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 ربية:ملخص األطروحة باللغة الع

الحمددد  ل الدددل  لدددن ل الاددد ال لوح؛دددُ دددده الاادددوس، ووستددد   دت ؛ددده الل دددو   وو دددول؛  
دلو ه العاول  والصالة وال الم عاى هُ   األمة  وقُه  الظامدة الدل  رقد قو دوه وده 

 ودع .  –صا ى ال عا؛ه واله و ا م  –ال مُء  وود  و دلو ه الظامُء محم  
دددداتُ عاددددى ت؛ هددددُ مددددل ل ددددُو األمددددم ا –جددددل  وعددددال  –لادددد   دددد  م ال  لع د؛ددددة وها 

األخدد    دددجلل جعاتددُ ال ل ددة  وُددده العن؛ددن  ول ددة لد؛دده ال دد ؛م محمدد   صددا ى ال عا؛دده 
والدده و ددا مص هجصدددحو ل ددة ما  ددة وحظددى دملنلددة  ه؛عددة هددح ل ددو  ردلُ تددُ  ومحد؛تددُ  

دددل  ال عاددد؛تم دلعمدددة الوددد د    وه ددد؛مُ الم دددامول مدددلتم  ه ُلدددو قدادددة لعامدددُ تم الدددل؛ل م 
والو   دد  هددح هتددم ل ددة الادد ال، خ مددة ل وُددده ال دد ؛م  و قدد أل أل دد ا ه  ووحادد؛الأل أل ددُل؛ده  

 ووقوهأل عاى     إعجُنه. 
ُ  واح األ مل هؤهء العامُء األهلال الدل؛ل رولدوا علُ؛دة هُ ادة  و ُل ردو جع   اللح 

م ماُصددد  العددد س هدددح ل تدددم ل دددة الاددد ال  ود؛دددُل ر دددُل؛ده  ومعدددُلح رل ُظددده  و دددلل  هتددد
ل؛ده ؛ جعدول   ؛والتُ الدل  ؛ملدل قمدة مجد هم  وودُ ؛ر حادُ وتم  ودده ؛ددُهول األمدم  واو
هح و  ؛  ال ام مدل الاد ال. هود   للدُ و الدأل ناخد األ ددُل لون الا و؛دة ؛لتدل ملتدُ ال ا  دول 
الطُمحول لخ مة ل ة الع س  و  دوو   ؛دلتم و ل؛دُهم. مم دُ  عدُلح إلدى اخو؛دُ  جُلدس 

والدددس عاومددده المولوعدددة   وهدددو الوحا؛دددل اللحدددو   إلل ؛سعددد   محُولدددة ل  ا دددة اللظدددُم مدددل ج
الو  ؛دددح علدد ه، ألل  الوحا؛ددل ط ؛دد  لاوصددول إلددى معلددى الو  ؛ددس  هُلدُحدد  الا ددو  ه 
؛ ددوط؛أ رلل ؛دادد  مدددل ماصدد ه قددد؛ أل مددل  ول رلل ؛ تددم مدددُ هددح اللصدددو  الا و؛ددة مدددل 

حادد؛الأل ؛ددد؛ ل رجناءهددُ  وعلُصدد  و ا ؛دتددُ  وودد ادط  ههو األل ددُظ والو ا ؛ددس. و؛حا اتددُ و
 هله العلُص  دعاتُ مأ دعاتُ اآلخ  حوى وؤ   معلألى م ؛ األ. 

ددُ  هددح  وُددده   إعدد اس الادد الص  ووظتدد  مالمددت الوحا؛ددل اللحددو  جا ؛ددة علدد  اللح 
علد  وقوهدده عادى  ههو األل ددُظ واقدواُقتُ  ود؛ددُل وظ؛ وتدُ اللحو؛ددة  وا ودُطتدُ د ؛ هددُ 

األل دددُظ هدددح الو ا ؛دددس  والاددد اءاو الودددح قس   دددو دتدددُ ومدددُ ه؛تدددُ مدددل قادددُ؛ُ صدددوو؛ة مدددل 
وصدد ه؛ة  واأل اء الصددووح المدد ودط دددُلمعلى. و ددلل  وحا؛ادده األ ددُل؛س والجمددل  ود؛ددُل 
موقعتُ اإلع ادح. ولم ؛  ل الظ وف المح؛طة دُلل  الوح و ُع  عاى د؛دُل المعلدى  



دُ ؛لد دح اإلقد ُ ة إل؛ده رل  الد  وو  هخد  الد ؛ل قددُوه  دُل لده وال  ض مل الخطُس. ومم 
هاددل ال ددد  هددح الدحدد  هددح الوحا؛ددل اللحددو   هادد  ؛  دد  لددح ال ددد؛ل إلددى مع هددة معلددى 

 الوحا؛ل م وا؛ أل دجه ُ ه هح هلا الدح .
دُ    ودع  رلل وقدأ اخو؛دُ   عادى موادول  الوحا؛دل اللحدو  علد  رددح جع د  اللح 

ُ  لجمأ المُ ة المطاودة لادح  . ودلدُءأل عادى هدص د رو دا اءة مصل ُو الل333 و ح 
للدد  اقواددو خطددة الدحدد  رلل و ددول هددح لاللددة هصددول  ؛ ددداتُ ومت؛دد   ووا؛تددُ خُومددة 
دجهم لوُ ج الدح . هُحوو  الومت؛  عاى ها و؛ل   األولى  عل؛و دد؛دُل المعلدى الا دو  

لا المصدطات واهصطالحح لمصطات الوحا؛ل، لاوقوف عاى المعُلح الودح و   ه؛تدُ هد
ُ  هح الوحا؛ل اللحو  .     واحووو ال ا ة اللُل؛ة عاى د؛ُل ملتج اللح 

دددُ   وقددد   دددُ ال صدددل األول هولدددُول رلددد  المعلدددى هدددح الوحا؛دددل اللحدددو  علددد  اللح  رم 
الاددوو وحوددده هادد او مولوعدددة هدددح   د؛ددُل رلددد  األ اء الصدددووح  والدل؛ددة الصددد ه؛ة هدددح 

ح الووج؛دددده اإلع ادددددح  و ددددلل  د؛ددددُل رهم؛ددددة الوحا؛ددددل اللحددددو  ورلدددد  المعلددددى والعُمددددل هدددد
الوام؛ل   واألل ُظ الم د  ة  والودح عطدف دعادتُ عادى دعدض، لواُ دتدُ هدح المعلدى  
ورخ؛ األ وط   إلى علُص  العما؛دة الوخُطد؛دة مدل مدو ام ومخُطدس والظد وف المح؛طدة 

 دُلخطُس   ولل  لد؛ُل رل هُ هح الوحا؛ل. 
دُ   هجدُء ملعاد األ هدح وق  وام ل ال صل اللُلح ق ا ل الوح ا؛دل اللحدو  علد  اللح 

مدحلددد؛ل   وحددد    المدحددد  األول عدددل الاددد ا ل الا ظ؛دددة   وهدددح   الول ددد؛م  والمطُدادددة  
والصددددد؛ ة الصددددد ه؛ة  والعالمدددددة اإلع اد؛دددددة  والعالمدددددة الا و؛دددددة  والولدددددُهح  واه دددددود ال  

 وال ودة  وال دط  وال  م. 
ددددمل الم دحدددد  اللددددُلح   الادددد ا ل المعلو؛ددددة . وهددددح  اإل ددددلُ   والوخصدددد؛ . ووا 

وقدددماو قددد ا ل الوع ؛دددة   وال ددددد؛ة رو ال ُ ؛دددة  والظ ه؛دددة  والمالد دددة لات؛ دددُو  وق ؛لدددة 
ددددوم ال صددددل دادددد ا ل الودع؛ددددة . وهددددح  اللعددددو  عطددددف الل دددد    الو  دددد؛  رو الود؛دددد؛ل. وخس

 الوو ؛   والد ل. 
دددُ ال صدددل اللُلددد  هعلوالددده   وعددد  دددُ . رم    األوجددده هدددح الوحا؛دددل اللحدددو  علددد  اللح 

هُقددومل عاددى مدحلدد؛ل  وحدد    المدحدد  األول عددل ر دددُس الوعدد   هددح الوحا؛ددل اللحددو  
ُ   وهح  المعلى  احومدُهو الخطدُس  وعدو  الادم؛   واخدوالف اللحدو؛؛ل  عل  اللح 



ة  هددددح الوادددد ؛   واإلعدددد اس وع مدددده  والوقددددف واه ددددو لُف  واخددددوالف الادددد اءاو الا ال؛دددد
 ومخُل ة قواع  اللحو؛؛ل.

دددُ  وهددح  الوعدد   هدددح   ددُ المدحدد  اللدددُلح هادد  علددح دمواادددأ الوعدد   علدد  اللح  رم 
ووج؛ه إع اس األ مُء  واألهعُل   والحد وف  والجمدل دد؛ل اه دم؛ة وال عا؛دة  واحومدُل 

 الخد  واإللقُء. 
 رهمتُ  وخوم الدح  دجماة لوُ ج  اللوُ ج 

1. ُ   الوح دد؛ل ر؛د ؛لُ دُلطدُدأ الوطد؛ادح لعادوم الع د؛دة او  مو رتاس مؤل ُو اللح 
عدد اس الادد ال.  عاددى الددل  الا الددح  ؛وجا ددى للدد  هددح  وُد؛دده  معددُلح الادد ال  واو
و دددلل  عادددى القدددع  الع ددددح ال صددد؛ت ممدددلالأل د وُد؛ددده   قددد   الاصدددُ   الو دددأ 

 الطوال  وق   قواه   ؛دو؛ه. 
دددُ   دددُل ؛علدددح اإلعددد اس  هاددد  اهدددو .2 م دد؛دددُل م دددُ ل ومدُحددد  الوحا؛دددل علددد  اللح 

ل و؛ة مل صوو  وص ف  ولحدو  ومعدُلح الم د  او  وروجده إع ادتدُ  و دلل  
اهددوم  دد؛دددُل عاددوم األ س  والاددد اءاو  والحدد ؛   والو  ددد؛   وت؛ هددُ مدددل العادددوم 
ددُ  ؛و  دد   الوددح و ددُع  عاددى هتددم الددل  وا وقددُف ر دد ا ه. ومددُ لهددس إل؛دده اللح 

 المح ل؛ل. مأ م توم الوحا؛ل عل  عامُء الا ة 
ددُ  ملصدددأل عاددى وحا؛ددل الم دد  او ر لدد  مددل اهومُمدده دوحا؛ددل  .3  ددُل اهومددُم اللح 

الجمددل. ه ُلدددأل مددُ ؛ددل   معلددى الم دد  ة واقددواُقتُ  ومددُ ؛وعا دد  دتددُ مددل م ددُ ل 
صدددوو؛ة  وصددد ه؛ة  والوظ؛ دددة اللحو؛دددة لتدددُ  اخدددل الو  ؛دددس  واألوجددده اإلع اد؛دددة 

ددُ الجمددل ه ددُل تُلدددأل مددُ ؛ددل   الوددح وحوماتددُ  والمعددُلح المو ودددة عاددى للدد  . رم 
 لوعتُ  رو موقعتُ اإلع ادح. 

ددُ  وااددحة هددح  دطدده اإلعدد اس دددُلمعلى  إلل جعددل اإلعدد اس  .4  ُلددو علُ؛ددة اللح 
ددد  ل مدددل الو ا ؛دددس لدددلا  دددُل ؛سددد    هدددح  هدددو ال ؛صدددل هدددح إ؛ادددُ  مدددُ ت مسدددض ورسقل
 مواادددددأ  ل؛ددددد ة رل  اآل؛دددددة مقددددد اة واإلعددددد اس ؛د؛ لتدددددُ  رو هدددددلا موادددددأ مقددددد ل
واإلع اس ؛د؛ له. ووظتد  علُ؛وده ال ُ ادة هدح  دطده اإلعد اس ددُلمعلى هدح  وُدده  
الاطأ واه ولُف الل  قصد ه عادى الوقدف المعلدو  مدل  ول الوقدف الا  ظدح رو 
الص هح ،ألل ه ؛   رل  الوقدف المعلدو  ؛د ودط ددُلمعلى وددُلح م اإلع اددح  ودده 



ط دددددد؛ل م تدددددومح اإلعددددد اس ؛دددددوم الو  ؛ددددد  دددددد؛ل المعدددددُلح. و دددددُل لدددددُ  األ مدددددُ ؛خاددددد
 اهصطالحح وال هلة. 

ُ   ر  مم؛ن هح م جلة الوام؛ل هح ح وف الج   إلل ؛د   رل  ل دل  .5  ُل لالح 
ح ف معلُه الخُ   و ل ح ف ؛لد ح رلل ؛د ل  عادى دُدده الدل  ا دوسعمل ه؛ده  
ل له رجُن رلل ووامل األهعُل معُلح رهعُل رسخ . رم ُ مُ  ُل مقدواأل لحدو ا دم 

ددم ص  ال ُعددل ددل   ح  دد   الا دده  إ ه  م  ددلل ر مل م  م  ددم  الل؛ ددول لحددو قولدده وعددُلى    ق ددُل  ه  ع ُص 
ل مدُ ؛دادى عادى دُدده هدح ال هلدة  ه؛   رل ه ه ؛ ا  ده ال هلة عاى معلدى اخد . واو

 عاى الح   وصُحده. 

ددُ  دمالحظددة العلُصدد  الا و؛ددة لاددل  هح ددس  دددل اهددوم دد؛ددُل  .6 لددم ؛ وددف اللح 
ُحدة لادددددل   وحدددددُل المدددددو ام  وحدددددُل المخُطدددددس رللدددددُء واادددددح الظددددد وف المصددددد

 الخطُس  ورل   ل لل  هح الوحا؛ل وواع؛  الاواع  اللحو؛ة. 

ُ  إلى رل  لا ؛لة الول ؛م رل األ ه ؛م دل إت ُلده هدح الوحا؛دل اللحدو    .7 اهو   اللح 
 إلل  ددُل  لدد؛الأل لالحددُ  عاددى الوم؛؛ددن ددد؛ل األلمددُط الو  ؛د؛ددة المخوا ددة   ددُلو  ؛ 

 د؛ل الجماة الخد ؛ة واه و تُم؛ة. 

ددُ  إلددى رل  رهددم صددو  الوطددُد  هددح الع د؛ددة  همددُ  الوطددُد  العدد      .3 ولد دده اللح 
والوطددُد  هدددح الوددل ؛  والوجل؛ددد . وهدددلا مددُ وحددد   الا دددة عاددى م اعُوددده، ألل تدددُ 
م ُ ل جوه ؛ة وح؛و؛دة هدح األ اء الا دو   دح؛د  ؛دؤ   إهمُلتدُ وعد م اهعود ا  

 اط اس هح الوحص؛ل واأل اء جم؛عُ . دتُ إلى اه

ُ  رهم؛ة الود ادط المعلدو  دد؛ل رجدناء ال دالم هدح الع د؛دة  والوم؛؛دن دد؛ل  .9 ر    اللح 
ط هددح اإل ددلُ  ومددُ ؛لقددج علتمددُ مددل عالقددُو ومالحظددة المعددُلح المو ودددة عاددى 

 وا  العالقُو.

ددددُ   ددددُل مولعددددأل دددددل   األوجدددده اإلع اد؛ددددة والمعددددُلح  .11 الوددددح مددددل الالهددددو رل  اللح 
وحوماتددُ األل ددُظ هددح الو ا ؛ددس مددل ر ددمُء ورهعددُل وحدد وف و ددلل  احومددُل دعددض 
الجمددددددل رل  و ددددددول ا ددددددم؛ة رو هعا؛ددددددة  و ددددددلا األ ددددددُل؛س هددددددح احومُلتددددددُ الخد ؛ددددددة 

 واإللقُ ؛ة. 

 



 

 


