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أسلىب الدعىة ووسائل التنظًم عند مجاعة اإلخىان 

  املسلمني ومجاعة شهىد يهىه

 حممد أوحيده أمحد أوحيده .د

 مقدمة

                             ، ٚلًال٢ ليال٘ ٚقالسو٘ َٚالٔ                                             اذتُس هلل، ٚايك٠٬ ٚايػال٬ّ لًال٢ ضغالٍٛ اهلل    
           ّٜٛ ايسٜٔ.                اٖتس٣ بٗسٜ٘ إىل

     نالٌ  ٚ                                                                  زهاض٠ اإلغ٬ّ قِٝ لًٝا تتُثٌ ؾٝٗا ايعكٝس٠ ٚايعًِ ٚايرتب١ٝ ٚا٭خال٬م،  
                                   ٝػالالط دَالالٛضٙ اذتٝاتٝالال١، ٚاذتهالالاض٠  ٚ ٜ                                                 َالالا َالالٔ ؾالال ْ٘ دٕ ٜػالالعس اإلْػالالإ   ايالالساضٜٔ  

        َكرتْال١                                                                          اإلغ١َٝ٬ تتدػس ؾُٝا ٜكسَ٘ اإلغال٬ّ يًُدتُالا ايوؿالطٟ َالٔ َوالاز٨ َٚثالٌ       
                    تطؾا َٔ ؾ ٕ اإلْػإ.       مبعا٬َت 

      ُٖالا    -                                     املػالتٓس٠ لًال٢ ايسٜاْال١ ايٓكالطا١ْٝ    -                         زهاض٠ اإلغ٬ّ َٚس١ْٝ ايػطب     إٕ
                                                    ؛ ؾاإلغ٬ّ زٜا١ْ تٛزٝسٜال١ ٖٚالٛ زٜالٔ لالاملٞ ،الٛيٞ،           ً توالًا ا       ٚا٭نثط                ً ا٭ٚغا اْتؿاضًا

                                                                              ٚايطغاي١ اييت عتًُٗا إمنا عتًُٗا يهٌ إْػالإ زٕٚ دٜال١ تؿطقال١، ٚلاملٝال١ اذتهالاض٠      
                        ً                     ٚتعاىل ايصٟ ضنٞ اإلغ٬ّ زٜٓالًا يهالٌ ايوؿالط١ٜ،                                   اإلغ١َٝ٬ دغاغٗا َؿ١٦ٝ اهلل غوساْ٘ 

                                                                                     دَا املس١ْٝ ايػطبٝال١ ؾ َػالع لاملٝتٗالا ٫ تعالسٚ نْٛٗالا نالطٚض٠ يًُتاًوالات املازٜال١         
        يًسٝا٠.

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
  ادتاَع١ ا٭مسط١ٜ             .  
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                                                                                إٕ ا٫ْاالال٬م َالالٔ ٖالالصا املوالالسد، ظتعًٓالالا ْؿٗالالِ  وٝعالال١ ايع٬قالال١ بالال  ٖالالات      
                                                                       ادتُالت    املانٞ َٚا محًتال٘ َالٔ تالٛتط ٚتؿالالٌ ٚاخت٬ؾالات، ٚ  اذتانالط       

ِ                                                                       ج ُترِبظ ٖصٙ ايع٬ق١، ٚباغتُطاض، ايعسٜس َٔ ايكهاٜا ايٓاجت١ لٔ َٛقـ نالٌ َٓٗالا     زٝ  ُ  
                                                                          َالالٔ اٯخالالط ٚلالالٔ ايتهالالاضب   َكالالاو نالالٌ  الالطف، ٚلالالٔ جتاٚضُٖالالا ادتػالالطا  

                                                       ٚدُٖٝتٗا، ٚإٕ َٔ دغواب ا٭ظَات ايوؿط١ٜ ٖٛ ارتًالٌ ايالصٟ                      ٚنطٚض٠ َعطؾ١ اٯخط
                          اياليت تعالٛز قٛالالسٖا إىل                                                            عتسح   ايع٬قالات اياليت ٜؿالٛبٗا ايطٜوال١، تًالو ايع٬قال١       

                                                                                  املٓعٛض ايصٟ ٜٓعالط َالٔ خ٬يال٘ إىل اٯخالط، ٚإىل ْٛلٝال١ ايكالِٝ اياليت تٛخال٘ زطنال١          
                                                                            اإلْػإ ٚحتهِ غًٛن٘، ؾا٫ْؿكاٍ ٚايكاٝع١ ٫ بس دٕ تكالٛز إىل ايتكالازّ بالس٫ َالٔ     

         ايتساٚض.

                                                                  ٖٚٓا تعٗط د١ُٖٝ ايتدسٜس ايسا٥ِ يًع٬ق١ ب  ٖات  اجملُالٛلت  املال٪تطت    
                                                                 ؾا٫يتواؽ اذتاقٌ   ٖصٙ ايع٬قال١ ٜؿػالط ايتسالسٜات ٚاملٛاخٗال١ اياليت                  ٚايؿالًت ،

ً                                تها اهلٜٛات ٚاملهْٛات   زا٥ط٠ قطاع ٚقساّ بس٫ً َٔ دٕ تهالٕٛ ايع٬قال١ قا٥ُال١                                              
                                                                                 ل٢ً زٛاض ٚتؿالٌ، ٖٚالصا َالا غالٓتٓاٚي٘   ايوسالج، زٝالج غالٓسضؽ َػال ي١ تتعًالل         

                  تٓعالِٝ   االالت                                                          بكٛض٠ َٔ قٛض ايت تري املتوازٍ   دغًٛب ايسل٠ٛ ٚٚغالا٥ٌ اي 
                       ُٖٚالا االال١ اإلخالٛإ       ،                                    ً       ً        ً   تعتربإ َٔ دبطظ ادتُالات ايس١ٜٝٓ تٓعًُٝا ٚزطانًا ٚتال ترياً 
                                            املػًُ  ٚاال١ ؾٗٛز ٜٗٛٙ ايٓكطا١ْٝ )املػٝس١ٝ(.

                                                                       ٚضتٔ إش ْتٓاٍٚ ٖصٙ املػ ي١ ؾٗسؾٓا ايت نٝس ل٢ً دٕ َا ٜٓكً٘ ايؿهط اإلغال٬َٞ  
                                        ١ُٝ َهالاؾ١، ٖٚالٞ تعالف تؿالتع ايعكالٌ                                            دٚ َا ٜػتؿاز َٓ٘ َٔ املسْٝات ا٭خط٣ ٖٛ ق

                    ُّ                                                      املػًِ ٚاغتعسازٙ يتكوٌُّ َا يس٣ اٯخطٜٔ، ؾاذتهاض٠ اإلغ١َٝ٬ تعرب لٔ قالِٝ قا٥ُال١   
   ٫ٚ    ،                                                                      ل٢ً دغؼ ز١ٜٝٓ ٚدخ٬ق١ٝ تٗسف إىل بٓا٤ اإلْػإ ٚؾِٗ ظٛاٖط ايهالٕٛ ٚبٛا ٓال٘  
   ٣،                                                                          ٜٓكل َٔ اذتهاض٠ اإلغ١َٝ٬ ْكًٗا دٚ اغتؿازتٗا َٔ املالسْٝات ٚايثكاؾالات ا٭خالط   

                   ؾاذته١ُ ناي١ امل٪َٔ.

                                                                             َٚٔ باب ضؾا ا٫يتواؽ؛ دٚز ايتٓوٝ٘ دٕ ٖصا ايوسالج ٫ ٜتٓالاٍٚ َػال ي١ ايعكٝالس٠     
                                                                   ل٢ً اإل ٬م، ٚإمنا َٛنٛع ايوسج ٖٛ لطض ٚحتًٌٝ دغالًٛب ايالسل٠ٛ ٚٚغالا٥ٌ    
                                                                           ايتٓعِٝ يس٣ ٖات  ادتُالت ، ملا ٫زعت٘ ٚؾاٖست٘ َٔ دٚخال٘ ايتؿالاب٘، َالٔ خال٬ٍ     

                                                َٚطخعٝاتُٗالالا، مهالالِ زتالالاٍ ايتدكالالل ايعًُالالٞ                               زضاغالال١ دزبٝالالات ادتُالالالت  
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                                                           ، َٚا ملػت٘ ٚلاٜؿت٘ َٔ جتاضب ؾدكال١ٝ يؿالرت٠ ظَٓٝال١ تكالٌ إىل      (             َكاض١ْ ا٭زٜإ )
         ً                                                                    لؿطٜٔ لاًَا َالٔ ايتٛاقالٌ املواؾالط ٚاذتهالٛض ٚاملؿالاٖس٠ يًعسٜالس َالٔ ا اؾالٌ         
                                                                                  ٚايًكا٤ات ٚامل٪متطات ايس١ٜٝٓ، لال٠ٚ٬ لًال٢ ايالرتزز لًال٢ زٚض ايعوالاز٠ َالٔ َػالاخس        

                                  َٚعابس،   لسز َٔ ايسٍٚ اييت ظضتٗا.        ٚنٓا٥ؼ

                                             إٕ ؾطنٝات ٖصا ايوسج تكّٛ ل٢ً ايتػا٫٩ت اٯت١ٝ:
                                                         إىل دٟ زس تتؿاب٘ ٚغا٥ٌ ايسل٠ٛ ٚدغايٝب ايتٓعِٝ ب  ادتُالت ؟ -
                                                                       ٌٖٚ ٜكٌ ٖصا ايتؿاب٘ إىل اذتس ايصٟ ميهٔ َع٘ ايكالٍٛ بال ٕ إزالساُٖا دخالصت      -

                         َٔ ا٭خط٣ ْعُٗا ٚدغًٛبٗا؟
           زتطز تٛاؾل؟                     دّ دٕ َػ ي١ ايتؿاب٘ -
                                                                                 ٚ  زاي١ ايتٛاؾل، ٖالٌ ايتٛاؾالل   ا٭غالاؽ ايتٓعُٝالٞ ايالصٟ ٜكالّٛ لًٝال٘ نٝالإ          -

                                                ادتُالت ، دّ دْ٘ ٜكتكط ل٢ً ايؿهٌ ٚدزٚات ايتٓؿٝص؟
    ً                                                                         ٚدخريًا َا ٖالٞ  وٝعال١ ايكالِٝ ايرتبٜٛال١ يالس٣ ادتُالالت ، ٚخاشبٝتٗالا   زتالاٍ          -

        ايسل٠ٛ؟

                   ىل َهالْٛ  شتالتًؿ ،                                                    ٚمبا دٕ ايوسج ٜتعًل باملكاض١ْ ب  ْػالك  ٜٓتُٝالإ إ  
                                                                              ؾإْ٘ َٔ َكتهٝات املٓٗذ ايعًُٞ ايصٟ غ توع٘ إٕ ؾا٤ اهلل تعالاىل ٖالٛ إلاالا٤ ؾهالط٠     
                               ً                                             لا١َ لٔ َطتهعات ادتُالت ، َػالتدسًَا املالٓٗذ ايٛقالؿٞ املكالاضٕ ايالصٟ ٜعتُالس       
                                                                                     ل٢ً ا٫غتكطا٤ ٚا٫غالتٓتار، ٚا٭َالط ٜكتهالٞ ٚقالؿا لاَالا يًكالِٝ اياليت ٜكالّٛ لًٝٗالا          

                                                  ضنع ل٢ً ايكهاٜا ايرتب١ٜٛ   زتاٍ ايسل٠ٛ بالتوالاض دٕ                       دغًٛب ادتُالت ، ٚغٛف د
                                            ٖٛ تطنٝع ادتُالت  لًال٢ ايٛغالا٥ٌ ايرتبٜٛال١،      -        نُا غٓط٣-                     َٔ دبطظ دٚخ٘ ايتؿاب٘ 

                                                                                 ل٠ٚ٬ ل٢ً دٕ ايع٬قال١ بال  دٖالساف دٟ زتالاٍ زلالٟٛ ٚايكالِٝ ايرتبٜٛال١ ٖالٞ ل٬قال١          
               ٕٛ ٖٞ ايطاؾالس                                                             ٚ ٝس٠، مٝج إٕ ا٭ٖساف تػتُس َهاَٝٓٗا َٔ ايكِٝ ايرتب١ٜٛ اييت ته

                                                                                  ٚاملػالالصٟ يٮٖالالساف ايعاَالال١، ٚزتالال٢ تهالالٕٛ ايع٬قالال١ ٚانالالس١ بالال  ا٭ٖالالساف ٚايكالالِٝ 
                                                                          ايرتب١ٜٛ، ؾإْٓا صتس دٕ ا٭ٖساف   ادتاْب ايسلٟٛ تتٓٛع زػالب ا٭بعالاز املدتًؿال١    
                                                                           اييت تػع٢ إيٝٗا نٌ اال١، ٚ  ٖصا ايكسز ْؿري إىل دْٓالا   ٖالصا ايوسالج ْٓاًالل     

ٔ -                  ٓو٘ إىل دٕ دٟ زل٠ٛ                            َٔ َٓٗد١ٝ ل١ًُٝ زتطز٠، يهٔ ْ   -     ً               ٚخكٛقًا   زتاٍ ايالسٜ
                                                                            عتٌُ يٛا٤ٖا لاز٠ ْٛلإ َٔ ايٓاؽ، دٚهلُا َٔ ٜوف ايٓداح ٚايتؿالٛم لًال٢ اياعالٔ    
                                                                         اٯخط ٚستاٚي١ ٖسّ بٓٝاْ٘، ٚتاُْٝٗا َٔ ظتس   زتالاٍ ايالسل٠ٛ اذتالطم لًال٢     
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  .                                                                     ايسٜٔ ايصٟ ٜعتٓك٘ ٜٚ٪َٔ ب٘ ٜٚعٌُ ل٢ً ْؿطٙ ٚايتوؿري ب٘ زػب ؾُٗ٘ ٚإزضان٘

                                                                                 يكالالس التُالالسْا   ٖالالصٙ ايسضاغالال١ لًالال٢ َكالالازض َتٓٛلالال١ غالالٛا٤ ايكالالازض٠ لالالٔ   
                                                                         ادتُالت  دٚ املكازض املٓتكس٠ هلُا، َالا ايرتنٝالع لًال٢ املؿالطزات ٚاملكالاًسات      
                                                                              ايع١ًُٝ   إ اض ٖصٙ ايسضاغال١، االا ٜكالطب َٛنالٛع ايوسالج يًكالاض٨   املػالا٥ٌ        

                                ايسل١ٜٛ ٚايتٓع١ُٝٝ يس٣ ادتُالت .

                                                     ستاٚيال١ َتٛانالع١ يًٛقالٛف لًال٢ ادتٛاْالب ايثكاؾٝال١           ً                   ٚدخريًا إٕ ٖالصا ايوسالج   
                                                                                    ٚا٫ختُالٝالال١ ٚ الالطم ٚدغالالايٝب ايتٓعالالِٝ ٚٚغالالا٥ٌ ايالالسل٠ٛ املتوعالال١ يالالس٣ ٖالالات      
                                                                              ادتُالت  َا ايتػًِٝ املاًل بارتكٛقٝات ايعكسٜال١ ٚايثكاؾٝال١ يهالٌ َُٓٗالا، َٚالا      
                                                                                       ايالالٝك  بالال ٕ ايتالالسٜٔ ظالالاٖط٠ لطؾتٗالالا اإلْػالالا١ْٝ َٓالالص ٚخٛزٖالالا لًالال٢ ظٗالالط ا٭ضض،    

                                                                     اإلزػاؽ بٗا ٚاذتاخ١ إيٝٗا ناؾ١ ادتُالالات ايوؿالط١ٜ، ٚبايتالايٞ ؾالإٕ             ٚاؾرتنع  
    ً                         قسضًا َٔ ايتٛاؾل َطخع ايٛقٛع.

 مجاعة اإلخىاى املسلمني

                                                                    اال١ اإلخٛإ املػًُ  نُا تعالطف بٓؿػالٗا زطنال١ إغال١َٝ٬ تعُالٌ لًال٢       
                                                                          إق٬ح اجملتُا َٔ َٓعٛض إغ٬َٞ، تٗسف إىل قٝاّ زٚي١ تتُثالٌ ؾٝٗالا قالِٝ اإلغال٬ّ     

                                                                       ٖا ايعسٍ ٚاملػاٚا٠ ٚحترتّ ؾٝٗا نطا١َ اإلْػإ، ٜٚتعإٚ ؾٝٗا دبٓالا٤ اجملتُالا        ٜٚػٛز
                                                     رتس١َ اجملتُا ٚايٓٗٛض ب٘ إىل لؾام ايطقٞ ٚايتكسّ ٚاذتهاض٠.

                                               َكط لٔ  طٜالل َ٪غػالٗا زػالٔ ايوٓالا، تالِ            ?9@8                ظٗطت ادتُال١ لاّ 
                                                                               اْتؿط ؾهط ادتُال١   ايعسٜس َٔ ايسٍٚ َٓٗا يٝوٝالا اياليت نالإ دٍٚ ظٗالٛض دتُالال١      

  ّ .    @;@8                               اإلخٛإ املػًُ  ايًٝو١ٝ ؾٝٗا لاّ 

                                             ً                     ٚتػع٢ ادتُال١ إىل إق٬ح اجملتُالا َالٔ َٓعالٛض إغال٬َٞ ٚؾكالًا يتػًػالٌ       
                            تُالا املػالًِ تالِ اذتهَٛال١                                                            ٜوسد َالٔ ايؿالطز املػالًِ تالِ ا٭غالط٠ املػال١ًُ تالِ اجمل       

                                                                             اإلغ١َٝ٬ تِ ايسٚي١ اإلغ١َٝ٬ إىل غا١ٜ ايٛقٍٛ إىل َالا تكالؿ٘ ادتُالال١ با٭غالتاش١ٜ     
                    ٚايطغالٍٛ قالسٚتٓا،      ،         اهلل غاٜتٓا =             ً                                  ايعامل١ٝ اْا٬قًا َٔ ايؿعاض ايصٟ تطؾع٘ ادتُال١ ٖٚٛ 
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  . (1 ) +                                                           ٚايكطلٕ زغتٛضْا، ٚادتٗاز غوًٝٓا، ٚاملٛت   غوٌٝ اهلل امس٢ دَاْٝٓا

                                                                         ٌُ ادتُال١ لًال٢ بٓالا٤ ايؿالطز ٚا٭غالط٠، ٚإقاَال١ ْعالاّ اذتهالِ اإلغال٬َٞ            ٚتع
                                                                                   ايطاؾس ايكا٥ِ ل٢ً ْعاّ ْابا َٔ ايكِٝ اإلغ١َٝ٬، َٚا تتُٝع بال٘ ادتُالال١ ٖالٛ ايعُالٌ     

                     ً          ً امل٪غػاتٞ املٓهوط ؾهطًٜا ٚتٓعًُٝٝا.

                                                                    ٚاال١ اإلخٕٛا املػًُ  ٫ تعتالرب ْؿػالٗا االال١ زلٜٛال١ زٜٓٝال١ تٓسكالط       
                                                            ٚاإلضؾاز، ٚيهٔ تكّٛ اغرتاتٝدٝتٗا ل٢ً ؾِٗ يإلغال٬ّ ٜكالّٛ لًال٢                    َٗاَٗا   ايسل٠ٛ 

                                                                                   املؿالالاضن١   ايؿالال ٕ ايػٝاغالالٞ ايعالالاّ اْا٬قالالا َالالٔ َؿٗالالّٛ إقالال٬ح ا٭َالال١ ٚ  نالالٌ  
        ادتٛاْب.

 مرتكزات الجماعة
                                                                      تكّٛ اال١ اإلخالٛإ املػالًُ  لًال٢ اًال١ َالٔ املطتهالعات َالٔ دبطظٖالا         
                                                                                     ايالالسل٠ٛ باطٜالالل ايٓؿالالط ٚٚغالالا٥ٌ اإللالال٬ّ ٚاملعًَٛاتٝالال١ املدتًؿالال١ َالالٔ اإلشالالالات     
                                                                          ٚايكسـ ٚاجملال٬ت ٚايهتالب ٚاملاوٛلالات َٚٛاقالا ؾالوه١ املعًَٛالات ايسٚيٝال١،        

        ٭لهالا٤                                                                        َٚٛاقا ايتٛاقٌ ا٫ختُالٞ، ٚايرتنٝع لًال٢ ايرتبٝال١ ٚشيالو بػالطض تاوالا ا     
                                                   َّ       َّ                     ل٢ً َواز٨ ادتُال١، ٚتطبٝتِٗ تطب١ٝ لك١ًٝ ٚضٚز١ٝ ٚخًك١َّٝ ٚبسَّْٝال١، ٚتثوٝالع َعٓال٢    
                                                                            ا٭خ٠ٛ ٚايتعانس ٚايتهاٌَ ٚايتعإٚ ب  ا٭لها٤، ٚايتٛخٝ٘ ايرتبالٟٛ ٚشيالو بٛنالا    
                                                                           املٓاٖذ املتعًك١ بايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ٚنصيو إلساز تكٛضات زٍٛ املػالا٥ٌ املتعًكال١   

                                                            زاض٠ ٚا٫قتكالالاز، ٚايعُالالٌ لًالال٢ إْؿالالا٤ َ٪غػالالات تطبٜٛالال١                           بايتؿالالطٜا ٚايكهالالا٤ ٚاإل
                                                                             ٚاختُالٝالال١ ٚاقتكالالاز١ٜ ٚلًُٝالال١، ٚت غالالٝؼ املالالساضؽ ٚاملػتٛقالالؿات ٚامل٬خالال٧    
                                                                                      ٚايٓٛازٟ، ٚت يٝـ ايًدإ يتٓعالِٝ ايعنالا٠ ٚايكالسقات ٚدلُالاٍ ايالرب، ٚإلالساز دلهالا٤        
  ١             ً          ً                                                            ادتُال١ غٝاغًٝا ٚتٓعًُٝٝا، ٚا٫غالتؿاز٠ َالٔ ايتدالاضب ايسلٜٛال١ بػٝال١ تاالٜٛط دْعُال       

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
   ،      بالريٚت    ،           زػٔ ايوٓالا    ،                        زتُٛل١ ضغا٥ٌ اإلَاّ ايؿٗٝس   :                  اإلخٛإ املػًُ  ٜٓعط               يًُعٜس لٔ ْؿ ٠   -1

ٟ      ،                     زٝا٠ ضخٌ ٚتاضٜذ َسضغ١   :                    ٜٚٓعط نصيو زػٔ ايوٓا   ،ّ     5691           ايكالاٖط٠     ،                    دمحالس دْالٛض ادتٓالس
ٞ    ،           ً           ، ٜٚٓعط دٜهًا ضٚح ٚضعتإ  47-  49  م    ،ّ     5691    ،ّ     5691          ايكالاٖط٠     ،                دمحس دْؼ اذتدالاخ
    499-   499 م
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  . (2 )                                                 ادتُال١ ٚ طم لًُٗا، ٚتهثٝـ ايعٌُ   املٝسإ ا٫ختُالٞ

                                                               ٚادتُال١ تطنع ل٢ً ا٭غط٠ بالتواضٖا ايطنٔ ا٭غاغٞ   اجملتُا، ٚتعُالٌ  
                                                                     ل٢ً ٚنا ليٝات ل١ًُٝ يًسل٠ٛ مٝج ٫ ٜهٕٛ َهإ ايسل٠ٛ املػدس ؾكط، ٚتكالّٛ  

             ٬ٍ  اقالاتِٗ                                                                 غوٌٝ شيو بإْؿا٤ َٓتسٜات ؾواب١ٝ ٚضٜان١ٝ دتصب ايؿالواب ٚاغالتػ  
  .                              ٚقسضاتِٗ ايوس١ْٝ   اجملاٍ ايسلٟٛ

 منهج الجماعة
                                                                         ٜكالالـ االالال١ اإلخالالٛإ املػالالًُ  َالالٓٗدِٗ ب ْالال٘ ٜكالالّٛ لًالال٢ اًالال١ َالالٔ   
                                                                   املٛاقؿات تتُسٛض   نْٛٗا اال١ إق٬ز١ٝ ؾا١ًَ تتو٢ٓ اإلق٬ح ايؿاٌَ يهالٌ  

            ٗالا زلال٠ٛ                                                                   ا٭ؾطاز، ٜٚؿٌُ اإلق٬ح نٌ ْٛازٞ اذتٝا٠ َٚتاًواتٗا ايعا١َ ٚارتاق١، ٚدْ
                                                                                غًؿ١ٝ، إش تسلٛ ادتُال١ يًعالٛز٠ إىل دقالٍٛ اإلغال٬ّ ايكالاؾ١ٝ املتُثًال١   ايكالطلٕ       
                                                                                  ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓو١ٜٛ، ٚدْٗا  طٜك١ غال١ٝٓ ٭ٕ ادتُالال١ حتُالٌ ْؿػالٗا لًال٢ ايعُالٌ       
                                                                                      بهٌ َا خا٤   ايػال١ٓ ايٓوٜٛال١ َالٔ ايعكا٥الس ٚايعوالازات ٚاملعالا٬َت، ٚدْٗالا زكٝكال١         

                                             ؽ ارتري  ٗاض٠ ايٓؿؼ، ْٚكا٤ ايكًب ٚغ١َ٬ ايكالسض                             قٛؾ١ٝ؛ ؾتعتكس ادتُال١ دٕ دغا
                                                                          ٚاملٛاظو١ ل٢ً ايعٌُ، ٚاذتب   اهلل ٚا٭خال٠ٛ   اهلل، ٚدٕ تطبٝال١ دلهالا٤ ادتُالال١     
                                                                                 تهٕٛ ٚؾل َٓٗد١ٝ قاض١َ ٚنٛابط ستسز٠ ٜٓوػٞ ا٫يتعاّ بٗالا ٚايتكٝالس بٗالا َالٔ قوالٌ      

       ُ         ميهالٔ دٕ ُتال٪ز٣                                               ً                   َٔ ٜٓتػب يًدُال١، ٚايعٌُ ل٢ً بٓا٤ ايؿطز بالسًْٝا؛ ؾايتهالايٝـ ٫   
                                                                              إ٫ بادتػِ ايكٟٛ، ٚدٕ ايكًب امل٤ًٞ باإلميإ ٚايالصٖٔ شا ايؿٗالِ ايكالسٝع ٫ ٜتال ت٢     
                                                                               إ٫ بايك٠ٛ ايوس١ْٝ، ٚادتُال١ تها   غًِ دٚيٜٛاتٗا ايرباَذ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ لًال٢  

                   ٚإقاَال١ املال٪متطات     ،                                                      شتتًـ َػتٜٛاتٗا ٚدمنا ٗا، ٚتكّٛ بت غٝؼ املٓتسٜات ايع١ًُٝ
                                                                        كات ايسضاغال١ٝ، ٚتطنالع ادتُالال١ لًال٢ ايعاَالٌ ا٫قتكالازٟ زٝالج تالسٜط                 ٚلكس اذتً

  ٚ    ،                                                                           دْؿا١ اقتكاز١ٜ ٚبٛغا٥ٌ ٚتكٓٝات لاي١ٝ اا ٜعٛز لًال٢ ادتُالال١ بعٛا٥الس ٚؾالري٠    
                                                                        حتالالطم ادتُالالال١ لًالال٢ ا٫ٖتُالالاّ بالالاجملتُا زٝالالج تػالالع٢ يًٛقالالٍٛ إىل حتكٝالالل 

       ُٝالالات                                                                             غاٜاتٗالالا لالالٔ  طٜالالل ايالالرباَذ ا٫ختُالٝالال١ املتُثًالال١   ْعالالاّ ا٭غالالط ٚاملد   

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
ٞ                        اإلخٛإ املػًُٕٛ نرب٣ اذت  -2        بالريٚت     ،               إغالسام اذتػالٝف     ،                                 طنات اإلغال١َٝ٬   ايعالال ايعطبال

  .  41 م  ،  4 ط   ،ّ     5611
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                       ً                                               ٚايًكا٤ات املتٓٛل١، ٚدخريًا ايوٝع١ اييت متثٌ يس٣ اال١ اإلخٕٛا املػًُ  خالٖٛط  
                                                                               ايتٓعِٝ ٚدغاغ٘، ٖٚٞ تكّٛ ل٢ً ا٫يتعاّ املاًل ٚايتاوٝل ايعًُالٞ يٮضنالإ ايعؿالط٠    
                                                                                      ايالاليت ٜكالالّٛ لًٝٗالالا بٓٝالالإ ادتُالالال١ ٖٚالالٞ: ايؿٗالالِ، ٚاإلخالال٬م، ٚايعُالالٌ، ٚادتٗالالاز،   

                                                  ايتدطز، ٚا٭خ٠ٛ، ٚايثكال١، ٚجتُالا ٖالصٙ املوالاز٨                                    ٚايتهس١ٝ، ٚاياال١، ٚايثوات، ٚ
                                                                                      مخالؼ نًُالات: اهلل غاٜتٓالالا، ٚايطغالٍٛ قالسٚتٓا، ٚايكالالطلٕ ؾالطلتٓا، ٚادتٗالاز غالالوًٝٓا،       
   ،                                                                           ٚايؿٗاز٠ دمسال٢ دَاْٝٓالا، ٚجتُالا َعاٖطٖالا   مخالؼ نًُالات دخالط٣: ايوػالا ١        

  . (3 )              ٚادتٓس١ٜ، ٚارتًل   ،      ٚايك٠٬   ،       ٚايت٠ٚ٬

                                     ادتٗازٜال١ يالس٣ االال١ اإلخالٛإ ٖالٞ                                         ٚ  ٖصا اإل اض ْؿالري إىل دٕ ايؿهالط٠  
                                                                 شيو دٕ َٛخات ايتسالسٜج، ٚمنالٛ ايالٛلٞ ايعالاّ ٚتٓالاَٞ اغالتدساّ          ؛    ً         غايوًا َت ضخس١

                                                                    ٚغا٥ٌ اإلل٬ّ ٚا٫تكاٍ اذتسٜث١ دزت إىل ظٗٛض َهاَ  خسٜس٠ يًدٗاز، ٚمبالا دٕ  
                                                                                تاضٜذ اال١ اإلخالٛإ ؾالٗس قالطالات َالا ايػالًاات اذتانُال١، ا٭َالط ايالصٟ زؾالا          

         سز ٖالصا                                                               ادتُال١ إىل دٕ تهٕٛ   زاي١ َطاخع١ َػتُط٠ ملؿّٗٛ ادتٗاز، زٝالج عتال  
                                                                               املؿّٗٛ َٛقـ ادتُالال١ ايػٝاغالٞ زػالب ايتكًوالات ايػٝاغال١ٝ، ٜٚػالتكط ا٭َالط إىل        
                                                                                         تػًٝالالب ايتعاَالالٌ ايػالالًُٞ َالالا تعكٝالالسات ايٛاقالالا ازالالرتاظا َالالٔ ايتهالالٝٝل ايػٝاغالالٞ     
                                                                       ٚامل٬زكات ايكا١ْْٝٛ، نُا زسح يًدُال١   َكط   ْٗا١ٜ ا٭ضبعٝٓات َٔ ايكالطٕ  

                               ُالال١ يسضخال١ ٚنالا املكالً                                            املانٞ لٓسَا نٝكع اذته١َٛ ل٢ً دْؿا١ ادت
  . (4 )                 املػاخس حتع املطاقو١

 التنظيم لدى الجماعة
                                       اإلخٛإ املػًُ ، ٫ٚ ٜعطف ي٘ َثٌٝ   نالثري        ُال١                   ايتٓعِٝ ايسقٝل مس١ دت

                                                                           َٔ اذتطنات اإلغ١َٝ٬، ؾكس اغتؿازت ادتُالال١ َالٔ اذتطنالات ايسلٜٛال١ املؿالاب١ٗ،      
ٚا َٔ ايتداضب ايػابك١                                     ٚا ًعٛا لًال٢ ا٭ْعُال١ اياليت تٝػالط        ،                                          ٚاٯبا٤ امل٪غػٕٛ اغتؿاز

                                                                              هلِ ايعٌُ، ٚتػالسِٖ   ا٫ْا٬ق١ ايك١ٜٛ، ؾ خصٚا َالا ٜٓاغالب  وٝعال١ لًُالِٗ َالٔ      
                                                                                دغايٝب ايسل٠ٛ ٚٚغا٥ٌ ايتٓعِٝ، ؾع٢ً دضن١ٝ تٓع١ُٝٝ قًو١ ٚبسقال١ َتٓاٖٝال١ ٚ الال١    

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
  .         َٚا بعسٖا    59 م   ،ّ     5697     زَؿل    ،          اذتًك١ ا٭ٚىل   ،                َٔ خاب زػٔ ايوٓا  -3
ٌ     ،              اإلخٛإ املػًُٕٛ  -4 ٕ     :      تطاال١    .                 ضٜتؿالاضز َٝتؿال ٞ     ،                  لوسايػال٬ّ ضنالٛا    ،         ايكالاٖط٠    ،                َهتوال١ َالسبٛي

  .   504  م    ،ّ     5644
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                                                                                َاًك١ تكّٛ زلا٥ِ تٓعالِٝ اإلخالٛإ املػالًُ ، ٜٚال تٞ لًال٢ ضدؽ ايتٓعالِٝ املطؾالس        
                                          ًؼ ايؿٛض٣ ايعاّ، تِ َهتب اإلضؾاز ٚايتٛخٝ٘.         ايعاّ، ٚزت

 . املزشد العام1

                                                                        املطؾالالس ايعالالاّ يإلخالالٛإ املػالالًُ  ٖالالٛ املػالال٦ٍٛ ا٭ٍٚ يًدُالالال١، ٜٚالالطدؽ 
                                                                           َهتب اإلضؾاز ٚايتٛخٝ٘ ٚزتًؼ ايؿٛض٣ ايعاّ، ٜٚكالّٛ مبٗالاّ اإلؾالطاف لًال٢ نالٌ      

   ً            ٚؾكالًا ٭ْعُال١                                                                 إزاضات ادتُال١ ٚتٛخٝٗٗا، َٚطاقو١ ايكا٥ُ  ل٢ً ايتٓؿٝص، ٚستاغوتِٗ 
        ادتُال١.

                                                                        ٜٚتِ اختٝاض املطؾس ايعاّ لٔ  طٜل زتًالؼ ايؿالٛض٣ ايعالاّ، ٚتٓتٗالٞ ٫ٜٚال١      
                                                        ُ                              املطؾس ايعاّ إشا دخٌ بٛاخواتال٘ دٚ ؾكالس ا٭ًٖٝال١ اي٬ظَال١، ٚإشا ُتالٛ  املطؾالس ايعالاّ        

                                                    ٜتٛىل ْا٥و٘ ق٬زٝات٘، ٚتتدص إخطا٤ات اْتداب َطؾس خسٜس.

 . جملس الشىرى العام2

                                                      ّ ٖالٛ ايػالًا١ ايتؿالطٜع١ٝ دتُالال١ اإلخالٛإ املػالًُ                           زتًؼ ايؿالٛض٣ ايعالا  
                                                                                 ٚقطاضات٘ ًَع١َ، ٜٚت يـ زتًؼ ايؿٛض٣ ايعالاّ َالٔ لالسز َالٔ ا٭لهالا٤، َٚالٔ َٗالاّ        
                                                                               زتًؼ ايؿٛض٣ ايعاّ اْتداب املطؾس ايعاّ ٚدلهالا٤ َهتالب اإلضؾالاز ايعالاّ، ٚإقالطاض      
                                                                            ا٭ٖساف ٚايػٝاغات ايعاَال١ يًدُالال١، ٚحتسٜالس َٛقؿٗالا َالٔ شتتًالـ ا٫جتاٖالات        

                يكهاٜا املتٓٛل١. ٚ ا

 . مكتب اإلرشاد والتىجًه3

                                                                                  َهتالالب اإلضؾالالاز ٚايتٛخٝالال٘ ٖالالٛ ايكٝالالاز٠ ايتٓؿٝصٜالال١ ايعًٝالالا يإلخالالٛإ املػالالًُ ، 
                                                                        ٚاملؿطف ل٢ً غري ادتُال١ ٚاملٛخ٘ يػٝاغتٗا ٚإزاضتٗا، ٜٚتال يـ َهتالب اإلضؾالاز    
                                                                         َٔ لسز َٔ ا٭لها٤ ٜٓتدوِٗ زتًؼ ايؿٛض٣، َٚالٔ َٗالاّ َهتالب اإلضؾالاز حتسٜالس      

                                                                        ُال١ ايؿهط١ٜ ٚايػٝاغ١ َٔ ناؾال١ ا٭زالساح ايٛ ٓٝال١ ٚايعاملٝال١، دٚ تًالو              َٛاقـ ادت
                                                                            اييت تطتوط بػٝاغ١ ادتُال١، ٚاإلؾطاف ل٢ً غري ايسل٠ٛ ٚتٛخٝال٘ غٝاغالتٗا، ٚتٓؿٝالص    
                                                                                       يٛا٥ع ادتُالال١، َٚطاقوال١ ايكالا٥ُ  لًال٢ ايتٓؿٝالص، ٚضغالِ ارتاالٛات اي٬ظَال١ يتٓؿٝالص          

                         قطاضات زتًؼ ايؿٛض٣ ايعاّ.

                                                        ايط٥ٝػال١ٝ، تٛخالس دخٗالع٠ َعاْٚال١ تتُثالٌ   تٓعُٝالات                         ٚإناؾ١ إىل املهاتب
            ؾطل١ٝ َٓٗا:
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 . نظام الكتائب1

                                                                     ٚقع َوهط َٔ ْؿ ٠ االال١ اإلخالٛإ املػالًُ  ؾالطع   ْعالاّ َوتهالط       
                                                   ، ٜتِ َٔ خ٬ي٘ لكس اختُالات َالٔ دخالٌ ا٫غالتُاع إىل     (            ْعاّ ايهتا٥ب )          د ًل لًٝ٘ 

                         لالطض يتالاضٜذ ايالسلٛات                                                      زضٚؽ   ايتهٜٛٔ ايٓؿػٞ ٚايطٚزٞ ٚايعًُٞ يًسال١ٝ َا
                                                                               ٚايسلا٠ َٔ ؾت٢ ا٭زٜإ َٚٔ شتتًالـ ايتٓعُٝالات، ٚبٝالإ َالٛا ٔ ايهالعـ ٚايكال٠ٛ       
                                                                             ؾٝٗا، ٚجتٓب ايػًوٝات ٚا٫غتؿاز٠ َٔ اظتابٝالات َثالٌ ٖالصٙ اذتطنالات ٚايتٓعُٝالات      

         ايسل١ٜٛ.

                                                                         ٜٚكّٛ ْعاّ ايهتا٥ب ل٢ً يكا٤ات َػا١ٝ٥   دٜاّ شتتاض٠، ؾٝٓعكس ايًكا٤ َػالا٤،  
                                                       املػطب، ٚبعس ايك٠٬ توسد زًك١ زضاغ١ٝ إىل ز  ق٠٬ ايعؿالا٤،                 زٝج ٜ٪زٕٚ ق٠٬

   ،                                                                  ً                     ٚبعس ايؿالطاؽ َالٔ ايكال٠٬ ٜتالصانطٕٚ تالِ ٜتٓالاٚيٕٛ ٚخوال١ ايعؿالا٤ ٜٚػالُطٕٚ قًال٬ًٝ          
                                                                                    ٚبعالالسٖا غتًالالسٕٚ إىل ايٓالالّٛ، تالالِ ٜػالالتٝكعٕٛ قوٝالالٌ ايؿدالالط ي٬غالالتػؿاض زتالال٢ اٯشإ  
                                                                        ؾٝكًٕٛ ق٠٬ ايطغٝو١، تِ ٜٓكتٕٛ إىل ت٠ٚ٬ دزسِٖ، تالِ ٜػالتُعٕٛ إىل زضؽ َالٔ    
                                                                                 ايسضٚؽ إىل ز  زخٍٛ قال٠٬ ايكالوع، ٚبعالس ايكال٠٬ ٜالٛظع ايالٛضز ايكطلْالٞ، ؾالإشا         

                        ٝؿ١، ٖٚالٞ دزلٝال١ َالٔ                                                  ًعع ايؿُؼ قطد ادتُٝا   قٛت خاؾع َا ٜعطف بايٛظ
                                                                                     ايكطلٕ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓوٜٛال١، ٖٚالِ عتؿعْٛٗالا ٚعتالاؾعٕٛ لًٝٗالا باغالتُطاض، ٚبعالس        
               ً             ً                                                شيو ٜتٓاٚيٕٛ َعًا إؾااضا بػٝاًا ٜٓكطؾٕٛ بعسٖا إىل دلُاهلِ. َٚٔ ايرباَذ ايرتبٜٛال١  

                       ل٢ً ا٭لها٤ ٖٚٞ تؿالتٌُ     (            املٓٗذ ايعًُٞ )                                    ٚايتع١ًُٝٝ يًسال١ٝ تٛظٜا ضغاي١ تػ٢ُ 
                                                           شتتاض٠ َٔ ايهتب   نٌ قٓٛف ايعًّٛ ٚاملعاضف، ٜٚاًالب َالٔ نالٌ               ل٢ً لٓاٜٚٔ 

                                                                                  لهٛ دٕ ٜكطد َا ٜػتاٝا َالٔ ٖالصٙ ايهتالب يٝتالعٚز باملعًَٛالات اياليت تٝػالط دَالٛض         
                                                                              ايسل٠ٛ، ٚقس  ٛضت ادتُال١ ؾهط٠ ْعاّ ايهتا٥ب ٚاغالتؿازت َالٔ ايتكٓٝالات اذتسٜثال١     

  . (5 )                                تٓٛع ٚاتػاع ْؿا اتِٗ ٚبطازتِٗ

               . نظام اجلى الة2

                                                             ٛاي١ ٖٞ ؾطم تعس هلا تسضٜوات ل١ًُٝ   زتالا٫ت َٝساْٝال١ َتعالسز٠          ؾطم ادت
                                                                           ل٠ٚ٬ ل٢ً بطاَذ   ايتٛخٝ٘ املعٓالٟٛ، ٖٚالٞ تال٪زٟ خالسَات ٚتكالّٛ ب لُالاٍ         

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
  م    ،         ايكالاٖط٠    ،            َهتو١ ٖٚوال٘    ،                  ظنطٜا غًُٝإ بَٝٛٞ  .  ز   ،                ٚادتُالات اإلغ١َٝ٬               اإلخٛإ املػًُٕٛ   -5
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                                                                               زتا٫ت َثٌ: ستٛ ا٭َٝال١ ٚخسَال١ ايو٦ٝال١ ٚا٭ْؿالا١ ا٫ختُالٝال١ املتٓٛلال١، ًٜٚسالل        
                 يكالرب ٚا٫زتُالاٍ                                                                 بٓعاّ ادتٛاي١ ْعاّ املعػهطات اييت تال٪ز٣ ؾٝٗالا تالسضٜوات لًال٢ ا    

                                                        ً               ٚتطب١ٝ ايٓؿؼ ل٢ً حتٌُ املؿام، ٚيهٌ َعػهط بطاَذ تتهُٔ دْٛالًا َٔ ايطٜانال١  
                                                                                   ايوس١ْٝ ٚايتسضٜوات املٝسا١ْٝ ٚايرتب١ٝ ايطٚز١ٝ ٚايسضٚؽ ايثكاؾ١ٝ، ٚؾًػؿ١ ْعاّ ادتٛايال١  
                                                                                    تكّٛ ل٢ً إبطاظ زكٝك١ ايسل٠ٛ لٓسَا ٜتُثٌ ايسالٕٛ َعالاْٞ ايكال٠ٛ ٚايٓعالاّ ٚاإللالساز     

  .                                 ٚاجملاب١ٗ ٚحتٌُ املؿام ٚايكرب ٚاملكابط٠          يًُٛاخ١ٗ

 . نظام األسزة3

                                                                           ٜكّٛ ْعاّ ا٭غط٠ ل٢ً ايتعاضف ٚايتؿاِٖ ٚايتهاؾٌ، ْٚعالاّ ا٭غالط ٖالٛ مبثابال١     
                                                                          زٛانٔ يرتب١ٝ ايٓاؾ١٦ ٚزػٔ إلسازِٖ، َٚساضؽ ٜتعًُٕٛ ؾٝٗا ٜٚرتبٕٛ تطب١ٝ َعالس٠  

     ٚ                         زالٌ َؿالانٌ دؾطازٖالا،         ً      ً                                                  إلسازًا خاقًا، ٜٚعاجل ٖصا ايٓعالاّ دٖالِ َالا ٜتعًالل با٭غالط٠ 
                                                                               ٚتكسِٜ املػالسات   اذتا٫ت ايااض١٥، ٜٚكالّٛ ا٫ضتوالاط ؾُٝالا بال  دؾطازٖالا لًال٢       
                                                                              دغاؽ ا٭خ٠ٛ ٚاإلٜثاض ٚايتعإٚ، ٚتتهٕٛ ا٭غط٠ َٔ لسز َالٔ ا٭ؾالطاز، ٚيهالٌ دغالط٠     
                                                                           ْكٝب ظتُعٗا ٜٚطبط بٝٓٗالا، ٚيٮغالط٠ بطازتٗالا املتسضخال١   قالعٛبتٗا ٚ،ٛهلالا،       

                                                               زضاغ١ يؿهط ادتُالال١ ْٚؿالطٙ، ٚا٭خالص بالٓعِ ايرتبٝال١ ايوسْٝال١                             ٚدْؿاتٗا املتٓٛل١، َٔ
                                                                                     ٚايعكًٝالال١، ٚهلالالا اختُالاتٗالالا ا٭غالالوٛل١ٝ ٚايؿالالٗط١ٜ، ٚقالالس ظتتُالالا دؾطازٖالالا   قالال٠٬ 

                  إش حتالتؿغ ا٭غالط٠      ؛                                                        ادتُع١، دٚ   ضز١ً خ١ًٜٛ، ٜٚتعإٚ دؾطاز نٌ دغط٠ ؾُٝا بِٝٓٗ
                     ختُال١ٝ ٚا٫قتكالاز١ٜ                                                    بكٓسٚم تعاْٚٞ يتػا١ٝ ايٓؿكات ٚاإلغٗاّ   املؿطٚلات ا٫

  . (6 )       ٚايكس١ٝ

 . الهىادي الزياضًة4

                                                                      اٖتُع ادتُال١ بإقا١َ ْٛاز ضٜان١ٝ ٜطتازٖا ايؿواب، ٚميالاضؽ ؾٝٗالا شتتًالـ    
                                                                                ديٕٛا ايطٜان١ ٚتكاّ املػابكات املتٓٛل١، ٜٚتِ ايرتزز لًال٢ املهتوالات املًسكال١ بٗالا     

                     ٖٛاٜاتال٘ ايطٜانال١ٝ                                                                    يٝتعٛز ايٓاؾ١٦ ل٢ً ايكطا٠٤، ٚايؿواب ظتالس   ايٓالٛازٟ َالا ٜؿالوا     
                                                                               ٚايثكاؾ١ٝ ٚا٫ختُال١ٝ، َٚا ٜعٜس َٔ لًُ٘ َٚعاضؾ٘ َٚساضن٘، ٚيهٌ ْالاز َالٔ ٜؿالطف    

                             لًٝ٘ ٚعتؿغ ْعاَ٘ ٚعتكل ضغايت٘.

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
  .   474  م    ،             ستُٛز لوساذتًِٝ   ،                  دزساح قٓعع ايتاضٜذ  -6
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 العضوية في الجماعة
                                                              غتها املٓتػب يعه١ٜٛ ادتُال١ يٓعاّ قاضّ، ٜٚكهالٞ املطؾالع يعهال١ٜٛ    

                        بٛاخوات ايعهال١ٜٛ، َالا                                                      ادتُال١ َس٠ غ١ٓ ل٢ً ا٭قٌ حتع ا٫ختواض، ؾإشا توع قٝاَ٘ 
        ٜٚعُالٌ     ،    َّ                                  ٚتعَّسٙ بال ٕ ٜٓاقالطٖا ٚعتالرتّ ْعاَٗالا       ،                            َعطؾت٘ مبكاقس ايسل٠ٛ ٚٚغا٥ًٗا

ٍٕ ل٢ً حتكٝالل دغطانالٗا، يٝالتِ املٛاؾكال١ لًال٢ قوٛيال٘ لهالًٛا   ادتُالال١؛          ٍ                                              ً                            بهٌ تؿا        
  . (7 )     ً               َٓتعًُا ملس٠ ت٬ح غٓٛات   (   ً دخًا )      ٜٚكوع 

                                                                            إٕ َطازالالٌ ايعهالال١ٜٛ تؿالالٌُ زضاغالالات دزبٝالال١ ٚتطبٝالال١ ضٚزٝالال١ ٚزضاغالالات     
                                                                              ايكٛاْ ، ٚزضاغات   املٗاضات اياو١ٝ ٚايتكٓٝال١، ٚغتهالا ايعهالٛ يهؿالٛؾات  وٝال١      
                                          ً                                        زقٝك١، ٚ  ْٗا١ٜ نٌ َطز١ً ظتتالاظ ايعهالٛ اختوالاضًا   املالٛاز اياليت زضغالٗا، ٚبعالس        

          بٛاخوالات     (   ا٭ر )          ٚىل قٝالاّ                                                    إمتاّ ٖصٙ املطازٌ، ٚإشا توع خ٬ٍ ايػالٓٛات ايالث٬ح ا٭  
ً                                                      لا٬ًَ لًال٢ دٕ ٜال٪زٟ ايوٝعال١ مبٛخالب قػالِ ٜتعٗالس ؾٝال٘           (   ً دخًا )                   لهٜٛت٘؛ يٝتِ قوٛي٘     

                                                                                     بايػُا ٚاياال١، ٚايتُػالو بٓعالاّ ادتُالال١، ٚا٫يتالعاّ بتٓؿٝالص ايؿالطٚط ٚايٛاخوالات        
                           ً      ً      ً         ً                  ًٜٚتعّ نٌ لهٛ دٕ ٜالسؾا اؾالرتانًا َايٝالًا ؾالٗطًٜا دٚ غالًٜٓٛا ٚؾالل         .  (8 )      ادتُال١       يكٝاز٠ 
                                                                     ايٞ يًدُال١، ٫ٚ ميٓا شيالو َالٔ املػالا١ُٖ   ْؿكالات ايالسل٠ٛ بالايتربع                ايٓعاّ امل

                      ٚايٛق١ٝ ٚايٛقـ ٚغريٖا.

 أسموب الدعوة لدى الجماعة
                                                                     ضمسع دغايٝب ايسل٠ٛ يس٣ ادتُال١ ٚؾالل َٓعَٛال١ زقٝكال١، بٗالسف ايٛقالٍٛ      
                                                                       إىل ايػا١ٜ اييت تػع٢ إيٝٗا ادتُال١ َٔ خ٬ٍ َطازٌ َتسضخ١ ٚاييت ميهٔ ابطاظٖالا  

          اٯتٞ:

              أوال : التمهًد

                                                                     إٕ ْعاّ ايسل٠ٛ   ٖصا اياٛض ٜتُثٌ   بطاَذ تاٛل١ٝ َثٌ ْعالاّ ادتُعٝالات   
                                                                             ارتري١ٜ دٚ ا٭لُاٍ ايتاٛل١ٝ، دٚ ايسضٚؽ ايرتبٜٛال١ ٚايٓؿػال١ٝ ٭خالٌ املكالاذت١ َالا      

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
  .  99 م   ،         ستُٛز لػاف   ،               َا اإلَاّ ايؿٗٝس  -7
  .   440  م    ،ّ     5679   ،          زاض ايكس٠ٛ   ،           ستُس ايػعايٞ   ،                        َعال اذتل   نؿازٓا اإلغ٬َٞ  -8
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                                                                                     ايٓؿؼ ٚايعالٛز٠ إىل ايالصات، ٚ  ٖالصا اياالٛض ٫ ٜؿالرتط اياالال١ ايتاَال١، ٚإمنالا ٖالٞ          
                                                    ملٓتػالب يًدُالال١، ٜٚالتِ تسضٜوال٘ لًال٢ قالٛض َالالٔ                                         َطزًال١ ت٦ٝٗال١ ٚإلالساز يًعهالٛ ا    

                      ً                          ا٫ْهواط مٝج ٜهٕٛ ٦ًَٝٗا ي٬طتطاط   ايرباَذ ايسل١ٜٛ.

                ثانًا : التكىيو

                                                                            ايتهالٜٛٔ ٖالٛ املطزًالال١ املؿكال١ًٝ يًعهالٛ املٓتػالالب، ٜٚكالّٛ ايتهالٜٛٔ لًالال٢       
                                                                     زتُٛل١ دغؼ ٜتِ لٔ  طٜكٗا اغتد٬م ايعٓاقط ايكاذت١ ذتُالٌ دلوالا٤ ايعُالٌ،    

                                                                     ًُطزًال١ ايتُٗٝسٜال١ َٚعطؾال١ َٗاضاتال٘ ٚقسضاتال٘ املٓاغالو١ يًُدالاٍ                          بعس اختٝاظ ايعهٛ ي
                     ً                                                               ايسلٟٛ ايصٟ ٜهٕٛ ْاخسًا ؾٝ٘، ْٚعالاّ ايالسل٠ٛ   ٖالصا اياالٛض تطبالٟٛ َالٔ ايٓازٝال١        
                                                                              ايطٚز١ٝ ٚإلسازٟ َٔ ايٓاز١ٝ ايع١ًُٝ، اا ٜ٪ٖالٌ ايعهالٛ دٕ ٜكالوع قالازب زلال٠ٛ      

             ً      ٜٚػالتٛلب دؾهالاضًا                                                             ٚشا ؾا٥س٠، مٝج ٜػتؿٝس َٔ نٌ ايتداضب ٚايرتانُات اإلْػالا١ْٝ،  
     ً                                                ْٚعًُا اا ظتعٌ َٔ ادتُال١ َٓهوا١ ل٢ً دغؼ ؾهط١ٜ ٚتطب١ٜٛ.

                ثالثا : التهفًذ

                                                                      ايسل٠ٛ   ٖصا اياٛض لٌُ َتٛاقٌ َٚثابط٠، ٚل٢ً ٖصا ا٭غالاؽ ؾالإٕ ليٝالات    
                                                                                 ايعٌُ يالس٣ ادتُالال١ قا٥ُال١ لًال٢ زتُٛلال١ َالٔ ايٛاخوالات ٚايهالطٚضات ايؿهطٜال١          

                                      ت ادتُال١، ٚتؿٌُ َؿالاضٜا تٓؿالص لًال٢                                        ٚايع١ًُٝ ٚؾل خاط َطغ١َٛ تعس َٔ قٝازا
                                                                                املس٣ ايككري ٚاملتُث١ً   بطاَذ َٜٛٝال١ ٚاغالوٛل١ٝ ٚؾالٗط١ٜ، ٚ بالطاَذ تٓؿالص لًال٢       

  . (9 )                                                املس٣ املتٛغط، ل٠ٚ٬ ل٢ً ارتاط ا٫غرتاتٝد١ٝ بعٝس٠ املس٣

                                                                       تٗتِ ادتُال١ ب قٍٛ ٚقٛالس ايرتب١ٝ ٚلًِ ايٓؿؼ، ٚتػتؿٝس َٔ ْعالِ ايتعًالِٝ   
                                                           ساز ٚتٓؿٝالص بطازتٗالا، ٚا٭قالٍٛ ايسلٜٛال١   ؾهالط ادتُالال١                            ٚايرتب١ٝ اذتسٜث١   إلال 

                                            ً      ً                           ميهٔ إااهلالا   تهالٜٛٔ ايعهالٛ املٓتػالب يًدُالال١ تهٜٛٓالًا غالًًُٝا َالٔ زٝالج          
                                                                                ايتٓعِٝ ٚا٫ْهواط ٚايػُا ٚاياال١، ؾٗٞ زدالط ا٭غالاؽ   تطبٝال١ ايؿالطز، ٚإلالسازٙ      
                                                                                      َالٔ نالٌ ادتٛاْالب ايرتبٜٛال١ ٚايٓؿػال١ٝ، ٚاذتالطم لًال٢ إقاَال١ ايعوالازات َالٔ قال٠٬           
                                                                               االٝالال١، ٚجتُالالا خالال٬ٍ ؾالالٗط ضَهالالإ ٚإزٝالالا٤ يٮزالالساح ٚاملٓاغالالوات ايسٜٓٝالال١    
                                                                         ٚا اؾع١ لًٝٗا، ٚاملعا١ًَ اهلاز١٥ ٚايطق١ٓٝ ملٛاخ١ٗ ا٭زساح ايكالعو١ ٚاملٛاقالـ   

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
ٞ     .  ز   ،                  ٚادتُالات اإلغال١َٝ٬                اإلخٛإ املػًُٕٛ   -9   ،          ايكالاٖط٠   ،               َهتوال١ ٖٚوال٘     ،                        ظنطٜالا غالًُٝإ بٝالَٛ

  .  60 م
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              بال  ا٭لهالا٤      (       ا٭خال٠ٛ  )                                                  اذتطخ١، ٚاغتدساّ دغايٝب ايرتب١ٝ ايعكط١ٜ، ٚغطؽ َؿّٗٛ 
                                    ادتُالالال١، ٚبٓالالا٤ ايٓؿالالٛؽ امل٪َٓالال١                                                       ايالاليت تعتالالرب يوٓالال١ َالالٔ ايًوٓالالات ا٭غاغالال١ٝ يتٓعالالِٝ 

                                                                                   ٚايعكٍٛ ايؿا١ُٖ، ٚا٭خػاز ايكٜٛال١ لالٔ  طٜالل ايطؾالا َالٔ املعٜٓٛالات ٚايتالسضٜوات        
  . (10 )                                 ايوس١ْٝ اييت ت٪ٌٖ إىل إظتاز لكٍٛ ْري٠

                                                                               ٚدغالالًٛب ايالالسل٠ٛ يالالس٣ ادتُالالال١ ٜكالالّٛ لًالال٢ ايالال٤٫ٛ ٚا٫ْتُالالا٤ يًدُالالال١،    
                        َهْٛالات ادتُالال١ لًال٢                                                          ٚايتهأَ ٚايتػاْس، ٚخًل ضٚابط اختُالٝال١ َؿالرتن١ بال     

                                                                                           اَتالالساز ايطقعالال١ ادتػطاؾٝالال١ يًتٓعالالِٝ، َالالا َطالالالا٠ ا٫ْتُالالا٤ات ا٫قًُٝٝالال١ ٚادتٜٗٛالال١     
                                                                                مبتػرياتٗا ٚتكًواتٗا، ٚامل٪تطات ايساخ١ًٝ، ٚايكهاٜا اييت ٜتع  ايتعاَالٌ َعٗالا لًال٢    
                                                                             تٓٛع دزٛاهلا ٚتوأٜ ب٦ٝاتٗا. َٚٔ ا٭غايٝب ايسل١ٜٛ يًدُال١ ايت نٝس ل٢ً ادتٛاْالب  

                                                                    ١ َثٌ: املػا١ُٖ   ا٭لُالاٍ ارتريٜال١، ٚاملؿالاضن١   ارتالسَات ايتاٛلٝال١             ايػًٛنٝ
                      ً                                                        زت٢ تكوع ٖصٙ ا٭ْؿا١ قؿ١ً يًسال١ٝ، َالٔ دخالٌ تاالٜٛط بالطاَذ ادتُالال١ ٚتالسلِٝ       

                      نٝاْٗا ٚحتكٝل دٖساؾٗا.

 مجاعة شهىد يهىه 

                    ظٗالالطت   اي٫ٜٛالالات    Jehovah's Witnesses                       االالال١ ؾالالٗٛز ٜٗالالٛٙ   
                                                      يثاْٞ َٔ ايكالطٕ ايتاغالا لؿالط بالسل٣ٛ دْٗالا االال١                                املتسس٠ ا٭َطٜه١ٝ   ايٓكـ ا

          ّ بؿهالط٠      ;<?8                                                          َػٝس١ٝ هلا ؾُٗٗا املتُٝع يًسٜا١ْ املػٝس١ٝ، ٚت غػع ادتُال١ لاّ 
                ّ، ٚقالس الالرتف       =8@8-    9=?8              تؿاضيع ضاغالٌ    Charles Russel             َٔ ضاٖب ٜسل٢ 

                            ّ. ٚاال١ ؾالٗٛز ٜٗالٛٙ ٖالٞ        ;??8       ً                                بٗا ضمسًٝا   اي٫ٜٛات املتسس٠ ا٭َطٜه١ٝ لاّ 
                                                               َػٝس١ٝ   َهُْٛٗا ايسٜف، ٚيهٓٗا ختتًـ   بعال  املػالا٥ٌ املتعًكال١          اال١

                                                                                  بايعكٝس٠ املػٝس١ٝ ٚغريٖا َالٔ املػالا٥ٌ لالٔ بكٝال١ اياٛا٥الـ املػالٝس١ٝ، ٚقالس نثالط         
                                                                            ادتسٍ زٍٛ ٖصٙ ادتُال١ َٔ زٝالج خًؿٝاتٗالا ٚدغالايٝب لًُالٗا ٚايٓؿالا ات اياليت       

  . (11 )                                  تكّٛ بٗا، ٚنصيو   َٛاقؿٗا ايػٝاغ١ٝ

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
  .  14 م   ،                 لوسايععٜع ستُس ْٛض   ،                    ا٫ّ ايؿٗٝس زػٔ ايوٓا   :          بالج ايطٚح  -10
ٍ     ،             ؾالٗٛز ٜٗالٛٙ     :                                يًُعٜس لٔ ْؿال ٠ ادتُالال١ ٜٓعالط     -11                               زاض املال٬ى يًاوالال١ ٚايٓؿالط       ،            ظٖالري خًالٛ

  .ّ     5661   ، 5 ط   ،        ٚايتٛظٜا
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ٕ  )                                 ل١ ٚقالع ت غٝػالٗا باغالِ َالصٖب                   ناْع تعطف ادتُا           ْػالو١ إىل     (           ايطاغالًٝٛ
                                                        ، نُا لطؾع باغِ ايساضغ  ادتسز يإلصتٌٝ، ٚنصيو لطؾالع باغالِ    (    ضاغٌ )       َ٪غػٗا 

                                                                           اال١ ؾدط ا٭يؿ١ٝ، تِ اغتوسيع مبػ٢ُ لخط ٖٚٛ اعٝال١ بالطر املطاقوال١ ٚايتالٛضا٠     
                  تِ اغتكط ا٭َط ل٢ً   Watch Tower Bible and Tract Society          ٚايهطاضٜؼ 

َٛٙ )        ْػو١ إىل   Jehovah's Witnesses                   اغِ اال١ ؾٗٛز ٜٗٛٙ  ِٗ                 ل٢ً َالا تالطزز      (َ ِ  َ َٜ
                                      ً                                        ٖصا املكاًع   َٛانا نثري٠ َٔ ايتٛضا٠ ٚؾكالًا يتؿػالري ادتُالال١ املٓؿالطز يًتالٛضا٠      

                                              َ٪غؼ ادتُال١ ٚيس لًال٢ املالصٖب ايربٚتػالتاْيت دٚ      Russel   (    ضاغٌ )         ٚاإلصتٌٝ. ٚ
                                ٚيهٓالال٘ ضؾالال  تعالالايِٝ نٓٝػالالت٘   -                       ؿهالالٌ دتوالالال٘ تػالالُٝت٘       نُالالا ٜ-                 املالالصٖب اإلصتًٝالالٞ 

                                    ً                                             ٚاْكطف إىل زضاغ١ ايتٛضا٠ قطا٠٤ ٚت ٬ًٜٚ، ٚاْت٢ٗ إىل دٕ لًٝ٘ ضغالاي١ إمياْٝال١ ٚاخوال١    
                                                                             ا٭زا٤ تتُثٌ   ضؾ  اٝا ايسٜاْات، ٚزز  َعتكالسات اياٛا٥الـ ايسٜٓٝال١، ٚإقاَال١     

                 ز٨ اياليت اْتٗال٢                                                               ْعاّ زٜف دغػ٘ ل٢ً تؿػريٙ ايصاتٞ يًتٛضا٠ ٚاإلصتٌٝ، ٚغالدٌ املوالا  
          ّ   لالس٠      ;??8                                                                إيٝٗا   لالسز َالٔ اجملًالسات ٚ وعالع ْٚؿالطت ابتالسا٤ َالٔ لالاّ         

    .   (12 ) (          مٛح نتاب١ٝ )               زتًسات حتع لٕٓٛا 

           ّ ٚاختالاض      ;??8                                 بعس إل٬ٕ َصٖو٘ دٕ ٜ٪غؼ زت١ً   لاّ    (    ضاغٌ )        ٚاغتااع 
                   ً                          ، ٚبعس ات٢ٓ لؿالط لاَالًا َالٔ ا٫قالساض زالصف       (                      زت١ً بطر قٕٗٝٛ يًُطاقو١ )       هلا اغِ 

  . Watch Tower( 13)                                                 اغِ قٕٗٝٛ َٔ ايعٓٛإ ؾكاض لٓٛإ اجمل١ً بطر املطاقو١ 

                                                                  ٚقاَع ادتُال١ برتا١ ايتٛضا٠ ٚاإلصتٌٝ مبالا ٖالٛ َعالطٚف برتاال١ ايعالال      
                                                                          ادتسٜس، ٚقاَع ادتُال١ نصيو بإلاز٠ قٝاغ١ بعال  ايٓكالٛم يٝتٓاغالب َالا ؾٗالِ      

                                                        كس مت تعسٌٜ تطا١ ايعٗالس ادتسٜالس َالطات لسٜالس٠، ٚتالطخِ                        ادتُال١ ٚتؿػريٖا، ٚي
  . (14 )                                        إىل لسز نوري َٔ ايًػات َٚٓٗا ايًػ١ ايعطب١ٝ

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
12 -  Watch tower Bible and tract society, Mankind's search for God, International 

bible student association New York USA,   5660    ,  pp353. 

  . (                           بطر املطاقو١ تعًٔ ًَهٛت ٜٗٛٙ )                           تكسض بايًػ١ ايعطب١ٝ حتع اغِ   -13
  (                تطا١ ايعال ادتسٜس )             ايهتاب املكسؽ    ،                         ٜٓعط ايرتا١ بايًػ١ ايعطب١ٝ  -14

  Watch tower Bible and tract society, International bible student association, 

New York USA,   4009     



 حممد أوحًده أمحد أوحًدهد. 

 4 السنة  42العدد 

478 

  -                    نُا ٜكٍٛ   دزبٝاتال٘ -                            إىل ت غٝؼ ٖصٙ ادتُال١ دْ٘ ضد٣    (    ضاغٌ )        ٚاا زلا 
      ً                                                                    دٕ نثريًا َٔ ايٓاؽ   ا٭قٌ ٫ ٜٓتُٕٛ إىل دٟ زٜٔ دٚ  ا٥ؿ١ َٔ اياٛا٥ـ ايسٜٓٝال١،  

                                                                ري٠ َٔ املٓتُ  إىل ا٭زٜإ ٫ ٜطتازٕٚ زٚض ايعوالاز٠، ٚدٕ ٬َٜال  َالٔ             ً    ٚدٕ دلسازًا نو
                                                                                  املٓتُ  إىل اياٛا٥الـ ايسٜٓٝال١ ٫ ٜٛاظوالٕٛ لًال٢ ايعوالازات ٫ٚ ًٜتعَالٕٛ بايععالات        

         ايس١ٜٝٓ.

ٌ  )        ٚملا َات                                                ّ خًؿال٘   قٝالاز٠ ادتُالال١ تًُٝالصٙ املتُٝالع          =8@8      لالاّ     (      ضاغال
                            ايالالصٟ دلًالالٔ اذتالالطب لًالال٢    j. f. Rutherford   (                          خٛظٜالالـ ؾطزضٜالالو ضشضؾالالٛضز )

                                                                                     ايهٓا٥ؼ، ٚنإ ًٜكالب باملػالٝع ايثايالج َثًُالا نالإ ًٜكالب دغالتاشٙ َٚطؾالسٙ ضاغالٌ          
               باملػٝع ايثاْٞ.

                      ّ خًؿ٘   قٝاز٠ ادتُال١     9;@8    لاّ    (                   خٛظف ؾطزضٜو ضشضؾٛضز )         ٚبعس َٛت 
  Nathan H. Knorr   (                ْاتإ َٖٛط ْالٛض  )                                     دبطظ ٚدْؿط قاز٠ ادتُال١ ٚدنثطِٖ ت تريا 

                                                                  املسضغال١ اياليت دْؿال٦ع   َسٜٓال١ ْٜٝٛالٛضى بعالس اذتالطب ايعاملٝال١                         ايصٟ دلاز تٓعِٝ 
       ٚزتًال١    Watch Tower                                                        ايثا١ْٝ، نُا دْؿ  زاض  وال١ يتاوا ؾٝٗا زت١ً بطر املطاقو١

                                                            ، ٚناْع تعايُٝال٘ تكهالٞ بالطؾ  تكػالِٝ ايهتالاب املكالسؽ إىل       Awake   (      اغتٝكغ )
                 ١ٜ َٓٗالا، ٚقالس                                      ، نُا نإ دؾس لسا٠ٚ يٮزٜالإ ٚغالدط   (           ايعٗس ادتسٜس )ٚ    (            ايعٗس ايكسِٜ )
                                                    ً                  بتٛغالٝا دْؿالا١ ادتُالال١، ٚ  لٗالسٙ دقالوسع ادتُالال١ دنثالط تٓعُٝالًا            (     ْاتإ )    قاّ 

          ً               ً             ً     ً                                             ٚدغعض ْؿا ًا ٚاٚغا اْتؿالاضًا، ٚقالس تالطى دتالطًا نالوريًا ؾُٝالا ٜتعًالل ب ْعُال١ ادتُالال١          
                                                                            ٖٚٝانًٗا اإلزاض١ٜ، ؾً٘ ايؿهٌ   تطتٝب بٝع ادتُالال١ َالٔ ايالساخٌ ٚٚنالا دغالؼ      

  . (15 )                تٓع١ُٝٝ َت١ٓٝ ي٘

 الجماعةرؤية 
                                                                   إٕ اال١ ؾٗٛز ٜٗٛٙ ٖٞ اال١ َػٝس١ٝ َتُٝع٠ بػالوب قطا٤تٗالا املدتًؿال١    
                                                                               يإلصتٌٝ، ٚؾُٗٗا املػاٜط يؿِٗ بك١ٝ اياٛا٥الـ املػالٝس١ٝ، ٚتعتكالس ادتُالال١ دٕ دنالرب      

                            ، ٚدٕ املطخع١ٝ هلصٙ ايػالٝاط٠   (    ٜٗٛٙ )                                       قه١ٝ تاطح ل٢ً ايوؿط١ٜ ٖٞ َؿطٚل١ٝ ١ُٖٓٝ 

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
  ،  5                                                                                مج ادتٓؼ ايوؿطٟ لٔ اهلل، إقساض اال١ ؾٗٛز ٜٗٛٙ )بايًػال١ ايعطبٝال١(، ْٝالٛ ٜالٛضى، ط      -15

  .   911-   910     ّ، م     5660
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                                 ٙ، ٚاملػٝسٕٝٛ املدتاضٕٚ ِٖ ٚزالسِٖ                                  ظتػسٖا املكط املطنعٟ دتُال١ ؾٗٛز ٜٗٛ
                                                                                    ايصٜٔ غٝتًكٕٛ ادتعا٤ ايعًالٟٛ، ٚيالٔ ٜتدالاٚظ لالسزِٖ َا٥ال١ ٚدضبعال١ ٚدضبعال  ديالـ         
                                                                       َ٪َٔ زػب التكازِٖ، ٖٚسف ادتُال١ إقا١َ زٚي١ لامل١ٝ عتهُٗالا املػالٝع، ٖٚالِ    

                                               ٜػعٕٛ يت١٦ٝٗ ايٓؿٛؽ ٚايتُٗٝس إلقا١َ تًو ايسٚي١.

                                 ١ َػالٝس١ٝ َٓؿالطز٠ بؿٗالِ خالام                                          ٚاال١ ؾٗٛز ٜٗٛٙ تكـ ْؿػٗا ب ْٗا ؾطقال 
                                                                    ً                  يًُػٝس١ٝ، ٚتتوٓال٢ ادتُالال١ ايعكا٥الس ايٝٗٛزٜال١   ادتًُال١، ٚتتال تط دؾهاضٖالا دٜهالًا         
                                                                                    بايؿًػؿات ايكسمي١ ٚبايؿًػالؿ١ ايْٝٛاْٝال١ بكالؿ١ خاقال١، ٚتطتهالع َعتكالسات ٚدؾهالاض        

                                           ميهٔ إبالطاظ دٖالِ ٖالصٙ املطتهالعات   نالٕٛ                                    اال١ ؾٗٛز ٜٗٛٙ ل٢ً ا١ً َواز٨
ٛٙ  )   ً               إهلًا، ٜٚعتالربٕٚ دٕ     (    ٜٗٛٙ )             ل٢ً اإلميإ بال                   لكٝس٠ ادتُال١ تكّٛ               نُالا ٜهتالب      (      ٜٗال
ِ       יהוה                  ايًػ١ ايعرب١ٜ        ٚيؿالغ     ، (16 )                                             ٖٛ ا٫غِ اذتكٝالل يًالطب ٖٚالٛ اغالِ اهلل ا٭لعال

 אדוני  (ٟ        ازْٚالا  )        بًؿالغ         ٜٓاالل         دزٝاْاٚ                    نثري َٔ املٛانا،                ٚضز   ايتٛضا٠   (    ٜٗٛٙ )
ٛٙ  )      يؿالغ  ٚ    ، (   غٝس )                       ٚاييت تعف بايًػ١ ايعرب١ٜ    (    ٜٗٛٙ )    يؿغ         بس٫ َٔ         ٜتهالٕٛ    יהוה   (      ٜٗال

ٟ   ה  -     ٜالٛز   י )   :   ٖٚٞ        ايعرب١ٜ                     َٔ دضبع١ زطٚف بايًػ١  ٟ   ה  -     ؾالاف   ו  -       ٖالا       نُالا     (     ٖالا
        يالطب:         خابال٘ ا  د                                ر              ٚلٓسَا غ ي٘ َٛغ٢ َاشا دقالٍٛ يالوف ارغالطا٥ٌٝ،                   غؿط ارتطٚر    ٚضز 
   ،             غالالؿط ارتالالطٚر )  אהיה אשר אהיה                           ٚتهتالالب بايًػالال١ ايعربٜالال١   ،  ا(                  اٖٝالالا اؾالالري اٖٝالال )

   دٟ   I am who I am        مبعٓال٢             اإلصتًٝعٜال١       ايًػ١        رتخِ إىل  ٚ ت  ،  (  ;8      ، ل١ٜ  :      إقساح 
ٛٙ  )   ١   هًُ            املع٢ٓ اذتط  يٚ    ، (To Be )    عٌ ؾ        ٚميهالٔ    ،  (       ٖاٜالاٙ  )                  بايًػال١ ايعربٜال١      (      ٜٗال

  . (17 ) (    ْؿػ٘   ٖٛ     ْا د )                             تطاتٗا إىل ايًػ١ ايعطب١ٝ مبع٢ٓ 

                       ً                                                     ٚتالال٪َٔ ادتُالالال١ بعٝػالال٢ ض٥ٝػالالًا ملًُهالال١ اهلل، ٜٚ٪َٓالالٕٛ بالالايتٛضا٠ ٚاإلصتٝالالٌ  
                     ً       ً                                                  ٚيهِٓٗ ٜؿػطُْٚٗا تؿػريًا َػاٜطًا لٔ بكٝال١ اياٛا٥الـ املػالٝس١ٝ   َٛانالا نالثري٠،      
                                                                                  ٚاياال١ ايعُٝا٤ يًط٩غا٤ ٖٞ ا٭غاؽ ايتٓعُٝٞ يًدُال١، ٚإقا١َ زٚيال١ زٜٓٝال١ زْٜٝٛال١    

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
16 -  Watch tower Bible and tract society, The guidance of God, New York USA,  

5677    ,  pp10. 
17 -  Watch tower Bible and tract society, What does the Bible really teach?, 

International bible student association, New York USA,   4001    ,  pp195. 
  Watch tower Bible and tract society        إقالساض     ، (                 اقالرتاب إىل ٜٗالٛٙ   )         ً         ٜٚٓعط دٜهًا نتالاب  

  . 6 م   ،    4004               بايًػ١ ايعطب١ٝ 
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                                   ٢ ؾهالط ادتُالال١ إىل ت٦ٝٗال١ ْؿالٛؽ                                            يًػٝاط٠ ل٢ً ايعال ٖٛ ٖسف ادتُال١، ٜٚػالع 
                                                                                 ا٭تواع إلقا١َ ايسٚي١ ايس١ٜٝٓ ايهرب٣، ْٚؿالٞ اذتػالاب ٚايعكالاب   اٯخالط٠ ؾال٬ إتالِ       
               ً                                                                   لًالال٢ َالالٔ ٜكالالرتف شْوالالًا دٚ َعكالال١ٝ   زْٝالالاٙ، ٚلالالسّ اإلميالالإ بالالاٯخط٠ ٫ٚ  ٗالالِٓ  
                                                                                ٜٚعتكالالسٕٚ بالال ٕ ادتٓالال١ غالالتهٕٛ   ايالالسْٝا   اًهالالتِٗ، ٫ٚ ٜالال٪َٔ ؾهالالط ادتُالالال١ 

                       اييت ل٢ً دتطٖالا ٜالعاٍ      (      ٖطزتسٕٚ )                          ا، ٚا٫لتكاز بكطب قٝاّ زطب              بايطٚح ٚخبًٛزٖ
                                                                      اٝا زهاّ ا٭ضض، ٚباإلااٍ ؾإٕ ؾهط ادتُال١ ٜكّٛ لًال٢ اْتكالا٤ ْكالٛم َالٔ     

  . (18 )                                                            ايتٛضا٠ ٚاإلصتٌٝ ٚتؿػريٖا مبا ٜتُاؾ٢ َا دٖساؾِٗ ٚايعٌُ ل٢ً ْؿطٖا

         ايكالال١     (Kingdom hall )                                              ٚيًدُال١ َعابس خاق١ ًٜتكالٕٛ ؾٝٗالا ٜػالُْٛٗا    
               ، ٜٚعتالربٕٚ دٕ   (     دخالع  )   دٚ    (  در )                                              املًه١ٝ دٚ بٝع ايطب، ٚاملكاًع املتالساٍٚ بٝالِٓٗ   

                                                                          ا٭خ٠ٛ اإلْػا١ْٝ َكتكط٠ لًِٝٗ زٕٚ غٛاِٖ، ٚعتثٕٛ ل٢ً َعازا٠ ا٭ْعُال١ ٜٚالسلٕٛ   
                                                                                إىل ايتُطز ٜٚعازٕٚ ا٭زٜالإ مبالا   شيالو بكٝال١ اياٛا٥الـ املػالٝس١ٝ، ٜٚالسلٕٛ إىل        

                                         َٛالاتِٗ َٚكا عال١ ايٓؿالا ات ايطمسٝال١                                      حتطٜ  ايؿعٛب ل٢ً ايتُطز لًال٢ زه 
  . (19 )      ايسٚي١

 لدى الجماعة التنظيم
                                                                املطنع ايعاملٞ دتُال١ ؾٗٛز ٜٗٛٙ ٜكا   ْٜٝٛٛضى   اي٫ٜٛالات املتسالس٠   
                                                                              ا٭َطٜه١ٝ، ٚا٫غِ ايطمسٞ يًُطنع بطر املطاقو١، ٖٚالٛ ميثالٌ قُال١ اهلالطّ ايتٓعُٝالٞ      

                               ٝٗالات، ٚقٝالاز٠ االال١ ؾالٗٛز                                                     ٚاذتًك١ املطنع١ٜ اييت َٓٗا تٓاًل ايتعًُٝالات ٚايتٛخ 
                        ً            ً              ، ٚتتهٕٛ َٔ ات٢ٓ لؿط لهًٛا َٚكطٖا دٜهالًا ْٜٝٛالٛضى    (            اهل١٦ٝ اذتان١ُ )          ٜٗٛٙ تػ٢ُ 

                                                                        ٖٚٞ اييت تطغٌ اثً  هلا إىل ا٭قايِٝ املدتًؿ١ زٍٛ ايعال يًتٓػالٝل َالا اثًالٞ    
                                  ٚ  ايؿطٚع دتإ َهْٛال١ َالٔ ت٬تال١      ،                                     املهاتب ٚايؿطٚع   بطاَذ ٚدْؿا١ ادتُال١

                                                            وع١ دؾدام ٜطاقوٕٛ اصتاظ ايعٌُ   َٓاكالتِٗ، ٚاملطنالع ايعالاملٞ              دؾدام إىل غ
                                                                                         يًدُالالال١ تعالالٛز إيٝالال٘ ايتكالالاضٜط ٚا٭ْؿالالا١ ايالاليت تكالالّٛ بٗالالا ادتُالالالات ا٭غاغالال١ٝ،     

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
   ، 9 ط   ،      زَؿالل    ،                                 زاض ايؿهط يًاوال١ ٚايتٛظٜا ٚايٓؿط   ،         لكاّ قكاب   ،                     ايوسج لٔ اذتكٝك١ ايهرب٣  -18

  .   904  م    ،    4004
                                زاض ايالسل٠ٛ يًاوالال١ ٚايٓؿالط       ،                        اضم لوسايواقٞ آَٝٓال١    ، 4 ر   ،              اال١ ؾٗٛز ٜٗٛٙ   :           يًُعٜس ٜٓعط  -19

  .ّ     5667   ،        ٚايتٛظٜا
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                                     ن                                       ٚادتُالات ا٭غاغ١ٝ ٜكٛزٖا َػ٦ٍٛ ستًالٞ تعٝنٓال٘ اذتًكال١ املطنعٜال١ بتٛقال١ٝ َالٔ       
             ٘ لالسز َالٔ                                                                اذتًك١ ا ١ًٝ، ٜٚطدؽ ٖال٪٤٫ املػال٪ٚي  ا ًالٝ  َطاقالب عتالٝط بال      

                                                                     املػ٪ٚي ، ٚب  ادتُالات ا٭غاغ١ٝ ٚاذتًك١ املطنع١ٜ ٖٓاى زٚا٥ط َتٛغا١ تكالّٛ  
                                                                                  بالالسٚض ايٛغالالٝط يٓؿالالاط ادتُالالال١، ٚيًدُالالال١ ؾالالطٚع   نالالثري َالالٔ ايالالسٍٚ، ٚتكالالسض 

                   ٚيًدُالال١ َالساضؽ      ،                                                       ادتُال١ ايهتب ٚايٓؿطات ٚايكسـ بعالسز نالوري َالٔ ايًػالات    
                           اقتكالالاز١ٜ َتعالالسز٠ تعالالٛز                                                        خاقالال١ َٚكالالاْا َٚالالعاضع ٚزٚض قالالساؾ١ ْٚؿالالط ٚدْؿالالا١  

                                                                              بإٜطازات ٚؾري٠، ٚيًدُال١ َهاتب يًرتا١ ٚايت يٝـ ٚدتالإ زٜٓٝال١ يتؿػالري ايتالٛضا٠     
  . (20 )          ً                 ٚاإلصتٌٝ ٚؾكًا ملعتكسات دلها٥ٗا

                                                                 ٚادتُال١ حتطم ل٢ً ا٫زتؿاظ ب مسا٤ دلهالا٥ٗا ٚا٫نتؿالا٤ بالاإلل٬ٕ لالٔ     
           شنالط َالٔ                                                    ً                   دمسا٤ امل٪غػات اييت تكّٛ بٓؿط َاوٛلاتٗالا، ٚتعُالٌ دٜهالًا لًال٢ لالسّ     

  . (21 )                                     ٜتربع با٭َٛاٍ دٚ ٜػالسٖا   دزا٤ َٗاَٗا

                                                                     َٚٔ املػا٥ٌ اييت تسٚض ب  ادتاْب ايعكسٟ ٚا٭َٛض ايتٓع١ُٝٝ ايػالًٛى ايالصٟ   
                                    ُ                                   ً    ٜٓوػٞ دٕ ٜتس٢ً ب٘ دلها٤ ادتُال١، زٝج ُُٜٓا ا٭تواع َٔ ايتسخ  بالتواضٙ َ٪شٜالًا  

ُٜٚسعط ارتس١َ   ادتٝٛف، ٚنصيو ُ             ُُٜٓا دلهالا٤                             ُ                         يًدػِ ٚغتايـ نًُات ايطب، 
                                                                          ادتُال١ َٔ حت١ٝ ايعًِ ايٛ ف ٭ٕ ؾهالط ادتُالال١ ٜعتالرب دٕ ايال٤٫ٛ ملًهالٛت اهلل،      

  . (22 )                                                                ٚدٕ حت١ٝ ايعًِ ٖٞ ْٛع َٔ لواز٠ ا٭قٓاّ ؾُٝتٓعٕٛ لٔ دزا٤ تًو ايتس١ٝ

                                                                             َٚالٔ ا طَالات لٓالس ادتُالالال١ ايتالربع بايالسّ بػالالوب قسغالٝت٘، ؾهالٌ إْػالالإ        
                                         ظتالٛظ دٕ تٓتكالٌ تًالو اذتٝالا٠ إلْػالإ        ٫ٚ   ،                              مػب التكازِٖ، ميتًو زٝات٘   زَ٘

                   ً                                                             لخط زت٢ يٛ نإ َؿالطؾًا لًال٢ املالٛت ٚعتتالار ملتالربع بايالسّ، ٚإ ايالسّ ايٛزٝالس         
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20 -  Watch tower Bible and tract society, Mankind's search for God, 

International bible student association, New York USA,1990,pp360-       
                       اييت اغتؿالٗسْا بٗالا        (              اال١ ؾٗٛز ٜٗٛٙ )                                      ٬ٜزغ ايكاض٨ دٕ اٝا املطاخا ٚايكازض٠ لٔ   -21

                                          ٖصا ايوسج ٫ تٓػب إىل ناتب ٚإمنا إىل ايتٓعِٝ.
22 -  Watch tower Bible and tract society, The guidance of God, New York USA ،   

5677    ,pp16-     
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        . ٚقالس   (23 )                                                                            ايكازض ل٢ً اإلْكاش ٖٛ زّ املػٝع، غري دْٗالِ ٜكوًالٕٛ بايوالسا٥ٌ اياوٝال١ يًالسّ     
ً                                   زعطت نثرٌي َٔ ايسٍٚ ْؿالاط ادتُالال١، ؾؿالٞ َكالط َالث٬ً مت زعالط ْؿالاط  ا٥ؿال١                                            ٌ        

                                                        ّ، ٚقاَع ايسٚي١ بإخهاع ادتُالال١ يًُطاقوال١، ٚنالإ قالس         1=@8        َٓص لاّ            ؾٗٛز ٜٗٛٙ
                  ّ، ٜٚطخالا ٚخالٛز       8>@8                                                مت تػدٌٝ  ا٥ؿ١ ؾٗٛز ٜٗٛٙ بؿهٌ قاْْٛٞ   َكط لالاّ  

                                                                             ادتُال١ ايؿعًالٞ   َكالط إىل ايث٬تٝٓالات َالٔ ايكالطٕ املانالٞ، ٚضؾال  ا٫لالرتاف         
               ١ اياليت تالتِٗ                                 ً                               ُال١ ؾٗٛز ٜٗٛٙ   َكط ٜطخا دٜهًا إىل َعاضن١ ايهٓٝػال١ ايكواٝال  

  . (24 )              ادتُال١ باهلط ك١

  ّ     9;@8                    ايالصٟ دقالوع لالاّ      Nathan H. Knorr   (                    ْاتالإ ٖالَٛط ْالٛض    )      ٜعالس  
ٛن٣ زلا٥ُٗالالا ٚخًالالل                                                     ن                                     ض٥الالٝؼ ادتُالالال١ ٖالالٛ ضا٥الالس ايتٓعالالِٝ إش تؿالالٓٔ   تٓعُٝٗالالا ٚقالال

                      ، ٚقالس تهالاتط لالسز     (      املطغً  )           ً                                  َ٪غػات ْٚعًُا إزاض١ٜ، َٚٔ دبطظٖا َسضغ١ يتهٜٛٔ 
                                    ً                ، ٖٚالٛ َكالاًع ٜاًالل لًال٢ َالٔ ٜوالسٟ اغالتعسازًا         (        املتعا ؿ  )             املٓهُ  ٚنصيو 

                    ٖٛ قازب َالا ٜعالطف      (     ْاتإ )                                           يًسٛاض ًٜٚيب زل٠ٛ زهٛض اختُاع لاّ يًدُال١، ٚ
ِ          ازخالاٍ ايِطخالٌ      )              بعالس غٝاغال١      (                                         ايٝالس املُالسٚز٠ ٚايوػال١ُ لًال٢ ايؿالؿت       )       بػٝاغ١          
  . (25 )                         اييت ناْع َتوع١ لٓس ادتُال١   (     ايواب

                  ٜٚٓالازٟ ايٛازالس      ، (      دخال٠ٛ  )  ٚ  د   (      االال١  )                                 إٕ ؾٗٛز ٜٗٛٙ ٜاًكٕٛ ل٢ً دْؿػالِٗ  
ِن ا٫ختُالالالات نُالالا شنطْالالا غالالابكًا   َهالالإ ُٜالالسل٢  (     دخالالع )   دٚ    (  در )       اٯخالالط        ن                         ً         ُ                   ، ٚتالالت

( Kingdom hall)     قال١ املًهٛت دٚ قال١ ايطب، َٚٔ دِٖ ا٫ختُالات ايسلٜٛال١                                                      
ٕ  )                                                    اختُاع ا٭زس املؿتٛح يعُّٛ ايٓاؽ ايالصٟ ٜالسل٢ إيٝال٘                     ايالصٜٔ قوًالٛا      (           املتعالا ؿٛ

                                                                              ايسلٛات خ٬ٍ ايهطاظ٠   ايوٝٛت، ٜٚهالٕٛ ا٫ختُالاع لوالاض٠ لالٔ لعال١ تػالتٓس إىل       
                                                   ً                     ْكٛم َٔ ايتٛضا٠ ٚاإلصتٌٝ، دَا َٛنٛع ايعع١ ؾٗٛ َعس غًؿًا ٜٚهالٕٛ َٓؿالٛضا     

                                       ، ٜٚعكس نٌ اغوٛع اختُالاع لخالط ٜػال٢ُ     (           بطر املطاقو١ )                     اإلقساض ايؿٗطٟ َٔ زت١ً 
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23 -  Watch tower Bible and tract society, Watch tower journal, March 15,   4004    ,  

pp31 

  .  51 م   ،       ايكاٖط٠   ،         بٝع اذته١ُ   ،                  دبٛ إغ٬ّ دمحس لوساهلل   ،         ؾٗٛز ٜٗٛٙ  -24
25 -  Watch tower Bible and tract society, Mankind's search for God, 

International bible student association New York USA,   5660    ,  pp359.  
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              ن                                  دٚ ايالصٜٔ ٜػالتعسنٕٚ يًدسَال١، ٜٚٓالاقـ   ٖالصا                                  ن      اختُاع ارتس١َ ٜؿاضى ؾٝال٘ ارتالسناّ  
     ن                           ً        ، تكسنّ َٛنٛع ايٓكاف ٖٚالٞ َعالس٠ غالًؿًا     (           خس١َ املًهٛت )                  ا٫ختُاع ْؿط٠ تػ٢ُ 

                                            ، ٚبعالس دْاؾالٝس ٚتالطاِْٝ ٚقال٠٬ َعطٚؾال١       (               بالطر املطاقوال١   )   ً                  دٜهًا َٚٓؿٛض٠   زتًال١  
                                                                      يسِٜٗ، ٜؿطع   زضاغ١ َٛاز ٖصٙ ايٓؿط٠، ٜٚهٕٛ دغًٛب ا٫ختُاع   ؾهٌ غال٪اٍ  

                                                           ً      ب، ٖٚٓاى اختُالات دخط٣ َرتٚى بطزتتٗا يًدُالات ا ١ًٝ تعكالس غايوالًا       ٚخٛا
  . (26 ) (           بطر املطاقو١ )                                        بعس اختُاع ا٭زس َٔ دخٌ زضاغ١ لسز َٔ زت١ً 

 االنتساب إلى الجماعة
                                                              ميط َٔ ٜٓتػب إىل اال١ ؾٗٛز ٜٗٛٙ مبطازالٌ َعكالس٠ ٚغتهالا املًتسالل     

                    تتسضر إىل ت٬ح َطاتب:                                               بٗا إىل ؾطٚط قٝاغ١ٝ، ٚايعه١ٜٛ   اال١ ؾٗٛز ٜٗٛٙ

                                                                  : دلها٤ ايطخا٤ ايػُاٟٚ، ِٖٚ دلها٤ اإلزاض٠ ايعًٝا، ٜٚطدغِٗ ايععالِٝ             املطتو١ ا٭ٚىل
             دٟ بٝع ايطب.   (   إٌٜ )                         دٚ اذتهِٝ ٜٚعطف َكطٙ بوٝع 

                                                                    : دلهالالا٤ ايطخالالا٤ ا٭ضنالالٞ دٚ قالالـ خًعالالاز، ٖٚالالِ ا٭لهالالا٤ ايالالطٚاز                   املطتوالال١ ايثاْٝالال١
                          اإلزاض٠ ايتٓؿٝص١ٜ يًدُال١.                               ٚاملعإْٚٛ َٚؿطؾٛ املٓا ل ٚميثًٕٛ 

                                                             : ا٭لها٤ املوؿطٕٚ، ٜٚعطف دلها٩ٖا بارتسّ، ٚتهالِ ٖالصٙ املطتوال١                  املطتو١ ايثايث١
                                                                        ايؿٗٛز ِٖٚ ا٭لها٤ املهًؿٕٛ ب لُاٍ َٝسا١ْٝ َثٌ تٛظٜالا املاوٛلالات ٚاجملال٬ت    

                          املؿٗٛضٜٔ بٗا يسل٠ٛ ايٓاؽ.                                    ٚايٓؿطات ٚ طم دبٛاب املٓاظٍ ايعاٖط٠

                                                  ؼ ند١ُ َٔ دخالٌ ايتوؿالري، َٚالٔ دخالٌ ايعالاًَ                             ٜٚٓؿل ؾٗٛز ٜٗٛٙ َواي
                         ن                                                    ايتوؿري َٓٗا اهلوات اييت ٜكسنَٗا ا٭لها٤   زٝاتِٗ ٚايٛقاٜا بعالس َالٛتِٗ، ٖٚٓالاى    

ّ   املؿاضن١ اياٛل١ٝ اييت ًٜتعّ نٌ ؾاٖس دٕ ٜسؾعٗا بؿهٌ َّٓعِ.                                                     

                      ن                                                 ٜٚعترب ايؿٗٛز دْؿػِٗ خسنّا ايطب، ٚلًُِٗ ا٭غاغٞ ٖالٛ ايهالطاظ٠ َالٔ بٝالع     
                                                                   ظٜا ايهتب ٚايٓؿطات، ٖٚٓاى تكػالُٝات تٓعُٝٝال١ ملالٔ ٜكالّٛ ب لُالاٍ                 إىل بٝع، ٚتٛ

ٚناز                                                                          ن       ايهطاظ٠ ٚايتوؿري َٚٓٗا: املوؿطٕٚ، ِٖٚ ايصٜٔ ٜعإٛ بع  ٚقتِٗ يًعُالٌ، ٚايالط

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
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                                                                           ايعإَٛ ِٖٚ ايصٜٔ غتككٕٛ َا١٥ غال١   ايؿٗط لًال٢ ا٭قالٌ يًعُالٌ ٚايهالطاظ٠،     
ٚناز ارتاقالالٕٛ ٖٚالالِ ايالالصٜٔ غتككالالٕٛ ٚقتالالًا دقًالال٘ َا٥الال١ ٚمخ                ػالالٕٛ غالالال١        ن                             ً                              ٚايالالط

  . (27 )     ايؿٗط

 أسموب الدعوة لدى الجماعة
                                                                               إٕ َٔ اذتكا٥ل ايع١ًُٝ دٕ ايٓعاّ ايكُٝالٞ ايالصٟ ٜؿالهٌ بٓالا٤ اإلْػالإ ايٓؿػالٞ       
                                                                         ٚايعكًٞ ٜ٪تط ل٢ً بٓا٤ ايؿدك١ٝ ايؿطز١ٜ، نُا ٜ٪تط ل٢ً نٝإ اجملتُا ٚاذتهالاض٠  
ً       ً       ً      ً               بٛخ٘ لاّ، ؾهًُا نإ ايٓػل ايكُٝٞ ؾا٬ًَ َٚتها٬ًَ َٚ٪غػالًا ت غٝػالًا زقٝكالًا نًُالا              ً                                     

                                                  ػالت٣ٛ ايتٓعُٝالٞ، ٚنًُالا نالإ ايٓػالل ايكُٝالٞ                                           دز٣ إىل لتاض إظتاب١ٝ ٚبٓالا٠٤ لًال٢ امل  
                                ً                                             نوابٞ ٚغري ٚانالع نًُالا نالإ شيالو َؿهالًٝا إىل خًالٌ لًال٢ َػالت٣ٛ ايؿدكال١ٝ          
                                                                  ٚاجملتُا، ٚاال١ ؾٗٛز ٜٗٛٙ عتاٚيٕٛ حتٌٜٛ ٖصٙ ايٓعطٜات إىل زكا٥ل لًُٝال١  
                                                                              ؾِٗ ْؿاا٤   ا٭لُاٍ ايتوؿري١ٜ، ٜٚعًُٕٛ خالازٜٔ لًال٢ ْؿالط ضغالايتِٗ، ٜٚكَٛالٕٛ      

ً                         عالط مٝالج إشا نالإ ايسالٝال١ شنالطًا ؾٝسالطم دٕ ٜهالٕٛ ضخال٬ً دْٝالل                         بهٌ َا ًٜؿع ايٓ                   ً                          
                                                                                    املعٗط زقٝكا   اْتكا٤ ايتعوريات، ٚإشا ناْع ايسال١ٝ دْثال٢ ؾتتكالـ بايوؿاؾال١ ٚايالٛز،     
                                                                                        ٚلالالاز٠ َالالا ٜكالالـ زالٝالالإ   ؾالالاضع دٚ َٝالالسإ، ٚبابتػالالا١َ ٚيااؾالال١، ٜٛظلالالإ زتًالال١   

                         ٠، َالا تكوالٌ دٟ زالٛاض                             دٚ إزس٣ املاوٛلات ل٢ً املاض   (           بطر املطاقو١ )   دٚ    (      اغتٝكغ )
                           دٚ غ٪اٍ بهٌ ضزاب١ ٚازتُاٍ.

                                                                   ٚاياا٥ؿ١ َٓتؿط٠ ل٢ً ْاام ٚاغا   زٍٚ ايعالال، ٚهلالِ دغالًٛب ؾالعيب       
                                                                             ايسل٠ٛ، ؾِٗ ٜكطلٕٛ دبٛاب ايوٝٛت، ٜٚكؿٕٛ   اياطقات، ٜٚتٓكًالٕٛ َالٔ َهالإ إىل    
  ،  (28 )                                                                    لخط، ٜٛظلٕٛ املاوٛلات ٚاملٓؿٛضات،   َثابط٠ ٚقالرب َالا ٚزالال١ ٚبؿاؾال١    

                                                                           ػالالٝسٕٝٛ َالالٔ اياٛا٥الالـ ا٭خالالط٣ َثالالٌ ا٭ضتالالٛشنؼ ٚايهاتٛيٝالالو ٫ ٜعرتؾالالٕٛ      ٚامل
                                                                        ُال١ ؾٗٛز ٜٗٛٙ، بٌ ٫ عتاٚضٕ دتوالٗا، شيو ٭ٕ ٖالصٙ ادتُالال١   ْعالطِٖ ٫    
                                                                                   تالال٪َٔ  الالٖٛط ايعكٝالالس٠ املػالالٝس١ٝ ٖٚالالٞ ايتثًٝالالج ٜٚكالالؿْٛٗا بارتاضخالال١ لالالٔ        

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
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  . (29 )       املػٝس١ٝ

                                                                    عتطم دلها٤ ادتُال١ نُالا شنطْالا لًال٢ ا٫زتهالاى بايٓالاؽ ٚزلالٛتِٗ         
                                                                           ا٭َانٔ ايعا١َ ناملكاٖٞ ٚايؿٛاضع ٚدَانٔ ايعٌُ، ٚ طم دبٛاب ايوٝالٛت ٚايتسالسح   
                                                                         َا دقسابٗا، ِٖٚ ٜكَٕٛٛ بايتدٍٛ ل٢ً ايٓاؽ   ايوٝٛت ٚا٭َانٔ ايعا١َ، بؿالهٌ  

ٌ  )                                                  تٓا٥ٞ ضخٌ ٚاَطد٠، ٜٚاًكٕٛ ل٢ً ٖصٙ اياطٜكال١ اغالِ                  ، ٚلًال٢ نالٌ    (         ايؿالٗاز٠        لُال
                                                                 لهٛ َٔ دلها٤ ادتُال١ دٕ ٜكطف ل٢ً ا٭قٌ لؿط غالات   ايؿٗط   زضاغال١  
                                         ً                  ً                  املٓؿٛضات ٚايتعُل   ايتعايِٝ، ٚدٕ ظتٍٛ قاضلًا دبٛاب ايٓاؽ َوؿطًا بٗصٙ ايعكا٥الس،  

ً             ٜٚكسّ تكطٜطًا َؿكن٬ً لٔ ْؿا ات٘.             ً     ن

                تٞ ايسالٝال١ إىل                                                         َٚٔ ايٛغا٥ٌ ايع١ًُٝ املعتاز٠ يس٣ ادتُال١   ايسل٠ٛ دٕ ٜال  
                                                                                   ؾدل بعس لعال١ َٗٝال ٠، ٜالسلٛٙ إىل قالطا٠٤ ْؿالط٠ دٚ َاوٛلال١، ؾالاشا قوالٌ ايؿالدل          
                                                                                       ايسل٠ٛ ٜتِ ظٜاضت٘ تا١ْٝ ٜٚؿدع٘ ايسالٝال١ لًال٢ َتابعال١ زضاغال١ ايٓؿالط٠ دٚ املاوٛلال١،       
                                                                           ٚ  املطز١ً ايثايث١ تتِ زضاغ١ ْكٛم َٔ ايتالٛضا٠ ٚاإلصتٝالٌ َالا بهالع١ دؾالدام      

                                      اختُالاع شتكالل يًُٓهالُ  ادتالسز، تالِ                       ُ                 لخطٜٔ، بعس شيو ُٜالسل٢ ايؿالدل إىل  
      ً                  ، ٚدخالالريًا إىل ايتعُٝالالس   (30 )                                                       ٜالالسلٛٙ إىل اختُالالاع ا٭زالالس، تالالِ إىل اختُالالاع ارتسَالال١   

                   ً               ن      ً                                بايتػاٝؼ   املا٤ ضَعًا يًاٗاض٠، ٜٚهطنؽ ؾاٖسًا َٔ ؾٗٛز ٜٗٛٙ ٚيٝالسخٌ ًَهالٛت   
                                                                            ايطب. َٚٔ دغايٝب ايسل٠ٛ محٌ ايسال١ٝ تطا١ ايتٛضا٠ ٚاإلصتٝالٌ ٚايعالٛز٠ إيٝال٘      

                                  ّ                                 ٠ ٚنوري٠ يهٞ ٜكٓا ا اٚض   نٌ َالا ٜتعًّالل ب غالؼ تعالايِٝ ادتُالال١،            نٌ قػري
                                                                              ٚتعترب ادتُال١ ٚزسٖا اياليت تػالتاٝا دٕ تالربٖٔ لًال٢ نالٌ ؾال٤ٞ بٛاغالا١ ؾُٗٗالا         
                                                                  ن          يًتٛضا٠ ٚاإلصتٌٝ اييت ٜكط٩ٕٚ ْكٛقٗا قطا٠٤ زطؾ١ٝ، ؾٗالٞ   ْعالط ادتُالال١ تكالسنّ     

                       ٍٛ ا٭يٖٛٝال١ ٚاإلْػالإ                  ن                                 دخٛب١ زقٝك١ ٚستسنز٠ لٔ نٌ ا٭غ١ً٦ اييت ميهٔ دٕ تاطح ز
                                                        ٚايعال ٚايتاضٜذ ٚايعًِ ٚاٝا ا٭زساح ايكسِٜ َٓٗا ٚاملعاقط.

 اخلالصة

                                                                              تٓاٚيٓالالا دغالالؼ ٚٚغالالا٥ٌ ٚدغالالايٝب ايتٓعالالِٝ ٚايالالسل٠ٛ لٓالالس االالال١ اإلخالالٛإ  
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

  .  44 م   ،       ايكاٖط٠   ،         بٝع اذته١ُ   ،                  دبٛ إغ٬ّ دمحس لوساهلل   ،         ؾٗٛز ٜٗٛٙ  -29
  .                                ضاخا َا دٚضزْاٙ   ايؿكط٠ ايػابك١  -30
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                                                                                  املػالالًُ  ٚاالالال١ ؾالالٗٛز ٜٗالالٛٙ، ْٚعكالالس   خامتالال١ ٖالالصا ايوسالالج َكاضْالال١ بُٝٓٗالالا، 
                                            ٜال١ ٖٚالٞ دْال٘ َالٔ خال٬ٍ زضاغال١ ايٓػالل                                              ٚاملكاض١ْ حتتِ لًٝٓا دٕ ْثري َػال ي١ خٖٛط 

                                                                             ايكُٝٞ ايرتبٟٛ ٭غًٛب ادتُالت  تربظ بٛنالٛح زكٝكال١ ايتؿالاب٘ بُٝٓٗالا، ؾدُالال١      
                                                                   اإلخٕٛا املػًُ  قٓعع مناشر ٚؾدكٝات تتُٝع بكسضات تطب١ٜٛ ضؾٝع١، ٚلًُالع  
                                                                                ل٢ً تهٜٛٔ قالس٠ َٔ ايسلا٠ َسل١َٛ بك٠ٛ ْؿػ١ٝ َٚعٜٓٛال١ تتُثالٌ   اإلضاز٠ ايكٜٛال١    

                                                            ٚايتهس١ٝ ٚاملعطؾ١ باملوسد ٚاهلسف، ٚاال١ ؾٗٛز ٜٗٛٙ جتس ٚجتتٗالس            ٚايٛؾا٤ 
                                                                               حتٌٜٛ ايٓعطٜات ايرتب١ٜٛ إىل زكالا٥ل لًُٝال١، ٖٚالِ ْؿالاا٤   ا٭لُالاٍ ايتوؿالري١ٜ،       
                                                                          ٜٚعًُٕٛ خازٜٔ ل٢ً ْؿط ضغايتِٗ، ٜٚكَٕٛٛ بتٓؿٝص خااِٗ ٚبالطازتِٗ بهالٌ إضاز٠   

             ٚقرب َٚثابط٠.

                                   اإلخالالٛإ املػالالًُ  زالالسز اياوٝعالال١                                               إٕ ايٓعالالاّ ايكالالاضّ ايالالصٟ تتوعالال٘ االالال١ 
                                                     ً                             املتها١ًَ يعُالٌ ٖالصٙ ادتُالال١، نُالا دنالس دٕ ادتُالال١ تالرت٣ٚ زا٥ُالًا   ايتالسخٌ          
                                                                                املواؾالالط ٚايكالالطٜع لٓالالس زالالسٚح خ٬ؾالالات ٚقالالطالات ٚايالاليت لالالاز٠ َالالا تكالالا بالال  

                 لالسّ ايتعدالٌ      )                                                          ايتٓعُٝات ٚادتُالات، ٚؾًػؿ١ لٌُ ادتُال١ تكالّٛ لًال٢ َوالسد    
                                                   غُالاض ايكالطالات إ٫ بعالس دٕ ٜتالو  يًدُالال١                          ٚنصيو لالسّ ارتالٛض     ، (       ايٓتا٥ذ

                               ً                                           ازتُاي١ٝ َا ٜػؿط لٓ٘ ايكطاع ٚؾكًا يط١ٜ٩ ادتُال١ ٚمبالا غتالسّ َكالاذتٗا ٚعتكالل     
                                                                       غاٜاتٗا، ٭ٕ ايٛقٍٛ إىل دٖساف ادتُال١ غا١ٜ ارتاٛض٠   ظَٔ ايكالطالات، َٚالٔ   

      اياليت                                                                     ٖٓا نإ ْعاّ ادتُال١ ٜطنع ل٢ً تععٜع املكَٛات ايؿهط١ٜ ٚا٭خص با٭غايٝب
                                                 ميًو قال٠ٛ ٚاْهالوا ا، نالصيو ؾالإٕ االال١ ؾالٗٛز                               جتعٌ َٔ ٜٓتػب إىل ادتُال١

                                                                                       ٜٗٛٙ تتُٝع بسق١ ايتٓعِٝ ٚا٫يتعّا ايتاّ بايٓعِ اإلزاضٜال١، ٚتكالّٛ زلال٠ٛ ادتُالال١ لًال٢      
            ً                                   ، ٚتوصٍ خٗٛزًا نوري٠ يسل٠ٛ ايٓالاؽ إىل تٓعُٝٗالا،    (    ن             ن         لًٓٝن١ ايؿهط٠ ٚغطٜن١ ايتٓعِٝ )     َوسد 

                                                   ا اييت تػتاٝا دٕ تربٖٔ ل٢ً نٌ ؾال٤ٞ بٛاغالا١ ؾُٗٗالا                          ٚتعترب ادتُال١ دْٗا ٚزسٖ
                                      ن        ْٚٗا قطا٠٤ زطؾ١ٝ، ؾٗٞ   ْعالط ادتُالال١ تكالسنّ                                 يٓكٛم ايتٛضا٠ ٚاإلصتٌٝ اييت ٜكط٩

               ن                                                        دخٛب١ زقٝك١ ٚستسنز٠ لٔ نٌ ا٭غ١ً٦ اييت ميهٔ دٕ تاطح زٍٛ ا٭يٖٛٝال١ ٚاإلْػالإ   
                                                        ٚايعال ٚايتاضٜذ ٚايعًِ ٚاٝا ا٭زساح ايكسِٜ َٓٗا ٚاملعاقط.

                                                                    َٚٔ زٝج دغايٝب ايسل٠ٛ ؾإٕ اال١ اإلخٛإ املػًُ  تالٛيٞ لٓاٜال١ ؾا٥كال١    
                                                                                   يًٛلغ ٚاإلضؾالاز، َالا ايالتُهٔ َالٔ دغالايٝب املٓالاظط٠ ٚ الطم ايتسالاٚض ٚاغالتدساّ          
                                                                          ايتكٓٝات اذتسٜث١، ٚتاوٝل ايٓعطٜات املعاقط٠   ايرتب١ٝ ٚلًِ ايالٓؿؼ االا ظتالصب    
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                        طد٠ لًال٢ ا الاٚض٠ َالٔ                                                        املتًكٞ ٜٚثري َؿالطٙ، ٚدٕ اال١ ؾٗٛز ٜٗالٛٙ تتُتالا  ال   
                                                                         خ٬ٍ  طم ا٭بٛاب ٚاذتسٜج اهلاز٨، ٚ٭لها٥ٗا َالٔ ا٭غالايٝب ايٓالُال١ ٚاملػطٜال١     
                                                                    َا ظتصب املػتُع ، ٚمتًو ادتُال١ َٔ ايكسضات ٚاإلَهاْٝات اياليت ت٪ًٖالٗا إىل   
                                                                                         اتوالالاع دغالالايٝب َتاالالٛض٠   ايتٓعالالِٝ ٚاإلزاض٠، ٚاغالالتدساّ ايتكٓٝالالات اذتسٜثالال١ بؿالًٝالال١  

                                                          اِٖ   تٛقٌٝ ضغايتٗا، ٚهلا ْؿاط ٚاغا   ا٭لُالاٍ ايتوؿالري١ٜ،                   ٚنؿا٠٤، ٚايصٟ ٜػ
                                              ؾٗٞ تعٌُ خاز٠ ل٢ً ْؿط ضغايتٗا زٕٚ نًٌ دٚ ًٌَ.

ً                    ؾُالث٬ً صتالس   دزبٝالات       (  در )                                     َٚٔ املكاضبات ب  ادتُالت  اغتعُاٍ تعوري     
              يالٮر اذتالل      )   ، ٚ (                             يهٌ در اذتل   ايتعوري لٔ ضدٜال٘  )                   اال١ اإلخٛإ املػًُ  

  ،                                  )يٮر اذتالل   ايالتعًِ ٚاملكانالا٠(      ، ٚ (                           ٚا٫بتهاض   ا٫قرتازات املدتًؿ١        املوازض٠ 
 ٚ(        ٔ              ، ٚنالصيو إٕ   (                                                               يٮر لًال٢ ادتُالال١ ٚلًال٢ إخٛاْال٘ اذتالل   ايتهاؾالٌ ٚايتهالاَ

   (  در )                         ٜٚٓالازٟ ايٛازالس اٯخالط       ،                                          اال١ ؾٗٛز ٜٗٛٙ تاًل ل٢ً ْؿػٗا اال١ دٚ دخ٠ٛ
                           ، ٖٚٛ املكاًع ايػا٥س بِٝٓٗ. (   دخع )   دٚ 

                                                      ؿهًٞ امل٬زغ يهالٌ َٓتػالب يًدُالالت  ٖالٛ ا٫ٖتُالاّ إىل                   َٚٔ ايػًٛى اي
                                                                            زس اإلؾطاط باهلٓسّا ٚاضتسا٤ دزسح ٚدضق٢ دْٛاع ا٭يوػ١، ٖٚالصٙ ظالاٖط٠ ٚانالس١      
                                                                   ادتُالت  تطقسٖا نٌ ل ، ٖٚصا ل٢ً لهؼ ادتُالات ايس١ٜٝٓ ا٭خالط٣ اياليت ٫   

    ٗط.                                                         تٛيٞ لٓا١ٜ باملعٗط، بٌ صتسٖا تعٖس   شيو ٚتتكؿـ   املًوؼ ٚاملع

                                                                         َٚٔ ايكؿات املؿرتن١ يًدُالت  َعاٖط ايعٓاٜال١ بعاَال١ ايٓالاؽ، دٟ ايعٓاٜال١     
                                                                               بايؿالالعب ٚلُالالّٛ ايٓالالاؽ ب غالالايٝب دقالالطب إىل ادتاْالالب ا٫ختُالالالٞ َٓٗالالا إىل دٟ   
                                                                              تٓعُٝات طتو١ٜٛ، مل١َ٤٬ ٖصا ا٫جتاٙ ياوا٥ا غٛاز ايٓالاؽ ايالصٜٔ ٜٓؿالطٕٚ بالايؿاط٠     

                                  غالًٛب ايؿالعيب   ايالسل٠ٛ، ؾٓدالس                                              َٔ اياوك١ٝ، ٚدتواع ن٬ ادتُالت  مياضغالٕٛ ا٭ 
                                                                           دلها٤ اال١ ؾٗٛز ٜٗٛٙ ٜكطلٕٛ دبٛاب ايوٝٛت، ٜٚكؿالٕٛ   اياطقالات، ٜٚتٓكًالٕٛ    
                                                                      َٔ َهإ إىل لخط، ٜٛظلٕٛ املاوٛلات ٚاملٓؿٛضات   َثالابط٠ ٚقالرب ٚازتُالاٍ،    
                                                                      ٚ  شات ا٫جتاٙ صتس دٕ ا٭غايٝب ايسل١ٜٛ دتُال١ اإلخٛإ املػالًُ  تكالّٛ لًال٢    

                                                              ٛاْب ا٫ختُال١ٝ َثٌ: املػالا١ُٖ   ا٭لُالاٍ ارتريٜال١ ٚايتاٛلٝال١،                  ايرتنٝع ل٢ً ادت
                           ً      ً                                      مٝج تكوع َثٌ ٖصٙ ا٭لُاٍ خًكًا ٬َظًَا يًسال١ٝ، ٚنالصيو تػالع٢ ادتُالال١ إىل    
                                                                    دٕ ٜعٌُ نٌ لهٛ َٔ دلهالا٥ٗا لًال٢ ا٫طتالطاط   االالات رتسَال١ اجملتُالا       
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             اياليت تػالع٢        ً                          غعًٝا إىل حتكٝل دٖالساف ادتُالال١     ؛   ً                        ٚؾكًا يٮٖساف املطغ١َٛ يًدُال١
                                                 إيٝٗا يتععٜع نٝاْٗا ٚتاٜٛط بطازتٗا ٚت١ُٝٓ دلُاهلا.

                                                                      َٚٔ دٚخ٘ ايؿو٘ ب  ادتُالت  اغتدساّ ٚغا٥ٌ ايتك١ٝٓ اياليت تٛانالب ايعكالط    
                                                                                  بكٛض٠ ؾالًال١ َثالٌ: املٛاقالا ايسلٜٛال١ لالرب ؾالوه١ املعًَٛالات ايسٚيٝال١ ٚقالؿسات          

              ت ٚايٓالٛازٟ،                                                          ايتٛاقٌ ا٫ختُالٞ، ٚدلها٤ ادتُالت  ٜٓؿإٛ   تهٜٛٔ ادتُعٝالا 
                                                                              ٚتٜٓٛا ايعٌُ ايسلٟٛ ادتُالالٞ، ٚإقاَال١ زؿال٬ت زلٜٛال١ ختًالس شنالط٣ َعٝٓال١ دٚ        
                                                                          تعاجل قه١ٝ ستسز٠، ٚاملؿاضن١ ايؿعايال١   ايالطز٬ت ٚاملدُٝالات، ٚايرتنٝالع لًال٢      
                                                                                    ا٭غالالط٠، ٚإؾالالطاى ا٭ٖالالٌ ٚا٭قالالاضب   ايالالرباَذ ايسلٜٛالال١ ٚإؾالالعاضِٖ ب ُٖٝتٗالالا       

                                     هطّ ٚايوصٍ ٚايعاا٤ بػدا٤، ٚاملػالا١ُٖ                                         ٚنطٚضتٗا، ٚؾتع دبٛاب ايوٝٛت يًسل٠ٛ، ٚاي
  .                                                                ا٭لُاٍ ايت١ُٜٛٓ، ٚإْؿا٤ َ٪غػات ٚاعٝات يٮلُاٍ ارتري١ٜ ٚايتاٛل١ٝ

                                                                            َٚالٔ املؿاضقالات املًؿتالال١ ي٬ْتوالاٙ دٕ نالال٬ ادتُالالت  تعطنالالتا يًسعالط َالالٔ      
                                                                        ايػًاات َٚٔ ادتُالات ايس١ٜٝٓ ا٭خط٣، ؾكس ٚقا اذتعالط لًال٢ االال١ اإلخالٛإ     

                                                               يتاضٜذ، ٚتعطنالع ادتُالال١ يهالطبات قاغال١ٝ ٚلٓٝؿال١ َٚتتايٝال١                      املػًُ  ل٢ً َط ا
                                                                      ٚخٗتٗا ايػًاات اذتان١ُ   نثري َٔ ايسٍٚ دتُال١ اإلخٛإ املػالًُ  االا دتالط    
ً                                    ت تريًا َواؾطًا ل٢ً دزا٥ٗا ٚ طٜكال١ إزاضتٗالا يٮَالٛض، ؾهال٬ً لالٔ ل٬قاتٗالا بالاٯخطٜٔ،                                              ً       ً    

ٌ         ؾكس زعطت نثرٌي َٔ ايسٚ   ؛                            ٚنصيو ا٭َط َا اال١ ؾٗٛز ٜٗٛٙ                    ٍ ْؿالاط ادتُالال١،              
                                                                        ٚمت إخهاع دلها٥ٗا يًُطاقو١ ٚايتهٝٝل ٚامل٬زك١، َٚٔ ادتسٜط بايتٜٓٛ٘ دٕ ضؾال   
                                                                           ا٫لرتاف  ُال١ ؾٗٛز ٜٗالٛٙ   لالسز َالٔ ايالسٍٚ ٜطخالا إىل َعاضنال١ ايهٓالا٥ؼ        

                                              املػٝس١ٝ يٓؿاط ٖصا ايتٓعِٝ ايصٟ تتُٗ٘ باهلط ك١.

                   ٝات اياليت شنطتٗالا              لٔ نٌ ايؿطن            إخاب١ ٚاؾ١ٝ       قسَع        ب ْف قس      زلٞ         ٚدخريا ٫ د
        ايوسالج          ٛنالٛع                                                            َكس١َ ايوسج، ٚيعًٞ َٔ خ٬ٍ َا تٓاٚيت٘ َٔ َػا٥ٌ تتعًالل مب 

                                                                        دغؼ ٚٚغا٥ٌ ٚدغالايٝب ايتٓعالِٝ ٚايالسل٠ٛ لٓالس االال١ اإلخالٛإ املػالًُ             ٖٚٞ 
             دٕ ايتٛاؾالل      ٖٚٞ   -                   زػب اختٗازٟ املتٛانا-            قٌ إىل ْتٝد١  د                ٚاال١ ؾٗٛز ٜٗٛٙ 
   ؛                                       يتٓعُٝٞ ايصٟ ٜكّٛ لًٝ٘ نٝالإ ادتُالالت                      ؼ َوٓٝا ل٢ً ا٭غاؽ اٝ             ب  ادتُالت  ي

                                                                          شيو ٭ٕ ض١ٜ٩ نٌ اال١ ختتًـ لٔ ادتُالال١ ا٭خالط٣، نُالا ضدٜٓالا شيالو لٓالسَا       
                                                   دٕ َا اتهع يٞ َٔ خ٬ٍ َا دَهالٔ اذتكالٍٛ لًٝال٘ َالٔ        ، ٚ                    تٓاٚيٓا َٓٗذ نٌ اال١
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       كتكالط                                               ٚنصيو ايت تري ٚا٫غالتؿاز٠ َالٔ جتطبال١ اٯخالط ت                               دزبٝات ادتُالت  دٕ ايتٛاؾل
   ا،        غٝاغالٝ    ٠                                                          ايؿهٌ ٚدزٚات ايتٓؿٝص، َٚطخا شيو دٕ اال١ ؾٗٛز ٜٗالٛٙ ستاٜالس      ل٢ً 
بُٝٓالا االال١ اإلخالٛإ      ، ٞ         ايػٝاغال             ايؿال ٕ         ؾالهاٍ    ا٭                      تسخٌ بال ٟ ؾالهٌ َالٔ     ت  ٫ ٚ 

تتعا ٢ ٚتتؿالٌ َا نالٌ َالا ٜتعًالل بٓعالاّ اذتهالِ، ٚهلالا ض٩ٜال١ ٚضغالاي١         املػًُ  
َالٔ  ٓاٜالا ايوسالج     ت دٚضزْالاٙ ٚشيالو نُالا   ٚدٖساف تعٌُ َٔ دخٌ ايٛقٍٛ إيٝٗالا،  

بايؿطح ٚايتسًٌٝ لٓس زضاغتٓا يًُطتهعات اييت ٜكّٛ لًٝٗالا تٓعالِٝ    ٓاٙخ٬ٍ َا تٓاٚي
 إىل حتكٝكٗا. ٢ ادتُال١ػعتٚا٭ٖساف اييت  ،اإلخٛإ املػًُ 
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ٞ    ،                               اإلخٛإ املػًُٕٛ ٚادتُالات اإلغ١َٝ٬  . >    ،              َهتوال١ ٖٚوال٘     ،                    ظنطٜا غًُٝإ بٝالَٛ
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