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ال خيفى  لىى  د ىى  ملىت ني ابحلاىة اإلسالىىة نيلدىرملاة نيالى عب نيالىىرية يفىتكىي نياللىقل ا يفلىى ذت نيالت ى  ني لىى    الىى  
مللسنىىة نيةملىىة الحلتىى   رة  سبدىىة  نيالت ىى  نيالىىرية ذلىىت   نيىلاىىسش رة نيدحلثىىسبل يفمنيتىىي ا ني ىاىىسس نيالىى   ىىم  ىىي  الدىىحلتس ل

  عبهس نيإلضسبة نيالماي ة  كأملة  حلى  بدسالة نيالممحة الىتس ة.
 
 

عني لىىحل مةأل ةبىىى  ملىىس كحلىى  ا نياللىىقل دىىاا ت ملىىس  ىىة كحلىىساس لم ىىة دبىى   نيال  ىى   مل ىى  دىىقل ني ىىت 
ني كسبكف بة  هثسم نيال  بكزس لى  مجع نية س ذث نيال  يفثل  ن    نياللقل  دع نيدحلتمنيض الىاغسزة مل ىاس فت 

ا ب ا ىىىي ني محلىىى م  دع نيالحل ىىىسع  ملىىىت مل مىىى ب  مكىىىن مل ىاىىىس فتىىى  نيالغضىىىكسق ا مل اباىىىي نيإلمكىىىن الىلىىىقل  دع مل سبنيايفىىىي 
نيالرت  ذة ا ني  ابج نيال اس ة عنيالرت  ة ا نياللقل  عه سك نيالل ق عنيالل ق  ت دت ني خل ملة نياللقل ملت دك م ملىت زنيعذىة  

 ة ملت ني  م ب نيالتللمة  لى  نيلحلكسب نياللقل جما لة ملت ني غسزة. عد ىحظ دهنس ا جماىابس بكزس لى  ني تسجل
عق  عج س دمهاة نيدحلتمنيض نياللقل ملت مل م ب آخم  عزنيعذة د ل  دهنس     قااة ملضسفة لى  نيجلاب  نيالتما  
نيالىىرية  لىىري  خل ملىىة نياللىىقل  عهىى  ني  مىى ب نيإلضىىسبة عنيالدىىرتنييفاان ا ر نيبل نيالمدىى   بىىى    لىاىىي عدىىى   ثىىمعلي 

إلضىىسبة  ال ىىمو  ىىريعب نيإلضىىسبل نيالىى  بمدىىابس ملثىىمعا نيالمدىى   لىاىىي نيال ىىرل عنياللىىرم ا  دىىا  نيال عالىىة ني لىىىاة ني
  ا ابس. عحتمكي نيالدرتنييفاان لجنسز ملمني   ملت هريني ني ثمعا.

 
نممنيس ا نياللقل ع يت هريت نياللىلىة ا رطسب نممنيس ا نياللقل   اث دن ىس الىت نحل ىسع  كى  د ى نيري نياللىقل  

حلأبذخ هلس ملىت ج ذى   فحلىك س ه ىس دق نحلثىسبك ملىع نيال ىسبةأل نياللىما ا هىريت نيال مىمنيس  نيالى  يفلىت  رة عالت نتا  نيال
 قمنيألل نياللقل ملت مل م ب  ضسبة. 

 نيحملسعب نيال رتة 
 

 عدحلثا  نممنييف س ا نياللقل حمسعب ترري عهن: 
 

 دعالش: نممنيس     ني  ابج نيالرية يف مد ملت خرالي نياللقل 
حل حلسجسس نيال  يف ال س ملت قمنيألل نياللقل عشسلة ال و ني لىىاة عنمنيهىس حتحلىسىل رة اثناسش: نممنيس     ده  نيالد

 رلس ل نمم. 
 

 اثال سش: نممنيس     نيال منيألل نيإلضسبذة الىلقل. 
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 دعالش: مل  ملة     ني  ابج نيالرية يف مد ملت خرالي نياللقل 
 

 يفتمذف نياللقل 
ابىس  عنياللىقل نيال ك ذىة يفتىع جماى ا ملىس عبىى س نياللقل الغة هن نياللل َّة عنيالطمذ ىة  عنيبىطر سش هىن ق ىة نيإلاىسل ع بخي

 ملت عقسىلع  اسل نيال يب بى    لىاي عدى . 
 

 كاف عبىحل س نياللقل؟ 
عق  كىسق ملىت فضى    لىى  نيةملىة نيلدىرملاة دق نينحلكىي نفىم مل ابىس رة دمهاىة يفى عذت نياللىقل ا ل ىم ملكلىم   ىس 

عنيىل   حل عذت نيإل ذث ا ملم ىة ملكلمل كسن ني  ريال  قى  ملت ني حلاس   اسلابس دع حتمذفابس  فحة نيهحل  ني لىا ق نية
ذضت ق نيالكريعب نيةعة اللحلس ة نياللقل نيال ك ذة. الريال  ذت   نيالفض  ا  فىظ نياللىقل ملىت نيالحلحمذىف ني حلى نيأل الىالحى   تة 
نيالىىىىريذت لل ىىىى ني اإلىىىى ذث عبلسذحلىىىىي. ف ىىىى   ىىىى س  تىىىى  مل ىىىى فسس نيإلىىىى ذث قلىىىىاسش الىاغىىىىسزة عنياللىىىىق مل ىىىى  بىىىىحا  

 نيالكمسبة. 
 

  لفىىىىىمني  كحلىىىىى  ا نياللىىىىىقل نيال ك ذىىىىىة مل ىىىىى  كحلىىىىىس  ل الىلىىىىى  نيال كىىىىى لل الىفىىىىىماي   علدلىىىىىرم نيال كىىىىى لل مث يف نيالىىىىىة جابىىىىى  
 الألبكابسين  علدلرم بد    ل ال ت قحلاكة  عه سك نيالت ذ  ملت ني   فسس نيال  خت  ة ا نياللقل نيال ك ذة. 

 كاف يفل ق ب بل ملحللسملىة الىلقل؟ 
 

اللحلس ىىة نياللىىقل  عنيال ىىمآق ملثىىاب     ىىححلي  دملىىس نيإلىى ذث ال ىى  كىىسق نيال ىىمآق عنيإلىى ذث مهىىس ني  ىى بذت نيةدسدىىة 
فحلمحلىىىف  بجىىسس بىىححلي  عقىى  مجتىىة  تىى  كحلىى  نياللىىق نية س ذىىث نيال ىىحاحة ف ىى   عجنىى  ا نيالىىكت  ني خىىم 
نية س ذىىىث نيال ىىىحاحة عنيالضىىىتافة  عذىىىمو نيالىىى كحل ب دكىىىمم  ىىىاسأل نيالتاىىىمة ا كحلس ىىىي لنياللىىىقل نيال ك ذىىىة نيال ىىىحاحةل دق 

حاحة عيف ى هابس مث نيإللى ة مث ملىس ذتحلضى  ملىت نيالضىتاف الك ىسأل نيال ى بل نيالحلسبخياىة ني طىى   هى  لنيلحلاىس  نيالىمعنيايس نيال ى
ة ىىى نيري نيعحلاىىىع نيلدىىىرملن ا ل ىىىم بىىى ب نيلدىىىرم... عل ىىى  نيالحلتىىىسبض ذ ىىى م نيةقىىى و  نيىلاىىىسش.. دملىىىس نيالىىىمعنيايس 

احة نيالضتافة نيالى  ال يف ى و دع يفتحلضى  فىاالت نيلفىس ل مل ابىس ا ركاىس  نيالفمنيبىسس نيالى  ال يفلى هس نيالىمعنيايس نيال ىح
 عنيإلل ة لى  دال يفحلتىق جبسن  ل  ة دع شملنل 

عه ىىس  ىى  نيالحلاااىىز  ىىة رمللسناىىة نيدىىحلم نيم نيالضىىتاف الك ىىسأل نيال ىى بل نيالحلسبخياىىة  عخطىى بل نيلحلاىىس ت كأدىىس  الفابىى  
نياللىىقل  دع نيدىىحلم نيملي كىى الا  لىىى  ةىىسس  مكاىىة  م ىىىة ملىىس ملىىت نياللىىقل  هلىىت دق ذكىى  لىاابىىس فتىىرش نيدىىرتنييفاااسش. 
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الحلتسمل  ملع نيال ص الالة ا نيجلسن  نيالت  ة عنيالحلثمذتن ف       فااس يفى اي نيال     ملت ظر  فسلشلسالاة ا ني
 لى  نيالفاب   ق  جتم ا نيجتسهسس  مكاة كسبتاة ع ريال  ن   : 

 
لهلت نيلحلاس  نيالمعنيذة نيالضتافة ا ركاس  نيالفمبسس نيال  ال يفل هس نيالمعايس نيال حاحة عنيإلل ة لى  دال يفحلتىىق 

 دع نيدحل حلسىل يف  ب نيدرتنييفاانل جبسن  ل  ة دع يفثمذتن 
 د نيل حتحلسىل رة   ني   

 
عنياللقل اال لكة الىالى  يفت  ر  و نية عنيس ني اباة نيال  ذميفلز لىاابس  عدذة د نيل الحنلت نيدىحلم نيملابس فهنهنىس ال 
يففاىى إ رق ت يفضىىمإ  الىىريال  ملىىت نيالضىىمعة جىى نيش دق نتىىن كافاىىة نيدىىحلم نيملابس  ىى  يفتاىى  ال ىىسإل س  عيفلىى ق دىىك  

 ت  ال نينحللسدحل س. عد  ل    ني   نيالحلتسمل  ملع نياللقل رة قلاة: يفف ق س ا نيالف
 دعالش:   ني   نيالحلتسمل  ملع نيال ص. 

 
 اثناسش:   ني   نيالحلتسمل  نيالتاىن ملع ني ضا ق.

 
 عد حلح ري لت هريذت نيال لاة ا نيإلى ة نيال س ملة

 
عهىن كىسة ني نيل قىى  يفتى  نياللىقل اال لىكة الىالىىى  ر ى و نية عنيس ني اباىة نيالىى  ذميفلىز لىاابىس نيالى لن نيالدىىرملن  

يفضم نيك م  س يف فع ملس ت حنلت نيالحلتسطن ملتابس  الريال  ملت نيالضمعة ج نيش دق نتن كافاة نيالنحلفسا هبس  حباىث يفلى ق 
 دككس ال اسح نيالملة ال دككس ا نينحللسدحلابس. عد  ل    ني   نيالحلتسمل  ملع نياللقل رة قلاة:

 
 
 

 دعالش:   ني   نيالحلتسمل  ملع نيال ص.
 ىن ملع ني ضا ق.اثناسش:   ني   نيالحلتسمل  نيالتا

 
 

 دعالش:   ني   نيالحلتسمل  ملع نيال ص
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فسال  ىىى   لنيخلىىىسمل الىلىىىقل  لعنىىىة ك  ىىى   د س ذىىىث  جنىىى هس ا د ىىى ني  ني غىىىسزة ا كحلىىى  نيإلىىى ذث  عجنىىى  
ملحلفمقىىسس مل ابىىس ا ني ىى ني  نيخىىمو   هىىريت نيال  ىى   يفحلطىىى  نيالحل كىىة ملىىت بىىححلابس  عنىىريكم ا د عنيس  ىىك  نيالىى ص 

 س ي لكاف نحلتسمل  ملع نيالل ةل: ت  ملس  كمت نيالثاخ ذ دف نيال م سعة ا كحل
نيالحل تىىق ملىىت تكىى س نياللىى ة عبىىححلابس عفىىق ني ىى نيزذت نيالتىااىىة ني حلتى ىىة ا ىىا عنياللىى  . لعالشىى  دق ملىىس ل نياللىىقل ا  

 [1كحل  نيإل ذث ني  ت ة    نياللحلاس  لىاابس عيف  هابس لى  بعنيايس كحل  ني غسزة عنيالحل نيبذخ نيالتسملةل]
 نيال مآق دع د س ذث دخمو دعفم ل  نيش عدب  تك  ش.نيالحلأك  ملت درملة نيال ص ملت ملتسبض دق و ملت  -
نيالحلاااز  ة ملس كسق ملت هريت نيال     ق  جسأل   فة نيالحلثمذع عملىس الىا   حلثىمذع  عملىس الىي بىفة نيالتاى م عملىس  -

الىىي بىىفة نيخل ىى    عملىىس ًخىىري  لاىىسش  نيىلاىىسش اللىى  زملىىسق عمللىىسق  عملىىس ذىىميفك   لاىىي  ىىزملت ملتىىة ذىىميفك  حبس تىىة 
  تا ابس.

ه  نيالتى  حمسعالس حملسكاة ني ا ف   لبف  ني ت  ىزم نيالىمق  نيالىرية  كميفىي ني  ىس ب نيالل ىقل عق  كسق الل ق ملت د
 لت ل   ج   ني لىاة ا بزعل د     سأل لى  حمسكاة ني ا عفق دقالة ل ىاة حبحلة.

لعقىى م مل دىى   ىىت ل كىىة بىىزعل  ىىع ني  ىىطىق رة نياللىى ة نيالمني تىىة لسالفىىسش ملتمىى  كحلىىس  نياللىىقل نيالىىريذت  تى هنىىس ا 
 ل ة نياللس دة  ع  تي ني ت نيال ا  عنيالريهيب   سأل لى  ن   ني ا..لنيال

لعقىى  ظابىىم جىاىىسش دق نياللحلاىىس  لىىى  بىىحا  نيالىىمعنيايس ع لىى ابس ذلفىى  يف  ىىا  نية تىىس  نيالحلسبخياىىة الىلىىقل  عق 
 [2 سجة رة نيالضتاف ملت نيالمعنيايسل.]

 
 

 اثناسش:   ني   نيالحلتسمل  نيالتاىن ملع ني ضا ق
 مل  نيالتاىن ملع ني ضا ق ف ريكم مل ابس:دملس نيالض ني   نيال  يفحلتىق االحلتس

نيالحلتسمل  مب ابااة لىااة ملع نياللقل  االحلأك  ملت  بجة بحة نيال ص ني      لت نياللقل  مث نيالحلاااىز  ىة ملىا  -
نيال ص عكرم ني ؤبخ  فتى  دكا  ني  س  ق  نت م لى  نىص بىحا  ذىمعة  س تىة ملىس  ع ىريال  نحل كىة ملىت عق لابىس  

 ؤبخ حبل  فاباىي  عد اىسإش هىأل نيالفمنيبىسس ا نيال  ىة ملىت ل ىىي   ى  ذىحلالت دملس  الالس نيإلس تة ف   ذضافابس ني
ملىىت كحلس ىىة ق ىىة مللحلاىىىة   بجىىة ملىىت نيالىى بجسس. الىىريال  ال نلىىحلطاع   ىىسأل نمىىمايس ملىىت نياللىىقل رال ا  ىى أل نيالىى ص 

 نيال مذ  نيال حا   عكرم ني ؤبخة ذ ك  نيالث  نيالتىان  عطمح نيالحللسؤالس ني ثمعلة   الي.
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ألل نياللىىقل كمعنيذىىة  بخياىىة ملرتني طىىة نية ىى نيري  ع ىىة   ىىسأل ف ىىي  ذىىع ا  ىى أل يفىىى  نيالمعنيذىىة  دع نيالحلاااىىز  ىىة قىىمني -
نمىىمايس لاىى  ملىزملىىة ا  ىى ىلابس  فىىر ة  ملىىت قىىمنيألل نياللىىقل كمعنيذىىة  بخياىىة لىىى  دىىكا  ملتمفىىة نية ىى نيري ا نلىىق 

س نيإلىس،  فىر ذلىت س  ا ابىس ق ة حملاة  دملس رق ك س نمذ  نيخلمعىل حبل  ف ابن ذكى  لىاىي يف ى ب ا نيالفتى  ا عنيقت ى
رال دق نضع نيال     نيال حاحة ف   لى  طسعالحل س  عنحلا   ق   ني ؤبخ دع نيالثسبح نيعحلاب   عال  مدهس ا ب بهتس 
لنيخلسمل   تا نيش لت نيل سفسس نيال  ذىاأ رالاابس كحلس  نياللق  فضرش لت نية لىسم عنيالتىا نيالى  خيمجى ق هبىس ا  ى أل 

 اىىق نيالتىاىىن دىى ا  دق دبىىى  ملىىس كلحلىى  ا نياللىىقل ك  ىىة ملرتني طىىة ذحلمىىىىي نيالل ىىق قىىمنيألهت  الى  ىى  . ر  دنىىي االحلح
 ملت بدة نياللسيف   كأني كسق ذمذ  الىلقل دق يفحل  عفق نممذة ا بددي ه .

 
 
نيالحلتسمل  ملع د  نيري نياللقل ا   أل نيالزملسق عني لسق عطكاتة نيال  و ا  ال  نيالت ىم  على م نياللى    ا فىخ  -

أل ىى نيري لىىى  عنيقت ىىس  ةق نيالزملىىسق عني لىىسق عطكاتىىة نيال ىى و عدطىىمني  نيال ىىمنيا يفغىىقس نيالمبكىىة ا نيلدىى س  ني كسشىىم ال
ةشىلسهلس عملضىىسملا ابس عد عنيهتىىس. عال دظىىت دق دة قسىلىى  للىىلمة ذضىع خطىىة الىحلالىىة ذىى عب ا خىىى ت دق ًيت ملىىت 

   ت ت الااسب  نف  نيخلطة  دع ذتحلاهس هىن دىم نيالنحل ىسب. فابىن ا دفضى  نيإلىسالس دحلثىل  جتم ىة ملىت نيالحلاىسب 
نيالحلسبخياىىىة نيالىىى  يفؤخىىىري مل ابىىىس نيالتىىىال  عذلىىىحلفس  فاابىىىس ملىىىت نلىىىق نيالحلفلىىىق نيال اىىىس ة  ال ملىىىت مل ىىىحلج هىىىريني نيالحلفلىىىق عهىىى  
لنيخلطةل. دة دن س عحنت نحلتسمل  ملىع نياللىقل كىأ نيل دى حلتسمل  ملتابىس ا  ى أل لك مذىة نيال ىيب ك سىلى   ال الحلكىسب خططىي 

نيالحلالة ال س. عق   م  نيال مآق لى  دق ذتىا س  ا لا ملابس رملرألنيس نحل ه  دهنس رق كحلكة لى  بفحة عنيقت س الحل 
نيالحلاااز  ة نلق نيالحلفلق عنيخلطة  فت  ملس لمض   ال كاي عني لىاة  بذخ نيةنكاسأل ملت قك  دظابم ال ىس ملى و نيالحل ى ا 

( 17ا نيخلطىىى   فا دىىى  لىاىىىي نياللىىىرم ذىىىريه  ملكسشىىىمل رة فملىىى ق لني هىىى  رة فملىىى ق رنىىىي طغىىى ل  نيال سزلىىىسس: 
مىل ملتىي  ىع ردىمنيىلا  ملحلاابىسش رة  اىة ني  ى     ا اىس لالى  لىاىي نياللىرم ذمى   ىة ق ملىي  ى  ملطسالكسش رايت ةق  خيل

ذ ىمبعني نيالىحلمىص مل ىي مث ذمفتىي   رالاىي  عنىى ح لىاىي نياللىرم يفلىحلام  ل يفىي دالىىف دى ة رال ملىة لسملىسش   ا اىس ذ ىىا  
الىاتمكىة ختحلىىف ملىت نىيب  خىم  االىمب   نيالمد   لىاي نياللرم  عالحلي ا ترتىة علثىمذت دى ة   ى  رق نيال ابسذىة نيالماناىة

ملىىىت دق   دىىىكحسني عيفتىىىسة كىىىسق هلىىىت دق ذتىىىزز ا ل  ال ىىىس قااىىىة نياليفكىىىسا نيإل ىىىما  هىىىرك كىىى  ني تسنىىى ذت  ىىى ف  
نيال دىىاىة  الل ىىي ذتىا ىىس يف ىى ا نيال دىىسىل   ىى  ملىىع نيهلىىرك نيالىىماين نيالىىرية ال ذحلىى خ  فاىىي نيالكثىىم  فتىابىى   لفلىىرش دخىىريإ 

لىاىىىي  سبىىىكسش عملىىى اب  ملىىىت دخرييفىىىي نيال ىىىاحة عملىىى اب  ملىىىت خلىىىف س  ىىىي نيةبض عملىىى اب  ملىىىت  رينكىىىي فاىىى اب  ملىىىت دبدىىىى س 
 (40دبمق سل نيالت لك س: 
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نياللقل ا ني  م ب نيالتللمة ذل مم رالاابس كااا ا خط  ع سبدسس لللمذة يف الى س ا عنيقىع ملتىة  عهىن  -
ااسس عال نيال دىسىل    ى  الالة ملىزملة الىالىاة ةة  س  ملت نية  ني   ال لى  مللىحل و ني مني ى  عال نيالدىرتنييفا

الىى  فم ىى س جىى الش دق نيالمىىمع  يفلىىمبس عيفطس  ىىة  سملىىسش  ىى ف  ني تطاىىسس ملىىع ملىىس كىىسق مل جىى  نيش دايم نيال ىىيب بىىى    
لىاي عدى   ةن س ا ني اسبدسس نيالجحلاسلاة عنياللاسداة ذلت س دق نك ا  ى الش دخمو  عنيخحلاسب نيالمد   إل  ملس ا 

و بمبىس كىسق هل ىي نيالىاى أل رالاابىس  عنيالت ى  نيلنلىسين ا نيالت ىم نيإلى ذث ملىع عقحلي ال ذ فن ني حلاس  عج    ى   دخم 
نيخحلر  نيالممع  عني تطاىسس قى  خيحل ىم ني مني ى   ع ذىاىأ رة نيدىرتنييفاااسس لحلىفىة ععدىسىل  دخىمو  فتىى  دىكا  
سش ني  س  الالة دذة  مكة ج ذ ل ملطسالكة االك أل  تاى  دىمة  دع  لى ل نيةقىم ة  دع دق هتاىم دب ىابس الحللى ق جاثى

خسبجاىىسش  ع ىىريال  ال نىىمو اال حلاىىسىل االلىىقل ا نيالحلىى الا  لىىى  فتىى  نيدىىرتنييفاان  فسالمدىى   لىاىىي نيال ىىرل عنياللىىرم 
ملىى رش فىىسعض نياللفىىسب عفىىق شىىمع  ملتا ىىة ا نيإل ذكاىىة  هىىريت نيالثىىمع  الالىىة ملىزملىىة ال ىىس ا يففسع ىىسيف س  ةهنىىس كسنىىة 

ال  يفغىقس نيالمىمع  عني ر لىسس الحلغىقس شىمع   نيةنل  الىممع  عني ر لسس نيال   م هبس لاىاة نيالحلفسعض  عبمبس
ع  ىىى   نيالحلفىىىسعض  عاللىىىى  نيالمدىىى   مللىىىىلسش آخىىىم. دة دن ىىىس اللىىى س ملطىىىسالكة االتىىى  ل رة نياللىىىقل  ا دىىىاس  ع ىىىع 
نيخلط ( الردحل ال  لى  فتى  ملىس نمذى  دق ن ى م  ىي  ةن ىس  ىريال  نمىى  نيالمدى    ىة جنتىىي ملضىطمنيش الىحلفلىق ناس ىة 

ا   أل جتم حلي نيحمل ع ل  زملسق عمللسق عظمع   تا ابىس. عال نىحىظ الى و نيال ىحس ة هىريت ل س  عني تسش خطط س نيالا م 
نيالمعح ا نيالت  ل رة خط  نيالمدى   نيالتاىاىة دع نيدىحل لسأله  هلىس  عذكى ع دهنى  ت ذل نى ني ذحلماىى ني دق ذ ملىسش ملىس دىحلتحلا 

ابس الحل دىاع ني ى نيبك  عيف ااىة نيخلطة نيال ك ذة مل ابسىل لا   فساللقل ه س يفثل  د   نيالحلاسب  نيالمنيىل ل نيال  جت ب  بنيدىحل
 نيالحل  بنيس دعالش لت دمنس  نيالحلفلق نيال س بل لى  جمسهبة نيال نيقع  مث نيال مم اثناسش رة دمنس  نيالفت  ني ال ة.

 
 
   نيال مم ا د  نيري نياللقل نيالتلىلمذة لىى  مللىحل و نيالدىرتنييفاااسس دهنىس ت يفلىت  ى لسش ملىت نيالحلاىسب  ا  -

و كسق دملمنيش شسىلتسش    ال و  مكسس نيالحلام  نيال   سعالة نيخلمعىل لى   ال  نيال قة  فطى  نيال  مل ملت قكسىل  دخم 
نيلملانيطىىىى بايس نياللىىىىاو ا  الىىىى  نيال قىىىىة  عنيخل ىىىى   لىىىىى  دىىىىكا  ني  ىىىىس  يف  اىىىىة فسبدىىىىاة ن ىابىىىىس دىىىىىاسق نيالفسبدىىىىن 
الىالىاة   س  ت  ملت نيخلطم نيالث ذ  نيلحلكسب عدسىل  عنيدرتنييفاااسس نيالمد   ا نيالحلالة مل اباسش عنيج  نياليفكىسا. 

س منىى  يففلىىق نيالمدىى   لىاىىي نيال ىىرل عنياللىىرم فاىى ال س لىىى  نيالدىىحلفس ل ملىىت جتىىسب  نيالت ىىم عيفطىى ذم نية عنيس لىىى  دملىى
   ىلابس.
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يفم  نياللقل  س طة الىااسبدة نياللاسداة عنيالجحلاسلاة ا نيجلسن  نيالمدىس، عنيال ااىن ا نيالحلتسملى  ملىع ني خىمذت  -
 ني   ني اباىىة ملىىت ب  نيالتىىزل  نيالىى  حتلىى  شىىل  عر نيبل نيال ىىمنيلسس  فىىسال ا  اث حلىىة ال يفحلغىىق  عهىىن يفثىىل  د ىى  نيالضىى

نيالحلغاق ني  ث   عنيالض ني   نيالتسملة ا نيال ب   رالاي  عهريني ملس هازهس لت نيالدرتنييفاااسس عنيال دسىل  نيال  هن ملت ر ى نيا 
 نيالت   نيالكثمة.

 
 
ال  ىى  نيال مىىم رة نياللىىقل الحلكسبهىىس جما لىىة ملىىت نيالغىىزعنيس كاىىس كحلكابىىس دهىى  نياللىىق   اىىث ال يفكىى ع ال ىىسبةأل  -

 غسزة نية تس  نيإلضسبذة  ثمعا نيالمد   بى    لىاي عدى   الريال  نمو دمهاة نيالدحلفس ل ملت نياللقل ا نيالحلتم  ني
لى   ريعب ني ثمعا نيإلضسبة نيال  بمدابس نيالمد   بى    لىاي عدى  ا يفم ة نيةملة  ال از ملرمل  نيعحلاىع ني لىى  

 نيإلضسبة.
 
 

   س  نيالحلسالاة:ع ريال  هلت يفىماص نيالض ني   نياللس  ة ا نيال
 قمنيألل نياللقل ا   أل نيالزملسق عني لسق نيالرية جمس فاي د  نيتابس. -
نيالدحلفس ل ملت مل ابج عمن  يففلق نيال يب بى    لىاي عدى   عالىا  االضىمعبل يفكىع ني مني ى  عنيالدىرتنييفاااسس -

 عنيال دسىل .
 نيالحلزنيم نيالمدسالة عنيال ا  نيال  كسنة  سكاة إلمكة نيالمد   لىاي نيال رل عنياللرم.-
 ال مم رة د تس  ني ثمعا نيإلضسبة ا نياللقل.ني-
 نيالحلاااز  ة ملس ذت  نيالدحلثابس   ي دىااسش جزملسش  ع ة ملس ال   ز نيالدحلثابس   ي.-
نيإلريب ملت نيال منيألل نيالتللاة الىلقل  عنيالحل كىي  ىس شىسا نيالدحلثىابس   ىي  ىس ال ذ ى   اللحلكىسبنيس ملحلتى ىة مب نيجابىة -

فاي الزاي ل  كا  ب ني  ني  قف دع نيالفلم. دة نيالدحلم نيم ني حلتلف  مل قف آين عفاب  ملتسبم مت نيدحل لسأل نياللقل
 الىلقل لتكسس فلم دع دذ ذ ال جاس حم  ل  فحل ك  نياللقل خس ملة الألذ ذى جاس  عال يفت  مل  ب يفمشا  هلس.

 
 

 دملس نياللقل كأ نيل فحللحلم م ا:
 نيدحل لسأل نيجلسن  نيال اان عنيالمدس،. -
 ا ر نيبيفي الى منيا ع دا  ملثمعا نيالدرم نيإلضسبة. نيالدحلفس ل ملت مل ابااة يففلق نيالمد    -
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 مل سب ة نياللحلكسب   عق هت ذ  خي  مب طق نيالت   عدرملحلي.  -
 
 

كسنىىة هىىريت مل  ملىىة نيشىىحلاىة لىىى  نمىىمنيس  ىى   كافاىىة نيالحلتسملىى  ملىىع نياللىىقل   ىى  هلىىت نيدىىحلم نيملابس كىىأ نيل 
 فتسالة  عال يفحلح   هريت نية نيل رة عداىة ملم لة.

 
 

 قل ى سس نممنيس ا نيالل
 ( مل خ  رة  بنيدة نياللقل1نيإلى ة  
 ( نيدحل حلسجسس شسىلتة3نيإلى ة  

 
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 
[  . دكمم  ىاسأل نيالتاىمة  نياللىقل نيال ك ذىة نيال ىحاحة.. حمسعالىة الحلطكاىق ق نيلى  نيحملى تة ا نىق بعنيايس نياللىقل 1]

 2005  1نيال ك ذة  مللحلكة نيالتكالسق  نيالمايض   
 
 [ نف  ني   ب نياللس ق2]
 
  دق يفتم  س ال ممنيس     مل ابج  بنيدة نياللقل  عنيالضى ني   نيالى  نمنيهىس ملاباىة  ى  يف ىك  نياللىقل د نيل فتسالىة  ت

الىىى و نيالثىىىس  ني لىىىى   دىىى حل سع   تىىى  منىىىس ىل ملىىىت نيالدىىىحل حلسجسس نيالىىى  شىىىسلة ا ملم ىىىىة نيال ىىىح ل جىىىمنيأل  بنيدىىىة 
 نياللقل  عكسق هلس  تق ككق لى  نيالتا  نيلدرملن ا يفى  ني م ىة. 

 
 اللمذة:ني م ىة ني

 للىا س دق نحلمف  عال جنابم اال ل ل  فس م ىة نياللمذة جزأل ملت ني  ابج نيال ك ةل
 

شىىسلة ا ملم ىىىة نيال ىىح ل فلىىمل نياللىىمذة لىىى  نيلحلكسبهىىس مل اباىىسش نكىى ايش  فسالىى ل ل  ىى دس دىىمنيش  مث نينحل ىىىة  م ىىىة 
لىىمذة ا كحلس ىىي  بنيدىىة ا نيالترناىىة  عال حلأملىى  ملىىس كحلكىىي ني ىىؤبخ عني فلىىم نيلدىىرملن لاىىس  نيالىى ذت خىاىى  لىىت ني م ىىىة نيال
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عذىىريكم ق  ىىسش ملىىع  كىىم  …لعقىى  دملىىم نيالمدىى   ديفكسلىىي االحلىىزنيم نيإلاطىىة عنيإلىىريب عنيالحلمفىىن علىى م نيللىىرق  لنياللىىقل 
عني فسبقىىة ه ىىس دنىىي ال ذ ىى  مبىى ابج نيحملىى تة دايش ملىىت هىىريت نيالىىمعنيايس  …ني  ىى ب عهىى  جىى ني  لىىىن عدىىقل ني ىىت هثىىسم 
ي ا هىىريت ني م ىىىة فىىسكحلف   حلاسعزهىىس  عكىىريال   ىى  ملىىس ذتحلىى   ىىي الا بجىىفىىهن منيها  نيالتىىىن ا كحلس ىىي بىىحا  نياللىىقل ت 

نيالىى كحل ب دكىىمم نيالتاىىمة ا كحلس ىىي نياللىىقل نيال ك ذىىة نيال ىىحاحة عنيالىىرية ن ىى  حت ذىى  ني ىىت نيدىىحس  عنيال نيقىى ة هىىريت ني م ىىىة 
  رري د  نيس  ا اس    هس نيالكر بة ةب ع د  نيس  عمهى  لىى  مل  ى ا نيالى رري دى  نيس ملىت دىقل ني ىت هثىسم 

دىى س   عدنىىي قىى  دعب ت ني ىىت دىىت  ا طك سيفىىي ملىىت طمذىىق نيال نيقىى ة عهىى  ملىىرتعك عشىىامي جمابىى   عملىى ل نيةب ىىع  ىى عق ر
د  نيس ملت كحلس  دنلس  نيةشمني     عق يفتاة ال ححلابس  عاالحلس، نلحلطاع دق ن       ة دني ال ذ ى  شىيف ا 

 مل هتس عال ا حمحل نيهس.
 
ب ىة ..دق يفلى ق هبىس دىمذة ملىس  نيملىة نيالمىمع  حتىحل  عالل  س نؤك  دق نياللاس  نيالطكاتىن ةة  لى ل   ىتافة  حمس 

 الىىى   عنيةملىىىم ت ذلىىىت ذلىىىحل لن حمسعالىىىة يفضىىىما  جىىىزأل ال يف ىىى م  ىىىي نيإلاىىىة ا نياللىىىقل ..إهاىىى  لىىىت نيالك ىىىسأل لىاىىىي  
كسدحلم نيم كىاىسس مل ى  لنيال ممذىة نيةمل اىةل ع ل قىة نيالحلمطىا  نيةملىعل  لعنيةعنيملىم نيال ىسبملةل  عنيةملىم ه ىس كىىي جمىم  

عنيايس ال يف  م هبس  بجة ملت نيإلاة رال ا داس  نيدحللاس  ني ك  نيال   ىن الىلىقل  دملىس دق ختاا سس ملك اة لى  ب 
ذ حل   نيةملم الحلح ذىابس رة   سىلق ذ كع لىاابس لا  عيف  م  ي  اة  ذ اة لى  نيلحلاس  مل   هريني نيةدى   الحلكسبت 

عنيالمىمع  عملاباىس كسنىة ني م ىىة جزألنيش ملت نيال ذت عنيج  نيالحلطكاق  عدني ال   ملت نيالك أل  ي عيفطكا ىي ا كى  نية ى ني  
عملاباس كسنة د  ني  نيعحلاع  عنياللحل س  ةق نيلدرم داك د ملت ملم ىة نيال فم ملىت ج ذى  عدالىى  نفى  ني لىسب 
نيالىىرية  ىى د  ىىي  عنيدىىحل لسأل د س ذىىث نيالغم ىىة   ىى د نيلدىىرم بمذكىىسش عدىىات   بمذكىىسش كاىىس  ىى د فطىى   الىغىىماأل( عردىى سطابس 

ق عكسنىة ملذ نىي يف ى ح اة نيق عذىريكم فاىي نيدى    عذتمى   فىريال  دملىم لى  دة جمحلاع ملاباىس كىسق دهىىي مللىىا  
 تا  نيال اتة عش ذ  نيخلط بل.  عنيخلربة دني ل   نيالحلح اق ال ذ   شيف لى  عجي نيالا ىة لىت هىريت نيالفىرتل دى و 

كى د دق نيالمد   بى    لىاي عدى  ت ذ    لرق نيالى ل ل عرشىابسبهس  ثىل  لىسم ا نيعحلاىع عنيخحلىسب الىي ب ىي  دق ذ
 اإل ذث  ت ذ ق  ي ملت نيةفمني . عه سك فم   ة ل م نيللرق عنياللمذة  عد حلح ري لت  ال  ا  ا ي. 

 
 

  نيب نيةبق 
 لال     د نيالمد   بى    لىاي عدى   رت اة نيال حس ة ا  نيب نيةبق   فى فت  مل ىاس فت ل
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بكازل قسملة لىاابس نممايس يفم  ذىة  عال نيب نيةبق  مللسنة  مكاة ككقل ال و قطسا ملت ني لىاة   اث دني شل 
ا مجسلسس ردرملاة ملحل  لة. ددلة الفلمل دق نيالمد     د  رت اة دبحس ي ا  نيب نيةبق   عدق هىريت ني م ىىة كىسق 

 هلس  عب ككق ا ب سلة نيالت كة ني ؤمل ة.
نياللىىىق عال ىىى ا لاىىىس  نيالىىى ذت خىاىىى   ىىى ت س لىىىت  نيب نيةبقىىى  ا  بنيدىىىحلي ا نياللىىىقل: لعالىىىا  ا كحلىىى  نيةخكىىىسب ع 

عنيالحلىىىى نيبذخ  بذىىىىخ ملضىىىىك   الى قىىىىة نيالىىىىرية نيدىىىىحلمف  فاىىىىي نيالمدىىىى   عني لىىىىىا ق ا  نيب نيةبقىىىى . فىىىىسالمعنيايس ا  الىىىى  
ملضطم ة  عاللت ني مج  لى  ملىس ذكى ع ملىت بم ىحلابىس دنىي كىسق ا دعنيخىم نياللى ة نيال سال ىة ملىت نيال كى ل دع ا نياللى ة نيالمني تىة 

فاب ىىسك ملىىت  تىى  ملىى هتس  دىىحلمفسأل ا  نيب نيةبقىى عنيالىىمعنيايس ملحلضىىسب ة لىىت ملىى ل نيال…دع ا دعنيخىىم لابىى  نياللحلاىىسق 
شابمنيش ف  ...مث رهنس ملحلضىسب ة كىريال  ا كافاىة نيالدىحلمفسأل هى  كىسق نيدىحلمفسأل  ملىسش ملىت نيال ىس  ا يفىى  نيالى نيب فىر 
خيىىمىل مل ابىىس د ىى ؟ دم كىىسق نيدىىحلمفسأل ا عقىىة ملىىت نيال ابىىسب ع الىى  ا عقىىة نيجحلاىىسلاب  اال ىىيب ملىى رش ةجىى  يف  ىىا  

  عقك   د   فايل.نيلدرم عنيالحلكثق  ي ملت  
عحنىىىت ه ىىىس دملىىىسم  ىىى ري التىىى  خاىىىس  ني لىىىحل كطة ملىىىت نياللىىىقل فاىىىي  عبنيش ككىىىقنيش ا بىىىاسبحلي عخت ا ىىىي اةمهاىىىة  

 عل  ملس نكحث قضاة مل   قضاة  نيب نيةبق  فهنن س نىاأ عفق ني  ابج نيالتىان الىحلس،:
 رتل  تا ابس؟ه  ال ذ س دة  الا  بحا  قطتن ذؤك  ال س عج   هريت نيال نيب كامكز الأل  نيري ا ف

ر ني عج إ ملت نيال حا  ملس ذفا  عج   هريت نيال نيب ا ملمكز نيإل ري  فابى  الى ذ س  الاى  بىحا  قطتىن ذؤكى  ال ىس 
ني  ل نيال   حلتة فاابس  نيب نيةبق  هبريت ني مكزذة؟؟ ف   ذ كة نيإل ذث عال ذ كة ملس ذ   لى  دني لرملة  ازل  م ىىة 

  تا ابس؟
نيال طتن  ًيت  ت   الى  دىؤني   ى   ملضىا ق ملىس كىسق ذىحل  ا  نيب عر ني تكة نيإل ري عمل يفي اال الا  نيال حا  

نيةبق   فاب  ال ذ س  الا  بحا  قطتن خياإ لت ملضا ق ملس كسق  مة ا  نيب نيةبق ؟ عه  فترش لسشة  كمو 
 هريت ني م ىة ملع نيال حس ة نيةعنيىل   دم دهن  ت ذحلغ  ني هبس كام ىة دباىة ا يفل ذ اب  نيال ذع؟

دة ملت نياللحل  نيال  ل اة   ىحا  نياللىقل ر، بعنيذىة ذتحلى  هبىس ا مل  ى ا  نيب نيةبقى    ا   ع  حب  س ت يفثم
دع دة ملت ني لسىل  نيال  طم ابس لاس  نيال ذت خىا  ا يفتىا ي  إها  لت  نيإلى ذث لىت ملىس كىسق ذى عب فاابىس لىى  

 عجي نيجلزم. عال جن  كريال   الار بحاحسش لى  حمحل و ملس كسق ذ عب فاي دع ني  ل.
 ريال  هلت نيال    دن س ت جن   الارش ذ    ةق  نيب نيةبق  يفثل    اثش ملف ىاسش ا  بذخ نيلدرم  ع           

دع      ام ددس  قسملة لىاىي نيالى ل ل نيلدىرملاة  دع  ىزم ةهنىس يفثىل  ملىاحىسش ال ممذىة يفم  ذىة نيخحلسبهىس نيالمدى   
 لل ني  نيال حس ة. 
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نيالىى  ب طىىة نيالرت اىىة  فلىىمل نيالىى نيب   ىىسأل لىىى  هىىريت نيالفىىرتل   عني  ىىق ا هىىريني ني   ىى ا هىى   اىى  نياللحلىىساس ني تسبىىمل
ع ىمعبل نيالتاىى  نيالرت ىى ة نياللىىمة   ىى  عحتىى   نيةملىىم رة ملىس ذثىىكي نيإلحلااىىة نيال ذ اىىة  ف ىى  دخىىري نيالدحلثىىابس     ىىة  نيب 
 نيةبق  عق ة ردرم لام ع ى ة فسطاة   ة نيخلطس  نياللمذة  ااسش ككقنيش... عكىابس بعنيايس ال ذ   مل ابس شيف. 

ة دق مل  ىى ا نيالرت اىىة نياللىىمذة الىىا  مل  ىى لس  ذ اىىسش دع مل اباىىسش نكىى ايش  حلىىسىل الثىى نيه  ملىىت نياللىىقل   ىى  هىى  عنيخلربىى
مل  ىى ا رنلىىسين لىىسم ذتحلاىى  لىىى   بجىىة نيالثىىت ب اخلىى   ملىىت نيالكاخىىة نيحملاطىىة دىى نيأل كىىسق خ فىىسش ملىىابنيش دم بىىق ملىىاب  

رة نيالتى  ل الى  ى   فاابىس  عنيةملىم ال عكريال  دمنس  يف لا  نيالتا  هن دمنس  مل ىحاة عالالة دمنسطسش  ذ اة حنحلسىل 
  حلسىل الل  هريني نيالحللىف ا نيدحل لسأل نياللقل عحتااىابس ملس ال يفحلحا .

 
 

 نممذة نيالرت اة
 للىا س دق نم  نيةفمني  جا نيش... ع ت   ال  دا ى  نيعحلاعل

 
ابسذىة رة شسلة كريال  ا ملم ىىة نيال ىح ل يفىى  ني   الىة  عيفى ه  نيالل ىقعق دق فلىمل يفم اىة نيةفىمني  دىحل    ا نيال 

ر ىىس  جمحلاىىىع مللىىىى   عالطس ىىىس نيلحللىىا بدىىى     بىىىى    لىاىىىي عدىىىى  داش بع اىىسش هلىىىريت نيال ممذىىىة  عنيالتااىىى  دق هىىىريني 
 نيالدحل حلسىل شسا نيدحلم نيملي  عق دة  الا  قطتن لىاي.

فىىأة  الاىى  يف ىى م  ىىي نيإلاىىة لىىى  دق نيالمدىى   ا مللىىة نيلحلاىى  فلىىمل دكىى  نيعحلاىىع ني لىىن فىىم نيش فىىم نيش ع ىىاي رة 
ي  فحلحلاى   ل ىكة نيالمدى   مبىمعب نيال قىة الحل ىك  هىن لىة نيعحلاىع  رن ىس نىمو نيالمدى   ذحلاىي رة زلاىسأل مللىة  ل كحل

فهنق ددى  هؤالأل ددى  ك  ملت عبنيأله   كاس   ري  ت   ال  ملع ده  ني  ذ ة  ة ددى  دس هتس. فسالرتكاكة نيال كىاة  
 كسنة جتت  نيال س  لى   ذت ملى كاب   دع ال    شا خ نيال كسىل . 

ذتم دس ل قمذ  االش ال ل ل نيالمد       كىري  ت ع ىسب  ت   ى د ذكحىث لىت شىم ة نيالحلغاىق نيالى   لىت  عل  ملس ت
الىىي  لىىت  نيس نيالثىى كة ا نيال كسىلىى   لىىت نيالىىريذت رق إل ىى ني  ىىي يففىى   ملاىىزنيق ق يفىىي  فتىىمض نفلىىي لىىى  نيال كسىلىى   عكىىسق 

لبحا  نياللقل نيال ك ذةل: لمث  فت س ذحلحمك طسالكسش نيال  مل  عنريكم  ال  نيإل ذث نيالرية  كمت ر منيها  نيالتىن ا كحلس ي 
رة جمىىى  آخىىم لىىىااب  نياللىىلا ة عنيال قىىسب  فحل ىى م د ىى   لىىم فلىىى   ف ىىس :  ىىت نيال ىى م؟ قىىسال ني: ملىىت شىىاكسق  ىىت تتىكىىة  
فسالحلفىة د ى   لىىم ب ىن   ل ىي رة بدىى     بىى    لىاىي عدىىى   ف ىس : ة  دنىة عدملىىن هىؤالأل بىمب نيال ىىس ل 

  لم  ثم نيالمد   بى    لىاي عدى  ةني ني ق  ة ذ ة شم ة نيالحلغاق نيحملحلاىة.عنيال ني   ملت نيإل ذث دق دا 
فى  ذحل ل  نيالمد   بى    لىاي عدى  د ت نيالحلح الس نيالجحلاسلاة     كسق هاىز  ىة شىم ة نيالكى أل عشىم ة 

 .نيالحلغاق  فاتي د    لم علام الل ي ذتى  دني ا  سجة رة ق ل يفلساأل دع يفزذ  لى  ق ل قمذ 
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عنيالرية ذؤك   ال  ه    ذث بد     ا ب ىة لمض نيلدرم عطى  نيال  مل لىى  نيال كسىلى   فت ى ملس  هى  
رة ق م شاكسق قس  هل  ل د لى ك  رة شىابس ل دال رالىي رال   ع ى ت ال شىمذ  الىي  عدق حماى نيش لكى ت عبدى الي  عرة 

  لىااب  دعنيملم نيلدرم.دق يفؤعين عيف  معين  فهنق قمذثسش ق  ظسهمس لى  دملم  ...ل مث يفر
عت ذلت نيالمد   الا حلمم     لت ردرم هؤالأل  فى  كسنة نممذة نيالرت اة نيال  دس س ا ل م نيال ح ل هىن 
نيةدىىس  الكحلفىى   تىىمض نيالحل  اىى  لىىىااب   ىى  خيحلىىا رهىىسهن  الفىىرتل  مث ذكىى د  تىى   الىى    ضىىاة نيال  ىىمل. ال ىى  كىىسق 

 ذحلحمك   نيقتاة علاىاة.
شنأل ا نيالدحل حلسجسس نيال  يف    دق نيالمد   مل اباي ه  يفم اة نيةفمني  دعالش  ى   لىت عه س نؤك  دني ال ذ   

رهىىسهن   مث يفلىى ذت نيعحلاىىع  عالىى  كىىسق هىىريني ني ىى ابج بىىحاحسش الك ىىن ا مللىىة ذىى ل  دهىابىىس  ىى  ذ ضىىن   دملىىمنيش كىىسق 
 ملفت الش عذىحلحق   ل يفي دس هتس.

س ني لىحلامل عالالىة خطىة ل ى نيري حتى الس  فابىن  يت عهريني ال ذ ى  ملت دمهاىة نيالرت اىة  عالل ابىس د ى  ني   ملىس
 قك  نيالحلح الس  عدت سىلابس  ع ت هس.

 
 

 نيالت ا ل
 للىا س دق نتى  نيال س  نيالت ا ل دعالش  فهنق بىحة ل ا هت  دبكح ني قس بذت لى  نيالفت ل

 
هىىريت ر ىى و ني  ىى الس نيالىى  دىىس س ا ملم ىىىة نيال ىىح ل  عل ىى ملس نلىىحللا  ق ىىة نيالمدىى   ا خطس ىىي ملىىع  ىىع 

ق دى ا  دنىي  لىسه  دعالش رة نيالحل  اى  عنيال  ىمل لد لى ك  رة شىابس ل دال رالىي رال   ع ى ت ال شىمذ  الىي  عدق شاكس
 حما نيش لك ت عبد الي  عرة دق يفؤعين عيف  معين  فهنق قمذثسش ق  ظسهمس لى  دملم  ...ل
ةتة كرملىسش د لىت ملىت  مث  كم هل  نيحملمملسس لف س  ملفمع   ت لامع: عرالم يف ل إ اي دخس قمذ   ف   ملس

هىىريني؟ فىىحلر بدىى     بىىى    لىاىىي عدىىى  لقىى  يفتىىسال ني ديفىى  ملىىس  ىىمم ب لىى  لىىىال ل رة لفحلفىىم   لىى  لىىت دىىكاىي 
 (153-151 الل  عبسك   ي التىل  يفحل  قل  نيةنتسم: 

سأل عني  لم مث دملمه  اال ا  نيالتىاس الإلدرم لرق   ًملم االت   عنيل لسق عرذحلسأل  ة نيال م  عذ اب  لت نيالفحث
 (90عنيالكغن ذتمل  التىل  يفريكمعقل  نيال ح : 

فسالت ا ل ا نيلدرم هن نيالغمنيأل نيالربق الل  ملل إس نيالفت  نيلنلسين  عال يف ج  د بل نيةابس لنيالت ا لل     
رق ني  طى  نفلي ت ذ ححلي نيالمد   دع نيال حس ة  عني حلأمل  ا نيال مآق    دق آايس نيالحل  ا  عنيالت ا ل ملثحلكلة ملىع 
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  عملىىع نيالتكىىس نيس  عنيةخىىر   فحللىىس  ال جتىى  آذىىة ا نيال ىىمآق رال عختىىحل   ىىريكم   عنيال  ىىسأل لىاىىي. فابىىن  ىىريال  نيال نيقىىع
 يفتحلا نيالغمنيأل نيالربق  فم نيس ني طسال  نيالماناة.

عر ني نمىمإ رة دع  ملىس نىىز  ملىت نيال ىمآق دىى ا ت لنيقىمدل عهىن آذىىة يفى ل  رة نيملىحلرك مل  ملىىسس نيالفتى  نيإلضىىسبة  
ىقل عهن آذة يفم   نيالفت  نيإلضسبة الهسق. عملت مث  يت ني ايس  ت هس الحلثحلك  اال نيقىع مث لاد  ب   نيالرية خ

لرق نيلنلسق الاطغ ل. عهلريني يفك ع لماة نيال مآق ا هريني نيالم   نيالطكاتن  ة ملفم نيس نيإلاسل عنيالحلتمذف اهلل   عق 
 يفت ا  دع يفلىف.  ال  ه  مل ابج نيال مآق ني كسشم عني ثسه . 

ة نيالر  ىىة فابىىن لكىىسبل لىىت دفابىىسم فم ىىة نفلىىابس لىىى  خطىىة نيال ىىمآق نيالتاىاىىة ا لسطكىىة دملىىس نيالحل مذىىمنيس نيالكثىىمذ
نيلنلىىسق  فسدىىحلك الحلابس  ىى ا  ملت ىى  ملىىت نيالحلفلىىق  الىى  للىىمض لىىى  دهىى  نيةبض  ا ابىىس  ىىس فاباىىي رال دقىى  نيال ىاىى    

حلكىي نيالكثىم ا (  فأذت هريني ملت يفت اى نيس ملىس ك17عذ    يفتسة لعال   ذلمإ نيال مآق الىريكم فاب  ملت مل كمل  نيال ام: 
مل   ا نيالت ا ل عبمنيلسهت    هلس؟ إها  لت نيجلزم   ج   دق هم نيلنلسق مبم ىىة ملتحلىال ذحلى ى  فاابىس نيالت اى ل  

   ل و دق هريني ه  مل ابج ني م ىة ني لاة  عني م ىة ني لاة مل ي  منيأل. 
رالىااب  ملاباىة رذ نيىلىي  كاس دن س د ىحظ دق نيالمد   بى    لىاي عدى  ت ذ    بجة رهسق نيال  م قكى  دق ذلى 

عن ىىميفي  ال ىى  لىىمض لىىىااب  نيلدىىرم مبحلىى  يفتسالااىىي  فىىهنق قكىىى ت دعالش لكفلىىملل  كىىسق هلىى   ىىق عشىىم  نيال  ىىمل  
 عالازك ني دنفلاب   ت   ال  ملع  سبدة نيالحلتسالا   ع سبدة نيلذ نيأل  ع سبدة نيال  مل.

  ذ ى ع  ثىمنيش مل ىسالاة ذحلفسلى  دة دق نيلدرم ذترت   حل  ا ني ىلىسس  عيف ى ا د ى ني  نيالطسلىسس  عال ذ حلمىم  ى
هب  ملع نيال نيقع  رني  ذت ذ  م نيال ا  ىل  قس ب لى  نيخرتني  نيال نيقع االكثىم لىى  نيخىحلر   بجىسس طىسلحلاب    اىث 
ذتاىى  الإلنلىىسق نيال  ىىة ا نفلىىي الحلكىىسبت جمكىى الش لىىى  نيالحلضىىحاة عنيالكىىري  ملىىت دجىى  فلميفىىي  دملىىس لرقحلىىي نيخلسبىىة اهلل 

 الحلريكق ال بق.فأملمهس رة   ععظافة نيال ذت ني
كسنىة هىريت  تى  نيال اىس ىل نيالى  شىسا نيدىحلم نيملابس ا نياللىقل  ع  اىة لىاابىس نمىمايس لاى   عدى حلتمض الك اىة 

 نيال اس ىل ا داسقابس نيالطكاتن ملت نياللقل ا  ا ي.
 

يفتى  نياللىقل اال لىكة الىالىىى  ر ى و نية عنيس ني اباىة نيالىى  ذميفلىز لىاابىس نيالى لن نيالدىىرملن  عهىن كىسة ني نيل قىى  
س يف فع ملس ت حنلت نيالحلتسطن ملتابس  الريال  ملت نيالضمعة ج نيش دق نتن كافاة نيالنحلفسا هبس  حباىث يفلى ق يفضم نيك م  

 دككس ال اسح نيالملة ال دككس ا نينحللسدحلابس. عد  ل    ني   نيالحلتسمل  ملع نياللقل رة قلاة:
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 دعالش:   ني   نيالحلتسمل  ملع نيال ص.
 اثناسش:   ني   نيالحلتسمل  نيالتاىن ملع ني ضا ق.

 
 

    نيالحلتسمل  ملع نيال صدعالش:   ني
فسال  ىىى   لنيخلىىىسمل الىلىىىقل  لعنىىىة ك  ىىى   د س ذىىىث  جنىىى هس ا د ىىى ني  ني غىىىسزة ا كحلىىى  نيإلىىى ذث  عجنىىى  
ملحلفمقىىسس مل ابىىس ا ني ىى ني  نيخىىمو   هىىريت نيال  ىى   يفحلطىىى  نيالحل كىىة ملىىت بىىححلابس  عنىىريكم ا د عنيس  ىىك  نيالىى ص 

  ت  ملس  كمت نيالثاخ ذ دف نيال م سعة ا كحلس ي لكاف نحلتسمل  ملع نيالل ةل:
نيالحل تىىق ملىىت تكىى س نياللىى ة عبىىححلابس عفىىق ني ىى نيزذت نيالتىااىىة ني حلتى ىىة ا ىىا عنياللىى  . لعالشىى  دق ملىىس ل نياللىىقل ا  

 [1كحل  نيإل ذث ني  ت ة    نياللحلاس  لىاابس عيف  هابس لى  بعنيايس كحل  ني غسزة عنيالحل نيبذخ نيالتسملةل]
 ل  نيش عدب  تك  ش.نيالحلأك  ملت درملة نيال ص ملت ملتسبض دق و ملت نيال مآق دع د س ذث دخمو دعفم  -
نيالحلاااز  ة ملس كسق ملت هريت نيال     ق  جسأل   فة نيالحلثمذع عملىس الىا   حلثىمذع  عملىس الىي بىفة نيالتاى م عملىس  -

الىىي بىىفة نيخل ىى    عملىىس ًخىىري  لاىىسش  نيىلاىىسش اللىى  زملىىسق عمللىىسق  عملىىس ذىىميفك   لاىىي  ىىزملت ملتىىة ذىىميفك  حبس تىىة 
  تا ابس.

ا ف   لبف  ني ت  ىزم نيالىمق  نيالىرية  كميفىي ني  ىس ب نيالل ىقل عق  كسق الل ق ملت ده  نيالتى  حمسعالس حملسكاة ني 
 لت ل   ج   ني لىاة ا بزعل د     سأل لى  حمسكاة ني ا عفق دقالة ل ىاة حبحلة.

لعقىى م مل دىى   ىىت ل كىىة بىىزعل  ىىع ني  ىىطىق رة نياللىى ة نيالمني تىىة لسالفىىسش ملتمىى  كحلىىس  نياللىىقل نيالىىريذت  تى هنىىس ا 
 ا  عنيالريهيب   سأل لى  ن   ني ا..لنيالل ة نياللس دة  ع  تي ني ت نيال 

لعقىى  ظابىىم جىاىىسش دق نياللحلاىىس  لىىى  بىىحا  نيالىىمعنيايس ع لىى ابس ذلفىى  يف  ىىا  نية تىىس  نيالحلسبخياىىة الىلىىقل  عق 
 [2 سجة رة نيالضتاف ملت نيالمعنيايسل.]

 
 

 اثناسش:   ني   نيالحلتسمل  نيالتاىن ملع ني ضا ق
 مل ابس:دملس نيالض ني   نيال  يفحلتىق االحلتسمل  نيالتاىن ملع ني ضا ق ف ريكم 

نيالحلتسمل  مب ابااة لىااة ملع نياللقل  االحلأك  ملت  بجة بحة نيال ص ني      لت نياللقل  مث نيالحلاااىز  ىة ملىا  -
نيال ص عكرم ني ؤبخ  فتى  دكا  ني  س  ق  نت م لى  نىص بىحا  ذىمعة  س تىة ملىس  ع ىريال  نحل كىة ملىت عق لابىس  

أل نيالفمنيبىسس ا نيال  ىة ملىت ل ىىي   ى  ذىحلالت دملس  الالس نيإلس تة ف   ذضافابس ني ؤبخ حبل  فاباىي  عد اىسإش هى
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ملىىت كحلس ىىة ق ىىة مللحلاىىىة   بجىىة ملىىت نيالىى بجسس. الىىريال  ال نلىىحلطاع   ىىسأل نمىىمايس ملىىت نياللىىقل رال ا  ىى أل نيالىى ص 
 نيال مذ  نيال حا   عكرم ني ؤبخة ذ ك  نيالث  نيالتىان  عطمح نيالحللسؤالس ني ثمعلة   الي.

 
 
ني طىىة نية ىى نيري  ع ىىة   ىىسأل ف ىىي  ذىىع ا  ىى أل يفىىى  نيالمعنيذىىة  دع نيالحلاااىىز  ىىة قىىمنيألل نياللىىقل كمعنيذىىة  بخياىىة ملرت  -

نمىىمايس لاىى  ملىزملىىة ا  ىى ىلابس  فىىر ة  ملىىت قىىمنيألل نياللىىقل كمعنيذىىة  بخياىىة لىىى  دىىكا  ملتمفىىة نية ىى نيري ا نلىىق 
ق ة حملاة  دملس رق ك س نمذ  نيخلمعىل حبل  ف ابن ذكى  لىاىي يف ى ب ا نيالفتى  ا عنيقت ىس نيإلىس،  فىر ذلىت س  ا ابىس 

ال دق نضع نيال     نيال حاحة ف   لى  طسعالحل س  عنحلا   ق   ني ؤبخ دع نيالثسبح نيعحلاب   عال  مدهس ا ب بهتس ر
لنيخلسمل   تا نيش لت نيل سفسس نيال  ذىاأ رالاابس كحلس  نياللق  فضرش لت نية لىسم عنيالتىا نيالى  خيمجى ق هبىس ا  ى أل 

كلحلىى  ا نياللىىقل ك  ىىة ملرتني طىىة ذحلمىىىىي نيالل ىىق قىىمنيألهت  الى  ىى  . ر  دنىىي االحلح اىىق نيالتىاىىن دىى ا  دق دبىىى  ملىىس  
 ملت بدة نياللسيف   كأني كسق ذمذ  الىلقل دق يفحل  عفق نممذة ا بددي ه .

 
 
نيالحلتسمل  ملع د  نيري نياللقل ا   أل نيالزملسق عني لسق عطكاتة نيال  و ا  ال  نيالت ىم  على م نياللى    ا فىخ  -

سق عني لىىسق عطكاتىىة نيال ىى و عدطىىمني  نيال ىىمنيا يفغىىقس نيالمبكىىة ا نيلدىى س  ني كسشىىم الأل ىى نيري لىىى  عنيقت ىىس  ةق نيالزملىى
ةشىلسهلس عملضىىسملا ابس عد عنيهتىىس. عال دظىىت دق دة قسىلىى  للىىلمة ذضىع خطىىة الىحلالىىة ذىى عب ا خىىى ت دق ًيت ملىىت 
 ت ت الااسب  نف  نيخلطة  دع ذتحلاهس هىن دىم نيالنحل ىسب. فابىن ا دفضى  نيإلىسالس دحلثىل  جتم ىة ملىت نيالحلاىسب  

نيالتىىىال  عذلىىىحلفس  فاابىىىس ملىىىت نلىىىق نيالحلفلىىىق نيال اىىىس ة  ال ملىىىت مل ىىىحلج هىىىريني نيالحلفلىىىق عهىىى  نيالحلسبخياىىىة نيالىىى  يفؤخىىىري مل ابىىىس 
لنيخلطةل. دة دن س عحنت نحلتسمل  ملىع نياللىقل كىأ نيل دى حلتسمل  ملتابىس ا  ى أل لك مذىة نيال ىيب ك سىلى   ال الحلكىسب خططىي 

ق لى  دق ذتىا س ا لا ملابس رملرألنيس نحل ه  دهنس رق كحلكة لى  بفحة عنيقت س الحل  نيالحلالة ال س. عق   م  نيال مآ
نيةنكاسأل ملت قك  دظابم ال ىس ملى و نيالحل ى ا نيالحلاااز  ة نلق نيالحلفلق عنيخلطة  فت  ملس لمض   ال كاي عني لىاة  بذخ 

( 17ا نيخلطىىى   فا دىىى  لىاىىىي نياللىىىرم ذىىىريه  ملكسشىىىمل رة فملىىى ق لني هىىى  رة فملىىى ق رنىىىي طغىىى ل  نيال سزلىىىسس: 
مىل ملتىي  ىع ردىمنيىلا  ملحلاابىسش رة  اىة ني  ى     ا اىس لالى  لىاىي نياللىرم ذمى   ىة ق ملىي  ى   ملطسالكسش رايت ةق خيل

 رالاىي  عنىى ح لىاىي نياللىرم يفلىحلام  ل يفىي دالىىف دى ة رال ملىة لسملىسش   ا اىس ذ ىىا  ذ ىمبعني نيالىحلمىص مل ىي مث ذمفتىي  
نيالمد   لىاي نياللرم  عالحلي ا ترتىة علثىمذت دى ة   ى  رق نيال ابسذىة نيالماناىة الىاتمكىة ختحلىىف ملىت نىيب  خىم  االىمب  

ك كىىى  ني تسنىىى ذت  ىىى ف  ملىىىت دق   دىىىكحسني عيفتىىىسة كىىىسق هلىىىت دق ذتىىىزز ا ل  ال ىىىس قااىىىة نياليفكىىىسا نيإل ىىىما  هىىىر
نيال دىىاىة  الل ىىي ذتىا ىىس يف ىى ا نيال دىىسىل   ىى  ملىىع نيهلىىرك نيالىىماين نيالىىرية ال ذحلىى خ  فاىىي نيالكثىىم  فتىابىى   لفلىىرش دخىىريإ 
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 رينكىىىي فاىىى اب  ملىىىت دبدىىىى س لىاىىىي  سبىىىكسش عملىىى اب  ملىىىت دخرييفىىىي نيال ىىىاحة عملىىى اب  ملىىىت خلىىىف س  ىىىي نيةبض عملىىى اب  ملىىىت 
 (40دبمق سل نيالت لك س: 

 
 
تللمة ذل مم رالاابس كااا ا خط  ع سبدسس لللمذة يف الى س ا عنيقىع ملتىة  عهىن نياللقل ا ني  م ب نيال -

الالة ملىزملة الىالىاة ةة  س  ملت نية  ني   ال لى  مللىحل و ني مني ى  عال نيالدىرتنييفاااسس عال نيال دىسىل    ى  
    الىى  فم ىى س جىى الش دق نيالمىىمع  يفلىىمبس عيفطس  ىىة  سملىىسش  ىى ف  ني تطاىىسس ملىىع ملىىس كىىسق مل جىى  نيش دايم نيال ىىيب بىىى

لىاي عدى   ةن س ا ني اسبدسس نيالجحلاسلاة عنياللاسداة ذلت س دق نك ا  ى الش دخمو  عنيخحلاسب نيالمد   إل  ملس ا 
عقحلي ال ذ فن ني حلاس  عج    ى   دخمو بمبىس كىسق هل ىي نيالىاى أل رالاابىس  عنيالت ى  نيلنلىسين ا نيالت ىم نيإلى ذث ملىع 

أ رة نيدىرتنييفاااسس لحلىفىة ععدىسىل  دخىمو  فتىى  دىكا  نيخحلر  نيالممع  عني تطاىسس قى  خيحل ىم ني مني ى   ع ذىاى
ني  س  الالة دذة  مكة ج ذ ل ملطسالكة االك أل  تاى  دىمة  دع  لى ل نيةقىم ة  دع دق هتاىم دب ىابس الحللى ق جاثىسش 
خسبجاىىسش  ع ىىريال  ال نىىمو اال حلاىىسىل االلىىقل ا نيالحلىى الا  لىىى  فتىى  نيدىىرتنييفاان  فسالمدىى   لىاىىي نيال ىىرل عنياللىىرم 

اللفىىسب عفىىق شىىمع  ملتا ىىة ا نيإل ذكاىىة  هىىريت نيالثىىمع  الالىىة ملىزملىىة ال ىىس ا يففسع ىىسيف س  ةهنىىس كسنىىة ملىى رش فىىسعض ني
نيةنل  الىممع  عني ر لسس نيال   م هبس لاىاة نيالحلفسعض  عبمبس ال  يفغىقس نيالمىمع  عني ر لىسس الحلغىقس شىمع  

نياللىىىقل  ا دىىىاس  ع ىىىع ع  ىىى   نيالحلفىىىسعض  عاللىىىى  نيالمدىىى   مللىىىىلسش آخىىىم. دة دن ىىىس اللىىى س ملطىىىسالكة االتىىى  ل رة 
نيخلط ( الردحل ال  لى  فتى  ملىس نمذى  دق ن ى م  ىي  ةن ىس  ىريال  نمىى  نيالمدى    ىة جنتىىي ملضىطمنيش الىحلفلىق ناس ىة 
ل س  عني تسش خطط س نيالا م ا   أل جتم حلي نيحمل ع ل  زملسق عمللسق عظمع   تا ابىس. عال نىحىظ الى و نيال ىحس ة هىريت 

دع نيدىحل لسأله  هلىس  عذكى ع دهنى  ت ذل نى ني ذحلماىى ني دق ذ ملىسش ملىس دىحلتحلا نيالمعح ا نيالت  ل رة خط  نيالمدى   نيالتاىاىة 
نيخلطة نيال ك ذة مل ابسىل لا   فساللقل ه س يفثل  د   نيالحلاسب  نيالمنيىل ل نيال  جت ب  بنيدىحلابس الحل دىاع ني ى نيبك  عيف ااىة 

 فت  ني ال ة.نيالحل  بنيس دعالش لت دمنس  نيالحلفلق نيال س بل لى  جمسهبة نيال نيقع  مث نيال مم اثناسش رة دمنس  نيال
 
 
   نيال مم ا د  نيري نياللقل نيالتلىلمذة لىى  مللىحل و نيالدىرتنييفاااسس دهنىس ت يفلىت  ى لسش ملىت نيالحلاىسب  ا  -

 ال  نيال قة  فطى  نيال  مل ملت قكسىل  دخمو كسق دملمنيش شسىلتسش    ال و  مكسس نيالحلام  نيال   سعالة نيخلمعىل لى  
ني  ىىىىس  يف  اىىىىة فسبدىىىىاة ن ىابىىىىس دىىىىىاسق نيالفسبدىىىىن  نيلملانيطىىىى بايس نياللىىىىاو ا  الىىىى  نيال قىىىىة  عنيخل ىىىى   لىىىىى  دىىىىكا 

الىالىاة   س  ت  ملت نيخلطم نيالث ذ  نيلحلكسب عدسىل  عنيدرتنييفاااسس نيالمد   ا نيالحلالة مل اباسش عنيج  نياليفكىسا. 
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دملىىس منىى  يففلىىق نيالمدىى   لىاىىي نيال ىىرل عنياللىىرم فاىى ال س لىىى  نيالدىىحلفس ل ملىىت جتىىسب  نيالت ىىم عيفطىى ذم نية عنيس لىىى  
   ىلابس.
 
 
ل  س طة الىااسبدة نياللاسداة عنيالجحلاسلاة ا نيجلسن  نيالمدىس، عنيال ااىن ا نيالحلتسملى  ملىع ني خىمذت يفم  نياللق  -

عر نيبل نيال ىىمنيلسس  فىىسال ا  اث حلىىة ال يفحلغىىق  عهىىن يفثىىل  د ىى  نيالضىى ني   ني اباىىة ملىىت ب  نيالتىىزل  نيالىى  حتلىى  شىىل  
اااسس عنيال دسىل  نيال  هن ملت ر ى نيا نيالحلغاق ني  ث   عنيالض ني   نيالتسملة ا نيال ب   رالاي  عهريني ملس هازهس لت نيالدرتنييف

 نيالت   نيالكثمة.
 
 
ال  ىى  نيال مىىم رة نياللىىقل الحلكسبهىىس جما لىىة ملىىت نيالغىىزعنيس كاىىس كحلكابىىس دهىى  نياللىىق   اىىث ال يفكىى ع ال ىىسبةأل  -

ني غسزة نية تس  نيإلضسبذة  ثمعا نيالمد   بى    لىاي عدى   الريال  نمو دمهاة نيالدحلفس ل ملت نياللقل ا نيالحلتم  
 ثمعا نيإلضسبة نيال  بمدابس نيالمد   بى    لىاي عدى  ا يفم ة نيةملة  ال از ملرمل  نيعحلاىع ني لىى  لى   ريعب ني
 نيإلضسبة.

 
 

 ع ريال  هلت يفىماص نيالض ني   نياللس  ة ا نيال  س  نيالحلسالاة:
 قمنيألل نياللقل ا   أل نيالزملسق عني لسق نيالرية جمس فاي د  نيتابس. -
  لىاي عدى   عالىا  االضىمعبل يفكىع ني مني ى  عنيالدىرتنييفاااسس نيالدحلفس ل ملت مل ابج عمن  يففلق نيال يب بى  -

 عنيال دسىل .
 نيالحلزنيم نيالمدسالة عنيال ا  نيال  كسنة  سكاة إلمكة نيالمد   لىاي نيال رل عنياللرم.-
 نيال مم رة د تس  ني ثمعا نيإلضسبة ا نياللقل.-
    ي.نيالحلاااز  ة ملس ذت  نيالدحلثابس   ي دىااسش جزملسش  ع ة ملس ال   ز نيالدحلثابس-
نيإلريب ملت نيال منيألل نيالتللاة الىلقل  عنيالحل كىي  ىس شىسا نيالدحلثىابس   ىي  ىس ال ذ ى   اللحلكىسبنيس ملحلتى ىة مب نيجابىة -

مل قف آين عفاب  ملتسبم مت نيدحل لسأل نياللقل فاي الزاي ل  كا  ب ني  ني  قف دع نيالفلم. دة نيالدحلم نيم ني حلتلف 
 خس ملة الألذ ذى جاس  عال يفت  مل  ب يفمشا  هلس.الىلقل لتكسس فلم دع دذ ذ ال جاس حم  ل  فحل ك  نياللقل 
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 دملس نياللقل كأ نيل فحللحلم م ا:
 نيدحل لسأل نيجلسن  نيال اان عنيالمدس،. -
 نيالدحلفس ل ملت مل ابااة يففلق نيالمد   ا ر نيبيفي الى منيا ع دا  ملثمعا نيالدرم نيإلضسبة.  -
 مل سب ة نياللحلكسب   عق هت ذ  خي  مب طق نيالت   عدرملحلي.  -
 
 

مل  ملىىة نيشىىحلاىة لىىى  نمىىمنيس  ىى   كافاىىة نيالحلتسملىى  ملىىع نياللىىقل   ىى  هلىىت نيدىىحلم نيملابس كىىأ نيل كسنىىة هىىريت 
 فتسالة  عال يفحلح   هريت نية نيل رة عداىة ملم لة.

 
 

  ى سس نممنيس ا نياللقل
 ( مل خ  رة  بنيدة نياللقل1نيإلى ة  
 ( نيدحل حلسجسس شسىلتة3نيإلى ة  

 
 
 
 

---------------------------------------------------------
----------------------- 

 
[  . دكمم  ىاسأل نيالتاىمة  نياللىقل نيال ك ذىة نيال ىحاحة.. حمسعالىة الحلطكاىق ق نيلى  نيحملى تة ا نىق بعنيايس نياللىقل 1]

 2005  1نيال ك ذة  مللحلكة نيالتكالسق  نيالمايض   
 
 [ نف  ني   ب نياللس ق2]
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  نمنيهىس ملاباىة  ى  يف ىك  نياللىقل د نيل فتسالىة  ت  دق يفتم  س ال ممنيس     مل ابج  بنيدة نياللقل  عنيالضى ني   نيالى
الىىى و نيالثىىىس  ني لىىىى   دىىى حل سع   تىىى  منىىىس ىل ملىىىت نيالدىىىحل حلسجسس نيالىىى  شىىىسلة ا ملم ىىىىة نيال ىىىح ل جىىىمنيأل  بنيدىىىة 

 نياللقل  عكسق هلس  تق ككق لى  نيالتا  نيلدرملن ا يفى  ني م ىة. 
 

 ني م ىة نياللمذة:
 مذة جزأل ملت ني  ابج نيال ك ةلللىا س دق نحلمف  عال جنابم اال ل ل  فس م ىة نيالل

 
شىىسلة ا ملم ىىىة نيال ىىح ل فلىىمل نياللىىمذة لىىى  نيلحلكسبهىىس مل اباىىسش نكىى ايش  فسالىى ل ل  ىى دس دىىمنيش  مث نينحل ىىىة  م ىىىة 
نيالترناىىة  عال حلأملىى  ملىىس كحلكىىي ني ىىؤبخ عني فلىىم نيلدىىرملن لاىىس  نيالىى ذت خىاىى  لىىت ني م ىىىة نياللىىمذة ا كحلس ىىي  بنيدىىة ا 

عذىىريكم ق  ىىسش ملىىع  كىىم  …لاالحلىىزنيم نيإلاطىىة عنيإلىىريب عنيالحلمفىىن علىى م نيللىىرق  عقىى  دملىىم نيالمدىى   ديفكسلىىي لنياللىىقل 
عني فسبقىىة ه ىىس دنىىي ال ذ ىى  مبىى ابج نيحملىى تة دايش ملىىت هىىريت نيالىىمعنيايس  …ني  ىى ب عهىى  جىى ني  لىىىن عدىىقل ني ىىت هثىىسم 

عكىىريال   ي ا هىىريت ني م ىىىة فىىسكحلف   حلاسعزهىىس فىىهن منيها  نيالتىىىن ا كحلس ىىي بىىحا  نياللىىقل ت  ىى  ملىىس ذتحلىى   ىىي الا بجىى
نيالىى كحل ب دكىىمم نيالتاىىمة ا كحلس ىىي نياللىىقل نيال ك ذىىة نيال ىىحاحة عنيالىىرية ن ىى  حت ذىى  ني ىىت نيدىىحس  عنيال نيقىى ة هىىريت ني م ىىىة 
  رري د  نيس  ا اس    هس نيالكر بة ةب ع د  نيس  عمهى  لىى  مل  ى ا نيالى رري دى  نيس ملىت دىقل ني ىت هثىسم 

عهىى  ملىىرتعك عشىىامي جمابىى   عملىى ل نيةب ىىع   ىى عق ردىى س   عدنىىي قىى  دعب ت ني ىىت دىىت  ا طك سيفىىي ملىىت طمذىىق نيال نيقىى ة
د  نيس ملت كحلس  دنلس  نيةشمني     عق يفتاة ال ححلابس  عاالحلس، نلحلطاع دق ن       ة دني ال ذ ى  شىيف ا 

 مل هتس عال ا حمحل نيهس.
 
عالل  س نؤك  دق نياللاس  نيالطكاتىن ةة  لى ل   ىتافة  حمسب ىة ..دق يفلى ق هبىس دىمذة ملىس  نيملىة نيالمىمع  حتىحل   

م ت ذلىىىت ذلىىىحل لن حمسعالىىىة يفضىىىما  جىىىزأل ال يف ىىى م  ىىىي نيإلاىىىة ا نياللىىىقل ..إهاىىى  لىىىت نيالك ىىىسأل لىاىىىي   الىىى   عنيةملىىى
كسدحلم نيم كىاىسس مل ى  لنيال ممذىة نيةمل اىةل ع ل قىة نيالحلمطىا  نيةملىعل  لعنيةعنيملىم نيال ىسبملةل  عنيةملىم ه ىس كىىي جمىم  

 ك  نيال   ىن الىلىقل  دملىس دق ختاا سس ملك اة لى  بعنيايس ال يف  م هبس  بجة ملت نيإلاة رال ا داس  نيدحللاس  ني
ذ حل   نيةملم الحلح ذىابس رة   سىلق ذ كع لىاابس لا  عيف  م  ي  اة  ذ اة لى  نيلحلاس  مل   هريني نيةدى   الحلكسبت 
جزألنيش ملت نيال ذت عنيج  نيالحلطكاق  عدني ال   ملت نيالك أل  ي عيفطكا ىي ا كى  نية ى ني  عنيالمىمع  عملاباىس كسنىة ني م ىىة 

عنياللحل س  ةق نيلدرم داك د ملت ملم ىة نيال فم ملىت ج ذى  عدالىى  نفى  ني لىسب عملاباس كسنة د  ني  نيعحلاع  
نيالىىرية  ىى د  ىىي  عنيدىىحل لسأل د س ذىىث نيالغم ىىة   ىى د نيلدىىرم بمذكىىسش عدىىات   بمذكىىسش كاىىس  ىى د فطىى   الىغىىماأل( عردىى سطابس 

فىريال  دملىم لى  دة جمحلاع ملاباىس كىسق دهىىي مللىىا ق عكسنىة ملذ نىي يف ى ح اة نيق عذىريكم فاىي نيدى    عذتمى   
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 تا  نيال اتة عش ذ  نيخلط بل.  عنيخلربة دني ل   نيالحلح اق ال ذ   شيف لى  عجي نيالا ىة لىت هىريت نيالفىرتل دى و 
دق نيالمد   بى    لىاي عدى  ت ذ    لرق نيالى ل ل عرشىابسبهس  ثىل  لىسم ا نيعحلاىع عنيخحلىسب الىي ب ىي  دق ذكى د 

 نيللرق عنياللمذة  عد حلح ري لت  ال  ا  ا ي. اإل ذث  ت ذ ق  ي ملت نيةفمني . عه سك فم   ة ل م 
 
 

  نيب نيةبق 
 لال     د نيالمد   بى    لىاي عدى   رت اة نيال حس ة ا  نيب نيةبق   فى فت  مل ىاس فت ل

 
عال نيب نيةبق  مللسنة  مكاة ككقل ال و قطسا ملت ني لىاة   اث دني شل  بكازل قسملة لىاابس نممايس يفم  ذىة 

 لة. ددلة الفلمل دق نيالمد     د  رت اة دبحس ي ا  نيب نيةبق   عدق هىريت ني م ىىة كىسق ا مجسلسس ردرملاة ملحل 
 هلس  عب ككق ا ب سلة نيالت كة ني ؤمل ة.

عال ىىى ا لاىىىس  نيالىىى ذت خىاىىى   ىىى ت س لىىىت  نيب نيةبقىىى  ا  بنيدىىىحلي ا نياللىىىقل: لعالىىىا  ا كحلىىى  نيةخكىىىسب عنياللىىىق 
دىىىى   عني لىىىىىا ق ا  نيب نيةبقىىىى . فىىىىسالمعنيايس ا  الىىىى  عنيالحلىىىى نيبذخ  بذىىىىخ ملضىىىىك   الى قىىىىة نيالىىىىرية نيدىىىىحلمف  فاىىىىي نيالم 

ملضطم ة  عاللت ني مج  لى  ملىس ذكى ع ملىت بم ىحلابىس دنىي كىسق ا دعنيخىم نياللى ة نيال سال ىة ملىت نيال كى ل دع ا نياللى ة نيالمني تىة 
عنيالىىمعنيايس ملحلضىىسب ة لىىت ملىى ل نيالدىىحلمفسأل ا  نيب نيةبقىى  فاب ىىسك ملىىت  تىى  ملىى هتس …دع ا دعنيخىىم لابىى  نياللحلاىىسق 

مث رهنس ملحلضىسب ة كىريال  ا كافاىة نيالدىحلمفسأل هى  كىسق نيدىحلمفسأل  ملىسش ملىت نيال ىس  ا يفىى  نيالى نيب فىر شابمنيش ف  ...
ا عقىىة نيجحلاىىسلاب  اال ىىيب ملىى رش ةجىى  يف  ىىا  خيىىمىل مل ابىىس د ىى ؟ دم كىىسق نيدىىحلمفسأل ا عقىىة ملىىت نيال ابىىسب ع الىى  

 نيلدرم عنيالحلكثق  ي ملت   عقك   د   فايل.
كطة ملىىىت نياللىىىقل فاىىىي  عبنيش ككىىىقنيش ا بىىىاسبحلي عخت ا ىىىي اةمهاىىىة  عحنىىىت ه ىىىس دملىىىسم  ىىى ري التىىى  خاىىىس  ني لىىىحل 

 عل  ملس نكحث قضاة مل   قضاة  نيب نيةبق  فهنن س نىاأ عفق ني  ابج نيالتىان الىحلس،:
 ه  ال ذ س دة  الا  بحا  قطتن ذؤك  ال س عج   هريت نيال نيب كامكز الأل  نيري ا فرتل  تا ابس؟

ب ا ملمكز نيإل ري  فابى  الى ذ س  الاى  بىحا  قطتىن ذؤكى  ال ىس ر ني عج إ ملت نيال حا  ملس ذفا  عج   هريت نيال ني
ني  ل نيال   حلتة فاابس  نيب نيةبق  هبريت ني مكزذة؟؟ ف   ذ كة نيإل ذث عال ذ كة ملس ذ   لى  دني لرملة  ازل  م ىىة 

  تا ابس؟
 عر ني تكة نيإل ري عمل يفي اال الا  نيال حا  نيال طتن  ًيت  ت   الى  دىؤني   ى   ملضىا ق ملىس كىسق ذىحل  ا  نيب
نيةبق   فاب  ال ذ س  الا  بحا  قطتن خياإ لت ملضا ق ملس كسق  مة ا  نيب نيةبق ؟ عه  فترش لسشة  كمو 

 هريت ني م ىة ملع نيال حس ة نيةعنيىل   دم دهن  ت ذحلغ  ني هبس كام ىة دباىة ا يفل ذ اب  نيال ذع؟
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س ا مل  ى ا  نيب نيةبقى   ا   ع  حب  س ت يفثم دة ملت نياللحل  نيال  ل اة   ىحا  نياللىقل ر، بعنيذىة ذتحلى  هبى
دع دة ملت ني لسىل  نيال  طم ابس لاس  نيال ذت خىا  ا يفتىا ي  إها  لت  نيإلى ذث لىت ملىس كىسق ذى عب فاابىس لىى  

 عجي نيجلزم. عال جن  كريال   الار بحاحسش لى  حمحل و ملس كسق ذ عب فاي دع ني  ل.
  يفثل    اثش ملف ىاسش ا  بذخ نيلدرم  ع ريال  هلت نيال    دن س ت جن   الارش ذ    ةق  نيب نيةبق          

دع      ام ددس  قسملة لىاىي نيالى ل ل نيلدىرملاة  دع  ىزم ةهنىس يفثىل  ملىاحىسش ال ممذىة يفم  ذىة نيخحلسبهىس نيالمدى   
 لل ني  نيال حس ة. 

عني  ىىق ا هىىريني ني   ىى ا هىى   اىى  نياللحلىىساس ني تسبىىمل نيالىى  ب طىىة نيالرت اىىة  فلىىمل نيالىى نيب   ىىسأل لىىى  هىىريت نيالفىىرتل  
 ىمعبل نيالتاىى  نيالرت ىى ة نياللىىمة   ىى  عحتىى   نيةملىىم رة ملىس ذثىىكي نيإلحلااىىة نيال ذ اىىة  ف ىى  دخىىري نيالدحلثىىابس     ىىة  نيب ع 

 نيةبق  عق ة ردرم لام ع ى ة فسطاة   ة نيخلطس  نياللمذة  ااسش ككقنيش... عكىابس بعنيايس ال ذ   مل ابس شيف. 
نكىى ايش  حلىىسىل الثىى نيه  ملىىت نياللىىقل   ىى  هىى   عنيخلربىىة دق مل  ىى ا نيالرت اىىة نياللىىمذة الىىا  مل  ىى لس  ذ اىىسش دع مل اباىىسش 

مل  ىى ا رنلىىسين لىىسم ذتحلاىى  لىىى   بجىىة نيالثىىت ب اخلىى   ملىىت نيالكاخىىة نيحملاطىىة دىى نيأل كىىسق خ فىىسش ملىىابنيش دم بىىق ملىىاب  
عكريال  دمنس  يف لا  نيالتا  هن دمنس  مل ىحاة عالالة دمنسطسش  ذ اة حنحلسىل رة نيالتى  ل الى  ى   فاابىس  عنيةملىم ال 

 ف ا نيدحل لسأل نياللقل عحتااىابس ملس ال يفحلحا . حلسىل الل  هريني نيالحللى
 
 

 نممذة نيالرت اة
 للىا س دق نم  نيةفمني  جا نيش... ع ت   ال  دا ى  نيعحلاعل

 
شسلة كريال  ا ملم ىىة نيال ىح ل يفىى  ني   الىة  عيفى ه  نيالل ىقعق دق فلىمل يفم اىة نيةفىمني  دىحل    ا نيال ابسذىة رة 

ى    لىاىىىي عدىىىى  داش بع اىىسش هلىىىريت نيال ممذىىىة  عنيالتااىىى  دق هىىىريني ر ىىس  جمحلاىىىع مللىىىى   عالطس ىىىس نيلحللىىا بدىىى     بىىى
 نيالدحل حلسىل شسا نيدحلم نيملي  عق دة  الا  قطتن لىاي.

فىىأة  الاىى  يف ىى م  ىىي نيإلاىىة لىىى  دق نيالمدىى   ا مللىىة نيلحلاىى  فلىىمل دكىى  نيعحلاىىع ني لىىن فىىم نيش فىىم نيش ع ىىاي رة 
ع  رن ىس نىمو نيالمدى   ذحلاىي رة زلاىسأل مللىة  ل كحلي  فحلحلاى   ل ىكة نيالمدى   مبىمعب نيال قىة الحل ىك  هىن لىة نيعحلاى

فهنق ددى  هؤالأل ددى  ك  ملت عبنيأله   كاس   ري  ت   ال  ملع ده  ني  ذ ة  ة ددى  دس هتس. فسالرتكاكة نيال كىاة  
 كسنة جتت  نيال س  لى   ذت ملى كاب   دع ال    شا خ نيال كسىل . 

 ى د ذكحىث لىت شىم ة نيالحلغاىق نيالى   لىت عل  ملس ت ذتم دس ل قمذ  االش ال ل ل نيالمد       كىري  ت ع ىسب  ت  
الىىي  لىىت  نيس نيالثىى كة ا نيال كسىلىى   لىىت نيالىىريذت رق إل ىى ني  ىىي يففىى   ملاىىزنيق ق يفىىي  فتىىمض نفلىىي لىىى  نيال كسىلىى   عكىىسق 
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ذحلحمك طسالكسش نيال  مل  عنريكم  ال  نيإل ذث نيالرية  كمت ر منيها  نيالتىن ا كحلس ي لبحا  نياللقل نيال ك ذةل: لمث  فت س 
اللىىلا ة عنيال قىىسب  فحل ىى م د ىى   لىىم فلىىى   ف ىىس :  ىىت نيال ىى م؟ قىىسال ني: ملىىت شىىاكسق  ىىت تتىكىىة  رة جمىىى  آخىىم لىىىااب  ني

فسالحلفىة د ى   لىىم ب ىن   ل ىي رة بدىى     بىى    لىاىي عدىىى   ف ىس : ة  دنىة عدملىىن هىؤالأل بىمب نيال ىىس ل 
 م ة نيالحلغاق نيحملحلاىة.عنيال ني   ملت نيإل ذث دق دا  لم  ثم نيالمد   بى    لىاي عدى  ةني ني ق  ة ذ ة ش

فى  ذحل ل  نيالمد   بى    لىاي عدى  د ت نيالحلح الس نيالجحلاسلاة     كسق هاىز  ىة شىم ة نيالكى أل عشىم ة 
 نيالحلغاق  فاتي د    لم علام الل ي ذتى  دني ا  سجة رة ق ل يفلساأل دع يفزذ  لى  ق ل قمذ .

م عطى  نيال  مل لىى  نيال كسىلى   فت ى ملس  هى  عنيالرية ذؤك   ال  ه    ذث بد     ا ب ىة لمض نيلدر
رة ق م شاكسق قس  هل  ل د لى ك  رة شىابس ل دال رالىي رال   ع ى ت ال شىمذ  الىي  عدق حماى نيش لكى ت عبدى الي  عرة 

 دق يفؤعين عيف  معين  فهنق قمذثسش ق  ظسهمس لى  دملم  ...ل مث يفر لىااب  دعنيملم نيلدرم.
ردرم هؤالأل  فى  كسنة نممذة نيالرت اة نيال  دس س ا ل م نيال ح ل هىن  عت ذلت نيالمد   الا حلمم     لت

نيةدىىس  الكحلفىى   تىىمض نيالحل  اىى  لىىىااب   ىى  خيحلىىا رهىىسهن  الفىىرتل  مث ذكىى د  تىى   الىى    ضىىاة نيال  ىىمل. ال ىى  كىىسق 
 ذحلحمك   نيقتاة علاىاة.

نيةفمني  دعالش  ى   لىت  عه س نؤك  دني ال ذ   شنأل ا نيالدحل حلسجسس نيال  يف    دق نيالمد   مل اباي ه  يفم اة
رهىىسهن   مث يفلىى ذت نيعحلاىىع  عالىى  كىىسق هىىريني ني ىى ابج بىىحاحسش الك ىىن ا مللىىة ذىى ل  دهىابىىس  ىى  ذ ضىىن   دملىىمنيش كىىسق 

 ملفت الش عذىحلحق   ل يفي دس هتس.
عهريني ال ذ ى  ملت دمهاىة نيالرت اىة  عالل ابىس د ى  ني   ملىسس ني لىحلامل عالالىة خطىة ل ى نيري حتى الس  فابىن  يت 

  الس  عدت سىلابس  ع ت هس.قك  نيالحلح
 
 

 نيالت ا ل
 للىا س دق نتى  نيال س  نيالت ا ل دعالش  فهنق بىحة ل ا هت  دبكح ني قس بذت لى  نيالفت ل

 
هىىريت ر ىى و ني  ىى الس نيالىى  دىىس س ا ملم ىىىة نيال ىىح ل  عل ىى ملس نلىىحللا  ق ىىة نيالمدىى   ا خطس ىىي ملىىع  ىىع 

 شىابس ل دال رالىي رال   ع ى ت ال شىمذ  الىي  عدق شاكسق دى ا  دنىي  لىسه  دعالش رة نيالحل  اى  عنيال  ىمل لد لى ك  رة
 حما نيش لك ت عبد الي  عرة دق يفؤعين عيف  معين  فهنق قمذثسش ق  ظسهمس لى  دملم  ...ل
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مث  كم هل  نيحملمملسس لف س  ملفمع   ت لامع: عرالم يف ل إ اي دخس قمذ   ف   ملس ةتة كرملىسش د لىت ملىت 
ي عدىىى  لقىى  يفتىىسال ني ديفىى  ملىىس  ىىمم ب لىى  لىىىال ل رة لفحلفىىم   لىى  لىىت دىىكاىي هىىريني؟ فىىحلر بدىى     بىىى    لىاىى

 (153-151 الل  عبسك   ي التىل  يفحل  قل  نيةنتسم: 
مث دملمه  اال ا  نيالتىاس الإلدرم لرق   ًملم االت   عنيل لسق عرذحلسأل  ة نيال م  عذ اب  لت نيالفحثسأل عني  لم 

 (90عنيالكغن ذتمل  التىل  يفريكمعقل  نيال ح : 
ت ا ل ا نيلدرم هن نيالغمنيأل نيالربق الل  ملل إس نيالفت  نيلنلسين  عال يف ج  د بل نيةابس لنيالت ا لل     فسال

رق ني  طى  نفلي ت ذ ححلي نيالمد   دع نيال حس ة  عني حلأمل  ا نيال مآق    دق آايس نيالحل  ا  عنيالت ا ل ملثحلكلة ملىع 
رال عختىىحل   ىىريكم   عنيال  ىىسأل لىاىىي. فابىىن  ىىريال  نيال نيقىىع  عملىىع نيالتكىىس نيس  عنيةخىىر   فحللىىس  ال جتىى  آذىىة ا نيال ىىمآق 

 يفتحلا نيالغمنيأل نيالربق  فم نيس ني طسال  نيالماناة.
عر ني نمىمإ رة دع  ملىس نىىز  ملىت نيال ىمآق دىى ا ت لنيقىمدل عهىن آذىىة يفى ل  رة نيملىحلرك مل  ملىىسس نيالفتى  نيإلضىىسبة  

ني ايس  ت هس الحلثحلك  اال نيقىع مث لاد  ب   نيالرية خىقل عهن آذة يفم   نيالفت  نيإلضسبة الهسق. عملت مث  يت 
لرق نيلنلسق الاطغ ل. عهلريني يفك ع لماة نيال مآق ا هريني نيالم   نيالطكاتن  ة ملفم نيس نيإلاسل عنيالحلتمذف اهلل   عق 

 يفت ا  دع يفلىف.  ال  ه  مل ابج نيال مآق ني كسشم عني ثسه . 
ق نيالتاىاىىة ا لسطكىىة دملىىس نيالحل مذىىمنيس نيالكثىىمذة نيالر  ىىة فابىىن لكىىسبل لىىت دفابىىسم فم ىىة نفلىىابس لىىى  خطىىة نيال ىىمآ

نيلنلىىسق  فسدىىحلك الحلابس  ىى ا  ملت ىى  ملىىت نيالحلفلىىق  الىى  للىىمض لىىى  دهىى  نيةبض  ا ابىىس  ىىس فاباىىي رال دقىى  نيال ىاىى    
(  فأذت هريني ملت يفت اى نيس ملىس كحلكىي نيالكثىم ا 17عذ    يفتسة لعال   ذلمإ نيال مآق الىريكم فاب  ملت مل كمل  نيال ام: 

نيجلزم   ج   دق هم نيلنلسق مبم ىىة ملتحلىال ذحلى ى  فاابىس نيالت اى ل  مل   ا نيالت ا ل عبمنيلسهت    هلس؟ إها  لت 
   ل و دق هريني ه  مل ابج ني م ىة ني لاة  عني م ىة ني لاة مل ي  منيأل. 

كاس دن س د ىحظ دق نيالمد   بى    لىاي عدى  ت ذ    بجة رهسق نيال  م قكى  دق ذلى  رالىااب  ملاباىة رذ نيىلىي 
  يفتسالااىىي  فىىهنق قكىىى ت دعالش لكفلىىملل  كىىسق هلىى   ىىق عشىىم  نيال  ىىمل  عن ىىميفي  ال ىى  لىىمض لىىىااب  نيلدىىرم مبحلىى

 عالازك ني دنفلاب   ت   ال  ملع  سبدة نيالحلتسالا   ع سبدة نيلذ نيأل  ع سبدة نيال  مل.
دة دق نيلدرم ذترت   حل  ا ني ىلىسس  عيف ى ا د ى ني  نيالطسلىسس  عال ذ حلمىم  ى  ذ ى ع  ثىمنيش مل ىسالاة ذحلفسلى  

  م نيال ا  ىل  قس ب لى  نيخرتني  نيال نيقع االكثىم لىى  نيخىحلر   بجىسس طىسلحلاب    اىث هب  ملع نيال نيقع  رني  ذت ذ
ذتاىى  الإلنلىىسق نيال  ىىة ا نفلىىي الحلكىىسبت جمكىى الش لىىى  نيالحلضىىحاة عنيالكىىري  ملىىت دجىى  فلميفىىي  دملىىس لرقحلىىي نيخلسبىىة اهلل 

 فأملمهس رة   ععظافة نيال ذت نيالحلريكق ال بق.
س ا نياللىقل  ع  اىة لىاابىس نمىمايس لاى   عدى حلتمض الك اىة كسنىة هىريت  تى  نيال اىس ىل نيالى  شىسا نيدىحلم نيملاب

 نيال اس ىل ا داسقابس نيالطكاتن ملت نياللقل ا  ا ي.
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حتى ت س لىى  ملى نيب نيإلى ىسس نياللىس  ة لىت كافاىة نيالحلتسملى  ملىع نياللىقل  ملىت  اىث حتىمة نيال ىحا  مل ابىس ا  سالىة 

دمهاىة نيالنحلكىست الردىحل حلسجسس نيالى  هىن  نيخلمعىل ة لسم ل  ذة دع يفثىمذتاة يفىؤتم ا نيالفتى  نيالدىرتنييفاان  مث يفتم ى س
نحلسىل دفابسم نيالكثم  عدىط س نيالض أل لى   ت  ملت نيالدحل حلسجسس نيال  شسلة ا ملم ىة نيال ح ل  نلىحللا  عني ق 

 لا  ى سس ملحل ىة ا نيحمل ب نيال سالث عني حلتىق اال منيألل نيالفلمذة نيإلضسبذة نيالدرتنييفاااة الىلقل.
 

نيالتى م نيلنلسناة. كاحسعالة لتمنيأل ني  نيخ  ني حل  لة ال بنيدة نياللقل   عق  يفثلىة هريت نيال منيألل الىلقل ا ظر 
فى ىى  كحلكىىة نياللىىقل ملىىت مل ىىسظق لحلىفىىة  مل ابىىس ني ىى خ  نيال   ىىن  عني ىى خ  نيالتلىىلمة  عملىى خ  نيالتىىا  عني ىى خ  

 نيإلمكن  عني  خ  نيالف ابن... عاللت ملس ني لت ني  خ  نيالفلمة نيإلضسبة نيالدرتنييفاان؟
 

فلمة فاب  نيالحلا ني  نيالفلمة  ا ت ساي نياللقل نيالتطمل الىا طف   الىحلتم  لى  الك سس دملس ملسن   ت ا  خ  نيال
 زعغ فام هريني نيال ذت عنيال  ال يفزني  مللم سش الىحلأمل   نيالا م عب نيش ع   قاسم نياللسلة  عهن حمسعالة الىفابى  عنيالىم    ىة 

 ذ  م نيال الالة لى  نيالفلمل. نيجلزىلاسس ني محلىفة الىلقل ا داس  جتمذ ة ال ذغ   ا نيجلزىلاسس رال اال  ب نيالرية 
 

عدملىس ملسن  ى ت اإلضىىسبة فابى  ني  مىى ب نيال ااىن نيالىىرية يفطم ىي نياللىقل ا دىىاس  نيالتاىمنيق نيالكثىىمة  نيالىرية ذتاىى  
لىىى  مللىىحل و نيال عالىىة عنيعحلاىىع عنيالفىىم  لىىى   ىى  دىى نيأل  ع ىىسفظ لىىى  نياللىاىىسس نيخلاىى  الإلنلىىسق كهننلىىسق  نيالىى ذت 

 عنيالت   عنيال ف  عنيال ل  عني س . 
 

ت االدىرتنييفاان فابى  حمسعالىة نيالقىرتني  ملىت مل طىق نيالفتى  عنيختىس  نيال ىمنيب ا كى  ملم ىىة ملىت ملمني ى  عدملس ملىس ن  ى 
نياللقل  اللا دب نيب يف  ذم نيالضمعبايس عنيإلسجاىسس عنيالحلحلىا اسس  عيف ى ذم نياللىاس  نيالىرية ذىحل  فاىي نيإلى ري عنيلحلكىسب 

 نيال نيقع نيحملىن عنيلقىاان عنيالتس ن عيف  ا نيالك نيىل  نيحملحلاىة عنيلحلكسب ني ذ .
 

رق نيال ااىىة نيإل ا اىىة الىلىىقل  يفلاىىت ا  بجىىة ملىىس يفضىىافي الىت ىى  ملىىت نىى ب ع  ىىقل  عالى جىى نيق ملىىت يفتىىىق اال ىىا  
نياللىىسملاة عملىىت يفتىىىق مبىىت ه ىى  هىىريت نيال ىىا   عاللىىت شىىم  نيالدىىحلفس ل نيةع  هىى  عجىى   نيالت ىى  ني لىىى  ني  اباىىن نيالىىرية 

 ىة ن ىى   ني حلاىى   ن  ىى  ا نيالزملىىسق ذلىحل ن ملىىت نياللىىقل  خسبىىة عهىى   ىسع  دق ذتىىسق ةن نيبهىىس عنيقتىىي ني حلاىى    ع 
عني لىىسق عنيالمىىم  عنيالت نيىلىى   عاالحلىىس، فلىاىىس دمللىىت جتىىسعز لاىاىىسس نيالحللىىطا  نيالىى  حتىىسع  دق يفحلاىىسه  ملىىع نياللىىقل 
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 غ  نيال مم لت ني لسق عنيالزملسق عنيالمم  عنيالت نيىل   كىاس دمللت مل  دن نيب نياللقل رة مللس سس زمل اة ج ذ ل   عق 
 نيلخر   ثمع  هريت ني  سباس.

رن ىىس ا ل ىىم ك ىىمس فاىىي نيةدىىخىة نيال ىىتكة لىىى  نيلدىىرم كاثىىمعا قىىس ب لىىى   تىىث نيةملىى  ملىىت ج ذ  عنياللىىقل 
د ىى  دهىىى  عدىىسىل  نيحملسفمىىىة لىىىى  نيالىىرينيكمل نيالحلسبخياىىىة  ع  ىىىسأل نيهل ذىىة  عيفثىىىلا  نيال جىىى نيق نيخلىىس  اةملىىىة  ر ني دل لىىىت 

 يف  هابس علم ابس الحلكسب ملحلغقنيس نيالت م عني مسطكة.
 

الحلكىىسب دق ني ىى خ  نيالفلىىمة نيإلضىىسبة -سطىى  شىىم ة ملىىت نيجلاابىى ب ملحل  ملىىة  تىى  نيالثىىنأل عببىى  رن ىىس ه ىىس خ
رال دن ىىس هناىى   لىى  نيال ىىس بذت لىىى  يفىى فق نياللىىقل  ثىىل  ذ سدىى  مجاىىع  -عنيالدىىرتنييفاان ذحللىى   ثىىيف ملىىت نيالحلامذىى 

هى  جمىس  ني لحل ايس نيالتامذة عنيالفلمذة دق ذثامعني لىت دىسل  نيجل ىى فساللحلىس  الىطفى  قكى  يفتىاىي نياللحلس ىة ملطىى   ع 
خت ىىص  عا ملم ىحلىىي نيالىى رري نيةعة ا ني  بدىىة هلىىت دق ًخىىري شىىلر آخىىم  مث ا ني مني ىى  نيالىى رري نيال سناىىة ملىىت 
ني م ىىة نيال حل نيىلاىىة قىى  ًخىىري شىىلرش اثال ىىسش  عهلىىريني يف اىى  بىى بل نياللىىقل ا  هىىت نيال ثىىأ عيفرتلىىما ملتىىي الحلثىىلا  ه ذحلىىي 

بك نيحملحل و نيال اان الىلقل قك  يفريكم يف نيبخيابس عيفحلس تابس  فهنق ععج نيني  ع   دال ذحلممىل نيالطسال  ملت نيال سن ذة عت ذ 
نيش  ملس ني حلىن  ي ني لىا ق نيالا م ه  باس  نيال ا  نيال  نينطىق مل ابىس هىريني نيالى ذت  عملىسب   عبت ملىت خرهلىس ا نيالممحىة 

 االتس ة  عحت   نيجلزىلاسس رة كىاسس عربفس  نياللىاسس عره نيبهس.
 عد  ب    نيذة  ت  نيال ضساي نيالحلسدالة:

 مللمح نيإل ري نيالرية  نيبس لىاي د  نيري نياللقل. -
 نيال منيألل نيجلا   الاحلالاة ع الالهتس. -
 نيالرينيكمل نيالحلسبخياة الىا ط ة. -
 نيالك اة نيالجحلاسلاة نياللاو ا نيجلزذمل. -
 نيالك اة نيالقحل س ذة. -
 نيالك اة نيال ذ اة. -
 نيال لاج نيال ذع ا ني  ط ة عنيةقىاسس. -
 نيجلم  نيالدرتنييفاان. -
 فلاة.نيإلسالة نيال  -
 يفل ذت نيالكاخة ني لاة. -
 لزعق شم اة نيالمد   بى    لىاي عدى  قك  نيالكت ة: 
 ان بنيملس ني ثاب  -
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 نيخل سىلص نيالتثمل ا نيال سىل  نيال يب -
 

 عد ك د ا هريت نيإلى ة اقرتني   ريب ملت مللمح نية  نيري.
 نيالقرتني  نيإلريب ملت مللمح نيإل ري

مبىىة الىحلأملىى  ا ملىىس هلىىت دق ذلىىحلفس  مل ىىي ا نياللىىقل لىىى  رق  بنيدىىة نيإلس ىى ة نيةعة الإلدىىرم يفتطىىن نيالىى نيب  ف
ني لحل و نيالحلامذ ة  عملس هلت نيالدحلفس ل مل ي بب  نيخىحلر  نيالزملىسق عني لىسق  عملىس ال هلىت نيالدىحلفس ل مل ىي  لىك  

 نيخحلر  نيالزملسق عني لسق. 
بنيدىة نيحملىا  هريت نيال بنيدة يفحلطى  نيال مم رة يفى  نيإلس  ة عملس عفميفي ملت فم   عملس شلىحلي ملت حتى ايس  مث  

 نيلقىاان عنيالتس ن عملس عفمت ملت فم  ع ملس شلىي ملت حت ايس.  
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 نيدحلتمنيض ني تطاسس نياللاو الىازذمل:
 نيال منيألل نيجلغمنيفاة  نيجلا   الاحلالاة(:

 

 
 

 منيا قك  نيالكت ة د ا   ل   نيالحلكلا  دع  كت  نيالحلاسعز(:ر ني نممإ رة ني ثاب  نيجلغ
 نيجلزذمل نيالتم اة ملل نة ملت مللحلطا  د رلي كسالحلس،:

 لت نيالااة نيخلىاج نيالتم .
اس  نيالكحم نيةمحم.  لت نيالث 

 قسل يفي يفميفلز لى  حبم نيالتم .
 س  ني ثاب .ا مش -عنيالمعم  -ا هة ني ثاب  -يفغى ي ملت دلرت دبض مل ل ملة ا  سبفة  ة نيالفم  

 دملس قى  نيجلزذمل فاب  نيالم ع نيخلس،  بحمنيأل ملرتنيملاة عبملس  ملحلحمكة(.
 على    ني  نيجلزذمل يفاز ترتة ملثسه :

نيةع :  ع  ختىىى م دقسملحلابىىىس نيلملانيطىىى بايس  نياللسدىىىسناة نيالفسبدىىىاة عنيالكازنطاىىىة نيالمعملاىىىة( نيالىىى  يفغىىىىق ني لىىىحلطا  ملىىىت 
 ني  عالىىة نيالغلسدىىى ة  كىى ع  لسزالىىىة  عقسذىىة ملىىىت ملثىىسبكسس نيال كسىلىىى  دلىىرت. فىىسالفم  دقىىىسمل ني  عالىىة ني  ىىىس بل عنيالىىمعم دقىىىسمل

 نيالك عذة ني حلحمكة ا نيجلزذمل.
نيال سين: قكسىل  ملحل ستمل هلس مل سطق نف   ملحلغىقل قى ل ع ىتفسش  عكى  قكاىىة ا  نيهتىس هىن قى ل للىلمذة جىسهزل عجمابىزل 

 الأللاس  نيإلم اة حبل  طكاتة ني لسق.
يفتحلىا نيال ىى  نيالى ذع الىازذىمل يف ىع مب م ىة ملىت  ىىع نيالكحىم نيةمحىم ملكحلتى ل نيال سالث: شكي رملسبل  ذ اىة نيةابىس مللىة  

 لت خت م نيلملانيط بذحلة.
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 نيحملا  نيلقىاان عنيالتس ن:
ني حلا ىى  ا نيال عالىىة نياللسدىىسناة عنيال عالىىة نيالكازنطاىىة  عيفرتكىىز مل ىىسإلي ا ر  ىىسأل نيال كسىلىى  نيالتم اىىة ا حمااحلابىىس نيالطكاتاىىة 

ط بنيس نيال نيخىاة فاابس  عق  كفحلابس  ع  نيالحلمى م  ني  ىس بل عنيالغلسدى ة( ملؤنىة نيالرتكاىز عهن نيجلزذمل  عال ذت اابس ك قنيش نيالحل
لى  يفف ارس نيإل ري نيال نيخىن ا نيجلزذمل. عت يفلت ذ ملابس نيجلزذمل   حمنيىلابس     شاخسش نيدرتنييفاااسش ذغمة اال حلىس  

 ملت دجىي. 
م اىىة   ىى  كىىسق لىىى  دبني ىىااباس نيخلس ىىتة عت ذلىىت نيال ىىمنيا  ىىة نيال ىى يفة نيالفسبدىىاة عنيالمعملاىىة ذىى عب لىىى  نيجلزذىىمل نيالت

 هلاس ملكسشمل  عج  ملس ه  ملطى   ملت نيجلزذمل نيالتم اة دق يفم  ا فضسىلابس نيخلس   فض   ع  نيالحلم م.
 

ت ذلت ذ ملابس ني  م ب نيجلا   الاحلالن ني تسبم ق  يفكى ب  عفلمل نياللاطمل نيالثسملىة لى  نيالىا عنيالكحىم عنياليف ىسالس 
الىى  عجىى س   ىىس  –ني تمفىىة عنيإل ىى   لىىى  نيالحلل  ال جاىىس ت يفلىىت قس ىىىة الىحل فاىىري عني  نيبىىرس ع مكىىة نيةملىى ني  عيفىى فق 

 جت  نيال  و نيالتس اة ذ ملابس حم ع ل نيلمللسإس مل سبنة  ت مإ علسجزل لت  ل  دىطسهنس نيالفازايىلن لى  نيحملا .
كىىىة دملىىىس منىىى  نيالحللىىىى  فلىىىسق ملحل ىىىسباش  ىىىة مجاىىىع نيةملىىى  ملىىىت  اىىىث جىىى   د نيل نيالحللىىىىا  ال كاابىىىس  مبتىىى  دق  م 

ني  نيبرس كسنة يف فمهس نيال عني   عهن ملحل فمل ل   نيجلااع  عنيال  ل نيالكثمذة ملحل فمل ل   نيجلااع  ك مس دع قىة(  
عدن نيا نيةدىحة نيإلسةة ملحل فمل ل   نيجلااىع  نيالىممل  عنياللىاف عنياللىاب (. عت يفلىت ني تىسبك يفثىا  دلاىس  نيحملاطىسس 

 عال آفس  نياللا نيس عنيالل نيك .
ع شىىاخسش ككىقنيش لىىى  مللىحل و نيالى ع   فىىى  يفلىت نيإلضىىسبل يفتىع  ا ابىىس يفى فم نيالحلتىىىا  عت ذلىت نيالفىسب  نيإلضىىسبة ذتى

نيالىىرية ذ ىى  ا  مكىىة نيالكحىى ري عيفطىى ذم نياليف ىىسالس عني  نيبىىرس عنيالقحل ىىس  عيفل  ال جاىىس نيالحللىىى  عاالحلىىس، يفىى فم 
حلىى فم الىى ذاب  نيالفىىسب  نيإلسدىى   ىىة نيعحلاتىىسس   فلىىسق  مللىىسق دقىى نيم ملحلمىفىىة هزهىىة دملىى  ملحل  ملىىة  فابىىسه  ني غىى    يف

قاس ل بىكة  عق بل لى  نيالحلاااع نيالكثمة  عمحسدة يف فمهس بني طة نيال م عنيالنحل ىسبنيس عني غىس   ذابزملى ق د ىسش ملحل  ملىة 
 لىااب   ضسبايش ةش ني  ككقل.

عت ذلت نيالتلم  نيال ع، ذ ملابس ذتم  ملفاب م نيال عالة نيال  ملاة  عاالحلس، فحى ع  نيال عالىة ذ ملابىس كسنىة  اىث هلىت 
 دق يف ف ق نيهتس.

عت ذلت نيال لن نيال  ملن عنيالتمقن عني ريهيب  دة يفتمذىف نيهل ذىة نيالرينييفاىة ( الىالى إس ني محلىفىة الىااحلاتىسس  ىس نيش  
 كاس ه  ا ل مإ.

 دملس نيال لن نيإل  قن نيالتسم فلسق مل مفضسش  عاالحلس، د ف ني طسال  نيالثتكاة كسنة حم ع ل.
 

  بنييفي نيالضسبطة: س دكق هلت قمنيألل ني ثاب  كسالحلس، ا   أل نيحملا  نيجلغمنيا عق
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ر ني نمىىىمإ رة ني ثىىىاب  نيجلغىىىمنيا قكىىى  نيالكت ىىىة دىىى ا   ل ىىى  نيالحلكلىىىا  دع  ىىىكت  نيالحلاسعز(:ملل نىىىة ملىىىت مللىىىحلطا  
ىىاس  نيالكحىىم نيةمحم.قسل يفىىي يفميفلىىز لىىى  حبىىم نيالتم .يفغى ىىي ملىىت  د ىىرلي كسالحلىىس،:لت نيالااىىة نيخلىىىاج نيالتىىم .لت نيالث 

ا مشىس  ني ثىاب .دملس قىى  نيجلزذىمل فابى   -عنيالىمعم  -ثىاب ا هىة ني  -دلرت دبض مل لى ملة ا  سبىفة  ىة نيالفىم  
نيالم ىىىىع نيخلىىىىس،  بىىىىحمنيأل ملرتنيملاىىىىة عبملىىىىس  ملحلحمكىىىىة(.على   ىىىى ني  نيجلزذىىىىمل يفىىىىاز ترتىىىىة ملثىىىىسه :  ع  ختىىىى م دقسملحلابىىىىس 
نيلملانيط بايس  نياللسدسناة نيالفسبداة عنيالكازنطاة نيالمعملاة( نيال  يفغىق ني لحلطا  ملت دلرت. فسالفم  دقسمل ني  عالة ني  ىس بل 
عنيالمعم دقسمل ني  عالة نيالغلسد ة  ك ع  لسزالة  عقسذة ملت ملثسبكسس نيال كسىل  نيالك عذة ني حلحمكة ا نيجلزذمل. قكسىلى  ملحل ىستمل 
هلىس مل ىسطق نفىى   ملحلغىقل قىى ل ع ىتفسش  عكى  قكاىىىة ا  نيهتىس هىىن قى ل للىلمذة جىىسهزل عجمابىزل الأللاىىس  نيإلم اىة حبلىى  

نيال ى  نيال ذع الىازذمل يف ع مب م ة ملت  ىع نيالكحم نيةمحم ملكحلتى ل  طكاتة ني لسق. شكي رملسبل  ذ اة نيةابس مللة  يفتحلا
لت خت م نيلملانيط بذحلة.ني حلا   ا نيال عالة نياللسدسناة عنيال عالة نيالكازنطاة  عيفرتكز مل سإلي ا ر  ىسأل نيال كسىلى  نيالتم اىة ا 

  نيالحلمىىىى م  ني  ىىىىس بل حمااحلابىىىىس نيالطكاتاىىىىة عهىىىىن نيجلزذىىىىمل  عال ذت اابىىىىس ك ىىىىقنيش نيالحلطىىىى بنيس نيال نيخىاىىىىة فاابىىىىس  عقىىىى  كفحلابىىىىس  ع 
عنيالغلسد ة( ملؤنة نيالرتكاز لى  يفف ارس نيإل ري نيال نيخىن ا نيجلزذمل. عت يفلت ذ ملابس نيجلزذمل   حمنيىلابس   ى  شىاخسش 
نيدرتنييفاااسش ذغمة اال حلس  ملت دجىي. عت ذلت نيال منيا  ة نيال ى يفة نيالفسبدىاة عنيالمعملاىة ذى عب لىى  نيجلزذىمل نيالتم اىة   ى   

هلاس ملكسشىمل  عجى  ملىس هى  ملطىى   ملىت نيجلزذىمل نيالتم اىة دق يفمى  ا فضىسىلابس نيخلىس  كسق لى  دبني ااباس نيخلس تة 
 فضىى   ع  نيالحلمىى م.ت ذلىىت ذ ملابىىس ني  مىى ب نيجلا  ىى الاحلالن ني تسبىىم قىى  يفكىىى ب  عفلىىمل نياللىىاطمل نيالثىىسملىة لىىى  نيالىىا 

لىت قس ىىة الىحل فاىري عنيالكحم عنياليف ىسالس عني  نيبىرس ع مكىة نيةملى ني  عيفى فق ني تمفىة عنيإل ى   لىى  نيالحلل  ال جاىس ت يف
نيالتس اىىة ذ ملابىىس حمىى ع ل نيلمللىىسإس مل سبنىىة  ت ىىمإ علىىسجزل لىىت  لىى  دىىىطسهنس  الىى  عجىى س   ىىس جتىى  نيال ىى و –

نيالفازايىلىىن لىىى  نيحملا .دملىىس منىى  نيالحللىىى  فلىىسق ملحل ىىسباش  ىىة مجاىىع نيةملىى  ملىىت  اىىث جىى   د نيل نيالحللىىىا  ال كاابىىس  
ملحلىى فمل ل ىى  نيجلااىىع  عنيال ىى ل نيالكثىىمذة ملحلىى فمل ل ىى  نيجلااىىع مبتىى  دق  مكىىة ني  نيبىىرس كسنىىة يف فمهىىس نيالىى عني   عهىىن 

 ك مس دع قىة(  عدن نيا نيةدىحة نيإلسةة ملحل فمل ل   نيجلااع  نيالممل  عنياللاف عنياللاب (. عت يفلت ني تسبك يفثا  
دلاىىىس  نيحملاطىىىسس عال آفىىىس  نياللىىىا نيس عنيالل نيكىىى .          عت ذلىىىت نيالفىىىسب  نيإلضىىىسبة ذتىىىع شىىىاخسش ككىىىقنيش لىىىى  

 ع   فى  يفلىت نيإلضىسبل يفتىع  ا ابىس يفى فم نيالحلتىىا  نيالىرية ذ ى  ا  مكىة نيالكحى ري عيفطى ذم نياليف ىسالس مللحل و نيال
عني  نيبىىرس عنيالقحل ىىس  عيفل  ال جاىىس نيالحللىىى  عاالحلىىس، يفىى فم نيالفىىسب  نيإلسدىى   ىىة نيعحلاتىىسس   فلىىسق  مللىىسق دقىى نيم 

لىىى  نيالحلاااىىع نيالكثىىمة  عمحسدىىة  ملحلمىفىىة هزهىىة دملىى  ملحل  ملىىة  فابىىسه  ني غىى    يفحلىى فم الىى ذاب  قاىىس ل بىىىكة  عقىى بل
يف فمهىىىس بني طىىىة نيالىىى م عنيالنحل ىىىسبنيس عني غىىىس   ذابزملىىى ق د ىىىسش ملحل  ملىىىة لىىىىااب   ضىىىسبايش ةشىىى ني  ككىىىقل.عت ذلىىىت نيالتلىىىم  
نيال ع، ذ ملابس ذتم  ملفاب م نيال عالة نيال  ملاىة  عاالحلىس، فحى ع  نيال عالىة ذ ملابىس كسنىة  اىث هلىت دق يف ىف ق نيهتىس.عت 
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ني ىىريهيب  دة يفتمذىىف نيهل ذىىة نيالرينييفاىىة ( الىالىى إس ني محلىفىىة الىااحلاتىىسس  ىىس نيش كاىىس ذلىىت نيالىى لن نيال ىى ملن عنيالتمقىىن ع 
 ه  ا ل مإ.دملس نيال لن نيإل  قن نيالتسم فلسق مل مفضسش  عاالحلس، د ف ني طسال  نيالثتكاة كسنة حم ع ل. 

 دعالش: نيالمم  نيال ع، ني  سد :
 
نيال ىى و نيالتماىى  ذكىى ع  تاىى نيش  فهنمللسناىىة  اىىث يفكىى ع ه ىىس نيالفمبىىة نيالحلسبخياىىة  فىى د  نيالىى ل ل ا ملابىى هس ملىىت قكىى   

 نيال  و نيحملاطة الىحلحمك ني كسشم   نيجابة نيال ل ل نيجل ذ ل ذك ع بتكسش الرلحلكسبنيس نيالحلسالاة:
ني  قىىع نيجلغىىمنيا الىازذىىمل  عنيالىىرية ملازهىىس   اىىث دهنىىس حمسطىىة اال ىىحسبة عنيالمملىىس  ملىىت كىى  جسنىى    ىى  بىىسبس 

نيبنيش مل ىري دقىى م نيالت ى ب كاىىس  كىىم ني كىسبكف بة ا كحلس ىىي نيالم اىىق حم ى ة حت ىىا سش طكاتاىسش   ىىس جتىى  دىلسق نيجلزذىىمل د ىىم 
 ني محل م. 

نينثىىغس  نيلملانيطىى بذحلة   ىىمنيلاباس: الحلكىىسب دق نيال ضىىساي نيالكا اىىة  ىىة نيال ىى و نيلملانيط بذىىة كسنىىة دك ىىم  ىى ل ملىىت 
اىىة نيالكحىىث لىىت  ىى  قضىىساي مل ىىسطق هسملثىىاة يفمابىىم فاابىىس  لىى ل ج ذىى ل  عاالحلىىس، كسنىىة قضىىاة مل ط ىىة نيالحلمىى م نيالتم 

 مل كىة ال ع  نيالتسز .
 ىىتف رمللىىسإس نيالىىحلحل : ف ىى بنيس ني  نيبىىرس عنياليف ىىسالس عنيال ىى و نيالتلىىلمذة نيال ىىىكة بىىق ملحلىى فمل ا تىى  
ني تسبم الىحلحل  ا نيالا عنيالكحم عنيجل  عيفلىفة  خ   ني  ط ة دك م  ل ىق ملىت نيالتسىلى . عاالحلىس، فىسال  و نيال سشىخة ا 

 ملأملت   بجة ملت  الة.
 ب  ذت ج ذ  ق  ال يفك ع هىن نيالثىغ  نيالثىسب  لملانيطى بذحلة لمااحلىة  فابى   ى و    ل نيال ضاة: ف ضاة ظاب

 كأملم نيخىن حم ع .
 
 

 اثناسش:  اق نيالفا ل نيالحللىحاة: 
 

ف   كسق نيالكحلفسأل نيالحللىاحن  ل ىسش الى ى و نيال سشىخة  لىك  لى م يفطى ب قضىساي نيالحللىى   ثىل   سدى  ا يفىى  
ني تسبىىمل ملىىت  اىىث دمهاىىة عجىى   نيالحلطىى ب ني تىىما عنيالكحىى ري عني  ىىسنع نيالفىىرتل نيالزمل اىىة  عاالحلىىس، فحلت اىى  لاىاىىة نيالحللىىى  

 عنيال سل ل نيالكثمذة ني تمفاة عفم ظمع  يفلا  اال    ةق نيالفا ل نيالحللىحاة  ا ة ة ت  مل و.
 اثال سش: حم ع ذة نيالحل خ  نيالقحل س ة: 

فسالكاخىىة يفىى فم  فسالكحلفىىسأل نيالقحل ىىس ة ملحلىى فم  عرمللسناىىة فىىمض   ىىسب خىىسنق نيقحل ىىس ة لىىى  ني  ط ىىة بىىق  لىىت.
 ملحلطىكسهتس  عنيالقحل س  نيالحلكس ، نياللىتن ه  نياللسىل   عنيالتا  لى  نياللفس  ه  نيةب .
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 بني تسش: نيالتم  نيال ع،  ني  سد : 
نيالرية ذ  م لى  نممذة نيةمل  نيالفسحتة عنيلملانيط بايس  عاالحلس، فح ع  نيال عالة  اث ذ ف آخىم ج ى ة هلىس  ىس 

سش ا يفى  نيالفرتل دق يفلت  ق ل بسالكة رة يفلى ذت رملانيط بذىة ملرتنيملاىة ملاب  الىفحل  نيلدرملن   اث ت ذلت مللحلابا 
 نيةطمني ..
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