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 إل٘ذاءا

من ال يمكن للكلمخص حن  الى،  خلىٍػخهمخ أغلى مخ أٍؿو روي ٍػخ حهلل طو من الى

طوفي كقهمخ وال لألٍقخم حن طلظي فؼلهمخ أؿخل حهلل رومَهمخ وكفلهمخ من كل شَ 

 . أِـــٟ ٚأثــٟ( )ومكَوه ومظوهمخ رموفوٍ حلظلش وحلوخفيش 

الى  نـخًكخ لهم، قؼيض رينهم أؿمل لللخص كيخطي ويَون في نـخكي  حلٌين اهوطي الى

،  سصاْحهظي...  ، يـوروؿوىهم يـمجن قلز ُىحن ره ،أيي حلٌي ـيمؼلون حلوقي حلنؼحلٌين 

 . ّذـش ِٚؾـ١ـش ٚغـ١ـٌواهوحني... 

من وقف موي هـوس روـوس في هٌه حلمسيَس ووفَ لي  الىوُميلي ،  الى ٍفيق ىٍري

هني كل حلظوخد في  من سخنيني وشـوني وهفف الىسظمَحٍ في حلموَفش ،سزخد حالأ

 . غـٟ سافـصٚع ........كالمي وؿموكخطي أسزيل طلقيق 

من أكيخ روؿوىهمخ وأشوَ رـمخل  الىُينش حلليخس حلينيخ ورلسمهخ وأملهخ حلمسظقزلي ،  الى

 .أط١ًوحرني  ؽ١بحرنظي حمالثكظي حلظغخٍ  الىحلينيخ رخلنلَ اليهمخ ، 

 ش .كل من له فؼل هلي في اهيحى هٌه حلَسخل الى

هيي هٌح حلـهي حلمظوحػنأ  
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 انشكش وانتقذيش

حللمددي هلل ٍد حلوددخلمين وحلظددالس وحلسددالم هلددى أكددَم حلمَسددلين سدديينخ ملمددي طددلى حهلل هليدده و  لدده    

 وطلزه أؿموين :

 همال رقوله طوخلى :"واً طؤًن ٍرك الن شكَطم ألُيينكم ..." 

ٌي ٍُقنخ من حلولم مدخ لدم نكدن نولدم ووهزندخ      فخلشكَ هلل هِ وؿل حلٌي نومه ال طوي وال طلظى ، وحل 

 من حلقوس وحلظزَ مخ نلظخؿه للوطول الى هٌح حلمسظوى نفونخ حهلل ره وايخكم .

حطقيم رـِيل حلشكَ وحلظقييَ وحلوَفخن الى حألسظخً و حلمشَف وطخكذ حلزظمش حلوحػدلش هلدى هدٌح    

 حلـهي حلمظوحػن

 األسزبر اٌذوزٛس ػجذ اٌخبٌك ِـٍه اٌشاٚٞ

طكَمه رخإلشَحف هلى هٌه حلَسخلش واكخؿظي رخلَهخيش حلظخىقش وهلى مخ قيمه من فكَ واٍشخى هلى 

وطوؿيه ، وهلى مدخ حهـدخه مدن وقدض وؿهدي وهلدم ؿيلدش فظدَس حإلشدَحف هلدى حلزلدغ ؿدِحه حهلل هيدَ              

 حلـِحء ونفن ره حلولم وحلولمخء .

حلمدوقَس هلدى طفؼدلهم رقزدول      وأقيم هخلض شكَي وطقييَي لألسدخطٌس حلكدَحم أهؼدخء لـندش حلمنخقشدش     

منخقشش هٌه حلَسخلش فلهم ؿميوًخ كل حلشكَ وحلظقييَ . كٌلك حطقديم رودخلض حلشدكَ وحلظقدييَ الدى هميدي       

١٘ضُ ادس٠س   وأسخطٌس كليش حألهمخل في ؿخموش حإلسَحء وأهض رخلشكَ ٍثيس قسم حلملخسزش حليكظوٍ 

 هلم ؿيلش فظَس حليٍحسش في حلكليش .   وأسخطٌس قسم حلملخسزش هلى مخ قيموه من فكَ و اٌّج١ؼ١ٓ
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 ْـ الشاس اٌسالِخ اٌٍغ٠ٛخ

 ٔ اال٘ذاء 

 ص اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش 

 ذ فٙشط اٌّؾز٠ٛبد

 ل لبئّخ االشىبي

 و لبئّخ اٌغذاٚي

 ٌ ١خاٌٍّخض ثبٌٍغخ اٌوشث

 1  االعاس انؼاو نهذساسح انفظم االٔل :

 2 انًثحث االٔل : يُٓدٍح انثحث

 2 ِمذِخ اٌذساسخ أٚال : 

 3 اسئٍزٙبِشىٍخ اٌذساسخ ٚ صب١ٔب: 

 3 اٌذساسخ أ١ّ٘خصبٌضب: 

 4 ا٘ذاف اٌذساسخساثوب: 

 4 خبِسب : فشػ١بد اٌذساسخ 

 5 سبدسب : أّٛرط اٌذساسخ 

 5 خؽذٚد اٌذساسسبثوب : 

 5 اٌذساسخ  ِؾذدادصبِٕب : 

 6 ربسوب :ِظبدس عّن اٌج١بٔبد

 6  هبششا : ِظـٍؾبد اٌذساسخ

 7 اٌذساسخ ِٕٙظؽبدٞ هشش : 
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 8 صبٟٔ هشش :ِغزّن ٚه١ٕخ  اٌذساسخ

 9 : انذساساخ انساتمح انًثحث انثاًَ
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 18 ١ّض ٘زٖ اٌذساسخ هٓ اٌذساسبد اٌسبثمخ ِب ٠صبٌضب : 

 19 انفظم انثاًَ : االعاس انُظشي

 20 انًثحث االٔل: انًٕاسد

 20 ر١ّٙذ.اٚال : 

 20 .صب١ٔب :ِفَٙٛ اٌّٛاسد

 21 .خظبئض اٌّٛاسد صبٌضب:

 22 .ساثوب : أٛام اٌّٛاسد

 23 انًثحث انثاًَ: إداسج انتكهفح 

 23 ر١ّٙذ .اٚال: 

 24 .ِفَٙٛ اداسح اٌزىٍفخ  صب١ٔب :

 25 .صبٌضب : أ١ّ٘خ اداسح اٌزىٍفخ 

 26  .ساثوب : أ٘ذاف اداسح اٌزىٍفخ

 26 .خبِسب : خـخ اداسح اٌزىٍفخ

 28 انًثحث انثانث: َظاو انتكانٍف انًثًُ ػهى االَشغح

 28 اٚال : ر١ّٙذ .

 28 .اٌزىب١ٌف اٌّجٕٟ هٍٝ االٔشـخصب١ٔب : ِفَٙٛ ٔلبَ 

 28 .اٌزىب١ٌف اٌّجٕٟ هٍٝ االٔشـخا٘ذاف ٔلبَ  صبٌضب :

 29 .اٌزىب١ٌف اٌّجٕٟ هٍٝ االٔشـخساثوب : فٍسفخ ٔلبَ 

 29 .اٌزىب١ٌف اٌّجٕٟ هٍٝ االٔشـخخبِسب : ِمِٛبد ٔلبَ 

 31 انًثحث انشاتغ : َظاو انتكانٍف االنًاًَ 

 31 اٚال : اٌّمذِخ . 

 32 ِضا٠ب ٔلبَ اٌزىب١ٌف األٌّبٟٔ. صب١ٔب :

 33 .اٌزىب١ٌف اٌّجٕٟ هٍٝ االٔشـخاٌفشق ث١ٓ ٔلبَ اٌزىب١ٌف األٌّبٟٔ ٚ ٔلبَ  صبٌضب :



 ٞ 
 

 34 انًثحث انخايس :يحاسثح استٓالن انًٕاسد

 34 أٚال : ر١ّٙذ

 37 صب١ٔب: ِفَٙٛ ِؾبسجخ اسزٙالن اٌّٛاسد .

 38 صبٌضب : أ٘ذاف ِؾبسجخ اسزٙالن اٌّٛاسد .

 40 اٌّٛاسد .ساثوب : ِضا٠ب ِؾبسجخ اسزٙالن 

 42 خبِسب : اٌذهبئُ )اٌّجبدة( االسبس١خ ٌّؾبسجخ اسزٙالن اٌّٛاسد .

اٌزىب١ٌف اٌّجٕٟ سبدسب: االخزالف ث١ٓ ٔلبَ ِؾبسجخ اسزٙالن اٌّٛاسد  ٚ ٔلبَ 

 .هٍٝ االٔشـخ

45 

 46 اٌٝ ِؾبسجخ اسزٙالن اٌّٛاسد. اٌزىب١ٌف اٌّجٕٟ هٍٝ االٔشـخسبثوب : رؾ٠ًٛ ٔلبَ 

الخزالفبد اٌزٟ ٠ز١ّض ثٙب ٔلبَ ِؾبسجخ اسزٙالن اٌّٛاسد هٓ ثبلٟ صبِٕب : ا

 االٔلّخ .

47 

 48 ربسوب:  رمس١ُ اٌزىب١ٌف فٟ ٔلبَ ِؾبسجخ اسزٙالن اٌّٛاسد.

 50 هبششا : ِمِٛبد رـج١ك ِؾبسجخ اسزٙالن اٌّٛاسد.

 51 ؽبدٞ هشش : خـٛاد رـج١ك ٔلبَ ِؾبسجخ اسزٙالن اٌّٛاسد فٟ إٌّشآد.
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 اٌٍّخض
 

ٚس ِؾبسجخ اسزٙالن اٌّٛاسد فٟ رؾس١ٓ إداسح اٌزىٍفخ فٟ اٌجٕٛن اٌزغبس٠خ د"

 األسد١ٔخ"

 حهيحى حلـخلزش : هزه هزي حللخفق ملسن حلمزيؼين

 سظخً حليكظوٍ هزي حلوخلق مـلك حلَحويحلمشَف : حأل

فش في هيفض حليٍحسش حلى ريخن قيٍس نلخم ملخسزش حسظهالك حلموحٍى في حكيحع حػخفش ليى حىحٍس حلظكل

، وطوفدديغ  طددوفيَ مولومددخص مالثمددش  حالروددخى حلظخليددش : حلزنددوك حلظـخٍيددش حالٍىنيددش  وًلددك مددن هددالل  

وحهظمديص   ف لديى حلزندوك حلظـخٍيدش حالٍىنيدش.    ، وطلسين ؿدوىس حلموَؿدخص لملخسدزش حلظكدخلي     حلظكخليف

لمدي حلمدنلم   خلمنهؾ حلوطدفي لغدَع حلظلليدل وحلظفسديَ حلو    رد  طمؼلدض  حلزخكؼش هلى هيس منخهؾ لليٍحسدش 

،  ومددن هددالل حسددظويحم حالسددظزخنش حلظددي طددم حهظمخىهددخ حسددظنخىح حلددى حالىد حلنلددَي لليٍحسددخص حلسددخرقش     

وطفسيَهخ وٍرـهخ ردخللوحهَ  ، ومن ػم طلليلهخ  وحلمنهؾ حلظلليلي لوطف حللخهَس كمخ هي في حلوحقن

موخلـددش وطلليددل  ، وحلمددنهؾ حالكظددخثي وًلددك رخسددظويحم حلـددَ  وحألسددخليذ حالكظددخثيش فدديحالهددَى 

، وطكون مـظمن حليٍحسش حلمسظهيف مدن ؿميدن حلزندوك حلظـخٍيدش      حلزيخنخص حلوخطش رموػوم حليٍحسش

، وأؿَيددض  مددن ؿميددن حلزنددوك حلظـخٍيددش فددي ملخفلددش حلكددَك ضحليٍحسددش  فظكوندد هينددش، حمددخ  حالٍىنيددش

نوك حلظـخٍيش حالٍىنيدش فدي   حليٍحسش رخلمسق حلشخمل هلى حلمونيين في حىحٍس حلظكلفش من حلوخملين في حلز

، ورينض نظخثؾ حليٍحسش رؤنه يوؿدي ىوٍ حيـدخري لنلدخم ملخسدزش حسدظهالك حلمدوحٍى فدي         ملخفلش حلكَك

حىحٍس حلظكلفدددش مدددن هدددالل  طدددوفيَ مولومدددخص مالثمدددش وطوفددديغ حلظكدددخليف وطلسدددين ؿدددوىس حلوددديمخص 

هددو سددزش حسددظهالك حلمددوحٍى وحن حهددم مددخ يميددِ نلددخم ملخ  ،فيش فددي حلزنددوك حلظـخٍيددش حالٍىنيددش  حلمظددَ

، فهو يمكن حالىحٍس من طسليؾ حلؼوء هلى هٌه حلـِثيش وحلومل هلدى  حهظَحفه روؿوى حلـخقش حلوخؿلش 

حطلخد حلقَحٍحص في حلزندوك   ريفنظمؼلض فهم حلظوطيخص أ، حمخ  حىحٍطهخ وحسظغاللهخ رشكل كفئ وفوخل

، و طوهيدش  ألػَه حاليـخري في حىحٍس حلظكلفش ظـزيق نلخم ملخسزش حسظهالك حلموحٍى لحلظـخٍيش حالٍىنيش 

ملخسزي حلظكخليف في حلزنوك حلظـخٍيش حالٍىنيش رؼَوٍس طـويَ نلم حلظكخليف حللخليش حلمـزقدش لظلزيدش   

 ؿييديس طظولدق رنلدخم    موحػدين   حلزلغ هدن ، وكغ حلزخكؼين في حلمسظقزل هلى  حكظيخؿخص حىحٍس حلظكلفش

ويمخص رشكل هخم وحلويمخص حلمظَفيش رشكل هخص وًلك من ملخسزش حسظهالك حلموحٍى في سو  حل

 .هالل ىٍحسخص مسظقزليش لم طشملهخ هٌه حليٍحسش
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 اٌفظً األٚي

 اٌذساسبد اٌسبثمخٚ  اإلؿبس اٌؼبَ ٌٍذساسخ

 

 اإلؿبس اٌؼبَ ٌٍذساسخ ٚي : اٌّجؾش األ

 اٌّمذِخ  أٚال:  

 ِشىٍخ اٌذساسخ ٚأسئٍزٙبصب١ٔب : 

 أ١ّ٘خ اٌذساسخصبٌضب : 

 أ٘ذاف اٌذساسخ ثؼب : سا

 فشػ١بد اٌذساسخ خبِسب : 

 أّٔٛرط اٌذساسخ سبدسب : 

 ؽذٚد اٌذساسخ سبثؼب : 

 اٌزؼش٠فبد اإلعشائ١خ
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