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تسى اهلل انسمحٍ انسحيى                           

 
                          

وتقدمي  . . . حماوزج    
 

جنسكطىض مجؼّ زلًىز جنعضَمٍ رلًىػس يؽىزجش زبص شأٌ / لسو ئيّل جألخ جنكطمي         
جإلػالو ، وشإوَّ وشؿىَّ ، ألؼهغ ػهُهح ، حُع ئهنح ضكّىٌ يشطوع كطحخ نُسفغ ذّ ئىل 
جنؽرغ وجنُشط ، أللسو ذلصج جنؼًم ، يف زلحونس نمُحزز جنمحضب نالؼالع وجالؼطُؼحخ ، وػهً 

وليت ، وظمحس يشحغهٍ جخلحصس وجنؼحيس ، لرهص أٌ أضىىل أيط جنطمسمي ْصج ، جنطغى يٍ ظُك 
. ذؼس ئػؽحء فططز ظيُُس نإلؼالع ػهً جألوضجق جدلمسيس 

 
تانثقافح وكى كحٌ ذىّزٌ ، ضغى أمهُس جألوضجق جدلمسيس ، أٌ َطؼهك جأليط وػُىجَّ أكػط     

نك وفك جنؽُحؼحش وجالذبحْحش ألَّ أزجز يٍ أزوجش جنػمحفس ، َؽرط نص ال تاإلعالو ،
جنؽحتسز يف جدلكحٌ وجنعيحٌ ، ونكٍ جأليط جحنصط يف جإلػالو يف جألوضجق جدلمسيس ، وذصنك 

: - وؾد جنطمسمي ، أو جنطؼهُك ذؼس جنرحع وجإلؼالع ، وحنصط شنك فًُح َهٍ يٍ َمحغ 
  

:- جيل ذحإلؼالع جنؽطَغ وجدلطكع ػهً جألوضجق جدلمسيس ، َالحظ وَؼهك وَىؾّ جنص
 
يالحظس ضالحك ولفع جألفكحض وجِضجء وجدلؼحين ، وكم يح يؼطوض يُهح نّ لًُس ػحنُس ،  – 1

. وجذبحِ ضفؽريٌ ضجتس نمرىذلح ، ألهنح صحزلس ، وظطوضَس نرُحء ججملطًغ ذحإلػالو وجنػمحفس 
 
جنطأكُس ػهً جنطأٌ جدلرسٌ يف جألوضجق ، ذشأٌ أٌ جنػمحفس نُؽص فمػ جألزخ ونكُهح  – 2

كم يح خيص ؾىجَد جحلُحز ، يٍ يكحؼد ضحضخيُس ، وزلصالش ضطجغُس نكحفس شإوٌ جحلُحز 
، وكى كحٌ ذحنىز أٌ َطؽغ جنىلص وجدلؽححس ، نإلزالء ذحنكػري يٍ جِضجء يف ْصج ججملحل ، 



فطصس يالحمس ْصج جأليط ألمهُطّ _ جدلإنف  -الحظس ضحضكني نهًُشة ونكٍ َكطفٍ هبصِ جمل
 .
 
كحٌ ذحنىز ، وحنٍ َىجؾّ لعُس جإلػالو وجنػمحفس ، وزوضمهح يف حُحز رلطًؼُح ، أٌ َمىو  – 3

ذؼًهُحش ربهُهُس يطكعز ، ووجؼؼس ػٍ وظؼُح جنػمحيف جدلططزٌ ، وْى أيط ححونّ يُشة ْصِ 
. ز ويىؾعز  جألوضجق ، ونكٍ ذصىضز سلطصط

 
ٍّ جدلُشة  – 4 إلذطجظِ نهسوض جنطحضخيٍ نطوجز جنػمحفس جألوجتم جنهُرُني ، جنصٍَ  -جدلإنف  -أح

. َؽطحمىٌ جإلشحزز وجإلشهحض هبى ، وربسَس زوضْى يف ذُحء ججملطًغ 
ٍّ يُشة ْصِ جألوضجق ػهً يرحزضضّ جنرُحءز ، وأؼهد يٍ  – 5 ونُػ يل أذريج ، ئال أٌ أح

ْس ، فهى جدلؼحين جدلؽطهسفس دلح وضجء جنكهًحش وججلًم ، حىت حنسز جنسوض لطجء ْصج ججل
. جنعطوضٌ وجإلجيحيب نإلػالو وجنػمحفس 

 
يع متُيايت هلرا انكتاب تاالَتشاز وانُقد وانتحهيم ، نُصم إىل حهول عادنح وسهيًح     

. ، نقضايا جمتًعُا انثقايف واإلعاليي 
 

إتساهيى انفقيه حسٍ                                              
كاتة وحمهم وَاقد ويستشاز                                           

يُسق عاو زاتطح خرباء شعثيح طساتهس                                        
 

. يؽُحٍ  2006 – 02 – 7ؼطجذهػ يف 
 
 

 



جإلْسجء  
ئىل كم ججلُىز ججملهىنني يف جنىؼٍ جنؼطيب وجإلؼاليٍ يٍ     

أؼرحء ويهُسؼني ، وػهًحء فعحء وضمُُس  وفمهحء وحمىلُني ، 
وػهًحء جنطحضَد وججلغطجفُس وػهًحء جالؾطًحع ، وجنطَحظُحش 

وجنكًُُحء وجنؼهىو وجنصضز ، وجدلؼهىيُحش وجالضصحالش ، وكم 
. ججملحالش جنؼهًُس جألذطي 

 
شلٍ َطؿحْههى جإلػالو جنؼطيب يٍ زجتطز جْطًحيّ ، أو             

جيهم زوضْى يف جنُهعس جنػمحفُس وجنطمسو جنؼهًٍ ، أْسٌ ْصج 
. جنكطحخ 

 
جدلإنف                                  

مجؼس زلًىز جنعضَمٍ                            
 . ف  2/2/2004ؼطجذهػ يف 

 
 
 

                                  
 
 



يقديح 
     

 
مل َسض خبهسٌ أَين ؼأضُحول ْصج جدلىظىع يف َىو يٍ جألَحو ، ألٌ يىظىع جنؼمم وجنسضجؼحش         

جدلطؼهمس ذّ ، َسذم يف جْطًحو جنفالؼفس ػحزز ، فهى يٍ َطىنىٌ ْصج جأليط ، وذلى فُّ حبىظ كػريز 
ػُّ يٍ أفكحض وػهىو ، أٌ َطحؼ جنؼمم ، ويف ضُحونص جنؼمم كأزجز نهطفكري وجإلذسجع ، أو يح َطؽ 

جحلحنطني كحٌ يىظىع جنؼمم يٍ جْطًحيحهتى ، ؼىجء جنمسيحء يُهى أو جحملسغني شلٍ جػطُك جألفكحض 
جنفهؽفُس جحلسَػس ، وػهً جألذص شلٍ زضؼىج يف جنغطخ ، وَحنىج لؽؽح يٍ ْصِ جألفكحض وجنؼهىو ػهً 

أو يح َصسض ػُّ يٍ َطحؼ فكطٌ ، ال أحؽد أَّ ؼُكىٌ  سلطهف يشحضهبح ، ئال أٌ يىظىع جنؼمم ،
حكطج ػهً جنفالؼفس ، ذم حيك نكم يطرصص يف ػهى يٍ جنؼهىو أٌ َشطغم ذطؽىض جنؼمم وئؼهحيحضّ 
يف رلحنّ ، أو ئذسجػحضّ يف زبصصّ ، وجنمصس يٍ شنك حبع ؼطق جنطفكري وجالؼطفحزز يٍ يسجضؼّ ، 

.  ، وشنك يٍ شأَّ أٌ َؽحْى يف ضمسو جإلَؽحٌ ػًىيح وزلحونس جنطلٍ ذحنؼهى جنصٌ َؼًم فُّ 
    

ويىظىع ْصج جنكطحخ َمىو ػهً ػاللس جإلػالو ذىؼحتهّ جدلرطهفس  ذحإلَطحؼ جنػمحيف يف                
ئهنح ضمطصط   ػهً يح َكطد فمػ ، يٍ : مجُغ ضوجفسِ ، وجنطفؽري جنصٌ َؼؽً نهػمحفس ، وجنصٌ َمىل 

و ، أو َإنف يٍ أغحٌ وأحلحٌ ويؽطحُحش ،  ويح َسوض يف َؽحق ضهك شؼط وَػط ولصحتس وَظ
جألػًحل جنفُُس ، زوٌ غريْح يٍ جنؼهىو ، ْى ضفؽري سلحنف نهحمُمس وجنىجلغ ، وْصج جنطفؽري ْى جنصٌ 

يف ضأذطَح ػٍ ضكد جحلعحضز ، وجالذطؼحز ذُح ػٍ جنطمسو ، أو لم ئَّ يٍ أْى  -فًُح أحؽد  -ؼحْى 
جمهص يف شنك ، وجنصٌ َرسو يل أٌ ضطكُع وؼحتم جإلػالو ػهً ؾىجَد جنفٍ وجألزخ ، جنؼىجيم جنيت غ

وجالذطؼحز ػٍ جإلَطحؼ جنفكطٌ يف ججلحَد جنؼهًٍ ، ْى أيط يمصىز َهسف ئىل ربمُك شنك جنغطض ، 
وْى ضأذط جنشؼىخ ػٍ جنطؽىض ، وؼىجء ػهًُح جنفحػم أو مل َؼهى ، فاَُح َؽري يف ْصج جالذبحِ يح زجو 

إلػالو مل َؽهك جنؽطَك جنصحُح يف أزجء ضؼحنطّ ، وَكىٌ ذحزيح نهًؼطفس ذكحفس ؾىجَرهح ، زوٌ جدلُم ج
. ئىل ضجفس وجحس يٍ ضوجفس جنػمحفس ػهً حؽحخ جنرمُس 

       
َطعًٍ ْصج جنكطحخ رلًىػس يٍ جدلمحالش ،كطرص ذالل ػمس وَصف يٍ جنعيحٌ ، وَشطش يف        

سلطحضز ، وكههح ضسوض حىل ضهك جنفكطز  ، وضطكع ػهُهح ذشٍء يٍ  زوضَحش سلطهفس ، ويُحؼرحش
جنطفصُم ، ذؼعهح َطؼهك ذىظغ جإلػالو وػاللطّ ذحنؼهى وجنفكط زجذم نُرُح ، وجنرؼط جِذط َطُحول 
جدلىظىع ذصىضز ػحيس ، وذلح ػاللس ذحإلذسجع جنؼهًٍ يف شىت َىجحٍ جدلؼطفس ، وْى زلحونس نطُشُػ 

 ، وئػؽحتّ جالْطًحو وجنظهىض، نكٍ َكىٌ ححفعج ػهً ضؽىَط جنفكط وضمسو جنؼهىو ، وئذطجظ جنؼمم جنؼطيب



فاذطجظ زوض جنؼهًحء  وجدلرططػني وجدلرطكطٍَ يف ججملحالش جنؼهًُس ، وجنيت ضشغم حُعج كرريج يف رلحالش 
جو ػهً يٍ شأَّ جإللس -ئٌ مل َكٍ أغهرهى  -جنػمحفس ، ذالفح نهًفهىو جنؽحتس ػُس ذؼط جإلػاليُني 

جنؼهىو وضؽىَطْح وَشطْح ، وشنك جنصٌ ضطمسو ذّ جنشؼىخ ، فاٌ جحلعحضز ال ضمىو ػهً جألزخ وحسز 
. ، وئمنح ضطمسو جنشؼىخ ذحنؼهى ، وذطمسيهح جنؼهًٍ ضطمسو يف آزجهبح وفُىهنح 

   
ؾحء ػُىجٌ جنكطحخ يشطمح يٍ جدلمحالش جنؽحذمس ، وجنيت ؼأشكطْح كًح كطرص يف جنؽحذك ،           

]     وأشكط جدلُحؼرس جنيت كطرص فُهح ، وضدبح ألىو ذحنطؼهُك ػهُهح ، أو جإلظحفس ، وأظغ شنك ذني يؼكىفطني 
جض ، فأضؾى أٌ جيس فُّ مث جضزفهح دبمحل ذطحيٍ ، حيحول ضهرُص فكطز جنكطحخ ذشٍء يٍ جالذطص[  

جنمحضب ذؼط جنفحتسز ، وأنطًػ يُّ جنؼصض  ػٍ كم ذؽأ أو ْفىز ، فًح ْى ئال َفػس لهد حعٍَ حيًم 
مهىو ْصِ جأليس ، زوٌ أٌ َؽطؽُغ أٌ َمسو ذلح شُثح ، وٍْ فكطز لس ال َؽطؽُغهح جنرؼط ، أو ال 

فاٌ َكفط هبح } وي لىل جهلل ضؼحىل َمرههح ، ونكين أؤيٍ ذُؿحػطهح   ونٍ أؾس لىال أضكٍ ئنُّ ، غ
.  89ؼىضز جألَؼحو جَِس { ْإالء فمس  وكهُح هبح لىيح نُؽىج هبح ذكحفطٍَ 

 
                                                           

مجؼس زلًىز جنعضَمٍ                                                          
 
 
 

.   ف  2004/    6/     22ؼطجذهػ جنغطخ يف  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

فهطغ جنكطحخ 
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