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َّةةخ        كأسةةب ل للفكةةر انوسةةبوٓ جةةٓ امٕةةغ أثؼةةبدي المؼرج

 َالفلسفَّخ َأٖذُٔلُاَّخ.

َرٍذف إلّ إحٕبء المىٍا الؼملٓ الفلسفٓت َاالٌزمب  
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َّخ  َّخ ثؼٕذًا ػه انجراط َالزفرٔظت َوشر الضمبجخ الؼمل الفكر
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  رزجىّ المعلَّخ وشر المُضُػبد راد الؼاللخ ثبلذراسبد المؼرجَّخ

َالفلسفَّخ َأٖذُٔلُاَّخت َالزٓ رخضغ للمؼبٕٔر الؼلمَّخت َرزُجر ػلّ 

 شرَط الىشر المؼله ػىٍب جٓ المعلَّخ.

  أالَّ ركُن األػمب  الؼلمَّخ الممذَّمخ للىشر لذ سجك وشرٌبت أَ أرسلذ

َّخلت أَ مغجُػخل أخرِ.  للىشر جٓ دَر

  ٔشزرط جٓ المبّدح المرسلخ أن رلزز  ثأصُ  الجحش الؼلمٓ ػلّ مخزلف

ٔملَّ ػذد الصفحبد جٓ الذراسبد  المسزُٔبد: المىٍات الزُصٕكت َأالَّ

ٔملَّ ػه  صفحخت َجٓ الممبالد أالَّ (35)ذ ػه صفحخت َال ٔزٔ (20)ػه 

 (250) صفحخت َممذار الصفحخ (20)صفحبدت َال ٔزٔذ ػه  (10)

 كلمخ. 

  ُرؼرض الجحُس َالممبالد الممذَّمخ للىشر جٓ المعلَّخ ػلّ الٍٕئخ

الؼلمَّخ؛ لجٕبن مذِ مُاجمزٍب لشرَط الىشر المؼمُ  ثٍب جٓ المعلَّخت 

زمُّ إشؼبر الكبرت ثمجُ  الجحشت أَ ثؼذ  لجُلًت َصالحٕزٍب للىشرت َٔ

أَ ثزؼذٔلً؛ َجمًب لزمبرٔر الٍٕئخت َال رؼبد المُاد إلّ صبحجٍب وشرد أَ 

 لم رىشر.

 .للمعلَّخ حكُّ إػبدح وشر المُاد مىفصلخت أَ ضمه كزبة 

  اٖراء َاألجكبر الزٓ رىشر جٓ المعلَّخ رؼجِّر ػه َاٍخ وظر كّزبثٍبت َال

 ثبلضرَرح ػه رأْ المعلَّخ.  رؼجِّر

  َّخ ال ػاللخ لٍب ثمكبوخ ٔخضغ رررٕت المُاد المىشُرح الػزجبراد جى

 الكبرت.

 
 

 .مظفرت سبحخ مذٔىخ الصذرت المصجبح: مكزجخ ثغذاد - الؼراق

الجصرح: مكزجخ الٍبدْت الؼشبرت سبحخ أ  الجرَ ت ممبثل مركز  - الؼراق

 الشرعخ.

 .#لم: مكزجخ جذنت سُق انمب  المٍذْ  - إٔران

 لم: مكزجخ الٍبشمٓت سُق الؼرالٕٕه. - إٔران
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 ئٍٛ بنسؿىٚىو

 

 كمىٛ العدد

َّٗٛ العكن ٔالدَِّٖ  ٌعسٌٚ يف ثٍاٟ

ي٨" ٣حف ثة٤ٞ٣ي٢ ذت ٨ٔ ٔ٪ٮاف "ا٢ٕٞ٣ كادلِّ ، ٦ة ٠ي
كذلٟ أفَّ ؛ ٚؿص ابلعر ٦ة زا٣خ ٦ذٮاصؽةك٣ك٨ ٩ٕذٞؽ أفَّ 

دة ك٦ُٕيةد٫ ، ك٦ٞةربةد٫ ٦ذ٪ٮٌٔح، ٦ؽاػ٢ ابلعر ٦ذٕؽِّ
ة ة يُٰٕ دلةالن ل٤جعر ٚي٫؛ ٦ذِّ٘يِّ  .م٧َّ

ي٨" ي٧ك٨ ٩ٕذ٭ة ثأ٩َّ٭ة  ، ظؽيسح -كؽيٍح كاملكأ٣ح "ا٢ٕٞ٣ كادلِّ
د ٔ٪ةكي٪٭ة ٩ِّْي ٥ ٨٦ دٕؽُّ ٢ كاتلٕجُّؽ"/ ىلع الٗؿ ُّٞ "ا٢ٕٞ٣ ، "اتلٕ

، "ٔٞبل٩يَّح املٕذٞؽات ادليجيَّح"، "ا٢ٕٞ٣ كالٮيح"، ةف"كاإلي٧
"٢ ُّٞ  .كل١٪٭ة يف ٦ٕىن كاظؽ، "اإلي٧ةف كاتلٕ

ي٨ كدلا ٦ٓ ؛ ٦٪ؾ ًٝؽـ اإلنكةف كؽيٍح ٚٔل ألفَّ ا٢ٕٞ٣ كادلِّ
٨٦  (×)كْل أك٢ آدـ  - ظير وٌٮرت أكَّؿ ػُيبح، اإلنكةف

٦ح ٚةقذ٢٘ ، ثأ٩َّ٭ة ممةرقح ٦٪ُٞيَّح ٦ٕٞٮ٣ح - اثل٧ؿة املعؿَّ
ٚاك٩خ اخلُيبح ، النيُةف ُٚؿة اإلنكةف ك٦يٮهل حنٮ اخل٤ٮد

كي٧ك٨ أذجةر ٬ؾا ، ٔىيةف ٨٦ اإلنكةف ىلع احلك٥ اإل٣ٔل
ي٨ يع ثٕيه ، ا٣ٕىيةف ٩ٮاعن ٨٦ الرصاع ثني ا٢ٕٞ٣ كادلِّ  .٧٠ة يؽَّ

ي٨ ، كًلؾلٟ تنؼيه ظؽكد ا٣ٕبلٝح ثني ا٢ٕٞ٣ كادلِّ



كهًد بنعمل 

 

ق ا، كصؽحلَّح ا٣ٕبلٝح ثح٪٭٧ة ٣ٕةم٢ الؿاحف يف ّ٭ٮر ي٧ك٨ ٔؽَّ
ة٬ةت ا٣ٛٞ٭يَّح كالالك٦يَّح يف  ًٛؿؽ كاجلِّع٢ كاملؽارس كاالِّتِّ ا٣

 .دةريغ ا١ٛ٣ؿ اإلقبلَل

ة أ٩َّ٭ة  ٚؤلفَّ ٬ؾق املكأ٣ح ٨٦ أ٥٬ِّ ٌٝةية ٤ٚكٛح ، ظؽيسحأ٦َّ
ي٨ أك الالكـ اجلؽيؽ ٍة ظلوه ٌػؿيفٌّ  - ادلِّ ىلع االػذالؼ يف أَُّٓ

ظير ِّتؽ ٧ٝح ،  الٮٝخ الؿا٨٬يف - ظلالف مكذلالفكاظؽ، أـ 
ي٨ املؤ٦٪ني كٚبلقٛح  يةت كاالػذبلٚةت ثني ٚبلقٛح ادلِّ اتلعؽِّ

ي٨ امل٤عؽي٨ ظٮؿ ٬ؾا اجلة٩ت كأثٕةدق املؼذ٤ٛح ة ؛ ادلِّ م٧َّ
اإلماكحلَّح يف ٦يؽاف  - ي١ٕف املاك٩ح الؿٚيٕح هلؾق اثل٪ةايَّح

 . ادلراقةت ادليجيَّح

ث٢ ، ا٣ٕةل٥ اإلقبلَل كظؽكد املكأ٣ح ا١ٛ٣ؿيَّح ال ختهُّ 
ٞح ٔ٪ؽ٥٬، اك٩خ رشيكح ٦ٓ ا٣ٕةل٥ املكييح ، ٚٔل ٦ذ٧ِّٕ

ة٬ةت ك٦ؽارس ث٢ اك٩خ قةظذ٭٥ أمؽَّ دٮدؿان ، كأػؾت اِّتِّ
 . كا٩ُٕةٚةن ٨٦ الكةظح اإلقبل٦يَّح

اإلماكحلَّح  - ٚلكُّ ٬ؾق األمٮر ا٣يت حتيٍ ث٭ؾق اثل٪ةايَّح
ي٨ أف  "املػؿـح اىػلييَّح"اك٩خ ٦ؽاعةن ملض٤َّح ، ثني ا٢ٕٞ٣ كادلِّ

ةن هلة يف ٬ؾا ا٣ٕؽد ة ، دٛؿد م٤ٛةن ػةوَّ د٧س٢َّ ٬ؾا امل٤ٙ ثٕؽَّ
"رؤيح / ظير بينيَّ يف ٦ٞةؿ؛ صٮا٩ت أظةَخ ثةملكأ٣ح

ةْةت اىػلييَّح يف ثِةء املػؿـح ادليجيَّح"  آزةر املكأ٣ح االِّتج
كًليٙ اك٩خ ا٣ٕةم٢ الؿاحف ، كا٩ٕاكقةد٭ة ىلع املٕؿٚح ادليجيَّح

ة٬ةتال٩ بكجت اجلْؿ إىل ؛ ٞكةـ املؾا٬ت اإلقبل٦يَّح إىل اِّتِّ
ةذ مٮٝٙ ٦٪٭ة ة٬ةت ٦ٕؿٚيَّح ، ٬ؾق املكأ٣ح كاختِّ ٦ة ٩ذش ٨ٔ اِّتِّ



 ئٍٛ بنسؿىٚىو

 

ي٨  . ٣ٛ٭٥ ادلِّ

اىػلو )"اخلُٔط احلٍؿاء ىػ / ثح٪٧ة ٠ينٙ يف ٦ٞةؿ
يَ ؽـ اال٣زتاـ املٕؿيف حلؽكد َؿيف " (كادلج م ٔك ٨ٔ ٩ذةاش اتلٕؽِّ

 . ثنيَّ ظؽكد٧٬ة اثل٪ةايَّح ثٕؽ أف

ًٙ بليةف املكأ٣ح كآزةر٬ة يف ا٣ٕةل٥ اإلقبلَل ث٢ ، كل٥ ٩كذ
ثبيةف أظؽ أماكؿ املكأ٣ح ، ِّتةكز٩ة ظؽكدق إىل ا٣ٕةل٥ املكييح

ٚح / ٨٦ ػبلؿ ٦ٞةؿ، ٔ٪ؽ٥٬ كْل البلٔٞبل٩يَّح املذُؿِّ
يَ" ٔذصةن  الالغلالُيَّح يف ـًٓ ادلج  . ".. املكيعيَّح ٍُ

٨ مؤل ٚؿااغن ٨٦ ػبلؿ ٩ذ٧ىنَّ أف ، كأػريان  ٩كٮف ٝؽ م٧َّ
ا٣يت حت٢ُّ ٠سِّيان ٨٦ اإلماكحلَّةت ا١ٛ٣ؿيَّح ، ٬ؾق املٕةجلةت

يين اء أف . املؿدجُح ثة١ٛ٣ؿ ادلِّ ك٩ذ٧ىنَّ أيٌةن ٨٦ اإلػٮة ا٣ٞؿَّ
يف ٠ذةثح ٦ة أ٤ٛٗ٪ة  - ػىٮوةن أ٢٬ االػذىةص - ينةرًلٮ٩ة

. أك ٩ٞؽ ٦ة ٠ذب٪ةق كاعجل٪ةق، ٔ٪٫
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   سهسهت انًحاكًاث انعقهَّت فً انفصم بٍٍ أصانت

 انًاَّْت ٔأصانت انٕجٕد

َّل)  انجزٔس انتاسٌخَّت نهًسأنت (انقسى األ

  االستذالل صٕسًة ٔيادًَّة 

َّت  انحهقت األٔنى: االستذالل ٔأَحاؤِ انصٕس

َّت انبحث انًادِّي فً قًٍتٓا  ٔجْٕش



 



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

َّٛسمشمٛ  َّ احملاكىات العكم  الٕجٕدٛ ٔأصالٛ يف الفصن بني أصالٛ املاِ

َّه  الكشي األ
َّٗٛ لمىشألٛ  اجلرٔز التازخي

 األستاذ الدكتٕز أميَ املصسٙ

غَ املنٓٔر، ـإذا كؿع  أكصت اقذلىةء اجلظؿ غؽكالن  ةربٍَّ)
لً دأىفّ، كاغيً  ٌة، كال دِلجي بكجت قٍػم ذلم ـظَ ػريان 

 .(حميىةن اىػةكو ال حييؽ غَ املنٓٔر ٌة كصؽ غِّ  أفَّ 

 اثَ قحِةالنيغ الؿاحف/  

ٞح ح ادلٝيٞح املذ٤ِّٕ ٬ؾق ق٤ك٤ح ٨٦ املجةظر ا٤ٛ٣كٛيَّ 
ؿي٨ ٔؿٚ٭٧ة ح ثني أكرب ٚي٤كٮٚني ٦ذأػِّ ثةملعة٧٠ح ا٧٤ٕ٣يَّ 
ي٨  وؽر ادلِّ كاملبلَّ ، ؽ ادلا٦ةدالكيِّ / ك٧٬ة، ا٣ٕةل٥ اإلقبلَل

 . ح أك الٮصٮدالنِّيازم ظٮؿ مكأ٣ح أوة٣ح املة٬يَّ 

 ٣ُٮؿ ابلعر كدٝذ٫ ٚٞؽ آزؿت أف أَؿظ٫ ث٪عٮو  ك٩ْؿان 
حل١ٮف يف ٦ذ٪ةكؿ ابلةظسني ، "حاملػؿـح اىػلييَّ "ح دؽرييج يف دل٤َّ 

َّٞ ، حىني يف ا٤ٛ٣كٛح اإلهليَّ املذؼىِّ  ٫ ٨٦ ا٣ٛعه كحلأػؾ ظ



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

ا٤ني املٮيل ا٣ٌٕل ا٣ٞؽيؿ قة، حكاجلٞؽ ا٤ٕ٣ِل كامل٪ةٝنح ا١ٛ٣ؿيَّ 
ح إلظيةء امل٪٭ش ا٣ٌٕٞل كدُٮيؿ احل٧١ح أف يكٮف ثؽايح ظٞيٞيَّ 

. حح كا٤ٛ٣كٛح اإلهليَّ احلٞيٞيَّ 

 متّٗد

دت٪ةكؿ ثةجلٞؽ ، ح ٦ٞةر٩حح ٩ٞؽيَّ ٬ؾق دراقح حت٤ي٤يَّ 
كاتلع٤ي٢ آراء ازجني ٨٦ أكرب ا٣ٛبلقٛح اإلقبل٦يني 

َّٞ ؽ ادلا٦ةد الكيِّ / ك٧٬ة، ؿي٨املذأػِّ  ، ٥ اثلة٣رت ثةمل٤ِّٕ امل٤
َّٞ كد٧٤يؾق وؽر ادلِّ  ، ني وؽر املذأهلِّ ت ثةملبلَّ ي٨ النِّيازم امل٤

ريغ ةَؿظ٭ة يف د د٥َّ ، حح مىِّييَّ ظٮؿ أ٥٬ كأدؽ مكأ٣ح ٤ٚكٛيَّ 
 . الٮصٮدح أك ح كْل مكأ٣ح أوة٣ح املة٬يَّ ا٤ٛ٣كٛح اإلقبل٦يَّ 

 كِّ  ٫ ثٕؽ ا٣ٛؿاغ ٨٦ ٠ٮف٩َّ إ كابليةف اإلدمةيل ليٍكأىح/
 ّؿؼ اتلع٤ي٢ ا٣ٌٕٞلت يف مؿًلَّ  يف اعل٥ اإلماكف مٮصٮدو 

ذات  أفَّ هليٕين ، ح كالٮصٮد٨٦ ٦ٛ٭ٮَل املة٬يَّ اجلٛف أمؿم 
يةف ْل املة٬يَّ  ٦ٕ٪يةف  ك٧٬ة -ح كهل كصٮد ث٧ٕىن ال١ٮف يف اأٔل
/ أم؟ ٬ٮ األوي٢ ٩ٛك٫ أيُّ٭٧ةيُؿح الكؤاؿ  ٚ٭٪ة - ٦ذجةي٪ةف

ِّٞ أيُّ  يةف٭٧ة ٦ذع املٛ٭ٮ٦ني هل  أ٫َّ٩ أمُّ ث٧ٕىن ؟ ثةذلات ٜ يف اأٔل
ؿ ٚي١ٮف األكَّ ، ثة٣ٕؿضكاآلػؿ ، املىؽاؽ ثةذلات يف اخلةرج

ذجةرمكاثلةين ٬ٮ ، األوي٬٢ٮ   . األ

٨٦ ػبلؿ ، ض هلؾق املكأ٣ح ثةتلٛىي٢كقٮؼ ٩ذٕؿَّ 
٬ؾا ابلعر كاتلعٞيٜ ا٤ٕ٣ِل ا٤ٛ٣كيف يف ٨٧ً ٦جةظر 

 . إف مةء اهلل دٕةىل ادلراقح

ٮع ٬ؾا ابلعركيكتكت   / ص٭ةتذ٫ ٨٦ زبلث أ٧٬يَّ  مًٮ



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

، ح ثني أقذةذ كد٧٤يؾقض ل٧٤ٞةر٩ح اجلٞؽيَّ ٫ يذٕؿَّ إ٩َّ / األكىل
ي٧ كاظؽو  كُّ  ٕؽُّ كالزلاف يي   . مكذ٤ٞحو  ٤ٚكٛيَّحو  ملؽرقحو  ةن ٦٪٭٧ة ٔز

َّٞت ثةمل٥ِّ٤ٕ اثلة٣ر، ادلا٦ةدؽ الكيِّ / ٬ٮ أظؽٍْة ، امل٤
ٜ   ٕؽُّ كا٣يت دي ، احل٧ة٩يَّحوةظت ٦ؽرقح احل٧١ح  أكج  حب

ةايَّح ا٣  . ركا٦ذؽاد٬ة املذُٮٌ ، ٤ٕٞيَّحا٤ٛ٣كٛح املنَّ

 وؽرا وةظت ٦ؽرقح احل٧١ح املبلَّ / ٬ٮ كاآلػؿ
ةايَّح ، حاملذٕةحلَّ  كا٣يت دٕذرب ا٩ٞبلثةن ٠جِّيان ىلع ا٤ٛ٣كٛح املنَّ

كدٞٮـ ىلع أقةس اتلٮٚيٜ ثني ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ ، املن٭ٮرة
؛ كا٣ٕؿٚةفي٨ ثني ا٤ٛ٣كٛح كادلِّ يٞةؿ  ٧٠ةأك ، ن٭ٮد ا٤ٞ٣يبكال

ؿ يف دةريغ كبةتلةيل يٕذرب ٬ؾا املُٞٓ الـ٦ةين ٩ُٞح ُٔٙ كحتٮٌ 
 . اإلقبل٦يَّحا٤ٛ٣كٛح 

كْل أوة٣ح ، ظٮهلة ريؽكر ابلعاملكأ٣ح ا٣يت  إفَّ اثلةُيح/ 
خ ح ا٣يت اػذىَّ ٨٦ أ٥٬ املكةا٢ ا٤ٛ٣كٛيَّ  ح أك الٮصٮد دٕؽُّ املة٬يَّ 

 ِّٗي مكجٮؽو  دٛىيٌل   املرشٝيَّح ث٪عٮو ح اإلقبل٦يَّ ث٭ة ا٤ٛ٣كٛح 
 . ا٤ٛ٣كٛحيف دةريغ  ث٪ِّْيو 

ح ثةتلع٤ي٢ ض ٬ؾا ابلعر هلؾق املكأ٣ح اهلة٦َّ كٝؽ دٕؿَّ 
 . حض ألوٮهلة اتلةرخييَّ ثةإلًةٚح إىل اتلٕؿُّ ، كاتلعٞيٜكاجلٞؽ 

، ٠جِّيةح ل٤جعر ظٮؿ ٬ؾق املكأ٣ح ز٧ؿة ٤٧ٔيَّ  إفَّ اثلةثلح/ 
ح ح كادليجيَّ ح كا٤ٛ٣كٛيَّ ة ىلع قةاؿ املجةظر املٕؿٚيَّ ثْبلهل ٤ٌفدي 

 . كاألػبلٝيَّح

٬ؾق اآلزةر  للكِّ  دٛىيٌل   ض ٬ؾا ابلعر ث٪عٮو كٝؽ دٕؿَّ 



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

 . ح ثح٪٭٧ة٦ٓ ثيةف ا٣ٕبلٝح االردجةَيَّ ، املؾ٠ٮرة

كا٩ٕاكس ٩ذةجئ٭ة ، ح ال١جِّية هلؾا املكأ٣ح٩ْؿان لؤل٧٬يَّ ك
حبير ، كاألػبلٝيَّحح كادليجيَّ ح ىلع قةاؿ املجةظر ا٤ٛ٣كٛيَّ 

أوجعخ ٦ٛرتؽ َؿؽ ثني ٦ؽرقتني ٠جِّيدني يف ا٤ٛ٣كٛح 
 / حاإلقبل٦يَّ 

٧٭ة الكيِّ ، املةْيَّحاملؽرقح األكىل ألوةىح  ؽ كا٣يت يزٔت
ةق ا٣ٕةـ جل٧٭ٮر ا٣ٛبلقٛح ٦٪ؾ ز٦ةف ٢ االٌِّت كا٣يت د٧سِّ ، ادلا٦ةد
اظ٫ؿ أرقُٮ ٥ األكَّ امل٤ِّٕ  يف ٨٧ً   ذل٧٠ٟة قججنيِّ ، كرشَّ

 . ٦جةظر ادلراقح

كا٣يت أوجعخ ، وؽرا كاملؽرقح اثلةُيح اىيت يزتغٍٓة املالَّ 
ح كاجلة٦ٕةت يف ح ا٤ٛ٣كٛيَّ د٭ي٨٧ ىلع مجيٓ احلٮزات ا٧٤ٕ٣يَّ 
 . ٝؿكفإيؿاف كا٣ٕؿاؽ ٦٪ؾ أكرث ٨٦ أربٕح 

أف أَؿح ٬ؾق املكأ٣ح احلكةقح  اردأيخ٨٦ أص٢ ذلٟ ٚٞؽ 
 / أمٮرة  بكةط ابلعر ٣ٕؽَّ ح يف دةريغ ا٤ٛ٣كٛح ىلعكاملىِّييَّ 

ؿ/  بليةف اإلجنةزات ا٣ْٕي٧ح ا٣يت اثذ١ؿ٬ة ا٣ٛبلقٛح األكَّ
ـ ال١جِّي اذلم ك٦ؽل اتلٞؽُّ ، حاملك٧٤ٮف يف املجةظر ا٤ٛ٣كٛيَّ 

األمؿ  فَّ إك، ح ا٣ٞؽي٧حأظؿزكق ثة٣ٞيةس إىل ا٤ٛ٣كٛح احلٮ٩ة٩يَّ 
ا٤ٛ٣كٛح  ٨٦ أفَّ ، يف ا٣٘ؿب حن ٣حف ٧٠ة يذٮ٫٧٬ ابلٕي ػةوَّ 

ح  دؿمجح كرشح د٤ٞيؽم ل٤ٛ٤كٛح احلٮ٩ة٩يَّ ح ٣حكخ إالَّ اإلقبل٦يَّ 
 . ذ٧خ ثةث٨ رمؽ٭ة ٝؽ ػي أك أ٩َّ ، ا٣ٞؽي٧ح

ِّٞ  اآلمتيةين،يَ ؽ صالؿ ادلج الكيج ٝةؿ  ٞني ك٬ٮ ٨٦ ٠جةر املع



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

٣ٞؽ دٮ٥٬ ال١سِّي ٨٦ ا٣٘ؿبحني )/ إيؿافح يف يف احل٧١ح املذٕةحلَّ 
ٚي٤كٮؼ ظٞيٌف  كل٥ يأًت ، رمؽثةث٨  ا٩ذ٭خا٤ٛ٣كٛح ٝؽ  أفَّ 
٫ ٝؽ صةء ٨٦ ثٕؽق يف إيؿاف ٨٦ ٬ٮ أ٥ْٔ كاحلةؿ أ٩َّ ، ثٕؽق٨٦ 

  .(٦٪٫ ث٧ؿاظ٢

 حن كػةوَّ ، مج٭ٮر ا٣ٛبلقٛح (٦جةين) أقف٬ٮ دٞؿيؿ اثلةين/ 
كا٣يت أوجعخ ، حؽ ادلا٦ةد ظٮؿ أوة٣ح املة٬يَّ ٤ٚكٛح الكيِّ 

ُؿة ثٕؽ قي، حلؤلقٙ ٦٪ؽرقح كدل٭ٮ٣ح يف ظٮزاد٪ة ا٧٤ٕ٣يَّ 
ىلع مجيٓ املؽارس  اكم٢و   وؽرا كبنلكو ةق الٮصٮدم ل٧٤بلَّ االٌِّت 
 . إيؿافيف  حن ػةوَّ ، ح كمؿا٠ـ ابلعر كاتلعٞيٜ ا٤ٛ٣كيفا٧٤ٕ٣يَّ 

ِّٜ اثلةىر/  ح ٨٦ يف ٬ؾق املكة٣ح ا٤ٛ٣كٛيَّ  ٬ٮ ثيةف احل
٦٪ْةر ا٣ٛعه ا٣ٌٕٞل ؤدم إحل٫ يكص٭ح ٩ْؿ٩ة ىلع َجٜ ٦ة 

٦ٓ مؿااعة صة٩ت ، ا٧ٕ٣ي٩ٜذةاش ابلعر ا٤ٛ٣كيف ك، ادلٝيٜ
يَّ  زنا٬حا٣ ٔٮ  . املكذُةعح ىلع ٝؽر كاملًٮ

ةايَّح يف ، ادلا٦ةدؽ جٕؽ رظي٢ الكيِّ ٚ ثؽأ جن٥ ا٤ٛ٣كٛح املنَّ
كىلع ا٣ُؿؼ اآلػؿ كبٕؽ مؿكر أكرث ٨٦ ، األٚٮؿ اتلؽرييج
ح ثؽأ ٤َٮع جن٥ ٦ؽرقح احل٧١ح املذٕةحلَّ ، ٝؿف ٨٦ الـ٦ةف

ح ل٧٤بلَّ  بلـ يف  وؽرا ىلع أيؽم دل٧ٔٮ وٛ٭ةف كىلع إ٨٦ اأٔل
 كاذلم لٮالق ٦ة ّ٭ؿت ٤ٚكٛح املبلَّ ،  ٌٔل اجلٮرمرأق٭٥ املبلَّ 
 . إيؿافوؽرا يف 

ٌٔل اجلٮرم ٨٦ أكةثؿ أقةدؾة  املبلَّ )/ متيةينؽ اآلالكيج ٝةؿ 
 أقك٫ جكمؿكٌ ، ا وؽرَؿيٞح املبلَّ  ييح كحماحل٧١ح املذٕةحلَّ 



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

 ثذؽريف ٠ذت املبلَّ كانن٘ةهل ، كاذلم لٮال كصٮدق، "٦جة٩ي٫"
 ؼ أظؽ ىلع املبلَّ ٦ة دٕؿَّ ، وؽرا ألكرث ٨٦ مخكح كقجٕني اع٦ةن 

 . (وؽرا

 ِّٞ ٞني يف ظٮزة كٝؽ ٝةـ ثرتبيح ا٣ٕرشات ٨٦ ا٣ٛبلقٛح كاملع
كاذلي٨ ل٥ يألٮا ص٭ؽان ثٕؽ ذلٟ يف نرش كدؽريف ٠ذت ، وٛ٭ةفإ

 . يف أوة٣ح الٮصٮد (٦جة٩ي٫) أقك٫كدؿكيش ،  وؽرااملبلَّ 

مجيٓ ال١ذت كالؿقةا٢ ا٣يت ٠ذج٭ة دبل٦ؾة  كذللٟ ٚإفَّ  
كآكة غ ي  ، غ ي اجلٔرماملالَّ / ح ٨٦ أ٦سةؿ٦ؽرقح احل٧١ح املذٕةحلَّ 

 ،كاىُجةَجةيئ ،متيةينكاآل ،كالكزبكارم ،س الـُٔزمٌؽرج 
ح املٕةرصة ا٣يت كٕٝخ يف كًلؾلٟ قةاؿ املٞةالت ا٧٤ٕ٣يَّ  كؽريًْ،
 لك٭ة يف رشح كدٞؿيؿ ٠ذت املبلَّ  دىتُّ ، ٤ٕ٪ة ٤ٔي٭ةََّ اأيؽي٪ة ك

 األقفث٢ كاجلْؿ إىل قةاؿ ، (٦جة٩ي٫) أقك٫وؽرا كادلٚةع ٨ٔ 
ةاني ح جل٧٭ٮر احل٧١ةء ٝج٫٤ ٨٦ املنَّ ا٤ٛ٣كٛيَّ  (املجةين)

 .  وؽرا أك ٚ٭٫٧ كدٞؿيؿقكاإلرشاٝيني ٨٦ ػبلؿ ٦٪ْٮر املبلَّ 

إىل املىةدر أ٩ٛك٭٥ ٔ٪ةء الؿصٮع ال١سِّي  ٙكل٥ يك٤ِّ 
كاجلْؿ ٚي٭ة ، ح ل١ذت ا٣ٛبلقٛح اذلي٨ قجٞٮقاألو٤يَّ 

يَّ  ٔٮ ٜو  حو ث٧ًٮ ٧ ؽ ادلا٦ةد اذلم ٧ة ٠ذت أقذةذق الكيِّ ال قيَّ ، ٔك
ٜ   يٕؽُّ  كاملؽاٚٓ األوٌل كاحلٞيٌف ، ةانيػةد٥ ا٣ٛبلقٛح املنَّ حب

 . املة٬يَّح٨ٔ أوة٣ح 

 ٌُ  ألقفح ح ظٞيٞيَّ دراقح ٩ٞؽيَّ  ٤ٓ ىلع أمِّ ٧٠ة أ٩٪ة ل٥ ٩
، ٧ح٭ة ٨٦ ابلؽي٭يةت املك٤َّ  ٠أ٩َّ  وؽرا ظََّّ املبلَّ  (ملجةين)

وَااااااةئم  هُاااااا ٙ   ()

: )بنىَااااةئم بن هُاااا ٛ د( 

ٔ   . 

 

 

 

وَااااااةئم  هُاااااا ٙ   ()

 .   )بنىَةئم بن هُ ٛ د(: 

 

 

 جمبئع بنؿكى.   ()

 

 
 

ُظٕيد.   ()  بًن

 

 

م  () يقمِّيااااااد بنٓاااااإْب

ٕجٛ د.    بنىج

 

 

ةٚد بنؿكًد.( ) َٓ



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

ح الىٮٚيَّ  ح ىلع امل٪٭ش ح ادليجيَّ كالالك٦يَّ  ا٣ٕؿٚة٩يَّح حكَ٘خ ا٣زٔن
ةايَّح ، املضؿَّد ا٣ٌٕٞل ابلعيث كا٩ؽرقخ آزةر ا٤ٛ٣كٛح املنَّ

كأوجعخ ٦٭ضٮرة ثني ، ا٣يت ْل ا٤ٛ٣كٛح األو٤يَّح - حا٤ٕٞ٣يَّ 
 . ا٤ٛ٣كٛيَّح٤ٕٮـ ب ا٣َبلَّ 

 ٤ٚكٛح املبلَّ  زالٮا يٕذٞؽكف ثأفَّ  ال١سِّيي٨ ٬٪ة ٦ة ث٢ إفَّ 
وؽرا ٝؽ نكؼخ قةاؿ ا٤ٛ٣كٛةت ا٣يت ٝج٤٭ة كأكدٔذ٭ة يف 

 وؽرا ٝؽ املبلَّ  ٠ذت)/ متيةينؽ اآلالكيج ٝةؿ ، ٦ذعٙ اتلةريغ
  .(ح ا٣يت ٝج٤٭ة ك٣حف هلة ٩ِّْينكؼخ ال١ذت ا٤ٛ٣كٛيَّ 

٨٦ ، ق ادلراقحك٬ؾا ٬ٮ األمؿ اذلم ثٕس٪ة ل١ذةثح ٬ؾ
، ا٣ُجييعا٣ٌٕٞل أص٢ إاعدة ابلعر ا٤ٛ٣كيف إىل دلؿاق ا٤ٕ٣ِل 

يَّ ، ك٦٪ج٫ٕ الىةيف ٔٮ ح ظؿيَّ ا٣زنا٬ح كح كاذلم يٞذيض املًٮ
، ح ألوعةث٭ةا٣ٛعه كاتل٪ٞيت ٨٦ امل٪ةثٓ األو٤يَّ  اجلٞؽ ثٕؽ

 . آػؿ َؿؼو ىلع ظكةب  ت ٣ُؿؼو اتلٕىُّ دكف 

ة قج٫ٞ  ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ٩ة ٧َّٔ يذ٧ٌي دلراقح ٚجعس٪ة يف ٬ؾق ا
 / ص٭ةتة ٞح ث٭ؾق املكأ٣ح ٨٦ ٔؽَّ ٨٦ ابلعٮث املذ٤ِّٕ 

كقِّي٬ة ، ا٣زناع املكأ٣ح حم٢ٌ ض جلؾكر اتلٕؿُّ األكىل/ 
، احل١ي٧نيؿ أرقُٮ إىل ٔرص ٥ األكَّ  امل٤ِّٕ اتلةرييخ ٦٪ؾ ٔرص

 جلة ٦ؽل اإلثؽاع اذلم اثذ١ؿق ٬ؾاف ا٧٤ٕ٣ةف يف ٬ؾق حلتجنٌي 
 . قجٞٮ٧٬ةك٦ؽل دأزؿ٧٬ة ثةذلي٨ ، املكأ٣ح

ا٣ٛبلقٛح الكةثٞني ٤ٔي٭٧ة  (٦جةين) أقفإثؿاز اثلةُيح/ 
كذلٟ ثةجل٢ٞ املجةرش ٨٦ أوٮؿ ٠ذج٭٥ ، ظٮؿ ٬ؾق املكأ٣ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يُسكحاااااةزٗ بي  ضاااااةو ( )

ااااٙ  ٚااااىبٌ   ؾكًااااةٖ  ٓن

ُسكااااث يااااٍ  ضااااةو    )بًن

ٛااااٍٛ  ااااٙ  بنؿكًااااةل بيٓن

 .  : ٔ ٚىبٌ( ظ

 



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

ح الك٪ؽ  ؿاض ٔ٪٭ة يف ظٮزاد٪ة املُٞٔٮ إحل٭٥ ثٕؽ إ٧٬ةهلة كاإٔل
ح كاال٠ذٛةء ثكذت ح كاالقذ٘٪ةء ٨ٔ ٦ُة٣ٕذ٭ة اجلؽيَّ ا٧٤ٕ٣يَّ 
 . وؽرا املبلَّ 

ح ؽ ادلا٦ةد ألوة٣ح املة٬يَّ ثيةف دٞؿيؿات الكيِّ اثلةثلح/ 
كذلٟ ٨٦ ٠ذج٫ املٕذربة ؛ حبكت حتٞي٫ٞ اخلةٌص كاملذ٧يِّ 

 . ٮدالٮصثةإلًةٚح إىل ردكدق ىلع أوة٣ح 

أ٤ٗت ٬ؾق اتلٞؿيؿات كالؿدكد اغاجح  كا٣٘ؿيت أفَّ 
أدجة٫ٔ  وؽرا ٩ٛك٫ أك ٨٦ ٠ذت قٮاء ٨٦ ٠ذت املبلَّ ، حثةللكيَّ 

 ! ثٕؽقا ٨٦ ءكاذلي٨ صة

ؿ دراقح ٦ٞةر٩ح أكَّ  ٬ؾا ابلعر يٕؽُّ  إفَّ الؿاثػح/ 
يَّ  ٔٮ ٔرص٧٬ة  ٕؽُّ كاذلم يي ، ح ثني ٬ؾي٨ احل١ي٧نيمًٮ

 . اإلقبل٦يَّح ٦٪ُٕٙ ٠جِّي يف دةريغ ا٤ٛ٣كٛح

ح ح ٩ٞؽيَّ ؿ دراقح حت٤ي٤يَّ يٕذرب ٬ؾا ابلعر أكَّ اخلةمكح/ 
٨٦ ،  وؽرا يف أوة٣ح الٮصٮداملبلَّ  (ملجةين) ثؿ٬ة٩يَّح ألقف

يَّ  ٔٮ كإماكالد٫ ثةملٞةر٩ح  (ملجة٩ي٫) ألقك٫ح ػبلؿ حمة٧٠ح مًٮ
 . ادلا٦ةدؽ أقذةذق الكيِّ  (٧جةينث) ثأقف

إىل ثيةف اثل٧ؿات ض ابلعر يف ٩٭ةيذ٫ دٕؿَّ الكةدقح/ 
ح ىلع ح املرتدجح ىلع ا٣ٞٮؿ ثأوة٣ح الٮصٮد أك املة٬يَّ ا٧٤ٕ٣يَّ 

كذلٟ ، كاألػبلٝيَّحح ح كادليجيَّ ح كا٤ٛ٣كٛيَّ املكذٮيةت املٕؿٚيَّ 
 . كصؽيؽو  ٦ٞةرفو  ث٪عٮو 

 تلع٤يٌلىلع امل٪٭ش اجلٌٞل ايف ٬ؾق ادلراقح أذ٧ؽ٩ة كٝؽ 
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ٮع ابلعرح ؼ ىلع اجلؾكر اتلةرخييَّ يف اتلٕؿُّ  ، ل٧٤كأ٣ح مًٮ
٧ني كا٣ٕؿٚةء كذلٟ ثةقذٞىةء ٦ٞةالت ا٣ٛبلقٛح كاملذلكِّ 

 . املكأ٣حالكةثٞني ملٕؿٚح مٮاٝٛ٭٥ ٨٦ ٬ؾق 

 ٧٠ة أذ٧ؽ ٬ؾا ابلعر ىلع امل٪٭ش ا٣ٌٕٞل ا٣رب٬ةين
ح ثني ح كاملعة٧٠ح ا٧٤ٕ٣يَّ تلعٞيٜ مكةا٫٤ ا٤ٛ٣كٛيَّ  اتلع٤يٌل
 . ا٣ُؿٚني

٭ةت قةيس ىلع أ٦َّ أ ٝؽ أذ٧ؽ ٬ؾا ابلعر بنلكو ك
 كب٪٢ٞو ، احل١ي٧ني٨٦  ال١ذت املن٭ٮرة كاملٕذ٧ؽة ٔ٪ؽ ك  

 . ٦٪٭ة ٦جةرشو 

 "اتللؽيكةت"ك "األـق املجني"٦ذ٭ة ٠ذةب كيف ٦ٞؽِّ 
ا٣يت حتذٮم ىلع أدؽ اتلٞؿيؿات ، ؽ ادلا٦ةدل٤كيِّ  "اىلبكةت"ك

 كًلؾلٟ ٠ذت املبلَّ ، ٙح حبكت ٩ْؿ املى٪ِّ ألوة٣ح املة٬يَّ 
املنذ٢٧ ىلع ػبلوح ا٣ربا٬ني  "املنةغؿ"ػ ٠ وؽرا املن٭ٮرة

ٔاْؽ "٠ذةب  كأيٌةن ، املٕذ٧ؽة ٔ٪ؽق ىلع أوة٣ح الٮصٮد الن
اذلم ، "ح األربػحاألقفةر اىػلييَّ "ك "ٌفةديط اىؾيت"ك "حالؿبٔبيَّ 

ك٬ٮ ٨٦ ال١ذت املٕذ٧ؽة ، أكرب كأم٭ؿ ٠ذج٫ ىلع اإلَبلؽ ٕؽُّ يي 
 . ٬ؾاح إىل يٮ٦٪ة ل٤ذؽريف يف ظٮزاد٪ة ا٧٤ٕ٣يَّ 

ذ٧ةد ىلع أ٦َّ  ح ٭ةت ال١ذت ا٤ٛ٣كٛيَّ ٬ؾا ثةإلًةٚح إىل األ
الث٨  "اتلػييلةت"ك "اإلمةرات"ك "النفةء" ٠ػ، ا٣ٛبلقٛحل١جةر 
ةف "ك، ل٤ٛةرايب "ـىٔص احللً"ك "احلؿكؼ"ك، قح٪ة رشح ثْؿ

كًلؾلٟ ، ٨٦ ٠ذت أرقُٮاىُجيػح"  ؽ"دفكري ٌة ثػك، أرقُٔ"
ثةإلًةٚح إىل ٠ذةب ، رمؽالث٨  "ديؼيه ٌة ثػؽ اىُجيػح"
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 . ل٤ك٭ؿكردم كرشظ٫ ل٤ن٭ؿزكرم "ظهٍح اإلرشاؽ"

رشح "ػ ح ٠كأيٌةن أذ٧ؽ٩ة ىلع من٭ٮر ال١ذت الالك٦يَّ 
ٔاكؿ ، ل٤ذٛذةزاين "رشح امللةوؽ"ك، اجلؿصةينل٤رشيٙ  "امل

 . احلٌلِّ ٦ح ل٤ٕبلَّ  "رشح اتلضؿيؽ"ك

رشح دٍٓيؽ "ٚٞؽ ا٠ذٛي٪ة ثكذةب ، حة ال١ذت ا٣ٕؿٚة٩يَّ أ٦َّ 
ىلع ٚىٮص احلك٥ ٌح اىليرصم ٌلؽج ك، حرتًلا٣الث٨  "ٔاغؽاىل
 . ٔؿيبي٨ ث٨  ادلِّ ييملع

كاصذ٪ةب ، ٬ؾا ٬ٮ دأوي٢ ابلعر كٌل٩خ ا٣٘ةيح ٨٦ كِّ 
ٮيع  قٮء ا٣ٛ٭٥ كاقذٕؿاض آراء احل١ي٧ني ث٪عٮو  مًٮ

ثةإلًةٚح إىل ابلعر ٨ٔ صؾكر املكأ٣ح يف ٠ذت ، ك٦جةرش
ةاني كاإلرشاٝيني املنٌ  ا٣ٛبلقٛح٦ني ٤ٔي٭٧ة ٨٦ املذٞؽِّ 
اتلةريغ ٨٦ أص٢  ح ىلع مؿِّ ٧ني كا٣ٕؿٚةء ٨٦ الىٮٚيَّ كاملذلكِّ 
 . املكأ٣حؼ ىلع مٮاٝٛ٭٥ ٨٦ ٬ؾق اتلٕؿُّ 

ٔغح اىفيكفيَّ "٬ؾا كٝؽ أذ٧ؽ٩ة ىلع  ٔق لرل٠ذٮر ٔجؽ  "حامل
لرل٠ذٮر يٮقٙ  "دةريغ اىفيكفح احلؽيسح"كًلذةب ، ف ثؽكمةالؿمح
بلٕي ا٣ٛبلقٛح ا٣٘ؿبحني َبلع ىلع اآلراء امل٭٧ح لبل، ٠ؿـ

 . ابلعرظٮؿ ٦ة ي٧ك٨ أف دكٮف هل ٔبلٝح ث٭ؾق املكأ٣ح حم٢ 

٦ٓ ، قذح أٝكةـ لكيَّح ىلع كٝؽ ٧ٝ٪ة ثرتديت ٬ؾق ادلراقح
كدحكِّي ، ابلعر٨٦ أص٢ دج٤ٮر  ٝك٥و  ٦ح كػةد٧ح للكِّ ٦ٞؽِّ 

 . اجلةّؿ الؿؤيح ىلع

ً٪ة دٕؿَّ ، زبلزح ٦جةظرٙ ٨٦ املؤ٣َّ  ؿاألكَّ لكً اىيف 



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

ٮع ابلعر٨ٔ اجلؾكر اتلةرخييَّ ٛعه ل٤ ليك ؛ ح ل٧٤كأ٣ح مًٮ
 . اتلةريغ راد٭ة ىلع مؿِّ ٩ٞٙ ىلع أو٢ املكأ٣ح كدُٮَّ 

ؿيف ٚأرش٩ة  االقذ٧ٕةؿ  ًٓإىل مٮا املجعر األكَّ
؛ ح كالٮصٮد ٔ٪ؽ مج٭ٮر ا٣ٛبلقٛحاالوُبليح ملٕىن املة٬يَّ 

إىل ةين املجعر اثليف ا٩ذ٤ٞ٪ة  ز٥َّ ،  ال يكٮف ا٣زناع ٣ْٛيةن ظََّّ 
ثة٣جكجح  كاملبلَّ وؽراؽ ادلا٦ةد ثيةف مٮٝٙ ا٣ٛبلقٛح ٝج٢ الكيِّ 

 . الٮصٮدح أك ك٢٬ اك٩ٮا يٞٮلٮف ثأوة٣ح املة٬يَّ ، إىل أو٢ املكأ٣ح

ة يف  ٚٞؽ دٕؿًَّ٪ة ل٤جعر ٨ٔ املكأ٣ح ، املجعر اثلةىركأ٦َّ
لؿٚٓ االتلجةس ثني ابلعر ٨ٔ ؛ يف ا٤ٛ٣كٛح ا٣٘ؿبيَّح احلؽيسح

كابلعر ٔ٪٭ة يف ، يف ا٤ٛ٣كٛح اإلقبل٦يَّح٬ؾق املكأ٣ح 
 . ا٤ٛ٣كٛح ا٣٘ؿبيَّح

كبٕؽ ا٣ٛؿاغ ٨٦ ابلعر اتلةرييخ  اثلةينىلكً اة أ٦َّ 
ؿ يف يف ثيةف دٞؿيؿات ا٣ُؿؼ األكَّ  ٚكٮؼ نرشع، ل٧٤كأ٣ح

ح ح كأذجةريَّ ؽ ادلا٦ةد ظٮؿ أوة٣ح املة٬يَّ ا٣زناع ك٬ٮ الكيِّ 
كذلٟ يف ، أوة٣ح الٮصٮدثةإلًةٚح إىل إماكالد٫ ىلع ، الٮصٮد
ثةجل٢ٞ املجةرش ٨٦ ٠ذج٫ املٕذربة ٦ٓ ، ٦ذذةحلَّح ٦جةظرز٧ة٩يح 

 . ٤ٔي٭ةالرشح كاتل٤ٕيٜ 

إىل ثيةف دٞؿيؿات ا٣ُؿؼ  قٮؼ ٩جذ٢ٞ اثلةىر اىلكًكيف 
 وؽرا يف إزجةت أوة٣ح الٮصٮد ك٬ٮ د٧٤يؾق املبلَّ ، اثلةين

 . ح٦جةظر دٛىي٤يَّ كذلٟ يف زبلزح ، املة٬يَّحكأذجةريح 

ة يف  كبٕؽ اال٩ذ٭ةء ٨٦ اقذٕؿاض أد٣ح ، الؿاثعاىلكً كأ٦َّ
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إىل أ٥٬  مكِّية ادلراقح ٚكٮؼ دى٢، ا٣ُؿٚني كإماكالد٭٧ة
ةت ابلعر يف َُّ تلعٞيٜ ؛ ا٧٤ٕ٣ني ح ثنياملعة٧٠ح ا٧٤ٕ٣يَّ  حم

 ِّٜ  . املكأ٣حيف كإزجةت الىؽؽ ، احل

ٚٞؽ ، ك٣ك٨ ٩ْؿان لىٕٮبح ابلعر ٬٪ة كدٝح ٦ُةبل٫
ةؽ ل٤ذعٞيٜ يف ٬ؾا ٧٩٭ِّ  اردأي٪ة أف ٦ةت ٦ٞؽِّ  ا٣ٞك٥ الؿاثٓ ثٕؽَّ

هلة  ٤ٞٔيَّح يف قذح ٦جةظر ٦ذذةحلح ح٤ٚكٛيَّ أوٮؿ ح ك٦٪ُٞيَّ 
ليك تكذٕؽ ؛ املكأ٣ح د٪ٞيطًلجِّية يف رضكريَّح كح ٦ؽػ٤يَّ 

 . األذ٬ةف ثٕؽ٬ة ل٤ؼٮض يف اتلعٞيٜ ا٤ٕ٣ِل

قٮؼ ٩ذٕؿض ثٕٮف اهلل دٕةىل ، اخلةمفاىلكً كيف 
ٕ٭ة ، الكةثٜ ا٣ٞك٥تلعٞيٜ املكأ٣ح ثٕؽ اتل٧٭يؽ هلة يف  كًك

٦ذذةحلح ٦جةظر كذلٟ يف زبلزح ، حتخ دل٭ؿ ا٢ٕٞ٣ الرصيط
كإماكالد٫ ىلع ا٣ُؿؼ  َؿؼو  د٪ةك٣خ ٦٪ةٝنح اقذؽالالت كِّ 

يَّحو  ؿاآلػ ٔٮ ٌٝي٪ة ثح٪٭٧ة ثةحلك٥ اذلم  ز٥َّ ، ثزنا٬حو كمًٮ
 . ٛف األمؿيف الٮاٝٓ ك٩ املؾ٬ت الىعيط اردٌي٪ةق ظٮؿ

ى٫ إف مةء اهلل دٕةىل كٮؼ خنىُّ ٚ، الكةدس اىلكًة أ٦َّ 
، املكأ٣حح هلؾق ح كاألػبلٝيَّ ح كادليجيَّ بليةف اآلزةر ا٤ٛ٣كٛيَّ 

ذ٭ة  جلة ٦ؽل أ٧٬يَّ ليك يتجنيَّ ؛ ٦جةظر كذلٟ يف أربٕح
ح ح كا٤٧ٕ٣يَّ كا٩ٕاكقةد٭ة الٮاقٕح ىلع املضةالت اجلْؿيَّ 

ح ٔٞي٧ح أك ػبلٚةن د مكأ٣ح ٩ْؿيَّ ٭ة ٣حكخ دلؿَّ ٩َّ إك، املؼذ٤ٛح
 . ابلٕي٧ة يذٮ٥٬ ٫ ٧٠ة ربَّ ا٣ْٛيةن ال ز٧ؿة ٨٦ كرا

ٛةدة اجلذةاش اللكيَّ  ق٪عةكؿ د٤ؼيه، ادلراقحكيف ػذةـ  ح املكذ
 . املؼذ٤ٛحكإجنةزاد٫  ذ٫ دتج٤ٮر أ٦ة٦٪ة ٦ة٬يَّ ٨٦ ابلعر ظََّّ 
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 حح ا٤ٛ٣كٛيَّ ل٧٤ضة٦ٓ ا٧٤ٕ٣يَّ  ٤ٞٔيَّح ذٮويةت٩ؿدٚ٭ة ث ز٥َّ 
اتلعٞيٞيَّح يف الرشؽ كا٣٘ؿب ٨٦ أص٢ إاعدة اجلْؿ يف ٦٪ة٬ض٪ة 

، إاعدة ويةٗح صؽيؽة مل٪ْٮ٦ذ٪ة ا١ٛ٣ؿيَّحك، كاتل٤ٕي٧يَّح
؛ حت كا٣ٛبٮيَّ كدُٮيؿ ظؿًلح ابلعر ا٤ٛ٣كيف ثٕيؽان ٨ٔ اتلٕىُّ 

لٮصيح يٮيؽكاآل، لٮإٝيَّحح اٮوٮؿ إىل الؿؤيح ال١ٮ٩يَّ ٨٦ أص٢ ال
يف ظيةد٪ة  ٦جةرشو  دؤزؿ ث٪عٮو كا٣يت ، الىعيعحا٣ٞي٧يَّح 
 . كالكيةقيَّحح ح كاالصذ٧ةٔيَّ النؼىيَّ 

 وكدِّوٛ

ؿ ٨٦ ادلراقح ينذ٢٧  ح رخييَّ ةىلع اجلؾكر اتلا٣ٞك٥ األكَّ
 ؽ ادلا٦ةد كد٧٤يؾق املبلَّ ٦٪ؾ أرقُٮ إىل ز٦ةف الكيِّ ، ل٧٤كأ٣ح
 . ظٮهلظير ّ٭ؿ ا٣زناع ثح٪٭٧ة ، وؽرا

كاتلٛىي٢ ل٥ ك٬ؾا ابلعر ث٭ؾا اجلعٮ ٨٦ اتلعٞيٜ 
، ض إحل٫ أظؽ ٨٦ ابلةظسني ٝج٢ ذلٟ حبكت ٩ْؿ٩ةيذٕؿَّ 

 ََّ ٤ٕ٪ة ٤ٔي٫ ٨٦ ال١ذت كابلعٮث الكةثٞح كحبكت ٦ة ا
 . املكأ٣حٞح ث٭ؾق املذ٤ِّٕ 

 / أمؿي٦٨ٕؿٚح  ٬ٮ، اتلةرييخكا٣٘ؿض ٨٦ ٬ؾا ابلعر 

ؿ/  ح ٧٤ة٬يَّ االوُبليح لقذ٧ٕةؿ الا ٦ًٕٓؿٚح مٮااألكَّ
٫ ٨٦ املجةدئ أل٩َّ ؛ مج٭ٮر احل٧١ةء ٝج٤٭٧ةكالٮصٮد النةآ ثني 

ك٨٦ أص٢ ، يكٮف ا٣زناع ٣ْٛيةن   الظََّّ ، ح ل٤جعراتلىٮريَّ 
، اقذ٧ٕةهلة النةآ ًٓصذ٪ةب حتؿيٙ املى٤ُعةت ٨ٔ مٮاا

ؿ. كقحذ٥ُّ ابلعر ظٮهل يف   املجعر األكَّ
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٥ ٨٦ ٩َّ أ، ؿكاجلؽيؿ ثةذل٠ حت٤ي٢ املٮصٮد  فَّ أ٫ ىلع الٗؿ
ككصٮد كاال٩ُبلؽ ٦٪٫ ل١نٙ الٮاٝٓ ا٤ٛ٣كيف  حامل٧ك٨ إىل ٦ة٬يَّ 
ح مى٤ُيح املة٬يَّ   أفَّ إالَّ ، اىفةرايباملػيًج اثلةين ٨٦ إثؽااعت 

 . امليبلدكالٮصٮد اك٩ة مكذ٤٧ٕني ثني ا٣ٛبلقٛح احلٮ٩ة٩حني ٝج٢ 

٦ٕؿٚح مٮٝٙ مج٭ٮر ا٣ٛبلقٛح ٝج٤٭٧ة ٨٦ ٬ؾق اثلةين/ 
أـ ؟ الٮصٮدح أك املة٬يَّ ٭٥ اك٩ٮا يٞٮلٮف ثأوة٣ح ك٢٬ أ٩َّ ، املكأ٣ح

ل٥ يك٨ هل٥ مٮٝٙ رصيط ٦٪٭ة ٧٠ة يجكت ابلٕي ذلٟ 
 . املجعر اثلةينكقحذ٥ُّ اتلٕؿُّض ذللٟ يف ، إحل٭٥

، ك٦ٕؿٚح ٬ؾا املٮٝٙ هل دكر ٠جِّي يف ٚ٭٥ ٔجةراد٭٥
كأيٌةن ، ةد٭٥ كآراا٭٥ؼ ىلع ٩ْؿيَّ كاتلٕؿُّ ، كًلنٙ مؿاداد٭٥

ا ٨٦ ءكبني اذلي٨ صةا٣زناع كاالػذبلؼ ثح٪٭٥ ك ٦ٕؿٚح حم٢ِّ 
ظٮؿ ال١سِّي ٨٦ املكةا٢ ،  وؽرا٧ة املبلَّ قيَّ  ال، ثٕؽ٥٬

 ؟ الأـ ، (٦ج٪ةايةن ) أقةقيةن  ٫ اكف ػبلٚةن ٩َّ أك٢٬ ، حا٤ٛ٣كٛيَّ 

ًن كصٮد املكأ٣ح  ظٮؿ ثةملجعر اثلةىر٬ؾا ا٣ٞك٥ ػذ٧٪ة  ز٥َّ
ض ٬٪ةؾ ٨٦ دٕؿَّ  ك٢٬ أفَّ ، ح احلؽيسحيف ا٤ٛ٣كٛح ا٣٘ؿبيَّ 
د تنةث٫ يف ٫ دلؿَّ أـ أ٩َّ ، ا٣ٛبلقٛح ا٣٘ؿبحنيل٤جعر ظٮهلة ٨٦ 

  ؟ كا٣ٕ٪ةكي٨األ٣ٛةظ 



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

َّه:  َّ ضعوٕااملبخح األ ٛ ٔالٕجٕد عٍد االستعىاه االصطالح٘ ملفّٕو٘ املاِ
 . الشابكنئاملتكمِّىني مجّٕز الفالسفٛ 

 ؟ ٬ٮكظٞيٞذ٫ الٮإٝح يف صٮاب ٦ة  ءْل ذات اليشاملةْيَّح/  -أ

، كظٞيٞذ٫ ءاليشي٤ُت دىٮر ذات ، ٬ٮالكةا٢ ث٧ة  ألفَّ 
ٚيججيغ أف دكٮف ٦ٕٞٮ٣ح أك ٨٦ ، كظََّّ دٞٓ يف صٮاب الكةا٢

ْل اذلات املٕٞٮ٣ح أك ا٣يت ٨٦ مأ٩٭ة  ان ح إذٚةملة٬يَّ ، مأ٩٭ة أف د٢ٕٞ
ت ٣حف ٨٦ مأ٩٭ة أف ٧ٚة هل ذا، اكإلنكةف أك ا٣ٛؿس، أف د٢ٕٞ

هل اكملٛة٬ي٥ اال٩زتأيَّح أك  تأك ٨٦ ال ذا، اكبلةرم دٕةىل، د٢ٕٞ
ذجةريَّح ٬ٮ  - قججنيِّ  ٧٠ة -ك٬ؾا اتلٕؿيٙ . ٚبل ٦ة٬يَّح هل، األ

 . كاملذلك٧ِّنيادٛةؽ مج٭ٮر امل٪ةَٞح كاحل٧١ةء  حم٢ُّ 

ٙ ٨٦ صجف ك٬ٮ املؤ٣َّ ، ٮ٫٩ ثةحلؽِّ ح يك٧ٌ ؼ ل٧٤ة٬يَّ كاملٕؿِّ 
ح ٦ح ل٧٤ة٬يَّ ح املٞٮِّ ح اذلاديَّ الزلاف ٧٬ة ٨٦ املٛة٬ي٥ اللكيَّ ، كٚى٢

 . اذل٨٦٨٬ ظير ْل يف 

ة املة٬يَّح ؿض، صٮ٬ؿ/ ٔ٪ؽ٥٬ إىل ٚذ٪ٞك٥، أ٦َّ ؛ ٔك
 . ا٣ٕرشكبةتلةيل ٚٔل املٞك٥ ل٧٤ٞٮالت 

/ "د٤ؼيه ٦ة ثٕؽ ا٣ُجيٕح ألرقُٮ"يف  اثَ رمؽٝةؿ 
ة ٩ٕين ث٭ة ٚإ٩َّ ، إذا اقذ٤٧ٕخ ١٬ؾا مٌةٚح اليشءة ذات كأ٦َّ )

ـء ٦ة٬يَّ   .(٦ة٬يَّذ٫ذ٫ أك ص

ةت ا٣بكيُح ذ٫ يف املة٬يَّ ْل ٦ة٬يَّ  ءاليشذات  أم أفَّ 
ؿاض كا٣ٕٞٮؿ املضؿَّ  ـء ٦ة٬يَّ ، دةاكأٔل ةت ذ٫ يف املة٬يَّ أك ص

حبير دكٮف اذلات ، جح ٨٦ ٦ةدة كوٮرةجح اكألصكةـ املؿًلَّ املؿًلَّ 

( بٍج وْام  زهكإٛ ياة    )

حٛعااد ووَااٟٕ: ٔ   جعاام بٟن

  .



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

 . ٦٪٭٧ةٛح مؤ٣َّ 

ة ذات ٚأ٦َّ )/ "احلؿكؼ"يف ٠ذةب  أثٔ ُرص اىفةرايبكٝةؿ 
 ءاليشح ٫ يٞةؿ ىلع ٦ة٬يَّ ٩َّ إٚ، ٚٔل ذات مٌةٚح، ءاليش

٦ة أ٦ك٨ أف جيةب ث٫ يف صٮاب  كبةجل٤٧ح للكِّ ، ذ٫كأصـاء ٦ة٬يَّ 
ٮعو  ءاليشاكف ، ءاليشذلٟ  ٮ٦ة ٬ أك ، منةران إحل٫ ال يف مًٮ

ٮع أك ٩ٮاعن هل، ٩ٮاعن هل   .(أك اكف منةران إحل٫ يف مًٮ

ةن أك ٨٦ األ٩ٮاع امل٪ؽرصح  أم قٮاء اكف صٮ٬ؿان أك ًٔؿ
 . حتذ٭٧ة

أك ذات ٬ؾا  "ءاليشذات "/  لٮ ٤ٝ٪ةكظََّّ )/ كأًةؼ كةاالن 
ا٣يت ْل ، ذ٫ة ٤٩ذ٧ف ث٫ ٦ة٬يَّ ٚإ٩َّ ، ٦ة ءو يشأك ذات  ءاليش
ة ٚإ٩َّ ، ذات زيؽ/ كلٮ ٤ٝ٪ة، ءاليشة يؽؿ ٤ٔي٫ م٧َّ  أػهُّ 

  .(ة يؽؿ ٤ٔي٫ زيؽم٧َّ  ذ٫ ا٣يت ْل أ٥ُّٔ ٤٩ذ٧ف ٦ة٬يَّ 

 . ٦٪٭ة ح أػهُّ كالنؼىيَّ ، ح٨٦ املة٬يَّ  ح أ٥ُّٔ النحبيَّ  كذٟل ألفَّ 

ح ٦ة٬يَّ  ءو يش للكِّ  إفَّ )/ "النٛةء"يف ٦ؽػ٢  اثَ قحِةكٝةؿ 
 . (ذاد٫ث٢ ْل ، كْل ظٞيٞذ٫، ة ٦ة ٬ٮ٭٬ٮ ث

؟ ٮ٦ة ٬املٞٮؿ يف صٮاب )/ "اتلعىي٢"يف  ثٍِٓيةركٝةؿ 
اكإلنكةف ، ح اليشء كًل٧ةؿ كصٮدق اذلايتيؽؿ كظؽق ىلع ٦ة٬يَّ 

٧ؿ ٫ يؽؿ ىلع ظٞيٞح ٚإ٩َّ ، ثةلرشًلحكبكؿ  كاملع٧ٮؿ ىلع زيؽ ٔك
  .(املنرتؾكصٮد٥٬ اذلايت 

 . مٮصٮدو  ح للكِّ ح ْل احلٞيٞح اذلاديَّ املة٬يَّ  أم أفَّ 

 

 

 

 

 

 

بن اااةوبٙج  ( أجااإ َٗاااى  )

 .بنؿىٔف: ٔ 

 

 

 

 

 

ٗمو بنُةجق.  ) ( بًن

 

 

 

 

 

( بجاٍ َاُٛة  بنٓا ةل: ٔ    ) 

. 

 

 

 

 

 

 

ًُٛاااةو  بنسؿٗاااٛم:  )  ( ٓج

ٔ  .

 

 



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

/ ؿيف املٞىؽ األكَّ  ييجغٌؽ اإل "املٮاٝٙ"كٝةؿ وةظت 
، ٬ٮظٞيٞح ٬ٮ ث٭ة ٦ة  يشءو  للكِّ / ة ٔؽا٬ةح ٧َّٔ يف د٧يي املة٬يَّ )
 .(ْل ٦٘ةيؿة ملة ٔؽا٬ةك

 . اليشءح ْل ظٞيٞح املة٬يَّ  كْل إمةرة إىل أفَّ 

يف )/ "حاملجةظر املرشٝيَّ "ٚيٞٮؿ يف ، اىفؼؿ الؿازمة أ٦َّ 
ظٞيٞح ٬ٮ ث٭ة  يشءو  للكِّ  ا٥٤ٔ إفَّ / لٮاظٞ٭ةح ٨ٔ د٧يي املة٬يَّ 

الز٦ح اك٩خ أك ، ؿة جل٧يٓ وٛةد٭ةيكد٤ٟ احلٞيٞح ٦٘ة، ٦ة ٬ٮ
  .(٦ٛةرٝح

ح اليشء ْل ظٞيٞذ٫ كذاد٫ ك٬ٮ إمةرة أيٌةن إىل ٠ٮف ٦ة٬يَّ 
ح لكةاؿ الىٛةت  . املٕؿًك

، املٕىنح ث٪ٛف رصَّ  "اتلضؿيؽ"يف  ق اىُٔيسكاملعلج 
كْل ٦ة ث٫ ؟ ٬ٮ ةكْل منذٞح م٧َّ / كلٮاظٞ٭ةح يف املة٬يَّ )/ ٚٞةؿ

٢كد٤ُٜ اغبلةن ىلع األمؿ ؟ جيةب ٨ٔ الكؤاؿ ث٧ة ٬ٮ ٌٞ  (املذٕ
ؿة ملة يٕؿض هلة ٨٦ ي٦٘ة، كاظؽة يشءو  كظٞيٞح كِّ )/ كأًةؼ

ذجةرات   .(األ

هل  يشءو  كُّ )/ د٤ٕيٞةن ىلع ذلٟ ٌحاىػالَّ كٝةؿ النةرح 
ح ح ٨٦ ظير ْل إنكة٩يَّ ٚةإلنكة٩يَّ ، ٬ٮ ظٞيٞح ٬ٮ ث٭ة ٦ة

ذجةراتكْل ٦٘ةيؿة جل٧يٓ ٦ة يٕؿض هلة ٨٦ ، ظٞيٞح   .(األ

ْل ، كظٞيٞذ٫ح ا٣يت ْل ذات اليشء املة٬يَّ  أم أفَّ 
املٮوٮٚح بكةاؿ الىٛةت ٨٦ الٮصٮد كا٣ٕؽـ كمجيٓ الىٛةت 

 

 

 
( عٛااااام بيٚػاااااٙ   )

 .: ٔبنًٕبقف ظ

 

 

 
 

( بن كااااااى بنااااااىبي٘   )

ٓااااىقٛ د ظ حةؾااااص بًن : بًن

ٔ  . 
 

 

 

 

 

ْىؼ زػىٚام بععسقاةل   ( )

.  نهعهَّةيد بنؿهِّٙ: ٔ

 
 

 

 

 

ٗمو بنُةجق.  ( )  بًن
 

 

 

 

ٗمو َ ُّ.  ( )  بًن

 

 

 



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

يَّ   . ٦ٛةرٝحقٮاء اك٩خ الز٦ح أك ، حا٣ًٕؿ

يف دٞكي٫٧  "ظ٧١ح اإلرشاؽ"يف ٠ذةث٫  ميغ اإلرشاؽكٝةؿ 
 ظٞيٞحو  كَّ  ا٥٤ٔ إفَّ / ةتاملة٬يَّ الٌةثٍ اثلة٣ر يف )/ ل٧٤ة٬يَّةت

ـء هلة يف ا٢ٕٞ٣ٚإ٦َّ    .(بكيُحأك ِّٗي ، ة بكيُح كْل ا٣يت ال ص

ح ثأفَّ املةْيَّةت يه ظلةاق األميةء  . ـٓٔ يرصج

 اثَ رمؽٝةؿ ، ٚ٭ٮ املٕؿِّؼ ل٧٤ة٬يَّح ٔ٪ؽ٥٬، احلؽُّ ة ٦َّ كأ
أ ٤ٚ٪٢ٞ يف الكبي٢ ا٣يت ث٭ة يذ٭يِّ )/ "رشح ثؿ٬ةف أرقُٮ"يف 

 . (ك٬ٮ احلؽُّ ، ءاليشح الٮٝٮؼ ىلع ٦ة٬يَّ 

 . ءاليشح ٬ٮ ادلاؿ ىلع ٦ة٬يَّ  احلؽَّ  أم أفَّ 

كذللٟ )/ "د٤ؼيه ٦ة ثٕؽ ا٣ُجيٕح ألرقُٮ"يف  ككةؿ
  .(األميةءح ؼ ٦ة٬يَّ ٕؿِّ احلؽكد دي  فَّ إ/ يٞٮلٮف

ذ٫ ؼ ٦ة٬يَّ ٕؿِّ ٬ٮ ٝٮؿ يي / ٧٠ة ٝي٢ احلؽَّ  إفَّ )/ أيٌةن  ككةؿ
  .(حثةألمٮر اذلاديَّ  ءاليش

٦ح ذلات األمٮر املٞٮِّ / ح ْلكاملٞىٮد ثةألمٮر اذلاديَّ 
 . اجلجف كا٣ٛى٢ يف احلؽِّ / ح كْلاملة٬يَّ 

ح ٝٮؿ داؿ ىلع ٦ة٬يَّ  احلؽُّ )/ "اإلمةرات"يف  اثَ قحِةكٝةؿ 
َّٟ  كال، ءاليش ، ٦ةد٫ أمجٓىلع ٦ٞٮِّ  ٫ يكٮف منذ٧بلن يف أ٩َّ  م

٦ةد٫ ٦ٞٮِّ  ألفَّ ؛ ٨٦ صجك٫ كٚى٫٤ جةن كيكٮف الحمة٣ح مؿًلَّ 
  .(ٚى٫٤ـ اخلةص كاملٞٮِّ ، املنرتًلح ْل صجك٫

 

 

 

 

ؾكًااد  بنُاآىٔول٘  ( )

 .: ٔبيْىبق

 

 

 

 

ْىؼ جىْاةٌ    ( بٍج وْم)

 .  : ٔأوَٟٕ

 

 

 

 

ةجق:ٔ ( )  ٗمو بُن . بًن

 

 

 

 

ٗمو َ ُّ: ٔ( )   .  بًن

 

 

 

 

 بيْااةوبذ  ( بجااٍ َااُٛة ) 

 .: ٔظ



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

 . ل٤عؽك٬ٮ دأكيؽ ىلع ٩ٛف املٕىن الكةثٜ 

كإىل ٬٪ة ٩كٮف ٝؽ ثحٌ٪ة ٦ٕىن املة٬يَّح ٔ٪ؽ مج٭ٮر 
كإ٩َّ٭ة ذات اليشء كظٞيٞذ٫ الٮإٝح يف ، ا٣ٛبلقٛح كاملذلك٧ِّني

كإفَّ احلؽَّ ٬ٮ ، ٬ٮ ٬ٮ كا٣يت يكٮف ث٭ة اليشء، صٮاب ٦ة ٬ٮ
جلجذ٢ٞ ثٕؽ ذلٟ ، ا٣ٞٮؿ ادلاؿ ىلع د٤ٟ احلٞيٞح اذلاديَّح

 . ل٤جعر ظٮؿ ٦ٛ٭ٮـ الٮصٮد ٔ٪ؽ٥٬

ٔد - ب ٔص ح ا٣يت ح ابلؽي٭يَّ ك٬ٮ ٨٦ املٛة٬ي٥ األكحلَّ / ال
 . ٦ٕؿِّؼدكف أف دٛذٞؿ إىل  أكحلةن  دؿتك٥ يف األذ٬ةف ارتكة٦ةن 

، الٮصٮد ث٧ٕ٪ةق املىؽرم فَّ إ، ك٣ك٨ اجلؽيؿ ثةإلمةرة ٬٪ة
ٝج٢ كاملذلك٧ِّني ل٥ يك٨ مةآ االقذ٧ٕةؿ ثني مج٭ٮر احل٧١ةء 

٧ة اكف النةآ ثح٪٭٥ ٬ٮ املٕىن االمذٞةيق ٦٪٫ ٩َّ إك،  وؽرااملبلَّ 
 . املٮصٮدك٬ٮ 

املٕىن املنذٜ ٬ٮ املٕىن املكذ٢٧ٕ كاملٞىٮد  فَّ أث٢ الٮاٝٓ 
ث٧ٕىن اثلةثخ أك ك٬ٮ ، حح ا٣ٕؿٚيَّ يف قةاؿ احلٮارات ا٣ٕة٦َّ 

 ِّٞ يةفٜ يف املذع  . اأٔل

 ٦ٕىن املٮصٮد ٔ٪ؽ مج٭ٮر احل٧١ةء ٣حف إالَّ   أفَّ كقججنيِّ 
يةف٨٦ ظير ْل يف ك٣ك٨ ، املة٬يَّح ذات اإلنكةف أك  أم، اأٔل

يةف ٚةلٮصٮد ٨٦ ، ا٣ٛؿس كقةاؿ املٞٮالت ا٣ٕرش يف اأٔل
يةف  . أذجةرات املة٬يَّح ٨٦ ظير ٠ٮ٩٭ة يف اأٔل

املٮصٮد اكف ي٤ُٜ ىلع ٦ٕىن آػؿ أ٢ٝ اقذ٧ٕةالن  ٧٠ة أفَّ 
مىؽاؽ يف ة ح ا٣يت هلك٬ٮ كوٙ ل٤ىٮرة اذل٬٪يَّ ، ك٬ٮ الىةدؽ



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

يةف دىؽؽ   . ٤ٔي٫اأٔل

ؿ كوٙ األكَّ  مؿك٣ك٨ يف األ، املٕىن كاظؽ كالٮاٝٓ أفَّ 
٫ٞ حبةؿ ٦ذ٤ِّٕ  ءل٤يشكاثلةين كوٙ ، ٩ٛك٫حبةؿ  يشءل٤

 . كحم١ي٫

 ٥٤ٚ يك٨ يٕين ٔ٪ؽ٥٬ إالَّ ، ة ٣ِٛ الٮصٮد املىؽرمأ٦َّ 
يةفح املة٬يَّ مٮصٮديَّ   . ح يف اأٔل

ة  اظ٫ أرقُٔأ٦َّ ٚٞؽ اكف يكذ٤٧ٕٮف ٣ْٛح اهلٮيَّح ، كرشَّ
ك٨٦ امل٤ٕٮـ أفَّ ، ٣ْٛح املٮصٮد ث٪ٛف املٕىنكأظية٩ةن ، أظية٩ةن 

اهلٮيَّح دٕىن ٔ٪ؽ مج٭ٮر ا٣ٛبلقٛح املة٬يَّح النؼىيَّح يف 
يةف  . اأٔل

كال دٞةؿ ، ٚةهلٮيَّح دٞةؿ ىلع أ٩ٮاع ٠سِّية)/ أرقُٔٝةؿ 
ث٢ دجكت إىل يشءو كاظؽو كَجةع ، ث٪ٮعو امرتاؾ االق٥

  .(كاظؽة

ٮد يٞةؿ ىلع أ٩ٮاع يؿيؽ أفًّ اق٥ املٮص)/ اثَ رمؽٝةؿ 
  .(ك٣حف يٞةؿ ث٪ٮعو امرتاؾ االق٥ ٦س٢ ا٣ٕني، ٠سِّية

إفَّ هلؾق اجلٮا٬ؿ صٮ٬ؿان كاظؽان )/ أيٌةن  أرقُٔكٝةؿ 
ؿ الٮاظؽ ، يذٞؽ٦٭ة أرٚٓ ٨٦ مجيٕ٭ة اًُؿاران  كأص٪ةق٫ األكَّ

  .(كاملٮصٮد

اح أرقُٮ - اإلقهِؽرٝةؿ  ةن ىلع  - ك٬ٮ ٨٦ أكرب رشَّ ِّٞ٤ٕ٦
ة اكف )/ (إفَّ امل٤ُٮب ْل ٢٤ٔ اجلٮ٬ؿ ك٦جةدا٫)/ ٝٮهل ٬ؾا ل٧َّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بٍج وْام  زهكإٛ ياة    ( )

حٛعد: ٔ مجع .  بٟن

 

 

 

 
ةجق:ٔ ( ) ٗمو بُن . بًن

 

 

 

 

 

( ) :ّ ٗموَ  ُ . ٔبًن



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

٫ يف ٬ؾق الى٪ةٔح اتللك٥ُّ يف املٮصٮد ث٧ة ٬ٮ مٮصٮد كيف ، ًٗؿ
٫٤٤ إذ اكف ٝؽ دبنيَّ أفَّ احل٧١ح كا٤ٛ٣كٛح األكىل ، ٦جةدا٫ ٔك

٦ح أفَّ ، إ٧َّ٩ة د٪ْؿ يف ٬ؾي٨ كٌلف ٝؽ دبنيَّ يف املٞة٣ح املذٞؽِّ
  .(ٞيٞحاجلٮ٬ؿ ٬ٮ املٮصٮد ىلع احل

ٮع ا٤ٛ٣كٛح ٬ٮ املٮصٮد ٨٦  ك٬ٮ ينِّي ثرصاظحو أفَّ مًٮ
ةق املبلَّ وؽرا كأدجة٫ٔ ثٕؽ ذلٟ ، ظير ٬ٮ مٮصٮد ال ٦ة ق٧َّ

  .(٦ج٪ة٥٬) ثةلٮصٮد امل٤ُٜ حل٪ةقت أقةق٭٥

الكـ اإلق١٪ؽر إمةرةن رصحيحن ل١ٮف ٦ة٬يَّح  ٧٠ة أفَّ يف
 . اجلٮ٬ؿ ْل املٮصٮدة ظٞيٞحن ال كصٮد٬ة

املٮصٮد  فَّ إ)/ "د٤ؼيه ٦ة ثٕؽ ا٣ُجيٕح"يف  اثَ رمؽٝةؿ 
، ٨٦ املٞٮالت ا٣ٕرش كاظؽو  ىلع كِّ / أظؽ٬ة/ ءيٞةؿ ىلع أحنة

ال ا٣يت ك، ك٬ٮ ٨٦ أ٩ٮاع األق٧ةء ا٣يت دٞةؿ ثرتديت كد٪ةقت
كيٞةؿ  (ٟأم ٣ِٛ من١ِّ ) ئثةمرتاؾ حمي كال ثذٮاَدٞةؿ 

ك٬ٮ اذلم يف اذل٨٬ ىلع ٦ة ٬ٮ ٤ٔي٫ ػةرج ، ىلع الىةدؽ
كيٞةؿ ؟ مٮصٮد ءاخلبلك٢٬ ؟ مٮصٮدة٢٬ ا٣ُجيٕح / ٦س٢، اذل٨٬

قٮاء ، ح كذات ػةرج اجلٛف٦ة هل ٦ة٬يَّ  ٌك ) حأيٌةن ىلع ٦ة٬يَّ 
  .(دذىٮرأك ل٥ ، دىٮرت د٤ٟ اذلات

ح يف ٣ِٛ املٮصٮد ي٤ُٜ ىلع املة٬يَّ  إفَّ / كظةوو الكٌّ
يةف ح ػةرج ٦ة٬يَّ  أمُّ  ـأ، قٮاء اك٩خ املٞٮالت ا٣ٕرش، اأٔل

ح ا٣يت هلة أك ىلع املة٬يَّ ، خ أـ ل٥ دذ٢ٕٞاجلٛف أك اذل٨٬ قٮاء د٤ٌٕٞ 
يةف  . مىةدي٫٫ٞ يٞةؿ ثة٣تن١يٟ ىلع ٩َّ إك، مىؽاؽ يف اأٔل

بٍج وْام  زهكإٛ ياة    ( )

حٛعد: ٔ  مجع  .بٟن

ٗمو بنُةجق: ٔ ( ) .  بًن



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

ؿ ٣ْٛح املٮصٮد ْل أكَّ )/ "احلؿكؼ"يف ٠ذةب  اىفةرايبكٝةؿ 
ٕخ يف ا٣ٕؿبيَّ    .(منذٞحح ٦ة ًك

ٓ األكَّ م اك٩خ ٦ذٞؽِّ أ ؿ ىلع املٕىن ٦ح حبكت الًٮ
 . الٮصٮداملىؽرم ك٬ٮ 

يٞةؿ ىلع زبلزح  ان ٚةملٮصٮد إذ)/ ككةؿ أيٌةن يف ُفف الهذةب
كىلع ، كىلع ٦ة يٞةؿ ٤ٔي٫ الىةدؽ، ىلع املٞٮالت لك٭ة/ ٦ٕةفو 

دىٮرت أـ ل٥ ، اجلٛفذ٫ ػةرج ٦ة ٬ٮ ٦٪عةز ث٧ة٬يَّ 
  .(دذىٮر

ك٬ٮ دأكيؽ ىلع اجلٛف املٕىن الكةثٜ اذلم أمةر إحل٫ اث٨ 
 . رقُٮألرمؽ ٚي٧ة ثٕؽ ا٣ُجيٕح 

إىل ٦ٕىن الٮصٮد  يف إمةرةو  "اتل٤ٕيٞةت"يف ثَ قحِة كٝةؿ ا
ٚةلٮصٮد )/ "األقٛةر" وؽرا يف املىؽرم ٧٠ة ٫٤ٞ٩ ٔ٪٫ املبلَّ 

  .(اجلك٥ح مٮصٮديَّ  ٬ٮ، ل٤ضك٥اذلم 

 ك٬ٮ الٮصٮد - املٕىن املىؽرم ك٬ٮ ٦ة أرش٩ة إحل٫ ٨٦ أفَّ  
يةفح األميةء يف  دٕجِّي ٨ٔ مٮصٮديَّ ٣حف إالَّ  - كٝةؿ  ،اأٔل

الٮصٮد اذلم ٬ٮ ال١ٮف يف ، ان ٚإذ)/ "اتلعىي٢"يف  ثٍِٓيةر
يةف ٬ٮ  ك٬ٮ دأكيؽ ل٧٤ٕىن الكةثٜ ألقذةذق  .(املٮصٮديَّحاأٔل

 . قح٪ةاث٨ 

كاتلعٞيٜ يف )/ "حاملجةظر املرشٝيَّ "يف  اىفؼؿ الؿازمٝةؿ 
 ءاليش ظىٮؿ حن٨ ال ٩ٕين ثةلٮصٮد إالَّ / ٩ٞٮؿأف ، ٬ؾا ابلةب

 

 

: بنؿاااىٔف  ( بن اااةوبٙج)

 ٔ. 

 

 

 

 

 

 
 

ٗااامو بنُاااةجق: ٔ ( ) بًن

  .

 

 

 

 

 

 

ظ  بنسعهٛقاةذ   ( بٍج َاُٛة )

 ٔ :  .

 

 

 

 

 

ًُٛةو) : ٔ بنسؿٗاٛم   ( ٓج

  .



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

ةق كق٧َّ ، كراء ذلٟ أمؿان آػؿ٨٧ٚ أزجخ ، كحت٫ٞٞ كزجٮد٫
كىلع ٦ة ٤ٝ٪ةق ، الٮصٮد ٤ٔي٫ إَبلؽاكف ، ثةلٮصٮد

ح كراء مٮصٮديَّ  ءيش٦ٕىن الٮصٮد ٣حف  أم أفَّ  (ثةالمرتاؾ
يةف ال مٮصٮديَّ   . ح ٩ٛك٫األميةء يف اأٔل

ك٣حف الٮصٮد ٦ٕىن )/ "اتلضؿيؽ"يف  ق اىُٔيساملعلج كٝةؿ 
ح أم ظىٮؿ املة٬يَّ . (احلىٮؿث٢ ، ح يف ا٣ٕنيث٫ حتى٢ املة٬يَّ 
يةف ك٬ٮ   . املٮصٮديَّحيف اأٔل

الٮصٮد ٬ٮ ٩ٛف )/ "رشح اتلضؿيؽ"يف  ٌح احل يج اىػالَّ كٝةؿ 
يةفحتٜٞ املة٬يَّ  ح يف ك٣حف ٦ة ث٫ دكٮف املة٬يَّ ، ح يف اأٔل

يةف ٫ ك٬ٮ  .(اأٔل ٔٮ ٣حف هل ٚؿد أك مىؽاؽ كراء حتٜٞ مًٮ
 . املة٬يَّح

يف رشظ٫ ىلع اتلضؿيؽ ٨ٔ  ٌح احل يج اىػالَّ كٝؽ ٢ٞ٩ أيٌةن 
االمٕؿم كأثٮ احلكني ٝةؿ أثٮ احلك٨ )/ ٚٞةؿ، املذلك٧ِّنيثٕي 

٩ٛف د٤ٟ  حو ٦ة٬يَّ  كصٮد كِّ  إفَّ / ابلرصم كمجةٔح دجٕٮ٧٬ة
  .(املة٬يَّح

ث٢ يٞىؽكف ، ٭٥ ال يٞىؽكف كظؽة املٕىنكا٣ْة٬ؿ إ٩َّ 
ذجةر يةف ٧٠ة الٮصٮد ٬ٮ ٠ٮف املة٬يَّ  فَّ إك، كظؽة األ ح يف اأٔل

 . قةثٞةن أرش٩ة 

مى٤ُط الٮصٮد اكف ٩ةدر  فَّ إ، ٬ؾا ٚةحلةو٢ ٨٦ كِّ 
كٌلف ،  وؽراٝج٢ املبلَّ  احل٧١ةء كاملذلك٧ِّنياالقذ٧ٕةؿ ثني مج٭ٮر 

ةٚح إىل إالَّ  ٢ال يكذ٧ٕ ك٬ٮ ، ٦س٢ كصٮد اإلنكةف ءو يش ث٪عٮ اإًل

 

( ٘   ( بن كااااااى بنااااااىبي

ٓىقٛ  حةؾص بًن : ٔ ظ دبًن

. 

 

 

 

 

ْااىؼ   ٙةيااد بنؿهِّاا بنعهَّ( )

 .: ٔ بنسػىٚم

 

 

 

 

 

ٗمو بنُةجق.)  ( بًن

 

 

 

 

 

 

 

ٗمو َ ُّ: ٔ   .  بًن



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

يةف مٮصٮديَّ ال يٕين إالَّ  مى٤ُط املٮصٮد  فَّ إك، ح اإلنكةف يف اأٔل
يةفح  املة٬يَّ يٕين ث٫ إالَّ كال، ٬ٮ النةآ ثح٪٭٥  . يف اأٔل

كب٭ؾا يتجنيَّ جلة أفَّ مى٤ُط املة٬يَّح ي٤ُٜ ىلع املة٬يَّح ٨٦ 
ك٣ك٨ ٨٦ ، كالٮصٮد ي٤ُٜ أيٌةن ىلع املة٬يَّح، ظير ْل ْل

يةف ك٣حف ، ٚ٭٧ة يشء كاظؽ ثةٔذجةري٨، ظير ْل يف اأٔل
 . ٤ٚ٪ٛ٭٥ ذلٟ صيِّؽان  ...٬٪ةؾ يف احلٞيٞح إالَّ املة٬يَّح

 وٕقف الفالسفٛ الشابكني عمٜ احلكٗىني وَ املشألٛ: الجاٌ٘املبخح 

 / كمؿا٠ـ٩ة ا٧٤ٕ٣يَّح٬٪ةؾ رأيةف مةإةف يف ظٮزاد٪ة 

ؿ/  يع ياألكَّ ةاني ٝةا٤ٮف ثأوة٣ح ا٣ٛبلقٛح املنَّ  أفَّ ؽَّ
ٝةؿ ، حٝةا٤ٮف ثأوة٣ح املة٬يَّ  نيكا٣ٛبلقٛح اإلرشاٝي، الٮصٮد

/ أظؽٍْة/ ٝٮ٣نيث٢ اػذ٤ٛٮا ىلع )/ "٦٪ْٮ٦ذ٫"يف  الكزبكارم
ٌٞ  إفَّ  ك٦ٛ٭ٮـ ، حح أذجةريَّ ٜ ٬ٮ الٮصٮد كاملة٬يَّ األو٢ يف اتلع

ٌٞ ، عؽ ث٫ٔ٪٫ ك٦ذٌ  ظةؾو  . ةانيٞني ٨٦ املنَّ ك٬ٮ ٝٮؿ املع
٬ت ح كالٮصٮد أذجةرم ك٬ٮ ٦ؾاألو٢ ٬ٮ املة٬يَّ  إفَّ / كزةُيٍٓة

  .(ي٨ الك٭ؿكردمميغ اإلرشاؽ م٭ةب ادلِّ 

/ يف د٤ٕي٫ٞ ىلع ٬ؾا الالكـ ظكَ زادة آم يكٝةؿ النيغ 
ح أمؿ أوي٢ ٝٮي٥ ح املة٬يَّ أوة٣ح الٮصٮد كأذجةريَّ  ا٥٤ٔ أفَّ )

  أفَّ إالَّ ، كظؽيسةن  كمنةيغ ا٣ٕؿٚةف ٝؽي٧ةن ، احل٧١حٔ٪ؽ أقةَني 
ح الن ثأوة٣ح املة٬يَّ ي٨ الك٭ؿكردم دٛٮق أكَّ النيغ م٭ةب ادلِّ 

يةف، ح الٮصٮدكأذجةريَّ  ؽـ حت٫ٞٞ يف اأٔل ؿ ٨٦ ك٬ٮ أكَّ ، ٔك
  .(أثؽع د٤ٟ النج٭ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د ًُظٕيا   بنالعبصّازٕ( )

 .  : ٔظ

 

 

 

 

 

ٗمو بنُةجق.( )  بًن



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

ٚٞؽ حتى٢ )/ احل٧١ح"٩٭ةيح "يف  ٌح اىُجةَجةيئاىػالَّ كٝةؿ 
ةؤكفح ٧٠ة ٝةؿ ث٫ ح أذجةريَّ الٮصٮد أوي٢ كاملة٬يَّ  أفَّ    .(املنَّ

ثأوة٣ح الٮصٮد ٬ٮ ٦ؾ٬ت  ٠ٮف ا٣ٞٮؿ٭ة تنِّي إىل كٍلُّ 
ميغ اإلرشاؽ ٬ٮ اذلم  فَّ إك، ةانيمج٭ٮر احل٧١ةء ٨٦ املنَّ 

ك٣ك٨ ل٥ يٞي٧ٮا دحلبلن كاظؽان ىلع ، املة٬يَّحأثؽع ا٣ٞٮؿ ثأوة٣ح 
 . ٦ة ذ٬جٮا إحل٫

٬ؾق املكأ٣ح ل٥ دك٨ ٦ُؿكظح أوبلن ٝج٢  أفَّ  يؽَّيعاثلةين/ 
ٓج النٓيؽ املالنيغ ٝةؿ ،  وؽراؽ ادلا٦ةد كاملبلَّ ز٦ةف الكيِّ  ؿم ُ

مكأ٣ح أوة٣ح الٮصٮد )/ "دركق٫ ىلع رشح امل٪ْٮ٦ح"يف 
ل٥ دك٨ ، ْل مكأ٣ح ظؽيسح، حاملة٬يَّ  املُؿكظح يف ٦ٞةث٢ أوة٣ح

أيب ث٢ كال يف ٤ٚكٛح ا٣ٛةرايب ك، ٦ُؿكظح يف ٤ٚكٛح أرقُٮ
ألرقُٮ مكأ٣ح " ٦ة ثٕؽ ا٣ُجيٕح"ٚبل يٮصؽ يف ٠ذةب ، ٌٔل

كبةتلةيل ٚٔل ِّٗي ؛ حثةق٥ أوة٣ح الٮصٮد أك أوة٣ح املة٬يَّ 
كال ْل مٮصٮدة يف ٤ٚكٛةت ، ٦ُؿكظح يف ٤ٚكٛح أٚبلَٮف

، أ٦سةؿ أيب ٌٔل كا٣ٛةرايب ك٣حف ٬٪ةؾ اق٥ هلؾق املكأ٣ح أوبلن 
 املِّيدا٦ةد كاملبلَّ  ة يف ز٦ةفؿ مؿَّ ك٬ؾق املكأ٣ح ّ٭ؿت ألكَّ 

  .(وؽرا

ك٣ك٨ اتلعٞيٜ ، املكأ٣ح٬ؾا ػبلوح ٦ة ٫٤ٞ٩ ا٣ٞٮـ ٨ٔ 
 . املن٭ٮري٨ ػبلؼ ٬ؾي٨ الؿأيني ٧٠ة قججنيِّ 

إف اكف ٦ٞىٮدق ثٕؽـ اتلٕؿُّض ، ة الؿأم اثلةينأ٦َّ 
٬ٮ ٔؽـ ابلعر اتلٛىيٌل ٔ٪٭ة حتخ ٬ؾا ا٣ٕ٪ٮاف ، ل٧٤كأ٣ح

  ىًِّٟ٘اااابنٓاااآٛم بن( )

ُظٕيااااااد   : ظْااااااىؼ بًن

ٔ-. 



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

ة إف اكف . يكٮف هل كص٫ٚؿب٧َّة ، االوُبليح ث٪ٛف أ٣ٛة٫ّ كأ٦َّ
ٮح ٬ؾق املكأ٣ح ٔ٪ؽ٥٬ ؽـ دب٪ي٭٥ ، ٦ٞىٮدق ٔؽـ ًك ٔك

 أفَّ  ةق٦ٕ٪ ألفَّ ؛ ٚ٭ٮ كاًط ا٣ٛكةد، ٣ُؿؼو دكف َؿؼ
ٮاعت ا٣ٌٞةية احل٤٧يَّ  ٮاعت األظاكـ مًٮ ح ا٣يت ْل مًٮ

ظير إفَّ أظاكـ املة٬يَّح ، اك٩خ ٦ج٭٧ح ٔ٪ؽ٥٬، ا٤ٕٞ٣يَّح
اك٩ٮا ٔ٪ؽ٦ة  ٧ٚسبلن ، ٔ٪ؽ٥٬ ختذ٤ٙ ٨ٔ أظاكـ الٮصٮد

٫ ت ٨٦ ٦ةدة كوٮرة أك أ٩َّ ٫ مؿًلَّ حي٧١ٮف ىلع اجلك٥ ثأ٩َّ 
ح اجلك٥ أك ال يؽركف ٢٬ ْل ٦ة٬يَّ ، أك ٦٪ٞك٥، ٦ذعؿؾ
، ح ٔ٪ؽ٥٬ة يكذ٤ــ إث٭ةـ مجيٓ املكةا٢ ا٤ٛ٣كٛيَّ م٧َّ ؟ كصٮدق

نٮاايَّح أظاك٦٭ة ا٤ٕٞ٣يَّح  . ٦ٕٞٮؿك٬ٮ أمؿ ِّٗي ، ٔك

ح احلك٥ كاٝٓ ىلع املة٬يَّ  ي٧٤ٕٮف أفَّ ٭٥ اك٩ٮا إ٩َّ / أك ُلٔؿ
 ِّٞ يةفاملذع ٭٥ يجعسٮف ٨ٔ كاحلةؿ أ٩َّ ، ٞح يف األذ٬ةف ال يف اأٔل

٭٥ اك٩ٮا إ٩َّ / أك ُلٔؿ، الٮ٧٬يَّحح ال ظٞةاٜ األميةء ا٣ٕيجيَّ 
ِّٞ حي٧١ٮف ىلع املة٬َّ  يةفيح املذع ك٬ٮ ٦ٕىن ، ٞح ٔ٪ؽ٥٬ يف اأٔل

ؽـ ذ٠ؿ٥٬ ٬ؾق ، حا٣ٞٮؿ ثأوة٣ح املة٬يَّ  ا٣ٕ٪ةكي٨ ثأق٧ةا٭ة ٔك
ً٭٥ هلة ال يٕين ٔؽـ دٕؿُّ ، حح ٠أوة٣ح املة٬يَّ االوُبلظيَّ 
 . إحل٭ةكاتلٛةد٭٥ 

٩ٛك٫ يٞٮؿ يف ٠ذةث٫   وؽرااملالَّ  ٬ؾا ثةإلًةٚح إىل أفَّ 
ح دجٕةن جل٧٭ٮر ا٣ٛبلقٛح ٫ اكف يٞٮؿ ثأوة٣ح املة٬يَّ إ٩َّ ، ر"األقٛة"

ز٣خ أٝؽاـ ك٦ة أكرث ٦ة )/ ٝةؿ، املؽإٚني ٔ٪٭ة ك٨٦ أمؽِّ 
كأ٦سةهلة املٮركزح ٨٦ ، ٬ؾق ا٣ٕجةرات ظير مح٤ٮا، ؿي٨املذأػِّ 

 الٮصٮد ٣حف إالَّ  ٨٦ أفَّ ، كأدؿاث٫ كأدجة٫ٔ، النيغ الؿاحف



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

يٞىؽ ٬ؾق األٝٮاؿ الرصحيح ا٣يت ٤ٞ٩٪ة٬ة "ح ح املة٬يَّ مٮصٮديَّ 
ٚٮا اللك٥ ٚٞؽ ظؿَّ   ٛى٢"ؿ ٨٦ ٬ؾا ا٣األكَّ  جعرٔ٪٭٥ يف امل

ح ٔ٪٭٥ يف أذجةريَّ   ٠٪خ مؽيؽ اذلبِّ كإينِّ ، ٨ٔ مٮا٫ًٕ
ف ٬ؽاين ريب كا٩كنٙ يل أ ظََّّ ، ةتكدأو٢ املة٬يَّ ، الٮصٮد

  .(األمؿ ث١ٕف ذلٟ أفَّ  ثح٪ةن  ا٩كنةٚةن 

٨٦ ٫ اكف يؽاٚٓ ٨ٔ ا٣ٛبلقٛح ٝج٫٤ ح ثأ٩َّ ٚ٭ٮ يرصِّ 
كٝةؿ ، رصٓ ٨ٔ رأي٫ ثٕؽ ذلٟ ز٥َّ ، حا٣ٞةا٤ني ثأوة٣ح املة٬يَّ 

 . الٮصٮدثأوة٣ح 

ٮح  جلةدبنيَّ  ٝؽك ٚٮا ا٣ٞٮـ ل٥ حيؿِّ  أفَّ ، كقيأيت املـيؽ، ثًٮ
ث٢ ٬ٮ اذلم ٝةـ ثذعؿي٫ٛ كدأكي٫٤ حلُةثٜ ، اللك٥ ٨ٔ مٮا٫ًٕ
٦ٓ ،  ال يذ٭٥ ث٧ؼة٣ٛح إمجةع احل٧١ةءظََّّ ، ثكبل٦٭٥ الك٫٦

مج٭ٮر كيذ٭٥ ، أػؿل ٠سِّية يْ٭ؿ اخلبلؼ ٫ًٓ يف مٮاأ٩َّ 
، ٭٥ اك٩ٮا حمضٮبني ٨ٔ ٩ٮر الٮصٮد األوي٢ٝج٫٤ ثأ٩َّ  حا٣ٛبلقٛ

٫ ابلةرم دٕةىل حبٞيٞذ٫ دكف ِّٗيق  . كاذلم اػذىَّ

ٓو ٫ يف مٮ٧٠ة أ٩َّ  ح إ٩كةر مج٭ٮر ٤َّٔ  آػؿ ينِّي إىل أفَّ  ً
 . الٮصٮدح ْل إ٩كةر٥٬ ألوة٣ح قٛح ل٤عؿًلح اجلٮ٬ؿيَّ بلٛا٣

٬ؾا ٧ة كٕٝٮا يف ا٣ٞٮـ إ٩َّ  كا٥٤ٔ أفَّ )/ "األقفةر"كةؿ يف 
كذ٬ةث٭٥ إىل ، حح اخلةرصيَّ ٣ٕؽـ حتٞيٞ٭٥ الٮصٮد كاهلٮيَّ  ا٤٘٣ٍ

ذجةرات اذل٬٪يَّ  أفَّ  ح كاملٕٞٮالت الٮصٮد كا٣تنؼه ٨٦ األ
 . (اخلةرجا٣يت ال حيةذل هلة أمؿ يف  اثلةثذح

 . اثلةينـ ثُالف الؿأم  ثٍة دلؽَّ ـلؽ دبنيَّ 
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َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

ك٬ٮ املجكٮب إىل وةظت امل٪ْٮ٦ح ، ؿة الؿأم األكَّ ٦َّ أ
ث٢ ادلحل٢ كا٣رب٬ةف ، ٥٤ٚ ي٥ٞ ٤ٔي٫ دحلبلن كاظؽان ، الكزبكارم
 . ػبل٫ٚالكةَٓ ىلع 

مج٭ٮر ا٣ٛبلقٛح  أفَّ  - قججنيِّ  كًل٧ة - ٚةتلعٞيٜ
ح  وؽرا ٝةا٤ٮف ثأوة٣ح املة٬يَّ املبلَّ ٝج٢ ، ٧ني ٝةَجحن كاملذلكِّ 

اذلي٨  كأفَّ ، حح الٮصٮد يف مجيٓ املٮصٮدات اإلماك٩يَّ كأذجةريَّ 
 ٨٦ الىٮٚيَّحذ٬جٮا إىل ا٣ٞٮؿ ثأوة٣ح الٮصٮد ٥٬ ا٣ٕؿٚةء 

ىلع أفَّ ، ٧٠ة قجسبذ٫ الظٞةن ،  وؽرا ٠سِّيان كاذلي٨ دأزؿ ث٭٥ املبلَّ 
ٚ٭ٮ ث٪ةءن ىلع ، لٮصٮدا٣ٕؿٚةء ظي٪٧ة ذ٬جٮا إىل ا٣ٞٮؿ ثأوة٣ح ا

كاذلم ٬ٮ ، احنىةر مىؽاؽ الٮصٮد ٔ٪ؽ٥٬ يف ابلةرم دٕةىل
كػةرج ختىىةن ٨ٔ حم٢ِّ ، كصٮد حمي ثإمجةع ا٣ٛبلقٛح

جح ٨٦ ٦ة٬يَّحو ككصٮدو   . ابلعر املذ٤ِّٕٜ ثةمل١٧٪ةت املؿًلَّ

كب٭ؾا يتجنيَّ احنىةر ا٣ٞٮؿ ٤ُ٦ٞةن ثأوة٣ح الٮصٮد ثةملبلَّ 
٬ٮ الٮظيؽ اذلم أثؽع ٬ؾا ا٣ٞٮؿ يف  وؽرا دكف ِّٗيق، كأ٫َّ٩

 دةريغ ا٥٤ٕ٣ كا٧٤ٕ٣ةء، ىلع ػبلؼ ٦ة ٬ٮ من٭ٮر أك ٦ذٮ٥٬. 

 التخكٗل التازخي٘ لمىشألٛ

، ٨٦ اجلةظيح اتلةرخييَّح ك٣ك٨ ٝج٢ حتٞيٜ ٬ؾق املكأ٣ح
 جلة  يتجنيَّ ظََّّ ؛ الن ح أكَّ اتلىٮريَّ ملجةدا٭ة ف ٩ذٕؿض أجيؽر ث٪ة 

ح كالٮصٮد ة ثة٣جكجح ملٛ٭ٮَل املة٬يَّ أ٦َّ / ـِلٔؿ، ا٣زناع ٚي٭ة حم٢ُّ 
٪ة ٨٦ إيٌةظ٭٧ة يف ، كاملذلك٧ِّني ٔ٪ؽ مج٭ٮر احل٧١ةء ٚٞؽ ٚٗؿ

ؿ  . املجعر األكَّ

 ٌَّ ذجة ثة٣جكجح ملٕىن ةكأ ، راألوة٣ح اذلم ٬ٮ يف ٦ٞةث٢ األ



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

 ِّٞ يةف حن ٜ كاملٮصٮد ظٞي٧ٕٚٞ٪ةق املذع ف كامل١ٮِّ ، يف ٦نت اأٔل
  كاذلم، ل٤ٮح الٮاٝيع اخلةريج

ن
ح لآلزةر اخلةرصيَّ  يكٮف ٦جنأ

 ال٩زتاع املٛة٬ي٥ اذل٬٪يَّ ، ذلاد٫
ن
 . املؼذ٤ٛحح ك٦جنأ

 ٌَّ ذجةرم ٬٪ة ةكأ ، ٚ٭ٮ املٞةث٢ ملٕىن األوي٢، ٦ٕىن األ
يةف  لٮح كال ينلكِّ ، ك٬ٮ اذلم ٣حف هل مىؽاؽ ثةذلات يف اأٔل

 ، الٮاٝٓ اخلةريج
ن
كإف اكف هل مىؽاؽ ، رلآلزة كال يكٮف ٦جنأ

 . ا٩زتا٬٫ٔٮ ٦جنأ ك، ثة٣ٕؿض

ـو  يىط أف اذلم  ٮ٬، ٦ة ك٦ٕىن املىؽاؽ ثةذلات ملٛ٭ٮ
يف احل٢٧  حح د٤ٕي٤يَّ اظذةج إىل ظيثيَّ  قٮاء، يذىٙ ث٫ ظٞيٞحن 

أك ل٥ حيذش ذللٟ كادىٙ ثةملٛ٭ٮـ ثةحليثيَّح ، كاالدىةؼ
 أك ٦ة يكُلَّ  - حح دٞييؽيَّ ال حيذةج إىل ظيثيَّ ك، اإلَبلٝيَّح

ـءان  د٪٥ٌُّ  -ثةلٮاقُح يف ا٣ٕؿكض  ٮع ٨٦  إحل٫ كدىِّي ص املًٮ
 . حي٢٧ ٤ٔي٫ ٬ؾا املٛ٭ٮـ ظََّّ 

ح ٫ حيذةج إىل ظيثيَّ ك٦ٕىن املىؽاؽ ثة٣ٕؿض ٬ٮ أ٩َّ 
كا٣يت لٮال٬ة لاكف ، إحل٫ حلىجط احل٢٧ ثةحلٞيٞح ح د٪٥ٌُّ دٞييؽيَّ 

 . دلةزمادىة٫ٚ ثةملٛ٭ٮـ 

ل٧٤ـيؽ ٨٦ اتلعٞيٜ يف ظيثيةت  كقٮؼ ٩ذٕؿض الظٞةن 
ٓ كاحل ٔ٪ؽ املعة٧٠ح ثني ، كمؿادت ٩ٛف األمؿ، ٢٧الًٮ
كْل ٨٦ أ٥٬ املجةظر ا٤ٛ٣كٛيَّح ادلٝيٞح امل٘ٛٮؿ ، ا٣ٛي٤كٮٚني

كا٣يت هلة دكر ٠جِّي يف ٠نٙ ، ٔ٪٭ة يف ظٮزاد٪ة ا٧٤ٕ٣يَّح
 . ٚك٨ ٨٦ املرتٝجني ...مبلبكةت ٬ؾق املكأ٣ح ا٤ٛ٣كٛيَّح اخلُِّية



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

ح ٦ة٬يَّ  أفَّ ح يؿكف ا٣ٞةا٤ني ثأوة٣ح املة٬يَّ  فَّ إ/ ـةحلةوو
يةف جب٢ٕ ابلةرم  - ٦سبلن  - اإلنكةف مٮصٮدة ثةحلٞيٞح يف اأٔل
ٙ ٦٪٭ة ك٨٦ قةاؿ  لٮح الٮاٝٓ اخلةريج املؤ٣َّ كتنلكِّ ، دٕةىل هلة

 . ةت األميةء٦ة٬يَّ 

يةفاملة٬يَّ  فَّ إك كإف  - ح يف األذ٬ةف ْل ثٕي٪٭ة ا٣يت يف اأٔل
ٚٔل  - كاذل٨٬اػذ٤ٛذة يف أحنةء الٮصٮد النؼيص يف ا٣ٕني 

ةن  كاظؽه  يشءه   ظٞيٞح كْل تنلكِّ ، ل٤ٮصٮدي٨ ثٕي٪٫ ٦ٕؿًك
ز٥َّ ي٤عٞ٭ة ال١ٮف يف ، اليشء يف ٩ٛك٫ كا٣يت ٬ٮ ث٭ة ٦ة ٬ٮ

 . الٮصٮدي٨ ٦ٓ لٮاز٦٭٧ة

٦ٛ٭ٮـ الٮصٮد ٦٪زتع ٦٪٭ة الظٞةن ثٕؽ  ٠ؾلٟ يؿكف أفَّ 
يةفٚيعك٥ ا٢ٕٞ٣ ثذعٞٞ٭ة يف ، اذل٨٬ارتكة٦٭ة يف  ، اأٔل

يةفثةذلات يف  مىؽاؽو  أٌم ٤ٚحف ملٛ٭ٮـ الٮصٮد  ك٣حف ، اأٔل
ح يف ح املة٬يَّ كْل مٮصٮديَّ ،  املٕىن اإلزجةيت يف اذل٨٬هل إالَّ 

يةف  . كلٮال اذل٨٬ ٦ة زجخ الٮصٮد، اأٔل

 ٌَّ ٔدأ ٔص ِّٚيل ، ذلًٟٕٚل ا١ٕ٣ف ٨٦ ، ة اىلةاو ثأوةىح ال
ِّٞ  أفَّ  يةف أكَّ الٮصٮد ٬ٮ املذع ح املة٬يَّ  كأفَّ ، الن ٜ يف اأٔل ةت ٦٪زٔت

كْل ّبلؿ احلٞيٞح كحتيك ٨ٔ دٕي٪ةت الٮصٮد ، زة٩يةن ٦٪٫ 
ظٞيٞح  ألفَّ ؛ كال حتىك ٨ٔ ذاد٫ كظٞيٞذ٫، ِّٗيكظؽكدق ال 

ح ْل ّبلؿ احلٞيٞح ال ٚةملة٬يَّ . األذ٬ةفالٮصٮد ال دأيت إىل 
ح ٤ٚٮال اذل٨٬ ٦ة اك٩خ ٬٪ةؾ ٦ة٬يَّ ، األذ٬ةفٔي٪٭ة املؿتك٧ح يف 

 . املة٬يَّةت٨٦ 

ا٣ٞةا٢ ثأوة٣ح الٮصٮد ال  فَّ إ، ؽيؿ ثةذل٠ؿ ٬٪ةك٣ك٨ اجل



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

 حبير ال يكٮف هلة أمُّ ، ػرتاع اذل٨٬اح ٨٦ املة٬يَّ  يٞٮؿ إفَّ 
كإف ل٥ يك٨ ، ل٤نةػه ح اك٢ْ٣ِّ ح ٤ّيَّ ث٢ هلة كإٝيَّ ، حو كإٝيَّ 

إفَّ املة٬يَّح مٮصٮدة ثٮصٮد / كبٕجةرةو أػؿل، حح ٔيجيَّ هلة كإٝيَّ 
 . مٮصٮدة يف ٩ٛك٭ةال أ٩َّ٭ة ، ٦جنأ ا٩زتأ٭ة

، متجةق اذل٨٬اح يف األٔيةف ٨٦ ثةب ٚةحلك٥ ثٮصٮد املة٬يَّ 
 املؿآة٨٧٠ جي٤ف أ٦ةـ ، ثةذلاتكأػؾق ٦ة ثة٣ٕؿض ماكف ٦ة 

 . اخلةريجح ْل الٮاٝٓ الىٮر املؿآديَّ  ٚي٨ْ أفَّ ، ل٤ؼةرجكّ٭ؿق 

٨٦  ٚ٭ٮ حنٮه ، مٮصٮداإلنكةف / كبةتلةيل ٔ٪ؽ٦ة ٩ٞٮؿ
ٚي٪٤ٞت ، مٮصٮدكصٮد اإلنكةف  ٞيٞح إفَّ ث٢ احل، املضةزماحل٢٧ 

ٮع مجيٓ ا٣ٌٞةية احل٤٧يَّ   . املة٬يَّح٨٦  ح إىل الٮصٮد ثؽالن مًٮ

ح اتلىٮريَّ  املجةدئكإىل ٬٪ة ٩كذيف ث٭ؾا املٞؽار يف ثيةف 
يف إحل٫ ث٪عٮو أ٧ٜٔ كأدؽ ة أػؿل كجلة ٔٮدة مؿَّ ، ل٤جعر

 . دٕةىلا٣ٞةد٦ح إف مةء اهلل  ثٮاباأل

ٔي٪ةق ٨٦ إَجةؽ مج٭ٮر ا٣ٛبلقٛح ٦ة ادٌ ك٩ؿصٓ اآلف إىل 
ح الٮصٮد يف اعل٥ ح كأذجةريَّ ٧ني ىلع ا٣ٞٮؿ ثأوة٣ح املة٬يَّ كاملذلكِّ 

 الٮاصت ح إالَّ ٫ ال يٮصؽ كصٮد أوي٢ ثبل ٦ة٬يَّ ٩َّ إك، اإلماكف
كاذلم ٝة٦خ ىلع إزجةت كصٮدق كأحنةء كصٮدق ا٣ربا٬ني ، ثةذلات
 . ال١سِّية

ة مٮا٬ؽ ىلع ةن ننِّي إىل ٔؽَّ كإلزجةت ٬ؾا امل٤ُت دةرخييَّ 
 / ذلٟ

ؿ/  يف  ا٣ٞك٥ؿ ٨٦ ٬ؾا األكَّ املجعر ٦ة أرش٩ة إحل٫ يف األكَّ



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

٭ة ذات اليشء ٩َّ إ/ ح ٔ٪ؽ مج٭ٮر ا٣ٛبلقٛحدٕؿيٙ املة٬يَّ 
 اليشء كحنٮ كصٮدق ٧٠ة يٞٮؿ املبلَّ  ٭ة ٢ٌّ ٩َّ إال ، كظٞيٞذ٫
 . وؽرا

ةت مى٤ُط الٮصٮد اك٩ٮا ي٤ُٞٮ٫٩ ىلع املة٬يَّ  إفَّ اثلةين/ 
يةف يةفح املة٬يَّ  مٮصٮديَّ الٮصٮد ٣حف إالَّ  فَّ إك، يف اأٔل ، ح يف اأٔل
 . أذجةريذ٫ك٬ٮ ٦ٕىن ، ٩ٛك٫ح ال مٮصٮديَّ 

ٮاعت األظاكـ  ٤ُٜاملذتجٓ مل إفَّ اثلةىر/  يف ا٧٤ٕ٣يَّح مًٮ
، حح كا٤ٛ٣كٛيَّ ح كالؿيةًيَّ كا٣ُجيٕيَّ ح مجيٓ املكةا٢ امل٪ُٞيَّ 

ٮع ٌك  ْل - الٮصٮد ال -ح املة٬يَّ  يؽرؾ بك٭ٮ٣ح أفَّ  ٬ؾق  مًٮ
٭ة الٮصٮد ٫ ال دٮصؽ ٌٝيح ٧٤ٔيَّ ٩َّ إك، األظاكـ ٔٮ ح كاظؽة مًٮ

ٮاعت مكةا٢ امهلل إالَّ ،  وؽراثةملٕىن املٞىٮد ل٧٤بلَّ   مًٮ
 . ٔ٪ؽ٥٬ كاصت الٮصٮد ثةذلات كاذلم ٬ٮ كصٮد حمي  

ح يف  وؽرا ٩ٛك٫ اكف يٞٮؿ ثأوة٣ح املة٬يَّ املبلَّ  إفَّ الؿاثع/ 
  ؿ أمؿق دجٕةن ل٤ٛبلقٛح ٝج٫٤ ٧٠ة ٤ٞ٩٪ة ٔ٪٫ ذلٟ قةثٞةن أكَّ 

ةن ث٫ ٧٠ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ  . ظير ل٥ يك٨ ٬ؾا ٦ؾ٬جةن ػةوَّ

٫ كذلٟ أ٩َّ )/ "النٛةء"يف ٦ؽػ٢  اثَ قحِةٝةؿ اخلةمف/ 
ةت ٝؽ د٤ٟ املة٬يَّ  كأفَّ ، ةتلؤلميةء ٦ة٬يَّ  ٝؽ ق٤ٙ لٟ أفَّ 

يةف ، كٝؽ دكٮف مٮصٮدة يف األذ٬ةف، دكٮف مٮصٮدة يف اأٔل
 كَّ  كأفَّ ، ح ال يٮصت هلة حتىي٢ أظؽ الٮصٮدي٨املة٬يَّ  كأفَّ 

 فَّ أك، حد٤ٟ املة٬يَّ  ت ثٕؽ زجٮ٨٦ الٮصٮدي٨ ال يثجخ إالَّ  كاظؽو 
ٮارض دكٮف ٨٦ الٮصٮدي٨ ي٤عٜ ثةملة٬يَّ  كاظؽو  كَّ  ح ػٮاص ٔك

ٖااموب  بوَاا ةو   ياااَّ( )

 .  : ٔظ



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

دكٮف هل يف الٮصٮد  أالَّ كجيٮز ، الٮصٮدح ٔ٪ؽ ذلٟ ل٧٤ة٬يَّ 
٣ك٨ ، املة٬يَّح٧ة اك٩خ هل لٮازـ د٤ـ٫٦ ٨٦ ظير كربَّ ، اآلػؿ
  .(ْلد٤ـ٦٭ة  ز٥َّ  الن رة أكَّ ح دكٮف ٦ذٞؿِّ املة٬يَّ 

ر يف ح ىلع الٮصٮد ثةتلٞؿُّ ٬يَّ ةـ املك٬ٮ رصيط يف ثيةف دٞؽُّ 
الٮصٮد اعرض ىلع  فَّ إك، الٮإٝيَّح٩ٛف األمؿ حبكت املؿدجح 

 . ٭ة ْل األو٢ يف اتلع٩َّٜٞ إك، ٔ٪٭ةؿ ح ٦ذأػِّ املة٬يَّ 

ةت األميةء ٝؽ دكٮف ٦ة٬يَّ )/ "النفةء"ككةؿ أيٌةن يف ٌؽػو 
ٚي١ٮف هلة ، اتلىٌٮركٝؽ دكٮف يف ، األميةءيف أٔيةف 
ح ِّٗي ح ث٧ة ْل د٤ٟ املة٬يَّ أذجةر املة٬يَّ / زبلزحأذجةرات 

، ٠ؾلٟك٦ة ي٤عٞ٭ة ٨٦ ظير ْل ، الٮصٮدي٨مٌةٚح إىل أظؽ 
يةف ٚي٤عٞ٭ة ظيجبؾ أٔؿاض  كأذجةر هلة ٨٦ ظير ْل يف اأٔل

، اتلىٌٮركأذجةر هلة ٨٦ ظير ْل يف ، ذلٟكصٮد٬ة  ختهُّ 
  .(كصٮد٬ة ٨٦ ظير ْل ٠ؾلٟ ٤عٞ٭ة أٔؿاض ختهُّ ٚي

كإف اك٩خ ال دٞذيض ثؾاد٭ة ، املة٬يَّح ك٬ٮ ينِّي إىل أفَّ 
 ٌٞ يةف أك اتلع ، ثةجلة٢ٔك٣ك٨ ثٕؽ دٞؿر٬ة ، األذ٬ةفٜ يف اأٔل

ٜدكٮف ْل األو٢ يف  ٌٞ ٮع لكةاؿ الىٛةت، اتلع  . كاملًٮ

ظٞيٞح  يشءو  للكِّ  إفَّ )/ "النفةء"ككةؿ أيٌةن يف إهليةت 
ح ث٫ اخلةوَّ  يشءو  ظٞيٞح كِّ  ك٤ٕ٦ٮـ إفَّ ، ٦ة٬يَّذ٫ح ْل ػةوَّ 

  .(اإلزجةتِّٗي الٮصٮد اذلم يؿادؼ 

ٔد، ح ح كاغذجةريَّ كـيّ درصيط ثأوةىح املةْيَّ  ٔص ٔصٔد كإفَّ ال  ال
ٔديَّ / أم، زجةت ٌلةـ اإلىحف هل إالَّ  ٔص  املةْيَّح. ح م

 

 

 

 

 

: بنٓاااا ةل  ( بجااااٍ َااااُٛة)

ٔ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةجق:ٔ ( ) ٗمو بُن  .  بًن

 

 

 

 

 

 
 

 

ٗمو َ ُّ: ٔ( )  .  بًن

 



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

  ."املجةظسةت"كٝؽ أمةر إىل ٩ٛف املٕىن يف ٠ذةث٫ 

 يشءو  كَّ  إفَّ  ا٥٤ٔ)/ "اإلمةرات كاتلججيٓةت"ككةؿ أيٌةن يف 
يةف أك ٦ذىٮران يف ٫ إ٩َّ ٚإ٩َّ ، ٦ة٬يَّحهل  ٧ة يذعٜٞ مٮصٮدان يف اأٔل

ك٬ٮ كاًط يف ٠ٮف  (األذ٬ةف ثأف يكٮف أصـاؤق ظةرضة ٫ٕ٦
يةف ٦ٓ اصـاا٭ة اذلاديَّ املة٬يَّ   . ٦ح هلح املٞٮِّ ح يف اأٔل

ح ٬ٮ ٦جعر ٨٦ أٝؽـ املجةظر ا٤ٛ٣كٛيَّ  إفَّ الكةدس/ 
يةفح يف املة٬يَّ  أم -كصٮد اليلك ا٣ُجييع  يف  ككصٮدق - اأٔل

يةف حم٢ُّ  كإف اػذ٤ٛٮا يف حنٮ ، ادٛةؽ مجيٓ ا٣ٛبلقٛح اأٔل
 . كصٮدق

يةف، أـالَٔفة أ٦َّ  / يٕين، ٚٞةؿ ثٮصٮدق املكذ٢ٞ يف اأٔل
ح يف ةت اجلٮا٬ؿ املةديَّ ٦ة٬يَّ  كٌَل ، كابلٞؿ، كا٣ٛؿس، اإلنكةف

دة ا٣يت ْل ٢ املضؿَّ ح أك املسي ة٬ة ثةلىٮر ا٤ٕٞ٣يَّ ق٧َّ ك. اعل٥ ا٣ُجيٕح
 . ٔ٪٧٠٫ة ٬ٮ من٭ٮر ، األ٩ٮاعأربةب 

ؾ ز٦ةف أرقُٮ ذ٬جٮا ٪ةاني ٦ك٣ك٨ قةاؿ ا٣ٛبلقٛح املنَّ 
ال ثٮصٮد ، ثٮصٮد٬ةاملٮصٮد ك، أٚؿادقصٮد اليلك ا٣ُجييع يف إىل ك

كننِّي اآلف إىل ، مكذ٢ٞ ك٦٪عةز ٨ٔ أٚؿادق ٧٠ة ٝةؿ أٚبلَٮف
 / ذلٟثٕي أٝٮاهل٥ يف 

كا٣رب٬ةف ٤ٚحف )/ "رشح ثؿ٬ةف أرقُٮ"يف  اثَ رمؽٝةؿ 
ث٢ ، - أم األٚؿاد - ٠سِّيةيٞٮـ ىلع األميةء ال١سِّية ث٧ة ْل 

ح الكةريح يف د٤ٟ األميةء ال١سِّية ا٣ُجيٕح اللكيَّ ٧ة يٞٮـ ىلع إ٩َّ 
٫ إذا ل٥ ٚإ٩َّ ، - حأم املة٬يَّ  - املع١ٮـ ٤ٔي٭ة ثةحلك٥ ا٣رب٬ةين

 

 

 

حةؾطااةذبجااٍ َااُٛة  ( ) : بًن

ٔ. 

 

 

 

بيْااةوبذ بجااٍ َااُٛة   ( )

 .  : ٔظ ٔبنسُحٛٓةذ

 



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

ل٥ يك٨ ٬٪ةؾ ، يك٨ يف األميةء ال١سِّية َجيٕح ث٭ؾق الىٛح
كإذا ل٥ يك٨ ٬٪ةؾ ، ان أكقٍ حيك٥ ٤ٔي٫ ٨٦ َؿيٜ ٦ة ٬ٮظؽَّ 
لٟ ٦ة جيت أف كذل؛ أوبلن ان أكقٍ ٤ٚحف ٬٪ةلٟ ثؿ٬ةف ظؽَّ 

يكٮف يف األميةء ا٣يت دٞٮـ ٤ٔي٭ة ا٣ربا٬ني َجيٕح ث٭ؾق الىٛح 
  .(ال ثةمرتاؾ االق٥ ثذٮاَؤو حت٢٧ ىلع األميةء ال١سِّية 

كْل ، ا٣ُجييعكُل٫٦ رصيط يف رضكرة كصٮد اليلك 
يةف٦ة٬يَّ  ، ا٣رب٬ةف٫ ٬ٮ اذلم يٞٮـ ٤ٔي٫ ٩َّ إك، ح األميةء يف اأٔل

حبير يرسم احلك٥ ، ٫ منرتؾ ٦ٕ٪ٮم ثني أٚؿادق ال١سِّية٩َّ إك
 . ٤ٔي٫ إىل مجيٓ أٚؿادق

٤ٚ٪٪ْؿ )/ "ديؼيه ٌة ثػؽ اىُجيػح ألرقُٔ" كٝةؿ أيٌةن يف
ْل األميةء املٛؿدة ، اللكيَّحةت األميةء ك٦ٕٞٮالد٭ة ٢٬ ٦ة٬يَّ 
، اليشءح ة املع٧ٮالت ا٣يت ْل ٦ة٬يَّ أ٦َّ ، ٚ٪ٞٮؿ ...ثأٔية٩٭ة

٭ة اليشء املٛؿد ثٕي٪٫ ٚإ٩َّ ، املٛؿدأٔىن ا٣يت دٛ٭٥ صٮ٬ؿ اليشء 
كلٮ  ...٭ة دٕؿض صٮ٬ؿ املٛؿداتأٔين ثأ٩َّ ، ٤ٝ٪ةقثةملٕىن اذلم 

ملة ، ثٕي٪٫ح ْل اليشء املٛؿد ل٥ دك٨ لكيةت اليشء اذلاديَّ 
ذ٫ ٚاك٩خ ال دكٮف ٦ة٬يَّ ، اليشءذ٫ اليشء ْل اك٩خ ٦ة٬يَّ 

، املٕؿٚحكٌل٩خ دؿدٛٓ ، إحل٫ْل احليٮاف املنةر احليٮاف ٦سبلن 
  .( ال يكٮف ٬ة ٬٪ة ٦ٕٞٮؿ أوبلن ليشء ٨٦ األميةءظََّّ 

كْل اليلك ا٣ُجييع يف ، املة٬يَّحك٬ٮ ينِّي إىل حتٜٞ 
يةف  ٌٞ اأٔل  فَّ إك، هلةٜ ا٣ٛؿد اذلم ٬ٮ املىؽاؽ اذلايت ث٪ٛف حت

ٮع ا٣ٌٞةية احل٤٧يَّ  ٭ة لٮ ل٥ ٩َّ إك، ح يف ا٣ربا٬نيا٣ُجيٕح ْل مًٮ
 ٌٞ يةف حٞدك٨ ٦ذع ح ىلع ٦ة ا٩ُجٞخ األظاكـ ا٤ٕٞ٣يَّ ، يف اأٔل

 

 

 

 

 

 

 

 

ْىؼ جىْاةٌ    ( بٍج وْم)

 .  : ٔأوَٟٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زهكإٛ ياة   بٍج وْام   ( )

حٛعااااد  ووَااااٟٕ: جعاااام بٟن

ٔ-  . 

 



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

 . حاألميةء اخلةرصيَّ 

ا ٨٦ ءكةاني اذلي٨ صةكذللٟ جنؽ أرقُٮ كمجيٓ املنَّ 
ح ا٣يت ٢ األٚبلَٮ٩يَّ ٝؽ م٪ٮا ٬ضٮ٦ةن ٠جِّيان إلثُةؿ املسي ، ثٕؽق

آػؿ ػةرج ٨ٔ  دان يف اعل٥و ص٤ٕخ اليلك ا٣ُجييع مٮصٮدان دلؿَّ 
ٔؽـ ا٩ُجةؽ احلؽكد  القذ٤ـاـ ذلٟ، ظٮجلةاألٚؿاد املعكٮقح 

ح كاردٛةع املٕؿٚح ٧٠ة يٞٮؿ كا٣ربا٬ني ىلع مىةديٞ٭ة ا٣ُجيٕيَّ 
 . ألرقُٮ اث٨ رمؽ دجٕةن 

ة َجيٕح اإلنكةف أ٦َّ )/ "النٛةء"يف إهليةت  اثَ قحِةكٝةؿ 
كإف ل٥ ، مٮصٮدةٚي٤عٞ٭ة أف دكٮف ، ٨٦ ظير ٬ٮ إنكةف

  .(ٚي٭ة ٭ة إنكةف كال داػبلن ٩َّ أ٭ة مٮصٮدة ٬ٮ يك٨ أ٩َّ 

ح يف املؿدجح ك٬ٮ ينِّي إىل ٔؿكض الٮصٮد ىلع املة٬يَّ 
 . ا٣ٕيجيَّحح ال الٮإٝيَّ 

ا٣ُجيٕح  ٚإذا ٤ٝ٪ة إفَّ )/ "النفةء"ككةؿ أيٌةن يف إهليةت 
يةفح مٮصٮدة يف اللكيَّ  ح ٤ٚك٪ة ٩ٕين ٨٦ ظير ْل لكيَّ ، اأٔل

 اللكيَّحث٢ ٩ٕين ا٣ُجيٕح ا٣يت دٕؿض هلة ، اللكيَّحث٭ؾق اجل٭ح ٨٦ 
يةف   .(مٮصٮدة يف اأٔل

يةف اليلك ا٣ُجييع املٕؿكض ل٤لكيَّ  أم أفَّ  ح املٮصٮد يف اأٔل
يةف، يف اذل٨٬ . ك٬ٮ رصيط يف ا٣ٞٮؿ ثأوة٣ح املة٬يَّح يف اأٔل

ة ا اذلم مٮ٨َ كصٮدق اذل٨٬ ال ٚ٭ٮ ،  ثةليلك ا٣ٌٕٞلملكُلَّ كأ٦َّ
، ٚتك٧يح اليلك ا٣ُجييع ثةليلك ٨٦ ثةب املضةز كاملكةحمح، ِّٗي

٫أم ث٤عةظ   . يف اذل٨٬ اعًر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٛااااةذ  ( بجاااٍ  ) َاااُٛة   ٓن

 .  : ٔبنٓ ةل

 

 

 

 

 

 

 
ةجق:ٔ ( ) ٗمو بُن  .بًن



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

ٚٞؽ يٞةؿ يلك )/ "اجلضةة"يف ٠ذةب  اثَ قحِةكٝةؿ 
٭ة ٦ٞٮ٣ح ح برشط أ٩َّ كيٞةؿ يلك لئلنكة٩يَّ ، رشطح ثبل لئلنكة٩يَّ 

ذجةر األكَّ  ثٮص٫و  ؿ ٦ة ٨٦ الٮصٮق امل٤ٕٮ٦ح ىلع ٠سِّيي٨ كاليلك ثةأل
  .(كاظؽو  ك٬ٮ املع٧ٮؿ ىلع كِّ ، مٮصٮد ثة٢ٕٛ٣ يف األميةء

 ٌٞ كدأكيؽ ، املة٬يَّحٜ اليلك ا٣ُجييع ك٬ٮ ك٬ٮ رصيط يف حت
 . ىلع املٕىن الكةثٜ

٫ ٝؽ د٤٘ت ىلع أك٬ةـ أ٩َّ  ا٥٤ٔ)/ "اإلمةرات" كٝةؿ أيٌةن يف
اإلنكةف ٨٦ ظير ٬ٮ  ان ٚإذ ...املٮصٮد ٬ٮ املعكٮس اجلةس أفَّ 
ا٣يت ال ، األو٤يَّحث٢ ٨٦ ظير ظٞيٞذ٫ ، احلٞيٞحكاظؽ 

  .(رصؼث٢ ٦ٕٞٮؿ ، حمكٮسختذ٤ٙ ٚي٭ة ال١رثة ِّٗي 

يةفكٝؽ أزجخ ثة٣رب٬ةف كصٮد اليلك ا٣ُجييع يف  كْل ، اأٔل
يةف أ٥ُّٔ  ح املٕٞٮ٣ح حلثجخ أفَّ املة٬يَّ  ٨ ٦ املٮصٮد يف اأٔل

 . كاملٕٞٮؿاملعكٮس 

/ ا٣رب٬ةفيف رشظ٫ هلؾا ق اىُٔيس املعلج كذللٟ ٚٞؽ أمةر 
املٮصٮد ٬ٮ املعكٮس  ك٬ٮ أفَّ "/ ٫ ىلع ٚكةد ٝٮهل٩٥جَّ  غكالني)

ال ٨٦ ظير ، املعكٮقةتثٮصٮد ا٣ُجةآ املٕٞٮ٣ح ٨٦  "ال ِّٗي
حح أك ْل اع٦َّ  دة ٨ٔ ا٣٘ٮايش ث٢ ٨٦ ظير ْل دلؿَّ ، ػةوَّ

ٓ كا٣ك٥  اكإلنكةف  ٦سبلن ، كال١يٙا٣٘ؿيجح ٨٦ األي٨ كالًٮ
ـء ٨٦ زيؽ أك ٨٦ ٬ؾا  ٨٦ ظير ٬ٮ إنكةف اذلم ٬ٮ ص

حمكٮس ك٬ٮ اإلنكةف املع٧ٮؿ ىلع  إنكةفو  ث٢ كُّ ، اإلنكةف
 كإالَّ ، اخلةرج٫ ٨٦ ظير ٬ٮ ١٬ؾا مٮصٮد يف ٚإ٩َّ ، األمؼةص

 

 

 

 

 

 

 

ػااااةخ  ( بجااااٍ َااااُٛة) : بُن

ٔ  . 

 

 

 

 

 

 
 

بيْااةوبذ بجااٍ َااُٛة   ( )

 .-: ٔظ ٔبنسُحٛٓةذ



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

 . (ٚبل دكٮف ٬ؾق األمؼةص أ٩ةقةن 

يةفيف كأوةتل٭ة ح ك٬ٮ رصيط يف حتٜٞ املة٬يَّ   . اأٔل

 / "ظ٧١ح اإلرشاؽ"يف رشظ٫ ىلع  النٓؿزكرمكٝةؿ 
قٮاء اك٩خ يف  ظٞيٞحو  كُّ  /ةتاملة٬يَّ  يف اثلةثلح الٌةثُح)

يةف أك يف  ة أف دكٮف كإ٦َّ ، ة أف دكٮف بكيُحٚإ٦َّ ، األذ٬ةفاأٔل
جح   .(مؿًلَّ

يةف كيف األذ٬ةفك٬ٮ ينِّي إىل ٠ٮف املة٬يَّ  ٭ة ٩َّ إك، ح يف اأٔل
ح   . أوةتل٭ةك٬ٮ ٦ٕىن ، ل٤ٮصٮدي٨ْل املٕؿًك

ح أٝةـ ميغ اإلرشاؽ ثٕي ا٣ربا٬ني ىلع أذجةريَّ  /الكةثع
/ حتخ ٔ٪ٮاف "ظ٧١ح اإلرشاؽػ "الٮصٮد يف ٠ذةث٫ املن٭ٮر ث

ذجةرات ا٤ٕٞ٣يَّ " ، كالٮصٮد ٬ٮ احلىٮؿ)/ "حظ١ٮ٦ح يف األ
ٚإف أػؾ ٠ٮ٫٩ مٮصٮدان ، ٚةلٮصٮد إذا اكف ظةوبلن ٚ٭ٮ مٮصٮد

ٚبل يكٮف املٮصٮد ىلع الٮصٮد ، ٫ ٔجةرة ٨ٔ ٩ٛف الٮصٮدأ٩َّ 
ِّيق ث٧ٕىن    .(كاظؽٗك

الٮصٮد لٮ اكف مٮصٮدان ٚي١ٮف ث٧ٕىن   أفَّ يؿيؽ أف يبنيِّ 
 لــ االمرتاؾ ال٤ْٰٛ يف كإالَّ ، زجخ هل الٮصٮد كيتك٤ك٢
٤ي٫وؽؽ الٮصٮد ىلع األميةء   . ٔك

الٮصٮد يٕين داا٧ةن كصٮد يشء ال كصٮد  كيٞىؽ ثؾلٟ أفَّ 
الٮصٮد  فَّ كأ، ا٣ٛبلقٛحك٬ٮ املٕىن املن٭ٮر ثني مج٭ٮر ، ٩ٛك٫

 . أذجةريَّذ٫ك٬ٮ ٦ٕىن ، األميةءح  مٮصٮديَّ ٣حف إالَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ْىؼ ؾكًاد بيْاىبق   ( )

.  نهٓٓىئو٘: ٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُةجق:ٔ  () ٗمو بن  .بًن



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

ك٨٦ اظذش يف ٠ٮف الٮصٮد زااؽان يف )/ ككةؿ أيٌةن 
يةف ٚٔل ىلع ح أمؿ إحل٭ة ٨٦ ا٤ٕ٣َّ  إف ل٥ ي٪٥ٌَّ  حاملة٬يَّ  ثأفَّ ، اأٔل
، كصٮدان إحل٭ة  ي٥ٌُّ  ح ز٥َّ ٫ يٛؿض ٦ة٬يَّ ٚإ٩َّ ، أػُأ، ا٣ٕؽـ

 ىلع أفَّ ، ا٣ٛة٢ٔح ٨٦ ح ا٣ٕيجيَّ كاخلى٥ يٞٮؿ ٩ٛف ٬ؾق املة٬يَّ 
٫ ٢٬ أٚةدق ا٣ٛة٢ٔ الالكـ يٕٮد إىل ٩ٛف الٮصٮد الـااؽ يف أ٩َّ 

  .(محبةن آػؿ أـ ٬ٮ ٧٠ة اكف

كا٣٘ؿيت أفَّ املبلَّ وؽرا ل٥ ي٪٢ٞ ٬ؾا الالكـ ا٣ٞٮم يف 
ة ي٧ك٨ اإلماكؿ  ثةب اجل٢ٕ ٨ٔ ميغ اإلرشاؽ، ك٢ٞ٩ ِّٗيق م٧َّ

 ٤ٔي٫. 

٬ؾا ا٣ٞةا٢  كأصيت ثأفَّ )/ النٓؿزكرمكٝةؿ النةرح 
الٮصٮد أمؿ  ٚإفَّ ، ق٭ٮه ك٬ٮ ، كصٮدان إحل٭ة  ي٥ٌُّ  ح ز٥َّ يٛؿض ٦ة٬يَّ 

٦ة ث٢ ، هل حل١ٮف ا٣ٛة٢ٔ ٦ٛيؽان ح هل يف ا٣ٕنيأذجةرم ال ٬ٮيَّ 
  .(ِّٗيح ال ح ا٣ٕيجيَّ ٧ة ٬ٮ ٩ٛف املة٬يَّ يٛيؽق ا٣ٛة٢ٔ إ٩َّ 

 . الٮصٮدح ح كأذجةريَّ ح املة٬يَّ ك٬ٮ رصيط يف دلٕٮحلَّ 

ٝةؿ . ٧ني املن٭ٮر ٔ٪٭٥ك٬ٮ مٮٝٙ املذلكِّ اثلةٌَ/ 
ح إذا أػؾت ٦ٓ ٝيؽ املة٬يَّ )/ غٌؽ اإلييج "املٮاٝٙ"وةظت 

ة ال  لخ٤ٮَح كبرشط يشء ككصٮد٬ة يف اخلةرج م٧َّ زااؽ تكُلَّ 
  .(مؿيح ٚي٫

 . الكةثٞحيف األٝٮاؿ  ح ٧٠ة مؿَّ ك٬ٮ رصيط يف أوة٣ح املة٬يَّ 

 ز٥َّ )/ "املٮاٝٙ"يف  الرشيؿ اجلؿصةينكٝةؿ النةرح 

 

 

 

 

 

 

 
ْىؼ ؾكًاد بيْاىبق   ( )

 .  نهٓٓىئو٘: ٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةجق: ( ) ٗمو بُن ٔ. بًن
 

 

 

 

 
 

بيٚػااااااٙ  ( عٛاااااام ) 

ٕبقف ظ  .: ٔبًن



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

 األمٕؿم - النيغ - م احل٧١ةءأ - ٭٥ كاٚٞٮااقتن٭ؽ ىلع أ٩َّ 
٣ٛٮق يف اتل٘ةيؿ حبكت ةد حبكت اخلةرج كإف ػةيف االحتِّ  -

عؽ ر ك٦ذِّ ح يف اتلىٮٌ الٮصٮد زااؽ ىلع املة٬يَّ  فَّ أأم  - اذل٨٬
ح اث٨ قح٪ة يف ٚرصَّ " - أم املةد٨ - ثٞٮهل - ٦ٕ٭ة يف اخلةرج

٤ٚحف يف ، ٨٦ املٕٞٮالت اثلة٩يح - أم الٮصٮد - ٫أ٩َّ  "النٛةء"
يةف ٔني ٬ٮ كصٮد أك يشء إ٩َّ  ٧ة املٮصٮد أك اليشء يف اأٔل

ٚ٭ؾق ، أك ِّٗي٧٬ة ٨٦ احلٞةاٜ "اخلةرج صٮاد أك إنكةف
ة الٮصٮد كأ٦َّ ، ح ٦ذأو٤ح يف الٮصٮدةت مٮصٮدات ٔيجيَّ املة٬يَّ 

يةف، حكالنحبيَّ  ث٢ ٧٬ة ٨٦ املٕٞٮالت ، ٚبل دأو٢ هل٧ة يف اأٔل
٭ة يف اذل٨٬ ٩َّ إاثلة٩يح ا٣يت دٕؿض ل٧٤ٕٞٮالت األكىل ٨٦ ظير 

 .(كال حيةذم ث٭ة أمؿ يف اخلةرج

ٔ درصيط ثلٔؿ املذكج  دجػةن ىفظةن كٌػىنن ح ٍني ثأوةىح املةْيَّ ْك
 ليفالقفح.

جنؽ ، الكةَٕح٬ؾق النٮا٬ؽ الٮاًعح كادلالا٢  ك٦ٓ كِّ 
ـ٥ٔ أفَّ   أك أفَّ  !!الٮصٮدةاني اك٩ٮا يٞٮلٮف ثأوة٣ح املنَّ  ٨٦ ي

 كاملبلَّ وؽراؽ ادلا٦ةد املكأ٣ح ل٥ دك٨ ٦ُؿكظح ٨٦ ٝج٢ الكيِّ 
 . ٚةٔذربكا ية أكيل األبلةب ...!٤ُ٦ٞةن 

كالكجت اذلم داع٥٬ يف ٩ْؿم إىل ٬ؾق األك٬ةـ مؿص٫ٕ 
 / أمٮرإىل زبلزح 

ؿ/  ىلع ٠ذت املجةرش بلع ٌَ ٤ٝح ابلعر كاالاألكَّ
ذربك٬ة ثٕؽ أف أ،  وؽرا٦ني ىلع املبلَّ ا٣ٛبلقٛح املذٞؽِّ 

كاال٠ذٛةء ثةتلٕؿُّؼ ،  وؽرا ك٤ٚكٛذ٦٫جكٮػح ثكذت املبلَّ 

  ( بنٓاااىٚف بنػىغاااةَٙ)

ٕبقااااااف  : ظ ْااااااىؼ بًن

ٔ  . 



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

 . ٤ٔي٭ة ٨٦ ػبلؿ ٠ذت املبلَّ وؽرا ٩ٛك٫

ٌَ اثلةين/  االقذ٧ٕةؿ  ًٓبلع الاكيف ىلع مٮأؽـ اال
 االوُبليح ملٛ٭ٮـ الٮصٮد ٔ٪ؽ مج٭ٮر احل٧١ةء ٝج٢ املبلَّ 

٭٥ لك٧ة كصؽكا مى٤ُط الٮصٮد يف ٠ذت  أ٩َّ ظََّّ ، وؽرا
٭٥ يٕ٪ٮف ث٫ الٮصٮد األوي٢ قٛح الكةثٞني دٮ٧٬ٮا أ٩َّ ا٣ٛبل
يةف ٧٠ة ثحَّ ح املة٬يَّ ال مٮصٮديَّ ، وؽرا ل٧٤بلَّ  ك٬ٮ ، ٪ةح يف اأٔل

ذجةرماملٕىن اإلزجةيت   . األ

 وؽرا ح ىلع دأكيبلت املبلَّ أذ٧ةد٥٬ ثةللكيَّ اثلةىر/ 
، للك٧ةت ا٣ٛبلقٛح اذلي٨ قجٞٮق حلُةثٜ ثكبل٦٭٥ الك٫٦

يْ٭ؿ  ا٫ًٓ يف ٠سِّي ٨٦ املٮ٦ٓ أ٩َّ ، ٦ٕ٭٥ كيْ٭ؿ الٮٚةؽ
٭٥  اخلبلؼ كيذ٭٧٭٥ ثة٤ٛ٘٣ح ٨ٔ ٩ٮر الٮصٮد األوي٢ ككٝٔٮ

كيٛذؼؿ ثةػذىةص ابلةرم ، حح ا٧٤ْ٣ة٩يَّ يف ظضةب املة٬يَّ 
٧٠ة أرش٩ة إىل ذلٟ ٨٦ ٝج٢ يف أكاا٢ ، دٕةىل إيَّةق ث٭ؾا ال١نٙ

٫ٔ ح مةإح ثني أدجة٪َّ ٚىةرت ٬ؾق اتلأكيبلت قي ، ا٣ٛى٬٢ؾا 
 . ٬ؾاي٫ ٨٦ ثٕؽق كإىل يٮ٦٪ة ك٦ٞرلِّ 

ننِّي إىل ثٕي أٝٮاؿ ا٣ٕؿٚةء ٨٦ ، املجعركيف ػذةـ ٬ؾا 
كا٣يت دأزؿ ث٭ة املبلَّ ، ٥ح يف أوة٣ح الٮصٮد ىلع ٦ؾ٬ج٭الىٮٚيَّ 

 / وؽرا بنؽة ثٕؽ ذلٟ

ل٤نيغ  "ٚىٮص احلك٥"٦ذ٫ ىلع يف ٦ٞؽِّ  اىليرصمٝةؿ  
 ...د ٨٦ ظير ٬ٮ ٬ٮالٮصٮ ا٥٤ٔ أفَّ )/ ي٨ ث٨ ٔؿيب ادلِّ ييحم

ُّٞ ، ا٣ْةملٮف٧٠ة يٞٮؿ ، أذجةريةن ك٣حف أمؿان  ، ذاد٫ٞ٫ يف تلع



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

ةق ٌٚبلن ٨ٔ أذجةراد٭٥ قٮاء اك٩خ ٦ٓ ٔؽـ املٕذربي٨ إيَّ 
اكف ا كلً يلَ <: (|)٧٠ة ٝةؿ  ،(ِّٗي٬ةٔٞٮالن أك 

ٌٜ  ٮٚ٭ ...>ٌػّ يشء  . كاصت الٮصٮد احل

ََّ ، امل٤ُٮبك٬ٮ كاًط يف  بل٫ٔ كإف اكف ا٣ٞيرصم ٤ٞ٣ح ا
ا٣ٛبلقٛح  ٝؽ دٮ٥٬ أفَّ ، ا٣ٕؿٚةء أكرثىلع ٠ذت ا٣ٛبلقٛح ٠

٦ٓ ٠ٮف الٮاصت ، ثؾاد٫ح الٮصٮد يف الٮاصت يٞٮلٮف ثةٔذجةريَّ 
 . ٭٢ح هل ك٬ٮ أم٭ؿ ٨٦ أف جيي ٦ة٬يَّ  ٔ٪ؽ٥٬ ال

٦ة  إفَّ )/ "رشح د٧٭يؽ ا٣ٞٮأؽ"يف  حرتًلاىاثَ كٝةؿ  -
٧ة ٬ٮ احلٞيٌف اذلم إ٩َّ ، الٮصٮدٙ ٨٦ ٦ٕىن ذ٬ت إحل٫ املى٪ِّ 
 ِّٞ ذجةرم ٧٠ة ٬ٮ  - أم ا٣ٕؿٚةء - ٞٮفذ٬ت إحل٫ املع ال األ

ؿي٨رأم    .(املذأػِّ

ق ىلع ميغ يف ردِّ  "االغذٍةد"٢ٞ٩ ٨ٔ املةد٨ يف ٠ذةث٫  ز٥َّ 
٣ك٨ ال ي٤ــ ٨٦ ذلٟ  ....)/ ح الٮصٮد ٝٮهلاإلرشاؽ يف أذجةريَّ 

  .(أذجةريةن ٠ٮف الٮصٮد ٩ٛك٫ أمؿان 

ٚ٭ٮ يؽاٚٓ ٨ٔ أوة٣ح الٮصٮد يف ٝجةؿ ميغ اإلرشاؽ اذلم 
 . أذجةريَّذ٫يثجخ 

 فَّ إ، ٬ؾق النٮا٬ؽ الرصحيح ٚةحلةو٢ يف اجل٭ةيح ٨٦ كِّ 
ح الٮصٮد ٬ٮ ٦ؾ٬ت مج٭ٮر ح كأذجةريَّ ا٣ٞٮؿ ثأوة٣ح املة٬يَّ 

ةاني كاإلرشاٝينيا٣ٛبلقٛح  ث٢ املبلَّ وؽرا ٩ٛك٫ ٝج٢ ، املنَّ
 املالَّ  فَّ إك،  وؽرا٧ني ٝج٢ املبلَّ املذلكِّ ثةإلًةٚح إىل ، د٘يِّي رأي٫

ٔد يف وؽرا ْٔ أكَّ  ٔص ، دةريغ اىفيكفحؿ ٌَ اثذؽع اىلٔؿ ثأوةىح ال

 
  ْاااااىؼ ( بنقٛٗاااااى٘)

 .   ٕٗٔ بنؿكى: ٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ْاااىؼ د  سىكااابن( بجاااٍ )

 .  : ٔ زًٓٛم بنقٕبعم

 

 

 
 

ةجق:ٔ ( ) ٗمو بُن  .بًن



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

الٮصٮد  ألفَّ ؛ حكإف اكف ٝؽ ادجٓ ٚي٫ ٦ؾ٬ت ا٣ٕؿٚةء ٨٦ الىٮٚيَّ 
ىلع ٦ة  ث٪ةءن ، ٔ٪ؽ٥٬ ٦٪عرص يف مؼه كاصت الٮصٮد ثةذلات

 ك٬ٮ كصٮد حمي  ، ذ٬جٮا إحل٫ ٨٦ الٮظؽة النؼىيح ل٤ٮصٮد
٧ة ٬ٮ يف ح إ٩َّ كابلعر ٨ٔ أوة٣ح املة٬يَّ ، ثةدٛةؽ ا٣ٛبلقٛح

 وؽرا أػؾ ٬ؾا املؾ٬ت ٦٪٭٥ كٝةـ ك٣ك٨ املبلَّ ، امل١٧٪ةت
يف الٮاٝٓ الٮظيؽ كذللٟ ٚ٭ٮ املذٛؿد ؛ ثذ٧ٕي٫٧ إىل امل١٧٪ةت

 . ثة٣ٞٮؿ ثأوة٣ح الٮصٮد يف امل١٧٪ةت

ٚي٫ ال١ٛةيح  ٚإفَّ ، ٤ُ٦ٮب٪ةك٩كذيف ث٭ؾا املٞؽار يف إزجةت 
 . كدؽثَّؿكأكرث مل٨ أذرب 

َّالبخح عَ ٔجٕد املشألٛ يف الفمشفٛ ال: الجالحاملبخح   ٛ احلدٖجٛػسب

 ا٩ٌٞةءكبٕؽ ، ٦ٓ ثؽايح ا٣ٞؿف الكةثٓ ٔرش امليبلدم
ٔرص اجل٭ٌح يف ا٣٘ؿب اذلم كص٫ ا٩ذٞةدات ٝةقيح ل٤ٛ٤كٛح 

 ِّٚ٘يَّ ، يف ثؿيُة٩ية ـؿنكحف ثيهٔفّ٭ؿ ، حح األرقُيَّ املؽرقيَّ 
٨٦ ابلعر ٨ٔ ظٞةاٜ ، ر ا٤ٛ٣كيف لؤلميةءدلؿل اتلىٮٌ 

إىل ٦ة كراء ا٣ُجيٕح ٨٦ األميةء ك٦جةدا٭ة ا٣ٞىٮل ل٤ٮوٮؿ 
إىل ابلعر ٨ٔ ، ح النةم٤حح ا٤ٛ٣كٛيَّ أص٢ ث٪ةء الؿؤيح ال١ٮ٩يَّ 

كًليٛيةد٭ة املعكٮقح ٨٦ أص٢ تكؼِّي ا٣ُجيٕح ، ّٮا٬ؿ األميةء
ؿ ا٣ُؿيٜ األكَّ  ٔيةن أفَّ ٦ؽَّ ، كا٣تك٤ٍ ٤ٔي٭ة، مل٪ٕٛح اإلنكةف

ا٣ُؿيٜ اثلةين ٬ٮ ا٣ُؿيٜ  كأفَّ ، ٫اَؿيٜ ٔٞي٥ ال ٚةاؽة ٨٦ كرا
 امل٪٭ش ا٣ٌٕٞل ا٣رب٬ةين ٝىةءٝةـ ثإ، ٤ٔي٫ كب٪ةءن ، ا٤ٕ٣ِل اجلةٚٓ

كاقتجؽهل ثةمل٪٭ش احليس ، ٨ٔ قةظح اتل٤ٕي٥ األكةديِل
٪َّح الكحِّبح إىل يٮ٦٪ة ، اتلضؿييب االقذٞؿايئ كاقذ٧ؿَّت ٬ؾق الكي



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

ة اكف هلة أقٮء األزؿ ىلع ، ٬ؾا يف املؽارس كاجلة٦ٕةت م٧َّ
 . ملذ٧ِّ٤ٕنيا

كحن٨ ٬٪ة ٩٪٢ٞ ٔ٪٫ ثٕي ٦ٞذُٛةت الك٫٦ يف ٩ٞؽ 
دةريغ "يف ٠ذةث٫  ادلنذٔر ئقؿ نـؿا٢ٕٞ٣ ٧٠ة ٫٤ٞ٩ ٔ٪٫ 

ألص٢ دكٮي٨ ا٢ٕٞ٣ اجلؽيؽ )/ كةؿ ثيهٔف /"ا٤ٛ٣كٛح احلؽيسح
ٜو  ؽَّ ال ثي  ٚٞؽ اك٩خ ، االقذ١نةؼيٌٓ أوٮؿ ، صؽيؽو  ٨٦ ٦٪ُ

ؿ ىلع اجلْؿ كٌلف املٕٮَّ ، االدٛةؽح كحلؽة ال١نٮؼ ا٧٤ٕ٣يَّ 
 .ـ ا٥٤ٚ٥٤ٕ٣ يذٞؽَّ ، ا٣ٌٕٞل

كإذا ، كممةز٤حا٢ٕٞ٣ أداة ِّتؿيؽ كدى٪يٙ كمكةكاة  إفَّ 
كمىض يف ، ٚي٫ح دؿؾ جيؿم ىلع ق٤يٞذ٫ ا٩ٞةد ألك٬ةـ َجيٕيَّ 

  .(حتذ٭ةصؽؿ ٔٞي٥ يٞٮـ يف د٧ييات ال َةا٢ 

/ كْل، ح األربٕحث ثٕؽ ذلٟ ٨ٔ األك٬ةـ ا٤ٕٞ٣يَّ حتؽَّ  ز٥َّ 
ٝةؿ ثٕؽ  ز٥َّ . كاملرسح، كالكٮؽ، كال١٭ٙ، أك٬ةـ ا٣ٞجي٤ح

ااغحلٍ  - حأم األك٬ةـ ا٤ٕٞ٣يَّ  - ٤ٚحكخ األو٪ةـ)/ ذلٟ
كل١٪٭ة ٔيٮب يف دؿًليت ، أرقُٮح اك٣يت يؾ٠ؿ٬ة اقذؽالحلَّ 

  .(احلٞيٞحيف ٚ٭٥  أا٢ٕٞ٣ ِّت٤ٕ٪ة خنُ

ؾا الالكـ كل  ّ يلنؿ غَ صٓيّ كغؽـ اقتيػةثّ ليٍِٓش ْك
كػيُّ ثةملِٓش اجلؽيل الالكيم املذأزؿ ، اىػل ي اىربْةين األرقُي

 املكجلح. ح ح كاألظاكـ ابلحبيَّ ثةملنٓٔرات كاىػةدات كاتللةحلؽ اىػؿـيَّ 

 ًَّ ٬ؾا امل٪٭ش ٬ٮ ا٣ٞك٥ )/ االقذلؿايئيلٔؿ يف املِٓش  ز
ر ا٥٤ٕ٣ دىٮٌ  ألفَّ ؛ اجلؽيؽ كاحلةصح إحل٫ ٦ةقحاإلجيةيب ٨٦ امل٪ُٜ 

  ( بنمكسٕو َٕٚف كاىو )

: زاااةوٚف بن هُااا د بنؿمٚطاااد

ٔ  .



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

اكف ا٥٤ٕ٣ ا٣ٞؽي٥ يؿَل إىل دؿديت املٮصٮدات يف أ٩ٮاع ، دِّ٘يَّ ٝؽ 
ِّٚيَل إىل أف ، ة ا٥٤ٕ٣ اجلؽيؽأ٦َّ . حبذةن  ٚاكف ٩ْؿيةن ، كأص٪ةس

َّٞ يتجنيَّ  ، دؿًليج٭ةؽة ٔ٪ةرص٬ة ا٣بكيُح كٝٮا٩ني  يف ا٣ْٮا٬ؿ املٕ
 . (٤٧ٔيَّحٙ ٚ٪ٮ٩ةن أف يؤ٣ِّ أم ، ث٘يح أف يٮصؽ٬ة ثةإلرادة

، صؽيؽان ٫ ٝؽ ا٠تنٙ ٦٪ُٞةن ك٬ؾا اإلنكةف يذٮ٥٬ أ٩َّ 
قذٞؿاء اال اغٚبلن ٨ٔ أفَّ ، يباتلضؿيأك  االقذٞؿايئك٬ٮ امل٪ُٜ 

ـاء امل٪ُٜ األرقُٰ  اتلضؿبح  ث٢ إفَّ ، ا٣ٕةـكاتلضؿبح ٨٦ أص
٫ ك٣ك٨ يْ٭ؿ أ٩َّ ، األرقُٰاك٩خ ٨٦ ٦جةدئ ا٣رب٬ةف ا٣ٌٕٞل 

 . أرقُٮٙ ٩ٛك٫ ٔ٪ةء ٦ُة٣ٕح ٚ٭ؿقخ ٠ذت ٦٪ُٜ ل٥ يك٤ِّ 

 ًَّ كال قبي٢ إىل اقذ١نةؼ الىٮر )يلٔؿ ثػؽ ذلم/  ز
إذ ٣حف ، ٩ٛك٭ة٫ إىل ا٣ُجيٕح أم اتلٮصَّ ، اتلضؿبحقٮل 

 ٪ة إالَّ يف ٦٪ةٕٚ كاقذؼؽا٦٭ة٥ يف ا٣ُجيٕح يتكىن اتلعكُّ 
الن ثةخلٌٮع هلة    .(أكَّ

ذ٫ ا٤٧ٕ٣يَّ ك٬ٮ يرصِّ  ، ا٣ُجيٕحح ٣تكؼِّي ح ٬٪ة ثزٔن
كدٮصي٫ املكةر ا٤ٕ٣ِل ا٤ٛ٣كيف إىل املكةر املةدم ابلةظر ٨ٔ 

 . اإلنكةفّٮا٬ؿ األميةء ٨٦ أص٢ تكؼِّي٬ة مل٪ٕٛح 

٫ املةدم ا٧ٕ٣ٌل ٝؽ َىغ ثٕؽ ك٬ؾا امل٪٭ش اتلضؿييب كاتلٮصَّ 
كٌل٩خ هل ا٤٘٣جح كاهلي٧٪ح ، ٬ؾاذلٟ ىلع ا١ٛ٣ؿ ا٣٘ؿيب إىل يٮ٦٪ة 
ل إىل احنكةر ة أدَّ م٧َّ ، ا٧٤ٕ٣يَّحىلع أكرث اجلة٦ٕةت كاملعة٢ٚ 

 . ا٣٘ؿيبح يف ا٣ٕةل٥ ح كا٧ًعبلهلة ثةللكيَّ ا٤ٛ٣كٛح امليذةٚييٞيَّ 

ح ٚييٞيَّ كذللٟ ٚ٪ع٨ ال ٩ذٮٝٓ أف يكٮف ملكأتل٪ة امليذة

( بنمكسٕو َٕٚف كاىو   )

زاااةوٚف بن هُااا د بنؿمٚطاااد: 

ٔ. 



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

 ٦ة أمةر امهلل إالَّ ، ح احلؽيسحيف ا٤ٛ٣كٛح ا٣٘ؿبيَّ  أزؿو  املعٌح أمُّ 
٭ة ظٞيٞح ح كأ٩َّ يف أوة٣ح املة٬يَّ  اىفييكٔؼ األملةين ْيضوإحل٫ 

ٌٞ ٫ ال ٦ٕىن حمىِّ ح الٮصٮد كأ٩َّ كأذجةريَّ ، األميةء ٜ ٢ هل كراء حت
يةف ٧٠ة ٬ٮ ٦ؾ٬ت مج٭ٮر احل٧١ةء املة٬يَّ   . ٧نيكاملذلكِّ ةت يف اأٔل

يف  ف ثؽكمةادلنذٔر غجؽ الؿمح٧٠ة ٢ٞ٩ ٔ٪٫  ْيضوٝةؿ 
ح ا٤ٛ٣كٛيَّ " ح ْل ٦ة يكترت حتخ املْة٬ؿ املة٬يَّ )/ "حاملٮقٔٮ

٦ْ٭ؿ اثل٤ش كاملةء كالكةا٢  ٧ٚسبلن ، اتلضؿييبة ل٤ٮصٮد املذِّ٘يِّ 
ح ػةرصيَّ ، - ّة٬ؿيَّحأم  - ِّتؿيبيَّح٦ْة٬ؿ  ةاملةء لك٭أك خبةر 

٢ ٚةتلأمٌ ، ذاد٫ح داا٧ح ٦ٓ يف ٬ٮيَّ ، املةءح تكترت حتذ٭ة ٦ة٬يَّ 
آػؿ ِّٗي ثة٨َ  ٭ة ٣حكخ محبةن ح ىلع أ٩َّ ا٣ٕةدم ي٪ْؿ إىل املة٬يَّ 

 .(األميةء

ح ْل احلٞيٞح املٕٞٮ٣ح كاثلةثذح يف األميةء املة٬يَّ  أم أفَّ 
 .املن٭ٮرك٬ٮ ٩ٛف املٕىن 

 أم أفَّ  .(حظٞيٞح الٮصٮد ْل املة٬يَّ  فَّ إ)/ ككةؿ أيٌةن 
 .املٮصٮدح ْل ظٞيٞح املة٬يَّ 

ٓو  ز٥َّ  / ثلٔهلح الٮصٮد آػؿ إىل أذجةريَّ  أمةر يف مًٮ
هلؾا  كدجٕةن ، لكيَّح٬ٮ ا١ٛ٣ؿة األكرث ِّتؿيؽان كاألكرب  الٮصٮد)

كالٮصٮد اذلم ٣حف ث٭ؾا كال ، املعذٮل٨ٔ  ٚٔل األكرث ٚؿااغن 
 .(قٮاء٫ كالبلكصٮد ٩َّ إذاؾ ٣حف يشء ك

٢ يف ك٣حف هل ٦ٕىن حمىَّ ، املٛة٬ي٥ الٮصٮد ٬ٮ أ٥ُّٔ  أم أفَّ 
 . ِّٗيح األميةء ال أم مٮصٮديَّ ، ٩ٛك٫ قٮل إًةٚذ٫ إىل األميةء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ٌ ة( بنمكسٕو عحم بنىؾًا )

َٕإعد بن هُا ٛ     جمٔ٘  دبًن

 .  : ٔظ

 

 

 

 

 

ٗااامو بنُاااةجق ظ( ) : بًن

ٔ  . 

 

 
 

 

( ) ٔ:ّ ٗموَ  ُ  . بًن

 

 



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

ة يؤًلؽ ٌة ذْجِة إحلّ ٌَ أفَّ ٌُيق اتلفهري اىػييم  ٍَّ ؾا م ْك
اكف كٌة زاؿ ٌجكضٍةن كٔالن كـػالن ٌع اىلٔؿ ثأوةىح املةْيَّح 

ٔد ٔص  .كاغذجةريَّح ال

٬ٮ رٚٓ اتلٮ٥٬ اذلم ٝؽ ، املجعرك٣ك٨ ا٣٘ؿض ٨٦ ٬ؾا 
 يتجةدر إىل األذ٬ةف يف اخل٤ٍ ثني ٦ؾ٬ت أوة٣ح الٮصٮد ل٧٤بلَّ 

ح احلؽيسح كاذلم كاملؾ٬ت الٮصٮدم يف ا٤ٛ٣كٛح ا٣٘ؿبيَّ ، وؽرا
يف أكاا٢ ا٣ٞؿف  ْيؽؽؿٌةردَ ك٫ ا٣ٛي٤كٮؼ األملةين الن٭ِّي أقَّ 

 ٩كةر ٬يض٢ ألمِّ إ٢ ىلع كاذلم اكف يف الٮاٝٓ رد ٕٚ، ا٣ٕرشي٨
 ٌٞ يةف ٜو حت كإرصة٫ٔ إىل ٩ٛف حتٜٞ ، ملٕىن الٮصٮد يف اأٔل

 . ِّٗيح ال املة٬يَّ 

ذ٫ ـ ىلع ٦ة٬يَّ كصٮد اإلنكةف ٦ذٞؽِّ  إىل أفَّ  ْيؽؽؿٚؾ٬ت 
  ثأمِّ كصٮدق يف أو٢ اخل٤ٞح ِّٗي ٦ذٕنيِّ  كأفَّ ، ثةلـ٦ةف
ذ٫ ٦ة٬يَّ يى٪ٓ  ز٥َّ ، املٮصٮدات قةاؿ ٠ذٕنيُّ  حو ٦ة٬ٮيَّ  حو ػىٮويَّ 

ح ٝٮا٩ني أك ٝي٥ أػبلٝيَّ  دكف أمِّ ، ثةػذيةرق كإرادد٫ احلؿة
ذ٫ كذاد٫ ح امل٤ُٞح يف و٪ٓ ٦ة٬يَّ ث٢ ٬ٮ ظؿ ثةحلؿيَّ ، مكجٞح

الن ٨ٔ أ٧ٔةهل أ٦ةـ ككبؾلٟ يىجط مكؤ، ث٧ؿكر الـ٦ةف
  .املضذ٧ٓ

ىلع ٬ؾا صةف ثٔؿ قةردؿ كٝؽ دةث٫ٕ ا٣ٛي٤كٮؼ ا٣ٛؿنيس 
ٚزللٟ ٩ؿاق يٞٮؿ ٧٠ة ٢ٞ٩ ٔ٪٫ ذلٟ ، الٮصٮدماملؾ٬ت 

 إفَّ )/ "دةريغ ا٤ٛ٣كٛح احلؽيسح"ادل٠ذٮر يٮقٙ ٠ؿـ يف 
  .(ثٕؽالن كييٕؿؼ اإلنكةف يٮصؽ أكَّ 

  ( بنمكسٕو َٕٚف كاىو )

: زاااةوٚف بن هُااا د بنؿمٚطاااد

ٔ  . 

 



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

 . ز٦ة٩ةن ذ٫ كصٮدق قةثٜ ىلع ٦ة٬يَّ  أم أفَّ 

 ًَّ ثٮقٓ اإلنكةف أف  ح ال دؿل أفَّ الٮصٮديَّ  إفَّ )/ كةؿ أيٌةن  ز
 ٭ة دؿل أفَّ أل٩َّ ؛ الكبي٢يف ٔبل٦ح ىلع األرض د٭ؽي٫  ٦ٕٮ٩حجيؽ 

٫ حم١ٮـ ٤ٔي٫ أك أ٩َّ ،  األميةء ث٪ٛك٫ ٧٠ة ينةءاإلنكةف يٛرسِّ 
ْو  يف كِّ    .(اإلنكةفح أف خيرتع حل

ك٬ؾا املؾ٬ت خيذ٤ٙ اػذبلٚةن صٮ٬ؿيةن ٨ٔ ٦ؾ٬ت 
 وؽرا ٦ؾ٬ت ٦ؾ٬ت املبلَّ  ألفَّ ؛ وؽرا أوة٣ح الٮصٮد ل٧٤بلَّ 

ظٞيٞح  أفَّ  يعكيؽَّ ، املٮصٮداتإ٣ٔل ٤ٚكيف مةم٢ جل٧يٓ 
ال ، األميةء يف اخلةرج ْل ثٮصٮد٬ة املضٕٮؿ ٨٦ ابلةرم دٕةىل

يةف ٦ٓ تك٤ي٫٧ ثكٮف الٮصٮد كاملة٬يَّ ، ةد٭ةث٧ة٬يَّ  ح ٦ٕةن يف اأٔل
أك دأػؿ  ـو دٞؽُّ  بكيٍ ثبل أمِّ  كاظؽو  يف ٦جؽأ اخل٤ٞح ثٮصٮدو 

 . ثح٪٭٧ةػةريج 

ٚ٭ٮ ٦ؾ٬ت ٦ةدم ، ة ٦ؾ٬ت الٮصٮديني ا٣٘ؿبحنيأ٦َّ 
اإلنكةف يف ٦جؽأ دكٮ٫٩ يف ٬ؾا  يؾ٬ت إىل أفَّ ، أػبليق إنكةين
دجؽأ  ز٥َّ ، ح كْل كصٮدقح ػةوَّ ٪ح ث٧ة٬يَّ ح ِّٗي ٦ذٕيٌ ا٣ٕةل٥ هل إ٩يَّ 
ذ٫ كْل ٬ٮيَّ ، حح اإلنكةف النؼىيَّ ح يف و٪ٓ ٦ة٬يَّ ٬ؾا اإل٩يَّ 

كذلٟ ٨٦ ،  ث٭ة ٨ٔ قةاؿ أٚؿاد اإلنكةفح ا٣يت يذ٧ٌي ا٣ٛؿديَّ 
اإلنكةف لٮ  ٭٥ ٝؽ دٮ٧٬ٮا أفَّ يح احلؿة كًلأ٩َّ ٦٪٤ُٜ إرادد٫ اذلادَّ 

ح يف ٦جؽأ اخل٤ٞح لاكف اإلنكةف دلجٮران يف ح ظٞيٞيَّ اكف هل ٦ة٬يَّ 
٫ إ٩َّ / ٚيججيغ أف ٩ٞٮؿ،  املىِّي ٠كةاؿ املٮصٮداتإٔٚةهل ك٦ذٕنٌي 
كيٞىؽ ، ح ثإرادد٫ احلؿةذ٫ النؼىيَّ ذ٫ ك٬ٮيَّ ٝؽ و٪ٓ ٦ة٬يَّ 

إنكةف ك٬ٮ  ح للكِّ ح كاالصذ٧ةٔيَّ ح ا٣ٛؿديَّ ح ٬٪ة النؼىيَّ ثةملة٬يَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ( بنمكسٕو َٕٚف كاىو )

: زاااةوٚف بن هُااا د بنؿمٚطاااد

ٔ  . 



 ل. أًٍٚ بنًٗى٘

 

  وؽرا إالَّ ٧٠ة دؿل ال ٔبلٝح هل ث٧ؾ٬ت أوة٣ح الٮصٮد ل٧٤بلَّ 
 . ثةالمرتاؾ ال٤ْٰٛ ال ِّٗي

 خامتٛ 

ٓ اتلةرييخ ٨٦ ػبلؿ اتلتجُّ  ا٣ٞك٤٥٪ة يف ٬ؾا ٝؽ دٮوَّ 
ٮع ابلعر إىل   / أمؿي٨جلؾكر املكأ٣ح مًٮ

 ح املكذ٢٧ٕ ثني مج٭ٮر ا٣ٛبلقٛحمى٤ُط املة٬يَّ  ٬ٮ أفَّ األكَّؿ/ 
ين ذات اليشء كظٞيٞذ٫ املٕٞٮ٣ح ا٣ كاملذلك٧ِّني  ٬ٮ ث٭ة ٦ة يتاكف ٕي

ح ل٤ٮصٮد اذل٬ين ٚذىِّي كأ٩َّ ؟ ٬ٮكالٮإٝح يف صٮاب ٦ة ، ٬ٮ ٭ة ٦ٕؿًك
 . مؼىيَّحين ٚذىِّي ح كل٤ٮصٮد ا٣ٕيلكيَّ 

َجيٕح / أم، كف ٔ٪٭ة ثةليلك ا٣ُجييع٭٥ اك٩ٮا يٕربِّ كأ٩َّ 
ح ل٤لكيَّ   . األذ٬ةفح يف اليشء املٕؿًك

مى٤ُط الٮصٮد ث٧ٕ٪ةق املىؽرم ل٥   جلة أيٌةن أفَّ كدبنيَّ 
أم ، ث٢ املٛ٭ٮـ املنذٜ ٦٪٫، يك٨ مةآ االقذ٧ٕةؿ ثح٪٭٥

ك٣ك٨ ٨٦ ظير ْل يف ، حكي٤ُٜ ىلع ٩ٛف املة٬يَّ ، املٮصٮد
يةف كبةتلةيل يكٮف مى٤ُط الٮصٮد ؛ ْلال ٨٦ ظير ْل ، اأٔل

 . املىؽريَّحح ث٧ٕىن املٮصٮديَّ 

٧ٚى٤ُط الٮصٮد اكف ٬ٮ ، الىٮٚيَّحة ثني ا٣ٕؿٚةء ٨٦ أ٦َّ 
ح األوي٤ح كينِّيكف ث٫ إىل احلٞيٞح الٮاصجيَّ ، النةآ ثح٪٭٥

 . الٮصٮدالٮصٮد املذٛؿدة ثؽار 

كاالقذٕؿاض املجةرش ،  جلة ثةألد٣ح املؼذ٤ٛحٝؽ دبنيَّ اثلةين/ 
ةاني كاإلرشاٝيني كًلؾلٟ ملٞةالت ا٣ٛبلقٛح الكةثٞني ٨٦ املنَّ 



َهُهد بنًؿةكًةذ بنعقهٛد

 

٭٥ اك٩ٮا يٞٮلٮف ثأوة٣ح ؿ أمؿق أ٩َّ  وؽرا يف أكَّ  املبلَّ ظََّّ ، ٧نياملذلكِّ 
٧ةن ٫ اكف أمؿان مك٤َّ كأ٩َّ ، ح الٮصٮد يف اعل٥ اإلماكفح كأذجةريَّ املة٬يَّ 

 . ٤ٔي٫ٛٮا ٔ٪ةء االقذؽالؿ كذللٟ ل٥ يذلكَّ ؛ ٔ٪ؽ٥٬
 ٥٤ٚ يؾ٬ت إحل٫ أظؽ إالَّ ، ة ا٣ٞٮؿ ثأوة٣ح الٮصٮدأ٦َّ 

ك٣ك٨ يف الٮاٝٓ اكف ٩ْؿ٥٬ إىل أوة٣ح ، حا٣ٕؿٚةء ٨٦ الىٮٚيَّ 
؛ الحنىةر الٮصٮد ٚي٫ ٔ٪ؽ٥٬، الٮصٮد الٮاصيب ل٤جةرم دٕةىل

ثؽع ا٣ٞٮؿ يف ؿ ٨٦ أ وؽرا ٬ٮ أكَّ املبلَّ   جلة أفَّ كبةتلةيل يتجنيَّ 
 . ٤ُ٦ٞةن أوة٣ح الٮصٮد اإلماكين 

أرش٩ة إىل كصٮد املكأ٣ح يف ، ٬ؾا ا٣ٞك٥كيف ػذةـ 
ٝٮؿ ٬يض٢  ثةقتس٪ةء٫ ك٤ٝ٪ة إ٩َّ ، ح احلؽيسحا٤ٛ٣كٛح ا٣٘ؿبيَّ 

املكأ٣ح ال أزؿ هلة يف ا٤ٛ٣كٛح  ٚإفَّ ، ح الٮصٮدا٣ْة٬ؿ يف أذجةريَّ 
ؿاً٭ة ٨ٔ امل٪٭ش ا٣ٌٕٞل ا٣رب٬ةين ؛ ح احلؽيسحا٣٘ؿبيَّ  إٔل

 . اإلهليَّحكبةتلةيل إٔؿاً٭ة ٨ٔ ا٤ٛ٣كٛح ؛ امليذةٚييٌف
، ٬يؽٗؿك٫  ثةملؾ٬ت الٮصٮدم كاذلم أقَّ ة ٦ة يكُلَّ أ٦َّ 

ث٭ؾق  ال ٔبلٝح هل أوبلن اصذ٧ةيع ٚ٭ٮ ٦ؾ٬ت إنكةين أػبليق 
 . االق٥ ثةمرتاؾ ح املعٌح إالَّ املكأ٣ح ا٤ٛ٣كٛيَّ 

٪ة حب٧ؽ اهلل كدٮٚي٫ٞ كإىل ٬٪ة ٩كٮف ٨٦ ا٣ٞك٥ ، ٝؽ ٚٗؿ
ؿ ٨٦ ٬ؾق ادلراقح املبكٮَح جلجذ٢ٞ ثٕؽ٬ة إىل ا٣ٞك٥ ، األكَّ

كأوة٣ح ، اثلةين ظٮؿ دٞؿيؿ أوة٣ح املة٬يَّح ل٤كيِّؽ ادلا٦ةد
د٫  . الٮصٮد ل٧٤بلَّ وؽرا يف ا٣ٕؽد اآلػؿ حبٮهل دٕةىل كٝٮَّ
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ًٚ ًٚ ٔوادَّ  االستداله صٕز

احلمكٛ األٔىل
َّٖٛ البخح املادِّٙ يف  َّٛ ٔجِٕس االستداله ٔأحناؤٓ الصٕز

 قٗىتّا

 حمىَّد ٌاصس الظٗذ

 تٕط٠ٛ

٥ مؿكر ٦ة يـيؽ ىلع أ٣ٛني كزبلز٧بح اعـ ىلع دؽكي٨  ٗر
٥ اقتذجة٫ٔ ل٤رشح كاتلٮقٕح ٨٦ ٝج٢ ، ؿاتل٤ٕي٥ األكَّ  كٗر

مٌةٚةن إىل اجل٭ٮد ال١جِّية ، ظ٧١ةء احلٮ٩ةف ٝج٢ كبٕؽ امليبلد
ا٣يت ثؾ٣خ ٨٦ ًٝج٢ ظ٧١ةء ا٣ٕؿب كاملك٧٤ني يف بكٍ 

٤خ املُة٣ت ، كد٧ٕيٜ كإ٧٠ةؿ ث٪ةء ا٤ٕ٣ٮـ احل٧١يَّح ٚأوَّ
زي٤خ األك٬ةـ 

ي
٥ كِّ ذلٟ  -كرٕٚخ النج٫ كأ ل٥ يٛذأ مجٓ  -ٗر

ة ا٣رتديؽ ٨٦ إاعد -كىلع مؿِّ ا٣ٕىٮر البلظٞح  -ِّٗٛي 
كاتل٭ٮي٢ جب٤٧ح ٨٦ االقتناكالت الكةذصح كاألك٬ةـ 
ؿق  َُّ ٢ ٚي٧ة ق ٮا أ٩ٛك٭٥ ٔ٪ةء اتلأ٦ُّ ح دكف أف يك٤ِّٛ عى ٌى املٛذ

ٚأكرثكا ٨٦ اجلٞي اهلـي٢ ، أكخلٟ األكٚيةء ل٢ٕٞ٤ ا٣رب٬ةين
رتاض ا٤ٕ٣ي٢ ػىٮوةن يف ٦ذأػؿ ا٣ٞؿكف كا٣ٕٞٮد ؛ كاأل

٢ كًلأفَّ اتلةريغ يٕيؽ ظير ثٮ٣ٖ يف تكُيط ا١ٛ٣ؿ كإ٬ة٩ح ا٣ٕٞ
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ـةُذػنخ الكفكُح كدؿبَّع اجلؽؿ ىلع غؿش اىفهؿ، ، ٩ٛك٫
رت اىػلالُيَّح كاؽذىجخ اىفيكفح ٠أ٫َّ٩ ل٥ يك٨ ٬٪ةؾ ، ــكج

ؿ كال ظ٧١ح كال ظ٧١ةء  . د٤ٕي٥ أكَّ

كل٥ يك٨ ذلٟ ، كاأل٦س٤ح ىلع ذلٟ أكرث ٨٦ أف حتىص
٣حن٢٧  ث٢ ا٦ذؽَّ ، ٦ٞىٮران ىلع ٝك٥ ٦ٕنيَّ ٨٦ أٝكةـ احل٧١ح

كؿ
ي
ا٣يت ي٪٤ُٜ ٦٪٭ة يف ، كَّ ٤ٔٮ٦٭ة ث٧ة يف ذلٟ املجةدئ األ

ا٤ٕ٣ٮـ ٠ٞٮأؽ ا٤ٕ٣يَّح كالك٪ؼيَّح كاإلدراؾ احليسِّ كا٣ٌٕٞل 
ث٢ ا٦ذؽَّ اجلٞي حل٪ةؿ ، كمج٤ح ٨٦ ٦جةظر امل٪ُٜ كاإلهليةت

ٚ٭ؾق ، أو٢ كصٮد كاٝٓ ػةرج اجلٛف كإماكف حتىي٢ احلٞني
ِّي٬ة ٥ دٞؿي - املجةظر ٗك ؿ٬ة كدٞٮي٧٭ة ٨٦ احل٧١ةء ٗر

٫  - الكة٣ٛني كدٕٚ٭٥ لبلٔرتاًةت ا٣ٞؽي٧ح ٤ٔي٭ة اعدت تلٮصَّ
زني ث٪ٛف األدكات ابلةحلح كًلأفَّ  إحل٭ة ق٭ةـ اجلٞي ٨٦ املعؽى

 . محبةن ل٥ يك٨

، " أ٦س٤ح ٠سِّية ذللُٟٓش اىػلوكٝؽ ذ٠ؿ٩ة يف ٠ذةث٪ة "
٩ذةاش ٩ٌيٙ ٤ٔي٭ة ٬٪ة إمةرة إىل ٦ة ٝؽ ّ٪٫َّ ٠سِّيكف أ٫َّ٩ ٨٦ 

ر كالؿيق ا١ٛ٣ؿم كاالتلٛةدةت اجلؽيؿة ثةال٬ذ٧ةـ  اتلُٮُّ
كاإلماكالت املٕضٮز ٨ٔ ظ٤ِّ٭ة ظََّّ د٘ينَّ ث٫ ٬٪ة ك٬٪ةؾ رشٝةن 

ؿبةن  ه ثةىلٔؿكاذلم ، ٗك إفَّ كَّ وةظت يٞنيو ٚإ٫َّ٩ ال / يذيؼَّ
ة حيذ٥ ٤ٔي٪ة ، يأ٨٦ أف يـكؿ ٔ٪٫ يٞي٪٫ كيذِّ٘يَّ أذٞةدق م٧َّ

ث٢ البلزـ ص٢ٕ كِّ ، ــ كابلخِّ يف األٚاكرابليٕؽ ٨ٔ ٣٘ح اجل
دكف ، ١ٚؿةو كص٭ح ٩ْؿ تنةرؾ ِّٗي٬ة يف اتلٕجِّي ٨ٔ احلٞيٞح

يع  أف جيٮز ألمِّ ٦ذعرضو ١ٚؿيةن ككاعو حبٞيٞح املكأ٣ح أف يؽَّ



ً م َةٖى  بنٓٛف يؿ

 

 . احلٞني امل٤ُٜ ثأمِّ يشءو 

يف ٠ذةث٫ امل٪ٌُف يف و٪ةٔح اخلُةثح  اىفةرايبكاحلةؿ أفَّ 
٦جحِّ٪ةن أ٩َّ٭ة ٨٦ مج٤ح األقب٤ح ا٣يت ، ٝؽ ذ٠ؿ املكأ٣ح ٔي٪٭ة

َؿظخ يف ٝؽي٥ األيَّةـ ٝج٢ أف يى٢ الؿيق ا٣برشم إىل مؿظ٤ح 
 ثٕي قأؿ كٝؽ)/ ظير كةؿ، الٮيع كالؿمؽ ثُؿؽ احلٞني

 دأ٨٦ ٢٬/ ٚٞةلٮا، إنكةف إنكةف حبكت ا٣يت اآلراء يف ا٣ٞؽ٦ةء
؟ ٦ٞةثبلد٭ة إىل ٔ٪٭ة دؿصٓ أف اآلراء ٨٦ احلٮـ دٕذٞؽق ٚي٧ة

ذ٫ دٕذٞؽ رأل ىلع ٝؽي٧ةن  ٠٪خ ٢٬/ ٝٮهل ك٦س٢ ذلٟ  وعَّ
 ٔ٪ؽؾ احلٮـ ٦ٞةث٫٤ ٚىةر، ٦ٞةث٫٤ إىل ٔ٪٫ رصٕخ، وؽ٫ٝك

 إىل ٬ؾا ٨ٔ دؿصٓ أف يؤ٦٪ٟ ٧ٚة، ثةألمف ٦ٞةث٫٤ ظةؿ
ؿ ٦ٞةث٫٤  . ا٣ٞؽي٧ح املكةا٢ ٨٦ ٬ؾق كأمجةق؟ األكَّ

 ٬ؾق أ٦سةؿ أفَّ  يتجنيَّ  أف إىل ث٭ة يٞىؽ اكف إ٧َّ٩ة لكٌ٭ة ٬ؾق ٚإفَّ  
ِّي ّ٪ٮف اآلراء  دكٮف أف قبي٤٭ة ا٣يت اجلْؿيَّح األميةء يف اكٚيح ٗك
 . احلٞني ٨٦ ِّت٢ٕ أف يججيغ ٣حف ٬ؾق كأفَّ ، يٞي٪ةن  ٚي٭ة اآلراء

 يكٮف أف ي٧ك٨ ٢٬/ ٚٞةؿ، يكأؿ ٨٦ مكأ٣ح كًلؾلٟ ...
 ٢٬/ ث٭ة يؿيؽ إ٧َّ٩ة؟ األمؿ ٤ٔي٫ ٦ة خببلؼ األمؿ يف دٕذٞؽق ٦ة

 كصٮد ٤ٔي٫ ملة ٦٪ةٌٝةن  األمؿ يف دٕذٞؽق ٦ة يكٮف أف ي٧ك٨
 أف ث٭ة ي٤ذ٧ف املكأ٣ح ٬ؾق ٚإفَّ ؟ ال أـ، اجلٛف ػةرج األمؿ
 . ثيٞني ٣حكخك، ّ٪ٮف أ٩َّ٭ة اآلراء ٬ؾق أ٦سةؿ يف أيٌةن  ييبنيَّ 

صيت كٝؽ ...
ي
 ٦ٕؿٚذ٭٥ لكٮء؛ اكٚيح ِّٗي ثأصٮبح ٔ٪٭ة أ

  .( ...احلٞني ثُؿيٜ

ُٟقٛااةذ( )   نه ااةوبٙج  بًن

كسااااااةت بنكٟةجااااااد:   ظ

ٔ-  . 
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. ز٥َّ ثؽأ ثؾ٠ؿ د٤ٟ األصٮبح ِّٗي اجلةصٕح كٝةـ ثذٛ٪يؽ٬ة
ة مكأ٣ح ثيةف َؿيٜ احلٞني ىلع اتلعٞيٜ ٚٞؽ أكٚة٬ة حبسةن ، كأ٦َّ

كدٛىيبلن يف زبلزح ٦جةظر ذ٠ؿ٬ة ٝج٢ ٦جعر و٪ةٔح 
ح، ٦جعر اتلع٤ي٢/ كْل، اخلُةثح ، ك٦جعر األم١٪ح امل٤ُِّ٘

أرقُٔ كاثَ ظير أٚةض ث٧ة ٚةت الك ٨٦ . ك٦جعر ا٣رب٬ةف
ة يٕرتم األك٬ةـ، ذ٠ؿق قحِة ٧٠ة أصةد ، كأصةب ٨ٔ ٠سِّي م٧َّ

ؿ إىل كأثؽع يف ثيةف أ٧٬يَّح األق٤ٮب اجلؽيل يف اتل٧٭يؽ ل٤ٮوٮ
د ؛ ا٣ربا٬ني كذلٟ ٩تيضحن ٧٘٣ٮض ٠سِّي ٨٦ املكةا٢ كدٕؽُّ

يكٮف ، ص٭ةد٭ة كاظذيةص٭ة إىل ٠سِّي ٚعه كمـاك٣ح ١ٚؿ
تنةرؾ ا٣ٕٞٮؿ يف حبس٭ة كد٪ٞيج٭ة ٦ٕجَّؽان ٣ُؿيٜ ٩ي٢ ثؿا٬ي٪٭ة 

لٌيٜ ا٣ٞؽرة ا٣برشيَّح كالٌٕٙ امل٧٪ٌٮ ث٫ ؛ كلٮ ثذٮايل األز٦ةف
مٌةٚةن إىل ، ٮادثاإلنكةف ٩تيضح ٔؿكض ا٣ُٮارئ كاحل

٤ذ٭ة يؿاع  ٦جةظر ٔؽيؽة ذ٠ؿت يف املجةظر األػؿل ا٣يت قضَّ
اذلم ل٥ د٪ى٫ٛ ظٮادث األز٦ةف ثٌيةع أكرث ، ٬ؾا امل٥ِّ٤ٕ

كاالٝذىةر ىلع دؽاكؿ ٦ة ينٟ يف ، ٠ذج٫ كإ٧٬ةؿ ٦ة ق٥٤ ٦٪٭ة
، ـىٔص احلهٍح"، ك"اجلٍع ثني الؿأيني""/ ١٠ذةيب، نكبذ٫ إحل٫

يَّح ٝةا٧ح ىلع ٦٪ٓ ٬ؾق ا٣جكجح ٧٠ة ث٢ إفَّ ا٣ٞؿاا٨ املٮ ًٔٮ
ذيت " ع٪ةق يف ٠ي اىفيكفح... دأقحكٓة، دئيسٓة، ذ٠ؿ٩ة ذلٟ كأًك

  ."حتؿيفٓة

يف حت٤ي٫٤ اىفةرايب ك٨٦ األمٮر ال٤ُيٛح ا٣يت ذ٠ؿ٬ة 
ِّٟ ٦ة ذ٠ؿق يف آػؿ ٦جعر األم١٪ح  ألقجةب ا٤٘٣ٍ كالن

ح ، إنكةفو  كَّ  د٤ٍِّ٘ ٣حكخ املٮآً ٬ؾق)/ ظير كةؿ، امل٤ُِّ٘

بن هُاااا د... زهَُٛاااآة   ()

حؿااص  زهٕٚطٓااة زؿىٚ ٓااة  بًن

ٔ :  .  -بنطةَٙ
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 يٕؿؼ أالَّ / ٬ٮ كاجلٞه ثةجل٤٧ح. ٩ٞه ث٫ اكف ٨٦ كإ٧َّ٩ة د٤ٍِّ٘
٦ةت، كأو٪ة٫ٚ ا٣ٞيةس  أك، ظؽد٩ة٬ة ا٣يت اجل٭ح ىلع كال املٞؽِّ

ـاء ال يٕؿ٫ٚ أف ق ثأص  إظؽل ي٪ٞى٫ أف أك، اتل٧ةـ ىلع ظؽِّ
 أف أك، مجيٕ٭ة أك ق٤ٙ ٚي٧ة ٔؽد٩ة٬ة ا٣يت األربٓ ا٣ٞٮل د٤ٟ

ة. ٩ةٝىح ثأرس٬ة ا٣ٞٮل د٤ٟ دكٮف  اجل٭٢ ٬ٮ اذلم اجلٞه أ٦َّ
ة . امل٪ُٜ ثى٪ةٔح االرديةض ثرتؾ ي٤عٜ ٚ٭ٮ، ثة٣ٞيةس كأ٦َّ
 ثإ٧٬ةؿ يكٮف ٝؽ ٚؾلٟ، ثٌٕ٭ة أك لكٌ٭ة األربٓ ا٣ٞٮل ٩ٞىةف
٫٤، ٩ٛك٫ اإلنكةف ة؛ األمٮر كدؿؾ دأ٦ُّ  أك، رضكرم ٣ٕةاٜ إ٦َّ
ؿ ٨٦ اإلنكةف يف يكٮف أف ي٧ذ٪ٓ كٝؽ ال. تلٮافو   ثجيذ٫ أكَّ
 أف قبي٫٤ ٦ة كبني، ثٞيةس ال ا٤ٕ٣ٮـ ثني ٦ة د٧يُّ  ٨ٔ ًٕٙ
. ثٞيةس ي٤ُت

٫ٕٛ ٨ٔ و  ًك  ْل ا٣يت اثلبلزح األو٪ةؼ ثني ٦ة د٧يُّ
، احلِّية اإلنكةف يككت ٚإ٫َّ٩، ثٞيةس ال امل٤ٕٮ٦ةت أو٪ةؼ

 ث٭ؾق ك٨٦ اكف. ٔ٪ؽق ٚي٫ من١ٮٌلن  النةذ إالَّ  يشءو  كجي٢ٕ كَّ 
 كال ٔ٪ؽ ٩ٛك٫ ٔ٪ؽ ال، أوبلن  يشءو  دىعيط ي١٧٪٫ ل٥ املزن٣ح
ٕٙ. ِّٗيق  األميةء ثني كالٮو٢ ا٣تنةث٫ أػؾ ٨ٔ اإلنكةف ًك

 اكف ٨٦ ي٧ك٨ ال أل٫َّ٩؛ األميةء اقت٪جةط ٨ٔ الٌٕٙ يككج٫
ٯ أف احلةؿ ث٭ؾق َُّ كًلؾلٟ . أوبلن  يشءو  إىل يشءو  ٨٦ ذ٬٪٫ يذؼ

٫ٕٛ ٨ٔ ٨ٔ ٫ًٕٛ . األميةء ثني اتلجةي٨ أػؾ األ٣ٛةظ ًك
٨ املٮآً ٬ؾق كاذلم ي٤ٍِّ٘  ا٣ٞٮل ٬ؾق ثٕي ٩ٞى٫ م٧َّ

حن  ة د٪ٞى٫ اكف ٨٦ ٬ٮ، ػةوَّ ، األميةء ثني ٦ة دجةي٪ةت ىلع ا٣ٞٮَّ
ة ىلع و  كا٣ٞٮَّ ة هل ك٨٦ ادٛٞخ. األ٣ٛةظ دالالت ثني ٦ة د٧يُّ  ا٣ٞٮَّ
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ٕٙ ٨ٔ ا٣تنةث٫ أػؾ ىلع  دةـ حمة٣ح ال وةر، ابلةٝيح ًك
ان يف ا٤٘٣ٍ . أٚؿكَةٗٮرس آراء آراؤق كوةرت، األمٮر ك٦ذعِّيِّ

د٫، قٮٚكُةايَّح لكٌ٭ة لخةَجةد٫ اك٩خ لخةَجةن  كإذا اكف  كٌل٩خ ٝٮَّ
د٫ ظكت ىلع الكٮٚكُةايَّح يف ٫ٕٛ ٨ٔ، ا٣تنةث٫ ىلع ٝٮَّ  ًك

 أككج٫، اتلجةي٨ كٝٮل ىلع ا٣تنةث٫ ٨ٔ ك٨٦ ًٕٙ. ابلةٝيح
، األ٣ٛةظ دالالت ٨ٔ ذلٟ ٦ٓ ك٨٦ ًٕٙ. ٦ة ث٭ي٧يَّحن  ذلٟ
 أف ٨ٔ الٌٕٙ ي٤عٞ٭٥ اجلةس كًلسِّي ٨٦. ث٭ي٧يَّحن  أد٥َّ  اكف

 ا٣جكيةف إٚؿاط بكجت األميةء ثني ٦ة ِّتةنف ثأك٬ة٦٭٥ حيبكٮا
 احلٮاس ٨ٔ أذ٬ة٩٭٥ يف حيى٢ ٦ة يجكٮف ٚإ٩َّ٭٥. ث٭٥ اذلم

٨ األ٣ٛةظ الن  ٔك الن  أكَّ ؿ ا٦ذعةف ثٕؽ كيؿد اثلةين، كأكَّ ، األكَّ
الن  املعكٮس ٬ٮ كيكٮف ٠أ٫َّ٩  . ككظؽق أكَّ

 النحبةف اكف إذا ٦ٕؿٚذ٫ حتى٢ إ٧َّ٩ة محبني كا٣تنةث٫ ثني
ة ظةرضي٨ مجيٕةن  ة، ل٤عفِّ  إ٦َّ ، آػؿ يبنيِّ  كينج٫ أف. لزل٨٬ كإ٦َّ
 إنكةفو  كال ٌك ، ل٤ٕ٤ٮـ يى٤ط إنكةفو  ٌك  ٣حف أ٫َّ٩ دؤم٢ إذا

؛ األميةء ثني ٦ة دجةي٨ كٝٮي٪ة ىلع، ا٣ٞيةس ٔؿٚ٪ة ٧َّٚ ٠ؾلٟ
٤٪ة إذا، ٤ٍٗ ٤ٔي٪ة يٞٓ ل٥  .(ػٮَج٪ة إذا، كال ٦٘ة٣ُح؛ دأ٦َّ

ؾ يف  اىفةرايبكٝؽ أٚةض  يف كوٙ ظةؿ ٬ؤالء الناكُّ
اجلٮاثخ تنبي٭ةن هل٥ ٔ٪ؽ٦ة دك٥َّ٤ ٨ٔ ، "الكيةقح املؽُيَّح٠ذةث٫ "

ظير ذ٠ؿ أو٪ةٚ٭٥ كٌلف ، ث٧ة يججخ ٨٦ مٮؾو كقٍ الـرع
ط أمَّ يشءو ، ٦٪٭ة ٨٦ يؿٚي دلكاع اهلٮل كيأىب أف يىعِّ

٪ةدق ك٦٪٭٥ ، خية٣ٙ ٦ٞىٮدق ك٬ؾا  -ٚيضذ٭ؽ يف تن١ي٫١ ٔك
أكخلٟ اذلم ين١١ٮف يف كِّ يشءو  - ٦ة ٩ٞىؽق ثةذلات ٬٪ة

ُٟقٛااةذ  نه ااةوبٙج   ( ) بًن

ياااٍ  بنطةناااص   بن ٗااامظ

غهِّٟد بويكُد  ؾٗةل  يٍ بًن

عةَٙ  .   ..: ٔ.بًن
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ٙو  ة )/ ظير كةؿ، ٚي٭٥ كي٧٪ٕٮف احلٞني ثأمِّ يشءو لٌٕ كأ٦َّ
كًٌِٓ/  ..ًٌِٓ. ٠سِّية أو٪ةؼ ٚ٭٥، ا٣ٛة٤ًح املؽف اجلٮاثخ يف

كلٮ  زيَّٛٮ٬ة ردجح رٕٚٮا ٚلك٧ة، يذؼي٤ٮ٫٩ ٦ة يـيِّٛٮف آػؿ و٪ٙ
 ٤َجةن  أك ٍٚٞ ل٤٘٤جح ٤َجةن  ذلٟ كُّ ، احلٞيٞح مؿدجح ث٭٥ ث٤ٖ

 ٚ٭٥. اجلة٤٬ح أ٢٬ أٗؿاض ٨٦ إحل٫ ي٧ي٤ٮف آػؿ ءو  يش تلعكني
 يٞٮم محبةن  يك٧ٕٮا أف كال حيجٮف أم١٪٭٥ ٦ة ثك٢ِّ  يـيِّٛٮ٩٭ة
ٌٜ يف الكٕةدة  كيؿق٧٭ة يف حيك٪٭ة كال ٝٮالن  اجلٛٮس كاحل
يٮاص٭ٮ٩٭ة ) امل٧ٌٮ٬ح األٝةكي٢ كيذ٤ٞٮ٩٭ة ٨٦، اجلٛٮس

كيٞىؽ . الكٕةدة يكٍٞ أ٫َّ٩ يْ٪ٮف ث٧ة (ثةألٝةكي٢ امل٧ٌٮ٬ح
 إذا ا٣ْة٬ؿ يف ٦ٕؾكري٨ أ٩ٛك٭٥ جي٤ٕٮا أف ثؾلٟ ٦٪٭٥ ٠سِّي
. اجلة٤٬ح أ٢٬ أٗؿاض ٨٦ آػؿ ءو  يش إىل ٦ةلٮا

 ٌٝٮة كاملجةدئ ك٣حف يف الكٕةدة يذؼي٤ٮف و٪ٙكًٌِٓ/ 
ة يف يكٮف ال أك، أوبلن  يذىٮرك٬ة أف أذ٬ة٩٭٥  أف أٚ٭ة٦٭٥ ٝٮَّ

 كيٞٛٮف ىلع يذؼي٤ٮف ٦ة يـيِّٛٮف ٚ٭٥. ال١ٛةيح ىلع يذىٮرك٬ة
 إىل أٝؿب ختي٢ُّو  إىل َجٞح كٍل٧ة رٕٚٮا، ٦٪٭ة ا٣ٕ٪ةد مٮآً
 َجٞح إىل يؿٕٚٮا أف كال ي٧ك٨. ٔ٪ؽ٥٬ دـيَّٛخ احلٞيٞح
ة يف ٣حف أل٫َّ٩؛ احلٞيٞح  ٠سِّي يف كٝؽ يذٜٛ. دٌٛ٭٧٭ة أذ٬ة٩٭٥ ٝٮَّ

ة ٠سِّي ٔ٪ؽ٥٬ يزتيَّٙ أف ٬ؤالء ٨٦  ٚي٧ة أل٫َّ٩ ال يذؼٌي٤ٮ٫٩ م٧َّ
 ختي٤ٌ٭٥ يكٮف ٣ك٨ احلٞيٞح يف ل٤ٕ٪ةد مٮآً يذؼي٤ٮ٫٩

 ٚي٫ ألفَّ  ال، هل ٚ٭٧٭٥ لكٮء ذلٟ ٔ٪ؽ٥٬ ٚيزتيَّٙ، ٩ةٝىةن 
ٕةن  . ل٤ٕ٪ةد مًٮ

 ىلع ختيُّبلن  اليشء يذؼي٢َّ أف ي١٧٪٫ ل٥ إذا كًلسِّي ٦٪٭٥
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 األم١٪ح يف ثةحلٞيٞح ا٣ٕ٪ةد مٮآً ىلع يٞٙ اكف أك، ال١ٛةيح
 ي٨ْ، احلٞيٞح يٛ٭٥ أف كل٥ ي١٧٪٫ مٮآً ا٣ٕ٪ةد ٚي٭ة ا٣يت

٨ - احلٞيٞح أدرؾ ثةذلم  يكؾب أ٫َّ٩ - أدرًل٭ة إ٫َّ٩/ يٞٮؿ م٧َّ
 ٦٘ؿكر أ٫َّ٩ ث٫ ي٨ْ أك، ا٤٘٣جح أك ل١٤ؿا٦ح ٤َجةن  ٧ٔؽو  ىلع

 ٝؽ ٨٦ أمؿ كيجؼف، أيٌةن  احلٞيٞح يـيِّٙ ِّٚيكـ أف، دلذ٭ؽ
ؿج ذلٟ. أدرًل٭ة  لك٭٥ ثةجلةس يْ٪ٮا أف إىل ٦٪٭٥ ٠سِّيان  كخيي
ـ٧ٔٮف ءو  يش كِّ  يف ٦٘ؿكركف أ٩َّ٭٥ ؿج ذلٟ. أدرًلٮق أ٩َّ٭٥ ي  كخيي

ؿص٫. لك٭ة األمٮر يف احلِّية إىل ثٌٕ٭٥  أف إىل ذلٟ كبٌٕ٭٥ خيي
 ٨ّ ٦ة كأفَّ كَّ  أوبلن  وةدؽ ء يش يؽرؾ ٚي٧ة ٣حف أ٫َّ٩ يؿل
 كال يٞني زٞح ِّٗي ىلع اكذب ذلٟ يف ٚ٭ٮ، محبةن  أدرؾ أ٫َّ٩ ّةف
٧ةر ك٬ؤالء ث٧زن٣ح. ّ٪٫ ٨٦  ا٣ٕٞبلء ٔ٪ؽ اجلٌ٭ةؿ اأٗل

 . (ا٣ٛبلقٛح كبةإلًةٚح إىل

كأ٩خ إذا دىٛعخ ثةقذٕضةؿ ٦ة يكُلَّ ثةل١ذت 
لٮصؽت ٬ؾق ، ا٤ٛ٣كٛيَّح يف ا٣ٞؿكف األػِّية كظََّّ احلٮـ

ا٣تكةؤالت كاالد٭ة٦ةت ال زا٣خ دؿدد كدؿد٢ ىلع ألك٪ح 
اذلم ثة٣ٖ يف  مُٔذةينٚجؽءان ٨٦ ، املذ٤ٛكٛني يف ا٣٘ؿب كالرشؽ

ٟ يف ا٢ٕٞ٣ كبةقاكؿ، ا٩ذعةهل ل٤تن١يٟ ، الىٮيف اذلم م١َّ
ٟ وٮٚيٮ الرشؽ  ىليرصم كاىفِةرم، كا اكىلُٔٔم٧٠ة م١َّ

ٮح  ديلةرتكًلؾا  د الًٮ ِّٟ ز٥َّ ظؽَّ اذلم ٨َّّ أ٫َّ٩ ثؽأ ثةلن
ف ل٤جكبيَّح ٚي٧ة ثٕؽ ة أقَّ ك٬ؾا ٦ة ل٥ ، لزلات ٦ٕيةران ل٤يٞني م٧َّ

ربَّ ٨ٔ ػنحذ٫ ٦٪٫ يف أكاػؿ ٠ذةث٫  يك٨ يؿدٌي٫ ٬ٮ ٩ٛك٫ ٔك
ٔـ ز٥َّ  لٔؾمؿكران ثػ ، "اتلأ٦ُّبلت األكىل" ِّٟ ْي ٧ٔيؽ الن

مَٛ اد  بنُٛةَد كسةت ()  بًن

ٕبجر --  .   ..: ٔ.بُن
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ِّٗي املؤدثني ثة٤ٛ٣كٛح  أدثةء اتلفيكؿكوٮالن إىل ، كالكٛكُح
ظير وةر ٔؽـ ، كوٮالن إىل أيَّة٦٪ة ٬ؾق، يف ا٣ٞؿف األػِّي

ادلكمجةَيٞيح كادَّاعء  ؿيف كجةاحلٞني ٔ٪ٮا٩ةن ل١ٛ٤ؿ الؿزي٨ 
 . احلٞني امل٤ُٜ

ؾر ٭٥ احلٌؽ اذلم خيٌٮهل٥  ٔك ٠سِّي ٨٦ ا٣ٞؽ٦ةء ٔؽـ ث٤ٗٮ
بلع ىلع ٝٮأؽ ا٢ٕٞ٣ كَؿيٜ احلٞني ََّ إىل أف صةء ٨٦ ، اال

ٚذعخ ظىٮف اجل٭٢ ىلع يؽي٫ كَؿد ٦ةرد الكٛكُح ٨٦ 
أ٦ة كٝؽ ث٤ٖ اإلنكةف درصح ا٠تنةؼ َؿيٜ ، قةظح ا٥٤ٕ٣

زني يف ، ٞني ثذأوي٢ ٝٮأؽ ا٣رب٬ةفاحل ٧ٚة ٔؾر أكخلٟ املعؽى
 . ا٭٥ كِّتة٤٬٭٥ كِّتؿؤ٥٬إٌٗة

ٝؽ يكٮف ٦ة ٩ةؿ ا٢ٕٞ٣ كٝٮأؽ ا٣رب٬ةف ىلع يؽم 
ٔؾران ، ٦ذلكِِّل املكيعيَّح كاإلقبلـ ٨٦ االٝذُةع كا٣تنٮي٫

يع اجلرصة ل٢ٕٞ٤ كامل٪ُٜ ؛ لزلي٨ أدٮا ثٕؽ٥٬ إذ مة٬ؽكا ٦ؽَّ
٦ذ٪ةظؿي٨ ٚي٧ة ثح٪٭٥ إالَّ ، ك٦٘ذىيب اتل٤ٕي٥ األكَّؿ كرشكظ٫

٠يٙ كَة٣ت احلٞيٞح ال يكذيف ثةجل٢ٞ ، أ٫َّ٩ ٔؾر ِّٗي اعذر
كلٮ اك٩ٮا ، ث٢ قي٧ةق ابلعر كاتلٛذحل كاتل٧يي، كاالدِّجةع

  .٠ؾلٟ ملة أػُأكا قبي٢ رمةد٥٬

قأدٕؿض إىل َؿؽ ، كإ٩ِّين ٚي٧ة يٌل ٨٦ ٬ؾق ادلراقح
كا٣يت ٦٪٭ة ، االقذؽالؿ ا٣يت دذ٤ٕٜ ث٭ة ٠سِّي ٨٦ األقب٤ح

بذ٭ة ٨٦ زاكيحو أػؿل ظير قأٝٮـ ث٧ٞةر، الكؤاؿ الكةثٜ
ختذ٤ٙ ٨ٔ د٤ٟ ا٣يت يرس اهلل احل٪ةف ث٫ُٛ٤ تكضي٤٭ة يف 

جحن يف زيةدة اإلي٘ةؿ يف ٧ٜٔ ٬ؾق ؛ "ُٓش اىػلو٠ذةب " كذلٟ ٗر

َّهاااع عهاااٗ  وبغاااع ( ) نس

بن هُا د  زةوٚف ْهِ بو كةو: 

ٔجاااااة اااااٙ  َاااااٟٛد  أٔو بٕن

ٓٛااااااااد  ٔعٗااااااااى٘ بُن

ٔبيٖاااؼ  عهااٙ يٚعاإو    

ًااااااٙ يسكهِّ ٔزاااااامُٔٚةذ

ُٟاااق   ُاااهًٍٛ  اااٙ بًن   بًن

ٔكسةجاااةذ ْٛااإو ٔكاااةَٝ   

سّٓ ٔؾهقد  ُٛة ْٔةٚمغى   َٛٔ

سحااٛ ٍ ناا  ياامٖ    ٔوبغااع ٛن

بنسااهضى بنٓااىقٙ جُ ُااٟةذ   

بنعٗااااى بوقٛااااى: َظىٚ ااااد  

بنقااااحٙ ٔبنحُاااااٝ  اااااٙ  

بنٓااااىٚعد  عحاااام بنكااااىٚى 

َٔقاام بنؿقٛقااد نااا   َااىِٔ  

عهااٙ ؾااىتث ؾٛااص ٚظٓااى  

نا  ياامٖ َااٟؿٛ د بنس كٛااى  

ْٔٓةْااسّ  ٔبنسحعٛ ااد بنعًٛااةل  

َّهاع     ٔبنكهٝ بن اةلؼ  جام نس

ًٛ ااااد   ث بنسع عهااااٗ أَااااةٛن

ٔبنسٕٓٚااام بن اااةو  بناااه٘   

 .يٕوٌ  ًٛٓة
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األٚاكر كدٛكيغ ٦ج٭٧ةد٭ة ث٧ة يٮظت صبلء الىٮرة كا٩كنةؼ 
َـّ ٩ي٢ رشؼ ، ٧ٗةـ الؿيجح ٨ٔ ٩ٛٮس َبلب احلٞيٞح اذلي٨ ٔ

 . يف كظ٢ ا٣ٕىجيَّح املؾ٬جيَّح كالكيةقيَّح رؤيذ٭٥ يف ز٦٪٪ة ا٣٘ةرؽ

٥ ادلراقح إىل ٝك٧ني كَّ ؿ/ / كقٮؼ دٞي يف ا٣ُؿااٜ األكَّ
ط ا٣ٛةرؽ األقةيس ثح٪٭ة ثٕؽ ٦ٞةربذ٭ة ، الىٮريَّح ًِّ ظير قيٮ

يَّح ا٣ٛعىيَّح  ٔٮ ث٪عٮو ٦٘ةيؿ ٨٦ ثٕي اجل٭ةت ملة ٬ٮ  -املًٮ
ىلع مؿِّ  كبٕيؽ ٨ٔ اتل٤ٞيؽ كاالصرتار ملة ردد، قةاؽ كمن٭ٮر

ظََّّ دذ٭ةكل  - دكف أدىن إاعدة قرب ٚعيص هلة، اتلةريغ
 . الن١ٮؾ دكف ٔٮدة

ٞح / كاثلةين ِّٞ ح لرلحل٢ املع يف اخلىةاه املةديَّح ا٣ٕة٦َّ
ئ هل يف ٩٭ةيح ٬ؾا ا٣ٞك٥ ظير قحذبنيَّ ، حلٞيجيذ٫ ٧٠ة ق٪َٮ

امل٪ُٜ املةدِّم كابلعر املةدِّم دكف دلؿَّد اصرتار / ٦ٕىن ٝٮجلة
 د١ِّٛيو يٞىؽ ث٫ ، ٤يؽكدٞ

كقحذٌط رضكريَّذ٫ ك٦ٌٞٮ٦يَّذ٫ للكِّ
 . احلٞيٞح

 متّٗد

جسخ ٚي٭ة  ٨٦ املجةظر ا٣يت ٩ة٣خ ٦٪٭ة أّةٚؿ اتلُةكؿ ٔك
د٤ٟ ا٣يت دٕؿؼ يف ٥٤ٔ امل٪ُٜ ثُؿااٜ ، أمٮاؾ اتلعةم٢

االقذؽالؿ ظير يجعر ٨ٔ ٠يٛيَّح اقذؼؿاج املض٭ٮؿ ٨٦ 
كاملةديَّح ٧٠ة قحذًل ٤ٔيٟ يف امل٤ٕٮـ كأحنةا٫ كرشك٫َ الىٮريَّح 

الن ثذأوي٢ ابلعر ٧٠ة ٬ٮ ، مكذٞج٢ ا٣ٛعه ظير ٩ٞٮـ أكَّ
يف ٩ٛف األمؿ الٮاٝٓ مـي٪ةن ثةالقتب٪ةس ثٕجةرات األكٚيةء 

٥ ٧٤ّةد٫ احلةل١ح ٨ اقت٪ةر ث٭٥ ٩ٜٛ اتلةريغ ٗر ز٥َّ ، ل٢ٕٞ٤ م٧َّ
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٩ؿدؼ الالكـ ٝؽر اإلماكف ثةتلججي٫ ىلع كص٫ ا٩ؽٚةع 
رتاًةت ا٣  . يت قيٞخ ٨٦ كِّ ظؽبو كوٮبو األ

 تعسٖف االستداله ٔأحناؤٓ

ةإ٩٪ة جنؽ ٨٦ أ٩ٛك٪ة أفَّ إدرا٠٪ة  ٌَّ ٦جةرش ٧٠ة يف اإلدراؾ  إ
احليسِّ ابلةَين كا٣ْة٬ؿم كاإلدراؾ ا٣ٌٕٞل يف األكحلةت 

ة، ٠ٞةٔؽة ا٦ذ٪ةع اتل٪ةٝي ٌَّ / أم، د١ِّٛيم اقذؽاليل كإ
ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ تلعىي٢ ٦ة ٬ٮ دل٭ٮؿ كال ثيؽَّ ل٤سةين أف  ا٩ذٞةؿ م٧َّ

ؿ إذ  ًو كؽ قجق، ي٪٤ُٜ ٨٦ األكَّ ًو ـجػي
ًو كدػيل ٧٠ة يؾ٠ؿ لٌك دػيي

 . يف ٦ٛذذط و٪ةٔح ا٣رب٬ةف

ٚةالقذؽالؿ دٮقيٍ جل٭حو ٤ٕ٦ٮ٦ح ل٤يشء يف رٚٓ اجل٭٢ 
ٚجني امل٪ذ٢ٞ ٦٪٫ كامل٪ذ٢ٞ إحل٫ ص٭ح امرتاؾ ، ٨ٔ ص٭حو أػؿل

عخ دٌٕؽم ا٥٤ٕ٣ إىل اجل٭ح املض٭ٮ٣ح ٭ح اػذبلؼ كص، وعَّ
عخ أف يكٮف امل٪ذ٢ٞ ٦٪٫ ث٤ٕ٧ٮ٦يذ٫ دحلبلن كامل٪ذ٢ٞ إحل٫  وعَّ

ث٢ ، ٤ُ٦ٮبةن ٤ٚحف ٌك ٤ٕ٦ٮـ يذٮقٍ يف إدراؾ أمِّ ٤ُ٦ٮبو 
ك٬ؾق امل٪ةقجح دةرةن يف ، ثني امل٤ُٮب كامل٤ٕٮـ ٦٪ةقجح ٦ٕيَّ٪ح

الىٮرة كا٣ٕبلٝح اإلدرا٠يَّح كأػؿل يف املةدة كامل٧ٌٮف 
 . كا٣ٕبلٝح الٮإٝيَّح

 / كامل٪ةقجح الىٮريَّح اإلدرا٠يَّح ْل أظؽ زبلث

ة ٌَّ كذلٟ يف  ؛(ثة٣ٞيةس) اال٩ؽراج كاملٞٮحلَّح املكُلَّ  إ
ثأف يكٮف ، ٦ٞةـ اال٩ذٞةؿ ٨٦ ظك٥ اليلك إىل ظك٥ صـيئ حتذ٫

ٮع امل٤ُٮب كدل٭ٮؿ احلك٥ ٤ٕ٦ٮـ اال٩ؽراج حتخ ٤ٕ٦ٮـ  مًٮ
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، ٚذ٥٤ٕ ٦ٞٮحلح ٤ٕ٦ٮـ احلك٥ ىلع دل٭ٮؿ احلك٥، احلك٥
 . ٚيذٮقٍ ا٥٤ٕ٣ ثةال٩ؽراج كاملٞٮحلَّح ل٥٤ٕ٤ ثةمل٤ُٮب

ة  ٌَّ ٚي٧ة يٕؿؼ ، (ثةالقذٞؿاء) اجل٧ٓ كاإلظىةء املكُلَّ كإ
كذلٟ ثأف يكٮف ؛ ثةال٩ذٞةؿ ٨٦ ظك٥ اجلـيئ إىل ظك٥ اليلك

ٮع ٤ٕ٦ٮـ  ٮع امل٤ُٮب كدل٭ٮؿ احلك٥ ٬ٮ ٔني مًٮ مًٮ
مٮآً  إالَّ أفَّ اجل٭ح املض٭ٮ٣ح ْل ظ٫٧١ يف مجيٓ، احلك٥

ٓو ثة٩ٛؿادق ثأف ، حت٫ٞٞ كاجل٭ح امل٤ٕٮ٦ح ْل ظ٫٧١ يف كِّ مًٮ
حتىص أظاكـ مٮآً كصٮدق كِّت٧ٓ حل٥٤ٕ ظ٫٧١ ٨٦ ظير 

٭ة  . دل٧ٔٮ

ة ٌَّ كذلٟ يف ٦ٞةـ اال٩ذٞةؿ ، (ثةتل٧سي٢) امل٧ةز٤ح املكُلَّ  كإ
ٮع ، ٨٦ ظك٥ اجلـيئ إىل ظك٥ صـيئ آػؿ ثأف يكٮف مًٮ

ٮع ٤ٕ٦ٮـ احلك٥ ٔيجيح  امل٤ُٮب كدل٭ٮؿ احلك٥ ٬ٮ ٔي٪٫ مًٮ
، ٚي١ٮف اتل٘ةيؿ ثح٪٭٧ة يف ا٣ٕؽد، يف ص٭ح ال٤عةظ كا٥٤ٕ٣

، كدكٮف ا٣ٕيجيَّح يف اجل٭ح امل٤ٕٮ٦ح ٦٪٭٧ة كامل٪ْٮر ٦٪٭ة إحل٭٧ة
أل٫َّ٩ ؛ ٚذ١ٮف ٤ٕ٦ٮ٦يَّح ظك٥ األكَّؿ مٮصجح ل٥٤ٕ٤ حبك٥ اثلةين

٤ٮـ ٚةثلةين املض٭ٮؿ ظ٫٧١ ٣حف إالَّ دكؿرنا كدٕؽدان ل٧٤ٕ، ٦س٫٤
 . ٚع٫٧١ ٬ٮ ظ٫٧١، ظ٫٧١ ٚ٭ٮ ٔي٪٫

كصٌل  أفَّ االقذٞؿاء كاتل٧سي٢ يكتج٨ُ ك  ٦٪٭٧ة يف 
٫ ٤ٕ٦ٮ٦ح ي٪ؽرج حتذ٭ة  ٤٧ٔيح االقت٪ذةج اتلُجيٜ ٣ٞةٔؽة ختىُّ

ةد أظاكـ ، ك  ٨٦ االقذؽال٣ني ؿ اكف ا٥٤ٕ٣ ثأفَّ احتِّ ٚيف األكَّ
ٓو يٮصؽ ٚي٫ يشء يٕين حم١ٮ٦يح ذلٟ ال، اليشء يف كِّ مًٮ

كبةتلَّةيل مٮصجةن ل٤ذٕؽم ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ثأظاكـ ، ثؾلٟ احلك٥ لكيةن 
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يشء ثٕي٪٫ دكؿر كصٮدق كدكؿر ظ٫٧١ يف مجيٕ٭ة ل٥٤ٕ٤ 
ٚ٭ؾق ال١ربل ْل صٮ٬ؿ ٬ؾا االقذؽالؿ كيف كِّ ، حب٫٧١ لكيةن 

 . أل٫َّ٩ ٦٪ؽرج حتذ٭ة، اقذٞؿاءو يذ٥ٌ دُجيٞ٭ة

ةز٢ ٨٦ ظير إفَّ االقت٪ذةج حلك٥ امل٧؛ كًلؾا يف اتل٧سي٢
إفَّ ٦س٢ اليشء / ظك٥ ٦سي٫٤ ي٧ؿُّ ثذُجيٜ ٝةٔؽة ٤ٕ٦ٮ٦ح كْل

 . ٬ٮ ٩ٛك٫ إالَّ يف ا٣ٕؽد ٚع٫٧١ ٬ٮ ظ٫٧١

كب٪ةءن ٤ٔي٫ يىجط ثح٪ةن أفَّ امل٪ةقجح الىٮريَّح األكىل ْل 
ؿ لبل٩ذٞةؿ ٨٦ امل٤ٕٮـ إىل  ط األكَّ ا٣ٕبلٝح اإلدرا٠يَّح كاملىعِّ

إالَّ أفَّ ا٣ٛؿؽ ثني ، حكْل ٔبلٝح اال٩ؽراج كاملٞٮحلَّ ، املض٭ٮؿ
ؿ كدُجيٞ٭ة يف االقذٞؿاء كاتل٧سي٢ أ٩َّ٭ة يف  دُجيٞ٭ة يف األكَّ

ؿ دُجَّٜ ىلع ٧ٔٮ٦٭ة ح ث٭٧ة، األكَّ  . كٚي٭٧ة دُجَّٜ ث٧ة ْل ػةوَّ

 اقذٞؿاءو كد٧سي٢و و٘ؿل كًلربل كدُجيٜ ٣ٕبلٝح 
ٚيف كِّ

ٮح، اال٩ؽراج ٧ة كذللٟ إ٩َّ ، إالَّ أفَّ ال١ربل م٧ٌؿة لنؽة الًٮ
يجعر يف االقذٞؿاء كاتل٧سي٢ ٨ٔ رشكط وِّيكرة الى٘ؿل 
؛ وةحلح لبل٩ؽراج حتخ د٤ٟ ال١ربل ثٕؽ ا٣ٛؿاغ ٨ٔ ال١ربل

بليةف أفَّ احلك٥ ٚي٭ة ٣حف ٩ةمبةن ٨٦ حلةظ ٔبلٝح ا٩ؽراج حلؽ  
٭ة ٔٮ ث٢ خيذ٤ٙ إزجةت احلك٥ ٚي٭ة ، أكقٍ ثني حم٧ٮهلة كمًٮ

٦ٓ ٝةث٤يح ذلٟ ، ٔ٪٫ يف ٔبلٝح اال٩ؽراج، يف حنٮ ال٤عةظ
ة / أم، ال٤عةظ ل٤ذع٤ي٢ كالؿدِّ إىل ٝةٔؽة اال٩ؽراج إفَّ ٝٮَّ

ة ٝيةس  . ٧٠ة قيأيت دٛىي٫٤، إزجةت احلك٥ يف الى٘ؿل ٝٮَّ

ٮع ال١ربل، كبِةءن غييّ كبةتلةيل ؛ ٚإفَّ حنٮ ال٤عةظ ملًٮ
خيذ٤ٙ ٨ٔ حنٮ ال٤عةظ يف ، ل٤ى٘ؿل ا٣يت د٪ؽرج حتذ٭ة



بعَسمعل ٖٕوًخ ٔيةل ًخ 

 

كدٛىي٢ ذلٟ يف ، ل٤ؿدِّ إحل٭ة ٔبلٝح اال٩ؽراج كإف اك٩خ ٝةث٤ح
 / ا٣ٞٮؿ اتلةيل

دفىي يٍّ ٩ذٮص٫ إىل ا٣ٕبلٝح ثني ٦ٕ٪حني ث٪عٮو  إ٩٪ة دةرةن 
، (أ ج) ٚ٪ؽرؾ أفَّ ، (ب ج) كأفَّ  (أ ب) ٚ٪ؽرؾ أفَّ ، حتيي يٍّ 
كذلٟ ل١ٮ٩٭ة ؛ م٤عٮّح الٮقةَح ثة٢ٕٛ٣ ثح٪٭٧ة (ب) كدكٮف

٪ة يف ٧٤ٕٚ، دٛىيبلن  (ج) ك (أ) م٤عٮّح ا٣ٕبلٝح ثك٢  ٨٦
 (أ) إ٧َّ٩ة اكف ل٥٤ٕ٤ ثة٩ؽراج (أ ج) أم ثأفَّ  (أ) اجلتيضح حبك٥

 كا٣يت ْل ٤ٕ٦ٮ٦ح احلك٥ ثػ، ٤ٔي٭ة (ب) ك٦ٞٮحلَّح (ب) حتخ
 - (أ) ٦ة ي٪ؽرج حتذ٭ة ك٦ة دٞةؿ ٤ٔي٫ ك٬ٮ - ٚأُٔي٪ة، (ج)

  .(ج) ظ٧١٭ة ك٬ٮ

 ٚ٪ؽرؾ أفَّ ، إدمةيلٍّ دلييؽمٍّ كأػؿل ٩ؽرؾ ا٣ٕبلٝح ث٪عٮو 
 (أ) ٚإدرا٠٪ة ل٤ٕبلٝح ثني، (ج) زةثخ هلة (ب) هلة اثلةثخ (أ)
ث٢ أمج٢ يف اإلدراؾ دٮوبلن إىل ، ل٥ يك٨ دٛىي٤يةن  (ب) ك

 ٚة٣ٕبلٝح ثني، (ج) حلةظ ا٣ٕبلٝح ث٪عٮو دٛىيٌل  ٦ٓ زة٣ر ك٬ٮ
أمج٤خ يف ال٤عةظ كذللٟ ل٥ د٤عِ ألم  ٦٪٭٧ة  (ب) ك (أ)

ا٣يت  - (أ) ٣ػكإ٧َّ٩ة لٮظْخ ا٣ٕبلٝح دٛىيبلن ، كقةَح ثة٢ٕٛ٣
 (ج) ٦ٓ - حلةّةن دل٧بلن دٞييؽيةن  (ب) لٮظْخ ٨٦ ظير ْل

 (أ) ل٥ يذٮقٍ ل٥٤ٕ٤ حبك٥ (ب) ٧٤ٕٚ٪ة حبك٥، حلةّةن ػربيةن 
ث٢ ، ٣ٕؽـ حلةظ ٦ٞٮحلَّح ألظؽ٧٬ة ىلع اآلػؿ؛ كال ا١ٕ٣ف
ٜ (أ) اكف حلةظ ُّٞ ٓ حت  ٕٚ٪ؽ٦ة ٥٤ٔ ظك٥، (ب) ث٧ة ْل مًٮ

 . يف ال٤ِّعةظ اتلٞييؽٌم ث٪ٛف ذلٟ ا٥٤ٕ٣  (ب) ٥٤ٔ ظك٥ (أ)
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كصٮ٬ؿ ٬ؾا ا٣ٛؿؽ يؿصٓ إىل ٔؽـ اتل٧يي اتلٛىيٌل ثني 
كذلٟ ألفَّ ا٣ٛؿد ؛ اليلك كمىؽا٫ٝ أك ا٣ُجيٕح كٚؿد٬ة

ٜ اليلك كا٣ُجيٕح ُّٞ د ، كاملىؽاؽ ٣حكة إالَّ حت املىةديٜ كدٕؽُّ
٤٪ة  ر كصٮد ا٣ُجيٕح كاليلك ٧٠ة ثحَّ٪ة كٚىَّ كاألٚؿاد إ٧َّ٩ة ٬ٮ دكؿُّ

 .ظٞيٞح اإلدراؾ اليلك يف حم٫ِّ٤

ك٨٦ ٬٪ة ٚةػذبلؼ حنٮ ال٤عةظ قحرسم إىل مىعط 
كبةتلةيل ٬ٮ مٮصت الػذبلؼ حنٮ ؛ اال٩ذٞةؿ يف اإلدراؾ

 ٨٦ ظير ْل (أ) إذ يف اإلدراؾ اتلٞييؽم ٣ػ، االقذؽالؿ
 يف ّؿؼ إدراؾ زجٮت (أ) ٣ػ (ج) قيض٢ٕ إدراؾ زجٮت (ب)
 (ب) دكف حلةظ كقةَح، (ب) هلة ك٨٦ ظير ْل (ب)

 ٣ػ (ب) خببلؼ اإلدراؾ اتلٛىيٌل ثلجٮت، ثة٢ٕٛ٣ يف اثلجٮت
قذ١ٮف  (ب) ٚإف كقةَح، (ب) ٣ػ (ج) كزجٮت، (أ)

  .(أ) ٣ػ (ج) م٤عٮّح ثة٢ٕٛ٣ يف إزجةت

 يف ّؿؼ إدراؾ زجٮت (أ) ٣ػ (ج) كإ٧َّ٩ة اكف إدراؾ زجٮت
ث٧ة  (أ) يٕين حلةظ (ب) ٨٦ ظير ْل (أ) ألفَّ حلةظ؛ هلة (ب)

٨٦  (ب) ك (أ) ٚبل إزجيجيح ثني، (ب) ْل ذلٟ اليشء املكُلَّ ثػ
 ْل (أ) ألفَّ اجل٭ح ا٣يت لٮظِ ٦٪٭ة ك٩ْؿ إىل؛ ص٭ح ال٤عةظ

كبةتلةيل ٦ة ٥٤ٔ أ٫َّ٩  ؛(ب) إالَّ ٬ؾا اذلم ٬ٮ (أ) ك٣حكخ، (ب)
 (ب) دكف حلةظ كقةَح (أ) ي٥٤ٕ زجٮد٫ ٣ػ (ب) زةثخ ٣ػ
ة ؛ كإف اك٩خ ْل ٦ذٮقُح ظٞيٞحن ، ثة٢ٕٛ٣ كذللٟ اك٩خ ٝٮَّ

ة ٝيةس ٧٠ة قيأيت  االقذٞؿاء يف أمِّ دحل٢و اقذٞؿايئ ْل ٝٮَّ

اااع بنعقااام  بنحاااةت  ) َٓ )

ٔ ل  بن ٗااااام بنطةناااااص   بو

 بنعُٕبٌ بنىبجع ٔية جعمِ.
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 . دٛىي٫٤

دة دٮوٙ ثػ، ك٨٦ ٬٪ة  ؛(ب) ٚإفَّ كصٮد أميةء ٦ذٕؽِّ
ر (ب) قيض٢ٕ حلةّ٭ة ٨٦ ظير ْل د٬ة (ب) حلةّةن تل١ؿُّ ، كدٕؽُّ

 . ٧٠ة قيض٢ٕ حلةظ املذ١ؿِّرات ٚي٧ة ثح٪٭ة ىلع أ٩َّ٭ة ٦ذ٧ةز٤ح

 ا٩ذٞةؿو ٨٦ ا٥٤ٕ٣ بيشءو إىل ا٥٤ٕ٣ ، كبِةءن غييّ
كيف كِّ

ة أف د٤عِ الٮقةَح ثة٢ٕٛ٣ كْل ٔبلٝح ، بيشءو أػؿ إ٦َّ
ك٦ة ل٥ د٤عِ . أك ال د٤عِ، اال٩ؽراج ا٣يت يذٞٮـ ث٭ة ا٣ٞيةس

ة أ ر يف ٚي٫ الٮقةَح ٕٚبلن إ٦َّ ف يكٮف ا٩ذٞةالن ٨٦ ظك٥ املذ١ؿِّ
ٓو ثة٩ٛؿادق إىل ظ٫٧١ ثإظىةء كمجٓ مٮآً حت٫ٞٞ  كِّ مًٮ

ٓ إىل ، املكَّمَّ ثةالقذلؿاءلك٭ة ك٬ٮ  ة ٨٦ ظ٫٧١ يف مًٮ كإ٦َّ
ٜ آػؿ ُّٞ ٓ حت ٨٦ ظك٥ املسي٢ إىل ظك٥ / أم، ظ٫٧١ يف مًٮ

 . املكَّمَّ ثةتلٍسيوممةز٫٤ ك٬ٮ 

 تفصٗن أحناٞ االستداله

ٚي٧ة يٌل إىل دٛىي٢ األحنةء اثلبلزح لبلقذؽالؿ  ق٪ٕؿض 
٦٪ةق حلذ٥َّ ؛ كبيةف ظٞيٞح االػذبلؼ ثح٪٭ة، ث٪ةءن ىلع ٦ة ٝؽَّ

كنرشع ٨٦ ، ك٦ة ٬ٮ ٣حف ٠ؾلٟ، اتل٧يي ثني ٦ة ٬ٮ ٦٪٭ة
ك٬ٮ ، اال٩ذٞةؿ ٨٦ ظك٥ اجلـيئ إىل ظك٥ اليلك/ أم، االقذلؿاء

 / ٦ة يكٮف ث٧٪ةط اجل٧ٓ كاإلظىةء

أفَّ ا٥٤ٕ٣ ثثجٮت ظك٥ يلك ل٤يلك ٬ٮ ٥٤ٔ ٨٦ األكحلةت 
ة ا٥٤ٕ٣ ثثجٮد٫ ملىؽا٫ٝ. ثثجٮد٫ ملة ي٪ؽرج حتذ٫ ٚبل يٞذيض ، أ٦َّ

 ث٪عٮو صـيئ
ث٧ٞؽار ظاكيح / أم، ا٥٤ٕ٣ ثثجٮد٫ ل٤يلك إالَّ
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ة ٔؽاق، املىؽاؽ ٨ٔ اليلك  . ٚبل تن٢٧ ظاكيح اليلك ٧َّٔ

ك٣ك٨ إذا ظى٢ ا٥٤ٕ٣ حبك٥ كِّ ٦ة ٬ٮ مىؽاؽ حتخ ذلٟ 
ُّٜٞ ذلٟ اليلك ال ٨٦ ظير / أم، يلكال ا٥٤ٕ٣ حبك٥ مجيٓ مٮا٨َ حت

 -ث٢ ٨٦ ظير زجٮد٫ ل٧٤ٕىن ، إفَّ احلك٥ زةثخ ل٧٤ىؽاؽ أكَّالن 
ٓ  - ا٣ٞةث٢ ل٤عةظ ث٪عٮو يلك ِّٜٞ يف ذلٟ املًٮ ث٧ة ٬ٮ ٦ذع

كبةتلةيل قي١ٮف ا٥٤ٕ٣ ثثجٮت احلك٥ يف مجيٓ مٮآً ؛ خبىٮو٫
ُّٜٞ ذلٟ املٕىن ثةتلتجُّٓ حلك ةن  -٥ ك  ٦٪٭ة حت ةن يكٮف م٤عّٮ دتجُّٕ

دان  ران ك٦ذٕؽِّ ٧٤ٔةن ثثجٮد٫ ل٧٤ٕىن ث٪عٮو  -ٚي٫ أ٩َّ٭ة ٔني املٕىن ٦ذ١ؿِّ
ٜو ٬ٮ هل/ أم، يلك  

ُّٞ ًٓ حت  . إفَّ احلك٥ زةثخ هل يف كِّ مًٮ

ة ٦ٓ ٔؽـ اقتيٛةء ا٥٤ٕ٣ حبك٥ مجيٓ املىةديٜ ٨٤ٚ ، أ٦َّ
يكٮف ا٥٤ٕ٣ ثثجٮت احلك٥ ل٧٤ٕىن اليلك إالَّ ٨٦ ظير ٦ٞؽار ٦ة 

٫ٞ ُّٞ كبةتلةيل قي١ٮف احلك٥ ٤ٔي٫ ، ٥٤ٔ ٨٦ ظ٫٧١ يف مٮآً حت
صـايةن كحيذةج ا٥٤ٕ٣ ثثجٮت احلك٥ ث٪عٮو يلك  إىل ا٥٤ٕ٣ ظ٧١ةن 

ُّٜٞ كبةتلةيل ؛ بيشءو زااؽ ىلع ا٥٤ٕ٣ ثثجٮد٫ يف ثٕي مٮا٨َ اتلع
قي١ٮف ٦جنأ ا٥٤ٕ٣ ثةحلك٥ اليلك ىلع املٕىن اليلك ٣حف رصؼ 

٫ٞ أم مىةدي٫ٞ ُّٞ ث٢ ا٥٤ٕ٣ حبيثيَّح أػؿل ، اتلتجُّٓ ملٮا٨َ حت
 ،يف حم٫ِّ٤ ٨٦ ٦جةظر اتلضؿبحدٮصت لكيَّح احلك٥ ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة 

 . كقيأيت اتلٕؿُّض هل ٨٦ اجل٭ح امل٪ةقجح ل٧٤ٞةـ

ك٣ك٨ ٝؽ يٕؿض أف ييثجخ احلك٥ ل٤يلك لكيةن دكف أف يكٮف 
٫ٞ ُّٞ كدكف ، ٬٪ةؾ اقتيٛةء ثة٥٤ٕ٣ حب٫٧١ يف مجيٓ مٮا٨َ حت
أف / أم، اتلٮقيٍ ل٥٤ٕ٤ بيشءو آػؿ ِّٗي ا٥٤ٕ٣ حبك٥ مىةدي٫ٞ

ُّٜٞ ٍٚٞ ٝؽ ا٩ذ٢ٞ ٦٪٫  يكٮف ا٥٤ٕ٣ حب٫٧١ يف ثٕي مٮا٨َ اتلع

اااع بنعقااام  بنحاااةت  ( ) َٓ

ٔ ل  بن ٗااام بنُاااةلٌ    بو

  ٔبنحاااةت بنطاااةَٙ   ٔ: 

 .  بن ٗم بنكةيٍ: ٔ



بعَسمعل ٖٕوًخ ٔيةل ًخ 

 

 / حنٔيَكذلٟ ىلع ، ٦جةرشةن إىل احلك٥ ىلع املٕىن ث٪عٮو يلك  

 التتبُّع اإلحصاٟ٘ ٔاحلكي مبٍاط األٌص -

ؿ ر ا٥٤ٕ٣ حبك٥ املٕىن يف ثٕي / األكَّ أف يكٮف دكؿُّ
ُّٜٞ ىلع اتلذةيل مٮصجةن لؤلنف كرقٮخ اال ٝرتاف ثني مٮا٨َ اتلع

ٚيثجخ احلك٥ ل٧٤ٕىن ث٪عٮو يلك  د٤ٞةايةن ، احلك٥ كذلٟ املٕىن
ر االٝرتاف ، ظير حيى٢ املي٢ كاألنف ثة٣ٕبلٝح، ٩تيضح دكؿُّ

، ٚإزجةت احلك٥ ل٥ يك٨ ملٮصت ل٥٤ٕ٤ حبك٥ املٕىن ث٪عٮو يلك  
ث٢ ثذٮقٍ ٦ة ٬ٮ ػةؿو ٨ٔ أم ٝي٧ح ٧٤ٔيَّح كإ٧َّ٩ة خيٌٓ ل٤عةؿ 

املي٢ اجلةمئ ٨ٔ األنف / كْل، ٛفا٣يت دذىٙ ث٭ة اجل
ر املٕىن َةملة أفَّ ا٥٤ٕ٣ حبك٥ ثٕي  ثةالٝرتاف ثني احلك٥ كدكؿُّ
املىةديٜ ىلع اتلذةيل ل٥ يك٨ دلؿَّدان ٨ٔ حلةظ مىؽاٝيذ٭ة 

ث٢ اكف مح٢ املع٧ٮؿ ٤ٔي٭ة م٤عٮّةن ٚي٫ ٠ٮ٩٭ة مٮا٨َ ، ل٤يلك
ٜ ذلٟ املٕىن ُّٞ  . حت

ر ا٥٤ٕ٣ بك٤ت  احلك٥ ٨ٔ ثٕي كًلؾلٟ احلةؿ يف دكؿُّ
حبير يٮصت األنف كرقٮخ االٚرتاؽ ، املىةديٜ ىلع اتلذةيل

 ث٪عٮو يلك  ، ثني احلك٥ كذلٟ املٕىن
ٚحك٤ت احلك٥ ٔ٪٫ د٤ٞةايةن

ر كصٮدق ر كصؽاف ا٩ذٛةا٫ ٔ٪٫ يف مٮآً دكؿُّ  . تل١ؿُّ

كظير إفَّ اتلٌٕؽم إىل ظك٥ اليلك ث٪عٮو يلك  ل٥ يك٨ ملٮصت 
ٮيع  اتلٛىيٌل حبك٥ مجيٓ املىةديٜ كال ٣حف ل٥٤ٕ٤ / أم -مًٮ

ل٥٤ٕ٤ حبيثيَّح دكٮف كقُةن لبل٩ذٞةؿ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ حبك٥ ثٕي 
ٚبل يىط اقذ٧ٕةهل  -املىةديٜ إىل ا٥٤ٕ٣ ثثجٮت احلك٥ ث٪عٮو يلك  

كإ٧َّ٩ة يكذ٢٧ٕ ث٘ؿض اإلزجةت مل٨ حيى٢ ٔ٪ؽق ذلٟ ، يف ا٤ٕ٣ٮـ



ً م َةٖى  بنٓٛف يؿ

 

 ي٤ذٛخ االٝرتاف كيؿل مٮصجحذ٫ إلزجةت احلك٥ ل٤ٕةـ أك ٦ٓ ٦ى٨ ال
ٮيع ٮيع كاملٮصت ِّٗي املًٮ ؛ إىل ا٣ٛةرؽ ثني املٮصت املًٮ
، كذللٟ اكف ٩ىيت اقذ٧ٕةهل لخىٮوةن ثى٪ةٔيت اجلؽؿ كاخلُةثح

ـاـ ل٤ؼى٥ كيف اثلة٩يح اإلٝ٪ةع ، ظير يذٮىخ يف األكىل اإلل
ذ٧ةد ٤ٔي٫ دلؿَّدان إلزجةت ، ل٤ض٧٭ٮر كال جيٮز حبك٥ ا٢ٕٞ٣ األ

 . ٮـاحلك٥ ث٪عٮو يلك  يف ا٤ٕ٣

 تفشريات أخسٝ لمتعدِّٙ يف احلكي

كٝؽ يربر اتلٌٕؽم ٨٦ ظك٥ ثٕي املىةديٜ إىل ظك٥ 
ظير إفَّ املكذٞؿئ حلك٥ ثٕي ؛ اليلك ثأ٫َّ٩ ٨٦ ثةب االدَّاعء

يع زجٮت احلك٥ أك ق٤ج٫ ٔ٪٫ ك٬ؾا اتلربيؿ ، أٚؿاد اليلك يؽَّ
يف "النٛةء" ِّٗي كاؼو إالَّ  اثَ قحِةاذلم صةء ىلع لكةف 

٨ يكذ٢٧ٕ االقذٞؿاء ألص٢ إلـاـ أك إٝ٪ةع ا٣ِّ٘ي ، ثة٣جكجح إىل ٦ى
يف و٪ةٔح اجلؽؿ ال ثة٣جكجح إىل املكذٞؿئ ٩ٛك٫ كاذلم / أم

ذ٧ةد ٤ٔي٫ يع ؛ يٞىؽ األ ألفَّ االدَّاعء إف اكف ٦ٓ اتلٛةت املؽَّ
إحل٫ ٚإ٫َّ٩ ال يكٮف ثة٣جكجح ، دٛىيبلن إىل ٔؽـ مٮصت دلٔٮاق

ث٢ يذ٤ِٛ ث٫ دكف أذٞةد كإف اكف ثؽكف ، ظ٧١ةن ظٞيٞحن 
ث٢ ملٮصت آػؿ ، ٚجة٣جكجح ل٧٤ٕذٞؽ ل٥ يك٨ ادَّاعءن ، اتلٛةت

ر  األنف ثةالكرتاف أك االُفىةؿِّٗي االدَّاعء ك٬ٮ  ٩تيضح اتل١ؿُّ
ٮيع ٚإ٫َّ٩ يٞج٢ املٕة٩ؽة ؛ ال١ِل كألفَّ ٬ؾا املٮصت ِّٗي مًٮ

ملٕة٩ؽة ا٩ذىف احلك٥ اذلم قجٜ ك٦َّ ٦ة اتلٛخ املكذٞؿئ إىل ا
كي٧ذ٪ٓ ٚؿض االتلٛةت إىل املٕة٩ؽة  !،؟٠يٙ، ٨ٔ االقذٞؿاء

٦ٓ ثٞةء احلك٥ إالَّ ٨٦ ظير ثٞةء األنف كاملي٢ اجلٛيس 
ر االٝرتاف ذٞةد احلةو٢ ٩تيضح ، احلةو٢ ٨٦ دكؿُّ إالَّ أفَّ األ



بعَسمعل ٖٕوًخ ٔيةل ًخ 

 

 األنف كاملٕربَّ ٔ٪٫ ثة٨ْ٣ يف ألك٪ح احل٧١ةء يـكؿ أل٫َّ٩ إ٧َّ٩ة
ٮيع؛ قِل  ّ٪ةن  ٚ٭ٮ ، ل١ٮ٫٩ أذٞةدان ننأ ٨ٔ ِّٗي مٮصت مًٮ

يٞج٢ الـكاؿ ك٬ٮ ػةؿو ٨ٔ أمِّ ٝي٧حو إدرا٠يَّح ٧٠ة ذ٠ؿ يف 
 .حم٫ِّ٤

كٝؽ يربر اتلٌٕؽم ٠ؾلٟ ثؽٔٮل أفَّ اذل٨٬ يكةرع إىل 
٤ٔٞح ثني احلك٥ أك ٩ٞي٫ٌ ٦ٓ اليلك ٩تيعح امرتاؾ إجيةد 

كذلٟ ألفَّ اذل٨٬ يجعر د٤ٞةايةن ؛ املىةديٜ يف احلك٥ أك ق٤ج٫
ةد يف احلك٥ ثني املؼذ٤ٛةت يف الىٛةت ثإجيةد  ٨ٔ ٦جنأ لبلحتِّ

ةد يف احلك٥ إىل ذلٟ ا٣ٕ٪ٮاف ، وٛح منرتًلح ٚي٭ة ٚحك٪ؽ االحتِّ
٣ٞةا٤ح ثأفَّ االدٛةيق ال كذلٟ الردكةز ا٣ٞةٔؽة ا؛ املذَّعؽ ٚي٫

كا٣يت ْل مٮصت احلٞني يف اتلضؿبح ، يكٮف داا٧يةن كال أكرثيةن 
ظير حيى٢ احلٞني كإف ل٥ ٤٩ذٛخ إىل د٤ٟ ا٣ٞةٔؽة دٛىيبلن 

كذللٟ ٔ٪ؽ٦ة يؿل املكذٞؿئ أفَّ ، كل٥ نكذُٓ اتلٕجِّي ٔ٪٭ة
ؽت يف احلك٥ ٚإ٫َّ٩ د٤ٞةايةن ، ثٕي املىةديٜ املؼذ٤ٛح ٝؽ احتَّ

ةد إىل املٕىن اذلم تنرتؾ ٚي٫ دكف أف يٛعه يٕـك ٬ؾ ا االحتِّ
 . ٨ٔ أمِّ مٮصتو آػؿ

إالَّ أفَّ املكذٞؿئ ٣حف ظةهل ظةؿ املضؿِّب اذلم يكٮف يف 
ٚحك٪ؽ ، حبس٫ ٦ذٛعىةن ٦ذأٌمبلن مبلظْةن لبلػذبلؼ ثني األٚؿاد

بح  ةد يف احلك٥ إىل اخلىٮويح املذِّعؽة يف املٮآً املضؿَّ االحتِّ
ث٢ إفَّ ، إف ل٥ ي٥٤ٕ مٮصت ٬ؾق اتل٤ٞةايَّح يف اإلق٪ةدد٤ٞةايةن ك

املكذٞؿئ يأػؾ املىةديٜ ثؽكان ٦ذَّعؽي٨ يف اال٩ؽراج حتخ اليلك 
كي٤عْ٭ة ٨٦ ظير ْل مىةديٜ ذللٟ اليلك ٦ذٛةكدح ثة٣ٕؽد 

اااع بنعقااام  بنحاااةت   () َٓ

ٔ ل  بن ٗااااام بنطةناااااص   بو

 .  بنعُٕبٌ بنطةَٙ عٓى: ٔ



ً م َةٖى  بنٓٛف يؿ

 

ر الٮصٮد كال / أم، ٍٚٞ إفَّ املكذٞؿئ ال ي٤عِ إالَّ املٕىن املذ١ؿِّ
كبةتلةيل ٚ٭ٮ ال ي٤عِ  ؛ي٤عِ وٛةت املىةديٜ املؼذ٤ٛح

ؽت يف  املىةديٜ ٠أمؼةص هلة ظةالت كوٛةت لخذ٤ٛح احتَّ
ث٢ ٦َّ ٦ة الظْ٭ة ٨٦ ص٭ةد٭ة ال١يٛيَّح كاقت٪ؽ ، ػىٮويح لكيَّح

 . يف احلك٥ إىل ذلٟ ال٤عةظ ال١ييف ا٤ٞ٩ت االقذٞؿاء ِّتؿبح
كبةجل٤٧ح املكذٞؿئ يف االقذٞؿاء اجلةٝه ي٤عِ زجٮت أك 

دٔؽـ زجٮت احلك٥ ل٧٤ٕ ز٥َّ ٩تيضح ل٤ذ١ؿار ، ىن ث٪عٮو ٦ذٕؽِّ
ل  حيى٢ األنف كاالٝرتاف ٚيعك٥ ظ٧١ةن لكيةن ك٦َّ ٦ة دٕؽَّ

ث٢ ، ٨ٔ ٬ؾق اجل٭ح ل٥ يٕؽ مكذٞؿاةن ثةالقذٞؿاء األٚؿادم
 . دٕؽاق إىل اتلضؿبح

كيجٌج٫ ىلع ذلٟ أفَّ املكذٞؿئ يف االقذٞؿاء اتلةـ يؿل 
، يف كِّ مىةدي٫ٞاحلك٥ زةثذةن ل٤يلك ٨٦ ص٭ح أ٫َّ٩ زةثخ هل 

ك٦ٕىن ذلٟ أ٫َّ٩ جيؽق زةثذةن هل يف مجيٓ مٮآً كصٮدق أم يف كِّ 
ةو كصؽ ٚي٭ة ، كذللٟ ي٢٤ٕ احلك٥ ثةجل٭ح ال٧١يح ظرصان ؛ مؿَّ

١ٚؾلٟ يف اجلةٝه إالَّ ، ٚإذا اكف ٬ؾا ظةهل يف االقذٞؿاء اتلةـ
أف يٕؽؿ ٨ٔ َؿيٞح ال٤عةظ يف اجلةٝه ٩تيضح ٔؽـ ا٣ٞؽرة 

ك٬ؾا ٦ة ال يكٮف ، ٚؿاد كي٪٤ٞت االقذٞؿاء ِّتؿبحىلع ظرص األ
د٤ٞةايةن دكف مٕٮر كاتلٛةت ظََّّ يربر ث٫ احلك٥ اتل٤ٞةيئ 

 . احلةو٢ يف اتلتجُّٓ األٚؿادم اجلةٝه

كبؾا ي٪ضٌل أقةس ا٣ٛؿؽ ثني االقذٞؿاء اجلةٝه 
ظير ، كاتلضؿبح ا٣يت قيأيت اإلمةرة إىل ٦ة يذ٤ٕٜ ث٭ة يف املٞةـ

ر ال١ِل ل٤ٕةـ إفَّ امل٪ةط يف ا القذٞؿاء حلةظ رصؼ اتل١ؿُّ



بعَسمعل ٖٕوًخ ٔيةل ًخ 

 

، ٚإفَّ ال٤عةظ ي٪ىت ىلع صة٩ت ال١يٙ، خببلؼ اتلضؿبح
أم د٤عِ األٚؿاد ٠أمؼةص لخذ٤ٛح الىٛةت ٦ذَّعؽة يف 

ٚيجعر ٨ٔ وبلظيح د٤ٟ اخلىٮويح ، اخلىٮويح اذلاديَّح
٤٪ة يف ادلراقح الكةثٞح، تل١ٮف ٦٪ةط احلك٥ أك ال  ،٧٠ة ٚىَّ

 . ٢ٞ"كيف "٩٭ش ا٣ٕ

 التتبُّع اإلحصاٟ٘ ٔعالقتْ بالكٗاض

٨٦ إزجةت احلك٥ ل٤يلك ٦ٓ  اجلعٔ اثلةينكٝج٢ اال٩ذٞةؿ إىل 
٠ٮف امل٤ٕٮـ ٬ٮ ظك٥ ثٕي املىةديٜ دكف مجيٕ٭ة دكف 

٩٪ْؿ ٚرنل وٮرة ٬ؾا اال٩ذٞةؿ إىل جيؽر ث٪ة أف ، دٮقيٍ زة٣ر
قٮاء ٥٤ٔ حبك٥ مجيٓ املىةديٜ أـ ثٌٕ٭ة ٧٠ة ، ظك٥ اليلك

ؿ ٦٪٫ ةد٧٬ة ٚي٭ة خببلؼ اجلعٮ ؛ يف اجلعٮ األكَّ كذلٟ الحتِّ
كخببلؼ اإلزجةت حلك٥ ا٣ٕةـ ، اثلةين اذلم قيأيت اتلٕؿُّض إحل٫

، ثذٮقٍ أمؿ زة٣ر ِّٗي رصؼ ا٥٤ٕ٣ ثثجٮت احلك٥ ل٧٤ىةديٜ
 . ذٕؿض إحل٫ أيٌةن ٧٠ة قج

كوٮرة ٬ؾا اال٩ذٞةؿ أفَّ ا٥٤ٕ٣ يبذؽأ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ثٌٞةية 
ٮاعد٭ة منرتًلح يف اال٩ؽراج حتخ ٦ٕىن يلك كذلٟ ؛ دكٮف مًٮ

ٮاعت  ثةتلتجُّٓ هلة ثأف يكٮف ا٥٤ٕ٣ ث٧ع٧ٮالت د٤ٟ املًٮ
ٮع ىلع اتلذةيل ٮعو مًٮ كحبير يكٮف ، ثةتلتجُّٓ حلك٥ كِّ مًٮ

ٮعو ٦٪٭ة ظني  زجٮت احلك٥ هل حلةّةن هل ث٧ة ٬ٮ حلةظ كِّ مًٮ
كبةتلةيل يكٮف ا٥٤ٕ٣ ثثجٮت احلك٥ للكِّ ؛ مىؽاؽ ذللٟ اليلك

ٮاعت يف ٔؿض ا٥٤ٕ٣ ثثجٮد٫ ل٤ٕةـ ٮعو ٨٦ د٤ٟ املًٮ ، مًٮ
ٚإذا ٦ة اقذٮيف اتلتجُّٓ جل٧يٓ ٦ة ، ك٣ك٨ ث٪عٮ ا٣ٌٞيح امل٭٤٧ح

عى ااد بنعقهٛ ااد    () يػهَّاد بًن

قاٍٛ   ٔ ل  يٕغث بٛن بنعمل بو

  ٙ بنسػىجد ٔبنسٕبزى.  
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وةر ا٥٤ٕ٣ ثثجٮت احلك٥ ل٤يلك ٧٤ٔةن ثٌٞيح ، ٬ٮ مىؽاؽ هل
كًلؾا إذا دٌٕؽل ٨٦ اثلجٮت بلٌٕ٭ة إىل ، رة ث٪عٮو يلك  حمىٮ

 . اثلجٮت لكيةن ملاكف األنف ثةالٝرتاف

/ أم، إالَّ ٥٤ٔ بكيٍ ثةملٕىن اليلك كؽ ال يلٔفكٝج٢ اتلتجُّٓ 
ة زجٮت ظك٥ هلة. كًليٙ دكٮف مىةدي٫ٞ، دىٮرم ، أ٦َّ
 ككؽ يلٔف، ك٦س٫٤ زجٮت ظك٥ ل٤يلك ٚإ٫َّ٩ دل٭ٮؿ أيٌةن ، ٧ٚض٭ٮؿ

ة زجٮد٫ . أو٢ احلك٥ ٤ٕ٦ٮـ اثلجٮت هل ىلع حنٮ ا٣ٌٞيح امل٭٤٧ح أ٦َّ
 . ٧ٚض٭ٮؿ، للكِّ مىةدي٫ٞ أك ثٌٕ٭ة ٍٚٞ دكف األػؿل

يذٮىخ كيٞىؽ ٨٦ اتلتجُّٓ ا٥٤ٕ٣  احلةىح األكىلكبةتلةيل يف 
ة يف . ثأو٢ زجٮت احلك٥ كحبؽكدق ٠ؾلٟ احلةىح اثلةُيح، أ٦َّ

 احلةىنيإالَّ أ٫َّ٩ ىلع ، ٥ٚيذٮىخ كيٞىؽ ا٥٤ٕ٣ حبؽكد زجٮت احلك
ثثجٮت احلك٥  اىػيًك٧٬ة ثلٌيتني/ يكٮف اتلتجُّٓ مٮصجةن ل٥٤ٕ٤ 

إذ ك  ٦٪٭٧ة اكف ػٛيةن ؛ ثثجٮت احلك٥ ل٤ٕةـ كاىػيً، لؤلٚؿاد
 . ٝج٢ اتلتجُّٓ

ظير يكٮف ا٥٤ٕ٣ حبك٥ ا٣ٕةـ ىلع  احلةىح اثلةُيحيف ، ٥ٕ٩
ظك٥ األٚؿاد  ٚإ٫َّ٩ يكٮف أ٢ٝ ػٛةء ٨٦، حنٮ ا٣ٌٞيح امل٭٤٧ح

 . ا٣يت ل٥ يتذجٓ ظ٧١٭ة كحيى٢ ثةتلتجُّٓ ا٥٤ٕ٣ ث٫

ز٥َّ إ٫َّ٩ إذا ٦ة ظى٢ اتلتجُّٓ لؤلٚؿاد ٨٦ ظير ْل أٚؿاد 
ا٥٤ٕ٣ ثثجٮت  يف غؿضظى٢ ا٥٤ٕ٣ ثثجٮت احلك٥ هلة ، ل٤ٕةـ

كذلٟ ألفَّ زجٮت ا٣ٕةـ لؤلٚؿاد املذتجٓ ظ٧١٭ة اكف ؛ احلك٥ ل٤ٕةـ
٥٤ٚ ي٤عِ دٮقٍ األٚؿاد ث٪ٛك٭ة يف زجٮت  ميعٔظةن ثةتللييؽ

ح ا٣ٛؿديح ل٤ٕةـ ظني ؛ احلك٥ ل٤ٕةـ ألفَّ األٚؿاد اك٩خ م٤عّٮ
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٥٤ٚ دك٨ كقةَذ٭ة ثلجٮت احلك٥ ل٤ٕةـ ، ا٥٤ٕ٣ ثثجٮت احلك٥ هلة
ة ميعٔظح ثةىفػو َّٔ ـ ا٥٤ٕ٣ ؛ ثو ثةىل ألفَّ الٮقةَح دٞذيض دٞؽُّ

أفَّ ا٥٤ٕ٣  كاحلةؿ، حبك٥ الٮقٍ ىلع ا٥٤ٕ٣ حبك٥ املذٮقٍ هل
ح ؛ حبك٥ األٚؿاد اكف يف ٔؿض ا٥٤ٕ٣ حبك٥ ا٣ٕةـ ل١ٮ٩٭ة م٤عّٮ

٧٠ة أفَّ حلةظ الٮقةَح ثة٢ٕٛ٣ يٞذيض قجٜ ا٥٤ٕ٣ ، اال٩ؽراج حتذ٫
، ثٌٞيتني يكٮف ا٥٤ٕ٣ ث٭٧ة ٦ٛؿكاغن ٔ٪٫ كقبجةن ل٥٤ٕ٤ ثةجلتيضح

ك٬ؾا ٣حف حبةو٢ ثة٢ٕٛ٣ يف ا٥٤ٕ٣ ثة٣ٕةـ ثذٮقٍ اتلتجُّٓ حلك٥ 
ك  ٨٦ ا٥٤ٕ٣ حبك٥ األٚؿاد كظك٥ ا٣ٕةـ ػيف يف ث٢ ، أٚؿادق
كٝؽ  -كإف اكف ظك٥ ا٣ٕةـ ٝؽ يكٮف أ٢ٝ ػٛةء ٧٠ة مؿَّ  -٩ٛك٫ 

 . ظى٢ ا٥٤ٕ٣ ث٭٧ة يف ٔؿضو كاظؽو 

ـ ٚٞؽ امذ٭ؿ اتلٕجِّي ٨ٔ االقذٞؿاء ثأ٫َّ٩ ، ز٥َّ إ٫َّ٩ ملة دٞؽَّ
ة ٝيةس احلٌؽ األكقٍ ٚي٫ ٬ٮ األٚؿاد املذتجٕح د٫ ٝٮَّ ، ٝٮؿ ٝٮَّ

ة/ كإ٧َّ٩ة ٝي٢ ألفَّ الٮقةَح ٣حكخ م٤عٮّح ؛ إ٫َّ٩ ٝيةس ثة٣ٞٮَّ
٦ذني ٦ٓ اجلتيضح منرتًلذني يف ؛ ثة٢ٕٛ٣ كألفَّ إظؽل املٞؽِّ

  .اخلٛةء كد٧٤ٕةف ٦ٕةن ثةتلتجُّٓ

 ع التٍبّٗ٘التتبُّ -

أف يكٮف ا٣٘ؿض ٨٦ اتلتجُّٓ ٣حف اإلزجةت ل٤عك٥  /ثلةينا
، اليلك حبير يكٮف احلك٥ ىلع ا٣ٕةـ ٤ٕ٦ٮؿ اتلتجُّٓ حلك٥ أٚؿادق

خ ا٤ٛ٘٣ح ٔ٪٫ أك اكف ٨٦ ، ث٢ يكٮف ٤ٕ٦ٮ٦ةن ث٪ٛك٫ كإ٧َّ٩ة ًٔؿ
ٚحكذ٢٧ٕ اتلتجُّٓ ، مأ٫٩ أف ي٥٤ٕ ث٪ٛك٫ ك٣ك٨ ٦٪ٓ ٔ٪٫ ٦ة٩ٓ

حبير إ٫َّ٩ ٦َّ ، ٔ٪٫ رـع اىؾفيحلزل٨٬ ٤ٔي٫ أك  ثؾؿض اتلججيّ
ظى٢ اتلتجُّٓ جل٤٧ح ٨٦ األٚؿاد املع١ٮ٦ح حبك٥ ا٣ٕةـ كٝٓ ا٥٤ٕ٣ 

ًٚكااٍ بنىغاإى  نااٗ    ()

كسااةت بنقٛااةٌ  ووَااٟٕ.   

ْٔااااىؼ بن ااااةوبٙج عهٛااااّ  

 ناَسًبلخ ؾٕل بويى.  
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اتلٛخ إحل٫ يف ٩ٛك٫ ال ث٧ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮؿ / أم، ثة٢ٕٛ٣ ثةحلك٥ اليلك
 . إزجةدةن ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ ثثجٮت احلك٥ لؤلٚؿاد

، ٭ةكٝؽ دذٛةكت األذ٬ةف يف ٔؽد األٚؿاد ا٣يت حيذةج دتجُّٕ
٧ٚ٪٭٥ ٨٦ ، حبير دكيف ل٤ذجج٫ُّ كاالتلٛةت إىل ظك٥ ا٣ٕةـ

ك٣ك٨ ، ك٦٪٭٥ أكرث، أك زبلزح، ك٦٪٭٥ از٪ةف، يكٛي٫ ٚؿد
اجلة٦ٓ يف كِّ ذلٟ ٔؽـ ٤ٕ٦ٮحلَّح احلك٥ اليلك ل٥٤ٕ٤ حبك٥ 

ؿ، األٚؿاد  . ث٢ املكأ٣ح أمج٫ ثةتلؾ٠ُّ

ُلَّ ك٬ؾا ٠سِّيان ٦ة يكذ٢٧ٕ ل٤ذججي٫ ىلع املجةدئ األكىل ك٦ة يك
ِّي٬ة، ثأكاا٢ املٕٞٮالت ، ٠ٞٮأؽ ا٤ٕ٣يَّح كالك٪ؼيَّح كا٣ٞةث٤يَّح ٗك

ة ٝؽ دٕؿض ا٤ٛ٘٣ح ٔ٪٫ أك ال يٛ٭٥ رشح االق٥ ٦٪٭ة ٥ أك ، م٧َّ ٚيٛ٭َّ
كصٌل  أفَّ املجةدئ األكىل ٣حف ا٥٤ٕ٣ ث٭ة ، دؿٚٓ ا٤ٛ٘٣ح ثةتلتجُّٓ

٭ة ، ٤ٕ٦ٮؿ اتلتجُّٓ ٔٮ ٦َّ ث٢ ا٥٤ٕ٣ ث٭ة ث٪ٛف دىٌٮر حم٧ٮهلة كمًٮ
كذللٟ ؛ دىٌٮر ك  ٦٪٭٧ة ثةجلعٮ الىعيط دكف كقٍ ثح٪٭٧ة

؛ يكذؼؽـ اتلتجُّٓ جل٢ٕ اجلٛف ٦ذىٌٮرة ٣ُؿيف ا٣ٌٞيح اللكيَّح
ٮع ثةذلات  . كبةتلةيل دىؽؽ ثثجٮت املع٧ٮؿ ل٧٤ًٮ

كاتلتجُّٓ املكذ٢٧ٕ ٬٪ة ٣حف يكُلَّ اقذٞؿاءن إالَّ ىلع حنٮ 
ُّٜٞ ثؾ٠ رضب األٌسيحث٢ ٬ٮ أٝؿب إىل اىتكةٌط،  ؿ مٮآً حت
أ٫َّ٩ يججيغ أف خيذةر اق٥ آػؿ هل أرقُٔ كذلا أرمؽ ؛ ظك٥ ا٣ٕةـ

 . كال يكُلَّ اقذٞؿاء

مبي٫  ء يشا٤ٕ٣ٮـ  يفكٝؽ يكذ٢٧ٕ )/ اىفةرايبٝةؿ 
ؿ ا٣يت ح األكَّ ٦ةت اللكيَّ ٨٦ املٞؽِّ  ٠سِّيان  كذلٟ أفَّ ، ثةالقذٞؿاء
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، ؿ٥٤ أكَّ ؿ أمؿق ثٕنكةف ٨٦ أكَّ إ قبي٤٭ة أف دكٮف ٤ٕ٦ٮ٦ح للكِّ 
 كإذا، ٭ة ٔ٪ؽق٩َّ أكال ينٕؿ ث٭ة ، نكةف ٔ٪٭ة٦ة ي٢ٛ٘ اإل ٠سِّيان 

 ْل٨٦ ظير كح لكيَّ  ْلؽ ث٭ة ٨٦ ظير ل٥ يىؽِّ ، ػٮَت ث٭ة
َّٛ ذٚذ ...،ذلٟ الٮٝخ يف٦ٕرٌب ٔ٪٭ة ثة٣ٕجةرة ا٣يت يك٧ٕ٭ة  ط هل ى

حلٛ٭٥ ث٭ة ٦ٕىن ال٤ِٛ اذلم خيةَت ، اجلـايةت ا٣يت ٝؽ ٔؿٚ٭ة
ُّٛ  ...ٝٓ هل ٨٦ قةٔذ٫ احلٞني ث٭ةكة ٌٚ٭٫٧ ٧َّ ٤ٚ، ث٫ ، طٚ٭ؾا اتلى
، ٧٤ٔيةن   اقذٞؿاءن ة أف يكُلَّ ٦َّ إك، وبلن أ  اقذٞؿاءن يكُلَّ  أالة ٦َّ إ
٤ٚحف ذلٟ ، ف كٝٓ دىؽيٞ٭ة كاحلٞني ث٭ة ثٕؽ االقذٞؿاءإٚ

اجلٛف ٨٦ وٮرة املٕىن  يفة ٝةـ ث٢ ٧َّٔ ، الن ٨ٔ االقذٞؿاء أكَّ 
ح اليلك أف  يججيغ ٚإ٧َّ٩ة، االقذٞؿاءف نكت ذلٟ اىل إٚ. ٦٪زٔت

  .(كبذٮقٍ ٚ٭٥ ٦ٕىن اليلك، ث٢ زة٩يةن  الن جي٢ٕ ذلٟ ال أكَّ 

ٚبل ثأس أف ، كظير دك٧َّ٤٪ة ىلع ا٣ٌٞةية الٮاصت ٝجٮهلة
ط ٚي٫ أقجةب  ليفةرايبننِّي إىل الكـ آػؿ  ًِّ هل ٔبلٝح ثةملٞةـ كيٮ

د٬ة يف مخكح أقجةب؛ ٔؽـ أرتاؼ املذ٥ِّ٤ٕ ث٭ة ، ظير ٔؽَّ
ك٩ٞه ا٣ُٛؿة اذلم يؿدٛٓ ، ال١ؾب ثةل٤كةف ٍٚٞ/ كْل

ح ألو٤٭ة، ثةجل٧ٮ كمؿكر الـ٦ةف أك ٧ٕ٣ٮ٦٭ة ثأميةء ، كاملٕةًر
كأػِّيان ٔؽـ ، ٦ٞجٮ٣ح كمن٭ٮرة ك٦ٕذةدة قجٞخ إحل٫ ٝج٢ ذلٟ

األ٣ٛةظ ا٣يت كٕٝخ ث٭ة ا٣ٕجةرة ٨ٔ ا٣ٌٞةية ٠أف  ٚ٭٥ ٦ٕةين
 . يٛ٭٥ ٦٪٭ة ٦ٕةفو ِّٗي ٦ٞىٮدة

يججيغ ادِّجة٫ٔ ٦ٓ ٬ؾق املٮا٩ٓ لؿٕٚ٭ة  اذلمز٥َّ يبنيِّ ا٣ُؿيٜ 
 أف يكٮف أيٌةن  كيججيغ)/ حلؼذً الكٌّ ثلٔهل، ك٬ٮ االقذٞؿاء

  .(هلؾا الى٪ٙ ٨٦ االقذٞؿاء اق٥ آػؿ

ُٟقٛااةذ  نه ااةوبٙج   ( ) بًن

 .  : ٔ ظ

ٗمو بنُةجق. ()  بًن
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ِّد   الصدزاإلطازٚ إىل قٕه الش

ة ذ٠ؿ٩ة ٬٪ة يْ٭ؿ ظةؿ ٦ة صةء يف ٠ذةب " األقف كم٧َّ
ث٢ إفَّ أرقُٮ ٝؽ )/ الكيجؽ الىؽرظير ٝةؿ  املُِليَّح لالقذلؿاء"

٬ٮ األقةس ل٤ذٕؿُّؼ  (االقذٞؿاء الاكم٢) أذرب ٬ؾا االقذٞؿاء
٦ةت األكىل ا٣يت يبذؽأ ٦٪٭ة دكٮي٨ األٝحكح  ...ىلع املٞؽِّ

ا٫ً يف رأم أرقُٮ ل٤رب٬٪ح ىلع ة٣ُؿيٜ الٮظيؽ امل٧ك٨ اٚرتٚ
٦ةت ٬ٮ االقذٞؿاء الاكم٢   .(٬ؾق املٞؽِّ

"كيججيغ / ٝةؿ أرقُٮ)/ ظير كةؿز٥َّ اقتن٭ؽ ثٞٮؿ أرقُٮ 
٦ح األكىل ا٣يت ال كاقُح  أف د٥٤ٕ أفَّ االقذٞؿاء يجذش أثؽان املٞؽِّ

ة ، ألفَّ األميةء ا٣يت هلة كاقُح ثةلٮاقُح يكٮف ٝيةق٭ة، هلة أ٦َّ
"  ...ٚإفَّ ثية٩٭ة يكٮف ثةالقذٞؿاء، األميةء ا٣يت ال كاقُح هلة

ؾ ٦٪٫ األقةس للكِّ  ك١٬ؾا جنؽ أفَّ أرقُٮ يف ٬ؾا اجلهِّ اختَّ
٦ةت األٝحكح كا٣ربا٬ني ألفَّ كَّ ٬ؾق ا٣ربا٬ني تكذ٧ؽ ٨٦  املٞؽِّ

٦ةت دثجخ ثةالقذٞؿاء ال ثة٣ٞيةس، األكحلَّح   .(ك٬ؾق املٞؽِّ

ٜى أقةقةن يف امل٪ُٜ  ز٥َّ ذ٠ؿ أفَّ االقذٞؿاء الاكم٢ ل٥ يج
كؿ

ي
٦ةت األ ث٢ إفَّ اث٨ قح٪ة رٚي ذلٟ ، األرقُٰ تل٤ٟ املٞؽِّ

ٮح اذلايت  . كأذرب أفَّ زجٮد٭ة يكٮف ىلع أقةس الًٮ

 الكيجؽ الىؽر٦٪ة ا٩ؽٚةع ٦ة ذ٠ؿق كٝؽ أوجط ص٤يةن ث٧ة ٝؽَّ 
ح ٨ٔ ٝىؽ كمؿاد  كٝؽ دٕؿَّض ، أرقُٔكدبنيَّ أص٪بيذ٫ اتلة٦َّ

٨٦  الكيجؽ الىؽرإىل رشح ٩ٛف اجلهِّ اذلم اقتن٭ؽ ث٫  اىفةرايب
٨٧ٚ أراد "اىليةس"، كذلٟ يف رشظ٫ ىلع ٠ذةب أرقُٔ، الكـ 

ـ اكؼو  ،االقزتادة ٤ِّٚيصٓ إحل٫ ٬٪ةؾ  . يف املٞةـكإف اكف ٦ة دٞؽَّ

ُٟقٛ اااااد ( ) بوَاااااٍ بًن

 .  -ناَسقىبل: ٔ

ُٟقٛااةذ  نه ااةوبٙج    () بًن

 .: ٔظ
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 التتبُّع التجسٖيب

ة الرضب اثلة٣ر ٨٦ اتلتجُّٓ ظير ال يكٮف احلك٥ ، أ٦َّ
ث٢ ثذٮقيٍ ٦ة يكٮف ، ىلع اليلك ٩ةمبةن ٨٦ حمي دتجُّٓ أٚؿادق

ٮع / أٔين، مٮصجةن ل٥٤ٕ٤ الرضكرم ثثجٮت املع٧ٮؿ ل٧٤ًٮ
كْل ٦ة دٞيض ث٭ة  االدفةيق ال يلٔف دااٍيةن كال أكرثيةن ٌٝيح أفَّ 

ٚ٭ٮ ٦ة يكٮف دتجُّٕةن ثٞىؽ ، ٨ ٝةٔؽيت ا٤ٕ٣يَّح كالك٪ؼيَّحك  ٦
ٮع يف ذاد٫ حبير ي٥٤ٕ ظةؿ  ا٥٤ٕ٣ حبةؿ املع٧ٮؿ ٨٦ املًٮ
األظٮاؿ كا٣ْؿكؼ اثلةثذح يف األٚؿاد ٨٦ ادلػة٣ح يف زجٮت 

ٮع ٤ٚحف ، ٚذذؼؾ األٚؿاد ٦ُيح إىل األظٮاؿ، احلك٥ ل٧٤ًٮ
ح دػة٣ح يف زجٮت ل١٤رثة األٚؿاديَّح ٨٦ ظير ْل ٠رثة أٚؿاديَّ 

ٚإذا ٥٤ٔ زجٮت احلك٥ يف أكرث ، ث٢ ا٣ٕربة ثةألظٮاؿ، احلك٥
يح  األظٮاؿ ٥٤ٔ رصٮع اثلجٮت إىل ا٣ٕبلٝح اذلاديَّح ِّٗي ا٣ًٕؿ

ٮع  . ثني املع٧ٮؿ كاملًٮ

إ٧َّ٩ة يكٮف اإلزجةت ل٤عك٥ ىلع اليلك ٨٦ ٩ىيت ، كذللٟ
ٮع ثةذلات ك٣حف  املع٧ٮالت ا٣يت يكٮف اردجةَ٭ة ثةملًٮ

ة اذلم ثة٣ٕؿض. ٕؿضثة٣ ٮع يف ، أ٦َّ ٤ٚحف جيٮز زجٮد٫ ل٧٤ًٮ
ٮع ٬ٮ ٩تيضح ؛ أكرث األظٮاؿ كذللٟ يكٮف ٩يف زجٮد٫ ل٧٤ًٮ

 . اتلتجُّٓ ثةجلعٮ املؾ٠ٮر كاذلم يكُلَّ ثةتلضؿبح

٤خ كرشظخ ذلٟ يف ادلراقح الكةثٞح ظٮؿ   كٝؽ ٚىَّ
"ُٓش كًلؾلٟ يف ٠ذةيب ، مٮصت احلٞني يف اتلضؿبح كاتلٮادؿ

 . ٧٠ةأملعخ إىل ذلٟ أٔبلق اىػلو"

ف ا٢ٕٞ٣ ، ُػً ح ث٫ ػبلَّ يجًف أف نكذأنف ث٧ة رصَّ
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٫ إىل ا٣ٞٮأؽ  كدبية٩٭٥ مل٪ةط احلك٥ اليلك يف اتلضؿبح كرصٔٮ
حلذٌط ظةؿ ملة اد٭٧ٮا ث٫ ٨٦ ٔؽـ ثية٩٭٥ ؛ ا٤ٕٞ٣يَّح الرضكريَّح

٧٠ة قجنِّي الظٞةن ثٕؽ ، ك٨٦ مىةدرد٭٥ ىلع ادلٔٮل، ذللٟ
 . ٢ٞ٩ لك٧ةد٭٥

٦ةت ْل ثةتلضؿبح كاحلةو٤ح)/ اىفةرايبةؿ ٝ  اللكيَّح املٞؽِّ
٨ ا٣يت َّٞ ٨ ٬ؾا ث٭ة دي ُّٞ ؽ ٨ٔ اتلي ، جبـايَّةد٭ة لئلظكةس ٦٪َّة د٧ُّٕ
ة ةك ٦٪٭ة ٤ٝي٢ إ٦َّ  صـايةت ٩ذىٛط أف ْل اتلضؿبح ٚإفَّ ، ٠سِّي إ٦َّ

٦ةت ٢، اللكيَّح املٞؽِّ ، ٦٪٭ة كاظؽ كاظؽ يف حم٧ٮهلة ك٩ذأ٦ُّ
 احلٞني جلة حيى٢ أف إىل، أكرث٬ة يف أك مجيٕ٭ة يف ك٩تذج٫ٕ

. اجلٮع ذلٟ مجيٓ ىلع ظك٥ احلك٥ ذلٟ ٚإفَّ ، الرضكرم

 االقذٞؿاء كبني ثح٪٭ة ا٣ٛؿؽ أفَّ  ِّٗي، االقذٞؿاء مبي٭ح كْل
 ثةحلك٥ الرضكرم احلٞني ٔ٪٫ حيى٢ ل٥ ٦ة ٬ٮ االقذٞؿاء أفَّ 

. اليلك ثةحلك٥ احلٞني ٔ٪٭ة حيى٢ ٦ة ْل كاتلضؿبح، اليلك

 االق٧ني ٬ؾي٨ يف كاظؽو  كَّ  يجٌؽلٮف اجلةس ٨٦كًلسِّي
 ٨ٔ ا٣ٕجةرة صؿت ٠يٙ ٩جةيل ال حن٨ أ٩َّة إالَّ ، اآلػؿ ثؽؿ

 دٞذرص ٣حكخ اجلٛف أفَّ  أيٌةن  ٬ة ٬٪ة ك٩بنيِّ ؟ املٕ٪حني ٬ؾي٨
 اتلىٛط ثٕؽ حتك٥ ث٢، ٦٪٭ة يذىٛط ٦ة ٦ٞؽار ىلع ٬ؾق يف

ـ   حبك٥و  ة، يذىٛط ل٥ ك٦ة دىٛط ٝؽ ٦ة ين٢٧ اع  أي٨ ٨٦ كأ٦َّ
 ٧٠ة ٚؾلٟ، ا٣ٕةـ احلك٥ ٬ؾا اتلىٛط ٬ؾا ثٕٞت جلة حيى٢
 احلٞني يف ٗ٪ةء ٦ٕؿٚذ٫ يف يك٨ ل٥ إذ؛ أمؿق يؿصأ أف يججيغ ٤ٝ٪ة

٦ةت احلٞني يـي٢ ث٫ اجل٭٢ الك، ث٫ الاكا٨  أك ي٪ٞى٫ أك ثةملٞؽِّ
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  .(اقذ٧ٕةهلة ٨ٔ يٕٮٝ٪ة

أل٫َّ٩ ؛ كإ٧َّ٩ة أرصأ ابليةف لٮص٫ احلك٥ احلٞيين يف اتلضؿبح
حبر أحلٜ ثةحل٧١ح اإلهليَّح ٦٪٫ يف امل٪ُٜ ٣ٕرسق ىلع ظؽِّ 

إذ ص٤ٕ٭ة ىلع ظؽِّ الالكـ ىلع ٦جنأ اتلىؽيٜ ؛ دٕجِّيق
، كذللٟ دٕؿَّض هل يف ثٕي رقةا٫٤ ا٤ٛ٣كٛيَّح؛ ثةألكحلةت

 امل١٧٪ح األمٮر يف ث٭ة يجذٛٓ إ٧َّ٩ة اتلضةرب)/ ظير كةؿ ِْةؾ
ة. األكرث ىلع ، ا٣تكةكم ىلع كامل١٧٪ح اجلؽرة يف امل١٧٪ح ٚأ٦َّ
 اتلأ٬ُّت أػؾك الؿكيَّح ًلؾلٟك، ٚي٭ة ل٤ذضؿبح ٦٪ٕٛح ال ٚإ٫َّ٩

ة. ِّٗيق ال األكرث ىلع امل٧ك٨ يف ث٭ة يجذٛٓ إ٧َّ٩ة كاالقذٕؽاد  كأ٦َّ
 ؿكيَّحال أفَّ  أمؿ٧٬ة ٨٦ ْٚة٬ؿ، امل٧ذ٪ٕةتك الرضكريةت

٨ َلُّ ك، ٚي٭٧ة تكذ٢٧ٕ ال اتلضؿبحك اتلأ٬ُّتك االقذٕؽادك  ٦ى
ةك. ا٢ٕٞ٣ وعيط ِّٗي ٚ٭ٮ ذللٟ ٝىؽ  ث٫ يجذٛٓ ٚٞؽ، احلــ أ٦َّ

. ا٣تكةكم ىلع ا٣يتك اجلؽرة يف امل١٧٪ح األمٮر يف
 اكإلظؿاؽ رضكريَّح أ٩َّ٭ة ا٣ُجيٕيَّح كاآلزةر ثةألٕٚةؿ ي٨ٌْ  ٝؽ

 األمؿ ك٣حف، اثل٤ش يف كاتلربيؽ املةء يف كا٣رتَيت اجلةر يف
 حيى٢ إ٧َّ٩ة ا٢ٕٛ٣ أفَّ  ألص٢؛ األكرث ىلع مم١٪ح ل١٪٭ة، ٠ؾلٟ

 د٭ٌيؤ/ كاآلػؿ، ل٤ذأزِّي ا٣ٛة٢ٔ د٭يٌؤ/ أظؽ٧٬ة/ ٦ٕ٪حني ثةصذ٧ةع
 ٢ٕٚ حيى٢ ل٥ املٕ٪يةف ٬ؾاف جيذ٧ٓ ل٥ ٚعيس٧ة، ل٤ٞجٮؿ امل٪٢ٕٛ

 ل٥ ٦ة ٦َّ ٚإ٩َّ٭ة، حمؿٝح اك٩خ إفك، اجلةر أفَّ  ٧٠ة، ابلذَّح أزؿ الك
 لبلظرتاؽ ٝةثبلن  ِّتؽ

ن
 يف األمؿ ًلؾلٟك، االظرتاؽ حيى٢ ل٥ ٦ذ٭يَّأ

 أد٥َّ  مجيٕةن  ا٣ٞةث٢ك ا٣ٛة٢ٔ يف اتل٭ٌيؤ اكف ٍل٧ٌةك، أمج٭٭٧ة ٦ة قةاؿ
 لاك٩خ امل٪٢ٕٛ يف اتل٧٪ُّٓ ٨٦ يٕؿض ٦ة ال لٮك، أك٢٧ ا٢ٕٛ٣ اكف

  .(رضكريَّح ا٣ُجيٕيَّح اآلزةرك األٕٚةؿ

 بن هُاا ٛ د: ٔ بوعًااةل( )

  . 
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كٝؽ أمةر إىل ٦ة يذ٤ٕٜ ثةألمؿ ظني الالكـ ىلع ثؿ٬ةف 
٦ةت ذاديَّح ، الكجت كذ٠ؿ أفَّ امل١٧٪ح ىلع األكرث دجنأ ٨ٔ ٦ٞؽِّ

ٌؽ ٦ٓ الرضكريةت يف ٠سِّي ٨٦ الى٪ةآ كِّتؿم دلؿا٬ة كأفَّ ، كدٕي
٦ةت دكٮف ث٭ؾق الىٛح٦ة يجذض٭ة ٬ٮ  ط ص٤ٕ٭ة ، ٦ٞؽِّ كأفَّ ٦ة وعَّ

٦ةت ذاديَّح  . ٩ذةاش ثؿا٬ني أ٩َّ٭ة دجنأ ٨ٔ قجت ذايت ك٦ٞؽِّ

 /ٝةؿ)/ يف "د٤ؼيه ٠ذةب ا٣رب٬ةف" اثَ رمؽكٝةؿ 
 ٤ٔي٭ة يكٮف ٤ٚحف األ٢ٝ ىلعك ثةالدٛةؽ حتؽث ا٣يت األميةءك

 ا٣يت األميةء ٨٦ ٬ٮ ٣حف ثةالدٛةؽ حيؽث ٦ة اكف إذ؛ ثؿ٬ةف
. األكرث ىلع دٮصؽ ا٣يت األميةء ٨٦ الك ثةلرضكرة دٮصؽ

 أك الرضكريَّح أٔىن - ا٣ُجيٕذني ٬ةدني يف يكٮف إ٧َّ٩ة ا٣رب٬ةفك
  .( ...األكرث ىلع امل١٧٪ح

ألفَّ ؛ إ٧َّ٩ة اك٩خ امل١٧٪ح ىلع األكرث يٞٓ ٤ٔي٭ة ا٣رب٬ةف
٦ةت  ٦ةت ا٣يت دٮصج٭ة ذاديَّح ٧٠ة ٬ٮ رشط ٦ٞؽِّ  . ا٣رب٬ةفاملٞؽِّ

 حيؽث ٦ة إفَّ / ٚ٪ٞٮؿ)/ "ككةؿ يف "الكٍةع اىُجييع
 ْل ا٣يت األميةء ٨٦ ٬ٮ ٤ٚحف، ٩ٛك٫ د٤ٞةء ك٨٦ ثةالدٛةؽ
 ٠ٮ٫٩ كإ٧َّ٩ة، األكرث ىلع دذ١ٌٮف ا٣يت األميةء ٨٦ كال ثةًُؿار

 ىلع حيؽث ٦ة يٕٮؽ ٚإ٫َّ٩ األ٢ٝ ىلع حيؽث ك٦ة األ٢ٝ ىلع
 ظةدزةن  ٦٪٭ة اكف ٦ة ث٢، األ٢ٝ ىلع حيؽث لك٧ة ٣حفك األكرث
 ٦ة قجتو  ملاكف األكرث ىلع د٢ٕٛ دكٮف ا٣يت األميةء ٨ٔ

 دٮصؽ ا٣يت ا٣٘ةيةت ثذ٤ٟ األميةء د٤ٟ أػ٤َّخ إذا ظََّّ ، كاغيح
 أػؿ أميةء ٔ٪٭ة ككصؽت، ا٣٘ةيةت د٤ٟ األكرث ىلع ٔ٪٭ة

 ذلٟ ٚة٢ٔ كأفَّ  ٩ٛك٫ د٤ٞةء ٨٦ ذلٟ ثأفَّ  ٤ٝ٪ة، ثة٣ٕؿض

ٚعُااااٙ جااااّ أوَااااٟٕ  ( )

  .ٍ  ٞةٛن

 كسااااااةت زهكاااااإٛ( )

 .بنحىْةٌ: ٔ 

 



بعَسمعل ٖٕوًخ ٔيةل ًخ 

 

  .( االدٛةؽك ابلؼخ

 كُّ )/ ظير يٞٮؿ، الكـ صة٦ٓ يف املٞةـ كالثَ ثةصح
 تكُلَّ  ٚإ٩َّ٭ة، أمؿي٨ ثني دٮصؽ - اك٩خ ٠يٙ - ظة٣حو  أك كو٤حو 
ة/ خي٤ٮ ال أمؿي٨ ثني املٮصٮدة كا٣جكجح، نكجح ا٧ٕ٣ٮـ ىلع ٌَّ  أف إ

 صٮ٬ؿ٧٬ة ٨ٔ أك، أظؽ٧٬ة صٮ٬ؿ ٨ٔ الز٦ةن  كصٮد٬ة يكٮف
ة ذلٟك؛ ٦ٕةن   ٝي٢ الىٛح ث٭ؾق اكف ٦ةك، األكرث ىلعك داا٧ةن  إ٦َّ
ة، ثةذلات إ٫َّ٩ ٌَّ  صٮ٬ؿ ٨ٔ ابلذَّح الزـ ِّٗي كصٮد٬ة يكٮف أف كإ

، الىٛح ث٭ؾق اكف ٦ةك، ادٛةٝةن  ذلٟ ادٜٛ ٣ك٨، ٦٪٭٧ة كاظؽ
 نكجح ظةؿ ٬ٮ ا٧٩ة ثة٣ٕؿض ك٦ة ثةذلات ثة٣ٕؿض ٧ٚة ا٫٩ ٝي٢

  .(ذ٠ؿ٩ة ٦ة ىلع محبني ثني مٮصٮدة

ـ يْ٭ؿ ص٤يةن  ة دٞؽَّ ٔاء اىزناع املنٓٔركم٧َّ ثني ٦ة يكُلَّ  ػ
ؿ ، ثةمل٪٭ش اتلضؿييب كامل٪٭ش ا٣ٌٕٞل ظير يٛؿؽ ثةٔذ٧ةد األكَّ
ٚإفَّ اتلضؿبح ال ؛ االقذؽالؿىلع احلفِّ كأذ٧ةد اثلةين ىلع 

االدفةيق ال يلٔف د٪ٟٛ ٨ٔ اقذ٧ٕةؿ ٝيةس ػيف ٠رباق أفَّ 
كذلٟ ألفَّ ٩ذةاش اتلضؿبح املٮصجح قي١ٮف دااٍيةن كال أكرثيةن؛ 

ة داا٧ةن أك ىلع األكرث ٮع إ٦َّ دجٕةن ل١ٮف ؛ زجٮت املع٧ٮؿ ل٧٤ًٮ
ٮع يف اٝذٌةا٭ة ل٧٤ع٧ٮؿ ٝةث٤ح ل٧٤٪ٓ أٝبلن أك  ػىٮويح املًٮ

٦ةت ا٣ٞيةس ٝؽ دثجخ ثةتلضؿبح ، ِّٗي ٝةث٤ح ذللٟ ٧٠ة أفَّ ٦ٞؽِّ
ٚة٣ٛى٢ ثني ٦ة ٬ٮ ِّتؿييب كبني ٦ة ٬ٮ ، أك االقذٞؿاء اتلةـ

  . اقذؽاليل ٩ةمئ ٨٦ اجل٭٢ حبٞيٞح ك  ٦٪٭٧ة

 

حٛعاٙ:   بنًُةى وَةند( ) بٟن

ٔ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ُٟقٛااةذ  نه ااةوبٙج   ( ) بًن

ق بجااااٍ  ٔ : ظ . زعااااةٛن

جةغاااااد عهاااااٗ كساااااةت   

  .  بيُٚةغٕغٙ نه ةوبٙج
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ِّد الصدز حٕه املشألٛ  كالً الش

ـ يْ٭ؿ ٦ة يف الكـ  / ظير ٝةؿ الكيجؽ الىؽرإ٫َّ٩ كب٧ة دٞؽَّ
كٝج٢ كِّ يشءو جيت أف ٩ٕؿؼ املٕىن اذلم يٞىؽق امل٪ُٜ )

٫ٕ أقةقةن  األرقُٰ ٨٦ لك٧ح االدٛةؽ يف املجؽأ اذلم ًك
االدٛةؽ ال يكٮف داا٧يةن كال إفَّ / كاذلم يٞٮؿ، لبلقذٞؿاء

ىؽٚح دٕذرب ٩ُٞح كال، إفَّ االدٛةؽ ث٧ٕىن الىؽٚح. أكرثيةن 
ٚإذا اقذُٕ٪ة أف ٩ٛ٭٥ ٦ٕىن ال٤ـكـ أم١٪٪ة أف ، ٦ٞةث٤ح ل٤ـكـ

د ٦ٕىن الىؽٚح ثٮو٫ٛ املٛ٭ٮـ املٞةث٢ ل٤ـكـ كاجلٞيي هل ، حنؽَّ
كال٤ـكـ . كال٤ـكـ الٮاٝيع، ال٤ـكـ امل٪ٌُف/ كال٤ـكـ ىلع حنٮي٨

ذني/ امل٪ٌُف جي٢ٕ ، ٩ٮع ٨٦ االردجةط ثني ٌٝيتني أك دل٧ٔٮ
كال٤ـكـ  ...ضو لبل٩ٛاكؾ ثح٪٭٧ة يكتج٨ُ د٪ةٌٝةن أمَّ اٚرتا

ٔبلٝح الكبجيَّح ا٣ٞةا٧ح ثني النحبني اكجلةر / الٮاٝيع ٔجةرة ٨ٔ
، كاحلؿارة أك احلؿارة كا٤٘٣يةف أك اقذ٧ٕةؿ األٚيٮف كاملٮت
ـ ـو ٦٪ٌُف  ثةملٕىن املذٞؽِّ ؛ ك٬ؾق الكبجيَّح ال تكتج٨ُ أمَّ لـك

رة أك أفَّ احلؿارة ال دؤدم إىل ألفَّ اٚرتاض أفَّ اجلةر ٣حكخ ظة
ؿ  ...ا٤٘٣يةف ال يكتج٨ُ ثؾاد٫ د٪ةٌٝةن  ٚإفَّ االٚرتاض األكَّ

ثح٪٧ة ال يٮصؽ ، يكتج٨ُ داػ٢ ث٪ةا٫ اذل٬ين د٪ةٌٝةن ٦٪ُٞيةن 
أل٫َّ٩ اٚرتاض ال ؛ أمُّ د٪ةٝيو ٦٪ٌُف  داػ٢ االٚرتاض اثلةين

ٮيع ل٤عؿارة   .(ي٪ةٝي ٩ٛك٫ كإ٧َّ٩ة ي٪ةٝي الٮاٝٓ املًٮ

٥ الىؽٚح إىل ثأفَّ ككةؿ/ . كنكبيَّح، ٤ُ٦ٞح/ ز٥َّ إ٫َّ٩ ٝكَّ
الىؽٚح امل٤ُٞح ٦٪ٛيح ٤ُ٦ٞةن يف امل٪ُٜ األرقُٰ كالىؽٚح 

ًَّ كةؿ/ ، ا٣جكبيَّح ٦٪ٛيح ٠رثد٭ة ٥ ٌك ٬ؾق اإليٌةظةت  ...)ز كٗر

ُٟقٛ اااااد ( ) بوَاااااٍ بًن

 .  -ناَسقىبل: ٔ 
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الكةثٞح ٤ّخ ٩ُٞح صٮ٬ؿيَّح حبةصح إىل اإليٌةح كاتلعؽيؽ 
ال  ...لبلقذٞؿاء كْل أفَّ املجؽأ األرقُٰيف املجؽأ األرقُٰ 

ك١٬ؾا ال ثيؽَّ  ...حيؽد درصح اتل١ؿار كاتلذةثٓ اذلم ي٪ٛي٫
دة ٨٦ ٝجي٢ أف  ل٧٤٪ُٜ األرقُٰ أف يٌٓ ٦جؽأق يف وي٘ح حمؽَّ

إفَّ الىؽٚح ا٣جكبيَّح ال دذ١ؿر ػبلؿ ٤٧ٔيح االقذٞؿاء / يٞٮؿ
 ...ٙ ِّتؿبحيف ٔرشة ِّتةرب ثةقذ٧ؿار أك يف ٦بح ِّتؿبح أك يف أ٣

؛ ك٬٪ة دك٨٧ اجلُٞح اجلٮ٬ؿيَّح يف ػبلٚ٪ة ٦ٓ امل٪ُٜ األرقُٰ
ر الىؽٚح ا٣جكبيَّح  أل٩٪ة ٩ؿل أفَّ املجؽأ اذلم ي٪يف دكؿُّ

ث٢ ٬ٮ إذا ٝج٤٪ةق ٣حف ، ثةقذ٧ؿار ٣حف ٦ٕؿٚح ٤ٞٔيَّح ٝج٤يَّح
ىلع أ٢ٌٚ دٞؽيؿ إالَّ ٩ذةج اقذٞؿاء ل٤ُجيٕح ٠نٙ ٨ٔ ٔؽـ 

ر الىؽٚح ا٣جكبيَّ  ٍ  َٮي٢و دكؿُّ كالٮاٝٓ أفَّ امل٪ُٜ  ...ح ىلع ػ
أل٫َّ٩ يؿل أفَّ ٬ؾا ؛ األرقُٰ ل٥ ي٥ٞ أمَّ دحل٢و ىلع ٬ؾا املجؽأ

  ( ..؟.املجؽأ ٦ٕؿٚح ٤ٞٔيَّح أكحلَّح

ـ قةثٞةن  بلن يف ادلراقح ، إذ كب٧ة دٞؽَّ كب٧ة ذ٠ؿ٩ةق ٦ٛىَّ
يْ٭ؿ أفَّ دٞكي٫٧ ال٤ـكـ إىل ، الكةثٞح كيف ٠ذةب "٩٭ش ا٢ٕٞ٣"

ك٫َّ٤ٕ٣ ٨٦ دأزِّيات داعة ٤ٚكٛح ، ككاٝيع ٣حف بكؽيؽ ٦٪ٌُف
ٚإفَّ ال٤ـكـ كوٙ جلعٮ اثلجٮت أك اال٩ذٛةء كًلؾا ، ا٥٤ٕ٣

ٚالك٧٬ة ظةالف ٨٦ أظٮاؿ اثلجٮت كاال٩ذٛةء اجلٛف ، االدٛةؽ
ة ثة٣ٕؿض، أمؿيني ة ثةذلات كإ٦َّ ة ، ك٧٬ة إ٦َّ ك٦ة ثةذلات إ٦َّ

ة ثةال٧ٌ٩ةـ ة ال اٝذٌةء هل ك٦ة ثة٣ٕؿض إ، ثةالقذٞبلؿ كإ٦َّ َّ٦
ة االٝذٌةء ىلع ػبل٫ٚ ٧٠ة قذأيت اإلمةرة إحل٫ ، كال خلبل٫ٚ كإ٦َّ
٧ٚة ٬ٮ زةثخ لزلات ، يف احل٤ٞح اثلة٩يح ٨٦ ٬ؾق ادلراقح
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؛ ٚ٭ٮ داا٥ ٦ة دا٦خ اذلات، أم ذلاد٭ة ثؾاد٭ة، ثةالقذٞبلؿ
، كذلا يكٮف اقذ٤ـاـ اتل٪ةٝي ثةملجةرشة إذا ٚؿض ٔؽـ اثلجٮت

ثةالقذٞبلؿ ٚ٭ٮ داا٥ ٦ة دا٦خ اذلات ٦٪٧ٌةن إحل٭ة ك٦ة ٣حف 
كيكذ٤ــ كاحلةؿ ٠ؾلٟ ٚؿض ٔؽـ اثلجٮت ، ا٣ٛة٢ٔ أك ا٣ٞةث٢

كال يكذ٤ــ اتل٪ةٝي إذا ٦ة لٮظِ ٔؽـ اثلجٮت ، ل٤ذ٪ةٝي
ة ٬ٮ دػي٢ ٚي٫؛ ثة٢ٕٛ٣ ث٢ ، لرصؼ اذلات ث٧ٕـؿ ٧َّٔ

٫ ٧٠ة اتل٪ةٝي يف ٩يف اثلجٮت االٝذٌةيئ  اتل٪ةٝي يف ًٚؿ
 . ذلاتلرصؼ ا

ؿ كأكرثيةن يف اثلةين  كألص٢ ذلٟ اكف اثلجٮت داا٧ةن يف األكَّ
كإ٧َّ٩ة اكف ىلع األكرث ِّٗي ، ٦َّ ٦ة كصؽ الك ا٣ُؿٚني ادلػي٤ني

داا٥ ٣ٞةث٤يح اال٧ٌ٩ةـ ل٤عي٤ٮ٣ح كاإلاعٝح ث٧ٮصت ٔؿيض 
ػةرج ٨ٔ اٝذٌةء ك  ٦٪٭٧ة دةثٓ خلىٮويح األمؿ اجلـيئ 

٧٠ة ، ًيذ٫ ل٤ذِّ٘يُّ داا٧ةن النؼيص اذلم ال زجةت هل ملٕؿك
٤٪ة يف حم٫ِّ٤  . ٚىَّ

٧٠ة أمةرت ، ٚالك ٬ؾي٨ اجلعٮي٨ ٨٦ اثلجٮت ٬ٮ ثةذلات
ف ا٢ٕٞ٣ ا٣رب٬ةين ا٣يت اقذأنك٪ة ث٭ة ٚي٧ة قجٜ ، إحل٫ لك٧ةت ػبلَّ

أظؽ٧٬ة . كاالدٛةؽ، ثة٣ٕؿض/ كيف ٝجةهل٧ة اجلعٮاف اآلػؿاف ك٧٬ة
 . كال لـكـ يف ابلني أوبلن ، ٦تكةكو كاآلػؿ أٌٝل

ة ثةحليثيَّح اإلَبلٝيَّح أك ، ٚةل٤ـكـ داا٧ةن ٦٪ٌُف ك٬ٮ إ٦َّ
ٚبل يكذٞي٥ اتلٛؿيٜ ثني ال٤ـكـ امل٪ٌُف كال٤ـكـ ، اتل٤ٕي٤يَّح

ألفَّ اثلجٮت ثةذلات ؛ الٮاٝيع ثٕؽـ اقذ٤ـاـ األػِّي ل٤ذ٪ةٝي
ك٧٬ة م٤عٮّذةف ثةملجةرشة ، يؿصٓ إىل ٝةٔؽيت اتل٪ةٝي كاهلٮيَّح
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 . ثةحليثيَّح اإلَبلٝيَّحيف اثلجٮت 

ة يف اثلجٮت ثةحليثيَّح اتل٤ٕي٤يَّح  ٚإ٫َّ٩ يكت٪ؽ إىل ، أ٦َّ
ٝةٔؽيت ا٤ٕ٣يَّح كالك٪ؼيَّح املكت٪ؽدني إىل ٝةٔؽيت اتل٪ةٝي 

٤٪ة يف حم٫ِّ٤ كذلا اكف ٚؿض دكرث أزؿو ٦ة ذلات ؛ كاهلٮيَّح ٧٠ة ٚىَّ
دة ػةرص ح أك دكا٫٦ دكف اٝذٌةء ٨٦ اذلات ث٢ ألقجةب ٦ذٕؽِّ

ؿاد اثلجٮت ، ٨ٔ اذلات ػ٤ٙ ٝةٔؽة الك٪ؼيَّح ََّ كٚؿض ٔؽـ ا
كػ٤ٙ ك  ٦٪٭٧ة ، ثةحليثيَّح اتل٤ٕي٤يَّح ػ٤ٙ ٝةٔؽة ا٤ٕ٣يَّح

ٜ ، د٪ةٝي كػ٤ٙ ٝةٔؽة اهلٮيَّح ُّٞ كبةجل٤٧ح ٧٠ة أو٢ اتلع
ق أك دكا٫٦ حيذةج إىل ٤َّٔحو ك٬ٮ  حيذةج إىل ٤َّٔحو ١ٚؾلٟ دكرثُّ

تل٪ةٝي يف ٩يف اثلجٮت ٨ٔ كإالَّ ي٤ــ ا، ػىٮويح اذلات
 . اثلةثخ ثةحليثيَّح اإلَبلٝيَّح دكف أدىن ٚؿؽ

يؿصٓ ، ز٥َّ إفَّ ٦ُةبلذ٫ ثةتلعؽيؽ ال١ِل يف ا٣ٌٞيح اللكيَّح
إىل ص٢ٕ امل٪ةط يف اتلضؿبح ٬ٮ ال١رثة األٚؿاديَّح كال٤عةظ 

رم ل٤ٕةـ اذلم ٬ٮ ٝٮاـ االقذٞؿاء األٚؿادم كاحلةؿ أ٫َّ٩ ، اتل١ؿُّ
ث٢ ادلػة٣ح ، ث٧ة ْل أٚؿاد دػ٢ يف اتلضؿبح ٣حف لؤلٚؿاد

كذللٟ ٦َّ ؛ ل٤ضة٩ت ال١ييف كلؤلظٮاؿ ا٣يت دكذ٪ٙ األٚؿاد
٦ة ادٜٛ األٚؿاد حبةؿو ٦ة ٚٔل ثة٣جكجح إىل اتلضؿبح ٨٦ ظير 

ة دٕيني األظٮاؿ ا٣يت ي٧ك٨ أف . ذلٟ احلةؿ كٛؿدو كاظؽو  كأ٦َّ
ٮاعت حبير حيذ٢٧ دػةتل٭ة أك ٔؽـ دػةتل٭ة  يف دٕؿض املًٮ

ٮع كاألظٮاؿ كاألزؿ ، اتلأزِّي ٚإ٫َّ٩ أمؿ يتجٓ ػىٮويةت املًٮ
كيذعؽد َجٞةن ل٤ك٪ؼيَّح ثني األزؿ كاألظٮاؿ إذ ٝؽ ختؿج أظٮاؿ 

ؿ األمؿ كٝؽ ، ٨ٔ ٠ٮ٩٭ة حمذ٤٧ح ادلػة٣ح يف اتلأزِّي ٨٦ أكَّ
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 . ينتج٫ يف أػؿل ٚذضؿم ٤٧ٔيح االػذجةر

ٮيع يف ٚإفَّ ٔؽـ اتل٧يي ثني املٕيةر كبةجلٍيح،  املًٮ
كبني املٕيةر ، اتلضؿبح ك٬ٮ اجلة٩ت ال١ييف املذ٧س٢ِّ ثةألظٮاؿ

كاذلم ٬ٮ صٮ٬ؿ ، ا٣ٕؿيض ك٬ٮ اجلة٩ت ال١ِل املذ٧س٢ِّ ثةألٚؿاد
االقذٞؿاء األٚؿادم ٬ٮ اذلم أدَّل إىل إدػةؿ ٩ْؿيَّح ظكةب 

كاقذ٧ٕةؿ الكيِّؽ الىؽر هلة ، االظذ٧ةؿ ٔ٪ؽ ا٣٘ؿب قةثٞةن 
يف احلٞيٞح إىل ٔؽـ اتل٧يي ثني احلٞني  كذلٟ يؿصٓ، الظٞةن 

ٮيع كالٮزٮؽ اجلٛيس اذلايت كدٛىي٢ الالكـ يف ، اإلدرايك املًٮ
كًلؾا يف ، كٝؽ أرش٩ة إىل ٦ة يذ٤ٕٜ ث٫ يف ادلراقح الكةثٞح، حم٫ِّ٤

 . ٠ذةب "٩٭ش ا٢ٕٞ٣"

ٮع  ز٥َّ إ٫َّ٩ ٦َّ ٦ة ٥٤ٔ ٦جنأ األزؿ كدؿدج٫ ىلع املًٮ
٨ ظِٛ رشَيح ٠ٮف املع٢ ٚإفَّ رشكط دؿدج٫ ٦، ثةذلات

ا٣ٞةث٢ لؤلزؿ ىلع احلةؿ املٮصت ٣رتدت ذلٟ األزؿ قذ١ٮف 
كبةتلةيل ٚإفَّ ؛ ٝيٮدان ٧ً٪يح يف ا٣ٌٞيح احلةو٤ح ٨٦ اتلضؿبح

 . ٦ة ٔربِّ ٔ٪٫ ثةل٤ـكـ الٮاٝيع قي١ٮف ٦٪ُٞيةن أيٌةن ٧٠ة مؿَّ 

ثلٔهل/ ك٨٦ ٬٪ة ي٥٤ٕ اجلٮاب ىلع اقذٛ٭ة٫٦ اتلٕضيب 
ر الىؽـح  نيؿ جيػو املجؽأ) كجييةن ٌع نُّٔ يفؿض إماكف دلؿل

كذلٟ  ؛(اىجكبيَّح، ـإفَّ اىلٌةية اىلجييَّح رضكريَّح ال دلجو اتلؼيلؿ
إذ االٝذٌةء راصٓ إىل ؛ ثةتل٧يي ثني االٝذٌةء كا٤ٕٛ٣يَّح

ة ا٤ٕٛ٣يَّح. ػىٮويح اذلات ٚ٭ٮ رضكرم اثلجٮت ٚرتصٓ إىل ، أ٦َّ
رج ٨ٔ أو٢ االٝذٌةء ك٬ٮ أمؿ ػة، ٤ٕٚيح ٝةث٤يح حم٢ األزؿ

كراصٓ إىل ػىٮويح املع٢ اذلم ٝؽ حيٮؿ ظةا٢ ٨ٔ ٤ٕٚيح 
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ٚعةؿ أو٢ االٝذٌةء لؤلزؿ ٧٠ة يف اجلةر كاحلؿارة ، األزؿ ٚي٫
ك٧٬ة ىلع الكٮاء يكذ٤ــ ، ظةؿ املجةدئ الؿيةًيَّح ا٣يت ٦س٢َّ هلة

ة ا٤ٕٛ٣يَّح. كًلؾا أو٢ ٝةث٤يح املع٢، ػ٤ٛ٭٧ة اتل٪ةٝي ، أ٦َّ
ػىٮويح املع٢ ظير ي٧ك٨ احلي٤ٮ٣ح ثح٪٫ ٤٧ٚعٮظ ٚي٭ة 

أم ٣حف ذلات ، إالَّ أ٩َّ٭ة ظي٤ٮ٣ح ادٛةٝيح، كبني ٤ٕٚيَّح األزؿ
ك٦َّ ٦ة لٮظِ ا٩ذٛةء ، كإالَّ اكف ػ٤ٙ أو٢ ٝةث٤يذ٫، املع٢

ٚإفَّ اتل٪ةٝي الزـ ٣ٛؿض ٔؽـ ٤ٕٚيَّح ؛ احلي٤ٮ٣ح كاإلاعٝح
كيف الك٫٦ أرتاًةت أػؿل ي٥٤ٕ صٮاث٭ة ، اثلجٮت ٠ؾلٟ

٢ ث٧ة ذ٠ؿ٩ة كقيأيت يف احل٤ٞح اتلةحلح هلؾق ادلراقح ٦ة ، ثةتلأ٦ُّ
 . يذ٤ٕٜ ثةملٞةـ

 وٕاضع استعىاه االستكساٞ

عخ ، ثٕؽ أف د٥َّ جلة االقتيٛةء ألحنةء اتلتجُّٓ كظير ادٌَّ
ثٌف أف ، جلة مٮآً اقذ٧ٕةؿ اتلتجُّٓ اتلضؿييب كاتلتجُّٓ اتلججئل

االقذٞؿايئ ك٦ؽل ٩ٕؿض مٮآً االقذٛةدة ٨٦ اتلتجُّٓ 
ظير إفَّ احلك٥ ىلع ا٣ٕةـ / ـِلٔؿ، وبلظيذ٫ ألف يكذىف ث٫

، يف االقذٞؿاء ٦٪ٮط ثثجٮد٫ لؤلٚؿاد ٨٦ ظير ْل أٚؿاد هل
ة االقذٞؿاء. ٚجٞؽر زجٮد٫ لؤلٚؿاد ي٥٤ٕ زجٮد٫ ل٤ٕةـ ٚضٌل  أفَّ ، أ٦َّ

احلك٥ ىلع ا٣ٕةـ يكٮف لكيةن يٞيجيةن ممك٨ االقذ٧ٕةؿ يف 
٦ةت ا٣ٞي ظير يكٮف ا٣٘ؿض ، ةس ا٣رب٬ةين يف اجل٤٧ح٦ٞؽِّ

 . إزجةت ظك٥ آػؿ ىلع اليلك املكذٛةد ظ٫٧١ ثةالقذٞؿاء

ؿ اذلم  - كدٛىي٢ ذلٟ أ٫َّ٩ يف ا٣ٞيةس ٨٦ النلك األكَّ
٦ةد٫ االقذؽالؿ ىلع اجلتيضح ٦ذ٫  - ٩ٞىؽ ث٧ٞؽِّ ٝؽ دكٮف ٦ٞؽِّ
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٦ذ٫ ال١ربل ، الى٘ؿل دل٭ٮ٣ح مم١٪ح اتلبيني ثةالقذٞؿاء ك٦ٞؽِّ
كيكٮف األكرب زةثذةن لؤلكقٍ ، ٤ٮ٦ح ث٪ٛك٭ة أك ثٞيةس قةث٦ٜٕ

ٚإذا ٦ة اقذٛيؽ احلك٥ اليلك ، اذلم ي٥٤ٕ زجٮد٫ لؤلو٘ؿ ثةالقذٞؿاء
٦ح و٘ؿل ٩تيضذ٭ة زجٮت األكرب لؤلو٘ؿ  ثةالقذٞؿاء ص٢ٕ ٦ٞؽِّ

 . ىلع ٚؿض إجيةب ال١ربل أك الك٤ت ىلع ٚؿض الك٤ت

ة إذا اك٩خ الى٘ؿل ثحٌ٪ح ث٪ٛك٭ة أك ث كٌل٩خ ، ٞيةس آػؿأ٦َّ
ٚإفَّ األكقٍ اذلم ، ال١ربل ِّٗي ثحٌ٪ح حتذةج أف دبنيَّ ثةالقذٞؿاء

قي١ٮف ٬ٮ اليلك اذلم قتكذٞؿأ أٚؿادق حل٥٤ٕ زجٮت األكرب هلة 
ة ا٣تكةكم أك أ٫َّ٩ ، يكٮف حم٧ٮالن يف الى٘ؿل ٚعةهل ٦ٓ األو٘ؿ إ٦َّ

ٚإذا اكف  - ٧٠ة ٬ٮ ٦ٞذىض اإلجيةب اليلك -أ٥ُّٔ ٦٪٫ ٤ُ٦ٞةن 
ك٬ؾا يؿصٓ إىل ػىٮويح  - األكقٍ ٤ٕ٦ٮـ املكةكاة لؤلو٘ؿ

أ٦ك٨ أف يثجخ  - ٦ةدة ا٣ٌٞيح ٚبل يٕٮد الك٦ةن يف ٬يبح ادلحل٢
األكرب لؤلو٘ؿ ثذٮقٍ األكقٍ ثٕؽ أف يثجخ ثةالقذٞؿاء لكيَّح 

ة إذا ٥٤ٔ أ٧ٔيح األكقٍ، زجٮت األكرب لؤلكقٍ أك ل٥ ي٥٤ٕ ، أ٦َّ
ي١ٮف ا٥٤ٕ٣ ثك٤يَّح زجٮت األكرب ٚعي٪٭ة ق، ٢٬ ٬ٮ أ٥ُّٔ أك مكةكو 

ةن بن٧ٮؿ االقذٞؿاء لؤلو٘ؿ اذلم يؽػ٢ حتخ  لؤلو٘ؿ ٦٪َٮ
ٚإذا اكف ػةرصةن ٨ٔ ظؽكد ٦ة اقذٞؿئ ٨٦ أٚؿاد ، األكقٍ

كبةتلةيل لؤلو٘ؿ كل٥ ؛ األكرب ل٥ دثجخ لكيَّح زجٮت األكرب لؤلكقٍ
كإف اكف األو٘ؿ ، ي٧ك٨ اقت٪ذةج زجٮت األكرب لؤلو٘ؿ أوبلن 

ٚسجٮت األكرب هل قي١ٮف ، يف االقذٞؿاء ألٚؿاد األكقٍداػبلن 
 . ث٪ٛف االقذٞؿاء كال ظةصح ل٤ٞيةس

إفَّ اقذٛةدة ال١ربل اللكيَّح ثةالقذٞؿاء د٧٭يؽان كاجلتيضح/ 
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قي١ٮف ، ال٩ٕٞةد ا٣ٞيةس كاقت٪ةدان إىل رصؼ ٬يبح ادلحل٢
خببلؼ اقذٛةدة الى٘ؿل ٦٪٫ أك اقذٛةدة ال١ربل ، أمؿان ممذ٪ٕةن 

حبير يكٮف ، حلةظ ػىٮويح ٦ةدة كم٧ٌٮف ادلحل٦٢ٓ 
 . األو٘ؿ ٤ٕ٦ٮـ املكةكاة لؤلكقٍ

ة االقذٞؿاء اجلةٝه ٤ٚحف يىط االقذٕة٩ح ث٫ يف ، أ٦َّ
٦ةت ا٣ٞيةس ٚي٧ة إذا اكف ا٣٘ؿض اقت٪جةط  دىعيط ٦ٞؽِّ

٦ح لكيَّح ة يف ا٣ٞيةس امل٪ذش ل٤ضـايَّح، ٦ٞؽِّ ٚي٧ك٨ ، أ٦َّ
 . ـايَّح ٍٚٞاالقذٕة٩ح ث٫ تلىعيط الى٘ؿل اجل

ٝؽ ي٪ٛٓ االقذٞؿاء اجلةٝه إلزجةت اللكيَّح يف ِّٗي ُػً، 
ـ قةثٞةن  كذلٟ إذا اكف يف ٦ٞةـ اإلٝ٪ةع يف ؛ ا٤ٕ٣ٮـ ٧٠ة دٞؽَّ

اذلم حيى٢ ٔ٪ؽ٥٬ األنف ، و٪ةٔح اخلُةثح ل٤ض٧٭ٮر
ثةالٝرتاف ثني احلك٥ اثلةثخ ثةالقذٞؿاء كاليلك املكذٞؿأة أكرث 

كًلؾا يف ، ك٥ ل٤يلك ث٪عٮو يلك  ٚيذٕؽكف إلزجةت احل، صـايةد٫
٦ٞةـ اإللـاـ يف و٪ةٔح اجلؽؿ ٚي٧ة إذا اكف اخلى٥ ي٤ــ ثةللكيَّح 

ك٬ؾا د٧ةـ الالكـ يف االقذؽالؿ ث٧٪ةط ، ثةالقذٞؿاء اجلةٝه
 . اجل٧ٓ كاإلظىةء

 (التىجٗن)االستداله مبٍاط املىاثمٛ 

ـ اكف حبسةن يف ٦٪ةط اال٩ذٞةؿ ٨٦ إزجةت احلك ٥ إفَّ ٦ة دٞؽَّ
ث٪عٮو يلك  ث٧٪ةط اجل٧ٓ كاتلتجُّٓ دكف حلةظ أمِّ كقةَحو ثني 

ر إلزجةت احلك٥ ، اجلـيئ كاليلك أك ا٣ٛؿد كا٣ُجيٕح كإ٧َّ٩ة دكؿَّ
ـ  يف مٮآً حتٞٞ٭ة حبير ، ل٧٤ٕىن أك اذلات امل٤عٮّح ث٪عٮو اع

ر٬ة ظىٮؿ األنف يف االٝرتاف ك٦َّ ٦ة اقذٮٚيخ ، أكصت دكؿُّ
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ٜ د٤ٟ ُّٞ ك٬ٮ املٕربَّ ٔ٪٫ ثةالقذٞؿاء  - اذلات مجيٓ مٮا٨َ حت
اكف ا٥٤ٕ٣ ثثجٮت احلك٥ ل٤ؼىٮويَّح داا٧ةن كيف مجيٓ  - اتلةـ

ٌٜٞ ٤ٚحف ٬٪ةؾ كقةَح م٤عٮّح ثة٢ٕٛ٣ ٨٦ ، مٮا٨َ اتلع
ث٢ ٣حف املىؽاؽ م٤عٮّةن إالَّ ث٧ة ٬ٮ ٔني ، اجلـيئ كا٣ٛؿد

دة ر يف مٮا٨َ ٦ذٕؽَّ كذللٟ ٦َّ ٦ة لٮظْخ ؛ املٕىن املذ١ؿِّ
كلٮظْخ ، ةَح ثة٢ٕٛ٣ ك٩ْؿ إىل اخلىٮويَّح ث٪عٮو يلك  الٮق

ٜ ٧٠ىةديٜ ُّٞ ػؿج إزجةت احلك٥ ٨ٔ ٠ٮ٫٩ ؛ مٮآً اتلع
كٌلف إزجةت ، كإ٧َّ٩ة دكٮف ٠رباق زةثذح ثةتلتجُّٓ، ثةالقذٞؿاء

 . احلك٥ ل٤يلك ثة٣ٞيةس كب٧٪ةط اال٩ؽراج

رة ٣حف  ز٥َّ إ٫َّ٩ ٦َّ ٦ة اكف إزجةت احلك٥ لزلات املذ١ؿِّ
ٚإفَّ ، مةمبلن جل٧يٓ مٮآً حتٞٞ٭ة كظى٢ األنف ثةالٝرتاف

إزجةت احلك٥ بلةيق مٮآً حتٞٞ٭ة كا٣يت ل٥ دٞٓ حتخ اتلتجُّٓ ال 
 / ك٧٬ة، خي٤ٮ ٨٦ ظة٣ني ازجني

ة ٌَّ أف د٤عِ اخلىٮويَّح ث٪عٮو يلك  كيجزتع احلك٥ اليلك  إ
 ك٨٦ ثى٥َّ ي٪ْؿ، ٨٦ املٮآً املذتجٕح كيك٪ؽ إىل ا٣ٕةـ ث٧ٕٮ٫٦
ٜ ىلع أ٩َّ٭ة أٚؿاد كمىةديٜ ُّٞ قٮاء ا٣يت كٝٓ ، إىل مٮآً اتلع
كب٪ةءن ٤ٔي٫ ٚإفَّ ، ٤ٔي٭ة اتلتجُّٓ أك د٤ٟ ا٣يت ل٥ دك٨ ٠ؾلٟ

إزجةت احلك٥ بلةيق األٚؿاد ِّٗي املذتجٕح قي١ٮف م٤عٮّةن ٚي٫ 
ك٬ؾا ، كيكٮف ا٩ذٞةالن ث٧٪ةط اال٩ؽراج، كقةَح اليلك ثة٢ٕٛ٣

 . ةن ٦ة قيأيت اتلٕؿُّض هل الظٞ

ٌَّة ٚبل حيك٥ ث٪عٮو ، أف ال د٤عِ اخلىٮويَّح ث٪عٮو يلك   كإ
ر يف مٮآً ، يلك  ٤ٔي٭ة كإ٧َّ٩ة يجًف اجلْؿ إىل احلك٥ ىلع أ٫َّ٩ دكؿُّ
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ر كصٮد اخلىٮويَّح كأفَّ د٤ٟ املٮآً ٦ذ٧ةز٤ح يف ٠ٮ٩٭ة ، دكؿُّ
ٞةت تل٤ٟ اخلىٮويَّح ُّٞ ُّٜٞ آػؿ ، حت ٓ حت ٚإذا ٦ة وٮدؼ مًٮ

أزجخ احلك٥ هلة ملاكف امل٧ةز٤ح يف ، دتجٕخ قةثٞةن  ِّٗي د٤ٟ ا٣يت
ٞةت  ُّٞ ٞةن ممةزبلن ل٤ذع ُّٞ ران تل٤ٟ اخلىٮويَّح كدذع ٠ٮ٩٭ة دكؿُّ

كبؾا يكٮف ا٩ذٞةالن ٨٦ ظك٥ اليشء إىل ظك٥ مبي٭٫ ، الكةثٞح
ٜ ؛ كممةز٫٤ ُّٞ ر تلع ألفَّ اجلْؿ يف ك  ٦٪٭٧ة ٨٦ ظير إ٫َّ٩ دكؿُّ

٨ النج٫ كاتل٧ةز٢ كيكٮف ا٩ذٞةالن ، يكُلَّ ثةتل٧سي٢ك٬ؾا ٦ة ، مَٮ
ألفَّ ٦ة ؛ ٨٦ ظك٥ صـيئ إىل ظك٥ صـيئ آػؿ ث٧٪ةط اتل٧ةز٢

٫ُّٞٞ ر حت الن ٬ٮ ٔني ٬ؾا امل٤عٮظ زة٩يةن ٝؽ دكؿَّ ، ظك٥ ٤ٔي٫ أكَّ
ـ يف ثؽايح ادلراقح، ٚع٫٧١ ٬ٮ ظ٫٧١  . ٧٠ة دٞؽَّ

ك٣حف اال٩ذٞةؿ ٨٦ ظك٥ اليشء إىل ظك٥ ممةز٫٤ مٮٝٮٚةن 
دة  ىلع أف يكٮف ٝؽ قج٫ٞ ا٥٤ٕ٣ حب٫٧١ يف مٮا٨َ ٦ذٕؽِّ

ة ٧٠ة يف الىٮرة الكةثٞح ث٢ ٝؽ ي٥٤ٕ ظك٥ يشء ، ك٦ذ١رثَّ
ك٣ك٨ حلة٫ّ ٠نؼه إ٧َّ٩ة ٬ٮ ٨٦ ظير ٠ٮ٫٩ ، بنؼى٫

ُّٜٞ خلىٮويَّح ثٕي٪٭ة ٓ حت حبير إفَّ احلك٥ اثلةثخ ذلاؾ ، مًٮ
النؼه ٬ٮ ظك٥ زةثخ تل٤ٟ اخلىٮويَّح ا٣يت ٬ؾا 

٭ة / النؼه ٞي ُّٞ ٜو آػؿ هلة، كًلٍٮ٩ي٭ةحت
ُّٞ أزجخ ؛ ٧َّٚ ٥٤ٔ ثذع

ألفَّ ٬ؾا البلظٜ ٬ٮ ٦س٢ ذاؾ الكةثٜ يف ؛ احلك٥ هل ثةمل٧ةز٤ح
ٞ٭ة ُّٞ ر حت  . ٚع٫٧١ ٬ٮ ظ٧١٭ة، ٠ٮ٫٩ د٤ٟ اخلىٮويَّح ٝؽ دكؿَّ

٬ٮ حلةظ أفَّ ، كصٮ٬ؿ ٢ٞ٩ احلك٥ ٨٦ مؼهو إىل مؼهو 
٫ٞ ُّٞ ر حت ن ٨٦ النؼىني يشء كاظؽ ٝؽ دكؿَّ ٬ٮ ٚع٫٧١ ، الكَّ

ر كاذلم . ٔي٪٫ ة ٦جنأ ا٥٤ٕ٣ حبك٥ ذلٟ اليشء املذ١ؿِّ أ٦َّ
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ٚٞؽ يكٮف قجٜ اتلتجُّٓ هل املٮصت ، دذ٧ةز٢ ث٫ األمؼةص
كإ٧َّ٩ة ٥٤ٔ أفَّ احلك٥ ، لؿقٮخ االٝرتاف كٝؽ ال يكٮف ٠ؾلٟ

ٚ٪ْؿ ، اثلةثخ لنؼهو ٦ة إ٧َّ٩ة ٬ٮ ث٧٪ةط ػىٮويَّح ٦ٕيَّ٪ح ٚي٫
ٞح يف ذلٟ إحل٫ ٨٦ ظير إ٫َّ٩ ٬ٮ د٤ٟ اخلىٮويَّ  ِّٞ ح ٦ذع

ك٩ْؿ إىل احلك٥ ٨٦ ظير ٬ٮ ظك٥ هلؾق ، النؼه
 . اخلىٮويَّح ا٣يت ْل َؿيٜ حلةظ ٬ؾا النؼه

ة ٠يٙ ٥٤ٔ ثكٮف احلك٥ اثلةثخ ل٤نؼه ٬ٮ ث٧٪ةط  أ٦َّ
ٚ٭ؾا ٦ة يكٮف الظٞةن ىلع ا٥٤ٕ٣ حبك٥ ذلٟ ، د٤ٟ اخلىٮويَّح

ة أف يكٮف كاًعةن ؛ ز٥َّ يٞىؽ ا٥٤ٕ٣ ث٧٪ة٫َ، النؼه ٚإ٦َّ
ة يؤػؾ ٦ٞجٮالن ٨ٔ ا٣ِّ٘ي، ثؾاد٫ ة أف ي٧ٕؽ إىل ، كإ٦َّ كإ٦َّ

كا٣ٛؿز ثني ػىٮويةد٫ كٚعه ظةؿ ، اتلع٤ي٢ ذللٟ اخلةص
ٚيعك٥ يف ، كِّ ػىٮويحو ٨٦ ذلٟ احلك٥ ثأحنةء ا٣ٛعه

ٚيىِّي ال٤عةظ ، اجل٭ةيح أفَّ ٦جنأ احلك٥ ٬ٮ ػىٮويَّح ثٕي٪٭ة
ل٤نؼه املع١ٮـ ثؾلٟ احلك٥ ٨٦ ظير ٬ٮ د٤ٟ 

 . يَّح كًلٮ٩٭ةاخلىٮو

٣حف ل٤جعر يف وٮرة اال٩ذٞةؿ دػ٢ يف ٦جنأ كبةجلٍيح، 
كإ٧َّ٩ة ٬ٮ حبر يف ًٮاثٍ ٦ةدة اال٩ذٞةؿ ك٦جةدا٫ ، ا٣تك٤ي٥

اذلم قيأيت ، ا٣يت دجعر يف ابلعر املةدِّم ٨٦ و٪ةٔح امل٪ُٜ
 . اإلمةرة إحل٫

ٚإفَّ ، ز٥َّ إذا ٦ة لٮظْخ د٤ٟ اخلىٮويَّح ث٪عٮو يلك  
؛ احلك٥ ل٤ؼةص قذ١ٮف م٤عٮّح ثة٢ٕٛ٣ كقةَذ٭ة يف زجٮت

ث٢ ، كبةتلةيل ال يجًف ا٩ذٞةؿ ٨٦ ظك٥ النؼه إىل مبي٭٫
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كبةتلةيل ي٪ع٢ ؛ ا٩ذٞةؿ ٨٦ ظك٥ اليلك إىل ظك٥ صـيئ حتذ٫
ٝيةس يثجخ ٚي٫ احلك٥ ل٤ؼىٮويَّح ث٪عٮو / اتل٧سي٢ إىل ٝيةقني

إالَّ أفَّ دؿديت ، كٝيةس يثجخ ث٫ احلك٥ ل٤ضـيئ حتذ٫، يلك  
٦ةت يكٮف ىلع ٬يبح اال٩ذٞةؿ يف اتل٧سي٢املٞ ٣ك٨ ٦ٓ حلةظ ، ؽِّ

٬ؾا ) ز٥َّ ، (٬ؾا كأمجة٫٬) (أ)/ ٚيٞةؿ، الٮقةَح ثة٢ٕٛ٣
 كَلُّ ، (أ) (٬ؾا)/ ز٥َّ يٞةؿ .(ب) (أ) ٚإذان ، (ب) (كأمجة٫٬

ٚةال٩ذٞةؿ إىل ظك٥ اجلـيئ ، (ب) (٬ؾا) ٚإذان ، (ب) (أ)
 . اثلةين ٝؽ ظى٢ ٨٦ اليلك ال ٨٦ صـيئ إىل صـيئ

ؿ ٝؽ اكف ا٣ٛؿد ُػً،  املع٧ٮؿ يف و٘ؿل ا٣ٞيةس األكَّ
٫ أف ، ك٬ٮ ىلع املضؿل ا٣ُجييع ل٤عك٥، كاجلـيئ ُّٞ ٚزلا اكف ظ

إالَّ أ٫َّ٩ ، ٧٠ة يف ا٣ٞيةس اثلةين، ٬ٮ اليلك/ يكٮف األكقٍ ٚي٫
كال يكٮف ثؾلٟ ، خيؿج ثؾلٟ ٨ٔ ٠ٮ٫٩ ىلع دؿديت اتل٧سي٢

ة يف  ٨ ثة٣ٞٮَّ  . اتل٧سي٢ا٣ٞيةس اذلم ٬ٮ مي٧ٌَّ

ـ ي٥٤ٕ أفَّ ص٢ٕ ٦آؿ اتل٧سي٢ إىل ٝيةس ٨٦ النلك  ة دٞؽَّ كم٧َّ
٬ٮ ظك٥ ىلع ٚكةد اتلٌٕؽم ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ، اثلة٣ر لخذ٢ اجلتيضح

كاحلةؿ أفَّ اتلٌٕؽم ٣حف ىلع ، حبك٥ اجلـيئ إىل ٦٪ةط ظ٫٧١
كٝؽ يثجخ ، ث٢ ٝؽ يكٮف ثحٌ٪ة كٝؽ ال يكٮف، مةلكح كاظؽة

ا٣يت ثٌٕ٭ة يى٤ط كبٌٕ٭ة ال حبؽسو أك ثِّ٘ي ذلٟ ٨٦ ا٣ُؿؽ 
كبةتلةيل ختىيه اتل٧سي٢ ثؾلٟ د٧يي ػةرج ٨ٔ ؛ يى٤ط

 . وٮرد٫ ٠ؽحل٢ كإ٧َّ٩ة ٬ٮ دػٮؿ يف ًٮاثٍ امل٧ٌٮف

؛ ز٥َّ إفَّ ٦ة ذ٠ؿ٩ةق يف اتل٧سي٢ جيؿم ثٕي٪٫ يف االقذٞؿاء
ة ٚي٫ ٬ٮ ٝٮجلة ٬ؾا ك٬ؾا  (أ)/ ظير إفَّ ا٣ٞيةس ال٧ي٨٧ٌ ثة٣ٞٮَّ
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ٮاعن ٚيٞةؿز٥َّ يؤػؾ ا ...ك٬ؾا  ...٬ؾا ك٬ؾا ك٬ؾا/ ملع٧ٮؿ مًٮ
ٚةملع٧ٮؿ يف الى٘ؿل ٝؽ اكف ىلع ػبلؼ  (ب) (أ) ٚإذان  (ب)

٫ أف يكٮف ثة١ٕ٣ف، املضؿل ا٣ُجييع ُّٞ إالَّ أ٫َّ٩ ، كٝؽ اكف ظ
ة يف  ثؾلٟ خيؿج ٨ٔ ٠ٮ٫٩ ا٣ٞيةس اذلم ٬ٮ مي٨٧ٌ ثة٣ٞٮَّ

 . االقذٞؿاء

 (الكٗاض)االستداله مبٍاط االٌدزاج 

اال٩ؽراج ثني ٦ٕ٪حني دٮصت ادِّىةؼ أظؽ٥٬ ٔبلٝح 
ح ث٤عةظ م٧ٮهل هل كاآلػؿ ثةجلـايَّح ثة٣جكجح إىل اآلػؿ ثةللكيَّ 

إذ يٞج٢ ؛ كاللكيَّح كاجلـايَّح ٬٪ة إًةٚيَّح، ث٤عةظ من٧ٮحلَّذ٫ هل
َةملة أ٫َّ٩ ٣حف ، ك  ٦٪٭٧ة أف ي٤عِ ٠ؾلٟ ثة٣جكجح إىل اآلػؿ

ةظ ٔبلٝح اال٩ؽراج ز٥َّ حلةظ كبةتلةيل ٚإفَّ حل؛ صـايةن ظٞيٞيةن 
حم١ٮ٦يَّح اليلك ثةحلك٥ يٮصت ا٥٤ٕ٣ ث٧ع١ٮ٦يَّح اجلـيئ 

 . ا٣ٞيةس ا٩ذٞةؿ ٨٦ اليلك إىل اجلـيئ/ كذللٟ يٞةؿ؛ حب٫٧١

ك٦٪٫ ي٥٤ٕ أفَّ اال٩ذٞةؿ ث٧٪ةط اال٩ؽراج يكٮف ثني زبلزح 
كبةتلةيل ٚجح٪٭٧ة زبلزح ٔبلٝةت ال ثيؽَّ أف ي٥٤ٕ ثةزجني ؛ ٦ٕةفو 
ة أف ي٥٤ٕ ا٩ؽراج ازجني حتخ ، ٮوبلن ل٥٤ٕ٤ ثةثلةثلح٦٪٭ة د ٚإ٦َّ
كدجٕةن ؛ أك ث٪عٮو ٦تك٤ك٢، أك كاظؽ حتخ ك  ٦٪٭٧ة، اثلة٣ر

كإًةٚح ملك راثٓ ، ذللٟ يتنلكَّ ا٣ٞيةس يف أماكهل اثلبلث
إ٫َّ٩ / كذللٟ يٞةؿ ٔ٪٫؛ درصؼ ٔجيث يف اال٩ؽراج ا٣تك٤كٌل

ٔه ، ىلع ػبلؼ ا٣ُجٓ  . ـإًةـذّ ىؾ

ٚبل ؛ ٦٪ةط ا٣ٞيةس يف ٔبلٝح اال٩ؽراج كظير إفَّ 
يتنلكَّ ٝيةس ٦َّ اك٩خ ا٣ٕبلٝذةف امل٤ٕٮ٦ذةف ٧٬ة اتلجةي٨ أك 
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ؿ؛ االمرتاؾ اجلـيئ ك٣رتدد ، ٣ٕؽـ أو٢ اال٩ؽراج يف األكَّ
ؽ٫٦ كذللٟ يٞةؿ ثأفَّ ا٣ٞيةس ال ؛ اثلةين ثني اال٩ؽراج ٔك

٦ذني قةبلتني أك صـاحذني ال٩ٕؽاـ ٦٪ةط ؛ يذأ٣ٙ ٨٦ ٦ٞؽِّ
 . ك٬ٮ ا٥٤ٕ٣ ثٕبلٝح اال٩ؽراج، االقذؽالؿ ٚي٭٧ة

كًلؾا إذا ٦ة اك٩خ ا٣ٕبلٝذةف أك ا٣ٌٞيذةف امل٤ٕٮ٦ذةف ِّٗي 
ٮع كال ثةملع٧ٮؿ ٚإ٫َّ٩ ال ، منرتًلذني ثأمِّ َؿؼو ال ثةملًٮ

٣ٕؽـ ا٥٤ٕ٣ ثٕبلٝح ا٩ؽراج قةريح ثني زبلزح ؛ يتنلكَّ ٝيةس
ـ ٝيةس كذللٟ يٞةؿ ثٕؽـ ٝية؛ ث٢ ٔبلٝذني ٦٪ٛى٤ذني، ٦٪٭ة

أظؽ٧٬ة د٥٤ٕ ٔبلٝذ٫ ، ث٢ ٨٦ زبلزح ٍٚٞ، ٨٦ أربٕح ظؽكد
 . ثةالزجني حل٥٤ٕ ٔبلٝذ٭٧ة ثذٮقٍ ذلٟ

، تكةكو / ز٥َّ إفَّ ا٣ٕبلٝةت ثني املٕةين ال خت٤ٮ ٨ٔ أربٓ
٧ٮـ، كدجةي٨ / أم، كْل ٔبلٝةت ٦ٞٮحلَّح. ٤ُ٦ٜ ك٦ٞيَّؽ، ٔك

كظير إفَّ ، ثني املٛة٬ي٥ ٨٦ ظير ْل ٦ؽرًلح كظة٠يح
ا٣ٕبلٝةت ال ختؿج ٔ٪٭ة أ٦ك٨ أف يجعر ٨ٔ ٝٮأؽ ا٣رتديت 
، كالىٮرة االقذؽالحلَّح ث٧ٕـؿ ٨ٔ م٧ٌٮف ك٦ة٬يَّح املٕةين

٢ إىل ا٥٤ٕ٣ / أم، ٨٧ٚ ٚؿض ا٥٤ٕ٣ ثٕبلٝذني ثٌٞيتني يذٮوَّ
٦ذني األكحلني أك حيك٥ ، ثٌٞيحو زةثلح ىلع ٚؿض تك٤ي٥ املٞؽِّ

٢ إىل ا٥٤ٕ٣ ثة٣ٌٞيح اثل ، ةثلح اقت٪ةدان إحل٭٧ةثة٦ذ٪ةع اتلٮوَّ
أك ثني ، ٧٠ة يف الكةبلتني أك اجلـاحذني يف ٤ُ٦ٜ ٝيةس

ظير ا٥٤ٕ٣ ثة٩ؽراج ٦ٕ٪حني حتخ ، مٮصجتني يف النلك اثلةين
 . كذلا يكٮف حم٧ٮالن يف ا٣ٌٞيتني؛ زة٣ر

ٚيف ظةالت اإل٩ذةج يكٮف املٛؿكض ٨٦ حنٮ ا٣ٕبلٝح يف 
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٥ِّ٤ مٮصجةن ل٤تك٤ي٥ ث ٦ذني ٦َّ ٦ة قي ة يف ظةالت . ةجلتيضحاملٞؽِّ أ٦َّ
٦ذني ٣حكذة وةحلذني ألف دكٮ٩ة دحلبلن ، ٔؽـ اإل٩ذةج ، ٚإفَّ املٞؽِّ

٦ذني الكةبلتني ث٪عٮو ، ث٢ دجًف اجلتيضح ىلع دل٭ٮحلَّذ٭ة ٚيف املٞؽِّ
ٮع يف ، يلك  ٦سبلن  ظير دكٮف ا٣ٕبلٝح ثني املع٧ٮؿ كاملًٮ

٦ذني ْل اتلجةي٨ ٧٠ة يؽؿ ٤ٔي٫ الك٤ت اليلك جًف امل٤ُٮب ي، املٞؽِّ
ىلع ظةهل ٨٦ املض٭ٮحلَّح كدكراف ا٣ٕبلٝح ثني األكرب كاألو٘ؿ ثني 

كاحلةؿ ، ٚةمل٤ُٮب يجًف ىلع ظةهل ٨٦ املض٭ٮحلَّح، ا٣جكت األربٕح
ك٬ٮ ٦ة ، أفَّ صٮ٬ؿ االقذؽالؿ اال٩ذٞةؿ ٨٦ امل٤ٕٮـ إىل املض٭ٮؿ

٦ذني الكةبلتني لكيةن  كًلؾا ٨٦ ، ٣حف ظةوبلن ٨٦ املٞؽِّ
، قٮاء اك٩ذة مٮصجتني أك قةبلتني ٧٠ة ٬ٮ كاًط ؛اجلـاحذني

ك٣حف يٞؽح يف ذلٟ ا٥٤ٕ٣ ثىؽؽ اجلتيضح ٨٦ ِّٗي َؿيٜ 
٦ذني ٦ذني ثةدلحل٤يَّح ، املٞؽِّ ٚإفَّ ذلٟ ال يٮصت ادِّىةؼ املٞؽِّ

ألفَّ ا٣تك٤ي٥ ثةجلتيضح ل٥ يك٨ ٔ٪٭٧ة كإ٧َّ٩ة ٨٦ ؛ كإ٩ذةج ا٣ٞيةس
كوؽؽ ثة٣ٕؿض ٨ٔ إ٩َّ٭ة تك٤ي٥ / كذللٟ يٞةؿ اعدة؛ ػةرص٭٧ة

٦ذني ، ا٣ٞيةس ال ثةذلات كرشط ا٣ٞيةس إجيةب ا٣تك٤ي٥ ثةملٞؽِّ
 . ل٤تك٤ي٥ ثةجلتيضح ثةذلات ال ثة٣ٕؿض

َّٛ املادَّٚ ٔصٕزٚ الدلٗن  العالقٛ بني خصٕص

ز٥َّ إفَّ حتؽيؽ ا٣ٕبلٝح املٞٮحلَّح ثني أمِّ ٦ٕ٪حني 
٧ٮـ ٤ُ٦ٜ ك٦ٞيَّؽ، خبىٮو٭٧ة يذٮٝٙ ، ٨٦ تكةكو كدجةي٨ ٔك

كحن٨ كإف ٠٪َّة ٥٤ٕ٩ أفَّ ا٣ٕبلٝح ال ، ىلع ٦ٕؿٚذ٭٧ة خبىٮو٭٧ة
إالَّ أفَّ دٕيني ٔبلٝح ثٕي٪٭ة ثني ، ختؿج ٨ٔ أظؽ أربٓ ٔبلٝةت

إالَّ أ٩َّ٪ة ظير ، ٦ٕ٪حني ثٕي٪٭٧ة يذٮٝٙ ىلع ٦ٕؿٚذ٭٧ة ثٕي٪٭٧ة
٤ٚحف ٨٦ ظةصح ، ٩ذلك٥ُّ اثذؽاءن ٨ٔ ٤ُ٦ٜ ٤٧ٔيَّح اقذؽالحلَّح
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َةملة أفَّ ، ةين يف ا٤٧ٕ٣يَّح االقذؽالحلَّحإىل حتؽيؽ م٧ٌٮف املٕ
كذللٟ يٞٓ الالكـ يف ابلعر ٨ٔ ًٮاثٍ ؛ ا٣ٕبلٝةت حمىٮرة

ألفَّ ٬ؾق ا٣ٞٮأؽ ؛ االقذؽالؿ ث٧ٕـؿو ٨ٔ م٧ٌٮف ادلحل٢
ثةبلعر ك٬ٮ ٦ة يكُلَّ ، قةريح ث٧ٕـؿو ٨ٔ ذلٟ امل٧ٌٮف

ظير يتجنيَّ ٠يٙ يؿدت ادلحل٢ ىلع دٞؽيؿ ٦ة ٨٦ ، الىٔرم
ٜ اال٩ذٞةؿ ٨٦ ، ت األربٕحا٣ٕبلٝة ُّٞ حبير يكٮف مٮصجةن تلع

كبةتلةيل ٚإفَّ أٝىص ٦ة حيذةج ٬ٮ ا٣ٛؿض ؛ امل٤ٕٮـ إىل املض٭ٮؿ
 . مل٤ٕٮ٦يَّح كتك٤ي٥ ا٣ٕبلٝذني املضٕٮتلني قبجةن ل٥٤ٕ٤ ثةمل٤ُٮب

ة دُجيٜ ٝٮأؽ الىٮرة يف ا٤ٕ٣ٮـ كاملٕةين ٨٦ ظير  أ٦َّ
ٕةين خبىٮويةد٭ة ظََّّ ٚإ٫َّ٩ يذٮٝٙ ىلع ٦ٕؿٚح امل، مٌة٦ي٪٭ة

د يف اإلدراؾ حنٮ ا٣ٕبلٝح املٞٮحلَّح حلذ٧ك٨ ثٕؽ ذلٟ ٨٦ ؛ يذعؽَّ
ك٬ؾا ٦ة ي٧ةرس يف كِّ ٥٤ٔو ، دُجيٜ ٝٮأؽ الىٮرة ا٣ٞيةقيَّح

إالَّ أفَّ ذلٟ ٣حف يٕين ، حبكت ػىٮويةت مٌة٦ني مكةا٫٤
أفَّ ابلعر يف ٝٮأؽ االقذؽالؿ لخىٮص ثةلىٮرة ك٬يبح 

ف اك٩خ مكةا٢ كِّ ٥٤ٔو لخذ٤ٛح ٨ٔ مكةا٢ إذ كإ؛ ا٣ٞيةس
ح حتك٥ ، ٥٤ٔ آػؿ إالَّ أ٫َّ٩ ٦َّ ٦ة اك٩خ ٬٪ةؾ ٔبلٝةت اع٦َّ

املٌة٦ني يف ٩ٛك٭ة كاألميةء يف ذاد٭ة ث٧ٕـؿو ٨ٔ ٠ٮ٩٭ة ٦ؽرًلح 
ٚإفَّ د٤ٟ ا٣ٕبلٝةت ، كب٧ٕـؿو ٨ٔ ػىٮويةت ثٕي٪٭ة، أك ال

ح دٮصت حم١ٮ٦يَّح األميةء ث٭ة يف ٔبلٝةد٭ة ٚ ي٧ة ثح٪٭ة يف ا٣ٕة٦َّ
كبةتلةيل يىِّي ا٥٤ٕ٣ ثذ٤ٟ ا٣ٕبلٝةت ؛ كِّ ٥٤ٔو ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ

كػىةاى٭ة كأحنةا٭ة كرشكَ٭ة مٮصجةن ل٥٤ٕ٤ ث٪عٮ ا٣ٕبلٝح ثني 
كبةتلةيل دتنلكَّ ا٣ٕبلٝةت املٞٮحلَّح يف ؛ املٕةين خبىٮويةد٭ة
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 . وٮرة ا٣ٞيةس دجٕةن ل٤ٕبلٝةت الٮإٝيَّح ثني األميةء

ابلعر الىٮرم ٨ٔ أماكؿ  مٌةٚةن إىل - ك٨٦ ٬٪ة
٬٪ةؾ حبر آػؿ ٨ٔ ٔبلٝةت ٨٦  - ا٣ٞيةس كرشكط اإل٩ذةج

د حنٮ ا٣ٕبلٝح املٞٮحلَّح ثني املٕةين ؛ ٩ٮع آػؿ اقت٪ةدان إحل٫ يذعؽَّ
كذللٟ ثٕؽ ا٣ٛؿاغ ٨ٔ ٦ٕؿٚح ًٮاثٍ دؿديت ادلحل٢ اقت٪ةدان 

ٚإفَّ البلزـ ابلعر ٨ٔ ، إىل ٦ٕؿٚح ا٣ٕبلٝةت املٞٮحلَّح األربٕح
مئ ٬ؾق ا٣ٕبلٝةت حبكت ػىٮويةت األميةء كإٝةن ٦٪ة

حبير ٦َّ ٦ة ٧٤ٔخ د٤ٟ ا٣ٕبلٝةت أ٦ك٨ ا٥٤ٕ٣ ثة٣ٕبلٝح 
كبةتلةيل تن١ي٢ ادلحل٢ َجٞةن ل٤ٞٮأؽ ؛ املٞٮحلَّح ثني ٦ٕ٪حني

 . املكت٪جُح اقت٪ةدان إىل ٦ٕؿٚذ٭ة

كمؿصٓ ذلٟ إىل أفَّ ا٣ٕبلٝح املٞٮحلَّح ٔبلٝح ٦ذٌٞٮ٦ح 
ث٭ة املٕىن ٨٦ ظير ٠ٮ٫٩ م٤عٮّةن يٮوٙ / أم، ثةل٤عةظ
إالَّ ، ك٬ؾا االدِّىةؼ كإف اكف يف ّؿؼ ذلٟ ال٤عةظ، ك٦ؽرٌلن 

أ٫َّ٩ يتجٓ ػىٮويح ا٣ٕبلٝح ثني املٕ٪حني يف ٩ٛك٭٧ة ث٧ٕـؿو ٨ٔ 
 . ث٢ إفَّ األػِّية دذٌٞٮـ اقت٪ةدان إحل٭ة، ظة٣ح ٦ذ٤ٕٞيذ٭٧ة ل٤عةظ

ـء كاللكِّ  ٨ أك اجل  ٦ة اكف ٚإ٫َّ٩ ٦َّ، ٚيف ٔبلٝح اتل٧ٌُّ
ـء ٚي٫ ٚإفَّ ٦ٞٮحلَّح ، ٦ٕ٪يةف أظؽ٧٬ة ٦ذ٨٧ٌ يف اآلػؿ كص

ـء ٨ٔ اللكِّ دكٮف داا٧ح كرضكريَّح كذاديَّح كد٪ٕٞؽ ، كظاكيح اجل
ٮع يٞةؿ ٤ٔي٫  (اللٌك ) مٮصجح لكيَّح ثأ٫َّ٩ ٌك ٦ة يٞةؿ ٤ٔي٫ املًٮ

ـء) املع٧ٮؿ ٨ ٚي٫ (اجل  . املذ٧ٌِّ

٦ة اكف ٦ٕ٪يةف أظؽ٧٬ة ٚإ٫َّ٩ ٦َّ ، كيف ٔبلٝح ا٤ٕ٣يَّح ٦سبلن 
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ٚإفَّ كصٮد امل٤ٕٮؿ ٔ٪ؽ كصٮد ا٤ٕ٣َّح كٌلمٛيَّح ، ٤َّٔح كاآلػؿ ٤ٕ٦ٮؿ
يٮصت أف د٥٤ٕ ا٣ٕبلٝح املٞٮحلَّح ، كصٮد امل٤ٕٮؿ ٨ٔ كصٮد ا٤ٕ٣َّح

 . ثني كِّ ٦ٕ٪حني ثح٪٭٧ة ٔبلٝح كإٝيَّح ْل ا٤ٕ٣يَّح

كًلؾا احلةؿ يف ٔبلٝةت اتلٌةيٙ كاتلٌةد كا٣تنةث٫ 
ِّي٬ةكاتلبلزـ  ـ كاتلأٌػؿ ٗك ٚإ٫َّ٩ دجٕةن خلىٮويةت ٬ؾق ، كاتلٞؽُّ

د ا٣ٕبلٝح ثني املٕةين كدتنلكَّ ا٣ٕبلٝةت  ا٣ٕبلٝةت دذعؽَّ
إالَّ أفَّ ا٥٤ٕ٣ ، املٞٮحلَّح كد٪ٕٞؽ ا٣ٌٞيح ثأظؽ أحنةا٭ة األربٕح

ثٮصٮد ٬ؾق ا٣ٕبلٝةت ثني ٦ٕةفو لخىٮوح يذٮٝٙ ىلع ٦ٕؿٚح 
، يف كِّ ٥٤ٔو ىلع ظؽةو  ذللٟ دُجٌٜ؛ ػىٮويةد٭ة ك٦ٌٞٮ٦ةد٭ة

؛ كل١٪٭ة حتك٥ ا٣ٕبلٝةت ثني املٕةين يف أمِّ ٥٤ٔو ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ
كإزجةت مكةا٢ ، أل٩َّ٭ة ٔبلٝةت حتك٥ كاٝٓ األميةء يف ٩ٛك٭ة

ٮاعت  ا٤ٕ٣ٮـ يذٮٝٙ ىلع إدرا٠٭ة ثني مٌة٦ني مًٮ
٨ ز٥َّ تلتنلكَّ ا٣ٕبلٝةت املٞٮحلَّح ، كحم٧ٮالت املكةا٢ ك٦ى
 . ح اقت٪ةدان إحل٭ةكاهليبح االقذؽالحلَّ 

كألص٢ ذلٟ ال ثيؽَّ ٨٦ ٦ٕؿٚح أحنةء ا٣ٕبلٝةت ثني املٕةين 
ٜ ا٣ٕبلٝح املٞٮحلَّح ُّٞ ، يف ٩ٛك٭ة ث٧ٕـؿو ٨ٔ ظة٣ح امل٤عٮّيَّح كحت
، ٚإذا ٦ة ٧٤ٔخ ا٣ٕبلٝح اجلٛف أمؿيح ثني املٕةين يف ٩ٛك٭ة

كتلتنلكَّ ا٣ٌٞيح ، أ٦ك٨ ا٥٤ٕ٣ ثة٣ٕبلٝح املٞٮحلَّح يف اإلدراؾ
 . ثإظؽل وٮر٬ة األربٕح

ك٨٦ ٬٪ة ُٚةملة أفَّ زجةت ا٣ٕبلٝح املٞٮحلَّح ٬ٮ اذلم يؤدم إىل 
٧٠ة أفَّ زجةت ا٣ٕبلٝح املٞٮحلَّح يذٮٝٙ ، زجةت االقذؽالؿ كا٣ٞيةس

ز٥َّ ، ىلع زجةت ا٣ٕبلٝح اجلٛف أمؿيح ثني املٕةين خبىٮويةد٭ة
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أفَّ  ٧٠ة، االقذؽالؿ اثلةثخ يٕين زجةت اجلذةاش امل٤ٕٮ٦ح ث٭ة
ا٣٘ؿض ٨٦ كِّ ٤٧ٔيح اإلدراؾ ٬ٮ حتىي٢ ا٥٤ٕ٣ ثةملض٭ٮؿ ث٪عٮو 

ُّٜٞ ا٣٘ؿض يف ٝة٩ٮف اإلدراؾ إ٧َّ٩ة ٬ٮ ، يكٮف ٧٤ٔةن زةثذةن  ٚإفَّ حت
ة ال يٞج٫٤ الن ثذ٧يي ٦ة يٞج٢ ا٥٤ٕ٣ اثلةثخ ٧َّٔ حلتكىن ا٥٤ٕ٣ ؛ أكَّ

كحل٪ضٌل َؿيٜ ا٠تنةٚ٭ة ، ث٧ٮصجةت ا٥٤ٕ٣ اثلةثخ كػىةاى٭ة
  .كحتىي٤٭ة

كظير إفَّ ا٣ٕبلٝح املٞٮحلَّح ال دذ٨٧ٌ أمَّ إمةرةو إىل اثلجةت 
ؽ٫٦ ث٢ ، أل٩َّ٭ة ال دذؽػ٢ يف حتؽيؽ م٧ٌٮف ا٣ٌٞةية؛ ٔك

٤ي٫ ٚإفَّ ؛ كذلٟ أ٩َّ٭ة دذٮٝٙ ٤ٔي٭ة؛ ا١ٕ٣ف ٬ٮ الىعيط ٔك
حتٞيٜ ا٣٘ؿض ٨٦ ٝة٩ٮف اإلدراؾ ٣حف يكٮف ثةال٠ذٛةء ثةبلعر 

٭ة أحنةء ا٣ٕبلٝ/ أم، يف ٝٮأؽ الىٮرة ح املٞٮحلَّح كرشَك
ٮاثُ٭ة ث٢ ال ثيؽَّ ٨٦ ابلعر ىلع األ٢ٝ يف ابلؽء إف اكف ، ًك

حبير دٮصت ، ٬٪ةؾ ٨٦ ٔبلٝةت لكيٌح اع٦ٌح ثني املٕةين يف ٩ٛك٭ة
د ا٣ٕبلٝح املٞٮحلَّح ث٪عٮو ٦ٕنيَّ زةثخ ال يـكؿ كأػؿل ال ، حتؽُّ

كًليٙ ، ٚإف اكف ٬٪ةؾ ٔبلٝةت ٠ؾلٟ ٧ٚة ْل، دكٮف ٠ؾلٟ
م ٦ٕةفو دكٮف كال دكٮف، ح٪٭ةي٧يِّ ث

ِّ
 ؟ كبني أ

ك٬ؾا ابلعر األػِّي اذلم ث٫ يذٌٞٮـ ٗؿض اإلدراؾ 
ٜ َّٞ ك٬ٮ ٦ة يٕربَّ ، ٬ٮ ا٣٘ةيح ٨٦ حبر ٝٮأؽ االقذؽالؿ، كيذع

أل٫َّ٩ يجعر يف ا٣ٕبلٝةت اجلٛف أمؿيح ؛ ثةبلعر املةدجمٔ٪٫ 
، اللكيح كا٣ٕة٦ح ثني املٕةين ث٧ٕـؿو ٨ٔ ٦ذ٤ٕٞيذ٭ة ل٤عةظ

٨٦ ظير دأزِّي د٤ٟ ا٣ٕبلٝةت ىلع ا٣ٕبلٝةت اجلةمبح  ك٣ك٨
ثةبلعر  ك٬ؾا ٦ة يكُلَّ ، ا٣ٕبلٝةت املٞٮحلَّح/ أم، ٨٦ ال٤عةظ
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اذلم ٬ٮ صٮ٬ؿ ٥٤ٔ امل٪ُٜ ابلةظر ٨ٔ ، يف الىِةاعت اخلٍف
ًٮاثٍ اال٩ذٞةؿ ٨٦ امل٤ٕٮـ إىل املض٭ٮؿ يف اإلدرا٠ني 

، (ٮ٢٬ ٬) كصٮاب، (٦ة ٬ٮ) أم صٮاب، ا٣بكيٍ كاملؿًلَّت
  .(ل٥ ٬ٮ) كصٮاب

ي٧ك٨ د٤ؼيه ا٣ٞٮؿ يف َؿيٜ االقذؽالؿ كبةجلٍيح، 
ىلع ، ثةجلعٮ اذلم يتجنيِّ ٫ٕ٦ كص٫ احلةصح إىل ابلعر املةدِّم

أف ٧ٕ٩ؽ إىل حبر دٛةوي٢ الٌٮاثٍ يف ٦ةدَّة االقذؽالؿ 
تلعىي٢ احلٞني اثلةثخ يف ادلراقح البلظٞح إف مةء اهلل 

 / ـِلٔؿ ٌة ي ي، ة آلفأ٦َّ . كيرسَّ ث٧٪٫ ك٫ُٛ٣، دٕةىل

كهلؾق األميةء ، إفَّ اعل٥ الٮاٝٓ ٔجةرة ٨ٔ ذكات األميةء
بلٝةت كإدرا٠٪ة هلة ٨٦ ظير د٤ٟ ، ٚي٧ة ثح٪٭ة أظٮاؿ ٔك

األظٮاؿ كا٣ٕبلٝةت ا٣يت ثح٪٭ة ٣حف إالَّ حلةّ٭ة ٨٦ ظير 
كاذلم يؽكر ثني ا٣جكت ، االمرتاؾ كاالٚرتاؽ يف املٞٮحلَّح

ؾق ا٣جكت ْل نكت ثني املٕةين ث٧ة ْل كذلا ٚإفَّ ٬؛ األربٕح
كحتؽيؽ ٬ؾق ا٣جكت ٩ةمئ ٨٦ األظٮاؿ كا٣ٕبلٝةت ، م٤عٮّح

١ٚٮف ا٣جكجح املٞٮحلَّح ْل اتلجةي٨ ، ا٣يت ثني األميةء يف ٩ٛك٭ة
، راصٓ إىل أفَّ ا٣ٕبلٝح الٮإٝيَّح ْل االٚرتاؽ يف اثلجٮت لؤلميةء

ا٣ٕبلٝح  كًلٮف ا٣جكجح املٞٮحلَّح ْل ا٣تكةكم راصٓ إىل أفَّ 
٧٠ة أفَّ زجةت ، الٮإٝيَّح ْل االصذ٧ةع يف اثلجٮت لؤلميةء

ؽـ زجةد٭ة ٩ةمئ ٨٦ زجةت األظٮاؿ  ا٣جكجح املٞٮحلَّح ٔك
ؽـ زجةد٭ة  . كا٣ٕبلٝةت الٮإٝيَّح ثني األميةء ٔك

، ز٥َّ إفَّ زجةت األظٮاؿ كا٣ٕبلٝةت الٮإٝيَّح أك ٔؽـ زجةد٭ة
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، ة دٞج٢ الـكاؿ أك ال دٞج٫٤راصٓ إىل َجيٕح ٬ؾق ا٣ٕبلٝح كًلٮ٩٭
كٝجٮؿ األظٮاؿ ل٤ـكاؿ أك ٔؽـ ٝجٮهلة يؿصٓ إىل ٠ٮ٩٭ة ٩ةمبح 

ؽ٫٦ حبير دكٮف اذلات ، ٨٦ ذكات األميةء ثةالقذٞبلؿ ٔك
، ث٧ة ْل د٤ٟ اذلات هلة ذلٟ احلةؿ أك ا٣ٕبلٝح أك ٣حف هلة ذلٟ

ؿ ذلٟ احلةؿ يٮصت اصذ٧ةع  ك٬ؾا يجنأ ٨٦ ٠ٮف ٚؿض دجؽُّ
 . ٩ٛك٭ة ك٣حكخ ْل ٩ٛك٭ة أك ال يٮصت ذل٠ٟٮف اذلات ْل 

كظير إفَّ اصذ٧ةع ٠ٮف اذلات ْل ك٣حكخ ْل ٦ٕةن 
ألفَّ كَّ ذاتو ْل ٩ٛك٭ة كي٧ذ٪ٓ أف دكٮف ْل ك٣حكخ ؛ ممذ٪ٓ

ٚإفَّ ٠ٮف احلةؿ كا٣ٕبلٝح ٩ةمبح ٨٦ ذات اليشء ، ْل ٦ٕةن 
٤ي٫ ٚإفَّ إدرا٠٭ة أيٌةن زةثخ؛ ثةالقذٞبلؿ يٕين أ٩َّ٭ة زةثذح ، ٔك

كظير ال دكٮف ، إفَّ ا٣جكجح املٞٮحلَّح قذ١ٮف زةثذح أيٌةن  /أم
األظٮاؿ كا٣ٕبلٝةت الٮإٝيَّح ٩ةمبح ٨٦ ذات اليشء 

هلة ال يٮصت يف اجل٤٧ح ٚؿض ٠ٮف ، ثةالقذٞبلؿ ٚإفَّ ٚؿض دجؽُّ
ث٢ ، ٚإفَّ إدرا٠٭ة ٨٣ يكٮف زةثذةن ، اذلات ْل ك٣حكخ ْل ٦ٕةن 

إفَّ ا٣جكجح املٞٮحلَّح / مأ، يٞج٢ الـكاؿ ٣ٞةث٤يذ٭ة يف ٩ٛك٭ة ذللٟ
 . ٧٠ة قيأيت دٛىي٫٤، ٨٣ دكٮف زةثذح يف اجل٤٧ح

الن إفَّ اثلجةت يف الٮاٝٓ ٬ٮ كبةجلٍيح،  ل١ٮف األميةء ْل  أكَّ
 زةُيةن  كاثلجةت، آثيح ٨ٔ أف دكٮف ٣حكخ ْل/ أم، ذاد٭ة

حبير ، لؤلظٮاؿ كا٣ٕبلٝةت ا٣يت دجنأ ٨ٔ ػىٮويةت ذكاد٭ة
ألفَّ د٤ٟ ؛  اذلات ٨ٔ ذاد٭ةيؤدم ٚؿض ا٩ذٛةا٭ة إىل ٩يف

؛ األظٮاؿ اجلةمبح ٨ٔ اذلات قذ١ٮف ٦ٞيَّؽة ثكٮ٩٭ة ٔ٪٭ة
كمؿصٓ ، كبةتلةيل قي١ٮف ٩يف األظٮاؿ ٩ٛيةن لزلات ٨ٔ ذاد٭ة
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٬ؾا إىل أفَّ اذلكات َةملة أ٩َّ٭ة ٝيٮد يف األظٮاؿ كا٣ٕبلٝةت 
كبةتلةيل يىِّي ، ٚإ٩َّ٭ة ٦ذ٧ٌ٪ح ٚي٧ة ٬ٮ ٝٮا٦٭ة، اجلةمبح ٔ٪٭ة

بلٝةد٭ة ٠عةؿ ٦ٌٞٮ٦ةت اذلكات  ظةؿ اذلكات ٦ٓ أظٮاهلة ٔك
٨ ٚي٭ة كبةتلةيل ٚإفَّ األميةء قذ١ٮف ؛ ٦ٕ٭ة ٨٦ ص٭ح اتل٧ٌُّ

٧٠ة أفَّ ٦ٌٞٮ٦ةت ، ٝيٮدان يف ٦ة٬يَّةت د٤ٟ األظٮاؿ كا٣ٕبلٝةت
إالَّ أفَّ حنٮ األػؾ لخذ٤ٙ ، األميةء أصـاء كٝيٮد يف ٦ة٬يَّةد٭ة

 . ٧٠ة قيأيت ترشحي٫

 ثيؽَّ ٨٦ ابلعر ٨ٔ أحنةء ا٣ٕبلٝةت ا٣يت ال، كبةجلٍيح
كاتل٧يي ثني ٦ة يكٮف ٦٪٭ة ٩ةمبةن ٨ٔ ، دكٮف ثني األميةء

، ػىٮويةت ذكات األميةء ك٦ة ٣حف ٩ةمبةن ٨ٔ ػىٮويةد٭ة
٧٠ة ال ثيؽَّ ٚي٧ة ٬ٮ ٩ةمئ ٨ٔ ػىٮويةت األميةء ٨٦ اتل٧يي 

كيف األػِّي ، ثني ٦ة يكٮف ثةالقذٞبلؿ ك٦ة ٣حف ثةالقذٞبلؿ
يَّح ك٦ة يكٮف ٠ؾلٟثني ؛  ٦ة ال يكٮف ٝةثبلن لئلاعٝح ا٣ًٕؿ

ة ال يٞج٫٤ كاذلم ، ظََّّ يذ٧يَّ جلة ٦ة يٞج٢ ا٥٤ٕ٣ اثلةثخ ٧َّٔ
أـ اتل٤ٕي٤يَّح ، ٢٬ ثةحليثيَّح اإلَبلٝيَّح، يٞج٫٤ ثأمِّ ظةؿو يٞج٫٤

ظََّّ يتجني جلة ثٕؽ ذلٟ ٠يٙ ٥٤ٕ٩ ، أـ االٝذٌةايَّح، ا٤ٕٛ٣يَّح
 ؟ ٚي٧ة يٞج٢ ذل٧٤ٟٔةن زةثذةن 

يىجط كاًعةن أفَّ حبر أحنةء ا٣ٕبلٝةت ، كبٕؽ ٌك ٬ؾا
ِّي ا٣ٞةث٤ح ل٥٤ٕ٤ اثلةثخ ِّٜٞ ، الٮإٝيَّح ا٣ٞةث٤ح ٗك ٬ٮ اذلم حي

ك٬ؾا ٦ة ال ظِ ل٤جعر الىٮرم يف ، ٗؿض امل٪ُٜ األقةس
كإ٧َّ٩ة ٔ٭ؽد٫ ىلع ، ا٣ُؿااٜ الىٮريَّح لبلقذؽالؿ يف ثية٫٩

ثٍ ٦ةدة ادلحل٢ تلعىي٢ احلٞني كبيةف ًٮا، و٪ةٔح ا٣رب٬ةف
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أف دٮصت )/ كا٣يت ي٤ؼه ا٣ٞٮؿ ٚي٭ة ثةتلٕجِّي اتلةيل، اثلةثخ
ٮع كصٮد املع٧ٮؿ هل أك دٮصت ذات املع٧ٮؿ كصٮدق  ذات املًٮ

ٮع ؿ يكٮف املع٧ٮؿ ٦ٞٮ٦ة ذاديةن كيف اثلةين ، يف املًٮ كيف األكَّ
ةن ذاديةن  ـ، (ًٔؿ ة أ٦َّ . كاذلم ٝؽ ثةف كص٭٫ كاجنًل ٚي٧ة دٞؽَّ

ٚ٭ؾا ٦ة ق٪٧ٕؽ إىل ترشحي٫ يف ، دٛةوي٢ ذلٟ كأحنةؤق ك٦ٕة٩ي٫
٨ ال يؿىج قٮاق  احل٤ٞح اثلة٩يح ٨٦ ٬ؾق ادلراقح ا٣يت ٩ؿصٮ م٧َّ

 . أف يٮٜٚ إلد٧ة٦٭ة

ـ يْ٭ؿ لٟ  ة دٞؽَّ ٌؽل ًآىح اىلٔؿ ثىٔريَّح ز٥َّ إ٫َّ٩ م٧َّ
املُِق، كٌؽل غظً اجلـؿ اذلم اردلت يف ٌػظً الهذةثةت 

ٚإفَّ ا٣ٞٮأؽ ، ٚٛؿؽ ثني الىٮريَّح كا٧ٕ٣ٮ٦يَّحاملُِليَّح، 
ة ٣حكخ وٮريَّح ح ثٌٮاثٍ املةدَّ كإ٧َّ٩ة ٦ةديَّح ، امل٪ُٞيَّح اخلةوَّ

دجعر يف ا٣ٕبلٝةت املةديَّح / أم، اغيذ٫ أ٩َّ٭ة ٧ٔٮ٦يَّح، رصؼ
ح كالنةم٤ح للكِّ املٮاد يف ٦نت الٮاٝٓ ٨٦ ظير يى٤ط أك  ا٣ٕة٦َّ

ك٨٦ ظير ٠يٙ يذ٤ٕٜ ، ٥ اثلةثخال يى٤ط أف يذ٤ٕٜ ث٭ة ا٤ٕ٣
 . كحتخ أمِّ رشكطو ، ث٭ة ذلٟ ا٥٤ٕ٣

ة ابلعر ٨ٔ د٤ٟ ا٣ٕبلٝةت يف ٩ٛك٭ة  ٚ٭ٮ ٣حف ، أ٦َّ
كٚؿؽ ، حبسةن ٦٪ُٞيةن كإ٧َّ٩ة حبر يف احل٧١ذني اجلْؿيَّح كا٤٧ٕ٣يَّح

كابلعر ٔ٪٫ ٨٦ ، ثني ابلعر ٨ٔ اليشء ٨٦ ظير ٩ٛك٫
إف اكف يى٤ط ثٕؽ حتؽيؽ ، ظير ٠يٙ يؽرؾ ث٪عٮو زةثخو 

 . ك٬ؾا حبر ٦٪ٌُف خببلؼ ذاؾ، ذللٟ أك ال يى٤ط
ٚ٭ؾا د٧ةـ الالكـ يف احل٤ٞح األكىل ٨٦ ٬ؾق ، إىل ٬٪ة

 . كاحل٧ؽ هلل ربِّ ا٣ٕةملني، ادلراقح
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   انعهى انحضٕسي.. َقذ اَساء انًعاصشة فً تعشٌف

 انعهى انحضٕسي ٔكفاءتّ

   صشاع انتاسٌخ ٔانحاضش ٔانًستقبم.. سؤٌٌت َحٕ غٍذ

 أفضم



 



 بنُِّٛم ٚؿٛٗ بنٛطىجٙ 

 

 العمي احلضٕزٙ
 ٔكفاٞتٌْكد اآلزاٞ املعاصسٚ يف تعسٖف العمي احلضٕزٙ 

ِّال  ٗجسب٘الد حيٜٗ ش

 تعسٖب: حمىَّد اجملتبٜ

ا٣يت تن٢٧  - الن٭ٮديَّحاملؽارس  رؤيحي٪ٞك٥ ا٥٤ٕ٣ يف  
 / إىل ٝك٧ني لخذ٤ٛني - ا٣ٕؿٚةف اإلقبلَل أيٌةن 

ؿ/   . ح٤ٔٮـ ظٞيٞيَّ اثلةين/ . رق٧يَّح٤ٔٮـ األكَّ

ح ذلٟ اجلٮع ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ كاملٕؿٚح يَّ ؿق٧ال كتن٢٧ ا٤ٕ٣ٮـ
 / حثةمل٧يات اتلةحلَّ  اذلم خيذهُّ ، حا٣برشيَّ 

أف دكٮف ٨٦ ٩ذةج ابلرص كالك٧ٓ كا٢ٕٞ٣ املزية األكىل/ 
ـ ٮ٤ٕ٠؛ إىل آػؿ كأف دجذ٢ٞ ٨٦ صي٢و ، كالٮيع ا٣برشم

٤ٮـ ال٤٘ح، كامل٪ُٜ، كا٤ٛ٣كٛح، كا٣ُجيٕيةت، الؿيةًيةت ، ٔك
 . كاتلٛكِّي، األوٮؿك، ٫ا٣ٛٞ/ ٦س٢، حكا٤ٕ٣ٮـ ادليجيَّ ، كاالصذ٧ةع

أف يكٮف ٬ؽؼ ٬ؾا اجلٮع ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ٬ٮ املزية اثلةُيح/ 
أك تكؼِّي ا٣ُجيٕح ، أك دؽثِّي ظيةة ا٣برش، ال١ٮف قرب أٗٮار



بنعهى بنؿٕٛو٘ 

 

 . لىة٣ط ا٣برش

/ أم؛ أف دكٮف ٬ؾق ا٤ٕ٣ٮـ ٝةث٤ح ل٤جيةفاملزية اثلةثلح/ 
يع٭ة كد٤ٕي٧٭ة كدٛ٭ي٧٭ة ك٤ٞ٩٭ة  يتكىن   .لآلػؿي٨دًٮ

ة ا٤ٕ٣ٮـ ٨ٔ مجيٓ املؽرٌلت  ٚٔل ٔجةرة، حاحلٞيٞيَّ  كأ٦َّ
 / حا٣يت ختذٌه ثةمل٧يات اتلةحلَّ ، ح لئلنكةفاملٕؿٚيَّ 

٬ؾا اجلٮع ٨٦ املٕةرؼ ٣حف ثٮاٝٓ يف ٦ذ٪ةكؿ  فَّ إ/ األكىل
ىلع ٬ؾا يذٮٌصت  كب٪ةءن . ابلرص كالك٧ٓ كا٢ٕٞ٣ كالٮيع ا٣برشم

ت يف احلىٮؿ ىلع ٬ؾا اجلٮع ٨٦ املٕؿٚح٦ى  ىلع كِّ  ، ٨ يٗؿ
ابلىِّية ) حلعى٢ ىلع، ُؿؽ البلز٦حاقذؼؽاـ األقةحلت كا٣

ح ي٧ك٨ هل ثٮاقُح ٬ؾق ابلىِّية ابلةَ٪يَّ  ٥َّ ك٨٦ ثى ، (حابلةَ٪يَّ 
 . الٮوٮؿ إىل ٬ؾا اجلٮع ٨٦ املٕؿٚح

ِّٗي  ك٣حكخ األقةحلت كا٣ُؿؽ املؾ٠ٮرة أٔبلق بيشءو 
ِّٜ دؿكيي اجلٛف كاال ظير يذٮاو٢ ٬ؾا ، جنؾاب إىل احل

 ثةإلنكةف إىل مؿظ٤حجنؾاب إىل أف يؿدٌف ا٣رتكيي كاال
ح يٛىن ح اإلنكة٩يَّ  كاهلٮيَّ كاتلٕنيُّ  (أ٩ة) كب٭ؽـ ا٣ػ، (ا٣ٛ٪ةء)

 ٧ٚس٢ ٬ؾا احلةؿ ٨٦ ٔؽـ اتلٕنيُّ . اإلنكةف يف ظٞيٞح الٮصٮد
٬ٮ اذلم يٮو٢ ، ح املىعٮب ثجىِّية ابلة٨َكاإلَبلؽ كاللكيَّ 

  .الٮصٮداإلنكةف إىل ٠نٙ كم٭ٮد ظٞيٞح 

٣حف ٬ٮ ٚ٭٥ ، ٬ؽؼ ٬ؾا اجلٮع ٨٦ املٕؿٚح فَّ إ/ اثلةُيح
 . حتةد ٦ٕ٭ة كا٣ٛ٪ةء ٚي٭ة٬ؽٚ٭ة ٬ٮ اال فَّ إث٢ ، احلٞيٞح

٬ؾا اجلٮع ٨٦ املٕؿٚح ظةهل ظةؿ اتلضؿبح  فَّ إ/ اثلةثلح

 

 

 

 

قااةل أعاااِ ْاإ َقاام  () بًن

قةل بنمكسٕو عحم بنؿٍُٛ  ًن

ةِ بناه٘ ٖامو  اٙ     ُٔج قُى

يػهَّاااااد "نْاااااٍ" جةنهغاااااد 

. بن ةوَااااٛ د  بنعاااامل  

ْٛ اد  ٔبنه٘ ٚؿًم  عُٕبٌ: ية

بنعهااى بنؿٛاإو٘ ٔٞاااىق   

 يعى سّ.

 

َّاا () عهااٗ جعااٙ  اى نا

  : بويطهد ًٚكٍ بنىغٕى  ٗن
 

 عحااام بهعاااٍٛ بنقٛاااةخ   -

ساااإ  ٗ  يجاااامخ   (ْ)بًن

بنؿقااةئق  غةيعااد ٞٓااىبٌ    

 -ٔبن ٗااإل   -ٔ 

ٔ-  ٔ-  ٔ-  .
 

َٕاإ٘  ٖاامو  - بناامٍٚ   بنق

عػااةي بنحٛااةٌ  ؾٛاامو  جااةل   

.  -ٔ    ْا
 

م ؾٛاااامو ُااااِّٛبن يهااااٙ   -

سااااإ َّٗ) (  َااااإ ْبًن

ٗاااإٔ  ااااٙ ْااااىؼ    بُن

   ٕٗٔ بنؿكاى  بنقُاى   

ٔ   بنىكٍ  ل.  بن ٗم بو



 بنُِّٛم ٚؿٛٗ بنٛطىجٙ 

 

يط؛ حالنؼىيَّ  ٫ ال كأل٩َّ ؛ كبةتلةيل ٚ٭ٮ ال يٞج٢ ابليةف كاتلًٮ
يط ٚ٭ٮ ِّٗي ٝةث٢ ل٤ذ٤ٕي٥ كاتلٛ٭ي٥ ، يٞج٢ ابليةف اتلًٮ

  .أيٌةن إىل اآلػؿي٨  كاال٩ذٞةؿ

 تعسٖف العمي احلضٕزٙ

٨٦  ٤٩ذٛخ إىل ٦ٕىن ك   أف - يشءو  كِّ  ٝج٢ -جيت 
اقذؼؽاـ ٬ؾق اللك٧ح  ظير يذ٥ُّ ، كصٔل اقذؼؽاـ ٬ؾق اللك٧ح

 / يف اآلك٩ح األػِّية يف ٦ٕ٪حني لخذ٤ٛني د٧ةـ االػذبلؼ

ؿ/  ، حث٧ٕىن املٕؿٚح الن٭ٮديَّ  املٛؿدة٬ؾق  ـتكذؼؽاألكَّ
ٚي٤ُٞٮف ٦سبلن ىلع ماكمٛح كم٭ٮد ، حا٤ٕ٣ٮـ احلٞيٞيَّ / أم

ح مؿدجُح كاملٕؿٚح الن٭ٮديَّ . ا٣ٕةرؼ اق٥ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم
 . كاذلم ال قبي٢ ل١٤رثة كاتل٧ةيـ إحل٫، ثجة٨َ الٮصٮد كظٞيٞذ٫

تكذؼؽـ ٬ؾق اللك٧ح أيٌةن يف دلةؿ ا٤ٕ٣ٮـ اثلةين/ 
ث٧ٕىن املٕؿٚح اجلةِّتح ٨٦ ٦سٮؿ اليشء امل٤ٕٮـ دلل ؛ حالؿق٧يَّ 
، حح ثؾاد٫ ال ثٮقةَح الىٮر اذل٬٪يَّ ة كٝٮا٩ة اإلدرا٠يَّ ٪أذ٬ة٩

 ح دللٚح احلةو٤ح ٨٦ ٦سٮؿ الىٮر اذل٬٪يَّ ؿك٦سةؿ ذلٟ املٕ
أك ٥٤ٔ ، (أ٩ة) أك اتلٛةد٪ة إىل أ٩ٛك٪ة حتخ مكُلَّ ، اذل٨٬
 ََّ َـّ ح ا٣ٛة٤ٔيَّ بلع ا٤ٕ٣َّ كا  . أك ا٣ٕٞٮؿ ث٤ٕ٧ٮالد٭ة كص٢َّ  ح اكهلل ٔ

ٕٚ٪ؽ٦ة يٌٞك٧ٮف ا٥٤ٕ٣ يف ا٤ٛ٣كٛح كامل٪ُٜ إىل ٝك٧ني 
يف . كظٌٮرم، ظىٮيل/ أك إىل. كدىؽيٜ، دىٌٮر/ ازجني

ا٥٤ٕ٣ ثةملٕىن ا٣ٕةدم الٮاٝٓ ال يكٮف ٦ٞىٮد٥٬ بيشءو قٮل 
ٚ٭٥ يٞىؽكف ذات ا٥٤ٕ٣ ا٣ٞةث٢ ، كاملذؽاكؿ ل٤لك٧ح

 
 

نهٕقاإف عهااٗ جعااٙ    ()

بويطهد ًٚكٍ بنىغإى  ناٗ:   

ىغااااع  عااااٍٛ بنقٛااااةخ  بًن

 بنُةجق.  



بنعهى بنؿٕٛو٘ 

 

ح ح ا٣ْة٬ؿيَّ ٠تكةب كاتلعىي٢ ثٮاقُح ا٣ٞٮل اإلدرا٠يَّ لبل
ح احلةو٤ح ٨٦ كال يؿكمٮف ٦٪٫ املٕؿٚح الن٭ٮديَّ ، حا٣ٕةديَّ 

 ِّٜ ٚيضت . كا٣ٛ٪ةء ٚي٫ دؿكيي اجلٛف كاالجنؾاب إىل احل
ؿ كاٝٓ يف ٦ٞةث٢ ٮرم ث٧ٕ٪ةق األكَّ ا٥٤ٕ٣ احلٌ ٩تجةق إىل أفَّ اال

ثح٪٧ة يٞٓ ث٧ٕ٪ةق اثلةين يف ٦ٞةث٢ ا٥٤ٕ٣ ، ا٥٤ٕ٣ الؿقِل
ح ٩ٛك٭ة كاملٞىٮد ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ٬٭٪ة ٬ٮ ا٤ٕ٣ٮـ الؿق٧يَّ ، احلىٮيل
 . كاملٞىٮد ٨٦ احلٌٮرم ٬ٮ ٔني املٕىن اثلةين ال ِّٗي، ال ِّٗي

َّ  ٛ املعسفٛدٔز العمي احلضٕزٙ يف ٌعس

١ٮف ٦ٞىٮد٩ة ٨٦ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم ٨٦ ٬٪ة كوةٔؽان قي
ك٬ؾا ٬ٮ ذات املٕىن اذلم ، ٬ٮ املٕىن اثلةين املؾ٠ٮر هل قةثٞةن 

ث ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيل كا٥٤ٕ٣ ٨ يذعؽَّ ٦ى  يٞىؽق كُّ 
 / ةكذلٟ ألقجةب ٔؽٌ ، احلٌٮرم

٨٦ ٠ٮ٩٭ة ٨٦  أ٥ٌٔ  - ٝؽ د٪ةك٣خ مجيٓ ابلعٮث/ الن أكَّ 
ٚإف ، ٬ؾا اتلٞكي٥ - أك الالكَل، أك امل٪ٌُف، اجلٮع ا٤ٛ٣كيف

، حاكف املٞىٮد ٨٦ ٦ٛ٭ٮـ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم ٬ٮ املٕؿٚح الن٭ٮديَّ 
٨٦ ال يٕذٞؽ ثة٣ٕؿٚةف كال حي٢٧ ماكمٛةت  يذعٌذ٥ ىلع كِّ 

. يٞج٫٤ كأالَّ ا٣ٕؿٚةء حم٢٧ اجلٌؽ أف يٕؿض ٨ٔ ٬ؾا اتلٞكي٥ 
ٮع يف ٦جعر ا٥٤ٕ٣  دلؿَّ ثح٪٧ة ال جنؽ ظََّّ  د إمةرة هلؾا املًٮ
 . يٓ األ٩ٮاع املـبٮرةاحلٌٮرم يف مج

، اتل٧سي٢ ث٭ة ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرم مجيٓ املىةديٜ ا٣يت د٥َّ / زةُيةن 
٧٤٪ة ثأ٩ٛك٪ة، ح دلل أذ٬ة٩٪ة٧٤ٔ٪ة ثةلىٮر اذل٬٪يَّ / ٨٦ ٝجي٢ ، ٔك

ْل ثبل اقتس٪ةء ٨٦ ٩ٮع ، ح ث٤ٕ٧ٮهلةح ا٣ٛة٤ٔيَّ كًلؾلٟ ٥٤ٔ ا٤ٕ٣َّ 



 بنُِّٛم ٚؿٛٗ بنٛطىجٙ 

 

َـّ ث٢ ظََّّ ، ا٥٤ٕ٣ ِّٗي الن٭ٮدم ٮف أك ٥٤ٔ ثةل١ كص٢َّ   ٥٤ٔ اهلل ٔ
ؽَّ  ذلا ٚإ٩ٌ٪ة ٩٪ْؿ إىل ؛ اف ٨٦ ٩ٮع ا٥٤ٕ٣ الؿق٥اإلنكةف ث٪ٛك٫ يٕي
 . ٭ة ٨٦ ٩ٮع ا٥٤ٕ٣ ا٣ٕةدم٬ؾق ا٤ٕ٣ٮـ ىلع أ٩َّ 

٬ٮ د٧عيه آراء ، اهلؽؼ ٨٦ حتؿيؿ ٬ؾا املٞةؿ ث٧ة أفَّ 
ح ثٕي أوعةب اجلْؿ ٨٦ املٕةرصي٨ يف ا٤ٛ٣كٛح اإلقبل٦يَّ 

ٮع، كدٞيي٧٭ة  / قجنِّي ٬٪ة إىل ثٕي اآلراء ظٮؿ ٬ؾا املًٮ

ؿ/  ٨٦ أٝٮاؿ األقذةذ النيغ مىجةح اىزيدم ٝؽ ٢ٞ٩ األكَّ
 ٌٞ ة كأ٦َّ . ح األميةء ٥٤ٔ ظىٮيلا٥٤ٕ٣ ث٧ة٬يَّ )/ ٞنيثٕي املع

  .(ظٌٮرمٚ٭ٮ ٥٤ٔ ، ا٥٤ٕ٣ ثٮصٮد٬ة

ثٕؽ ذلٟ أرتض ىلع ٬ؾا ال٧ًبلؾ يف ٠ٮف  كل١٪٫ ٨٦
٥ ٨٦ أفَّ ، ٬ٮ ٥٤ٔ ظٌٮرم، ح٧٤ٔ٪ة ثةملٕٞٮالت اثلة٩يَّ   ثةلٗؿ

، ح ال ٨٦ ق٪غ الٮصٮدح ْل ٨٦ ق٪غ املة٬يَّ املٕٞٮالت اثلة٩يَّ 
٬ٮ ، ٧٤ٔ٪ة ثٮاصت الٮصٮد ك٨٦ اجل٭ح األػؿل أيٌةن جنؽ أفَّ 

ث٢ ٬ٮ ٥٤ٔ ، ح٫ ٣حف ٧٤ٔةن ثةملة٬يَّ يف ظني أ٩َّ ، ظىٮيل٥٤ٔ 
  .!ثةلٮصٮد

٤ٚحف ، ٚ٭ؾا اجلٞؽ ىلع ا٣ٞٮؿ اذلم أٔبلق كارد كوعيط
ح أد٩ح اػذبلؼ يٛى٤٭ة ٨ٔ ثةيق ا٥٤ٕ٣ ل٥٤ٕ٤ ثةملٕٞٮالت اثلة٩يَّ 

٭ة مجيٕةن ٨٦ ٩َّ إةت أك ا٥٤ٕ٣ ثةملٛة٬ي٥ األػؿل ٨٦ ظير ثةملة٬يَّ 
ح ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ لزل٨٬ ثؽكف ٧ٚٛ٭ٮـ ا٤ٕ٣يَّ ، ٩ٮع ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم

ك٦س٫٤ يف ذلٟ ٦س٢ أٌم ، ٫ ٤ٕ٦ٮـ ثؾاد٫أم أ٩َّ ، دٮٌقٍ وٮرة
ٟ  ، حو اكحلىةف ٦سبلن حو ػةرصيَّ حو لٮإٝيَّ ٦ة٬يَّ   ٚبل كصٮد ألدىن م

ً ام  ( ) ًل٘  يؿ يٗحةؼ بٛن

ُٓع بنػمٚام  زقٙ     بًن

  ٔ  ٙ زعهٛى بن هُا د  ظ 

-  . 

ٗمو بنُةجق.  ( ) بًن



بنعهى بنؿٕٛو٘ 

 

اك٩خ  ح قٮاءن ٨٦ الىٮر اذل٬٪يَّ  ٧٤ٔ٪ة ثأم   كذلٟ ألفَّ ؛ يف ٬ؾا
٭ة م١تكجح ٨٦ أ٩َّ أك ، حالىٮرة ٨٦ و٪ٓ اذل٨٬ ٩ٛك٫ اك٤ٕ٣يَّ 

٭ة ٦ذ٤ٌٕٞح ثةألقةَِّي أك أ٩َّ ، ح اكحلىةفح ػةرصيَّ كإٝيَّ 
 . ح ل٤٘ٮؿ أك احلِاكلىٮر اذل٬٪يَّ ، كاخلؿاٚةت

ة ا٥٤ٕ٣ ٚ٭ٮ ، األػؿل تكاملٮصٮداثٮاصت الٮصٮد  كأ٦َّ
أذ٬ة٩٪ة ٝؽ أدرًلخ ا٥٤ٕ٣ ثذ٤ٟ  كذلٟ ألفَّ ؛ ظىٮيل٥٤ٔ 

 . احلٞةاٜ ثٮاقُح ٦ٛ٭ٮـ

٧٤ٔ٪ة )/ آلم يأادم اجلاألقذةذ النيغ  ٠ذتاثلةين/ 
 ٭ة ثؽكف أمِّ كذلٟ أل٩َّ ؛ ح ٬ٮ ٥٤ٔ ظٌٮرمثةلىٮر اذل٬٪يَّ 

ك٣ك٨ ا٥٤ٕ٣ ثةتلىٮرات ، ٤ٕ٦ٮ٦ح ألذ٬ة٩٪ة كاقُحو 
٥ ٨٦ ٠ٮ٫٩ كاتلىؽيٞةت امل١تكجح أيٌةن ٥٤ٔ ظٌٮرم ثةل ٗؿ

الٮاقُح ٬٪ة أٔين ث٭ة امل٤ٕٮ٦ةت األػؿل ، ظةو٢ ثٮاقُح
  .(ا٣يت دذٮقٍ حلىٮهل

 ملٛؿدة فَّ إي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ، يف ٦ٞةـ ٩ٞؽ الؿأم أٔبلق
ٚة٥٤ٕ٣ احلٌٮرم ٝةث٢ لئلدراؾ ؛ ٦ٕ٪حني لخذ٤ٛني >كاقُح<

٬ؾا ا٣ٞٮؿ ال يٕين  ك٣ك٨َّ ، ثؽكف احلةصح إىل كقةَح وٮرة
٨٦ األظٮاؿ أ٩ٌ٪ة يف ا٠تكةث٫ كحتىي٫٤ لك٪ة حبةصح إىل  حبةؿو 

 خن٤ٍ جيت أالَّ / أػؿل كبٕجةرةو . حح أك دىؽيٞيَّ كقةاٍ دىٮريَّ 
 . ثني كاقُح ال١كت ككاقُح اتلىٌٮر

آراء أكرث  اىزيدم حاألقذةذ النيغ مىجةي٪٢ٞ اثلةىر/ 
احل٧١ةء اإلقبل٦يني يف ثيةف ا٣ٛؿؽ ثني ا٥٤ٕ٣ احلىٮيل كا٥٤ٕ٣ 

بنػٕبل٘ بٜيهاٙ  عحام   ( )

عى ااد  ااٙ بنقااى ٌ      به  بًن

 ٔ    .



 بنُِّٛم ٚؿٛٗ بنٛطىجٙ 

 

ٜ ا٥٤ٕ٣ ٦ذ٤ِّٕ )/ ٝةابلن ، ٜ كاملىؽاؽٮرم ىلع أقةس املذ٤ٌٕ احلٌ
 ثح٪٧ة جنؽ أفَّ ، حح لؤلميةء اخلةرصيَّ احلىٮيل ٬ٮ الىٮرة اذل٬٪يَّ 

ك٬ٮ ٦تنٌؼه ، ٦ذ٤ٌٕٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم ٬ٮ كصٮد األميةء
  .(ح هلح أك وٮرة ذ٬٪يَّ ك٣حف ٦ة٬يَّ ، كصـيئ

كيف ا٣ٛ٭٥ كاالقت٪ذةج الكةثٜ ٝؽ كٝٓ االمتجةق ثني ا٥٤ٕ٣  
ح أظؽ مىةدي٫ٞ احلٌٮرم اذلم د٧ٌس٢ ٩ٛف الىٮر اذل٬٪يَّ 

 . م٤عٮظ ح ىلع حنٮو كاملٕؿٚح الن٭ٮديَّ ، املذٜٛ ٤ٔي٭ة

ة ا٣ٞٮؿ ، أكرث احل٧١ةء اإلقبل٦يني ٝؽ ٝةلٮا ث٫ ثأفَّ  كأ٦َّ
أوعةب ٦ؽرقح ًٕٚل قبي٢ املسةؿ ، ٚ٭ٮ ٚةٝؽ ل٧٤كت٪ؽ كادلحل٢

ح داػ٢ ظير ل٥ يٌٕٮا املٕؿٚح الن٭ٮديَّ ، ةء املك٧٤نياملنٌ 
٧٠ة ال يٮصؽ أزؿ أك ٝٮؿ يٛ٭٥ ، دٞكي٧٭٥ ل٥٤ٕ٤ ث٭ؾق ا٣بكةَح

 . ٭٥ ٌٝك٧ٮا ا٥٤ٕ٣ إىل ظىٮيل كم٭ٮدم٦٪٫ أ٩َّ 

املؽرقح  ػةرج٨٦  املك٧٤نياحل٧١ةء  ٬ٮ ظةؿ كًلؾلٟ
٭٥ ٧٠ة أ٩َّ  ،٤حف يف آزةر٥٬ ٝٮؿ ٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجي٢ٚ، ةايحاملنٌ 

، ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم ٬ٮ ٥٤ٔ حيى٢ ثبل كاقُح الىٮرة يؿكف أفَّ 
٢ ح اذلم ي٧سٌ كأثؿز مىةدي٫ٞ ٬ٮ ا٥٤ٕ٣ ثؾات الىٮر اذل٬٪يَّ 

  .الىٮردلل أذ٬ة٩٪ة ثؽكف دٮقٍ 

ٚىبلن ٨٦ ٦ٞةهل  املؾ٠ٮرٙ املٞةؿ ػٌىه مؤ٣ِّ الؿاثع/ 
األمٮر ٙ املؤ٣ِّ  كٝؽ ٔؽَّ ، دان ػىةاى٫ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرم ٦ٕؽِّ 

 /اتلةيل ذ٠ؿ٬ة ٨٦ ػىةاه ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم

. ح ظة٠يح ٨ٔ امل٤ٕٮـوٮر إدرا٠يَّ  ا٣٘ىن ٨ٔ -

ً ام  ( ) ًل٘  يؿ يٗحةؼ بٛن

ُٓع بنػمٚام    زقٙ   بًن

  ٔ  ٙ زعهٛى بن هُا د  ظ 

اامو ٌ   - . عهااٙ بًن

  جااامبٚع بنؿكاااى  ٔ 

. بْٜاااسٛةَٙ   قاااة يٛاااىيب 

  أَاااااةٌ يٓااااام٘  

. بنسٕؾٛااااااااااااام  ٔ 

ْاااةل٘   بنُاااحًٔبو٘  يااااَّ

. يُظٕيااد بنؿكًاااد  ٔ  

بنػىغااةَٙ  بنُااِّٛم ْااىٚف  

ٕبقف.      ْىؼ بًن

نهٕقإف عهاٗ جعاٙ    ( )

ًٚكاااٍ بنىغااإى بويطهاااد 

 نااٗ: بنًاامو ٌ بنٛااًل٘    

عهااااٗ أكحااااى  وَااااةئم   

ًٛ اااا د  ٔيبوخ بنطقة ااااد ِؾَك

  ٔبيوْاااااةل بيَاااااايٙ

 .  ْٔا  
 

ةِ    بنٓٛف( يقةل ) ُٔج قُاى

ْٛ اااد بنعهاااى بنؿٛااإو٘   ية

 ٔٞىق يعى سّ.  
 

ةِ  عحاااااام ( ) ُٔج قُااااااى

ْٛ اد بنعهاى   بنؿٍُٛ     ية

 بنؿٕٛو٘ ٔٞىق يعى سّ.



بنعهى بنؿٕٛو٘ 

 

. ةد ا٥٤ٕ٣ كامل٤ٕٮـاحتِّ  -
. ح اخلُأٔؽـ ٝةث٤يَّ  -
. ر كدىؽيٜح اتلٞكي٥ إىل دىٮٌ ٔؽـ ٝةث٤يَّ  -
. د ا٥٤ٕ٣ كا٣ٕةل٥ةاحتِّ  -
. ا٩ٕؽاـ الٮقةَح -
. حة اإلدرا٠يَّ اآل٣ح كا٣ٞٮَّ  ا٣٘ىن ٨ٔ -
. دبلزـ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيل ٦ٓ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم -
. ة كالٌٕٙح النؽٌ ٝةث٤يَّ  -
. حح كاملٛ٭ٮ٦يَّ ىةؼ ثة٣ٞٮأؽ امل٪ُٞيَّ ٔؽـ االدِّ  -
. ح الٮوٙٔؽـ ٝةث٤يَّ  -

حبر ك٦٪ةٝنح  ٬ؾق اخلىةاه املؾ٠ٮرة أٔبلق كا٣يت د٥َّ 
ؿ دؽثٌ  ْل حم٢ُّ ، مكذ٤ٞح ٦٪٭ة يف ذلٟ املٞةؿ ثىٮرةو  كاظؽو  كِّ 

٪ة يف َؿح املكةا٢ كاألحبةث ٭ة دكنٙ ٨ٔ أ٩َّ ٩َّ إث٢ ، ك٩ٞؽ
 ثؽكف االتلٛةت إىل أمؿو ، ثؾات ابلعر كاجلٞةش داا٧ةن ٦ة ٩٭ذ٥ُّ 

 ٤ٌٕ٦حو  كأمُّ ، ٦ة ٬ٮ الكؤاؿ اذلم ق٪ضيت ٤ٔي٫/ ك٬ٮ، ٦٭٥
أك امل٪ُٜ ، ٚحح املٕؿأك ٩ْؿيَّ ، ٥٤ٔ الٮصٮد ٦ٌٕبلت٨٦ 

يع ةق٪ٞٮـ حب٤ٌ٭  ؟ دربيؿان  كأ ةن دًٮ

٨ زبلث ٬ٔؾق اخلىةاه املؾ٠ٮرة ال ختؿج  ٧٠ة أفَّ 
 / دل٧ٮاعت

 ٌَّ ـء ٝؽ د٥َّ أ٩َّ  ةإ  ز٥َّ ، ذ٠ؿق يف دٕؿيٙ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم ٭ة ص
ٚيف الٮاٝٓ ، ة أػؿل حتخ ٔ٪ٮاف ػىةاى٫َؿظخ ٬٪ة مؿٌ 



 بنُِّٛم ٚؿٛٗ بنٛطىجٙ 

 

ـء ٨٦ ابلعر د٥َّ  ذ٠ؿق ٦ٕ٪ٮ٩ةن خبىةاه ا٥٤ٕ٣  ٬٪ةؾ ص
٬ٮ ثذ٧ة٫٦ دكؿار ألحبةث دٕؿيٙ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم ، احلٌٮرم
أك . ك كْل اخلىةاه املؾ٠ٮرة يف ذي٢ األرٝةـ ؛ ٣حف إالَّ 

املٕؿٚح كا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم  اخل٤ٍ ثني٭ة ػىةاه ٩ةمبح ٨٦ أ٩َّ 
ك٬ؾق اكخلىةاه املؾ٠ٮرة يف ذي٢ ، ٙيف ذ٨٬ املؤ٣ِّ  حالن٭ٮديَّ 
 . ، ، ،  /األرٝةـ

ة ٌَّ ٭ة ٩ةمبح ٨٦ ٔؽـ إ٧ٔةؿ اتلؽٝيٜ يف ٦ٕىن ا٥٤ٕ٣ أ٩َّ  كإ
ك٬ؾق ٨٦ ٝجي٢ اخلىةاه املؾ٠ٮرة يف ذي٢ ، احلٌٮرم
 . ، ، ، / األرٝةـ

حو  ق٪ؼذةر ٔي٪ح ٨٦ كِّ  ، ٨٦ املض٧ٮاعت اثلبلزح دل٧ٔٮ
 ٌٝ ح األكىل/ ٜ يف أمؿ٬ةٚ٪جعس٭ة ك٩ؽ ا٥٤ٕ٣  ٗىن"؛ ٚيف املض٧ٔٮ
 (ر٥ٝ) ". ح ظة٠يح ٨ٔ امل٤ٕٮـوٮر إدرا٠يَّ  ٨ٔاحلٌٮرم 

الك امليدني  جنؽ أفَّ ، (ر٥ٝ) ةد ا٥٤ٕ٣ كامل٤ٕٮـ"ك"احٌت 
ث٢ كم٧ٌٮف لكي٭٧ة ٦ة ، ردني ٧٬ة يف الٮاٝٓ يشء كاظؽٮاملؾ٠
 .  ذات دٕؿيٙ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم٬ٮ إالَّ 

ح اثلة٩يح ٦سبلن  كجنؽ يف  "ا٩ٕؽاـ الٮقةَح"/ املض٧ٔٮ
 / إماك٣نيدذ٨٧ٌٌ ، (ر٥ٝ)

ٚٞؽاف الٮقةَح ٬ٮ ذات دٕؿيٙ ا٥٤ٕ٣  ٬ٮ أفَّ / ؿاألكَّ 
 . ٫ ٦ية أػؿل هلال أ٩َّ ، احلٌٮرم

ٔادم اآلم يأرتاض  ٬ٮ أفَّ / كاثلةين ىلع  األقذةذ النيغ اجل
أظية٩ةن ٝؽ )/ ٚٞؽ ٝةؿ ٚي٭ة. حبر كدؽٝيٜ ٬ؾق املية ٬ٮ حم٢ٌ 



بنعهى بنؿٕٛو٘ 

 

أظؽ٧٬ة ثح٪٧ة يكٮف ، ري٨ كدىؽيٞني يف اذل٨٬يذعٜٞ دىٮٌ 
٥ ٨٦ أفَّ ، كاقُح ٣ٛ٭٥ اآلػؿ ري٨ أك الك اتلىٮٌ  ثةلٗؿ

  .(اتلىؽيٞني ٧٬ة ٥٤ٔ ظٌٮرم

ٌٝح كاتلؽثٌ  ا٤ٞ٣ي٢ك٦ٓ  األقذةذ  يكتجني جلة أفَّ ، ؿ٨٦ ادل
األمؿ املٕؽكـ يف ا٥٤ٕ٣  اجلٮادم اآلمٌل ل٥ ي٤ذٛخ إىل أفَّ 

٧ٚسبلن لٮ . ٠تكةبال كاقُح اال، احلٌٮرم ٬ٮ كاقُح اإلدراؾ
٪ة ٦سٮؿ وٮرة احلىةف ٨٦ ػبلؿ دٮقٍ وٮرة أػؿل ، ًٚؿ

٪ة يف أ٩َّ / أم، ي٢ٌْ ٧٤ٔ٪ة ثىٮرة احلىةف ٧٤ٔةن ظٌٮريةن 
، وٮرةو  الٮٝخ احلةيل ٩ؽرؾ وٮرة احلىةف ثؽكف دٮقٍ أمِّ 

٥ ٨٦ أ٩َّ  ٪ة ا٠تكب٪ة٬ة كظى٤٪ة ٤ٔي٭ة قةثٞةن ٨٦ ػبلؿ ثةلٗؿ
إذا اكف ٧٤ٔ٪ة ثىٮرة / أػؿل كبٕجةرةو . دٮقٍ وٮرة أػؿل

٧٤ٔ٪ة ٬ؾا ٬ٮ ٥٤ٔ  ٚإفَّ ، ظةوبلن ثؽكف كاقُح يف ا٠تكةث٫
ظةوبلن ثؽكف كاقُح يف ة إف اكف ٧٤ٔ٪ة ثةلىٮرة كأ٦َّ . ثؽئل
 . ٧٤ٔ٪ة ٬ؾا ٬ٮ ٥٤ٔ ظٌٮرم ٚإفَّ ، إدرا٫٠

"ٔؽـ ٝةث٤يح ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم  املضٍٔغح اثلةثلح كجنؽ يف
 ًٕٚل أقةس ٬ؾق املية يتجةدر إىل ا٣ٛ٭٥ أفَّ ، (ر٥ٝ) ل٤ؼُأ"

 .كال يٞج٢ اخلُأ أثؽان ، ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم داا٧ةن ٦ة يكٮف وةدٝةن 
؛ اتلؽٝيٜ الٮاًط ل٤ٕيةفكظك٥ ٠٭ؾا ٬ٮ ٩ةمئ ٨٦ ٔؽـ 

 / ة أمٮركذلٟ ٣ٕؽَّ 

ؿ/ األمؿ  إف اكف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم ث٧ٕىن ٧٤ٔ٪ة األكَّ
ٚبل ي٧ك٨ كو٫ٛ ؛ أذ٬ة٩٪ة لح املةز٤ح دلثةلىٮر اذل٬٪يَّ 

الىٮاب كاخلُأ مؿدجٍ ثُجيٕح  كذلٟ ألفَّ ؛ ثةلىٮاب كاخلُأ

بنػٕبل٘ بٜيهاٙ  عحام   ( )

عى اااااد  اااااٙ به     بًن

.  بنقى ٌ  ٔ

 

 

 

 

ً ام  ( ) ًل٘  يؿ يٗحةؼ بٛن

ُٓع بنػمٚام  زقٙ     بًن

   اااٙ زعهاااٛى بن هُااا د  ظ 

  .
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دُةثٞ٭ة ٦ٓ  لة ػةرج اذل٨٬ ك٦ؽظاكيح ٬ؾق الىٮر ٧َّٔ 
ىلع ! ثني ٬ؾق الىٮر كأذ٬ة٩٪ة ٚي٧ة ماكفو  ك٣حف هل أٌم ، الٮاٝٓ

، كوٮرة الؿكح، دؽرؾ أذ٬ة٩٪ة وٮرة ا٣٘ٮؿ/ قبي٢ املسةؿ
 مجيٕ٭ة ثؽكف دٮقٍ الىٮرة كىلع حنٮو  ..،.ك، كوٮرة النضؿة

ك٬ؾا . ٧٤ٕٚ٪ة جب٧يٓ ٬ؾق الىٮر ٬ٮ ٥٤ٔ ظٌٮرم، كاظؽ
 ا٥٤ٕ٣ املذ٧ٌس٢ يف ظٌٮر ٬ؾق الىٮر دلل أذ٬ة٩٪ة ٣حف حمبلن 

ٚةلىٮاب كاخلُأ يىٌط الٮوٙ ث٫ ، ل٤ٮوٙ ثةلىٮاب كاخلُأ
ٔ٪ؽ٦ة ٩ؿيؽ أف ٧٩ٌي ٦ؽل ٦ُةثٞح ٬ؾق الىٮر ٦ٓ الٮاٝٓ 

 . ٢٬ يذُةثٞةف أـ ال، كا٣ٕةل٥ ػةرج اذل٨٬

٬ٮ ، أظؽ مىةديٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم األػؿلاثلةين/ األمؿ 
ٚ٭٢ ي١٧٪٪ة ٨٦ ٬ؾا امل٪٤ُٜ ، ة٬ةاتلٛةد٪ة أل٩ٛك٪ة ك٦ٕؿٚذ٪ة إيَّ 

اجلةس ال خيُؤكف يف  ىلع ٬ؾا األقةس ا٣ٞٮؿ ثأفَّ  ث٪ةءن 
٦ة ادلايع ٨٦ كراء ، اكف احلةؿ ١٬ؾاٚإذا  !؟٦ٕؿٚذ٭٥ أل٩ٛك٭٥

  !؟٬ؾا الالكـ ظٮؿ وٕٮبح ٦ٕؿٚح اجلٛف كِّ 

، لٮ ٤٧ٔ٪ة ىلع َجٜ الؿااش يف الك٪ٮات األػِّيةاثلةىر/ األمؿ 
، ح أيٌةن ٫ مةم٢ ل٧٤ٕؿٚح الن٭ٮديَّ ؾ٩ة ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم ىلع أ٩َّ كاخٌت 

ِّي ح داا٧ةن املٕؿٚح الن٭ٮديَّ  ٚ٭٢ ي١٧٪٪ة أيٌةن ا٣ٞٮؿ ثأفَّ  وةدٝح ٗك
 / ظير ال يذأٌّت جلة ٬ؾا ا٣ٞٮؿ ألقجةب. ٝةث٤ح ل٤ؼُأ

ٝؽ رٌصح مجيٓ أ٢٬ الكِّي كالك٤ٮؾ ك٦ؽيٌع / هلةأكَّ 
ث٢ ، ح ل٤ؼُأح امل١تكجةت الن٭ٮديَّ ال١نٙ كالن٭ٮد ثٞةث٤يَّ 

  .كصٮدقؽكا كأكٌ 

م ُااِّٛبن: ٚطىجااٙ  وبغااع ()

ٚؿٛاٗ   هُاا د بنعى ااةٌ  قااى  

يكسااث بنسحهٛااس بيَااايٙ    

 ٔ حعااد بنكةيُااد   -بٟن

  . 



بنعهى بنؿٕٛو٘ 

 

٤٧ٔيةن ال د٢ٌٞ أػُةء ٦ؽيٌع ال١نٙ كالن٭ٮد يف / كزةُيٓة
 . إدرا٠٭٥ جلْةـ اعل٥ الٮصٮد ٨ٔ أػُةء ا٣ٛبلقٛح كأ٢٬ الالكـ

ا٥٤ٕ٣ ح ىلع ٬ؾا يكٮف الالكـ ٨ٔ ٔؽـ ٝةث٤يَّ  ث٪ةءن 
كذلٟ أل٩٪ة لٮ ؛ احلٌٮرم ل٤ؼُأ أمؿان ػةداعن كببل ٚةاؽة

ح ٝةث٤ح املٕؿٚح الن٭ٮديَّ  جنؽ أفَّ ، حٝىؽ٩ة ٦٪٫ املٕؿٚح الن٭ٮديَّ 
كلٮ ٝىؽ٩ة ٦٪٫ مىةديٜ دٕؿيٙ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم . ل٤ؼُأ
َـّ ، ح٧٤ٔ٪ة ثةلىٮر اذل٬٪يَّ ) اثلبلزح كا٣ٕٞٮؿ  كص٢َّ  ٥٤ٔ اهلل ٔ

٥٤، ا٣ٕةحلح ث٤ٕ٧ٮالد٭ة ٔؽـ  جنؽ أفَّ ، (ث٪ٛك٫ مؼهو  كِّ  ٔك
ث٧نلك٪ة يف  ح اخلُأ يف ٬ؾق املىةديٜ ٣حف هلة أٌم ٔبلٝحو ٝةث٤يَّ 
أك ٚةاؽة يف  حو ح أٌم أ٧٬يَّ ٧٠ة ٣حف هلؾق ا٣ٞةث٤يَّ ، ح املٕؿٚح٩ْؿيَّ 

 . حبٮز٭ة

ثةإلًةٚح إىل املىةديٜ اثلبلزح  - املٞةؿ ٙٝؽ أكرد مؤ٣ِّ 
 / ٧ةك٬، ػؿي٨ أيٌةن مىؽاٝني آ - املٕؿكٚح ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرم

. ذ٥٤ٔ٫ امل٤ٕٮؿ ث٤َّٕ  -

. ذ٫جب٧يٓ ٤ٕ٦ٮالت ٤َّٔ  ٤ٕ٦ٮؿو  ٥٤ٔ كِّ  -

 - الكٓؿكردم يؿكف أفَّ ، ثٕي أقةدؾة احلٮزة املٕةرصي٨
 املعكٮقةت اكف يذ٤ًفَّ  - كملة اكف هل ٨٦ ريق يف ٥٤ٔ الٮصٮد

 .قُح ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرماثٮ

٫ ي٥٤ٕ جب٧يٓ ذ٫ أك أ٩َّ امل٤ٕٮؿ ي٥٤ٕ ث٤َّٕ  ا٣ٞٮؿ ثأفَّ  كلٮ اكف
 يجًف ىلع أرض الٮاٝٓ لٮصت أالَّ ، ٝٮالن وةاجةن ، ذ٤ٕ٦٫ٮالت ٤َّٔ 

ـاء اعل٥ الٮصٮد دٮصؽ  كذلٟ ألفَّ ؛ ٦ة جن٭٫٤ ثح٪٪ة كبني مجيٓ أص

بنٓاااااٛىبي٘  ٖااااامو  ( )

  ٍٛ ساااهٓن م بًن   بنٓااإْب

ٕجٛ اااااااااااااااد   . ٔبنىج

ً ام ؾُاٍٛ     حةٞحةئٙ  يؿ بٟن

ااهْث   أٖاإل بن هُاا د ٔبًن

بقعٙ  ٔ  .-بٕن

به بنػااااإبل٘  ( عحااااام)

 .  بٜيهٙ
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ة/ ظةتلني٭ة ال خت٤ٮ ٨٦ أم أ٩َّ ، ٔبلٝح ٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجي٢ أف  إ٦َّ
كال ، ذ٪ة٤ٕ٦ٮ٣ح ذلات ٤َّٔ  ٭ةأك أ٩َّ ، ح جلةدكٮف ْل ذاد٭ة ٤َّٔ 
٧٪ة أفَّ يىٌط ٬ؾا ا٣ٞٮؿ إالَّ  ، جلة ٥٤ٔ جب٧يٓ الاكا٪ةت  إف ٔز

 ة دلي٪ة ٨٦ ٦ٕؿٚحو ٪ة اغ٤ٚٮف ٧َّٔ ك٣ك٨ اغيح ٦ة يف األمؿ أ٩َّ 
  .وؽر املذأهلنيك٬ؾا ٦ة ٝةهل ! مةم٤ح

٦ة ٚؿؽ ٥٤ٔ ٠٭ؾا / كيف ٬ؾق احلة٣ح يؿد اإلماكؿ اتلةيل
ح املٕؿٚح ا٣يت ٝؽ يٮو٤٪ة ٦ة ْل اجلذةاش يف ٩ْؿيَّ ؟ ٨ٔ اجل٭٢
  !؟ىع ٠٭ؾاإحل٭ة ٦ؽَّ 

٨٦ ٬ؾا  ر٥ٝ  ًٓاملٮ) بنيغ اإلرشاؽ ة ٦ة خيذهُّ أ٦َّ 
 كذلٟ ألفَّ ؛ ح املٛ٭ٮـ أٔبلق ل٤٪ٞؽٚإ٩ٌ٪ة جنؽ ٝةث٤يَّ ، (ابل٪ؽ

ل٥ يك٨ يف وؽد َؿح ، (الؿؤية) حالك٭ؿكردم يف ثية٫٩ ل١يٛيَّ 
ح ٦جحٌ٪ةن مالكن ٨٦ إدرااكد٫ احلكيَّ ، ح٤ٔٮ كق٧ٮ ٩ْؿد٫ املٕؿٚيَّ 

٦ٞىٮدق اكف اإلديةف ثبيةف صؽيؽ  فَّ إث٢ ! املؼذٌىح ث٫ ظرصيةن 
ط ٠يٛيَّ  ًٌ   .(الؿؤية) ح ٤٧ٔيح اإلثىةريٮ

يط أفَّ ميغ اإلرشاؽ أراد  ٦ة يف األمؿ أفَّ  ٚلكُّ   ح٤٧ٔيَّ  دًٮ
ال دذ٤ُت ا٩ُبلؽ مٕةع  - كا٣يت ْل إدراؾ ظيس - (الؿؤية)

ٚٞؽ اكف ٬ؾا ٬ٮ ٝٮؿ ) اليشء املؿيئ ٩ٮر ٨٦ ا٣ٕني ٣حكٍٞ ىلع
ح ٨٦ املذلكٌ  ٭ة ال دذ٤ُت ٧٠ة أ٩َّ ، (٧ني يف دٛكِّي الؿؤيةدل٧ٔٮ

ح إىل داػ٢ أيٌةن أف ي٪١ٕف مجط أك وٮرة ٨٦ األميةء املؿايَّ 
 فَّ إث٢ ، (ةءاكف ٬ؾا ٬ٮ ٝٮؿ أدجةع ٦ؽرقح املنٌ ك ٝؽ ) ا٣ٕني

ح اكؼو ألف ٩ؿل د٤ٟ رصؼ مٮاص٭ح ٔيٮ٩٪ة لؤلميةء اخلةرصيَّ 

بنٓاااااٛىبي٘  ٖااااامو  ( )

  ٍٛ ساااهٓن م بًن   بنٓااإْب

ٕجٛ د  ٔ   .  -بنىج
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٫ اكف  جلة أ٩َّ ىلع ٦ة رسدق الك٭ؿكردم يتجنيَّ  كب٪ةءن ) األميةء
٧ةؿ احلكيَّ  زجةت إكل٥ يك٨ ٦ٞىٮدق ، حثىؽد ثيةف أظؽ اأٔل
 . ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم حبةؿ ٨٦ األظٮاؿ

أوجط ، كىلع أقةس امل٤ٕٮ٦ةت احلؽيسح يف ٬ؾا املضةؿ
٬ٮ ثة٢َ ، رأيةن ٠٭ؾا ٚي٧ة يؿدجٍ ثؿؤيح األميةء ٨٦ ابلؽئل أفَّ 

ؽقح ا٣ٕني كالنج١يَّ . ثةبلؽا٬ح ح كقةاؿ املؿاظ٢ ٚؽكر اجلٮر ٔك
ٝؽ أوجعخ يف ز٦ة٩٪ة ٬ؾا ٨٦ أبكٍ ، ثةلؿؤيةاملؼذٌىح 

يع٭ةاألميةء ا٣يت ال ظةصح بلية٩٭ة    .كدًٮ

يط  كصؽيؿ ثةذل٠ؿ أفَّ  ٬ؽؼ ميغ اإلرشاؽ ٨٦ ٬ؾا اتلًٮ
 إىل امليذةٚييٞية (ا٣ُجيٕح) ٬ٮ د٧ٕي٥ ٝٮا٩ني ا٣ٛييةء، ا٣ٕةٌَل 
ط ٔؽـ دٮٚيٜ . كحت٤ي٢ ا٥٤ٕ٣ اإل٣ٔل (٦ة كراء ا٣ُجيٕح) ًٌ كق٪ٮ

٫ٕميغ ا  . إلرشاؽ يف ٬ؾا األمؿ يف مًٮ

أد٣ح ) املٞةؿ حبر آػؿ حتخ ٔ٪ٮاف لاكدتاخلةمف/ 
ظير يجؽأ يف حبس٫ ٬ؾا  .(ح مىةديٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرموعَّ 

ؿي٨ ىلع إ٩كةر ا٥٤ٕ٣ كٝؽ ي٢٧ٕ ثٕي امل١ِّٛ )/ ثةتلربيؿ اتلةيل
كألص٢ ؛ كذلٟ ٨٦ ػبلؿ حمةك٣ح ٩يف مىةدي٫ٞ؛ احلٌٮرم

، ؿكف اإلقبل٦يٮف إىل ٬ؾق اجلُٞحامل١ٌٛ ٬ؾا داا٧ةن ٦ة ا٩تج٫ 
زجةت أد٣ح إث، ٚٞةمٮا ثةإلًةٚح إىل ذ٠ؿ أٝكةـ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم

  .(ذ٫ أدتل٫ أيٌةن وعَّ 

أوٮؿ أحبةز٫  ٪ة يف ذلٟ ابلعر أيٌةن جنؽ أفَّ أ٩َّ  ؽى يٍ بى 
ؽـ ادلٝحمكذ٧ٌؽة ٨٦   / ٦٪٭ة ٬٪ة إىل ثٕيو  كقجنِّي، اخلُأ ٔك

ُٓىٔول٘  ْٓةت بن( )

  بنمٍٚ ٚؿٛٗ  

َُّٗ ةذ ْٛف بيْىبق   ي

 ٔ.

ناااااااإ كااااااااةٌ وأ٘ ( )

بنُٓىٔول٘ ْاهب َاةزع عاٍ    

ٕ و َ عى ااد نمٚااّ ىٚ ااظزٟاا د بًن

ٕ ْة ًَٔ    ٌ غاث بنقإل جاه    ٕن

ااااةٌ بنعااااةيٛ ٍٛ  غًٛااااع بُن

٘  ٔبنحُٟةل بنهٍٚ  ع ٚىٌٔ أ

ٍٜ ٘   بوزحة ٍ عًم بنىؤٚة جاه  ٛج

ياااااٍ أَااااإبى بنسٗااااإٚى  

ٓى غًٛعاًة قام     جاهََّ ٔبوْحةؼ

ٕ و َظىٚ اا   د ٖٔااهٕب  نااٗ زٟاا

عى د  ٕ ٔبًن  ْة!  ًَ
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 >ا٣ٌٛةءٜ يف اإلنكةف امل٤َّٕ <ٙ دحل٢ ٝؽ أكرد املؤ٣ِّ  -

 ىلع
ى
ظةؿ ؛ ٫ٌ٩ اقذؽالؿ إلزجةت أظؽ مىةديٜ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم أ

ٮع املـبٮر ال  إىل  و٤حو  ثأمِّ  ي٧خَّ ٠ٮف حبر اث٨ قح٪ة يف املًٮ
اث٨ قح٪ة يف ٠ذةث٫  فَّ إث٢ . دٞكي٥ ا٥٤ٕ٣ إىل ظىٮيل كظٌٮرم

يف ثؽايةت اجل٧ٍ اثلة٣ر اكف ثىؽد إزجةت كصٮد اجلٛف ال 
ثٮاقُح الىٮرة أك  ٬ؾا االتلٛةت د٥َّ  ة حبر أفَّ كأ٦َّ . ِّٗي

ٮع ، ٚ٭ؾا قؤاؿ آػؿ، ثؽك٩٭ة كذللٟ ييجًعر يف ٬ؾا املًٮ
 .مكذٞبلن 

 ،ًٓٙ يف امتجةق آػؿ أيٌةن يف ثٕي املٮااملؤ٣ِّ كٝٓ  -
اقذ٘٪ةء ) زجةتإ٧ني يف ةذق اقذؽالؿ املذلكِّ اختَّ / كْل ٔجةرة ٨ٔ

٫ ث٧ٕىن ادلٚةع ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ ىلع أ٩َّ ، (حا٥٤ٕ٣ ٨ٔ الىٮرة اذل٬٪يَّ 
 ٬ؾا ابلعر ٣حف هل أٌم اردجةطو  يف ظني أفَّ ، احلٌٮرم

أم  -٭٥ ٧٠ة أ٩َّ . ثذٞكي٥ ا٥٤ٕ٣ إىل ظىٮيل كظٌٮرم
يٮردكا دٞكي٥ ا٥٤ٕ٣ إىل ظىٮيل كظٌٮرم يف  ل٥ -ؿي٨ امل١ٌٛ 

 .(حاقذ٘٪ةء ا٥٤ٕ٣ ٨ٔ الىٮرة اذل٬٪يَّ ) امل٪ةثٓ ا٣يت حبسٮا ٚي٭ة

٧ني ك٦٪١ؿم كصٮد الىٮرة أو٢ ٦ؽار حبر املذلكِّ 
ةٚح الح ح ٩ٛكيَّ ا٥٤ٕ٣ ٬ٮ ٠يٛيَّ  دااؿ يف أفَّ ، حاذل٬٪يَّ  ز٦ذ٭ة اإًل

ال ا٣ٞٮؿ ثٮصٮد وٮر يف ، حخلةرصيَّ كا٣جكجح إىل املٮصٮدات ا
٪ة ٔ٪ؽ٦ة حنى٢ ك٬ؾا ٦ٕ٪ةق أ٩َّ . حاذل٨٬ ٨ٔ املٮصٮدات اخلةرصيَّ 

 فَّ إدذٮاصؽ يف ٩ٛٮق٪ة ظة٣ح حبير ، ىلع ا٥٤ٕ٣ ث٭ؾق ا٣ُةك٣ح
وٮرة ٨٦  ال أفَّ ، ٬ؾق احلة٣ح ْل ٩ٮع ٨٦ ا٣جكجح إىل ا٣ُةك٣ح

َّٟ . ا٣ُةك٣ح ٝؽ ا٩ذ٤ٞخ إىل أذ٬ة٩٪ة ٬ؾق  اجلْؿكص٭ح  أفَّ  ثبل م

بجااااٍ َااااُٛة  وبغااااع:  ()

بيْاااااةوبذ ٔبنسُحٛٓاااااةذ  

ًٝ  .  -  بن ٗم بُن

 

 

 

 

 

 

نهٕقااإف عهاااٗ يطاااةل ( )

: بنُٓىٔول٘  ؾكًاد  وبغع

 .  بيْىبق

 



بنعهى بنؿٕٛو٘ 

 

٩ةمبح ٨٦ أذٞةد٥٬ ثةٔذجةر ك٦ٞؽرة اذل٨٬ ىلع احلىٮؿ ىلع 
كص٭ح اجلُؿ ٬ؾق يف ز٦ة٩٪ة احلؽير   أفَّ إالَّ ، ا٣ٕةل٥ اخلةريج

ٌؽ اع٦يَّ  ٕى ع٤ح صؽٌ تي  . ان ح ًك

ٔااؽ اىػيً احلٌٔرم املؿدجُح ثِظؿيَّ الكةدس/  يف . ح املػؿـحـ
 حٛح األقةقيَّ منلكح ا٣ٛبلق ظ٢ُّ  ٙ املٞةؿ يذ٥ُّ كص٭ح ٩ْؿ مؤ٣ِّ 

/ ظير يٕذٞؽ ثأفَّ . ح املٕؿٚح ثٮاقُح ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم٦ٓ ٩ْؿيَّ 
دةثٕني يف ذلٟ ظ٧١ةء  - اجلؽد الىؽراايٮفيٕذٞؽ ا٣ٛبلقٛح )

٨٦ ثني مجيٓ ، حأ٩ٮاع املٕؿٚح احلٌٮريَّ  أفَّ  - ا٣ٕىٮر املةًيح
أٝكةـ ا٤ٕ٣ٮـ ْل ا٣ٞةدرة ىلع م٢ء ٬ؾا ا٣ٛؿاغ املٕؿيف كإزاظح 

  .(حا٣تن١ييك كا٣ٞٮؿ ثة٣جكبيَّ  ٔٞجةت ا١ٛ٣ؿ

ح ىلع درصح ٨٦ الٌعة٣ح كٚٞؽاف ٬ؾق ا٣ٛٞؿة اخلُةثيَّ 
يط كاجلٞةش، األقةس ٚ٭٢ كإٝةن ٝةـ . ظير ال ي٤ـ٦٭ة اتلًٮ

 اجلؽد كظ٧١ةء ا٣ٕىٮر املةًيح حب٢ِّ  الىؽراايٮفا٣ٛبلقٛح 
ٚأ٤ٗٞٮا ابلةب أ٦ةـ ا١ٛ٣ؿ ا٣تن١ييك ، ح املٕؿٚحمنلكح ٩ْؿيَّ 

  !؟حثة٣جكبيَّ كا٣ٞٮؿ 

ثٌٕ٭٥  ٧٤ٚةذا جنؽ أفَّ ، ٬ة حن٨ كآزةر احل٧١ةء كًلذج٭٥
؟ ا٬ذ٧ة٫٦ أوبلن  دٕةىل ىلع أف جي٢ٕ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم حم٢ٌ 

ـأ٭٥ ٦ٓ أدجةع  كملةذا جنؽ أفَّ  اث٨ قح٪ة كأ٦سةهل ٔ٪ؽ٦ة يجنت ٩
ٮع ، ا١ٛ٣ؿ ا٣تن١ييك اك٩ٮا يذضة٤٬ٮف اإلمةرة إىل ٬ؾا املًٮ

ٮف األثىةر ٨ٔ اإل ٌٌ ٧٤ٚةذا ل٥ ي٥ٞ اث٨ قح٪ة كال  !؟مةدة ث٫كي٘
كال اآلػؿكف يف  وؽر ادلي٨ النِّيازمالك٭ؿكردم كال 

ثإرصةع لخة٣ٛي٭٥ إىل ا٥٤ٕ٣ ، اقذؽالالد٭٥ ل٤ٮوٮؿ إىل الٮاٝٓ
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احلٌٮرم كإٝ٪ةٔ٭٥ ث٫ ثؽالن ٨٦ إيؿاد اإلد٣ح كا٣ربا٬ني 
كملةذا ال يكذٕني ث٫ املٕةرصكف يف ٝجةؿ ٬ض٧ةت  !؟املؼذ٤ٛح
، ٭ح ٨٦ ٝج٢ ا٣٘ؿبح املٮصَّ ا٣تن١ييك كا٣ٞٮؿ ثة٣جكبيَّ ا١ٛ٣ؿ 

ث٭ؾا ،  جلة حن٨ث٢ كظََّّ ، ظٮف حل٧١ةء ا٣٘ؿبكملةذا ال يرصِّ 
  !؟األقةس املعك٥ املٛيؽ

و يف كاذلم يٍسٌ ، أغالق املؾنٔراعء حتييو االدَّ  كىلَ جيت
ٔاكع ُظؿ دميع  اجلؽد ٌَ املػةرصيَ. ـأقةس ـةاؽة  الىؽرااحنيال

ح املػؿـح كًلفةءدّ دؿصع يف ُظؿ أقةدؾة ٔرم كيف ُظؿيَّ اىػيً احلٌ
املػةرصيَ إىل رصٔع اىػيً احلىٔيل إىل  الىؽراايَّحاىفيكفح 

اىػيً احلٌٔرم ْٔ مـيو إماكالت  اىػيً احلٌٔرم. أم أفَّ 
ألٌُّ ؛ ح املػؿـحح يف دلةالت ُظؿيَّ اىفهؿ اىتنهييك كاىلٔؿ ثةىجكبيَّ 

ٔد ٌَ  مؿصع اىػيً احلىٔيل كداغٍّ! نٍة جيت أف ُجعر يف امللى
 ة/ ِْ (رصٔع)

ىلع ػبلؼ ٦ة ٝةمٮا ثجكبذ٫ حل٧١ةء ا٣ٕىٮر / الن أكَّ 
أقةس ا٣ٞٮؿ ث٭ؾق  ا٣ْة٬ؿ أفَّ ، املةًيح ٨٦ ا٣ٞٮؿ ث٭ؾق ا٣ٛةاؽة

 (رصٮع ا٥٤ٕ٣ احلىٮيل إىل ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم) أٔين - ا٣ٛةاؽة
أًٙ إىل . ٦ح ا٣ُجةَجةيئاقُح دل٭ٮد ا٣ٕبلَّ تنحيؽق ثٮ ٝؽ د٥َّ  -

ح ٝيةـ احل٧١ةء ٚي٧ة ٝج٢ ٙ املٞةؿ ل٥ يرش إىل ٠يٛيَّ مؤ٣ِّ  ذلٟ أفَّ 
 . ٦ح ا٣ُجةَجةيئ ثذٛكِّي كإ٧ٔةؿ ٬ؾق ا٣ٛةاؽةز٦ةف ا٣ٕبلَّ 

رصٮع ا٥٤ٕ٣ احلىٮيل إىل ا٥٤ٕ٣ ) ٣ٞؽ ٝةمٮا ثذٛكِّي/ زةُيةن 
٭٥ يف ٩٭ةيح املُةؼ ٧٠ة أ٩َّ ، إىل مخكح كصٮق لخذ٤ٛح (احلٌٮرم

ل٥ يؿكا رصٮع ا٥٤ٕ٣ احلىٮيل إىل ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم ىلع أقةس 
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٥٬ ثأ٩ٛك٭٥ ، ىلع ٬ؾا كب٪ةءن ! مؤزؿان ، مجيٓ دٛكِّياد٫ اخل٧كح
ٌضذ٭٥ يف ٩٭ةيح أمؿان ال ٦ٕىن هل  ٝؽ أذربكا كَّ  حبس٭٥ ٬ؾا ًك

  !؟٧ٚة ثةلٟ يب كبةآلػؿي٨! كال ز٧ؿة

ق٪ٞٮـ ثذع٤ي٢ ، ٨٦ ثني ٬ؾق اتلٛكِّيات اخل٧كح
ثؽاع املؿظٮـ إكاذلم ٬ٮ ىلع ا٣ْة٬ؿ ٨٦ ، ك٦٪ةٝنح أظؽ٬ة

ٚٞؽ ثنٌي املؿظٮـ ا٣ُجةَجةيئ رصٮع ا٥٤ٕ٣ ، اىُجةَجةيئ
"ا٥٤ٕ٣ / احلىٮيل إىل ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم ىلع ٬ؾا اجلعٮ

ًَّ ، ٬ٮ ٦أػؾ ك٦٪جٓ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيل"احلٌٮرم  ط كٝؽ ك
٠ٮف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم ٦أػؾان ل٥٤ٕ٤ احلىٮيل ىلع ٬ؾا  (&)

، ٦س٢ احلىةف، "ٔ٪ؽ إدراؾ املٮصٮدات املعكٮقح/ النلك
ِّيق، كاإلنكةف، كالنضؿ  ثذٮِّٚي يٞٮـ اإلدراؾ احليٌس ، ٗك

األصٮاء امل٪ةقجح ليك حيى٢ اردجةط ىلع ٬يبح ٥٤ٔ ظٌٮرم 
ظير ؛ حح تل٤ٟ ا٣ْة٬ؿة اخلةرصيَّ احلٞيٞح املسةحلَّ ثني اجلٛف ك

ح كلٮ ٨ٔ ح هلة ٨٦ ظٞيٞذ٭ة املسةحلَّ ا٩زتاع الىٮرة اذل٬٪يَّ  يذ٥ُّ 
ؽ   ."حلذ٥ٌ أذجةر٬ة ثٕؽ ذلٟ، ثٕي

٦ح ٬ؾا يكذ٪٫ٛ اإلماكؿ ٨٦  اىُجةَجةيئ ك٩ْؿ ا٣ٕبلَّ
٪ة حنى٢ ىلع اعء الىةدر ٦٪٫ ثأ٩َّ االدَّ  كذلٟ ألفَّ ؛ ةصٮا٩ت ٔؽَّ 

ح ٨ٔ َؿيٜ ا٥٤ٕ٣ ح ل٤ْٮا٬ؿ اخلةرصيَّ اردجةط ٦ٓ احلٞةاٜ املسةحلَّ 
 / ٚي٫ ٩ٞةط حبر ٔؽيؽة، احلٌٮرم

احلٞيٞح  ٧٠ة أفَّ ، اعء ٣حف ٝةثبلن لئلزجةت٬ؾا االدَّ األكىل/ 
يط ث٭ؾق ا٣بكةَحاملسةحلَّ  ، ح لؤلميةء ِّٗي ٝةث٤ح ل٤ذبني كاتلًٮ

ً اااام ( ) حةٞحااااةئٙ  يؿ بٟن

ةٚااااااد ؾُااااااٍٛ   َٓ  

.  بنؿكًد  ٔ



 بنُِّٛم ٚؿٛٗ بنٛطىجٙ 

 

  !؟كبح٪٭ةردجةط ٚي٧ة ثح٪٪ة ١ٚيٙ احلةؿ يف ا٣ٞٮؿ حبىٮؿ اال

٦ةت يٌةٔٙ ٨٦ دٕٞيؽ إًةٚح األقف كاملٞؽِّ اثلةُيح/ 
ح كٝي٧ح كأذجةر ٪ة إًةٚح إىل دبيني ٠يٛيَّ أم أ٩َّ ، املنلك

يط ، ردجةط املٕؿيف ٦ٓ ا٥٤ٕ٣ املعكٮساال يذٮٌصت ٤ٔي٪ة دًٮ
ح تل٤ٟ ردجةط املٕؿيف ٦ٓ احلٞةاٜ املسةحلَّ ح كأذجةر اال٠يٛيَّ 

 . ا٣ْٮا٬ؿ أيٌةن 

يف ، ح ألذ٬ة٩٪ةي٧ك٨ دبيني الؿاثُح املٕؿٚيَّ  ٠يٙاثلةثلح/ 
٢٬ قجذ٧ك٨ ٬٪ةؾ أيٌةن ٨٦ إدراؾ ، اعل٥ ٦ة ثٕؽ ا٣ُجيٕح

 ؟ حاحلٞةاٜ املضٌؿدة ٦ٓ ظٞةاٞ٭ة املسةحلَّ 

قي١ٮف ، ٔ٪ؽ مبلظْح ظؽكث اخلُأ يف إدرا٠٪ةالؿاثػح/ 
ح ل٤ؼُأ أيٌةن  ـٔٮـ يف ٬ؾا ا٣ٞٮؿ ًٔؿ ؛ ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم امل

ذجةركبةتلةيل قحكٍٞ ٨٦  وؽر ٧ٚسبلن لٮ اكف اث٨ قح٪ة ك. األ
، ح ل٤ٛ٤ٟ كاملةءمؿدجُني ٦ٓ احلٞيٞح املسةحلَّ  ادلي٨ النِّيازم

ت ك٣حف املةء مؿًلٌ  ا٤ٛ٣ٟ ال كصٮد هل كأفَّ  ١ٚيٙ ل٥ ي٧٤ٕة أفَّ 
 !؟بكيُةن 

٩كٮف ظٞيٞحن ٝؽ ، كبٞجٮجلة كص٭ح ٩ْؿ ٠٭ؾق/ ػذةٌةن 
احلٌف ٦ٓ ٨٧ٚ ٩ةظيح أقُٞ٪ة اردجةط ، اثذٕؽ٩ة ٨ٔ الٮاٝٓ

ذجةر أػؿل ٩كٮف ٝؽ  ك٨٦ ٩ةظيحو ، ا٣ٕةل٥ اخلةريج ٨ٔ األ
. إًٔٛ٪ة اردجةط ا٢ٕٞ٣ ٦ٓ احلٌف 

/ ٩تيضح ككص٭ح ٩ْؿالكةثع/ 

ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم الٮاٝٓ يف ٦ٞةث٢ ا٥٤ٕ٣ احلىٮيل ٦ة اكف  -
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ٌٍ أثؽان ث٧ٕىن املٕؿٚح الن٭ٮديَّ   أك ٩ٌه  ثةظرو  كَلُّ ، ح ك٨٣ يكٮف ٝ
 أف إالَّ ، ث٧ٕىن كاظؽ ٚٞؽ كٝٓ يف اخلُأزجني يكذؼؽـ ٬ؾي٨ اال

 كذلٟ ألفَّ ؛ يكٮف اقذؼؽا٫٦ ٨٦ ثةب ا٣تكة٦ط كا٣تنبي٫ ال ِّٗي
ٞةف ث٧ضةؿ كاظؽ أال الك ا٥٤ٕ٣ احلىٮيل كا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم ٦ذ٤ٌٕ 
ي٪ة ا٣ْة٬ؿم كا٣ٌٕٞل كاذل٬ين املٕؿٚح  يف ظني أفَّ . ك٬ٮ دلةؿ ٔك

ح ابلةَ٪يَّ  ك٬ٮ دلةؿ ابلىِّية ح مؿدجُح ث٧ضةؿ آػؿالن٭ٮديَّ 
. حكاملاكمٛةت احلةو٤ح ٨٦ اتلضةرب ا٣ٕؿٚة٩يَّ 

ا٥٤ٕ٣ احلىٮيل كا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم  ٚيف الٮاٝٓ جنؽ أفَّ  
ٚيف ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرم دذٕةم٢ اجلٛف ، كاظؽ الك٧٬ة ٨٦ صجفو 

قٮاء اك٩خ ٬ؾق الىٮرة ْل ث٪ٛك٭ة ، ٦ٓ الىٮرة احنىةران 
٦ٕؿٚذ٪ة إىل أك اك٩خ الىٮرة ْل كقي٤ح رسيةف ، اجلْؿ ًٓمٮ

اذلم ٩ؽرًل٫ ٬ٮ ٔجةرة ٨ٔ  إفَّ  ظةؿو  كىلع أمِّ . حاألميةء اخلةرصيَّ 
. وٮرة ال ِّٗي

، حأك ٠ٛةءة ٦ٕؿٚيَّ  ٚةاؽةو  ٣حف ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرم أٌم  -
ؽـ  كَلُّ  ابلعٮث الٮاردة يف ٬ؾا املضةؿ ٩ةثٕح ٨٦ ا٤ٛ٘٣ح ٔك

املىةديٜ املؾ٠ٮرة ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرم ْل  كذلٟ ألفَّ ؛ اتلؽٝيٜ
 / ٨ٔ ٔجةرة

. ح٧٤ٔ٪ة ثةلىٮر اذل٬٪يَّ  -أ
. ٧٤ٔ٪ة ثأ٩ٛك٪ة - ب
. ح ث٤ٕ٧ٮهلةح ا٣ٛة٤ٔيَّ ٥٤ٔ ا٤ٕ٣َّ  - ج
. حذ٫ ا٣ٛة٤ٔيَّ ٥٤ٔ امل٤ٕٮؿ ث٤َّٕ  - د



 بنُِّٛم ٚؿٛٗ بنٛطىجٙ 

 

. حذ٫ ا٣ٛة٤ٔيَّ ٥٤ٔ امل٤ٕٮؿ ثةمل٤ٕٮالت األػؿل ٤ٕ٣َّ  - ٬
ني ًٕاملٮ جنؽ أفَّ ، اخل٧كح املؾ٠ٮرة ٨٧ًٚٓ ٬ؾق املٮا

٭٧ة يٛذٞؿاف إىل ٩َّ إث٢ ، اعءاف ال دحل٢ ٤ٔي٭٧ةاألػِّيي٨ ٧٬ة ادٌ 
كذلٟ ؛ اثلة٣ر ٚبل ٔبلٝح هل ث٪ة ًٓة املٮكأ٦َّ . النة٬ؽ كا٣ٞؿي٪ح

 ًٓة املٮ٦َّ أك. ح ليشءح ٚة٤ٔيَّ ٪ة اعصـكف ٨ٔ أٌف ٩كٮف ٤َّٔ أل٩َّ 
ٮع ابلعر ك٣حف هل أٌم ٔبلٝحو  ح أ٣ث٧ك اثلةين ٚ٭ٮ ػةرج مًٮ

يةف ظير دك٧ ح ٨ منلكح ٩ْؿيَّ اتلُةثٜ ثني اذل٨٬ كاأٔل
يط ٬ؾق اجلُٞح ٤ٚ٪ٛرتض أ٩يٌن يل ا٥٤ٕ٣ ث٪ٛيس ، املٕؿٚح كتلًٮ

ح منلكيت يف ٩ْؿيَّ  ك٣ك٨َّ ، ح ا٣يت وٌٮر٬ة ذ٬ينكبةلىٮر اذل٬٪يَّ 
كال اردجةط هلة ، املٕؿٚح مؿدجُح ث٤ِٕل ث٧ة ٬ٮ ػةرج ٔيٌن 

، ر٬ة ذ٬ينح ا٣يت وٮٌ ث٤ِٕل ثؾات ٩ٛيس أك ثةلىٮر اذل٬٪يَّ 
ح ْل املٕؿٚح الن٭ٮديَّ  أفَّ  ظةؿو  اٚرتض مؼه ىلع أمِّ  كإفَّ 

منةلك  ْؾا ىَ يػيجِة ىلع ظوج  ـإفَّ ، مىؽاؽ ل٥٤ٕ٤ احلٌٮرم
/ ألقجةب كيهكذلم ؛ ح املػؿـحُظؿيَّ 

ح ح يف ذاد٭ة كبٕ٪ٮاف كإٝيَّ املٕؿٚح الن٭ٮديَّ  فَّ إاألكَّؿ/ 
. ةَح٣حكخ ٝةث٤ح لئلزجةت كا٣ٞجٮؿ ثبك، ال ك٥٬ كػيةؿ، حظٞيٞيَّ 

ذاد٭ة يف ٦ٕؿض آالؼ  ح يف ظؽِّ املٕؿٚح الن٭ٮديَّ  فَّ إاثلةين/ 
١ٚيٙ يتكىٌن هلة ، األماكؿ ٨٦ االحنؿاؼ كاتلعؿيٙ كاخلُأ

ة٩يَّ أف دىجط ٦ٕذ٧ؽان لىعَّ  ٌٞ . حح امل٤ٕٮ٦ةت ِّٗي الن٭ٮديَّ ح كظ

٣حكخ ، ذ٭ةح إف اٚرتً٪ة كإٝيَّ املٕؿٚح الن٭ٮديَّ اثلةىر/ 
ك٨٦ . ان يؿىق إحل٭ة ِّٗي ٔؽد ٤ٝي٢ صؽٌ ٚبل ، يف ٦ذ٪ةكؿ اجل٧يٓ

ال ي٧ك٨ أف دكٮف ؛ ٭ة ِّٗي ٝةث٤ح ل٤ذ٧ٕي٥ كاتل٤ٕي٥ظير إ٩َّ 
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. ح املٕؿٚح٦ٛيؽة أك مكذؼؽ٦ح ثٕ٪ٮاف ٦ٕيةر يف ٩ْؿيَّ 

نكجح اخلُأ كاالحنؿاؼ ٨ٔ الٮاٝٓ كاحلٞيٞح الؿاثع/ 
إف ل٥ يك٨ ، يع ال١نٙ كالن٭ٮداحلةو٢ يف ٦ُة٣ت ٨٦ يؽٌ 

ٚ٭ٮ ٣حف ثأ٢ٌٝ ، ٨٦ ل٥ يؽًع ٬ؾق املٕؿٚح أكرث ٦٪٫ يف ٦ُة٣ت
. ظةؿو  ٦٪٫ ىلع أمِّ 

اإلنكةف  أفَّ ، ح ل٤برشخترب٩ة اتلضؿبح اتلةرخييَّ اخلةمف/ 
ح ٚٞؽ ظى٢ ٤ٔي٭ة ٨٦ ٔي٪٫ ظيس٧ة ظى٢ ىلع ٚةاؽة ٦ٕؿٚيَّ 

ي٫ ٫٤ٞ كٔك ٚإف أكصؽ اإلنكةف ظٌةرة أك إف ظٌى٢ . كأذ٫٩ ٔك
٭٢ كاخلؿاٚح أك إف ٩٭ي إىل حمةربح اجل، ٧٤ٔةن كدٞ٪يح

٫ ا٬ؾا ثٮاقُح ادكة ٚٞؽ كو٢ إىل كِّ ، كاألمؿاض كابلبلية
ي٫ ٫٤ٞ كٔك  ثح٪٧ة جنؽ أفَّ ، كأذ٧ةدق ىلع ٔي٪٫ كأذ٫٩ ٔك

ٌدٔخ ال١نٙ كالن٭ٮد داا٧ةن ٦ة ااملؽارس كالنؼىيةت ا٣يت 
 . ي٨ أك ادل٩يةيف ادلِّ  قٮاءن ، أثٕؽت ا٣برش ٨ٔ الٮاٝٓ كاحلٞيٞح



ً م َةٖى   بنٓٛف يؿ

 

صساع التازٖذ ٔاحلاضس ٔاملشتكبن
ٌٛ  أفضن حنٕ غٍد زؤٖ

 حمىَّد ٌاصس  الظٗذ

 متّٗد

حمةكالت اإلوبلح ل٧٤ضذ٧ٓ ا٣برشم كاإلرمةد  إفَّ 
كًل٧ة اكف ، كاتلٮصي٫ ألث٪ةا٫ ٝؽي٧ح ثٞؽـ اجلٮع اإلنكةين ٩ٛك٫

ـاؿ ٢ اخل٤ٌف ل٤ٛكةد كاتلع٤ُّ  - أمؽ كأ٥ْٔ كب٪عٮو  - كال ي
 أ٩ٮاع اجلؿاا٥ كاملكةكئ أٚؿاد ك٦٪٧ْةت كمجٕيةت كمََّّ 
٣رتقيؼ٭ة كنرش٬ة كد٧ٔ٭ة ىلع الىٕؽ  تكىع صة٬ؽةن ، كدكؿ

١ٚؾلٟ اك٩خ كال ، حَّٚ آح ٠ح كاالصذ٧ةٔيَّ ح كالكيةقيَّ االٝذىةديَّ 
يح ٦زتا٦٪ح  زا٣خ ظؿٌلت املٌةدة كامل٪ة٬ٌح كاثلٮرة كاتلٔٮ

 يف مََّّ  ةن رضكق ةن اتلةريغ ظؿب تلتنلك ىلع مؿِّ ؛ ٦ٕ٭ة
ح ح اإلنكة٩يَّ ثني األػبلٝيَّ ، ثني اخلِّي كالرشِّ ، املضةالت
 . ثني ا٣ٕؽؿ كا٥٤ْ٣، حح األ٩ة٩يَّ كاجلٕٛيَّ 

َّٛ  إلدرا٫٠ أفَّ  ٢و ة ال حيذةج إىل ٠سِّي دأ٦ُّ كم٧َّ   ح الؿاصعحال١
ٝؽ اك٩خ ٨٦ ٩ىيت األرشار  - حكب٧ٕةيِّي ّؿٚيَّ  نكبيةن  -



ٖىبى بنسةوٚف ٔبنؿةٚى ٔبنًُسقحم 

 

احلك٥ ىلع األمٮر خبٮادي٧٭ة ٧٠ة   أفَّ إالَّ ، األ٩ة٩حني ا٣ْةملني
ك٣حكخ احلٞت ، ٚعؿًلح املضذ٧ٓ ا٣برشم ك  ٦ذى٢ه ، يٞةؿ

ح ث٢ احليةة اإلنكة٩يَّ ، ح ث٧ٕـك٣ح ٨ٔ ثٌٕ٭ة ابلٕياتلةرخييَّ 
ذٞي٥ ٦َّ ٦ة كدٞيي٧٭ة ال يك، مكِّية ثؽأت كملة دجذٔل ثٕؽ

٭ة ؽَّ ث٢ ال ثي ، ٚى٢ ثني ٚىٮهلة كظير ، ٨٦ حلةّ٭ة ث٧ض٧ٔٮ
ٍُّ  إفَّ  دٛةوي٤٭ة ىلع وٛعةت ٠ذةب  ركايح اإلنكةف ال زا٣خ خت

إىل ذلٟ الٮٝخ اذلم د٤ٜ٘ ٚي٫  ٞةن احلك٥ يجًف ٤ٕ٦َّ  ٚإفَّ ، ال١ٮف
 . دٚذة ال١ذةب كختذ٥ املكِّية

ا٢٧ٕ٣ ادلؤكب مكذ٧ؿ ٨٦ الك  ٚإفَّ ، كإىل ذلٟ احلني
 ألفَّ ؛ داا٥و  رو كأقةحلت اتلؼُيٍ كاتل٪ٛيؾ يف دُٮٌ ، ا٣ُؿٚني

 ك٬ٮ أفَّ ، ٦ٓ ٚةرؽ صٮ٬ؿم، اجل٧يٓ يكىع حنٮ ٦ة يؿاق ٧٠ةالن 
دة كجل٧ةٔح كأٚؿاد أظؽ ال٧١ة٣ني آين ّؿيف ك٨٦ ص٭ح حمؽَّ 

كاآلػؿ ٧٠ةؿ داا٥ كمةم٢ مؿاىع ٚي٫ مجيٓ ، ثٕي٪٭٥
ٚأظؽ ، اجلٮع ا٣برشم أٚؿاد ح كمجيٓيَّ اخلىٮويةت اإلنكة٩

ثأ٬ٮاء كا٩ٕٛةالت حترُّ أربةث٭ة  ال٧١ة٣ني ظيٮاين رصؼ ػةٌص 
كػِّي ،  حبك٥ ا٢ٕٞ٣ ا٣رب٬ةينكاآلػؿ ٦ّٞنَّ ، ىلع حتٞي٫ٞ

 . ؿ جلٮازع األ٬ٮاءك٦ؽثِّ  راعو ، كإنكةين، ٤ُ٦ٜ

 ٠عةؿ اإلنكةف ا٣ٛؿد ٤ٚحف ظةؿ ا٣برش ٚي٧ة ثح٪٭٧ة إالَّ 
ذؽاؿ ٦ٓ اهلٮل ، ٩ٛك٫ٚي٧ة ثح٪٫ كبني  ظي٪٧ة حيية رصاع األ

كأ٥ْٔ  ٫ ثني ثين اإلنكةف أكقٓ ٩ُةٝةن  أ٩َّ إالَّ ، كا٢ٕٞ٣ ٦ٓ اجل٭٢
ظير يكىع امل٭ـكمٮف لىة٣ط أ٬ٮاا٭٥ يف أ٩ٛك٭٥ ؛ ػُؿان 

٭٥ تلىؽيؿ اهلـي٧ح إىل كِّ  كإف اك٩ٮا يٕؽكف ٬ـي٧ذ٭٥ ، ٩ٔٮ
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 . كا٩ذىةران  حن ظؿيَّ 

الرصاع يف احلٞيٞح ي٪ىت ىلع اظذٮاء الكٮاد  إفَّ  ز٥َّ 
٥ْ ٨٦ اجلةس كتكحِّي٥٬ ٨٧ً مرشكع ك   كذللٟ ؛ ٦٪٭٧ة اأٔل

ٌَّ / ؼؾ أظؽ ملكنيالرصاع يذَّ  ٚإفَّ  املضةث٭ح املجةرشة  ةإ
ٌَّ ، كحمةكالت ا٣ٌٞةء ىلع امل٪جٓ الؿاٚؽ ل١ٛ٤ؿ إجيةد احلةا٢ ة كإ

٦٪ٓ دأزؿ٥٬  ٚي٧ٕؽ إىل أقةحلت، ح اجلةسثني ذلٟ ا١ٛ٣ؿ كاع٦َّ 
ح ذلٟ ا١ٛ٣ؿ كا٣ٌٞةء كبةتلةيل دُٕي٢ ٕٚةحلَّ ؛ جةٔ٭٥ هلث٫ كادِّ 

٫  . ىلع إماك٩يح حتٞيٜ مرشٔك

جح أٝؽـ مـاك٣حن  كألفَّ   كأق٭٢ ٦٪ةالن  ٦٪ةقجةت اهلٮل كالٗؿ
ُّٞ  كألفَّ ؛ ٔ٪ؽ ثين اإلنكةف ذؽاؿ يكذضؽم ركيحن اتلٕ  ٢ كاأل

ة٩ت اإلدرايك مكجٮٝني ثذع١ي٥ ا٢ٕٞ٣ ا٣رب٬ةين يف اجل، كدؽثِّيان 
ذؽاؿ يف اجلة٩ت الك٤ٮيكحلة٧٠يَّ  د٧٭يؽان   كَّ  كاحلةؿ أفَّ ، ح األ

 ُّٞ ٭٥ ٣حكٮا ٧٠ة أ٩َّ ، ٜ ٨٦ ثين اإلنكةفذلٟ ٣حف د٤ٞةيئ اتلع
، ح حتٞي٫ٕٞؽ ٨ٔ ٝةث٤يَّ قٮاء ٨٦ ظير ا٣ٞؿب كابلي  ٚي٫ ىلع ظؽ  

ذلٟ ٝؽ ص٢ٕ ٗؿض أ٢٬ اهلٮل كأ٩ىةرق أيرس  كَّ  ٚإفَّ 
َةملة اك٩خ ، ثكسِّي ٨٦ ٗؿض أ٢٬ ا٢ٕٞ٣ كأ٩ىةرق حتىيبلن 

كإدراؾ ، ح اجلةس إىل ٩ـكاعت اهلٮل أيرس هل٥اقذضةثح اع٦َّ 
ٮب أٝؿب د٪ةكالن  ثح٪٧ة اكف إدراؾ ، ٔ٪ؽ٥٬ و٘ؿيةت املٗؿ

ٌَّ ال٧١ةؿ احلٞيٌف كو٘ؿيةد٫ حتذةج  إىل اقذؽالؿ ك٩ْؿ  ةإ
ٌَّ ، رصؼ ٌَّ ، إىل اقذٕة٩ح ٫ٕ٦ ثةتلضؿبح كا٣ٛعه احليسِّ  ةكإ  ةكإ

ِ ك٬ؽايح  . إىل د٤ٕي٥ كإرمةد كٔك

أف وةرت ٦٪ةثٓ ، كظير ٝؽ ث٤ٖ احلةؿ ث٪ة يف ٔرص٩ة ٬ؾا
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 اتل٤ٞةيئ ا١ٛ٣ؿ كاملرشكع احليٮاين ا٣ٞةا٥ ىلع ٢ٕٚ املنذٓل
ٮب اهلٮل ، ٨٦ الٌؼة٦ح كاالتكةع اال٩ٕٛةيل كحتٞيٜ مٗؿ

حبير يكذعي٢ ا٣ٌٞةء ٤ٔي٭ة كردـ مكت٪ٕٞةد٭ة كُٝٓ 
أ٢٬ ا٢ٕٞ٣ كأ٩ىةرق كأوعةب ا١ٛ٣ؿ  ٢٧ٔ ٚإفَّ ، ٦ؽد٬ة

ح يف إجيةد املٮا٩ٓ ثني ذلٟ كاملرشكع اإلنكةين ي٪عرص ابلذَّ 
؛ كذلٟ ٨٣ يكٮف ث٧٪ٓ كوٮهل إحل٭٥، ا١ٛ٣ؿ كدأزؿ اجلةس ث٫

بلـ ٝؽ ث٤٘خ ظؽَّ  ألفَّ  ِّٗي مكجٮؽ  ان كقةا٢ اتلٮاو٢ كاإٔل
 ث٢ قي١ٮف ظرصان ، ٨ٔ اتلٞٮيي يكذٕيص ىلع اتلٞييؽ ٌٚبلن 

٘يِّي يف ٩ٛٮس املكذ٭ؽٚني ثؾلٟ ا١ٛ٣ؿ جب٤ٕ٭٥ ثإجيةد د
٦ةت ا٣يت ِّت٤ٕ٭٥ حمى٪ني ٔرب وِّيكرد٭٥ ي٧ذ١٤ٮف املٞٮٌ 

يت ذلٟ  آثحني، ٝةا٧ني ىلع دؽثِّي ٩ٛٮق٭٥ اال٩ىيةع كراء دٗؿ
، ذ٭٥ ثرتٝيذ٭٥ إىل ممةرقح إنكة٩حَّ ك٣حف ذلٟ إالَّ ، ا١ٛ٣ؿ

جٮديَّ كرٚي االٝذىةر ىلع امل٧ةرقح احليٮا٩يَّ   . ح اهلٮلح ٔك

حتٞيٜ ٬ؾا احلضةب ا٣ٕةو٥ بلين اإلنكةف  كبؽئل أفَّ 
كاالجنؿاؼ كراء دٕةحل٥  إٔبل٦٭٨ٔ٥ اال٩ى٭ةر حب٥٧ 

 ِّْ الؿؤكس  ءح ٨ٔ َؿيٜ اتل٤ٞني كم٨٣٢ يكٮف ابلذَّ ، ؿي٭٦٥٪
؛ ثةألٚاكر املٌةدة كا٣رتًلي ىلع اقتسةرة املنةٔؿ كاال٩ٕٛةالت

ا٣ٕىجح ٫ َؿيٞح د٤ٟ ٨ٔ أ٩َّ  ٌٚبلن ، ٬ؾا ا٣ُؿيٜ ألفَّ 
٫ ال جي٢ٕ ٨٦ اجلةس ٚإ٩َّ ، املذبلٔجح ثأذ٬ةف ك٩ٛٮس ا٣برش

كآالت يكتسِّي٬ة ، قٮل و٪ةديٜ دٕٮدت أف د٧ؤل ٨٦ ا٣ِّ٘ي
ة ػةدع ٦٪٭ة كبةتلةيل قي١ٮف اقتجؽاؿ ؛ اآلػؿكف ٨ٔ ًر

٥ ث٭٥ ث٪ٛف ا٣ُؿيٞح ك٣٘ةيح مٌةدة كاتلعكُّ ، أٚاكر٥٬ ٦ذحرسان 
يحل ا٣ٕىيب كقي١ٮ٩ٮف ٝةث٤ني لبلقذ٘بلؿ كاتلض، ٦ذةظةن 



ً م َةٖى   بنٓٛف يؿ

 

كتكذ٧ؿ ٤٧ٔيَّح ، كبةتلةيل يجًف الرصاع ىلع ظةهل؛ بك٭ٮ٣ح
ح احلنؽ كاتلضيحل كيذعٮٌ  ؿ اجلٮع ا٣برشم إىل دل٧ٔٮ

كقذ١ٮف ا٤٘٣جح ٨٦ ٩ىيت األٝٮل ، ٔىجيةت ك٦ؾا٬ت
ك٬ؾا ٦ة حن٨ ٤ٔي٫ ثة٢ٕٛ٣ ك٩ٕةين ٨٦ ، كاألكقٓ ا٩تنةران  دأزِّيان 

 . ثٕؽ يٮـ مؿارد٫ يٮ٦ةن 

، أ الك٤ٮؾ إدراؾ ٦٪ةقجح ا٢ٕٛ٣ ل٤ٛة٦٢ٔجؽ ث٢ َةملة أفَّ 
 ٌٞ ٨٧ ٠ٮ٫٩ ظ أ٦ك٨ ٧ًةف ، ةن ك٦َّ ٦ة اقذٞةـ اإلدراؾ ًك

ِّٞ ، ٠ٮف الك٤ٮؾ ىلع َج٫ٞ ل٤٘ؿض اليلك اذلم يجنؽق  ٞةن حم
، كإف اػذ٤ٛخ وٮرق كأماكهل، اإلنكةف ثةلرضكرة ك٬ٮ ال٧١ةؿ

اتل٘يِّي يف ٦ٞةـ  امل٭٧ح األكىل ثةلرضكرة تل٪ىت ىلع ٚإفَّ 
، اػذيةر٥٬ ر٨٬ ثإدرا٠٭٥ كذلٟ ألفَّ ؛ ٔ٪ؽ اجلةساإلدراؾ 
، ٥ اجلةس ٠يٙ يؽرًلٮف كحي٧١ٮف ىلع األميةء٧َّٚ د٤َّٕ 

 كىلع أمِّ ، يٞج٤ٮف أك يؿٌٚٮف، يثجذٮف أك ي٪ٛٮف ٦٪ةطو  كبأمِّ 
 ٦ٕيةرو  إىل أمِّ  كاقت٪ةدان ، ٝٙ كدذعؽد اآلراءادبىن املٮ أقةسو 
اجلةس ِّتةق دٮظيؽ مٮٝٙ  ٚإفَّ ، يؽيٮلٮصيةت ثني اآلي٧يِّ 

قي١ٮف اجلرس اذلم ، مرشكع أ٢٬ اهلٮل كا٩كنةؼ ظٞيٞذ٫
قح٪٤ٞ٭٥ ٨٦ َؿيٜ ٦ذةثٕذ٭٥ ذلٟ ا١ٛ٣ؿ كاملرشكع املكتجيط 

ؿاض ٔ٪٫ ، جلٛٮس ا٣برش كاملذعك٥ ث٧ىِّي٥٬ إىل قبي٢ اإٔل
 . ذ٭٥كا٢٧ٕ٣ ادلؤكب ىلع ا٣رتيق حنٮ ٧٠ةؿ إنكة٩حَّ 

١ؿة تلىِّي آحلح اتلُجٜي ٦ذةظح  ًيط ٬ؾق ا٣ٛ كألص٢ دٮ
ق٪٧ٕؽ يف ٬ؾا ابلعر إىل دٛىي٤٭ة ، ة٪ح ٦ذ٧يِّ ٦ذٕيِّ  كأماكهلة
 . ح ادلٔٮة ص٤يحن كأ٧٬يَّ  ىةن  يكٮف مىت اجلْؿ منؼَّ ظََّّ ؛ كترشحي٭ة
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َّوبادئ ٌظٕٞ التكتُّ ٔأسالٗب التخكُّي بالٍاض ٛالت االجتىاع

 تفعٗن عاون االٌتىاٞ  -

ؿع يف حميٍ ثحيئ كاصذ٧ةيع إفَّ  ، اإلنكةف حلٮدل كيرٔت
كيذأزؿ ث٫ ثةجلعٮ اذلم ، ٨٦ أٚاكرق كاعداد٫ ٦٪٫ ٠سِّيان  يكذ٧ؽُّ 

د دلةالت كحيؽِّ ، ٦ة يذؽػ٢ يف رق٥ ٦ٕةل٥ مؼىيذ٫ ثجكجحو 
كخيذ٤ٙ اجلةس ، ح ك٧َٮظةد٫ا٬ذ٧ة٫٦ كد٤ُٕةد٫ املكذٞج٤يَّ 

ٕٛةن  مؽةن  الػذبلٚ٭٥ األوٌل كذلٟ ؛ يف ٦ٞؽار ذلٟ اتلأزؿ ًك
كذلا اكف اجلةس ؛ اتل١ٮيين يف ٦ٕةل٥ مؼىيةد٭٥ كَجةٔ٭٥

ٮا ٚي٫ كدأزؿكا ث٫ يف ثؽك  ٔؿ يجةدلٮف ذلٟ املعيٍ اذلم دٔؿ
كا يجةدلٮ٫٩ ثأف يأزؿكا ٥٬ ثؽكر٥٬ ث٫ كيِّ٘يِّ ، ننٮا٭٥ ىلع األ٢ٝ

، حح ك٩ٛكيَّ ملة ي١٤٧ٮف ٨٦ ػىةاه ذ٬٪يَّ  دجٕةن ، يف ػىةاى٫
يف ٤٧ٔيَّح ٦ذجةد٣ح ٨٦ اتلأزِّي كاتلأزؿ ثح٪٫  ك١٬ؾا ي٪٧ٮ اإلنكةف

 . كبني املعيٍ االصذ٧ةيع

أ٤ٗت اجلةس يجكةٝٮف حتخ ق٤ُح الكةاؽ   أفَّ إالَّ 
ث٢ ٠سِّي ، كدأيت دأزِّياد٭٥ يف حميُ٭٥ ػضٮ٣ح ًبي٤ح، كاملٕذةد
كذلا ؛ ل٤ذ٧يي كاحلك٥ كمؿصٕةن  ؼؾ ٨٦ الكةاؽ ٝة٩ٮ٩ةن ٦٪٭٥ يذَّ 

٢ أظٮاؿ ا٣برش يف ٪ْؿ كيذأ٦َّ إذا ٦ة قةر امؿؤ يف األرض ي
٦٪٭ة ٔؿؼ قةاؽ  ٚكيضؽ٥٬ دل٧ٮاعت حيك٥ الكن ، املضذ٧ٕةت

٧٠ة ، ختذ٤ٙ ٚي٧ة ثح٪٭ة يف ٠سِّي ٨٦ اتلٛةوي٢، كاعدات ٝةا٧ح
٣تن١ي٢  ػذبلؼ اكؼو ٦ٞؽار اال  أفَّ إالَّ ، ٦٪٭ة تنرتؾ يف مج٤حو 

ٔىجيةت ك٦ؾا٬ت دْ٭ؿ ىلع الكُط ٔ٪ؽ أدىن إظكةس 
٦٪٭ة  كد٧سي٢ ك  ، لرلػٮؿ إىل مرسح احلؿب د٧٭يؽان ، ثةتل٭ؽيؽ
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 . ردكر الٌعيح أك امل٪ة٢ً أك املعؿِّ 

ُـّ كيؿصٓ ظؽكث ٬ؾا اتل١ذُّ  ب يف الك٤ٮؾ ٔ٪ؽ ٢ كاتلع
املجةدئ كاألقف ا٣يت ي٪٤ُٜ ٦٪٭ة يف اتل١ِّٛي  اجل٧ةاعت إىل أفَّ 

 ةاملن٭ٮر اآلراء ْل د٤ٟ، ٦٪٭ة ةذ املٮٝٙ ٔ٪ؽ ك  كاحلك٥ كاختَّ 
د٤ٞةيئ دكف ١ٚؿ  كا٣يت يىؽٝٮف ث٭ة ث٪عٮو ، الكةاؽة ٚي٧ة ثح٪٭٥

ةةك٩ْؿ  إحل٭ة ٦ٞٮالت ككوةية  كي٪٥ٌُّ ، ثةملنٓٔرات كاملك٧َّ
ةة  ؽ ثأٝٮاهل٥ دكف ١ٚؿ ك٩ْؿ أيٌةن ىؽَّ ٧ْٕ٣ةء ٔ٪ؽ٥٬ يي  كاملك٧َّ

املجةدئ كاألقف ْل ا٣يت دذعك٥ يف  كَةملة أفَّ ، ثةمللجٔالت
يف ٦جةدئ  مجةٔحو  ةد كِّ احتِّ  ٚإفَّ ، ٙرق٥ ٦ٕةل٥ اجلذةاش كاملٮاٝ

، ةد٥٬ يف األظاكـ كاملٮاٝٙمن٭ٮرة ك٦ٞجٮ٣ح قيؤدم إىل احتِّ 
كقيؼذ٤ٛٮف ٨ٔ ِّٗي٥٬ ٨٦ اجل٧ةاعت ا٣يت د٧ذ٤ٟ من٭ٮرات 

 . أػؿل ك٦ٞجٮالت ٦٘ةيؿة

٨٦ د٤ٟ  أف ي٧ٕؽ أظؽ يف أم   نكبيةن  ان ك٤ٝي٢ صؽَّ 
ٟ املن٭ٮرات اجل٧ةاعت حل٤ذٛخ إىل ٩ٛك٫ كحيةك٥ دىؽي٫ٞ ثذ٤

كبةتلةيل حلذٛؿع ٤ٔي٫ اتلٞيي٥ ملة يبىن ٤ٔي٭ة ٨٦ ؛ كاملٞجٮالت
 . أظاكـ كمٮاٝٙ

إفَّ ظةالت األنف كاالردجةط ا٣ٕةَيف ا٣يت كبةجلٍيح، 
ؿاؼ ةق األمؼةص كاتلٞةحلؽ كاأٔل ٣ٔل ، دجذةب اإلنكةف اِّتِّ

إظؽل األقجةب ا٣يت ِّت٢ٕ ٨٦ اجلةس املؿدجُني ٨٦ ػبلؿ 
األنف ٦جكةٝني كراء احلٛةظ ىلع ٦ة  د٤ٟ ا٣ٕةَٛح كذلٟ

كإذا ٦ة اكف ٦ة ، اردجُٮا ث٫ اعَٛيةن أك أنكٮق كأذةدكا ٤ٔي٫
ٚإفَّ دٕةحل٫٧ ، اردجُٮا ث٫ مؼىةن ذا دٕةحل٥ كأٝٮاؿ كإٔٚةؿ
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كأٝٮاهل كإٔٚةهل دىجط ٩ٮا٦حف ك٦جةدئ حلؿٌلد٭٥ كقاك٩ةد٭٥ 
ك٨٦ ٬ؾا امل٪٤ُٜ يذ١ٮف االردجةط ، كألظاك٦٭٥ كاػذيةراد٭٥

ٚذض٧ٕ٭٥ ، ثني األٚؿاد املنرتًلني يف د٤ٟ احلةالت ا٣ٕةَٛيَّح
ؿاؼ كالٮالء ل٤ٞةدة كا٣ُةٔح كاالدِّجةع ل٤ذٞةحلؽ  اتلٞةحلؽ كاأٔل

كألفَّ ٦جنأ االردجةط ثةلٮٚةء هلؾق األمٮر ٬ٮ ؛ كاتلٕةحل٥
ألفَّ ؛ ٚإفَّ االدِّجةع كا٣ُةٔح يكٮ٩ةف د٤ٞةايةف، ا٣ٕةَٛح

٭ة دكف أف ا٣ٕةَٛح ٨٦ ظير ْل اعَٛح ال  ٔٮ دذ٤ٕٜ إالَّ ث٧ًٮ
 . يكٮف هلة مأف اتل٧يي كا٣ٛعه

ة قٮاء ، ك٨٦ ابلنيِّ أفَّ كَأة اال٩ذ٧ةء ا٣ٕةَيف ثة٣٘ح احلؽَّ
أك ، أرد٩ة أف نكذؽؿ ىلع ذلٟ ٨٦ تنؼيه ا٣ُجيٕح اإلنكة٩يَّح

كذللٟ ٚإفَّ ربٍ ؛ ٨٦ ػبلؿ االقذٞؿاء ل٧٤ضذ٧ٕةت ا٣برشيَّح
ِّتةق األظؽاث ا٣يت دذٕؿض هلة اخليةرات كاملٮاٝٙ ا٤٧ٕ٣يَّح 

 -املضذ٧ٕةت كاملنةك ا٣يت دٕرتي٭ة كاحل٤ٮؿ ا٣يت يؿكَّج هلة 
ٮع اال٩ذ٧ةء ؿاؼ كاتلٕةحل٥ / أم، ث٧ًٮ  -ثةتلٞةحلؽ كاأٔل

ة٣حن تلضيحل اجلةس امل٪ذ٧ني كظنؽ  َّٕ قي١ٮف كقي٤حن ٚ
قٮاء يف قبي٢ دأييؽ ػيةرات ، وٛٮٚ٭٥ كًلكت آراا٭٥

أك ثؽايع ، ٢ دظي أػؿل ٦٪ةٚيحأك يف قبي، ٦ذٮاٚٞح ٦ٕ٭ة
د ثٞةء٬ة ٚلكُّ ٬ؾق . أك ألص٢ احلٛةظ ىلع ٠ية٩٭ة، رٚي ٦ة ي٭ؽِّ

تلُٮيٓ ٩ٛٮس اجلةس امل٪ٌٮيني ؛ ادلكايع ٝةث٤ح لبلقذؼؽاـ
 . حتخ ػي٧ح اال٩ذ٧ةء

٥ يف اجلةس ٔرب اعم٢ اال٩ذ٧ةء إفَّ اتلعككبةجلٍيح، 
جةط ك٬ٮ االرد، أظؽٍْة/ ُفيس/ يؿدكـ ىلع حمٛـي٨ ازجني



ً م َةٖى   بنٓٛف يؿ

 

كاذلم يتنلكَّ ثىي٘ح من٭ٮرات كزةُيٍٓة/ ٌػؿيف، . ا٣ٕةَيف
 يف ٤٧ٔيَّح اتلربيؿ ل٤ؼيةرات كاملٮاٝٙ 

ن
ك٦ٞجٮالت ِّت٢ٕ ٦ذ١أ

كإف اكف املكٮِّغ ، اجلْؿيَّح كا٤٧ٕ٣يَّح ِّتةق األظؽاث املكذضؽة
ـ املٕؿيف ٬ٮ مكجٮٝيَّذ٫ ثةالردجةط ا٣ٕةَيف ِّٛ  . ملٞجٮحلَّح املع

ق٪ضؽ أفَّ اتل١ذبلت ، ٩ْؿة ىلع اتلةريغكإذا ٦ة أ٣ٞي٪ة 
ٝؽ ، ا٣ٕىجيَّح كاحلـبيَّح كاملؾ٬جيَّح ىلع اػذبلؼ ألٮا٩٭ة

أذ٧ؽت يف ظِٛ ٠ية٩ةد٭ة ىلع اعمٌل ا٣ٕةَٛح كاملجةدئ 
كٝؽ د٧ك٨ ٝةدد٭ة كقةئكٮ٬ة ٨٦ دٕٛي٢ كدأصيش ، املك٧َّ٤ح

، ا٣ٕٮاَٙ ٔرب اتلؾ٠ِّي ثةملجةدئ كربٍ املٮاٝٙ كاخلٍُ ث٭ة
ح إىل  ك٨٦ ثى٥َّ  جةت النؼىيَّح كاألظبلـ اخلةوَّ حتٮي٢ الٗؿ

ث٢ إىل ٌٝةية إهليَّح خيزتؿ ٚي٭ة اهلل يف ، ٌٝةية َٮااٙ كمٕٮب
 . اغيةت ك٦آرب امل٪تكبني إحل٫

كٝؽ دٮقٕخ ممةرقح ٬ؾا اتلٞكي٥ ا١ٛ٣ؿم كاجلٛيس 
ح اإلنكة٩يَّح ٨٦ ػبلؿ اقذ٘بلؿ ٔ٪ةكي٨ صؽيؽة ينرتؾ ، لؤل٦َّ

ٚي٧ٕؽ إىل دؿكجي٭ة كدؿقيؼ٭ة إرقةءن ، ةسث٭ة أٚؿاد ٚبح ٨٦ اجل
٧٠ة ٬ٮ ، ل٤ذ٧يي كدٮوبلن إىل ٚؿض منةريٓ ك٥ْ٩ صؽيؽة

ظير و٪ِّٙ اجلةس ث٪ةءن ىلع ، احلةؿ يف اعمل٪ة املٕةرص
كلٮف ، كال٤٘ٮيَّح، كالٮَ٪يَّح، اك٣ٞٮ٦يَّح، املنرتٌلت املكذعؽزح

. حكا٣ٛبةت ا٧ٕ٣ؿيَّ ، كاخلىةاه اجليجيَّح كاجلجكيَّح، ا٣برشة
  . ٚذٕة٧ّخ اتلضـاح كالرشذ٦ح ل٧٤ضذ٧ٓ اإلنكةين
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اإلغساٞ -

جةت كالن٭ٮات كٝةث٤يَّذ٭٥  إفَّ كصؽاف اجلةس ل٤ٗؿ
ٮبةد٭٥ كمنذ٭يةد٭٥ ٕةن ، لبلقتسةرة ِّتةق مٗؿ ٥٬ مًٮ يىِّيِّ

لئلٗؿاء ثةالحنيةز ِّتةق مٮاٝٙ كػيةرات دؿدجٍ ثذ٤جيح ٦ة 
جح كالن٭ٮة ٮف حنٮق ثةلٗؿ دكذ٤٭٥ حبير يىِّي ٦جنأ ، يزٔن

 -كاصذ٧ةٔ٭٥ حتخ ػي٧ح اال٩ذ٧ةء إىل منةريٓ كرؤل ٦ٕيَّ٪ح 
٭٥ إىل ٦ة يرتدت ىلع دُجيٞ٭ة كإرقةا٭ة حبير  - ٬ٮ دٮاٜٚ ٩ـٔك

ة اتلٌة٨٦  ٮبةد٭٥ كم٭ٮاد٭٥ مؽَّ ة ا٤ٕ٣ٞح ث٧ٗؿ د١ٕف مؽَّ
ٞ٭ة َّٞ  . كاتلاكدٙ يف دبين ٦ة خيؽ٦٭ة كحي

جح كالن٭ٮة ٨٦ ظير ن ٨٦ اعمٌل الٗؿ ذاد٭٧ة  كب٧ة أفَّ الكَّ
٣حف ٨٦ مأ٩٭٧ة اتل٧يي كا٣ٛعه لٮصٮق كآزةر ٦ذ٤ٕٞةت كِّ 

د٫ ، ٦٪٭٧ة ث٢ يذ٤ٕٞةف ث٧ة يذ٤ٕٞةف ث٫ ٨٦ احليثيَّح ا٣يت وِّيَّ
ٮبةن  ةق ؛ منذٓلن كمٗؿ كبةتلةيل ٚإفَّ دبين اجلةس كاحنيةز٥٬ اِّتِّ

قي١ٮف ا٩ٕٛةحلةن يٞٮد إحل٫ ، املنةريٓ كالؿؤل املذ٪ةقجح ٦ٕ٭ة
ؿاء ثجي٢ ٦ة   . يىجٮ كُّ ٚؿدو ٦٪٭٥اإٗل

٧ٚة أق٭٢ أف ي٧ٕؽ إىل دؿكيش أٚاكر كمٮاٝٙ كٌَ ِْة، 
٨٦ ، قٮاء ىلع الىٕيؽ الكيةيس أـ االصذ٧ةيع، كػيةرات

ػبلؿ ربُ٭ة ث٧٘ؿيةت حت٢٧ ٨٦ يكتسةر ث٭ة ىلع االدِّجةع 
ٚذتنلكَّ اجل٧ةاعت كاألظـاب كاتليةرات ا١ٛ٣ؿيَّح ، كاال٩ذ٧ةء
٥ ث٭٥ كتكحِّي٥٬ إىل كيكٮف ذلٟ قبي، كا٤٧ٕ٣يَّح بلن ل٤ذعكُّ

 . ظير يؿيؽ املؿكٌصٮف

ؿاء ثجي٢ ا٣٘٪ةا٥ كاإل٦ةء كا٣ٕجيؽ كزيةدة  كرب٧َّة اكف اإٗل
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ا٣يت أذ٧ؽت حلنؽ ، ا٣رثكة إظؽل األقةحلت اتلةرخييَّح
٤٧يةت ا٣ٞؿو٪ح كُٝٓ ، األ٩ىةر يف احلؿكب كا٣٘ـكات ٔك

جح يف ، ا٣ُؿؽ كاقذٕجةد النٕٮب كتكؼِّي٬ة الن٭ؿة ك٢ٕ٣َّ الٗؿ
أك املةؿ أك ال٤٭ٮ كاملذٕح إظؽل أثؿز األمٮر ا٣يت يك٤ٍَّ الٌٮء 

كيؿبٍ ٩ي٤٭ة ثذأييؽ منةريٓ كرؤل ، ٤ٔي٭ة يف اعمل٪ة املٕةرص
 . اٝذىةديَّح كقيةقيَّح كاصذ٧ةٔيَّح

حن هلؾق الٮقي٤ح ٩ْؿان ؛ ٝؽ أُٔٯ اعمل٪ة املٕةرص ٦يةن ػةوَّ
بلـ ك ِّكةع ملة كو٢ إحل٫ ٨٦ دٌُٮر يف دٞ٪يح اإٔل نرش األٚاكر كات

ؿاء كاقتسةرة  املٕؿٚح يف أقةحلت اتلأزِّي كاإلٝ٪ةع كاإٗل
، ػىٮوةن ٨٦ ػبلؿ ادلاعيح املؿايح ك٨ِّٚ اتل٧سي٢، الن٭ٮات

حبير ل٥ يٕؽ دؿقيغ األٚاكر أك د٘يِّي٬ة كو٪ةٔح الؿأم ا٣ٕةـ 
 . كاتل١ذ٢ُّ اجل٧ة٬ِّيم حمذةصةن إىل مؤك٩ح ٠جِّية

تٕظٗف زدٚ الفعن -

ي٪٤ُٜ ٨٦ ٠ٮ٫٩ ، رٚي اإلنكةف ل٤عؿ٦ةف كا٣ٞ٭ؿإفَّ 
مؿيؽان ثةذلات ل٧١ةهل اذلم ق٤ج٫ إيَّةق احلؿ٦ةف أك ٦٪٫ٕ إيَّةق 

كٍل٧ٌة دٕة٥ّ احلؿ٦ةف كا٣ٞ٭ؿ لك٧ٌة دٕة٥ّ الؿٚي هل٧ة ، ا٣ٞ٭ؿ
ملاكف دٕة٥ّ احلةصح إىل ٧٠ةهل املك٤ٮب ٦٪٫ ؛ كاجل٧ٞح ٦٪٭٧ة
جح ثةخلبلص ، كامل٧٪ٮع ٔ٪٫ كامذؽاد النٮؽ ك٦ٓ دٕة٥ّ الٗؿ

ل٧١ةالد٫ كد٤جيح ظةصةد٫ يٛٞؽ اإلنكةف اتل٧يي كا٣ٞؽرة ىلع 
، حبكت ٦ة خترب٩ة ث٫ ا٣ُجيٕح اإلنكة٩يَّح ٨٦ ص٭ح، ا٣ٛعه

كذللٟ ي٪ىت ؛ كاالقذٞؿاء ألظٮاؿ أٚؿاد٬ة ٨٦ ص٭حو أػؿل
، ٩ْؿ املعؿكـ كاملٞ٭ٮر ىلع ال٧١ةؿ كاحلةصح ا٣يت د٤ط ٤ٔي٫
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راء كِّ ٦ة يْ٭ؿ هل أك يٕؿض حبير يىِّي ٝةثبلن لبلنكيةؽ ك
٫ كاتلٛةت ، ٤ٔي٫ ىلع أ٫َّ٩ يؿٚٓ ٔ٪٫ ظؿ٦ة٫٩ كٝ٭ؿق دكف دٮصِّ

٫ ، إىل دؽثُّؿ ظٞيٞذ٫ ك٦ؽل جنةٔح أذ٧ةدق هل كدكف دٮصِّ
دة كذللٟ ؛ كاتلٛةت إىل ٚعه آزةرق كلٮاز٫٦ ٨٦ ص٭ةد٫ املذٕؽِّ

يكٮف ا٩ؽٚة٫ٔ إىل اػذيةر َؿيٜ ػبلو٫ ٩ةمبةن ٨٦ ردة ا٢ٕٛ٣ 
كإ٧َّ٩ة اك٩خ ٦ذُؿٚح أل٩َّ٭ة ٚةٝؽة ل٧٤ٮاز٩ح ، ايَّح املذُؿٚحاتل٤ٞة

إذ يكٮف ٩ْؿ اإلنكةف ٦٪ىجةن ىلع رصؼ احلة٣ح ا٣يت ؛ كاتل٧يي
ذؽاؿ ، حيذةص٭ة دكف اتلٛةت إىل د٪ٌٮع ظةالد٭ة ثني األ

كٌَ ابلنيج أفَّ ْؾا األمؿ يجكعت ىلع ، كاتلٛؿيٍ أك اإلٚؿاط
 لكئؾ كاىػٍو. ٌلةـ املػؿـح كال خيذهَّ ثٍلةـ ا

ككٝٮع اجلةس ٚؿادل كمجةاعت ًعيح أل٩ٮاع احلؿ٦ةف 
يكنٙ ، أمؿ يججئ٪ة ث٫ اتلةريغ كاحلةرض ثذٮادؿ ٚةًط، كا٣ٞ٭ؿ

ذلٟ اتلأرصط ثني َ٘يةين اإلٚؿاط كاتلٛؿيٍ اذلم ٦ين ث٫ 
كظََّّ ، املضذ٧ٓ ا٣برشم كا٣ٕبلٝةت اإلنكة٩يَّح ىلع مؿِّ اتلةريغ

ظير يٞٮد احلؿ٦ةف إىل  ،ث٢ ا٣ٌٕٛل، احلةرض ا٣ٞؿيت
ز٥َّ ، اإلرساؼ كاالثذؾاؿ كيكٮؽ ا٣ٞ٭ؿ إىل اتل٭ةكف كالبل٦جةالة

يس٧ؿ اإلرساؼ كاالثذؾاؿ ظؿ٦ة٩ةن ٨٦ ص٭حو أػؿل كيرل 
يةاعن  ك١٬ؾا دكاحلٟ ٨٦ إٚؿاط ، اتل٭ةكف كالبل٦جةالة ٝ٭ؿان ًك

 . إىل دٛؿيٍ ٨٦ ٦٪٤ُٜ ردة ا٢ٕٛ٣ ا٧ٕ٣يةء

إح يف مجيٓ أماكؿ كأ٦س٤ح ٬ؾق ا٣ْة٬ؿة ٦ذ١رثة كمة
، كاالٝذىةديَّح، الكيةقيَّح/ قٮاء ا٧٤ٕ٣يَّح أك ا٤٧ٕ٣يَّح، احليةة

ٚك٥ ، كينة٬ؽ ىلع ادلكاـ. كا٣ٛؿديَّح، كاألرسيَّح، كاالصذ٧ةٔيَّح



ً م َةٖى   بنٓٛف يؿ

 

كًل٥ ٨٦ دـ٦خ وِّيَّ ٚؿيكذ٫ ، ٨٦ خب٢و وِّيَّ ًعيذ٫ مرسٚةن 
دو ، ٦ذ٭ذاكن  دو دٚٓ ، كًل٥ ٨٦ د٭ةكفو دٚٓ إىل تنؽُّ إىل كًل٥ ٨٦ تنؽُّ
ٟو ، كًل٥ ٨٦ إرصارو أدَّل إىل إ٩كةرو ، تكة٢٬ كًل٥ ٨٦ تن١ي

 . كًلؾا ا١ٕ٣ف، كًل٥ ٨٦ رٚيو كدلَّ دٕىجةن ، أدَّل إىل دٕ٪خو 

ٚك٪ضؽ ٦ة ال ظرص ، كإذا ٚذع٪ة ٩ةٚؾة اتلةريغ كاألٚاكر 
كٝؽ اكف كحلؽ إٚؿاط أك ، هل ٨٦ النٞةؽ ثني املؾا٬ت كا٣ٛؿؽ

مكذ٧ٕبلن ٔىة ردة ا٢ٕٛ٣ ، دٛؿيٍ يٞٮد أظؽ٧٬ة إىل اآلػؿ
ٚك٥ ٨٦ ممضؽ ل٢ٕٞ٤ إىل ظؽِّ االٚرتاء ٤ٔي٫ ٝؽ أ٩ذش ، ا٧ٕ٣يةء

كًل٥ ٨٦ ٦٪ٞةد حلؿٚيَّح اجلهِّ ادليين إىل ظؽِّ ، دٛؿيُةن ث٫
ي٨ أك ٩ىٮو٫ كًل٥ ٨٦ ٦ذىٮٌؼ ، الكؾاصح أٔٞت رٌٚةن لرلِّ

كًل٥ ٨٦ ٝةا٢ ، زا٬ؽ يف ٠ٮخ دٕجؽق أكرث د٭ذاكن كاحنبلالن 
كًل٥ ٨٦ ظةالت اقتجؽاد ، ا٣ٞٮؿ ثةتلٛٮيي ثةجلرب ٝةد إىل

رسم ق٤ت األرسة ٬يبذ٭ة
ي
كًل٥ ٦جة٣٘ح يف ٚؿض ، كَ٘يةف أ

، ا٣ٞٮا٩ني أدت إىل رٚي ٤ُ٦ٜ دٞ٪ني كحتؽيؽ حلؿيَّح اإلرادة
ي٨ أٔٞت ا٩تنةران لئلحلةد كًل٥ ٨٦ قٮء ، كًل٥ ٨٦ اقذ٘بلؿ لرلِّ

ممةرقح يف د٤جيح الن٭ٮات كالزلات ٝةدت إىل حتؿي٥و ٝةسو 
ٙو كدل  . كاأل٦س٤ح دذ١رث كال دجذٔل يف ٬ؾا املضةؿ، ع

ح ، ك٬ة ْل أكركبة ثٕرصم ٩٭ٌذ٭ة كد٪ٌٮر٬ة حتيك جلة ٝىَّ
ي٨ كاهلل كا٤ٛ٣كٛح  املضذ٧ٓ ا٤ٕ٣ِل كا٣ٕةَل ىلع الكٮاء ِّتةق ادلِّ

٤٧يَّح احلك٥ ظير ٝةد احلؿ٦ةف كا٣ٞ٭ؿ ًعةيةق ا٣ٞةثٕني ، ٔك
ٚح كالىبلٚح إىل حتخ قيةط ا٣ٛٞؿ كاالقتجؽاد كا٣ٕ٪ةد كاخلؿا

٦ٍٜ ثٕني اجل٧ٞح كاحلٞؽ  اجلْؿ ثٕني النٮؽ حنٮ ػبلو٭٥ كالؿَّ
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ان ثٞنٮرق ثٕؽ أف قبج٫ ، ملة اكف مٞةؤ٥٬ ٦ٕ٪ٮ٩ةن ثةق٫٧ كم١ٍكٮَّ
ي٨ كاهلل كا٤ٛ٣كٛح ا٤ٕٞ٣يَّح ، هل٥ ٨٦ رٚٓ مٕةر اال٩ذ٧ةء إىل ادلِّ
، ٦ذَّؼؾان ٨٦ اجلْةـ االقتجؽادم كقي٤حن ل٤عك٥ كػبلٚحن ل٤ؿبِّ 

ي٨ ٚ خ زٮرةن كد٧ؿدان أزيط ٚي٭ة ادلِّ أٔٞت ردة ٢ٕٚو صةحمح ملكَّ
كاهلل ٨ٔ احليةة االصذ٧ةٔيَّح كالكيةقيَّح كأػؿصخ ا٤ٛ٣كٛح 

ٚة٠ذٛٮا ثٕؽ ا٩ذىةر٥٬ ثة٣ٞة٩ٮف ، ا٤ٕٞ٣يَّح ٨٦ ظؿي٥ ا٥٤ٕ٣
يع رشيٕحن  ، كبةإلحلةد اجلْؿم أك ا٧ٕ٣ٌل مٕةران ، الًٮ

بةدلي٧ٞؿاَيح الكيةقيَّح ك، كبةتلضؿبح احلكيَّح ل٤ٕ٤ٮـ ٦٪٭ةصةن 
خ ال٤يرباحلَّح ق٤ٮًل٭٥ كالؿأق٧ةحلح اٝذىةد٥٬، ٩ْة٦ةن  ، كملكَّ

ـدرم أٔي٪٭ة ٦ة ػ٤ٛخ كراء٬ة ح د  . كقةركا ثؿؤكس مؿٚٔٮ

إالَّ أفَّ ربيٕ٭٥ اكف ٝىِّيان كػؿيٙ احلؿب اكف ٔضٮالن  
ٚ٪ةؿ ا٣برشيَّح ٨٦ ا٣ٞذ٢ كاتلؽ٦ِّي كاحلؿ٦ةف ٦ة ل٥ ، كَٮيبلن 

أز٧ؿت كحتٌٮ٣خ األظبلـ إىل أك٬ةـ ك، ي٪٤٭ة يف ٦ةيض دةرخي٭ة
ٚأ٩بذخ ، الؿأق٧ةحلَّح يف إٚؿاَ٭ة َجٞيَّحن كاقذ٘بلالن كٚٞؿان 

كا٣يت ثؽكر٬ة قة٧٬خ يف ثؿكز ، االمرتا٠يَّح ٩ؽان هلة يف دٛؿيُ٭ة
جن٥ ا٣ٛةميح ثٕؽ أف قجٜ كأز٧ؿ االقتبسةر ال١جيس كمجٮد 

ؿي٨ ِّْ ؿي٨ كامل٪ ٚ٭٤٤ٮا لرلاركيجيَّح كدأثُٮا ، ا٣ٛ٭٥ د٧ؿد امل١ِّٛ
كبٕؽ أف أكرزخ ، ٭ة ٩يف احلةصح إىل اهللكردجٮا ٤ٔي، ث٭ة

جةت كا٣ٕةزٚح ٨ٔ  اذل٬٪يَّح املزت٦ذح ا٣ٞة٦ٕح ل٤ن٭ٮات كالٗؿ
ا٩كجةثةن  -ثإٚؿاط  ٦ذ٤ُجةت احليةة ا٣برشيَّح كا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٕيَّح

ي٨، ك٬ضؿا٩ةن ٣ٌٛةا٢ األػبلؽ، ىلع الن٭ٮات ، كرٌٚةن لرلِّ
 .كو٢ ظؽَّ ا٣٘ؿكر، كد٧ضيؽان ل٥٤ٕ٤

ٚىبغع ناَسًبلخ ؾإل  ( )

ٔٙج  عٙ بؤو نن : أييد بٕن

جاإل ْااةيبو(. ٔعٗااى   )نااا 

اةل     بنطٕوخ  ٔعٗاى وأٌ بًن

ٕوٚ اااااد    ٔعٗاااااى بييحىٞب

ٕجً  )ٔعٗى بنسٟى  اةذ ناا    ْا

 جةٔو(.  
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ح ٩ٛك٭ة دٕٮد تلعةؾ ٨٦ صؽيؽك٬ة ْل  ك٨٦ ثى٥َّ ، ا٣ٞىَّ
ح ك٣ك٨ ٦ٓ أثُةؿ صؽد كيف أرض ، ٣رتكل يف ٔٛٮيح ٦ذلكِّٛ

ي٨ كاغيذ٫ ، لخذ٤ٛح ٚ٭ة ْل اذل٬٪يَّح امل٧كٮػح يف ٚ٭٥ ادلِّ
٪ة كد٧ةرس مٕٮذد٭ة ثؿداء  ككّيٛذ٫ دٕٮد تلْ٭ؿ يف أًر

غ يف األذ٬ةف وٮرة ؛ ٦٘ىٮب كا٩ذ٧ةء إ٣ٔل ٦ٛذ٢ٕ ٣رتقِّ
ي٨ كخت٫ٛ٤ كرصٕيَّذ٫َ٘يةف  كدٞ٪ٓ ًعةية٬ة ثأقُٮريَّح ، ادلِّ
كحتؽك ث٭٥ إىل قةح اإلحلةد كرٚي اإلي٧ةف إالَّ ث٧ة ، األلٮ٬يَّح

 . دؿاق أٔي٪٭٥

ٕٚ٪ؽ٦ة يس٢ٞ اك٢٬ ا٣ٛؿد أك املضذ٧ٓ ثٞ٭ؿ ، كبةجلٍيح
ٚإ٫َّ٩ يىِّي حمبلن ، كاقتجؽاد ٚؿد أك ٚبح أك رؤل أك ممةرقةت

دربز ىلع أ٩َّ٭ة مىؽر ػبلو٫  يذ٤ٞٙ اجلرصة ألمِّ دٔٮةو 
؛ دكف د٧يي ثني ٗس٭ة كق٧ي٪٭ة، كتنضت مىؽر مٞةا٫

ٚحك٭٢ اتلأزِّي ٚي٫ كتن١ي٫٤ ىلع ٝيةس مكذ٤٘ي٫ ثٕؽ أف 
٢ ردة ٫٤ٕٚ اجلةحمح ٦ياف ٩جة٬ذ٫ كدٛكؽ ٦ٞيةس إ٩ىة٫ٚ َُّ ؛ دٕ

٥ ث٫ ٚيجكةؽ اجلةس ثؽاٚٓ ٨٦ الكؼٍ  كبةتلةيل يك٭٢ اتلعكُّ
 . ٔٮات املذؼٛيح ثؿداء اخلبلصكاتلٮؽ ل٤ؼبلص كراء ادل

إهلاٞ الٍاض بالمّٕ ٔالمرات -

جح اجلةس ثةلزلات كال٤٭ٮ كال٤ٕت كاالظذٛةؿ  إفَّ ٗر
ـءان ، كاتلجةرم كاتل٪ةٚف ٝؽ ص٢ٕ اػرتأ٭٥ لٮقةا٤٭ة املذ٪ٮٌٔح ص

حبير ي٤ضؤكف إحل٭ة ؛ ٨٦ ظيةد٭٥ االصذ٧ةٔيَّح ىلع مؿِّ اتلةريغ
ةءن  جذ٭٥ ثةتلٛٮؽ كاتل٧يُّ دؿكحيةن ٨ٔ أ٩ٛك٭٥ كإًر لن٭ٮاد٭٥ كٗر

إالَّ أفَّ مـاك٣ح ، كتك٤يح ألركاظ٭٥ ٨٦ ٔتء ال٧ى٢٤ ك٥٬ِّ احليةة
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كل٥ دٞٙ ٔ٪ؽ ظؽِّ ، ٬ؾق األمٮر ل٥ دٞذرص ىلع ٦ٞؽار احلةصح
كًل٧ة يٞؿا٪ة  -ث٢ ، ا٣رتٚي٫ كا٣رتكيط كاتل٪ةٚف ا٣ٕٛٮم ا٣ربمء

ـاك٣ح ا٣ٕ - اتلةريغ كننة٬ؽ يف ظةرض٩ة يَّح إىل حتٌٮ٣خ امل ًؿ
ـاكتل٭ة كاصذ٭ؽ يف اػرتاع أ٩ٮاع كأقةحلت ، اغيح ٚةقذ٘ؿؽ يف م

ص٤جةن ملـيؽ ٨٦ املذٕح كإجيةدان ٣ٌٛةءات أكقٓ جلي٢ ، كَؿؽ هلة
حبير ؛ الزلة كالن٭ؿة كاتل٧يُّ كممةرقح اتل٪ةٚف كا٣تنضيٓ

ٚحكذ٘ؿٝٮف ، ثةدخ أمٮر تكذ٭ٮم إىل ظؽِّ اهلٮس ٩ٛٮس ٠سِّيي٨
كيكذ٧ذٕٮف ، ت كممةرقح مىةدر املذٕحيف الكيع حنٮ املزلا
كيؿدجُٮف ثٕٮاَٛ٭٥ كمنةٔؿ٥٬ ٦ٓ ، ث٧نة٬ؽة املذجةري٨

كحيذ٤ٛٮف ، ا٣ٛؿؽ املذ٪ةٚكح يف املكةثٞةت كاأل٣ٕةب املذ٪ٮٌٔح
ٕةن لرصؼ األمٮاؿ ، ثة٣ٛٮز كحيـ٩ٮف ل٤ؼكةرة كوةرت مًٮ

ُـّب ، ككقي٤حن تلعىي٢ األربةح، كا٣رثكات ا٣ُةا٤ح كقبجةن ل٤ذع
حبير أوجعخ اغيح يف ٩ٛك٭ة تكذعٮذ ىلع ؛ ٢ كاتلآزركاتلٞةد

 . اال٬ذ٧ةـ كتن٢٘ مجيٓ أك ص٢َّ األكٝةت

ك٢ٕ٣َّ اعمل٪ة املٕةرص ٝؽ ث٤ٖ يف اقذ٘ؿا٫ٝ كا٬ذ٧ة٫٦ ث٭ؾق 
ان ل٥ يكجٜ هل يف ا٣برشيَّح ٦سي٢ ٩ْؿان ل٤ٞؽرة اتلٞ٪يح ؛ األمٮر ظؽَّ
دلاعيح كا٣يت ػٮتل٫ ا، ا٣يت ا٦ذ١٤٭ة اإلنكةف يف ا٣ٞؿف األػِّي

، كا٣رتكيش ابلةذخ كالاكقط جلٮا٣ت الزلة كاملذٕح ككقةا٤٭٧ة
٪ذ٫ ٨٦ اتل٪ْي٥ الٮاقٓ كاملذ٪ٌٮع لبلظذٛةالت كاملكةثٞةت  كم١َّ

٪خ ٨٦ ٩ي٢ الن٭ؿة ثأماكؿ كدلةالت ، ىلع ٦ؽار األيَّةـ كم١َّ
حبير ؛ ٣ٞؽ د٥َّ دؿقيغ ممةرقح كِّ ٬ؾا، دكةد ال حترص د٪ٮاٌعن 
 . لنجةب يف ممةرقذ٭ة أك مبلظٞح أػجةر٬ةأدَّل إىل أرس كيع ا



ً م َةٖى   بنٓٛف يؿ

 

٨٣ حنذةج إىل ٩جة٬ح زااؽة جلؽرؾ أفَّ األزؿ املرتدت ىلع 
ة ٬ؾا االقذ٘ؿاؽ ٬ٮ ٌَّ يف ٗيجٮبح أوعةث٫ ٨ٔ املذةثٕح ل٤ٮاٝٓ  إ

ة، ا٣برشم ػةرج دااؿة ا٬ذ٧ة٦٭٥ ٌَّ وِّيكرد٭٥ دلؿَّد  كإ
كيكيف أف ٩ٕؿؼ ، منة٬ؽي٨ بكُةء كمنةرًلني ػضٮ٣ني

، ا٣ُجيٕح ا٣برشيَّح ل٤ذأزؿ ثةمل٤٭يةت كاقذ٘ؿاٝ٭ة ٚي٭ةاقذٕؽاد 
، ك٬ؾا ا٣ٞؽر ٨٦ ابلؾؿ املةيل، ٦ٓ ٬ؾا ا٣ك٥ ٨٦ امل٤٭يةت
بلـ كاتلعٛي جلعؽس ث٧ٞؽار اال٬ذ٧ةـ اذلم ، كاتل٪ْي٥ كاإٔل

ذ٭٥ اإلنكة٩يَّح ح ىلع ظكةب اعل٥ أ٦َّ ، قيٮلٮ٫٩ ٣ٕٮامل٭٥ املؼرٔت
ُّٜ جلة ، ٮ٫٩ هلةك٦ة ٬ٮ املٞؽار اذلم يكذُيٕٮف أف يٮل ث٢ قيع

إف اكف ٨٦ امل٧ك٨ مل٨ كىع حم٪ح اإلنكة٩يَّح أف / أف ٩تكةءؿ
ؿة ثة٣جكجح  يكٮف ٦٪١جةن ك٦٪١ٛبةن ىلع أمٮر دأيت يف ردجح ٦ذأػِّ

كإذا ل٥ يك٨ كأيةن ٧٤ٚةذا ٬ؾا اتل٘ييت ا٣ٌٕٞل كاجلٛيس ؟ إحل٭ة
٨ٔ كاٝٓ احليةة كاالقذ٘ؿاؽ يف ٔٮال٥ مىُ٪ٕح يؿكَّج هلة 

كد٤ًف اإلٝجةؿ ثكسةٚح ال ، ـ ٤ٔي٭ة ظؽَّ اإلٚؿاط ا٣٘ؿيتكيؿًلَّ 
  !؟تي٪ىةٚف ثأمِّ دلةؿو ٨٦ املضةالت األػؿل يف احليةة

إفَّ ػىٮبح ٠سِّي ٨٦ اجلٛٮس ا٣برشيَّح ل٤ذأزؿ ث٤٧ٕيَّح 
اإلهلةء كاإلثٕةد اهلةدئ ٨ٔ قةظح املنةرًلح ا٣ٛة٤ٔح ثةحليةة 

٥ ث٭٥ ٔرب، اإلنكة٩يَّح و٪ةٔح املكةظةت  ٝؽ ص٤ٕخ ٨٦ اتلعكُّ
رة ل٤ٮيع كا٣ٕةز٣ح  الٌؼ٧ح كا٣ٛؿص اهلةا٤ح ل٤جنةَةت املؼؽِّ

أمؿان ثة٣ٖ  - ىلع األ٢ٝ نكبيةن  -لبل٬ذ٧ةـ ىلع ٔٮال٥ دةٚ٭ح 
ـاح كدٞىص رشحيح ٠جِّية ٨٦ اجلةس ٨ٔ الؿيق ، ا٣حرس حبير د

كبةتلةيل يٌف ؛ ثأ٩ٛك٭٥ كاملنةرًلح ا٣ٛة٤ٔح يف اتلاكم٢ اإلنكةين
ىِّي ا٣برشيَّح أ٩ٛك٭٥ ٔ٪ةء دؽػ٤٭٥ املذع٧١ٮف يف م
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 . كمٮاص٭ذ٭٥ كحمةقبذ٭٥ هل٥

ّٕوات العٗع - إطػاه الٍاض بتأوني وك

ظي٪٧ة يكٮف املؿء ٦٪٧٘كةن يف إظكةس ا٣ٕٮز إىل ألىٜ 
ع٭ة ّ٭ٮران دلي٫ ٚإفَّ ٝةث٤يَّح اتلٛةد٫ إىل ٦ة ، ظةصةد٫ ث٫ كأًك

٨ كإماكف ا٬ذ٧ة٫٦ بكٮا٬ة حل١ٮف ىلع ٝؽرو ٠جِّيو ٦، ٔؽا٬ة
إىل ظةالت ا٤ٞ٣ٜ كاخلٮؼ  كيرسم ٬ؾا االقذعٮاذ، الٌآ٣ح

كبةتلةيل ٚإ٫َّ٩ يكذؽيع رصؼ ، ٨٦ ٔؽـ ا٣ٞؽرة ىلع دأ٦ي٪٭ة
اجل٭ؽ كاال٬ذ٧ةـ يف دأ٦ني إظكةس ا٧ُ٣أ٩ح٪ح كاخلبلص ٨٦ 

دة، ا٤ٞ٣ٜ ٚإفَّ ظة٣حن ٨٦ ، كإذا ٦ة اك٩خ احلةصةت ٦ذضؽِّ
ٰ ظيةة الاكا٨ ا٣برشم ُِّ ٚبل يؿل أثٕؽ ، ا٣٘يجٮبح اللكيَّح قذ٘

ٚي٢ُّْ ال٬سةن ثإر٬ةؽ ، ٨٦ احلةؿ اذلم حيى٢ ٚي٫ ىلع ٠ٛةيذ٫
ألفَّ ؛ ك٦ذ٤٭ٛةن ث٢٤٧ كدؾمؿ دكف أف ي١ٛؿ حلْح يف اتلٮٝٙ

 . دٮ٫ٛٝ يٕين ٩٭ةيذ٫ ك٩٭ةيح ٨٦ حيٌج٭٥ كيٕذين ث٭٥

إذا ٦ة اك٩خ ظةصةد٫ يف دٌُٮر ، كًليٙ ثإنكةف ٠٭ؾا
ٮف ، كد٪ٌٮع ٣حف أل٫َّ٩ ٬ٮ اذلم يؿيؽ ذلٟ ث٢ ألفَّ اذلي٨ خيرٔت

، كيى٪ٕٮف كقةا٢ كأقةحلت ا٣ٕحل ا٣يت يكذ٭١٤٭ة اآلػؿكف
كيٌُٮركف ، ي٪ٮٌٔٮف كقةا٤٭٥، ال يٛذؤكف يٮ٦ةن ثٕؽ يٮـ

ز٥َّ حي٤٧ٮ٩٭ة ىلع . كيـيؽكف يف ٠ٛةءة و٪ةاعد٭٥، ٦٪ذضةد٭٥
حل٘ؿكا ث٭ة أٔني اجلةس كيثِّيكا ٣ٕةب ، أرشٔح ادلاعيح املذٛ٪٪ح

ث٢ كًلأ٩َّ٭٥ يى٪ٕٮف ، ا إحلةح اظذيةص٭٥امذ٭ةا٭٥ كيكؿِّقٮ
جةت كالن٭ٮات ٨٦ ػبلؿ و٪ةٔح ٦ة ي٤جي٭ة قةثٞةن  ، الٗؿ

د احلةصةت كدـايؽ٬ة ؛ ك٣حف ا١ٕ٣ف ٤ي٫ ٧ٚٓ ِّتؽُّ ٔك
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ٚإفَّ أمَّ امؿءو ذاؾ اذلم قي١ٮف ٝةدران ىلع إيبلء ، كدٌُٮر٬ة
كأي٨ ٬ٮ ذاؾ املؿء  !؟ا٬ذ٧ةـ ٣ِّ٘ي ظةصةد٫ كظِٛ ٦ذ٤ُجةد٫

 اقذٕؽاد ٩ٛيس كذ٬ين ألف يكٮف قةٔيةن يف اذلم قي١ٮف ىلع
، ك٦٪ؼؿَةن يف ث٪ةء دلذ٫ٕ٧ ا٣برشم، قِّي دكةم٫٤ اإلنكةين

 ؟ كمكة٧٬ةن يف ظ٢ِّ ٦ٌٕبلت احنؽارق كدؽ٬ٮرق

ٚإفَّ ، ذلا كألص٢ ٬ؾا الٌٕٙ اذلم ٦ين ث٫ اإلنكةف
٥ ث٫ ٨٦ ػبلؿ ٔـهل ا٣ٞرسم ٨ٔ قةح احليةة كالؿيق  اتلعكُّ

قي١ٮف ق٭بلن يكِّيان ، الصذ٧ةٔيَّح ا٣ٛة٤ٔحاإلنكةين كاملنةرًلح ا
يةن كركظةن  ح ٔك ٥ ، ك٦ةاؽةن ٦٘ؿيح مل٨ يؿيؽ إٝىةء ا٣ٕة٦َّ ٗر

ٔرب إر٬ةؽ اك٤٬٭٥ ث٭٥ِّ ، ظٌٮر٥٬ صكؽان كوٮدةن كظ٪ةصؿ
كدأ٦ني كقةا٢ احليةة ٨٦ مكك٨ ك٦أك٢ ، ٧ٞ٣ح ا٣ٕحل

٨٦ ػبلؿ اتلٌييٜ املةيل ، كم٤بف كآالت اتل٪٢ٞ كاالدِّىةؿ
بلء األقٕةر كحمؽكديح ادلػ٢ثٛؿض الرض  . اات كا٣ٞيٮد ٗك

كقيداد احلةؿ دأز٦ةن ٔ٪ؽ٦ة ي٪٥ٌُّ إىل ٤ٜٝ ٝٮت ا٣ٕحل 
كاتل٤ٮيط ، ا٤ٞ٣ٜ األ٦ين كاخلٮؼ ٨٦ احلؿب كا٣ٞذ٢ كا٣ترشد

ؽاء، ثؿايةت ا٣٘ـك كاتلؼٮيٙ ، كا٣رتًلي ىلع ملٕةف أ٩يةب اأٔل
ؿ حبير يىِّي اجلةس يف ٩٭ةيح األم؛ ٨٦ األمؿاض كاألكببح

إالَّ ، كإف اك٩خ ظؿٌلد٭ة كإٔٚةهلة إراديَّح، دلؿَّد آالت َجيٕيَّح
ٚبل ، أ٩َّ٭ة ٦ٞ٭ٮرة ثٛؿض ٦جةدا٭ة اإلدرا٠يَّح يف احلفِّ كاخليةؿ

كاتل٪ةزؿ ٨ٔ أم٢ اال٬ذ٧ةـ ، جيؽ املؿء ثؽان ٨٦ ا٢٧ٕ٣ كٚٞ٭ة
ػؿ

ي
كظةصةت ال دلةؿ ل٤ٕ٪ةيح ث٭ة إالَّ يف َٮؿ ، ثك٧ةالت أ

 . ت ابلؽ٩يَّح كالرضكريَّح امل٤عحاال٠ذٛةء ٨٦ احلةصة
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ٚإفَّ دأزِّي ٬ؾا اإل٠ؿاق ىلع ٝؽرة اإلنكةف ٝؽ ، كلألقؿ
ِـّ كامل٥ِّ٤ٕ ، أٔٞت ٩ذةاش ثة٣٘ح اخلُٮرة ٥٤ٚ يٕؽ األب كاأل

ٙ كاتلةصؿ كا٣ُجيت  َّّ كاملؽرِّس كا٣ُة٣ت كاجلة٦يع كاملٮ
ه يف أمِّ دلةؿو ٤ِٔل   ٝةدران ل٥ يٕؽ أم  ٦٪٭٥ ، كامل٭ين كاملذؼىِّ

ىلع دأديح ا٣٘ةيح كا٣٘ؿض ٨٦ ا٣ٕ٪ةكي٨ ا٣يت د٤بَّف ث٭ة ٧٠ة ٬ٮ 
ث٢ ٣ٞؽ ظٌٮؿ إحلةح احلةصةت ك٥٬َّ دأ٦ني ٦ٌٞٮ٦ةت ، يف ظٞيٞذ٫

ن ٨٦ ٬ؤالء إىل اال٠ذٛةء ٨٦ ٦٭ة٦٭٥  ا٣ٕحل كمحةيح اذلات الكَّ
ة أ٩ذش يف ٩٭ةيح ؛ كمكؤكحلةد٭٥ ىلع ٦ة يؿدجٍ ثذ٤ٟ ا٣ٞٮا٬ؿ م٧َّ

كاغيح ، ٧ح احليةة ٦ٞىٮرة ىلع ذلٟاألمؿ أف دىجط ٦٭
ٮ٦ةت ا٣ٕحل ٌٞ ؛ املكؤكحلةت لخزت٣ح يف املةؿ كاأل٨٦ كقةاؿ ٦

كبةتلةيل يذعٮؿ ٦ة اكف يٞذرص ٤ٔي٫ بكجت اإل٠ؿاق كا٣ٕضـ إىل 
ٚذتجؽؿ األ٬ؽاؼ ، اغيح ظرصيح ىلع املكذٮل اجلْؿم أيٌةن 

كدٌع٢ ا٧ُ٣ٮظةت كختزتؿ املكؤكحلةت كدٌيٓ ال٧١ةالت 
. كيعدكف اتلٛةت ك

حتمٗن ٔتكٗٗي لألسالٗب اخلىشٛ

ٚك٪ضؽ أ٩َّ٭ة ، إذا ٦ة أ٦ٕ٪ة اجلْؿ يف ٬ؾق األقةحلت اخل٧كح
يذ٥ُّ ، تكت٪ؽ مجيٕ٭ة إىل ٩ٞةط ًٕٙ يف ا٣ُجيٕح ا٣برشيَّح

اقذ٘بلهلة أك دؤدم بنلكو د٤ٞةيئ  إىل تن١ي٢ ٦ة حيؿؼ قِّي املضذ٧ٓ 
ٕةم٢ ٦ٓ كظََّّ يكٮف قبي٢ اتل، اإلنكةين ٨ٔ دكةم٫٤ احلٞيٌف
ٚبل ، ألص٢ إجيةد ظ٤ٮؿ ٩ةصٕح هلة؛ ماك٨٦ الٌٕٙ ٬ؾق كاًعةن 

ٜو كم٧ٮؿو ؛ ثيؽَّ ٨٦ أف نٌكرب٬ة ألفَّ اتلٕؿُّؼ ىلع أقجةب املنلكح ث٧ٕ
ـ أمَّ ظ٢    . ٬ٮ أكىل املؿاظ٢ ا٣يت يججيغ أف دذٞؽَّ
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 حتمٗن الٍكطٛ األٔىل

ة ثة٣جكجح إىل اجلُٞح األكىل  ٚإفَّ الٌكن ٨٦ االردجةط، أ٦َّ
ذٞةد ث٧ة  ا٣ٕةَيف كاجلٛيس ٨٦ ص٭حو كد٤ٞةايَّح اتلىؽيٜ كاأل
، مةع كامذ٭ؿ كأذيؽ ٤ٔي٫ أك ٝي٢ ٨٦ ٝج٢ الكةقح كاملؽثِّؿي٨

ت كا٣ٞؽرة  ُـّب كاتلٕىُّ ٧٬ة األمؿاف الاك٦٪ةف كراء اتل١ذ٢ُّ كاتلع
٤ٚٮ ل٥ دك٨ د٤ٟ ا٤ٕ٣ٞح ا٣ٕةَٛيَّح ، ىلع إظبلهل كاقذ٘بلهل

ٔح االوُٛةؼ كاالحنيةز تل٤ٌف ثس٤ٞ٭ة ملة اك٩خ رس، كاجلٛكيَّح
كلٮال د٤ٞةايَّح اتلىؽيٜ ، ىلع ٤٧ٔيَّح االػذيةر كدٕيني املٮٝٙ

ذٞةد ثةملن٭ٮرات كاملٞجٮالت ملة اكف ثةإلماكف الٮٝٮع يف ، كاأل
دبين اآلراء الاكذثح كاألظاكـ اخلةَبح كاتلٕةًؽ كاتلاكدٙ يف 

 . دب٪ي٭ة كادلٚةع ٔ٪٭ة كدؿديت لٮاز٦٭ة

، اجلة٦ٓ ثني رسٔح االحنيةز كرسٔح اتلىؽيٜ كاتلبينإفَّ 
٢ ؿ، ٬ٮ ا٩ٕؽاـ الؿكيح كاتلأ٦ُّ ٢ ، ـيف األكَّ اكف ٔؽـ اتلأ٦ُّ

يف آزةر األٕٚةؿ كاملٮاٝٙ كيف مٮصت الكيع ػ٤ٛ٭ة  - كاتلؽثُّؿ
ك٦ؽل ٔبلٝذ٭ة ثةل٧١ةؿ احلٞيٌف اذلم ٬ٮ رشط د٤ٕٜ 

٩ٕٛةؿ قةحمةن خلٌٮع االػذيةر لبل -االػذيةر ثأمِّ يشءو 
٢ كا٣ٛعه يف وؽؽ ، كيف اثلةين. كا٣ٕةَٛح اكف ا٩ٕؽاـ اتلأ٦ُّ

قةحمةن ، األظاكـ كاآلراء كدٮٚؿ٬ة ىلع رشط الٮإٝيَّح كاحلٞيٞح
املٕؿٚيَّح  (األقف) لكُٮة املن٭ٮر كاملٞجٮؿ ثأف تنلكِّ املجةين

  . للكِّ ظك٥و كرأم  
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 حتمٗن الٍكطٛ الجاٌ٘

ة ثة٣جكجح إىل اجلُٞح  ٚإفَّ كصؽاف الن٭ٮات ، اثلة٩يحأ٦َّ
جةت أمؿ دكٮيين ٧٠ة أف د٤جحذ٭ة يف اجل٤٧ح ظةصح ، كالٗؿ

كالالكـ ال يٞٓ يف أو٢ اتل٤جيح كا٢٧ٕ٣ ىلع حتىي٤٭ة ، رضكريَّح
٦ةت ا٣يت دٕذ٧ؽ ل٤ٮوٮؿ  ثٞؽر ٦ة يٞٓ يف األق٤ٮب كاملٞؽِّ

٤٪ة ٦جنأ رسٔح االنكيةؽ كراء ٦ة يٕؽ ، إحل٭ة كإذا ٦ة دأ٦َّ
جح ث٭ة دٮصت  ،ثذعىي٤٭ة ٚك٪ضؽ أف إحلةظ٭ة كمؽة الٗؿ

٫ إحل٭ة بلن ، احنىةر الؿؤيح كاتلٮصُّ ٚبل يٕٮد املجكةؽ ٦ذأ٦َّ
ك٦ذؽثِّؿان يف ٦ة٬يَّح ا٣ُؿيٜ املٕذ٧ؽ كآزةرق اجلة٩بيَّح كاجلٞه 

٤ي٫ ٚإفَّ قيُؿة اال٩ؽٚةع حتضت ؛ كا٣ٛكةد اذلم يؤدم إحل٫ ٔك
ك٬ٮ الؿكيح ، ٭ةال٩ٕؽاـ ٦جنب؛ الؿؤيح املذأ٩يح كاملذؽثِّؿة

كا٣يت يكٮف حم٤٭ة يف ا١ٛ٣ؿ كٝج٢ مؿظ٤ح اال٩ؽٚةع ، ا٤ٕٞ٣يَّح
ٚبل يبىن االػذيةر ىلع املٕؿٚح الىعيعح ، كاالنكيةؽ اتل٤ٞةيئ

٢ ُّٞ د ؛ كاتلٕ كذللٟ قتذٕؽد اتل١ذُّبلت كاجل٧ةاعت ثذٕؽُّ
ك٬ٮ ٦ة قيؤدم إىل ، األ٬ٮاء كاألقةحلت املذجٕح يف ٦ذةثٕذ٭ة

٭ة كد٪ةٚؿ٬ة  َةملة أفَّ اػذيةرات أٚؿاد كِّ ٚؿٝحو كمجةٔحو ل٥ دٕةًر
يؿاعى ٚي٭ة إالَّ ا٣ٕةاؽ النؼيص كاأل٩ةين املجتين ىلع دٌٛي٢ 

ك٬ؾا ثؽكرق يججخ ، اذلات كدؿصيط ٧٠ةالد٭ة ىلع ٦ة ٔؽا٬ة
 . اتل٪ةٚف كاتل٪ةظؿ ٧٠ة ٬ٮ منة٬ؽ ك٦ٕةي٨ يف احليةة احلٮ٦يَّح

 حتمٗن الٍكطٛ الجالجٛ

ة اجلُٞح اثلةثل ح كاملذ٧س٤ِّح يف دأزِّي ردة ا٢ٕٛ٣ ىلع أ٦َّ
٨٧ٚ الٮاًط أفَّ رٚي احلؿ٦ةف كا٣ٞ٭ؿ ، األظاكـ كاالػذيةرات

٧٠ة أفَّ دٮ٫ٝ إىل اخلبلص ، أمؿ ال ي٤٧ٟ اإلنكةف اتلؼٌل ٔ٪٫
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 / كذللٟ ٧ٚع٢ُّ ا٣رتًلي ٬ٮ أمؿاف؛ مٕٮر َجييع

ؿ/   . تنؼيه الكجت احلٞيٌف ل٤عؿ٦ةف كا٣ٞ٭ؿاألكَّ

 . ب املٕذ٧ؽ ل٤ٮوٮؿ إىل اخلبلص ٦٪٭٧ةاألق٤ٮكاثلةين/ 

ظير يىُؽـ األكَّؿ ثةخل٤ٍ ثني ٦ة ٬ٮ قجت ك٦ة ٣حف  
كيٮاص٫ اثلةين ٔٞجح ا٣ترسع يف االػذيةر ل٤ع٤ٮؿ ، بكجت

ك٬ٮ  - كال ريت أفَّ ٦ة يىُؽـ ث٫ األكَّؿ، ا٣ْة٬ؿة كاملٞرتظح
 - ك٬ٮ دٕيني َؿيٜ اخلبلص - قيؤزؿ ىلع اثلةين - دٕيني الكجت

 ـِلٔؿ/ ، ي٤ـ٦٪ة اتلٛىي٢ ٤ٝيبلن يف ٬ؾق اجلُٞح أل٧٬يَّذ٭ةكذللٟ 

إفَّ تنؼيه ٦ة ٬ٮ الكجت كراء احلؿ٦ةف كا٣ٞ٭ؿ  
حنؽد دةرةن ظير / يىُؽـ ث٪عٮي٨ ٨٦ اخل٢٤ ٧٠ة ٬ٮ منة٬ؽ

٧٠ة ، ٦ة ٣حكت بكجت ىلع أ٫َّ٩ قجت ك٢ٛ٘٩ الكجت احلٞيٌف
 كٝؽ اكف ٨٦ أ٢٬ ثرلو ، إذا كٕٝ٪ة يف ٚغ أظؽ٥٬ كاظذةؿ ٤ٔي٪ة

ح ا٣يت ، آػؿ ِّٗي ثرل٩ة ٚإ٩٪ة ٢ٛ٘٩ وٛةد٫ كّؿك٫ٚ اخلةوَّ
ك٩ٞٮـ جب٢ٕ احلك٥ ٦٪ىجةن ىلع كِّ ، أكصجخ أف يكٮف حمذةالن 

٨ يجذِل إىل ذلٟ ابلرل أك د٤ٟ ا٣ٞجي٤ح أك ا٣ٕةا٤ح أك احلـب  ٦ى
٤ي٫ ٚإ٩٪ة جن٢ٕ ؛ أك أمِّ مجةٔحو أك دي٨و أك َةاٛحو أك ِّٗي ذلٟ ٔك

أك ٦ٛكؽان أك مؤذيةن أك ٝةقيةن ٬ٮ  الكجت كراء ٠ٮ٫٩ حمذةالن 
ا٩ذ٧ةؤق إىل ٚبح ٦ٕيَّ٪ح ٨٦ ٚبةت ا٣برش أك إىل ١ٚؿ ٦ٕنيَّ دكف 
ح ، ٚعه ملة يجذِل إحل٫ ٚعىةن ظٞيٞيةن كدٝيٞةن ثأدكاد٫ اخلةوَّ

كل١٪٪ة ٧٩ةرق٫ ، ٦ٓ أفَّ ذلٟ ٣حف إالَّ ِّت٪ينة كد٧ٕي٧ةن قةذصةن 
 . ٠سِّيان كد٪٤ُٜ ٦٪٫ يف ردة ا٢ٕٛ٣



ٖىبى بنسةوٚف ٔبنؿةٚى ٔبنًُسقحم 

 

ؾ ٦ة ٣حف بكجت ىلع أ٫َّ٩ قجت مٌةؼ إىل ٩أػ كدةرةن 
ٚ٪بين ىلع أفَّ كَّ ٦ة يجذِل إىل املض٧ٮع ٬ٮ ، الكجت احلٞيٌف

٨ ؛ الكجت كبةتلةيل ٩ذؼؾ مٮٝٙ الؿٚي كأمجة٫٬ ِّتةق كِّ ٦ى
كذلٟ ٨٦ ٝجي٢ ٦ة حيى٢ ، دٮٚؿ ٚي٫ يشء ٨٦ د٤ٟ األمٮر

رتاؼ ثإهل ل١٤ٮف كذلٟ ؛ ٔ٪ؽ ٨٦ خيذةر أف ي٤عؽ كيؿٚي األ
٫ كصؽ ثٕي أدجةع األديةف ٝؽ ٦ةرقٮا كَّ ٦ة ي٪ةيف اإلنكة٩يَّح أل٩َّ 

٨٧ٚ إق٪ةدق احلؿ٦ةف ، يف ق٤ٮًل٭٥ كًلؿَّقٮا االٝذذةؿ كاتلعةرب
إىل ممةرقح ادليجيني يٞٮـ ثؿٚي كِّ ٦ة ٬ٮ ديين كإ٣ٔل  كا٣ٞ٭ؿ

٦ٓ أفَّ امل٧ةرقح يشء كا١ٛ٣ؿ كاجلْؿيَّح يشء ، كخيذةر اإلحلةد
٧ة يججيغ أف ي٪٤ُٜ ٨٦ ٦ٕةيِّي كاحلك٥ ىلع أظؽ٬، آػؿ

كإذا اكف دي٨ه ٦ة ٚةقؽ اجلْؿيَّح ٚبل يكذ٤ــ ذلٟ ، ٦٪ةقجح
 دي٨و 

كإذا ٚكؽت الؿؤل ادليجيَّح امل٪ترشة ٚبل ، ٚكةد كِّ
ذٞةد ثةهلل ألفَّ ادلحل٢ إزجةت كِّ ظ٤ٞحو ؛ يكذ٤ــ ذلٟ ٚكةد األ

كاألمؿ ٩ٛك٫ ي٪ُجٜ ، ٨٦ ٬ؾق احل٤ٞةت ٣حف مؿدجُةن ثةألػؿل
 ص٢ٕ ٩ْةـ امل١٤يَّح ا٣ٛؿديَّح دػيبلن يف ا٣ٞ٭ؿ كاحلؿ٦ةف ىلع

ٚ٪ٞٮـ ثؿٚي ٩ْةـ امل١٤يَّح ا٣ٛؿديَّح ، اذلم قبجذ٫ الؿأق٧ةحلَّح
ك٩بين ٩ْة٦ةن آػؿ نك٧ي٫ ، ثةللكيَّح ٨٧ً رٌٚ٪ة ل٤ؿأق٧ةحلَّح

نك٤ت ٚي٫ اجلةس أمِّ م١٤يَّح كق٤ُح ىلع ٦ة يف ، ثةالمرتا٠يَّح
امل١٤يَّح يشء ٦٘ةيؿ ل٤عؽكد ا٣يت دُٕٯ ٦ٓ أفَّ أو٢ ، ظٮزد٭٥

 . هلة كل٧٧٤ةرقح ا٣يت دؿدجٍ ث٭ة

، ك٦س٫٤ الالكـ ٔ٪ؽ٦ة ٩ٞٓ ًعيح االقتجؽاد ٨٦ احلةك٥ 
ٚ٪عك٥ ثأفَّ ص٢ٕ ٩ْةـ احلك٥ ثيؽ مؼهو ٦ة ٬ٮ الكجت يف 

ك٩ؿدت ٤ٔي٫ رٚي كِّ ظك٥و مكذ٢ٞ لنؼهو أك ٚبحو ، ا٣ٛكةد
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كأ٫َّ٩ ٢٬ ، كراء ا٥٤ْ٣ دكف أف ٧٩ي الكجت احلٞيٌف، ٦ٕيَّ٪ح
 . أـ ٚكةدق يف ٩ٛك٫، اكف اقذٞبلؿ احلةك٥

كًلؾلٟ احلةؿ ٔ٪ؽ٦ة جنؽ أفَّ ادلي٧ٞؿاَيَّح دؤدم إىل أف  
ح النٕت ح النٕت ، جي٢ٕ اػذيةر احلةك٥ ثيؽ اع٦َّ ٦ٓ أفَّ اع٦َّ

كيذأزؿكف ، يٛذٞؿكف إىل ادلرايح يف تنؼيه احلةك٥ الىة٣ط
بلَل ؿاء كاتل٤ٌي٢ اإٔل ٪ٞٮـ ثؿٚي اجلْةـ ٚ، ثةإٗل

كأ٫َّ٩ ، دكف د٧يُّ يف قجت ا٣ٛكةد، ادلي٧ٞؿايط مج٤حن كدٛىيبلن 
ح النٕت ِّٗي مؤ٤٬ني ، ٢٬ اكف اجلْةـ ثُجيٕذ٫ أـ ٠ٮف اع٦َّ
كبةتلةيل إذا ٦ة د٥َّ دأ٬ي٤٭٥ ٚعي٪٭ة ؛ ثٕؽ لبلػذيةر الىعيط

 ؟ دؿدٛٓ املنلكح

كًلؾلٟ احلةؿ ٔ٪ؽ٦ة جنؽ أفَّ االدكةؿ ىلع ا٣٘يت 
ؽـ الكيع إىل  كا٣ٞؽرة اإلهليَّح ٝؽ أدَّل إىل مخٮؿ اجلةس ٔك
ةق كِّ أذٞةدو ثة٣٘يت كادكةؿ ىلع ، اتل٘يِّي ٚ٪ٞٮـ ثؿدة ٢ٕٚ اِّتِّ

كأ٫َّ٩ ٢٬ ٬ٮ ، دكف أف ٧٩يِّ الكجت احلٞيٌف كراء اخل٧ٮؿ، اهلل
أـ قٮء ا٣ٛ٭٥ ل٤ٕبلٝح ٦ٓ اهلل ، حمي االدكةؿ ىلع ا٣٘يت

كظي٪٧ة جنؽ أفَّ ؟ اتل٘يِّي كًليٛيَّح ظىٮؿ، كاالردجةط ثة٣٘يت
يت يف ا٣رتبيح أك اتلٞ٪ني ٝؽ أدَّل إىل ، ٩ْةـ ا٣رت٬يت كا٣رٗت

حمؽكديح اتل١ِّٛي كاإلثؽاع كرصؼ األَٛةؿ كاجلةس ٨ٔ ا٣ٛ٭٥ 
ةق كِّ ، الٮايع ل٤٪٥ْ ا٣ٛؿديَّح االصذ٧ةٔيَّح ٚ٪ٞٮـ ثؿدة ٢ٕٚ اِّتِّ

يتو أك ظََّّ دٞ٪ني ؿيَّح دكف د٧يي ثني أو٢ اجلْ، دؿ٬يتو كدٗؿ
ظير دبىن اجلْؿيَّح ىلع ٝةٔؽة مؿااعة ظؽكد ؛ كإٚؿاط امل٧ةرقح

ا٣ٞةث٤يَّح يف اػذيةر أق٤ٮب املٕةم٤ح كاػذبل٫ٚ ثةػذبلؼ 
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كيف ٝجةؿ ذلٟ ، ا٣ٞةث٤يةت كحمؽكديذ٫ حبؽكد اتلأديح إىل اهلؽؼ
ٚإفَّ امل٧ةرقح دذؼؾ ملك اإلٚؿاط ملاكف قٮء ٚ٭٥ امل٧ةرقني 

ة يؤدم ثةمل؛ ل٤٪ْؿيَّح ذرضري٨ إىل رٚي اجلْؿيَّح مج٤حن م٧َّ
 . ك٬ؾا إٚؿاط ٨٦ ص٭حو كدٛؿيٍ ٨٦ ص٭حو أػؿل، كدٛىيبلن 

ة ثة٣جكجح إىل تنؼيه األق٤ٮب املٕذ٧ؽ يف دٕيني  أ٦َّ
٧٤ٚاكف َ٘يةف اال٩ٕٛةؿ كردة ا٢ٕٛ٣ يف ، َؿيٜ اخلبلص
ط مىةديٜ اخلبلص ٨٦ مٮصجةت ، تنؼيه الكجت ٚإفَّ أًك

كذللٟ يكةرع إىل حتؽيؽ ٦ة ؛ احلؿ٦ةف كا٣ٞ٭ؿ ْل أًؽاد٬ة
٦ٓ ٦ة د٥َّ ، يكٮف ىلع ا٣ٞؽر األكرب ٨٦ اتل٪ةيف كابليٕؽ كاتلجةي٨

ٚي٤ضأ املذرضركف ٨٦ اقتجؽاد ، حتؽيؽ أ٫َّ٩ قجت ا٣ٛكةد
كي٤ضأ املذرضركف ، ا٣ٛةقؽ إىل ص٢ٕ ٩ْةـ احلك٥ ثيؽ النٕت

ٕٙ اتل٧يي ٔ٪ؽ اجلةس  ٨٦ قٛة٬ح االػذيةر النٕيب ًك
كي٤ضأ ، ي٭٥ إىل أذ٧ةد أق٤ٮب االقتجؽادكق٭ٮ٣ح اتلأزِّي ٤ٔ

٪يةء كا٣ربصٮازيني أك األرقذٞؿاَيني  اجلة٧ٝٮف ىلع ظك٥ اأٗل
ةؿ كي٤ضأ املٕة٩ٮف ٨٦ ، إىل ص٢ٕ احلك٥ ثيؽ ا٣ٛٞؿاء كا٧ٕ٣َّ

ي٨ كدٕةحل٫٧ كٝي٫٧ ٨ٔ  َ٘يةف امل٧ةرقح ادليجيَّح إىل إٝىةء ادلِّ
٤عؿيَّةت كي٤ضأ املٞ٭ٮركف ثةل١جخ كاتلٞييؽ ل، قةظح احليةة

، إىل ص٢ٕ احلؿيَّح امل٤ُٞح مٕةران ل٤عيةة كأقةقةن ل٤٪ضةح
كي٪ةدم ٨٦ ٧٧٠خ أٚٮا٬٭٥ ك٦٪ٕخ أٚاكر٥٬ ثؿٚٓ كِّ ٝيؽو 

بلـ كا٨ٛ٣ِّ  كي٤ضأ املعؿكمٮف بكجت قٮء ، ٨ٔ ا١ٛ٣ؿ كاإٔل
اقذؼؽاـ الك٤ُح الكيةقيَّح كٚكةد امل٪ذ٧ني إحل٭ة إىل رٚي أمِّ 

٥و قيةقيَّح أثؿز مىةديٜ ا٩ذٛةء قجت احلؿ٦ةف ك١٬ؾا ٚإفَّ ، ٩ْي
كذللٟ يكٮف ٬ٮ األرسع ظٌٮرنا يف ٩ٛٮس ؛ ٬ٮ ًٌؽق
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إالَّ أ٫َّ٩ يكٮف دلعٛةن ، املٞ٭ٮري٨ كامل٤ْٮ٦ني كاألق٭٢ اػذيةران 
 . ٨٦ ص٭حو أػؿل ك٦ًٛؿَةن أك ٦ٌٛؿَةن ٨٦ صٮا٩ت لخذ٤ٛح

ـ يىجط ثحَّ٪ة أفَّ ادكةؿ الؿٚي ، كبٕؽ كِّ ٦ة دٞؽَّ
ة ا٢ٕٛ٣ ال يكٮف ًة٦٪ةن ل٤ؼبلص ٨٦ كاالػذيةر ىلع رد

كذللٟ ؛ ث٢ يٮصت الٮٝٮع يف ٚكةد ٨٦ ص٭ةت أػؿل، ا٣ٛكةد
يذٮٝٙ تنؼيه األقجةب الىعيعح كاػذيةر الٮقةا٢ امل٪ةقجح 

٥ الىةحلح ىلع  ٓلو كادلراقح كاجلْي ـ غٍييَّح اىرتٌكم كاتلٍ دلؽل
األقجةب  اىػلييَّح كاىفعىيَّح كاحلكيَّح االقذلىةايَّح ليذػؿلؼ ىلع

٢ كالؿكيح ، احلليليَّح كاحلئؿ اجلةصػح ُّٞ ثٕؽ إدٞةف  -ٚكجٜ اتلٕ
 ٢ ُّٞ ٤٧ٕ٣يَّح الؿٚي ك٤٧ٕ٣يَّح االػذيةر ٣ُؿيٜ  -٠يٛيَّح اتلٕ

اخلبلص ٧٬ة ال١ٛيبلف ث٧ٌةف وٮاب اال٩ذٞةؿ إىل املٮٝٙ 
 . األ٢ٌٚ كاجلْةـ األنكت ل٧١ةؿ ا٣برشيَّح

ـ يْ٭ؿ ٦ٕىن أف ٩ٞٮؿ ة دٞؽَّ األـؿاد كاملضذٍػةت تكري  إفَّ / كم٧َّ
ر ٌٔ إالَّ أفَّ اتلٌُٮر ٣حف ٤ُ٦ٜ اال٩ذٞةؿ ٨٦ احلةؿ إىل ، يف غٍييَّح دُ

كال ٬ٮ ٤ُ٦ٜ اخلبلص ٨٦ ٦ٛةقؽ ٨٦ ، ظةؿ بنلكِّ ٔنٮايئ
أك احلىٮؿ ىلع إجيةثيةت ٨٦ ص٭حو أػؿل ث٢ ٬ٮ حتٌٮؿ ، ص٭حو ٦ة

ٚؿاط أك امل٧ةرقح ا٣برشيَّح ا٣ٛؿديَّح كاالصذ٧ةٔيَّح ٨٦ ظة٣ح اإل
ذؽاؿ كاتلٮقٍ ٬ٮ االقذ٘٪ةء محبةن / أم، اتلٛؿيٍ إىل ظة٣ح األ

ٚنحبةن ٨ٔ االدكةؿ ىلع ردة ا٢ٕٛ٣ ا٧ٕ٣يةء كاخلٌٮع لك٤ُةف 
٢ُّٞ الػذيةر الكبي٢ األٝٮـ ؛ االقتيةء كاقتجؽاهلة ثة٣رتٌكم كاتلٕ

، كاألكقٍ اذلم حيِٛ حتٞيٜ إجيةثيةت الك َؿٚي٫ املذٌةدي٨
الن، ، ٦٪٭٧ة كخي٤ٌه ٨٦ ق٤جيةت ك   كىلَ ثٍة أفَّ ْؾا االُذلةؿ أكَّ
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كَ اىتنؼيه زةُيةن  ًَّ ظي جح ث٫، ز ث٢ ، ٣حف يأيت ث٧عي الٗؿ
ز٥َّ ا٦ذبلؾ ، حيذةج إىل ا٢٧ٕ٣ ىلع دٕٮيؽ اذلات ا٣رتير كاتل٧٭٢ُّ

كأدكات ا٣ٛعه كابلعر  ا٣ٞة٩ٮف ا٣ٌٕٞل الك٤ي٥
، ا٣٘ةيحٚإذا ٦ة اصذ٧ٓ االز٪ةف أ٦ك٨ ابل٤ٮغ إىل ، كاالقذ١نةؼ

كٍل٧ٌة ازدادت ٤٧ٔيَّح اتلٕٮيؽ لزلات لك٧ة ٝؿبخ امل٧ةرقح ٨٦ 
٢ُّٞ ، كٍل٧ٌة ازداد احلؾر يف دُجيٜ ٝة٩ٮف ا٢ٕٞ٣، ا٣رتكٌم كاتلٕ

لك٧ٌة ، كٍل٧ٌة وةرت كقةا٢ االقذ١نةؼ كا٣ٛعه أكرث دٝح
كبؾلٟ ، ٝؿب اإلنكةف ٨٦ ا٣تنؼيه الىعيط ل٤كبي٢ األٝٮـ

حنٮ الٮقٍ ٨٦ اجلة٩بني ٦جذٕؽان  يكٮف قةاؿان يف أَٮار اتلاكم٢
 . ٨ٔ إٚؿاط كدٛؿيٍ الك الٌٌؽي٨

ٌلو ثةجللةط اثلالث الكةثلح ، إىل ِْة، كٌَ ػالؿ غٍييَّح اتلأ
ّ٭ؿ أفَّ دأزِّي اقذ٘بلهلة يف املضذ٧ٓ اإلنكةين يك٨٧ يف دكؿيف 

ة اكف قةاؽان  كيف حتؿيٟ ، أٚاكر كممةرقةت صؽيؽة كلخذ٤ٛح ٧َّٔ
ةق آػؿ صؽيؽثٮو٤ح املضذ٧ٓ ٨٦ اِّتِّ  كبٌف جلة أف ، ةق قةاؽ إىل اِّتِّ

٢ اجلُٞذني األػِّيدني ٣رنل األقجةب الاك٦٪ح كراء دأزِّي٬ة ؛ ٩ذأ٦َّ
 / ٚ٪ٞٮؿ، الك٤يب كَجيٕح ذلٟ اتلأزِّي

 حتمٗن الٍكطٛ السابعٛ

ة ثة٣جكجح إىل اجلُٞح الؿاثٕح كْل اإلهلةء ٤ٚحف ، أ٦َّ
كحتىي٢  ا٣٘ؿض اجلْؿ إىل أو٢ احلةصح إىل ال٤٭ٮ كال٤ٕت

ٚإ٫َّ٩ ٨٦ ابلنيَّ أفَّ اجلٛٮس ا٣برشيَّح د٢٧ُّ ، الزلات كأ٩ٮاع املذٓ
كِّتؽ أمٮران ٠سِّيةن مزلةن كممذٕحن ٨٦ ، كتكأـ كدذٕت ٨٦ ص٭حو 

كيؽػ٢ االظذيةج إحل٭ة يف اجل٤٧ح حتخ دااؿة ، ص٭حو أػؿل
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كختذ٤ٙ درصح احلةصح ثةػذبلؼ اجل٧ٮ ، احلةصةت الرضكريَّح
كذللٟ ٚبل ريت يف احلةصح إىل ٬ؾا ؛ كةفاذلم يذؽرج ٚي٫ اإلن

ك٣ك٨ ، ٩ٮع ٨٦ ا٣رتٚي٫ كال٤٭ٮ كإىل اإلظكةس ثةلزلة كاملذٕح
كذللٟ ي١٧٪٪ة ؛ الالكـ يٞٓ يف مٮصت االقذ٘ؿاؽ يف ٤َج٭ة

٢ ٬ؾا األمؿ ثةالتلٛةت إىل ٦جؽأ اإلرادة كا٢٧ٕ٣  ابلؽء يف دأ٦ُّ
أكَّؿ ظير ق٪ضؽ أفَّ اإلدراؾ يٞٙ يف ، يف اجلٛف اإلنكة٩يَّح

، ق٤ك٤ح األقجةب ا٣يت تنلٌك َجيٕح ا٢٧ٕ٣ ك٦ذ٤ٕٜ اإلرادة
قٮاء ، ك٬ؾا اإلدراؾ ظي٪٧ة يذ٤ٕٜ ثأميةء ىلع أ٩َّ٭ة ٧٠ةالت

ٚإ٫َّ٩ يىِّي ٦جؽأ ٣جنٮء مٕٮر كا٩ٕٛةؿ ، اك٩خ ٦٪ةٚٓ أك مزلات
  ...ِّتةق ٦ة أدرؾ أ٫َّ٩ ٩ةٚٓ أك مزل

٧٠ةؿ ٦ة كبٕؽ أف يجنأ اال٩ٕٛةؿ كال حيؽث ، كبةجلٍيح
٩تيضح أفَّ اذل٨٬ ، يف اجلٛف د٪ةزع ث٧نةٔؿ كا٩ٕٛةالت أػؿل

، ٝؽ اقذعٮذ ىلع إدراؾ ٦ٕنيَّ كاٝذرص ىلع حلةظ ٧٠ةؿ ثٕي٪٫
كيرتدت ٤ٔي٭ة ا٣ٞيةـ ، ٚعيجبؾ ٚإفَّ اإلرادة دىِّي ٤ٕٚيَّح

كإذا اك٩خ ، ثةلك٤ٮؾ امل٪ةقت كاملؤدم إىل حتىي٢ ا٣٘ؿض
ف اإلدراؾ أق٭٢ املٕؿٚح دٞٙ يف رأس الك٤كح ٚإ٫َّ٩ لك٧ٌة اك

لك٧ٌة اك٩خ األٕٚةؿ األٝؿب كاألٝؽـ مـاك٣حن ْل د٤ٟ ، كأرسع
ا٣يت حتى٢ ال٧١ةالت كامل٪ةٚٓ كالزلات األٝؿب ٩يبلن 

ك٦ٓ اٝذىةر اإلدراؾ ىلع ٩ٮع ٦ٕنيَّ ٨٦ ال٧١ةالت ، كحتىيبلن 
ٚإفَّ ، كاحنىةر املٕؿٚح ثى٪ٙ ػةص  ٨٦ الزلات كامل٪ةٚٓ

، اؿة حمؽكدة كدلةؿ ػةٌص الك٤ٮؾ قي١ٮف ٦٪عرصان يف دا
كٍل٧ٌة دٮقٕخ دااؿة املٕؿٚح ٣تن٢٧ االَبلع كالٮيع ثأ٩ٮاع 

دة ٚإفَّ م٧ٮحلَّح الك٤ٮؾ ، ٧٠ةالت لخذ٤ٛح كأو٪ةؼ ذلات ٦ذٕؽَّ
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ح كا٣ٞؽرة ىلع ا٣تنؼيه لؤل٥٬  تلعٞيٜ ٧٠ةالت ٦ذ٪ٮَّٔ
 . قذ١ٮف أٗىن كأكرب، ٧٠ةالن كاألرصط اػذيةران 

ؿٚح أل٩ٮاع ال٧١ةالت دذٮٝٙ ز٥َّ إفَّ قٕح اإلدراؾ كاملٕ
كا٣يت ْل ، ىلع قٕح املٕؿٚح كاإلدراؾ ثةحلةصةت اإلنكة٩يَّح

ثؽكر٬ة تكت٪ؽ إىل قٕح املٕؿٚح ثةخلىةاه ا٣يت ي٧ذ١٤٭ة 
اإلنكةف كا٣ٞؽرات ا٣يت حيٮز٬ة كاأل٤٬يح ا٣يت يذ٧ذٓ ث٭ة 

كبةتلةيل لك٧ٌة ًةٝخ دااؿة ؛ كا٣ٕبلٝةت ا٣يت دؿب٫ُ ث٧ة ظٮهل
ح اذلات اإلنكة٩يَّح كاحليةة ا٣برشيَّح كأحنةء املٕؿٚح ثُجيٕ

ٚإفَّ دااؿة املٕؿٚح ثةحلةصةت ، ا٣ٕبلٝةت ا٣يت دؿب٫ُ ث٧ة ظٮهلة
كبةتلةيل قذىِّي دااؿة الٮيع ثةل٧١ةالت ؛ قذىِّي أًيٜ

ة قحرتدت ٤ٔي٫ حمؽكديَّح ا٣٘ةيةت ا٣يت ؛ أًيٜ ْل األػؿل م٧َّ
 . دذٮىخ ٨٦ الك٤ٮؾ اإلرادم لئلنكةف

ة ال يؿدةب ث٫ ٬ٮ ٠ٮف ، ٨ كِّ ٬ؾاكا٩ُبلٝةن ٦ ٚإ٫َّ٩ م٧َّ
املذٓ احلكيَّح كالزلات ابلؽ٩يَّح كمج٤ح ٨٦ املنةٔؿ اكمل٢٤ 

جةت اكلن٭ؿة كاتل٧يُّ  ...كاألنف ٣ٔل ٨٦  ...كمج٤ح ٨٦ الٗؿ
؛ األمٮر ابلحَّ٪ح املٕؿٚح كالٮاًعح الٮصؽاف هلة يف ٩ٛٮق٪ة

ؿ ٦ة يذٮىخ ق٤ٮًل٪ة ٚي٧ة يذٮػة ق هلٮ ا٣٘ةيةت ا٣يت كذللٟ ٚإفَّ أكَّ
٤ي٫ ؛ د٪ةقت ٬ؾق األمٮر الٮاًعح اإلدراؾ كابلحَّ٪ح الٮصؽاف ٔك

، ٧ٚة ل٥ يذٕؿؼ اإلنكةف ىلع ظةصةت أػؿل كًل٧ةالت زااؽة
جةت زااؽة كبةتلةيل ؛ ٨٤ٚ دجنأ منةٔؿ كا٩ٕٛةالت كٗر

قيٞذرص ق٤ٮؾ اإلنكةف ىلع ٦ة يكٮف ٤ٔي٫ ق٤ٮؾ ا٢ُٛ٣ يف 
 . ًةء املنةٔؿ اتل٤ٞةايَّحالكيع إىل الزلات احلكيَّح كإر
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ؽـ املٕؿٚح دٞٙ ظةصـان أكحلةن يف كٌَ ِْة،  ٚإفَّ اجل٭٢ ٔك
قبي٢ دٮقيٓ دااؿة اغيةت الك٤ٮؾ اإلنكةين ٣تن٢٧ ال٧١ةالت 

كاملكة٧٬ح يف د٧ٕي٥ اجلٛٓ كال٧١ةالت ، ا٧٤ٕ٣يَّح كاألػبلٝيَّح
٧٠ة أفَّ د٘ؾيح كدؿكيش ، ملض٢٧ املنةرًلني يف احليةة اإلنكة٩يَّح

ـ ا ل٧١ةالت احلكيَّح كاأل٩ة٩يَّح كال٤٭ٮ كالزلة ىلع أماكهلة املذٞؽِّ
قي١ٮف مٮصجةن تلأصيش املنةٔؿ امل٪ةقجح هلة كرصؼ ، ذ٠ؿ٬ة

ذ٪ةء ، اهل٥ كادلاٚٓ ٨ٔ اتل٤ُٓ إىل ٧٠ةالت أػؿل كاأل
كذللٟ جنؽ ؛ ثةقذ١نةؼ دلةالت أػؿل ٨٦ اتلاكم٢ اإلنكةين

٤ٛذ٭٥ أفَّ اعم٤ني ازجني ي٤ٕجةف دكران  أقةقيةن يف اتل٭ةء اجلةس ٗك
كال ، ٚبل يذاكم٤ٮف يف صٮا٩ج٭٥ اإلنكة٩يَّح األػؿل، كا٩كٛةا٭٥

، كال يكةٔؽكف يف رٝي٫ ك٧٩ٮق، ينةرًلٮف اعمل٭٥ دكةم٫٤
َّٔغٓة  ؾاف اىػةمالف ٍْة/ اجلٓو بكػح الهٍةالت اإلنكةُيح كدِ ْك

، كاىرتكيش جلٍٍ ٌػنيَّ ٌَ الهٍةالت كاتلعفزي غييّ ٌَ  ٌَ صٓحو
ؿ ينلكِّ ا٩ٕؽاـ ٦ٞذيض اتكةع رٕٝح ، صٓحو أػؿل كاألكَّ

ثح٪٧ة ينلكِّ اثلةين كصؽاف املة٩ٓ ٨ٔ حتىي٢ املٞذيض ، اتلاكم٢
ك٬ؾا ٦ة يربز ٔؽـ ٠ٛةيح رٚٓ اجل٭٢ ٨٦ ػبلؿ ، أك دٕٛي٫٤
ث٢ حيذةج إىل إجيةد كقي٤ح ختٮؿ اجلةس ملٮاص٭ح ، اتل٤ٕي٥

ةق االجنؿار كراء كد١ٌ٤٧٭٥ احلىة٩ح ِّت، ا٣رتكيش كاتلأزِّي
جةت ابلؽاايَّح  . اتل٤ٮيط ثةملزلات كالٗؿ

يك٨٧ ، ك٣حف ػٛيةن أفَّ الكبي٢ تلعٞيٜ د٤ٟ احلىة٩ح
كإجيةد حنٮ آػؿ ٨٦ ا٣رتكيش ، يف دٕٛي٢ الؿكيح ا٤ٕٞ٣يَّح ٨٦ ص٭حو 

يكنٙ إصعةؼ ا٣رتكيش املٛؿط ك٦ؽل االقتجةظح ملنةٔؿ 
جةت اجلةس ٨٦ ص٭حو أػؿل ٔبلـ كذلٟ ٔرب و٪ةٔح إ؛ كٗر
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جةت كا٣٘ةيةت كدٞ٪ح٪٭ة ثةجلعٮ اذلم  كدؿكيش يٕىن ثذٮصي٫ الٗؿ
٭ة كيؿايع ا٣ٞةث٤يةت ، جي٧ٓ ثني حتٞيٜ ال٧١ةالت ىلع د٪ٮَّٔ

ك٣حف ثُ٘يةف املؿااعة ألظؽ٬ة ىلع ، كاملؤ٬بلت ىلع اػذبلٚ٭ة
 . ظكةب ِّٗي٬ة

 وشٛاحتمٗن الٍكطٛ اخل

ة ثة٣جكجح إىل اجلُٞح األػِّية كاملذ٧س٤ِّح ثةمذ ٘ةؿ اجلةس أك أ٦َّ
ٕةف ل٤جعر ، إم٘ةهل٥ ثذأ٦ني ٦ٌٞٮ٦ةت ا٣ٕحل ٚٛي٭ة مًٮ

٢ يذ٧س٢َّ يف آزةر اقذ٘ؿاؽ اجلةس يف حتىي٢  كاألكَّؿ، كاتلأ٦ُّ
احلةصةت الرضكريَّح ك٦ذةثٕح دٌُٮر حمىبلد٭ة كد٪ٮاٌعت كقةا٤٭ة 

ؽـ  كاثلةين، كأقجةث٭ة يف الكبي٢ إىل حتٞيٜ اال٠ذٛةء ٚي٭ة ٔك
ـامحذ٭ة ملؿااعة ال ٧١ةالت اإلنكة٩يَّح كاملنةرًلح االصذ٧ةٔيَّح يف م
ة األكَّؿ. دكةم٢ ا٣برشيَّح مِّي إىل أفَّ إحلةح ، أ٦َّ

ي
ٚٞؽ قجٜ كأ

احلةصةت الرضكريَّح ٨٦ مكك٨ ك٦أك٢ كم٤بف ككقةا٢ د٪٢ٞ 
كبةتلةيل ؛ كادىةؿ يٞٮد إىل اقتبسةر٬ة ىلع ا٬ذ٧ةـ اإلنكةف

 ٢٧ٔو يٞٮـ ث٫ املعذةج ٦٪ْٮران 
إحل٫ ٨٦ ظير ٦ؽل قي١ٮف كُّ

ك٬ؾا ٦ة يىِّي اجل٭ؽ حمىٮران يف ، دأزِّيق يف رٚٓ د٤ٟ احلةصةت
دأ٦ي٪٭ة ثةذلات كدىِّي احلةصةت األػؿل كال٧١ةالت ابلةٝيح 

كبرشط مبلز٦ذ٭ة تلعىي٢ احلةصةت ، ٤ُ٦ٮبح ثة٣ٕؿض
ك٬ؾا ٦ة مأ٫٩ د٘ييت أ٧٬يَّح د٤ٟ ال٧١ةالت ، الرضكريَّح

ة ىلع املٞؽار املبلزـ كاالٝذىةر يف ثؾؿ اجل٭ؽ يف حتىي٤٭
ك٬ؾا ثؽكرق قيٞٮد إىل اإلػبلؿ ، تلعىي٢ احلةصةت الرضكريَّح

ثةل٧١ةالت اإلنكة٩يَّح كظىٮؿ ا٣ٛكةد كميٮع الؿكح األ٩ة٩يَّح 
 إنكةفو ىلع ِّٗيق

ة ، كاملةديَّح كدؿقيغ ٦جؽأ أ٧٬يَّح ذات كِّ م٧َّ
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ث٢ كظي٪٧ة دٞرصِّ ، يكؿِّس ظةالت اتل٪ةٚف كاتلىةرع كا٣تكةثٜ
ٮ٦ةت ا٣ٕحل ٨ٔ الٮٚةء ثذأ٦ي٪٭ة ٌٞ ، الٮقةا٢ املٕذ٧ؽة تلعىي٢ ٦

ٚإفَّ اجلٛف دذٮص٫ إىل حتىي٤٭ة ثأمِّ َؿيٞحو تك٧ط ثؾلٟ دكف 
مؿااعة آلزةر٬ة ك٦ة ي٤عٜ ذلٟ ٨٦ اتلٌعيح ثك٧ةالت إنكة٩يَّح 

كظي٪٧ة دىجط د٤ٟ احلةصةت ْل ، أ٥٬ أك ٧٠ةالت اآلػؿي٨
ف قتذض٫ إىل دؿٝت دٌُٮر ٚإفَّ اجلٛ، ا٣٘ةيح كراء كِّ ق٤ٮؾو 

الٮقةا٢ كاألدكات كد٪ٮٌٔ٭ة كاذلم ثؽكر٬ة جي٢ٕ احلةصةت يف 
ـايؽ كا٢٧ٕ٣ ألص٤٭ة يف دٮاو٢ كإحلةح حبير دٕذةد اجلٛٮس ، د

ىلع ٠ٮ٩٭ة مكذ٭١٤ح ملة يُؿح يف أقٮاٝ٭ة كتكذ٘ؿؽ يف مبلظٞح 
٭ة ٬ة كد٪ٌٔٮ ـاكؿ يف قبي٢ دأ٦ني ، دِّ٘يُّ ٧ةؿ ا٣يت د ؿ كُّ اأٔل كتكؼَّ

 . ةؿ البلزـ ل٤عىٮؿ ىلع د٤ٟ الٮقةا٢امل

ٚ٭٪ةؾ زبلزح أمٮر ، ٧ٌٚةٚةن إىل أو٢ احلةصحكبةجلٍيح، 
كدؤدم إىل اتلٛؿيٍ يف ال٧١ةالت ، د٢٧ٕ ىلع اقتبسةر اهل٥

اإلنكة٩يَّح األػؿل كاتل٘ةيض ٨ٔ املنةرًلح ا٣ٛة٤ٔح يف دكةم٢ 
 / اإلنكة٩يَّح

ؿ/ ا ٧ةؿ ٨ٔ كٚةا٭ة ث٧ة يكيف ألكَّ ٨٦ املةؿ ك٬ٮ ٝىٮر اأٔل
ة جي٢ٕ اجلةس يف ظة٣ح ٨٦ ا٣ٕٮز كا٣ٛٞؿ، تلأ٦ني ٦ة ي٤ــ ، م٧َّ

كيٞٮد٥٬ إىل اػذيةر كقةا٢ ٚةقؽة ك٦ٛكؽة كمٌيٕح 
 . ل٧١ةالد٭٥ األػؿل

٪ح لٮقةا٢ ا٣ٕحل كاثلةين/   ح كاملؤ٦ِّ ٝيةـ اجل٭ةت املى٪ِّٕ
جح كاحلةصح ، ثةتل٪ٮيٓ كاتلُٮيؿ كادِّجةع قيةقح اإلثٞةء ىلع الٗؿ

ث٢ اتلؽرُّج يف ، َؿح الٮقةا٢ اتلة٦ح كالاكٚيحٔرب ٔؽـ 
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ل٧ٌةف اقذ٧ؿار ا٤ُ٣ت ىلع ؛ الى٪ةٔح كا٣ُؿح يف األقٮاؽ
ك٬ؾا ٦ة يؤدم إىل دأصش ، امل٪ذضةت كدجؽي٢ ا٣ٞؽي٥ ثةجلؽيؽ

جح كدٕة٧ّ٭ة كاقذ٧ؿار٬ة كبةتلةيل إجيةد دايع ابلعر ٨ٔ ؛ الٗؿ
٪ح ل٧٤ةؿ الاكيف ل٤عىٮؿ ىلع امل٪ذضةت ا ، جلؽيؽةا٣ُؿؽ املؤ٦ِّ

دكف اال٬ذ٧ةـ ثآزةر د٤ٟ ا٣ُؿؽ أك ثآزةر ذلٟ ا٣زتايؽ يف 
 . اال٬ذ٧ةـ املةدِّم كاملةيل

قٮاء ل٧٤٪ذضةت ، دٕة٥ّ ا٣رتكيش كادلاعيحكاثلةىر/  
ككقةا٢ ا٣ٕحل أك ل٤ؿكح املةديَّح البل٬سح كراء املةؿ كمٮا٠جح 

كٝؽ ث٤٘خ ا٣ٞؽرة ىلع دٕٛي٢ ٬ؾا األمؿ يف اعمل٪ة ، دٌُٮر الٮقةا٢
قٮاء يف أقةحلت ادلاعيح أك األٚبلـ ، املٕةرص ظؽان ثة٣ٖ اتلٛٮؽ

اعدٞ٭ة دكؿيف أ٧٬يَّح املةؿ ا٣يت أػؾت ىلع ، الكح٪٧ةايح
كدؿقيغ ا٣ٞ٪ةٔح ث٤ـكـ أكلٮيذ٭ة ىلع ، كالٮقةا٢ املذٌُٮرة كاملذ٪ٮٌٔح

مٌةٚةن إىل إمةٔح الؿكح األ٩ة٩يَّح كدأصيش ، كِّ ٦ة ٔؽا٬ة
جةت ة جي٢ٕ اجلةس يف ظة٣ح اهليضةف ادلاا٥ ، الن٭ٮات كالٗؿ م٧َّ

كقي٤حو أك  تلأ٦ني دلةراة اتلٌُٮر املةدِّم كاتلٛٮؽ النؼيص ثأمِّ 
دكف إٝة٦ح أذجةر جل٭ةت ٧٠ةحلَّح كإنكة٩يَّح ، َؿيٞحو ٦ذةظح

  .أػؿل

ٝؽ ا٦ذؽت إىل ، إفَّ آزةر ٬ؾا األمؿ ثٕٮام٫٤ اثلبلث
د٭٧ة ؛ تنٮي٫ ا٣ٞىؽ كا٣٘ةيح ٨٦ اتل٤ٕي٥ كاتل٥ُّ٤ٕ حبير وِّيَّ

ك٬ٮ ٦ة ، كقةا٢ تلعىي٢ الٮّيٛح كاملةؿ كالن٭ؿة كالك٤ُح
ا٥٤ٕ٣ كآزةرق كدٞ٪يةد٫ يف ػؽ٦ذ٭ة دكف راعيح أدَّل إىل تكؼِّي 

هلة ، ال٧١ةالت اإلنكة٩يَّح ابلةٝيح ٚض٤ٕخ ا٣ٞؽرات ا٣يت خيٮَّ

ٚىبغع ناَسًبلخ ؾإل  ( )

ٔٙج  عٙ بؤو نن : أييد بٕن

جاإل ْااةيبو(. ٔعٗااى   )نااا 

اةل     بنطٕوخ  ٔعٗاى وأٌ بًن

ٕوٚ اااااد    ٔعٗاااااى بييحىٞب

ٕجً  )ٔعٗى بنسٟى  اةذ ناا    ْا

 جةٔو(.
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ا٥٤ٕ٣ يف يؽ الؿاٗجني يف زيةدة زؿكاد٭٥ أك ق٤ُذ٭٥ أك م٭ؿد٭٥ 
٠٪تيضح َجيٕيح لؿبٍ ا٥٤ٕ٣ كا٢٧ٕ٣ ث٘ةيحو كاظؽةو ، أك ٧٤ّ٭٥

أف دىِّي ٝي٧ح ك٬ؾا ثؽكرق ٝةد ىلع ، كْل احلةصةت املةديَّح
ك٣حف ٝي٧ح كًلؿا٦ح هل ، كًلؿا٦ح اإلنكةف يف ٦ٞؽار ٦ة ي٫١٤٧

 . يف ذاد٫ ٠إنكةف

ة . ٬ؾا ثة٣جكجح إىل األمؿ األكَّؿ ظٮؿ اآلزةر كاألقجةب أ٦َّ
ثة٣جكجح إىل األمؿ اثلةين ك٬ٮ الكبي٢ إىل حتىي٢ اال٠ذٛةء 

ـامحح ٦ٓ ال٧١ةالت اإلنكة٩يَّح ؽـ امل إفَّ ٬ؾا ـأكٔؿ/ ، ٔك
دٙ كاتلٕةًؽ اذلم دٞٮـ ث٫ ٬ؾق ا٣ٕٮام٢ إلم٘ةؿ اتلاك

ال ي٧ك٨ أف د٤ًف ٦٭٧ح ، اإلنكةف ا٣ٛؿد كأرسق كد٘يِّي أ٬ؽا٫ٚ
كإذا اقذُةع أٚؿاد ، دلةث٭ذ٭ة ىلع اعد٫ٞ كاػذيةرق لٮظؽ٧٬ة

٬ة مم١٪ح ، ٦ٕؽكدي٨ اجلضةة ٨٦ آزةر االجنؿاؼ ٚ٭ؾا ال يىِّيِّ
عيُح كاملؤزؿة ألفَّ ا٣ٞةث٤يةت ٦ذٛةكدح ا٣ْؿكؼ امل؛ للكِّ أظؽو 
كبةتلةيل ٚبل ثيؽَّ ٨٦ حتؽيؽ ٦ة ٬ٮ ٨٦ مكؤكحلَّح ا٣ٛؿد ؛ لخذ٤ٛح

ة ٦ة ٬ٮ ٨٦ مكؤكحلَّح ا٣ٛؿد، ك٦ة ٬ٮ ٨٦ مكؤكحلَّح ِّٗيق ، أ٦َّ
الن ٚيذ٧س٢َّ  ثأفَّ ييع ٝي٧ح احلةصةت الرضكريَّح يف ق٥َّ٤  أكَّ
٦ح كأ٩َّ٭ة كإف اك٩خ رضكريَّح إالَّ أ٩َّ٭ة آحلَّح ك٦ٞؽِّ ، ال٧١ةالت

ٜ  هل كللكِّ أٚؿاد اإلنكةف، ل٧١٤ةالت اإلنكة٩يَّح كال ، كأ٩َّ٭ة ظ
كبةتلةيل يذٕنيَّ ؛ دؿصيط ذلاد٫ كإ٧َّ٩ة ثح٪٭ة تكةكو يف االقذعٞةؽ

اتلٕةكف يف ا٢٧ٕ٣ ىلع اتلاكم٢ ك٣حف االقتبسةر كدؿصيط اذلات 
ق ؛ كاألظجةب كبةتلةيل ٚإفَّ ا٣زتاظ٥ ٦ٓ ٧٠ةالت ِّٗيق ال يىِّيِّ
 ٦٪٫ ُّٜ هل دؿصيط ٩ٛك٫أظ  . كال خيٮَّ
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ثأف ي٧يِّ ثني ٦ة ٬ٮ ٨٦ الرضكرم ال٧ي٤ط حبكت كزةُيةن  
يح املعيُح ث٫ َّٔ ك٦ة ٬ٮ ٨٦ ِّٗي ، َجيٕح احليةة االصذ٧ة

ة ي٧ك٨ االقذ٘٪ةء ٔ٪٫ دكف الٮٝٮع يف احلؿج  الرضكرم م٧َّ
كإف أدَّل إىل ٚٮات ، كاألذل حبكت َجيٕح احليةة االصذ٧ةٔيَّح

جةت كم٭ٮات  بلَل ىلع ٗر ٤٧ٔخ ادلاعيح كا٣رتكيش اإٔل
 . دأصيض٭ة كدٕٛي٤٭ة

٢ يف احلك٥ كا٣تنؼيه كزةثلةن   ثأف يذ٥٤ٕ الؿكيح كاتل٧٭ُّ
٢ ٚي٧ة يٞٮـ ث٫ ، ملة حيذةص٫ ك٦ة ال حيذةص٫ كيذٕٮد الؿكيح كاتلأ٦ُّ

ثأف حيؿص ىلع اػذيةر ا٣ُؿؽ ِّٗي ، ٨٦ ٦٪٤ُٜ احلةصح
ح ل٧١ةالت أػؿل ثٞؽر ٦ة يُيٜ   . ذلٟ كيذةح هلاملٌيِّٕ

ة ٦ة ٬ٮ ٨٦ مكؤكحلَّح ِّٗيق ٚيذ٧س٢َّ ثةلٮاصجةت امل٤ٞةة ، كأ٦َّ
كةت ا٣ٛة٤ٔح يف املضذ٧ٓ كا٣يت ال ختذٌه ، ىلع اعدٜ املؤقَّ

ح ثإحلةح احلةصةت الرضكريَّح  ث٧ٕةجلح ٬ؾق اجلُٞح املذ٤ِّٕٞ
ث٢ تن٢٧ ٦ٕةجلح اجلٞةط األربٕح الكةثٞح ا٣يت قجٜ ، كدٮاثٕ٭ة

كذللٟ ؛ ٤ي٤٭ة كببيةف أقجةث٭ة كقج٢ ٔبلص٭ةالالكـ ٔ٪٭ة كحت
ق٪٧ٕؽ ٚي٧ة يٌل إىل الالكـ ىلع َؿيٜ اتلِّ٘يُّ كالؿيق ثةملضذ٧ٓ 
كةت ا٣ٛة٤ٔح  اإلنكةين ٨٦ ػبلؿ امل٭٧ةت امل٤ٞةة ىلع اعدٜ املؤقَّ

ك٣ك٨ ثٌف أف ننِّي ٬٪ة إىل أمؿو يذ٤ٕٜ ثةجلُٞذني ، يف املضذ٧ٓ
٥ ٨٦ ػبلهل٧ةإفَّ دٕٛي٢ ٤٧ٔيَّح ا/ ك٬ٮ، األػِّيدني إ٧َّ٩ة ، تلعكُّ

يكٮف ثرصؼ د٤ٟ الرشحيح ٨٦ املضذ٧ٓ ا٣برشم املذأزؿة 
ث٤٧ٕييت اإلهلةء كاإلم٘ةؿ ٨ٔ املنةرًلح اجلةدة يف تن١ي٢ املٮٝٙ 

كد٘يحج٭ة ٨ٔ احلؿاؾ املضذ٧يع ، يف احليةة االصذ٧ةٔيَّح كالكيةقيَّح
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ط خببلؼ الرشاا، ٚي٧ة خيهُّ املكةيع كاأل٬ؽاؼ ا٣ٛة٢ٔ كاملؤزؿ
، دٕٛي٢ اعم٢ اال٩ذ٧ةء/ أٔين - املذأزؿة ثةجلٞةط اثلبلزح األكىل

ؿاء يٙ ردة ا٢ٕٛ٣، كاإٗل ٥ ث٭ة  - كدّٮ ظير يكٮف اتلعكُّ
ـء ٨٦ احلؿًلح املضذ٧ٕيَّح ىلع الىٕيؽي٨ االصذ٧ةيع  جب٤ٕ٭ة ص

، كدػي٤ح بنلكو إجيةيب يف حتٞيٜ املكةيع كاأل٬ؽاؼ، كالكيةيس
احل٢ِّ ل٤٪ٞةط اثلبلث األكىل ٬ٮ ك٬ؾا ٦ة يؽجلة ىلع أفَّ إجيةد 

ػىٮوةن إذا أػؾ٩ة ، إظؽل رٌلاـ احل٢ِّ يف اجلُٞذني األػِّيدني
ذجةر أفَّ ٤٧ٔيَّح اإلم٘ةؿ ٠سِّيان ٦ة دذ٥ُّ ٨٦ ػبلؿ إمةٔح  ثةأل
ـاب كامل٪٧ْةت ، اخلٮؼ كاالٝذذةؿ كاتلىةرع ثني ا٣ٛبةت كاألظ

كا٤ٞ٣ٜ ك٨٦ الٮاًط أفَّ الكبي٢ إىل خت٤يه اجلةس ٨٦ اخلٮؼ 
ك٣حف ٬ٮ إالَّ ثذعٞيٜ ، ٬ٮ رٚٓ قجت ٬ؾا ا٣تنةظ٨ كاتلٞةد٢

ٔبلج اجلُٞح األكىل املذ٧س٤ِّح ثذٕٛي٢ اعم٢ اال٩ذ٧ةء كدؿقيغ 
؛ مٌةٚةن إىل ظ٢ِّ اجلُٞذني اثلة٩يح كاثلةثلح، ا٣ٕىجيَّح ا١ٛ٣ؿيَّح

كبةتلةيل ال ي٧ك٨ احلؽير ٨ٔ ظ٢  مةم٢ ل٤٪ُٞذني األػِّيدني 
 . ل٤٪ٞةط اثلبلزح األكىل إالَّ يف َٮؿ احل٢ِّ 

 املّاً الكفٗمٛ بتكاون اجملتىع اإلٌشاٌ٘

ٝج٢ اخلٮض يف قبي٢ اتل٘يِّي كبيةف اخلُٮات ا٣يت يججيغ 
ـو ، ادِّجةٔ٭ة ٤٪ة إحل٫ ٨٦ أمٮرو ك٦٭ة ، ال ثيؽَّ ٨٦ أف جن٧ٓ ٦ة دٮوَّ

حل١ٮف ا٣ُؿيٜ كالكبي٢ إلجنةز٬ة ؛ يك٨٧ احل٢ ثإظٞةٝ٭ة
ة دٞ، كاًعةن  ـ أفَّ ٬٪ةؾ زبلث صٮا٩ت يف الاكا٨ كٝؽ ّ٭ؿ م٧َّ ؽَّ

 ٦ْ٭ؿو ٨٦ ٦ْة٬ؿ اإلنكة٩يَّح
كيذٮٝٙ ، اإلنكةين يؿصٓ إحل٭ة كُّ

احل٢ُّ ألمِّ منلكحو ٚؿديَّح أك دلذ٧ٕيَّح ىلع إجيةد آحلَّح د٨٧ٌ 
كْل ال٧١ةؿ ، دٕٛي٤٭ة ث٪عٮو ٦ذ٪ةقت ٦ٓ ا٣٘ةيح اللكيَّح
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ٔاُت يه/ اجل، اإلنكةين ٚؿدان كدلذ٧ٕةن  ؾق اجل ةُت اإلدرايك ْك
 . كاملػؿيف، كاجلةُت اىػةَيف كاالُفػةيل، كصةُت احلةصح كالرضكرة

ٚإذا ٦ة اك٩خ دلل ا٣برشيَّح آحلَّح تل٪ْي٥ ا٢ٕٛ٣ اإلدرايك 
ٚإفَّ ذلٟ قي٨٧ٌ ، الىعيط ٔرب الٮيع ثٞة٩ٮف اتل١ِّٛي

كإذا ٦ة اكف ٬٪ةؾ آحلَّح ، الٮوٮؿ إىل ا٣٘ؿض ك٬ٮ ٩ي٢ احلٞيٞح
كاحلؽِّ ٨٦ د٤ٞةاحذ٭ة ٔرب دٕٛي٢ الؿكيح تل٪ْي٥ اال٩ٕٛةالت 

ٚإفَّ الك٤ٮؾ قي١ٮف أٝؿب إىل حتٞيٜ ، ا٤ٕٞ٣يَّح كدٕٮٌد ممةرقذ٭ة
كإذا ٦ة اكف ٬٪ةؾ قبي٢ تلأ٦ني احلةصةت ، اغيةد٫ ال٧١ةحلَّح

الرضكريَّح ل٤ٛؿد اإلنكةين ا٣يت يذٮٝٙ ٤ٔي٭ة إماكف حتىي٢ 
ة قت٪ذيف ٚعي٪٭، ال٧١ةالت اإلنكة٩يَّح كاتلاكم٢ االصذ٧ةيع

، إذا ٦ة اكف ٬٪ةؾ كُّ ذلٟ، املٮا٩ٓ ا٣ٞة٬ؿة ٨٦ اتلاكم٢ كالؿيق
ٚعي٪٭ة قي١ٮف املضذ٧ٓ ا٣برشم قةاؿان حنٮ اتلاكم٢ ىلع أكٙ 

 . دٕةكف كدٕةًؽ ثجي٫

٬٭٪ة زبلث ٦٭ةـ دؿصٓ إحل٭ة كُّ احل٤ٮؿ جلٍيح، كبة
كيججيغ أف يكٮف ، امل١٧٪ح يف دؾحل٢ ٔٞجةت اجلٞةط اخل٧ف

 / كْل، ؽ ٦٪ىجةن ىلع حتٞيٞ٭ة يف املضذ٧ٓ ا٣برشما٢٧ٕ٣ كاجل٭

  .(ا٣ٕٞبل٩يَّح اجلْؿيَّح) د٥ُّ٤ٕ كدٕٮٌد اتل١ِّٛي الك٤ي٥ -

  .(ا٣ٕٞبل٩يَّح ا٤٧ٕ٣يَّح) د٥ُّ٤ٕ كدٕٮٌد الؿكيح ا٤ٕٞ٣يَّح -

 .(ا٣ٕحل ال١ؿي٥) دأ٦ني ال١ٛةيح يف احلةصةت الرضكريَّح -

ثذاكم٢ املضذ٧ٓ كظير ٝؽ د٥َّ دٕيني امل٭٧ةت ال١ٛي٤ح 
ٚعؿم ، اإلنكةين ٨٦ ػبلؿ اتلع٤ي٢ الكةثٜ ل٤٪ٞةط اخل٧ف
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كأف جن٢٧ اجلذةاش ، أف ٩ت٪ةكؿ بيشءو ٨٦ الرشح ٣ُجيٕذ٭ة
املرتدجح ٤ٔي٭ة ٝج٢ أف ٩ذٕؿض إىل اآلحلَّح اتلُجيٞيَّح ا٣يت يذةح 

كةت ا٣ٛة٤ٔح يف املضذ٧ٓ اإلنكةين  . أذ٧ةد٬ة ٨٦ ػبلؿ املؤقَّ

َّٛا)املّىٛ األٔىل:  َّٛ الٍعس   (لعكالٌ

اتل١ِّٛي اذلم يى٢ ثةإلنكةف إىل / إفَّ اتل١ِّٛي الك٤ي٥ ٬ٮ
ة ٩ي٢ احلٞيٞح ٦َّ ٦ة ٔرث يف دٛعى٫ كحبس٫ / إظؽل اغيتني إ٦َّ
ُِّٛ ٨ٔ إثؽاء الؿأم ٦َّ ٦ة ، ىلع ا٣رب٬ةف ة اتلٮٝٙ كاتلع كإ٦َّ

كظََّّ يكٮف ل٤ذ١ِّٛي ٬ؾق اخلةويَّح . ٔضـ ٨ٔ ا٣ٕسٮر ٤ٔي٫
أف يذ٥٤ٕ اإلنكةف ا٣ُؿيٜ اذلم حيِٛ قبل٦ح د١ِّٛيق  ٚبل ثيؽَّ 

ـق ٨ٔ اتل٭ٌٮر ثةٔذٞةد األثةَي٢ أك اتلعيُّ ثبل دحل٢ ٚبل ، كحيض
جي٢ٕ ىلع ٫٤ٞٔ ٣ِّ٘ي ا٣رب٬ةف ق٤ُة٩ةن كال ي٭ٮل ِّٗي احلٞيٞح 

ك٬ؾا ا٣ُؿيٜ ٣حف إالَّ إظاكـ ٝٮأؽ اتل١ِّٛي الىعيط ، ٦٪ةالن 
امل٪ُٞيَّح كا٣يت ٨٦ مأ٩٭ة أف دؿيب املذ٧س٤ِّح ثى٪ةٔح ا٣رب٬ةف 

يَّح ٔٮ تو ، اإلنكةف ىلع اتلضؿُّد كاملًٮ كد٤ٌف ٨ٔ اك٫٤٬ كَّ دٕىُّ
كحتيُّ ثٕؽ أف ختٮهل ا٣ٞؽرة ىلع د٧يي األد٣ح ا٣ٛةقؽة 

٥ ، كالىعيعح كٝؽ ٔىن احل٧١ةء ا٤ٕٞ٣يٮف ث٭ؾا ا٣ٞة٩ٮف ٗر
ة ػبلؿ  ٦ة حل٫ٞ ٨٦ تنٮي٫ كاٝذىةص ىلع أيؽم ص٭ةت ٔؽَّ

كٝؽ اكف هلؾا ا٣تنٮي٫ كاالٝذىةص أزؿق ، ريغ كإىل احلٮـاتلة
ا٣ٞةو٥ ٣ْ٭ؿ اإلنكة٩يَّح كاملٕيٜ هلة ٨ٔ اخلؿكج ٨٦ ظ٤جح 

 . الرصاع كادلػٮؿ يف ٦يؽاف اتلٕةكف كاتلاك٢ٚ

يٕى٫٧ ٨ٔ ، إفَّ تك٤ط اإلنكةف ثٞة٩ٮف اتل١ِّٛي ا٣رب٬ةين
أف يكٮف أ٣ٕٮبح يف أيؽم اخلُجةء كالكيةقحني كأوعةب 
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أل٫َّ٩ ي٧ذ٤ٟ املؿآة ا٣يت د١ٕف احلٞيٞح ؛ ط كاأل٬ٮاءاملىة٣
إذ إفَّ ؛ كحتةِٚ ىلع ثٞةا٫ يف ثؿِّ األ٦ةف دكف د٭ٮر أك ا٩ـالؽ

٬ت ٬ٮ ا٩ٕؽاـ ا٣ٞؽرة ىلع  ُـّب كاتل٧ؾُّ إظؽل أكَّؿ أقجةب اتلع
ذٞةدات ؛ اتل٧يي ثني احلٞيٞح كأٗيةر٬ة ملاكف دجٕيَّح األظاكـ كاأل

دكف ، ة٧٠يَّح املٮركث كاملأ٩ٮسلك٤ُح املن٭ٮر كالكةاؽ كظ
٪٫ األٚ٭ةـ َّٞ كدكف دجج٫ ، اتلٛةت ٣ٛعه ٦ة دي٤٧ؤ ث٫ األذ٬ةف كدي٤ى

، ملٮاز٩ح إحيةءات كدٕةحل٥ الكةدة كا٣ٞةدة يف املضذ٧ٕةت املؼذ٤ٛح
 ِّٜ  . كا٠تنةؼ ٦ؽل ٝؿب٭ة أك ثٕؽ٬ة ٨٦ احل

ك٣حف يكيف اتل٥ُّ٤ٕ ٣ٞة٩ٮف اتل١ِّٛي ٦ٓ ا٣٘ؿؽ يف ٦ذةثٕح 
ال ثيؽَّ ٨٦ أف يرتىب اإلنكةف ىلع إػبلص ا٣ٞىؽ ث٢ ، اهلٮل

كإالَّ ٚإ٫َّ٩ قحذأرصط ثني ٦ذةثٕح ٧ًِّي ٫٤ٞٔ كبني ، حنٮ احلٞيٞح
٧٠ة ال ثيؽَّ أف يرتىب ىلع دُجيٜ ، االجنؿار كراء دـيني ٬ٮاق

ٝة٩ٮف اتل١ِّٛي ا٣رب٬ةين يف ا٣ٌٞةية اخلةلىح ٨٦ األ٬ٮاء 
ات ِل اهل٪ؽقح كا٣يت دذ٧س٢ ث٤ٕ، كا٣ربيبح ٨٦ اتلعيُّ

ٚيٕةي٨ َة٣ت احلٞيٞح أ٦ة٫٦ ٠يٛيَّح اتلضؿُّد يف ، كاحلكةب
جةت كاملٮركزةت إذ إفَّ ٦ية ؛ ابلعر كاحلك٥ دكف إمبلء الٗؿ

٬ؾي٨ ا٧٤ٕ٣ني يف أ٩َّ٭٧ة ٝؽ َجِّٜ يف االقذؽالؿ ىلع مكةا٤٭٧ة 
دكف أف يٞٓ ابلةظسٮف ٚي٭٧ة يف ٚغ ، ٝٮأؽ اتل١ِّٛي ا٣رب٬ةين

ؽ مكةا٤٭٧ة ٨ٔ اتلعيُّ كاخلٌٮع مل ن٭ٮر ك٦أ٩ٮس ملاكف ثٕي
مٌةٚةن إىل أفَّ ، اتلأزِّي ىلع ا٣ٕٞةاؽ كامل٢٤ كاملنةريٓ كاخلٍُ
ٮاعت مكةا٤٭٧ة ٤ٕ٦ٮ٦ح املة٬يَّح ثةبلؽا٬ح كذللٟ أ٦ك٨ ؛ مًٮ

كذللٟ يٕؽ ٬ؾاف ا٧٤ٕ٣ةف ٦سةالن ؛ ٥٤ٔ آزةر٬ة ىلع حنٮ ٦٪ذ٥ْ
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 . ح ا٣ٛةاٞحثةرزان ىلع رشاٚح اتل١ِّٛي ا٣رب٬ةين كآزةر٬ة ا٧٤ٕ٣يَّ 

ز٥َّ إفَّ د٥ُّ٤ٕ ٝة٩ٮف اتل١ِّٛي ا٣رب٬ةين كإػبلص ا٣ٞىؽ حنٮ 
كإ٧َّ٩ة يٕين أفَّ ، ٣حف يٕين أفَّ كَّ اخلبلٚةت قذعك٥، احلٞيٞح

اجل٧يٓ قي١ٮ٩ٮف رشٌلء ىلع ٦ةاؽة ابلعر اخلةله ٨ٔ 
، ٧ٚة كو٤ٮا ٚي٫ إىل ٦جذ٘ة٥٬ دكةدٛٮا ىلع أذ٪ة٫ٝ، احلٞيٞح

ٓ حبر حمةيؽ دكف ، ك٦ة اكف اغمٌةن م٤ذبكةن  ٚإ٫َّ٩ قحجًف مًٮ
تو  ـو ؛ ِّت٨  أك دٕىُّ ُـّبو كا٩ٞكة ك٬ؾا ٦ة ، كبةتلةيل دكف حت

ٝح احلةدة ثني مج٭ٮر اجلةس إىل َةك٣ح  قيؤدم إىل قعت اتلٛؿُّ
 . ا٣ٛعه ثأق٤ٮب يت٪ةقت ك٤َت احلٞيٞح اخلةله

ٚإفَّ تل٥ُّ٤ٕ ٝة٩ٮف اتل١ِّٛي ا٣رب٬ةين أزؿان ثة٣٘ةن يف كبةجلٍيح، 
ِّٜ كاحلٞيٞحا٣ ٧٠ة أ٫َّ٩ ، ٌٞةء ىلع اتلجٕيَّح ا١ٛ٣ؿيَّح ٣ِّ٘ي احل

يُٰٕ اآل٣ح ا٣يت ٨٦ ػبلهلة يذ٧ك٨ املضذ٧ٓ ا٣برشم ٨٦ 
ٮيع يف ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ُؿيٜ اذلم ٨٦ ػبلهل دؾل٢ ، ابلعر املًٮ

قٮاء يف ذلٟ ، هل٥ ٔٞجةت الٮوٮؿ إىل احلٞني يف مكةا٤٭ة
ثٕيؽان ٨ٔ األقةحلت اجلؽحلَّح ا٤ٕ٣ٮـ اجلْؿيَّح أك ا٤ٕ٣ٮـ ا٤٧ٕ٣يَّح 

إذ ٬ٮ يٕنيِّ أدكات ابلعر يف كِّ ؛ كاخلُةثيَّح كالكٛكُةايَّح
٫ ٔٮ ٚيٞذرص ىلع ا٢ٕٞ٣ الرصؼ يف ، ٥٤ٔو حبكت َجيٕح مًٮ

كينرتط ٥ًُّ ، ٤ٔٮـ احلكةب كاهل٪ؽقح كٍليةت أظاكـ الٮصٮد
، اتلضؿبح كاحلفِّ ا٣ْة٬ؿ إىل ا٢ٕٞ٣ يف ٤ٔٮـ ا٣ُجيٕيةت

ا٢ٕٞ٣ احلفُّ ابلة٨َ كا٣ْة٬ؿ يف حتٞيٜ مكةا٢ كي٥ٌُّ إىل 
كينرتط يف ابلعر ٨ٔ ، ا٥٤ٕ٣ املؽين كاحل٧١ح ا٤٧ٕ٣يح

أف تكذ٢٧ٕ / كْل، رشكط أربػحمكةا٢ أمِّ ٥٤ٔو أف دذٮٚؿ 
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ٮع ٨٦ مجيٓ ص٭ةد٫ ، املجةدئ احلٞيجيَّح ٢ املًٮ كأف يذأ٦َّ
كأف د٧ذؽ املٕؿٚح إىل اجل٭ةيح املٞؽكرة لئلنكةف ، كظيثيةد٫

كأف تن٢٧ ا٣٘ةيح ، ٣ٞةث٤ح ل٧٤ٕؿٚح حبكت َجيٕح األميةءكا
 . ٦ٕؿٚح األقجةب ا٣ٞىٮل ملع٧ٮالت املكةا٢

، خلىةاه أربػح٧٠ة ينرتط يف ابلةظسني كصؽا٩٭٥  
ة ىلع ا٠تنةؼ ، ا٣ٞؽرة ىلع د٧يي ٦ٕةين األ٣ٛةظ/ كْل كا٣ٞٮَّ

ة إدراؾ اتلجةي٨ ثح٪٭ة، ا٣تنةث٫ ثني املٕةين كا٣ٞؽرة ىلع ، كٝٮَّ
ك٦َّ ٦ة ٚٞؽ رشط ٨٦ رشكط . د٧يي ابلؽئل ٨٦ اجلْؿم

ٮٝٮع يف اخلُأ ٚإفَّ ال، امل٪٭ش أك ابلعر أك ابلةظر يف ا٥٤ٕ٣
  .كالنٞةؽ ثني ابلةظسني قي١ٮف ق٧ح ا٤ٕ٣ٮـ

كصؽيؿ أف ننِّي يف ػذةـ ٬ؾق امل٭٧ح إىل أفَّ ابلعر 
قيض٢ٕ ، املذٕةكف يف مكةا٢ ا٤ٕ٣ٮـ حتخ ٤ْ٦ح امل٪٭ش ا٣رب٬ةين

٨٦ ٤٧ٔيَّح ابلعر الكةثٞح ىلع ث٤ٮغ ا٣رب٬ةف يف املكةا٢ 
تنةرؾ ٚي٭ة ص٭ٮد د، املجعٮث ٔ٪٭ة ٤٧ٔيَّح صؽحلَّح تنةكريَّح

ٮع كظيثيةد٫ الاكم٤ح دٮوبلن إىل  ابلةظسني يف دٞيصِّ ص٭ةت املًٮ
٢ ل٤يٞني ك٣حف ظ٤جح صؽاؿ كدلة٬ؽة دٞٮـ ، ا٣رب٬ةف املعىِّ
كب٧ة أفَّ املكةا٢ لخذ٤ٛح ٨٦ ظير ، ىلع اتلىةرع ثني اآلراء

دة ٮح كىلع مؿادت ٦ذٕؽِّ ٢ ابلةظسٮف ، ا٧٘٣ٮض كالًٮ ٚٞؽ يذٮوَّ
ح مكةا٢ كحتٞيٜ ٝؽر ٨٦ مكةا٢ يف ٔرص إىل ثؿ٬ ةف دل٧ٔٮ

٭ة تلٮاو٢ األصيةؿ ، ٥٤ٔو ٦ة ثح٪٧ة دجًف أػؿل ىلع ٧ًٗٮ
بلن إىل  دة دٮوَّ البلظٞح ابلعر كاتلٞيصِّ لٮصٮق اليشء املذٕؽِّ
ٮع ٨٦ مجيٓ ظيثيةد٫  ٢ املًٮ ث٤ٮغ احلك٥ املكت٪ؽ إىل دأ٦ُّ

ًٚكٍ بعَسًبلخ ؾإل  ( )

اة:    ىبغعاد كسةُج قٟد ًج ْهِ بُن

ااااع بنعقاااام. ٔكسااااةت:   َٓ

غهِّٟااد  ٔكسااةت   بويكُااد بًن

بنحىْااةٌ  نهؿكااٛى أجاإ َٗااى 

  . بن ةوبٙج
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 . كبةتلةيل ٩ي٢ ا٣رب٬ةف ٤ٔي٭ة؛ كػىةاى٫

َّٛ)املّىٛ الجاٌٗٛ:  َّٛ العىم  (العكالٌ

إفَّ إجنةز ٬ؾق امل٭٧ح يذٮٝٙ ىلع إجنةز اتلأقحف ا٤ٕ٣ِل 
ا٣ٛؿدم  اجلْؿم ٤ٕ٣ٮـ احل٧١ح ا٤٧ٕ٣يَّح يف دؽثِّي الك٤ٮؾ

٨٦ ػبلؿ أذ٧ةد ، كاألرسم كاالصذ٧ةيع كالكيةيس
كذلٟ ألفَّ ؛ ا٣ٕٞبل٩يَّح اجلْؿيَّح كدُجيٜ ٝة٩ٮف اتل١ِّٛي ا٣رب٬ةين

ا٣ٕٞبل٩يَّح ا٤٧ٕ٣يَّح دذٮىخ اغيحن كاظؽةن يف مجيٓ ٦ْة٬ؿ 
؛ كْل ال٧١ةؿ ٔرب ادِّجةع اخلُٮات املٮصجح ل٤ذاكم٢، الك٤ٮؾ

يةت كو٘ؿيةت الك٤ٮؾ اإلنكةين كبةتلةيل ال ثيؽَّ ٨٦ حتؽيؽ ٠رب
ه ا٣ٕجةرة ٔ٪٭ة ، الٌة٦٪ح تلعٞيٜ ٬ؾق ا٣٘ةيح كي٧ك٨ أف ٤٩ؼَّ

إحل٭ة دؿصٓ كُّ األظاكـ ، أربػح أؤؿ٨٦ ػبلؿ اإلمةرة إىل 
 /كْل، ا٤٧ٕ٣يَّح

ؿ/  إفَّ دٕيني الك٤ٮؾ يذٮٝٙ ىلع دٕيني مٮ٨َ األكَّ
ذجةرات أػؿل اكلٗؿ، ال٧١ةؿ الؿاصط يف ٩ٛك٫ جح ك٣حف أل

؛ اتل٤ٞةايَّح كاال٩ٕٛةؿ اتل٤ٞةيئ أك ا٣ٕةدة أك الن٭ؿة أك ِّٗي ذلٟ
كبةتلةيل ٚإفَّ املنةٔؿ كاألظةقحف ابلةَ٪يَّح اتل٤ٞةايَّح ٣حكخ 

ث٢ ٨٦ ، ٦ٕيةران تلعؽيؽ ٦ذ٤ِّٕٜ اإلرادة كالك٤ٮؾ امل٪ةقت
ك٬ٮ األظاكـ كاإلدرااكت ا٣يت د٪٤ُٜ ، البلزـ ٚعه ٦جنب٭ة

٨٦ ظك٥ وٮاثيح األظاكـ ل٧ٌةف ٔؽـ  كبةتلةيل ال ثيؽَّ ؛ ٦٪٭ة
 . زيٙ املنةٔؿ كػؽأ٭ة

د اخلىةاه يذٮٝٙ ىلع اثلةين/  ٮعو ٦ذٕؽَّ إفَّ ٧٠ةؿ أمِّ مًٮ
ألفَّ ؛ دكف إ٧٬ةؿ أك َ٘يةف، مؿااعة ٧٠ةؿ كِّ ػىٮويةد٫

َّااهر كاامَّ يااة   ( ) نقاام  

قٟاااد  اااٙ   اااهِ بُن ٚسعهَّاااق ٓج

: يحاااةلو بنُاااهٕ     كساااةٙج

بيَُاااةَٙ  بناااه٘ َاااٟٛحع  

قىٚحًة  ٌ ْةل به.  
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ِّٜٞ ٧٠ةؿ اذلات  االٝذىةر ىلع دكةم٢ ص٭ح دكف ص٭ح ال حي
دة اخلىةاه ِّٜٞ ٧٠ةالن ، املذٕؽِّ كاحلةؿ ،  ٨٦ د٤ٟ اجل٭حكإ٧َّ٩ة حي

دة اخلىةاه  .أفَّ امل٤ُٮب ٬ٮ ٧٠ةؿ اذلات ث٧ة ْل ٦ذٕؽِّ

إفَّ دٕيني ٦ة ٬ٮ ٧٠ةؿ لزلات يكت٪ؽ إىل حتؽيؽ اثلةىر/ 
ة يؤدم إىل اػذبلؼ األٕٚةؿ امل٤ِّ٧١ح ، ٦ؽل ٝةث٤يذ٭ة كأ٤٬يذ٭ة م٧َّ

ٚة٣رتبيح ل٤ٛؿد ، ثةػذبلؼ ا٣ٞةث٤يةت ثني اجلةس أك املضذ٧ٕةت
، إىل اخلىةاه اذل٬٪يَّح اجلٛكيَّح كا٣ٞةث٤يةت ا٣يت ي٧ذ١٤٭ةتكت٪ؽ 

كا٣يت ختذ٤ٙ ثةػذبلؼ املؿاظ٢ ا٧ٕ٣ؿيَّح كاألٚؿاد يف ٚبح ٧ٔؿيَّح 
كبةتلةيل ال ي٧ك٨ ٚؿض ٩ْةـ دؿبٮم وةرـ ؛ كاظؽة يف اجل٤٧ح

 ٢َٛو كٚؿدو 
ث٢ دٕذ٧ؽ اآلحلَّح ا٣رتبٮيَّح ىلع مؿااعة ، مةم٢ للكِّ

كِّتذ٧ٓ اآلحلَّةت ، ح كَجيٕح احلةصةت ا٤ٕٛ٣يَّحا٣ٞةث٤يَّح كاأل٤٬يَّ 
ِّٜٞ ال٧١ةؿ املذ٪ةقت ٦ٓ األ٤٬يَّح كاخلىةاه  ا٣رتبٮيَّح يف أ٩َّ٭ة حت

كيف أ٩َّ٭ة دٮَل ٦٭٧ح ، كاألظٮاؿ ا٣يت دكذ٪ٙ املٕين دؿبحذ٫
 . حتٞيٞ٭ة مل٨ ي٧ذ٤ٟ األ٤٬يَّح

ٜ ثةٔذ٧ةد  َّٞ ٧٠ة أفَّ اتلؽثِّي ل٧٤ضذ٧ٓ اإلنكةين إ٧َّ٩ة يذع
حلَّح اتل٪ْي٧يَّح املذ٪ةقجح ٦ٓ ػىةاه أٚؿادق اذل٬٪يَّح اآل

٤ٚحف ٬٪ةؾ ٩ْةـ ظك٥ كاظؽ ل٧٤ضذ٧ٕةت ، كاجلٛكيَّح
كإ٧َّ٩ة تنرتؾ أ٧ْ٩ح ، املؼذ٤ٛح يف ا٣ٞؽرات اذل٬٪يَّح كاجلٛكيَّح

احلك٥ يف ٠ٮ٩٭ة دذٮىخ دكةم٢ املضذ٧ٓ كتكذؼؽـ ٨٦ ٚي٭٥ 
 . إلٝة٦ح ظك٥ ث٭ؾق الىٛح؛ األ٤٬يَّح

ة  ٚ٭ٮ أفَّ اجلةس ٌك اجلةس ، كاألػِّي األوو الؿاثعكأ٦َّ
ِّٜ اتلاكم٢ كًل٧ةؿ أم  ٦٪٭٥ ىلع ٔ٭ؽة ك  ، ٦تكةككف يف ظ
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كب٧ة أ٩َّ٭٥ خيذ٤ٛٮف يف اجل٤٧ح يف املؤ٬بلت كاملٮا٬ت ، ٦٪٭٥
ٚإفَّ و٘ؿيةت ٧٠ةهل٥ قذ١ٮف ، كا٣ٞةث٤يةت ك٦ٞؽار االظذيةج

يٜ ٦ة دت٪ةقت كبةتلةيل يكٮف ٧٠ةهل٥ ثذعٞ؛ لخذ٤ٛح يف اجل٤٧ح
، ٫ٕ٦ ػىةاى٭٥ ك٣حف ثتكةكي٭٥ ٚي٧ة يذةح أك ي٢ٕٛ ألص٤٭٥

كإ٧َّ٩ة يتكةككف يف اقذعٞةؽ دكةم٤٭٥ ثٞؽر ػىةاى٭٥ 
 . كأظٮاهل٥

إفَّ ٬ؾق األوٮؿ ىلع اػذىةر٬ة ِّت٧ٓ أقف و٘ؿيةت 
ح اإلدراؾ كاذلم َؿي٫ٞ ، الك٤ٮؾ كدبنيِّ أ٧٬يَّح ٧ًةف وعَّ

كني حمىٮر ثةٔذ٧ةد ا٣ٕٞبل٩يَّح اجلْؿيَّ  ؿي٨ كاملؤقِّ ِّْ ح ٨٦ امل٪
 . ل٤ٕ٤ٮـ املٕ٪يح ثؾلٟ

ك٨٦ ابلنيَّ أفَّ أزؿ حتٞيٜ ٬ؾق امل٭٧ح يك٨٧ يف دكةدٙ 
أ٩ٮاع الك٤ٮؾ ٨٦ أو٪ةؼ اجلةس حنٮ دكةم٢ ا٣برشيَّح ثذاكم٢ 

ٚبل يكٮف لئلٗؿاء ق٤ُةف كال دكٮف األ٩ة٩يَّح مؿصٕةن ، أٚؿاد٬ة
ِّي اقذعٞةٝةن ث٢ األ٩ة اك٣٘، يف تنؼيه الك٤ٮؾ امل٪ةقت

٧٠ة أفَّ ، كدتنةرٌلف اغيحن كي٤ـ٦٭٧ة اتلاكدٙ تلعٞيٞ٭ة
تنؼيه الك٤ٮؾ ٨٣ يكٮف دةثٕةن لؿدة ا٢ٕٛ٣ كاال٩ٕٛةؿ 

ك٨٣ يكٮف ل٤عةصةت املةديَّح النؼىيَّح ىلع مؿادج٭ة ، اتل٤ٞةيئ
ك٨٣ دكٮف ال٧١ةالت اإلنكة٩يَّح ا٧٤ٕ٣يَّح ، امل٤ُٜ الؿصعةف

ك٨٣ يكٮف ال٤٭ٮ كال٤ٕت اغيح يف ، كالك٤ٮًليَّح مؿصٮظح ًةإح
٭ة ، ٩ٛك٫ كمكذعٮذان ىلع ا٬ذ٧ةـ ممةرقي٫ ث٢ كقي٤ح دًٛؿ

ك٨٣ دكٮف اال٩ذ٧ةءات كاتلجٕيةت ٦ٕيةران ، ا٣ٞةث٤يح كاحلةصةت
ث٢ دٞىص ٨ٔ اتلأزِّي يف ، يف تنؼيه الٮاصجةت كاحلٞٮؽ
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تنؼيه الك٤ٮؾ امل٪ةقت إالَّ ث٧ٞؽار ٦ة دؿدجٍ يف حتٞيٜ 
ك٨٣ دكٮف ل٧٤ٮركزةت كا٣ٕةدات ، ٧٠ةؿ راصط يف ٩ٛك٫

ة يٞذٌي٫ حتٞيٜ ا٣٘ةيح  كاتلٞةحلؽ ا٣ٞؽرة ىلع ظؿؼ الك٤ٮؾ ٧َّٔ
ك٨٣ دكٮف احلؿيَّح ىلع اػذبلؼ أماكهلة اغيح يف ، اإلنكة٩يَّح

ٜو  ث٢ كقي٤ح ل٤ٛؿد ٢ٕٛ٣ ٦ة يؽرؾ أ٫َّ٩ ٧٠ةؿ ، ٩ٛك٭ة ث٪عٮو ٤ُ٦
٦ة ثٕيؽان ٨ٔ ا٣ٞرس ىلع ٢ٕٚ ، راصط يف ٩ٛك٫ حبكت ا٣ٞةث٤يح

٨ احلؿ٦ةف ٨٦ اتلاكم٢ كقي١ٮف ، ي٪ةيف ٧٠ةؿ اإلنكةف ٔك
قبي٢ دىعيط املنةٔؿ كاتلؼ٤ه ٨٦ زااٛ٭ة كلخةدٔ٭ة 
٦ذحرسان ٔرب اتلٕؿُّؼ ىلع قبج٭ة الاك٨٦ يف اإلدراؾ اخلةَئ 

ٮع دكف ، املؿدكـ يف اذل٨٬ كيف احلك٥ املترسع ىلع املًٮ
ٮع أك ٠ٮ٫٩ ٩ة ٫٤ ملٕؿٚح ٦٪ةقبذ٫ ٦ٓ كاٝٓ املًٮ مبةن ٨ٔ دأ٦ُّ

 . أذجةرات مؼىيَّح كأظٮاؿ م٤ِّ٤ٌح

ج ىلع امل٭٧ح اثلةثلح كاألػِّية - ثٌف أف ننِّي  ٝج٢ أف ٩ٕؿِّ
إىل أفَّ حتٞيٜ ٬ؾق امل٭٧ح املذ٧س٤ِّح ثة٣ٕٞبل٩يَّح ا٤٧ٕ٣يَّح ٣حف  -

كإ٧َّ٩ة ٬ٮ أمؿ حيذةج إىل ٠سِّي ٢٧ٔ كدلة٬ؽة ، ثةألمؿ الك٭٢
ذ٫ أف دكٮف اعمبلن كذللٟ ال يٛرتض ثىٕٮب، ك٦سةثؿة كدٕةكف

ـان ل٢٧ٕ٤ ، ٦سجُةن  َّٛ ث٢ ٤ٚذك٨ أ٧٬يَّذ٫ كرشاٚذ٫ اعمبلن حم
كي٧ك٨ أف يٞةرف اإلنكةف ذلٟ ا٢٧ٕ٣ اذلم يجؾؿ يف . ادلؤكب

؛ قبي٢ حتىي٢ ال٧١ةالت املةديَّح كمجٓ األمٮاؿ كاألمبلؾ
؛ ظير دذ٤ٌُت ٨٦ املؿء ص٭ؽان ثة٣٘ةن كتكذعٮذ ىلع كِّ ا٬ذ٧ة٫٦

ٚبل دثج٫ُ ، اظذيةص٫ إحل٭ة كظك٥ ثأ٧٬يَّذ٭ة ملاكف أ٫َّ٩ أدرؾ
كذللٟ ال ثيؽَّ ٨٦ ؛ ث٢ يجؾؿ ٧ٔؿق يف ال٤٭ر كراء٬ة، وٕٮبذ٭ة

اجلْؿ إىل ٦ٞؽار أ٧٬يح حتٞيٜ ا٣ٕٞبل٩يح ا٤٧ٕ٣يَّح كدؿقيغ 
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اال٬ذ٧ةـ كا٣ٕ٪ةيح ث٭ة حل١ٮف ذلٟ ٦ٕي٪ة ىلع املسةثؿة يف 
ـ ىلع كق٪ٞٮـ ظني الالك، حتىي٤٭ة كاتل٧ذٓ ثآزةر٬ة اجل٤ي٤ح

كةت ا٣ٛة٤ٔح ثةإلمةرة إىل ٦ة  اآلحلَّح اتلُجيٞيَّح ٨٦ ػبلؿ املؤقَّ
 . ك٦ة ي٧ك٨ أف يكةٔؽ يف حتٞي٫ٞ، ي٧ك٨ اٝرتاظ٫ ألص٢ ذلٟ

 املّىٛ الجالجٛ: العٗع الكسٖي

إفَّ حتٞيٜ ا٣ٕحل ال١ؿي٥ ين٢٧ حتٞيٜ احلةصةت 
ح حبكت ا٣ْؿكؼ االصذ٧ةٔيَّح  الرضكريَّح املؼذ٤ٛح كاملذ٪ٮَّٔ

ا٣يت ي٤ًف ، ك٬ٮ إظؽل و٘ؿيةت ا٣ٕٞبل٩يَّح ا٤٧ٕ٣يَّح، حبيَّحكابل
حتٞيٞ٭ة ىلع اعدٜ املٕ٪حني ثذؽثِّي كقيةقح املضذ٧ٓ اإلنكةين 

كيذٮٝٙ ىلع حتٞيٞ٭ة جنةح امل٭٧ذني ، املؤ٤٬ني هلؾق امل٭٧ح
٧٠ة ، الكةثٞذني ىلع أكقٓ ٩ُةؽ ممك٨ يف املضذ٧ٕةت ا٣برشيَّح

ث٢ كمٌةٚةن إىل اعم٢ اإلم٘ةؿ ، قجٜ كدبنيَّ يف اجلُٞح اخلةمكح
كاإلر٬ةؽ اذلم يكبج٫ الكيع احلسير تلٛةدم ذؿِّ ا٣ٕحل 

ـان ىلع ق٤ٮؾ مكةلٟ ٦ٛكؽة ٬ؿكبةن ، كمؿارد٫ ِّٛ ٚإ٫َّ٩ يكٮف حم
٧٠ة يكٮف ادلايع كراء اال٩ذ٧ةءات ، ٨٦ األل٥ كاهل٥ِّ 

بةت ا٣يت ٝؽ دجنأ ٬٪ة ك٬٪ةؾ حتىيبلن ل٧٤ةؿ كال١ٛةيح ُـّ ، كاتلع
ٚإذا اكف حتٞيٜ ا٣ٕحل ال١ؿي٥ ثة٣ُؿيٜ الك٤ي٥ ، ك٨٦ ٬٪ة

ٞىني ٨ٔ اتلاكم٢  دكف أف يؤدم إىل إم٘ةؿ كإر٬ةؽ ٦ٕي
ٚبل ثيؽَّ أف يكٮف ، كدكف ال٤ضٮء إىل الٮقةا٢ املٛكؽة، اإلنكةين

؛ يف املضذ٧ٓ ٨٦ ٬ٮ مؤ٢٬ حلٞٮـ ثذٮِّٚي ا٣ٕحل ال١ؿي٥ بلجي٫
٢ يف حلذ١٧٪ٮا ٨٦ أف ي٪٧ٌٮا إحل٫ كيذٕةك٩ٮا ىلع اتلاكم

دكف ٥ٌ٬ ٧ٞ٣ح ا٣ٕحل ، اجلٮا٩ت اإلنكة٩يَّح ا٧٤ٕ٣يَّح كا٤٧ٕ٣يَّح
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 . كاأل٦ةف كػٮؼ ا٣ٛٞؿ كا٣ٞذ٢ كا٣ترشُّد

إفَّ األو٢ الؿاثٓ اذلم ذ٠ؿ٩ةق يف امل٭٧ح كبةجلٍيح، 
ر أف يكٮف اجلةس للكِّ اجلةس، الكةثٞح كأف يكٮف ، يٞؿِّ

إحل٫ كال ك٣حف أمؿان يكىع ، ا٣ٕحل ال١ؿي٥ أمؿان ٝةا٧ةن ثة٢ٕٛ٣
كبةتلةيل ٚإفَّ رشكط ا٣ٕحل ال١ؿي٥ ؛ ٬ؽٚةن يٮٝٙ ٔ٪ؽق

كرشط تلاكم٢ ، ك٦ٌٞٮ٦ةد٫ أمؿ منرتؾ ثني مجيٓ ثين اإلنكةف
ألفَّ االنن٘ةؿ يف حتىي٫٤ ىلع ادلكاـ ٦ٕيٜ ؛ احليةة اإلنكة٩يَّح

٫ إىل حتىي٢ ٦ة ٔؽاق ك٬ؾا ٦ة ، ٌٚبلن ٨ٔ إدٞة٫٩، ٨ٔ اتلٮصِّ
ةدري٨ أف جي٤ٕٮا املضذ٧ٓ اإلنكةين جي٢ٕ ىلع اعدٜ املؤ٤٬ني ا٣ٞ

، جب٧يٓ أٚؿادق ظةوبلن ىلع ا٣ٕحل ال١ؿي٥ دكف ٤ٜٝ كا٩٭٧ةؾ
حن يف دٮزيٓ املٮارد ا٣ُجيٕيَّح  ك٬ؾا ثؽكرق يٛؿض قيةقحن ػةوَّ

كيذ٤ُت د٘يِّي ٬ؽؼ ٤٧ٔيَّح اإل٩ذةج كالى٪ةٔح ، كا٣رثكات
ٚجؽؿ أف يكٮف زيةدة الؿبط كا٣رثكة حتخ ٤ْ٦َّح ، ك٩ْةـ ا٢٧ٕ٣

يَّح ، تل٪ةٚفا يىِّي ثؽايع حتىي٢ ال١ٛةيح د٧٭يؽان ألًر
كبةتلةيل قيعذةج حتٞيٜ ؛ اتلاكم٢ ا٣ٕٞبلين يف ا٥٤ٕ٣ كا٢٧ٕ٣

ذلٟ إىل دأقحف ٩ْؿم يف االٝذىةد كاإلدارة اإل٩ذةصيَّح 
ة ٬ٮ ٝةا٥ دكف أف يٞٓ يف إٚؿاط الؿأق٧ةحلَّح أك ، خيذ٤ٙ ٧َّٔ
ؿي٥ ٨ٔ أف كذلٟ ثإػؿاج ا٣ٕحل ال١؛ دٛؿيٍ االمرتا٠يَّح

ؽاد ل٤ذاكم٢ ، يكٮف اغيح يف ٩ٛك٫ ٍٚٞ كإ٧َّ٩ة يف َٮؿ اإٔل
ث٢ ثأف يىِّي ، كدكف أف يكٮف اغيح ٚؿديَّح، اإلنكةين الاكم٢

 . اغيح مجةٔيَّح جل٧يٓ اجلةس

ٚبل ثيؽَّ ٨٦ اتل٘يِّي يف ، اتلؾيري االكذىةدمز٥َّ مٌةٚةن إىل 



ً م َةٖى   بنٓٛف يؿ

 

٥ ادلكحلَّح ا٣ٞةا٧ح ىلع اتلٞكي٥ احلةد ل٧٤٪ةَ ٜ كالنٕٮب اجلْي
دكف الٮٝٮع يف إٚؿاط ، كاقتبسةر ادلكؿ ث٧ٞؽراد٭ة كمٮارد٬ة

كدكف الٮٝٮع يف دٛؿيٍ ٩ْؿيَّح ٩يف ، ٩ْؿيَّح الٮ٨َ كا٣ٞٮ٦يَّح
كذلٟ ثأف دذعٮؿ ادلكؿ ٨٦ أف ؛ احلةصح إىل دك٣ح ك٩ْةـ ظك٥

دكٮف ٠ية٩ةت ٝةا٧ح ىلع اتل٧يي اجل٘ؿايف كا٣ٞٮَل كا٣ٕؿيق 
كدكٮف ثؾلٟ ، ىلع اتلٕةكف املعؽكد جي٧ٕ٭ة اتلٕةٝؽ كاالدٛةؽ

حن ل٤ذ٪ةظؿ كاتل٪ةٚف كاحلؿكب إىل أف دىِّي أصـاء ٨٦ كِّ  ًٔؿ
ك٣حف دكةم٢ ، ظٞيٌف دذاك٢ٚ أصـاءق ٣تن١ي٢ دكةم٢ اللٌك 

كبةتلةيل يىِّي اتلٞكي٥ كقي٤ح د٪ْي٧يَّح إلدارة ؛ ذكاد٭ة ٍٚٞ
املٮارد كا٣رثكات ٦ٓ ظِٛ اتل٪ٌٮع ا٣ُجييع كاتلٞةحلؽم اذلم 

٫ ػىةاه النٕٮبدٛ كيذعٌٮؿ احلك٥ الكيةيس ٨٦ اغيح ، ًؿ
ة يذٮٝٙ ىلع أف ي٧ٕؽ ، إىل دلؿَّد كّيٛح د٪ْي٧يَّح ك٬ؾا لك٫ُّ ممَّ

 . إىل اتلأقحف اجلْؿم يف اجلْةـ ا٣ٕة٣ِل

ـ ٚإفَّ أزؿ حتٞيٜ ٬ؾق امل٭٧ح ٝؽ أوجط ، كبٕؽ ٦ة دٞؽَّ
ة ك٧٬، إالَّ أ٫َّ٩ مؿدجٍ ثذعٞيٜ امل٭٧ذني الكةثٞذني، ص٤يةن 

ث٢ ك  ٦٪٭ة يذٮٝٙ ، إالَّ أ٫َّ٩ ٣حف اردجةَةن دكريةن ، مؿدجُني ث٫
كذلٟ ٦ة يٛؿض دٮازم ا٢٧ٕ٣ ىلع ، ىلع اآلػؿ ٨٦ ص٭حو لخذ٤ٛح

حتٞيٜ ك  ٦٪٭ة ث٧ٞؽار ٦ة يذعٜٞ ٨٦ ٦ٌٞٮ٦ةد٭ة كرشكَ٭ة يف 
ك٬ؾا ٦ة قيٞٮد٩ة إىل الالكـ ىلع اآلحلَّح امل١٧٪ح يف ، األػؿل

كةت ا٣ٛة٤ٔح ظةحلةن يف ٢ِّّ املٞؽرات  املذةظح كَجيٕح املؤقَّ
 . املضذ٧ٓ ا٣برشم

ـ ٣حف ق٭بلن  ث٢ ، كأػِّيان ننِّي إىل أفَّ حتٞيٜ ٦ة دٞؽَّ
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إالَّ أ٫َّ٩ ٣حف ٩ْؿيَّح َٮبةكيَّح أك ، دكذ٪٫ٛ وٕٮبةت ٠سِّية
٧٠ة رب٧َّة يكةرع ابلٕي إىل ، ٦سةحلَّح ِّٗي ٝةث٤ح ل٤ذعٞيٜ

٧ٮؿ ث٭ة يف حنخ االوُبلظةت كوٛ٭ة ث٫ صؿيةن ىلع ا٣ٕةدة املٕ
ُظةـ / ث٢ ْل، كدى٪يٙ اجلْؿيَّةت كاألٚاكر ٨٦ ػبلهلة

ً كدلةدؿ  دلةم ي دؽرييج احلىٔؿ، حيذةج إىل غٍو دؤكب ٌِظَّ
ــ زةثخ كإرادة صةدة ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ يف أمِّ ٦٭٧حو ، مكذٍؿ كغ

ك٣ك٨ ا٣ٛؿؽ أ٩َّ٭ة ، وٕجحو يأػؾ إنكةفه ٦ة حتٞيٞ٭ة ىلع اعد٫ٞ
 . ح لكيَّح ك٣حكخ مؼىيَّح صـايَّح٦٭٧ح مجةٔيَّ 
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  سؤٌت االتِّجاْاث انعقهَّت فً بُاء انًعشفت انذٌَُّت 

   (انعقم ٔانذٌٍِّ)انخطٕط انحًشاء نـ 

  ٌٍِّانالعقالََّت فً فٓى انذ 

 انًسٍحٍَّت ًَٕرجًا       
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َّٛ  زؤٖٛ االتِّجاِات العكم
 يف

َّٛٗ  بٍاٞ املعسفٛ الدٍٖ
 األستاذ ثٍاٞ الدَِّٖ الدِمك٘

 متّٗد

ذ٧ةد ىلع ٩ذةاش االقذؽالالت ا٤ٕٞ٣يَّ  إفَّ  ح يف إماكف األ
ؽُّ ، حدلةؿ املٕؿٚح ادليجيَّ  ح ا٣يت كٝٓ ٨٦ املجةظر األقةقيَّ  يٕي

ٚ٭٪ةؾ ، حح اإلقبل٦يَّ ة٬ةت ا١ٛ٣ؿيَّ ا٣زناع ٚي٭ة ٠سِّيان ثني االِّتِّ 
ىلع االٝذىةر ىلع ّٮا٬ؿ ال١ذةب  اذلم يرصُّ  ةق اجلِّج االِّتج 
وٮؿ امل٪ُٞيَّ  دٕةيط٨ٔ ح كاالصذ٪ةب ٪َّ كالكي 

ي
ح ٣ٛ٭٥ ح كا٤ٕٞ٣يَّ األ

 . ح ٧ٔٮ٦ةن املٕةرؼ ادليجيَّ 

٤٧ٔيَّح ابل٪ةء  أفَّ ثاذلم يٕذٞؽ  اىػل ي ةقاالِّتج ك٬٪ةؾ 
املٕؿيف ادليين ال ي٧ك٨ هلة أف تكذٞي٥ ٨٦ دكف إدػةؿ ٔ٪رص 

٤ي٫ ٚٞؽ آ٨٦ ثؽكر ا٢ٕٞ٣ يف ٚ٭٥؛ ا٢ٕٞ٣ يف آحلةد٭ة ، اجلهِّ ٔك
 للك  ك. ثٍ ا٢ٕٞ٣ ابلؽئل أك ا٣رب٬ةينكاقذ١نة٫ٚ ٨٧ً ًٮا



ػةْةذ بنعقهٛ دوؤٚد بعز  

 

ة٬ني ٨٦ دة٦ٕذؽ٣ح ك٦ت ديةرات ٬ؾي٨ االِّتِّ  . نؽِّ

ةق آػؿ ثةَينيٮصؽ ٬٪ةؾ ، ٥ٕ٩ إرشايق هل َؿيٞذ٫  اِّتج
ح يف ٚ٭٥ اجلىٮص ادليجيَّح ه ، اخلةوَّ كذلٟ ٨٦ ػبلؿ دٛعُّ

 . املٕةين ابلةَ٪يَّح املؼذببح كراء ّٮا٬ؿ اآليةت كالؿكايةت

ة٬ةت ل٥ يك٨ هل  ؼاالػذبلإفَّ  احلةو٢ ثني ٬ؾق االِّتِّ
كذلٟ ٣ٕؽـ كصٮد ادلايع ؛ ّ٭ٮره كاًط يف ثؽايح ننٮء اإلقبلـ

كذلٟ بكجت ظٌٮر ؛ املعؿِّؾ إىل اخلٮض يف املكةا٢ ا٤ٕٞ٣يَّح
ؽـ اتلؽاػ٢ املضذ٧يع ٦ٓ ثةيق اثلٞةٚةت ، (|) اجليبِّ  ٔك

ػؿل
ي
ٟ إزؿ ا٣ٛذٮظةت إىل أف دِّ٘يَّ كاٝٓ احلةؿ دؽرجييةن كذل. األ

كاػذ٤ُخ ٝٮ٦يةت كزٞةٚةت لخذ٤ٛح يف املضذ٧ٓ ، اإلقبل٦يَّح
ح القذؼؽاـ اعم٢ منرتؾ؛ اإلقبلَل ة أدَّل إىل احلةصح املةقَّ  م٧َّ

ٚاكف ّ٭ٮر ؛ تلٛكِّي مج٤ح ٨٦ ا٣ْٮا٬ؿ ادليجيَّح - ك٬ٮ ا٢ٕٞ٣ -
ةؿ - امل٪٭ش ا٣ٌٕٞل ٔ٪ؽ املٕزت٣ح ٬ؽ٫ٚ األوٌل ٬ٮ  - ٧٠ة يٞي

ي٨ادلٚةع   . ا٣ٕٞبلين ٨ٔ ادلِّ

إ٧٬ةؿ  - ىلع اإلَبلؽ - إفَّ ٦ة قجٜ ذ٠ؿق ال يٕينُػً، 
ث٢ ، (|) أمِّ دكرو ل٢ٕٞ٤ يف د٤ٟ املؿظ٤ح ٨٦ ظٌٮر اجليبِّ 

 األ٩بيةء اك٩خ ٦٪٭ضةن روي٪ةن ي٧ذ٫١٤ح اتل١ِّٛي ا٣ٌٕٞل ٤٧ٔيَّ  إفَّ 

ة ال ذ٫ كدزني٭٫ ٔككظؽا٩حَّ ، كصٮد اهلل دٕةىليف إزجةت  (^) َّ٧
قحي٤يٜ  ـاؿ ال١ذت ، حبيةف اآليةت اإلهليَّ ك، بكةظذ٫ املٞؽَّ كإ٩

ـاء، كإرقةؿ الؿق٢ ح كاًعح اثلجٮت كذلٟ ثأد٣َّ ، كابلٕر كاجل
 - أيٌةن  - ك٬ؾا ٦ة أكَّؽ ٤ٔي٫ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥. ح ادلال٣حُٕٝيَّ 

يف ال١سِّي ٨٦  ظير يربز اظرتاـ ا٣رب٬ةف كاالقذؽالؿ ا٣ٌٕٞل



 بنمٍِّٚ بنمْهكٙبوَسةن ضُةل  

 

ٌىَ  /يٞٮؿ دٕةىل، ا٣ٞؿآ٩يَّح يةتاآل قي كى ًَّ ييًػيؽي ىيٍقى ثي  اخلٍ
ي
أ ٌََّ حىٍجؽى ى

﴿أ
عى  ٌَّ ه  إهًلى

ى
ٍرًض أ

ى
ةء كىاأٍل ٍى َى الكَّ ٌج  ً ًٍ إًف ا يىٍؿزيكيلي ةُىلي ْى ٔا ثيٍؿ ةدي ْى كيٍو 

﴾ ةًدقنًيى ًٍ وى ِذي حن كيٍو / كٝٮهل دٕةىل، ني ٓى ً ًّ آل ً كُ ًٌَ دي كا  ىؾي ـً اَّتَّ
ى
﴿أ

﴾ ًٍ ةُىلي ْى ٔا ثيٍؿ ةدي  . ْى

ال ثيؽَّ ، إفَّ اإلي٧ةف ثؽكر ا٢ٕٞ٣ يف ابل٪ةء املٕؿيف ادليين
ث٧ٕىن أفَّ ا٢ٕٞ٣ ؛ ٦ٓ اإلي٧ةف ثؽكر اجل٢ٞ ٠ؾلٟ يذاكم٢كأف 

كال ، كاجل٢ٞ ٧٬ة ص٪ةظةف ٦ٕؿٚيةف مل٪ْٮ٦ح املٕةرؼ ادليجيَّح
مح٤٭ة  ٚٔل رؤيح، ي٧ك٨ جلة االقذ٘٪ةء ٨ٔ أظؽ٧٬ة دكف اآلػؿ

ةو  ةق ا٣ٌٕٞل املٕذؽؿ كدإٚٮا ٔ٪٭ة ثك٢ِّ ٝٮَّ ، أوعةب االِّتِّ
ني كراء ّ٭ٮر٥٬ الؿؤيح احلكيَّح ا٣ْٮا٬ؿيَّح ٣ٞؿاءة  لخ٤ِّٛ
اجلىٮص ادليجيَّح كا٣يت أ٩ذ٭ض٭ة أ٢٬ احلؽير ك٦ى٨ ظؾا 

 . ظؾك٥٬

إفَّ أ٧٬يَّح كػُٮرة ابلعر يف إماكف أف يكٮف ل٢ٕٞ٤ دكره 
ي٧ك٨ جلة دىٌٮر٬ة يف ، ٕؿيف ادليينيف ٤٧ٔيَّح اإل٩ذةج امل

 / ص٭ذني

اذلم ال ثيؽَّ ٨٦ ، ا٢ٕٞ٣/ أم؛ أداة ال١نٙاألكىل/ 
٨٧ٚ ص٭ح املٛ٭ٮـ ال ثيؽَّ . حتؽيؽق ىلع ٩ُةؽ املٛ٭ٮـ كالٮّيٛح

٨٦ االظرتاز ٨ٔ أمِّ دٛكِّيو ل٧٤٪٭ش ا٣ٌٕٞل يؽػ٢ يف ٩ُة٫ٝ 
كاالقذعكةف  (اتل٧سي٢) األظاكـ ِّٗي ا٣ُٕٞيَّح اك٣ٞيةس

ِّي٬ة ك٨٦ ص٭ح الٮّيٛح ال ثيؽَّ ٨٦ حتؽيؽ . كاملىة٣ط املؿق٤ح ٗك
 . املضةؿ اذلم ي٧ك٨ ل٧٤٪٭ش ا٣ٌٕٞل أف خيٮض ٚي٫

ٮع ال١نٙاثلةُيح/  اجلهُّ ادليين اذلم / أم؛ مًٮ

ًم: )  .  ( بُن

 .  ( بوَحٛةل: )
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ق ٨ٔ ثٞيح اجلىٮص ، يذَّىٙ ثة٣ٞؽاقح كحي٢٧ ػىٮويح د٧يُّ
ػؿل

ي
 . األ

٪ة ٨٦ ٬ؾا املٞةؿ ٬ٮ ثيةف املؽارس ا٣ٛ ١ؿيَّح إفَّ ًٗؿ
ةق ا٣ٌٕٞل كا٣يت دؤ٨٦ ثؽكرو مكذ٢ٞو ل٢ٕٞ٤ ، امل٪ْٮيح حتخ االِّتِّ

كإىل ، يف الٮوٮؿ إىل مؿاد اهلل ٚي٧ة يذ٤َّٕٜ ثة٣ٞؿآف ال١ؿي٥
٪َّح  مؿاد املٕىٮـ ٚي٧ة يذ٤َّٕٜ ثةألظةدير احلة٠يح ٨ٔ الكي

٢َّٕ ، الرشيٛح ك٬ؾا ا٣ٛ٭٥ احلةو٢ ٨٦ د٤ٟ اجلىٮص ك٦ة يٛي
يكُلَّ ٦٪٭ة ا٩ُبلٝةن ٨٦ ٦جةد / ئ ٦ٕؿٚيَّح ػةرصيَّح أك داػ٤يَّح ي

ف ىلع ذلٟ ٦ٕؿٚحن دذى٢ ثةخلة٣ٜ ؛ ٌػؿـحن ديجيَّحن  كبةتلةيل يؤقِّ
 . كاملؼ٤ٮؽ كا٣ُجيٕح

٤ي٫ دىجط ٤٧ٔيَّح اإل٩ذةج املٕؿيف ادليين يف اغيح  ٔك
ثةٔذجةر٬ة ٤٧ٔيَّح ٨٦ ٩ٮعو ػةص  هلة ؛ األ٧٬يَّح كاخلُٮرة

س دربز أ٧٬يَّح ابلعر يف ك٨٦ ٬٪ة ؛ مكةس ث٧ة ٬ٮ ٦ٞؽَّ
ؿي٨ اإلقبل٦يِّني  أدكات املٕؿٚح ادليجيَّح كالٮٝٮؼ ىلع آراء امل١ِّٛ

ِّي٥٬  . ٗك

كال ٩ٞىؽ ثةالقذٞبلؿ ا٣ٌٕٞل أفَّ ل٢ٕٞ٤ ظك٥ ا٣ٌٞةء 
ٔىؿض الٮيح اإل٣ٔل ث٢ املؿاد ثةالقذٞبلؿ ٬٪ة أفَّ ، كاإلٚذةء يف 

ر ثٕي ظََّّ دىٮٌ ، كال١نٙ كاإلّ٭ةر دراؾٝةث٤يَّح اإلل٢ٕٞ٤ 
٧ٮف ا٢ٕٞ٣ ىلع الٮيح يني أفَّ ا٣ٕٞبل٩حني حي١ِّ ٧ٔ٭٥ ـث، اجلىِّ

، ا٣ٕؽحلَّح يٮصجٮف ىلع اهلل قجعة٫٩ ٦ة يٮصجٮف ىلع ا٣ٕجيؽ) أفَّ 
ٮف ذلٟ  مٮف ىلع ا٣ٕجؽ كيك٧َّ مٮف ٤ٔي٫ ٨٦ صجف ٦ة حيؿِّ كحيؿِّ
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 .(ا٣ٕؽؿ كاحل٧١ح

ك٣ك٨َّ احلٞيٞح ْل أفَّ ٦ؽرٌلت ا٢ٕٞ٣ اجلْؿم كا٢ٕٞ٣ 
ٙه ٨ٔ ذلٟ الٮاٝٓ اذلم أننأق  النةرع ا٧ٕ٣ٌل ْل ٠ن

س ٨٦  - ٦سبلن  - ٚإفَّ ٦ة جيؿم يف ثةب احل٧١ح ا٤٧ٕ٣يَّح، املٞؽَّ
٨ه كا٥٤ْ٣ ٝجيطه / ٠ٞٮجلة، إدراؾو ل٤عك٨ كا٣ٞجط كى ، ا٣ٕؽؿ ظى

ك٦٪٫ اقذ٤ــ املؽح أك ؛ ٣حف إالَّ ٠نٛةن ٨ٔ احلك٥ الٮاٝيع
 ةن رشٔي٣حف كصٮبةن ٬ؾا الٮصٮب  ٚإفَّ ، زيةدةن ىلع ذلٟ. اذلـ

الكَل ث٧ٕىن كصٮب ٬ٮ ث٢ ، ٧٠ة ٬ٮ املى٤ُط ٔ٪ؽ ا٣ٛٞ٭ةء
أم أفَّ اهلل دٕةىل ؛ الك٪ؼيَّح ثني ٢ٕٚ ا٣ٛة٢ٔ ك٩ٛف ا٣ٛة٢ٔ

 إفَّ )/ كًل٧ة يٞٮلٮف، ٚبل ي٢٧ٕ إالَّ ال٧١ةؿ، ٦ْ٭ؿ ال٧١ةالت
ٔاصت رضكرة  . (اىلةدر اىػةلً اىؾين ال يرتؾ ال

 وا ِٕ العكن؟ 

٨٦ ل٢ٕٞ٤ املذؽاك٣ح اتلٕؿيٛةت  - ٩ٮاعن ٦ة - ٝؽ ختذ٤ٙ
٘ح يْ٭ؿ ٨٧ ػبلؿ اجلْؿ يف ٠ذت ال٤ُّ ٚ، دلةؿو ١ٚؿم  إىل آػؿ

/ ىلع دؽؿُّ  ؾٔماليل يف ٦ؽلٮهلة  "ا٢ٕٞ٣"لك٧ح  درصيٛةتمجيٓ  أفَّ 
 . اإلمكةؾ، كاملِع، كاحلبف

ة ؿَّؼ دةرةن ثأ٫َّ٩ اىفالقفحٕٚ٪ؽ ، اوُالظةن  كأ٦َّ ؿ/ يٕي  اجلْٔ
إفَّ / ل ٬ؾا اتلٕؿيٙكمؤدَّ . ة يف ذادّ كـػيّد غَ املةدَّ املضؿَّ 

ك٬ٮ . ٫ٞ جبك٥ٙ إٔٚةهل ىلع د٤ِّٕ كال دذٮَّٝ ، ك٥و جب٣حف ا٢ٕٞ٣ 
ُـّ  كال َؿيٜ ٚي٫ ل٤ٕؽـ ، ح كال٧١ةؿا٤ٕٛ٣يَّ  ث٭ؾا املٕىن دة

 ٜ إالَّ كاذلم ٣حف هل د٤ُّٕ ، ٕٚةمل٫ اعل٥ اجلربكت، كاجلٞىةف
ٮعو  ٜ هلٚبل د٤ُّٕ ، ٮـث٧جؽ٫ٔ ك٬ٮ اهلل ا٣ٞيُّ  كال ، اك٣ٕؿض ث٧ًٮ

 

ًٛ اااا) د  (أؾًاااام بجااااٍ زٛ

يػًاإى بنىَااةئم بنكحااىٖ  

 .  ٔ:  بنىَةند  ظ

َٕاٙ   َٗٛى بنامِّ  () ٍٚ بٟن

َّااااااا  ؿ م زهكااااااإٛ بًن

قاااااااام  ) عااااااااىٔف ُج بًن

َّ ؿ  .  ٔ(: مبًن

ظى: ( ) أؾًم ٍج  اةوٌ   َب

: غااد ظيعػااى يقااةٍٚٛ بنه  

عقاااااام>. »  يااااااةلخ ٔ

ٖاااااا ٓةَٙ  بنىبغااااااث بي

  ٌ : ي ااىلبذ غىٚااث بنقااى 

عقااااام>. »  ياااااةلخ ٔ

غًااةل بناامٍٚ بجااٍ يُظاإو   

: نُاااااااةٌ بنعاااااااىت ظ

ٔ-  . 

 

ظاااى: َٗاااٛى بنااامِّ  ) ٍٚ ( َب

َٕااٙ  زػىٚاام بععسقااةل : بٟن

ٍٚ ٖااااامو بنااااامِّ . ٔ

بنٓاااٛىبي٘  ْاااىؼ أ ٖااإل 

.  ٔ: بنكااااااااااة ٙ ظ

ً اا حةٞحااةئٙ  يؿ م ؾُااٍٛ بٟن

 .  ٔ: جمبٚد بنؿكًد
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 . اكجلٛف كال ثجؽفو ، اكلىٮرة ةو ث٧ةدَّ 

ؿَّؼ ثأ٫َّ٩ ْٔؿ/ كدةرةن يٕي ة يف ذادّ، ٌلةرف هلة يف د غَ املةدَّ دلؿَّ  ص
ىلع اجلٛف اجلةَٞح ا٣يت ينِّي إحل٭ة  ك٬ٮ ث٭ؾا املٕىن يؽؿُّ . ـػيّ
ك٬ٮ اذلم ال اٚذٞةر هل يف أو٢ الٮصٮد إىل . "أ٩ة"/ ثٞٮهل أظؽو  كُّ 

 .٦ة قٮاقكحلك٨ يٛذٞؿ يف اقذ٧١ةؿ كصٮدق إىل ، ِّٗيق دٕةىل
ة  ني، كأ٦َّ ثؿز ، ٚٞؽ ّ٭ؿت ل٢ٕٞ٤ دٕؿيٛةتغِؽ املذكٍج

ٗؿيـة يتجٕ٭ة )/ ٨٦ ثح٪٭ة يف ٠ذةثةت مج٤ح ٦٪٭٥ ثأفَّ ا٢ٕٞ٣ ٬ٮ
ك٫َّ٤ٕ٣ ٬ٮ اذلم . (ٔ٪ؽ قبل٦ح اآلالت ا٥٤ٕ٣ ثةلرضكريةت

/ ا٢ٕٞ٣ ظير ٝةؿ يف ظؽِّ  (٬ت) احلةرث املعةقيبأرادق 
ح كدؽثِّي أ ث٭ة إدراؾ ا٤ٕ٣ٮـ اجلْؿيَّ ٫ ٗؿيـة يذ٭يَّ إ٩َّ )

أ اجلك٥ ل٤عؿٌلت احليةة ٗؿيـة ث٭ة يذ٭يَّ  كًل٧ة أفَّ  ..،.الى٪ةاعت
١ٚؾلٟ ا٢ٕٞ٣ ٗؿيـة ث٭ة ، حح كاإلدرااكت احلكيَّ االػذيةريَّ 

ٚ٭ؾا اتلٕؿيٙ . (اجلْؿيَّحأ ثٕي احليٮا٩ةت ل٤ٕ٤ٮـ يذ٭يَّ 
٦ُٕيةت  ركيع ٚي٫ ادلكر الٮّييف ل٢ٕٞ٤ يف االقذٛةدة ٨٦

 . تلعىي٢ ا٥٤ٕ٣ ثةملض٭ٮؿ؛ احلٮاس كابل٪ةء ٤ٔي٭ة

، كإذا اثذٕؽ٩ة ٤ٝيبلن ٨ٔ ا١ٛ٣ؿ كاملٕؿٚح ث٧ٕ٪ة٬ة اخلةٌص 
٭٪ة حنٮ املٕةيِّي ا٣ٞي٧يَّح ٚرنل أفَّ ا٢ٕٞ٣ يف  (األػالؽ) كدٮصَّ

م١٤ح كظة٣ح يف اجلٛف دؽٔٮ إىل اػذيةر )/ ٬ؾا ا٣ٌٛةء
كب٭ة دٞٮل ، ةرِّ اخلِّيات كامل٪ةٚٓ كاصذ٪ةب الرشكر كاملٌ

ح كالٮقةكس ح كا٣ٌ٘جيَّ اجلٛف ىلع زصؿ ادلكايع الن٭ٮا٩يَّ 
 . (حالنيُة٩يَّ 

ً م ( ) بنػىغةَٙ  عهٙ يؿ

 .  ٔ: بنسعىٚ ةذ

ٍٚ بنٓاٛىبي٘   ( ٖمو بنمِّ)

: ْااىؼ أ ٖاإل بنكااة ٙ ظ 

ٔ  . 

د ( ْٔااٙ بووٖاإل بؤنٛ اا)

 ُٛ قٛ د ٔبنسٙ ٚؿٗام عهٛٓاة   بٛن

د بنعقاااام جٗاااإوخ  ٟىٚ اااا 

ًٚ ااا د  ٔبنساااٙ زعسًااام  ٔغىٚ

ظىٚ اااا  د غًٛااااع بنعهاااإو بُن

د عهٛٓااة  ٔزؿٗاام   بنكُااحٛ  

ة.    عهٗ بععسحةو يٍ قآن

ُٞد  ) ٔبنحة ىخ  ٌٕب بنظْة ( بنؿ

غ ااام  ٓة جؿٛاااص  نبٔ  َٔاااايس

 ٙ  ٓ  ّ ْة يؿٌُٕ ألوكس عُم

م بنعهاااى  ٙ زؿٗااٛا ٜ  ااا ْاااى

ام:   ٔنهب ٛق ٚةذث  ىٔو ٍ ي ا )جةٛن

ًًة ُ ةً  قمْ  قم  عه   (. قم ؾ

ق ( ٔقاام بقسااةوِ بنًؿقِّاا)

ٌٔ. بَظااى: بنَٟٕااٙ ٔ قااى

ٍٚ بنَٟٕاااٙ  َٗاااٛى بنااامِّ 

. ٔ: زػىٚاام بععسقااةل 

بنس ساااةيبَٙ  ٍٚ َاااعم بنااامِّ

: دْاااىؼ بنعقةئااام بنُُااا ٛ   

بنىبي٘  ٍٚ  كى بنمِّ. ٔ

َّ  .  ٔ: مبنًؿ

ً ااام ( َبظاااى: ) ٙ  يؿ ًبنااا بنغ

و بنمِّ ٛةل عٕه ٍ ظ ؾ ٚ ٔ: . 

( ً ػهُاٙ    ( يؿ م جاةقى بًن

يااى خ بنعقااإل  ااٙ ْاااىؼ   

: ظ أقحااااةو  ل بنىَاااإل 

ٔ  . 



 بنمٍِّٚ بنمْهكٙبوَسةن ضُةل  

 

٩ى٢ إىل ، ةن ٔ٪ؽ اتلعٞيٜ يف ٦ٕىن ا٢ٕٞ٣ اوُبلظك
ة ا٣تنؼيه كمبلؾ ا٣ٛ٭٥ ا٢ٕٞ٣ ٝٮَّ  فَّ إ/ ٦ٛةد٬ة ٩تيضحو 

، ة اخليةؿ كالٮ٥٬ كاحلفِّ كا٣يت دٞٓ يف ٦ٞةث٢ ٝٮَّ ، كاإلدراؾ
ػؿلكا٣يت ث٭ة 

ي
ٚ٭ٮ . ي٪ٛى٢ اإلنكةف ٨ٔ ثٞيح احليٮا٩ةت األ

كبةقذُةٔذ٫ اقت٪جةط املكةا٢ ، ةتٝةدر ىلع إدراؾ اللكيَّ 
 . ح٦ةت ابلؽي٭يَّ ح ٨٦ املٞؽِّ اجلْؿيَّ 

ثةالمرتاؾ  - تنِّي دٕؿيٛةت ل٦٢ٕٞ٤ة ذي٠ؿ ٨٦  إفَّ ، ُػً
ؽو ٨٦ أثٕةد ا٢ٕٞ٣ كزاكيحو  - أك ا٣تن١يٟ ٰال٤ْٛ ٨٦  إىل ثٕي
ربِّ ، ٨٦ مؿادج٫ كمؿدجحو ، زكايةق  ثةلرضكرة ٨ٔ اتلٕؿيٙ كال دٕي

٪خ اآلزةر األظةدير الرشيٛح ٝؽ ثحَّ  ك٦٪٫ ٩ؿل أفَّ ؛ احلٞيٌف هل
ظير أمةرت إىل دٕؿيٙ امل٤ـكـ ٨ٔ َؿيٜ ، املذ٪ٮٌٔح ل٢ٕٞ٤

جً < ا٢ٕٞ٣ ٧٠ة يف ظؽير أفَّ ، ذ٠ؿ لٮاز٫٦ ، فةؽ ثّ الؿمحٌة غي
ا٢ٕٞ٣ كاظؽ  إفَّ / أػؿل كبٕجةرةو . >ت ثّ اجلِةفكً كانتي 

د ٦ٕةين ا٢ٕٞ٣ يف الكـ ا٧٤ٕ٣ةء كدٕؽُّ ، دةكاقذ٧ٕةالد٫ ٦ذٕؽَّ 
َّٕ كاألظةدير ٩ةمئ ٨٦ دٕؽُّ  ةت ا٣يت يٞٮـ ث٭ة ةحلَّ د الٮّةاٙ كا٣ٛ

مٮر/ كا٣يت ٦٪٭ة، ا٢ٕٞ٣
ي
تنؼيه اخلِّي ك، ٦ٕؿٚح ظٞةاٜ األ

 . االقذؽالؿ كاجلْؿك، كالرشِّ 

 العكن امُلٍِتج ٔالعكن غري امُلٍِتج

 / د٪ٞك٥ املٕةرؼ ا٤ٕٞ٣يَّح إىل ٝك٧ني

ؿ/ املػةرؼ اىػلييَّح ابلؽيٓيَّح/  كْل املٕةرؼ الرضكريَّح األكَّ
 ٚلكُّ ٦ٕؿٚحو ثؽي٭يَّحو ، ا٣يت ال حتذةج إىل ص٭ؽو ١ٚؿم  تلعىي٤٭ة

ٮظ٭ةكذلٟ ؛ دحل٢إىل ال حتذةج  ٭حو مٮصَّ  ِلِّ ، بكجت ًك ك٦٪٫ قي

ً ااا) م جاااٍ ٚعقااإت ( يؿ

: بنكهُٛاااااٙ  بنكاااااة ٙ ظ 

  كسااااااةت بنعقاااااام ٔ

 .  ٔبنػٓم  ؼ
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 ٕةرؼامل٬ؾق كد٪ٞك٥ . "اىػلو ابلؽييها٢ٕٞ٣ اذلم ييؽرًل٭ة ثػ "
 / ثؽكر٬ة إىل ٝك٧ني

 احلفِّ إىل ْل ا٣يت تكت٪ؽ ثؽا٬ذ٭ة ك/ حح ظكيَّ ثؽيٓيَّ  -أ
، م ينة٬ؽق أ٦ة٫٦اذل ءيش٦ة ثٮصٮد ال اكٔذٞةد مؼهو ، كاتلضؿبح

 . م إىل ٤ٗية٫٩يؤدِّ  َٮي٤حو  ىلع اجلةر إىل ٦ؽةو املةء  ًٓأفَّ ك كأ

تكت٪ؽ يف ثؽا٬ذ٭ة  ْل ا٣يت الك/ حح ذاديَّ ثؽيٓيَّ  -ب 
ٮظ٭ة  ذٞةد ، ٝٮل احلفِّ  إىلكًك ة٦ذ٪ةع اصذ٧ةع ثاكأل
ـء، اجلٞيٌني  . كالٮاظؽ ٩ىٙ االزجني، كاللكُّ أكرب ٨٦ اجل

كْل املٕةرؼ ا٣يت حتذةج اثلةين/ املػةرؼ اىػلييَّح اجلظؿيَّح/ 
ٜ ٨ٔ َؿيٜ االقذؽال، إىل ص٭ؽو ١ٚؿم  تلعىي٤٭ة َّٞ ، ؿكدذع

ة ا٣ٕة٤ٝح ثةالقذؽالؿ  ةحلَّح دٞٮـ ث٭ة ا٣ٞٮَّ َّٕ ٚٔل دي٪ةؿ ٨٦ ػبلؿ ٚ
، املٕةرؼ امل١تكجح/ كيي٤ُٜ ٤ٔي٭ة. ىلع أقةس ابلؽي٭يَّةت

ِلِّ ا٢ٕٞ٣ املؽرؾ هلة ثػ "  / كْل ٩ٮاعف، "اىػلو املهتكتك٦٪٫ قي
كْل املٕةرؼ ا٣يت حتى٢ ٨ٔ َؿيٜ ح/ ٌػةرؼ يليجيَّ  -أ

ة ٦ةت ٔؽَّ ٨٦  - ثؽي٭يَّح أك مج٫ ثؽي٭يَّح - يٞيجيَّح دأحلٙ ٦ٞؽِّ
اذلم يذعٜٞ ٩تيضح اتلٮحلٙ ؛ ا٥٤ٕ٣ حبؽكث ا٣ٕةل٥/ ٝجي٢
" ك"كُّ ٦ذِّ٘يِّ ظةدث"/ ثني ى٥ ٦ذِّ٘يِّ  . "ا٣ٕةل

كْل ٦ة حتى٢ ٩تيضح ا٣ٞيةس ح/ ٌػةرؼ ظِيَّ  - ب
 . كاالقذعكةف كاملىة٣ط املؿق٤ح كحنٮ ذلٟ، "اتلٍسيو املُِيق"

ٌح ُلٔؿكٌَ ػالؿ ْؾق  أمجٓ ٧٤ٔةء اإل٦ة٦يَّح ىلع / امللؽج
ة أظاكـ . ٔؽـ صٮاز اتلٕٮي٢ ىلع أظاكـ ا٢ٕٞ٣ ا٣ْينِّ  إ٦َّ

م ٛساامنبنزٓااسًم عًهٛااد  ()

ٍٛ ًْاة:  عهٗ عُٗاىٍٚ ْاةي   

قاااااامِّ عهٕياااااادبًن  يةذ بًن

ََٟهؽ عهٛٓاااة )يااااةلخ   ٔ ُٚٗااا

بعَااااسمعل(  ٔبنسىزٛااااث  

قامِّ   يةذ بنه٘ زٕٚع  ٛاّ بًن

ََٟهؽ عهٛاااّ )ٖااإوخ  ٔ ُٚٗااا

بولن ااد بنسااٙ بعَااسمعل(. ٔ

ِّااٍ نهسٕغٛااّ زكسهااف    ز ؤ

ٖإو بعَاسمعل   جةقساف 

أَااإبى ٔأ ٛااام يااإبلِ  ٔ

ُٟقاٙ     بولند  اٙ بنؿقام بًن

ِّ ( بًنبنحىْةٌ) ْٕ ياٍ  ٌ سكا

ُٛ يقمِّ د ٖٕٔوزّ يٍ يةذ ٚقٛ

ًُ ى بنقٛةٌ بن  ُسع.  َٕ

 

 

 

 

 

ً اااا( ) ظااااى: يؿ م جااااةقى َب

بنٗاامو  جؿاإش  ااٙ عهااى   

 .  ٔ: بوٖٕل ظ



 بنمٍِّٚ بنمْهكٙبوَسةن ضُةل  

 

ا٢ٕٞ٣ احلٞيجيَّح قٮاء ابلؽي٭يَّح "ا٣بكيُح" ٦٪٭ة أـ اجلْؿيَّح 
جح" املجت٪يح ىلع ابلؽي٭يَّح ال ي٧ك٨ ثأمِّ كص٫و ٨٦ الٮصٮق ، "املؿًلَّ

َِّ ا٣ُؿؼ ٔ٪٭ة يف دلةؿ ا كال ي٧ك٨ ، تلٛة٥٬ كاتلٛ٭ي٥أف ي٘ي
إ٩كةر أزؿ د٤ٟ املٕةرؼ يف دؿقيغ ا١ٛ٣ؿ ا٣برشم يف دلةؿ 

؛ ظََّّ ٚي٧ة يذ٤َّٕٜ ٦٪٭ة ثةملٕةرؼ اتلضؿبيَّح، املٕةرؼ املؼذ٤ٛح
٤ي٫ دؽػ٢ يف  دي٧يس األظاكـ ا٤ٕٞ٣يَّح ٝؿاا٨ ِّٗي ٣ْٛيَّح، ٔك

 . دلةالت ٦ٕؿٚيَّح ٔؽيؽة

يف ثٕي احلةالت دكٮف ابلؽا٬ح أك ا٣رب٬ةف ث٧سةثح ، ُػً
ٕيِّ٪ح ث٧ٕىن أ٩َّ٭ة دٞٮـ ثرصؼ ال٤ِٛ ٨ٔ ؛ ٝؿي٪ح وةرٚح ِّٗي ٦ي
ك٣حف تلعؽيؽ ٦ؽلٮؿ ال٤ِٛ كمؿاد ، ادلال٣ح ىلع ّة٬ؿ ٦ٕ٪ةق

كيف ٬ؾق احلةؿ د٤ـ٦٪ة االقذٕة٩ح ثٞؿاا٨ أػؿل تلعؽيؽ . املذلك٥ِّ
ٚي٧ة يذ٤َّٕٜ ثذٛكِّي / ٦ة يٌل ىلع قبي٢ املسةؿ ٩ؾ٠ؿ. ذلٟ املؿاد

ةه / اآليح ال١ؿي٧ح بًؾو ُةرًضى ٌى ٍٔ ٔقه يى ةه﴾  إىًل * ﴿كيصي بجٓة ُةًظؿى ٚإفَّ . رى
٦ةت ىلع  -ا٢ٕٞ٣ يثجخ  ة ٦ٞؽِّ ٨٦ ػبلؿ تن١ي٢ كد٪ْي٥ ٔؽَّ

. اقذعة٣ح رؤيح اهلل دٕةىل ثة٣ٕني احلكيَّح -ملك ثؿ٬ةف ُٝيع 
٨ٔ إرادة الؿؤيح  يكٮف دكر ا٢ٕٞ٣ ٬٪ة ٠ٞؿي٪ح وةرٚح، ٥ٕ٩

ة دٕيني املؿاد ٦٪٭ة ٢٬ ْل الؿؤيح ا٤ٞ٣جيَّح إىل اهلل ، احلكيَّح أ٦َّ
أك ، ؟أك املٞىٮد ٬ٮ رؤيح اثلٮاب اإل٣ٔل ظكيَّةن ، ؟دٕةىل

ٚإفَّ ذلٟ ال يؽؿُّ ٤ٔي٫ ا٣رب٬ةف  ؟املؿاد ٬ٮ ا٩ذْةر زٮاب اهلل
٤ي٫ جيت ال٤ضٮء إىل ٝؿاا٨ أػؿل، ا٣ٌٕٞل ، ٦سبلن اكلكيةؽ ، ٔك

 . أك االقذٕة٩ح ثةألػجةر املٕذربة، أك آيةت أػؿل

ح كي٧ذ٤ٟ ٝةث٤يَّح دأكي٢ ّٮا٬ؿ  ٚة٢ٕٞ٣ ث٭ؾا املٕىن ظضَّ

ً اا( ) عااةوف  ن ة كةَاار بًن

ٓٛ اا د ع زؿسااةظ د بنعقهٛ اابنحمٚ

ٔبَااسمعل   ٓااٙ   نااٗ  كااٍى

عااةَٙ نهًُااسًع   ااؿد بًن ٔٚب

ٓااة يُااه جمبٚااد بنكاااو    ََّ  

د زعسحااى يااٍ بنقااىبئٍ بنعقهٛ اا  

  ٍٛ سٗاااهد  نكاااٍ بنحاااىْب بًن

ى د زؿسااةظ  نااٗ زاامجِّ  بنعقهٛ اا

ٔبَااااسمعل  ْٔااااٙ غٛااااى 

ؿد نهًُسًع يُاه جمبٚاد    ٔٚب

بنكاوث نهب  ًٚكُُة زٗاُٛ ٓة  

ُ ٗهد.  ًٍٚ بنقىب  ئٍ بًن

 .  -بن ػى: ( )

 

ً اا ( ) ظااى: يؿ م ؾُااٍٛ َب

ٛاااًبٌ  اااٙ   حةٞحاااةئٙ  بًن بٟن

: ز ُااااااٛى بنقااااااى ٌ ظ 

ٔ  . 

 

ظااااى: عحاااام عهااااٙ   ( ) َب

و بنطقهٍٛ  بنؿًٕٚ٘  ز ُٛى َٕ

 .  ٔ: ظ

 

ظى: ( ) ٗمو بنُةجقَب  .  بًن

 

وبغع: يؿًٕل وغحاٙ   ( )

جؿاإش  ااٙ ياآُع ز ُااٛى   

 .  ٔ: بنقى ٌ بنكىٚى



ػةْةذ بنعقهٛ دوؤٚد بعز  

 

إذا اكف ذلٟ اإلدراؾ اجلْؿم ىلع ملك ، اآليةت ا٣ٞؿآ٩يَّح
ة ثة٣جكجح إىل ادلحل٢ ا٣ٌٕٞل ا٣ْينِّ أك األٝحكح ، ثؿ٬ةف ُٝيع أ٦َّ

٦ةت ٚبل يؿىق إىل إزجةت ، ِّٗي يٞيجيَّح ا٣يت د٥َّ تن١ي٤٭ة ٨٦ ٦ٞؽِّ
 . ظك٥و ديين  

اقذؼؽاـ ا٢ٕٞ٣ ا٣رب٬ةين ثةخلىٮص يف ال١نٙ ٨ٔ  إفَّ 
، مؿاد اهلل دٕةىل حيذةج إىل ابلعر يف رشكط ا٣رب٬ةف كمٮا٫ٕ٩

ت  يذض٪َّ ظََّّ  يجيَّحثةإلًةٚح إىل رضكرة اإلملةـ ثة٤ٕ٣ٮـ ادل
كٌِّ يذٌَّط أفَّ األظاكـ . ابلةظر ٨٦ الٮٝٮع يف امل٘ة٣ُةت

اىػلييَّح اىيت يىطل اتلػٔيو غييٓة يه أظاكـ اىػلو احلليين 
ة األظاكـ اىػلييَّح اىيت ال جئز  ٌَّ ِذًش. أ ٌي كاىربْةين، ـٓٔ غلو 

ِذًش.  ٌي ، ـٓٔ غلو ؽري   اتلػٔيو غييٓة ـيه أظاكـ اىػلو اىظينج

َّٛ َّٛ اإلسالو  املدازض ٔاالتِّجاِات العكم

ح ا٣يت قةدت ة٬ةت ا٤ٕٞ٣يَّ جلة دى٪يٙ االِّتِّ ي٧ك٨ 
 / ح إىلالكةظح اإلقبل٦يَّ 

 ّنيالفالسفٛ املتألِّ -

 ٛبلقٛحا٣ةق ا٣٘ة٣ت دلل االِّتِّ  نكذُيٓ ا٣ٞٮؿ ثأفَّ 
ني النيٕح ح ؾلٟ ثأا٧َّ ثؿي٨ ٦ذأزٌ ، ح املػذؽىحاىػلالُيَّ ٬ٮ  املذأهلِّ

 ؿ يف كصٮد كننأةا٣ٕةم٢ املؤزِّ  إفَّ ٚ، (^) أ٢٬ ابليخ
ح النيٕح ٬ٮ آزةر أا٧َّ ، ا١ٛ٣ؿ ا٤ٛ٣كيف كا٣ٌٕٞل ثني النيٕح

٧٤ةا٭٥ يؿصٓ ، ثٞةء كاقذٞؿار ٬ؾا ال٤ٮف ٨٦ ا١ٛ٣ؿ ٚإفَّ ، ٔك
ث٭ة النيٕح كيجؽكف  ح ا٣يت ي٭ذ٥ُّ إىل كصٮد د٤ٟ اذلػةاؿ ا٧٤ٕ٣يَّ 

٥٤ٚ يك٧عٮا ل٢ٕٞ٤ ثأف يذضةكز ظؽكدق . هلة اظرتا٦ةن كدٞؽيكةن 

: عحم به غإبل٘  وبغع ()

:  يهااٙ  ز ُااٛى زُااُٛى ظ  

ٔ  . 

ظااى: ) ً اا( َب م ؾُااٍٛ يؿ

حةٞحاااةئٙ  بنٓاااٛعد  اااٙ    بٟن

 .  -ٔ: بيَاو



 بنمٍِّٚ بنمْهكٙبوَسةن ضُةل  

 

ُّٞ ؽكا اكل٥ جي٧ِّ ، كمكةظذ٫ ٢ يف دلةؿ املٕؿٚح ١ٛ٣ؿ كاتلٕ
 . حادليجيَّ 

ح يف أٚاكر كي٧ك٨ جلة مبلظْح ذركة ٬ؾق اجل٭ٮد ا١ٛ٣ؿيَّ 
اذلم كاٜٚ ثني ّٮا٬ؿ ، (٬ت) يَ النريازموؽر ادلج 

. حي٨ ك٩ىٮو٫ كبني ٝٮا٩ني ا٤ٛ٣كٛح كاإلرشاٝةت ا٣ٕؿٚة٩يَّ ادلِّ 
يَ وؽرٞؽ أمةر ٚ إىل ادلكر  - رصيطو  بنلكو  - النريازم ادلج

/ ح ٝةابلن اتلجكيٌف ثني ا٢ٕٞ٣ كالٮيح يف دلةؿ املٕؿٚح ادليجيَّ 
َّٞ  ةظةم) ح ابليٌةء أف دكٮف أظاك٦٭ة ح اإلهليَّ الرشيٕح احل

دكٮف  ةن ٤ٛ٣كٛحو كدجَّ ، حح الرضكريَّ د٦ح ل٧٤ٕةرؼ احلٞيجيَّ مىة
 . (ح٪َّ ٝٮا٩ح٪٭ة ِّٗي ٦ُةثٞح ل١٤ذةب كالكي 

ػؿل ، ُػً
ي
ح أ ني ٨٦ ا٣ٛبلقٛح اإلقبل٦يِّ ٬٪ةؾ دل٧ٔٮ

، ح دٕةَي٭٥ ٦ٓ الٮيح كا٢ٕٞ٣أػؾكا ٦٪عةن ٦ٕذؽالن يف ٠يٛيَّ 
ح هلة ا٦ذؽاد ىلع َٮؿ د ح اإلقبل٦يَّ ريغ ا٤ٛ٣كٛح ةك٬ؾق املض٧ٔٮ

 يػلٔب ثَ إقعةؽ الهِؽم/ ك٨٦ مج٤ذ٭٥، إىل يٮ٦٪ة ٬ؾا
ِّي٧٬ة (٬ت) احلكني ثَ قحِة أثٔ غ ي، (٬ت) . ٗك

٫ ٨٦ ا٣ٕٞبل٩حني ىلع أ٩َّ  ؿ ك٤٬حو ألكَّ ادًُّ٭٥َّ اث٨ قح٪ة ك٢ٕ٣َّ 
ٚني ثني ا٢ٕٞ٣ كالٮيح ىلع أقةس  ل٧٤ىةحلحلكٕي٫ ؛ املذُؿِّ

، كق٤ٟ ٨٦ أص٢ ذلٟ قبي٢ اإلٚؿاط، حاملٕذٞؽات األٚبلَٮ٩يَّ 
اكف ٧٤ٕةد اجلك٧ةين ل ٫يؽِّ ك٢ٕ٣َّ حت، ػني٧٠ة يؿل ثٕي املؤرِّ 

ة ، اعمبلن مكةٔؽان لٮو٫ٛ ثةتلُؿُّؼ ا٣ٌٕٞل  ىع ابلٕي أفَّ ادَّ م٧َّ
ـايل٬ؾق األٚاكر ْل ا٣يت دٕٚخ  ىلع اث٨ قح٪ة يف ٠ذةث٫  ل٤ؿدِّ  اىؾ

 . "دٓةـخ اىفالقفح"
٥ م، ك٦ٓ ذلٟ ىع ة٧َّ كبةلٗؿ  - حو اع٦َّ  ثىٮرةو  - إالَّ أ٫َّ٩ ييؽَّ

ٍٚ ٖااااااامو بنااااااامِّ  ( )

اد   سعةٛن بنٓٛىبي٘  بنؿكًد بًن

 .  ٔ: ظ

ظااى:  زااٍٛ غهُاإٌ   ( ) َب

قاااىٌٔ  لوعقااام ٔٔؾاااٙ  

َٟٗٔ :ٔ  . 



ػةْةذ بنعقهٛ دوؤٚد بعز  

 

ةق ٦ٕذؽؿ ٔ٪ؽ دٕةَي٫ ل٤يجًف  ح ٤ٛكٛيَّ ا٧٣جةدئ اث٨ قح٪ة ذا اِّتِّ
املٕةد اجلك٧ةين ٚيف ػىٮص ، املٕؿٚح ادليجيَّح٨٧ً إَةر 

ِّٟ  أف اثَ قحِةخي٤ه  ٚي٫ ظكت ٦ُٕيةت  ال قبي٢ ل٤ن
إزجةد٫  املٕةد اجلك٧ةين يذ٥ُّ )/ "النفةء"ظير ٠ذت يف ، الٮيح

ح ؽيَّ كٝؽ أكرثت الرشيٕح املع٧َّ ، ٨ٔ َؿيٜ الرشيٕح ٣حف إالَّ 
ك٦٪٫   ؛(ني٤ذ٫ ظٮؿ الكٕةدة كالنٞةء اجلك٧ة٩حِّ الالكـ كٚىَّ 
٫ ل١٪َّ ، ةن ح ٤ٞٔيَّ ح إزجةت ثٕي اتلٕةحل٥ ادليجيَّ إماك٩يَّ  يْ٭ؿ ٔؽـ

٫ ٣حف ٨٦ ك٬ؾا دحل٢ صٌل ىلع أ٩َّ ؛ يٕذٞؽ ث٭ة يف الٮٝخ ٩ٛك٫
دةح املٞبل٩يَّ أدجةع ا٣ٕ كلٮ اكف ٠ؾلٟ لؿٚي املٕةد ، تنؽِّ

 . كدٛىيبلن  اجلك٧ةين مج٤حن 

- َّ  ٛاملدزسٛ االعتزال

ؿًؼى يف الكةظح ا١ٛ٣ؿيَّح اإلقبل٦يَّح أفَّ " " املػزتىحٔي
دان يف دٞؽيك٭٥ ا٢ٕٞ٣ كدؿصيع٭٥ إيَّةق ، ق١٤ٮا َؿيٞةن ٦تنؽِّ

، كترسُّٔ٭٥ يف دأكي٢ ّٮا٬ؿ اجلىٮص ادليجيَّح، ىلع الرشع
د ا٣ٌٕٞلأقةس ا٣تككيًوٛٮا ثأ٩َّ٭٥  ٥ ، يف اإلقبلـ نؽُّ كىلع الٗؿ

يخ ا٤ٛ٣كٛح كالالكـ يف ؿي٨ كمؤرِّ ٨٦ كصٮد اػذبلؼ ثني امل١ِّٛ 
  أ٩َّ إالَّ ، ذلٟ

ي
وٮؿ ٬ؾق ٫ ال ي٧ك٨ إ٩كةر كصٮد ٔ٪ةرص يف أ

ا٤ٕٞ٣يَّح ٨ٔ ٦يٮهل٥  كأٚاكر٬ة د٪٥ُّ  (٦جة٩ي٭ة) ةأقك٭ا٣ٛؿٝح ك
 . ٚحاملذُؿِّ 

، حلةن كقةثٞةن ىلع الرشعل٢ٕٞ٤ دكران أكَّ  ٯ املٕزت٣حأُٔ
أم ، ك٦رتدجةن ٤ٔي٫ كص٤ٕٮا ادلحل٢ الك٧يع دةثٕةن لرلحل٢ ا٣ٌٕٞل

كادلحل٢ الرشيع ٚؿاعن ىلع ، ٭٥ ص٤ٕٮا ادلحل٢ ا٣ٌٕٞل أوبلن أ٩َّ 

ٛاةذ ياٍ    () بٍج َُٛة  بيٓن

 .  -ٔ: كسةت بنٓ ةل
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الك٫٦ دٕةىل ال  إفَّ )/ غجؽ اجلجَّةر اىلةيضٝةؿ ، ادلحل٢ ا٣ٌٕٞل
ح ا٥٤ٕ٣ ثىعَّ  ألفَّ ؛ ٨٦ اتلٮظيؽ كا٣ٕؽؿ، ةتىلع ا٤ٕٞ٣يَّ  يؽؿُّ 

٤ٔي٫ لٮصت  ٤ٚٮ دؿَّ ؛ ـ ثؾل٦ٟٛذٞؿ إىل ٦ة دٞؽَّ ، ٠ٮ٫٩ دال٣ح
ِّٜ ، ٠ٮ٫٩ داالن ىلع أو٫٤ ؛ ىلع األو٢ ا٣ٛؿع أف ال يؽؿَّ  ك٨٦ ظ

ٮف داالن ىلع ٦ة كًلؾلٟ ٚبل جيٮز أف يك. ذلٟ يت٪ةٝي ألفَّ 
٧٠ة ٩ٞٮهل يف ، حيذةج أف يٕؿؼ ٦ٕ٪ةق ٨٦ ص٭ح ا٢ٕٞ٣

 ىلع ػبلؼ ٦ة دؿَّ  ٧ة يؽؿُّ ٤ٔي٫ لاكف إ٩َّ  ٫ لٮ دؿَّ أل٩َّ ؛ املتنةث٫
ىلع ذلٟ  ٬ٮ اذلم يؽؿُّ  اىػلو إفَّ / كذللٟ ٩ٞٮؿ؛ ٤ٔي٫ ا٢ٕٞ٣

٨٦  ٫ دٕةىل أ٩ـؿ ذلٟ الالكـ لرضبو ك٥٤ٕ٩ أ٩َّ ، األمؿ
 .(املى٤عح

ؿ ١ٚؿة ا٣ٛى٢ ثني ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ كأقجٞيح األكَّ  كدؿدؽُّ 
 - الزلي٨ ادٛٞة، (ْةمً كأيبأيب غ ي )ني اجلجةاحى ىلع اثلةين إىل 

املٕؿٚح كم١ؿ امل٪٥ٕ ك٦ٕؿٚح  ىلع أفَّ ) –٧٠ة يؿكم الن٭ؿقذةين 
كرٌدا ، حكأزبذة رشيٕح ٤ٞٔيَّ ، حاحلك٨ كا٣ٞجط كاصجةت ٤ٞٔيَّ 

  ح إىل ٦ٞؽرات األظاكـ كمؤٝذةت ا٣ُةاعت ا٣يتالرشيٕح اجلجٮيَّ 
كب٧ٞذىض ا٢ٕٞ٣ ، كال ي٭ذؽم إحل٭ة ١ٚؿ، ؽ إحل٭ة ٢ٞٔال يذُؿُّ 

ٞةب ا٣ٕةيصكاحل٧١ح جيت ىلع احل١ي٥ ز    . (ٮاب املُيٓ ٔك

ةت األظاكـ ا٢ٕٞ٣ يكذُيٓ أف يى٢ إىل لكيَّ  ث٧ٕىن أفَّ 
٧٠ة ، املذى٤ح ثةهلل كوٛةد٫ ٨٦ اتلٮظيؽ كا٣ٕؽؿ ككصٮب م١ؿق

 كختذهُّ . ٫ ي٧ك٨ أف يٕؿؼ احلك٨ كا٣ٞجط ىلع اجل٤٧حأ٩َّ 
٭ة دكنٙ هل ٨ٔ ا٣ُؿااٜ ا٣يت تكذُيٓ ٨ٔ َؿيٞ٭ة الرشيٕح ثأ٩َّ 

ؼ ٕؿِّ ف دي أالرشيٕح ث ختذهُّ ك. ح٬ؾق الٮاصجةت ا٤ٕٞ٣يَّ  مأف دؤدِّ 

ةو  بنقةٚااٙ عحاام بنػح اا  ()

غُٙ  اٙ أجإبت بنسٕؾٛام     بًن

 .  ٔ: ٔبنعمل ظ

()  ً  ىعحام بنكاىٚ  م ٍج يؿ

ؿام    هام ٔبُن بنٓٓىَسةَٙ  بًن

 .ٔ: ظ
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، كمٮاٝيذ٭ة - اكلىبلة كالىٮـ كالـٌلة - ا٢ٕٞ٣ ٦ٞةديؿ ا٣ُةاعت
 
ي
ىلع  - كإف ٔؿؼ، مٮر ال يكذُيٓ ا٢ٕٞ٣ أف يٕؿٚ٭ةكْل أ

 .الٮديٕح كم١ؿ امل٪٥ٕ كصٮب ردِّ  - اجل٤٧ح دكف اتلٛىي٢

ىلع ادلحل٢  "األو٢" ح ادلحل٢ ا٣ٌٕٞلا٣ٞٮؿ ثأقجٞيَّ  إفَّ  ز٥َّ 
ٚ٭٧ة ، ال يٕين كصٮد دٕةرض كاٝيع ثح٪٭٧ة، "ا٣ٛؿع"الرشيع 
اىلةيض ك٬ؾا ٦ة يْ٭ؿ ص٤يةن ٨٦ ٔجةرات ، ك٦ذُةثٞةف ٦ذٛٞةف

كلٮ ،  ٦ة يٮاٜٚ َؿيٞح ا٣٢ٕٞ٣حف يف ا٣ٞؿآف إالَّ )/ غجؽ اجلجةر
٨٦ ظير ال ، دٕةىلاهلل ٫ ٨٦ ٔ٪ؽ ص٢ٕ ذلٟ دال٣ح ىلع أ٩َّ 

ة إ٦َّ ،  ٦ة يك٥٤ ىلع َؿيٞح ا٣ٕٞٮؿ كيٮاٚٞ٭ةيٮصؽ يف أدتٌل٫ إالَّ 
 . (ف أٝؿبلاك، ىلع ص٭ح احلٞيٞح أك ىلع املضةز

 - ٫ألقجةب ذي٠ؿت يف حم٤ِّ  - املٕزت٣ح اغيح األمؿ أفَّ 
ظةكلٮا االظذاكـ إىل ا٢ٕٞ٣ كظؽق كأذربكق أقةقةن ٣ٛ٭٥ 

، ؽة ملة يف ا٣ٕٞٮؿ ك٦ذٛٞح ٫ٕ٦كأذربكا الرشيٕح مؤًلِّ ، الرشيٕح
ؽهلدكف أف دكٮف ْل كظؽ٬ة ادلحل٢ ىلع كظؽا٩يَّ   ٚػ. ح اهلل ٔك

ؽان ملة  إفَّ ) قةاؿ ٦ة كرد ث٫ ا٣ٞؿآف يف اتلٮظيؽ كا٣ٕؽؿ كرد مؤًلِّ
  ة أف يكٮف دحلبلن ث٪ٛك٫ ي٧ك٨ االقذؽالؿ ث٫ٚأ٦َّ . يف ا٣ٕٞٮؿ

 . (٧ٚعةؿ، اثذؽاءن 

َّودزسٛ املتكمِّ -  ٛىني اإلواو

ى٥ الالكـ النييع م٧َّ  ٨ ٣ٞؽ ّ٭ؿت مؼىيةت ٠سِّية يف اعل
/ ٨٦ ٝجي٢، حاإلقبل٦يَّ حي٤٧ٮف اتل١ِّٛي ا٣ٌٕٞل بنأف ا٣ٕٞةاؽ 

 - (×) ٨٦ أوعةب اإل٦ةـ الىةدؽ - ْنةـ ثَ احللً

أجاإ يٚاام   مَٗااى ؾةياا ()

: بنعقهٙ  اٙ بنس ُاٛى   ػةِبعزِّ

ٔ  . 

ةو  بنقةٚااٙ عحاام بنػح اا ( )

غُٙ  اٙ أجإبت بنسٕؾٛام     بًن

 .  ٔ: ٔبنعمل ظ

ٗااامو بنُاااةجق () : ظ بًن

ٔ  . 
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ؽُّ  نةـ ثَ قةلً، ٥ النييع٦سةالن ثةرزان ل٧٤ذلكِّ  كاذلم يٕي ؿاف  ْك كمحي
٧ٮف ٦ذلكِّ  آؿ ُٔخبخكٌلف يف ، كاىفٌو ثَ مةذاف، ثَ أغني
٨٦  ؽ املؿدىضالنيغ املفيؽ كالكيج  افٕؽَّ ٧٠ة يي ، أيٌةن  ظةذٝٮف

إىل ، الزلي٨ اكف هل٧ة ظٌٮران ٚةٔبلن يف ز٦ة٩٭٧ة النيٕحِل ٦ذلكِّ 
ابلةرز يف  جاجل٧ٮذ - يَ اىُٔيسُىري ادلج أف كو٤خ اجلٮبح إىل 

ٕذرب ٠ذةث٫ إذ يي  - الالكـ النييع كاذلم اكف ٚي٤كٮٚةن أيٌةن 
ح كاذلم دأزؿ ث٫ مج٤ح ٨٦ أم٭ؿ ال١ذت الالك٦يَّ  "ِّتؿيؽ االغذلةد"

 . "املٮاٝٙ"يف ٠ذةث٫  يَ اإلييجؽ ادلج غٌ/ أثؿز٥٬، ٨٦ املذلك٧ِّني

ي٨ ا٣ُٮيس ثإػؿاج الالكـ ٨٦ احل٧١ح ٝةـ ٩ىِّي ادلِّ 
 مكةر ح كبٕؽق دِّ٘يَّ كدٞؿيج٫ ٨٦ احل٧١ح ا٣رب٬ة٩يَّ ، حاجلؽحلَّ 
 أػؾ ا٣ٛبلقٛح ظََّّ . ةن َةثٕةن ٤ٚكٛيَّ  ٚأػؾ - ٩ٮاعن ٦ة - الالكـ
ح يؾ٠ؿكف املكةا٢ الالك٦يَّ  - ؿكف ٨ٔ اخلٮاصحاملذأػِّ  - النيٕح

أ٦سةؿ وؽر  -  ثؿز اتلأزِّي الٮصٮدم بلٌٕ٭٥ظََّّ ، يف ا٤ٛ٣كٛح
٧ني أكرث ٨٦ املذلكِّ  -  ٬ةدم الكزبكارمي٨ النِّيازم كمبلَّ ادلِّ 

 .٧نيكإف ل٥ يكٮ٩ة يف زمؿة املذلكِّ ، اآلػؿي٨

ث٧ٕىن االقذؽالؿ ا٣ٌٕٞل كامل٪ٌُف ىلع  - الالكـ النييع إفَّ 
٧١ٚة ٬ٮ ، هل ا٦ذؽاد يف ٧ٜٔ اتلةريغ اإلقبلَل - ا٣ٕٞيؽة

ٚ٭ٮ مٮلٮد أيٌةن ٨٦ رظ٥ ، ح٦ٕضٮف ثة٤ٛ٣كٛح اإلقبل٦يَّ 
يع أفَّ ك، األظةدير الرشيٛح  الالكـ ٦٪ة٬يه ٬ؾا خببلؼ ٦ى٨ يؽَّ

األظةدير املؿكيح ٨ٔ أ٢٬  يف ذلٟ أفَّ  كالرسُّ ؛ ح٪َّ ل٤عؽير كالكي 
ح ىلع املكةا٢ اقذؽالالت ٦٪ُٞيَّ  َيَّةد٭ةحت٢٧ يف  (^) ابليخ
 َّٞ  . حؽة ا٣يت دؿدجٍ ث٧ة كراء ا٣ُجيٕح أك املكةا٢ االصذ٧ةٔيَّ املٕ

: يىزٛااااااٗ وبغااااااع ()

ى٘  يااامقم  ناااٗ  ًٟٓ ااابن

: د ظبنعهااااإو بيَاااااايٛ  

ٔ-  . 
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ـ  ٚٞؽ ح َؿيٞةن ح اإل٦ة٦يَّ املؽرقح الالك٦يَّ ؾت اختَّ  كبنلكو اع
 كاقذؼؽا٫٦ يف دلةؿ املٕؿٚح، ٦ٕذؽالن يف دٕةَي٭ة ٦ٓ ا٢ٕٞ٣

دة ا٣يت ح املثني ا٣ٕٞبل٩يَّ  حالٔقُيَّ ٚٞؽ ا٣زتمٮا ، حادليجيَّ  تنؽِّ
 ح ا٣يت اتل٧ك٭ة أ٢٬ احلؽيركبني اجلىيَّ ، ا٩ذ٭ض٭ة املٕزت٣ح

 املذلك٧ِّٮف اإل٦ة٦يَّح ٚٞؽ ٦٪ط. األمةٔؿة ك٨٦ دأزٌؿ ث٭٥ ٨٦
ق ؤ٬ؾا ال يٕين إُٔة  أفَّ إالَّ ، حح اذلاديَّ ا٢ٕٞ٣ احلضيَّ 

ك٦٪٫ ٩ؿل أف ال ، أك رشطو  الىبلظيةت امل٤ُٞح ثؽكف ٝيؽو 
 النيغ املفيؽٝةؿ . كا٢ٕٞ٣ الٮيح ٦ٕىن ل٤ذٕةرض ٔ٪ؽ٥٬ ثني

ا٢ٕٞ٣ حمذةج يف ٫٧٤ٔ  ح ىلع أفَّ كادٛٞخ اإل٦ة٦يَّ )/ (٬ت)
ٟ  كأ٩َّ ، ك٩ذةجئ٫ إىل الك٧ٓ ٓو  ٫ ِّٗي ٦٪ٛ ٫ ا٣ٕة٢ٝ ىلع يججَّ  ٨ٔ ق٧

ؿ اتللكيٙ كاثذؽاا٫ يف يف أكَّ  ؽَّ ٫ ال ثي كأ٩َّ ، ح االقذؽالؿ٠يٛيَّ 
  . (ا٣ٕةل٥ ٨٦ رقٮؿ

يف ٦ٕؿض ثية٫٩ دلكر  (٬ت) ؽ املؿدىضالكيج كٝةؿ 
ٓو )/ ا٢ٕٞ٣ كالٮيح ِّي ممذ٪ دٕةىل الؿقٮؿ تلأكيؽ  أف يجٕر اهلل ٗك

ك٣حف يٛكؽ ٬ؾا  ..،.ف ل٥ يك٨ ٫ٕ٦ رشعإ٦ة يف ا٣ٕٞٮؿ ك
٦ة يف  ألفَّ ؛ ذلٟ ٔجر الٮص٫ ٦ة ال يـالٮف يٞٮلٮ٫٩ ٨٦ أفَّ 

ذلٟ يٞذيض أف ال جيت  إفَّ / أك ٝٮهل٥، ا٣ٕٞٮؿ ي٘ين ٔ٪٫
كال حيك٨ إّ٭ةر ٦ٕضـ ال جيت ، اجلْؿ يف ٦ٕضـ ٬ؾا اجليبٌ 

٫ إذا داع دٕةىل أ٩َّ  ٫ ِّٗي ممذ٪ٓ أف ي٥٤ٕ اهللكذلٟ أ٩َّ ؛ اجلْؿ ٚي٫
إىل ٦ة يف ا٣ٕٞٮؿ ىلع قبي٢ اتلأكيؽ أَةع ٔ٪ؽ داعا٫ ٦ى٨ اكف 

 كأمُّ . ٚيؼؿج ٨٦ أف يكٮف ٔجسةن إىل أف يىِّي كاصجةن ، ال يُيٓ
أك ، ٬ٮ ٣ُٙ برشعو  يف كصٮب ابلٕسح ثني أف يأيت اجليبُّ  ٚؿؽو 

ً اا  ً اايؿ م جااٍ م جااٍ يؿ

عًااااةٌ بًن ٛاااام  أٔبئاااام  بُن

ث  اااهْب قاااةعذ  اااٙ بًن بًن

كسةوبذ  .  ٔ: ٔبًن
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كلٮ ل٥ يك٨ ، ٫ ٬ٮ ال٤ُٙيكٮف داعؤق إىل ٦ة يف ا٢ٕٞ٣ ٩ٛك
، يف داعا٫ ٣ُٙ ل٥ يك٨ ٔجسةن إذا اكف ىلع قبي٢ اتلأكيؽ

 . (كجيؿم دلؿل دؿادؼ األد٣ٌح

اىػالكح ٝؽ أمةر إىل  ؽ املؿدىضالكيج  ٩ؿل أفَّ  يف ٬ؾا اجلهِّ  
٨ يؿل أف ال كيف ٦ٕؿض ردِّ . كالٔيح ح ثني اىػلواتلجكيليَّ  ق ىلع ٦ى

الٮيح  أفَّ  جٕيؽو ث٣حف أف ، رضكرة ل٤ٮيح ٦ة داـ ا٢ٕٞ٣ مٮصٮدان 
ٓ كَّ ، ؽ ٦ة يف ا٣ٕٞٮؿيأيت حلؤًلِّ  ًٌ ٨ د٧ؿَّ  كبةتلةيل خيي د ىلع ٦ى

 . ظك٥ ا٢ٕٞ٣ إىل ا٣ُةٔح كاال٩ىيةع

يربز دكر ا٢ٕٞ٣ كأ٧٬يَّذ٫ يف ٥٤ٔ الالكـ اإل٦ةَل ٨٦ 
 / ٨ػبلؿ أمؿي

ؿ/ يف مكأىح اتلؽحلو ىلع املػذلؽ ظير تكذ٧ؽُّ مج٤ح ، األكَّ
ة  ٨٦ املٕذٞؽات ادليجيَّح كصٮد٬ة ٨٦ ػبلؿ اتلؽحل٢ ٤ٔي٭ة إ٦َّ

ة ٨ٔ َؿيٜ و٪ةٔح اجلؽؿ يف ٬ؾق . ٨ٔ َؿيٜ ا٣رب٬ةف كإ٦َّ
املكأ٣ح يربز ا٢ٕٞ٣ ٠أداة ٦ٕؿٚيَّح ل١٤نٙ ٨ٔ ٔ٪ةرص 

ا٣يت ال يىطُّ إزجةد٭ة  ػىٮوةن يف ا٣ٌٞةية، املٕذٞؽات ادليجيَّح
 . إالَّ ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣

سخ يف اثلةين/ مكأىح اتلعكني كاتللجيط،  كا٣يت حبي
دة ٥٤ األوٮؿ٧١احلالكـ كيف ٥٤ٔ ال - ٌٚةءات ٦ذٕؽِّ  - ح ٔك

دة ان كاقٕةن يف ٌٚةء  كدرتدَّت ٤ٔي٭ة ٦جةظر ٦ذٕؽِّ أػؾت ظيِّ
ك٨ / كػبلوح املكأ٣ح ْل. املٕؿٚح ادليجيَّح األٕٚةؿ ٢٬ ظي

٢٬ / كبٕجةرةو أػؿل؟ كٝجع٭ة ٨٦ املكةا٢ ا٤ٕٞ٣يَّح أـ الرشٔيَّح

 

 

 

 

 

()  ٗ ىزٛااا   بنٓاااىٚف بًن

بنااهقٛىخ  ااٙ عهااى بنكاااو:  

ٔ  . 
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ك٨ األٕٚةؿ كٝجع٭ة أـ أفَّ ، يكذُيٓ ا٢ٕٞ٣ لٮظؽق تنؼيه ظي
ةت الرشع كال ي٧ك٨ هل إدراؾ ذلٟ إالَّ ، ذلٟ ٨٦ لخذىَّ

 ؟ ث٧كةٔؽة الرشع

ك٬ؾا ، ٚٞؽ كٝٓ ا٣زناع ثني ٧٤ٔةء الالكـ اإلقبل٦يِّني
، ٥ ىلع حنٮ الك٤ت اليلك كاإلجيةب اجلـيئا٣زناع دااؿ ثح٪٭

ك٨و  ـةألمةغؿة ي٪١ؿكف ٠ٮف ا٢ٕٛ٣ ٩ٛك٫ هل ٝي٧ح ذاديَّح ٨٦ ظي
٪٫ النةرع، أك ٝجط ثح٪٧ة . كا٣ٞجيط ٦ة ٝجَّع٫، ٚةحلك٨ ٦ة ظكَّ
ثأفَّ ا٢ٕٞ٣ هل ا٣ٞؽرة ىلع  - اإلٌةٌيَّح كاملػزتىح -اىػؽحلَّح ظك٥ 

ك٨ األٕٚةؿ كٝيجع٭ة ٝج٢ كركد ظ ، ك٥ النةرع ثؾلٟد٧يي ظي
إالَّ يف ، كبٌٕ٭ة ٝجيعح ٠ؾلٟ، ٚجٕي األٕٚةؿ ظك٪ح ذلاد٭ة

يَّح ا٣يت ْل ٨٦ اػذىةوةت النةرع  مٮارد األظاكـ ا٣ٛٔؿ
س ٚبل مكةظح ل٢ٕٞ٤ ٚي٭ة  . املٞؽَّ

- َّ  ٛودزسٛ االعتداه األطعس

ؽُّ  ح ح يف دلةؿ املٕؿٚح ادليجيَّ ٦ؽرقح ٩ىيَّ  األمةٔؿة أ٥٬ُّ  يٕي
٭٥ اثذٕؽكا ٤ٝيبلن ك٤ٕ٣َّ ، كاقٓ دٛكِّيم   دؿاثو  ث٧ة د٧ذ٫١٤ ٨٦

ح حبضيَّ  - إمجةالن  - إلذاع٩٭٥؛ ٨ٔ ٦ؽرقح أ٢٬ احلؽير
ٚٞؽ ، ح٨٦ املجةظر الالك٦يَّ  ح يف مج٤حو االقذؽالالت ا٤ٕٞ٣يَّ 

زتاؿ  حأػؾت ٬ؾق املؽرقح وٛ اتلٮٚيٜ ثني ٦ؽرقيت األ
ٚرنا٬ة ختذ٤ٙ كدذٮاٜٚ ٦ٓ ، ح ك٦ؽرقح أ٢٬ احلؽيرا٤ٕٞ٣يَّ 

ح ٨٦ ص٭ح إي٧ة٩٭ة جبٮاز دذٮاٜٚ ٦ٓ ا٣ٕٞبل٩يَّ ، ٬ةدني املؽرقتني
قجت ذلٟ  ك٢ٕ٣َّ ؛ يحاالقذؽالؿ ا٣ٌٕٞل يف إزجةت ا٣ٕٞةاؽ ادليجَّ 

 أثٔ ظكَ األمػؿم - حف املؽرقح األمٕؿيَّ مؤقِّ  يك٨٧ يف أفَّ 
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زتاؿ لك٪ٮات ٔؽَّ ، ٦ٕزتحلةن اكف  - (٬ت)  ز٥َّ ، ةكدرس األ
زتاؿ كاتلعٜ ث ظير قةٔؽق اقتيٕةث٫ ، ح٪َّ أ٢٬ الكي دؿؾ األ

زتاؿ ىلع إجيةد ٦ؾ٬تو  قف األ
ي
، حثؽٝح نكبيَّ  ةحيٌ ١ٚؿم   أل

 - ػبلٚةن ٣ٞؽ٦ةء أ٢٬ احلؽير ٠أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ - ٚأصةز
وٮؿ ادلِّ ، ابلعر االقذؽاليل

ي
، ي٨كاقذؼؽاـ امل٪ُٜ يف أ

 . ح٪َّ اعق ثة٣ٞؿآف كالكي ىلع ٦ؽَّ  كاقذؽؿَّ 

زتاؿ كأ٢٬  ح ثني ٦ؾ٬تح ا١ٛ٣ؿيَّ الٮقُيَّ  إفَّ ، ٥ٕ٩ األ
ل٥ دك٨ ، احلؽير ا٣يت اكف يذ٧ذٓ ث٭ة األمٕؿم ظكت ا٣ْة٬ؿ

ذؽاؿ٨٦ الٮقُيَّ  دؿىق إىل املكذٮل امل٤ُٮب هلؾا احلؽِّ  ، ح كاأل
٥ ٨٦ ا٣ٕٞبل مٮ٫ٛٝ ٨٦  يفح ا٣يت اكف يذ٧ذٓ ث٭ة يَّ ٩ىلع الٗؿ

٥  - حٚٞؽ احنةز يف ٦جةظر املٕؿٚح ا٣ٞؿآ٩يَّ ، ا٢ٕٞ٣ يف اأٔل
٤ت ػىٮوةن يف الك٪ٮات ، أ٢٬ احلؽير كاحل٪ةث٤حإىل  - اأٗل

كىل ثٕؽ دأقحف املؾ٬ت األمٕؿم
ي
كي٧ك٨ منة٬ؽة ٬ؾا . األ

الزلي٨ " نيٌلةالت اإلقالٌيج "ك"، اإلثةُح"/ األمؿ يف ٠ذةيب
ي١ٕكةف امل٪٭ش ا١ٛ٣ؿم أليب احلك٨ األمٕؿم يف ٬ؾق 

٢ٕٞ يف دٕةَي٫ ٦ٓ ا٣ - ٩ٮاعن ٦ة - ٫ ّ٭ؿ ٦ٕذؽالن  أ٩َّ إالَّ . املؿظ٤ح
اذلم ١ٔف ٦٪٭ض٫ ا١ٛ٣ؿم يف ٬ؾق  "اليٍع"كذلٟ يف ٠ذةث٫ 
 .ؿةاملؿظ٤ح املذأػِّ 

ـ   ٔذ٧ؽ األمةٔؿة بنلكو ا كىلع رأق٭٥ األمٕؿم  - اع
إذ ، حاجل٭ش ا٣ْة٬ؿم يف دٛكِّي اآليةت ا٣ٞؿآ٩يَّ  - ٩ٛك٫

اػذةركا َؿيٞةن كقُةن ثني ا٣تنبي٫ كاتلأكي٢ ٚي٧ة يؿدجٍ ثذٛكِّي 
ًٕل قبي٢ املسةؿ يؾ٬ت ٚ. حالىٛةت اخلربيَّ اآليةت املتنةث٭ح ك

ةنظ  () يٍ  وبئاّ  وبغع ًَ

عااةَٙ ٛ اابنعقه د  ًٛااة ٚااىزحٝ ًج

اااد: بٜٚاااةذ بنقى َٛ ااا  د بنسةٛن

{ََ ََِوَك َ٘طَل ََ َِثِل  {ٖءَش

َََنَّ}  (بنٓااإوٖ: )  لَ

 {دَحًََْا َؤُفََُك َُي َلََُكَََٗ

 اَىْ َكلَ}  (بيقاأ:  )

ِِِف ا اهلل إل َََ ٌتََََِا آِلَوَََ٘

 (.  بوَحٛةل: ) {تاَدَعَفَل
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٨ يجذع٢ )/ إىل ا٣ٞٮؿ أثٔ احلكَ األمػؿم كٝةؿ ثٕي ٦ى
ؽ ٩بيَّ كإ٩َّ ، ا٣ٕؿش ل٥ ي٧ذ٤ئ ث٫ إفَّ / احلؽير ًٕ  (|) ٫٫ يٞي

٣حف / ح كأوعةب احلؽير٪َّ كٝةؿ أ٢٬ الكي .  ٫ٕ٦ ىلع ا٣ٕؿش
َـّ ٫ ىلع ا٣ٕؿش ٧٠ة ٝةؿ كإ٩َّ ، ]اهلل[ جبك٥ كال ينج٫ األميةء ٔ 

ى  َي محى الؿَّ }/ كص٢َّ  كال ٩ٞؽـ ثني يؽم اهلل ، {لٔى قذى اً  ؿًش  اىػى ىلعى
٫ ٩ٮره ٧٠ة ٝةؿ كإ٩َّ . اقذٮل ثبل ٠يٙ/ ث٢ ٩ٞٮؿ، يف ا٣ٞٮؿ

ٍرًض ا }/ دٕةىل
ى
ٍةكاًت كىاأٍل ري الكَّ هل كص٭ةن ٧٠ة ٝةؿ  كإفَّ . {ُٔي

يىٍجىق}/ اهلل بجمى   كى ّي رى ي٨ ٧٠ة ٝةؿ كإفَّ . {كىٍص يىٍلخي }/ هل يىؽى ػى
مَّ  ٍخييجًِة}/ هل ٔيجني ٧٠ة ٝةؿ كإفَّ . {بًيىؽى

ى
ٍؿًم ثًأ ٫ كإ٩َّ . {ِّتى

يىمي }/ ء يٮـ ا٣ٞية٦ح ٬ٮ كمبلاكذ٫ ٧٠ة ٝةؿ ييج ٍى ٍ بلمى كىال كىصةءى رى
ة فًّ ة وى فًّ ٫ يزنؿ إىل الك٧ةء ادل٩ية ٧٠ة صةء يف كإ٩َّ . {وى
 ٦ة كصؽكق يف ال١ذةب أك صةءت إالَّ كل٥ يٞٮلٮا محبةن ، احلؽير

 .(|اهلل ث٫ الؿكايح ٨ٔ رقٮؿ 

ً٭ؿ ٬ؾا اجلهِّ  ةق ّٮا٬ؿ ؽم اِّتِّ ص٤يةن اجل٭ش اتلٕجُّ  يْي
ؽـ دٕٛي٢ دكر ا٢ٕٞ٣ الؿاٚي ألمِّ ، اجلىٮص ـو  ٔك دٛٮح  ٦ٛ٭ٮ

ملة ؛ حاذلات ا٣ٞؽقيَّ  ٦٪٫ راحئح اتلضكي٥ أك ا٣تنبي٫ ي٧فُّ 
ذاد٫ ٢٧ٔ ثةمل٪٭ش  ؽِّ ك٬ؾا حب. ت ىلع ذلٟ ٨٦ لٮازـ ػُِّيةيرتدَّ 

٫ ألص٢ اهلؿكب  أ٩َّ إالَّ ، أمحؽ ثَ ظِجوف هل ا١ٛ٣ؿم اذلم أقَّ 
٧ٔؽ ؛ املؼة٣ٛني ٨٦ الٮٝٮع يف كظ٢ ا٣تنبي٫ كاتلضكي٥ كردُّ 

 - أيٌةن  - ٢ آػؿك٩ؿل يف حمو . ثبل ٠يٙ"إىل إًةٚح ٝيؽ 
ح ا٣ْٮا٬ؿيَّ دذضًلَّ  ح ٔ٪ؽق ظةؿ دٛكِّيق آليةت ا٣ٌٞةء  ا٣زٔن

 

 

()  :ّٞ  . 

 

 

ٕو:  )  .  بُن

 

 

 .  ٌ: ةبنىؾً ()

 

 

( ) :ٔ  . 

 

 

 .  بنقًى: ( )

 

 

 .  بن ػى: ( )

 

 

إٔج بنؿُاٍ بوْاعى٘    ( )

ٍٛ يقااااااةعذ بيَااااااايِّٛ 

ٗااااااهِّ : ٍٛٔبقااااااساف بًن

ٔ. 

 

 

ظااااى: أجاااإ  () بنؿُااااٍ َب

بوْعى٘  بيجةَد عٍ أٖٕل 

 .  ٔ: بنمٚةَد ظ
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 . ثةجلربكا٣ٞؽر 

ًَّ }/ يف ذي٢ اآليح ال١ؿي٧ح (٬ت) اىلؿَيبًلذت ك ثي
ٍؿًش   اٍقذىٔل ى اىٍػى ٫ كل٥ ي٪١ؿ أظؽه ٨٦ الك٤ٙ الىة٣ط أ٩َّ )/ {ىلعى

، ح االقذٮاء٧ة ص٭٤ٮا ٠يٛيَّ كإ٩َّ  ..،.اقذٮل ىلع ٔؿم٫ ظٞيٞحن 
٤ى٥ ظٞيٞذ٫ٚإ٩َّ   .(٫ ال دٕي

زني ىلع اتلعٌٮؿ ٨٦ ثٕي ا٣ٛٞ٭ةء كاملعؽَّ  ة ٢ٕٚو ًلؿدٌ ك
كدؿمجح ا٤ٕ٣ِل ال١جِّي اذلم ظى٢ ٨٦ اػذبلط اثلٞةٚةت 

ظةكؿ ثٕي ٚٞؽ ، ح ٦٪٭ة٧ة ا٤ٛ٣كٛيَّ ح ال قيَّ ال١ذت ا٧٤ٕ٣يَّ 
يف إزجةت ا٣ٌٞةية  األمةٔؿة اتلٮٚيٜ ثني ا٢ٕٞ٣ كاجلهِّ 

ؿ يف ظؿًلذ٭٥ ٬ؾق ٬ٮ ادلٚةع ٨ٔ األكَّ  ٬ؽٚ٭٥ٌلف ك، حادليجيَّ 
ا٣يت ثيجيىخ ىلع ك، ح كاجل٧ةٔح٪َّ ح أل٢٬ الكي ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يَّ 

أذ٧ؽكا ىلع األد٣ٌح ٚٞؽ . حيجيَّ ا٣ْ٭ٮر ا٣ٕؿيف ل٤٪ىٮص ادل
 . يجيَّحح يف إزجةت أذٞةداد٭٥ ادلح اجلؽحلَّ ا٤ٕٞ٣يَّ 

ؽُّ  ٛةد٫ ٥ أٚؿد يف مؤ٣َّ ؿ ٦ذلكِّ أكَّ  (٬ت) ابلةكالين يٕي
٦ةت أق٭ت ٚي٭ة يف احلؽير ٨ٔ املٕؿٚح ككقةا٤٭ة ٦ٞؽِّ 

ؽُّ . كرشكَ٭ة ا١ٛ٣ؿ  ٌلوِّ ؤ٨٦ م كإذا اكف ابلةٝبلين يٕي
د مٮاو٢ حل٢٧ دؿاث األمةٔؿة ٫ ٣حف دلؿَّ ٚإ٩َّ ، األمٕؿم

يط ثٕي اجلٍٞ  ث٢ ٝؽ د٥َّ ، ٦ني ٤ٔي٫املذٞؽِّ  ىلع يؽي٫ دًٮ
ل إىل دٕؽي٢ ٦ؾ٬ت األمٕؿم ة أدَّ كحتؽيؽ ثٕي املٛ٭ٮ٦ةت م٧َّ 

 . ٨٦ ثٕي الٮصٮق كدٞؿيج٫ ٨٦ رأم املٕزت٣ح

ر ٥٤ٔ الالكـ ثٕؽ ذلٟ يف ا٣ٞؿ٩ني اخلةمف دُٮَّ  ز٥َّ 

ظااى:  () ٗاامو بنُااةجقَب  بًن

 .  ٔ: ظ

 

 

 

 

 .  بوعىبف:  ()

 

 

 

 

ً اااا( ) م أؾًاااام جااااٍ يؿ

بنقىٞحااٙ  بنػااةيع وؾكااةو  

 .  ٔ: بنقى ٌ ظ

()  ً ياد    يقمِّّم إٔج وٚا يؿ

: بنسًٓٛاام> نهحااةقاَٙ»كسااةت 

ٔ  . 
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ـايل/ ضؿم ٌٔل أيؽم أ٦سةؿكالكةدس اهل ككو٢ . كالؿازم، اىؾ
 اإلييج كاتلفذةزاينإىل ذركد٫ يف ا٣ٞؿف اثلة٨٦ ىلع أيؽم 

ِّي٧٬ة  (املجةين) األقفح إلزجةت ٚةقذ٤٧ٕخ األد٣ٌح ا٤ٕٞ٣يَّ . ٗك
ح كحتٞيٞ٭ة كحت١ي٧٭ة يف ٝجةؿ مج٭ةت كإماكالت ادليجيَّ 

يف مجيٓ  أً ى ٥٤ٔ الالكـ مبي٭ةن ثة٤ٛ٣كٛح ظََّّ ، املؼة٣ٛني
 .أثٮاث٫ كمكةا٫٤ دٞؿيجةن ثةقتس٪ةء الك٧ٕيةت

- َّ  ٛاملدزسٛ اأُلصٕل

دٞكي٥  - ح٨٦ ٧٤ٔةء اإل٦ة٦يَّ  - املن٭ٮر ٔ٪ؽ األوٮحلني
، ح٪َّ كالكي ، ال١ذةب/ ح إىل أربٕح أٝكةـاألد٣ح ىلع األظاكـ الرشٔيَّ 

ظير . "حاألدىح االصذٓةديَّ " كأ٤َٞٮا ٤ٔي٭ة اق٥. كا٢ٕٞ٣، كاإلمجةع
ح ٚي٧ة لٮ اكف االصذ٭ةديَّ  ظاكـا٢ٕٞ٣ يف ثةب األ حضيَّ ظ٧١ٮا حب

٤ي٫ رٌٚٮا كَّ ٦ة ي٧خُّ إىل ادلحل٢ ا٣ٌٕٞل ا٣ْينِّ ؛ ُٕٝيةن  ٔك
ا٣ٞيةس كاالقذعكةف كاملىة٣ط املؿق٤ح كحنٮ / ٨٦ ٝجي٢، ثى٤حو 
ا٢ٕٞ٣  إفَّ / ص٤ٕ٭٥ ا٢ٕٞ٣ دحلبلن ىلع احلك٥ الرشيعك٦ٕىن ؛ ذلٟ

ٙه حلك٥ الرشع ك٣حف ظة٧٠ةن ٤ٔي٫  . اكم

ح ١ٚؿة ادلحل٢ ا٣ٌٕٞل ل٥ دك٨ ٦ذج٤ٮرة ثىٮرة ص٤يَّ  فَّ إ
النيغ اىُٔيس ٞؽ ٔٞؽ ٚ، ٔ٪ؽ ا٣ٞؽ٦ةء ٨٦ األوٮحلني

٥٤ ثة٢ٕٞ٣ كالك٧ٓٚىبلن ػةوَّ  (٬ت) . ةن يف ذ٠ؿ ٦ة يٕي
ًَّ (ْت) احل يج ق املعلج كب٧يجء   ت)ؿ كحلّ النٓيؽ األكَّ  ، ز

كدِّية ادلٚةع ٔ٪٫   أفَّ إالَّ ، ٓ ابلعر يف ادلحل٢ ا٣ٌٕٞلدٮقَّ ، (ْ
 ث٤٘خ أكصَّ 

ي
، وٮحلني ٦ٓ إَبل٣ح ا٣ٞؿف اثلةين ٔرش٭ة ٔ٪ؽ األ

ذ٫ ثةدلحل٢  أزبذٮا ظضيَّ ٚأػؾكا يبكُٮف ابلعر ٚي٫ ظََّّ 

 

ٗى٘  أٖٕل  () أًٍٚ بًن

: بنًعى د ٔبنًُٓع بنعقهٙ

ٔ . 



 بنمٍِّٚ بنمْهكٙبوَسةن ضُةل  

 

 (٬ت) ق اىليمج املعلج / ك٨٦ مج٤ح ٬ؤالء ا٧٤ٕ٣ةء. كا٣رب٬ةف
٧٤ةءه آػؿكف ، ح ادلحل٢ ا٣ٌٕٞلكاذلم داٚٓ ثىبلثح ٨ٔ ظضيَّ  ٔك

ٍَّ كد٧٤يؾق ، (٬ت) ق الاكظيماملعلج / أ٦سةؿ  ؽ ديقالنيغ حم
ٮع يف ٠ذج٭٧ة ف دٮقَّ االزل (٬ت) ٕة يف حبر املًٮ

ِّي٥٬ ، "٬ؽايح املكرتمؽي٨"ك "املعىٮؿ"ح ١٠ذةيب األوٮحلَّ  ٗك
 .ا٧٤ٕ٣ةء٨٦ 

٤ٕٚي٫ ، ز٥َّ إذا اكف مؿدُّ ادلحل٢ ا٣ٌٕٞل إىل ا٣ٞيةس امل٪ٌُف
٦ةد٫  / ي٪ٞك٥ ادلحل٢ ا٣ٌٕٞل إىل ٝك٧ني ث٤عةظ ٦ٞؽِّ

دكٮف الك ك٬ٮ ا٣ٞيةس اذلم ادلحلو اىػل ي املكذلو/  (أ
٦ذي٫ ٤ٞٔيَّتني كَلُّ ، ا٣ٕؽؿ حيك٥ ا٢ٕٞ٣ حبك٪٫/ ٠ٞٮجلة، ٦ٞؽِّ

ا٣ٕؽؿ حيك٥ / إذان ؛ ٦ة ظك٥ ا٢ٕٞ٣ حبك٪٫ ظك٥ النةرع ث٫
ِلِّ ٬ؾا ا٣ٞك٥ ثػ". الرشع حبك٪٫ ألفَّ ؛ "املكذلالت اىػلييَّحكقي

ا٢ٕٞ٣ يكذ٢ُّٞ ثةلٮوٮؿ إىل اجلتيضح ٨٦ ِّٗي كقةَح ظك٥ 
 . رشيع

ك٬ٮ ا٣ٞيةس اذلم دكٮف ادلحلو اىػل ي ؽري املكذلو/  (ب
، الىبلة كاصجح رشاعن / ٨٦ ٝجي٢. ٠رباق ٤ٞٔيَّح كو٘ؿاق رشٔيَّح

٦ذ٫ رشاعن  ؛ ككصٮب كِّ يشءو رشاعن يكذ٤ــ ٔٞبلن كصٮب ٦ٞؽِّ
٦ح الىبلة رشاعن / إذان  ِلِّ ٬ؾا . ا٢ٕٞ٣ حيك٥ ثٮصٮب ٦ٞؽِّ كقي

ألفَّ ا٢ٕٞ٣ ال يكذ٢ٞ ؛ "ؽري املكذلالت اىػلييَّحا٣ٞك٥ ثػ"
ث٢ يكذٕني حبك٥و رشيع  يف إظؽل ، ثةلٮوٮؿ إىل اجلتيضح

٦يت ادلحل٢   .(كْل الى٘ؿل) ٦ٞؽِّ

 

 

 

 

 

()   ٙ وٚاااة  بَظاااى: عهااا

 ااٛٙ  بن قااّ ٔبعغسٓااةل   

عُةٖاااااااى بنسهٖاااااااٛم  )

( ٔبنسػمٚااام ٔبنًعةٖاااىخ 

 .  ٔ: ظ



ػةْةذ بنعقهٛ دوؤٚد بعز  

 

 / ابلعر يف ادلحل٢ ا٣ٌٕٞل املكذ٢ٞ يكٮف يف مكأتلني إفَّ 

كْل ثيةف املؽرٌلت ا٤ٕٞ٣يَّح يف ، إظؽاٍْة/ الىؾؿل
ة ال يججيغ كأيُّ٭، أم أيُّ٭ة يججيغ ٫٤ٕٚ، األٕٚةؿ االػذيةريَّح

ٚ٭ؾاف ، ٠إدراؾ ا٢ٕٞ٣ حبك٨ ا٣ٕؽؿ كٝجط ا٥٤ْ٣، ٫٤ٕٚ
ك٧٬ة ٨٦ ا٣ٌٞةية ، ٌٝيذةف ٤ٞٔيذةف يؽرًل٭٧ة ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣ٌل

، املن٭ٮرة ا٣يت دُةثٞخ ٤ٔي٭ة آراء ا٣ٕٞبلء ث٧ة ٥٬ ٔٞبلء
٬ةدةف ا٣ٌٞيذةف . ٧٠ة ذ٬ت إحل٫ من٭ٮر احل٧١ةء كاملذلك٧ِّني
خ ٔ٪ٮاف "اتلعكني دؽػبلف يف ٦جةظر ٥٤ٔ الالكـ اعدة حت

ط قةثٞةن   . كاتلٞجيط ا٤ٕٞ٣يني" ٧٠ة ادٌَّ

كْل ثيةف أفَّ ٦ة يؽرًل٫ ا٢ٕٞ٣ ٢٬ ال ثيؽَّ ، زةُيٍٓة/ الهربل
٢٬ / كبٕجةرةو أػؿل؟ أف حيك٥ ث٫ ىلع َجٜ ٦ة ظك٥ ث٫ الرشع

دٮصؽ ٬٪ةؾ مبلز٦ح ثني ٦ة ظك٥ ث٫ ا٢ٕٞ٣ كبني ظك٥ 
ك٨ه ، الرشع ٭٢ يكنٙ ٨٦ ٚ، ٚة٢ٕٞ٣ إذا أدرؾ أفَّ ا٣ٕؽؿ ظى

ٚ٭ؾق ؟ ذلٟ أفَّ الرشع ظك٥ ىلع َجٜ ٦ة ظك٥ ث٫ ا٢ٕٞ٣ أـ ال
كا٣يت يذ٥ُّ ، ْل املكأ٣ح األوٮحلَّح ا٣يت حتْٯ ثأ٧٬يَّح ثة٣٘ح

ٮع "  . املالزٌةت اىػلييَّح"ابلعر ظٮهلة يف مًٮ

ة ابلعر يف ادلحل٢ ا٣ٌٕٞل ِّٗي املكذ٢ٞ ٕٚةدةن ٦ة ، كأ٦َّ
كىلكذلٟ ثٕؽ ، يكٮف يف ٠ربل ادلحل٢

ي
٦ح األ  ٦ٕؿٚح املٞؽِّ

٪َّح (الى٘ؿل) ، كْل احلك٥ الرشيع اثلةثخ يف ال١ذةب أك الكي
ٚذأيت ا٣ٌٞيح ا٤ٕٞ٣يَّح تلعك٥ ثةملبلز٦ح ٔٞبلن ثني زجٮت 

ؿ كزجٮت ظك٥و رشيع  آػؿ  ٢ٕٚو كاصت / ٦سبلن . احلك٥ األكَّ
كُّ

٦ذ٫ رشاعن  أك ي٤ـ٫٦ ٔٞبلن ، رشاعن ي٤ـ٫٦ ٔٞبلن كصٮب ٦ٞؽِّ



 بنمٍِّٚ بنمْهكٙبوَسةن ضُةل  

 

 ٦أمٮرو ظةؿ االًُؿار ي٤ـ٫٦ ٔٞبلن ، رشاعن ظؿ٦ح ٬ؾق 
أك كُّ

ـاء ٨ٔ املأمٮر ث٫ ظةؿ االػذيةر ٚإفَّ أ٦سةؿ ٬ؾق  ..،.اإلص
ـه ٤ٞٔيَّح م٧ٌٮ٩٭ة املبلز٦ح ا٤ٕٞ٣يَّح ثني ٦ة يثجخ  ا٣ٌٞةية أظاك

كىل
ي
٨٦ ٝجي٢ أك ). كبني ظك٥و رشيع  آػؿ، رشاعن يف ا٣ٌٞيح األ

يف  ككاصجةن  ٨ أف يكٮف ظؿا٦ةن ا٢ٕٛ٣ ال ي٧ك إفَّ / ا٣ٞة٩ٮف ا٣ٞةا٢
 ٪ة ال حنذةج يف إزجةت ٬ؾا ا٣ٞة٩ٮف إىل ثيةفو ٚإ٩َّ . كاظؽو  كٝخو 
ث٢ ٬ٮ ، ينذ٢٧ ىلع وي٘ح ل٤ٞة٩ٮف ٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجي٢ رشيع  

الٮصٮب كاحلؿ٦ح  ا٢ٕٞ٣ يؽرؾ أفَّ  فَّ أل؛ زةثخ ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣
الٮاظؽ ال ي٧ك٨ أف ينذ٢٧  ءاليش كأفَّ ، دةفوٛذةف ٦ذٌةدَّ 

ىٙ اجلك٥ ٧١ٚة ال ي٧ك٨ أف يذَّ ، دنيىلع وٛذني ٦ذٌةدَّ 
ىٙ ٠ؾلٟ ال ي٧ك٨ أف يذَّ  كاظؽو  ثةحلؿًلح كالك١ٮف يف كٝخو 
  .(ا٢ٕٛ٣ ثةلٮصٮب كاحلؿ٦ح ٦ٕةن 

ك٬ؾق األظاكـ ا٤ٕٞ٣يَّح ْل ا٣يت يجعر ٔ٪٭ة يف ٥٤ٔ 
وٮؿ

ي
٤ي٫ ٚٞؽ دػ٤خ يف ثةب "؛ األ ، "املالزٌةت اىػلييَّحٔك

ـاء ٦ح الٮاصت، ٠جعر اإلص كاصذ٧ةع األمؿ ، كالٌؽِّ ، ك٦ٞؽِّ
 . دكاٝذٌةء اجلٔل ل٤ٛكة، كاجلٔل

ٜ ٨٦ ذلٟ َّٞ إفَّ ٬٪ةؾ مكأتلني أقةقحذني ال ثيؽَّ / كاملذع
ف ، ٨٦ حبس٭٧ة يف ثةب املبلز٦ةت ا٤ٕٞ٣يَّح ؿ كال٤ذني تنالكَّ "صْٔ

 /٧٬ة، "مًٔٔع ادلحلو اىػل ي كظضيَّذّ

كا٣يت ، و٘ؿل ادلحل٢ ا٣ٌٕٞل املكذ٢ٞاملكأىح األكىل/ 
، ا٤ٕٞ٣يني""ٝةٔؽة اتلعكني كاتلٞجيط / ديجعر حتخ ٔ٪ٮاف

وٮيل
ي
ةت ابلعر األ ، كإف اك٩خ ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة ٣حف ٨٦ لخذىَّ

ً اا () م جااةقى بنٗاامو  يؿ

: نألوٖٕل بنػمٚمخبنًعةنى 

ٔ  . 

( ) ٙ وٚاااة  اااٛٙ   عهااا

بن قاّ ٔبعغسٓااةل )عُةٖااى  

بنسهٖااااااٛم ٔبنسػمٚاااااام  

 .  ٔ: ٔبنًعةٖىخ( ظ



ػةْةذ بنعقهٛ دوؤٚد بعز  

 

٦ح الرضكريَّح ل٤ٮوٮؿ إىل ٦ٕىن  إالَّ أ٩َّ٭ة دجعر ٨٦ ثةب املٞؽِّ
 . املبلز٦ح ثني ظك٥ ا٢ٕٞ٣ كالرشع

كْل "ٝةٔؽة ، ٠ربل ادلحل٢ ا٣ٌٕٞلاملكأىح اثلةُيح/ 
ؽُّ ، املبلز٦ح ثني احل٧١ني ا٣ٌٕٞل كالرشيع" ٨٦ أ٥٬ِّ  كا٣يت دٕي

ا٣ٞٮأؽ ا٣يت دج٤ٮر ٢٧ٔ ا٢ٕٞ٣ يف دلةؿ االقت٪جةط ا٣ٛٞٔل 
ِّيق ٭ة يف ٬ؾا املضةؿ ، ٗك َّٞ كدُٰٕ ل٢ٕٞ٤ املكةظح ا٣يت يكذع

 . ىلع حنٮ املٮصجح اجلـايَّح

ان ٨٦ دمؿاٚةذلم يى٤ط أف يكٮف )/ كبٕجةرةو ػةد٧ح
ل٢ٕٞ٤  ظك٥و  كُّ / ح ٬ٮ٪َّ ادلحل٢ ا٣ٌٕٞل املٞةث٢ ل١٤ذةب كالكي 

 حو ٌٝيَّ  كُّ / زة٩يح ٬ٮ كبٕجةرةو . يٮصت ا٣ُٞٓ ثةحلك٥ الرشيع
ٚبل  .(٢ ث٭ة إىل ا٥٤ٕ٣ ا٣ُٞيع ثةحلك٥ الرشيعيذٮوَّ  حو ٤ٞٔيَّ 

يف  - ...اتل٧سي٢ كاالقذعكةف/ ٨٦ ٝجي٢ - دلةؿ ل٢ٕٞ٤ ا٣ْينِّ 
 . احلك٥ الرشيعدلةؿ إزجةت 

 السأٙودزسٛ  -

ٝة٦خ ٦٪ؾ أكاقٍ ا٣ٞؿف اثلةين ٦ؽرقح كاقٕح اجلُةؽ 
 ةذ ا٢ٕٞ٣ ثةملٕىن الٮاقٓدُة٣ت ثةختِّ ، حت٢٧ اق٥ ٦ؽرقح الؿأم

أداة  - كاتلٞؽيؿ النؼيص اذلم ين٢٧ ا٣رتصيط كا٨ْ٣ِّ  -
ِّٙ ح لئلراحكيَّ  ي ، ابليةف الرشيع زجةت إىل و ٮف ذلٟ ك٧ِّ كي

ح ا٣يت دٔخ إىل ٝيةـ كا١ٛ٣ؿة األقةقيَّ . أك اصذ٭ةدان  اقذعكة٩ةن 
ح  ا٢ٕٞ٣ امل٪ٛذط ثٮو٫ٛ كقي٤ح راحكيَّ ٬ؾق املؽرقح كدبيٌن 

ْل ا١ٛ٣ؿة النةإح يف ، القت٪جةط احلك٥ زجةت كمىؽران لئل
ابليةف الرشيع  إفَّ / وٛٮؼ د٤ٟ املؽرقح ا٣يت اك٩خ دٞٮؿ

()  ً م وٚاة بنًظ اى    يؿ

 .  ٔ: أ ٖٕل بن قّ ظ



 بنمٍِّٚ بنمْهكٙبوَسةن ضُةل  

 

 ىلع أظاكـ الَّ ال ينذ٢٧ إ ح ٝةرصه ٪َّ ٢ يف ال١ذةب كالكي املذ٧سِّ 
كٓ تلٕيني احلك٥ الرشيع يف ٠سِّي ٨٦ كال يتَّ ، ٌٝةية حمؽكدة

 . ا٣ٌٞةية كاملكةا٢

ٚٞؽ مةٔخ ١ٚؿة ٔؽـ ٠ٛةيح ال١ذةب ، ظةؿو  كىلع أمِّ 
يف  ػُِّيان  دكران  أدَّتك، ظةصةت االقت٪جةط إلمجةعح ٪َّ كالكي 

 .ؼةق ا٣ٌٕٞل املذُؿِّ ككص٭ذ٭٥ حنٮ االِّتِّ  ا٧٤ٕ٣ةء٤ٞٔيح ٠سِّي ٨٦ 
ث٢ ، إفَّ ٬ؾق ا٤٧ٕ٣يَّح ل٥ دٞذرص ىلع ا٫ٞٛ٣ كأظاك٫٦

ك٢ٕ٣َّ ثةب اتلٛكِّي اكف األكقٓ ٔ٪ؽ ، م٤٧خ اتلٛكِّي أيٌةن 
ٚٞؽ . ظََّّ ٝج٢ ّ٭ٮر ٦ؽرقح الؿأم ا٣ٛٞ٭يَّح، أربةب الؿأم

ٚٞؽ ؛ كردت األظةدير ال١سِّية اجلة٬يح ٨ٔ اتلٛكِّي ثةلؿأم
كةؿ )/ ٝٮهل (×) ركل الىؽكؽ ثإق٪ةدق ٨ٔ أ٦ِّي املؤ٦٪ني

َ يب ٌَ ـَّسَّ  صوَّ ا / كةؿ (|) رقٔؿ ا صالهل/ ٌة ٌآ
ٌىَ مجَّ  ٌىَ ثؿأيّ الكيم، كٌة غؿـين  ٓين خبييق، كٌة ىلع ديين 

كركل ا٣ُربم ثإق٪ةدق ٨ٔ اث٨ . (اقذػٍو اىليةس يف ديين
َّٔ )/ (|) ٨ٔ اجليبِّ ، ةسٔجَّ  أ ٌىَ كةؿ يف اىلؿآف ثؿأيّ ـييتج

كالؿكايةت اجلة٬يح ٨ٔ اتلٛكِّي ثةلؿأم . (ٌلػؽق ٌَ اجلةر
ك٬ؾا إف دؿَّ ىلع يشءو ٚإ٧َّ٩ة يؽؿُّ ىلع . مكذٛيٌح ٨٦ ا٣ُؿيٞني

 كاألا٧َّح (|) أفًّ ٬ؾا اجل٭ش اكف ٦ذَّجٕةن ٦٪ؾ ز٨٦ الؿقٮؿ

(^). 

٤ي٫  ؽُّ ٔك ٨٦ امل٪ة٬ش األكرث ػُٮرة يف دلةؿ ٬ؾا اجل٭ش  يٕي
القت٪ةدق ىلع ٦ة ال ي٧ك٨ الؿًلٮف إحل٫ يف ؛ إ٩ذةج املٕؿٚح ادليجيَّح

٤ي٫ ٚإفَّ ا٣ٞٮؿ ثةلؿأم خيذ٤ٙ ؛ حاجلىٮص ادليجيَّ دلةؿ ٚ٭٥  ٔك

ً ااا  () م جاااةقى وبغاااع: يؿ

عااةنى بنػمٚاامخ    بنٗاامو  بًن

 .  -ٔ: نألوٖٕل

ً اااا( ) م جااااٍ عهااااٙ  يؿ

 ٙ . ٔ: بنٗاامٔق  بويااةن

 .  ٔ: بنسٕؾٛم

ً اااا( ) م جااااٍ غىٚااااى يؿ

حااى٘  غااةيع  بنحٛااةٌ عااٍ بٟن

: زهٔٚاااام  ٘ بنقااااى ٌ ظ 

ٔ  . 



ػةْةذ بنعقهٛ دوؤٚد بعز  

 

 كأ، اقذعكةف٬ٮ  ؿأمةلٚ، د٧ةـ االػذبلؼ ٨ٔ امل٪٭ش ا٣ٌٕٞل
كال ، جةع اهلٮلالدِّ  أك ٦ي٢ ٩ٛيس، دؿصيط ّينِّ  كأ، ٝيةس

يكتنٙ ٦٪٫ االصذ٭ةد أك االقت٪جةط ا٣ٞةا٥ ىلع أقةس 
كبلـ ا٣ٕؿب ثظةَح أك اإل، أك ا٢ٕٞ٣ ا٣ُٞيع ح٪َّ الكي  كأال١ذةب 
ح اكف إ٧ٔةؿ الؿأم حبكت ا٣ٞؿاا٨ احلةحلَّ  إذا٫ ٚإ٩َّ ، كٝٮأؽق
ال ، كحبكت دال٣ح األ٣ٛةظ، ى٤ح كامل٪ٛى٤حاملذٌ ، حكاملٞةحلَّ 

ٓ ، ٥ٕ٩. ثةلؿأم ا٣ٞٮؿ٨٦  ٕؽُّ يي  االقذٞبلؿ ثة٣ٛذٮل كًك
كاهلٮل دكف الؿصٮع  اتلأكي٢ ٨٦ ٝج٢ اجلٛف كحبكت ا٨ْ٣ِّ 

ك٥٬ ا٣ٕةملٮف  - (^) آهلك (|) ٨٦ اجليب مكت٪ؽو  إىل
٧ٮ٫٦ أك  - ثةٔذجةر٥٬ ٝؿ٩ةء ال١ذةب، خبىٮص ا٣ٞؿآف ٔك

 ٞٮؿٕذرب ٨٦ ا٣يي ، االثذٕةد ٨ٔ األظاكـ ا٤ٕٞ٣يَّح ا٣ُٕٞيَّح
 . ٫ثةلؿأم امل٪ٔل ٔ٪

إفَّ ٔؽـ اتلٛؿيٜ ثني امل٪٭ش ا٣ٌٕٞل كبني اتلٛكِّي 
٨ ، ثةلؿأم ٚح ا٣يت مح٤٭ة مجةٔح م٧َّ ح املذُؿِّ ٦جنؤق ا٣زٔن

ةق اجليصِّ يف اتلٛكِّي حمةك٣ني ثك٢ِّ ٦ة ، ي٪تكجٮف إىل االِّتِّ
ةو تكٞيٍ امل٪٭ش ا٣ٌٕٞل ٦ٕؿٚيةن كإػٌة٫ٔ  ي١٤٧ٮف ٨٦ ٝٮَّ

، ظير يىٛٮ٫٩ دةرةن ثةتلٛكِّي ثةلؿأم، ل٤٭ٮل كاذلكؽ اخلةٌص 
  . ك١٬ؾا، كزةثلحن ثةتلٛكِّي املعْٮر، كأػؿل ثةتلٛكِّي املؾمٮـ



 بنمٍِّٚ بنمْهكٙبوَسةن ضُةل  

 

 اخلامتٛ

 / ِّي إىل ثٕي اجلذةاش كاتلٮويةتيف ٩٭ةيح ٬ؾا املٞةؿ نن

٦ٓ كِّ ٬ؾا اال٬ذ٧ةـ ثةدلحل٢ ا٣ٌٕٞل يف اجلىٮص  -
٥ ٨٦ ٝؽرة ا٢ٕٞ٣ ا٣ُٞيع ، ادليجيَّح كا١ٛ٣ؿ ا٣برشم كىلع الٗؿ

إالَّ أفَّ ٬ؾا ، مكذٞبلن ال١نٙ ٨ٔ احلك٥ كإ٩ذةج ٦ٕؿٚح ديجيَّح
٢َّٕ بنلكو وعيطو ك٦ؽركسو  ة أدَّل إىل ثؿكز ؛ ادلكر ل٥ يٛي م٧َّ

ي٨ ثةق٥  ٚح ا٣يت أػؾ ثٌٕ٭ة اجلي٢ ٨٦ ادلِّ اتليةرات املذُؿِّ
كذ٬ت اآلػؿ إىل إقٞةط ٝي٧ذ٫ ل٤ؼٮؼ ٨٦ الٮٝٮع يف ، ا٢ٕٞ٣
٤ي٫ ال ثيؽَّ ٨٦ دٕٛي٢ دكر ا٢ٕٞ٣ ث٧ة يت٪ةقت ٦ٓ ! امل٭ةلٟ ٔك

٣ٞيخ ىلع اعد٫ٞ
ي
 . املكؤكحلَّح ا٣يت أ

ة ٚ٭، ثٕؽ أف زجخ أفَّ مؿدَّ امل٪٭ش ا٣ٌٕٞل إىل احلٞني - ٮ إ٦َّ
٤ي٫ ٚٞؽ اكثؿ ٨٦ أدرج ، ظك٥ه ٌٔٞل ثؽئل أك ثؿ٬ةفه ٌٔٞل ٔك

ٚ٭٪ةؾ ٚؿؽ ؛ حتخ ا٣ٞٮؿ ثةلؿأم امل٪ٔل ٔ٪٫ ٬ؾا امل٪٭ش ا٣ٌٕٞل
ثني ٦ة حيك٥ ث٫ ا٢ٕٞ٣ ا٣ُٞيع كبني ٦ة حيك٥ ث٫ ا٢ٕٞ٣ ا٣ْينِّ 
ق إىل اتل٧سي٢ امل٪ٌُف أك االقذعكةف أك اذلكؽ  اذلم مؿدَّ

ِّي ذلٟ  . اخلةٌص ٗك

ةق ا٣ٕةـ دلل النيٕح اإل٦ة٦يَّح ٠ُؿيٜ كقٍ  ثؿز - االِّتِّ
ةق ا٣ْٮا٬ؿم اجليصِّ اذلم ق٫١٤ أ٢٬ احلؽير ك٨٦  ثني االِّتِّ

د اذلم ق٫١٤ ، ظؾا ظؾك٥٬ ةق ا٣ٕٞبلين املتنؽِّ كبني االِّتِّ
ا٣ٛٞ٭ةء  - ٚؿٚٓ ٧ٔٮـ اإل٦ة٦يَّح. املٕزت٣ح ك٨٦ دجٕ٭٥ يف ذلٟ

وٮحلٮف كاملذلك٧ِّٮف
ي
كص٤ٕٮق مىؽران ، ٨٦٢ٕٞ ٦زن٣ح ا٣ - كاأل

ٚرنا٥٬ أذ٧ؽكا ٤ٔي٫ يف ٠سِّي ، ٨٦ مىةدر ا٣ترشيٓ اإلقبلَل



ػةْةذ بنعقهٛ دوؤٚد بعز  

 

وٮؿ كالالكـ 
ي
٨٦ دلةالت املٕؿٚح ادليجيَّح اك٫ٞٛ٣ كاأل

 . ثٕؽ أف أزبذٮا ظضيَّذ٫، كاتلٛكِّي

، إفَّ ا٣ٞٮؿ ث٧ىؽريَّح ا٢ٕٞ٣ يف إ٩ذةج املٕؿٚح ادليجيَّح -
ييٞةس ث٫ كُّ ظك٥و ال يٕين ذلٟ ص٢ٕ ا٢ٕٞ٣ ظة٧٠ةن كٝةًيةن ك

ػؿل
ي
 ٧٠ة ٬ٮ رأم املٕزت٣ح - د٥َّ إ٩ذةص٫ ٨ٔ َؿيٜ املىةدر األ

ؿ يف داػ٤٭ة ٫٤٧ٔ - ََّ ح ييؤ  . ث٢ ل٢ٕٞ٤ مكةظح ػةوَّ

ال ي٧ك٨ ثأمِّ كص٫و ٨٦ الٮصٮق أف يذٕةرض ا٢ٕٞ٣  -
إفَّ ٦ة جيؿم احلؽير ٔ٪٫ ٨٦ ، ٥ٕ٩. الرصيط ٦ٓ الٮيح

اجل٢ٞ . كاجل٢ٞ ِّٗي الٮيح، اتلٕةرض حيى٢ ثني ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ
ٜه اكمٙ ٨ٔ الٮيح ـءو ، َؿي ح  حيذ٢٧ يف ص ٨٦ ٌٝةيةق الىعَّ

ة الٮيح ٚبل يكٮف إالَّ وعيعةن ، كاخلُأ حو  ةو كبىٮر. أ٦َّ اع٦َّ
إفَّ ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ مىؽراف أقةقيةف اكمٛةف ٨ٔ / ٩ٞٮؿ

ح ا٣ٕ٪ةرص ادليجيَّح  . دل٧ٔٮ

إفَّ دٮّيٙ امل٪٭ش ا٣ٌٕٞل يف إ٩ذةج املٕؿٚح ادليجيَّح ال  -
ٚؿؽ ثني  ٚ٭٪ةؾ، يٕين حت٧ي٢ اآلراء كاألٚاكر ىلع اجلهِّ ادليين

حنذةج إىل  هَّ ادليين٩ٛ٭٥ اجل ٤ٚيك، اتلع٧ي٢ كبني اتلٮّيٙ
ح ٨٦ ا٣ٞٮأؽ كاملُٕيةت ٮيَّح ٦٪٭ة أـ ، دل٧ٔٮ قٮاء ال٤ُّ٘

ث٧زن٣ح اجلٮر كب٧سةثح املىجةح  ْل ا٣يت، ا٤ٕٞ٣يَّح أـ ا٣ٕٞبلايَّح
 . الكبي٢ إىل ا٣ٛ٭٥ ءييض ماذل

املكِّي  ٬ٮ دٮصي٫دكر ٬ؾق ا٣ٞٮأؽ  إفَّ / أكًط بػجةرةو ك
ا٣ُؿيٜ كتكٍٞ  ٭ة دكٮف ْلال أ٩َّ ، ىلع ا٣ُؿيٜ ٢ؽحلاتلك

 . هِّ ادليين٤٭ة ىلع اجل٦ُٕيةت ا٢ٕٞ٣ كحت٧ٌ 



 ل. َعم بنغى٘ 

 

  (العكن ٔالدَِّٖ)اخلطٕط احلىساٞ لـ 
 الظٗذ الدكتٕز سعد الػسٙ

ؽَّ كال حتىص ٭ة ك٬ؽٚ٭ة ، ٥ًٕ٩ اهلل دٕةىل ال دٕي ُُّ كحم
٤يذ٭ة إىل ال٧١ةؿ كْل منةرب ، اإلنكةف ٨٦ ظيثيَّح مٮوَّ

ٮف ، ك  ال ي٘ين ٨ٔ اآلػؿ، دة٦ذٕؽِّ  اخل٤ٍ ظةكؿ املً٘ؿ
جٮا إزجةدةن ، ثح٪٭ة مٮا ٦ة ٗر كدؿًلٮا ٦ٞةـ اثلجٮت أل٬ؽاؼ ، ٚٞؽَّ

 (٦جةفو ) ك٬٪ة نك٤ٌٍ الٌٮء ىلع أقفو  ...مؼىيَّح أك قيةقيَّح أك
ي٨ كبٕؽ٬ة ٩بنيِّ اآلزةر ، ٦ٕؿٚيَّح دىٙ ٔبلٝح ا٢ٕٞ٣ ثةدلِّ

ك٩ؾ٠ؿ ا٣ٕٮاٝت اجلةمجح ٨ٔ اإلٚؿاط ، ا٤٧ٕ٣يَّح املرتدجح ٤ٔي٭ة
 . م أظؽ٧٬ة ىلع ظؽكد اآلػؿكاتلٛؿيٍ ٨٦ دٕؽٌ 

وكدِّوٛ

اخل٤ٜ كا٣ٕةل٥ ٔجةرة ٨ٔ ٦٪ْٮ٦ح ٦ذاكم٤ح د٧س٢ِّ اجلْةـ 
زكٌد ، ٚي٫ دؿاثٍ كاٝيع دكٮيين ىلع لخذ٤ٙ األوٕؽة، األو٤ط

اهلل دٕةىل اإلنكةف ث٧ة حيذةص٫ ل٤ٮوٮؿ إىل اتلاكم٢ املٕؿيف 
كال ي٧ك٨ أف ٩ٌؽيع أ٫َّ٩ دٕةىل ٝؽ صٌ٭ـ ، اجلْؿم كا٧ٕ٣ٌل

يةن ي٧ك٨ اإل نكةف جب٭ةزي٨ أقةقحني ٦ذاكم٤ني لخذ٤ٛني ٩ٔٮ



بنكٟٕٜ بنؿًىبل 

 

ل٤ٕجثيَّح املعة٣ح ىلع احل١ي٥ ، ألظؽ٧٬ة اإل٩ةثح ٨ٔ اآلػؿ
يف  ٚعي٪٧ة ٩ؿل كصٮد ٦٪ْٮ٦ذني ٦ٕؿٚيتني، ا٣ٞةدر امل٤ُٜ

ال ثيؽَّ جلة ٨٦ ا٣ٞٮؿ ثأفَّ ، (اإلنكةف) ٬ؾا ا٣ٕةل٥ الىِّ٘ي
كيؤديةف إىل ٩تيضحو ألظؽ٧٬ة كّيٛح ختذ٤ٙ ٨ٔ اآلػؿ لكيةن 

ٝؽ يذٛٞة يف احلك٥ ك٣ك٨ احليثيَّح ال ثيؽَّ أف دكٮف ، كاظؽة
ك٨٦ ٬٪ة يذٌط ثُبلف ا٣زناع املٛذ٢ٕ ثني ا٢ٕٞ٣ ؛ ٦ذ٘ةيؿة

ي٨ كبة١ٕ٣ف أل٩٪ة ٩ٕؿؼ أفَّ للك  ٦٪٭٧ة دكر ككّيٛح ٝؽ ؛ كادلِّ
 .(|)أمةر هل٧ة دٕةىل يف ٠ذةث٫ أك ىلع لكةف ٩بي٫ِّ 

َّاًل: املساد وَ العكن ٔالدَِّٖ  أ

 لعكنا

 كحم٢ُّ ابلعر ٬٪ة، ا٢ٕٞ٣ مى٤ُط ي٤ُٜ ىلع ٦ٕةفو ٠سِّي
اجلىٮص  ثٕياذلم كٝٓ يف ٦ٞةـ اثل٪ةء كاحل٧ؽ اإل٣ٔل يف -

 ٬ٮ ا٢ٕٞ٣ ا٣رب٬ةين اذلم ٦ٛةدق احلٞني ثةملٕىن األػه -ادليجيَّح
ك٬ٮ ٦ٕىٮـ حبك٥ اجلذةاش املذٮػةة ٦٪٫ ، (ا٣ُٞٓ املُةثٜ اثلةثخ)

يخ  ُةا٫ ا٣ُٞٓ ال ا٨ْ٣؛ ٝٮا٩ح٪٫ٚي٧ة لٮ رٔك كاملُةثٞح ، أٔل
 . كاثلجةت ال اتلِّ٘يُّ ، ل٤ٮاٝٓ ال اجل٭٢ املؿًٌلت

 الدَِّٖ

ي٨ ، الالكـ يف امرتاؾ ٦ٕىن ا٢ٕٞ٣ يأيت أيٌةن ثة٣جكجح لرلِّ
ة ٦ٕةين كاملجعٮث ٔ٪٫ ٬٪ة ٬ٮ ، ٚ٭ٮ أيٌةن منرتؾ ٣ٕؽَّ

ِّيق ، الرشيٕح كا٣ُؿيٞح ي٨ اإلقبلَل ٗك ٨٦ األديةف أ٥ُّٔ ٨٦ ادلِّ
ِّي٬ة ي٨ اإلقبلَل ٬ٮ املٞىٮد األقةس، اإلهليَّح ٗك   . كإف اكف ادلِّ

 

 

 ْةوًخ  ناٗ بنًُظٕياد    ()

ُٛ اد    بنعقهٛ د ٔبنًُظٕياد بنمٚ

ِّهد نّ.    بنًك

 

( عحم بنىؾًةٌ جمٔ٘  ) 

  يَٕااإعد بن هُااا د  ظ 

. قُاااى بنكااااو -ٔ

 ااااٙ يػًااااع بنحؿاااإش  

بيَاااااااايٛ د  ْاااااااىؼ  

بنًٗاااٟهؿةذ بنكايٛ اااد  

ٔ  . 

 

 

ٌ  غٛااىِ يااٍ أقُااةو ) ( و

ًٛ ااد   بنعقاام ٔ ٌ كةَاار عه

ُٛ د  ٔبنظٍ  ع ٚ ٛام   ٓٙ ظ

 ٙ يقاةو بنؿػٛ اد  نَّاة ياٍ     

جاااةت بنؿػٛ اااد بنٓاااىعٛ د  

ٌ   ضحةذ بنؿػٛ د  ٔٔبٚؽ أ

بنٓىعٛ د قحم  ضحةزٓة جةنعقم 

 بنحىْةَٙ يُسهًو نهمٔو.  

 

 

( قُاااى بنكااااو  اااٙ   )

يػًع بنحؿٕش بيَايٛ د  

ْاااااىؼ بنًٗاااااٟهؿةذ   

 .  -بنكايٛ د  ٔ

 

 



 ل. َعم بنغى٘ 

 

َّٛ العكن ٔالدَِّٖ  ثاًٌٗا: أِى

َّٛ العكن  أِى

يط  يٌُؿٝؽ  اإلنكةف يف ثٕي األظيةف إىل دًٮ
ٚأ٧٬يَّح ا٢ٕٞ٣ ٨٦ الٮاًعةت ، ٧٠ة ٚي٧ة حن٨ ٚي٫، الٮاًط

ٚ٭ٮ اهلجح كاملية كادلاع٦ح ا٣ٞٮي٧ح ا٣يت ، ا٣يت ال ٗجةر ٤ٔي٭ة
ٌؿـ اإلنكةف ث٭ة ق اهلل ٨ٔ ا٣ٕض٧ةكات، ٠ي كب٫ ، كا٣يت ث٭ة ٦يَّ

ي٨  ٔؿؼ اإلنكةفي اهللى دجةرؾ كدٕةىل كحب٫٧١ ا٬ذؽل إىل ادلِّ
 . الك٤ي٥

كالنة٬ؽ ىلع كصٮد ػة٣ٜ ، ٧٠ٙة كإ٫َّ٩ ٦ٞذىض اتللكي
 . ك٬ؾا ٦ة ين٭ؽ ث٫ ا٣ٕٞبلء لكُّ٭٥، ْٔي٥ اعل٥ حميٍ

 ٢ٛ ٔ٪٫ ٮح حبير ي٘ي ٚةألمؿ ٝؽ يكٮف دلي٫ ٨٦ الًٮ
ٮظ٫ ٮح اليشء ل٤ك١٧ح يف ، لنٌؽة ًك كيرضب احل٧١ةء لًٮ

  !!كقٍ ابلعؿ كتكأؿ ٨ٔ املةء أي٨ ٬ٮ

يف ذلا ا١ٕ٩كخ ٬ؾق األ٧٬يَّح ؛ ٚأ٧٬يَّح ا٢ٕٞ٣ كاًعح
كالؿكايةت الرشيٛح ثىٮرةو ٠جِّية ظير  ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

ٌىه يف ٠ذةب الاكيف الرشيٙ كاذلم ٬ٮ ٨٦ ال١ذت  - ػي
ِّيق ٨٦ ال١ذت األػؿل ثةبه  - املٕذربة ٔ٪ؽ النيٕح قٌِل  ٗك

ٕٚؽَّ يف ، ٚي٫ ركايةت ٠سِّية د٧ؽح ا٢ٕٞ٣، ثكذةب ا٢ٕٞ٣
ح ابلةَ٪ح ، الؿكايةت أٗىن ا٣٘ىن كا٣يت ل٥  املٕىٮ٦حكاحلضَّ

 .يك٫٤٧ٌ دٕةىل إالَّ يف أظتِّ اخل٤ٜ هل

ة يف ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٕيَّح ؽُّ ا٣ٛيى٢ ٚي٭ة، كأ٦َّ ألفَّ ؛ ٚيٕي

 ََّلَقَََْد}( قاااةل زعاااةنٗ: )

ُُنْ  آَدَم َبٌِٖ َكس ْهٌَا  ََّحَوْلٌََا

ُُن  َّاْلَبْحِس اْلَبسِّ ِفٖ  ََّزَشْقٌََا

ُُنْ  الط َِّ٘بَاثِ  هَِّي  ََّفض َْلٌَا

 َخَلْقٌَََا هِّو ََْي َكِثٍََ٘س َعَلََٔ

 . بيَىبل: { َتْفِض٘اًل

(  :ٗ ّٕن زعاةن ْةوًخ  ٗن ق  إًِ ا}(  

َّاِث َعلَٔ اْلَإَهاًََت َعَسضٌَْا  الع َوا

 َؤى َفَإَبَْ٘يَ  َّاْلجَِبَا ِ  َّاْلَإْزِض

َََِا َََِا ََّؤْشَََفْقَي َْٗحِولٌَْ  هٌِْ

ََِا  َُ  اْلإًَِعَاىُ  ََّحَوَل  َكََاَى إًِ َ

ًها ًْلا َظلُْ ُِ ًبت: { َج  .  بوؾ

( َةٖااااى عحاااام بنكااااىٚى )

بنعقم  بعزِّػةْاةذ بنعقاَٛ اد   

 . بنؿمٚطد  ٔ

(  { :ٗ ة قٕنّا زعاةن َِّهَْي  ( يُٓ

ًْْفَا     َِ َُِٗسُٗكُن اْلَبَْسَ  َخ آَٗاِت

ٌَُٗصُِّ  ِهََي الع ََواء    َّ ََّطَوًعا 

  َِ َ٘ َهاء فَُ٘حِْٖ٘ ِبَ َبْعََد   بْناَهْو

ََ َلأََٗاٍث    َِا ِإى  ِفٖ َذِلَ ِْْت َه

ٍْْم َْٗعِقُلَْى  .  { بنىٔو: لَِّق

( قااااةل أيٛااااى بنًااااؤيٍُٛ )

 >َكةْنع ْقام  ال ِغٌَٔ )×(: <

    َٔٓاااع بنحاغاااد  ظ 

 . وقى

)×(: ( عٍ بييةو بنكاةظى  )

َ٘ي   < اض حج ت إى  هلل عٔل اٌل

حج ٌَت باطٌَت     حج ٌت ظاُسةّ 

اء  فإه ا الظاُسة ّاألً٘ب فالسظل 

ؤه ا الباطٌت فالعقْ   >. ّاألئو تّ 

ٍْ بييةو بنحةقى ) )×( ( ع 

ََ اهلل اْلَعْقََل   َقةَل: < َلو ا َخَلَ

َُ  َؤْقِبْل  َُ  ُثن  َقاَ  َل  اْظَتٌَْطَق

 



بنكٟٕٜ بنؿًىبل 

 

 . ادلحل٢ ا٣ٞةا٥ ىلع ا٢ٕٞ٣ ٨٦ أٝٮل األد٣ح ا٣يت ال د٪ةزع

كًلؾلٟ ٨٦ ٩ةظيح اجلٛف اإلنكة٩يَّح ٚ٭ٮ احلةك٥ ىلع 
كا٣ُؿيٜ املٮو٢ إىل ٦ٕؿٚح ، ا٣ٞٮل املٮصٮدة يف اجلٛف

٧ٚؿدبذ٫ يف ٧ٝح اهلؿـ ٨٦ ٩ةظيح إوؽار ا٣ٞؿارات ؛ اخلة٣ٜ
 .كاحل١ٮ٦ح

يَ  أٍْيَّح ادلج

ي٨ أ٧٬يَّح األبلةب أكيل ىلع ختىف ال  اذلم اجلٮر ٚإ٫َّ٩، ادلِّ
ط، ا٧٤ْ٣ةت يف لئلنكةف ييضء ًِّ  ٨ٔ ا٢ٕٞ٣ ملة ٔضـ كاملٮ

 قيِّؽ ٨٦ الالكـ كػِّي، اهلل آيةت إىل كادلحل٢، إحل٫ الٮوٮؿ
  (×) ٌٔلٌ  املؤ٦٪ني أ٦ِّي (|) األكؿـ اجليبِّ  ثٕؽ الالكـ

ي٨ أ٧٬يَّح ثنيَّ  ظير / ٝةؿ ظي٪٧ة، كمٮصـةو  دٝيٞحو  ثىٮرةو  ادلِّ
جىػىرى < ًٍ  فى كىادىؿى  فًيٓ ، كى ّي يى ًٍ  ريقي ًٓ ٍ ًٍ  إحلى ْي ك دي

ٍ
قي، ىًحىٍكذىأ  ًٌيسىةؽى  أٍُبًيىةءى

 ًٍ ْي ك ؿي نج ييؾى ، كى ًّ ً د ؿى ٍُ جًٍسَّ  ـً ٔا ٌى ٍذىضل حيى ، كى ًّ ذً ٍى ًٍ  ًٍُػ ًٓ يىٍي ثةتلٍَّجيًيًؼ،  غى
كا ييثرًيي ًٍ  كى ٓي ى َى  ل ً ـىةا ًٍ  دى ْي ك ييؿي ًٔؿ، كى لي ةً  آيىةًت  اىٍػي ٍلًؽرى ٍى ٍ ٍَ / ال ٍلؿ ًٌ  قى

 ًٍ ٓي ٍٔقى ٍؿـئع ـى  . > ...مى

٦ح أفَّ كّيٛح األ٩بيةء  يْ٭ؿ جلة ٨٦ ػبلؿ اخلُجح املذٞؽِّ

أل٫َّ٩ ال َؿيٜ لئلنكةف ؛ ْل إزةرة ٦ة د٨ٚ يف ا٣ٕٞٮؿ (^)
 ٢ٕٚو يؿصٓ إحل٫، ِّٗيق

 . ٚلكُّ ٦ة يذىٌٮر ٠ؿدِّ

ي٨ دربز ٨٦ ػبلؿ مكة٩ؽد٫ ل  ثيةف يف ٢ٕٞ٤كأ٧٬يَّح ادلِّ
 ٠ذٛةوي٢؛ ل٥ يك٨ لٮالق ٦ٕؿٚذ٭ة للكيةت اتلٛىي٤يَّح األمٮر
ِّي٬ة كاحلرش املٕةد  ا٣يت اإلنكة٩يَّح ا٣ُٛؿة ٩ؽاء ك٬ٮ. ٗك

ُّ: َأْلج ااْى   َ َهْقح ااَم  ض ااى  َقااةَل َناا

ًَِّزااٙ    َ ااَهْلج ى   ض ااى  َقااةَل: ِٔع

ٔغ َهااةِنٙ ي ااة َقَهْقاار  َقْهقااًة 

ٙ  يُِْاا   َٔنااة  ٕ  َأؾ ااثل   َناا ُْاا

ٍْ أ ِؾاثل      ً ً ْهس      نَّة ِ اٛ َأْك

َأي ة   َِّٙ   ٚ اة    ُياُى ٔ  ٚ اة      

ٓ ٗ ٔ  ٚ ة   أ ع ةِقُث ٔ  ٚ ة    أََْ

> بنكاااة ٙ  كساااةت أ ِضٛاااُث

 .  ٔبنعقم  ظ

(  ْةوًخ  نٗ قإل أيٛاى   )

َكاااْى )×(: <بنًاااؤيٍُٛ 

 ٖ ٕ  ْ ٍَِٛى َزْؿَر  ٍْ ع ْقٍم َأ ِي

>. َٓااااع بنحاغااااد  َأِيٛااااٍى

 .بنؿكًد وقى 

 

( ؤ٘ عاااااٍ بنُحاااااٙ  )

أََّاّ قاةل:    (|)بوكىو 

يااٍ عااىف َ ُااّ  قاام    <

>. يؿًاام جااةقى عااىف وج ااّ

بنًػهُااٙ  جؿااةو بوَاإبو  

 .    ٔظ

(  ااا ْااٙل  ٕقااّ  ااٙ  )

عااةنى بييكااةٌث وََّااّ ْاإ  

ناٍٛ  بنًىغع  نهب ٚقاةل: < 

ٍ ْااٙل  اإق بنعقاام>.  ياا

عحاام به بنقٗااًٛٙ  أٚلٓااة   

 .  بنعقم ي ٍ و    ٔ

 

 بنحاغد  بنكٟحاد  َٓع( )

 بؤنٗ.  

 



 ل. َعم بنغى٘ 

 

ـ، كماكفو  ز٦ةفو  كِّ  يف اإلنكةف حيذةص٭ة ٌٛ  ٢ٕٚ ىلع كاملع
 كدكسيٙ ث٪ةء يف كيذ٢ٛ١، الؿذاا٢ ٨ٔ كالؿادع، اخلِّيات
 . صجك٫ ك٦ٓ رب٫ِّ ٦ٓ لئلنكةف االصذ٧ةٔيَّح الؿكاثٍ

ي٨ األٚ٘ةين ي٨ ٝٮاـ األم٥)/ ٝةؿ مجةؿ ادلِّ كٚي٫ ، إفَّ ادلِّ
  .(كب٫ ٚبلظ٭ة، قٕةدد٭ة

ي٨ أقةقةن يف كِّ اظذيةصةت اإلنكةف ا٤ٕٞ٣يَّح  ؽَّ ادلِّ ٔي كٝؽ 
ي٨ ؛ كا٣ٕةَٛيَّح كا٤٧ٕ٣يَّح ة٬ةت يف رؤيح ادلِّ كألص٢ ٬ؾق االِّتِّ

ة أٝكةـٝيكِّ   / ٥ إىل ٔؽَّ

() الؿؤيح اىػلالُيَّح -

ك٬ٮ يذضٌل يف دٕؿيٙ ا٣ٛي٤كٮؼ ا٣ربيُةين ٬ةربؿت 
ي٨ ٬ٮ اإلي٧ةف امل٤ُٜ )/ () قججرس صٮ٬ؿ ادلِّ

 . (ا٣يت دٛٮؽ املؽارؾ املٕؿٚيَّحثةألميةء ىلع أ٩َّ٭ة ِّت٤يةت ا٣ٞؽرة 

 () الؿؤيح اىػةَفيَّح -

ك٬ؾا ٦ة ٩ؿاق يف دٕؿيٙ ا٣ٕةل٥ األملةين ٚؿيؽريل مبليؿ 
ي٨ ٬ٮ أف د٧ذ٤ٟ إظكةقةن )/ () ٦ةػؿ ادلِّ

 . (اعر٦ةن ثةحلةصح امل٤ُٞح ليشءو ٦ة

 () اتلُجيليَّحالؿؤيح اىػٍييَّح  -

د٤ٟ )/ () ٧٠ة يف دٕؿيٙ ٦ةزيٮ أر٩ٮدل
  . (األػبلؽ ا٣يت دكتكت ظيٮيذ٭ة ٨٦ ا٣ٕٮاَٙ

 

 

 
ٓااااااااةل بناااااااامٍِّٚ  ( ج)

قىيٓاةْٙ  كساةت جةنه غاد    

بن ةوَاااٛ د زؿااار عُااإبٌ 

ژْٔااٙ( بنحؿااص  پ)لٚااٍ 

 .  بنمُِّٚٙ  ٔ



بنكٟٕٜ بنؿًىبل 

 

 َّٛ  بني العكن ٔالدَِّٖثالجًا: االتِّجاِات الفعم

٬ة امل٪ة٬ش املٕؿٚيَّح كنكذٞؿؤ٬ة جنؽ ذٌٛعهظي٪٧ة ٩
ة ٦٪ة٢٬ حن ، د٪ٞك٥ إىل ٔؽَّ ك  ٦٪٭ة يىٌٮر جلة ٔبلٝحن ػةوَّ

ط صة٩جةن ىلع صة٩تو آػؿ دٕىجةن كد٤ٞيؽان أك ، ثح٪٭٧ة ثٌٕ٭ة دؿصِّ
٦ةد٫ ِّٗي ثحٌ٪ح كاألػؿل امل٪ىٛح ، ثؽحل٢و ِّٗي دةـ أك دحل٢ ٦ٞؽِّ

 . ٦ة دٮو٤خ إحل٫ ٨٦ أد٣ح حم٧١حتكِّي حبكت 

 التفسٖط

امل٪ة٬ش املٕؿٚيَّح امل٪عؿٚح ٨ٔ ا٣ُؿيٜ الىعيط دٞٓ يف 
ي٨ دةرةن أػؿلياتلٛؿيٍ ٨٦ ٩ةظ  / ح ا٢ٕٞ٣ دةرةن ك٨٦ ٩ةظيح ادلِّ

٧٠ة ٬ٮ ٤ٔي٫ املؽرقح اتلفؿيٍ يف اىػلو اتلضؿيب/  -
حيك٥ يف كِّ ا٣يت دٌؽيع أفَّ ا٢ٕٞ٣ اتلضؿييب  املةديَّح اتلضؿيبيَّح
إذ أػؾت حلةّةن ؛ ٚٔل ٨٦ ظيثيَّح ٝؽ ٌٚؿَخ، وِّ٘يةو كًلجِّية

كاظؽان ٨٦ ا٢ٕٞ٣ ا٣رب٬ةين أال ك٬ٮ ا٢ٕٞ٣ اتلضؿييب احليس 
كل٥ دٕذرب ثٞيح ال٤عةّةت األػؿل ، املةدم اخلةًٓ لبلقذٞؿاء

ٚذعك٥ ىلع ا٢ٕٞ٣ األػجةرم ثكٮ٫٩ ػةًٕةن ، ا٣يت ٚي٫
ٮب كاغيح املذ٤بكني ث٫ ذلا أذربكق أٚيٮف النٕ؛ ل٤تكحف

 . قيةقيَّح د٭ؽؼ إىل إػٌةع ا٣ٕٮاـ إىل الكةقح ٨ٔ َؿي٫ٞ

إذ أػؾت دؿدت اآلزةر ؛ ك٨٦ ظيثيَّح أػؿل ٝؽ أٚؿَخ
اكملضٌؿدات ، ظََّّ ىلع ٨٦ ٬ٮ ػةرج ظؽكد ا٢ٕٞ٣ اتلضؿييب

ذجةريةت ة رأكا أفَّ اتلضؿبح جنعخ يف ، كاأل ٚ٪ضؽ٥٬ ل٧َّ
ٕٮا ٨٦ وبلظيةد٭ة ل٧٤ضٌؿدات  املةديةت كاحلكيةت كقَّ

ذجةريةت ٚٮٕٝٮا يف إماكالت كاًُؿاثةت كل٥ د٥ٞ ، كاأل

ْٔااٙ بنًموَااد بنسااٙ ( )

زاؤيٍ جًؿٕوٚ ااد بيَُااةٌ   

ٍٍ جعقهاّ   ٌ  بيَُةٌ يُسغ  ٔ

عااااٍ بناااامٍِّٚ كًٗاااامٍو 

ٌ  عقااااام    ٔ   ٙ زٓاااااىٚع

بيَُاااةٌ قاااةلو جً اااىلِ   

ٔجةعَاااااسعةَد جةنسػىجاااااد  

ٔبعَااسقىبل عهااٗ زُظااٛى   

ؾٛةزااااااااّ بنٓكٗااااااااٛ د 

ٔبعغسًةعٛ ااد  ٔع ٚؿسااةظ 

 نٗ قٛ ى غٛحٙ ٚىْمِ  ناٗ  

ٞىٚااق بنُااعةلخ ٔبن اااؼث 

ٔجةنسااااةنٙ  ااااا يمقهٛ ااااد 

نهاامٍِّٚ  ااٙ ؾٛااةخ بيَُااةٌ 

ٗٛ د أٔ بعغسًةعٛ د  .  بنٓك
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 . ٝةا٧ح هل٥ يف املٕةرؼ ٚٮؽ اتلضؿبح

٧٠ة ْل ٤ٔي٫ املؽرقح اتلفؿيٍ يف اىػلو األػجةرم/  -
يف  (اتلضؿيبيَّح) ظير دةثٕخ أػذ٭ة اجل٤ٞيَّح الك٤ٛيَّح

اتلٛؿيٍ كاإلٚؿاط ٚأػؾت صة٩جةن كاظؽان ٨٦ ا٢ٕٞ٣ أال ك٬ٮ 
كدؿل ثأفَّ ا٢ٕٞ٣ ا٣رب٬ةين ، ا٢ٕٞ٣ األػجةرم كٌٚؿَخ يف ابلٞيح

ث٢ ٬ٮ ٨٦ ، كاصت االصذ٪ةب ٦ة أ٩ـؿ اهلل ث٫ ٨٦ ق٤ُةف
كال يججيغ الكيع إلزجةت ا٣ٌٞةية ، ماكاؽ النيُةف كظجةا٫٤

ؽاء ، اجل٤ٞيَّح ث٫ ي٨ أ٦ةـ اأٔل ث٢ كال ظََّّ ادلٚةع ٨ٔ ادلِّ
كجنؽ٥٬ . كأفَّ ٨٦ د٧٪ُٜ ٚٞؽ دـ٩ؽؽ، ثةألد٣ح ا٤ٕٞ٣يَّح

كيٕحنٮف ، يؿٌٚٮف مجيٓ أحنةء االصذ٭ةد كاتلضؽيؽ ا٤ٕ٣ِل
ةق ك٨٦ الٮ، داا٧ةن ث٤ٕٞيَّح املةيض اًط أفَّ صؾكر ٬ؾا االِّتِّ

ث٢ ٬ٮ رأس ٦ةؿ ؛ ٚ٭ٮ ٣حف كحلؽ دي٨و ٦ة، قيةقيَّح
ؿ كاتل١ِّٛي كا٣ٕ٪ٙ، الك٤ُٮيني  . ٚ٭ٮ ٦ؽاعة ك٦جنأ اتلعضُّ

ظير دٕةم٤خ ٦ٓ كِّ ، كأٚؿَخ ٨٦ ظيثيَّح أػؿل
 . ا٣ٌٞةية ا٣يت أ٦ة٦٭ة ثة٤ٕٞ٣يَّح األػجةريَّح

ة٬ةف  النةقٓ املةاـ ثح٪٭٧ة٦ٓ ابلٮف  - كينرتؾ ٬ؾاف االِّتِّ
ٚأظؽ٧٬ة حي٢٧ ٫ٕ٦ دؿاب ، ثأ٩َّ٭٧ة ًؽَّ ا٢ٕٞ٣ ا٣رب٬ةين -

ك٣ك٨ كص٫ االتلٞةء ٬ٮ ، اجلة٤٬يَّح كاآلػؿ اتل١٪ٮلٮصية اإلثؽأيَّح
ك٦ة أظ٫٧١ ٨٦  - (×) ك٦ة أركع ٦ة ٝةهل أ٦ِّي املؤ٦٪ني !!ا٢ٕٞ٣

كوٙ يكٛي٪ة يف املٞةـ ٨ٔ كِّ اجلٕٮت كالىٛةت مل٨ ل٥ يذٌؼؾ 
ًٍ </ - يٌب هل مؿمؽان اجل ى ٔا ل يبي ًٌ ىٍكذى ٔىاءً  ي ًٍ ى

ًٍ  ثًأ ى ًح، كل ٍى ًٍه
ٍ

ٔا احل ظي ـًُىةدً  حىٍلؽى ً  ث
ـً  ئي ًٍ  اىٍػي ٓي ـً  ذىلًمى  يًف  اثلَّةكًجىًح، فى ة ٍجػى

ى
أل ٔرً  اكى ؼي ًح، كالىل ٍى ً ةا ةًقيىًح،  الكَّ اىٍلى

ْٔااٙ بنًموَااد بنسااٙ ( )

زؤيٍ جهٖةند بنُقم ٔعامو  

بعسحةو بوؾكاةو بنعقهٛ اد أٔ   

بنعًهٛ د  ٔزػعم بنمٍِّٚ  ٙ 

يقةجااام بنعقااام  ٔ ََّاااّ ع   

 يمقهٛ د نهعقم  اٙ أٖإل  

بناامٍِّٚ ٔ ىٔعااّ   ااةنؿقل    

ٔبنحةٞاام يااة ٚحٛ ُااّ بنٓااىى  

ُ اُّ بنٓاىى    ٔبنؿٍُ ية ؾ

ٔبنقحااٛؽ يااة قح ؿااّ بنٓااىى. 

ٌ  عهُٛة أٌ َسعح م جظٕبْى   ٔ

بنُٕٗٔ بنعى ٛ اد َٔػًام   

عهٛٓااااة  ٔع َسهٔنٓااااة ٔ ٌ 

قةن ر بوٖٕل ٔبنقٕبعم 

ٓٛ ااااااد أٔ   بنعقهٛ ااااااد بنحمٚ

َٛ د.    بنحىْة



بنكٟٕٜ بنؿًىبل 

 

ىةثىًخ  كىؽً 
ٍ

ىااًؿي  اْن ٍْوً  الَّسَّ ى
ٍخ  أل عى ًى ةاًًؿ، ككى حي  ابٍلىىى ىضَّ ىقج  حمى ٓىة،  احلٍ ًُ ً خًلىةث

عخ ح كًك  . >خلةثُٓة... احلقج  حمضَّ

 االعتداه

ا٩ٛؿدت ٦ؽرقح ، كىلع ػبلؼ اتلٛؿيٍ اذلم يف ا٣ُؿٚني
ة٬ةت كل٥ ختؿج  الء٦خ ككاء٦خ ثني ا٢ٕٞ٣ ا٣رب٬ةين كبٞيح االِّتِّ

ٚلك  ٝؽ ص٤ٕذ٭ة ٦٪جٕةن هلة ٨٧ً ، ٨ٔ ا٣ُٛؿة اخلةحلح ٨٦ اتلجٕةت
كْل ٦ة ٤ٔي٫ املؽرقح اإلقبل٦يَّح ، احلؽكد ا٣يت أقكذ٭ة

كأٌكؽت ىلع ، ٚةٔذ٧ؽت ىلع أقةس ٔٞبليئ ٦ذني، األوي٤ح
ي٨ ـو ثني ا٢ٕٞ٣ كادلِّ ٚبل ، كصٮد اردجةطو كدجةدؿ ٦٪ٕٛح كدبلز

ملة يرتدت ، ي٧ك٨ ألم  ٦٪٭٧ة االقذ٘٪ةء ٨ٔ اآلػؿ كال د٭٧حن٫
س ٨٦ ػبلؿ ، ٤ٔي٫ ٨٦ أمٮر ك٦ٛةقؽ كٝؽ أيٌؽ٬ة الرشع املٞؽَّ

 . ة قجٜاآليةت كالؿكايةت ذ٠ؿ٩ة ثٌٕ٭ة ٚي٧

 ُّٜ ي٨، ك٬ٮ احل ، ٚإفَّ ٬٪ةؾ ٔبلٝح ٦ذجةد٣ح ثني ا٢ٕٞ٣ كادلِّ
ثةحلؽكد ا٣يت ظٌؽد٬ة كرق٧٭ة كزبذ٭ة ، ك  ٦٪٭٧ة حيذةج اآلػؿ

؛ كال يكذُيٓ أمُّ مؼهو أف يٌؽيع ػبلؼ ذلٟ، ا٢ٕٞ٣
ـا٫٦ إثُةؿ اليشء ث٪ٛك٫  . القذ٤

 زابعًا: اخلطٕط احلىساٞ 

 دٞؿأ لٮظحن م١ذٮب ٤ٔي٭ةٚإذا ثٟ ، ٝؽ د٧يش يف ماكفو ٦ة
ٚعََّّ لٮ اك٩خ ال١ذةثح دلؿَّد ، (ظيٮا٩ةت ٦ٛرتقح !!ال دذٞؽـ)

ـظح أك ِّٗي كإٝيَّح ل١٪ٟ دٛؿح كتن١ؿ كَّ ٦ى٨ ٠ذت ذلٟ ، م
٨ ٩جَّ٭ٟ ىلع ٬ؾق امل٪ُٞح ٨ ، كَلَّ ٦ى ٢ يف ٩ٛكٟ ٦ى كقٮؼ دذأ٦َّ

ف ٬ؾق ال٤ٮظح لٮ  ٚي٧ة - ألفَّ األزؿ املرتدت ىلع ٬ؾق املكأ٣ح؟ دكَّ

( َٓع بنحاغد  بنكٟحاد  )

  . 

 

 

 
ْٔٙ يموَد بنقاى ٌ  ( )

ٔيموَاااد أْااام بنحٛاااار   

   ٌ )^(  ْٔاااٙ زاااىٖ أ

بنعقاام ٔبناامٍِّٚ يساييااةٌ  

ً اام ٔٚعةٚاام جعٛاآًة  ٚك

جعٛاااًة  ٔأًََّٓاااة ؾػ ساااةٌ  

َٔعًساااةٌ ياااٍ به زعاااةنٗ 

عهٗ بيَُةٌ  ٔأََّّ ع غُٗ 

وؾااامًْة عاااٍ بوقاااى   

 ةنعقاام َاإو ٔبناامٍِّٚ ْاإ  

بنٟىٚااق بنًُااسقٛى   ااةنُٕو 

ْٕ بنكةْف عاٍ بنٟىٚاق   

 ه٘ ٚؤل٘  نٗ بنكًةل.  بن
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، أزؿ آين كي٧ف ظيةة اإلنكةف املةديَّح امل٭٧ح - اك٩خ كإٝيَّح
يح ثك٢ِّ يشءو ٨٦ أص٤٭ة ٌِّ  . كا٣يت ي

قٮاء ، كل١٪٪ة ٩٭٢٧ اخلُٮط كال ٩ذٮرع ٨ٔ ا٩ذ٭ة٠٭ة
ي٨ ٚي٧ة لٮ اك٩خ د٤ٟ  أكة٩خ ٨٦ ص٭ح ا٢ٕٞ٣ أـ ٨٦ ص٭ح ادلِّ

ِّي ٦ةديَّح يجٌج٫ ال ٚعي٪٧ة ، احلؽكد هلة آزةر ِّٗي مؿايح ظةحلةن ٗك
ألفَّ ا٣ٕٞةب كاألزؿ ؛ كخيٮض لخةً٭ة ِّٗي ٦جةؿو ، يؿدؽع
ثح٪٧ة ، كيٛ٭٥ ظؽكد الرشع ىلع أ٩َّ٭ة حتؽُّ ٨٦ ظؿيَّذ٫، أػؿكم

كدي  دًيٍمى }/ كٝؽ ٝةؿ دٕةىل، ٢ٛٗ ٨ٔ أ٩َّ٭ة ٧ًةف قبل٦ذ٫ ؽي  ظي
ـىالى  ة ا  ْى بئ كدي  دًيٍمى }/ كأمةر دٕةىل  {تىٍلؿى ؽي ة ا ـىالى  ظي ْى ك ٍػذىؽي  تى

 ٍَ ٌى ؽَّ  كى كدى  حىذىػى ؽي ًمى  ظي كخلى
ي
ًي  ا ـىأ ٔفى  ْي ٍي ً ةل ي٨   {اىظَّ ٚعؽكد ادلِّ

٬ة ث٪ٛك٫ كأّ٭ؿ٬ة ، كا٢ٕٞ٣ ْل ظؽكد اهلل دٕةىل كاظؽة ظؽَّ
كاألػؿل رزؽ اجلةس رقٮالن ثةَ٪يةن ، ٔرب رق٫٤ ا٣ْة٬ؿي٨

بل، كص٤ٕ٭ة ٔ٪ؽق كدي  دًيٍمى }/ ٚٞؽ ٝةؿ ص٢َّ ٔك ؽي ٍَ  ظي ٌى عً  ا كى ًُ  يي
ي ا كى  ٔهلى ّي  رىقي َِّةتو  ييٍؽًػيٍ ًٍؿم صى ٍَ  ِّتى ة ًٌ ٓى ٍذً ةري  حتى ٓى ٍج

ى
َى  اأٍل ي ةدًلً ة ػى ٓى  فًي

زي  كىذىلًمى  ٍٔ ًي  اىٍفى ًظي   .{اىٍػى

 حدٔد العكن

ٮاعت اللكيَّح احلٞيٞيَّح ، إفَّ أظاكـ ا٢ٕٞ٣ يف دااؿة املًٮ
ذجةريَّح ػةرصح ٨ٔ ظؿي٥ ا٢ٕٞ٣ ٮاعت النؼىيَّح كاأل ؛ ٚةملًٮ

٬ةأل٫َّ٩ ال  ة تلِّ٘يُّ ، يكذُيٓ احلك٥ يف ا٣ٌٞةية النؼىيَّح املذِّ٘يِّ
كال ا٣ٌٞةية ، ٚإفَّ أظاك٫٦ لكيَّح كاتلِّ٘يُّ يت٪ةىف ٦ٕ٭ة

ذجةريَّح ألفَّ مبلاكت أظاك٦٭ة ػةرصح ٨ٔ ظؽكد ا٢ٕٞ٣ ؛ األ
ربِّ ٔ٪٫ ، ث٢ دكٮف ثيؽ ٦ٕذرب٬ة، كاغاجح ٔ٪٫ ثٍُِلح ك٬ؾا ٦ة عي
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 .اىفؿاغ اىػل ي

كيكذؽؿ ىلع ، ٚ٭ٮ يثجخ ثة٣رب٬ةف رضكرة كصٮد اخلة٣ٜ
ي٨  ح ادلِّ رضكرة كصٮد ٩يب  كىلع رضكرة ٔى٧ح اجليٌب كىلع وعَّ

ة ٦ة ال يكذُي٫ٕ ، ال١ؾايئ ث٧ة يتج٫ٕ ٨٦ مؤيؽات إٔضةزيَّح أ٦َّ
كًلؾلٟ ثيةف ٢٤ٔ األظاكـ ا٣يت ، ٬ٮ ثيةف اتلٛةوي٢ اجلـايَّح هل

ٚ٭ٮ إ٧َّ٩ة ، ألفَّ مبلاكت أظاك٦٭ة ٣حكخ ثيؽق؛ ثيؽ اخلة٣ٜ
ك٬٪ة ال ، أل٫َّ٩ اوُةد ظؽكد٬ة الٮقُٯ؛ ظك٥ يف ِّٗي٬ة

ٚي١ٮف دلؿل لبلقذعكة٩ةت كا٣يت ، ي١٧٪٫ اتل١٭٨ ث٭ة ُٕٝيةن 
أل٩َّ٭ة ٬٪ة ٩ةٝىح ، كال دى٢ ثةإلنكةف اىل دكةم٫٤، ال ٩٭ةيح هلة
ِّي ُٕٝ ي٨، ث٢ ّ٪يَّح حمٌح، يَّحٗك  . ذلا ٩ٓل النةرع ٔ٪٭ة يف ادلِّ

 حدٔد الدَِّٖ

الن أف ٩تكةا٢ ك٩ٞٮؿ ٦ة ٬ٮ امل٤ُٮب ٨٦ / يججيغ جلة أكَّ
ي٨  ؟ ادلِّ

 / أك ٩ٕرٌب ٨ٔ ٬ؾا الكؤاؿ بكؤا٣ني

 ٌة يه اظذيةصةت اإلنكةف؟  -

يَ يف ديجحذٓة  - ٌة يه االظذيةصةت اىيت يػضـ غِٓة قٔل ادلج
يَ يِعرص يف ديجحذٓة)لإلنكةف   ؟ (ادلج

ظي٪٧ة جنيت ٨ٔ ٬ؾا الكؤاؿ يذٌط جلة ثبكةَح ظؽكد 
ي٨ ي٨ ، ادلِّ ٚإفَّ يف ٬ؾا الكؤاؿ كاجلٮاب ٔ٪٫ ثيةف ٣ٞؽرات ادلِّ

كا٣يت تك٤ٌٍ الٌٮء حبكت ا٣ْة٬ؿ ىلع ظٞيٞذ٫ ك٦ة٬يَّذ٫ 
  !!كاػذىةو٫ ظي٪٧ة يٕضـ ِّٗيق ٨ٔ د٤جيح أمؿو ٦ة

أًٚاااااااٍ  ( وبغاااااااع:)

بنًٗى٘  أٖإل بنًعى اد   

-ٔبنًُٓع بنعقهٙ  ٔ

  . 
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ي٨ ٝؽ صةء ٨٦ احل١ي٥  ث٧ة أفَّ  - كًلؾلٟ يذٌط جلة ادلِّ
أ٫َّ٩ ي٤يٌب ظةصةت اإلنكةف ظي٪٧ة يٕضـ ِّٗيق  - ثؽحل٢و ُٝيع
 . ٨ٔ د٤جحذ٭ة

ي٨ ، ٩أيت اآلف ك٩ؿصٓ إىل أو٢ حبس٪ة يف ثيةف ظؽكد ادلِّ
ٚيجؽأ ٨٦ ، ْل امل٪ُٞح اخلةرصح ٨ٔ ق٤ُح ا٢ٕٞ٣/ ـِلٔؿ

 - ثة٣رب٬ةف - ٚعي٪٧ة خيذةر ا٢ٕٞ٣ دي٪ةن ، ظير ا٩ذٓل ا٢ٕٞ٣
ط جلة كيبنٌي األظاكـ ، ؽ٩ة ث٫كيٕجٌ  ًٌ ي٨ كيٮ يأيت دكر ادلِّ

الرشٔيَّح ا٣يت رٌشٔ٭ة ابلةرم جلة ل٤عىٮؿ ىلع الكٕةدة 
٤ٚٮ اكف ا٢ٕٞ٣ اكٚيةن ملة ٚؿض ٤ٔي٪ة ، األػؿكيَّح كاهل٪ةء ادل٩يٮم

ي٨ اكٚيةن ملة أكصت اهلل ٤ٔي٪ة ، اتلٕجُّؽ ثةألديةف كلٮ اكف ادلِّ
ي٨ امل٪عؿؼ ٨٦ ل١يبل خيذ٤؛ اتل١ٛؿ كاتلؽثٌؿ ٍ ٤ٔي٪ة ادلِّ

ي٨ يف كِّ ، املكذٞي٥ ٚ٭٪ة يٮصت ا٢ٕٞ٣ ٤ٔي٪ة اال٣زتاـ ثةدلِّ
ك٣ك٨ ال ، ألفَّ ا٣تن١يٟ ث٫ تن١يٟ ثة٢ٕٞ٣؛ وِّ٘يةو كًلجِّيةو 

ي٨ ث٢ يجًف ا٢ٕٞ٣ املجنٌي هل كاحلةك٥ هل الػذيةر  حبير ي٪ٛؿد ادلِّ
ِّٜ دكف ابلة٢َ ي٨ يف ٔنٮاايح لك٭، احل ، ة وةاجحكإالَّ بلٌف ادلِّ

 . ٚة٢ٕٞ٣ ٬ٮ اذلم ي٧ٌي الكٞي٥ ٨٦ ِّٗيق

خاوشًا: االتِّخاد بني الدَِّٖ ٔالعكن

ـاتلدبنٌي جلة  ة دٞؽَّ ي٨ م٧َّ ، اكم٢ كاالحٌتةد ثني ا٢ٕٞ٣ كادلِّ
ألفَّ ا٣ٛى٢ كاال٩ٛىةؿ ؛ كال ي٧ك٨ ٚى٤٭٧ة ٨ٔ ثٌٕ٭٧ة

ي٨ ال يكذُيٓ ٚعي٪٧ة ، يؤدم إىل اتلٌُؿؼ يرتؾ ا٢ٕٞ٣ ادلِّ
ٚيٞٓ يف االقذعكة٩ةت اذلكٝيَّح ، إىل ال٧١ةؿ املٛؿكضاتلٮٌو٢ 

أل٫َّ٩ ال يٕؿؼ ٠يٙ يٕجؽ اإلهل ؛ كيٞٓ يف مىةاؽ النيُةف
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ك١٬ؾا ؟ كًليٙ ين١ؿق كًليٙ يى٢ إىل مؿادت ال٧١ةؿ
ي٨ ٚعي٪٧ة يرتؾ ا٢ٕٞ٣ يٞٓ يف اتلؼجٍ يف اػذيةر  ثة٣جكجح لرلِّ

ح كيٞٙ حمذةران أ٦ةـ النج٭ةت ا٣يت دأيت  ٌٞ كال ، ٤ٔي٫ادلية٩ح احل
. ك٬٪ة ابلُبلف، يكذُيٓ رد٬ة إالَّ ث٫

كًلؾلٟ ظي٪٧ة يذؽػ٢ ا٢ٕٞ٣ ٚي٧ة ال يٕ٪ي٫ يكٮف رأي٫ 
، ٚيٞٓ يف اجل٭٢ كاتلٌٕؽم ىلع احلؽكد، ثىِّية كدحل٢ثؽكف 

ي٨ ٚ٪ة ىلع ظؽكدق ، كًلؾا ثة٣جكجح لرلِّ ٧١ٚة أفَّ ا٢ٕٞ٣ ٔؿَّ
ح ث٫ ي٨، اخلةوَّ د كبنٌي وبلظيةت ادلِّ  . ٠ؾلٟ ظؽَّ

ط مة٬ؽ ىلع الك٦٪ة ٦ة ركم ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ  كأًك

َّٔ  كٌجؽأْة األمٔر ؿأكَّ  فَّ إ</ (×)  يجذفع ال اىيت كغٍةردٓة ٓةدى كك
هلً،  كُٔران  خليلّ زيِح ا صػيّ اذلم ثّ، اىػلو إالَّ  ءيش

ٔكٔف، كأَُّ  ًٓػةىلًٓ، كأَُّ  اىػجةد غؿؼ ـجةىػلو هلً،  ؿاملؽثج  ّخمي
ً ابلةيق ّؿكف، كأَُّ املؽثَّ  ًٓكأَُّ  ٔا ْك  ٌة ىلع ثػلٔهلً اىفةُٔف، كاقذؽل

كُٓةرق،  ّككٍؿق، كحلي كأرًّ، كمٍكّ قٍةاّ ػيلّ، ٌَ ٌَ رأكا
ٔا كال يـؿ لً ؿان كٌؽثج  ػةىلةن  كهلً هل كبأفَّ   َاحلكى  ثّ يـكؿ، كغؿـ

 ٌة اىػيً، ـٓؾا يف اجلٔر اجلٓو، كأفَّ  يف اىظيٍح اىلجيط، كأفَّ  ٌَ
 دكف ثة٢ٕٞ٣ ا٣ٕجةد يكذيف ٚ٭٢/ هل ٝي٢. >اىػلو ً، غييّدهلٌ 

 ا صػيّ اذلم غليّ دلالىح اىػةكو إفَّ <: (×) ٝةؿ؟ ِّٗيق
ٔاٌّ ؽايذّ، غيً كزيجذّ ك  ّ، كغيًربٌ  ْٔ ّ، كأَُّ احلٌق  ْٔ ا أفَّ  ْك

ٌػىيح،  هل َةغح، كأفَّ  هل نؿاْيح، كأفَّ  هل ح، كأفَّ حمجٌ  خلةىلّ أفَّ 
 ثةىػيً إالَّ  إحلّ ئوو ال ّأَُّ  كغيً، ذلم ىلع يؽهٌل  غليّ جيؽٍ  ـيً

ٔصت ذلم يىت لً ثػليّ، إف يجذفع ال ّكَيجّ، كأَُّ   ثػيٍّ، ـ

 أوٖ أَِّاااااٙ يطهًاااااة( )

جةوَف   أًَع أٔ جةونٍَٛ

ِّ ؾةٍَد   كًة ع ًٚكٍ و

أٌ زؿاامَّ يؿاام بوقااىٖ  

كهن  ع ًٚكٍ نهمٍِّٚ أٌ 

ٚؿمَّ يؿام بنعقام  ٔكاهب    

 .  بنعكٍ
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ٔاـ ال اذلم كاألدب اىػيً َيت اىػةكو ىلع  . >ثّ إالَّ  هل ك

ي٨ ، كيف ثٕي الؿكايةت دؾ٠ؿ اتلاكم٢ ثني ا٢ٕٞ٣ كادلِّ
 ٔجؽ أثٮ ٝةؿ، ك٣حف ا١ٕ٣ف، ٚلكُّ ٦ى٨ اكف اعٝبلن اكف هل دي٨

 هل اكف ديَ، كٌَ هل اكف اعكالن  اكف ٌىَ<: (×) الىةدؽ اهلل
ٌِح دػو ديَ  . >اجل

اتلؽي٨ٌ ك٣ك٨ ٦ٓ دٌُؿؼ ّة٬ؿق ٚٞؽ يكٮف النؼه 
ك٬ؾا ٦ة  - ٧٠ة ٩ؿاق ٚي٨٧ يٌؽيع اتلؽي٨ٌ - كبؽكف ٔٞبل٩يَّح

 ادليييم، غَ ثَ قييٍةف حمٍؽ غَ</ تنِّي إحل٫ الؿكايح اتلةحلَّح
 كديِّ غجةددّ ٌَ ـالف/ (×)ا  غجؽ أليب كيخ/ أثيّ، كةؿ
كـٌيّ؟ 

 ؟ غليّ نيؿ/ ـلةؿ

 أدرم.  ال/ كيخ

ٔاب إفَّ / ـلةؿ  إرساايو ثين رصالن ٌَ اىػلو، إفَّ  كؽر ىلع اثل
ـااؿ ٌَ صـيؿة يف ا يػجؽ اكف ُرضة، نسرية  ابلعؿ، ػرضاء ص

،  ثّ، ـلةؿ/ ية مؿَّ  املالالح ٌَ مياكن  املةء، كإفَّ  ظةْؿة النضؿ ربج
ٔاب أرين ، امليم ـةقذليّ، ذلم[ دػةىل] ا ـأراق، غجؽؾ ْؾا ز

إنيس،  ؤرق يف امليم اوعجّ، ـأدةق إف/ إحلّ[ دػةىل] ا ـأكىح
 يف ماكُم كغجةددم اعثؽ، ثيؾين رصو أُة/ كةؿ؟ أُخ ٌَ/ هل ـلةؿ
ة ئٌّ ٌػّ ـاكف، ٌػم ا ألغجؽ املاكف، ـأدحذم ْؾا ٍَّ  ذلم، ـي

 ـلةؿ، ليػجةدة إالَّ  يىيط كٌة، ىزنق ماكُم إفَّ / امليم كةؿ هل أوجط
 لؿٌبِة ىحف/ كةؿ؟ ْٔ كٌة/ هل ـلةؿ، ْؾا غيجةن  ملاكُِة إفَّ / اىػةثؽ هل

 احلنحل ْؾا ـإفَّ ، ْؾا املًٔع يف رغيِةق محةر هل اكف ثٓيٍح، ـئ

 

( يؿًاام جااٍ ٚعقاإت   )

  بنكاااة ٙ  ظ بنكهُٛاااٙ  

ٔ  . 

 

 

 

    ظ( بنًٗمو بنُةجق)

ٔ  . 
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 هل اكف لٔ/ ـلةؿ؟ محةر لؿٌبم كٌة/ امليم[ ذلم] هل ـلةؿ، يٌيع
ة / امليم إىل ا احلنحل، ـأكىح ْؾا ٌسو يٌيع اكف ٌة محةر إٍَُّ
  .>غليّ كؽر ىلع أزحجّ

أ٩َّ٭ة ٣حكخ مكأ٣ح كإ٧َّ٩ة أكرث٩ة ٨٦ ذ٠ؿ الؿكايةت حل٥٤ٕ 
ث٢ ظك٥ ث٭ة اإلهل ، ٦جذؽٔح كال مؼىيَّح ػةًٕح ذلكؽ ٦ٕنٌي 

٥ْ كأ٢٬ ابليخ ٤ٔي٭٥ أ٢ٌٚ  ٝج٢ ذلٟ كدجٕةن هل اجليب اأٔل
 .الىبلة كالكبلـ

 حاجٛ الدَِّٖ إىل العكن

ٝج٢ أف ٩بذؽأ ثكبل٦٪ة ننِّي إىل لك٧ةت أ٢٬ ثيخ 
 ٚيف ٠ذةب الاكيف، يف ٬ؾا الىؽد (^) ا٣ٕى٧ح كا٣ُ٭ةرة

 (×) آدـ ىلع صربايو ْجٍ</ ٝةؿ (×) أ٦ِّي املؤ٦٪ني ٨ٔ

 كدع ـةػرتْة زالث ٌَ كاظؽة أػريؾ أف أمؿت آدـ، إينج  ية/ ـلةؿ
اىػلو، / اثلالث؟ ـلةؿ صربايو، كٌة ية/ آدـ هل ازجذني، ـلةؿ

يَ. ـلةؿ  صربايو اىػلو، ـلةؿ اػرتت كؽ إينج / آدـ كاحليةء، كادلج
يَ ليعيةء  أف أمؿُة صربايو، إَُّة ية/ كداعق، ـلةال اُرصـة/ كادلج
 . >كغؿج ـنأُلٍة/ اكف، كةؿ ظير اىػلو ٌع ُلٔف

 ال ملَ ديَ ال</ أ٫َّ٩ ٝةؿ (×) كًلؾا ٨ٔ أ٦ِّي املؤ٦٪ني
 . >هل غلو

كأيٌةن يف الؿكايح ا٣يت أرش٩ة إحل٭ة قةثٞةن ٨ٔ اإل٦ةـ 
ي٨ (×) الىةدؽ ٨، يىٙ جلة د٪ةقت ا٢ٕٞ٣ ٦ٓ ادلِّ  ٚلكُّ ٦ى

 . اكف اعٝبلن هل دي٨

( يؿًاام جااٍ ٚعقاإت   )

  بنكاااة ٙ  ظ بنكهُٛاااٙ  

ٔ  . 

    ظ( بنًٗمو بنُةجق)

ٔ  . 

 

 

( عهٙ جٍ يؿًم بنهٛطٙ )

بنٕبَااٟٙ  عٛاإٌ بنؿكااى  

 .  ٔبنًٕبعظ  ٔ

 



 ل. َعم بنغى٘ 

 

ي٨ ٦ذجةد٣ح/ ٚرنصٓ ك٩ٞٮؿ ٧٠ة إفَّ احلةصح ثني ا٢ٕٞ٣ كادلِّ
ي٨ ٨٦ ، أق٤ٛ٪ة ذ٠ؿق ثٌف أف ٩بنٌي أ٥٬ ٦ة حيذةج إحل٫ ادلِّ

ة ٩ٞةط، ا٢ٕٞ٣  / كي٧ك٨ د٤ؼيه كص٫ احلةصح هل ثٕؽَّ

ي٨األكىل/  ذٞةديَّح لرلِّ  ث٪ةء الؿؤيح ال١ٮ٩يَّح كاألوٮؿ األ
ة، ا٣ٕؽؿ، اتلٮظيؽ) ٚإفَّ ا٢ٕٞ٣ ٬ٮ ، (املٕةد، اإل٦ة٦ح، اجلجٮَّ

كا٣يت ىلع أقةق٭ة دثجخ لٮاز٦٭ة ، اذلم حيٌؽد الؿؤيح ال١ٮ٩يَّح
يؿق٢ الؿق٢ هلؽايح ، ٨٦ كصٮد ػة٣ٜ اعدؿ ظ١ي٥ ٣ُيٙ

يح ، اجلةس كإيىةهل٥ إىل َؿؽ ال٧١ةؿ ذجةرَّ كيبنٌي املكةا٢ األ
يٜ ٨ٕٚ َؿ، كا٣يت دٮو٤٭٥ إىل مؿادت ال٧١ةؿ احلٞيٞيَّح

الؿقٮؿ نكذُيٓ أف ٩ٕؿؼ اخلةرَح املٮو٤ح إىل َؿيٜ 
. اإلنكة٩يَّح ا٣يت ْل مؿاد اجل٧يٓ

قفاثلةُيح/ 
ي
ح األ ح اللكيَّح  (املجةين) إزجةت وعَّ ا٣ٕة٦َّ

ي٨ ؽـ ، لرلِّ اجلْؿيَّح كا٤٧ٕ٣يَّح ٨٦ ظير مٮاٚٞذ٭ة ل٢ٕٞ٤ ٔك
ح األكىل كي٪يف اثلة٩يح، مٮاٚٞذ٭ة هل ذللٟ ٚ٭ٮ ؛ ٚيثجخ وعَّ

٧ٚسبلن ظي٪٧ة ٩ٞؿأ ، ؿ اجلهَّ إىل ظير ٔؽـ اتلٕةرض ٫ٕ٦يؤك
اجلىٮص ادليجيَّح كجنؽ ٚي٭ة ٦ة يؽؿ ىلع صك٧يَّح اخلة٣ٜ أك 

لٮصٮد ثؿ٬ةف ؛ ٔؽـ ٔؽهل أك ِّٗي٬ة ٚبل يٞج٢ ذلٟ كيج٫٤ُ
ـٌ ىلع ػبلؼ ذلٟ لؿٚٓ ؛ ٚي٤ــ اتلأكي٢ يف ّة٬ؿق؛ ٌٔٞل دة

. ا٣ُٕٞيَّح اتلٕةرض ثني اجلهِّ ا٣ُٞيع الىؽكر كبني أظاك٫٦

ٚإفَّ ، إزجةت كصٮب كلـكـ َةٔح اإلهل كاخلة٣ٜاثلةثلح/ 
احلك٥ ثُةٔح اخلة٣ٜ ثك٢ِّ األمٮر اجلـايَّح ا٣يت أدة٩ة ث٭ة الؿقٮؿ 
ي٨ كإالَّ اقذ٤ــ ادلكر ٧٠ة  ال ي١٧٪٪ة أف ٩ثجذ٭ة ٨٦ ػبلؿ ادلِّ
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ك٦ة ، ٚبل ثيؽَّ ٨٦ كصٮد آمؿ لئلنكةف هل ق٤ُح ٤ٔي٫، ٬ٮ كاًط
. ٬٢ٕٞ٣ٮ إالَّ ا

ٚعي٪٧ة ّ٭ؿ الكٮٚكُةايٮف ، ردُّ النج٭ةت ٔ٪٫الؿاثػح/ 
ي٨  ٝةـ أرقُٮ ثٕؿض مج٤ح ٨٦ املجةظر ا٤ٕٞ٣يَّح املذ٤ٌٕٞح ثةدلِّ

كًلؾلٟ ردَّ النج٭ةت ، ٚأّ٭ؿ ثُبل٩٭٥ ثةألد٣ح ا٤ٕٞ٣يَّح
كًل٧ة ، احلؽازٮيَّح املةديَّح كا٣ٕٞةاؽيَّح ا٣يت دْ٭ؿ ٨٦ ٬٪ة ك٬٪ةؾ

ي٪٧ة ٩ؿيؽ اإلصةثح ٨ٔ مج٭حو ٦ة ٨٦ كصٮد ٬ٮ كاًط ال ثيؽَّ جلة ظ
ٚبل ، ٝةق٥ منرتؾ ثني ا٣ُؿٚني ليك يكذ٧ؿ احلٮار اهلةدؼ

ي٨ ذ٫؛ ي٧ك٨ الؿدُّ ىلع املةديني ثةدلِّ ك٬٪ة ، ٣ٕؽـ أذٞةد٥٬ حبضَّ
ال ثيؽَّ جلة ٨٦ الؿصٮع إىل ٝةق٥ منرتؾ ثني اجل٧يٓ أال ك٬ٮ 

 .(ا٢ٕٞ٣ ا٣بكيٍ) ا٣ُٛؿة

ييناإلاع٩ح ىلع اخلةمكح/  ؽ ، ٚ٭٥ اجلهِّ ادلِّ ثإػٌة٫ٔ ل٤ٞٮٔا
ـ الرشٔيَّح؛ ا٤ٕٞ٣يَّح . كبةتلةيل املكةٔؽة ىلع اقت٪جةط األظاك

 حاجٛ العكن إىل الدَِّٖ

، إفَّ ل٢ٕٞ٤ ٦٪ةَٜ يٕضـ ٨ٔ الٮوٮؿ إحل٭ة ث٪ٛك٫
ٚحكذؼؽـ أدكاد٫ مل٢ء ٬ؾق امل٪ُٞح كحيك٥ ىلع ًٮء ٦ة ِّت٤ج٫ 

ي٨ كاظؽ، ٬ؾق األدكات كالٮقةا٢ ٨٦ ٬ؾق األدكات  كادلِّ
كالٮقةا٢ كا٣يت ال ي٧ك٨ ألمِّ أداةو أف حت٢ حم٤٭ة ك٦جةرشة 

٧١ٚة أ٫َّ٩ ال يكذُيٓ احلك٥ ىلع املؿايةت إالَّ ، كّيٛذ٭ة
ا٣يت ال يؽرؾ املؿايةت ِّٗي٬ة ال الك٧ٓ كال  - ثٮاقُح ا٣ٕني

ي٨ - اذلكؽ ظير يٕذرب ق٤ُةف ا٢ٕٞ٣ ، ١ٚؾا ثة٣جكجح لرلِّ
٣حف ٨٦ مأف ا٢ٕٞ٣ ٦ٕؿٚذ٭ة كلٮ ثٌف  كدحل٫٤ يف األمٮر ا٣يت



 ل. َعم بنغى٘ 

 

اآلؼ الك٪ٮات ٦ذأٌمبلن ٬ةا٧ةن ٦ذ١ٌٛؿان ٦ذعٌِّيان ال ي٭ذؽم إحل٭ة 
ي٨ كاًط كًلجِّي؛ قبيبلن دلؿَّدان  ٚإذا أدرؾ ا٢ٕٞ٣ ؛ ذلا دكر ادلِّ

، أي٨، ٦َّ، ٠يٙ - رضكرة املٕةد دجًف مكةا٫٤ اتلٛىي٤يَّح
ي٨ - أمُّ صكؽو  اذلم أزبذ٫ ) ػةرصح ٨ٔ ظ٫٧١ ٚيرتًل٭ة لرلِّ

قك٫ "٦جة٩ي٫" كأوٮهل
ي
ح أ ، (ا٢ٕٞ٣ كأرشؼ ىلع إزجةت وعَّ

ٚإفَّ ا٢ٕٞ٣ يؽرؾ ثأفَّ ا٣ٕؽؿ ، كًلؾلٟ مكأ٣ح ا٣ٕؽؿ كا٥٤ْ٣
ال يكذُيٓ أف حيك٥  - ٦سبلن  - ظك٨ ك٣ك٨ يف مكأ٣ح املِّياث

كًلؾلٟ مكأ٣ح م١ؿ امل٪٥ٕ كَةٔذ٫ ٠يٙ ، ٠يٙ ٬ٮ ا٣ٕؽؿ
ي٨، دكٮف  . ذللٟ دؿؾ ثية٩٭ة إىل ادلِّ

ك٦ة ذ٬ت هل ابلٕي ٨٦ إٝعةـ ا٢ٕٞ٣ يف ٬ؾق امل٪ُٞح 
ِّي وعيط ٥٤ًى ثة٢ٕٞ٣ٚ، ثة٢َ ٗك ٔي ي٨ إف اكف ًوؽٝي٫ ٝؽ  ، ةدلِّ

ي٨ أف حيك٥ ، إذان ، كهل، ٚة٢ٕٞ٣ إذان وةدؽ احلك٥ يف رأم ادلِّ
٦ٓ ٬ؾا  - كلٮ م١١٪ة. أل٫َّ٩ ٬ٮ مة٬ؽق؛ ٤ٔي٫ يف كِّ األكٝةت

ي٨ ٩ٛك٫ - االٚرتاض  .يف ا٢ٕٞ٣ لاكف ٬ؾا تن١ياكن يف ادلِّ

ي٨ هل ماك٫٩ اخلةص ث٫ كاتلٌٕىت  ٚلك  ٨٦ ا٢ٕٞ٣ كادلِّ
٧١ٚة أ٩٪ة ال ، مؿٚٮض ٨٦ الك صة٩بي٫ ال إٚؿاط كال دٛؿيٍ

ي٨ ـا٫٦ ادلكر؛ نكذُيٓ أف ٩ثجخ كصٮد اخلة٣ٜ ثةدلِّ ، القذ٤
ي٨ أل٫َّ٩ ؛ ١ٚؾلٟ ال نكذُيٓ إٝعةـ ا٢ٕٞ٣ يف ٦٪ُٞح ادلِّ

 .ك٣حف ل٢ٕٞ٤ ا٣رب٬ةين دػ٢ ٚي٫، اقذعكةف ثة٢َ

ص٤يةن املنةك ا٣يت ٩ٕة٩ي٭ة ٨٦ ٚإذا دبنٌي ذلٟ يٌذٌط جلة 
ٚبل ي٧ك٨ ل٢ٕٞ٤ اتلٮٌو٢ إىل تنؼيه ، اتلؼٌجٍ يف احلؽكد

 ِّٜ ٚيؽرؾ ٦ة إذا اكف يذٮٝٙ  - يف ا٣ٌٞةية ادليجيَّح - َجيٕح احل

 ََّؤًََص َ ( قةل زعاةنٗ: } )

ََ ََ ََاَ  اهلل َعَلَْ٘  اْلِكَتَ

ََ َّاْلِحْكَوَت  َلْن َها ََّعل َو

 َفْضَلُ  ََّكاَى َتْعَلُن َتُكْي

ََ ََ ََا اهلل َعَلَْ٘ { َعِظً٘وَ

   ُٓاااة ٚٓاااٛى بنُُاااةل: 

زعةنٗ  نٗ أََّّ عهًَّّ جاهيٍٕو  

نٍٛ يٍ ْهٌ بنعقم بنعهاى  

جٓة  كةنًًُٕعةذ جةنُُحد 

 نهعٍُٛٛ.  

( عحااام به بنقٗاااًٛٙ  )

أٚلٓاااة بنعقااام ي اااٍ و     

ٔ  . 

بنٗااةلق  بييااةو ( قااةل)

 كاى َهي ََّّ قةل: < (×)

 إى بالجٌ ت لَ ختن عاقاًل

ََاء >. بنٗااامٔق  اهلل شَ

 ٔ . ضااإبت بوعًاااةل  

بنؿاااى بنعاااةيهٙ  َٔاااةئم  

 .    ٔبنٓٛعد  ظ
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أك أفَّ هل أذجةراد٫ اذلاديَّح الرصٚح ٨٦ ِّٗي ، ىلع ٝيؽ ػةريج
 . ٝيؽ أك رشط

٨ٔ ِّٗيق يٞٓ يف  (رشط ال) ٚةذلم يكذؼؽـ ا٢ٕٞ٣ ثػ
 كًلؾا اذلم يرتؾ ا٢ٕٞ٣ كيٕذ٧ؽ ىلع اجل٢ٞ ثػ، مج٭ةت ٠سِّية

 . يٞٓ يف مج٭ةت ٠سِّية (رشط ال)

َّٛ لمدمط بني حدٔد الدَِّٖ ٔالعكن  سادسًا: اآلثاز العىم

 ٌتاٟج التعدِّٙ عمٜ حدٔد العكن

ـ ا٢ٕٞ٣ يف ثٕي األظاكـ  ٝؽ ي٨ْ ثٕيه أ٫َّ٩ ظي٪٧ة يٞؽِّ
ك٬ؾق مج٭ح ، ٮهلٚ٭ٮ ٨٦ ثةب دٞؽي٥ ا٣كٛؿ ىلع اهلل كرق

رتؼ ثٞيٮ٦يح ا٢ٕٞ٣ ، ثة٤َح ٤ٚٮ ١ٌٚؿ اإلنكةف كدٌٜٝ اجلْؿ أل
ٚلكُّ ٦ة دٮ٫٧٬ ، أل٫َّ٩ ال ظك٥ يججٓ ٨٦ ِّٗي ا٢ٕٞ٣؛ ٤ُ٦ٞةن 

كٝؽ ٩جٌ٭٪ة ىلع مكأ٣ح ا٢ٕٞ٣ كأ٧٬يَّذ٫ ، املذٮ٥٬ ٬ٮ ِّٗيق
يجًف ٔ٪ؽ٩ة اإلمةرة إىل اجلذةاش ، كظؽكدق ا٣ُٛؿيَّح اتل١ٮيجيَّح

ق٤ت ا٢ٕٞ٣ ظضيَّذ٫ أك ا٣ٕجر حبضيَّذ٫ إٚؿاَةن أك املرتدجح ىلع 
 / ٩ؾ٠ؿ ٦٪٭ة، دٛؿيُةن 

ي٨ كػ٤ٮق ٨ٔ امل٪٭ش - ألفَّ ا٢ٕٞ٣ ؛ ق٤ت ظضيَّح ادلِّ
ي٨ ٚإذا ل٥ نك٥٤ حبضيَّذ٫ يف ، ٬ٮ اذلم أُٔٯ ٬ؾق احلضيَّح لرلِّ
ي٨ ٚكٮؼ يؤدم إىل ا٣ٞٮؿ ، األمٮر األػؿل املٕذ٧ؽة ىلع ادلِّ

ؽـ ك٬ٮ ا٣ٞٮؿ ثةصذ٧ةع ، ظضيَّذ٫ يف آفو كاظؽ حبضيَّح ا٢ٕٞ٣ ٔك
ؽ أف ثيؽَّ  ال إذان ، ك٬ٮ ثة٢َ ُٕٝةن ، اجلٞيٌني  يف النة٬ؽ ٩ىؽَّ

 ٬ؾا َةٔح ككصٮب هلإ ثٮصٮد ظك٥ اذلم ٚ٭ٮ، امليةدي٨ كِّ 

( ٚؿٛااٗ يؿًاام  بنعقاام ) 

ةذ    ٔبنحٛاااااةٌ ٔبيْاااااكةٛن

حعاااد بؤناااٗ    ُٛ اااد  بٟن بنمٚ

و  يؤَُد بيَسٓاةو  َُد

اااىٔذ  نحُاااةٌ.    بنعىجاااٙ  ٛج

ٔ  . 

ظاااى: يؿًااام َةٖاااى  ) ( َب

ع بنعقم )زهٖٛم بوَاٍ   َٓ

ٔزقاإٚى بناآُع(   ْااىبف:  

ةْاى: لبو   أ ٗاى٘  بُن ًٍٚ بًن

حعاااد بؤناااٗ  ؿحاااٍٛ  بٟن بًن

 .  ٔو  قى   ٚىبٌ. 

 

وََّااّ كٛااف ًٚكُُااة  ( ) 

زٗمٚق بنٓةْم  ٙ ٔبقعاد  

ٔزكهٚحااااّ  ااااٙ ٔبقعااااٍد  

أقىٖ  أنٍٛ ْهب بغسًةى 

ٌ  نن  يعُاةِ   بنُقٍٛٛٛث و

أََّّ ؾػ د ٔغٛاى ؾػ اد  اٙ    

ٌٍ ٔبؾاام ! ْٔاإ َااهث     

ٟاَاّ  بنٓٙل عٍ َ ُّ  ٔج

 يٍ أٔٚؽ بنٕبٚؿةذ.  



 ل. َعم بنغى٘ 

 

٫ ا٢ٕٞ٣ ٚرتؾ، اإلهل  . ثة٢َ ثؽك٫٩ اخلبل إىل كاتلٮصَّ

دؤدم إىل ٚإفَّ االثذٕةد ٨ٔ ظة٧٠يَّح ا٢ٕٞ٣ ، الكُعيَّح -
ح ، الٮٝٮؼ ىلع ّة٬ؿ األميةء دكف اتل٧ٌٕٜ ثةملؽلٮالت اخلةوَّ

كبةتلةيل إىل ٔؽـ الٮوٮؿ إىل احلٞيٞح الٮإٝيَّح كاال٠ذٛةء 
. ثة٣ْٮا٬ؿ ٍٚٞ

ة٬ةت االزجيَّح امل٪عؿٚح كا٣يت دؽٔٮ إىل  - دٞٮيح االِّتِّ
ٮيَّح اجلةمجح ، اتلعٌضؿ كا٣ٕ٪ٙ ك٦٪٭ة دذٮدل الكيةقةت ا٣ًٛٮ

ٚإفَّ اذلم يؿل ٔؽـ ظة٧٠يَّح ا٢ٕٞ٣ أقةق٫ ، اتل٨ٔ٢ٕٞ ٔؽـ 
كبةتلةيل دكٮف رؤيذ٫ ال١ٮ٩يَّح ِّٗي ق٤ي٧ح ؛ املٕؿيف ِّٗي ٩ةًش

كيجذش قيةقةت ػةَبح ٨٦ ٝذ٢ األثؿيةء ، ٚذ٪١ٕف ىلع ٫٤٧ٔ
. أك اتل١ِّٛي أك ِّٗي٬ة

ؽـ ظ٤٭ة صؾريةن  - كبةتلةيل د٘يِّي ؛ دذةثٓ النج٭ةت ٔك
ي٨ أك امل٤ح . ادلِّ

ي٨ ٝ٪ةاعن هلة ّ٭ٮر - . ديةرات صؽيؽة ٦٪عؿٚح دذؼؾ ٨٦ ادلِّ

دؾحل٢ ا٣ٕٞجةت أ٦ةـ الكعؿة كاملنٕٮذي٨ كامل١ؿة  -
. كد١٧ي٪٭٥ ٨٦ اجلي٢ ٨٦ ا٣بكُةء كالكؾج

ُل - ٚإفَّ اهلل دٕةىل ٝؽ ، اتلجٕيَّح املؾمٮ٦ح كاال٩ٞيةد اأٔل
ـٌ املرشًلني ثٕؽـ دأم٤٭٥ كد١ٛؿ٥٬ يف اخلة٣ٜ ا٣ْٕي٥  ذ

كبةتلةيل ي٪ضؿ ذلٟ  ؛كادجٕٮا م٤ح آثةا٭٥ كاٝذؽكا ث٭٥، كاخل٤ٜ
ِّٜ ثىٮرة ثة٤َح ي٨ احل . ادٌجةع املنجٮ٬ني كإّ٭ةر ادلِّ

ؽـ ابلعر ٨ٔ اتلأوي٢  - ميٮع أذٞةد ا٣ٕٮاـ ٔك



بنكٟٕٜ بنؿًىبل 

 

ك٬ؾا جي٢ٕ ٬ؾق ا٣ُجٞح ٨٦ اجلةس ػةرصح ٨ٔ ، كمليَّح املُة٣ت
 يبأل ٤ٝخ/ ٝةؿ، اجل٭٥ ث٨ احلك٨ ٨ٔ، املؼةَجةت ا٣ٕٞبلايَّح

 د٤ٟ هل٥ ك٣حكخ، حمجَّح هل٥ ٝٮ٦ةن  ٔ٪ؽ٩ة إفَّ / (×) احلك٨
َ أكخلم ىحف</ ٚٞةؿ؟ ا٣ٞٮؿ ث٭ؾا يٞٮلٮف ا٣ٕـي٧ح ٍَّ  اعدت م

ة ةرً }/ ا كةؿ ا، إٍَُّ ثٍىى
ى
كيًل األ

ي
كا يىة أ . >{ـىةٍخذىرًبي

رزؽ اهلل ، اتلؼ٤ُّٙ االٝذىةدم كاالصذ٧ةيع كاثلٞةيف -
ح  اإلقبل٦يَّح ثرثكات ٠جِّية أوجعخ يف أيؽم دٕةىل األ٦َّ

ـ ا٤ٕ٣ِل كا٣ٌٕٞل؛ ا٣ْةملني . بكجت ٔؽـ اتلٞؽُّ

ٚعي٪٧ة دٮاص٫ املؤ٦٪ني ثٕي النج٭ةت ، اإلحلةد -
ي٨ ظ٤ٌ٭ة ث٢ ٣ٕؽـ ٚ٭٥ ، ال ٣ٞىٮرق - كا٣يت ال يكذُيٓ ادلِّ

ي٨ ٚإ٫َّ٩ يٮو٢  - أك ٣ٕؽـ ثية٩٭ة ٨٦ ٝج٢ النةرع، املذ٧ٌس٢ ثةدلِّ
ح ، مكؽكدةإىل َؿؽ  ٌٞ ٨ ثى٥َّ اتل٪ةزؿ ٨ٔ ٠سِّي ٨٦ ا٣ٞي٥ احل ك٦ى

. بكجت ٬ؾق املنلكح الىِّ٘ية

دٞ٭ٞؿ اإلقبل٦يني كدؿاصٕ٭٥ كدٮيل ِّٗي٥٬ ٦٪ةوت  -
ٚةداركا األمٮر حبكت ٩ْؿد٭٥ املٕؿٚيَّح ، ٣حكٮا أ٬بلن هلة
. اإلحلةديَّح كاملةديَّح

٩تيضحن ؛ ّ٭ٮر ا٣ٞيةدات ا٣ٛةم٤ح ل٧٤ضذ٧ٕةت -
ي٨ل٤ذٛكِّي كا٣يت دؤدم إىل اال٩ٞبلثةت ،  اخلةَئ لرلِّ
. كاثلٮرات

ٜ كاالننٕةب كاتل١رثُّ يف اخلبلٚةت - ٌٞ ٚإفَّ ، ا٣تن
ؽ كاهلل دٕةىل  اجلتيضح اجل٭ةايَّح ٣ٕؽـ ظ١ٮ٦ح ا٢ٕٞ٣ ْل اتلٛؿُّ

ـ  ( ٚعُااٙ) ٙ  بنىَاإ   اا

 بنػاةيو  بععسقاةل  أٔ بنمٍِّٚ

ٍ  َةْااةً  بعسقةلًب جةييةيد  يا

 ٔبنحىْااةٌ  ٔعهااٗ بنؿػ ااد

 جٓاااى بنًاااىبل بنسقااامٚىٍٚ

 ع بناااهٍٚ بنًُسٛاااع ٌٕ

ً  ًٚكُٓى ٍ  بنساةو  بنسًٛٛا  جاٛ

بنكاة ٙ    (.ٔبنحةٞام  بنؿقِّ

 ٔ بنٓٛف بنكهُٛٙ  ظ

  زؿقٛااااق ٔزٗااااؿٛؽ ؼ

ٔزعهٛااااق: عهااااٙ أكحااااى   

بنغ ةو٘  بنٟحعد: بنكةيُد  

ِ   َااااُد بنٟحااااع:  

بنًٟحعد: ؾٛمو٘  بنُةْاى:  

 -لبو بنكساااث بيَاااايٛ د 

ٞٓاااىبٌ  ٔبنٓاااةيّ ياااٍ  

 َ ٍ بنٓةوؼ.  



 ل. َعم بنغى٘ 

 

ث٢ كرد أ٫َّ٩ لٮ اقذؼؽـ اجلةس لكٌ٭٥ ا٣ٕٞٮؿ ملة ، ي٪ٓل ٨ٔ ذلٟ
.ابلةٔر ل٤ٮظؽةٚة٢ٕٞ٣ ٬ٮ ، اظذةصٮا إىل ٩يب  

ي٨ - ٔرب نرش ، دؾحل٢ ا٣ٕٞجةت أ٦ةـ ا٣ُ٘ةة ثةق٥ ادلِّ
ٔٞةاؽ مـٌيٛح كبة٤َح ي٭ؽٚٮف ٦٪٭ة إثٞةء ق٤ُةف اجلٮر ىلع 

يٞٮؿ ، كدىعيط ٦ة ٝةـ ث٫ الك٤ٙ الىة٣ط، رٝةب املك٧٤ني
ح الك٧ٓ كا٣ُةٔح لؤلا٧ٌ )/ يف إظؽل رقةا٫٤ أمحؽ ثَ ظِجو

ك٨٦ كيل اخلبلٚح ٚأمجٓ اجلةس ، كا٣ٛةصؿ كأ٦ِّي املؤ٦٪ني ا٣ربٌ 
ٮا ث٫ كا٣٘ـك ، ك٨٦ ٤ٗج٭٥ ثةلكيٙ كقٌِل أ٦ِّي املؤ٦٪ني، كًر

مؿاء إىل يٮـ ا٣ٞية٦ح ٦ةضو 
ي
كإٝة٦ح ، كا٣ٛةصؿ ا٣ربٌ ، ٦ٓ األ

٭٥ح ك٣حف ألظؽ أف ي٨ُٕ ٤ٔي٭٥ كي٪ةاحلؽكد إىل األا٧ٌ  ، ٔز
ـأت ٔ٪٫، كدٚٓ الىؽٝةت إحل٭٥ صةاـ ان ثؿٌ ، ٨٦ دٕٚ٭ة إحل٭٥ أص

، ٨٦ كيل كوبلة اجل٧ٕح ػ٫ٛ٤ كػ٤ٙ ٌك ، اكف أك ٚةصؿان 
ك٨٦ أاعد٬ة ٚ٭ٮ ٦جذؽع دةرؾ لآلزةر لخة٣ٙ ، صةاـة إٝة٦ذ٫

ح املك٧٤ني كٌلف اجلةس ٝؽ ك٨٦ ػؿج ىلع أ٦ةـ ٨٦ أا٧ٌ . حل٤ك٪َّ 
أكةف ، ٨٦ الٮصٮق كص٫و  ثأمِّ اصذ٧ٕٮا ٤ٔي٫ كأٝؿكا هل ثةخلبلٚح 

ة أك ثة٤٘٣جح َّٜ ، ثةلًؿ اخلةرج ٔىة املك٧٤ني كػة٣ٙ  ٚٞؽ م
 ٦ةت ٚإف ٥كق٤َّ  [كآهل] ٤ٔي٫ اهلل وًلَّ ، اآلزةر ٨ٔ رقٮؿ اهلل

  .(حصة٤٬يَّ  ٦يذح ٦ةت، ٤ٔي٫ اخلةرج

ميٮع ا٣ٕٞةاؽ املذ٪ةٌٝح ا٣يت ال يٞج٤٭ة ا٣ٕة٢ٝ ٨ٔ  -
ٚإفَّ اخلٮض يف األمٮر ، ٩ٛك٫ ٌٚبلن ٨ٔ اهلل دٕةىل كرقٮهل

ادليجيَّح ٨٦ دكف ظة٧٠يَّح ا٢ٕٞ٣ دؤدم إىل اخلؿكج ٨ٔ ا٣ُٛؿة 
كاخلؿكج دةرةن يْ٭ؿ ثىٮرة ٢ٕٚ كأػؿل ثىٮرة ، اإلنكة٩يَّح

( ٙ ٕ : )( ٚقٕل بنقٗاًٛ  نا

 قةٚااعد بولٚااةٌ كةَاار

 نٛاااةقر بنعقااام نؿكاااى

 جُٛٓااااة  ًٛااااة بنكا ااااةذ 

 نساامبقهْر ٔزُةقٗااْر  أٔ

ٙ  كه ٓاة  ٔزٕؾ مْذ ٍٍ   ا  لٚا

ٙ  ؾمش ٔبؾم  كةنه٘   ا

 بنٗاااُةعٛ د بنًٕٚااإعةذ

ًٛ اااد  بجسكىْاااة بنساااٙ ٔبنعه

عحم به بنقًٗٛٙ  ( بنعقم

أٚلٓاااة بنعقااام ي اااٍ و     

ّزغَََن كًََََْ   ٔ

داعً٘ا لِرٍ الوعإلت ًسٓ 

   ّ ؤً َ لن ٗحّكن عقلَ فإ

األهس كاى ُّابً٘ا فصَاز  

   بَظااى: غاإوظ هلحََدًا

 ٘  ٞىبجٛٓااااااٙ  بنًااااااى

ٙ  جةنغىت  بنسؿهٛام   بنُ ُا

عىجااٙ   غًااةعٙ نعٗااةت

ٍ  ٔوبجٟد جسىب لبو  بنعقاَٛاٛ

 .    بنعىت  ٔ

 بَظااااااى: يقااااااةعذ ( )

 .ٔ: بيَاااااااااايٍٛٛ

د زةوٚف بنًهبْث بيَايٛ 

 .  /  وجٙ يْىخ: 



بنكٟٕٜ بنؿًىبل 

 

كِّ ٩ٞهو ٤ٔٮان  أذٞةد كػىٮوةن إف اكف يف اخلة٣ٜ دٕةىل ٨ٔ
أ٫َّ٩ هل كص٫ ، ٨٧ٚ مج٤ح ٦ة يٕذٞؽ ابلٕي ثةهلل دٕةىل، ٠جِّيان 

ني ك٣ك٨ ثبل ٠يٙ ٚيثجخ ال١يٛيَّح كي٪ٛي٭ة ٔ٪٫ ، كيؽ ٔك
 !؟ك٢٬ اصذ٧ةع اجلٞيٌني ِّٗي ٬ؾا، دٕةىل يف ٩ٛف الٮٝخ

هل كص٭ةن  فَّ إك</ ٨ٔ ٔٞيؽة أ٢٬ احلؽير اإلٌةـ األمػؿميٞٮؿ 
يى }/ ٧٠ة ٝةؿ، ثبل ٠يٙ ّي  ٍجىقكى ٌبمى  كىٍص . {كىاإًلٍنؿاـ اجلىالؿً  ذيك رى

يىٍلخي }/ ٧٠ة ٝةؿ، هل يؽي٨ ثبل ٠يٙ كأفَّ  / ٝةؿ كًل٧ة  {ثيؽم ػى
َٔذةف يىؽاقي  ثىٍو } بٍكي / ٧٠ة ٝةؿ، هل ٔي٪ةن ثبل ٠يٙ كأفَّ . {ٌى
ٍؿم} ٍخييجِة ِّتى

ى
كًلؾلٟ جنؽ ال١سِّي ٨٦ ٬ؾق ا٣ٕٞةاؽ ، >{ثًأ

ِّي٬ة يف ٚذةكل ابلٕي . ٗك

. اتلٌٕؿب ك٬ضؿة املك٧٤ني كأذ٪ةٝ٭٥ أديةف أػؿل -

، ىلع ٬ؾق املكأ٣ح كاتلجٕةت املرتدجح، تنٮي٫ اإلقبلـ -
ٚعي٪٧ة يىٮر اإلقبلـ ثىٮرة ٔىجيَّح ثٕيؽة ٨ٔ ا٤ٕٞ٣يَّح 

ثىٮرة م٭ٮا٩يَّح حمٌح  (|)كيىٌٮر اجليبَّ ، كا٣ٕٞبلايَّح
ٚيأػؾ مٮٝٙ ، يؤزؿ ذلٟ ىلع املذ٤ُٓ ملٕؿٚح اإلقبلـ ق٤جةن 

ق، ٦٪ةٝي لئلقبلـ كاملك٧٤ني ، كيٞٙ ٦ٓ الؿأم ا٣ٕةـ ًؽَّ
 . كالٮاٝٓ ين٭ؽ ثؾلٟ

التعّدٙ عمٜ حدٔد الدَِّٖ ٌتاٟج

ي٨ ثإٝعةـ  أرش٩ة إىل ٔؽـ إماكف اتلٌٕؽم ىلع ظؽكد ادلِّ
ي٨ ٨ٔ ، ِّٗيق ٚي٭ة دٛؿيُةن كإٚؿاَةن  ك٨٦ املكذعي٢ إزاظح ادلِّ

ألفَّ ا٢ٕٞ٣ ال يكذُيٓ الٮوٮؿ إىل األمٮر ؛ مؿدبذ٫ كدلةهل

  جااةت  - ( بيجةَااد: )

 ٙ  جةَاد قإل أْام بنؿاق     

ٔبنُااااااااَُّد. يقااااااااةعذ 

 . - بيَايٍٛٛ: 

 

 

 

 

 

 

( عهاااٗ َاااحٛم بنًطاااةل )

بَظااااى: بجااااٍ عطًٛااااٍٛ    

  يػًٕعااااد  سااااةٖٔ  ظ

 ٔية جعمْة. ٔ



 ل. َعم بنغى٘ 

 

ي٨ كالٮيح ملٕؿٚذ٭ة ذجةريَّح كا٣يت يكذٕني ثةدلِّ كبةتلةيل ؛ األ
ح دلحل٢ ٌٔٞل يرتًل ٭ة يف ظٌي اإلماكف إذا ل٥ دك٨ ٦ٕةًر

ٚبل نكذُيٓ ا٣ٞٮؿ ثإماك٩يح كوٮؿ ا٢ٕٞ٣ ل٧٤ٕؿٚح ، ثؿ٬ةين
ث٢ ، ل١ٮ٫٩ صـاٚةن ثةَبلن  - ظََّّ األمٮر الرشٔيَّح - امل٤ُٞح

٨٧ٚ ، للك  ٦٪٭٧ة قةظذ٫ كظؽكدق ا٣يت ظٌؽد٬ة اهلل دٕةىل ث٭ة
ي٨ مج٤ح اجلذةاش الك٤جيَّح إل٩ٛؿاد ا٢ٕٞ٣ ؽـ اقذٕة٩ذ٫ ثةدلِّ  / ٔك

ؽـ ٦ٕؿٚح ا٣٘ةيح ٨٦ اخل٤ٞح - ؛ الٮٝٮع يف ال٤٘ٮيَّح ٔك
. كبةتلةيل االحنُةط الؿكيح كلـكـ املةديَّح ٦جةرشة

ٚإفَّ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣ٌل ال ي٢٧ٕ يف ، االحنُةط األػبليق -
٧ذ٤ٟ ٦جةدئ ي١٧٪٫ أل٫َّ٩ ال ي؛ ٬ؾق امل٪ُٞح ثىٮرة صيٌؽة

. ا٢٧ٕ٣ ٤ٔي٭ة أك ي٢٧ٕ ك٣ك٨ ثىٮرة ػةَبح

اقذعكة٩يَّح ، دٛكِّي الرشع ث٪ْؿيَّةت ثٕيؽة ٨ٔ الٮاٝٓ -
. أك ذكٝيَّح

الٮٝٮع يف مج٭ةت ٠سِّية ٣ٕؽـ اقذُةٔح ا٢ٕٞ٣ دٛكِّي  -
ذٞةديَّح اجلـايَّح . األمٮر األ

ّ٭ٮر ا٣ٞيةس كاالقذعكة٩ةت كاألد٣ح األػؿل ا٣يت  -
لخة٣ٙ ل٤ُٛؿة ، كبةتلةيل ّ٭ٮر دي٨ صؽيؽ؛ ال ظضيَّح هلة

ع احل١ي٥ . الك٤ي٧ح كل٧٤رشِّ

ٚإفَّ إ٧٬ةؿ كاظؽة ، اتلأزِّي الك٤يب ىلع ٩ْؿيَّح املٕؿٚح -
ؽـ  ٨٦ أ٥٬ األدكات د٪ ى ثةإلنكةف ٦٪ ى اتلؼجٍُّ ٔك

ذؽاؿ ىلع املكذٮل املٕؿ  . كاذلم يؤزٌؿ ىلع كا٫ٕٝ ا٧ٕ٣ٌل، يفاأل

أي ااة قاإل بنقٗااًٛٙ:  ( )

ٌ  بناااااه٘ ٚعاااااىف به   (

ٔٔغاإلِ جعقهااّ ٚػااث أٌ 

ٚعىف جعقهاّ كامَّ ْاٙل(    

عحاام به بنقٗااًٛٙ  أٚلٓااة   

 ٔ   بنعقاام ي ااٍ و    

 ٓاإ قاإل جةٞاام  ٌ أوٚاام  

جااّ يعى سااّ ؾسَّااٗ نألياإو   

بنػًئٛ دث نًة قهُة َةجقًة ياٍ  

يُٟقاااد  أََّٓاااة ٔبقعاااد  اااٙ

بن ىب  بنعقهاٙ  ٔ ٌ أوٚام   

جّ ًٍٚ ؾمٔلِ  ٕٓ ٚٓٛى 

  نٗ كايُة.  



بنكٟٕٜ بنؿًىبل 

 

 سابعًا: أسباب التفسٖط

؛ إذا اكف ل٧٤٪٭ش ا٣ٌٕٞل ٬ؾق األ٧٬يَّح ال١جِّية املؾ٠ٮرة
يين٧٤ٚةذا ٬ؾا اجلٛةء  كملةذا ؟ كاحنكةرق ٨ٔ الٮاٝٓ ا٤ٕ٣ِل كادلِّ

إالَّ  - كملةذا ٬ضؿ ٨٦ الكةظح ا٧٤ٕ٣يَّح كاملٕؿٚيَّح؟ ل٥ ي٭ذ٥ ث٫
 ؟ ىلع حنٮ ا٤ٞ٣ح ا٤ٞ٣ي٤ح

 / ٚي٧ك٨ اجلٮاب ٨ٔ ٬ؾا ا٣تكةؤؿ ث٧ة يٌل

 امل٪٭ش احنكةر إىل أٌدت ا٣يت ٬٪ةؾ ٠سِّي ٨٦ األقجةب
زبلزح مكذٮيةت راحكيَّح كي٧ك٨ دٞكي٧٭ة إىل ، ا٣رب٬ةين ا٣ٌٕٞل
 .كالنؼىيَّح، كادليجيَّح، األقجةب الكيةقيَّح/ كْل

 ثاوًٍا: آثاز االعتداه

ذؽاؿ املع٧ٮد  ظي٪٧ة يؿدٌف اإلنكةف إىل مؿظ٤ح األ
يكذُيٓ الٮوٮؿ إىل ؛ كاحلة٧٠يَّح ا٣ُٛؿيَّح ٨٦ دكف تنٮي٫

ٚٮاظؽة ٨٦ ، ٦ؽارج ال٧١ةؿ ىلع املكذٮل اجلْؿم كا٧ٕ٣ٌل
ٌٜ ْل ٬ؾق اجلتيضح ٩ذةاش ا ي٨ احل جل٧ٓ ثني ا٢ٕٞ٣ ا٣رب٬ةين كادلِّ

، الؿاإح املٌة٦ني كا٣يت ختذرص اعل٥ امل١٧٪ةت يف ٬ؾق ا٣ٕجةرة
ي٨ كا٢ٕٞ٣ كإرشؼ أظؽ٧٬ة ىلع اآلػؿ  ٤ٚٮ كٝٓ اتلأ٣ٙ ثني ادلِّ

ٓو ، ٧٠ة ٬ٮ ٠ؾلٟ دكٮي٪ةن  / ٚإ٩٪ة ي١٧٪٪ة ا٣ٞٮؿ ثرضسو ٝةَ
 - كا٣يت ٨٦ املعذ٢٧ ّ٭ٮر٬ة - إفَّ كَّ املنةك ا٣يت ّ٭ؿت

كال جي٢ٕ ل٤نيُةف ىلع ، قٮؼ دتجؽد ث٭ؾا اتلعة٣ٙ ا٣ٞٮم
 . اإلنكةف قبيبلن ك٬ؾا ٬ٮ ظ٥٤ األ٩بيةء

  

( بَظااى:  قٗااةل بنعقاام  )

عاااٍ بنؿٛاااةخ  بنكةزاااث    

ٔيااة جعاامْة  ؾٛااص  ٔ

نكاااىذ ْاااهِ بوَاااحةت  

َّهد.   جٕٗوخ ي 

 ةنعقاام يسقاام و عهااٗ  ( )

بنُقام  اٙ بقسٛاةوِ نهاامٍِّٚ    

بنٗاااؿٛؽ ٔ اااق بولناااد   

بنقٟعٛ د  ٔبنمٍِّٚ بنٗاؿٛؽ  

ٔ ل بنعقم جًة ٚؿسةظ   نّٛ ًٚ

ياااٍ بنًعاااةوف بنػًئٛ اااد  

ٔبنسٙ ع ٚسًكٍ نٕعِ ياٍ  

ٞ ااااى عهٛٓاااة  ْٔاااهب    بع

يٛاإًٌ جعااٙ بنىٔبٚااةذ 

بنساااٙ نكىَةْاااة   ةنعاااةنى  

بنًطااةنٙ  ًََّااة ٚكاإٌ يااٍ   

 .  زًبٔظ بنعقم ٔبنمٍِّٚ



 ل. َعم بنغى٘ 

 

 تاسعًا: خامتٛ

كال ي٧ك٨ ، ال ي٧ك٨ االقذ٘٪ةء ٨ٔ ا٢ٕٞ٣ يف أظاك٦٪ة
ي٨ ٠أداة ٦ٕؿٚيَّح ٌٜ ، ل٢ٕٞ٤ االقذ٘٪ةء ٨ٔ ادلِّ كٝؽ صة٩ت احل

الٮوٮؿ إىل ٨٦ راـ ك، كٌٚؿط يف اآلػؿ٨٦ ا٣زتـ ثأظؽ٧٬ة 
ال٧١ةؿ ادل٩يٮم كاألػؿكم ُٚؿي٫ٞ الٮظيؽ ٬ٮ اجل٧ٓ ثح٪٭٧ة 

ح ابلةَ٪ح كحلرتؾ املٮركث اآلثةيئ كا٣ٕةَٛح ، حتخ احلضَّ
ُّٜ أوؽؽ وؽيٜ ك٬ٮ أكىل ثةالدٌجةع، املؾمٮ٦ح . ٚةحل

الن كآػؿان  كوًلَّ ، كاحل٧ؽ هلل ربِّ ا٣ٕةملني، كهل الن١ؿ أكَّ
ؽو كآهل ا٣ُة٬ؿي٨اهلل ىلع  .  حم٧َّ



 



ً م بنعهٙ   بنٓٛف يؿ

 

َّٗٛ يف فّي الدَِّٖ َّٗٛ منٕذجًا الالعكالٌ  املشٗخ
 حمىَّد العم٘ الظٗذ

ُـّ ٌٔلَّ كوٙ ز٦ة٩٪ة ثـ٦ةف ٠رثت ٚي٫  ، ا٣ٛنت يٕ
٨ ، ك٢َّٝ ٚي٫ األبلَّةء، كا٩ٞؿض ٚي٫ األظجَّةء، كدـامحخ ٚي٫ ال٧ًعى

ِّٜ محبةن  ، كدىةٔؽت ٚي٫ لك٧ةت اذٌلي٨ ال يٛٞ٭ٮف ٨٦ احل
ؽان  ِّٜ ثٕي ك٦ة زادكا ، ٤ٌٌٚٮا كأ٤ًٌٮا، ٚـادكا ِّٗي٥٬ ٨ٔ احل

٪ىذي٭٥ إالَّ ٗيَّةن   . ٦ي

، دٕة٣خ لك٧ةت ثٌٕ٭٥ ث٧ة يٛكؽ أذ٬ةف قة٦ٕي٭ة 
ؿ  ة مةع ٚي٧ة ق٤ٙ ، ا٣ُؿيٜ ىلع مكةلٟ ٦ٞرٌلي٭ةكيكذٔٮ كم٧َّ

يَ أـئف النػٔب إفَّ / ٨٦ ادل٬ؿ كاألز٦ةف ٝٮؿ ثٌٕ٭٥ . ادلج
ظني حلؽكا ، ٝؽ ظةد ا٣ُؿيٜ ثأ٫٤٬/ ك٣حف ثٌ٪ني إٍف ٤ٍٝ٪ة

ك٦ة ا٦ذؤلت ، ٧ٚة زاد٥٬ د١ِّٛي٥٬، حبٞيٞح اإلنكةف كصٮ٬ؿق
٭ة َجةع اجل، ٝيٕةف رساث٭٥ ، ٛٮسإالَّ ث٧س٢ لك٧ةت د٧ضُّ

حمةك٣ني رص٥ ٔبلا٥ مكةلٟ ، كدكٛ٭ؿُّ ٦٪٭ة ظٞةاٜ األمٮر
ث٧ة ي١ٕؿ وٛٮ ، كتنٮي٫ دقةدِّي ربِّ ا٣ٕةملني، ا٣ُؿيٜ
 . كيـيٖ ث٭ة ٨ٔ رصاَ٭ة املكذٞي٥، اجلٛٮس



بناعقاَٛ د  ٙ  ٓى بنمٍِّٚ 

 

ك٦ة ذلٟ ٦٪٭٥ إالَّ تلضؿبح ٚةم٤ح اعزخ ٚكةدان ثؿبةط 
ٚاك٩خ ، كظ٤ع٤خ ٦ة دؾكَّدخ ث٫ يف أو٢ ُٚؿد٭ة، األ٩ٛف
ي٨ِّتؿبح  ذ٭ة أيؽ دـيَّخ ث٤جةس أ٢٬ ادلِّ ٚةتلبف ّة٬ؿ ، اقرٔت

ِّٜ ثة٣كٛؿ الرصيط  . احل

ٚعةكجلة يف أقُؿ ٬ؾا املٞةؿ ٠نٙ الـيٖ ٨ٔ أذ٬ةف 
ي٨ ال ي٧خ إحل٫ ، الكة٦ٕني ثبيةف ٦ة دػ٢ ٨٦ تنٮي٫ ىلع ادلِّ

دػ٢ اكف لخة٣ٛةن لرصيط ، ثى٤حو ٨٦ ٝؿيتو أك ثٕيؽو 
ي
كإفَّ ٦ة أ

ِّٜ ٨٦ ا٣ترش ؿاثذ٫ ٨ٔ دٕةحل٥ ، يٓا٢ٕٞ٣ كاحل ؽق ٗك ثٮَّاظةن ثجٕي
 . ظ٧١ةء الك٧ةء كرق٢ ا٢ٕٞ٣

ٝخ ث٫ ثٕي   ة ٦ٕؿٚح ظٞيٞح ٦ة تنؽَّ كليك ييذةح جلى
الن ٦ٕؿٚح ظٞيٞح اإلنكةف، األٚٮاق كمكةلٟ ٫٤ٕٚ ، ٤ٔي٪ة أكَّ

َؿ ، كا٩ٕٛةهل
ي
ك٦ٕؿٚح ٝةث٤يَّذ٫ ك٦ٞؽار ٦ة ي٧ك٨ أٍف يى٢ هل يف أ

كقجذؼؾ ٨٦ ٬ؾا ثٕي٪٫ ٦يا٩ةن  ،د٤ٌُٕةد٫ ق٪ؼةن جلٮ٬ؿ ظٞيٞذ٫
َّٛخ مٮازي٪٫ كزصخ ثٌةٔذ٫ كأّت  ٨ٍ ػ كًليبلن يف ٠ي٢ ٦ى

ـصةة ٨ٍ ٝؿبخ رؤيذ٫ ث٧ة يجكض٥ كَجيٕح ٦ة ، ثجٌةٔح م ٧ٚى
دٞج٤٪ة ، أٚة٫ً اهلل ىلع ٔجةدق ٨٦ رسِّ ػ٫ٞ٤ ك٣ُيٙ و٪٫ٕ

ك٨ٍ٦ أّت ث٧ة ال ، ٦٪٫ ٦ة أثٍؽ٫ٔ ك٦ة قة٧٬ٍخ ث٫ مؾرات ٫٤ٞٔ
٢ًي ثةتكةؽ ٔؽا٣ح ٝٮاق ، نكةفيجكض٥ كظةؿ َجٓ اإل أك ث٧ة خيى

كدؿًل٪ةق كراء ّ٭ٮر٩ة يف ، رضب٪ة ٦ة قة٫ٝ جلة ٔؿض اجلؽار
ٕىٍض٧ةكات ٓو دؿدةعي ٦٪٭ة ابل٭ةا٥ كا٣   . مؿاد



ً م بنعهٙ   بنٓٛف يؿ

 

قٕٝ اإلٌشاُ

ٓه جلٛٮس زبلث ال ي٘يت ظةهلة ىلع   إفَّ اإلنكةف ميكذض٧
٨ هل يشء ٨٦ ٩ٮر ا٢ٕٞ٣ كاتلأٌم٢ ك٩ٛف ، ٩ٛف ٩جةديَّح/ ٦ى

يذٛةكت ك  ٦٪٭ة ٨ٔ اآلػؿ . ك٩ٛف إنكة٩يَّح، ٩يَّحظيٮا
ٙو دةثٕحو جلٮع ٦ة٬يَّذ٫، حبٞيٞذ٫ ، ك٦ة يرتمط ٦٪٭ة ٨٦ كّةا

كظِٛ ، ٚةجلجةديَّح ٦٪٭ة ٦ة دذٮىل اجل٧ٮ كاتل٘ؾم جلك٥ اإلنكةف
٫ ثٞٮا٬ة املؼذ٤ٛح  . ثٞةء ٩ٔٮ

ة اجلٛف احليٮا٩يَّح ٔ٪ؽ اإلنكةف ٚجة٣ٞك٧ح األكىل هلة ، كأ٦َّ
دة ٠ح/ فٝٮَّ ة حمؿِّ ة ٦ؽرًلح، ٝٮَّ  . كٝٮَّ

٠ح ٦٪٭ة ىلع ٝك٧ني ٠ح ثةٔسح ىلع / كاملعؿِّ ة حمؿِّ إ٦َّ
٠ح ثكٮ٩٭ة ٚة٤ٔح ل٤عؿًلح، احلؿًلح ة حمؿِّ ٠ح ابلةٔسح ، كإ٦َّ كاملعؿِّ

يَّ ، ىلع احلؿًلح ة ا٣زنٔك كهلة ، ح النٮٝيَّحْل ٦ة تكُلَّ ثة٣ٞٮَّ
ة الن٭ٮا٩يَّ مٕ/ مٕجذةف ة الن٭ٮةح أك جح تكُلَّ ثة٣ٞٮَّ ، ثٞٮَّ

رضكريَّح  - ككّيٛذ٭ة دٚٓ احليٮاف ىلع اتلٞؿب ٨٦ األميةء
ة - اك٩خ د٤ٟ األميةء أك ِّٗي رضكريَّح  . ٤َجةن لزلَّ

ة ا٣ٌ٘جيَّ  ة ا٣ٌ٘تكمٕجح تكُلَّ ثة٣ٞٮَّ ككّيٛذ٭ة ، ح أك ثٞٮَّ
ٛكؽان هلة ٤َجةن ل٤٘٤جح  حتؿيٟ احليٮاف دلٚٓ ٦ة يكٮف ًةٌران أك ٦ي

 . ٤ٔي٫

ة ا٣ ىةب ، ٛة٤ٔح ل٤عؿًلحكأ٦َّ ة دججٕر يف اأٔل ٚٔل ٝٮَّ
ٚذضؾب األكدةر ، ٨٦ مأ٩٭ة أٍف تن٪ِّش ا٣ٌٕبلت، كا٣ٌٕبلت

٬ة ٌةء أك دؿػي٭ة أك د٧ؽَّ  . كالؿبةَةت املذى٤ح ثةأٔل



بناعقاَٛ د  ٙ  ٓى بنمٍِّٚ 

 

ؽًرًلح ة ال٧ي ة ا٣ٞٮَّ ة دؽرؾ ٨٦ / ٚذ٪ٞك٥ إىل ٝك٧ني، أ٦َّ ٝٮَّ
ة دؽرؾ ٨٦ داػ٢، ػةرج ؽًرًلح ٨٦ اخلةرج ْل ، كٝٮَّ ٚةل٧ي
، كاذلكؽ، كالن٥، كابلرص، الك٧ٓ/ اس اخل٧ف املٕؿكٚحاحلٮ

 . كال٧٤ف

ؽًرًلح ٨٦ ادٌلاػ٢ ٚؼ٧كح أو٪ةؼ ة ال٧ي ة ا٣ٞٮَّ ة / كأ٦َّ ٝٮَّ
ٚح، كاخليةؿ، احلف املنرتؾ  . كاحلةْٚح، كالٮا٧٬ح، كاملذرصِّ

ة اجلٛف اإلنكة٩يَّح ة اعم٤ح / ٚذ٪ٞك٥ ٝٮا٬ة إىل، كأ٦َّ ٝٮَّ
ةة أظية٩ةن ثة٢ٕٞ٣  ةة ثة٢ٕٞ٣ ، ا٧ٕ٣ٌلكاملك٧َّ ة اعمًلح كاملك٧َّ كٝٮَّ

 . اجلْؿم

ة ا٣ٕةم٤ح كًليٛيَّح دأزٌؿ٬ة  كجلبكٍ الالكـ محبةن ٦ة يف ا٣ٞٮَّ
٩ح لرصح مم١٤ح اإلنكةف كال خيىف إ٧َّ٩ة ، ثة٣ٞٮل األػؿل امل١ٮِّ

٦٪ة ك٦ة قحيذًل ٤ٔيٟ ٨٦ ثةيق احلؽير ، أرد٩ة ٨٦ حبر ٦ة ٝؽَّ
، كاملجؽأ ا٣ٛؿيؽ، احل١ي٬٥ٮ الٮو٢ ملس٢ ٬ؾا ا٣٘ؿِّ ٨٦ ٝٮؿ 

٫١َّ٤ اقذ٘ىن، كا٣ٛؿات الكةاٖ للكِّ مؿيؽو  ك٨٦ ٢٧ٔ ، ٨٦ تى٧ى
ِّٜ ، ك٨٦ اٗرتؼ ٦٪٫ اردٮل، ث٫ اقذ٭ؽل ، ٬ٮ ٦ياف احل

ة٣ح املؤ٦٪ني ِّٜ كا٣ٞٮؿ ، كا٣ٛؿٝةف املجني، ًك ث٫ يٛؿؽ ثني احل
 . الٌ٪ني

ة ا٣ٕةم٤ح احلةو٤ح يف ٩ٛٮق٪ة هلة املجؽايَّح حلؿًل ح إفَّ ا٣ٞٮَّ
٠عؿًلذ٫ حنٮ إاغزح ، ثؽف اإلنكةف حنٮ األٚةٔي٢ اجلـايَّح

 . امل٤٭ٮؼ أك إ٩ٞةذ ا٣٘ؿيٜ

ة األػؿل ة دذأزؿ ثِّ٘ي٬ة ٨٦ ا٣ٞٮَّ ٚٞؽ دذأزؿ ، ك٬ؾق ا٣ٞٮَّ
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يَّح) ثة٣ٞٮل احليٮا٩يَّح ابلةٔسح ىلع احلؿًلح ، (النٮٝيَّح ا٣زنٔك
ة ا٣ٌ٘ت كالن٭ٮة ٚذْ٭ؿ ٦٪٭ة إٔٚةؿ ٨٦ ق٪غ ا٣ٞٮل ، ٠ٞٮَّ

. اكخلض٢ كاحليةء كالٌعٟ كابلاكء ك٦ة أمج٫ ذلٟ، ٩يَّحاحليٮا
ؽرًلح ٧ح، كٝؽ دذأزؿ ثة٣ٞٮل احليٮا٩يَّح ال٧ي ، اكملذؼي٤ِّح كاملذٮ٬ِّ

ة ٨٦ ٝجي٢  ٚيْ٭ؿ ٦٪٭ة ٦ة ي٧ةز٢ دىٌٮرات ٬ؾق ا٣ٞٮَّ
 . كا٣ٕةل٥ الكٌٛل، كدؽثِّي ابلؽف، كاحلؿؼ، الى٪ةاعت

ا٫ٞٚ ٚذْ٭ؿ ٦٪٭ة إٔٚةؿ مٮ، كٝؽ دذأزؿ ثة٢ٕٞ٣ اجلْؿم
 . ٠ٞجط ا٥٤ْ٣ كظك٨ ا٣ٕؽؿ، ملؽرٌلد٫

ة ا٣ٞٮل ا٣ٕةملح أك ا٣ٞٮل اجلْؿيَّح كْل أػهُّ ، كأ٦َّ
ٚٮّيٛذ٭ة ، ث٢ ث٭ة يكٮف اإلنكةف إنكة٩ةن ، ػٮاص اإلنكةف

ح ك٬ؾق أيٌةن ىلع ، إدراؾ املٕةين اللكيَّح كاقت٪جةط املٕةرؼ ا٣ٕة٦َّ
اك٥٤ٕ٣ ، دةرةن دكٮف ٦ؽرًلح ألمٮر ال دذ٤ٕٜ ث٢٧ٕ/ ٝك٧ني
كدةرةن دكٮف ، كأظٮاؿ املجؽأ كاملٕةد، كاألرض، ثةلك٧ةء

، اك٥٤ٕ٣ ثأفَّ ا٣ٕؽؿ ظك٨، ٦ؽرًلح ألمٮر دذ٤ٕٜ ثة٢٧ٕ٣
كأفَّ ال١ؾب يججيغ ، كأفَّ الىؽؽ يججيغ أٍف يؤىت، كا٥٤ْ٣ ٝجيط

ك٨٦ ص٭ذ٭ة األكىل ، أٍف يرتؾ ك٦ة ٬ٮ مجي٢ كٝجيط كػِّي كرشٌ 
ةة ث ك٨٦ ص٭ذ٭ة ، ةحل٧١ح اجلْؿيَّح٩بين ٤ٔٮ٦٪ة اجلْؿيَّح املك٧َّ

ةة ثةحل٧١ح ا٤٧ٕ٣يَّح  . اثلة٩يح ٩بين ٤ٔٮ٦٪ة ا٤٧ٕ٣يَّح املك٧َّ

كحل٥٤ٕ أفَّ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿم هل دأزِّي ىلع ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣ٌل 
٦٪ةق كَؿيٞح دأزِّيق أفَّ ، املعؿِّؾ ٢ٕٛ٣ اإلنكةف ىلع ٦ة ٝؽَّ

د٫ ا٣ٕةملح ة ٥٤ٔ ثٞٮَّ أٍف  ٦ة يججيغ - ا٢ٕٞ٣ اجلْؿم - اإلنكةف ل٧َّ
ة ، ي٢ٕٛ ك٦ة يججيغ أٍف يرتؾ ٚإفَّ ٬ؾا اإلدراؾ قيؤزؿ يف ا٣ٞٮَّ
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ٚيؽٕٚ٭ة ٫٤ٕٛ٣ ثذعؿيٟ ابلؽف حنٮق  - ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣ٌل - ا٣ٕةم٤ح
ة يججيغ ٫٤ٕٚ ة يججيغ أٍف ، إٍف اكف م٧َّ أك ي٧٪٫ٕ ٔ٪٫ إٍف اكف م٧َّ

 . يرتؾ

 كىاه اإلٌشاُ

، كبٕؽ إد٧ةـ ٦ة أرد٩ة ثية٫٩ ٨٦ ترشيط َجيٕح اإلنكةف
، كًليٛيَّح دؽثِّي ذلٟ، كا٣ٕةم٤ح، اتلٕؿُّؼ ىلع ٝٮا٬ة ا٣ٕةملحك

ٚبل د٨٤َّٛ٘ ٨ٔ أفَّ ٠ٮف ٧٠ةؿ اإلنكةف ، كدأزؿ ثٌٕ٭ة ثجٕيو 
ةو ٩جةديَّح ٚبل زيةدة ، ٣حف ث٧نةث٭ذ٫ ل٤٪جةت ث٧ة ي٧ذ٫١٤ ٨٦ ٝٮَّ

كًلؾا ٣حف ٧٠ةؿ اإلنكةف ، د٘ؾي٫ أك ٧٩ٮق أك دٮدلق ٧٠ةالن هل
ةو ظيٮا٩يَّحث٧نةث٭ذ٫ ل٤عيٮاف ث٧ة ي٧ذ٤ ٚبل زيةدة ، ٫١ ٨٦ ٝٮَّ

ث٢ هل ٨٦ مجيٓ ، م٭ٮد٫ أك ٌٗج٫ أك ك٫٧٬ أك ػيةهل ٧٠ةؿ هل
٧٠ة يف  - ذلٟ أٍف يأػؾ ثٞؽر ٦ة يجذٛٓ ٦٪٫ يف ظِٛ كصٮدق

أك أٍف يأػؾ ٨٦ الن٭ٮة أك ا٣ٌ٘ت ث٧ٞؽار ٦ة  - ا٣ٞٮل اجلجةديَّح
أك أٍف يأػؾ ٨٦ ، حيؿًل٫ ل٤ُ٤ت البلزـ أك ادلٚةع املرشكع

كإ٧َّ٩ة . يةؿ كالٮ٥٬ ٦ة يٕي٪٫ ىلع دؽثِّي و٪ةاعد٫ كإّ٭ةر ظؿ٫ٚاخل
د٫ ا٣ٕةم٤ح املؤزٌؿة ال املذأزؿة ، ٧٠ةؿ اإلنكةف ث٫٤ٕٞ املؽرؾ كٝٮَّ

ع٪ةق املكذٛيؽة ٨٦ ٚيي ٫٤ٞٔ أك ٨٦ ٚيي ، ىلع ٦ة أًك
 . ٔٞٮؿ ٨٦ يؤ٦ى٨ االقذٕة٩ح ث٫

ك٦ة ، ك٬ؾا ا٣ٞٮؿ ٦ٛذةح ا٣ٞجٮؿ كالؿدِّ ملة أ٩ذض٫ اآلػؿكف
  . اٝرتظٮق ىلع ثين اإلنف ل٤ع٢ِّ كاتلؽثِّي
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 الدَِّٖ أفُٕٗ الظعٕب

ع٪ة ثيؽ ابلعر كاتل٪ٞيت  َّٛ ٚٮصؽ٩ة ، ال ٗؿاثح إٍف دى
ِّٜ كاحلٞني ك٣ك٨ ٝج٢ أٍف ٩ىكي٢ ، ٨٦ ا٣ٞٮؿ ٦ة ٬ٮ لخة٣ٙ ل٤ع

ِّٜ ٨٦ م١يةؿ ا٣ٕؽؿ كاملٮازي٨ ف ثِّ٘ي احل ٓ ، ك٩ـى ًٍ ٤ٔي٪ة ك
ة كأٍف ٩أيت ادل ةهًلٌ ٚؿبُّ ٦ذلك٥ِّو دك٥َّ٤ ، كر ٨٦ أثٮاث٭ةاألمٮر يف حمى

د كيىيت، ٚٛ٭٧٪ةق ىلع ِّٗي ٦ة رٍل ، كىلع ِّٗي ٦ة اكف يكؽِّ
 ٝٮؿو ٝؽ ػة٣ٙ 

كال يؾ٬نبَّ ثٟ األمؿ إينِّ أقىع كراء درباح كِّ
ِّٜ كبؿ٬ةف امل٪ىٛني يخي كراء ثةرٝح ا٥٤ٕ٣ ، ٝٮؿ احل ٌُ كإ٧َّ٩ة دى٧

ِّٜ كلٮ اكف ٨٦ ٚيي أ٩ةء  نيٚعةك٣خي اٝذ٪ةص احل ، ال٧يؼذ٤ُى
كإٍف اك٩خ ٨٦ ، ٚةحل٧١ح ًة٣ح كِّ اع٢ٝو يأػؾ٬ة ظير كصؽ٬ة

 . أٚٮاق املضة٩ني

ي٨ أٚيٮف النٕٮب اىفييكٔؼ األملةين لك٧ح ٝةهلة ذلٟ ، ادلِّ
يِّت النٕٮب ٨ٔ دكر٬ة، اكرؿ ٌةرًلف ي٨ ي٘ي ىن ث٭ة أفَّ ادلِّ ، ٔك

جةد٭ة ر ىلع قي  ،كيى٪ٓ مٕٮبةن ٬ـي٤حن ، كييجٌف ا٣ٞٮل يف اخلىؽى
حن ىلع ا٣٘يت آ٦ةهلة، ػةم٤حن ، مكذ١ي٪حن  ِّٞ٤ ٕى  . ٦ي

ٙ ث٫ ػة٣ٞ٪ة ىلع  َُّ ي٨ ثٕني ٦ة د٤ الريت إف ٩ْؿ٩ة إىل ادلِّ
لٮصؽ٩ة أفَّ أكؾب ا٣ٞٮؿ ٦ة َؿؽ ٨٦ ٦ةرًلف ، مكة٦ٓ ٔٞٮجلة

ة ٩ٛٮق٪ة، مكة٦ٕ٪ة َـّ ثأ٩َّ٭ة ػةدلة ال ي٪ةهلة ، أٚؽي٨ه داع٩ة إىل ٔ
ككراا٭ة اعل٥ كراء ٦ة ديجرًصق ، كال د٘يَّج٭ة ادل٬ٮر، ادلزٮر
، كأرمؽ٩ة ل١يٛيَّح دٕٛي٤٭ة، كداع٩ة إىل ٝٮل ٩ٛٮق٪ة، ا٣ٕيٮف

ؿ هلة ٨٦ الك٧ةء ، كاقذ٘بلؿ ٦ة أكد٫ٔ هلة يف اعمل٭ة ة قؼَّ م٧َّ
جَّب٪ة، كاألرض ك٦ة ثح٪٭ة ، كإىل اتل٥ُّ٤ٕ أرمؽ٩ة، كإىل ا٥٤ٕ٣ ظى
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٨ٍ ثةخل٤ٜ ٦ةز٤٪ة ٤ٜ كالؿٜٚ ظََّّ ، كداع٩ة إىل الك٥٤ ٦ٓ ٦ى ٨ٍ ػي  ث٧ى
  !؟ٚجأمُّ ظؽيرو ثٕؽ ٬ؾا دكؾثٮف، ٬ٮ أٚيٮف النٕٮب، ألص٤٪ة

ك٣ك٨ ٤ٔي٪ة اجلْؿ ٨٦ ٦٪٤ُٜ ٦٪ْةر أفَّ ا٣ٕ٪ةكي٨ اللكيَّح 
ح ٧٠ٮاًيٓ ٣ٌٞيَّحو ٦ة ٔٮ ٤ٜ كييؿاد ث٭ة َجيٕح ، املًٮ ٝؽ دُي

ٚي١ٮف احلك٥ راصٓ إىل ٦ة٬يَّذ٭ة كَجيٕذ٭ة ، ٦ٛ٭ٮ٦ةد٭ة ث٧ة ْل
٧٠ة لٮ ، بلن للكِّ ٚؿدو داػ٢ حتذ٭ةمةم، كرصؼ ظٞيٞذ٭ة

٤ٜ كيؿاد ث٭ة اجلْؿ ٨٦  .(األربٕح زكج) ظ٧١٪ة ىلع كٝؽ دُي
ٮع املة٬ٮم ، ػبلهلة إىل مىةديٞ٭ة ٢ٕ ا٣ٕ٪ٮاف كاملًٮ كإ٧َّ٩ة صي

ة ا٩ُٮل حتذ٫ ٨٦ األٚؿاد  . ظة٠يةن ٧َّٔ

يَّح  ٔٮ ي٨ أٚيٮف النٕٮب) ٚإٍف أػؾ٩ة مًٮ ثةجلعٮ  (ادلِّ
ٮع ٨٦ ا ؿ ل٧٤ًٮ ٚبل دىؿيتي ٩ٛفي مؿيتو ثجُبلف ، ٣ٌٞيَّحاألكَّ

ي٨ كإرمةدق  . لكيَّح ٬ؾا ا٣ٞٮؿ ىلع ٦ة ثحَّ٪ةق ٨٦ ظٞيٞح ادلِّ

ٮع ٨٦ ا٣ٌٞيَّح  ٤ٕٚي٪ة ، كإٍف أػؾ٩ةق ثةجلعٮ اثلةين ل٧٤ًٮ
ي٨ أراد ٦ةرًلف ٨٦ ٝٮهل ك٢٬ ، أٍف ٩ٛتل أمَّ مىؽاؽو ٨٦ ادلِّ

ُّٜ ٦ة ٝةؿ ُّٜ يف ٩ٛي٫، احل  ؟ أـ احل

أ٫َّ٩ أراد ، الؿص٢ ك٨٦ ٝؿاا٨ ثٕي رسااؿقأ٨ُّّ أفَّ 
ي٨ كظؿؼ اجلةس ٨ٔ صةدَّة وٮاث٫ ٚٞىؽ ث٧ة ، اتل٪١ي٢ ثةدلِّ

يَّح ٝٮهل ٔٮ َي أـئف النػٔب - ٝةؿ ٨٦ مًٮ ي ؿ  - ادلج اجلعٮ األكَّ
ة اكف ك٦ة ٬ٮ اكا٨، ٨٦ اقذ٧ٕةالد٫  دي٨و م٧َّ

. ٚأراد كَّ

ك٨ ا٨ْ٣َّ ثجٕي ٦ٞةهل ٩ة أٍف أك أرد، كإٍف أرد٩ة أٍف حني
يَّذ٫ ٔٮ ٤ٕٚي٪ة أٍف ، ث٘ي اجلْؿ ٨ٔ ٝةا٫٤، ٩ت٪ةكؿ املٞةؿ ث٧ًٮ
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ٞٮهل ه األمؿ ٨ٔ مىؽاؽ ٦ى إٍذ ؛ ك٩ى٤ي٥َّ ثْؿكؼ وؽكرق، ٩ذٛعَّ
ي٨ ٬ٮ اثلةين ٨٦ اقذ٧ٕةالد٫ ٫ ٨٦ ادلِّ ٚٞىؽ ، ٝؽ يكٮف ٦ة را٦ى

 . ٦٪٫ أظؽ أٚؿادق كمىةدي٫ٞ

ي٨ أٚيٮف النٕٮب"ا" ا٣ْؿكؼ املعيُح كوؽكر ٝٮؿ  دلِّ

ؿي٨  ح ٬ٮسو َؿأ ىلع ا٣ٕٞٮؿ ا٣ٞرصَّ ٨٦ امل١ِّٛ ، أفَّ ز٧َّ
َّٛخ ظٮؿ ٔٞٮؿ ثٕي  كأفَّ ٬ة٣حن ٨٦ ا٣٘ؿكر كالـيٙ اتل

ٕٮا أٝؽاران يف ، ْٚ٪َّٮا ثأمٮرو ىلع ِّٗي ٦ْة٩ِّ٭ة، اجلةّؿي٨ كًك
ة ةهلِّ ٭ة، ِّٗي حمى أفَّ ذا  إالَّ ، كأ٩كؿكا ًٮء الن٧ف ثٕؽ ثـٗك

إ٧َّ٩ة اكف دلكايع أذ٤٬ذ٭٥ ، اهلٮس كا٣٘ؿكر كقٮء ا٨ْ٣ِّ كاجلٛٮر
ِّٜ ، كػةمؿت وٛةء ٔٞٮهل٥، ٨ٔ وٮاث٭٥ ٚأوجعٮا ٨ٔ احل

ة٩بني، دةا٭ني  . ك٣ُؿيٜ الىؽؽ دلي

٨٦ الك٪ح  -  - كدل يف ق٪ح ـاكرؿ ٌةرًلف
 - ـ -ح اذلم أٔٞت جنةح اثلٮرة ا٣ٛؿنكيَّ ، حامليبلديَّ 
كد٤ٟ احلٞجح اك٩خ م٤يبح ثةألظؽاث ، دٞؿيجةن  ٔرش ق٪ح ثتكٕح
كًلرثت اتل٪ِّْيات كَؿح األ٧ْ٩ح ، حرات ا١ٛ٣ؿيَّ كاتلُٮَّ 

ح ٔ٪ؽ ٢ ل٤ك٤ُح ادليجيَّ ابلؽي٤ح ٨ٔ احلك٥ ال١٪حيس امل٧سِّ 
 ٔ٪٭ة ثٛرتة ثـكغ ا١ٛ٣ؿ أٍف ٩ٕربَّ  ٚذ٤ٟ ا٣ٛرتة يىطُّ ، املكيط
ؿح ك٩ٞؽ ٦ة ، كد٪ِّْيق ث٢ ، اكف ظة٧٠ةن كإٝ٪ةع ا٣ِّ٘ي ث٧ة يُي

ظةكلٮا ٩ٞؽ األ٧ْ٩ح احلة٧٠ح يف ِّٗي ثبلد٥٬ كإّ٭ةر ا٣ٕيٮب 
ذلا ك٨٦ ؛ حلتكىنَّ هل٥ إٝ٪ةٔ٭٥ كدىؽيؿ أٚاكر٥٬ إحل٭ة؛ ٚي٭ة

ي٨ كإثؿاز ٔيٮب  ٬ؾا امل٪٤ُٜ دٕؿَّض اكرؿ ٦ةرًلف جلٞؽ ادلِّ
 . ظة٧٠يَّذ٫

  أنًاااةَٙ ٛهُااإف

ٔعااااااةنى   ٔبقسٗااااااةل٘

  ـٔياااااااؤوِّ  بغسًاااااااةى

ٔبْااااسىبكٙ   ٖٔااااؿ ٙ

  ٔٚعسحاااى بنًُظِّاااى  ضااإو٘

ٔ ل ناْسىبكٛ د بنعًهٛ اد    بو

ٔبنًااااااُظِّى بوَةَااااااٙ  

ًٛ ااد  نهؿىكااد بنعًةنٛ ااد بنعةن

 ااٙ ييةَااّ. ٔيااى ذ ؾٛةزااّ 

جًىبؾاام َٛةَااٛ د يسعاامِّلخ 

جهمِ ٔ ىَُة ٔجىٟٚةَٛة  جٍٛ 

ًٛ اااد   ٌ  ؾٛةزاااّ بنعه كًاااة أ

ٕ عذ يسعمِّلخ   ْٓمذ زؿ

 ًاااٍ بن هُااا د بنًطةنٛ اااد   

َٛ اااد  ناااٗ بن هُااا د   بونًة

بنًةلٚ د "بنُقمٚ د"  ضى   ناٗ  

بنًةلٚ اااااااد بنسةوٚكٛ اااااااد. 

يَٕاإعد أعاااو بن هُاا د  

 عمبل بوَسةن ؤُٚٙ  ٚهٙ 

 أن ة. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%28%D8%B9%D9%84%D9%85%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%28%D8%B9%D9%84%D9%85%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9


بناعقاَٛ د  ٙ  ٓى بنمٍِّٚ 

 

إالىٌ أفَّ ٦ةرًلف إ٧َّ٩ة دٕؿَّض جلٞؽ ٦ة وةد٫ٚ ٨٦ مىؽاؽ 
ي٨ كظََّّ يكٮف ظ٧١٪ة ، ٫ ٨٦ ٧٩ٮذج كِّتؿبحكمًلة حييٍ ث، ادلِّ

الن أٍف ٩ذٕؿض ، ىلع ٦ٞؽار وؽؽ ٦ٞٮتل٫ ك٦ة ٔىن ٦٪٭ة ال ثيؽَّ أكَّ
ٮاعن حل٫٧١ ٫ ىلع ٦ة ، ملىؽاؽ ٦ة ٩ٞؽق ك٦ة اكف مًٮ ثٕؽ ًٔؿ
كبٕؽ٬ة ٩ٕؿؼ ٝٮؿ ، ص٤ٍٕ٪ةق ٦ٞيةقةن ك٦يا٩ةن ٣ٞجٮؿ ا١ٛ٣ؿ كردِّق

ِّٜ ٦٪٫ كبة٫٤َ  . احل

ط مىؽاؽ جلٞؽ ٦ةرًلفكال خيىف ىلع ٦ة  ٦٪ة أفَّ أًك ، ٝؽَّ
يين ةق ادلِّ . ٬ٮ ا١ٛ٣ؿ ال١٪حيس اذلم اكف ظة٧٠ةن كممسبلن لبلِّتِّ

ال ثأس ، كا٩ُبلٝةن ٨٦ املجؽأ ا٣ٌٕٞل كا٣ٕٞبليئ ٣ُؿيٞح اجلٞؽ
أٍف ٩ذٕؿض إجيةزان حلةؿ ظة٧٠يَّح ا١ٛ٣ؿ ال١٪حيس كأقف 

 . كبيةف ٦ٞؽار ٦ة ي٧ك٨ ٩ٞؽق ك٦ة ي٧ك٨ دأييؽق، د١ِّٛيق

 أسص التفكري الكٍٗش٘ 

ةقو اك٩خ ال ثيؽَّ كأٍف تنذ٢٧ / ٚ٪ٞٮؿ إفَّ احل١ٮ٦ح ثأمِّ اِّتِّ
ـ قٕةدة اإلنكةف كىلع ٦ة يٕي٪٫ تلعىي٢ ٧٠ةهل ، ىلع ٦ة يٞٮِّ

قٮاء أكةف ذلٟ ىلع ، املجنٮد هل املُةثٜ ملٞذىض دكٮي٪٫
ح ث٫، مكذٮل ٝٮاق ابلؽ٩يَّح أـ احليٮا٩يَّح ، أك اإلنكة٩يَّح املؼذىَّ

كبٕجةرةو . ث٪عٮو ال يؤدِّم ثٌٕ٭ة إلٚكةد ثٕي أك إٝىةا٫
إفَّ تكحف أمٮر اجلةس ال ثيؽَّ أٍف يكٮف منذ٧بلن ىلع ٦ة / أػؿل

دجٕةن ملٞذٌيةت ا٢ٕٞ٣ ، يكٮف دػيبلن تلاكم٫٤ ا٤ٕ٣ِل كا٧ٕ٣ٌل
 .اجلْؿم كا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣ٌل امل٧سِّبلف هلؿـ َجيٕذ٫

 دلل لٮ راصٕ٪ة اجلْةـ ا١ٛ٣ؿم كاجلْةـ الكيةيس
القذُٕ٪ة أٍف نكذٮيح ، ك٩ْؿ٩ة هل ث٪ْؿة حتٞيٞيَّح، ال١٪حكح

يٍ أوبل بنسَٕاعد  اٙ    ()

ْاااهب بنًٛاااًةو   ًٛكُاااّ 

يىبغعاااد كساااةت أَاااسةنَة 

بنمكسٕو أًٚاٍ بنًٗاى٘:   

يعاااةنى بنُظاااةو بنُٛةَاااٙ: 

  زؿاااار عُاااإبٌ:  ٔ

ٖاإو بنًػسًااع بيَُااةَٙ  

نمٖ بن اَ د  ٔية جعامْة  

  نٗ  قى بنحؿص.  



ً م بنعهٙ   بنٓٛف يؿ

 

٭ةت ٦ٛةو٫٤ ا١ٛ٣ؿيَّح َّ٦
ي
كٝٮا٩ح٪٫ ، ك٦جةدا٫ ا٧٤ٕ٣يَّح، ٦٪٫ أ

٭ة ، كأيٌةن القذُٕ٪ة احلك٥ ٤ٔي٭ة، ا٤٧ٕ٣يَّح ٌٞ كإُٔةا٭ة ظ
كًلؾا يتكىن جلة ٦ٕؿٚح ٦ٞؽار ، كمكذعٞ٭ة يف امليؽاف ا١ٛ٣ؿم

ةكجل٤ؼ. وؽؽ ٝٮؿ اكرؿ ٦ةرًلف  / ه ذلٟ ىلع ٩ٞةط ٔؽَّ

َّاًل  عمٜ وشتٕٝ عكٗدتّي باإللْ: أ

٭ة يف م٧ٌةر  َّٛ ٣ َّٙ ذٞةد النةآ ل١٤٪حكح ك٨٦ ٣ إفَّ األ
ٚٮف ، ٬ٮ ٔٞيؽة ٦ة تكُلَّ ثٕٞيؽة اتلس٤ير، اتلٮظيؽ كيٕؿِّ

س ثٞٮهل٥ ٙ ٨٦ زبلزح ح دذأ٣َّ ا٣ُجيٕح اإلهليَّ )/ اثلةلٮث املٞؽَّ
، كركح ا٣ٞؽس، كاالث٨، باأل/ أم، أٝة٩ي٥ ٦تكةكيح اجلٮ٬ؿ

كاالث٨ ٬ٮ ، ب ٬ٮ ػة٣ٜ مجيٓ الاكا٪ةت ثٮاقُح االث٨كاأل
ك٬ؾق األٝة٩ي٥ اثلبلزح ٦ٓ . ؿكركح ا٣ٞؽس ٬ٮ املُ٭ِّ ، ا٣ٛةدم
٢٧ كاظؽ، ذلٟ  . (ذات ردجح كاظؽة ٔك

 ح حتيك ٨ٔ أفَّ لك٧ةت املكيعني يف ٠ذج٭٥ الالك٦يَّ  إفَّ ) ك
بىن ٤ٔي٭ة ح ا٣يت دي ٔذٞةد ثةتلس٤ير ٨٦ املكةا٢ األقةقيَّ اال

كيف . ٔذٞةد ث٨٦٫ اال مكييح   كال ٦٪ةص ألمِّ ، ٔٞيؽد٭٥
ح ا٣يت ال ٫ ٨٦ املكةا٢ اتلٕجؽيَّ الٮٝخ ٩ٛك٫ يٕذٞؽكف ثأ٩َّ 

ح ال ات ا٣برشيَّ راتلىٮٌ  ألفَّ ؛ دؽػ٢ يف ٩ُةؽ اتلع٤ي٢ ا٣ٌٕٞل
املٞةيحف ا٣يت دججٓ ٨٦  ٧٠ة أفَّ ، دى٢ إىل ٚ٭٫٧ تكذُيٓ أفٍ 

ظٞيٞذ٫  ألفَّ ؛ ا٣ٕةل٥ املةدم د٧٪ٓ ٨٦ إدراؾ ظٞيٞح اتلس٤ير
٧٭٥ ٚٮؽ املٞةيحف املةديَّ  اإلهل يف ٔني ٠ٮ٫٩  كأفَّ  ...حظكت ٔز

كٝؽ ٔضـكا ٨ٔ . كاظؽ أيٌةن  ك٦ٓ ٠ٮ٫٩ زبلزحن ، زبلزح كاظؽان 
اذلم تن٭ؽ ثؽا٬ح ا٢ٕٞ٣ ، ثني ٬ؾي٨ اجلٞيٌنيدٛكِّي اجل٧ٓ 

بينٓٛاااااةذ نهٓاااااٛف  ()

: غع اااااى بنُاااااحؿةَٙ ظ

ٔ  . 



بناعقاَٛ د  ٙ  ٓى بنمٍِّٚ 

 

 .(ىلع ثُبل٫٩

٧ٜ دةرخييَّذ٭ة ، كب٘ي اجلْؿ ٨ٔ دٛىي٢ ٬ؾق ا٣ٕٞيؽة ٔك
ؿ ٦ة ييبلظِ ٤ٔي٭ة ٬ٮ دُٕي٢ ا٢ٕٞ٣ كإػؿاص٫ ٨ٔ ، ٚإفَّ أكَّ

٨ٔ إدراؾ ٦س٢ الدَّاعا٭٥ ثأفَّ ا٢ٕٞ٣ ٝةرصه ؛ قةظح ٦ؽرٌلد٫
ح جب٧ٓ املذ٪ةٌٝةت، ٬ؾق األظاكـ ِّ  . ك٣ٞٮهل٥ ثةتلس٤ير ال٧يرصى

أ٣حف / أف يٞٮؿ - ٝؽ ٝؿأ ٦ة أزبذ٪ةق ٨٦ قُٮر - ٣ٞةا٢و 
مجيٓ ادلية٩ةت كا٤ٛ٣كٛةت يف مكأ٣ح الؿبِّ ٝؽ رصَّظخ ثٞىٮر 

، ٚي١ٮف ٬ؾا ثٕي٪٫ دُٕي٢ ل٢ٕٞ٤، ا٢ٕٞ٣ ٨ٔ ٦ٕؿٚح اذلات
  !؟كال يٮصؽ ٨٦ يأث٫

ط ٨٦ أٍف خيىف ىلع ذكمِّ ا٣ٕٞٮؿ ٣ك٨ اجل ٮاب أًك
، إذ ا٢ٕٞ٣ كإٍف اكف ٬ٮ ٦ياف ا١ٛ٣ؿ كمىؽر املٕؿٚح؛ األبلةب

يع أ٫َّ٩ ِّٗي حمؽكد يف إدرا٫٠ ٫٤ٚ ٦ة يؽرًل٫ ك٦ة ٬ٮ ، ل١٪َّ٪ة ال ٩ؽَّ
كهل ٦ة ال يؽرًل٫ ك٦ة ال يٞٓ يف ظؿي٥ ، كاٝٓ يف ظؿي٥ ٠ن٫ٛ

الن كبةذلات ل٤ضـيئ ، ٠ن٫ٛ أك ، ث٧ة ٬ٮ صـيئ٠ٕؽـ إدرا٫٠ أكَّ
كأيٌةن ، ٠ٕؽـ إدرا٫٠ ملىةديٜ ٝٮأؽ ٦ة أدرًل٫ ٚي٧ة يججيغ ٫٤ٕٚ

ة حن٨ ٚي٫ ٨٦ أ٫َّ٩ ال يؽرؾ الٮاصت ٬ٮيَّحن  ٣ك٨ ذلٟ ال ، ٦س٫٤ م٧َّ
٨ ، يٕين ٔؽـ إدراؾ ثٕي أظاك٫٦ كمبلز٦ةد٫ َُّ ا٣يت ٦ة أٍف دٛ

؛ ك٬ؾا األمؿ ىلع ػبلؼ ٦ة كٝٓ ٨٦ أ٦سةؿ ٬ؤالء، إحل٭ة اتلٛخ
٤ٮا ا٢ٕٞ٣ ٨ٔ قةظح ٦ؽرٌلد٫أل٩َّ٭ َُّ ربَّ ث٤٘ح . ٥ ٔ كًل٧ة يٕي

إفَّ إػؿاص٪ة هل ٨ٔ ثٕي احلٞةاٜ كاألظاكـ إػؿاصةن / االػذىةص
 . كإػؿاص٭٥ هل ٨ٔ ذلٟ إػؿاصةن ختىيىيةن ، هل ختىىيةن 

 

بينٓٛاااااةذ نهٓاااااٛف  ()

: غع ااااى بنُااااحؿةَٙ  ظ

ٔ  . 



ً م بنعهٙ   بنٓٛف يؿ

 

٤ٮا ث٫ ا٣ َُّ ة جيت كأيٌةن ٨٦ ٦ْة٬ؿ ٦ة ٔ ٢ٕٞ كإٔٝؽكق ٧َّٔ
٧ٚسبلن ، ا٣ٞيةـ ث٫ أ٩َّ٭٥ اتلضأكا إىل لك٧ةت ي٧شُّ ا٢ٕٞ٣ ٨٦ ٝجٮهلة

يف أكؽكُنييي٪٢ٞ ٨ٔ  اذلم اعش يف  (ـ-) اىلؽج
أ٫َّ٩ اكف يؿل ال ي٧ك٨ إزجةت ٬ؾق ، ا٣ٞؿف اخلةمف امليبلدم

يع٭ة، ا٣ٕٞيؽة إ٫َّ٩ ال / ث٢ ثٌٕ٭٥ ٝةؿ، ك٣ك٨ ي٧ك٨ دًٮ
يع٭ة كإزجةد٭ةي٧ك٨  ٣ك٨ جيت اإلي٧ةف ث٭ة ثُؿيٞح ، دًٮ
 . ٧ٔيةء

كال ٩ؿيؽ دُٮي٢ الالكـ كبك٫ُ يف ٔؿض ٩ْؿيَّذ٭٥ 
ٞؽ ٬ؾا املٞةؿ ملٕةجلح ٬ؾق األٚاكر ؛ كًليٛيَّح الؿدِّ ٤ٔي٭ة ى٥ٍ يٕي إذ ل

ث٢ ا٣٘ةيح ذ٠ؿ٬ة ث٪عٮِّ اإلمجةؿ كبيةف ٦ٞؽار دُٕي٢ ، دٛىيبلن 
اتلٮقٓ ٤ٕٚي٫ ث٧ؿاصٕح ٦ة ٔٞؽ ك٨٦ أراد ، ٝٮل اإلنكةف ٚي٭ة

 . ملس٢ ٬ؾا ابليةف

ِّد املشٗحعمٜ وشتٕٝ: ثاًٌٗا  (×) عكٗدتّي بالش

، ينِّي مؿاد ٬ٮ٧ٚةف إىل أ٫َّ٩ ٦٪ؾ ا٣ٞؿف الؿاثٓ امليبلدم
٨٦ ، أوجعخ ٦٪ةٝنح َجيٕح املكيط ثةظذ٧ةالد٭ة األربٕح
ك٬ؾق ، األمٮر الن٭ِّية يف ك  ٨٦ ا٣ٞكُ٪ُيجيَّح كاإلق١٪ؽريَّح

 / االظذ٧ةالت ْل

ك٬ؾا ٦ة يؤ٨٦ ث٫ ، هلإ ٍٚٞ/ املكيط ذك َجيػح كاظؽة -
. اآلف ٦ؾا٬ت ا٣ٞجٍ كاألر٨٦

ك٬ؾا ٦ة يؤ٨٦ ث٫ املكيعيٮف / املكيط إنكةف ـلٍ -
نكجح إىل آريٮس اذلم ٝةؿ ثبرشيَّح ) احل٭ٮد كاآلريكيٮف

 

 

ؿاامو يااٍ أٖاإل   ُٚ ()

أيةيٚغٛ اااااد  ٔنااااام  اااااٙ 

 ؾةنٛاااااااًة( زةغُااااااار)

بنػًبئااى  عااةو ( أْااىبٌ)

ٔوغاااااااى َٓاااااااهزّ . 

ّ زااااى  د    ََّااا بنًُاااٛؿٛ  

نٛسحاااع بنمٚةَاااد بنكُُٛاااد

  ٔية  ٌ نحص يامخ  دبنًةَٕٚ 

 أٖاااحؽ يسؿًُاااةً ؾسَّاااٗ 

 َٛ جعام   د بنًؿمضاد نأل إٞ

 زىللِ عٍ بنًةَٕٚ د.  

 

 

 

 

يااااااىبل ْٕ ًااااااةٌ   ()

(  بيَاااااو  ااااٙ  )

 ٔ   بون ٛ اااد بنطةنطاااد  

َقااااااًا عااااااٍ كسااااااةت 

"بنً كاااااىٌٔ بنغىجٛااااإٌ 

بنًُهًٌٕ لٔب ع بعسُاةقٓى  

 .  : ٔنإلَاو" ظ

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/354
http://ar.wikipedia.org/wiki/354
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9


بناعقاَٛ د  ٙ  ٓى بنمٍِّٚ 

 

ؽكف، (املكيط . ك٥٬ املٮظِّ

ك٬ٮ ٦ة . هلإ كإنكةف/ املكيط ذك َجيػذني ٌِفىيذني -
. اك٩خ دؤ٨٦ ث٫ مجةٔح ا٣جكةَؿة

ك٬ٮ ٦ة ، هلإ كإنكةف/ املكيط ذك َجيػذني خمذيفذني -
يؤ٨٦ ث٫ املؾ٬ت األرزٮذ٠يس اذلم زبذخ أرٌل٫٩ ٦٪ؾ ا٣ٞؿ٩ني 

.الؿاثٓ كاخلةمف امليبلديني

جلٞةمةت كا٣زنااعت كظيةؿ ٬ؾق ظؽزخ ٠سِّي ٨٦ ا
ٚةت ا٣يت أدَّت إىل االٝذذةؿ كننٮب احلؿكب ثني ، كاتلُؿُّ

 . كٝؽ ٝذ٢ املبليني ٨٦ املكيعيني ٚي٭ة، مجةاعت املكيعيني

٨ ٩ْؿ إىل ٦ة ذ٠ؿكق ٨٦ االظذ٧ةالت ٔؽا اثلة٩يح  - كَلُّ ٦ى
جيؽ إ٧َّ٩ة ْل راصٕح إىل رضبو ٨٦ األك٬ةـ  - ٦٪٭ة

ابلٕيؽة يف ٦٪ُٞ٭ة ٨ٔ ٝة٩ٮف اتل٢ٕٞ ، كاالظذ٧ةالت الـاا٘ح
كال جيؽ ٚي٧ة ذ٠ؿكق ٨٦ أدتٌل٭ة ٦ة يؿصٓ إىل ، كاظرتاـ ا٢ٕٞ٣

 . ٝة٩ٮفو ١ٚؿم  يؿدكـ ٔي٫ ا٣ٞٮؿ كيٕذٌؽ ث٫

ٔاب كاىػلةب/ زةثلةن   ىلع مكذٔل غليؽدًٓ ثةثل

 إفَّ ٠سِّيان ٨٦ ا٣ٛؿؽ املكيعيَّح دؤ٨٦ ثأفَّ ٨٦ آ٨٦ ثةملكيط

٦٭٧ة ، دكِّٛيان هل ٨ٔ ذ٩ٮب٫ يف اآلػؿةٚإفَّ ذلٟ قي١ٮف ، (×)
 (×) إذ املكيط؛ اردكت ٨٦ اذل٩ٮب أك اٝرتؼ ٨٦ اخلُةية

 . مًلة حت٫٤َّ٧ ٨٦ ٔ٪ةء ا٥٤ْ٣ كالى٤ت؛ قيٛذؽم أدجة٫ٔ ػُةية٥٬
ؿ اإلُليزيم املكيً أمحؽ زٌٔبكٔف  أفَّ  ككؽ غيَّق املفهج

ٔٞيؽيت ال١ٛةرة كاالٚذؽاء ٨٦ اذل٩ٮب دذ٨٧ٌ أفَّ املكيط )

 

 

 

 

ياااااااىبل ْٕ ًاااااااةٌ ()

(  بيَاااااو  ااااٙ  )

 ٔ   بون ٛ اااد بنطةنطاااد  

َقااااااًا عااااااٍ كسااااااةت 

"بنً كاااااىٌٔ بنغىجٛااااإٌ 

بنًُهًٌٕ لٔب ع بعسُاةقٓى  

. : ٔنإلَاااااااو" ظ

ٔكااااهن  بَظااااى: بوَح ااااة  

ٚااؤبَ ٍ  كسااةت: عقٛاامخ   

بنًُااٛؿٍٛٛ  ااٙ بنًُااٛؽ:  

 ٔية جعمْة.   ٔ

 

 

( ياااااٍ وبو ٖٔااااإل  )

بنس ٗٛم  عهٛاّ جًاة أضحسُاةِ    

 بنًٗمو بنُةجق.  يٍ 
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ؾ ملك برشو اق٫٧ املكيط ٔحىس ٝؽ ٦ةت ٨٦ ، اذلم ٬ٮ هلإ اختَّ
كبؾلٟ د٨٧ٌ ، أص٢ مجيٓ املؤ٦٪ني كاٚذؽاء ػُةية٥٬

ال١٪حكح امل٘ٛؿة ٨٦ اذل٩ٮب كاخلبلص يف يٮـ ا٣ٞية٦ح للكِّ ٨٦ 
كأمةر إىل أفَّ ٬ؾق ، (كيتجٓ ٬ؽل ال١٪حكح، يؤ٨٦ ثةملكيط

 / ا٣ٕٞيؽة دؤدم إىل ا٣ٕٮاٝت اتلةحلح

كٝؽ ، ال ي٤٧ٟ املكيعيٮف أمَّ ٦ٕيةرو يف الك٤ٮؾ) -
٨٦ ص٭ح ، كاألدثيَّح كاإلنكة٩يَّحيذؼ٤ٮف ٨ٔ ا٣ٞي٥ األػبلٝيَّح 

أفَّ املكيعيني املؤ٦٪ني ِّٗي مكؤك٣ني ٨ٔ إٔٚةهل٥ يف ٬ؾا 
٦٭٧ة ٤ٕٚٮا يف ، كأ٩َّ٭٥ ٨٣ يٕةٝجٮا ٤ٔي٭ة ثٕؽ مٮد٭٥، ا٣ٕةل٥

ثح٪٧ة ، أل٩َّ٭٥ ٦ٓ ذلٟ قيٛؽكف ثذٌعيح املكيط؛ ٬ؾق ادل٩ية
ٓ مجيٓ اذلي٨ ال يؤ٦٪ٮف ث٭ؾق ا٣ٕٞيؽة يف ٔؾاب اجلعي٥  قيًٮ

. كال ي٭٥ ٠يٙ اعمٮا ظيةد٭٥، ثؽماأل

ثني ادلية٩ةت ٬ؾق ا٣ٕٞيؽة د٧٪ٓ أيَّح دٮٚيٜ -
أل٩َّ٭ة دٞٮد إىل إربةؾ ٔ٪ؽ٦ة حيةكؿ املكيعيٮف ؛ اتلٮظيؽيَّح

ا٣يت ، املؤ٦٪ٮف ث٭ة إ٩٭ةء اخلبلؼ ٦ٓ اتلٕةحل٥ اإلهليَّح األػؿل
ذللٟ ٣حف ثةقذُةٔح املكيعيني ؛ ٦ٓ ٔٞةاؽ٥٬، أكظة٬ة اهلل

 . (دٕةحل٥ أ٩بيةء آػؿي٨ٝجٮؿ 

، ك٨٦ الٮاًط أفَّ ٨٦ دؽثَّؿ ٦س٢ ٬ؾق ا٣ٕٞيؽة ا٣ٛةقؽة
ي٨ املكييح ىلع ٦ة ٤ٔي٫ ثٕي ٚؿ٫ٝ أـ يف أمِّ ، قٮاء يف ادلِّ

ِّٜ اذلم ال ػٛةء ٚي٫، ١ٚؿو ديين ٨٦ أفَّ ، اكف قيضؽ كاًط احل
ـو ي٤ـ٫٦ يف إَبلؽ ٔ٪ةف  ٤ـ ٦آؿ ٦ٕذ٪ٞي٭ة ٬ٮ اتلضؿُّد ٨ٔ كِّ مي

ٚي٘ؽك ظيٮا٩ةن ٦ٛرتقةن ال ، الكجٕيَّح كا٣ٌ٘جيَّح كالن٭ٮيَّح ٝٮاق

َقًا عٍ كسةت بنً كىٌٔ 

بنغىجٛااااإٌ بنًُاااااهًٌٕ  

نهااامكسٕو ٖااااؼ عحااام   

 .  بنىيبق: ٔ

ةجق:ٔ ( ) ٗمو بُن  . بًن
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ة  . تكؽ م٭ٮة ذلَّ

َّٛ: زابعًا  عمٜ وشتٕٝ السِباٌ

حيفالؿ٬جة٩يَّح / أم، ٨٦ الؿ٬جحأو٤٭ةا٣ٕؿبيَّحال٤ُّ٘
ةؿ، اخلٮؼ . ػةؼ/ أم؛ ر٬ت يؿ٬ت ر٬جحن / يٞي

َٮأيحيذؼًلاذلموٮ٦ٕذ٫يفاملذٕجِّؽ/ ٬ٮكالؿا٬ت
كالؿ٬جة٩يَّح . ٦ٕزتالن أ٫٤٬، كمبلذ٬ةثةدل٩يةاالنن٘ةؿ٨ٔ

كأذ٪ةؽ، اكالػذىةءكْل، األ٣ٙثـيةدةالؿ٬ج٪حإىل٦جكٮبح
ةأمج٫ ذلٟك٦ة، ال٤ع٥كدؿؾ، املكٮحك٣بف، الكبلق٢ م٧َّ

 . دذ٫٤ٛ١الؿ٬جة٩يَّحاك٩خ

َّٛ أسص الٍصازٝ ٖعمٍّا كىا السِباٌ

، دٞن٩٨٦ٙيَّحالؿ٬جةأقفأفَّ اجلىةرلثٕييٕذٞؽ
ؽـ ـاؿ ٨ٔ، ال١٭ٮؼيفكق١ىن، زكاجٔك املضذ٧ٕةتكاال٩ٕ

، إجني٤يَّح٩ىٮص٨٦مكذ٧ؽةه ، األذلىلعكالىرب، اإلنكة٩يَّح
. (×) ٔحىسإىلثٌٕ٭ةيجكت

/ األقفد٨٦ٟ٤ك٩ؾ٠ؿ

ـاؿ - االُػ

٦٨٦ٞذبفإ٫َّ٩كا٣ربارماجلجةؿإىلال٤ضٮء٨ٔٝةلٮا
تظنيإىل اجلجةؿيىٕؽاكفإذ؛ (×) ٔحىسقِّية يفيٗؿ

أديؿ٥٬ثب٪ةءاألكاا٢الؿ٬جةفٝةـذلا؛ اجل٧ٮعي٥ِّ٤ٕأكالىبلة
 . كا٣ربارماجلجةؿيف
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ثةآلالـ كاتلػةيلؿ اتللنل  - 

ذٞةداكف أو٢كاملةدة، ٦ةدةاجلكؽأفَّ الكةاؽاأل
٨٦الؿكحليك د٪٤ُٜكإذالهلاجلكؽث٧ٞٓٝةمٮاذلا؛ الرشكر
و٪ٮؼثك٢ِّ أثؽا٩٭٥الؿ٬جةفٚأر٬ٜ، اجلك٧ةينٝيؽ٬ة

ظيةد٭٦٥ُة٣تكنكٮا، أصكةد٥٬ىلعكٝكٮا، املنٞةت
، ال٤جةسكػن٨كا٣ُٕلثةجلٮعأثؽا٩٭٥دٕؾيت٦ذ٧ٕؽي٨
يأك٢الثٌٕ٭٥ٚاكف، ٗؿاات ا٣ٞىهالؿ٬جةف٨ٔكدؿكل

ةإالَّ  ، ٩ةدران إالَّ املةءرشب٨ٔكي٧ذ٪ٕٮف، أيَّةـمخكحٌك مؿَّ
٦ؽَّ كقٕ٭٥يك٨ يفل٥حبيرًيِّٞحيف أ٦ةك٨آػؿكفكاعش
ٕٮا، ٚي٭ةأرص٤٭٥ ٧ؽةرؤكسٚٮؽكًك ـ، اأٔل ثٌٕ٭٥كظؿَّ

ةىلع ٩ٛك٫ ٨٦هلدحرس٦ةيأك٦٢٪٭٥الٮاظؽكٌلف، اجلٮـذلَّ
كحيؿـ، زيةب ثةحلحقٮلمحبةن يؿدؽمأفدكفٚةقؽَٕةـ
إفَّ )/ ثٌٕ٭٥يٞٮؿاكف٧٠ة، اجلكؽ٩ْةٚح٨٦ظََّّ ٩ٛك٫

  .(اآلدابال دٮاٜٚمكذ٭ض٪حٝجيعحاعدةاالقذع٧ةـ

ظة٣حيفالؿ٬جةفأكخلٟأصكةـدىجطأفَجيٕيةن كٌلف
ل٤ـ٬ؽٔبل٦حاك٩ٮا يٕؽك٩٭ةا٣يت، ا٣ٞؾارة٨٦هلةيؿىث

 . كا٣ٞؽاقحا٣ربِّ إىلكإمةرةن كاتلٞٮل

٨٦ ا٣ٕ٭ؽ٩ىٮصىلعأثؽا٩٭٥دٕؾيج٭٥يفأذ٧ؽكا٧٠ة 
ٔحىسأذ٧ؽقاذلمامل٪٭شإحل٭٤ٞ٩٥خإ٩َّ٭ةٝةلٮااجلؽيؽ

٧ٮااذلم٦٪٭ة ا٣ٞٮؿ، لآلالـكاظذ٧ةهلز٬ؽقيف(×) إ٫َّ٩ٔز
إرمةدق٤َتمةبىلعردِّقيف (×)ٔحىسلكةفىلعصةء
احليةةدؽػ٢أفأردتإف)/ اكآليت كاجلهل ، اخلبلصَؿيٜإىل
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ال، دٞذ٢ال/ يكٮعٚٞةؿ؟ كوةيةحأيَّ / هلٝةؿ، الٮوةيةٚةظِٛ
ٟأثةؾأكؿـ، ثةلـكرال تن٭ؽ، ترسؽال، دـفً  كأظت، كأ٦َّ

، ٦٪ؾ ظؽازيتظْٛذ٭ةلك٭ة/ النةبهلٚٞةؿ. ٠٪ٛكٟٝؿيجٟ
 ؟ ثٕؽيٕٮزين٧ٚةذا

كبٓٚةذ٬تاكمبلن دكٮفأفأردتإف/ يكٮعهلٚٞةؿ
ًٍ أمبل٠ٟ كدٕةؿ، الك٧ةءيف٠زنلٟٚي١ٮف، ا٣ٛٞؿاءكأٔ
  .(ادجٕين

جةف الـكاج ذنؿ كغؽـو اتلبذل  - الـكاجٔؽـإفَّ / الْؿ
ػىيةف يٮصؽ)/ ٬ٮ، (×) ٣ٕحىسٝٮؿ٨٦أيٌةن مكذ٧ؽ
٭ةد٥ثُٮفيف١٬ؾاكدلكا ػىة٥٬ػىيةفكيٮصؽ، أ٦َّ
م١٤ٮت ألص٢أ٩ٛك٭٥ػىٮاػىيةفكيٮصؽ، اجلةس

  .(٤ٚيعذ٢٧حيذ٢٧أفاقذُةع٨٦. الك٧ةكات

الهِحكح لؿصةؿ اتلةٌحاىُةغح  -
ةن ا٣ُةٔح٬ؾقاجلرصا٩يَّحص٤ٕخ الؿ٬جةفىلعكاصجةن ًٚؿ

، (×)ٔحىسٝٮؿ يجكت إىلإىلكأرصٕٮ٬ة، رؤقةا٭٥حنٮ
 .(ا٣ُةٔحد٥َّ٤ٕاث٪ةن ٠ٮ٦٫٩ٓ)/ ٬ٮ

أفَّ ٦ة ق١٤ٮق ٨٦ أقف ، كال خيىف ىلع ذم مك١حو 
كأ٫َّ٩ حنٮ ، ل٤ٮوٮؿ إىل ر٬جة٩يح ٦ة أ٩ـؿ اهلل ث٭ة ٨٦ ق٤ُةف

لك٭ة أقف ، كتن٧أز ٦٪٫ اجلٛٮس، ق٤ٮؾ جيةيف ا٣ٕٞٮؿ
ح ث٧بلظْح رصح ث٪ةء اإلنكةف ح كمم٪ٔٮ إذ ثٌٕ٭ة ؛ ٦٪ًٞٮ

، كبٕي ٦٪٭ة ٦٪ةيف ٣ُٛؿة اجلٛٮس، ٦٪ةيف بلؽا٬ح ا٣ٕٞٮؿ
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كبٕي ٦٪ةيف ، كبٕي آػؿ ٦٪ةيف لك٤يٞح األثؽاف كَجٕ٭ة
 . لكٮؾ اجلٛٮس كَجٓ اصذ٧ةٔ٭ة

لٮصؽ٩ة ، كقبل٦ح ا٣ُجٓ، ٤ٚٮ أ٦ٕ٪ة اجلْؿ ثُٛؿة اجلٛف
 . أفَّ ٦ة اٚرتًٮق ٨٦ أقف لك٭ة ثة٤َح مؿدكدة ثبكةَح ا١ٛ٣ؿ

ـاؿ ة االُػ ٌَّ ٨٧ٚ الٮاًط مل٨ هل رؤيح ُٚؿيَّح ٤ٚكٛيَّح ، أ
ثُج٫ٕ َة٣ت أفَّ اإلنكةف ، وعيعح ال دؽب إحل٭ة األقٞةـ

ك٬ٮ ، ك٬ٮ األمؿ الٮصٮدم املٮصت ل٤ؼِّي كالكٕةدة، ل٧١٤ةؿ
٤ح هلؾا ال٧١ةؿ كال  ،مكذ٢٧١ ثإٔٚةهل االػذيةريَّح املعىِّ

٣ك٨ أبكٍ ٦ة ، حنذةج إىل ٔ٪ةء اإلزجةت يف ذلٟ كدٕٞيؽ املٞةؿ
٨ أ٩ىخ لىؽل اجلٛف/ يٞةؿ كأ٢ََّ ىلع ملعةت ، إفَّ كَّ ٦ى

٦ة يجكت إحل٫ ٨٦ ٧٠ةؿ كٝجط ٦ة  لٮصؽ يف ذاد٫ ظٌت ، حتؿًل٭ة
٭ة ٨٦ ٩ٞىةف ِّٞ / ٚةلنؼه أيٌةن اكف إف ٝي٢ هل، يذىٮرق حب

، كإف ل٥ يك٨ اعملةن يف كاٝٓ احلةؿ، ٚؿح ثؾلٟ كد٧ٌ٪ةق، اعل٥
كإف اكف ، أىب ذلٟ كأ٩كؿق مؽيؽ اإل٩كةر، صة٢٬/ كإف ٝي٢ هل

٧ٚة ذلٟ إالَّ حلتِّ ال٧١ةؿ ث٭ة ٬ٮ ، يف الٮاٝٓ ىلع ٬ؾا احلةؿ
 . ك٬ؾا أمؿ ُٚؿم ال يذأتَّ ألظؽو ٤ٔي٫ اإل٩كةر، ٧٠ةؿ

ة ؛ كحل٤ذٛخ أفَّ ل٧١ةؿ اإلنكةف أحنةء مََّّ  إذ ال خيىف م٧َّ
ـ كأقُؿ٩ةق ٨٦ ٠ٮف اإلنكةف هل ٝٮل كأحنةء ٨٦ ، دٞؽَّ

كَل  ، ٨٦ ا٣ٌ٘ت كالن٭ٮة كا٢ٕٞ٣ كٝٮل اجلجةت، ال٧يكٌِّيات
٨ ثةب ٦٪٭ة ٨٦ ٦٪٤ُٜ الك٪غ كاالٝذٌةء َة٣ته ل٧١٤ةؿ ٦

٫ كصجك٫ ة ، ٧١ٚةؿ الن٭ٮة ظىٮؿ منذ٭ة٬ة، ٩ٔٮ كًل٧ةؿ ا٣ٞٮَّ
كًل٧ةؿ الٮ٥٬ قٕةدد٫ ٬ٮ الؿصةء ، ا٣ٌ٘جيَّح ٬ٮ ا٤٘٣جح كاال٩ذٞةـ

بناااااامكسٕو أًٚااااااٍ ( )

بنًٗااى٘  يعااةنى بنُظااةو   

 .  بنُٛةَٙ: ٔ
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كًل٧ةؿ احلٮاس ٦ة ي٪ةقج٭ة ٨٦ ال١يٛيةت املعكٮقح ، كاتل٧ينِّ 
٭ة  . كًل٧ةؿ ا٢ٕٞ٣ ٬ٮ الٮوٮؿ إىل املٕٞٮالت، ا٣يت ٨٦ ٩ٔٮ

لٮ ٧٧ً٪ة هلؾا األو٢ أوبلن ال خيىف ىلع ، ك٦٪٫
أفَّ اإلنكةف ٦ٛذٞؿ يف ٦ٕحنذ٫ ادل٩يةكيَّح إىل ) ٨٦، ا٣ٕٞبلء

٫ ٚإفَّ الٮاظؽ ٨٦ اإلنكةف لٮ ، منةرًلحو ٦ة ك٦ٕةك٩ح ٨٦ ثين ٩ٔٮ
٫ كصجك٫  كل٥ يك٨ يف الٮصٮد إالَّ دٛؿَّد يف كصٮدق ٨ٔ أٚؿاد ٩ٔٮ

هل٤ٟ رسيٕةن أك قةءت ، ٬ٮ كاألمٮر املٮصٮدة يف ا٣ُجيٕح
حلةصذ٫ يف ٦ٕحنذ٫ إىل أمٮر زااؽة ىلع ٦ة يف ؛ ٦ٕحنذ٫
ٚإفَّ ، ا٣٘ؾاء امل٧ٕٮؿ كامل٤جٮس املى٪ٮع/ ٦س٢، ا٣ُجيٕح

ذؾاا٫ كاملبلبف ا٣ُجيٕيَّح  ؾيح ا٣ُجيٕيَّح ِّٗي وةحلح اٗل اأٗل
؛  ثٕؽ وِّيكرد٭ة و٪ةٔيَّح ثأ٧ٔةؿ إراديَّحأيٌةن ال دى٤ط هل إالَّ 

، ٚزللٟ حيذةج إىل د٥ُّ٤ٕ ثٕي الى٪ةاعت ظََّّ حتك٨ ٦ٕحنذ٫
، ى٪ةاعتكالنؼه الٮاظؽ ال ي١٧٪٫ ا٣ٞيةـ ث٧ض٧ٮع د٤ٟ ال

٦ٕةك٩ح ثني مجةٔح ظََّّ خيزب ٬ؾا ث٢ ال ثيؽَّ ٨٦ منةرًلح ك
اء كذاؾ يُٕي٫ ثإز، ك٬ؾا ي٪٢ٞ ذلاؾ، كذاؾ يجكش هلؾا، ذلاؾ

ظير إفَّ ، ك٦س٫٤ احلةؿ يف حتىي٢ ا٥٤ٕ٣، (٫٤٧ٔ أصؿة
 . حتىي٫٤ إ٧َّ٩ة يذ٥ُّ ثةتل٤ٕي٥ كاتلأديت ا٣ٞةا٥ ثة٣ِّ٘ي

ك٨٦ ٬ؾي٨ األو٤ني ال يذأتَّ ا٣ٕؾر لبل٩ٕـاؿ كاال٩ٛىةؿ 
٠يٙ ذلٟ كًل٧ةؿ اجلٛف ٝةا٥ ، ٨ٔ أ٢٬ اجلٮع ٨٦ اإلنكةف
ة ، ث٪عٮ الرشط ىلع االصذ٧ةع  . ثحَّ٪ةقكاللكُّ ّة٬ؿ م٧َّ

إفَّ ٦ة ذ٠ؿد٧ٮق ك٦ة أٌو٤ذ٥ هل األوٮؿ ٦٪ةيف ملة / ٝؽ يٞةؿ
٧٠ة زجخ ٨ٔ أزتاؿ ، زجخ ٨٦ قِّية ثٕي األ٩بيةء كاألكحلةء

ٙ  بنًسعةنٛد بنؿكًد( )   ا

 بووجعااد بنعقهٛ ااد بوَاا ةو

 .   : ٔظ
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كًلؾلٟ ، كأزتاؿ أوعةب ال١٭ٙ يف ٠٭ٛ٭٥ (×) ٔحىس
 ٥ْ  . كأذاك٫ٚ يف اغر ظؿاء (|)الؿقٮؿ اأٔل

ٔاب ُلٔؿ  ة ثة٣جكجح ٣ٕـ٣ح ٔحىس/ كليض ٚإ٫َّ٩    (×) أ٦َّ
ك٬ٮ األ٩جة ، اجلرصا٩يَّحادلية٩ح٧٤ٔةءأظؽم٭ةدةٝؽ قجٞخ

٨ٔثٕيؽان ٔـ٣حو ل٥ يٕل يف(×)ٔحىسأفَّ ، ٗؿي٘ٮريٮس
ابلؽءٝج٢أزتؿأ٫َّ٩مؤًلؽان ، ا٣ٕةل٥كقٍاعشإ٧َّ٩ة، اجلةس

الكبةتلةيل؛ يٮ٦ةن دذضةكز أربٕنيالاخلؽ٦ح ٚرتة ٝىِّيةيف
ـاؿهلؾامكت٪ؽان جنؽ (×)ٔحىساهلل٩يبقِّية٨٦اال٩ٕ

ي٨دلل ٧٤ٔةءاحلٮـاملذٮٚؿة  . اجلرصاينادلِّ

ة أزتاؿ أوعةب ال١٭ٙ ٚبل خيىف ىلع أظؽ م٨َّ٧ ، كأ٦َّ
ؿؼ ٦ٞىؽ٥٬ ذ٭٥ ٔك أمِّي إحل٫ ٬ٮ ٦ة كرد كػِّي ٦ة ، دتجٓ ٝىَّ

يىٍيمى }/ ظير ٝةؿ، ٨٦ ٠ذةب لؿبِّ٪ة يف ظةهل٥ هل غى َي جىلي ٍ حنى
ل  ْيؽن  ًٍ ْي زًٍدُىة ًٍ كى ًٓ بج ٔا ثًؿى ِي ٌى ًٍ ـًٍذيىحه آ ٓي ىقج إًجَّ ْيً ثًةحلٍ ى

ى  *جىجىأ ِىة ىلعى ٍُ بى رى كى
 ًٌَ ٔى  ٍرًض ىَى ٍَُّؽغي

ى
ةكىاًت كىاأل ٍى ِىة رىبل الكَّ بل ٔا رى ي ةل لى ٔا فى ًٍ إًٍذ كىةمي ًٓ ً ب

كيئي
ة ُن ُى ِىة إًذنا مى ٍؽ كييٍ ة ىىلى ٓن ى ًّ إًل ً كُ حن  * دي ٓى ً ًّ آل ً كُ ًٌَ دي كا  ىؾي ِىة اَّتَّ ٌي ٍٔ الء كى ؤي ْى

و  ةفو بىنيج ُى يٍ ًًٓ بًكي يىٍي فى غى دٔي
ٍ
ال يىأ ٍٔ ى ا ىَّ ىل ىلعى ًَ اٍفرتى ٍَّ ًي ًم ٍظيى

ى
ٍَ أ ٍى فى

ًؾثنة  كفى إاًلَّ  *نى ة حىٍػجيؽي ٌى ًٍ كى ْي ٔ ٍي تٍلي ى إًًذ اٍخزتى ًؿ ا كى ٍٓ كا إىًلى اىٍهى كي
ٍ
ـىأ

ة لن ٍؿفى ٌج  ً ٍمًؿًلي
ى
ٍَ أ ٌج  ً يجٍئ ىىلي ٓى َ رَّمحذّ كيي ٌج  ً بللي ًٍ رى ٍ ىىلي  . {يىجرشي

ٝٮ٦٭٨٦٥ أزتلٮااملؤ٦٪نيٚيف اآليح إمةرة إىل أفَّ ٨٦
اهلل قجعة٫٩رمححيفك٧َٕةن ثؽي٪٭٥ٚؿاران األكزةفٌٔجةد

ثٮااًُ٭ؽكاأفثٕؽكذلٟ، كدٕةىل ؾِّ دٔٮةرٚيثٕؽٔك
أفػنيحٚ٭ؿبٮا ثؽي٪٭٥، األكزةفٔجةدةإىلالٮزجيحم١٤٭٥

ٌ  يَٕٕعد( ) غىٚغٕوٕٚ

ٌ  ظبوَحااة   ٣غىٚغٕوٚإا

ااد ُْح ٟٛاادبنى ىبنقح آا ْٔأ

ة:ٔ   .  ٢وغةٓن
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ٛٮا، يٞذ٤٭٥أكٔ٪٫يٛذ٪٭٥  . ال١٭ٙيفكأزتلٮا٦٪٫ٚةقذؼى

أزتاالن ل٤عيةة ثةالػذيةر كإ٧َّ٩ة أزتاؿ ٥٤ٚ يك٨ أزتاهل 
كأيٌةن ٨٦ ٣ُيٙ اإلمةرة ٨٦ ، ل٤عيةة ثة٣ٞرس كاالًُ٭ةد

٨٦ لـكـ االصذ٧ةع  - اآليح املجةرًلح كاإلرمةد ملة أقك٪ةق
ًٍ } ٬ٮ ٦ة اكف يف ذي٤٭ة - كاالقذٕة٩ح ثة٣ِّ٘ي كي ؽى ظى

ى
ٔا أ سي ـىةٍبػى

 ٍِ ِىًح ـىيٍيى ًؽي ٍى ٍ ًؾقً إىًلى ال ْى  ًٍ رًكًلي ٔى ً ًٍ ثًًؿٍزؽو ث دًلي
ٍ
أ ة ـىيٍيى ٌن ة ػى َى ٍزَكى 

ى
ة أ ٓى حيٌ

ى
ٍؿ أ ظي

ٍؿ  ُىٌ حٍلىذىيى ّي كى ٍِ ظير أمؿ ثٌٕ٭٥ ابلٕي ثةالقذٕة٩ح ثة٣ِّ٘ي ، {ًٌ
 . ٨٦ ػ٤ٜ اهلل ٤ُ٣ت الؿزؽ

٥ْ ة أذاكؼ الؿقٮؿ اأٔل إفَّ / ٚيٞةؿ ٚي٫، (|) كأ٦َّ
كل٥ يك٨ ٚي٫ ، أذاك٫ٚ إ٧َّ٩ة اكف ٣ٛرتة حمؽكدة ٨٦ احلٮـ الٮاظؽ

كإ٧َّ٩ة ْل ٚرتة حمؽكدة يذأٌم٢ ، ٔـ٣ح ٦٪ُجٞح ٨ٔ ادل٩ية ك٦ة ٚي٭ة
مٌةٚةن إىل أفَّ أذاك٫ٚ ل٥ ، ٚي٭ة ػة٫ٞ٣ كيذٌٞؿب هل ٚي٭ة ثة٣ٕجةدة

ةن كمنٮبةن ثأقف خية٣ٙ ٚي٭ة ٦ة يٞذٌي٫ ا١ٛ٣ؿ  يك٨ لخ٤َٮ
٥٤ٚ يك٨ ممذ٪ٕةن ٨ٔ ا٣ُٕةـ كالرشاب كال٤بف كالـكاج ، الىعيط

ِّي٬ة ٨٦ ٦ٞذٌيةت احل كإ٧َّ٩ة اك٩خ حلْةت يذٛؿغ ، يةة ابلؽ٩يَّحٗك
حلعٌؿر م١٪ٮف ٦ة ؛ ٚي٭ة لك٧ةع وٮت ٧ًِّيق كُٚؿد٫ الك٤ي٧ح

 . أكد٫ٔ اهلل هل يف ثة٨َ ٩ٛك٫

ك٨٦ مجيٓ ٦ة ٝؽ٦٪ة ي٥٤ٕ أفَّ اال٩ٕـاؿ ظك٨ كاتلؼٌل 
٣ك٨ ىلع ، ثةجلٛف الزـ للكِّ ٨٦ أراد أف يؿدٌف ثسٮب كصٮدق

ةن ملٞذىض  كأالَّ يكٮف ، مم١٤ح االنكةفأالَّ يكٮف ذلٟ ٦ٕةًر
كأالَّ يكٮف ذلٟ ، ٦٪٤ُٞةن ٨٦ ٦ٕؿٚح ثة٤َح حبٞيٞح ال٧١ةؿ
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 ز٦ةفو كماكفو 
 . ٦٪ُجٞةن ل٤ٛؿد الٮاظؽ يف كِّ

ذاكؼ  ٪َّح األ ك٦٪٫ ٩ذٌٕؿؼ ىلع ٥ْٔ إرمةد اإلقبلـ لكي
ـاؿ ، ثٞؽر ٦ة ال يرضَّ اإلنكةف ثك٧ةهل، كظك٨ الى٧خ كاال٩ٕ

 . ة٫ٔكال يٛكؽ ٤ٔي٫ اٝذٌةء اصذ٧

ؿ ة اتللنل ٌَّ ة زجخ أفَّ / ٚ٪ٞٮؿثةآلالـ،  كاتلػةيل كأ ل٧َّ
ح ٨٦ ا٣ٞٮل تكِّيِّ ظةؿ اإلنكةف يف  اإلنكةف ٔجةرة ٨ٔ دل٧ٔٮ

كأفَّ ٬ؾق ا٣ٞٮل لخذ٤ٛح ٨٦ ظير األداء ك  دةثٓ ، مكِّي ٧٠ةهل
 . لك٪غ ٫٤٧ٔ ككّيٛذ٫ امل٪ٮَح ث٫ دكٮي٪ةن 

ٕيِّ٪ح كأيٌةن ٝؽ زجخ أفَّ مجيٓ دلةالت ٝٮل اإلنك  ةف ٦ي
كصت ىلع اإلنكةف أف حيةِٚ ٤ٔي٭ة ، ل٧١ةهل أك ل٧١ةؿ ِّٗيق

ك٣ك٨ ال يٕين ٬ؾا أف دُٕٯ ، مجيٕةن ٨٦ دكف ًيةع أظؽ٬ة
ُٯ ، للكِّ ا٣ٞٮل د٧ةـ ٧٠ةهلة ٨٦ ظير ْل ْل ث٢ ال ثيؽَّ أف دٕي

ال٧١ةؿ اخلةصَّ ث٭ة ث٧بلظْح دل٧ٮع ال٧١ةؿ املجنٮد ل٤٭ٮيَّح 
 . اإلنكة٩يَّح

يق ٨ٔ كأيٌةن مل  ة زجخ أفَّ ٧٠ةؿ اإلنكةف يف ػىٮص ممي
ؿان  ٚيثجخ ظي٪٭ة ، ثٞيح املٮصٮدات ٨٦ ٠ٮ٫٩ اعٝبلن ٩ةَٞةن ١ٛ٦ِّ

أفَّ قةاؿ ا٣ٞٮل املؤزؿة ق٤جةن ىلع دكةم٢ ٝٮاق ا٤ٕٞ٣يَّح 
كيججيغ أف ديؿاىع ث٧ٞؽار ٦ة ال دؤزؿ ىلع قِّي ، كاملٕؿٚيَّح

ُٯ ل٤ن٭ٮات ٧٠ةهلة ، دكةم٫٤ املؼىٮص ث٫ اتلةـ ٚبل يٕي
كال يُٕٯ ، حبير يىِّي اإلنكةف ٦٪ةٚكةن ل٤ج٭ةا٥ كاحليٮا٩ةت

٧٠ةؿ ا٣ٌ٘ت ث٧ة ٬ٮ يك يكٮف اإلنكةف مؿدٞيةن ٚٮؽ الكجةع 
كال يُٕٯ ٧٠ةؿ اجلة٦يح يك يكٮف أ٩ُل ٨٦ ، ٨٦ احليٮاف
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كال ي٤ُٜ ٔ٪ةف الٮ٥٬ كاخليةؿ يك يكٮف أدّل ٨٦ ، اجلجةت
 . النيُةف

كاظؽ ٨٦ ٬ؾق  ٤ٗت كرسُّ ذلٟ راصٓ إىل أ٫َّ٩ ٦٭٧ة 
ؽُّ  اآلػؿي٨ ىلع ا٣ٞٮل  كيذى٢ ا٣٘ة٣ت األمؿ ثؾلٟ اإلنكةف حيي
ة ، صجك٫ إىل إدرا٫٠ حبكت نكج٫ كاتل٧ة٩ٓ ثني ٦ة ٔؽد٩ةق كٝٮَّ

ة ال خيىفا٢ٕٞ٣  إذ ا٢ٕٞ٣ كاتل٢ٕٞ إ٧َّ٩ة يكذٛيؽ ؛ كاتل٢ٕٞ م٧َّ
٧٠ةهل ٨٦ اعل٥ اتلضؿُّد كا٣ٕٞٮؿ ث٧ٞؽار ٦ة يٛةض ٤ٔي٫ ٨٦ 

ٚإف اكف اإلنكةف ٦٪٭٧اكن ثة٣ٞٮل املبلا٧ح ٣ٕةل٥ ، قةظح ٝؽق٭ة
وٕت ٤ٔي٫ أك ٢ٝ أك ا٦ذ٪ٓ ٦ٞؽار ٦ة يٛةض ، املةدة كاملؼة٣ُح

ك٨٦ مجيٓ ٬ؾا ، ف ثِّ٘يق٤ٔي٫ ٨٦ اعل٥ اتلضؿُّد النن٘ةؿ اجلٛ
٥٤ أفَّ اإلنكةف يك يكٮف قةاؿان ثُؿيٜ ال٧١ةؿ أف يكٮف  يٕي

ٚبل ي٭٤٧٭ة  - ٩ٞىؽ ِّٗي ا٤ٕٞ٣يَّح ٦٪٭ة - ٦ٕذؽالن يف ٝٮاق
جذىغ ٦ة هلة ، لٌيةع ظىح ٨٦ ال٧١ةؿ ثٞؽر٬ة كال يُٕي٭ة ٦ي

د٫ ا٤ٕٞ٣يَّح؛ ٨٦ ظير ْل  .أل٩َّ٭ة قذٌيٓ ٧٠ةؿ ٝٮَّ

َّٜ ٬ٮ دؿميؽ / ٩ٞٮؿذلا كبٕؽ ٬ؾا ابليةف  إفَّ املجؽأ احل
ؿاض ٔ٪٭ة كإ٧٬ةهلة . اقذ٧ٕةؿ ا٣ٞٮل ال اإٔل

 ىلع مكذٔل دػةَيًٓ ٌع اىػيً كاىػيٍةء/ راثػةن 

ذٞةدات الؿاجئح دلل املكيعيَّح يف ظٞجح ٠جِّية  ٨٦ األ
ي٧س٢ِّ ) ظير إفَّ ابلةثة، ٬ٮ ا٣ٞٮؿ ثٕى٧ح ابلةثة، ٨٦ دةرخي٭ة

ثةٔذجةرق راحف ، ماكف املكيطأل٫َّ٩ حيذ٢ ؛ ٩ةات املكيط
كأ٫َّ٩ ال ي٧ك٨ ل١٤٪حكح أف د٥ٌ٤ٕ  ...ال١٪حكح ىلع األرض
ىؽ ث٫ أفَّ ال١٪حكح . اجلةس ٦ة ٬ٮ مـيَّٙ ك٬ؾا ٦ة يٞي

أوبل بنسَٕعد  ٙ ٔيٍ ( )

نناا  يااع بنحٛااةٌ بنحىْااةَٙ 

 اااٙ بنًُاااهند  هٛىبغاااع:   

.   َُٛة: ٔ بجٍ وَةئم
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ؽ ث٭ؽايح ٠٪حكذ٫، ٦ٕىٮ٦ح  . ألفَّ املكيط ٔك

إفَّ كاظؽة ٨٦ ا٣ُؿؽ ا٣يت اػذةر٬ة املكيط هلؽايح 
ث ثةق٫٧ ك٬ؾا ٦ة . ال١٪حكح ْل دؿؾ ٩ةاج٫ يف األرض يذعؽَّ

إفَّ . ٚ٭ٮ راحف ال١٪حكح املٕىٮ٦ح. يٞىؽ ث٫ أفَّ ابلةثة ٦ٕىٮـ
ك٨٦ اجلٌل أفَّ ٦س٢   ،(اهلل ال يك٧ط هل ثٞيةدد٭ة حنٮ اخلُأ

ال حير ىلع ننةط اجل٭ٮد املذ٤ٕٞح ثةملٕةرؼ  ٬ؾا اجلْةـ
إذ كُّ ٦ة حيذةصٮ٫٩ ٨٦ ٦ٕةرؼ دؤػؾ ٨٦ ؛ ا٧٤ٕ٣يَّح كا٤٧ٕ٣يَّح

٧٭٥  إف ق٧عٮا هل ثةبلعر - كإفَّ كَّ ثةظرو ، ابلةثة حبكت ٔز
س دكف ِّٗيق -  . ال ثيؽَّ كأف يكذ٧ؽ حبس٫ ٨٦ ال١ذةب املٞؽَّ

ًٙ ال١٪حكح ثإرقةء ٝٮأؽ ٬ؾق ا٣ٕٞيؽة ، ٍٚٞ كل٥ دكذ
كإ٧َّ٩ة ظةك٣خ دُجيٜ ٬ؾق ا٣ٕٞيؽة ىلع أرض الٮاٝٓ ثأقةحلت 

دة ٠إننةء حمةك٥ تكُلَّ ثػ "اال٩كييكيٮف" أك حمةك٥ ، ٦ذٕؽِّ
إذ ا٣٘ةيح ؛ كاق٧٭ة يؽؿ ىلع ا٣٘ؿض ٦٪٭ة، "دٛذحل ا٣ٕٞةاؽ"

٦٪٭ة ٦ذةثٕح ٦ة يؤ٨٦ ث٫ اجلةس ٨٦ املكيعيني ك٦ٞؽار 
ؾق املعةك٥ مٮٝٙ كدذؼؾ ٬، ٦ُةثٞذ٫ ٣ٕٞةاؽ د٤ٟ املعةك٥

كل٥ درتؾ أق٤ٮبةن ، ا٣ٕٞٮبح ٨٦ لخة٣ٛي٭ة بنََّّ أ٩ٮاع اتلٕؾيت
ِّٜ لخة٣ٛي٭ة  . ٨٦ ا٣ٞذ٢ اتلٕؾيت إالَّ كاٝرتٚذ٫ يف ظ

ذٞةدم/ كبػؽ دأقحف ْؾيَ ابليػؽيَ ، ابليٕؽ اجلْؿم األ
٨ د٧ةدل ، كابليٕؽ اتلُجيٌف أػؾت ال١٪حكح ث٧عةربح كِّ ٦ى

ذلٟ ا٣ٞٮؿ مكذ٧ؽان ٨٦ ابلعر كا٣رب٬ةف ىلع أٝٮاهلة كإف اكف 
كدأييؽان ملة ذ٠ؿ٩ةق نكٮؽ ثٕي اجل٧ةذج ا٣يت كٕٝخ . ا٤ٕ٣ِل

َقاااااًا عاااااٍ كساااااةت:   

بنً كِّاااااىٌٔ بنغىجٛااااإٌ  

بنًُاااااهًٌٕ  نهااااامكسٕو 

ٖاااااؼ عحاااام بنااااىيبق: 

ٔ  . 

َّااد  ( ) وبغااع كسااةت: ق

ـ بنًااااااؤوِّبنؿٛااااااةوخ  

 ٔٚام لٕٚوبَار  ىكٙ ٛبوي

 .  : ٔظ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
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 / ًعيح ل٤ُةٗٮت ادليين ل١٤٪حكح كاًُ٭ةدق ل٥٤ٕ٤

األزض بدٔزاُ كٕبسٌٗكٕض ٔالكٕه -

ثؽكرافً ظير ٝةؿ ل١ٮبؿ٩ي١ٮساجلْؿيَّحدجكت ٬ؾق
ال١٪حكح أفَّ كٌل٩خ ١ٚؿةي ، الن٧فاألرًض كال١ٮا٠ًت ظٮؿ

ثٕي احنؿاٚةد٭ة٤ٔي٭ةتلٛؿِّع، مؿًلـ ال١ٮفاألرض ْل
د٥َّ كاخلبلص إ٧َّ٩ة، ٚي٭ةِّتكؽ (×)ٔحىسألفَّ ؛ ا٣ٕٞؽيَّح
 ،َٞٮسو إ٧َّ٩ة كٕٝخ ٤ٔي٭ةثؾلٟ ٨٦ي٤ع٦ٜةكًلؾا، ٤ٔي٭ة
 . ال١٪حكحدٞؿرق٦ةيذٕةرض ٦ٓحبؿًلذ٭ةٚة٣ٞٮؿثى٥َّ ك٨٦

بسٌٕٔ جٕٗزدإٌ -

٦ٓ ا٩ذٓلٝؽاجلْؿيَّح٬ؾقأمؿى  أفَّ ّ٪خ ال١٪حكحي 
ـى ، ٠ٮبؿ٩ي١ٮس كٝةؿ، ثؿكُٔ ٬ٮآػؿرص٢ه ثجٕس٭ةك٣ك٨ ٝة

يَّحال١ؿةاحليةة ػةرج٨٦أماكؿ٬٪ةؾ/ أيٌةن  ك٬ؾا. األًر
ال١٪حكحكظة٧٠ذ٫، ال١٪حكحٔ٪ؽك٬ؿَٞحكٛؿان أذربا٣ٞٮؿ
كبٌف، قخ ق٪ٮات٨٦أكرثكقض٪٫كدا٦خ حمة٧٠ذ٫، كأدا٩ذ٫
ان   . ـ٠٠١١اعـأظؿٝذ٫ز٥َّ ، رأي٫ىلعمرصَّ

 جالٗمٕ  -

٨٦ك٬ٮ، صةحل٤يٮق٪ٮاتو اكفثجٌٓثؿك٩ٮكٚةةثٕؽ
٩ُٞحي أ٩َّ٭٧ةكيؿل، كاملنة٬ؽةثةتلضؿبحا٧٤ٕ٣ةًء ا٬ذ٧ة٦ةن أكرث

ثة٣ْٮا٬ؿا٬ذ٧ة٦ةد٫هلكٌلف، ملٕؿٚح ا٣ُجيٕحاملأمٮ٩حاال٩ُبلؽ
ـق ذلٟ ىلع، ا١٤ٛ٣يَّح رتاًؼ ث٪ْؿيَّحكظٛ ، ٠ٮبؿ٩ي١ٮساأل
، ٠ٮبؿ٩ي١ٮس ا١٤ٛ٣يَّحآراءَٮَّر/ ٨ٔ صةحل٤يٮ كلـيٞٮؿ 
ذٞةدى أفَّ ، ٝؿرتال١٪حكحك٣ك٨ ٨٦األرض أو٘ؿأفَّ يفاأل

ٙ عةنى( ) جٕنُام٘    هكا

أنًةَٙ  عةِ يةأٖميٍ

 ٍ و. ١٥٤٣-و١٤٧٣جاٛ

بَظى: زٕيةَكٌٕ  زىغًد

ْاا ١٤١٣غال  ْٕقٙ

 بنكٕٚر.  ١٩٩٢

( ) ٌ ٔولبنقمٚىبنعٓم 

ٌ عهااٗٚاامليااة ٛااّ أ

ٕ  )غٛم بوو٘ ضةجسد  َٔ

ٚاااهزٙ  ًٚٛاااٙ ٔغٛااام

أجااامٔبوو٘ قةئًاااد

زٓاىق بنمْٕو  ٔبنًٍٓ 

ٔبنٓااًٍ زغااىت  ضااى   

ٗ ز ُاىى  ّ يكةَٓاة  نا ٔيُا

زٟهااع جاامٔوبَٓة(  ُٚااةقٙ 

ٕ ْهب  .  بنُ
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؛ كز٩ةن كاملكيعيَّحلئلنكةفجي٢ٕال، ٦٪٭ة مؿدجحالن٧ف كأدىن
إرصةعكىلع، الؿأم٬ؾاا٣رتاصٓ ٨ٔصةحل٤يٮ ىلعمح٢كذلا

ـو األكَّؿماك٩٭ةاألرض إىل ، يذعؿؾزةثخو ل١٤ٮف ال٧٠ؿًل
، الـ٦ةف٨٦ثةلكض٨ ٦ؽةال١ؿاد٣ح٨٦قجٕحكٝىض ٤ٔي٫

مؿ
ي
ـا٦ِّيكأ ةالكجٕحاجلؽـثذبلكة م َٮاؿ، أقجٮعو كِّ مؿَّ

 .ق٪ٮات زبلث

 بافُٕ -

ختة٣ٙ ثة٣ُجيٕحكاألحبةث املذ٤ٌٕٞحثٕي اآلراءهلاكف
ٝج٨٦٢ٔ٪يٛحمح٤حكاص٭ذ٫كهلؾا ٚٞؽ، آراء ال١٪حكح

، ٤ٔ٪ةن ي٤ٞٓكأف، ٔ٪٭ةيرتاصٓأفاًُؿ أ٦ة٦٭ة، ال١٪حكح
ة، اجلةسىلعيجرش أذؾارقكأف أ٨٤ٔي )/ أذؾارقيفصةءكم٧َّ

حن ثذ١ٮي٨ً ٠ذةيبيفصةء٦ةكِّ ٨ٔإٝبليع ، األرًض ػةوَّ
حلخة٣ٛةن ث٦٫ة صةءكِّ ٨ٔكمج٤ح  . (مٮىس٣ٞىَّ

ِٗباثٗا  -

٦ؽرقحيفكا٤ٛ٣كٛحيف الؿيةًيةتكٌل٩خ اعملح
٨٦ ثذٮصي٫، الؿ٬جةف٨٦رشذ٦حه ٝذ٤٭ة كٝؽ، اإلق١٪ؽريَّح

ح، أقٞٙ اإلق١٪ؽريَّحقِّيي٢ أ٩َّ٭ة، ٝذ٤٭ةيفاجلىةرلكظضَّ
حاك٩خ ٦ؽرِّقح ا٩تنةرًؽَّ كد٧س٢ِّ د٭ؽيؽان ريةًيةت ثةٔر

دل٤ك٭ةال خي٤ٮكًلؾلٟ اكف، ا٤ٕ٣ٮـاجلرصا٩يَّح بكجت د٤ٕي٧٭ة
، أذ٬تأي٨كإىل؟ أ٩ة٨٦/ ٦٪٭ةثٕي املكةا٢ابلعر يف٨٦

ابلعر يف ا٤ٛ٣كٛحكًلؾا، أ٥٤ٔأفي١٧٪ينك٦ةذا
ز٥َّ ، ال١٪حكحكٝذ٤خ يف، ٚٞجي ٤ٔي٭ة، اجلؽيؽةاألٚبلَٮ٩يَّح

َٛ د ( ) يعةنى زةوٚف بيَُة

 .  : ٔظ

بيَاو : يٕقفبَظى( )

بنعهااى:  ياأٍبنكُُٛااد

ٔ  . 
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ٓ ُِّ ٣ٌفثٌفك٦ة، ٨ٔ ا٥ْٕ٣ال٤ع٥كصؿِّد، صك٧٭ةٝ
ي
يف٦٪٭ة أ

 .اجلةر

ا٣يتال١نٮؼ ا٧٤ٕ٣يَّح٨٦ال١سِّيذلٟ ردُّ كيٌةؼ إىل
ي٨ال، دٞؽيؿو أ٢ٝىلعأك، درضَّ كالد٪ٛٓٝؽ ٧ٚسبلن ، دٕةرض ادلِّ

املؿأةٝةك٦خ ختؽيؿ٧٠ة، حتخ اجلرلاحل٨ٞٝةك٦خ ال١٪حكح
س ٚي٫كذلٟ ألفَّ ؛ كالدد٭ة٣تك٭ي٢ ىلعيؽؿ٦ةال١ذةب املٞؽَّ

 . الٮالدةآزةر٨٦اتلٕت كالٮصٓ

ة اىػيً، ٬ؾا يف ا٧٤ٕ٣ةء ٌَّ ٥٤ٚ يك٨ د٪١ي٤٭٥ ثة٥٤ٕ٣ ، كأ
ة كٝٓ ىلع اعدٜ ٧٤ٔةا٭٥ ٚعي٪ةن ٨٦ ، ك٦جةدا٫ أ٢ٝ د٪١يبلن م٧َّ

كال يك٧عٮف ل٤ِّ٘ي ، األظيةف ال يكذ٧ٕٮف ا٣ٞٮؿ ٨٦ أو٫٤
مٮف ذلٟ ٤ٔي٭٥، بك٧ة٫ٔ ؿِّ ٢ ث٫ أك ، ث٢ حيي ك٨٦ ػة٣ٙ ٩يكِّ

ب كٝيذ٢ ؾِّ  ؿ ل١ذةيبكٌلف األزؿ األكَّ )/ كيو دئراُخٝةؿ ، ٔي
كْل ، كلرشكح اث٨ رمؽ، ا٣ُجيٕح ك٦ة كراء ا٣ُجيٕح ألرقُٮ

ىل ثةريف يف ا٣ٕرش الكجني األكىل ٨٦ إال١ذت ا٣يت كو٤خ 
، أف زلـ٣خ ٔٞةاؽ ٠سِّي ٨٦ ا٣ُبلب، ا٣ٞؿف اثلة٣ر ٔرش

، كداكد ادليج٪يت، أم٤ؿيٟ ابلحين/ ف ٝةـ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء أ٦سةؿإك
٠ٕٞيؽة ػ٤ٜ ح ح اجلٮ٬ؿيَّ ثٕي ا٣ٕٞةاؽ املكيعيَّ  ا٬ةمجٮ
كّ٪خ . كاخل٤ٮد ا٣ٛؿدم، كاإلي٧ةف ثةملٕضـات، ا٣ٕةل٥

إىل ص٪ٮيب  احلٮ٩ة٩يَّح -ح ال١٪حكح أف ترسب األٚاكر ا٣ٕؿبيَّ 
ي٨ ل إىل حت٢٤ ا٣ُجٞةت املذ٧٤ٕح ٨٦ االقذ٧كةؾ ثةدلِّ ٚؿنكة أدَّ 
؛ ٨٦ ٔـ٦٭ة ىلع ٦ٞةك٦ح احلةد األبلضجكحني كإًٔٙ، ا٣ٞٮي٥

كأداف ، ثةريف اعـ يف  ٠جيسكهلؾا اصذ٧ٓ دل٤ف 

بيَاااااو: بَظااااى( )

َٛ د بنعهااىيااعٔبنُٗااىب

َٛ د: ٔ  .  ٔبنًم
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ثٕؽ ا٣ُجيٕح ) ـ ٝؿاءة ٠ذت أرقُٮ ٚي٧ةأم٤ؿيٟ كداكد كظؿَّ 
  .(رشكظ٭ة) ـ ٝؿاءة٧٠ة ظؿَّ  (حكا٤ٛ٣كٛح ا٣ُجيٕيَّ 

، كظي٪ةن آػؿ حيةكلٮا أف حيٌؿٚٮا ا٥٤ٕ٣ ٨ٔ مك٫١٤
٦ة ل٥  - ٚض٪َّؽكا اجل٪ٮد تلٛكِّيق، كجي٤ٕٮق يف دأييؽ ٦ة يف ٠ذج٭٥

اًُؿ ك، ث٧ة يٮاٜٚ ٬ٮس دؿاز٭٥ - يكٕ٭٥ ردع اجلةس ٔ٪٭٥
ىل اقذؼؽاـ ٣٘ح ا٢ٕٞ٣ كامل٪ُٜ إي٨ املكييح ٧٤ٔةء ادلِّ 
ٕ٭٧ة ؛ كأق٤عذ٭٧ة ٣٘ؿض حتؿيٙ ا٤ٛ٣كٛح كا٥٤ٕ٣ ٨ٔ مًٮ

 . ث٧ة يٮاٜٚ قةثٜ أذٞةد٥٬

٦٪ةق يذٌط لٟ أفَّ ادلكاٚٓ ، ك٨٦ كِّ ٦ة ٝؿأت ٚي٧ة ٝؽَّ
ججيح ىلع كراء حمةربح ا٥٤ٕ٣ كا٧٤ٕ٣ةء ل٥ دك٨ دكاٚٓ ٧٤ٔيَّح ٦

ث٢ اكف ، كاتلاكم٢ اذلايت ل٤ٮوٮؿ إىل احلٞيٞح، ابلعر ا٤ٕ٣ِل
س ٔ٪ؽ٬٥٬ٮ أفَّ ، ٦٪٤ُٜ حمةربذ٭٥ ل٤ِّ٘ي صةءال١ذةب املٞؽَّ

٨٦ ال١نٮؼ ٠سِّيكيذٕةرض ٦ٓ، اجلْؿيَّةتخية٣ٙ ٬ؾقث٧ة
 . ا٧٤ٕ٣يَّح

 خاوشًا: عمٜ وشتٕٝ التعاون الشٗاس٘ 

٧خ أفَّ املكي ٝؽ  (×)ط إٍف اك٩خ ال١٪حكح ٝؽ ٔز
ٕخ ىلع لكة٫٩ ، أُٔٯ ٝيرص كظ٫٧١ رشٔيَّح الٮصٮد ظني ًك

ًٍ ٌة ىليرص ىليرص كٌة  )/ ٬ؾق اللك٧ةت  كٚرسد٭ة، (أغ
ثرتؾ ا٣ٞة٩ٮف الؿك٦ةين حيك٥ ا٣ٕةل٥ املكييح ثؽالن  - ٤٧ٔيةن  -

. إالَّ أفَّ الٮاٝٓ اكف ٦٘ةيؿان د٧ة٦ةن ذللٟ، ٨٦ رشيٕح اهلل

٧٠ة ، جلٛك٭ة ق٤ُح د٩يٮيَّحٚٞؽ ادَّٔخ ال١٪حكح 
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 - كد٧ةرس - كٌل٩خ د٤ُت، يك٧ٌٮ٩٭ة يف اتلةريغ األكركيب
يةن حبذةن ، ق٤ُة٩ةن مؼىيةن حبذةن  ٬ٮ أف يُأَئ امل٤ٮؾ ، كأًر
. كأف ي٤ٕ٪ٮا أ٩َّ٭٥ ػةًٕٮف لك٤ُة٩٭ة، كاألثةَؿة هلة الؿؤكس

ثيةفو  - ٩ٞٮال األكَّؿ - أوؽر ابلةثة/ كيو دئراُخيٞٮؿ 
إفَّ اث٨ اهلل أننأ ال١٪حكح ثأف ص٢ٕ الؿقٮؿ ثُؿس )/ ٝةؿ ٚي٫

ؿ راحف هلة كإفَّ أقةٝٛح رك٦ة كرزٮا ق٤ُةت ثُؿس يف ، أكَّ
كذللٟ ٚإفَّ ابلةثة ممس٢ اهلل ىلع ّ٭ؿ ؛ تك٤ك٢ مكذ٧ؿ ٦ذى٢

٥ْ ، األرض جيت أف دكٮف هل الكيةدة ا٤ٕ٣ية كالك٤ُةف اأٔل
٦ةن اك٩ٮا أك حم١ٮ٦ني،  مجيٓ املكيعينيىلع  . (ظاكَّ

ذٞةد الؿقِل دلل ، كوةر ٦س٢ ٬ؾا النٕةر ٬ٮ األ
، ك٬ٮ املٕذٞؽ ا٣ٕةَل دلل املضذ٧ٓ املكييح، أكقةط ال١٪حكح

ة٬ةن ًةُٗةن ىلع الك٤ُةت أ٩ٛك٭ة ٚةلك٤ُةف ، كٌلف ي٧س٢ِّ اِّتِّ
ذٞةد كا٣تك٤ي غ ملس٢ ٬ؾا األ ، ٥ ث٫أك احلةك٥ اذلم ال يًؿ

كذللٟ ٚن٢ ؛ اك٩خ ظ١ٮ٦ح يف ٦ٕؿض الـكاؿ كػُؿ اتل٭ؽيؽ
ال١سِّي ٨٦ األثةَؿة كامل٤ٮؾ املذ٧ؿدي٨ ىلع ال١٪حكح يف 

ؾ امل٤ٮؾ كاحلاكـ ٦٪ ىن آػؿ ألص٢ احلٛةظ ىلع ، مٮاص٭ذ٭ة ٚةختَّ
ؼٮا ٣تك٤ٍ ال١٪حكح ، ظة٧٠يذ٭٥ كظ١ٮ٦ذ٭٥ ثأف يًؿ

ث٢ ، األمٮركدؽػ٤٭ة يف أمؿ ا٣ٕجةد بنلكو ِّٗي ػربكم إلدارة 
يَّح ظة٧٠يذ٭٥ ٦أػٮذة  ٔٮا ثأفَّ مرشٔك دٮو٢ األمؿ ث٭٥ أف يؽَّ

ٌٜ احل٧١يح ٦٪٫  . ٨٦ و٤ذ٭٥ ثة٣ٞؽيف كدٮارز٭٥ ا٣ٞؽاقح كظ

اك٩خ )/ ٣تك٤يٍ الٌٮء ىلع ٦س٢ ٬ؾا املٕىن ـحرش يٞٮؿ 
األرس احلة٧٠ح يف أكركبة تكذ٧ؽ ثٞةء٬ة ٨٦ و٤ذ٭ة ا٣جكبيَّح 

َّااد بنؿٛااةوخ ظ ( ) : ق

ٔ  . 



ً م بنعهٙ   بنٓٛف يؿ

 

ٝؽاقذ٫ كال يجةيل النٕت ثٕؽ ِّٚيزٮف ٦٪٫ ، ثأظؽ ا٣ٞؽيكني
قٮف  . (ذلٟ ثذرصٚةد٭٥ أل٩َّ٭٥ ٦ٞؽَّ

كٝؽ أدَّل ٦س٢ ٬ؾا األق٤ٮب ا٣ٕنٮايئ يف َؿيٞح ٩ىت 
احلةك٥ كتك٤ي٫ُ إىل ّ٭ٮر ٦ٛةقؽ ال حت٧ؽ ٔٞجة٬ة ىلع َجيٕح 

اجلةس ثأق٤ٮب احلةك٥ ٚٞؽ ريض ، الكِّي اإلنكةين يف مم١٤ذ٫
كَؿؽ قيةقذ٫ كإف اك٩خ ٦ةظٞح حلٞٮٝ٭٥ كمىةدرة 

٫ ـ ٨٦ ٩ىِّ ح ث٫ ٚحرش ٚي٧ة دٞؽَّ إذ ٦س٢ ؛ إلنكة٩حَّذ٭٥ ىلع ٦ة رصَّ
ع ثٞؽاقح ال١٪حكح كا٣ٞؽيكني ىلع ظؽِّ  ٬ؾا احلةك٥ مرشَّ

 . أذٞةد٥٬

كأيٌةن أدَّل ٦س٢ ٬ؾا األق٤ٮب إىل اننٞةؽ املضذ٧ٓ  
، ٚةد٭٥ ادليجيَّح ك٦ؾا٬ج٭٥ ال١٪حكيحاملع١ٮـ بكجت اػذبل

كال١٪حكح ىلع ، ٧٤ٚة اكف تك٤يٍ احلةك٥ دةثٓ لك٤ُ٪ح ال١٪حكح
اػذ٤ٙ اجلةس يف ٦ٞؽار َةٔذ٭٥ ، ٦ؾا٬ت كمنةرب مََّّ 

حلة٧٠٭٥ ك٦ذةثٕح قّن أظاك٫٦ دجٕةن الػذبلٚ٭٥ املؾ٬يب ٧٠ة ال 
د األديةف كاملؾا٬ت يف املضذ٧ٓ  خيىف ىلع ٨٦ الظِ َجيٕح دٕؽَّ

 . لٮاظؽا

ك٨٦ املبلظِ أفَّ ٦جؽايح اػذيةر احلةك٥ ىلع كٜٚ اآلحلح 
٫ ىلع اجلةس ل٥ دك٨ ثةألق٤ٮب احل١ي٥ ، ال١٪حكيَّح كًٚؿ

كإ٧َّ٩ة ، املٮاٜٚ مل٪٤ُٞةت رضكرة كصٮد احلةك٥ ك٦جنأ كصٮدق
اك٩خ دٕكٛةت دٕىجيَّح دةثٕح ملبلظْح مى٤عح اذلات 

ك٦س٢ ، يٛيَّحو اك٩خأك ظِٛ ا٣ٕٞيؽة املٮرزح ثأمِّ ٠، ا٣ٛؿديَّح
٬ؾا احلةؿ يذىةدـ ٦ٓ أ٥٬ املجةدئ ا٤ٕٞ٣يَّح كا٣ٕٞبلايَّح 

 

 

زاااةوٚف أٔؤجاااة  اااٙ ( )

: بنعٗاااإو بنَٕااااٟٗ ظ

ٔ  . 



بناعقاَٛ د  ٙ  ٓى بنمٍِّٚ 

 

كبليةف ٦ة يىجٮا إحل٫ ا٢ٕٞ٣ ك٦ة يؿىض ث٫ ، تل٪ىيت احلةك٥
أك ، ٬ٮ ث٧سةثح الؿكح لئلنكةفإفَّ الؿاحف )/ ُلٔؿا٣ٕٞبلء 

، ا٤ٞ٣ت ل٤جؽف ك٬ٮ ا٣ُٞت اذلم دؽكر ٤ٔي٫ رىح املؽي٪ح
 .ث٫ قةاؿ أٚؿاد املضذ٧ٓ يأد٥ككاإل٦ةـ اذلم يٞذؽل ث٫ 

، حح كا٤٧ٕ٣يَّ دني اجلْؿيَّ كالؿاحف ٬ٮ اإلنكةف الاكم٢ يف ا٣ٞٮَّ 
 ح ث٪عٮو ح كا٤٧ٕ٣يَّ ح اجلْؿيَّ ح ا٤ٕٞ٣يَّ كاحل١ي٥ ا٣ٕةرؼ ثة٤ٕ٣ٮـ اللكيَّ 

ثؿ٬ةين يٞيين ٦ُةثٜ ل٤ٮاٝٓ ك٩ٛف األمؿ ٨٦ املجؽأ إىل امل٪ذٓل 
 . ىلع ا٣رتديت ا٣ُجييع يف اجلْةـ األو٤ط يف الٮصٮد

 َّٕ ، ةؿكيذ٧ذٓ ثة٣ٞؽرة اتلة٦ح ىلع االدىةؿ ثة٢ٕٞ٣ ا٣ٛ
أحنةء  د٥ِّ أث، كاالقذٛةًح ٦٪٫ ث٫٤ٕٞ اجلْؿم املكذٛةد

 . االقذٛةًح

٤ح ٝٮيح دذ٧س٢ ٚي٭ة ٦ذؼيِّ  ةو ٧٠ة يججيغ أف يذ٧ذٓ ثٞٮَّ 
ٮاعت اجلـايَّ  وعيط حيةيك املٕٞٮالت  ح كأظاك٦٭ة ث٪عٮو املًٮ

 . ح يف ا٢ٕٞ٣ كاحلِٛك٬ؾق ْل ا٣ٕى٧ح اجلْؿيَّ ، حاللكيَّ 

ح ح اللكيَّ ل٧٤ٕةرؼ ا٤ٕٞ٣يَّ  د٤ٞي٫ك٬ؾا الؿاحف ٨٦ ظير 
ح ٢ ا٣ٌٞةية اجلـايَّ ك٨٦ ظير د٧سٌ ، ٚي٤كٮؼ كظ١ي٥ إ٣ٔل

 . ق ٨ٔ اخلُأ ٚ٭ٮ ٩يب  وعيط ٦زنَّ  عٮو ٤ذ٫ ث٪ح يف لخيِّ كالرشٔيَّ 

٬ؾا الؿاحف الاكم٢ يذ٧ذٓ ث٢ٕٞ ٧ٌٔل ٝٮم  ٧٠ة أفَّ 
٫٤ٕٞ٣  ح كخيٌٕ٭ة د٧ة٦ةن يكيُؿ ث٫ ىلع قةاؿ ٝٮاق اجلٛكيَّ 

ح ٦ُةثٞح ل٢ٕٞ٤ ٕٚةهل االػذيةريَّ أحبير دكٮف مجيٓ ، اجلْؿم
 . حك٬ؾق ْل ا٣ٕى٧ح ا٤٧ٕ٣يَّ ، حكالرشيٕح اإلهليَّ 



ً م بنعهٙ   بنٓٛف يؿ

 

٦س٫٤ يف  مٮصٮدان  ٨ك٬ؾا الؿاحف الاكم٢ إف ل٥ يك
ىل ٨٦ ٬ٮ األٝؿب إحل٫ يف ا٢ٕٞ٣ إٚذجذ٢ٞ الٮاليح ، املؽي٪ح

 . (ثأػبل٫ٝ كإٔٚةهل ثىٛةد٫ كحمذؾيةن  كا٣ٌٛي٤ح ٦تنج٭ةن 

، ثة٣ٕٞٮؿ ك٬٪ةؾ مج٤ح ٨٦ اتل٭ذاكت ال١٪حكيَّح ا٣يت ٚذ١خ
كأكدت ثةجلةس يف ٦٭ةلٟ ا٥٤ٕ٣ ، ك٬ذ١خ أقذةر ا٢ٕٞ٣ كاتل٢ٕٞ

كاتل٭ذٟ ، كاإلدارم، كاتل٭ذٟ اتل٤ٕيِل، اكتل٭ذٟ املةيل، كا٢٧ٕ٣
ؿاؼ املؼة٣ٛح ٣ُٛؿة اإلنكةف ة يججٮا ٦٪٭ة ا٢ٕٞ٣ كد٧ش ، ثةأٔل م٧َّ

ة ذ٠ؿ٩ة، ٨٧ٚ ٬ؾا ك٦ة ٦ةز٫٤. ٦٪٭ة ا٣ُجةآ ح ، ٌٚبلن ٧َّٔ اكرؿ رصَّ
يَ أـئف النػٔبٮف ٠ ٌةرًلف كاألمؿ ٧٠ة دؿل أمَّ دي٨و ، ادلج
٢ ، ٝىؽ ُِّ ي٨ املٕ ُّٜ ٧٠ة ٝةؿ يف ٦س٢ ٬ؾا املىؽاؽ ٨٦ ادلِّ كاحل

ك٣ك٨ اكرؿ ٦ةرًلف لٮ ٔؿؼ ، ٣ٞٮل اإلنكةف ا٧٤ٕ٣يَّح كا٤٧ٕ٣يَّح
ي٨ املرت٢٬ ٬ٮ ٣حف ثؽي٨ الك٧ةء الصذ٭ؽ ، أفَّ ٬ؾا اجل٧ٮذج ٨٦ ادلِّ

 ك٢ٕ٣َّ ٔ٪ٮاف ٦ة وؽر٩ة ث٫ ابلعر، ٔ٪٫ثإجيةد ٔ٪ٮاف آػؿ ل٤ذٕجِّي 
٬ٮ أنكت ٔ٪ٮاف ل٤ذٕجِّي  - الالغلالُيَّح ادليجيَّح أـئف النػٔب -

ة يف ٧ًِّي اكؿ ٦ةرًلف إف أظك٪ة ث٫ ا٨ْ٣ َّ٧ٔ . 

 زدٔد األفعاه اتِّجآ الكٍٗشٛ

ٞبل٩يَّح ادليجيَّح كا٣ٕ٪ٙ املؼي٥ِّ ىلع ، ك٬ؾا اجلٮع ٨٦ البٔل
٨ لخة٣ٛذ٫ ، ا٣ٞؿكف الٮقُٯربٮع ا٣٘ؿب كاملكيعيني يف   ٔ ٌٚبلن

كٝ٭ؿق جلىيت ، كا٩ذ٭ة٫٠ حلٞٮؽ اإلنكةف ا٣ُٛؿيَّح، لرصيط ا٢ٕٞ٣
ٛٮيح ِّٗي مكؤك٣ح ، ا٣ٕجةد اجلك٧يَّح قة٥٬ يف إّ٭ةر ردكد ٢ٕٚٔ 

 ٟ ٧َّة يىؽر ٨٦ ًيٜ ٦ة صسة ىلع وؽكر٥٬ يف د٤ ٤٧يةنٔ  ٧٤ٔيةن ٔك
ٕة٠ف ذلل، املؽة املؽيؽة ٓك٨٦ أ٥٬ِّ ٦ْة٬ؿ اتليةر امل ٬ٮ ، ٟ الٮٝا

بناااااامكسٕو أًٚااااااٍ ( )

بنًٗااى٘  يعااةنى بنُظااةو   

   جسٗىٍف.  بنُٛةَٙ: ٔ



بناعقاَٛ د  ٙ  ٓى بنمٍِّٚ 

 

كٝجٮؿ اجلْؿيَّةت ٨٦ أمِّ مةلكحو ، ١ٚؿ ا٣تكة٦ط اجلْؿم كا٧ٕ٣ٌل
٤ي٤ح ، اك٩خ ٞةاؽ اآلػؿي٨ كإف اك٩خ مؿيٌح ٔك ؽـ اتلؽػ٢ ٕث ٔك

عةت ط الٮًا كٝؽ ظؽا ث٭ؾا ا٣تكة٦ط إىل أف ين٢٧ ، ختة٣ٙ أًك
ِّيق ٨٦ ص٭ح أفَّ الٮاٝٓ املرتدم ، املكةظح ادليجيَّح بنلكو أكقٓ ٨٦ٗ 

٨٦ أ٧ٔةؿ ا٣ٕ٪ٙ كاإلر٬ةب ا١ٛ٣ؿم ، كق يف دلذ٧ٕ٭٥اذلم مة٬ؽ
ِّي٬ة م٧َّة  ٞةقيح ا٣يت اك٩خ دٛؿض ىلع املضؿ٦ني ٗك كا٣ٕٞٮبةت ا٣

ؿيت يين ، د٤ٮ٩ةق ىلع مكة٦ٕٟ ٨ٔٝ  ةق ادلِّ إ٧َّ٩ة اكف ٩ةمبةن ٨٦ االِّتِّ
ٍ ال١٪حيس آ٩ؾاؾ  .كا٣تك٤

ح ٨٦ امل١ٌٛؿي٨ اذلي٨ دب٪ٮا ١ٚؿة ا٣تكة٦ط  ْٚ٭ؿت دل٧ٔٮ
حو ٦٪٭٥ ٨٦ ٦جىن ، كا٣تكة٢٬ ا٤ُ٩ٜ كُّ كاظؽو ٦٪٭٥ أك كُّ دل٧ٔٮ

جنؽ يف ا٣ْة٬ؿ ٦٪٭ة إ٩َّ٭ة صةءت ٨٦ ٦٪٤ُٜ ٚي ، ٤ٚكيف ػةٌص 
ىلع أقةس ٤ِٔل كل٥ دك٨ ٦ججيح ، ا٣زناع ادلااؿ كدؽ٬ٮر األظٮاؿ

ٝىؽق حت٤ي٢ الٮاٝٓ كإُٔةء رؤيح ٠ٮ٩يَّح كآيؽيٮلٮصيح ث٧ة يٞذٌي٫ 
كأيٌةن اكف ٨٦ ٦٪٤ُٞةد٭ة ٬ؽـ ٦ة دب٪ذ٫ الك٤ُح ، الٮاٝٓ كا٣رب٬ةف

ة تكبجذ٫ هل٥ ٨٦ دؽ٬ٮر ، ادليجيَّح ال١٪حكيح ٠ؿدة ٢ٕٚ ٧َّٔ
ةع ةن . ٚكةٝ٭٥ ذلٟ إىل إ٩كةر ظََّّ ابلؽي٭يةت، األًك كإحلٟ ًٔؿ
 / ا١ٛ٣ؿيَّح كا٤ٛ٣كٛيَّح (٦جة٩ي٭٥) مل١ٌٛؿي٨ كأ٥٬ أقك٭٥أل٥٬ ا

َّه   ( - ) جُٕ لٕك: األ

ة ٩كذيف ثؾ٠ؿ ازجني ٦٪٭ة ، كٝؽ ا٦ذةز ث٪ْؿيَّةت ٔؽَّ
ٮع ابلعر  / ث٧ٞؽار اردجةَ٭٧ة ث٧ًٮ

ظير ذ٬ت إىل أفَّ املٕؿٚح / ٌة يذػيق ثِظؿيَّح املػؿـح -
؛ ي٧ك٨ حتىي٢ احلٞني امل٤ُٜٚبل ، اإلنكة٩يَّح ٩ةٝىح كحمؽكدة

َّاااااااد  ( ) وبغاااااااع: ق

بنؿٛةوخ  ٔٚام لٕٚوبَار   

 .  : ٔظ



ً م بنعهٙ   بنٓٛف يؿ

 

يع أفَّ احلٞيٞح دلي٫ ٤ي٫ ٤ٚحف ألمِّ دي٨و أف يؽَّ ٚبل ٦ٕىن ، ٔك
ت هلة ك٬ؾا األقةس يٕذرب ٨٦ . ل٤ذى٤ُّت يف ا٣ٕٞيؽة كاتلٕىُّ

ديَّح . ٦٪٤ُٞةت ابل٤ٮراحلَّح كاتلٕؽُّ

ظبلن ٩٭ةايةن ل٧٤نلكح ا٣يت كاص٭ذ٭ة لٔؾ  كدٕذرب ٩ْؿيَّح
أكركبة ٦٪ؾ ثؽء ادلٔٮة اإلوبلظيَّح ل٤ربكتكذة٩تيني كبٞيخ ثبل 

كال زا٣خ أكركبة دٕذ٧ؽ ىلع ٬ؾا ا٣ُؿيٜ اذلم . ظ٢  ملؽة ٝؿ٩ني
 . يف احل١ٮ٦ةت ادلي٧ٞؿايط لٔؾق٫١٤ 

َّٟ أفَّ ٩ْؿيَّح  ٬ؾق ال خت٤ٮ ٨٦ ا٩ذٞةدات ٠سِّية  لٔؾكال م
ة ٣ك٨ ال يكٕ٪ة ابلعر ٚي٭ة ػٮٚةن ٨٦ اخلؿكج ، كإماكالت ٔؽَّ
كتل٤ُت ٨٦ حمةهلة ٨٦ ٠ذت ٩ْؿيَّح املٕؿٚح ، ٨ٔ اغيح املٞةؿ

ؿي٨ اإلقبل٦يني  .ل١ٛ٧٤ِّ

إفَّ ادلك٣ح ٣حف ٤ٔي٭ة / ٌة يذػيَّق ثةجلظؿيَّح الكيةقيَّح -
م لؤلمٮر املٕحنيَّح كاملؽ٩يَّح ل٤٪ةسإالَّ  ك٣حف هلة ،  اتلىؽِّ

ي٨ كال١٪حكح ٧٠ة إفَّ ال١٪حكح ٦٭٧ذ٭ة . اتلؽػ٢ يف مؤكف ادلِّ
ُّٜ لرلك٣ح إ٧ٔةؿ ، دؿبيح األركاح كاألمٮر املٕ٪ٮيَّح ٚبل حي

٧٠ة ٣حف ل١٤٪حكح أف دذؽػ٢ يف ، ا٣ٕ٪ٙ يف األمٮر ادليجيَّح
ك٬ؾا ٬ٮ . املٮازيٜ االصذ٧ةٔيَّح ا٣ٞٮا٩ني املؽ٩يَّح املججيح ىلع

ي٨ ٨ٔ  امل٪ُٜ ل٧٤٪٭ش ا٧٤ٕ٣ةين اذلم يؽٔٮا إىل ٚى٢ ادلِّ
كٚي٫ ٦ة ٚي٫ ٨٦ الالكـ ٣ك٨ ا٣ٕ٭ؽ ٦٪َّة ىلع ٦ة . الكيةقح
٦٪ةق ة ر٦٪ة يف ، ٝؽَّ ال ٩ذٮقٓ يف ردِّ ٦ة ٝي٢ ٠يبل خنؿج ٧َّٔ

.ال١ذةثح إحل٫

َ اع  اٙ   ( ) نًٍ أوبل بنسٕ

يعى د َظىٚ اد غإٌ نإ      

 عهٛاااّ جًىبغعاااد كساااث   

زةوٚف بن هُ د ياٍ أيطاةل:   

لؤٌ  ٙ زةوٚف بن هُا د  

) هُ د بنَٕٛةٌ  ٔبيَاو  

ٔأٔؤجاااااااة بنَٕاااااااٟٛٛد 

. ٔبنؿمٚطٛااااااااد(: ٔ

ٔكسااةت زااةوٚف بن هُاا د   

بنؿمٚطااد  َٕٚااف كااىو:   

 ٔ  . 

نهًعى ااااااد ؾاااااإل  ( )

  ٌ  بنُظىٚ ااد بنُٛةَااٛد نػاإ

نٕ   وبغع ية نكىَةِ ياٍ  

 بنًٗةلو بنُةجقد. 



بناعقاَٛ د  ٙ  ٓى بنمٍِّٚ 

 

  (ً -ً )دافٗد ًِٕٗ : الجاٌ٘

، كأػبلٝيةن ، كاٝذىةديةن ، كمؤرِّػةن ، كأديجةن ، كٌلف اكدجةن 
ت ، كٚي٤كٮٚةن  كآراؤق ا٤ٛ٣كٛيَّح ٣ٛذخ أ٩ْةر ٦ٕةرصي٫ كػرلَّ

ة، ذ٠ؿق ثني الظٞي٫ ٩ؾ٠ؿ ٦٪٭ة ٦ة ، كٝؽ ا٦ذةز ث٪ْؿيَّةت ٔؽَّ
 / كالكيةقح، كاألػبلؽ، يذ٤ٕٜ ثةملٕؿٚح

ة يف ظ٢ٞ املٕؿٚح  ٚٞؽ ذ٬ت إىل أفَّ ٦ة يكُلَّ ، أ٦َّ
جح ٦ة ْل إالَّ رضب ٨٦ دؽايع املٕةين ، ثةللكيةت كاألٚاكر املؿًلَّ

٬ٮ ٩تيضحه دؽاىع هلة  - اإلنكةف اليلك/ أم - ١ٛٚؿة اإلنكة٩يَّح
ك٬ؾا اتلؽايع اقذٕؽاد . اذل٨٬ ظني منة٬ؽد٫ أل٩ةس ٦تنةث٭ح

ٚ٭ٮ اردجةط ، ٓ هل اذل٨٬ كال يكذُيٓ اخلؿكج ٔ٪٫َجييع خيٌ
ث٢ ي٧ك٨ أف دؿد إحل٫ ، آيل يجؽك أزؿق يف مجيٓ ا٣ْٮا٬ؿ اجلٛكيَّح

٧ةؿ ا٤ٕٞ٣يَّح  .مجيٓ اأٔل

كامل٭٥ أفَّ اتلضؿيؽ كاقذؼبلص اللكيةت ٨٦ اجلـايةت 
ٔـأوجط ٔ٪ؽ  ٤٧ٔيح آحلح دٮصت اتلؽايع ثني أميةء  ْي

يٕذٞؽ أفَّ دؽايع املٕةين ٦ؽاعة  كأيٌةن أفَّ ٬يٮـ اكف. ٦ذضةكرة
كأ٫َّ٩ ٣حف ، ل٤ؼُأ أظية٩ةن كػىٮوةن إذا اكف قبج٫ ا٣تنةث٫

ث٢ املؼي٤ِّح ٠سِّيان ٦ة تنؾ يف ربٍ األٚاكر ، ٝة٩ٮ٩ةن مةمبلن 
 . ثٌٕ٭ة ثجٕي

ٔـكٝؽ ظؽت ٦س٢ ٬ؾق اجلْؿيَّح  يك يذؼ٤ه ٨ٔ ٠سِّي  ثٓي
 ٨٦ اإلماكالت ا٣يت ي٧ك٨ أف يبذًل ث٭ة ثأف ي٪١ؿ كصٮد

كب٭ؾا ث٪ة ٤ٚكٛح ، املضؿدات ىلع اػذبلٚ٭ة ك٦٪٭ة ِّتؿُّد اجلٛف

 

 

 

 

 

يعػااااى بن اَاااا د   ( )

 غٕوظ ٞىبجٛٓٙ.  



ً م بنعهٙ   بنٓٛف يؿ

 

 .ال ديجيَّح ىلع أقةس ٨٦ آراء ٝةؿ ث٭ة ٚي٤كٮؼ ٦ذؽي٨ِّ

ي٨ كاألػبلؽ ة يف ظ٢ٞ ادلِّ ٔـ٥٤ٚ دك٨ مبلظْةت ، كأ٦َّ  ْي
ة ا٬ذ٥َّ ث٫ يف ٩ْؿيَّح املٕؿٚح ٧ٮ٦ةن ، ٚي٭ة ثأ٢ٝ ا٬ذ٧ة٦ةن م٧َّ ٔك

ىخ ٩ْؿيَّذ٫ ٚي٭ة ٨٦ أفَّ ١ٚؿة ادلية٩ح ا٣ُجيٕيَّح ألىٜ  د٤ؼَّ
ذلٟ ألفَّ ثٕي رصةؿ ؛ ثذةريغ ا٤ٛ٣كٛحثذةريغ ال١٪حكح ٦٪٭ة 

ي٨ ظةربٮا ال١٪حكح حلٞٮل ق٤ُة٩٭٥ كظير دـلـ٣خ ، ادلِّ
 . ق٤ُذ٭٥ جلأكا إىل ا٢ٕٞ٣ يكذٕي٪ٮف ث٫ ك٩ةدكا ثةدلية٩ح ا٣ُجيٕيَّح

كٝؽ ٩ةٝل ا٣رب٬ةف النةآ يف ٔرصق اذلم اقذؼؽ٫٦ 
ٚؿأل ثأفَّ ، ك٬ٮ ثؿ٬ةف ا٣٘ةايح، ٠سِّيكف يف إزجةت كصٮد اهلل

، ا٣رب٬ةف ال يؿيض املذىٌٮٚح ملة ٚي٫ ٨٦ ا٣تنبي٫ املةدم٬ؾا 
ؾ ملة ٚي٫ ٨٦ أ٫َّ٩ يكذ٤ــ كصٮد هلإ كاظؽ ، كال يؿيض الناكَّ

ة ث٪يف كصٮد اإلهل ؾ ي١٧٪٫ ا٣ٞٮؿ إ٦َّ أك ا٣ٞٮؿ ثٮصٮد ، كالناكَّ
 . آهلح دذٕةكف ىلع ػ٤ٜ ا٣ٕةل٥

ٔـكٝؽ ا٩ذٓل  ي٨ ألىٜ ثة٣ٕةَٛح  ْي أػِّيان إىل أفَّ ادلِّ
كهلؾا يٞج٢ ثةق٥ ا٣ٕةَٛح ، ٤ت ٦٪٫ إىل اتل١ِّٛي كا٢ٕٞ٣كا٣ٞ

 .أ٥٬ املجةدئ ادليجيَّح كإف اكف ٝؽ مٟ ٚي٭ة ٨٦ ٝج٢ ا٢ٕٞ٣

ٔيٞيت األظؽاث ال١٪حكيَّح ، ك٬٪ةؾ ٧٩ةذج ٠سِّية ّ٭ؿت 
دٞةربخ يف كص٭ةت ٩ْؿ٬ة كإف اك٩خ ٝؽ اػذ٤ٛخ ٨٦ كص٭ةت 

ٮر كالك٧ح الكةاؽة ىلع أ٤ٗج٭ة ٬ٮ ٩ٞىةف كٝى، ٩ْؿ أػؿل
ا٢ٕٞ٣ ا٣برشم ٨ٔ إدراؾ احلٞيٞح ك٣حف جلة ٨٦ اإلدراؾ إالَّ 

ة األمٮر األػبلٝيَّح كالكيةقيَّح. ث٧ٞؽار احلفِّ  ٚٔل ٨ٔ ، كأ٦َّ
ي٨ كا٢ٕٞ٣ ك٦٪٫ يى٤ٮف إىل أفَّ اجلةس ظير اك٩ٮا ، أوٮؿ ادلِّ

وبغع كساةت: لؤٌ  ( )

 ٙ زةوٚف بن هُ د ) هُ د 

بنَٕٛااااااةٌ  ٔبيَاااااااو   

ٔأٔؤجاااااااة بنَٕاااااااٟٛٛد 

ٔيااة  ٔبنؿمٚطٛااد( ٔ

 جعمْة.  

وبغاااااع بنًٗااااامو  ( )

ٔياااااة  بنُاااااةجق: ٔ

جعاااامْة  يااااع بنسٗااااىلف 

 ٔبعقسٗةو.  



بناعقاَٛ د  ٙ  ٓى بنمٍِّٚ 

 

ٚلك  يؿل احلٞيٞح ىلع ، لخذ٤ٛني يف أذ٬ة٩٭٥ كَؿؽ ٦ٕحنذ٭٥
ح كاعدات اصذ٧ةٔيَّح كّؿكؼ ٦ة ٔ٪ؽق ٨٦ مؿدكـات ذ٬٪يَّ 

ث٢ ْل ظٞيٞح ، ٚةحلٞيٞح ٣حكخ أمؿان كاظؽان ثٕي٪٫، قيةقيَّح
دة دةثٕح أل٩ْةر اجلةس ك٣حف ألظؽ أف يٛؿض ىلع أظؽ ، ٦ذٕؽِّ

كب٪ةءن ىلع ذلٟ ص٤ٕٮا ٨٦ ٦٪ةّؿاد٭٥ ا٧٤ٕ٣يَّح أمج٫ ، ٦ة يٕذٞؽ
ث٧ضةلف املٞةْل ل٤ذ٤ُٓ ىلع آراء ا٣ِّ٘ي دكف اإلزجةت 

 . ٦ٕؿٚح احلٞيٞح ثٕي٪٭ةكاتلعٞيٜ ك

٧ةؿ  كأ٦سةؿ ٬ؾق اجلْؿيَّةت اجلةِّتح ٠ؿدة ٢ٕٚ ىلع اأٔل
ٝؽ قة٧٬خ مكة٧٬ح ِّٗي دكةم٤يَّح يف تن١ي٢ ، ال١٪حكيَّح

ٚٞؽ أدَّت إىل ثرِّ ركح ا٣تكة٦ط ٔ٪ؽ ، املضذ٧ٓ األكركيب اجلؽيؽ
كقة٧٬خ يف إُٔةء احلؿيَّح ، أث٪ةء ا٣٘ؿب ِّتةق ا٣ٕٞةاؽ املؼذ٤ٛح

دة ادليجيَّح كالكيةقيَّح كا٧٤ٕ٣يَّحألوعةب االِّتِّ  ، ة٬ةت املذٕؽِّ
كأدَّل ذلٟ ثؽكرق إىل تكة٢٬ ا٣ٕٞٮؿ يف ابلعر ٨ٔ احلٞيٞح 

ٚة٩٭ةر ثؾلٟ ث٪ةء ، قٮاء ىلع املكذٮل اجلْؿم أـ املكذٮل ا٧ٕ٣ٌل
، رصح اإلنكةف ك٬جٍ ٨٦ ق٥َّ٤ االردٞةء حنٮ األػبلؽ ا٣ٛة٤ًح

جةدة النيُةف كاأل٬ٮاءكقٍٞ يف مكت٪ٕٞةت املةديَّح ا٧ٕ٣ية  . ء ٔك

ل ٣رتقي٫٧  ةن ٦ة دىؽَّ ٌٞ ٨٦ ٠ٮف ٦س٢  اكرؿ ٌةرًلفٚاكف ظ
ي٨ أٚيٮف النٕٮب ة كٝٓ ٚي٫ ، ٬ؾا ادلِّ ٚ٭٢ ثٕؽ ٬ؾق املكت٪ٕٞةت م٧َّ

ره ممك٨ أف يٞٓ ٚي٫ اإلنكةف ؽى ي٨ البل٦ٕٞٮؿ ػى ك٢٬ ٦ة ؟ ٦ذجٕٮ ادلِّ
 !؟اجلٛف قة٫ٝ إىل اجلةس ثٕؽ ٦ة قأمٮا ٦٪٫ ٨٦ ٦٭ةكو د٭ٮل إحل٭ة



 

 

فر
نوا

 

   َّل كتاب بانعشبَّت فً فكش انًعهِّى عشٌض َٔقٌذ أل

انفكش انفهسفً عُذ انًٍشداياد األستش )انثانث 

 (آبادي

  حكاٌت اإلَساٌ.. انحهقت انثاٍَت 



 



 بنٓٛف أَعم بنسًًٛٙ

 

 عسٌض ٌٔكٌد 
َّٛ يف فكس املعمِّي الجالح َّٔه كتاب بالعسب  أل

  (الفكس الفمشف٘ عٍد املريداواد األسرت آبادٙ) 

 التىٗى٘أسعد الظٗذ 

 متّٗد

دٕذ٧ؽ ىلع  - اعدةن  - ا٣ٞؿاءة اتلع٤ي٤يَّح ألمِّ ٠ذةبو 
ق٤ٮبني

ي
 / أ

ؿ/  ٫ ٝؿاءة ال١ذةب يف ملك٫ ا٣رتدحيباألكَّ ٨٦ / أم، ًٗؿ
٦ح إىل ٩٭ةيح ال١ذةب  . املٞؽِّ

قٮاء أكةف ٨٦ ، ا٣٘ؿض ٦٪٫ ممةرقح اجلٞؽ هلكاثلةين/ 
 - يحا٣يت قٮؼ د٪١ٕف ىلع اجلةظيح ال١يٛ - اجلةظيح ال٧١يح

جلؼ٤ه إىل ٩تيضح ٦ٛةد٬ة اإلصةثح ، أـ ٨٦ اجلةظيح ال١يٛيح
ٔـَّلةن يف دراقذّ، أـ ال؟ ْو / ٨ٔ قؤا٣ني ْو ابلةظر اكف م

ّ، أـ ال؟  غُي ظلَّ
ي
ؿ اذلم اكف ٌػِيةن ثةبلعر أ  املفهج

ق٤ٮبني يف ٝؿاءد٪ة هلؾق 
ي
ٚ٪ع٨ قٮؼ ٩تجٓ الك األ



ٌ٘ َٔقٌم  عى

 

َؿكظح
ي
 . كنكىع يف حتٞيٜ ٦ٞةربح ٣ٛ٭٧٭ة، األ

َؿكظح د٠ذٮراق ل٤اكدت رؤكؼ 
ي
ال١ذةب ٔجةرة ٨ٔ أ

ٝيؽ٦خ ل٤ضة٦ٕح اإلقبل٦يَّح يف ثِّيكت ثإرشاؼ ، قج٭ةين
 . ادل٠ذٮرة قٕةد احل١ي٥

ؿ ٠ذةب يىؽر  َؿكظح ٨٦ أ٩َّ٭ة أكَّ
ي
دججٓ أ٧٬يَّح ٬ؾق األ
٦ٓ كصٮد ، ثةل٤ُّ٘ح ا٣ٕؿبيَّح (املِّيدا٦ةد) ٨ٔ ١ٚؿ امل٥ِّ٤ٕ اثلة٣ر

٧٪يَّح  ح ا٣ٛةرقيَّح ز٥َّ أحبةث ٦ذٛؿٝح ًك يف إوؽارات ثةل٤ُّ٘
ٚةل١ذةب اذلم ق٪ٞٮـ ثٞؿاءد٫ ٦٭٧ة ، دؿمجخ إىل ا٣ٕؿبيَّح

اظذٮل ىلع ق٤جيةت ٚ٭ٮ ي٧س٢ِّ ابلؾرة األكىل ١ٛ٣ؿ امل٥ِّ٤ٕ 
ٚ٭ؾق ٩ُٞح . كاملىؽر األقةس ٔؿبيةن  (املِّيدا٦ةد) اثلة٣ر

َؿكظح ا٣يت 
ي
صؽيؿة ثةالتلٛةت إحل٭ة ٝج٢ الرشكع ثبيةف األ

 َّٛ  . ٤خ ثٕؿض ١ٚؿ ٬ؾا ا٣ٛي٤كٮؼدك

 / ي٧ك٨ دٞكي٥ ٬ؾق ا٣ٞؿاءة إىل حمٮري٨

ؿ ؽي٨/ املعٔر األكَّ  / يذ٨٧ٌ ثٕي
ؿ/  َؿكظحابليػؽ األكَّ

ي
 . رؤكؼ قج٭ةين"" اتلٕؿُّؼ ىلع وةظت األ

َؿكظحابليػؽ اثلةين/ 
ي
  .(ا٣ٕؿض) ٝؿاءة كوٛيَّح لؤل

َؿكظح/ املعٔر اثلةين
ي
  .(اجلٞؽ) ٝؿاءة ٩ٞؽيَّح لؤل

 عسُّف عمٜ الكاتبالت

ٛةصيَّح ٦ؽي٪ح يف (ـ) اعـ قج٭ةين رؤكؼ ادل٠ذٮر كدل  ،اخل
 االثذؽاايَّح املؿظ٤ح درس ،إيؿاف ص٪ٮب يف دٞٓ ٦ؽي٪ح كْل



 بنٓٛف أَعم بنسًًٛٙ

 

  .اإليؿا٩يَّح املؽارس يف امل٪٭ش ظكت كاثلة٩ٮيَّح كاملذٮقُح

 أز٪ةء اجلة٦ٕح كدػ٢ ظيةد٫ ملذةثٕح بل٪ةف إىل ٬ةصؿ 
 يف سابلاكلٮريٮ م٭ةدة ىلع كظى٢ ،بل٪ةف يف قدٮاصؽ

 ثؽرصح ا٤ٛ٣كٛح يف املةصكتِّي م٭ةدة ىلع ظى٢ ز٥َّ  ،ا٤ٛ٣كٛح
 حقبل٦يَّ اإل ا٤ٕ٣ٮـ يف ادل٠ذٮراق م٭ةدة ىلع كظى٢ ،ان صؽَّ  ؽصيٌ 
  .ان صؽَّ  ؽصيٌ  ثذٛٮؽ ا٤ٛ٣كٛح -

 حا٤ٛ٣كٛيَّ  املٮاًيٓ ٧٭ة٦ْٕ دت٪ةكؿ ٛةتؤ٣َّ م ٠ذت
ٔدأوةىح "ك "ابلؽاء" ٠ػ ،حاهلة٦َّ  ٔص  "ؽكث ادلْؿماحل"ك "ال

ٌٔ "ك ؿ ـ كاتلأػل اتللؽل "ك "ؼ كاىػؿـةف كاملُِقـيكفح الكيةقح اتلى
ِّي٬ة "كالـٌةف   .ٗك

 حكا٣ٛؿنكيَّ  حجن٤ييَّ اإل ٘حال٤ُّ  إىل أ٧ٔةهل ثٕي دؿمجخ كٝؽ
ح ٠ذج٫ ،حكا٣ٛةرقيَّ   ةٔؽَّ  يف ركبةككأ ا٣ٕؿيب ا٣ٕةل٥ يف ٔحكمٮزَّ  ٦ُجٔٮ
ٕةت  يف حاإليؿا٩يَّ  اجلؼت ك٨٦ ،إيؿاف ٚبلقٛح حمجٕيَّ  ٌٔٮ كٌلف .َج
 ٚٮؽ دلراقح ركبةكأ إىل املٕؿٚح ل١كت يٌةن أ ٬ةصؿ .اخلةرج

 ٦٭٧ٮ٣ح مٮاًيٓ يف كابلعر ل٤ذعٞيٜ () ادل٠ذٮراق
  .اتلةريغ ٔرب ل٤نيٕح ا٤ٛ٣كيف ا١ٛ٣ؿ يف ك٦جكيح

 : فاتْٔوَ وؤلَّ

 ال١٪ؽم ٠ذةب ،املك٧٤ني ٚبلقٛح منة٬ِّي ٠ذةب 
 ٠ذةب ،الكيةقح ٤ٚكٛح ٠ذةب .كاإلقبلـ ا٣ٕؿب ٚي٤كٮؼ

 املٕض٥ ٠ذةب ،إيؿاف يف امل٪ؽاايح الىةثبح ٠ذةب ،امل٪ُٜ ٥٤ٔ
 ا٣ٞجةا٢ أنكةب ٠ذةب ،ٔؿيب - ٚةريس ٦ٕض٥ ك٬ٮ ا٣ٛيض



ٌ٘ َٔقٌم  عى

 

 ٠ذةب ،الكةاط مى٤ُعةت ٦ٕض٥ ٠ذةب .إيؿاف يف حا٣ٕؿبيَّ 
 ا١ٛ٣ؿ إىل ٦ؽػ٢ ٠ذةب ،(ا٣ٞؽي٧ح) ا٣ٞؽي٥ األديةف دةريغ

 دؿمجح ،ا٣ٕٞؽ يف كا٣ٞجٮؿ اإلجيةب ٠ذةب دؿمجح ،اإلقبلَل
 ٠ذةب ،األميةء ظٛةظ ٨ٔ اجلةمجح حاملؽ٩يَّ  حاملكؤكحلَّ  ٠ذةب
 ٨ٔ حا٣ٕؿبيَّ  ٤٘حثة٣ُّ  ٠ذةب ؿأكَّ  ك٬ٮ ،إيؿاف يف ا٤ٛ٣كٛح دةريغ
 .اإلقبلـ كبٕؽ ٝج٢ إيؿاف يف ا٤ٛ٣كٛح دةريغ

َؿكظح خبىٮص الاكدت ظيةةإذان، 
ي
  /مميات هلة األ

ـٌ  ٣٘ذ٫ إفَّ األكىل/ 
ي
 ،إيؿاف ٔؿب ٨٦ أل٫َّ٩ ؛ا٣ٕؿبيَّح األ

 اثلة٩ٮيَّح إىل االثذؽاايح ٨٦ درس أل٫َّ٩ ؛ا٣ٛةرقيَّح ا٧٤ٕ٣يَّح ك٣٘ذ٫
ح ذت ٦ة ٝؿاءة ىلع يكةٔؽق ٦ة ك٬ؾا .ا٣ٛةرقيَّح ثةل٤ُّ٘  ١ٚؿ ٨ٔ ٠ي

ح املِّيدا٦ةد ا٣ٛي٤كٮؼ  ث٭ؾا ٗ٪يح كْل ،ا٣ٛةرقيَّح ثةل٤ُّ٘
ٮع ذجخ املِّيدا٦ةد مى٪َّٛةت كَّ  أفَّ  كا٣٘ؿيت ،املًٮ  ثةل٤ُّ٘ح ٠ي
ح يف يشءه  ٔ٪٫ ييكذت ل٥ ك٣ك٨ .ا٣ٕؿبيَّح  ٦ة إىل ا٣ٕؿبيَّح ال٤ُّ٘

َؿكظح ٬ؾق ٝج٢
ي
  .األ

ه إ٫َّ٩اثلةُيح/   الاكدت يكٮف كب٭ؾا ؛ا٤ٛ٣كٛح يف ٦ذؼىِّ
 حتذةج ا٣يت دراقةت ١٬ؾا يف ل٤ؼٮض صؽيؿه  املؤ٬بلت ث٭ؾق

ح مؤ٬بلت   .ػةوَّ

 ٔصف اأُلطسٔحٛ

 ك٬ٮ ،ال٤ج٪ةين ا٣ٕؿيب املؤرِّخ دار ٨ٔ وؽر ال١ذةب
٥ ،الٮزيؿم ا٣ُٞٓ ٨٦ حوٛع () ٨ٔ ٔجةرة  ال١ذةب كٝيكَّ

َؿكظح أردؼ ز٥َّ  ،كػةد٧ح أثٮاب زبلزح إىل
ي
 ث٧اكدجةت األ

 بنًعهٕياااةذ  ْاااحكد( )

 ألت يٕقاااع بنعُكحٕزٛ اااد 

   .بوْٕبي



 بنٓٛف أَعم بنسًًٛٙ

 

 اك٩خ ا٣يت ،املبلظٜ ز٥َّ  .ٔ٪٫ ك٦ٞةتلني ،كإصةزاد٫ ،املِّيدا٦ةد
  .٦ذ٪ٮٌٔح كٚ٭ةرس ،زبلزح ٔؽد٬ة

٦ح ثةإل٬ؽاء ثؽأ  اػذيةرق قجت ٚي٭ة ثنيَّ  (وٛعح) ك٦ٞؽِّ
ٮع هلؾا ٫ املِّيدا٦ةد إُٔةء ٔؽـ ك٬ٮ ،املًٮ َّٞ  بكجت ؛ا٤ٕ٣ِل ظ
يع .ا٤ٛ٣كيف ١ٚؿق يبنيِّ  مؤ٣َّٙ كصٮد ٔؽـ  ثأفَّ  الاكدت كيؽَّ

ٔ النٓؿة اىيت نكخ  ّ، ْك ديٍيؾق وؽر املذأهلني اكُخ ٌَ ظلج
ف احللييق ليٍؽرقح النريازيَّح  كاجلىٮص ٦٪٭ض٫ ثنيَّ  ز٥َّ  ،املؤقج

 ٨٦ أاع٫٩ ٦ى٨ للكِّ  الن١ؿ ثذٞؽي٥ كػذ٧٭ة .٤ٔي٭ة أذ٧ؽ ا٣يت
  .كم١ذجةت أمؼةص

ٌَّة ابلةب األكَّؿ  )املريداٌةد غرصق كظيةدّ اىػيٍيَّح  - أ
خ ،كػةد٧ح ٚىٮؿ كزبلزح د٧٭يؽ ٨ٔ ٔجةرة ٚاكف، (وفعح  دٮٔز

، قرية املريداٌةد (ص)غرص املريداٌةد  /اتلةحلح ا٣ٕ٪ةكي٨ ىلع
 . (ص)، ٌؽارس إوفٓةف اىػيٍيَّح (ص)كظيةدّ اىػيٍيَّح 

ؿ ا٣ٛى٢ يف ابلةظر ظةكؿ  قرب - غرص املريداٌةد - األكَّ
  /حمةكر أربٕح ػبلؿ ٨٦ ٚي٫ ابلعر ٧ٗةر

  .الىٛٮيَّح ادلك٣ح /الكيةقيَّح ابلحبح -

  .الىٛٮيَّح ٔرص يف اجلرصا٩يَّح -

  .كاتلىٮٌؼ الىٛٮيَّح -

  .الىٛٮيَّح ادلك٣ح يف آثةديني األقرت كدكر آثةد أقرت يف ا٣تنيُّٓ -

٫٧ - قرية املريداٌةد كظيةدّ اىػيٍيَّح - اثلةين كا٣ٛى٢  ٝكَّ



ٌ٘ َٔقٌم  عى

 

  /حمةكر مخكح إىل

  .كنكج٫ اق٫٧ -

  .كننأد٫ ظيةد٫ -

ةد٫ كدبل٦ؾد٫ أقةدؾد٫ -   .كمؤ٣َّٛ

  .أٝؿا٫٩ ثني ماك٩ذ٫ -

  .كالكيةقيَّح االصذ٧ةٔيَّح ماك٩ذ٫ -

ى٢ كيف  ٍيَّح  - اثلة٣ر ا٣ٛ   /حمةكر زبلزح -ٌؽارس إوفٓةف اىػي

  .إوٛ٭ةف يف ا٧٤ٕ٣يَّح املؽارس -

  .ك٤ٚكٛيةن  ٧٤ٔيةن  إوٛ٭ةف ٦ؽرقح يف اعم٢ صج٢ ٧٤ٔةء دأزِّي -

  .َ٭ؿاف إىل إوٛ٭ةف ٨٦ ا٤ٛ٣كيف ا١ٛ٣ؿ مؿًلـ ا٩ذٞةؿ -

ة ابلةب اثلةين  ٌَّ  ) أـاكر املريداٌةد اىفيكفيَّح - أ
 ٦س٤َّذ٫ ،كػةد٧ح ٚىٮؿ كأربٕح د٧٭يؽ د٨٧ٌ ٚ٭ٮ، (وفعح

، (ص)، ابلؽاء (ص)احلهٍح احلٍةُيَّح  /اتلةحلح ا٣ٕ٪ةكي٨
 . (ص)، اجلرب كاالػذيةر (ص)أوةىح املةْيَّح 

ؿ ا٣ٛى٢ يف   /حمٮري٨ ٨ٔ ٔجةرة -احلهٍح احلٍةُيَّح  - األكَّ

  .احل٧ة٩يَّح احل٧١ح دٕؿيٙ -

  .احل٧ة٩يَّح ل٤ع٧١ح املٕؿيف األقةس -

ة   /حبسني ٨ٔ ٔجةرة ٚاكف -ابلؽاء  - اثلةين ا٣ٛى٢ أ٦َّ



 بنٓٛف أَعم بنسًًٛٙ

 

  .كدةرخي٫ ابلؽاء ٦ٛ٭ٮـ -

  .املِّيدا٦ةد ٔ٪ؽ ابلؽاء -

 ٔجةرة اآلػؿ ٬ٮ -أوةىح املةْيَّح  - اثلة٣ر ا٣ٛى٢ كًلؾلٟ
  /٦جعسني ٨ٔ

  .املة٬يَّح يف ا٧٤ٕ٣ةء كآراء دٕؿيٙ -

  .املِّيدا٦ةد ١ٚؿ يف املة٬يَّح أوة٣ح -

  /اجلرب كاالػذيةر - الؿاثٓ ا٣ٛى٢ اكف اثلة٣ر مةلكح كىلع

  .كاالػذيةر اجلرب ١ٚؿة -

  .كاالػذيةر اجلرب يف املِّيدا٦ةد آراء -

ة ابلةب اثلةى ٌَّ  ٚةظذٮل، (وفعح )احلؽكث ادلْؿم  -ر أ
ؿ  /اكتلةيل كٌل٩خ ،كػةد٧ح ٚىٮؿ كزبلزح د٧٭يؽ ىلع ـ كاتلأػل اتللؽل
، األدب (ص)، ُظؿيَّح احلؽكث ادلْؿم غِؽ املريداٌةد (ص)

 . (وفعةت)، املريداٌةد َجحجةن (ص)كالنػؿ غِؽ املريداٌةد 

ؿ  - ٦٪٫ األكَّؿ ا٣ٛى٢ ـ كاتلأػل   /٦جةظر زبلزح اكف -اتللؽل

ـ ٦ٛ٭ٮـ - ؿ اتلٞؽُّ   .كاتلأػُّ

  .الـ٦ةف ٦ة٬يَّح -

ًٞؽـ احلؽكث -   .كا٣

ة  ُظؿيَّح احلؽكث ادلْؿم غِؽ املريداٌةد  - اثلةين ا٣ٛى٢ أ٦َّ
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  /املجةظر زبلزيَّح يف قةث٫ٞ مةث٫ ٚٞؽ -

  .ادل٬ؿم احلؽكث ٦ٛ٭ٮـ -

  .احلؽكث أٝكةـ -

  .ادل٬ؿم احلؽكث مكأ٣ح دةريغ -

 -األدب كالنػؿ غِؽ املريداٌةد  - اثلة٣ر ا٣ٛى٢ اظذٮل ثح٪٧ة
  /حمٮري٨ ىلع

  .الىٛٮم ا٣ٕرص يف ا٣ٛةريس النٕؿ -

  .مةٔؿان  املِّيدا٦ةد -

ٍى  ٥٤ٚ -املريداٌةد َجحجةن  - الؿاثٓ كا٣ٛى٢    .ٔ٪ٮا٫٩ يذؼ

َؿكظح  كأػِّيان 
ي
 أكرا٫ٝ ابلةظر مل٥٤ ٚٞؽ .(وفعةت )ػةدٍح األ

  .لخذرص بنلكو  ٚي٭ة

ة املاكدجةت  ٌَّ   .ماكدجةت تكٓ إحل٪ة ٢ٞ٩ ٚٞؽ، (وفعةت )أ

ة اإلصةزات  ٌَّ   .إصةزة () ٨ٔ ٔجةرة ٚٔل، (وفعح )أ

ة امللةتلةف  ٌَّ كىل ٚاك٩خ، (وفعح)أ
ي
اىفؿنيس ْرنم  ل٤جةظر األ

 يحكاثلة٩ .املريداٌةد أك املػيًج اثلةىر /ٔ٪ٮاف حتخ نٔربةف
  .ـيكفح املريداٌةد /ثٕ٪ٮاف احلةثةين دٔمٓيهٔ ايـكتكٔ ل٤جةظر

مضؿة اىػةايح  /اكتلةيل كْل، (وفعح )املالظق  ز٥َّ 
  .الىفٔيَّح، اىػةاالت الىفٔيَّح، قالَني ادلكىح الىفٔيَّح



 بنٓٛف أَعم بنسًًٛٙ

 

 . (وفعح )اىفٓةرس  ال١ذةب كآػؿ

ٓ ٨٦ ا٣٘ؿض  ٬ٮ ،كٚى٢و  ثةبو  كِّ  وٛعةت ٔؽد ًك
 ٦ٓ ٦ٞةر٩ذ٫ كبةتلةيل ؛ا٣ٛى٢ أك ابلةب أػؾق اذلم ا٣ك٥ بليةف
  .٩ٞؽق ٔ٪ؽ هل ا٤ٕ٣ِل ابلعر ٠يٙ

 ٌكد اأُلطسٔحٛ

َؿكظح تك٤ك٢ حبكت ٩جؽأ قٮؼ
ي
  /األ

ؿ يف ٢ أف ي٧ك٨ ابلةب األكَّ يكضَّ  كظكةقح صٮ٬ؿيَّح ٩ُٞح ت
املريداٌةد  /ثٕ٪ٮاف ٦ٕٞٮد ابلةب أفَّ  كْل ،ثةال٬ذ٧ةـ كصؽيؿة

دراقح  ٦٪٫ ا٣ٞةرئ يجذْؿق كاذلم، غرصق كظيةدّ اىػيٍيَّح
 ؛ا٧٤ٕ٣يَّح املِّيدا٦ةد ننأة ديبنيِّ  ظير ،رسديَّح ك٣حكخ حتييييَّح

٨ دأزؿ ث٧ى٨  ،كاتلأزؿ اتلأزِّي ٬ؾا أوؽاء ْل ك٦ة ،ث٫ دأزؿ ك٦ى
 ٧٠ة ٣ِّ٘يق م٭ؿد٫ كأوجعخ ا٤ٛ٣كٛيَّح ٦ؽرقذ٫ اقرتٝخ كملةذا
يع  كِّ  قِّية ٨٦ امل٭٥ ٬ٮ ك٬ؾا !؟كمؿاران  دكؿاران  ابلةظر يؽَّ
ؿو 
ة ،١ٛ٦ِّ  ل٥ أل٫َّ٩ ؛ق٤يب ابلةب ٬ؾا ٨ٔ اال٩ُجةع ص٢ٕ م٧َّ
ـ ف كل٥ ،اخلىٮص ٬ؾا يف يشءو  أمَّ  يٞؽِّ  اكف لٮ ثٕؽق ملة يؤقِّ
ة ،اتلع٤يٌل ك٬ٮ إجيةيب ٦٪ ى أػؾ  أفَّ  ل٤٪ْؿ م٤ٛخ ٬ٮ كم٧َّ

َؿكظح ػةد٧ح يف ابلةظر
ي
 اجل٪جح ٨٦ ابلعر د٪ةكؿ ثأ٫َّ٩ ٝةؿ األ

  .حبس٫ ز٪ةية يف االدَّاعء هلؾا كصٮد كال ،اتلع٤ي٤يَّح

 ٨ٔ اجلْؿ ٗي اتلع٤يٌل اجلة٩ت إ٧٬ةؿ دٛؿاعت ك٨٦ 
 ثػ تك٧يذ٫ ٦٪٭ة ،املِّيدا٦ةد ا٣ٛي٤كٮؼ ظيةة يف ٦٭٧ح مكةا٢

دة ص٭ةت ٚ٭٪ةؾ ،"املػيًج اثلةىر"  /ال٤ٞت ث٭ؾا مؿدجُح ٦ذٕؽِّ
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 حتذةج األقب٤ح ٬ؾق كُّ  ؟يكذع٫ٞ ك٢٬ ،كملةذا ،أ٫ٞ٤َ ٦ى٨
 ابلةظر أفَّ  ٦ٓ .ابلةب ٬ؾا يف دكٮف أف املٛرتض اكف صٮبحأل

 اغ٢ٚ ِّٗي إ٫َّ٩ /أم ،اثلةين ابلةب د٧٭يؽ يف اقذُؿادان  ذ٠ؿ٬ة
 أمَّ  املكأ٣ح دٮىل ل٥ ك٣ك٨ ،ا٣ٛي٤كٮؼ هلؾا ٣ٞت أ٥٬ ٨ٔ

  .الاكدت ًٝج٢ ٨٦ أ٧٬يَّحو 

 يف ابلةظر أفَّ  ابلةب ٬ؾا يف األػؿل املؤاػؾات ك٨٦
ؿ ا٣ٛى٢ ـ غرص املريداٌةد ك٬ٮ األكَّ  الكيةيس اجلة٩ت ىلع رًلَّ

 كاالٝذىةديَّح االصذ٧ةٔيَّح - األػؿل اجلٮا٩ت دأزِّي أ٫َّ٩ ٦ٓ ،ٚي٫
 أ٫َّ٩ ٦ٓ ،مؼهو  كِّ  ظيةة يف ٔ٪٭ة اجلْؿ ٗي ي٧ك٨ ال -

 االصذ٧ةيع اجلة٩ت يت٪ةكؿ قٮؼ أ٫َّ٩ ابلةب د٧٭يؽ يف ادَّىع
  !؟يجعس٭٧ة ل٥ ملةذا أدرم كال ،كا٤ٕ٣ِل

٢ أف كي٧ك٨ ة أكرث ٚ٪يَّح مبلظْح ٤ٔي٫ تكضَّ  ْل م٧َّ
ـ أ٫َّ٩ كْل ،ابلةب ٬ؾا يف ٧٤ٔيَّح  ؛قِّيد٫ ىلع املِّيدا٦ةد ٔرص ٝؽَّ

 ألفَّ  كذلٟ ؛أ٢ٌٚ اجلذةاش دكٮف ٚكٮؼ ا١ٕ٣ف اكف ٤ٚٮ
 ؛إجيةثيَّح ك٦ؽيةت أثٕةدان  دُٰٕ ٔرصق ز٥َّ  النؼه قِّية ٦ٕؿٚح
 ٣جنأد٫ كاًعح وٮرة دُٰٕ قٮؼ ا٣ُؿيٞح ث٭ؾق ٦ٕؿٚذ٫ ألفَّ 

 ثإُٔةء ي١ٛؿ ل٥ األقةس ٨٦ ابلةظر ٠أفَّ  ك٣ك٨ ،ا٧٤ٕ٣يَّح
 ثٕجةرات ابلةب ػذ٥ ذللٟ ؛ا٧٤ٕ٣يَّح ٣جنأد٫ حت٤ي٤يَّح وٮرة

 كإٝيَّح دُٰٕ ال - األكٝةت كِّ  يف ث٢ - أظية٩ةن  ا٣يت اتلجضي٢
َؿكظح ال ،ا٣رتاص٥ ٠ذت مةلكح ىلع ال١ذةب ٠أفَّ  ،٧٤ٔيَّح

ي
 أ

  .كوٛيَّح ك٣حكخ ٦ٕيةريَّح دكٮف أف ٭ة٦٪ يجذْؿ د٠ذٮراق

ة ابلةب اثلةين  ٌَّ  إماكحلَّح ٚأكَّؿأـاكر املريداٌةد اىفيكفيَّح،  -أ



 بنٓٛف أَعم بنسًًٛٙ

 

 ٨٦ ٣حكخ ٔ٪ٮا٩ني الاكدت حبر أ٫َّ٩ ابلةب ٬ؾا ىلع دؿد
ابلؽاء، كاجلرب  /ك٧٬ة ،الك٦يَّح ْل ث٢ ،ا٤ٛ٣كٛيَّح املجةظر

 ٚاك٩خ .ثةبلةب م٤عٜ يكٮ٩ة أف املٛرتض كٌلف .كاالػذيةر
ان  أػؾا أ٩َّ٭٧ة ٦ٓ ،ابلةب هل املٕٞٮد ا٣ٕ٪ٮاف ػبلؼ  ٧٠يةن  ظيَّ
 ،وٛعح () ابلةب م٢٘ ظير !؟ابلةب ٩ىٙ ٨٦ أكرث
 .وٛعح () ٦٪٫ أػؾا ك٧٬ة

ة ؿ  أ٦َّ  - ابلةظر ادَّىع ٚٞؽ ،احلهٍح احلٍةُيَّح -اىفىو األكَّ
خ ا٣يت املِّيدا٦ةد إثؽااعت أكىل أ٩َّ٭ة -دٍٓيؽ ابلةب  يف  ملكَّ

 أُٔٯٌؽػو اىفىو  كيف ،املذأهلني وؽر ٤ٛ٣كٛح األكىل اجلٮاة
 ٬ؾق ْل ٧ٚة /صٮا٩ج٫ كِّ  ٨٦ ثةبلعر حتيٍ ٦٪٭ضيَّح أقب٤ح

 الالكـ املىةدر أ٤٧٬خ كملةذا ؟ٔ٪ةرص٬ة ْل ك٦ة ؟ا٤ٛ٣كٛح
 /ٝةؿ ز٥َّ  ؟٦٪٭ة دٮػةق اذلم اهلؽؼ ك٦ة ؟وةظج٭ة كىلع ٤ٔي٭ة

ث قف ٨ٔ قذعؽَّ
ي
 كيف ،احل٧ة٩يَّح ل٤ع٧١ح املٕؿٚيَّح كاملجةدئ األ
َؿكظح

ي
 ٨ٔ املِّيدا٦ةد ١ٛ٣ؿ ا٤ٛ٣كيف املةاـ إ٩َّ٭ة /ٝةؿ ػةدٍح األ

  .اآلػؿي٨ ا٣ٛبلقٛح ثةيق

ديع ٦ة بلعرا يف جنؽ ل٥ األقٙ ٦ٓ ك٣ك٨
ي
  /كذلٟ ؛أ

 ْل احل٧ة٩يَّح احل٧١ح أفَّ  كذٟل ؛إثؽاع أ٩َّ٭ة يثجخ ل٥أكَّالن/ 
ي٨ ا٢ٕٞ٣ ثني اتلٮٚيٜ  أ٤ٗت ٚإفَّ  !؟ذلٟ يف اإلثؽاع ٚأي٨ ،كادلِّ

 - قح٪ة اث٨ ،ا٣ٛةرايب ،ال١٪ؽم /أ٦سةؿ - اإلقبل٦يني ا٣ٛبلقٛح
  !؟ذلٟ يف اجلؽيؽ ٬ٮ ٧ٚة ،رمؽ اث٨ كًلؾٟل ،ذلٟ إىل يؾ٬جٮف

ًٍ  ل٥ ابلةظر إفَّ زةُيةن/  ٫ ابلعر يٕ َّٞ  أمَّ  جنؽ ٥٤ٚ ،ظ

( بَظى: بنعقام ٔبنامٍِّٚ    )

ً م غع ى٘: ٔ  .  يؿ

 

( بَظاااااااى: بنساااااااىبش )

ً اام عةجاام    ٔبنؿمبضااد  يؿ

 .  بنػةجى٘: ٔ



ٌ٘ َٔقٌم  عى

 

 ا٤ٞ٣ي٢ إالَّ  ا٣ٛى٢ ٦ؽػ٢ يف َؿظ٫ قؤاؿو  أمِّ  ىلع صٮابو 
ؽَّ  ال اذلم ا٣بكيٍ   .محبةن  يٕي

 ١ٛ٣ؿ ا٤ٛ٣كيف املةاـ ْل احل٧ة٩يَّح احل٧١ح اك٩خ إذازةثلةن/ 
 امل٪ةقت ٨٦ ٚ٭٢ ،اآلػؿي٨ ا٣ٛبلقٛح ثةيق ٨ٔ املِّيدا٦ةد
ٍى  ٥٤ٚ !؟ابلعر ٨٦ ا٣ُؿيٞح ث٭ؾا ٦ٕ٭ة اتلٕةم٢  أمَّ  ابلعر يٕي

ت ٚٞؽ - ٧٠يَّةن  ال ٝي٧حو   ملة ؛٠يٛيَّةن  كال ،وٛعح () اقذٔٮ
  .٤ٝي٢ ٝج٢ ثحَّ٪ةق

 يبنيَّ  ٥٤ٚ ،ٔ٪ٮا٫٩ ٨ٔ ظةؾو  يك٨ ل٥ ابلةب حمذٮلإذان، 
 اقذؽالؿ ٚي٭ة املِّيدا٦ةد ٔ٪ؽ كاجلؽيؽ ،املة٬يَّح أوة٣ح إالَّ  ٚي٫

 املِّيدا٦ةد أٚاكر ىلع ٩ذٕؿَّؼ ل٥ كبةتلةيل ؛أكرث ال دٛىيٌل
  .ابلةب ٬ؾا يف ذي٠ؿ ٦ة ػبلؿ ٨٦ ا٤ٛ٣كٛيَّح

ة ابلةب اثلةىر  ٌَّ  األثٮاب أكرث ٚاكف ،احلؽكث ادلْؿم -أ
  /كذلٟ ؛ا٣ٛ٪يَّح اجلةظيح ٨٦ إماكحلَّح

الن/  ـ - ابلةب ٬ؾا ٨٦ ٚىٮؿ زبلزح إفَّ أكَّ ؿ اتلٞؽُّ  كاتلأػُّ
 املِّيدا٦ةد ،(ص) املِّيدا٦ةد ٔ٪ؽ كالنٕؿ األدب ،(ص)

 ذلٟ كىلع ؛ابلةب ثٕ٪ٮاف هلة ربٍ ال - (وٛعةت ) َجحجةن 
  !.!ثٕ٪ٮا٫٩ هل ٔبلٝح ال ابلةب ز٤يث ٨٦ أكرث يكٮف

 ابلةب مكذ٭٢ يكٮف أف يكذعٜ اكف ابلةب ٔ٪ٮافزةُيةن/ 
 - ادل٬ؿم احلؽكث ك٬ٮ ٚي٫ األ٥٬ٌ  ألفَّ  ؛لٮصٮدق ٦ربِّر كال ،اثلةين
ىع اذلم  إحل٫ أظؽه  يكج٫ٞ كل٥ املِّيدا٦ةد إثؽااعت ٨٦ أ٫َّ٩ يؽَّ
كىل يكٮف املٛؿكض اكف - ٝج٫٤

ي
 ،ادلراقح تكذعٜ ا٣يت أٚاكرق أ

ْٛ ااااد ( أٖااااةند)  أٔ بنًة

ُِّٛم جٍٛ بنٕغٕل  بنامبيةل  بن

ٖاااموب   بنًااااَّ ٔزهًٛاااهِ

 -بنكااااةنق  عحاااام أًٚااااٍ

أ ٞىٔؾد لكسإوبِ قامِّير   

 نٗ بنػةيعد بويٛىكٛد  ٙ 

 .  : ٔ-نُمٌ 



 بنٓٛف أَعم بنسًًٛٙ

 

ـ ٚى٢ كًلؾلٟ ؿ اتلٞؽُّ   .كاتلأػُّ

ة   أف ثةبلةظر ظؿم   ٚاكف ،األػؿل ابلةب ٚىٮؿ أ٦َّ
 ،املِّيدا٦ةد ٔ٪ؽ كالنٕؿ األدب /ٚى٢ /٦سبلن  ،حم٤٭ة يف يٌٕ٭ة
 دكٮف ابلعٮث ث٭ؾق األصؽر اكف ،َجحجةن  املِّيدا٦ةد /كٚى٢
ؿ ابلةب ٨٧ً   .ا٧٤ٕ٣يَّح كظيةد٫ ٔرصق املِّيدا٦ةد /األكَّ

ـ ابلةب ٬ؾا يفإذان،   ا١ٛ٣ؿ خته مكأتلني ابلةظر ٝؽَّ
 مكأ٣ح أُٔٯ ابلةظر كلئل٩ىةؼ ،ل٧٤ِّيدا٦ةد ا٤ٛ٣كيف
٭ة ادل٬ؿم احلؽكث ٌٞ   .كًليٛةن  ٧٠ةن  ابلعر ٨٦ ظ

َؿكظح ٌَ ماكدجةت كإصةزات كٌلةتلني 
ي
حلق ثةأل

ي
ة ٌة أ ٌَّ أ

 صة٩تو  ٨٦ إجيةثيَّح ٚاك٩خ ،الىفٔيَّحكمالظق خيهل ادلكىح 
 ٦ةٌدة أ٩َّ٭ة ص٭ح ٨٦ اك٩خ ٚإجيةثحَّذ٭ة ،آػؿ صة٩تو  ٨٦ كق٤جيَّح
حلح  خيهُّ  ٦ة للكِّ  صة٦ٓ ث٭ة ال١ذةب كيكٮف ،ابلةظسني د٪ٛٓ أكَّ

  .ا٤ٛ٣كيف ث١ٛؿق هل ربٍ ال اكف كإف ،املِّيادا٦ةد

ة  هلة ابلةظر اقذ٘بلؿ ٔؽـ ٚ٭ٮ ،الك٤يب اجلة٩ت أ٦َّ
 املِّيدا٦ةد ث١ٛؿ اردجةط هلة ا٣يت املكةا٢ ٨٦ ٠سِّي ي٢تلع٤

ِّيق ا٤ٛ٣كيف   .اتلع٤ي٢ دكف الرسد ٩ىيج٭ة اكف األقٙ ك٦ٓ ،ٗك

 ٌتاٟج العسض ٔالٍكد

َؿكظح ٗؿض اكف -
ي
 ،ل٧٤ِّيدا٦ةد ا٤ٛ٣كيف ا١ٛ٣ؿ ثيةف األ

ٔابه ىلع  - ذلٟ يف يٮٜٚ ل٥ ابلةظر األقٙ ٦ٓ ك٣ك٨ ؾا ص ْك
ؿ اذلم  ٫ ٦ة ألفَّ  ؛- َؿظِةق يف اتلٍٓيؽالكؤاؿ األكَّ  يذضةكز ل٥ ًٔؿ

َؿكظح ربٓ
ي
 ك١ٚؿق ،وٛعح () ٨ٔ ٔجةرة اك٩خ ظير ؛األ



ٌ٘ َٔقٌم  عى

 

ة كابلةيق ،وٛعح () ٚي٭ة املٕؿكض ا٤ٛ٣كيف  هل ربٍ ال إ٦َّ
ة ،ا٤ٛ٣كيف ث١ٛؿق   .ٚي٫ االردجةط ثيةف يف يس٧ؿ ل٥ كإ٦َّ

و كاظؽو  َؿكظح غجةرة غَ ٌةدة غيٍيَّح دلٍٔغح يف ظزيَّ
ي
إذان، األ

 .  ىحف إالَّ

 يف اتلٮاصؽ تكذعٜ اك٩خ بلعٮث الاكدت يذٕؿَّض ل٥ -
َؿكظح ٬ؾق

ي
 ل٥ كبةتلةيل ؛املِّيدا٦ةد ث١ٛؿ كزيٜ اردجةط هلة ،األ

ٍى  ٫ املِّيدا٦ةد يٕ َّٞ ٔابه ىلع الكؤاؿ اثلةين  - ادلراقح ٨٦ ظ ؾا ص ْك
  /- ق يف اتلٍٓيؽاذلم َؿظِة

  .املِّيدا٦ةد ٔ٪ؽ املٕؿٚح ٩ْؿيَّحأىؿ/ 

 اردجةط هلة ا٣يت ،ٚي٭ة كإثؽااعد٫ امل٪ُٞيَّح ٩ْؿيَّةد٫ثةء/ 
  .ا٤ٛ٣كيف ث١ٛؿق كزيٜ

  .املِّيادا٦ةد آيؽيٮلٮصيحصيً/ 

 خت٤ٮ ال ا٣يت ،ا٧٤ٕ٣يَّح ظيةد٫ يف ك٦ٛةرٝةت مٮاٝٙداؿ/ 
ؿو  كِّ  ظيةة ٦٪٭ة اعدةن 

ِّ١ٛ٦.  

 ؟ك٦ربِّراد٭ة أقجةث٭ة ْل ٦ة ،الؿمـيَّح املِّيدا٦ةد ٣٘حْةء/ 
َؿكظذ٫ ز٪ةية يف ابلةظر ث٭ة أرتؼ كا٣يت

ي
 يف ٝةؿ ظير ،أ

ؿ ا٣ٛى٢ - اثلةين ابلةب  /احل٧ة٩يَّح احل٧١ح دٕؿيٙ يف - األكَّ
لني كابلةظسني ) قئبّ املجًٓ حيـؿ املعلج

ي
ؽ كأ إفَّ ُرث املريداٌةد املػلَّ

ح كاملٓذٍني ثةىفيكفح اإلقالٌيَّح ٌَ اىزتٌكد يف دلةؿ احلهٍح املذػةحل
  . (ٌَ حبؿ املػةرؼ اإلقالٌيَّح ْؾا اذلم ال ظؽكد هل



 بنٓٛف أَعم بنسًًٛٙ

 

 اخلامتٛ

مِّي أف أكدُّ 
ي
َؿكظح ٬ؾق أفَّ  إىل أ

ي
 يف الكجٜ ٦ية هلة دجًف األ

 ظٌٮر هلة يكٮف صةٌدة ثؽراقةت ٩أم٢ ك٣ك٨ ،ا٣ٕؿبيَّح امل١ذجح
 دةريغ ٨٦ ٦٭٧َّل صة٩ت يف ػىٮوةن  ،ا٧٤ٕ٣يَّح األركٝح يف ٚة٢ٔ

ؿي٪ة ِّي٥٬ ا٣ٛبلقٛح ١ٛ٦ِّ  اجلة٩ت اجلٞؽ ٨٦ ٗؿيض كٌلف ،ٗك
 .ا٤ٕ٣ِل احلؿاؾ يف مةرؾ م٨َّ٧ ٩كٮف ليك ،ِّٗي ال ا٤ٕ٣ِل



 



ً م َةٖى   بنٓٛف يؿ

 

 حكاٖٛ اإلٌشاُ
 احلمكٛ الجاٌٗٛ 

 حمىَّد ٌاصس الظٗذ

كاملُة٣ٓ ٨٦ ، ن٧ٮػ٫ ىلع املؽي٪حب يف أىلع اجلج٢ امل٢ُِّ 
ذ٭ة ا٣برشيَّح ثألٮاف ، ٤ٔيةا٫ وٛعةت اتلةريغ َُّ ا٣يت ػ

الٌةربح جبؾكر٬ة يف أ٧ٔةؽ ، اك٩خ د٤ٟ النضؿة، د٧ٮِّص٭ة
تلٕؿ٢ٝ ؛ امل٪ةَعح ثأٗىة٩٭ة الكعةب يف أثؿاص٫، األرض

٤ٌٔ٭ة دجُئ ٨٦ دظؿصح الـ٨٦ ، انكيةث٫ يف حبؿ الك٧ةء
، مح٢ ٨٦ مبل٦ح الكةاؿي٨ حتخ ٨٦٫ِّ٤ّ ٠رثة ٦ة ، املذٕة٥ّ

 كزرو 
 . درباحن أل٩ٛك٭٥ ٨٦ كِّ

، كبٕؽ ٦ة أ٩٭خ الن٧ف ظ٢ٛ اٗتكةهلة يف حبؿ الكرت
حتةيك ػٮٚ٭ة ٨٦ أف ، كاعدت تل٢ُُّ جببلهلة خبُٮات ظؾرة

ـو اعيجذ٫ َّف ٧٠ة يف كِّ يٮ ٚذٌُؿ ل٤٘ٮص دلؽدان يف حبؿ ، ديؽن
 . ظير دؽ٨ٚ يف ٝة٫ٔ أدرا٩٭ة؛ ا٣ْبلـ

ظي٪٧ة ٥٬َّ ذلٟ املكذبرش ثآ٦ةهل ثٕؽ ظ٢ٛ ٔذةب ك
قةاؿان حنٮ ، اذلم أهل٫٧ ا٣ٕــ كبرَّ يف أرٌل٫٩ احليةة، ا٣ٕٞٮؿ



 ؾكةٚد بيَُةٌ 

 

يجذ٥ْ دٝةت ، كإذ ث٭٧ف دذٞةَؿ ظؿك٫ٚ ثذأفو ، املؽي٪ح
كدذ٧ةقٟ ظؿٌلت األَؿاؼ ٨٦ ٚؿط ، ا٤ٞ٣ٮب ىلع إيٞة٫ٔ

 . ظؾرق

كملة جيؿؤ ثٕؽ أف يؽيؿ ثؿأق٫ ، اتلٛخ ثُؿؼ ٔيجي٫
  ...ٕةي٨ مىؽر اهل٧فحل

ةن أػؿل اتلٛخ ك٬ٮ ، ك٬ٮ ثةلاكد يٛ٭٥، اعد اهل٧ف مؿَّ
  ...اقذ٧ؿَّت اقذؽارد٫ ا٣يت لك٧ٌة َة٣خ زاد ثُؤ٬ة، يذٮٝٓ ٦ة خيي٫ٛ

َّٟ ٝيٮد االردجةؾ ٔ٪٫، ل٥ جيؽ محبةن  ، ٚةقذٕةد ذاد٫ كٚ
ٜو حتةيك م٭ٞذ كدؿكم زٚؿد٫ ، دسة٢ٝ قةثٜ ظةهل ٫كد٪ٛف ث٧ٕ

 . ا٩ؽٚةع برشق

ة أم٫٤، أيُّ٭ة الكةيع كراء ا٩ٕٛةؿ رسكرق - إ٫َّ٩ ، كا٣ْةف لنؽَّ
٢ كًل٨ ثةأل٩ةة ٦ذض٤ججةن ، قح٪ةؿ ث٘يذ٫   ...د٧٭َّ

أصةؿ ٩ةّؿي٫ يف ، ق٫ٕ٧ وٮدةن ال يؽرم ٨٦ أي٨ دؽ٫ٞٚ
ز٥َّ ر٦ٜ ، ك٣ك٨ دكف صؽكل، ك٬ٮ يذٕرث يف دٛٞؽق، حمي٫ُ

ة ق١ٮ٫٩ ثو ، كتك٢٤ إحل٫، الى٧خ حبؽَّ أٍف ٣حف ٨٦ ٦ذعؽِّ
 . كإ٧َّ٩ة ٬ٮ ٫٤ٞٔ ي٪ةصي٫ كيكذ٧٭٫٤، ةرج ظؿـ ١ٚؿقػ

٪ي٭حن  ز٥َّ رٍل ث٪ٛك٫ مكذ٤ٞيةن يف ، صسة ىلع رًلجتي٫ ٬ي
ك٩ةدد٫ ، ٚتكةثٜ ا٣ٕنت ل٥ٌِّ أَؿاؼ زيةث٫، أظٌةف األرض

ألذيت حبؿارة ؛ أ٧ًٟ ٧٠ة ثةألمف، إيلَّ ية كدلم/ ٨٦ حتذ٫
اذلم صؿَّٔين إيَّةق إػٮدٟ ، ٔنٟٞ ل٤عٞيٞح أذل ا٣ٕٞٮؽ

 . أرَةالن ىلع مؿِّ ادل٬ٮر



ً م َةٖى   بنٓٛف يؿ

 

اذلم ، كراح ي٪ىخ ثذ٨ٕ٧و هل٧ف ٫٤ٞٔ، أ٧ٗي ٔيجي٫
٫ ٝةابلن   / قةٔر

كًلؽت د٭ٮم ظير ديرصع ٨٦ ، ػيجخ أمٌل يف دٕض٤ٟ -
 . ٚؿط أم٤ٟ

 / أصةث٫ كا٣ٕضت يؿق٥ ىلع حميةق ٗؿبح ٝٮهل كظِّية قة٫ٕ٦

٣ٞؽ ص٤ٕين أمٕؿ كًلأ٩ين أ٩ة ، أل٥ تك٧ٓ ٦ة ٝةهل ذلٟ ا٢ٕٞ٣ -
ث كأراح ٤ٝيب ٨٦ أل٥ ، إذ أثةح ث١٧٪ٮف ٩ٛيس؛ املذعؽِّ

  ...احلِّية

 / ٝة٫َٕ مكذ٧٭بلن 

٫٦ لٟ ، ٣حف ٚي٧ة ٝةهل إالَّ ٔذةب كاقذ٘ؿاب - ٧ٚة اذلم ٝؽَّ
ة ٠يٙ  !؟تل٫٤ٕٛ قٮل ا٣رتًلي ىلع ا٣٘ةيةت كاجل٭ةيةت أ٦َّ

ث ٔ٪٫ أثؽان ؟ ك٨٦ أي٨ دجؽأ؟ د٧يض  . ٥٤ٚ يذعؽَّ

! امذ٤ٕخ منةٔؿؾ! ٧ةد٫كل١٪َّٟ ث٧ضؿَّد أف أ٩ٓل لك
لٮال  ٟكبةلاكد اقذُٕخ اقذ٧٭ةل، كمح٤ٟ األم٢ ىلع أك٫ٛ

 . ػٮٟٚ كظؾرؾ

 / ز٥َّ ٌٝؿع ٩ٛك٫ ٝةابلن ، أَؿؽ ٦ذأٌمبلن 

٢ أف دذؽثؿ ٝج٢ إٝؽامٟ - ُّٞ كىل ٔبل٦ةت اتلٕ
ي
ٚذٛعه ، إفَّ أ

، أك وؽٝ٭ة ٚذيٞؽـ، تل١تنٙ زيٛ٭ة ٚذيعض٥؛ ٦جنأ منةٔؿؾ
  /ز٥َّ ػةَت ٫٤ٞٔ مكذُٕٛةن 

ٚؿًط يف ! أؾرين -
ي
ٌٕٚيف ٝيٌؽ ملنةٔؿم أف تكٮٝين ٚأ



 ؾكةٚد بيَُةٌ 

 

ٚأٚؿِّط ٚي٧ة ، ٚع٧ؽان هلل أ٩َّٟ اتلُٞين ٝج٢ أف أ٬ٮم، احل٧ةس
جح ث٫  . ٠٪خ أقىع إحل٫ ثإٚؿايط يف الٗؿ

 / ز٥َّ اقذأ٩ٙ ٝةابلن 

، ِّتةكز ٨ٔ ٩ـيق، ظك٪ةن أيُّ٭ة الؿٚيٜ الٮيف كاخل٤ي٢ اجلبي٫ -
ٓ ٦ٕةل٥ ا٣ُؿيٜ ظََّّ أكٮف ىلع ثحِّ٪حو ٨٦ ؛ كدٔ٪ة ٩ٞٮـ ثًٮ

 ! أمؿم

 . ٬ٮ ٠ؾلٟ -

 ؟ ٧ٚةذا دٞرتح، إذان  -

٤ٕ٣َّٟ ل٥ دجفى أفَّ ٬٪ةؾ أربٓ ػُٮات جيت أف دكٮف  -
ٝج٢ أف ترشع يف ، ككاًعحن ص٤يح ٔ٪ؽؾ، ظةرضةن أ٦ةمٟ

 ! إجنةز٬ةقٛؿ 

ٍؽيي إىل ، ظجَّؾا لٮ ل٥ دٕذ٧ؽ ىلع ذا٠ؿيت - ٚذي٢٧١ إ٠ؿامٟ ث٭ى
 ! ٦ة دؿَل

نيِّ اغيذٟ ، ال ثأس إحلٟ ٦ة أرك٫٦، ظك٪ةن  - ٤ٔيٟ أف دٕي
الن   . أكَّ

ٚإينِّ أدٮؽ إىل الؿيق ث٪ٛيس ، ٝؽ ٔيَّجذ٭ة مكجٞةن ٧٠ة د٥٤ٕ -
ثٕؽ أف ٩ٛ٭٥ مجيٕةن ، كب٧ضذ٧ٓ إنكة٩حَّيت حنٮ احلٞيٞح كاتلاكم٢

كبٕؽ أف ٩ؿيبِّ ، َؿيٜ احلٞيٞح كاتلاكم٢ ثةجلعٮ الىعيط
ٚ٪١ٮف ثؾلٟ ، ٤َج٭٧ة أ٩ٛك٪ة مجيٕةن ىلع اإلػبلص يف

 . ٦ذٕةك٩ني يف ابلعر ك٦ذاك٤ٚني يف ا٢٧ٕ٣
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ِّي ق٤ي٥ ، صيِّؽ - ك٬ؾا يٕين أفَّ ٬٪ةؾ ظةالن ِّٗي مؿيض ٗك
 ؟ أ٣حف ٠ؾلٟ، تكىع إىل دجؽي٫٤

ٚإ٩٪ة ٩ٕحل يف رصاعو ١ٚؿم  ىلع ٦ةاؽة اتلعيُّ ! ثةتلأكيؽ -
ت ، كا٣ٛبٮيَّحٝؽ اقترشت يف ٩ٛٮق٪ة الؿكح ا٣ٛؿديَّح ، كاتلٕىُّ

، ٚع٧١خ األ٩ة النؼىيَّح ق٤ٮًل٪ة ٚي٧ة ثح٪٪ة ٠أمؼةص
، كحت٧١ٌخ األ٩ة اجل٧ةٔيَّح يف ق٤ٮًل٪ة ٚي٧ة ثح٪٪ة ٠ض٧ةاعت

كوةر كُّ ، تلعىي٢ الكيُؿة ك٩ي٢ املاكقت؛ ٚنةع اتل٪ةٚف
ـ ىلع مـيؽو ٨٦ ؛ ظـبو يؿل اخلِّي يف بكٍ ق٤ُذ٫ َّٛ ة ظ م٧َّ

كىلع مـيؽ ٨٦ األ٩ة٩يَّح ، اتلٞكي٥ كالرشذ٦ح ل١٤يةف اإلنكةين
 . كالبل٦جةالة ثةآلػؿي٨

أف د٥٤ٕ أقجةب ذلٟ / ٬٪ة يأيت دكر اخلُٮة اثلة٩يح كْل، إذان  -
كمٮصجةد٫ ا٣يت ص٤ٕخ ٨٦ املضذ٧ٓ ، احلةؿ اذلم دؿيؽ دٌِّ٘يق

ـداد إي٘ةالن يف اتل٪ةظؿ كبٕؽان ٨ٔ اتلاك٢ٚ ، اإلنكةين ي
 . ة٩حَّذ٫كاحنؿاٚةن ٨ٔ األ٬ؽاؼ البلاٞح ثإنك، كاتلٕةكف

 ؟ دٞىؽ ا٣ٕٮام٢ ا٣يت ص٤ٕخ ٦٪٫ ٦٪ٞةدان ىلع ٬ؾق النةلكح -

ماكٌَ الٌػؿ يف اىُجيػح / كدٔين أٝرتح تك٧يذ٭ة! ثةتلأكيؽ -
 . اىبرشيَّح

ك٣ك٨ ٠يٙ ، ٚٔل يف اجل٭ةيح ٣حكخ إالَّ ٠ؾلٟ! ٤ٚيك٨ -
د٬ة أـ ق٪ع٢ُّ٤ ، ٢٬ قجكذٞؿأ أظٮاؿ املضذ٧ٕةت؟ ق٪عؽُّ

ـ ؛ ا٣ُجيٕح ا٣برشيَّح ٣جكذؽؿُّ ٨٦ املجةدئ ىلع اآلزةر ك٨٦ املذٞؽِّ
ؿ  ؟ ىلع املذأػِّ
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 ! ٤ٚيك٨ األمؿاف مجيٕةن / كصٮايب، قؤاؿ ٩بي٫ -

 ؟ ٧ٚةذا دؿل ٨٦ د٤ٟ األقجةب الاك٦٪ح كراء ذلٟ، إذان  -

٤ٔيٟ ، ٚ٭٪ةؾ أمؿ ال ثيؽَّ ٨٦ أف د٫٧٤ٕ ٝج٢ ذلٟ، ال دذٕض٢ -
 ! أف دذعًل ثةلىرب

 . ٔ٪ؽؾٔؾران صؽ ٌٔلَّ ث٧ة  -

 / دٔ٪ة ٩٪ْؿ إىل املنلكح جلع٤ُّ٤٭ة -

الن  ُـّب ٬ؾا أكَّ ك٬٪ةؾ ٤٧ٔيح ، ٬٪ةؾ ظةالت اتل١ذ٢ُّ كاتلع
ك٬٪ةؾ ، حتٌك٥ كقيُؿة د٧ةرس ىلع د٤ٟ اجل٧ةاعت ٬ؾا زة٩يةن 

 ؟ ٤٧ٔيح ا٩ٞيةد كدجٕيَّح أ٣حف ٠ؾلٟ

 . ٠ؾلٟ ثةلٌجٍ ٧٠ة دٞٮؿ -

ةب ٤ٕٚي٪ة أف ٩٪ْؿ يف أقج، كا٩ُبلٝةن ٨٦ ذلٟ، إذان 
الن  ز٥َّ زةثلةن ، ز٥َّ يف أقةحلت اتلعٌك٥ ثةجلةس زة٩يةن ، اال٩ٞكةـ أكَّ

ح هلة  . يف أقجةب اال٩ٞيةد ٨٦ ٝج٢ ا٣ٕة٦َّ

  !!!؟٧ٚةذا أثٞي٪ة ل٤ع٢ِّ  !!!؟٬ؾا لك٫ُّ يف أقجةب املنلكح -

إفَّ دراقح املنلكح صيِّؽان ْل ا٣يت دؽؿُّ ىلع ماك٨٦ اخل٢٤  -
ٜو  ٚعي٪٭ة قي١ٮف ، مؼىخ ٠ؾلٟ كبةتلةيل إذا ٦ة؛ بنلكو دٝي

ـ   ك٣حف ذلٟ ، ثةإلماكف اتلٕؿُّؼ ىلع ظ٤ٮهلة ث٪عٮو صٌل  كدة
 . ث٢ كىلع اآلحلح امل١٧٪ح تلُجيٜ د٤ٟ احل٤ٮؿ، ٍٚٞ

د أمؿان الز٦ةن ثةلرضكرة ٣ُجيٕح ! ظك٪ةن  - ك٣ك٨ أ٣حف اتلٕؽُّ
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ؿاؽ كالنٕٮب ؟ املضذ٧ٓ ا٣برشم د اأٔل إذ االػذبلؼ كدٕؽُّ
ك٣حف ، ك٬ٮ أمؿ دكٮيين، حميه ٔ٪٫كاألكَةف أمؿ ال 

 . اػذيةريةن كدةثٕةن ألٕٚةؿ ا٣برش

٤ٚحف ٦ة ٔـ٦٪ة ٦ٕةن ىلع ، ٣ٞؽ ذ٬جخ ثٕيؽان ٨ٔ ٦ٞىؽم -
ابلعر ٔ٪٫ ٬ٮ الكجت كراء اتل٪ٌٮع ا٣برشم ث٧ؼذ٤ٙ 

 . ػىٮوةن إذا اكف ٬ؾا اتل٪ٌٮع دكٮيجيةن كَجيٕيةن ، أَية٫ٚ

ديَّح ، ـإذان  - كاال٩ٞكةـ اجلةمئ ٨ٔ األمٮر الكمٟ ىلع اتلٕؽُّ
 ؟ االػذيةريَّح

ديَّح ، ٣حف ٠ؾلٟ ثةلٌجٍ - ٚةملنلكح ٣حكخ يف كصٮد اتلٕؽُّ
ديَّح االػذيةريَّح، اتل١ٮيجيَّح كإ٧َّ٩ة ، كال ظََّّ داا٧ةن يف اتلٕؽُّ

د حبير يىِّي ٦ٕيةران يف ؛ املنلكح يف دكؿيف اال٩ٞكةـ كاتلٕؽُّ
 . حتؽيؽ الك٤ٮؾ كحنٮ املٕةم٤ح

ؽ أف يذ٥َّ ث٪ةء ا٣ٕبلٝةت كحتؽيؽ الٮاصجةت ِّتةق ثٌٕ٪ة دٞى -
 ؟ ابلٕي ىلع أقةس اتلى٪يٙ إىل ٚبةت كأظـاب

إ٩٪ة ٠برش ِّت٧ٕ٪ة ػىةاه / دٔين أرشح مؿادم ثة٣ٞٮؿ -
كبةتلةيل إذا ؛ إنكة٩يَّح دٞذيض ٧٩ُةن ٦ٌٕي٪ةن ٨٦ الك٤ٮؾ ٚي٧ة ثح٪٪ة

ؽيؽ دااؿة ٦ة أًٛ٪ة إىل إنكة٩حَّذ٪ة أذجةرات كٝيٮد زااؽة تلع
ٚبل ٩ٞٮـ ث٧ٞذٌيةت اإلنكة٩يَّح ، ق٤ٮًل٪ة ِّتةق ثٌٕ٪ة ابلٕي

د٩ةق كأًٛ٪ةق ، إالَّ ٦ٓ ٨٦ ي٪ؽرج حتخ دااؿة اإلَةر اذلم ظؽَّ
ٕٚ٪ؽ ذلٟ ٩كٮف ٝؽ ٠ؿَّق٪ة اال٩ٞكةـ يف ق٤ٮًل٪ة كاقذٮرد٩ة 
؛ اتل٪ٌٮع اذلم ٩ذ٧ذٓ ث٫ زااؽان ىلع اجلة٦ٓ اإلنكةين اذلم جي٧ٕ٪ة



 ؾكةٚد بيَُةٌ 

 

٧ةن يف  .  ق٤ٮًل٪ة ِّتةق ثٌٕ٪ة ابلٕيحلىِّي ٦ذع١ِّ

٧ٚسبلن ٔ٪ؽ٦ة جن٢ٕ ٨٦ اال٩ذ٧ةء ، ٚ٭٧خ ٦ة دؿَل إحل٫آق!  -
يين أك ِّٗي ذلٟ ٦ٕيةران يف  ا٣ٕؿيق أك الٮَين أك احلـيب أك ادلِّ

ح ٕٚ٪ؽ ذلٟ ، اػذيةر ٨٦ ٩ٞٮـ ٫ٕ٦ ثةلٮاصجةت اإلنكة٩يَّح ا٣ٕة٦َّ
٩كٮف ٦٪ٞك٧ني اال٩ٞكةـ اذلم حيؽك ث٪ة إىل اتل١ذ٢ُّ 

 . ٪ةظؿكاتل

كذللٟ ٚ٪ع٨ حنذةج إىل ابلعر ٨ٔ ؛ ٬ٮ ٠ؾلٟ، ٥ٕ٩ -
 . أقجةب دكؿيف ٬ؾا اال٩ٞكةـ كحتٌٮؿ اتل٪ٌٮع إىل رشذ٦حو 

ك٬ٮ أ٫َّ٩ ال ثيؽَّ ٨٦ ! ٣ٞؽ ػُؿ يف ٩ٛيس ػةَؿ! اق٧ط يل -
ألفَّ د٪ٌٮع ؛ اتل٧يي ثني اتل٪ٌٮع اتل١ٮيين كاتل٪ٌٮع االػذيةرم

اآليؽيٮلٮصيح ٬ٮ ث٪ٛك٫ املؾا٬ت كا٣ٛؿؽ كالؿؤل اجلْؿيَّح ك
مٌةٚةن إىل أ٫َّ٩ ٩ةدش ٨ٔ ، حي٢٧ ىلع دكؿيف اال٩ٞكةـ ا٧ٕ٣ٌل

دة ٨٦ ؛ ػ٢٤ يف ا٣ُؿيٜ املٕذ٧ؽ تلبين ٬ؾق األماكؿ املذٕؽِّ
 . األٚاكر

٬ة أ٩خ دججَّ٭خ إىل ٦ة ٔ٪حذ٫ ٝج٢ ذلٟ ٨٦ ٝٮيل ! أظك٪خ -
ديَّح االػذيةريَّح" ٚإفَّ ٬ؾا  اجلعٮ ٨٦ "كال ظََّّ داا٧ةن يف اتلٕؽُّ

ديَّح ين٢٧ أو٪ةٚةن دجنأ ٨ٔ ػ٢٤ يف اتل١ِّٛي كاتل٪ِّْي ، اتلٕؽُّ
يةن ثة٠تنةؼ  ٔٮ ٥ ٦ٕةيِّي ال دؿدجٍ مًٮ ك٩تيضحن تلعكُّ

٦ٓ أفَّ ٬ؾق األو٪ةؼ تكىع تلذىؽر ٤٧ٔيَّح اتل٪ْي٥ ، احلٞيٞح
ة جي٤ٕ٭ة يف ظة٣ح وؽاـ ٦ٓ ، كاتلٮصي٫ ل٧٤ضذ٧ٓ ا٣برشم م٧َّ

ة ييكؿِّس ، لخذ٤ٛح ٔ٪٭ة األو٪ةؼ األػؿل املذب٪يح لؿؤل م٧َّ
رصااعن ىلع النلك كاهليبح ا٣يت يٛرتض أف يكٮف ٤ٔي٫ ق٤ٮؾ 
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ةة ٨٦ ذلٟ  . املضذ٧ٓ ا٣برشم كىلع ا٣٘ةيح املذٮػَّ

الن ٨ٔ أقجةب  - أٚ٭٥ ٨٦ كِّ ذلٟ أ٩٪ة ثىؽد ابلعر أكَّ
ك٬ؾق األقجةب ، دكؿيف اال٩ٞكةـ ا٧ٕ٣ٌل يف املضذ٧ٓ اإلنكةين

 / دؿصٓ إىل حنٮي٨

ؿ ٌٍِٓة/ أقجةب غٍييَّح قئًليَّحاأل دٞيض ثذٌييٜ ، كَّ
 . دااؿة املٕ٪حني ثةلٮاصجةت اإلنكة٩يَّح

دٞيض ثةالػذبلؼ احلةد ، كاثلةين ٌٍِٓة/ أقجةب ـهؿيَّح
 . ظٮؿ ٠يٛيَّح إدارة كد٪ْي٥ مؤكف املضذ٧ٓ اإلنكةين

د٩ة ٬ؾق األقجةب! أظك٪خ - ٩جذ٢ٞ إىل ا٣ٛعه ٨ٔ ، كإذا ٦ة ظؽَّ
٥ ثةجلةساألقةحلت امل ٨ أقجةب ا٩ىيةع ، كذؼؽ٦ح ل٤ذعكُّ ٔك

قذْ٭ؿ جلة ، كبٕؽ أف يذ٥َّ جلة كُّ ذلٟ، اجلةس تل٤ٟ األقةحلت
ك٬ؾا ٦ة قيٞٮد٩ة إىل حتؽيؽ ، ماك٨٦ الٌٕٙ يف ا٣ُجيٕح اإلنكة٩يَّح

 . كالكبي٢ إىل دٛةدم ق٤جيةد٭ة، ٠يٛيَّح اتلٕةم٢ ٦ٕ٭ة

قٛؿ ابلعر أ٨٧ً لٟ اآلف أ٩ين صة٬ـ ل٧٤يض ٝيؽ٦ةن يف  -
ٚإفَّ اخلؿيُح ٝؽ أوجعخ ٦ةز٤ح أ٦ةَل أاعي٪٭ة ٨ٔ ، كا٣ٛعه

كٝؽ مؤلين النٮؽ كاحل٧ةس القذ١نةؼ ٦ة ختجب٫ جلة ، ٠ستو 
يخ حبٞيٞح كص٢٤ ، ٨٦ أرسار كػجةية كاق٧ط يل ثٕؽ أف ٔك

امل٭٧ح ا٣يت أد٤ُٓ إحل٭ة أف أكؿر أذؾارم كأقيف ىلع ا٩ـاليق 
خ ٦ة أدرًلخ ٚإينِّ ال ٚجٕؽ أف أدرًل، ثـيخ قؾاصيت كد٭ٮرم

أم٤ٟ إالَّ أف أػض٢ ٨٦ ٩ٛيس ٔ٪ؽ٦ة أذ٠ؿ ٦ة ٠٪خ ثىؽد 
 . اإلٝؽاـ ٤ٔي٫
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 . ٚةمل٭٥ أ٩٪ة ٬٪ة اآلف! ال ٤ٔيٟ -

  ...دٔ٪ة نلـإذان،  -

 ! ٚضأة

، كأرىخ ا٩ؽ٬ةم٫ مبل٦ط كص٭٫، دٮٝٙ ٨ٔ الالكـ
 ! كي٪٭ةر ٬ٮ ٦ٕ٭ة ٔضجةن ، كًلأ٩َّ٭ة د٧ي٢ إىل أف دؾكب

ؽ ية هل ٨٦ أمؿو ال راح  !؟٠يٙ ذللٟ أف حيؽث! ييىؽَّ
 / كرصخ، يذ٤ٛخ ي٧ي٪ةن كم٧ةالن 

 ماكفو  -
 ! إ٫َّ٩ حيؽث يف كِّ

٫٤ ، كيف حلْح ا٣٘ؿؽ يف حبؿ د٬نذ٫ ُّٞ أظفَّ ثأ٩ةم٢ دٕ
يؽ إحل٫ رمؽق، د٪تن٫٤ ٨٦ ٝةع ا٣٘ؿاثح كا٣ٕضت ٚؼةَج٫ ، كدٕي

 / اخل٤ي٢ ثأكدةر دؿِّتٙ ٨٦ ننٮة ا٣ٛؿح

يٟ كرمؽؾ - ا ٦ْ٭ؿ إنكة٩حَّذٟ ا٣يت د٤ٞذ٭ة ٬ؾ! ٬ؾا ز٧ؿ ٔك
٫ ظي٪٧ة ي٭٥ُّ أف  َّ٦

ي
األرض كدأثُخ ث٭ة ٧٠ة يذأثٍ ا٢ُٛ٣ ثٕ٪ٜ أ

كحتيك رٝي٭ة ث٤كة٩٭ة ، ك٬ة ْل حتة٠ي٭ة كد٪ةصي٭ة! يكٍٞ
 . اخلةصِّ 

ٟ ٠يٙ دذ٤ٞٛ٭ة ثٞٓ ا٣رتاب احلةبف ثني ! ا٩ْؿ دلمٔٮ
إ٩َّ٭ة ٩ؽثةت ا٣ٞ٭ؿ كا٣ٕؾاب كاحلؿٝح كاحلأس ىلع ، احلنةئل

ا٩ْؿ تل٤ٟ األز٬ةر ا٣يت ٧٩خ ٨٦ ، ىلع اإلنكةف، األرض اث٨
 ...ا٩ْؿ ...ا٩ْؿ، ظؿارة اتلٞةا٭٧ة كدٕة٩ٞ٭٧ة
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   االسم:

 مؤسسبد  أجراد  وُع المشزرن:

 سىزبن  سىخ  مذح االشزران:

 ػذد الىسخ: إلّ الؼذد: مه الؼذد: 

   الؼىُان الكبمل:

  جبكس: الٍبرف:

   الجرٔذ انلكزرَوٓ: 

 

 

 صمه الىسخخ:

 اىًٕ 20مصر:  دٔىبر 4000الؼراق: 

 $8ثبلٓ الجلذان:  رُمبن 6000إٔران: 

 

 

 خ.ذجغ أَ الحُالخ إلّ ثرٔذ المعلَّررسل المسٕمخ مغ َصل ال


