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 يقع حلكظخد فى  هسٔىش فٜى،  ن طلىخل  حلاٜىل حإلل  حا١ىخٍ حلساىخعاس  حلكىخ  لس٘ىكوش حإلماىش لطكوىا  حلكزىخٍن

لكول فاه حلسكل  رسل، حإلماش لفقخ لوسلخظاَ حلاكَيىش حلسوظواىش ا حلٔاخٓىاش لحصاظٜىخىيش لحصؿظسخواىش لحلؼقخفاىش 

لحلظَ٘يكاشن حنظقل ركيعخ لظ،ٟاؾ حلساخعا  حلسَطزطش رهخ من مؼل طكوىا  حلكزىخٍن لمىخ يظَطىذ وواهسىخ مىن موىخ١َ 

 وو  حلاَى لحإلَٓس لحلسـظسع. 

ركخى حإلييلل،ؿاش لحلاؤااش لمأماىش لطؤػاَحطهىخ ووى  حإللٟىخج حلسـظسكاىشن مىن كاىغ لطلخل  حلاٜل حلؼخن  حإل

حلسهلاىىش ن لمىىخ يظساىىِ رىىه نىىل لىى،ؤ ملهىىخن لحلىىَإا حلاكَيىىش حلظىى  اخمىىض  –حل،ظاااىىش  –أنىى،حج حإلماىىش جحإلرـييىىش 

 رظلواوهخ. 

ؼوض فى  حلـهى،ى حلَٓىساش حلظى  لطلخل  حلاٜل حلؼخلغ ؿه،ى حليللش ف  مكخفلش حإلماش لطكوا  حلكزخٍن لحلظ  طس

اخمض رهخ لُحٍس حلظَراش لحلظكوا ن كظ  ان٘خء حلهاجش حلكخمىش لسلى، حإلماىش لطكوىا  حلكزىخٍن ملوىل فى  ًلى  حلوطى٢ 

حصٓظَحطاـاش حلظ  لٟىكض فى  عىٌح حل٘ىؤؤ. لحلـهى،ى لاىَ حلَٓىساش حلظى  اخمىض رهىخ ركىٞ حلسلاسىخص لحلهاجىخص 

ناخماىىىشن نخحلسٔىىىخؿين لأنييىىىش لمَحنىىىِ حل٘ىىىزخدن لؿسكاىىىخص حلَوخيىىىش حلسيناىىىشن لركىىىٞ مئٓٔىىىخص حلظَراىىىش حلل

 حلسظكخموشن للاَعخن مزالخ مخٗخد عٌه حلـه،ى من أل،حؤ اٜ،ٍ كخلض رالهخ لران طلقاق أعيحفهخ. 

 حلزاخنخص حإلٓخٓاش

 مووٜخص حانظخؽ حلكوسي 

 لمأٓظخً حلينظ،ٍ / مـيي ٛلف ١ه حلسهيي
 

ى / مـيا ٛلف ١ه حلسهيا  .حصٓ  رخلكخمل  : أ 

ركواش حلظَراش ؿخمكش حلسلٜ،ٍس.  حل،ظااش حللخلاش : أٓظخً  أٛ،  حلظَراش 

 حلسـظسع لطلساش حلزاجش حوظزخٍح من لنال نواش حلظَراش ؿخمكش حلسلٜ،ٍس ل٘ئلؤ هيمش

 لكظ  حآلؤ. ٖٕٔٓ/ ٔ/ٖ

 و٠، حلوـلش حلكوساش حليحثسش لظَااش حإلٓخطٌس لحإلٓخطٌس حلسٔخويين اطخج حليٍحٓخص

-ٖٕٔٓحلظَر،يش جلـلش أٛ،  حلظَراش لحلظوطا٢ حلظَر،ا  حليلٍس حللخىيش وَ٘ 

حلظلااٌا   ن لحلقَحٍٖٕٔٓ/ٕ/8ٕرظخٍين  ٕٔ٘ن رخلقَحٍ حل،ُحٍا ٍا  ٕٙٔٓ

  ٖٕٔٓ/7/ٗٔرظخٍين 9ٕٔلَثاْ حلسـوْ حإلوو  لوـخمكخص ٍا  

  ،ٛولخلين حلسَحٓوش : حلكل،حؤ حلزَييا : ؿخمكش حلسلٜ،ٍس ن نواش حلظَراش ن أ  أ

 حلظَراش 

 : حلزَيي حالكظَلنMail    : Taha_  –E    Magdy@yahoo.com    

 

 ألص: حلكظذ حلسئلاش

mailto:Magdy@yahoo.com


لطلخل  حلاٜل حلَحرع ١َق لأٓخلاذ حلظكخمل مع حلكزخٍ من حإلماىان مىن كاىغ ٛىاخطه ن لهٜخثٜىه ن لأعى  

ظويحمهخن لمخ يوىِ  مىن ملىخعؾ لأىلحص طظلخٓىذ ل١زاكىظه ن لأعى  حلٜىك،رخص حلظى  طلى،  حل،ٓخثل حلظ  يسكن حٓ

 راله  لران حٓظسَحٍع  ف  رَحمؾ مل، حإلماش حلظ  طقيمهخ حليللش.

أمىىخ حلاٜىىل حلوىىخمْ فظلىىخل  طٜىى،ٍح مقظَكىىخ لسىىخ يلزكىى  أؤ طقىى،  رىىه نواىىخص حلظَراىىش فىى  ملىى، حإلماىىش لطكوىىا  

لظٜىى،ٍن لأعىى  أعيحفىىهن لحلسكىىخل  حلظىى  يكىى،ؤ وواهىىخن لأعىى  حلسظطوزىىخص حلظىى  طوىىِ  حلكزىىخٍن ملىىيىح ملطوقىىخص عىىٌح ح

 للـخكهن للحٟكخ ف  حصوظزخٍ مخ اي ي،حؿه طلااٌه من وقزخص لٛك،رخص. 
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ٔساظه رخللهؾ حلس،ٓ،و . لع، حللهؾ حلىٌا يكظسىي ووى  وىَٝ حلق٠ىاش حنظهـض ف  عٌح حلسئلف مخ يسكن ط 

حلظَر،يش رٜ،ٍس م،ٓكشن طكَٝ لكل حآلٍحء حلسظكوقش رهخن مع طقيي  حإلىلش حلكخفاىش لكىل ٍأان ػى  ٍرطهىخ رسىخ عى، 

  اخث  لنخثنن فكَٟض لوق٠اش نسخ ع  ف  حلقَآؤ حلكَي ن لنسخ ع  ف  حلٔىلش حلسطهىَسن مٔىظكالخ مىخ أمكللى  ًلى

رخؿظهخىحص لآٍحء ٓوف حإلمش حلٜخلقن كظ  طك،ؤ حلاخثيس ؿسىشن لمىِيل نىل ا٠ىاش رخلسٜىخىٍ حلظى  طى  حصٓىظكخنش 

ره. فـخء حلاٜل حإلل  طلض ول،حؤ "ماه،  حلظَراش لحلظكوىا  حل٘ىَل١ لحل٠ىَلٍس" لاؼاىَ اٗىكخلاش حلظىيحهل رىان 

كىيحع نىل ملهسىخن لولاىش ًلى  رساهى،  حلظَراىش ماه،م  حلظَراش لحلظكوا  لحلكلاش رالهسىخن لحل٘ىَل١ حللُمىش ا

حلسلزؼق من حلكقايس. لأعساش حلظَراش رخللٔزش لواَى لحلسـظسع لحليين لحل،١ن لحلل٠خٍس لحصاظٜخى. لف  حلاٜىل 

حلؼىىخن  حلسكلىى،ؤ رىىن "مىىن نَرىى ا " طلىىخل  حلكظىىخد ماهىى،  حانٔىىخؤ حلسىىَحى طَراظىىهن مىىن كاىىغ ١زاكظىىه لكقاقظىىه 

م،حٟع حإلىد لحلظكوا . لأع  حل،حؿزخص حلظى  يلزكى  أؤ يئىيهىخ كخلىش طكواسىه. لفى  حلاٜىل  لمك،نخطه لٛاخطه ف 

حلؼخلغ حلسكل،ؤ رن "من يَر  ا " وَٝ حلسئلف لوقخثسان وو  أمَ وسواش حلظَراش لحلظكوىا  فى  مـظسكلىخن لٍنىِ 

َرى،ان لحلكلاىش حل،حٟىلش حللييغ وو  حلسكو  رخوظزخٍه مكوسخ لمَراخن فظليع ون ف٠وه لمكخنظه ف  حلظىَحع حلظ

ران ماه،م  حلسكو  لحلسَر ن لحإللقخد حلظ  حنظل  رهخ ف  حلظىخٍين حلظَرى،ان ػى  وىَٝ ركىيعخ لوٜىاخص لحآلىحد 

حلظ  يكى،ؤ وواهىخن للحؿزخطىه طـىخه نأىه لمـظسكىه ل١لرىهن لأهاىَح ملىخك  اوىيحىه طَر،يىخ لػقخفاىخ لطوٜٜىاخ 

َرى ا " لوسَحكىل حلظى  يسىَ رهىخ حانٔىخؤ فى  طَراظىهن ٓى،حء ازىل لأىحثاخ. ف  كان وَٝ حلاٜل حلَحرىع "مظى  ن

م،لىىيه أ  ركىىيهن مزالىىخ حل٘ىىَل١ لحلسظطوزىىخص حلظَر،يىىش لكىىل مَكوىىش. ػىى  هىىظ  حلكظىىخد فىى  حلاٜىىل حلوىىخمْ "ناىىف 

نَر ا" ركَٝ حلطَق لحإلٓخلاذ حلوخٛش ربكيحع حلظَراش ليا حانٔخؤن ٓ،حء أنخنض أٓخلاذ ناَيش أ  أٓىخلاذ 

 ٟلخ َٗل١ لا،حوي لأعيحف ل١َق طلااٌ نل أٓو،د.وسواش. م،
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صٗ  أؤ ايـخى حلسكو  حلقخث  رخلسهلش أيخً نخؤ ن،وه لراجظه لحلسَكوش حلظكواساش حلظي ٓىاكسل فاهىخن يظطوىذ مىن 

اًح أٍحىص أؤ طلاىىي وىىن نأىىهخ حلىىظه  حلس،ؿهىىش الاهىىخن لطلىىؤا رلأىىهخ وىىن  -حلظَراىىش مئٓٔىىخص اوىىيحىه جنواىىخص 

أؤ طط،ٍ من نأهخ ر،كي مىن أو٠ىخثهخ عى  أنأىه  لازىل أؤ ياىَٝ وواهىخ حلظطى،يَ  -حلٔهخ  حلسٜ،رش نل،عخ

 مىىن حلوىىخٍؽن فظىى،حُؤ فىىي ٍإحعىىخ رىىان مىىخ ي٘ىىهيه حل،حاىىع حللىىي لمىىخ يظطوزىىه وٜىىَ حصناظىىخف لحلظقىىي  حلكوسىىي



لحلظكل،لى،ؿين فىىي ٍإيىىش ٗىىخموش لمظكخموىىش ص ؿِثاىىش ملاٜىوشن طلىىيى حلسلمىىق لط٠ىىع حإل١َلكىىخص حلكسواىىش حلظىىي 

طلخٓذ حل،حاع حلٌي طلاخه مهلش حلظكوىا . عىٌه حلسهلىش حلظىي طوظوىف وىن ٓىخثَ حلسهىن حإلهىَا مىن كاىغ فؤىاظهخ 

 ل١زاكظهخ لم،حٛاخص من يظلسل مٔئللاش حلكسل فاهخ.

حلظكوا  من حلسقٍَحص حلسهسش حلظي ييٍٓىهخ حلطخلىذ حلسكوى  فىي نواىخص حلظَراىشن فىبؤ عىٌح  للسخ نخؤ مقٍَ مهلش

حلكسل ٓ،ف يلخل  ١َف ٍإيش لحاكاش لسخ ياظَٝ في عٌه حلسهلش من أٛ،  لمزخىةن طئني مخلهخ لطلخل  ٍٛىي 

ظىذ حلظىَحع فىي عىٌح مخ وواهخن يظ  من هللهخ حل،ل،ؽ ران حلؼ،حرىض حلظىي طساىِ حلسـظسىع وىن لاىَه نسىخ أفَىطهىخ ن

حلسايحؤ حلظَر،ي لران مىخ ١َكظىه حلىَإا حلسكخٛىَس لحلظىي اىي طكى،ؤ مكىخيَسن لًلى  كاخظىخً ووى  حله،يىش حلؼخرظىش 

لمأمىىش مىىن نخكاىىشن لطاىىخول مىىع مىىخ طاَٟىىه حلظ،ؿهىىخص حلسكخٛىىَس مىىن نخكاىىش ػخناىىشن رخل٘ىىكل حلىىٌي ي٠ىىسن لوسكوىى  

ظىؤػَن رسىخ يسوكىه مىن مق،مىخص لملىخ١ق م٠ىاجشن لرخلٜى،ٍس ٛخكذ حلسهلش فاسخ ركي حلقيٍس وو  كٔن حلظؤػاَ لحل

حلظي طكاله وو  أىحء ٍٓخلظه رسخ يظاق لهٜخثٚ حلسظكوسان حلٌين ٓاق،  ع، رخلظيٍيْ له  في كـَحص حليٍحٓش 

 لفٜ،لهخ حلسوظواش. 

للقي ؿخءص عٌه حلَإيش حلظي كسوىض ولى،حؤ "مهلىش حلظكوىا  رىان حإلٛىخلش لحلسكخٛىَس" فىي ٓىظش فٜى،  ركىي 

طقيي  ي،ٟق هط،ٍس مهلش حلظكوا  لحللخؿش ال  حلكظخرش فاهخن وخلؾ حلاٜىل حإلل  ملهىخ "مهلىش حلظكوىا : ماه،مهىخ 

حلظكوىىا  رخلسهلىىشن لأعىى  حلسق،مىىخص  لمق،مخطهىىخ" فكىىَٝ لساهىى،  حلسهلىىشن لماهىى،  حلظكوىىا ن لحلكلاىىش حلظىىي طـسىىع

 حللُمش لظلقاق مهلش حلظكوا ن ٓ،حء أنخنض مق،مخص وخمش أ  مق،مخص هخٛش ص طظ،حفَ اص لسهلش حلظكوا  فق٢. 

لوخلؾ حلاٜل حلؼخني ا٠ىاش "حلقىخث  رسهلىش حلظكوىا : ف٠ىوه لٛىاخطه"ن فؤلٟىق م،اىف حلظىَحع حلظَرى،ي مىن 

ِلش لحلسكخنش لحلظقييَ حلٌي كاي رهن لمن كاغ حإللقخد حلظي لقذ رهىخ. لناىف حلقخث  رسهلش حلظكوا ن من كاغ حلسل

أؤ حلقخث  رسهلش حلظكوا  نخؤ مَراخً رخلسكل  حل٘خمل لمكوسىخً رىخلسكل  حلسهلىي لميٍٓىخً رىخلسكل  حلوىخٙا. لانىه مىخ 

ىضم رىه مىن ٛىاخص لمىخ طساىِ رىه مىن آىحد لف ٠ىخثل أنٔىزظه ؿىلصً لٛل ال  عٌه حلسكخنىش لعىٌح حلظقىييَ اص لسىخ نَكب

لكٔن مْٓسض. لأؤ عٌه حلٜاخص عي مخ يلظىخؽ الاهىخ حلقىخث  رسهلىش حلظكوىا  فىي حلكٜىَ حللخٟىَ كظى  ئىظطاع أؤ 

 يظكخمل ر،وي لراوَ مع ملـِحص حلل٠خٍس حللييؼش في ٟ،ء من أٛخلظه لهٜخثٜه. 

لحؿزخطىه"ن ألٟىق فاىه أؤ عىٌه لوخلؾ حلاٜل حلؼخلغ من عٌه حليٍحٓش ا٠اش "حلقخث  رسهلش حلظكوا ن أىلحٍه ل

حإلىلحٍ مظكيىس لٗخموشن طلاَ ال  حلكسل في مهلش حلظكوا  رلاَس نواش لمظٜوش في لكيس لحكيس ص طلاٜ  وَحعىخن 

فـسكض ران حإلىلحٍ حلظي يئىيهخ حلقخث  رسهلش حلظكوا  طـخه ًحطهن لران حإلىلحٍ حلظي يئىيهىخ طـىخه حلسظكوسىان حلىٌين 

ل لهىىخٍؽ حلىىيٍّن لطـىىخه حلسـظسىىع حلىىٌي يكىىاٖ فاىىه لمىىخ يظ،اكىىه ملىىه مىىن مٔىىئللاخص يقىى،  ووىى  طكوىىاسه  ىحهىى

للحؿزخص. ػ  هظ  رسخ أموظه وواه افَحُحص حلك،لسىش لمٔىظليػخطهخ مىن أىلحٍ لمٔىئللاخص كظى  يكى،ؤ اىخىٍحً ووى  

  حصٓىظاخىس مىن حلظكخمل مكهخ ايـخرخً لٓوزخًن لوو  انٔخد مظكوساه عٌه حلقيٍس نٌل ن رخلٜ،ٍس حلظي طٔخويع  وو

 طيحواخطهخ حايـخراش لطلٜله  من حل،ا،ج في رَحػلهخ لموخ١َعخ. 

لحلاٜل حلَحرع ؿخء لاكخلؾ ا٠اش "حلقخث  رسهلش حلظكوا  ران حاويحى لحلظيٍيذ" لظكسل ره ٛ،ٍس حلكلَٜ 

  حلسظزكش فاهن حلَثأي لحلاكخ  في مهلش حلظكوا  لع، حلسكو  كـَ حلِحليش. فاكَٝ لساه،  حاويحى لأع  حللا

لأع  حلـ،حنذ حلظي طظ٠سلهخ وسواش اويحى حلقخث  رسهلش حلظكوا ن ؿخنذ حاويحى حلظوٜٜي أل حإلنخىيسين ؿخنذ 

حاويحى حلؼقخفين ؿخنذ حاويحى حلسهلي أل حلظَر،ين ؿخنذ حاويحى وو  أٓخّ حإلىحء. ػ  هظ  ركَٝ لق٠اش 



ٓ،حء أنخؤ طيٍيزخً ازل حلويمش أ  طيٍيزخً في أػلخء حلويمشن من حلظيٍيذ حلٌي يظكَٝ له حلقخث  رسهلش حلظكوا ن 

كاغ ماه،مه لأٓخلازه لمـخصطه في ٟ،ء من حلاَلف حلزاجاش حلظي يقي  فاهخ لحلوزَحص لحلظ،ؿهخص حليللاش 

 حلسكخَٛس حليحثَس ك،له.

لركي وَٝ عٌح حلطَف حلاكَي حلسلاَ لسهلش حلظكوا  ؿخء حلاٜل حلوخمْ ركل،حؤ "م٘ىكلص مهلىش حلظكوىا " 

لاكَٝ لكيى من حلس٘كلص حلظي طكىخني ملهىخ مهلىش حلظكوىا  لطك،اهىخ مىن طلقاىق أعىيحفهخ. للٟىق ملىه انىه ووى  

يسىش لحللييؼىش مكىخً. اييسىش إلؤ لهىخ حلَل  من طكيى عٌه حلس٘كلص فبنه ط  حصاظٜخٍ وو  وىيى مىن حلس٘ىكلص حلقي

من حلـٌلٍ مخ طئٛل لهخ هل  طخٍين حلسهلش حلط،يلن لكييؼش إلنهخ مخُحلىض اخثسىش طظىَأ طؤػاَحطهىخ لحٟىلش ووى  

حلقخثسان رهخ. من مؼل: طيني حللاَس لسهلش حلظكوا  ىحهىل حلسـظسىع لك،نهىخ مهلىش مظخوىذن لحنواىخٝ حاازىخ  ووى  

ن ص مهلش لهن لعـىَس حإلناىخء مىن حلقىخثسان رهىخ لزوىيحؤ أهىَان لاوىش فكخلاىش طلااسهىخ حلكسل رهخن لؿكوهخ مهلش م

حللقىخرين لمىىخ ياكوىىه حلسزظكؼى،ؤ الىى  حلوىىخٍؽ لوظىيٍيذ ووىى  حلـييىىي فاهىخن لىهىى،  حلسهلىىش فىي ملخفٔىىش مىىع لنىىلء 

نظاـىش لظكىيى حإل١ىَحف حلظىي حؿظسخواانن لاوش فه  حلطزاكش حلظي وواهخن ػ  لظكيى حلس٘كلص حلظي يقخروهخ حلقخث  رهخ 

 يظكخمل مكهخ. 

لفي حلاٜل حلٔخىّ ط  مكخلـش ا٠اش "مٔظقزل مهلىش حلظكوىا " لمىخ يلزكىي وسوىه لظاكاىل عىٌه حلسهلىش ىحهىل 

حلسـظسىىع حلىىٌي ط،ؿىىي فاىىهن لمىىخ يظطوزىىه عىىٌح حلظاكاىىل مىىن آلاىىخص اؿَحثاىىش لفخووىىشن لًلىى  لفقىىخ لكىىيى مىىن حلسزىىخىة 

وواهخ عٌح حلظاكالا رـكل حلكسل وو  طط،يَ عٌه حلسهلش لاْ عيفخً في كي ًحطه رىل  حلَثأاش حلظي يلزكي أؤ يَطكِ

لظلقاىىق لخيىىش أنزىىَ عىى، اكىىيحع حلظقىىي  لحلظطىى،ٍ ىحهىىل حلسـظسىىعن للٟىىع ٓىىالخٍي،عخص لوظطىى،يَ لحلظاكاىىل لفىىق 

صنطىلق فىي ملا،مش مظكخموش لوظطى،يَ حلكوىي لوسـظسىعن لحإلهىٌ رسزىيأ حلس٘ىخٍنش حلسـظسكاىش فىي عىٌح حلظاكاىلن لح

حلظطىى،يَ مىىن حلؼ،حرىىض حلسساىىِس لوسـظسىىع فىىي حل،اىىض حلىىٌي يَحوىىي فاىىه حصناظىىخفن اٟىىخفش الىى  طىى،حفَ اٍحىس حلظكااىىَ 

 لحلظط،يَ ليا حلقخثسان وو  أمَ حلسهلش ىحهل حلسـظسع.

لنهخيش فىبؤ وىَٝ عىٌه حلَإيىش حلاكَيىش لسهلىش حلظكوىا  رىان حإلٛىخلش لحلسكخٛىَس مىخ عىي اص ملخللىش ايـىخى 

نٔخؤ لحٍج رَٓخلظهن لاخىٍ وو  حلظاخول لحصناظخف ر،وي مع افَحُحص حلؼقخفخص حل،حفيس حلظىي أٛىزق ١َكهىخ اىيٍحً ا

َّ مله نظاـش لسخ أكيػظىه حلك،لسىش مىن ػى،ٍحص ووساىش لطكل،ل،ؿاىش لطقلاىش للاَعىخن لنىل عىٌح فىي ا١ىخٍ مىن  ص ما

ص اًح اخمىض نواىخص حلظَراىش ربوىخىس حللاىَ فىي رلىخء ػقخفظه حإلٛاوش حلظي طلاع له ع،يظىه. لاؤ عىٌح نوىه لىن يظىؤطي ا

حلقخث  رسهلش حلظكوا  حلزلخء حلٌي يسكله من ايـخى عٌح حانٔخؤن لحلٌي يلسل وذء طكوا  أفَحى حلسـظسىع لطى،واظه  

رقاسش حلَٓخلش حلظَر،يش لااسش حلسهلش حلظكواساش لىلٍعخ في حصٍطقخء رخلسـظسع لطقيمهن لاؤ ط،اف نىل عىٌح ووى  

ىسظخً ٍثأىاخً فىي وسىل حلقىخث  رسهلىش حلظكوىا ن فاىئىي وسوىه ربطقىخؤ لؿى،ىس مي ْٓ ا حاهلٙ حلىٌي يـىذ أؤ يكى،ؤ م

وخلاش مهسخ لحؿهه من وقزخصن لمخ لٟع في ١َيقه من وَحاالن ملظٔزخً حإلؿَ من هللا وِ لؿلن فاك،ؤ طكواسه 

 حلظكواسي عىٌحن حلىٌي يقى،  فىي نظخرىه حلكىَي  لطكوسه نوه هلل ٓزلخنه لطكخل ن فالٔن مَحازش هللا طكخل  في وسوه 

 مخ نخؤ لزَ٘ أؤ يئطاه هللا حلكظخد لحللكى  لحللزى،س ػى  يقى،  لولىخّ ن،نى،ح وزىخىحً لىي مىن ىلؤ هللان للكىن ن،نى،ح

  . فه، نك  حلس،ل  لنك  حللٜاَ. 79ج آ  وسَحؤ/  ٍرخنان رسخ نلظ  طكوس،ؤ حلكظخد لرسخ نلظ  طيٍٓ،ؤ
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يقىع حلكظىخد فىىي طٔىكش فٜىى، ن وىخلؾ حلاٜىىل حإلل  ملهىخ ا٠ىىاش حلزلىغ حلظَرىى،ي فىي ماىىِحؤ حلزلىغ حلكوسىىين 

ن ػ  لساه،  حلزلغ حلكوسىي حلظَرى،ين م،ٟىلخً حلكلاىش حلظىي فكَٝ لساه،  حلزلغ وخمشن لماه،  حلزلغ حلكوسي

طَر٢ ران عٌه حلساخعا  حلؼلػشن من كاغ حلكواش لحلـِثاىشن أل حلكس،ماىش لحلوٜ،ٛىاشن لناىف أؤ حلكوساىش ٓىسش 

ٓىىخثيس للخلزىىش. حنظقىىل ركىىيعخ لظزاىىخؤ أعساىىش حلزلىىغ حلكوسىىي حلظَرىى،ي فىىي ن،نىىه ٟىىَلٍس للناظىىخف ووىى  حلسكىىخٍف 

حلسظـيىسن لفي فىظق آفىخق حلظكخمىل حلى،حوي مىع مٜىخىٍ حلسكَفىش حلظَر،يىشن لفىي حطوىخً حلقىَحٍ حلظَرى،ي حلظَر،يش 

 لحلظكواسي حلٔوا ن لفي طـ،يي حلكسل حلظكواسين ػ  في حٍطزخ١ه رق٠خيخ حلظلساش حللخىػش ىحهل حلسـظسع. 

ص حللُمىىش لوزلىىغ لوىىخلؾ حلاٜىىل حلؼىىخني مق،مىىخص حلزلىىغ حلظَرىى،ي لمئٓٔىىخطهن كاىىغ وىىَٝ إلعىى  حلسق،مىىخ

حلظَر،ين لحلسظسؼوش في لؿ،ى رخكغ طَر،ي مظسكنن لم،ٟ،ج رلؼي ؿاين لملىخم رلؼىي ىحوى  لمئيىي. للوسكلىّ  

ركل مق،  مىن عىٌه حلسق،مىخص لأعى  حلسظطوزىخص حللُمىش لظلقاقىه. لطلىخل  ركىيعخ أعى  مئٓٔىخص حلزلىغ حلظَرى،ي 

خمكاشن لناىف أنىه مهسىخ نىخؤ حلظكىيى حلىٌي طكىخني ملىهن لمَحنِه ىحهل حلسـظسعن ٓ،حء حلـخمكاش ملهخ أل لاَ حلـ

 فبنه ٓاال لكواخص حلظَراش حلسكخنش حلكواخ في طلقاق حلسؤم،  من لٍحء حلقاخ  رخلزلغ حلكوسي حلظَر،ي. 

لاي وَٝ حلاٜل حلؼخلغ إلع  مـخصص حلزلغ حلظَر،ي لا٠خيخه حلسوظواش مظلخل  ٍإيىش حلاكىَ حلظَرى،ي لهىٌه 

سخص حلسوظواىش حلظىي ًعىذ الاهىخ حلسَرى،ؤ فىي طٜىلاف عىٌه حلسـىخصص حلظىي يسكىن حل،لى،ؽ مىن حلسـخصصن لحلظقٔىا

هللهخ ال  حلق٠خيخ حلظَر،يش حلسظكيىس. لوو  لكي ملهخ ط  طقٔا  عٌه حلسـخصص حلزلؼاش وو  كٔىذ حلظوٜٜىخص 

حلسلىخعؾ ل١ىَق  -حلسقخٍنىش حاىحٍس حلظكواساىش لحلظَراىش  -حلكوساش حلسكَلفش في حلساىيحؤ حلظَرى،ي جأٛى،  حلظَراىش 

ىٍحٓىخص حلطا،لىش ن كاىغ ٍنىِ حلكظىخد  -حلظَراىش حآىلماش  -وو  حلىلاْ حلظَرى،ي لحلٜىلش حللأىاش  -حلظيٍيْ 

وو  حصعظسخمخص حلزلؼاش حلَثأاش لكل مـىخ  مىن عىٌه حلسـىخصص. لناىف أؤ عىٌح حلظٜىلاف عى، لسـىَى حإلهىٌ راىي 

ض أناىىخٍ حلزىىخكؼان الىى  أؤ حلق٠ىىاش حلظَر،يىىش حل،حكىىيس اىىي طلظىىخؽ فىىي حلزىىخكؼان حلسزظىىيثان لطكىىَياه  رهىىخن مىىع لاىى

 مكخلـظهخ حلزلؼاش ال  حلظيحهل ران حصهظٜخٛخص لحلسـخصص حلسوظواش. 

لطلخل  حلاٜل حلَحرع أع  مك،اخص حلزلغ حلظَر،ي ن ٓ،حء حلسظكوقش رخلزخكؼان حلظَر،يان أنأه ن أل حلسظكوقش 

وسي حلظَر،ين أل حلسظكوقش رخلزلغ حلظَر،ي ًحطهن وخٍٟىخً ماىَىحص نىل مكى،ق مىن رخلسلخم حلٌي يظ  فاه حلزلغ حلك

عٌه حلسك،اخصن لم،ٟلخ ناف أؤ حلقٜ،ٍ في طلقاق مىخ يظطوزىه حلزلىغ حلكوسىي حلظَرى،ي مىن مق،مىخص أٓخٓىاشن 

عىيحف ط،لي وله ظه،ٍ م٘كلص لو،حثق نؼاَس كخلض ران حلزلغ حلظَر،ي لران ناخءطه أل فكخلاظىه فىي طلقاىق حإل

 حلسَؿ،س من لٍحثه. 

لطلخل  حلاٜل حلوخمْ أع  حاؿَحءحص حلظي يظزكهخ حلزخكغ حلظَر،ي في نظخرش رلؼهن رىيحءس مىن كٔىن حهظاىخٍ 

حلس٘ىىكوش حلزلؼاىىش حلظَر،يىىشن لكٔىىن ٛىىاخلظهخن لمىىَلٍحً رخلكظخرىىش وىىن حإلعىىيحف حلسَؿىى،س مىىن حلزلىىغن لحإلعساىىش 

طولخص حلى،حٍىس فىىي حلزلىغ لٓىىزل طلييىيعخ حلظلييىىي حاؿَحثىي حلىىٌي حلكخملىش لٍحء حلقاىخ  رىىهن لحلساىخعا  أل حلسٜىى

يظلخٓىذ لحلزلىىخء حلسكَفىي لوسـىىخ  حلىىٌي يىظ  حلزلىىغ فاىىهن لحلسلهـاىش حلسٔىىظويمش فىىي حلزلىغن لحللىىيلى حلزلؼاىىشن 

لحليٍحٓخص حلٔخرقش لأعساظهخ في حلزلغ حلكوسي حلظَر،ي لناااش نظخرظهىخ لحصٓىظاخىس ملهىخن ػى  هىظ  ركىَٝ إلعى  

 اؿَحءحص حلسقظَكش رخللٔزش لووطش حلزلؼاش حلظي ٓ،ف يظزكهخ حلزخكغ في رلؼه. ح



لفىي حلاٜىل حلٔىىخىّ طى  طلىخل  ا٠ىىاش حلظ،ػاىق فىي حلزلىىغ حلظَرى،ين فكىَٝ لساهىى،  حلظ،ػاىق لأعساظىه فىىي 

 حلزلغ حلظَر،ين لأع  مـىخصص حلقاىخ  رىه. فىي ط،ػاىق حللٜى،ٙ حلسكظ،رىشن لط،ػاىق حلـىيحل ن لط،ػاىق حإلٗىكخ ن

 لط،ػاق حإلٍاخ ن ٗخٍكخً أئَ حلٔزل لأٓهوهخ حلظي يسكن أؤ يظزكهخ حلزخكؼ،ؤ في ًل .

لانىه لسىخ نىىخؤ لوسَحؿىع لحلسٜىىخىٍ أعساظهىخ حلكزىىَا فىي نظخرىىش لط،ػاىق حلسكو،مىىخص حلظىي ي،ٍىعىىخ حلزخكىغ فىىي 

ين ظهىَ فىي وىَٝ رلؼهن فبؤ حلاٜل حلٔخرع اي ألل  حعظسخمخً مول،ظخً رق٠اش ط،ػاق حلسَحؿع في حلزلىغ حلظَرى،

حلطىىَق حلَثأىىاش لحلسؤل،فىىش حلظىىي ي٘ىىاع حٓىىظويحمهخ فىىي نظخرىىش لط،ػاىىق حلسَحؿىىعن ١َيقىىش ط،ػاىىق حلسَحؿىىع فىىي 

حلهخمٖن ل١َيقش حٓظويح  حإلٍاخ  في حلسَحؿعن ل١َيقش حصهظٜخٍحصن لألٟق حإلٗكخ  حلسوظواش حلظىي يسكىن أؤ 

 طؤطي وواهخ نل ١َيقش من عٌه حلطَق.

لزكٞ م٘كلص حلظ،ػاق حلظي ط،حؿه حلزخكؼان فىي نظخرىش حلزلىغ حلظَرى،ين ٓى،حء حلظىي  لحلاٜل حلؼخمن وَٝ

طظكوق رخلسَؿع ًحطه من نخكاش حلسئلف حلٌي اخ  رهن من كاىغ لقزىهن لطكىيىهن أل ااخمىه رخلظَؿسىش للاَعىخ. لمىن 

كىيى أؿِحثىه نخكاش ول،حؤ حلسَؿع من كاغ نَ٘ه ٟسن ٓؤوش أل في نظخدن لمن نخكاش نَ٘ حلسَؿع من كاغ ط

لطكيى ١زكخطه أل اًح نخؤ مـه،  حلطزخوش لحللَ٘. أل طو  حلظي طظكوق رخلكظخرش حلكوساش من مؼىل مىخ اًح نىخؤ حلىلٚ 

حلسقظزْ ره هطؤن أل اًح نخؤ ره نل  يَحى طَنىهن أل اًح نىخؤ ٛىخكزه نىخالً وىن مَؿىع آهىَن أل اًح نىخؤ اىي ٓىزق 

مَؿكخً أؿلزاخً. لهظ  حلاٜل ركَٝ إلع  حلسكخياَ حلظي يـذ أؤ يوظىِ  حٓظويح  حلسَؿع إلنؼَ من مَسن أل اًح نخؤ 

 رهخ حلزخكغ في نظخرش رلؼه كظ  يقول من حل،ا،ج في حإلهطخء حلظي أٛزق ي٘اع ط،حؿيعخ ولي نؼاَ من حلزخكؼان. 

لؿخء حلاٜل حلظخٓع لحإلهاَ في عٌح حلكظىخد لاقىي  ٍإيىش كى،  مىخ يـىذ أؤ يكى،ؤ وواىه حلزلىغ حلظَرى،ي فىي 

حلسٔظقزلن ٍحٓسخً حلٜ،ٍس حلظي اًح مخ حط٠لض أركخىعىخن لطكخموىض أؿِحإعىخن لرىَُص ولخٛىَعخن لحنظسىل حلىظلك  

خثسان رىه لوواىهن فىبؤ عىٌه حلٜى،ٍس ران حإل١َحف حلاخووش فاهخن لأكخ١هخ ملخم ىحو  لم٘ـعن لهوٜض ن،حيخ حلقى

يسكىن أؤ طٔىه  فىي ط،ٟىاق مكىخل  حلطَيىق حلىىٌي يلزكىي لوزخكىغ حلظَرى،ي أؤ يكىَف كىيلىهن ليـاىي حٓىىظويحمهن 

 ليظقن مهخٍحص حلو،ٝ فاهن لي٘ق لسخٍ. 

لنهخيش ... فبؤ حلكظخد ص ييوي حللقاقش في عٌح حلس،ٟ،جن للكلىه يلظى،ي ووى  ا٠ىخيخ وييىيس طظكوىق رخلزلىغ 

كوسي حلظَر،ين رسخ له لمخ وواهن لمخ يـذ أؤ يك،ؤ وواهن لاؤ لخيش مخ يلو  ره أؤ يظ  حللاَ الى  مىخ طى  ًنىَه حل

مىىن كقىىخثقن لمىىخ طسىىض مكخلـظىىه مىىن ا٠ىىخيخن لأؤ طظىىخف ملخا٘ىىظهخ مىىن ملاىى،ٍ حلس،حاىىف حلظىىي اىىي يظوىىٌعخ حلقىىخٍة 

ش رخلزلىغ حلكوسىي حلظَرى،ي حلى،حٍىس فىي عىٌح لوكظخدن فقي طق،ى ال  ٍإيش ك،حٍيش نقييش كى،  فهى  حلق٠ىخيخ حلسظكوقى

حلكسلن لًل  وو  مٔظ،ا حلظلااَ لمٔظ،ا حلسسخٍٓش لحلظطزاقن هخٛش لأؤ حلق٠خيخ حلسكَلٟش طوظوف ك،لهىخ 

 لؿهخص حللاَن ليلاَ الاهخ رسلخظاَ مظكيىس. 

 (1001رؤب تربوية لقضايا عصرية   اإلسك ررية د رار ال،امعة ال،رير: ،  (5)

حلق٠خيخ حلظ  ط٘كل رخ  حلكؼاَين من أفَحى حلسـظسع ل١،حثاه وسل وو  ايٍ نزاَ من يكي حلٔك  نل، 

حإلعساش ن ًل  أنه رقيٍ مخ يك،ؤ لوق٠اش من طؤػاَ وو  حإلفَحى رقيٍ مخ يظِحيي حعظسخمه  رهخ من نخكاش ن رل 

لكيى من حلق٠خيخ حلظ   لمن ػ  فبؤ حلكظخد يكَٝ .لركل مخ يكظذ ك،لهخ أل يظلخللهخ رخلظلوال من نخكاش ػخناش

طلظخؽ حل  فه  لطلوال وساقان ن ناَح لسخ طسؼوه من أعساش رخلكش إلفَحى حلسـظسع رٜاش وخمش ن للويحٍٓان لكو  

حلظَراش رٜاش هخٛشن ًل  أؤ حلظَراش ع  حلسل،١ رهخ حلظٜيا لكل مخ يئٍق حلسـظسع ليِيي من عس،مهن 



ٔخؤ رلخء يظٔق مع مكظقيحص حلسـظسع لطقخلايه حلَحٓوش من نخكاشن رخوظزخٍعخ ووسخ انٔخناخ يكسل وو  رلخء حان

ليسكله من حلظاخول حل،حو  مع مٔظـيحص حلكَٜ لمٔظليػخطه من نخكاش أهَا ن هخٛش لأؤ حليل  حلسظقيمش 

     .طلاَ حل  عٌح حلكو  حلظَر،ا وو  أنه وو  حلكو، 

حلاٜل حإلل  ملهخ حلٌا كسل ول،حؤ " حلظَراش ران لف  ٟ،ء عٌح حلاه  يقع حلكظخد ف  هسٔش فٜ،  ن مهي 

حلظكوا    ن لطلييي حلظيحهلص حلسوظواش ران  –حلساه،  لحل٠َلٍس" لق٠اش حلساخعا  حلظَر،يش حإلٓخٓاش ج حلظَراش 

حلسٜطولان لفق حلَإا حلكيييس حلظ  وَٝ لهخن لطزاخؤ حل٠َلٍحص حلكخملش لٍحء حللخؿش حلييلاش لحلاَىيش 

لف  ٟ،ثهخ طسض  .ش لحلق،ماش لحلل٠خٍيش لحصاظٜخىيش ال  حلظَراشن لحلظ  طكيىص أٗكخلهخ لميحهوهخلحصؿظسخوا

حاٗخٍس ال  أؤ حلكسواش حلظَر،يش طظـخًرهخ أ١َحف ويييس ن رك٠هخ ىحهو  لحلكؼاَ ملهخ هخٍؿ ن لط٘ظَأ ف  

اق آػخٍعخن لمخ طٔظطاع أؤ طق،  ره لأؤ عٌه حلكسواش لن يظؤط  لهخ حللـخف مخ ل  يظ  ط،ٟ نطاكاوهخ ا،ا موظواش

  .من أىلحٍ لمٔئللاخص ف  موظوف حلق٠خيخ حلظ  ي،حؿههخ حلسـظسع

لق٠اش مهسش من حلق٠خيخ حلظ   لوَٝ حلاٜل حلؼخن  حلٌا ؿخء طلض ول،حؤ " حلظَراش لحلظؼقاف حلٔاخٓ "

ؤركخىعخ من ط،واش رخلسوخ١َ ناَح لسخ يظَطذ وو  حالسخ  رهخ لر يـذ أؤ يك،ؤ حإلفَحى وو  رالش رطزاكظهخن

فظلخل   نلحلظلييخص حلظ  ي،حؿههخ أرلخء حلسـظسعن لطئػَ وو  آهخمخطه  حلاكخلش ف  طَااش حلسـظسع لطقيمه

حلؼقخفش حلٔاخٓاش  –ماه،  حلظؼقاف حلٔاخٓ  ف  ولاظه رزكٞ حلساخعا  حإلهَا ًحص حلكلاش جحلظل٘جش حلٔاخٓاش 

حلسكخٍف  –ح حلظؼقافن لأعيحفهن لأع  مـخصطه حلسوظواش  جحلس٘خٍنش حلٔاخٓاش حلظَراش حلٔاخٓاش ن لأعساش عٌ –

حصنظسخء حلٔاخٓ   ن ػ  هظ  ركَٝ لويلٍ حلٌا يسكن أؤ طئىيه حإلَٓس ف  عٌح  –حلقا  حلٔاخٓاش  –حلٔاخٓاش 

ؼقخفاش لوك،لسشن طو  حلظؼقاف رخللٔزش إلرلخثهخن لمخ يسؼوه عٌح حليلٍ من أعساش ف  حلظ،واش رسوخ١َ حلظيحواخص حل

حلق٠اش حلظ  طٔظهيف ؿكل حلكخل  وخلسخ لحكيح طظلك  فاه حل،صيخص حلسظليس حإلمَيكاش ن لطٔاَه كٔزسخ يظَحءا 

 .َٓحثال نخفش حلسٜخلقالهخ لمخ يلقق لهخ لللوااظهخ حلٜها،ناش 

،لسش كقاقش لحاكشن لطلخل  حلاٜل حلؼخلغ ا٠اش "حلظيحواخص حلؼقخفاش لوك،لسش"ن لظهَ مله أؤ ا٠اش حلك 

لأؤ حلظكخمل مع ماَىحطهخ ئظوِ  طهاجش طَر،يش ٓواسش لوظ،حفق مع مخ طاَٟه من طلييخصن لمخ طاَُه من 

مكطاخص لطيحواخصن لمخ يظَطذ وواهخ من حنككخٓخص لطؤػاَحصن طكيىص أل،حنهخن لحهظواض ط،ؿهخطهخن طو  حلظي ل  

حلظَر،يش   اص  –حصاظٜخىيش  –حلٔاخٓاش  –حصؿظسخواش  –خفاش طظَأ مـخصً من مـخصص حللاخس حلسوظواش ج حلؼق

لنخنض طـواخطهخ لحٟلش فاهن رل لطكيص ًل  ال  حلظؤػاَ حلسزخَٗ وو  حلظَراش حللخىػش في حإلَٓ حلكَراشن رخل٘كل 

 حلٌي ألؿي فاهخ ن،وخً من حلا،ٟ  حلظَر،يش نظاـش لق،س طؤػاَعخ لميحوزظهخ لوكَحثِ لحلك،ح١ف.

لاٜل حلَحرع حل  كسل ول،حؤ "حاوخٍس لحصلظِح  حلسهل " لق٠اش من حلق٠ىخيخ حلسهسىش حلظى  طىئٍق لوَٝ ح

نؼاىىَح مىىن أفىىَحى حلسـظسىىعن ناىىَح لسىىخ طسؼوىىه مىىن أعساىىش رخلكىىش لوكييىىي مىىن أو٠ىىخء عاجىىش حلظىىيٍيْن امىىخ لاىىَلف 

ي طلخل  حلاٜل مكخلـش ماهى،  لا .حاظٜخىيش لامخ لك،حمل مـظسكاش لطكواساش طيفع حلكؼاَين مله  حل  حلزلغ ولهخ

حصلظِح   لأعساظهن لأع  أركخىه لمـخصطىه حلسوظواىشن لطىؤػاَ وخمىل حاوىخٍس ووى  عىٌح حصلظىِح  مىن كاىغ : ن،واىش 

حإلو٠خءن لراجخطه ن لىٍؿخطه  حلكوساشن لحإلمىخنن حلظى   يكسوى،ؤ فاهىخن لطوٜٜىخطه  حليٍحٓىاشن لنىل عىٌح لفىق 

حنظقىل ركىيعخ ٓحصلظىِح  حلوىيم    –حصلظىِح  حاىحٍا  –حصلظىِح  حلووقى   –ِح  حلكوسى  أركخى حصلظِح  حلسوظواش جحصلظ

لظ،ٟاق حلك،حمل حلظ  طئػَ وو  عٌح حصلظِح  ف  أػلخء فظىَس حاوىخٍسن ملظهاىخ رظلييىي أعى  مىخ يوىِ   مىن مظطوزىخص 



ىح لآللاىخص حللُمىىش لىىٌل ن لظاكاىل حصلظىىِح  حلسهلىى  ولىي أو٠ىىخء عاجىىش حلظىيٍيْ ركىىي وىى،ىطه  مىن حاوىىخٍسن لملىىي

رخلٜ،ٍس حلظ  طااي حلسـظسع حلـىخمك  مىن نخكاىش ن لمىخ يظَطىذ وواهىخ مىن نى،حك  افىخىس أهىَا ططى،  نخفىش فجىخص 

 .ٓحلسـظسع ن لمله  فجش حإل١اخ  حلظ  ط،لاهخ حليل  حلسوظواش حعظسخمخ مظِحييح 

ازل  لسخًح مَكوش مخ :فاه طلخل لؿخء حلاٜل حلوخمْ ركل،حؤ "حلظَراش ل١ال مخ ازل حلسيٍٓش"ن لط  

ازل حلسيٍٓشن لحلاؤاخص  لحللخؿش ل،ٟع  فؤاش طَر،يش لطال مخ احلسيٍٓش ىلؤ لاَعخ من حلسَحكل حإلهَا

ازل حلسيٍٓشن لركٞ  حلٔخثيس ف  طَراش ١ال عٌه حلسَكوشن لم،اف حلظَحع حلاكَا حلظَر،ا من طَراش ١ال مخ

ش ١ال مخ ازل حلسيٍٓشن لأع  حلسكخل  حللخنسش لواؤاش حلظَر،يش حلظ  حلظـخٍد حليللاش ف  ٛاخلش فؤاش طَرا

يلزك  أؤ يظكَٝ لهخ عٌح حلطالن م،ٟلخ حلسلطوقخص حلَثأاش لهٌه حلاؤاش ن لحإلعيحف حلسزظكخس ن لأع  رَحمؾ 

 طلقاقهخ ن لمخ يوِ  من آلاخص لظلقاقهخ ىحهل حلسـظسع.

ءرررت تيبيقرر    اإلسررك ررية د رار ال،امعررة  –  مقوماترر –التعلرريم ااءتراضررى د ءلسرر ت  ( 2 
 (1001ال،رير: ، 

حلظىي طلظىخؽ الى  طلاىا  فكىَان  شمن حلق٠خيخ حلسهسشن كاىغ انهىخ مىن حلق٠ىخيخ حلسٔىظليػا٠اش حلكظخد  يطَف

يكىى،ؤ م،ؿهىىخ لزَحمـىىه لوسواخطىىهن رخل٘ىىكل حلىىٌي يِيىىي مىىن حلَٛىىاي حلسكَفىىي حلظَرىى،ي حلسظَطىىذ ووىى  حٓىىظويح  

لقىق مكهىخ حلظ،حفىق مىع مٔىظليػخص حلك،لسىشن لحلظىي أٛىزلض طظطوىذ حلظىي يظ ي حلظكوا ن لرخلٜى،ٍسحلظكل،ل،ؿاخ ف

حلسلخفٔش حلكخلساش كظ  ص ط،حؿه رخلظكوا  حلسٜيٍ الاهخ من حلوخٍؽن ًا حلسلخعؾ لحلزَحمؾ حلظىي طىئىي الى  طكوىا  

حللىخن  فاهىخ أنهىخ ٓى،ق رىل كىيلى لطيٍيذ يظ،حء  لمظطوزخص حلٔ،ق حلسلواش لحلكخلساش ن طو  حلٔ،ق حلظي أٛزق 

Borderless Market  . 

لطظىىؤط  أعساظهىىخ نىىٌل  مىىن ١زاكىىش حلظ،ؿهىىخص حلكخلساىىش حلظىىي أٛىىزلض طلاىىَ مىىن نخكاىىش الىى  ٟىىَلٍس طاكاىى  

حلـخمكخص حلكزاَس ال  ؿخمكخص ٛكاَس أنؼَ طوٜٜخن يظلقىق مكهىخ هيمىش حإللىَحٝ حلظلس،يىش لوسـظسكىخصن لفىق 

كاىَحص حلسزظكىخس. لمىن نخكاىش ػخناىش الى  أؤ حلظكوىا  حصفظَحٟىي ٓىاك،ؤ أنؼىَ حإلنسىخ١ ريحثل طسكىن مىن طلقاىق حلسظ

حلظكواساىىش ٗىىا،وخً فىىي حلسٔىىظقزل ن كاىىغ مىىن حلسظ،اىىع كٔىىزسخ أٗىىخٍص حليٍحٓىىخص حلسٔىىظقزواش الىى  حٟىىسلل  ىلٍ 

  .. لع، مخ يظطوذ لٟع حإلْٓ حللُمش لسؼل عٌح حلظكوا ٕٕ٘ٓحلـخمكخص حلظقواييش ٓلش 

ن كظىىخد فىى  ٓىىزكش فٜىى، ن يكىىخلؾ حلاٜىىل حإلل  ملهىىخ ا٠ىىاش "حلظكوىىا  حصفظَحٟىى : ماهىى،  لمزخىثىىه"يقىىع حلل

لوَٝ  فاه اٗكخلاش حلظكوا  حصفظَحٟ  ف  ولاظه رزكٞ حلساخعا  لحلسٜطولخص حإلهَا ًحص حلكلاشن من مؼىل 

فى  مَكوىش حلظكوىا  حلكىخل ن للساىخعَ حلظكوا  حلظقوايا لحلظكوا  حصلكظَلن  لحلظكوا  ون ركي ن لإلعساش عٌح حلظكوىا  

حصعظسخ  رهٌح حلظكوا  وو  مٔظ،ا طِحيي أوىيحى حلسوظلقىان رىهن لحاظىَحؤ عىٌح حلظِحيىي رظِحيىي مٔىظويم  حصنظَنىضن 

لطِحيي مخ يل،يه حلظكوىا  حلكىخل  حلظقواىيا حلقىخث  مىن ألؿىه اٜى،ٍن فى  مقخرىل حٍطاىخج مىخ لوظكوىا  حصفظَحٟى  مىن 

مىىن حاٍعخٛىىخص حلظكل،ل،ؿاىىش حلظىى  يلظخؿهىىخ حلظكوىىا  حصفظَحٟىى  لطٔىىخوي ووىى  حإلهىىٌ رىىهن  ف،حثىىي ن لطىى،حفَ نؼاىىَ

لهىظ   .لاوطخثه مِييح من حصعظسخ  حلكوس  وو  مٔىظ،ا حلسىئطسَحص حلسظوٜٜىش لحليٍحٓىخص لحإلرلىخع حلكوساىش

 –حلظلى،ج حلظكواسى   –ساش حلسلءمش حلظكوا –ركَٝ إلع  حلسزخىة حلظ  يكظسي وواهخ عٌح حلظكوا  جحلسَلنش حلظكواساش 

حصاظٜخىيش   من نخكاىش ن لإلعى  حلسلمىق حلظى  طساىِه وىن لاىَه مىن ألى،حؤ حلظكوىا   –حلاكخلاش حلظكواساش  –حلظاَى 

  .حإلهَا



لوىىىخلؾ حلاٜىىىل حلؼىىىخن  "ٟىىىَلٍيخص حلظكوىىىا  حصفظَحٟىىى "فظلخل  رخلظلواىىىل ناىىىف أنهىىىخ ٟىىىَلٍس مكَفاىىىش 

عٌه حل٠ىَلٍيخص حلسظكىيىس حلظىي  اساش لمٔظقزواشن لحط٠ق من هللهخ أؤلطكل،ل،ؿاش لحاظٜخىيش لحؿظسخواش لطكو

ص كخؿىخص طَر،يىش لطكواساىش فىي حلسقىخ  حإلل ن اطكسن لٍحء حللخؿش حلسـظسكاىش لمأهىٌ رىخلظكوا  حصفظَحٟىين مىخع  

ظَحٟيا إلؤ لطلظخؽ حل  ط،ٟاق حلاؤاش حلظكواساش حلظي طليى حطـخعخص لمٔخٍحص حلكسواش حلظكواساش في حللس٢ حصف

حإلهٌ ره ىلؤ فؤاش لحٟلش ٓاـكوه يكخري مخ نخري  مله لاَه من أل،حؤ حلظكوىا  حإلهىَان ليىئىي الى  حٟىطَحد 

 .حليفخج حلسكٌي لوكسواش ركخموهخ

طلخل  حلاٜىل حلؼخلىغ ا٠ىاش "فؤىاش حلظكوىا  حصفظَحٟى " ن كاىغ وىَٝ  لمأ١ىَ حلاكَيىش حللخنسىش لوظكوىا  ل 

يظكوىىق  مىىخ ق ملهىىخ رخا١ىىخٍ حلىىٌحط  أل حلسٔىىظسَ أل حلساظىى،ف أل حلىىٌا يىىظ  وىىن ركىىين ألحصفظَحٟىى ن ٓىى،حء مىىخ يظكوىى

رخللَيش أل رسلطق حلٔ،ق لفؤاش حصاظٜخى حلٔخثيس ن ػ  رخلقَحءس حللقييش لهخ لحلظ  حط٠ق مىن هللهىخ أنىه مهسىخ 

اساىش نظاـىش حلؼى،ٍس حلسكو،مخطاىش نخؤ ط،ؿههخ حللخن  لهخن فبنهخ طؤطي حنككخٓخً لوظكاَحص حل،حٓكش فىي حلساىخعا  حلظكو

لحلظطىى،ٍ فىىي طكل،ل،ؿاىىخص حصطٜىىخ  حلظىىي أىص لاهىى،ٍ فؤىىاخص طكواساىىش ؿييىىيسن طهىىيف الىى  حلظلىىٍَ مىىن حلقاىى،ى 

لحل٘ىىكواخص حلقييسىىشن لحصٓىىظاخىس مسىىخ أكيػظىىه ػ،ٍطىىخ حلسكو،مىىخص لحصطٜىىخصصن لؿكىىل عىىٌه حلاؤىىاخص طَطكىىِ ووىى  

كىىخؤن ليكظزىىَ حلسلىىَأ حلَثأىىي لٍحءعىىخ عىى، ٗىىزكش حصنظَنىىض حل،ٓىىا٢ فؤىىاش طكواساىىش لاىىَ ملىىيلىس حلِمىىخؤ لحلس

 حلَثأي في حلظكوا  حصفظَحٟين ليظ  من هلله حلظؤناي وو  أركخى حلاؤاش حللخنسش له. 

لحلاٜل حلَحرع طلخل  رخلسكخلـش ا٠اش "مق،مخص حلظكوىا  حصفظَحٟى " لوىَٝ فاىه للى،وان مىن حلسق،مىخص: 

فاهخ رخلظاٜال حلسق،مخص حلوخٛش ركل من  حلسظكو  ن لحإلٓظخً ن لحلسَٗي حإلنخىيس  ن  حلسق،مخص حلزَ٘يشن لطلخل 

وىخلؾ ركىيعخ حلسق،مىخص حلسخىيىش حللُمىش  .رسخ يلزك  أؤ يكى،ؤ وواىه نىل مىله  مىن م،حٛىاخص لاىيٍحص ل مهىخٍحص

ناشن لمقى،  حلظٜىسا  للـخف حلظكوا  حصفظَحٟ ن لحلظ  كَٜص ف  مق،مان أٓخٓاان: مق،  ط،فاَ حلزاجش حصلكظَل

لحط٠ق من هللهخ أؤ نل عٌه حلسق،مخص ف  كخؿش مخٓش ليو  مـظسك  أٛىال ن  نحصلكظَلن  لوسقٍَحص حليٍحٓاش

يظ  وو  ٟ،ء من حلوٜ،ٛاخص حلظ  وواهخ حلسـظسع من نخكاشن لمن حناظىخف لحج ووى  حطـخعىخص حلىيل  حإلهىَا 

 .ح حلسايحؤ حلظكواس ٘ؤؤن رسخ طككٔه هزَحطهخ لطـخٍرهخ ف  عٌلف  عٌح ح

"حلظكوىىا  حصفظَحٟىى : ط،ؿهىىخص مكخٛىىَس" إلعىى  حلظ،ؿهىىخص حلىىٌا ؿىىخء ركلىى،حؤ لوىىَٝ حلاٜىىل حلوىىخمْ 

حلظَر،يش حلسكخَٛس حلظ  طظزكهخ حليل  حلسظقيمش ف  عٌح حل٘ؤؤن فظلخل  رخلظاٜال حلظ،ؿهخص حلسكخَٛس فاسىخ يظكوىق 

ن لحلسكخياَ حلوخٛش رخنظقخء حلطلد ف  حلظكوا  حصفظَحٟى ن رؤعيحف عٌح حلظكوا  نسخ طككٔه هزَحص حليل  حلسوظواش

لأو٠خء عاجىش حلظىيٍيْ حلسكظسىيين فى  حلظكوىا  حصفظَحٟى ن لحلزىَحمؾ حليٍحٓىاش حلظى  طقىيمهخ مئٓٔىخص حلظكوىا  

حصفظَحٟىى ن لأعىى  حإلٗىىكخ  حلظىى  وواهىىخ مئٓٔىىخص حلظكوىىا  حصفظَحٟىى ن لحإلٓىىخلاذ حلظىى  يىىظ  حطزخوهىىخ فىى  طقىى،ي  

ن لهىىظ  ركىىَٝ إلعىى  حلظ،ؿهىىخص حلظَر،يىىش حلسكخٛىىَس فىى  اىحٍس حلظكوىىا  حصفظَحٟىى ن نىى  طكىى،ؤ مَٗىىيس حلطىىلد

 .ن ون حلظكوا  كان اٍحىس ططزاق عٌح حللس٢ حلظكواس  حلسٔظليع ىحهل حلسـظسع حلسلو الوسٔئلل

َٝ فاىه لف  حلاٜل حلٔخىّ ط  طلخل  "فَٙ ططزاق حلظكوا  حصفظَحٟ  ف  حلظكوا  حلـخمك  حلسَٜا" لوى

رىخلَفٞن مزىييخ أعى  حل٠ىَلٍيخص حلكخملىش لٍحء نىل  رخلظلوال ٍإيش حإلفَحى ك،  عٌه حلاَٙن ٓ،حء رخايـىخد أل

حلسٔىىظ،يخص لحلـخمكىىش حلظىى  يطزىىق فاهىىخن  ط،ؿىىهن لوخٍٟىىخ لٜىى،ٍ ططزاىىق عىىٌح حلظكوىىا  كخلىىش حإلهىىٌ رىىهن مىىن كاىىغ

 ظلقىانون،واش حلطىلد حلسلن حلسظزع اخ  حليٍحٓ حلللحلظوٜٜخص حليٍحٓاشن للاهخ حلطلدن احليٍحٓاش حلظ  يظقي  



وخلؾ ركىيعخ أعى  حلسك،اىخص  .ٗكل حلظس،يل ف  عٌح حلظكوا لأو٠خء حلهاجش حلظيٍئاش ف  حلظكوا  حصفظَحٟ ن لن ره

حلظ  اي طل،  ىلؤ حإلهٌ رخلظكوا  حصفظَحٟ  ىحهل حلسـظسعن ملول ايخعخ ف  ٟى،ء مىن حللٔىق حلسـظسكى  حلٔىخثي 

لٗىخٍكخ إلعى  مىخ أرىيحه حلسٔىظـاز،ؤ  نلحلظ،ؿهخص حلظَر،يش حلسكخَٛس ف  عٌح حل٘ؤؤ مىن نخكاىش ػخناىش من نخكاشن

من ملخًيَ اي يظٔزذ حإلهٌ رخلظكوا  حصفظَحٟ  ف  اكيحػهخن ٓ،حء طكوقض رخلظـىخٍس فى  حلظكوىا ن أل رىؤىحء حلسىظكو  

ى حل٘هخىحصن أل رخلوكىش حلسٔىظويمش فى  حلظكوىا  ن للمظلخؤن أل رخانظخؽ حصلكظَلن  لوسقٍَحص حليٍحٓاشن أل رخوظسخ

 .أل رظ،ظاف حلظكل،ل،ؿاخن أل حلسظكوقش رخليٓظ،ٍ حلقخث  لويللش

يوىىِ  مىىن مظطوزىىخص لظلقاىىق حلظكوىىا  حصفظَحٟىى  ىحهىىل حلظكوىىا   أمىىخ حلاٜىىل حلٔىىخرع لحإلهاىىَ فقىىي طلىىخل  أعىى  مىىخ

هىل حلسـظسىعن أل رظكَيىذ حلزىَحمؾ حصلكظَلناىش حلـخمك  حلسَٜان ٓ،حء مىخ يظكوىق رظى،فاَ ؿخعِيىش حلكظَلناىش ىح

ووىى  حل٘ىىزكشن أل رل٘ىىَ حلؼقخفىىش حصلكظَلناىىش رىىان أفىىَحى حلسـظسىىعن أل رظاكاىىل حلظكل،ل،ؿاىىخ فىى  حلظكوىىا  حلكىىخ  ازىىل 

ط،حنزخ مع   أل رظيوا  حلَ٘حنش حلسـظسكاش حلظ  طٔظطاع أؤ طيو  وسواخص حإلهٌ رهٌح حلظكوا  حلسٔظليعن حلـخمك ن

فخلظاخول مع حلسٔظقزل يَطز٢ حٍطزخ١خً لػاقخً رظطى،يَ حلظكوىا ن لطـ،يىي وسواخطىهن لحلىَر٢ رالىه ن يظطوزه حلسٔظقزل مخ

لران ا٠خيخ حلظلساش حلزَ٘يشن لطؤناي ىلٍه في اويحى حلكلَٜ حلٌي ئىظطاع حلزلىخء لحلظقىي ن لعى، مىخ يظطوىذ ىفىع 

خص طط،يَ ؿخىس طط،  نل أركخىه ن لئىه  فىي طلقاىق نل مخ يك،ق طط،يَه ون طلقاق أعيحفهن لحليو،س ال  وسوا

ىلٍ ك٠خٍي لوسـظسعن لمن ػ  فىي حلظطى،ٍ حلسظلىخمي لول٠ىخٍس حانٔىخناشن رسىخ يقيمىه مىن موَؿىخص طسظوى  مىن 

حلقىىيٍحص حلكقواىىش لحلسهىىخٍحص حلسظقيمىىش مىىخ يسكلهىىخ مىىن حلس٘ىىخٍنش حايـخراىىش فىىي طلساىىش حلسـظسىىعن حنطلاىىخً مىىن 

 ي وَٜ يظ  حلظل،  فاه ال  حلظلساش حلسـظسكاش حل٘خموش.مٔئللاخطه  حل،١لاش ف
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أللض حليل  ا٠اش حلسٔخءلش حلظكواساش حعظسخمخ لحٟلخ لوظؤني من نـخف أناسظهخ حلظكواساىش فىي طلقاىق أعىيحفهخ 

وو  ؿاي لطكوا  أؿ،ىا اً في ه٠  حلظكاَحص حصاظٜخىيش لحلؼقخفاىش ن لحلظ  طٔظهيف زهخ حلسوظواشنلف  طاخول ؿ،ح

طاهَ كخؿش مسخػوش لوسٔخويس في حللاخظ وو  طَحع حإلمش لع،يظهخن لوو  حلظقىي  أؤ يلسىل مكىه عىٌح حلظىَحع لص 

ىلٍ حلسٔىىخءلش فىىي ماىىخىين  ٛىىاخلش طٜىى،ٍ مقظىىَف يسكىىن مىىن هللىىه طاكاىىلعىىٌح حلكظىىخد لئىىظهيف . يللاىىه ؿخنزىىخ

حلظكوا ن رخلٜ،ٍس حلظي طكاله وو  طلقاىق أعيحفىه فىي م،حؿهىش طلييخطىهن لًلى  ر،ٟىع ا١ىخٍ فكىَا يلاىَ لق٠ىاش 

حلسٔىخءلش حلظكواساىشن ي،ٟىق حلسقٜى،ى رهىخن لأعى  حلسزىخىة حللخنسىش صٓىظويحمهخ فىي حلكسواىش حلظكواساىشن لطكاىىان 

كخ ن لحلك٘ف ون أعى  حآللاىخص حلظىي يسكىن حصوظسىخى وواهىخ فىي طلقاىق حلسكِا من لٍحء حٓظويحمهخ في حلظكوا  حل

حلسٔخءلش حلظكواساش إلعىيحفهخن لنىل ًلى  فىي ٟى،ء مىن حلوزىَحص حلظىي طظزكهىخ ركىٞ حلىيل  فىي ططزاىق حلسٔىخءلش 

 رلاسهخ حلظكواساش.

ش  أنهىخ مىن للظلقاق مىخ ئىظهيفه حلكظىخدن فقىي ٍلوى  فى  حلسكخلـىش لوق٠ىاش حلسطَلكىش جحلسٔىخءلش حلظكواساى

حلق٠خيخ حلظي طلظخؽ كان مكخلـظهخ لظ،ٟاق أ١َعخ حلاكَيشا رَٛي لحاكهسخ في حلظكوا  حلكخ ن لطلواىل عىٌح حل،حاىع 

لطأاَه في ٟ،ء من حلاىَلف لحلقى،ا حلسىئػَس وواهىخ ىحهىل حلسـظسىعن لفى  ٟى،ء مىن حلوزىَحص لحلظ،ؿهىخص 

يش لحٟلش لٗخموش لوق٠ىاش حلسطَلكىشن لفى  طلييىي حلظي طؤهٌ رهخ حليل  حإلهَاا للنطلق ملهخ في ٛاخلش ٍإ

مىىخ يلزكىى  وسوىىه لظاكاوهىىخ ىحهىىل حل،حاىىع حلظكواسىىي مىىن نخكاىىشن لٍٓىى  ٛىى،ٍس لسىىخ طكىى،ؤ وواىىه مٔىىظقزل مىىن نخكاىىش 



أهَان هخٛش لأنهخ من حليٍحٓخص حلظ  طسظي لظط،  نىل أ١ىَحف حلكسواىش حلظكواساىشن كاىغ طااىي فىي لٟىع مكىخياَ 

َنش فىىي وسواىىخص حلسٔىىخءلش حلظكواساىىشن ووىى  موظوىىف حلسٔىىظ،يخص لقاىىخىس وسواىىخص حلظكااىىَ صنظقىىخء حلقاىىخىحص حلس٘ىىظ

 لحلظلييغ لحلظلساش لم،حؿهش طلييخطهخ.

لحلسزخىة  نلق٠اش حلسٔخءلش حلظكواساشن من كاغ ماه،مهخملهخ  وَٝ حإلل ليقع حلكظخد ف  ٓظش فٜ، ن 

حلظلقاق ن  -حلظاظاٖ –حلظ  طَطكِ وواهخن فظلخل  ولاظهخ حلوك،يش رزكٞ حلسٜطولخص حلسَطزطش رهخ جحلسلخٓزش 

ٗكخلاخص حلاكَيش لحلظطزاقاش ًحص حلٜوش رخلظوٜٜخص حلسوظواش من نخكاشن لناف أػخٍص عٌه حلكلاش حلكؼاَ من حا

ػ  . من أم،ٍ طئني عٌح حلاه  حلسكخَٛ لوسٔخءلش من نخكاش ػخناشلميا حٍطزخ١هخ رسخ ك،حه حلاكَ حلظَر،ا حإلٛال 

١خٍ من حلطزاكش حلظ  احصلظِح   ن م،ٟلخ ًل  ف   –حلظقاا   –لاهخ جحل٘اخفاش اوَٝ لزكٞ حلسزخىة حلظ  طٔظلي 

ي لاي حط٠ق من هل  عٌح حلطَف أؤ ططزاق حلسٔخءلش ف. وواهخ حلسٔخءلش حلظكواساش لمن حلٔسخص حلسساِس لهخ

حلكسواش حلظكواساش رخلساه،  لحلَإا حلظي ط  وَٟهخن لاْ مـَى ٗكخٍحص أل ماخعا  مـَىس يَفكهخ حلظَر،يانن 

للأض مزخىة يَىىعخ حاىحٍي،ؤن لانسخ عي فؤاش لالخوش يئمن رهخ عئصء ؿساكخن لي،ك،ؤ رهخ لوكخموان في 

شن لرخلٔاخٓخص حلظي يظزل،نهخن لحاؿَحءحص حلسـخ  حلظكواسي من هل  ط،ؿهخطه  حلاكَيش لٓو،ناخطه  حلا،ما

لحإلن٘طش حلظ  يلظهـ،نهخ كظ  طظل،  حل٘كخٍحص ال  أفكخ ن طـكل مٔظقزل حلكسل حلظكواسي أف٠ل من كخَٟهن 

 نلكخَٟه أف٠ل من مخٟاهن فاكسو،ؤ وو  طلييي أعيحفه  للخيخطه ن لأع  حلـ،حنذ حلظي يـذ أؤ طط،لهخ

 في حل،حاع حلظكواسي. لحآللاخص حلظي طاكل من طؤػاَعخ

طاكاىىل حلظقىى،ي  " لحلظىى  طسؼوىىض فىى  لخيىىخص حلسٔىىخءلش حلظكواساىىش لأعىىيحفهخ"رخلظلواىىل  حلاٜىىل حلؼىىخن طلىىخل  ل

ن طلساىش حصٓىظقللاشن لطلقاق ىيسقَح١اش حلظكوا ن لطـ،يي حلكسل حلظكواس ن لطلقاق حصن٠زخ١ حلظكواس ن لحلظكواس 

نسىخ طظىؤط  أعساظهىخ مىن الحط٠ىق مىن هللهىخ أؤ عىٌه حلكخيىخص حلسَؿى،س ن شٓهخ  ف  حلظلساش حلسـظسكاش حل٘خموحال

مىىن حلق٠ىخيخ حلظىىي طلظىخؽ فىي مكخلـظهىىخ الى  حليٍحٓىخص حلزالاىىش حلظىي يظطوزهىىخ حلسكخلـىىش كاىغ انهىخ ١زاكىش حلق٠ىاش 

فىىي حلظاخوىىل حلظَرىى،ي مىىع لاىىَه مىىن حلسـىىخصص حلكوساىىش حإلهىىَان رخل٘ىىكل حلىىٌي يكطىى  حليٍحٓىىش ركىىيح أنؼىىَ طل،وىىخ 

مكخلـظهخ ن لرسخ ئخوي في لٟع ا١ىخٍ فكىَا طَرى،ي يئٛىل لق٠ىاش حلسٔىخءلش فىي حلكسواىش حلظكواساىشن لي،ٟىق 

ٓىىزل حصٓىىظاخىس ملهىىخ ولىىي اؿىىَحءحص ططزاقهىىخ فىىي أٍٝ حل،حاىىعن إلؤ حلظطزاىىق حلظَرىى،ي حلىىٌي ص يكظسىىي ووىى  فكىىَ 

لخ  حلظطزاق رخللاَيش أمَ ٟىَلٍي لحلظن ع، وسل و٘،حثي ص ؿيلا من لٍحثه نللخيش ئك  لظلقاقهخ ني،ؿهه

للكى،ؤ حلق٠ىاش طكىي حٓىظسَحٍحً لكسواىخص حاٛىلف حلسطو،رىشن لحلظىي طٔىظ،ؿذ  في طقي  لنس، حلسكىخٍف حلظَر،يىش.

لمظطوزىخص ٓى،ق حلكسىل مىن  نحلكسل وو  طلقاق حلس،حءمش ران ميهلص حلكسواش حلظكواساش لموَؿخطهىخ مىن ُحليىش

وَٜ حلك،لسش لحلَ٘ق ألٓطاش ووساخ  لطكل،ل،ؿاخ لػقخفاىخن لمىخ يظطوزىه  للظظ،حنذ مع مخ ياَٟهن ُحليش أهَا

فهٌه نوهخ أم،ٍ طٔظوِ  حطوخً حلسٔخءلش نآلاىش فخووىش  .من حناظخفن لمخ يقظ٠اه ًل  من طلٔان ن،واش حلسوَؿخص

حلى  . ي٠ىخف Global Economyفي طـ،يي حإلناسش حلظكواساش لظظسكن من حلسلخفٔش في وخل  حصاظٜخى حلكى،ني 

ًل  أؤ ١َف مؼل عٌه حلق٠اش من ٗؤنه أؤ ي،ٟق م،اف مـظسكلخ في وىخل  حلسكَفىشن لكقاقىش آىهخمه لم،اكىه 

من آفخق حلكَٜ لحلظقي  حلسٌعل فىي حانظىخؽ حلظَرى،ا حلىٌا يلكىع فىي حلسـظسكىخص حلسظقيمىشن لناىف يىظ  حلولىخق 

ؿىىي فاىىه مىىن اىىيٍحص لماىىِحص ػقخفاىىش فىى  مسىىخ ي، لحلس٘ىىخٍنش فىىي انظخؿهىىخن كظىى  يظٔىىل  لوسـظسىىع حصٓىىظاخىس نرهىىخ

 مكخلـش مؼل عٌه حلق٠خيخ ن لكٔن حصٓظاخىس من حلوزَحص حليللاش لطـخٍرهخ ف  عٌح حلس٠سخٍ.



حلوزَس ا لطلخل  حلاٜل حلؼخلغ ركٞ حلوزَحص حليللاش ف  مـخ  حلسٔخءلش حلظكواساشن فكَٝ لؼسخؤ هزَحص

 نفَيقاخان لحلظ٘اواشن لحللا،ُيولييشن لع،نؾ ن،نؾن لؿل،د حلزَيطخناشن لحلاَنٔاشن لحإلمَيكاشن لحصٓظَحلاش

ؿَحءحص ف  طلقاق الحط٠ق من هللهخ أنه وو  حلَل  من حهظلفهخ فاسخ رالهخن لطكيىعخ فاسخ طظزكه من 

فهخ حصؿظسخواش لحلٔاخٓاش لحلؼقخفاش للاَعخن حص أنه يسكن حصٓظاخىس َلحلسٔخءلش حلظكواساشن نل رسخ يظلخٓذ لظ

ٛلف أك،حلهن لحصعظسخ  رـ،ىطهن لهخٛش فاسخ يظكوق رسوَؿخص حلكسواش اىحهل حلظكوا  حلسلو  حلقخث ن ل ملهخ

حلظؤناي وو  لؿ،ى آلاخص لوسٔخءلش حلظكواساش لفق حط٠ق ملهخ أؤ ل. حلظكواساش لحٍطزخ١هخ رلخؿخص ٓ،ق حلكسل

نسخ من الن فق٢ من ازل حلٔوطخص حلَٓساش ؿيييس طكظسي وو  حلسٔخءلش حلظكواساش رسزخىثهخ حلسوظواشن لاْ ّميحٍ

رل أو٠خء حلسـظسع حلسلو  أنأه ن رخلٜ،ٍس حلظ  طٔسق له  رسسخٍٓش حلسٔخءلش من أنؼَ من ؿهشن لحلظ  

طزكخ لآللاخص حلظ  طظزكهخ  وو  أػَعخ طظ،حفَ ىٍؿش وخلاش من حإلىحء يلككْ وو  موَؿخص حلسئٓٔخص حلظكواساش

 ف  عٌح حل٘ؤؤ.

لط  طلخللهىخ فى  ن ل حلَحرع أع  حآللاخص حلظ  يكظسي وواهخ حلسـظسع ف  طلقاق حلسٔخءلش حلظكواساشلطلخل  ححلاٜ

ح١خٍ من حلسَحكل حلظ  مىَ رهىخ حلظكوىا  حلكىخ ن فزىيأ عىٌه حآللاىخص رىخلظاظاٖ حلىٌا ٛىخكذ مَكوىش حلظكوىا  فى  وهىي 

ٍٗىخى ولىيمخ ٛىيٍ رآلاىش حلظ،ؿاىه لحا  حصكظل ن لوخٍٟخ إلع  حلقَحٍحص حلظ  ط  حصوظسخى وواهىخ فى  ًلى ن لػلى 

ٗىَحف لحلٌا ك،  حلظاظاٖ حل  حلظ،ؿاىهن لػوىغ رآلاىش حا 9ٙ9ٔ/ٔٔ/ٔٔ  رظخٍين  9٘ٔحلقَحٍ حل،ُحٍا ٍا  ج 

حلظَر،ا لمخ يلزك  أؤ يق،  ره حلسَ٘ف،ؤ من أم،ٍن لمخ يك،ن،ؤ وواه من ٓسخص كظ  يلـل،ح ف  أىحء مىخ أنىا٢ 

 نـىخُ حلظكواسى  فى  طلقاىق حلسٔىخءلش حلظكواساىشلكاااش حٓظويح  نَ٘ نظخثؾ حا ػ  هظ  ركَٝن ره  من مٔئللاخص

 نل مخ يظكوق رـ،حنذ حلكسل حلظكواس .ف  

 رخلظلواىىل ػلػىىش ؿ،حنىىذ ٍثأىىاش:ن لوىىَٝ لطلىىخل  حلاٜىىل حلوىىخمْ ؿ،حنىىذ حلسٔىىخءلش حلظكواساىىش لا٠ىىخيخعخ

وواه من حيـخراىخص  ظس،يل حإلؿلز ن لمخ لكل لمخيكَف رخلظس،يل حلسلو  لرخل من كاغ مخ نحلسٔخءلش حلسخلاشؿخنذ 

حلسٔىىخءلش حلالاىىش لحلظىى  طلخللىىض رخلظلواىىل لزلاىىش حلكسىىل حلظكواسىى  ًحطىىهن مىىن كاىىغ مىىخ يـىىذ أؤ . لؿخنىىذ لٓىىوزاخص

طظلخلله حلسٔخءلش ف  حلاؤاش حللخنسش لوظكوا  لمخ يَطز٢ رهخ من أعيحفن لف  حلسلىخعؾ حلسيٍٓىشن لفى  حلسكوسىان 

طيٍيْ عٌه حلسلخعؾ رسخ يسوك،نه من ايٍحص لمخ يظسظك،ؤ ره مىن ٓىسخصن لفى  حل،ٓىخثل حلظكواساىش حلقخثسان وو  

. حلس،ؿىى،ىس فىى  حلسئٓٔىىخص حلظكواساىىشن لهخٛىىش حلظكل،ل،ؿاىىش ملهىىخن لٛىى،ص حلىى  حلـىى،ىس حلسظلققىىش مىىن لٍحثهىىخ

ووى  نىل ملهسىخن مىن كاىغ ىحٍيش رسخ طظ٠سله من حإلهٌ رخلسَنِيش أل حللمَنِيش لمخ يظَطذ حلسٔخءلش حالؿخنذ 

نل عىٌح فى  حلظكواساش. لىحٍس حل،اضن ل١زاكش حلكلاش حلقخثسش مع أ١َحف حلسـظسع حلسلا٢ رخلسئٓٔش احلقيٍس وو  

لى   مٔظقزل لسٔخءلش طكواساش نخؿلش مىخ ح١خٍ من حل،حاع حلٌا طكا٘ه لحلاكَ حلسلاَ لهخن رخل٘كل حلٌا يئني أنه ص

  .اكل من حلسٔخءلش ف  حلسٔظقزليظ  لٟع أ١َ لطٜ،ٍحص يسكن أؤ ط

" فقىىي طلىىخل  حلظٜىى،ٍحص حلسقظَكىىش نلىى، مٔىىخءلش طكواساىىش ؿاىىيسلحلىىٌا ؿىىخء ركلىى،حؤ " أمىىخ حلاٜىىل حلٔىىخىّ

لظطزاق حلسٔخءلش حلظكواساش ف  حل،حاع حلظكواس ن لحلسظطوزخص حللُمش لٌل ن لأع  حآللاخص حللُمش لظلااٌ نل مطوىذ 

حللزاوش لحإلهلق حلكخلاش حلظي كيىعخ حلَ٘ج حلللافن طكي حلٔىزال حإلمؼىل لزلىخء  حلقا  لحلسزخىةملهخن لحط٠ق ملهخ 

لانه ل، طلققىض عىٌه فىي موظوىف ؿ،حنىذ حلكسواىش ن انٔخؤ يسكله حللـخف في وسوهن ٓ،حء أنخؤ ٍثأخ أ  مَإلٓخ

وهىخ رطَيقىش موظ،يىش حلظكواساش لحلسٔخءصص حلـخٍيش فاهخ لكخنض ولؿخ لسكا  حإلمَحٝ حلظلااساشن لحلظىي يىظ  طلوا

لطىىيحهل  نلامكخناىىخص حلظَاىىي نللخم٠ىىش طكىى،ؤ ركاىىيس وىىن حللقاقىىشن ناىىَح لطزاكىىش ٛىىَحوخص حلٔىىوطش حاىحٍيىىش



حصهظٜخٛىىخص حل،ظاااىىشن للؿىى،ى حلظلااسىىخص حلَٓىىساش لاىىَ حايـخراىىشن ل١َيقىىش حطوىىخً حلقىىَحٍحص فىىي نؼاىىَ مىىن 

 إلىحء ليا مكا  أفَحىعخ.حلق٠خيخ حلظكواساشن لمخ يظَطذ وواهخ من طيع،ٍ في مٔظ،ا ح
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لق٠اش طَر،يشن حهظواض فاهخ حآلٍحء لط٠خٍرضن لع  ا٠اش حلويمخص حلوخٛش ف  حلظكوا  حلكظخد ظكَٝ ي

عٌح حلس،ٟ،ج حلٌا حٓظكَق حلزلغ فاه ك،حل  هسْ ٓل،حص مظٜوشن لاي ريأ حلزلغ ك،  عٌح حلظٔخإ :  نحلكخ 

مخًح طكل  حلويمخص حلوخٛش ف  حلظكوا  حلكخ ا ال  أؤ طسوٞ ون حلساه،  حلٌا طكَٝ له حلاٜل حإلل  من 

اش ف  كاخس حإلفَحىن صٍطزخ١هخ حليٍحٓشن لطلخل  ا٠خيخه حلسوظواشن طو  حلق٠خيخ حلظ  طكي من أنؼَ حلق٠خيخ أعس

رسٔظقزل حإلرلخء من نخكاش لرخلاَلف حصؿظسخواش لحصاظٜخىيش لحلؼقخفاش لحلٔاخٓاش حلٔخثيس ىحهل حلسـظسع من 

نخكاش أهَان لوو  حوظزخٍ أؤ أيش ا٠اش من ا٠خيخ حلظكوا  ع  حنككخّ لكل عٌه حلاَلفن لنظخؽ لحٟق 

 لظؤػاَعخ وواه.

لظ  طقيمهخ لُحٍس حلظَراش لحلظكوا  نخؤ لِحمخً وو  حلزخكغ أؤ يوظخٍ من رالهخ مخ ع، لأمخ  طكيى حلويمخص ح

ألٜق رلاخس حلطلد لأَٓع ن لمخ ئزذ له  وزجخً حاظٜخىيخً لحؿظسخواخً لنأاخً طـخه مٔظقزل أرلخثه ن فخاظَٜ 

وو  ١لد حلسيحٍّن وو  ا٠خيخ أٍرعن عي ا٠اش هيمخص حلظق،يش حلسيٍٓاشن لا٠اش هيمخص حلظؤمان حلٜلي 

لا٠اش هيمخص حل،ؿزش حلسيٍٓاشن ػ  ا٠اش هيمخص حلكظخد حلسيٍٓي حلوخٍؿين مكولً لسخًح حصاظٜخٍ وو  عٌه 

حلق٠خيخ ىلؤ لاَعخا لمظزكخً في ًل  ١َيقش طقيي  حليلال لكل مخ يطَف من ؿِثاخص ىحهل نل ا٠اشن لهخٛش فاسخ 

هٌص من حلزخكغ ؿهيحً نزاَحً حٓظكَق ُملخً ١،يلً في أٍفف يظكوق رسـس،وش حلق،حنان لحلقَحٍحصن لحلظي أ

حلسكظزخص حلسوظواشن كظ  طك،ؤ مكخلـش حليٍحٓش ؿخمكش لكل حلَإا: حلاكَ حلظلااَي لوق٠خيخن حلاكَ حلسلا  

 حلق،حنان لحلقَحٍحصن حل،حاع حلسايحني. 

حلكالش حلظي ٓظ٘خٍنه حلَأي وو  أؤ طك،ؤ  حلسئلف فقي كَٙ ننظخؿخً لَأي وخ  ٗخملكظخد ؤطي حللكظ  ي

مسؼوش لكل حلاجخص لحصطـخعخص جحلطلد رخوظزخٍع  حلسٔظاايلؤ من عٌه حلويمخصن لحلسكوس،ؤ رخوظزخٍع  

حلسلكا،ؤ لوويمخص ىحهل حلسيحٍّ حلظي يكسو،ؤ فاهخن لأللاخء حإلم،ٍ رسوظوف فجخطه  نسلكاان لمٔظاايين 

طقيي  عٌه حلويمخص . ملولً آلٍحثه  في ٟ،ء حلاكَ حلظلااَي رخٓظاخىس أرلخثه  حلطلد ػ  حلسٔج،ل،ؤ ون 

لحلاكَ حلسلاُِّ . للٌح أطض نل ا٠اش في فٜل مٔظقلن صكقخً نل فٜل رسـس،وش حلق،حنان لحلقَحٍحص حلظي طه  نل 

 ا٠اشا كظ  يك،ؤ حلقخٍة وو  رالش من حإلمَن فظك،ؤ حافخىس ؿّسش اؤ ٗخء هللا طكخل . 

ساخعس  لوويمخص حلوخٛش ف  حا١خٍ حل"ي هسٔش فٜ، ن وخلؾ حلاٜل حإلل  ملهخ فحلكظخد  للٌح لاع

ماه،  حلويمخص حلوخٛشن مؼل  لأعيحفهخ لأعساظهخن لحلساخعا  حلسٔظويمش فاهخن١زاع حلق٠اش من كاغ  حلظكوا "

لاكَيش ظ،ؿهخص ح٠خيخ حلويمخص حلوخٛش. ػ  وَٝ إلع  حلاماه،  حلَأي حلكخ ن للماه،  حلظكوا  حلكخ ن ل

 حلسلاَس لحلسأَس إلركخى حلق٠اش لؿ،حنزهخ حلسوظواش.

لفي حلاٜل حلؼخني طلخللض حليٍحٓش ا٠اش "هيمخص حلظق،يش حلسيٍٓاش" فزيأ رسقيمش وخلؾ فاهخ ىلحوي 

ىٍحٓش عٌه حلق٠اشن لأع  طٔخإصطهخن لحلسقٜ،ى رساه،  هيمخص حلظق،يش حلسيٍٓاشن لألؿه حل٘زه لحصهظلف 



لظق،يش حلسيٍٓاش نويمش لران حليٍلّ حلوٜ،ٛاشن لوَٝ إلع  حلـه،ى حلظي اخمض رهخ ران مـس،وخص ح

لُحٍس حلظَراش لحلظكوا  في حلكَٜ حللييغ في ٓزال طلاا  عٌه حلويمشن مظزكخً ًل  نوه رس،اف حلَأي حلكخ  من 

لأع  حلسقظَكخص  عٌه حلويمشن من كاغ حل،حاع لكـ  حصٓظاخىسن لحلسك،اخص حلظي طل،  ىلؤ طلقاق أعيحفهخن

 حلظي طٔه  في طاكال هيمخص حلظق،يش حلسيٍٓاش. 

لطلخل  حلاٜل حلؼخلغ ا٠اش "هيمخص حلظؤمان حلٜلي وو  ١لد حلسيحٍّ"ن فزيأ رسقيمش وخلؾ فاهخ 

حاكٔخّ رهٌه حلق٠اش لأع  طٔخإصطهخن لػل  رظ،ٟاق ماه،  هيمخص حلظؤمان حلٜل ن لؿه،ى لُحٍس حلظَراش 

لاخظ وو  ٛلش ١لد حلسيحٍّن لحنظقل لكَٝ ملمق ناخ  حلظؤمان حلٜل  وو  ١لد حلسيحٍّ لحلظكوا  ف  حل

١زقخً لسخ نٜض وواه حلق،حنان لحلقَحٍحص حلسلاسش. لهظ  حلاٜل ربرَحُ م،اف حلَأا حلكخ  من عٌه حلويمشن 

طلااٌعخن أل من نخكاش  ٓ،حء من نخكاش حامكخناخص حلكخملش لٍحء عٌه حلويمشن أل من نخكاش حلقخثسان وو  أمَ

 حلٜك،رخص حلظ  ط،حؿههخن ػ  من نخكاش حلسقظَكخص حلظ  طٔه  ف  طلقاق أاٜ  فخثيس لؿ،ىس لهٌه حلويمش.

لحلاٜل حلَحرع وَٝ لق٠اش "هيمخص حل،ؿزش حلسيٍٓاش" من كاغ: لسخًح حلقاخ  ريٍحٓش عٌه حلويمشان 

حلظكوا  ف  طقَيَ عٌه حلويمشن لناخ  عٌه حلويمش لماه،  هيمخص حل،ؿزش حلسيٍٓاشن لؿه،ى لُحٍس حلظَراش ل

نسخ نٜض وواه حلو،حثق حلسلاسشن لهظ  رس،اف حلَأا حلكخ  طـخه هيمخص حل،ؿزش حلسيٍٓاشن من كاغ لحاع عٌه 

حلويمش ىحهل ميحٍّ حلظكوا  حلكخ ن لحلقخثسان وو  أمَ طقييسهخن لأع  حلٜك،رخص حلظ  طـخره ًل ن ػ  أع  

 ٔخوي ف  طلٔان عٌه حلويمش.حلسقظَكخص حلظ  ط

أمخ حلاٜل حلوخمْ فقي وَٝ لق٠اش "هيمخص حلكظخد حلسيٍٓ  حلوخٍؿ ن فظلخل  ىلحو  ىٍحٓش حلق٠اشن 

لماه،مهخن لؿه،ى لُحٍس حلظَراش لحلظكوا  ف  طَٗايعخن لارَحُ أل،حؤ حلاَلق حلسوظواش ران حلكظخد حلسيٍٓ  

لوخٍؿاش حلس،ؿ،ىس ران أيي حلطلد ف  حل،حاع حلظكواس . لهظ  لحلكظخد حلسيٍٓ  حلوخٍؿ ن لوَٝ إلع  حلكظذ ح

عٌح حلاٜل رس،اف حلَأا حلكخ  طـخه عٌه حلويمشن من كاغ اازخ  نل من حلطلد لحلسكوسان وو  عٌه حلويمشن 

لحإلٓزخد حلظ  طكسن لٍحء عٌح حاازخ ن لف  أا ٓل،حص لف  أا مقٍَحص يكؼَ كـ  حصٓظاخىس من عٌه حلويمشن 

 حلسقظَكخص حلظ  طٔه  ف  طَٗاي عٌه حلويمش رسخ ص ي٠َ رخلكظخد حلسيٍٓ  حلسقٍَ. لأع 
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لرويحنىىه طكىىخني مىىن ٓىىال مىىن حلسزىىخىٍحص حلكخلساىىش ل٘ىىَق حإللٓىى٢ حلكزاىىَ ن حم٘ىىَلج ض أمَيكىىخ ١وقىىأملىىٌ أؤ 

حلسلهسىىَس مىىن نىىل ؿخنىىذ ن حلكىىل يَيىىي أؤ يؤنىىل ليكظىىل  مىىن ػسىىَحص رويحنىىهن لأٛىىزلض ىللىىه أمىىخ  ٍإا هخٍؿاىىش 

لإلٛلفن أػخٍص ؿيصً نزاَحً ريحهوهخ ن لحنقٔ  أفَحىعخ ران مئيي لمكخٍٝ رل لنؼاىَ ملهىخ ملخيىي ن للكىٍل كــىه 

عٌح نوه في طيحواخص ١خلض ملىخكي حللاىخس حلسـظسكاىش حلسوظواىش. لأهطَعىخ مىخ يطى،  حلظكوىا  للخيخطه ن لظهَ أػَ 

ًحطهن وو  أٓخّ أؤ مخ يقي  ر،حٓطظه من أفكخٍ لاا  لحطـخعخص يسكن أؤ يئىي ال  مىخ يكىَف رىخلؼ،ٍس حلٜىخمظش 

ٔىسق امىخ رزلىخء م٘ىَلج حلظي طظكوكل في ٛوذ حل،ؿ،ى حصؿظسخوي نوه ن لطؤهٌ مـَحعخ في أوسخق حل،وي ن رسخ ي

اٛلكي يظاق مىع أٛى،  لػ،حرىض حلسـظسكىخص حلكَراىشن أل يظىاق حلاَٛىش اوىخىس رلىخء حلسـظسكىخص حلكَراىش ووى  

أْٓ لاا  لمزخىة ؿيييس ن طوكذ فاهخ حلساخعا  حلسٔظليػش لحلسلق،لش وزَ حلسَ٘لج حإلمَيكي حلسطَلف لوَ٘ق 

 لسـظسكخص ون ااسهخ لمزخىثهخ لأعيحفهخ حإلٛاوش.حإلل٢ٓ حلكزاَ ىلٍحً أٓخٓاخً ن اي يزكي عٌه ح



لوو  حلَل  من أؤ ٍىلى حإلفكخ  حلكَراش حلَٓساش حلسظكوقش رخلس،حاف مىن اٛىلف حلظكوىا  فىي حلىيل  حلكَراىش 

اي ٍف٠ض في مكاسهخ من حللخكاش حل٘كواش حصوظَحف رَ٘واش حلظيهل حلوىخٍؿي فىي اوىخىس ٛىاخلش ناى  حلظكوىا ن 

  يكزىَ فىي أٛىل كقاقظىه وىن حلوٜ،ٛىاش لحإلٛىخلش لحلظاىَىن اص أنهىخ فىي حل،حاىع لى  طسلىع مىن رخوظزخٍ أؤ حلظكوا

حلقاخ  رزكٞ حلس،حءمخص حلسلك،مش رخلليع حلٔاخٓي حلٌي طسَ ره حلسلطقىشن مىن أؿىل طوسىْ ملخفىٌ لووىَلؽ مىن 

،ؤ أنهىخ مىن مؤُق حلَفٞ حلقخ١ع املءحص حلس٘ىَلج حل٘ىَق ألٓىطي ن لًلى  ربكىيحع طكااىَحص يىَا حلسٔىئلل

فكىىل حلىىيحهل ن لاؤ نخنىىض فىىي مكاسهىىخ حٓىىظـخرش لسظطوزىىخص حلظىى،حإ  مىىع حللاىىخ  حلىىيللي حلىىٌي طىىظلك  فاىىه حل،صيىىخص 

 حلسظليس   حإلمَيكاش ن لطق،ىه ال  مخ يظَحءا لهخ أؤ يك،ؤ وواه عٌح حللاخ .

ج حل٘ىَق حإللٓى٢ لاي أطض عٌه حلس،حءمخص في حصٓظـخرخص حلكَراش ليوخلي حاٛىلف حلساَلٟىش فىي م٘ىَل

حلكزاَ لظكزَ ون كخلش من حلظوز٢ حلظي طكا٘هخ ركٞ حللا  حلكَراىش ن فاسىخ رىان طؤياىي نخمىل لوىيو،س الى  حاٛىلف 

حلظَرىى،ي مىىن ملطوىىق أؤ حل،اىىض اىىي كىىخؤ اؿىىَحء طكااىىَحص لطكىىييلص ؿٌٍيىىش لٗىىخموش ووىى  حإلنٔىىخق حلظَر،يىىش 

لركٞ حللاَ ون ط،حفق أل حهظلف عٌه حليوخلي مع ػ،حرىض لحإلناسش حلظكواساش من أؿل م،حنزش كَنش حلظكااَ ن 

حلسـظسكخص لأٛخلظهخ ن ال  ٍفٞ مطوق لكسواش حلظكااَ وو  حوظزخٍ أؤ حاٛلف يـذ أؤ يلزىع مىن حلىيحهل ن لأؤ 

ىوخلي عٌح حلظكااَ مخ عي اصّ ملخلصص لولال من حلقا  لحإلٛخلش حلظىي وواهىخ حلسـظسكىخص حلكَراىش . ليقىف رالهسىخ 

ـخه ط،حفقي ص يَا أيش مىآُق مىن حلظقىخء اٍحىس حاٛىلف حليحهواىش لحلوخٍؿاىش فىي ملظٜىف حلطَيىق فىي ولاىش حط

 طزخىلاش لطكخمواش في ٍإيش مظٔقش ص ملاٜوش.

لمهسخ نخؤ م،اف حلسـظسكخص حلكَراش مسخ يطَكه مَ٘لج حلَ٘ق حإلل٢ٓ حلكزاَن ٓ،حء رىخلَفٞ حلقىخ١ع أل 

ش ن فىبؤ ألوىذ حلاىن أؤ حلسـظسكىخص حلكَراىش رلاسهىخ حلظَر،يىش حلقخثسىش فىي كخؿىش الى  رخلظؤياي حلكخمل أل رخلس،حءمى

حاٛلف رخلاكل ن للكن لاْ وزَ حلا،ٟ  حلظي اي طظَطذ وو  حإلهٌ رخإل١َلكخص حلوخٍؿاىش ن لحلظىي ص طزكىي اصّ 

ف من حلىيحهل ىلؤ طلقاق مكخٓذ لٜخلق أٛلخرهخ ن رل من هل  اُحكش حل٘كخٍحص حلظي فقيص ٛلكاظهخ نخاٛل

طَؿسظىىه الىى  كقاقىىش لحاكىىش ن لمىىن هىىل  حلسَحؿكىىش حلسظؤناىىش لمألٟىىخج حلظَر،يىىش لحلظكواساىىش حلٔىىخثيس ريحهوىىه ن 

لحللىى،حٍ حلـىىخى رىىان م،ح١لاهىىخ لرىىان نوزهىىخ مىىن حلٔاخٓىىاان لحلسؼقاىىان لحصاظٜىىخىيان لحلظَرىى،يان للاىىَع  مىىن 

 عٌح حلسَ٘لج لمخ يطَكه من طيحواخص.حلسلِعان ون حلسطخمع لحإلع،حء حلٌحطاش ك،  كقخثق 

 -حصاظٜىىخىيش -فسؼىل عىٌه حإلمىى،ٍ طاىَٝ حليٍحٓىىش حلسظؤناىش لهىىٌح حلس٘ىَلج فىىي ملىخلٍه حلسوظواىىش جحلٔاخٓىاش

حلسَأس  ن لىٍحٓش امكخناخص حلسـظسكخص حلكَراش لحآلماش في حلظكخمل مع أ١َلكخطه ن لملخللش ٍٓ   -حلظكواساش

ييي و،حمل حلق،س لو،حمل حل٠كف حلظي طسظوكهخ ن لظلٔن حصٓظاخىس من و،حمىل ا،طهىخ مكخل  لحاكاش حلظلااٌ في طل

ن لط٠ع حلزيحثل لوظكوذ وو  مٔززخص ٟكاهخ ن للظظسكن ر،حٓىطش عىٌه حلسكىخل  مىن حلس،حؿهىش حلاكخلىش لحلظىي صرىي  

 ملهخ لسخ يسكن أؤ يظَطذ وو  مَ٘لج حلَ٘ق حإلل٢ٓ حلكزاَ من مكخثي لموخ١َ لمٜخكزخص.

ص ٗىى  أؤ مؼىىل عىىٌه حليٍحٓىىخص يلزكىىي أؤ يكىى،ؤ حلسٔىىظهيف ملهىىخ حاؿخرىىش ووىى  وىىيى مىىن حلظٔىىخإصص حلظىىي ل

ياَٟهخ حلظكخمل حل،حوي مع م٘ىَلج حل٘ىَق حإللٓى٢ حلكزاىَن لملهىخ: مىخ ٓىزل حلظكخمىل مىع مىخ ياَٟىه م٘ىَلج 

أي أٓىىو،دا ن لأيىىش  حل٘ىىَق حإللٓىى٢ حلكزاىىَ مىىن طىىيحواخصا ن لمىىن أيىىن طزىىيأ حلس،حؿهىىش حللقاقاىىش لهىىخا ن للفىىق

مَؿكاش يلزكي أؤ طك،ؤ كخنسش لهٌه حلس،حؿهشا ن لرؤي ػسنا ن لعل رؤؿليس ل١لاش مووٜىشن أل رؤؿلىيس هخٍؿاىش 

ماَلٟشان  لحإلع  من نل عٌح يك،ؤ لٜخلق منا عل لمأاواىش حلسلا،ظىش ىلمىخً أ  لوكخلزاىش حلسطل،نىش حلظىي طَيىي 



اىى،ىحً لىىها ن ػىى  مىىخ كـىى  آىىهخمخص حلظَرىى،يان فىىي اكيحػىىه ىحهىىل أؤ طىىَا ي،مىىخ ػسىىخٍ حلظكااىىَ لهىىخ ىلؤ أؤ طكىى،ؤ ل

 حلسـظسكخص حلكَراشا.

اؤ نل عٌه حلظٔخإصص للاَعخ طظطوذ من حللوىذ حلظَر،يىش لعىي اُحء للاىش طخٍيواىش كخٓىسش أؤ طَطقىي الى  

يل،يىه مٔظ،ا عٌه حلولاش ن من هل  وسل ؿخى ن طظقٜ  من هلله كقخثق حلسَ٘لج حإلمَيكي حلسطَلف ن رسىخ 

من أركخى ن لمخ يطَكه من ٍإا ن لمخ يلكسه مىن ط،ؿهىخص لفؤىاخص ن لمىخ يطسىق الاىه مىن لخيىخص ا حٓىظـلًء 

إلركىىخىه ن لطلوىىال ليلحفكىىه ن لنقىىيحً لس٠ىىس،ؤ هطخرىىه ن لحٓىىظقَحًء لظيحواخطىىه لمٜىىخكزخطه حلظىىي اىىي ص يلزىىت ولهىىخ 

،يَحً لوىلا  حلظَر،يىش لحلظكواساىش رىيحهل روىيحنه  حل،حاع في كخَٟه للكلهخ اي طظك٘ف فىي حلسٔىقزل حلقَيىذ ن لططى

ر٘كل كخٓ  ن لظٜزق ناسخً ىيسقَح١اش ن وخىلش لوخلاش حلكاخءس في اىحٍس م،حٍىعىخ ن لاىخىٍس ووى  ٍفىع مٔىظ،يخص 

أفَحىعخ ن لوو  طلٔان مكخنظهخ حلكوساش لحلظَر،يش ن لوو  رلخء حإلْٓ حلكااوش رلٔن حلظكخمل ر٘كل مظكخفت مىع 

ؤ حلكخل  ن في ا١خٍ ٓاخٓش طَر،يش طق،  وو  حصنيمخؽ حل،حوي في حللا  حلظَر،يش حلكخلساىش ن لطىلهٞ موظوف رويح

وو  أٓخّ من حلكيحلش ن لص طكال حصوظزخٍحص حلسـظسكاش رؼ،حرظهخ حإلٛاوش ن لاىظق آفىخق حلسٔىظقزل حلىٌي طٔىظلقه 

وي لحلل٠خٍي حلكزاَ ن للظظسكن من حلظلَأ نلى، حليل  حلكَراش ااخٓخً لؼَلحطهخ لايٍحطهخ حلكخملش لماَحػهخ حلظخٍي

حلسٔظقزل ١زقخً صٓظَحطاـاخطهخ حلسلققش لسٜخللهخ ن للاْ ١زقخً لسخ يَييه مقيم، مَ٘لج حلَ٘ق حإللٓى٢ حلكزاىَ 

 لوسـظسكخص حلكَراش أؤ طك،ؤ فاه.

حإلُمىىخص  فىىخلظَر،ي،ؤ لعىى  يىىئىلؤ عىىٌه حلسهسىىش ووىىاه  أؤ يىىيٍن،ح أنهىى  أٛىىلخد ٍٓىىخلشن ماخىعىىخ أؤ مكاىى 

حلظَر،يش لحلظكواساش حلظي طكخني ملهخ مـظسكخطه  انسخ طك،ى في ؿخنذ نزاَ ملهخ ال  ٟآلش مخ يزٌل،نه من ؿهي فىي 

االخج حلسٔئللان ىحهل روىيحنه  رؤعساىش مىخ يطَك،نىه مىن فكىَ لمىخ يقيم،نىه مىن ٍإا اٛىلكاش لوىلا  حلظَر،يىش 

مَؿكاىخص لػ،حرىض أٛىاوش كىان حإلهىٌ ركسواىخص اٛىلف ن طئنىي  حلقخثسش ن لحلظي طاظقي في نؼاَ ملهخ حصٓىظلخى الى 

حللاخظ وو  حله،يش حلسساِس لهخ ن لطلسي حلسـظسكخص حلكَراش لحآلماش من حللسىلص حلس٠ىخىس حلظىي طلىخل  أؤ 

طَر٢ ران حآل  لحاٍعخد ن لطئني حلظكخلؤ ران حليل  حلكَراش فىي طلقاىق حلظقىي  حلكوسىي لحلظكل،لى،ؿي كظى  ص 

 لكِ  ون حلكَٜ حلٌي طكا٘ه أل طزظكي ون انـخُحطه.ط

لاً يق،  حلظَر،ي،ؤ رهٌح ن وواه  أؤ ييٍن،ح أنه  في كخؿش ال  ؿهي مـظسكي نخمل ن إلؤ حلكسىل لىاْ مهسىش 

فَىيش أل مهسش ؿسخوش فكَيش ركالهخ أيخ نىخؤ حلل٘ىخ١ حلكىخ  لحلاكخلاىش حلظىي طظٔى  رهىخ عىٌه حلـسخوىش ن انهىخ مهسىش 

ولخَٛه لمئٓٔخطه لؿسخوخطه ن لعي مهسش َٟلٍيش في عٌه حلاَلف حلظىي طظاىَق فاهىخ حلٔىزلن  حلسـظسع ركل

لطكؼَ فاهخ حل٠ك،١ لحل٠ك،١ حلس٠خىسن مىن أؿىل روى،ٍس ٍإيىش طَر،يىش طكسىن لٍحء وسواىخص حاٛىلف حلظَرى،ين 

ف ؿييىىيس طكىى،ؤ اىىخٍىس ووىى  ططىى،يَ طكوىىا  يئٓىىْ ووىى  مكَفىىش ووساىىش لطكل،ل،ؿاىىش ن لئىىك  نلىى، ايـىىخى مكىىخٍ

 لمظـيىس ن طِيي حلسـظسع ملخوش لمقخلمش لسخ يَحى له أؤ يك،ؤ فاه. 

لنىىل عىىٌح ئىىظيوي وسىىلً ؿسخواىىخً لوىى،وي رظىىيحواخص نىىخا،ّ حلوطىىَ حلىىيحع  جفىىَٝ حاٛىىلف مىىن حلوىىخٍؽ  

ن لحاظ٠خءحطه كخَٟحً لمٔظقزلً ن يك،ؤ حلسزيأ فاه: لاكن نل مخ ع، وخلسي في هيمش نل مخ ع،  ملوي ن ٓ،حء مى

هىىل  وقىىي مىىئطسَ وىىخ  ئىىظهيف اٛىىيحٍ اوىىلؤ فىىي م،حؿهىىش موىىخ١َ حلزىىَحمؾ حإلمَيكاىىش حاٛىىلكاش ن لطلييىىي 

حإللل،يخص لحلس،حٍى حل،١لاش صٓظكسخ  حلَإيش لحلسٔاَس في طط،يَ موظوف مَحكل حلظكوا  ن من أؿل رلخء مـظسع 

طاع أؤ طئني ًحطهخ من هل  أٗى،حاهخ حللىخٍس حلسٔظقزل ". لاؤ عٌح ص يك،ؤ رسـَى حإلملاخصن إلؤ أيش أمش لن طٔظ



نل، حلسكَفش ن ىلؤ أؤ طكخمَ رس٘خوَعخ من أؿل حاٛلف حلسظ،حٛل ن لىلؤ أؤ طظلسل حلسوخ١َ حلسلظسوش . نسخ 

أؤ أي مـظسع لن ئظطاع أؤ يئني ًحطه ىلؤ طلساش ػقخفاش لووساش ن من هل  ناخ  طكواسي يزيأ حاٛلف فاه مىن 

 ثاش.حلسيٍٓش حصرظيح

لعي ٍإا طئني أنه ص لل  ون ٍإيش طَر،يش اٛلكاش مظكخموش طٔظهيف حل،ٛ،  ال  طكوا  مظساىِ لوـساىعن 

لطلقاىىق ؿىى،ىس ٗىىخموش فاىىه نؤٓىىخّ لوظلىى،  نلىى، مـظسىىع حلسكَفىىش ن لٛىى،صً اوىىيحى أؿاىىخ  اىىخىٍس ووىى  حلظكخمىىل 

لىش طٔىظهيف طاَيىق ػقخفظهىخ لطكواسهىخ كىخص لهاسسراكخلاش مع لكش حلكَٜ لطقلاخطهن في مَكوش طظكىَٝ فاهىخ حلسـظ

مىىن ملظ،حعسىىخ حلكقىىيين طكَئىىخً لؤىىاطَس لحلظزكاىىشن لووىى  أؤ طكىى،ؤ عىىٌه حلَإيىىش نخركىىش مىىن وقاىىيس حلسـظسكىىخص 

لطَحػهخ يقيمهخ ١،حواش ص أَحً ن ي٘ظَأ في طقييسهخ لطقااسهخ موظوف حلق،ا لحصطـخعخص ن طق،  ووى  حصوظسىخى 

ص من ولاخص حلظزكاش ن لطظكخمىل مىع حلق٠ىخيخ حلظكواساىش ووى  أنهىخ كقىخ ا٠ىخيخ أمىن وو  حلٌحص ن لطلٍَ حلسـظسكخ

ا،مين لوو  أنهخ حٓظؼسخٍ وو  حلسيا حلزكاي ن ملى،١ رىه حصٍطقىخء رىخلقا  ن لحلسلخفاىش ووى  حله،يىش ن لحصناظىخف 

 حل،حوي وو  حلسٔظـيحص حلكخلساش.

ل  فىي ظىل م٘ىَلج حل٘ىَق حإللٓى٢ حلكزاىَ مطوزىخً لفي ٟ،ء من نل عٌح ن لطٔواسخً رؤؤ اٛلف حلظكوىا  أٟى

أٓخٓىىاخً فىىي أؿلىىيس حلسطخلزىىخص حإلمَيكاىىشن لطؤناىىيحً ووىى  أؤ حلسـظسكىىخص حلكَراىىش لحآىىلماش لعىىي ط،حؿىىه أُمىىخص 

ويييس في ناسهخ حلظَر،يش لحلظكواساش رلخؿش مخٓش ال  ؿه،ى طَر،يش طكخلؾ نؼاَحً من ؿ،حنزهىخ ن يىؤطي عىٌح حلكسىل 

حلس،حؿهىىش ن ملاى،ٍ طَرىى،ي "ن  –حلظىيحواخص  –حؤ " م٘ىىَلج حل٘ىَق حإللٓىى٢ حلكزاىَ : حآللاىىخص حلىٌي كسىىل ولى،

أعيحفىه "  –ماه،مىه  –من ػسخناش فٜ،  ن حلاٜل حإلل  ؿخء ركلى،حؤ  " حل٘ىَق حإللٓى٢ حلكزاىَ ن ن٘ىؤطه  خك،نم

َ  رهخ مَ٘لج حلَ٘ق حإللٓى٢ حلكزاىَ ن ملىٌ أؤ رىيأ  ناكىَس ن لمىَ لٍحً نسزىخىٍس لو٘ىَحنش لوَٝ لوسَحكل حلظي م

حإلمَيكاىىش حل٘ىىَق ألٓىىطاش ن ل١ىىَف حلس٘ىىَلج نظٜىى،ٍ أللىىي ن لحنظهىىخًء رخلٜىى،ٍس حإلٓخٓىىاش لوس٘ىىَلج حلظىىي 

ملى،ٍ  -ملى،ٍ حللكى  حلٜىخلق  -وَٟض لوسكخل  حلَثأاش له فىي ملىخلٍه حإلٍركىش جملى،ٍ ط٘ىـاع حلييسقَح١اىش 

ن لمىخ ئىظهيفه عىٌح حلس٘ىَلج فىي ٛى،ٍطه حلاىخعَس مل،ٍ ط،ٓاع حلس٘خٍنش حصاظٜخىيش   -رلخء مـظسع مكَفي 

مىن كاىغ حلظىَليؾ لوييسقَح١اىش فىي حلسلطقىش ن لط،ٓىاع ماهى،  حل٘ىَق حإللٓى٢ ن لطكااىَ ٗىكل حلسلطقىش . لفىىي 

م٠ىىس،نه حلواىىي حلٔىىاطَس حصاظٜىىخىيش ووىى  ػىىَلحص حلسلطقىىش ن ل١سىىْ حله،يىىش حلسساىىِس لوسـظسكىىخص حلكَراىىش ن 

ظ  رىؤع  مىخ طى  ط،ؿاهىه مىن حنظقىخىحص جىحهواىش لهخٍؿاىش  الى  م٘ىَلج حل٘ىَق لطق،يٞ حليين حآلمي . ػى  هى

 حإلل٢ٓ حلكزاَ.

لحلاٜل حلؼخني ؿخء ركل،حؤ " آلاخص حلَ٘ق حإلل٢ٓ حلكزاَ " لوَٝ إلع  حآللاخص حلظي يكظسي وواهىخ مقىيم، 

حهل حلسـظسكخص حلكَراش مَ٘لج حلَ٘ق حإلل٢ٓ حلكزاَ في طلقاق أعيحفه ن لحلظي حرظيأص رزغ حلَلف حصنهِحماش ى

لحآلماش ن لحٓظويح  حاول  رسوظوف ٛ،ٍه في حلظَليؾ لهٌح حلس٘ىَلج ن لحصوظسىخى ووى  ملاسىخص حلسـظسىع 

حلسىىيني ن لحلسَحنىىِ حلؼقخفاىىش لحلٔىىاخٍحص حإلمَيكاىىش فىىي حلسـظسكىىخص حلكَراىىش لروىىيحؤ حل٘ىىَق حإللٓىى٢ حلكزاىىَن 

  عىٌه حلزوىيحؤ ن لحصوظسىخى ووى  حلسىَأس ن لحٓىظويح  حللىَد ن ػى  لحٓظويح  حلسك،نخص حإلؿلزاش نآلاش لو٠ىك٢ ووى

 حلكسل وو  ط،ؿاه حلظكوا  حلسلوي كٔذ حل،ؿهش أل حللهؾ حإلمَيكي ن رلاغ ئهل حهظَحق عٌه حلسـظسكخص.

لفي حلاٜل حلؼخلىغ " حلظىيحواخص حلٔاخٓىاش لس٘ىَلج حل٘ىَق حإللٓى٢ حلكزاىَ لحنككخٓىخطهخ حلظَر،يىش " طلىخل  

حواخص حلظي يليػهخ حلسَ٘لج حلَ٘ق ألٓطي من حللخكاش حلٔاخٓاش وو  حلسـظسىع حلكَرىي ن لمىخ يظَطىذ إلع  حلظي



وو  عٌه حلظيحواخص مىن حنككخٓىخص ووى  أفىَحىه ن رخوظزىخٍه ٓىاِيي مىن حلظطىَف لحاٍعىخد ن رسىخ يىيو، الاىه مىن 

قاىق حلييسقَح١اىش ىحهىل عىٌح طكٜذ ن لرسخ يليػه مىن طاكاى  لطـِثىش لحنقٔىخ  ن لنوهىخ ص طىيو  حلظ،ؿىه نلى، طل

 حلسـظسع حلظي طٔظهيفهخ أمَيكخ من لٍحء طقيي  حلسَ٘لج حلَ٘ق ألٓط  .

لطلخل  حلاٜل حلَحرع "حلظيحواخص حصاظٜخىيش لحصؿظسخواش لسَ٘لج حلَ٘ق حإلل٢ٓ حلكزاَ لحنككخٓخطهخ ووى  

كىيػض مـس،وىش مىن حصنككخٓىخص حل،حاع حلظَر،ا حلكَر " ن كاغ وَٝ إلع  عىٌه حلظىيحواخص حصاظٜىخىيش حلظىي أ

حلظَر،يىىش ىحهىىل حلسـظسكىىخص حلكَراىىش ن مىىن ُيىىخىس مٔىىخكش حلظكوىىا  حلوىىخٙ فىىي حلسـظسىىع حلكَرىىي ن لطقوىىاٚ ىلٍ 

لنوهىخ اىي ٛىزض فىي  نحللك،مخص في طقيي  حلوىيمخص حلظكواساىش ن لحلظ،ؿىه نلى، حلوٜوٜىش فىي حلظكوىا  حللكى،مي

ع  حلكَرىىي ن ظهىىَص فىى   طكاَحللاىىَس الىى  حلسىىَأس حلكَراىىش مـس،وىىش مىىن حلظىىيحواخص حصؿظسخواىىش ىحهىىل حلسـظسىى

لحآىىلماش ن لطكاىىَ ٗىىكل حإلٓىىَس حلكَراىىش ن لأكىىيػض ف،ٟىى  فىىي حلظَراىىش حإلٓىىَيش ن لُيىىخىس مكىىيصص حلكلىىف 

 ألؿي ُيخىس ف  مكيصص حلزطخلش ىحهل حلسـظسع. لحلـَيسش ىحهل حلسـظسعن لع، مخ

لحنككخٓىخطهخ  واخص حلؼقخفاش لسَ٘لج حلَ٘ق حإلل٢ٓ حلكزاىَلوَٝ حلاٜل حلوخمْ حلٌا كسل ول،حؤ "حلظيح

ف  حل،حاع حلظكواس  حلكَر " لكيى من عٌه حلظيحواخص حلؼقخفاش  لحلظىي طسؼوىض فىي ٗىا،ج حلؼقخفىش حلاَىيىش لحلسخىيىش 

رىىان أفىىَحى حلسـظسىىع حلكَرىىي ن لحنظ٘ىىخٍ نىى،ج مىىن حلؼقخفىىش حصٓىىظهلناش أٛىىزق لخلزىىخ رىىان مكاىى  ١،حثىىف حلسـظسىىع 

َرىىي ن لألؿىىي ن،وىىخً مىىن ػقخفىىش حلظهىىخلؤ حلقاسىىي لن،وىىخً مىىن حصلظىىَحد أػىىَ ووىى  حنظسىىخءحص حإلفىىَحى ىحهىىل حلك

حلسـظسكخص. لطَنض نىل عىٌه حلظىيحواخص حنككخٓىخطهخ ووى  حل،حاىع حلظكواسىي حلكَرىي رسىخ أكيػظىه مىن ٛىَحوخص فىي 

خج ٍاكىىش حلظكوىىا  حإلؿلزىىي رزوىىيحؤ لحاىىع حلظكوىىا ن لمىىن طكاىىَحص فىىي حلزلاىىش حلساخعاساىىش لإلنٔىىخؤ حلكَرىىين لمىىن حطٔىى

وض وو  ملخعؾ حلظكوىا  حلكَراىشن ٛىخكزهخ اىيٍ مىن حلسلخٍرىش حلاىخعَس  حلَ٘ق حإلل٢ٓن لمن طكااَحص كقاقاش أُىهب

لنوهخ اي أظهَص كخلىش مىن وىي  حلَٟىخ وىن  نلسئٓٔخص حلظكوا  حلييلي ىحهل ويى من حلزويحؤ حلكَراش لحآلماش

 ص عٌح حلسَ٘لج حإلمَيكي.حصٓظـخرخص حلظي طسض إل١َلكخ

لحلاٜل حلٔخىّ من عٌح حلكسل ؿخء ركل،حؤ "م٘ىَلج طَرى،ا ك٠ىخٍا لس،حؿهىش طىيحواخص حل٘ىَق حإللٓى٢ 

حلكزاَ" وَٝ لكيى من حلسلطوقخص حلس،ؿهش لهٌح حلس٘ىَلج حلل٠ىخٍان لطكىَٝ لوكخيىخص حلظَر،يىش حلظىي ئىك  

طلىىييغ حلكقىىل حلكَرىىي  -حلكَراىىش لحآىىلماش  حلس٘ىىَلج حلظَرىى،ي حلل٠ىىخٍي الىى  طلقاقهىىخ جحللاىىخظ ووىى  حلىىٌحص

طلييىي مؼخلىذ حلظكوىا  حلكَرىي  -طـ،يي حلكسل حلظكواسي لحلظَر،ي  -م،حؿهش طيحواخص حلَ٘ق حإلل٢ٓ  -لحآلمي 

حلقخث   . لنل عٌح في ٟ،ء من حلسَؿكاش حللخنسش لهٌح حلسَ٘لج حلل٠خٍان لعي حلسَؿكاش حلييلاش حآلماش ن 

 ٌه حلسَؿكاش ىلؤ لاَعخ من حلسَؿكاخص حإلهَاا.مزٍَحً لسخًح ع

لحلاٜل حلٔخرع "مكخل  حلسَ٘لج حلظَر،ا حلل٠ىخٍا" وىخلؾ أعى  حلسكىخل  حلسلىيىس لهىٌح حلس٘ىَلج حلظَرى،ي 

حلل٠خٍين منٍ نخكاش مىخ ئىك  حلظكوىا  حلكَرىي حلى  طلقاقىه مىن أعىيحف طكواساىشن لحلسلىخعؾ لحلزىَحمؾ حلظكواساىش 

عيحفن لمخ يوِمهخ من أن٘طش طكواساش مٜخكزش يىظ  طلااسهىخ لفىق أٓىْ ووساىش طظ،حنىذ حللُمش لظلقاق عٌه حإل

لحلظ،ؿهخص حلكخلساش حلسكخَٛس لحإلٛخلش حللخنسش ن م،ٟلخً م،حٛىاخص حلسكوى  حلقىخىٍ ووى  طلقاىق عىٌه حإلعىيحف 

حصكظَحفاىش فىي من هل  طقييسه لهٌه حلسلخعؾ لمن مظخركظه لمأن٘طش حلسٜخكزش ن لًل  لفىق أٓىو،د يقى،  ووى  

حإلىحء لحلٔىىو،أ ن ئىىظطاع مكهىىخ أؤ يظزىىع مىىن حإلٓىىخلاذ حلظيٍئىىاش مىىخ يظلخٓىىذ لوقواىىش حلسىىظكو  حلىىٌي ئىىظهيفه 



حلسَ٘لج حلظَر،ي حلل٠خٍا ليسكله من كٔن حلظاخول مع أ١َلكخص حلَ٘ق حإلل٢ٓ حلكزاىَ رى،و  لفهى ن لنىل 

 عٌح رسخ يظ،حنذ مع مظطوزخص حاىحٍس حللييؼش لحلَٗايس.

مخ حلاٜل حلؼخمن حلىٌا ؿىخء ركلى،حؤ "مظطوزىخص حلس٘ىَلج حلظَرى،ا حلل٠ىخٍا لآلاىخص طلقاقىه فى  حلسـظسىع أ

حلكَر " ن فقي وَٝ لوسظطوزخص حلظَر،يش حللُمىش لظلقاىق مكىخل  حلس٘ىَلج حلظَرى،ي حلل٠ىخٍين لمىخ  يوىِ  نىل 

سىخى ووى  حلىٌحص حلكَراىش فىي لطلخل  رخلظاٜال وَٝ ٓظش مظطوزخص ٍثأاش عىي: حصوظن مظطوذ من آلاخص ىحوسش

طلقاق حاٛلف حلظَر،ين لحصناظخف وو  فكَ حاٛىلف حلظَرى،ي حلكىخلسين لحلظ،كاىي حلؼقىخفي لحلظَرى،ي حلكَرىين 

لطهاجش راجش مـظسكاش ىحوسش لإلٛلفن لحلل،حٍ حلظَر،ي حلهخىف مع حآلهَن اٟخفش الى  حلقاىخ  رـهىي لحٟىق فىي 

 حهل حلسـظسكخص حلكَراش.طكَيذ حلزَحمؾ حلظَر،يش حإلؿلزاش ى
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ص ٗ  أؤ طظزع كَنش حلاكَ حلظَر،ي طخٍيواخً وزَ حلكٜى،ٍ حلسوظواىش لكظى  حلكٜىَ حللخٟىَ طظزكىخً ىااقىخًن يكىي 

لمك،نخطه لحلك،حمل حلسظل،وش حلظي أػَص فاهن لٍٛىي ايـخراخطىه من حلسظطوزخص حلسهسش لسكَفش ٓاَلٍس عٌح حلاكَ 

لمؼخلزىهن ل١َحثىق طك،يلىه لط٘ىكاوهن لنقىىيه لطلواوىهن إلنىه حؿظهىخى فىي طلِيىىل ااسىه ووى  حل،حاىع حلز٘ىَي ن اخرىىل 

لووطؤ لحلٜ،حدن لحٓظـخرش لو،حاع حلٌي وواه حإلفَحى في عٌح حل،اضن رخل٘كل حلٌي يا٠ي الى  حلظطى،يَ لحلظكىييل 

 ١زقخً للخؿخص حلكَٜن لىٍحٓظه لإلفخىس ملهن لاللخء حلَإيش ره ن لحلزلخء وواهن لطـخلُ حلٔوزاخص حلظي للقض ره.

للسخ نخؤ علخأ ن،ج من حلقٜ،ٍ حلاكَي في حلظىؤٍين لوكوى  حلظَرى،ي وزىَ حلكٜى،ٍ حلسوظواىشن لارىَحُ ماىخعَ 

مىن حطوىخً هطى،حص رلؼاىش ؿىخىس اٛىلف عىٌح طط،ٍهن لطَطذ وواه ؿهل نؼاىَ مىن حليحٍٓىان رطزاكظىهن نىخؤ صرىيم 

حإلمَن لحلكسل وو  طيحٍأ عٌح حلقٜ،ٍن لحلظىؤٍين لكىل ؿهىي فكىَي طَرى،ي فىي موظوىف مـىخصص عىٌح حلاكىَن لأؤ 

طك،ؤ علخأ مقٍَحص أٓخٓاش في ملخعؾ حليٍحٓش حلظىي يظوقخعىخ حلطىلد حلسكوسى،ؤ فىي نواىخص حلظَراىشن هخٛىش لأؤ 

حل،ح ييٍٓ،ؤ حلظخٍين نسخ طٜ،ٍه حآلهَلؤ حلٌين اي يزَُلؤ في ٛ،ٍس ميوي عٌح حليحٍٓان في عٌه حلكواخص مخُ

 حلكو .

لووى  ًلىى  فقىىي رىَُص فكىىَس لٟىىع مئلىف طَرىى،ي يقىى،  رَٛىي كَنىىش حلاكىىَ حلظَرى،ين لطلواوىىه وزىىَ فظىىَحص 

اىخؤ مىيا طزن لٍٛي مكخل  حلاكَ حلظَر،ي وزىَ حإلُملىش حلسوظواىش طخٍيواش مسظيسا لظلقاق ويى من حإلعيحفن ملهخ

حلك٘ىف وىن مىيا حٓىظسَحٍيش ركىٞ حإلفكىخٍ حلظَر،يىش فىي ن لحٓظـخرش حلاكَ حلظَرى،ي للَنىش حلسـظسىع لططوكخطىه

ىٍحٓىىش حإلركىىخى حصاظٜىىخىيش لحصؿظسخواىىش للَنىىش حلاكىىَ حلظَرىى،ي فىىي ن لحلاظىىَحص حلٔىىخرقش مىىع حلاظىىَحص حلسكخٛىىَس

ن ش حؿظسخواىىش طظىىؤػَ راىىَلف حلِمىىخؤ لحلسكىىخؤحلظؤناىىي ووىى  أؤ حلظَراىىش وسواىىن لحلسـظسكىىخص لحلكٜىى،ٍ حلسوظواىىش

ط،ؿاىه ن لحلسٔخعسش في نقىي حانظىخؽ حلظَرى،ي لطلواوىهن لحلظؤناي وو  ىلٍ حلظَراش في اكيحع حلظكااَ حصؿظسخويل

حٓظك٘خف ركٞ أركىخى حلظاىخٍحص حلاكَيىش فىي كقزىش ُملاىش مكالىش مىن ن لحلظكوا  وو  أٓخّ من حليٍحٓش حل،حاكاش

 لٟع طٜ،ٍ لسىخ يلزكىي أؤ طكى،ؤ وواىه كَنىش حلاكىَ حلظَرى،ي فىي حلسـظسىع حلسلوىي.ن لَر،يحلاكَ لحلظطزاق حلظ

لاْ عٌح فلٔذ رل لكي يظلخل  في ملهـاش لحٟلش أٛ،  حلاكىَ حلظَرى،ي حلكَرىي حآىلمي لططى،ٍهن فؤىاش ل

سـىخ  لحطـخعخصن مئٓٔخص لمسخٍٓخصن أعيحفخ لمَطكىِحصن لاكى،ؤ و،نىخ لويحٍٓىان ركخمىش للوسظوٜٜىان فىي حل

حلظَر،ي روخٛشن للاك،ؤ ميهلً ال  فه  حلاكَ حلظَر،ي حلسكخيَن انٜخفخً للقخثق عٌح حلاكَن لارَحُحً لسخ ايمه من 



آىىهخمخص أٓخٓىىاش فىىي عىىٌح حلسـىىخ ن لروخٛىىش فىىي مـىىخ  حلظكوىىا  حلكىىخلي حلىىٌي نىىخؤ ٓىىزخاخً الاىىه لحلىىٌي مىىخ طىىِح  

 حلـخمكخص في حلكخل  نوه مظؤػَس رظقخلايه كظ  حلا، .

فهٌه ركٞ أم،ٍ ئك  عٌح حلكظخد لَٛيعخ من هل  وىَٝ مٔىاَس حلاكىَ حلظَرى،ي لططى،ٍه وزىَ حلكٜى،ٍ 

في طل،صطه حلكزَان ٓ،حء ط  حلظكخمل مع عٌح حلاكَ فىي ؿ،حنىذ ا،طىه أل فى  ؿ،حنىذ ٟىكاه ن فىبؤ نىل حلـىخنزان 

ظَر،يىش حلسكخٛىَسن لؿكوهىخ وسىلً للاخؤ رؤم،ٍ ص كَٜ لهخن ٓ،حء رسخ نَف٠ه أل رسىخ نقزوىه ا لظٔىييي حلـهى،ى حل

ك٠خٍيخً مزيوخًن للاظ  من هللهخ طيحٍّ ركٞ حلسٔخثل حلظي طظكوىق رخلظَراىش لحلظكوىا  لحلظىي عىي فىي كخؿىش الى  

 كو، .

فلقطش حلزيحيش عي ف  حللقاقاش أؤ نك،ؤ وو  وو  رسيا ؿ،ىس حلظكوا  حلس،ؿ،ى لمٔظ،حه ن مىن هىل  حاؿخرىش 

فىىي حلاكىىَ حلظَرىى،ي مىىخ ئىىخوي فىىي طلييىىي حاؿخرىىش وواهىىخ ن لمىىن رالهىىخ مىىخ حلقاسىىش  ووىى  طٔىىخإصص وىىيس اىىي يكىى،ؤ

حللقاقاش حلظي يظ  ؿلاهخ من لٍحء حإلم،ح  حلظي طيفع ٓىل،يخً لإلناىخق ووى  نى،حكي حلظَراىش لحلظكوىا  حلسوظواىش مىن 

ى حلسئٓٔىىخص أرلاىش لأؿىى،ٍ للاَعىخا لالىى  أي مىيا يسكىىن حصٓىظكلخء وىىن ركىٞ حلكسخلاىىخص فىي ٓىىزال ُيىخىس وىىي

حلظَر،يىىش لحلظكواساىىشا لعىىل حلسٔىىظ،ا حللىىخلي لوسكوسىىان لحلسكوسىىخص عىى، حلسٔىىظ،ا حلسل٘ىى،ىا لعىىل حلسئٓٔىىخص 

حلظكواساش حلقخثسش عي أكٔن لأر٢ٔ حلسئٓٔخص حلظي طٔظطاع أؤ طئىي مخ طٔظهيفه حإلٛ،  حلظَر،يشا لعىل مىيس 

خٓىخً يزلىي وواىه مٔىظقزوها لووى  أي أٓىخّ يىظ  حلظكوا  لىٍؿىش حصٓىظاكخد حلظىي وواهىخ حلوىَيؾ نخفاىش لظكى،ؤ أٓ

 ط،فاَ حلويمخص حلظكواساش لمأفَحى رك٠ه  ىلؤ حلزكٞ ا لوو  أٓخّ يك،ؤ حللَحأ حلظكواسي له ا

من أؿل نل عىٌح للاىَه يىؤطي عىٌح حلكظىخد "حلاكىَ حلظَرى،ي وزىَ حلكٜى،ٍ رىان حللاَيىش لحلظطزاىق" حلىٌي طى  

مقيمظهخ لؿ،ى الخوش أٓخٓاش فل،حعخ أؤ حلسـظسىع حلاى،  أكى،ؽ مىن أي حصنطلق فاه من ويس ألل،يخصن يؤطي في 

لاض م٠  ال  ٍإيش طَر،يش طلاع له حٓظسَحٍيظهن لأخع  في رلىخء حلل٠ىخٍس حانٔىخناش ا حً رخلظَراىش لرخلظَراىش 

َ لكيعخ طق،  حلسـظسكىخص لطزلى  حلل٠ىخٍحص. لانىه لكىي يظلقىق ًلى  صرىي  أؤ يئهىٌ حلظىَحع حلاكىَي نؤكىي ولخٛى

حلكسواش حلظَر،يش في نل مـظسع لفي أي وَٜن إلؤ أي ناخ  طَرى،ي ص ي،ؿىي مىن فىَحمن نسىخ أنىه ص يسىخٍّ فىي 

 فَحمن لع، من حلسـظسع لالاه.

لحإللل،يش حلؼخناش أؤ نؼاَحً من حلس٘كلص لحإلُمخص حلظَر،يش حلظىي يكخناهىخ حلسـظسىع حلسكخٛىَن انسىخ طكى،ى فىي 

ض لظٜ،يزهخ اي ٍنِص وو  مكخلـش آػخٍعىخن لاوىخىس طىَما  مىخ أكيػظىهن فخن٘ىكوض أٓخٓهخ ال  أؤ حلـه،ى حلظي رٌل

أنؼَ رخللاَ في حإلٗاخء لاٛلكهخن للاوىض وىن اٛىلف حلاكىَ حلس،ؿىه لهىخن للى  طكطىه مىخ ئىظلقه مىن ولخيىشن 

ا٠ىاش  لٌل  حطٔع حلوىَق ووى  حل،حاىع. ل١خلسىخ أؤ مؼىل عىٌح حلووىل مىخُح  اخثسىخً فاٜىزق مىن حل،حؿىذ حلكى،ىس الى 

اٛلف حلاكَ لطٜ،يذ م،حُيله لفقخ لسخ ١َأ وواه من طط،ٍ وزَ حلكٜ،ٍن اً أؤ أي ط٘واٚ يقظ٠ي حٓىظقَحء 

 حلظخٍين لاَحءس حللخَٟن رخوظزخٍ ًل  مقيمخص أٓخٓاش صري  ملهخ في أيش وسواش نه،ٝ طَر،ي.

خٓىىخً لوسٔىىظقزل حلظَرىى،ي لحإللل،يىىش حلؼخلؼىىش طكسىىن فىىي أؤ ىٍحٓىىش لفهىى  كَنىىش ططىى،ٍ حلاكىىَ حلظَرىى،ي طكىىي أٓ

حلسىىؤم، ن ًلىى  أنىىه ص يسكىىن اكٔىىخؤ حلظوطىىا٢ لوسٔىىظقزل مىىخ لىى  طىىظ  ىٍحٓىىش حلسخٟىىي راكىىَه لناَيخطىىه لحطـخعخطىىه 

لمسخٍٓىىخطه ىٍحٓىىش مظؤناىىش لم،ٟىى،واشن طكىىان ووىى  حلاهىى ن لطىىيفع الىى  لؿىى،ى حوظقىىخى ٍحٓىىن فىىي أؤ حللخٟىىَ 

حلظَرىى،ين لووىى  ًلىى  فىىبؤ أيىىش ملخللىىش لزلىىخء ٍإيىىش  لحلسٔىىظقزل حلظَرىى،ي يَطزطىىخؤ حٍطزخ١ىىخً و٠ىى،يخً رخلسخٟىىي

مٔظقزواش ٓواسش لوظَراشن أل أيش ملخللش لَٓ  ٓالخٍي،عخص لهٌح حلسٔظقزلن مخ ل  طظ  في ا١خٍ حلقاىخّ رخلسخٟىي 



لحلَؿ،ج ال  حلظخٍين حلظَر،ي لاك،ؤ رسؼخرش نقطش حصنطلق في ًل  نوهن ٓىاك،ؤ مآلىه لؿى،ى نى،ج مىن حلظ،عىخؤ 

 حلاكَي.

حإللل،يش حلَحركش فظ٘اَ الى  لؿى،ى ٟىَلٍس لظمأىاَ لكىش حلاكىَ حلظَرى،ي فىي وىَٝ مٔىاَس كَنظىه كظى   أمخ

يظٔل  فهسه. فق٠خيخ حلاكَ حلظَر،ي حلظي طٔظؼلي حلكخمي لحإلمىي مىن هطخرىه انسىخ طلٜىَ نأىهخن لمىن ػى  فسىن 

حلاجىخصن لفىي مىخىس يسكىن حلسطو،د أؤ يىظ  طىٌلال هطىخد حلاكىَ حلظَرى،ي للكظىه للٟىكه فىي ا١ىخٍ ماهى،  لٔىخثَ 

لٔخثَ ال،حص حصطٜخ  أؤ طظكخمل مكهخن طك،يلخ لقخويس ػقخفاىش طَر،يىش ؿسخعاَيىش فىي اطخوىخص حلسـظسىع حلظَر،يىش. 

لنل عٌح رظقيي  نسخًؽ لططزاقخص وسواش طٔخوي ووى  ايـىخى حلقلخوىش رـىيلا حلسلاى،ٍ حلاكىَي حلظَرى،ين لايٍطىه 

حلظَر،يش لحلظكواساش لطأاَعخ لحاظَحف حللو،  لهخن من ملطوق فكىَي وو  طزلي مٜخلق أفَحى حلسـظسع لعس،مه 

 ػقخفي لملا،ٍ ك٠خٍي. فكل عٌح من ٗؤنه أؤ يـكل حإلفَحى أنؼَ حلظٜخاخً رق٠خيخ حلسـظسع لعس،مه.

لنل عٌه حإللل،يخص حلكخملش لٍحء عٌح حلكسل حلظَر،ي ملك،مش رؤؤ يىظ  طقىيي  عىٌح حلاكىَ حلظَرى،ي روٜخثٜىه 

ن ر٘كوه لم٠س،نهن نسخ ع، رخلاكل في ُمخنه لمكخنهن كٔزسخ يظأَ لسئلاه مىن مَحؿىع لمٜىخىٍ وىن لمق،مخطه

حلاظَحص حلِملاش حلسوظواش م،ٟع حليٍحٓش في عٌح حلكظخدن اىٍحنخً ملخ رؤؤ حلٌي يظٜيا رخلكظخرىش وىن ططى،ٍ حلاكىَ 

ؤ وَٟىش اىي طزلىغ مىن ؿييىي حلظَر،ي يـذ أؤ يكو  أؤ مخ ًنَه من كقخثق لم،ٟى،وخص لأركىخى لمٔىخثل ٓىاك،

   رطَيقش أل رؤهَان رلخًء وو  ط،فَ حلاَلف حلظي طزٍَ اوخىس ىٍحٓظهخ لرلؼهخ.

للٌل  فل يـذ أؤ يظٜ،ٍ أي نخطذ في مؼل عٌح حلسـخ  حلظَر،ي أنه اي نظذ حلكوسش حللهخثاش فاسخ يكىَٝ لىهن 

هىَين فىىي ناىْ ُملىه أل فىي حلسٔىىظقزل لأنىه حهظىظ  حلكوى  ر٘ىىؤنهخن اً أؤ عىٌح لىاْ مىن كقىىه ن لحإلمىَ مظىَلأ آل

لمن ػ  فبؤ من ييحهوىه  للظقييَع  امكخؤ رلؼه من ويمهن رلخًء وو  مخ طظطوزه حلسلهـاش حلزلؼاش في عٌح حلسـخ .

مؼىىل عىىٌح حلظٜىى،ٍ لىىالك  ووىى  نأىىه رقوىىش اىٍحنىىه لوسزىىخىة حلظىىي يَطكىىِ وواهىىخ عىىٌح حلكوىى ن رىىل ليزكىىيه وىىن أرٔىى٢ 

كاَ في مؼل عٌح حلسـخ ن مهسخ يكظذ ليطزعن لمهسخ يكظقي في نأه أل يكظقىي فاىه لاىَه حلق،حوي حلظي يظطوزهخ حلظا

من لاَ حلسهظسان رقاسش عٌح حلسـخ . لص وـذ في ًل  اً لكل مـىخ  ملهـاظىه فىي حلكظخرىش لحلظىي يىظ  ر،حٓىطظهخ 

طىَطز٢ رِمىخؤ لمكىخؤ  حلظ،ٛل ال  كقخثقه لأركخىه. لمخ ًل  اص لك،ؤ مـخ  طَرى،ي عى، رطزاكظىه ظىخعَس ماىَىس ن

مليىْين. رسكل  أؤ نل كقزىش ُملاىش كىخىع اىخث  رٌحطىه ن للىه مساِحطىه لظَلفىه حلوخٛىشن لعى، مىخ يكلىي ىٍحٓىش 

حللقخثق حلظَر،يش حل،حٍىس في حلِمن حلسليى وو  أٓخْٓان : وو  أٓخّ حلكلخٛىَ حلساىَىس حلقخثسىش رىٌحطهخ. لووى  

 حلاَلف حصاظٜخىيش لحصؿظسخواش لحلٔاخٓاش للاَعخ.أٓخّ ولخَٛعخ حلـسخواش حلسٔظسَس حلظي طككْ 

لانه وو  حلَل  من حصوظَحف ٓواخً ر،ؿ،ى وقزخص اي طك،ؤ ملزطش لسٔاَس عٌح حلكسلن اص أؤ حصوظىَحف رهىخ 

لمكَفظهىىخ رىىيحءس يكىىي ريحيىىش حلطَيىىق حلسلهـىىي حلسىىلا  لحلٜىىلاق لسكخلـىىش عىىٌه حلكقزىىخصن لحاظىىَحف حللوىى،  لهىىخن 

ٍحص يسكىن حٓىظؼسخٍعخ فىي مكخلـىش حلق٠ىخيخ حلى،حٍىس فىي عىٌح حلكظىخدا رَٓى  حلسىيحهل حلٜىلالش لطل،يوهخ ال  اىي

لوسكخلـش لفق طلوال ووسي ٓىوا  لكلخٛىَعخ لأركخىعىخ ن حإلمىَ حلىٌي يكلىي حلكسىل ليَاى  رىه الى  حلسٔىظ،ا حلىٌي 

حلاكىىَ حلظَرىى،ي  يظاىىق لٍٓىىخلش نواىىخص حلظَراىىش فىىي ط،ؿاىىه حليحٍٓىىان رىىيحهوهخ للاىىض ناىىَع  نلىى، أعساىىش ىٍحٓىىش

لطط،ٍه وزَ حلكٜ،ٍ ن ناَحً لططزاقخً ن في رلخثه  حلزلىخء حلٔىوا  لاك،نى،ح مكوسىان ووى  ىٍؿىش وخلاىش مىن حلى،وي 

 رهس،  حلسـظسع حلظَر،يش لحلظـٌيَ لهخن رَىعخ إلٛ،لهخ حلظخٍيواش لحلاَلف حلظي ط،ليص في ظوهخ.



حلظَر،يىش حلى،حٍىس فىي عىٌح حلكظىخدن ووى  نلى، مىن لعٌح يظطوذ حلظاكاَ حلسٔىظسَ فىي ١زاكىش حلق٠ىخيخ حلاكَيىش 

حلسَلنىش لٓىكش حإلفىىقن لحلٌعلاىش حلقىخىٍس ووىى  حصٓىظاكخدن لحلقىيٍس ووىى  حارىيحجن ٓى،حء رظلقاىىق أنزىَ اىيٍ مىىن 

حلس٘ىىخٍنش فىىي طؤٛىىاوهخن لط،ٟىىاق ؿ،حنزهىىخ حلسوظواىىش ن أل رىىيفع حآلهىىَين مىىن حلسهظسىىان رىىٌحص حلسـىىخ  حلكوسىىي 

اقخً لنقيحً لطلوالً لسخ أػاَ فاهن ىوسخ لط٘ـاكخً لطٜ،يزخً لسخ اي يَا أنه اي هخلف حلٜ،حدن للنوَح١ رخلكظخرشن طكو

 أل طكِيِحً لسخ يَا أنه في كخؿش ال  طكِيِ.

للٌح فبؤ حلسلهؾ حلسظزع في ىٍحٓش حلق٠خيخ حلظي يظلخللهخ حلكظخد اي يك،ؤ موظواخً ركٞ حل٘يء وسخ ٓىزق مىن 

مىىَ نؼاىىَحً مىىخ يكىى،ؤ ملسىى،ىحً فىىي حلكظخرىىش حلكوساىىشن ناىىَحً إلؤ مىىن ٓىىسش حلز٘ىىَ نظخرىىخص فىىي ناىىْ حلسـىىخ . لعىى، أ

حصهظلف لحلظل،ج حلظي وزَ ولهخ أر، كاخؤ حلظ،كايي في مئلاه "حامظخج لحلسئحنٔش" رق،له "اني إلوـىذ مىن 

خ  "ن نخّ يق،ل،ؤ نىخؤ يلزكىي أؤ يكى،ؤ حللىخّ ووى  ٍأي لحكىي لملهىخؽ لحكىي. لعىٌح ص ئىظقا  لص يقىع رىه ناى

لإلؤ في عٌح حصهظلف ف،حثي ص طلٜ  وزىَ ولهىخ اهى،حؤ حلٜىاخ فىي ٍٓىخثوه  كىان أنىيلح أنهىخ ف،حثىي ص يلٜى  

ويىعخ اص هللا حل،حكي حلقهخٍن إلؤ حلكقلء نسخ لٟك،ح حلقاخٓخص ال  نل من أكيع مٌعزخًن لحوظقي ٍأيخ مىن حآلٍحءن 

ولىىي حلكقىىلءن ليكىى،ؤ ٓىىززخً لكىى،ٙ حلىىلاْ فىىي ١وىىذ  فىىبؤ ًلىى  يٜىىاَ ىحواىىخً ١وىىذ حللـىىش ولىىي هٜىىسخثه لوىىٌٍحً 

حلسكخني حليااقش لحللاَ ال  حإلَٓحٍ حلوااشن للٟع حلقاخٓخص لحٓظوَحؽ حللظخثؾ لحطٔخج حلسكخٍفن ليك،ؤ ٓىززخً 

 لاقاش حللا،ّ من ن،  حلـهخلشن لحنظزخعخً لهخ من حلٔه، لحلكاوش.

  حلاٜىل حإلل  حلىٌا ؿىخء ركلى،حؤ "ططى،ٍ حلاكىَ لفي ٟ،ء عٌح حلسلهؾ فبؤ حلكظخد يقع وَ٘س فٜى، ن طلىخل

حلظَر،ا: حلساه،  لحل٠َلٍس"ن لفاه ط  طلوال حا١خٍ حلساخعاسي لق٠اش حلاكَ لحلاكَ حلظَر،ي لططى،ٍه ن لأعى  

حل٠َلٍيخص حلكخملش لٍحء ىٍحٓش حلاكَ حلظَر،ين لأع  حلسـخصص حلظي يسكن مىن هللهىخ مكَفىش مكىخل  عىٌح حلاكىَ 

حللاَي لحلظطزاقين لأع  حلطَق حلظي طٔظوي  في ىٍحٓش عٌح حلاكَ وو  ميحٍ حلىِمن حل،حكىي أل وو  حلسٔظ،يان 

حإلُملش حلسوظواشن لحلظي حط٠ق ملهىخ أؤ حلىيحٍّ لظطى،ٍ عىٌح حلاكىَ حلظَرى،ي وواىه أؤ يىِلى نأىه رخلؼقخفىش حلظىي 

لطلىَي ؿ،حنزهىخن لطلييىي  طسكله من حهظاخٍ م،ٟى،وه ن لؿسىع حإلٛى،  حلسظكوقىش رىه ن لطلييىي ُملىه لمكخنىه ن

 حلكلاش رالهخن لكٔن طلااسهخ لطَنازهخ لطلواوهخ في ٟ،ء حلق،ا حللخنسش لهخ.

وَٝ رخلظلوال لهٌه حلق،ا رٜاش وخمشن لحلظي طكىي للحلاٜل حلؼخن  ؿخء ركل،حؤ "مئػَحص حلاكَ حلظَر،ا" 

رخوظزخٍعىخ طسؼىل ا،حوىي لٍنىخثِ حإلٓخّ في فه  أي فكَ فىي أي مـظسىع لفىي أي ُمىن يكى،ؤ م،ٟىكخً لويٍحٓىشن 

حصطـخعىخص  -أٓخٓاش ئظلي الاهخ حلظلواىل حلاكىَي حلٔىوا  ن فظلىخل  حلسىئػَحص حلزاجاىش رؤركخىعىخ جحلس،اىع حلـكَحفىي

١َيقش ط٘ىكال حللك،مىخص  لحلسىئػَحص حصؿظسخواىش  -حااواساش  لحلسئػَحص حلٔاخٓاش رؤركخىعخ جناخ  حللك  حلٔخثي

حلطزقاىىش حصؿظسخواىىش  لحلسىىئػَحص حصاظٜىىخىيش رسىىخ  -حللاىىخ  حصؿظسىىخوي حلٔىىخثي -لٔىىكخؤرسىىخ طلظ،يىىه مىىن جن،واىىش ح

حلظوطىا٢   لهىظ  رىخلسئػَحص حلؼقخفاىش فكىَٝ  -حصٓىظؼسخٍ حلظكواسىي -ط٘ظسل وواه مىن و،حمىل جحلك،حثىي حلظكواساىش

حلظاىىخٍحص حلؼقخفاىىش  - حلزكؼىىخص –كَنىىش حلظَؿسىىش  -وخمىىل حلوكىىش لحإلىد  -فاهىىخ لك،حمىىل جوىىخىحص حلسـظسىىع لطقخلاىىيه 

حلكقايس . من كاغ ماه،  نل وخمل ن لحلكلاش حلظي طليػهخ نل ا،س من عٌه حلق،ا وو  حلاكىَ حلظَرى،ي  -حلٔخثيس 

 ن طزكخ لكل وَٜ من حلكٜ،ٍن لحلظي وو  أػَعخ طظليى مكخل  حلاكَ حلظَر،ي في نل وَٜ.

لَيقىي" لطزاكىش حلاكىَ حلظَرى،ي حلا،نىخني لوَٝ حلاٜل حلؼخلغ حلٌي ؿخء طلض ولى،حؤ "حلاكىَ حلظَرى،ي حا

نؤكي حلاظىَحص حلِملاىش حلسسؼوىش لواكىَ حلظَرى،ي فىي حلكٜى،ٍ حلقييسىش ا لسىخ يظساىِ رىه عىٌح حلاكىَ مىن أمى،ٍ طَنىض 



آػخٍعخ ؿواش وو  حلاكَ حلظَر،ي في حلكٜ،ٍ حلظخلاش ن لطلىخل  رخلظلواىل ١زاكىش عىٌح حلاكىَ نسىخ حط٠ىق مىن ؿلىخكي 

حلـلىخف حإلػالىي ن فكىَٝ لوقى،ا حلسىئػَس ووى  حلاكىَ حلظَرى،ي فىي نىل  -حلـلىخف حآىز١َيحلسـظسع حالَيقي ج 

ملهسىىخن لأعىى  حلسكىىخل  حلظىىي ماىىِص عىىٌين حلاكىىَْينن مىىن كاىىغ حلكخيىىخص حلظىىي حٓىىظهيفهخن لحلسَحكىىل لحلسئٓٔىىخص 

ي نىل مَكوىشن حلظَر،يش حلظي يظ  فاهخن رسخ يساىِ نىل مَكوىش مىن هٜىخثٚن لحلسلىخعؾ حلظىي يىظ  حلظَناىِ وواهىخ فى

لأع  حلطَق حلظي حٓظويمض في نل ملهسخ. ػ  هظ  ركَٝ مقخٍنش ران حلاكىَْين حآىز١َي لحإلػالىين مكقزىخً ووى  

ًل  نوه ركَٝ مخ أػسَه حلاكَ حلظَر،ي حالَيقي من ػسىخٍن نخنىض لهىخ ططزاقخطهىخ ىحهىل حلسـظسىع حالَيقىي ًحطىه 

 لوو  حلكٜ،ٍ حلظخلاش ركي.

نسىى،ًؿان ططزاقىىان لواكىىَ حلظَرىى،ي حالَيقىىين لعسىىخ حلاكىىَ حلظَرىى،ي حلسؼىىخلي لحلاكىىَ لطلىىخل  حلاٜىىل حلَحرىىع 

حلظَر،ي حل،حاكين فؤلٟق حلسكخل  حلظي طساِ عٌح حلاكَن من كاغ حلسَطكِحص لحلسلطوقخص حلظي ئىظلي الاهىخ حلاكىَ 

هخ حلظَراشن لحلسلىخعؾ في نل ملهسخن لمن كاغ حلكخيخص حلظي ئظهيفهخن لحلسَحكل لحلسئٓٔخص حلظي طظ  من هلل

حلظي يظ  طكوسهخ لحلسلظ،ا حلٌي يككْ كقخثقهىخن لأعى  حلطىَق حلسٔىظويمش فىي طكوىا  حإلفىَحى فىي عىٌْين حلاكىَْين 

لمخ يظ  حصٓظكخنش ره من لٓخثل في عٌح حل٘ؤؤ. لحإلىلحٍ حلظي يئىيهخ حلسكو  للـخف مخ ئىظهيفه ن ػى  هىظ  رظقىيي  

حل،حاكي ن ألٟق مىن هللهىخ أعى  حصنككخٓىخص حلظَر،يىش لواكىَ  -كَين مكخً جحلسؼخليمقخٍنش ران حلسكخل  حلسساِس لوا

حلظَر،ي حالَيقىي ووى  حلاكىَ حلظَرى،ي فىي حلكٜى،ٍ حللكقىش لىهن ٓى،حء فىي حلكٜى،ٍ حل،ٓىط  أل فىي حلكٜى،ٍ 

 حللييؼش.

عٌح حلاكىَن لحلاٜل حلوخمْ حلٌي طلخل  "حلاكَ حلظَر،ي حلسٔالي في حلكٜ،ٍ حل،ٓط " اي وَٝ للقخثق 

حلؼقخفاىىش  -حصاظٜىىخىيش  –حصؿظسخواىىش  –مَنىىِحً إلعىى  حلقىى،ا حلظىىي أػىىَص ووىى  عىىٌح حلاكىىَ مىىن حللىى،حكي جحلٔاخٓىىاش

 -وقاىىيس حلظؼواىىغ  -حلظـٔىىاي  –لحلييلاىىش  ن لأعىى  حلسَطكىىِحص حلظىىي حٍطكىىِ وواهىىخ عىىٌح حلاكىىَ جحلوطاجىىش حلز٘ىىَيش 

اٛىىلف  -حلظَراىىش حإلهلااىىش لمأفىىَحى  -راىىش حلييلاىىش لمأفىىَحى حلؼلخثاىىش  ن للخيىىخص حلاكىىَ حلظَرىى،ي حلسٔىىالي ج حلظَ

 –طَراىىش حاٍحىس حانٔىىخناش  ن لأعىى  مئٓٔىىخص حلاكىىَ حلظَرىى،ي حلسٔىىالي جحلظَراىىش حلسلِلاىىش  -حلسـظسىىع حلىى،ػلي

ميحٍّ حللقخرخص  ن لأع  حلسلخعؾ حلسيٍٓىش  -ميحٍّ حلاَلٓاش  -حلـخمكخص  –حلكخطيٍحثاخص  –حإلىيَس  –حلكلأش 

ملىخعؾ حلظَراىش حلكٔىكَيش  -ملخعؾ حلظَراش حلكقواش -ملخعؾ حلظَراش حلووقاش  -ي عٌح حلاكَ جملخعؾ حلظَراش حلييلاش ف

ملخعؾ حلظَراش حللَفاش  ن لهظ  ركَٝ إلع  ١َق حلظكوا  حلظي ٍنِ وواهخ عٌح حلاكَ ج١َيقش حلٔىئح  لحلـى،حد  -

 خ من أٓخلاذ .حلطَيقش حلظ،فاقاش لمخ ئظظزكه -١َيقش حلسلخظَس  -

لحلاٜل حلٔخىّ وَٝ "حلاكَ حلظَر،ي حآلمي" حلـلخف حلؼخني مىن ؿلىخك  حلاكىَ حلظَرى،ي فىي حلكٜى،ٍ 

 -حلقى،ا حلٔاخٓىاش  -حل،ٓط  ن لطلخل  رخلظلوال حلق،ا حلسئػَس وو  حلاكَ حلظَر،ي حآلمي جحلقى،ا حلااِيقاىش 

َٝ ركيعخ إلع  حلسَطكِحص حلظي اخ  وواهخ عٌح حلاكَ ريحءس حلق،ا حلؼقخفاش  ن و -حلق،ا حصؿظسخواش لحصاظٜخىيش 

من مَطكِ حلظ،كاي ن لمَلٍحً رسَطكِ حلظكَي  ن لحلسَطكِ حانٔخني ن لمَطكِ حصٓظولف ن لحنظهخء رسَطكِ حلكوى  

 -حلٔىلش حلسطهىَس  -ل إلعى  حلسٜىخىٍ حلظىي ئىظقي ملهىخ عىٌح حلاكىَ جحلقىَآؤ حلكىَي  ٜىلحلسكَفش. ركيعخوَٝ حلا

حلكخيىخص  -حلكخيىخص حإلهلااىش  -حؿظهخىحص ٓوف حإلمش حلٜخلق  ن للوكخيخص حلسَؿ،س من عٌح حلاكَ جحلكخيخص حلييلاش 

حلكخيخص حل،ؿيحناىش  ن ػى  هىظ  حلاٜىل ركىَٝ لوكلٜىَ حلاخوىل فىي  -حلكخيخص حلكقواش  -حلكخيش حلزيناش  -حصؿظسخواش 

ذ وو  نل عٌح من ٓسخص ماِص عٌح حلاكَ حلظَر،ي وىن لاىَه مىن عٌح حلاكَ لع، حلسكو  حلقخث  رخلظكوا  ن لمخ طَط

 حلاكَ حلٔخرق له لحللكق وواهن لؿكوظه ٓهلً لوظطزاق وو  أٍٝ حل،حاع.



لوَٝ حلاٜل حلٔخرع حلٌا ؿخء ركل،حؤ "ططزاقخص حلاكىَ حلظَرى،ا حآىلم " إلعى  حلسـىخصص حلظىي طى  مىن 

ن فكىىَٝ لسـىىخ  حلسئٓٔىىخص حلظَر،يىىش فىىي حل،حاىىع رىىيحءس مىىن هللهىىخ ططزاىىق مزىىخىة حلاكىىَ حلظَرىى،ي حآىىلمي 

مئٓٔىىش حإلٓىىَس ن لمىىَلٍحً رسئٓٔىىخص حلسٔىىـين لحلكظخطاىىذ ن لحلسيٍٓىىش ن لحلِلحيىىخ ن لحلَرىىخ١ ن لحلوخنقىىخسن 

لحنظهىىىىىخء رىىىىىزكٞ حلسئٓٔىىىىىخص حلظَر،يىىىىىش حلوخٛىىىىىش نخلٜىىىىىخل،نخص حلكوساىىىىىش ن لىلٍ حللكسىىىىىشن لحلسكظزىىىىىخص ن 

رخلظلواىىل حلظطزاقىىخص فىىي مـىىخ  حلسلىىخعؾ حلظكواساىىشن لمىىخ يلكسهىىخ مىىن أٓىىْ ولىىي ركىىيعخ طلىىخل   ٓلحلزاسخٍٓىىظخنخص

حلظطزاق ن لمخ يقي  فاهخ من م،حى طكواساشن ػ  ٍنىِ ووى  حلظطزاقىخص فىي مـىخ  حلطىَق لحإلٓىخلاذ حلظكواساىش حلظىي 

مي فىي رلىخء حٓظويمض في حلاكَ حلظَر،ي حآلمي ن ػ  هظ  حلاٜل ركَٝ إلع  آهخمخص حلاكَ حلظَر،ي حآل

 حلل٠خٍس حلكخلساش حلسكخَٛس.

لوَٝ حلاٜل حلؼخمن لواكَ حلظَر،ي حلطزاكين فظلخل  أع  حلق،ا حلظي أػَص ووى  كَنىش حلاكىَ حلظَرى،ي فىي 

نس، حللَنخص حلق،ماىش  ن للوقى،ا  -حلكَٜ حللييغن لطلخل  فاهخ رخلظلوال لوق،ا حلٔاخٓاش ج حلؼ،ٍس ٟي حلكلأش 

حللَنىىش حلظل،يَيىىش  ن  -حلطزخوىىش  –حصطـخعىىخص حلكوساىىش  -كَنىىش حاٛىىلف حلىىييلي  -ٔىىخناش حلؼقخفاىىش ج حللَنىىش حان

 -نسىى، حلَأٓىىسخلاش  ن للوقىى،ا حصؿظسخواىىش ج طاكىى  حللاىىخ  حااطىىخوي  -للوقىى،ا حصاظٜىىخىيش جحلؼىى،ٍس حلٜىىلخواش 

حص حلظىي ئىظلي الاهىخ حلطزقش حلزَؿ،حُيش  ن وَٝ ركيعخ لواكَ حلظَر،ي حلطزاكي ن من كاغ مئٓٔه ن لحلسَطكىِ

حلكيحلش  ن لحلكخيخص حلظىي ئىظهيفهخ ج طلساىش حلقىيٍحص حلطزاكاىش  -هاَيش حلطزاكش حانٔخناش  -ج حلك،ىس ال  حلطزاكش 

طَراش حللَيش ولي حإل١اخ   ن لحلسَحكل حلظي يسَ رهخ حلاَى في طكواسه لحلسئٓٔخص حلسلخٓزش لكل مَكوىش  -لوطال 

يظ  حلظَناِ وواهخ في حلاكَ حلظَر،ي حلطزاكىي ن ػى  هىظ  حلاٜىل رَإيىش نقييىش لسىخ لهىٌح  ن لحلسلخعؾ حلظكواساش حلظي

حلاكىىَ مىىن آػىىخٍ ووىى  حللَنىىش حلظَر،يىىش فىىي حإلُملىىش حللكقىىش ن لمىىخ وواىىه مىىن ٓىىوزاخص اخمىىض ووىى  اػَعىىخ كَنىىخص 

 ٓطَر،يش أهَا

حلاكىىَن لإلعىى  حلقىى،ا  لوىىَٝ حلاٜىىل حلظخٓىىع حلىىٌي ؿىىخء ركلىى،حؤ "حلاكىىَ حلظَرىى،ي حلٔىىو،ني" لساهىى،  عىىٌح

حلسئػَس وواه ن لأع  مئٓٔي عٌح حلاكَ وزَ حلظط،ٍ حلِملىي  لظ،حؿىيع ن لحلسَطكىِحص حلؼلػىش حلظىي ئىظلي الاهىخ 

حليحفكاش  ن لأع  حلسكخل  حلظَر،يش حلسساِس لهٌح حلاكَ ن من كاغ حلكخيخص حلظىي ئىظهيفهخ ن  -حلٔو،أ  –جحلظـَيذ 

ظكوسان ن ل١َق لأٓخلاذ حلظكوا   حلسظزكش ن لهظ  لزكٞ ؿ،حنىذ لمـىخصص ططزاىق لحلسلخعؾ حلظي يظ  طقييسهخ لوس

عٌح حلاكَ حلظَر،ي حلٔو،ني في حل،حاع حلظَر،ي ن للزكٞ ألؿه حصنظقىخىحص حلظىي لؿهىض لهىٌح حلاكىَ مىن حللخكاىش 

 حلكسواش في حلكَٜ حللييغ.

ؿسىخط " فقىي وىَٝ لهىٌح حلاكىَ مىن كاىغ أمخ حلاٜل حلكخَٗ لحإلهاَ حلٌا ؿخء ركل،حؤ "حلاكَ حلظَرى،ا حلزَ

ؿى،ؤ ىيى،ي ن لأعى  حلسَطكىِحص حلظىي ئىظلي الاهىخ  -للىا  ؿىاسْ  -ماخعاسه ن لأع  مئٓٔىاه ج ط٘ىخٍلِ راىَّ 

مَطكِ حلظقيماش  ن حنظقل ركيعخ ال  طزاخؤ أعى   -مَطكِ حللَيش -مَطكِ حلوزَس  -مَطكِ حللاكاش  -جمَطكِ حلظـَيذ 

حلظَراىىش حلكقواىىش  -اكىىَ مىىن كاىىغ حلكخيىىخص حلظىىي ئىىظهيفهخ جطلقاىىق حللسىى، حلٔىىوا  لوطاىىل حلسكىىخل  حلظىىي طساىىِ عىىٌح حل

حلظَراىش حصؿظسخواىش  ن لحلسلىخعؾ حلظىي يىظ  حلظَناىِ وواهىخ ن لىلٍ حلسكوى  فىي عىٌح  -حلظَراىش حصٓىظقللاش -لمأفَحى 

ش ن ػى  هىظ  حلاٜىل ركىَٝ حلاكَ لأعساش مخ ئظويمه من ١َق للٓخثل طكاله في طلقاق عٌه حلكخيىخص حلسٔىظهيف

ٍإيش نقييش لهٌح حلاكَن طلخللض أع  ملخٓله لآػخٍه ن لمخ طكىَٝ لىه مىن نقىي لمؼخلىذ ن اىي يكى،ؤ مىن ٗىؤنهخ أؤ 

 ط٠ع حلقخٍة أمخ  مخ يلاكه فاه لمخ يلزكي وواه وسوه طـخه مخ ص ياايه مله.
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يلاَ ال  حلسيٍٓش حلسٔظقزواش وو  أنهخ ميٍٓش طلظهؾ فؤاش وسل طٔظلي ال  حإلىحء لحانـخُصن ط،حُؤ ران 

حإلٛخلش لحلسكخَٛسن لطظٔ  رخلـ،ىس حل٘خموشن ٓكاخً ال  طوَيؾ أفىَحى يسظوكى،ؤ اىيٍحص وقواىش لناخيىخص مهخٍيىش 

لحلسٔظلاَ مع مكطاخص حللخَٟ لطيحواخص حلسٔىظقزل ن لحلظى  طؤهىٌ لٓو،ناخص ااساشن طسكله  من حلظاخول حلٌن  

ف  حوظزخٍعخ حصطـخعخص حلظَر،يش حللييؼش لحلسظسؼوش ف  مـس،وش حلوزَحص حإلؿلزاش حلظى  طككىْ ط،ؿهىخص مكالىش 

 يسكن حإلهٌ رهخن أل لٟكهخ ف  حصوظزخٍ ولي ٍٓ  مكخل  مليىس لسيٍٓش حلسٔظقزل.

حلاكَيش حلسلاسش لحلسليىس لظ،ؿهخص حلكسل حلظكواسى  فى  نواظىه لٗىس،لاظه ىحهىل فهٌه حلسكخل  ط،ٟق حلَإيش 

ميٍٓش حلسٔظقزلن ريحءس من لخيخطه لحنظهىخء ركسواىخص طق،يسىهن طكى،ؤ م،ؿهىش لمَٗىيس لهىٌح حلكسىل فى  ط،ؿهىه 

٘ىخمل نل، حلسٔظقزل ن رلاغ طؤط  نسيهل ٍثأ  لإلٛلف حلظَر،ا لحلظكواسى  ىحهىل حلسـظسىع. لعىٌح حلسىيهل حل

اٛلف حلظكوا  يلاَ ال  حلسيٍٓش رخوظزخٍعخ حل،كيس حإلٓخٓاش حلظ  يىظ  فاهىخ حلظطى،يَ لحلظكااىَ ن لعى  حلساىيحؤ 

اٛىلف  –اٛىلف حاىحٍس  –اٛىلف حلسلىخعؾ  –حلٌا طظاخول فاه نل ميهلص حاٛلف حإلهَا ج اٛىلف حلسكوى  

ف حلسيٍٓىش ن رلاىغ يلىيع طىآٍُ رىان نىل حلسىيهلص حلزاجش   حلظكواساش   رلخء وو  هطىش ٗىخموش لظلٔىان لاٛىل

 فاظكخظ  طؤػاَعخ ف  اكيحع حلظكااَ حلسل٘،ى حلٌا يسكن ملكاظه لااخّ طؤػاَه.

 لاؤ ط،اف نل عٌح ووى  وىيى مىن حلسزىخىة ٍنىِص وواهىخ وسواىخص حاٛىلؽ حلسظسَنىِ ووى  حلسيٍٓىشن لعى 

لكىل ميٍٓىش لحاىع هىخٙ يلىيىه حلقاىخ  ن لس حلظكااىَلكىيرخوظزخٍعىخ اٛلف ناخ  حلظكوا  يزيأ من ىحهىل حلسيٍٓىش 

ٛلف يق،  وو  حلسكخياَ حلق،ماش لوظكوا  ن لحارظق،ي  ًحط  م،ٟ،و  رلاغ طزل  وواه هطش حلظلٔان حلسيٍٓ 

 ٛلف يظلقق رس٘خٍنش ؿساع حإل١َحف حلسكلاش ىحهل لهخٍؽ حلسيٍٓش.ن لحارهيف طلقاق حلـ،ىس  ريحهوه

نخكاىىش ن لحٓظ٘ىىكخٍحً رسىىخ يلاىىل رىىه حللخٟىىَ لحلسٔىىظقزل مىىن مظكاىىَحص وىىيس لفىى  ٟىى،ء عىىٌه حلسزىىخىة مىىن 

طٔظ،ؿذ حلظكخمل حلسزيج مكهخ وو  أٓىخّ مىن مق،مىخص حإلمىش لع،يظهىخ حلل٠ىخٍيش حلظى  طظاخوىل فاهىخ مق،مىخص 

حإلٛخلش لحلسكخَٛس من نخكاش ػخناش ن لكَٛخ ووى  م،حؿهىش طـواىخص حلقىَؤ حلـييىي فى  لاىض طوطى، فاىه مٜىَ 

اؼش نل، حلظلييغ لحلظلساش من نخكاش ػخلؼىش ن لطٔىواسخً رؤنىه ص يلزكى  أؤ يظىَأ مٔىظقزوهخ لاٜىلكه لهىخ هط،حص كؼ

لاَعخ لط٘كاوه لهخن رل يـذ أؤ طٔك  ع  لظ٘كاوه لفق اٍحىطهخ  لططوكخطهخ ن رسخ يقظ٠اه ًل  من ؿهي لطكزجىش 

حٓظـلء مكخل  ؿيييس لاؤاش طَر،يىش طكى،ؤ كخنسىش لم،ؿهىش لسىخ يلزكى   ئظهيف حلكظخد من نخكاش ٍحركش . فبؤ

أؤ طك،ؤ وواه ميٍٓش حلسٔظقزل ن طظلف  ألؿه حلقٜ،ٍ حلظى  وواهىخ حلسيٍٓىش حللخٟىَس  لطقىي  لوسـظسىع نظخؿىخً 

 ٍٛىي لحاىع حلكسىل حلظكواسى  ىحهىل حلسئٓٔىش حلظَر،يىش حللييؼىش ارىَحُ مىيا طلقاقهىخ إلعىيحف مظساِحً مىن هىل 

طلييىىي ألؿىىه حلظىىؤػاَحص حلظَر،يىىش حلسوظواىىش لىىزكٞ حلسظكاىىَحص حلكخلساىىش حلظىى  طٔىىظلي الاهىىخ ميٍٓىىش ن لحلسـظسىىع

القىىخء حل٠ىى،ء ووىى  ركىىٞ حلظ،ؿهىىخص حلظَر،يىىش حلسكخٛىىَس ًحص حلٜىىوش رظاكاىىل ىلٍ حلسيٍٓىىش فىى  ن لحلسٔىىظقزل

لٟىع ٛى،ٍس ن للوسٔىظقزلحلك٘ف ون أع  حلـه،ى حلظ  رٌلظهخ مٜىَ فى  ط٘ىكال لٛىاخلش ميٍٓىش ن لحلسٔظقزل

ك٘ىي لطـساىع حلسى،حٍى ن لمظكخموش لسخ يلزك  أؤ طك،ؤ وواه نل ميهلص حلكسواش حلظكواساش فى  ميٍٓىش حلسٔىظقزل

حلكالاش لحلزَ٘يش لحللقييش حلسظخكش ىحهل حلسـظسع في ا١خٍ طلكسه حلو،حثق لحلق،حنان حلس،ٟ،واش من أؿل طلااىٌ 

 اش حلسـظسع ر٘كل وخ .مئٓٔخص طكواساش مٔظقزواش طهيف الي طلس



لطلقاقىىخ لىىٌل  يقىىع عىىٌح حلكظىىخد فىى  وىىيس فٜىى،  ن وىىخلؾ حلاٜىىل حإلل  ملهىىخ حلىىٌا ؿىىخء ركلىى،حؤ "حاٛىىلف 

حلظَر،ا لميٍٓش حلسٔظقزل"  لكيى من حلق٠خيخ ن ؿىخء فى  مقىيمظهخ طلواىل لحٟىق لسىخ يظكوىق رساهى،  حاٛىلف 

حنظقىل ركىيعخ لإلؿخرىش  ٓخص حللخنسىش ن لطزاىخؤ إلعساظىه لولاظه ركيى من حلساخعا  ًحص حلٜوش ن لطلييي لوسَؿكاى

ووىى  طٔىىخإ  مهىى  لفلىى،حه : لسىىٌح ميٍٓىىش حلسٔىىظقزل نسىىيهل لإلٛىىلف حلظَرىى،ا ىحهىىل حلسـظسىىع ا أؿىىخد وواىىه 

رسئَٗحص لحاكاش ون ٛ،ٍس حلسيٍٓش حللخَٟس ن لحلاؤاش حلظَر،يش حلسليىس ن لحلاكَ حلظَر،ا حلس،ؿه لوظكوىا  

 ااض ره حلسيٍٓش حلسٔظقزواش من حعظسخ  ووس  من ازل حلزخكؼان حلكَد لحإلؿخنذ.     حلسٔظقزو  ن لمخ ك

لوَٝ حلاٜل حلؼخن  حلٌا طلخل  ا٠اش " حلسظكاَحص حصؿظسخواش لميٍٓش حلسٔظقزل " لكيى من حلسظكاىَحص 

ه،  نىل مظكاىَ ن حلسهسش لًحص حلظؤػاَ حل،حٟق لحلق،ا وو  حلسكطاخص حلظكواساش لحلظَر،يش ريحهوهخ ن فكَٝ لسا

لأع  ماخعَه ن لأع  حنككخٓخطه ىحهل أيش ميٍٓىش يَؿى  لهىخ أؤ طكى،ؤ ًحص نهى،ؽ مٔىظقزواش ن فظلىخل  رخلظلواىل 

 .مظكاَحلسكَفش ن لمظكاَ حلظكل،ل،ؿاخ ن لمظكاَ حلك،لسش ن لمظكاَ حلظلساش ن ػ  هظ  رخلسظكاَ حصؿظسخو 

ش لوسٔىظقزل ووى  ٟى،ء مىن حلظ،ؿهىخص حلظَر،يىش لوَٝ حلاٜل حلؼخلغ لوظـَرش حلسَٜيش ف  ٛاخلش ميٍٓ

حللييؼش ن فظلخل  رخلظلوال نسخًؽ من حلظ،ؿهخص حلظَر،يش حلظ  أهٌص رهخ حلىيل  فى  ططى،يَ مئٓٔىخطهخ حلظكواساىش 

لظكىى،ؤ اىىخىٍس ووىى  حلظاخوىىل مىىع مكطاىىخص حلسٔىىظقزل لافَحُحطىىه ن ػىى  وىىَٝ لوـهىى،ى حلسٜىىَيش فىى  عىىٌح حل٘ىىؤؤ ن 

 .ه حلـه،ى ن لكيى من هللهخ لسخًح ل  طئص عٌه حلـه،ى حلسَٜيش حلؼسَس حلسَؿ،س ملهخأوقزهخ رقَحءس نخايس لهٌ

 –حلسىظكو   –لؿخء حلاٜل حلَحرع لاكىَٝ إلعى  مىيهلص حلكسواىش حلظكواساىش فى  ميٍٓىش حلسٔىظقزل جحإلعىيحف 

مىن هللهىخ يظ،اىف  حلسكو    ن فظلخل  رخلظلوال ماه،  نل ميهل ن لمكخنظه ن لرَحمـهن لأع  مٔئللاخطه ن لحلظ 

 نـخف أيش وسواخص طظ  ىحهل حلسئٓٔش حلظكواساش.

لف  حلاٜل حلوخمْ حلٌا ؿخء ركل،حؤ "وسواخص حلظكوا  ف  ميٍٓش حلسٔظقزل" ط  طلخل  وىيى مىن حلكسواىخص 

حلسهسىش فىى  انـىىخف حلكسىل حلظكواسىى  ىحهىىل ميٍٓىىش حلسٔىظقزل ن لحلظىى  يظ،اىىف وواهىىخ نـىخف حلسيٍٓىىش فىى  طلقاىىق 

ن فظلخل  رخلظلوال حلسلخعؾ لحلزَحمؾ حلسزخَٗس حلظ  يظكَٝ لهخ حلسظكوسى،ؤ رسيٍٓىش حلسٔىظقزل ن مىن  مخطٔظهيفه

كاىىغ حإلٓىىْ حلظىى  طزلىى  وواهىىخ ن لحلس،حٛىىاخص حلظىى  يلزكىى  أؤ طظىى،حفَ فاهىىخ ن لمىىخيلزك  أؤ ط٘ىىظسل وواىىه مىىن 

ؾ لاَ حلسزخَٗس حلسظسؼوش فى  طلخل  ركيعخ حلطَف حلؼخن  من عٌه حلزَحمؾ لع  حلزَحم ٓمقٍَحص لم،حى ىٍحٓاش 

حإلن٘طش حلطلراش ىحهىل حلسيٍٓىش ن اٟىخفش الى  أٓىخلاذ حلظىيٍيْ حللييؼىش حلظى  يـىذ حصوظسىخى وواهىخ فى  طكوىا  

١لد ميحٍّ حلسٔظقزل ن لأع  حل،ٓخثل حلسكالىش لوسكوى  فى  طؤىيىش ٍٓىخلظه ن هىظ  ركىيعخ حلاٜىل ركىَٝ لطزاكىش 

 من نخكاش حل،ٛف لحلظٜسا  لحلسلظ،يخص. حلسزل  حلٌا طـَا فاه وسواخص حلظكوا 

أمخ حلاٜل حلٔخىّ لحإلهاَ فقي وَٝ اىحٍس حلظكوىا  لطس،يوىه فى  ميٍٓىش حلسٔىظقزل ن طلىخل  فاىه رخلظلواىل 

ن،واش حاىحٍس حلسطو،رش ىحهل ميحٍّ حلسٔظقزل لحلظ  طٔظطاع ر،حٓطظهخ طلقاق حإلعىيحف حلسل،١ىش رهىخ ن لعى  

له عٌه حاىحٍس مىن م٘ىخٍنخص لـساىع أ١َحفهىخ ن لرسىخ يلقىق لهىخ ن،وىخ مىن حلٌحطاىش ن حاىحٍس حلظ٘خٍناش ن رسخ طظا

لمخ يظطوزه نل ًل  من اؿَحءحص. حنظقل ركىيعخ لظ،ٟىاق ا٠ىاش حلظس،يىل لأعى  مٜىخىٍه حلظى  يسكىن أؤ طاكىل مىن 

مىن نخكاىىش أىلحٍ حلسيٍٓىش حلسٔىظقزواش فى  طلقاىق أعىيحفهخ مىن نخكاىش ن لفى  حلسٔىخعسش فى  حصٍطقىخء رىخلسـظسع 

 ػخناشن أوقذ نل ًل  ركوسش هظخماش ًعذ فاهخ ال  أؤ حاٛلف حلسل٘،ى يَطز٢ رخاٛلف حل٘خمل ىحهل حلسـظسع.  
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يك،ؤ من هل  حلزلغ حلـاي وسخ ياكوه حانٔخؤن لفاسخ ياكوهن لنوهخ أم،ٍ انسخ أا وسل  طقخؤصٗ  أؤ ا

طِيي من أعساش حلزلغ حلكوسين ناَحً إلنهخ طظطوذ حلظكَف رطَيقىش ووساىش ووى  حلس٘ىكلص حلسظَطزىش وواهىخ 

حلظي طلظخؽ ال  رلغ لىٍحٓشن لطقييَ مىيا أعساىش نىل م٘ىكوش مىن كاىغ كـسهىخ لىٍؿىش كىيطهخن للٟىع 

فاهىىخن طقىى،  لفىىق ناىىخ  ألل،يىىخص ئُىىه  فىىي طلقاىىق حلسـظسىىع إلعيحفىىه فىىي حلسـىىخ  حلظَرىى،ي هطىى٢ لوزلىىغ 

 لحلظكواسين لمن ػ  في حلسـخ  حلظلس،ي رٜاش وخمش.

لمؼل عٌح حللاخ  يظطوذ حلسظخركش حلسٔظسَس للَنش حلظؤلاف حلسظكوقش رخلزلغ حلظَر،ين كاغ ي،ؿي ٍلحؽ 

في حلكظخرخص حلكوساش حلسظكوقش رق٠خيخهن لٍل  ٍلحؽ مىخ يطىَف مىن نظخرىخص ووساىش نَٛىاي فكىَي طقى،  رىه 

فىي مـىخ  م،حؿهىش طلىييخص حلكواخص حلظَر،يش لمئٓٔخص حلزلغ حلكوسي حلظَر،ين اص أؤ أػَه ص يكخى يىٌنَ 

حلسـظسىع لم٘ىكلطهن نظاـىش و،حمىل نؼاىَس أكخ١ىض رىىه لطـىَأص وواىه لووى  حلقىخثسان رىهن رك٠ىهخ ىحهوىىي 

لحلكؼاَ ملهخ هخٍؿين ظهَص آػخٍعخ لحٟلش في لاخد حلظوطا٢ حصٓظَحطاـي حلس،ؿه لهٌح حلل٘خ١ حلزلؼي 

كوساىش لاطخكظهىخ فىي مظلىخل  حلسٔىظاايين مىن في حلسـخ  حلظَر،ين لاٜ،ٍ آلاخص حلظكَيف رهٌه حلكظخرخص حل

 حلزخكؼان لحلسٔئللان ون حطوخً حلقَحٍ حلظَر،ي في موظوف حلقطخوخص حلظَر،يش لحلظكواساش. 

فخلزلغ لحلظؤلاف ولمش مَ٘اَش طككْ مىخ يقى،  رىه حلكوسىخء مىن ا٠ىخء حإللاىخص حلطى،ح ن لحلَكوىش فىي 

ش هللا فىىي حلكىخلسان أؤ يُقىىاّٞ لوكوىى  ٍؿىىخص يلسوىى،ؤ ١وزىه ىحهىىل لهىىخٍؽ حلىىزلىن لص لىَل فىى  أؤ طكىى،ؤ ٓىىلّ 

اَٛهن لئزَلؤ أل،حٍهن لييٍن،ؤ وا  نظخثـهن فلبظخؽ حلزلىغ لحلظىؤلاف يُسؼِّىل وٜىخٍس حلاكىَ حانٔىخنّين 

ْن حل٠ىَلٍي  شن أريوظىه اىَحثق حلكوسىخءن لوقى،  حلساكىَينا لىٌل  نىخؤ مبى لماهَحً من ماخعَ ك٠خٍس حإلّمى

ٍَ رىهن يؤهىٌ ملىه رطىَفن لئُىخويه ووى  طقييُ  نزٌس ون ١َيقىش  خل  ووى  ُهزْى ّٔى حلزلىغ لأٓىو،رهن لاكى،ؤ حل

ن ركىىي ًلىى   ىى ٔب حان٘ىىخء لطظزّىىع حلسكو،مىىش فىىي ألواىىش حلسكو،مىىخص حلسوظواىىشن يُكلىىي رهىىخ رلؼمىىه لطٜىىلاامهن ليُل

ه لط،ٛاامهن لراخنمه لطَٛاامها ًل  أّؤ حلهيف حلَثاْ لهٌح حلكظخد ع،طقيي  ػقخفش حلظ،ػاق ٟم َ ف  حلزلغ  وم

يحس.  ُّٗ  حلكوسي لوزخكؼان 

ليكلى  ؿسىع حإلٗىاخء لوكظذ وسواش ط٘اَ ال  ؿكل حإلٗىاخء رلاىغ يُطوىق وواهىخ حٓى  حل،حكىين لحلظؤلاف 

حلسظلخٓزش في وو  من حلكو،  أل فّن من حلال،ؤن من هل  وسواخص حلظىيلين لحلظٜىلافن لحامىلءن لمهسىخ 

مطزى،ج أل  ٜى،ٙ ٓى،حء نخنىض ووى  ٗىكل نظىخد موطى،١ أللّ كل حلظؤلاف حلظ  طللَٜ في طىؤلاف حلنخؤ ٗ

ؤ ر٘ىىكل الكظَلنىىي أل ِّ ًلىى ن لمىىع حصلظىىِح  رىىخآلىحد حلوخٛىىش رىىٌل ن لملهىىخ حصكظىىَح  لحلظقىىييَ  نلىى، موىى

لحلظ،حٟع ولي ًنَ أعل حلكو ن لحلزُكي ون حلوك، في حلق،  لحلالٖ فاهن لحإلمخنش في حللقلا ركِل نىّل اى،  

كَه وِله الى  اخ  حلٔا،ال  اخثوه ا  ُٗ ١ّي ف  مئلاه حلسِعَ ف  وو،  حلوكش لأن،حوهخ "لمن رَنش حلكو  ل

طَحني أًنَ في ٗيء من طٜخنااي كَفىخً اص مكىِّلحً الى  اخثوىه مىن حلكوسىخءن ُمزماِّلىخً نظخرىه  اخثوه ... للهٌح ص

 حلٌي ًنَ فاه"



سئلىف ليٜىز، الاهىخ لعى  صطوىَؽ للٌح فبؤ لكّل  نظخد يظ  طؤلااه أل رلغ يظ  اويحىه لَٟىخ يَلمىه حل

وسخ ًنَه حامخ  حرن كِ  في نظخره حلظقَيذ للّي حلسلطىقن لرٔىطهخ حرىن هوىيلؤ فىي مقّيمظىهن وىن حلٔىزكش 

 حلظخلاش:

حٓظلزخ١ حلكو  رس،ٟ،وهن لطق،ي  أر،حره لفٜ،لهن لطظزع مٔخثوه ألحٓظلزخ١ مٔخثل لمزخكىغ طكىَٝ   ٔ

ظكّ  رىهن فاى،ىج ًلى  رخلكظخرىش فىي حلٜىلف لكىّل حلسظىؤّهَ لوكخل  حلسلقّق يلَٙ وو  ايٜخلهخ لكاىَهن لى

ياهىَ ووىى  طوىى  حلاخثىىيسن نسىىخ لاىىع فىىي حإلٛى،  فىىي حلاقىىه و طكوّىى  حل٘ىىخفكّي ألصً فىىي حإلىلّىىش حل٘ىىَواش 

ن ركىيع   حلواااّش للّوٜهخن ػ  ؿخء حلللااش فخٓظلزط،ح مٔىخثل حلقاىخّ لحٓىظ،وز،عخن لحنظاىع رىٌل  ممى

 ال  حإلري.

  حإلّللان لط،حلااه ن فاـيعخ مٔظكوقش ووى  حإلفهىخ ن لياىظق هللا لىه فهسهىخن فالىَٙ أؤ يقف وو  نل  ٕ

وو  ارخنش ًل  لكاَهن مسخ ؤخه ئظكوق وواه لظلٜل حلاخثيس لسٔىظلقهخن لعىٌه ١َيقىش حلزاىخؤ لكظىذ 

 حلسكق،  لحلسلق، ن لع،فٜل َٗيف.

ن حٗىىظه  ٖ َ ف٠ىىوهن لركىىي فىىي حافىىخىس ٛىىاظهن أؤ يكؼىَ حلسظىىؤّهَ ووىى  لوىى٢ ألهطىىؤ فىىي نىىل  حلسظقىّي ن مّسىى

لئظ،ػق من ًل  رخلزَعخؤ حل،حٟقن حلٌي صميهل لو٘  فاهن ليلَٙ وو  ايٜخ  ًل  لسن ركيهن اً 

ٍ مل،ه رخنظ٘خٍ حلظؤلاف في حآلفخق لحإلوٜخٍ لٗهَس حلسئلّفن للػ،ق حللخّ رسكخٍفهن فا،ىج  ٌّ اي طك

 ًل  حلكظخدن لاقف حللخظَ وو  راخؤ ًل .

لان حل،حكي اي نقٜض مله مٔخثل ألفٜ، ن رلٔذ حنقٔخ  م،ٟ،وهن فاقٜي حلسط وع ووى  أؤ يك،ؤ  ح  ٗ

 ًل  أؤ يُظّس  مخنقٚ من طو  حلسٔخثلن لاكسل حلاّن ركسخ  مٔخثوه لفٜ،له لصيزق  لولقٚ فاه مـخ .

طّزهخ أؤ طك،ؤ مٔخثل حلكو  اي لاكض لاَ مَطّزش في أر،حرهخ لصملظاّسشن فاقٜي حلسطوع وو  ًل  أؤ يَ  ٘

ُٓىلل،ؤ وىن حرىن حلقخٓى ن  رهخن ليـكل نّل مٔؤلش في رخرهخن نسىخ لاىع فىي جحلسيّلنىش  مىن ٍلحيىش  ٌّ ليُه

د حرن أري ُيي جحلسيّلنش ن لنـي في نّل رخد مٔخثل من لاَهن لحٓظكل،ح رن لسيّلنش لمخ فكوىه حرىن  ٌّ فه

 أري ُيي فاهخ.

اش من أر،حرهخ فىي ووى،  أهىَان   ٙ َّ فاظلزىه ركىٞ حلا٠ىلء الى  م،ٟى،ج ًلى  أؤ طك،ؤ مٔخثل حلكو  ما

حلاّنن فااكل ًل ن لياهَ ره فّن يلاسه من ؿسوش حلكو،  حلظي يلظلوهىخ حلز٘ىَ رؤفكىخٍع ن نسىخ لاىع فىي 

اش في نظذ حللل،ن لاي  َّ ؿيح مٔخثل مظا خنّي لم ك   ٔ وو  حلزاخؤ: فبّؤ وزي حلقخعَ حلـَؿخني لأرخ ي،ٓف حل

حلظزاان  مٔىخثل نؼاىَسن طلزّىه حللىخّ فاهىخ لس،ٟى،ج ًلى  حلكوى ن ؿسع ملهخ حلـخكع في نظخد جحلزاخؤ ل

لحناَحىه ون ٓخثَ حلكو، ن فكظُزْض في ًل  ط،حلااه  حلس٘ىه،ٍسن لٛىخٍص أٛى،صً لاىّن حلزاىخؤن للقّلهىخ 

 حلسظؤّهَلؤن فؤٍر،ح فاهخ وو  نّل مظقّي .

ن فاقٜىي رخلظىؤلاف طووىاٚ أؤ يك،ؤ حل٘يء من حلظ،حلاف حلظي عي من أّمهخص حلالى،ؤن مطىّ،صً مٔىهزخً   7

ٍ اْؤ لاعن مع حللٌٍ مىن كىٌف حل٠ىَلٍّي لىجل يوىّل رسقٜىي  َّ ًل  رخصهظٜخٍ لحايـخُن لكٌف حلسظك

 حلسئلّف حإلّل .



ف وخل  حلظؤلاف وو  ٓزكش أأخ  ص يئلِّ " قخ فف  ن٘ف حلالِؤ اي أهٌ عٌح حلسكل  كخؿي هوااش  لنؤؤّ 

خ ٗىيء لى  ئىزق  ألٗىيء نىخاٚ يظّسسىهن ألٗىيء مكوىق ي٘ىَكهن  الاىه فاوظَوىهنوخال اص فاهخ لعي: اّمى

ق يـسكىهن ألٗىيء موىظو٢ يَطزىهن  َّ ألٗيء ١،يل يوظَٜه ىلؤ أؤ يوّل ر٘يء مىن مكخناىهن ألٗىيء مظاى

ف نظخد فىي فىّن اىي مئلّ  ألٗيء أهطؤ فاه مٜلّاه فاٜوله" ليِيي وو  ًل  نخٛلخ حلسئلف "ليلزكي لكلِّ 

اىخًن لٗىَكه ه مب ٓزق الاه أؤ صيوو، نظخرُ  َّ ن هسْ ف،حثي: حٓظلزخ١ ٗيء نخؤ مك٠لًن للؿسكه اؤ نخؤ ما

 اؤ نخؤ لخم٠خًن ألُكٔن نا  لطؤلافن ألآقخ١ ك٘،أل طط،يل"

فل يسكن حاازخ  وو  حلظؤلاف مخ ل  يكن حل٘وٚ مئعل لهن يقى،  حامىخ  حللى،لي فىي نظخرىه حلسـسى،ج 

ٌّد " ليلزكي أؤ يكظلي رخلظٜىلاف اًح ط ؤعّىل لىهن فزىه يطوىع ووى  كقىخثق حلكوى  لىاخثقىهن ليؼزىض َٗف حلسه

مكها إلنّىه ي٠ىطَه الى  نؼىَس حلظاظىاٖن لحلسطخلكىشن لحلظلقاىقن لحلسَحؿكىشن لحص١ّىلج ووى  موظوىف نىل  

حإلثّسشن لمظّاقهن للحٟله ون م٘كوهن لٛلاله من ٟكااهن لؿِله من ٍناكهن لمخص حوظَحٝ وواه من 

ٍْ نّل حللٌٍ أؤ يَ٘ج في طٜلاف مىخل  يظؤعّىل لىهن فىبّؤ لاَه. لره يظّٜف حلسلقّق رٜ لْالٌ اش حلسـظهي. للم

ٍْ أي٠ىخً مىن اهىَحؽ طٜىلااه مىن يىيه اص ركىي طهٌيزىهن لطىَىحى  ه في ىيله لووسه لوَٟىهن للْالىٌ َّ ًل  ي٠

ْٙ ووى  اي٠ىخف حلكزىىخٍس لايـخُعىخن فىل ي،ٟىق اي٠ىخكخً يلظهىي الى  حلَنخنىىشن  ناىَه فاىه لطكَيىَه. للْالىَ

ي،ؿِ ايـخُحً يُا٠ي ال  حلسلق لحصٓظكلق. ليلزكي أؤ يك،ؤ حوظلخإه من حلظٜلاف رسخ لى  ئىزق الاىه لص

أنؼَن لحلسَحى رهٌح أؤ صيك،ؤ علخأ ُمٜلّف يُكلي ون مٜلّاه في ؿساع أٓىخلازهن فىبْؤ أللى  وىن رك٠ىهخن 

للْىىاكن طٜىىلااه فاسىىخ يكىىّ  فوْاُٜىىلّف مىىن ؿلٔىىه مخيِيىىي ُيىىخىحص يلظاىىل رهىىخ مىىع ٟىىّ  مخفخطىىه مىىن حإلٓىىخلاذن 

حصنظاخج رهن ليكؼَ حصكظاخؽ الاه ". ليِيي حلٔا،١ّي ف  حلظكَيف رآىحد حلظؤلاف "صيلزكي لسٜلٍّف يظّٜيا 

ٟىىكخً لمزلىى ن لمىىخ ٓىى،ا ًلىى   خ أْؤ يزظىىيج لم خ أؤ يوظىىَج مكلىى ن لاّمىى لظٜىىلاف أؤ يكىىي  وىىن لَٟىىان: اّمىى

َّٔفن  لْاكفه،طٔ،يي حل،ٍقن لحلظلوّي رلواش حل  ن حوظلخإه من حلظؤلاف رسخ ل  ئزق الاه".لم

لوواه فقي ١خلذ حلكؼاَلؤ مسن يكسو،ؤ في حلـخمكخص حلسوظواش ر٠َلٍس طكااَ ملا،مش حلزلغ حلكوسي 

ىحهل حلسـظسع رخلكخملن للٟع طٜ،ٍحص لهاخنل رلؼاش ؿيييسن ص طوظه  فاهخ حلسَطزخص لحللى،حفِ لحلزىيصص 

هخ لوزلىىغ حلظَرىى،ي. لعىىٌح حصعظسىىخ  ياىىَٝ لااىىش ؿىىخىس لمَحؿكىىش لحلٔىىاَيخص أيىىش ماِحناىىخص يىىظ  طوٜاٜىى

ٗخموش ل،حاع حلزلغ حلكوسي حلظَر،ين كاغ انه ملاٜل ال  كي نزاَ ون هطى٢ حلظلساىشن لىلٍه لخثىذ وىن 

حلسـظسعن لايٍطه مهيٍس رخللٔزش لويللش. لع، مخ ئظوِ  اؿَحء حلكييي من حلزل،ع لوك٘ف وىن حلٔىوزاخص 

 لك،حمل حلظي طقول من ؿيلحه لطِيي من حلاخاي فاه.حلظي يكخني ملهخ لح

لفي عٌح حا١خٍ يؤطي عٌح حلكسل حلٌا يلسل ول،حؤ "حلظ،ػاق ف  حلزلغ حلظَر،ان ا٠ىخيخ لاٗىكخلاخص" 

لأي ركٞ فَحم في حانظخؽ حلاكَي حلظَر،ي حلسظكوق رهٌح حلسايحؤن لحلظي ط،حؿىه حلزىخكؼان حلسزظىيثان فىي 

س حلظي طيفع ال  ملخللىش طزٔىا٢ عىٌه حإلمى،ٍ للوظسىخى وواهىخ نىيلال حٓظَٗىخىي حلسايحؤ حلظَر،ين رخلٜ،ٍ

يسكىىن مىىن هللىىه ط،ؿاىىه عىىئصء حلزىىخكؼان للٔىىن حلظكخمىىل مىىع ا٠ىىخيخ حلظ،ػاىىق حلكوسىى  ماه،مىىخً لملهـىىخً 

حلظ،ػاق ف  حلزلغ مٔؤلش هطاَس لىااقشن لطلظخؽ ال  لوي طىخ  لرٜىاَس نخفىٌس مىن هخٛش لأؤ لط،ظااخًن 

ن حلظَر،يان في عٌح حلكَٜ حلٌين نؼاَح مخ ي٘كَلؤ ركا  حإلمَ نظاـش حصلظـىخء الاىه رىيلؤ ٟى،حر٢ حلزخكؼا

مليىس للٓظاخىس من حلـه،ى حلسزٌللش فاه من نخكاشن لىلؤ طلكا  لوق،حوىي حلسظزكىش فى  عىٌح حلظ،ػاىق مىن 

لحلظى  مىن نخكاىش ػخلؼىشن  نخكاش ػخناشن لىلؤ طق،ي  للنلَحفخص لحلسسخٍٓخص حلظ  يؤط،نهخ لطقول من ااسظىه



نزاَحً نظاـش لظكاىَ ركىٞ حلساىخعا  حلظَر،يىش لطل،يوهىخ لطـييىي حللاَيىخص حلظَر،يىش حلكخمىشن  ٗهيص طط،ٍحً 

لطط،يَ حلسلهـاخص حللخطـش ون ػقخفخص حلزلغ حلسظـيىس نخللخٓ،د لحانظَنض لحاول ن لحلظالن في اطقخؤ 

 أ ووساش مظوٜٜش.نا  طوِين حلسكطاخص حلظَر،يش حإلللاش في رل،

لحل،ل،ؽ رخلكظخرش في عٌه حلق٠اش ل  يكن للاىي ٛىيفشن رىل نىخؤ موططىخ لىه طوطاطىخً ؿاىيحً ملىٌ ٓىل،حص 

ركايسن ريأ حلكسل فاه مع ريحيش ه،ٝ ٛخكزه لسىخٍ حلكسىل فىي حلسـىخ  حلظَرى،ين لحٟىكخً نٜىذ والاىه أؤ 

ظكااىَ حلسل٘ى،ىن يؤطي عٌح حلكسل في ظل ٓاخق طَر،ي يـسع ران حل،كيس لحصهظلفن لي٘خٍأ في طلقاق حل

لييلي رىيل،ه فىي مٔىاَس حلكظخرىخص حلظَر،يىش حلسظكوقىش رخلزلىغ حلظَرى،ي فىي ٓىاخاخطه حليللاىشن فىي ملخللىش 

لوظقوال من حإلُمخص حلظي يكخناهخ حلزخكؼ،ؤ حلظَر،ي،ؤ في ريحيش هط،حطه  حإلللى  فىي حلزلىغ حلكوسىين حلظىي 

لككْ آػخٍعخ لحٟلش فىي حلسسخٍٓىخص حلظَر،يىش عي ؿِء من أُمش طَر،يش وخمش يكخناهخ حلسـظسع ًحطهن لط

 لمخ طق،ى الاه من هط٢ لٓاخٓخص لحٓظَحطاـاخص. 

لانه لسخ نخنىض حإلُمىش ص طىِح  اخثسىشن لأهطَعىخ مىخ ياهىَ فىي حلكظخرىخص حلظىي يظقىي  رهىخ ١ىلد حلزلىغ 

يثان الى  ١َيىق حلظَر،ي لولك  وواهخ رخلـ،ىس أل حلقٜ،ٍن فبؤ عٌح حلكسىل يىؤطي لاؤهىٌ راىي حلزىخكؼان حلسزظى

يظوسٔ،ؤ من هلله حلٔاَ لفق ا،حوي مزٔطشن طأَ أمخمه  لله  وسواىش حلزلىغ فىي ماىيحؤ يكىي مىن أعى  

حلساىىخىين حلزلؼاىىش حلظىىي طظكوىىق رخانٔىىخؤن رلىىخًء لطَراىىشن طكواسىىخً لطؼقااىىخًن ٗىىك،ٍحً للؿىىيحنخًن ملهـىىخً لفكىىَحً. 

حلق٠خيخ حلسزل،ػش وسقخً لٍٓ،هخًن لطط،ف رهخ لحلو،ٝ فاه يظطوذ حلظٔوق رق،حوي لآلاخص ملهـاشن طِيي 

فىىي ظىىل  حلٔىىاخاخص حلسوظواىىش حللخنسىىش لهىىخن طاىىخولً لطزىىخىصً رىىان ؿ،حنزهىىخ حلسظكىىيىسن ٓاخٓىىش لحاظٜىىخىحًن 

حؿظسخوىىخً لػقخفىىشن طخٍيوىىخً لك٠ىىخٍسن هوقىىخً لىيلىىخًن لاىىؤطي حلطىىَف حلكوسىىي كىى،  ا٠ىىاش حلزلىىغ مظكىىخملً فىىي 

ؿخمكخً ران حلاكَ لحلظطزاقن ٍحٓسخً حلطَيىق نلى، طٜى،ٍحص لٍإا طقى،ى الى  ؿ،حنزهن مظ،حُنخً في وَٟهن 

 حلسٔظقزل ر،حاكاش.

ا٠ىاش حلظ،ػاىق فى  ر،طقىش حلزلىغ حلظَرى،ين مىن ليقع عٌح حلكسل في ٓزكش فٜ، ن وخلؾ حلاٜىل حإلل  

ش عىٌح كاغ م،اكه ىحهل ر،طقش حلزلغ حلكوسي رٜاش وخمش في ا١خٍ من حلساخعا  حلوخٛش رهن لطزاىخؤ أعساى

حلزلغ رخللٔزش لوزلغ حلظَر،ي ًحطهن للوسـظسع رٜاش وخمشن للوهاجخص حلسٔظاايس من نظخثـهن لأنهىخ نوهىخ 

طٜذ في أؤ حلزاخنخص حلسٔظقخس من حلزلغ حلكوسي حلظَرى،ي طقىي  نؼاىَحً مىن حلسكو،مىخص حللخٓىسش لحلسهسىش 

ن حلكلاىىىش رىىىان ناىىىخ  حلظكوىىىا  وىىىن حطـخعىىىخص حلىىىَأي حلكىىىخ  نلىىى، حلظكوىىىا  لا٠ىىىخيخ حلظَراىىىش حلسوظواىىىشن لوىىى

لحلسٔظاايين ملهن لون ألؿه حلظكااَ أل حاٛلف حلظَر،ي حلسل٘،ى في حلٔاخٓش حلظكواساشن لون حلسٔخثل 

حلظي طظكوق رخلظس،يل للاَعخ من حإلم،ٍ حلظي طظ،اف في مكاسهخ وو  ميا اطقخؤ حلزخكغ لسهخٍحص حلزلىغ 

،ػاىق لفقىخ لوىَإا حلاكَيىش حلسوظواىش لأعساظىه فى  حلزلىغ حلكوس  ناَح لططزاقخن ركىيعخ وىَٝ لساهى،  حلظ

 حلظَر،ان لفقخ لسـخصص ططزاقه.  

لفي حلاٜل حلؼخن  حلٌي ؿخء ركل،حؤ" ١ىَق ط،ػاىق حللٜى،ٙ فى  حلزلىغ حلظَرى،ي" طى  طلىخل  نىل مىخ 

يظكوق رق٠خيخ حلزلىغن مىن كاىغ مكلى  حصاظزىخّ لٗىَل١ طلقاقىهن لٓىزل ط،ػاىق حلىلٚ حلسقظىزْ لناااىش 

ظهن كَفاخ نخؤ أ  لاَ كَفين للاَعخ من حلق٠خيخ حلسظكوقش رخلظ،ػاق حلظىي يوسٔىهخ أي رخكىغ طَرى،ين نظخر

في أي م،ٟع نخنضن ىحهل مظن حلزلىغ أل لاىَهن مىع حلظَناىِ فىي عىٌح حلكىَٝ ووى  طقىيي  مـس،وىش مىن 



خص نؼاىَح مىخ ط،حؿىه حإلمؼوش لحللسخًؽ حلظي طااي حلزخكؼان ناَحً لططزاقخًن مع مخ يظَطذ وو  ًل  مىن اٗىكخلا

حلزخكؼان ليلظخؿ،ؤ وو  مكَفش رؤٓخلاذ ل١َق حلظكوذ وواهخن لحلظي يسكن أؤ طكسىل ركىَٝ لحٍف لكاااىش 

 ط،ػاق حلسَحؿع لحلسٜخىٍ في حلزلغ حلكوسي حلظَر،ين لع، مخ يسكن حلقاخ  ره في حلاٜل حلؼخلغ حلقخى . 

خطهخ فىى  حلزلىىغ حلظَرىى،ا لفقىىخ للاىىخ  لحلاٜىىل حلؼخلىىغ حلىىٌا ؿىىخء ركلىى،حؤ "ط،ػاىىق حلسَحؿىىع لاٗىىكخلا

MLA اي وَٝ لؼلع ١َق يسكن حصوظسخى وواهخ فىي ط،ػاىق حلسَحؿىع ىحهىل حلزلىغ حلكوسىي حلظَرى،ين "

لعي ١َيقش ط،ػاق حلسَحؿع فىي حلهىخمٖن ل١َيقىش حلظ،ػاىق حلَاسىي لوسَحؿىعن ل١َيقىش حصهظٜىخٍحص فىي 

أؤ يوظِ  رهخ حلزخكغ حلظَر،ي في نل ١َيقش لفق ط،ػاق حلسَحؿعن لطلخل  رخلظ،ٟاق حاؿَحءحص حلظي يـذ 

حلق،حوي حلوخٛش حل،حٍىس في ملخلٍ نل ١َيقشن لميللً رلسخًؽ موظواش لكل مل،ٍ للكىل ١َيقىشن كظى  طكى  

حلاخثيس نل حلزخكؼان حلىَحلزان فىي مكَفىش حلق،حوىي حلزلؼاىش ناىَحً لططزقاىخُن فالٔىن حلاهى  لطىِىحى حلوزىَس. 

اٗكخلاخص ط،ػاق حلسَحؿع لحلظ  طَطز٢ في مـسوهخ رخلزاخنخص حإلٓخٓاش حلسظكوقىش لهظ  حلاٜل رظلخل  ركٞ 

رزطخاش حلسَؿعن ٓ،حء حلسظكوقش رخلسئلف من كاغ طكيى حلسئلاانن أل اًح ل  يكن لوكظخد مئلفن أل اًح نخؤ 

ه ىحهىل مظَؿسخن أل من نخكاش حلوقذ حلكوسي حلوخٙ ره. أل حلسظكوقش ركل،حؤ حلسَؿع ًحطىه ن مىن كاىغ ن٘ىَ

ٓؤوش أل ىحهل نظخد. أل حلسظكوقش رلَ٘ حلسَؿع من كاغ طكيى أؿِحثهن  أل طكيى ١زكخطهن أل اًح ل  يكن له 

 ٓلش لولَ٘ن أل اًح نخؤ أؿلزاخ. 

حلاهىخٍّ   –حإلٍاىخ  –حإلٗىكخ  –لحلاٜل حلَحرع حلٌا ؿخء ركل،حؤ "حلطَق حلكوساش ف  ط،ػاق حلـيحل 

لظ،ػاق ويى من مـخصص حلظ،ػاىق حلظى  ي٘ىاع حٓىظويحمهخ لىيا حلزىخكؼان اي وَٝ رخلظلوال حلطَق حلكوساش 

فىى  حلزلىىغ حلظَرىى،ان فظلىىخل  ١ىىَق ط،ػاىىق حلـىىيحل ن ل١ىىَق ط،ػاىىق حإلٗىىكخ ن ل١ىىَق حلظ،ػاىىق حلَاسىى  

 –جحلسٔؤىىل لحلسىىِىلؽ  ن ل١ىىَق ط،ػاىىق حلاهىىخٍّ فىى  حلزلىىغ حلكوسىى  حلسوظواىىش جفهىىَّ حلس،ٟىى،وخص 

فهَّ حإلٗكخ   لوخٍٟىخ للسىخًؽ موظواىش لهىٌح حلظ،ػاىق رسىخ رهىخ مىن  -فهَّ حلـيحل  –فهَّ حلسَحؿع 

اٗىىكخلاخص ي،حؿهىىخ نؼاىىَ مىىن حلزىىخكؼانن ليقكىى،ؤ فاهىىخ نظاـىىش لقوىىش ىٍحيىىش ركىىٞ مىىله  رٔىىزل طاخىيهىىخ مهسىىخ 

 حهظواض حللا  حلسظزكش ف  حلظ،ػاق من نخكاش. 

لظَرىى،ان مىىن كاىىغ حل٘ىىهاَ فىى  حلزلىىغ ح  APAلحلاٜىىل حلوىىخمْ وىىَٝ للاىىخ  حلظ،ػاىىق رخٓىىظويح 

حلظكَيف رخللاخ  ن لأع  مـخصص حٓظويحمه لططزاقه ف  حلكظخرش حلكوساشن ٓ،حء ط  ط،ظااه ىحهل مظن حلزلغ 

حإلٗكخ   ن أل ف  نهخيىش حلزلىغن لم،ٟىلخ رخإلمؼوىش حلظطزاقاىش لحللسىخًؽ حلكسواىش   –حلـيحل   –جحللٜ،ٙ 

 –مقخروىىش –طقَيىىَ –لػاقىىش ٍٓىىساش  –اش ٛىىلا –نىىيلس  –مىىئطسَ –لكىىل لىى،ؤ  حلسٜىىخىٍ لحلسَحؿىىع جنظىىخد

حنظَنض ن لمع حلظؤناي فاسخ اي  وو  أؤ حطزخج نهؾ لحكي من أل  حلكسىل حلزلؼى  الى  آهىَه يكىي  –ملخَٟس 

 من حإلم،ٍ حلسهسش لحلسوِمش. 

لوخلؾ حلاٜل حلٔخىّ "أْٓ نظخرش حلوطش حلزلؼاش ححلـايس"ن كاغ طلخل  أع  حاؿَحءحص حلظي يظزكهخ 

حلزخكغ حلظَر،ي في نظخرىش رلؼىهن رىيحءس مىن كٔىن حهظاىخٍ حلس٘ىكوش حلزلؼاىش حلظَر،يىشن لكٔىن ٛىاخلظهخن 

هن لحلساىىخعا  أل لمىىَلٍحً رخلكظخرىىش وىىن حإلعىىيحف حلسَؿىى،س مىىن حلزلىىغن لحإلعساىىش حلكخملىىش لٍحء حلقاىىخ  رىى

حلسٜطولخص حل،حٍىس في حلزلغ لٓزل طلييىيعخ حلظلييىي حاؿَحثىي حلىٌي يظلخٓىذ لحلزلىخء حلسكَفىي لوسـىخ  

حلٌي يظ  حلزلغ فاهن لحلسلهـاش حلسٔظويمش في حلزلغن لحلليلى حلزلؼاىشن لحليٍحٓىخص حلٔىخرقش لأعساظهىخ 



ن ػى  هىظ  ركىَٝ إلعى  حاؿىَحءحص حلسقظَكىش في حلزلغ حلكوسىي حلظَرى،ي لناااىش نظخرظهىخ لحصٓىظاخىس ملهىخ

 رخللٔزش لووطش حلزلؼاش حلظي ٓ،ف يظزكهخ حلزخكغ في رلؼه. 

أمخ حلاٜل حلٔخرع حلٌا ؿخء ركل،حؤ "مكخياَ حلكظخرش حلكوساش حلٔوساش ف  حلزلغ حلظَر،ا" فكَٝ لكيى 

يىش حلسوظواىشن للمأعساىش حلظى  من حلق٠خيخ حلزلؼاش حلسهسش ن ريأص رظلخل  ماه،  حلسكخياَ لفق حلَإا حلاكَ

ط٘كوهخ ف  مايحؤ حلزلغ حلظَر،ان لػل  رظلخل  حلسـخصص حلسوظواش حلظ  طظكى،ؤ ملهىخ اخثسىش مكىخياَ حللكى  

وو  حلزلغ حلظَر،ان لحلظ  ط٠سلض ػلػش مـخصص ٍثأىاشن حلسـىخ  حإلل  هىخٙ رخلسـىخ  حل٘ىكو  لوزلىغ 

حليحلىش وواهىخ. لحلسـىخ  حلؼىخن  هىخٙ رخلسـىخ  حلالى  حلظَر،ا لط٠سن هسٔش مكىخياَ ٍثأىاش رسئٗىَحطهخ 

لط٠سن وَ٘ين مكاخٍح ططخ  نل مخ يظكوق رـ،حنذ حلزلىغ حلالاىش لرسئٗىَحطهخ حلسوظواىش. لحلسـىخ  حلؼخلىغ 

هخٙ رخلسـخ  حلٌحص حلٌا يظلخل  مكاخٍين حػلان واخٍ حلٜاخص لمكاخٍ حلكاخءس حلزلؼاىش رسئٗىَحطهخ حليحلىش 

 ال  ٛاخلظهخ ف  اخثسش اؿَحثاش يظ  ططزاقهخ وو  أٍٝ حل،حاع.  وواهخن لنوهخ ف  كخؿش 
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طط،ٍعىخ ىحهىل حلسـظسىعن مىن يلظل حلزلغ حلكوسي في لاظلخ حلَحعن أعساىش رىخٍُس فىي طقىي  حلله٠ىش حلكوساىش ل

هل  مٔخعسخص حلزىخكؼان ربٟىخفظه  حلسزظكىَس فىي ٍٛىاي حلسكَفىش حانٔىخناشن كاىغ طكظزىَ حلسئٓٔىخص حإلنخىيساىش 

حلـخمكاش لحلسَحنِ حلَثأاش حلسظوٜٜش عي حلز،طقش حلظي طلٜهَ فاهىخ اىيٍحص حلزىخكؼانن اوىيحىحً لمسخٍٓىش لهى  

خ من لظااش أٓخٓاش في ط٘ـاع حلزلغ حلكوسي لطل٘اطه لاػىخٍس حللى،حفِ وو  عٌح حلل٘خ١ حلكوسي حللا،ين رسخ له

 حلكوساش ليا حلطلد حلزخكؼان كظ  يظسكل،ح من حلقاخ  رهٌه حلسهسش وو  أكٔن لؿه.

لناَحً إلؤ حلزلغ حلكوسي يكي من أع  لأوقي حلل٘ىخ١ حلـىخمكي رخوظزىخٍ لظااظهىخ حلؼخناىشن فىبؤ حلـخمكىخص طزىٌ  

ٍيذ حلطلد وو  اطقخنه في أػلخء ىٍحٓخطه  حلـخمكاشن لظسكاله  من حنظٔىخد مهىخٍحص رلؼاىشن ؿه،ىحً نزاَس في طي

طـكوهىى  اىىخىٍين ووىى  اٟىىخفش مكَفىىش ؿييىىيس الىى  حلاكىىَ حانٔىىخنين نىىل فىىي مـىىخ  طوٜٜىىهن نسىىخ طكسىىل مىىن هىىل  

لسكو،مىخص رطَيقىش أو٠خثهخ وو  اظهخٍ ايٍس حلزخكؼان وو  حلزلغ حلكوسين من هل  طيٍراه  وو  ؿسع لطقىيي  ح

ووساش ٓواسش طظاق لا،حوي حلسىلهؾ حلكوسىين للٟىكهخ فىي ا١ىخٍ فكىَي لطلااسىي لحٟىق حلسكىخل ن يزَعلى،ؤ مىن 

هللهىخ ووىى  اىىيٍس حلزىىخكؼان ووىى  حطزىىخج حإلٓىىخلاذ حلٜىلالش لوزلىىغن لاٛىىيحٍ حإلككىىخ  حللقييىىش حلظىىي طك٘ىىف وىىن 

 مٔظ،يخطه  حلكوساش لن٠ـه  حلاكَي.

ٍحأ حلسلهـاىىش حللخنسىىش لوزلىىغ حلكوسىي للق،حوىىيه مىىن نخكاىىشن لحلظسىىَّ ووىى  حٓىىظويح  لعىٌح ص يكىى،ؤ اص رىىبى

أٓىىخلازه لملخعـىىه رطَيقىىش ٓىىواسش مىىن نخكاىىش أهىىَان ناىىَحً إلؤ ملهـاىىش حلزلىىغ حلكوسىىي لأٓىىخلاذ حلقاىىخ  رىىه مىىن 

خلـىىش حإلمىى،ٍ حلسٔىىو  رهىىخ فىىي حلسئٓٔىىخص حإلنخىيساىىش لمَحنىىِ حلزلىى،عن اٟىىخفش الىى  حنظ٘ىىخٍ حٓىىظويحمهخ فىىي مك

حلس٘كلص حلظي ط،حؿه حلسئٓٔخص حلكخمىش لحلوخٛىش ووى  كىي ٓى،حءن ًلى  أؤ حلزخكىغ يلظىخؽ الى  حلزلىغ حلكوسىي 

حٓظلزخ١ ١َق ؿيييس ن لطقي  حلسكَفش من أؿل ط،حفَ ظَلف أف٠ل  لزقخء حانٔخؤ لأمله لٍفخعاظه لٛ،صً ره ال 

لطلقاقهىخ طلقاقىخً ووساىخً ص ط٘ى،ره ٗىخثزشن  اكاىخء ركىٞ حلس،حٟىاع لحلق٠ىخيخ حلقييسىشنن لفي مكخلـىش م٘ىكوش مىخ

حنظ٘ىخف كقىخثق ؿييىيس لى  ئىزق الاهىخ أي رخكىغ مىن ن للؿكوه م،ٟكخ للٓظاخىس مله ف  مكخلـىش ا٠ىخيخ ؿييىيس

 ٓفه  ؿييي لق٠خيخ مخٟاشن لرلغ مظكسق لولخَٟن لٍإا ماظَكش لوسٔظقزلن لازل



ا،حويه جناَحً لططزاقخً  يظطوذ أؤ يك،ؤ ران يييىه لحٓظويح  حلزخكغ لسلخعؾ حلزلغ حلسوظواشن لحلظسَّ وو  

مىىخ يكالىىه ووىى  ًلىى ن هخٛىىش لأؤ حللخؿىىش الىى  حليٍحٓىىخص لحلزلىى،ع طىىِىحى ي،مىىخً ركىىي يىى، ن لٓىى٢ ٓىىزخق ملسىى،  

لولٜ،  وو  أنزَ ايٍ مىن حلسكَفىش حليااقىش حلسٔىظسيس مىن حلظىي طكاىل حلَحكىش لحلَفخعاىش لإلنٔىخؤن لط٠ىسن لىه 

للٓىى٢ عىىٌح حلٔىىزخق يٜىىزق حلزلىىغ حلكوسىىي رسلخعـىىه  َ ظىىَلف أف٠ىىل لزقخثىىه لأملىىه.حلظاىى،ق ووىى  لاىىَهن لطىى،فا

لاؿَحءحطه من حإلم،ٍ حل٠َلٍيش في أي كقل من كق،  حلسكَفشن ليٜزق حالسخ  رهٌه حلسلخعؾ حلزلؼاش حلسوظواش 

 .لحلق،حوي حل،حؿذ حطزخوهخ من حإلم،ٍ حلهخمش في نل حلكو،  حللاَيش لحلظطزاقاش وو  كي ٓ،حء

أنؼىىَ اىىيٍس ووىى  مكخلـىىش حلس٘ىىكلص فىىي أ١َعىىخ حلسلىىيىس لظَلفهىىخ  ئىىخوي فىىي ؿكىىل حلزىىخكؼانالسىىخ  رهىىخ فخ

أنؼىَ ركىيحً ن لأنؼىَ مَلنىش فىي حلظاكاىَن لأنؼَ ناخيش في حللك  لٓلمش حلظقىييَن لحاؿَحثاشن رل للٟع كو،  لهخ

حلزلىغن مسىخ ئىخويع  فىي طقى،ي  مىخ ملهـاىش  أنؼَ اىيٍس ووى  حنظٔىخد ٟى،حر٢ن لون حلظكٜذ لحإلع،حء حلٌحطاش

ن يظكَٟ،ؤ له من أا،ح  لأفكخٍلمِحو  لناَيخصن رل لي،فَ أمخمه  فَٛخً أف٠ل صهظزخٍعخ لحلظؤنىي مىن ٛىلظهخ

أنؼىَ اىيٍس ووى  طكوى  لمسخٍٓىش ن له اىخطأنؼَ ايٍس وو  اٗزخج ىلحفع كذ حصٓظطلج لحصٓظك٘خف لطلقاق ًحطل

أكٔىىن حٓىىظكسخصً لو،ػىىخثق لحلكظىىذ لمٜىىخىٍ حلسكو،مىىخص ن لع  ووىى  حارىىيحجمهىىخٍحص حلظاكاىىَ حللخاىىي حلظىىي طٔىىخوي

 حلسوظواشن لمن ػ  اػَحء حلسكو،مخص.

للسخ نخؤ لسلخعؾ حلزلغ نل عىٌح فىبؤ حالسىخ  رىه لرق،حوىيه يٜىزق أنؼىَ لؿ،رىخً فىي حللقىل حلظَرى،ين لوطزاكىش 

ؤىاَحً الى  كىي مىخا إلؤ حلزلىغ حلظَرى،ي  حلسساِس لهىٌح حللقىل ركىي أؤ أٛىزلض حاكخ١ىش رىخلزل،ع حلظَر،يىش أمىَحً 

ي٘سل أؿِحء من ووى،  نؼاىَس مظَحرطىشن نسىخ أنىه ئىظوي  أن،حوىخً مظكىيىس مىن ١ىَق حلزلىغ لاؿَحءحطىها اً يقى،  

حلزىىخكؼ،ؤ فىىي حلظَراىىش ريٍحٓىىخص فىىي نخفىىش حلسىى،حى حليٍحٓىىاش ليزلؼىى،ؤ حلاىىخعَحص فىىي مـىىخصص حلسلىىخعؾ لحاىحٍس 

ى  حلسكوسان ن نسىخ يكىخلـ،ؤ حلس٘ىكلص حإلٓخٓىاش حلسظكوقىش رطزاكىش حلىظكو  لنسى، لحلظ،ؿاه ل١َق حلظيٍيْ لاويح

حإل١اخ ن لئظكَق َٗف حلكسل حلٌي ط  انـخُه في نل من عٌه حلساخىين مـويحص ويييسن ف٠ىلً وىن أؤ حلسلخا٘ىش 

 ٘خرهش.طظٔ  رخلظكَحٍ إلؤ حلزخكؼان في حلساخىين حلسوظواش ئظويم،ؤ أٓخلاذ لاؿَحءحص طكخى طك،ؤ مظ

لعٌح حلظ٘خره يـكل حلسلول لمألٟخج حلظَر،يش ىحهل أي مـظسع يلكىع أنهىخ رلخؿىش مخٓىش الى  ٍٛىي لحاكهىخن 

لطلواىىل أركخىعىىخن لحلك٘ىىف وىىن ؿ،حنزهىىخن لطظزىىع ماخعَعىىخن لفىىق ملىىخعؾ لأٓىىخلاذ رلؼاىىشن طلطوىىق مىىن ملهـاىىش 

حل،حاكاىىش لحلسٔىىظقزواش لهىىٌه لحٟىىلشن لطككىىْ ٍإا فكَيىىش طكزىىَ وىىن م٠ىىس،نهخن لطٔىىخوي فىىي ٍٓىى  حلٜىى،ٍس 

لمؼل عٌح اي ص  حإللٟخجن ووهخ طٔخوي حلسوططان لحلسلاٌين لٛلخج حلقَحٍ في ط،ظااهخ لحصٓظاخىس من نظخثـهخ.

يك،ؤ اص من هل  لَّ رٌلٍ حلؼقش ران حلزخكغ حلسلاَ لرىان حلسٔىظااين رلاىغ ي،ٟىق حلسلاىَ مٔىخل  حلطَيىق 

  حلسٔظااي من نخكاشن لرلاغ ي٘ىكَ حلسٔىظااي ًحطىه رؤعساىش حللظىخثؾ حلظىي في ولؽ حلق٠خيخ حلسطَلكش لوزلغ أمخ

ط،ٛل الاهخ حلسلاَ في رلؼه من نخكاش ػخناشن َٗيطش أؤ يظ  طقيي  عٌه حللظخثؾ روكش رٔاطش لمَنىِسن هخلاىش مىن 

 حلطس،كخص حلِحثيسن لملطوقه من أٍٝ حل،حاع حلسكخٕ رالهخ.

الى  عىٌه حللقاقىش صرىي  مىن لٟى،ف حلسلهـاىش حلظىي طلىَأ حلزخكىغن  حلسٔظااي  -لكظ  يٜل حلطَفخؤ جحلسلاَ

لٓلمش حلسلهؾ حلٌي يظزكىه لحلىٌي يسكلىه مىن حل،ٛى،  الى  مزظكاىخص رلؼىهن هخٛىش مىع لؿى،ى هوى٢ لحٟىق فىي 

أًعخؤ نؼاَ من حلزىخكؼان رىان حلسىلهؾ لحلسلهـاىش مىن نخكاىش ن لطىيحهل فىي حاؿىَحءحص حلسلخٓىزش لكىل مىلهؾ مىن 

للظ،ٟاق مكخل  حلسلهـاش حلزلؼاش لطلييي أٍنخنهخ لحل،ا،ف وو  مٔخلكهخن يىؤطي عىٌح حلكظىخد حلىٌي  نخكاش أهَا.



يلسىىل ولىى،حؤ "ملىىخعؾ حلزلىىغ حلظَرىى،ي رىىان حلظقواييىىش لحلليحػىىش" لا٠ىىع أمىىخ  حلزىىخكؼان حلظَرىى،يان حلوطىى،حص 

لزل،ع حلكوساش حلظَر،يش من نخكاىشن حاؿَحثاش حللُمش له  اطسخ  رل،ػه  لفق حلق،حوي حلكوساش حلسظزكش في نظخرش ح

لحلسلخٓىىزش لوسىىلهؾ حلزلؼىىي حلسٔىىظوي  مىىن نخكاىىش ػخناىىشن لحلىىٌي يىىؤطي حٓىىظكسخصً لكسىىل ووسىىي ٓىىخرق كسىىل ولىى،حؤ 

"حلزلغ حلكوسي حلظَر،ي ران اٗكخلاخص حلظلااىَ لمسخٍٓىخص حلظطزاىق" نلىخ اىي أٗىَنخ فاىه الى  حلقاىخ  رهىٌح حلكسىل 

ل ن لعىى، مىىخ ناىىي رىىه حلاىى، ن للقىىي  مىىن هللىىه ٍإيظلىىخ كىى،  حلسىىلهؾ لولاظىىه كىىان طظهاىىؤ حلاىىَلف حلسلخٓىىزش لىىٌ

 رخلسلهـاشن لأع  حلسلخعؾ حلزلؼاش حلسوظواش رسخ لهخ لمخ وواهخ.

طِليىي حلسكظزىش حلظَر،يىش رؤوسىخ   ملهىخ نلطق،  ٍإيظلخ حللخنسش لهٌح حلكسل حلكوسي وو  طلقاق ويى من حإلم،ٍ

حإلهىٌ راىي ل زخكؼ،ؤ حلظَر،يى،ؤ للاىَع ن لظكى،ؤ عخىيىش لهى  فىي ١ىَيقه  حلزلؼىي.ووساشن نؼاَحً مخ يلظخؽ الاهخ حل

حلزخكؼان نل، طلفي حإلهطخء حلظي يقك،ؤ فاهخ كان ئظويم،ؤ ملخعؾ رلؼاش وو  لاَ مخ اي يظلخٓذ لىٍحٓىخطه  

لخا٘ىش لطلوىالًن ُيخىس آفخق حلظكخلؤ لحلظاخول حلكوسي ران حلزخكؼان حلظَر،يان رك٠ىه  حلىزكٞن مل حلظي يـَلنهخ.

اطخكش ل ط،ٟاق مٔخل  حلزلغ حلظَر،ي لفق اؿَحءحص ٓواسش طكان حلسزظيثان ووي نظخرش أرلخػه .ل اػَحء لطزخىصً.

فَٙ حلل،حٍ لحلسلخا٘ش ك،  ا٠خيخ حلزلغ حلظَر،ي ران حلسظوٜٜان لحلسهظسان رهٌح حلساىيحؤن رسىخ طؼاىَه عىٌه 

خلٜ،ٍس حلظي طٔه  في ط،ٟاق م،اع عٌح حلزلىغ رىان ألى،حؤ حلزلىغ حلق٠خيخ من ٍإا فكَيش لحواش لنخايس مكخًن ر

لٟع مكخياَ ووساش كخنسش ل حإلهَا من نخكاشن لط،ٟاق ملءمظه لوظط،ٍحص حلسلهـاش حللييؼش من نخكاش ػخناش.

 خء.لوزلغ حلظَر،ي يظ  ف  ٟ،ثهخ نقي حلسٔخل  حلسظزكش في حلزل،ع حلظَر،يش نقيحً يظاق لا،حوىي حللقىي حلكوسىي حلزلى

ارَحُ أل،حؤ حلظزخين لحصهظلفن لنٌح أل،حؤ حلظ،حفق ران حلسلخعؾ حلزلؼاش حلسظزكش في حلزلغ حلظَرى،ين رخلٜى،ٍس ل

 حلظي طئني مخ لكٍل لمخ وواه.

لرٜ،ٍس أنؼَ طوٜٜاش فبؤ عٌح حلكسل يىؤطي ص لويمىش نىل حلزىخكؼان حلظَرى،يان فقى٢ن رىل يظكىيحه الى  مكخلنىش 

١ىلد  -حلىيرو،مخص حلوخٛىش -ص حلظَراش في مَكوش حليٍحٓخص حلكواخ جحليرو،مخص حلسهلاشحلطلد حليٍحٓاان في نواخ

١لد حلينظ،ٍحه ن لطلساش ايٍحطه  وو  فه  أن،حج حلزل،عن لحالسخ  رخلساخعا  لحإلْٓ لحإلٓخلاذ   -حلسخؿٔظاَ 

ص حلزلؼاش حلظي طااىي حلسـظسىع حلظي يق،  وواهخ حلزلغ حلكوسي حلظَر،ين لمٔخويطه  وو  حصهظاخٍ حلٔوا  لوس٘كل

حلكوسي لحلوخٍؿين لطليييعخن لٛاخلش فَلٟهخن لحهظاخٍ أنٔذ حإلٓخلاذ ليٍحٓظهخن لحلظ،ٛل ال  نظخثؾ ي،ػىق 

ي٠ىىخف الىى  عىىٌح أؤ ىٍحٓىىش حلطخلىىذ لسلىىخعؾ حلزلىىغ حلظَرىى،ي طىىِلىه روزىىَحص طسكلىىه مىىن حلقىىَحءس ل فىىي ٛىىلظهخ.

طهخ لطقاا  نظخثـهخن لحللك  وو  مخ اًح نخنض حإلٓخلاذ حلسٔظويمش في حلظلواواش حللخايس لوزل،ع حلظَر،يش لمووٜخ

عٌه حلزل،ع طيفع ال  حلؼقش رلظخثـهخ لميا حصٓظاخىس ملهخ في مـخصص حلظطزاق لحلكسىل. لمىن نخكاىش أهىَا فىبؤ 

طٔىخويع  فىي حلوزَس لحللظخثؾ حلظي يظ  طقييسهخ ىحهل عٌح حلكسل يلظخؽ الاهخ حلس٘ظكو،ؤ في مـخصص وييىيسن لكىي 

 طلقاق حإلعيحف حلظي يَمي الاهخ حلسـظسع حلظكواسي لحلظَر،ي.

لطلقاقخً لكل عٌح يقع عٌح حلكظخد في ػسخناش فٜ،  وىلؽ حلاٜىل حإلل  ملهىخ ا٠ىاش "حلسىلهؾ لحلسلهـاىش فىي 

ن حلزلغ حلظَر،ي". فكَٝ لق٠ىاظان ٍثأىاظانن حإلللى  طظكوىق رىخلسلهؾ لحلسلهـاىش مىن كاىغ حلسىيل،  لحلكلاىش

فظلخل  ماه،  حلسلهؾن لحلسىلهؾ حلكوسىين لحلسلهـاىش حلكوساىش مىن كاىغ حليصلىش حلوخٛىش ركىل ماهى، ن لحلكلاىخص 

حلظي طـسع ران عٌه حلسيل،صص حلؼلػشن لمخ يظسظع ره نىل مىيل،  مىن هٜىخثٚ لٓىسخص. لحلؼخناىش طظكوىق رىخلَإا 

حلظٜىلااخص حلظىي طقى،  ووى  حلسٜىيٍيش حلظىي حلسوظواش ك،  حلظٜلااخص حلسظكيىس لسلخعؾ حلزلغن فكَٝ لكيى من 

يكظسي وواهخ حلزلغن لحلطزاكش حلسساِس لهن لن،ج حلكسواخص حلكقواش حلسٔظويمش فاهن لكـ  حلزلىغن لحلكاااىش حلظىي 



وواهخن ػ  رخاؿَحءحص حلظي يظ  من هللهخ. لنوهخ طٜلااخص اي ط٠ع حلزخكغ حلظَر،ي فىي كاىَسن مىخ لى  يكىن موسىخً 

 ٓلرخإلىلحص حلظي طوِمه ركل ملهؾ ملهخ

 –لحلاٜل حلؼخن  وَٝ لسلهؾ حلزلغ حلظخٍيوي من كاغ حلساخعا  حلظي طَطز٢ ره لىصصص نل ملهىخ ج حلزلىغ 

مىىىلهؾ حلزلىىىغ حلظىىىخٍيوي   لإلعىىى  حإللىىىَحٝ حلظىىىي ئىىىظهيفهخ عىىىٌح حلسىىىلهؾ ن  -حلزلىىىغ حلظىىىخٍيوي  -حلظىىىخٍين 

رٜاش وخمشن لحلزلغ حلظَر،ي رٜاش هخٛىشن مظزكىخً نىل  لحل٠َلٍيخص حلكخملش لٍحء حٓظويحمه في حلزلغ حلكوسي

عٌح رؤع  حلوط،حص حلظي يـذ أؤ يظزكهخ حلزخكغ ولي حٓظويحمه لهىٌح حلسىلهؾن لمىخ يوىِ  نىل هطى،س مىن اؿىَحءحص 

ملهـاشن ػ  هظ  ركَٝ ٍإيش طلواواش لسخ أػاَ ك،  عٌح حلسلهؾن من كاغ ووساظه أل وي  ووساظهن لمن لؿهخص 

يمخً حإلىلىىش لحللـىىؾ حلظىىي حٓىىظليص الاهىىخ نىىل لؿهىىشن لمكقزىىخً وواهىىخ رسىىخ يوىىِ  حلزخكىىغ حلظَرىى،ي ناىىَ موظواىىشن مقىى

حلسٔظوي  لهٌح حلسلهؾ ف  أػلخء رلؼه من ناخيخص لٛاخص طـكوه اخىٍحً وو  ط،ظااىه حلظ،ظاىف حلـاىي فىي مكخلـىش 

 أركخى م٘كوش حلزلؼاش.

لوق٠خيخ حلسظكوقش رهٌح حلسلهؾ في ملىخلٍ وىيسن  لحلاٜل حلؼخلغ طلخل  رخلظلوال ملهؾ حلزلغ حل،ٛا ن فكَٝ

َّ رظلخل  مخ ئىظهيفه عىٌح حلسىلهؾ لمىخ يكسىن لٍحء  ريأص ركَٝ ن٘ؤس عٌح حلسلهؾ لطلوال ماخعاسه حلسوظواشن لم

حٓظويحمه من َٟلٍيخص طـكل حلزخكؼان أنؼَ ىٍحيش رؤعساظه فىي حلزلىغ حلظَرى،ين لوىَٝ إلعى  حلوطى،حص حلظىي 

رخطزخوهخ ولىي حٓىظويحمه لهىٌح حلسىلهؾ فىي مكخلـىش رلؼىهن لإلعى  حإلنسىخ١ حلظىي طىؤطي وواهىخ  يق،  حلزخكغ حلظَر،ي

حليٍحٓىىخص حل،ٛىىااش لعىىي حليٍحٓىىخص حلسٔىىلاشن لحليٍحٓىىخص حلظط،ٍيىىشن لىٍحٓىىش حلكلاىىخص حلسظزخىلىىشن مىىن كاىىغ 

هؾن ١ىَف فاهىخ مىخ ماه،مهخ لأع  أل،حنهخن لهط،حص نل ل،ؤ ملهخن مكقزىخً ووى  ًلى  نوىه رَإيىش نقييىش لهىٌح حلسىل

 لهٌح حلسلهؾ لمخ وواه من مؼخلذ.

لحلاٜل حلَحرع طلخل  ملهؾ حلزلغ حلظـَيز ن لوَٝ فاه لوطزاكش حلسساىِس لوزلى،ع حلظـَيزاىشن لماه،مهىخن 

َ  رهىخ عىٌح  لأعسظهخ رخللٔزش لوزلغ حلكوسىي رٜىاش وخمىش لحلزلىغ حلظَرى،ي رٜىاش هخٛىشن لأعى  حلسَحكىل حلظىي مى

ٜ،ٍ حلقييسش لهخٛش في حصٓظويحمخص حالَيقاشن لمَلٍحً راظَس حلكٜى،ٍ حل،ٓىط  لناىف حلسلهؾ ريحءس من حلك

َّ رهىخ  حٓظويمه حلكوسخء حلسٔىوس،ؤن لحنظهىخًء ر،ٟىع أٍنخنىه فىي حلكٜىَ حللخٟىَن لحلوطى،حص حإلٓخٓىاش حلظىي يسى

كقزىخً ووى  حلاٜىل حلزخكغ ولي حٓظويحمه ملهؾ حلزلغ حلظـَيزين لأع  ألى،حؤ حلظٜىساسخص حلظـَيزاىش حلسوظواىشن م

نوىىه رَإيىىش نقييىىىش لهىىٌح حلسىىلهؾ رسىىىخ لىىه لمىىىخ وواىىهن لمىىخ يكىىى،ق حٓىىظويحمه فىىي حلكوىىى،  حلظَر،يىىش لحانٔىىىخناش 

 لحصؿظسخواش.

لحلاٜل حلوخمْ حلٌي ؿخء طلض ول،حؤ حلسلهؾ حصٓظ٘ىَحفي لحٓىظويحمخطه حلظَر،يىش طلىخل  رخلظلواىل مقيمىش 

حلسلهؾ حصٓظَ٘حفين لطط،ٍ حصعظسخ  رهن لأعساش حٓىظويحمه رٜىاش ران فاهخ أعساش حللاَس حلسٔظقزواشن لماه،  

وخمش لفي حلظَراش رٜاش هخٛشن لأع  أن،حج حليٍحٓخص حصٓظَ٘حفاشن ػ  وَٝ لكيى من حإلٓخلاذ حلظي طٔىظوي  

فىي عىىٌح حلسىلهؾ ج أٓىىو،د ىلاىىخين لأٓىو،د حلكٜىىف حلىٌعلين لأٓىىو،د حلظلواىىل ًي حلطزقىخص حلٔىىززين لأٓىىو،د 

لحإلٓىو،د حل٘ىزكين لأٓىو،د حلوَيطىش حصٓظ٘ىَحفاشن ػى  إلٓىو،د حلٔىالخٍي،   ملىيىحً فىي نىل أٓىو،د حللسخًؽن 

ماه،مهن لكىخصص حٓىظويحمهن لأعيحفىهن ل١َيقىش حٓىظويحمهن لنسى،ًؽ ططزاقىي لىهن أنهىي حلاٜىل ركىيعخ ركىَٝ 

 لووط،حص حلكخمش لوسلهؾ حصٓظَ٘حفي.



حٓىظويحمخطه فى  حلزلىغ حلظَرى،ي فكىَٝ إلعساىش حلسـىخ  لحلاٜل حلٔخىّ طلخل  رخلظلوال حلسىلهؾ حلسقىخٍؤ ل

حلزلؼي في حلظَراىش حلسقخٍنىشن للساهى،  حلسىلهؾ حلسقىخٍؤ لأعساىش حٓىظويحمه لأعى  حإللىَحٝ حلكخملىش لٍحءهن ػى  

حلسىلهؾ حلسقىخٍؤ  -حلسىلهؾ حلسقىخٍؤ حلظأىاَي -وَٝ لزكٞ أن،حج حلسلهؾ حلسقىخٍؤ جحلسىلهؾ حلسقىخٍؤ حل،ٛىاي

حلسىىلهؾ حلسقىىخٍؤ  -حلسىىلهؾ حلسقىىخٍؤ حصوظاىىخىي -حلسىىلهؾ حلسقىىخٍؤ حلىىيحهوي -لسقىىخٍؤ حلوىىخٍؿيحلسىىلهؾ ح -حلسكىىخيَ

حلوَحثطىي ن لأعى  مـىخصص حٓىظويحمه  -حلظٜ،يَي -حلسلهؾ حلسقخٍؤ حلسطَى -حلسلهؾ حلٔززي حلسقخٍؤ -حلظخٍيوي

حلَثأىاش حلظىي يىظ  اطزخوهىخ  في حلكو،  حصؿظسخواش لحلٔاخٓاش لحلقخن،ناشن لحلظَر،يشن لحلسقخٍنشن لأع  حلوطى،حص

حلظلزىئ . ػى  هىظ   -حلظلواىل لحلظأىاَ -حلسقخٍنىش -حل،ٛىف -حهظاىخٍ حللىخصص -في حلسلهؾ حلسقخٍؤ جطلييي حلس٘ىكوش

 حلاٜل ركَٝ أع  حلٜك،رخص حلظي ي،حؿههخ حلزخكغ حلسٔظوي  لسلهؾ حلزلغ حلسقخٍؤ.

َٝ  لق٠خيخ وييىيس طظكوىق رهىٌح حلسىلهؾ ن رىيأص لحلاٜل حلٔخرع طلخل  ىٍلٔش حللخلش ف  حلزل،ع حلظَر،يش فك

ركَٝ حلىَإا حلسوظواىش لهىٌح حلساهى،  لحلىيصصص حلكخملىش لٍحءهن للمأعساىش حلظىي طكى،ى ووى  حلزلىغ حلكوسىي مىن 

ؿَحء حصوظسخى وو  ىٍحٓش حللخلش من ازل حلزخكؼانن لحإللَحٝ حلظي طٔك  ال  طلقاقهخن لإلعى  حلسكىخياَ حلىلُ  

ظويح  ىٍحٓش حللخلش لحلظىي ٛىاكض رلىخء ووى  حل٘ىَل١ حلس،ٟى،وش لسؼىل عىٌه حليٍحٓىشن لإلعى  مَحوخطهخ ولي حٓ

حلسـخصص حلظي يسكن أؤ ططزق فاهخ ىٍحٓش حللخلشن ٓ،حء أنخؤ مـخصً رَ٘يخً أ  مـخصً مـظسكاخًن هظ  ركىيعخ ركىَٝ 

  رَإيش نقييش رلاض مخ لهٌح حلسىلهؾ إلع  حلوط،حص حلظي يسَ رهخ حلزخكغ ولي حلقاخ  ريٍحٓش حللخلشن مكقزخً وو  ًل

 من ايـخراخص لمخ وواه من مؼخلذ.

أمخ حلاٜل حلؼخمن حلىٌي ؿىخء ركلى،حؤ "مىلهؾ طلواىل حلىلا  لحٓىظويحمخطه حلظَر،يىش"ن فقىي وىَٝ لٔىض نقىخ١ 

ٍثأاشن ؿخء ف  مقيمظهخ حلظكَٝ لساه،  ملهؾ طلواىل حلىلا  حلظكواساىش مىَلٍحً ركىَٝ ماهى،  حللاىخ ن فخللاىخ  

ظَر،ي لحلظكواسين ػ  لسلهق طلوال حللاخ  حلظكواسين لوَٝ في حلؼخناش إلع  حلوٜخثٚ حلسساِس لسىلهؾ طلواىل حل

حللا  حلظكواساشن لفي حلؼخلؼىش وىَٝ لمأٓىزخد لحل٠ىَلٍيخص حلكخملىش لٍحء طلواىل حلىلا  حلظكواساىشن لفىي حلَحركىش 

فكىَٝ إلعى  حلوطى،حص حلظىي يـىذ اطزخوهىخ ولىي إلع  حلق،ا حلسئػَس وو  طلوال حللا  حلظكواساشن لفىي حلوخمٔىش 

طلوال حللا  حلظكواساشن أمخ في حلٔخىٓىش فظلىخل  رخلظلواىل مىخ يىظ  طلواوىه مىن مـىخصص حللاىخ  حلظكواسىي مىن نخكاىش 

 حلسيهلصن لحلكسواخص لحلسوَؿخص لحلظكٌيش حلككٔاش.
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حاطقخؤ ف  نىل ٗىت يقى،  رىه حانٔىخؤن رخوظزىخٍه ااسىش للخيىشن وو  أنهخ حلـ،ىس ف  مكلخعخ حل،حٓع يلاَ ال  

لحلقاسش ملُمش لٜخكزهخن لاًح مخ فقي ٗاجخ ملهخ فقي مكهخ نل ٗتن أمخ اًح طسٔ  رهخ لكَٙ وو  أىحء مخ ي،نل 

الاه ف  لك  مله فٔاقَؤ رلكىض حصلظىِح ن لعى، ًحطىه ااسىش أٓخٓىهخ حاهىلٙ حلىٌا عى، أٓىخّ حلكسىلن أيىخ نىخؤ 

رخوظزخٍه َٓ من أَٓحٍ هللا حلٌا ييوه اوذ من يلذ. يق،  ٛو  هللا وواه لٓو  فاسخ يَليه وىن ٍرىه وىِ  ل،نهن

 لؿل " حاهلٙ َٓ من أَٓحٍا حٓظ،ىوظه اوذ من أكززض"  

لناَحً لسخ يكخناه حلسـظسع من ٓ،ء حاىحٍسن لحلظزٌيَ في حلس،حٍىن ل١ى،  لاىض انـىخُ حإلوسىخ ن لُيىخىس وىيى 

ن مسخ أىا ال  ٟكف حلسوَؿخص حلظكواساشن لني نَطقي رسوَؿخطلىخ حلظكواساىش الى  مٔىظ،ا وىخ  ص مَحص حلظلٔاق

ري من ططزاق م،حٛاخص حلـ،ىس وو  حلسئٓٔخص حلظكواساش حلكخمش لحلوخٛشن كاغ اؤ حلظليي حللقاقي يكسىن فىي 



ل،ٛى،  الى  حلكخيىخص مىن لٟع عٌح حلساه،  م،ٟع حلظطزاق حلكسوين رلاغ يظليى : من أين نزيأ ا لناف يسكىن ح

 ططزاق عٌح حلساه،  ىحهل حلسئٓٔخص حلظكواساشا.

حاظٜخىيخص حلـ،ىس يكي من حلسيحهل حلـييي في أىحء حإلوسخ  يظطوذ طـييي حإلٓخلاذ حلظقواييىش لحلكسىل لماه،  

لخلاىشن حلـسخوي حلسظسؼل في م٘خٍنش ؿساع أفَحى حلسئٓٔشن لعىٌحيكلي فىي ؿى،عَه حلظكااىَ فىي فؤىاش حاىحٍس حل

للهٌح يلخٍد مىن ازىل حلكييىي مىن حلسٔىئللان ه،فىخً مسىخ يظَطىذ ووى  عىٌح حلظكااىَن كظى  للى، نىخؤ عىٌح مىن أؿىل 

 حل،ٛ،  ال  كو،  ؿٌٍيش لس٘كوش طيني مٔظ،ا حلسوَؿخص حلظكواساش.

 مىن نىل مىن لىه ٛىوش ركسواىخص حلـى،ىس "حاظٜىخىيخص حلـى،ىس حلظكواساىش" ئىظهيف لحلكظىخد حلسطىَلف كى، 

أأىخ  حلظؤعاىل لحلظىيٍيذ رسىييَيخص حلظَراىش لحلظكوىا ن لأو٠ىخء  لٍإٓىخء حلظَرى،ين حلظوطا٢ ن لأو٠خءحليحٍٓا

رهىيف راىخؤ أعساىش ىٍحٓىش حاظٜىخىيخص حلـى،ىس لطكخلااهىخ ووى  لكيحص ٟىز٢ لٟىسخؤ حلـى،ىس ىحهىل حلسئٓٔىخص 

حلظىي يظ٠ىسلهخ حلكظىخد  ٍحصحلسكَفىش لحلسهىخ من حصٓظاخىس من مٔظقزل يسكله حلسئٓٔخص حلظكواساش رخل٘كل حلٌا 

 طلىغ أنهىخ نسىخ حلظكواساىشن حلكسواىش في ططى،يَ لطلٔىان مهسخ ٓاك،ؤ ٍحفيح مسخ إلوسخله ن أىحثه  رطَق لطاكاوهخ

 .  حاظٜخىيخص حلـ،ىس في مكو،مخص من حلكظخد في ؿخء رسخ وو  وي  حصنظاخء حلقخٍثان لحليحٍٓان

طاهى  لحلظىِح  حاىحٍس حلكواىخ جحلقاىخىس  رـكىل مىيا  حلقىخٍة فى نسخ أؤ اَحءس عىٌح حلكظىخد مىن ٗىؤنه أؤ ئىخوي 

حلـىى،ىس فىىي حلسقىىخ  حإلل  مىىن حعظسخمىىخص حلسئٓٔىىش حلظكواساىىشن مىىع ٟىىَلٍس طىى،فاَ حلزاجىىش حلسلخٓىىزش مىىن عاخنىىل 

طلااساشن لاؿَحءحصن لٓاخٓخص حلكسلن لأناسش حلل،حفِن لحلظي طلقىق حلـى،ىسن أي يٜىلع حلقخثىي حلزاجىش حليحهواىش 

مىىيا ط،ؿاىىه حلقاىىخىس لرٔىىخويه فىى   ثسىىش لوكىىخموان لكٔىىذ ػقىىظه  رخلقاىىخىسن مىىن أؿىىل طلقاىىق أعىىيحف حلسل٘ىىؤس.حلسل

حلسئٓٔىىاش لوسىى،ظاان لطلااىىِع  ووىى  حلظاكاىىَ لحلظـىىخلد مىىع ٍإيىىش حلسىىييَ لطزلىىي عىىٌه حلَإيىىشن لطسكاىىله  مىىن 

ن مَثاخطه  لمقظَكخطه  حلظىي حلس٘خٍنش في ٛلع حلقَحٍن لاٗكخٍع  رؤعساش ىلٍع  ل٠سخؤ لصثه ن لحصٓظاخىس م

رلخء ػقخفىش فىي لف   طٔخع  في طلقاق حاظٜخىيخص حلـ،ىس حلظكواساشن لاوطخء حصعظسخ  لكل حلكخموان ىلؤ حٓظؼلخء.

حلسئٓٔش حلظكواساش طهيف ال  حلظؤناي ووى  أؤ وسواىش حلـى،ىس وسواىش مٔىظسَسن لايـىخى ولاىخص وسىل رلىخءس رىان 

مكَفش ١زاكش حلظلٔاق لحلظكخلؤ ران حاىحٍحص لف   ان أي٠خً في طلٔان حلـ،ىس.أفَحىعخن مع اَٗحأ ؿساع حلسس،ل

لحإلأخ  فىي حلسئٓٔىش حلظكواساىشن لحلظؤناىي ووى  حٓىظويح  فىَق حلكسىلن لٟىَلٍس حلظسااىِ رىان حلـهى،ى حلاَىيىش 

ٔىىان مىىيا حٗىىظَحأ ؿساىىع حإلفىىَحى فىىي حلسئٓٔىىش حلظكواساىىش فىىي حلـهىى،ى حلوخٛىىش رظللفىى   لحلـهىى،ى حلـسخواىىش.

حلـ،ىسن لحلظكَف وو  م٘كلطهخن لحلكسل ووى  كوهىخ رخٓىظويح  حإلٓىخلاذ حاكٜىخثاشن لأٓىخلاذ حلزلىغ حلكوسىين 

لطلوال حلس٘كلصن أي أؤ ٛلع حلقَحٍحص حلوخٛش رخاظٜخىيخص حلـ،ىس حلظكواساش ىحهىل حلسئٓٔىش يـىذ أؤ يكظسىي 

حلسئٓٔىش حلظكواساىش مىع ُرخثلهىخ ووى  طلييىي  ىٍؿىش وسىلاٟىخفش الى   وو  حلظلوال حلكوسي لوزاخنخص لحلسكو،مىخص.

حكظاخؿخطه  من حلوَيـاان لحلويمخص حلظكواساشن لرٌ  نل حلـهي لظوزاش عٌه حصكظاخؿخصن أي حلظَناِ وو  حلكساىلن 

لأؤ طكسل حلسئٓٔخص ؿخعيس لظظـخلُ ط،اكخص لططوكخص وسلثهخن كاغ اؤ حللظخثؾ حلسَل،رش طظلقق راكخلاىش أنزىَ 

س،حٍى ر،ٛاهخ وسواش لهخ ميهلص لموَؿخص. فخلقاخىس حلاكخلش عي حلظي طظساِ رظطزاق عىٌه حلسزىخىة وليمخ طيحٍ حل

 مع حلسلخفاش وو  حلكلاش حلق،يش مع مَإلٓاهخ. 

حلساخعا  لحإلْٓ حللاَيش صاظٜخىيخص لوظكوىا  لططزاقخطهىخ فىي لحلكظخد ئخوي حلقخٍة حلسظوٜٚ ف  مكَفش 

لاىش حاظٜىخىيخص حلظكوىا  رىخلـ،ىس حلظكواساىش لئىك  لوسٔىخعسش فىي طكى،ين حطـىخه مـخصص حلـى،ىس حلسوظواىش فى  و



ك،  ركٞ ا٠خيخ حاظٜخىيخص حلظكوا  لططزاقخطهخ في حلسـظسىعن كاىغ مىن حلسظ،اىع ركىي ىٍحٓىش حلكظىخد  ينقيي ليى

ـىخصص لطلوال ا٠خيخه أؤ يك،ؤ حلقخٍة وو  ىٍحيش رساهى،  ووى  حاظٜىخى حلـى،ىس  لركىٞ مٜىطولخطهن لطلييىي م

حاظٜخىيخص حلـ،ىس حلظكواساشن لطؤػاَ ًل  ووى  ىلٍ حلظكوىا  فى  حلظلساىش حصاظٜىخىيش لحصؿظسخواىش لوزاجىش حلسلواىشن 

لحص١ىىلج ووىى  ا٠ىىخيخ حلـىى،ىس فىىي حلسئٓٔىىخص حلظكواساىىش لٍرطهىىخ رخللاىىخ  حلظكواسىىين لحالسىىخ  رىىزكٞ حصطـخعىىخص 

فى  لـ ن لااخّ طكخلاف حلـ،ىس فى  حلسئٓٔىخص حلظكواساىش. حللييؼش في حاظٜخىيخص ؿ،ىس حلظكوا  نخاظٜخىيخص حلل

ٟىى،ء نىىل عىىٌه حإلمىى،ٍ ٓاظ٠ىىق أمىىخ  حلقىىخٍة أؤ حلـىى،ىس أٛىىزلض ٗىىهخىس اٟىىخفاش ط٠ىىاي رَعخنىىخً ووىى  ؿىى،ىس 

حلسئٓٔىىش حلظكواساىىش رسىىخ طقيمىىه مىىن مكىىخٍف لمهىىخٍحص لاىىا  لحطـخعىىخصن لحلظؤنىىي مىىن أؤ موَؿىىخص حلسئٓٔىىخص 

 ٛاخص وخلساش لفق مخ ط  اناخاه وو  وسواخطهخ حلسوظواش.حلظكواساش طظلو  رسقخياْ لم،ح

لوـى،ىس حلظكواساىش ولىي ٍلحىعىخن  ملهىخ وىَٝ حلاٜىل حإلل لطلقاقخ لكل ًل  يقىع حلكظىخد فى  هسٔىش فٜى، ن 

كاغ طلخل  رخلظاٜال حلسكل  رخلـ،ىس حلظكواساشن لمظ  ريأ حصعظسىخ  رهىخن للو٠ىَلٍيخص حلكخملىش لٍحء حإلهىٌ رهىخن 

ٓى،حء أنخنىض ٟىَلٍيخص ٗىَواش أ  حاظٜىخىيش أ  حؿظسخواىش أ  ا،ماىش لك٠ىخٍيشن حنظقىل ركىيعخ لظلىخل  أعىى  ٍلحى 

ويىع  أٍركش لوَ٘ين ٍحثيح ط  وَٟه  كٔذ حلظَطاذ حإلرـىيان طىؤػَلح فى  ١ىَف حلـ،ىس حلظكواساش لحلٌين روق 

آٍحثه  رسخ ي،ؿي ف  مـظسكخطه  مىن مىئػَحص موظواىش ططى،  نخفىش حلسلىخك  حصاظٜىخىيش لحصؿظسخواىش لحلٔاخٓىاش 

 لحلؼقخفاش للاَعخن رخل٘كل حلٌا ئظ،ؿذ طلخللهخ ر٘ت من حلظاٜال ط،ٟالخ لوق٠اش حلسكَلٟش.  

حلاٜل حلؼخن  حلٌا ؿخء ركل،حؤ "مئػَحص حلـ،ىس حلظكواساش" لوق،ا حلسوظواش حلظ  طىئػَ ووى  ؿى،ىس  لوَٝ

حللا  حلظكواساش لؿى،ىس موَؿخطهىخ حللهخثاىش. فظلىخل  رخلظاٜىال حلسىئػَحص حصاظٜىخىيش ووى  حلـى،ىس حلظكواساىش مىن 

حل٘ىَنخص مظكييىش  -كىظلص حصاظٜىخىيش حلظ -حطاخااىش حلـىخص  -ططى،ٍ ماهى،  حلكسىل -كاغ ىٍؿش جحللس، حصاظٜىخىا 

حلهىيٍ حلظكواسى  . حنظقىل ركىيعخ لظزاىخؤ حلسىئػَحص حلؼقخفاىش مىن هىل  وىيس  -حلظ،ؿه نل، حصاظٜخى حللَ -حلـلٔاخص

ركىي حلوكىش . لحلسىئػَحص  -ركي حلىيين  -ركي حلظيليل حلؼقخف   -ركي حلؼ،ٍس حلظكل،ل،ؿاش  -أركخى جركي حلؼ،ٍس حلسكَفاش 

حلؼقخفىش  -حلس٘ىخٍنش حلٔاخٓىاش  -حلسلخم حلظلااس  حلسئٓٔى  -ظ،ٟاق أػَ نل من ج حلسكَفش حلٔاخٓاش حلٔاخٓاش ر

حلٔاخٓاش حلٔخثيس  وو  ؿ،ىس حلكسواش حلظكواساىش. ركىيعخ هىظ  حلاٜىل رظلىخل  حلسىئػَحص حصؿظسخواىش حلسوظواىش مىن 

طكىىىخفئ حلاىىىَٙ  -ش حصؿظسخواىىىش حلطزقاىىى -حللاىىىخ  حصؿظسىىىخو  حلٔىىىخثي  -كاىىىغ جن،واىىىش حلٔىىىكخؤ ىحهىىىل حلسـظسىىىع 

حلظكواساىىش ن لألٟىىق مىىن هللهىىخ أؤ حلس،ٟىى،واش حلظىى  طظٔىى  رهىىخ أيىىش ناىىَس ووساىىش لولكىى  ووىى  ؿىى،ىس مئٓٔىىش 

طكواساىىش مىىخن انسىىخ يلزكىى  أؤ طىىظ  فىى  ٟىى،ء مكىىخياَ ملىىيىس لمئٗىىَحص يىىظ  حلقاىىخّ فىى  ٟىى،ثهخن لعىى، مىىخ ياىىَٝ 

 ظسع. حلظكَٝ لوسكخياَ حللخنسش لـ،ىس حلظكوا  ىحهل حلسـ

حلل٘ؤس  NAQAAEلااخّ ؿ،ىس حلظكوا ن كاغ وَٝ  NAQAAE ركل،حؤللٌح ؿخء حلاٜل حلؼخلغ 

لحل،حاعن من كاغ طلوال مخ ازل ان٘خء حلهاجش من كاغ حوظسخى حللمَنِيش ف  حاٛلفن لحاٛلف حلسظسَنِ 

وو  حلسيٍٓشن لحلس٘خٍنش حلسـظسكاش للاَعخن حنظقل ركيعخ لظ،ٟاق أعخف حلهاجش لٍٓخلظهخن لأع  حاىحٍحص حلظ  

اٟخفش ال  ىلٍعخ ف  طط،يَ حلظكوا  ىحهل حلسـظسع من يقع وو  وخطقهخ طلاا  أم،ٍ حلهاجش لأع  مٔئللاخطهخن 

هل  طلخل  أع  حلسسخٍٓخص حلظ  اخمض رهخ حلهاجش لمخ أٛيٍطه من أىلش كخنسش يظ  ف  ٟ،ثهخ حوظسخى مئٓٔخص 

حنظقل ركيعخ لسكخياَ ااخّ ؿ،ىس حلظكوا ن فكَٝ حا١خٍ حلساخعاس  لوسكخياَ حلكوساشن من حلظكوا  ىحهل حلسـظسعن 

اه،مهخن لمزخىثهخن لأعساظهخن لهٜخثٜهخن مَلٍح ركَٝ لكاااش رلخثهخ ىحهل حلسـظسع حلظكواس ن كاغ م

للوسئَٗحص ف  ولاظهخ رق٠اش حلسكخياَ من كاغ ماه،  حلسئَٗحصن لأن،حوهخن لحنظهخء ركَٝ إلع  مئَٗحص 



كخل  لحلـخمك   ١زقخ لسخ مئٓٔخص حلظكوا  حل -ااخّ ؿ،ىس حلسئٓٔخص حلظكواساش جمئٓٔخص مخازل حلظكوا  حلكخل 

ًعزض الاه حلَإا حلكوساش حلس،ٟلش لحلسأَس من نخكاشن للسخ حنظهض الاه حل،ػخثق حلسل٘،ٍس من ازل حلهاجش 

 .من نخكاش ػخناش NAQAAEحلق،ماش ل٠سخؤ ؿ،ىس حلظكوا  لحصوظسخى 

لـ،ىس ىحهل وَٝ لكاااش ااخّ وسواخص حلؿخء ركل،حؤ "ااخّ حلـ،ىس حلظكواساش" لحلاٜل حلَحرع 

حلسئٓٔخص حلظكواساش ن فظلخل  رخلظلوال مقيمش وَٝ فاهخ لساه،  حلقاخّ لأعساظهن للكيى من حلسلخظاَ 

حلسوظواش حلظ  يسكن حصوظسخى وواهخ ف  ااخّ حلـ،ىسن روق ويىعخ ٓظش ملخظاَن ؿخء أللهخ من ملا،ٍ حإليِل 

لخفٔش حلكوساش ف  حلٔ،ق حلظكواس ن لنخؤ حلقاخّ حلٌا حوظسيطه حلسئٓٔخص حلكخلساش نآلاش صهظَحق أؿ،حء حلس

حلسَؿك  ع، حلسلا،ٍ حلؼخن  حلٌا يسكن حوظسخىه لظلييي حلـ،ىس حلظكواساش من ملا،ٍ حإلف٠لن حنظقل ركيعخ لظزاخؤ 

ناف يظ  حلقاخّ لوـ،ىس من ملا،ٍ حلسَحؿكشن ٓ،حء أنخنض مَحؿكش ىحهواش أ  مَحؿكش هخٍؿاشن لرسخ يظطوزه نل 

خص لاؿَحءحص. ركيه لَٝ لقاخّ حلـ،ىس رسلا،ٍ حلظكخلافن أيخ نخؤ ٗكل عٌه حلظكخلافن طكخلاف من م،حٛا

حلسطخرقش أل طكخلاف وي  حلسطخرقش. هظ  ركيعخ حلاٜل ركَٝ لقاخّ حلـ،ىس من ملا،ٍ حلكاخءسن ٓ،حء نخنض 

لعٌه حلسلخظاَ نوهخ مخ ع  اص  ناخءس ىحهواش أ  هخٍؿاش من نخكاشن أل نخنض ناخءس نساش أ  ناااش من نخكاش ػخناش.

ميحهل كقاقاش لظلييي ولاش حلـ،ىس رخصاظٜخىن لمخ يسكن أؤ يظَطذ وو  عٌه حلكلاش من ظه،ٍ مخ يكَف 

  .رخاظٜخىيخص حلـ،ىس

لحلاٜىىل حلوىىخمْ وىىَٝ فىى  مكخلـظىىه حللاَيىىش لوـىى،ىس حلظكواساىىش لحاظٜىىخىيخص ححللـىى "ن فظلىىخل  وىىيىح مىىن 

  فى  ط،ٟىىاق حلكلاىش رىان حلـىى،ىس لحصاظٜىخى فى  حلسـىىخ  حلظكواسى ن فظلىخل  رخلظلواىىل حلق٠ىخيخ حلسهسىش حلظىى  طٔىه

ا٠ىىاش حاظٜىىخىيخص حلـىى،ىس رىىان حلساهىى،  لحا١ىىخٍن لا٠ىىاش مىىيحهل حاظٜىىخىيخص حلـىى،ىس حلظكواساىىش حلؼلػىىش جمىىيهل 

حلـىىى،ىس  مىىىيهل مكىىىي  حلكخثىىىي حلظكواسىىى  ن لا٠ىىىاش –مىىىيهل حلقىىى،ا حلكخموىىىش  –حلطوىىىذ حصؿظسىىىخو  ووىىى  حلظكوىىىا  

لحاظٜخىيخص حللـ  طلخل  فاهخ رخلظلوال ماه،  حاظٜخىيخص حللـ  لأٓخلاذ طلقاقهخ ىحهىل حلسئٓٔىخص حلظكواساىشن 

ػ  هظ  ركىَٝ لاكخلاىش حلظكواىش فى  حٍطزخ١هىخ رـى،ىس حاناىخق حلظكواسى ن مىن كاىغ ماه،مهىخن لفؤىاظهخ حللاَيىشن 

 .  خؤ لحكيلاؿَحءحص طلقاقهخ رخلسئٓٔخص حلظكواساش حلقخثسش ف  مك
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طكي ا٠اش فؤاش حلظَراش من حلق٠خيخ حلسهسش حلظ  يلزك  أؤ ي،لاهخ حلسَر،ؤ أعساش هخٛىشن ناىَحً لسىخ يظَطىذ 

وواهخ من آػخٍ لنظخثؾ ١ازش طك،ى وو  حلكسواش حلظَر،يش نوهخ لووى  حلسـظسىع ركىل هاىَ لناىعن هخٛىش فى  لٓى٢ 

كخؿىخص لمظطوزىخص ؿييىيس لوطاىل فى  ظىل  عٌه حلظكاَحص حلَٔيكش حلظ  طـظخف ىل  حلكخل  ر٘ىظ  أل،حنهىخن لظهى،ٍ

طو  حلظكاَحص أٛزق أمَحً كظساخً للسخيش  حلـال حلقخى  من طؤػاَ عٌه حلظكاَحص. لعٌه حلسظطوزخص طلظخؽ ال  حاظَحف 

ٓاخٓىىخص حؿظسخواىىش لػقخفاىىش لطَر،يىىش طكاىىل طَراىىش طوىى  حللخؿىىخص حلسظـىىيىس لمأ١اىىخ  ووىى  حلسٔىىظ،ا حإلٓىىَا 

 طاَٟهخ حلسكخَٛس حلقخثسش.  لحلظكواس  لحلظؼقاا  حلظ 

فق٠اش حلسكخَٛس كقاقش لحاكشن لأؤ حلظكخمل مع ماَىحطهخ ئظوِ  طهاجش طَر،يش ٓواسش لوظ،حفق مع مخ 

طاَٟه من طلييخص لمخ طاَُه من مكطاخص لطيحواخصن لمخ يظَطذ وواهخ من حنككخٓخص لطؤػاَحصن طكيىص 

 من مـخصص حللاخس حلسوظواش اص لنخنض طـواخطهخ لحٟلش أل،حنهخ لحهظواض ط،ؿهخطهخن طو  حلظي ل  طظَأ مـخصً 



فاهن رل لطكيص ًل  ال  حلظؤػاَ حلسزخَٗ وو  حلظَراش حللخىػش لمأ١اخ ن رخل٘كل حلٌي ألؿي ن،وخً من حلا،ٟ  

 حلظَر،يش نظاـش لق،س طؤػاَعخ لميحوزظهخ لوكَحثِ لحلك،ح١ف لع، مخيظطوذ طهاجش ١ا،لاش لحواش لنخايس.

هاجش لن طظ  ركاَ ااخ  حلظَراش ريلٍعخ في كسخيش مـظسكخص حإل١اخ  من موخ١َ حلسكخَٛس حلسظكيىس لعٌه حلظ

حإلل،حؤن لحلسظزخيلش ف  حلظ،ؿهخصن لًل  ر،ٟع فؤاش طَر،يش طليى مخ يلزكي أؤ يظ  طل٘جش حإل١اخ  وواه في 

طؤهٌ وو  وخطقهخ طهاجش حإلؿ،حء حلسٔظقزلن لطَحوي حإلٛ،  حلؼخرظش لحلَنخثِ حليحوسش إلي ط،ؿه مٔظقزوين ل

حلسلخٓزش صٓظلزخص حلظكل،ل،ؿاخ وو  أٍٟهخن للكلهخ اي ص طظسكن من ًل  مخ ل  طق  ركسواش طلييغ لكقواش حلطالن 

طـكوهخ طؤهٌ رخلسكخَٛس حإلٛاوش حلظي طظاخول مع حللخَٟ لططسق ال  حلسٔظقزل في ٟ،ء من ٍنخثِ حلسخٟي 

ل،ؤ وو  لكيس طَر،يش لػقخفاش لوطالن ط،كي حلظ،ؿهخص لحلسٔظ،يخص لط،كي حلقا  حلؼخرظشن لمخ ل  يـظسع حلسٔئل

 لأنٔخق حلظاكاَن لص طكظاي رظ،كاي حللقخثق لحلسكطاخص فق٢ .

لاؤ عٌه حلسٔئللاش وسواش م٘ظَنش ص يلزكي أريحً طَأ أمَعخ لـهخص مكالشن رل يلزكي فاهخ اَٗحأ نل 

لن لرٜاش هخٛش حل،ٓخثل حاولماش رؤٗكخلهخ حلسوظواشن لحلسئٓٔخص حلـهخص حلسئػَس في وسواخص طَراش حلطا

حلظؼقاااشن لحلسئٓٔخص حإلَٓيشن وو  أٓخّ طهاجش حلاَلف حلسلخٓزشن لط،ٟاق ٓزل طَٗاي حصٓظاخىس من 

حلؼقخفاش  لأض هاَحً هخلٜخً  –حلظكل،ل،ؿاش –أىلحص حلسكخَٛس حلسوظواشن لوو  حوظزخٍ أؤ عٌه حإلىلحص جحلكوساش

رخٓظسَحٍن للأض َٗحً مٔظطاَحً وو  ١،  حلو٢ن لانسخ يظ،اف ًل  وو  حانٔخؤ ًحطه إلنهخ في حللهخيش أىلحصن 

اؤ طل،لض ال  ٓاي أل ىيكظخط،ٍ كخن  لمٔاطَ فبنهخ في عٌه حللخلش ٓظ٘كل هطَحً مٔظطاَحً وواه لوو  كاخطهن 

ْو  ي ييه ٓاك،ؤ ع، حلسظلك  في طؤػاَ طيحواخطهخ لكن اًح مو  ع، ُمخ  حلٔاطَس وو  عٌه حإلىلحص حلظي مب

 لمكطاخطهخ.

لمَٜ من ران طو  حليل  حلظ  نخنض لصُحلىض طلىخل  حلكلخيىش رظَراىش أ١اخلهىخ وخمىش ل١اىل مىخ ازىل حلسيٍٓىش 

لكظ  حلاى، ن  لطلىخل  أؤ طٜى،م فؤىاش طَر،يىش طككىْ عىٌه  9ٔ7ٔهخٛش ملٌ ان٘خء أل   ىحٍ لول٠خنش ٓلش 

لىى  هطىى  حلىىيل  حلظىى  كققىىض طقىىيمخً لحٟىىلخً  فاهىىخن للاىىَ مظلخٓىىاش  حلقىىا  لحلسَطكىىِحص حلكلخيىىشن لطظَٓىى  فىى  ً

حإلٓخٓاش لحإلٛاوش لوسـظسعن لملطوقش من أؤ طَراش ١ال مخ ازل حلسيٍٓش ١َٗ أٓخٓ  ف  أيش ٓاخٓىش طَر،يىش 

 يزظك  لهخ حللـخف. 

لى  ٛىاخلش فؤىاش ؿييىيس لعٌح حصعظسخ  يئنىي ر،ٟى،ف أؤ حلظَرى،يان مىيو،لؤ  أنؼىَ مىن أا لاىض م٠ى  ا

لميٍلٓش لظَراش حلطالن رلاغ طك،ؤ فؤاش ًحص ىفع ًحط  طـيى أٛخلظه لطليػهخن لطـكوه مظ،حثسىخً مىع ططوكىخص 

ل١س،كخص  حلقَؤ حلـييين لحلظ  يكـِ حلساكَلؤ أؤ  يٜ،ل،عخ أل يظ،اك،عخ ف  ظل طوى  حلسظكاىَحص حلسظلخماىشن 

اىىشن حل٘ىىَحنش حليللاىىش ن حللاىىخ  حلكىىخلس  حلـييىىين حلك،لسىىشن حلقَيىىش لحلظىى  أىص الىى  ظهىى،ٍ ماىىخعا  ؿييىىيس جحلك،نز

حل،حكىىيسن حلك،نلىىش  لرىىَلُ طاىىخٍحص ؿييىىيس لمىىئػَس  جحلٜىىَحج لحلظلىىخُجن ٓىىاطَس حلظقلاىىخص وىىن ركىىين ٓىىاخىس 

حلسكو،مخطاىىشن كىىَد حإلاسىىخٍ حلٜىىلخواش  لحلسلىىخىحس رظكىىظلص ٗىىَق ألٓىىطاش فىى  حلاكىىَ لحلسٜىىخلق ن لملىىخلصص 

  حلسظقيمش وو  حليل  حإلهَان لحلهاسلش حلٜلخواش حلسظـخلُس لولىيلى حل،١لاىشن لحلؼقخفىخص حلكىخرَس ٓاطَس حليل

وزَ حلا٠ىخثاخصن لظهى،ٍ طكىظلص حاظٜىخىيش وخلساىش جحصطلىخى حإللٍلرى ن حلٔى،ق حإللٍلراىش حلس٘ىظَنشن ملاسىش 

حله،يىىش لإلنٔىىخؤ وخمىىش حإلٓىىاخؤن مـس،وىىش ىل  حلك،مأىىخ للاَعىىخ . نىىل عىىٌح أٛىىزق يسؼىىل هطىى،ٍس ووىى  رلاىىش 

للمأ١اخ  هخٛش كخلاخً لمٔظقزلًن مسخ يظطوذ حطوخً حلظيحراَ  حل،اخثاش حللُمىش مىن هىل  ٛىاخلش فؤىاش  طَر،يىش 



طسكن حلـال حلٜخوي من كٔن حصٓىظاخىس ملهىخن إلنىه نسىخ ااىل ووى  لٔىخؤ أفل١ى،ؤ "١خلسىخ نىخؤ حلـاىل حلٜىكاَ 

 ظلخ ٓظلا  رٔاَس ١ازش" كٔن حلظَراش لئظسَ نٌل ن فبؤ ٓاالش ىلل

لط،حنزخ مع عٌح حلظ،ؿهن لطَؿسش لكل عٌه حلَإا يؤط  عٌح حلكظخد حلسكل،ؤ فؤاش طَراش حلطال ران حإلٛخلش 

لحلسكخَٛسن ليقع ف  هسٔش فٜ، نوَٝ حإلل  حلٌا كسل ول،حؤ "حإلٛ،  حلاؤااش لوظَراش" لساه،  

  فؤاش حلظكوا  لماه،  فؤاش حإلٛ،  حلاؤااش لوظَراشن ملول ماه،  حلاؤاش لماه،  فؤاش حلظَراش لماه،

طَراش حلطالن حنظقل ركيعخ لظزاخؤ أعساش ىٍحٓش حإلٛ،  حلاؤااش لوظَراش من ُحليظ  حلظ،حك  حلاكَيش لحلؼقخفاش 

لحلل،حك  حانٔخناش لحصؿظسخواشن ركيعخ اخ  رظلوال حلسزخكغ حلظَر،يش حلظ  طظلخللهخ حإلٛ،  حلاؤااش لوظَراش 

فؤاش حإلهلق ن ملول لساه،  نل مزلغ من عٌه  –فؤاش حلسكَفش –ش حلسـظسعفؤا –جفؤاش حل،ؿ،ى

 حلسزخكغن ل١زاكظهخن لحلق٠خيخ حلظ  طظ٠سلهخ. 

وَٝ "فؤاش طَراش حانٔخؤ"ن لطلخل  فاه ماه،  حانٔخؤ لفقخ لوَإا حلسوظواشن حنظقل لحلاٜل حلؼخن  

 ملا،ٍ –ملا،ٍ حلظكَي   –أٍركش جملا،ٍ أٛل حلووقش ركيعخ لظزاخؤ حلطزاكش حانٔخناش لاَحءطهخ من ملخظاَ 

ملا،ٍ حلؼلخثاش  رسخ لكل ملا،ٍ من أىلش لرَحعانن هوٚ ف  نهخيظهخ لسخ طظساِ ره حلطزاكش حانٔخناش  –حلكخيش 

مك،ؤ  –من ٓسخص. ركيعخ حنظقل لوظك،ين حانٔخن ن لفاهخ طلخل  رخلظلوال حلسك،نخص حلؼلػش لإلنٔخؤ جمك،ؤ حلكقل

 مك،ؤ حلـٔي   –لف حلَ

ؿخء ركل،حؤ "فؤاش طَراش ١ال مخازل حلسيٍٓش" لريأ ركَٝ لؿهخص حللاَ حلسوظواش ك،  لحلاٜل حلؼخلغ 

ريحيخص حلظَراش حلظ  يسكن طقييسهخ لمأفَحىن هوٚ ملهخ ال  أؤ حلظَراش لوطال طزيأ ازل م،ليه لًل  من هل  

حلسكخَٗسن ػ  حللسل  لأؤ لكل مَكوش من  حلظَراشن لناااشمَحكل ػلع جناااش حهظاخٍ حإل  حلظ  ٓظق،  رهٌه 

عٌه حلسَحكل أٓٔهخ حلظ  طَنِ وواهخ لطٔظسي ملهخ مزخىثهخ لمق،مخطهخن نسخ أؤ لهخ َٗل١هخ حلظ  طكال اًح مخ 

 ط  حإلهٌ رهخ طلقاق طَراش ٛخللش لوطال ف  حلسٔظقزل. حنظقل ركيعخ لوط،حص حلظَراش فاسخ ركي مالى حلطال ريحءس

مسخ يلزك  أؤ طق،  ره حإل  ف  للاش حلسالى ًحطهخن لمخ ياكوه حلسلاط،ؤ رهخ لوطال حل،حفي ف  أيخمه حإللل  حلظ  

ٓساض رسَكوش حلسهين لمَلٍح رسخ يظ  ف  ٓل  حلَٟخج حلظ  اٍَعخ حلَ٘ج حللكا  لوس،ل،ى من كاغ أعساش 

ااش طلااف حلطال لطهاجظه لول،  حلٔوا  حلَٟخوشن ل١َيقظهخ حلٜلالشن لمظ  حللخؿش ال  حلسَٟكشان لنا

للوس٘ ن ػ  ناااش فطخمهن لًل  كظ  يظهاؤ حلطال لويه،  ف  مَكوش ؿيييس من وسَه لهخ ا،حويعخ حلظَر،يش 

 لحلظؤىيزاش لحلظكواساش. 

لحلاٜل حلَحرع ؿخء ركل،حؤ "حطـخعخص مكخَٛس ف  فؤاش طَراش حلطال" لكيى من حلق٠خيخ حلظَر،يش حلسهسشن 

ص رظلىىخل  حللخؿىىش الىى  حلاؤىىاش حلظَر،يىىشن لػلىى  رظطىى،ٍ فؤىىاش طَراىىش حلطاىىل فىى  مٜىىَ مىىن جفؤىىاش حلظهاجىىش رىىيأ

لحاويحى ال  فؤاش حلويمش لحلَوخيشن ال  فؤىاش حلظلساىش حل٘ىخموش ن وىَٝ ركىيعخ لكىيىمن حصطـخعىخص حلاكَيىش 

ن لمىخ أؿسكىض وواىه مىن مزىخىةن هىظ  حلظ  نخىص رظَراش حإل١اىخ  لفىق حلاؤىاخص حلظى  آملىض رهىخ عىٌه حصطـخعىخص

حلاٜل ركيعخ ركيى من حلظـخٍد حليللاىش فى  طلييىي فؤىاش طَراىش حلطاىل لهخٛىش فى  مَكوىش مىخ ازىل حلسيٍٓىش ن 

رك٠هخ لَر  لحآلهَ ٗىَا  جحل،صيىخص حلسظلىيس حإلمَيكاىشن حنـوظىَحن فَنٔىخن حلاخرىخؤن ٍلٓىاخن ن،ٍيىخن حلٜىانن 

 راش حلٔك،ىيش   حلزَطكخ نأنيلنأاخن حلسسوكش حلكَ



أمخ حلاٜل حلوخمْ فـخء ركل،حؤ "حلك،لسش لفؤىاش طَراىش حلطاىل" لكىيى مىن حلق٠ىخيخن رىيأص رظلىخل  حلىَإا 

حلاكَيش حلسوظواش ك،  رىيحيخص ن٘ىؤس حلك،لسىشن لظـاىذ ووى : عىل حلك،لسىش ظىخعَس اييسىش أل كييؼىشا حنظقىل ركىيعخ 

 -حلسلاىى،ٍ حصؿظسىىخو  -حلسلاىى،ٍ حلقىى،م  -ٍ حلؼقىىخف لظلواىىل ماهىى،  حلك،لسىىش كٔىىذ حلسلىىخظاَ حلاكَيىىش جحلسلاىى،

ػقخفىىش  -ػقخفىىش حلظزكاىىش -حلسلاىى،ٍ حلظَرىى،ا ن لمىىخ ٛىىخكذ عىىٌه حلك،لسىىش مىىن ػقخفىىخص مظكىىيىس جػقخفىىش حلٔىىاطَس

ػقخفىش حلسكو،مخطاىش ن لمىخ أكيػظىه مىن طكااىَحص طَر،يىشن  -ػقخفش حلٜسض -ػقخفش حلاَىيش -ػقخفش حلكلف -حصٓظهلأ

ركىَٝ لظَراىش أٛىاوش لوطاىلن ٍنىِ فاهىخ ووى  حلسلطوقىخص حإلٓخٓىاش لهىٌه حلظَراىشن لحإلعىيحف  هظ  حلاٜل ركيعخ

 حلسَؿ،س ملهخن لحلزَنخمؾ حللُ  لظلااٌعخن لأع  مظطوزخص طلقاقهخ ف  حلسايحؤ حلظَر،ا لحلظكواس .   

 من سلسلة البحا التربوب رابعالكتاا ال –م ةا البحا ءى تحقية المءيويات (72 

 (1071 الرباي، الم رمة اإلسومية للتربية وال قاءة والعلوم  اإليسيسكو(، 

أؤ يكىىي طىىَحع أيىىش أمىىش حلاكىىَي حلسلاىى،ظ فىىي موط،١خطهىىخ مىىن أواىى  مىىخ طقيمىىه لول٠ىىخٍس حلز٘ىىَيشن ًلىى  

حاكٔخّ رخلظَحع حلسوط،١ ع، اكٔخّ ١زاكي رخلسخٟي لكخؿش حللخَٟ الاهن لحاكٔخّ رقاسىش عىٌح حلظىَحع 

وو  حٓظؼسخٍه وو  حإلٛ،  لحإلْٓ حلكوساش حلظي يـلي ملهىخ حل،حاىع أُنى  حلؼسىخٍ لأٗىهخعخ عى، ركالىه  لحلكسل

حلَإيىىش حلٜىىلالش لوظـييىىي. فخإلٛىىخلش لحلسكخٛىىَس يظاىىخولؤ فىىي ا١ىىخٍ مىىن حلسخٟىىي لحللخٟىىَا اً حلسخٟىىي عىى، 

هىخ حلقىا  حلظىي طٔىظ،ؿذ حلٌنَا حلظي طٔظ،وذ ك٠خٍس حانٔخؤ لطـخٍرهن لملـِحطه لمكخٍفهن لطلسل فىي ١اخط

 حلظاخول مع ًل  نوه وو  ٟ،ء من ططوكخص حللخَٟ.

لحلظقىي  حلل٠ىىخٍي فى  ا١ىىخٍ عىىٌه حلظطوكىخص صٗىى  أنىىه ص يسكىن أؤ يىىظ  ىلؤ مكَفىىش أعساىش حلىىٌهخثَ حلكوساىىش 

حلس،ؿىى،ىس فىىي حلسكظزىىخصن لحصٓىىظاخىس ملهىىخ طسىىخ  حصٓىىظاخىسن لاكاىىخء حلظىىَحعن لن٘ىىَ حلىىٌهخثَ حلكوساىىشن لهخٛىىش 

حلسوط،١خصن كاغ انهخ طكي مٜىيٍحً مىن حلسٜىخىٍ حلكوساىش لوـخمكىخص لمكظزخطهىخ. لعىٌه حلسكَفىش لىن طكى،ؤ ىلؤ 

 حلقاخ  رـهي كؼاغ لموس،ّ صٓظوَحؽ مخ ف  عٌه حلكل،ُن لعٌح حلـهي ع، مخ يكَف رخلظلقاق حلكوس .  

طىيٍيذ ١ىلد حلزلىغ ووى  فخلظلقاق حلكوس  لوظَحع لنَ٘ه وسل مه  يـذ أؤ يظ  لفىق ملىخعؾ ووساىشن يىظ  

أٛىى،لهخن لطكوىىاسه  لطىىَراظه  نىىي ييٍٓىى،ح ملىىخعؾ حلظلقاىىق حلسوظواىىشن ليكوسىى،ح مَحؿكىىش حلسٜىىنخىٍ لحلسَحؿىىع 

حلسوظواشن ليظك،ؤ لييه  كَٙ وو  حاظلخء نٔنن مظكىيىس مسىخ عى، مظى،حفَ ملهىخ ىحهىل حلسكظزىخصن ٓى،حء أنىخن،ح 

طلَيىىَ حللٜىى،ٙن مىىن أؿىىل ط،ٓىىاع حلل٘ىىخ١خص حلكوساىىشن مىىن حلىىيحهل أ  مىىن حلوىىخٍؽ لوسطخلكىىش لحصٓىىظاخىس فىىي 

لطَليؾ ػقخفش اكاىخء حلظىَحع. لرٔىزذ ٟىوخمش حلسى،ٍلع حلىٌي ص يىِح  موط،١ىخً فقىي كاىل حللٜىف حلؼىخني مىن 

حلقىَؤ حلك٘ىىَين رخليٍحٓىىخص لحلزلىى،ع حلززوا،ؿَحفاىىش حلظىىي طَيىي اكٜىىخء حلسوط،١ىىخصن لطقٔىىاسهخ ووىى  حلالىى،ؤ 

لحللاىىَ فىىي طلقاقهىىخ لن٘ىىَعخ. لعىىٌح مىىخ اخمىىض رىىه حلكؼاىىَ مىىن مَحنىىِ لمئٓٔىىخص لحلاىىَلج حلكوساىىش لحإلىراىىشن 

 حلظلقاق حلكوساش في موظوف حلسـخصصن لأريص حعظسخمهخ حلزخلق في كقل طلقاق حلسوط،١خص.

لحنطلق عٌه حلسئٓٔخص فى  عىٌح حصعظسىخ  رظلقاىق حلسوط،١ىخص انسىخ يظسؼىل فىي أؤ نؼاىَح مىن طىَحع حإلمىش 

،١خن لمن ػ  فبؤ حلكسل وو  ؿسكهن لحللاخظ وواهن لنَ٘ه ملققخً طلقاقخً ووساىخ يقَرىه الى  حلاَيي مخ يِح  موط

أًعخؤ حإلؿاخ  حلـيييس لي٘يع  الاهن عى، مىن حل،حؿزىخص حلسهسىش فى  حللاىخظ ووى  أٛىخلظهخ لع،يظهىخن لعىٌح عى، 

َيف رىهن لن٘ىَهن لعىٌح لحؿذ حلزخكؼان حلٌين يقظلس،ؤ مـخ  حلزلغ ف  حلسوط،١خصا اُحلش حلكزخٍ ولهن لحلظك

 طكي فلخ من فل،ؤ حلكظخرش حلظ  لهخ ا،حويعخ لأٛ،لهخ حلظ  طٔظلي الاهخ. مخ يكَف رنظلقاق حلسوط،١خصن لحلظ 



ف  ٓؤوش حلزلغ حلظَر،ا لالسل ولى،حؤ "مىلهؾ حلزلىغ َحرع لف  ا١خٍ عٌح حلاه  يؤط  عٌح حلكظخد لاك،ؤ حل

ف  عٌه حلٔؤوشن رىيأص رخلزلىغ حلكوسى  حلظَرى،ا رىان اٗىكخلاخص نظذ ؼلػش ف  طلقاق حلسوط،١خص"ن حٓظكسخص ل

حلظلااَ لمسخٍٓخص حلظطزاقن لػل  رسلخعؾ حلزلغ حلظَر،ا رىان حلظقواييىش لحلليحػىشن لػوىغ رىخلظ،ػاق فى  حلزلىغ 

خ  لحلكظخد مخ ع، اص ملخللش لمأهٌ رؤيي حلزخكؼان حلسزظىيثان لحلسهظسىان رسـى .لكوس  حلظَر،ا: ا٠خيخ لاٗكخلاخصح

حلظلقاق حلكوس  لوسوط،١خص نل، مخ يلزك  أؤ يكَف،ه ون عٌح حلسـخ  حلزلؼ  مىن نخكاىشن لمىخ يـىذ أؤ يق،مى،ح 

ليىؤط  ره من أىحءحص ططزاقاىش لمسخٍٓىخص فكواىش فى  أػلىخء وسواىش حلظلقاىق حلكوسى  لوسوطى،١ مىن نخكاىش ػخناىشن 

ؼقخفىش جحائأىك،  للٗىظَحأ رهىخ فى  حلىيلٍس يو،س نَيسش من حلسلاسش حآلماش لوظَراش لحلكو،  لحلحٓظـخرش ل

ق حللييؼىش لوزلىغ فى  حلظَراىش حآىلماشحلظيٍيزاش ٗزه حااواساىش  ن لحلظى  وقىيطهخ لظكى،ين حلسكى،نان فىي مـىخ  حلطَى

ن لرخلظكىخلؤ ٖٕٔٓمن حلٔخرع و٘ىَ كظى  حلك٘ىَين مىن ٗىهَ ي،ناىش  حلسلاسش رـسه،ٍيش ؿاز،ط  هل  حلاظَس 

 مع حلسـوْ حإلوو  حآلم  ر،ُحٍس حإللاخف لحل٘ئلؤ حآلماش رـاز،طي. 

ولىى،حؤ "طلقاىىق حلسوط،١ىىخص: حلساهىى،  ليقىىع حلكظىىخد  فىى  أٍركىىش فٜىى،  ٍثأىىاشن كسىىل حلاٜىىل حإلل  

ماهىى،  مىىلهؾ طلقاىىق حلسوط،١ىىخصن لاىىخ  رظاٜىىال  لحإلعساىىش" لوىىخلؾ وىىيىح مىىن حللقىىخ١ حلسهسىىشن رىىيأ رظلىىخل 

ملظ،يخطه لظظلخل  مكل  حلسوط،١ لكش لحٛىطلكخن لمكلى  طلقاىق حلسوطى،١ فى  حلكظخرىخص حلسوظواىشن لناىف أؤ 

عٌح حإلمَ له اٍعخٛخطه حآلماش للاْ نزظخ لَراخ نسخ طٌنَ حلكظخرخص حلسكخٛىَسن ركىيعخ وىَٝ لساهى،  مىلهؾ 

راله لران ملهـاش حلظلقاق. حنظقل ركيعخ لظزاخؤ حإلن،حج حلسوظواىش لوسوط،١ىخص لحلظى  طلقاق حلسوط،١ لحلكلاش 

طظزخين مىخ رىان حلسوط،١ىخص حلييلاىشن لحلسوط،١ىخص حلكوساىشن لحلسوط،١ىخص حإلىراىشن لحلسوط،١ىخص حلظخٍيواىشن 

نىىخؤ  لحلسوط،١ىىخص حلٔاخٓىىاشن لٟىىَد أمؼوىىش لنسىىخًؽ لكىىل لىى،ؤ ملهىىخن م،ٟىىلخ أؤ عىىٌه حلسوط،١ىىخص ملهىىخ مىىخ

مِهَفخن لملهخ مخ نخؤ مٜ،ٍحن هظ  حلاٜل ركيعخ رظلوال إلعساش حلقاخ  رظلقاق حلسوط،١خصن رخوظزخٍعخ كىييغ 

ون حلظقي  لحلظلساش حلسل٘،ىسن لاكاخء لوظَحع حآلم ن لوسل من أوسخ  نَ٘ حلكو  حللخفعن لطكخمل مع مٜيٍ 

لكَراش لحآلماش ف  مـخ  طلقاق حلسوط،١خصن من حلسٜخىٍ حإلٛاوش لوسكَفشن لط،حنذ مع ويى من حلـه،ى ح

لىصلش وو  ميا طط،ٍ فل،ؤ حلو٢ حلكَر  لحآلم ن لرلغ ون حلكو  حآىلم  فى  ماخنىه حإلٓخٓىاش لحلىٌا 

ص يِح  حلكؼاَ مله ميلنخ رهخن ػ  انهخ أمَ صُ  لولك  وو  ميا حلظِح  حلزخكغ حلسلقىق رخلسكىخياَ حللخنسىش لكسىل 

 ن رخاٟخفش الى  أنهىخ أكىي حلسـىخصص حلسهسىش فى  حللكى  ووى  أهلااىخص حلزخكىغ حلقىخث  رىخلظلقاقن حلظلقاق حلكوس

 لناف يٜزق حلكسل حلظلقاق  ملهـخ أهلااخ ولي حلزخكغ ازل أؤ يك،ؤ ووساخا. 

لحلاٜل حلؼخن  ؿخء ركل،حؤ "مظطوزخص طلقاق حلسوط،١ىخص"ن لوىَٝ لق٠ىظان حػلظىانن حإلللى  حلسظطوزىخص 

ظلقاق حلسوط،١خصن لطلقٔ  ال  مظطوزخص وخمش صُمش إلا رخكغ ووس ن ٓى،حء نخنىض مظطوزىخص فلاىشن حللُمش ل

أل مظطوزىىخص مكَفاىىشن أل مظطوزىىخص حؿظسخواىىشن أل مظطوزىىخص نأىىاشن لالىى  مظطوزىىخص يوىىظٚ رهىىخ حلزخكىىغ حلقىىخث  

لكٔىن اوىيحى ؿاىي  رخلظلقاق حلكوس ن مىن كاىغ حمىظلأ مىئعلص ووساىش ملخٓىزش لوظلقاىقن لمىئعلص أهلااىشن

لٗخمل. حنظقل ركىيعخ لظزاىخؤ حل،حؿزىخص حلظى  يقى،  رهىخ حلزخكىغ حلسلقىقن مىن كاىغ حلظىيااق فاسىخ رقى،  رظلقاقىهن 

لحصٓظسَحٍ ف  ١وذ حلكوى  حلظلقاقى ن لوىي  حصن٘ىكخ  وىن حلكوى  لاىض حلظلقاىقن لحكظىَح  حلظوٜىٚ حلىٌا يىظ  

لحلكىى،ىس الىى  حلاهىىخٍّ لحلسٜىىخىٍ حلسظوٜٜىىش فىى  حلظلقاىىق فاىىهن لحالسىىخ  رقاسىىش حلسوط،١ىىخص لمِحيخعىىخن 

حلظلقاىىقن لحصلظىىِح  لحلَلزىىش فىى  حلقاىىخ  رظلقاىىق حلسوط،١ىىخصن لحصلظىىِح  رخلق،حوىىي حل٠ىىخرطش لوظلقاىىق حلكوسىى ن 



رخاٟخفش ال  اىٍحأ حلٜك،رخص حلظى  ط،حؿىه وسواىخص حلظلقاىق حلكوسى ن اً مىن ٗىؤؤ نىل عىٌح أؤ يىئػَ ووى  أىحء 

 ط،س من هط،حص حلظلقاق حلكوس  حلسوط،١خص.  حلزخكغ حلسلقق ف  نل ه

لحلاٜل حلؼخلغ ؿخء ركل،حؤ "وسواىخص مىخ ازىل طلقاىق حلسوط،١ىخص" كاىغ وىَٝ لووطى،حص حلظى  يسىَ رهىخ 

حلزخكىىغ حلسلقىىق ازىىل حلقاىىخ  ربطسىىخ  وسواىىخص حلظلقاىىق حلكوسىى ن فىى  مَكوىىش طٔىىس  مَكوىىش مخازىىل حلظلقاىىقن لعىى  

  طلقاقه لفق حلَ٘ل١ حلس،ٟ،وش لهىٌح حصهظاىخٍن لطسىَ رـسىع حللٔىن هط،حص طزيأ رخهظاخٍ حلسوط،١ حلٌا ٓاظ

حلوخٛىىش رىىخلسوط،١ حلسوظىىخٍ لوظلقاىىقن ػىى  ريٍحٓىىش نٔىىن حلسوطىى،١ م،ٟىىع حلظلقاىىق حلكوسىى  حلظىى  وؼىىَ وواهىىخ 

حلزخكغ لطسكن من ؿسكهخن لحنظهخء رخلظ،ػاق حلكوس  لوسوط،١ لوظؤني من ٓىلمش حللٜى،ٙ حلى،حٍىس فاىهن اً فى  

 حص حإلٍرع طسهاي لوزخكغ لك  يق،  ربؿَحء حلظلقاق لوسوط،١ رؤٓو،د ووس  لحٟق.عٌه حلوط،

أمخ حلاٜل حلَحرع حلٌا ؿخء ركل،حؤ "اؿَحءحص طلقاق حلسوطى،١" فكىَٝ لووطى،حص حلظى  يسىَ رهىخ حلزخكىغ 

حلسلقق اطسخ  وسواش حلظلقاىقن لعى  هطى،حص طزىيأ رقىَحءس حلسوطى،١ لولكى  ووى  م،ٟى،واظه لم،ٟى،واش مىخ 

 -هن لطسَ ركسواش نٔن حلسوط،١ حلسلقق ف  ٟ،ء أم،ٍ هسٔش ع  جمكَفش حلق،حوي حللخنسش لكسواىش حللٔىنك،ح

ناااىش  -اٛىلف لوى٢ مئلىف حلسوطى،١  -اطقىخؤ وسواىش حلظوااىق رىان حللٔىن  -اؿخىس وسواىش حلسقخروىش رىان حللٔىن 

سوطى،١ لحلظى  ٓىالاٌعخ حلزخكىغن حلظكخمل مع حلسوط،١ لاَ حلسلق،١ ن لر،ٟع حلوطش حلكخمش حللُمش لظلقاق حل

 لحنظهخء رخلظلقاق حلاكو  لوسوط،١ن ػ  رطزخوش حلسوط،١ ركي طلقاقه لنَ٘ه.   

الرباي، الم رمة اإلسرومية للتربيرة ، مؤسسات تعليم القرآن الكريم، وايع ورؤية(71 

 .1071والعلوم وال قاءة اايسيسكو(، 

  طكوى  نظىخد هللا حلكىَي  لطكواسىهن لكَٛىهخ ووى  كااىه صٗ  أؤ مسىخ حهظٜىض رىه أمىش حآىل  اازخلهىخ ووى

لطلاااهن رلاغ يك،ؤ علخأ كَٙ من أرلخثهخ وو  أؤ يظوق،ح نل  ٍره  وىِ لؿىلن ليىيهل الى  ٛىيلٍع  نى،ٍ 

 ن ٗ-ٔجحلىَكسن: حلَكسنن وو  حلقَآؤن هوق حانٔخؤن ووسىه حلزاىخؤآيخطه حلسزخٍنخصن حنطلاخ من ا،له طكخل  

َب لئَه لكل من أٍحى طكوسه لفقه مكخناه  ْن ٌِّ نمخ حْلقَآؤ لبو َْ  ٔ لمقمْي يم ٍَ  لم نب ي  ن مُّ  ن لكىغ ٍٓى،  7ٔجحلقسىَ:  فمهمْل مب

حلقَآؤن لووس،ه حللخّ"ن لألَحع  لقَحءطه "حاَإلح حلقىَآؤ فبنىه  هللا ٛو  هللا وواه لٓو  وو  طكوسه "طكوس،ح

اكخ إلٛلخره"ن لعٌه حللٜ،ٙ ع  ملخ١ اٗكخج ن،ٍن لىصلش طٔاَ وواهخ حلكسواش حلظَر،يىش يؤطي ي،  حلقاخمش ٗا

 لحلظكواساش في مئٓٔخص طكوا  حلقَآؤ حلكَي  حلظ  طؤهٌ وو  وخطقهخ حللاخظ وو  نظخد هللا وِ لؿل. 

نِللىخ حلىٌنَ لانىخ  انىخ نلىنهللا طزخٍأ لطكخل  رلاع فسن حلظٌنَس أؤ يظ  حللاخظ وو  عٌح حلكظخد ركي أؤ طكال 

عاىىؤ للااىىه أا،حمىىخً كااىى،ه فىىي  لمىىن كاىىع هللا لىىه لف٠ىىوه ووىى  عىىٌه حإلمىىشا أؤن  9جحللـىىَ: لىىه للىىخفا،ؤ

فكن وخمَ رن لحػوش ٍٟي هللا وله أؤ نىخفع رىن وزىيحللخٍع  ٛيلٍع ن لٍفكه  رهٌح حلكظخدا للٟع ره آهَينن

ن فقخ : من حٓىظكسوض ووى  أعىل حلى،حىيا فقىخ : لقي وسَ ركٔاخؤن لنخؤ وسَ ٍٟ  هللا وله ئظكسوه وو  مكش

اخ : لمن حرن أرِاا اخ : م،ل  من م،حلالخن اخ : فخٓظوواض وواه  م،ل ا اخ : انه اخٍة لكظىخد هللا  حرن أرِان

ٛو  هللا وواىه لٓىو  اىي اىخ : اؤ هللا يَفىع رهىٌح حلكظىخد  وِ لؿلن لانه وخل  رخلاَحثٞ. اخ  وسَ: أمخ اؤ نزاك 

 . 8ٔ7ع ره آهَين" جٍلحه مٔو  رَا  جأا،حمخً لي٠



فظكو  حلقَآؤ حلكَي  لفهى  مكخناىه لطىيرَه لكااىه لحلكسىل رىه عىي ١َيقىش ٓىوف حإلمىش حلٜىخلق ٍٟى،حؤ هللا 

ووىىاه . يقىى،  جوزىىي حلىىَكسن حلٔىىوسي "نخؤ حلىىٌين يكوس،نلىىخ حلقىىَآؤ يق،لىى،ؤ: نلىىخ ص نظـىىخلُ و٘ىىَ آيىىخص كظىى  

كسل ؿساكخ"ن ػ  يق،  "فٌل  حلٌي أاكيني مقكىيي عىٌح"ن فكىخؤ يكوِّى  مىن نظكوسهن لنكسل رهنن فظكوسلخ حلكو  لحل

هلفش وؼسخؤ ال  امَس حللـخؽن أا مخ يقخٍد ٓزكان ٓلش نسخ يَلا حرن نؼاَ فى  طأىاَهن أل حػلظىان لٓىزكان 

ٜىه  ٓلش اص ػلػش أٗهَ نسخ يٌعذ حللخفع حرن كـَ ف  نظخره فظق حلزىخٍا. فؤٛىزل،ح رىخلقَآؤ حلكىَي  مسىن حهظ

ىهُ" جحلزوىخٍان  و سم وم آؤم لم َْ ىْن طمكمو ى م حْلقُى ُنْ  مم َُ ْاى هللا وِ لؿل رخلواَيش حلظي اخ  ولهخ حلل زبّي ٛو  هللا وواه لٓو  "هم

ن طكوى  حلقىَآؤ لووّسىه فقىي  نظخد ف٠خثل حلقَآؤ حلكَي  ن فسن طكو  حلقَآؤ لوسل ره فقي نخ  هاَحً وااسخًن لأمخ مم

ٓزق من حنظا  رظكوسه فق٢ن فخلواَيش علخ ؿخءص من حللزي ٛو  هللا وواه لٓو  لسىن طلٜل وو  حلواَينن لاي 

ػىى  ألٍػلىىخ حلكظىىخد حلىىٌين ؿسىىع حلكوىى  لحلظكوىىا ن لمسىىن حهظٜىىه  هللا رهىىٌح حلساىىَحع حلكاىىا  نسىىخ فىى  ا،لىىه طكىىخل  

 ، حلا٠ىل حلكزاىَحٛطاالخ من وزخىنخ فسله  ظخل  للأه لمله  مقظٜي لمله  ٓخرق رخلواَحص رىبًؤ هللا ًلى  عى

  .ٕٖجفخ١َ:

لمن حلٔزق رخلواَيش أؤ نه٠ض فجش من حإلمش أٍحى هللا لهخ ًل ن للفقهخ لكىي طكى،ؤ وخموىش ووى  ن٘ىَ نظخرىه 

لطكواسهن ٛىكخٍحً لنزىخٍحًن ًنى،ٍحً لانخػىخًن ٍلى  مىخ يكٜىف رخإلمىش حآىلماش حلاى،  مىن ملىن لفىظنا لطزىيل عىٌه 

الى  حلقىَآؤ حلكىَي ن لحلسظسؼوىش فىي عىٌح حلـاىل حلقَآنىي حلٜىخوي  حلىٌا حلله٠ش لحٟلش ف  طو  حلكى،ىس حلَحٗىيس 

طظ،ل  أمَ طَراظه لطكواسه مئٓٔخص طلااع حلقَآؤ حلكَي  حلظي طلظَ٘ في ٍر،ج حلكخل  حآلمي نوه رسٔىساخطهخ 

 حلسوظواشن يظلوق،ؤ ك،لهن ليظلٔس،ؤ وزاَهن ليقظزٔ،ؤ أنى،حٍهن لي٘ىهيلؤ أٓىنَحٍهن ليوظاى،ؤ كى،  م٘ىخيوه

لمكوساهن ليلهو،ؤ من ووسه ن ليظظوسٌلؤ وو  أيييه ن وو  حوظزىخٍ أؤ "طكواسىه فىَٝ ناخيىشن لكااىه لحؿىذ 

لؿ،رخً ناخثاخً وو  حإلمشن كظ  ص يلقطع ط،حطَه لص يظطَق الاه طزىييل أل طلَيىفن فىبؤ اىخ  رىٌل  اى،  ٓىق٢ وىن 

 حلزخاانن لاص أػس،ح رؤَٓع . 

هللا "طكوا  حلسظكوسىان أا حلقىَآؤ حلكىَي  فىَٝ ناخيىشن فىبؤ لى  يكىن مىن لف  عٌح يق،  حامخ  حلل،لا ٍكسه 

يٜوق اص لحكي طكان وواىهن لاؤ نىخؤ علىخأ ؿسخوىش يلٜىل حلظكوىا  رزك٠ىه ن فىبؤ حمظلكى،ح أػسى،ح" ليقى،  امىخ  

ل لوقخث  راَٝ حلكاخيش مِيش وو  فَٝ حلكان". لفى  نظخرىه حاطقىخؤ يىٌعذ حامىخ  حلٔىا،١  الى   حللَمان "ُؿكب

أؤ في عٌح حلكسل واا  أىحء لو،حؿذ حلَ٘وي حلكاخثين لٍفع لإلػ  ون حلسٔىوسان وخمىش رخلظٜىيٍ للاىع حلقىَآؤ 

لعٌحؤ حإلمَحؤ جكاع حلقَآؤ حلكَي  لطلاااه   حلكَي  ألصًن ػ  لظكوسه لطلاااه لولخٗجش لوس،  حلسٔوسان ػخناخًن

حلظلَيىفن  حلظى،حطَن فىل يظطىَق الى  حلقىَآؤ حلظزىييل لصعسخ من فَلٝ حلكاخيشن فبًح اىخ  رهسىخ اى،  يزوكى،ؤ كىي 

 ٓق٢ حاػ  ون حلزخاانن لاص أػ  حلـساع". 

لعىىٌه حلسئٓٔىىخص ؿكوىىض مىىن حلقىىخثسان ووىىي أمَعىىخ لحلكىىخموان فاهىىخ هىىيحمخ لوقىىَآؤ لكخمواىىهن لمظكوساىىه 

لن ليـاز،ؤ ره حلٔخثلن لمكوساهن لملزاه لمظزكاهن لكنخفااه لمظقلاهن يزَ٘لؤ ره حلكخملن لي،اا،ؤ ره حلوخم

يكوس،نه حلٜكخٍن ليقَث،نه حلكزخٍن ليلَ٘لنه في ٓخثنَ حإلمٜخٍن ليق،م،ؤ ره حلوال لحللهخٍن يَؿن،ؤ ره لؿه 

، حلىٌي أنىِ  عىحل،حكني حلقهخٍن لحلكِيِ حلكاىخٍن لمىخ ًلى  اص أنىه يلى،ا أيىخص ملكسىخصن يىيٍنهخ أللى، حإللزىخد 

لكظخد لأهَ مظ٘خرهخصن فؤمخ حلٌين في او،ره  ُيق فاظزك،ؤ مخط٘خره مله ووا  حلكظذ مله آيخص ملكسخص عن أ  ح

حرظكىخء حلاظلىش لحرظكىخء طؤليوىه لمىخيكو  طؤليوىىه اص هللان لحلَحٓىو،ؤ فىي حلكوى  يق،لى،ؤ آملىىخ رىه نىل مىن ولىي ٍرلىىخ 

  .7جآ  وسَحؤ:  لمخيٌنَ اص ألل، حإللزخد



ىحفكخ لسئٓٔخص طكوا  حلقىَآؤ حلكىَي  لم٘ىـكخ لهىخ كظى  اك،ؤ لليؤط  عٌح حلكظخد لظلقاق ويى من حإلعيحفن 

حللخٗجش نظخد ٍرهخن لاهَحؽ ؿال اَآني يسظوىت اوزىه رىخلقَآؤ حلكىَي ن فاظىَن   ط،حٛل مٔاَطهخ حلَرخناش في طكوا 

 ليكاٖ ركوسخطهن ليلاخ ره ف  كاخطهن يق،ىه ال  ٍرهن ليكاٖ نخملخً رىان ؿلزىخص ٛىيٍهن يلىيله فىي ًلى  رآيخطهن

حلظلق رَنخرهخن فكاف رسن ٓك   هللا ره عٌه حلسئٓٔخص حلقَآناش من ملِلش ٓخماشن لمَطزش وخلاش لسن مخ َٗف

اطسىجن رسىخ فاىه أللجى  حلسلطى،لؤ فىي مئٓٔىخص طكوىا  حلقىَآؤ حلكىَي  مىن ؿاىل عىٌه . للفي اكاخءعخ لارَحُعخا 

ه  لاكا٘ى،ح رىان أك٠ىخنهخن ليزقى،ح حإلمشن فخل،ا،ف وو  ف٠وهخ لنِلهخ وخمل عخ  في ايقخى نخٍ حلكِيسش في اوى،ر

في ملاطهخن فاقَأ وو  أٓسخوه  ران كان لآهَ مخ طلظوه لطظز،إه مىن مكخنىش لملِلىشا طكَيسىخً مىن هللا إلللجى  

 حلٌين أهخٛ،ح لسؼىل عىٌه حلسئٓٔىخص حلقَآناىشن مسىخ ئىظيو  طوهاهى  لحنكزىخره  لٗىيس كَٛىه  وواهىخن لاى،س

سكَفىش لل .فظىَس طيٍئىه لطكواسىه ٘ى،حٍحً لى،صه ركىي هللا لكىخى ي٠ىلاه فىيكزه  لطكوقه  رهخن فاقطع وو  نأىه م

حل،حاع حللخل  حلٌا طكا٘ه مئٓٔخص طكوا  حلقىَآؤ حلكىَي ن ركىل مىخ رىيحهوهخ مىن مىيهلص لوسواىخص لموَؿىخصن 

ظلييىي مـس،وىش حإلىلحٍ حلظَر،يىش حلظى  لل من أؿل حٓظويح  عٌح حل،حاىع فى  ٍٓى  ٛى،ٍس حللخٟىَ حلسىؤم،  لهىخ.

ـذ أؤ طق،  رهخ مئٓٔخص طكوىا  حلقىَآؤ حلكىَي  ىحهىل حلسـظسىع حلىٌا ط،ؿىي فاىهن فىي حلسلخفاىش ووى  حلىلٖءن ي

لمكَفش عل طظلخٓذ عٌه حإلىلحٍ مع مٔظـيحص حلكَٜن لرخلٜ،ٍس حلظ  طـكل ملهىخ نزَحٓىخ لولاىخظ ووى  أٛىخلش 

 لظ  طلل، الاهىخ حلسـظسكىخص حلسكخٛىَس.عٌه حإلمش حآلماشن لملطوقخ لوس٘خٍنش حلاكخلش ف  حلليحػش لحلسكخَٛس ح

حلظ،ٛىىل الىى  وىىيى مىىن حل،ٓىىخثل حلظىى  يسكىىن حطزخوهىىخ فىى  ططىى،يَ عىىٌه حلسئٓٔىىخصن لطلييىىي حآللاىىخص اٟىىخفش الىى  

 لحاؿَحءحص حللُمش للٍطقخء ر،حاع عٌه حلسئٓٔخص لحلظ  طكالهخ وو  طلقاق أعيحفهخ.

طقى،  رهىخ حلكؼاىَ مىن حلسلاسىخص لحلهاجىخص حآىىلماش عىٌح حصعظسىخ  م،حنزىخ لكىيى مىن حلـهىى،ى حلظى  نسىخ يىؤط  

 حلسوظواشن من مؼل:

لحلوظان وقيطخ حلكؼاَ من حلسوظقاخص حلقَآناش  لحلهاجش حلكخلساش لظلااع حلقَآؤ حلكَي  ؿه،ى ملاسش حائأك، -ٔ

 سوظقىى  حلظكوىىا  حلقَآنىىي كىى،  ططىى،يَ حلسئٓٔىىخص حلقَآناىىش" فىىي مخلاىىهفىى  موظوىىف ىل  حلكىىخل  حآىىلم  ن

ن لحلسوظقىى  حلظَرىى،ي حلسلكقىىي فىىي ٕٕٔٓأنظىى،رَ 9ٔنىىن  7ٔوخٛىسش ؿسه،ٍيىىش حلسخلىىييفن هىىل  حلاظىىَس مىىن 

حلكخٛسش حلسكَراش حلَرخ١ رخلظكخلؤ ران حلسلاسش حآلماش لوظَراش لحلكو،  لحلؼقخفش جائأىك،  حلظىي ي،ؿىي 

ش حلكَراىش حلٔىك،ىيش. لحلسوظقى  مقَعخ في حلَرخ١ن للُحٍس حل٘ئلؤ حآلماش لحليو،س لحاٍٗخى فىي حلسسوكى

حلظَر،ي ك،  ىلٍ كاخظ حلقَآؤ حلكَي  في ط٘خى لحلكخماَلؤ فىي حلظلساىش حصؿظسخواىش فىي أنـسالىخن وخٛىسش 

ط٘خىن حلٌا وقيطه ائأك، لحلهاجش حلكخلساش لظلااع حلقَآؤ حلكَي  رخلظلٔاق مع ؿخمكش حلسوى  فاٜىل هىل  

حلكىَي  لوو،مىه راىخّ رىخلسكَد  َ حليللي لوزىخكؼان فىي حلقىَآؤن لحلسئطسٖٕٔٓمخي،  ٕٗ - ٕٔحلاظَس من 

كاىخس كاىخظ  هن اٟىخفش الى  وقىي حلسوظقى  حلظَرى،ا حلقَآنى  طلىض ٗىكخٍ "حلظساىِ فىيٕٖٗٔفىي ٗىهَ مىخي، 

 ٖٔالى   8ٕحلقَآؤ حلكَي " لحلسلكقي رسييلش حلكان حلٔللش في ؿسه،ٍيىش مٜىَ حلكَراىش هىل  حلاظىَس مىن 

خلؤ ران حلسلاسش حآلماش لوظَراش لحلكو،  لحلؼقخفش جائأك،  لحلهاجىش حلكخلساىش ن رخلظك ٖٕٔٓيلخيَ ٓلش 

لحالخػىىشن لرخلظلٔىىاق مىىع حللىىيلس  لظلاىىاع حلقىىَآؤ حلكىىَي ن ن لرَوخيىىش حلسـوىىْ حآىىلمي حلكىىخلسي لوىىيو،س

  .حلكخلساش لو٘زخد حآلمي

آناىىش لحآىىلماش فىىي ىللىىش مخلاِيىىخ حلـهىى،ى حلظىى  يقىى،  رهىىخ مَنىىِ رلىى،ع حلقىىَآؤ فىىي مـىىخ  حإلرلىىخع حلقَ -ٕ

حلزلىغ  رـخمكىش مليىخن لعىي ؿخمكىش مخلاِيىش وَيقىش لٍحثىيس فىي مـىخ  ٕٓٔٓلحلسئْٓ فى  فزَحيىَ ٓىلش 



يلىخيَ  ٕٔ-ٔٔعىنن حلس،حفىق ٕٖٗٔٛىاَ 7-ٙحلكوسين لحلٌا وقي حلسئطسَ حلقَآني حليللي هل  حلاظَس من 

شن لطكِيِ حلظكخٍف حلكخلسي لحصٓظ٘خٍس حلكوساش فىي رهيف حلَيخىس لحلٔزق في مـخ  حإلرلخع حلكوسا ٕٔٔٓ

مـخ  حلزل،ع حلقَآناشن لطلاىا  أل  فكخلاىش للٓظك٘ىخف لحلظكسىق فىي حليٍحٓىخص حلقَآناىشن لطى،فاَ هىيمخص 

ٍحثيس لويٍحٓخص لحإلرلخع حلقَآناش حللاَيش لحلسايحناشن لفظق مـخ  حلظكخٍف لحلظ،حٛل حلكىخلسي رىان ن،نزىش 

حلقَآناشن لاىٍحأ حلكخموان فىي حليٍحٓىخص حلقَآناىش لحاوىل  حآللىين للاَعىخ مىن  يٍحٓخصمن حلزخكؼان في حل

لاطخكىش حلاَٛىش  في كقل حليٍحٓخص حلقَآناىشن إلعساىش حلظكل،ل،ؿاىخ حللييؼىش فىي هيمىش حلقىَآؤن حلظوٜٜخص

 قىىَآؤلسِيىىي مىىن حصرظكىىخٍن ػىى  ططىى،يَ ملىىخعؾ حلزلىىغ حلكوسىىي فىىي مـىىخ  ووىى،  حلقىىَآؤ لمكخٍفىىهن لويمىىش حل

حلقىَآؤ لأرلخػىه فىي  لطأىاَه ركىل حل،ٓىخثل حلسظخكىشن لحلكسىل ووى  طؤٓىاْ اخوىيس ووساىش أنخىيساىش لويمىش

 .حلسٔظقزل

طؤط  لظاكال حلـهى،ى حلظى  طقى،  رهىخ ٍحرطىش حلسَحنىِ لحلسئٓٔىخص حلقَآناىش فىي حلكىخل  لظكى،ؤ ؿخمكىش إلهزىخٍ  -ٖ

لحلظاخوىىلن   ن للظظىاق إلو٠ىخثهخ حلظ،حٛىىلحلسَحنىِ لحلسئٓٔىخص لحلقلى،حص لحلـسكاىىخص حلقَآناىش كى،  حلكىىخل

حلظي طوٚ عٌه حلسَحنىِ فىي حلس،اىع حصلكظَلنى  لهىخن لاكى،ؤ حلسطوىع ووى  عىٌح حلس،اىع ووى   لنَ٘ حإلهزخٍ

 مكَفش ركل مخ طق،  ره عٌه حلسَحنِ لحلسئٓٔخص من مَ٘لوخص في هيمش حلقَآؤ حلكَي . 

حلقَآؤ حلكَي  لأعوهن لحلظ  أاخمض وىيىحً مىن حلسَحنىِ  ؿه،ى حلهاجش حلكخلساش لظلااع حلقَآؤ حلكَي  ف  هيمش -ٗ

ص مـس،وش من حليلٍحص لحلسٔىخرقخص  لحلسكخعي حلقَآناش في أٍؿخء حلسكس،ٍسا لظلااع حلقَآؤ لطكواسهن لناٌ 

لوقىىيص حلكؼاىىَ مىىن حلسىىئطسَحصن نه،ٟىىخ رخلكسىىل حلقىىَآنان لططىى،يَح إلٓىىخلاذ كااىىهن  لحلسوظقاىىخص حلكوساىىشن

وا  حلقَآني ... طكخلؤ لطكخمل" حلسلكقي رسييلش ؿيس ف  حلسسوكش حلكَراىش حلٔىك،ىيش هىل  "حلظكلملهخ مئطسَ 

رهىيف حللهى،ٝ رسئٓٔىخص حلقىَآؤ حلكىَي  لططى،يَ أٓىخلازهخ فىي حاىحٍس  ٕٓٔٓي،ناى،  7 - ٘حلاظَس مىن  

حلقَآنىىين لحلظكوىا ن لىٍحٓىش م٘ىكلص حلظكوىا  حلقَآنىىي ل١ىَق ولؿهىخن لارىَحُ حلسىىلهؾ حللزى،ي فىي حلظكوىا  

 .لطط،يَ حلسلخعؾ حلسكخَٛسن اٟخفش ال  طزخى  حلوزَحص ران مئٓٔخص حلظكوا  حلقَآني

ناىش لوو،مىه آنَٓىي حليٍٓىخص حلقَ حلىٌا ناسىه حلسئطسَ حليللي لظط،يَ حليٍحٓخص حلقَآناىش طاكال ط،ٛاخص -٘

مكىش حلسوى  ٓىك،ى رـخمكش حلسو  ٓك،ى رخلظكخلؤ مع مَنِ طأاَ لويٍحٓخص حلقَآناش فىي مييلىش حلَيىخٝ رـخ

 .ٖٕٔٓفزَحيَ  ٕٓ -ٙٔفي حلاظَس مخ ران 

حلسٔخويس ف  حاظَحف لٓخثل مكخلـش ألؿه حلقٜ،ٍ حلظ  طكخن  ملهخ مئٓٔخص طكوا  حلقَآؤ حلكَي ن كاغ اؤ  -ٙ

حلسظؤمل في لحاع كوق عٌه حلسئٓٔخص ر٘كل وخ ن يولع ٟكاخً لوي  طكخفئ ران حإلويحى حلسوظلقان رهىخ لفى  

نٌل ن لصٓاسخ في أويحى حللاخظ لحللخفاخص لطوَيؾ حلسكوسىان لحلسكوسىخصن مسىخ يىي  ووى   حلسوَؽ حللهخثي

أؤ علخأ مٔظ،ا مظ،حٟكخ إلىحء حلسكوسان لحلسكوسخص لحلسَ٘فان لحلسَ٘فخص ىحهل أٍلاش عىٌه حلسئٓٔىخص 

 حلقَآناش.

حلقىَآؤ حلكىَي " لمن أؿل نل عٌح يقىع حلكظىخد فى  ٓىظش فٜى، ن وىخلؾ حلاٜىل حإلل  ملهىخ "مئٓٔىخص طكوىا  

كاغ وَٝ رخلظلوال لا٠ل طكوىا  حلقىَآؤ حلكىَي ن لماىخعَ عىٌح حلا٠ىلن لحإلعساىش حلظى  طلظوهىخ مئٓٔىخص طكوىا  

حلقَآؤ حلكَي  ف  عٌح حلسايحؤ حلكوس ن رخوظزخٍعخ طسؼل أكي هط،١ حليفخج وسخ يظكَٝ له حلظكوا  حلييل  حآىلم  

هىىظ  رظلىىخل  إلعىى  حلسئٓٔىىخص حلقخثسىىش رظكوىىا  حلقىىَآؤ حلكىىَي  ىحهىىل حلسـظسىىع حلسٔىىو  مىىن طلىىييخص لمىىئحمَحصن ل



حلِلحيىخ  -حلسىيحٍّ حللٔىخثاش  –نواخص حلقَآؤ حلكىَي   -حلسكخعي حلكوساش –كوقخص طلااع حلقَىن حلكَي   –جحلكظخطاذ 

خووىش حلسقخٍة حصلكظَلناش ن لاؤ نخنض فكخلاظهخ ف  طلقاق أعيحفهخ طظ،اف وو  مخ طسظوكه من مق،مخص ر٘ىَيش ف –

 ف  عٌح حلظكوا .   

لطلخل  حلاٜل حلؼخن  حلٌا ؿخء ركلى،حؤ "حلسق،مىخص حلز٘ىَيش لظكوىا  حلقىَآؤ حلكىَي " حلظلواىل إلٍركىش ملىخلٍ 

أٓخٓاشن أللهخ حلسكو  حلقخث  رظكوا  حلقَآؤ حلكَي ن من كاغ مكخنظهن لحلسق،مخص حللُمش لىه نسكوى  لوقىَآؤ حلكىَي  

هلااىش  لحل،حؿزىخص حلسلطىش رىه. لحلسلى،ٍ حلؼىخن  طلىخل  حلٔىو،ناش لحإل –حلظَر،يش لحلسهلاش  –حلكوساش  –جحلٌحطاش 

١لد حلسئٓٔخص حلظكواساش حلقَآناشن من كاغ ١زاكظه ن للحؿزخطه  ازل حلقاخ  رخللاعن لأػلخثهن لركيه. لحلسلى،ٍ 

حلؼخلغ طلخل  أللاخء حم،ٍ مظكوس  حلقَآؤ حلكَي ن من كاغ ط،حٛوه  مع مئٓٔخص طكواسهن لمخ يلزكى  أؤ يق،مى،ح 

من أؿل طلقاق حلظكخمل حلهىخىف رىان حإلٓىَس لحلسئٓٔىش حلقَآناىش مىن نخكاىشن لحلسلى،ٍ حلَحرىع طلىخل  حاىحٍس  ره

حلقخثسش وو  مئٓٔخص طكوا  حلقَآؤ حلكَي  ن ل١زاكش حلكسواخص حاَٗحفاش حلـخٍيش فاهىخن لنىل ًلى  فى  طاخوىل طىخ  

 ٔش حلقَآناش. من أؿل حآهخ  ف  نـخف وسواخص حلظكوا  حلظ  طظ  ىحهل حلسئٓ

لحلاٜل حلؼخلىغ طلىخل  "طكوىا  حلقىَآؤ حلكىَي : ميهلطىه لوسواخطىه" وىيىح مىن حلكسواىخص حلسوظواىشن ؿىخء فى  

مقيمظهخ وَٝ إلعيحف طكوا  حلقَآؤ حلكَي  ف  حلسئٓٔخص حلقَآناشن لػل  ركَٝ لزَحمؾ حلظكوا  ف  مئٓٔىخص 

١زقىخ لكىل نى،ج ملهىخن للسلىخعؾ حلظىيرَ حلسظزكىش فى  طكوا  حلقىَآؤ حلكىَي ن مىن كاىغ أعساظهىخن لٟى،حر٢ اوىيحىعخ 

مئٓٔخص طكوا  حلقَآؤ من نخكاش أٓٔهخ لآلاخص ططزاقهىخ. وىَٝ ركىيعخ لطىَق لأٓىخلاذ طكوىا  حلقىَآؤ حلكىَي ن 

حلطَيقش حلـسخواش حلظَىيييش ن لمخ  –حلطَيقش حلظَىيييش –حلطَيقش حلاَىيش –من كاغ أل،حنهخ جحلطَيقش حلـسخواش

ق من أٓخلاذ ط٠سلض أٓو،د طكوا  حلقَآؤ رخلكل ن لأٓىو،د طكوىا  حلقىَآؤ رخلسلىخظَسن لأٓىو،د يكان عٌه حلطَ

طكوا  حلقَآؤ رخاػخرشن لأٓو،د طكوا  حلقَآؤ رخلكق،رشن ػ  أٓو،د طكوا  حلقَآؤ رخصاظىيحء. ركىيعخ وىَٝ لو،ٓىخثل 

ٜىل ركىيعخ رخللىييغ وىن وسواىخص حلسٔظويمش ف  طكوا  حلقىَآؤ حلكىَي ن مىن كاىغ أعساظهىخن لن،واخطهىخ. هىظ  حلا

طقى،ي  ىلٍا ن لآلاىخص  -حلظق،ي  حلظ  طظزع ىحهل مئٓٔخص طكوا  حلقَآؤ حلكىَي ن مىن كاىغ أل،حنىه جطقى،ي  فى،ٍا

 طلقاقه نل ل،ؤ ملهخ. رسخ ئخوي ف  طلقاق حإلىلحٍ حلظَر،يش حلسل،١ رسئٓٔخص طكوا  حلقَآؤ حلكَي  حلقاخ  رهخ.    

مئٓٔخص طكوا  حلقَآؤ حلكَي  حلظَر،يش"ن من كاغ ماه،  نىل ىلٍن لأعساىش  وَٝ "أىلحٍلحلاٜل حلَحرع 

حلقاىخ  رىىهن لاؿىىَحءحص ططزاقىهن فزىىيأ رظلىىخل  حلىيلٍ حلىىييلي رزكييىىه حلىيلٍ حلكقىىيا لحلىىيلٍ حلظكزىيا. لػلىى  رخلىىيلٍ 

يلٍ حلظكواسى  حلظؼقاا  من نخكاش كاع حله،يش حلؼقخفاىشن لرلىخء حإلمىن حلاكىَان لطؤٛىال ػقخفىش حللى،حٍ. لػوىغ رخلى

لهٌه حلسئٓٔخص حلقَآناش لمخ طق،  ره من رلخء وقواخص مظكوس  حلقَآؤ حلكَي . طلىيع ركىيعخ وىن حلىيلٍ حلٜىل  

لهخ من نخكاظ  حل،اخيش لحلكلؽ. ركىيعخ وىَٝ لوىيلٍ حصؿظسىخو  حلىٌا يقى،  رظلٔىان ولاىخص حلظكخمىل مىع هللان 

شن لمع حلزاجش من ك،له. حنظقل ركيعخ لظ،ٟاق مكخل  حليلٍ لمع حلٌحصن لمع حإلعلن لمع حلـاَحؤن لمع أعل حلٌم

حإلهلا  من نخكاظ  حلا٠خثل لحلًَحثلن للظزاىخؤ مكىخل  حلىيلٍ حلقاسى  حلىٌا يلزكى  أؤ طقى،  رىه عىٌه حلسئٓٔىخص 

ِيىِ ماهى،  حصنظسىخء. هىظ  ركىيعخ كحلقَآناشن من كاغ حللاخظ وو  حلقا  حإلٛاوشن لطلساش حللٔخٓاش حلقاساىشن لط

اٜل ركَٝ لسكخل  حليلٍ حلـهخىا لسئٓٔخص طكوا  حلقَآؤ حلكَي  رخوظزخٍعخ ه٢ حليفخج وىن كسىلص حلظ٘ى،يه حل

حلسظكسىىيس لوكظىىخد حلكىىَي ا اً أؤ مكَفىىش عىىٌه حإلىلحٍ ئىىخوي فىى  وسواىىخص حلظطىى،يَ حلظىى  ط،ؿىىه نلىى، اٛىىلف عىىٌه 

 حلسئٓٔخص وو  حللل، حلٌا يظ  ط،ٟاله ف  حلاٜل حلقخى .       



حلوىىخمْ طلىىخل  "ططىى،يَ مئٓٔىىخص طكوىىا  حلقىىَآؤ حلكىىَي " كاىىغ طىى  طلىىخل  ماهىى،  ططىى،يَ عىىٌه  لحلاٜىىل

حلسئٓٔخصن رسخ يلسوه عٌح حلساه،  من ىصصص لمكخؤن لحلسَؿكاخص حللخنسش لهٌح حلظط،يَن رخوظزخٍعخ طكزَ ون 

ئٓٔىخص فى  م،حؿهىش حللٔق حلاكَا حلقخث  لٍحء حلظطى،يَن لحلىَإا حلسظكىيىس فى  ًلى ن لأعساىش ططى،يَ عىٌه حلس

مؼخلذ طكوا  حلقىَآؤ حلكىَي ن لفى  اىَحءس حلليحػىش حلسكخٛىَسن لفى  م،حؿهىش طلىييخص حلك،لسىش لحل٘ىَق ألٓىطاش 

حلـيييسن لف  طـ،يي وسواخص طكوا  حلقَآؤ حلكَي ن لف  ٛي حلهـسش حلؼقخفاشن لهظ  ركَٝ إلع  مـىخصص ططى،يَ 

ط،يَ مكوس  حلقَآؤ حلكَي ن لمـخ  طط،يَ مظكوس  حلقىَآؤن حلسئٓٔخص حلقَآناش حلظكواساش لحلظ  ط٠سلض مـخ  ط

لمـىخ  ططىى،يَ أللاىخء أمىى،ٍ مظكوسىى  حلقىَآؤن لمـىىخ  ططىى،يَ فٜى،  لمئٓٔىىخص طكوىىا  حلقىَآؤن لمـىىخ  ططىى،يَ 

وسواخص طس،يل حلظكوا  ف  مئٓٔىخص طكوىا  حلقىَآؤن ػى  مـىخ  ططى،يَ حلزىَحمؾ لحإلن٘ىطش حلسظزكىش فى  مئٓٔىخص 

 طكوا  حلقَآؤ.   
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حلق٠خيخ حلظي نخلض حعظسخمخ نزاَح في مايحؤ حلظَراش لوو  حللاْ  طكي حلق٠خيخ حلسَطزطش رخلظَراش حلوخٛش من

في عٌه حلاظَس حعظسخمخص  ظهَصلحلظ  يك،ى حصعظسخ  رهخ ال  حللٜف حلؼخني من حلقَؤ حلسخٟي كاغ  حللييغن

يظكوس،ح رخلطَق حلظي طقي  لوكخىيان في  رخإلفَحى لاَ حلكخىيان جحلسكخاان لحلس،ع،ران  حلٌين ص ئظطاك،ؤ أؤ

لايٍحطه  لحعظسخمخطه  مسخ يظطوذ من حلقخثسان وو  حلسايحؤ حلظَر،ي  حلسيحٍّن لص طظلء  مع حكظاخؿخطه 

ؤ له  رَحمؾ هخٛش ره  طوزي حكظاخؿخطه ن وو  حوظزخٍ أنهخ طظلخل  أللج  حإلفَحى رهٌه حلاجشن رلاغ طك، حصعظسخ 

مول،ظ  حللس، حلكقوي لحصناكخلي لحللاْ كَنين لكاغ يوظوف أىحإع  ر٘كل حلٌين يوظوا،ؤ ون أاَحنه  في

خري حنلَحفخ رخصطـخه حلٔوزي أل حصطـخه حصيـ ون أىحء حإلفَحى حلكخىيانن فه  حلٌين يللَف،ؤ ون حلسظ،٢ٓ

 . مول،ظخ

لعٌه من ايٍس هللا ٓزلخنه لطكخل  ف  هوقهن كاغ ل  يـكل حللخّ وو  ىٍؿش لحكيسا اً ل، ٗخء لـكل 

  للكن للكسش ص 8ٗجحلسخثيس:لل، ٗخء هللا لـكوك  آمش لحكيس للكن لازو،ن  فاسخ آطخن حللخّ أمش لحكيس 

قيٍحص لاسظلن اىٍحنه  لطقزوه  لمأٗاخء من ك،له  لفق مخ يكوسهخ اص ع، هوق حللخّ مظاخلطان ف  حإلفهخ  لحل

لع، أٍحى لايٍن لكٔذ مخ لعزه  من نك  ص طكي لصطلٜ  لملهخ نكسش حلٔسع لحلزَٜ لحلٜلش للاَعخ 

لهللا أهَؿك  من رط،ؤ ن   78جحلسئمل،ؤ: حلٌي أن٘ؤ لك  حلٔسع لحإلرٜخٍ لحإلفجيس اوال مخ ط٘كَلؤ

 ن لنل يظسظع رهخ كٔذ 78جحلللل: جخ لؿكل لك  حلٔسع لحإلرٜخٍ لحإلفجيس لكوك  طكقو،ؤأمهخطك  ص طكوس،ؤ ٗا

  مخ ٗخء هللا له من فه  اىٍحأ. 

عٌح حلاه  لحاىٍحأ طزَُ ا٠اش حصعظسخ  رخلظَراىش حلوخٛىش حلظى  طظلىخل  حإلفىَحى ًلا حصكظاخؿىخص  لف  ٟ،ء

ش يـىذ أؤ ىٍحٓىظهخ لفهسهىخ لم،حؿهظهىخن هخٛىش لأؤ حلوخٛش ف  حلسـظسكخص حانٔخناش حلسكخَٛس نق٠اش مهسى

مىىن طكىىيحى حلٔىىكخؤ لفقىىخ لوظقىىييَحص حلكخلساىىش لحلسلواىىش مكىىخن لرسىىخ طسؼوىىه عىىٌه %  ٕٔعىىٌه حلاجىىش طسؼىىل كىى،حل  ج

حللٔزش من م٘كلص طئػَ وو  طزل  حلوط٢ حانسخثاش لحلظقيماش لسلكقش حلظط،ٍ حلسٔىظسَ فى  موظوىف حلساىخىينن 

ؿذ طيحٍأ عٌح رخصعظسخ  رخانٔخؤ ف  نل مكخؤ ريًءح من مَكوش حلسهي لحلَٟىخعش لحلطا،لىش لرخل٘كل حلٌا ئظ،

ص ن لريلؤ طسااِ أل ااٜخءن ًل  أنلخ حلسزكَسن مَلٍح رخللٖء لحل٘زخد لحلكزخٍ من حلٌن،ٍ لحانخع وو  حلٔ،حء



لس،عى،ران لحلسظاىى،اان نقٜىَ حلظَراىش حلوخٛىىش ووى  حإلٗىوخٙ حلسكىىخاان فقى٢ن لانسىىخ طسظىي لظ٘ىسل حإلٗىىوخٙ ح

أي٠خن فهئصء ؿساكخ لييه  كخؿخص طَر،يش هخٛشن لمن ػ  فه  فى  كخؿىش لَوخيىش ًحص ١زاكىش موظواىش وىن طوى  

 حلظ  يقيمهخ حللاخ  حلظَر،ي حلكخىي.

للسخ نخؤ اطخج حلزلغ حلكوس  لحلظَر،ا ي٘هي حعظسخمخ مظِحييح رؤٛلخد حلاجخص حلوخٛش يؤط  عٌح حلكظخد 

عٌح حلظ،ؿه لحصعظسخ  ا٠اش فؤاش حلظَراش حلوخٛش ركيمخ ٗهي حلكقي حللخلي طط،ٍحً عخثلً في  لاطَف ف  ا١خٍ

مـخ  حصعظسخ  رخاوخاش لحلس،عزش مكخن لن٘طض حليل  حلسوظواش في طط،يَ رَحمـهخ في عٌح حلسـخ  إلؤ 

ركٞ حلـ،حنذ حلسظكوقش رهخ  حصٓظـخرش حلاكخلش طٔظ،ؿذ حللاَس لحلسكخلـش حل٘س،لاشن رلاغ ص يظ  حلظَناِ وو 

لالاخ  حلـ،حنذ حإلهَان لر٘كل يك،ؤ فاه لزَحمؾ حل،اخيش من حاوخاش أعساش مظساِس ناَحً إلنهخ طسؼل اؿَحًء 

حاوخاش ليوظَٜ حلكؼاَ من حلـه،ى حلسكل،يش لحلسخىيش حللُمش لزَحمؾ  مزكَحً يقول ال  كي نزاَ من لا،ج

لظكخمل مع حلس،عزش ناَح للخؿش حلسـظسكخص حلسظِحييس للٓظاخىس ملهخ لكٔن لحلظؤعالن لنٌل  لزَحمؾ ح حلَوخيش

 ط،ظااهخ فاسخ يك،ى وو  حلسـظسع رخللاع لحلاخثيس.

نسخ يؤط  حلطَف حلس،ؿ،ى ف  حلكظخد م،حنزخ ليو،حص حاٛلف لحلظـييي في مايحؤ حلظَراش حلوخٛش 

Educational Reform Movement in Special Education حطوٌص أٗكخصً مظل،وش ١خلض ظ  لحل

مكا  ؿ،حنزهخن اؤ ل  يكن نل حلسسخٍٓخص لحلٔاخٓخص لحلزَحمؾ حلظ  طزَُ حلس٘كلص حلكزاَس حلظي يكخني ملهخ 

حللاخ  حلقخث  لوظَراش حلوخٛش هخٛش فاسخ يظكوق رقيٍطه وو  حصٓظـخرش حلاكخلش لواَلق حلاَىيش ران أفَحىعخن 

ْ حلوخٛش ره  رسخ يظ،حء  لحكظاخؿخطه ن لرسخ ئسق ريمـه  مع ًليه  من لطكااف حلسلخعؾ ل١َق حلظيٍي

حلظلماٌ حلكخىيان في فٜ،  حلظكوا  حلكخ ن مع طقيي  حليو  حلكوسي حلسكؼف لسكوساه  رسخ ئخويع  وو  طلااٌ 

ل  نوه رؤؤ حٓظَحطاـاخص حلظكوا  ٓ،حء لوطلد حلس،عزان أل ًلا حاوخاخص حلسوظواشن طلقاقخ ل٘كخٍ ئ،ى حلكخ

لوظساِن لحلظساِ لوـساعن لرخوظزخٍ ًل  كقخ لكل حلزَ٘ لركٞ حللاَ ون أيش مك،اخص  حلظَراش لوـساعن لحلظكوا 

 طكوسه ن ٓ،حء نخنض ؿٔييش أ  وقواش. اي طل،  ىلؤ

لمن نخكاش ػخلؼش يؤط  حلطَف حلاكىَا مىن رىخد حلىيفخج وىن كقى،ق ًلا حصكظاخؿىخص حلوخٛىشن لحلكسىل ووى  

خلزه ا رخلظلااَ حلاكَا لكاااش طلٔان لحاع حلوىيمخص حلظَر،يىش حلسقيمىش إلفَحىعىخن لطكَيىف حلسـظسىع طلقاق مط

اىىخىٍس ووىى  حانظىىخؽن لاٗىىكخٍع  لأفىىَحى حلسـظسىىع ركلاىىخص طزخىلاىىش طٔىى،ىعخ حلسلزىىش  رىىؤعساظه  نكلخٛىىَ ر٘ىىَيش

١ ٓىو،ناش لمكىخٍف مظـىيىسن لحلس،ىسن لطلييي ٓزل طل٘ا٢ كاخطه  حصؿظسخواشن لمٔخويطه  وو  حنظٔىخد أنسىخ

لظِيي من حنظسخثه  لسـظسكه ن رخوظزخٍع  ؿِءح من حللاخ  حصؿظسخوي حلٌي يلظس،ؤ الاهن للهى  كقى،ق للحؿزىخص 

 في مسخٍٓش أىلحٍع  وو  أنسل لؿه لر٘كل فكخ .

للىىض حلظىى  طلخليىىؤط  حلطىىَف حلاكىىَا لاؤىىاش حلظَراىىش حلوخٛىىش مىىن نخكاىىش ٍحركىىش م،حنزىىخ للعظسخمىىخص حلكوساىىش 

لمع حلسلخلصص حلكييىيس حلظى  ؿىَص ٍوخيش لطؤعال ًلي حصكظاخؿخص حلوخٛش لحل،فخء رلق،اه  لحاكخ لمٔظقزلن 

فىى  حلىىيل  حلكَراىىش لَٓىى  ٛىى،ٍس لوسٔىىظقزل مىىن هىىل  حليٍحٓىىخص حآظ٘ىىَحفاشن لحلظىى  مىىن أرَُعىىخ حٓىىظَحطاـاش 

لحلؼقخفىش لحلكوى، ن لم٘ىَلج  مٔىظقزل حلظكوىا  حلظكوا  في حل،١ن حلكَري حلظ  أٛيٍطهخ حلسلاسش حلكَراش لوظَراىش 

في حل،١ن حلكَري حلٌي أنـِطه ملظيا حلاكَ حلكَرين لمَ٘لج حٓظَ٘حف مٔظقزل حلكسل حلظَر،ي رىيل  مـوىْ 

حلسظكاَحص حلسظٔخٍوش في وخل  حلا، ن لحلظ  طظطوذ طلاىا  ن للظككْ نوهخ مـس،وش حلظلييخص لحلظكخلؤ حلوواـي



مـخصطهىخن كظىى  طٜىىزق حإلفكىخٍ لحلسكو،مىىخص حلوخٛىش رىىٌلا حصكظاخؿىخص حلوخٛىىش عىىي  حلكوى  لحلسكَفىىش فى  نخفىىش

%  مسىخ نكوسىه إل١اخللىخ مهسىخ ٓ٘مل،ٍ حصعظسخ  ف  مـظسع حلكو  لحلسكَفش. فقي أٗخٍ ووسخء حلسٔظقزواخص أؤ ج

ظَراىش حلوخٛىش نخؤ لٟكه  حلا،  لاَ ٛخلق لوسٔظقزلن لأؤ حلسئٓٔخص حلظَر،يش لحلظكواساش حلسهظسش رق٠ىخيخ حل

يـىىذ وواهىىخ أؤ طٔظ٘ىىَف حكظاخؿىىخص حلسٔىىظقزل كظىى  يىىظ  حلىىظوط٢ حلٔىىوا  لهىىخ لط،فَعىىخن لٓظٜىىزق مهسظهىىخ أؤ 

طظ،اىىع مىىخ ٓىىالظخؿه عىىئصء فىى  حلسٔىىظقزل مىىن لظىىخثف لأىلحٍ لهىىٌه حلاجىىخصن فسىىن ملمىىق حلسٔىىظقزل حلظَرىى،ا 

ظكوا  حلكخ  رخوظزخٍه ناخمىخ طَر،يىخ ٗىخمل حل٘خموش ط،فاَ حلاَٙ أمخ  حليحٍٓان لًلي حصكظاخؿخص حلوخٛش في حل

 مـس،وش وَي٠ش من حلطلد ًلي حامكخنخص حلسظزخيلش. ي٘سل

لوو  ًل  فبؤ عٌح حلكظخد ئظهيف حلظؤٛال لساه،  حلظَراىش حلوخٛىش لحلاؤىاش حلس،ؿهىش لهىخ فى  مـخصطهىخ 

خيخعخن اً لىن يىظ  حصنظاىخء لطٜلااخطهخ حلسوظواىش فى  ٍإيىش ووساىش طـسىع رىان حللاَيىش لحلظطزاىق فى  وىَٝ ا٠ى

رخلظلااَ لمخ يلزك  أؤ يك،ؤن رل ٓاظكيحعخ لظزاخؤ مٔخل  حلظطزاىق حلى،حاك  لهىخ فى  مئٓٔىخص حلظَراىش حلوخٛىش. 

لوَٝ للطـخعخص حليللاش لحلظـخٍد حلكخلساش ف  فؤاش حلظَراىش حلوخٛىش حلسلخٓىزش لىٌلي حصكظاخؿىخص حلوخٛىش 

لو  رساه،  نىل فجىش مىن فجخطهىخن ليكىيى أٓىزخد ل هٜىخثٚ عىٌه حلاجىخص ركخفش فجخطه ن مسخ يـكل حليحٍّ وو  

فىى  ركىىييهخ جحاوخاىىش لحلس،عزىىش ن ليقىىخٍؤ رىىان ١ىىَق لأنىى،حج حلوىىيمخص حلسقيمىىش لهىىخ مىىن كاىىغ ىٍؿىىش حلويمىىش 

لناخيظهخ لؿ،ىطهخن لحلك٘ف ون حلظلييخص حلظ  ط،حؿه فؤاش حلظَراىش حلوخٛىش لرَحمـهىخ فى  حل،حاىع حلساىيحن ن 

لس٘ىكلص حلظىي طكىخني ملهىخ فىىي طلااىٌ هططهىخ  لحلسك،اىخص حلظى  طلىى،  رالهىخ لرىان طلقاىق أعىيحفهخ فىىي لأرىَُ ح

حلسـظسع حلسلوي لحلسئٓٔخص حلظَر،يشن اٟخفش ال  وَٝ ٛ،ٍس مٔظقزواش لسخ يلزك  أؤ يك،ؤ وواه حلكسىل مىع 

 ًلا حصكظاخؿخص حلوخٛش. 

ن هللهخ ٍإيش وخمش لاؤاش حلظَراش حلوخٛىش حلظىي فٜ،  يقي  م ٓظشللظلقاق عٌه حإلعيحف يقع حلكظخد ف  

١س،ف ووس  طَٓن لييلخ وو  مىيحٍ  طٜوق لوظكخمل مع أفَحىعخ لفقخ لسخ طٔظ،ؿزه نل فجش من فجخطهخن لريحفع من

ٓىىلان ١ىى،ح ن لهزىىَحص طَحنسىىض فىى  مـىىخ  حلكسىىل حلظَرىى،ان فـىىخء حلاٜىىل حإلل  ركلىى،حؤ حلظَراىىش حلوخٛىىش رىىان 

خل  ماه،  حلظَراش حلوخٛش كٔذ حلَإا حلاكَيش حلسوظواشن لمىخ ي،ؿىي رالهىخ مىن طىيحهل حلساه،  حل٠َلٍسن لطل

ف  حلاهى  لحلزلىغ. لوىَٝ لوظطى،ٍ حلىٌا مىَص رىه حلظَراىش حلوخٛىش مىن حلكٜى،ٍ حلقييسىش الى  حللييؼىش. ركىيعخ 

خإلفَحى ًلا طلىىخل  أعساىىش حل،اىى،ف ووىى  فؤىىاش حلظَراىىش حلوخٛىىش مىىن حللخكاىىش حلكقييىىش حلظىى  طئنىىي أؤ حصعظسىىخ  رىى

حصكظاخؿىىخص حلوخٛىىش كىىق ٗىىَو  كىىغ وواىىه حلاكىىَ حلظَرىى،ا حآىىلم  فىى  مٜىىخىٍه حلسوظواىىشن لمىىن حللخكاىىش 

حلٔاخٓاش حلظ  أنيص ناف أؤ حصعظسخ  رخلظَراش حلوخٛش يؤط  م،حنزخ للعظسخ  حلكىخلس  رخلق٠ىاشن مىن كاىغ ن،نىه 

و  حلسٔظ،يان حلكخلس  لحلسلوى . لمىن حللخكاىش مئَٗح لظقي  حلسـظسع لطل٠َهن لمن كاغ حللـ  حلٌا طسؼوه و

حصاظٜىىخىيش حلظىى  طزىىَُ نىى،ؤ حصعظسىىخ  رىىخإلفَحى ًلا حصكظاخؿىىخص حلوخٛىىش يكىىي مىىن ىوىىخث  طلقاىىق حلظلساىىش ىحهىىل 

حلسـظسعن لمن حللخكاىش حصؿظسخواىش حلظى  طئنىي أؤ أفىَحى عىٌه حلاجىخص ؿىِء مىن نٔىاؾ حلسـظسىعن لحصعظسىخ  رهى  

راظه  لران حللاىخ  حلكىخ ن لوىخمل مىن و،حمىل حٓىظقَحٍ حلسـظسىع. لمىن حللخكاىش حلظَر،يىش يك،ؤ لظلقاق حلظ،حفق 

حلظ  طلقق مزيأ طكخفئ حلاَٙ حلظكواساش. طلخل  ركيعخ أعيحف حلظَراش حلوخٛش حلظ  طٔك  لظلقاق حلكخيىش حللهخثاىش 

صكظاخؿىخص حلوخٛىش. لهىظ  ؤ هوق انٔخؤن لمٔخويطه  وو  حلظكاف مع حلسـظسع حلٌا ي،ؿي فاىه حإلفىَحى ًلل ح

 حلاٜل ركَٝ فجخص حلظَراش حلوخٛش لطٜلااخطهخ حلسوظواش.         



فؤىاش حاوخاىش فكىَٝ لق٠ىخيخ نؼاىَسن رىيأص رساهى،  حاوخاىش كٔىذ حلاكىَ حلظَرى،ا للحلاٜل حلؼخن  طلخل  

حلسلاىى،ٍ  –خٓىى  حلسلاىى،ٍ حلٔا –حلسلاىى،ٍ حللأىى   –حلسلاىى،ٍ حصؿظسىىخو   -حلىىَإا حلسوظواىىش جحلسلاىى،ٍ حلطزىى 

حلظَر،ا ن لػل  رخلظٜلااخص حلسوظواش حلظ  لٟكهخ حلساكَلؤ حلظَر،ي،ؤ لإلوخاىشن لػوىغ رظلىخل  أعى  حلسٔىززخص 

حلسوظواش حلكخملش لٍحء حاوخاىشن ٓى،حء أنخنىض مٔىززخص لٍحػاىش أ  مٔىززخص راجاىشن ػى  هىظ  حلاٜىل ركىَٝ إلعى  

ٔىه لووى  أٓىَطه لووى  حلسـظسىع حلىٌا يكىاٖ فاىهن لحلظى  طيحواخص حاوخاش لحنككخٓخطهخ وو  حلاىَى حلسكىخق نا

طاهىىىَ فىىى  حصنككخٓىىىخص حصؿظسخواىىىش لحصنككخٓىىىخص حللأىىىاش لحصنككخٓىىىخص حلظَر،يىىىش لحلظكواساىىىشن اٟىىىخفش الىىى  

 حصنككخٓخص حلسهلاش.   

لوىىَٝ حلاٜىىل حلؼخلىىغ حلىىٌا ؿىىخء ركلىى،حؤ "مـىىخصص حاوخاىىش فىى  حلاكىىَ حلظَرىى،ا" لؼلػىىش مـىىخصص لإلوخاىىش 

اوخاش حلزيناشن حاوخاش حلزَٜيشن حاوخاىش حلٔىسكاش  فظلىخل  رخلظلواىل ماهى،  حاوخاىش حلزيناىش لأل،حنهىخن لأعى  جح

حلوٜخثٚ حلسساِس إلٛلخرهخ من حللخكاظان حصؿظسخواش لحلظكواساشن لوَٝ لسٔززخص حاوخاىش حلزيناىش حل،ٍحػاىش 

زخص لوظكخمل مع ًلا حاوخاىش حلزيناىش مىن كاىغ طلييىي لحلزاجاش لأع  طيحعاخطهخ حلظَر،يشن لكيى مخ يوِ  من مظطو

حكظاخؿىىخص حلسكىىخاان رىىيناخن لطىى،فاَ حلسٔىىظوِمخص حلسكخناىىش لحلظـهاِيىىش لهىى ن لطىى،فاَ مكوىى  لحج رخاوخاىىش حلزيناىىش 

لمٔىىئل  وىىن ٍوخيىىش أٛىىلخرهخن لطٜىىلاق ٓىىو،ناخص حلظكخمىىل مكهىى ن اٟىىخفش الىى  حلظكوىىذ ووىى  حلسك،اىىخص حلظىى  

ٟىىكخف حلزٜىىَ ن لأعىى   -عخ لظلواىىل حاوخاىىش حلزٜىىَيش فظلىىخل  ماه،مهىىخ لأل،حنهىىخ جحلكااىىفطكظَٟىىه . حنظقىىل ركىىي

مٔىىززخطهخ حل،ٍحػاىىش لحلزاجاىىشن لهٜخثٜىىهخ حلٔىىاك،ل،ؿاش لحلظكواساىىش لحصؿظسخواىىش لحلوك،يىىش لحللَناىىشن لأعىى  

ا حاوخاىىش حلسظطوزىىخص حلظَر،يىىش حللُمىىش لوظكخمىىل مىىع ًلا حاوخاىىش حلزٜىىَيشن مىىن كاىىغ طلييىىي حكظاخؿىىخص ًل

حلزَٜيشن لحنظٔخد مهىخٍحص حلظكخمىل مكهى ن لان٘ىخء اىحٍحص حلكى،ق حلزٜىَان لطاكاىل حٓىظويح  حلسكىخق رٜىَيخ 

لوظكل،ل،ؿاىىخن ػىى  طل٘ىىا٢ حللىى،حّ حإلهىىَا لىىييه . لهىىظ  حلاٜىىل ركىىَٝ لإلوخاىىش حلٔىىسكاشن فظلىىخل  ماه،مهىىخن 

وىىل مكهىىخن مؼىىل حإلهىىٌ رؤٓىىو،د حل،اخيىىشن لأل،حنهىىخن لهٜخثٜىىهخن لمٔىىززخطهخن لأعىى  مىىخ يوىىِ  مىىن مظطوزىىخص لوظاخ

لان٘ىىخء اىحٍس حلكىى،ق حلٔىىسك ن لكٔىىن ط،ظاىىف حلظقلاىىخص حلظكواساىىش حللييؼىىشن لحلظل،يىىع فىى  أٓىىخلاذ طكوىىاسه ن 

 لطكِيِ مهخٍحص حلظكخمل مكه . 

فكىىَٝ ماهىى،  حلس،عزىىش لفقىىخ لوىىَإا حلاكَيىىش حلسظكىىيىسن طلىىخل  فؤىىاش حلس،عزىىش لحلظاىى،قن لحلاٜىىل حلَحرىىع 

لط،ٟاق حلكلاش ران حلس،عزش لحلظا،قن لٍٛي حلوٜخثٚ حلزيناش لحلكقواش لحصؿظسخواش لحصناكخلاش حلظى  يظٔى  

رهخ حلس،ع،ر،ؤ. وىخلؾ ركىيعخ أٗىكخ  حلَوخيىش حلسوظواىش لوس،عى،ران فى  حلسئٓٔىخص حلظَر،يىش لحلظكواساىش لحلظى  

حلظَٔيع حلظكواس ن لأٓو،د حاػَحءن لأٓىو،د حلظـساىع. كوىل ركىيعخ ركىٞ حلسظطوزىخص حلظَر،يىش  ط٠سلض أٓو،د

حللُمىىىش لوظكخمىىىل مىىىع حلس،عزىىىش لحلس،عىىى،رانن لطظسؼىىىل فىىى  ويحلىىىش طلييىىىي حلس،عىىى،دن لان٘ىىىخء اىحٍحص لَوخيىىىش 

ل،وىىش لوس،عزىىشن حلس،عىى،رانن لطىى،فاَ حلزاجىىش حلظَر،يىىش حلسٔىىخويسن لطىى،فاَ مكوىى  لحج رىىخلس،ع،رانن لرىىَحمؾ مظ

 لٍوخيش أَٓيش لمـظسكاش لحواش رطزاكش حلس،عزش لحلظا،ق. 

لحلاٜل حلوخمْ طلخل  طـخٍد ىللاش ف  حلظَراش حلوخٛشن لوَٝ فاىه  لكىيى مىن حلق٠ىخيخن رىيأص رخلظـَرىش 

حآلماش ف  ٍوخيش ًلا حصكظاخؿخص حلوخٛشن من كاغ ٍإيظهخ إلٛلخرهخن لحإلْٓ حلظ  طق،  وواهخن لنسخًؽ 

َراىىش فىى  ٍوخيىىش ًلا حصكظاخؿىىخص مىىن فجخطهىىخن لحل٠ىى،حر٢ حل،اخثاىىش مىىن حل،اىى،ج فاهىىخ. وىىخلؾ ركىىيعخ حلظـَرىىش حلك

حلوخٛشن لوَٝ فاهخ لوظـَرش حايطخلاش لحلظـَرىش حإلمَيكاىش لحلظـَرىش حإللسخناىش لحلظـَرىش حليحنسخٍناىش. حنظقىل 

ركيعخ لظلخل  حلظـَرش حصٗظَحناش فى  حصعظسىخ  رىٌلا حصكظاخؿىخص حلوخٛىشن كاىغ وىَٝ لوظـَرىش حلٜىالاش لمىخ 



خرهخ ٓ،حء ف  مـخ  حاوخاش أل مـخ  حلس،عزش. لهظ  حلاٜل رظلخل  حلظـَرش طظوٌه من اؿَحءحص ف  ٍوخيش أٛل

حلكَراش مسؼوش فى  وىيى مىن ىللهىخ لعى  حلظـَرىش حلٔىك،ىيش لحلظـَرىش حلزلَيلاىش لحلظـَرىش حلسكَراىش لحلظـَرىش 

 حإلٍىناش. 

ركىىخى عىىٌه أمىىخ حلاٜىىل حلٔىىخىّ فظلىىخل  طلىىييخص حلظَراىىش حلوخٛىىشن لوىىَٝ لكىىيى مىىن حلق٠ىىخيخ حلظىى  طزىىَُ أ

حلظلييخصن ريأص رظلخل  حلظلىييخص حلسـظسكاىشن مىن كاىغ طىيؤ ناىَس أفىَحى حلسـظسىع لىٌلا حصكظاخؿىخص حلوخٛىشن 

لناىىَطه  عىى  أنأىىه  لىىٌحطه ن لنقىىٚ ىلٍ حلسـظسىىع حلسىىين  طـىىخه ًلا حصكظاخؿىىخص لوخٛىىشن للاىىخد فؤىىاش 

خٍ حلظَراىىش حلوخٛىىش ركاىىيح وىىن حللاىىخ  حلظطىى،ج فىى  انـىىخف رَحمـهىىخ. لػلىى  رخلظلىىييخص حلظلااساىىشن مىىن كاىىغ حوظزىى

حلَٓىس ن لاٜى،ٍ حلظ٘ىىَيكخص حلسلاسىشن لحلزكىي وىىن طاكاىل حصطاخااىىخص حليللاىشن لطكخمىل حللاىىخ  حلقىخث  مىىع ًلا 

حلاجخص حلوخٛشن لناخ  حلظسااِ ٟي حلسكخاانن لالاخ  حإلهٌ رخلسيٍٓش حلـخمكىش. لػوىغ رخلظلىييخص حإلٓىَيشن مىن 

حلسكىىخقن لحل،ظىخثف حلٔىوزاش لمأٓىىَس طـخعىهن لحاعسىخ  حلسظكسىىي لىهن لطكَٟىىهخ  كاىغ ١َيقىش طكخمىىل حإلٓىَس مىع

لو٠ىىك،١ن لاوىىش فهسهىىخ لطزاكىىش حلوىىيمخص حلظىى  طقىىي  لمأٓىىَن لم،اىىف حإلهىى،س مىىن حلسكىىخق ىحهىىل حإلٓىىَس. لهىىظ  

كىِ رخلظلييخص حلظ٘واٜاش لواجخص حلوخٛشن من كاغ ١زاكظهن لأل،حنهن لحلكلخَٛ حلسك،نش لهن لحإلٓىْ حلظى  يَط

 وواهخ.    
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من حلسه  لوزخكغ حلظَر،ا لعى، يقى،  ربنـىخُ رلؼىه أؤ يىيٍأ أؤ حلزخكىغ  فى  رلؼىه يسىَ رسَحكىل ػىلع عىي 

وىىش حلسايحناىىشن لمَكوىىش حلكظخرىىش حلكوساىىشن لأؤ نىىل مَكوىىش طظ٠ىىسن مـس،وىىش مىىن حلسَكوىىش حلظل٠ىىاَيشن لحلسَك

حلوط،حصن لانه ف  حلسَكوش حلسايحناىش يقى،  رخٓىظكسخ  أىلحص رلؼاىش يقى،  رزلخثهىخ لاوىيحىعخ رطَيقىش طسكلىه مىن 

 ؿسع حلسكطاىخص حلسايحناىش حلظىي يلظىخؽ الاهىخ لكىي يقىاْ مىيا ٛىلش حلاىَلٝ حلظىي ٛىخلهخن اؤ نخنىض ىٍحٓىظه

طظ٠سن فَلٟخ ووساشن لرـسع حلزاخنخص امخ رلأه أل رسكخلنش مـس،وش من حلزىخكؼان حلساىيحناان حلىٌين ئىظكخؤ 

رهىىى ن ركىىىي اؿىىىَحء حصطٜىىىخصص حللُمىىىش رخلسال،ٛىىىان لطهاجىىىظه  لكسواىىىش حلزلىىىغن لاوىىىيحى حلزىىىخكؼان حلساىىىيحناان 

وى  مىخ يكظَٟىه  مىن ٛىكخدن لحلكسىل لطيٍيزه ن لحاَٗحف وواه  أػلخء ؿسىع حلزاخنىخص مىن حلساىيحؤ لو،اى،ف و

وو  طٌلاوهخ ألصً  رؤل ن ػ  طـَيذ عٌه حإلىلحص في نِل  حٓظطلوي لوسايحؤ صٓظكسخ  نى،حكي حلىلقٚ فىي طوى  

حإلىلحصن لحلظؤني من أنهخ ٛلالش لىااقش لمقللش رطَيقش طظاق لأٛ،  حلسلهؾ حلكوس ن للالظقل ركيعخ لظٜلاف 

لطلواوهخ لطأاَعخن ػ  يق،  ركظخرش طقَيَ ماٜل ي٘ظسل وو  نل حلوط،حص حلظىي  لطاَيق طو  حلزاخنخص لؿيللظهخ

 مَ رهخ ف  رلؼه. 

لنىىل عىىٌح ئىىظ،ؿذ أؤ يظىى،فَ لىىيا حلزخكىىغ حلظَرىى،ا مـس،وىىش مىىن حإلىلحص حلظىى  طٔىىخويه ووىى  ؿسىىع عىىٌه 

ؿىَحءحص حلسوظواىش حلزاخنخص لحلسكو،مخصن لاؤ عٌه حإلىلحص مخ ع  اص مـس،وش حل،ٓخثل لحلطَق لحإلٓىخلاذ لحا

كى،  م،ٟى،ج ملىيى أل  حلزلىغحلظي يكظسي وواهخ في حللٜ،  وو  حلسكو،مخص لحلزاخنخص حللُمش اطسخ  لانـخُ 

ٍُح لفكىخص فىي طٔىهال م٘كوش مكالش. فؤىلحص حلزلغ حلظَر،ا َٟلٍيش صٓىظكسخ  حليٍحٓىشن نسىخ أؤ لهىخ ىلٍح رىخ

وسواش حلزلغن لأؤ طل،وهخ يئىا ىلٍح مهسخ في ط،ٟالهخن لاؤ نل عٌح انسخ يي  ووى  مىيا حطٔىخج م،ٟى،واش 

 حلكو  حلظَر،ان كاغ اؤ نل رخكغ ص يؤهٌ من عٌه حإلىلحص اص مخ يلظخؿه أل مخ يظسخٗ  مع مزخىثه.
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أل حليٍحٓش عي حلظي  حلزلغ،ج أل حلس٘كوش ملل لاًح نخنض عٌه حإلىلحص مظكيىس لمظل،وش فبؤ ١زاكش حلس،ٟ

حلظي يـذ أؤ ئظويمهخ حلزخكغ في انـىخُ لاطسىخ  رلؼىه لهخٛىش فى   حلزلؼاشطليى كـ  ن،واش ل١زاكش حإلىلحص 

مـخصص حلٔو،أ حانٔخن  ملخ١ حلظَراش لمَحىعخن لحلٌا يلظؾ ون م٘خوَ لو،حمىل نؼاىَس لمظكىيىس طكسىن ىحهىل 

لهخٍؽ حانٔىخؤن لمىن حلسظكىٌٍ ايـىخى لٓىاوش لحكىيس طظساىِ رخل٘ىس،  فىي ىٍحٓىش ًلى  حلٔىو،أن لكاىغ اؤ عىٌح 

كىىن أؤ يكىى،ؤ ىحص ووىى  حإلػىىَ حلىىٌي طظَنىىه عىىٌه حلك،حمىىل نىىخؤ ص رىىي مىىن ىٍحٓىىش أنسخ١ىىه كاىىغ طكىىيىص حلٔىىو،أ يس

حإلىلحص حلظي حٓظويمض لهٌح حلكَٝن فظخٍس رخلٔئح  حلسزخَٗ وىن ١َيىق حصٓىظاظخءن أل رخلس،حؿهىش وىن ١َيىق 

صن أل رخلظسؼال ون ١َيىق حلسقخروشن أل رَٛي عٌح حلٔو،أ ون ١َيق حلسلكاشن أل رخلظقلان ون ١َيق حصهظزخٍح

 حلكالش.

لٍل  عٌح حلظل،ج اص أؤ عٌه حإلىلحص طظاخلص في اىيٍطهخ ووى  حلقاىخّن كاىغ اؤ حإلىحس حلظىي طٔىظطاع ااىخّ 

حٓىىظـخرش مكالىىش اىىي ص طكىى،ؤ ملخٓىىزش أل اىىخىٍس ووىى  ااىىخّ حٓىىظـخرش أهىىَان نسىىخ أنهىىخ طَنىىِ لطىىَطز٢ رخلٔىىو،أ 

انٔخني فىبؤ اىيٍس عىٌه حإلىلحص نؼاىَح مىخ طٜىطي  ركؼاىَ مىن حلك،حثىقن حلاخعَين أمخ حلسكَفش حلوخٛش رخليحهل ح

لطظ،اف ف  نؼاَ وو  مخ لكل أىحس ملهخ من مساِحص لواى،د مىن نخكاىشن لووى  ؿىيلا حٓىظويحمهخ حلظى  طىَطز٢ 

  رياش طٜساسهخ.

ل أىحسن مىن لف  عٌح حلكظخد يظ  طلخل  حإلىلحص حلسٔظويمش ف  حلزلغ حلظَر،ين من كاغ حلطزاكش حللخنسش لكى

كاغ ماه،مهخ لطط،ٍ حٓظويحمهخن لاؿَحءحص لَٗل١  حصوظسىخى وواهىخن لمىخ لهىخ لمىخ وواهىخن لرخلٜى،ٍس حلظى  

طظلقق مكهخ مخ طٔك  الاه حليٍحٓخص لحلزل،ع حلظَر،يش حلظ  طظِحيىي أعساظهىخ فى  حل،اىض حللخٟىَ أٗىي ملهىخ فىي 

حلظَر،يىش حليااقىش حلسٔىظسيس مىن حلكوى،  حلظىي  أي لاض م٠ ن اً في ٓاخق حل،ٛى،  الى  اىيٍ أنزىَ مىن حلسكَفىش

طكاىىل حلَفخعاىىش لإلنٔىىخؤن لط٠ىىسن لىىه حلظاىى،ق ووىى  لاىىَهن لكاىىغ يكىىي حلزلىىغ حلظَرىى،ي ماىىيحنخ هٜىىزخ لىوخمىىش 

أٓخٓاش صاظٜخى حليل  لطط،ٍعخن لاؤ حلكسل وو  كٔن حٓظؼسخٍ نظىخثؾ عىٌه حلزلى،ع لاؿىخىس طٔى،يقهخ  ئىخوي 

 ك،رهخ لحلسلخفاش وو  مكخنظهخ.  من هل  وخثيه طلقاق ٍفخعاش ٗ

فخلزلغ حلظَر،ي يظ  ف  راجش فٔالش حإلٍؿخء لي٘سل أؿِحء لؿ،حنذ من وو،  نؼاىَس لمظَحرطىشن لئىظوي  

أن،حوخ مظكيىس من ١َق حلزلغ لاؿَحءحطهن لحلزخكؼ،ؤ يزلؼ،ؤ في مـخصص حإلٛ،  لحلظَراش حلسقخٍنش لحلسلخعؾ 

ٍٗىخىع  ل١ىَق حلظىيٍيْ لمهخٍحطىه لفلاخطىه لأىراخطىه لاوىيحى حلسكوسىان لحاىحٍس حلسيٍٓاش لط،ؿاىه حلطىلد لا

لطؤعاوه ن نسخ يكخلـ،ؤ حلٜك،رخص لحلس٘كلص حلسظكوقش رطزاكش حلىظكو  لحليٍحٓىش لنسى، حلسظكوسىانن كاىغ يـوىذ 

ؿ،ح ئ،ىه حإلمل لحلٜلش لحلس،ٟ،واش. لنل مـخ  من عٌه حلسـخصص لىه مىن حإلىلحص مىخ يلخٓىزهن فهىل يىيٍأ 

زخكؼ،ؤ عٌه حإلىلحص حلزلؼاشا لعل ع  وو  لو  رطَق حٓظويحمهخ رخل٘كل حلىٌا يظلقىق مكىه مىخ ئىظهيف،نه حل

فىي  حصنىِصق مىن في مـخصص حلكو،  حلظَر،يش لحللأاش لوزخكؼان من رل،ػه ا لطلساش عٌح حل،و  ع، هاَ مكان

ٓىوزاش لمآهىٌ  ولمىخص ي٘ىكل فاسىخ هطَ حصنِصق من ووساش أنايس طلساه  لل  ولهخن لكٜخنش في ع  مظخعخص

 .نظخؿه  حلكوسي وو 

للك  يظاخىا حلزخكغ حلظَر،ا هطَ حصنِصق عىٌح فبنىه لعى، ئىظوي  حإلىلحص حلزلؼاىش حلظَر،يىش مطخلىذ رىؤؤ 

يوظِ  رسـس،وش من حل٠،حر٢ حإلهلااش حللخنسش صٓىظويح  عىٌه حإلىلحصن ًلى  أؤ حٓىظويحمهخ ووى  ولطهىخ ىلؤ 
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لأهلا  لهخ يزكيعخ ون حلسٔخٍ حلسلهـ  حلٔوا ن لص يكَٝ لولقاقش حلكوساش ر٘كل ٛىخىقن طلقاق ٟز٢ ووس  

 لعٌه حل٠،حر٢  طظسؼل ف :

ن فظظٜف رقيٍ نزاَ من حلؼزىخص ليئيىي لؿ،ىعىخ أىلىش ٛىخىاش يسكىن Truthحإلىحس طك،ؤ لوزلغ ون حللقاقش  -ٔ

حللقىىخثق ليو٠ىىكهخ لوزلىىغ كٜىىَعخ فىىي رلىىغ مكىىانن لأؤ طكىى،ؤ لخيىىش حلزخكىىغ حل،ٛىى،  الىى  حل،اىىخثع ل

لحلظسلاٚ لفىق حلسٔىظ،يخص حلؼلػىش لولقىخثق لعى  حاكٔىخّن لحلظأىاَن لحصٓىظيص ن اً رىيلنهخ ص يسكىن 

 حل،ٛ،  لولقاقش.

حلظَرىى،ا  ن فاوىىي  أعىىيحف حلزلىىغ مكظسىىيحً ووىى  مزىىخىة كَيىىش حلزلىىغFreedomحللَيىىش فىى  حصٓىىظويح   -ٕ

 ي يظطوذ حوظزخٍحص حؿظسخواش ل حاظٜخىيش.لحصلظِح  رخلسليىحص حلكوساش ٟسن حللطخق حلٌ

ن رلاىىغ يظلسىىل حلزخكىىغ مٔىىئللاش نىىل أىحس ئىىظويمهخ Responsibilityحلسٔىىئللاش حلكخموىىش وىىن حإلىحس   -ٖ

 لهخٛش فاسخ يظكوق رظؤػاَحطهخ وو  نظخثؾ حلزلغ حلٌا يـَيه.

رخاٗىخٍس الى  حلسٜىخىٍ  ن فاك،ؤ ٛخىاخ فىي حلزلىغن لموظِمىخIntegrityحإلمخنش حلكوساش ف  حٓظويح  حإلىحس  -ٗ

 حلظي حٓظق  ملهخ حلسكو،مخص حلظ  رل  ملهخ أىحطه حلزلؼاش أل حلظي حٓظكخؤ رهخ في رلؼه لفق أٛ،  ملهـاش. 

ن فاكسىىىل ٟىىىسن نطىىىخق حلظكىىىخلؤ حلكوسىىىي مىىىع حلاَيىىىق حلزلؼىىى  رخصوظسىىىخى ووىىى  Collaborationحلظكىىىخلؤ  -٘

لحلسكو،مىىخص حلقخثسىىش ووىى  حلؼقىىش حلسظزخىلىىش رىىان حلس٘ىىخٍنش حلكوساىىشن لطكِيىىِ ًلىى  مىىن هىىل  طزىىخى  حلوزىىَحص 

 حلزخكؼان رك٠ه  حلزكٞن لراله  لران حلسال،ٛان.

ن فاظزل  حإلٓخلاذ حلسهلاش لحصكظَحفاش في رلؼهن من كاغ Professionalismحلسهلاش ف  حٓظويح  حإلىحس  -ٙ

 كو  حلظَر،ا.حصٓظويح  حلسظظخرع لوسكَفش حلظَر،يش رخل٘كل حلٌا يوي  حلزلغ ليوي  ألَحٝ حل

ن فازظكي ون حلظلاِ ليـٔىي فكىَس حللاىخى حلظىخ  لحلزكىي وىن طىؤػاَ Objectivityحلس،ٟ،واش ف  حصٓظويح   -7

حإلع،حء لحصناكخصصن لحل،ٛ،  ال  حللقاقشن ٓ،حء حطاقض مع ما،  حلزخكغ أ  لى  طظاىقن لحلسئيىيس رىخللـؾ 

حلس،ؿهىش لوزلىغن فاظووىي وىن  Ideologyش لحلزَحعانن لمن ػ  يك،ؤ حلظاكاىَ حلسظكسىق لفىق حإلييي،ل،ؿاى

ن ليلوىل فى  ٟى،ء Quantipicationحلسكو،مخص حلٔخرقشن ليلِف من لٍحء حٓىظويح  حإلىحس نلى، حلظكسىا  

 من ػقخفش وَي٠ش للحٓكشن لنِحعش مكه،ىس.

ن فأظلي وو  ملهؾ مكان في وىَٝ ملظ،يىخص حإلىحس Regularityحلظلاا  حلـاي لسلظ،يخص حإلىحس حلزلؼاش  -8

حلظ  طظَؿ  م٘كوش رلؼهن لطظاق لحلاَٟىاخص لحلزىَحعان ر٘ىكل مىلا  لىااىقن مىع حللىَٙ ووى  حلياىش فى  

حلظطزاق لحصٓظويح  رخلٜ،ٍس حلظ  طككْ حل٘س،لاش هل  حلزلغن مىع راىخؤ حصهظلفىخص لحل٠ى،حر٢ حللخنسىش 

 ص طظ،حفَ لكاَعخ. صٓظويح  حإلىحس حلزلؼاشن كاغ لكل أىحس مخ يساِعخ ون لاَعخن للكل َٗل١ لٟ،حر٢

حلٌا ئخوي ف  حلظلوال حلـاي  للٓظيصصص حلظ  يق،  حلزخكىغ مىن هللهىخ ركسواىش فكَيىش  Criticismحللقي  -9

طـسع ران حللقي حلوخٍؿي حلٌا يظلخل  فاه حلزخكغ ع،يش مخ يكظزه لأٛخلظهن لران حللقي حليحهوي حلىٌا يظلىخل  

 اهخ.ميا ىاش حللقخثق حلظي ألٍىعخ لحلس،ٟ،واش ف

حلكظخد مخ ع، اص ملخللش ؿخىس اٟخءس حلـ،حنذ حللاَيش لحلظطزاقاش حلسكظسيس فىي  أؿل نل مخ طقي ن فبؤ لمن

حٓىىظويح  عىىٌه حإلىلحص لحلظىىي يـىىذ أؤ يكاهىىخ حلزىىخكؼ،ؤ حلظَر،يىى،ؤ فىىي مئٓٔىىخص حلزلىىغ حلظَرىى،ان كظىى  طىىؤطي 



فقخ لسلهـاظهخ لا،حويعخن لوو  ٟ،ء من رل،ػه  لىٍحٓخطه  مظٔقش مع مخ يظطوزه حٓظويحمهخ من اؿَحءحطهخ ل

لاىي ىفكلى  لوكظخرىش فى  عىٌح  .لهىخ مىخ هطى٢ مىع مظطخرقىش حإلهلااخص حلسليىس اىحٍس حإلرلخعن لكظ  طؤطي حللظىخثؾ

رؤيىي حلزىخكؼان نلى، حصٓىظويح    طؤهىٌ  حلس،ٟ،ج ويس أم،ٍن من أعسهخ نيٍس لؿى،ى اٛىيحٍحص هخٛىش لمسلهـىش

حلـ،حنىذ حلسطوى،د اللخإعىخ  عىٌه فىي ن لطلساش مهخٍحطه  حلزلؼاشن مسىخ ئىي فَحًلىخحلـاي إلىلحص حلزلغ حلظَر،ا

أوسىخ  ٓىخرقش ٍركىش لملهىخ أؤ حلكظىخد يىؤط  حٓىظكسخص إل.ليا حلزخكؼان حلظَر،يان لٍرطهخ ركل مخ عى، مااىي لنىخفع

"ملىخعؾ حلزلىغ لوسئلف أللهسخ "حلزلغ حلكوس  حلظَرى،ا رىان ىصصص حلوزىَحء لمسخٍٓىخص حلزىخكؼان"ن لحلؼىخن  

لحلَحرىع  حلظَر،ا ران حلظقواييش لحلليحػش"ن لحلؼخلغ "حلظ،ػاق ف  حلزلغ حلكوس  حلظَرى،ان ا٠ىخيخ لاٗىكخلاخص"ن

لرخلٜ،ٍس حلظ  طكظسىل ولىيعخ حلٜى،ٍس حلكواىش لسكىخل  حلزلىغ حلظَرى،ان  "ملهؾ حلزلغ ف  طلقاق حلسوط،١خص"

 سظطوزخص حليٍحٓش حلسلهـاش حللاَيش لحلظطزاقاش.رسخ يظ٠سله حلكظخد من مكو،مخص كييؼش لمكخَٛس طاي ر

لحلكظخد يقع ف  ٓظش فٜ،  وخؽ حإلل  ملهخ "حصٓىظزخنش فى  حلزلىغ حلظَرى،ا" لوىَٝ فاهىخ لكىيس ا٠ىخيخن 

ريأعخ رظلوال لوسكل  رخصٓظزخنش ١زقخ لوَإا حلسوظواش حلظى  أٗىخٍص الاهىخ حلكظخرىخص حلكوساىشن لطلواىل عىٌه حلىَإا 

حلظى  وواهىخ حصٓىظزخنش فى  حلزلىغ حلظَرى،ان للمأعىيحف حلظى  طظكاخعىخن للووٜىخثٚ حلظى  ف  ٟى،ء مىن حإلعساىش 

حصٓىظزخنش حلسكوقىش  –حصٓظزخنش حلسكوقىش –طظساِ رهخ. ركيعخ طلخل  حإلن،حج حلسوظواش للٓظزخنش جحصٓظزخنش حلساظ،كش

إلٗىىكخ  حلظىى  وواهىىخن حصٓىىظزخنش حلزَيييىىش  مىىن كاىىغ ماهىى،  نىىل نىى،جن لح –حصٓىىظزخنش حلسٜىى،ٍس –حلساظ،كىىش

لحلسساِحص حلظ  يظساِ رهىخن لحلكاى،د حلظى  لؿهىض لهىخ. حنظقىل ركىيعخ لكاااىش رلىخء حصٓىظزخنش مىن كاىغ حل٠ى،حر٢ 

حللخنسش لكسواش حلزلخءن ٓ،حء أنخنض ٟ،حر٢ وخمش أ  ٟى،حر٢ هخٛىش رؤٓىجوظهخ أل لاَعىخن لمىن كاىغ حلوطى،حص 

حلٜىاخلش حإلللاىش  -طَؿسىش حإلعىيحف الى  أٓىجوش –خص حصٓىظزخنش لحلسَحكل حلظ  طسَ رهخ وسواش حلزلخء جطلييي لخي

لطأىاَعخ . ػى   -طلواىل حصٓىظزخنش -ططزاىق حصٓىظزخنش  -حلٜىاخلش حللهخثاىش للٓىظزخنش -للٓظزخنش طقلان حصٓظزخنش

مىخ هظ  حلاٜل ركَٝ ٍإيش نخايس للٓظزخنش نؤىحس لوزلغ حلظَر،ا طلخللض مخ للٓظزخنش من ملخٓن من نخكاىشن ل

 وواهخ من مٔخلة من نخكاش ػخناش.           

لوىىخلؾ حلاٜىىل حلؼىىخن  "حصهظزىىخٍحص فىى  حلزلىىغ حلظَرىى،ا" لوىىَٝ فاهىىخ لسىىيل،  حصهظزىىخٍحص لأعساظهىىخ 

لَٟلٍحص حلوـ،ء الاهخ ف  حلزلغ حلظَرى،ان لأعى  حإلنى،حج حلظى  طىؤط  وواهىخ جحهظزىخٍحص حل٘وٜىاشن حهظزىخٍحص 

هظزىخٍحص حلساى، ن حهظزىخٍحص حصطـخعىخصن حهظزىخٍحص حلقىا ن حصهظزىخٍحص حلظلٜىاواش حصٓظكيحىن حهظزخٍحص حلىٌنخءن ح

رؤل،حنهىىخ حلؼلػىىشا حل٘ىىاهاش لحلظلَيَيىىش ٓىى،حء أنخنىىض مقخلاىىش أ  م،ٟىى،واش رؤن،حوهىىخ لحإلىحثاىىش ن حنظقىىل ركىىيعخ 

طلييىىي  –ٍلظلىىخل  ناىىف طزلىى  حصهظزىىخٍحص رطَيقىىش ووساىىش طسىىَ روطىى،حص طـظسىىع فىى  جطلييىىي حلكخيىىش مىىن حصهظزىىخ

ططزاىىق  –١زخوىىش حصهظزىىخٍ –طقلىىان حصهظزىىخٍ –طلييىىي ملظىى،ا حصهظزىىخٍ لطلواوىىه -حإلعىىيحف حاؿَحثاىىش للهظزىىخٍ

طأىىاَ نظىىخثؾ حصهظزىىخٍ ن ػىى  هىىظ  ركىىَٝ مىىخ للهظزىىخٍحص مىىن ملخٓىىن طِيىىي مىىن  –طٜىىلاق حصهظزىىخٍ –حصهظزىىخٍ

 سظهخ ف  حلظطزاق حل،حاك .      فكخلاظهخ نؤىحس لوزلغ حلظَر،ان لمخ وواهخ من مؼخلذ طقول من اا

لوخلؾ حلاٜل حلؼخلغ "حلسقخروش ف  حلزلغ حلظَر،ا" لوَٝ فاه لكىيى مىن حلق٠ىخيخ حلسهسىش رىيأص رظ،ٟىاق 

حلسكل  رخلسقخروىش لكىش لحٛىطلكخ ١زقىخ لوىَإا حلكوساىش حلظى  ىحٍص ك،لهىخن لحل٠ىَلٍحص حلكخملىش لٍحء حصعظسىخ  

حإلنىى،حج حلظىى  طىىؤط  وواهىىخ ليكؼىىَ حٓىىظويحمهخ فىى  حلزلىى،ع حصؿظسخواىىش رخلسقخروىىش نىىؤىحس لوزلىىغ حلظَرىى،ان لأعىى  

حلسقخروىىش  –حلسقخروىىش حلسهلاىىش  –حلسقخروىىش حل٘وٜىىاش –حلسقخروىىش حاٍٗىىخىيش –لحانٔىىخناش مؼىىل جحلسقخروىىش حانوالاكاىىش

خروىش فى  حاولماش ن لٓ،حء أنخنىض مقخروىش مقللىش  أ  لاىَ مقللىش. حنظقىل ركىيعخ لظ،ٟىاق حل٠ى،حر٢ حللخنسىش لوسق



حصٓىظويح  حلظَرى،ان ٓى،حء أنخنىض ٟى،حر٢ وخمىش أ  ٟى،حر٢ هخٛىش رخلزخكىغ حلىٌا يـىَا حلسقخروىشن أ  ٟىى،حر٢ 

هخٛش رخلسال،ٙ م،ٟع حلسقخروش. ركيعخ وَٝ لكاااش طٜسا  حلسقخروىش للوطى،حص اؿَحثهىخ رسَحكوهىخ حلؼلػىشا 

هىىيف مىىن حلسقخروىىشن لطلييىىي حلسكو،مىىخص مَكوىىش مىىخ ازىىل حلسقخروىىش روط،حطهىىخ حلٔىىزكش حلسظ٠ىىسلش فاهىىخ جطلييىىي حل

حلسطو،رش من حلسقخروشن لطلييي حلسال،ٛانن لطلييي م،وىي حلسقخروىشن لطلييىي مكىخؤ حلسقخروىشن لاوىيحى حٓىظسخٍس 

حلسقخروشن لحليٍحٓش حإلللاش لوسقخروش ن لمَكوش حلسقخروىش روط،حطهىخ حإلٍركىش جحٓىظقزخ  حلسالى،ٙ لحلظَكاىذ رىهن 

ل حلسقخروشن لانهخء حلسقخروش ن لمَكوش مخ ركي حلسقخروش روط،حطهخ حلؼلػش جطاَيىق حلزاخنىخص لطلااٌ حلسقخروشن لطٔـا

لطز،يزهخن لطأاَ حلزاخنخص لطلواوهخن لنظخرش طقَيىَ حلسقخروىش ن هىظ  ركىيعخ حلاٜىل ركىَٝ ٍإيىش نقييىش لوسقخروىش 

 اهخ ون طلقاق أعيحفهخ. طزَُ مخ لوسقخروش نؤىحس لوزلغ حلظَر،ا من مِحيخن لمخ وواهخ من مؼخلذ طك،

لوىىخلؾ حلاٜىىل حلَحرىىع "حلسلكاىىش فىى  حلزلىىغ حلظَرىى،ا" لطلىىخل  رخلظلواىىل ماهىى،  حلسلكاىىش لأعساظهىىخ فىى  

حلساىىخىين حلكوساىىش حلسوظواىىشن لأعىى  أنىى،حج حلسلكاىىش ٓىى،حء حلسلكاىىش حلزٔىىاطش أل حلسلكاىىش حلكوساىىش رل،واهىىخا 

س ملهخ من اؿَحءحصن حنظقل ركىيعخ لظزاىخؤ مـىخصص حٓىظويح  رخلس٘خٍنش لريلؤ حلس٘خٍنشن لرسخ طظ٠سله نل لحكي

حلسلكاش حلكوساش ف  حلساخىين حصؿظسخواش لحلظَر،يشن ركيعخ وَٝ لإلؿَحءحص حلسلهـاش حلسليىس للوظسخى وو  

حلسلكاش ف  حلزلغ حلظَر،ان لحلظى  كوىل فاهىخ حل٠ى،حر٢ حللخنسىش صٓىظويحمهخن ٓى،حء أنخنىض ٟى،حر٢ وخمىش أ  

لقىىخث  رهىىخن لاىىخ  رظلىىخل  حلوطىى،حص حلظٔىىع حلسلىىيىس صٓىىظويح  حلسلكاىىش لعىى  جطلييىىي حلهىىيف مىىن هخٛىىش رخ

حلسلكاىىشن لطلييىىي ا١ىىخٍ حلسلكاىىشن لحهظاىىخٍ حلسلكاىىان لطىىيٍيزه ن لاوىىيحى رطخاىىش حلسلكاىىشن لطقلىىان رطخاىىش 

لطلوال نظخثـهخن لنظخرىش حلسلكاشن لطلااٌ حلسلكاش لططزاقهخن لطٔـال اؿَحءحص حلسلكاشن لطاَيق حلسلكاش 

طقَيَ حلسلكاش ن هظ  حلاٜل ركيعخ ركَٝ ٍإيش نقييىش لوسلكاىش نىؤىحس لوزلىغ حلظَرى،ان كووىض مىخ لوسلكاىش 

من مساِحصن لمىخ وواهىخ مىن ٓىوزاخص طك،ًعىخ لطظطوىذ مِيىيح مىن حصاظَحكىخص لوظقواىل مىن آػخٍعىخ ووى  وسواىخص 

 حلزلغ حلظَر،ا حلـخٍيش.

خء ركل،حؤ "حلكالش ف  حلزلغ حلظَر،ا" طلىخل  وىيىح مىن حلق٠ىخيخ حلسهسىش ط٠ىسلض لحلاٜل حلوخمْ حلٌا ؿ

وَٟخً لوكالش من كاغ ماه،مهخ لولاظهخ رخلسـظسع حلزلؼ ن لحل٠َلٍيخص حلكخملش لٍحء طا٠ال حلزخكؼان حإلهٌ 

زلغ حلظَرى،ا. حنظقىل رخلكالش حلزلؼاش ريصً من حإلهٌ رسـظسع حليٍحٓش حإلٛو ن لمخ يسؼوه ًل  من أعساش لفخثيس لو

ركيعخ لظزاخؤ مخ لوكالش حلزلؼاىش مىن أنى،حجن ٓى،حء أنخنىض والىش و٘ى،حثاش رٜى،ٍعخ حلسوظواىش جحلكالىش حلك٘ى،حثاش 

حلزٔاطشن حلكالىش حلك٘ى،حثاش حلسلظاسىشن حلكالىش حلك٘ى،حثاش حلطزقاىشن حلكالىش حلك٘ى،حثاش حلكلق،ىيىش ن أ  والىش لاىَ 

واهىىخ جوالىىش حلٜىىيفشن حلكالىىش حللٜٜىىاشن حلكالىىش حلظ٠ىىخوااشن حلكالىىش و٘ىى،حثاش رٜىى،ٍعخ حلسظكىىيىس حلظىى  طىىؤط  و

حلكسييشن حلكالش حلظقييَيشن والش حلوزَحء . لوىَٝ ركىيعخ لو٠ى،حر٢ لحل٘ىَل١ حللخنسىش لكسواىخص حهظاىخٍ حلكالىش 

حلزلؼاىىشن للوسَحكىىل لحلوطىى،حص حلظىى  يسىىَ رهىىخ حلزخكىىغ حلظَرىى،ا فىى  حهظاىىخٍ حلكالىىش حلزلؼاىىشن هىىظ  ركىىيعخ حلاٜىىل 

ركَٝ ٍإيش نقييش لسىخ طكى،ؤ وواىه حلكالىش حلزلؼاىش مىن مِحيىخن لمىخ ي،ؿىه لهىخ مىن ٓىوزاخص اىي طقوىل مىن فكخلاىش 

 حٓظويحمهخ ف  طلقاق أعيحف حلزلغ حلظَر،ا حلٌا يـَيه حلزخكغ.   

أمخ حلاٜل حلٔخىّ لحإلهاَ من حلكظخد فقىي طلىخل  رخلظلواىل "حلاىَلٝ فى  حلزلىغ حلظَرى،ا" لوىَٝ فاىه 

ساهىى،  حلاىىَلٝ حلزلؼاىىش كٔىىذ حلىىَإا لحلسىىيحهل حلسظكىىيىسن لولاظهىىخ ركىىل مىىن حلسٔىىوسش لحللاَيىىش رخلظلواىىل ل

لحلظـَيذن حنظقل ركيعخ لظ،ٟاق أعساش حٓظويح  حلاَلٝ ف  حلزلغ حلظَر،ا من حللخكاظان حلكوساش لحلسلهـاشن 

ج حلسوظواىىش لواىىَلٝ لفى  حلظؤناىىي ووىى  حلظلقىق مىىن ٛىىلش حللاَيىخص حلكوساىىش م،ٟىىع حلظـَيىذن ػىى  كوىىل حإلنى،ح



حلزلؼاشن ٓى،حء أنخنىض فَلٟىخ طـَيزاىش أ  فَلٟىخ اكٜىخثاش لرل،واهىخ حلاىَلٝ حلٜىاَيش لحلاىَلٝ حلزييوىشن 

لرسىىخ لكىىل مىىن اؿىىَحءحصن لهىىظ  حلاٜىىل ركىىَٝ لكاااىىش ٛىىاخلش حلاىىَلٝ فىى  حلزلىىغ حلظَرىى،ا رسىىخ طظطوزىىه عىىٌه 

َلٍ رهخن لرسخ ي،حؿه ًل  نوىه مىن م٘ىكلص حلٜاخلش من ٟ،حر٢ كخنسشن لاؿَحءحص لظلااٌعخن لهط،حص يظ  حلس

 ف  حلظطزاق.  

الم رمرة اإلسرومية للتربيرة الربراي ، ‘ تربويرة رؤيرةالرعا: و صو  الم،تمرع المعاصرر، (10 

 1071،   اإليسيسكو( والعلوم وال قاءة

امخمىش حليو،يىش: أٓٔىهخ لمق،مخطهىخ حلظَر،يىش "ن "ح يقع حلكظخد ف  ٓظش فٜى، ن وىخلؾ حلاٜىل حإلل  ملهىخ

فكىىَٝ لساهىى،  حامخمىىش حليو،يىىشن لأعساظهىىخن لػلىى  رظلواىىل حلسق،مىىخص حإلٓخٓىىاش لوىىيو،س حآىىلماشن لحلظىى  

حنقٔسض ال  مق،مخص هخٛش رخليحواشن لمق،مخص طَطز٢ رخلىيو،س ًحطهىخن لحلسق،مىخص حلوخٛىش رخليحواىش حنقٔىسض 

ي و٘ىىَ مق،مىىخن لمق،مىىخص طؤعاواىىش ٓىى،حء حٍطزطىىض رخلظؤعاىىل حلكوسىى  أل حلظؤعاىىل الىى  مق،مىىخص ًحطاىىش روكىىض أكىى

حلظَر،ان أل حلظؤعال حلؼقخف . أمىخ حلسق،مىخص حلسَطزطىش رخلىيو،س فظسؼوىض فى  أٍركىش أٓخٓىاش عى  مقى،  حايـخراىش 

 حليو،يشن لمق،  حل٘س،لاش حليو،يشن لمق،  حل،ٓطاش حليو،يشن لمق،  حصٓظسَحٍيش حليو،يش.  

حلٌا ؿخء ركل،حؤ "حإلىلحٍ حلييلاش لمأثسش لحليوخس" لوَٝ لكىيى مىن حلق٠ىخيخن رىيأعخ  خل  حلاٜل حلؼخن لطل

رظلخل  لسخًح حليلٍ حلييل  لإلمخ  حليحواىشا لػلى  رظلواىل ؿ،حنىذ حإلىلحٍ حلييلاىشا ؿخنىذ طَراىش حلكقاىيس رـ،حنزهىخ 

يسىىخؤ رخلسلثكىشن لحلظَراىىش ووى  حايسىىخؤ رخلكظىىذ حلٔىظش جحلظَراىىش ووى  حايسىىخؤ رىىخهلل وىِ لؿىىلن لحلظَراىش ووىى  حا

حلٔسخليشن لحلظَراش وو  حايسخؤ رخلَٓل أؿسكانن لحلظَراش ووى  حايسىخؤ رىخلا،  حآلهىَن لحلظَراىش ووى  حايسىخؤ 

رخلق٠خء لحلقيٍ. لحلـخنذ حلؼخن  طَراش حلكزخىحص رـ،حنزهخ حلٔظش ا حلظَراش وو  حل٘هخىطانن لحلظَراش ووى  ااخمىش 

حصن لحلظَراش وو  أىحء حلِنخسن لحلظَراش وو  حلٜاخ ن لحلظَراش ووى  كىؾ راىض هللا حلكىَي ن لحلظَراىش ووى  حلٜو،

 حلـهخى. 

وىَٝ لطلخل  حلاٜل حلؼخلغ حلٌا ؿخء ركل،حؤ "أىلحٍ حإلثسش لحليوخس: حصؿظسخواش لحلظؼقاااش لحإلهلااىش" ل

ريحءس لمأىلحٍ حصؿظسخواشن من كاغ رلخء ولاخص حؿظسخواىش ٛىلالش فى  حلظكخمىل مىع هللا وىِ لؿىلن لمىع حلىٌحص 

حانٔخناشن لمع حإلعل لحإلاخٍدن لمع حفَحى حلسـظسعن لمع أعل حلٌمشن لمع ماىَىحص حلكى،ؤ حلسلىا٢ رىهن لحلكسىل 

قاىخ  رخلظ،واىش حلٜىلاش. لػلى  رظلىخل  حإلىلحٍ وو  ملخٍرش حاٗخوخص حلسكَٟشن لحلكسىل ووى  هيمىش حللىخّن لحل

حلظؼقاااش لويوخس لحإلثسش من كاغ حصٍطقخء رخلكقل حلزَ٘ا لحلظلساش حلكقواشن لكاع حله،يىش حلؼقخفاىشن لرلىخء حإلمىن 

حلاكَان لطؤٛال ػقخفش حلل،حٍ. لهظ  رظلخل  حإلىلحٍ حإلهلااش من كاغ حلكسل وو  طَراش حلا٠خثلن لحلكسىل ووى  

 د حلًَحثل.   حؿظلخ

فؤاش حلظ،حٛل حلظَر،ا ف  حليو،س حآلماش"ن فزىيأ رظلىخل  ١زاكىش حل٘وٜىاش لحلاٜل حلَحرع فقي طلخل  "

حانٔخناش ملل حلظ،حٛلن من كاغ مك،نخطهخ حلكقواىش لحلَلكاشلحلـٔىييشن لمىخ طظسظىع رىه حل٘وٜىاش مىن ٓىسخص 

خكاىىش حل،ٍحػاىىش لحلزاجاىىش لحلٌحطاىىش حلسَطزطىىش لهٜىىخثٚ. لػلىى  رظلواىىل أعىى  مىىئػَحص حلظ،حٛىىل حلظَرىى،ا مىىن حلل

رخليوخس. لػوغ رظلخل  فؤا  حلظ،حٛل حلظَر،ا من كاغ حلساه،  حللخن  لهن لمكلخص طلقاقهن لأٗكخ  حلظ،حٛىل 

حلظَر،ا لأٓخلاذ طلقاقه. لهظ  رظلوال مخ يطوذ من حليحواش ف  ٓزال طلقاق حلظ،حٛل حلظَرى،ا حلـاىي مىع مىن 

 ييو،ع . 



حلوخمْ حلىٌا ؿىخء ركلى،حؤ "أٓىخلاذ حلىيوخس لحإلثسىش فى  حلظَراىش لحلىيو،س" فكىَٝ لوكييىي مىن أمخ حلاٜل 

حلطَق لحإلٓخلاذن ريأعخ رظلوال حليو،س من هىل  ١َيقىش حلقى،  أل حلكىل ن لػلى  رطَيقىش حلسلىخظَس رسىخ لىه مىن 

طى،حفَه فى  حلٔىخثل  ٟ،حر٢ لا،حوي كخنسىشن لمىخ يظوووهىخ مىن كى،حٍ لملخا٘ىش لػوىغ رطَيقىش حأٓىجوش رسىخ يلزكى 

لحلسٔئل  لن،واش حإلٓجوشن ركيعخ طلخل  أٓو،د حلىيو،س رخللكسىشن لحلس،واىش حللٔىلشن لحلقٜىٚن لحلظسؼاىلن 

لحاػخرىىشن لحلظَعاىىذن لحٓىىظويح  حلس،حاىىف حلكسواىىشن لهىىظ  رظزاىىخؤ أؤ أعىى  أٓىىو،د عىى، أٓىىو،د حلىىيو،س لحلظَراىىش 

 طَق لحإلٓخلاذ حلسوظواش.  رخصاظيحء رخوظزخٍه حلز،طقش حلظ  طلٜهَ فاهخ نل حل
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طكّي ا٠اش حلزلخء حانٔخن  من أهطىَ لأعى  حلق٠ىخيخ ىحهىل حلسـظسىع ووى  مىيحٍ حإلُملىش لحلكٜى،ٍن ملىٌ رىيء 

مـظسىعا اً عى، حإلٓىخّ لكىل رلىخء  حلوواقش ال  ي،  أؤ طق  حلٔخوشن ًل  أؤ عٌح حلزلخء ع، أٛكذ رلخء ي،حؿه أا

 آهَن لرٜلكه يلٜوق كخ  حلسـظسعن لمن ػ  يوط، هط،حطه نل، حلَا  لحلظقي .

للسخ نخؤ طلييي مخ يَييه حانٔخؤ ف  كاخطه حلكخؿوش لحآلؿوش يَطز٢ رخإلٛ،  حلظَر،يش حلظ  طظزكهىخ مئٓٔىخص 

أنؼىَ هطى،ٍس مىن أيىش وسواىخص أهىَان ناىَح لوووى٢ طَراظه لطكواسه ف  رلخثهن فبؤ حلكسواش حلظَر،يش طٜزق ًحطهخ 

حل،حٟىىق لىىيا حلكؼاىىَين كىى،  ١زاكظهىىخ لا٠ىىخيخعخن لحلىىٌا طَطىىذ وواىىه لؿىى،ى ٍإا وييىىيس لأفكىىخٍ مظل،وىىشن اىىي 

طظلا  فاسخ رالهخ لاي طظٜىخٍجن رخل٘ىكل حلىٌا ألؿىي ن،وىخ مىن حلووى٢ ىحهىل ركىٞ حلكظخرىخص حلظَر،يىش حلظى  طقىي  

لهخٍؿهخن رخلٜ،ٍس حلظ  طـكوه  يوسٔ،ؤ طكَحٍح لحٟلخن لطىيحهل رالىخن لركىيح وىن  لويحٍٓان ف  نواخص حلظَراش

 حل،حاع ظخعَح.

لصٗ  أؤ حآهخ  ف  ط،ٟىاق أٛى،  حلظَراىش أمىخ  عىئصء حليحٍٓىان رخلٜى،ٍس حلظى  طقىَره  ملهىخ لطقَرهىخ 

ٟىهخ حلكسىل حلـىخمك  ووى  مله ن كظ  ئظطاك،ح أؤ يظوسٔ،عخ لآػخٍعخ ف  كاخطه ن من حإلم،ٍ حل،حؿزش حلظ  ياَ

حلسظوٜٜىىان فاىىهن لاـازىى،ح ووىى : مىىخ حلسقٜىى،ى رؤٛىى،  حلظَراىىشا لمىىخ حإلعساىىش حلظىى  ط٘ىىكوهخ فىى  كقىىل حلكوىى،  

حلظَر،يشا لأيش أٛ،  لوظَراش يسكن طقييسهخا لمخ أع  أل،حؤ حإلٛ،  حلظ  طَطكِ وواهخ حلكسواش حلظَر،يىشا لنوهىخ 

ان لطزاكش حلق٠اش لأعيحفهخ رطَيقش ٓهوش مأ،ٍسن كظ  يـي فاهخ طٔخإصص ططوزض ؿهيح لنهـخ لحواان لملثس

حلسظكو  لحلقخٍة لحلسظوٜٚ مخ ي٠ع اؿخرخص ك،  مخ يظ،حٍى ف  ًعله من أٓجوشن للاـي فاه حلزخكغ حلكوس  مىخ 

ه ي٠ت له حلطَيق أمخ  أيش ا٠اش يزلؼهخ. لعٌح حللهؾ انسخ يلطوق من أٛ،  لوظَراش طلاع لإلنٔخؤ حلسىَحى طَراظى

للسـظسكه ع،يظه حلظَر،يش لهٜ،ٛاخطه حلؼقخفاشن رخوظزخٍعخ حلسلً حآلمن حلٌا ن٠ىسن مىن هللىه رلىخء حانٔىخؤ 

حلٌا نَيين لحإلٛ،  حلظَر،يش حلقىخىٍس ووى  ًلى  عى  حإلٛى،  حل٠ىخٍرش فى  ؿىٌلٍ حلظىخٍين لحلظى  ٍلى  حؿظسىخج 

كاىش طكسىل فى  لحاىع أمظلىخ حلسكخٛىَسا إلنهىخ  و،حمل نؼاَس وواهخ لولال ملهىخ لحللىي مىن طؤػاَعىخن اص أنهىخ ٓىظال

 أٛ،  طلزؼق من وقايس حلسـظسع لػقخفظهن لمن كخؿخطه لططوكخطه.

فخإلٛ،  حلظَر،يش حلظ  طلزؼق من وقايس حلسـظسع لمن ١س،كخطه لططوكخطه عى  حإلٛى،  حلظى  يـىذ أؤ طزلى  

حإلكى،ح  لحلاىَلفن لووى  حصٓىظاخىس  وواهخ طَراش حانٔخؤ حلسكخَٛن لاك،ؤ انٔخنخ مظكوسىخ اىخىٍح ووى  م،حؿهىش

مسخ ك،لهن ف  حل،اىض حلىٌا يوظىِ  فاىه رسلهـىهن ليلىظاع ر٘وٜىاظهن لص يلخلىه حاكزىخ١ ولىي حوظىَحٝ حلكقزىخص 

 لكيلع حلس٘كلص. 



لعٌح حلكظخد ئظهيف ايقىخف حلىيحٍّ ووى  حلسىَحى رؤٛى،  حلظَراىش لٍنخثِعىخ لٟىَلٍطهخن ليكىخلؾ أٛى،لهخ 

صؿظسخواش لحصاظٜخىيش لحآلماشن لنٌح حلسك،نخص حلَثأش لوكسواش حلظكواساىش لحلظَر،يىشن حلاؤااش لحلؼقخفاش لح

مع ايلء حعظسخ  هخٙ رظطزاقخص عٌه حإلٛ،  حلظَر،يش ف  ىٍحٓش حلسظكو  من كاىغ حإلركىخى حلسوظواىش ل٘وٜىاظه 

لا٠ىخيخه مىن أؤ يكىى،ؤ  لىلٍ حلظَراىش فىي طلساظهىخ لطط،يَعىىخن لًلى  رظسكالىه ركىىي حٓىظكسخ  ىٍحٓىش م،ٟىى،وخطه

اخىٍحً وو  أؤ يساِ ران ماخعا  حلظَراش لحلظكوا  لأٛ،  حلظَراىشن لأؤ يزىان أعساىش أٛى،  حلظَراىش لٟىَلٍيخطهخ 

فىى  حلسـظسىىع حلظَرىى،ان لأؤ يكزىىَ ٗىىا،يخً لنظخراىىخً وىىن ماهىى،  فؤىىاش حلظَراىىش للظخثاهىىخ لحلس٠ىىخمان حلظَر،يىىش 

سع مىىن كاىىغ ماهىى،  حلسـظسىىع لحلكلاىىخص حصؿظسخواىىش حلٔىىخثيس فاىىهن لسزخكؼهىىخن لأؤ يلىىيى ولاىىش حلظَراىىش رىىخلسـظ

لحل،اىىى،ف ووىىى  وىىىيى مىىىن حلق٠ىىىخيخ حصؿظسخواىىىش حلسكخٛىىىَسن ليلىىىيى نىىىٌل  يلىىىيى ماهىىى،  حلؼقخفىىىش لمك،نخطهىىىخ 

لهٜخثٜهخ لولاش حلظَراش رهخن لأؤ يَ٘ف حلكلاش حليحثَيىش رىان حصاظٜىخى لحلظَراىش لولاىش ًلى  نوىه رظلقاىق 

واساشن لنل ًل  من هل  ايٍطه وو  ط،ٟاق حلَإيش حآلماش حللخنسش لوكسواش حلظَر،يش لحلظكواساىش حلـ،ىس حلظك

 ف  حل،حاع حلظَر،ان لحإل١َحف حلاخووش فاهخ.

للظلقاق عٌه حإلعيحف اي حنظهـض ف  عٌح حلكظخد حلٌا يلسل ول،حؤ "مقيمش فى  أٛى،  حلظَراىش" مىخ يسكىن 

لهؾ حلٌا يكظسي وو  وَٝ حلق٠اش حلظَر،يش رٜ،ٍس م،ٓىكشن طكىَٝ لكىل طٔساظه رخللهؾ حلس،ٓ،و ن لع، حل

حآلٍحء حلسظكوقىىش رهىىخ حلسكخٛىىَس لحلقييسىىشن مىىع طقىىيي  حإلىلىىش حلكخفاىىش لكىىل ٍأان ػىى  ٍرطهىىخ رسىىخ عىى، اىىخث  لنىىخثنن 

 مٔظكالخ مخ أمكلل  ًل  رسخ ؿخء ف  نٜ،ٙ حلقَآؤ حلكَي  لٛلاق حلٔىلش حلسطهىَسن مىع حصٓىظكخنش رخؿظهىخىحص

لآٍحء ٓوف حإلمش حلٜخلق ف  نل ا٠اش من حلق٠خيخ حلسطَلكش ف  حلكظخدن كظ  طك،ؤ حلاخثىيس ؿسىش اؤ ٗىخء هللا 

 طكخل  من هل  مخيظ  وَٟه ف  فٜ،له حلٔظش. 

فـخء حلاٜل حإلل  طلض ول،حؤ "أٛ،  حلظَراش: حلساهى،  لحإلعساىش" لاظلىخل  حلساىخعا  حلظَر،يىش حإلٓخٓىاش 

اىىش ن لطلييىي حلظىىيحهلص حلسوظواىش رىىان حلسٜىطولخص حلسوظواىىش لفىق حلىىَإا حلكييىيس حلظىى  أٛى،  حلظَر –جحلظَراىش

وَٝ لهخ لحلكلاخص حلقخثسش رالهخن لطزاخؤ حل٠َلٍحص حلكخملش لٍحء كخؿىش حلسـظسىع حلظَرى،ا حلييلاىش لحلاَىيىش 

حاٗخٍس الى  أؤ حلكسواىش لحصؿظسخواش لحصاظٜخىيش لحلق،ماش لحلل٠خٍيش لحلظ  طكيىص أٗكخلهخ لميحهوهخن يلزك  

حلظَر،يش طظـخًرهخ أ١َحف ويييسن رك٠هخ ىحهو  لحآلهَ فاهخ هىخٍؿ ن لط٘ىظَأ فى  طاكاوهىخ اى،ا موظواىشن لاؤ 

 عٌه حلكسواش لن يظؤط  لهخ حللـخف مخل  يظ  ط،ٟاق نل أ١َحفهخ.

ااش لوظَراىشن لف  حلاٜل حلؼخن  ؿىخء ركلى،حؤ "حإلٛى،  حلاؤىااش لوظَراىش" لوىَٝ لساهى،  حإلٛى،  حلاؤى

ملول ماه،  حلاؤاش لماه،  فؤاش حلظَراش لماه،  فؤاش حلظكوىا . حنظقىل ركىيعخ لظزاىخؤ أعساىش ىٍحٓىش حلطخلىذ 

حلسكو  لمأٛ،  حلاؤااش لوظَراش من ُحليظ  حلظ،حك  حلاكَيش لحلؼقخفاش لحلل،حك  حانٔخناش لحصؿظسخواىشن ركىيعخ 

 –فؤىىاش حلسـظسىىع  –للهىىخ حإلٛىى،  حلاؤىىااش لوظَراىىش جفؤىىاش حل،ؿىى،ى اىىخ  رظلواىىل حلسزخكىىغ حلظَر،يىىش حلظىى  طظلخ

فؤاش حإلهلق  لهظ  حلاٜل ربرَحُ حلـ،حنذ حلظطزاقاش لمأٛ،  حلاؤىااش لوظَراىش نسىخ طظ٠ىق  –فؤاش حلسكَفش 

،ٍ ملاى –من فؤاش طَراش حانٔخؤن فلول حلطزاكش حانٔخناش مىن ملىخظاَ أٍركىش جملاى،ٍ أٛىل حلووقىش حانٔىخناش

ملا،ٍ حلكخيش من هوق حانٔخؤ ن للسك،نخص عٌه حلطزاكىش حانٔىخناش جمكى،ؤ  –ملا،ٍ حلؼلخثاش –حلظكَي  حانٔخن 

 مك،ؤ حلـٔي .  –مك،ؤ حلَلف –حلكقل



ؿىخء ركلى،حؤ "حإلٛى،  حلؼقخفاىش لوظَراىش" وىيىح مىن حلق٠ىخيخ حلزلؼاىش حلسهسىشن رىيأعخ لوَٝ حلاٜل حلؼخلغ 

اىش لوظَراىش مىن كاىغ ماهى،  حلؼقخفىش لماهى،  حلل٠ىخٍس لمىخ ط٘ىاَ الاىه مىن ىصصص رظلخل  ماه،  حإلٛ،  حلؼقخف

لاىىَحءحصن لػلىى  رظلىىخل  أعساىىش ىٍحٓىىش حلطخلىىذ لمأٛىى،  حلؼقخفاىىش لوظَراىىشن لهىىظ  ركىىَٝ لىىؼلع مىىن حلق٠ىىخيخ 

خى  حلسَطزطىىش رخإلٛىى،  حلؼقخفاىىش لوظَراىىشن لعىى  ا٠ىىاش حلكىىِل حلؼقىىخف ن مىىن كاىىغ حلساهىى،  لحآلػىىخٍ. لا٠ىىاش حلظزىى

حلؼقىخف ن مىىن كاىغ ماه،مىىه لأعساظىه لأٗىىكخله. لا٠ىاش حإلمىىن حلؼقىخف ن مىىن كاىغ حلساهىى،  لحللخؿىش ليٍحٓىىظهن 

 لحلسظطوزخص حلظَر،يش حللُمش لظلقاقه. 

لفىى  حلاٜىىل حلَحرىىع ؿىىخء ركلىى،حؤ "حإلٛىى،  حصؿظسخواىىش لوظَراىىش" لوىىَٝ لساهىى،  حإلٛىى،  حصؿظسخواىىش 

اىش فى  طلقاىق حلظَراىش حصؿظسخواىشن لوىيى مىن مـىخصص لا٠ىخيخ حلٜى،  لوظَراشن لأعساش عٌه حإلٛى،  حصؿظسخو

حصؿظسخواش لوظَراشن من مؼل ا٠خيخ حلظل٘جش حصؿظسخواشن لحلظكاف حصؿظسىخو ن لحلظ،حٛىل حصؿظسىخو ن لحلظلاىا  

لظى  حصؿظسخو ن لحلسـظسع حلسين ن فكَٝ لكل ا٠اش ملهخ من كاغ حلساه، ن لحإلعساش حلظ  طسؼوهخن لحإلنى،حج ح

طؤط  وواهخن لىلٍ حلظَراش ف  طلقاقهخن لرسخ يظطوزه عٌح حلظلقاق من ٍنخثِ حاظٜخىيش طٔخوي حلقىخثسان ووى  أمىَ 

 حلظَراش لحلظكوا  ف  ط،فاَعخ لحلظؤٛال إلركخىعخ.     

ركل،حؤ "حإلٛى،  حآىلماش لوظَراىش" لوىَٝ لساه،مهىخ لأعساظهىخن لحلَنىخثِ حلظى  ؿخء لحلاٜل حلوخمْ 

اهخن لطلىخل  حلكييىي مىن حلق٠ىخيخ حلظَر،يىش حلَثأىاش حلظى  أنىي وواهىخ حلاكىَ حلظَرى،ا حآىلم ن لملهىخ طكظسي وو

ا٠اش حلسٜخىٍ حلظ  يظ  حصوظسخى وواهخ ف  حلظَراش لحلظكوا ن لا٠اش حلسظكو  من كاغ ٛاخطه لآىحره لحل،حؿزىخص 

  حلٜاخص حلظ  يظسظع رهخن لا٠ىاش حإلعىيحف حلظ  يق،  رهخن لا٠اش حلسكو  من كاغ حلسكخنش حلظ  يلا  رهخن لأع

حلظَر،يش من كاغ طٜلااخطهخ حلييلاش لحإلهلااش لحلزيناش لحلكقواش لحل،ؿيحناشن لا٠اش حإلٓخلازذ حلظَر،يىش حلظى  

يظ  حطزخوهخ فكَٝ لمأٓو،د حلقٜٜ  لحلظسؼاو  لحايؼخر  لحلكقخر  لحلس،اا ن ػى  هىظ  ركىَٝ ا٠ىاش حلسلىخعؾ 

 ملهخ رسلخعؾ حلسَكوش حإللل  لمخ طكوق ملهخ رسلخعؾ حلسَكوش حلكخلاش.  حلظَر،يش مخ طكوق

لساهىى،  حإلٛىى،  حصاظٜىىخىيش ركلىى،حؤ "حإلٛىى،  حصاظٜىىخىيش لوظَراىىش" لوىىَٝ أمىىخ حلاٜىىل حلٔىىخىّ فـىىخء 

 لوظَراشن كول من هلله ماه،  حاظٜخىيخص حلظكوا  من ُحليىخ فكَيىش وييىيسن حنظقىل ركىيعخ لظزاىخؤ حإلعساىش حلكخملىش

لٍحء ىٍحٓش حإلٛ،  حصاظٜخىيش لوظَراشن لحلسىئػَحص حلكخملىش لٍحء عىٌه حإلعساىشن رسىخ أكيػظىه مىن لؿى،ى ٛىوش 

طىىَر٢ رىىان حلظكوىىا  لحصاظٜىىخىن لحللاىىَس الاىىه نخٓىىظهلأ لحىهىىخٍن لنؤٓىىخّ للٓىىظؼسخٍن للؿىى،ى ااسىىش م٠ىىخفش 

شن لمىخ ًلى  اص لكى،ؤ حلسكَفىش أٛىزلض لك٠خٍيش لوظكوا ن لمن ػ  فه، ماظىخف لوظلساىشن لكىخن  لوكاىخءس حلظكواساى

ٛىىلخوش حلسٔىىظقزل. وىىخلؾ ركىىيعخ لوسىىيحهل حلسٔىىظويمش فىى  ىٍحٓىىش حإلٛىى،  حصاظٜىىخىيش لعىى  مىىيهل حلطوىىذ 

حصؿظسخو  وو  حلظكوا ن لميهل طلييي حلق،ا حلكخموشن لمىيهل مكىي  حلكخثىي. هىل  حلاٜىل ركىيعخ رظلىخل  مزلؼىان 

ا٠اش طس،يل حلظكوا  لولاظىه رلٔىخد حلظكىخلاف لطلييىي أٓىو،د فكخلاىش من حلسزخكغ حلسَطزطش رق٠خيخعخن لملهخ 

 حلظكواش. لا٠اش حاظٜخىيخص حلـ،ىس من كاغ ماه،مه لولاظه رخاظٜخىيخص حللـ  ل١َق كٔخره. 
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   تحت اليبع(

ايقىخف حلىيحٍّ ووى  حصطـخعىخص يسؼل عٌح حلكظخد حاٛيحٍ حإلل  من م،ٓ،وش حلىلا  حلظكواساىش ن لئىظهيف 

حلسكخَٛس ف  ىٍحٓىش حلىلا  حلظكواساىش فى  وىيى مىن حلزوىيحؤن حلسوظواىش حلظ،ؿهىخصن حلسظل،وىش حلكخيىخصن حلسظكىيىس 



خٍة لفهسىه لولاىخ  حلظكواسى  لىيلخماىخص حإلركخىن حلسظَحماش حإل١َحفن رسخ لٌل  من أعساىش لحٟىلش فى  اىٍحأ حلقى

حلكلاىىش رىىان أؿِحثىىهن لفىى  فهسىىه لطزاكىىش حلكلاىىش حلسظزخىلىىش رىىان عىىٌح حللاىىخ  لحلقىى،ا حلسىىئػَس فاىىهن لفىى  فهسىىه 

لطلواوه للاخ  حلظكوا  ف  مـظسكهن لف  ايقخفه وو  نا  حلظكوا  حلسوظواش لحطـخعخطهخ حلسكخَٛس ف  ركىٞ حلىيل  

 لسظقيمشن لف  حٓظويح  نل ًل  ف  ٛاخلش ناَس مٔظقزواش لظط،يَ ناخ  حلظكوا  حلسلو . حلسظقيمش ملهخ للاَ ح

للسخ نخنض علخأ ٍإا مظكيىس ليٍحٓىش ناى  حلظكوىا  فىي حلزوىيحؤ حلسوظواىشن فَإيىش طلاىَ الاىه كٔىذ حلسَحكىل 

َٗحف وواهن فظىَا أؤ عىٌح طك وىا  ككى،مي لعىٌح حلظكواساش حلسك،نش لؤو  حلظكواسين لٍإيش طٜاه كٔذ ؿهش حاب

طكوا  أعوي. لٍإيش ػخلؼش طٜ،ٍه كٔذ ن،واش ن لٍإيش ٍحركىش طلاىَ الى  عىٌح رؤنىه طكوىا  ىيلىي لًحأ طكوىا  وىخ  

لاَ ىيلين فبنلخ ىحهل عٌح حلكظخد ٓلظوٌ من حلَإيش حإللل  نهـخً للخ ف  حلسكخلـش حلكوساىشا لسَلنظهىخن لطكخعىيعخ 

فهسهخ مع حصٓظكخنش في حل،اض ًحطه رخلَإا حإلهَا كان طق،  ركىَٝ ران حليٍحٓان لولا  حلظكواساشن للٔه،لش 

 ملمق نل مَكوش من مَحكل حلٔو  حلظكواس .

لحلكظخد يقع ف  ٓزكش فٜ، ن يكَٝ حلاٜل حإلل  ملهخ لحلٌا ؿخء ركل،حؤ فؤاش حللا  حلظكواساش لكيى مىن 

لاىخ ن للساهى،  حللاىخ  حلظكواسى ن ػى  لوسكلىّ  حلق٠خيخن حإللل  لوسىَحى رىخللا  حلظكواساىشن لفاهىخ وىَٝ لساهى،  حل

 –رظلوال حللاخ  حلظكواس . لحلق٠اش حلؼخناش لوٜخثٚ حللاخ  حلظكواس ن لولاش ًل  رؤن،حج حللا  جحللا  حلسكوقىش 

حللا  حلساظ،كش   ػ  رلا  حلسكو،مخص ًحطهخن لحلظى  طظىَؿ  مىخ فى  حلسـظسىع مىن اى،ا لهىخ طؤػاَحطهىخ ووى  حللاىخ  

واوه من نخكاش ن لوو  نـخف وسواخص فهسهىخ مىن نخكاىش أهىَا. لحلق٠ىاش حلؼخلؼىش لو٠ىَلٍيخص حلكخملىش حلسَحى طل

لٍحء حصعظسخ  ريٍحٓش حللا  حلظكواساشن للمأعيحف حلظ  يَؿ  طلقاقهخن ػ  لق٠اش حلوط،حص حلظى  يلزكى  حطزخوهىخ 

ح ر،ٛىف لط٘ىواٚ حللاىخ  حلظكواسى  ولي طلوال أا طاخ  طكواس ن ريءح من طلييي أعيحف طلوال حللاخ  ن لمَلٍ

ن لطلييي مئَٗحص طلوال حللاخ  ن لطلييي حلس٘كلص حلظ  يكىخن  ملهىخ حللاىخ  حلظكواسى ن لٛىاخلش رىيحثل لوظكوىذ 

 وو  م٘كلص حللاخ  حلظكواس ن لحنظهخء رظقاا  فكخلاش حللاخ  حلظكواس .

حلظكواساش لحلظىي طكىي حإلٓىخّ فىي فهى  أي لحلاٜل حلؼخن  يكَٝ رخلظلوال لوق،ا حلسئػَس وو  طلوال حللا   

ناخ  في أي مـظسع لفي أي ُمنن يك،ؤ م،ٟكخً لويٍحٓشن رخوظزخٍعخ طسؼل ا،حوي لٍنىخثِ أٓخٓىاش ئىظلي الاهىخ 

حصطـخعىخص حااواساىش ن لاى،ا حلٔاخٓىش  -حلظلوال حلاكَي حلٔوا ن فظلخل  ا،ا حلزاجش رؤركخىعخ جحلس،اىع حلـكَحفىي

 -١َيقىىش ط٘ىىكال حللك،مىىخص ن لاىى،ا حلسـظسىىع رسىىخ طلظ،يىىه مىىن جن،واىىش حلٔىىكخؤ -  حلٔىىخثيرؤركخىعىىخ جناىىخ  حللكىى

 -حلطزقاش حصؿظسخواش ن لا،ا حصاظٜخى رسخ ط٘ظسل وواه من و،حمل جحلك،حثي حلظكواساش -حللاخ  حصؿظسخوي حلٔخثي

وخمل حلوكىش  -سع لطقخلايهحلظوطا٢ ن لهظ  رق،ا حلؼقخفش لوَٝ فاهخ لك،حمل جوخىحص حلسـظ -حصٓظؼسخٍ حلظكواسي

حلكقايس . من كاغ ماه،  نل وخملن لحلكلاش حلظىي  -حلظاخٍحص حلؼقخفاش حلٔخثيس -حلزكؼخص -كَنش حلظَؿسش -لحإلىد

طليػهخ نل ا،س من عٌه حلق،ا وو  حللاخ  حلظَر،ين طزكخ لكل وَٜ من حلكٜ،ٍن لحلظي وو  أػَعخ طظليى مكىخل  

 وال.   حللاخ  حلظَر،ي حلٌا يو٠ع لوظل

لحلاٜل حلؼخلغ يكَٝ ناخ  حلظكوا  ف  أنيلنأاخ حلٌا ياظق حلزخد أمىخ  مِيىي مىن حليٍحٓىخص حلظَر،يىش كى،  

مىخ ي،ؿىىي عىىٌح حللاىىخ  مىن م٘ىىكلص طكواساىىش لا٠ىىخيخ طَر،يىش يسكىىن أؤ طٔىىخوي فىىي ايـىخى نؼاىىَ مىىن حللوىى،  حلظىىي 

  أمَ حلظكوىا  ر٠ىَلٍس حصٓىظاخىس ملىه فاسىخ طكظَٝ ركٞ أناسظلخ حلظكواساشن لكاغ يسكن لاض ناَ حلقخثسان وو

يظكوىق "رخلسيٍٓىىش حلكخلاىش حلوخٛىىش" كاىغ انىىه يسكىىن اؿىَحء حهظزىىخٍحص فخووىش لوطىىلد حلسظقىيمان الىى  حلسَكوىىش 



حلؼخن،يىىش ولىىينخن لحٓىىظقطخد حلاىىخثقان مىىله  لطـسىىاكه  فىىي "حلسيٍٓىىش حلؼخن،يىىش لواىىخثقان" لحلظىىي طقىىخ  فىىي نىىل 

حلكخموش له ن لًل  ريصً من ناخ  فٜل حلسظا،اان في نل ميٍٓش لحلىٌي يىيلٍ ك،لىه ملخفاشن مع ط،فاَ حلَوخيش 

طٔخإصص نؼاَس. اٟخفش ليٍحٓش امكخناش حصٓظاخىس من ططزاق "مـوىْ حلس٘ىخلٍس" ىحهىل مىيحٍّ حلظكوىا  رىيحءس 

حلزلىغ وىن من حلسَكوش حلؼخن،يش في مَٜ لحلـخمكخصن كاغ انه اي ئخوي في اكيحع حلظلىخفْ رىان حلطىلد فىي 

حليلال حإلا،ان لطك،ييع  حلٌعخد ال  حلسكظزخص حلسيٍٓاش لحلكخمشن لط،ػاىق ألحٛىَ حلٜىوش رىان حلطىلد رك٠ىه  

حلزكٞ من نخكاشن لران حلطلد لمكوساه  لميٍٓظه  من نخكاش ػخناشن لران حلسيٍٓش لحلزاجش من نخكاىش ػخلؼىش. 

لسلخا٘شن مكظسي وو  نأهن اخىٍ ووى  حلظاكاىَ لحلظاكاىَ ٓخوظهخ يسكن أؤ يظ،حؿي لييلخ ؿال اخىٍ وو  حلل،حٍ لح

حلكوسي. لىٍحٓش حلظـَرش حإلنيلنأاش في حلق٠ىخء ووى  حإلماىش ىحهىل حلسـظسىعن كاىغ ص ط،ؿىي أماىش طىٌنَ ىحهىل 

 حلسـظسع حإلنيلنأي. لحإلماش حلظي اي ط،ؿي وليع  عي أماش حلظكخمل مع حلكسزا،طَ. 

ف  أفكخنٔىظخؤن رىيأ رسقيمىش طلىخل  فاهىخ رخلظلواىل اى،ا حلسـظسىع لكَنىش  وَٝ حلاٜل حلَحرع ناخ  حلظكوا ل

حلقى،ا حلظخٍيواىش مىن كاىغ لٟىع أفكخنٔىظخؤ  –حلظكوا  حإلفكخن  جحلق،ا حلااِيقاش من كاغ حلظ٠ىخٍيْ لحلسلىخم 

فاض فىى  مَكوىىش مخازىىل حآىىل  لمخركىىيه ن لمَكوىىش حليللىىش حإلفكخناىىش حللييؼىىش أػلىىخء حصكىىظل  حانـواىىِا لحلٔىى،

حلقى،ا حلؼقخفاىش  –حلق،ا حصاظٜخىيش لحلوطى٢ حلوسٔىاش حلظى  أهىٌص رهىخ أفكخنٔىظخؤ  –لكَنش ١خلزخؤ لمخ ركيعخ 

 –لحلَلكاشن من كاغ حلوكشن لحاول ن لحليين رسٌعزاه حلٔل  لحل٘ىاك ن لحلـسكاىخص حلييلاىشن لاى،ا حلظلٜىاَ 

إلكِحد حلٔاخٓىاش ن وىَٝ ركىيعخ لظطى،ٍ حلظكوىا  حلق،ا حلٔاخٓاش لمخ ط٠سه من طؤػاَ حللاخ  حلٔاخٓ  حلكخ  لح

حإلفكخن  كخ  ن،نىه طكواسىخ طقواىييخن أل طكواسىخ كىييؼخن أل طكواسىخ ارىخؤ فظىَس حلكىِل حلٔى،فاظ ن حنظقىل ركىيعخ لظلىخل  

 –مَكوىىش حلظكوىىا  حصرظىىيحث   –ملمىق حلٔىىو  حلظكواسىى  فىى  أفكخنٔىىظخؤ رسَحكوىىه حإلٍركىىش: مَكوىىش مخازىىل حلسيٍٓىىش 

مَكوش حلظكوا  حلكخل ن ػى  هىظ  حلاٜىل ركىَٝ لوس٘ىكلص حلظى  يكىخن  ملهىخ حلظكوىا  فى   –كوا  حلؼخن،ا مَكوش حلظ

 .أفكخنٔظخؤ

وىَٝ لوقىى،ا حلسـظسكاىش حلظىى  طىئػَ ووىى  لحلاٜىل حلوىخمْ طلىىخل  رخلظلواىل ناىىخ  حلظكوىا  رزخنٔىىظخؤن كاىغ 

حلقىى،ا  –،ا حلٔاخٓىىاش مىىن كاىىغحلقىى –حلظكوىىا  فىى  رخنٔىىظخؤ جحلقىى،ا حلااِيقاىىش مىىن كاىىغ حلظ٠ىىخٍيْ لحلسلىىخم

حصاظٜىىخىيش مىىىن كاىىىغ حلسىىى،حٍى حلز٘ىىىَيش لحلسخىيىىىش حلظىىى  طظسظىىىع رهىىىخ رخنٔىىىظخؤ لطىىىلككْ ووىىى  ملمىىىق حلظكوىىىا  

حلقى،ا حلظخٍيواىش  –حلق،ا حصؿظسخواش من كاغ حلٔكخؤ لحللاىخس حصؿظسخواىش لحلـسكاىخص حلسوظواىش  –حلزخنٔظخن 

ن حنظقل ركىيعخ لكىَٝ ططى،ٍ حلظكوىا  فى  رخنٔىظخؤ رسَحكوىه حلسظكىيىس لحلسَحكل حلظ  مَ رهخ حلسـظسع حلزخنٔظخن  

رىيحءس مىن فظىَس مخازىل حآىل  لٛى،ص لسَكوىش حلظلىٍَ لحصٓىظقل . ركىيعخ وىَٝ لسلمىق حلٔىو  حلظكواسى  فى  

 رخنٔظخؤ رسَحكوه حلسوظواشن لحنظهخء ركَٝ حلس٘كلص حلظ  يكخن  ملهخ حلظكوا  ف  رخنٔظخؤ. 

فقي وَٝ ناخ  حلظكوا  ف  طَناخن فظلخل  رخلظلوال حلق،ا حلسوظواش حلسىئػَس ووى  حلظكوىا   أمخ حلاٜل حلٔخىّ

حلظَنىى  مىىن كاىىغ حلقىى،ا حلااِيقاىىشن لحلقىى،ا حصاظٜىىخىيشن لحلقىى،ا حصؿظسخواىىشن لحلقىى،ا حلٔاخٓىىاشن لحلقىى،ا 

مخازل حآل  لمخ ركيهن ػى   حلؼقخفاش لحلَلكاشن حنظقل ركيعخ لظزاخؤ حلسَحكل حلظ  مَ رهخ حلظكوا  ف  طَناخن ٓ،حء

 -حلسَكوىىش حصرظيحثاىىش -فىى  حلاظىىَس حللييؼىىشن ركىىيعخ اىىخ  ركىىَٝ مَحكىىل حلٔىىو  حلظكواسىى  حلظَنىى  جمخازىىل حلسيٍٓىىش

مَكوش حلظكوا  حلكخلي . لهظ  حلاٜىل ركىَٝ ركىٞ حلس٘ىكلص حلظى  يكىخن  ملهىخ حلظكوىا  فى   –حلسَكوش حلؼخن،يش 

 طَناخ.      



ناخ  حلظكوا  فى  ؿازى،ط  فظلىخل  حإلٓىزخد حلظى  ىوىض صهظاىخٍ عىٌح حللاىخ  حلظكواسى ن لحلاٜل حلٔخرع يكَٝ 

للوق،ا حلسئػَس وو  عٌح حللاخ  من حلل،حك  حلااِيقاش لحلٔاخٓاش لحصؿظسخواش لحلؼقخفاىش لحصاظٜىخىيشن لناىف 

مخفزىل  –سوظواش جحلقييسىش أػَص عٌه حلق،ا رؤركخىعخ حلسوظواش وو  طط،ٍ حللاخ  حلظكواس  حلـاز،ط  ف  مَحكوه حل

ركي حصٓظقل   ن لوو  ٗكل ٓو  حلظكوا  حلٌا يظك،ؤ من مَكوش مخ يزل حلسيٍٓىشن لمَكوىش حلظكوىا   –حصٓظقل  

حإلٓخٓ  رـِءيهخ حصرظخىث  لحلسظ،٢ٓن لمَكوش حلظكوا  حلؼخن،ا رل،واه حلكخ  لحلالى ن لمَكوىش حلظكوىا  حلكىخل ن 

يكخناه حلظكوا  حلـاز،ط  من م٘كلص موظواىش جم٘ىكوش حلك،لسىشن م٘ىكوش حلظاىخٍ  هظ  حلاٜل ركيعخ ركَٝ إلع  مخ

حآىلم ن م٘ىكوش فَنٔىش حلظكوىا ن م٘ىكوش طكوىا  حلكَراىىشن م٘ىكوش طكوىا  حلاظىخسن م٘ىكوش حٍطاىخج حإلماىشن م٘ىىكوش 

 حصوظسخى وو  حلسلق حليللاش .   

ٓلماش لاَ حللخ١قش رخلكَراشا لسخ لهىخ مىن مكخنىش لحلكظخد وو  عٌح حللل، يقي  للسخًؽ موظواش من حلزويحؤ حا

نزاَس ران حليل  حآلماش حلسوظواش حلظ  ع  أو٠خء فى  ملاسىش حلسىئطسَ حآىلم ن ليـسكهىخ ىٓىظ،ٍ كخنسىه 

حإلٓخٓ  نظخد ٍرلخ وِ لؿلن لعيا نزالخ ملسىي ٛىو  هللا وواىه لٓىو ن لرسىخ لهىخ ؿساكهىخ مىن ىلٍ لحٟىق فى  

حآىىلماش لحلىىيفخج وىىن ك٠ىىخٍطه أمىىخ  حلل٠ىىخٍحص حإلهىىَان للخيظلىىخ ركىىي ٍٟىىخء ٍرلىىخ  حلسلخفاىىش ووىى  حلؼ،حرىىض

مٔخويس حلقخٍة وو  مِيي من حلسكَفش ك،  أك،ح  حلظكوا  ف  ركىٞ حلزوىيحؤ حآىلماش لاىَ حللخ١قىش رخلكَراىشن 

   .لطِليي حلسكظزش حلظَر،يش رسخ فاه من حلاخثيس مخ يكان
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يِحل،ؤ فى   يؤط  عٌح حلكظخد ٟسن م،ٓ،وش حللا  حلظكواساش لاكَٝ للا  طكواساش ىٍّ نؼاَ من حلكَد لص

ي  نؼاَ ملهخن طكوس،ح من مزخىثهخن لحلظَف،ح من نزع مخ أػسَطهن فكَف،ح لسخًح طظقي  حإلم ا لرسخًحان ل١ىخلز،ح رظقىي

عٌه حإلناسش لوزوىيحؤ حلظى  هَؿى،ح ملهىخ للٓىظاخىس مىن ملخٓىلهخن للٟىكهخ أمىخ  ١ىلد حلكوى  لحلسٔىئللان نى  

يك،ن،ح وو  رالش رسخ يـَا ريحهوهخن لمخ يلكسهخ من ط،ؿهخصن لمخ يلَنهخ مىن فؤىاخص لوقخثىين للاىيٍن،ح أؤ 

حإلؿى،ى ملىه أؤ يىظ  حلظطزاىق حلاكوى  لهىٌه يقف ولي مـَى ٛاخلش ٓاخٓخص طكواساش ؿاىيس ناَيىخن لانسىخ  حإلمَ ص

حلٔاخٓش وو  أٍٝ حل،حاعن رخوظزخٍ أؤ أا ناخ  نخؿق عى، طَؿسىش كقاقاىش لٔاخٓىش طكواساىش اخثسىشن لولىيعخ اىي 

 يقا،ح وو  حإلٓزخد حللقاقاش لظقي  حليل  أل طوواهخ.

 ن لمكخنش ف  حلزلغن ٍل  مىخ لحليل  حلظ  ٓاكَٝ حلكظخد لهخ طظزع حصطلخى حإللٍر ن رسخ له من ا،س ف  حلكو

ي،ؿي رالهخ من طقخٍد أل حهظلفن لمع ط،كي ف  حلكخيخص لحإلعيحفن لع، مخ ياَٝ ووالخ طقىيي  نزىٌس موظٜىَس 

ون عٌح حصطلخىن لأع  أعيحفىهن لعاجخطىه ن لمىخ يقى،  رىه مىن أىلحٍ طوىظٚ رىخلكو  لحلسكَفىش. فقىخٍس ألٍلرىخ عىي 

خٟض ٗك،رهخ حلكييي من حللَلد حلزالاشن حليحهواش في اوذ اخٍس ألٍلرىخ أل اكيا حلقخٍحص حلؼلع حلقييسشن لاي ه

نيلكض حللَد حلكخلساش حإللل  لحلؼخناش فىي حأل امزَح١،ٍيخص أهَا. لاي  حلوخٍؿاش مع ىل  ا،ماش أل حٓظكسخٍيش

خٍرىش أل حلسظزخوىيس اوذ عٌه حلقخٍس حلسظلخفَس ٓاخٓاخ لحاظٜخىيخ لحؿظسخواخن لطظكيى فاهخ حإلوَحق لحإلؿلخّ حلسظق

 هخلاشن رسخ لهخ من ػقل وو  حلاخرٔش لف  حلكيى. مع رك٠هخ حلزكٞ ملٌ ويس اَلؤ ُملاش

  ٖ٘ن لفاهىىخ جٕ  نىى ٓٓٓ.ٖٔ٘.ٓٔفكوىى  حلاخرٔىىش حإلٍٟىىاش طزوىىق مٔىىخكش اىىخٍس ألٍلرىىخ حاؿسخلاىىش كىى،حلي ج

ص حلٔىض رىخلكَس حإلٍٟىاشن لًلى  ىللش مٔظقوشن ليؤطي طَطازهخ من نخكاش حلسٔخكش رخلسَطزش حلوخمٔىش مىن حلقىخٍح

لأمَيكخ حل٘سخلاش لأمَيكىخ حلـل،راىش لطٜىكَعخ فقى٢ اىخٍس أٓىظَحلاخن ليسظىي حاطلىخى حإللٍلرىي  ركي آٓاخ لافَيقاخ



  ٓٓٓ,7ٕٓ,ٓٔ٘ا،ٍنىض رسٔىخكش حلكىخل  حلظى  طزوىق كى،حلي ج ن لًل  اًح مىخٕ  ن ٓٓٓ.97٘.ٖوو  مٔخكش ج

%  مىخء مىن 7ٓ.8% ن لحلزىخاي حلزىخلق نٔىزظه جٕ.9ٕيكىخى  ج يخرٔىش رسىخ ²  نى ٖٙٓ,8,9ٖ9ٗٔن ملهىخ ج²ن 

 حصطلخى حلَلٓي لويى من ٍحرطش حليل  حلسٔظقوش. لعٌه حاكٜخءحص ط٘سل حلسلاطخص لحلزلخٍ من حلكَس

لمع عٌح حلظلى،ج لحلظ٘ىظض حلاخرٔى  لحلكىيىا حلسظلى،ج حإلوىَحق لحإلؿلىخّن طى  حلظ،ؿىه نلى، حطوىخً هطى،حص 

لاي طلققض عٌه حلكخيش فاسخ وىَف رخصطلىخى حإللٍرى  حلىٌا  .خيش ألٍراش طلقق مٜخللهخط،كي رهخ حإلعيحف نل، ل

ييٍأ حلسظظزع لل٘ؤطه أنه لاْ للاي حلظخٍين حلٌا ظهَ فاهن ًل  أؤ طؤٓاْ أل  طـسع ألٍلري يكى،ى الى  حلؼىخمن 

اكىىىخ ولىىىيمخ حؿظسكىىىض ٓىىىض ىل  ألٍلراىىىش عىىىي فَنٔىىىخ لألسخناىىىخ لروـ 9٘ٔٔو٘ىىىَ مىىىن ٗىىىهَ ارَيىىىل مىىىن وىىىخ  

لل،نٔسز،ٍم لع،لليح لايطخلاخن لحطاقض وو  ط٘كال حلسـس،وش حإللٍلراش لوالى  لحلٜىوذ لحلظىي ٓظ٘ىكل نى،حس 

لاكىض حلىيل  حطاخااىش  9٘7ٔمىخٍّ ٓىلش  ٕ٘ااخ  حلسـس،وش حصاظٜخىيش حإللٍلراش ػ  حصطلخى حإللٍلري. لفىي 

 وش حصاظٜخىيش حإللٍلراش. ٍلمخ حلظي لٓكض مـخصص حلظكخلؤ لأٛزلض حلسـس،وش طلسل حٓ  حلسـس،

نقطش طل،  نزاىَس فىي طىخٍين حلىيل  حإللٍلراىشن اً ؿىَص أللى  حلسزخكؼىخص كى،  أىلحٍ 99ٔٔ لاي ٗكل وخ 

ن لعى، حصؿظسىخج حلىٌي نىظؾ ولىه مخٓظَهض ره،للىيح لمٔئللاخص حلسـس،وش حإللٍلراش حصاظٜخىيش هل  حؿظسخج

إللٍلراش ٟسن ا١خٍ لحكي أ١وق وواه حٓ  حصطلىخى حإللٍلرىي. حطاخااش حصطلخى حإللٍلري لؿسع موظوف حلهاجخص ح

ط  حلظ،ااع وو  ًلى  لاظوىٌ مىن حلكخٛىسش حلزوـاكاىش رَلنٔىل مقىَح ىحثسىخ إلمخنظىه  99ٕٔحلٔخرع من فزَحيَ لفي

حلكخمش لحلسا،ٟىاش حإللٍلراىشن لمىن مييلىش ٓىظَحُر،ٍم حلاَنٔىاش مقىَح لزَلسخنىه حإللٍلرىين لًلى  لفىق ناىخ  

ٓىظش أٗىهَن فىي كىان  لسىيس ع للاخ  حلَثخٓش حليلٍيشن كاغ طظكخاىذ حلىيل  حإلو٠ىخء ووى  ٍثخٓىظهٍثخٓ  يو٠

يظ،ل  ٍثخٓىش حلسا،ٟىاش حلزَطكىخلي ه،ٓىي مخن،يىل رخٍلٓى،. لاىي طى  ط٠ىسان حطاخااىش حصطلىخى حإللٍلرىي لاظهىخ 

 مٔىظ،ا روىيحؤ حصطلىخى.  وو  حلا،ٍللٟع ؿيل  ُملي لو،كيس حصاظٜخىيش لحللقييش ج" ػلػش أم،ٍ أٓخٓاش ع 

 رىيء اؿىَحءحص طؤعاىل ىل ل لٟع ٓاخٓخص طكطي حلق٠خيخ حصؿظسخواش مؼىل كقى،ق حلكسىخ  لحلٜىلش لحلٔىلمش.ل

 ."صن٠سخ  للطلخى حإللٍلريألٍرخ حلَ٘ااش 

رٔىض ىل  عىي فَنٔىخ لألسخناىخ لروـاكىخ لل،نٔىسز،ٍم لع،للىيح لايطخلاىخ. لفىي  9٘ٔٔلاي رىيأ حصطلىخى فىي 

ن لأٓىزخناخ لحلزَطكىخ  فىي 98ٔٔحلظلقض رهخ نل من حلسسوكش حلسظليس لحليحنسخٍأن ػى  حلا،نىخؤ وىخ   97ٖٔحلكخ  

حطوىىىٌ حصطلىىىخى  998ٔ ن لفىىىي وىىىخ 99٘ٔفخلٔىىى،يي لفلولىىىيح لحللسٔىىىخ وىىىخ   ن99ٖٔػىىى  أيَللىىىيح فىىىي   ن98ٙٔ

ساخلٟخص ٍٓىساش حإللٍلري ألل  حلوط،حص حلَٓساش لوظ،ؿه نل، حلَ٘ق طـخه ط،ٓكش حصطلخى ون ١َيق حلزيء ر

كاغ لحفىق  ٕٗٓٓ من رويحؤ ألٍرخ حلَ٘ااش للن٠سخ  للطلخى حإللٍلرين لع، مخ ط  ف  حإلل  من مخي، مع ويى

حصطلىىخى حإللٍلرىىي ووىى  حن٠ىىسخ  و٘ىىَ ىل  ؿييىىيس لك٠ىى،يظه عىىي ازىىَٙ لحلظ٘ىىا  لحٓىىظ،ناخ لعلكخٍيىىخ لصطااىىخ 

٠سض نل من ازَٙ لمخلطخ للطلخى في عىٌه حلٔىلش. لفىي للاظ،حناخ لمخلطخ لر،لليح لٓو،فخناخ لٓو،فالاخ. نسخ حن

   ىللش.7ٕحن٠سض نل من ٍلمخناخ لروكخٍيخ لاٜزق ويى أو٠خء حصطلخى حإللٍلري ج 7ٕٓٓوخ  

لحصطلىىخى حإللٍرىى  لىىه وىىي أعىىيحف ئىىك  لظلقاقهىىخن لملهىىخ انكىىخٕ حلظطىى،ٍ حصاظٜىىخىي لحصؿظسىىخوي ر٘ىىكل 

حلهىيف ٓىاظ  حلكسىل الكىخء حللىيلى لطؤٓىاْ حطلىخى حاظٜىخىين لطىيحل  مظ،حُؤ ران رويحؤ حصطلىخىن للزوى،م عىٌح 

ٓاخٓىىش هخٍؿاىىش لأملاىىش  وسوىىش م،كىىيس حإللٍلن لطؤناىىي حلسكخنىىش حلكخلساىىش للطلىىخىن للظلقاىىق ًلىى  ٓىىاظ  نهىىؾ



م٘ظَنشن لطق،يش كق،ق حانٔخؤ لااَحٍ ٍلف حلس،ح١لش ليا ٓىكخؤ حصطلىخىن لطلساىش حلظكىخلؤ فىي ماىخىين حلكىي  

 .ؤ حلوخٍؿاشلحل٘ئل

 ليق،  وو  طلقاق عٌه حإلعيحف ويس عاخنل أٓخٓاش للطلخى طق،  رظٔااَ أوسخلهن لعي:

حلزَلسخؤ حإللٍلرين ليكسل حلزَلسخؤ حإللٍلري ر،ٛاه عاجش حٓظ٘خٍيش في حلسقخ  حإلل ن ليلىخاٖ حلزَلسىخؤ  -ٔ

 9٘7ٔ فىىي وىىخ  مقظَكىىخص حلهاجىىش حلظلااٌيىىش لئىىيي حللٜىىق لكىىل مىىن حلهاجىىش لمـوىىْ حلىى،ٍُحءن لأٓىىْ

لأٓليص له ٛلكاخص حٓظ٘خٍيشا لاَ أؤ حلظكييلص حلظي أىهوىض ووى  مكخعىيس ٍلمىخ لحلظ٘ىَيكخص حإلهىَا 

أوطظه ٛلكاخص ط٘ىَيكاش لمخلاىش ملىيلىسن لحلزَلسىخؤ عى، حلهاجىش حلظسؼاواىش فىي حصطلىخى حإللٍلرىين ليىظ  

لان حإللٍلراىىان حلزىىخلق وىىيىع  حنظوىىخد حإلو٠ىىخء حنظوخرىىخ مزخٗىىَح مىىَس نىىل هسىىْ ٓىىل،حص مىىن ازىىل حلسىى،ح١

  و٠،حن م،ُوان وو  حليل  حإلو٠ىخء رلٔىذ حلظكىيحى 7ٖٕ  موا،ؤ م،ح١نن ليزوق ويى أو٠خثه جٖ٘ٗج

حلٔكخني لكل ىللش. لص يظسظع حلزَلسخؤ حإللٍلري رلق حلسزخىٍس في لٟع حلظَ٘يكخصن للكىن ربمكخنىه طكىييل 

مـىىخصص أهىىَا مكالىىش ص يىىظ  ٓىى،ا حٓظ٘ىىخٍس  حلظ٘ىىَيكخص أل ٍف٠ىىهخ فىىي مـىىخصص ٓاخٓىىاش وييىىيسن لفىىي

الىخص احلزَلسخؤ. نسىخ يكسىل حلزَلسىخؤ أي٠ىخ ووى  مَحازىش أىحء حلسا،ٟىاشا ليـىذ أؤ ي،حفىق ووى  ؿساىع حلظك

فاهىىخن ليسكلىىه وىىِ  مٔىىئللان مىىن حلسا،ٟىىاش رخلظٜىى،يضن ليظسظىىع أي٠ىىخ رخلٔىىاطَس ووىى  ماِحناىىش حصطلىىخى 

 حإللٍلري.

ٔظوي  ل،ٛف حؿظسخوخص ٍإٓخء حليل  حإلو٠خء حلظىي يكقىيعخ ٍإٓىخء حلسـوْ حإللٍلرين لع، مٜطوق ي -ٕ

ىل  أل كك،مخص حلزوىيحؤ حإلو٠ىخء فىي حصطلىخى حإللٍلرىين ليهىيف عىٌح حلسـوىْ الى  طى،فاَ حلقى،س حليحفكىش 

للطلخى من أؿل طط،يَه لطلييي هط،١ اٍٗخىيش لٔاخٓخطه حلكخمشن لص يق،  حلسـوْ ر،ٟع أي طَ٘يكخصن 

ؿظسخوخ مَطان نل وخ  وو  حإلالن ليل٠َ ٍثىاْ حلسا،ٟىاش حإللٍلراىش عىٌه حصؿظسخوىخص ليكقي حلسـوْ ح

ر،ٛاه و٠،ح نخملن ليظَأّ حصؿظسخج حليللش حلك٠،س حلظي طظَأّ مـوْ حصطلخى حإللٍلري رلٔذ ناخ  

 طيحل  مليى مٔزقخ.

رىي. ليظىؤلف مىن لٍُحء مـوْ حصطلخى حإللٍلري ع، حلسئٓٔش حلَثأىاش لٜىلع حلقىَحٍ فىي حصطلىخى حإللٍل -ٖ

حليل  حإلو٠خءن لرخلظىخلي فبنىه ي٘ىكل حلسئٓٔىش حلظىي يىظ  طسؼاىل حللك،مىخص فاهىخ ٟىسن حصطلىخى. ليىلهٞ 

حلسـوىْ رسكاىش حلزَلسىخؤ حإللٍلرىي رسٔىئللاش حلظ٘ىىَيع للٟىع حلس،حُنىخص. نسىخ أنىه حلسئٓٔىش حلَثأىىاش 

لٔىاق حلٔاخٓىخص حصاظٜىخىيش جمىن هىل  لٜلع حلقَحٍحص ر٘ؤؤ حلٔاخٓش حلوخٍؿاش لحإلملاىش حلس٘ىظَنشن لط

 ملهؾ وزَ كك،مي . نل ىللش و٠، طظَأّ حلسـوْ لسيس ٓظش أٗهَ رخلظيحل .

حلسا،ٟاش حإللٍلراشن لعي حلـهخُ حلظلااٌي للطلخىن لطكظزَ أع  ؿهخُ فاه رخوظزخٍه حلكاىخؤ حلسٔىئل  وىن  -ٗ

كلىه أؤ يقزىل أل يىَفٞ مقظَكىخص ٛلع ٓاخٓىخص حصطلىخىن لص يسكىن لىه ١ىَف م٘ىخٍيع لوقى،حنانن للكىن يس

حلهاجىىش حلظلااٌيىىشن كاىىغ اؤ اؿىىخُس حلظ٘ىىَيكخص اىىي طظطوىىذ م،حفقىىش حلىى،ٍُحء وواهىىخ رخاؿسىىخج أل رخإللوزاىىش 

  ٛىى،طخ فقىى٢ للكلهىىخ نىىخىٍح مىىخ ٗٗ . لطظطوىىذ حإللوزاىىش حلزٔىىاطش ج87ٛىى،طخ مىىن أٛىىل  ٕٙحلس٘ىىَل١ش ج

،ن لفي حلكىخىس يكى،ؤ عىٌح حلسسؼىل عى، لُيىَ طٔظوي . ليظك،ؤ حلسـوْ من مسؼل لحكي للك،مش نل روي و٠

أٗىهَن ليكقىي حلسـوىْ حؿظسخوخطىه ٙحلوخٍؿاشن لطظكخاذ حلىيل  حإلو٠ىخء ووى  ٍثخٓىش عىٌح حلسـوىْ لسىيس 

. لعكىٌح يظ٠ىق أنهىخ مئٓٔىش مٔىظقوش ٓاخٓىاخ طسؼىل حلسٜىخلق حلكخمىش للطلىخى حإللٍلرىي رَلنٔل وخىس في



حلسزىخىٍحص حلظ٘ىَيكاش مسىخ يـكوهىخ اى،س ىحفكىش للنىيمخؽ لطيحفع ولهخن لطظسظع حلسا،ٟاش رلق كٜىَي فىي 

حإللٍلرىىين لطظسظىىع حلسا،ٟىىاش رٔىىوطخص طلااٌيىىش لاىحٍيىىش لٓىىوطخص ٓىىاطَسن لعىىي مٔىىئللش وىىن طوطىىا٢ 

لطلااىىٌ حلٔاخٓىىخص حلس٘ىىظَنشن لطلااىىٌ حلساِحناىىخص لاىحٍس رىىَحمؾ حلسـظسىىع حإللٍلرىىين لر،ٛىىاهخ ٟىىخملش 

 لااٌ حلقخن،ؤ حإللٍلري.لوسكخعيحص فه  طكسل وو  حلظلقق من ط

ملكسىىش حلكىىي ن لعىىي ؿهىىخُ ا٠ىىخثي ي٘ىىَف ووىى  حكظىىَح  حلظ٘ىىَيكخص لحلقىى،حنان حلوخٛىىش رخصطلىىخى. لعىىي  -٘

حلسلكسش حلكواخ للطلخى حإللٍلري حلسو،لش رىخللاَ فىي حلق٠ىخيخ ًحص حلكلاىش رىخلق،حنان حلظىي يـاِعىخ حصطلىخى 

زل حلهاجش حلظلااٌيش لمـوْ حل،ٍُحء لكك،مىخص حلىيل  حإللٍلرين نسخ أنهخ طلاَ في حلقَحٍحص حلسظوٌس من ا

حإلو٠ىىخء لحلسلاسىىخص حلوخٛىىشن لطقىىٍَ مىىيا ه٠ىى،وهخ إلناسىىش حصطلىىخى لا،حنالىىه. ليسكىىن لوسلكسىىش أي٠ىىخ 

حللاىىَ فىىي حصٓىىظجلخفخص حلسَف،وىىش مىىن حلىىيل  حإلو٠ىىخءن أل مىىن حلهاجىىش حلظلااٌيىىشن أل مـوىىْ حلىى،ٍُحءن 

لسهخمهخ طو  طق،  حلسلكسش رظأاَ ا،حنان للى،حثق حصطلىخى حإللٍلرىي ألحلسئٓٔخص أل حلس،ح١لان. لاٟخفش 

فاسخ يظكوق رخلق٠خيخ حلسلخلش وواهخ من حلسلىخن  حل،١لاىشن نسىخ طسظوى  ٛىلكاش الكىخء حإلككىخ  حلٜىخىٍس وىن 

حلسلىىخن  حل،١لاىىشن لطكىىي اىىَحٍحص حلسلكسىىش موِمىىش لكىىل حإل١ىىَحف رسىىخ فىىي ًلىى  حلىىيل  حإلو٠ىىخءن لطظكىى،ؤ 

  اخٟاخ يكال،ؤ رخصطاخق ران كك،مخص حليل  حإلو٠ىخء لسىيس ٓىظش أو،ح ننسىخ ي،ؿىي فاهىخ ٖٔن جحلسلكسش م

هسٔش لوَ٘لؤ اخٟاخ ئخويع  ػسخناش ملخمان وس،مانن ليظ  طكااله  لاظَس ٓىض ٓىل،حص رخصطاىخق رىان 

طى   حليل  حإلو٠ىخء. لئىخوي عىٌه حلسلكسىش ملكسىش أهىَا عىي ملكسىش حلزيحيىش لوسـظسىع حإللٍلرىي لحلظىي

 . لمن حلسكَلف أؤ مقَ ملكسش حلكي  ي،ؿي في ل،نٔسزَؽ.989ٔطؤٓأهخ وخ  

 ىي،حؤ حلسلخٓزخصن لع، ؿهخُ ٍاخري يَ٘ف وو  مَحازش ماِحناش حصطلخى. -ٙ

نسخ أن٘ؤ حصطلخى ويس أؿهِس أهَا وو  لَحٍ حلسـوْ حإللٍلرىي حلىٌي يظكى،ؤ مىن ٍإٓىخء ىل  لكك،مىخص 

يش لحصؿظسخواىىشن لحلزلىى  حلسَنىىِي حإللٍلرىىين لرلىى  حصٓىىظؼسخٍ حإللٍلرىىي. حلىىيل  حإلو٠ىىخءن لحلوـلىىش حصاظٜىىخى

عاجش طلااٌيشن لعي حلكاخؤ حلظلااٌي لحلويمش حلسيناش للطلخىن ليظسؼىل حلىيلٍ حلىَثاْ لهىخ فى  ليق،  وو  أمَعخ 

ن حصلظىىىِح  ر٘ىىىَل١ لأككىىىخ  حلسكخعىىىيحص لحطوىىىخً حاؿىىىَحءحص حلظؤىيزاىىىش رلىىىق حلسوىىىخلاانن اٟىىىخفش الىىى  حلظؤنىىىي مىىى

مٔئللاظهخ أي٠خ ون ١َف لٛاخلش م٘خٍيع حلق،حنانن لطلااٌ حلقىَحٍحص حلظىي يظوىٌعخ مـوىْ حلى،ٍُحءن لاىحٍس 

اش فىي حصطلىخى حإللٍلرىين ٛلخىيق حصطلخى حإللٍلري حلسوظواشن ليكىي ٍثىاْ حلهاجىش حلظلااٌيىش حل٘وٜىاش حلَثأى

ليظ  طكاان أو٠ىخثهخ ر،ٓىخ١ش كك،مىخص حلىيل  حإلو٠ىخءن للكىن يلزكىي ووىاه  حلكسىل لظلقاىق حلسٜىولش حلكخمىش 

للطلخى رؤنسوه ىلؤ أؤ يييل،ح رخلسٔىئللاش للك،مىخطه  حل،١لاىشن نسىخ يلزكىي ووىاه  حلكسىل رٜى،ٍس مٔىظقوش وىن 

وى،ح ن ليظىَأّ نىل لحكىي مىله  اىحٍس وخمىش طُكلى  رسـىخ  مكىانن حلسـوْ حإللٍلري. ليظ  طكااله  لسيس أٍركىش أ

 . ل،نٔسزَؽ ليقع حلسقَ حلَثأي لوهاجش حلظلااٌيش في رَلنٔل لط،ؿي حاىحٍحص حإلهَا في

 ل١زقخ لق،حوي حصطلخىن فبنه يـذ أؤ يىيهل حصطلىخى حللقىيي رىان حإلو٠ىخء كاىِ حلظلااىٌ فىي مىيس أىنخعىخ يكى،ؤ

. حلاى،ٍل لأؤ طكى،ؤ حلكسوىش حلس،كىيس حلـييىيس عىي 999ٔحإلل  من يلخيَ  ٜخعخ يك،ؤلأا997ٔحإلل  من يلخيَ 

للكي طٜزق أيش ىللش من حليل  حإلو٠خء مئعوش ليه،  عٌح حصطلخى حللقيي لؿكل حلاى،ٍل وسوظهىخن يـىذ وواهىخ 

ٌه حل٘ىَل١ حؿظاخُ ركٞ حلَ٘ل١ حلظي من هللهخ يظ  حللاخظ وو  ػزخص لحٓىظقَحٍ حلكسوىش حلـييىيس. لطظ٠ىسن عى

َٗل١خ مخلاشن لَٗل١خ أهَا طظكوق رسٔظ،ا حإلٓكخٍ لحلاخثيس لٓكَ حلٜىَفن لحل٘ىَل١ حلسخلاىش ط٠ىع نٔىزش 



%  نىؤع  حل٘ىَل١. ٓٙ%  لنٔزش ىيىن وىخ  صطظكىيا جٖوـِ في ماِحناش حليللش حلك٠، ص طلقٚ ون كخؿِ ج

ظهىي رخصن٠ىسخ  للطلىخى فىي كخلىش من هىل  حلظ،ااىع ووى  حلسكخعىيسن ىهوىض نىل ىللىش و٠ى، فىي آلاىش ُملاىشن طل

ر٘ىكل نهىخثي ووى  حن٠ىخ  حليللىش لمىيا حلسـوىْ حلى،ُحٍا حصطلىخىا  حؿظاخُ ؿساع حلَ٘ل١ن لًل  ركىي م،حفقىش

حٓظ،فض اكيا وَ٘س ىللش مكىخياَ طزلىي حلاى،ٍل نكسوىش ٍٓىساش  999ٔيلخيَ  ططزاقهخ لحؿظاخُعخ لوَ٘ل١. لفي

ان مىن ًلى  كوىض حإللٍحق حللقييىش لحلكسوىش حلسكيناىش لواى،ٍل ملىل ن لركي وىخمٕٓٓٓ حرظيحء من حإلل  من يلخيَ

 .  ٕٕٓٓ لحلينسخٍأ حلا،ٍل وخ لحلٔ،يي  حلكسلص حل،١لاش في طو  حليل ن لل  طظزن نل من رَيطخناخ

حليٓظ،ٍ حإللٍر   ط  اىهخ  ويس طكااَحص وو  ا،حنان حلسـس،وش حإللٍلراش لٗكوض أٓخّ ٕٗٓٓلف  وخ  

  مىن حلسكخعىيس فىبؤ عىٌح حصطلىخى ص يزىي  حلسـس،وىش حإللٍلراىش لانسىخ 7ٗواىهن لكٔىذ حلزلىي جحلٌي ط  حصطاخق و

 يكسوهخن ال  ؿخنذ حصطاخق وو  أٍنخؤ حصطلخى حإللٍلري من كاغ: 

ط،كاىىي حلٔاخٓىىش حلوخٍؿاىىش لحإلملاىىش حلس٘ىىظَنشن كاىىغ طىى  طزىىييل حلظكىىخلؤ حلٔاخٓىىي حإللٍلرىىي مىىن هىىل     -ٔ

ملاىىش حلس٘ىىظَنش ٟىىسن مكخعىىيس مخٓىىظَيوض. لسكاىى  حلقىىَحٍحص حللخطـىىش وىىن عىىٌه حلٔاخٓىىش حلوخٍؿاىىش لحإل

 حلٔاخٓشن لفاهخ يظ  حإلهٌ رسزيأ حإللوزاش ف  حلظٜ،يض.  

طاكال مزيأ ؿلٔىاش حصطلىخى حإللٍلرىين ليقى،  عىٌح حلسزىيأ ووى  أؤ ؿلٔىاش أل م،ح١لىش حصطلىخى حإللٍلرىي ص    -ٕ

اغ يلٜل نىل مى،ح١ن فىي حليللىش حلك٠ى، ووى  حلـلٔىاش حإللٍلراىش طزي  حلـلٔاش حل،١لاش لانسخ طكسوهخن ك

 طوقخثاخ فالٜل رٌل  وو  كق حااخمىش فىي نخمىل حصطلىخىن ليكى،ؤ لىه كىق حصنظوىخدن لكىق حنظوىخد أو٠ىخء

 ركٞ حللاَ ون مكخؤ ااخمظه ىحهل حصطلخى. حلزَلسخؤ حإللٍر  

حلسـوىْ حإللٍرى   ووى  ناىْ مٔىظ،احإللٍرى   حلزَلسىخؤ طاكال مزيأ حلييسقَح١اش من هل  لٟىع مٔىظ،ا   -ٖ

من كاغ اٛيحٍ ركٞ حلقَحٍحصن نسخ ط  طؤٓاْ لـلش حلسلىخ١ق حلظىي طسؼىل مٜىخلق ركىٞ ملىخ١ق حصطلىخىن 

ووىى  ٓىىزال حلسؼىىخ  طسؼىىل لصيىىخص ألسخناىىخ حصطلخىيىىش لحلظىىي لهىىخ ٓاخٓىىخص لاىى،حنان موظواىىش وىىن حللك،مىىش 

مـسى،وظان مىن حلق،حوىي ر٘ىؤؤ طلساىش لطكِيىِ  999ٔارَيىل  9ٕحلاايٍحلاش حإللسخناش. نسخ أاَ حلسـوْ في 

حلييسقَح١اش لٓاخىس حلقخن،ؤ لحكظَح  كق،ق حانٔخؤ لحللَيىخص حإلٓخٓىاشن لاىي لٟىكض عىٌه حلق،حوىي مىن 

أؿل ط،فاَ أٓخّ اخن،ني لـساع ن٘خ١خص حصطلىخى حإللٍلرىي حلسكلاىش رلقى،ق حانٔىخؤ لرلىخء حلييسقَح١اىشن 

  لول،حنىىه حلسزىىخىٍس حإللٍلراىىش لوييسقَح١اىىش لكقىى،ق حانٔىىخؤ رسزىىخىٍس مىىن B7-70ج لطىى  طؤٓىىاْ حلاٜىىل

ن لاىىي أطىىخف ١ىىَف ٓؤىىوش مىىن حلزلىى،ى فىىي حلساِحناىىش طظكخمىىل هٜاٜىىخ مىىع 99ٗٔحلزَلسىىخؤ حإللٍلرىىي وىىخ  

 م،ٟ،ج حلله،ٝ رلق،ق حانٔخؤ.

  حلكىي  لحلٔاخٓىش حليحهواىشن فاسخ يظكوق رخلكي  لحليحهواش ط  اىهخ  طلٔالخص وو  حلكسل حلس٘ظَأ في مـىخ   -ٗ

كاغ يظ  حطزخج مزيأ ٛ،ص حإللوزاش لو،ٛ،  ال  طكخلؤ أكٔن فىي عىٌح حلسـىخ ن لفاىه طى  طؤٓىاْ حل٘ى١َش 

 . حلا،ٍلي،  حإللٍلراش حلس٘ظَنش أل

لف  حلسـىخ  حلظكواسى  لٟىكض ألٍرىخ وىيىح مىن حلسكىخياَ حللخنسىش لوكسواىش حلظكواساىش ىحهىل روىيحنهخ حإلو٠ىخء 

ن  (.L.M.D)ـىىخ  حلظكوىىا  حلكىىخل  لحلـىىخمك ن اً أؤ حللاىىخ  حإللٍلرىىي حلـييىىي لوىىيٍؿخص حلـخمكاىىش لهخٛىىش فىى  م

عى، حلس،وىي  ٕٓٔٓأؤ حلكىخ   999ٔكاغ كيىص حليل  حإللٍلراش حلس،اكش وو  اولؤ ر،ل،ناخ في ٗىهَ ي،ناى، 

 حلظخلاش: حإلهاَ انسخ  ان٘خء حلا٠خء حإللٍلري لوظكوا  حلكخلي لحلساظَٝ مله طلقاق حإلعيحف



ططزاق ناخ  لو٘هخىحص حلـخمكاش لظك،ؤ وو  ىٍؿش وخلاش من حل،ٟ،فن لطٜزق ٓىهوش حلسقخٍنىش فىي ؿساىع  -ٔ

 حليل  حإللٍلراش . 

طزلىىي ناىىخ  ػىىلع ٓىىل،حص ىٍحٓىىاش للاىىل ٗىىهخىس حلوأىىخنْ جحلزكىىخل،ٍي،ّ  حلظىىي طئعىىل لوظل٠ىىاَ ل٘ىىهخىس  -ٕ

 حلسخؿٔظاَ لمن ػ  ٗهخىس حلينظ،ٍحه . 

 طٔهال حنظقخ  حلطلد ران حلـخمكخص حإللٍلراش حوظسخىحً وو  ٍٛاي حللقخ١ حلٌي يسوكه حلطخلذ.  -ٖ

طلقاىق حلظكىىخلؤ حإللٍلرىىي فىىي مـىىخ  طقاىىا  حلكاىىخءس لحلل،واىىش هخٛىىش فىىي رىىَحمؾ حلظىىيٍيْ لحلظلٔىىاق رىىان  -ٗ

 حلسئٓٔخص حلكوساش. 

إللٍر  حلظ  ل  طلل حعظسخمىخ لحٟىلخ فى  لف  ٟ،ء عٌح يؤط  حلكظخد لاكَٝ للا  طكوا  ركٞ رويحؤ حصطلخى ح

حليٍحٓخص حلظَر،يش لحلظكواساشن أل لظو  حلظ  حطوىٌص م،حاىف ٓىززض حلكؼاىَ مىن حإلُمىخص حلاكَيىش لحلكقييىش رالهىخ 

لران لاَعخ من رويحؤ حلكخل  حلسوظواش مكهخ ف  حلظ،ؿهخص حلكقخثييشن لطظوٌ من حلسسخٍٓخص ف  ناخمهخ حلظكواسى  

حاٗكخلاخص حلظكواساىشن ملىخلص لٛىف ناخمهىخ حلظكواسى ن لمىخ طظكىَٝ لىه مىن اى،ا لمىئػَحص مخيؼاَ حلكؼاَ من 

 مـظسكاشن لمخ يظسظع ره من ايـخراخص لمخ طؼاَه من م٘كلص.

فكىىَٝ حلاٜىىل حإلل  ناىىىخ  حلظكوىىا  حإلٓىىىزخنين رىىيأه رظلواىىل لوسىىىئػَحص حلسـظسكاىىش ووىىى  حللاىىخ  حلظكواسىىى  

ش مىىن كاىىغ طىىؤػاَ م،اىىع أٓىىزخناخ لط٠خٍئىىهخ لملخههىىخ ووىى  حلظكوىىا ن حإلٓىىزخن ن فكىىَٝ لوسىىئػَحص حلااِيقاىى

للوسئػَحص حلٔاخٓاش من كاغ طؤػاَ ناخ  حللك  حإلٓزخن  لحإلكِحد حلٔاخٓاش حلقخثسش ووى  حلظكوىا ن للوسىئػَحص 

حصاظٜخىيش من كاغ مق،مخص عٌح حصاظٜخى لمٜخىٍ ا،طهن للوسىئػَحص حصؿظسخواىش مىن كاىغ حلٔىكخؤ حإلٓىزخؤن 

١ق،ٓه  حصؿظسخواش ف  حلكسل لحللاخس لحلطكخ  لحلَ٘حدن للوسئػَحص حلؼقخفاش حلظى  طظ٠ىسن حلوكىش حإلٓىزخناشؤ ل

لحلييخنخص حلقخثسشن لحلسَحنِ حلؼقخفاش حلسظكيىسن حنظقىل ركىيعخ لظزاىخؤ ملمىق حلٔىو  حلظكواسى  فى  أٓىزخناخ رسَحكوىه 

حلظكوىىا  حلؼىىخن،ا  –ٓىى  رقٔىىساهخ جحلظكوىىا  حصرظىىيحث  حلسوظواىىشن مَكوىىش مخازىىل حلسيٍٓىىشن لمَكوىىش حلظكوىىا  حإلٓخ

حلؼىىخن،ا حلسظوٜىىٚ ن  –حاؿزىىخٍا ن لمَكوىىش حلزكخل،ٍيىىخن لمَكوىىش حلظكوىىا  حلؼىىخن،ا رقٔىىساه جحلؼىىخن،ا حلسهلىى  

لمَكوىىش حلظكوىىا  حلكىىخل  رؤن،حوىىه لمٔىىظ،يخطه لناىىخ  حليٍحٓىىش حلسظزىىع فاىىهن هىىظ  حلاٜىىل ركىىيعخ ركىىَٝ ركىىٞ 

 زخن ن لاٗكخلاش حلظلكَ لسكخل  حلل٠خٍس حآلماش ريحهوه.   ايـخراخص حلظكوا  حإلٓ

لوىىَٝ حلاٜىىل حلؼىىخن  ناىىخ  حلظكوىىا  فىى  ىللىىش حلٔىى،يين رىىيأ رسقيمىىش وىىَف فاهىىخ ريللىىش حلٔىى،يي اكىىيا ىل  

حصطلخى حإللٍر  حلٔزكش لحلكَ٘ينن لأع  حلسئػَحص حلظ  ط،ؿي ىحهل حلسـظسع حلٔى،ييا ووى  حلظكوىا ن مىن كاىغ 

يقاش لحصؿظسخواش لحلٔاخٓاش لحصاظٜخىيش لحلؼقخفاش لحلَلكاىش  رسىخ ط٠ىسه عىٌه حلقى،ا مىن و،حمىل حلق،ا حلااِ

لأركىىخى موظواىىشن حنظقىىل ركىىيعخ لظ،ٟىىاق ملمىىق حلٔىى  حلظكواسىى  فىى  حلٔىى،يي رىىيحءس مىىن مَكوىىش مخازىىل حلسيٍٓىىشن 

حلظكوىا  حلكىخل  لحلـىخمك ن  لمَكوش حلسيٍٓىش حالِحماىشن لمَكوىش حلؼخن،يىش حلكواىخ رسٔىخٍحطهخ حلسظكىيىسن لمَكوىش

 لهظ  ركَٝ ركٞ ايـخراخص حلظكوا  حلٔ،ييان لركٞ حاٗكخلاخص حلظ  طظَطذ وو  حإلهٌ ره. 

لوَٝ حلاٜل حلؼخلغ ناخ  حلظكوا  ف  ألسخناخن لريأ رسقيمش ون ىللش ألسخناىخن كوىل ركىيعخ حلقى،ا حلسـظسكاىش 

زاكاىش مىن كاىغ حلس،اىع لحلظ٠ىخٍيْ لحلسلىخم لطؤػاَعىخ حلسئػَس وو  حلظكوا  حإللسخن  لحلظ  ط٠ىسلض حلقى،ا حلط

وو  ٗكل حللاخ  حلظكواس ن لحلق،ا حلٔاخٓاش من كاغ ناىخ  حللكى  لحإلكىِحد حلٔاخٓىاش لكَنىش ط،كاىي ألسخناىخ 

لحنككخٓخطهخ وو  حلظكوا ن لحلق،ا حصاظٜخىيش من كاغ طؤػاَ حلظلاا  حلَأٓسخل  حلسظزع ف  ألسخناخ لمىخ يظساىِ رىه 



خ من مٜخىٍ ا،س وو  حلظكوا ن لحلق،ىخصؿظسخواش مىن كاىغ حلكخمىل حلٔىكخن  لحللاىخس حصؿظسخواىش لطكىيى حاظٜخىع

حإلاواخص لحنظ٘خٍ حلـسكاخصن لحلق،ا حلؼقخفاش من كاغ طؤػاَ وخمىل حلوكىش لوخمىل حلىيين وخمىل حاوىل  لحلسَحنىِ 

ٟىاق مكىخل  حلٔىو  حلظكواسى  حإللسىخن  لحلسَحكىل حلؼقخفاش لحلسؼقاان حإللسخؤ وو  حللاخ  حلظكواس . حنظقل ركيعخ لظ،

 -حلسيٍٓش حلؼخن،يىش حإلللى  راَلوهىخ حلسوظواىش –حلسيٍٓش حصرظيحثاش  –حلظ  يظك،ؤ ملهخ جمَكوش مخازل حلسيٍٓش 

مَكوىش حلظكوىا  حلكىخل  رسٔىظ،يخطهخ لمكخلسهىخ ن  –حلسَكوش حلؼخن،يش رؤٗكخلهخ حلؼلػشا حلكخمش لحلسهلاىش لحل٘ىخموش 

اٜل ركيعخ رَإيش لزكٞ مخ يظساِ ره حللاخ  حلظكواس  حإللسخن  من نخكاشن للزكٞ حاٗكخلاخص حلظ  يؼاَعخ هظ  حل

 من نخكاش ػخناش. 

لوىىَٝ حلاٜىىل حلَحرىىع ناىىخ  حلظكوىىا  فىى  روـاكىىخ اكىىيا روىىيحؤ حصطلىىخى حإللٍرىى  مزظىىيثخ روسىىخًح ناىىخ  روـاكىىخ 

حللاخ ن فزيأ رظؤػاَ حلقى،ا حلطزاكاىشن مىَلٍح رظىؤػاَ حلقى،ا  حلظكواس ا لملول لوق،ا حلسـظسكاش حلسئػَس وو  عٌح

حلٔاخٓاشن لحلق،ا حلؼقخفاش لحلَلكاشن لحلق،ا حصؿظسخواشن لحنظهخء رخلق،ا حصاظٜىخىيشن ركىيعخ وىَٝ لطزاكىش 

حللاىىخ  حلظكواسىى  فىى  روـاكىىخن مىىن كاىىغ حلسزىىخىة حلظىى  ئىىظلي الاهىىخن لحلكخيىىخص حلظىى  يظكاخعىىخن لمكىىخل  حلسَحكىىل 

كواساىىش حلظىى  يظكىى،ؤ ملهىىخ ٓىىو  حلظكوىىا  جمَكوىىش حلظكوىىا  حإلٓخٓىى  رقٔىىساهخ مَكوىىش حلل٠ىىخنش لمَكوىىش حلظكوىىا  حلظ

 ن لحلظكوىىا  حلؼىىخن،ا حلظقلىى  ASOمَكوىىش حلظكوىىا  حلؼىىخن،ا رؤن،حوىىه حإلٍركىىش حلظكوىىا  حلؼىىخن،ا حلكىىخ  ج –حصرظىىيحث  

مَكوىش حلظكوىا  حلكىخل  ريٍؿخطىه  -  BSOل  ج ن لحلظكوا  حلؼخن،ا حلسهKSO ن لحلظكوا  حلؼخن،ا حلال  جTSOج

 ن حنظقل ركيعخ لكَٝ ركىٞ ايـخراىخص D ن ىٍؿش حلينظ،ٍحه جM ن ىٍؿش حلسخٓظَ جLحلؼلعن ىٍؿش حلوأخنْ ج

حلظكوا  حلزوـاك  ف  ايٍطه وو  حلظ،كاي حلؼقخف ن لف  طل،يع فَٙ طكوا  ًلا حللخصص حلوخٛىشن موظظسىخ حلاٜىل 

لظكواساش ف  روـاكخن نبٗكخلاش حلظكيىيش حلوك،يشن لاٗىكخلاش حصنىيمخؽ حلظكواسى ن لاٗىكخلاش رٌنَ ركٞ حاٗكخلاخص ح

 طكوا  حلكَد ف  حلسـظسع حلزوـاك . 

لوَٝ حلاٜل حلوخمْ ناخ  حلظكوا  ف  ٓ،ئَحن ريأه رظلواىل لوسىئػَحص حلسـظسكاىش ووى  حللاىخ  حلظكواسى  

اَ م،اىع ٓ،ئىَح لط٠خٍئىهخ لملخههىخ ووى  حلظكوىا ن حلٔ،رَٔان  فكَٝ لوسىئػَحص حلااِيقاىش مىن كاىغ طىؤػ

للوسىىئػَحص حلٔاخٓىىاش مىىن كاىىغ طىىؤػاَ ناىىخ  حللكىى  حلٔ،ئىىَا لحإلكىىِحد حلٔاخٓىىاش حلقخثسىىش ووىى  حلظكوىىا ن 

للوسئػَحص حصاظٜخىيش من كاغ مق،مخص عٌح حصاظٜخى لمٜخىٍ ا،طىه مىن كاىغ حلٜىلخوش لحلٍِحوىش لحلٔىاخكش 

حص حصؿظسخواىش مىن كاىغ ٓىكخؤ ٓ،ئىَح لأنى،حوه ن ل١ق،ٓىه  حصؿظسخواىش فىى  لحل٘ىَنخص حلكخلساىشن للوسىئػَ

حلكسىىل لحللاىىخس لحلطكىىخ  لحل٘ىىَحدن للوسىىئػَحص حلؼقخفاىىش حلظىى  طظ٠ىىسن حلوكىىخص حلؼلػىىش حلظىى  نىىٚ وواىىه حليٓىىظ،ٍ 

اسى  فى  حلٔ،ئَان لحلييخنخص حلقخثسشن لحلسظخكف حلٔ،ئَيش حلسظكيىسن حنظقل ركيعخ لظزاىخؤ ملمىق حلٔىو  حلظكو

 –ٓ،ئىىَح رسَحكوىىه حلسوظواىىشن مَكوىىش ٍيىىخٝ حإل١اىىخ ن لمَكوىىش حلظكوىىا  حالِحمىى  رقٔىىساهخ جحلظكوىىا  حصرظىىيحث 

حلظكوىىا  حلؼىىخن،ا حإلىنىى  ن لحلسَكوىىش حلؼخن،ىىىش حإلووىى   رسٔىىخٍحطهخ حلؼلػىىش مكخعىىي حلظكىى،ين حلكوسىى  لحلـسىىخناِي  

حوىه حلؼلػىش حلـخمكىخص لحلسكخعىي حلظقلاىش حلكخلاىش لحلسىيحٍّ لحلظكوا  حلؼىخن،ا حلكىخ ن لمَكوىش حلظكوىا  حلكىخل  رؤن،

حلالاش حلكواخن هظ  حلاٜل ركيعخ ركَٝ ركٞ ايـخراخص حلظكوا  حلٔ،ئَا مىن كاىغ حلظقاىا  حلسٔىظسَ لوـخمكىخص 

حلٔ،ئىىَيشن لحلكسىىل حلىىيإلد لظ،كاىىي حلظكوىىا  فىى  ٓ،ئىىَحن لحلقىىيٍس ووىى  ؿىىٌد حلطىىلد حإلؿخنىىذ لويٍحٓىىش فىى  

ٔن طٔ،يق حإلرلخع حلكوساشن لاٗكخلاخص عٌح حلظكوا  من كاغ م٘كوش طكوا  حلوكىش حلكَراىش لم٘ىكوش ٓ،ئَحن لك

 حإلاواش حلسٔوسش لم٘كوش حلظك،ين حلسهل . 
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لكل حلسٔظقَة لولا  حلظكواساش في حليل  حلكَراىش يولىع رسىخ ص يىيج مـىخص لو٘ى  أنهىخ لى  طزىَأ كظى  حآلؤ مىن 

طؤػاَحص حلسَحكل حصٓظكسخٍيش حلظ  مَص رهخن اً أنهخ وواهخ أؤ طوظخٍ رىان نى،وان مىن عىٌه حلىلا ا ناى  م،ؿهىش 

Directive System اهىخ لؿهىشً كىلً لظلخا٠ىخطهخ حلسظٜىخٍوشن طٔظزطن أُمخص حللخلش حلظَر،يش حلكَراشن لطكط

طظ،ه  طوطاف ىٍؿش حل٘يس في أُمخص حل،حاع حلظَرى،ا حلسكىخٕ لطزكىيعخ  Reactive Systemلنا  مٔظـازش 

ون حللل في حل،اض ًحطهن كاغ ط٘اَ حليٍحٓخص حللييؼش ون نا  حلظكوىا  فى  حلىيل  حلكَراىش الى  اوىش حلاخثىيس مىن 

لىَل  مىن طى،حفَ نى  مىن حلزاخنىخص لحلسكو،مىخص حلظى  اوسىخ طٔىظوي  فىي ٛىاخلش حلزلغ حلٌا أؿَا ك،لهخن وو  ح

حلٔاخٓىىش حلظكواساىىشن كاىىغ اؤ لحٟىىك  حلٔاخٓىىخص ص يزلؼىى،ؤ فىى  حلكخلىىذ مىىيا اىىيٍس حلسلاىىٌين لهىىخن لص مىىيا 

 حٓظكيحىع  لظلااٌ هططه .

نأىهخ ووى  حلزوىيحؤ لعٌح حلا٘ل اي حنككْ وو  أىحء عٌه حإلناسش حلظ  طكَٟض لظل،صص حؿظسخواش فَٟىض 

حلكَراش لظلاَ ال  حلظكوا  نٔاخٓش حؿظسخواىش لس،حؿهىش حل٠ىك،١ حصؿظسخواىش لحصاظٜىخىيشن مٜى،ٍس فىي لخيىخص 

طَر،يشن ط،ٟع لظلقاق ألٟىخج حؿظسخواىش طلظاىع رهىخ حإللوزاىش مىن أفىَحى حلسـظسىعن ليىئىي الى  طأىاَ حللىَحأ 

قش مىن ىٍحٓىش حل،حاىع حللأىي لحصؿظسىخوي لوظكوىا ن للاىَ حصؿظسخوي ريحهوهخن فـخءص أعيحف حلظكوا  لاَ ملطو

ملخٓزش لوسٔظ،ا حلكقوي لوسظكوسان ف  نؼاَ من حإلكاخؤن اٟخفش الى  حفظقىخٍ حلسئٓٔىخص حلظكواساىش حلقخثسىش رهىٌه 

حإلناسىىش الىى  حللىىي حإلىنىى  مىىن حلسق،مىىخص حإلٓخٓىىاش للـىىخف عىىٌه حإلناسىىشن ل١كاىىخؤ عىىخؿْ حصمظلىىخؤ ووىى  نىىل 

واساش ولي حلسظكوسانن للاخد حصنٔىـخ  لحلظكخمىل لحلظاخوىل رىان حلسى،حى حلظكواساىش لاوىش حٓىظـخرخطهخ حإلن٘طش حلظك

للخؿخص حلكَٜ لكخؿخص حلسـظسعن لوي  فٔق حلسـخ  أمخ  حلسزخىٍحص لحاريحجن مسخ ؿكل حللاخ  حلظكواس  يكىخن  

 ْ من ًل . من حلـس،ى لحلظقواييشن ٍل  حل٘كخٍحص حلظ  نؼاَح مخ يظ  ٍفكهخ وو  وك

فى  ألوزهىخ لقىَلؤ ٓىخلاشن يىظ   لوو  ًل  ؿخءص حللا  حلظكواساش حنككخٓىخ لووىا٢ مىن ٍإا لطٜى،ٍحص طكى،ى

أؤ طىىظسكن مىىن طكىى،ين أؿاىىخ  لوسٔىىظقزل طكىى،ؤ اىىخىٍس ووىى  طلىىيي  طو،يلهىىخ أكاخنىىخ رقىىا  حلليحػىىش لحلظقىىي ن ىلؤ

آلؤ لظزظكىي وىن مٔىظ،ا حصٓىظـخرش حلاكواىش حلٜكخدن نسخ ؿخءص حصؿظهخىحص في حللقل حلظَر،ي لحلظكواس  كظ  ح

رؤييي،ل،ؿاش ط،ؿهه انظخؽ نس٢ حانٔخؤ حلىٌي يلىخفع  لطس،كخص حل٘ك،د حلكَراشن اً أؤ نل ناخ  طكواسي ملك، 

 حصٓظسَحٍيش.  وواهخ لي٠سن لهخ

ن حلىيل ن لمؼل عٌه حإلييي،ل،ؿاخص حلسلَنىش لوظكوىا  فى  حلزوىيحؤ حلكَراىش اىي طظزىخين فى  نؼاىَ مىن أركخىعىخ رىا

فظظاق  ف  ركٞ حإلم،ٍ لطوظوف ف  حلكؼاَ ملهخن وو  حلَل  من أؤ حلسق،مخص حلظ  طـسع ران عٌه حليل  طاى،ق 

ف  نؼاَ مخ ياَق رالهخن فهلخأ حلوكش حل،حكيسن لحليين حل،حكين لحلؼقخفىش حلس٘ىظَنشن لحلكخيىخص حلس٘ىظَنشن لنىٌل  

سىىخءحص حلٔاخٓىىاش حلسظكىىيىسن لحلظكيىيىىش حلؼقخفاىىشن لحللاىىَس حلسٜىىاَ حلس٘ىىظَأن اص أؤ حلسٜىىخلق حلقطَيىىشن لحصنظ

حل،١لاش حل٠اقشن اي كخلض ران عٌه حليل  لران طلقاق أعيحفهخ حلسَ٘نشن لرخل٘كل حلٌا ٓخوي حلسظَرٜان رهىٌه 

حليل  من أويحثهخ وو  حصهظَحق لحلظكوكل ف  نل مخ من ٗخنه أؤ ي،ؿه حلزلخء حانٔخن  حلٌا يزظكي وىن حإلٛىخلش 

 ظـه نل، حصناظخف لاَ حل،حو  للاَ حلسل٠ز٢.لي

للٌح فبؤ حليل  حلكَراىش حلسوظىخٍس فى  عىٌح حلكظىخد انسىخ طى  حنظقخإعىخ فى  ٟى،ء مكىخياَ ػلػىشن أللهىخ أؤ طسؼىل 

رااجخص وَراش مظل،وش مخ ران رويحؤ حلسَ٘ق حلكَر  لحلسكىَد حلكَرى ن لػخناهىخ أؤ طكى،ؤ اىي كققىض فى  ناخمهىخ 



ٓخ رلخء وو  حلسكخياَ حليللاىش لقاىخّ حلـى،ىس حلظكواساىشن لػخلؼهىخ أؤ طكى،ؤ حليللىش حلسوظىخٍس حلظكواس  طقيمخ موس،

مٔظقطزش لكيى نزاَ من حلكخموان حلسَٜيان رهخ كظ  يك،ن،ح ازل ٓاَع  وو  رالش رطزاكش عٌه حليل  لرؤناسظهىخ 

ره من مساِحص أل يكظَيه من  حلظكواساش لرسلمق ٓوسهخ حلظكواس  لمخ يظكَٝ له من ا،ا لمئػَحصن لمخ يسظخُ

 أل ؿه اٜ،ٍ.

لف  ٟ،ء عٌح حلطَف ؿخء حلكظخد ف  هسٔىش فٜى، ن وىَٝ حلاٜىل حإلل  ملهىخ ناىخ  حلظكوىا  فى  حلك،يىضن 

ريأه رسقيمش طلخل  فاهخ لسخًح حللاخ  حلظكواس  حلك،يظ  ريحءسن لأعى  حلقى،ا حلظى  أػىَص ووى  حلظكوىا  حلكى،يظ  مىن 

نظقىل ركىيعخ لظزاىخؤ ملمىق حلٔىو  حلظكواسى  حلل،حك  حلااِيقاش لحلٔاخٓىاش لحصاظٜىخىيش لحصؿظسخواىش لحلؼقخفاىشن ح

لحلسَحكل حلظ  يظك،ؤ ملهخ لع  مَكوش ٍيخٝ حإل١اخ ن لحلسَكوش حصرظيحثاىشن لحلسَكوىش حلسظ،ٓىطشن لحلسَكوىش 

حلؼخن،يشن لمَكوش حلظكوا  حلـخمك ن ركيعخ وَٝ لساِطان من حلسساِحص حلظ  يظٔ  رهخ ناىخ  حلظكوىا  فى  حلك،يىض 

كوا  حلظطزاق ن لطلييغ حلظكوا  طكل،ل،ؿاخن هظ  ركىيعخ حلاٜىل رظلىخل  ركىٞ اٗىكخلاخص حلظكوىا  لعسخ حصعظسخ  رخلظ

حلك،يظ  حلسظكوقش رقٜ،ٍ اويحى حلسكو  لطيٍيزهن لطِحيي م٘ىكلص حلسكوسىان حل،حفىيينن لملخللىش و،لسىش حلظكوىا ن 

حلؼخن،يىشن اٟىخفش اٗىكخلاش طكوىا   لاٜ،ٍ ناخ  حلظكوا  حلييل ن لحصوظسخ وو  أنؼَ من ناخ  طيٍئ  ف  حلسَكوش

 حلسَأس حلك،يظاش.  

لوَٝ حلاٜل حلؼخن  ناخ  حلظكوا  ف  اطَن فزيأ رسقيمش طلخل  فاهخ لسخًح حللاخ  حلظكواس  حلقطَا لمزىٍَحص 

حصعظسخ  ره نلاخ  وَر ن لأع  حلسئػَحص حلسـظسكاش وو  حلظكوا  من حلل،حك  حلااِيقاش لحلٔاخٓاش لحصاظٜخىيش 

ؿظسخواىىش لحلؼقخفاىىشن حنظقىىل ركىىيعخ لظزاىىخؤ ملمىىق حلٔىىو  حلظكواسىى  لحلسَحكىىل حلظىى  يظكىى،ؤ ملهىىخ لعىى  مَكوىىش لحص

ٍيىىخٝ حإل١اىىخ ن لحلسَكوىىش حصرظيحثاىىشن لحلسَكوىىش حاويحىيىىشن لحلسَكوىىش حلؼخن،يىىشن لمَكوىىش حلظكوىىا  حلـىىخمك  

و  ايـخراش حإلهٌ رٔاخٓش حصوظسخىن حللك،م  لحلوخٙن ركيعخ وَٝ إلع  ايـخراخص حلظكوا  ف  اطَ كاغ ٍنِ و

لحإلهٌ رلاخ  حلسيحٍّ حلسٔىظقوشن لاٗىَحأ حلسـظسىع فى  طـ،يىي حلظكوىا ن لحصعظسىخ  رىخلسكو ن هىظ  ركىيعخ حلاٜىل 

رظلخل  ركٞ اٗكخلاخص حلظكوا  فى  اطىَ حلسظكوقىش مىن نخكاىش ٟىكف ناىخءس حلسكوسىان حلقطىَيانن لحنظ٘ىخٍ حإلماىش 

خج نٔذ حلظَٔد لحلَٓ،د من حلظكوىا ن لحصعظسىخ  رىخلظكوا  حللاىَي ووى  كٔىخد ىحهل حلسـظسع حلقطَان لحٍطا

حلظكوا  حلالين لفقيحؤ ط،فَ حلكاخءحص حاىحٍيش  لحلظَر،يىشن لحصعظسىخ  رىخلك  ىلؤ حلكاىف لطىؤػاَه فىي حلسوَؿىخص 

 حلظكواساشن لحلظكـاِ ف  حصلظلخق رخلـخمكش حل،١لاش.

ىللىش حامىخٍحص حلكَراىش حلسظلىيسن مظلىخلص مقيمىش طلىيع فاهىخ وىن: لوَٝ حلاٜل حلؼخلىغ ناىخ  حلظكوىا  فى  

لسىىخًح حلظكوىىا  حامىىخٍحط ا ن حنظقىىل ركىىيعخ لظزاىىخؤ أعىى  حلسىىئػَحص حلسـظسكاىىش ووىى  حلظكوىىا  فىى  حامىىخٍحصن مىىن كاىىغ 

يىش حلق،ا حلزاجاش لحلٔاخٓاش لحصاظٜىخىيش لحصؿظسخواىش لحلؼقخفاىشن لمىن كاىغ ماهى،  نىل اى،ا لأركخىعىخ حلظؤػاَ

وو  حللاخ  حلظكواس ن ووؾ ركيعخ حلٔو  حلظكواس  لحلٔاخٓش حللخنسش لهٌح حلظكوا  ف  نل مَحكوىه جمَكوىش ٍيىخٝ 

مَكوىش حلظكوىا  حلكىخل  لحلـىخمك  ن هىظ   -حلسَكوىش حلؼخن،يىش –حلسَكوىش حاويحىيىش -حلسَكوىش حصرظيحثاىش –حإل١اخ  

حنظ٘ىخٍ  -حإلهىٌ رسىيحٍّ حلكىي –خعَس حلسـسكىخص حلظكواساىش حلاٜل ركيعخ رسخ لوظكوا  حامىخٍحط  مىن ايـخراىخص ج ظى

طىين  مهلىش  –اٜى،ٍ حلظكوىا  حلالى   –حلسيحٍّ حإلؿلزاش  ن لمخ وواه مىن اٗىكخلاخص جاٗىكخلاش حلؼلخثاىش حلظكواساىش

 ُيخىس مظ،٢ٓ أوسخٍ حلسظكوسان ف  حامخٍحص .  –حلظكوا  



كش حلكَراش حلٔىك،ىيشن كاىغ وىَٝ لسقيمىش طلىخل  فاهىخ لحلاٜل حلَحرع طلخل  رخلظلوال ناخ  حلظكوا  ف  حلسسو

لسىىخًح حللاىىخ  حلظكواسىى  حلٔىىك،ىاا حنظقىىل ركىىيعخ لظزاىىخؤ ناىىف أؤ حلظكوىىا  حلٔىىك،ىا نظىىخؽ لٔىىاخق ػقىىخف  لٓاخٓىىي 

لحؿظسخو  لحاظٜخىا يكا٘ه أفَحى عىٌح حلسـظسىعن لط،ٟىاق أعى  ملمىق حلٔىو  حلظكواسى  حلىٌا يظكى،ؤ ملىه ٓىو  

 –حلكَراش حلٔك،ىيش  ل١زاكش نل مَكوش من مَحكوه حلسوظواش جىلٍ حلل٠خنش لٍيخٝ حإل١اخ  حلظكوا  ف  حلسسوكش

مَكوىش حلظكوىا  حلكىخل  لحلـىخمك  ن أنهى  حلاٜىل  –حلسَكوىش حلؼخن،يىش  –حلسَكوش حلسظ،ٓىطش –حلسَكوش حصرظيحثاش

هىٌ رىخصهظل١ فى  حلظكوىا ن ركيعخ رظلخل  أع   مىخ يظساىِ رىه حللاىخ  حلظكواسى  حلٔىك،ىا مىن مساىِحص مؼىل وىي  حإل

لحصعظسىىخ  رىىخلسكو  ن لحصعظسىىخ  رظكوىىا  ًلا حصكظاخؿىىخص حلوخٛىىشن لنىىٌح أ  حاٗىىكخلاخص حلظىى  طىىيلٍ ك،لهىىخ ٍإا 

وييىىيس مؼىىل اٗىىكخلاش حلهىىيٍ فىى  حاناىىخق حلظَرىى،ان لاٗىىكخلاش حلسزىىخن  حلسٔىىظؤؿَسن لاٗىىكخلاش فقىىيحؤ حلظكخمىىل رىىان 

 س ف  حل،ظخثف حلظكواساش.     حلسلِ  لحلسيٍٓشن لاٗكخلاش حلٔك،ى

أمخ حلاٜل حلوخمْ فقي طلىخل  ناىخ  حلظكوىا  فى  لازاىخن كاىغ وىَٝ لكىيى مىن حلق٠ىخيخ لحاٗىكخلاخص حلاكَيىش 

لحلظكواساشن ريأص رظلخل  مٔززخص حهظاخٍ حللاىخ  حلوازى  فى  حلظكوىا ن لمىَلٍح ركىَٝ لس،اىف حليللىش حلوازاىش مىن 

شن لحلقىى،ا حصؿظسخواىىشن لحلقىى،ا حلظخٍيـاىىشن لحلقىى،ا حلؼقخفاىىشن لحلقىى،ا حلظكوىىا  مىىن كاىىغ طىىؤػاَ حلقىى،ا حلزاجاىى

حلٔاخٓاشن لحلقى،ا حصاظٜىخىيش ووى  حللاىخ  حلظكواسى  حلوازى ن طىؤػاَح لطىؤػَحن ركىيعخ حنظقىل لظ،ٟىاق ناىف ط٘ىكل 

كى،ؤ أؤ وَف عٌح حلسـظسع حلظكوا  ف  وٜى،ٍه حلسوظواىش كظى  لٛىل الى  ن،نىه يظ ٌمل نحلٔو  حلظكواس  ف  لازاخ

مَكوىش حلظكوىا   -حلسَكوىش حلسظ،ٓىطش جحلؼخن،يىش  –حلسَكوىش حإلٓخٓىاش –من مَحكل ويس جمَكوش مخ ازل حلسيٍٓش

فكىىَس  –حلكىىخل  لحلـىىخمك  ن لحنظهىىخء رظلىىخل  ركىىٞ ملخٓىىن عىىٌح حللاىىخ  حلظكواسىى  جفكىىَس حلظـَيىىذ حلظكواسىى 

وىي  طىيٍيْ حلوكىخص  –مهلىش حلظىيٍيْحلظ٘خٍناش حلظكواساش ن لنٌل  ركٞ مؼخلذ عٌح حللاىخ  مىن كاىغ جعـىَحؤ 

 طكواذ أييي،ل،ؿاش حلظكٜذ .  –طا٘  حلأخى حاىحٍا –حٓظاَحى حلسلخعؾ حلسيٍٓش –حإلؿلزاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 يو : من أع  حإلرلخع لحليٍحٓخص حلظ  نَ٘ص ف  مـلص لمئطسَحص ووساش مخ

 ػخناخ :حإلرلخع لحليٍحٓخص حلسل٘،ٍس



"حلظؼقاف حلٔاخٓ  لمأرلخء لىلٍ حإلَٓس ف  طلساظه ن ىٍحٓش مايحناش رسلخفاش حلياهواش" ن مئطسَ حلؼقخفش  -ٔ

حلٔاخٓاش ف  مَٜ ران حصٓظسَحٍيش لحلظكااَ ن حلىٌا وقىيه مَنىِ حليٍحٓىخص لحإلرلىخع حلٔاخٓىاش  ركواىش 

 .  99ٖٔٔسزَ ىي 9 – 7حصاظٜخى لحلكو،  حلٔاخٓاش  رـخمكش حلقخعَس ن هل  حلاظَس من 

"ىٍحٓش طلواواش لسظطوزخص طَراش حليوخس ف  مَٜ ف  ٟ،ء طلىييخص حلقىَؤ حللىخىا لحلك٘ىَين"  مىئطسَ  -ٕ

حلظَراىىش حلييلاىىش لرلىىخء حانٔىىىخؤ حلسٜىىَا ن حلىىٌا وقىىىيه أىى  أٛىى،  حلظَراىىىش ركواىىش حلظَراىىش ن ؿخمكىىىش 

   . 99ٖٔىئسزَ ٕٕ - ٕٔحلسلٜ،ٍس ن هل  حلاظَس من 

حلييلاش ف  طلساش حل،و  حلزاج  ليا طلماٌ حلظكوا   حلكىخ  ن ىٍحٓىش مايحناىش"  حلسىئطسَ "ىلٍ مكو  حلظَراش  -ٖ

حلق،م  حلَحرع لسكهي حليٍحٓخص لحلزل،ع حلزاجاش طلض ول،حؤ "نل، راجش أف٠ل " ن ؿخمكش وان ٗىسْ ن 

 .  99ٗٔن،فسزَ  7ٔ٘ٔمكهي حليٍحٓخص لحلزل،ع حلزاجاش ن 

ن ىٍحٓىىش طلواواىىش آليىىخص حلطوىىذ فىى  حلقىىَآؤ"  مىىئطسَ حلوطىىخد  "حلوطىىخد حلظَرىى،ا فىى  حلقىىَآؤ حلكىىَي  -ٗ

حلظَر،ا ف  مَٜ ن حلٌا وقيه أ  أٛ،  حلظَراش  ركواش حلظَراش ن ؿخمكش حلسلٜى،ٍس ن هىل  حلاظىَس مىن 

 .   99ٗٔىئسزَ  8ٕ - 7ٕ

: حلطس،كىىخص " مىىئطسَ حلظَر،يىى،ؤ فىى  مٜىىَ –حانـىىخُحص  –"نواىىش حلظَراىىش ؿخمكىىش حلسلٜىى،ٍس ن حلزلاىىش  -٘

حلطس،كخص  ن حلٌا وقيه أ  أٛ،  حلظَراش ركواش حلظَراش  ؿخمكش حلسلٜ،ٍس ن هىل  حلاظىَس  –حانـخُحص 

 . 99٘ٔىئسزَ  ٕ٘ - ٖٕمن 

"ىٍحٓش لٛااش طلواواش للاخ  حلظكوا  ف  أنيلنأاخ"  مئطسَ حلك،لسش لناخ  حلىظكو  فى  حلى،١ن حلكَرى  ن  -ٙ

 -ٕٔراش ركواش حلظَراش ؿخمكش حلسلٜى،ٍس ن هىل  حلاظىَس مىن ٍإيش مٔظقزواش ن حلٌا وقيه أ  أٛ،  حلظَ

 .   998ٔىئسزَ  ٖٔ

"أػَ حلسكو  وو  ٓىو،أ ١لرىه فى  ٟى،ء ملىيىحص حلاكىَ حلظَرى،ا حآىلم  لىمأىلحٍ حلسهلاىش  لوسكوى "ن  -7

ش حلوقخء حاٍٗخىا ك،  " أػَ حلسكوسش فى  ٓىو،أ حلطخلزىخص "  حلىٌا ناسظىه اىحٍس حاٍٗىخى رخل،نخلىش حلكخمى

لكواخص حلزلخص حلظخركش لوَثخٓش حلكخمش لظكوا  حلزلىخص رخلَيىخٝ رخلسسوكىش حلكَراىش حلٔىك،ىيش ن حلسلكقىي هىل  

  ٓه  ًٕٔٗٔا حلقكيس  8ٔ – ٙٔحلاظَس من 

"هيمخص حلظؤمان حلٜىل  لطىلد مىيحٍّ حلظكوىا  حلكىخ  رىان حل،حاىع  لحلطسى،ف"  مـوىش ىٍحٓىخص طَر،يىش  -8

 .  ٕٓٓٓخمكش كو،حؤ ن حلسـوي حلٔخىّ ن حلكيى حإلل  ن يلخيَ لحؿظسخواش ن نواش حلظَراش ن ؿ

"حلك،حمل حلسئػَس وو  حصلظِح  حلسهل  ليا أو٠خء عاجش حلظيٍيْ حلسكخٍين"  مـوىش حلظَراىش لحلظلساىش ن  -9

 .  ٕٓٓٓ  ن ىئسزَ ٕٔحلقخعَس ن حلسَنِ حصٓظ٘خٍا لوويمخص حلظَر،يش ن حلٔلش حلؼخملش ن حلكيى ٍا  ج

لَأا حلكخ  طـخه مـس،وخص حلظق،يش حلسيٍٓاش نؤكي رىيحثل م،حؿهىش حلىيٍلّ حلوٜ،ٛىاش فى  "حطـخعخص ح -ٓٔ

 .  ٕٓٓٓ  ن ٓزظسزَ 9ٕمَٜ"  مـوش حلظَراش ن نواش حلظَراش ن ؿخمكش حإلُعَ ن حلكيى ٍا  ج

"حلسٜخكزخص حلؼقخفاش لاخعَس حلك،لسش لحنككخٓخطهخ ف  حل،حاىع حلظَرى،ا حلكَرى  ن ٍإيىش طلواواىش"  مـوىش  -ٔٔ

ٍحٓىىخص طَر،يىىش لحؿظسخواىىش ن نواىىش  حلظَراىىش ن ؿخمكىىش كوىى،حؤ ن حلسـوىىي حلٔىىخرع ن حلكىىيى حإلل  ن يلىىخيَ ى

ٕٓٓٔ  . 



"ىٍحٓش طلواواش مقخٍنش لس،اف حصطـخعان حلق،م  لحلسكخٍٝ ف  حلٜىلخفش حلسٜىَيش مىن ا٠ىخيخ حلظكوىا   -ٕٔ

حلسـوىي حلظخٓىع ن حلكىيى    ف  مَٜ"  مـوىش ىٍحٓىخص طَر،يىش لحؿظسخواىش ن نواىش حلظَراىش ن ؿخمكىش كوى،حؤ ن

 .  ٖٕٓٓحلَحرع ن أنظ،رَ 

"مكخل  فؤاش طَر،يش مقظَكش لسيٍٓش حلسٔظقزل ف  ٟ،ء ركٞ حصطـخعخص حلظَر،يىش حلسكخٛىَس" مـوىش  -ٖٔ

   ن 8ٕ  ن حلكىىيى جٔٔحلظَراىىش لحلظلساىىش ن حلقىىخعَس ن حلسَنىىِ حصٓظ٘ىىخٍا لووىىيمخص حلظَر،يىىش ن حلٔىىلش ج

 .  ٖٕٓٓٓزظسزَ 

ظكواساىىش فىى  مٜىىَ رىىان اٗىىكخلاخص حلظلااىىَ لمسخٍٓىىخص حلظطزاىىق فىى  ٟىى،ء هزىىَحص ركىىٞ "حلسٔىىخءلش حل -ٗٔ

 ٕٗٓٓ  ن حلـِء حإلل  ن يلخيَ ٘٘حليل "   مـوش نواش حلظَراش ن ؿخمكش حلسلٜ،ٍس ن حلكيى ٍا  ج

"فؤاش حلويمخص حلظكواساىش حلوخٛىش نسىخ طظ٠ىق مىن ركىٞ ا٠ىخيخعخ فى  حلىظكو  حلكىخ  حلسٜىَا ن ىٍحٓىش  -٘ٔ

حلليلس حلكوساش حلَحركش ك،  حلظكوا  حلسَٜا : طلييخص حل،حاع لٍإا حلسٔىظقزل ن حلظى  ناسهىخ طلواواش" ن 

 .  ٕ٘ٓٓأرَيل  9ٔأ  أٛ،  حلظَراش ركواش حلظَراش ن ؿخمكش ١لطخ ن ي،  حلؼلػخء حلس،حفق 

ش" ن "حلسَؿكاش حإلمَيكاش لإلٛلف لحنككخٓخطهخ وو  حل،حاع حلظَرى،ا فى   مٜىَ ن ىٍحٓىش طلواواىش نقييى -ٙٔ

مىىئطسَ ىلٍ نواىىخص حلظَراىىش فىى  اٛىىلف حلظكوىىا  ن حلىىٌا وقيطىىه نواىىش حلظَراىىش رىىيماخ١  ؿخمكىىش حلسلٜىى،ٍس  

 .   ٕ٘ٓٓن،فسزَ   ٖٔ – ٕٔرخصٗظَحأ مع مَنِ حليٍحٓخص حلسكَفاش رخلقخعَس ن هل  حلاظَس من 

ن  FOEP "حاٗىىكخلاخص حلزلا،يىىش فىى  هطىىخد ططىى،يَ نواىىخص حلظَراىىش فىى  مٜىىَ نسىىخ طظ٠ىىق مىىن م٘ىىَلج -7ٔ

ىٍحٓىىش طلواواىىش" مـوىىش حلظَراىىش لحلظلساىىش ن   حلقىىخعَس ن حلسَنىىِ حصٓظ٘ىىخٍا لووىىيمخص حلظَر،يىىش ن حلٔىىلش 

 . ٕٙٓٓ  ن أنظ،رَ 8ٖحلَحركش ن حلكيى ج

"فؤاش حلظكوا  حصفظَحٟ  لامكخناخص ططزاقه ف  حلظكوا  حلـخمك   حلسَٜا ن ىٍحٓش طلواواىش ووى  ٟى،ء  -8ٔ

ش"  مـوش مٔظقزل حلظَراش حلكَراش ن حلقخعَس ن حلسَنىِ حلكَرى  لوظكوىا  لحلظلساىش حصطـخعخص حلظَر،يش حللييؼ

 . ٕٙٓٓن أنظ،رَ  ٖٗن حلسـوي حلؼخن  وَ٘ ن حلكيى 

"حليٍحٓخص حلكواخ فى  نواىخص حلظَراىش رىان صثلظىان ن اىَحءس طلواواىش نقييىش" ن م٘ىَلج ططى،يَ حليٍحٓىخص  -9ٔ

  ن ٟىىسن حلس٘ىىَلوخص حلظلخفٔىىاش لس٘ىىَلج ططىى،يَ نواىىخص حلكواىىخ حلظَر،يىىش رخٓىىظويح  حلظكوىىا  حصلكظَلنىى

 ٓ  FOEPحلظَراش ج 

"حلظوى،ع حلٔىسك " م،ٓى،وش حلل٠ىخٍس حآىلماش حلظى  يٜىيٍعخ حلسـوىْ حإلووى  لو٘ىج،ؤ حآىىلماش ن  -ٕٓ

 . ٕ٘ٓٓلُحٍس حإللاخف ن ؿسه،ٍيش مَٜ حلكَراش ن 

ْ حإلووى  لو٘ىج،ؤ حآىلماش ن "حللاخس حلـخمكاىش" م،ٓى،وش حلل٠ىخٍس حآىلماش حلظى  يٜىيٍعخ حلسـوى -ٕٔ

 . ٕ٘ٓٓلُحٍس حإللاخف ن ؿسه،ٍيش مَٜ حلكَراش ن 

"طهىىٌيذ حلٔىىو،أ" م،ٓىى،وش حلل٠ىىخٍس حآىىلماش حلظىى  يٜىىيٍعخ حلسـوىىْ حإلووىى  لو٘ىىج،ؤ حآىىلماش ن  -ٕٕ

 . ٕ٘ٓٓلُحٍس حإللاخف ن ؿسه،ٍيش مَٜ حلكَراش ن 



يٜىيٍعخ حلسـوىْ حإلووى  لو٘ىج،ؤ حآىلماش ن "حلظَراش حآلماش" م،ٓ،وش حلل٠خٍس حآلماش حلظى   -ٖٕ

 .ٕ٘ٓٓلُحٍس حإللاخف ن ؿسه،ٍيش مَٜ حلكَراش ن 

حلسىىئطسَ  –ووىى  ٟىى،ء ط،ؿهىىخص حلاكىىَ حلظَرىى،ا حآىىلم   حإلىلحٍ حلسظـىىيىس لوسكوىى  فىى  وٜىىَ حلسكَفىىش -ٕٗ

ل  حلاظىَس مىن حلكوس  حلؼخن  لكواش حلظَراش رـخمكش ؿَٕ حإلعواش رخلسسوكش حإلٍىناش حلهخٗساش ن حلسلكاىي هى

  ٓن طلض ول،حؤ " ىلٍ حلسكو  حلكَر  ف  وَٜ حلظيفق حلسكَف  " 9ٕٓٓحرَيل  ٓٔ – 8

"ىلٍ مكوسىىش حلَلٟىىش فىى  حلظَراىىش حلسايحناىىش فىى  وٜىىَ حلـىى،ىس ووىى  ٟىى،ء ط،ؿهىىخص حلاكىىَ حلظَرىى،ا  -ٕ٘

ناسظهىخ حإلٛال" ملخَٟس ألقاض ف  نيلس حلظيٍيذ حلسايحني ف  ٟ،ء ماىخعا  حلـى،ىس لحصوظسىخى " حلظى  

 ٕٓٔٓ/ ٖ/  ٓٔؿخمكش الخس حلٔ،يْ ن حلسلكقيس ي،  حإلٍركخء حلس،حفىق  –نواش ٍيخٝ حإل١اخ  رز،ٍٓكاي 

 ٓرسقَ حلكواش

"ملهـاخص حلزلغ حلظَر،ا ف  ا١خٍ ػقخفش حلسـظسع" ملخَٟس ألقاض ف  نىيلس أى  أٛى،  حلظَراىش ركواىش  -ٕٙ

  ٕٓٔٓ/  ٖ/  9ٕحلظَراش ؿخمكش حلِاخُيق ن ي،  حصػلان حلس،حفق 

"ٗزهخص طٜلاف حلسـلص حلكوساش حلسظوٜٜش ن ٍإيش من ركىي" لٍاىش مقيمىش للىيلس حلل٘ىَ حلكوسى  رىان  -7ٕ

مكىىخياَ لـىىخؤ حلظَااىىخص لطٜىىلاف حلسـلط،حلسىىئطسَحص حلظَر،يىىش  حلظىى  ناسهىىخ أىى  أٛىى،  حلظَراىىش ركواىىش 

 .ٕٓٔٓ/٘/7ٔحلظَراش ؿخمكش حلِاخُيق ن ي،  حصػلان حلس،حفق 

لاىىخظ فىى  ٟىى،لء ٛىىاخطه  لمٔىىئللاخطه  " لٍاىىش رلؼاىىش ألقاىىض فىى  حلسوظقىى  حلقَآنىى  " اوىىيحى لطؤعاىىل حل -8ٕ

 ٕٓٔٓنى،فسزَ  ٔٔ – 7حلظَر،ا لوـسه،ٍيخص حلَلٓاش ن حلسلكقي ف  اخُحؤ رظظَٓىظخؤ هىل  حلاظىَس مىن 

رخلـخمكىش حلَلٓىاش حآىىلماش ن لروظكىخلؤ مىىع حلسلاسىش حآىىلماش لوظَراىش لحلكوىى،  لحلؼقخفىش جائأىىك،  

 هاجش حلكوساش لظلااع حلقَآؤ حلكَي  رَحرطش حلكخل  حآلم  رسكش حلسكَمش.لحل

لٍاش رلؼاش ألقاض ف  حلسوظق  حلقَآن  حلظَر،ا لوـسه،ٍيىخص  "م،حٛاخص ١خلذ حلكو  حلقَآن  للحؿزخطه" -9ٕ

رخلـخمكىىش حلَلٓىىاش  ٕٓٔٓنىى،فسزَ  ٔٔ – 7حلَلٓىىاش ن حلسلكقىىي فىى  اىىخُحؤ رظظَٓىىظخؤ هىىل  حلاظىىَس مىىن 

ماش ن لرخلظكىىخلؤ مىىع حلسلاسىىش حآىىلماش لوظَراىىش لحلكوىى،  لحلؼقخفىىش ج ائأىىك،  لحلهاجىىش حلكوساىىش حآىىل

 لظلااع حلقَآؤ حلكَي  رَحرطش حلكخل  حآلم  رسكش حلسكَمش.

لٍاىىش رلؼاىىش ألقاىىض فىى  حلسوظقىى  حلقَآنىى  حلظَرىى،ا  " ىلٍ حللاىىخظ فىى  حآىىهخ  فىى  حلظلساىىش حل٘ىىخموش" -ٖٓ

رخلـخمكىش  ٕٓٔٓنى،فسزَ  ٔٔ – 7حلسلكقي ف  اخُحؤ رظظَٓظخؤ هل  حلاظىَس مىن  لوـسه،ٍيخص حلَلٓاش ن

حلَلٓىىاش حآىىلماش ن لروظكىىخلؤ مىىع حلسلاسىىش حآىىلماش لوظَراىىش لحلكوىى،  لحلؼقخفىىش ج ائأىىك،  لحلهاجىىش 

 حلكوساش لظلااع حلقَآؤ حلكَي  رَحرطش حلكخل  حآلم  رسكش حلسكَمش.

لٍاىىش رلؼاىىش ألقاىىض فىى  حلسوظقىى  حلقَآنىى  حلظَرىى،ا  ع حلقىىَآؤ حلكىىَي "فىى  طلاىىا "حٓىىظويح  حلكسزاىى،طَ -ٖٔ

رخلـخمكىش  ٕٓٔٓنى،فسزَ  ٔٔ – 7لوـسه،ٍيخص حلَلٓاش ن حلسلكقي ف  اخُحؤ رظظَٓظخؤ هل  حلاظىَس مىن 

حلَلٓىىاش حآىىلماش ن لرخلظكىىخلؤ مىىع حلسلاسىىش حآىىلماش لوظَراىىش لحلكوىى،  لحلؼقخفىىش جائأىىك،  لحلهاجىىش 

 لااع حلقَآؤ حلكَي  رَحرطش حلكخل  حآلم  رسكش حلسكَمش.لساش لظخحلك



"م٘كلص طكوا  حلقَآؤ حلكَي  ف  حلسـظسكىخص لاىَ حللخ١قىش رخلكَراىش لٓىزل حلظكوىذ وواهىخ " لٍاىش وسىل  -ٕٖ

رسقىىَ حلـخمكىىشن  ٕٓٔٓ/ٔٔ/ٕٔمقيمىىش لوـخمكىىش حلَلٓىىاش حآىىلماش  رظظَٓىىظخؤ يىى،  حلـسكىىش حلس،حفىىق 

لكخلساىش لظلاىاع حلقىَآؤ حلكىَي  رَحرطىش حلكىخل  حآىلم  رسكىش حلسكَمىشن ووى  رىيو،س نَيسىش مىن حلهاجىش ح

عىىخمٖ حلسوظقىى  حلقَآنىى  حلظَرىى،ا لوـسه،ٍيىىخص حلَلٓىىاش حلىىٌا وقىىي رسييلىىش اىىخُحؤ رـسه،ٍيىىش طظَٓىىظخؤ 

  ٕٓٔٓن،فسزَ  ٔٔ – 7هل  حلاظَس من 

ا  حلظى  ناسظهىخ ؿسكاىش وزىخى " ىلٍ مئٓٔخص حلظَراش فى  ٍوخيىش حلطاىل حلاظىا " نىيلس كقى،ق حلطاىل حلاظى -ٖٖ

حلىَكسن حلواَيىىش ووى  عىىخمٖ حصكظاىىخ  راى،  حلاظىىا  رخصٗىىظَحأ مىع ؿسكاىىش ٍٓىىخلش حلسلكقىيس يىى،  حلـسكىىش 

    ٕٔٔٓ/ ٗ/٘حلس،حفق 

 وٜىىَ فىى  حلكَرىى  حلطاىىل طَراىىش لسىىئطسَ مقىىي  رلىىغ حلكَرىى " حلطاىىل طَراىىش ووىى  لطىىيحواخطهخ "حلك،لسىىش -ٖٗ

 حإلٍىناىىش حلسسوكىىش حإلعواىىشن ؿىىَٕ رـخمكىىش حلظَر،يىىش حلكوىى،  نواىىش ناسظىىه لططوكخص"حلىىٌا حلك،لسش:طلىىييخص

 ٕٕٔٓ / ٙ / ٓٔ-8 من حلاظَس هل  حلهخٗساشن

"حلَإيش حلكواش لس٘كلص حلظكوا  فى  مٜىَ" لٍاىش وسىل مقيمىش للىيلس "م٘ىكلص حلظكوىا  فى  مٜىَ رىان  -ٖ٘

سلٜى،ٍس ن يى،  حإلكىي حلس،حفىق حلَإيش لحللل" حلظ  وقيطهخ لـلش حلظكوا  رلِد حللَيش لحلكيحلش رسييلش حل

ٕ/ٙ/ٕٖٓٔ 

ٗزه حااواساش لظكى،ين حلسكى،نان فىي مـىخ  "أىلحص حلزلغ حلكوس  ل١َق حصٓظاخىس ملهخ" حليلٍس حلظيٍيزاش  -ٖٙ

حلطَق حللييؼش لظيٍيْ حلظَراش حآلماشن حلظ  وقيعخ حلسـوْى حإلووى  حآىلم  رى،ُحٍس حإللاىخف لحل٘ىئلؤ 

خلظكخلؤ مىع حلسلاسىش حآىلماش لوظَراىش لحلكوى،  لحلؼقخفىش جحئأىك،  حلسلكقىيس حآلماش رـسه،ٍيش ؿاز،ط  ر

 ٖٕٔٓ/ ٙ/ٕٓ –ح7رـسه،ٍيش ؿاز،طين هل  حلاظَس من 

ٗزه حااواساش لظك،ين حلسك،نان فىي مـىخ  هط،حطه" حليلٍس حلظيٍيزاش  –مـخصطه  –"حلزلغ حلكوس : أعساظه  -7ٖ

حلظ  وقيعخ حلسـوْى حإلووى  حآىلم  رى،ُحٍس حإللاىخف لحل٘ىئلؤ  حلطَق حللييؼش لظيٍيْ حلظَراش حآلماشن

حآلماش رـسه،ٍيش ؿاز،ط  رخلظكخلؤ مىع حلسلاسىش حآىلماش لوظَراىش لحلكوى،  لحلؼقخفىش جحئأىك،  حلسلكقىيس 

 ٖٕٔٓ/ ٙ/ٕٓ –ح7رـسه،ٍيش ؿاز،طين هل  حلاظَس من 

ق "ملهؾ حلزلغ ف  طلقاق حلسوط،١خص" حليلٍس حلظيٍيزاش  -8ٖ ٗزه حااواساش لظك،ين حلسكى،نان فىي مـىخ  حلطَى

حللييؼىىش لظىىيٍيْ حلظَراىىش حآىىلماشن حلظىى  وقىىيعخ حلسـوىْى حإلووىى  حآىىلم  رىى،ُحٍس حإللاىىخف لحل٘ىىئلؤ 

حآلماش رـسه،ٍيش ؿاز،ط  رخلظكخلؤ مىع حلسلاسىش حآىلماش لوظَراىش لحلكوى،  لحلؼقخفىش جحئأىك،  حلسلكقىيس 

 ٖٕٔٓ/ ٙ/ٕٓ –ح7حلاظَس من  رـسه،ٍيش ؿاز،طين هل 

ق "١َق لأٓىخلاذ حلظَراىش حآىلماش" حلىيلٍس حلظيٍيزاىش  -9ٖ ٗىزه حااواساىش لظكى،ين حلسكى،نان فىي مـىخ  حلطَى

حللييؼىىش لظىىيٍيْ حلظَراىىش حآىىلماشن حلظىى  وقىىيعخ حلسـوىْى حإلووىى  حآىىلم  رىى،ُحٍس حإللاىىخف لحل٘ىىئلؤ 

حآىلماش لوظَراىش لحلكوى،  لحلؼقخفىش جحئأىك،  حلسلكقىيس حآلماش رـسه،ٍيش ؿاز،ط  رخلظكخلؤ مىع حلسلاسىش 

 ٖٕٔٓ/ ٙ/ٕٓ –ح7رـسه،ٍيش ؿاز،طين هل  حلاظَس من 



ٗىىزه حااواسىىي حلسوظقىى  حلظَرىى،ا  -"حإلىلحٍ حلظَر،يىىش لسئٓٔىىخص طكوىىا  حلقىىَآؤ حلكىىَي ن ىٍحٓىىش طلواواىىش" -ٓٗ

لوكو،  حآىلماش رلاىيٍ آرىخى  رخلظكىخلؤ مىع كهي حلكخل  لظـ،يي حلظكوا  حلقَآن  لطـ،يي مئٓٔخطه حلظ  وقيعخ حلس

جحئأىىك، ن لٍحرطىىش حلكىىخل   حلسلاسىىش حآىىلماش لوظَراىىش لحلكوىى،  لحلؼقخفىىشمـسىىع حلاقىىه حآىىلم  رخلهلىىين ل

 ٕٗٔٓيلخيَ  8ٕ-ٕ٘ؿسه،ٍيش حلهلي هل  حلاظَس من  -كايٍ آرخى ،صيش ر حآلم  رسكش حلسكَمش

ٗزه حااواسي حلسوظق  حلظَر،ا  -ي  لس،حؿهش طلييخص حلظكوا  حإلٛال""طط،يَ مئٓٔخص طكوا  حلقَآؤ حلكَ -ٔٗ

كهي حلكخل  لوكو،  حآىلماش رلاىيٍ آرىخى  رخلظكىخلؤ مىع لظـ،يي حلظكوا  حلقَآن  لطـ،يي مئٓٔخطه حلظ  وقيعخ حلس

ش حلكىىخل  جحئأىىك، ن لٍحرطىى حلسلاسىىش حآىىلماش لوظَراىىش لحلكوىى،  لحلؼقخفىىشمـسىىع حلاقىىه حآىىلم  رخلهلىىين ل

 ٕٗٔٓيلخيَ  8ٕ-ٕ٘ؿسه،ٍيش حلهلي هل  حلاظَس من  -كايٍ آرخى ،صيش ر حآلم  رسكش حلسكَمش

ٗزه حااواسىي لظـ،يىي حلظكوىا  حلسوظق  حلظَر،ا " "ىلٍ حلظقلاخص حللييؼش في حلله،ٝ رخلسئٓٔخص حلقَآناش -ٕٗ

رلاىيٍ آرىخى  رخلظكىخلؤ مىع مـسىع حلاقىه  كهىي حلكىخل  لوكوى،  حآىلماشحلقَآن  لطـ،يي مئٓٔخطه حلظ  وقيعخ حلس

جحئأىىك، ن لٍحرطىىش حلكىىخل  حآىىلم  رسكىىش  حلسلاسىىش حآىىلماش لوظَراىىش لحلكوىى،  لحلؼقخفىىشحآىلم  رخلهلىىين ل

 ٕٗٔٓيلخيَ  8ٕ-ٕ٘ؿسه،ٍيش حلهلي هل  حلاظَس من  -كايٍ آرخى ،صيش ر حلسكَمش

ٗىزه حلسوظقى  حلظَرى،ا   -طكوىا  حلقىَآؤ حلكىَي ""ملا،مش حلظكوا  حإلٛال نسخ طظ٠ق من لحاىع مئٓٔىخص  -ٖٗ

كهىىي حلكىىخل  لوكوىى،  حآىىلماش رلاىىيٍ آرىىخى  حااواسىىي لظـ،يىىي حلظكوىىا  حلقَآنىى  لطـ،يىىي مئٓٔىىخطه حلظىى  وقىىيعخ حلس

جحئأىك، ن لٍحرطىش  حلسلاسش حآلماش لوظَراش لحلكوى،  لحلؼقخفىشرخلظكخلؤ مع مـسع حلاقه حآلم  رخلهلين ل

 ٕٗٔٓيلخيَ  8ٕ-ٕ٘ؿسه،ٍيش حلهلي هل  حلاظَس من  -كايٍ آرخى ،صيش ر ٓلم  رسكش حلسكَمشحلكخل  حا

"حلسكَفش حلظَر،يش ران حلظـِثش لحلظكخمواش" حلليلس حلكوساىش حلٔخىٓىش و٘ىَس لقٔى  أٛى،  حلظَراىش ركواىش  -ٗٗ

حلسكَفىش لرلىخء طلض ول،حؤ " ٕٗٔٓ/ ٖ/ٖٔحلظَراش ؿخمكش ناَ حل٘ان ن حلسلكقيس ي،  حإلٍركخء حلس،حفق 

 حانٔخؤ"

ن "حإلىلحٍ حلظَر،يش لمأثسش لحليوخس لحنككخٓخطهخ ووى  اٛىلف حلسـظسىع حلسكخٛىَن ىٍحٓىش طلواواىش" -٘ٗ

حلظىى  وقىىيعخ حل،ٍٗىىش حلظك،يلاىىش لمأثسىىش لحلىىيوخس لمكوسىىي حلظَراىىش حآىىلماش فىىي حلسئٓٔىىخص حلييلاىىش 

حى رخلظكىىخلؤ مىىع  جحئأىىك، ن للُحٍس  لوظَراىىش لحلكوىى،  لحلؼقخفىىشحلسلاسىىش حآىىلماش ؿسخوىىش حلسٔىىوسان رزوـىَى

ٛىَراخن هىل  حلاظىَس مىن حلسلكقيس ف  روـَحى  رـسه،ٍيش ن لحإللاخف لحل٘ئلؤ حآلماش ريللش حلك،يض

 .ٕٗٔٓمخٍّ  8ٕ -ٕ٘

حل،ٍٗىش ن "حلظطزاقخص حلظَر،يش إلٓخلاذ حلظَراش حآلماش ف  مئٓٔخص حلظكوا  حلييل  فى  ٛىَراخ" -ٙٗ

ؿسخوىىش حلظىى  وقىىيعخ سىىش لحلىىيوخس لمكوسىىي حلظَراىىش حآىىلماش فىىي حلسئٓٔىىخص حلييلاىىش حلظك،يلاىىش لمأث

حى رخلظكىىخلؤ مىىع  جحئأىىك، ن للُحٍس حإللاىىخف  حلسلاسىىش حآىىلماش لوظَراىىش لحلكوىى،  لحلؼقخفىىشحلسٔىىوسان رزوـىَى

 -ٕ٘ٛىَراخن هىل  حلاظىَس مىن حلسلكقىيس فى  روـىَحى  رـسه،ٍيىش ن للحل٘ئلؤ حآلماش ريللىش حلك،يىض

 .ٕٗٔٓمخٍّ  8ٕ

حل،ٍٗش حلظك،يلاش لمأثسش لحليوخس لمكوسي ن "مهخٍحص حلظ،حٛل حلظَر،ا حلـاي ليا حإلثسش لحليوخس" -7ٗ

حى رخلظكىىخلؤ مىع حلظىى  وقىيعخ حلظَراىش حآىلماش فىىي حلسئٓٔىخص حلييلاىش  حلسلاسىىش ؿسخوىىش حلسٔىوسان رزوـَى



ن اىىىخف لحل٘ىىىئلؤ حآىىىلماش ريللىىىش حلك،يىىىضجحئأىىىك، ن للُحٍس حإلل حآىىىلماش لوظَراىىىش لحلكوىىى،  لحلؼقخفىىىش

 .ٕٗٔٓمخٍّ  8ٕ -َٕ٘ٛراخن هل  حلاظَس من حلسلكقيس ف  روـَحى  رـسه،ٍيش ل

حل،ٍٗش حلظك،يلاش لمأثسش لحليوخس لمكوسي حلظَراش  "امخمش حليو،يش: أٓٔهخ لمق،مخطهخ حلظَر،يشح" -8ٗ

حى رخلظكىخلؤ مىع حلظى  وقىيعخ حآلماش في حلسئٓٔخص حلييلاش  حلسلاسىش حآىلماش ؿسخوىش حلسٔىوسان رزوـَى

حلسلكقىىيس فىى  ن لجحئأىىك، ن للُحٍس حإللاىىخف لحل٘ىىئلؤ حآىىلماش ريللىىش حلك،يىىض لوظَراىىش لحلكوىى،  لحلؼقخفىىش

 .ٕٗٔٓمخٍّ  8ٕ -َٕ٘ٛراخن هل  حلاظَس من روـَحى  رـسه،ٍيش 
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