأتلا
.رخآا نأشسنإا وه هيدل ناويح لك نأا ذإا ،أهينأعم ¤إا ًأقوششتو هزومرب ًأقلعت دادزتف ،ًأقيقد ًأقبل

ثح نمف ةيقÓخألاو ةينيدلا ميلأعتلا ءأبدأا رئأشس نأأشش هدششني يذلا حÓشصإلا ¤إا ءارغإلا اذه ءارو نم بتأكلا فدهيو
ةقفاوŸا ‘ عفقŸا نبا ةردقم ترهظ دقو ،عمطلاو ملظلاو دأشسفلاو عادÿاو دشس◊ا نع يهن ¤إا ةمحرلاو مركلاو فرششلا ىلع
.ًأبيجع ًأجزم نيرشصنعلا جزÁ لب ،هدنع نفلا رهظمو هعينشص نشسح هوششي ل ىتح هتيأغب كرعششي ل وهف  .حÓشصإلاو ءارغإلا Úب

أهروكذ ىلع مÓكلا ‘ لمعتشسي يتلا تأناوي◊ا ةنشسلأا ىلع صصشصقلا وه يبرعلا بدألا ىلع بتأكلا لخدأا أم مهأا لعلو
.لقأعلا تنؤوŸاو ركذŸا ةغيشص أهثأنإاو
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٢١

٣١

٤١

٥١
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أمك ،هل ءيهي وهف ،لثŸا درشس ‘ ةشصأخ ةقيرط ًأشضيأا بتأكللو
ركذب يهتنيو ،مأقŸا بشسأنت تأمدقÃ ،هنم ةعرفتŸا لأثمأÓل ءيهي
.لثŸا برشض هلجأا نم يذلا ببشسلا

نم ،ًأشصأخ ًأعبأط هتاذل دجوي نأا عفقŸا نبا عأطتشسا دقل
جهنلا اذهب برعلا ىلع علط نم لّوأا وهف ،ةيÒبعتلاو ةيركفلا Úتيحأنلا

هاوفأا ىلع هقÓخأاو هتشسأيشسب ،عمتÛا حÓشصإا ¤إا يمارلا ،بدألا نم
.ةقطأنلا Òغ تأناوي◊ا

LƒQê ZôjÖ

عفقŸا نب هللادبع
يبرعلا بدألا ‘ عوشسوŸا  :ةلشسلشس
:٣ ط نأنبل / توÒب- ةفأقثلا راد

م٥٧٩١

Gdæ≤ó G’LàªÉY» :
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''  RYªƒG GC¿q....''
عفقŸا نب هللا دبع لعلو)RYªƒG GC¿q( ةرأبع ،ةرّكبŸا دوهعلا ذنم مهدورشس ‘ برعلا أهلمعتشسا يتلا ةّيدرشسلا قئارطلا نم

،ءيششب لقن Úح كلذو ؛مدِقلا ذنم فولأأŸا أهلكشش ‘ ةيأك◊ا ةعيبط مئÓت يتلا ةّيدرشسلا ةقيرطلا هذه عنطشصا نم لّوأا نوكي نأا
دق نأك هنأا ÚخرؤوŸا صضعب معزي يذلا ( يشسرأفلا )يولهبلا بدألا نع (ةنمدو ةليلك) تأفارخ ،عشساو فّرشصتلا نم ،هشضÎفن
.ةيبرعلا ةغللا ¤إا ،يدنهلا بدألا نع لقُن

أم ةيبرعلا ¤إا لقن نأا ىلع ًأئيشش دزي ⁄ هنأا لأ◊او ةيدرشسلا ةقيرطلا هذهب عفقŸا نبا نأأشش أمو :لوقي نأا Óًئأق لعلو
اذه نع بي‚ نحنو ؟لقن أم رادقÃ عدبي ⁄و ،مجرت أم رادقÃ ركتبي ⁄ ،نذإا ،وهف ؛ةÁدقلا ةيشسرأفلا ةغللا ‘ ًأجّبدم نأك
،عفقŸا نبا دهج ةيمهأا مادعنا ىلع ًأغماد Óًيلد موقي نأا هل يغبني ل هنأأبو ،قطنم هلبقي ل هنأأب :صضÎفŸا يبوعششلا صضاÎعلا
ةّجف هتمجرت تنأك ّلإاو ،أهيلإا مجŸÎا ةغللا حور عم مءÓتي أÃ مجÎي أ‰إا ،مجÎي يذلا نأا كلذ .أهتّيرقبعو ةيبرعلا ةغللا دهجو
ّكششن أننأل (ةموعزŸا) لوقن أ‰إا نحنو .ةموعزŸا عفقŸا نبا ةمجرت ‘ أنفدأشصت ل ءوشسلا نم ةÒشس يهو .ةÒشسح ةليلعو ،ةÒطف

أهيلإا ءأج دقف- ًأقح ةنمدو ةليلك ةيشسرأفب ،ًلدج ،أنمّلشس اذإاو ...ةيفرح ةمجرت ّيدرشسلا رثألا كلذ مجرت عفقŸا نبا نوكي نأا ‘
ىتح ،ةّيدرشسلا ةبأتكلا ةشسرأ‡ ‘ ةليوط ةبرŒ نع ّمني هنأأك يذلا عيدبلا وحنلا كلذ ىلع ةيبرعلا ‘ أهارجأاو ،ًأعادبإا أهعدبأاو
.لقنو ةمجرت ل ،رأكتباو عادبإا هنأأك

؛ةقوثوŸا ةياورلا ىلع َأشصارِح ،هدهع ىلع ،اونأك صسأنلا ّنأل)RYªƒG( حلطشصم عنطشصا عفقŸا نب هللا دبع نوكي أÃرو
دهاوششلا جيورتو ،أهدعاوق طبشضو ةيبرعلا ةغللا ةياورو ؛أهقيثوتو يوبنلا ثيد◊ا صصوشصن عمجب ،ذئدهع ،ةيأنعلا يديدشش اونأكف
بدألا ¤إا وه هلقني أم Úب زّي“ ةرأبع ركتبي نأا نم ،أنركذ أم لأ◊او ،هل صصأنم ل نأكف ؛أهتمئأا Úب أهيلع- ًأشصوشصخ- ةيرعششلا
يرحتلأب ةفشصّتŸا ةقوثوŸا ةيخيرأتلا ةياورلا نمشض جردني نكي ⁄ هّنأاو ؛هنوكي نأا صضÎفُي أم وأا ،ةÁدقلا ةيشسرأفلا نم يبرعلا
Óًشصو ةلوشصوم صصنلا ةياور نوكت ثيحب (حيرجتلاو ليدعتلا) حلطشصم ت– ÚثّدÙا ىدل فرعُي أم وأا ،كلذ نكمأا أم قيقدلا

،ةغللا جشسن ىلع مئأقلا يبدألا لقنلا بأب ‘ عفقŸا نبا كولشس جردني أ‰إاو ...ةفوقوم ةبيرغ ةياورلا نوكت وأا ً،ارتاوتمو ًأنعنعم
.ةّشصأخب ةلأأشسŸا هذه ‘ رمألا اذه ةنونيك صضÎفن كلذكو .نأشصقنلاو ةدأيزلا ‘ جّرحتلا مدعو ،لأيÿا صضيفو

ًأثÓث هيف ةرأبعلا هذه ترّركت ثيح (ةنمدو ةليلك) صصن ىلع ةبلأغلا ةّيدرشسلا ةمزÓّلا وه)RYªƒG( حلطشصم ّلظ دقلو
هيعشس لعلو .عيدبلا يدرشسلا صصنلا اذه تأيأكح علأطم نم Óًيلق ّلإا أهاوشس عنطشصي عفقŸا نبا دكي ⁄و ،لقألا ىلع ةرم Úعبرأاو
بدألا ‘ أهقرعأاو ،أهلشصأاو ،ةّيدرشسلا لأكششألا ّمأا أهنأأك ،هذه)RYªƒG( ـف .بوتكŸا يبرعلا درّشسلا قئارط نم ةقيرط لوأا نوكي نأا
.يبرعلا

نم يتأأي يذلا ينمزلا لشسلشستلا ىلع مئأقلا درشسلا ةعيبط عم مجشسني)RYªƒG( حلطشصُم ّنإأف ،نأأششلا نأك ًأيأاو (...)
،ةّيعsفقŸا )RYªƒG( لكشش ‘ أنه لثأŸاو ...(مه) بئأغلا Òمشض عأنطشصا ىلع مئأقلا موعزŸا فلؤوŸا دأيح قيرط نع وأا ،جرأÿا
يدرشسلا لمعلاو ،ةمأعب يبدألا لمعلل ةشصلأÿا ةيلأيÿا ةفشصلا تأبثإاو ،يخيرأتلا دوجولا يفن ىلع ةّيمتح ةللد ّلإا صسيل
كلذ عم ّلظي يذلا صضرأعلا ›أيÿا لعفلا ديشسŒو ،ةيخيرأتلا ةقيق◊ا يفنل تعقو أ‰إا ةّيدرشسلا ةظفللا كلت نأأكف ...ةشصأخب

نم صسيل هنأاو ،يدرشسلا عادبإلا ¤إا ةيعاولا ةرظنلا ىلع نأهرب ،يك◊ا ىدل ،درّشسلل صضّحمتŸا يشضأŸا كلذ عأنطشصأف ً،ادلأخ
جشسنلاو ،ةغللأب بعللاو ،نفلاو ،لأم÷او ،لأيÿا ليبق نم وه أ‰إاو ؛عقاولا نم لو ،دوجولا نم لو ،ةقيق◊ا نم لو ،خيرأتلا
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؛ةيعقاو ل ةيعادبإاو ،ةيخيرأت ل ةيبدأا ،أنه ،ةقيق◊أف ...لأيÿا بوث ‘ عقاولا ليث“ ليبق نم هنإا ...يك◊أب رأهبإلاو ،ةغللأب
.(تأيشصخشش) نوقزري ءأيحأا مهنأأك ًأشسأنأاو ،ًأعمت‹وً ارشصع دّشسŒ أهنأا نم مغرلا ىلع كلذو

 Êأثلا نرقلا علطم ذنم (ةنمدو ةليلك) لمع ‘ لثأŸا يدرشسلا لكششلا كلذ تفرع ةيبرعلا ةغللا ّنأا نم مغرلا ىلعو
.هِتَمِدَعْنُمك لب ،Òثأأتلا ةدودحم ،ودبي أميف ،تّلظ ةيدرشسلا ةبرجتلا كلت ّنإأف ؛ةرجهلل
:¤إا دوعي كلذ لعلو .ةيبرعلا ةّيدرشسلا لأكششألا رّوطت خيرأت ‘ ،أهل ريد÷ا جاوّرلا قلت ⁄ أهنأا ودبيو
 لجأا نم وأا ،ءأقبلا لجأا نم عرأشصتتو ،لقعت أهنأأكو ،ثدحتت تأناويح ةنشسلأا ىلع أهترجأا ةيزمر َأثادحأا ت÷أع أهنأا (أا
 ةرأشضح نع قثبنم ،ّيرعشش عمت‹ ىلع Òشسعلا نم نأكو .ةيناوي◊ا ةزيرغلا عأبششإا لجأا نم وأا ةينأنألا ةعزن ءأشضرإا
 جشسنيو ،أهقوذتيو ةياوّرلا كلت لثم لّبقتي نأا ةّحقلا ةيدأبلا

.ًأنومشضم وأا Óًكشش أههبأششي أم عدبيف ؛أهيلع
 ةأي◊أب لــــشصتت أيأشضق جلأعت ⁄ ،كلذل ةجيتن ،أهنأا (ب

 أـــــــهيف صسأنلا ِفلُي ملف ؛ برعلل ةيفطأعلا وأا ةيعأمتجلا
 ىلع ولو ،أهنع اوبغرو ،أهيف اودهزف ؛ٍدأب لكششب مهشسفنأا

 اذه لاوـــــــــنم ىلع جشسنلا نك‡ Òغ ،نذإا ،نأكف ،نوه
.يبرعلا بدألا ‘ يدرشسلا لكششلا

O. YÑó GŸ∏∂ eôJÉV¢
(درشسلا تأينقت ‘ ثحب :ةياورلا ةيرظن ‘)

٨٩٩١ ةفرعŸا ⁄أع ةلشسلشس
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''  RYªƒG GC¿q....''
عفقŸا نب هللا دبع لعلو)RYªƒG GC¿q( ةرأبع ،ةرّكبŸا دوهعلا ذنم مهدورشس ‘ برعلا أهلمعتشسا يتلا ةّيدرشسلا قئارطلا نم

،ءيششب لقن Úح كلذو ؛مدِقلا ذنم فولأأŸا أهلكشش ‘ ةيأك◊ا ةعيبط مئÓت يتلا ةّيدرشسلا ةقيرطلا هذه عنطشصا نم لّوأا نوكي نأا
دق نأك هنأا ÚخرؤوŸا صضعب معزي يذلا ( يشسرأفلا )يولهبلا بدألا نع (ةنمدو ةليلك) تأفارخ ،عشساو فّرشصتلا نم ،هشضÎفن
.ةيبرعلا ةغللا ¤إا ،يدنهلا بدألا نع لقُن

أم ةيبرعلا ¤إا لقن نأا ىلع ًأئيشش دزي ⁄ هنأا لأ◊او ةيدرشسلا ةقيرطلا هذهب عفقŸا نبا نأأشش أمو :لوقي نأا Óًئأق لعلو
اذه نع بي‚ نحنو ؟لقن أم رادقÃ عدبي ⁄و ،مجرت أم رادقÃ ركتبي ⁄ ،نذإا ،وهف ؛ةÁدقلا ةيشسرأفلا ةغللا ‘ ًأجّبدم نأك
،عفقŸا نبا دهج ةيمهأا مادعنا ىلع ًأغماد Óًيلد موقي نأا هل يغبني ل هنأأبو ،قطنم هلبقي ل هنأأب :صضÎفŸا يبوعششلا صضاÎعلا
ةّجف هتمجرت تنأك ّلإاو ،أهيلإا مجŸÎا ةغللا حور عم مءÓتي أÃ مجÎي أ‰إا ،مجÎي يذلا نأا كلذ .أهتّيرقبعو ةيبرعلا ةغللا دهجو
ّكششن أننأل (ةموعزŸا) لوقن أ‰إا نحنو .ةموعزŸا عفقŸا نبا ةمجرت ‘ أنفدأشصت ل ءوشسلا نم ةÒشس يهو .ةÒشسح ةليلعو ،ةÒطف

أهيلإا ءأج دقف- ًأقح ةنمدو ةليلك ةيشسرأفب ،ًلدج ،أنمّلشس اذإاو ...ةيفرح ةمجرت ّيدرشسلا رثألا كلذ مجرت عفقŸا نبا نوكي نأا ‘
ىتح ،ةّيدرشسلا ةبأتكلا ةشسرأ‡ ‘ ةليوط ةبرŒ نع ّمني هنأأك يذلا عيدبلا وحنلا كلذ ىلع ةيبرعلا ‘ أهارجأاو ،ًأعادبإا أهعدبأاو
.لقنو ةمجرت ل ،رأكتباو عادبإا هنأأك

؛ةقوثوŸا ةياورلا ىلع َأشصارِح ،هدهع ىلع ،اونأك صسأنلا ّنأل)RYªƒG( حلطشصم عنطشصا عفقŸا نب هللا دبع نوكي أÃرو
دهاوششلا جيورتو ،أهدعاوق طبشضو ةيبرعلا ةغللا ةياورو ؛أهقيثوتو يوبنلا ثيد◊ا صصوشصن عمجب ،ذئدهع ،ةيأنعلا يديدشش اونأكف
بدألا ¤إا وه هلقني أم Úب زّي“ ةرأبع ركتبي نأا نم ،أنركذ أم لأ◊او ،هل صصأنم ل نأكف ؛أهتمئأا Úب أهيلع- ًأشصوشصخ- ةيرعششلا
يرحتلأب ةفشصّتŸا ةقوثوŸا ةيخيرأتلا ةياورلا نمشض جردني نكي ⁄ هّنأاو ؛هنوكي نأا صضÎفُي أم وأا ،ةÁدقلا ةيشسرأفلا نم يبرعلا
Óًشصو ةلوشصوم صصنلا ةياور نوكت ثيحب (حيرجتلاو ليدعتلا) حلطشصم ت– ÚثّدÙا ىدل فرعُي أم وأا ،كلذ نكمأا أم قيقدلا

،ةغللا جشسن ىلع مئأقلا يبدألا لقنلا بأب ‘ عفقŸا نبا كولشس جردني أ‰إاو ...ةفوقوم ةبيرغ ةياورلا نوكت وأا ً،ارتاوتمو ًأنعنعم
.ةّشصأخب ةلأأشسŸا هذه ‘ رمألا اذه ةنونيك صضÎفن كلذكو .نأشصقنلاو ةدأيزلا ‘ جّرحتلا مدعو ،لأيÿا صضيفو

ًأثÓث هيف ةرأبعلا هذه ترّركت ثيح (ةنمدو ةليلك) صصن ىلع ةبلأغلا ةّيدرشسلا ةمزÓّلا وه)RYªƒG( حلطشصم ّلظ دقلو
هيعشس لعلو .عيدبلا يدرشسلا صصنلا اذه تأيأكح علأطم نم Óًيلق ّلإا أهاوشس عنطشصي عفقŸا نبا دكي ⁄و ،لقألا ىلع ةرم Úعبرأاو
بدألا ‘ أهقرعأاو ،أهلشصأاو ،ةّيدرشسلا لأكششألا ّمأا أهنأأك ،هذه)RYªƒG( ـف .بوتكŸا يبرعلا درّشسلا قئارط نم ةقيرط لوأا نوكي نأا
.يبرعلا

نم يتأأي يذلا ينمزلا لشسلشستلا ىلع مئأقلا درشسلا ةعيبط عم مجشسني)RYªƒG( حلطشصُم ّنإأف ،نأأششلا نأك ًأيأاو (...)
،ةّيعsفقŸا )RYªƒG( لكشش ‘ أنه لثأŸاو ...(مه) بئأغلا Òمشض عأنطشصا ىلع مئأقلا موعزŸا فلؤوŸا دأيح قيرط نع وأا ،جرأÿا
يدرشسلا لمعلاو ،ةمأعب يبدألا لمعلل ةشصلأÿا ةيلأيÿا ةفشصلا تأبثإاو ،يخيرأتلا دوجولا يفن ىلع ةّيمتح ةللد ّلإا صسيل
كلذ عم ّلظي يذلا صضرأعلا ›أيÿا لعفلا ديشسŒو ،ةيخيرأتلا ةقيق◊ا يفنل تعقو أ‰إا ةّيدرشسلا ةظفللا كلت نأأكف ...ةشصأخب

نم صسيل هنأاو ،يدرشسلا عادبإلا ¤إا ةيعاولا ةرظنلا ىلع نأهرب ،يك◊ا ىدل ،درّشسلل صضّحمتŸا يشضأŸا كلذ عأنطشصأف ً،ادلأخ
جشسنلاو ،ةغللأب بعللاو ،نفلاو ،لأم÷او ،لأيÿا ليبق نم وه أ‰إاو ؛عقاولا نم لو ،دوجولا نم لو ،ةقيق◊ا نم لو ،خيرأتلا
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؛ةيعقاو ل ةيعادبإاو ،ةيخيرأت ل ةيبدأا ،أنه ،ةقيق◊أف ...لأيÿا بوث ‘ عقاولا ليث“ ليبق نم هنإا ...يك◊أب رأهبإلاو ،ةغللأب
.(تأيشصخشش) نوقزري ءأيحأا مهنأأك ًأشسأنأاو ،ًأعمت‹وً ارشصع دّشسŒ أهنأا نم مغرلا ىلع كلذو

 Êأثلا نرقلا علطم ذنم (ةنمدو ةليلك) لمع ‘ لثأŸا يدرشسلا لكششلا كلذ تفرع ةيبرعلا ةغللا ّنأا نم مغرلا ىلعو
.هِتَمِدَعْنُمك لب ،Òثأأتلا ةدودحم ،ودبي أميف ،تّلظ ةيدرشسلا ةبرجتلا كلت ّنإأف ؛ةرجهلل
:¤إا دوعي كلذ لعلو .ةيبرعلا ةّيدرشسلا لأكششألا رّوطت خيرأت ‘ ،أهل ريد÷ا جاوّرلا قلت ⁄ أهنأا ودبيو
 لجأا نم وأا ،ءأقبلا لجأا نم عرأشصتتو ،لقعت أهنأأكو ،ثدحتت تأناويح ةنشسلأا ىلع أهترجأا ةيزمر َأثادحأا ت÷أع أهنأا (أا
 ةرأشضح نع قثبنم ،ّيرعشش عمت‹ ىلع Òشسعلا نم نأكو .ةيناوي◊ا ةزيرغلا عأبششإا لجأا نم وأا ةينأنألا ةعزن ءأشضرإا
 جشسنيو ،أهقوذتيو ةياوّرلا كلت لثم لّبقتي نأا ةّحقلا ةيدأبلا

.ًأنومشضم وأا Óًكشش أههبأششي أم عدبيف ؛أهيلع
 ةأي◊أب لــــشصتت أيأشضق جلأعت ⁄ ،كلذل ةجيتن ،أهنأا (ب

 أـــــــهيف صسأنلا ِفلُي ملف ؛ برعلل ةيفطأعلا وأا ةيعأمتجلا
 ىلع ولو ،أهنع اوبغرو ،أهيف اودهزف ؛ٍدأب لكششب مهشسفنأا

 اذه لاوـــــــــنم ىلع جشسنلا نك‡ Òغ ،نذإا ،نأكف ،نوه
.يبرعلا بدألا ‘ يدرشسلا لكششلا

O. YÑó GŸ∏∂ eôJÉV¢
(درشسلا تأينقت ‘ ثحب :ةياورلا ةيرظن ‘)

٨٩٩١ ةفرعŸا ⁄أع ةلشسلشس

36

fù°ï flà∏Øá dµàÉÜ c∏«∏á hOeæá HÉd∏¨àÚ GdØÉQS°«á hGd©ôH«á 

Gdæ≤ó G’LàªÉY» :
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1- Gd†°ë∂ :
بتارم ¤وأا مشسبتلا نأا'' ،(كحشضلا بتارم ‘ ) ناونع ت–و ،يبلأعثلا روشصنم يبأل (ةيبرعلا رشسو ةغللا هقف ) ‘ ءأج

مث ،ةهقهقلا مث ،أهنم دششأا ةتكتكلا مث ،نشس◊ا كحشضلا أمهو ،لÓكنلاو راÎفلا مث ،هؤوأفخإا وهو ،صسÓهإلا مث كحشضلا
قازهإلا مث (هفنأاو همف نم ًأتاوشصأاً اردشصم كحشضي دشصقي) خيط خيط لوقي نأا يهو ،ةخطخطلا مث ،بارغتشسلا مث ،ةركركلا
.''بهذم لك هب كحشضلا بهذي نأا يهو ةقزهزلاو

بأحشسلا هللا ثعبي : ثيد◊ا ‘و .ًأكحشض كحشضي كحشض ،فورعم : كحشضلا : يلي أم درو دقف برعلا نأشسل ‘ أمأا
تكحشض مهلوقكو ،رغثلا نع كحأشضلا Îفي أمكً ازأ‹و ةرأعتشسا ًأكحشض قÈلا نع هءÓ‚ا لعج ،كحشضلا نشسحأا كحشضيف
ةأارماو . هب كحشضُي أم : ةكوحشضألاو .. هيلع بأعي كحشضلا Òثكلا لجرلا : ةكحشضلاو .. أهترهزو أهتأبن تجرخأا اذإا صضرألا

كحشضلاو . كحشض ليق قرب اذإا هنأا لإا صضرأعلا لثم بأحشسلا نم كحأشضلا : يبارعألا نبا لأق . كحشضلا ةÒثك : كأحشضم
..قششني Úح ليخنلا عْلط كحشضلاو . دهششلا ليقو لشسعلا : كحشضلاو . صضيبألا رغثلا : كحشضلاو . بجعلا

كأنهو ،ءاردزلاو ةيرخشسلا كحشض كأنهو ،حرفلاو رورشسلا كحشض كأنه'' :كحشضلا عاونأا نع ًأثدحتم دأقعلا لوقي
،ةوادعلاو ةتأمششلا كحشض كأنهو ،ةدوŸاو فطعلا كحشض كأنهو ،بأجعإلاو بجعلا كحشض كأنهو ،برطلاو حازŸا كحشض
هرأتخي أمو ،ةهÓبلا كحشضو ةجاذشسلا كحشضو ،جنششتŸا كحشضو رورقŸا كحشض كأنهو ،ةششهدلاو ةأأجأفŸا كحشض كأنهو
 .'' رارطشضا Òغ ىلع هنم ثعبني أمو كحأشضلا

2-  Gdà¡µqº :

هيتلاو صسأنلا ىلع عفÎلا : ةيوغللا هينأعم نمو . (م،ك،ـه) يثÓثلا لشصألا نم قتششم مشسا مكهتلا ةيبرعلا ةغللا ‘
نأا ًأشضيأا هينأعم نمو ،ÈكتŸا : مكهتŸا : هديشس نبا لوقيو . ارطب Îخبتلا : مكهتلاو ،Èكتلا : مكهتلا :ريز وبأا) لوقي . مهيلع
ءازهتشسلا ًأشضيأا هينأعم نمو ،هينعي ل أم ىلع محتقŸا : مكهلا :ثيللا لوقي . مهب ثبعلاو رششلأب نيرخآÓل مهدحأا صضرعتي
. (مدهتلا هينأعم نمو ءازهتشسلا :مكهتلاو) : روظنم نبا لوقي . ةيرخشسلاو

hj∏îü¢ GdócàƒQ aÉjõ Gd≤ôYÉ¿ Gdª©Éf» Gd∏¨ƒjá d∏à¡µº a» eëƒQjø :

G’Ch∫ :G’S°à¡õGA :ل صضرعتلا مشضي ىنعم وهوÓمهب رأشضو مهل رشش وه أم لك بلجو مهب ءزهلا دشصقب نيرخآ، 
. مهنع عفÎلاو مهيلع Èكتلاو

GdãÉÊ : Gd¡óΩ:يغت وهوÒ ةريأغم ىرخأا ةروشص ¤إا هتلأحإا مث نمو ،هلأقمو هتروشص ‘ مئأق وه أم لك .

fü¢q GEKôGF» 3

Gd†°ë∂ hGdà¡µqº hGdù°îôjqá

GÙ```ƒQ  GdôGH™
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3-  Gdù°îôjá :

صصئأقنلاو تأقأم◊او لئاذرلل دأقتنلا صسأشسأا ىلع موقي يذلا ‘أقثلا بأطÿا وأا يبدألا فيلأأتلا نم عون ةيرخشسلا
بيلأشسألا نم كلذ Òغ وأا ،كحشضلل ةÒثم أهلعج وأا ،أهردق نم ليلقتلا وأا ،أهيلع مكهتلأب ،ةيعم÷او أهنم ةيدرفلا ،ةينأشسنإلا
. ةيبلشسلا صصئأشصÿاو لأشصÿا صضعب نم صصلختلاةلوأحم أهئارو نم فدهلا نوكي يتلا

صصخششلا صسيلو ،فعشضلا وحن ًأمأمتها هجوت ةيرخشسلا نأا صسأشسأا ىلع مكهتلاو ةيرخشسلا Úب ةقرفتلا يرŒ أم ًأنأيحأاو
 ... ةتكنلاو ةردأنلاو ءأجهلا أهلأكششأا نمو . ًأيحيحشصت ًأفدهو ،ًأيقÓخأا ًأمكح نمشضتت أم ًأبلأغ أهنأاو ،فيعشضلا

ةشسأيشسلاو قÓخألا ‘ عأشضوألا ةمجأهم ًأمومع أهفدهو ،ةيمهأا ةهأكفلا لأكششأا Ìكأا نم لكشش لشصألا ‘ ةيرخشسلا نذإا
،أهنم ريذحتلا يغبني رأطخأأب رذني أ‡ ،ةئطأخ تأشسرأمŸةلشصحم نوكت نأا دب ل عأشضوألا هذه نإأف عبطلأبو ،Òكفتلاو كولشسلاو
. ريذحتلا اذه تأمÓع ىدحإا ً(أمومع رخأشسلا نفلا وأا) رخأشسلا بدألا نوكيو

O. T°Écô YÑó G◊ª«ó
(ةديدج ةيؤور :كحشضلاو ةهأكفلا)
م٣٠٠٢ ريأني : ةفرعŸا ⁄أع ةلشسلشس

Gdæ≤ó G’LàªÉY» :
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1- Gd†°ë∂ :
بتارم ¤وأا مشسبتلا نأا'' ،(كحشضلا بتارم ‘ ) ناونع ت–و ،يبلأعثلا روشصنم يبأل (ةيبرعلا رشسو ةغللا هقف ) ‘ ءأج

مث ،ةهقهقلا مث ،أهنم دششأا ةتكتكلا مث ،نشس◊ا كحشضلا أمهو ،لÓكنلاو راÎفلا مث ،هؤوأفخإا وهو ،صسÓهإلا مث كحشضلا
قازهإلا مث (هفنأاو همف نم ًأتاوشصأاً اردشصم كحشضي دشصقي) خيط خيط لوقي نأا يهو ،ةخطخطلا مث ،بارغتشسلا مث ،ةركركلا
.''بهذم لك هب كحشضلا بهذي نأا يهو ةقزهزلاو

بأحشسلا هللا ثعبي : ثيد◊ا ‘و .ًأكحشض كحشضي كحشض ،فورعم : كحشضلا : يلي أم درو دقف برعلا نأشسل ‘ أمأا
تكحشض مهلوقكو ،رغثلا نع كحأشضلا Îفي أمكً ازأ‹و ةرأعتشسا ًأكحشض قÈلا نع هءÓ‚ا لعج ،كحشضلا نشسحأا كحشضيف
ةأارماو . هب كحشضُي أم : ةكوحشضألاو .. هيلع بأعي كحشضلا Òثكلا لجرلا : ةكحشضلاو .. أهترهزو أهتأبن تجرخأا اذإا صضرألا

كحشضلاو . كحشض ليق قرب اذإا هنأا لإا صضرأعلا لثم بأحشسلا نم كحأشضلا : يبارعألا نبا لأق . كحشضلا ةÒثك : كأحشضم
..قششني Úح ليخنلا عْلط كحشضلاو . دهششلا ليقو لشسعلا : كحشضلاو . صضيبألا رغثلا : كحشضلاو . بجعلا

كأنهو ،ءاردزلاو ةيرخشسلا كحشض كأنهو ،حرفلاو رورشسلا كحشض كأنه'' :كحشضلا عاونأا نع ًأثدحتم دأقعلا لوقي
،ةوادعلاو ةتأمششلا كحشض كأنهو ،ةدوŸاو فطعلا كحشض كأنهو ،بأجعإلاو بجعلا كحشض كأنهو ،برطلاو حازŸا كحشض
هرأتخي أمو ،ةهÓبلا كحشضو ةجاذشسلا كحشضو ،جنششتŸا كحشضو رورقŸا كحشض كأنهو ،ةششهدلاو ةأأجأفŸا كحشض كأنهو
 .'' رارطشضا Òغ ىلع هنم ثعبني أمو كحأشضلا

2-  Gdà¡µqº :

هيتلاو صسأنلا ىلع عفÎلا : ةيوغللا هينأعم نمو . (م،ك،ـه) يثÓثلا لشصألا نم قتششم مشسا مكهتلا ةيبرعلا ةغللا ‘
نأا ًأشضيأا هينأعم نمو ،ÈكتŸا : مكهتŸا : هديشس نبا لوقيو . ارطب Îخبتلا : مكهتلاو ،Èكتلا : مكهتلا :ريز وبأا) لوقي . مهيلع
ءازهتشسلا ًأشضيأا هينأعم نمو ،هينعي ل أم ىلع محتقŸا : مكهلا :ثيللا لوقي . مهب ثبعلاو رششلأب نيرخآÓل مهدحأا صضرعتي
. (مدهتلا هينأعم نمو ءازهتشسلا :مكهتلاو) : روظنم نبا لوقي . ةيرخشسلاو

hj∏îü¢ GdócàƒQ aÉjõ Gd≤ôYÉ¿ Gdª©Éf» Gd∏¨ƒjá d∏à¡µº a» eëƒQjø :

G’Ch∫ :G’S°à¡õGA :ل صضرعتلا مشضي ىنعم وهوÓمهب رأشضو مهل رشش وه أم لك بلجو مهب ءزهلا دشصقب نيرخآ، 
. مهنع عفÎلاو مهيلع Èكتلاو

GdãÉÊ : Gd¡óΩ:يغت وهوÒ ةريأغم ىرخأا ةروشص ¤إا هتلأحإا مث نمو ،هلأقمو هتروشص ‘ مئأق وه أم لك .

fü¢q GEKôGF» 3

Gd†°ë∂ hGdà¡µqº hGdù°îôjqá

GÙ```ƒQ  GdôGH™
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3-  Gdù°îôjá :

صصئأقنلاو تأقأم◊او لئاذرلل دأقتنلا صسأشسأا ىلع موقي يذلا ‘أقثلا بأطÿا وأا يبدألا فيلأأتلا نم عون ةيرخشسلا
بيلأشسألا نم كلذ Òغ وأا ،كحشضلل ةÒثم أهلعج وأا ،أهردق نم ليلقتلا وأا ،أهيلع مكهتلأب ،ةيعم÷او أهنم ةيدرفلا ،ةينأشسنإلا
. ةيبلشسلا صصئأشصÿاو لأشصÿا صضعب نم صصلختلاةلوأحم أهئارو نم فدهلا نوكي يتلا

صصخششلا صسيلو ،فعشضلا وحن ًأمأمتها هجوت ةيرخشسلا نأا صسأشسأا ىلع مكهتلاو ةيرخشسلا Úب ةقرفتلا يرŒ أم ًأنأيحأاو
 ... ةتكنلاو ةردأنلاو ءأجهلا أهلأكششأا نمو . ًأيحيحشصت ًأفدهو ،ًأيقÓخأا ًأمكح نمشضتت أم ًأبلأغ أهنأاو ،فيعشضلا

ةشسأيشسلاو قÓخألا ‘ عأشضوألا ةمجأهم ًأمومع أهفدهو ،ةيمهأا ةهأكفلا لأكششأا Ìكأا نم لكشش لشصألا ‘ ةيرخشسلا نذإا
،أهنم ريذحتلا يغبني رأطخأأب رذني أ‡ ،ةئطأخ تأشسرأمŸةلشصحم نوكت نأا دب ل عأشضوألا هذه نإأف عبطلأبو ،Òكفتلاو كولشسلاو
. ريذحتلا اذه تأمÓع ىدحإا (ًأمومع رخأشسلا نفلا وأا) رخأشسلا بدألا نوكيو

O. T°Écô YÑó G◊ª«ó
(ةديدج ةيؤور :كحشضلاو ةهأكفلا)
م٣٠٠٢ ريأني : ةفرعŸا ⁄أع ةلشسلشس
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ةوقو ،هشسارم لوطو ،هبرأجت ةرثكو ،هلعأفت ةدششل ،ينأعملا نم ةريزغلا ةدأملا هذهب ظحأجلا زأتما
،رهأظملا بقاريو ،ثادحألا قمعتيو ،رهاوظلا ئرقتشسيو ،رارشسألا نطبتشسي ،ءأيحألاو ةأيحلأب هتربخو هرشصب
،رشسيو ةلوهشسو ،حوشضو يف ،فيز وأا لخد نود ،هلقعو ،هبلقو ،هحورب هلك كلذ نع ربعي مث ،قئأقحلا فششكتشسيو
.ةيعوشضومو

مجشسني يتلا هتأملك رأيتخا يف ًأقيقد نأكف (راوشس نب هللادبع) ةرشصبلا يشضأق نع ظحأجلا ثدحت
زربتل ،مأجشسناو لدأعت يف ةفلتؤوملا لمجلا دششح يف ًأعئارو ،هشصيخششتو ىنعملا ميشسجت يف صضعب عم أهشضعب

ًأيعقاوو ،أهتيأهن ىلع ىتأاو ،أهتيأغ ىلإا لشصو يتلا هينأعم يفً ارهأبو ،يقيشسوملا هعأقيإأب ،ليمجلا نفلا ةعيبط
ةكرعملا قئأقدب ًأطيحم ،هتئيهو هتكرح ًأمشسار ،هروعششو هشسأشسحإأب ًأجوزممً اريوشصت هبحأشص ريوشصت يف
قيوزتلا نم ةيلأخلا- ةيريوشصتلا هتيعقاو تءأجف ،بأبذلاو (راوشس نب هللادبع) يشضأقلا نيب ةيمأحلا
ىلع ةردقملا هيدل نمو .. هتكرحو هبحأشص ةئيه ةمشسارو ،هشسفن تأجلخل ةروشصم ،ةأيحلأب ةشضبأن- قيمنتلاو
؟ ىرأبي ل صصيخششتو ،ىرأجي ل بولشسأا يف ،ءادألا ةعاربو ،ةبأتكلا مأمز كلم يذلا (ظحأجلا) ىوشس كلذ

نأا ىلإا اوعد نيذلا -أبيرقت نورق ةرششعب- أبوروأا يف ةيعقاولا ةشسردملا ءأمعز قبشس دق ظحأجلا نإا
ىلإا أهيف عوزن ل ،ةقيقد ةيعوشضوم ةروشصب أهثادحأاو أهعئأقو نع ريبعتلاو ،ةأيحلا فشصو يه بدألا ةمهم
. نيولتلا وأا لأيخلا
،ةرششأبم ةيقيقح ةقيرطب هعمتجم فشصي نأا بجي بيدألاو ،ةيعأمتجا صسشسأا ىلع همئأعد موقت نأا بجي بدألأف
. صسأنلا نم فوخ وأا تمزت نود هنشسأحمو عمتجملا اذه ئوأشسم أهيف صضرعي

أهاري أمك أهروشصي ،أهل ةقدأشص ةروشص مشسرف ،ةأيحلاو بدألا نيب هتيعقاو يف (ظحأجلا) طبر دقلو
نود ،ءأيحألاو ةأيحلا ةعيبطل ًأشصخششم نأك هنأل ،دولخلا هبدأل بتُك أنه نم ،أهل دودح ل ةيرحب ،أهشسحيو
. نورعششي أمك مهتأجلخ ريوشصتو ،نوروشصتي أمك مهتأيح لظ هيف صسأنلا ىأارو ،لجد وأا فييزت

روشصيل ،هغأبشصأا ىلإا دمعيف ،روشصملا ةششيرب (ظحأجلا) كشسمي نأا لإا هشصقني ل جذومنلا اذهو
هتبجو ،هتوشسنلقو ،هتمأمعو ،هيلجرو ،هيديو ،هيتنجوو هتيحلو ،هينيعو هشسأارو ،ههجو عطأقتو هدقب يشضأقلا
،هتئيهو ةرشصبلا يشضأق أنل روشص .. ىرخأا ةروشص هتروشص ىلإا فيشضيل ،هئاذحو همازحو هليوارشسو ،هنأطفقو
ىنثأا مث هتلأح عيمج يف ،رأقو نم هيلع ىوطنا أمو ،هنم ردب أم روشصو ،بأبذلا هيلع أطشس ةعأشس هتأيونعمو
ىمشسأا هذهو- أهفشصرو هظأفلأا يف ل- هتارأششإاو هينأعم يف لزهلا نأك دج يف هلوشضف ةلقو ،هتريشس نشسح ىلع
. حيرجتلأب هبحأشص لأنت يتلا ةبأعدلاو ،صصيخششتلاو ديشسجتلا يف ةيعقاولا روشص

Gdù°«ó YÑó G◊∏«º eëªóMù°Ú
(ظحأ÷ا بدأا ‘ ةيرخشسلا)

نÓعإلاو عيزوتلاو رششنلل ةيÒهأم÷ا رادلا
م٨٨٩١ :١ ط صسلبارط
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ةوقو ،هشسارم لوطو ،هبرأجت ةرثكو ،هلعأفت ةدششل ،ينأعملا نم ةريزغلا ةدأملا هذهب ظحأجلا زأتما
،رهأظملا بقاريو ،ثادحألا قمعتيو ،رهاوظلا ئرقتشسيو ،رارشسألا نطبتشسي ،ءأيحألاو ةأيحلأب هتربخو هرشصب
،رشسيو ةلوهشسو ،حوشضو يف ،فيز وأا لخد نود ،هلقعو ،هبلقو ،هحورب هلك كلذ نع ربعي مث ،قئأقحلا فششكتشسيو
.ةيعوشضومو

مجشسني يتلا هتأملك رأيتخا يف ًأقيقد نأكف (راوشس نب هللادبع) ةرشصبلا يشضأق نع ظحأجلا ثدحت
زربتل ،مأجشسناو لدأعت يف ةفلتؤوملا لمجلا دششح يف ًأعئارو ،هشصيخششتو ىنعملا ميشسجت يف صضعب عم أهشضعب

ًأيعقاوو ،أهتيأهن ىلع ىتأاو ،أهتيأغ ىلإا لشصو يتلا هينأعم يفً ارهأبو ،يقيشسوملا هعأقيإأب ،ليمجلا نفلا ةعيبط
ةكرعملا قئأقدب ًأطيحم ،هتئيهو هتكرح ًأمشسار ،هروعششو هشسأشسحإأب ًأجوزممً اريوشصت هبحأشص ريوشصت يف
قيوزتلا نم ةيلأخلا- ةيريوشصتلا هتيعقاو تءأجف ،بأبذلاو (راوشس نب هللادبع) يشضأقلا نيب ةيمأحلا
ىلع ةردقملا هيدل نمو .. هتكرحو هبحأشص ةئيه ةمشسارو ،هشسفن تأجلخل ةروشصم ،ةأيحلأب ةشضبأن- قيمنتلاو
؟ ىرأبي ل صصيخششتو ،ىرأجي ل بولشسأا يف ،ءادألا ةعاربو ،ةبأتكلا مأمز كلم يذلا (ظحأجلا) ىوشس كلذ

نأا ىلإا اوعد نيذلا -أبيرقت نورق ةرششعب- أبوروأا يف ةيعقاولا ةشسردملا ءأمعز قبشس دق ظحأجلا نإا
ىلإا أهيف عوزن ل ،ةقيقد ةيعوشضوم ةروشصب أهثادحأاو أهعئأقو نع ريبعتلاو ،ةأيحلا فشصو يه بدألا ةمهم
. نيولتلا وأا لأيخلا
،ةرششأبم ةيقيقح ةقيرطب هعمتجم فشصي نأا بجي بيدألاو ،ةيعأمتجا صسشسأا ىلع همئأعد موقت نأا بجي بدألأف
. صسأنلا نم فوخ وأا تمزت نود هنشسأحمو عمتجملا اذه ئوأشسم أهيف صضرعي

أهاري أمك أهروشصي ،أهل ةقدأشص ةروشص مشسرف ،ةأيحلاو بدألا نيب هتيعقاو يف (ظحأجلا) طبر دقلو
نود ،ءأيحألاو ةأيحلا ةعيبطل ًأشصخششم نأك هنأل ،دولخلا هبدأل بتُك أنه نم ،أهل دودح ل ةيرحب ،أهشسحيو
. نورعششي أمك مهتأجلخ ريوشصتو ،نوروشصتي أمك مهتأيح لظ هيف صسأنلا ىأارو ،لجد وأا فييزت

روشصيل ،هغأبشصأا ىلإا دمعيف ،روشصملا ةششيرب (ظحأجلا) كشسمي نأا لإا هشصقني ل جذومنلا اذهو
هتبجو ،هتوشسنلقو ،هتمأمعو ،هيلجرو ،هيديو ،هيتنجوو هتيحلو ،هينيعو هشسأارو ،ههجو عطأقتو هدقب يشضأقلا
،هتئيهو ةرشصبلا يشضأق أنل روشص .. ىرخأا ةروشص هتروشص ىلإا فيشضيل ،هئاذحو همازحو هليوارشسو ،هنأطفقو
ىنثأا مث هتلأح عيمج يف ،رأقو نم هيلع ىوطنا أمو ،هنم ردب أم روشصو ،بأبذلا هيلع أطشس ةعأشس هتأيونعمو
ىمشسأا هذهو- أهفشصرو هظأفلأا يف ل- هتارأششإاو هينأعم يف لزهلا نأك دج يف هلوشضف ةلقو ،هتريشس نشسح ىلع
. حيرجتلأب هبحأشص لأنت يتلا ةبأعدلاو ،صصيخششتلاو ديشسجتلا يف ةيعقاولا روشص

Gdù°«ó YÑó G◊∏«º eëªóMù°Ú
(ظحأ÷ا بدأا ‘ ةيرخشسلا)
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GÙ``````ƒQ G’Ch∫

1-J©ôj∞ Gdæq≤ó

GÙƒQ G’Ch∫:
fû°ÉCI Gdæ≤ó Yæó Gd©ôÜ

GC( d¨`á:

،اهئيدر نم اهديج فرعيل اهرظنو اهزيم ،اهÒغو مهاردلاً اداقنتو ،ً ادقن ، دقن''  :(دقن) ةدام ،برعلا ناسسل ‘ ءاج
مهتكرت نإاو كودقن سسانلا تدقن نإا) :ءادردلا يبأا ثيدح رسسفي كلذ ىلعو ،نسساÙاو بويعلا نم هب ام رهظأا ،مÓكلا دقنو
ءارطإلا  :هدسضو .حيرجتلاو ملثلاو بيعلا  :هانعم انه دقنلاف  .هلثÃ كولباق مهتبتغاو مهتبع نإا  :لوقلا اذه ىنعمو ،(كوكرت
''ظيرقتلاو

Ü( GU°£ÓMÉk:

،لباقŸا وأا ،هل هباسشŸا هÒغب هتنزاومو هليل–و هÒسسفتو ، ينفلا وأا يبدألا رثألا ةسسارد ¤إا فدهي يبدأا نف وه ، ًابدأا دقنلا
ثيد◊ا نأا اÃو  .ةيلام÷ا سسيياقŸا سضعبل ًاعبت قوذلا ىلع مئاق يعو ىلع كلذ لكو  .هتجردو هتميق نايبب ،هيلع مك◊ا مث
ءابدألاو بدألا ديب ذخألا ىوسصقلا هتمهمو ،ًاموظنموً اروثنم :هسسفن بدألا هعوسضوم نوكي يبدألا دقنلا نإاف ،بدألا ىلع انهرودي
Òغ نم ةموهفم هتللد تناك ً،اÌنوً ارعسش بدألا) f≤ó ( حلطسصŸا نأا د‚ كلذل  .تاياغلا ىمسسأاو لبسسلا Òخ ¤إا ءارقلاو
- ةيحÓطسصلا ةملكلا ترهظ مث  .مÓسسإلا ردسصو ةيلها÷ا ‘ تردسص ةيدقن ماكحأاو روثنم دقن نم د‚ ا‡ اذهو  .اهتغايسص
:هباتك (م٨٠٩-٨٨٨) (ـه٠١٣-٤٧٢) رفعج نب ةمادق ىمسس دقف ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا ‘ ًاسصوسصخ راثآلا سضعب ‘ -كلذ دعب
) f≤ó Gdû°©ô (، ةملكو ) f≤ó (دق- ينعت تناكÁًا -)Gd©∏º HÉdû°©ô (بعتلا اذهوÒ ا لباقي وأا لداعيŸطسصلا ىنعÓثيد◊ا يح
)Gdæ≤ó G’COH» (.

GÙƒQ G’Ch∫:
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-Yü°ô U°óQ G’ES°ÓΩ:

HóGjÉä Gdæ≤ó G’COH»

2-Nü°ÉFü¢ Gdæ≤ó ‘ eôM∏á Gdæû°ÉCI

¤إا ةفاسضإلاب ،رعسشلا اهيف برعلاركاذتي يتلا ،ةيبدألا سسلاجملل لث‡ Òخ ( ظاكع ) قوسس تناك
لوح مهنيب اميف ءارعسشلا ثيداحأا عم تائيبلا هذه تلكسش دقو  .سشيرق ءايفأاو ،ناسسغو ةÒ◊ا تاطÓب
ةقيلسسلا ىلع ¤وألا ةجردلاب ًامئاق ناك يذلا يبدألا دقنلل ¤وألا ةاونلا ،ذخآاŸاو ةيرعسشلا ماكحألا
.ةيناثلا ةجردلاب ةيلبقلا ةيبسصعلا ىلعو ،ةيبرعلا
نم ءازجأا وأا ًاتايبأا لوانتي ناك ا‰إاو هلك يبدألا رثألا لوانتي نكي ⁄ يلها÷ا رسصعلا ‘ يبدألا دقنلا
ةيلها÷ا ‘ يبرعلا دقنلا نأا كردن ،كاذنآا تقلطأا يتلا ماكحألا كلت ةءارق ةدواعم نمو   .ةديسصقلا
رثأاب سساسسحإلا ىلع مئاقلا ، ينفلا قوذلا نع لختي ⁄ هنكل ،هتركفو رعسشلا ةغايسص ىلع ًامئاق ناك
،رعسشلل ًامئÓمو رسصعلا حورل ًامئÓم دقنلا ناك دقل  .دقانلا دنع مÓكلا عقو رادقمو سسفنلا ‘ رعسشلا
.رثأاتلاو لاعفنلا ىلع مئاق امهÓك
تدرو يتلاك ،ةينف دعاوقو سسسسأا اهل ناك يتلا دقنلا هوجو سضعبل ءارقتسسا نم انيفعت ل ماكحألا هذه
نكي ⁄ رسصعلا كلذ ‘ دقنلا نأا ىلع تلد دقف ،ةمقلعو سسيقلا ئرما اهجوز عم بدنج مأا ةسصق ‘
.ةرطفلا ىلع جورÿا نودب ةيلوألا ةيدقنلا لوسصألا سضعب ¤إا ىدعت لب طقف ةرطفو ةقيلسس
ليدعتو ،هرعسشب ينتعي مهسضعب ناك ذإا ،هسسفنل رعاسشلا دقن ، يلها÷ا رسصعلا ‘ دقنلا تاجرد ىلعأا نإا
لمعيو رظنلا اهيف ددري'' ًلوح هدنع ثك“ ةديسصقلا عدي'' ناك نم ءارعسشلا نم نأا كلذ ،هدئاسصق
.رعسشلا رايع يأارلاو ، يأارلا مامز لقعلا ذإا ،هيأار اهيف بلقيو ،هلقع اهب

أأ

ب

ب

ج

ج

د

د

(ملسسو هيلع هللا ىلسص) يبنلا ناكو ،يلها÷ا دقنللً ادادتما لإا مÓسسإلا ردسص ‘ دقنلا نكي ⁄
.''ارحسسل نايبلا نم نإا'' لئاقلا وهف ،رعسشلا ‘ هيأارب ›دي
رعسشلا لسضفف ،ةيقÓخأا ةغبسصب نيدسشارلا ءافلÿاو يبنلا دهع ‘ دقنلا غبسص يمÓسسإلا عباطلا
.هللا ديج“و ةوعدلا ميظعتو قÓخألا مراكم لوانتي يذلا
هيلإا ءارآلاو لاوقألا فرسصو قاوذألا ‘ رثأا مهتغÓبو ءارعسشلل هيّد–و هتحاسصفو هزاجعإاب نآارقلا

دق ةÒغŸا نب ديلولا لوق لعلو ،هدئاسصقل يلها÷ا رعاسشلا برط امك هل اوبرطف ،رعسشلا نود نم
ÿهل نإا هللاو'' :لاوقألا هذه سص ◊Óطل هيلع نإاو ةوÓهلفسسأا نإاو ةو Ÿعأا نإاو قدغÓه Ÿرمث''.
بابسسأا ليلعت مدعي ⁄ هنإاف يلها÷ا دقنللً ادادتما ناك يمÓسسإلا رسصعلا ‘ دقنلا نأا مغر

هللا يسضر) باطÿا نب رمع ةفيلÿا باجعإاك ،هدقنل سسيياقŸا سضعب عسضوو ،رعسشلا ناسسحتسسا
رسس ًاحراسشو هÁوقت بابسسأا ًآÓلعم ( ءارعسشلا رعسشأا ) هرابتعاو ،ىملسس يبأا نب Òهز رعسشب (هنع
سس◊ا ¤إا ةفاسضإلاب سضرغلاو ظفللاو ىنعŸا اهيف زيمو ،رعسشلا ةعانسص رسس كردأا هنأل ،هليسضفت
.ةيقÓخألا رعسشلا ةمهمو

أأ
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GÙƒQ G’Ch∫:
fû°ÉCI Gdæ≤ó Yæó Gd©ôÜ

GC( d¨`á:

،اهئيدر نم اهديج فرعيل اهرظنو اهزيم ،اهÒغو مهاردلاً اداقنتو ،ً ادقن ، دقن''  :(دقن) ةدام ،برعلا ناسسل ‘ ءاج
مهتكرت نإاو كودقن سسانلا تدقن نإا) :ءادردلا يبأا ثيدح رسسفي كلذ ىلعو ،نسساÙاو بويعلا نم هب ام رهظأا ،مÓكلا دقنو
ءارطإلا  :هدسضو .حيرجتلاو ملثلاو بيعلا  :هانعم انه دقنلاف  .هلثÃ كولباق مهتبتغاو مهتبع نإا  :لوقلا اذه ىنعمو ،(كوكرت
''ظيرقتلاو

Ü( GU°£ÓMÉk:

،لباقŸا وأا ،هل هباسشŸا هÒغب هتنزاومو هليل–و هÒسسفتو ، ينفلا وأا يبدألا رثألا ةسسارد ¤إا فدهي يبدأا نف وه ، ًابدأا دقنلا
ثيد◊ا نأا اÃو  .ةيلام÷ا سسيياقŸا سضعبل ًاعبت قوذلا ىلع مئاق يعو ىلع كلذ لكو  .هتجردو هتميق نايبب ،هيلع مك◊ا مث
ءابدألاو بدألا ديب ذخألا ىوسصقلا هتمهمو ،ًاموظنموً اروثنم :هسسفن بدألا هعوسضوم نوكي يبدألا دقنلا نإاف ،بدألا ىلع انهرودي
Òغ نم ةموهفم هتللد تناك ً،اÌنوً ارعسش بدألا) f≤ó ( حلطسصŸا نأا د‚ كلذل  .تاياغلا ىمسسأاو لبسسلا Òخ ¤إا ءارقلاو
- ةيحÓطسصلا ةملكلا ترهظ مث  .مÓسسإلا ردسصو ةيلها÷ا ‘ تردسص ةيدقن ماكحأاو روثنم دقن نم د‚ ا‡ اذهو  .اهتغايسص
:هباتك (م٨٠٩-٨٨٨) (ـه٠١٣-٤٧٢) رفعج نب ةمادق ىمسس دقف ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا ‘ ًاسصوسصخ راثآلا سضعب ‘ -كلذ دعب
) f≤ó Gdû°©ô (، ةملكو ) f≤ó (دق- ينعت تناكÁًا -)Gd©∏º HÉdû°©ô (بعتلا اذهوÒ ا لباقي وأا لداعيŸطسصلا ىنعÓثيد◊ا يح
)Gdæ≤ó G’COH» (.
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2-Nü°ÉFü¢ Gdæ≤ó ‘ eôM∏á Gdæû°ÉCI

¤إا ةفاسضإلاب ،رعسشلا اهيف برعلاركاذتي يتلا ،ةيبدألا سسلاجملل لث‡ Òخ ( ظاكع ) قوسس تناك
لوح مهنيب اميف ءارعسشلا ثيداحأا عم تائيبلا هذه تلكسش دقو  .سشيرق ءايفأاو ،ناسسغو ةÒ◊ا تاطÓب
ةقيلسسلا ىلع ¤وألا ةجردلاب ًامئاق ناك يذلا يبدألا دقنلل ¤وألا ةاونلا ،ذخآاŸاو ةيرعسشلا ماكحألا
.ةيناثلا ةجردلاب ةيلبقلا ةيبسصعلا ىلعو ،ةيبرعلا
نم ءازجأا وأا ًاتايبأا لوانتي ناك ا‰إاو هلك يبدألا رثألا لوانتي نكي ⁄ يلها÷ا رسصعلا ‘ يبدألا دقنلا
ةيلها÷ا ‘ يبرعلا دقنلا نأا كردن ،كاذنآا تقلطأا يتلا ماكحألا كلت ةءارق ةدواعم نمو   .ةديسصقلا
رثأاب سساسسحإلا ىلع مئاقلا ، ينفلا قوذلا نع لختي ⁄ هنكل ،هتركفو رعسشلا ةغايسص ىلع ًامئاق ناك
،رعسشلل ًامئÓمو رسصعلا حورل ًامئÓم دقنلا ناك دقل  .دقانلا دنع مÓكلا عقو رادقمو سسفنلا ‘ رعسشلا
.رثأاتلاو لاعفنلا ىلع مئاق امهÓك
تدرو يتلاك ،ةينف دعاوقو سسسسأا اهل ناك يتلا دقنلا هوجو سضعبل ءارقتسسا نم انيفعت ل ماكحألا هذه
نكي ⁄ رسصعلا كلذ ‘ دقنلا نأا ىلع تلد دقف ،ةمقلعو سسيقلا ئرما اهجوز عم بدنج مأا ةسصق ‘
.ةرطفلا ىلع جورÿا نودب ةيلوألا ةيدقنلا لوسصألا سضعب ¤إا ىدعت لب طقف ةرطفو ةقيلسس
ليدعتو ،هرعسشب ينتعي مهسضعب ناك ذإا ،هسسفنل رعاسشلا دقن ، يلها÷ا رسصعلا ‘ دقنلا تاجرد ىلعأا نإا
لمعيو رظنلا اهيف ددري'' ًلوح هدنع ثك“ ةديسصقلا عدي'' ناك نم ءارعسشلا نم نأا كلذ ،هدئاسصق
.رعسشلا رايع يأارلاو ، يأارلا مامز لقعلا ذإا ،هيأار اهيف بلقيو ،هلقع اهب

أأ

ب

ب

ج
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(ملسسو هيلع هللا ىلسص) يبنلا ناكو ،يلها÷ا دقنللً ادادتما لإا مÓسسإلا ردسص ‘ دقنلا نكي ⁄
.''ارحسسل نايبلا نم نإا'' لئاقلا وهف ،رعسشلا ‘ هيأارب ›دي
رعسشلا لسضفف ،ةيقÓخأا ةغبسصب نيدسشارلا ءافلÿاو يبنلا دهع ‘ دقنلا غبسص يمÓسسإلا عباطلا
.هللا ديج“و ةوعدلا ميظعتو قÓخألا مراكم لوانتي يذلا
هيلإا ءارآلاو لاوقألا فرسصو قاوذألا ‘ رثأا مهتغÓبو ءارعسشلل هيّد–و هتحاسصفو هزاجعإاب نآارقلا

دق ةÒغŸا نب ديلولا لوق لعلو ،هدئاسصقل يلها÷ا رعاسشلا برط امك هل اوبرطف ،رعسشلا نود نم
ÿهل نإا هللاو'' :لاوقألا هذه سص ◊Óطل هيلع نإاو ةوÓهلفسسأا نإاو ةو Ÿعأا نإاو قدغÓه Ÿرمث''.
بابسسأا ليلعت مدعي ⁄ هنإاف يلها÷ا دقنللً ادادتما ناك يمÓسسإلا رسصعلا ‘ دقنلا نأا مغر

هللا يسضر) باطÿا نب رمع ةفيلÿا باجعإاك ،هدقنل سسيياقŸا سضعب عسضوو ،رعسشلا ناسسحتسسا
رسس ًاحراسشو هÁوقت بابسسأا ًآÓلعم ( ءارعسشلا رعسشأا ) هرابتعاو ،ىملسس يبأا نب Òهز رعسشب (هنع
سس◊ا ¤إا ةفاسضإلاب سضرغلاو ظفللاو ىنعŸا اهيف زيمو ،رعسشلا ةعانسص رسس كردأا هنأل ،هليسضفت
.ةيقÓخألا رعسشلا ةمهمو

أأ
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Gd©ü°ô G’Ceƒ…
يقرلا نم ءيسش ىلع نكل ،يلها÷ا رسصعلا ‘ هموهفم نع هرهوج ‘ فلتخي يومألا رسصعلا ‘ دقنلا موهفم نكي ⁄

كسسمتلا رارمتسسا مغر اهبناوج سضعب ‘ ةيبرعلا ةاي◊ا مدقتل ةجيتنو ،يلها÷ا رعسشلاب يومألا رعسشلا طابترا ةجيتن مدقتلاو
:‘ يومألا يبدألا دقنلا سصئاسصخ لم‚ نأا نكÁو  .ةيودبلا ةاي◊اب

GC( GdæªƒPê G’Ch∫:
ةيفاقو دحاو ّيور ىلع ليÿا هيف نافسصتً ارعسش لوق  :تلاقف ،امهنيب مكحتل بدنج مأا ¤إا سسيقلا ؤورماو ةمقلع مكتحا

:تلق كنأل تلاق ،كلذ فيكو لاق  .كنم رعسشأا ةمقلع :سسيقلا ئرمل تلاقف ،اهادسشنأاف ... ةدحاو
a∏∏ù°ƒ• GCd¡ƒÜ hd∏ù°É¥ OQI             hd∏õLô eæ¬ hb™ GCNôê e¡òÜ

:ةمقلع لاقو  .كقاسسب هتيرمو كطوسسب كسسرف تدهجف
aÉCOQc``¡ø KÉf«``````Ék eø YæÉf¬              Á`````ôq cªôq GdôGF````í GŸàë``∏Ö

(هرج) لو قاسسب هارم لو طوسسب هبرسضي ⁄ هسسرف نانع نم ناث وهو هتديرط كردأاف
GHø bàÑ«á :  Gdû°©ô hGdû°©ôGA U¢ 31

Ü( GdæªƒPê GdãÉÊ :

مÓكلا Úب لظاعي ل ناك''هنأل ( ءارعسشلا رعسشأا ) هوعديو ىملسس يبأا نب Òهزب ًابجعم باطÿا نب رمع ةفيلÿا ناك
.'' هيف اÃ لإا لجرلا حدÁ لو  ةuيسشوُح عبتي لو

GHø S°ÓΩ G÷ëª»:  WÑ≤Éä aëƒ∫ Gdû°©ôGA U¢ 81

.رعسشلا قوذت ‘ عبطلاو ةقيلسسلا ىلع ًامئاق لظ هنأا
.رخآلا ىلع مهدحأا ليسضفتو ءارعسشلا Úب ةنزاوŸا يه اهيلع يرجي يتلا هتادأا نأا
ةعانسصلاو ةيعامتجلا ةاي◊ا عم ًايسشامتم ،ملعلا حور نعً اديعب ًايرطف لازيل ناسسحتسسلا ليلعت
.يلها÷ا رعسشلل ةمهلتسسŸا ةيرعسشلا
قوذتو ، ظافلألا Úب زيمو ةغايسصلا ‘ ليم÷ا فرعو ،رعسشلا ‘ لام÷ا مهف رسصعلا اذه ‘ دقانلا
.ةيرعسشلا راثآلا ىلع مكحيل اهيلإا دوعي ةيملع لوسصأاو دعاوق ¤إا ةجا◊ا نود رعسشلا

اهتلامعتسساو ةغللاب اونتعا نيذلا ءاملعلا دقن وه ، قارعلا ‘ دقنلا نم عون رسصعلا اذه ‘ رهظ
.اهÒغو ةغÓبلاو سضورعلاو وحنلاك ، ةيبرعلا مولعلا لوسصأا نوعسضي اوؤودبو
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GCS°Ä∏á Gdæ≤ÉT¢ :

ê( GdæªƒPê GdãÉdå:

:ناوفسص نب دلاخ لاقف ،رعسشأا مهيأا لطخألاو ريرجو قدزرفلا نع كلŸا دبع نب ماسشه يومألا ةفيلÿا لأاسس
رفز اذإا ›اطلا ، Óلع مهÓجأاو ًلزغ مهّلقأاو ،Óثم مهرسسيأاوً ارذع مهنسسحأاو ،اركذ مهدعبأاو ،ً ارخف مهمظعأا امأا )

امأاو  .قدزرفلاف نانعلا ليوطلا ، ناسسللا حيسصفلا ،لاسص رطخ نإاو لاق ردهأا نإا يذلا ،رطخ اذإا يماسسلاو ، رأاز اذإا ›ا◊او
مهكتهأاوً ارعسش مهقرأاوً ارحب مهرزغأا امأاو  .لطخألاف عفر حدم نإاو ،عسضو اجه اذإا يذلا ًاتوف مهلقأاو ًاتيب مهحدمأاو ًاتعن مهنسسحأا
.(دانزلا يراو دامعلا عيفر داؤوفلا يكذ مهلكو .ريرجف قحلي ⁄ بِلُط نإاو ،قبسسي ⁄ بَلَط نإا يذلا ،قلبألا رغألا ،ً اÎسس هّوُدَعِل

G’CU°Ø¡ÉÊ : G’CZÉÊ ê 8U¢ 18

- eæ«∞ eƒS°≈ -
)‘ Gdæ≤ó hGdû°©ô ( 

.ًاحÓطسصاو ةغل يبدألا دقنلا فّرع (١
.يلها÷ا رسصعلا ‘ يبدألا دقنلل ةيسساسسألا سصئاسصÿا دّدح (٢
ليلعت مدعي ⁄ هنإاف يلها÷ا دقنللً ادادتما ناك مÓسسإلا ردسص رسصع ‘ دقنلا نأا مغر)  :يلي ام لّلع (٣

.( رعسشلا ناسسحتسسا بابسسأا
؟يومألا رسصعلا ‘ يبدألا دقنلا ىلع ترهظ يتلا ةديد÷ا سصئاسصÿا ام (٤
.ثلاثلا يدقنلا جذومنلل كتءارق لÓخ نم دقنلا سصئاسصخ جرختسسا (٥
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.يلها÷ا رسصعلا ‘ يبدألا دقنلل ةيسساسسألا سصئاسصÿا دّدح (٢
ليلعت مدعي ⁄ هنإاف يلها÷ا دقنللً ادادتما ناك مÓسسإلا ردسص رسصع ‘ دقنلا نأا مغر)  :يلي ام لّلع (٣

.( رعسشلا ناسسحتسسا بابسسأا
؟يومألا رسصعلا ‘ يبدألا دقنلا ىلع ترهظ يتلا ةديد÷ا سصئاسصÿا ام (٤
.ثلاثلا يدقنلا جذومنلل كتءارق لÓخ نم دقنلا سصئاسصخ جرختسسا (٥

17

HóGjÉä Gdæ≤ó G’COH»
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Gdæ≤ó G’COH»

GÙƒQ GdãÉÊ 

¤وألا ةّيدقنلا تافنّصصŸا

WÑ≤Éä aëƒ∫ Gdû°©ôGA :’Hø S°ÓΩ G÷ªë»

Gdû°©ô hGdû°©ôGA :GHø bà«Ñá

GdóQS¢
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GÙ````````ƒQ GdãÉÊ

GÙƒQ GdãÉÊ:
WÑ≤Éä aëƒ∫ Gdû°©ôGA

’Hø S°ÓΩ G÷ªë»

“¡«ó:
ءارعسشلا فنسصي نأا هبحاسص هيف لواح دقو ، دقنلا ‘ باتك لّوأا مÓسس نبل ( ءارعسشلا لوحف تاقبط ) باتك Èتعي

تاياورلا عمج ىلع تماق هلبق وأا هرسصع ‘ تفلأا يتلا بتكلا عيمجف ؛فيلأاتلا نم ديدج ط‰ هنإا ،تاقبط وأا بتارم ‘ مهعسضيو
سسيياقŸ ًاقفو ءارعسشلا ريدقت ¤إا فدهي ناكف مÓسس نبا امأا  .لاثمألاو مك◊او باسسنألاو رابخألاو سصسصقلاو رعسشلا نم ةفلتıا

.(ءارعسشلا لوحف تاقبط ) هباتك ىّمسس مث نمو ،يسصخسشلا هقوذ نمو رعسشلاب هملع نم ةدمتسسم ةنيعم

GdµàÉÜ:

.هسسفن باتكلاو ةمدقŸا  : Úمسسق ¤إا ( ءارعسشلا لوحف تاقبط ) باتك مسسقني

1( GŸ≤óeá:

:‘ ةمدقŸا ‘ اهراثأا يتلا اياسضقلا سصخلن نأا نكÁو

GCh’k :ك دق ناك لاحتنلا نأا كلذ ؛هيف يأارلا ءادبإا لبق هبحاسص ¤إا رعسشلا ةبسسن ةحسص نم ققحتلا ةرورسضÌ ‘ يبرعلا رعسشلا 
:Úببسسل

نأا نود هتياور ¤إا اوداع اŸو ،Úح ¤إا رعسشلا ةياور نع مهفرسص ، يمÓسسإلا رسصعلا ‘ تاحوتفلاب برعلا لاغسشنا نأا -
.هبحاسص Òغ ¤إا هتبسسنو رعسشلا لوق ‘ دّيزتي ةاورلا سضعب حار دقف ،مهراعسشأا هيف تلجُسس ناويد مهل نوكي

 هنأا ¤إا Òسشي مÓسس نبا نكل ،اهل سسيل رعسش ةبسسنب اهدا‹أاو اهعئاقو ركذبً اد‹ قق– نأا تدارأا رئاسشعلا سضعب-
.(٦٤ سص باتكلا ةمدقم) ( نودلوŸا عسضو ام لو ،اوعسضو ام لو ةاوّرلا ةدايز ملعلا لهأا ىلع لكْسشُي سسيل)

KÉf«Ék:دقانلا ‘ رفاوتي نأا ّدب ل لب ، هب ّدتعا رعسشلا ‘ ًايأار لاق نم لك سسيل نكلو  .رعسشلا ىلع مك◊ا سساسسأا قوذلا نإا 
:ناطرسش
سضعب ‘ دعب ءاملعلا فلتخا دقو  :ءاملعلا هيلع قفتا ام عم ًامجسسنم هيأار نوكي نأاو ،ةسساردلا عسساو ًاسسراد نوكي نأا (١

.(٤ سص) هنم جرخي نأا دحأل سسيلف ،هيلع اوقفتا ام امأاف  ؛ءايسشألا رئاسس ‘ اوفلتخا امك رعسشلا
.رعسشلا ‘ ناسسحتسسلا عسضوم ديد– ىلع Úعتو قوذلا يّبرت يتلا يهف ،رعسشلا دقن ىلع نارŸا وأا ةبردلا (٢
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GÙƒQ GdãÉÊ: GdóQS¢ G’Ch∫
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GŸü°æØÉä Gdæ≤ójá G’Ch¤

2( e†°ªƒ¿ GdµàÉÜ :

لهأا نم ءارعسشلا انلسصفف''  :كلذ ‘ هجهنم حسضوي وهو ،تاقبط ¤إا ءارعسشلا فينسصت ‘ ةمدقŸا دعب مÓسس نبا عرسش
اÃ رعاسش لكل انججتحاو ،مهلزانم مهانلزنف ،مÓسسإلا اوكردأاو ةيلها÷ا ‘ اوناك نيذلا ،Úمرسضıاو مÓسسإلاو ةيلها÷ا
مهنم هرعسش هباسشت نم انفلأاف ً،ارعاسش Úعبرأا ىلع نيروهسشŸا لوحفلا نم انرسصتقاف ...ءاملعلا هيف لاق امو ، ةجح نم هل اندجو
(٤٢-٣٢ سص)''Úلدتعم Úئفاكتم ،ةقبط لكل طهر ةعبرأا ،تاقبط رسشع مهاندجوف ،هئارظن ¤إا

GC( WÑ≤Éä Gdû°©ôGA:سس نبا مّسسقÓيتآلاك تاقبط ¤إا ءارعسشلا م:
- WÑ≤Éä T°©ôGA G÷Ég∏«á.

- WÑ≤á T°©ôGA GdôKÉA.

- WÑ≤á T°©ôGA Gd≤ôi.

- WÑ≤á T°©ôGA Gd«¡ƒO

-WÑ≤Éä T°©ôGA G’ES°ÓΩ.

Ü(   e≤Éj«ù¢ Jü°æ«∞ Gdû°©ôGA:
:›اتلا طÎسشاو ،رعاسشلا اهيف لاق يتلا سضارغألا عونتو ،مكلا ،ةدو÷ا ،ةثÓث سسسسأا ىلع ءارعسشلا Úب مÓسس نبا لسضاف

 ،Êاثلا نم ىمسسأا ةبترم ‘ لوألا عسضو  .رخآلا نع يوُر ا‡ Ìكأا امهدحأا نع يوُر نكلو ةدو÷ا ‘ نارعاسش قفتا اذإا-
 ةلق مهب لخأا ا‰إاو ،لئاوألا عم مهعسضوم ءارعسشلا لوحف نم طهر ةعبرأا مهو ) :ةعبارلا ةقبطلا ‘ مÓسس نبا لوقي
.(١/٧٣١ ءارعسشلا لوحف تاقبط) (ةاورلا يديأاب مهرعسش
 املثم ،ةقبطلا ‘ هيلع مّدقت رخآلا هب فرعُي ⁄ سضرغ ‘ لاق امهدحأا نكل سضارغألا نٍمسضَرَغب نارعاسش رهتسشا اذإا -
.طقف لزغلاب لإا ًافورعم ليمج نكي ⁄و حدŸا ‘ لاق لوألا نأل ( ليمج ) ىلع (ّريثُك ) مّدقت

.ةدو÷ا وه ةلسضافŸا رايعم ناك ، سضارغألا عونتو ةÌكلا ‘ نارعاسش ىواسست اذإا-

eÉBNò Y∏≈ GŒÉg¬ Gdæ≤ó…:
‘ ًايلمع اهنع عجارت هنأا لإا ،باتكلا ةمدقم ‘ ةماعلا ةيدقنلا هئارآا ‘ ًابيسصم ناك مÓسس نبا نأا نم مغرلا ىلع

:‘ ذخآاŸا كلت ددحن نأا نكÁو ،نومسضŸا

.ٍرÈsم Òغ ةقبط لك ‘ ءارعسش ةعبرأاب مازتللا -أا
.ناكŸا رايعم وأا سضرغلا رايعم Úبو ءارعسشلا Úب ةلسضافŸا ‘ ينفلا رايعŸا Úب حجرأاتلا -ب
.طقف ةدو÷ا ىلع راسصتقلا مدعو ةÌكلا رايعم ¤إا ماكتحلا -ج
 دقو ، ظفللا رح ،مÓكلا رخافً ارعاسش ثيعبلا ناكو''  : لاثم ، ةقلطŸاو ةماعلا ماكحألا ¤إا ًانايحأا ليŸا -د

.هبلغ اميف مهفت نأا نود (٢/٥٣٥)''هلمخأاو  ريرج هبلغ
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GÙ````````ƒQ GdãÉÊ

GÙƒQ GdãÉÊ:
WÑ≤Éä aëƒ∫ Gdû°©ôGA

’Hø S°ÓΩ G÷ªë»

“¡«ó:
ءارعسشلا فنسصي نأا هبحاسص هيف لواح دقو ، دقنلا ‘ باتك لّوأا مÓسس نبل ( ءارعسشلا لوحف تاقبط ) باتك Èتعي

تاياورلا عمج ىلع تماق هلبق وأا هرسصع ‘ تفلأا يتلا بتكلا عيمجف ؛فيلأاتلا نم ديدج ط‰ هنإا ،تاقبط وأا بتارم ‘ مهعسضيو
سسيياقŸ ًاقفو ءارعسشلا ريدقت ¤إا فدهي ناكف مÓسس نبا امأا  .لاثمألاو مك◊او باسسنألاو رابخألاو سصسصقلاو رعسشلا نم ةفلتıا

.(ءارعسشلا لوحف تاقبط ) هباتك ىّمسس مث نمو ،يسصخسشلا هقوذ نمو رعسشلاب هملع نم ةدمتسسم ةنيعم

GdµàÉÜ:

.هسسفن باتكلاو ةمدقŸا  : Úمسسق ¤إا ( ءارعسشلا لوحف تاقبط ) باتك مسسقني

1( GŸ≤óeá:

:‘ ةمدقŸا ‘ اهراثأا يتلا اياسضقلا سصخلن نأا نكÁو

GCh’k :ك دق ناك لاحتنلا نأا كلذ ؛هيف يأارلا ءادبإا لبق هبحاسص ¤إا رعسشلا ةبسسن ةحسص نم ققحتلا ةرورسضÌ ‘ يبرعلا رعسشلا 
:Úببسسل

نأا نود هتياور ¤إا اوداع اŸو ،Úح ¤إا رعسشلا ةياور نع مهفرسص ، يمÓسسإلا رسصعلا ‘ تاحوتفلاب برعلا لاغسشنا نأا -
.هبحاسص Òغ ¤إا هتبسسنو رعسشلا لوق ‘ دّيزتي ةاورلا سضعب حار دقف ،مهراعسشأا هيف تلجُسس ناويد مهل نوكي

 هنأا ¤إا Òسشي مÓسس نبا نكل ،اهل سسيل رعسش ةبسسنب اهدا‹أاو اهعئاقو ركذبً اد‹ قق– نأا تدارأا رئاسشعلا سضعب-
.(٦٤ سص باتكلا ةمدقم) ( نودلوŸا عسضو ام لو ،اوعسضو ام لو ةاوّرلا ةدايز ملعلا لهأا ىلع لكْسشُي سسيل)

KÉf«Ék:دقانلا ‘ رفاوتي نأا ّدب ل لب ، هب ّدتعا رعسشلا ‘ ًايأار لاق نم لك سسيل نكلو  .رعسشلا ىلع مك◊ا سساسسأا قوذلا نإا 
:ناطرسش
سضعب ‘ دعب ءاملعلا فلتخا دقو  :ءاملعلا هيلع قفتا ام عم ًامجسسنم هيأار نوكي نأاو ،ةسساردلا عسساو ًاسسراد نوكي نأا (١

.(٤ سص) هنم جرخي نأا دحأل سسيلف ،هيلع اوقفتا ام امأاف  ؛ءايسشألا رئاسس ‘ اوفلتخا امك رعسشلا
.رعسشلا ‘ ناسسحتسسلا عسضوم ديد– ىلع Úعتو قوذلا يّبرت يتلا يهف ،رعسشلا دقن ىلع نارŸا وأا ةبردلا (٢
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GÙƒQ GdãÉÊ: GdóQS¢ G’Ch∫
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GŸü°æØÉä Gdæ≤ójá G’Ch¤

2( e†°ªƒ¿ GdµàÉÜ :

لهأا نم ءارعسشلا انلسصفف''  :كلذ ‘ هجهنم حسضوي وهو ،تاقبط ¤إا ءارعسشلا فينسصت ‘ ةمدقŸا دعب مÓسس نبا عرسش
اÃ رعاسش لكل انججتحاو ،مهلزانم مهانلزنف ،مÓسسإلا اوكردأاو ةيلها÷ا ‘ اوناك نيذلا ،Úمرسضıاو مÓسسإلاو ةيلها÷ا
مهنم هرعسش هباسشت نم انفلأاف ً،ارعاسش Úعبرأا ىلع نيروهسشŸا لوحفلا نم انرسصتقاف ...ءاملعلا هيف لاق امو ، ةجح نم هل اندجو
(٤٢-٣٢ سص)''Úلدتعم Úئفاكتم ،ةقبط لكل طهر ةعبرأا ،تاقبط رسشع مهاندجوف ،هئارظن ¤إا

GC( WÑ≤Éä Gdû°©ôGA:سس نبا مّسسقÓيتآلاك تاقبط ¤إا ءارعسشلا م:
- WÑ≤Éä T°©ôGA G÷Ég∏«á.

- WÑ≤á T°©ôGA GdôKÉA.

- WÑ≤á T°©ôGA Gd≤ôi.

- WÑ≤á T°©ôGA Gd«¡ƒO

-WÑ≤Éä T°©ôGA G’ES°ÓΩ.

Ü(   e≤Éj«ù¢ Jü°æ«∞ Gdû°©ôGA:
:›اتلا طÎسشاو ،رعاسشلا اهيف لاق يتلا سضارغألا عونتو ،مكلا ،ةدو÷ا ،ةثÓث سسسسأا ىلع ءارعسشلا Úب مÓسس نبا لسضاف

 ،Êاثلا نم ىمسسأا ةبترم ‘ لوألا عسضو  .رخآلا نع يوُر ا‡ Ìكأا امهدحأا نع يوُر نكلو ةدو÷ا ‘ نارعاسش قفتا اذإا-
 ةلق مهب لخأا ا‰إاو ،لئاوألا عم مهعسضوم ءارعسشلا لوحف نم طهر ةعبرأا مهو ) :ةعبارلا ةقبطلا ‘ مÓسس نبا لوقي
.(١/٧٣١ ءارعسشلا لوحف تاقبط) (ةاورلا يديأاب مهرعسش
 املثم ،ةقبطلا ‘ هيلع مّدقت رخآلا هب فرعُي ⁄ سضرغ ‘ لاق امهدحأا نكل سضارغألا نٍمسضَرَغب نارعاسش رهتسشا اذإا -
.طقف لزغلاب لإا ًافورعم ليمج نكي ⁄و حدŸا ‘ لاق لوألا نأل ( ليمج ) ىلع (رّيثُك ) مّدقت

.ةدو÷ا وه ةلسضافŸا رايعم ناك ، سضارغألا عونتو ةÌكلا ‘ نارعاسش ىواسست اذإا-

eÉBNò Y∏≈ GŒÉg¬ Gdæ≤ó…:
‘ ًايلمع اهنع عجارت هنأا لإا ،باتكلا ةمدقم ‘ ةماعلا ةيدقنلا هئارآا ‘ ًابيسصم ناك مÓسس نبا نأا نم مغرلا ىلع

:‘ ذخآاŸا كلت ددحن نأا نكÁو ،نومسضŸا

.ٍرÈsم Òغ ةقبط لك ‘ ءارعسش ةعبرأاب مازتللا -أا
.ناكŸا رايعم وأا سضرغلا رايعم Úبو ءارعسشلا Úب ةلسضافŸا ‘ ينفلا رايعŸا Úب حجرأاتلا -ب
.طقف ةدو÷ا ىلع راسصتقلا مدعو ةÌكلا رايعم ¤إا ماكتحلا -ج
 دقو ، ظفللا رح ،مÓكلا رخافً ارعاسش ثيعبلا ناكو''  : لاثم ، ةقلطŸاو ةماعلا ماكحألا ¤إا ًانايحأا ليŸا -د

.هبلغ اميف مهفت نأا نود (٢/٥٣٥)''هلمخأاو  ريرج هبلغ
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لّوأا اطخ هنأا يفكيو  .دقنلا ‘ ةعمل تارطخ نم ولخي ل هباتك نإاف مÓسس نبا اهيف عقو يتلا بويعلا هذه نم مغرلا ىلع نكلو
.هدعب نم داقنلل قيرطلا دّهمف ،برعلا دنع يجهنŸا دقنلا ‘ ةوطخ

O. Yõ Gdójø GS°ªÉY«π
(يبرعلا ثاÎلا ‘ ةّيوغللاو ةيبدألا رداسصŸا)

ندرألا / نامع :ةÒسسلا راد
.٣٠٠٢ /١ ط

؟ ( ءارعسشلا لوحف تاقبط) باتك ةمدقم ‘ مÓسس نبا اهراثأا يتلا ةيدقنلا اياسضقلا ام .١
؟رعّسشلا ‘ لاحتنلا ¤إا ةاورلا تعفد يتلا بابسسألا ام .٢
،ناطرسش هيف رفوت اذإا لإا دقانلا دنع قوذلا حسصي لو ،رعّسشلا ىلع مك◊ا سساسسأا وه مÓسس نبا دنع قوذلا .٣

.امهدّدح
؟تاقبط ¤إا ءارعسشلا فينسصت ‘ مÓسس نبا هدمتعا يذلا جهنŸا ام .٤
 قبطي نأا مÓسس نبا عاطتسسا فيك ،رخآاو رعاسش Úب ةلسضافŸا سسسسأا يه ، سضارغألا عونتو ، ّمكلا ، ةدو÷ا .٥

؟ءارعسشلل هفينسصت ‘ كلذ
؟ةيدقنلا مÓسس نبا ءارآا ‘ اهتظحÓم نكÁ يتلا بويعلا ام .٦

GCS°Ä∏á Gdæ≤ÉT¢ :

67

GdØëƒdá:
زيمتي ،ًاسسرف وأا ناك Óًمج ،لحفلاف ، ةيودبلا ةاي◊ا ةعيبط نم رعسشلا ىلع ةلاّدلا ظافلألا باختنا ‘ دمحأا نب ليلÿا ةقيرط ¤إا حلطلسصŸا اذه انب دوعي

Ãةفسص ُسضقانُي ا ( ّللاÚ ) غ ىلع ةزيم هل ) لاقف لحفلا ىنعم نع يعمسصألا لئسس دقو ، هادع ام ىلع قوفتي ةلوحفلابو ،رعاسشلا ‘ يعمسصألا اههركي يتلاÒةيزمك ه
.(فاق◊ا ىلع لحفلا

hGdØëƒdá :بلطتي يذلا درفتلا ينعت ،ةزيرغ ةفسص:
 ناسسرف وأا يئاطلا ”اح لثم ءامرك ءارعسشلا سضعب Èتعا يعمسصألاف ،ءرŸا ‘ ىرخأا تافسص لك ىلع رعسشلا ةفسص ةبلغ  (أا

.ةلوحفلا ةفسص مهنع ىفن نكل ةÎنع لثم
 لعŒ ل ةدحاولا ةديسصقلاف ،درفتلا اهبحاسصل لفكت يتلا دئاسصقلا نم ًانيعمً اددعرعسشلا ةفسص ةبلغ يعدتسست نأا (ب

.Óًحف اهبحاسص نم

*
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càÉÜ ) Gdû°©ô hGdû°©ôGA(

GdóQS¢ GdãÉÊ:

’Hø boà«Ñá

“¡«ó:

:يه نيدايم ةعبرأا ىلع تعّزوت يتلا هتامامتها ةعسسب ةبيتق نبا زّي“
.ةغّللا (بيرغ) ةسسارد -
.وحنلا مولع -
.ثيد◊ا مولع -
.هدقنو رعّسشلا -

.( ءارعّسشلاو رعّسشلا) هباتك لّزنتي Òخألا ناديŸا نمسضو

càÉÜ ) Gdû°q©ô hGdû°q©ôGA(

GC( GŸ≤óeá:

ةقيرطب ،يبدألا دقنلا اياسضق ّمهأا نم هفقاوم ةبيتق نبا اهيف سضرع دقف .برعلا دنع يدقّنلا يعولا ّروطت نع ترّبع
.ةرجهلل ثلاثلا نرقلا ةياهن ‘ جسضن نم دقّنلا هكردأا اÃ يحوت

Ü( GdµàÉÜ:
،ÚثدÙاو ىمادقلا ءارعسشلا مهأا ¤إا اوفّرعتي يك باّتكلا ةقبط نم نوبّدأاتŸا هلمعتسسيً ازجوم (Óيلد) ةبيتق نبا هدارأا

.مهراعسشأا نم دّي÷ا اورهظتسسيو
لب ،مهدحو ،تاقبطلا ءارعسش ةمجرت ىلع رسصتقي ⁄ هّنأا امك ،(تاقبط) ¤إا ءارعسشلا فينسصت ¤إا ةبيتق نبا دمعي ⁄و

.مهرسصاع نّ‡ مهÒغ ¤إا مهاّدعت
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لّوأا اطخ هنأا يفكيو  .دقنلا ‘ ةعمل تارطخ نم ولخي ل هباتك نإاف مÓسس نبا اهيف عقو يتلا بويعلا هذه نم مغرلا ىلع نكلو
.هدعب نم داقنلل قيرطلا دّهمف ،برعلا دنع يجهنŸا دقنلا ‘ ةوطخ

O. Yõ Gdójø GS°ªÉY«π
(يبرعلا ثاÎلا ‘ ةّيوغللاو ةيبدألا رداسصŸا)

ندرألا / نامع :ةÒسسلا راد
.٣٠٠٢ /١ ط

؟ ( ءارعسشلا لوحف تاقبط) باتك ةمدقم ‘ مÓسس نبا اهراثأا يتلا ةيدقنلا اياسضقلا ام .١
؟رعّسشلا ‘ لاحتنلا ¤إا ةاورلا تعفد يتلا بابسسألا ام .٢
،ناطرسش هيف رفوت اذإا لإا دقانلا دنع قوذلا حسصي لو ،رعّسشلا ىلع مك◊ا سساسسأا وه مÓسس نبا دنع قوذلا .٣

.امهدّدح
؟تاقبط ¤إا ءارعسشلا فينسصت ‘ مÓسس نبا هدمتعا يذلا جهنŸا ام .٤
 قبطي نأا مÓسس نبا عاطتسسا فيك ،رخآاو رعاسش Úب ةلسضافŸا سسسسأا يه ، سضارغألا عونتو ، ّمكلا ، ةدو÷ا .٥

؟ءارعسشلل هفينسصت ‘ كلذ
؟ةيدقنلا مÓسس نبا ءارآا ‘ اهتظحÓم نكÁ يتلا بويعلا ام .٦

GCS°Ä∏á Gdæ≤ÉT¢ :
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GdØëƒdá:
زيمتي ،ًاسسرف وأا ناك Óًمج ،لحفلاف ، ةيودبلا ةاي◊ا ةعيبط نم رعسشلا ىلع ةلاّدلا ظافلألا باختنا ‘ دمحأا نب ليلÿا ةقيرط ¤إا حلطلسصŸا اذه انب دوعي

Ãةفسص ُسضقانُي ا ( ّللاÚ ) غ ىلع ةزيم هل ) لاقف لحفلا ىنعم نع يعمسصألا لئسس دقو ، هادع ام ىلع قوفتي ةلوحفلابو ،رعاسشلا ‘ يعمسصألا اههركي يتلاÒةيزمك ه
.(فاق◊ا ىلع لحفلا

hGdØëƒdá :بلطتي يذلا درفتلا ينعت ،ةزيرغ ةفسص:
 ناسسرف وأا يئاطلا ”اح لثم ءامرك ءارعسشلا سضعب Èتعا يعمسصألاف ،ءرŸا ‘ ىرخأا تافسص لك ىلع رعسشلا ةفسص ةبلغ  (أا

.ةلوحفلا ةفسص مهنع ىفن نكل ةÎنع لثم
 لعŒ ل ةدحاولا ةديسصقلاف ،درفتلا اهبحاسصل لفكت يتلا دئاسصقلا نم ًانيعمً اددعرعسشلا ةفسص ةبلغ يعدتسست نأا (ب

.Óًحف اهبحاسص نم
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càÉÜ ) Gdû°©ô hGdû°©ôGA(

GdóQS¢ GdãÉÊ:

’Hø boà«Ñá

“¡«ó:

:يه نيدايم ةعبرأا ىلع تعّزوت يتلا هتامامتها ةعسسب ةبيتق نبا زّي“
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.وحنلا مولع -
.ثيد◊ا مولع -
.هدقنو رعّسشلا -

.( ءارعّسشلاو رعّسشلا) هباتك لّزنتي Òخألا ناديŸا نمسضو

càÉÜ ) Gdû°q©ô hGdû°q©ôGA(

GC( GŸ≤óeá:

ةقيرطب ،يبدألا دقنلا اياسضق ّمهأا نم هفقاوم ةبيتق نبا اهيف سضرع دقف .برعلا دنع يدقّنلا يعولا ّروطت نع ترّبع
.ةرجهلل ثلاثلا نرقلا ةياهن ‘ جسضن نم دقّنلا هكردأا اÃ يحوت

Ü( GdµàÉÜ:
،ÚثدÙاو ىمادقلا ءارعسشلا مهأا ¤إا اوفّرعتي يك باّتكلا ةقبط نم نوبّدأاتŸا هلمعتسسيً ازجوم (Óيلد) ةبيتق نبا هدارأا

.مهراعسشأا نم دّي÷ا اورهظتسسيو
لب ،مهدحو ،تاقبطلا ءارعسش ةمجرت ىلع رسصتقي ⁄ هّنأا امك ،(تاقبط) ¤إا ءارعسشلا فينسصت ¤إا ةبيتق نبا دمعي ⁄و

.مهرسصاع نّ‡ مهÒغ ¤إا مهاّدعت
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1( Gd≤óΩ hG◊óGKá:

مدقلل رابتعا نود رعّسشلل ًاسسايقم ةدو÷ا لعجي نأا ُديرُي يذلا يقيفوّتلا بهذŸا ‘ ظحا÷او ةبيتق نبا كÎسشي
:ددّسصلا اذه ‘ ةبيتق ُنبا لوقي .ةثاد◊او

لدعلا Úعب ترظن لب ؛هّرخأاتل راقتحلا Úعب مهنم رخأاتŸا ¤إاو ،همّدقتل ةلÓ÷ا Úعب مهنم مّدقتŸا ¤إا ترظن لو ...''
هعسضيو هلئاق مّدقتل فيخّسسلا رعّسشلا ديجتسسي نم انئاملع نم تيأار يّنإاف .ُهّقح هيلع ُترّفوو ،هظح Óvك ُتيطعأاو ،Úقيرفلا ¤إا

ةغÓبلاو رعّسشلاو ملعلا هللا رسصقي ⁄و .هلِئاق ىأار وأا هنامز ‘ ليق هّنأا لإا هدنع هل بيع لو ،Úسصّرلا رعّسشلا لذريو ،هرّيختم ‘
‘ ًاثيدح Ëدق ّلك لعجو ،رهد ّلك ‘ هدابع Úب ًاموسسقم ًاكÎسشم كلذ لعج لب ،موق نود ًاموق هب sسصخ لو ،نمز نود نمز ىلع
.''هرسصع

)Gdû°q©ô hGdû°q©ôGA U¢.U¢ 01-11(

2( b†°«á Gd∏qØß hGŸ©æ≈

¤إا- كلذل ًاعبت- رعّسشلا مّسسقي وهو (ةءادّرلاو ةدو÷ا) نازّي‡و (ىنعŸاو ظفللا) نانكر ةبيتق نبا دنع ةيسضقلا هذهل
:برسضأا ةعبرأا

GC. dØß L«ó he©æ≈ L«ó.

Ü. dØß L«ó he©æ≈ QO…A.

ê. dØß QO…A he©æ≈ L«ó.

O. dØß QO…A he©æ≈ QO…A.

،ُتوافتت اهسسفن ÊاعŸا ّنأا ينعي اذهو .ةلsسضفŸا يه ًاعم امهيلك ‘ ةدو÷ا ةقÓعو ،ظفللاو ىنعŸا Úب ةلسص نذإا ةلأاسسŸاف
.(قيرطلا ‘ ًةحورطم)- ظحا÷ا لوقي امك- تسسيل اهنأاو

3( KæÉF«á Gd£Ñ™ hGdàµ∏q∞:

GC( Gd£Ñ™: 

لوقلا ةّيوفع نم مويلا هينعن ام ينعت (عوبطم رعاسش) ةرابعو ،فّلكّتلاو عبطلا نع ةبيتق نبا رسصع ‘ ثيد◊ا Ìك
هت–اف ‘و هزجع هتيب ردسص ‘ كارأاو ،‘اوقلا ىلع ردتقاو رعسشلاب حمسس نم ءارعسشلا نم عوبطŸاو'' :ةبيتق نبا لوقي .هقّفدتو
.''ةزيرغلا يسشوو عبطلا َقنور هرعسش ىلع َتنّيبتو ،هتيفاق

)Gdû°q©ô hGdû°q©ôGA, U¢ 43(

87

Gd≤†°ÉjÉ Gdæ≤ójá ‘ càÉÜ )Gdû°q©ô hGdû°q©ôGA(:

GÙ````````ƒQ GdãÉÊ

َّ

ّ

ّ

67-86 sch bk 27 txt mz:almukhtar 1  6/19/14  8:24 AM  Page 79

Ü( Gdàµ∏q∞:

:هنأاب ،َفsلكتŸا رعّسشلا ةبيتق نبا فّرعي
.(هنع ًىنغ ÊاعŸاب ام ةدايزو ،ةجاح هيلإا ÊاعŸاب ام فذحو تارورّسضلا ةÌكو ،Úب÷ا ْحسشرو ،ءانعلا ةّدسشو ُرّكفتلا)

)Gdû°q©ô hGdû°q©ôGA, U¢ 23(

.(ةعنّسصلا ةءادر) ىّمسسُي امُ قفاوي اذهو
.''هِراجِ Òغب ًانورقم هيف َتيبلا ىرت نأا'' يهو ،رعّسشلا ‘ ّفلكتلل ىرخأا ًةمسس ةبيتق نبا ركذيو

4( G◊É’ä GdæØù°«á hYÓbà¡É HÉdû°q©ô:

JæÉh∫ GHø bà«Ñá gò√ Gd©Óbá eø KÓKá LƒGfÖ, g»:

 رظانŸاك ،زفاو◊ا هذه Òثي امو ،بسضغلاو برّطلاو ،قوّسشلاو ،عمّطلاك ،رعّسشلا لوق ¤إا ةعفاّدلا ةيسسفنلا زفاو◊ا .أا
.ةليم÷ا  ةيعيبطلا
،ىركلا يّسشفت لبق ليللا لوأاك ،يرعّسشلا جازŸا ‘ سصاخ Òثأات تاذ تاقوألا سضعب ّنأل ،نمزلاو رعاسشلا Úب ةقÓعلا .ب

.راهّنلا ردسصو
.Úعماسسلا دنع ةيسسفنلا ةلا◊ا ةاعارم .ج
ءاكبلاب هتديسصق ّلهتسسي رعاسشلا نأا ¤إا بهذ دقف .ةيبرعلا ةديسصقلا ءانب- ةيحانلا هذه ¤إاً ادانتسسا ةبيتق نبا لّلع

ّنأل ؛عامسسألا ءاغسصإا يعدتسسيلو ،هوجولا هيلإا فرسصيو بولقلا ُهَوحنليمُيل '' بيسسّنلاو ةلحّرلا فسصو ¤إا لقتني ّمث ،لÓطألا ىلع
.''...ءاسسّنلا فلإاو لزغلا ةّبحم نم دابعلا بيكرت ‘ هللا لعج اŸ سسوفنلا نم بيرق بيبسشّتلا

)Gdû°q©ô hGdû°q©ôGA, U¢ 23(
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1( Gd≤óΩ hG◊óGKá:

مدقلل رابتعا نود رعّسشلل ًاسسايقم ةدو÷ا لعجي نأا ُديرُي يذلا يقيفوّتلا بهذŸا ‘ ظحا÷او ةبيتق نبا كÎسشي
:ددّسصلا اذه ‘ ةبيتق ُنبا لوقي .ةثاد◊او

لدعلا Úعب ترظن لب ؛هّرخأاتل راقتحلا Úعب مهنم رخأاتŸا ¤إاو ،همّدقتل ةلÓ÷ا Úعب مهنم مّدقتŸا ¤إا ترظن لو ...''
هعسضيو هلئاق مّدقتل فيخّسسلا رعّسشلا ديجتسسي نم انئاملع نم تيأار يّنإاف .ُهّقح هيلع ُترّفوو ،هظح Óvك ُتيطعأاو ،Úقيرفلا ¤إا

ةغÓبلاو رعّسشلاو ملعلا هللا رسصقي ⁄و .هلِئاق ىأار وأا هنامز ‘ ليق هّنأا لإا هدنع هل بيع لو ،Úسصّرلا رعّسشلا لذريو ،هرّيختم ‘
‘ ًاثيدح Ëدق ّلك لعجو ،رهد ّلك ‘ هدابع Úب ًاموسسقم ًاكÎسشم كلذ لعج لب ،موق نود ًاموق هب sسصخ لو ،نمز نود نمز ىلع
.''هرسصع

)Gdû°q©ô hGdû°q©ôGA U¢.U¢ 01-11(

2( b†°«á Gd∏qØß hGŸ©æ≈

¤إا- كلذل ًاعبت- رعّسشلا مّسسقي وهو (ةءادّرلاو ةدو÷ا) نازّي‡و (ىنعŸاو ظفللا) نانكر ةبيتق نبا دنع ةيسضقلا هذهل
:برسضأا ةعبرأا

GC. dØß L«ó he©æ≈ L«ó.

Ü. dØß L«ó he©æ≈ QO…A.

ê. dØß QO…A he©æ≈ L«ó.

O. dØß QO…A he©æ≈ QO…A.

،ُتوافتت اهسسفن ÊاعŸا ّنأا ينعي اذهو .ةلsسضفŸا يه ًاعم امهيلك ‘ ةدو÷ا ةقÓعو ،ظفللاو ىنعŸا Úب ةلسص نذإا ةلأاسسŸاف
.(قيرطلا ‘ ًةحورطم)- ظحا÷ا لوقي امك- تسسيل اهنأاو

3( KæÉF«á Gd£Ñ™ hGdàµ∏q∞:

GC( Gd£Ñ™: 

لوقلا ةّيوفع نم مويلا هينعن ام ينعت (عوبطم رعاسش) ةرابعو ،فّلكّتلاو عبطلا نع ةبيتق نبا رسصع ‘ ثيد◊ا Ìك
هت–اف ‘و هزجع هتيب ردسص ‘ كارأاو ،‘اوقلا ىلع ردتقاو رعسشلاب حمسس نم ءارعسشلا نم عوبطŸاو'' :ةبيتق نبا لوقي .هقّفدتو
.''ةزيرغلا يسشوو عبطلا َقنور هرعسش ىلع َتنّيبتو ،هتيفاق

)Gdû°q©ô hGdû°q©ôGA, U¢ 43(
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Ü( Gdàµ∏q∞:

:هنأاب ،َفsلكتŸا رعّسشلا ةبيتق نبا فّرعي
.(هنع ًىنغ ÊاعŸاب ام ةدايزو ،ةجاح هيلإا ÊاعŸاب ام فذحو تارورّسضلا ةÌكو ،Úب÷ا ْحسشرو ،ءانعلا ةّدسشو ُرّكفتلا)

)Gdû°q©ô hGdû°q©ôGA, U¢ 23(

.(ةعنّسصلا ةءادر) ىّمسسُي ام ُقفاوي اذهو
.''هِراجِ Òغب ًانورقم هيف َتيبلا ىرت نأا'' يهو ،رعّسشلا ‘ فّلكتلل ىرخأا ًةمسس ةبيتق نبا ركذيو

4( G◊É’ä GdæØù°«á hYÓbà¡É HÉdû°q©ô:

JæÉh∫ GHø bà«Ñá gò√ Gd©Óbá eø KÓKá LƒGfÖ, g»:

 رظانŸاك ،زفاو◊ا هذه Òثي امو ،بسضغلاو برّطلاو ،قوّسشلاو ،عمّطلاك ،رعّسشلا لوق ¤إا ةعفاّدلا ةيسسفنلا زفاو◊ا .أا
.ةليم÷ا  ةيعيبطلا
،ىركلا يّسشفت لبق ليللا لوأاك ،يرعّسشلا جازŸا ‘ سصاخ Òثأات تاذ تاقوألا سضعب ّنأل ،نمزلاو رعاسشلا Úب ةقÓعلا .ب

.راهّنلا ردسصو
.Úعماسسلا دنع ةيسسفنلا ةلا◊ا ةاعارم .ج
ءاكبلاب هتديسصق ّلهتسسي رعاسشلا نأا ¤إا بهذ دقف .ةيبرعلا ةديسصقلا ءانب- ةيحانلا هذه ¤إاً ادانتسسا ةبيتق نبا لّلع

ّنأل ؛عامسسألا ءاغسصإا يعدتسسيلو ،هوجولا هيلإا فرسصيو بولقلا ُهَوحنليمُيل '' بيسسّنلاو ةلحّرلا فسصو ¤إا لقتني ّمث ،لÓطألا ىلع
.''...ءاسسّنلا فلإاو لزغلا ةّبحم نم دابعلا بيكرت ‘ هللا لعج اŸ سسوفنلا نم بيرق بيبسشّتلا

)Gdû°q©ô hGdû°q©ôGA, U¢ 23(
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:اهمهأا نمو .هِدعب نم ثيد◊ا اهلوح Ìكيسس يتلا ةّيدقنلا اياسضقلا ّمهأا (ءارعّسشلاو رعّسشلا) ةمدقم ‘ ةبيتق نبا راثأا
- b†°«á Gd∏Øß hGŸ©æ≈ hYÓbà¡É HÉdû°q©ô.

- Gdàµ∏q∞ hLƒOI Gdü°qæ©á.

.Úعماسسلا تايسسفن ‘ Òثأاتلا ةيمهأل .ةّيونعم ةدحو ىلع اهدامتعاو ةديسصقلا ‘ تاعوسضوŸا Úب بسسانتلا ةرورسض

مهزربأا نم ناك امك ،ىÈكلا ةّيدقنلا اياسضقلا ة÷اعُم اوبّيهتي ⁄ نيذلا داقّنلا لئاوأا نم- كلذب- ةبيتق نبا ناك دقو
.ةّيسسفنلا لماوعلا ¤إا ًاتافتلا

.ةديدج ةلحرم ¤إا يبدألا دقّنلا تلقنو ،ليسصأا ّيدقن قوذ ىلع تّلد تاجاتنتسسا ¤إا ةبيتق نبا لّسصوت

O. GEMù°É¿ YÑÉS¢
برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات

(نانبل ،توÒب ،ةفاقثلا راد)

؟هدنع ةباتكلل ًلا‹ تناكو ةبيتق نبا دهجب ترثأاتسسا يتلا نيدايŸا ام (١
؟ةبيتق نبل (ءارعسشلاو رعسشلا) باتك اهاوتحا يتلا ÚماسضŸا ّمهأا ام (٢
؟نيثدحمو ءامدق ىلإا ءارعسشلا فينسصت ةيسضق نم ةبيتق نبا فقوم ام (٣
؟يبرعلا رعسشلا ‘ ىنعŸاو ظفّللا ةيسضق ةبيتق نبا براق فيك (٤
؟( عوبطŸا رعسشلل) ةبيتق نبا فيرعت ام (٥
؟رعاسشلل ةيسسفنلا تلا◊اب رعسشلا ةقÓع اهلÓخ نم ةبيتق نبا لوانت يتلا بناو÷ا ام (٦
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؟( عوبطŸا رعسشلل) ةبيتق نبا فيرعت ام (٥
؟رعاسشلل ةيسسفنلا تلا◊اب رعسشلا ةقÓع اهلÓخ نم ةبيتق نبا لوانت يتلا بناو÷ا ام (٦
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GÙƒQ GdãÉdå:
eæ¡é«á Gdàë∏«π G’COH»

1( J©ôj∞ Gdàë∏«π G’COH»:

ةيفيلأات ةقيرطب ةسساردلا هذه نوكتو ،ةّيهيجوت ةلئسسأا ءوسض ‘ هبيلاسسأا و هنيماسضم ثيح نم ،ّيÌن وأا ّيرعسش ،يبدأا سصن ةسسارد وه
.Òبعتلا نسسحو ةغللا ةمÓسس هماوقً ارير– ،سسوردŸا سصنلا بناو÷ لسسلسستŸاو جّردتŸاو مظنŸا ريرحتلا دمتعت

2( GCbù°ÉΩ Gdàë∏«π G’COH»:

GC( Gdà≤óË:
Ëدقتلا اذه ‘ طÎسشيو ،ةّيونعŸا هتادحوو هعوسضومو هعونو هردسصمو هبتاك ثيح نم سسوردŸا سصنلا Ëدقت لمسشيو

.ةسضافإلا وأا عسسوتلل هيف لا‹ ل ًايفيظووً ازجوم نوكي نأا

Ü( Gdàë∏«π:
نم سصنلا بناوج فلتخم سضرعيو ،ةيهيجوتلا ةلئسسألا ىلع ،ريرحتلا ءانثأا ،هيف بلاطلا بيجي ثيح ،لمعلا رهوج وهو

.هرسصانع Úب ةلسصاف زجاوح ةّمث نوكت نأا نود ،نومسضŸاو بولسسألا ثيح
heø GCgº T°ôhW¬:

.هبيلاسسأاو هراكفأا ةسساردب ءافتكلاو سصنلاب دّيقتلا (١
٢) Œا ماكحألا بنŸاو ةقلطŸا مازتلاو ةيرايعŸليلحتلا ءانثأا دّرجتلاو ةيعوسضو.
.ةدحاو ةركف لوح نارودلا وأا ةلاطإلا مدع (٣
.راكفألا Êاعم غولبل ةيبدألا بيلاسسألا فيظوت (٤
.ىرخأا ¤إا ةركف نم سصلختلا نسسح (٥

ê( GÿÉ“á:

.ديدسش زاجيإا ‘ ليلحتلا اهل لّسصوت يتلا جئاتنلا ةلسصوح ىلع ًاسساسسأا موقت يهو

GÙƒQ GdãÉdå:
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JóQjÖ Y∏≈ Gdàë∏«π G’COH»
eø NÓ∫ )fü¢ )bÉV°» GdÑü°ôI( d∏éÉMß(

GdóQS¢:

bÉV°» GdÑü°ôI

لو ّطق امكاح سسانلا ري مل ،راوسس نب هللا دبع هل لاقي سضاق ةرسصبلاب انل ناك
طبسض يذلا لثم هتكرح نم كلمو ،هسسفن نم طبسض ،اميلح اروقو لو ،انيكر لو ،اتيّمز
Óف ،ئكتي لو يبتحيف ،هدجسسم نم راّدلا بيرق وهو ،هلزنم يف ةادغلا يّلسصي ناكو ،كلمو
لو ،لجر ىلع Óجر ّلحي لو ،هتوبح ّلحي لو ،تفتلي لو ،وسضع هل كرحتي ل ابسصتنم لازي
ىلإا موقي ىتح كلذك لازي Óف ،ةبوسصنم ةرخسص وأا ّينبم ءانب هنأاك ىتح ،هيقسش دحأا ىلع دمتعي
،هسسلجمل عجري مث .رسصعلا ةÓسص ىلإا موقي ىتح كلذك لازي Óف ،هسسلجم ىلإا دوعي مث .رهظلا ةÓسص
دوهعلا ةءارق نم هيلع يقب اذإا ،كلذ نوكي ناك ام اريثك لب ،هّلحم ىلإا داع امبر مث .برغملا ةÓسص ىلإا موقي ىتح كلذك لازي Óف
ىلإا ةدحاو ةّرم ةيلولاو ةّدملا كلت لوط يف ،مقي مل) :لاقي ّقحلاف .فرسصنيو ،ةريخألا ءاسشعلا يّلسصي مث ،قئاثولاو طورسشلاو
يفو اهفيسص يفو ،اهراسصق يفو ماّيألا لاوط هنأاسش ناك كلذك ،بارسشلا نم هريغ لو ءام برسش لو ،هيلإا جاتحا لو ،ءوسضولا
.ةريثكلا يناعملا ريسسيلا مÓكلاب غلبيو زجوي مث ملكتي نأا ّلإا سسيلو ،هسسأارب ريسشي لو هدي كّرحي ل كلذ عم ناكو .اهئاتسش

مث ،ثكُملا لاطأاف ،بابذ هفنأا ىلع طقسس ذإا ،هيدي نيب نيطامّسسلا يفو هيلاوح هباحسصأاو ،موي تاذ ،كلذك وه امنيف
،هفنأا ىلع هطوقسس ىلع ربسصلا مار امك ،هموطرخ ذافنو هّسضع ىلعو ،قؤوملا ىلع هطوقسس يف ربسصلا مارف .هنيع قؤوم ىلإا لّوحت
ىلإا دسصقو ،هقرحأاو ،هعجوأاو هلغسشو بابذلا نم هيلع كلذ لاط اّملف ،هعبسصإاب ّبذي وأا ههجو نّسضغي وأا ،هتبنرأا كّرحي نأا ريغ نم
امثير ىّحنتف ،حتفلاو قابطإلا نيب ىلاو نأا ىلإا هاعدف .سضهني ملف ،لفسسألا هنفج ىلع ىلعألا هنفج قبطأا لفاغتلا لمتحي ل ناكم
هل هلامتحا ناكف .كلذ لبق نم هاهوأا دق ناك ناكم يف هموطرخ سسمغف ،ىلوألا هتّرم نم ّدسشأاب هقؤوم ىلإا داع مث .هنفج نكسس
حتفلا عباتت يفو ،نيعلا حتف يفو ،ةكرحلا ةّدسش يف دازو ،هنافجأا كّرحف ،ىوقأا ةيناثلا يف هيلع ربسصلا نع هزجعو ،فعسضأا
دجي ملف ،هدوهجم غلبو هربسص غرفتسسا ىتح هيلع ّحلي لاز امف ،هعسضوم ىلإا داع مث .هتكرح تنكسس ام ردقب هنع ىّحنتف .قابطإلاو
،هتكرح تنكسسو هدي ّدر ام ردقب هنع ىحنتف .هنوري ل مهنأاكو هقمرت هيلإا موقلا نويعو ،لعفف ،هديب هينيع نع ّبذي نأا نم اّدب
نم نيعب هّلك هلعف ّنأا ملعو ،كلذ نيب عبات نأا ىلإا هأاجلأا مث .هّمك فرطب ههجو نع ّبذ نأا ىلإا هأاجلأا مث .هعسضوم ىلإا داع ّمث

:لاق هيلإا اورظن اّملف ،هئاسسلجو هئانمأا نم هرسضح
ّلجو ّزع هللا دارأاف هسسفن هتبجعأا نم رثكأا امف ! هللا رفغتسساو ،بارغلا نم ىهدأاو ،ءاسسفنخلا نم ّحلأا بابذلا ّنأا دهسشأا)

Óت ّمث .(هقلخ فعسضأا ينحسضفو ينبلغ دقف ،سسانلا تمزأا نم يسسفن دنع يّنأا تملع دقو ! اروتسسم ناك ام هفعسض نم هفّرعي نأا
.|hGE¿ jù°∏Ñ¡º GdòqHÉÜ T°«ÄÉ ’ jù°àæ≤òh√ eæ¬. V°©∞ Gd£ÉdÖ hGdª£∏ƒÜ{:ىلاعت هلوق

G÷ÉMß

(٦٤٣ سص٣ ج :ناوي◊ا باتك)
–≤«≥ G’CS°àÉP YÑó Gdù°ÓΩ gÉQh¿ 8391Ω38
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GÙƒQ GdãÉdå:
eæ¡é«á Gdàë∏«π G’COH»

1( J©ôj∞ Gdàë∏«π G’COH»:

ةيفيلأات ةقيرطب ةسساردلا هذه نوكتو ،ةّيهيجوت ةلئسسأا ءوسض ‘ هبيلاسسأا و هنيماسضم ثيح نم ،ّيÌن وأا ّيرعسش ،يبدأا سصن ةسسارد وه
.Òبعتلا نسسحو ةغللا ةمÓسس هماوقً ارير– ،سسوردŸا سصنلا بناو÷ لسسلسستŸاو جّردتŸاو مظنŸا ريرحتلا دمتعت

2( GCbù°ÉΩ Gdàë∏«π G’COH»:

GC( Gdà≤óË:
Ëدقتلا اذه ‘ طÎسشيو ،ةّيونعŸا هتادحوو هعوسضومو هعونو هردسصمو هبتاك ثيح نم سسوردŸا سصنلا Ëدقت لمسشيو

.ةسضافإلا وأا عسسوتلل هيف لا‹ ل ًايفيظووً ازجوم نوكي نأا

Ü( Gdàë∏«π:
نم سصنلا بناوج فلتخم سضرعيو ،ةيهيجوتلا ةلئسسألا ىلع ،ريرحتلا ءانثأا ،هيف بلاطلا بيجي ثيح ،لمعلا رهوج وهو

.هرسصانع Úب ةلسصاف زجاوح ةّمث نوكت نأا نود ،نومسضŸاو بولسسألا ثيح
heø GCgº T°ôhW¬:

.هبيلاسسأاو هراكفأا ةسساردب ءافتكلاو سصنلاب دّيقتلا (١
٢) Œا ماكحألا بنŸاو ةقلطŸا مازتلاو ةيرايعŸليلحتلا ءانثأا دّرجتلاو ةيعوسضو.
.ةدحاو ةركف لوح نارودلا وأا ةلاطإلا مدع (٣
.راكفألا Êاعم غولبل ةيبدألا بيلاسسألا فيظوت (٤
.ىرخأا ¤إا ةركف نم سصلختلا نسسح (٥

ê( GÿÉ“á:

.ديدسش زاجيإا ‘ ليلحتلا اهل لّسصوت يتلا جئاتنلا ةلسصوح ىلع ًاسساسسأا موقت يهو
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JóQjÖ Y∏≈ Gdàë∏«π G’COH»
eø NÓ∫ )fü¢ )bÉV°» GdÑü°ôI( d∏éÉMß(

GdóQS¢:

bÉV°» GdÑü°ôI

لو ّطق امكاح سسانلا ري مل ،راوسس نب هللا دبع هل لاقي سضاق ةرسصبلاب انل ناك
طبسض يذلا لثم هتكرح نم كلمو ،هسسفن نم طبسض ،اميلح اروقو لو ،انيكر لو ،اتيّمز
Óف ،ئكتي لو يبتحيف ،هدجسسم نم راّدلا بيرق وهو ،هلزنم يف ةادغلا يّلسصي ناكو ،كلمو
لو ،لجر ىلع Óجر ّلحي لو ،هتوبح ّلحي لو ،تفتلي لو ،وسضع هل كرحتي ل ابسصتنم لازي
ىلإا موقي ىتح كلذك لازي Óف ،ةبوسصنم ةرخسص وأا ّينبم ءانب هنأاك ىتح ،هيقسش دحأا ىلع دمتعي
،هسسلجمل عجري مث .رسصعلا ةÓسص ىلإا موقي ىتح كلذك لازي Óف ،هسسلجم ىلإا دوعي مث .رهظلا ةÓسص
دوهعلا ةءارق نم هيلع يقب اذإا ،كلذ نوكي ناك ام اريثك لب ،هّلحم ىلإا داع امبر مث .برغملا ةÓسص ىلإا موقي ىتح كلذك لازي Óف
ىلإا ةدحاو ةّرم ةيلولاو ةّدملا كلت لوط يف ،مقي مل) :لاقي ّقحلاف .فرسصنيو ،ةريخألا ءاسشعلا يّلسصي مث ،قئاثولاو طورسشلاو
يفو اهفيسص يفو ،اهراسصق يفو ماّيألا لاوط هنأاسش ناك كلذك ،بارسشلا نم هريغ لو ءام برسش لو ،هيلإا جاتحا لو ،ءوسضولا
.ةريثكلا يناعملا ريسسيلا مÓكلاب غلبيو زجوي مث ملكتي نأا ّلإا سسيلو ،هسسأارب ريسشي لو هدي كّرحي ل كلذ عم ناكو .اهئاتسش

مث ،ثكُملا لاطأاف ،بابذ هفنأا ىلع طقسس ذإا ،هيدي نيب نيطامّسسلا يفو هيلاوح هباحسصأاو ،موي تاذ ،كلذك وه امنيف
،هفنأا ىلع هطوقسس ىلع ربسصلا مار امك ،هموطرخ ذافنو هّسضع ىلعو ،قؤوملا ىلع هطوقسس يف ربسصلا مارف .هنيع قؤوم ىلإا لّوحت
ىلإا دسصقو ،هقرحأاو ،هعجوأاو هلغسشو بابذلا نم هيلع كلذ لاط اّملف ،هعبسصإاب ّبذي وأا ههجو نّسضغي وأا ،هتبنرأا كّرحي نأا ريغ نم
امثير ىّحنتف ،حتفلاو قابطإلا نيب ىلاو نأا ىلإا هاعدف .سضهني ملف ،لفسسألا هنفج ىلع ىلعألا هنفج قبطأا لفاغتلا لمتحي ل ناكم
هل هلامتحا ناكف .كلذ لبق نم هاهوأا دق ناك ناكم يف هموطرخ سسمغف ،ىلوألا هتّرم نم ّدسشأاب هقؤوم ىلإا داع مث .هنفج نكسس
حتفلا عباتت يفو ،نيعلا حتف يفو ،ةكرحلا ةّدسش يف دازو ،هنافجأا كّرحف ،ىوقأا ةيناثلا يف هيلع ربسصلا نع هزجعو ،فعسضأا
دجي ملف ،هدوهجم غلبو هربسص غرفتسسا ىتح هيلع ّحلي لاز امف ،هعسضوم ىلإا داع مث .هتكرح تنكسس ام ردقب هنع ىّحنتف .قابطإلاو
،هتكرح تنكسسو هدي ّدر ام ردقب هنع ىحنتف .هنوري ل مهنأاكو هقمرت هيلإا موقلا نويعو ،لعفف ،هديب هينيع نع ّبذي نأا نم اّدب
نم نيعب هّلك هلعف ّنأا ملعو ،كلذ نيب عبات نأا ىلإا هأاجلأا مث .هّمك فرطب ههجو نع ّبذ نأا ىلإا هأاجلأا مث .هعسضوم ىلإا داع ّمث

:لاق هيلإا اورظن اّملف ،هئاسسلجو هئانمأا نم هرسضح
ّلجو ّزع هللا دارأاف هسسفن هتبجعأا نم رثكأا امف ! هللا رفغتسساو ،بارغلا نم ىهدأاو ،ءاسسفنخلا نم ّحلأا بابذلا ّنأا دهسشأا)

Óت ّمث .(هقلخ فعسضأا ينحسضفو ينبلغ دقف ،سسانلا تمزأا نم يسسفن دنع يّنأا تملع دقو ! اروتسسم ناك ام هفعسض نم هفّرعي نأا
.|hGE¿ jù°∏Ñ¡º GdòqHÉÜ T°«ÄÉ ’ jù°àæ≤òh√ eæ¬. V°©∞ Gd£ÉdÖ hGdª£∏ƒÜ{:ىلاعت هلوق

G÷ÉMß

(٦٤٣ سص٣ ج :ناوي◊ا باتك)
–≤«≥ G’CS°àÉP YÑó Gdù°ÓΩ gÉQh¿ 8391Ω38

eæ¡é«á Gdàë∏«π G’COH»
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GCS°Ä∏á Gdàqë∏«π :

Gdàë∏«`````π

M∏qπ Gdæü¢ Gdù°ÉH≥ –∏«Ók GCOH«Ék H£ôj≤á JÉCd«Ø«á, eù°à©«æÉk HÉ’CS°Ä∏á GdàÉd«á:

؟ةرسصبلا يسضاق اهيلع رهظ يتلا ةروسصلا ام -
؟ةروسصلا هذه ىلع يسضاقلا Ëدقت نم ظحا÷ا فده ام-
.ةيعامتجلا تاكولسسلا سضعب دقن ‘ اهرود ًانّيبم ،سصنلا ‘ ةيرخسسلا نطاوم جرختسسا-
؟سصنلا لÓخ نم ،ةردانلل ةّيسصسصقلا تامّوقŸا ام -

1( Gdà≤óË

باتك نم ذوخأام ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا ءابدأا نم وهو ظحاجلل (ةردان) لكسش ‘ يÌن ّسصن (ةرسصبلا يسضاق ) ّسصن
هسصن بتاكلا لعج دقو ،نْيرِهاّظلا هتبيهو هراقو مغر بابذ همزه ةرسصبلاب سضاق ةسصق ،رخاسس بولسسأاب ،يوري هيفو (ناوي◊ا)

ةÁزه لحارم هيف يوري ّيدرسس امهيناثو ،مايألا رئاسس ‘ هبأادو يسضاقلا ةروسصب قّلعت ّيفسصو امهدحأا ،Úلماكتم Úمسسق ‘
.هفعسضب هفاÎعاو ،بابذلا ءازإا يسضاقلا

Wôì GCS°Ä∏á Gdàë∏«π: )GEYÉOI U°«ÉZá(:

؟كلذ نم ظحا÷ا فده امو ؟سصنلا ‘ يسضاقلا ةروسص تدب فيك-
؟ةيكولسس ةرهاظ دقنل ظحا÷ا اهفظو فيكو ؟اهلئاسسو امو ؟ةيرخسسلا نطاوم ام -
؟سصنلا اذه لÓخ نم (ةردان) ـلل ةيسصسصقلا تاموقŸا ام -

2( Gdàë∏«π: )Jî£«§ eØü°qπ(:

48

U°ƒQI Gd≤ÉV°»GCS°∏ƒÜ GdƒU°∞Gd¨Éjá eø GdƒU°∞
1( Gdü°ØÉä GdãÉHàá

hGŸ©ôhaá:

M˘˘˘Éc˘˘˘º, QncÚ, hb˘˘ƒQ, M˘˘É⁄,

V°ÉH§ dæØù°¬ h◊ôcà¬.

2( U°ƒQI Gd≤ÉV°» eø NÓ∫

YÉOGJ¬ Gd«ƒe«á:

-) ⁄ jôn GdæÉS¢... h’...

’...(

-GS°àîóGΩ GCS°∏ƒÜ GdæØ»

-)... hg˘˘˘˘˘ƒ b˘˘˘˘˘ôjÖ Gd˘˘˘˘˘óqGQ e˘˘˘˘˘ø

eù°éó√(.

- )aÉ◊≥ j≤É∫: ⁄ j≤º 

bü°ô gò√ Gdü°ØÉä Y∏≈

Gd≤ÉV°» Oh¿ ZÒ√, hT°¡ôJ¬

H¡É HÚ GdæÉS¢.

Œôj˘˘˘ó Gd˘˘≤˘˘ÉV°˘˘» e˘˘ø Gdü°˘˘Ø˘˘Éä

G’Efù°Éf«á.

GÙ````ƒQ GdãÉdå 
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58

‘ Wƒ∫ J∏∂ GŸóI hGdƒ’já

eôI hGMóI GE¤ GdƒV°ƒA, h’

GMàÉê GEd«¬.

- fØ» GdØÉY∏«á Yø Gd≤ÉV°»:

- )’ j˘˘˘˘à˘˘˘˘µ˘˘˘˘Å, ’ j˘˘˘à˘˘˘ë˘˘˘ô∑, ’

j©àªó...(.

- Gdàû°Ñ«¬: )Mà≈ cÉCf¬ HæÉA

eÑæ»q GCh U°îôI eæü°ƒHá(.

-M˘˘˘ôc˘˘á Gd˘˘≤˘˘ÉV°˘˘» Oa˘˘ÉY˘˘É Y˘˘ø

g«Ñà¬ hhbÉQ√: )GCWÑ≥, hG¤,

Môq∑, RGO, jòÜq...(

- )Z˘˘∏˘˘Ñ˘˘æ˘˘» ha†°˘˘ë˘˘æ˘» GCV°˘©˘∞

N∏≤¬(.

- Gdü°ÓI ‘ GdÑ«â.

-G÷∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ƒS¢ Oh¿ M˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ôG∑

cÉeπ Gd«ƒΩ.

- YóΩ GdƒV°ƒA GCh G’Ccπ GCh

Gdû°ôGÜ.

- G’EjéÉR ‘ GdµÓΩ

3( U°˘˘˘ƒQI Gd˘˘˘≤˘˘˘ÉV°˘˘˘» GCK˘˘˘æ˘˘˘ÉA

U°ôGY¬ e™ GdòHÉÜ:

- Gdà¨Éaπ

- YóΩ G’MàªÉ∫

- G◊ôcá

-G’YÎG± HÉd¡õÁá

hGd†°©∞

U°ƒQI Gd≤ÉV°»GCS°∏ƒÜ GdƒU°∞Gd¨Éjá eø GdƒU°∞

- GŸÑÉd¨á ‘ Gdà¶Égô

HÉdƒbÉQ hGdàõeâ S°∏ƒ∑

eû°Ú.

- H«É¿ V°©∞ G’Efù°É¿ GCeÉΩ

GCV°©∞ Gı∏ƒbÉä.

eæ¡é«á Gdàë∏«π G’COH»
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GCS°Ä∏á Gdàqë∏«π :

Gdàë∏«`````π

M∏qπ Gdæü¢ Gdù°ÉH≥ –∏«Ók GCOH«Ék H£ôj≤á JÉCd«Ø«á, eù°à©«æÉk HÉ’CS°Ä∏á GdàÉd«á:

؟ةرسصبلا يسضاق اهيلع رهظ يتلا ةروسصلا ام -
؟ةروسصلا هذه ىلع يسضاقلا Ëدقت نم ظحا÷ا فده ام-
.ةيعامتجلا تاكولسسلا سضعب دقن ‘ اهرود ًانّيبم ،سصنلا ‘ ةيرخسسلا نطاوم جرختسسا-
؟سصنلا لÓخ نم ،ةردانلل ةّيسصسصقلا تامّوقŸا ام -

1( Gdà≤óË

باتك نم ذوخأام ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا ءابدأا نم وهو ظحاجلل (ةردان) لكسش ‘ يÌن ّسصن (ةرسصبلا يسضاق ) ّسصن
هسصن بتاكلا لعج دقو ،نْيرِهاّظلا هتبيهو هراقو مغر بابذ همزه ةرسصبلاب سضاق ةسصق ،رخاسس بولسسأاب ،يوري هيفو (ناوي◊ا)

ةÁزه لحارم هيف يوري ّيدرسس امهيناثو ،مايألا رئاسس ‘ هبأادو يسضاقلا ةروسصب قّلعت ّيفسصو امهدحأا ،Úلماكتم Úمسسق ‘
.هفعسضب هفاÎعاو ،بابذلا ءازإا يسضاقلا

Wôì GCS°Ä∏á Gdàë∏«π: )GEYÉOI U°«ÉZá(:

؟كلذ نم ظحا÷ا فده امو ؟سصنلا ‘ يسضاقلا ةروسص تدب فيك-
؟ةيكولسس ةرهاظ دقنل ظحا÷ا اهفظو فيكو ؟اهلئاسسو امو ؟ةيرخسسلا نطاوم ام -
؟سصنلا اذه لÓخ نم (ةردان) ـلل ةيسصسصقلا تاموقŸا ام -

2( Gdàë∏«π: )Jî£«§ eØü°qπ(:

48

U°ƒQI Gd≤ÉV°»GCS°∏ƒÜ GdƒU°∞Gd¨Éjá eø GdƒU°∞
1( Gdü°ØÉä GdãÉHàá

hGŸ©ôhaá:

M˘˘˘Éc˘˘˘º, QncÚ, hb˘˘ƒQ, M˘˘É⁄,

V°ÉH§ dæØù°¬ h◊ôcà¬.

2( U°ƒQI Gd≤ÉV°» eø NÓ∫

YÉOGJ¬ Gd«ƒe«á:

-) ⁄ jôn GdæÉS¢... h’...

’...(

-GS°àîóGΩ GCS°∏ƒÜ GdæØ»

-)... hg˘˘˘˘˘ƒ b˘˘˘˘˘ôjÖ Gd˘˘˘˘˘óqGQ e˘˘˘˘˘ø

eù°éó√(.

- )aÉ◊≥ j≤É∫: ⁄ j≤º 

bü°ô gò√ Gdü°ØÉä Y∏≈

Gd≤ÉV°» Oh¿ ZÒ√, hT°¡ôJ¬

H¡É HÚ GdæÉS¢.

Œôj˘˘˘ó Gd˘˘≤˘˘ÉV°˘˘» e˘˘ø Gdü°˘˘Ø˘˘Éä

G’Efù°Éf«á.

GÙ````ƒQ GdãÉdå 
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58

‘ Wƒ∫ J∏∂ GŸóI hGdƒ’já

eôI hGMóI GE¤ GdƒV°ƒA, h’

GMàÉê GEd«¬.

- fØ» GdØÉY∏«á Yø Gd≤ÉV°»:

- )’ j˘˘˘˘à˘˘˘˘µ˘˘˘˘Å, ’ j˘˘˘à˘˘˘ë˘˘˘ô∑, ’

j©àªó...(.

- Gdàû°Ñ«¬: )Mà≈ cÉCf¬ HæÉA

eÑæ»q GCh U°îôI eæü°ƒHá(.

-M˘˘˘ôc˘˘á Gd˘˘≤˘˘ÉV°˘˘» Oa˘˘ÉY˘˘É Y˘˘ø

g«Ñà¬ hhbÉQ√: )GCWÑ≥, hG¤,

Môq∑, RGO, jòÜq...(

- )Z˘˘∏˘˘Ñ˘˘æ˘˘» ha†°˘˘ë˘˘æ˘» GCV°˘©˘∞

N∏≤¬(.

- Gdü°ÓI ‘ GdÑ«â.

-G÷∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ƒS¢ Oh¿ M˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ôG∑

cÉeπ Gd«ƒΩ.

- YóΩ GdƒV°ƒA GCh G’Ccπ GCh

Gdû°ôGÜ.

- G’EjéÉR ‘ GdµÓΩ

3( U°˘˘˘ƒQI Gd˘˘˘≤˘˘˘ÉV°˘˘˘» GCK˘˘˘æ˘˘˘ÉA

U°ôGY¬ e™ GdòHÉÜ:

- Gdà¨Éaπ

- YóΩ G’MàªÉ∫

- G◊ôcá

-G’YÎG± HÉd¡õÁá

hGd†°©∞

U°ƒQI Gd≤ÉV°»GCS°∏ƒÜ GdƒU°∞Gd¨Éjá eø GdƒU°∞

- GŸÑÉd¨á ‘ Gdà¶Égô

HÉdƒbÉQ hGdàõeâ S°∏ƒ∑

eû°Ú.

- H«É¿ V°©∞ G’Efù°É¿ GCeÉΩ

GCV°©∞ Gı∏ƒbÉä.

eæ¡é«á Gdàë∏«π G’COH»
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GÙ````ƒQ GdãÉdå 

68

3( GÿÉ“á:
يذلا ّد◊ا ¤إا كلذ ‘ غلابيو لب ،ةنيكّسسلاو راقولاب رهاظتي وهو ةرسصبلا ةاسضق دحأا سصّنلا اذه ‘ ظحا÷ا رّوسص دقل

Œزهب ّرقي هلعج ،رخاسس بولسسأابو ،بتاكلا نكل ،(ةبوسصنم ةرخسص وأا ّينبم ءانب هنأاكف) ،ناسسنإلا تافسص نم هيف دّرÁءازإا هت
كلذ ‘ ظحا÷ا دمتعاو ،راقولاب رهاظتلاو ،بذاكلا عرولا ‘ لّثمتت ةيكولسس ةرهاظ هلÓخ نم دقنيل ،بابّذلا وهو قلÿا فعسضأا
.يبرعلا يبدألا ثاÎلا ‘ ةيسصسصقلا لاكسشألا دحأا وهو (ةردانلا) لكسش

Gdæû°É• : 

MôQ Lƒgô Gdàë∏«π GYàªÉOGk Y∏≈ Gdàî£«§ Gdù°ÉH≥ .

eƒGWø Gdù°îôjáGCS°∏ƒÜ Gdù°îôjágó± Gdù°îôjá

GŸ≤ƒeÉä  Gd≤ü°ü°«á ‘ GdæÉOQI

1( GŸÑÉd¨á ‘ Gdù°µƒ¿ hYóΩ

G◊ôcá.

2( GdàéôqO eø G◊ÉLÉä

G’Efù°Éf«á WƒG∫ Gd«ƒΩ )hV°ƒA

-GCcπ -T°ôÜ -Môcá(

3( Gdü°È Y∏≈ GEjòGA GdòHÉÜ.

4( GENØÉA Môcà¬ Yø

L∏ù°ÉF¬.

GdõeÉ¿ hGŸµÉ¿

G’CMóGç

- G◊óç:

-Gd©≤óI:

-G◊π:

Gdû°îü°«Éä

- GŸÑÉd¨á.

- Gdóbá ‘ Jü°ƒjô Môcá

Gd≤ÉV°» hU°ôGY¬ e™

GdòHÉÜ.

- Gdàû°Ñ«¬.

- f≤ó XÉgôI S°∏ƒc«á.

- GeàÉ´ Gd≤ÉQÇ hGEaÉOJ¬

hPd∂ Ãõê G÷óq
HÉd¡õ∫.

) cÉ¿ dæÉ HÉdÑü°ôI...(

)S°≤§ Y∏≈ GCfØ¬ PHÉÜ...(

)Mà≈ GS°àØôÆ U°È√ hH∏≠

›¡ƒO√..(

)a≤ó Z∏Ñæ» ha†°ëæ» GCV°©∞

N∏≤¬...(

) cÉ¿ dæÉ HÉdÑü°ôI bÉV¢...(

)S°≤§ Y∏≈ GCfØ¬ PHÉÜ(

)M†°ô√ eø GCeæÉF¬ 

hL∏ù°ÉF¬...(

G’CS°∏ƒÜ- GdƒU°∞⁄ jô GdæÉS¢ MÉcªÉ b§q 

- Gdù°ôO
h’ )Req«àÉ, h’ Qc«æÉ...(

)aÑ«ænªÉ gƒ còd∂, PGä 

jƒΩ.. GEP S°≤§... GCWÉ∫...

–ƒq∫... aàæëq≈...

GdÑü°ôI ‘ Y¡ó G÷ÉMß )GC…

‘ Gd≤ô¿ GdãÉdå Gd¡éô…(

-hbƒ´ GdòHÉÜ Y∏≈ GCf∞
Gd≤ÉV°».
- GE◊Éì GdòHÉÜ Y∏≈ GEjòGF¬.
- gõÁá Gd≤ÉV°» hG’YÎG±
HÉd†°©∞.

- bÉV¢

- PHÉÜ

- L∏ù°ÉA
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GdÑ``ÉÜ GdãÉdå 

ةيناضسنإلاو ةيراضض◊ا اياضضقلا

f¡†°á Gdà©∏«º ‘ YoªÉ¿

G◊ƒGQ e™ G’BNô ‘ G’ES°ÓΩ

eø GCLπ K≤Éaá GES°Óe«á e©ÉU°ôI

HÚ  G’CL«É∫

GŸo£Éd©á
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GÙ````ƒQ GdãÉdå 

68

3( GÿÉ“á:
يذلا ّد◊ا ¤إا كلذ ‘ غلابيو لب ،ةنيكّسسلاو راقولاب رهاظتي وهو ةرسصبلا ةاسضق دحأا سصّنلا اذه ‘ ظحا÷ا رّوسص دقل

Œزهب ّرقي هلعج ،رخاسس بولسسأابو ،بتاكلا نكل ،(ةبوسصنم ةرخسص وأا ّينبم ءانب هنأاكف) ،ناسسنإلا تافسص نم هيف دّرÁءازإا هت
كلذ ‘ ظحا÷ا دمتعاو ،راقولاب رهاظتلاو ،بذاكلا عرولا ‘ لّثمتت ةيكولسس ةرهاظ هلÓخ نم دقنيل ،بابّذلا وهو قلÿا فعسضأا
.يبرعلا يبدألا ثاÎلا ‘ ةيسصسصقلا لاكسشألا دحأا وهو (ةردانلا) لكسش

Gdæû°É• : 

MôQ Lƒgô Gdàë∏«π GYàªÉOGk Y∏≈ Gdàî£«§ Gdù°ÉH≥ .

eƒGWø Gdù°îôjáGCS°∏ƒÜ Gdù°îôjágó± Gdù°îôjá

GŸ≤ƒeÉä  Gd≤ü°ü°«á ‘ GdæÉOQI
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G◊ôcá.
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GdÑ``ÉÜ GdãÉdå 

ةيناضسنإلاو ةيراضض◊ا اياضضقلا

f¡†°á Gdà©∏«º ‘ YoªÉ¿

G◊ƒGQ e™ G’BNô ‘ G’ES°ÓΩ

eø GCLπ K≤Éaá GES°Óe«á e©ÉU°ôI

HÚ  G’CL«É∫

GŸo£Éd©á
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Gd≤†°«qá G’Ch¤ :
f¡†°á Gdà©∏«º ‘ YªÉ¿

. م٠٧٩١ ةنسس نامع ‘ تأأدب يتلأ ةÎفلأ ىلع ةل’دلل ةسضهنلأ رسصع حلطسصم مأدختسسأ ىلع نوثحابلأ عمجأأ
ةدايقلأ نأأ كلذ ينعيو .ديÛأ رهأزلأ اهيسضام تداعتسسأ دÓبلاف .ثدح ام ةقيقح ةقّدلأ ىهتنÃ دّسسجي روكذŸأ حلطسصŸأو
ةيلخأدلأ تاموسصÿأ نع لب ،ةيجراÿأ تاسسبŸÓأ نع طقف سسيل ،ةمجانلأ دوكرلأ ةيرأرمتسسأ ةوطسس زواŒ نم تنك“ ةيسسايسسلأ
.ةÒنتسسŸأ ةّيزكرŸأ ةطلسسلأ Úبو ،ةيديلقتلأ Úب -ماع ةئام رأدم ىلع -ةيلزأ’أ

قيبطت قايسس ‘ ‘اقثلأ اهثأرتو دÓبلأ ديلاقت ىلع ديدسشلأ هسصرح ةيخيراتلأ سسوباق ناطلسسلأ ةلÓج رثآام مهأأ نم ّلعلو
ىلع تاحÓسصإ’أ موقت نل ةّيحور ةّيسساسسأأ ةينب نودبو ،حاجّنلل لّوأ’أ طرسشلأ بعسشلأ ريونتو ميلعتلأ نأأ ىري وهف .تاحÓسصإ’أ
:هتاحÓسصإأ داعبأأ اهيف تحسضّتأ يتلأ تاقوأ’أ ناطلسسلأ رّكذت هعم ةلباقم ‘و .ةنيتم ةيعامتجأ ةدعاق

نم مظعأ’أ دأوسسلأ نيب ةيمأ’أ وحم ىلع لمعلأ نكي مل
هاجّتأ درجم ئسشانلأ ليجلأ ميلعتل سسرأدملأ حتفو نّاكسسلأ
يف ةجرد ناك امّنإأو نامع يف دعّاسصلأ رّوطتلأ تاهاجتأ نم
.دÓبلل يسسايسسلأ ماظنلأ حÓسصإأ ّملسس

حاتفنÓل ةلواحم ةّيأأ نأأ نم نيقي ىلع ناطلسسلأ ناك
.ةريطخ ةرماغم ىلإأ لوحتت امنإأ ميلعت نود تاّيرحلأ قÓطإأو
سسرأد˘˘˘م˘˘˘لأ تح˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فأ ى˘˘˘لوأ’أ ة˘˘˘ّيو˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لأ ءد˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘قو
بلا˘˘˘غ ي˘˘˘˘فو .دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ ءا˘˘˘˘جرأأ ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك ي̆̆˘˘ف ة˘˘˘˘ّي˘˘˘˘مأ’أ و˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ز˘˘˘˘كأر˘˘˘˘مو

Gd≤†°«qá G’Ch¤ :

)cπ H∏ó ’ Hóq GC¿ Áôq
 HØÎGä eø Gdæ¡ƒV¢ hGdôcƒO. hYªÉ¿ hGL¡â XôhaÉ bÉS°«á hZÒ eÓFªá, h⁄ Jµø

dój¡É GŸƒGQO GdµÉa«á d∏àæª«á.

cÉ¿ jéÖ Gd©ãƒQ Y∏≈ S°Ñ«π d∏æ¡†°á hGdàæª«á, GE’ GC¿q eÉ GCeqø eù°à∏õeÉä Gdæ¡†°á d«ù¢ YÉFóGä GdæØ§

hMógÉ. aÉdà©∏«º gƒ eØàÉì GdæéÉì. hgƒ d«ù¢ góaÉ HòGJ¬, hGE‰É hS°«∏á dƒY» GdæÉS¢ hGEOQGc¡º GdòGJ» ‘ GŸ≤ÉΩ

G’Ch∫. cÉfâ eû°µ∏á Gdà©∏«º Jû°¨π HÉ‹ eæò Gdü°ÑÉ. aÑóh¿ Gdà©∏«º ’ jÉCNò GdæÉS¢ aµôI Yø GÿÒ hGdû°qô hG◊≥q
hGdÑÉWπ h’ Áµæ¡º GC¿ j¡àª

q
ƒG HÉCfØù°¡º hjù°¡ôhG Y∏≈ eü°É◊¡º.

hcæâ GCJ∏ª
q
ù¢ H©ª≥ GC¿ HÓOG eãπ YªÉ¿ HàÉQjî¡É Gd¨æ»

q
 Gd©ôj≥ GEfqªÉ cÉfâ ‘ hV°™ Yü°«Ö ’ PfÖ d¡É

a«¬ hd«ù¢ gƒ bóQgÉ, hGE‰É jéÖ Y∏«¡É hg» bÉOQI GC¿ Jæ¡†¢ hJõOgô. hcÉ¿ jëõq ‘ fØù°» GC¿q HÓO… V°«
q
©â

J∏∂ Gd©¶ªá hJ∏∂ Gdû°¡ôI Gdà» cÉfâ Jàªà™ H¡É ‘ Gd©É⁄ a«ªÉ e†°≈. he©¶º GdæÉS¢ ‘ GÿÉQê ‘ Y¡ó T°ÑÉH»

eÉ cÉfƒG j©ôaƒ¿ GCjø j≤™ eƒWæ»( .
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f¡†°á Gdà©∏«º ‘ YoªÉ¿

GCS°Ä∏á Gdæ≤ÉT¢ :

ÚملّعŸأ نم نوÒثكلأو .ةّيسسأرد بتك ’و تÓحر نود ةفرأولأ راجسشأ’أ لÓظ ت– موقت ءدب يذ ئداب فوفّسصلأ تناك نايحأ’أ
.ةلهذم ميلعتلأ نأديم ‘ جئاتنلأ تناك كلذ نم مغرلأ ىلعو .ةينامعلأ ةجهللأ امود نوديجي ’و ةيبرعلأ راطقأ’أ نم نودفوم

- S°ôL» H∏«îÉfƒ± -
)eü°∏í Y∏≈ Gd©ôT¢ bÉHƒS¢ Hø S°©«ó S°∏£É¿ YªÉ¿ (

JôLªá NÒ… Gd†°Éeø
٤١٣-١١٣ سص- سص

OGQGdµàÖ hGdƒKÉF≥ Gd≤ƒe«á
٤٠٠٢ ةرهاقلأ

؟اهتÒسسم ةيأدب ‘ ( ةسضهنلأ ) اهل تسضّرعت يتلأ تابوعسصلأ ام (١
٢) Ÿتعأ أذاÈ جÓ؟نامع ‘ ةسضهنلأ طورسش لوأأ ميلعتلأ ديعسس نب سسوباق ناطلسسلأ ةل
؟هتايأدب ‘ ميلعتلأ اهب ّرم يتلأ ةبيسصعلأ فورظلأ ام (٣
؟كيأأر بسسح ةبرجتلأ هذه زيزعتب ةليفكلأ لبسسلأ امو ؟نامع ‘ ميلعتلأ ةبرŒ مّيقت فيك (٤

Gdæû°É• :
eø Gdà©∏«º hdƒ) –â Xπq T°éôI ( GE¤ GCQb≈ J≤æ«Éä Gdà©∏º , eù°ÒI Jôh… f¡†°á Gdà©∏«º ‘ YªÉ¿,

GcàÖ a≤ôI Jàëóç a«¡É Yø GCgº G’E‚ÉRGä ‘ ›É∫ Gdà©∏«º ‘ YoªÉ¿ .
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G◊ƒGQ e™ G’BNô ‘ G’ES°ÓΩ

Gd≤†°«qá GdãÉf«á :

1( G’CS°ÉS¢ Gdæ¶ô… d∏ëƒGQ e™ G’BNô ‘ G’ES°ÓΩ:

نوكي ،تاعوسضوملأ فلتخم يف ناسسنإ’أ ينب نيبو ،ةماعب نايدأ’أ نيب رأوحلل ًاّيوق ًاسساسسأأ ةيمÓسسإ’أ ةديقعلأ رّفوُت
.رأوحلأ ةرسشابم ىلإأ هنم قÓطن’أ

أذهب طبتريو .( هناحبسس هللأ ةئيسشمب عقأو وهو ،نوكلأ يف هللأ ننسس دحأأ وه سسانلأ نيب فÓتخ’أ أأدبم) نأأ ربتعي مÓسسإ’اف
.نيدلأ يف هأركإأ Óف (رايتخ’أ يف قحلأ أأدبم) أأدبملأ

.ىوقتلأو ّربلأ ىلع نواعتلأ ىلإأ مهاعدو ﴾أوفراعتيل﴿ لئابقو ًابوعسش مهلعجو ىثنأأو ركذ نم سسانلأ قلخ هللأ ّنأأ رّرقي مÓسسإ’أو
ةنّمسضتم (ةفيحسصلأ) تءاجو .ةيدوهيلأو ةينأرسصنلأ نيتنايدلأ عابتأأ عمً أرأوِح(ملسو هيلع هللا ىلص ) هللأ دبع نب دمحم مÓسسإ’أ ّيبن راثأأ دقو
ةرئأد يف تانايدلأ عابتأأ نيب لّسصتم رأوحلأو نيحلأ كلذ ذنمو .رأوحلأ رأرمتسسأ ىلع ةعجسشمو ،نواعتلأو سشياعتلأ سساسسأأ
.ًانايحأأ رتفيو ًانايحأأ طسشني ةيمÓسسإ’أ ةيبرعلأ ةراسضحلأ

لقعلأ هدّدحي يذلأ يركفلأ هدعب يف رأوحلأ أذه هيلع نوكي نأأ يغبني اميف ريكفتلل هّجوم ريخ وه رأوحلل يديقعلأ سساسسأ’أ أذه
...يحولأ نم ىده ىلع يناسسنإ’أ

2( GCgóG± G◊ƒGQ e™ G’BNô eø eæ¶ƒQ GES°Óe»:

 ،تا◊اّسصلأ لمعو ،(نايغطلأ) ةهجأوم ‘ (ءأوسس ةملك) ¤إأ لوسصولأ يه رخآ’أ عم رأوحلل ةماعلأ فأدهأ’أ

ةروسصلأ حيحسصتو هتقيقح ىلع رخآ’أ ةفرعم هلÓخ نم ققحتي يذلأ (فراعتلأ) فده ،ةيولوأأ اهل يتلأ فأدهأ’أ دحأأ
نم رسشابم Òغ بولسسأأ Úب فدهلأ أذه ةبراقم ‘ عم‚ نأأ نكÁو مهفلأ ءوسسو ةقبسسŸأ ماكحأ’أ نمٍ ماكُرِب ةلفا◊أ هنع ةينهذلأ

.مهفلأ ءوسسو ةقبسسŸأ ماكحأ’أ نع ثيد◊اب رسشابم بولسسأأو ،رأو◊أ ْيَفرط ّمهت تاعوسضوم ثحب ىلع ءاقّللأ لÓخ
قابتسسأ ةّيحورب ،رأو◊أ ‘رطل ةّيويح رومأأ ‘ رظنلأ لÓخ نم (يوقّتلأو Èّلأ ىلع نواعتلأ) وه رخآأ فده كانهو

.هتهجو امهنم لكل Úنمؤوم Úب تأÿÒأ
}

| )GdÑ≤ôI 741-841(
رأو◊أ لغسشني ’أأ ينعي أذهو .يدئاقعلأ ديحوتلأ فأدهتسسأ نع ،نايدأ’أ Úب رأو◊أ ةسصاخبو ،رأو◊أ أذه ىأاني نأأ بجي

09

Gd≤†°«`á GdãÉf«á

.(٤٦ نأرمع لآأ)|
}
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GCS°Ä∏á Gdæ≤ÉT¢ :

Ãتخ’أ أأدبÓأ رمأأو .﴾﴿ رايتخ’أ ةّيرح أأدبمو فÙءأوسسلأ ىلع لامعأ’أو داقتع’أ ىلع ةبسسا
{ .هناحبسس هلل وه

.(٧١ ج◊أ)|

3( eƒV°ƒYÉä G◊ƒGQ:

:اهفينسصت نسسحتسسملأ نمو ةريثك يحيسسملأو يمÓسسإ’أ رأوحلأ يفرط نيب كرتسشملأ مامته’أ تأذ تاعوسضوملأ
ز̆ي˘ي˘م˘ت˘لأو ة˘ير˘سصن˘ع˘لأ ة˘موا˘ق˘م ة˘ي˘سضق ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘ف ،ا˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ا˘˘يا˘˘سضق ن˘˘م ي˘˘ئد˘˘ب˘˘م˘˘لأ يد˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لأ ف˘˘قو˘˘م˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘ف

.لدعلأ ىلع مئاقلأ مÓسسلأ ةيسضقو ،ةيلوؤوسسملأو ةيرحلأ ةيسضقو ،يعامتج’أ لدعلأ ةيسضقو ،يرسصنعلأ
ةرسسأ’أ ةيسضقو هعمتجم يف ناسسنإ’اب قلعتي ام اهنمو .هتئيبو يويحلأ انطيحمو سضرأ’أ هّمأأو ناسسنإ’اب قلعتي ام اهنمو

،اهتيناسسنإأ يف ةلماكلأ ةأواسسملأ سساسسأأ ىلع لجرلأ نيبو اهنيب لُماكتلأو عمتجملأو ةرسسأ’أ يف ةأأرملأ عقومو ،ةفعلأو جأوزلأو
.عمتجملأ يف ةّيدّدعّتلأ ةيسضقو ،هروسص فلتخمب يعامتج’أ لفاكتلأ ةيسضقو

.ةيسسايسسلأ ةكراسشملأو ،ةيطأرقميدلأو ىروسشلأو ،رمأ’أ يلوأأو ناسسنإ’اب قلعتي ام اهنمو
.ةينقتلأ ةروث اهتحتف يتلأ ةديدجلأ ت’اجملأ يف ةسصاخبو ،لمعلأ يف قÓخأ’اب قلعتي ام اهنمو
ةروسصلأ زأربإأو (ءبعلأ خيراتلأ) ةرظنب سسيلو (زفاحلأ خيراتلأ) ةرظنب كرتسشملأ خيراتلأ ةءأرقب قلعتي ام اهنمو

.كرتسشملأ لبقتسسملأ فأرسشتسساب قلعتي ام كلذكو .نواعتلأو سشياعتلل ةيباجيإ’أ

GCMªó U°ób» GdóLÉÊ
(٣٢٤١/٣٠٠٢ عيبر :٢ ددعلأ :حماسستلأ :ةل‹)

: لÓخ نم ،رخآ’أ عم رأوحلل مÓسسإ’أ اهحنÁ يتلأ ةيرظنلأ سسسسأ’أ ام ،قباسسلأ سصنلأ ‘ رظنلاب (١
؟ةينآأرقلأ سصوسصنلأ .أأ

؟ةيوبنلأ ةÒسسلأو ثيداحأ’أ .ب
؟ةيمÓسسإ’أ Òسسلأو رابخأ’أ .ج

       فأدهأ’أ هذه حّسضو ،يمÓسسإ’أ روظنŸأ نم رخآ’أ عم رأو◊أ فأدهأأ سضعب يه ،(نواعتلأ) و (فراعتلأ) و (قفأوتلأ) (٢
؟رخآ’أ عم رأو◊أ لÓخ نم ققحتت نأأ نكÁ ىرخأأ ًافأدهأأ ىرت لهو ،اهلّلحو

؟يحيسسŸأ يمÓسسإ’أ رأو◊أ ‘رط Úب ءاّنب رأو◊ سسسسؤوت نأأ اهناكمإاب يتلأ كÎسشŸأ مامته’أ تأذ تاعوسضوŸأ ام (٣
  هذه زواŒ نكÁ فيكو ،كيأأر بسسحب يحيسسŸأو يمÓسسإ’أ ŸÚاعلأ Úب رأو◊أ روسسج ّدم مامأأ فقت يتلأ قئأوعلأ ام (٤

؟قئأوعلأ
؟تاسسسسؤوŸأو دأرفأ’أ نم رأو◊أ أذهب ًاّينعم هأرت نمو ،مهÒغو ÚملسسŸأ Úب رواحتلل ةبسسانم اهأرت يتلأ غّيسصلأ ام (٥

Gdæû°É• 

GPcô GCeã∏á eø Gd≤ôGB¿ GCh eø G◊ójå –å Y∏≈ b«º Gdàù°Éeí hG◊ƒGQ e™ G’BNô.
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G◊ƒGQ e™ G’BNô ‘ G’ES°ÓΩ

Gd≤†°«qá GdãÉf«á :

1( G’CS°ÉS¢ Gdæ¶ô… d∏ëƒGQ e™ G’BNô ‘ G’ES°ÓΩ:

نوكي ،تاعوسضوملأ فلتخم يف ناسسنإ’أ ينب نيبو ،ةماعب نايدأ’أ نيب رأوحلل ًاّيوق ًاسساسسأأ ةيمÓسسإ’أ ةديقعلأ رّفوُت
.رأوحلأ ةرسشابم ىلإأ هنم قÓطن’أ

أذهب طبتريو .( هناحبسس هللأ ةئيسشمب عقأو وهو ،نوكلأ يف هللأ ننسس دحأأ وه سسانلأ نيب فÓتخ’أ أأدبم) نأأ ربتعي مÓسسإ’اف
.نيدلأ يف هأركإأ Óف (رايتخ’أ يف قحلأ أأدبم) أأدبملأ

.ىوقتلأو ّربلأ ىلع نواعتلأ ىلإأ مهاعدو ﴾أوفراعتيل﴿ لئابقو ًابوعسش مهلعجو ىثنأأو ركذ نم سسانلأ قلخ هللأ ّنأأ رّرقي مÓسسإ’أو
ةنّمسضتم (ةفيحسصلأ) تءاجو .ةيدوهيلأو ةينأرسصنلأ نيتنايدلأ عابتأأ عمً أرأوِح(ملسو هيلع هللا ىلص ) هللأ دبع نب دمحم مÓسسإ’أ ّيبن راثأأ دقو
ةرئأد يف تانايدلأ عابتأأ نيب لّسصتم رأوحلأو نيحلأ كلذ ذنمو .رأوحلأ رأرمتسسأ ىلع ةعجسشمو ،نواعتلأو سشياعتلأ سساسسأأ
.ًانايحأأ رتفيو ًانايحأأ طسشني ةيمÓسسإ’أ ةيبرعلأ ةراسضحلأ

لقعلأ هدّدحي يذلأ يركفلأ هدعب يف رأوحلأ أذه هيلع نوكي نأأ يغبني اميف ريكفتلل هّجوم ريخ وه رأوحلل يديقعلأ سساسسأ’أ أذه
...يحولأ نم ىده ىلع يناسسنإ’أ

2( GCgóG± G◊ƒGQ e™ G’BNô eø eæ¶ƒQ GES°Óe»:

 ،تا◊اّسصلأ لمعو ،(نايغطلأ) ةهجأوم ‘ (ءأوسس ةملك) ¤إأ لوسصولأ يه رخآ’أ عم رأوحلل ةماعلأ فأدهأ’أ

ةروسصلأ حيحسصتو هتقيقح ىلع رخآ’أ ةفرعم هلÓخ نم ققحتي يذلأ (فراعتلأ) فده ،ةيولوأأ اهل يتلأ فأدهأ’أ دحأأ
نم رسشابم Òغ بولسسأأ Úب فدهلأ أذه ةبراقم ‘ عم‚ نأأ نكÁو مهفلأ ءوسسو ةقبسسŸأ ماكحأ’أ نمٍ ماكُرِب ةلفا◊أ هنع ةينهذلأ

.مهفلأ ءوسسو ةقبسسŸأ ماكحأ’أ نع ثيد◊اب رسشابم بولسسأأو ،رأو◊أ ْيَفرط ّمهت تاعوسضوم ثحب ىلع ءاقّللأ لÓخ
قابتسسأ ةّيحورب ،رأو◊أ ‘رطل ةّيويح رومأأ ‘ رظنلأ لÓخ نم (يوقّتلأو Èّلأ ىلع نواعتلأ) وه رخآأ فده كانهو

.هتهجو امهنم لكل Úنمؤوم Úب تأÿÒأ
}

| )GdÑ≤ôI 741-841(
رأو◊أ لغسشني ’أأ ينعي أذهو .يدئاقعلأ ديحوتلأ فأدهتسسأ نع ،نايدأ’أ Úب رأو◊أ ةسصاخبو ،رأو◊أ أذه ىأاني نأأ بجي

09

Gd≤†°«`á GdãÉf«á

.(٤٦ نأرمع لآأ)|
}
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GCS°Ä∏á Gdæ≤ÉT¢ :

Ãتخ’أ أأدبÓأ رمأأو .﴾﴿ رايتخ’أ ةّيرح أأدبمو فÙءأوسسلأ ىلع لامعأ’أو داقتع’أ ىلع ةبسسا
{ .هناحبسس هلل وه

.(٧١ ج◊أ)|

3( eƒV°ƒYÉä G◊ƒGQ:

:اهفينسصت نسسحتسسملأ نمو ةريثك يحيسسملأو يمÓسسإ’أ رأوحلأ يفرط نيب كرتسشملأ مامته’أ تأذ تاعوسضوملأ
ز̆ي˘ي˘م˘ت˘لأو ة˘ير˘سصن˘ع˘لأ ة˘موا˘ق˘م ة˘ي˘سضق ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘ف ،ا˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ا˘˘يا˘˘سضق ن˘˘م ي˘˘ئد˘˘ب˘˘م˘˘لأ يد˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لأ ف˘˘قو˘˘م˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘ف

.لدعلأ ىلع مئاقلأ مÓسسلأ ةيسضقو ،ةيلوؤوسسملأو ةيرحلأ ةيسضقو ،يعامتج’أ لدعلأ ةيسضقو ،يرسصنعلأ
ةرسسأ’أ ةيسضقو هعمتجم يف ناسسنإ’اب قلعتي ام اهنمو .هتئيبو يويحلأ انطيحمو سضرأ’أ هّمأأو ناسسنإ’اب قلعتي ام اهنمو

،اهتيناسسنإأ يف ةلماكلأ ةأواسسملأ سساسسأأ ىلع لجرلأ نيبو اهنيب لُماكتلأو عمتجملأو ةرسسأ’أ يف ةأأرملأ عقومو ،ةفعلأو جأوزلأو
.عمتجملأ يف ةّيدّدعّتلأ ةيسضقو ،هروسص فلتخمب يعامتج’أ لفاكتلأ ةيسضقو

.ةيسسايسسلأ ةكراسشملأو ،ةيطأرقميدلأو ىروسشلأو ،رمأ’أ يلوأأو ناسسنإ’اب قلعتي ام اهنمو
.ةينقتلأ ةروث اهتحتف يتلأ ةديدجلأ ت’اجملأ يف ةسصاخبو ،لمعلأ يف قÓخأ’اب قلعتي ام اهنمو
ةروسصلأ زأربإأو (ءبعلأ خيراتلأ) ةرظنب سسيلو (زفاحلأ خيراتلأ) ةرظنب كرتسشملأ خيراتلأ ةءأرقب قلعتي ام اهنمو

.كرتسشملأ لبقتسسملأ فأرسشتسساب قلعتي ام كلذكو .نواعتلأو سشياعتلل ةيباجيإ’أ

GCMªó U°ób» GdóLÉÊ
(٣٢٤١/٣٠٠٢ عيبر :٢ ددعلأ :حماسستلأ :ةل‹)

: لÓخ نم ،رخآ’أ عم رأوحلل مÓسسإ’أ اهحنÁ يتلأ ةيرظنلأ سسسسأ’أ ام ،قباسسلأ سصنلأ ‘ رظنلاب (١
؟ةينآأرقلأ سصوسصنلأ .أأ

؟ةيوبنلأ ةÒسسلأو ثيداحأ’أ .ب
؟ةيمÓسسإ’أ Òسسلأو رابخأ’أ .ج

       فأدهأ’أ هذه حّسضو ،يمÓسسإ’أ روظنŸأ نم رخآ’أ عم رأو◊أ فأدهأأ سضعب يه ،(نواعتلأ) و (فراعتلأ) و (قفأوتلأ) (٢
؟رخآ’أ عم رأو◊أ لÓخ نم ققحتت نأأ نكÁ ىرخأأ ًافأدهأأ ىرت لهو ،اهلّلحو

؟يحيسسŸأ يمÓسسإ’أ رأو◊أ ‘رط Úب ءاّنب رأو◊ سسسسؤوت نأأ اهناكمإاب يتلأ كÎسشŸأ مامته’أ تأذ تاعوسضوŸأ ام (٣
  هذه زواŒ نكÁ فيكو ،كيأأر بسسحب يحيسسŸأو يمÓسسإ’أ ŸÚاعلأ Úب رأو◊أ روسسج ّدم مامأأ فقت يتلأ قئأوعلأ ام (٤

؟قئأوعلأ
؟تاسسسسؤوŸأو دأرفأ’أ نم رأو◊أ أذهب ًاّينعم هأرت نمو ،مهÒغو ÚملسسŸأ Úب رواحتلل ةبسسانم اهأرت يتلأ غيّسصلأ ام (٥

Gdæû°É• 

GPcô GCeã∏á eø Gd≤ôGB¿ GCh eø G◊ójå –å Y∏≈ b«º Gdàù°Éeí hG◊ƒGQ e™ G’BNô.
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eø GCLπ K≤Éaá GES°Óe«á e©ÉU°ôI

GdãÉdãá :

“¡«ó:
لاكسشأ’أو ،ةيملعلأ فراعŸأو ،ةيعامتج’أ مظنلأو ةيقÓخأ’أو ةينيدلأ ميقلأ ةلمج وه)HÉdã≤Éaá G’ES°Óe«á( دوسصقŸأ نإأ

راطقأأ نم يأأ ‘ ةيمÓسسإ’أ بوعسشلل ةكÎسشŸأ ةاي◊أو ملسسŸأ ناسسنإÓل ةيدرفلأ ةاي◊أ اهب تماق يتلأ فأرعأ’أو تأداعلأو ،ةينفلأ
. مÓسسإ’أ

؟ً أراسشتنأو ،ًءأرثإأو ،ًءايحإأ ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ هذه ليبسس ‘ لمعن فيكف

eôGMπ Gd©ªπ d∏ã≤Éaá G’ES°Óe«á :

: ًايلحرم نوكي نأأ نع هل ىنغ ’ ، ًاناكمو ًانامز عسسأولأ قفأ’أ أذه ‘ لمعلأ نإأ

GŸôM∏á G’Ch¤ : eôM∏á Gdà©ô± GE¤ gò√ Gdã≤Éaá :
: Úنثأ Úنأديم ‘ كلذ نوكيو
 ،ةيوبنلأ ةنسسلأو Ëركلأ نآأرقلأ ينعنو لوسصأ’أ ¤إأ فرعتلاب كلذ ققحتيو : ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ ¤إأ فرعتلأ نأديم -١
. اهعورف ىتسشب ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ مولع ¤إأ فرعتلأو ،ملسسم لك يدي Úب اهيناعم نوكت نأأ بجي لوسصأأ يهو
 ⁄اعلأ ‘ ÚملسسŸأ عقأو ¤إأ فرعتي نأأ رطق لك ‘ ملسسملل ققحتي نأأ دب Óف : ةيمÓسسإ’أ تائيبلأ ¤إأ فرعتلأ نأديم -٢
. نواعتلأو  فطاعتلأ ¤إأ دوقي فراعتلأ أذه لثمف ،ةيداسصتق’أو ةيعامتج’أو ةيفاقثلأ مهاياسضقو

GŸôM∏á GdãÉf«á : eôM∏á Gdà©ôj∞ H¡ò√ Gdã≤Éaá :
¤إأ ةفاقثلأ هذه نع ةروسص لقنن نأأ نم انل دب ’ ،اهمولعو اهعورفو اهلوسصأأ ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلاب فيرعتلأ ةلحرم ‘

. سضرأ’أ راطقأأ ‘ ÚملسسŸأ
: اهمهأأ نم تابوعسص زواŒ نم دب ’ لمعلأ أذه قيقحتلو

١-U°©ƒHÉä Gdàû°àâ :ملسسم كانه نأأ ‘ لثمتتوÚ ‘ بلأÓبلأ ‘و ةيبرعلأ دÓسسإ’أ دÓسسإأ سضرأأ ‘و ،ةيمÓةيم ’ 
 ةرظنلأ هبن‚و ةحيحسصلأ ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلاب هفرعن نأأ ةجاح ‘ ًايبنجأأ ًاŸاع نوطلاخي Úملسسمو ،مÓسسإ’أ اهدوسسي
( ÚملسسŸأو مÓسسإÓل ةيئأدعلأ

٢- U°©ƒHÉä d¨ƒjá : سسإ’أ راطقأ’أ ‘ ةيبرعلأ ةغللأ ميلعت ‘ دوه÷أ فيثكت بجي ثيحÓسسإ’أ ةغل اهرابتعاب ،ةيمÓم 
. ÚملسسŸأو
٣- U°©ƒHÉä Jà©∏≥ Hëôcá GdàÉCd«∞ hGdÎLªá hGdæû°ô : نوكيو Œأ رايتخاب اهزواŸإأ اهتمجرتو تافلؤو¤ 
. ةيمÓسسإ’أ ⁄اعلأ راطقأأ ‘ اهرسشنو ةيŸاعلأ تاغللأ

29
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GŸôM∏á GdãÉdãá : eôM∏á MªÉjá gò√ Gdã≤Éaá :
: ÚهاŒأ ‘ بعسشتت ةيام◊أ هذهو

. لخأدلأ نم ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ ةيامح -
. جراÿأ نم ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ ةيامح -
ةيملعلأ ةكر◊اف ،عنقم يملع وحن ىلع اهسضرعو ،ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلاب حيحسصلأ فيرعتلأ لÓخ نم ةيام◊أ هذه نوكتو

.ةفاقثلأ هذه ةيامحب ناتليفك ةيركفلأ ةظقيلأو ،ةيجهنŸأ

GŸôM∏á GdôGH©á : eø Gdã≤Éaá GE¤ GdØ©π :
قاطن ‘ اهرامثتسسأو ةفاقثلأ هذه ةيمنت نم دب ’ لب ،بسسحف اهتيامحو ةفاقثلأ هذه ةفرعم ىلع ‘اقثلأ لمعلأ رسصتقي ’

 :ناتليسسو كلذ ‘ انمامأأو . ةيمÓسسإ’أ ةاي◊أ
. مهاياسضق لك ة÷اعمو سسانلأ لك ¤إأ لوسصولأ ىلع ةرداقو ةسضهنلأ ‘ ةلعاف ةأدأأ اهرابتعاب مÓعإ’أ لئاسسو -١
. اهفأدهأأو اهتاياغ ديد–و اهجهانم ديدجتب : ةيبÎلأ -٢
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eø GCLπ K≤Éaá GES°Óe«á e©ÉU°ôI

GdãÉdãá :

“¡«ó:
لاكسشأ’أو ،ةيملعلأ فراعŸأو ،ةيعامتج’أ مظنلأو ةيقÓخأ’أو ةينيدلأ ميقلأ ةلمج وه)HÉdã≤Éaá G’ES°Óe«á( دوسصقŸأ نإأ

راطقأأ نم يأأ ‘ ةيمÓسسإ’أ بوعسشلل ةكÎسشŸأ ةاي◊أو ملسسŸأ ناسسنإÓل ةيدرفلأ ةاي◊أ اهب تماق يتلأ فأرعأ’أو تأداعلأو ،ةينفلأ
. مÓسسإ’أ

؟ً أراسشتنأو ،ًءأرثإأو ،ًءايحإأ ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ هذه ليبسس ‘ لمعن فيكف

eôGMπ Gd©ªπ d∏ã≤Éaá G’ES°Óe«á :

: ًايلحرم نوكي نأأ نع هل ىنغ ’ ، ًاناكمو ًانامز عسسأولأ قفأ’أ أذه ‘ لمعلأ نإأ

GŸôM∏á G’Ch¤ : eôM∏á Gdà©ô± GE¤ gò√ Gdã≤Éaá :
: Úنثأ Úنأديم ‘ كلذ نوكيو
 ،ةيوبنلأ ةنسسلأو Ëركلأ نآأرقلأ ينعنو لوسصأ’أ ¤إأ فرعتلاب كلذ ققحتيو : ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ ¤إأ فرعتلأ نأديم -١
. اهعورف ىتسشب ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ مولع ¤إأ فرعتلأو ،ملسسم لك يدي Úب اهيناعم نوكت نأأ بجي لوسصأأ يهو
 ⁄اعلأ ‘ ÚملسسŸأ عقأو ¤إأ فرعتي نأأ رطق لك ‘ ملسسملل ققحتي نأأ دب Óف : ةيمÓسسإ’أ تائيبلأ ¤إأ فرعتلأ نأديم -٢
. نواعتلأو  فطاعتلأ ¤إأ دوقي فراعتلأ أذه لثمف ،ةيداسصتق’أو ةيعامتج’أو ةيفاقثلأ مهاياسضقو

GŸôM∏á GdãÉf«á : eôM∏á Gdà©ôj∞ H¡ò√ Gdã≤Éaá :
¤إأ ةفاقثلأ هذه نع ةروسص لقنن نأأ نم انل دب ’ ،اهمولعو اهعورفو اهلوسصأأ ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلاب فيرعتلأ ةلحرم ‘

. سضرأ’أ راطقأأ ‘ ÚملسسŸأ
: اهمهأأ نم تابوعسص زواŒ نم دب ’ لمعلأ أذه قيقحتلو

١-U°©ƒHÉä Gdàû°àâ :ملسسم كانه نأأ ‘ لثمتتوÚ ‘ بلأÓبلأ ‘و ةيبرعلأ دÓسسإ’أ دÓسسإأ سضرأأ ‘و ،ةيمÓةيم ’ 
 ةرظنلأ هبن‚و ةحيحسصلأ ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلاب هفرعن نأأ ةجاح ‘ ًايبنجأأ ًاŸاع نوطلاخي Úملسسمو ،مÓسسإ’أ اهدوسسي
( ÚملسسŸأو مÓسسإÓل ةيئأدعلأ

٢- U°©ƒHÉä d¨ƒjá : سسإ’أ راطقأ’أ ‘ ةيبرعلأ ةغللأ ميلعت ‘ دوه÷أ فيثكت بجي ثيحÓسسإ’أ ةغل اهرابتعاب ،ةيمÓم 
. ÚملسسŸأو
٣- U°©ƒHÉä Jà©∏≥ Hëôcá GdàÉCd«∞ hGdÎLªá hGdæû°ô : نوكيو Œأ رايتخاب اهزواŸإأ اهتمجرتو تافلؤو¤ 
. ةيمÓسسإ’أ ⁄اعلأ راطقأأ ‘ اهرسشنو ةيŸاعلأ تاغللأ
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GŸôM∏á GdãÉdãá : eôM∏á MªÉjá gò√ Gdã≤Éaá :
: ÚهاŒأ ‘ بعسشتت ةيام◊أ هذهو

. لخأدلأ نم ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ ةيامح -
. جراÿأ نم ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ ةيامح -
ةيملعلأ ةكر◊اف ،عنقم يملع وحن ىلع اهسضرعو ،ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلاب حيحسصلأ فيرعتلأ لÓخ نم ةيام◊أ هذه نوكتو

.ةفاقثلأ هذه ةيامحب ناتليفك ةيركفلأ ةظقيلأو ،ةيجهنŸأ

GŸôM∏á GdôGH©á : eø Gdã≤Éaá GE¤ GdØ©π :
قاطن ‘ اهرامثتسسأو ةفاقثلأ هذه ةيمنت نم دب ’ لب ،بسسحف اهتيامحو ةفاقثلأ هذه ةفرعم ىلع ‘اقثلأ لمعلأ رسصتقي ’

 :ناتليسسو كلذ ‘ انمامأأو . ةيمÓسسإ’أ ةاي◊أ
. مهاياسضق لك ة÷اعمو سسانلأ لك ¤إأ لوسصولأ ىلع ةرداقو ةسضهنلأ ‘ ةلعاف ةأدأأ اهرابتعاب مÓعإ’أ لئاسسو -١
. اهفأدهأأو اهتاياغ ديد–و اهجهانم ديدجتب : ةيبÎلأ -٢
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GCS°Ä∏á Gdæ≤ÉT¢ :

NÉ“á :

طبسضت ئدابملأ نم ةلمجب ةموكحم نوكت نأأ بجي ،ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ اهيلإأ علطتت يتلأ لامعأ’أ نم ةمئاقلأ هذه نإأ
: اهنم ،اهفأدهأأ قيقحت لفكتو اههاجتأ

 رسصانعلأ حاسضيإأ ىلع يفاقث لمع يأأ لÓخ نم سصرحلأو ًايخيراتو ًايراسضحو ًايفاقث يمÓسسإ’أ ملاعلأ ةدحو ديكأات -
. هتراسضح يف ةكرتسشملأ

. ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ ةكرح يف ًاقيبطتو أًءدبم ىرخأ’أ تانايدلأ مأرتحأو ينيدلأ حماسستلأ -
 ةفاقثلأ هذه نأأ رابتعاب ،ىرخأ’أ تافاقثلأ عم ةلعافتمو ،رسصعلأ لكاسشمب ةطوبرم ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ اياسضق سضرع -
. ةيناسسنإ’أ ةداعسس لجأأ نم لمعتو نئاكلأ ءأرثإأ يف مهسست ةينوك ةفاقث نم ءزج يه ةيمÓسسإ’أ

O. T°µô… a«ü°π
 ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ لجأأ نم ةرسصاعم ةيجهنم

 مويلأ مÓسسإ’أ : ةل‹
٢ ةنسسلأ-٢ ددعلأ

٤٨٩١ ليربأأ

. ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلاب دوسصقŸأ فرع -١
؟ اهراسشتنأو اهئأرثإأو ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ ءايحإأ لجأأ نم لمعلأ لحأرم ام -٢
؟ ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلاب فيرعتلأ مامأأ فقت يتلأ قئأوعلأ ام -٣
؟ ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ ةيامح نكÁ فيك -٤
؟ ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ ةيمنتب ةليفكلأ لئاسسولأ يه ام -٥
. ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ لا‹ ‘ لمعلأ مك– نأأ بجي يتلأ ئدابŸأ مهأأ ددع -٦

Gdæû°É• 
GcàÖ a≤ôI Mƒ∫ OhQ hS°ÉFπ G’EYÓΩ Gd«ƒΩ ‘ GEHôGR Gdü°ƒQI Gdù°ªëá dÓES°ÓΩ ‘ Gd©É⁄.
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HÚ G’CL«É∫

Gd≤†°«qá GdôGH©á:

“¡«ó:
،اهعم بواجتلأو اهمهف نع زجاع رابكلأ ليج ّنأاب ةديدجلأ لايجأ’أ سساسسحإأ نع ،لايجأ’أ نيب ةوجفلأ نع ثّدحتي هّلك ملاعلأ

لوقعلأو توسصلأ نم عرسسأ’أ تأرئاطلأ رسصع يف ةديدجلأ لايجأ’أ هذه سشيعت امنيب ،ءطبلأو ةطاسسبلاب مسسّتأ نمز يف سشاع هّنأ’
راسصو ،ةفيخم هتعرسس تحبسصأأ هسسفن نمزلأ ىتح ،عرسسأأ أذه انرسصع يف حبسصأأ ءيسش لك .خيّرملأو رمقلأ خيرأوسصو ةينورتكلإ’أ
.لماك نرق يف لبق نم هعطقي ناك ام تأونسس رسشع يف عطقي

،هداعبأأ أوبعوتسسي نأأ رابكلأ ىلع بعسصي رسصع يف سشيعت اهّنأأ دّكؤوت نيح ّقح ىلع نذإأ ةديدجلأ لايجأ’أ نوكت Óفأأ
؟هتاّيط يف اهلمحي يتلأ ةلئاهلأ تاناكمإ’أ مامأأ ًامامت نيزجاع أوفقيف

،رابكلأ ّنأأ نيح ىلع ،اهدحو اهل كلم لبقتسسملأ نأاب رعسشت يتلأ ةديدجلأ لايجأ’أ اهب ّرمت ةيقيقح ةمزأأ ،كسش ريغب ،هذه
هيجوت يف ةكراسشملل سصرف نم هيلإأ نوعلطتي ام مهل نوحيتي ’ ،نهأّرلأ تقولأ يف رومأ’أ ديلاقمب مهيديأأ يف نوكسسمي نيذلأ
مامأأ حاجنب فّيكتلأ نع نوزجاع- هسسفن ينمزلأ مهعقوم مكحب- مهنأ’ لب ،نودسساح وأأ ةّينلأ وئّيسس رابكلأ ء’ؤوه ّنأ’ ’ ،عمتجملأ

اهيف جزتمي ةرظن رابكلأ ىلإأ بابسشلأ رظني أذكهو .هحورب مهتثأدح ذنم أوعّبسشت بابسش هيف دلو يذلأ ةلهذملأ تأرّيغتلأ ملاع
.ريغلل رذعلأ سسامتلأ ةلواحمو سسفنلاب زأزتع’أ نيب عمجتو ،قافسشإ’اب يّدحتلأ

GCReá e©µƒS°á:
نوعنيو ،بابسشلأ ليجل ءاثّرلاب رابكلأ رعسشي ةمزأ’أ هذه يف .ةسسوكعم ةقيرطب ،يبرعلأ اننطو يف مويلأ ةمزأ’أ حرطُت

ّنأأ ّيأأ .مهافتلأو مهفلاب رهاظتلأو فطعلأ نم راطإاب فّلغم ءÓعتسساب مهيلإأ نورظنيو ،يفاقثلأو يركفلأ مهأوتسسم طوبه مهيلع
هيف نحن ام يف رابكلأ رود امو ؟عسضولأ أذه ىلإأ ةديدجلأ انلايجأأ تراسص فيكف .ةبولقم تحبسصأأ ،مويلأ ،لايجأ’أ نيب ةوجفلأ
؟مويلأ

طلخلأو بأرطسض’أ اهبوسشي يبرعلأ نطولأ يف ةديدجلأ لايجأ’أ ةفاقثف ،ةفاقثلأ وه ةمزأ’أ هذه يف يسساسسأ’أ نكرلأ
تامزأ’أ سضعب نم رطخأأ تناك امّبر لب ،يبرعلأ لقعلأ لبقتسسم دّدهت يتلأ رهأوظلأ رطخأأ نم ةرهاظ هذهو ،قفأ’أ قيسضو
نوكت ’ دق يتلأ ،ةيركفلأو ةيعامتج’أ تامزأ’أ نم اهأدع ام ّلك نع نيلفاغتم ،Óًيوطً أدمأأ انسسفنأأ اهب انلغسش يتلأ ةيسسايسسلأ

بابسشلأ اهنم ّدمتسسي نأأ نكمي يتلأ رداسصملأ ةعيبط نع انلءاسست أذإأو .ريبك ّدح ىلإأ هأدم يف دعبأأو قمعأأ اهريثأات نكلو ،ةخراسص
:ةيلحم وأأ ةيملاع نوكت دق ةيرسصعلأو ،ةيثأرت ةفاقث امإأو ،ةّيرسصع ةفاقث امإأ نوكت اهنإاف ،هتفاقث رسصاعملأ يبرعلأ

GC( Gdã≤Éaá Gd©Édª«á:
يتلأ ةيبنجأ’أ تاغللأ ناقتإأ ىوتسسم عجأرتل ،يبرعلأ انبابسش مامأأ ةدسصوم نوكت اهب رسشابملأ لاسصت’أ بأوبأأ داكت

سضعب ّ’إأ كلذ يف لّوعم ’و ،ملاعلأ اهب مدقتي يتلأ ةعيرسسلأ ةكرحلأ بكأويل بابسشلأ أذه مامأأ ةسصرفلأ حيتت نأأ اهرودقمب
.بولطملأ سضرغلاب يفت ’ يتلأ ةليلقلأ تامجرتلأ
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GCS°Ä∏á Gdæ≤ÉT¢ :

NÉ“á :

طبسضت ئدابملأ نم ةلمجب ةموكحم نوكت نأأ بجي ،ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ اهيلإأ علطتت يتلأ لامعأ’أ نم ةمئاقلأ هذه نإأ
: اهنم ،اهفأدهأأ قيقحت لفكتو اههاجتأ

 رسصانعلأ حاسضيإأ ىلع يفاقث لمع يأأ لÓخ نم سصرحلأو ًايخيراتو ًايراسضحو ًايفاقث يمÓسسإ’أ ملاعلأ ةدحو ديكأات -
. هتراسضح يف ةكرتسشملأ

. ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ ةكرح يف ًاقيبطتو أًءدبم ىرخأ’أ تانايدلأ مأرتحأو ينيدلأ حماسستلأ -
 ةفاقثلأ هذه نأأ رابتعاب ،ىرخأ’أ تافاقثلأ عم ةلعافتمو ،رسصعلأ لكاسشمب ةطوبرم ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ اياسضق سضرع -
. ةيناسسنإ’أ ةداعسس لجأأ نم لمعتو نئاكلأ ءأرثإأ يف مهسست ةينوك ةفاقث نم ءزج يه ةيمÓسسإ’أ

O. T°µô… a«ü°π
 ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ لجأأ نم ةرسصاعم ةيجهنم

 مويلأ مÓسسإ’أ : ةل‹
٢ ةنسسلأ-٢ ددعلأ

٤٨٩١ ليربأأ

. ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلاب دوسصقŸأ فرع -١
؟ اهراسشتنأو اهئأرثإأو ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ ءايحإأ لجأأ نم لمعلأ لحأرم ام -٢
؟ ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلاب فيرعتلأ مامأأ فقت يتلأ قئأوعلأ ام -٣
؟ ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ ةيامح نكÁ فيك -٤
؟ ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ ةيمنتب ةليفكلأ لئاسسولأ يه ام -٥
. ةيمÓسسإ’أ ةفاقثلأ لا‹ ‘ لمعلأ مك– نأأ بجي يتلأ ئدابŸأ مهأأ ددع -٦

Gdæû°É• 
GcàÖ a≤ôI Mƒ∫ OhQ hS°ÉFπ G’EYÓΩ Gd«ƒΩ ‘ GEHôGR Gdü°ƒQI Gdù°ªëá dÓES°ÓΩ ‘ Gd©É⁄.
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HÚ G’CL«É∫

Gd≤†°«qá GdôGH©á:

“¡«ó:
،اهعم بواجتلأو اهمهف نع زجاع رابكلأ ليج ّنأاب ةديدجلأ لايجأ’أ سساسسحإأ نع ،لايجأ’أ نيب ةوجفلأ نع ثّدحتي هّلك ملاعلأ

لوقعلأو توسصلأ نم عرسسأ’أ تأرئاطلأ رسصع يف ةديدجلأ لايجأ’أ هذه سشيعت امنيب ،ءطبلأو ةطاسسبلاب مسسّتأ نمز يف سشاع هّنأ’
راسصو ،ةفيخم هتعرسس تحبسصأأ هسسفن نمزلأ ىتح ،عرسسأأ أذه انرسصع يف حبسصأأ ءيسش لك .خيّرملأو رمقلأ خيرأوسصو ةينورتكلإ’أ
.لماك نرق يف لبق نم هعطقي ناك ام تأونسس رسشع يف عطقي

،هداعبأأ أوبعوتسسي نأأ رابكلأ ىلع بعسصي رسصع يف سشيعت اهّنأأ دّكؤوت نيح ّقح ىلع نذإأ ةديدجلأ لايجأ’أ نوكت Óفأأ
؟هتاّيط يف اهلمحي يتلأ ةلئاهلأ تاناكمإ’أ مامأأ ًامامت نيزجاع أوفقيف

،رابكلأ ّنأأ نيح ىلع ،اهدحو اهل كلم لبقتسسملأ نأاب رعسشت يتلأ ةديدجلأ لايجأ’أ اهب ّرمت ةيقيقح ةمزأأ ،كسش ريغب ،هذه
هيجوت يف ةكراسشملل سصرف نم هيلإأ نوعلطتي ام مهل نوحيتي ’ ،نهأّرلأ تقولأ يف رومأ’أ ديلاقمب مهيديأأ يف نوكسسمي نيذلأ
مامأأ حاجنب فّيكتلأ نع نوزجاع- هسسفن ينمزلأ مهعقوم مكحب- مهنأ’ لب ،نودسساح وأأ ةّينلأ وئّيسس رابكلأ ء’ؤوه ّنأ’ ’ ،عمتجملأ

اهيف جزتمي ةرظن رابكلأ ىلإأ بابسشلأ رظني أذكهو .هحورب مهتثأدح ذنم أوعّبسشت بابسش هيف دلو يذلأ ةلهذملأ تأرّيغتلأ ملاع
.ريغلل رذعلأ سسامتلأ ةلواحمو سسفنلاب زأزتع’أ نيب عمجتو ،قافسشإ’اب يّدحتلأ

GCReá e©µƒS°á:
نوعنيو ،بابسشلأ ليجل ءاثّرلاب رابكلأ رعسشي ةمزأ’أ هذه يف .ةسسوكعم ةقيرطب ،يبرعلأ اننطو يف مويلأ ةمزأ’أ حرطُت

ّنأأ ّيأأ .مهافتلأو مهفلاب رهاظتلأو فطعلأ نم راطإاب فّلغم ءÓعتسساب مهيلإأ نورظنيو ،يفاقثلأو يركفلأ مهأوتسسم طوبه مهيلع
هيف نحن ام يف رابكلأ رود امو ؟عسضولأ أذه ىلإأ ةديدجلأ انلايجأأ تراسص فيكف .ةبولقم تحبسصأأ ،مويلأ ،لايجأ’أ نيب ةوجفلأ
؟مويلأ

طلخلأو بأرطسض’أ اهبوسشي يبرعلأ نطولأ يف ةديدجلأ لايجأ’أ ةفاقثف ،ةفاقثلأ وه ةمزأ’أ هذه يف يسساسسأ’أ نكرلأ
تامزأ’أ سضعب نم رطخأأ تناك امّبر لب ،يبرعلأ لقعلأ لبقتسسم دّدهت يتلأ رهأوظلأ رطخأأ نم ةرهاظ هذهو ،قفأ’أ قيسضو
نوكت ’ دق يتلأ ،ةيركفلأو ةيعامتج’أ تامزأ’أ نم اهأدع ام ّلك نع نيلفاغتم ،Óًيوطً أدمأأ انسسفنأأ اهب انلغسش يتلأ ةيسسايسسلأ

بابسشلأ اهنم ّدمتسسي نأأ نكمي يتلأ رداسصملأ ةعيبط نع انلءاسست أذإأو .ريبك ّدح ىلإأ هأدم يف دعبأأو قمعأأ اهريثأات نكلو ،ةخراسص
:ةيلحم وأأ ةيملاع نوكت دق ةيرسصعلأو ،ةيثأرت ةفاقث امإأو ،ةّيرسصع ةفاقث امإأ نوكت اهنإاف ،هتفاقث رسصاعملأ يبرعلأ

GC( Gdã≤Éaá Gd©Édª«á:
يتلأ ةيبنجأ’أ تاغللأ ناقتإأ ىوتسسم عجأرتل ،يبرعلأ انبابسش مامأأ ةدسصوم نوكت اهب رسشابملأ لاسصت’أ بأوبأأ داكت

سضعب ّ’إأ كلذ يف لّوعم ’و ،ملاعلأ اهب مدقتي يتلأ ةعيرسسلأ ةكرحلأ بكأويل بابسشلأ أذه مامأأ ةسصرفلأ حيتت نأأ اهرودقمب
.بولطملأ سضرغلاب يفت ’ يتلأ ةليلقلأ تامجرتلأ
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Gd≤†°«á GdôGH©á:HÚ G’CL«É∫
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GCS°Ä∏á Gdæ≤ÉT¢ :

Gd≤†°«á GdãÉdãá

Ü( Gdã≤Éaá Gdªë∏«á:
’ اهبلغأأ يف رداسصملأ هذه ّنأ’ ،ةيلحملأ ةفاقثلأرداسصم يف ةفرعملأ ىلإأ همهن عبسشي ام مويلأ يبرعلأ بابسشلأ دجي ’

.رسصعلأ ةبكأوم ىلإأ اهتاعلطتو اهتايجاحب يفت ةيفرعم نيماسضم اهل مّدقت ’و ،ةيحان نم ةديدجلأ لايجأ’أ عم لسصأوتلأ نقتت

ê( Gdã≤Éaá Gdà≤∏«ójá:
هذه راقتفأو .رسصعلأ ةغلب ثّدحتلأ ىلع ةردق وأأ ديدجت وأأ ةيويح ةروسصب ثأرتلأ ميدقت يف ةفاقثلأ هذه حجنت مل

ىلإأ بابسشلأ عفدي ،اهقوذو اهّسسحو اهمهف ىلإأ ةبيرق ةغلب لوقعلأ ةبطاخم وأأ ،رسصعلأ ةرياسسم ىلع ةردقلأ ىلإأ ةيديلقتلأ ةفاقثلأ
:نيفقوم دحأأ ذاختأ

Óًيطعت دقنلأو لقعلأ تاكلم تلطع اهنأ’ ةروطتملأ ريغ ةدماجلأ اهتروسص يف ةيديلقتلأ ةفاقثلاب رّثأاتت بابسشلأ نم ةّلق-
.ميلسسلأ ناميإ’أ ىلإأ قيرطلأ وه أذه ّنأأ ترّوسصتو Óًماك
نع نيلزعنملأ نم ثأرتلأ راسصنأأ هيلإأ وعدي امب عانتق’أ نع ةزجاع اهسسفن دجت يبرعلأ بابسشلأ نم ةبلاغلأ ةيرثكأ’أ-
.ءايحإ’اب ةريدجلأ هجذامن رايتخأو ثأرتلأ ميدقت يف ةنّيعم ةقيرطل لب ثأرتلل ءأدع كلذ سسيلو .رسصعلأ عقأو
ةيبرعلأ تاعمتجملاف .بعاسصملاب ةفوفحم انيأأر امك ،اهلكو ،يبرعلأ بابسشلأ ةفاقثل ةنكمملأ ةثÓثلأ رداسصملأ يه كلت

تاغللأ ميلعت ىوتسسم عفر قيرط نع ،ةلهذم ىطخب مّدقتي يذلأ عسسأولأ ملاعلاب لاسصت’أ ةليسسوب بابسشلأ ديوزت ىلإأ ةّوعدم
ثأرتلاب مهتÓسص قيمعت ىلإأ لباقملأ يف ةّوعدم اهنأأ امك .ةيملاعلأ ةفاقثلاب دّوزتلاب لايجأ’أ هذهل حمسسي يذلأ ّدحلأ ىلإأ ةيبنجأ’أ
.ةنزأوتمو ةنيسصر ةءأرق لÓخ نم

O. aƒDGO RcôjÉ
(يبرعلأ لقعلأ ¤إأ باطخ)

٣٥-٣٤ سص.سص٧٨٩١ يبرعلأ باتك

.رخآ’أ ¤إأ Úلي÷أ نم ّلك ةرظن دّدح .١
 ؟Úلي÷أ Úب ةوجفلأ رهاظم ام .٢
.Úلي÷أ Úب ةوجفلأ بابسسأأ ركذأ .٣
.ديد÷أ لي÷أ ةفاقث رداسصم نّيب .٤
.ةيديلقتلأ ةفاقثلاب يبرعلأ بابسشلأ ةقÓع دّدح .٥
 ؟Úلي÷أ Úب ةوجفلأ سصيلقت ¤إأ ليبسسلأ ام .٦

Gdæû°É• :
GE¿ Nôhê GŸôGCI d∏©ªπ LæÑÉ GE¤ LæÖ e™ GdôLπ j©àÈ eø Gd≤†°ÉjÉ GÿÓa«á HÚ L«π

GdµÑÉQ hL«π Gdû°ÑÉÜ .
GCOpQr MƒGQGk HÚ GHø hhGdó√ Mƒ∫ gòG GŸƒV°ƒ´ .
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GCS°Ä∏á Gdæ≤ÉT¢ :

Gd≤†°«á GdãÉdãá

Ü( Gdã≤Éaá Gdªë∏«á:
’ اهبلغأأ يف رداسصملأ هذه ّنأ’ ،ةيلحملأ ةفاقثلأرداسصم يف ةفرعملأ ىلإأ همهن عبسشي ام مويلأ يبرعلأ بابسشلأ دجي ’

.رسصعلأ ةبكأوم ىلإأ اهتاعلطتو اهتايجاحب يفت ةيفرعم نيماسضم اهل مّدقت ’و ،ةيحان نم ةديدجلأ لايجأ’أ عم لسصأوتلأ نقتت

ê( Gdã≤Éaá Gdà≤∏«ójá:
هذه راقتفأو .رسصعلأ ةغلب ثّدحتلأ ىلع ةردق وأأ ديدجت وأأ ةيويح ةروسصب ثأرتلأ ميدقت يف ةفاقثلأ هذه حجنت مل

ىلإأ بابسشلأ عفدي ،اهقوذو اهّسسحو اهمهف ىلإأ ةبيرق ةغلب لوقعلأ ةبطاخم وأأ ،رسصعلأ ةرياسسم ىلع ةردقلأ ىلإأ ةيديلقتلأ ةفاقثلأ
:نيفقوم دحأأ ذاختأ

Óًيطعت دقنلأو لقعلأ تاكلم تلطع اهنأ’ ةروطتملأ ريغ ةدماجلأ اهتروسص يف ةيديلقتلأ ةفاقثلاب رّثأاتت بابسشلأ نم ةّلق-
.ميلسسلأ ناميإ’أ ىلإأ قيرطلأ وه أذه ّنأأ ترّوسصتو Óًماك
نع نيلزعنملأ نم ثأرتلأ راسصنأأ هيلإأ وعدي امب عانتق’أ نع ةزجاع اهسسفن دجت يبرعلأ بابسشلأ نم ةبلاغلأ ةيرثكأ’أ-
.ءايحإ’اب ةريدجلأ هجذامن رايتخأو ثأرتلأ ميدقت يف ةنّيعم ةقيرطل لب ثأرتلل ءأدع كلذ سسيلو .رسصعلأ عقأو
ةيبرعلأ تاعمتجملاف .بعاسصملاب ةفوفحم انيأأر امك ،اهلكو ،يبرعلأ بابسشلأ ةفاقثل ةنكمملأ ةثÓثلأ رداسصملأ يه كلت

تاغللأ ميلعت ىوتسسم عفر قيرط نع ،ةلهذم ىطخب مّدقتي يذلأ عسسأولأ ملاعلاب لاسصت’أ ةليسسوب بابسشلأ ديوزت ىلإأ ةّوعدم
ثأرتلاب مهتÓسص قيمعت ىلإأ لباقملأ يف ةّوعدم اهنأأ امك .ةيملاعلأ ةفاقثلاب دّوزتلاب لايجأ’أ هذهل حمسسي يذلأ ّدحلأ ىلإأ ةيبنجأ’أ
.ةنزأوتمو ةنيسصر ةءأرق لÓخ نم

O. aƒDGO RcôjÉ
(يبرعلأ لقعلأ ¤إأ باطخ)

٣٥-٣٤ سص.سص٧٨٩١ يبرعلأ باتك

.رخآ’أ ¤إأ Úلي÷أ نم ّلك ةرظن دّدح .١
 ؟Úلي÷أ Úب ةوجفلأ رهاظم ام .٢
.Úلي÷أ Úب ةوجفلأ بابسسأأ ركذأ .٣
.ديد÷أ لي÷أ ةفاقث رداسصم نّيب .٤
.ةيديلقتلأ ةفاقثلاب يبرعلأ بابسشلأ ةقÓع دّدح .٥
 ؟Úلي÷أ Úب ةوجفلأ سصيلقت ¤إأ ليبسسلأ ام .٦

Gdæû°É• :
GE¿ Nôhê GŸôGCI d∏©ªπ LæÑÉ GE¤ LæÖ e™ GdôLπ j©àÈ eø Gd≤†°ÉjÉ GÿÓa«á HÚ L«π

GdµÑÉQ hL«π Gdû°ÑÉÜ .
GCOpQr MƒGQGk HÚ GHø hhGdó√ Mƒ∫ gòG GŸƒV°ƒ´ .
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Gdà©ÑÒ GdµàÉH»
GdóQS¢ G’Ch∫ :

eæ¡é«á Gdà©ÑÒ

GC( d¨ák:
.حشضاولا قيرطلا وهف ُجهنلا امأا .ُهحَشضْوَأا َرمألا َجهنو .ُهكلَشس ،قيرطلا لُجّرلا َجهنو .ََجهَن لعفلا نم ةقتششُم)Gdªæ¡é«á( ةملك

Ü( GU°£ÓMÉk:
.ةدّدحم ةياهنِ غولب لجأا نم ةجّردتمو ةعباتتُم تاوطُخ ىلع موقت ّيقطنم ريكفت ةقيرط يه

.ريرحتلا نم غارفلا ىتح ىلوألا ةءارقلا ذنم ،عوشضوملا صصن عم ّيقطنملاو مّظنملا لماعتلا ةقيرط ريبعتلا يف(ةيجهنملا) ينعتو

GC( döá:
.اهَرّشسَف ْيأا ايؤوّرلا َرsبعو ،َبرعأاو َنsيب :هشسفن ‘ امع لجّرلا رّبعو .َرّبَع لعفلا ردشصم (Òبعتلا)

Ü( GU°£ÓMÉk:
.ام عوشضوم لوح بوتكم وأا ّيوفشش باطخ ءاششنإا Òبعتلا ينعي

jóhQ Gdà©ÑÒ YÉeqá Mƒ∫:
.اهلّلعُي وأا ،اهششقاني وأا اهلّلحي ،ٍةركف -
.اُهدُرشسي ،ٍثادحأا -
.ُهُفشصي ،ٍدهششم -
.اهُنيبُيو اهنع ُحِشصفي ،ٍةفطاع-
نأا ،Òبعتلا ‘ طÎششي هّنإاف ؛ةفطاع نعِ حاشصفإلا وأا ،دهششم فشصو وأا ،ثادحأا درشس وأا ،ةركِف ليلحتب رمألا قّلعت ءاوشسو

.ةرّبعمو ةميلشس ةغلو ،ةمّظنمو ةحشضاو راكفأا قيرط نع ُهُعِنقُيو ءىراقلا ليمتشسي بولشسأاب َبتكي

GdóQS¢ G’Ch∫ :

J©ôj∞ GŸæ¡é«á

J©ôj∞ Gdà©ÑÒ

89

GdóQS¢ G’Ch∫
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GCbù°ÉΩ Gdà©ÑÒ

:يه ماشسقألا هذهو .ًامكحم ًايجهنمو ًاّيقِطنم ًاطبارت اهنيب ام يف ةطبارتمو ةعباتتم ماشسقأا ةثÓث نم ريبعتلا نّوكتي
.ةمتاخلاو رهوجلاو ةمدقملا

1( Gdª≤óeá:
لّثمتي ةيمهألا ةياغ يف رودب ُعِلطشضت اهّنأل ؛ريبعتلا ماشسقأا نم ّيشساشسأا مشسق يهو ،هيلإا ٌلخدمو عوشضوملل ديهمت ةمدقملا

.ريبعتلا عوشضوم ةيمهأا ىلإا ههابتنا تفلو ًايركفو ًايشسفن ئراقلا ةئيهت يف
:ةيلاتلا رشصانعلا ىلع َلمتششت نأا َبجو ،ةماهلا ةفيظولا هذه ةمدقملا يدؤوت ىتحو

.ّصصاخلا ىلإا ّماعلا نم لاقتنلا ىلع دعاشسُي زجوم ديهمت .أا
.ًةقيقدو ًةزجوم ةغايشص ،ريبعتلا اهلوح ُروحمتي يتلا ،(عوشضوملا) ةّيلاكششإلا وأا ةيشضقلا ةغايشص .ب
.ريرحتلا ءانثأا هب ُمَزتلُي ّيقطنم بيترت قفو عوشضوملا رشصانع ميدقت .ج

2( Gdéƒgô )GCh Gd£qôì(:

لّشصفمٍ ليلحت ىلع يوتحت تارقف ةّدع نم رهوجلا نّوكتي .هماشسقأا ُلوطأاو ،ُهtبلو ريبعتلا tصسُأا- مشسلا ّلدي امك- وهو
.ةمدقملا يف اهديدحت قبشس يتلا رشصانعلل عنقُمو

ةعيطقلاب ئراقلا رِعششُت ل ةعنقُمو ةشسِلشس ةقيرطب رخآا ىلإا رشصنُع نم لاقتنلا ّمتي نأا رشصانعلا هذه ليلحت يف ىعارُيو
.ًاقحل ُهُنايب يتأايشس رمأا وهو ،''صصّلختلا نشسح''لÓخ نم كلذ قّقحتيو .كّكفتلاو

.هدعب امل ًائششنُم ،هلبق اّمع ًائششان هيف رهوجلا رشصانع نم رشصنع ّلك نوكي نأا حجانلا ريبعتلا صصئاشصخ نم ّنإا
.ةقحÓّلا صسوردلا يف نّيبُنشس امك ،عوشضوملا ةعيبط فÓتخا بشسحب رهوجلا ةينب فلتختو

3( GdîÉJªá:
،عوشضوملا ماشسقأا رخآا ةمتاخلا تناك نئل

،نيقباشسلا نيمشسقلا نم ّيأا نع ةيمهأا ّلقت ل اهنإاف
يف عّشسوتلا ّمت يتلا راكفألا فلتخم ُمِلْمَلت اهّنأل
ريخألا عابطنلا ئراقلا نهذ يف ُخّشسرتو ،اهليلحت
.هب ُظفتحيشس يذلا
:نيمشسق نم ةمتاخلا نّوكتتو

 ّمت يتلا راكفألا ّمهأا ةغايشص ةداعإا(أا
.ًةزجومو ًةقيقد ًةغايشص اهليلحت

 (ةيلاكششإلا وأا) ةيشضقلل قافآا حتف(ب
.ريبعتلا عوشضوم
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Gdà©ÑÒ GdµàÉH»
GdóQS¢ G’Ch∫ :

eæ¡é«á Gdà©ÑÒ

GC( d¨ák:
.حشضاولا قيرطلا وهف ُجهنلا امأا .ُهحَشضْوَأا َرمألا َجهنو .ُهكلَشس ،قيرطلا لُجّرلا َجهنو .ََجهَن لعفلا نم ةقتششُم)Gdªæ¡é«á( ةملك

Ü( GU°£ÓMÉk:
.ةدّدحم ةياهنِ غولب لجأا نم ةجّردتمو ةعباتتُم تاوطُخ ىلع موقت ّيقطنم ريكفت ةقيرط يه

.ريرحتلا نم غارفلا ىتح ىلوألا ةءارقلا ذنم ،عوشضوملا صصن عم ّيقطنملاو مّظنملا لماعتلا ةقيرط ريبعتلا يف(ةيجهنملا) ينعتو

GC( döá:
.اهَرّشسَف ْيأا ايؤوّرلا َرsبعو ،َبرعأاو َنsيب :هشسفن ‘ امع لجّرلا رّبعو .َرّبَع لعفلا ردشصم (Òبعتلا)

Ü( GU°£ÓMÉk:
.ام عوشضوم لوح بوتكم وأا ّيوفشش باطخ ءاششنإا Òبعتلا ينعي

jóhQ Gdà©ÑÒ YÉeqá Mƒ∫:
.اهلّلعُي وأا ،اهششقاني وأا اهلّلحي ،ٍةركف -
.اُهدُرشسي ،ٍثادحأا -
.ُهُفشصي ،ٍدهششم -
.اهُنيبُيو اهنع ُحِشصفي ،ٍةفطاع-
نأا ،Òبعتلا ‘ طÎششي هّنإاف ؛ةفطاع نعِ حاشصفإلا وأا ،دهششم فشصو وأا ،ثادحأا درشس وأا ،ةركِف ليلحتب رمألا قّلعت ءاوشسو

.ةرّبعمو ةميلشس ةغلو ،ةمّظنمو ةحشضاو راكفأا قيرط نع ُهُعِنقُيو ءىراقلا ليمتشسي بولشسأاب َبتكي

GdóQS¢ G’Ch∫ :

J©ôj∞ GŸæ¡é«á

J©ôj∞ Gdà©ÑÒ
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GCbù°ÉΩ Gdà©ÑÒ

:يه ماشسقألا هذهو .ًامكحم ًايجهنمو ًاّيقِطنم ًاطبارت اهنيب ام يف ةطبارتمو ةعباتتم ماشسقأا ةثÓث نم ريبعتلا نّوكتي
.ةمتاخلاو رهوجلاو ةمدقملا

1( Gdª≤óeá:
لّثمتي ةيمهألا ةياغ يف رودب ُعِلطشضت اهّنأل ؛ريبعتلا ماشسقأا نم ّيشساشسأا مشسق يهو ،هيلإا ٌلخدمو عوشضوملل ديهمت ةمدقملا

.ريبعتلا عوشضوم ةيمهأا ىلإا ههابتنا تفلو ًايركفو ًايشسفن ئراقلا ةئيهت يف
:ةيلاتلا رشصانعلا ىلع َلمتششت نأا َبجو ،ةماهلا ةفيظولا هذه ةمدقملا يدؤوت ىتحو

.ّصصاخلا ىلإا ّماعلا نم لاقتنلا ىلع دعاشسُي زجوم ديهمت .أا
.ًةقيقدو ًةزجوم ةغايشص ،ريبعتلا اهلوح ُروحمتي يتلا ،(عوشضوملا) ةّيلاكششإلا وأا ةيشضقلا ةغايشص .ب
.ريرحتلا ءانثأا هب ُمَزتلُي ّيقطنم بيترت قفو عوشضوملا رشصانع ميدقت .ج

2( Gdéƒgô )GCh Gd£qôì(:

لّشصفمٍ ليلحت ىلع يوتحت تارقف ةّدع نم رهوجلا نّوكتي .هماشسقأا ُلوطأاو ،ُهtبلو ريبعتلا tصسُأا- مشسلا ّلدي امك- وهو
.ةمدقملا يف اهديدحت قبشس يتلا رشصانعلل عنقُمو

ةعيطقلاب ئراقلا رِعششُت ل ةعنقُمو ةشسِلشس ةقيرطب رخآا ىلإا رشصنُع نم لاقتنلا ّمتي نأا رشصانعلا هذه ليلحت يف ىعارُيو
.ًاقحل ُهُنايب يتأايشس رمأا وهو ،''صصّلختلا نشسح''لÓخ نم كلذ قّقحتيو .كّكفتلاو

.هدعب امل ًائششنُم ،هلبق اّمع ًائششان هيف رهوجلا رشصانع نم رشصنع ّلك نوكي نأا حجانلا ريبعتلا صصئاشصخ نم ّنإا
.ةقحÓّلا صسوردلا يف نّيبُنشس امك ،عوشضوملا ةعيبط فÓتخا بشسحب رهوجلا ةينب فلتختو

3( GdîÉJªá:
،عوشضوملا ماشسقأا رخآا ةمتاخلا تناك نئل

،نيقباشسلا نيمشسقلا نم ّيأا نع ةيمهأا ّلقت ل اهنإاف
يف عّشسوتلا ّمت يتلا راكفألا فلتخم ُمِلْمَلت اهّنأل
ريخألا عابطنلا ئراقلا نهذ يف ُخّشسرتو ،اهليلحت
.هب ُظفتحيشس يذلا
:نيمشسق نم ةمتاخلا نّوكتتو

 ّمت يتلا راكفألا ّمهأا ةغايشص ةداعإا(أا
.ًةزجومو ًةقيقد ًةغايشص اهليلحت

 (ةيلاكششإلا وأا) ةيشضقلل قافآا حتف(ب
.ريبعتلا عوشضوم
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GCbù°ÉΩ Gdà©ÑÒ

Gÿo£ƒGä Gd†°ôhQjá ’E‚ÉR Gdà©ÑÒ

1( eôM∏á G’EYóGO:
.ةنّعمتمو ،ةديدع تاءارق عوشضوŸا صصن ةءارق -
.بولطŸاو ىَطعŸا ديد– -
.حيتافŸا تاملكلا جارختشسا -
.عوشضوŸا رشصانع ديد– -
.عوشضوملل طيطختلا -

001

Òيبعتلا

.زجوم ديه“-
.عوشضوŸا ةركف ةغايشص -
.عوشضوŸا رشصانع Ëدقت -

لوألا رشصنعلا -
Êاثلا رشصنعلا -
ثلاثلا رشصنعلا -
عبارلا رشصنعلا -

.راكفألا ّمهأا ةغايشص ةداعإا -
.قافآا حتف -

GŸ≤óeá

GÿÉ“á

G÷ƒgô

1

2

3
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2( Gdàëôjô:
.ةمدقŸا ةباتك-
.هيلي يذلا رشصنُعلا ¤إا رشصنع نم جّردتلاب رهو÷ا ةباتك -
.ة“اÿا ةباتك -

3( GŸôGL©á:
.بيكاÎلاو ةغللا ةمÓشس نم دّكأاتلا-
.اهحوشضوو راكفألا لشسلشست نم دّكأاتلا -
.ميقرّتلا تامÓع ةعجارم -

101

T°ôh• Gdà©ÑÒ GdæÉLí:

1( GŸ†°ªƒ¿:
.راكفألا حوشضو -
ً.اديج ًافيظوت ةلثمألاو دهاوششلا فيظوت -
.ليلحتلاو ليلعّتلا نشسح -

2( Gdû°µπ:
.طÿا حوشضو -
.Òبعتلا ماشسقأا Úبو ،تارقفلا Úب لشصفلا -
.ةبشسانŸُا ميقÎلا تامÓع مادختشسا -

3( GŸæ¡é«qá:
.مكÙاو دّي÷ا طيطختلا-
.راكفألا لشسلشست -
.رخآا ¤إا رشصنع نم صصّلختلا نشسح-
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GCbù°ÉΩ Gdà©ÑÒ

Gÿo£ƒGä Gd†°ôhQjá ’E‚ÉR Gdà©ÑÒ

1( eôM∏á G’EYóGO:
.ةنّعمتمو ،ةديدع تاءارق عوشضوŸا صصن ةءارق -
.بولطŸاو ىَطعŸا ديد– -
.حيتافŸا تاملكلا جارختشسا -
.عوشضوŸا رشصانع ديد– -
.عوشضوملل طيطختلا -

001

Òيبعتلا

.زجوم ديه“-
.عوشضوŸا ةركف ةغايشص -
.عوشضوŸا رشصانع Ëدقت -

لوألا رشصنعلا -
Êاثلا رشصنعلا -
ثلاثلا رشصنعلا -
عبارلا رشصنعلا -

.راكفألا ّمهأا ةغايشص ةداعإا -
.قافآا حتف -

GŸ≤óeá

GÿÉ“á

G÷ƒgô

1

2

3
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2( Gdàëôjô:
.ةمدقŸا ةباتك-
.هيلي يذلا رشصنُعلا ¤إا رشصنع نم جّردتلاب رهو÷ا ةباتك -
.ة“اÿا ةباتك -

3( GŸôGL©á:
.بيكاÎلاو ةغللا ةمÓشس نم دّكأاتلا-
.اهحوشضوو راكفألا لشسلشست نم دّكأاتلا -
.ميقرّتلا تامÓع ةعجارم -

101

T°ôh• Gdà©ÑÒ GdæÉLí:

1( GŸ†°ªƒ¿:
.راكفألا حوشضو -
ً.اديج ًافيظوت ةلثمألاو دهاوششلا فيظوت -
.ليلحتلاو ليلعّتلا نشسح -

2( Gdû°µπ:
.طÿا حوشضو -
.Òبعتلا ماشسقأا Úبو ،تارقفلا Úب لشصفلا -
.ةبشسانŸُا ميقÎلا تامÓع مادختشسا -

3( GŸæ¡é«qá:
.مكÙاو دّي÷ا طيطختلا-
.راكفألا لشسلشست -
.رخآا ¤إا رشصنع نم صصّلختلا نشسح-
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dµ» Jæû°Å eƒV°ƒYÉ L«óGk :

.ةّمهملا تاملكلا تحت اّطخ عشضو ، اثÓث وأا نيترّم دّيج هابتناب عوشضوملا أارقا (١
.عوشضوملا يف بولطملاو ىطعملا ددح (٢
.ةشسيئرلا هراكفأابو ،عوشضوملاب طحأا (٣
.كعوشضومل اطّطخم مدختشسا (٤
.كعوشضومل دّهمت ةزّكرمو ةزجوم ةمدقمب أادبا (٥
.هتعشضو يذلا طّطخملا اعّبتم ،عطقم دعب اعطقم عوشضوملا بتكا (٦
.ماعلا هراطإا ىلع هحتفتو جئاتنلا ّمهأا صصّخلت ةزجوم ةمتاخب كعوشضوم هنا (٧
؟ينم بلط امب تطحأا له :كشسفن لأاشساو ،هتبتك ام ةءارق دعأا (٨
.دّدرت Óب ،عوشضوملاب هل ةلشص ل ام كلمع نم فذحا (٩
          يف ةشسيئرلا ةركفلا مدخت لو ائيشش ديفت ل يتلا تافشصلاو تافدارتملا فذحاو ،رئامشضلا حّشضوو ،تاملكلا ءÓمإا حّحشص (٥١

.عوشضوملا
.ةحيحشصلا هتروشص يف ةدّوشسملا نم عوشضوملا لقنا هلك اذه دعب (١١

Yø O. Mù°«ø Y∏≈ eëªó

(فرشصتب)٣٨ صص٦٩٩١ صضايرلا (يبدألا ريرحتلا )

c«∞ Jæû°Å eƒV°ƒYÉk L«óGk?

201

GdóQS¢ G’Ch∫

 97-116 sch bk 27 txt mz:almukhtar 1  6/13/14  11:19 AM  Page 103

GdóQS¢ GdãÉÊ :
Gd©ÉOGä hGdà≤Éd«ó Gd©

o
ªÉf«á

Jòcqô
eø T°ôh• Gdà©ÑÒ GdæÉLí                              

.مَكْحŸُاو دّي÷ا طيطختلا (١
.راكفألا لشسلشست (٢
.رخآا ¤إا رشصنع نم صصّلختلا نشسح (٣

Gdàî£«§:

ءافيإا يهو ،Òبعتلا نم ةدوششنŸا ةياغلا ¤إا لوشصولا لجأا نم بلاطلا اهعبّتيشس يتلا تاوطÿا ديد– ‘ طيطختلا لّثمتي
.صشاقّنلاو ليلحتلا نم ُهّقَح عوشضوŸا
 يتأايو.هرشصانع نمً ارشصنع لفغُي وأا ،عوشضوŸا بناجي ل ىتح ريرحتلا ءانثأا بلاطلا هب يدتهي يذلا ليلدلا ةباثÃ هنإا
:يهو ،هقبشست ىرخأا تاوطÿُ ًاجيوتت طيطختلا
.ةنّعمتمو ةديدع تاءارق عوشضوŸا صصن ةءارق -
.بولطŸاو ىطعŸا ديد– -
.حيتافŸا تاملكلا جارختشسا -
.عوشضوŸا رشصانع ديد– -

GdàóQjÖ

GŸƒV°ƒ´:

301

GdóQS¢ GdãÉÊ :

.اهيشضاÃ اهرشضاح طبرل ةليشسوو  ، اهتقارعو اهتلاشصأا ىلع ليلد اهنأل ، اهديلاقتو اهتاداعب بوعششلا زتعت
.ةينامعلا ديلاقتلاو تاداعلا نم ةلثمأاب ًانيعتشسم يأارلا اذه للّح

GdàóQjÖ Y∏≈ Gdàî£«§

GdàóQjÖ Y∏≈ Gdàî£«§
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dµ» Jæû°Å eƒV°ƒYÉ L«óGk :

.ةّمهملا تاملكلا تحت اّطخ عشضو ، اثÓث وأا نيترّم دّيج هابتناب عوشضوملا أارقا (١
.عوشضوملا يف بولطملاو ىطعملا ددح (٢
.ةشسيئرلا هراكفأابو ،عوشضوملاب طحأا (٣
.كعوشضومل اطّطخم مدختشسا (٤
.كعوشضومل دّهمت ةزّكرمو ةزجوم ةمدقمب أادبا (٥
.هتعشضو يذلا طّطخملا اعّبتم ،عطقم دعب اعطقم عوشضوملا بتكا (٦
.ماعلا هراطإا ىلع هحتفتو جئاتنلا ّمهأا صصّخلت ةزجوم ةمتاخب كعوشضوم هنا (٧
؟ينم بلط امب تطحأا له :كشسفن لأاشساو ،هتبتك ام ةءارق دعأا (٨
.دّدرت Óب ،عوشضوملاب هل ةلشص ل ام كلمع نم فذحا (٩
          يف ةشسيئرلا ةركفلا مدخت لو ائيشش ديفت ل يتلا تافشصلاو تافدارتملا فذحاو ،رئامشضلا حّشضوو ،تاملكلا ءÓمإا حّحشص (٥١

.عوشضوملا
.ةحيحشصلا هتروشص يف ةدّوشسملا نم عوشضوملا لقنا هلك اذه دعب (١١

Yø O. Mù°«ø Y∏≈ eëªó

(فرشصتب)٣٨ صص٦٩٩١ صضايرلا (يبدألا ريرحتلا )

c«∞ Jæû°Å eƒV°ƒYÉk L«óGk?
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GdóQS¢ GdãÉÊ :
Gd©ÉOGä hGdà≤Éd«ó Gd©

o
ªÉf«á

Jòcqô
eø T°ôh• Gdà©ÑÒ GdæÉLí                              

.مَكْحŸُاو دّي÷ا طيطختلا (١
.راكفألا لشسلشست (٢
.رخآا ¤إا رشصنع نم صصّلختلا نشسح (٣

Gdàî£«§:

ءافيإا يهو ،Òبعتلا نم ةدوششنŸا ةياغلا ¤إا لوشصولا لجأا نم بلاطلا اهعبّتيشس يتلا تاوطÿا ديد– ‘ طيطختلا لّثمتي
.صشاقّنلاو ليلحتلا نم ُهّقَح عوشضوŸا
 يتأايو.هرشصانع نمً ارشصنع لفغُي وأا ،عوشضوŸا بناجي ل ىتح ريرحتلا ءانثأا بلاطلا هب يدتهي يذلا ليلدلا ةباثÃ هنإا
:يهو ،هقبشست ىرخأا تاوطÿُ ًاجيوتت طيطختلا
.ةنّعمتمو ةديدع تاءارق عوشضوŸا صصن ةءارق -
.بولطŸاو ىطعŸا ديد– -
.حيتافŸا تاملكلا جارختشسا -
.عوشضوŸا رشصانع ديد– -

GdàóQjÖ

GŸƒV°ƒ´:

301

GdóQS¢ GdãÉÊ :

.اهيشضاÃ اهرشضاح طبرل ةليشسوو  ، اهتقارعو اهتلاشصأا ىلع ليلد اهنأل ، اهديلاقتو اهتاداعب بوعششلا زتعت
.ةينامعلا ديلاقتلاو تاداعلا نم ةلثمأاب ًانيعتشسم يأارلا اذه للّح

GdàóQjÖ Y∏≈ Gdàî£«§

GdàóQjÖ Y∏≈ Gdàî£«§
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:ةيلاتلا تاوطÿا ًاعبّتم ة“اÿاو رهو÷او ةمدقŸا ثيح نم قباشسلا عوشضوملل طّطخ
.(تارم عبرأا) ةنّعمتم ةءارق عوشضوŸا أارقا (١
(بولطŸا) مث (يَطعŸا) دّدح (٢

.عوشضوŸا صصن اهحرطي يتلا راكفألا وأا ةركفلا وه :(يَطعŸا)-
.بلاطلا نم عوشضوŸا ّصصن ُهُبلطي ام وه :(بولطŸا) -

 عوشضوŸا ‘ (ةلاشصأا) ةملك لثم عوشضوŸا صصن ‘ ةيشسيئرلا تاملكلا يهو ،(حيتافŸا تاملكلا) جرختشسا (٣
.قباشسلا

.عوشضوŸا رشصانع دّدح (٤

Gdæû°É• GdÑ«à»: 

jëôQ Gd£ÉdÖ Gdà©ÑÒ –ôjôGk cÉeÓk e¡àójÉk HÉdàî£«§.

401

GdóQS¢ GdãÉÊ
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GŸƒV°ƒ´

ةقد نم تظحل اŸ تششهدناف، ةيخيراتلا نامع عÓق ىدحإا  ترز
. فÓشسألا ةميق ىلع لدت ميمشصتو ءانب
.ههاŒ كرعاششمً ازÈم هترز يذلا َمَلْعŸَا فشصو ، كترايز لحارم ورا

GdóQS¢ GdãÉdå :
càÉHá GŸ≤óeá

Gd≤Ó´ hG◊ü°ƒ¿ ‘ YªÉ¿

1- a¡º GŸƒV°ƒ´ :

GC  - GŸo©£`≈ :-  ةيخيرات ةعلق ةرايز .
Ü  GŸ£∏ƒÜ :-  ةلحرلا عئاقو درشس .

. ةعلقلا ⁄اعم فشصو -
. ةرايزلا ⁄اعم هاŒ رعاششŸا زاربإا -

2- Gdàî£«§ :

GC  - GŸ≤óeá :
. خيراتلا Èع عÓقلاو نوشص◊ا ةÌكب نامع ةرهشش -
. عÓقلا هذه ىدحإا ةرايز ةركف -
. ناكŸاو نامزلا ديد–و ،ةرايزلل دادعتشسلا -
. ةرايزلا عقوم وحن قÓطنلا -

Ü -G÷ƒgô .
L` - GÿÉ“á .

501

Gd≤Ó´ hG◊ü°ƒ¿ ‘ YªÉ¿

GdóQS¢ GdãÉdå :
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:ةيلاتلا تاوطÿا ًاعبّتم ة“اÿاو رهو÷او ةمدقŸا ثيح نم قباشسلا عوشضوملل طّطخ
.(تارم عبرأا) ةنّعمتم ةءارق عوشضوŸا أارقا (١
(بولطŸا) مث (يَطعŸا) دّدح (٢

.عوشضوŸا صصن اهحرطي يتلا راكفألا وأا ةركفلا وه :(يَطعŸا)-
.بلاطلا نم عوشضوŸا ّصصن ُهُبلطي ام وه :(بولطŸا) -

 عوشضوŸا ‘ (ةلاشصأا) ةملك لثم عوشضوŸا صصن ‘ ةيشسيئرلا تاملكلا يهو ،(حيتافŸا تاملكلا) جرختشسا (٣
.قباشسلا

.عوشضوŸا رشصانع دّدح (٤

Gdæû°É• GdÑ«à»: 

jëôQ Gd£ÉdÖ Gdà©ÑÒ –ôjôGk cÉeÓk e¡àójÉk HÉdàî£«§.

401

GdóQS¢ GdãÉÊ
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GŸƒV°ƒ´

ةقد نم تظحل اŸ تششهدناف، ةيخيراتلا نامع عÓق ىدحإا  ترز
. فÓشسألا ةميق ىلع لدت ميمشصتو ءانب
.ههاŒ كرعاششمً ازÈم هترز يذلا َمَلْعŸَا فشصو ، كترايز لحارم ورا

GdóQS¢ GdãÉdå :
càÉHá GŸ≤óeá

Gd≤Ó´ hG◊ü°ƒ¿ ‘ YªÉ¿

1- a¡º GŸƒV°ƒ´ :

GC  - GŸo©£`≈ :-  ةيخيرات ةعلق ةرايز .
Ü  GŸ£∏ƒÜ :-  ةلحرلا عئاقو درشس .

. ةعلقلا ⁄اعم فشصو -
. ةرايزلا ⁄اعم هاŒ رعاششŸا زاربإا -

2- Gdàî£«§ :

GC  - GŸ≤óeá :
. خيراتلا Èع عÓقلاو نوشص◊ا ةÌكب نامع ةرهشش -
. عÓقلا هذه ىدحإا ةرايز ةركف -
. ناكŸاو نامزلا ديد–و ،ةرايزلل دادعتشسلا -
. ةرايزلا عقوم وحن قÓطنلا -

Ü -G÷ƒgô .
L` - GÿÉ“á .

501

Gd≤Ó´ hG◊ü°ƒ¿ ‘ YªÉ¿

GdóQS¢ GdãÉdå :
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3- Gdàµ∏«∞ :

. ةروكذŸا رشصانعلاب ًانيعتشسم ،قباشسلا عوشضوملل ةمدقم بتكا

eÓM¶Éä :

. ةمدقŸا ةباتك ‘ زاجيإلا ىلع صصرحا -١
.هرشصانع  ‘ عشسوتلاب كتقاط غرفتشست Óف ،رهوجلل ديه“ يه ةمدقŸا -٢
. ئراقلل لوألا عابطنلا دد–و ،عوشضوŸا ة–اف ةمدقŸاف ،ةغللا ةمÓشس يلع صصرحا -٣

4- Gdæû°É• :
jëôQ Gdà©ÑÒ cÉeÓk ‘ GdÑ«â .

601

GdóQS¢ GdãÉdå
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GŸƒV°ƒ´

هتداعإا لجأا نم عيم÷ا نواعتف . هيوبأا ةدعاشسŸ لمعلا ررقو ،ةيدام بابشسأل ةشساردلا نع كئÓمز دحأا عطقنا
.هتلكششم لحو ةشسردŸا ¤إا

   ًامومع عمتÛا ‘ نواعتلا ةميق ازÈم ثدحام  ورا

GdóQS¢ GdôGH™ :
càÉHá  G÷ƒgô

GCgª«á Gdà©Éh¿

1( a¡º GŸƒV°ƒ´:

GC( GŸ©£≈:  - مز دحأا ُعاطقناÓنيوبألا ةدعاشسمو ةيدام بابشسأل لمعلا هرارقو ،ةشساردلا نع كئ.
Ü( GŸ£∏ƒÜ: - ةّشصقلا هذه ثادحأا درشس.

.عمتÛا ‘ نواعتلا ةميق زاربإا -

701

GdóQS¢ GdôGH™ :

GCgª«á Gdà©Éh¿
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3- Gdàµ∏«∞ :

. ةروكذŸا رشصانعلاب ًانيعتشسم ،قباشسلا عوشضوملل ةمدقم بتكا

eÓM¶Éä :

. ةمدقŸا ةباتك ‘ زاجيإلا ىلع صصرحا -١
.هرشصانع  ‘ عشسوتلاب كتقاط غرفتشست Óف ،رهوجلل ديه“ يه ةمدقŸا -٢
. ئراقلل لوألا عابطنلا دد–و ،عوشضوŸا ة–اف ةمدقŸاف ،ةغللا ةمÓشس يلع صصرحا -٣

4- Gdæû°É• :
jëôQ Gdà©ÑÒ cÉeÓk ‘ GdÑ«â .

601

GdóQS¢ GdãÉdå
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GŸƒV°ƒ´

هتداعإا لجأا نم عيم÷ا نواعتف . هيوبأا ةدعاشسŸ لمعلا ررقو ،ةيدام بابشسأل ةشساردلا نع كئÓمز دحأا عطقنا
.هتلكششم لحو ةشسردŸا ¤إا

   ًامومع عمتÛا ‘ نواعتلا ةميق ازÈم ثدحام  ورا

GdóQS¢ GdôGH™ :
càÉHá  G÷ƒgô

GCgª«á Gdà©Éh¿

1( a¡º GŸƒV°ƒ´:

GC( GŸ©£≈:  - مز دحأا ُعاطقناÓنيوبألا ةدعاشسمو ةيدام بابشسأل لمعلا هرارقو ،ةشساردلا نع كئ.
Ü( GŸ£∏ƒÜ: - ةّشصقلا هذه ثادحأا درشس.

.عمتÛا ‘ نواعتلا ةميق زاربإا -

701

GdóQS¢ GdôGH™ :

GCgª«á Gdà©Éh¿
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2( Gdàî£«§

GC( GŸ≤óeá:

Ü( G÷ƒgô:

.ةشساردلا ‘ ًاعم ل ناك هنأل ،ةشسردŸا بÓط ‘ كليمز فقوم رثأا -
.بشسانŸا ل◊ا داجيإل اهتششقانمو ،ةرادإلاو ÚملعŸا ىلع ةلكششŸا صضرع -
.رومألا ءايلوأا صضعبو ةرادإلاو نومّلعŸاو بÓطلا هليو“ ‘ مهاشسي يشسردŸا نواعتلا قودنشص ءاششنإا ىلع قافتلا-
.هشسفن ةّزعل ةبه وأا ةقدشص لكشش ‘ هتدعاشسم بلاطلا لوبق مدع-
 نّشس– دنع صضÎقŸا غلبŸا عجري نأاو ،مهليمز دلاول Òغشص عورششم حتف ‘ قودنشصلا مهاشسي نأا بÓطلا دحأا حÎقا-

.فورظلا
.اهب فارطألا لّك لوبقو ةركفلا ناشسحتشسا-
.عمتÛا ‘ نواعتلا ةميق مهمّلعو بÓّطلا لكاششم نم Òثكلا ّلح ‘ مهشسأاو هتميق ترّوطت قودنشصلا-
ê( GÿÉ“á:

3( Gdàµ∏«∞:

.ةقيقد رشصانع نمشض ةقباشسلا طاقنلا بيوبت دعب حÎقŸا طيطختلاب انيعتشسم قباشسلا عوشضوŸا رهوج ررّح

eÓM¶Éä:

.ةبشسانŸا ميقÎلا تامÓع وا تاودألا مادختشساب راكفألا Úب دّي÷ا طبّرلا ىلع صصرحا -
.حيحشصلا هجولا ىلع همادختشسا ىلع صصرحاف ،راو◊ا بولشسأا مادختشسا ¤إا جات– عوشضوŸا رهوج لحارم صضعب -
ةبقارم ىلعو ،جّردت ‘ اهنيب طبرلاو راكفألا ميظنت ىلع كتردقم هيف زÈت يذلا لاÛا وه عوشضوŸا رهوج -

.ءاطخألا ‘ عوقولا نم كتغل

4( Gdæû°É•:

MôQ e≤óeá hNÉ“á d∏ªƒV°ƒ´ Gdù°ÉH≥.

801

GdóQS¢ GdôGH™
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GdóQS¢ GÿÉeù¢ :
càÉHá  GÿÉ“á

OhQ Gd≤ôGB¿ ‘ G◊ØÉ® Y∏≈ Gd∏¨á Gd©ôH«á

1-a¡º GŸƒV°ƒ´ :

GC  - GŸ``©````£≈ :- ةيبرعلا ةغللا ىرثأا نآارقلا .
. اهيلع ةظفاÙا ‘ مهاشس نآارقلا -

Ü -GŸ£∏ƒÜ :- –ةلوقلا ليل . 
 ÚهاÈلاو ةلدألاب اهمعد -

901

GdóQS¢ GÿÉeù¢ :

GŸƒV°ƒ´

. يششÓتلاو عايشضلا نم اهيلع ةظفاÙا ‘ لماوعلا مهأا دحأا ناكو ،ةيبرعلا ةغللا Ëركلا نآارقلا ىرثأا
. Úهاربو ةلدأاب همعداو لوقلا اذه للح

càÉHá GÿÉ“á
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2( Gdàî£«§

GC( GŸ≤óeá:

Ü( G÷ƒgô:

.ةشساردلا ‘ ًاعم ل ناك هنأل ،ةشسردŸا بÓط ‘ كليمز فقوم رثأا -
.بشسانŸا ل◊ا داجيإل اهتششقانمو ،ةرادإلاو ÚملعŸا ىلع ةلكششŸا صضرع -
.رومألا ءايلوأا صضعبو ةرادإلاو نومّلعŸاو بÓطلا هليو“ ‘ مهاشسي يشسردŸا نواعتلا قودنشص ءاششنإا ىلع قافتلا-
.هشسفن ةّزعل ةبه وأا ةقدشص لكشش ‘ هتدعاشسم بلاطلا لوبق مدع-
 نّشس– دنع صضÎقŸا غلبŸا عجري نأاو ،مهليمز دلاول Òغشص عورششم حتف ‘ قودنشصلا مهاشسي نأا بÓطلا دحأا حÎقا-

.فورظلا
.اهب فارطألا لّك لوبقو ةركفلا ناشسحتشسا-
.عمتÛا ‘ نواعتلا ةميق مهمّلعو بÓّطلا لكاششم نم Òثكلا ّلح ‘ مهشسأاو هتميق ترّوطت قودنشصلا-
ê( GÿÉ“á:

3( Gdàµ∏«∞:

.ةقيقد رشصانع نمشض ةقباشسلا طاقنلا بيوبت دعب حÎقŸا طيطختلاب انيعتشسم قباشسلا عوشضوŸا رهوج ررّح

eÓM¶Éä:

.ةبشسانŸا ميقÎلا تامÓع وا تاودألا مادختشساب راكفألا Úب دّي÷ا طبّرلا ىلع صصرحا -
.حيحشصلا هجولا ىلع همادختشسا ىلع صصرحاف ،راو◊ا بولشسأا مادختشسا ¤إا جات– عوشضوŸا رهوج لحارم صضعب -
ةبقارم ىلعو ،جّردت ‘ اهنيب طبرلاو راكفألا ميظنت ىلع كتردقم هيف زÈت يذلا لاÛا وه عوشضوŸا رهوج -

.ءاطخألا ‘ عوقولا نم كتغل

4( Gdæû°É•:

MôQ e≤óeá hNÉ“á d∏ªƒV°ƒ´ Gdù°ÉH≥.

801

GdóQS¢ GdôGH™
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GdóQS¢ GÿÉeù¢ :
càÉHá  GÿÉ“á

OhQ Gd≤ôGB¿ ‘ G◊ØÉ® Y∏≈ Gd∏¨á Gd©ôH«á

1-a¡º GŸƒV°ƒ´ :

GC  - GŸ``©````£≈ :- ةيبرعلا ةغللا ىرثأا نآارقلا .
. اهيلع ةظفاÙا ‘ مهاشس نآارقلا -

Ü -GŸ£∏ƒÜ :- –ةلوقلا ليل . 
 ÚهاÈلاو ةلدألاب اهمعد -

901

GdóQS¢ GÿÉeù¢ :

GŸƒV°ƒ´

. يششÓتلاو عايشضلا نم اهيلع ةظفاÙا ‘ لماوعلا مهأا دحأا ناكو ،ةيبرعلا ةغللا Ëركلا نآارقلا ىرثأا
. Úهاربو ةلدأاب همعداو لوقلا اذه للح

càÉHá GÿÉ“á

 97-116 sch bk 27 txt mz:almukhtar 1  6/13/14  11:20 AM  Page 108



2-Gdàî£«§ :

GC  - GŸ≤óeá .

Ü -G÷ƒgô .

L` - GÿÉ“á :(ليلحتلا جئاتن مهأا ةلشصوح) .
. ةيبرعلا ةغللا راششتنا ‘ ًاببشس ناك نآارقلا -
. ىرخألا تاغللا صضعبك اهراثدنا مدعو اهدولخ ‘ مهألا لماعلا وه ةيبرعلا ةغللاب Ëركلا نآارقلا لوزن-
. امهنيب لاشصفنا ل نارشصنع ةيبرعلا ةغللاو Ëركلا نآارقلا -

3-Gdàµ∏«∞ :

. ةقباشسلا طاقنلا ءوشض ‘ ة“اÿا ريرحتب مق -

4-Gdæû°É• :
jëôQ GŸƒV°ƒ´ cÉeÓk ‘ GdÑ«â .

011

GdóQS¢ GÿÉeù¢
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GŸƒV°ƒ´

.ةبÿÓّا ةيعيبطلا اهرظانÃ ةروهششŸا ةنطلشسلا قطانم ىدحإا ¤إا ةلحر ‘ تجرخ
.كتادهاششم فشصو ،كتلحر عئاقو ورا

GdóQS¢ Gdù°ÉOS¢:
Gdà©ÑÒ Gdù°ôO… GdƒU°Ø»

QM∏á GE¤ Gd£Ñ«©á

1-a¡º GŸƒV°ƒ´ :

GC  - GŸ©£≈ :اÿةروهششم ةقطنم ¤إا ةلحر ‘ جور Ãةيعيبطلا اهرظان 

Ü -GŸ£∏ƒÜ :
- Gdù°ôO : (ورا) ةلحرلا عئاقو درشس .
-GdƒU°∞ :(فشص) ةلحرلا نم دهاششم فشصو .

111

GdóQS¢ Gdù°ÉOS¢:
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2-Gdàî£«§ :

GC  - GŸ≤óeá .

Ü -G÷ƒgô .

L` - GÿÉ“á :(ليلحتلا جئاتن مهأا ةلشصوح) .
. ةيبرعلا ةغللا راششتنا ‘ ًاببشس ناك نآارقلا -
. ىرخألا تاغللا صضعبك اهراثدنا مدعو اهدولخ ‘ مهألا لماعلا وه ةيبرعلا ةغللاب Ëركلا نآارقلا لوزن-
. امهنيب لاشصفنا ل نارشصنع ةيبرعلا ةغللاو Ëركلا نآارقلا -

3-Gdàµ∏«∞ :

. ةقباشسلا طاقنلا ءوشض ‘ ة“اÿا ريرحتب مق -

4-Gdæû°É• :
jëôQ GŸƒV°ƒ´ cÉeÓk ‘ GdÑ«â .

011
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GŸƒV°ƒ´

.ةبÿÓّا ةيعيبطلا اهرظانÃ ةروهششŸا ةنطلشسلا قطانم ىدحإا ¤إا ةلحر ‘ تجرخ
.كتادهاششم فشصو ،كتلحر عئاقو ورا

GdóQS¢ Gdù°ÉOS¢:
Gdà©ÑÒ Gdù°ôO… GdƒU°Ø»

QM∏á GE¤ Gd£Ñ«©á

1-a¡º GŸƒV°ƒ´ :

GC  - GŸ©£≈ :اÿةروهششم ةقطنم ¤إا ةلحر ‘ جور Ãةيعيبطلا اهرظان 

Ü -GŸ£∏ƒÜ :
- Gdù°ôO : (ورا) ةلحرلا عئاقو درشس .
-GdƒU°∞ :(فشص) ةلحرلا نم دهاششم فشصو .
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2-Gdàî£«§ :

GC  - GŸ≤óeá : 

. هشسفن نع حيوÎلل ناشسنإلا ةجاح-
. ةلحرلل دادعتشسلا-
. ةلحرلا فده وحن قÓطنلا-

Ü -G÷ƒgô :
. ةلحرلا فده وحن قيرطلا فشصو -
. ةلحرلا عقوم ¤إا لوشصولا -
. ةفلتıا ةلحرلا عئاقو دْرشس -
. (ةفلتخم ةيعيبط دهاششم) : تادهاششملا فشصو -
. ةلحرلا لوح تاعابطنلاو رعاششŸا فشصو -
. ةدوعلل دادعتشسلا ءدب -
. ةدوعلا قيرط ‘ -

L` - GÿÉ“á :

. ةلحرلا لوح كروعشش فشصو -
. اهيلع ةظفاÙا ةرورشضو ،هتايح ‘ ةعيبطلا ¤إا ناشسنإلا ةجاح -

3-Gdàµ∏«∞ :

GcàÖ J©ÑÒGk S°ôOjÉk hU°Ø«Ék e©àªóGk Gdàî£«§ Gdù°ÉH≥ .
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GdóQS¢ Gdù°ÉH™ :
J©ÑÒ MƒGQ…

Gd©Óbá HÚ G’BHÉA hG’CHæÉA

1-a¡º GŸƒV°ƒ´ :

GC  - GŸ©£≈ :

. ةلئاعلا لخاد ةيلام ةمزأا عوقو -
.اهزواŒ لبشس لوح راوحلل ةرشسألا دارفأا عامتجا -

Ü -GŸ£∏ƒÜ :
. راو◊ا لقن -
. رشسألا ةايح ‘ راو◊ا ةميق زاربإا -

2-Gdàî£«§ :

GC  - GŸ≤óeá : 

. عمتجملل ةرغشصم ةروشص ةرشسألا -
. ةرشسألا ةايحب ةقلعتŸا لئاشسŸا لك لوح راو◊ا ةرورشض -
. ةلئاعلا ‘ ةمزألا روهظ -
. ةمزألا لوح رواحتلا لجأا نم ةرشسألا عامتجا -

Ü -G÷ƒgô :
 اًءدب ةرشسألا دارفأا يأار بلطي مث اهبابشسأاو ةمزألا رهاــظم ركذيو عامتجلا ببشس ددحيل راو◊ا حتتفي بألا -

Óً: 311ئاق ةوخإلا مث مألاب

GdóQS¢ Gdù°ÉH™ :

GŸƒV°ƒ´

هذه نم جورÿا لبشس لوح نورواحتي ةرشسألا دارفأا عمتجاف ،كتلئاع ‘ ةقناخ ةيلام ةمزأا تثدح
. ةجر◊ا ةيعشضولا

.ةماع رشسألا ةايح ‘ هتيمهأاً ازÈم مكنيب راد يذلا راو◊ا لقنا

J©ÑÒ MƒGQ…
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2-Gdàî£«§ :

GC  - GŸ≤óeá : 

. هشسفن نع حيوÎلل ناشسنإلا ةجاح-
. ةلحرلل دادعتشسلا-
. ةلحرلا فده وحن قÓطنلا-

Ü -G÷ƒgô :
. ةلحرلا فده وحن قيرطلا فشصو -
. ةلحرلا عقوم ¤إا لوشصولا -
. ةفلتıا ةلحرلا عئاقو دْرشس -
. (ةفلتخم ةيعيبط دهاششم) : تادهاششملا فشصو -
. ةلحرلا لوح تاعابطنلاو رعاششŸا فشصو -
. ةدوعلل دادعتشسلا ءدب -
. ةدوعلا قيرط ‘ -

L` - GÿÉ“á :

. ةلحرلا لوح كروعشش فشصو -
. اهيلع ةظفاÙا ةرورشضو ،هتايح ‘ ةعيبطلا ¤إا ناشسنإلا ةجاح -

3-Gdàµ∏«∞ :

GcàÖ J©ÑÒGk S°ôOjÉk hU°Ø«Ék e©àªóGk Gdàî£«§ Gdù°ÉH≥ .
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GdóQS¢ Gdù°ÉH™ :
J©ÑÒ MƒGQ…

Gd©Óbá HÚ G’BHÉA hG’CHæÉA

1-a¡º GŸƒV°ƒ´ :

GC  - GŸ©£≈ :

. ةلئاعلا لخاد ةيلام ةمزأا عوقو -
.اهزواŒ لبشس لوح راوحلل ةرشسألا دارفأا عامتجا -

Ü -GŸ£∏ƒÜ :
. راو◊ا لقن -
. رشسألا ةايح ‘ راو◊ا ةميق زاربإا -

2-Gdàî£«§ :

GC  - GŸ≤óeá : 

. عمتجملل ةرغشصم ةروشص ةرشسألا -
. ةرشسألا ةايحب ةقلعتŸا لئاشسŸا لك لوح راو◊ا ةرورشض -
. ةلئاعلا ‘ ةمزألا روهظ -
. ةمزألا لوح رواحتلا لجأا نم ةرشسألا عامتجا -

Ü -G÷ƒgô :
 اًءدب ةرشسألا دارفأا يأار بلطي مث اهبابشسأاو ةمزألا رهاــظم ركذيو عامتجلا ببشس ددحيل راو◊ا حتتفي بألا -

Óً: 311ئاق ةوخإلا مث مألاب

GdóQS¢ Gdù°ÉH™ :

GŸƒV°ƒ´

هذه نم جورÿا لبشس لوح نورواحتي ةرشسألا دارفأا عمتجاف ،كتلئاع ‘ ةقناخ ةيلام ةمزأا تثدح
. ةجر◊ا ةيعشضولا

.ةماع رشسألا ةايح ‘ هتيمهأاً ازÈم مكنيب راد يذلا راو◊ا لقنا

J©ÑÒ MƒGQ…

 97-116 sch bk 27 txt mz:almukhtar 1  6/13/14  11:20 AM  Page 112



Ìكأا ترشسخ دقف ،اهعيمج لبشسلا تّدُشس دقل ،يئانبأا اي هيلع نحن ام لثم ¤إا لا◊ا لشصي نأا عقوتأا تنك ام : بألا
ةيلاŸا ةمزألا هذه نم انجرخي يذلا ل◊اب رفظأا ّيلعل ،مكيف اهتشسمتلاف ،ةدعاشسŸا دي دجأا ⁄و ،ةÒخألا ةقفشصلا ‘ ›ام
.ةقناÿا
: Óًئاق مألا ¤إا هجوت مث

؟ هيف نحن اميف يدلوأا مأا اي ،تنأا كيأار ام -
: ةمك◊اب رثأاتلا اهيف جزتÁ ةÈنب تلاقو ،اهئانبأا Úب اهرشصب تلاجأا دقو ،Òشصق تمشص دعب ، مألا

- ............

-GCcªπ G◊ƒGQ eôGY«Ék Gdæ≤É• GdàÉd«á :

. تايشصخششلا Úب راو◊ا ‘ لاقتنا لك ةيادب دنع ةطرشش عشضوو رطشسلا ¤إا ةدوعلا .١
.. ريرقتلا ¤إا بجعتلا ¤إا ماهفتشسلا نم بولشسألا ‘ عونتلا ةاعارم .٢
 هتئيه رهظت ،مÓكلا ‘ تايشصخششلا دحأا عورشش لبق ،ًانك‡ كلذ ناك ىتم ةزجوم ةيفشصو ةيدرشس تاراششإا عشضو .٣

. راو◊ا ءانثأا
. تÓخدتلا نم رفوألا بيشصنلا هلف ،راو◊ا ةرادإا ىلع لوؤوشسŸا وه بألا .٤
. راو◊ا نومشضŸ ءارثإا رشصنع وه لب ،ًايبلشسً ارمأا صسيل ةرشسألا دارفأا Úب ءارآلا ‘ فÓتخلا .٥

L` - GÿÉ“á :

. اهتمزأا نم ةرشسألا جارخإاب ةليفكلا لول◊ا ىلع قافتلاب راو◊ا ةياهن -
. ةلئاعلا داشصتقا ‘ نشسحتلا رداوب روهظ ةيادب -
.مهتايحشضتو مهتادوه‹ ىلع هترشسأا دارفأا ةأافاكم بألا رارق-

3-Gdàµ∏«∞ :

GcàÖ eƒV°ƒYÉk MƒGQjÉk, JóGN∏¬ H©†¢ G’ET°ÉQGä Gdù°ôOjá hGdƒU°Ø«á, ha≥ Gdàî£«§ Gdù°ÉH≥ .
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GŸƒV°ƒ´

. ةيلها÷ا ةاي◊ا اهيف صسكعنت ةآارم يلها÷ا رعششلا Èتعي
. يلها÷ا رعششلا نم تشسرد ا‡ دهاوششب همعداو، يأارلا اذه للح

GdóQS¢ GdãÉeø:
Gdà©ÑÒ Gdàë∏«∏»

YÓbá Gdû°©ô G÷Ég∏» HÑ«Äà¬

1-a¡º GŸƒV°ƒ´ :

GC  - GŸ©£≈ :

 .ةيلها÷ا ةايحلل صساكعنا يلها÷ا رعششلا -

Ü -GŸ£∏ƒÜ :
. يلها÷ا رعششلا نم ةبشسانم دهاوششب اهمعدو ةقباشسلا ةركفلا ليل– -

2-Gdàî£«§ :

GC  - GŸ≤óeá :

1. GŸ≤óeá Gd©Éeá :هتاعوشضوم مهلتشسي اهنم ،هتئيب نبا وه بيدألا نأل ،هتانوكم لكب عقاولا هيف صسكعني ةماع بدألا، 
. هبدأا لزنتي اهراطا ‘و

2. GŸ≤óeá GÿÉU°á :(ا ةركف حرطŸعوشضو) :
. اهتانوكم  لكب ةيلها÷ا ةاي◊ا اهيف تشسكعنا ةآارم يلها÷ا رعششلا

3. Wôì G’ET°µÉd«á :

؟ يلها÷ا رعششلا لÓخ نم ةيعامتجلا ةاي◊ا رهاظم ام -
؟هرعشش ‘ ةاي◊ا هذه حمÓم لقن ‘ رعاششلا قدشص ةللد ام -

511
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Ìكأا ترشسخ دقف ،اهعيمج لبشسلا تّدُشس دقل ،يئانبأا اي هيلع نحن ام لثم ¤إا لا◊ا لشصي نأا عقوتأا تنك ام : بألا
ةيلاŸا ةمزألا هذه نم انجرخي يذلا ل◊اب رفظأا ّيلعل ،مكيف اهتشسمتلاف ،ةدعاشسŸا دي دجأا ⁄و ،ةÒخألا ةقفشصلا ‘ ›ام
.ةقناÿا
: Óًئاق مألا ¤إا هجوت مث

؟ هيف نحن اميف يدلوأا مأا اي ،تنأا كيأار ام -
: ةمك◊اب رثأاتلا اهيف جزتÁ ةÈنب تلاقو ،اهئانبأا Úب اهرشصب تلاجأا دقو ،Òشصق تمشص دعب ، مألا

- ............

-GCcªπ G◊ƒGQ eôGY«Ék Gdæ≤É• GdàÉd«á :

. تايشصخششلا Úب راو◊ا ‘ لاقتنا لك ةيادب دنع ةطرشش عشضوو رطشسلا ¤إا ةدوعلا .١
.. ريرقتلا ¤إا بجعتلا ¤إا ماهفتشسلا نم بولشسألا ‘ عونتلا ةاعارم .٢
 هتئيه رهظت ،مÓكلا ‘ تايشصخششلا دحأا عورشش لبق ،ًانك‡ كلذ ناك ىتم ةزجوم ةيفشصو ةيدرشس تاراششإا عشضو .٣

. راو◊ا ءانثأا
. تÓخدتلا نم رفوألا بيشصنلا هلف ،راو◊ا ةرادإا ىلع لوؤوشسŸا وه بألا .٤
. راو◊ا نومشضŸ ءارثإا رشصنع وه لب ،ًايبلشسً ارمأا صسيل ةرشسألا دارفأا Úب ءارآلا ‘ فÓتخلا .٥

L` - GÿÉ“á :

. اهتمزأا نم ةرشسألا جارخإاب ةليفكلا لول◊ا ىلع قافتلاب راو◊ا ةياهن -
. ةلئاعلا داشصتقا ‘ نشسحتلا رداوب روهظ ةيادب -
.مهتايحشضتو مهتادوه‹ ىلع هترشسأا دارفأا ةأافاكم بألا رارق-

3-Gdàµ∏«∞ :

GcàÖ eƒV°ƒYÉk MƒGQjÉk, JóGN∏¬ H©†¢ G’ET°ÉQGä Gdù°ôOjá hGdƒU°Ø«á, ha≥ Gdàî£«§ Gdù°ÉH≥ .
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GŸƒV°ƒ´

. ةيلها÷ا ةاي◊ا اهيف صسكعنت ةآارم يلها÷ا رعششلا Èتعي
. يلها÷ا رعششلا نم تشسرد ا‡ دهاوششب همعداو، يأارلا اذه للح

GdóQS¢ GdãÉeø:
Gdà©ÑÒ Gdàë∏«∏»

YÓbá Gdû°©ô G÷Ég∏» HÑ«Äà¬

1-a¡º GŸƒV°ƒ´ :

GC  - GŸ©£≈ :

 .ةيلها÷ا ةايحلل صساكعنا يلها÷ا رعششلا -

Ü -GŸ£∏ƒÜ :
. يلها÷ا رعششلا نم ةبشسانم دهاوششب اهمعدو ةقباشسلا ةركفلا ليل– -

2-Gdàî£«§ :

GC  - GŸ≤óeá :

1. GŸ≤óeá Gd©Éeá :هتاعوشضوم مهلتشسي اهنم ،هتئيب نبا وه بيدألا نأل ،هتانوكم لكب عقاولا هيف صسكعني ةماع بدألا، 
. هبدأا لزنتي اهراطا ‘و

2. GŸ≤óeá GÿÉU°á :(ا ةركف حرطŸعوشضو) :
. اهتانوكم  لكب ةيلها÷ا ةاي◊ا اهيف تشسكعنا ةآارم يلها÷ا رعششلا

3. Wôì G’ET°µÉd«á :

؟ يلها÷ا رعششلا لÓخ نم ةيعامتجلا ةاي◊ا رهاظم ام -
؟هرعشش ‘ ةاي◊ا هذه حمÓم لقن ‘ رعاششلا قدشص ةللد ام -
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611

Ü -G÷ƒgô :
. يلها÷ا رعششلا لÓخ نم ةيعامتجلا ةاي◊ا رهاظم .١
. هرعشش ‘ ةاي◊ا هذه حمÓم لقن ‘ رعاششلا قدشص ةللد .٢

L` - GÿÉ“á :

- J∏î«ü¢ GCgº fàÉFè Gdàë∏«π :

. ةيلها÷ا ةاي◊ا ليشصافت ةفرعŸ ديحولا ردشصŸا وه يلها÷ا رعششلا -
. هتاعوشضومو يلها÷ا رعششلا بولشسأا ‘ تشسكعنا ءارحشصلا ‘ ةيشساقلا ةاي◊ا -
. ةيلها÷ا ةاي◊ا حمÓم زاربإا ‘ ًانيمأا ناك يلها÷ا رعاششلا -
- X¡ƒQ G’ES°ÓΩ S°Égº ‘ J¨«Ò U°ƒQI G’COÜ Gd©ôH» hHÉdàÉ‹ J¨«Ò eÓeí G◊«ÉI ‘ G÷õjôI Gd©ôH«á .

3-Gdàµ∏«∞ :

. قباشسلا طيطختلاب ًانيعتشسم ًايليل–ً اÒبعت ررح -

eÓM¶Éä :

. Òبعتلا ءازجأا Úب مكÙاو بشسانŸا طبرلا ىلع صصر◊ا-١
. يلها÷ا رعششلا نم ةبشسانم دهاوششب راكفألا معد-٢
. ريرحتلا زا‚إل صصوشصنلاو بدألا صسوردب ةناعتشسلا-٣
. يأارلا ءادبإا وأا ةششقانم نود ،بشسحف ليلحتلا وهو ،بولطŸاب مازتللا-٤
. ةماعلا ماكحألا نع داعتبلاو ،ةغللا ةمÓشس ىلع صصر◊ا-٥

GdóQS¢ Gdù°ÉH™
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1`` Gdªü°ÉOQ :
 : ةحيمق ديفم . د ــــ

.م٤٩٩١ /توريب  ، لÓهلا ةبتكمو راد ، عبشسلا تاقلعملا  حرشش-
. م١٩٩١ / توريب  ، ينانبللا ركفلا راد  ، رششعلا تاقلعملا -

. م٤٩٩١ /توريب ، يبرعلا باتكلا راد  ، ناويدلا  ، دبعلا نب ةفرط  ــــ
. ميركلا نآارقلا  ــــ
 : عفقلا نب هللادبع ــــ

. توريب  ، يبرعلا ركفلا راد  ، ةنمدو ةليلك-
.م٦٩٩١ / توريب  ، ةايحلا ةبتكم راد تاروششنم  ، ةلماكلا راثآلا-

. م٠٠٠٢  /١ ط  ، توريب  ، رداشصراد  ، ناويدلا  ، درب نب راششب ــــ
 . م٣٠٠٢ /٣ ط ، توريب  ، رداشص راد  ، ناويدلا  ، ةعيبر يبأا نب رَمُع ــــ
 . م٩٦٩١ /توريب  ، يمÓشسإلا يبرعلا يملعلا عمجملا تاروششنم  ، ناويحلا باتك  ، ظحاجلا ـــ
. ءارعششلا لوحف تاقبط  ، يحمجلا مÓّشس نبا ــــ
  . ءارعششلاو رعششلا  ، ةبيتق نبا ــــ
. م٠٦٩١ /فراعملا  ، فشسوي لوقن  ، قيقحتو عمج  ، ناويدلا  ، يركشش نمحرلا دبع ــــ
. ( ت ــــ ب )٣ط  ، ةرهاقلا ، بعششلا راددقنلاو بدألا يف ناويدلا  ، ينزاملا رداقلا دبع ميهاربإا  /داقعلا دومحم سسابع ـــ
. م٤٩٩١ / توريب ليجلاراد  ، ةيبرعلا ناربج تافلؤومل ةلماكلا ةعومجملا  ، ناربج ليلخ ناربج ــــ
. ( ت ـــ ب ) توريب   ، نييÓملل ملعلا راد  ، سسلوادجلا ز ناويد  ، يشضام وبأا ايليإا ــــ
 . م٠٩٩١ / ـه٠١٤١  ،٢ ط  ، ةيرقبعلا يحو ناويد  ، يليلخلا هللادبع ــــ
.م٤٠٠٢ /١ ط  ، توريب  ، يبرعلا باتكلا راد ، تايقوششلا  ، يقوشش دمحأا ــــ
.م٥٧٨١ رشصم ــــ زيمامجلا بردب ةيكلملا سسرادملا /ط  ، ةيبرعلا مولعلل ةيبدألا ةليشسولا  ، يفشصرملا نيشسح ــــ
 .م٤٦٩١ /زومت  ، ةينواعتلا داحتلا ةعبطم  ، نوتيزلا قاروأا ناويد  ، سشيورد دومحم ــــ
.م٤٥/٦٧٩١ ط  ، رشصمب فراعملا راد  ، مايألا  ، نيشسح هط ــــ
 م٧٨٩١ ، توريب ،٣١ط ، ةدوعلا راد ، سشيورد دومحم ناويد ـــــ

2`` GdªôGL™ : 
 .م٧٧٩١ /٥ط ، رشصمب فراعملا راد  ، يلهاجلا رشصعلا  ،يبرعلا بدألا خيرات ، فيشض يقوشش .د ــ
 . (ت ــ ب ) /٧ط  ، رشصمب فراعملا راد  ،يمÓشسإلا رشصعلا   ، فيشض يقوشش .د ـــــ
. ( ت ـــ ب ) /٣ ط سصمب فراعملا راد  ، يومألا رعششلا يف ديدجتلاو روطتلا  ، فيشض يقوشش .د ـ
. ( ت ـــ ب )/٣ ط رشصمب فراعملا راد  ، يبرعلا رعششلا يف هبهاذمو نفلا  ، فيشضلا يقوشش .د ـــ
.م٢/٤٨٩١ط  ،ةيبرعلا ةشضهنلا ةبتكم  ، يلهاجلا رعششلا يف ةعيبطلا  ، يشسيقلا يدومح يرون .د ـــ
. م٧٩٩١  ، توريب ، لÓهلا ةبتكم و راد  ، رششعلا تاقلعملا حرشش  ، ةحيمق ديفم .د ـــ
.م٢٨٩١ /٧ط  نييÓملل ملعلا راد  ، يبرعلا بدألا يف ةيرثنلا بيلاشسألا روطت  ، يشسدقم سسينأا ـ
.م٢٨٩١ نييÓملل ملعلا راد  ، ثيدحلا يبرعلا ملاعلا يف ةيبدألا تاهاجتلا  ، يشسدقم سسينأا  ـــ
.م٣٠٠٢ سسطشسغأا  ، سسوباق ناطلشسلا ةعماج  ، يعماج ثحب  ، ميركلا نآارقلا يف رامشضإلا بولشسأا ـــ
.م٦٨٩١ توريب /٧ط  ، نييÓملل ملعلا راد  ، لزغلا روطت لشصيف  يركشش.د ـــ
 . م٩٧٩١  ، توريب ـــ ةيبرعلا ةشضهنلا راد  ، يومألاو يمÓشسإلا رعششلا يف  ، طقلا رداقلا دبع ـــ
. ( ت ـــ ب ) رشصمب فراعملا راد  ، درب نب راششب  ، يرجاحلا هط .د ــــ
.م١/٤٩٩١ طتوريب  ، لÓهلا ةبتكمو راد  ، ةيشضقو ركفم  ، عفقملا نب هللادبع  ، سشوعملا ملاشس .د ـ
 .م٤٩٩١ /١ط توريب  ، لÓهلا ةبتكمو راد  ، ظحاجلا دنع ةيفشسلفلا يحانملا ، محلم وب يلع .د ـــ
 .م٥٧٩١ /٣ط توريب  ، ةفاقثلا راد  ، عفقملا نب هللادبع  ، بيرغ جروج ـــ
. م٨٩٩١ ةفرعملا ملاع ةلشسلشس ،ةياورلا ةيرظن يف  ، سضاترم كلملا دبع .د ـــ
.م٣٠٠٢ رياني  ، ةفرعملا ملاع ةلشسلشس  ، ةديدج ةيؤور : كحشضلاو ةهاكفلا  ، ديمحلا دبع ركاشش .د ـــ
.م٨٨٩١ /١ط سسلبارط  ، نÓعإلاو عيزوتلاو رششنلل ةيرهامجلا رادلا  ، ظحاجلا بدأا يف ةيرخشسلا  ، نيشسح دمحم ميلحلا دبع ديشسلا ــ
.م٧٩٩١ رياربف  ، ةفرعملا ملاع ةلشسلشس  ، يبرعلا رثنلا عم تارواحم  ، فشصان ىفطشصم ـــ
 .م٤٩٩١ /١ط  ، توريب ينانبللا ركفلا راد ،اهبهاذمو ةيبدألا سسرادملا  ، ديع فشسوي .د ـــ
.م١٨٩١ /١ط  ، سسلدنألا راد  ، ثارتلاو ءايحإلا ةشسردم  ، نيفاعشسلا ميهاربإا .د ـــ
.م٧٦٩١ /٢ط  ، رشصمب فراعملا راد  ، رجهملا بدأا  ، يروعانلا ىشسيع . د ـــ
 .م٤٩٩١  ،توريب . ليجلا راد ، ةيبرعلا ناربج ليلخ ناربجل ةلماكلا تافلؤوملا ةمدقم  ، ربج ليمج . د ـــ
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Ü -G÷ƒgô :
. يلها÷ا رعششلا لÓخ نم ةيعامتجلا ةاي◊ا رهاظم .١
. هرعشش ‘ ةاي◊ا هذه حمÓم لقن ‘ رعاششلا قدشص ةللد .٢

L` - GÿÉ“á :

- J∏î«ü¢ GCgº fàÉFè Gdàë∏«π :

. ةيلها÷ا ةاي◊ا ليشصافت ةفرعŸ ديحولا ردشصŸا وه يلها÷ا رعششلا -
. هتاعوشضومو يلها÷ا رعششلا بولشسأا ‘ تشسكعنا ءارحشصلا ‘ ةيشساقلا ةاي◊ا -
. ةيلها÷ا ةاي◊ا حمÓم زاربإا ‘ ًانيمأا ناك يلها÷ا رعاششلا -
- X¡ƒQ G’ES°ÓΩ S°Égº ‘ J¨«Ò U°ƒQI G’COÜ Gd©ôH» hHÉdàÉ‹ J¨«Ò eÓeí G◊«ÉI ‘ G÷õjôI Gd©ôH«á .

3-Gdàµ∏«∞ :

. قباشسلا طيطختلاب ًانيعتشسم ًايليل–ً اÒبعت ررح -

eÓM¶Éä :

. Òبعتلا ءازجأا Úب مكÙاو بشسانŸا طبرلا ىلع صصر◊ا-١
. يلها÷ا رعششلا نم ةبشسانم دهاوششب راكفألا معد-٢
. ريرحتلا زا‚إل صصوشصنلاو بدألا صسوردب ةناعتشسلا-٣
. يأارلا ءادبإا وأا ةششقانم نود ،بشسحف ليلحتلا وهو ،بولطŸاب مازتللا-٤
. ةماعلا ماكحألا نع داعتبلاو ،ةغللا ةمÓشس ىلع صصر◊ا-٥

GdóQS¢ Gdù°ÉH™
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1`` Gdªü°ÉOQ :
 : ةحيمق ديفم . د ــــ

.م٤٩٩١ /توريب  ، لÓهلا ةبتكمو راد ، عبشسلا تاقلعملا  حرشش-
. م١٩٩١ / توريب  ، ينانبللا ركفلا راد  ، رششعلا تاقلعملا -

. م٤٩٩١ /توريب ، يبرعلا باتكلا راد  ، ناويدلا  ، دبعلا نب ةفرط  ــــ
. ميركلا نآارقلا  ــــ
 : عفقلا نب هللادبع ــــ

. توريب  ، يبرعلا ركفلا راد  ، ةنمدو ةليلك-
.م٦٩٩١ / توريب  ، ةايحلا ةبتكم راد تاروششنم  ، ةلماكلا راثآلا-

. م٠٠٠٢  /١ ط  ، توريب  ، رداشصراد  ، ناويدلا  ، درب نب راششب ــــ
 . م٣٠٠٢ /٣ ط ، توريب  ، رداشص راد  ، ناويدلا  ، ةعيبر يبأا نب رَمُع ــــ
 . م٩٦٩١ /توريب  ، يمÓشسإلا يبرعلا يملعلا عمجملا تاروششنم  ، ناويحلا باتك  ، ظحاجلا ـــ
. ءارعششلا لوحف تاقبط  ، يحمجلا مÓّشس نبا ــــ
  . ءارعششلاو رعششلا  ، ةبيتق نبا ــــ
. م٠٦٩١ /فراعملا  ، فشسوي لوقن  ، قيقحتو عمج  ، ناويدلا  ، يركشش نمحرلا دبع ــــ
. ( ت ــــ ب )٣ط  ، ةرهاقلا ، بعششلا راددقنلاو بدألا يف ناويدلا  ، ينزاملا رداقلا دبع ميهاربإا  /داقعلا دومحم سسابع ـــ
. م٤٩٩١ / توريب ليجلاراد  ، ةيبرعلا ناربج تافلؤومل ةلماكلا ةعومجملا  ، ناربج ليلخ ناربج ــــ
. ( ت ـــ ب ) توريب   ، نييÓملل ملعلا راد  ، سسلوادجلا ز ناويد  ، يشضام وبأا ايليإا ــــ
 . م٠٩٩١ / ـه٠١٤١  ،٢ ط  ، ةيرقبعلا يحو ناويد  ، يليلخلا هللادبع ــــ
.م٤٠٠٢ /١ ط  ، توريب  ، يبرعلا باتكلا راد ، تايقوششلا  ، يقوشش دمحأا ــــ
.م٥٧٨١ رشصم ــــ زيمامجلا بردب ةيكلملا سسرادملا /ط  ، ةيبرعلا مولعلل ةيبدألا ةليشسولا  ، يفشصرملا نيشسح ــــ
 .م٤٦٩١ /زومت  ، ةينواعتلا داحتلا ةعبطم  ، نوتيزلا قاروأا ناويد  ، سشيورد دومحم ــــ
.م٤٥/٦٧٩١ ط  ، رشصمب فراعملا راد  ، مايألا  ، نيشسح هط ــــ
 م٧٨٩١ ، توريب ،٣١ط ، ةدوعلا راد ، سشيورد دومحم ناويد ـــــ

2`` GdªôGL™ : 
 .م٧٧٩١ /٥ط ، رشصمب فراعملا راد  ، يلهاجلا رشصعلا  ،يبرعلا بدألا خيرات ، فيشض يقوشش .د ــ
 . (ت ــ ب ) /٧ط  ، رشصمب فراعملا راد  ،يمÓشسإلا رشصعلا   ، فيشض يقوشش .د ـــــ
. ( ت ـــ ب ) /٣ ط سصمب فراعملا راد  ، يومألا رعششلا يف ديدجتلاو روطتلا  ، فيشض يقوشش .د ـ
. ( ت ـــ ب )/٣ ط رشصمب فراعملا راد  ، يبرعلا رعششلا يف هبهاذمو نفلا  ، فيشضلا يقوشش .د ـــ
.م٢/٤٨٩١ط  ،ةيبرعلا ةشضهنلا ةبتكم  ، يلهاجلا رعششلا يف ةعيبطلا  ، يشسيقلا يدومح يرون .د ـــ
. م٧٩٩١  ، توريب ، لÓهلا ةبتكم و راد  ، رششعلا تاقلعملا حرشش  ، ةحيمق ديفم .د ـــ
.م٢٨٩١ /٧ط  نييÓملل ملعلا راد  ، يبرعلا بدألا يف ةيرثنلا بيلاشسألا روطت  ، يشسدقم سسينأا ـ
.م٢٨٩١ نييÓملل ملعلا راد  ، ثيدحلا يبرعلا ملاعلا يف ةيبدألا تاهاجتلا  ، يشسدقم سسينأا  ـــ
.م٣٠٠٢ سسطشسغأا  ، سسوباق ناطلشسلا ةعماج  ، يعماج ثحب  ، ميركلا نآارقلا يف رامشضإلا بولشسأا ـــ
.م٦٨٩١ توريب /٧ط  ، نييÓملل ملعلا راد  ، لزغلا روطت لشصيف  يركشش.د ـــ
 . م٩٧٩١  ، توريب ـــ ةيبرعلا ةشضهنلا راد  ، يومألاو يمÓشسإلا رعششلا يف  ، طقلا رداقلا دبع ـــ
. ( ت ـــ ب ) رشصمب فراعملا راد  ، درب نب راششب  ، يرجاحلا هط .د ــــ
.م١/٤٩٩١ طتوريب  ، لÓهلا ةبتكمو راد  ، ةيشضقو ركفم  ، عفقملا نب هللادبع  ، سشوعملا ملاشس .د ـ
 .م٤٩٩١ /١ط توريب  ، لÓهلا ةبتكمو راد  ، ظحاجلا دنع ةيفشسلفلا يحانملا ، محلم وب يلع .د ـــ
 .م٥٧٩١ /٣ط توريب  ، ةفاقثلا راد  ، عفقملا نب هللادبع  ، بيرغ جروج ـــ
. م٨٩٩١ ةفرعملا ملاع ةلشسلشس ،ةياورلا ةيرظن يف  ، سضاترم كلملا دبع .د ـــ
.م٣٠٠٢ رياني  ، ةفرعملا ملاع ةلشسلشس  ، ةديدج ةيؤور : كحشضلاو ةهاكفلا  ، ديمحلا دبع ركاشش .د ـــ
.م٨٨٩١ /١ط سسلبارط  ، نÓعإلاو عيزوتلاو رششنلل ةيرهامجلا رادلا  ، ظحاجلا بدأا يف ةيرخشسلا  ، نيشسح دمحم ميلحلا دبع ديشسلا ــ
.م٧٩٩١ رياربف  ، ةفرعملا ملاع ةلشسلشس  ، يبرعلا رثنلا عم تارواحم  ، فشصان ىفطشصم ـــ
 .م٤٩٩١ /١ط  ، توريب ينانبللا ركفلا راد ،اهبهاذمو ةيبدألا سسرادملا  ، ديع فشسوي .د ـــ
.م١٨٩١ /١ط  ، سسلدنألا راد  ، ثارتلاو ءايحإلا ةشسردم  ، نيفاعشسلا ميهاربإا .د ـــ
.م٧٦٩١ /٢ط  ، رشصمب فراعملا راد  ، رجهملا بدأا  ، يروعانلا ىشسيع . د ـــ
 .م٤٩٩١  ،توريب . ليجلا راد ، ةيبرعلا ناربج ليلخ ناربجل ةلماكلا تافلؤوملا ةمدقم  ، ربج ليمج . د ـــ
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. م٧٧٩١رشصمب فراعملا راد  ، يشضام وبأا ايليإا  ، ميلشس يرتميد جروج ـــ
.م٧٩٩١ /١ط يبرعلا ركفلا تاراشسم يف ةءارق  ، يئاشسيعلا ناميلشس نب ديعشس ـــ
.م٨٩٩١  ، ةرهاقلا  ، عيزوتلاو رششنلاو ةعابطلل بيرغ راد  ، نامع يف بدألا روطت  ، سشيورد دمحأا .د ـــ
 .م٩٦٩١ ، ةيبرعلا      تاشساردلاو ثوحبلا دهعم ، ةلتحملا سضرألا رعشش يف تاشسارد ، يغاي نمحرلا دبع .د ــ
. م٢٩٩١  ةرهاقلا ، يبرعلا ركفلا راد ، يبرعلا يبدألا دقنلا يف ةيلامجلا سسشسألا ، ليعامشسإا نيدلا زع ـــ
.٣٠٠٢ ناّمع ، ةريشسملا راد يبرعلا ثارتلا يف ةيوغللاو ةيبدألا رداشصملا ، ليعامشسإا نيدلا زع ـــ
.م٦٦٩١ /توريب ، ةفاقثلا راد ةيونعملاو ةينفلا هرهاوظو هاياشضق ، رشصاعملا يبرعلا رعششلا ، ليعامشسإا نيدلا زع ـــ
 .م١٧٩١ /رشصمب فراعملا راد ، يرجهلا يناثلا نرقلا يف لزغلا تاهاجتا ، راكب نيشسح فشسوي ـــ
(ت ــ ب) ةرهاقلا ، رششنلاو عبطلل رشصم ةشضهن راد ، برعلا دنع يجهنملا دقنلا ، رودنم دمحم ــــ
م٦٨٩١ /١ ط نييÓملل ملعلا راد ، يومألا لزغلا رعشش يف  ةأارملا ةروشص ، يوطع ليلخ قيفر .د ـــ
.م١٩٩١ /٢ط ،ناّمع ، ةفاقثلا راد ، يبرعلا دقنلا اياشضق ، يشضار نيشسح .د / ةششاطغ دواد .د  ـــ
 .٢٨٩١ /٣ط، توريب ةلاشسرلا ةشسشسؤوم ، ةيلهاجلا ةديشصقلا يف ةلحرلا ، ةيمور بهو .د ـــ
 . م٩٨٩١ ،١ ط، يملاعلا باتكلا راد ، يومألا رشصعلا بدأا ىلإا لخدم ، سسحلم حاتفلا دبع ايرث .د ـــ
.م٨٨٩١ /١ ط باتكلل ةيملاعلا ةكرششلا ، ةقلعملا قيرط يف عافد  حاتفلا دبع ايرث .د ـــ
. م٢،٦٦٩١ط، توريب، ةايحلا ةبتكم ، ةيبدأا تايشصخشش ، طيرشش هللادبع / وّرك دمحم مشساق وبأا ـــ
 .م٥٨٩١ /١ ط ةرهاقلا، يبرعلا لبقتشسملا راد، لعفو ركف ، يناجدلا يقدشص دمحأا ـــ
.م٨٩٩١، قششمد، ركفلاراد، ينÓيك ميهاربإا .د ةمجرت، يبرعلا بدألا خيرات، ريشش Óب .ر.د ـــ
. م١٨٩١ /١ ط، ينانبللا ركفلا راد، دقنلاو رعششلا يف ، ىشسوملا فينم ــــ
.٤٨٩١ /١ط، ينانبللا ركفلا راد، رعششلا ةيرظن، ىشسوملا فينم ــــ
  . نانبل / توريب . ةفاقثلا راد، برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات، سسابع ناشسحإا .د ــــ
. م٧،٣٨٩١ ط، توريب ، نييÓملل ملعلا راد، رشصاعملا رعششلا اياشضق، ةكئÓملا كزان . د ــــ
. م٢٨٩١ : ءاشضيبلا رادلا، ةفاقثلا راد ، ثيدحلا يبرعلا بدألا يف ديدجلاو ميدقلا نيب عارشصلا، يناتكلا دمحم . د ـــ
. م١٧٩١، ةرهاقلا، ةيبرعلا ةبتكملا، ثيدحلا رعششلا يف اهرثأاو ولوبأا ةعامج، يقوشسدلا زيزعلادبع ـــ
. م٧٨٩١ توريب، ةدوعلا راد، ثيدحلا يبدألا دقنلا، لÓه يمينغ دمحم ــــ
. م٧٨٩١ /٢ ط، ةرهاقلا / توريب ، يرشصملا باتكلا راد + ينانبللا باتكلا راد، فشصولا نف، يواح ايليإا ـــ
. ( ت ـــ ب ) توريب ، ملقلا راد، يلهاجلا رعششلا لÓخ نم ةيبرعلا ةايحلا، يفوحلا دمحم دمحأا ــــ
. م٤٠٠٢ ةرهاقلا، ةيموقلا قئاثولاو بتكلا راد ( نماشضلا يريخ، ةمجرت ) نامُع ناطلشس ديعشس نب سسوباق ، سشرعلا ىلع حلشصم ، فوناخيلب يجرشس ــــ
. م٧٨٩١، يبرعلا باتك، يبرعلا لقعلا ىلإا باطخ ، ايركز داؤوف . د ــــ
. م٤٠٠٢ /١ ط ، ةرهاقلا، ةينانبللا ةيرشصملا رادلا ، نامدإلا، حابشصم يداهلادبع . د ــــ
. م٧٨٩١ ةرهاقلا ، ةعابطلل رشصم راد ، يملاعلا نفلا عئاور ، بطق لامج ــــ
. م٧٩٩١  /٢ ط ، ةيردنكشسإلاب فراعملا ةأاششنم، ناشسنإلاو ةئيبلا ، دوشصقملادبع نيدلا نيز . د ـــ
. م٦٩٩١، سضايرلا، يبدألا ريرحتلا، دمحم ىلع نيشسح . د ــــ
. م٣٩٩١ قششمد، يبرعلا ءاششنإلا يف حشضاولا، خرفلا ناقرز دمحم ــــ
. م٨٩٩١ /٢ ط، توريب ، عيزوتلاو رششنلل نوشسحب ةشسشسؤوم، سصوشصنلا ليلحتو ءاششنإلاو ريبعتلا يف ديفملا، روكعد نيشسح ميدن . د ــــ
. م٩٩٩١ ةرهاقلا ، يبرعلا ركفلا راد ، يباتكلا ريرحتلا يف سساشسألا ، نينح رهاط دمحأا . د ــــ

3`` GdªéÓä hGdóhQjÉä :
. م٣٠٠٢ /ـه٣٢٤١ عيبر :٢ ددعلا : حماشست : ةلجم ــــ
. م٤٨٩١ ليربأا :٢ ةنشسلاـ ـــ٢ ددعلا : مويلا  مÓشسإلا : ةلجم ــــ
. م٠٠٠٢ : ربوتكأا /٤٢  ددعلا : ىوزن : ةلجم ــــ
. م٦٨٩١  ليربأا ، يناثلا ددعلا ، ىلوألا ةنشسلا : نواعتلا : ةلجم ــــ
. م٦٩٩١ ربمتبشس ، نوعبرألاو ثلاثلا ددعلا ، ةرششع ةيداحلا ةنشسلا : نواعتلا : ةلجم ــــ
. ـــه٦٢٤١ رخآلا عيبر١٢١ ددعلا : ةفرعملا : ةلجم ــــ

4`` Gdª©ÉLº :
. م١٨٩١ ، سسنوت ــــ ايبيل : باتكلل ةيبرعلا رادلا ، يبلاعثلا روشصنم يبأا مامإÓل : ةغللا هقف ــــ
. م٦٨٩١ : توريب ، توريب راد / رداشص راد : روظنم نبل : برعلا ناشسل ــــ
. م٢٧٩١ /٢ طيكرت ، لوبناتشسا ، عيزوتلاو رششنلاو عبطلل ةيمÓشسإلا ةبتكملا : طيشسولا مجعملا ـ
. م٠٢/٦٨٩١ ط : توريب : قرششملا راد : مÓعألاو ةغللا يف : دجنملا ــــ
. م٣٠٠٢ رياربف/١ ط : توريب : نييÓملل ملعلا راد ، مÓعألاو ةغللا يف يئابفلا مجعم : دئارلا ــــ

:عجارŸاو رداصصŸا ةمئاق
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1( GEHôGg«º ) MÉaß ( :  ) 1781```` 2391( :
. ةمجرتلاو مظنلاب متهاو ،ةيبرحلا ةشسردملا نم جرخت ، يكيشسÓكلا هاجتلا ءارعشش ةمدقم يف وهو لينلا رعاششب بقل ، يرشصم رعاشش

2( GCQS°Ó¿ ) T°µ«Ö ( G’e«ô : ) 0781```` 6491( : 
يقوشش ) و ( ةيشسدنشسلا للحلا)و ( برعلا تاوزغ خيرات )  اهنم تافنشصم هل ، ارشسيوشس يف رقتشساو  رجاه مث نانبل يف ةعيفر بشصانم ىلوت  ينانبل لشضانمو ركفم
. ( ةنشس نيعبرأا ةقادشص وأا

3( GES°ªÉY«π ) Yõ Gdójø ( : 
. ( ةيرشصملا )٥٦٩١ رعشش ةلجم ريرحت ىلع فرششأا رشصاعم يرشصم دقانو ، سسمشش نيع ةعماجب يبرعلا بدأÓل يعماج ذاتشسا

4( GdÑÉQhO… ) eëªƒO S°Ée» ( : ) 8391```` 4091( : 
. يبرعلا رعششلا يف ءايحإلا ةكرح دئار ربتعي . ةنشس٧١ لاوط بيدنرشس ىلإا يفن ، يبارع ةروث يف كرتششاو ةرازولا ىلوت ، سشيجلا طابشض رابك نم يرشصم  رعاشش

5( GdÑ«ÉJ» ) YÑó GdƒgÉÜ ( : ) 6291```           (  : 
. ةيبدأا تاشساردو نيواود ةدع هل دادغبب ايلعلا نيملعملا راد نم جرخت ، رشصاعم يقارع رعاشش

6( LÑôG¿ ) N∏«π LÑôG¿ ( : ) 3881`` 1391( :
. يكيرمألا رجهملا يف سشاعو نانبلب دلو . ةيملقلا ةطبارلا ءاشضعأا نم ، عدبم ينانبل رعاششو بتاك

7( GdéƒGgô… ) eëªó e¡ó… ( ) 3091```        ( : 
. ةفاحشصلاب مث سسيردتلاب لغتششا ، ةينيدلا مولعلا سسردو فجنلاب دلو ، يقارع رعاشش

8( Mù°«ø  ) W¬ ( : ) 9881`` 3791( : 
 ، ميلعتلا ةرازو مث بادآلا ةيلك ةدامع ىلوت ، سسيراب ةعماج نم مث ةيرشصملا ةعماجلا نم جرخت ، يبرعلا بدألا ديمعب بقل ــ  ثيدحلا يبرعلا بدألا مÓعأا رهششأا
. يئاورو مجرتمو ققحمو فنشصمو دقان

9( GdôGa©» ) eü°£Ø≈ U°ÉO¥ ( : ) 0881`` 7391( : 
. خيراتلاو نيدلاو عامتجلاو دقنلا يف تلاقمو ةريثك ةيبدأا راثا كرت يبرعلا بدألا يف ميدقلا بهذملا ناكرأا دحأا ، يرشصم بتاكو رعاشش

01( GdôU°Éa» ) e©ôh± ( : )5491`` 3791( : 
. هراعششأا هيف عمج رعشش ناويد هل قارعلاب فراعملا ةرازو ىلوتو ، سسدقلاو اتشسألاو دادغب يف سسيردتلاب لغتششا ، برعلاو قارعلا ءارعشش رهششأا نم

11( GdõgÉh… ) Lª«π U°ób» ( : ) 3681`` 6391( : 
. ةفشسلفلاو بدألاب متها ، لشصألا يدرك ، زراب يقارع رعاشش

21( Gdù°«ó ) d£Ø» ( : ) 2781`` 3691( : 
. ةيرشصملا ةعماجلا ةشسائر كلذ لبقو ، ةرهاقلاب يوغللا عمجملا ةشسائر لغشش ، ليجلا ذاتشسأا بقلب رهتششا ، يشسايشسو يفحشص بتاك ، يرشصم ركفمو يقوقح

31( Gdù°«ÉÜ ) HóQ T°Écô ( ) 6291`` 4691( : 
. رحلا رعششلا دئار  ربتعي ، ةراجتلا ةيريدمب قحتلاو اهنم لشصف مث ايلعلا نيملعملا راد يف سسرد رشصاعملا يبرعلا رعششلا مÓعأا نم يقارع رعاشش

41( GCHƒ T°ÉO… ) GCMªó Rc» ( ) 2981, 5591( : 
 . ةيحرشسمو ةيرعشش اشصشصقو اناويدو اباتك نيشسمخ نع هراثأا وبرت ، ددجم رعاشش يدقنلاو يبدألا هعوزنو هتيرعاششب رهتششا هنكلو ،  سصشصختم بيبط

51( T°µô… ) YÑó GdôMªø ( : ) 6881``` 8591( : 
. سصشصقو ةيدقن تلاقم ةدعو ، مخشض ناويد يف تعمج نيواود ةدع هل ، رعششلا يف هديدجتب رهتششاو سسيردتلاب لغتششا ، يبرغم لشصأا نم يرشصم رعاشش

61( T°ƒb» ) GCMªó( : ) 9681- 2391( : 
 ثيح ، ىلوألا ةيملاعلا برحلا مايق ىلإا رشصقلا رعاشش وه ،اشسنرفب بادألاو قوقحلا سسردو ةرهاقلاب دلو .٧٢٩١  ةنشس ءارعششلا ريمأاب بقل ، رهششألا رشصم رعاشش
. هرعشش يف ديدجتلاو ديلقتلا نيب عمج . هتمأاو هرشصع اياشضقب محتلاو (٩١٩١ ) : رشصم ىلإا داع ، (٥١٩١ ) ةنشس اينابشسإا ىلإا يفنو رشصم نع دعبأا

71( V°«∞ ) T°ƒb» ( : ) 0191`` 5002( : 
 .  روشصعلا بشسح يبرعلا بدألا خيرات ةمدقم يف ، ةميق ثوحبو ةيبدأا تاشسارد ةدع هل ، ةيبرعلا تاعماجلا نم ديدعلا يف رشضاحمو ثحابو بتاك ، يعماج ذاتشسا

81( Gd£¡£Éh… ) QaÉY«á ( QGa™ : ) 1081`` 3781( : 
 اهّلغتشسا ، اشسنرف ىلإا ةثعب سسأارتو ، رهزألا يف هميلعت يّقلت .ةفاحشصو ًاشسيردتو ةمجرت ، ةشضهنلا ناكرأا دحأاو يشسايشسلاو يركفلا ثعبلا دئار ، يرشصم ركفمو بتاك
 . فحشصلا سضعبو ةمجرتلل نشسلألا ةشسردم أاششنأا '' زيربإلا سصيلخت '' : ريهششلا هفلؤوم ةباتكو راثآلا سضعب ةمجرتل

91( Gd©≤ÉO ) eëªƒO YÑÉS¢ ( : ) 9881```` 4691( : 
 . ةّيملعو ةيشسايشس ، ةديدع بشصانم  دّلقت . يديلقتلا رعششلا ةمجاهمو ديدجتلا ىلإا ةوعدلاب ،عّونتملاو ريزغلا يبدألا جاتنإلاب هتايح تزّيمت ، يرشصم رعاششو بتاك

 مÓعألا سسرهف

GŸ©ÉU°ôh¿
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. م٧٧٩١رشصمب فراعملا راد  ، يشضام وبأا ايليإا  ، ميلشس يرتميد جروج ـــ
.م٧٩٩١ /١ط يبرعلا ركفلا تاراشسم يف ةءارق  ، يئاشسيعلا ناميلشس نب ديعشس ـــ
.م٨٩٩١  ، ةرهاقلا  ، عيزوتلاو رششنلاو ةعابطلل بيرغ راد  ، نامع يف بدألا روطت  ، سشيورد دمحأا .د ـــ
 .م٩٦٩١ ، ةيبرعلا      تاشساردلاو ثوحبلا دهعم ، ةلتحملا سضرألا رعشش يف تاشسارد ، يغاي نمحرلا دبع .د ــ
. م٢٩٩١  ةرهاقلا ، يبرعلا ركفلا راد ، يبرعلا يبدألا دقنلا يف ةيلامجلا سسشسألا ، ليعامشسإا نيدلا زع ـــ
.٣٠٠٢ ناّمع ، ةريشسملا راد يبرعلا ثارتلا يف ةيوغللاو ةيبدألا رداشصملا ، ليعامشسإا نيدلا زع ـــ
.م٦٦٩١ /توريب ، ةفاقثلا راد ةيونعملاو ةينفلا هرهاوظو هاياشضق ، رشصاعملا يبرعلا رعششلا ، ليعامشسإا نيدلا زع ـــ
 .م١٧٩١ /رشصمب فراعملا راد ، يرجهلا يناثلا نرقلا يف لزغلا تاهاجتا ، راكب نيشسح فشسوي ـــ
(ت ــ ب) ةرهاقلا ، رششنلاو عبطلل رشصم ةشضهن راد ، برعلا دنع يجهنملا دقنلا ، رودنم دمحم ــــ
م٦٨٩١ /١ ط نييÓملل ملعلا راد ، يومألا لزغلا رعشش يف  ةأارملا ةروشص ، يوطع ليلخ قيفر .د ـــ
.م١٩٩١ /٢ط ،ناّمع ، ةفاقثلا راد ، يبرعلا دقنلا اياشضق ، يشضار نيشسح .د / ةششاطغ دواد .د  ـــ
 .٢٨٩١ /٣ط، توريب ةلاشسرلا ةشسشسؤوم ، ةيلهاجلا ةديشصقلا يف ةلحرلا ، ةيمور بهو .د ـــ
 . م٩٨٩١ ،١ ط، يملاعلا باتكلا راد ، يومألا رشصعلا بدأا ىلإا لخدم ، سسحلم حاتفلا دبع ايرث .د ـــ
.م٨٨٩١ /١ ط باتكلل ةيملاعلا ةكرششلا ، ةقلعملا قيرط يف عافد  حاتفلا دبع ايرث .د ـــ
. م٢،٦٦٩١ط، توريب، ةايحلا ةبتكم ، ةيبدأا تايشصخشش ، طيرشش هللادبع / وّرك دمحم مشساق وبأا ـــ
 .م٥٨٩١ /١ ط ةرهاقلا، يبرعلا لبقتشسملا راد، لعفو ركف ، يناجدلا يقدشص دمحأا ـــ
.م٨٩٩١، قششمد، ركفلاراد، ينÓيك ميهاربإا .د ةمجرت، يبرعلا بدألا خيرات، ريشش Óب .ر.د ـــ
. م١٨٩١ /١ ط، ينانبللا ركفلا راد، دقنلاو رعششلا يف ، ىشسوملا فينم ــــ
.٤٨٩١ /١ط، ينانبللا ركفلا راد، رعششلا ةيرظن، ىشسوملا فينم ــــ
  . نانبل / توريب . ةفاقثلا راد، برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات، سسابع ناشسحإا .د ــــ
. م٧،٣٨٩١ ط، توريب ، نييÓملل ملعلا راد، رشصاعملا رعششلا اياشضق، ةكئÓملا كزان . د ــــ
. م٢٨٩١ : ءاشضيبلا رادلا، ةفاقثلا راد ، ثيدحلا يبرعلا بدألا يف ديدجلاو ميدقلا نيب عارشصلا، يناتكلا دمحم . د ـــ
. م١٧٩١، ةرهاقلا، ةيبرعلا ةبتكملا، ثيدحلا رعششلا يف اهرثأاو ولوبأا ةعامج، يقوشسدلا زيزعلادبع ـــ
. م٧٨٩١ توريب، ةدوعلا راد، ثيدحلا يبدألا دقنلا، لÓه يمينغ دمحم ــــ
. م٧٨٩١ /٢ ط، ةرهاقلا / توريب ، يرشصملا باتكلا راد + ينانبللا باتكلا راد، فشصولا نف، يواح ايليإا ـــ
. ( ت ـــ ب ) توريب ، ملقلا راد، يلهاجلا رعششلا لÓخ نم ةيبرعلا ةايحلا، يفوحلا دمحم دمحأا ــــ
. م٤٠٠٢ ةرهاقلا، ةيموقلا قئاثولاو بتكلا راد ( نماشضلا يريخ، ةمجرت ) نامُع ناطلشس ديعشس نب سسوباق ، سشرعلا ىلع حلشصم ، فوناخيلب يجرشس ــــ
. م٧٨٩١، يبرعلا باتك، يبرعلا لقعلا ىلإا باطخ ، ايركز داؤوف . د ــــ
. م٤٠٠٢ /١ ط ، ةرهاقلا، ةينانبللا ةيرشصملا رادلا ، نامدإلا، حابشصم يداهلادبع . د ــــ
. م٧٨٩١ ةرهاقلا ، ةعابطلل رشصم راد ، يملاعلا نفلا عئاور ، بطق لامج ــــ
. م٧٩٩١  /٢ ط ، ةيردنكشسإلاب فراعملا ةأاششنم، ناشسنإلاو ةئيبلا ، دوشصقملادبع نيدلا نيز . د ـــ
. م٦٩٩١، سضايرلا، يبدألا ريرحتلا، دمحم ىلع نيشسح . د ــــ
. م٣٩٩١ قششمد، يبرعلا ءاششنإلا يف حشضاولا، خرفلا ناقرز دمحم ــــ
. م٨٩٩١ /٢ ط، توريب ، عيزوتلاو رششنلل نوشسحب ةشسشسؤوم، سصوشصنلا ليلحتو ءاششنإلاو ريبعتلا يف ديفملا، روكعد نيشسح ميدن . د ــــ
. م٩٩٩١ ةرهاقلا ، يبرعلا ركفلا راد ، يباتكلا ريرحتلا يف سساشسألا ، نينح رهاط دمحأا . د ــــ

3`` GdªéÓä hGdóhQjÉä :
. م٣٠٠٢ /ـه٣٢٤١ عيبر :٢ ددعلا : حماشست : ةلجم ــــ
. م٤٨٩١ ليربأا :٢ ةنشسلاـ ـــ٢ ددعلا : مويلا  مÓشسإلا : ةلجم ــــ
. م٠٠٠٢ : ربوتكأا /٤٢  ددعلا : ىوزن : ةلجم ــــ
. م٦٨٩١  ليربأا ، يناثلا ددعلا ، ىلوألا ةنشسلا : نواعتلا : ةلجم ــــ
. م٦٩٩١ ربمتبشس ، نوعبرألاو ثلاثلا ددعلا ، ةرششع ةيداحلا ةنشسلا : نواعتلا : ةلجم ــــ
. ـــه٦٢٤١ رخآلا عيبر١٢١ ددعلا : ةفرعملا : ةلجم ــــ

4`` Gdª©ÉLº :
. م١٨٩١ ، سسنوت ــــ ايبيل : باتكلل ةيبرعلا رادلا ، يبلاعثلا روشصنم يبأا مامإÓل : ةغللا هقف ــــ
. م٦٨٩١ : توريب ، توريب راد / رداشص راد : روظنم نبل : برعلا ناشسل ــــ
. م٢٧٩١ /٢ طيكرت ، لوبناتشسا ، عيزوتلاو رششنلاو عبطلل ةيمÓشسإلا ةبتكملا : طيشسولا مجعملا ـ
. م٠٢/٦٨٩١ ط : توريب : قرششملا راد : مÓعألاو ةغللا يف : دجنملا ــــ
. م٣٠٠٢ رياربف/١ ط : توريب : نييÓملل ملعلا راد ، مÓعألاو ةغللا يف يئابفلا مجعم : دئارلا ــــ

:عجارŸاو رداصصŸا ةمئاق
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1( GEHôGg«º ) MÉaß ( :  ) 1781```` 2391( :
. ةمجرتلاو مظنلاب متهاو ،ةيبرحلا ةشسردملا نم جرخت ، يكيشسÓكلا هاجتلا ءارعشش ةمدقم يف وهو لينلا رعاششب بقل ، يرشصم رعاشش

2( GCQS°Ó¿ ) T°µ«Ö ( G’e«ô : ) 0781```` 6491( : 
يقوشش ) و ( ةيشسدنشسلا للحلا)و ( برعلا تاوزغ خيرات )  اهنم تافنشصم هل ، ارشسيوشس يف رقتشساو  رجاه مث نانبل يف ةعيفر بشصانم ىلوت  ينانبل لشضانمو ركفم
. ( ةنشس نيعبرأا ةقادشص وأا

3( GES°ªÉY«π ) Yõ Gdójø ( : 
. ( ةيرشصملا )٥٦٩١ رعشش ةلجم ريرحت ىلع فرششأا رشصاعم يرشصم دقانو ، سسمشش نيع ةعماجب يبرعلا بدأÓل يعماج ذاتشسا

4( GdÑÉQhO… ) eëªƒO S°Ée» ( : ) 8391```` 4091( : 
. يبرعلا رعششلا يف ءايحإلا ةكرح دئار ربتعي . ةنشس٧١ لاوط بيدنرشس ىلإا يفن ، يبارع ةروث يف كرتششاو ةرازولا ىلوت ، سشيجلا طابشض رابك نم يرشصم  رعاشش

5( GdÑ«ÉJ» ) YÑó GdƒgÉÜ ( : ) 6291```           (  : 
. ةيبدأا تاشساردو نيواود ةدع هل دادغبب ايلعلا نيملعملا راد نم جرخت ، رشصاعم يقارع رعاشش

6( LÑôG¿ ) N∏«π LÑôG¿ ( : ) 3881`` 1391( :
. يكيرمألا رجهملا يف سشاعو نانبلب دلو . ةيملقلا ةطبارلا ءاشضعأا نم ، عدبم ينانبل رعاششو بتاك

7( GdéƒGgô… ) eëªó e¡ó… ( ) 3091```        ( : 
. ةفاحشصلاب مث سسيردتلاب لغتششا ، ةينيدلا مولعلا سسردو فجنلاب دلو ، يقارع رعاشش

8( Mù°«ø  ) W¬ ( : ) 9881`` 3791( : 
 ، ميلعتلا ةرازو مث بادآلا ةيلك ةدامع ىلوت ، سسيراب ةعماج نم مث ةيرشصملا ةعماجلا نم جرخت ، يبرعلا بدألا ديمعب بقل ــ  ثيدحلا يبرعلا بدألا مÓعأا رهششأا
. يئاورو مجرتمو ققحمو فنشصمو دقان

9( GdôGa©» ) eü°£Ø≈ U°ÉO¥ ( : ) 0881`` 7391( : 
. خيراتلاو نيدلاو عامتجلاو دقنلا يف تلاقمو ةريثك ةيبدأا راثا كرت يبرعلا بدألا يف ميدقلا بهذملا ناكرأا دحأا ، يرشصم بتاكو رعاشش

01( GdôU°Éa» ) e©ôh± ( : )5491`` 3791( : 
. هراعششأا هيف عمج رعشش ناويد هل قارعلاب فراعملا ةرازو ىلوتو ، سسدقلاو اتشسألاو دادغب يف سسيردتلاب لغتششا ، برعلاو قارعلا ءارعشش رهششأا نم

11( GdõgÉh… ) Lª«π U°ób» ( : ) 3681`` 6391( : 
. ةفشسلفلاو بدألاب متها ، لشصألا يدرك ، زراب يقارع رعاشش

21( Gdù°«ó ) d£Ø» ( : ) 2781`` 3691( : 
. ةيرشصملا ةعماجلا ةشسائر كلذ لبقو ، ةرهاقلاب يوغللا عمجملا ةشسائر لغشش ، ليجلا ذاتشسأا بقلب رهتششا ، يشسايشسو يفحشص بتاك ، يرشصم ركفمو يقوقح

31( Gdù°«ÉÜ ) HóQ T°Écô ( ) 6291`` 4691( : 
. رحلا رعششلا دئار  ربتعي ، ةراجتلا ةيريدمب قحتلاو اهنم لشصف مث ايلعلا نيملعملا راد يف سسرد رشصاعملا يبرعلا رعششلا مÓعأا نم يقارع رعاشش

41( GCHƒ T°ÉO… ) GCMªó Rc» ( ) 2981, 5591( : 
 . ةيحرشسمو ةيرعشش اشصشصقو اناويدو اباتك نيشسمخ نع هراثأا وبرت ، ددجم رعاشش يدقنلاو يبدألا هعوزنو هتيرعاششب رهتششا هنكلو ،  سصشصختم بيبط

51( T°µô… ) YÑó GdôMªø ( : ) 6881``` 8591( : 
. سصشصقو ةيدقن تلاقم ةدعو ، مخشض ناويد يف تعمج نيواود ةدع هل ، رعششلا يف هديدجتب رهتششاو سسيردتلاب لغتششا ، يبرغم لشصأا نم يرشصم رعاشش

61( T°ƒb» ) GCMªó( : ) 9681- 2391( : 
 ثيح ، ىلوألا ةيملاعلا برحلا مايق ىلإا رشصقلا رعاشش وه ،اشسنرفب بادألاو قوقحلا سسردو ةرهاقلاب دلو .٧٢٩١  ةنشس ءارعششلا ريمأاب بقل ، رهششألا رشصم رعاشش
. هرعشش يف ديدجتلاو ديلقتلا نيب عمج . هتمأاو هرشصع اياشضقب محتلاو (٩١٩١ ) : رشصم ىلإا داع ، (٥١٩١ ) ةنشس اينابشسإا ىلإا يفنو رشصم نع دعبأا

71( V°«∞ ) T°ƒb» ( : ) 0191`` 5002( : 
 .  روشصعلا بشسح يبرعلا بدألا خيرات ةمدقم يف ، ةميق ثوحبو ةيبدأا تاشسارد ةدع هل ، ةيبرعلا تاعماجلا نم ديدعلا يف رشضاحمو ثحابو بتاك ، يعماج ذاتشسا

81( Gd£¡£Éh… ) QaÉY«á ( QGa™ : ) 1081`` 3781( : 
 اهّلغتشسا ، اشسنرف ىلإا ةثعب سسأارتو ، رهزألا يف هميلعت يّقلت .ةفاحشصو ًاشسيردتو ةمجرت ، ةشضهنلا ناكرأا دحأاو يشسايشسلاو يركفلا ثعبلا دئار ، يرشصم ركفمو بتاك
 . فحشصلا سضعبو ةمجرتلل نشسلألا ةشسردم أاششنأا '' زيربإلا سصيلخت '' : ريهششلا هفلؤوم ةباتكو راثآلا سضعب ةمجرتل

91( Gd©≤ÉO ) eëªƒO YÑÉS¢ ( : ) 9881```` 4691( : 
 . ةّيملعو ةيشسايشس ، ةديدع بشصانم  دّلقت . يديلقتلا رعششلا ةمجاهمو ديدجتلا ىلإا ةوعدلاب ،عّونتملاو ريزغلا يبدألا جاتنإلاب هتايح تزّيمت ، يرشصم رعاششو بتاك

 مÓعألا سسرهف

GŸ©ÉU°ôh¿
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02(  aµô… ) YÑóGd∏¬ ( Gdû°«ï : ) 4381``` 0981( : 
ىقلت ، رشصم ىلع ةيشسنرفلا ةلمحلا نابإا زاجحلا يف دلو . رعششلا ءايحإا يف يدورابلا ةباثمب ينفلا رثنلا يف ناك ننفتم بتاك ، رعاششو بيدأا ، رشصم يف بدألا خويشش نم
  .ةموكحلا يف فئاظوب قحتلا مث ،رهزألا يف مولعلا

12( a«ü°π ) T°µô… ( :
 وشضع . ىرخأا تاعماجو ةرهاقلا ةعماج نم هتاداهشش ىلع لشصح ، ثارتلل ققحم ثحابو ، هخيراتو يبرعلا بدألا يف سصشصختم يعماج ذاتشسأاو رشصاعم يروشس بيدأا
  . قششمدب ةغللا عمجم

22( bÑÉf» ) fõGQ ( : ) 3291``        ( : 
هدئاشصق ىلوأا بتك ، اريفشس نيكبف ندنلف ايكرتف ةرهاقلا ىلإا لقتناو ،  ةيجراخلا نوؤوششلا يف لمعلاب قحتلا ، (٥٤٩١ ) ةنشس جرختو قوقحلا سسرد ، ددجم يروشس رعاشش
 . ةريثكلا هنيواود تلاوت مث (٩٣٩١) ةنشس

32( Gd≤§ ) YÑó Gd≤ÉOQ ( : ) 6191``       ( : 
  . رعششلا يف ديدجتلا ةكرح بناج ىلإا فقو ، ةيبدألا تÓجملا سضعب ريرحت يف كراشش ، يعماج ذاتشسأاو يرشصم دقان بتاكو رعاشش

42( GCHƒ eÉV°» ) GEj∏«É ( : ) 9881``` 7591( : 
 ثيح اكيرمأا ىلإا مث رشصم ىلإا نانبل رداغ ، لمأاتلاو نادجولاو تاذلاب هتقÓع يبرعلا رعششلل داعأا ، ددجم رعاشش ، نيثدحملا رجهملا ءارعشش رابك نم ، ينانبل رعاشش
  .(لئامخلا) و ( لوادجلا ) : اهنم ةديدع رعشش نيواود هل ، ( ةيملقلا ةطبارلا ) ىلإا مشضنا

52( GdªÉRf» : ) GEHôGg«º YÑóG d≤ÉOQ ( : ) 0981``` 9491( : 
 عم ( ناويدلا )  ةعامج ىلإا يمتني مجرتمو يئاورو ، رشصاعم يعامتجاو يشصشصق بتاك ، رعششلا يف ديدجتلا داور نم ، دقانو يفحشص بتاكو رعاشش ، يرشصم بيدأا
.يركششو داقعلا

62( GdªôU°Ø» ) Mù°«ø Hø GCMªó ( : ) ? ``` 9881( : 
( ةيبرعلا مولعلل ةيبدألا ةليشسولا ) هباتكب رهتششأا . مولعلا رادب همولعو هخيراتو يبرعلا بدألا ذاتشسأا  ، هب سسردو ، رهزألا نم جرخت ، رشصم يف بدألاو ةغللا خويشش نم
  .هدبع دمحم خيششلا دي ىلع  سسرد يماشصع وهو ، اباشش لاز ام وهو هرشصب فك

72( Gdª≤óS°» ) GCf«ù¢ ( : 
يبرعلا رعششلا مÓعأا نع بتكو ةيبدألا بيلاشسأÓل خرأا دقان  وهو ، هراشصنأاو ديدجتلا ةاعد نمو ، يبرعلا بدألا خيرات يف سصشصختم ثحاب ، ينانبل دقانو بيدأاو بتاك
  . ةثيدحلا ةيبدألا تارايتلاو

82( GdªÓFµá ) fÉR∑ ( : ) 3291``        ( :
. ثيدحلا رعششلا يف ةيدقن تاشساردو ةيرعشش تاعومجم اهل ، يبرعلا بدألا يف رحلا رعششلا داور نم ، ةيقارع ةرعاشش

92( f©«ªá ) e«îÉF«π ( : ) 9881``` 9991( :
ةزاجإا ىلع لشصح ، ةيملقلا ةطبارلا ىلإا مشضنا ، اكيرمأا ىلإا رجاه مث ، ايشسور نم جرخت ، ميدقلا ىلع ةروثلاو ديدجتلا ىلإا ةوعدلا ءامعز نم ، يرجهم ينانبل بتاك
  . (٢٣٩١ ) ةنشس نانبل ىلإا دوعي نأا لبق اكيرمأا يف ةباتكلل غرفت مث ، بادآلا يف هاروتكد مدقف ايدنج اشسنرف ىلإا بهذ ، نطنششاو يف قوقحلا

03( YÑÉS¢ ) GEMù°É¿ ( : ) 0291``         ( : 
، ريزغلا هجاتنإاب زيمتم دقان ، ثارتلل ققحم ثحاب بتاك ، ةرهاقلا ةعماج نم جرختم (١٥٩١ موطرخلا ةعماج ،١٦٩١ توريبب ةيكيرمألا ةعماجلاب ) يعماج ذاتشسأا
  . ديدجلاو ميدقلا نيب هعمجبو ، جاتنإلا عونتو قفألا ةعشسبو

13( GdµàÉf» ) eëªó ( : ) 4391``         ( : 
يبرعلا بدألا يف ديدجلاو ميدقلا نيب عارشصلا  '' : ناونعب ةحورطأا هل ، برغملا يف ةفلتخم تايلكب سسيردتلا ىلوت مث ، طابرلا ةعماجب سسرد ، يبرغم يميداكأاو ثحاب
   .'' ثيدحلا

23( YÑó Gdª∏∂ eôJÉV¢ :
ردشص . (٣٨٩١  ) سسيرابب ةلود هاروتكد مث (٠٧٩١ ) رئازجلا يف هاروتكدلا مث (٣٦٩١ ) ةنشس بادآلا ةيلك يف جرخت رئازجلا ، ناشسملت ةيلو ، ةدريشسم ةدلب يف دلو
  .(..... بدأا ، خيرات ، دقن ) ةفرعملا تلاجم فلتخم يف اباتك نيثÓث نم رثكأا هل

33( GCHƒ eù°∏º GdÑ¡Óf» GdôhGM» : ) 7321```` 9331g` ( :
( ـه٠٠٣١ ) ةنشس نامع ىلإا داع مث ديعشس نب سشغرب ناطلشسلا دهع يف رابجنز ىلإا رفاشس ، ءاشضقو ملع ةرشسأا يف ، نامعب لئامشس ةيلو لامعأا نم مرحم ةيرق يف دلو
.( ... ينامحرلا سسفنلا ، يدمحملا رونلا ، ةيدمحملا ةأاششنلا ) : هتافلؤوم نمو . اهب ءاشضقلا يلو ثيح ،رابجنز ىلإا ةيناث عجرو
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43( S°ôL» H∏«îÉfƒ±  : ) 9491``         ( : 
نم ديدعلا  نع رششنو تارماغملا بدأاو ةيلايخلا ةياورلا يف بتك ، ةيئاورلا ةريشسلا يف سصشصختم بدأÓل يكروغ دهعم جيرخ . تافلؤوم ةدع هل يشسور يفاحشصو بتاك
. يبرعلا ملاعلاو ايشسور يف نيرشصاعملا نيشسايشسلا ءامعزلا

53( eëªó Gdë†°ôe» : 
.ةيبدألا ةفاحشصلا يف ةديدع تاماهشسإا هل ينامع يفحشص بتاك

63( Gdù°«ó gÓ∫ Hø HóQ GdÑƒS°©«ó… : ) 4131```` 5831( : 
 يف هحئادمل عماج ناويد هل . هحدمو همزÓف روميت نب ديعشس ناطلشسلا هيلإا هبرق ، هيف ننفتو رعششلا يف غبن ، يرجهلا رششع عبارلا نرقلا يف نامع ءارعشش دحأا
   . خيراتلاو بدألا نم ىتشش نونفلو هريغو ديعشس ناطلشسلا

73( YÑóGd∏¬ Hø eëªó Gd£ÉF» )          ``` 4931g`(: 
مÓعإلا لاجر نم ناك ، نيرحبلا ىلإا مث ناتشسكاب يف سسّرد ،اهتعماج نم جرخت ثيح دادغب ىلإا رجاه مث ، طقشسم يف  ملعلا ءىدابم ملعت ، اهئابدأاو نامع ءارعشش نم
 .ةشضهنلا دعب نامع ةنطلشس يف مÓعإلا ةرازو دلقت ،يبظوبأا يف مث تيوكلا يف

83( b£Ö ) LªÉ∫ ( : 
 . ملاعلا ءامعزو ءامظعل ''هيرتروبلا '' مشسرب ، نيرشصاعملا باتكلا بلغأل بتكلا ةفلغأا ميمشصتب رهتششا ، ينفلا  قوذتلاو دقنلا يف بتاكو ،  يرشصم ماشسر

93( GdôMÑ» )S°«∞( : 
 لا‹ ‘ عدبأاو ،يبوروأاو يبرع دلب نم Ìكأا ‘ Óًحار لقنتو ةرهاقلا ‘ سسرد . نامع ةنطلشسب لئامشس - رورشس ةيرق  - ،‘٦٥٩١ ماع  دلو رشصاعم ينامع رعاشش
 ةشسرون :هلامعأانم اهÒغو ، ةيدنلوبلا ،ةيدنلوهلا ،ةيناŸألا ،ةيشسنرفلا ،ةيزيلكنإلاك ةيŸاع تاغل ةدع ¤ا ةيبدألا هلامعأا سضعب تمجرت .ةفاقثلاو مÓعإلاو ةفاحشصلا
حبذل يفكتل ةدحاو ةيدم (٦٨٩١ ،ءاشضيبلا رادلا) رعشش ،رفاشسŸا سسأار (٤٨٩١ سسيراب) رعشش ،ةعيطقلا سسارجا ،(١٨٩١ قششمد) رعشش ،رشضخألا لب÷ا ،(٠٨٩١ قششمد) رعشش ،نون÷ا

........ (٨٨٩١ ،نامع) رعشش ،روفشصع
04( GdæÉYƒQ… )Y«ù°≈( : )8191```          ( : 

 ةيبرع تاعماج يف ةديدع تارشضاحم ىقلأا ، ةمجرتلاو ةباتكلل غرفت مث ، سسيردتلاب لغتششاو ، سسدقلاب سسرد ، (روعان) ةيرقب دلو ، ينيطشسلف مجرتمو دقانو بتاك
 . ةيبوروأاو

14( Gdª©ƒT¢ )S°Édº e©ôh±( : )8491```         ( : 
،(بايشسلا ركاشش ردب) ، (برغلاو قرششلا نيب يشضام وبأا ايليإا) اهنم ، يبدألا دقنلا لاجم يف تاشساردلاو ثوحبلاو تافلؤوملا نم ديدعلا هل ، رشصاعم ينانبل دقانو بتاك
.(..ةيشضقو ركفم ، عفقملا نب هللادبع)

24( fÉU°∞ )eü°£Ø≈( : )2291```        ( : 
 ، (ةيبولشسألاو ةغÓبلا نيب ةغللا) هلامعأا مهأا نم . م٢٥٩١ سسمشش نيع ةعماج ةغÓبلا مولع يف هاروتكد ، ةيبرعلا رشصم ةيروهمج  ةيبرغلا ةظفاحم دونمشس يف دلو
. ... ( ميدقلا رعاششلا توشص) ،(ثارتلاو نيشسح هط) ، (داقنلا عم ماشصخ)

34( eƒS°≈ )eæ«∞( : 
بدألا ذاتشسأا وهو ، نراقملا يبدألا دقنلا يف ةلود هاروتكد ،ثيدحلا يبرعلا بدألا يف هاروتكد ، رشصاعملا يبرعلا بدألا يف ريتشسجام ىلع لشصاح ينانبل دقانو بتاك
 . ةينانبللا ةعماجلا يف ثيدحلا يبرعلا

44( Gdª≤Édí )YÑóGd©õjõ( : 
 . ثيدحلا يبرعلا بدألا يف ةدئارلا ةيرعششلا تاوشصألا نم وهو ، نميلا يف ديدجلا رعششلا ةكرح معزت ، رشصاعم ينمي ركفمو رعاشش

54( Gdî∏«∏» )YÑóGd∏¬ Hø Y∏» ( Gdû°«ï : )2291``` 0002Ω( : 
ناويد هلو ، ةشصقلاو رعششلا لاجم يف ريزغ هجاتنإا . دجاشسملا تاقلح يف خياششملا سضعبو يليلخلا مامإلا همع نع ملعلا ىقلت اهبو لئامشس يف أاششن ينامع بتاكو رعاشش

 . '' (يرقبعلا يحو)ناونعب ةيديلقتلا سضارغألا نم ديدعلا مشض
64( OQhjû¢ )eëªƒO( : )2491```       ( :

ةريثك ةيرعشش تاعومجم هل . ةغل نيشسمخ نم رثكأا ىلإا هراعششأا تمجرت ، برعلا ءارعششلا مهأا نم ربتعي ، نانبل ىلإا نيطشسلف نم Óفط رّجُه ، رشصاعم ينيطشسلف رعاشش
 . .. (اديحو ناشصحلا تكرت اذامل) ، (يلاعلا لظلا حيدم) ، (نيطشسلف نم قششاع) ، ( نوتيزلا قاروأا ): اهنم

74( GCMªó U°ób» GdóLÉf» : 
 رشصاعم ينيطشسلف ركفمو ثحاب
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02(  aµô… ) YÑóGd∏¬ ( Gdû°«ï : ) 4381``` 0981( : 
ىقلت ، رشصم ىلع ةيشسنرفلا ةلمحلا نابإا زاجحلا يف دلو . رعششلا ءايحإا يف يدورابلا ةباثمب ينفلا رثنلا يف ناك ننفتم بتاك ، رعاششو بيدأا ، رشصم يف بدألا خويشش نم
  .ةموكحلا يف فئاظوب قحتلا مث ،رهزألا يف مولعلا

12( a«ü°π ) T°µô… ( :
 وشضع . ىرخأا تاعماجو ةرهاقلا ةعماج نم هتاداهشش ىلع لشصح ، ثارتلل ققحم ثحابو ، هخيراتو يبرعلا بدألا يف سصشصختم يعماج ذاتشسأاو رشصاعم يروشس بيدأا
  . قششمدب ةغللا عمجم

22( bÑÉf» ) fõGQ ( : ) 3291``        ( : 
هدئاشصق ىلوأا بتك ، اريفشس نيكبف ندنلف ايكرتف ةرهاقلا ىلإا لقتناو ،  ةيجراخلا نوؤوششلا يف لمعلاب قحتلا ، (٥٤٩١ ) ةنشس جرختو قوقحلا سسرد ، ددجم يروشس رعاشش
 . ةريثكلا هنيواود تلاوت مث (٩٣٩١) ةنشس

32( Gd≤§ ) YÑó Gd≤ÉOQ ( : ) 6191``       ( : 
  . رعششلا يف ديدجتلا ةكرح بناج ىلإا فقو ، ةيبدألا تÓجملا سضعب ريرحت يف كراشش ، يعماج ذاتشسأاو يرشصم دقان بتاكو رعاشش

42( GCHƒ eÉV°» ) GEj∏«É ( : ) 9881``` 7591( : 
 ثيح اكيرمأا ىلإا مث رشصم ىلإا نانبل رداغ ، لمأاتلاو نادجولاو تاذلاب هتقÓع يبرعلا رعششلل داعأا ، ددجم رعاشش ، نيثدحملا رجهملا ءارعشش رابك نم ، ينانبل رعاشش
  .(لئامخلا) و ( لوادجلا ) : اهنم ةديدع رعشش نيواود هل ، ( ةيملقلا ةطبارلا ) ىلإا مشضنا

52( GdªÉRf» : ) GEHôGg«º YÑóG d≤ÉOQ ( : ) 0981``` 9491( : 
 عم ( ناويدلا )  ةعامج ىلإا يمتني مجرتمو يئاورو ، رشصاعم يعامتجاو يشصشصق بتاك ، رعششلا يف ديدجتلا داور نم ، دقانو يفحشص بتاكو رعاشش ، يرشصم بيدأا
.يركششو داقعلا

62( GdªôU°Ø» ) Mù°«ø Hø GCMªó ( : ) ? ``` 9881( : 
( ةيبرعلا مولعلل ةيبدألا ةليشسولا ) هباتكب رهتششأا . مولعلا رادب همولعو هخيراتو يبرعلا بدألا ذاتشسأا  ، هب سسردو ، رهزألا نم جرخت ، رشصم يف بدألاو ةغللا خويشش نم
  .هدبع دمحم خيششلا دي ىلع  سسرد يماشصع وهو ، اباشش لاز ام وهو هرشصب فك

72( Gdª≤óS°» ) GCf«ù¢ ( : 
يبرعلا رعششلا مÓعأا نع بتكو ةيبدألا بيلاشسأÓل خرأا دقان  وهو ، هراشصنأاو ديدجتلا ةاعد نمو ، يبرعلا بدألا خيرات يف سصشصختم ثحاب ، ينانبل دقانو بيدأاو بتاك
  . ةثيدحلا ةيبدألا تارايتلاو

82( GdªÓFµá ) fÉR∑ ( : ) 3291``        ( :
. ثيدحلا رعششلا يف ةيدقن تاشساردو ةيرعشش تاعومجم اهل ، يبرعلا بدألا يف رحلا رعششلا داور نم ، ةيقارع ةرعاشش

92( f©«ªá ) e«îÉF«π ( : ) 9881``` 9991( :
ةزاجإا ىلع لشصح ، ةيملقلا ةطبارلا ىلإا مشضنا ، اكيرمأا ىلإا رجاه مث ، ايشسور نم جرخت ، ميدقلا ىلع ةروثلاو ديدجتلا ىلإا ةوعدلا ءامعز نم ، يرجهم ينانبل بتاك
  . (٢٣٩١ ) ةنشس نانبل ىلإا دوعي نأا لبق اكيرمأا يف ةباتكلل غرفت مث ، بادآلا يف هاروتكد مدقف ايدنج اشسنرف ىلإا بهذ ، نطنششاو يف قوقحلا

03( YÑÉS¢ ) GEMù°É¿ ( : ) 0291``         ( : 
، ريزغلا هجاتنإاب زيمتم دقان ، ثارتلل ققحم ثحاب بتاك ، ةرهاقلا ةعماج نم جرختم (١٥٩١ موطرخلا ةعماج ،١٦٩١ توريبب ةيكيرمألا ةعماجلاب ) يعماج ذاتشسأا
  . ديدجلاو ميدقلا نيب هعمجبو ، جاتنإلا عونتو قفألا ةعشسبو

13( GdµàÉf» ) eëªó ( : ) 4391``         ( : 
يبرعلا بدألا يف ديدجلاو ميدقلا نيب عارشصلا  '' : ناونعب ةحورطأا هل ، برغملا يف ةفلتخم تايلكب سسيردتلا ىلوت مث ، طابرلا ةعماجب سسرد ، يبرغم يميداكأاو ثحاب
   .'' ثيدحلا

23( YÑó Gdª∏∂ eôJÉV¢ :
ردشص . (٣٨٩١  ) سسيرابب ةلود هاروتكد مث (٠٧٩١ ) رئازجلا يف هاروتكدلا مث (٣٦٩١ ) ةنشس بادآلا ةيلك يف جرخت رئازجلا ، ناشسملت ةيلو ، ةدريشسم ةدلب يف دلو
  .(..... بدأا ، خيرات ، دقن ) ةفرعملا تلاجم فلتخم يف اباتك نيثÓث نم رثكأا هل

33( GCHƒ eù°∏º GdÑ¡Óf» GdôhGM» : ) 7321```` 9331g` ( :
( ـه٠٠٣١ ) ةنشس نامع ىلإا داع مث ديعشس نب سشغرب ناطلشسلا دهع يف رابجنز ىلإا رفاشس ، ءاشضقو ملع ةرشسأا يف ، نامعب لئامشس ةيلو لامعأا نم مرحم ةيرق يف دلو
.( ... ينامحرلا سسفنلا ، يدمحملا رونلا ، ةيدمحملا ةأاششنلا ) : هتافلؤوم نمو . اهب ءاشضقلا يلو ثيح ،رابجنز ىلإا ةيناث عجرو
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43( S°ôL» H∏«îÉfƒ±  : ) 9491``         ( : 
نم ديدعلا  نع رششنو تارماغملا بدأاو ةيلايخلا ةياورلا يف بتك ، ةيئاورلا ةريشسلا يف سصشصختم بدأÓل يكروغ دهعم جيرخ . تافلؤوم ةدع هل يشسور يفاحشصو بتاك
. يبرعلا ملاعلاو ايشسور يف نيرشصاعملا نيشسايشسلا ءامعزلا

53( eëªó Gdë†°ôe» : 
.ةيبدألا ةفاحشصلا يف ةديدع تاماهشسإا هل ينامع يفحشص بتاك

63( Gdù°«ó gÓ∫ Hø HóQ GdÑƒS°©«ó… : ) 4131```` 5831( : 
 يف هحئادمل عماج ناويد هل . هحدمو همزÓف روميت نب ديعشس ناطلشسلا هيلإا هبرق ، هيف ننفتو رعششلا يف غبن ، يرجهلا رششع عبارلا نرقلا يف نامع ءارعشش دحأا
   . خيراتلاو بدألا نم ىتشش نونفلو هريغو ديعشس ناطلشسلا

73( YÑóGd∏¬ Hø eëªó Gd£ÉF» )          ``` 4931g`(: 
مÓعإلا لاجر نم ناك ، نيرحبلا ىلإا مث ناتشسكاب يف سسّرد ،اهتعماج نم جرخت ثيح دادغب ىلإا رجاه مث ، طقشسم يف  ملعلا ءىدابم ملعت ، اهئابدأاو نامع ءارعشش نم
 .ةشضهنلا دعب نامع ةنطلشس يف مÓعإلا ةرازو دلقت ،يبظوبأا يف مث تيوكلا يف

83( b£Ö ) LªÉ∫ ( : 
 . ملاعلا ءامعزو ءامظعل ''هيرتروبلا '' مشسرب ، نيرشصاعملا باتكلا بلغأل بتكلا ةفلغأا ميمشصتب رهتششا ، ينفلا  قوذتلاو دقنلا يف بتاكو ،  يرشصم ماشسر

93( GdôMÑ» )S°«∞( : 
 لا‹ ‘ عدبأاو ،يبوروأاو يبرع دلب نم Ìكأا ‘ Óًحار لقنتو ةرهاقلا ‘ سسرد . نامع ةنطلشسب لئامشس - رورشس ةيرق  - ،‘٦٥٩١ ماع  دلو رشصاعم ينامع رعاشش
 ةشسرون :هلامعأانم اهÒغو ، ةيدنلوبلا ،ةيدنلوهلا ،ةيناŸألا ،ةيشسنرفلا ،ةيزيلكنإلاك ةيŸاع تاغل ةدع ¤ا ةيبدألا هلامعأا سضعب تمجرت .ةفاقثلاو مÓعإلاو ةفاحشصلا
حبذل يفكتل ةدحاو ةيدم (٦٨٩١ ،ءاشضيبلا رادلا) رعشش ،رفاشسŸا سسأار (٤٨٩١ سسيراب) رعشش ،ةعيطقلا سسارجا ،(١٨٩١ قششمد) رعشش ،رشضخألا لب÷ا ،(٠٨٩١ قششمد) رعشش ،نون÷ا

........ (٨٨٩١ ،نامع) رعشش ،روفشصع
04( GdæÉYƒQ… )Y«ù°≈( : )8191```          ( : 

 ةيبرع تاعماج يف ةديدع تارشضاحم ىقلأا ، ةمجرتلاو ةباتكلل غرفت مث ، سسيردتلاب لغتششاو ، سسدقلاب سسرد ، (روعان) ةيرقب دلو ، ينيطشسلف مجرتمو دقانو بتاك
 . ةيبوروأاو

14( Gdª©ƒT¢ )S°Édº e©ôh±( : )8491```         ( : 
،(بايشسلا ركاشش ردب) ، (برغلاو قرششلا نيب يشضام وبأا ايليإا) اهنم ، يبدألا دقنلا لاجم يف تاشساردلاو ثوحبلاو تافلؤوملا نم ديدعلا هل ، رشصاعم ينانبل دقانو بتاك
.(..ةيشضقو ركفم ، عفقملا نب هللادبع)

24( fÉU°∞ )eü°£Ø≈( : )2291```        ( : 
 ، (ةيبولشسألاو ةغÓبلا نيب ةغللا) هلامعأا مهأا نم . م٢٥٩١ سسمشش نيع ةعماج ةغÓبلا مولع يف هاروتكد ، ةيبرعلا رشصم ةيروهمج  ةيبرغلا ةظفاحم دونمشس يف دلو
. ... ( ميدقلا رعاششلا توشص) ،(ثارتلاو نيشسح هط) ، (داقنلا عم ماشصخ)

34( eƒS°≈ )eæ«∞( : 
بدألا ذاتشسأا وهو ، نراقملا يبدألا دقنلا يف ةلود هاروتكد ،ثيدحلا يبرعلا بدألا يف هاروتكد ، رشصاعملا يبرعلا بدألا يف ريتشسجام ىلع لشصاح ينانبل دقانو بتاك
 . ةينانبللا ةعماجلا يف ثيدحلا يبرعلا

44( Gdª≤Édí )YÑóGd©õjõ( : 
 . ثيدحلا يبرعلا بدألا يف ةدئارلا ةيرعششلا تاوشصألا نم وهو ، نميلا يف ديدجلا رعششلا ةكرح معزت ، رشصاعم ينمي ركفمو رعاشش

54( Gdî∏«∏» )YÑóGd∏¬ Hø Y∏» ( Gdû°«ï : )2291``` 0002Ω( : 
ناويد هلو ، ةشصقلاو رعششلا لاجم يف ريزغ هجاتنإا . دجاشسملا تاقلح يف خياششملا سضعبو يليلخلا مامإلا همع نع ملعلا ىقلت اهبو لئامشس يف أاششن ينامع بتاكو رعاشش

 . '' (يرقبعلا يحو)ناونعب ةيديلقتلا سضارغألا نم ديدعلا مشض
64( OQhjû¢ )eëªƒO( : )2491```       ( :

ةريثك ةيرعشش تاعومجم هل . ةغل نيشسمخ نم رثكأا ىلإا هراعششأا تمجرت ، برعلا ءارعششلا مهأا نم ربتعي ، نانبل ىلإا نيطشسلف نم Óفط رّجُه ، رشصاعم ينيطشسلف رعاشش
 . .. (اديحو ناشصحلا تكرت اذامل) ، (يلاعلا لظلا حيدم) ، (نيطشسلف نم قششاع) ، ( نوتيزلا قاروأا ): اهنم

74( GCMªó U°ób» GdóLÉf» : 
 رشصاعم ينيطشسلف ركفمو ثحاب
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1``` Rg«ô Hø GCH» S°∏ª≈  :
،نايبذو سسبع نيب ءاربغلاو سسحاد برح دهشش ، هاج هترشسأل ناك ، نايبذ نم هللادبع ينب دعب اميف اومشس نيذلا همأا نم ىزعلا دبع ينبو ، هيبأا نم ةنيزم يف هبشسن

. دÓيملل عباشسلا نرقلا نم ىلوألا نينشسلا يف تامو Óًيوطرمع
2`` GdæÉH¨á GdòH«Éf» : 

نامعنلا نمز يف ةوظح يقل ، ةيلهاجلا ءارعشش  نم وهو ، (م٢٠٦) دعب ام هتافو ديدحت نكمي (٠٥٥ ـــ٥٢٥) نيب دلو ، نافطغ نب ةرم ينب نم ةيواعم نب دايز همشسا
    . ةنشساشسغلا حدمف (م٢٠٦ ـــ٠٨٥) ثلاثلا

3`` GeôhD Gd≤«ù¢ : 
،برحلل لئابقلا ثحتشسي حارو كلملا عاجرتشسل بهف هوبأا لِتُقو ، ديشصلاو وهللا يف سسمغناف هوبأا هدرط ، رعششلا مظنو وهللا يف سشاعو ، م٠٠٥ ةنشس وحن دجن يف دلو
 .تاقلعملا باحشصأا نم وهو ةيلهاجلا ءارعشش مهأا نم. م٠٤٥ ةنشس يلاوح يفوت

4``` Lª«π Hø e©ªô )    ?   ```` 107Ω / 28g`( : 
اهيف لاق ، هب تماهو اهب ماه دقو ، '' ةنيثب ليمج '' ــــب كلذ لجأل فرعف ، ةنيثب اهمشسا هل مع ةنبا بح ىلع بشش ، زاجحلاب دلو ، يرذعلا رمعم نب هللادبع نب ليمج
    . ـه٢٨ ةنشس تام ثيح رشصم ىلإا ماششلا ىلإا نميلا  نم سضرألا يف ماهف همد مكحلا نب ناورم ردهأاو مهاجهف . هريغب اهوجوزو اهلهأا هل ركنتف ارعشش

5`` Yªô Hø GCH» QH«©á )446``` 117Ω / 32```` 39g`( : 
 . ىرخألا رعششلا نونف نود ةأارملا ىلع هرعشش رشصقف ، ةأارملا رعاشش هنأاب فرع ، وهللاو فرتلا ىلع بششو ، هاجو ءارث تيب يف ةنيدملا يف دلو

6``  G’CN£π :)046``` 017Ω/ 02``` 29g`( : 
 اميشس لو ، ديزيو ةيواعم هبرق ، راشصنألا هئاجه دعب ةيمأا ينبب لشصتا ، هموق رخافم نم ائلمتم أاششنو ةريحلاب دلو يبلغت وه ، تلشصلا نب ثوغ نب ثايغ كلام وبأا

. يشسايشسلا رعششلاو فشصولاو رخفلاو ءاجهلاو حدملا يف هرعشش بلغأا '' ةيمأا ينب رعاشش '' هبقلو ناورم نب كلملادبع
7`` GdØôRO¥ : )146````` 237Ω / 02````` 411g`( : 

يف يشسايشس رعشش هل ، ريرج عم هشضئاقنب رهتششا . ميمت نم عششاجم ىلإا يمتني مركو ةهاجو يذ بدأا نم ةرشصبلاب دلو ، قدزرفلاب بقلملا بلاغ نب مامغ سسارف وبأا
  .ةيمأا ينب حدم

8`` Lôjô )356`` 337Ω / 33`` 411g`(: 
 ءاجهو ةيمأا ينب حدم يف يشسايشسلا هرعششب رهتششاو قدزرفلا عم سضئاقن هل تناك ، ةعشضاوتم ةرشسأا يف ةماميلاب دلو يميمتلا ةفيذح نب ةيطع نب ريرج ةرزح وبأا
. مهموشصخ

9`` Hû°ÉQ Hø HôO : ) 417```` 487Ω/ 69```` 861g` ( :
 هرعشش سضارغأا ّمهأا . امهيف عربف بدألاو رعششلا ىلإا هجتاف ، ةدلولا ذنم رشصبلا فيفك ناك ، ءلولاب ليقع ينب ىلإا بشستنا ، لشصألا ّيشسراف بأا نم ةرشصبلاب دلو
. ءاثرلاو لزغلاو ءاجهلاو  حدملا

01`` GCHƒ fƒGS¢ : ) 267``` 318Ω / 541```` 891g` ( :
 يف رعشش هل ناكف هتايح رخآا يف بات مث ، لزغلاو تايرمخلاو وهّللا يف ناك هرعشش رثكأا ، ةّيشسراف ّمأاو يقششمد بأا نم سسراف دÓبب زاوهألا يف ئناه نب نشسحلا دلو
. دهزلا

11``  Gd©ÑÉS¢ Hø G’CMæ∞ : ) 808Ω / 291g` ( :
. ( زوف ) اهمشساو هّبحب يّنغتلا ىلع هرعشش رشصق . اهب يفوت نأا ىلإا دادغب نكشس ، ةفينح ينب نم ، يبرع لشصا نم فنحألا نب سسابعلا لشضفلا وبأا

21`` YÑóGd∏¬ Hø Gdª≤Ø™ ) 427```` 957Ω / 601```` 241g` ( :
 بدألا ، ةنمدو ةليلك ، هتافلؤوم مهأا نم . ءاششنإلا ناويد يف لغتششاو ، مÓشسإلا لخد ، لشصألا يشسراف ، عّفقملا نباب فورعملا هيوًذاد نب هبزور هّللادبع ّدمحم وبأا
. ريغشصلا بدألا ريبكلا

31```  GCHƒ GdØôê G’CU°Ñ¡Éf» : ) 798```` 769Ω / 482``` 653Ω ( :
ريّشسلاو ، باشسنألاو هقفلاو ةغللاو وحنلا يف ةعشساو ةفاقث ىلع لشصح . مكحلا نب ناورمب هبشسن لشصتي يومأا ، يبرع يناهبشصألا يششرقلا نيشسحلا نبا يلع جرفلا وبأا
. '' يناغألا ''  ناونعب مخشض فنّشصم هل ، ىقيشسوملاو موجنلاو ّبطلاب ماملإا هل ناكو ، ثيدحلاو

41```` GHø bà«Ñá : ) 828```` 988Ω / 312```` 672g` ( :
بتاكلا بدأا '' و '' ءارعششلاو رعششلا '' : هتافّنشصم رهششأا .نيرثكملا نيفنّشصملا نمو بدألا ةّميأا نم ، لشصألا يشسراف ، يرونيدلا ةبيتق نب ملشسم نب هللادبع ، دّمحم وبأا
.(رابخألا نويع)و

51```` GCHƒ gÓ∫ Gd©ù°µô… : ) 5001Ω / 593g` ( :
.'' رثنلاو مظنلا '' ، '' نيتعانشصلا باتك '' هتافلؤوم رهششأا . ملعلا ىلإا فارشصنا يف ًلزعنم سشاع

Gd≤`````````óGe```````≈

 مÓعألا سسرهف
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61```` OHû°∏«º :
 . هبعشش يف ةيغاطو ًاملاظ ناك دنهلا دÓب يف كلم

71````  H«óHÉ : 
. ( ةنمدو ةليلك ) سصشصق ةياورب ميلششبد ملاظلا كلملا حÓشصإا لواح يدنه فوشسليف

81```` GdéÉMß: ) 577```` 768Ω ( :
،(ءÓخبلا ) ، ( ناويحلا ) هتافلؤوم نم ، ةلزتعملا قرف نم ةّيظحاجلا تبشسن هيلإاو ، ةرشصبلاب دلو ، يشساّبعلا رشصعلا ءابدأا رابك نم ، رحب نب ورمع نامثع وبأا
... ( نييبتلاو نايبلا )
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1``` Rg«ô Hø GCH» S°∏ª≈  :
،نايبذو سسبع نيب ءاربغلاو سسحاد برح دهشش ، هاج هترشسأل ناك ، نايبذ نم هللادبع ينب دعب اميف اومشس نيذلا همأا نم ىزعلا دبع ينبو ، هيبأا نم ةنيزم يف هبشسن

. دÓيملل عباشسلا نرقلا نم ىلوألا نينشسلا يف تامو Óًيوطرمع
2`` GdæÉH¨á GdòH«Éf» : 

نامعنلا نمز يف ةوظح يقل ، ةيلهاجلا ءارعشش  نم وهو ، (م٢٠٦) دعب ام هتافو ديدحت نكمي (٠٥٥ ـــ٥٢٥) نيب دلو ، نافطغ نب ةرم ينب نم ةيواعم نب دايز همشسا
    . ةنشساشسغلا حدمف (م٢٠٦ ـــ٠٨٥) ثلاثلا

3`` GeôhD Gd≤«ù¢ : 
،برحلل لئابقلا ثحتشسي حارو كلملا عاجرتشسل بهف هوبأا لِتُقو ، ديشصلاو وهللا يف سسمغناف هوبأا هدرط ، رعششلا مظنو وهللا يف سشاعو ، م٠٠٥ ةنشس وحن دجن يف دلو
 .تاقلعملا باحشصأا نم وهو ةيلهاجلا ءارعشش مهأا نم. م٠٤٥ ةنشس يلاوح يفوت

4``` Lª«π Hø e©ªô )    ?   ```` 107Ω / 28g`( : 
اهيف لاق ، هب تماهو اهب ماه دقو ، '' ةنيثب ليمج '' ــــب كلذ لجأل فرعف ، ةنيثب اهمشسا هل مع ةنبا بح ىلع بشش ، زاجحلاب دلو ، يرذعلا رمعم نب هللادبع نب ليمج
    . ـه٢٨ ةنشس تام ثيح رشصم ىلإا ماششلا ىلإا نميلا  نم سضرألا يف ماهف همد مكحلا نب ناورم ردهأاو مهاجهف . هريغب اهوجوزو اهلهأا هل ركنتف ارعشش

5`` Yªô Hø GCH» QH«©á )446``` 117Ω / 32```` 39g`( : 
 . ىرخألا رعششلا نونف نود ةأارملا ىلع هرعشش رشصقف ، ةأارملا رعاشش هنأاب فرع ، وهللاو فرتلا ىلع بششو ، هاجو ءارث تيب يف ةنيدملا يف دلو

6``  G’CN£π :)046``` 017Ω/ 02``` 29g`( : 
 اميشس لو ، ديزيو ةيواعم هبرق ، راشصنألا هئاجه دعب ةيمأا ينبب لشصتا ، هموق رخافم نم ائلمتم أاششنو ةريحلاب دلو يبلغت وه ، تلشصلا نب ثوغ نب ثايغ كلام وبأا

. يشسايشسلا رعششلاو فشصولاو رخفلاو ءاجهلاو حدملا يف هرعشش بلغأا '' ةيمأا ينب رعاشش '' هبقلو ناورم نب كلملادبع
7`` GdØôRO¥ : )146````` 237Ω / 02````` 411g`( : 

يف يشسايشس رعشش هل ، ريرج عم هشضئاقنب رهتششا . ميمت نم عششاجم ىلإا يمتني مركو ةهاجو يذ بدأا نم ةرشصبلاب دلو ، قدزرفلاب بقلملا بلاغ نب مامغ سسارف وبأا
  .ةيمأا ينب حدم

8`` Lôjô )356`` 337Ω / 33`` 411g`(: 
 ءاجهو ةيمأا ينب حدم يف يشسايشسلا هرعششب رهتششاو قدزرفلا عم سضئاقن هل تناك ، ةعشضاوتم ةرشسأا يف ةماميلاب دلو يميمتلا ةفيذح نب ةيطع نب ريرج ةرزح وبأا
. مهموشصخ

9`` Hû°ÉQ Hø HôO : ) 417```` 487Ω/ 69```` 861g` ( :
 هرعشش سضارغأا ّمهأا . امهيف عربف بدألاو رعششلا ىلإا هجتاف ، ةدلولا ذنم رشصبلا فيفك ناك ، ءلولاب ليقع ينب ىلإا بشستنا ، لشصألا ّيشسراف بأا نم ةرشصبلاب دلو
. ءاثرلاو لزغلاو ءاجهلاو  حدملا

01`` GCHƒ fƒGS¢ : ) 267``` 318Ω / 541```` 891g` ( :
 يف رعشش هل ناكف هتايح رخآا يف بات مث ، لزغلاو تايرمخلاو وهّللا يف ناك هرعشش رثكأا ، ةّيشسراف ّمأاو يقششمد بأا نم سسراف دÓبب زاوهألا يف ئناه نب نشسحلا دلو
. دهزلا

11``  Gd©ÑÉS¢ Hø G’CMæ∞ : ) 808Ω / 291g` ( :
. ( زوف ) اهمشساو هّبحب يّنغتلا ىلع هرعشش رشصق . اهب يفوت نأا ىلإا دادغب نكشس ، ةفينح ينب نم ، يبرع لشصا نم فنحألا نب سسابعلا لشضفلا وبأا

21`` YÑóGd∏¬ Hø Gdª≤Ø™ ) 427```` 957Ω / 601```` 241g` ( :
 بدألا ، ةنمدو ةليلك ، هتافلؤوم مهأا نم . ءاششنإلا ناويد يف لغتششاو ، مÓشسإلا لخد ، لشصألا يشسراف ، عّفقملا نباب فورعملا هيوًذاد نب هبزور هّللادبع ّدمحم وبأا
. ريغشصلا بدألا ريبكلا

31```  GCHƒ GdØôê G’CU°Ñ¡Éf» : ) 798```` 769Ω / 482``` 653Ω ( :
ريّشسلاو ، باشسنألاو هقفلاو ةغللاو وحنلا يف ةعشساو ةفاقث ىلع لشصح . مكحلا نب ناورمب هبشسن لشصتي يومأا ، يبرع يناهبشصألا يششرقلا نيشسحلا نبا يلع جرفلا وبأا
. '' يناغألا ''  ناونعب مخشض فنّشصم هل ، ىقيشسوملاو موجنلاو ّبطلاب ماملإا هل ناكو ، ثيدحلاو

41```` GHø bà«Ñá : ) 828```` 988Ω / 312```` 672g` ( :
بتاكلا بدأا '' و '' ءارعششلاو رعششلا '' : هتافّنشصم رهششأا .نيرثكملا نيفنّشصملا نمو بدألا ةّميأا نم ، لشصألا يشسراف ، يرونيدلا ةبيتق نب ملشسم نب هللادبع ، دّمحم وبأا
.(رابخألا نويع)و

51```` GCHƒ gÓ∫ Gd©ù°µô… : ) 5001Ω / 593g` ( :
.'' رثنلاو مظنلا '' ، '' نيتعانشصلا باتك '' هتافلؤوم رهششأا . ملعلا ىلإا فارشصنا يف ًلزعنم سشاع

Gd≤`````````óGe```````≈

 مÓعألا سسرهف
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61```` OHû°∏«º :
 . هبعشش يف ةيغاطو ًاملاظ ناك دنهلا دÓب يف كلم

71````  H«óHÉ : 
. ( ةنمدو ةليلك ) سصشصق ةياورب ميلششبد ملاظلا كلملا حÓشصإا لواح يدنه فوشسليف

81```` GdéÉMß: ) 577```` 768Ω ( :
،(ءÓخبلا ) ، ( ناويحلا ) هتافلؤوم نم ، ةلزتعملا قرف نم ةّيظحاجلا تبشسن هيلإاو ، ةرشصبلاب دلو ، يشساّبعلا رشصعلا ءابدأا رابك نم ، رحب نب ورمع نامثع وبأا
... ( نييبتلاو نايبلا )
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٤٠٠٧١٨٤٢ - (م.م.شش) نÓعإلاو رششنلاو ةعابطلل نوزم

 : عاديإلا مقر
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