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 :افززبزُخ انؼعظ

ثُقٔو هلل ثُي١ ػِْ دجُوِْ ػِْ ث٩ْٗجٕ ٓج ُْ ٣ؼِْ , 

ٝثُٚالر ٝثُْالّ ػ٠ِ ٓؼِْ ثُذ٣ٌٖز ثُن٤ٌ ثُٜجه١ 

 إ٠ُ ٌٙثٟ هللا ثُْٔضو٤ْ ٝػ٠ِ ثُٚ ٝٙقذٚ ِّْٝ.

 ثُغجُظصضٌٖف ٤ٛتز ثُضق٣ٌٌ دئٙوثً ثُؼوه  أيب ثؼع:

د٤ٌِز ثُض٣ٌٜٔ 2021 ٤ُٞ٣ٖٞٓ ثُٔؾِز ثُذ٤ت٤ز ٌُٖٜ 

ؽجٓؼز أ٤ّٟٞ ُٝوو ًجٕ ُِٚوٟ ثُط٤خ ثُي١  –

صًٌضٚ ث٩ٙوثًثس ثُْجدوز أًذٌ ث٧عٌ ٝثُقجكَ ك٢ إٔ 

 ٌٕٗٞ إٔوَّ فٌٙجً ػ٠ِ إٙوثً ػوهٗج ٛيث .

ُٝوو آعٌٗج إٔ ٗؼضٔو ثُٜٔ٘ؼ ٗلْٚ ك٢ ص٘ٞع 

ثُٔٞٝٞػجس دِـض٤ٜج ٝإٔ ْٗضوطخ ثُذجفغ٤ٖ ٖٓ 

كالً دذقٞط مٞؼش مجًػ ثُؾجٓؼز ، كؾجء ثُؼوه فج

ُِضو٣ْٞ ٝثُضق٤ٌْ ثُؼ٤٤ِٖٔ ثُوه٤و٤ٖ . ٝٗقْخ أٜٗج 

ً كجػالً ك٢ صؼ٤ٔن ثُلٌٌ ثُؼ٢ِٔ  ّضْْٜ إّٜجٓج

 ٝصأ٤َٙ ٓ٘جٛؼ ثُذقظ ُوٟ ثُوث٤ًّٖ .

ٝال ٣لٞص٘ج إٔ ًٌٌٗ ٛ٘ج إٔ ٛيث ثُؾٜو ُْ ٣ٌٖ ٤ٌُٟ 

ثًُ٘ٞ ُٞال فٌٗ أػٞجء ٤ٛتز ثُضق٣ٌٌ ٝػِْٜٔ 

ٖ أ٣جه١ ثُوث٤ًّٖ ثُوءٝح ػ٠ِ إٗؾجٍٙ ٝٝٝؼٚ د٤

 ٝثُذجفغ٤ٖ .

 -يىضىػبد انًدهخ :

 ثّضٌثص٤ؾ٤ز٣ذوأػِٔ٘ج دٔوجُز ثُؼوه ٢ٛٝ دؼ٘ٞثٕ -أوال:

 ًًٞٝٗج ك٤ٌُٝ ظَ ك٢ ٝثُٔ٘جك ثُذ٤تز فٔج٣ز

 

ػِٔجء أػالّ ك٢ صج٣ًل ثُقٞجًر ثالّال٤ٓز ،  -ثبَُب:

ج ك٢ ّٔجء ثُؼِْ ٝثُقٞجًر ٝثُضو٤٘ز،  ًٓ ؿوٝث ٗؾٞ

ٝىُي ٖٓ مالٍ ٓج هوٓٞٙ ٖٓ إدوثػجس ٝثًضٖجكجس، 

ٝٓج صًٌٞٙ ٖٓ دٚٔجس ك٢ ٌٙؿ ثُقٞجًر 

ٝهو صطٌه٘ج ك٢ ٛيث ثُؼوه ث٢ُ ٕن٤ٚز ٖٓ  ث٩ْٗج٤ٗز

 دٖ أفٔوثػظْ ثُؼِٔجء ك٢ ىُي ثُؼٌٚ ثال ٝٛٞ  

  ثُقجىم ٝثُطذ٤خ ثُذجٌٛ ثُل٤ِْٞف ثُو٤ٌٝث٢ٗ ثُؾَثً

ثٌُٖٔالس ثُٚق٤ز ثُض٢ صٞعٌ ػ٢ِ ٙقز  -ثبنثب:

ث٩ْٗجٕ ٤ًٝل٤ز ػالؽٜج  ٝ دؼٜ ثُٔٞٝٞػجس 

 ٝثُٔؼِٞٓجس ثُطذ٤ز ثُٜجٓز ك٢ ف٤جر ث٩ْٗجٕ،

صٜ٘تز ُِْجهر أػٞجء ٤ٛتز ثُضو٣ًِ ثُي٣ٖ صْ  -ؼاثؼب:

٢ٗ ٖٓ ثُؼجّ صؼ٤٤ْٜ٘ ٝصٌه٤ضْٜ ٖٓ مالٍ ثٌُدغ ثُغج

 ثُؾج١ً

 .٢ٜ٘ٗٝ ٓؾِض٘ج دًٚٞر ًج٣ًٌجص٣ٌ٤ز ٓؼذٌر-ضبيكب:

ٝٓج ٗووٓٚ ك٢ ٛيث ثُؼوه ٖٓ ٓوجالس ٓج ٛٞ إال ٗضجػ 

ثُٖٔجًًز ثُلؼجُز ٝثٛضٔجٓ٘ج دجُوٞج٣ج ٝثٌُٖٔالس 

ثُذ٤ت٤ز ٝػٌٛ ُذؼٜ ٗٔجٍػ ٖٓ إدوثػجس ثُْجهر 

ثَُٓالء، أٓال ك٢ ٌٖٗ ثُغوجكز ثُذ٤ت٤ز . ْٗأٍ هللا 

ٕ ٣ٌٕٞ ػِٔ٘ج ٛيث مجُٚجً ُٞؽٜٚ ث٣ٌٌُْ ٝإٔ صؼج٠ُ أ

٤٣ٌْ ُ٘ج ثالّضٌٔثً ك٢ ػِٔ٘ج ٛيث ، كٜٞ ثُٔٞكن ٝٛٞ 

ثُٔؼ٤ٖ ًٔج ٌٗفخ دْٔجٛٔضٌْ ٝثٕضٌثًٌْ ٓؼ٘ج ك٢ 

 ث٩ػوثه ثُوجهٓز ُٔؾِز ثُذ٤تز ثٌُدغ ٣ّٞ٘ز .  

 ظ. يؽفذ ػهٍ ضًُف. ا        

 وكُم انكهُخ نشئىٌ انجُئخ وضعيخ انًدزًغ

 

 



 
 

 يمبنخ انؼعظ 

 كىؼوَب فُؽوـ ظم فٍ وانًُبش انجُئخ زًبَخ اقزؽارُدُخ

٣ذوٝ ثٕ ثُؼجُْ ُْ ٣ضَٞٙ ث٠ُ ثالعٌ ثُقو٤و٢ ُِقظٌ ثُٖجَٓ ثُي١ صْ كٌٝٚ ٖٓ هذَ ثُقٌٞٓجس فٍٞ ثُؼجُْ ُِقو ٖٓ 

كضأع٤ٌ صٞهق ثُٖ٘جٟ ثالهضٚجه١ ػ٠ِ ْٓض٣ٞجس عج٢ٗ ث٤ًْٝو ثٗضٖجً ك٤ٌُٝ ًًٞٝٗج ػ٠ِ ثُذ٤تز ٝصـ٤ٌ ثُٔ٘جك ، 

ثٌُجًدٕٞ ٝت٤ال ؽوث كضـ٤٤ٌ ًٜيث هو ٣ٌٕٞ ؽ٤وث ُِذ٤تز ثال ثٕ ىُي ال ٣ٔغَ دج٧عٌ ثٌُٔؽٞ ػ٠ِ ثُٔوٟ ثُذؼ٤و ، ثال ثٕ 

ّ ٝؽٞه ٓٔج ال ٣ٌٖٔ ثٌٗجًٙ ثٕ صِٞط ثُٜٞثء ٣ْْٜ دٌَٖ ًذ٤ٌ ك٢ ُّٜٞز ثٗضوجٍ ك٤ٌُٝ ًًٞٝٗج ػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ ػو

ثال٣طج٤ُز ُِطخ ثُذ٤ت٢ ثػضذٌس دإٔ ثُؾ٤ْٔجس ثُٔؼِوز ك٢ ٠ّٝ ِٓٞط   ثؽٔجع ػ٢ِٔ ػ٠ِ ىُي ،ثال ثٕ ثُؾٔؼ٤ز

صؼو ٤ِّٝز ُض٣ٌْغ أٗضٖجً ثُٞدجء دٌْػز، ثى ص٤ٌٖ ثُوًثّجس ث٠ُ ثٕ صٌَٖ ْٓض٣ٞجس عج٢ٗ أ٤ًْٝو ثٌُجًدٕٞ ك٢ 

 ثُـالف ثُؾ١ٞ.

دٔج ك٢ ىُي ثُؼجُْ   ( ػ٠ِ ًَ ؽَء ٖٓ ف٤جر ث٩ْٗجCOVID-19ٕأعٌ ثُضل٢ٖ ثُؼج٢ُٔ ٌُٔٛ ك٤ٌُٝ ًًٞٝٗج )

ث٩ؽٌثءثس ثُٔضنير ٤ُِْطٌر ػ٠ِ ثٗضٖجً ثُل٤ٌُٝ ٝصذجٟؤ ث٧ٖٗطز ثالهضٚجه٣ز دٔج صٌى ٖٓ آعجً ًذ٤ٌر   ثُٔجه١

 ( ٖٓ مالٍ ٣COVID-19ضْ ثُؼَٔ ػ٠ِ ثّضٌٖجف ث٥عجً ثُذ٤ت٤ز ث٣٩ؾجد٤ز ٝثُِْذ٤ز ُٞدجء)   ػ٠ِ ثُذ٤تز ،ُيُي

 صضذغ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔضجفز،

ثى ص٤ٌٖ ثُوًثّجس إ٠ُ إٔ ثُٞٝغ ثُٞدجة٢ ٣قْٖ دٌَٖ ًذ٤ٌ ٖٓ ؽٞهر ثُٜٞثء ك٢ ٓوٕ ٓنضِلز ك٢ ؽ٤ٔغ أٗقجء  

 ٣ٝوَِ ٖٓ ثٗذؼجعجس ثُـجٍثس ٣ٝوَِ ٖٓ صِٞط ث٤ُٔجٙ ٝثُٞٞٝجء ،  ثُؼجُْ

ٛ٘جى   دج٩ٝجكز إ٠ُ ىُي  ٣ٝوَِ ٖٓ ثُٞـ٠ ػ٠ِ ثُٞؽٜجس ث٤ُْجف٤ز ، ٓٔج هو ٣ْجػو ك٢ ثّضؼجهر ثُ٘ظجّ ثُذ٤ت٢، 

ج دؼٜ ثُ٘ضجةؼ ثُِْذ٤ز ُـ)  ًٞ ( ٓغَ ٣ٍجهر ثُ٘لج٣جس ثُطذ٤ز ٝثالّضنوثّ ثُؼٖٞثة٢ ٝثُضنِ٘ ٖٓ  COVID-19أ٣

ثى ٣ذوٝ إٔ ث٧ٖٗطز   ُي١ ٣ٜوه ثُذ٤تز دجّضٌٔثً،ثُٔطٌٜثس ٝث٧ه٘ؼز ٝثُولجٍثس ٝػخء ثُ٘لج٣جس ؿ٤ٌ ثُٔؼجُؾز ث

صقوه ٌٟم   ٖٝٓ عْ  ثالهضٚجه٣ز ّضؼٞه دؼو كضٌر ٝؽ٤َر ٖٓ ثٗضٜجء ثُٞدجء ثٝ ث٤ُْطٌر ػ٤ِٚ ، ٝهو ٣ضـ٤ٌ ثُٞٝغ

   ٌٓٔ٘ز ُضقو٤ن كٞثةو د٤ت٤ز ٣ِٟٞز ث٧ؽَ.

ك٢ ّٞم  2019  ٖ ػجّ( ٧ٍٝ ٌٓر ك٢ ٜٗج٣ز ًجٕٗٞ ثالٍٝ COVID-19ٓظٌٜ صل٢ٖ ٌٓٛ ك٤ٌُٝ ًًٞٝٗج ) 

ثُٔأًٞالس ثُذق٣ٌز ك٢ ٓو٣٘ز ٝٝٛجٕ ث٤٘٤ُٚز ، ُضؼِٖ ٓ٘ظٔز ثُٚقز ثُؼج٤ُٔز فجُز ٟٞثًا ه٤ُٝز ُِٚقز ثُؼجٓز 

 ك٢ ؿٕٞٞ أّذٞػ٤ٖ ، ػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ إٔ ثُٔٚوً ث٠٤ُّٞ ُٔٚوً ثُل٤ٌُٝ ٝثٗضوجُٚ إ٠ُ ثُذٌٖ ؿ٤ٌ ٓؼٌٝك٤ٖ

أّج٢ّ ٖٓ مالٍ ٕن٘ ٥مٌ ػٖ ٣ٌٟن ثالصٚجٍ ثُٔذجٌٕ  فوط ثٗضوجٍ ثُل٤ٌُٝ دٌَٖ  دٞٝٞؿ ُقو ثالٕ كوو 

( ثُق٠ٔ  COVID-19أٝ ثٌُىثى ثُ٘جصؼ ػٖ ثُْؼجٍ ٝثُؼطِ ٝثٌُالّ ، ٝػجهرً ٓج صَٖٔ أػٌثٛ ػوٟٝ )

ٝثُوٖؼ٣ٌٌر ٝثُْؼجٍ ٝثُضٜجح ثُقِن ٝٙؼٞدز ثُض٘لِ ٝث٧ُْ ثُؼ٢ِٞ أٝ ثُضؼخ ٝثُـغ٤جٕ ٝثُو٢ء ٝث٩ّٜجٍ 

ٖو٣ور إ٠ُ إٙجدز ثُوِخ ٝكَٖ ثُؾٜجٍ ثُض٘ل٢ْ ٝٓضالٍٓز ثُٞجةوز ثُض٘ل٤ْز ثُقجهر ،٣ٌٖٝٔ إٔ صؤه١ ثُقجالس ثُ

ٝفض٠ ثُٔٞس ػ٘و ًذجً ثُْٖ إ٠ُ ؽجٗخ ثُقجالس ثُطذ٤ز ث٧مٌٟ ثُٔؼٌٕٝٞ ُنطٌ ثُٞكجر دٌَٖ ًذ٤ٌ ، ٝػ٘وٓج ُْ 

ٝثُو٤ُٝز ٝثُنذٌثء  ٣ٌٖ ٛ٘جى أ١ صووّ ًذ٤ٌ ك٢ صط٣ٌٞ هٝثء أٝ ُوجؿ كؼجٍ ُٜيث ثٌُٔٛ ثهضٌفش ثُِْطجس ث٤ُٟ٘ٞز

ثّضنوثّ صوثد٤ٌ ؿ٤ٌ هٝثة٤ز ٓغَ ثًصوثء أه٘ؼز ثُٞؽٚ ٝهلجٍثس ث٤ُو ٝؿَْ ث٤ُو٣ٖ دجُٚجدٕٞ ٝثالّضنوثّ ثُٔضًٌٌ 



 
 

٤ُِْطٌر ػ٠ِ ثٗضٖجً ثُل٤ٌُٝ ٝصو٤َِ ٓؼوٍ ثُٞك٤جس ، دوأس   ُٔقٍِٞ ٓطٌٜ ٝثُقلجظ ػ٠ِ ْٓجكز ثؽضٔجػ٤ز

 ًٌز ثُ٘جُ.ثُقٌٞٓجس ٓؼظْ ثُذِوثٕ ثُٔضًٌٞر ك٢ صو٤٤و ف

 ٣ضْ إؿالم ؽ٤ٔغ ثُٔؤّْجس ث٧مٌٟ دٔج ك٢ ىُي ثُٔؤّْجس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُضٖؾ٤غ ثُ٘جُ ػ٠ِ ثُذوجء ك٢ ثٍَُٔ٘،  

ٝصْ صؼ٤ِن ؽ٤ٔغ موٓجس ثُ٘وَ ثُؼجّ )ٓغَ ثُقجكالس ٝثُٖجف٘جس ٝثُوطجًثس ٝثُطجةٌثس ٝٓج إ٠ُ ىُي( ، دجّضغ٘جء  

 ٗوَ ثُذٞجةغ ث٧ّج٤ّز ٝموٓجس ثُطٞثًا ،  

صْ إؿالم ثُقجٗجس ٝثُذجًثس   ٝٝغ ه٤ٞه ثُْلٌ ث٧ًغٌ ٕٔٞالً دؼو ثُقٌح ثُؼج٤ُٔز ثُغج٤ٗز ، ٝك٢ ُ٘وٕ صْ   

    ٝثُْٔجًؿ ثَُٔهفٔز ، ٝٗٚـ ثُ٘جُ دجُذوجء ك٢ ٓ٘جٍُْٜ

صْذخ ثُٞدجء   ((، دٌَٖ ػجّ ٣ٝCOVID-19ضْ صو٤٤و ثُقًٌز ٖٓ هذَ ثُقٌٞٓجس ثُٔؼ٤٘ز ٤ُِْطٌر ػ٠ِ ػوٟٝ  

ٓٔج أعٌ دٌَٖ ٓذجٌٕ أٝ ؿ٤ٌ ٓذجٌٕ ػ٠ِ ثُذ٤تز ٓغَ صق٤ْٖ   ٔجػ٢ ٝثهضٚجه١ ػج٢ُٔ ٝنْك٢ ثٝطٌثح ثؽض

كئٕ ثالّضنوثّ ثُٔضَث٣و ُٔؼوثس   ؽٞهر ثُٜٞثء ٝثُٔجء ، ٝثُقو ٖٓ ثُٞٞٝجء ٝثّضؼجهر ثُذ٤تز ػالٝر ػ٠ِ ىُي

٣ز ، ٝثُ٘ظجًثس ثُٞثه٤ز ، أه٘ؼز ثُٞؽٚ ، ٝثُولجٍثس ث٤ُو٣ٝز ، ٝدوالس ثُٞهج  ثُقٔج٣ز ثُٖن٤ٚز ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍ

  ك٢ ٛيٙ ثُظٌٝف ،   ٝهًع ثُٞؽٚ ٝٓج إ٠ُ ىُي ، ٝثُضنِ٘ ثُؼٖٞثة٢ ٜٓ٘ج صنِن ػذتًج د٤ت٤ًج

ثالّضنوثّ ثُٔضَث٣و ُٔؼوثس ثُقٔج٣ز ثُٖن٤ٚز )ٓغَ أه٘ؼز ثُٞؽٚ ، ٝثُولجٍثس ث٤ُو٣ٝز ، ٝٓج إ٠ُ ىُي( ، ٝثُضنِ٘  

ثال ثٕ ىُي ال ٣٘ل٢ ثُضأع٤ٌثس   ثُؼٖٞثة٢ ٜٓ٘ج ، ٝص٤ُٞو ٤ًٔز ٛجةِز ٖٓ ٗلج٣جس ثُْٔضٖل٤جس ُٚ آعجً ِّذ٤ز ػ٠ِ ثُذ٤تز

صِٞط ثُٜٞثء ٝثٗذؼجعجس ؿجٍثس ثُوك٤تز ٓغ إؿالم ثُٚ٘جػجس ٝثُ٘وَ  ثُقو ٖٓ  ثُذ٤ت٤ز ث٣٩ؾجد٤ز ٝثُض٢ صضٔغَ ك٢

 ٝثًٌُٖجس ،

  



 
 

 انسبغق وانطجُت انجبهؽ انفُهكىف..  انمُؽواٍَ اندؿاؼ ثٍ أزًعشطصخ انؼعظ 

 بل المئات بأسماء اإلسالمٌة الحضارة تارٌخ ٌذخر

 الحٌاة وجه تغٌٌر فً نجحوا الذٌن العلماء من األالف

 استفادت وابتكارات اختراعات من للبشرٌة لدموه بما

 ٌستخدم الزال وبعضها والمعارف العلوم جمٌع منها

 أٌام طوال ستستعرض اونالٌن الجمهورٌة. اآلن حتى

 واالبتكارات االختراعات بعض المبارن رمضان شهر

 على الحٌاة وجه بها فغٌروا المسلمٌن علماء لدمها التً

 .العصور مر

 من أول مسلم عربً طبٌب..   الجزار بن احمد

 والفمراء والمسنٌن األطفال طب فً تخصص

 ٌعتبر البحر فً البندلٌة لراصة وحارب والمساكٌن

 والمسنٌن األطفال طب لتخصصات رائدا وبحك

 األطفال لعالج خاصة كتبا فالف الصحً، وااللتصاد

 عشرات وضع موسوعٌا عالما كان كما والمسنٌن،

 األوروبٌٌن بعض سرلها التً المتخصصة الكتب

 ٌحمل ان بونابرت ناٌلٌون وحرص ألنفسهم، ونسبوها

 .مصر على حملته اثناء منه لٌتداوى معه كتبه أحد

 انه اال تونس ألمراء كطبٌب عمله رغم الجزار ابن كان

 ٌشارن اللذات، إلى ٌخلد ولم الشبهات عن بعٌدا   كان

 رفٌما كان كما فٌها، ٌأكل وال وأتراحهم، أفراحهم الناس

 االدوٌة وٌعطٌهم وٌعالجهم ٌستمبلهم الفمراء مع رلٌما

 عالج على األطباء لمساعدة خاصة كتب ووضع مجانا،

 على ٌحرص مجاهدا كان ذلن كل وفوق الفمراء،

 والسفن البنادلة لسفن لٌتصدى البحر مجاهدي مرافمة

 .المتوسط البحر فً البٌزنطٌة

 حٌاته فً مهمة محطات

 ألسرة بتونس المٌروان مدٌنة فً الجزار بن احمد ولد

 فأبوه الطب بممارسة أفرادها بعض اشتهر اصٌلة

 هجرٌة213 عام وتوفً للعٌون طبٌبا   كان إبراهٌم

 مشهورا   دمحم بكر أبو عمه وكان مٌالدٌة، 939 الموافك

 الصٌدالنٌة األشكال بعض وبتحضٌر الجراحً، بالطب

 فتعلم مٌالدٌة، 922 الموافك هجرٌة 233 عام وتوفً

 بن إسحاق الطبٌب على وتتلمذ الطب ممارسة منهما

. مؤلفاته فً وذكرها كثٌرة، منه وأخذ الٌهودي سلٌمان

 ٌعموب أبً مؤلفات منها مهمة مراجع من استفاد كما

 .عمران بن إسحاق

 ورغم والفلسفة للطب والفهم والدراسة الحفظ، أهل من 

 فً تسمى وكانت) أبدا العربً المغرب ٌغادر لم انه

 الحصول من ٌمنعه لم ذلن ان إال( افرٌمٌا الولت ذلن

 منها المترجمة المشرق، علماء جهود ثمرات على

 الطبٌة بالمصادر المعرفة واسع كان كما والمصنفة،

 عمله فً وجمع عصره، فً العلوم وسائر والصٌدالنٌة

 فً صٌدلٌة أول وأنشأ والصٌدلة، الطب مهنتً بٌن

 بٌته بجوار سمٌفة عن عبارة وكانت العربً المغرب

 بعض ٌدٌه بٌن وأعدّ  رشٌك اسمه غالما لها خصص

 بتحضٌر ٌموم لكً واألدوٌة، واألشربة المعجونات

 ٌفحص أن بعد وذلن للمرضى، ٌكتبها التً الوصفات

 .مرضه لٌشخص منهم، واحد كل( بول) لارورة

 الشمالً والحوض األندلس الجزار ابن شهرة وبلغت

 ٌتوافدون األندلس طالب فكان المتوسط، األبٌض للبحر

 كل له وترجم. عنده من الطب لتحصٌل المٌروان إلى

 إلى أعماله نملت  أصٌبعة أبً وابن األندلسً صاعد من

 الطبٌة الموانٌن وعدل. ومونبٌلٌٌه سالٌرنو جامعات

 العربٌة هً لغات بثالث النباتات أسماء وضبط العامة

 ما لاعدة على ٌؤكد كان أنّه كما والبربرٌة والٌونانٌة

 بأدوٌة علٌل كل ٌتداوى: "وهً المفعول سارٌة زالت

 ".أهلها إلى تفزع الطبٌعة ألن أرضه

 ال لكن واألفراح الجنائز ٌحضر هادئا   الجزار ابن كان

 لم أنه ولٌل لنفسه كبٌر احترام له وكان. فٌها ٌأكل

 حضور ٌتجنب كان كما الناس، بٌن لط زلة عنه ٌعرف

 ٌحضر ٌكن لم لذا المتخاصمٌن بٌن التسوٌة جلسات

 ٌتخذ كان بل الحكم نظام أعضاء من ٌكن ولم المحاكم

 خدمة عن ٌمتنع ال وكان العصر، ذلن فً لدوة الفمهاء

 االعتناء على وحرص فمٌرا ، أم كان غنٌا   مرٌض، أي

 للفمراء المال وٌبذل بالضعفاء، رفٌما   بالفمراء،

 األدوٌة علٌهم وٌوزع وٌساعدهم وٌستمبلهم والمساكٌن

 الى به االمر وصل بل ثرٌة، أسرة من كان فمد مجانا،

 الفمراء طب) كتاب وهو لمساعدتهم خاص كتاب وضع

 (.والمساكٌن

 وهً بحٌاته تودي كادت لحادثة الجزار ابن وتعرض

 رحالته احدى فً أصٌب تونس أمٌر المنصور ان

 أراد عودته طرٌك وفً والثلوج، البرد نتٌجة بالمرض

 لكنه ذلن عن سلٌمان ابن طبٌبه فنهاه الحمام ٌدخل أن

 حرارته فناء ذلن عن فنتج الحمام، ودخل ٌلتزم لم

 على االلم فاشتد النوم، على لدرته وذهبت الغرٌزٌة

 - الجزار ابن له فأحضروا آخر طبٌبا   وطلب المنصور

 مخدرة نباتات له جمع الذي -الولت ذلن فً شاب هو و

 انه له فمٌل علٌه لٌدخل سلٌمان ابن فجاءه لٌنام، لٌشمها

 مات، فمد به لٌنام شًء له صنع لد كان ان: فمال نائم

 الجزار ابن بمتل فهموا بالفعل، مات لد هو فإذا فتفمدوه



 
 

 فعل بأنه عنه دافع اإلسرائٌلً لكن المنوم له صنع الذي

 .وتشخٌصه المرض أصل جهل وانما األطباء ٌفعله ما

 مؤلفاته 

 ولام بالده، حدود تجاوزت شهرة الجزار ابن نال

 حسن وأحصاها المؤلفات، من كبٌر عدد بتصنٌف

 أضاف ثم مؤلفا ،( 27) عددها فبلغ الوهاب، عبد حسنً

 عددها فصار أخرى مؤلفات ستة مراد بن إبراهٌم إلٌها

 :منها كتابا  ( 92)

 ترجمه الذي" الحاضر ولوت المسافر زاد" كتاب--1

 باسم لنفسه ونسبه الالتٌنٌة اللغة إلى اإلفرٌمً لسطنطٌن

Viatieum  الى األصلً الكتاب ترجمة كشفه لكن 

 فٌه وتناول واإلٌطالٌة والٌونانٌة منها أخرى لغات

 واصفا   والحمٌات، والجلد والكلى الكبد أمراض معالجة

 وحمله استعمالها وكٌفٌة األدوٌة بعض تركٌب

 الفرنسٌة الحملة أثناء معه بونابرت نابلٌون اإلمبراطور

 بارٌس فً مخطوطة نُسخ منه وتوجد مصر على

 والهند وألمانٌا

٣ضأُق ٛيث « ٤ّجّز ثُٚذ٤جٕ ٝصود٤ٌْٛ»ًضجح  --2

٣ٝض٘جٍٝ ث٧ٟلجٍ ٓ٘ي ( دجدجً، ٖٝٓ 22ثٌُضجح ٖٓ )

ُمٌٝؽْٜ ٖٓ أًفجّ أٜٓجصْٜ، ٝػٖ صـي٣ضْٜ، ْٜٝٗٞٓ 

ٝص٘ظ٤لْٜ ٝإًِٝجػْٜ، ٝٙلجس ثُِذٖ ٝص٤ًٌذٚ، ٝػٖ 

ؼجس ٝثُقجٝ٘جس، ٝػٖ ث٧ٌٓثٛ ثُض٢ ص٤ٚخ  ِٝ ٌ ُٔ ثُ

ثالٟلجٍ ٖٓ ثٌُأُ فض٠ ثُووّ، ٝػٖ صود٤ٌٛج ِٝػالؽٜج؛ 

َْ ًضجدَٚ ك٢ ثٌُالّ ػٖ ٟذجةغ ثالٟلجٍ ٝػجهثصْٜ؛  ٝمض

 ٤ضٖٞٔ ًَ ٢ٕء دٔج ك٤ٚ ثُقجُز ثالؽضٔجػ٤ز ٝثُ٘ل٤ْز.ُ

 من وٌتألف «والمساكٌن الفمراء طب» كتاب --2

 البسٌطة األدوٌة على الجزار ابن فٌه تكلَّم بابا ، سبعٌن

 جهاز الصدر، الرأس، أمراض عالج فً المستعملة

 الجلد، أمراض والوالدة، الرحم البول، جهاز الهضم،

 ًّ  .الك

 كتاب ممدمته فً ولال( والمساكٌن الفمراء طب) كتاب

 والمسكنة الفمر أهل من كثٌرا   رأٌت لما وإنً))

 حفظ فً ألفتها التً الكتب منافع ٌنالوا أن ٌعجزون

 الطب، لمحب أجمع أن رأٌت..  المرض وإبداء الصحة

 باألدوٌة مداواتها وطرائك ودالئلها، وأسبابها العلل علم

 وٌسهل كلفة، وأسهل مؤنة، بأخف وجودها ٌسهل التً

 الفمراء من العوام عالج األطباء على ذلن مع

 ((.والمساكٌن

 فً جمع إنّه ممدمته فً ولال( المشاٌخ طب) كتاب--9

 لهم لتدوم المشاٌخ حفظ فً األوائل ألاوٌل» من كتابه

 ووصف أبدانهم تالئم صّحة آجالهم، ولت إلى الصّحة

 وهً – الستٌّن سنّ  بلغ عندما وحمدها جّربها أدوٌة فٌه

 من جملة للمسنٌّن ولّدم – نظره فً الشٌخوخة بَْدء سنّ 

 كتاب من ممتبس جلّها صّحتهم، على للمحافظة النصائح

 (.المّدة لطول العّدة: )بعنوان مفمود له

 العمالٌر على فٌه تكلم المفردة األدوٌة فً االعتماد --5

 مماالت، أربع فً وصنفه والمعدنٌة، والحٌوانٌة النباتٌة

( 378) عددها وبلغ األربع، األدوٌة درجات بحسب

،  أصل من( 319)و معدنً، أصل من( 95) منها دواء 

 لسطنطٌن لام ولد. مختلفة أصول من بمً وما نباتً،

 اسم تحت له موجز بوضع سالرنو مدٌنة فً اإلفرٌمً،

 كشفه لكن لنفسه، نسبه ثم Liber gradibus   مستعار

 باسم  كامال الكتاب بترجمة السرلسطً لسطنطٌن لٌام

Liberfiduciae. 

 إنجازاته

 األطفال طب فً متخصص عربً طبٌب أول

 المسنٌن طب فً متخصص مصري طبٌب أول

 من الصّحً، االلتصاد معرفة فً السبك فضل له كان

 شًء كل لبل والتٌسٌر التسهٌل خالل

 المولود عند المِص  منعكس عن تكلم من أول

 معتمدة مازالت كتابه فً المدرجة المفردات من العدٌد

 .العصرٌة األدوٌة دساتٌر فً

 وفاته 

 عام فً عاما 88 من أكثر عمر عن الجزار ابن توفً

 انه ولٌل تونس فً مٌالدٌة 988 الموافك هجرٌة 269

 ولماذا؟ لتله من أحد ٌوضح ان دون بالسم ممتوال مات

 العالم الزال والدواء الطب فً اثارا لنا ترن انه اال

 .اآلن حتى منها ٌستفٌد

 



 
 

رهًك يؼهىيخ  

 هم رؼهى؟
إٔ ٤ّوٗج إٌّثك٤َ ػ٤ِٚ ثُْالّ ٣ؼو أٍٝ ٖٓ هجٍ  -1

 ّذقجٕ ًد٢ ث٧ػ٠ِ.

دإٔ هُٞٚ )ثهٌأ دجّْ ًدي ثُي١ مِن( ٣ؼو أٍٝ ٓج ٍَٗ  -2

 ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ.ٖٓ 

 ث٤ُّٞ ثُي١ مِن ك٤ٚ أد٤٘ج آهّ ٛٞ ٣ّٞ ثُؾٔؼز. -3

 ثُٚالر ٢ٛ أٍٝ ٓج ٣ٌكغ ٖٓ أػٔجٍ. -4

 ٗذ٢ هللا ٣ّٞق ػ٤ِٚ ثُْالّ ٛٞ أٍٝ ٖٓ ص٠٘ٔ ثُٔٞس. -5

ٙالر ثُظٌٜ ٢ٛ أٍٝ ٙالر هجّ ثُ٘ذ٢ دمحم ٠ِٙ هللا  -6

 ػ٤ِٚ ِّْٝ دٚالصٜج.

ػ٘ٚ ٣ؼو  ثُٚقجد٢ ػٌٔ دٖ ثُنطجح ٢ًٝ هللا صؼج٠ُ -7

 أٍٝ ٖٓ ًضخ ثُضج٣ًل ثُٜؾ١ٌ.

أّ ثُٔؤ٤ٖ٘ٓ ث٤ُْور مو٣ؾز ٢ًٝ هللا صؼج٠ُ ػٜ٘ج صؼو  -8

 أ٠ُٝ ٍٝؽجس ثُ٘ذ٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

ٗذ٢ هللا إه٣ًِ ػ٤ِٚ ثُْالّ ٣ؼو أٍٝ ٖٓ ؽجٛو ك٢  -9

 ّذ٤َ هللا.

هُٞٚ )بسم ميحرلا نمحرلا هللا( ٢ٛ أٍٝ ٓج ٍَٗ ٖٓ  -10

 ثُضًٞثر.

 ز ث٢ٌٌُّ صؼو أػظْ آ٣ز ٓٞؽٞهر دجُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ.آ٣ -11

ثُٚقجد٢ ثُؾ٤َِ ّؼو دٖ أد٢ ٝهجُ ٣ؼو أٍٝ ٖٓ  -12

 أِٟن ّٜٔج ك٢ ّذ٤َ هللا ػَ ٝؽَ.

 ٗذ٢ هللا ٗٞؿ ػ٤ِٚ ثُْالّ ٛٞ ٤ٕل ث٤ٌُِّٖٔ. -13

ػوه ث٤ُْٖ٘ د٤ٖ ٗذ٢ هللا آهّ ٝٗذ٢ هللا ٗٞؿ ػ٤ِٜٔج  -14

 هٌٕٝ 10ثُْالّ 

 ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ ٝأدٞ دٌٌ ًال ٖٓ ثٌٍُّٞ دمحم -15

ثُٚو٣ن ٝ ػٌٔ دٖ ثُنطجح ٝ ًيُي ػ٢ِ دٖ ثد٢ ٟجُخ 

 ػجّ. 63ؽ٤ٔؼْٜ صٞك٢ ػٖ ػٌٔ ٣٘جَٛ 

ثُن٤ِلز ثُٔؼضْٚ ثُؼذج٢ّ ًجٕ ًٖٜٓٞ دِوخ ثُٔغٖٔ  -16

الٕ ثٌُهْ عٔج٤ٗز ًجٕ ُٚ هًٝ ثّج٢ّ ك٢ ف٤جصٚ ، ف٤ظ 

 8كضٚ ثٗٚ ًجٕ عجٖٓ ثُنِلجء ثُؼذج٤٤ّٖ ، ٝ هو هثٓش مال

 8ثٝاله ٝ  8ثٌٕٜ ، ُٝٚ ٖٓ ثالٝال ٝ ثُذ٘جس  8ّ٘ٞثس ٝ 

 كضٞفجس ُالّالّ. 8د٘جس ، ًٔج ثٕ كضٌصٚ ٕٜوس 

) فْجٕ دٖ عجدش ( ٢ًٝ هللا ػ٘ٚ ٕجػٌ ثٌٍُّٞ   -17

ػجّ ٢ٛٝ ٗلِ  120ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝ ثُْالّ ػجٓ ُٔور 

 ثُٔور ثُض٢ ػجٕٜج ؽو ثد٤ٚ.

ًٍّٞ هللا  ٛ٘جى ٤ّور صَٝؽش م٤ِلض٤ٖ ٖٓ مِلجء -18

٢ٛٝ ث٤ُْور ) أّٔجء د٘ش ػ٤ِٔ ( ٢ًٝ هللا ػٜ٘ج 

ٝثًٝجٛج ، ف٤ظ صَٝؽش ٖٓ ثُن٤ِلز أدٞ دٌٌ ثُٚو٣ن 

دؼو ٓٞس ٍٝؽٜج ) ؽؼلٌ دٖ ثد٢ ٟجُخ ( ، ًٔج صَٝؽش 

 .ٖٓ ػ٢ِ دٖ ثد٢ ٟجُخ دؼو ٝكجر ثد٢ دٌٌ ثُٚو٣ن

ثُِـز ثُؼٌد٤ز ص٠ْٔ دِـز ثُٞجه ٝىُي ٧ٜٗج ثُِـز  -19

 ؼجُْ ثُض٢ صٔضِي فٌف ثُٞجه.ثُٞف٤ور ك٢ ثُ

صؼو ثُِـز ثُؼٌد٤ز ٖٓ ثُوالةَ ثُض٢ صٌضخ ٖٓ ث٤ٔ٤ُٖ  -20

 إ٠ُ ث٤ُْجً ٓغ ثُِـز ثُؼذ٣ٌز ٝثُلج٤ًّز.
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 ػالج َمص فُزبيٍُ ظ ثبألػشبة

ك٤ضج٤ٖٓ ه ٣ؼو ك٤ضج٤ٖٓ ه أفو أْٛ ٓؾٔٞػز ثُل٤ضج٤ٓ٘جس 

ثُيثةذز ك٢ ثُوٕٛٞ، كٜٞ ثُْٔؤٍٝ ػٖ ص٘ظ٤ْ صٌث٤ًَ 

دجُيثس ثٌُج٤ُّْٞ ٝثُلْلًٞ، ُيث كئٗٚ ث٧ٓالؿ ك٢ ثُؾْْ 

ج ك٢ ثُقلجظ ػ٠ِ ٙقز ثُؼظجّ ٝثُؾٜجٍ  ًٔ ث ٜٓ ًً ٣ِؼخ هٝ

ثُٔ٘جػ٢، ٣ٌٖٝٔ ُِؾْْ ص٤٘ٚؼٚ ػٖ ٣ٌٟن ثُضؼٌٛ 

٧ٕؼز ثُِٖٔ، إى إٕ ٓٞؽجس ث٧ٕؼز ثُلٞم ثُذ٘لْؾ٤ز 

صْجْٛ ك٢ صـ٤ٌ ٌَٕ ث٤ٌُُْٞضٌٍٝ ٤ُٖذٚ ك٤ضج٤ٖٓ ه، عْ 

٤٘ؼٚ ٝصق٣ِٞٚ إ٠ُ ثٌَُٖ ٣ٌَٔ ثٌُذو ٝث٤ٌُِضجٕ ػ٤ِٔز صٚ

ث٠ُٖ٘ ثُْٔؤٍٝ ػٖ ٝظجةق ٛيث ثُل٤ضج٤ٖٓ ك٢ ٓنضِق 

أػٞجء ثُؾْْ، ٝؿجُذًج ٓج ٣ن٠ِ ؿ٤ٌ ثُٔنض٤ٖٚ د٤ٖ 

ًٕٞ ك٤ضج٤ٖٓ ه ك٤ضج٤ًٓ٘ج أّ ًٌٛٓٞٗج ٝىُي ُووًر ثُؾْْ 

 ػ٠ِ ص٤٘ٚؼٚ.

ٌُٖٝ ٌُٕٞ ٌٕٟٝ ص٤٘ٚغ ك٤ضج٤ٖٓ ه ٙؼذز ثُٔ٘جٍ 

ؼ ػٜ٘ج ثُؼو٣و ٣ضؼٌٛ ثُـجُخ ٌُٖٔالس ٗوٚٚ ثُض٢ ٣٘ض

ج، ٣ٌٖٝٔ ك٢ فجٍ  ًٔ ٖٓ ث٧ٌٓثٛ ٓٔج ٣ؾؼِٚ ك٤ضج٤ًٓ٘ج ٜٓ

هه٤وز ٖٓ عالط إ٠ُ  20ثُضؼٌٛ ثُٔذجٌٕ ُِِٖٔ ُٔور 

أًدغ ٌٓثس أّذٞػ٤ًج إٔ ٣ْجػو ك٢ إٗضجػ ثُؾْْ الفض٤جؽٚ 

ٖٓ ك٤ضج٤ٖٓ ه، ٝدجٌُؿْ ٖٓ ىُي إال إٔ فجالس ٗو٘ 

ثُض٢ ال  ْٓض٣ٞجس ك٤ضج٤ٖٓ ه ٕجةؼز ؽوًث دجُيثس ك٢ ثُذِوثٕ

ج  ًٞ صًَٝٛج ثُِٖٔ أؿِخ كٍٚٞ ثُْ٘ز، ٣ٌٖٝٔ أ٣

ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ك٤ضج٤ٖٓ ه ػٖ ٣ٌٟن ثُق٤ٔز ثُـيثة٤ز، إى 

٣ٞؽو ك٤ضج٤ٖٓ ه ك٢ ثُؼو٣و ٖٓ أٙ٘جف ثُـيثء ثُٔقض٣ٞز 

ػ٠ِ ثُوٕٛٞ ثُض٢ ٖٓ ثٌُٖٔٔ إٔ صْجْٛ ك٢ ػالػ 

 أػٌثٛ ٗوٚٚ

 ػالج َمص فُزبيٍُ ظ ثبألػشبة 

ث٧ٟؼٔز ٝثُٔأًٞالس ثُض٢  ال ٣ٞؽو ثٌُغ٤ٌ ٖٓ أٗٞثع

صقض١ٞ ػ٠ِ ك٤ضج٤ٖٓ ه، دجّضغ٘جء ث٧ّٔجى ثُو٤٘ٛز ٝدؼٜ 

ثُٔأًٞالس ثُذق٣ٌز ٝثُقذٞح ثُٔوػٔز، ٝٛيث دجُٔقِٚز 

٣ؼ٢٘ إٔ ٝؽٞه ك٤ضج٤ٖٓ ه ك٢ ثُ٘ذجصجس ٛٞ ٓقوٝه ُِـج٣ز، 

مجٙز ث٧ػٖجح، ٌُٖ ٝك٢ ٗلِ ثُٞهش ٤ٖ٣ٌ دؼٜ 

ثُـٌثح ٛٞ ثُنذٌثء ٝثُذجفغٕٞ إ٠ُ ًٕٞ ثُلطٌ أٝ ػٔ 

ثُٚ٘ق ثُ٘ذجص٢ ثُٞف٤و ثُي١ ٣قض١ٞ ػ٠ِ ك٤ضج٤ٖٓ ه، ٝهو 

٣ٌٕٞ دّٞغ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُ٘جُ ثالػضٔجه ػ٠ِ ص٘جٍٝ ثُلطٌ 

ُؼالػ ٗو٘ ك٤ضج٤ٖٓ ه، ٖٝٓ ثُٔغ٤ٌ ُالٛضٔجّ إٔ ثُلطٌ 

٣قَٚ ػ٠ِ فجؽضٚ ٖٓ ك٤ضج٤ٖٓ ه دط٣ٌوز صٖذٚ ثُط٣ٌوز 

ثُض٢ ٣ْضؼِٜٔج ؽْْ ث٩ْٗجٕ ُِقٍٚٞ ػ٠ِ ٛيث 

ج٤ٖٓ؛ أ١ ػذٌ ثُضؼٌٛ ٧ٕؼز ثُِٖٔ كٞم ثُل٤ض

ثُذ٘لْؾ٤ز، ٌُٖ ثُلطٌ ٣٘ضؼ ٌَٕ ٖٓ ك٤ضج٤ٖٓ ه ٣ُوػ٠ 

، ٝك٢ 3، دؼٌِ ث٩ْٗجٕ ثُي١ ٣٘ضؼ ك٤ضج٤ٖٓ ه2دل٤ضج٤ٖٓ ه

ال ٗٞػ٢ ك٤ضج٤ٖٓ ه إٔ ٣ٌٞٗج ٓل٤و٣ٖ  ٌِ ثُقو٤وز ٣ٌُٖٔ ُ

٣ذو٠ أًغٌ ًلجءر ٖٓ  3ُؾْْ ث٩ْٗجٕ، ٌُٖ ك٤ضج٤ٖٓ ه

فجٍ صضذج٣ٖ ٤ًٔز ك٤ضج٤ٖٓ ه ك٢ ، ٝػ٠ِ أ١ 2ك٤ضج٤ٖٓ ه

ثُلطٌ ثػضٔجهًث ػ٠ِ ٗٞع ثُلطٌ؛ إى إٕ ٛ٘جُي أٗٞثع ٖٓ 

ؿٌثّ ٜٓ٘ج إٔ ٣َٝه  100ثُلطٌ ثُذ١ٌ ثُض٢ ٣ٌُٖٔ ٍ

% ٖٓ ث٤ٌُٔز ثُٔ٘ٚٞؿ 300ث٩ْٗجٕ دٔج ٣َٚ إ٠ُ 

دض٘جُٜٝج ٖٓ ك٤ضج٤ٖٓ ه ٤ٓٞ٣ًج، ٣ٌٝؽغ ّذخ ىُي إ٠ُ 

ثُِٖٔ  صؼٌٛ ثُلطٌ ثُذ١ٌ إ٠ُ ٤ًٔز ًذ٤ٌر ٖٓ إٔؼز

كٞم ثُذ٘لْؾ٤ز صلٞم ٓج ٣ضؼٌٛ إ٤ُٚ ثُلطٌ ثُضؾج١ً، 

ٌُٖ ٣ؾخ صٞم٢ ثُقيً ثُٖو٣و ػ٘و ثٌُؿذز دض٘جٍٝ ثُلطٌ 

ث ػ٠ِ ؽْْ  ًٌ ج ٝمط ًٓ ثُذ١ٌ؛ ٧ٕ دؼٜٞج ٣ُؼو ّج

ث٩ْٗجٕ، ٝصِؼخ ثُق٤ٔز ثُـيثة٤ز ثُٔقض٣ٞز ػ٠ِ أٟؼٔز 

ج ك٢ ثُؼالػ ٝثُٞهج٣ز ٖٓ  ًٔ ث ٜٓ ًً ؿ٤٘ز دٜيث ثُل٤ضج٤ٖٓ هٝ

ٜٝٓ٘ج: ث٧ّٔجى: ٣ؼو ّٔي ثُْجُٕٔٞ أفو أْٛ  ٗوٚٚ

ٓٚجهً ك٤ضج٤ٖٓ ه، إى ٣قض١ٞ ػ٠ِ ٤ًٔجس ؽ٤ور ٓ٘ٚ، 

ج ػ٠ِ ٤ًٔجس ؽ٤ور ٖٓ ثُذٌٝص٤ٖ  ًٞ ٣ٝقض١ٞ أ٣

"، ٣ٌٖٝٔ 3ٝث٧فٔجٛ ثُو٤٘ٛز ث٧ّج٤ّز "ث٤ٓٝ٧ـج 

ص٘جٍٝ ثُْجُٕٔٞ ٣ًٖٞٓج أٝ ِْٓٞهًج أٝ ٓطذًٞمج ػ٠ِ 

ٜج: ٣ٍش ًذو ثُذنجً، دج٩ٝجكز ث٠ُ أّٔجى أمٌٟ ٓ٘

ٝفور ه٤ُٝز ٌَُ ِٓؼوز  450ّٔي: إى ٣قض١ٞ ػ٠ِ 

% ٖٓ ث٤ٌُٔز ث٠ُٙٞٔ دٜج ٤ٓٞ٣ًج 75ٙـ٤ٌر، أ١ 

ُِٖن٘. ّٔي ثٌُٗؾز: أٝ ٓج ٣ؼٌف دجُْٔي ثُِٔٔـ 

ٝفور ه٤ُٝز ٌَُ ٣ٌٕقز ٓطذٞمز  ٣ٝ306قض١ٞ ػ٠ِ 

ُِٖن٘. ّٔي  RDA% ٖٓ 51ٝؽجكز، ٝثُض٢ صٔغَ 

ز ٌُِْٔز ٝفور ه٤ُٝ 706أدٞ ٤ّق: ٣قض١ٞ ػ٠ِ 

% ٖٓ  117ثُٞثفور، ٓطذٞمز ٝؽجكز، أ١ ٓج ٣وجًح 

ث٤ٌُٔز ث٤ٓٞ٤ُز ث٠ُٙٞٔ دٜج ُِٖن٘. ٣ٍش ًذو ّٔي 

ثُوو: ٣قض١ٞ ٣ٍش ًذو ّٔي ثُوو ػ٠ِ ٤ًٔجس ػج٤ُز ٖٓ 

ث٧فٔجٛ ثُو٤٘ٛز ث٧ّج٤ّز ثُٜٔٔز ُٚقز ثُوِخ، ًٔج 

٣قض١ٞ ػ٠ِ ٤ًٔجس ؽ٤ور ٖٓ ثُل٤ضج٤ٓ٘جس ثُيثةذز ك٢ 

أ ٝه. ٙلجً ثُذ٤ٜ: ٧ٕ ك٤ضج٤ٖٓ ه ٖٓ ثُوٖٛ ًل٤ضج٤ٖٓ 

ثُل٤ضج٤ٓ٘جس ثُيثةذز ك٢ ثُوٖٛ كٜٞ ٣ٞؽو ك٢ ٙلجً 

ج  ًٞ ثُذ٤ٜ، ٝال ٣ٞؽو ك٢ د٤جٝٚ، ٣ٝقض١ٞ ثُذ٤ٜ أ٣

ػ٠ِ ْٗذز ؽ٤ور ٖٓ ثُذٌٝص٤ٖ ًٔج ٣قض١ٞ ػ٠ِ ؽ٤ٔغ 

أٗٞثع ث٧فٔجٛ ث٧ّج٤ّز ثُض٢ ٣قضجؽٜج ثُؾْْ، إى 

ض٤ٖ ٣قض١ٞ ٟذن ٖٓ ثُذ٤ٜ ثُٔنلٞم دجّضنوثّ د٤ٞ

ٝفور ه٤ُٝز، أ١  88ًذ٤ٌص٤ٖ ٖٓ د٤ٜ ثُوؽجػ ػ٠ِ 

% ٖٓ ث٤ٌُٔز ث٤ٓٞ٤ُز ث٠ُٙٞٔ دٜج ُِٖن٘. ثُؾذٖ: 15

صقض١ٞ ٖٓضوجس ثُق٤ِخ ػ٠ِ ْٗخ ؽ٤ور ٖٓ ك٤ضج٤ٖٓ 

هثٍ، ٝصقض١ٞ ػ٠ِ ثُذٌٝص٤ٖ ٝثٌُج٤ُّْٞ ٝك٤ضج٤ٖٓ ى 

ثُض٢ صْجْٛ ؽ٤ٔؼٜج ك٢ فٔج٣ز ثُؼظجّ ٝصو٣ٞضٜج. ثُضٞٗج 

ثُضٞٗج ثُٔؼِذز ٝثٌُْه٣ٖ ثُٔؼِخ  ٝثٌُْه٣ٖ: صؼو ًَ ٖٓ

أفو أكَٞ ٝأًم٘ ٓٚجهً ك٤ضج٤ٖٓ ه، ًٔج ٣قض١ٞ ٛيث 

ثُ٘ٞع ٖٓ ث٧ّٔجى ػ٠ِ ث٧فٔجٛ ثُو٤٘ٛز ث٧ّج٤ّز، 



 
 

٣ٝض٤َٔ ّٔي ثٌُْه٣ٖ ػٖ ؿ٤ٌٙ ٖٓ ث٧ّٔجى دإٔ كضٌر 

ف٤جصٚ أهَ ٖٓ ؿ٤ٌٙ ُيث كجّضٜالًٚ أًغٌ أٓجٗز ٝىُي ُؼوّ 

ثُض٢ هو صْْٔ  ثفضٞثةٚ ػ٠ِ ْٗخ ػج٤ُز ٖٓ ثَُةذن

ث٩ْٗجٕ. ث٧ٟؼٔز ثُٔوػٔز: ثى ص٤ٞق ثًٌُٖجس 

ثُٔٚ٘ؼز ُذؼٜ ث٧ؿي٣ز ك٤ضج٤ٖٓ )ه( إ٠ُ ثُؼو٣و ٖٓ 

ث٧ٟؼٔز ثُّٔٚ٘ؼز صؾج٣ًًج، ٝصَٖٔ ٛيٙ ث٧ٟؼٔز ثُٖجةؼز 

ثُض٢ صقض١ٞ ػ٠ِ ك٤ضج٤ٖٓ )ه( ث٩ٝجك٢ ٝثُٔٞثه ثُٔـي٣ز 

ث٧مٌٟ: ف٤ِخ ثُذوٌ. ػ٤ٌٚ ثُذٌصوجٍ. فذٞح ث٩كطجً 

 ٌٕجُٜج ثُٔنضِلز.دأ

 أػؽاض َمص فُزبيٍُ ظ

صضؼوه أػٌثٛ ٗو٘ ك٤ضج٤ٖٓ هثٍ ُضَٖٔ ث٩ًٛجم  

ٝثُضؼخ ثُْٔض٣ٌٖٔ ٝث٥ّ ك٢ ثُؼظجّ ٝثُؼٞالس هو ٣َٚ 

٤ُِٖ ثُؼظجّ دجُيثس ػظجّ ثُول٘ ثُٚو١ً ٝثٌُْجؿ ُوٟ 

ث٧ٟلجٍ، ًٔج ٣ٌٖٔ ُ٘و٘ ْٗخ ك٤ضج٤ٖٓ ه ثُضأع٤ٌ ػ٠ِ 

ضِق ؽٌػجس ك٤ضج٤ٖٓ ػَٔ ؽٜجٍ ثُٔ٘جػز ٝإٝؼجكٚ، ٝصن

ه ثُٔض٘جُٝٚ دجمضالف ثُلتز ثُؼ٣ٌٔز ٝثُؾِ٘ ٝفجؽز 

ثُٖن٘ ُضَٖٔ ثٌُٝغ صقش ػٌٔ ثُْ٘ز ٣قضجؽٕٞ إ٠ُ 

ٝفور ه٤ُٝز ٤ٓٞ٣ًج. ث٧ٟلجٍ ٖٓ ػٌٔ ّ٘ز  400ٓج ٣وجًح 

ج، ٣قضجؽٕٞ إ٠ُ ٓج ٣وجًح  ًٓ  600إ٠ُ ػٌٔ عالعز ػٌٖ ػج

 إ٠ُ ػٌٔ 14ٝفور ه٤ُٝز ٤ٓٞ٣ًج. ثٌُٔثٛوٕٞ ٖٓ ػٌٔ 

ٝفور ه٤ُٝز ٤ٓٞ٣ًج.  600، ٣قضجؽٕٞ إ٠ُ ٓج ٣وجًح 18

، ٣قضجؽٕٞ إ٠ُ ٓج 70إ٠ُ ػٌٔ  19ثُذجُـٕٞ ٖٓ ػٌٔ

ٝفور ه٤ُٝز ٤ٓٞ٣ًج. ًذجً ثُْٖ ثُي٣ٖ  ٣600وجًح 

ٝفور ه٤ُٝز  800، ٣قضجؽٕٞ إ٠ُ ٓج ٣وجًح 70صؾجٍٝٝث 

 ٤ٓٞ٣ًج.

 أقجبة َمص فُزبيٍُ ظ

، ٜٓ٘ج: ٣ُٚجح ثٌُؽجٍ د٘و٘ ك٤ضج٤ٖٓ ه ٧ّذجح ًغ٤ٌر 

ػوّ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ٓج ٣ٌل٢ فجؽز ثُؾْْ ٖٓ ك٤ضج٤ٖٓ ه 

ٖٓ ثُطؼجّ، أٝ ث٩ٙجدز دٖٔجًَ ك٢ ثٓضٚجٗ ثُؾْْ 

ُل٤ضج٤ٖٓ ه، أٝ هِز ثُضؼٌٛ ٧ٕؼز ثُِٖٔ، أٝ ػؾَ 

ث٤ٌُِض٤ٖ أٝ ثٌُذو ػٖ صق٣َٞ ك٤ضج٤ٖٓ ه إ٠ُ صٌث٤ًخ 

ٓ٘جّذز ُقجؽجس ثُؾْْ، أٝ دْذخ ص٘جٍٝ ث٧ه٣ٝز ثُض٢ 

س ثُؾْْ ػ٠ِ ثٓضٚجٗ أٝ صق٣َٞ صضؼجًٛ ٓغ هوًث

ك٤ضج٤ٖٓ ه، ٝػ٠ِ ثُؼّٔٞ صَهثه كٌٗ ث٩ٙجدز د٘و٘ 

ك٤ضج٤ٖٓ ه ػ٘و كتجس ٓؼ٤٘ز ٖٓ ثُ٘جُ، ٓغَ: ث٧كٌثه ثٌُذجً 

دجُؼٌٔ؛ ٧ٕ ثُؾِو ٣لوو ٓووًصٚ ػ٠ِ إٗضجػ ك٤ضج٤ٖٓ ه ٖٓ 

إٔؼز ثُِٖٔ ًِٔج صووّ ث٩ْٗجٕ دجُؼٌٔ. ث٧كٌثه ثُي٣ٖ 

صؤعٌ ػ٠ِ ثٓضٚجٗ ثُؾْْ  ٣أميٕٝ دؼٜ ث٧ه٣ٝز ثُض٢

ُل٤ضج٤ٖٓ ه؛ ًج٧ه٣ٝز ثُٔٞجهر ٌُِٚع ٝث٧ه٣ٝز ثُٔٞجهر 

ُِلط٣ٌجس. ثُٔٚجدٕٞ دذؼٜ ث٧ٌٓثٛ ثُض٢ صؤعٌ ػ٠ِ 

ثٓضٚجٗ أؽْجْٜٓ ُِوٕٛٞ؛ ًٌٔٛ ًٌٕٝ ٓغاًل. 

أٙقجح ثُذٌٖر ثُوثً٘ز. ثُٔٚجدٕٞ دجُْٔ٘ز. ثُٔٚجدٕٞ 

ٝ دٜٖجٕز ثُؼظجّ. ثُٔٚجدٕٞ دأٌٓثٛ ث٠ٌُِ ثَُٔٓ٘ز أ

أٌٓثٛ ثٌُذو. ثُٔٚجدٕٞ دوثء ثَُْ أٝ ثُْج٣ًًٞو. 

 ثُٔٚجدٕٞ دٌْٟجٕ ثُؼوو ثُِٔلج٣ٝز.

 أهًُخ فُزبيٍُ ظ 

إىث ُْ صقَٚ ػ٠ِ ثُووً ثٌُجك٢ ٖٓ ك٤ضج٤ٖٓ )ه( ك٢ 

ٗظجٓي ثُـيثة٢، كْضٌٕٞ أًغٌ ػٌٝز ُنطٌ ث٩ٙجدز 

دأٌٓثٛ ثُؼظجّ، ٝأٜٛٔج ٖٛجٕز ثُؼظجّ ػ٘و ثُذجُـ٤ٖ، 

ج ُِقجالس ث٥ص٤ز: ٓوجٝٓز دؼٜ أٗٞثع  ٣ُٝؼوّ ك٤ضج٤ٖٓ ه ًٔ ٜٓ

ثٌُْٟجٕ. ثُضو٤َِ ٖٓ مطٌ ثالٙجدز دأٌٓثٛ ثُوِخ 

ٝث٧ٝػ٤ز ثُو٣ٞٓز. هثء ث١ٌٌُْ. ثًصلجع ٝـ٠ ثُوّ. 

 ثُضِٚخ ثُٔضؼوه.

 

 

 

 

 

 ػالج زًىضخ انًؼعح ثبألػشبة انطجُؼُخ

 يمعيخ

فٔٞٝز ثُٔؼور فٔٞٝز ثُٔؼور ٢ٛ ٌِٖٓز ٕجةؼز صٖ٘أ 

ػٖ ثًصلجع أفٔجٛ ثُٔؼور إ٠ُ ث١ٌُٔء، كل٢ ٛيٙ ثُقجُز 

صُؾذٌ دؼٜ ٓقض٣ٞجصٜج ػ٠ِ ثُؼٞهر إ٤ُٚ، ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ 

ثُٖؼًٞ دأُْ فجًم أّلَ ثُٚوً، ٝك٢ فجٍ ًجٗش 

أفٔجٛ ثُٔؼور صٌصو إ٠ُ ث١ٌُٔء أًغٌ ٖٓ ٌٓص٤ٖ ك٢ 

٘ ٓٚجدًج دٌٔٛ ٠ُْٔ٣ ث٧ّذٞع، كوو ٣ٌٕٞ ثُٖن

ثالًصوثه ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢، ٝػجهرً ٓج ٣قوط ث٧ُْ ثُي١ 

صْذذٚ فٔٞٝز ثُٔؼور دؼو ص٘جٍٝ ثُٞؽذجس، ٝك٢ ثُْٔجء 

ج  ًٝ ٌَ أٝ ػ٘و ثالّضِوجء، ٝؿجُذًج ٓج صٌٕٞ فٌهز ثُٔؼور َػ

ث ُِوِن، ٣ٌٝٔ٘ي ث٤ُْطٌر ػ٠ِ  ًً ٌَّ ٓٚو ٓؤهضًج ٝال صٖ

٠ٔٗ ثُق٤جر،  أػٌثٜٝج ٖٓ مالٍ إؽٌثء صـ٤٤ٌثس ك٢

ٝص٘جٍٝ ث٧ه٣ٝز ثُض٢ ال صقضجػ إ٠ُ ٝٙلز ٟذ٤ز، ٌُٖ ك٢ 

فجٍ ًجٗش فٔٞٝز ثُٔؼور صقوط دجّضٌٔثً ٝأػٌثٜٝج 

صضوثمَ ٓغ ث٧ٖٗطز ث٤ٓٞ٤ُز ٣ؾخ ػ٘وٛج ثّضٖجًر 

 ٟذ٤ذي.

 ػالج زًىضخ انًؼعح ثبألػشبة انطجُؼُخ

٣ؾو دؼٜ ث٧ٕنجٗ دؼٜ ث٧ػٖجح ثُطذ٤ؼ٤ز ٓل٤ورً  

ّٕ ثُؼالؽجس ك٢ ػالػ أػٌثٛ ف ٔٞٝز ثُٔؼور، إاّل أ

ثُؼٖذ٤ز ال صنٞغ المضذجً ُِْالٓز ٝثُلؼج٤ُز، ُْٝ صٞثكن 

ػ٤ِٜج ٓ٘ظٔز ثُـيثء ٝثُوٝثء، ٤ُِٝ ٖٓ ث١ًٌُٝٞ إٔ 



 
 

صقون ٗلِ ٓؼج٤٣ٌ ثُض٤٘ٚغ ٝثُضؼذتز ثُض٢ صقووٜج ث٧ه٣ٝز، 

ٖٝٓ ث٧ػٖجح ثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ صْجػو ػ٠ِ صنل٤ق 

 فٔٞٝز ثُٔؼور ٓج ٣أص٢

ث ٜٓوةًج  :انجبثىَح ًٌ ٣ٔضِي ًٞح ٖٓ ٕج١ ثُذجدٞٗؼ صأع٤

ُِؾٜجٍ ث٢ُٜٔٞ، ٌُٖ ٣ؾخ ػ٠ِ ث٧ٕنجٗ ثُي٣ٖ 

 ٣ؼجٕٗٞ ٖٓ فْج٤ّز صؾجٙ ثُذٌى صؾ٘خ ثّضنوثّ ثُذجدٞٗؼ. 

ثَُٗؾذ٤َ: إٕ ؽيً ٗذجس ثَُٗؾذ٤َ ػالػ ػٖذ٢ ُِقلجظ 

ػ٠ِ ٙقز ثُؾٜجٍ ث٢ُٜٔٞ، ٝهو ثّضنوّ ػور هٌٕٝ 

 ًؼالػ ٕؼذ٢ ُقٔٞٝز ثُٔؼور. 

أعذضش ثُؼو٣و ٖٓ ثُوًثّجس كؼج٤ُز ػٌم  انكىـ: ػؽق

ثُُْٞ ك٢ ػالػ فٔٞٝز ثُٔؼور، ٣ٝوجٍ إٗٚ ٣َ٣و ٖٓ 

ثُطذوز ثُٔنج٤ٟز ثُٔٞؽٞهر ك٢ دطجٗز ث١ٌُٔء، ٓٔج 

٣ْجػوٙ ػ٠ِ ٓوجٝٓز ثُضأع٤ٌثس ثَُٔػؾز ٧فٔجٛ 

 ثُٔؼور، ٝٛٞ ٓضجؿ ػ٠ِ ٌَٕ فذٞح ّٝجةَ. 

ٖ كوو ثّضنوٓش ثُؼو٣و ٓ ػالخبد ػشجُخ أضؽي:

ثُؼالؽجس ثُؼٖذ٤ز ث٧مٌٟ ُؼالػ فٔٞٝز ثُٔؼور ػ٠ِ 

ٌّ ثُوٌٕٝ، ٌُٖ صٞؽو أهُز ػ٤ِٔز ه٤ِِز ُضأ٤ًو كؼج٤ُضٜج،  ٓ

ّٕ ًالا ٖٓ ثٌُٖٔ ٝؽيً ثُنط٢ٔ ٕٝج١ ثُذجدج٣ج  كوو ه٤َ إ

٣ٌٖٔ إٔ ٣ْجْٛ ك٢ ػ٤ِٔز ثُْٜٞ ٝٝهق فٔٞٝز 

 ثُٔؼور، ًٔج هو ٣ض٘جٍٝ دؼٜ ث٧ٕنجٗ ثُذجدج٣ج ثُطجٍؽز. 

 يُؿنُخ نسًىضخ انًؼعح  ػالخبد

صٞؽو ثُؼو٣و ٖٓ ثُؼالؽجس ث٤َُُ٘ٔز ثُض٢ ٣ٌٖٔ ثّضنوثٜٓج 

 ُِضنل٤ق ٖٓ فٔٞٝز ثُٔؼور ٝثُٞهج٣ز ٜٓ٘ج، ٜٓ٘ج ٓج ٣أص٢

صقوط فٔٞٝز ثُٔؼور ػ٘وٓج  اؼرعاء انًالثف واقؼخ:

صٌصلغ ٓقض٣ٞجس ثُٔؼور إ٠ُ ث١ٌُٔء، إى ٣ٌٖٔ ٧فٔجٜٝج 

جالس هو ٣ؼج٢ٗ إٔ صقٌم ث٧ْٗؾز ك٤ٚ، ٝك٢ دؼٜ ثُق

دؼٜ ث٧ٕنجٗ ٖٓ فٔٞٝز ثُٔؼور دْذخ ثًصوثء 

ٓالدِ ٤ٝوز صْذخ ٣ٍجهر ثُٞـ٠ ػ٤ِٜج، كئىث ًجٕ ىُي 

 ٛٞ ثُْذخ ٣ؾخ صنل٤ق ثُقَثّ أٝ ثٌُْٝثٍ. 

إٕ ٝٝؼ٤ز ثُؾْْ هو صْجْٛ ك٢  انىلىف ثبقزمبيخ:

فوٝط فٔٞٝز ثُٔؼور، كل٢ فجٍ ًجٕ ثُٖن٘ ٣ٚجح 

ْضٍِن أٝ ؽجُِ ٣ؾخ ػ ُٓ ٤ِٚ ثُٞهٞف، ٝك٢ فجٍ دٜج ٝٛٞ 

فوٝعٜج ػ٘و ثُٞهٞف ٣ؾخ صؼو٣َ ٝٝؼ٤ز ثُٞهٞف 

ُضٚذـ أًغٌ ثّضوجٓزً؛ ٧ٕ ىُي ٣وَِ ٖٓ ثُٞـ٠ ػ٠ِ 

ثُؼِٞز ثُؼجٌٙر ١ٌُِٔء، ٢ٛٝ ػِٞز صْجػو ػ٠ِ ٓ٘غ 

 أفٔجٛ ثُٔؼور ٖٓ ثالًصلجع إ٠ُ ث١ٌُٔء. 

إٕ ثالّضِوجء ٣ٌٖٔ إٔ  ؼفغ اندؿء انؼهىٌ يٍ اندكى:

ر أّٞأ، ُيُي ػ٘و ٝهش ثُّ٘ٞ ٣ٌٖٔ ٣ؾؼَ فٔٞٝز ثُٔؼو

ًكغ ثُؾَء ثُؼ١ِٞ ٖٓ ثُؾْْ؛ إى إٕ ًكغ ثٌُأُ 

دجُّٞجةو ث٩ٝجك٤ز ال ٣ٌل٢ ػجهرً، ُيُي ٣ؾخ ًكغ ثُؾْْ 

ث  ًٌ ٖٓ ثُنٌٚ إ٠ُ أػ٠ِ، ٝإىث ًجٕ ثُٖن٘ ٣ٔضِي ٣ٌّ

هجداًل ُِضؼو٣َ ك٤ٌٖٔ ٝذطٚ دَث٣ٝز ٓ٘جّذز ُضٞك٤ٌ 

 ثٌُثفز.

٣ٌٖٔ ُٚٞهث ثُنذَ إٔ  ضهظ صىظا انطجؿ يغ انًبء: 

صٜوا ٖٓ فٔٞٝز ثُٔؼور ػٖ ٣ٌٟن ٓؼجهُز أفٔجٜٝج، 

٣ٝؾخ ػ٠ِ ثُٖن٘ إٔ ٣ٌٖح ثُْٞثةَ دذ٠ء ػ٘وٓج 

 ٣ؼج٢ٗ ٖٓ ٛيٙ ثُقجُز. 

٣ؼو مَ ثُضلجؿ ػالًؽج ٤ًَُ٘ٓج آمٌ  اقزطعاو ضم انزفبذ:

٣ْضنوٓٚ دؼٜ ث٧ٕنجٗ ُؼالػ فٔٞٝز ثُٔؼور؛ ٝىُي 

، ٝهو ثهضٌؿ أفو الػضوجهْٛ أٗٚ هو ٣ق٤و أفٔجٜٝج

ثُذجفغ٤ٖ إٔ ص٘جٍٝ مَ ثُضلجؿ ثُٔنلق دجُٔجء دؼو ثُٞؽذز 

ثُـيثة٤ز هو ٣ْجْٛ ك٢ صنل٤ق فٔٞٝز ثُٔؼور ػ٘و 

ثُذؼٜ، ٓغ ىُي كئٕ ٛيٙ ثُضأع٤ٌثس ُْ صَٚ إ٠ُ ْٓضٟٞ 

ثُوالُز ث٩فٚجة٤ز، ُيث صٞؽو فجؽز إ٠ُ إؽٌثء ث٣َُٔو ٖٓ 

 ثُوًثّجس، ٌُٖ ك٢ فجٍ ًؿخ ثُٖن٘ دضؾٌدز ٛيث

ثُؼالػ ٣ؾخ ػ٤ِٚ ٌٕح مَ ثُضلجؿ ثُٔنلق دؼو 

 ثُٞؽذجس. 

كئٕ ٓٞؾ  2014ٝكوًج ُذقظ ٌٖٗ ػجّ  يضغ انؼهكخ:

ثُؼٌِز ُٔور ٗٚق ّجػز صو٣ٌذًج دؼو ثُٞؽذجس هو ٣ْجػو 

ج ػ٠ِ صو٤َِ فٔٞٝز ثُٔؼور؛] ًٞ [ إى إٕ ٓٞؾ ثُؼٌِز ٥أ٣

٣قلَ إٗضجػ ثُِؼجح، ٝهو ٣ْجْٛ ىُي ك٢ صنل٤ق أفٔجٛ 

 ١ٌٔء.ثُٔؼور ٖٓ ثُ

ّٕ ثُضوم٤ٖ هو ٣قلَ ٗٞدجس  انزىلف ػٍ انزعضٍُ:  إى إ

 فٔٞٝز ثُٔؼور. 

صْجػو ثُنٌٞٝثس ػ٠ِ صو٤َِ فٔٞٝز  انطضؽواد:

ّْٖ ػ٤ِٔز ثُْٜٞ ك٤ٜج؛ ٧ّٜٗج ه٤ِِز ثُوٕٛٞ  ثُٔؼور، ٝصق

ٝث٣ٌٌُْجس، ٖٝٓ ثُنٌٞٝثس ثُض٢ ٣٘ٚـ دٜج؛ 

ثُلج٤ُٞٙجء ثُنٌٞثء، ٝثُذ٢ًٌِٝ، ٝثُوٌٗذ٠٤، ٝثُنٌٞ 

 ثًُٞه٤ّز، ٝثُذطجٟج، ٝثُن٤جً. 

ِز ػ٠ِ  ظلُك انشىفبٌ: ّٞ ٝٛٞ أفو ث٧ٟؼٔز ثُٔل

ٚوً ٓٔضجٍ ٤ُ٨ُجف، إى ٣ٌٖٔ ُِٖٞكجٕ إٔ ثُلطًٞ، ٝٓ

ّ٘ فٔٞٝز ثُٔؼور ٣ٝوَِّ ٖٓ أػٌثٛ ثًصؾجػٜج.  ٣ٔض

صوَِّ ثفضٔج٤ُز فوٝط أػٌثٛ  انفىاكه غُؽ انسبيضُّخ:

فٔٞٝز ثُٔؼور، دٔج ك٤ٜج ثُذط٤ل، ٝثٍُٔٞ، ٝثُضلجؿ، 

 ٝثٌُغٌٟ.

ًجُوؽجػ ث٢ٌُٓٝ،  انهسىو انطبنُخ يٍ انعهىٌ: 

ق٣ٌز ٖٓ ٕأٜٗج صو٤َِ أػٌثٛ ٝث٧ّٔجى، ٝثُٔأًٞالس ثُذ

 ثًصؾجع فٔٞٝز ثُٔؼور. 

ٝثُض٢ صَٖٔ ٓٚجهًٛج ًاًل ٖٓ:  رُبول انعهىٌ انصسُّخ:

ث٧كًٞجهٝ، ٝثُؾٍٞ، ٝديًٝ ثٌُضجٕ، ٣ٍٝش ث٣َُضٕٞ، 

٣ٍٝش ثُْْْٔ، ٣ٍٝش ػذجه ثُِٖٔ، ٝثُقو ٖٓ ص٘جٍٝ 

 ثُوٕٛٞ ثُٖٔذؼز. 



 
 

ّٕ ص٘جٍٝ ثٌٌُث٣ٝز ٣وَِّ ٖٓ ثُٖؼًٞ دجالانكؽاوَخ ٓضالء : إ

ٝثالٗضلجك ٝصٖ٘ؾجس ثُٔؼور، ٝصق٤ْٖ أػٌثٛ فٌهز 

 ثُٔؼور، ٝثُـغ٤جٕ ٝثُضو٤ؤ. 

٣ٌٖٔ ُض٘جٍٝ ديًٝ ثُنٌهٍ إٔ ٣وَِ ٖٓ  َجبد انطؽظل:

آالّ ثًصؾجع ثُقٜٔ ٖٓ ثُٔؼور، ٝأػٌثٝٚ ث٧مٌٟ 

 ثُٔٚجفذز؛ ًجُـغ٤جٕ، ٝثُضو٤ؤ، ٝثُضٖ٘ؼ.

طٖ ك٢ فجُز ثٍُٕٞ ثَُثةو، كئٕ ٓ٘طوز ثُذ فمعاٌ انىؾٌ: 

صقض١ٞ ػ٠ِ هٕٛٞ ٓضٌثًٔز صْذخ ٝـًطج ػ٠ِ ثُؼِٞز 

ثُؼجٌٙر ثُض٢ صٔ٘غ ثًصوثه ثُقٜٔ ٖٓ ثُٔؼور إ٠ُ 

ج ٣ْذخ ٝؼلٜج ٝػوّ هوًصٜج ػ٠ِ ث٩ؿالم  ّٔ ث١ٌُٔء، ٓ

ٍَ ًجَٓ، ٝدجُضج٢ُ فوٝط أػٌثٛ فٔٞٝز ثُٔؼور،  دٌٖ

َّ ثُٞـ٠ ػ٠ِ صِي ثُؼِٞز، ٓٔج  ٝػ٘و كوو ثٍُٕٞ ٣و

ٝٓ٘غ ثًصوثه ثُقٜٔ ٖٓ ثُٔؼور  ٣ْٔـ ُٜج دئؿالهٜج ًجٓالً 

 إ٠ُ ث١ٌُٔء. 

ّٕ  انزمهُم يٍ رُبول انكؽثىهُعؼاد: أظٌٜس ثُوًثّجس أ

ٌر صٌٕٞ ّذذًج ك٢ كٌٟ ٗٔٞ  ّٔ ثٌٌُد٤ٛٞوًثس ثُٔضن

ثُذٌض٣ٌ٤ج، ٝثُضْذخ دجالٓضالء ٝثُ٘لنز ٝثُٞـ٠ ك٢ 

ٓ٘طوز ثُذطٖ، ٝثُذؼٜ أظٌٜ أٜٗج ّذخ ًة٢ْ٤ 

، ُيُي كئٕ ص٘جٍٝ الًصؾجع أفٔجٛ ثُٔؼور إ٠ُ ث١ٌُٔء

 ؿيثء ه٤َِ ثٌٌُد٤ٛٞوًثس هو ٣وَِ ٖٓ ٛيٙ ث٧ػٌثٛ.

إٕ ص٘جٍٝ ثٌُقٍٞ ٣َ٣و ٖٓ فور  انسع يٍ انكسىل:

أػٌثٛ فٔٞٝز ثُٔؼور ٝفٌهضٜج؛ ُٔج ٣ْذذٚ ٖٓ ٝؼق 

 ك٢ ثُؼِٞز ثُؼجٌٙر ٓج د٤ٖ ثُٔؼور ٝث١ٌُٔء. 

انزمهُم يٍ رُبول انًشؽوثبد انزٍ رسزىٌ ػهً 

ّٕ ثٌُج انكبفٍُُ: ك٤٤ٖ ٣َ٣و ٖٓ إٝؼجف ثُؼِٞز ٧

ً د٣َجهر فور  ثُؼجٌٙر ٓج د٤ٖ ثُٔؼور ٝث١ٌُٔء ٓضْذّذج

 أػٌثٛ فٔٞٝز ثُٔؼور. 

٣قض١ٞ ثُذَٚ ػ٠ِ  ردُت رُبول انجصم انطبؾج:

ث  ًً ٌ ك٢ ث٧ٓؼجء ٓقوعز ٕؼٞ ّٔ ث٤ُ٧جف ثُض٢ ُٜج هجد٤ِز ثُضن

دجُ٘لنز ٝثالٓضالء، إى أظٌٜس ثُوًثّجس إٔ ص٘جٍٝ 

ٖٓ فور ث٧ػٌثٛ ُوٟ ث٧ٕنجٗ  ثُذَٚ ث٢ُ٘ء ٣َ٣و

ثُٔٚجد٤ٖ دقٔٞٝز ثُٔؼور، ًٔج أٗٚ ٤ٜ٣ؼ ٖٓ دطجٗز 

ج أًغٌ فور ُقٔٞٝز ثُٔؼور.  ًٝ  ث١ٌُٔء ْٓذذًج أػٌث

أظٌٜس ثُوًثّجس :انزمهُم يٍ شؽة انؼصبئؽ انسًضُخ

إٔ ثُؼٚجةٌ ثُق٤ٞٔز ًؼ٤ٌٚ ث٤ُِٕٔٞ أٝ ثُؾ٣ٌخ 

كٌٝس أٝ ثُذٌصوجٍ صلجهْ ٖٓ أػٌثٛ فٔٞٝز ثُٔؼور، 

ٝصٞؼق ٖٓ آهثء ثُؼِٞز ثُؼجٌٙر، ٓٔج ٤ٜ٣ؼ دطجٗز 

 ث١ٌُٔء ٝهو صْذخ ثُوٌؿ ك٤ٚ. 

٣ُ٘ٚـ دضؾ٘خ ص٘جٍٝ  ردُت رُبول انطؼبو لجم انُىو:

ّٕ ىُي ٣ٌٖٔ إٔ ٣ْجْٛ  ثُطؼجّ ٝثُيٛجح ُِّ٘ٞ ٓذجٌٕر؛ ٧

ك٢ إٝؼجف ثُؼِٞز ثُؼجٌٙر ٝثُضْذخ دقٔٞٝز ثُٔؼور 

هر إكٌثٍ دْذخ ثُٞـ٠ ثُٞثهغ ٖٓ ثُطؼجّ ػ٤ِٜج ٣ٍٝج

 فٔٞٝز ثُٔؼور ثُالٍّ ُْٜٞ ثُطؼجّ ثُٔض٘جٍٝ. 

٣ٞؽو  رُبول األظوَخ انزٍ ال رسزبج إنً وصفخ طجُخ:

ثُؼو٣و ٖٓ ث٧ه٣ٝز ثُٔٞجهر ُِقٔٞٝز ثُض٢ صضٞكٌ هٕٝ 

ٝٙلز ٟذ٤ز، ٖٝٓ ٛيٙ ث٧ه٣ٝز ٓٞجهثس ثُقٔٞٝز، 

، ٝٓغذطجس ٓٞنز H2ٝفجٌٙثس ث٤ُْٜضج٤ٖٓ 

ثُذٌٝصٕٞ، ٝصوَِ ٓغذطجس ٓٞنجس ثُذٌٝصٕٞ 

ٓووثً إكٌثٍثس ثُٔؼور  H2ٝفجٌٙثس ث٤ُْٜضج٤ٖٓ 

ثُق٤ٞٔز، ٓٔج ٣ٌٖٔ إٔ ٣ْجػو ػ٠ِ ٓ٘غ أػٌثٛ 

ج ٓٞجهثس ثُقٔٞٝز ك٢ٜ صق٤ّو  ّٓ ثُقٔٞٝز ٝصو٤ِِٜج، أ

 فٜٔ ثُٔؼور. 

صلجهْ ثُٞؽذجس ثُؤّز  ردُّت انىخجبد انعقًخ وانكجُؽح:

ّٕ ثُٔؼور صلٌٍ ٤ًّٔز أػٌثٛ  فٔٞٝز ثُٔؼور ًّٞءث؛ ٧

ج  ّٔ أًذٌ ٖٓ ثُقٜٔ ثُي١ صٌٕٞ دقجؽضٚ ُْٜٞ ثُطؼجّ، ٓ

ج.  ًٔ  ٣ضْذّخ دقوٝط أػٌثٛ أًغٌ فوّر ٝأُ

 أػؽاض زًىضخ انًؼعح 

إٕ أػٌثٛ فٔٞٝز ثُٔؼور ٝثٝقز إ٠ُ فو ٓج 

٨ُٕنجٗ ثُذجُـ٤ٖ، ٖٝٓ ث٧ػٌثٛ ث٧ًغٌ ٤ًٕٞػج 

، ٝأف٤جًٗج ٓج ٣قوط فٌم ك٢ ثُٖؼًٞ دجُوفء أٝ ثُقٌثًر

ثُٚوً ٝثُقِن دْذخ فٜٔ ثُٔؼور، ٝصضٖٞٔ 

ث٧ػٌثٛ ث٧مٌٟ ٓج ٣أص٢:ثُٖؼًٞ دقٌهجٕ ك٢ ٓ٘ضٚق 

ثُٚوً. ثٗضٖجً ث٧ُْ، ٝهو ٣َٚ إ٠ُ ثُلي. ثُٖؼًٞ دأُْ 

 فجًم، ٝػٌْ ثُْٜٞ. ٟؼْ ٣ًٌٚ ك٢ ثُلْ. 

 أقجبة زًىضخ انًؼعح

ّٕ ثُْذخ ثٌُجٖٓ ًٝثء ٛيٙ ثُقجُز ال ٣ضؼ  ِن دجًٌُٞٝر إ

د٣َجهر ْٗذز ثُْجةَ ثُق٢ٞٔ هثمَ ثُٔؼور، إى ٣ٌٖٔ إٔ 

صذوأ ث٧ػٌثٛ دْذخ ٌِٖٓز ك٢ ثُٚٔجّ ثُؼ٢ِٞ ثُي١ 

٠ْٔ٣ ثُؼِٞز ثُؼجٌٙر ١ٌُِٔء، ٣ٝوغ ك٢ ٓ٘طوز ثُضوجء 

ث١ٌُٔء ٓغ ثُٔؼور أّلَ ثُول٘ ثُٚو١ً، ٝػجهرً 

دْٔجػور ثُؾجىد٤ز صقجكع ٛيٙ ثُؼِٞز ػ٠ِ إدوجء أفٔجٛ 

ك٢ ٌٓجٗٚ هثمَ ثُٔؼور، ٝػ٘وٓج ٣ؼَٔ دط٣ٌوز  ثُٔؼور

ٙق٤قز ٣لضـ ثُٚٔجّ ُِْٔجؿ دومٍٞ ثُطؼجّ إ٠ُ ثُٔؼور 

ث أٝ  ًٌ عْ ٣ُـِن ٌٓرً أمٌٟ، ٌُٖ إىث كُضـ ٛيث ثُٚٔجّ ًغ٤

ػ٘وٓج ال ٣ُـِن دئفٌجّ دٔج ك٤ٚ ثٌُلج٣ز ك٤ٌٖٔ إٔ ٣ضٌْح 

ًّج فجًهًج،  فٜٔ ثُٔؼور إ٠ُ ث١ٌُٔء ٣ْٝذخ إفْج

٤ْجٕ ُقوٝط ٌٖٓالس ك٢ ثُؼِٞز ٣ٝٞؽو ّذذجٕ ًة

ثُؼجٌٙر ك٢ ث١ٌُٔء، ٛٔج: ث٩كٌثٟ ك٢ ص٘جٍٝ ثُطؼجّ، 

ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ ثُٞـ٠ ك٢ ثُٔؼور. ثُٞـ٠ ثَُثةو ػ٠ِ 

ثُٔؼور، ٝؿجُذًج ٓج ٣ٌٕٞ ىُي دْذخ ثُْٔ٘ز أٝ ث٩ْٓجى. 

ًٔج إٔ دؼٜ ث٧ٟؼٔز هو صؤعٌ ػ٠ِ ػَٔ ثُؼِٞز 

ٔؼور، ثُؼجٌٙر، ٓٔج هو ٣ؤه١ إ٠ُ فوٝط فٔٞٝز ثُ

ٓغَ؛ ثُطٔجْٟ، ٝثُق٤ٞٔجس، ٝثُغّٞ، ٝثُذَٚ، 



 
 

ٝثًُٖٞٞالصز، ٝثُوٜٞر أٝ ثُٔ٘ضؾجس ثُٔقض٣ٞز ػ٠ِ 

ثٌُجك٤٤ٖ، ٝثٌُقٍٞ، ٝثُ٘ؼ٘جع، ًٔج إٔ ثُٞؽذجس ثُض٢ 

صقض١ٞ ػ٠ِ ثُوٕٛٞ ٝث٣َُٞس ثُق٤ٞث٤ٗز أٝ ثُ٘ذجص٤ز ؿجُذًج 

ٓج صؤه١ إ٠ُ ٛيٙ ثُقجُز، ًٝيُي دؼٜ ث٧ه٣ٝز، ٝهو 

هِز ثُّ٘ٞ إ٠ُ ٣ٍجهر ٤ًٔز ث٧فٔجٛ ثُض٢ ٣ؤه١ ثُضٞصٌ ٝ

 .صٚ٘ؼٜج ثُٔؼور ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ْذخ فٌهزً ك٤ٜج

 

 

 

 

 

 

 

 

 كُفُخ ػالج َمص انًُبػخ ثبألػشبة

ث ٣ُوثكغ ػٖ  ًٍ ٗو٘ ثُٔ٘جػز ٣ُؼوّ ثُؾٜجٍ ثُٔ٘جػ٢ ؽٜج

ثُؾْْ ٖٓ ثُؼوٟٝ ثُنجًؽ٤ّز ثُض٢ صضٔغَّ دجُل٤ٌّٝجس 

 ٛ ٌّ ٝثُذٌض٣ٌ٤ج ٝثُلط٣ٌجس ٝؿ٤ٌٛج، ٌُٖٝ هو ٣ضؼ

٠ دجٝطٌثدجس ٗو٘  ّٔ ٌِٖز صضْذّخ دئٝؼجكٚ ٝصُْ ُٔ ُ

ثُٔ٘جػز، ٣ٌُٖٝٔ ٝٙلٜج دأّٜٗج صؼطَ هوًر ثُؾْْ ػ٠ِ 

ُل٤ٌّٝجس ٝثُذٌض٣ٌ٤ج ٝثُطل٤ِ٤جس، ثُوكجع ػٖ ٗلْٚ ٝو ث

٣ٝٞؽو ٗٞػجٕ ٖٓ ثٝطٌثدجس ٗو٘ ثُٔ٘جػز، 

٢ُ ثُي١ ٣ٌٕٞ ٓ٘ي ثُٞالهر،  ّٝ ث٩ٝطٌثح ث٧

ٝث٩ٝطٌثح ثُغّج١ٞٗ ثُي١ ٣٘ضؼ ػ٘و ث٩ٙجدز دأفو 

 ٛ ٌّ ق٤ز، أ١ أّٗٚ ػ٘و ثُضّؼ ّٚ ث٧ٌٓثٛ أٝ ثُٖٔجًَ ثُ

١٧ ٢ٕء ٣ٞؼق ؽٜجٍ ثُٔ٘جػز ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؤه١ إ٠ُ 

٘ ثُٔ٘جػز ثُغج١ٞٗ، ٣ُٝؼوّ ثُّ٘ٞع ثُغّج١ٞٗ ثٝطٌثح ٗو

 ث٧ًغٌ ٤ًٕٞػج.

 ػالج َمص انًُبػخ ثبألػشبة  

٢٘٤ أٝ ّٟخ ثُؼالػ دج٧ػٖجح دأّٗٚ  ّٚ ٣ُؼٌف ثُّطخ ثُ

ٝص٤ٖ  ٌّ ثُّطخ ثُي١ ٣٘ٚـ دئٝجكز دؼٜ ث٧ػٖجح إ٠ُ ثُ

ّٚقز  أٝ ثُّ٘ظجّ ثُـيثة٢ ث٢ٓٞ٤ُ دٜوف ثُقلجظ ػ٠ِ ثُ

ز، ُيُي ك٤ٔج ٣أص٢ د٤جٕ ثُؼجٓز ٝصؼ٣ََ ؽٜجٍ ثُٔ٘جػ

ُذؼٜ ث٧ػٖجح ثُض٢ ٣ٌُٖٔ ثالُضَثّ دٜج دٜوف ثُقلجظ 

ر ثُؾٜجٍ ثُٔ٘جػ٢ ٝػالػ ٝؼلٚ، ٌُٖٝ ٣ؾخ  ّٞ ػ٠ِ ه

ّٕ ثُْٔضقٌٞثس ٝثُؾٌػجس هو  ث٧مي دؼ٤ٖ ثالػضذجً أ

صنضِق ٖٓ ٣ٌٜٓ ٥مٌ ثػضٔجهًث ػ٠ِ ٕور ث٧ػٌثٛ 

ُي ٝٓج إىث ًجٗش صُْضِٜي ٧ؿٌثٛ ثُٞهج٣ز أٝ ًؼالػ، ُي

ٖٓ ث٧كَٞ ثُضّقوّط ٓغ ٟذ٤ذي هذَ ثّضنوثّ ٛيٙ 

 ث٧ػٖجح، ٢ٛٝ ًج٥ص٢: 

:صقض١ٞ ٛيٙ ثُؼٖذز ثُٔٞجهر ُِذٌض٣ٌ٤ج اإلشُكب

ٝثُل٤ٌّٝجس ػ٠ِ ث٣ٌٌُْجس ثُٔضؼوهر ثُض٢ ص٣َو ٖٓ 

 إٗضجػ ثُؾْْ ُنال٣ج ثُوّ ثُذ٤ٞجء ٝثُض٢ صقجًح ثُؼوٟٝ.

 ٣ُؼضوو إٔ أّطٌثؿجُُِ ٣وجّٝ ثُضٞصٌأقطؽاغبنُف:  

ٝث٩ؽٜجه ٣ٝقجًح كوٌ ثُوّ، ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ صق٤ْٖ صؼوثه 

ثُوّ، ٣ٌُٖٔ إٝجكز ٛيٙ ثُؼٖذز إ٠ُ ثُقْجء ُِضنل٤ق ٖٓ 

ث٩ػ٤جء ٝصؼ٣ََ ٗظجّ ثُٔ٘جػز مالٍ ّْٓٞ ثُذٌه 

 ٝث٧ٗلَِٞٗث. 

ٝثُض٢ صضّٚق دأّٜٗج ؿ٤ّ٘ز دًٌٔخ ث٤ٌّ٤ٌُض٤ٖ  انجهكبٌ:

جه ثُي١ ٣ؼو ٓٞجهًث ٨ًُْور ٝٓٞجه ٤ُِْٜضج٤ٖٓ ٝٓٞ

ّٕ ِٓؼوز ٙـ٤ٌر ٖٓ ٌٕثح ٛيٙ ثُّ٘ذضز  ُالُضٜجدجس، ٝإ

٣ٌٖٔ إٔ صٌجكـ أػٌثٛ ث٧ٗلَِٞٗث ٝصُنلّق ٖٓ أُْ 

 ثُؾ٤ٞح ث٧ٗل٤ز أٝ ث٩ػ٤جء ثَُٖٔٓ. 

٢ٛٝ ػذجًر ػٖ ٗذجس ٕجةغ ثالّضنوثّ  ػشجخ يهك انًؽ:

ك٢ ثُذِوثٕ ث٣ٞ٤ّ٥ز ُِٞهج٣ز ٖٓ ث٧ٗلَِٞٗث ٝصٜوةز ٖٓجًَ 

ثٌُذو ٝثُضٜجح ثُقِن  ثُؾٜجٍ ث٢ُٜٔٞ ٝأٌٓثٛ

ٝثُق٠ٔ، ًٔج إٔ مٚجة٘ إٍثُز ثُّْٔٞ ك٢ ٛيٙ ثُؼٖذز 

ٌّٜ ثُوّ ٝصو١ٞ ؽٜجٍ ثُٔ٘جػز ٌُٔجكقز ثُؼوٟٝ.   صط

ّ٘ذجس ٓٞجهًث ه٣ًٞج ٤ُِْٜضج٤ٖٓ انؿَدجُم: ٣ؼو ٛيث ثُ

 ٝٓٞجهًث ُالفضوجٕ، ُٝٚ هوًر ػ٠ِ صؼ٣ََ ؽٜجٍ ثُٔ٘جػز. 

جهثس ٣قض١ٞ ػ٠ِ ْٓض٣ٞجس ػج٤ُز ٖٓ ٓٞ اندُُكُغ:

ث٧ًْور ثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ صؼٍَ ثُؾٜجٍ ثُٔ٘جػ٢، ًٔج ٣ٌٔ٘ٚ 

ج إٔ ٣ؼٍَ ٙقز ثُؾٜجٍ ثُض٘ل٢ْ.  ًٞ  أ٣

صؼو ثُوٌكز ؿ٤٘ز دٔٞجهثس ث٧ًْور ثُض٢ صؼٍَ  انمؽفخ:

 .ثُٔ٘جػز ٣ٌٖٝٔ إٔ صقْٖ ثُْٜٞ

٣ُؼوّ ثُذجدٞٗؼ دٔغجدز ٜٓوا مل٤ق، ٝص٤ٌُٖ  انجبثىَح: 

ج إ٠ُ إٔ ٌٕح ٕج١ ثُذج ًٞ دٞٗؼ هو ٣ؼٍَ ثُوًثّجس أ٣

ثُٔ٘جػز، ٝىُي دلَٞ ثًٌُٔذجس ثُٖ٘طز د٤ُٞٞؽ٤ًج ٝثُض٢ 

 ُٜج مٚجة٘ ٓٞجهر ُالُضٜجدجس ٝٓٞجهر ٨ًُْور. 

ص٤ٌٖ ثُوًثّجس إ٠ُ إٔ ُٜيٙ ثُؼُٖذز صأع٤ٌثس  انًُؽيُخ:

ٓؼٍَر ُِيثًٌر، ًٝدٔج صٌٕٞ هجهًر ػ٠ِ صؼ٣ََ ثُقجُز 

ج دنٚجة٘ ٓٞجهر ُِذٌض٣ٌ٤ج، ًٞ  ثَُٔثؽ٤ز، ٝصضٔضّغ أ٣

ٝثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ صٌٕٞ ٓل٤ور ُْٔجػور ثُؾْْ ك٢ ثُضـِخ 

 ػ٠ِ ثُذٌض٣ٌ٤ج ؿ٤ٌ ثٌُٔؿٞح ك٤ٜج. 

صٞؽو أدقجط ٓقوٝهر ُِـج٣ز فٍٞ كجةور ثَُػضٌ  انّؿػزؽ:

ػ٘و ثُذٌٖ، ٌُٖٝ ص٤ٌٖ دؼٜ ثُوًثّجس إ٠ُ أٗٚ هو ٣ٌٕٞ 

كؼجاًل إ٠ُ فوّ ٓج ك٢ ػالػ ثُضٜجح ثُٖؼخ ثُٜٞثة٤ز ثُقجه 

ُض٘ل٢ْ ثُل٤ٌّٝ٤ز ث٧مٌٟ، ٝص٤ٌٖ ٝثُضٜجدجس ثُؾٜجٍ ث

هًثّز أمٌٟ إ٠ُ أٗٚ هو ٣ْجػو ك٢ صو٤َِ ٓوجٝٓز 

ثُذٌض٣ٌ٤ج ُِٔٞجهثس ثُق٣ٞ٤ز، ٝػ٘وٓج ٣وضٌٕ ثّضنوثٓٚ 

ٓغ ث٣ًٝ٧ؾجٗٞ كئٕ ىُي هو ٣ؼٍَ ثُٔ٘جػز ٣ٝوَِ 

 ثالُضٜجح.



 
 

ّٖج١ ث٧مٌٞ ػ٠ِ ْٗذز ٖٓ  انشبٌ األضضؽ:  ٣قض١ٞ ثُ

٨ًُْور، ًٔج ٣قض١ٞ ثُلالك٣ٞٗٞوثس ثُض٢ صؼو ٓٞجهثس 

ػ٠ِ ػ٠ِ ًٌٓخ ث٣٩ذ٤ـجًُٞجص٤ٌ٤ٖ 

(epigallocatechin gallate  ٝأEGCG ٝهو ،)

ّٕ ُـ  هوًر ػ٠ِ صؼ٣ََ ٝظ٤لز  EGCGأُعذش أ

 [ ٥ثُٔ٘جػز.]

 االقزطعاو انصسُر نألػشبة انطجُخ

ًّج ُِّطخ ثُضّو٤ِو١ ثُي١   صُؼوّ ثُؼالؽجس ثُؼُٖذ٤ّز أّج

هو ّجٛٔش ٓؾٔٞػز ًذ٤ٌر ثّضُنوّ ٓ٘ي آالف ث٤ُْٖ٘، إى 

ٖٓ ث٧ػٖجح ك٢ ٙقز ث٩ْٗجٕ ٖٓ مالٍ مٚجةٜٚج 

ثُٔؼٍَر ُِٚقز ثُؼالؽ٤ز ٝثُضأ٤ِ٤ٛز ٝثُٞهج٣ز ٖٓ 

ث٧ٌٓثٛ، ٝإٕ ثُضوج٤ُو ثُؼ٣ٌوز ثُٔضٔغِز ك٢ ثّضنوثّ 

ثُؼو٣و ٖٓ ثُؼالؽجس ثُؼٖذ٤ز ٝثُضؾجًح ثُٔ٘وُٞز ٖٓ ؽ٤َ 

ؼٖذ٤ز، إ٠ُ ؽ٤َ أهس إ٠ُ ثػضٔجه ثُ٘جُ ػ٠ِ ثُؼالؽجس ثُ

ٝك٢ ثُٞهش ثُقجٌٝ ٣ضَث٣و ثّضنوثّ ثُ٘ذجصجس ثُطذ٤ز 

ُِلٞثةو ثُٚق٤ز ك٢ ؽ٤ٔغ أٗقجء ثُؼجُْ، ٖٝٓ ثُؾو٣ٌ 

دجُيًٌّ أّٗٚ ٣ٌٖٔ صق٤ٌٞٛج دُْٜٞز ٝثّضنوثٜٓج ك٢ 

ٗطجم ثٌُػج٣ز ثُٚق٤ز ث٤ُٝ٧ز، ٣ٝ٘ذـ٢ هذَ ثّضنوثّ 

ًّو ٖٓ ثٌُٔثؽغ ثُٔؼضٔور ٝثُٔٞعٞهز أٝ  ثُؼٖذز ػالؽ٤اج ثُضأ

٤َُ ث٧ػٖجح أٝ ثُوًّثّجس ك٢ ٓؾجٍ ث٧ػٖجح ه

ثُؼالؽ٤ّز، ٣ٝؾخ ث٧مي دؼ٤ٖ ثالػضذجً ؽَء ثُ٘ذجس 

ثُْٔضنوّ، ثٌُٔٞٗجس ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ثٌُة٤ْ٤ز، ٓؼج٤٣ٌ ثُؾٞهر، 

٣ٌٟوز ثُضق٤ٌٞ، ٌَٕ ثُؾٌػز، ثُنٞثٗ ثُؼالؽ٤ز، 

 ٣ٌٟٝوز ثالّضنوثّ، ٝثالفض٤جٟجس ٝؽٞثٗخ ثُْالٓز. 

 ًُبػٍأطؼًخ نزمىَخ اندهبؾ ان

صٞؽو ٓؾٔٞػز ٖٓ ث٧ٟؼٔز ثُض٢ صُْجْٛ ك٢ صؼ٣ََ  

 ؽٜجٍ ثُٔ٘جػز ٝثُٞهج٣ز ٖٓ ٗو٘ ثُٔ٘جػز، ٜٝٓ٘ج: 

صقض١ٞ ثُق٤ّٞٔجس ػ٠ِ ك٤ضج٤ٖٓ ػ د٤ٌّٔز  انسًضُّبد:

ّٕ ُٚ هُوًر ػ٠ِ ٣ٍجهر إٗضجػ  ًذ٤ٌر، ٣ُٝؼٌف ك٤ضج٤ٖٓ ػ دأ

لضجؿ ُضؼ٣ََ ثُٔ٘جػز. ُٓ  ٣ًٌجس ثُوّّ ثُذ٤ٞجء، ٝىُي 

إى ٣قض١ٞ ثُلِلَ ث٧فٌٔ ثُقِٞ  األزًؽ انسهى:انفهفم  

ػ٠ِ ْٗذز ًذ٤ٌر ٖٓ ك٤ضج٤ٖٓ ػ هو صَٚ إ٠ُ ٝؼق 

ث٤ٌُّٔز ثُٔٞؽٞهر ك٢ ثُق٤ّٞٔجس، ًٔج أٗٚ ٓٚوً ؿ٢ّ٘ 

 دجُذ٤ضج ًجًٝص٤ٖ ثُي١ ٣قجكع ػ٠ِ ٙقز ثُؾِو ٝثُؼ٤ٖ. 

٣ُؼوّ ثُغّّٞ ٖٓ ث٧ٟؼٔز ثُض٢ ُٜج مٚجة٘ صؼٍَ  انثّىو:

ثفضٞثةٚ ػ٠ِ ص٤ًٌَ ًغ٤ق ثُٔ٘جػز؛ ٝىُي دْذخ 

 ًٌُِٔذجس ثُٔقض٣ٞز ػ٠ِ ثٌُذ٣ٌش؛ ٓغَ ث٤ْ٤ُ٧ٖ. 

ّْذجٗل ؿ٤٘اج دل٤ضج٤ٖٓ )ػ(، ًٔج أٗٚ ٤ِٓب  انّكجبَص: ٣ُؼوّ ثُ

دجُؼو٣و ٖٓ ٓٞجهثس ث٧ًْور ٝد٤ضج ًجًٝص٤ٖ، ٓٔج هو ٣َ٣و 

 ٖٓ هوًر ثُؾٜجٍ ثُٔ٘جػ٢ ػ٠ِ ٓقجًدز ثُؼوٟٝ. 

٤ضج٤ٖٓ ٛـ ثُي١ ٣قض١ٞ ثٍُِٞ ػ٠ِ ْٗذز ٖٓ ك انهىؾ:

٣ُْجْٛ ك٢ ٓقجًدز ٝثُٞهج٣ز ٖٓ َٗالس ثُذٌه، دج٩ٝجكز 

ّٚق٢.  ٌُٞٗٚ ٓلضجًفج ُؾٜجٍ ثُٔ٘جػز ثُ

 َصبئر نزمىَخ اندهبؾ انًُبػٍ 

ٍ ُِقلجظ ػ٠ِ   ّٝ ٣ُؼوّ ثُؾٜجٍ ثُٔ٘جػ٢ م٠ّ ثُوّكجع ث٧

ّْ ثصذجع ث٩ًٕجهثس ثُؼجٓز  ٜ ُٔ ّٙقز ثُؾْو، ُيُي ٖٓ ثُ

٠ ٗظجّ ثُٔ٘جػز ه٣ًٞج ٝٙق٤ًج، ُِٚقز ثُؾ٤ور ُِقلجظ ػِ

ّ٘ٚجةـ ٝث٩ًٕجهثس ٓج ٣أص٢: ثالٓض٘جع  ّْ ٛيٙ ثُ ٖٝٓ أٛ

ػٖ ثُضّوم٤ٖ. ثالُضَثّ دق٤ٔز ؿيثة٤ّز أّجّٜج ثُلٞثًٚ 

ٝثُنٌٞٝثس. ٓٔجًّز ث٣ٌُجٝز دجٗضظجّ. ثُقلجظ ػ٠ِ 

ٍٕٝ ٙق٢. ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ه٠ٍْ ًجٍف ٖٓ ثُّ٘ٞ. ؿَْ 

ث ٝىُي ُضؾ٘خ ث٤ُو٣ٖ دًٚٞر ٓضًٌٌ، ٢ٜٟٝ ثُِقّٞ ؽ٤وً 

 ثُؼوٟٝ. ثُقوّ ٖٓ ثُضّٞصٌّ.

 

 

 

 

 

 

 

 أفضم األػشبة نؼالج انكسخ

ّْؼجٍ ٢ٛ ًهّر كؼَ ٟذ٤ؼ٤ّز ُِؾْْ  ثٌُقز ثٌُّقز أٝ ثُ

ثس  ٌّ صٜوف إ٠ُ ٌٟه ث٧ؽْجّ ثُـ٣ٌذز؛ ثُض٢ ص٤ّٜؼ ثُٔٔ

ثُٜٞثة٤ّز ٝثُقِن، إى صقلَ ٛيٙ ثُٔٞثه ث٧ػٚجح ػ٠ِ 

إًّجٍ إٕجًثس إ٠ُ ثُوٓجؽ ثُي١ دوًٝٙ ٣ٌَّ إٕجًثس 

إ٠ُ ػٞالس ثُذطٖ ٝثُٚوً ٩مٌثػ ثُٜٞثء ٖٓ ثٌُةض٤ٖ 

ؿْ ٖٓ ًٕٞ ٝدجُضج٢ُ إمٌثػ ثُٔٞثه ثُ ٌّ ٤ٜٔؾز، ٝػ٠ِ ثُ

ّْؼجٍ ٖٓ ث٧ًٓٞ ؿ٤ٌ ْٓضقذّز ثُقوٝط إالّ  ثٌُّقز أٝ ثُ

أّٜٗج ػ٤ِٔز ٟذ٤ؼ٤ّز ٣ًٌّٝٝز ُّٚقز ثُؾْْ ُضن٤ِٚٚ ٖٓ 

ْٓذّذجس ث٧ٌٓثٛ ٝثُٔٞثه ثُٔغ٤ٌر ُِقْج٤ّّز، ٝصقضجػ 

ثٌُقز إ٠ُ ػالػ إىث ثّضٌٔس أًغٌ ٖٓ ػور أّجد٤غ أٝ إىث 

ًٟج دأُٞثٕ ٓ  نضِلز أٝ مٌٝػ ثُوّ ٓؼٜج،دوأس صنٌػ ٓنج

ٝصؼو فجُز  ٓغَ ث٤ٌٌُٔٝدجس ٝثُٔٞثه ث٤ُٜٔؾز ٝثُٔنجٟ،

ثٌُقز فجهّر إىث دوأس كؾأر ٝثّضٌٔس ُلضٌر ال صوَ ػٖ 

ث٧ّذٞػ٤ٖ إ٠ُ عالعز أّجد٤غ، د٤٘ٔج صؼو َٓٓ٘ز إىث 

س هٕٝ ثٗوطجع ُٔوّر صضؾجٍٝ عٔج٤ٗز أّجد٤غ ػ٘و  ٌّ ثّضٔ

 ٟلجٍ.ثُذجُـ٤ٖ، أٝ أًدؼز أّجد٤غ ػ٘و ث٧

 ػالج انكسخ ثبألػشبة  

ج د٤ًْطج ٓٚجفذًج َُ٘الس ثُذٌه أٝ  ًٝ هو صٌٕٞ ثٌُّقز ػٌ

ِّْ ٖٓ دؼٜ ثُٔٞثه، ٝال صْضوػ٢ ٣ٍجًر ثُّطذ٤خ  ثُضق

 ٣ٌٖٝٔ ػالؽٜج ٤ًَُ٘ٓج دأفو ثُؼالؽجس ثُطذ٤ؼ٤ّز ثُضج٤ُز: 



 
 

٣ض٤َّٔ ثُؼَْ دووًصٚ ػ٠ِ ػالػ  ػكم انُّسم انّطجُؼٍ:

دؼٜ ثُوًثّجس إٔ ثُؼَْ ثُضٜجح ثُقِن، ًٔج أًوس 

٣نلق ٖٓ ثٌُقز دلجػ٤ِز أًذٌ ٖٓ ث٧ه٣ٝز ثُٔنٚٚز 

ُٜيث ثُـٌٛ، ٣ٌٖٝٔ ص٘جُٝٚ ٖٓ مالٍ َٓػ ِٓؼوض٤ٖ ٓ٘ٚ 

ٓغ ثُٖج١ ثُطذ٤ؼ٢، أٝ ٓغ ػ٤ٌٚ ث٤ُِٕٔٞ؛ إى ٣نلق 

ثُؼَْ ٖٓ فور ثٌُقز، ٣ٝنلق ث٤ُِٕٔٞ ٖٓ فور 

ثالفضوجٕ، ًٔج ٣ٌٖٔ ص٘جٍٝ ثُؼَْ ٓذجٌٕر ٖٓ هٕٝ أ١ 

 جس، أٝ ٓغ ثُو٤َِ ٖٓ ثُنذَ. إٝجك

٣ؼٌف ثُ٘ؼ٘جع دووًصٚ ثُؼالؽ٤ز؛ إى ٣قض١ٞ ػ٠ِ  انُّؼُبع:

ثُٔ٘غٍٞ ثُي١ ٣نلق ٖٓ ثُضٜجح ثُقِن ٝثالفضوجٕ ٖٓ 

مالٍ صل٤ٌي ثُٔنجٟ، ٣ٌٖٝٔ ثالّضلجهر ٖٓ ٛيٙ ثُلٞثةو 

ٖٓ مالٍ ٌٕح ٕج١ ثُ٘ؼ٘جع أٝ ٖٓ مالٍ ثّضٖ٘جم 

صضلضـ أٍٛجًٛج  دنجً ثُ٘ؼ٘جع.ثُنط٢ٔ: ٢ٛٝ ٗذضز ٓؼٌٔر

ك٢ ث٤ُٚق، ٝصْضنوّ أًٝثم ٝؽيًٝ ٛيٙ ثُ٘ذضز ٓ٘ي 

ثُووّ ُؼالػ ثُضٜجح ثُقِن ٝثٌُقز، ٌُٖٝ ال صٞؽو أدقجط 

ج صؼو ٛيٙ ثُ٘ذضز آٓ٘ز  ًٓ ٝهًثّجس ٟذ٤ز صؤًو ىُي، ٝػٔٞ

ثالّضنوثّ، ٝصقض١ٞ ٛيٙ ثُ٘ذضز ػ٠ِ ٙٔؾ ثُِغأ ٢ٛٝ 

 ثُٔجهر ثُض٢ صٜوا ثُقِن ٝصنلق ٖٓ ثٌُقز، ٝصْضنوّ

ٛيٙ ثُ٘ذضز ٓغ ثُٖج١ أٝ ٖٓ مالٍ ًذْٞالس ٓنٚٚز، 

 ٝال ٣٘ٚـ دض٘جٍٝ ٛيٙ ثُ٘ذضز ٖٓ هذَ ث٧ٟلجٍ.

٣ْضنوّ ثَُػضٌ ك٢ ػالػ ٖٓجًَ ٝأٌٓثٛ  انّؿػزؽ: 

ثُؾٜجٍ ثُض٘ل٢ْ، ٝأًوس ثُوًثّجس هوًر أًٝثم ثَُػضٌ 

ػ٠ِ ثُضنل٤ق ٖٓ فور ثٌُقز ٖٝٓ فور ثُضٜجح ثُٖؼخ 

َُػضٌ ػ٠ِ ًٌٓذجس ثُٜٞثة٤ز؛ إى صقض١ٞ أًٝثم ث

ثُلالك٤ٗٞٞه ثُض٢ صٌم٢ ػٞالس ثُقِن ثُْٔؤُٝز ػٖ 

ثٌُقز ٝصْجػو ػ٠ِ صو٤َِ ثالُضٜجح، ٣ٌٖٝٔ ثالّضلجهر ٖٓ 

ثَُػضٌ ٖٓ مالٍ م٠ِ ِٓؼوض٤ٖ ٖٓ أًٝثم ثَُػضٌ 

 ثُٔطقٕٞ دجُٔجء ثُْجمٖ ٌٕٝدٚ. 

٣قض١ٞ ثَُٗؾذ٤َ ػ٠ِ مٞثٗ ٓٞجهر انؿَدجُم:

ر ثٌُقز ّٝؼجٍ ثٌُدٞ، ُالُضٜجدجس، ٓٔج هو ٣نلق ٖٓ فو

ًٔج إٔ َُِٗؾذ٤َ هوًر ػ٠ِ ثُضنل٤ق ٖٓ ثُـغ٤جٕ ٝث٧ُْ، 

ٝأظٌٜس إفوٟ ثُوًثّجس إٔ ثَُٗؾذ٤َ ٝدنٚجةٚٚ 

ثُؼو٣ور ٣ٌٔ٘ٚ إًثفز ث٧ؿ٤ٖز ثُٔنج٤ٟز ك٢ ثٌُٔٔثس 

ثُٜٞثة٤ز، ث٧ٌٓ ثُي١ ٣وَِ ٖٓ فور ثٌُقز، ٝٓج ٍثٍ 

ٚ ػ٠ِ ثَُٗؾذ٤َ ٣قضجػ ٣َُِٔو ٖٓ ثُوًثّجس ٩عذجس هوًص

ثُضنل٤ق ٖٓ ثٌُقز. ٣ٌٖٝٔ ص٘جٍٝ ثَُٗؾذ٤َ ٖٓ مالٍ 

ج ٓ٘ٚ ٓغ ثُٔجء ثُْجمٖ،  40- 20م٠ِ ٓج ٣وجًح  ًٓ ؿٌث

ٌٕٝدٚ دؼو إٔ ٣ذٌه، ًٔج ٣ٌٖٔ إٝجكز دؼٜ ثُؼَْ أٝ 

ث٤ُِٕٔٞ إ٤ُٚ ُضق٤ْٖ ثُطؼْ، ٖٝٓ أػٌثٛ ثَُٗؾذ٤َ 

 ثُؾجٗذ٤ز ثٝطٌثح ٝفٌهز ثُٔؼور. 

٤ٖ، ٝٛٞ ًٌٓخ ٣قض١ٞ ثًٌٌُْ ػ٠ِ ثًٌٌُٔ انكؽكى:

٣قض١ٞ ػ٠ِ مٚجة٘ ٓٞجهر ُالُضٜجدجس ٝثُل٤ٌّٝجس، 

ٝثُذٌض٣ٌ٤ج، ٝٛٞ ٓل٤و ُذؼٜ ثُقجالس ثُٚق٤ز ٓغَ 

ثٌُقز ثُؾجكز، ٣َْٜٝ ثٓضٚجٗ ثُوّ ُٜيث ثًٌُٔخ ػ٘و 

ص٘جُٝٚ ٓغ ثُلِلَ ث٧ّٞه، ٣ٌٖٝٔ إٝجكضٜٔج ٓغ ثُو٤َِ ٖٓ 

ثُٖج١ أٝ ػ٤ٌٚ ث٤ُِٕٔٞ ُضق٤ْٖ ثُطؼْ، ٖٝٓ ثُؾو٣ٌ 

ٌ إٔ ثًٌٌُْ هو ثّضنوّ ٓ٘ي ػوٞه ُؼالػ ٖٓجًَ دجُيً

 ثُؾٜجٍ ثُض٘ل٢ْ، ٝثٌُدٞ، ٝثُضٜجح ثُٖؼخ ثُٜٞثة٤ز.

 ػالخبد يُؿنُخ يطزهفخ نهكسخ  

٣ٞؽو دؼٜ ثُطٌم ثُؼالؽ٤ز ث٤َُُ٘ٔز ثُٔنضِلز إ٠ُ ؽجٗخ 

 ث٧ػٖجح ُؼالػ ثٌُقز ٝٗيًٌ ٜٓ٘ج ٓج ٢ِ٣:

ث ٣ًًٌٝٝج  شؽة انكىائم:  ًٌ ٣ؼو ٌٕح ثُْٞثةَ أٓ

ُِٔٚجد٤ٖ دج٩ٗلَِٞٗث َُٝٗز ثُذٌه، ٝصظٌٜ ثُوًثّجس دإٔ 

ٌٕح ثُْٞثةَ دوًؽز فٌثًر ثُـٌكز هو ٣نلق ٖٓ فور 

ثٌُقز، ٝثُؼطجُ، ٤ّٝالٕ ث٧ٗق، ًٔج هو ٣ْضل٤و ثُذؼٜ 

ٖٓ ٌٕح ثُْٞثةَ ثُْجم٘ز ثُض٢ صنلق ٖٓ أػٌثٛ 

٩ػ٤جء، ٣ٝالفع أمٌٟ ًجُضٜجح ثُقِن، ٝثُوٖؼ٣ٌٌر، ٝث

دإٔ ٛيٙ ث٧ػٌثٛ صنضل٢ ٓذجٌٕر دؼو ٌٕح ثُْٞثةَ 

ثُْجم٘ز ٝصذو٠ ٌٛيث ُلضٌر، ٖٝٓ ثُْٞثةَ ثُٔقذير ك٢ ٛيٙ 

ثُقجالس ثُٖج١ ثُطذ٤ؼ٢ أٝ ث٧ػٖجح ثُطذ٤ؼ٤ز، ٝثُٔجء 

 ثُلجصٌ، ٝػٚجةٌ ثُلٞثًٚ ثُوثكتز. 

صْضنوّ ٛيٙ ثُط٣ٌوز ُؼالػ فجالس  اقزُشبق انجطبؼ:

جكز ثُض٢ ص٘ضؼ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُٔنجٟ ٝثُذِـْ، ثٌُقز ؿ٤ٌ ثُؾ

٣ٌٖٝٔ ثّضٖ٘جم ثُذنجً ٖٓ مالٍ ثالّضقٔجّ دجُٔجء 

ثُْجمٖ، ٣ٝؾخ ٌٕح ثُٔجء ٓذجٌٕر دؼو ثالّضقٔجّ 

ُضؾ٘خ ثُؾلجف، ًٔج ٣ٌٖٔ ثّضٖ٘جم ثُذنجً ٖٓ مالٍ 

َٓء هوً دجُٔجء ٝإٝجكز دؼٜ ث٣َُٞس إ٤ُٚ ٓغَ ٣ٍش 

ٖ٘جم ثُذنجً إ٤ًَِ ثُؾذَ، ٝصْن٤ٖ ٛيث ثُووً ٝثّض

ثُنجًػ ٓ٘ٚ، ٣ٝؾخ إ٣وجف ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز ػ٘و ثُٖؼًٞ 

 دجُقٌثًر ػ٠ِ ثُؾِو دْذخ ثُذنجً.

٢ٛٝ ٖٓ أًغٌ ثُؼالؽجس  انغؽغؽح ثبنًبء انًبنر: 

ثُٖؼذ٤ّز دْجٟزً، ٝصْجػو ٛيٙ ثُط٣ٌوز ك٢ صٜوةز ثُقِن 

ثُِٔضٜخ ٝثُْٔذخ ٌُِقز، ٣َٝٔػ ٓج ٓووثًٙ ٗٚق ِٓؼوز 

ُٔجء ٝثُـٌؿٌر ك٤ٚ، ٝصظٌٜ ٖٓ ثُِٔـ إ٠ُ ًٞح ٖٓ ث

ٗضجةؼ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز ٓذجٌٕرً، ٝال ٣ؾخ صطذ٤ن ٛيٙ ثُط٣ٌوز 

 ػ٠ِ ث٧ٟلجٍ ثُٚـجً. 

صْجػو ٛيٙ ثٌُٟٔذجس ك٢  اقزطعاو يؽطت انهىاء:

ثُضنل٤ق ٖٓ ثٌُقز ثُؾجكز ثُ٘جصؾز ػٖ ثّضٖ٘جم ثُٜٞثء 

ثُؾجف، ًٔج صلضـ ٛيٙ ثٌُٟٔذجس ثُؾ٤ٞح ث٧ٗل٤ز، ٣ٌٖٝٔ 

ثُّ٘ٞ ُِضنِ٘ ٖٓ ثٌُقز ثُض٢ صؤعٌ ػ٠ِ  ثّضنوثٜٓج هذَ

 ػ٤ِٔز ثُّ٘ٞ.

 أقجبة انكسخ 

هو صٌٕٞ ثٌُقز ٓٚجفذز ٌُٔٛ ػ٢ٌٝ ٓغَ َٗالس  

ّٖلجء ٓ٘ٚ، ٖٝٓ ثُ٘جهً ؽوًث ثٕ  ًجّ، ٝصٍَٝ دجُ َّ ثُذٌه ٝثُ



 
 

ج ٌُٔٛ مط٤ٌ ًٌْٟجٕ ثٌُةز. ًٝ  صٌٕٞ ثٌُقز ػٌ

ٝدؼٜ ٛيٙ ث٧ّذجح ٣ٌؽغ إ٠ُ ث٩ٙجدز دذؼٜ 

ْ ٣ٍجًر ثُّطذ٤خ ُضٖن٤ٜٚج ٌٝٙف ث٧ٌٓثٛ ثُض٢ صقضّ 

ثُؼالػ ثُٔ٘جّخ، ٜٝٓ٘ج: أّذجح ثٌُقز ثَُٔٓ٘ز: صَٖٔ 

 أّذجح ثٌُقز ثَُٔٓ٘ز ٓج ٢ِ٣:

ّٖؼخ  انّؽثى:  ٝٛٞ ٌٓٛ َٖٓٓ ٣٘ضؼ ػ٘ٚ ص٤ّٞن دجُ

ٜٓج، ٓٔج ٣ؤه١ّ إ٠ُ ٗو٘  ًّ ثُٜٞثة٤ّز ٗض٤ؾز ثُضٜجدٜج ٝصٞ

صٖذّؼٜج دج٧ًْؾ٤ٖ، ٝٛٞ ٓج ٣٘ضؼ ػ٘ٚ ٗو٘ ث٧ًْؾ٤ٖ 

ة١ٞ ثَُٖٔٓ: ٣٘ضؼ ػٖ ثُضوم٤ٖ  ك٢ ٌّ ثُؾْْ. ثالْٗوثه ثُ

ةضجٕ ثُضنِّ٘  ٌّ ةض٤ٖ ٝٛٞ ٓج صقجٍٝ ثُ ٌّ ٝصٌثًْ ثُضّذؾ ك٢ ثُ

ًٌج ُطٌهٙ دٞثّطز ثُذِـْ، ٓٔج  ًٟج ٤ّٔ ٓ٘ٚ كضلٌٍ ٓنج

ج ك٢  ًٓ ةض٤ٖ ٝثْٗوثهًث صج ٌّ ٣ّْذخ صِق ث٧ْٗؾز ثُٔق٤طز دجُ

ّٖؼخ ثُٜٞثة٤ّز.   ثُ

صلجع ْٓ٘ٞح أفٔجٛ ٣قوط ٗض٤ؾز ثً اؼردبع انًؽٌء:

ثُٔؼور ٓغ ٝؼق ك٢ ثُقؾجح ثُقجؽَ، كض٤ٌْ ٛيٙ 

ث٧فٔجٛ دجصّؾجٙ ٣ؼجًِ ٤ٌْٓٛج ثُّطذ٤ؼ٢، كض٘وكغ ٖٓ 

ثُٔؼور ػذٌ ثُقؾجح ثُقجؽَ ٝٙٞاًل إ٠ُ ث١ٌُٔء ٝأف٤جًٗج 

ّٖؼخ ثُٜٞثة٤ّز ثُقجه: ٝٛٞ  صَٚ إ٠ُ ثُقِن. ثُضٜجح ثُ

 ثُضٜجح ٤ٚ٣خ ثُٖؼخ ثُٜٞثة٤ز ك٢ ثٌُةز. أه٣ٝز ٝـ٠

ثُوّ: صؤه١ دؼٜ ث٧ه٣ٝز ثُْٔضنوٓز ك٢ ػالػ ثًصلجع 

ٝـ٠ ثُوّ إ٠ُ ثٌُقز ػ٘و دؼٜ ث٧ٕنجٗ. أّذجح 

ثٌُقز ثُقجهر:صَٖٔ أّذجح ثٌُقز ثُقجهر ٓج ٢ِ٣: 

ثُل٤ٌّٝجس: ٓغَ ك٤ٌُٝ ث٩ٗلَِٞٗث. ثالُضٜجح ثٌُة١ٞ. 

ثُؼوٟٝ ثُذٌض٣ٌ٤ز. ثّضٖ٘جم ث٤ُٜٔؾجس ٖٓ ثُٜٞثء 

 جٕ، ٝدؼٜ ثُٔٞثه ث٤ٔ٤ٌُجة٤زثُِٔٞط: ٓغَ ثُـذجً، ٝثُوم

 

 

 

 

 

 

 ػالج انمهك وانزىرؽكُفُخ 

ثُوِن ٝثُضٞصٌ ٣ؼج٢ٗ ثُؼو٣و ٖٓ ث٧ٕنجٗ ٖٓ ٌِٖٓز 

ثُوِن ٝثُضٞصٌ، إى إٜٗج أٙذقش ٖٓ أًغٌ ثُٖٔجًَ ثُ٘ل٤ْز 

ثُٔ٘ضٌٖر، ٣ُٝؼوّ ثُٖؼًٞ دجُوِن ٝثُضٞصٌ ٖٓ ثُٖٔجػٌ 

ثُطذ٤ؼ٤ز ثُض٢ ٣ظٌٜٛج ثُٖن٘ ٗض٤ؾز ًٌٓٝٙ دأٝٝجع 

ثؽضٔجػ٤ز أٝ ػجٟل٤ز أٝ ٗض٤ؾز ثًٌُٔٝ دقٞثهط ٓؼ٤٘ز ك٢ 

ٌٖ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٚذـ ثُوِن ٝثُضٞصٌ أفو ف٤جصٚ، ُٝ

ثالٝطٌثدجس ث٤ٌُٝٔز ث٤ٓٞ٤ُز ػ٘و دؼٜ ث٧ٕنجٗ، 

ٝػ٘و ثٍه٣جهٛج ػٖ ثُقو ثُطذ٤ؼ٢، صظٌٜ ػ٠ِ ثُٖن٘ 

وِوز، ٖٝٓ ثُؾو٣ٌ دجُيًٌ، إٔ ثُوِن  ُٓ ػالٓجس ؽْو٣ز 

ٝثُضٞصٌ ٣ُٚ٘ق ٖٝٔ ثٝطٌثدجس ثُٚقز ثُؼو٤ِز، 

ٌ ٝثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ صؤه١ إ٠ُ فجالس ثُنٞف ٝثُضٞص

ثُؼٚذ٢، ٝث٧ًم، ٝثُٜٞثؽِ، ٝٙؼٞدجس ثُّ٘ٞ، 

دج٩ٝجكز إ٠ُ أػٌثٛ أمٌٟ ٣ٌٖٔ إٔ صِقن دجُٖن٘ 

ثًٌُٞ، ٝك٢ ٛيث ثُٔوجٍ أْٛ ث٧ػٖجح ثُض٢ صل٤و ك٢ 

 صٜوةز ث٧ػٚجح ٝٓؼجُؾز فجالس ثُوِن ٝثُضٞصٌ

 أػشبة نؼالج انمهك وانزىرؽ

 صضٞكٌ ثُؼو٣و ٖٓ ث٧ػٖجح ثُض٢ صل٤و ك٢ ثُضو٤َِ ٖٓ ثُوِن 

 ٝثُضٞصٌ ٝثُقو ٓ٘ٚ، ُٝؼَ أْٛ ٛيٙ ث٧ػٖجح ٓج ٣أص٢: 

صض٤َٔ أًٝثم ثُٖج١ ث٧مٌٞ دجفضٞثةٜج  انشبٌ األضضؽ:

ٜوةًج  ُٓ ػ٠ِ فٜٔ أ٢ّ٘٤ٓ ٣ُؼٌف دجّْ ثُغ٤ج٤ٖٗ، إى ٣ُؼوّ 

٨ُػٚجح، ًٔج ٣ْجػو ػ٠ِ ثُضو٤َِ ٖٓ ْٗخ ٌٕٛٓٞ 

ثًٌُٞص٤ٍَٝ ثُْٔؤٍٝ ػٖ ٣ٍجهر ثُضٞصٌ ٝثُوِن، ًٔج أٗٚ 

إكٌثٍ دؼٜ أٗٞثع ثُ٘ٞثهَ ثُؼٚذ٤ز ٓغَ؛ ٣َ٣و ٖٓ 

ثُوٝدج٤ٖٓ، ٝث٤ٌُْص٤ٖٗٞ، ثُض٢ صْجػو ػ٠ِ صٜوةز ثُؾْْ، 

دج٩ٝجكز ث٠ُ أٗٚ ٣قض١ٞ ػ٠ِ ثٌُجص٤ٌٖ ثُي١ ٣قجكع ػ٠ِ 

  .ٙقز ثُوٓجؽ

ثُذجدٞٗؼ دجٓضالًٚ مٚجة٘ ٓٞجهر  ٣ض٤َٔ:انجبثىَح

ُالُضٜجدجس، ٝٓٞجهر ٨ًُْور، دج٩ٝجكز إ٠ُ ثُذٌض٣ٌ٤ج، 

ٝدجُضج٢ُ كئٗٚ ٣ْجػو ػ٠ِ ثالّضٌمجء، ٝهو ٕجع ثّضنوثّ 

ج ًؼالػ ػٖذ٢ ُِضو٤َِ ٖٓ ثُوِن ٝثُضٞصٌ،  ًٔ ثُذجدٞٗؼ هو٣

ث ُٔج ٣ض٤َٔ دٚ ٖٓ مٚجة٘ ٜٓوةز، ٝٓٞجهر ُِوِن،  ًٌ ٗظ

ػ٠ِ ًٌٓذجس ثُلالك٣ٞٗٞو؛ ٝهو  إى ٣ؼٞه ىُي الفضٞثةٚ

َّٕ ثُذجدٞٗؼ  أًوس ثُوًثّجس ثُقو٣غز ثُض٢ أؽ٣ٌش ػ٠ِ أ

 ٣وَِ ٖٓ أػٌثٛ ثُوِن. 

أظٌٜس إفوٟ ثُوًثّجس ثُض٢  ؾهؽح انؼبطفخ انسًؽاء:

َّٕ ٌٍٛر ثُؼجٟلز صل٤و ك٢ ثُضو٤َِ ٖٓ ثُوِن،  أؽ٣ٌش ػ٠ِ أ

إى صْجػو ػ٠ِ صقل٤َ ْٓضوذالس فٜٔ ثُـجٓج 

ث  ث٤ٓ٧٘ٞدض٣ٌ٤ي، ًٌ ٓٔج ٣ْجػو ػ٠ِ صٜوةز ثُؾْْ، ٝٗظ

ٕ ك٢ ثُؼو٣و ٖٓ ثُٔ٘ضؾجس  ّٞ ُيُي، كئٜٗج صْضؼَٔ ًٌٔ

ثُضؾج٣ًز، ٝصؾوً ث٩ٕجًر إ٠ُ إٔ ٌٍٛر ثُؼجٟلز صُؼوّ آٓ٘زً 

 ػ٘و ثّضٜالًٜج ٝكوًج ُِضٞؽ٤ٜجس. 

صْضؼَٔ ُػٖذز ثُاّلك٘وً ُٔؼجُؾز ٖٓجًَ ثُوِن  انالفُعؼ:

ؼخ، إى أظٌٜس دؼٜ ٝثُضٞصٌ، ٝث٧ًم، ٝثالًضتجح، ٝثُض

ثُوًثّجس أّٜٗج صل٤و ك٢ ثُضو٤َِ ٖٓ ثُوِن ػ٘و ث٧ٕنجٗ 

ثُي٣ٖ ٣ُؼجٕٗٞ ٖٓ ثٝطٌثدجس ثُوِن الفضٞثةٜج ػ٠ِ 

 ػٌ٘ٚ ث٤ُِ٘جٍُٞ . 

ًّخ ث٤ًٌٌُٖٓٞ انكؽكى: ، ٣ض٤َٔ ثًٌٌُْ دجفضٞثةٚ ػ٠ِ ٌٓ

ٝٛٞ ثُؼٌ٘ٚ ث٠ُٖ٘ ك٢ ثًٌٌُْ؛ إى ٣ل٤و ك٢ ثُضو٤َِ ٖٓ 

ثُوِن ٖٓ مالٍ ثُضو٤َِ ٖٓ ث٩ؽٜجه ثُضأًْو١، ٝثالُضٜجح 

ثُي١ ص٣َو ْٗذضٚ ػ٘و ث٧كٌثه ثُي٣ٖ ٣ؼجٕٗٞ ٖٓ 

 ثٝطٌثدجس ثُوِن ٝثُضٞصٌ ٝثالًضتجح. 



 
 

٣ْضؼَٔ ٗذجس ثُلج٣ٌ٤ُجٕ ك٢ ٓؼجُؾز ثُوِن  انفبنُؽَبٌ:

ِٔجء إٔ ٛيث ثُ٘ذجس ٣ض٤َٔ دجٓضالًٚ ٝثُضٞصٌ، إى ٣ؼضوو ثُؼ

ٜوةز ث٧مٌٟ، إى ص٣َو ٖٓ  ُٔ ج ٨ُػٖجح ثُ ًٜ ٖجد ُٓ ث  ًٌ صأع٤

ج ٣ؤه١  ّٔ ٤ًِٔز فٜٔ ثُـجٓج ث٤ٓ٧٘ٞدض٣ٌ٤ي ك٢ ثُوٓجؽ، ٓ

 إ٠ُ صٜوةز ثُوٓجؽ. 

أٝ ٓج صؼٌف دذِْْ ث٤ُِٕٔٞ، ٢ٛٝ إفوٟ انًّهُكخ:

ث٧ػٖجح ثُضجدؼز ُل٤ِٚز ثُ٘ؼ٘جع، إى صْجػو ػٖذز 

ثُٔن٤َٗز ػ٠ِ ثُقو ٖٓ ثُوِن، ٝكضـ ث٤ُٜٖز، ًٔج ث٤ُِْٔز 

 ٣ٌٖٔ ص٘جُٜٝج ٓغ ث٧ػٖجح ثُؼالؽ٤ز ث٧مٌٟ. 

 أقجبة انمهك وانزىرؽ

٣ٖ٘أ ثُوِن ٝثُضّٞصٌ ٗض٤ؾز ثُؼو٣و ٖٓ ث٧ّذجح ٝثُؼٞثَٓ،  

ٝثُض٢ هو صٌٕٞ ك٢ ٓووّٓضٜج ث٧ّذجح ثُذ٤ت٤ّز؛ أ١ ثُؼ٘جٌٙ 

ّٞـٟٞجس ثُّ٘جصؾ ز ػٖ ثُض٢ صق٠٤ دجُٖن٘ ٓغَ؛ ثُ

ثُؼَٔ، أٝ ػالهز ٕن٤ّٚز، أٝ ثًٌُٔٝ دٔأٍم ٓج٢ُ 

 ٝؿ٤ٌٛج ثٌُغ٤ٌ، دج٩ٝجكز إ٠ُ ث٧ّذجح ث٥ص٤ز:

ٝىُي ػ٘و ٝؽٞه أكٌثه ٖٓ ثُؼجةِز  األقجبة انىؼاثُّخ: 

ٓٚجدٕٞ دجُوِن ٝثُضٞصٌ، كئٕ ىُي ٣َ٣و ٖٓ مطٌ 

ث٩ٙجدز دجُوِن. ث٧ّذجح ثُطذ٤ّز: ٣ٌٖٔ إٔ صؤه١ّ دؼٜ 

٠ُ ثُٖؼًٞ دجُوِن، ٓغَ؛ ٌٓٛ ثُقجالس ثُّطذ٤ز إ

١ٌٌّْ، إى ٣ٌٕٞ ثُوِن أفو ثُضّأع٤ٌثس ثُؾجٗذ٤ّز الّضؼٔجٍ  ثُ

دؼٜ أٗٞثع ث٧ه٣ٝز، أٝ هو ٣ٌٕٞ ث٩ؽٜجه ٗجصًؾج ػٖ فجُز 

ٟذ٤ّز مط٤ٌر. ٤ٔ٤ًجء ثُوّٓجؽ: ٣ٞؽو دؼٜ ثُؼٞثَٓ 

 ثًُٞثع٤ز، ٝثُضّؾجًح ثُٔؤُٔز ثُض٢ هو

ر أًذٌ صؤه١ إ٠ُ صـ٤٤ٌ د٤٘ز ثُوٓجؽ، ٝٝظ٤لز ث  ّٞ ُضّلجػَ دو

ٓغ ث٧فوثط ثُق٤جص٤ز ث٤ٓٞ٤ُز ثُض٢ ُْ صٌٖ ٖٓ هذَ 

ث ُِوِن. أػٌثٛ ثُوِن ٝثُضٞصٌ ٣ٞؽو ثُؼو٣و ٖٓ  ًً ٓٚو

ث٧ػٌثٛ ٝثُؼالٓجس ثُض٢ صوٍ ػ٠ِ ثُٔؼجٗجر ٖٓ ثُوِن 

ٝثُضٞصٌ، إى صنضِق صِي ث٧ػٌثٛ ٖٓ ٕن٘ إ٠ُ آمٌ، 

 ٖٓ ف٤ظ فوصٜج، أٝ ٗٞػ٤ز ث٧ػٌثٛ ثُٔنضِلز، ٝصَٖٔ

 أػٌثٛ ثُوِن ٝثُضٞصٌ ٓج ٣أص٢:

ثُٖؼًٞ ثُوثةْ دجُنٞف ثُٖو٣و  انًؼبَبح يٍ انزىرؽ. 

ٝثُنطٌ ثُٔق٠٤. ٣ٍجهر ملوجٕ ثُوِخ دْذخ ٌّػز 

ثُض٘لِ. ٣ٍجهر ثُضؼٌم. ثُٖؼًٞ دجُٞؼق ٝثُضؼخ. إ٣ؾجه 

ٙؼٞدز ك٢ ثُض٤ًٌَ. ث٩ٙجدز دج٧ًم، ٝإ٣ؾجه ٙؼٞدز 

ُٖٔجًَ ك٢ ك٢ ثُّ٘ٞ. ثُضؼٌٛ ُِٔؼجٗجر ٗض٤ؾز دؼٜ ث

ثُؾٜجٍ ث٢ُٜٔٞ. إ٣ؾجه ٙؼٞدز ك٢ ث٤ُْطٌر ٝإهثًر 

 ثُٖؼًٞ دجُوِن. 

 طؽق انىلبَخ يٍ انمهك وانزىرؽ 

٣ٞؽو ثُؼو٣و ٖٓ ثُ٘ٚجةـ ٝث٩ًٕجهثس ثُض٢ صل٤و ك٢ 

ثُضو٤َِ ٖٓ ثُضؼٌٛ ُِوِن ٝثُضٞصٌ، ٝثُقو ٖٓ ٛيٙ 

ثٌُِٖٔز، ُٝؼَ ٖٓ أدٌٍ صِي ثُ٘ٚجةـ ٓج ٣أص٢: ثُٔقجكظز 

ػ٠ِ ٓٔجًّز ثُضٔج٣ًٖ ث٣ٌُج٤ٝز ثُض٢ صل٤و ك٢ 

ثالّضٌمجء ٝثُٜوٝء؛ ًٔٔجًّز صٔج٣ًٖ ث٤ُٞؿج ثُض٢ صل٤و 

ٛ ثُوِن ٝثُضٞصٌ، دج٩ٝجكز إ٠ُ ك٢ ثُضو٤َِ ٖٓ أػٌث

صٔج٣ًٖ ثُٞـ٠، ٝصؼِْ ثُٜٔجًثس، ٝثُضو٤٘جس ثُض٢ ٖٓ 

ٕأٜٗج ث٤ُْطٌر ػ٠ِ ثُوِن ٝثُضٞصٌ. ثُقٌٗ ػ٠ِ ثصذجع 

ٗظجّ ؿيثة٢ ٙق٢ ٤ِّْٝ. ثُقٌٗ ػ٠ِ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ 

ٝهش ًجٍف ٖٓ ثُّ٘ٞ. صؾ٘خ ص٘جٍٝ ث٧ٟؼٔز ثُٞجًر، 

ح ٝثٌُقٍٞ، ًٝيُي ثالدضؼجه ػٖ ث٩كٌثٟ ك٢ ٌٕ

ثٌُجك٤٤ٖ؛ إى إٕ صِي ثٌُٖٔٝدجس ٝث٧ٟؼٔز ص٣َو ٖٓ 

أػٌثٛ ثُوِن ٝثُضٞصٌ ػ٘و ث٧ٕنجٗ ثُي٣ٖ ٣ؼجٕٗٞ ٖٓ 

ٛيٙ ثالٝطٌثدجس. ثُقٌٗ ػ٠ِ ثالهضٌثح ٖٓ ثُؼجةِز، 

ٝثُِؾٞء إ٠ُ ث٧ٙوهجء ٝثُضقوط ٓؼْٜ ٖٝٓجًًضْٜ ك٢ 

ث٧ٖٗطز ثالؽضٔجػ٤ز، ٓٔج ٣ْجػو ػ٠ِ صنط٢ 

ثُؼ٤ٔن ثُي١ هو ٣ْجػو  ثُٚؼٞدجس. ثُقٌٗ ػ٠ِ ثُض٘لِ

 .ػ٠ِ ثالّضٌمجء

 

 

 

 

 

 

 طؽق نزكىٌ قؼُعا ززً فٍ أصؼت انظؽوف 7
ٌٌّ مالٍ ٟلُٞضٚ دجُٔلّٜٞ ثُؼ٤ٔن ُِْؼجهر.  ال أفو ّٓ٘ج ٣ل

ك٢ٜ دجُْ٘ذز ُٚ ف٤ٜ٘ج أٌٓ صِوجة٢ ٣أص٢ دجُلطٌر. ٌُٖ ٓغ 

ثُضووّّ ك٢ ثُؼٌٔ ٝثًضٖجف ثُق٤جر ٝثُـٞٗ ك٢ أفوثعٜج، 

ث ٕو٣و ثُضؼو٤و، ٝصذوأ ك٢ أمي صٚذـ ثُْؼجهر كؾأ ًٌ ر أٓ

ف٤َّ أًذٌ ٖٓ ف٤جص٘ج، ك٘و٢ٞ ثُْ٘ٞثس دجفغ٤ٖ ػٜ٘ج 

ّجػ٤ٖ ٍُِٞٙٞ إ٤ُٜج. ٝهو ٤ٞ٣غ ثٌُغ٤ٌٕٝ مالٍ دقغْٜ 

ٛيث ك٤ْٕ٘ٞ فو٤وز أّْٜٗ ػ٠ِ ه٤و ثُق٤جر. إٕ ً٘ش ٝثفوًث 

 ٖٓ أُٝتي ثُي٣ٖ ْٗٞث أْٜٗ ٣ؼ٤ٖٕٞ، 

 زجّك األول َدت أٌ َكىٌ أَذ  -1

ْ ثُيثس ٝٓؼٌكضٜج ٝثفوًث ٖٓ أٙؼخ ث٧ًٓٞ ػ٠ِ ٣ؼوّ كٜ

ٝؽٚ ث٧ًٛ. ك٘قٖ ُْ ُٗٞو ٝٓؼ٘ج ه٤َُ إًٕجه١ ٤ٌُل٤ز 

ثُضؼجَٓ ٓغ ىٝثص٘ج، أٝ ٣ٌٟوز إّؼجهٛج. ٛيث ٓج ٣ؾؼَ 

ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ث٧ٕنجٗ ٣ذقغٕٞ ػٖ ثُْؼجهر ك٢ ثٌُٔجٕ 

ثُنجٟب. إْٜٗ ٣ًٌٕٞٞ مِلٜج ٣ٝذقغٕٞ ػٜ٘ج ك٢ 

ّٕ ٓ٘ذؼٜج ث ُقو٤و٢ ٛٞ ٖٓ ثُوثمَ. ٖٓ ثُنجًػ ٓض٘ج٤ّٖ أ

هٝثمِ٘ج. ٖٓ ّٓ٘ج ال ٣ؾو ّؼجهصٚ ك٢ ًكوز ث٥م٣ٌٖ؟ 

٣ٖٝؼٌ دجُٞفور ٝثُقَٕ ك٢ ؿ٤جدْٜ؟ دَ هو ٣َٚ ث٧ٌٓ 

ث ػ٠ِ ثالّضٔضجع … إ٠ُ ث٤ُٞجع ٝثُض٤ٚ ًً إٕ ُْ صٌٖ هجه

دٌكوز ٗلْي، كأٗش ال صْضٔضغ فو٤وز دٌكوز ث٥م٣ٌٖ. ثدوأ 

٤ٚ ٖٓ ث٥م٣ٌٖ. دٔ٘ـ ٗلْي ٓج صْؼ٠ دٖوّر ُِقٍٚٞ ػِ

إٕ ً٘ش ص٣ٌو ثُقخ، ثدوأ دقّخ ٗلْي ٝصوذِّٜج ًٔج ٢ٛ. 

ّٕ ثُْؼجهر صأص٢ ٖٓ ثُؼطجء، ٝإٕ ًجٕ الدوّ ُي  ج أ ًٓ ًٌّ هٝ صي



 
 

ٖٓ إٔ صؼط٢، كجدوأ دجُؼطجء ُ٘لْي. ك٢ ثُٜ٘ج٣ز كجُوِخ 

ث٢ُِٔء دجٌُٝج ٝثُْؼجهر ٛٞ ثُٞف٤و ثُوجهً ػ٠ِ ٓ٘قٜج. 

ج: ٓج ٢ٛ ٜٓجًثس صوذَ ثُ ًٞ  يثس ٤ًٝق صطًٞٛج؟ ثهٌأ أ٣

 رؼّؽف ػهً َفكك  -2

مي ٝهضي ُِضٞثَٙ ٓغ ىثصي ٝكْٜ ٓج ص٣ٌوٙ دجُٞذ٠. 

ّٕ دئٌٓجٗي  ّضـٌٔى ثُْؼجهر ك٢ ثُِقظز ثُض٢ صوًى ك٤ٜج أ

ثُؼ٤ٔ هٕٝ ثُقجؽز ٩عذجس ٗلْي ٦ُم٣ٌٖ. ًِّٔج كٜٔش 

ٝي ٨ُىٟ ٖٓ ث٥م٣ٌٖ.  ٌّ َّ ثفضٔجٍ صؼ ٗلْي أًغٌ، ه

َّ صِي ث٧كٌجً ثُض٢ صٍٚٞ ٝصؾٍٞ ك٢ ػوِي،  ثٓ٘ـ ٌُ

ًَّ ػ٠ِ ٓج صٌ ٜٗج ػ٠ِ هكضٌ ًٝ ّٝ ثٙ ػ٤ًِٔج ٝٓ٘طو٤ج ٜٓ٘ج. ه

٤ٓٞ٣جصي دجٗضظجّ ٝثهٌأٛج ٖٓ ف٤ٖ ٥مٌ هذَ ثُّ٘ٞ. صٚلـ 

 ػ٠ِ ٓٞهغ كٌٙز 
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ال ٣ٌٖٔ كَٚ ثُقَٕ ػٖ ثُق٤جر. كٔقجُٝز ثُضنِّ٘ ٓ٘ٚ 

ٜٗجة٤ًج إٔذٚ دج٤ُٜٖن هٕٝ ٍك٤ٌ! ًِّٝٔج فجُٝش ٓوجٝٓضٚ 

أًغٌ ثٍهثهس ٕوّصٚ ٝفوّصٚ. ثٌُٜٔح ثُٞف٤و ٖٓ ثُقَٕ 

ّٗ٘ج ٗؼ٤ٔ ك٢ ػجُْ ٢ِٓء … ٛٞ دضوذِّٚ ٝثفضٞجٗٚ إ

ٛ ُِٔٞثهق ث٤ُْتز  ٌّ ٌّ ٖٓ ثُضؼ دجُؼٞثٟق ٝال ٓل

 َّ قَٗز. ك٢ ً ُٔ ر صٞثؽٚ ٓٞهلًج ػ٤ٚذًج ٣ُقَٗي، ثُ ٌّ ٓ

ّْ صوذِّٜج ًٔج ٢ٛ، ٝػذٌ  ٌٌّ ك٢ ٖٓجػٌى، ع صٞهق ه٤ِالً ٝك

ر  ّٞ ٍ فَٗي إ٠ُ ه ّٞ ػٖ فَٗي دجُط٣ٌوز ثُض٢ ص٘جّذي، ف

هثكؼز ٨ُٓجّ. ٣ٌٔ٘ي إٔ صذ٢ٌ أٝ صـٞخ، ٌُٖ صْضط٤غ 

ج إٔ صؼذٌّ ػٖ فَٗي دجُؼَف أٝ ثٌُّْ أٝ ثٌُضجدز أٝ  ًٞ أ٣

ٍ فَٗي إ٠ُ ٟجهز، إ٠ُ ٢ٕء ثُـ٘جء أٝ ؿ٤ٌٛج...ف ّٞ

ؽ٤َٔ ٣ٌثٙ ث٥مٌٕٝ. كٖٔ هِخ ث٧ُْ ٣٘ذُغ ث٩دوثع! ٝك٢ 

ر صنلن ك٤ٜج، ثَّغ ُِضل٤ٌٌ ك٢ فٍِٞ ّٝذَ  ٌّ ٓ َّ ً

٩ٙالؿ ٓج أكْوصٚ دوالً ٖٓ ثُض٤ًٌَ ػ٠ِ ثُ٘ض٤ؾز ثُض٢ 

فِٚش ػ٤ِٚ ٝٗوح فّظي ثُي١ أِٝٙي إ٠ُ ٛيٙ 

 ثٌُٔفِز. 
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ف٤٘ٔج صوْٞ ػ٤ِي ثُق٤جر، ٝصّٞؽٚ إ٤ُي ٌٝدجصٜج ثُٔؤُٔز، 

ج إٔ صْضِْ أٝ إٔ صضق٠ِّ  ّٓ ّٕ أٓجٓي م٤ج٣ًٖ: إ ج أ ًٓ ًٌّ هٝ صي

 َّ دجُٖؾجػز ٝصوق ٖٓ ؽو٣و. ٜٝٓٔج دوث ُي ٖٓ أّٗٚ ال ف

ج صِٔي ثُن٤جً. ُيث ثفٌٗ ػ٠ِ  ًٓ أٓجٓي، كجُقو٤وز أّٗي هٝ

دي ٖٓ ثصنجى ثُوٌثًثس ث٤ُِْٔز ٝثمض٤جً ثُْذ٤َ ثُ ٌّ ي١ ٣و

 أٛوثكي. 

ً ٝثُضؼِّْ. ػ٘وٓج صلَٖ أٝ  ّٞ ّْٖ ٝثُضط ج ػ٠ِ ثُضق ًٓ ًَّ هٝ ً

ِّْ ٓ٘ٚ فٌٔز صل٤وى  ٛ ُٔٞهق ٓؤُْ، ثمضٌ إٔ صضؼ ٌّ صضؼ

دوالً ٖٓ إٔ صنضجً هٌثً ثالّضْالّ ٝثُؼ٤ٔ كجٕالً دو٤ّز 

ّْٖ ٖٓ ٗلْي هوً  ف٤جصي. ثؽؼَ م٤جًى ثُوثةْ إٔ صق

إ٠ُ ٌٓثصخ ُػ٤ِج ك٢ ث٩ٌٓجٕ، كٜيث ثالمض٤جً ٤ِّٞٙي 

ج. ًٔ  ثُق٤جر فض
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ّٕ ثُِْذ٤ز ّضُؼ٤وْٜ ػٖ  ٣ُوًى ث٧ٕنجٗ ثُْؼوثء أ

 .ًْٛ ّٞ ْٛ ٝصط ّٞ ج ك٢ ف٤جصْٜ، ٝصقٍٞ هٕٝ ٗٔ ًٓ ٢ُٞٔ هو ثُ

ُيث ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ثُضنِّ٘ ٖٓ ث٧كٌجً ٝثُٖٔجػٌ ثُِْذ٤ز 

َ ٓق٤طي ٝث٧ٕنجٗ  ّٓ َّ ٣ّٞ. صأ ػ٠ِ ًأُ أ٣ُٞٝجصي ً

ُي، ٝإٕ ٝؽوس أ١ّ ٢ٕء أٝ ٕن٘ ٣ُٖؼٌى ٖٓ فٞ

دج٩فذجٟ أٝ دأ١ ٢ٕء ِّذ٢ ال صضٌهّه أدوًث ك٢ إٍثُضٚ ٖٓ 

ف٤جصي. ال صض٘جٍٍ إٟالهًج ٝال صضٜجٕٝ ف٤٘ٔج ٣ضؼِّن ث٧ٌٓ 

َّ ٓؼجٗجصي ٖٝٓجًِي. أُْ  دج٧كٌجً ثُِْذ٤ز، ك٢ٜ ٓٚوً ً

% ٓٔج ٣قوط ٓؼ٘ج 10صْٔغ دجُٔوُٞز: "ثُق٤جر ػذجًر ػٖ 

 صٖجًَُ آً ٣ّٞ٘وٍٝ.  -ًِّٞ٘ج صؾجٛٚ" %  ٖٓ 90ٝ 
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  ّْ ّٕ ٣ض إٕ ّأُش ثُ٘جُ فٍٞ ثُط٣ٌوز ثُض٢ ٣ٌؿذٕٞ ك٢ أ

ج أ١ّ ٕن٘ ٣ؾ٤خ دأٗٚ  ًٔ ثُضؼجَٓ ٓؼْٜ دٜج، كِٖ صؾو فض

ّْ ثُضؼجَٓ ٓؼٚ دٌَٖ ٢ّء! ٝٓغ ىُي كُؾَٔ  ٣ٌ٣و إٔ ٣ض

ٓغَ: "ػجَٓ ث٥م٣ٌٖ ًٔج صقّخ إٔ صُؼجَٓ" أٝ "ػجِْٜٓ 

ّْ ٓؼجِٓضْٜ"...ٓغَ ٛيٙ ثُؾَٔ هو صٌٕٞ ً ٔج ٣قذٕٞ إٔ صض

ًَّ ػ٠ِ ث٥م٣ٌٖ. إّٜٗج صؾؼِي ص٘نٌٟ  دال ٓؼ٠٘. ٧ٜٗج صٌ

كجس ث٥م٣ٌٖ ٝصٖـِي دجُو٤جّ  ٌّ أٗش ٖٝٓجػٌى ك٢ صٚ

دٖ٘جٟجس ٝثُضَثٓجس ُِؼجُْ ثُنجًؽ٢ ال صؼٞه ػ٤ِي دأ١ّ 

ًَّ ػ٠ِ  ٗلغ. ثُْؼجهر ثُقو٤و٤ز ّض٨ٔ ف٤جصي ػ٘وٓج صٌ

ٝصو٢ٞ ٝهضي ك٢ صق٤ْٜ٘ج. ثؽؼَ ص٤ًٌَى ٓ٘ٚذّج ٗلْي 

ًٛج، ٝف٤ٜ٘ج  ّٞ ّْٜ٘ج ٟٝ ػ٠ِ ٗلْي كو٠، ثكْٜ ىثصي ٝف

 كو٠ ٤ّٚذـ ك٢ ّٝؼي ٓؼجِٓز ث٥م٣ٌٖ ؽ٤ّوًث.

 أَصذ إنً صىرك انعاضهٍ  -7

ال ٣ٌٖٔ ٥ًثء ث٥م٣ٌٖ )ّٞثًء ًجٗش ٝوّى أٝ ُٚجُقي( 

إٔ صؤعٌ ػ٤ِي ٓج ُْ صْٔـ ُٜج أٗش ديُي. ُيث ثفٌٗ 

ج إٍثُز ث٧ٙٞثس ثُنجًؽ٤ز ثُض٢ صؼ٤ن ّؼجهصي. ال هٝ ًٓ

صضٌهّه ك٢ ثالٗؼَثٍ دؼٜ ثُٞهش ٝث٩ٗٚجس إ٠ُ ٙٞصي 

ّٚ٘ دؼٜ ثُٞهش ُضو٤ٞٚ دٔلٌهى  ثُوثم٢ِ ثُؼ٤ٔن. م

أٗش ٝأكٌجًى، ُٝضضأَٓ ك٤ٚ ثُطذ٤ؼز ٝؽٔجٍ ثُق٤جر ٖٓ 

فُٞي. ّضوًى ف٤ٜ٘ج ٓؼ٠٘ ثُْؼجهر ثُقو٤و٤ز ّٝضؼٞه 

ػض٤جه٣ز دٖٔجػٌ إ٣ؾجد٤ز صْجػوى ٓؾوّهًث إ٠ُ ف٤جصي ثال

ك٢ ػ٠ِ ٓٞثؽٜز أ١ّ ٓٞثهق أٝ ػوذجس صؼضٌٛ ٣ٌٟوي. 

ّٕ ثُق٤جر ال صنِٞ ٖٓ  ثُٜ٘ج٣ز ال دوّ ٖٓ ثُضأ٤ًو ٓؾوّهًث أ

ثُٔٚجػخ ٝث٧فَثٕ، ٖٝٓ هٜٝٗج ال ٣ٌٔ٘٘ج إٔ ٗضؼِّْ أٝ 

ً. ُٖٝ ٣ٌٕٞ دّٞؼ٘ج صوو٣ٌ ه٤ٔز ثُْؼجهر ٓج ُْ  ّٞ ٗضط

ح ثُقَٕ. ٌُٖ ٣ذو٠ ٓ ٌّ ح أٗلْ٘ج ٗؾ ًّ ج إٔ ٗو ًٓ ّْ هٝ ٖ ثُٜٔ

ػ٠ِ ثُضؼجَٓ ٓغ ث٧ٝهجس ثُؼ٤ٚذز دقٌٔز ُٞٔجٕ إٔ 

ٌّ ٣ٌّؼًج هٕٝ إٔ صقّطٔ٘ج أٝ صؾذٌٗج ػ٠ِ ثالّضْالّ.  صٔ

 صٚلـ ػ٠ِ ٓٞهغ كٌٙز 

 



 
 

 

  

 صضووّ

 ّٔجؿ دمحم ػذو هللا ث٤ُْور ث٧ّضجى ثُوًضًٞ/

 ػ٤ٔو ث٤ٌُِز

 ٝث٤ُْور ثالّضجى ثُوًضًٞ / ٌٓكش ػ٢ِ م٤ِٔ 

 ٤ًَٝ ث٤ٌُِز ُٖتٕٞ موٓز ثُٔؾضٔغ ٝص٤ٔ٘ز ثُذ٤تز ٝثُْجهر ثػٞجء ثُِؾ٘ز 

 

 (ص٣ٌٜٔ ٙقز ثالٌّر ٝثُٔؾضٔغ هْْ )            ٤ٕٔجء ػذو ثٌُف٤ْ مِق/ ٤ُِْور ثُوًضًٞ     

 (ص٣ٌٜٔ ٙقز ثالٌّر ٝثُٔؾضٔغ هْْ )              ٙلجء ًد٤غ دمحم ٣ِٞٗ/٤ُِْور ثُوًضًٞ  

  (ص٣ٌٜٔ ٙقز ثالٌّر ٝثُٔؾضٔغ هْْ )                كجٟٔز ًؽخ ِٕوج٢ٓ  / ٤ُِْور ثُوًضًٞ  

 (ثُقجالس ثُقٌؽز ٝثُطٞث١ًهْْ ص٣ٌٜٔ )                     ٗؾالء ثفٔو ثفٔو / ٤ُِْور ثُوًضًٞ

 (ثُْ٘جء ٝثُض٤ُٞو ٝثُٚقز ثالٗؾجد٤زهْْ ص٣ٌٜٔ )      ٛذز ٓٚطل٢ دمحم      / ٤ُِْور ثُوًضًٞ  

 ثبنمكى انًىضر لؽٍَ كم اقىاقزبغ يكبػع  انهمت انؼهًٍ ىنًُر قُبظرهوغنك 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 صضووّ

 ّٔجؿ دمحم ػذو هللا ث٤ُْور ث٧ّضجى ثُوًضًٞ/

 ػ٤ٔو ث٤ٌُِز

 ٝث٤ُْور ثالّضجى ثُوًضًٞ / ٌٓكش ػ٢ِ م٤ِٔ 

 ٤ًَٝ ث٤ٌُِز ُٖتٕٞ موٓز ثُٔؾضٔغ ٝص٤ٔ٘ز ثُذ٤تز ٝثُْجهر ثػٞجء ثُِؾ٘ز 

 

 (ثُذج٢ٟ٘ ٝثُؾٌثف٢هْْ ص٣ٌٜٔ )                      كجٟٔز ؽجًؿ ثفٔو  / ٤ُِْور ثُوًضًٞ     

 (ثُذج٢ٟ٘ ٝثُؾٌثف٢هْْ ص٣ٌٜٔ )ًٞعٌ دو١ً ٓؼذو                             /٤ُِْور ثُوًضًٞ  

 (ٝثُؾٌثف٢ثُذج٢ٟ٘ هْْ ص٣ٌٜٔ )            ٌٓكش ػذو ثُلضجؿ ثّٔجػ٤َ    / ٤ُِْور ثُوًضًٞ  

 (ثالٟلجٍهْْ ص٣ٌٜٔ )                    ٗجٛو م٤ِٔ دمحم              / ٤ُِْور ثُوًضًٞ  

 (ثهثًر ثُض٣ٌٜٔهْْ )              ٛذز ٓٚطل٢ ػ٢ِ ٟٚ               / ٤ُِْور ثُوًضًٞ  

 ثبنمكى انًىضر لؽٍَ كم اقى يعؼـ ىقُبظره نزؼٍُُوغنك 

 



 
 

 

 

 

  

 صضووّ

 ّٔجؿ دمحم ػذو هللا ث٤ُْور ث٧ّضجى ثُوًضًٞ/

 ػ٤ٔو ث٤ٌُِز

 ٝث٤ُْور ثالّضجى ثُوًضًٞ / ٌٓكش ػ٢ِ م٤ِٔ 

 ٤ًَٝ ث٤ٌُِز ُٖتٕٞ موٓز ثُٔؾضٔغ ٝص٤ٔ٘ز ثُذ٤تز ٝثُْجهر ثػٞجء ثُِؾ٘ز 

 

 (ثُذج٢ٟ٘ ٝثُؾٌثف٢هْْ ص٣ٌٜٔ )              ث٤ٌٓر ثفٔو ف٤ْٖ دمحم   / ٤ُِْور      

 (ثُْ٘جء ٝثُض٤ُٞو ٝثُٚقز ثالٗؾجد٤زهْْ ص٣ٌٜٔ )فْ٘جء ؽٔجٍ ػذو ثُٔ٘ؼْ              /٤ُِْور   

 (ثُْ٘جء ٝثُض٤ُٞو ٝثُٚقز ثالٗؾجد٤زهْْ ص٣ٌٜٔ )ػ٤ٖز ػذو ثُ٘جٌٙ ك١ٍٞ           / ٤ُِْور   

 (ثهثًر ثُض٣ٌٜٔهْْ )                         ًٕج ػذو ثُقجًط ث٤ٖٓ    / ٤ُِْور   

 (ثُض٣ٌٜٔ ثُ٘ل٢ْ ٝثُٚقز ثُ٘ل٤ْزهْْ )٤ّٔز دمحم ػذو ثُؼ٣ََ                   / ٤ُِْور   

 ثبنمكى انًىضر لؽٍَ كم اقى يعؼـ يكبػع ىقُبظره نزؼٍُُوغنك 

 



 
 

 


