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 مالمح مو حياة الرشول )ص(

 سٝح َات أبٛٙ ٚرفٔ ف٢ َز١ٜٓ ٜجضب ألطباب ادتُاع١ٝاصتبط ايضعٍٛ َٓش َٝالرٙ مبز١ٜٓ ٜجضب  -1
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 )ايشعٞ(.ايضعٍٛ ايتشٌُ ٚايقرب عًٞ ايبال٤ ٚايعطف اثٓا٤ ايزع٠ٛ  تانظبَٔ اِٖ األْؾط١ االقتقار١ٜ اييت  -3
 اؾاْب اإلْظا٢ْانتغب ايضعٍٛ َٔ سضف١ ايضع٢ ففات ع٢ً  -4

  ؼٌُ ايشطٍٛ َظ٦ٛي١ٝ ايكٝاد٠ٚ  -  اؾاْب االدتُاع٢انتغب ايضعٍٛ َٔ سضف١ ايتذاص٠ ففات ع٢ً  -5

  ف ايتفهري  ف٢ أطشاس ايهٕٛذبٗ) مشاٍ غشب َه١ ( نإ ايضعٍٛ ٜشٖب إىل غاص سضا٤  -6

  دٚس د٢ٜٓ ٚثكاف٢يعبت راص األصقِ بٔ أب٢ األصقِ  -7
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املٛاخا٠ بني املٗادشٜٔ ٚاالْـاس  –اؿذش األطٛد اذته١ُ يف َعاد١ً األَٛص ظٗضت عٓز ايضعٍٛ يف َٛاقف عٓزٙ أُٖٗا ) -13
 تٛسٝذ ايـف بني االٚغ ٚاـضسز ، ايتعاٌَ َع املٓافكني(.

 اإلشالميةوة أشاليب قريب ملواجًة الدع

ايـفات اييت انتظبٗا ايشطٍٛ قبٌ ايذع٠ٛ فؾًت أعايٝب قضٜؿ يف ْؾض ايؾا٥عات عًٞ ايضعٍٛ فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بغبب  -13
 ٖٚٞ ايـادم األَني.

 َذ١ٜٓ ٜجشبتأعٝػ ايزٚي١ اإلعال١َٝ مت  ف٢  -14

 يظبب د٢َٜٓٔ خالٍ ايقٛص٠ املكاب١ً:  ٜتنح إٔ أنجض َٔ رخٌ اإلعالّ ِٖ ايغار٠ ٚسيو   -15 

  خاسز قشٜؽ َٔ خالٍ ايقٛص٠ : أقٌ َٔ رخٌ اإلعالّ ف٢ املضس١ً ايغض١ٜ َٔ -16

 مشٛي١ٝ ايذع٠ٛ اإلطال١َٝايقٛص٠ ايت٢ أَاَو:  تعرب عٔ  -17
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 ) ظٓت أْٗا خاؿ١ يب٢ٓ ٖاػِ(بار٤٣ األَض ألعباب قب١ًٝ مل تٗتِ قضٜؿ بايزع٠ٛ اإلعال١َٝ ف٢   -18
محا١ٜ بين ٖاػِ ٚبين طايب ايشطٍٛ َٔ قاٚي١ قشٜؽ يكضٜؿ ٖٚٞ ايعقب١ٝ ايكب١ًٝ يف  ايعادات ايظ١٦ٝاعتفار٠ ايضعٍٛ )ل( َٔ 

 نإ طبب ريو مح١ٝ ٚعـب١ٝ اٚ امياْا اطالَا.قتٌ ايشطٍٛ 
 فٗٛ ايـادم األَني عٓزَا خطط يٓؾض ايؾا٥عات ع٢ً ايضعٍٛ  ٚاتُٗت٘ بايهشب ْاقنت ٚخايفت قضٜؿ ْفغٗا -19
 تٓفري ايٓاغ َٔ اإلطالّ ايػضض َٓٗاٚاؿشب ايٓفظ١ٝ   زسضب ايؾا٥عات تقٓف حتت بٓ -20
 اثٓا٤ املكاطع١. اؿشب االقتـاد١ٜاعتدزَت قضٜؿ أعايٝب ايعقض اذتايٞ يف ايتعاٌَ َع ايضعٍٛ )ل( ٖٚٛ  -21
 املكاطع١ االقتـاد١ٜ ايعارات ايغ١٦ٝ عٓزايعضب ظٗضت بؾهٌ إجياب٢ ٚاعتفار َٓٗا ايضعٍٛ أثٓا٤ -22

ٚاهلل  ٜا أٌٖ َه١، أْانٌ ايطعاّ ًْٚبع ايجٝاب ٚبٓٛ ٖاػِ ًٖه٢؟: رٖب صٖري بٔ أب٢ أ١َٝ إىل ايبٝت اؿشاّ فطاف طبعا ثِ ؿاح قا٥ال) -23
، ٚدا٤ ابٛطايب ٚاخربِٖ بإ ايشطٍٛ أعًُ٘ بإ اهلل طًط  ال أقعذ ست٢ تؼل ٖزٙ ايـشٝف١ ايعامل١، ٚعاسض أبٛدٌٗ ٖزا االػاٙ

ايفكض٠ ايغابك١ تعٗض اسز ايعارات  ؟؟؟؟؟؟؟ ( اهلل األسك١ عًٞ ؿشٝفتِٗ فذخًٛ ايٞ ايهعب١ فٛدذٖٚا قذ أنًت ٚمل ٜبل َٓٗا اال بظُو

 .ايؼٗا١َ ، ايعـب١ٝ ايكب١ًٝ ، ايظُاس١اإلعالّ عٓز ايعضب قبٌ 

 أشاليب الرشول وأصحابٌ ملواجًة عداء قريغ
 ٚاملؾضنني  ع املٓافكنيظٗضت َٔ خالٍ تعاٌَ ايضعٍٛ َ اؿه١ُ ٚاملٛعع١ اؿظ١ٓ -24
  ؿاسب ثٛس٠ ؼشٜش ايعبٝذٜطًل ع٢ً أبٛبهض ايقزٜل  -25

 استبط ظٛاْب اقتـاد١ٜ.اِٖ األعايٝب اييت اعتدزاَٗا إلْكاس املغًُني َٔ تعشٜب قضٜؿ  26
 .عٓـش ايؼباب َٓح املظًُني املجابش٠اعتُار ايزع٠ٛ اإلعال١َٝ يف ايبزا١ٜ يف املضس١ً ايغض١ٜ عًٞ  -27
 .اؿه١ُ ٚايعذٍَٛقف ايٓذاؽٞ َٔ ايتعاٌَ َع بعج١ ايضعٍٛ )ل( ٜزٍ عًٞ  -28
 .ايعشب١ٝ ايٞ اؿبؼ١خاسز ػب٘ اؾضٜش٠ اٍٚ األَانٔ اييت ٖادض ايٝٗا ايقشاب١ فضاصًا َٔ إٜشا٤ قضٜؿ  -29

 بظبب املكاطع١ االقتـاد١َٜٔ ايبعج١  7ٚعاّ  – )بظبب إٜزا٤ املؼشنني(َٔ ايبعج١  5ٖادض املغًُني إىل اذتبؾ١ عاّ  -30

، ْعبذ االؿٓاّ ، ْٚانٌ املٝت١ ، ْٚأتٞ ايفٛاسؽ ، ْٚكطع ٓا قًَٛا أٌٖ دا١ًٖٝ ن)أٜٗا املًو  خطاب دعفش بٔ ابٞ طايب اَاّ ايٓذاػٞ -31
اهلزف األعاعٞ يف بز٤ اذتٛاص بني دعفض بٔ ابٞ طايب ٚايٓذاؽٞ بٛفف اسٛاهلِ يف  األسساّ ، ْٚظ٧ اؾٛاس ، ٜأنٌ ايكٟٛ َٓا ايلعٝف(

 اطتُاي١ ايٓذاػٞ ايٞ داْب املظًُني.ادتا١ًٖٝ ٖٛ 

 ) اؾٓٛب ايؼشق٢ (. ايطا٥فاٍٚ األَانٔ اييت ٖادض ايٝٗا ايضعٍٛ راخٌ ؽب٘ ادتظٜض٠ ايعضب١ٝ  -32

   ألطباب ادتُاع١ٝاؽتز إٜشا٤ قضٜؿ بايضعٍٛ ف٢ ايعاّ ايعاؽض َٔ ايبعج١  -33

 ايطا٥فطبكٗا ايضعٍٛ عٓز عٛرت٘ َٔ ) َكٛي١ : ال ٜأغ َع اؿٝا٠ ٚال سٝا٠ َع ايٝأغ (  -34

  اإلٜٛا٤ ٚايٓـش٠َٔ ايبعج١ َٔ أدٌ 11ٍ ْفغ٘ ع٢ً ايكبا٥ٌ ايعضب١ٝ عاّ عضض ايضعٛ – 35
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 .قبا٥ٌ اـضسزاٍٚ َٔ رخٌ اإلعالّ َٔ اٌٖ ٜجضب ِٖ  -36

  ) ايبٝع١ ايهرب٣ (أطًل ع٢ً أٌٖ ٜجضب يكب األْقاص بعز بٝع١ ايعكب١ ايجا١ْٝ  -37
 .ايذميكشاط١َٝبذأ ايٛسذ٠ اٚ سكل املغًُٕٛ يف بٝع١ ايعكب١ ايجا١ْٝ  -38
 .اطتكشاس األٚكاع  ايظٝاط١ٝ يف ٜجشبناْت بٝع١ ايعكب١ ايجا١ْٝ انرب األثض يف اْفاس ايزع٠ٛ اإلعال١َٝ ٚناْت عببًا يف  39
اعتفار ايضعٍٛ َٔ ٖشا األعًٛب بٗزف ايفضاص بايزع٠ٛ اإلعال١َٝ َٔ خالٍ بٝع١ ايعكب١ االٚيٞ اٚ  اختٝاس املهإ ٚايٛقت املٓاطب -40

 .فُٝا ٜعشف بعاّ ايٛفٛدايطٛا٥ف عًٞ ايكبا٥ٌ 
 ) األَا١ْ ( عٓز ايعضب َٔ خالٍ ايتدطٝط يًٗذض٠ يف َٛقف عبزاهلل بٔ اصٜكط. ايعادات اإلجياب١ٝايضعٍٛ )ل( َٔ  اعتفار -41

 َٔ األعباب االدتُاع١ٝ ايت٢ ؽذعت أٌٖ ٜجضب ايزخٍٛ ف٢ اإلعالّ ) سادتِٗ ملٔ ًِٜ مشًِٗ+ متٝظِٖ بايضق١ ٚايًني -42

 .اطتدذاّ أطًٛب اـذع االطرتاتٝذٞاختٝاص طضٜل غري َايٛف عٓز ايعضب باهلذض٠ ايٞ ٜجضب ٜزٍ عًٞ قزص٠ ايضعٍٛ يف   -43

 .قذس٠ ايشطٍٛ عًٞ إداس٠ االصَاتختطٝط ايضعٍٛ )ل( يًٗذض٠ ايٞ َه١ ٜزٍ عًٞ  -43

 اعتُز ايضعٍٛ )ل( أثٓا٤ اهلذض٠  ع٢ً أٌٖ ارترب٠ ٚايهفا٠٤  -44

 .اهلذش٠ األَا١ْ مس١ َٔ مسات ايضعٍٛ )ل( ظٗض سيو خالٍ -45

   ايتدطٝط اؾٝذ ٚسظٔ إداس٠ االص١َعاٌَ ْـذاح ٖذض٠ ايضعٍٛ ايٞ َه١ ٜضدع ايغبب األعاعٞ يف ْـذاسٗا ايٞ  -46

  خذاع اطرتاتٝذ٢) غاص ثٛص (  اؾٓٛبأثٓا٤ ٖذض٠ ايضعٍٛ إىل ٜجضب اجت٘ أٚال ْاس١ٝ  -47

 بذٚس اإلَذاد ٚايتٌُٜٛ ٚسعا١ٜ ايشطٍٛ ٚؿاسب٘قاَت أمسا٤ بٓت أب٢ بهض أثٓا٤ ٖذض٠ ايضعٍٛ   -48

 َٚعضف١ اجتاٙ قضٜؿ ٚاالطتدباساتدٚس االطتطالعات يعب عبزاهلل بٔ أب٢ بهض  -49

  بذٚس دػشاف٢قاّ عبزاهلل بٔ أصٜكط  -50
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 اؾٓٛب١ٝ ٚايٛطط ٚايؼشمتضنظ ايٝٗٛر ف٢ املز١ٜٓ ف٢ املٓطك١  -1

 (يتعاٜؽ ايظ٢ًُ بني ايعشب ٚايٝٗٛد) ا.يتشكٝل َبذأ املٛاط١ٓاملعاٖز٠ بني ايٝٗٛر ٚايكبا٥ٌ ايعضب١ٝ قبٌ ٖذض٠ ايضعٍٛ  -2

  .ألطباب اقتـاد١ٜايعزا٤ بني ايٝٗٛر ٚاالٚؼ ٚارتظصز ٜضدع  -3

 ؼكٝل ايتعاٜؽ ايظ٢ًُ / ٚخٝا١ْ ايٝٗٛد يًٛثٝكتني()ٚد٘ ايؾب٘ بني  بٓٛر َعاٖز٠ األٚؼ ٚارتظصز ٚايٝٗٛر  َع فشٝف١ املز١ٜٓ ٖٛ  -4
  بظبب خربتِٗ ايضساع١ٝ فِٗ ف٢ األؿٌ َٔ طهإ ايُٝٔحتغٓت األٚماع االقتقار١ٜ يألٚؼ ٚارتظصز بغٗٛي١  -5

 باختالٍ ايرتنٝب ايظهاْٞ يف ٜجشب.اصتبط اختالٍ األٚماع ايغٝاع١ٝ يف ٜجضب قبٌ ٖذض٠ ايضعٍٛ  -6

  تـٓف كُٔ اؿشٚب األ١ًٖٝ ايكب١ًٝاذتضٚب ايت٢ ٚقعت بني األٚؼ ٚارتظصز  -7

  بهاء املصجد -

  ٖٛ بٓا٤ املظذذأٍٚ رعا٥ِ ايزٚي١ اإلعال١َٝ ف٢ املز١ٜٓ   -8

 ًَتكٞ يتشكٝل ايٛسز٠ ٚااليف١ ٜؤنز عًٞ  نإ سٝح .نإ يًُظذذ دٚس َٔ ايٓاس١ٝ االدتُاع١ٝ -9
  ايعظهش١ٜ ٚايظٝاط١ٝنإ املغذز َكض إلراص٠ ؽ٦ٕٛ ايزٚي١ َٔ ايٓاس١ٝ سٝح .قاّ املظذذ بذٚس ايظًط١ ايتٓفٝز١ٜ   -10

  ٚايعبار٠نإ َهاْا يًقال٠ سٝح  يعب املظذذ دٚس َٔ ايٓاس١ٝ ايذ١ٜٝٓ -11

 ) دٚس ادتُاع٢ (سٝح نإ َأ٣ٚ ملٔ ال َأ٣ٚ ي٘   طاِٖ املظذذ ف٢ سٌ َؼه١ً َعٝؼ١ املٗادشٜٔ -12

 ايذٚس االقتـاد٣ايزٚص ايٛسٝز ايش٣ مل ٜكِ ب٘ َغذز املز١ٜٓ ٖٛ  -13

....  ِٝ اإلْظا١ْٝغشغ ايكسضل ع٢ً  يف اٍٚ خطب ايضعٍٛ )فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ( يف املز١ٜٓ اٍٚ خطب١ خطبٗا باملز١ٜٓ -14

 أٚؿٝهِ بتك٣ٛ اهلل فإْ٘ خري َا أٚؿ٢ ب٘ املظًِ املظًِ إٔ حيل٘ ع٢ً اآلخش٠، ٚإٔ ٜأَشٙ بتك٣ٛ اهلل، فاسزسٚا َا سزسنِ اهلل َٔ ْفظ٘،)
ايغ١ُ ايغا٥ز٠ يف خطب١ ايضعٍٛ فًٞ  (ٚإْ٘ تك٣ٛ ملٔ عٌُ ب٘ ع٢ً ٚدٌ ٚكاف١ َٔ سب٘، ٚعٕٛ ؿذم ع٢ً َا تبتػٕٛ َٔ أَش اآلخش٠

 اؿشق عًٞ ايظًِ االدتُاعٞ –تكٟٛ اهلل ٚايطاع١  –ايٓـح ٚاإلسػاد اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 املؤاخاة بني املًاجريو واألنصار -

قاٍ ال فكايٛا )قايت األْـاس يًٓيب "ؿًٞ اهلل عًٝ٘ ٚطًِ" اقظِ ببٓٓا ٚبني إخٛآْا ايٓدٌٝ ، قاٍ عٔ ابٞ ٖشٜش٠ )سكٞ اهلل عٓ٘(  -15
 ايتهافٌ ٚاملؼاسن١ ٚايهشّ ٚاإلٜجاس.ٜؾري اذتزٜح ايٞ  تهفْٛٓا املؤ١ْٚ ْٚؼشنهِ يف ايجُش٠ ، فكايٛا مسعٓا ٚاطعٓا(

 .نٝف١ٝ إداس٠ االصَاتايزصٚؼ املغتفار٠ َٔ َٛاد١ٗ ايضعٍٛ )ل( املؾهالت اييت ٜعاْٞ َٔ املٗادضٜٔ عٓز اهلذض٠   -16 

 ) ػاس١ٜ (  عٔ اقتـاد َه١) صساع١ٝ (  اختالف اقتـاد ٜجشبمل ٜغتطع املٗادضٜٔ ؽل طضٜكِٗ ف٢ املز١ٜٓ بغٗٛي١ بغبب  -17

  َهاطب اقتـاد١ٜٗا املؤاخا٠ بني األْقاص ٚاملٗادضٜٔ تاِٖ املهاعب اييت سكك  -18

  فتُع َرتابط ع٢ً أطاغ ايعكٝذ٠ ٚاْٗا٤ ايعـبٝات ايكب١ًٝ بٓا٤ َٔ أِٖ األثاص املرتتب١ ع٢ً املؤاخا٠ بني املٗادضٜٔ ٚاألْقاص -19



 

   

 
 

 

9 
 

 سلسةل املسرت
 

 

 صحيفة املديهة -

 ايذٚي١ املذ١ْٝ اؿذٜج١.أعػ ايضعٍٛ )ل( رٚيت٘ يف املز١ٜٓ عًٞ أعاؼ   -16

 ( ) ؼذٜذ اؿكٛم ٚايٛادباتفشٝف١ املز١ٜٓ مبجاب١ أٍٚ رعتٛص ف٢ ايزٚي١ اإلعال١َٝ بني املغًُني ٚايٝٗٛر  -17

 َٔ خالٍ فشٝف١ املز١ٜٓ. اٍٚ َبادٟ سكٛم االْظإ ٚاألقًٝاتٚمع ايضعٍٛ )ل(  18
 ؿشٝف١ املذ١ٜٓ.مجع ايضعٍٛ )ل( اذتفاظ عًٞ ٚسز٠ املغًُني ٚصبطِٗ بضابط ٚاسز٠ َٔ خالٍ  -19
   .َبذأ املٛاط١ٓتزٍ ايعباص٠ عًٞ )إ بِٝٓٗ ايٓـش عًٞ َٔ دِٖ ٜجشب(  َٔ اِٖ ْقٛل فشٝف١ املز١ٜٓ -20

 ايذفاع  املؼرتى كذ أ٣ عذٚإ َٔ خالٍ َبذأ املٛاط١ٓ٘ يًُز١ٜٓ بعز ٖذضت)ل(سككت ايقشٝف١ ايت٢ أقضٖا ايضعٍٛ -21

 اؿش١ٜ يف االْفام.. تزٍ عًٞ  (إٕ عًٞ ايٝٗٛد ْفكتِٗ ٚعًٞ املظًُني ْفكتِٗ)  -21
 ْـش٠ املعًّٛ.َٔ اِٖ ايكِٝ اإلجياب١ٝ اييت انزت عًٝٗا فشٝف١ املز١ٜٓ ٚناْت َٛصٚث١ عٓز ايعضب قبٌ اإلعالّ َجٌ  -22

  ْـش٠ املعًّٛٚد٘ ايؾب٘ بني فشٝف١ املز١ٜٓ ٚسًف ايفنٍٛ ٖٛ  -23

 َع املؤَٓني َا داَٛا قاسبنيايٝٗٛد ٜٓفكٕٛ )ٚقز ظٗض ف٢ ْك))اجملٗٛد اؿشب٢((تًذأ ايزٍٚ ٚقت اذتضٚب يفضض مضا٥ب تغ٢ُ  -24

 ايذعِ املاىل يًذفاع عٔ املذ١ٜٓ َظؤي١ٝ اؾُٝع.. َبزأ ٜؤنز ع٢ً   )إٕ ايٝٗٛد ٜٓفكٕٛ َع املؤَٓني َا داَٛا قاسبني ( -25

 املظًِاسرتاّ أَإ   ظٗضت تًو املكٛي١ ف٢ بٓز َٔ بٓٛر فشٝف١ املز١ٜٓ ٖٚٛ)إٕ املؤَٓني  بعلِٗ َٛاىل بعذ دٕٚ ايٓاغ(.  -26
 .إ املظًُني ا١َ ٚاسذ٠سكل اسز ْقٛل فشٝف١ املز١ٜٓ ٖٛ  )ال فلٌ يعشبٞ عًٞ اعذُٞ ٚال يعذُٞ عًٞ عشبٞ( -27
 البهاء االقتصادى -
 (دتُاع٢ الطتكشاس االؼكٝل اخاؿ١ )  .ٚطٝاط٢ ٚاقتـاد١ٜ ادتُاع١ٝسكل ايضعٍٛ َٔ اْؾا٤ عٛم املز١ٜٓ اٖزاف  -27
  .َٛاد١ٗ ايتعذٟ عًٞ األساكٞ ايضساع١ٝٚ أ َٛاد١ٗ ْكف ايػزا٤ايزصٚؼ املغتفار٠ َٔ اسٝا٤ األصض َٛاتا ٜفٝز ايزٚي١ يف  -28

 ايػزا٢٥ْٛع َٔ أْٛاع األَٔ سنض ٖؤال٤ ايقشاب١ زتتُعني ٜضتبط بتٛفري  ع٢ً بٔ أب٢ طايب ( -بالٍ بٔ اؿاسخ -) ايضبري بٔ ايعٛاّ -29
 .باْؼا٤ َذٕ رات طابع اقتـادٟ ػاسٟايزصٚؼ املغتفار٠ َٔ اْؾا٤ ايضعٍٛ )ل( عًٝ٘ ٚعًِ َٔ اْؾا٤ عٛم املز١ٜٓ  -30
تشػٝذ  –)ايعٌُ عًٞ سٌ اص١َ َٝاٙ ْٗش ايٌٓٝ ايزصٚؼ املغتفار٠ َٔ تٓعِٝ ايعٌُ باملٝاٙ ايضٟ اييت تفٝض َٔ االر١ٜٚ  -31

 اؿفاظ ع٢ً األَٔ املا٢٥ -ايكذس٠ عًٞ َٛاد١ٗ االصَات. –االطتٗالى 
َا ايزصٚؼ املغتفار٠ َٔ إراص٠ ايضعٍٛ فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يالط١َ االقتقار١ٜ يف املز١ٜٓ يًتشكٝل ت١ُٝٓ طصاع١ٝ يف اجملتُع  -32

 ايكذس٠ عًٞ اطتدذاّ ايتفهري ايعًُٞ يف سٌ املؼهالت.اإلعالَٞ 

 تأمني الدولة اإلشالمية 
 اسطاٍ ايبعٛخ ايظشاٜا.عبكض١ٜ ايضعٍٛ ايغٝاع١ٝ ايعغهض١ٜ َٔ خالٍ  -32

  عًِ اإلسـا٤عٓز ْظٍٚ اإلسٕ بايكتاٍ  اعتفار ايضعٍٛ )ل( َٔ  -32
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  املهافكوى

 ) خٛفا ع٢ً كعف َهاْتِٗ( ادتُاع١ٝألطباب ٖـ  2بعز عظ٠ٚ بزص ايهرب٣  قاَت سضن١ ايٓفام ف٢ املز١ٜٓ  -1
 ٚايتششٜض كذ ايذٚي١ اإلطال١َٝ ( –) إخفا٤ ْٛاٜاِٖ قاّ املٓافكني ببٓا٤ َغذز مضاص بٗزف   -2

 املٗادشٜٔ ٚاألْـاسساٍٚ املٗادضٜٔ  إٜكاع ايفضق١  ٚاالْكغاّ بني  -3

 (تبٛى   -  األسضاب  - ) أسذ َضات  3عٔ سنٛص ايػظٚات عغهضٜا ختاسٍ املٓافكني ظٗض   -4

 ) ايػض٠ٚ اييت أظٗشت سشن١ ايٓفام غض٠ٚ اسذ.( -أنرب ختاسٍ يًُٓافكني نإ ف٢ غظ٠ٚ أسز  -5

 أدٌ اكعاف  دٝؽ املظًُني / املظاعذ٠ ع٢ً ايٌٓٝ َٔ اؾٝؽ اإٍلطال٢َصفض املٓافكني ارتضٚز ف٢ غظ٠ٚ تبٛى يًكا٤ ايضّٚ َٔ  -6

 اؿفاظ عًٞ ايظًِ االدتُاعٞ( –)اؿفاظ عًٞ نٝإ اجملتُع َعضن١  تؾاب٘ َٛقف ايضعٍٛ َع املٓافكني ، َع املؾضنني عٓز رخٍٛ -7
 ْؼش االػاعات ٚاألنارٜب عًٞ ايشطٍٛ.تؾابٗت أعايٝب قضٜؿ ٚاملٓافكني   -8

  يظبب ادتُاع٢صفض ايضعٍٛ ) ل( ستاصب١ املٓافكني أٚ قتًِٗ  -9
 .ْضيت أٜات َٔ ايكشإٓ نؼفت اَشِٖسٝح ألطباب د١ٜٝٓ ف٢ ايعاّ ايتاعع َٔ اهلذض٠  تضادع سضن١ ايٓفام   -10
 ٚفا٠ عبذاهلل بٔ ابٞ طًٍٛ.(طباب ادتُاع١ٝأل)فًاٝٚافبح سنٛصِٖ معف٢ ايعاّ ايعاؽضسضن١ ايٓفام يف املز١ٜٓ َععِ تضادعت  -11
 قشٜؽ اطتدذاّ أطًٛب اؿه١ُ ٚاملٛعع١ اؿظ١ٓ ايعاٌَ املؾرتى يف أعايٝب ايضعٍٛ )ل( ملٛاد١ٗ املؾضنني ٚأعايٝب َكا١َٚ  -12

  ٚاؿفاظ عًٞ بٓا٤ اجملتُع.

 اليًود -
أسذ ػٝٛخ ايٝٗٛد بأؿشاب ايٓيب َٔ األٚغ ٚاـضسز فٛدذِٖ َتشابني فأَش فيت ٜٗٛدٟ إٔ جيًع َعِٗ  )ػاغ بٔ قٝع(َض  -13

سذٚخ ايفت١ٓ بني ستاٚي١ ايٝٗٛر  عًٞ ايزٚي١ اإلعال١َٝ ٖٛ تؾري ايعباص٠ ايغابك١ ايٞ أعًٛب اتبع٘ ايٝٗٛر يًكنا٤ٜٚزنشِٖ بّٝٛ بعاخ 
 ٜذٍ عًٞ دٖا٤ َٚهش ايٝٗٛد.ٚٚػل ايـف ايـف اإلطال٢َ االٚغ ٚاـضسز 

 قاٚي١ قتاٍ ايشطٍٛ)ق(.ايفضم أعًٛب ايٝٗٛر ٚأعًٛب املٓافكني جتاٙ ايزٚي١ اإلعال١َٝ   -14

 (ٚيٛا اغتٝاٍ ايشطٍٛاس) ايٓلريٜٗٛد بين ٛص٠ عًٞ اإلعالّ ف٦ات ايٝٗٛر خطانجض   -15
 قاٚي١ اغتٝاٍ ايٓب٢ ) ق (ٖٛ ٚادتُاع ٜٗٛد بٓٛ ايٓلري  -داس ايٓذ٠ٚ ف٢ قب١ًٝ قشٜؽ ٚد٘ ايؾب٘ بني  - 16
 .ػل ايـف اإلطالَٞملٛاد١ٗ ايزع٠ٛ اإلعال١َٝ  أطايٝب املٓافكني ٚأطايٝب ايٝٗٛدأٚد٘ اؽب٘ بني   -17
 .طٝاط١ ايتشايفات ايظٝاط١ٝملٛاد١ٗ ايزع٠ٛ اإلعال١َٝ  املٓافكني ٚأطايٝب ايٝٗٛد ٚاملؼشننيأطايٝب أٚد٘ ايؾب٘ بني   -18

 ) أٍٚ غض٠ٚ داخٌ املذ١ٜٓ (غض٠ٚ بين قٝٓكاع( يف املز١ٜٓ يف اٍٚ َٛاد١ٗ فع١ًٝ بني ايٝٗٛر ٚايضعٍٛ )ل  -19

 ٖٛ ايذفاع املؼرتى عٔ املذ١ْٝ )ملبذأ املٛاط١ٓ(ٚعٝاع١ ايتشايف بني ايٝٗٛر املؾضنني شتايف ألسزٟ ْقٛل رعتٛص املز١ْٝ   -20
 اؿفاظ عًٞ سشَات املظًُات استفاع َهاْ٘ املشآ٠ غض٠ٚ بين قٝٓكاع. ايػظ٠ٚ اييت أظٗضت سضل ايضعٍٛ )ل( عًٞ  -21

 ع٢ً سشَات املظًُني ، ايتعذ٣عذّ اسرتاّ ايٝٗٛد اسرتاّ أَإ املظًِايغبب ايض٥ٝغٞ املباؽض يٛاقع غظ٠ٚ بين قٝٓكاع بغبب   -22
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 .ع١ ايكب١ًٝ/  اثاس٠ ايٓضيتشكٝل اٖذاف ادتُاع١ٝ نإ اهلزف األعاعٞ يكٝاّ قضٜؿ باصعاٍ صعا٥ٌ ايٞ عبزاهلل بٔ ابٞ عًٍٛ  -23

 .ألطباب ادتُاع١ٝاصعاٍ قضٜؿ صعاي١ ايٞ عبزاهلل بٔ ابٞ عًٍٛ بعز ٖذض٠ ايضعٍٛ )فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ(  -24
 أطباب اقتـاد١ٜ طٝاط١ٝ.ايغضاٜا ٚايػظٚات قبٌ فتح َه١  (فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ) نإ اهلزف َٔ اصعاٍ ايضعٍٛ  -25
  طٝاط١ٝ ٚد١ٜٝٓ.سكل فًح اذتزٜب١ٝ اٖزاف   -26

 )بعذ ؿًح اؿذٜب١ٝ(اْطالم يًزع٠ٛ َٔ ايٓاس١ٝ ايفع١ًٝ اإلعال١َٝ خاصز ؽب٘ ادتظٜض٠ ايعضب١ٝ  ايبذا١ٜ -27
 .اؿذٜب١ٝايذفاع ايٞ اهلذّٛ بعذ ؿًح ايضعٍٛ )ل( ايتشٍٛ َٔ بز٤   -28

  ) َٔ أساد ايذخٍٛ ف٢ سًف قُذ فًٝذخٌ َٚٔ أساد ايذخٍٛ ف٢ سًف قشٜؽ فًٝذخٌ ( َٔ ْـٛق ؿًح اؿذٜب١ٝ -29

 إٔ املظًُني أؿبشٛا أْذادا يكشٜؽ تزٍ ع٢ً                                                        
  ) َٔ أت٢ إىل ايشطٍٛ َٔ قشٜؽ سدٙ إيِٝٗ، َٚٔ أت٢ إىل قشٜؽ َٔ املظًُني ال تشدٙ ( َٔ ْـٛق ؿًح اؿذٜب١ٝ -30

 ثك١ ايشطٍٛ ف٢ املظًُني ٚايـشاب١ تزٍ ع٢ً                                                        
 ايت٢ ناْت ف٢ سًف املغًُني  ١ً خضاع١اطتفادت َٓٗا قبَٝكٛي١  ) ايـذٜل اؾٝذ تعشف٘ عٓذ اؿاد١ ( -31

 . أ١ُٖٝ اسرتاّ ايعٗٛدٚاملٛاثٝلَٔ ايزصٚؼ املغتفار٠ َٔ فًح اذتزٜب١ٝ  -32
  ( ) اسطٌ ايظشاٜا يكطع ايطشٜل ع٢ً ػاس٠ قشٜؽ قبٌ فتح َه١.اؿشب االقتـاد١ٜ اعتدزاّ ايضعٍٛ فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  -33

 ) إلدباس أًٖٗا ع٢ً االطتظالّ ، ٚدخٛهلا دٕٚ إساق١ دَا٤ (أصار ايضعٍٛ )ل( اخفا٤ خرب رخٛي٘ َه١  -34
 ايتظاَح( –)ايعفٛ عٓذ املكذس٠ اظٗض فتح َه١ اِٖ قِٝ اإلعالّ ٖٚٞ  -35

 دخٍٛ أٌٖ َه١ اإٍلطالّعفٛ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  عٔ أٌٖ َه١ أر٣ إىل  -36

 اؾٓٛب ايػشب٢ ) ايطا٥ف( ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بعز فتح َه١ إىل ْاس١ٝاجت٘ ايضعٍٛ  -37

 الروم -

 فشكِٗ سـاس اقتـاد٣  ع٢ً املظًُنيًُني ف٢ غٔ املتؾاب٘ أعًٛب ايضّٚ َع أعًٛب قضٜؿ َ -38

  ٚاىل َذ١ٜٓ َعإاعتز٣ ايضّٚ ع٢ً َعتٓك٢ اإلعالّ َٔ عهإ ايؾاّ َجٌ  -39

 عذّ اسرتاّ قٛاْني اؿشب ايذٚي١ٝ ف٢ ريو ايٛقت ايغبب املباؽض يػظ٠ٚ َؤت١ ٖٛ  -40
 ) اطتكش املظًُني ع٢ً ايشأ٣ األٍٚ (أ١ُٖٝ َبذأ ايؼٛس٣ ظٗض خالٍ غظ٠ٚ َؤت١  -41

 طٝاط١ٝ ٚاقتـاد١ٜ ٚد١ٜٝٓ أصعٌ ايضعٍٛ ايػظٚات ٚايغضاٜا مز ايضّٚ ٚاختش َٛاقف َنار٠ َِٓٗ يتشكٝل أٖزاف   -42
 سٌ املؼهالت(ٚايكذس٠ عًٞ َٛاد١ٗ االصَات ايزصٚؼ املغتفار٠ َٔ تعاٌَ ايكار٠ يف َٛاد١ٗ تفٛم ايضّٚ عزرًٜا يف غظ٠ٚ َٛت٘  - 43

 خالٍ َٛاد١ٗ ايشّٚ يف غض٠ٚ َؤت٘ املغًُني سغٔ ايتقضف ايغ١ًُٝ يف املٛاقف ايقعب١ ظٗض سيو)ل( ًِ ايضعٍٛ ع -44
سظٔ ايتعاٌَ يف املٛاقف ايـعب١ ، ايتدطٝط اؾٝذ ، اـذاع ) ايزصؼ املغتفار َٔ َٛقف خايز بٔ ايٛيٝز يف َعضن١ َؤت٘   -45

 االطرتتٝذٞ ، ايزنا٤ ايعظهشٟ ، إداس٠ األص١َ(.

 د١ٜٝٓ(. –طٝاط١ٝ  –)اٖذاف عظهش١ٜ سكل املغًُني َٔ ْتا٥ر غظ٠ٚ َؤت٘ اثاص بعٝز املزٟ   -46
 )تطبٝكا يظٝاط١ ايتشايف اٚ ايتبع١ٝ ايظٝاط١ٝ( ايتعإٚ بني اؽرتاى ايػغاع١ٓ َع ايضّٚ يف غظ٠ٚ َؤت٘ -47

 خطر املعركني -

 )االمر الوقوع( ختاس قضاص َٛاد١ٗ املغًُني يًضّٚ يف غظ٠ٚ َؤت٘ رٕٚ اْتعاص املزر ٖشا ايكضاص حتهِ يف إفزاصٙ  -48

  يو التعرف على أشلوب قتال الروم وبالد العامأنرب املهاعب ايت٢ سككٗا املغًُٕٛ َٔ غظ٠ٚ َؤت١  -49
  ) زعسعة  ييبة الروماى عهد العرب (ت١ َٔ املهاعب املع١ٜٛٓ ايت٢ سككٗا املغًُني َٔ غظ٠ٚ َؤ -50
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 اختيار احلاكم

 )اختٝاس اؿانِ(٠ ايضعٍٛ فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اٍٚ املداطض اييت ٖزرت نٝإ ايزٚي١ اإلعال١َٝ بعز ٚفا -1
 )سشن١ املشتذٜٔ(اٍٚ املداطض اييت ٖزرت نٝإ ايزٚي١ اإلعال١َٝ بعز تٛيٞ ابٛبهض ايقزٜل ٖٛ  -2

 (.َٔ مسات اؾا١ًٖٝ مس١ -)ْضع١ قب١ًٝ دا٤ ألعباب ادتُاع١ٝ ايتفاف األْقاص سٍٛ ععز بٔ عبار٠  -3
  .طكٝف١ بين طاعذ٠َٔ اِٖ عالَات ايؾٛصٟ ٚايزميكضاط١ٝ بعز ٚفا٠ ايضعٍٛ فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ظٗضت يف خالٍ  -4

 إعاد٠ ايكبا٥ٌ ؼت سا١ٜ اإلطالّ.َٔ اِٖ ْتا٥ر سضٚب ايضر٠ اييت يعبت رٚصا اعارا٠ ايتٛطإ يًٛقف اإلعالَٞ بعز  -5 
ايتؼاٚس ٚاالقٓاع ٚايهفا٠٤ ٚعًٞ ايذميٛقشاط١ٝ ٚ  َبذأ اختٝاص املغًُني ألبٞ بهض ايقزٜل يف عكٝف١ بين عاعز٠ قا٥ِ عًٞ  -6

 اختٝاس َـًش١ املظًُني ٚيٝع عًٞ أطاغ سأٟ األغًب١ٝ.

ٝع طٛا٥ف ايؾعب ٚناْت اِٖ ْتا٥ذٗا َؾاصن١ مج مبجاب١ مجع١ٝ تأطٝظ١ٝايزصٚؼ املغتفار٠ َٔ ادتُاع عكٝف١ بين عاعز٠  -7

 .ٚؼذٜذ َٚـري اال١َ

  اؿشق ع٢ً َـًش١ املظًُنيتضادع األْقاص عٔ اختٝاصِٖ ٚثبت ايضأ٣ ع٢ً اختٝاص أبٛبهض ايقزٜل ٜزٍ ع٢ً  -9
  .أطع اؿهِ يف عٗذ ابٞ بهش ايـذٜلايبٝع١ ايعا١َ يف عٗز ابٛبهض ايقزٜل يف املغذز  اظٗضت -8

 إٔ املظًُني ا١َ ٚاسذ٠.انزت ْتا٥ر ادتُاع ايغكٝف١ يف ايبزا١ٜ تتُاؽٞ َع َبزأ سز ْقٛل فشٝف١ املز١ٜٓ ٖٚٞ  -9

)أٜٗا ايٓاغ فإْٞ قذ ٚيٝت عًٝهِ ٚيظت غرينِ ، فإٕ أسظٓت فأعْٝٓٛٞ ، ٚإٕ أطأت فكَْٛٛٞ ،  قاٍ ابٛبهش ايـذٜل يف خطب١ ايبٝع١ -10
 / األ١َ َـذس ايظًطاتق١ُٝ ايتٛاكع./ إسطا٤ َبذأ ايشقاب١ ايؼعب١ٝ  / إسطا٤ ايبٝع١قبٍٛ اؿانِ ايٓـٝش١ يف خطب١ ) ٜٗذف َٔ ريو ايٞ

تعرب ايعباس٠ ايظابك١ )فإرا عـٝت اهلل ٚسطٛي٘ فال طاع١ يٞ عًٝهِ، أطٝعْٛٞ َا أطعت اهلل ٚسطٛي٘( اٍ ابٛبهش ايـذٜل يف خطب١ ايبٝع١ق"-11
 /إسطا٤ يهتاب اهلل ٚط١ٓ سطٛي٘ديٌٝ عًٞ متظو طٝذْا ابٛبهش بطاع١ اهلل ٚسطٛي٘اؿانِ َؼشٚط٘ بطاع١ اهلل ٚسطٛي٘،عًٞ طاع١ 

)أٜٗا ايٓاغ فإْٞ قذ ٚيٝت عًٝهِ ٚيظت غرينِ ، فإٕ أسظٓت فأعْٝٓٛٞ ، ٚإٕ أطأت  قاٍ طٝذْا ابٞ بهش ايـذٜل اثٓا٤ اـطب ايبٝع١ -12
ٚايهزب خٝا١ْ ، ٚايلعٝف فٝهِ قٟٛ عٓذٟ سيت أسٜح عًٝ٘ سك٘ إٕ ػا٤ اهلل ، ٚايكٟٛ فٝهِ كعٝف سيت أخز فكَْٛٛٞ ، ايـذم اَا١ْ ، 

 .سًف ايفلٍٜٛتُاؽٞ سيو َع  ، ْـش٠ املعًّٛ()ايتٛاكعاِٖ ايكِٝ املغتدًك َٔ ارتطب " اؿل َٓ٘ إٕ ػا٤ اهلل(
 حركة الردة

 ايكذس٠ عًٞ سٌ املؼهالت ، ٚؼذٜذ أٚيٜٛات(.)إداس٠ االصَات،اظٗض اِٖ ففات اذتانِ ٖٚٞ  ستاصب١ ابٛبهض ايقزٜل املضتزٜٔ -13
 )ايتٓافع عًٞ ايضعا١َ(َجٌ  اصتبط ظٛاْب ادتُاع١ٝ  ٠ايضر سضن١ -14

 ) االستباط بايشطٍٛ ع٢ً سٍأ ايذٚي١ ، ٚكعف اإلميإ ، ٚعذّ فِٗ ْـٛق ايكشإٓ(َٔ األعباب ايز١ٜٝٓ ذتضن١ ايضر٠  -15

 ( ٚسب املاٍ ) اهلشٚب َٔ تهًٝف اإلطالّ / اهلشٚب َٔ دفع ايضنا٠َٔ اأٍلعباب االقتقار١ٜ ذتضٚب ايضر٠ ٖٛ  -16
عذّ متهٔ اإلطالّ َٔ  -ايذٚي١ عٔ َلايبعذ) َععِ بكاع ؽب٘ ادتظٜض٠ ايعضب١ٝايغبب ادتٖٛضٟ يف اْتؾاص سضن١ ايضر٠ يف-17

  قًٛبِٗ(
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 املٓطك١ ايػشب١ٝ  -) طاسٌ ايبشش األمحشاْتؾضت سضن١ ايضر٠ ف٢ ؽب٘ ادتظٜض٠ ايعضب١ٝ َا عزا األدظا٤ ايكضٜب١ َٔ  -18
 ٟ َه١ ٜٚجشب ٚايطا٥ف -َذٕ اؿذاص  -     

 ))إٕ ايذٚي١ ق١ٜٛ نًُا اقرتبٓا َٔ املشنض "ايعاؿ١ُ" ٚتلعف نًُا ابتعذْا  عٔ املشنض(( ٜكٍٛ ابٔ خًذٕٚ -19
 اْتؼاس سشن١ ايشد٠ميهٔ إٔ ْذسى ٖزٙ ايٓعش١ٜ َٔ خالٍ                 

 ))ِأػاس بعض ايـشاب١ ع٢ً أب٢ بهش ايـذٜل بإٔ ٜرتى املشتذٜٔ ٜٚتأيفِٗ ست٢ ٜتُهٔ اإلميإ َٔ قًٛبِٗ ٚبعذ ريو طٝضنٕٛ(( -20
 ايٓفظ١ٝعالز َؼه١ً املشتذٜٔ َٔ ايٓاس١ٝ  ف٢ ك٤ٛ ايعباس٠ أساد بعض ايـشاب١       

 (دٝؽ أطا١َ بٔ صٜذ ؿشب ايشّٚ / ٚاسطٌ ؿُِ ع٢ً قتاٍ املشتذٜٔ)خايف أبٛبهض ايقزٜل َبزأ ايؾٛص٣ أثٓا٤ سضٚب ايضر٠  -21
  هإ اآلَٔ ايز٣ ٜتٛىل إداس٠ اؿشب(ف١ إداس٠ ايعًُٝات( ٖٚٛ ٜطًل ع٢ً  امل)غش  ٜٛدز ف٢ ايعًّٛ ايعغهض١ٜ َقطًح  -22

 ر٣ ايكـ١ٜٓطبل ٖشٙ املقطًح ف٢ عٗز أب٢ بهض املٓاطل اآلت١ٝ ايتابع١ يًُز١ٜٓ  أ٣  ع٢ً                   

 إعاد٠ ٚسذ٠ ايكبا٥ٌ ؼت سا١ٜ اإلطالّ.ايعاٌَ األنجض تأثريًا يف إعار٠ ايتٛاطٕ يًُٛقف اإلعالَٞ بعز ستاصب١ املضتزٜٔ ٖٛ  -22
 دٝٛؾ اإلطال١َٝ خاسز ػب١ اؾضٜش٠ ايعشب١ٝ.اْطالم ٔ اِٖ ْتا٥ر سضٚب ايضر٠ اييت تقٓف حتت بٓز ايتٛععات َ-23
اظٗاس َٔ اِٖ ْتا٥ر سضٚب ايضر٠ اييت تقٓف حتت بٓز ايكزص٠ عًٞ َٛاد١ٗ االطَات ٚسٌ املؾهالت ٚإظٗاص مسات اذتهاّ  -24

 قذس٠ ابٞ بهش ايـذٜل يكٝاد٠ ايذٚي١.

 .إعاد٠ ٚسذ٠ ايكبا٥ٌ ايعشب١َٝٔ اِٖ ْتا٥ر سضٚب ايضر٠ اييت تٓقف حتت بٓز إ املغًُني ا١َ ٚاسز٠ رٕٚ عٔ ايٓاؼ ٖٛ  -25

 .تا٥ر غض٠ٚ َٛت١بٓاصتباط اختٝاص خايز بٔ ايٛيٝز يًكٝار٠ ايعا١َ  -26

شاب٘ ٚإْٞ قذ اطتدًفت عًٝهِ عُش فأمسعٛا )اتشكٕٛ مبا اطتدًفت عًٝهِ فأْٞ َا اطتدًفت عًٝهِ را ققاٍ ارتًٝف١ ابٛبهض ايقزٜل  -27
يف م٤ٛ ايٓك ايغابل ادب ايغ١ُ ايػايب١ الختٝاص ابٞ بهض ي٘ ٚاطٝعٛا فأْٞ ٚاهلل َا أيٛمتٔ دٗذ ايشأٟ فشد ايٓاغ مسعٓا ٚاطعٓا( 

 .َبذأ ايؼٛسٟيعُض خًٝف١ يًُغًُني 

 ػب٘ اؾضٜش٠ ايعشب١ٝ ) ايعشام(مشاٍ ػشم بعز ايكنا٤ ع٢ً املضتزٜٔ اْطًك١ ادتٝٛـ اإلعال١َٝ إىل  -28
 اعال٤ ن١ًُ اهلل ، اؾٗاد يف طبٌٝ اهلل. – يإلطالّ اإلَِْكٌ فًغف١ ايفتح اإلعالَٞ تكّٛ عًٞ أعاؼ ساد١ ايؾعٛب ايٞ -29

 ايذعا٠عٔ طشٜل ايتذاس  -بكِٝ االطالّ ايظُش١ اْتؾض اإلعالّ ايٞ بعض املٓاطل رٕٚ اصعاٍ دٝٛـ يف تًو املٓاطل ألعباب تتعًل -30
 ق١ُٝ سش١ٜ االعتكاد ٚؼكٝل َبذأ ؿشٝف١ املذ١ٜٓ.ال تكضبٛا صٖباًْا تفضغٛا يًعبار٠ يف ايقٛاَع متجٌ  -31

 تتفل َع َٛقف عُش بٔ اـطاب َٔ نٓٝظ١ ايكٝا١َ –اؿفاظ ع٢ً املؤطظات ايذ١ٜٝٓ ال تٗزَٛا بٝتا أٚ َعبزا تتفل َع أ١ُٖٝ  -32
 اؿفاظ عًٞ املٛاسد ايب١ٝ٦ٝ.َع أ١ُٖٝ  ٚفاٜا ال حتضقٛا طصعا تتفل -33

 تطبٝل سكٛم اإلْظإال تكتًٛا طفال أٚ ؽٝدا أٚ اَضأ٠ تتفل َع  -34

 ؼكٝل االَٔ ٚاألَإ ، ؼكٝل َبذأ ايكإْٛ ايذٚيٞ اإلْظاْٞ.،خٛفا عًِٝٗ َٔ سذٚخ أر٣ ْفظ٢ " ٚا عًِٝٗ يٝال ال تػري -35

 .  املظًُني ا١َ ٚاسذ٠ٜؤنز إ  فلٌ يعشبٞ عًٞ اعذُٞ اال بايتكٟٛ()اْ٘ ال غضؼ ايضعٍٛ يف ْفٛؼ املغًُني  -36
 طًٛنٝات  -سش١ٜ االعتكاداإلعالّ مل ٜٓؾض عز ايغٝف تتفل ٖشٙ ايعباص٠ َع َبار٨ ايفتح اإلعالَٞ ، َع ْقٛل فشٝف١ املز١ْٝ -37

 االْظإ املظًِ.     
 ؼكٝل ايظًُٞ االدتُاعٞ. -سش١ٜ ايتعبري  -اؿفاظ عًٞ َٛاسد اجملتُع اِٖ ايزصٚؼ املغتفار٠ َٔ ايفتٛسات اإلعال١َٝ  -38 
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ظٗٛس املٛسٚخ ايظٝاط٢   ) ؼذدت َالَح ايذٚي١ /ايعقض ايش٣ ٢ًٜ عقض ايضعٍٛ ف٢ األ١ُٖٝ ٖٛ عقض ارتًفا٤ ايضاؽزٜٔ  -1
 تعشض ايذٚي١ ألصَات طٝاط١ٝز عًٞ بٔ ابٞ طايب بغبب تٛقفت سضن١ ايفتٛسات يف عٗ:  ) السغ (                          ٚاؿلاس٣

 فتوحات العراق وفارط
 (فتح ايعضام) اؾب١ٗ ايؼُاي١ٝ ايؼشق١ٝاٍٚ املعاصى يف عٗز ابٞ بهض ايقزٜل ناْت يف  -2
ايكادط١ٝ  -ايبٜٛب  -اؿري٠  -) رات ايظالطٌ اِٖ املعاصى يف ادتب١ٗ ايؾضق١ٝ يؾب٘ ادتظٜض٠ ايعضب١ٝ يف عٗز ارتًفا٤ ايضاؽزٜٔ  -3
 ْٗاْٚذ( -فتح املذا٥ٔ  -

 ٚايكا٥ذ خايذ بٔ ايٛيٝذ/  أبٛبهش ايـذٜلاملٛد١ األٚىل يفتح بالر ايعضام ناْت ف٢ عٗز ارتًٝف١  -5

 طعذ بٔ أب٢ ٚقاقٚايكا٥ز  عُش بٔ اـطابح ايعضام ف٢ عٗز ارتًٝف١ املٛد١ ايجا١ْٝ يفت -6

 دباٍ صادشٚغ(ٚد طبٝع١ٝ / دب١ًٝ )ذساْتكًت اذتزٚر بني املغًُني ٚايفضؼ بعز َعضن١ ايكارع١ٝ إىل  -5

األَا١ْ ، اؿفاظ عًٞ أَٛاٍ اظٗض ق١ُٝ )ٜا أَري املؤَٓني عفتت فعفٛا ٚيٛ ستعت يشتعٛا ( َكٛي١ عًٞ بٔ ابٞ طايب يعُض بٔ ارتطاب 
  ايشع١ٝ ، اؿهاّ قذ٠ٚ يًشع١ٝ ، اؿفاظ عًٞ املاٍ ايعاّ

 ايٛفا٤ بايعٗذ(. -اؿفاظ عًٞ أَٛاٍ ايشع١ٝ  -)األَا١ْ اظٗض ْتا٥ر َعضن١ املزا٥ٔ ق١ُٝ عا١َ ٖٚٞ  -7
 (ايكادط١ٝ)ٍٚ املعاصى يف َٛاد١ٗ بني املغًُني ٚايفضؼ يف عٗز عُض بٔ ارتطاب أ  -8
 ) أعضاب٢ َٔ ب٢ٓ َزجل(إىل عضاق١ بٔ َايو  ٣عٓزَا أعط٢ تاز نغض ْٗر ٚط١ٓ ايشطٍٛ ) ق(عُض بٔ ارتطاب ع٢ً  طاس -9

ز ٖشا املٛقف عضاق١ ٚايكٞ ايٝ٘ عٛاص نغضٟ( ٜٚؤن عٓزَا ٚفًت ايػٓا٥ِ ٚفٝٗا تاز نغضٟ ٚثٝاب٘ ٚعٛاصٙ بعز فتح املزا٥ٔ )ْارٟف

 ايشطٍٛ ؿًٞ اهلل عًٝ٘ ٚطًِ.ايٛفا٤ بايعٗذ ٚتٓفٝز أٚاَش عًٞ 
 عظهش١ٜ ألطبابض عٝزْا عُض بٔ ارتطاب بفتح بالر فاصؼ بهًُٗا أَ -10

 " ايتعب١٦ ايعظهش١ٜ " طٝاط١ َبزأ اذتؾز ٖٚٛ َا ٜغ٢ُ سايٝا طبل ايفضؼ ف٢ َعضن١ ْٗاْٚز  -11

 .أطاغ ايهفا٠٤ ٚاـرب٠اختٝاص ايكٝار٠ يف ْٗاْٚز قاّ عًٞ  -12

) األٚىل ف٢ عٗذ عُش بٔ اـطاب / ايتا١ْٝ ف٢  إقًِٝ خشاطإفتشٗا املغًُٕٛ ف٢ بالر فاصؼ ع٢ً َضتني ٢ٖ  َٔ املٓاطل ايت٢ -13
 عٗذ عجُإ بٔ عفإ

 عٗذ عجُإ بٔ عفإُقتٌ ٜظردضر ايجايح ًَو ايفضؼ ف٢  -14

 فتح العام

خايذ بٔ  -4عبذاهلل بٔ سٚاس١  -3أب٢ طايب  دعفش بٔ   -2صٜذ بٔ ساسث١  -1) ايكار٠ ايشٜٔ ساصبٛا ايضّٚ بايرتتٝب ايظ٢َٓ  -15
 أطا١َ بٔ صٜذ ( -5ايٛيٝذ 
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 )أٜٗا ايٓاغ إمنا اْا َتبع ٚيظت مببتذع فإٕ أسظٓت فأعْٝٓٛٞ ٚإٕ صغت فكَْٛٛٞ قاٍ ابٛ بهض ايقزٜل يف خطب١ ايبٝع١  -16 
 بٔ صٜذ(ريو َٔ خالٍ اسطاٍ اؾٝٛؾ اإلطال١َٝ ايٞ بالد ايؼاّ بكٝاد٠ أطا١َ  ثبت       

 هفا٤ت٘ ف٢ َؤت١ بعبب اختٝاص خايز بٔ ايٛيٝز ملعضن١ ايريَٛى ٜضتبط  -17

 املكٛي١ اييت اَاَو )ٚاهلل ألػػًٔ ايٓـاسٟ عٔ ٚطاٚغ ايؼٝطإ غايذ بٔ ايٛيٝذ( ايقزٜل صمٞ اهلل عٓ٘ َكايت٘ املؾٗٛص٠  قاٍ -18

 َعشن١ ايريَٛى.قاهلا عٝزْا ابٞ بهض ايقزٜل اثٓا٤  -19
 خايذ بٔ ايٛيٝذ خط١اْتقاص املغًُني ف٢ َعضن١ ايريَٛى بفنٌ  -20

 َبذأ ايؼٛس٣ظٗض أثٓا٤ َعضن١ ايريَٛى  -21

   دٓٛب بالد ايؼاّاصتبطت اْتقاص املغًُني يف َعضن١ ايريَٛى مبٓاطل عز٠  -

بالد ايؼاّ ٚطٛسٜا بايٓظب١ يًشّٚ /  تذٍ عًٞ أ١ُٖٜٝا عٛصٜ٘ ايغالّ عالّ َٛرع ْٚعِ ايبًز ٖشا يًعزٚ َكٛي٘ قاهلا ٖضقٌ عًٝو  -
  ٜذٍ ع٢ً اهلضمي١ ايظاسك١ ؾٝؽ ايشّٚ / اعرتاف ك٢ُٓ بلٝاع بالد ايؼاّ َٔ أٜذ٣ ايشّٚ

 تعًل املظًُني غايذ بٔ ايٛيٝذ سكٞ اهلل عٓ٘ ػدـًٝا ، ٚافتتاِْٗ ب٘.عبب اعتبزاٍ خايز بٔ ايٛيٝز يف َعضن١ ايريَٛى ٖٛ  -22

 ألطباب عظهش١ٜ ) َـش ٢ٖ ثكٌ اإلَرباطٛس١ٜ ايبٝضْط١ٝ (اْغشب األصطبٕٛ إىل َقض  -23

 .قذطٝ٘ ٚا١ُٖٝ بٝت املكذغزت٧ عُض بٔ ارتطاب ايٞ بٝت املكزؼ ٜؤنز عًٞ  -24

 -نؤدا ) إْٞ أعاجل سشب اصعٌ عُضٚ بٔ ايعال صعاي١ ايٞ ارتًٝف١ عُض بٔ ارتطاب خيربٙ بطًب بطضٜو بٝت املكزؼ قا٥اًل  25 
 اطتُاي١ اـًٝك١. -اظٗاس أ١ُٖٝ قذاطٝ٘ بٝت املكذغ ( أصار عُضٚ بٔ ايعال َٔ ٖشٙ ايضعاي١ ٚبالدًا أدخشت يو

  محا١ٜ ممتًهات اٌٖ االص١َ -إلسطا٤ َبذأ سش١ٜ االعتكاد دا٤ عٗز األَإ ألٌٖ بٝت املكزؼ  -26 
 اظٗاس ق١ُٝ ايتظاَح-ايتأنٝذ عًٞ ايٛفا٤ بايعٗذ -ٜتفل َع ؿشٝف١ املذ١ْٝ دا٤ عٗز األَإ رتًٝف١ عُض بٔ ارتطاب ألٌٖ إًٜٝا٤  -27

  ايتضاّ مبا دا٤ يف عٗذ األَإ -ٚؿاٜا ايشطٍٛ يًفاؼني سضل عُض بٔ ارتطاب عزّ ايقال٠ يف نٓٝغ١ ايكٝا١َ ٜزٍ عًٞ ) -28

 .املعتكذات ٚايعبادات األخش٣اؿفاظ عًٞ ممتًهات أؿشاب عاٌَ االختالف بني فتح بٝت املكزؼ عٔ فتح َه١  --29
 دفع اؾض١ٜ. بؾضط تطبٝل املبزأ ايجا٢ْ ٖٚٛمت فتح بٝت املكزؼ عًٞ أعاؼ  -30
 ايعفٛ. -اظٗاس َبذأ ايتظاَح ايعاٌَ املؾرتى بني فتح َه١ ٚفتح بٝت املكزؼ  -31

 ِٖبظبب غذس ٚػب٘ اؾضٜش٠ ايعشب١ٝ ( -) بٝت املكذغ طضر عُض بٔ ارتطاب ايٝٗٛر َٔ  -32

 قٛتِٗ ايعظهش١ٜ  طضر عُض بٔ ارتطاب ايضّٚ َٔ بٝت املكزؼ بغبب -33

 )َـش(.ٍٚ فتٛسات املغًُني تأَني سزٚر ايزٚي١ اإلعال١َٝ َٔ ايػضب أ -34
 .اؾٓٛبتأَني ايفتٛسات ايؼُاي١ٝ َٔ د١ٗ اهلزف ايض٥ٝغٞ الٖتُاّ املغًُني بعكز فًح ايبكط ٖٛ -35

  ادتُاع١ٝ ٚد١ٜٝٓ ٚاقتـاد١ٜ يغهإ ايٓٛب١ ٚاملغًُني اْـذاطات سكل عفإ () ف٢ عٗز عجُإ بٔ اتفام ايبكط  -36
 .عُش بٔ ايعاقاٍٚ ايكا٥ز املغًُني اييت قار٠ ادتٝٛـ اإلعال١َٝ يف افضٜكٝا  -38
 ) تْٛػ سايٝا(غشب َـش.اققٞ اتغاع يًزٚي١ اإلعال١َٝ يف عٗز ارتًفا٤ ايضاؽزٜٔ يف قاص٠ افضٜكٝا يف -39

 بفلٌ املذداْتقض املغًُني ف٢ َعضن١ عبٝط١ً  -4
 .ايكتاٍَع َبار٨ ايفتح اإلعالَٞ ٖٛ  فتح سـٔ االدِ ٚقفـ٘اتفكت 
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   ايذٚي١ األ١َٜٛأقق٢ اتغاع يًفتٛسات اإلعال١َٝ نإ ع٢ً ٜز  -1

 ايٓذاح ايهبري ايز٣ سكك٘ع٢ً  ريٝالٚفٍٛ أخباص اْتقاصات ستُز بٔ ايكاعِ ايجكف٢ إىل رَؾل  -2

 ٌَٝ ايذٍٚ األخش٣ يًُظامل١ / بظبب طًب ًَو ايـني ايـًحتٛقفت فتٛسات املغًُني عٓز سزٚر ايقني ايػضب١ٝ بغبب  -3

 شيا الصغرىآ

 .ايذٚي١ األ١َٜٛيف ايزٚي١ اإلعال١َٝ )املدابضات ايعغهض١ٜ( اٍٚ َٔ اعتدزّ ْعاّ االعتطالعات اذتضب١ٝ  -4

 د١ٗ ايؼُاٍ ) َٔ د١ٗ ايشّٚ (ال١َٝ ٜهُٔ ف٢ عصأ٣ َعا١ٜٚ بٔ أب٢ عفٝإ إٔ ارتطض األنرب ع٢ً ايزٚي١ اإٍل -5

 ٚاذتناص٠ ايْٝٛا١ْٝ ظٗض اثٓا٤ ستاٚي١ املغًُني فتح ايكغطٓط١ٝٓٝ. َعاٖض ايتٛافٌ اذتناصٟ بني ايزٚي١ ايبٝظْط١ٝ -6

 ايعشٚف ايطبٝع١ٝ ٚايربد ايكاسغفؾٌ املغًُني ف٢ فتح ايكغطٓط١ٝٓٝ بغبب   -7

 ٚاألعٛاص ايند١ُ ( –) ايٓاص اإلغضٜك١ٝ  ٚاهلٓذط١ايهُٝٝا٤ فؾٌ املغًُني ف٢ فتح ايكغطٓط١ٝٓٝ بغبب تفٛم ايضّ ف٢   -8

  أبشاز  املشاقب١أثٓا٤ فتح ايكغطٓط١ٝٓٝ بغبب   املباغت٘ٚ املغًُني ف٢ اعتدزاّ عٓقض املفادأ٠ اذتضب١ٝفؾٌ  -9

 يتشكٝل اٖزاف عغهض١ٜ االطتطالعات اؿشب١ٝ "املدابشات ايعظهش١ٜ"( –)ايـٛا٥ف ٚايؼٛاتٞ اْؾا٤ َا عضف بٓعاّ  -10

 أثٓا٤ سشب ايشّٚ ) ف٢ ايؼُاٍ (ٚيكا٥زٙ ( ناْت  –ٚف١ٝ عبزاملًو بٔ َضٚإ ) البٓ٘ َغًُ٘  -10

َكٛي١ عبزاملًو بٔ َضٚإ يكا٥زٙ ) أْت تادض اهلل يعبارٙ، فهٔ ناملناصب ايهٝػ ايش٣ إٕ ٚدز صعا تادض، ٚإال استفغ بضأؼ  -11

و (َكٛي١ تزعٛ إىل املاٍ، ٚال تطًب ايػ١ُٝٓ ست٢ حتضط ايغال١َ، ٚنٔ َٔ استٝاٍ ع٢ً عزٚى ِأؽز سشصا َٔ استٝاٍ عزٚى عًٝ

 اؿفاظ ع٢ً أسٚاح املظًُني / ٚاطتدذاّ ايزنا٤ ايعظهش٣

 ايشمح١ ٚف١ٝ عبزاملًو بٔ َضٚإ البٓ٘ َغ١ًُ ) نٔ ٜا ب٢ٓ باملغًُني باصا  سًُٝا ٚال تهٔ عٓٝزا نفٛصا ( تزعٛ إىل  -12

 بالد املغرب

 .اٖذاف عظهش١ٜأْؾأ سغإ بٔ ايٓعُإ ملٝٓا٤ تْٛػ يتشكٝل  -13

 عكب١ بٔ ْافعايكا٥ز ايش٣ مل تغتكض فتٛسات٘ ف٢ بالر املػضب ٖٛ  -14

 سظإ بٔ ايٓعُإايكا٥ز ايش٣ ٚاد٘ َك١َٛ ْغا١ٝ٥ ٖٛ  -15

 ؿظإ بٔ ايٓعُإٜزٜٔ ؽعب تْٛػ ايفنٌ  -16

  .طتعا١ْ باٌٖ اـرب٠االٚختطٝط سغإ بٔ ايٓعُإ ألْؾا٤ َٝٓا٤ تْٛػ أثٓا٤ اهلذض٠ ى بني ختطٝط ايضعٍٛ )ل( ايعاٌَ املؾرت  -17

 َع سانُا ايبٝظْط٢ ٜٛيٝإ بايـًحفتح املغًُني َز١ٜٓ عبت١  -18

  عذاي١ اؿهِ اإٍلطال٢َتعاٜؿ ايكبا٥ٌ ايعضب١ٝ ظٛاص ايكبا٥ٌ ايرببض١ٜ ٜزٍ ع٢ً  -19

 دضس ايبشش املتٛطط.  –ايؼُاٍ ، اٚسبا نإ فتح املػضب اثاص بعٝز٠ املزٟ يفتح َٓاطل يف ايعامل ايكزِٜ ،  -20
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 ٚؼكٝل َبذأ املٛاط١ٓ.  ؼكٝل َبذأ يتشكل َبذأ ايتعاٜؽ ايظًُٞايكبا٥ٌ ايعضب١ٝ يف املػضب اإلعالَٞ ظٛاص ايرببض ٜؤنز عًٞ  21
 اإلطالّ باٚسبا اٚ ْؼش اإلطالّ يف ايؼُاٍ. اصتباط ْتا٥ر فتح بالر املػضب بٓؾض

 األندلض

َكٛي١ طبكٗا ٜٛيٝإ سانِ َز١ٜٓ عبت١ سٝح ؽذع املغًُني حملاصب١ ايكٛط عهإ  () اطتدذاّ عذٚ يلشب عذٚ آخش  -22

 أألْزيػ

قاٍ ايٛيٝز بٔ عبزاملًو ملٛعٞ بٔ ْقري اثٓا٤ فتح االْزيػ )خنٗا بايغضٜا سيت تضٟ ٚختترب ؽاْٗا( تعٗض ايعباص٠ ايغابك١ ايٞ  -23

 سشؿ٘ ع٢ً دٝؽ املظًُني  – االطتعذاد اؾٝذ –أ١ُٖٝ ايتدطٝط اؾٝذ قبٌ بذا١ٜ املعشن١ 

تتفل َع َكٛي١ ايضعٍٛ )ل( )ال فنٌ يعضبٞ  إ املظًُني ا١َ ٚاسذ٠اؽرتى ايرببض َع ايعضب يف فتح االْزيػ ٜؤنز عًٞ َبزأ  -24

 عًٞ اعذُٞ ٚال يعُٞ عًٞ عضبٞ(.

 ؽطٝط َظبل بني ايكاد٠ ٚاـًٝف١فتح األْزيػ مت بٓا٤ ع٢ً  -25

 ( ايشّٚ –ايرببش  –) ايعشب اؽرتى ف٢ فتح األْزيػ  --26

  ) طاسم بٔ صٜاد (أٍٚ ايكار٠ املغًُني ايشٜٔ طضقت دٝٛؽِٗ ايكاص٠ األٚصٚب١ٝ  -27

 فتح َز١ٜٓ إؽب١ًٝٝ  ) َٛط٢ بٔ ْـري (ثا٢ْ ايكار٠ املغًُني  ايشٜٔ طضقت دٝٛؽِٗ ايكاص٠ األٚصٚب١ٝ  -28

 ) عبذايعضٜض بٔ َٛط٢ بٔ ْـريثايح ايكار٠ املغًُني ايشٜٔ طضقت دٝٛؽِٗ ايكاص٠ األٚصٚب١ٝ  - 29
 ايعاٌَ ايذٜين.ايزافع األعاعٞ ٚاحملضى األعاعٞ يف تعإٚ ؽاصٍ َاصتٌ ٚرعِ بابا صَٚا ٖٛ 

 .طبٝع١ٝ –دػشاف١ٝ فؾٌ املغًُني يف فتح دظا٤ َٔ األْزيػ ٜضدع ظضٚف  -30
 ٖٛ ايتشضص َٔ ايعبٛر١ٜ ٚايكنا٤ عًٞ ايٓعاّ ايطبكٞ. ايبعذ االدتُاعَٞٔ اِٖ ْتا٥ر فتح االْزيػ ايشٟ ٜضنظ عًٞ  -31
 قشطب١يفتح األْزيػ ْكٌ ايعاف١ُ إىل  ايٓتا٥ر ايظٝاط١َٝٔ  -32

 بالد الفرجنة " فرنصا"

 ٚايتشايفات ايظهش١ٜ () ايعشٚف املٓاخ١ٝ / فؾٌ املغًُني فتح بالر ايفضْـذ١ بغبب  -33

 ٚصع ساَٝات َٔ دٝؼ٘ ع٢ً املذٕ ايت٢ فتشٗاأخطأ عبزايضمحٔ ايػافك٢ عٓز  -34

 ايتدطٝط اؾٝذايزصٚؼ املغتفار٠ َٔ فؾٌ املغًُني يف حتكٝل ايٓقض يف َعضن١ بالط ايؾٗزا٤  -35

 
 اِٖ مسات ايكا٥ز نُا دا٤ت بايٛف١ٝ ايغعٞ ايٞ ادتٗار يف عبٌٝ اهلل ، -36

  اؿفاظ عًٞ طال١َ اؾٓٛد 
 عذّ االٖتُاّ بايػٓا٥ِ عًٞ سظاب طال١َ املظًُني  -
 .اطتدذاّ ايزنا٤ ايعظهشٟ يف ايتعاٌَ َع ايعذا٤ -
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               املش١ْٚ ايظٝاط١ٜٝزٍ ع٢ً قاَت ايزٚي١ ايعباع١ٝ بتأعٝػ بعض ايزٚي١ املغتك١ً يف ايعقض ايعباعٞ األٍٚ  -1

             أطباب عظهش١ٜ –أطباب طٝاط١ٝ  –محا١ٜ نٝإ ايذٚي١ ايعباط١ٝ أَا عبب إْؾا٤ ايزٚي١ املغتك١ً  -    
                        ق٠ٛ خًفا٤ ٖزا ايعـشف٢ ايعقض ايعباع٢ األٍٚ مل تزافع ايزٍٚ املغتك١ً عٓز ايزٚي١ ايعباع١ٝ بغبب  -2

 .تٛطٝع ايذٚي١ اإلطال١َٝ ٚمحا١ٜ ايذٚي١ ايعباط١ٝنإ يًزٍٚ املغتك١ً ايعزٜز َٔ األرٚاص أُٖٗا يف ايعقض ايعباعٞ ايجاْٞ  -3
         محا١ٜ سذٚد ايذٚي١ اإلطال١َٝ َٔ د١ٗ ايؼُاٍرٚص ٖاّ يف  ( ٚاذتُزإْٝٛ ١ايطٛي١ْٝٛ ٚاإلخؾٝزٜ) ناْت ايزٚي١  -4
                 ايتعشف عًٞ قِٝ اإلطالّ.نإ ٖاصٕٚ ايضؽٝز ٜٗزف َٔ اختالط اعضٟ دظٜض٠ قربل باملغًُني -5
   .ايٓعاّ ايفٝذسايٞ –ْعاّ ايالَشنض١ٜ اعتُار ايزٚي١ ايعباع١ٝ عًٞ ايزٚي١ املغتك١ً ٜؤنز عًٞ تطبٝل ايزٚي١ ايعباع١ٝ  -6

االٖتُاّ  –اٖتُاّ ظٓٛب غشب اٚسبا  –ايرتنٝض عًٞ اؾب١ٗ ايؼُاي١ٝ ايعاٌَ املؾرتى بني ايفتٛسات يف األَٜٛني ٚايعباعٝني 
 بايعامل املتكذّ يف ايٛقت اؿايٞ.

 ) قاَت ع٢ً أنتاف ايفشغاعتُزت ايزٚي١ ايعباع١ٝ ف٢ فتٛسات املؾضم ع٢ً ايفضؼ  - 7
 فتح ايظٓذايزٚي١ األ١َٜٛ ستُز بٔ ايكاعِ  خًٝو فانض)ايزٚي١ ايػظ١ْٜٛ(ايرتىاعتُزت ايزٚي١ ايعباع١ٝ ف٢ فتٛسات اهلٓز ع٢ً  -8

 .دٓٛب اطٝا عًٞ ٜذ ايذٚي١ ايػض١ْٜٛفًت ايفتٛسات اإلعال١َٝ يف عٗز ارتالف١ ايعباع١ٝ ايٞ  - 9

 ذ١.ـبالد ايفشْ دٓٛب غشب اٚسباتٛقف ايفتٛسات اإلعال١َٝ يف َٓطك١   -10

 يًفتح  بأْفظِٗ اـًفا٤اـشٚز ٚارتًفا٤ ايضاؽزٜٔ ( ٖٛ  –ايكاعِ املؾرتى بني ) خًفا٤ ايزٚي١ ايعباع١ٝ  -11

  إلػعاس ايشّٚ بك٠ٛ املظًُنيخضز خًفا٤ ايزٚي١ ايعباع١ٝ بأْفغِٗ ذتضب ايضّٚ )د١ٗ ايؾُاٍ (  -12

  االيتضاّ بايعٗٛد ٚاملٛاثٝلقربل عٗزِٖ َع املغًُني ٖٛ  َٔ ايزصٚؼ املغتفار٠ َٔ ْض أٖاىل -13

 ٚتتُٝظ بايٛال٤ يًدالف١ ايعباع١ٝ ) بالد املػشب ايعشب٢ / مشاٍ إفشٜكٝا (رٚي١ األغايب١ تٛدز ف٢  -14

 أٚصٚبا دٓٛب) فتح أسظا٤ َٔ  دٚسا عظهشٜايعبت رٚي١ األغايب١ ايت٢ تٛدز ف٢   -15

 باألطايٝب ايظٝاط١ٝ ٚايعظهش١ٜسافعت ايزٍٚ املغتك١ً ف٢ َقض ٚايؾاّ ع٢ً ٖٝب١ ايزٚي١ ايعباع١ٝ ف٢ أعني أعزا٥ٗا  -16

 ايذٚس ايذفاع٢ ايت٢ يعبت٘ ايذٍٚ املظتك٢١ً ايعقض ايعباع٢ ايجا٢ْ صغِ معف ارتًفا٤ بغبب فمل تغكط ايزٚي١ ايعباع١ٝ  -17
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  أ١ُٖٝ املٛقع اؾػشاف٢ٜجضب  ( ف٢  -اؽرتنت ) َه١   -1

 اأًلؿٌ ايعشق٢ٖٛ (  قبا٥ٌ األصد ف٢ ايػظاط١ٓ  -اؿري٠  -اـضسز  )  األٚغ ٚ ايكاعِ املؾرتى بني -2
 ايعٌُ بايٓؼاط ايتذاس٣ (ٖٛ   (ايطبك١ ايٛطط٢  -) ايطبك١ ايعًٝا  ايكاعِ املؾرتى بني -3

 دٚسِٖ ف٢ تعًِٝ َباد٤٣ ايذٜٔ اإٍلطال٢َ  ٚ َظذذ ايشطٍٛ ( -) داس األسقِ بٔ أب٢ األسقِ  ايكاعِ املؾرتى بني -4

 ألطباب ادتُاع١َٝٔ ايبعج١  10خضدت ايزع٠ٛ اإلعال١َٝ َٔ َه١ إىل ايطا٥ف ف٢ عٗز ايضعٍٛ عاّ   -5

 ؿًح اؿذٜب١ٝخضدت ايزع٠ٛ االعال١َٝ خاصز ؽب٘ ادتظٜض٠ ايعضب١ٝ بعز  -6

 اطتكشاس أَٛس ايذٚي١ ٚبعذ سشٚب ايشد٠ / ادتظٜض٠ ايعضب١ٝ  مشاٍ ؽضم ؽب٘خضدت ادتٝٛـ اإلعال١َٝ إىل   -7

ٖٛ إسطا٤ َبذأ املٛاط١ٓ ٚايتعاٜؽ ٚفشٝف١ املز١ٜٓ (  -)َعاٖز٠ ايٝٗٛر ٚايكبا٥ٌ ايعضب١ٝ َٔ األٚؼ ٚارتظصز  ايكاعِ املؾرتى بني -8
 ايظ٢ًُ + غذس ايٝٗٛد يًُعاٖذ٠ ٚيًـشٝف١ 

 فكز عاُٖٛا ف٢ األَٔ ايػشا٢٥ ٚإسٝا٤ األصام٢ ف٢ املذ١ٜٓأَا  -رٚص ٖاّ ف٢ إْكاس املغتنعفني    ف٢ َه١يعب املٗادضٜٔ  -9

 عذّ اسرتاّ أَإ املظًِ  -تؼٜٛ٘ ؿٛس٠ اإلطالّ   -  ) ْؼش ايؼا٥عات ٚاالفرتا٤اتايكاعِ املؾرتى بني ايٝٗٛر ٚاملٓافكني ٖٛ   -10
 ايتشايف َع أعذا٤ املظًُني ( -ايتعذ٣ ع٢ً ْظا٤ املظًُني  -                                                        

 ادتُاع١ٝقتًِٗ ٚريو ألطباب ايشطٍٛ  سفض ٖٛ  املٓافكني (  -) قشٜؽ َٛقف ايضعٍٛ َٔ  ايكاعِ املؾرتى بني -11

 ايتدطٝط يكتٌ ايٓب٢ ) ق( ٜٚٗٛد ب٢ٓ ايٓلري (  -ف٢ قشٜؽ   ) داس ايٓذ٠ٚ ايكاعِ املؾرتى بني -12

 شض سـاس اقتـاد٣ ع٢ً املظًُنيٖٛ فٚعضب ايؾاّ " ايػغاع١ٓ ٚايضّٚ (  -) ٚثٝك١ املكاطع١ االقتقار١ٜ  ايكاعِ املؾرتى بني -13

 اطتؼٗاد ايكاد٠ املظًُنيْٗاْٚز (   –تٗٛر٠  -بالط ايؾٗزا٤ " تٛص بٛاتٝٝ٘   -) غظ٠ٚ َؤت١ ايكاعِ املؾرتى بني   -14

 تأنٝذ  َبذأ ايؼٛس٣ادتُاع عكٝف١ ب٢ٓ عاعز٠ ( ٖٛ  -َعضن١ ايريَٛى  -) غظ٠ٚ َؤت١  ايكاعِ املؾرتى بني -15

 سذٚخ فت١ٓ عع١ُٝ ٚعذّ اطتكشاس طٝاط٢ خالف١ ع٢ً بٔ أب٢ طايب (  -)خالف١ أبٛبهض ايقزٜل  ايكاعِ املؾرتى بني -16

 اطتهُاٍ سشن١ ايفتٛسات اإلطال١َٝٚبزا١ٜ ايزٚي١ األ١َٜٛ ( ٖٛ  -) خالف١ أبٛبهض ايقزٜل  ايكاعِ املؾرتى بني -17

 ساتسذ ايفهش ايظٝاط٢ ٚاطتهُاٍ ايفتٛتٛعجُإ بٔ عفإ ( ٖٛ  -عُض بٔ ارتطاب  -بني) أبٛبهض ايقزٜل  ايكاعِ املؾرتى  -18
  فكذإ َا سككٛٙ َٔ اْتـاساتعبزايضمحٔ ايػافك٢ ( ٖٛ  –) خايز بٔ ايٛيٝز ايكاعِ املؾرتى بني  -19

 عُض بٔ ارتطاب ( ٖٛ اتباع ع١ٓ ايضعٍٛ ) ل( –) أبٛبهض ايقزٜل ايكاعِ املؾرتى بني  -20

 فُِ ع٢ً إصعاٍ دٝؿ بٔ طٜز يبالر ايؾاّ صغِ َعاصم١ بعض ايقشاب١ ألِْٗ ناْٛا ستتادني ادتٝؿ يقز  :أبٛبهش ايـذٜل      

 خطض املضتزٜٔ يهٓ٘ فُِ إٕ ادتٝؿ خيضز يًشضب ألٕ ادتٝؿ اجتٗظ ف٢ عٗز ايضعٍٛ                                  

  ايضعٍٛ  أثٓا٤ اهلذض٠ ٚ أعط٢ تاز نغض٣ يغضاق١ بٔ َايو فشكل ْبؤ٠ : أَا عُش بٔ اـطاب      

 / ٚسؼذ اؾٝٛؾ إعالٕ ساي١ االطتٓفاس ايهرب٣َعضن١ ايريَٚٛى ( ٖٛ  -) َعضن١ ْٗاْٚز  ايكاعِ املؾرتى بني  -21

  املظًُنيمجٝعِٗ عكذٚا ؿًشا َع ًَو ايقني (  -َز١ٜٓ عبت١  -ايٓٛب١  -) بٝت املكزؼ  ايكاعِ املؾرتى بني -22

 ايتٓظٝل بني ايكاد٠ ٚاـًٝف١ – اطت٦زإ اـًٝف١ (ٚفتح األْزيػ -) َعضن١ عبٝط١ً  ايكاعِ املؾرتى بني -23

 ايعشٚف املٓاخ١َٝعضن١ بالط ايؾٗزا٤ ( ٖٛ  -مشاٍ غضب األْزيػ   -فتح ايكغطٓط١ٝٓٝ بني ؽٌ املغًُني ف٢) املؾرتى ايكاعِ -24
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 سلسةل املسرت
 

 
 فتح ػب٘ ايكاس٠ اهلٓذ١ٜ " بالد ايظٓذ "ايزٚي١ ايػظ١ْٜٛ ( ٖٛ  -بني ) ستُز بٔ ايكاعِ ايجكف٢  ايكاعِ املؾرتى -25

 –قاسب١ عذٚ ٚاسذ ٖٚٛ ايشّٚ َٔ د١ٗ ايؼُاٍ   -) تك١ٜٛ إقًِٝ ايجػٛس ٚايعٛاؿِ ايؾب٘ بني ايزٚي١ األ١َٜٛ ٚايعباع١ٝ ٖٛ  -26
 فتح أدضا٤ َٔ دٓٛب أٚسٚبا " األ١َٜٛ فتشت األْذيع أَا ايعباط١ٝ فتشت ؿك١ًٝ ٚقربق –تٛطٝع سقع١ ايفتٛسات اإلطال١َٝ 

 ( االعتُاد ع٢ً ايعٓـش ايعشب٢ -) ايظٝطش٠ ع٢ً بالط األْذيع ختتًف ايزٚي١ األ١َٜٛ عٔ ايزٚي١ ايعباع١ٝ ف٢  -27
 (االعتُاد ع٢ً ايفشغ ثِ ايرتى  –ؼشم ) تشنٝض ايفتٛسات ْاس١ٝ ايختتًف ايزٚي١ ايعباع١ٝ عٔ ايزٚي١ األ١َٜٛ ف٢  -28

 ٖٛ ايعذا٤  ايظٝاط٢ َع ايذٚي١ ايعباط١ٝرٚي١  ايظٜز١ٜ ف٢ املؾضم (  -) رٚي١ األراصع١ ف٢ املػضب ايكاعِ املؾرتى بني  -29

 " ايؼُاٍد١ٗ قاسب١ عذٚ ٚاسذ ٖٚٛ ايشّٚ " اذتُزا١ْٝ (  -اإلخؾٝز١ٜ  -ايزٚي١ ) ايطٛي١ْٝٛ  ايكاعِ املؾرتى بني -30

 قضٜؿ ٚبهض َٔ فًح اذتزٜب١ٝ (قبًٝت٢ َٛقف  -ايٝٗٛر  -أعض٣ قربل  -إقًِٝ خضاعإ ف٢ بالر ايفضؼ )  ايكاعِ املؾرتى بني -31

  ٖٛ ْكض ايعٗٛد ٚاملٛاثٝل                                           

اطتدذاّ ْعاّ  )املدابشات ايعظهش١ٜ(اذتضب١ٝايزٚي١ ايعباع١ٝ ٚايزٚي١ األ١َٜٛ ٖٛ اعتدزاّ ْعاّ االعتطالعات  املؾرتى بني ايكاعِ -31
 ايعظع

 .خطش ٚاسذ َؼرتى َٔ د١ٗ ايؼُاٍ ايعباع١ٝ  ٚادٗت ايزٚي١ اإلعال١َٝ يف عٗز ايزٚي١ األ١َٜٛ ٚايزٚي١ -32

 عاٌَ املظاف١ ٚايبعذ عٔ َكش اـالف١.سضن١ ايضر٠ ٚمتضر بعض ايبالر عٔ اإلعالّ ) إقًِٝ خضاعإ(  ايعاٌَ املؾرتى بني - -33

 سش١ٜ مماسط١ ايعكا٥ذ ٚاألدٜإاصتباط ْتا٥ر فتح االْزيػ َع فتح بٝت املكزؼ ٚفشٝف١ املز١ٜٓ يف  --34

  

  


