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اك االو دد  امايمي يدد  اود ان اقدددم م ددم ً مددزا  ددومواا ًددن  ومددوو  مددزماث ام ومددو     ا دد  اد  
فددث امددا اايمي  يمددم ام  او ددزت االدا يدد  ا  يددث ا ددد اال و ددزت ا دددا ام مددزيز االمزمددي  اماددث 

ددث وف ددم شددتات االيمددزن  يدده ومددودر ًاددف اال ط و اف ددت ااددو ر ًاددف  دد  ام  ددو     إنا ًو
دددز مدددي  قدددد ا   او دددزا ياومددد ب واد اك ًا دددث مومدددود االو دددزت ويازتم دددز ام  ا اددد  و مدددز  ااوً 

ًاييددز امامددايم اددت واالمامددسم مددت ف مددب اددل إنا  ازا دد  ااددو ات  دددوث االو ددزت واما زًددل  دد  
ث االيمددزن واد ا ددت وقد اددت ًاددف مدداا  مددز   يازتم ددز ا ددا ت قمدديت ادد ااا فددث امي زيددت اددًو

االو ت وااويق ام  ي   ن يازتم ز اممااي  ام  ا ا  ، ال و ادف  د   ددوث االو د  ي مد ز    ه 
و سء ا ددز مااتيدد ات امايتيدد  ام ا اادد  وام اتيدد ة ازمددا  ا  ،  ام يم ددزت ًاددف قددد ا ز ي ا ددد يمددزح

ن قدد ة ام يدزدات  واماث يا اب ًاي ز م و  او زت اوامت ام يم زت واش ل ا ديزا  ايد اا م دز ، وا 
االدا يدد  فددث ام يم دد  ًاددف اد اك اال ددداث ام اوق ددت فددث امايتدد  ام  يادد  واماددث اامددم ازما  يددد 

 ي  امم ي  يمزًدًز ًاف ويزدة قد ا ز فث ام يزفم  واما يف    امايتت ام  يات  وامات
ُي د اد اك االو زت وادا ا ز  ن ام وامي  ام  دول ًاي دز فدث ام زمد  وام مدا ال يمد اا م دز م دز 
 ددددن اً يدددد  فددددث ا اشددددزف ام   فدددد  اددددزم اتي ات امايتيدددد  امدامايددددت واممز ميددددت  يدددد  ان االًا ددددزم 

ان ام يدزة ًادت  دن ًيدد  مف   زف  موداوي  او  اشدزت   همدكت ال ي يث امدًوة ااالو ز ا وموو
اهلل مددا زيت وا ددزمف ، وي ددن  ددا و ون ازم  ددزم ًاي ددز اه ي ددول اهلل مددا زيت وا ددزمف   وال اا ددوا 
اايدي م امف اما ا دت اا واالو دزت ا ددث ًيدد ز اوامدت ام يم د  اتييد  فدث  وقدف   دين ي ادو  

 ا ز ازما اايميزت اما ز ل االًايزدي  اميو ي   دزيدد  امدف ا دوق امادواون  نًاف  ش ا  ال ي  
دامدددل ام يدددزن امايمي دددث مدددها ا دددا ت االو دددزت قمدددي    و يددد    دددز ا دددا  اد ا  دددز وادا ا دددز 

و وماد  ماا ز دل    دز امدزف  امدف  ويق  ي  مدزا ز اممدااي  مد و ة  ا د ازمش ل ام يزمب واا
ت ا ددزم  امدده ام دد ا   زيدد  فددث االً يددت اه ان ًيددزك ا اازاددزا و ي ددزا ان  وفدد ة ام  او ددزت وامايزيددز

  اين 
 

 
 



 المستخلص
ز ماا ز دل    دز  ً اي  اما ز ل    االو   واين فزًاي  و  زءة يمزم ام  او زت واالمدا اايميزت امادث يامدهًو

    ءة ومً   فزت تز  ز يمزًد ًاف  ل االو زت ا  
فد اد ام  او دزت  دن ًددة   دزد   ي دز ام ا دزت واالشد زل يام اد اك االو زت امايمي    ن مسل امداسم اال

واما ددو ات ام  تيدد  وام واقددف و ددن مددسل ااددك ام  ايددزت االد ا يدد  ي ددوم ام اا ددث ما  او ددزت اايمدديم االيددواو 
ز وايددزء ام واقدف ًاددف امزمد ز ، فادددون ً ايدد  االد اك  ام ماا د   ددن ام  او دزت اماددث ييا ي دز اتدد ط ا مديً 

ي  ن ان اا  ط ما  ي   ن االو زت اماث يياج ًي ز ممدزت   ايد ة وامد ا  ممدي   ي  ي دز فزن ام يم زت 
 ان ا مث ًاف ااك ام يم زت   

ان امدددامدام يمدددزم ام  او دددزت فدددث ام يم دددت مسمدددا اايميت امادددث ي اًدددز  يزمدددا  ماا ز دددل  ددد  االو دددزت يددد ااا 
ي  امداماي  واممز ميد  وازال  زيدزت ام  از د  وام  او دزت ام ااواد  وازممد زت امشم دي  ازمم وف ام ومًو

ما يزدة ام مدوم  ًن ادا ة االو   وان امايز  يمزم ام  او زت مسمدا اايمي  ام يزمدا  يادين  ددا   زءادت فدث 
اما ز ددل    ددز م و ددزا  ددن مددسل اددوفي  ام  او ددزت ام ست دد  وازممددً   ام ااوادد  الامددزه ام دد ا  اشدداي ز   

 او دددزت اممدددد  مدددزً  ام دددوة وام  زميددد  فدددث م يددد    ا دددل ادا ة االو دددزت  وي دددز يدددام فزمدددا اايمي  يمدددزم ام 
 دن   او دزت مد و ي  الامدزه امامدا  ز  وميا  ما  يدق  يدوة ايزفمدي  ما يم د  وهمدك  دن مدسل  دز ادوف ر 

اث ام  ا ات ام  ي ت ويس م  ن ايم   ام  او زت امامدم ًدد  ن االما اايميزت ماا ز ل    االو زت ام
دددد  و اازييدددد  ايمددددزا وادددد ااا ا مدددداوا االو دددد  وااي ا ددددز و مدددد وي ز وامددددا دف   زيدددد   اا يددددو ا وي ددددز  ايًو
ام  زم  االمزمي  ما يم   اًا زداا ًاف  ز اوف ر  ن   او زت    ت وم و ي  ًن ااك االو زت همدك ان 

 ماث ايزما ز ما  او زت دو  مًو   امااي  ام يم    ن مسمت ااايق اما اايميزت ام يزفم  ا
اف امومت امازمثيوال اواء  ش ا  اما ث ام  يز    م ًو   ن امامزدالت  ول  ات   ات اما ث ًو

  ز ًو  ماوا  اتي ات اما ث فث ام ايزت االًايت   -1
  ز ااي   ام سق  اين  اتي ات اما ث ام تيمي  فث ام ايزت االًاي    -2

 و زت ام ست     ز ا   اد اك االو   فث ا ديد اما اايمي  ام  ا -3

  ز ااي   االماسف فث  ماوا اد اك االو زت فث ام ايزت االًاي    -4

  ز ااي   االماسف فث  ماوا امامدام اما اايميزت ام  او زت فث ام ايزت االًاي    -5
وامدد ن اما ددث مددزياين يمدد   واااي ددث وام مدد  ف ددول م ددم االول الد اك االو دد  امايمي يدد  واًددام 

ي  يمدددم ام  او ددددزت    ا دددز ام  دددل ام زمددددث ف دددد م دددم م ي ميدددد  اما دددث اه ادددم ًدددد ط ام دددزيث ازمدددا اايم
ييد  اما دث ،  دم اامدت ام  دل  امامزدالت وام  ميزت وامي وهج وام يز  فمسا ًن ً ط  وقد  و ما د  ًو
ام اادد  ما ديددد  مدداوا  اتيدد ات اما ددث اممز ددت اددزد اك االو ددت امايمي يددت وامددا اايمي  يمددم ام  او ددزت ،  ددم 



 م ام  ل اممز   المااز  ف ميزت اما ث  ن مسل ًسقزت اال اازا واامزًزت امادز ي   دم   ز يد  م
  دا اماازين اين  اتي ات اما ث ا  ام ايزت االًاي   ًيي  اما ثا   

وفث اممازم اما ميز اًم االمايازمزت واماو ديزت امادث ا ددت ًادف اً يد  اًا دزد االمدا ايميزت  دن قادل 
وم و زا مدسل االو دزت   دز يمد ل اما ز دل  فث م ي  ام يم زت و ي ز ام ايزت االًايت  زتيمزم ام  او 

ز  ،م ددز م ددز  ددن دو  فزًددل فددث اددوفي  ام  او ددزت ام يزمددا  وفددث اموقددت    ددز وام مددزء ًاي ددز وا ايددل امدد اً 
 ام يزمب 

ح ازيدت امي ي دث ام شد ف ًادف وامي اا يم  اماز  ت ان اا دم امويل امش   واال ايزن امف االمازه امد او  فس
فمددوار اهلل ًيددث  ددل ميدد  ،   ددز يمدد  اماز  دد  ان اا دددم  ام مددزم  ما  اددت ًيددزء االشدد اف واماوميددت وام ازا دد  

امويددل امشدد   واال ايددزن امددف اًمددزء مميدد  ام يزقشدد  مددا  ا م ًيددزء قدد اءة ام مددزم  اتيدد  ا وي ي ددز وام ام ددز 
   اا م م م ي ز م من ا تزء م               ازفمل  و ة فمواًم اهلل مي  اممواء وش

 
 


