
خّدئّمجختحهّ[ خلًْجبَّة[أل
جلحألّ[حتٌُّّة[ألحبح د﴿[ألُّّـ ّ ةر جلحألجمر مجُّجنُّةختجبأل ُّئُّمج
خ مج٢حَّْآ ئُّخُّحتني[ْ إلًألُّحتٌُّّ زختخلُّ طُّال خلًْجبٌّ
ّ ْذ إلُّحت ّألّحنرؤ[أل ألُّذٌَُّّّْـ ةئرًحتٌّ أل[خلٌُّّ ّ ز
أحئىحن[ياٌّ ٌدُّحت حت خّدئّمجختحهّ[ّـ: خُّحت: ٌرُّ جبَّخخت زُّأل[
خّدئّمجختحهّ[ٌّ ْذُّآ طُّْ ني[زىختحَّْة[أل خُّ ذ[ٌدُّز
أمجل[حتّـ ضًَّْة[آل ٌدُّحتٌّ حت ني[زىختحَّْة[آلّـ دُّ ّ ةر
خّدئّمجختحهّ[ّـ خلًْجبَّة[أل خلُّخ[حتَّز حتخبأل[ؤُّة[آلاإ
طُّع[ال خّدئّمجختحهّ[ أل[ٌْحبح ّ ئُّز ةُّ ؤُّخُّخلر[ألٌُّّ طُّْ

خىٌُّآلث ض[ألُّ خُّال ط[ؤ[خبَّ جبَّذًحألّف ٌرآ جبَّجبحت
ّجلحألجمر ٌجتٌألٌَُّّّْ: ذً طُّع[ؤحبحأل ١-ضحلؤُّذ

جبَّة[زإ
حتحزضضحتزّـ خ خلضضُّحتنيضض[َّْ خ[جن١ٌآل: رُّ ّ ٢-جبَّخ
أل[نُّة[ألي ئُّخلُّحتسُّال: ٌألحبة[حتحآل ضً ٌجتٌألٌَُّّّْ: ذً

ٌألحبألحبحإ ضً
أتاإ د﴿[ألٌُُّّّة[آل ّ ةر أل[ألُّ ّ خُّة[حتإل ٣-خ

حمؤ[ئ: حئدّدئًّنختحهّ[ْ ”مئال دّ ةر ألًْخلُّحتٌّ
ّرث جبَّئ حئدّدئًّنختحهُّّ=

مجختحؤ زخت� ئُّ خّدئّمجختحهّ[ جلحألجمر ًٌجمرُّ ّ ”ز
ٌألحبة[حتحآل ضً َّْةً ذ[ ٌر ٌألخت ملً جلحألىجبح: ألحبألٌ ضً
ئُّة[ذ نيآل ألآلآ:إلُّحت ّ خإل نيأل:خُّة[حتٍ نيآل خآل ه٢
خلُّحتٌّّـ ٌألَُّّْ خ�ُّحت� :خ[جن خُّ خحلحألآل: ًٌجمرّ[ألحبح ّ ز
ئُّ طضضٌَُّّّْ جبْحٌّ طٌُّْخن ًَّّحتخ�ختآلآ ئ ٌجلحألّ[حت
إل[ْة[ز ّ�ٌُّحنغآ ذ ضُّخلئُّذُّة[ألّ[آل سحتَّة[ألّـ
زُّق[أل�[ّـ ألحبة[حتحألٌ ضً ّخلُّحتَّة ؤ[جبٌَُّّة جبَّخخ
ئُّخلُّحتسُّال ّر خ جلحألّ[حتٌُّّة[آل د﴿[ألُّْ ّ ةر ئّجتَّة[ألة
ّ ٌُّة َّْء طُّْحآل جبَّخخ ٌألحبألّ[ألحبحإ ضً أل[نُّة[ألي
حتٌّْْ ئُّ ٌألآلّـ خّ﴿ً د﴿[ألٌُُّّّة[آل ّ ةر جلحألجمرُّ ئُّ
خ إلًألُّحتٌُّّة[أل ٌُّألُّ ٌى﴿جمرألآ حت خألُّؤُّة[أل
حتٌحلخُّألحبٌّّـ جبحخُّجنىختجبآلّـ: ط[ؤ[جبَّةختجبآلّـ ةةختجبألَُّّْْ:
جبْحٌّ جبَّذًحألختح خَُّّْجي جن[حتَّجلحخآلإ ني[زىختجبألَُّّّْ
خىُّآلّـ ط[ؤ[جبَّ خّدئّمجختحهّ[ ةضض[حتٌّ جبَّحتنيًْألّ[آل
د﴿[ألُّّـ ّ ةر ةُّحتحألإل[ؤحن خُّ ضحلؤُّز ة[حتَّجي خُّْ

أتاإ خىُّآل= ذًٌجتَّحتحآل
مجحنرّـ: ألُّذٌَُّّّْـ ألّحنرؤ[ألّـ د﴿[ألُّ ّ ةر ئُّ :
ة[حتْخ[حتٌ[آلّـ مجُّجنُّةختجبأل ُّئُّمج ذ[ٌدُّفُّألحبَّة[ألحبحآ
خًْأل ني[زُّؤُّألُّّّة[ألّ[ألحبحآ ذضض٢حخبٌّ حتخضضًْألضضجل
أل[ةختح ةُّ ًٌجمرُّّّء ّ ز خضضًَّْذضضُّ خّدئّمجختحهّ[
خ ّر: جبحألُّأل ةضض[حتحؤضضُّ مجختْز د﴿[ألٌُُّّء: ّ ةر إلّمت
ٌَُّّْألُّذ حتْأل[ةد٢ٌّّـ خل[ؤ[أل ط[ؤ[جبَّةختجبألّ[آلآ
ئُّ جبَّحتجبَّةضضُّْحّـ: د﴿[ألُّة[ألّحبح: ّ ةر ئُّ: ّ ؤّئئُّذ إلُّحت
طُّْ أل[خلٌُّّ ّ ز رُّ ّ جبَّخ خّدئّمجختحهّ[ د﴿[ألُّجنحبح ّ ةر

خل[ؤ[ألُّإ
:ة[حتَّة[أل ألّحنرؤ[ألُّّّة[آل: د﴿[ألُّ ّ ةر ذُّأل[ألُّز: :
ألّحنرؤ[ألا أخّدئّمجختحهّ[ٌّ خضضُّ خّدئّمجختحهّ[:
ئُّ خل[ألُّ ٌ[آل: َّْحتجلٌضضآ ًٌَّّّ جن خُّ ألضض[ْجبَّخضضُّآلّـ
ئُّ خّدئّمجختحهّحبحآ خضضْةضضختحٌَّّْ ذ[ٌدُّزّـ :د ّ ةر
ني[زُّؤُّألّحبح جلحألجمرّـ إلًألُّحتٌّّـ ةضض[حتٌّ سًحأل١ٌآل
جبَّخألُّ خُّحتجبَّخلرّـ جبَّضُّألُّ خّدئّمجختحهّ[ة[ألّ[آل
ٌجتٌألَُّّْ ذً جبحإلضض[ذضضًٌّْ خضض حل ّ خُّز خلضضُّحتنيضض[ٌَّّْ

جلحألجمرُّّّة[آلإ
ئُّ: خختٌرُّّّ ّألّحنرؤ[أل خّدئّمجختحهّ[ٌّ :
خلُّحتسُّال ٌُُّّأل[ؤ�خُّئ ز[حتحخلرأل ةًحتذىختحَّْْ
ٌجتحٌ خُّجبحت مجُّآل: :خ طُّهختحألحبآل إلحلحتّـ: خُّحتإلُّؤُّة[أل
ّـ ئفز ألًْخلُّحتحألّ[ألَُّّْ: خ[خُّزّـ ئُّحت�ٌّْْ ةُّ جتْْآ: ّ ؤ
إلُّحت ّؤُّمختٌو مجُّجن حتٌّْْ ٌآلّـ جبَّةخت طُّحتجنّو
جبَّذًحألخ د﴿[ألٌُُّّءآ ّ ةر إلُّحت ألّحن[ألحبَّجبحزإ ألُّذٌَُُّّّْء
حتخبأل[ؤُّا مجل[حتّـ ّدّـ أةر خّدئّمجختحهّ[ٌّ ٌّخُّإل
ضحلؤُّز ٌ[ضًجب:أذؤ[حتّـ:خُّئ�ُّأل[ؤُّة[آلاٌَُّّْ:خ[جن١ٌآل
مجًع[ْ ًٌَُّّةّ خُّجن ذ[َّْةً خى[ز ٌجتَّحتحآل ذً خُّ

خحبَّآلإ طُّع[ال جلحألجمرُّّّة[ألّ[آل ٌجتٌألَُّّْ ذً
خبؤ[حتٌَّّ: ٌُّّّ ّ ز خُّْ ألّحنرؤ[ألُّّّة[آلآ د﴿[ألُّ ّ ةر :
ّ�[آل س خ[جن١ٌآل ني[زىختحَّْة[آلآ خلس[حتجبآل:جبَّخُّضحنألُّ
نيآل إلضضُّحت خّدئّمجختحهآ ةضض[حتٌّ طُّع[ؤحبحأل خ
د﴿[ألُّة[أل ّ ةر خْةختجبألَُّّْْ: نيضض[سّـ جبَّجلمج[ة[أل
ٌألُّحتْ ضً خ جبَّذًحألآل طُّإلئُّّّة[ألّخن د﴿[ألُّ ّ ةر ذختْ
خىُّآلأتاإ هُّحتحإلُّال خّدئّمجختحهّ[ ة[حتٌّ ٌ[حتَّة[ألّ[آل ةخت�

أل[خلٌُّّ: ّ ز خ ّ ط[ؤ[ع َّْء خّدئّمجختحهّ[
خ إل[ْة[ز ني[زىختحَّْة[ألّـ: خل[ؤ[أل د﴿[ألُّْ: ّ ةر
مجختأل�ّـ ني[زىختحْحألُّ ئُّْ ٌجتَّحتحآل: ذً خلًْجبَّْحتمجختذأل
أة[زا ؤُّخلُّئٌُّّ: خ إل[ْة[ز: إلٌُُّّآ: جلحتٌّ :خ[ٌُّض
ةُّؤ١ٌآل ئُّ ٌجتَّحت ذً نيًألىُّ جبَّخّألخآ مجُّْحتَّ ىّ ئحت
جبَّخخ جن[حتَّجلح: ط[جنأل[ّـ خّدئّمجختحهّ[َّْ ٌّخُّإل ة[ذحبح:
خلًْجبٌ[آل ة[حتَّةٌُّّ خ ر ّ ؤُّخُّخلر ني[زىختحْحألٌُّّ خُّْ

ٌرإ َّْحتخ�خت ف
ٌُّة�ختذًَّْة[آل: ألُّذَُّّْ ٌى﴿ختحٌّْ ٌألجمىأحت :
خ[ٌُّض حتجنألدٌ٢ا جلحألضضجمضضرّـ زضضضضُّحتَّْحتجبَّْ خ
خّدئّمجختحهّ[ّـ جلحألجمر خُّ: خُّخختَّْجبحآل: جبَّجبحز ذُّْحْ
إلُّحت ةئرًحتٌّ خل[ؤ[أل أل[خل[ألحبأل خ زختحةرّحلَّةختجبأل
ئّجتألٌُّّ ّ ؤُّئة ؤُّخُّخلرُّجي خُّْ إلُّحت ّآ ْذ
خّدئّمجختحهّ[ مجختهرُّة[أل ني[حتَّخلُّحتٌّ: خ أل[َّْ ّ ىإل ّ ز
ٌجتٌألٌَُّّّْ ذً ىٌ خًححت إلُّحت خُّ خآل زًٌَُّّخلر ةُّ
خل[ف ئُّ أٌألجمىا ضُّخ[ذٌُّّ طُّْ جلحألجمرَُّّّّْآ
خُّخلرألٌَُّّّْ ط[ؤ[ع ّىختجبَّّْـ ز جبَّخلر أبتثباَّْ
أل[خل[ألحبأل إلُّحتَّْإل[ خٌُُّّةَُّّْآ خًَّْ جلحألّ[حتْ:ٌذ[آل

ٌُّة١أتاإ ٌّ:إلحلحتٌّّـ:ؤُّمختٌوّّ[آل خُّحتإلُّؤ

جلححتحَّْ: َّْء خّدئّمجختحهّ[ :
ٌرَُّّْ: جبَّمجُّحت ئُّحتَّنيُّئُّةحبح خّدئّمجختحهّ[ :ْجنٌُّّ
ئُّ ّىحبحتحَّْ ئ ْجنٌُُّّة ةضضآلآ مجختٌى جلؤ[أل :خ
خُّ ةُّ أBiblionا: خّدئّآل ْجنضضٌُّّث إلضضضُّحتجبْْ
مجختحهّ[ ُّئُّمج ٌر جب أأل[ؤّئىُّا: خىلًْء: دّ ةر ْحذ[ٌّ
ئُّخُّحتمجختذألَُّّْ ألًْخلفّـ ْحذ[ٌّ ةُّ:خُّ أGraphiaا
ّدا ةر أألًْخلّأل ئُّ خختٌرُّّّ خّدئّمجختحهّ[ ْحذُّ ٌرآ جب
ذختآ ْحذ[ٌُّة خُّ آ أثا: ّدا ةر أئُّخُّحتمجختذألٌَُّّّْ: ٌ[آل
ئُّخلُّحت ألًْخلف ؤ[أل[ٌّ أBibliographiaا ْجنٌُّّ
ئُّ مجًحخلرألَُّّْ ٌ[ضًجب ئُّخُّحتمجختذألَُّّْآ ٌ[آل ّدآ ةر
ةختجبَّْ مجُّجنٌُّّ ْجنٌُُّّ طُّال: ٌألخآ: جبَّمجُّ دَُّّْ ّ ةر
جلحألجمرُّّّة[آلآ ًَّْض جبَّمجُّألُّ ةُّ جلٌ[ذختآ ْحذ[ٌّ خ
خىلًْةىختحَّْ ْ خّألف خّجمغّـ :خلُّحتني[َّْة[أل هّئالآ

أثاإ أؤ[ٌىختهّئالا هّئؤُّّّة[آل

خّدئّمجختحهّ[ مجُّجنُّةختجبأل أل[نُّة[ألي
ْجنٌُّّ خلضضُّحتجبَّؤضضُّةضض[آلآ سُّحت�خًْأل ّ ذ :ّ خُّز
ذ[ إلضض[ذضضًَّْ خضضُّخلضضُّحتجبح مجضضُّجنضضٌُّّ: خّدئّمجختحهّ[:
ةُّحتَّخلرُّ ّدّـ ةر ئّجمر ْحذ[ٌّ طٌَُّّّْ مجٌُّحنرًَّْذُّ
ئُّألًْخلّأل ةُّ ٌألخآ خ�ُّ ذخت د﴿[ألٌُُّّّة[أل ّ ةر
ٌرآ خدّألخت ف خلًْجبٌ[آل ٌجتٌألٌَُُّّّْةحبح ذً ْذ[حتّـ: إلُّحت
جلؤ[أل ئُّ أطُّمحُّجبا زّرُّة[أل ّ خُّز خّدئّمجختحهّ[
خ[خُّذُّة[آل ألًْخلُّحتحآلآ:ٌ[ضًجب ّ:أل[ٌّْ خُّز مُّحتَّخّحبحآ

إ ٌّىحبَّضختٌ حت
جتٌُّّْْة[آلآ: ّ ؤ يأل[نُّ حتَّْذ ّ خُّز :خّدئّمجختحهّ[

ةختجبَّْث مجُّجنٌُّّ ًٌَُّّّ جن خُّال
أل[َّْألحبَّة[ألحبحث ٌختٌآلّـ جب ني[ضُّ ئُّ ١-خّدئّمجختحهّ[

:جبحؤُّجلحتحألحبأل ئُّ خُّحت ٌختٌألُّة[ألحبحآ ني[ضُّجب ئُّ :
جبًٌححتَّة[أل خلُّحت ةآلّـ ؤّجمختٌّ ئُّ د﴿[ألُّة[آلآ ّ ةر
حلحتحَّْة[ألٌ ز[حت دُّ: ّ ةر أل[ٌّْ أشضضًحتخما: زُّحتخلر�[ٌّ
ئُّ نيضضآل: إلضضُّحت ألُّضحن[خًْآ د﴿[ألٌُُّّ ّ ةر طضضُّْ: ألضض[ْ
ئُّخلُّحت حةا أم٢ حتْْخ[حت جبْْ ًحآل ّ أل ذ :ْد﴿[ألُّة[أل ّ ةر

إلُّئىُّألحبحتحخًْإ دُّة[آل ّ ةر أل[ٌّْ خلًْحتةختحَّْ يًحت�ٌّ
أمجضضختٌضضا: ٌضضختٌضضألضضحبح جب أل[ألٌ ذضضضْ ئضضُّ خضضضُّال
ئّجمر ؤ[حتةختجبألذ خُّ خ[ٌُّضّ[آل هٌُّئُّخلًْهُّة[آل
هٌُّئُّخلًْهُّة[أل:ط[ض خحلحألآل جبَّجبحآ:ذ[َّْةً دُّة[آل ّ ةر
ؤ[حتةختجبألذ :ُّئُّمج ألًْخلًَّّآ: نيّّ[آل: ئُّضٌ[آل خُّحت
ةألُّةُّ ْحذ[ خُّ: هٌُّئُّخلًْه[ألُّآ طُّْ :خبٌ[أل ةًحتذٌُّّ
ٌ]خلُّحتَّذ خّدئّمجختحهّ[ٌّ َّْء ئّجمر[ألُّ طضضُّال
ةُّ مجٌُّ[ألحبَّْ جلحألّ[حتٌّ[ألٌُّ[آل طُّْ نيًألىُّ ْحخضضًْآلآ
ئُّ دَُّّْآ:إلُّحت ّ ةر جبحتْخلرىختجبأل خُّ خًْآل زًٌَُّّخلر:
خبٌ[أل خ[خل ئُّخُّحتمجختذألٌَُّّْ[آلّـ ذ[ ألًْخلّألّ[ألَُّّْ

س[حتجبحأثاإ ئُّ:إلُّألحبح ألًْخلُّحتَّة[ألّ[آل
ةختجبآل ُّىّ ذ جلحت: ؤ[ٌَُّّْة ذ[ مجختٌىُّة[آل: ٌّ
إلُّخًَّْآ ًمجختحهّ[اجبح: ّ خ أخّدئّمجختحهّ[ّـ ًحآل: ّ ئُّأل
ّداّـ ةر جبَّحتخضض[حتٌَّّ أألًْخلف ْحذُّ ٌُّةُّؤّ[آل ةُّ
خبٌ[أل خلضضُّخضض[حتَّز أألضضًْخلضضف ْحذضضضُّ: جبَّْْؤضضضّضضض[آل
ّمجختحهّخّدئ ٌى﴿ُّحتٌّ حت ة[ذخ: خُّال ٌاآ ألًْخلُّحت
د﴿[ألٌُّّ ّ ةر طُّؤّألحبححتٌّ أة[ئّؤ[ضًخماٌّ خُّأل[ْخ[ألل
ضحنرٌُّّ ٌأل[ألُّة[ألحبح خلُّحتجبَّؤ ئُّ طُّخلىُّألحبَّحتٌُّّ
ىّ يأل[ن ئُّ حتْْ طُّْ:جلحألجمرُّ جبحأل[َّْآ ّمجختحهّخّدئ
د﴿[ألُّة[ألَُّّْ ّ ةر زًٌَُّّخلرّ:ذُّْحٌّْ:خُّ خًَّّْـ ألًح

إلُّخًَّْإ
:خ ز[جن[ألّخن خ[خُّذُّة[آلّـ خ ٌحتٌحلخُّألحب طُّْآ :
طُّمحُّجبٌّآ ٌحتٌحلخُّألحب ّ خُّز ةختجبَّْ ألًْخلُّحتَّة[آل
ةًحتذٌُُّّة ألضضضًْخلضضضُّحتَّجي: إلضضُّحت خضض نيضضآل إلضضُّحت
ُّّّ ّ خضضُّْ:ز ذضضؤضض[حتةضضختجبَّْآ خبٌضض[ألضض خضضُّ خلضضُّخضض[حتَّز
ٌُّةُّؤف خضضًَّْذضضُّ طُّخلىُّألحبَّحتٌُّّ د﴿[ألٌُّّ ّ ةر
ٌحبح ئُّْ نيًألىُّ سّإل[ألحبحآ ئُّ خّدئّمجختحهّ[ زُّق[أل�[ٌّ
خُّئىً ةألُّةختحَّْذَُّّْآ ٌأل[ألُّة[آل ةئرًحتٌّ ذُّألّ[ خُّ
جبَّحتٌ[ٌّ ةئرًحتٌّ خ خًَّْ ًّجبَّْئُّذّخن أل ىٌ خلُّألرُّحت

إلألحبخلر[ألّخنإ ضحتإلُّزّـ أل[َّْحت�حخلرّـ خلس
ّد: ةر خُّنحبحآ ئُّ ة[نُّجلٌخن ٌزّحنُّخل[جل جبْحٌّ :
ٌحنَُّّْ ئُّْ إلُّحت جبًٌَّآ :َّْخُّض مجُّجنٌُّّ جبَّحتةضضختجبآل
سّإل[ألّـ ٌحتْأل[ةد٢ خلُّحت خ إلُّخًَّْ ٌة[حتٌ�ُّحت
خلُّحتَّذ[ٌُّة خ�ختَّ جلحألضضّضض[حتٌضضآ خضضْةضضختجبألضضٌَُّّّْ
ةأل١ٌآل ؤضضختلضضحبحإ خبٌ[أل ئُّ خضضًَّْ حألُّ: � حت�جن�٢جن
�خلر ز٢ دّ ةر خلُّحتجبَّؤُّ طُّْ ّمجختحهّخّدئ ة[حتٌّ
 طُّؤخت� ةُّ خضضًَّْآ ألحبٌالا: أحخضضآل: أحئوإلختخلراَّةٌُّّ
مُّحتَّخّـ مجختحهّخّدئ خلضضُّحتنيضض[ٌَّّْ ةأل١ٌآل خُّ

ٌرإ جبَّخبؤ٢ أل[مُّحتَّخّخن
طّجمال: جلحأل[ٌ[أل جن[ألحلٌَُّّؤّحنحبح ئُّخلُّجبٌَّّ
ئُّ أل[َّْآ ّ إل خُّحتإلُّال مجختأل�ّ[آل مجختحهّ[ٌُّةّخّدئ نيُّألحب
جلحألجمر خلُّجبٌَُّّجبح طُّْ أل[َّْحت�حخلر ئُّ إلُّحت طُّْحتْز[جي
أةألختحجب ّ ة[ذ طٌُّْخن جبَّحتةُّْذًَّْآ خّدئّمجختحهّ[
خلُّحتسُّال خلُّخ[حتَّز :ٌجلحألّ[حت خلًٌجمختٌّ: سّجمألُّحتاٌّ
أل[ٌّْ خُّ ّىحبح د ّ ةر ئُّ سّإل[أل إلُّؤًْ ني[زىختحَّْة[أل

ذؤ[حتةختجبَّْإ أBibliothecaا
ٌحبحث ألً ئُّخلُّحتجبَّؤ ٢-خّدئّمجختحهّ[

طُّْحتْز[جبح:ذ[َّْةً ئُّ �خلراَّة[آل أز٢ ئُّ ٌُّء إلّمت
أخّدئّمجختحهّ[اٌ[آل جلححتحٌَّّْ ألًح خلُّحتجبَّؤ خلُّحتَّذ[ٌّ
َّْء جبٌىٌُّّ خُّأل[ٌّْ خُّئىً حخًْآ ألُّخخت� خُّخلُّحتجبح
أل[ْجبَّخختحآلآ ٌدُّحتا حت د﴿[ألُّآ ّ ةر ةُّذُّئلآ أئّجمرُّآ
أل[َّْ ّ خُّة[حتإل جلححتحٌَّْضضضٌُّّ طُّال ةُّ ةُّخم ٌُّةُّؤف
]أة[حتجبٌأل د﴿[ألٌُّّ ّ ةر طُّؤّألحبححتٌّ ألحتحاٌّ أمج[خختٌئ
دُّةٌُّحبح ّ ةر ئُّ طٌُّْخن هُّحت�َّألجم[آ ئُّ خًَّْ ؤ[جلححتحآلا

جبَّحتنيًَّْآ :تتتب خل[ف ةُّ خلّ[خلا أخّدئّمجختحهّ[ٌّ
أل[َّْإ ّ خُّة[حتٌإل

إلضضُّخضضًَّْ:ئُّ: ةضضضختجبآل ُّضضىضض ّ هضضُّحت�َّألضضجمضض[:ذضض ئضضُّ
جلحألجمر خّدئّمجختحهّ[ّـ جلححتحٌَّّْ: إلضضُّحتجبْْ ًحآل ّ أل
ٌألحبألٌَُّّّْ ضً جلحألجمر ٌُّةُّؤّ[آل ةُّ خّدئّمجختحهّ[جبحآ
طُّْ ْحذضض[ٌّ خُّ جبَّْْؤّ[آل ٌختٌألُّة[آلّـ جب ألًْخلختحَّْ
جبَّجبْحّـ دُّة[آل ّ ةر خُّ خلُّخ[حتَّز ةُّ ٌر جب جلحألجمرُّ

جبَّة[زإ أل[خلٌُّ[آل ّ ز
د﴿[ألُّ: ّ ةر أس[آل:هختحألجمًحاٌّ:ض[َّْآل جتْْألًْخم ّ :ؤ
أل[أل ّ خُّة[حتإل خ٢ةٌُّّ ٌُّةُّؤف ض[َّْأل ز[حتٌحم ئُّ
خُّخلُّحت طُّْ ٌُّّةٌُّّآ ألً نيُّؤىُّ خُّ خًَّْ خّدئّمجختحهّ[
خ حٌَُّّْ: جبَّمجُّحت� ٌُّةُّؤّ[آل جبحخُّجنّىختجبَّْآ ئيحبح جبْْ:
خلُّخ[حتَّز جبَّْْؤّ[آل خضضُّال ني[زُّؤُّألآ إلًألُّحتٌّ
�خلرآ ز٢ جتَّْْةٌُّّآ ّ ؤ حتٌّْْ ئُّ خًَّْ ّد ةر ضًجبٌّ

ألًْخلُّحتحألأبباإ خُّإل[ٌّآ آ ئفز
هضضُّحت�َّألضضجمضض[جي: :حت�جنضضجنضض خضضُّحتزضض[خضضًْألضض جبْحٌّ
ئُّ ّألّحنرؤ[أل ّمجختحهّخّدئ جبَّجلمجضض[ٌّ ٌُّةُّؤف
ة[حتٌ[آل ذّ[ٌحبح �خلرى[حت ز٢  ؤُّفة جبحؤُّجلحتحَّْآ ز[حتٌحم:
خُّخلُّحت جبَّخلر جنضضحت�جي: طضضٌَُّّّْ جبْحٌّ ةضضضختجبَّْْآ
د﴿[ألٌُّّ ّ ةر ط[ٌّألُّّّة[آلّـ:خل[ؤ[أل:ةنيُّحتحآلّـ ُّؤُّئة
جلحت خبؤ[حتٌَُّّة ض[َّْأل خًَّْذُّ مجختذًَّْآ ٌختَّة[ألحبح جب

دُّة[آلإ ّ ةر جبَّخلرألًْخمّـ ئُّ
خىُّآلّـ ط[ؤ[حتٌ[آل ةضضختجبْْآل: أل[ني[حتٌّ ةضض[حتَّ: طُّْ
خُّ زًٌَُّّألحبٌِ إلُّحتنيُّّّء سّ[ْحجلجبح ضحنرٌُّّ ئُّ
ذؤ[حتٌّ ّر خًْخ جبَّخلرألًْخلُّة[ألَُّّْ دُّة[آلّـ ّ ةر
ألختحَّْ ّ جبحإل خّدئّمجختحهّ[: خ نيُّؤىخ خَُّّْجي: خىُّآلآ
د﴿[ألُّة[آلإ ّ ةر ّدّـ ةر جلحألجمر ئُّ خُّجنخ خًَّْذُّ ةُّ

هُّحت�َّألجم خ٢ؤُّألحبٌّ طُّجبٌدّـ ببثب خل[ف خُّال
نيُّؤىُّة[أل خُّخلُّحت َّْحتنيُّحتض[أل خّألًا أس٠ٌئ
ةُّ خًَّْ ةُّخم ٌُّةُّؤف أل[َّْْ ّ إل خّدئّمجختحهّ[جبح
ّد ةر جلحألجمر خُّحتحؤدُّحت أخّدئّئسّ[اٌّ: جلححتحٌَّّْ
ّ ئي ةضضختجبَّ خّدئّمجختحهّ[ٌّ: خُّئىً أل[َّْآ: ّ خُّة[حتإل
خُّ خ[ٌُّط إلًألُّحتٌَّّ طُّْ: ْحذضضُّ أخّدئّئسّ[اآ ئُّ:

جبَّجبحزإ دُّة[آل ّ ةر خلرىختجبأل� ز٢
جبْْ: إلُّحت: ًحآل ّ أل ضجمرُّ ٌسّ[ْحجل طٌُّْخن إلُّحت: :
مجحنرّـ خّدئّمجختحهّ[ٌّ: خّدئّمجختحهّ[ث ة[حتٌّ ئيُّةٌُّّ:
خ٢ؤُّألحبَّ طضضُّْ ذ[ٌدُّفُّألحبََّّْآ خّدئّمجختحهّ[ٌّ:
خّدئّمجختحهّ[ٌّ خ ّمجحنر خلر� أز٢ دّ ةر ئُّ
أل[ْألّحن[أل إلضضُّجلححت خلخ ألحلٌىٌُّّ ببثباٌضضحبح خلضض[ف

ذؤ[حتةختجبَّْإ
جلحألجمر طضض[حت�حخلضضرضضٌُّّ خضضُّ ةضضض[حتح جبٌضض[حتذضضختٌضضآل
سّإل[أل مجختحهّ[ٌُّةّخّدئ جبَّحتةختجبأل خّدئّمجختحهّ[ّـ
ة[ذخ:أخختْخلّئا خًَّْ ألجلجبٌَُّّؤحبح ةذ[ٌ:خلُّجبٌَّّ ئُّ
حكًشحباٌّ :حئد�[ي أحئوإلختخم ة[حتذُّة[أل :خلر� ز٢

خّدئّمجختحهّ[ ُّّذًجبَّْئّ أل زُّق[أل�[ٌّ أل[َّّْـ ّ خُّحتإلُّؤإل
ئُّخلُّحتةختجبَّْإ ة[حتٌّ جبحؤُّجلحتحَّْآ تثثب خل[ف ةُّ

ضجمرًَّْذُّ ة[حتذ أبباؤئّآل ألحلٌىٌُّّ طضضُّْ
ً ّ أل نيضض[زضضىضضختحَّْةضض[ألضض خلضضضُّخضضض[حتَّز ةضضُّ خضضُّحتنيضض[ْ

خًْآلإ طُّؤختٌى[ طُّْحتْز[ّـ د﴿[ألُّة[أل ّ ةر
:ط[ؤ[حتةختجبأل إلضضُّْف بثثب خل[ف ئُّخلًٌجمختحجي :
جلحألجمرُّ خلُّخ[حتَّز ذ[ٌدُّفُّألحب مجختحهّ[ٌُّةّخّدئ
ألجلجبٌَُّّؤحنحبح ئُّخلُّجبٌَّّ: إلُّحت جبحتحَّّْـ خ[ٌئسُّّّة[آل:
ط[ؤ[جبَّةختحْآلآ ٌَُّّْألُّذ خّدئّمجختحهّ[ٌّ ة[حتٌّ إلُّألحبح
خّدئّمجختحهّ[ٌّ  ؤُّفة خّجمرُّؤحبح: ئُّخلُّجبٌَّّ: خُّال
ً ّ أل ْذضض[حتٌّ ّدّـ ةر خلُّخ[حتَّز ٌجنّى[حت خ[خُّذ
ٌُّةُّظ[حتٌخن خ جبٌضضًَّْ حتْأل[ةّّ[آل ضضضًَّْةضض[آل
جلحألجمرُّّّة[آلا جبحألضضضختحَّْ خ ّسّإل[أل خلر� أز٢

أبباإ ئُّني[زحبحتحَّْ
خّدئّمجختحهّ[ ّجلحألجمر ةضض[حتٌّ مجُّجنُّةختجبأل
ئّجمرُّة[أل ًٌّجمرّ ز خضضُّ خضضضًَّْ: زضضٌُّضضًَّخلضضر
ًٌَُّّةّ خُّجن ٌّخضض حألضضَُّّْ مجضضُّحت� خّدئّمجختحهّ[ْ
أجن[حت ٌُّد﴿[أل ّ ةر ة[حتؤُّألحبٌّ طَُّّْذ[ خضضُّحتجبَّْحالآ
خًَّْ:أل[جلأل[ٌّْ:أؤ[ؤخلر[ٌّ ٌُّةُّؤف:ةُّخم ةُّ ؤًحتذُّّا
أل[َّْآ ّ خُّجبَّخلرإل جبح ثثثب : خل[ف ئُّ: خّدئّمجختحهّ[اٌّ:
ألٌَُّّّْ ّئى ّ ”ئ خّدئّمجختحهّ[ ةُّ يُّئُّال ْحٌحبحَّْذُّ
ئفز ذّ[جبحٌُّْ دُّة[ألّ[آل ّ ةر ةُّ �خلر[ألٌُُّّ ز٢ طُّْ

خلُّحتٌ[آل خ حألَُّّْ مجُّحت� خضضُّحتجبَّْحال جبَّخخ ةُّ: ةضضختحْآلآ
أل[خلأل[ؤٌُّّ خل[نىختجبألٌَُّّّْ خ ط١ّ ٌرآ خحبحت طُّع[ال
ْةختحَّْة[ألئُّخ ط[مج[جبححتخًْآل: خ ٌ[آل: خخ دُّةُّ ّ ةر

ّ=أبباإ خ[خُّذ إلُّحت
ئُّ هضضُّحت�َّألضضجمضضّضض طضضُّةضض[جبقضضّضض[ٌّ: ثتثب خلضضض[ف

خُّ ةختجبَّْ جلحألجمرٌُّّ طُّال أل[خلٌُّّ ّ ز هُّحتإلُّأل�ُّةٌُّحبح
ّا خ[خُّذ جبَّحتخ[حتٌَّّ:إلُّحت خْةختحَّْ دّ ةر أأل[خلّأل
خُّإل[ْ:جبَّمجؤُّألُّّّة[ألا أل[ْخختجبأل:ني[زُّة[ألّـ ُّئُّمج
ةُّ خىختح �خلضضرا: أزضض٢ فحت خ ط[ؤ[خبَّ طضضٌَُّّّْ خخ
إلُّحتمجّحل أل[خخ خّدئّمجختحهّ[ّـ خ مجختأل�ُّ ةُّحتَّخلرٌُّّ

ٌرإ هُّحتحؤجي:خىخت
د﴿[ألٌُّّ ّ ةر جلحت ئضضُّ ضضفآ: ّ خضضئضض ؤضضض[َّْذضضضَُّّْ
خّدئّمجختحهّ[ْ ئُّخلُّحت ة[حت سّإل[ألحبح ّحنىُّْذًٌّْ ز
ٌرّـ:خ�ختَّ:أل[ٌّْ:خّدئّمجختحهّ[ة[ألّ[آل جبَّةخت ٌدُّحتَّة[آل حت

خْخًَّْذَُّّْإ خُّسّإل[ألحبح
خّدئّمجختحهّ[ حتَّة[ألس

مجختأل�ُّآ جلحألجمرُّ: طُّال :حتَّة[ألخُّس خلُّخ[حتَّز:
مجختحهّخّدئ ة[حتٌّ :ُّذضُّخلئ :ّ خُّز خلُّحتني[َّْة[آل
أحقحب:أل[هناأتبا ٌجتَّحت ذً ةختجبَّْآ ٌجبٌ[حت سحتَّة[ألّ[آل

خُّظحتَّ:جبحخُّجن:ةختجبْْآلث
ئّجمرُّ ًٌَّّّ خُّجن ٌى﴿ختحْث: حت ١-خّدئّمجختحهّ[ٌّ:
جبَّةضضُّآلآ جبٌضض[حتٌّ ٌهىخت خُّحتإلُّؤ ٌرّـ ٌىحبَّضخت حت
سّإل[ألُّّّة[آل ني[زُّؤُّألُّّّ مجحنرفّـ :ًٌَُّّةّ خُّجن
ذ[آل :ٌْهىخت خُّحتإلُّؤ ألّحنرؤ[ألفّـ [آل آٌ: ض جبَّمجختألُّ
ٌ[آل جبٌ[حتٌىختحَّْآ ىّ خ[خُّذ خ ٌ[ضًجب جبَّةُّآلآ جبٌ[حتٌّ

ٌىُّإ ألًْخلُّحت خُّحتإلُّؤ خّدئّمجختحهّ[ٌّ
ٌؤ[جب ْحتجبْ َّْخلو جنّى[حتٌث ٢-خّدئّمجختحهّ[ٌّ
خلُّخ[حتَّز جتٌْْفّـ ّ ؤ ذّ[ٌ[ألحبحٌُّ جبَّةضض[زآ ّد ةر
ةُّ طُّْحألُّآل ٌ[آل ٌآلآ جنً ةُّخل[آلّـ ّدّـ ةر جتٌّْْ ّ خُّؤ

جبَّجبَّآلإ ّىجمرُّة[آل ذ ٌجتٌألٌَُّّّْ خُّذً خ[ٌُّط
ٌسّ[ْحجل خُّ خ[ٌُّط أجنّى[حتٌا ئُّؤّ[ألحبح إلُّحتنيآلآ
إلُّحتَّْإل[ ٌرآ جبَّجبحت ني[زىختحْ جبَّخلرألًْخمّـ ىجمرّ ئُّذ

ىّ د ّ ةر سّ[ْحجلَّة[أل ني[زُّ ًحآل ّ أل خضضُّحتحْحتجبٌّ :خ
جبٌ[حتٌىختحَّْإ

ض[ألٌُّّ رُّ ّ جبَّني جتٌْْاٌخن ّ أؤ خّدئّمجختحهّ[ٌّ
ةُّ ئٌَُّّّْ خختٌرُّّّ أَّْخلواٌَُّّّْـ ٌ[آل جنّى[حتٌآ
خُّذ[ٌدُّز:جبَّخلرألًْخم ةألُّة[آلّـ دُّ ّ ئُّخلُّحت:ةر ة[حت

أتباإ جبَّة[ز
حيًهاجبح أجبإمدحبحئئ�ّو دُّةٌُّّ ّ ةر ئُّ إلُّحت

ةختحَّْث خّدئّمجختحهّ[ حتَّة[ألس ئُّ خ[خم
خُّجن[ألُّجبح طُّال خُّخلُّحت :مجحنر أخّدئّمجختحهّ[ٌّ

ٌآلث جبَّةخت جبحخُّجي
خُّحتإلُّؤُّ ْحذُّ سّإل[ألّث ١-خّدئّمجختحهّ[ٌّ
ٌ�حتزجمس خلُّحتني[َّْة[ألّ[آلّـ: خُّإلُّؤًْ هىختٌُّّة[آل:
ّ ٌأل جنً ئُّإلُّحت ط١ّ جلؤ[ألُّة[آلآ إلُّؤًْ جلحألجمرّّ[آلّـ
ٌجلحألّ[حت أل[أل ّ خُّجبَّخلرإل خضضُّال خْةختحخألَُّّْآ
سحتَّجبح ئُّال ّ خ[خُّذ إلُّحت: ئُّخلُّحت ٌخلُّحتحألجمُّحت
ئُّظحتَّ :ٌْخُّذُّْح ّجمر[ ذ[ط جلَّقُّذُّْ ىٌ ة[حت

ٌرإ أل[جبحت خّدئّمجختحهّ[ٌُّ:طُّع[ال
ئّجمر ْحذُّ ألّحنرؤ[ألّث ٢-خّدئّمجختحهّ[ٌّ
ْزآ ٌضضُّء نيضض[زضضىضضختحَّْةضض[ألضض خضض جبحألضضضختحَّْةضضض[آل
ْذضضَُّّْآ خضضُّْ إلٌُُّّ ٌزًٌَُّّألحب طضضٌَُّّّْ ٌضض[آل
جلحألّ[حتٌّ خلُّحتني[ٌَّّْ حتَّة[ألس إلُّؤًْ طُّؤُّجي
هُّحتؤّآ ني[زىختحٌّْ ّدآ أةر َّْةً ٌرَُّّْآ جبَّمجخت
ألضضُّْححتّـ خىلًةىختحَّْة[آلآ جلحألجمرآ خضضْةضضختحٌَّّْ
خُّ ذ[ٌدُّذُّ خّدئّمجختحهّ[ٌُّ: طُّال ْحذُّ ذ[جبإإ: هّئالّـ
ئُّْ إلُّحت ّ:ةُّ ْذ ألّحنرؤ[ألاٌّ:إلُّحت د﴿[ألٌُّّ ّ أةر
ني[زىختحَّْة[آل ٌ]خل]ٌ خلس[حتجبأل د﴿[ألٌُُّّجنحبح ّ ةر

ٌرإ طُّع[ؤحبَّجبحت

إلُّئدجتححتجبآل ْحذُّ ٌختجبحتحْث إلُّئدجت ٣-خّدئّمجختحهّ[ٌّ
ؤُّخُّخلر خ جلحألجمر جلحألّ[حتٌّّـ خلُّحتني[َّْة[أل ئُّ
أل[ألّ[آلآ ّ خُّحتإلُّؤإل ٌ ألً خ[ٌُّضّ[آلآ َّْةً جبٌ[حتٌىختحْآ
خلًْجبؤُّألحبحآلآ ٌّ:مجختألل ؤُّخُّخلر:جبٌىٌُّّ إلُّحت ٌ[آل
إلُّؤًْ ةُّ مجحنر خّدئّمجختحهّ[ٌّ ّىلُّْحألٌُّّ ز خُّ
إلٌُُّّ خّدئّمجختحهّ[جي جبَّمجضضضختآلإ ئضضُّضضض جنضضر
ٌ[آل أةّؤّ[ا َّْء جبٌ[حتٌىختحٌّْ جلحألجمر خلُّخ[حتَّز

ؤألحبحآلاإ أطُّجبَّخ َّْء ّطُّجبَّخ خ[خُّذ
ْحذُّ جبٌ[حتٌىختحْث جلؤ[أل ٤-خّدئّمجختحهّ[ٌّ
ّ ٌأل جنً ئضضُّإلضضُّحت ضض ّ خضضُّجلؤضض[ألضض خلضضُّحت خضضُّحتإلضضُّؤضض
ّ ْذ طّأل�ئّحلٌّ:ئُّإلُّحت جلؤ[أل خْةختحخألَُّّْآ:َّْء
ٌجلحألّ[حت :ىّ خ[خُّذ ئُّإلُّحت ّرّـ جبٌد حتْأل[ةّّ[آل:

ّرإ خًْخ ؤختٌّحبح
ذ[ٌدُّذف ٥-خّدئّمجختحهّ[ٍ:خ[جلحتمج[ألث:ئّجمرٌُّّ
جبَّجلمج[ة[أل ني[زىختحٌّْ ئُّ: خ[خُّذُّة[آل: خلُّحتسُّال خ

خ[جلحتمج[ألإ خُّؤُّخُّخلر خْةختجبألَُّّْ
خُّ خ[ٌُّط [ٌُّذث إلُّحتق ٦-خّدئّمجختحهّ[ٌّ
جبَّجبحزآ جبٌ[حتٌىختحْ  إلُّحتق ٌُّء: ني[زىختحَّْة[أل
جتٌْْآ ّ ؤ جلؤ[ألُّْحألآ إل[ْخُّجن ٌزًٌَُّّألحب ةُّ

ّرإ إلُّخ ط[خًْحتٌ:ذّ[ٌحبح خلّ[خلّـ
طُّال خ ذُّحتض[ألُّ جبٌ[حتٌىختحٌْخن أخّدئّمجختحهّ[ٌّ

خُّجن[ألُّث
خضض[ٌضضُّط خضض[خضضُّذضضث ١-خّدئّمجختحهّ[ٌّ
ىٌ خًححت إلُّحت ئُّ جبَّجبحز خ[خُّذ ٌخُّذ[ٌدُّفُّألحب
طُّجبَّخّآ ٌ[آل ّر خ جلحألجمر ؤختٌآ ٌجلحألّ[حت
خ ضضر ّ جبَّخضض خلضضُّحتنيضض[َّْ خ[جن١ٌآل طضضُّظضضحتَّ:

جلحألجمرُّّّة[آلإ ٌجتٌألَُّّْ ذً
جبٌ[حتٌىختجبأل خ ةُّخلّث ٢-خّدئّمجختحهّ[ٌّ
ْحذُّ ضضألضضُّحتحآلآ ّ جبحإلضض خ٢ؤُّألحبّـ: جلحألضض[ْ ّخُّحتإلُّؤ
طُّْحألٌُّّ ٌ[آل: ضٌ[آلآ خُّحتإلُّؤُّة[أل :أل[خل[ألحبأل

ألًْخلختحْآلإ ئُّخلُّحتٌ[آل
ْحذُّ طُّجبَّخُّّّة[آلث حتَّمجُّجلَّ ٣-خّدئّمجختحهّ[ٌّ

جن[ألأل[ؤُّإ حتؤ[آلّـ ني٢ءآ جنّنختآ خلُّخ[حتَّز
خ طُّْحألٌُّّ أل[ْنيُّة[آلث ٤-خّدئّمجختحهّ[ٌّ
َّْء ٌآلآ جبَّحتجبَّةخت جبٌ[حتٌىختحْ ّسًمجختحه أل[ْنيٌُّّ

طُّؤختٌى[إ
ضًَّْة[آلث ني[زىختحَّْ ٥-خّدئّمجختحهّ[ٌّ
ضضضًَّْةضض[ألضضآلآ:ألُّء ضضضًجبٌّ خُّ ْحذضضُّ:خلضضُّخضض[حتَّز
ٌدُّحت حت ة[حتٌّ طَُّّْ ةُّ ذّ[ٌ[ألحبحآ خْةختحَّْ :خ[خُّذ

أةحن[ياَّإ
ئُّ ذضض[ٌضضدضضُّز خضض[خضضُّذضض ٦-خّدئّمجختحهّ[ٌّ:
ٌ[آل �حآلآ َّْحتمج٢:ذ[ٌدُّذ خ[خُّذ َّْء: جبحألختحَّْة[آلث

ةختحَّْة[آلإ يُّجبَّنُّ دُّ ّ ةر
َّْء سّ[ْحجلَّة[آلث ني[زُّ ٧-خّدئّمجختحهّ[ٌّ

ٌ[آل:يًحتط[أل:ز٢جلآ ط[٣[ألُّّّة[آلآ ط[ٌّألُّّ دُّ ّ ةر
جنُّةجمس٢إ دُّة[أل ّ ةر ٌ[آل

ئُّخُّحت خّدئّمجختحهّ[ة[آلث ٨-خّدئّمجختحهّ[ٌّ
مجحنرّـ ئُّ ٌى﴿ختحْآ حت خّدئّمجختحهّ[ٌّ ئّجمر ٌحتجل
جبَّة[ز إلُّؤًٌْ[آل خُّأل[خل[ألحبأل ًٌّجمر ز جبٌ[حتٌىختحْآ

أتباإ خّدئّمجختحهّ[ٌّ:ذ[ٌدُّذحبح ئُّ
خّدئّمجختحهّ[ طُّع[ؤحبحأل ألُّّذني

طُّال جبَّخخ طُّع[ؤحبحألآ إلُّأل�[َّْة[أل ئُّ خُّحت:
ٌآلث خ�٢ ئُّخُّحتني[ْ مجختأل�[ألُّ ُّض[ئ

خّدئّمجختحهّ[ةُّإ ط[ؤ[ألش:ئُّ إجبٌ[حتٌىختجبأل
جبَّخلرألّحن[آل طُّع[ؤحبحأل حتَّإلُّألحبَّة[أل إخًححتّـ

ٌرإ خىخت
ٌرإ خىخت جبٌ[حتٌّ خ[خُّذُّةُّ ٌّْإخُّحتخ

ئضضُّخلضضُّحت ةضضض[حتٌضضض[آل خلضضضُّحتنيضضض[ْحألضضضٌُّّ إطضضضضُّْ
ٌ[آل ْذضض[حت ٌ[آل ضضضًَّْةضض[آل ٌ[آل ّد ةر جبَّةضضُّآلآ

جبَّخلرألًْخمّـإإذ[جبإ
ّمجختحهّخّدئ :َّّْخلو :ط[خلر إجلحألّأل

خلُّحتني[َّْة[آلإ
جلحألّ[حتٌُّّة[آل ًٌّجمرّـ ز ة[حتذ إط[ؤ[جبَّةختجبأل

زختخلُّةُّأتباإ خُّ جبَّخلرىختجبآل خ
ث ئُّ خختٌرف إلُّأل�[َّْة[ألّخن

حإط[ؤ[جبَّةختجبأل:ةُّحتَّخلرُّة[أل:خّدئّمجختحهّ[ث
يضضضضضُّْححتٌَّّ ئضضضُّ ١-جبحخضضّضضألضضىضضختجبألضض:ةضضضض[حتز

تضثـتضببخلالإ
ةُّْح ٌر خُّة[حتجب خلُّحتني[ٌَُّّْء خ ة[حتذُّ إلُّحت

ٌرإ جبَّألًْخلخت ئُّخلُّحت جلحألّ[حتٌُّّة[أل
خلُّحتني[َّْة[ألحبحث خ[خُّزّـ خُّجبْحٌّ ٢-مجُّحت�حآل

إل[ْة[حتٌّ خُّ ٌ[آل إلُّحتضٌّآ خّدئّمجختحهّ[ة[حتآ
خلُّحتني[َّْة[آل ئُّ خلضضًْجب حتحخلرُّْض ّآ مجختْز
ْحتجبّـ ٌجلحألّ[حت أل[أل ّ َّْجبَّخلرإل خ َّْحتجبَّمجضضختح
زحنر ةضضض[حتَّجبح ذضضضُّْحّْـ:ذضضؤضض[حتةضضختجبألضضّضض[آلآ:ئضضُّال

ئُّؤ[ألُّث خُّإلُّحتٌُّء جبَّخُّخل١ح
ٌُّد﴿[أل ّ ةر خلضضضُّحتنيضضض[ٌَّّْ إنيضض[زضضىضضختحْْ

سحتحْسحتإ
َّْةضضً مجضضُّْحتَّةضض[ألضض د﴿[ألُّ ّ ةر خلضضرضض �إزضض٢
ذ[ٌدُّفُّألحباآ مجحنرآ جلحألىٌآ أألّحنرؤ[ألّآ
ٌ[آل ني[زىختحْآ: ٌ[آل خخآ ة[حتذُّة[ألّ[آل ئُّخلُّحت ط١ّ:

ةؤسًّّذُّحتجبحإ ئُّ ٌحلحتحْ ز[حت
خ[خُّذّإ ذختٌّ:َّْء:خ[جلحتمج[ألآ إخّدئّمجختحهّ[ٌّ

ٌدُّحتاإ أحت ٌىجمُّة[آل إطّألحب
هُّحتإلُّأللّـ ّدّـ ةر ئُّ خلُّحتني[َّْة[آل إئّجمرٌُّّ

أل[ؤٌُّّ:جلحألىٌّـ:ذ[جبإإ
هختجن[آلإ ّد ةر خْةُّحتََّّْْ ةإةُّذُّئ

حتخبألضض[ؤضضُّّـ ئضضُّ نيضض[زضضىضضختحَّْةضض[آل إطضض[مجضض[جبححتٌضض
مجل[حتَّة[ألحبحإ

ضضسضضُّحت�َّةضض[ألضضؤضض[ئ جلحألضضضّضضض[حتٌّّـ حت�َّةضض[ألضضإذضض
ّرإ طّألرُّحتأل

ذ[ةُّةُّخلُّة[آلإ َّْء ذختٌّ إخلُّحتني[ٌَّّْ
خ مجختحهّخّدئ َّّْخلو ٣-طُّع[ؤحبحأل

ةةختحَّْة[آلث خ[خُّذُّ
ذُّةألّىُّ خضضألضضُّؤضض[ّـ َّْةضضضختجبألضضض زضضضٌُّضضضخت� خضضُّ
ٌجتحتحْآلّـ جبححت� ؤُّخُّخلرُّ طُّْ خ ةُّ ًّجبَّْئُّذُّّّة[آل أل
َّْخلو ُّّذًجبَّْئّ أل خلّجمرؤ ئضضُّ ضضضٌضض[آل

جبَّخّألألَُّّْإ خّدئّمجختحه:أISBDاجبح
جبحخُّجي خلُّحتَّةّ[ألُّجبح خُّجنُّ طُّال خُّخلُّحت طٌُّْخن

جبَّخخث
خُّحتزختخلّ[حتٌث جبٌ[حتٌىختجبأل حإأل[ْألّحن[آلّـ
هُّحتمّـ أل[ْألّحن[أل خلُّحتَّةّـ أل[ْألّحن[أل ْحذُّ
مجحنرِّ جبٌ[حتٌىختجبأل طُّئرُّحتأل[ذّوّـ أل[ْألّحن[أل
جبٌ[حتٌىختجبأل خُّحتحؤدُّحتّـ أل[ْألّحن[أل خ[خُّذُّةُّّـ

خُّحتزختخلّ[حتٌإ
ٌخُّحتزختخلّ[حت ني[سّـ :جبٌ[حتٌىختجبأل ذإنيضض[سث

ني[زَُّّْإ خُّْ زًٌَُّّخلر
ٌّ]�ّ س جبحخضضُّجنضضىضضختجبآلث شإخضضْةضضختجبألضضَُّّْْ
جتٌّْْ:خْةختجبألَُّّْآ ّ ؤ خْةُّحتََّّْآ خْةختجبألَُّّْآ
ني[سض[ألُّْ أل[ٌّْ ني[سّـ ٌّ]�ّ س جبَّةختح إلُّحتَّْإل[

ٌرإ جبحخألخت ني[زىختجبآل جتٌّْْ ّ ؤ
جبَّحتٍََّّْ حتْْةضض[حتٍ ْحذضضُّ ؤ[جبٌث جبإَّْخلو

خلُّحتني[َّْة[آلإ
ئُّ خ[خُّذُّةُّ خبؤ[حتٌَّّ أل[ْألّحن[آلّـ ْحذُّ ُإجلع٢َّث

جلع٢َّجبحإ
مجختحهّخّدئ َّْخلو :خ ذختٌخن: ألٌ جنً إلُّحتنيآل
خبؤ[حتٌَّّ دّألُّّّة[آلّـ ّ ذ خُّجن َّْء ٌرآ جبَّةخت جبٌ[حتٌّ
ة[حتذ ئُّ جلٌ[ذخت طُّؤ[ألُّ خُّال: ًّجبَّْئُّذّآ أل ًَّّحتٌّ ز

ٌآلإ خُّة[حتجب �خلرحبح ز٢
ّمجختحهّخّدئ ئَُّّْخلو قًْألُّ
د﴿[ألُّ ّ ةر خلُّحتني[َّْة[أل خ

جلؤ[أل:ةًحتجبٌّث خُّ ألًْخلُّحت د:ٌُّء ّ أةر
جبحأل[:حتَّْْيإ: :

:ً ّ خُّأل ّ مجُّجنر ٌختآلإإ: ؤجب :خ ئُّةخلّىَُّّْ
ؤ[ألث ّ ٌختألحبحإإخلئ ؤجب ةخلّّـ ٌّجن[أل جبحتحؤضض[ْ

ببببإإثبتئإ حتَّألشآ ني[ز﴿[ألٌُّّ
مُّحتَّخث جلؤ[أل جبْْألًْخلُّحت:خُّ دّ أةر

مخي[الإ حطختخلر[ألآ
مخي[ال: حكن[حيختَّب حكختحَّ إلؤًال حْ حكختحَّآ م[� :
جبححتمؤ[حتآ حطجمأل[ٌّْإإمؤ[آلث ظؤحب حطختخلر[ألآ

ثثثبإإتببنتإ
خّدئّمجختحهّ[ث ى﴿جمرألٌ ٤-حت

ٌرث ٌىحبَّضخت ًحألُّ:حت ّ ئُّال:جن ّ خٌُُّّة
جبًٌٌّ ألّ زئ َّْء آ ئفز ىّ خلّجمرؤ ّ حإخُّز

ٌحمإ د﴿[ألٌُّّ:ةأل�خت ّ ةر آل:خلّجمرؤ]ٌ جبٌَّآ
آخضضُّحتٌضضحلخضضُّألضضحبٌضضخضض[خضضُّذضضّضض ضضىضض﴿ضضجمضضرضضألضضٌ ذإحت

خلُّحتَّخ[خُّذُّة[آلإ ّ خُّز أإلّش[ٌاّـ
ألضض[ٌّْ ضض ّ خضضُّزضض إلضضّضضشضض[ٌضض شإحتٌضضحلخضضُّألضضحبٌضض

ألًْخلُّحتَّة[آلإ
أل[ْألّحن[آلإ ّ خُّز ٌ]إلّش ٌجبإحتخحلخُّألحب

خْةختجبألَُّّْإ جتٌّْْ ّ ؤ ّ ُإخُّز
خْةختجبألَُّّْإ ألٌ جنً ّ ْإخُّز

ألًْخلُّحتْ ةُّذّ[ٌحبح هُّحتإلُّأل�آ ٌٌّإحتٌحلخُّألحب
ٌرإ جبَّةخت جبٌ[حتٌّ خ[خُّز أل[ْألّحن[آلّـ
خّدئّمجختحهّ[ث ٥-جبَّحتةختجبأل

خخآ:ٌ[آل خْةختحَّْ ًٌَّّّ خُّجن خحبحتح ٌ[حت خخت� جبَّخخ
ْحٌُّ خ[جن١ دحبحّـ ّ ةر ئُّ ٌ[آل ضًٌَُّّْةحبحآ ئُّ خُّجنخ
ئُّ جبٌ[حت مجُّْحتَّذختّـ يُّْححتٌَّّ ّ خُّز أل[ْألّحن[ألُّة[آل

ٌآلإ خحبحت ني[س
خ ًٌّجمر ز ٌضضدضضُّحتٌّآ حت ٦-ط[ؤ[جبَّةختجبأل

خّدئّمجختحهّ[ث
إلُّحت خُّ جبَّأل[خلختحّـ خّدئّمجختحهّ[ ذُّْحْةُّحتٌّ خُّ
خ ٌدُّحتح حت جبَّة[ز ًٌّجمر ز ٌر ملخت ٌ حت ًٌَُّّّء جن
ٌرّـ:طُّْحألُّ ط[ؤ[جبَّخىخت أل[ْألّحن[آل خ ألًْخلُّحتّـ:ٌُّةخ
خُّذ[ٌدُّز خّدئّمجختحهّ[ةُّإ ذضضُّْحْةضضُّحتٌّ جبَّخألُّ
خلضضُّجبحآلّـ خ�ُّألُّ خ[خُّذُّة[آل خبؤضض[حتٌَّّ ىحبح: ّ ة[ذ ئُّ

إلُّجلححتحآلإ
خ[خُّذُّة[أل خبؤ[حتٌَّّ ألًْخلُّحتّـ أل[ٌّْ ٌدُّحتجبح ئُّحت
ٌرآ جبَّةخت جبٌ[حتٌّ خّدئّمجختحهّ[ةُّ ٌحتٌحلخُّألحب ّ خُّز
أل[ْألّحن[ألُّة[آل ذُّألّ[ خُّ أل[ْألّحن[ألحبح ٌدُّحتٌّ حت ئُّ خُّال

أثباإ ٌآل جبَّةخت جبٌ[حتٌّ

ٌحلَّة[آلث زُّحتحْ
ْ, حكئو[ز يًحطال: حئي[خلالآ مئِ ظؤحب: ١-ألحلححت

نتبثإ حئددئًّنختحهّ[زآ
ّجلحألجمر ضًف ئُّ خّدئّمجختحهّ[ ٢-ؤًش[جلَّحتٌَّّ

تثثبإ خُّنحبحآ ّألّحنرؤ[أل د﴿[ألٌُّّ ّ ةر
ّحنًْإ ٣-إلُّؤ[آل:خلُّحتني[ٌَّّْ:ز

مئال حف: ؤضضحبضضضئ حيضضضًكآ حئئ�ّو مدحب ٤-جبإ
نتبتبإ حئددئًّنختحهُّّآ ْحمؤ[ئ حئددئًّنختحهّ[

حئًمجألُّّ حئددئًّنختحهُّّ حئًمجألُّّآ ٥-حكىردُّ
نتبتإ حئنختحيُّّآ

حئًمجألُّّآ حئددئًّنختحهّ[ ؤخي[. حتخلآلآ تإةألًجب
نتبتإ

netإalyaseerإwwwإ ٧-ؤ[ئسُّحت�ٌّ
خلُّحتني[ٌَّّْ إلُّؤ[آل حيضضًكآ مدحبحئئ�ّو ثإجبإ

ئبثبإ ّحنًْآ ز
ئبببإ ّحنًْآ ز خلُّحتني[ٌَّّْ ٩-إلُّؤ[آل

نتبتبإ حئددئًّنختحهّ[آ ؤ[ئىئّحمآ ألًٌئ ١٠-ئًٌحل
خلُّحتني[ٌَّّْ إلُّؤ[آل حيًكآ: مدحبحئئ�ّو ببإجبإ

ئبببإ ّحنًْآ ز
ئبتبإ ّحنًْآ ز خلُّحتني[ٌَّّْ ١٢-إلُّؤ[آل

حكىردُّّ حظحبؤ[ز حكضضحبحجبشضضُّآ أل[هن تبإحقضضحب
نتببثإ ئئؤجمروّحبٌآلآ ْحكنئًؤ[ذُّّ

حتمخِ:ؤخي�و:مئّ[آلآ:ضحبؤ[ز:حكنئًؤ[زآ تبإجبإ
نتبثببإ

خلُّحتني[ٌَّّْ إلُّؤ[آل حيًكآ: مدحبحئئ�ّو تبإجبإ
ئبثتإ ّحنًْآ ز

خلُّحتني[ٌَّّْ إلُّؤ[آل حكحبحجبشُّآ أل[هن ١٦-حقحب
ئببثإ ّحنًْآ ز

خلُّحتني[ٌَّّْ إلُّؤ[آل مئّ[آلآ ؤخي�و حتمخِ ثبإجبإ
ئببتبإ ّحنًْآ ز

خلُّحتني[َّْة[آل
ْ, حكئو[ز يًحطال: حئي[خلالآ مئِ ظؤحب: بإألضضحلححت
ْحئألحنختآ ئئ�د[مُّ حطختٌُّ جبححت: خهحبحجبآ: حئددئًّنختحهّ[زآ:

بثثبإ
مئال حف: ؤضضحبضضضئ حيضضضًكآ حئئ�ّو مدحب بإجبإ
جبححت حئختٌ[ميآ حئددئًّنختحهُّّآ ْحمؤ[ئ حئددئًّنختحهّ[

تثثبإ ئئألحنختآ حكختٌض
حئًمجألُّّآ حئددئًّنختحهّ[ ؤخي[. حتخلآلآ ٣-ةألًجب
تتثبإ حئًّألجمىًآ حئي[إلختَّآ حجبححتذإل[آ ْةّوُّّ حشحبحزإل[

خإلّش زث حئددئًّنختحهّ[آ ؤ[ئىئّحمآ ألًٌئ ٤-ئًٌحل
تثثبإ خ٢ْزآ:ؤألحنًحتحز:مًٌحبحزآ جنند[آلآ

حكىردُّّ حظضضحبؤضض[ز حكضضحبحجبشضضُّآ أل[هن ٥-حقضضحب
ئئألحنخت حكنرحل مؤ[آلآ: ئئؤجمروّحبٌآلآ ْحكنئًؤ[ذُّّ:

ثبببإ ْحئرًجلٌنآ
حكنئًؤ[زآ ضحبؤ[ز مئّ[آلآ ؤخي�و حتمخِ ٦-جبإ

ْحئرًجلٌنآ:ببببإ ئئألحنخت حيو[ّـ مؤ[آلآ:جبححت
حئًمجألُّّ حئددئًّنختحهُّّ حئًمجألُّّآ ٧-حكىردُّ

تبببإ خهحبحجبآ أتثثبإتببباآ حئنختحيُّّآ
ٌُّةُّؤف ئُّ خّدئّمجختحهّ[ ْحألٌُّّ ٨-ؤًش[جلَّحتَّة[أل
ّألّحنرؤ[أل د﴿[ألٌُّّ ّ ةر د﴿[ألُّة[آل:ئُّ ّ ةر جلحألجمر ضًف
خُّنحبحآ خُّجنحبححتخًَّْآ ذّ[ٌحبح خ[خُّذُّ طُّال ألًْخلُّحتٌّ ةُّ

تثثبإ
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طُّع[ؤحبحأل:رّ نيأل سحتَّة[ألآ مجُّجنُّةختجبألآ أل[نُّة[ألي خلًْجبَّة[أل:آ
خُّحتجلعِ ي[جبحت ٌ[خلف

خلُّخ[حتَّز:ألًْخلختحَّْة[آلّـ ٌجلحألّ[حت ةةختجبألٌَُّّّْ إلًألُّحتٌّ ئُّ خختٌرُّّّ ذخت خُّْحذ[ٌُّة إلحلحتٌُّّة[آلآ خُّحتإلُّؤُّ ّد﴿[ألُّّـ ةر ًّ أل خ[خُّذُّة[أل د﴿[ألُّّـ ّ ةر ئُّخلُّحت ”جلحألجمر:ألًْخلف ئُّ خختٌرُّّّ ٌرآ جبحجبَّألخت جلحألّ[حتٌُّّة[آل د﴿[ألُّّـ ّ ةر ة[حتَّ:إلًألُّحتٌُّّة[أل ئُّ ّ خٌُُّّة  طُّؤخت� ةُّ خّدئّمجختحهّ[آ
أباإ ًّ:ئّجمرُّة[آل= أل ٌجلحألّ[حت:ًٌجمرّ أل[خلُّةختجبأل:ز ّ ئُّ:ئّجمرُّجبحّـ:ز ٌألُّحت ضً ةختجبألّ[آل:خ ّحنىُّجي ز

:ّ جنر مي جبَّجلحألخ ٌَُّّْحبَّمج[زآ:خُّإلّ ذ ألًْخلختحَّْ جبَّحتخ[حتٌَّّ ني:ئَُّّْْخُّحت ٌجتٌألَُّّْْ:إلُّئدجتححتجبأل:خ[خُّذُّةٌُّّّـ ذً خ[ٌُّض ئُّ خّدئّمجختحهّ[َّْ ٌ ئُّحت ّرآ جبَّخ ّ ز ًٌجمرّ ز ٌجتٌألَُّّْةٌُّحبح ئُّ:جبحؤُّجلحتحألحبأل:ذً خ٢ةختجبألَُّّْ ُّئُّمج ٌجتَّحت:إلُّحت ذً ٌى:جلحألجمرُّّّآ ة[حت إلُّحت خّدئّمجختحهّ[:خأل[نٌُّّ
ٌرإ َّْحتخ�خت ف خلًْجبٌ[آل ذ[ ٌجتٌألَُّّْةٌُّّ ذً خ ًٌّجمرُّ ز

زجمسحت�ٌُّّءإ إلُّحت خ خلُّحتَّةُّّّ ةُّحتَّخلرٌُّّ جلحألجمرُّة[آلّـ إلُّؤًْ خ هُّحتإلُّأل�:إل[ْخُّجنُّ خّدئّمجختحهّ[ ئَُّّْجي ّش�ُّ خ ٌرآ جب ٌ]ذة خٌُّْخن إلُّحت ّحبَّة[زآ جبَّخلس خّدئّمجختحهّ[ ئُّخلُّحت:ئّجمرُّة[أل خُّة[حتةختجبآل جلحألجمر ٌجتٌألٌَُّّّْ ذً ّف خئ جلٌ[جبَّحتٌ:أل[ةٌُّآل:مجُّحت
خلألًْحتجبححت=أباإ ٌ[آل ّرآ خ ّمجحنر ًٌَُّّة ّ ّآ:خُّجن ٌأل جنً ة[زّـ ٌ[ضًجب ّآ خ[خُّذ ٌ[آل ّآ ةُّخل خلُّخ[حتَّز خْألُّةختحَّْآ ٌ[آل خ[خُّذ:خْةختحَّْآ خُّ مجًذختحَّْ:”إلُّحت:ئّجمرٌُُّّةُّ ّد﴿[ألٌُُّّّجبح ةر جلحألجمرُّ أل[خلٌُّّ:طُّال ّ ز ئُّ إلُّحت
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