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ريسأ ةجوز  مهنيب  اًنطاوم ، تلاط 25  ةعساو  تالاقتعا  ةلمح  نينثإلا  مويلا  رجف  يليئارسإلا  لالتحالا  تاوق  تنش 

ةنبا ناـمأ  ةـيماحملا  تـلقتعاو  اـتاوز  ةـقطنم  تـمحتقاو  سلباـن  ةــنيدم  تـمهاد  لـالتحالا  تاوـق  نإ  ةــيلحم  رداـصم  تلاـقو 
يلاحلا رياني  نم  لوألا  يف  هلاقتعا  ذنم  قيقحتلا  نيزانز  يف  عبقي  يذـلا  ةـيتشا  ريمأ  ريـسألا  ةـجوزو  روصنم  لامج  ديهـشلا 

دونجلا ةقفرب  هنجس  نم  هراضحإ  دعب  ةيتشا  ريسألا  ةبكرم  ةرداصم  تمت  امك  اًقحال ، اهنع  جرفأ  مث 

هلزنم ماحتقا  دعب  بطقلا  ديعسو  دجمأ  نيديهشلا  قيقش  بطقلا  يدجم  ررحملا  ريسألا  لالتحالا  تاوق  تلقتعا  اميف 

، اــيلع وــبأ  رمع  مــصتعم  مــه : نابــش ، ةتــس  تلاــط  تــالاقتعا  ةــلمح  لــالتحالا  شيج  نــش  مار هللا  قرــش  ريغملا  ةــيرق  يفو 
، ايلع وبأ  دبع هللا  دمحأو  دمحم ، جـحلا  دـبع هللا  دومحمو  ايلع ، وبأ  دـمحأ  مصاعو  ايلع ، وبأ  داقر  ةـعمجو  ايلع ، وبأ  يدـمحو 

ةيرق نم  فورعم  بويأ  ميهاربإ  باشلاو  مار هللا ، لامـش  مديخـش  وبأ  ةيرق  نم  ةودادل  ةدوع  دـمحم  باشلا  لاقتعا  مت  امك 
يبرغلا بونجلا  يف  ايقل  تيب  نم  ةجرافم  بعصمو  اًبرغ ، لعشم  وبأ  ريد 

نم مهعيمجو  مايص  نزيو  مايـص ، رـصتنم  روفـصع ، رون  ةدوسم ، رئاث  نم : لك  لاقتعا  ىرج  دقف  سدقلا ، ةظفاحم  يف  امأو 
ناولس ةدلب 

دلاــخ دــمحأو  ةــقطاقط ، ىــسيع  رهاــش  ررحملا  ريــسألا  لــالتحالا  دوــنج  لــقتعا  مــحل  تــيب  بوــنج  راــجف  تــيب  ةدــلب  يفو 
بورعلا ميخم  نم  ةرباوج  دـمحأ  دـمحم  رامعو  بيطخلا ، يقوش  نيباشلا  لاـقتعا  مت  اـمك  ةـقطاقط ، دـمحأ  داـيإو  ةـقطاقط ،

ةرواجملا لوحلح  نم  يواولا  داوج  دمحم  باشلاو  ليلخلا ، لامش 

دمحمو تيفلـس ، برق  ناسح  ينب  ةوارق  ةدـلب  نم  يعرم  دـبع هللا  ثيل  ررحملا  ريـسألا  لالتحالا  لـقتعا  هتاذ  قايـسلا  يفو 
احيرأ برق  لياصف  ةيرق  نم  ةفلالش  لماك  دمحمو  مثيه  نيقيقشلاو  ةيليقلق ، قرش  مودق  رفك  ةيرق  نم  يويتش  حيمس 



مار هللا برغ  ةـمعن  رفك  ماـحتقاو  ةـيريذحت ، تاروـشنم  عـيزوتو  ةـيليقلق  قرـش  سوـيج  ةدـلب  ماـحتقا  مت  هـتاذ  راـطإلا  يفو 
محل تيب  قرش  عوقتو 
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