


أٗو٣ًٝو أفو ثألدطجٍ ثُٔو٘ؼ٤ٖ ثُي١ ٣َمٌ دْٜ ػجُْ ثُلجٗضج٣ٍج أٓغجٍ: ٣ؾْو ٕن٤ٚز ثٌُٝدٞس 

ٌ٘ذٞس ٝثُي١ ٣ٞثؽٚ صقو٣جس ًغ٤ٌر ٝو ػٔالء ثُظَ ثُي٣ٖ ّٞدٌ ٓجٕ, دجصٔجٕ ٝثٌُؽَ ثُؼ

٤ْ٣طٌٕٝ ػ٠ِ ثُؤٌ ثُٚ٘جػ٢ كجًُٝ ٣ٝوٕٞٓٞ دٞثّطضٚ دؼَٔ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُنٌٝهجس 

٣ِٝضو٢ دقذ٤ذضٚ  ٣وّٞ دجُضٚو١ ُٜؤالءِٞ ٝثألػٔجٍ ثُضن٣ٌذ٤ز ٌُٝ٘ٚ دْٔجػور ٙو٣وٚ ٓج٤ًِٕٔ

.ثُٔغ٤ٌرك٢ ثُٜ٘ج٣ز دؼو ِِّْز ٖٓ ثُٔـجٌٓثس ٝثألفوثط ك٤ٕٞج   

آمٌ ٓج وّ ًالٛٔج ٝثُي٣ٖ ٣ْضنٔط٣ًٖٞ ثألم٤جً ٝثُٜجًٌٍ ثألٌٕثً ٝثُوٚز صؾْو ثٌُٚثع د٤ٖ ثُ

د٤ٖ ٝثألهٝثس  ثُطٌمٌُٚثع ُٚجُقٚ ٓغ ثُلٌم دجُطذغ ك٢ ِٝٙش إ٤ُٚ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ك٢ فْْ ث

ثٌُذ٤ٌر ثُض٢ ال ٣قْٖ ثّضنوثٜٓج ثُٜجًٌٍ ك٢ ثُٔوجدَ ص٘ؾـ مطز  أُٝتي ٝٛؤالء ًيُي ثإلٌٓجٗجس

 ثُٔط٣ًٖٞ دؤد٠ْ ثألهٝثس ثُٔضجفز. 





ثّضو٤ع دطَ هٚض٘ج ًجُٔؼضجه ك٢ ثُٚذجؿ ثُذجًٌ ٝهو هجّ دـَْ ٝؽٜٚ دجُٔجء ٝثُٚجدٕٞ ٝص٘جٍٝ 

ٓجس ؿ٣ٌذز ثى ُْ ٣ٌٖ ك٢ ٓغَ كطًٞٙ, ٌْٓٔج دؼوٛج دؾٜجٍٙ ثُِٞف٢ ثُي١ دوأس صظٌٜ ػ٤ِٚ ػال

ٌّػضٚ ثُٔؼٜٞهر ٝٙجً ٣ؼ٤و صٖـ٤َ ٗلْٚ صِوجة٤ج, ثُؼالٓجس ًِٜج صوٍ ػ٠ِ ٝؽٞه ك٤ٌُٝ ٓج ػ٠ِ 

ىٝ ثُؼضجه ثُغو٤َ  هجّ دؼوٛج دض٤ِٙٞٚ دجُقجّخ ثُٔقٍٔٞ, ثُؾٜجٍ أٝ إمضٌثهٚ دٞثّطز ثُٜجًٌٍ

 إلٙالؿ ٗظجّ صٖـ٤َ ثُقجّخ ثُِٞف٢ ثألٗو٣ًٝو أٝ ٝٝغ ْٗنز ؽو٣ور.

دؼوٛج هجّ دؼَٔ ٕجس ػ٠ِ ٓٞهغ ثُل٤ْذٞى ٓغ ٙو٣وٚ ثُٔوٌح ٓج٤ًِِٕٔٞ ثُي١ صْجءٍ ػٖ ّذخ 

ظًٜٞ ثًُٚٞ ثإلدجف٤ز ػ٠ِ ٙلقضٚ ثُنجٙز ًيُي ص٣ٌْخ دؼٜ ثُذ٤جٗجس ثُقْجّز ثُٔٞؽٞهر 

٢ مجٙضٚ ػ٠ِ ٙلقجس دؼٜ ثألٙوهجء ٓغَ: فْجدجصٚ ُوٟ دؼٜ ػ٠ِ ثُقجّٞح ثٌُة٤ْ

 ثُٔٞثهغ ٝأًهجّ دطجهجس ثالةضٔجٕ ٝدؼٜ ًّٞٓجس ٌٖٓٝع صنٌؽٚ ك٢ ٤ًِز ثُٜ٘وّز.

أٝ ّٞدٌ أٗو٣ًٝو ًٔج ًجٗٞث ٣طِوٕٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ٕور ُٝؼٚ دجُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ػ٠ِ ٙو٣وٚ  أؽجدٚ ّذجّض٤جٕ

ث٥مٌ دؤٗٚ ال ٣ؼٌف ٓج ثُي١ ٣ؾ١ٌ ٖٓ فُٞٚ عذجص٤ٌٝ أٝ ٓج٤ًِِٕٔٞ ثى ًجٕ ٣ؼٖن ثُقجّٞح ٛٞ 

دنٚٞٗ أؽَٜصٚ ثُنجٙز ٝأٗٚ هجهّ إ٤ُٚ ٤ُضٚلـ ثُذ٣ٌو ثالٌُض٢ٌٗٝ ٖٓ ػ٠ِ ؽٜجٍ ٙجفذٚ ألٗٚ 

ٖٓ ثٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ هو صْ ٌّهضٚ ٛٞ ث٥مٌ ٝدجُلؼَ َٝٙ ٍَٓ٘ ٙو٣وٚ ٓج٤ًِِٕٔٞ ِّْٝ ػ٠ِ 

ثُذ٣ٌو ثًضٖلج إٔ إفوٟ ػ٘ج٣ٖٝ ثُذ٣ٌو  ٝثُو٣ٚ ٝثٗطِوج ٗقٞ فؾٌر عذجص٤ٌٝ ٓؼج ٝػ٘و ٓقجُٝز صٚلـ

ثُض٢ ٖٓ فْٖ ثإلٌُض٢ٌٗٝ هو صْ ثإلّض٤الء ػ٤ِٜج كوجٓج ٓؼج دضـ٤٤ٌ ًِٔجس ٌّ دجه٢ ػ٘ج٣ٖٝ ثُذ٣ٌو 

 ثُقع ُْ ٣وْ ثُٜجًٌٍ دجإلّض٤الء ػ٤ِٜج دؼو.

إال إٔ  ٝثُوًُٝ ثُؼ٤ِٔز ُيثس ث٤ُّٞإ٠ُ ٤ًِز ثُٜ٘وّز ُقًٞٞ ثُٔقجٌٝثس  صٞؽٜج ٓؼج ٣ّٞج

ُغز ٖٓ فجّذجس أفو ز ًجٗش صؼؼ دجٌُٜػ ٝثٌُٔػ, ُوو صْ ص٣ٌْخ ثٓضقجٕ ث٤ٌُٔج٤ٌٗج ُِلٌهز ثُغجث٤ٌُِ

ثألّجصير ًيُي ٓؼوثس ٝأؽَٜر ثُوْْ ًجٗش صؼَٔ دٌَٖ ؿ٣ٌخ ٝثُوٝثةٌ ثٌٌُٜد٤ز ص٤ٌ٘ ٝص٘طلب 

و ٖٓ صِوجء ىثصٜج ك٢ هْْ ثُٜ٘وّز ثٌٌُٜد٤ز, أفوْٛ ٣وق ًٝثء ًَ ٛيث ٝٛٞ ٤ُِ دـ٣ٌخ ػ٘ج دجُضؤ٤ً

ٖٓ ؽٔجػز ػٔالء ثُظَ ًٔج ًجٗٞث ٣طِوٕٞ ػ٠ِ أٗلْْٜ ٢ٛٝ ؽٔجػز صْٞ ؽ٤ٔغ ثُطِذز 

ثُٖٔجؿذ٤ٖ ثُض٢ ُْ صٌٖ ٓقذٞدز ٠ّٝ أهٌثٜٗج ٖٓ دو٤ز ثُطالح ٝال فض٠ ثألّجصير ألْٜٗ ًجٗٞث 

ثى  ٣ٚض٘ؼٕٞ ثٌُٖٔالس ٓغ ثُؾ٤ٔغ: ثألّجصير, ثُطالح, ثُؼج٤ِٖٓ فض٠ ػ٤ٔو ث٤ٌُِز ُْ ٣ِْْ ْٜٓ٘

 10ٖٓ إٔ ٣ٞؼٞث ك٤ٌّٝج ػ٠ِ فجّٞح ٤ّجًصٚ ثُي٤ًز صٔ٘ؼٜج ٖٓ ث٤ٌُْ أًغٌ ٖٓ  ثّضطجػٞث



٤ًِٞٓضٌثس دؼوٛج صضٞهق ث٤ُْجًر ٤ًِز ُْٝ صؾو ٓؼٜج أ١ ثُٔقجٝالس ١ّٞ دئػجهر ص٤ٚ٘خ 

 ثُْٞكش ٣ٌٝ ٖٓ ؽو٣و ٌٓر أمٌٟ فض٠ صضٌٖٔ ٖٓ ث٤ٌُْٔ.

مجٙز: ًٍٝ ٝك٤ٕٞج أٝ  ثُذ٘جس٤ِِٕٔٞ ٓغ أٙوهجةْٜ ٝٙو٣وجصْٜ ٖٓ أٗو٣ًٝو ٝٓجًثؽضٔغ ّٞدٌ 

ّذجّض٤جٕ ٝٓؼجُؾز  ّضؼجهر أؽَٜرإ ٤ِ٤ٖٛ ٝهًٝٝ ُذقظ ٤ًل٤ز ٓٞثؽٜز ًَ ٛيث, ك٤ٌق ٤ّضْ

ٓؼوثس هْْ ث٤ٌُٔج٤ٌٗج ٝهٝثةٌ هْْ ثٌٌُٜد٤ز ٝثالّضؼوثه إلمضذجً ث٤ٌُٔج٤ٌٗج ثُؾو٣و دوال ٖٓ ثُي١ صْ 

ًجٗٞث ٣ْٔٞٗٚ ٌْٓٔج دلالٕز ص٣ٌْذٚ دؼوٛج صيًٌس ك٤ٕٞج ٤ًق ًجٕ ؽ٤ِٔ أٝ ثالّضؼٌث٢ٝ ًٔج 

٣ٌٓذز ك٢ فلَ ػ٤و ٤ٓاله ّذجّض٤جٕ ًٝثؿ ٣ظٌٜٛج د٤وٙ ٌٓثس ػور ًدٔج ٣ٌٕٞ ٛٞ ثُي١ ًٍع 

  ْ ثٍُٞٙٞ ٌَُ ثُِٔلجس ثُٜٔٔز دؼوٛج صيًٌس  ثُضٌٝؽجٕ ك٢ فجّخ ُٝٞف٢ ّٞدٌ أٗو٣ًٝو ٖٝٓ ع

ٞهش ٓضؤمٌ أع٘جء أٜٗج الفظش صٞثؽو ؽًٞهٕٝ أٝ ثُؾاله ك٢ ث٤ٌُِز ُ هث٤ٗال ٙو٣وضْٜ ثُغجُغز

فًٞٞٛج أفو ثٌُْجٕٖ ًدٔج ٣ٌٕٞ ٛٞ ث٥مٌ ثُي١ صَِْ ٝثّضطجع ٌّهز إٓضقجٕ ث٤ٌُٔج٤ٌٗج 

٣و ُِلٌهز ثُغجُغز ًٝجٕ ؽ٤ِٔ ٝؽًٞهٕٝ ٖٓ ؽٔجػز ػٔالء ثُظَ ٝثُض٢ صٌٖ ًَ ثٌٌُث٤ٛز ألٗوًٝ

٤ِْٜ ك٢ ثُوذؼز ثُقٌٔثء ألْٜٗ ًجٗٞث هثةٔج ٣ضلٞهٕٞ ػ ؽٔجػزٝٓج٤ًِِٕٔٞ ٝؽ٤ٔغ أٙوهجةْٜ ٖٓ 

هًؽجس ثمضذجًثس أػٔجٍ ثُْ٘ز ًيُي ثٌُٝدٞصجس ثُٔٚٔٔز دٞثّطضْٜ ًجٗش صَّٜ ًٝدٞصجس 

ك٢ ٜٗج٣ز ًَ ػجّ ًٝجٕ ٖٓ ثُٔؼٌٝف ػ٠ِ ؽ٤ِٔ أٝ ٔجػز ػٔالء ثُظَ ك٢ ٖٓج٣ًغ ثُلٌم ؽ

ثالّضؼٌث٢ٝ أٗٚ ٣ٜٟٞ ثالّضؼٌثٛ ك٢ ًَ ٢ٕء ك٢ ُؼذٚ ٌٌُر ثُِْز ًيُي ك٢ ثالمضذجًثس 

ك٢ ٌْٓؿ ثُؾجٓؼز أٓج ثُؾاله كٌجٕ ٣ؾ٤و ُؼخ ثُٔالًٔز ًٝجٕ الدو إٔ ٣ؤى١ ثُٖل٤ٜز ٝأهٝثًٙ 

 مٚٔٚ هذَ ٜٗج٣ز ًَ ٓذجًثر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ػٌف ّذجّض٤جٕ )أٗو٣ًٝو( أٗٚ ُٖ ٣ْضط٤غ إٙالؿ ًَ ثُضِل٤جس ثُْجدوز ٝثّضؼجٛ هللا ك٢ ًَ ٓج 

 ٌُ٘ٚ هًٌ إٔ ٣ِٚـ هوً ثُْٔضطجع كؤمذٌ ثُذ٘ي د٤ٞجع فْجح ًِٝٔز ٌّ دطجهضٚ ثالةضٔج٤ٗز ىٛخ

كوجٓٞث دضؼو٣ِٚ ٝثصَٚ دٚو٣وٚ عذجص٤ٌٝ )ٓج٤ًِِٕٔٞ( ِٟٝخ ٓ٘ٚ إٔ ٣قٌٞ فجّذٚ ثُٔقٍٔٞ 

ثُو١ٞ ثُٔنٚ٘ ُألُؼجح ٝٓؼٚ ًَ ثُذٌثٓؼ ثُالٍٓز إ٠ُ ؽٌثػ َُٓ٘ٚ ف٤ظ ثُـٌكز )إًِ( ثُض٢ 

٣ؾضٔؼج ك٤ٜج ٣ّٞج ػ٘وٓج ٣ٌٕٞ ٛ٘جى ٢ٕء ٛجٓج دنٚٞٗ ثُقجّٞح, ٝدؼو كضـ فجّخ ّذجّض٤جٕ 

 ٖ ػٍَ صٌٝؽجٕ )فٚجٕ ٌٟٝثهر( ؽ٤ِٔ ثالّضؼٌث٢ٝ ٝثُضؼو٣َ ك٢ ٕلٌصٚثُٔٚجح صٌٔ٘ج ٓ

دق٤ظ صٚذـ ػ٤ِٔز ثُضؾِْ ىٝ فو٣ٖ ٛيٙ ثٌُٔر كجُضٌٝؽجٕ ٣ْضط٤غ ثُضؾِْ دط٣ٌوز ػ٤ٌْز ُوو 

٣َٚ إ٠ُ فجّٞح ؽ٤ِٔ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ  صًٌٞٙ ٣٘وَ فًٌجس ًٌٓٝ د٤جٗجس فجّخ ّذجّض٤جٕ ٌُٝ٘ٚ ٓج

و ثٗض٤ٜج ٖٓ ثٌُِٖٔز ثأل٠ُٝ.ًٙو ًَ فًٌجس ًٌٓٝ )ثالّضؼٌث٢ٝ( ُو  

صٞؽٜج دؼوٛج إ٠ُ ثُؾجٓؼز ُؼٍَ ثُل٤ٌُٝ ثُي١ ًجٕ ٣ؼؼ ٤ًِز ثُٜ٘وّز دجُل٠ٝٞ ٣ٝؾؼَ ثُٔؼوثس 

ٝٙ٘ؼٞث ُٚ ك٤ٌْ٤ضًٞ دٞثّطز  ص٤ٌ٘ ٝص٘طلب ك٢ هْْ ثٌٌُٜد٤ز صُوثً دٌَٖ صِوجة٢ ٝثألٗٞثً

ٝأِٟوجٙ ػ٠ِ فجّذجس إّطٞثٗجس دٌثٓؼ ث٤ُٚجٗز ٝأ٤ّٔجٙ )الٓخ ك٤ٌْ٤ضًٞ( أ١ ٓٚقـ ثُِٔذز 

ث٤ٌُِز كٌؽؼش ثألًٓٞ إ٠ُ ٟذ٤ؼضٜج ك٢ عٞثٕ ٓؼوٝهر, أمذٌث دو٤ز ٍٓالةْٜ ٖٓ ؽٔجػز ثُوذؼز 

 ثُقٌٔثء ٝٙو٣وجصْٜ )ًٍٝ ٝك٤ٕٞج ٝهث٤ٗال( دؼوٛج ىٛخ ًَ ٝثفو إ٠ُ َُٓ٘ٚ.

٤ٓ٘وك٤ج دوأس ثُقٌح  ٓوجٟؼز ٝك٢ ثُْٔجء ٝػ٘و ُوجء ثُطِذز ػ٠ِ ٓؾٔٞػز )ؽٌٝح( ٤ًِز ثُٜ٘وّز

 ٖٓ ؽو٣و ٌُٖٝ ٛيٙ ثٌُٔر ػ٠ِ ٓٞثهغ ثُضٞثَٙ ثالؽضٔجػ٢: 

 كٌضخ ؽٕٞ: ثُقٔو هلل ُوو ػجه ثالّضوٌثً ٤ٌُِِز ٖٓ ؽو٣و

 أٓج ٓج٣ٌَ كٌضخ: ثفْ٘ضج ث٤ُ٘ٚغ ّذجّض٤جٕ ٝعذجص٤ٌٝ, ػٔال ًثةؼج

 ًٝضذش ١ٍّٞ: ًَ ٢ٕء ػ٠ِ ٓج ٣ٌثّ 

ػز ػٔالء ثُظَ ًٝجٕ ٖٓ د٤ْٜ٘ )ٗجٓ( ثُِٔوخ ٝٛ٘ج ثٗضجح ثُـٞخ دؼٜ ثُٔضٞثؽو٣ٖ ٖٓ ؽٔج

 دجُْذجح ٣ًٖٞٓٝ )ثُٔؾ٘ٞٗز(

ثألفٔن ػوٍ ٗؼَ فيثء ٝثُوص٢ أٓج عذجص٤ٌٝ ثُٔؼجم كوو أِٙـ ثٌُٔفجٛ  كٌضخ )ٗجٓ(: ّذجّض٤جٕ

 ثُؼجّ ثُي١ صومِٚ ؽوص٢ ك٢ هثً ث٤ُْٖ٘ٔ



هثً ث٤ُْٖ٘ٔ ٌٛدج  كٌه عذجص٤ٌٝ: ُْ أًٖ أػٌف إٔ ٝثُوصي صٔضِي أفي٣ز أٓج ؽوصي كوو ىٛذش إ٠ُ

 ٖٓ فل٤وٛج ثُؼجم

 أٓج هث٤ٗال كٌضذش: ٜٓال ٣ج ًكجم, ٛ٘جى كض٤جس ٓضٞثؽوثس ػ٠ِ ثُٖجس

, ثىٛذ٢ ٛ٘ج ثٗضلٞش ٣ًٖٞٓ ثُٔؾ٘ٞٗز: ال ٌٓجٕ ُِنؾٞالس ٜٛ٘ج, صذج ُي ٣ج ىثس ثُٖؼٌ ثُٔؾؼو

ٖٓ ثُيًًٞ أٓج ثألدِٚ ّذجّض٤جٕ ك٤ِيٛخ  1000إٔ ٣ًٖٞٓ هو فٌٞس دِْجٕ  ٙو٣وجصيٝثمذ١ٌ 

 إ٠ُ ثُؾق٤ْ ٤ُٝضذؼٚ عذجص٤ٌٝ إ٠ُ ٓٞهو ث٤ٌُ٘ثٕ

ٛ٘ج صومِش ثُٚـ٤ٌر )د٤ض٢( ًٝجٗش أمش )أٗو٣ًٝو( أٝ ّذجّض٤جٕ ًٝضذش ٣ًُٖٞٔ ثُٔؾ٘ٞٗز: 

 ثُؾق٤ْ ُي ٝألٓغجُي ٣ج ٤ِّطز ثُِْجٕ

ال ٌٗه ػ٠ِ ثُٔؾج٤ٖٗأٓج )ك٤ٕٞج( أٝ هًٝٝ كٌضذش: ٗقٖ   

 ًٍٝٝ أٝ )٤ِ٤ٖٛ(: صؤّق ٤ًِز ثُٜ٘وّز ُٞؽٞه أٓغجُي

كٌهس ٣ًٖٞٓ )ثُٔؾ٘ٞٗز(: ٓالد٢ْ ثُوثم٤ِز فٌٔثء ًجِٓز ثإلعجًر أٓج ًٍٝ ٝك٤ٕٞج كال صقْ٘ج 

 ثإلؿٌثء

ًٝضخ ثُْذجح )ٗجٓ(: أّ عذجص٤ٌٝ ّٝذجّض٤جٕ صؼٔال ٓغ ثُؼجٌٛثس أٓج أّ ًٍٝ ٝك٤ٕٞج كضْضوذال 

ٌُؽجٍثٌُغ٤ٌ ٖٓ ث  

 كٌضذش ك٤ٕٞج ُِٚـ٤ٌر د٤ض٢: ٣٘ذـ٢ إٔ ٗضٌى ثُٖجس فجال, ٤ُِ ُٔغَ ػٌٔى ّٔجع ٛيث ثٌُالّ

ًٝضخ أٗو٣ًٝو )ّذجّض٤جٕ(: ٛيٙ ٤ُْش ٣ٌٟوز ٓقضٌٓز ُِضقوط أٓجّ كضجر, أٓج ّذخ ؿٞذي ٛيث 

 ألٗ٘ج هٔ٘ج دئٙالؿ ًَ أػٔجٌُْ ث٤ُٖٔ٘ز ك٢ ث٤ٌُِز

؟أػٔجُ٘ج ٗقٖ كٌه )ٗجٓ( ثُْذجح: ٝٓج ٛٞ ه٤ُِي ػ٠ِ أٜٗج  

 كٌه )أٗو٣ًٝو(: ثُط٤ًٞ ػ٠ِ إٌٔجُٜج صوغ

ٛ٘ج ٝثَٙ ثُْذجح )ٗجٓ( ّخ  أٗو٣ًٝو ٝٓج٤ًِِٕٔٞ كنٌؽج ٛٔج ثالع٤ٖ٘ ٖٓ ثُٖجس أ٣ٞج ٝٝثَٙ 

دو٤ز ٟالح ثُوكؼز ٝثألّجصير ػ٠ِ ثُٖجس ٖٝٓ ٕور ثٗلؼجُْٜ ُْ ٣ضذن  ٓغ ثُٔؾ٘ٞٗز )٣ًٖٞٓ( ّخ  

.٣ْخ ثُؾ٤ٔغ ٢ٛٝ صًٌٌ ٖٓ ًٝثءٙك٢ ٜٗج٣ز ثُٖجس ّٟٞ ٛٔج كو٠ ف٤ظ ٙجً   

 

 

 

 



  

  

دؼو ىُي هًٌس ؽٔجػز ػٔالء ثُظَ ٕٖ ٛؾٔجس إٗضوج٤ٓز ػ٠ِ ثُؾ٤ٔغ دْذخ ٓج كؼِٚ ّٞدٌ 

أٗو٣ًٝو ٝٓج٤ًِِٕٔٞ ٝثّضنوّ ًَ ْٜٓ٘ ٣ٌٟوضٚ ك٢ ػٌٛ ك٤ٌّٝٚ ثُنجٗ, ٗذوأ أٝال ٓغ 

ك٢ ؽ٤ٔغ ثُٔ٘ضو٣جس ٝٓٞثهغ ثُضٞثَٙ ثالؽضٔجػ٢ ٣قَٔ ثُنذٌ  ؽًٞهٕٝ ثُؾاله ُوو ٌٖٗ ًثدطج

ك٢ أفٞجٕ ٓٔغِز ٤ٌٜٕر ٝػ٘وٓج صٞـ٠  ث٥ص٢: ثهمَ ُضٖجٛو د٘لْي ػٔور ٓوجٟؼز ٤ٓ٘وك٤ج

ثألًٌٝدجس أٝ ػٌٝٛ  ُوو أ٤ٙخ ؽٜجٍى دل٤ٌٌُٜٝ ثٌُّجُز ث٥ص٤ز: ثُٞق٤ز ػ٠ِ ثٌُثد٠ صظ

ُٝٞ هٔش دئػجهر صٖـ٤َ ؽٜجٍى ّٞف صلوو ًَ ث٤ٌُْى ال كجةور ٖٓ ثّضنوثّ أ١ دٌثٓؼ ُِقٔج٣ز 

د٤جٗجصي كو٠ ّجػو ثٌُٜٔػ ٍُِٞٙٞ إ٠ُ ٓج ٣ٌ٣و, دؼوٛج صظٌٜ ًٙٞر ٓضقًٌز ٌُِٜٔػ ٝٓؼٜج 

هجةٔز صق١ٞ أّتِز ًٔج ك٢ هجةٔز ثّضطالػجس ثُذ٤جٗجس أٝ ثٌُأ١ ٣ٝظٌٜ ثُْؤثٍ ثألٍٝ: صْضنوّ 

ٓطجػْ ً٘ضج٢ً أّ  ٢ٛ: ِِّْز ِِّْز ٓطجػْ ٤ٌٜٕر ًٙٞر ثٌُٜٔػ ًٖؼجً ُٜج, ٛيٙ ثُٔطجػْ

ٛجًه٣َ أّ ٌٓوٝٗجُوٍ؟ كضؾ٤ذٚ ثُٞق٤ز: ِِّْز ٌٓوٝٗجُوٍ دؼوٛج ٣ظٌٜ ثُْؤثٍ ثُغج٢ٗ: ك٢ 

ػٌٝٛ ث٤ٌُْى ٤ْ٣ٌ ثُذِٜٞث٢ٗ ػ٠ِ ثُقذَ دئّضنوثّ هًثؽز ٝف٤ور ثُؼؾِز, ع٘جة٤ز ثُؼؾِز أّ 

جُظ: ال ٤ٚ٣خ ثُْجفٌ عالع٤ز ثُؼؾالس؟ كضؾ٤ذٚ ثُٞق٤ز: ٝف٤ور ثُؼؾِز دؼوٛج ٣ظٌٜ ثُْؤثٍ ثُغ

ثُلضجر ثُض٢ ٤ٌٓ٣ٜج دجُن٘جؽٌ؟ ألٗٚ ٓقضٌف, ألٗٚ ٣٘ظٌ إ٢ُ ػ٤٘٤ٜج أّ دْذخ إٔ ُذْٜج ٓغ٤ٌ كضؾ٤ذٚ 

ٌػ ثُْجفٌ دٞثّطز إ٣ٖجًح ثُق٣ٌٌ ٖٓ هثمَ ٣نألٗٚ ٓقضٌف دؼوٛج ثُْؤثٍ ثٌُثدغ: ثُٞق٤ز: 

ٌٜ ثُْؤثٍ ثُنجِٓ ؟ كضؾ٤ذٚ ثُٞق٤ز: فٔجٓز دؼوٛج ٣ظجثإلّطٞثٗز: فٔجٓز, صْٔجفج أّ ص٤٘٘

ك٢ ثإلٕجًر إ٠ُ أٗغ٠ ثألّو ك٢ٜ ال  ٝثألم٤ٌ: ػ٘وٓج ٣ْضنوّ ثُؾاله )ٌٓٝٛ ثُٞفٞٓ( ثُْٟٞ

صؾ٤ذٚ ألٜٗج ص٣ٌو ثَُٝثػ ٖٓ: ثُوٌه, ثٌُ٘ٔ أّ ثُقٔجً ثُٞف٢ٖ؟ كضنضجً ثُٞق٤ز ثٌُ٘ٔ ًؤهٌح 

ٍٚٞ ػ٠ِ كٌٙز ثألؽٞدز كضظٌٜ ثٌُّجُز ث٥ص٤ز: ُألّق إؽجدضي مجٟتز ثٗضوَ ٌُِثد٠ ثُضج٢ُ ُِق

دؼوٛج ٣ُلوو ثُ٘ظجّ صٔجٓج. 0إ٠ُ  10ثُض٘ج٢ٍُ ٖٓ  أمٌٟ ٝػ٘و ثُٞـ٠ ػ٠ِ ثٌُثد٠ ثُؾو٣و ٣ذوأ ثُؼو    

ثّضنوّ ًيُي ؽ٤ِٔ ثالّضؼٌث٢ٝ ٗلِ ثُط٣ٌوز ُإل٣وجع دٞجف٤جٙ كٌٖ٘ ًثدطج ٣ق١ٞ ثُؼ٘ٞثٕ 

ٓؾجٍ ػٌٝٛ ث٥ص٢: ثُٔٔغَ ث٤ٌُٜٖ ٣ًضٖجًه ٣ضٌى مط٤ذضٚ ٤ّٗٞج ٖٓ أؽَ فْ٘جء صؼَٔ ك٢ 

ثأل٣ٍجء ٝػ٘وٓج صٞـ٠ ثُٞق٤ز ػ٠ِ ثٌُثد٠ صظٌٜ ثٌُّجُز ث٥ص٤ز: ُوو أ٤ٙخ ؽٜجٍى دل٤ٌُٝ 

ثألّضجى ثُٔضطٌف, ال كجةور ٖٓ ثّضنوثّ أ١ دٌثٓؼ ُِقٔج٣ز ُٝٞ هٔش دئػجهر صٖـ٤َ ؽٜجٍى ّٞف 

, ل٢ٜصلوو ًَ د٤جٗجصي كو٠ أؽخ ػ٠ِ أّتِز ثألّضجى ثُٔضطٌف فض٠ ال صلوو هًؽجس ثالٓضقجٕ ثُٖ

دؼوٛج صظٌٜ ًٙٞر ٓضقًٌز ألفو ثُِٔضق٤ٖ ٝٓؼٜج ثُْؤثٍ ثألٍٝ: فجًدش ثُٞال٣جس ثُٔضقور 

ثإلًٛجح أٝال ك٢: ثُؼٌثم, أكـجْٗضجٕ أّ إ٣ٌثٕ؟ كضؾ٤ذٚ ثُٞق٤ز: أكـجْٗضجٕ أٝال, دؼوٛج ٣ظٌٜ 



.......: ثُْؤثٍ ثُغج٢ٗ: أًَٔ ثُؼذجًر ث٤ٌُٜٖر .... ال صضلجٝٛ ثُٞال٣جس ثُٔضقور ٓغ .............

ٓغ ثإلًٛجد٤٤ٖ عْ كضؾ٤ذٚ ثُٞق٤ز:  ثأل٤ُٗٞٗٔٞثإلًٛجد٤٤ٖ أّ ٓؾٔٞػز  ثُؼٔالء ثَُٔهٝؽ٤ٖ,

ثُْؤثٍ ثُغجُظ: هو ٣ٌٕٞ ثُضطٌف: ه٢٘٣ كو٠, ك١ٌٌ كو٠ أّ ثالع٤ٖ٘ ٓؼج, كضؾ٤ذٚ ثُٞق٤ز: ثالع٤ٖ٘ 

ُْ  أٗي ٓؼج دؼوٛج ثٌُثدغ: ثىث أِٟن ثألّضجى ثُٔضطٌف ػ٤ِي ًٙجٙز ثٌُفٔز كوو صٔٞس دْذخ:

 ِٟوجصٚ أّ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘جى ٌٓجٕ ّضجىى ٣ٝ٘ذـ٢ إٔ صقضٖٞصْضطغ إٔ صٜوا ٖٓ ًٝػٚ, أٗٚ أ

ٌُِٜح ٠ّٝ ثُـجدز ٝػ٘وٓج صنضجً ثُٞق٤ز أ٣ز إؽجدز ًجٗش ٣ًٌٌ ؽ٤ِٔ ثالّضؼٌث٢ٝ ٓج كؼِٚ 

 ؽًٞهٕٝ ثُؾاله كضظٌٜ ًّجُز صنذٌ ثُٞق٤ز أٗٚ أؿٞخ ثألّضجى ك٢ ثالٓضقجٕ ثُٖل٢ٜ ٣ٝ٘ذـ٢

ٖٓ مالٍ ثٌُثد٠ ثُضج٢ُ ٝػ٘و ٝـ٠ ثُٞق٤ز ػ٠ِ ثٌُثد٠ ٣ذوأ ثُؼو   إٔ ٣قجٍٝ ٌٓر أمٌٟػ٤ِٚ 

دؼوٛج ٣ُلوو ثُ٘ظجّ صٔجٓج. 0إ٠ُ  10ثُض٘ج٢ٍُ ٖٓ   

أٓج ٗجٓ )ثُْذجح( كٌجٕ أًغٌ ه٣ٞٓز ٖٓ ّجدو٤ٚ ثى ًجٕ ٣ٚ٘غ أفٚ٘ز ٌٟٝثهر د٘لْٚ ٣ٝٞؼٜج ك٢ 

ٌّ ٓوٌٙ٘ز ٝػ٘و ثٙط٤جه ثُٞق٤ز ٣ضومَ ٓٞثهغ ثُٜجًٌٍ ُِذجفغ٤ٖ ػٖ ْٗل, ٓلجص٤ـ أٝ ًِٔجس 

دؼوٛج ٣وّٞ دضؼي٣خ ثُٞق٤ز  (هثصج)٤ُِْطٌر ػ٠ِ ؽٜجٍٙ دجٌُجَٓ ك٤ْ٘ل ٓج ٣ٞه ٖٓ د٤جٗجس أٝ 

ب ك٢ ػ٤ِٔض٢ إهالػٚ ٝإؿالهٚ ًيُي ك٢ صٖـ٤َ ًجكز ثُذٌثٓؼ , دطك٤ؾؼَ ؽٜجٍٙ ٓٚجدج دجَُِٖ

ؾٜجٍ دجٌُجَٓ ثى ٣ْٔـ ًَ ٓج ػ٤ِٚ ثُٜٔٔز ٝثُض٢ ٤ْٔ٣ٜج ٌٓفِز ثالفضٞجً دؼوٛج ٣وّٞ دئػوثّ ثُ

)ثُو٣ًلَ( هذِٜج ٣ضٌى ًّجُز ُِٞق٤ز صق١ٞ َ ػ٤ِٔز كًٞٓجس ُؾ٤ٔغ ثُذجًص٤َٖ٘ ٖٓ د٤جٗجس دؼٔ

إلُضوجٟ ًٙٞر ُِٞق٤ز  ٕض٤ٔز ُٝلع ؿ٤ٌ الةن ٝال ٠ْ٘٣ إٔ ٣ْضنوّ ًج٤ٌٓث ث٣ُٞخ 100أًغٌ ٖٓ 

    ٖٓ مالٍ ؽٜجٍٙ ألٗٚ ًجٕ ثػضجه إٔ ٣قضلع دًٚٞ ٝقج٣جٙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

     

دؼو إٙجدز ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ فجّذجس ثألٙوهجء ؽٌثء ٛؾٔجس ؽٔجػز ػٔالء ثُظَ ٝإٗضٖجً ثُنذٌ 

 أكٌثه ؽٔجػز ثُوذؼز ثُقٌٔثء إ٠ُ ٍَٓ٘ ّذجّض٤جٕ )ّٞدٌ أٗو٣ًٝو(ك٢ ٓوجٟؼز )٤ٓ٘وك٤ج( صٞؽٚ 

ًِ( ُذقظ ٤ًل٤ز ٓٞثؽٜز ٛيٙ ثُْٔؤُز ثُقٌؽز ٝدؼو كق٘ ػوهث ٖٓ ثُقجّذجس ف٤ظ ثُـٌكز )إ

( ثُض٢ ّذن ٝإٔ أٙجدٜج ؽ٤ِٔ ثالّضؼٌث٢ٝ ٝؽًٞهٕٝ ثُؾاله ٝصق٤َِ ِثُٔقُٔٞز )ثُالدضٞد

دؼٜ ثُِٔلجس ثُٔٚجدز, ثًضٖلٞث فو٤وز ثألٌٓ ُوو هجٓش ؽٔجػز ػٔالء ثُظَ دْ٘ل ثُٖلٌر 

ٝٓغ إؽٌثء دؼو ثُضؼو٣الس ٝثُضط٣ٌٞ أٌْٜٓ٘ إٗضجػ ْٗنز ثُٔٚو٣ًز ُل٤ٌُٝ صٌٖٗٞدَ ث٤ٌُٜٖ 

عٞثٕ ٖٓ ثُؼو  ثُض٘ج٢ٍُ ٝصٔ٘ؼٚ ٖٓ ثإلهالع ٌٓر  10ثُ٘ظجّ صٔجٓج مالٍ  ٓؼوُز صِي ثُض٢ صْو٠

أمٌٟ, ٓج ثُؼَٔ ثىث؟ هجٍ: ٓج٤ًِِٕٔٞ, ٗقٖ ٗقضجػ إ٠ُ فَ ٣ٌّغ ٝػ٢ِٔ ٖٗٞٔ ُٝٙٞٚ إ٠ُ 

 أؿِخ ثألؽَٜر ثُٔضًٌٞر ك٢ ٝهش ه٤ج٢ّ.

ك٢ ٣وٛج ث٠٘ٔ٤ُ هجةِز:  همِش ثُٚـ٤ٌر )د٤ض٢( إ٠ُ ؿٌكز ثألٙوهجء ٌْٓٔز دلالٓ ٙـ٤ٌرٛ٘ج 

: ٓج ٛيٙ أ٣ضٜج ثُؾ٤ِٔز د٤ض٢؟ كٌهس ُؼَ دئٌٓجٜٗج إٔ ص٘لغ أٝ صل٤و. كضْجءُش دو٤ز ثُلض٤جسٛيٙ ؽٌدٞث 

ثُٚـ٤ٌر: ٛيٙ كالٓ ٖٓ ٙ٘ؼ٢ ثُنجٗ صق١ٞ ٗظجّ د٤ض٢ أٝ إُ ٗظجٓج ٓذ٤٘ج ػ٠ِ ٗٞثر ث٤ٌُِِ٘ 

٣ٍٞؼز )ًّٝ( ُألٗو٣ًٝو.ًض  

كضْجءٍ أم٤ٜج ّذجّض٤جٕ: ٝأ٣ٖ صؼِٔش ًَ ٛيث؟ كٌهس ثُٚـ٤ٌر: ػ٘وٓج ً٘ش ص٘ض٢ٜ ٖٓ ثُؾُِٞ 

أٓجّ ثُقجّخ ً٘ش أهّٞ دلضقٚ ٝهٌثءر ًَ ثٌُّجةَ ثٌُِّٔز ٓ٘ي إ٠ُ ٓج٤ًِِٕٔٞ ًٝيُي ثُؼٌِ 

 ًيُي ً٘ش أصٚلـ دؼٜ ثُٔٞثهغ ثُض٢ صؼِٔي د٘جء ًّٝ مجٙز مطٞر دنطٞر.

ش ُٜج هًٝٝ )ك٤ٕٞج(: َٝٛ صؼضوو١ إٔ ٛيٙ صل٤و أ٣ضٜج ثُٚـ٤ٌر؟كوجُ  

 كٌهس ثُٚـ٤ٌر )د٤ض٢(: ؽٌدٞث كِٖ صنٌْٝث ٤ٕتج

 كوجُش ٤ِ٤ٖٛ )ًٍٝ(: هػٞٗج ٗؾٌح كِٖ ٗنٌْ ٤ٕتج كؼال

دؼوٛج هجّ ٓج٤ًِِٕٔٞ دئٙالؿ )د٤ُٞ( أفو ثألؽَٜر ثُٔٚجدز ٝهجّ أمٞٛج أٗو٣ًٝو دض٤ٚ٘خ ٗظجّ 

ٔلجؽؤر! ثُ٘ظجّ ٣ؼَٔ كؼال دْالّز ٝػ٠ِ ٓؼظْ ثألؽَٜر ٝدؤهَ ٓضطِذجس أمضٚ ثُٚـ٤ٌر ًٝجٗش ثُ

ػضجه )ثُٜجًه٣ٌٝ( أٗٚ إٔذٚ دٔؾٔٞػز ٖٓ ٌٓؼذجس ثألٟلجٍ ثٌُٔصذز صٌص٤ذج ؽ٤وث ُضؼط٢ ثٌَُٖ 

ثألفؾ٤ز( ًٔج إٔ ُو٣ٚ ٓؾٔٞػز ٓض٘ٞػز ٖٓ ثأل٣وٞٗجس. )ًٙٞ ثُٜ٘جة٢ ًُِٚٞر  



ٖٓ  23ٌ ع٤ٔجصٚ صِوجة٤ج ٣ّٞ ػ٤و ٤ٓاله١ ك٢ ثٍٝأٝجكش )د٤ض٢( ُْ أًضق دٜيث دَ ؽؼِضٚ ٣ـ٤

 ّذضٔذٌ ًَ ػجّ.

ًثةغ ٣ج د٤ض٢ هجٍ ُٜج ؽ٤ٔغ ٖٓ ك٢ ثُـٌكز دٚٞس ٝثفو, ٝثٗوْْ ٖٓ ك٢ ثُـٌكز إ٠ُ ًٕٝض٢ 

ج٤ٗز دو٤جهر ثُض٢ صوّٞ دئٙالؿ ثُذ٤ُٞ ثُنجٗ دجألؽَٜر ٝثُغػَٔ: ٝثفور دو٤جهر ٓج٤ًِِٕٔٞ ٝ

عٞثٕ ٓؼوٝهر.أٗو٣ًٝو ٝصوّٞ دض٤ٚ٘خ ٗظجّ د٤ض٢ ك٢   

إٙالؿ ٓؾج٢ٗ ُؾ٤ٔغ ثألؽَٜر  ٝثٗضٌٖ ثُنذٌ ًجُ٘جً ك٢ ث٤ُْٖٜ ػ٠ِ ٓٞثهغ ثُضٞثَٙ ثالؽضٔجػ٢:

 ثُٔضًٌٞر ك٢ ٍَٓ٘ ّذجّض٤جٕ ٝٓلجؽؤصٚ ُ٘ج ٛيٙ ثٌُٔر ٢ٛ ثُٚـ٤ٌر د٤ض٢.

كضٞثكو ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ٌّجٕ ثُٔوجٟؼز ػ٠ِ ٍَٓ٘ )ّٞدٌ أٗو٣ًٝو( ف٤ظ ًجٕ ٣ضِْْ ثُٔضًٌٞ ؽٜجٍٙ 

ههجةن ٓؼوٝهر, ىُي ُِذجفغ٤ٖ ػٖ أٌّع ثُقٍِٞ ثٌُٔٔ٘ز أٓج ثُذو٤ز ٝثُض٢ ًجٗش صطِخ ٤ِّٔج ك٢ 

ٗظجّ صٖـ٤َ ػج٢ُ ثألهثء ٝثُٔٞثٙلجس كٌجٗش ص٘ضظٌ هًٝٛج ك٢ ص٤ٚ٘خ ٣ٝ٘وٍٝ ؽو٣و ًٝيُي 

دٌثٓؼ فٔج٣ز ٌُٖٝ ُألّق ُْ ٣ٌُٖٔ إٗوجى ثألؽَٜر ثُض٢ هٌٓٛج )ٗجٓ( ثُْذجح ّٟٞ ثُي١ ٣قضلع 

أٝ دجّضنوثّ أفو دٌثٓؼ )ث٣ٌٌُل١ٌ(. ٖٓ د٤جٗجصٚ ػ٠ِ ؽٜجٍ آمٌدْ٘نز إفض٤ج٤ٟز   

ػِْ ثُؾ٤ٔغ دٔج كؼِضٚ ثُؾ٤ِٔز )د٤ض٢( ٝثُض٢ ًجٗش صقضلع دْ٘نز ٖٓ ٗظجٜٓج ػ٠ِ ًجًس ١ًٞٔ٤ٓ 

ٝثُي١ ًجٗش صوذِٚ ٓؼظْ ثألؽَٜر ثٌُل٤ز ثُٚـ٤ٌر, ٝػ٘و ىٛجدٜج ُِٔوًّز ك٢ ث٤ُّٞ ثُضج٢ُ أػو ُٜج 

ٝثُي١ صقوط ك٢  ٝثُي١ هُػ٢ إ٤ُٚ ػٔور ثُٞال٣ز ث٤ُْو/ آًعٌ ثًذ٤ٌ لجالأٙوهجةٜج ك٢ ثُٔوًّز ثفض

ث٤ٌٌُٔٝكٕٞ ػٖ ٕؾجػز ثُٚـ٤ٌر د٤ض٢ ٝػذو٣ٌضٜج ًيُي ٗظجٜٓج ثُنجٗ ثُذ٠٤ْ ثُي١ ٣ِٚـ 

ألؿِخ ثألؽَٜر ثٌُل٤ز ثُٚـ٤ٌر ٝؽٔجٍ أ٣وٞٗجصٚ ًٝٝػز ع٤ٔجصٚ ثُض٢ صضـ٤ٌ صِوجة٤ج ٣ّٞ ػ٤و 

دٚ أٙوهجء د٤ض٢ ًيُي أمٞٛج ّذجّض٤جٕ ٝدو٤ز ٙقذضٚ ٖٓ ؽٔجػز ٤ٓالهٛج ٝهًٌ هػٔٚ ُطِخ صووّ 

ّذضٔذٌ ٖٓ ًَ ػجّ )ػ٤و ٤ٓاله د٤ض٢( ٣ٞٓج ُألٓز ك٢ ٌٓجكقز  23ثُوذؼز ثُقٌٔثء ك٢ ؽؼَ ٣ّٞ 

كقْخ دَ هػٜٔج ٤ُٚذـ ث٤ُّٞ ثُؼج٢ُٔ ُٔجكقز ثُوٌٙ٘ز  ٛيث ثُوٌٙ٘ز ثإلٌُض٤ٌٗٝز ٤ُِ

ٝ مجًػ ؼِضٚ د٤ض٢ ك٢ إٗوجى فجّذجس هثمَ ُِؾ٤ٔغ دٔج كٛج٤ً٘ؼ هث١" صي٤ًٌث  –ثإلٌُض٤ٌٗٝز "أٗض٢ 

ثُٔوجٟؼز ٝأ٠ٜٗ ًِٔضٚ هجةال: ٖٓ ٣ؼِْ ًدٔج صٚذـ ٛيٙ ثُؼذو٣ٌز ثُٚـ٤ٌر ػِٔج ٖٓ أػالّ 

ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج.ٓؾجٍ  ًٌٕضٜج ثُنجٙز ك٢ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ٣ٞٓج ٓج ٝصو٣ٌ  

                             

  

 

 

 



 

 

 ثُْ٘ز ك٢ ث٥ٕ أٙذقٞث كْٜ ثُظَ ػٔالء ؽٔجػز ًٝيُي ثألٙوهجء ػ٠ِ ٣ٌّؼج ثأل٣جّ ٌٓس

 ًؿذضْٜ فْخ كٌم إ٠ُ ثُطِذز صو٤ْْ ٝصْ ٖٓج٣ًؼٚ ٝإػوثه ثُضنٌػ ػجّ أٗٚ ثُٜ٘جة٤ز أٝ ثٌُثدؼز

 ثُلض٤جس د٤ٖ ٖٓ ًٍٝٝ ٝك٤ٕٞج هث٤ٗال ًيُي (دج٤ُّْٞ) ثُِٔوخ ٤ٖ٤َٓ ٝٓج٤ًِِٕٔٞ أٗو٣ًٝو كضن٤ٌ

 ًٝؤٗٚ ثُْذؼز ثُؾٔجػز أكٌثه ؽ٤ٔغ ٣ْٞ ك٣ٌوج ًٞٗٞث كوو ثُظَ ػٔالء ؽٔجػز أٓج ثُل٣ٌن ك٢ ٓؼْٜ

صؼَٔ ػ٠ِ ٖٓج٣ًغ  , ًيُي ًجٕ ٛ٘جى ثُؼو٣و ٖٓ ثُلٌم ثألمٌٟ ثُض٢ٝثُوٌثٙ٘ز ُألٌٕثً ِٓضو٠

ٓنضِلز. ٗذوأ أٝال ٓغ ٌٖٓٝع كٌهز أٝ ؽٔجػز ثُوذؼز ثُقٌٔثء كوو ػٌٛ ػ٤ِْٜ ّذجّض٤جٕ 

)أٗو٣ًٝو( كٌٌر ص٤ْٔٚ ًٝدٞس ٟذ٢ ػ٠ِ ٌَٕ ًٝدٞس ثألٗو٣ًٝو ٣ٌٔ٘ٚ ثّضنالٗ دنجً ثُٔجء 

٤ٔجٙ ٖٓ ثُٜٞثء ٢ٛٝ كٌٌر ُٗليس ٖٓ هذَ ًيُي ثٌُٖق ػٖ ثُؾٌثع٤ْ ٝث٤ٌٌُٔٝدجس ثُوه٤وز ك٢ ثُ

ثُِٔٞعز ٝفجٍس ثُلٌٌر ػ٠ِ صؤ٤٣و ثُؾ٤ٔغ ف٤ظ ًجٕ ّذجّض٤جٕ ٣٘ض٢ٔ ُوْْ ثُٜ٘وّز ثُطذ٤ز ًٝجٕ 

ُٞؼج دجُؼِّٞ ًٝيُي ثُذو٤ز. ُٓ  

أٓج ؽٔجػز ػٔالء ثُظَ كوو هًٌٝث ص٤ْٔٚ ٟجةٌثس دوٕٝ ٤ٟجً ػ٠ِ ٌَٕ ملجك٤ٔ صؾٞح ك٢ 

ٖج٣ًغ ُلٌم أمٌٟ صؼَٔ ثُٜٞثء دٜج ًج٤ٌٓثس ْٝٓضٖؼٌثس هه٤وز صِٚـ ُِضؾِْ, ًٝجٕ ٛ٘جى ٓ

ػ٠ِ صق٤ْٖ أهثء ثُذطج٣ًجس ٝث٤ُْجًثس ثٌٌُٜد٤ز ٝىثص٤ز ثُو٤جهر ٖٝٓج٣ًغ ٝٔش ٓنضِق 

 ثّضنوثٓجس ثُ٘جٗٞ ٝثُيًجء ثالٙط٘جػ٢ ك٢ ثُٔؼٌٛ ثُٔنٚ٘ ثُٔوجّ ػ٠ِ أًٛ ثُؾجٓؼز. 

ٝك٢ ث٤ُّٞ ثُٔقوه ُؼٌٛ ٓنضِق ٖٓج٣ًغ ثُلٌم صَِْ أفوْٛ ٙذجفج إ٠ُ أًٛ ثُٔؼٌٛ 

ُ د٢( ك٢ ؽْْ ثٌُٝدٞس أٗو٣ًٝو َٝٗػٚ دؼوٛج ك٢ ثٌُٔجٕ ثُٔنٚ٘ )٤ُِٞ إ ٓٝٝٝغ كال

 دو٤َِ, ٣ذوٝ أْٜٗ ٣ٌ٣وٕٝ إٙجدز ؽْْ ثٌُٝدٞس دل٤ٌُٝ ٓج.

دوأ ثُؼٌٛ ٝدوأ ًَ ك٣ٌن ك٢ صوو٣ْ ٌٖٓٝػٚ ٛيث ٤ُِْجًثس ىثص٤ز ثُو٤جهر ٝىثى ُِ٘جٗٞ صٌُ٘ٞٞؽ٢ 

ػٚ. أْٓي ّذجّض٤جٕ )أٗو٣ًٝو( ٝهو فجٕ ثُوًٝ ػ٠ِ ك٣ٌن ثُوذؼز ثُقٌٔثء ُضوو٣ْ ٌٖٓٝ

دج٤ٌٌُٔٝكٕٞ ٝأمي ٣ٌٖؿ ك٢ ٓنضِق ثّضنوثٓجس ثٌُٝدٞس ثُ٘ظ٣ٌز ٝهو فجٕ ث٥ٕ ثُضطذ٤ن 

٤غ هطٌثس دنجً ثُٔجء ٖٓ ثُٜٞثء( ٝػ٘و صٖـ٤َ ثٌُٝدٞس ُؼٌٛ ثُلٌٌر ثأل٠ُٝ )صؾٔ ثُؼ٢ِٔ

ُٔؾٔغ ًيُي ٗضجةؼ جس ٝؽْْ ثٌُٝدٞس ك٢ ثُْنٞٗز فض٠ ًة سأمي صق٤َِ ث٤ُٔجٙ كوو ًَ ثُٔجء ثُ

ثُِٔٞعز ًجٗش ؿ٤ٌ ٙق٤قز, ٝٛ٘ج صؼجُش ٤ٙقجس ٝٝقٌجس ؽٔجػز ػٔالء ثُظَ ك٢ أًٛ 

ثُٔؼٌٛ ٝأميٝث ٣ٌههٕٝ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ صؼ٤ِوجس ثُْن٣ٌز, كٌجٕ ؽًٞهٕٝ )ثُؾاله( ٤ٚ٣ـ: ٣ذوٝ إٔ 

أٓج ؽ٤ِٔ ثالّضؼٌث٢ٝ كٌجٕ ٣وٍٞ: ًدٔج ٠ْٗ إٔ ٣ؼط٤ٚ  ثْٗجٗي ث٢ُ٥ ٓٚجح دئٗلَِٞٗث ثُط٤ًٞ



ً ثٌُجك٢ ٖٓ مجكٞجس ثُقٌثًر ك٤ٌق ٤ِّٜٞ ثٌُٝدٞس ث٤ٌُْٖٔ ث٥ٕ ٓغ ثُلض٤جس أٓج ٣ًٖٞٓ ثُوو

د٘و٘ ثُٔ٘جػز ثٌُٔضْذز ُيُي ُٖ أه٤ْ ٓؼٚ ػالهز  كٌجٗش صٌهه: فذ٤ذ٢ أٗو٣ًٝو ٓٚجح ثُٔؾ٘ٞٗز

ث٤ُّٞ ًٝجٕ ثُْذجح )ٗجٓ( ٣ٌٚك ك٢ ٝؽٜٚ: ُوو ّذضٚ أٓٚ ٛيث ثُٚذجؿ كٌجٕ ّذذج إلٙجدضٚ دٌَ 

ٝدٞس كٜٞ ٣ٞه ثُيٛجح إ٠ُ ثٌُٔفجٛ, ًيُي ٛجٓجٕ ثُِٔوخ ثُضؼ٤٘ز ثكْقٞث ثُط٣ٌن ٌُِ ؽٌعٞٓجس

)دجٌُٚمز( كٌجٕ ٣ٌٚك ػ٠ِ ثُوٝثّ ٝال أفو ٣ؼٌف ُٔجىث أٓج ًٝدٌصٞ )ثُٔضـجد٢( كٌجٕ ٣وٍٞ 

ز ثُض٢ أػطضٚ أ٣جٛج ُوو أًَ ٖٓ ثُضلجفز ثُْٔٔٞٓ ّآمي ثٌُدٞس ٓؼ٢ إ٠ُ ٓؼَٔ ػ٢ٔ ُضق٤َِ هٓٚ

إٔ ثًضٖق إٔ ثُؾ٤ِٔز د٤ٞجء ثُغِؼ ٌّٔثء ثُذٌٖر ٝإٕ ُْ ٣لِـ ثألٌٓ ّؤهك٘ٚ ك٢ دؼو  ث٣ٌٌُٖر

ثُـجدز ثٌُْٔٞٗز دجألًٝثؿ ث٣ٌٌُٖر دؼو إٔ ثّضوػ٢ ثُو٤ِْ ٤ٌُٚكٜج ٝك٢ ًَ ٛيث ًجٕ هثٕ 

 )ثُذجةِ( َِّٓ ثُٚٔش ألٗٚ ٤ّوّٞ دضوو٣ْ ٌٖٓٝػْٜ دؼو ه٤َِ.

ز أٙوهجةٚ ًٝجٕ ثُؾ٤ٔغ ٓقذط٤ٖ ٝظِٞث مٌػ ّذجّض٤جٕ )أٗو٣ًٝو( ٖٓ ػ٠ِ ثُٔ٘ٚز ًٝؽغ ُذو٤

ّ ُؼٌٛ ٌٖٓٝػْٜ ٝصٌِْ ٤ًق أٌْٜٓ٘ , ٝأٓج هثٕ )ثُذجةِ( كوو صوو  ػ٠ِ ٛيث ثُ٘قٞ ُلضٌر ٣ِٟٞز

ص٤ْٔٚ ٟجةٌثس دوٕٝ ٤ٟجً ػ٠ِ ٌَٕ ملجك٤ٔ ٣ٌٜٔ٘ج ثُط٤ٌثٕ أع٘جء ث٤َُِ هٕٝ إٔ صٚطوّ 

١ ػ٠ِ ًج٤ٌٓثس ٓضووٓز دؼجةن ػٖ ٣ٌٟن ٓٞؽجس مجٙز صٌِّٜج أٓجٜٓج ك٢ ثُط٣ٌن ًيُي صقضٞ

صؼجُش ث٤ُٚقجس ٖٓ ؽو٣و: (هثٕ)٣ٌٜٔ٘ج ثُض٣ٌٞٚ مالٍ ثُظالّ ٝد٤٘ٔج ٣ضٌِْ   

كٚجؿ ثُٔضـجد٢: أ٣ًو إٔ أمذٌ ّذجّض٤جٕ ٝعذجص٤ٌٝ إٔ ملجك٤ٖ٘ج ال صذ٤ٜ د٤٘ٔج ٣ٌٜٔ٘ج إٔ صٌٝغ 

 ٙـجًٛج أع٘جء ث٤َُِ ألٜٗج ٖٓ ثُغو٤٣جس ػ٘وٓج ٣ٌٕٞ َٓثػ أٜٓجصٜج ٓؼضوٍ.

ز ؽوث ٣ٌٜٔ٘ج فض٠ ثُضَِْ إ٠ُ ز )٣ًٖٞٓ( كوو هجُش: ُوو ٝٝؼ٘ج ك٤ٜج ًج٤ٌٓثس ٓضووٓأٓج ثُٔؾ٘ٞٗ

ك٤ٕٞج ٝص٣ٌٞٚٛٔج ػٌث٣ج.ًٍٝ ّٝٗٞ  ؿٌكض٢  

٢ٛٝ صْضط٤غ ثالصٚجٍ  أٓج )ؽ٤ِٔ( ثالّضؼٌث٢ٝ كوو هجٍ: ٌَُ ٝثفو ٓ٘ج ملجٕٚ ثُنجٗ

 دذؼٜٞج ثُذؼٜ ػٖ ٣ٌٟن مجهّ ٝثفو دؼو ثُغج٤ٗز ػٌٖر ْٓجءث.

ٌٔر ثُنؾَ إىث هجّ ثُنلجٓ دْذٚ ثُْذجح كوو هجٍ: أم٠ٖ إٔ صظٌٜ ػ٠ِ موٝه ٤ٖ٤َٓ فُ أٓج )ٗجٓ( 

.  دؤٓٚ, ُوو ٝٝؼش ك٤ٜج دٌٗجٓؾ٢ ثُنجٗ ُِْخ 

كوجٍ: ال ٣ٌٔ٘ي ثٌُٜٝح ٓ٘ج ٣ٌُٖٔ ُٜيٙ ثُنلجك٤ٔ ثُووًر ػ٠ِ ثُضؾِْ فض٠  أٓج ؽًٞهٕٝ ثُؾاله

ثُوثم٤ِز, كٌثؿ ًٝدٌصٞ هثمَ أٝػ٤ضي ثُو٣ٞٓز ٝص٣ٌٞٚ ٓالدْي ٖٓ  ثّضنالٗ ثُوٓجء

ػٌٝٛ ثُٔؼٌٛ: ُو١  ٌر د٤ض٢ ٣ٝوٍٞ ُٜج ف٤ظ ًجٗش صقٌٞ )ثُٔضـجد٢( ٣نٌػ ُْجٗٚ ُِٚـ٤

٘  هٓجء د٤ض٢ ٖٓ ػ٘وٜج كئٓج إٔ صٔٞس  ملجٓ مجٗ ٣ٌٔ٘ٚ ثُضقٍٞ إ٠ُ ثٌُٞٗش هًثًٞال ٤ُال ٝٓ

َٛ ً٘ش  أٝ صضقٍٞ ٓغِٚ ُٔٚجٙز هٓجء, ٝدؼو إٗضٜجءْٛ ٖٓ ًَ ٛيث هجٍ ُْٜ ثألّضجى ثٌُٖٔف:

ك٢ ػٌٛ ثُلٌٌر أٓج إ٠ُ ّذؼز أُْ٘ز ك٢ كْ ٝثفو ٝصؼؾخ ثُؾ٤ٔغ ٖٓ ثّضٔغ ُطجُخ ٝثفو 

ؿٞؿجة٤ضْٜ ٝٝٞٝجةْٜ, ٝثٌٗٚف ًَ أػٞجء ك٣ٌن ثُوذؼز ثُقٌٔثء ٖٓ أٓجْٜٓ ًٝجٗش د٤ض٢ 

 صذ٢ٌ ٖٓ ٕور ثُقَٕ, أٓج ٓج٤ًِِٕٔٞ كوجٍ ُْٜ ًدٔج ًدقضْ ث٤ُّٞ ٌُٝ٘ج د٤٘٘ج ُوجءثس أمٌٟ هجهٓز.



 

ٝك٢ ٣ّٞ ٖٓتّٞ ثّض٤وظش ثُٔوجٟؼز ًِٜج ػ٠ِ كجؽؼز ًذ٤ٌر, ُوو فوط مَِ ك٢ ؽ٤ٔغ ثالصٚجالس 

ث٤ٌُِْز ٝثُال ٤ٌِّز ُوو ٌٝح ك٤ٌُٝ ٓج مٞثهّ ٕذٌجس ثالصٚجٍ ٖٝٓـ٤ِٖ ثالٗضٌٗش كال أفو 

. ٓجىث ٣قوط صْجءٍ ى أٝ ثّضنوثّ أفو ٛٞثصلٚ ثُٔقُٔٞز٣ْضط٤غ ثُضٞثَٙ ػ٠ِ ٕذٌجس ثُل٤ْذٞ

٤ٖ٤َٓ ػٔج فُٞٚ دؼوٛج ًًخ هًثؽضٚ ٝصٞؽٚ إ٠ُ ٍَٓ٘ ّذجّض٤جٕ ًدٔج ٣ٌٕٞ ُو٣ٚ أه٠ٗ كٌٌر ػٖ 

ثألفوثط ثُؾج٣ًز ٌُٝ٘ٚ ٓج إٔ َٝٙ إ٠ُ ٛ٘جى أؽجدٚ ّذجّض٤جٕ )أٗو٣ًٝو( دجُ٘ل٢ ٝثهضٌؿ ػ٤ِٚ 

ًدٔج ٣ؼٌف ٤ٕتج ػٔج ٣ؾ١ٌ, ٝك٢ ثُط٣ٌن ثٕض٣ٌج ثُؾ٣ٌور ث٤ٓٞ٤ُز  ثُيٛجح إ٠ُ ٍَٓ٘ ٓج٤ًِِٕٔٞ

ك٤ٌُٝ ه١ٞ أٝ أًغٌ ٣ٌٞح مٞثهّ ثالصٚجٍ ثّٔٚ  ج)ٖٙ هث١ ٤ٍٗٞ( ًٝجٗش أ٠ُٝ أمذجًٛ

)ًجُٝ( أ١ ثُل٠ٝٞ ٤ٖ٣ٝغ فجُز ٖٓ ثٌُٜػ ٝثٌُٔػ ُوٟ ثُٔٞث٤ٟٖ٘ ٝػ٘و ُْٜٝٙٞ ٍَٓ٘ 

ل٣َٕٞ ًجٗش ثألمذجً ثُٔؤّلز صضٞث٠ُ ٝثفوث صِٞ عذجص٤ٌٝ ثُي١ ًجٕ ٣ضجدغ ثألمذجً أٓجّ ٕجٕز ثُض٤ِ

ث٥مٌ ًٝجٕ ٖٓ د٤ْٜ٘: ُٖ صْضط٤غ صٚلـ د٣ٌوى ثإلٌُض٢ٌٗٝ ث٤ُّٞ أٝ ثّضنوثّ ٛجصلي ثُٔقٍٔٞ أٝ 

دؼو ّوٟٞ ٕذٌجس ثالصٚجٍ دؼوٛج  ُقوٝط ػ٤ِٔجس ّطٞ ًذ٤ٌر ػ٠ِ ثُٔقجٍ ثٌُذٌٟ فض٠ ثُضْٞم

ٞ ػ٠ِ ْٓضٖل٤جس ػالػ ثألًٝثّ ُْٝ صْضطغ ثٌُٖٟز صٞثَٙ صؼوخ ثُٔؾ٤ٌٖٓ ثُي٣ٖ هجٓٞث دجُْط

عْ ػ٠ِ ه٘جر أمٌٟ ػ٤ِٔجس ٜٗخ ٌُِغ٤ٌ ٖٓ ٓضجفق ثُٔوجٟؼز ٓغ ٤ٝجع  ,صقو٣و أػوثهْٛ دؼو

ثُؼو٣و ٖٓ ٓوض٤٘جس ك٘ج٤ٖٗ, ٗقجص٤ٖ, ٕؼٌثء, أهدجء ٝالػ٤ذز ًٌر هوّ دؼوٛج أػٔجٍ ٕـخ ك٢ 

ش ثألمذجً صضٞث٠ُ ًِٜج ٌٛيث ًٝؤٕ ثُٔوج٢ٛ ثُؼجٓز ٝٗقيً ثُلض٤جس ٖٓ ثُيٛجح ُِضْٞم ث٤ُّٞ ًٝجٗ

 ثُٔٚجةخ ال صؤص٢ كٌثهٟ.

ٌٙك ٓج٤ًِِٕٔٞ دؼوٛج: ٛيث ٣ّٞ ٖٓ ثُؾق٤ْ, ٖٓ ٣ْضط٤غ ثُضٚو١ ٌَُ ٛيث؟ كؤؽجدٚ أٗو٣ًٝو: ًَ 

ٟجهض٘ج أٝ هوًص٘ج ثُنجٙز ٗقٖ ًٔؾٔٞػز ٖٓ ثُٖذجح فو٣غ٢ ثُضنٌػ ٖٓ  ٖٓ ٓج ٣قوط ٛيث أًذٌ

٤ٚٓور ُٚ ٝإٕ ٓٞجه أٝ  ُ كٌْ ّضؤمي ٖٓ ثُٞهش ُضق٤ًٌِ٤ٞز ثُٜ٘وّز, كِٞ أٌٓ٘ج ػٍَ ثُل٤ٌٝ

ك٤ٌُٝ( ٖٓ ٙ٘غ  –ُي ٖٓ ٓو١ٌ٣ ٕذٌجس ثالصٚجٍ الّضنوثّ )أٗض٢  أٌٓ٘ي ٛيث كٖٔ ٤ّْٔـ

 ٕجح فو٣ظ ثُضنٌػ ًَ ٓج ٌِٗٔٚ ٛٞ ثُوػجء ُِضو٤٤ٖ٘ ٖٓ أؽَ إٜٗجء ٛيٙ ثُل٠ٝٞ دٌْػز. 

٣ضْ ثُضؼو١ ػ٠ِ ثُْٔضٖل٤جس كقْخ دَ دؼوٛج هجٍ ٤ٖ٤َٓ: ثّٔؼٞث ٛيث ثُنذٌ, ٣ّٞ ؿ٤ٌ ػجه١ ُْ 

ٛ٘جى ث٣َُٔو ٖٓ ثُل٤ٌّٝجس ثُض٢ ٌٝدش هٞثػو د٤جٗجس ثُٔٚقجس ثُق٤ٌٓٞز ٝأفوعش مِال ك٢ 

ػ٤ِٔجس صْؾ٤َ ث٠ٌُٝٔ ثُقج٤٤ُٖ ٝثُؾوه هجٍ ٓي٣غ ثٌُٖ٘ر, أٗش ثىث صومَ ثُْٔضٖل٠ ُٖٝ صضِو٠ 

ٛيث ثُوٓجً ثُي١ ٣قوط دضؤع٤ٌ ثُؼالػ ك٢ ثُقجٍ ٝإٕ ًضذش ُي ثُ٘ؾجر كْٞف ٣ضْ ٌّهضي, ٓج ًَ 



ك٤ٌُٝ ٝثفو هجٍ ٓج٤ًِِٕٔٞ الدو إٔ ٛ٘جى ثُؼو٣و ٓ٘ٚ ٝثُي٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ػ٠ِ ؽذٜجس ٓنضِلز ٝٛ٘ج 

كِٞ( أٝ  –ظٌٜ ثُنذٌ ثُلجؽؼز: ك٤ٌُٝ ؽو٣و ٣ْذخ ثُؼطَ إلٕجًثس ثًٌُٔٝ ٠ْٔ٣ )ّٞث٣ٖ 

٣ؾؼَ ثألُٞثٕ ثألفٌٔ ٝثألٙلٌ ٝثألمٌٞ صُوثً دًٚٞر ػٖٞثة٤ز ٤ُِٝ  ثٗلَِٞٗث ثُن٘ج٣ٌٍ

دجُضٌص٤خ ثُٔؼضجه ٣ٝضْذخ ك٢ هطغ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ٌٟم ثُٔٞثٙالس ثُؼجٓز, ُوو أٙجح ثُنَِ ٓنضِق 

أٝ  إٕجًثس ثًٌُٔٝ ثُضقي٣ٌ٣ز ٝصظٌٜ ًّجُز دجُٞٞء ثألفٌٔ ٌٓضٞح ػ٤ِٜج ٤ٌّٝث ًجُن٘ج٣ٌٍ

غ٤ٌ ٖٓ هطجع ثُطٌم ٛيث ك٢ ٌّهز ثُؼو٣و ٖٓ ث٤ُْجًثس ٝثِٟوٞث جُوٝثح ثُٔجًهز ٝهو ثٗضَٜ ثًٌُ

ٕ( ًيُي صؼطِش هطجًثس ن ث٣ٌُْغ( أٝ )ثُوٌثٙ٘ز ثُٚٞٓج٤ُٞػ٠ِ أٗلْْٜ )هٌثٙ٘ز ثُط٣ٌ

, ُوو ٙجً ٛ٘جى ك٠ٝٞ ػجًٓز ٝجًدز ثٌُْي ثُقو٣و٣ز ػٖ ثٍُٞٙٞ ك٢ ٓٞثػ٤وٛج ثُٔقوهر

ٜز ثُض٢ صوق ًٝثء ًَ ٛيث؟ػٌٛ ثُقجة٠ دٌَ ثُوٞث٤ٖٗ ثٌُٔٔ٘ز ٌُٖٝ ٖٓ ٢ٛ ثُؾ  

ّجػز ػجهس ٕذٌجس ثالصٚجٍ ُطذ٤ؼضٜج, فٔوث هلل ًدٔج صٌٕٞ أ٠ُٝ ثُذٖجةٌ ًيُي  44ٌُٖٝ ٝدؼو 

صؼوذش ثٌُٖٟز ثُؼ٘جٌٙ ثإلؽٌث٤ٓز ٝصْ ثُوذٜ ػ٠ِ دؼٜ ثُؾ٘جر ثُي٣ٖ هجٓٞث دجُْطٞ ػ٠ِ 

ًٌضٜج ثُٔ٘ضظٔز ثُٔقجٍ ثٌُذٌٟ ٝػوهث ٖٓ ثُوٌثٙ٘ز ثُٚٞٓج٤٤ُٖ ٝثّضؼجهس ًفالس ثُوطجًثس ف

ر صو٣ًؾ٤ز ٝثّضضخ ثألٖٓ صٔجٓج دؼو فٞث٢ُ عالعز إٌٜٔ ُْٝ صؼِٖ أ١ ؽٜز ْٓت٤ُٞضٜج ػٖ دًٚٞ

ٍٞ: إٔ أكٌثهث ٖٓ ؽٔجػز ثألفوثط ثُٞثهؼز ٝصٌههس ثإلٕجػجس ك٢ ثُٔوجٟؼز كٌجٕ ثُذؼٜ ٣و

٣ولٕٞ ًٝثء ثألفوثط ثُؾج٣ًز ٝثُذؼٜ ث٥مٌ: إٔ ؽٔجػز ػٔالء ثُظَ ٢ٛ ٖٓ  ثأل٤ُٗٞٗٔٞ

أِٟوش صِي ثُل٤ٌّٝجس ػ٠ِ مٞثهّ ثُٖذٌجس ٝثُذؼٜ ٣وٍٞ: ًدٔج ػوهث ٖٓ ػ٘جٌٙ ثُٔؼجًٝز 

صٞجًدش ثألهج٣َٝ ٌُٖٝ أ٣ٖ ٢ٛ ثُقو٤وز؟ ال أفو ٣ؼٌف ٝ ثُؼ٘جٌٙ ثإلًٛجد٤ز )ثُؾٜجه٣ز(. أ

 دجُضقو٣و ٝظِش ٓٚجهً صِي ثُل٤ٌّٝجس ٓؾُٜٞز فض٠ ث٥ٕ.

                  

                                                                        

                                    

                 

             

 

 

 

 

 



 

أٗٚ ّٔغ ػٖ صٚجال ٛجصل٤ج ٖٓ أفوْٛ أمذٌٙ ك٤ٚ ٝك٢ أفو ثأل٣جّ صِو٠ ؽ٤ِٔ ثالّضؼٌث٢ٝ ث

ؽٔجػز ػٔالء ثُظَ ٝػٖ دٌثٓؾْٜ ثُٔضووٓز ك٢ ػجُْ ثإلمضٌثم ٝأٗٚ ٣ٌ٣و ٓ٘ٚ ص٤ْٔٚ دٌٗجٓؾج 

ٌٓجكؤر ٓج٤ُز ٓؾ٣َز ٝأٗٚ ٤ٌَّّ إ٤ُٚ ثع٤ٖ٘ ٖٓ ٓ٘وٝد٤ٚ ُإلصلجم ػ٠ِ دو٤ز مجٙج ٓوجدَ فجّٞد٤ج 

ثُضلج٤َٙ ٓؼٚ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ث٤ُٔؼجه ثُْجػز ثُٞثفور دؼو ٓ٘ضٚق ث٤َُِ ك٢ ٓو٠ٜ مْٔز أٙجدغ 

كؤؽجدٚ أْٜٗ ٣ضجدؼٕٞ ًَ أكٌثه ؽٔجػز ػٔالء ثُظَ  ُِٜجًٌ ثُٔقضٌف ٌُٝ٘ٚ ّؤُٚ ٤ًق ٤ّؼٌكجٗٚ؟

ثُٔؼؾذ٤ٖ دؾ٤ِٔ ثالّضؼٌث٢ٝ ٝدجُلؼَ ٝثكن ؽ٤ِٔ  ٝىٛخ  ج ٖٓ إٔو  ٓ٘ي كضٌر ٝأٗٚ ٕن٤ٚ

 إ٤ُٜٔج فْخ ث٤ُٔؼجه ثُٔقوه.

ثُذٌٖر هجة٤ِٖ: ْٓضٌ ؽ٤ِٔ ِْٛ ٜٛ٘ج ًٝفذج دٚ أٝال  ٝػ٘و ُٝٙٞٚ ٗجهٟ ػ٤ِٚ ًؽ٤ِٖ أ١ٌّٔ  

ٖ ّٝؤالٙ ٓجىث ٣ٞه إٔ ٣ٌٖح؟ كؤمذٌٛٔج أٗٚ ٣ٌ٣و ًٞدج ٖٓ ثٌُْ٘جك٤ٚ أٓج ٛٔج كوو ثفض٤ْج ًٞد٤ٖ ٓ

ٝهجٍ أفوْٛ: أٗج أمٞى ٓؤٖٓ ثألٕؼٌ ٝٛيث أمٞى ثُٔؼضْٚ ثألمٌم  ثُوٜٞر ثُٔٞجف إ٤ُٜج ثُق٤ِخ

ٝٗقٖ ال ٗنذب ػ٤ِي ٤ٕتج, كقو٤وز ثألٌٓ أٗ٘ج ٣ٌٗو إٔ ٗؼذظ ه٤ِال ٓغ ؽٜجٍ ثٌُٖٟز ك٢ صِي 

, كوجٍ ُٜٔج: ٓجىث ص٣ٌوث ثُٔو٣٘ز ُْٝ ٗؾو أكَٞ ٖٓ ؽ٤ِٔ ثالّضؼٌث٢ٝ ٤ُٞغ ُ٘ج ث٤ُْ٘ج٣ًٞ

ٕلٌصٚ فض٠  قو٣و؟ كؤؽجدجٙ: ٣ٌٗو إٔ صٚ٘غ ُ٘ج دٌٗجٓؾج ُإلمضٌثم ٣ؼؾَ ؽٜجٍ ثٌُٖٟز ػٖ كي  دجُض

أػٞثّ, كوجٍ ُٜٔج: ٝٓج ٛٞ ثُٔوجدَ؟ كٌه ث ػ٤ِٚ: أ١ ٓذِؾ  10ُٞ ظَ ٣قجٍٝ ك٢ ثألٌٓ أًغٌ ٖٓ 

.ٓج٢ُ صطِذٚ ٝإٔ صٌٖؿ ُ٘ج ٓج ٢ٛ مطضي  

ُو١  مطز ُٝٞ هٔضْ دض٘ل٤يٛج ّٞف  أمي ٣لٌٌ ؽ٤ِٔ )ثالّضؼٌث٢ٝ( ٤ِٓج ٝدؼو كضٌر هجٍ ُٜٔج:

 صٌِق ؽٜجٍ ثٌُٖٟز ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُؼذظ, كوجال ُٚ: ٝٓج ٢ٛ مطضي؟

كؤؽجدْٜ: أٝال إٔ ٗقوه ٣ٞٓج ٓؼٌٝكج ُوٟ ثُؾ٤ٔغ ٤ٖٗٝغ ىُي ػ٠ِ )ثُل٤ِ دٞى( دٞؽٞه عالط 

صظجٌٛثس ك٢ عالعز ٤ٓجه٣ٖ ًة٤ْ٤ز ك٢ ثُٔو٣٘ز إلفوثط إًدجى ُؼ٘جٌٙ ؽٜجٍ ثٌُٖٟز ٝثُي٣ٖ ػ٘و 

 دٕٞ ث٤ُٔوثٕ ثألٍٝ دٔؾٔٞػز ٖٓ ثُوًثؽجس ثُذنج٣ًزُْٜٞٝٙٞ ٣ؾوٕٝ: ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٖذجح ٣ؾ

٣ِٝٞفٕٞ دجألػالّ, ٝٓؾٔٞػز ٖٓ ثُْ٘جء صٌكغ الكضجس صطجُخ دؼوّ إؽذجً ثٌُٔأر ثُِْٔٔز ك٢ 

ثٌُٖق ػٖ ٝؽٜٜج ك٢ ث٤ُٔوثٕ ثُغج٢ٗ أٓج ك٢ ث٤ُٔوثٕ ثُغجُظ ك٘ٞغ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثألٟلجٍ ٣وٕٞٓٞ 

ُؼجح ثُ٘ج٣ًز ٝثَُؽجؽجس ثُقجًهز, ٗوّٞ ػ٘وٛج أٗج ٝأٙوهجة٢ ٖٓ ؽٔجػز ػٔالء ثُظَ دجألدجُِٜٞ 

دئٙجدز مٞثهّ ؽٜجٍ ثٌُٖٟز دل٤ٌُٝ )ثُنجًػ ػٖ ثُوجٕٗٞ( ٝثُي١ ٣لووْٛ ثإلصٚجٍ دذؼْٜٞ 

 ثُذؼٜ أٝ ثُووًر ػ٠ِ صؼوذٌْ, صٌٕٞٗٞ أٗضْ ػ٘وٛج ك٢ ثٌُٔجٕ ثُٔ٘جّخ ُؼَٔ ث٣َُٔو ٖٓ ثُؼذظ 



أفو أعًٌْ, ًجٗج ثٌُؽالٕ ك٢ ؿج٣ز ثإلٗٚجس ّؼ٤و٣ٖ دٔج ٣ْٔؼجٕ ٣ذوٝ أٜٗٔج هو فٚال ُٖٝ ٣وضل٢ 

 ػ٠ِ ثالّضؼٌثٛ ثُٔ٘جّخ ٖٓ ثُٔنضَ ثُٔ٘جّخ.

ك٢ ص٘ل٤ي ثُنطز ًٔج ٝٝؼٜج ؽ٤ِٔ )ثالّضؼٌث٢ٝ( ٝهجٓٞث دجإلػضوثء ٕ ٌٕع ثُؾٜجه٣ٞٝدجُلؼَ 

ً ػذجهر ٝص٤ٌٌْ ًغ٤ٌ ٝهٝ ٤ٙو٤ُجسٖ٘آس ثُق٣ٞ٤ز ٝفٌم ٝصن٣ٌخ ٓوثًُ, ػ٠ِ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُٔ

ًيُي هجٓش ؽٔجػز ػٔالء ثُظَ دئٙجدز ؽٜجٍ ثٌُٖٟز  ٝثُٔقالس ثٌُذٌٟٖٓ ث٤ُْجًثس 

دل٤ٌُٝ )ثُنجًػ ػٖ ثُوجٕٗٞ( ًٔج ٝػوس إال إٔ ثُنطز ُْ ص٘ؾـ صٔجٓج ًٔج ًّٜٔج 

)ثالّضؼٌث٢ٝ( ؽ٤ِٔ, ُوو ثّضطجع ؽٜجٍ ثٌُٖٟز إٔ ٣ِِْٔ ٕضجصٚ ٝصْ ثُوذٜ ػ٠ِ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ 

جٌٙ ثُضٌل٣ٌ٤ز ٌٝٛح ثُٖذجح ٝثألٟلجٍ ٖٓ ث٤ُٔجه٣ٖ ػ٘وٓج هجٓش ػ٘جٌٙ ثٌُٖٟز دضل٣ٌوْٜ ثُؼ٘

  ٜ ػضوجٍ ثُؾٜجه٤٣ٖ ٓؤٖٓ )ثألٕؼٌ( ٝصْ إ إػضٚجٜٖٓ دٞثّطز ثُنٌث٤ْٟ ثُٔجة٤ز ًيُي ثُْ٘جء ثٗل

ٝثُٔؼضْٚ )ثألمٌم( ثُِي٣ٖ ثػضٌكج ػ٠ِ ؽ٤ِٔ )ثالّضؼٌث٢ٝ( أٗٚ ٛٞ ٖٓ هجّ دذٌٓؾز ثُل٤ٌُٝ 

ُٔقوو٤ٖ ك٢ ثّضؾٞثدٚ ثُي١ ثٌٌٗ ٓؼٌكضٚ دجٌُؽ٤ِٖ ٝثهْْ أٗٚ ٣ٌثٛٔج ٌُِٔر ثأل٠ُٝ ك٢ ٝأًَّ ث

٠ دجُٖؾجػز ثٌُجك٤ز أٝ ٣ٌ٣و إٗوجى ٗلْٚ ٠ ػٜ٘ٔج ٛيٙ ثٌُٔر, ال ٣ضقِ  ف٤جصٚ, ٣ذوٝ إٔ ثُٔنضَ صنِ  

ٝأٙوهجةٚ ٖٓ هٞجء دو٤ز ػٌْٔٛ مِق ثُوٞذجٕ, ًيُي دو٤ز أػٞجء ؽٔجػز ػٔالء ثُظَ ُٔج 

ج فوط هجٓٞث دئملجء أ١ أعٌ ٣يًٌ ُل٤ٌُٝ )ثُنجًػ ػٖ ثُوجٕٗٞ( ٖٓ ػ٠ِ أؽَٜصْٜ ّٔؼٞث دٔ

ًٝؤٕ ثُل٤ٌُٝ ُْ ٣ُُٞو أٝ ٣ُٞؽو ٖٓ ثألّجُ ًٝجٗش ُو٣ْٜ ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز  ٝٓٞثهؼْٜ ثإلٌُض٤ٌٗٝز

                                           ُيُي ٤ًق ْٝٛ أكَٞ ٛجًٌٍ ك٢ ثُٔو٣٘ز ػ٠ِ ثإلٟالم؟!    

                          

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

ٌٓس ػور أػٞثّ ٝصووّ ثُطِذز م٣ٌؾ٢ ٤ًِز ثُٜ٘وّز ُإلُضقجم دجُٞظجةق ثُٔنضِلز هثمَ ٝمجًػ 

ثُٔوجٟؼز ك٘ؾو ّذجّض٤جٕ )أٗو٣ًٝو( ٓغال هو ثُضقن دٞظ٤لز ك٢ إفوٟ ًٌٕجس ثألؽَٜر ثُطذ٤ز 

ًٌٕجس ثُٔؼوثس ثُغو٤ِز, د٤٘ٔج ٗؾو ػ٠ِ ثُؾجٗخ ث٥مٌ صووّ هثٕ )ثُذجةِ( ٝٓج٤ًِِٕٔٞ ك٢ إفوٟ 

ًٝجٗج ٖٓ م٣ٌؾ٢ ثُٜ٘وّز هْْ ًٌٜدجء ٝػ٠ِ هًث٣ز ًذ٤ٌر دجالصٚجالس  ٝٛجٓجٕ )ثٌُٚمز(

ُٖـَ إفوٟ ثُٞظجةق ػ٠ِ ٕذٌز ثُض٤ِل٣َٕٞ ث٢ُٟ٘ٞ دؼو إؽٌثء ٓوجدِز  ٕٝذٌجس ثُٔقٍٔٞ

ًكغ ٝأْٛ ػ٠ِ أ ُِؼَٔػِٜٔٔج دؼو ىُي ٝهجّ دضٌه٤ضٜٔج  ٖٕن٤ٚز ٓغ ٓو٣ٌ ثُٖذٌز ٝثُي١ ثّضقْ

ال ٝٛٞ ثُؤٌ ثُٚ٘جػ٢ ثٌُة٢ْ٤ )كجًُٝ( ٝثُي١ ٖٓ مالٍ ثُؼَٔ ػ٤ِٚ أهْجّ ٕذٌز ثُض٤ِل٣َٕٞ أ

  ٚ جٕ ًَ هجٓج دجُضؼٌف ػ٠ِ ٓؼظْ هوًثصٚ ٝإٌٓجٗجصٚ ثُٔيِٛز ٖٝٓ ٛ٘ج دوأس ثٌُِٖٔز ُوو ًجٗج ٣و

)كجًُٝ( ػ٠ِ دو٤ز أٙوهجةْٜ ٖٓ  ثُض٤ِل٣َٕٞ ٝثُؤٌ ثُٚ٘جػ٢ٕ٢ء ٣قوط صو٣ٌذج ك٢ ٕذٌز 

ػ٘وٓج ٣ِضوٕٞ ػ٠ِ ٓو٠ٜ مْٔز أٙجدغ ُِٜجًٌ ثُٔقضٌف ٤ُال ك٢ ثٌُْٜر ؽٔجػز ػٔالء ثُظَ 

ٝال ْٗضـِٚ ثُؼظ٤ْ  ٝك٢ إفوٟ ثٌُٔثس ٙجؿ ؽًٞهٕٝ )ثُؾاله( ٤ًق ٣ٌٕٞ د٤ٖ إ٣و٣٘ج ٛيث ثٌَُ٘

َ, إٗٚ ث٣ٌٌُٖ ٣ٝذوٝ أٗٚ هو دوأ ٣ُّٞٞ هثمَ أىٛجْٜٗ, ثالّضـالٍ ثألٓغَ أٝ فض٠ ٗؼذظ دٚ ثُو٤ِ

)ثُؾاله(: ٣ٌٔ٘ي إٔ ٗلؼَ أ٣ٜج ثُؼذو١ٌ؟ كؤؽجح  كٌه ػ٤ِٚ ٛجٓجٕ )ثٌُٚمز( ٙجةقج: ٓجىث ٣ٌٔ٘٘ج

ثكجس ث٤ُ٥ز, صض٘ٚش ػ٠ِ  صْضنِ٘ دؼٜ ثُذ٤جٗجس ٖٓ ثُقٞث٤ّخ إٔ  ٌ ثُٔقُٔٞز أٝ صؼطَ ثُٚ

كج١( ػٖ  –طجس ثإلىثػز, ٣ٌٔ٘ي ٓ٘غ ٕذٌز )ثُٞث١ ٌٓجُٔجس ثُٜٞثصق ثُن٣ِٞز أٝ صٖٞٓ ػ٠ِ ٓق

 ٓنضِق ثألؽَٜر ثٌُل٤ز دَ ٣ٌٔ٘ي ؽؼَ ثُؾٜجٍ ٣وّٞ دئػجهر ػ٤ِٔز إهالػٚ ػور ٌٓثس.

)إٜٗج أٙجدغ ثُٜجًٌٍ ٣ج ّجهر كؤٙجدؼٚ ال صٌق ػٖ ثُضن٣ٌخ فض٠ صوّٞ دقٌهٜج, كٌٔج ال ٣ٌٔ٘ي 

ؼذظ(ٓ٘غ ث٣ٌٌُٖ ػٖ ثُّّٞٞز ًيُي ال ٣ٌٔ٘ي ٓ٘غ ٛجًٌ ٖٓ ثُ  

ٝدجُلؼَ ًجٕ ٣ٚطقخ هثٕ )ثُذجةِ( ٝٛجٓجٕ )ثٌُٚمز( دو٤ز أٙوهجةْٜ إ٠ُ ًٌَٓ صقٌْ ثُؤٌ 

ثُٚ٘جػ٢ ٣ٝوٕٞٞ ث٤َُِ ٌّٜث ك٢ ٓٞثِٙز ثُِٜٞ ٝثُؼذظ, كٌجٕ ؽًٞهٕٝ )ثُؾاله( ٣وّٞ دوٌٙ٘ز 

كج١( ػٖ ثُٜٞثصق ثُن٣ِٞز  –)ثُٔضـجد٢( كٌجٕ ٣ٔ٘غ ٕذٌز )ثُٞث١  ثُقجّذجس ثُٔضووٓز أٓج ًٝدٌصٞ

دؤٗٚ هو هجّ دٌْهز ٍٝؽضٚ ٓ٘ٚ ألٜٗج صقخ ًؽال آمٌ  ٣نذٌٙ ك٤ٜج ٣ٝذؼظ ًّجُز ُٚجفخ ثُٜجصق

ًيُي ًجٕ ٣ؼطَ ٓج٤ً٘جس ثٌُٚف ث٤ُ٥ز ٣ٌٝضخ ػ٠ِ ٕجٕز ثُقجّخ ُوو هٔش دجالّض٤الء ػ٠ِ 

ٖ )ثُٔؾ٘ٞٗز( كٌجٗش أٓج ٣ًٞٓ ًثصذي فض٠ أدو٤ي كو٤ٌث كجهلل ٣قخ ثُلوٌثء ْٝٛ ه٣ٌذٕٞ ٖٓ ثُؾ٘ز

صض٘ٚش ػ٠ِ ٌٓجُٔجس ثُٜٞثصق ثُن٣ِٞز ٝصضومَ دٚٞصٜج ثٌُها ػ٘وٓج صٌٕٞ ثٌُٔجُٔز د٤ٖ ًؽَ 



ٍٝٝؽضٚ ُٚ٘جػز ٌِٖٓز أٝ ٝه٤ؼز د٤ٜ٘ٔج أٝ ُْخ  ثَُٝؽز ٝإمذجًٛج دؤٜٗج هو أميس ٍٝؽٜج ٜٓ٘ج 

ٌ  إٗضوجّ, ًٝجٕ ىث ًأصٜج ٣ٞٓج ٓج أٝ ثالٗضوجّ ٜٓ٘دٔٞثػوصٚ ًيُي ّضوّٞ د٘قَ ٕؼٌٛج إٝصوّٞ  ج إٔ

ؽًٜٔٞ ثإلىثػز ٝصق٣َٞ ثُٔٞؽز ُذظ أؿ٤٘جس  ٣وّٞ دوطغ ثألؿج٢ٗ ثٌُٝٓج٤ْٗز ػٖٗجٓ )ثُْذجح( 

ٚ ثألؽٔ ُْخ ثُٔض٤ِٖٚ ػ٠ِ ثُٔقطز ومَ دٚٞصضف٣َ٘ز أٝ إدجف٤ز ٖٓ ثمض٤جًٙ ًيُي ًجٕ ٣

)ثٌُٚمز(  ٝؿ٤ٌٙ ٝؿ٤ٌٙ ٖٓ ثُؼذظ أٓج هثٕ )ثُذجةِ( كِْ ٣ٌٖ ّؼ٤وث ؽوث دٌَ ٛيث ٌُٖٝ ٛجٓجٕ

هو ثْٗٞ إ٤ُْٜ ًٝجٕ ٣ذظ  ثُؼو٣و ٖٓ ٌٙمجس ثٌُػخ ػ٠ِ ه٘ٞثس ثألٟلجٍ ٖٓ أؽَ صن٣ٞلْٜ 

ٝإًٛجدْٜ ٝثّضٌٔٝث ػ٠ِ ٛيث ُلضٌر ٣ِٟٞز ُْٝ ٣ٌُضٖق أٌْٓٛ فض٠ ث٤ُّٞ ثُي١ ؽجءس ك٤ٚ ُ٘جٓ 

٤ٚ: ٓجىث )ثُْذجح( ثُلٌٌر ث٤ُٖطج٤ٗز ثٌُذٌٟ هجةال ُْٜ: ُٔجىث ال ٗٔضِي ثُؤٌ دجٌُجَٓ؟! كٌهٝث ػِ

ٌ ٖ هثٕ ٝٛجٓجٕ ٖٓ ٌّهز ٓلجص٤ـ ثُؤٌ ثُٚ٘جػ٢ ٝهٔ٘ج دضق٤َٔ  صوٚو ديُي؟ كوجٍ ُْٜ ُٞ صٔ

٣ٌٔ٘٘ج كؼَ  دؼوٛج ٓغ ٗظجّ ٓضووّ ُِضقٌْ ػٖ دؼو, أٙذـ ثُؤٌ ُ٘ج دجٌُجَٓ ٗظجٓ٘ج ثُنجٗ ػ٤ِٚ

ٖ ٜٗوه ػ٤ِٚ ٓج ٖٗجء ٓغَ ىُي ٝأًغٌ ٖٓ ىُي ٣ٌٝٔ٘٘ج ْٓجٝٓز ثُؾ٤ٔغ فض٠ ٣ٌٝنٕٞ ُطِذجص٘ج ُٝ

ٓوجٟؼز )٤ٓ٘وك٤ج( كو٠ دَ ٣ٌٔ٘٘ج ثُؼذظ ٓغ ثُوُٝز دؤًِٜٔج, ثألٌٓ د٠٤ْ كو٠ ٗوّٞ دض٤ٚ٘خ ٗظجٓ٘ج 

  ْ ُِقظز )ٓٞٓ٘ش أٝ إُ( ٓقٔال ػ٤ِٚ ًَ دٌثٓؼ ثإلمضٌثم ٝثُل٤ٌّٝجس ثُض٢ ٙ٘ؼ٘جٛج ٖٝٓ ع

ٌكغ ىث ٝهق أفوْٛ ك٢ ٣ٌٟو٘ج ٗ ٝإٓغ ثُؾ٤ٔغ, ثٌَُ ًؽجال ْٝٗجء ٤ٕٞمج ٝأٟلجال ٗذوأ ُِٜٞ

ْٓضٟٞ ثُِٜٞ ٓؼٚ إ٠ُ ثُقو ثأله٠ٚ ٝٗٔجًُ ٓؼٚ أُؼجح ثُؼلج٣ًش أٝ )ثألٕذجؿ( ًٔج ٤ْٜٔٗج كئٓج 

ؾٕ٘ٞ دـ٤ٌ ػٞهر, ٝهو ًثهش ثُلٌٌر ُِؾ٤ٔغ ٝأػؾذش ؽ٤ٔغ إٔ ٣ْضِْْ أٝ إٔ ٌِّٗٚ ك٢ ٣ٌٟن ثُ

ثُقج٣ٌٖٝ ٣ذوٝ أْٜٗ ٓضؼط٤ٖٖ ٣َُٔو ٖٓ ثُوٓجء, ٌٕٝع هثٕ )ثُذجةِ( ٝٛجٓجٕ )ثٌُٚمز( ك٢ 

ٌهز ٓلجص٤ـ ثُؤٌ ثُٚ٘جػ٢ ٝثّضؼو ثُذو٤ز ُض٤ٚ٘خ ثُ٘ظجّ ثٌُجًع٢ )ٗظجّ ثُِقظز( أٝ )ٓٞٓ٘ش ّ

  .أٝ إُ( ًٔج ٣ْٔٞٗٚ, ٣ذوٝ أٗ٘ج ػ٠ِ ٓٞػو ٓغ ث٣َُٔو ٖٓ أُؼجح ثُقٞثر أٝ ثألالػ٤خ ثُْق٣ٌز

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ٝدؼو ص٤ٚ٘ذْٜ ُ٘ظجّ ثُِقظز )ٓٞٓ٘ش أٝ إُ( ٝهذَ إٔ ٣ٌٖ٘ق أٌْٓٛ ُِؾ٤ٔغ هجٓٞث دضو٤ِو ًَ 

دٌثٓؼ ثُؤٌ ثُٚ٘جػ٢ ثُض٢ صؼَٔ ػ٠ِ ٗظجّ صٖـ٤َ ث٣ُٞ٘وٍٝ ػ٠ِ ص٣ٍٞؼز ث٤ٌُِِ٘ مجٙضْٜ 

ّٞٓز ػ٠ِ ٌَٕ م٤ِز جٕ ٖٓ د٤ٖ ٛيٙ ثُذٌثٓؼ ٝثفو أ٣وٞٗضٚ ثٌُة٤ْ٤ز ٌٓ)ٓٞٓ٘ش أٝ إُ( ًٝ

ػٚذ٤ز ُإلْٗجٕ ُْ ٣ُؾٌح ٖٓ هذَ, ٣ذوٝ ٝأٗٚ ٣ْضط٤غ إٙجدز ثُؾٜجٍ ثُؼٚذ٢ ُإلْٗجٕ أٝ 

, ٝك٢ إفوٟ ثٌُٔثس ث٤ُْطٌر ػ٤ِٚ ًٝيُي ثٌُجة٘جس ثٌُة٤ْ٤ز ثُض٢ صٔضِي ؽٜجٍث ػٚذ٤ج ٓضووٓج

ًٞهٕٝ )ثُؾاله( ٌُٝدٌصٞ )ثُٔضـجد٢(: ٣وث١ صؤًال٢ٗ ٖٓ أؽَ ثُٔؾضٔؼ٤ٖ ك٤ٜج دؼٜ ْٜٓ٘ هجٍ ؽ

ثُؼذظ دٜيث ثُذٌٗجٓؼ كٌه ػ٤ِٚ ًٝدٌصٞ )ثُٔضـجد٢(: ٝٓغ ٖٓ ص٣ٌو ثُؼذظ ٣ج ٙو٣و٢؟ كؤؽجدٚ: َٝٛ 

كٌه ًٝدٌصٞ ػ٤ِٚ: ًْ و٣ًٝو ٝٓج٤ًِِٕٔٞ ٢ٌُ أػذظ ٓؼٚ؟! أفخ ك٢ ٛيٙ ثُو٤ٗج أفوث أًغٌ ٖٓ أٗ

ّذجّض٤جٕ  هػ٘ج ٗؾٌح ٓغو ألٓجًُ ٓؼٜٔج ثُـذجء ثُٔض٘ج٢ٛ, دؼ٤ ً٘ش أٗضظٌ ٛيٙ ثُِقظز ٓ٘ي ٍٖٓ

)أٗو٣ًٝو( أٝال, ٝدجُلؼَ فوه ؽًٞهٕٝ )ثُؾاله( ٗطجم ثُوُٝز دجُؤٌ ثُٚ٘جػ٢ )كجًُٝ( دؼوٛج 

ٓوجٟؼز )٤ٓ٘وك٤ج( عْ ثُق٢ ثٌُة٢ْ٤ ثُي١ ٣ٌْ٘ٚ )ّٞدٌ أٗو٣ًٝو( كٌهْ َُٓ٘ٚ فض٠ إ٠ُ هثمَ 

صْٔغ ٓج أّٔؼٚ؟ أٗٚ ٙٞس ّذجّض٤جٕ )أٗو٣ًٝو( ٝأمضٚ ؿٌكضٚ ثُنجٙز ٝهجٍ ٌُٝدٌصٞ: َٛ 

, أٗٚ ىثٛخ ٤ُنِو ُِّ٘ٞ هػ٘ج ٗطِن ػ٤ِٚ إٔذجؿ ثُظالّ )د٤ض٢( ٣ذوٝ أٗ٘ج هثمَ ثٍَُٔ٘ ثُٚق٤ـ

ٝدجُلؼَ ٝـ٠ ثُؾاله ػ٠ِ ثألٌٓ ثألٍٝ أٗٚ ك٤ٌُٝ إٔذجؿ ثُظالّ ثُوجهً ػ٠ِ ٙ٘غ أفالّ 

ُٔ  َٓػؾز ُِ٘جةْ ًٝيُي صٖ٘ؾجس ػٚذ٤ز ٤ٚ٣خ ثُؾٜجٍ ْضِو٢ ٖٓ ثٌُْٕٞ, ُْ ثُؼٚذ٢ ٣ٝٔ٘غ ثُ

٣ؼذؤ )أٗو٣ًٝو( دٔج فوط ٤ُال ٌُٝ٘ٚ الفع ك٢ ٙذجؿ ث٤ُّٞ ثُضج٢ُ إٔ أٌّثدج ٖٓ ثُط٤ًٞ صضؾٚ ٗقٞ 

ٗجكيصٚ ٌُٜٝ٘ج صـ٤ٌ إصؾجٜٛج ك٢ آمٌ ُقظز, ًيُي ثُوط٠ ٝثٌُالح ثُٔٞؽٞهر ك٢ ثُق٢ صٚوً 

٣ذوٝ إٔ أفوْٛ ٣وكؼٜج ُيُي, ُوو  ٤ز ال إًثه٣زؾجةأٙٞثصج ؿ٣ٌذز ًٝؤٕ أفوث ٣ؼيدٜج ٝصوّٞ دقًٌجس كُ 

ُْؼجً أٝ هثء ثٌُِخ ثُي١ ٣قٍٞ  هجّ ًٝدٌصٞ )ثُٔضـجد٢( دجُٞـ٠ ػ٠ِ ثألٌٓ ثُغج٢ٗ أٗٚ ك٤ٌُٝ ثُ

ثُق٤ٞثٗجس ثأل٤ُلز إ٠ُ د٣ٌز ٓضٞفٖز ٝأمي ٣ٞـ٠ ػ٠ِ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثألًٍر صؾؼَ ثُق٤ٞثٗجس 

جف٤ز ث٤ُْجً عْ ص٘ؼطق ٤ٔ٤ُِٖ ٌٓر أمٌٟ ٌٝٛيث ص٤ٌْ ؽٜز ث٤ٔ٤ُٖ ه٤ِال عْ صـ٤ٌ إصؾجٜٛج ُض٤ٌْ ٗ

ٝصنٌػ ٖٓ هٝث٤ُي ٝأمي ٣ٌٚك: ٛيث ػ٘وٓج صقض٢ْ ث٢ٌْ٣ُٞ ٖٓ ٍؽجؽز ٓـٖٕٞز ٣ج ّذجّض٤جٕ 

ثُقجٗز ك٢ ٣ٌٟوي ٓنًٔٞث ٝؽؼَ أٗٞثً ثُـٌكز ص٤ٌ٘ ه٤ِال عْ ص٘طلب ٖٓ صِوجء ىثصٜج ٝأٙجح هٓجؽ 

ٌْٓٞٗج دجألٕذجؿ. يَُٓ٘ج ٣ٌٕٞ مز ٝأمي ٣َِٜ: ٝٛيث ػ٘وّٓذجّض٤جٕ )أٗو٣ًٝو( دجُوٝ  

دوأ )ّٞدٌ أٗو٣ًٝو( ٣ضؼؾخ ٖٓ ثألًٓٞ ثُوثةٌر فُٞٚ, ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ؾو ثُضل٤ٌْ ثُٔ٘طو٢ أٝ ثُٔ٘جّخ, 

ٌُٝ٘ٚ كُٞؽب دؤٕ  ص٘جٍٝ كطًٞٙ ٝىٛخ ٤ُْضٔغ ُذؼٜ ثألؿج٢ٗ ػ٠ِ ؽٜجٍ ثُضْؾ٤َ ثألّض٣ٌٞ



٤ٌق ٣ذوٝ أٗٚ ًجٕ ٣ذظ  ٛ٘جى أٙٞثصج ؿ٣ٌذز صٚوً ٖٓ ؽٜجٍ ثُضْؾ٤َ ٓغ ثألؿج٢ٗ ًيُي ثُ ُٔ
ٓٞؽز إىثػز ٓج, ٝأمي ٣ضْجءٍ َٛ أٙذـ َُٓ٘٘ج ًٌٝث ُألٕذجؿ ٝهًٌ إٔ ٣ٍَ٘ إ٠ُ ثُٖجًع ٌُٖثء 

دؼٜ ٓضطِذجس ثٍَُٔ٘ كِْ ٣ضًٌجٙ ؽًٞهٕٝ )ثُؾاله( ًٝٝدٌصٞ )ثُٔضـجد٢( أ٣ٞج ُوو هجٓج دضٖـ٤َ 

ثُط٣ٌن, ٝٛ٘ج هجٍ  ؽٜجٍ ثُضضذغ ػ٤ِٚ دٞثّطز ثُؤٌ ثُٚ٘جػ٢ ٌُٙو فًٌجصٚ ٝٓٞج٣وضٚ ك٢

ٝٝـ٠  ثُؾاله ٌُٝدٌصٞ )ثُٔضـجد٢( ُوو ِٗش فٚضي ٖٓ ثُل٣ٌْز هػ٢٘ أفَٚ ػ٠ِ ث٣َُٔو ٜٓ٘ج

دْنٞٗز هثمَ ؽْوٙ عْ  (أٗو٣ًٝو)ؽًٞهٕٝ )ثُؾاله( ػ٠ِ أٌٓ ؽو٣و, أفِ دؼوٛج ّذجّض٤جٕ 

ُٝ ٤ُٞ٣ن هلٚٚ ثُٚو١ً هجةال ٝٛٞ ٣ِٜٔ ك٢ أى٤ٗٚ: أٗٚ ك٤ٌأمي ٝ دذٌٝهر كْنٞٗز ٌٓر أمٌٟ

, كضٞهق ّذجّض٤جٕ كؾؤر ٓقوعج ٗلْٚ: إٕ ًجٗش (أٗو٣ًٝو)ثُطوِ ثُٔؼضوٍ ّٞف أى٣وي ثأل٣ٌٖٓ ٣ج 

ثألٕذجؿ صٌْٖ ثٍَُٔ٘ ك٤ٌق ُٜج إٔ صُٚجفذ٢٘ ك٢ ثُط٣ٌن ٝإٕ ًجٗش صُٚجفذ٢٘ كؼال ك٢ ثُط٣ٌن 

 ٣ذوٝ أ٢٘ٗ ػ٠ِ ٓٞػو ٓغ إفوٟ ٕذٌجس ثالصٚجالس أٝ ثُض٤ِلٕٞ ؟!كٖٔ أ٣ٖ ػٌكش ثّْ )أٗو٣ًٝو(

ثُٔقٍٔٞ ٣ٝذوٝ إٔ أفوْٛ ٣ؼذظ ػ٠ِ ٛيٙ ثُٖذٌز ٝدؼو إٔ ّٔغ )ثُؾاله( ٝ)ثُٔضـجد٢( ٛيث ثٌُالّ 

هجٍ ثُؾاله ٌُٝدٌصٞ )ثُٔضـجد٢(: ثألكَٞ إٔ ْٗ٘قخ ث٥ٕ هذَ إٔ ٣ضْ كٞـ أٌٓٗج, ّذجّض٤جٕ ٤ُِ 

إٔ دجُٔذٌٓؼ ثُْجىػ أٝ ثُٔذضوا ٣ٝؼٌف ثٌُغ٤ٌ ٝثٌُغ٤ٌ ٖٓ فًٌجس ٝأّج٤ُخ ثُٜجًٌٍ, كٔؼٌكز 

أٝ صقو٣و دوؼز ٓج دئّضنوثّ )ثُؾ٢ د٢ إُ( ٤ُِ  أفوْٛ هجّ دئمضٌثم ٕذٌز إصٚجالس ال ٤ٌِّز

دجألٌٓ ثُٚؼخ ُٖٝ ٣ْضؼ٢ٚ ػ٤ِٚ ٌُٖٝ )ًٝدٌصٞ( أؽجدٚ: ًْ ً٘ش أص٠٘ٔ ٓٔجًّز ث٣َُٔو ٖٓ 

ثُـذجء ٌُٖٝ هو ٣ٌٕٞ ُ٘ج فع أكَٞ ٓؼٚ ك٢ ثٌُٔثس ثُوجهٓز ٝٓغ ٙو٣وٚ ٓج٤ًِِٕٔٞ ٝمٌػ 

صِلج ُْذجّض٤جٕ ؽَءث ٖٓ أػٚجدٚ, ُْ ٣ٌٔ ثالع٘جٕ ٖٓ دٌٗجٓؼ ثُذؤً ثُؼٚذ٤ز ٌُٖٝ دؼو إٔ ًجٗج هو ث

, ٝػ٘وٓج ىٛخ إ٠ُ ٣و( ٝهًٌ ثُذقظ ك٢ ثألٌٓٓج فوط ًٌٓٝ ثٌٌُثّ ػ٠ِ ّذجّض٤جٕ )ّٞدٌ أٗوًٝ

ثٍَُٔ٘ هًٌ كضـ فجّذٚ ثُٔقٍٔٞ ثُٔٚجح دضٌٝؽجٕ )فٚجٕ ٌٟٝثهر( ؽ٤ِٔ ثالّضؼٌث٢ٝ 

ٖ دط٣ٌوز َٓهٝؽز ألٕ ٝثُي١ ػوال ك٢ ٕلٌصٚ ٛٞ ٝٓج٤ًِِٕٔٞ دق٤ظ ٣وّٞ دؼ٤ِٔز ثُضؾِْ ٌُٝ

ٝثّضطجع ثٍُٞٙٞ ُقجّخ ؽ٤ِٔ  أٍٝ ٖٓ ٕي  ك٤ْٜ ْٛ ؽٔجػز ػٔالء ثُظَ دجُضؤ٤ًو

ٝػٌف دؤٌٓ ٌّهز ٓلجص٤ـ ثُؤٌ ثُٚ٘جػ٢ ٝدؤٌٓ ص٣ٍٞؼز )ٓٞٓ٘ش أٝ إُ( )ثالّضؼٌث٢ٝ( 

ثُٔذ٤٘ز ػ٠ِ ٗٞثر ث٤ٌُِِ٘ ًٝجٕ ٣ن٠ٖ ٖٓ ثّضنوثْٜٓ ُذٌثٓؾْٜ ٝك٤ٌّٝجصْٜ ثُنجٙز ػٖ ٣ٌٟن 

)كجًُٝ( دط٣ٌوز ؿ٤ٌ ٌٕػ٤ز, ٝدقظ ػ٠ِ  ثُٚ٘جػ٢, ًيُي ثّضنوثْٜٓ ُِؤٌ ٘ظجّىُي ثُ

ػٖ أهٔجً ثُضؾِْ ثُٚ٘جػ٤ز ٝػٌف ثٌُغ٤ٌ ػٜ٘ج ٝهجّ دض٣ََ٘ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ  (ؽٞؽَ)ٓقٌى ثُذقظ 

ثُوثصج )ثُذ٤جٗجس( ٌُٖٝ ػ٠ِ ؽٜجٍ آمٌ ٝهًٌ ثُيٛجح ُٚو٣وٚ عذجص٤ٌٝ )ٓج٤ًِِٕٔٞ( ُذقظ ثألٌٓ 

ذٚ إٔ ٛ٘جى مطٌث هجهٓج ٌُٖٝ ٓج ٛٞ ٛيث ثُنطٌ دجُضقو٣و؟ ٛيث ٓج ّضٌُٖق ٓؼٚ ألٗٚ أفِ ك٢ هِ

ػ٘ٚ ثأل٣جّ ثُوجهٓز كٖٔ ٣ؤٖٓ ُٞهٞع ًَ ٛيث د٤ٖ أ٣و١ أمطٌ ػٚجدجس ثُٜجًٌٍ ك٢ ثُٔوجٟؼز ًِٜج 

إٕ ُْ ٣ٌٞٗٞث أمطٌٛج ك٢ ثُوُٝز ػ٠ِ ثإلٟالم ٝٓجىث ُٞ ٝٔٞث إ٤ُْٜ ػ٘جٌٙ ؽو٣ور أٝ ثّضنوٓٞث 

.ٖٓ أؽَ صقو٤ن مططْٜ ث٤ُٖطج٤ٗز ث٣ٌٌُٖرث٣َُٔو ٖٓ ثُ٘جُ   

 



 

ٝفٌٞ دؼوٛج دو٤َِ ؽ٤ِٔ )ثإلّضؼٌث٢ٝ( ٓٚطقذج ٓؼٚ )٣ًٖٞٓ( ثُٔؾ٘ٞٗز ٝهجٍ ُؾًٞهٕٝ 

ٌ٘ٔج كؼِٚ )ثُؾاله( ًٝٝدٌصٞ )ثُٔضـجد٢(: ًل٠ ٖٓ ُؼخ ثُٚذ٤ز ثُٚـجً, َٛ ٛيث ٛٞ ٓج ًَ ٣ٌٔ

ْٓي ؽ٤ِٔ ٣ذوأ إّضؼٌثٝٚ ثُؼظ٤ْ, ٖٝٓ ٛ٘ج أ دٞثّطز ٛيث ثُؤٌ؟! ثصًٌج ثُْجفز ُؾ٤ِٔ ٢ً

ثُضٞؽٚ ُٖجٕجس ثُؼٌٛ ثإلػال٤ٗز  ًٝجٕ أٍٝ ٢ٕء هو كؼِٚ ٛٞ )ثإلّضؼٌث٢ٝ( دَٓجّ ثألًٓٞ

ثُٔٞؽٞهر ك٢ ثُطٌم ثُؼجٓز دٔوجٟؼز )٤ٓ٘وك٤ج( ٝأمي ٣ـ٤ٌ أُٞثٕ ثُٖجٕجس إ٠ُ ثُِٕٞ ثألفٌٔ 

ٓوجٟؼز ٤ٓ٘وك٤ج  ٣ٝٞغ ًٙٞث ُِؾٔجؽْ ٝث٤ُٜجًَ ثُؼظ٤ٔز ٣ٌٝضخ ػ٠ِ ثُٖجٕجس: )ُوو أٙذقش

ـ ًِٝٔجس ٌّ دؼٜ صقش ٛؾّٞ ثُوٌثٙ٘ز( دؼوٛج دو٤َِ أمي ك٢ ػٌٛ دؼٜ ثٌٌُثًجس, ٓلجص٤

ثُذٌثٓؼ ٣ٌٝضخ ػ٠ِ ثُٖجٕز: ُٖ صوكؼٞث ًٌُٖجس ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج دؼو ث٥ٕ ألٕ ثُٜجًٌٍ ٣وٕٞٓٞ 

ز صقَٚ ٓؾجٗج ػ٠ِ ثُذٌٗجٓؼ ثُي١ ص٣ٌو, ٝإىث ِّٔش , ِّْ ُ٘ج كو٠ ؽٔؾٔز ػظ٤ٔػٌْ٘ دٌَ ٢ٕء

ًٍر ُ٘ج ٤ٌٛال ػظ٤ٔج ًجٓال صقَٚ ػ٠ِ إٕضٌثى ُنْٔز أكٌثه, ٝأمي ٣ؼذظ دٔؾٔٞػز ٖٓ ثأل

كظٌٜس دؼٜ  )ٓٞٓ٘ش أٝ إُ(ًٞثه ثُٔٞؽٞهر ػ٠ِ ٗظجْٜٓ ثُنجٗ ٝدؼٜ ثألٝثٌٓ ٝثأل

ٛيٙ ٣ضٌثؽغ دَ ًضخ أ٣ٞج ػ٠ِ ثُٖجٕز:  ثًُٚٞ ثإلدجف٤ز ػ٠ِ ثُِٞفجس ثإلػال٤ٗز ّٜٞث كٔ٘ٚ كِْ

كضجر ٙو٣و٢ ثُؼجٌٛر, ُوو ٌّهضٜج ٖٓ فجّذٚ ٢ٌُ صضًٌٚ ٝصوّٞ دٔٞثػور ثُؾ٤ٔغ, ًٝضخ  ًٙٞ

ّ٘ز  14ٌٕٜث دوال ٖٓ + 14ٌ ثُٜجًٌٍ ثُوجٕٗٞ ثُنجٗ دجُٔٞثه ثإلدجف٤ز كٚجً +أ٣ٞج: ُوو ؿ٤

 الدو إٔ ٣ٌضْخ ثُٚـجً ثُنذٌر ثٌُجك٤ز ٣ٝؼضجهٝث ػ٠ِ ثُق٣ٌز ٓ٘ي ٗؼٞٓز أظجكٌْٛ. 

ٝأميس صٌَّ  ٢ٛ ثألمٌٟ دؼوٛج أٌْٓش ٣ًٖٞٓ )ثُٔؾ٘ٞٗز( دج٤ٌٌُٔٝكٕٞ ُضذوأ إىثػضٜج ثُنجٙز

كؤٗج أًجه ال أ٤ٟن فٌثًر , ٍ: ثٗطِوٖ أ٣ضٜج ثُلض٤جس ٗقٞ ثُضؼ١ٌٝصوٞ ًّجةَ ٙٞص٤ز ك٢ ثُٜٞثء

, ث٢ًِّ ًٙٞر إدجف٤ز ُٚو٣وضي ثُض٢ ص٤ٌٌٜٛ٘ج صق٤ِٖٚ ػ٠ِ ٌٓجكؤر ًثةؼز أٓج ٖٓ ث٤ُٚق

ٜٝٗٞٔج  ػ٤ِٔز ُِظَ ٓغِ٘جصٚذـ  صقٌٞ ًٙٞر ػج٣ًز أل١ ٖٓ هًٝٝ )ك٤ٕٞج( أٝ ٤ِ٤ٖٛ )ًٍٝ(

إٔؼٌ أ٢٘ٗ أفِْ ك٢ ثُلٌهُٝ ٝثُل٠ٝٞ ٖٓ جًٌٍ, ثُٜ ٓؾٔٞػز ٖٓ , ٓج أؽَٔ إٔ ٣قٌٔ٘جإ٤ُ٘ج

 ثٌُٖكجء, كؤٗج دو٤ز ُؾق٤ْ ٓغألٗو٣ًٝو ٝٓج٤ًِِٕٔٞ ك٤ِيٛذج إ٠ُ ث ف٢ُٞ ك٢ ًَ ٌٓجٕ أٓج دجُْ٘ذز

؟ ! ال أصًٚٞ ثُو٤ٗج دوٕٝ م٤جٗز, كئٕ ُْ صنٖ ٙو٣وضي ٓغ أم٣ٌجس ك٤ٌق صقَٚ ػ٠ِ ثُٔضؼزأًجه 

أفِْ أ٢٘ٗ  ًُٚٞ صقضلع ػ٠ِ فجّذي ثُٖن٢ٚ؟!ؤ١ ثًغ٤ٌثس ٖٓ ٓالدْٜٖ ك ًيُي إٕ ُْ صؾٌه

ًِٔجس ٌّ  ٣ؼط٤ُّٞ٢٘٤ْ( ك٤قٌٔ ٝؽٜٚ ٖٓ ٕور ثُنٞف ٝأٙٞح ثُْٔوُ ٗقٞ ًأُ ٤ٖ٤َٓ )ث

ًَ فْجدجصٚ ٣ٝلٌ ٛجًدج أٓج هث٤ٗال أهْْ ث٥ٕ أٜٗج صضذٍٞ ػ٠ِ ٗلْٜج, ٝأهٍٞ ٌَُ ٌّجٕ ٓوجٟؼز 

ثُؤٌ ثُٚ٘جػ٢ )كجًُٝ( صقش )٤ٓ٘وك٤ج( مجٙز ٌَُٝ ٌّجٕ هُٝز )إ٣ٌٌٝٗج( دٚلز ػجٓز إٔ 



٤ّطٌر ؽٔجػز ػٔالء ثُظَ ث٥ٕ ٝٗقٖ أ٤ّجه ثُؼجُْ ٝػ٤ٌِْ إٔ صْضٔؼٞث إ٤ُ٘ج َّٝ٘٘ع هذؼجس 

, ٗقٖ ٗٔضِي ًَ ٢ٕء ؽٔجػز ثُوذؼز ثُقٌٔثء ٝٗٞؼٜج ػ٠ِ هذًْٞٛ إٕ ٝهق أفوْٛ ك٢ ٣ٌٟو٘ج

إلّضؼٌث٢ٝ( ث٥ٕ ُٖٝ ٣ٔ٘ؼ٘ج أفو ٝإٕ فجٍٝ ٤ّوكغ ثُغٖٔ ؿج٤ُج, ٝدؼوٛج أْٓي ؽ٤ِٔ )ث

ث٤ٌٌُٔٝكٕٞ ٤ُضقوط ٛٞ ث٥مٌ ُٝٞٔجٕ ٙقز ًالٓ٘ج ك٢ ثُط٣ٌن إ٤ٌُْ ث٥ٕ )ثُل٤ٌُٝ ثٌُذو١ 

ػٖ ٤ٚ٤ٌ ًجُِْقلجر ألٕ ًذوٙ هو صؼطَ ٢ّ( كئٕ ًجٕ فجّذي ٓغَ ثُطجةٌر كجٗضّٞ )ثُٖذـ( ّ

 ثُؼَٔ ُٖٝ ٣ْضط٤غ ػالؽٚ إال ٗقٖ ألٗ٘ج ٖٓ ٙ٘غ ثُل٤ٌُٝ ٝثَُٔٚ أ٣ٞج ُو٣٘ج.

ثُؼجٓز ػ٘ٞر دئّضنوثّ  كج١( –٤ِٔ )ثإلّضؼٌث٢ٝ( ك٢ إمضٌثم ٕذٌجس )ثُٞث١ أمي دؼوٛج ؽ

ز ًٝجٕ )ثُل٤ٌُٝ ثٌُذو١ ثُؤٌ ثُٚ٘جػ٢ ٌٖٝٗ ثُل٤ٌُٝ ػ٤ِٜج ٝػ٠ِ ٕذٌجس ثُٜٞثصق ثُن٣ِٞ

ٓجس( ُِؾٜجٍ أٝ ثُٜجصق ثُْٔضٜوف ثٗٞع ثُوٝهر ثُي١ ٤ٚ٣خ ثُيثًٌر ثُؼٖٞثة٤ز )ث٢ٌُّ( ٖٓ 

ًذوٙ ػٖ ثُؼَٔ ٝهمَ ٕ صؼطَ إٔذٚ كؼال دئْٗج ٣ٝؾؼَ أهثةٚ دط٤تج ؽوث٣ٖٝـَ ف٤َث ًذ٤ٌث ٜٓ٘ج 

ك٢ ؿ٤ذٞدز ًذو٣ز ٝؽٔجػز ػٔالء ثُظَ ْٛ ٖٓ هجٓٞث دٌضجدز ٕلٌصٚ ٝدجُضج٢ُ ْٛ ٖٓ ٣ْضط٤ؼٕٞ 

ص٘نٌ ك٢ ًثٓجس ثألؽَٜر ٝثٗضٌٖ ثُل٤ٌُٝ ثُنذ٤ظ ًجٕ ٖٓ ثُ٘ٞع ثُوٝهر ثُض٢ , إدطجُٚ ػٖ ثُؼَٔ

ٕٝذٌجس ثُٜٞثصق دٌْػز ًئٗضٖجً ثُ٘جً ك٢ ث٤ُْٖٜ ٓٔج أٙجح كج١(  –ػ٠ِ ٕذٌجس )ثُٞث١ 

ثُ٘جُ ك٢ ثُٔوجٟؼز دجُيػٌ ٖٓ ًَ ٓٔج ٣قوط, ُوو أٙذقش ٕجٕجس ثُؼٌٛ صذظ إػالٗجس 

ٓ   –ٕٝذٌجس )ثُٞث١  ُِٜجًٌٍ ؤ ُٓ ٘ز ٝثُقجّذجس ٓٚجدز )دجُل٤ٌُٝ ثٌُذو١ ٢ّ( ُوو كج١( ؿ٤ٌ 

)ثإلّضؼٌث٢ٝ( ٣ًٖٞٓٝ )ثُٔؾ٘ٞٗز( ٛٔج  ٝؽ٤ِٔوجٟؼز إٔذٚ دٔو٣٘ز ٓال٢ٛ ُِٜجًٌٍ ٙجًس ثُٔ

, ٝٛ٘ج أٌْٓش ٣ًٖٞٓ )ثُٔؾ٘ٞٗز( دج٤ٌٌُٔٝكٕٞ ٌٓر أمٌٟ ًٝثفش ٖٓ ٣و٣ٌثٕ د٤ش ثٌُػخ

 صوٍٞ: ِّٔٞث أٗلٌْْ ٝإال أًِّ٘جًْ ك٢ ٣ٌٟن ٓج ًٝثء ثُِٖٔ ف٤ظ صٌْٖ ٛ٘جى ثٌُجة٘جس

ثُلض٤جس إ٠ُ ثُضقًٌ ٗقٖ ُٖ صؾوٝث هِٞدج ًف٤ٔز ٓغِ٘ج صؼض٢٘ دجُٚـجً ٝصوػٞ , ثُٔضٞفٖزثُلٞجة٤ز 

و٤ٖٓٞ ؽَءث ٖٓ هو٤ٓي ٝص صظ٢ٌ١ٌٜ ٓٞٝز ثُؼٌٚ ٗقٖ ثُْٔضوذَ ٗقٖ د٘طجُي ثُٔضٌٜا ُ

ٝٗقٖ ُـز ٛيث ثُؼٌٚ أٓج أٗو٣ًٝو ٝٓج٤ًِِٕٔٞ كوو ُٝ ٠ ػٌْٚٛ دئعجًر ثُٖذجح ٌَُ ػٌٚ ُـز 

ىثس ٌٓر إٔ  , ُوو فِٔشًٌثػ٢ ُألؿ٘جّٝثُغج٢ٗ ّٟٞ  ُِذٜجةْكجألٍٝ ال ٣ِٚـ إال ُضو٣ٌٝ ّجه٤ز 

ػ٠ِ ثُط٣ٌن ثًَُثػ٢ دؼو إٔ  عًٞث ٛجةؾج هو هجّ دـٌُ هٌٝٗٚ ك٢ هِخ ّذجّض٤جٕ ٝهِٛ عذجص٤ٌٝ

  ْ  ٗل٤ٜٔج إ٠ُ أ٣ًجف دؼ٤ور, ًْ أٗش ؽ٤ِٔز ٣ج ٣ًٖٞٓ, ٝال ٣ووً ؽٔجُي أٓغجٍ أٗو٣ًٝو ٝٓج٤ًِِٕٔٞ ص

 لش إ٤ُي ٣ٌٝقُؼَ )ثإلّضؼٌث٢ٝ( ٣ِض (ؽٕٞ صٌثكُٞضج)ؽ٤ِٔ دٞٗو أٝ  صْضقو٤ٖ ٖٓ ٓغَ:كؤٗش 

ُِؼ٘ز ػ٤ِْٜ ؽ٤ٔؼج, ٓٔغالس ث٤ُْ٘ٔج ٝإٕ ُْ ٣لؼَ ّٞف أٗضوْ ٖٓ ًَ ثٌُؽجٍ, ثػٖ ثُ٘ظٌ إ٠ُ 

ّضؼٌث٢ٝ ث٤ٌٌُٔٝكٕٞ ٖٓ ٣وٛج ٝأمي ٣ٌٚك: ٓجىث صلؼ٤ِٖ أ٣ضٜج ثُٔؾ٘ٞٗز؟ كنطق ؽ٤ِٔ ثإل

َُِٝثػ ٝال ٗووّ ػٌٝج  ٗقٖ ٗوّٞ دوٌٙ٘ز ثُٔو٣٘ز, كجٌُؽَ ثُؼجهَ ال ٣ٌد٠ ٗلْٚ دئٌٓأر ٓنذُٞز

ػ٠ِ ثُؾٔج٤ٌٛ, ٝظَ ٌّجٕ ثُٔوجٟؼز ٣ضجدؼٕٞ ٓج ٣قوط ػٖ ًغخ ٝثُنٞف ٣ضَِْ إ٤ُْٜ ٣ًٝوث 

٣ًٝوث ٝػ٘وٓج ّٔؼٞث أفجه٣ظ ؽ٤ِٔ ٣ًٖٞٓٝ ك٢ ثإلىثػز أميٝث ٣ْؤُٕٞ دؼْٜٞ ثُذؼٜ: َٛ 

ُو٣ْٜ. ٛؤالء ثُٜجًٌٍ ٛجًد٤ٖ ٖٓ ٓٚقز ٗل٤ْز؟ أّ ٣لؼِٕٞ ىُي ٖٓ أؽَ إعجًر ثُوِن  



     

ُْ ٣ٌٖ ٣ؼؾخ )ٗجٓ( ثُْذجح ًَ ٛيث ثُي١ ًجٕ ٣ٌ٣و إٔ ٢ٜ٘٣ ثألًٓٞ ٣ٌّؼج كوجٍ ُِذو٤ز: إٕ 

ثُٞهش ٣وثٛٔ٘ج الدو إٔ ٗ٘لي مطض٘ج ثألم٤ٌر ٝٗضٌى ثُٔوجٟؼز فجال ًٝجٕ هو هجّ دضؼو٣َ ثُْ٘نز 

ُٝ ثُلو٣ز ثُنذ٤غز ًٝجٗش مطضٚ صوّٞ: ػ٠ِ ٌٝح ٕذٌجس ثُٔوجٟؼز أٝال ثأل٠ُٝ ٖٓ ك٤ٌ

ثُق٣ٞ٤ز ( دجُل٤ٌُٝ إلعجًر ثٌُػخ ُوٟ ثُ٘جُ ٖٓ كووثٕ د٤جٗجصْٜ عْ ٌٝح ثُنٞثهّ )ث٤ٌُْكٌثس

ْ  ٣وٕٞٓٞ  ُٔؤّْجس ثُوُٝز ِٟٝخ كو٣ز ًذ٤ٌر فض٠ صؤ٤ٖٓ مٌٝؽْٜ مجًػ فوٝه ثُذاله ٖٝٓ ع

ثُٚ٘جػ٢ إ٠ُ فجُضٚ ثأل٠ُٝ ٝهجٓٞث دضو٤ْْ أٗلْْٜ إ٠ُ ٓؾٔٞػض٤ٖ: دئػجهر ثُذ٤جٗجس ٝٗظجّ ثُؤٌ 

ثأل٠ُٝ صْٞ: )ؽًٞهٕٝ( ثُؾاله ٝ)ًٝدٌصٞ( ثُٔضـجد٢ ٝ)ؽ٤ِٔ( ثالّضؼٌث٢ٝ ٝ)٣ًٖٞٓ( 

أٓج ثُٔؾٔٞػز  ثُٔؾ٘ٞٗز ٢ٛٝ ٓٞؽٞهر ك٢ ؿٌكز ثُضقٌْ ثٌُة٤ْ٤ز ُِؤٌ ثُٚ٘جػ٢ )كجًُٝ(

ٌُٚمز ٝ)هثٕ( ثُذجةِ ٓٞؽٞهر ك٢ ٌٓجٕ آمٌ ثُغج٤ٗز كٌجٗش صْٞ: )ٗجٓ( ثُْذجح ٝ)ٛجٓجٕ( ث

٣ٌٜٝٔ٘ج ثُضقٌْ ك٢ ثُؤٌ ثُٚ٘جػ٢ ػٖ دؼو إىث ٓج فوط ٢ٕء ُِٔؾٔٞػز ثأل٠ُٝ ًٝجٗش هُٝز 

)إ٣ٌٌٝٗج( صوق ػ٠ِ هوّ ّٝجم ٝثُ٘جُ صضجدغ ٌٖٗثس ثألمذجً ػ٠ِ ه٘ٞثس كٞجة٤ز صُذظ ٖٓ أهٔجً 

)أٗو٣ًٝو( ػ٘و ٙو٣وٚ  ٙ٘جػ٤ز أمٌٟ ؿ٤ٌ ثُؤٌ ثُٚ٘جػ٢ )كجًُٝ( ًٝجٕ ّذجّض٤جٕ

)ٓج٤ًِِٕٔٞ( ٣ضجدؼجٕ ثألمذجً ٛٔج أ٣ٞج َٝٝٙ ثُنذٌ ثألم٤ٌ ك٢ ثُضٞ: ؽٔجػز ػٔالء ثُظَ 

ص٤ٚخ فجّذجس ًغ٤ٌر دجإلٙوثً ثُغج٢ٗ ٖٓ ك٤ٌُٝ ثُلو٣ز ثُنذ٤غز ًٝيُي مٞثهّ ف٣ٞ٤ز ك٢ ثُوُٝز 

ثُؤٌ ثُٚ٘جػ٢ ٖٓ ثُقٌٞٓز ُٞهق ػَٔ ثُل٤ٌُٝ ٝإػجهر  ٤ِٕٓٞ هٝالً 100ٝصطِخ كو٣ز هوًٛج 

ٝٛ٘ج ثّضٖجٟ )أٗو٣ًٝو( ٝ)ٓج٤ًِِٕٔٞ( ٖٓ ثُـٞخ ٝهًٌث ثال ٣ولج ٌٓضٞك٢ ثأل٣و١ ٣ٝٞثؽٜج 

ٝهًٌ )أٗو٣ًٝو( ثُضٞؽٚ إ٠ُ ؿٌكز ثُضقٌْ ثٌُة٤ْ٤ز ُِؤٌ ٝصو٤ٌٓٙ فض٠  ثُٔٞهق ٜٓٔج ًجٕ ثُغٖٔ

ضـجد٢( ثّضنوثّ إٔ ٣ؼ٤و ؽًٞهٕٝ )ثُؾاله( ًٝٝدٌصٞ )ثُٔ ُٞ ًِلٚ ىُي ف٤جصٚ ٌُٜٝ٘ٔج ًجٗج ٣ن٤ٖجٕ

دٌٗجٓؼ ثُذؤً ثُؼٚذ٤ز ػ٠ِ ّذجّض٤جٕ )أٗو٣ًٝو( ٌٓر أمٌٟ ٤ٜ٘٣ٝجٕ ف٤جصٚ ًٝجٗش ًج٤ٌٓثس 

ثٌُٔثهذز ثُٔٞؽٞهر ك٢ ًَ ٌٓجٕ ك٢ هجػور ثُؤٌ صٔغَ ػجةوج أٓجْٜٓ ًيُي ٕؼجع ث٤ًَُِ ثُٔٞؽٞه 

كج١(  –أٓجّ ثُـٌف ثٌُة٤ْ٤ز ٝثصلوج إٔ ٣ضَِْ ٓج٤ًِِٕٔٞ ٖٓ مالٍ إفوٟ ٕذٌجس )ثُٞث١ 

ثُٔٞؽٞهر دجُوٌح ٖٓ هجػور ثُؤٌ ٣ٝوّٞ دئدطجٍ ػَٔ ثٌُج٤ٌٓثس فض٠ ٣ْضط٤غ )أٗو٣ًٝو( ثُي١ 

٣ٞهق  ثُٞهش ثُٔ٘جّخٝك٢  ٣ٌٕٞ ػ٠ِ إصٚجٍ ٓؼٚ ٖٓ ثٍُٞٙٞ إ٠ُ ثُـٌكز ثٌُة٤ْ٤ز

)ٓج٤ًِِٕٔٞ( ػَٔ ٕؼجع ث٤ًَُِ فض٠ ٣ْضط٤غ )أٗو٣ًٝو( ثُؼذًٞ ٝدجُلؼَ ٝٝغ )أٗو٣ًٝو( ه٘جػج 

ٝصَِْ  ٞس ػ٠ِ ٝؽٜٚ فض٠ ال ٣ضْ ثُضؼٌف ػ٤ِٚ ٖٓ هذَ ثٌُج٤ٌٓثس ك٢ ثُظالّأّٞه ٌُِٝد

كج١( ٝػطَ ثٌُج٤ٌٓثس ٝأمي ٣الػخ )ًٝدٌصٞ( ثُٔضـجد٢  –ٓج٤ًِِٕٔٞ ػذٌ أهٌح ٕذٌز )ٝث١ 



ػذٌ ًّجةَ ثُٜجًٌٍ ثُٔؼضجهر ٣ٝنذٌٙ أٗٚ ه٣ٌخ ٓ٘ٚ ؽوث ًيُي ًجٕ ٣وّٞ دئّضلَثٍ )ؽًٞهٕٝ( 

َٛٓٚ ٌٓثس ػو٣ور ك٢ ٓذج٣ًجس ُِٔالًٔز ك٢ ثُؾجٓؼز ٝؽؼِٚ أٝقًٞز ثُؾاله ٣ٝنذٌٙ دؤٗٚ هو 

أٓجّ ثُلض٤جس ًٝجٗش ٣َٛٔز )ثُؾاله( ك٢ ٓذج٣ًجصٚ ٗجهًر ثُقوٝط ٣ٝوػٞٛٔج إل٣ؾجهٙ دجُوٌح ٜٓ٘ٔج 

ك٢ ٌٓجٕ ٓج, دجُلؼَ صقٌى )ؽًٞهٕٝ( ثُؾاله ٝ)ًٝدٌصٞ( ثُٔضـجد٢ ػذٌ أًٝهز ثُٔذ٠٘ إل٣ؾجه 

هضٌح )ّٞدٌ ك٢ ؿٌكز ثُضقٌْ ثٌُة٤ْ٤ز ٝػ٘وٓج ثِ ٣ًٖٞٓٝ ٝصًٌج ؽ٤ٔ ثُـ٣ٌخ ثُٔضطلَ

أٗو٣ًٝو( ٖٓ ثُـٌكز ثٌُة٤ْ٤ز ؽوث ِٟخ ٖٓ ٓج٤ًِِٕٔٞ إٔ ٣ؼطَ ٕؼجع ث٤ًَُِ فض٠ ٣ْضط٤غ 

ثًٌُٔٝ, ٝهمَ )أٗو٣ًٝو( ثُـٌكز ثٌُة٤ْ٤ز ٝثٕضذي ٓغ ؽ٤ِٔ )ثإلّضؼٌث٢ٝ( دجأل٣و١ ثُي١ ًثؿ 

ّٞ دٖو  ٕؼٌٙ ٝصقجٍٝ َٗع ثُو٘جع ػٖ ٝؽٜٚ ٣ٌٞدٚ ٌٝدج ٓذٌفج ًٝجٗش ٣ًٖٞٓ ثُٔؾ٘ٞٗز صو

ّٞف أهّٞ  ,ٝػ٘وٓج َٗػضٚ ًٖٝلش ػٖ ٝؽٚ ّذجّض٤جٕ ًثفش صوٍٞ ُٚ ً٘ش أػٌف أٗٚ أٗش

ًٝثفش صؼٞٚ ك٢ أٓجًٖ ٓضلٌهز ٖٓ ؽْوٙ كؤمٌػ ًىثى ٖٓ ؽ٤ذٚ ًٕٝٚ ٗقٞ  دض٣َٔوي إًدج

ّضؼٌث٢ٝ ك٢ إلٝؽٜٜج كلووس ثُٞػ٢ مالٍ دٞؼز عٞث٢ٗ ٝػجٝه ثالٕضذجى ٓؾوهث ٓغ )ؽ٤ِٔ( ث

ٓؼًٌز ُِٔٞس فض٠ ثّضطجع إٔ ٣ٌٞدٚ دؾْْ ٓؼو٢ٗ ػ٠ِ ًأّٚ كلوو ثُٞػ٢ ٛٞ ث٥مٌ, ثّضطجع 

)أٗو٣ًٝو( إٔ ٣ضٔجُي ٗلْٚ ٝأٝهق ػَٔ ك٤ٌُٝ ثُلو٣ز ثُنذ٤غز ٝٝـ٠ ػ٠ِ ًٍ ثُضو٤ٌٓ ثُيثص٢ 

ٕ عج٤ٗز ٝػٌف ثٌُٔج 30ُِؤٌ ثُٚ٘جػ٢ )كجًُٝ( كذوأ ثُؼو ثُض٘ج٢ٍُ ُِضو٤ٌٓ ثُيثص٢ مالٍ 

( ثُي١ ًثؿ ٣ْؤُٚ إٕ ًجٕ ال٣َثٍ دن٤ٌ كطٔؤٗٚ ٝثًص٠ٔ ٓج٤ًِِٕٔٞ)ثُٔنضذت٤ٖ ك٤ٚ ثُذو٤ز ٝأمذٌ دٚ 

ػ٠ِ ثألًٛ ٖٓ ٕور ثإلػ٤جء ٝهثٛٔش ثٌُٖٟز ثٌُٔجٕ ٝهجٓش دجُوذٜ ػ٠ِ ثُٔٞؽٞه٣ٖ ك٤ٚ  

دؼو دالؽ )ٓج٤ًِِٕٔٞ( ٝؽجءس  ك٢ ثٌُٔجٕ ثُٔنضذت٤ٖ ك٤ٚ ًيُي ىٛخ ك٣ٌن آمٌ ك٢ صؼوخ ثُذو٤ز

ثإلّؼجف ٝفِٔش ثُغالعز: )ّذجّض٤جٕ( ٝ)ؽ٤ِٔ( ٝ)٣ًٖٞٓ( ٝظٌٜس ًّجُز ػ٠ِ ثُٖجٕز دز ػٌ

ْ  صو٤ٌٓٙ دجٌُجَٓ ٝصٜجٝس دو٤ز فطجّ ثُؤٌ ك٢ ثُلٞجء ًٝجٗش  صل٤و دؤٕ ثُؤٌ ثُٚ٘جػ٢ هو ص

ثُنذٌ ثُْؼ٤و  ًٝثؿ ٣َف   ,ثُْؼجهر ثُض٢ ك٤ٜج )ٓج٤ًِِٕٔٞ( ال صٞٙق د٘ؾجؿ ثُٜٔٔز ثُْٔضق٤ِز

                   ٝٝغ ثُْالَّ ثُقو٣و٣ز ك٢ أ٣و١ ؽ٤ٔغ أكٌثه ؽٔجػز ػٔالء ثُظَ.      ُِذو٤ز ٝصْ

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 



 

ك٢ ثُٞهش ثُي١ ًجٕ ٣وّٞ ك٤ٚ )أٗو٣ًٝو( ٝ)ٓج٤ًِِٕٔٞ( دجُٜٔٔز ثإلٗضقج٣ًز ًجٗش هًٝٝ )ك٤ٕٞج( 

هث٤ٗال ٝ)د٤ض٢( ثُٚـ٤ٌر دؼَٔ صؼو٣الس ػ٠ِ ٗظجٜٓج ثُنجٗ ٤ِ٤ٖٛ )ًٍٝ(,  دْٔجػورصوّٞ 

إُ( ٝثُٔذ٢٘ ػ٠ِ ٗٞثر ث٤ٌُِِ٘ ُ٘ؾور ثُقجّذجس ثُٖن٤ٚز ٝمٞثهّ )٤ٌّكٌثس( )ك٤ٕٞج أٝ 

ثُقٌٞٓز إىث ٓج صؼطِش أٗظٔضٜج دؼٜ صؼٌٜٝج ُٜؾٔجس ك٤ٌُٝ ثُلو٣ز ثُنذ٤غز ٖٓ ثُ٘ٞع ثُغج٢ٗ 

 ًٝجٗش ثُلض٤جس ك٢ فجُز ٕو٣ور ٖٓ ثُوِن ٝثُضٌهخ مٞكج ٖٓ إٙجدز )أٗو٣ًٝو( ٝ)ٓج٤ًِِٕٔٞ( دؤىٟ

ٝأُوش ٓي٣ؼز ثٌُٖ٘ر ثُذ٤جٕ  َٝٙ ثُنذٌ ثُْؼ٤و ثُي١ ًجٕ ثٌَُ ك٢ إٗضظجًٙ ٌُٖٝ دؼوٛج دو٤َِ

ثُضج٢ُ: ٗؾجؿ ٕجد٤ٖ ٖٓ ثُٔط٣ًٖٞ ك٢ ثُضَِْ إ٠ُ ؿٌكز ثُضقٌْ ثٌُة٤ْ٤ز ُِؤٌ ثُٚ٘جػ٢ 

 )كجًُٝ( ٝإدطجٍ ػَٔ ك٤ٌُٝ ثُلو٣ز ثُنذ٤غز ٝإٟالم دٌٗجٓؼ ثُضو٤ٌٓ ثُيثص٢ ُِؤٌ ثُٚ٘جػ٢

ٝٛ٘ج ص٘لِ ثُؾ٤ٔغ ثُٚؼوثء ٝدؼوٛج دو٤َِ ًجٕ ٛ٘جى إصٚجٍ ٛجصل٢ ٖٓ )ٓج٤ًِِٕٔٞ( ُقذ٤ذضٚ 

)ًٍٝ( ٣طٔؤٜٗج ك٤ٚ ػ٠ِ أٜٗٔج دن٤ٌ ٣ٝنذٌٛج دؤٗٚ ك٢ ثُط٣ٌن إ٤ُٜٖ ٝػ٘و ُٝٙٞٚ ًجٗش ٗظٌثس 

ثُضٌهخ ك٢ ػ٢٘٤ هًٝٝ )ك٤ٕٞج( ثُض٢ ًثفش صْؤٍ ػٖ فذ٤ذٜج )أٗو٣ًٝو( ًٝجهس ثُوٓٞع صٌٜ٘ٔ 

ثُٚـ٤ٌر )د٤ض٢( ثُض٢ ًثفش صْؤٍ دوًٝٛج ػٖ أم٤ٜج أ٣ٞج, هجٍ ُٜٖ عذجص٤ٌٝ  ٖٓ ػ٢٘٤

ٝأمذٌٖٛ أٗٚ صْ ٗوَ ّذجّض٤جٕ )أٗو٣ًٝو( إ٠ُ ثُْٔضٖل٠ ٝٓؼٚ ؽ٤ِٔ  )ٓج٤ًِِٕٔٞ( أال صنلٖ

  ْ  )ثإلّضؼٌث٢ٝ( ٣ًٖٞٓٝ )ثُٔؾ٘ٞٗز( ػٖ ٣ٌٟن ػٌدجس ثإلّؼجف دؼو ثإلٕضذجى ثُؼ٤٘ق ثُي١ ص

ثُيٛجح ُإلٟٔت٘جٕ ػ٤ِٚ د٘لْٜج ًيُي د٤ض٢ )ثُٚـ٤ٌر( ثُض٢ ػ٠ِ  د٤ْٜ٘ ٝٛ٘ج أٌٙس )ك٤ٕٞج(

ـ  دٖور ٝػ٘و ٍٝٙٞ ثُؾ٤ٔغ إ٠ُ ثُْٔضٖل٠ ٝك٢ ثُـٌكز ثُض٢ ٣ٌهو ك٤ٜج  ًجٗش صٌٚك ٝصِ

ّذجّض٤جٕ )ّٞدٌ أٗو٣ًٝو( أٌْٓش )ك٤ٕٞج( دئفوٟ ٣و٣ٚ ٝٝٝؼش ٣وٛج ثألمٌٟ ػ٠ِ ًأّٚ 

ٚ أٓج ثُٚـ٤ٌر )د٤ض٢( كوو ثًصٔش ك٢ فٖٞ ًٝثفش صوٍٞ ُٚ: أٜٗج ال صضًٚٞ ٛيٙ ثُو٤ٗج دوٝٗ

أم٤ٜج ٝأميس صوٍٞ ٢ٛٝ صذ٢ٌ: أٜٗج ًجٗش صن٠ٖ أال صٌثٙ ٌٓر أمٌٟ, ًيُي ًجٗش صوق )ًٍٝ( 

, أ٣جّ ه٤ِِز ٝصٌى ّذجّض٤جٕ ثُْٔضٖل٠ ٝىٛخ إ٠ُ َُٓ٘ٚ ٝأػو  إ٠ُ ؽجٗخ فذ٤ذٜج )ٓج٤ًِِٕٔٞ(

ثُي٣ٖ  ٌثً أٝ ؽٔجػز ػٔالء ثُظَثألٙوهجء فلال ًذ٤ٌث دٔ٘جّذز ٛيث ثٌُ٘ٚ ثُؼظ٤ْ ػ٠ِ ثألٕ

ؽٜ ُٝ ُْٜ صٜٔج ال فٌٚ ُٜج ؽٌثء ثُؾٌثةْ ثُؼظ٤ٔز ثُض٢ ثًصٌذٞٛج صقَٔ  شػ٠ِ ثُؾجٗخ ث٥مٌ 

ًَ صج٣ًنْٜ ثألّٞه ٓ٘ي ثُذوث٣ز ٝك٢ ٣ّٞ ثُٔقجًٔز ًجٕ ٣قٌٞ ؽ٤ٔغ أكٌثه ؽٔجػز ثُوذؼز 

يثػز ػ٠ِ ثُٜٞثء ٓذجٌٕر ٝدوأ ثُٔقِق ٣ٌْثُقٌٔثء ًٝجٗش ثُ ُٓ ه ُْٜ صلج٤َٙ ثُو٤ٞز ٔقجًٔز 

ّٝؤُْٜ أٝال ػٖ ك٤ٌُٝ صٌٖٗٞدَ ثُي١ هجٓٞث دضؼو٣ِٚ ٝأِٟوٞٙ ك٢ ثُٔوجٟؼز كؤؽجدٚ ثُؾاله: أْٜٗ 

كؼِٞث ىُي ًؿذز ْٜٓ٘ ك٢ إؽذجً ِٟذز ثُؾجٓؼز ػ٠ِ ثفضٌثْٜٓ ًٝثؿ ٣ْؤٍ ؽ٤ِٔ )ثإلّضؼٌث٢ٝ( 



ؽ٤ِٔ ٌُِٔر ثُغج٤ٗز ػٖ ثُؾٜجه٤٣ٖ ثُي١ صؼجٕٝ ٓؼْٜ ٝص٤ِْٜٚ إلًصٌجح أػٔجٍ إًٛجد٤ز كؤٌٌٗ 

ٝٝؽٚ ُٜجٓجٕ )ثٌُٚمز( ًٝيُي هثٕ )ثُذجةِ( صٜٔز ٌّهز ٓلجص٤ـ ثُؤٌ ثُٚ٘جػ٢ دٜوف 

ُٝؾًٞهٕٝ )ثُؾاله( ًٝٝدٌصٞ )ثُٔضـجد٢( صٜٔز إًصٌجح إٗضٜجًجس  ثإلّض٤الء ٝث٤ُْطٌر ػ٤ِٚ

ؽٜش  ُٝ صٜٔز إْٗج٤ٗز دقن ّذجّض٤جٕ )أٗو٣ًٝو( ػٖ ٣ٌٟن ثّضنوثّ دٌٗجٓؼ ثُذؤً ثُؼٚذ٤ز ًيُي 

كج١( ٕٝذٌجس ثُٜٞثصق ثُن٣ِٞز ٝث٤ُْطٌر ػ٠ِ ٕذٌجس ُٞفجس  –إمضٌثم ٕذٌجس )ثُٞث١ 

ٝص٣ٌٝغ ثُٔٞث٤ٟٖ٘ ٌَُ ٖٓ ؽ٤ِٔ )ثإلّضؼٌث٢ٝ( ٝ)٣ًٖٞٓ( ثُٔؾ٘ٞٗز ثُض٢  ثُؼٌٛ ثإلػال٤ٗز

ًثفش صٌٚك أٜٗج صٌٌْٜٛ ؽ٤ٔؼج ّٝض٘ضوْ ٣ٞٓج ٓج ٖٓ )ًٍٝ( ٝ)ك٤ٕٞج( ّٝضوضَ ًَ ٖٓ 

ٞ( كٞؽٚ ُٜٔج ثُوج٢ٝ أ٣ٞج صٜٔز ثُوٌٙ٘ز ػ٠ِ دٌثٓؼ ٌٓمٚز ٌٖٝٗ )أٗو٣ًٝو( ٝ)ٓج٤ًِِٕٔ

ٓلجص٤ـ ًِٝٔجس ثٌُْ ثُنجٙز دٜج ًيُي ٌٖٗ ٓٞثه إدجف٤ز ُِؼٌٛ ػ٠ِ ٖٓ ْٛ هٕٝ ثُْٖ 

ٝإًْجح ثُق٣ٌز ُِلض٤جس  أٜٗج ص٣ٌوٝصوٍٞ  ثُوج٢ٗٞٗ أ١ ثألٟلجٍ كٌثفش صٌٚك ٣ًٖٞٓ ٌٓر أمٌٟ

ك٢ هجػز ثُٔقٌٔز ف٤ظ ًجٕ فجٌٝث ٛٞ ث٥مٌ  ثُنذٌر ُألٟلجٍ ثُٚـجً كٌثؿ ٤ٖ٤َٓ ٣ٞقي

ض٣ٞٚخ ثُٞف٤ور أٜٗج ًجٗش صقِْ د )٣ًٖٞٓ( َٓ٘ػؾز ث٤ُّٞ ٣ذوٝ إٔ صٜٔضٜج: ٣ٝوٍٞ ُذو٤ز ثألٙوهجء

ثُْٔوُ ٗقٞ ًأ٢ّ, ثُلٌهُٝ ٤ُْش دٜج ك٠ٝٞ أٝ م٤جٗز أ٣ضٜج ثُٔؾ٘ٞٗز ًيُي ٛ٘جى ال صٌصو١ 

ًٝجٗش أًذٌ ثُضْٜ ثُٔٞؽٜز إ٤ُْٜ ٢ٛ ثُْطٞ  ثُلض٤جس ثُذ٘ج٤َٟ ثُٔضٌٜةز ٖٓ أؽَ إعجًر ثُٖذجح

ػ٠ِ ثُؤٌ ثُٚ٘جػ٢ )كجًُٝ( ٝإٙجدز ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ ثُقجّذجس ٝمٞثهّ )٤ٌّكٌثس( ثُٔؤّْجس 

ثُق٣ٞ٤ز ُِوُٝز دل٤ٌُٝ ثُلو٣ز ثُنذ٤غز ٖٓ ثُ٘ٞع ثُغج٢ٗ دوٚو ْٓجٝٓز ثُقٌٞٓز ُِقٍٚٞ ػ٠ِ 

ٗجٓ )ثُْذجح( ٌُِالّ, ثُي١ ًثؿ ٣ْخ ٤ِٕٓٞ هٝالً ًٝجٕ ثُوًٝ ٛ٘ج ػ٠ِ  100كو٣ز ًذ٤ٌر صذِؾ 

, كقيًٙ ثُوج٢ٝ ٖٓ ٣ٍجهر ثُضْٜ ثُٔٞؽٜز إ٤ُْٜ, ثُوج٢ٝ ًَٝ ثُٔٞؽٞه٣ٖ ك٢ هجػز ثُٔقجًٔز

ٝأمي ٣ٌٚمٕٞ ؽ٤ٔؼج ك٢ ثُوجػز ٓٔج أٙجح هجػز ثُٔقٌٔز دجٌُٜػ ِٟٝخ ًة٤ِ ثُٔقٌٔز ٖٓ 

 40إ٠ُ  25ج د٤ٖ ثُؾ٤ٔغ إُضَثّ ثُٚٔش ٝدؼو ػور ؽِْجس ٙوًس أفٌجّ ٝوْٛ صضٌثٝؿ ٓوصٜ

 ,ػجٓج صقش ثُقٌثّز ثُٖٔوهر ٝؿ٤ٌ ْٓٔٞؿ ُْٜ ٟٞثٍ ٛيٙ ثُلضٌر دئّضنوثّ أ١ ؽٜجٍ إٌُض٢ٌٗٝ

ًجٕ ٛيث ثُؾٜجٍ: ٛجصق م١ِٞ أٝ فجّخ ٓقٍٔٞ أٝ مجهّ )٤ٌّكٌ( ػٔالم أٝ فض٠ هجًا 

ٝأّوٍ ثُْضجً ػ٠ِ فٌج٣ز ؽٔجػز ٖٓ ثألٌٕثً ثّضنوٓش  إٌُض٢ٌٗٝ مالٍ صٞثؽوْٛ هثمَ ثُْؾٖ

ضٌُ٘ٞٞؽ٤ج دٌَ ٌٟهٜج ثُِٔض٣ٞز ٝثًصٌذش مٌهج ٌَُ ثُوٞث٤ٖٗ ثٌُٔٔ٘ز أٝ ًٔج ص٠ُْٔ ؽٔجػز ثُ

هًٝٝ )ك٤ٕٞج( ًيُي صَٝػ عذجص٤ٌٝ  ػٔالء ثُظَ أٓج ّذجّض٤جٕ )أٗو٣ًٝو( كوو صَٝػ فذ٤ذضٚ

)ًٍٝ( ٝػجٓ ثُؾ٤ٔغ ك٢ ّؼجهر ٝهٝٗش ثُٚـ٤ٌر )د٤ض٢( ًَ ٓج ٤ِ٤ٖٛ  فذ٤ذضٚ)ٓج٤ًِِٕٔٞ( 

.ثُٚـ٤ٌر ثُنجٙز فوط ك٢ ٓيًٌصٜج  

  ....ثُٜ٘ــــــــــــج٣ز 

 

 

 



 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 






