
 هقدهت عي العلن

٠ُؼذ اٌؼٍُ أعبط ِٓ أعبع١ّبد اٌؾ١بح، ٚاٌزٟ ال ٠ُّىٓ االعزغٕبء ػٕٙب غٛاي ؽ١بح األفشاد، فٙٛ عجت فٟ رمذَّ 

اٌؾعبساد ٚاصد٘بس٘ب، ٚثٕبء دٚالً ِٚغزّؼبد ل٠ٛخ ِشِٛلخ اٌشأْ، ٠ُٚغُٙ ثشىً وج١ش فٟ إٔبسح ػمٛي األفشاد 

ُ٘، ٌزطٛس ثزطٛس األفشاد اٌّغزّغ ٚاٌؼبٌُ ٚؽ١برُٙ ٚإخشاعٙب ِٓ ظٍّبد اٌغًٙ، ثبٌزبٌٟ رُؤدٞ إٌٝ اسرم ّٛ بئُٙ ٚعّ

وٍٗ، فٍٛ عإٌٔب أٔفغٕب عؤاالً ػّب ٠ؾذس فٟ ؽ١بح اٌفشد ٚاٌّغزّغ دْٚ ػٍُ ٚرؼٍُّ، ٚاٌغٛاة عًٙ، فجذْٚ ػٍُ ٌُ 

ح، أال رزمذَ األُِ ٌُٚ رىٓ ِٛعٛدح وً ٘زٖ اٌزم١ّٕبد اٌزٟ رُغًٙ ػ١ٍٕب ػٍّٕب، فبهلل ػّض ٚعً أٔؼُ ػ١ٍٕب ثٕؼّخ وج١ش

 .ٟٚ٘ اٌؼٍُ اٌزٞ أٔبس غش٠ك إٌجٟ دمحم _ملسو هيلع هللا ىلص_ ٚصؾبثزٗ ٚاٌزبثؼ١ٓ، ِٚٓ ثؼذٖ ع١ّغ األُِ ٚاٌؾعبساد

 هوضوع عي العلن

أٚصٝ د٠ٕٕب اإلعالِٟ ٚرؼب١ٌّٗ ثبٌزؼٍُُّ، اٌزٞ غ١ّش ؽ١بح األفشاد ٚاٌّغزّؼبد، ٚف١ّب ٠ٍٟ ِٛظٛع ػٓ اٌؼٍُ 

 :ٚأ١ّّ٘زٗ

 تعزيف العلن

ٍُِ، ػىظ اٌغًٙ، ٚ٘ٛ إدسان اٌشٟء  ٠ُؼشف اٌؼٍُ فٟ اٌٍغخ ثأَّٔٗ اٌّؼشفخ ٚاٌؾىّخ، فٙٛ ِصذس ِٓ اٌفؼً ػ

غّٛع اٌؼٍَُٛ اٌزٟ ٠زُ اوزغبثٙب، أِب رؼش٠ف ِٚؼشفزٗ ٚا١ٌم١ٓ ثٗ، وّب أّٔٗ ِغّٛػخ ِغ َِ بئً فٟ ِٛظٛع ِؼ١َّٓ، أٚ 

ً فٙٛ ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ إٌظش٠بد ٚاٌؾمبئك اٌزٟ ٠زُ رؼٍّٙب ٚاوزغبثٙب، ٚرشزًّ ػٍٝ اٌّؼبسف  اٌؼٍُ اصطالؽب

زشاوّخ، وّب أٔٗ ػجبسح ػٓ ِغّٛػٍخ ِٓ اٌمٛاػذ ٚاٌّجبدا اٌزٟ ٠زُ ِٓ خالٌٙب ششػ  ُّ اٌظٛا٘ش ٚاٌؼاللخ اٌؼ١ٍّّخ اٌ

اٌمبئّخ ف١ّب ث١ٕٙب، ٚلذ ػّشف أً٘ اٌؼٍُ ثأٔٗ اٌّؼشفخ ظذ اٌغًٙ، ٚػّشفٗ آخشْٚ ِٓ أً٘ اٌؼٍُ، ثأٔٗ أوضش ِب ٠ُؼ١ٓ 

 ً ُّ اإلعالَ ثبٌؼٍُ ا٘زّبِب  اإلٔغبْ ٚ٘ٛ اٌؼٍُ اٌششػٟ اٌزٞ أٔضٌٗ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ػٍٝ ع١ذٔب دمحم _ملسو هيلع هللا ىلص_، ٚلذ ا٘ز

، ؽ١ش وبٔذ أٚي وٍّخ ٔضٌذ ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٟ٘ وٍّخ "الشأ" فٟ عٛسح اٌؼٍك، ٚاٌزٟ رذي ػٍٝ ػظّخ وج١شاً 

ّْ هللا ال ٠ُؼجذ دْٚ ػٍُ ثٗ ِٚب خٍك  اٌؼٍُ فٟ ؽ١بح اإلٔغبْ، فبٌؾىّخ ِٓ ٔضٚي وٍّخ "الشأ" ٟ٘ ث١بْ أ١ّّ٘خ اٌزؼٍُّ، أل

ُش  ِٓ ؽٛي اإلٔغبْ، فمذ لبي هللا رؼبٌٝ فٟ وزبثٗ اٌؼض٠ض: ب ٠َزَزَوَّ َّ َْ ۗ إَِّٔ ٛ ُّ َٓ اَل ٠َْؼٍَ اٌَِّز٠ َٚ  َْ ٛ ُّ َٓ ٠َْؼٍَ ٞ اٌَِّز٠ ِٛ ًْ ٠َْغزَ َ٘  ًْ )لُ

ٌْجَبةِ  َ  أٌُُٚٛ اأْل

  أهويت العلن

خ ٚاٌّغزّغ أ٠ًعب، ٚ ِّ ِٓ أ١ّ٘خ ؽّش اإلعالَ ػٍٝ اٌؼٍُ، ٚشّغغ ػٍٝ اٌزؼٍُ، ٌّب ٌٗ ِٓ فٛائذ ػظ١ّخ ٌإلٔغبْ ٚاألُ

 :اٌؼٍُ

 فبٌؼٍُ ٘ٛ اٌؾغش األعبعٟ ٌٍىض١ش ِٓ اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رُغُٙ فٟ رٛف١ش  :تحسيي هستوى الوعيشت

اؽز١بعبد اٌجشش األعبع١خ، ٚرؾغ١ٓ اٌّغزٜٛ اٌّؼ١شٟ ٌُٙ، ؽ١ش أٔزظ اٌؼٍُ اٌزىٌٕٛٛع١ب. ٚػًّ ػٍٝ 

 :ٚاٌزٞ أعُٙ فٟ عؼً ؽ١بح اٌفشد أعًٙ، ٚرٌه ِضً رط٠ٛش٘ب ػٍٝ ِش اٌؼصٛس،

o اٌزم١ٕبد اٌّغزخذِخ فٟ رجش٠ذ ٚرغخ١ٓ اٌٙٛاء ٚاألغز٠خ. 

o  ُٙعٙبص اٌىّج١ٛرش ٚاالٔزشٔذ اٌزٞ عؼً اٌؼبٌُ لش٠خ صغ١شح ِٓ خالي رٛاصً إٌبط ِغ ثؼع

 .اٌجؼط سغُ اٌّغبفبد ث١ُٕٙ

 ِغبي اٌصؾخ ٚاٌؼالط، ؽ١ش عبػذ اٌىض١ش أعُٙ اٌؼٍُ فٟ ػذح اوزشبفبد ف :توفيز حياة صحيت سلويت ٟ

ػٍٝ اٌؼ١ش ثؾ١بحٍ صؾ١خ ثؼ١ذاً ػٓ أٞ ِٓ األِشاض، ثبإلظبفخ إٌٝ أْ االوزشبفبُد اٌؼ١ٍّخ ػٍّذ ػٍٝ 

اوزشبف األد٠ٚخَ اٌّخزٍفخ ٌألِشاض، ؽ١ش ٌٙب دٌٚس ُِٙ ٚوج١ش فٟ رٛف١ش اٌّبء ٚاٌغزاء الؽز١بعبد 

ً أعبعٟ فٟ ػالط األِشاض اٌّضِٕخ، وزٌه عبّ٘ذ فٟ األفشاد األعبع١خ، وّب أٔٙب أعّٙذ ثشى

 :اخزشاع اٌؼذ٠ذ ِٓ األعٙضح ٚاٌزم١ٕخ اٌزٟ رغبػذ فٟ اٌىشف اٌّجىش ػٓ األِشاض، ِضً



o ٟأعٙضح األشؼخ اٌغ١ٕ١خ ٚاٌزص٠ٛش اٌّمطؼ. 

o األدٚاد اٌغشاؽ١خ. 

o أعٙضح رٕظ١ُ ظشثبد اٌمٍت. 

o ٌّؾبفظخ ػٍٝ صؾزٗ، وأعٙضح اٌزذس٠ت ثبإلظبفخ إٌٝ ثؼط األدٚاد اٌزٟ رغبػذ اٌفشد ػٍٝ ا

 .اٌش٠بظ١خ اٌّزخِصّصخ

 رٛظ١ؼ ٚرفغ١ش اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌظٛا٘ش اٌطج١ؼ١خ؛  :تفسيز الظواهز العلويت َُّ ثفعً االوزشبفبد اٌؼ١ٍّخ ر

وظب٘شح اٌغبرث١خ األسظ١خ، ٚشىً األسض اٌىشٚٞ، ٚاالؽزجبط اٌؾشاسٞ، ٚأعبع١بد ػٍُ اٌف١ض٠بء، 

ًِّ اٌّشىالد وّب أْ اٌؼٍُ ِب صاي ٠غؼٝ  إٌٝ اوزشبف عٛأت عذ٠ذح ٌغ١ّغ اٌظٛا٘ش اٌطج١ؼ١خ ثٙذف ؽ

 .اٌؼصش٠ّخ اٌّخزٍفخ

 ػٍّذ االوزشبفبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌغغشاف١خ اٌزٟ لبَ ثٙب اٌؼٍّبء ٚاٌجبؽضْٛ ٚاٌشؽبٌخ،  :اكتشاف هصادر الطاقت

ف ٚرط٠ٛش ِصبدس اٌطبلخ اٌّخزٍفخ؛ ؽ١ش ثذأ اإلٔغبْ ثئٔزبط اٌطبلخ  اٌؾشاس٠خ ِٓ خالي ؽشق ػٍٝ اٌزَّؼشُّ

األخشبة، ِٚغ اٌزطٛس اٌؼٍّٟ اٌىج١ش ػٍٝ ِش األصِٕخ ٚاٌؼصٛس، ثذأ اإلٔغبْ ثبعزخذاَ اٌٛلٛد ٚإٔزبط 

اٌطبلخ اٌى١ّ١بئ١خ، إظبفخً إٌٝ إ٠غبد رم١ٕبد رؼًّ ػٍٝ رؾ٠ًٛ ِصبدس اٌطبلخ اٌّخزٍفخ إٌٝ غبلٍخ 

 .١خ، ٚاٌىزٍخوٙشثبئ١خ، وبٌطبلخ اٌؾشو١خ ا١ٌّىب١ٔى١خ، ٚاٌطبلخ اٌشّغ

 هعيقاث تحصيل العلن في هذا الزهي

س اٌىج١ش فٟ اٌؾ١بح، ٚاٌزٟ عبء ثغجت ٚعٛد اٌؼٍُ فٟ ؽ١بح األفشاد ِٚٓ عجمٛٔب ِٓ اٌذاسع١ٓ ٚاٌؼٍّبء  ّٛ سغُ اٌزط

ؼ١مبد اٌزٟ رمف فٟ غش٠ك رؾص١ً اٌطبٌت ٌٍؼٍُ،  ُّ اٌز٠ٓ عؼٍٛا األُِ رٕٙط ثشؼٛثٙب، إال أْ ٕ٘بن اٌىض١ش ِٓ اٌ

 :ِٕٚٙب

 ْاالٔشغبالد اٌىض١شح ٚاٌَّٙٛ اٌزٟ عؼٍذ أِش إدخبي اٌّؼٍِٛخ ٚاعزذػبئٙب صؼت ػٍٝ اإلٔغب. 

  ١ٍٙبد ٚاٌّظب٘ش اٌخبدػخ ِٓ ؽٌٕٛب، ٚاٌزٟ ثزٕب ٕٔشغً ثٙب ٚٔمعٟ أغٍت أٚلبرٕب ُّ ٚعٛد اٌىض١ش ِٓ اٌ

 .ف١ٙب

 ٓوضشح اٌّؼبصٟ ٚاٌفز. 

 ،ِٚب ٠زّٛعت ػٍٝ اٌفشد فؼٍٗ وً ٠َٛ ٌزٛف١ش  االٔشغبي ثطٍت اٌشصق، ِغ اسرفبع ٚر١شح اٌؾ١بح اٌّبد٠خ

 .اؽز١بعبرٗ

 فوائد العلن

أعُٙ اٌِؼٍُ وض١شاً فٟ رغ١١ش ؽ١بح اإلٔغبْ، ٚرٌه ِٓ خالي اثزىبس اٌؼٍُّبء اٌؼذ٠ذ ِٓ االخزشاػبد، ٚاٌزم١ٕبد اٌؼ١ٍّّخ 

اٌؾذ٠ضخ، وبأللّبس اٌصٕبػ١ّخ، ٚاٌؾٛاع١ت ا١ٌ٢ّخ، ٚاٌغ١ّبساد، ٚاٌطبئشاد، ٚاٌزٍفبص، ؽ١ش أْ وً ٘زٖ االخزشاػبد 

 :أُ٘ فٛائذ اٌؼٍُعبػذد فٟ رغ١ًٙ أِٛس ؽ١بح اإلٔغبْ، ِٚٓ 

 خ ٌٍطبلخ ّّ ٙ ُِ  َعبػذ اٌِؼٍُ ثشىً وج١ش ػٍٝ ظٙٛس ِصبدس 

سح ِّٛ زط ُِ  .َعبُ٘ اٌِؼٍُ فٟ اخزشاع ػمبل١ش 

  ٠ُؼزجش اٌؼٍُ ِٓ أعبع١بد اٌذاػ١خ إٌبعؼ، ؽ١ش ال رزؾمك اٌؾىّخ إال ثزٛفش اٌؼٍُ اٌىبفٟ، ٌزٌه أِشٔب هللا

ّمصٛد ثبٌؼٍُ ٕ٘ب ٘ٛ اٌؼٍُ إٌبفغ اٌزٞ ف١ٗ ِٕفؼخ عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ثطٍت اٌؼٍُ لجً اٌمٛي ٚاٌؼًّ، ٚاٌ

 .ٚؽىخ ٌٍٕبط

 ُٙذٜ ِٓ اٌعالي  .اعزطبع اٌؼٍُ اٌز١١ّض ِب ث١ٓ اٌ

  اٌؼجبداد، فبِزالن اٌؼٍُ ٠غؼً اإلٔغبْ لبدس ػٍٝ أداء اٌؼجبداد ع١ّؼٙب ًّ ٠ؼزجش اٌِؼٍُ األعبط اٌّز١ٓ ٌى

 .ثصٛسح صؾ١ؾخ

 ٌمٗ، ٚأعّبئٗ اٌُؾغٕٝ، ٚأؽىبِٗ، ِٚصفبرٗاٌؼٍُ ٠غؼً اٌؼجذ ػٍٝ ِؼشفخ ٚدسا٠خ ثخب. 



 حكن العلن والتعلن

غضاٌٟ ِٕز رغؼخ لشْٚ فٟ وزبة )إؽ١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ(، ٠َؼزجش اإلعالَ اٌؼٍُ فشض وفب٠خ، ؽ١ش أشبس إ١ٌٗ اإلِبَ اٌ

َّْ ٕ٘بن آ٠بد لشآ١ٔخ  رؾذ ػٕٛاْ )ث١بْ اٌؼٍُ اٌزٞ ٘ٛ فشض وفب٠خ(، ٚرٌه أ١ّ٘خ اٌؼٍُ ٚاٌزؼٍُ فٟ ؽ١بح اإلٔغبْ، ٚأ

 .رؾش ػٍٝ اٌؼٍُ ٚاٌزؼٍُ

 فزوع العلن

 :٠ٕمغُ اٌؼٍُ غجمبً ٌٍّغبالد اٌزٟ ٠شغٍٙب إٌٝ صالس فشٚع أعبع١خ، ّٚ٘ب

 دة ٟٚ٘ اٌؼٍَٛ ػٍٝ دساعخ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌى١ّّبد ٚاألسلبَ، ِضً: ػٍَٛ اٌش٠بظ١بد  :العلوم الُوجزَّ

 .ٚاإلؽصبء

 ٚرٙزُ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ثذساعخ األٔشطخ االعزّبػ١خ ٌإلٔغبْ فٟ ؽ١برٗ ا١ِٛ١ٌخ،  :العلوم االجتواعيت

 .ِضً: ػٍُ االعزّبع، ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، ٚػٍُ االلزصبد

  ثبٌؼٍَٛ األعبع١خ، ٚرشًّ ٘زٖ اٌؼٍَٛ ػٍٝ داسعخ اٌؾمبئك اٌطج١ؼ١خ  :الطبيعيتالعلوم ً ٚرغّٝ أ٠عب

اٌّٛعٛدح فٟ اٌؼبٌُ، وّب أٔٙب رٙذف إٌٝ دساعخ اٌىبئٕبد غ١ش اٌؾ١خ ٚاٌىبئٕبد اٌؾ١خ، ِضً: ػٍَٛ 

 .اٌف١ض٠بء، ػٍَٛ اٌى١ّ١بء ٚػٍَٛ األسض

 بعض اآلياث هي القزآى الكزين الدالت علي العلن

 ٌُ ١ ٍِ ٍء َػ ْٟ ًِّ َش ُ ِثُى َّللاَّ َٚ  ۗ ُ ُُ َّللاَّ ُى ُّ ّ ٍِ ٠ُؼَ َٚ  ۖ َ ارَّمُٛا َّللاَّ َٚ  .(لبي رؼبٌٝ: )

ب ثٍََّْغَذ ِسَعبٌَزَ  َّ ًْ فَ ُْ رَْفؼَ إِْ ٌَّ َٚ ثَِّه ۖ  ٓ سَّ ِِ ب أُِٔضَي إ١ٌََِْه  َِ ّْغ  ٍِ ُعُٛي ثَ ب اٌشَّ َٙ َٚ لبي رؼبٌٝ: )٠َب أ٠َُّ    ُٗ َّْ َٓ إٌَّبِط ۗ إِ ِِ َه  ُّ ُ ٠َْؼِص َّللاَّ

 َٓ ٌَْىبفِِش٠ ََ ا ْٛ ٌْمَ ِذٞ ا ْٙ َ اَل ٠َ  .(َّللاَّ

ِخ  َّ ٌِْؾْى ا َٚ  ِ ْٓ آ٠َبِد َّللاَّ ِِ  َّٓ ٰٝ فِٟ ث١ُُٛرُِى ب ٠ُزٍَْ َِ  َْ ارُْوْش َٚ  .(لبي رؼبٌٝ: )

 ًْ َٓ اٌْ  لبي رؼبٌٝ: )لُ ِِ ب أََٔب  َِ َٚ  ِ َْ َّللاَّ ُعْجَؾب َٚ  ۖ ِٟٕ ِٓ ارَّجَؼَ َِ َٚ ٰٝ ثَِص١َشحٍ أََٔب  ِ   َػٍَ ٍِٟ أَدُْػٛ إٌَِٝ َّللاَّ ِٖ َعج١ِ ِز َٰ٘ َٓ ْشِشِو١ ُّ).  

 ِٙ ُْ ٠َزٍُْٛ َػ١ٍَْ ُٙ ْٕ ّ ِِ َٓ َسُعٛاًل  ١ّ١ِ ّ ِِ ُ َٛ اٌَِّزٞ ثَؼََش فِٟ اأْل ُ٘ إِْ َوبُٔٛا لبي رؼبٌٝ: ) َٚ خَ  َّ ٌِْؾْى ا َٚ ٌِْىزَبَة  ُُ ا ُٙ ُّ ّ ٍِ ٠ُؼَ َٚ  ُْ ِٙ ١ ٠َُضِوّ َٚ  ِٗ ُْ آ٠َبرِ

 ٍٓ ج١ِ ُِّ ًُ ٌَِفٟ َظاَلٍي  ٓ لَْج ِِ.) 

 وضوع عي العلنخاتوت ه

ٚفٟ اٌخزبَ، ٔٛد أْ ُّٔٛظؼ أْ اٌؼٍُ أعبط ثٕبء اٌؾعبساد ٚأعبط عّٛ ٚػٍٛ األفشاد، فبٌؼٍُ ثش٠ك ٠غؼً إٌغَٛ 

رٍّغ فٟ فعبء اٌّغزّؼبد، ٌزا ٠غت ػٍٝ اٌغ١ّغ أْ ٠ؾشصٛا ػٍٝ غٍت اٌؼٍُ، ٚاالغالع ػٍٝ وً شٟء فٟ 

١ٕشاً، ٠ٚزىْٛ ٌذ٠ٗ ٚػٟ  ُِ أوضش ثّب ٠ؾذس ِٓ ؽٌٛٗ، وّب ٠ُصجؼ اٌفشد ػٕصشاً فؼبالً ِغبالرٗ، ثؾ١ش ٠صجؼ فىشٖ 

 .فٟ ث١ئزٗ ِٚغزّؼٗ

 


