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 حمخىٌاث اىعذد

  كلنة التحرير 

 
  لّبيك يا رسول اهلل : )ملف العدد



 
   دراسات فكرية
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 قضايا املرأة وهنومها

  مناسبات وذكريات


  من وحي النهضة احلسينية

 

 
 

 
 

 

 املشرف العام

الشيخ حممذ حسن اخرتي 

تصذر عن  

 تإدارة اجملالفّية ـ املعاونّية الثكا

 

رئيس التحرير 

 الشيخ معني دقيل

 

 

مذير التحرير 

 الشيخ علي حمسن
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ٍل ٌا سسىه اهلل 
ّ
ىب

 صّمى اهلل عمًك وعمى آلك األطهاز
  

 التحسٌسزئٍس : بقلم 
 

اًمًٛمع يمٜم٤ّم ذم إي٤مم اعمٜمٍمُم٦م أُم٤مم ُمِمٝمٍد يدُمل اًم٘مٚم٥م ًمٙمّؾ ُمـ أًم٘مك 

ومٛمـ ضمٝم٦ٍم ٟمجد أَن أقمٔمؿ ؿمخّمّٞم٦ٍم ذم اًمقضمقد وقم٤ممل .. وهق ؿمٝمٞمد

ًمٞمس :   شمٚمؽ اًمِمخّمٞم٦م اًملل ضمٕمٚمٝم٤م رّب اًمٕم٤ٌمد رر٦ًم ًمٚمٕم٤معملمني أْي  اإلُمٙم٤من

سملقضمٞمف اإله٤مٟم٦م اًمرظمٞمّم٦م هل٤م  يل٘مّدم مج٤مقم٦ٌم ُمـ اًمُِمذاذ ًمٚمٛمًٚمٛملم ومح٥ًم  

ني قمؼم ومٞمٚمؿ رظمٞمص ماقمٝم٤م اًَمِذيـ يلج٤موز قمدد إطمٞم٤مء ُمٜمٝمؿ اعمٚمٞم٤مر ُمًؾبتوٕ

. عم١مًّمػ ووٞمع

وُمـ ضمٝم٦ٍم أظمرى شمدّل اًمدٓئؾ اًمقاوح٦م قمغم وضمقد إي٤مدي اخلٗمٞم٦م واخلٌٞمث٦م 

وراء صٜم٤مقم٦م هذا اًمٗمٞمٚمؿ اعمٝملم؛ ًمٖمرض حت٘مٞمؼ أهداٍف ُمًٛمقُم٦م يراد ُمـ ظمالهل٤م 

. إوٕم٤مف إُّم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

ى وُمـ ضمٝم٦ٍم صم٤مًمث٦م ٟمرى أَن ردات اًمٗمٕمؾ قمغم هذا اًمٕمٛمؾ اًمِمٜمٞمع قمغم ُمًلق

 ُّم٦م اإلؾمالُمٞم٦م مل شمٙمـ قمغم ىمدر هذهاحل٤ميمٛم٦م ذم إاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٜمُخ٥م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م و

اإلؾم٤مءة اًمٕمٔمٞمٛم٦مني سمؾ ٟمرى اًمٌٕمض ُمٜمٝم٤م يداومع قمـ أُمريٙم٤مني ويٜمٗمل دظم٤مًملٝم٤م ذم 
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صٜم٤مقم٦م هذا اًمٗمٞمٚمؿ اعمٝملمني سمؾ وي٘مّدم هل٤م اًملٕم٤مزي احل٤مرة قمغم ؾمٗمػمه٤م اًَمِذي ىُملِؾ ذم 

. سمٜمٖم٤مزي

ىمد  (سمٚمد ٟمٌّل اًمرر٦م)ٟمٔمٛم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م احل٤ميمٛم٦م ذم واحل٤مل أَن سمٕمض هذه إ

ىمٓمٕم٧م قمالىملٝم٤م اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م وؾمح٧ٌم ؾمٗمػمه٤م ُمـ سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم أواظمر 

واقملؼمشمف   . اًَمِذي شمّؿ شمّمٜمٞمٕمف ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م (ُمقت أُمػمة)اًمًٌٕمٞمٜم٤مت؛ سم٥ًٌم ومٞمٚمؿ 

 اًملل هُمػّم اؾمؿ ذًمؽ اًمٌٚمد آٟمذاك   ُمًٞمئ٤ًم ًمٚمٕم٤مئٚم٦م احل٤ميمٛم٦م ذم سمٚمد رؾمقل اهلل

ومل . قمغم اؾمؿ شمٚمؽ اًمٕم٤مئٚم٦م؛ ّٕٟمف يروي ىمّّم٦م أُمػمةٍ ؾمٕمقدي٦م هرسم٧م ُمع قمِمٞم٘مٝم٤م

شمٙملِػ اًمًٕمقدي٦م   آٟمذاك   سمًح٥م ؾمٗمػمه٤مني سمؾ هّددت سم٘مٓمع اًمٜمٗمط وؾمح٥م 

اؾملٛمثامراهت٤م ُمـ سمريٓم٤مٟمٞم٤م إْن مل شمًح٥م إظمػمة هذا اًمٗمٞمٚمؿ ُمـ اًملداول ذم دور 

. اًمًٞمٜمام وشم٘مّدم آقملذار ٔل ؾمٕمقد

دون قمٚمٞمف ذم يقم ِف قمٜمدُم٤م َي  اذا يٕملذرون ًمرؾمقل اهللم: ٟم٘مقل هل١مٓء

!! اًم٘مٞم٤مُم٦م؟

!! هؾ ذف اًمٕم٤مئٚم٦م احل٤ميمٛم٦م أهؿ قمٜمدهؿ ُمـ ذف ٟمٌّل اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م؟

هؾ ذف اًمٕم٤مئٚم٦م احل٤ميمٛم٦م يدقمقهؿ إمَِم ؾمح٥م ؾمٗمػمهؿني واًملٝمديد سم٘مٓمع 

ٓ يًلحؼ ُمٜمٝمؿ أْن  اًمٜمٗمط وؾمح٥م آؾملثامراتني سمٞمٜمام ذف اًمٜمٌّل إقمٔمؿ

دىم٤مئؼ ومح٥ًم؛ اطملج٤مضم٤ًم قمغم عم٤مء قمـ اًمًٗم٤مرة إُمريٙمٞم٦م ذم اًمًٕمقدي٦م لي٘مٓمٕمقا ا

 ذم اًمقضمقدا
ٍ
. ًمٗمٞمٚمؿ اعمزء ًمٙمّؾ يمراُم٦ٍم وذٍف وقمّزة وإسم٤مء

 

ًمٚمقصقل إمَِم إهداف اًملل شمٙمٛمـ وراء صٜم٤مقم٦م هذا اًمٗمٞمٚمؿ   اًَمِذي طم٤مول 

طمٗم٤مفم٤ًم قمغم احلّري٦م  ُماًل ؿمخّمٞم٤ًم ؾُمِٛمح سمفأن دمٕمٚمف ع اًمٖمرب وأُمريٙم٤م سم٤مخلّمقص

فمروف اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل  اًمِمخّمٞم٦م ًمألومراد   ٓ سمّد ُمـ إظمذ سمٕملم آقمل٤ٌمر
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وارشم٤ٌمـمف سم٤مًمٖمرب ُمـ ضمٝم٦ٍمني وآٟملِم٤مر اإلؾمالُمل اًمقاؾمع ذم اًمٌالد اًمٖمرسمٞم٦م ُمـ 

: ل يٛمٙمـ أْن ٟمِمػم إمَِم هدوملم أؾم٤مؾمٞملماوذم هذا اعم٩م. ضمٝم٦ٍم أظمرى

. احلّد ُمـ آٟملِم٤مر اًمقاؾمع ًمإلؾمالم ذم اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م: اهلدف إّول

وم٘مد أصٌح أُّم٤م أَن اإلؾمالم يٜملنم اٟملِم٤مرًا واؾمٕم٤ًم وهيٕم٤ًم ذم اًمٌالد اًمٖمرسمٞم٦مني 

... ُمـ اًمقاوح٤مت

يمؼمى اعم١مؾم٤ًمت  (IFOB) ُم١مؾم٦ًم يمِمٗم٧م دراؾم٦م أضمرهت٤م أظمػماً ذم ُأوروسم٤م ف

ٓحت٤مد إورويب وؿمٛمٚم٧م ُمٕمٔمؿ دول ا نياًمٌحثٞم٦م اًمل٤مسمٕم٦م ًمٚمحٙمقُم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م

 أقمداد إوروسمٞملم قمـ زي٤مدة يمٌػمة ذم (ـٔػ يرى إوروبٔقن اإلشالم؟)سمٕمٜمقان 

 .اإلؾمالم ظمالل إقمقام اًمٕمنمة اعم٤موٞم٦م اًمذيـ اقملٜم٘مقا

وًمٜمدا وأعم٤مٟمٞم٤م ذحي٦م يمٌػمة ُمـ اعمقاـمٜملم ذم ومرٟم٤ًم وه أنَ وأؿم٤مرت اًمدراؾم٦م إمم 

قمغم اهلقي٦م اًم٘مقُمٞم٦م  ل ظمٓمراً ي يِمّؽ اًمقضمقد اإلؾمالم أنَ واعمٛمٚمٙم٦م اعملحدةني يرون 

 ؾمٞمام وأنّ  اعم٘مٌٚم٦مني ٓ ومقن ُمـ أؾمٚمٛم٦م أوروسم٤م ظمالل اًمٕمنميـ قم٤مُم٤مً ًمٚمٌالدني وُملخقّ 

اًمقضمقد  أنَ ومرٟم٤ًم وسمريٓم٤مٟمٞم٤م يرون ذم  قم٤مُم٤مً  35ُمـ  ُمـ اًمِم٤ٌمب أىمّؾ  يمٌػماً  ىمٓم٤مقم٤مً 

اإلؾمالُمل يثرى احلٞم٤مة اًمث٘م٤مومٞم٦م وي٤ًمهؿ ذم ٟم٘مؾ أوروسم٤م إمم طمٞم٤مة ضمديدة مل 

. هدوه٤م ُمـ ىمٌؾيع

يمؼمى اهلٞمئ٤مت  ني(د إٟمؽمٟم٤مؿمٞمقٟم٤مل)ويم٤من اعم١ممتر اًمٕم٤معمل ًمٚمٝمٞمئ٦م اًمٌٚمجٞمٙمٞم٦م 

ىمد يمِمػ ذم وىم٧م  نياعملخّمّم٦م ذم قمٛمؾ إطمّم٤مئٞم٤مت دوًمٞم٦م وظم٤مص٦م ذم أوروسم٤م

% 17سمٜم٦ًٌم  2011و  2010ن ارشمٗم٤مع إؾمٚمٛم٦م ذم أوروسم٤م ظمالل قم٤مُمل ؾم٤مسمؼ ع

. وسم٤مأيمؼم زي٤مدة يًجٚمٝم٤م اًمديـ اإلؾمالُمل ذم أور ًملٕمدّ 

ُمـ  ذم يمّؾ  أنَ ًمٌٚمجٞمٙمٞم٦م اًمديملقر ؾمٚمٞمامن ي٤مؾملم ُمدير اهلٞمئ٦م ا وُمـ ضم٤مٟمٌفني أيمدّ 

يذهٌقن  ني يٗمقق أقمداد اعمًٚمٛملم اًمذيـوًمٜمدا وومرٟم٤ًم وسمريٓم٤مٟمٞم٤م وأؾم٤ٌمٟمٞم٤مأعم٤مٟمٞم٤م وه

أوروسم٤م سمٙمثػم أقمداد اعمًٞمحٞملم اًمذيـ يذهٌقن ذم إمم اعم٤ًمضمد يقم اجلٛمٕم٦م 

. ًمٚمٙمٜم٤مئس يقم إطمد
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ُمٚمٞمقن ُمًٚمؿ حيٛمٚمقن  23يٙمقن قمدد اعمًٚمٛملم ىمد سمٚمغ .. ي٦موهبذه اإلطمّم٤مئ 

إمم  دوًم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمالحت٤مد إورويبني ويٜمْمؿّ  19اجلٜمًٞم٤مت إوروسمٞم٦م ذم 

 .ُماليلم ُمًٚمؿ 7ويّمؾ قمددهؿ إمم  نين سمّمقرة همػم رؾمٛمٞم٦موه١مٓءاعم٘مٞمؿ

اًمٜمٛمق اًمنيع ًمإلؾمالم ): شم٘مريرًا سمٕمٜمقان (اًمز إْن إنْ )ٟمنم ُمقىمع  وذم أُمريٙم٤م

يٕمؽمومقن أَن أقمداد اًَمِذيـ يٕملٜم٘مقن اإلؾمالم يمّؾ قم٤مم ذم اًمٕم٤ممل  (امل اًمٖمريبذم اًمع

 1200ؾمٜم٦م شمّؿ سمٜم٤مء أيمثر ُمـ  12اًمٖمريب يمٌػم ضمدًاني وهق ذم شم٤ًمرع ُمًلٛمرني ومٗمل 

سمٛمٕمّدل ُم٤مئ٦م ُمًجد ؾمٜمقي٤ًمني واًمٌمء : ُمًجد ذم اًمقٓي٤مت اعملحدة إُمريٙمٞم٦مني أي

م ُمـ إُمريٙمٞملم يلحّقًمقن إمَِم دقم٤مة اًمٕمجٞم٥م أَن ُمٕمٔمؿ اًَمِذيـ يٕملٜم٘مقن اإلؾمال

وي١ميّمد ُمٕمٔمؿ اًم٤ٌمطمثلم   وقمغم ! ًمإلؾمالم سمٕمد أْن يٚملزُمقا سمِمٙمٍؾ ُمذهٍؾ سملٕم٤مًمٞمٛمف

أّن أيمثر ُمـ قمنميـ أًمػ أُمريٙمل   اًمرهمؿ ُمـ قمدم وضمقد إطمّم٤مئٞم٦م دىمٞم٘م٦م 

يٕملٜم٘مقن اإلؾمالم يمّؾ قم٤ممني وذًمؽ سمٕمد أطمداث احل٤مدي قمنم ُمـ ؾمٌلٛمؼمني ومٕمغم 

َٓ أَن اًمٜملٞمج٦م اًمٕمٙمس ِِم٤ّم هق  ُملقىّمع سم٠مّن أقمداد اعمًٚمٛملم اجلدد ؾمٞمٜمخٗمض إِ

ضم٤مءت قمغم قمٙمس احل٤ًمسم٤متني وم٘مد أفمٝمرت اإلطمّم٤مئٞم٤مت اجلديدة أَن قمدد اًَمِذيـ 

. يدظمٚمقن اإلؾمالم ازداد سمِمٙمٍؾ يمٌػم سمٕمد أطمداث ؾمٌلٛمؼم

 أُّم٤م أَن ُمثؾ هذه إقمامل حيُد   سم٤مقمل٘م٤مدهؿ   ُمـ هذا آٟملِم٤مر اًمقاؾمعني ومٝمق ُمـ

يٜملٔمروٟمف ُمـ هذا اًمٕمٛمؾ اًمرظمٞمص؛ وذًمؽ ُمـ ظمالل إُُمقر  واظمالل ُم٤م يم٤من

: اًمثالصم٦م اًمل٤مًمٞم٦م

أَن اإلؾم٤مءة إمَِم أيمؼم ؿمخّمٞم٦م ذم اًمٙمقنني واًمٜمٌّل اعم١مؾمس هلذا اًمديـني  :إّول

٦ٌّم ًمًٗمؽ اًمدُم٤مءني ي٤ًمقمد  وإسمرازه ذم ؿمخّمّٞم٦م   واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل   ؿمٝمقاٟمٞم٦مني وحم

قمـ دراؾم٦م اًمديـ اإلؾمالم واًملٗمٙمػم ذم آٟمل٘م٤مل  اعمجٛملع اًمٖمريب قمغم آسملٕم٤مد

 .إًمٞمف

ُمـ ظمالل ُم٤م يلقىّمٕمقٟمف ُمـ رّدات ومٕمؾ همػم ُمدروؾم٦م ُمـ سمٕمض و أَٟمف :افثٚين

اعمٜملًٌلم إمَِم اإلؾمالمني ُمـ اًم٘ملؾ وآقملداء قمغم اًمٙمٜم٤مئس ورضم٤مل اًمديـني سمؾ ٓ 
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شمٜمٗمػم ُمـ سم٠مقمامل شمقضم٥م ال ٟمًلٌٕمد أْن يٙمقن اًمٖمرب ىمد دّس سمٕمض اًَمِذيـ ي٘مقُمقن

. م اًمٕم٘مؾ اجلٛمٕمل اًمٖمريباإلؾمالم واعمًٚمٛملم؛ ًمٞمٜمٕمٙمس ذًمؽ ؾمٚم٤ًٌم أُم٤م

ني (طمرّي٦م اًملٕمٌػم)شمّمقير اعمًٚمٛملم يم٠مّّنؿ مج٤مقم٤مت وّد ُم٤م يًّٛمك سم   :افثٚفٞ

ـّ احلرني وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ . واًمديٛم٘مراـمٞم٦مني واحلرّي٦م اًمٗمردي٦مني واًمٗم

خيّٓمط ًمف إقمداء قمغم إهل٤مء اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل وحم٤موًم٦م إؿمٖم٤مًمف قماّم  :اهلدف افثٚين

هم٤مل سمٕمض وهذا اًمٌمء يلّؿ أيْم٤ًم قمـ ـمريؼ إش. ُمًلقى احلٙمؿ واحلٙمقُم٤مت

إىمٚمٞم٤مت اعمقضمقدة ذم سمٚمداّنؿ   يم٤مٕىم٤ٌمط ذم ُمٍم  ؛  ؿمٕمقسمٜم٤م اعمًٚمٛم٦م سمٍماٍع ُمع

. ًمٜمٜمًك اًمٍماع إؾم٤مس ُمع اًمٕمدو اًمّمٝمٞمقين

ؾم٦ٍم وقمغم أؾم٤مس شمِمخٞمص إهداف ٓ سمّد ًمٜم٤م ُمـ اًملخٓمٞمط سمٓمري٘م٦ٍم ُمدرو

وطمٙمٞمٛم٦مني ٟمٗمّقت ُمـ ظمالهل٤م قمٚمٞمٝمؿ حت٘مٞمؼ هذه إهداف اخلٌٞمث٦م؛ وذًمؽ ُمـ 

: ظمالل أًمٞم٤مت اًمل٤مًمٞم٦م

ني ُمـ ظمالل شم٠مًمٞمػ شمٕمريػ اًمٕم٤ممل سمٕمٔمٛم٦م اًمٜمٌل اعمّمٓمٗمك حمٛمد .1

ني وشمرمج٦م يمٚمامشمفني طمقل ؾمػمشمف وؿمخّمٞملف وظمّم٤مئّمف اًمٙمل٥م واعم٘م٤مٓت

وهذا ُم٤م ؾمقف  .وشمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم إسمٕم٤مد اعمخلٚمٗم٦م ذم رؾم٤مًملف اًمٕم٤معمٞم٦م

؛ طمٞم٨م ؾمٜمقرد ذم يمّؾ قمددٍ ُمـ (رشٚفٜ افثَِغ)ٟمٚملزم سمف ذم جمّٚملٙمؿ 

 .أقمداده٤م سمٕمض اعم٘م٤مٓت اًملل هتلّؿ هبذا اجل٤مٟم٥م إن ؿم٤مء اهلل

دطمض شمّره٤مهتؿ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م واًمل٤مرخيٞم٦مني وإصم٤ٌمت أَن شمقهلم  .2

م إدي٤من اعم٘مدؾم٤متني واعمس سمٙمراُم٦م إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مءني أُمٌر خم٤مًمٌػ ًملٕم٤مزم

 .اًمًاموي٦مني ويٕمّد ضمريٛم٦ًم ذم اًم٘مقاٟملم اًمدوًمٞم٦م واًمقوٕمٞم٦م

شمٜمٌٞمف إُُم٦م قمغم أَن ردات اًمٗمٕمؾ اعمِمٌقه٦مني واًملل ٓ متّثؾ اإلؾمالمني  .3

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئژ وخت٤مًمػ ىم٤مٟمقن اًم٘مرآن 

َٓ وؾمٞمٚم٦م ًملح٘مٞمؼ أهداف إقمداء ُمـ  تني ًمٞمس[164: إٟمٕم٤مم] ژ  یی إِ

 .هؿ عمثؾ هذه إومالم واًمرؾمقم اعمًٞمئ٦مظمالل ٟمنم
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 ةدوزم ل اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م ٓؾملّمدار إداٟم٦ماًمًٕمل احلثٞم٨م ُمـ ىم٥م .4

ُمع شمِمخٞمص ود هذا اًملٕمُرض اعمٝملم ٕقمٔمؿ ٟمٌٍل ُمـ إٟمٌٞم٤مءني  ةواوح

. اًمٕم٘مقسم٤مت اًمالزُم٦م عمثؾ هذه اجلريٛم٦م

 إسمراز اعمًٚمٛملم ًمٖمْمٌٝمؿ وقمدم ىمٌقهلؿ عمثؾ هذه إومٕم٤مل اًمرظمٞمّم٦مني قمغم .5

اعمًلقى اًمِمٕمٌل واحلٙمقُملني ؾمقاء قمـ ـمريؼ ومرض قم٘مقسم٤مت دم٤مري٦م 

واىملّم٤مدي٦م قمغم سمٕمض اًمدول اًمداقمٛم٦م عمثؾ هذه اًملٍُموم٤متني أم اؾملدقم٤مء 

وؾم٤مئر ُم٘مّدرات اًمدول  ؾمٗمرائٝم٤مني أم اًملٝمديد اعمٜم٤مؾم٥م سمام يرسملط سم٤مًمٜمٗمط

 .اإلؾمالُمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م

اإلؾمالُمٞم٦مني اًمًٕمل ٓؾملّمدار ُمقاىمػ ُمٜم٤مؾم٦ٌم وُمقطمدة سملم يم٤موم٦م اًمدول  .6

اًمدول  واًمْمٖمط اًمدوزم اعمخلٚمػ ُمـ ظمالل اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمٜمٔمٛم٦م

 .اإلؾمالُمٞم٦م وإُمؿ اعملحدة؛ إلداٟم٦م هذه اإلؾم٤مءة

ويٕمجٌٜمل ذم ظمل٤مم هذه آوملل٤مطمٞم٦م أْن ٟمذيّمر أُمريٙم٤م اًملل شملِمّدق سم٤مًم٘م٤مٟمقنني 

ني (Hate crimes law)واحلرّي٦مني واًمديٛم٘مراـمٞم٦مني أَّن٤م ؾمٜم٧ّم ُم٤م يًّٛمك قمٜمدهؿ 

ـّ ني و(ضمرائؿ اًمٙمراهٞم٦م): وهل اًملل شمٕمٜمل سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ف ضمرائؿ اًمٙمراهٞم٦م شمّم

آظتداء  :ن اجلرائؿـف إٓحٔٚزز وؿد  توؿّ افًْػ افذي  ّر » :اقمغم أّٟمف ىم٤مٟمقٟمٞم٤مً 

شز افرشقمٚت أو افُتٚبٚت رز اإلإلٕٜٚز افتحّر اجلجلديز  ريٛ ادّتُِٚتز افتْؿّ 

 .شادجلٔئٜ وؽرإلٚ

ٟمل٤ًمءل أَن إه٤مٟم٦م أيمثر ُمـ ُمٚمٞم٤مر ُمًٚمؿ سمرؾمقُم٤مت ُمٝمٞمٜم٦مني وهٜم٤م حيّؼ ًمٜم٤م أْن 

َٓ يٕمّد ُمـ ضمرائؿ اًمٙمراهٞم٦م؟ !! وأومالٍم رظمٞمّم٦مني أ

... والٌل ي٤م ًمف ُمـ والل

 

*     *     *
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 اإلساءة إىل سسىه اىشمحت
ًّة  انتهاك لكّن القًي اإلنشان

 ون أزيج القائد اخلاونئٌ
  

 ٍْخ علً محسن:دإعدا  الَّش

 

 
ّٓ إن أُمٙمـ أن  ٓ يًلٓمٞمع أطمدٟم٤م أن يلحّدث قمـ اًمِمٛمسني أو أن يّمٗمٝم٤مني إ

وم٤مًمِمٛمسني ذًمؽ اًمٙمقيم٥م اًمًاموّيني هل٤م ٟمقر يٌٝمر .. يٌٚمغ إًمٞمٝم٤م سمٛمٜملٝمك قمٚمٛمف

وهل٤م دفءني سمؾ طمرارة قم٤مًمٞم٦م سمدرضم٦ٍم ه٤مئٚم٦م ٓ .. إسمّم٤مرني ويٖمِمٞمٝم٤مني وخيٓمٗمٝم٤م

ني وٓ شم٘مؽمب ُمٜمٝم٤مني خم٤موم٦م أن شمّمٝمره٤م أو أن شملحّٛمٚمٝم٤م إضم٤ًممني ومال شمدٟمق إًمٞمٝم٤م

.. شمذيٌٝم٤م أو أن شُمٕمدُمٝم٤م وشُمٗمٜمٞمٝم٤م

ّٓ سمٛم٘مدار ُم٤م يٛمٙمـ ًمإلٟم٤ًمن أن يدريمٝم٤مني أو  ٓ يٛمٙمـ احلدي٨م قمـ اًمِمٛمس إ

. أن ي٘مؽمب ُمٜمٝم٤مني ومٝمق يدريمٝم٤م ُمـ سمٕمٞمدني وًمٙمٜمّف يّمٕم٥م أن حيٞمط هب٤م إطم٤مـم٦ًم شم٤مُّم٦م

. [85: اإلهاء]﴾ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم

واًمِمٛمس   قمغم قمٔمٛملٝم٤م وسمديع صٜمٕمٝم٤م   هل جمّرد خمٚمقٍق ُمـ . هذا يمّٚمف
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: اعمخٚمقىم٤مت اًملل ؾمّخره٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمإلٟم٤ًمنني يمام ىم٤مل   قمّز ُمـ ىم٤مئؾ  

. [33: إسمراهٞمؿ]﴾ ی  ی  ی  جئ  یېئ  ېئ   ىئ  ىئ    ىئ﴿

! ومٙمٞمػ   إذًا   إذا أردٟم٤م أن ٟملحّدث قمـ ؾمّٞمد اًمٙم٤مئٜم٤متني وأذف اعمخٚمقىم٤مت؟

يمٞمػ إذا أردٟم٤م أن ٟمذيمر أوص٤مف أومْمؾ اًمٌنمني واإلٟم٤ًمن إيمٛمؾ قمغم اإلـمالقني 

يمٞمػ إذا أردٟم٤م أن ٟملحّدث قمّٛمـ ! ني وإمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ُمٜمذ ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم آدم

! ؟(اأسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ حمّٛمد)ني وذم إرض (أرد)ؾماّمه اجلٚمٞمؾ ذم اًمًاموات 

ه اخل٤مشمؿ ًمًٚمًٚم٦م طمٌٞم٥م اهلل شمٕم٤مممني وُمـ اصٓمٗم٤مه قمغم ظمٚم٘مفني وضمٕمؾ حمّٛمد

!! أٟمٌٞم٤مئفني وظمػمشمف ُمـ ظمٚم٘مف

إذا يم٤مٟم٧م اًمِمٛمس هل اًم٘مٓم٥م ذم قم٤ممل اًمٙمقايم٥مني وهل ُمريمز إضمرام 

وإذا يم٤من ٟمقر اًمِمٛمس   وهق ٟمقر ُم٤مّدّي   .. اًمًاموّي٦م واعمحقر اًمذي شمدور طمقًمف

.. وإذا يم٤مٟم٧م طمرارة اًمِمٛمس شمّمٝمر إضم٤ًمم وشمذيٌٝم٤م.. ُيٖمٌم إسمّم٤مر ويٌٝمره٤م

هق ىمٓم٥م قم٤ممل اًمقضمقد سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم  إقمٔمؿ حمّٛمد سمـ قمٌد اهلل وم٢مّن رؾمقل اهلل

اعمخٚمقىم٤متني وهق حمقر اًمٙمقن اًمذي ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤مممني سمجٛمٞمع ُم٤م ومٞمف ُمـ خمٚمقىم٤مٍت 

وإّن ٟمقره اعمٕمٜمقّيني ويمامًمف اإلٟم٤ًميّنني وطمرارة اإليامن ذم ىمٚمٌف .. ؾماموّي٦ٍم وأروّٞم٦م

وإّن .. وب اًمٌنم وأومئدهتؿني ٕيمؼم سمٙمثػٍم ُمـ أن حتٞمط سمف ىمؾاًمٙمٌػم اًمداومئ

اًمٕم٘مقل اًمٌنمّي٦م ٕوٞمؼ ُمـ أن شمٜم٤مل طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمامل اًمٜمٌقّي اإلٟم٤ًميّنني وطم٘مٞم٘م٦م 

ديـ ذم رؾمقل اهلل إيمرم ًّ .. اخلالوم٦م اإلهلّٞم٦مني اعملجّٚمّٞملم واعملج

ٓ )ني وأصح٤مب قم٘مقٍل (ٓ سمنم)وسم٤مًمرهمؿ ُمـ هذا يمّٚمفني يٓم٤مًمٕمؽ اًمٞمقم سمنٌم 

ني حي٤موًمقن   سمزقمٛمٝمؿ   أن يٕمّلٛمقا قمغم (ن سم٤مًمٕمٛمكُمّم٤مسمق)ني وُأوًمق أسمّم٤مٍر (قم٘مالء

صٗمح٦م اًم٤ًمطم٦م اًمٜمٌقّي٦م اًمٜمقراٟمّٞم٦م اعملألًمئ٦مني قمؼم اًمًخري٦م وآؾملٝمزاء وشمقضمٞمف 

اإلؾم٤مءات ودم٤موز اخلٓمقط احلٛمر اًملل ٓ ُيًٛمح سملج٤موزه٤مني وحتريػ احل٘م٤مئؼ 

دًا اًمل٤مرخيّٞم٦م واإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م اًمقاوح٦مني ويمّؾ ذًمؽني سم٠مؾمٚمقب اًم٤ًٌمب واًمِمل٤مئؿني وسمٕمل

اإلٟمّم٤مفني وأدٟمك ُملٓمّٚم٤ٌمت اًمٌح٨م ويمّؾ اًمٌٕمد قمـ إدًّم٦م واعمًلٜمداتني واًمٕمدل 
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... اعمقوققمّل 

ّٓ يم٤مًمل٤مومف اًمًٗمٞمف اًمذي ي٘مػ قم٤مضمزًا قمـ اًمٜمٔمر  وُم٤م ه١مٓء   ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر   إ

إمم يمٌد اًمِمٛمسني ًمئاّل يٜم٘مٚم٥م إًمٞمف سمٍمه ظم٤مؾمئ٤ًمني شم٤مئٝم٤ًمني وًمٙمٜمّف ُمع ذًمؽني يٍّم قمغم 

 !!ورًا ُيرىني وؿمٕم٤مقم٤ًم يٛمأل أوم٤مقإٟمٙم٤مر أّن ًمٚمِمٛمس ن

ني وأطمًٜمٝمؿ أدسم٤ًمني وأيمٛمٚمٝمؿ قم٘مالً ني أرضمح اًمٜم٤مس ومٙمراً  رؾمقل اهللًم٘مد يم٤من 

 وهق.. وأـمٞمٌٝمؿ ظُمٚم٘م٤ًمني وأصدىمٝمؿ طمديث٤ًمني وأووم٤مهؿ قمٝمدًاني وأرسمٓمٝمؿ ضم٠مؿم٤مً 

وأومّمح وأطمٙمؿ احلٙمامءني قم٘مؾ اًمٕم٘مالءني أو نيوأسمٚمغ اًمٌٚمٖم٤مءني ذيمٞم٤مءذيمك إأ

.. ءاًمٗمّمح٤م

 



﴾ ٻ  پ  پ   پ  پ﴿: ني وم٘م٤ملوىمد زيّمك اهلل شمٕم٤ممم قم٘مٚمف اًمنميػ

. [2: اًمٜمجؿ]

. [3: اًمٜمجؿ]﴾ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ﴿: وزيّمك صدىمف وًم٤ًمٟمفني وم٘م٤مل

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ﴿: وزيّمك ذيٕملف اعم٘مّدؾم٦م اًمٖمّراءني وم٘م٤مل

. [5  4: اًمٜمجؿ]﴾ٹ   

 ﴾ڇ   ڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ   چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ ﴿: وزيّمك وم١مادهني وم٘م٤مل

. [11   10: اًمٜمجؿ]

. [17: اًمٜمجؿ]﴾ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ   ﴿: وزيّمك سمٍمهني وم٘م٤مل

ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ﴿: وزيّم٤مه وأصح٤مسمفني وم٘م٤مل

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ ڀڀ

. [29: اًمٗملح]﴾ڤ

: وؾمج٤مي٤مه اًمٗم٤موٚم٦م وأدسمف اًمٙم٤مُمؾني وم٘م٤مل وىمد زيّمك اهلل شمٕم٤ممم ظُمُٚم٘مف اًمنميػ

. [4: اًم٘مٚمؿ]﴾ڱ  ڱ     ڱ  ں  ﴿
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وذم إمج٤مل هذا اعمدح شمٙمٛمـ اًمٕمٔمٛم٦م . وهق أقمٔمؿ ُمدٍح إهلٍل ذم طمّؼ خمٚمقق

ني اًماّلُملٜم٤مهٞم٦مني وخيلٌئ اإلقمج٤مب اإلهلّل   إذا صّح اًملٕمٌػم   سم٠مدب رؾمقل اهلل

.. وأظمالىمفني وُمٜم٤مىمٌفني وومْم٤مئٚمف

 يمام ورد قمٜمف. ّصف اهلل شمٕم٤ممم سمف دون ؾمقاه ُمـ اخلٚمؼوهق أدٌب رسّم٤ميّنني اظم٧م

وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم   ذم إؿم٤مرةٍ إمم ٟمامذج ُمـ . شأّدبْل رّّب ؾٖحجلـ  ٖديبل»: أّٟمف ىم٤مل

: إقمراف]﴾ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ﴿: هذا اًمل٠مدي٥م اإلهلّل  

199] .

 

اًمٙمريٛم٦مني ظمّم٤مئّمف و نيشمفؿمخّخ  ث قمـشملحدّ  ياًم٧ماهلل يمثرت آي٤مت  ىمدل

ني وًمٙمٜمّٜم٤م ٟمالطمظ ومٞمٝم٤م شمريمٞمزًا قمغم صٗم٦م اًمرر٦م سمقصٗمٝم٤م صٗم٦ًم وصٗم٤مشمف اًمٗم٤موٚم٦م

ٺ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ﴿: ني ىم٤مل شمٕم٤مممحمقرّي٦ًم ذم ؿمخّمّٞملف إظمالىمّٞم٦م

  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

. [159: آل قمٛمران]﴾ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم

. [128: اًملقسم٦م]﴾﮵  ﮶  ﮷    ﮸  ﮹  

ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ﴿: وذم آي٦ٍم ُأظمرى ي٘مقل أصدق اًم٘م٤مئٚملم

ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ۉۋ  ۅ  ۅ

. [61: اًملقسم٦م]﴾ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  وئەئ     ەئ  وئ

يـ ذم اًمّؾ ر٦م واًمرومؼ واًمٕمٗمق واًمرقمـ ضمقاٟم٥م ًمٜم٤م  يحتؽسمٛمجٛمٚمٝم٤م  اتوم٤مٔي

 وهل شمّمٗمف. شمٕم٤مُمٚمف ُمع أظمريـذم وني وذم ؾمٚمقيمفني وومٕم٤مًمفني ؿمخّمّٞملف

واٟمِمٖم٤مًمف  نيؿم١موّنؿايمؽماصمف لوني اهلامُمف سم٤معمًٚمٛملمُمدى  شمٙمِمػ قمـ سم٠موص٤مٍف 

ني ررلف هبؿ قمـ ُمدى ؿمٗم٘ملف وشمٕمؼّم وطمرصف قمٚمٞمٝمؿني وسم٘مْم٤مي٤مهؿ ومهقُمٝمؿني 
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ُمـ  فمالًٓ  وم٢منّ  نياًملٕم٥مة وّق يّمٞم٥م اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ سمٕمض اعمشيم٤من ه طملم ويمٞمػ أنّ 

. احلزن ختّٞمؿ قمٚمٞمفإؾمك و

سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل   قمـ هذه اًمؽمسمٞم٦م اإلهلّٞم٦مني وهذا اًمل٠مدي٥م اًمرسّم٤ميّنني اًمذي ٟمل٩م   

إمم أن يٙمقن اًم٘مدوة وإؾمقة احلًٜم٦م ًمٚمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًمني أو    أوصٚمف أهٚمٞم٦م ذاشمٞم٦م

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئ  ۇئ        ﴿: ًمّمٗمقهتؿني وهؿ ُمـ طمّٙمٛمقا قم٘مقهلؿني ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف

. [21: إطمزاب]﴾ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی

وعمـ ٓ .. وعمـ ٓ يٕمرومف.. عمـ حي٥ّم أن يٕمرومف.. اًمٜمٌّل إقمٔمؿهذا هق 

.. يريد أن يٕمرومف

ني اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ اجل٤مُمع ًملامم اًمٙمامٓت واًمٗمْم٤مئؾ إظمالىمّٞم٦م  سمحٍؼ   هق 

يم٤موّم٦ًمني سمؾ ًمٜم٤مس لوصػ سم٠مّٟمف رر٦م طمّدًا اؾملحّؼ ُمٕمف أن ُي  وىمد سمٚمغ ُمـ يمامًمف

 .[107: إٟمٌٞم٤مء]﴾ک  ک  گ         گ  گ ﴿: ًمٚمٕم٤معملم يم٤موّم٦ًمني ىم٤مل شمٕم٤ممم

ني سمٜمحق اإلـمالق (اًمرر٦م)هذه اًمِمخّمّٞم٦م اًمرائٕم٦م اًملل قُمؼمر قمٜمٝم٤م   ىمرآٟمّٞم٤ًم   سم  

ني وشمٕمّٚمؼ ىمّقة احل٥ّم اعمّمدرّيني هل ٟمل٤مج اصٓم٤ٌمغ اًم٘مّقة اًمٕم٤مىمٚم٦م سم٤مًمّمٌٖم٦م اإلهلّٞم٦م

واًمٕمِمؼ اإلٟم٤ًميّن سم٤مًمٙمامل اإلهلّل اعمٓمٚمؼني سمحٞم٨م ُيّمٌح يمّؾ قمٛمٍؾ ص٤مدٍر ُمـ 

اإلٟم٤ًمن قمٛماًل ُمٕمجقٟم٤ًم سم٤محل٥ّم اإلهلّلني ًمٞمّمٌح اإلٟم٤ًمن   يمام شمرُمز إًمٞمف أي٦م 

 .[115: اًمٌ٘مرة]﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴿: اًمٙمريٛم٦م  

ّٓ  ُمرشم٦ٌم وهل.. ني سمؾ ٓ يلٞمّن ٕطمدٓ يلٞمّن ّٕي يم٤منهق ُم٘م٤مم   قمٚمٞم٤م مل يٜمٚمٝم٤م إ

.. ﴾گ  گ  ني ُمرشم٦ٌم ﴿اًمٜمٌّل إيمرم

قمـ سمٕمض ظمّم٤مئص هذه اعمرشم٦ٌم  وىمد حتّدث اإلُم٤مم اًمًّٞمد قمكّم اخل٤مُمٜمئل

 : اًمٜمٌقّي٦مني وم٘م٤مل

 ؛قمٓمقوم٦م ٟمٔمرةً إًمٞمف سمحٞم٨م ًمق ٟمٔمر إمم احلجر ًمٜمٔمر  إّّن٤م ُمرشم٦ٌم اؾملحّ٘مٝم٤م»

 نيضمٝمؾ يم٤مٟم٧م ٟمٔمرة اًمرر٦م طمّلك ٟمٔمرشمف ٕيب ...ومٞمف أصمر اعمحٌقبيم٤من جيد ّٕٟمف 

ّٕٟمف يم٤من يٕمٚمؿ أّن سم٘م٤مء أيب ضمٝمؾ ذم دار اًمدٟمٞم٤م  ؛ىملٚمف ًمف يم٤من رص٤مص٦م اًمرر٦مطملك و
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ّن ٟمٔمؿ إُمقر ورقم٤مي٦م طم٘مقق أظمريـ وإظمناٟمفني شمٞمٝمف ووالًمف وذم  زي٤مدةً  ييٕمـ

يٛملّد ًمئاّل  نياًمٗم٤مؾمد اًمٕمْمقاضملث٤مث وسمؽم ُم١ًموًمّٞم٦م  اًمٜمٌّل قم٤مشمؼ قمغم  ىًمؼأ

قمٚمٞمٜم٤م   و ّينييٕمٛمؾ وومؼ اًم٘م٤مٟمقن اإلًمف يم٤من اًمٜمٌّل وىمد . يـوم٤ًمده إمم أظمر

قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ويرشّمٌف وُم٤م يٗمروف  ٟمٗمًفني ًم٘م٤مٟمقنذا ا ًمفيـشم٤مسمع  أن ٟمٙمقن ٟمحـ أيْم٤ًم 

ٟمٕمٞمش وٟمحـ ذم هذا اًمٕم٤ممَل ني ﴾گ  گ  ﴿ يم٤من اًمٜمٌّل ف. ياًملقزّم واًملؼمّ 

ر عمحّٛمد اًمٜمقر اًمٓم٤مهومٜمحـ   إذًا   ٟمًلٔمّؾ فمالل اًمرر٦م اإلهلّٞم٦مني ذم فمالل 

 .شاعمّمٓمٗمك

سمٜمحق اًمٖمْم٥م اًمِمخّخني  اًمٜم٤مسأطمٍد ُمـ يٖمْم٥م يقُم٤ًم ُمـ  ُم٤م يم٤من اًمٜمٌّل 

يم٤من يًلٛمع هلؿ سمًٕم٦م صدرني ويدقمقهؿ دائاًم اًمّم٤مدر ُمـ دواومع ذاشمّٞم٦م سمحل٦مني وإّٟمام 

٦ٌّم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿني ويم٤من ي٘مقل  قمٜمف  ومٞمام ُروي  إمم اًملٕم٤مُمؾ سم٤مًمرر٦م واًمٕمٓمػ واعمح

ّٓ ظذ رحٔؿ واّفذي ٍٕز بٔده ٓ»:     .شيوع اهلل افرمحٜ إ

: هؾ ٟمحـ رر٤مء؟ أضم٤مهبؿ نيي٤م رؾمقل اهلل: وطملم ؾم٠مًمف اعمًٚمٛمقن ىم٤مئٚملم

  .شفٔس اّفذي يرحؿ ٍٕجلف وأإلِف خّٚصٜز وفُـ اّفذي يرحؿ ادجلِّغ»

أّّن٤م ٓ شُم٘مٌؾ ذم : واًمٜمٌقّي٦م دائرة وؾمٞمٕم٦م ضمّدًاني سمٛمٕمٜمكاًمرر٦م اإلهلّٞم٦م دائرة ف

ًمْمّٞم٘م٦مني وهل اًمدائرة اًمِمخّمّٞم٦مني أو اًم٘مري٦ٌم ُمـ اًمِمخّمّٞم٦م؛ ّٕن وٛمـ اًمدائرة ا

اًمدائرة اًمْمّٞم٘م٦مني ىمد ٓ شمٜمٓمٚمؼ ُمـ يمامٍل إٟم٤ًميٍن قم٤مّم سم٘مدر ُم٤م : هذه اًمدائرةني أقمٜمل

دائرة اًمرر٦م . هل شمٜمٓمٚمؼ ُمـ ُمّم٤مًمح وُمٜم٤مومع ؿمخّمّٞم٦مني أو ىمري٦ٌم ُمـ اًمِمخّمّٞم٦م

ذًمؽ اًمذي اىملٍمت  ٓقمٛمقُم٤ًمني شمِمٛمؾ ُمـ قمّٛم٧م ررلف اعمًٚمٛملم  قمٜمد اًمٜمٌّل 

  .وُمـ يٕمٜمٞمف أُمرهؿ ذم اًمٜمٓم٤مق اًمٗمردّي  أو قمغم أهؾ سمٞملف نيررلف قمغم ٟمٗمًف

ني وسم٤معمًٚمٛملم قمٛمقُم٤ًمني سم٠مصح٤مسمف اًملل يم٤مٟم٧م دمٛمٕمفقمالىم٦م وقمـ ـمٌٞمٕم٦م ال

يم٤من إب  ني ومٝمقسمٕمضبسمٕمْمٝمؿ  شملج٤موز ُمثؾ قمالىم٦م اًمٜم٤مس ومٝمل قمالىم٦م

زيمٞملٝمؿ وهدايلٝمؿ شمرسمٞملٝمؿ وتقمغم يمّؾ احلرص حيرص اًمذي اًمرطمٞمؿ سم٠موٓده 

. اؾمل٘م٤مُملٝمؿ وؾمٕم٤مدهتؿو
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 :اًم٘م٤مئدي٘مقل اإلُم٤مم هذا اعمٕمٜمك وذم 

ٟمٗمًف اًمذي يلٕم٤مُمؾ ُمع أصح٤مسمف؟ ذم اًمقىم٧م  يمٞمػ يم٤من ٟمٌّل اإلؾمالم»

سمٕمد أن و نيسمٕمد أن يٞم٠مس ُمـ هدايلٝمؿ نيُئمٝمر ومٞمف اًمِمّدة قمغم اًمٙمّٗم٤مر يم٤من

سمؾ  نيوأشم٤ٌمقمف يم٤من يم٤مٕب اًمرطمٞمؿ سم٠مصح٤مسمفومٝمق ني سمِمٙمٍؾ قمٚمٜمّل  يٜم٤مصٌقه اًمٕمداء

 .شأيمثر ُمـ أب رطمٞمؿيم٤من سم٤مًمٜم٦ًٌم هلؿ 

ُمٜمذ سمدء اخلٚمٞم٘م٦م وطمّلك ّن٤ميلٝم٤مني ٓ يقضمد سملم قم٤ٌمد اهلل ُمـ هق إّٟمف : وسمحٍؼ ٟم٘مقل

واًمرر٦م هذا اًمٕمٓمػ واًمرأوم٦م . ُمـ اًمرؾمقل إيمرمأيمثر قمٓمٗم٤ًم ورأوم٦ًم ورر٦ًم 

ٌّٝم٤م ًمفني ىمٚمقب اًمٜم٤مس سمفنياخل٤مّص٦م هق اًم٥ًٌم اًمرئٞمس ذم شمٕمّٚمؼ  ًّم٘مٝم٤م طمقًمفني وشمح وطم

ٟم٤ًمئؿ إًمٞمٝم٤م  قمغم ُمّم٤مريٕمٝم٤م ًملٜمٗمذاًم٘مٚمقب أسمقاب وملح وهق   سم٤مًمل٤مزم   ُم٤م أّدى إمم 

اًمِمديد يِمٕمر ذم أقمامق أقمامىمف سم٤محلزن  يم٤منوًمذا . واًمٜمٌقّي٦م اهلداي٦م اإلهلّٞم٦م

واًملٞمف ذم فمٚمامت اجلٝمؾ  ونىمٌعذمـمريؼ اهلداي٦م قمٜمدُم٤م يم٤من يْمّؾ سمٕمض اًمٜم٤مس 

 .واًمْمالًم٦م وآٟمحراف

ة إمم هذه اخلّمقصٞم٦م ذم ؿمخّخ   ذم إطمدى ظمٓمٌف ُمِمػمًا    ُم٤ممي٘مقل اإل

 :رؾمقل اهلل

حيزن ًمٚمٜم٤مس اًّمذيـ مل هيلدواني سمحٞم٨م إّن اهلل شم٤ٌمرك  يم٤من ٟمٌّل اإلؾمالم»

ومخ٤مـمٌف اهلل  نيؿمّؼ إُمر قمٚمٞمفأن طمزٟمف ُمـ وىمد سمٚمغ . وشمٕم٤ممم يم٤من ُيقاؾمٞمف ذم ذًمؽ

يم٤من . ىمرآن ًملِم٘مك ُمـ أضمؾ اًمٜم٤مسال ٟمّزل قمٚمٞمؽنسم٠مّٟم٤م مل  شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن

أعم٤ًم قمغم ؿمٕمقب إرض يمحزن إب قمغم أوٓدهني ويم٤من حيزن قمغم  طمزٟمف

اًمٙم٤مومريـ قمٜمدُم٤م يراهؿ طمٞم٨م مل هيلدوا ويًػموا قمغم اًمٗمٓمرة اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م اًملل 

 .شظمٚم٘مٝمؿ اهلل قمٚمٞمٝم٤م

:  وأي٤مت اًمٙمريٛم٦م اًملل شملحّدث قمـ ذًمؽ يمثػمة

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     گگ  گ  ڑ  ک  ک  ک  ک﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم: ُمٜمٝم٤م

. [8: وم٤مـمر]﴾ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ڻں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڱڱ  ڱ  ڱ
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ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم: وُمٜمٝم٤م

. [6: اًمٙمٝمػ]﴾ڤ  ڦ

. [3: اًمِمٕمراء]﴾پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم: وُمٜمٝم٤م

. إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت

ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي ذيمره ًمف  اًمقصػ وهبذا اؾملحّؼ اًمرؾمقل اًمٙمريؿ

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﴿ :ىمقًمف قمّز وضمّؾ 

 .[128: اًملقسم٦م]﴾﮵  ﮶  ﮷    ﮸  ﮹

وجُيٝمد ٟمٗمًف جلٝمديمؿني  نيي٠ممل ٕعمٙمؿواًمذي  نيومٝمذا اًمٜمٌّل اًّمذي ُأرؾمؾ إًمٞمٙمؿ

رؤوف  نيقمغم هدايلٙمؿني وؾم٥ٌم هذا اإلسار أّٟمف رطمٞمؿ سمٙمؿ يٍّم  نيهذا اًمرؾمقل

شم٠مؾّمٗمف قمغم وُمـ ؿمّدة  شمف قمغم اًمٜم٤مسنيؿمٗمؼود سمٚمغ ُمـ ؿمّدة طمزٟمف سم٤معم١مُمٜملمني وق

يمّؾ اًمًٕم٤مدة ًمٕم٤ٌمد اهللني اخلػم وؿمّدة متٜمّٞمف ُمـ و نيطم٤مل اًمٙمّٗم٤مر واجل٤مطمديـ ًمٚمحّؼ 

اًم٤ًمطم٦م اإلهلّٞم٦م أن شمقاؾمٞمف   ُمـطمّلك اىمل٣مقم٤ٌمد اهللني أن و٤مق إُمر قمٚمٞمف يمثػمًاني 

ُم٤م يػ ُمـ أن هيٚمؽ ُمـ ؿمّدة طاًمّؾ اًمرىمٞمؼ اعمح٥ّم وختّٗمػ قمٜمف وحتٗمظ هذا اًم٘مٚم٥م 

. اجلٝمٚم٦م إؿم٘مٞم٤مءاهلّؿ واحلزن قمغم ه١مٓء يٕمؽميف ُمـ 

 



ق سم٠مظمالىمف يلٕمّؾ  ضم٤مٟم٥م ُمـ ٟمقر رؾمقل اهللسم٢ميراد  ومٞمام يكمٟمٙملٗمل 

 .ة وقمنمشمف ًمٚمٜم٤مسآضملامقمّل 

 :فِْٚس مالؿٚ ف (1

أحدًا ؿط ؾْزع يده مـ  اهللمٚ صٚؾح رشقل »: ىم٤مل قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  

دم حٚجٜز أو حديٞ  ومٚ ؾٚووف أحد ؿطّ . يدهز حتك يُقن إلق افذي يْزع يده

 .شؾٕٚكف حتك يُقن افرجؾ إلق افذي يْكف
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وإن ـٚن فٔهٚؾحف افرجؾ ؾام يسك رشقل »: اًمّم٤مدقضمٕمٗمر قمـ اإلُم٤مم   

إذا صٚؾحف  ـٚن افرجؾ ز ؾىْقا فذفؽؾِاّم . حتك يُقن إلق افتٚرك. يده اهلل

 .شمٚل بٔده ؾْزظٓٚ مـ يده

 

 :جمِجلف (2

قمـ جمٚمس رؾمقل  اعم١مُمٜملم ي٠ًمل واًمده أُمػم قمـ اإلُم٤مم احلًلم  

ّٓ  ـٚن»: ني وم٘م٤ملاهلل وإذا إتٓك إػ ...  ظذ ذـرز ٓ  ِس وٓ يَقم إ

وٓ  زويًىل ـّؾ جِجلٚئف ٕهٔبف. بف ادجِس ويٖمر بذفؽ يؿقم جِس حٔٞ يْتف

أحدًا أـرم ظِٔف مْفز ومـ جٚفجلف صٚبره حّتك يُقن  مـ جِجلٚئف أنّ  جلٛ أحد 

 ّٓ وؿد وشع . مـ افَقل أو مٔجلقرٍ  ز هبٚإلق ادْكفز مـ شٖفف حٚجٜ   يرجع إ

 ًٚ شقاءز جمِجلف جمِس حِؿ احلّؼ وصٚروا ظْده دم  زافْٚس مْف خَِف ؾهٚر هلؿ أب

ى نوٓ  ٞ زيف احلرموٓ  ٗبـ ف زوحٔٚءز وصدق وأمٕٜٚز وٓ  رؾع ؾٔف إصقات

ويرمحقن  زرون افُبرمتًٚدفغ متقاصِغ ؾٔف افتَقىز متقاوًغز يقّق  زؾِتٚ ف

ـٔػ ـٚن شر ف دم : ؾَِٝ .و ٍيقن افٌريٛ زؤثرون ذا احلٚجٜويُ  زافهٌر

ز فٔس بٍٍظز وٓ فّغ اجلٕٚٛ زشٓؾ اخلِؼز ـٚن دائؿ افبؼ جِجلٚئف؟ ؾَٚل

ّٔٚبز وٓ مّزاحز وٓ مّداحز ؽِٔظز وٓ صّخٚبز وٓ ؾّحٚشز و يتٌٚؾؾ ظاّم ٓ ظ

ِّؿ أضرق جِجلٚؤه ـّٖن ... فٔفؾال يٗيس مْفز وٓ  ٔٛ ؾٔف مٗمّ  زٓ ينتٓل إذا  ُ

ِّّقاز وٓ يتْٚزظقن ظْده احلديٞ ؾ٘ذا. ظذ رؤوشٓؿ افىر ِّؿ . شُٝ  ُ مـ  ُ

. يوحؽ ممّٚ يوحُقن مْف. إٔهتقا ففز حتك يٍرغز حديثٓؿ ظْده حديٞ أّوهلؿ

ويتًجٛ ممّٚ يتًجبقن مْفز ويهز فٌِريٛ ظذ اجلٍقة دم مجلٖفتف ومْىَفز حتك 

 زإذا رأيتؿ ضٚفٛ احلٚجٜ يىِبٓٚ ؾٖرؾدوه: إن ـٚن أصحٚبف يجلتجِبقهنؿز ويَقل

 ّٓ  مـ مُٚؾئز وٓ يَىع ظذ أحد ـالمف حتك  قز ؾَٔىًف وٓ يَبؾ افثْٚء إ

ـٚن شُق ف : ز ؾَٚلاهللظـ شُقت رشقل  ؾجلٖفتف: ؿٚل .بْٓل أو ؿٔٚم
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 جلقيٜ  يؾّٖمٚ افتَدير ؾػ. وافتٍُر زظذ احلِؿز واحلذرز وافتَدير: ظذ أربع

ومجع فف احلِؿ . ره ؾٍٔام يبَك ويٍْكوأّمٚ  ٍّؽ . افْير وآشتامع بغ افْٚس

أخذه : ؾُٚن ٓ يٌوبف رء وٓ يجلتٍزهز ومجع فف احلذر دم أربع. وافهز

واجتٓٚده افرأي دم صالح أمتفز . افَبٔح فْٔتٓل ظْف بٚحلجلـ فَٔتدي بفز و رـف

. شوافَٔٚم ؾٔام مجع فف خر افدٕٔٚ وأخرة

ًٚ رجِف بغ يدي جِٔس فف ؿطّ »: قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم   م وٓ . مٚ رؤي مَدِّد

ّٓ أخذ بٖصدمهٚ ومٚ إتك فٍْجلف مـ ميِّٜ حتك يْتٓؽ حمٚرم . خّر بغ أمريـ إ

وـٚن إذا ... ٕفوـٚن ٕيره افِحظ بًل... هلل  بٚرك و ًٚػ اهلل ؾُٔقن حْٔئذ ؽوبف

وـٚن ادحدث . وٓ يتْٚزع أصحٚبف احلديٞ ظْده... دم صبٛ مٚ يْحطّ منك ـٖنّ 

 .ش  أَر بًْٔل مثِف ؿبِف وٓ بًده: ظْف يَقل

إذا دخؾ مْزًٓ ؿًد  اهللـٚن رشقل »: ىم٤مل اًمّم٤مدقاهلل قمـ أيب قمٌد   

 .شفٔف حغ يدخؾدم أدٕك ادجِس إ

م حليٚ ف يَّس  اهللـٚن رشقل »: ىم٤مل اًمّم٤مدقاهلل قمـ اإلُم٤مم أيب قمٌد   

رجِٔف اهلل و  يبجلط رشقل : ؿٚل زةبغ أصحٚبف ؾْٔير إػ ذاز ويْير إػ ذا بٚفجلقيّ 

 .شبغ أصحٚبف ؿطّ 

 

 :مْىَف (3

فٔس بٍّظ وٓ ؽِٔظ وٓ »: يّمػ رؾمقل اهلل قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  

ّٔٚب وٓ مّداحوّح   .ش...اك وٓ ؾّحٚش وٓ ظ

 

 :مع افْٚسظؼ ف  (4

مرٕٚ مًٚذ إٕبٔٚء بّداراة افْٚسز ـام أمرٕٚ ا أُ إنّ »: قمـ رؾمقل اهلل  

 .شب٘ؿٚمٜ افٍرائض
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إذا ؾَد افرجؾ مـ إخقإف ثالثٜ أّيٚم شٖل ظْفز ؾ٘ن  اهللـٚن رشقل »  

ًٚ دظٚ ففز وإن ـٚن صٚإلدًا زاره ًٚ ظٚدهـٚن ؽٚئب  .شز وإن ـٚن مريو

ًٚز حتك  ِّف »:   وورد ذم اخلؼم أَٟمف ـٚن ٓ يدع أحدًا يّق مًف إذا ـٚن راـب

 .شم أمٚمل وأدرـْل دم ادُٚن افذي  ريد َّد : ؾ٘ن أبك ؿٚل. مًف

د»: قمـ احلًلم سمـ زيد ىم٤مل   ّّ جًِٝ ؾداك إلؾ : ؿِٝ جلًٍر بـ حم

بخِؼ ظئؿ دم ادداظبٜز وإّن اهلل اهلل ؾف وص: مداظبٜ؟ ؾَٚل ـٕٚٝ دم افْبل

بٚفرأؾٜ وافرمحٜز وـٚن مـ  داً وبًٞ حمؿّ ز بًٞ إٔبٔٚءه ؾُٕٚٝ ؾٔٓؿ ـزازة

ثّؿ . رأؾتف ٕمتف مداظبتف هلؿ فُٔال يبِغ بٖحد مْٓؿ افتًئؿ حّتك ٓ يْير إفٔف

د ظـ أبٔف ظعز ظـ أبٔف احلجلغز ظـ أبٔف ظع: ؿٚل ّّ ان ك: ؿٚل حّدثْل أّب حم

ًٚ بٚدداظبٜ اهللرشقل  وـٚن ظِٔف . فٔرّس افرجؾ مـ أصحٚبف إذا رآه مٌّقم

 .شيبٌض ادًبس دم وجف إخقإفاهلل إّن : افجلالم يَقل

 

 :مع افٍَراءظؼ ف  (5

ـٚن ٓ يجلٖفف أحد مـ  اهللإّن رشقل »: ىم٤مل اًمّم٤مدقاهلل قمـ أيب قمٌد   

 ّٓ ًٚ إ  .ش أظىٚهافدٕٔٚ صٔئ

ًٚ ؿطز ؾَٚل»: ىم٤مل ؤُمٜملمقمـ أُمػم امل   ومٚ رّد شٚئؾ . ٓ: ومٚ شئؾ صٔئ

 ّٓ  .شمـ افَقل  هبٚز أو بّٔجلقرٍ حٚجٜ ؿّط إ

ّٓ همٞمض ُمـ ومٞمٍض ُمـ ضمقاٟم٥م  ٟمٙملٗمل هبذه اإلـمالًم٦م اعمقضمزةني اًملل ُم٤م هل إ

. ؾمػمشمف اًمٜمقراٟمّٞم٦م

 



ن شمٚمؽ اإلـمالًم٦م اًملل ىمّدُمٜم٤م هب٤مني هق أّن صدور ُم٤م أردٟم٤م اًمقصقل إًمٞمف م

اإلؾم٤مءة سمحّؼ ؿمخّمّٞم٦ٍم يمٝمذه اًمِمخّمّٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمٛملٚمئ٦م سم٤مًمرر٦م واًمٕمٓمػ 



ة 
سن

ال
ر 

ش
ع

ة 
ع

س
تا

ال
 

/
ن

عو
سب

ال
 و

س
ام

خل
د ا

د
ع

ال
 

 

 

 

٦ٌّم واإلٟم٤ًمن ّٓ قمـ طم٤مًم٦ٍم وم٤موح٦ٍم ُمـ اخلروج قمغم ي٦مواعمح ني ٓ يٕمؼّم   ذم احل٘مٞم٘م٦م   إ

رشمٙم٤مس ُم٘مل٣م اًمٓمٌٞمٕم٦م واخلٚم٘م٦م واًمٗمٓمرة اًمٌنمّي٦مني وقمـ طم٤مًم٦ٍم ُمؽمّدي٦ٍم ُمـ آ

اًمٜمٗم٤ًميّن اًم٘مٞمٛمّلني وقمـ ؿمذوذٍ ومٙمرٍي واٟمحراٍف ظمٚم٘مّل همػم قم٤مدّيني وقمـ 

اٟمحٓم٤مٍط يمٌػم ذم ُمًلقى اًمققمل واعمٕمروم٦م قمٜمد سمٜمل اًمٌنمني وقمـ ؾمقء شم٘مدير 

اإلٟم٤ًمن ًم٘مٞمٛم٦م ٟمٗمًفني وقمـ ضمٝمٍؾ سمٛمٕمٜمك اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦مني وسمٛمٗمٝمقم اًمٙمامل اإلٟم٤ًميّنني 

. بوقمـ اسملٕم٤مدٍ يمٌػم قمـ ضم٤مّدة احلّؼ واًمٕمدل واًمّمقا

وذم هذا ي٘مقل وزّم أُمر اعمًٚمٛملم

ُمـ ظمالل حم٤موًملٝم٤م  نيظمرىأُ  ةً يمِمٗم٧م اًمٞمد اًم٘مذرة ٕقمداء اإلؾمالم ُمّر  ًم٘مد»

 ني يمِمٗم٧م قمـإقمٔمؿاهلل رؾمقل اًم٤ًمطم٦م اعم٘مّدؾم٦م ل ة إممه٤منجمّددًا شمقضمٞمف اإل

ُمدى يمرهي٦م الة ٟمقينّ اًم٩مـمقة هذه اًمخني وأصمٌل٧م قمؼم ني وطم٘مده٤م اًمدوملماًمٕمٛمٞمؼيمرهٝم٤م 

ُمـ شم٠مًمؼ وطمٜم٘مٝم٤م وؿمٕمقره٤م سم٤مًمذقمر واهلٚمع ة اخلٌٞمث٦م ات اًمّمٝمٞمقينّ همٞمظ اجلامع

اًمٙمريؿ اعمٜمٌٕمث٦م طم٤مًمّٞم٤ًم قمغم اُملداد اًم٘مرآن اعملزايدني وُمـ أٟمقار  ياإلؾمالماًمديـ 

. يمّٚمفاًمٕم٤ممل 

ُمدى ومداطم٦م هذا و نيذي هذه اجلريٛم٦مىمٌح وضمقه ُمٜمّػ قمروم٦م ُمدى يٙمٗمل مل

ًمٚمٜمٗمقس أن زة هتؿ اعم٘مّز سمؽَمه٤مطم٤موًمقا م أّٟمف اًمذي ارشمٙمٌقهني اًمذٟم٥م اًمٙمٌػم

سملم اًمرضم٤مل واًمِمخّمّٞم٤مت واًمقضمقه وأيمثره٤م رر٦ًم وٟمقراٟمّٞم٦ًم أىمدس يًلٝمدومقا 

. ؾم٤مت اًمٕم٤مملُم٘مدّ 

وراء يمقاًمٞمس هذه اخلٓمقة اًمنميرة هل اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٙم٤مُمٜم٦م ة اخلٗمّل إيدي إّن 

 نيآؾملٙم٤ٌمر اًمٕم٤معمّل ىمقى وؾم٤مئر زقمامء واإلدارة إُمريٙمّٞم٦م ة ة ًمٚمّمٝمٞمقينّ اًمٕمدواينّ 

ؾم٤مت اهلٌقط سم٤معم٘مدّ    أوه٤مُمٝمؿ اًم٤ٌمـمٚم٦مختّٞمالهتؿ وطم٥ًم    اًمذيـ يريدون

ني ة ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمّل ة قمـ ُمٜمزًملٝم٤م اًمرومٞمٕم٦م ذم أقملم إضمٞم٤مل اًمِم٤مّب اإلؾمالُمّل 

. ةوإـمٗم٤مء ُمِم٤مقمرهؿ اًمديٜمّل 

احلٚم٘م٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م هلذا اعمًٚمًؾ اًم٘مذرني ذم اعم٤ميض ىمد دقمٛمقا  ن ه١مٓءًمق مل يؽ
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اًمٙم٤مريٙم٤مشمػم اًمرؾمقُم٤مت اعمًٞمئ٦م ًمرؾّم٤مم ؾمٚمامن رؿمديني و يمٙمل٤مب اعمرشمّد اًمْم٤مّل 

يـ اًمذيـ أطمرىمقا اًم٘مرآنني ومل يٓمٚمٌقا يمّل ياًم٘م٤ًموؾم٦م إُمرومٔم٤مئع ني وّي ٟمامركااًمد

ؾم٤مت اًمل٤مسمٕم٦م إٟمل٤مج قمنمات إومالم اعمٕم٤مدي٦م ًمإلؾمالم ذم اعم١مّس ويدقمٛمقا 

ذٟم٥م اًمٕمٔمٞمؿ ني عَم٤َم أوم٣م إُمر اًمٞمقم إمم هذا الذم ًمقسمٞم٤مت اًمّمٝم٤ميٜم٦ميـ ًمٚمرأؾمامزمّ 

. سمح٤مٍل ُمـ إطمقال اًمذي ٓ ي٘مٌؾ اعمٖمٗمرة

هق اًمٜمٙمراء ل ذم هذه اجلريٛم٦م هؿ إوّ اعم٧ّم إّن : إّٟمٜم٤م هٜم٤م ٟم٘مقهل٤م   وسمٙمّؾ ساطم٦م  

ني اًملل أصمٌل٧م   وسمام ٓ يدع جم٤مًٓ ًمٚمِمّؽ   ةيمّل يواحلٙمقُم٦م إُمراًمٕم٤معمّٞم٦مني ة اًمّمٝمٞمقينّ 

وإذا يم٤من . ضمرائؿ اًمٗمقى اعمٜمّٔمٛم٦م أّّن٤م راقمٞم٦م يمّؾ ضمرائؿ اإلره٤مب اًمٕم٤معمّلني ويمّؾ 

وم٢مّن ُمـ اًمقاضم٥م لني م قمدَم اًملدّخ ءاشمفقم٤مون ص٤مدىملم ذم ادّ يمّل ياًم٤ًمؾم٦م إُمر

اًمذيـ واًمل٘مٜمّٞملمني يـ وداقمٛمٞمٝمؿ اعم٤مزمّ  نيذه اجلريٛم٦م اًمِمٜمٞمٕم٦مًمف نذيٟمّػ املقمٚمٞمٝمؿ ُمٕم٤مىم٦ٌم 

. شمٜم٤مؾم٥م وهذه اجلريٛم٦م اًمٙمؼمىي قم٘م٤مسم٤مً  نيأومجٕمقا ىمٚمقب اًمِمٕمقب اعمًٚمٛم٦م

 نياًمٕم٤مملهذا  أرضم٤مء ذم يمّؾ واعمًٚمامتني اعمًٚمٛمقن  نيظمقة وإظمقاتوًمٞمٕمٚمؿ اإل

ّٓ هل ة ِم٤مرؾم٤مت إقمداء اًمٞم٤مئ٦ًم هذه ذم ىم٤ٌمل اًمّمحقة اإلؾمالُمّل  أنّ  دًمٞمؾ ُم٤م إ

سمٜمٛمّقه٤م اعملّم٤مقمدني احللٛمّٞم٦م سمِم٤مرة هل الهت٤مني وّي اًمٜمٝمْم٦م وأهؿّ اًمّمحقة وقمٔمٛم٦م هذه 

 شواهلل هم٤مًم٥م قمغم أُمره

ؿمٕمٌّٞم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م قمغم اإلؾم٤مءة إظمػمة اًملل وًم٘مد أفمٝمرت رّدات اًمٗمٕمؾ ال

ذم وضمدان  ُمًلقًى قم٤مًمٞم٤ًم ُمـ احلْمقر ًمٚمٜمٌّل  ُوضّمٝم٧م ًمٜمٌّل اًمرر٦م حمّٛمد

. إُّم٦م

وُمـ اعمٝمّؿ ضمّدًا ذم هذا اإلـم٤مر اًمٕمٛمؾ سمِمٙمٍؾ شم٠مؾمٞمّز واؾمؽماشمٞمجّل ًمقوع 

ظمّٓم٦ٍم ـمقيٚم٦م إُمدني سمؾ ظم٤مرـم٦م ـمريؼ ُمًلداُم٦مني هتدف إمم وىمػ وُمٜمع وإطم٤ٌمط 

ة حم٤موًم٦ٍم ُمًل٘مٌٚمّٞم٦م ًمالقملداء قمغم ُم٘مّدؾم٤مت اعمًٚمٛملمني أو اٟملٝم٤مك طمرُم٤مهتؿني أو أّي 

. ني أ وىمرآّنؿني أو شمٕم٤مًمٞمؿ وأطمٙم٤مم وىمٞمؿ ديٜمٝمؿشمِمقيف صقرة ٟمٌّٞمٝمؿ

اًم٤ٌمـمؾ ُمًلٛمّرة و اعمٕمريم٦م سملم احلّؼ  إنّ : اًم٘مقلُمـ ًمٜم٤م  ني ٓ سمدّ ذم اخلل٤ممو
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أن ُمـ  شم٤مرخيّٞم٦م احللٛمّٞم٦م    يمام ضمرت قمٚمٞمف اًمٕم٤مدة ال ٓ سمدّ ني ووُملقاصٚم٦م وُملل٤مًمٞم٦م

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿: ىم٤مل شمٕم٤مممني ذم ّن٤مي٦م اعمٓم٤مفقمغم اًم٤ٌمـمؾ  يٜملٍم احلّؼ 

أن يٕمّؿ ويٜملنم ويٛمأل  ًمٜمقرل ٓ سمدّ ني و[81: اإلهاء]﴾ں  ڻ  ڻ          ڻ     ںڱ

 ني ُمٜمػمًا ىمٚمقب اًمذيـ ي٘مٌٚمقن قمغم احلّؼ يؾ اًمداُمساًمّؾ هذا ويٛمحق فمالم  إرضم٤مءني

. سمّم٤مئرهؿ أسمّم٤مرهؿ حتّركلني يٕمِم٘مقٟمفو

وأىمقى  أؾمٓمع ُمـ فمالُمٝمؿهلق  سمـ قمٌد اهلل دحمؿّ ٟمٌّل اهلل إقمٔمؿ ٟمقر  إنّ 

ُمـ سمٙمثػٍم أىمقى وشمٕم٤مًمٞمٛمف وؾمٜمّلف اًمنميٗم٦م هلل ىمٞمٛمف  إنّ ني وُمـ وملٜمٝمؿ وُم١ماُمراهتؿ

اًمٜمٌقّي اًمًاموّي هلق أُم٣م وأطمّد وأيمثر ومٕم٤مًمٞم٦ًم قمٚمٛمف  إنّ ني ووشمّره٤مهتؿُمٗم٤مؾمدهؿ 

 .ومٕمٚمقاُمٝمام ىم٤مًمقا وني ور٤مىم٤مهتؿ ُمـ ضمٝمٚمٝمؿ

 

 *     *     *

:اهلوامش
                                                   

مني  1989اًمِمٞمخ سمٙمري طمٞم٤مينني ط : ني حت٘مٞمؼ31895ني ح 406: 11ي اهلٜمدّيني يمٜمز اًمٕماّمل اعملّؼ ( )

. ُم١مؾّم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦مني سمػموتني ًمٌٜم٤من

. 3ني احلدي٨م 107ني اًم٤ٌمب 54: 9اعمحّدث اًمٜمقرّيني ُمًلدرك اًمقؾم٤مئؾ  ( )

. اعمّمدر ٟمٗمًف ( )

. م 1972ني ط ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريّضني ؾمٜم٦م 23ص : اًمٓمؼمّدني ُمٙم٤مرم إظمالق ( )

قمغم أيمؼم : ني حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ1ني سم٤مب اًمٜمقادرني ح 671: 2اًمٙمٚمٞمٜمّلني اًمِمٞمخ حمّٛمد سمـ يٕم٘مقبني اًمٙم٤مذم  ( )

. اًمٖمٗم٤مرّيني اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦مني ط دار اًمٙمل٥م اإلؾمالُمٞم٦ّمني ـمٝمران

ني  2 :285اًمّمدوقني اًمِمٞمخ حمّٛمد سمـ قمكّم سمـ احلًلم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مّٛمّلني قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م ( )

مني ُم١مؾّم٦ًم إقمٚمٛمّلني سمػموتني  1984اًمِمٞمخ طمًلم إقمٚمٛمّلني ط : يؿشمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ وشم٘مد

. ًمٌٜم٤من

مني دار  1983ني اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م اعمّمّحح٦مني ط 237: 16اعمجٚمّزني اعمقمم حمّٛمد سم٤مىمرني سمح٤مر إٟمقار  ( )

. إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريّبني سمػموتني ًمٌٜم٤من
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إلٟم٤ًمن دون جمٚمًف شمقاوٕم٤مًني ح ني سم٤مب اؾملح٤ٌمب ضمٚمقس ا108: 12احلّر اًمٕم٤مُمكّمني وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  ( )

. ه  1414إلطمٞم٤مء اًمؽماثني ط  ُم١مؾّم٦ًم آل اًمٌٞم٧م: ني ـم٤ٌمقم٦م وحت٘مٞمؼ2

قمغم أيمؼم : ني حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ1ني سم٤مب اًمٜمقادرني ح 671: 2اًمٙمٚمٞمٜمّلني اًمِمٞمخ حمّٛمد سمـ يٕم٘مقبني اًمٙم٤مذم  ( )

. اًمٖمٗم٤مرّيني اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦مني ط دار اًمٙمل٥م اإلؾمالُمٞم٦ّمني ـمٝمران

. م 1972ني ط ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريّضني ؾمٜم٦م 15ص : إظمالق اًمٓمؼمّدني ُمٙم٤مرم (  )

ني ط دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًملقزيعني ىمؿ 522ص : اًمٓمقّدني اًمِمٞمخ أسمق ضمٕمٗمرني إُم٤مزم (  )

. ه  1414اعم٘مّدؾم٦مني 

. م 1972ني ط ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريّضني ؾمٜم٦م 20ص : اًمٓمؼمّدني ُمٙم٤مرم إظمالق (  )

. م 1972ني ط ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريّضني ؾمٜم٦م 22ص : قاًمٓمؼمّدني ُمٙم٤مرم إظمال (  )

. ه ني ُم١مؾّم٦ًم ُمٝمرني ىمؿ 1409ني ط 527: 15ني ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م اًمًٞمّد اًمؼموضمردّي  (  )

ني 7ني سم٤مب يمراهٞم٦م اًمنف واًمل٘ملػمني ح 56   55: 4اًمٙمٚمٞمٜمّلني اًمِمٞمخ حمّٛمد سمـ يٕم٘مقبني اًمٙم٤مذم  (  )

. اسمٕم٦مني ط دار اًمٙمل٥م اإلؾمالُمٞم٦ّمني ـمٝمرانقمغم أيمؼم اًمٖمٗم٤مرّيني اًمٓمٌٕم٦م اًمر: حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ

. م 1972ني ط ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريّضني ؾمٜم٦م 23ص : اًمٓمؼمّدني ُمٙم٤مرم إظمالق(  )
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 اىبشاسة خبامت اىْ

 يف الَتىزاة واإلجنًن
  

 علً الّشٍخ: الدكتوز* 

 

ُمـ إُُمقر اعمٝمٛم٦م اًملل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿني واًملل شمٕملؼم حتدي٤ًم يمٌػمًا 

ـَ  تىمد سمنّم  تٟمجٞمؾ يم٤منواإل اًمَلقراةٕهؾ اًمٙمل٤مبني هل َأَن  ني اخل٤مشمؿ  يبر سم٤مًم

 اًمٜمَّم٤مرىاعمٜمزلني واًمٞمٝمقد و اإلهللذم اًمٙمل٤مب  طمدي ضم٤مء سمف اًمٜمٌَّل وهذا اًم٧َم 

طمدًا ُمـ قمٚمامء اًمٞمٝمقد أ َأنَ وُمع ذًمؽ ومٚمؿ يٜم٘مؾ ًمٜم٤م اًمل٤مريخ  يٕمٞمِمقن سملم فمٝمراٟمٞمفني

سمِم٤مرة سمفني  ٟمجٞمؾواإل اًمَلقراةًمٞمس هٜم٤مك ذم  سم٠َمَٟمفُ   اًمٜمٌَّل قمغم  اطمل٩َم  اًمٜمَّم٤مرىو

 اًمَلقراة سم٠َمنَ طمديني وًمق يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن ُم٧م طمٞم٤مل هذا اًم٧َم شمزُمقا اًمَص سمؾ ال

ذم يمؾ  يلٝمؿوًمرأاًمدٟمٞم٤م ومل ي٘مٕمدوه٤مني  ٕىم٤مُمقا  سمف مل شمٌنمر  أيدهيؿسملم  ٟمجٞمؾواإل

 اًمَلقراة سمف ذم ىمد سمنَم  اخل٤مشمؿ  اًمٜمٌَّل يٌٓمٚمقن دقمقى يمقن  وحمٗمؾٍ  جمٚمسٍ 

 .ٟمجٞمؾواإل

ُمـ ظمالل  اخل٤مشمؿ  اًمٜمٌَّل أهؾ اًمٙمل٤مب يٕمرومقن  َأنَ وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ يِمػم إمم 

 :وذًمؽ ذم آي٤مت قمديدة ُمٜمٝم٤م نيواًمٕمالُم٤مت اعمقضمقدة ذم يملٌٝمؿ إوص٤مف

                                                   

 .اًمٕمراق/ ُمًٞمحل يم٤مصمقًمٞمٙمل اقملٜمؼ اًمديـ اإلؾمالُمل(*)
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ُتقًبٚ ِظَْدإُلْؿ دِم ﴿  1 ُْ ُف َم َٕ َل اَفِذي َ ُِدو ًُقَن افَرُشقَل افَْبَِل إُمِّد ـَ َيَتبِ اَفِذي

 َ ُمُرإُلؿ بِْٚ 
ْٖ ِجِٔؾ َي ْٕ رِ افَتْقَراةِ َواإِل َُ ْ ـِ اْدُ ٚإُلْؿ َظ َٓ . ﴾ْظُروِف َوَيْْ

ْؿ ﴿  2 ُٓ ْْ ًٚ مِّد ِرُؾقَن َأْبَْٚءإُلْؿ َوإَِن َؾِريَ ًْ اَم َي ـَ ُف  َٕ ِرُؾق ًْ َتَٚب َي
َْٚإُلُؿ اْفُِ ْٔ ـَ آَ  اَفِذي

قنَ  ُّ َِ ًْ َؼ َوإُلْؿ َي قَن احْلَ ُّ ُت ُْ َٔ  .﴾َف

ـُ َمْرَيَؿ َيٚ َبِْل إِْ َ ﴿  3 ًؿٚ دِّدَٚ َوإِْذ َؿَٚل ِظٔجَلك اْب ؿ ُمَهدِّد ُُ ْٔ َٔؾ إيِنِّد َرُشقُل اهلل إَِف
ائِ

ُد  ُف َأمْحَ ُّ ِدي اْش ًْ ِْٖ  ِمـ َب ا بَِرُشقٍل َي ً ـَ افَتْقَراةِ َوُمَبؼِّد . ﴾َبْغَ َيَدَي ِم

ُم٤م ُمـ وٓ ّد    باًمٙمثػم ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمٙمل٤م َأنَ واًم٤ٌمطم٨م ذم اًمل٤مريخ جيد 

ـَ  ـَ سمٕمدُم٤م أدريمقا   ص٤مرى اًم  نيأو ؾمٛمٕمقا سمدقمقشمف ورؾم٤مًملف آُمٜمقا سمفني يبّ اًم

اعمٜملٔمر ذم آظمر اًمزُم٤منني وىمّم٦م سمحػما  اًمٜمٌَّل  سم٠َمَٟمفُ عمٕمروملٝمؿ  ؛اإلؾمالمواقملٜم٘مقا 

وؾمٚمامن اًمٗم٤مرد واعمئ٤مت ُمـ سمٕمدهؿ شم١ميد هذا اعمّدقمكني وىمد أؿم٤مر  نياًمراه٥م

ْؿ ﴿: اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم هذه احل٘مٞم٘م٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ُٓ ََٖن ِمْْ ٚ َذفَِؽ بِ ًٕ ٔجِلَغ َوُرإْلَبٚ جلِّد
ؿِ

وَن  ِزُ ُْ  َيجْلَت
ـَ  *َوَأهَنُْؿ َٓ ُٔض ِم ٍِ ْؿ َ  ُٓ َْ ُٔ قْا َمٚ ُإِٔزَل إَِػ افَرُشقِل َ َرى َأْظ ًُ

ِّ َوإَِذا َش

ـَ  ُتْبَْٚ َمَع افَنٚإِلِدي ـْ َُقُفقَن َرَبَْٚ آَمَْٚ َؾٚ ؼِّد َي ـَ احْلَ  .﴾افَدْمِع مِمَٚ َظَرُؾقْا ِم

 :طم٨م إمم ىمًٛملمم اًم٥موؾمٜم٘مسر 

 .اًمَلقراةذم  اًمٜمٌَّل اًمٌِم٤مرة ب :لإوَ 

 .ذم اإلٟمجٞمؾ اًمٌِم٤مرة سمف :اًمث٤مينو

قمـ اًمٙمل٤مب  خملٍمةً  م ٟمٌذةً قمكَم أْن ُأىمدر ىمٌؾ اًمنموع ذم اًمٌح٨م أرى ًمزاُم٤ًم و

ه يلٙمقن إِنَ ني طمٞم٨م أضمغمًمٞملْمح اًمٌح٨م سمّمقرة  اًمٜمَّم٤مرىواعم٘مدس ًمدى اًمٞمٝمقد 

واًمٕمٝمد اجلديدني وًمًٜم٤م هٜم٤م سمّمدد اًمٌح٨م قمـ هذه اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ : ُمـ ىمًٛملم

 .ٟمذيمر قمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم قمغم وضمف اإلمج٤ملوًمٙمـ  نيُمٗمّمؾ سمِمٙمؾٍ  إؾمٗم٤مر

ني وسمٕمده ُمع ُمقؾمك  إسِْمَراِهٞمؿنيهق اًمٕمٝمد اًمذي ىمٓمٕمف اهلل ُمع  :اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ

ؾمٗمرًا طم٥ًم اًمٙمٜم٤مئس ذم  (44   43)ؾمٗمرًا أو  (39)ويل٠مًمػ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ُمـ 

 ني(سم٤مًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمالطم٘م٦م)وصٗم٧م  أؾمٗم٤مر أضمزاءأو  أؾمٗم٤مر إو٤موم٦مبوذًمؽ  نيطمٞم٦مياعمس
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 .وهق ُم٤م يرومْمف اًمٞمٝمقد

أو اًمنميٕم٦م  اًمَلقراة: هلني وأىم٤ًمماًمٕمٝمد اًم٘مديؿ إمم صمالصم٦م  أؾمٗم٤مروي٘مًٛمقن 

 .اًمٙمل٥م نيصُمؿَ واعمل٠مظمرون إوًمقنإٟمٌٞم٤مءني وهؿ  نيإمَِم ُمقؾمكاعمٜمًقسم٦م 

سم٤مقمل٤ٌمره اًمٗم٤مدي  ور اعمًٞمح ُمع فمف أهق اًمٕمٝمد اًمذي سمد :اًمٕمٝمد اجلديد

ُملكني )إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م اعمٕمرووم٦م : هل نيؾمٗمراً  (27)ه يل٠مًمػ ُمـ نَ أو. واعمخٚمص

ني وأقمامل اًمُرؾمؾني واًمٌ٘مَٞم٦م رؾم٤مئؾ سمقًمس وسمٓمرس (وُمرىمس وًمقىم٤مني ويقطمٜم٤م

. ويٕم٘مقب وهيقذا وحيٜم٤مني ورؤي٤م يقطمٜم٤م

. وسمٕمد ووقح هذه اعم٘مدُم٦م ٟمرضمع إمَِم صٚم٥م اعمقوقع

 



ٟمٙملٗمل سمذيمر سمٕمض  نييمثػمة وم٢مّن٤م اًمَلقراةذم   اخل٤مشمؿ اًمٜمٌَّل اًمٌِم٤مرات ب وأُم٤م

 :اًمٜمّمقص ُمٜمٝم٤م

سمِمٙمؾ ُمٗمّمؾني  اًمَلقراةذم   إسِْمَراِهٞمؿ اًمٜمٌَّل ًم٘مد ذيمرت ىمّم٦م  :افْص إول

حلقار سمٞمٜمف وسملم ًمٚمذري٦م ضمرى هذا ا وهق وم٤مىمدٌ  نيُمـ اًمٙمؼم قملٞم٤مً  إسِْمَراِهٞمؿومٌٕمد ُم٤م سمٚمغ 

 : سْمَراِهٞمؿإلِ يمام يٜم٘مؾ ًمٜم٤م ذًمؽ ؾمٗمر اًملٙمقيـ طمٞم٨م ي٘مقل اهلل  نياهلل شمٕم٤ممم

ٞمرد أهي٤م إسمراميمثػم ضمدًاني وم٘م٤مل  أضمركًمؽني  شمرٌس  إَٟم٤م إسمرامٓ ختػ ي٤م » ًَ  اًم

يمالم اًمرب  وم٢مذاُم٤مٍض قم٘مٞماًمني وُم٤مًمؽ سمٞملل هق وارث زمني  وأٟم٤مُم٤مذا شمٕمٓمٞمٜمل  !اًمرب

إمم  أظمرضمفهذاني سمؾ اًمذي خيرج ُمـ أطمِم٤مئؽ هق يرصمؽني صمؿ ٓ يرصمؽ : ىم٤مئالً  إًمٞمف

يمذا : شمٕمده٤مني وىم٤مل أنْ اؾملٓمٕم٧م  اٟمٔمر إمم اًمًامءني وقمّد اًمٜمجقم إنِ : وىم٤مل نياخل٤مرج

 .شومحًٌف ًمف سمراً ني يٙمقن ٟمًٚمؽني ومآُمـ سم٤مًمرب

ني وهق آسمـ   إؾِْماَمقِمٞمؾضم٤مري٦م زوضملف ؾم٤مرة   وىمد وه٥م ًمف اهلل ُمـ ه٤مضمر 

 إؾمح٤مقني وسمٕمد صمالصم٦م قمنم قم٤مُم٤ًم رزىمف اهلل اسمٜمف اًمث٤مين اًمَلقراةب طمس سْمَراِهٞمؿإلِ اًمٌٙمر 

 .ُمـ زوضملف إومم ؾم٤مرة
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وشمْمحٞملف سم٤مسمٜمفني وسمٕمد  ني سْمَراِهٞمؿإلِ  اإلهللىمّم٦م آظمل٤ٌمر  اًمَلقراةوشمٜم٘مؾ 

 :وىم٤مل ًمف نيآُملح٤من وقمده اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٟمج٤مطمف ذم هذا

ومل متًؽ  نيًم٧م هذا إُمرومع َأَٟمؽضمؾ أني ي٘مقل اًمربني إين ُمـ أىمًٛم٧مسمذايت »

ويم٤مًمرُمؾ اًمذي قمغم  نييمّثر ٟمًٚمؽ يمٜمجقم اًمًامءأُ و نيُم٤ٌمريم٦م أسم٤مريمؽاسمٜمؽ اًمقطمٞمدني 

 .شإرض أُمؿؿم٤مـمئ اًمٌحرني ويل٤ٌمرك ذم ٟمًٚمؽ مجٞمع 

 أسمٞمفيًل٠مصمر سم٤مًمؼميم٦م ُمـ  أن أرادتني إؾمح٤مقؾم٤مرة اسمٜمٝم٤م  أٟمج٧ٌموسمٕمد ُم٤م 

 نيإؾمح٤مقي٤ٌمرك  أنوىمد وقمد اهلل . اري٦ماًم٩م ه٤مضمره اسمـ َٕنَ  ؛إؾِْماَمقِمٞمؾدون  إسِْمَراِهٞمؿ

ـمٚم٥م  إيمؼمهق آسمـ  إؾِْماَمقِمٞمؾ ني وَٕنَ وأٟمٌٞم٤مءوجيٕمؾ ُمـ ٟمًٚمف ُمٚمقيم٤ًم ورؤؾم٤مء 

ًمٞم٧م إؾِْماَمقِمٞمؾ »: ومخ٤مـم٥م اهلل ىم٤مئالً  نيأيْم٤مً  إؾِْماَمقِمٞمؾي٤ٌمرك  أنُمـ اهلل  إسِْمَراِهٞمؿ

َُم٤مقِمٞمؾ وم٘مد ؾمٛمٕم٧م ُم٤م إِْس أو»: وىم٤مل ًمف سْمَراِهٞمؿوم٤مؾملج٤مب اهلل إلِ  نيشأُم٤مُمؽيٕمٞمش 

 وأضمٕمٚمف نييمثػمًا ضمدًاني اصمٜمل قمنم رئٞم٤ًًم يٚمد وأيمثره وأصمٛمره أسم٤مريمف أٟم٤مًمؽ ومٞمفني ه٤م 

إؾِْماَمقِمٞمؾ سمريم٤مت صمالث ؾمٞم٤ٌمرك َأَٟمف  سْمَراِهٞمؿ وم٘مد وقمد اهلل إلِ . شة يمٌػمةمَ أُ 

 :هل

 .يمثػمًا ضمداً  وأيمثره وأصمٛمرهأسم٤مريمف   

 .يٚمد اصمٜمل قمنم رئٞم٤ًمً   

 .ةأضمٕمٚمف أُم٦م يمٌػم  

اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًملل وقمد  إُم٦م َأنَ ني إظمػمةواًمٔم٤مهر ُمـ اًمؼميم٤مت اًمثالث وٓ ؾمٞمام 

 :اًمَلقراةذم  إسِْمَراِهٞمؿطمٞمٜمام ىم٤مل اهلل خم٤مـم٤ًٌم ًمٜمٌٞمف  إسِْمَراِهٞمؿاهلل 

 وأسم٤مريمؽني نيقمٔمٞمٛم٦م ةً مَ أ وم٠مضمٕمٚمؽ... وُمـ قمِمػمشمؽ أروؽنياذه٥م ُمـ »

ؿ  .شإرضوشمل٤ٌمرك ومٞمؽ مجٞمع ىم٤ٌمئؾ ... اؾمٛمؽ وأقمٔمر

إذ مل  ؛اًمٞمقم أيديٜم٤ماًملل سملم  اًمَلقراةني وهذا ُم٤م شم١ميمده إؾِْماَمقِمٞمؾهل ُمـ ٟمًؾ اسمٜمف 

 :ال ؾمٌح٤مٟمفقمٔمٞمٛم٦مني سمؾ ق ةً مَ أُ  إؾمح٤مقاهلل ؾمٞمجٕمؾ ُمـ  سم٠َمنَ  إـمالىم٤مً  اًمَلقراةشمذيمر 

. شيدقمك ًمؽ ٟمًؾ سم٢مؾمح٤مق»
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إؾِْماَمقِمٞمؾ ن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ؾمٞمجٕمؾ م سم٠َمنَ ذم صمالصم٦م ُمقاوع  اًمَلقراةسمٞمٜمام شم١ميمد 

 :ة قمٔمٞمٛم٦م وهلمَ أُ 

ُم٤مًمِؽ ي٤م  :وىم٤مل هل٤م نيُم٤مءوٟم٤مدى ُمالك اهلل ه٤مضمر ُمـ اًمَس »: اًمَلقراةضم٤مء ذم   

 نيََٕن اهلل ىمد ؾمٛمع ًمّمقت اًمٖمالم طمٞم٨م هقني ىمقُمل اركم اًمٖمالم ؛ٓ خت٤مذم ؟ه٤مضمر

 .شقمٔمٞمٛم٦م ةً مَ أُ  ؾم٠مضمٕمٚمف ٕين ؛وؿمّدي يدك سمف

 وأصمّٛمره أسم٤مريمفني أٟم٤موم٘مد ؾمٛمٕم٧م ًمؽ ومٞمفني ه٤م  نييؾإؾِْماَمعِ  وأَُم٤م»: وضم٤مء أيْم٤مً   

 .شيمٌػمة ةً مَ أُ ضمٕمٚمف أو نييمثػمًا ضمدًاني اصمٜمل قمنم رئٞم٤ًًم يٚمد وأيمّثره

 ؾم٠مضمٕمٚمف نييدقمك ًمؽ ٟمًؾني واسمـ اجل٤مري٦م أيْم٤مً  سم٢مؾمحؼََٕٟمف »: وضم٤مء أيْم٤مً   

 .شََٕٟمف ٟمًٚمؽ ؛ةً مَ أ

 إُم٦مًمٕمٔمٞمٛم٦م هل ا إُم٦ماعمراد ُمـ  سم٠َمنَ ؿمؽ  أدٟمكد سمدون وهذا ي١مكر 

 ني ذم طملم ُمقؾمك وقمٞمًك إؾِْماَمقِمٞمؾُمـ ٟمًؾ  اخل٤مشمؿ اًمٜمٌَّل  َٕنَ  ؛اإلؾمالُمٞم٦م

يمام   أيْم٤ًم   اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  إًمٞمف أؿم٤مروهذا ُم٤م . إؾِْماَمقِمٞمؾٓ  نيإؾمح٤مقُمـ ٟمًؾ 

 :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

ِٝ َوإِْشاَمِظٔؾ ﴿ ْٔ ـَ اْفَب َقاِظَد ِم ََ َٝ َوإِْذ َيْرَؾُع إِْبَراإِلٔؿ اْف َؽ َإٔ َٕ َبْؾ ِمَْٚ إِ ََ َرَبَْٚ َ 

ُِِٔؿ  ًَ ُٔع اْف
ِّ ًٜ َفَؽ  *افجَل َّ

ًٜ ُمجْلِِ َيتَِْٚ ُأَم ْغِ َفَؽ َوِمـ ُذرِّد َّ
َْٚ ُمجْلِِ ِْ ًَ  *... َرَبَْٚ َواْج

ؿْ  ُٓ ْْ ْؿ َرُشقًٓ مِّد ِٓ ْٞ ؾِٔ ًَ  .﴾...َرَبَْٚ َواْب

ـَ  اخل٤مشمؿ اًمٜمٌَّل وم٤مًمٌِم٤مرة ب وٓ شم٘مٌؾ اًمل٠مويؾ  نيةٌ وضمكمَ  ص واوح٦مٌ ذم هذا اًم

 .اخل٤مشمؿ اًمٜمٌَّل ة مَ أُ إّٓ   إؾِْماَمقِمٞمؾُمـ ٟمًؾ  قمٔمٞمٛم٦مٍ  ةٍ سم٠ممَ ني ومٚمؿ ٟمًٛمع إـمالىم٤مً 

 :ُم٤م هذا ٟمّمف ضم٤مء ذم ؾمٗمر اًملثٜمٞم٦م قمغم ًم٤ًمن ُمقؾمك  :افْص افثٚين

. شُمثكم ًمف شمًٛمٕمقن إظمقشمؽٟمٌٞم٤ًم ُمـ وؾمٓمؽ ُمـ  إهلؽي٘مٞمؿ ًمؽ اًمرب »

 :ولره سمٕمد ذًمؽ طمٞم٨م يؼويٙمّر 

ُمٝمؿ ومٞمٙمؾر  نيواضمٕمؾ يمالُمل ذم ومٛمف نيظمقهتؿ ُمثٚمؽإىمٞمؿ هلؿ ٟمٌٞم٤ًم ُمـ وؾمط أُ »

م سمف ُم٤م أوصٞمف سمفني ويٙمقن اإلٟم٤ًمن اًمذي ٓ يًٛمع ًمٙمالُمل اًمذي يلٙمَؾ  لر سمُؽ 



ني
قل

لث
ة ا

ال
س

ر
 

 

 

 .شأـم٤مًمٌف أٟم٤م نيسم٤مؾمٛمل

اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  َأنَ ذم  واوح٦مٌ  ُمقؾمك  اًمٜمٌَّل ومٝمذه اًمٌِم٤مرة قمغم ًم٤ًمن 

ٓ يلٙمٚمؿ إّٓ سمام يقطمك ًمفني  نيإهائٞمؾسمٜمل  إظمقةُمـ  فمٝمقر ٟمٌٍل ب إهائٞمؾ سمٜمل يٌنمر 

. ُمثؾ ُمقؾمك  اًمٜمٌَّل ويٙمقن هذا 

هذه اًمٌِم٤مرة سمٕمٞمًك  اًمٜمَّم٤مرى قمٚمامء اًمٙمل٤مب اعم٘مدس ُمـ وىمد ومَن 

آظمرني وًمٙمـ ُمع  ٓ ٟمٌلٌّي  نيهق قمٞمًك أي٦م سمف ذم هذه اعمٌنَم  سم٠َمنَ وىم٤مًمقا  نياعمًٞمح

ـَ اًمدر  ذم شمٗمًػم هذه أي٦مني  اًمٜمَّم٤مرى إًمٞمفـمالن ُم٤م ذه٥م وح بص ي٧َم ىم٦م ذم اًم

ـُ  اإلؿم٤مرةويٛمٙمـ  اعمٌنّم سمف هق ٟمٌل  سم٠َمنَ ىم٤مط ذم هذه اًمٌِم٤مرة اًملل شم١ميد إمم سمٕمض اًم

 :يـأؾم٤مّد وذًمؽ ُمـ ظمالل ُم٘مٓمٕملم  نيآظمر همػم قمٞمًك 

. شظمقهتؿإُمـ وؾمط » :إول

 .شُمثٚمؽ» :افثٚين

صمٜمل قمنم اإل إؾم٤ٌمطاـمٌلف قمٜمد ُمخ اًمٜمٌَّل هبذا  ًم٘مد سمنّم ُمقؾمك  :إول

 أنني ومٛمـ همػم اعمٕم٘مقل إهائٞمؾإمم سمٜمل  هٌ ني وم٤مخلٓم٤مب سم٤محل٘مٞم٘م٦م ُمقَج هائٞمٚمٞملماإل

ه نَ أإذ  ؛إهائٞمؾشمٕمٜمل ُمـ ىم٤ٌمئؾ سمٜمل  شظمقهتؿإُمـ وؾمط »هذه اًمٕم٤ٌمرة  سم٠َمنَ ُيّدقمك 

 سمف اعمٌنّم  اًمٜمٌَّل  ني وًمذًمؽ وم٢منَ شُمـ وؾمٓمٝمؿ»: ي٘مقل هلؿ أنًمق يم٤من يمذًمؽ ًمقضم٥م 

 َٕنَ  ؛إؾِْماَمقِمٞمؾهٜم٤م شمٕمٜمل سمٜمل  شاظمقهتؿ»ني وم  إهائٞمؾُمـ صٚم٥م  أسمداً يٙمقن ًمـ 

 .(يٕم٘مقب) إهائٞمؾواًمد  إلؾمح٤مق أٌخ هق  إؾِْماَمقِمٞمؾ

وًمٞمس  نييٕم٘مقب يخأ قمٞمًق ٟمقهؿ ب شظمقهتؿإ»اعمراد ُمـ  إِنَ  :ي٘مقل أن وًم٘م٤مئؾٍ 

ـَ  ني وًمٙمـ ُمـ اعمًّٚمؿ سمف ًمدىإؾمح٤مق يخأإؾِْماَمقِمٞمؾ سمٜمل  ه ًمٞمس نَ أص٤مرى اًمٞمٝمقد واًم

ُمـ قمٚمامء اًمٙمل٤مب اعم٘مدس هذا  طمدٌ أٟمٌل ُمـ ذري٦م قمٞمًقني ومل يٗمّن  أيهٜم٤مك 

. سم٠َمَن اعمراد ُمٜمف سمٜمق قمٞمًقاًمٜمص 

ـَ  اًمٜمَّم٤مرى إًمٞمفُم٤م ذه٥م  وًمذًمؽ وم٢منَ  اعمراد ُمٜمف  سم٠َمنَ ص ُمـ شمٗمًػمهؿ هلذا اًم

ب ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م يٜمس  يمام يٕمؽمومقن   اعمًٞمح  َٕنَ  ؛إـمالىم٤مً اًمٌِم٤مرة سمٕمٞمًك همػم صحٞمح 
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   واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  ومٝمق اسمـ اهلل   يمام يدقمقن    أسمٞمفني وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م إهائٞمؾإمم سمٜمل  هأمر 

 .اخل٤مشمؿ اًمٜمٌَّل  سمف ذم هذه اًمٗم٘مرة هق اعمٌنّم  اًمٜمٌَّل  سم٠َمنَ ومال يٌ٘مك إّٓ اًم٘مقل 

يٜمٓمٌؼ قمغم  أنٓ يٛمٙمـ   أيْم٤ًم   ني وهذا اًمقصػ شُمثٚمؽ» :ىمقًمف :افثٚين

 :شم٤مًمٞم٦مال ًمألؾم٤ٌمب قمٞمًك

سمؾ اهلل اعملجًدني سمٞمٜمام  نيهق اسمـ اهلل اًمٜمَّم٤مرىطم٥ًم اقمل٘م٤مد  قمٞمًك  -أ

 .يم٤من قمٌدًا ورؾمقٓ ُمقؾمك 

وُم٤مت ودومـ ورومع  نيب قمغم ظمِم٦ٌملِ ُص  اًمٜمَّم٤مرىيمام يّدقمل  قمٞمًك  -ب

ومل يرومع إمم اًمًامءني سمؾ ُم٤مت ُمقشم٤ًم  نيمل يّمٚم٥م ُمقؾمك أَن إمم اًمًامءني ذم طملم 

 .اًمَلقراةيمام شمٜم٘مؾ  نيبإورض مأودومـ ذم  نيـمٌٞمٕمٞم٤مً 

وهذا ُم٤م  ني(33   30)صمالث ؾمٜمقات وم٘مط  يم٤مٟم٧م ومؽمة دقمقة قمٞمًك   -ج

دم٤موزت  ُمقؾمك  ةسمٕم٨م َأنَ ٟم٤مئس اعمًٞمحٞم٦م اعمخلٚمٗم٦مني ذم طملم قمٚمٞمف اًمؽ أمجٕم٧م

ني سمؾ ذيٕملف يمام أسمدا ضمديدةٍ  قمٞمًك مل ي٠مت سمنميٕم٦مٍ  ؾمٜم٦مني وهلذا وم٢منَ  إرسمٕملم

ني ذم طملم وإظمالىمٞم٦م إدسمٞم٦مقمغم اًمقص٤مي٤م  يّدقمل اعمًٞمحٞمقن اًمٞمقم اىملٍمت

ويمذًمؽ  نيذيٕم٦م ُملٙم٤مُمٚم٦م ُمـ مجٞمع اجلقاٟم٥م اًمٕم٤ٌمدي٦م ذيٕم٦م ُمقؾمك 

 .ي٤مت واعمحرُم٤مت وهمػمه٤ماعمٕم٤مُمالت واًمدر 

يمام  وًمف ذري٦مٌ  نيجشمزوّ  ُمقؾمك  َأنَ ذم طملم  نيج ىمطمل يلزوّ  قمٞمًك َأنَ  -د

 .اًمَلقراةح سمذًمؽ شمٍّم 

ني ذم ًمٞمس ُمثؾ ُمقؾمك  قمٞمًك  َأنَ  ا شم١ميمدهأظمرى يمثػمة يمّؾ  هٜم٤مك ىمرائـو

 ومٝمق يِمٌف ُمقؾمك إمم طمدٍ  ني إٟمٌٞم٤مءخل٤مشمؿ  طملم ٟمجد اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌمِ 

أو اهلل  نيٓ اسمـ اهلل نيص٤مطم٥م ذيٕم٦م ُملٙم٤مُمٚم٦مني وهق قمٌد اهلل ورؾمقًمف َأَٟمفإذ  ؛يمٌػم

ذري٦مني ج وًمف وشمزوّ . ومل يرومع إمم اًمًامء نيومل يّمٚم٥م نيدني ورؾمقل اهلل ُم٤متاعملجّس 

إظمرى اًمٙمثػمة اًملل وضمقه اًمَِمٌف ني وهمػمه٤م ُمـ ُمـ واًمديـ يمٛمقؾمك وُمقًمقدٌ 

إؾِْماَمقِمٞمؾ هق اًمٜمٌَّل واًمذي هق ُمـ ذري٦م  ني سمف ُمقؾمك اًمذي سمنّم  اًمٜمٌَّل  َأنَ شم١ميد 
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 اخل٤مشمؿ اًمٜمٌَّل شم١ميد فم٤مهرًا هذه اعمثٚمٞم٦م سملم  ىمرآٟمٞم٦مٌ  ني وهٜم٤مك آي٦مٌ اخل٤مشمؿ

اَم ﴿ :وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم نيوُمقؾمك  ـَ ْؿ  ُُ ْٔ َِ ْؿ َرُشقًٓ َصٚإِلًدا َظ ُُ ْٔ َْٚ إَِف ِْ ٚ َأْرَش َٕ إِ

َْٚ إَِػ ؾِْرَظْقَن َرُشقًٓ  ِْ  .﴾َأْرَش

ـَ  طمٞم٨م ضم٤مء ذم  ؛سمِم٤مرة ُمـ اًمٙمٚمٞمؿ ُمقؾمك   أيْم٤ًم   وهق  :ص افثٚفٞاف

 :ىمقًمف  اًمَلقراة

 ب ُمـ ؾمٞمٜم٤مءني وأذق قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ؾمٕمػمني وشمألٕ ُمـ ضم٤ٌمل وم٤مراننيضم٤مء اًمَر »

ه نّ إ... اًمنميٕم٦م أٟمقارًملِمع ُمـ يٛمٞمٜمف  ؛ف ىمديسٓآطمٞم٨م ظمرج وؾمط قمنمة 

مجٞمع اًمِمٕمقبني مجٞمع ه١مٓء اًم٘مديًلم هؿ ذم يدكني وهؿ ضم٤مًمًقن   أيْم٤ًم   حي٥م 

 .شأىمقاًمؽقمٜمد ىمدُمٞمؽ يلٚمّ٘مقن 

 نيُم٤ٌمريم٦م أُم٤ميمـث قمـ صمالصم٦م يلحدَ  ُمقؾمك  َأنَ  ذم ومٝمذا اًمٜمص واوٌح 

 :هل إُم٤ميمـهذه هللني وإ ووطمّل  ؾمٞمٙمقن ومٞمٝم٤م ٟمٌّل 

 .ضمٌؾ وم٤مران  -جؾمٕمػم    -بؾمٞمٜم٤مء    -أ

ني اًمَلقراةٟمزل قمٚمٞمف أومقىمف و م اهلل ُمقؾمك قمـ اجلٌؾ اًمذي يمّؾ  ومًٞمٜم٤مء يمٜم٤مي٦مٌ 

ىمك قمٚمٞمٝم٤م وشمّؾ  نياعم٤ٌمريم٦م اًملل وًمد ومٞمٝم٤م قمٞمًك  إرضقمـ  وؾمٕمػم يمٜم٤مي٦مٌ 

 اًملل ؾمٙمٜمٝم٤م ضمد رؾمقل اهلل إرضقمـ  ني ووم٤مران يمٜم٤مي٦مٌ ٟمجٞمؾاإل

 .ٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآنأُ و اخل٤مشمؿ اًمٜمٌَّل ُمٜمٝم٤م  رؾمؾوأُ  نييؾإؾِْماَمعِ 

ـّ  ىمرآينٌّي  وهٜم٤مك ٟمصٌّي  :  ص اًملقرايتني وهق ىمقًمف شمٕم٤ممميٓم٤مسمؼ شم٘مري٤ًٌم هذا اًم

َِمغِ  *َوُضقِر ِشَِْٔغ  *َوافتِّدِغ َوافَزْيُتقِن ﴿ ْٕ ِد ا َِ . ﴾َوإَلَذا اْفَب

ٓث سمِمٙمؾ جم٤مزيني وم٤مًمللم ىمًؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمللم سمٌ٘م٤مع ُم٤ٌمريم٦م ثأإذ 

رؾمؾ ُمٜمٝم٤م قمٞمًكني وـمقر ؾمٞمٜملم رض ومٚمًٓملم اعم٤ٌمريم٦م اًملل أُ أقمـ  واًمزيلقن يمٜم٤مي٦مٌ 

ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦مني اًملل وًمد  إُملمواًمٌٚمد  نيم اهلل قمٚمٞمف ُمقؾمك هق اجلٌؾ اًمذي يمّؾ 

 .يـاًمٜمٌَّل وسمٕم٨م ومٞمٝم٤م ظم٤مشمؿ 

  يْم٤ًم أ  وومٞمٝم٤م  نياخل٤مشمؿ اًمٜمٌَّل ب ُمـ ُمقؾمك  واوح٦مٌ  ومٝمذه سمِم٤مرةٌ 
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ني ومٝمق ص٤مطم٥م ذيٕم٦م قم٤معمٞم٦م ُملٙم٤مُمٚم٦مني وهق حي٥م مجٞمع اًمٜمٌَّل هلذا  وص٤مٌف أ

د قمٚمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اًمِمٕمقبني ومٝمق رر٦م هلذه اًمِمٕمقب وسمريم٦مني وهذا ُم٤م أكّ 

َٚدِغَ ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم ًَ ِْ ًٜ فِّد ََْٚك إِٓ َرمْحَ ِْ  .﴾َوَمٚ َأْرَش

ني ويمام يٕمل٘مد ؿمٕمٞم٤مأاًمٜمٌَّل سمِم٤مرة اًملل ضم٤مءت قمغم ًم٤ًمن وهل ال :افْص افرابع

ني اُمـ ىمٌؾ اعمٞمالداسمع أو اًم٨ّم ؿمٕمٞم٤م قم٤مش ذم اًم٘مرن اًمّس أ قمٚمامء اًمٙمل٤مب اعم٘مدس وم٢منَ 

اعمقضمقد سملم  يمل٤مب اعم٘مدسذم ؾمٗمره اعمًٛمك سم٤مؾمٛمف ذم ال اًمٜمٌَّل وىمد ذيمر هذا 

 :هطم٤مًمٞم٤ًم ُم٤م ٟمّص  أيديٜم٤م

ت سمف ٟمٗمزني ووٕم٧مأقمْمدههق ذا قمٌدي اًمذي » روطمل  ني خمل٤مري اًمذي ُهّ

ٓ يٙمّؾ وٓ يٜمٙمن طملك يْمع احلؼ ذم ... ني ًمألُمؿظمرج احلؼ قمٚمٞمفني وُد 

ني ومٚملٜملٔمر اجلزائر ذيٕملفني هٙمذا ي٘مقل اًمرب ظم٤مًمؼ اًمًٛمقات وٟم٤مذه٤مني إرض

وروطم٤ًم ًمٚم٤ًميمٜملم  نيوُم٤م خيرج ُمٜمٝم٤مني ُمٕمٓمل ٟمًٛم٦ًم ًمٚمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م إرضسم٤مؾمط 

قمٝمدًا  كوأضمٕمؾني وأطمٗمٔمؽأٟم٤م اًمربني دقمقشمؽ سم٤محلؼني ؾمآظمذ سمٞمدك  .ومٞمٝم٤م

ًمؽمومع اًمّمحراء وُمدّن٤م صقهت٤مني اًمدي٤مر اًملل ؾمٙمٜمٝم٤م ...  ًمألُمؿوٟمقرًا  نيًمٚمِمٕم٥م

خيزى ظمزي٤ًم اعملٙمٚمٛمقن ... ًملؽمٟمؿ ؾمٙم٤من ؾم٤مًمعني ُمـ رؤوس اجل٤ٌمل ًمٞمٝملٗمقا  نيىمٞمدار

ـّ آهللٜم٤م أقمغم اعمٜمحقشم٤مت اًم٘م٤مئٚمقن ًمٚمٛمًٌقيم٤مت   نيأيٙمقن اًمْم٤مّل ُمثؾ قمٌدي... ٟمل

! واًمْم٤مل يمٕمٌد اهلل؟ نييم٤مًمٙم٤مُمؾ إقمٛمكأيٙمقن  ؟يمرؾمقزم اًمذي أرؾمٚمف وإصؿ

 .ش...ضمؾ صدىمفني يٕمٔمؿ اًمنميٕم٦م ويٙمرُمٝم٤مأاًمرّب ىمد ّه ُمـ ... 

 ُٕمقروذًمؽ  ؛إٟمٌٞم٤مءٓ شمٜمٓمٌؼ إّٓ قمغم ظم٤مشمؿ  ؿمٕمٞم٤مأوهذه اًمٌِم٤مرة ًمٚمٜمٌل 

 :اًمٜمص ٟمِمػم إمم سمٕمْمٝم٤م اودة ذم هذقمديدة ُمقج

إمم مجٞمع  ُملٙم٤مُمٚم٦مٍ  ء سمنميٕم٦مٍ ٟمٌٞم٤ًم ُمرؾماًل ضم٤م َأنَ اريخ مل يذيمر ًمٜم٤م اًم٧َم  َأنَ  (أ

هذه اًمٌِم٤مرة  َأنَ ُمـ  اًمٜمَّم٤مرىني وُم٤م يّدقمٞمف اخل٤مشمؿ اًمٜمٌَّل اًمِمٕمقب ؾمقى 

هق » :ذم اًمٌِم٤مرة هل ل يمٚمٛم٦مٍ أوَ  َأنَ إذ  ؛دقمقى جم٤مٟم٦ٌم ًمٚمحؼ شمٜمٓمٌؼ قمغم قمٞمًك 

 يٙمقن قمٞمًك قمٌد أن اًمٜمَّم٤مرىومٝمؾ يرى  نيهلل  سمف قمٌدٌ اعمٌنّم  اًمٜمٌَّل ف نيشذا قمٌدي
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ني سمؾ اىملٍمت إُمؿ ّل مل شمٙمـ إمم كُ  ذيٕم٦م قمٞمًك  َأنَ  ُمْم٤موم٤ًم إمَِم  ؟وم٘مطاهلل 

مل أرؾمؾ إّٓ إمم » :ح هق ٟمٗمًف سمذًمؽ طمٞم٨م ىم٤ملني يمام ّس إهائٞمؾقمغم ظمراف سمٜمل 

ٓ يٌّٚمٖمقا  سم٠َمنَ ني سمؾ أُمر احلقاريلم واًملالُمٞمذ شاًمْم٤مًم٦م إهائٞمؾظمراف سمٜمل 

 وإمم ُمديٜم٦مٍ  نيـمريؼ آُمؿ ٓ متْمقاإمم »: ني طمٞم٨م ىم٤ملإهائٞمؾشمٕم٤مًمٞمٛمف إّٓ ًمٌٜمل 

 .شاًمْم٤مًم٦م إهائٞمؾاُمريلم ٓ شمدظمٚمقاني سمؾ اذهٌقا سم٤محلري إمم ظمراف سمٞم٧م ًمٚمَس 

  يمام ي١ميمد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اًمٕمديد ُمـ آي٤مشمف    اخل٤مشمؿ اًمٜمٌَّل  َأنَ ذم طملم 

 :واًمٌنمني وُمـ شمٚمؽ أي٤مت اًمٙمريٛم٦م إُمؿرؾم٤مًملف إمم مجٞمع  تنيم٤م

َثَر افَِْٚس ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم   ـْ ـَ َأ
ِذيًرا َوَفُِ َٕ ًٜ فِّدَِِْٚس َبِنًرا َو َٚؾ ـَ ََْٚك إِٓ  ِْ َوَمٚ َأْرَش

قنَ  ُّ َِ ًْ  .﴾ٓ َي

َٚدَِغ ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم   ًَ ِْ
قَن فِ ُُ َٔ

ْرَؿَٚن َظَذ َظْبِدِه فِ ٍُ َزَل اْف َٕ َ َبَٚرَك اَفِذي 

ِذيًرا َٕ﴾. 

ٚ ال﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم   ُؽ ُؿْؾ َيٚ َأُُّيَ ِْ ٚ اَفِذي َفُف ُم ًً ْؿ مَجِٔ ُُ ْٔ ُٚس إيِنِّد َرُشقُل اهلل إَِف َٕ

 .﴾افجَلاَمَواِت َوإَْرضِ 

ني وأضمٕمٚمؽ قمٝمدًا وأطمٗمٔمؽؾمآظمذ سمٞمدك »: ُمـ ظمالل اًمٜمص اًم٘م٤مئؾ (ب

 هذا اعمٌنّم  َأنَ وح ذم سمداي٦م اًمٌِم٤مرةني ي٧َم  أوردٟم٤مهاًمذي  نيشوٟمقرًا ًمألُمؿ نيًمٚمِمٕمقب

وظمدقمٝمؿني  إقمداءوؾمٞمحٗمٔمف ُمـ يمٞمد  نيل اهلل شمٕم٤مممد ويٜمٍم ُمـ ىم٥مسمف ؾمقف ي١مّي 

 سم٠َمنَ ح شمٍّم  أيديٜم٤ماًملل سملم  إٟم٤مضمٞمؾ َأنَ إذ  ؛سمداً أ وهذا ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم قمٞمًك 

اهلل  قمٞمًك ًمٞمّمٚم٥م قمغم اخلِم٦ٌمني وىمد قم٤مشم٥م اعمًٞمح  (اسمٜمف اًمقطمٞمد)اهلل شمرك 

: سم٤ًم إي٤مهطمٞم٨م ظم٤مـم٥م اعمًٞمح اهلل شمٕم٤ممم ُمٕم٤مت نيُملك إٟمجٞمؾقمغم ذًمؽ يمام يٜم٘مؾ ذًمؽ 

 سمقوقٍح  وهذا يدّل . شهللني عم٤مذا شمريملٜملإهللني إ: أي! ؟ؿمٜم٘ملٜمليكمني عم٤م إيكمني إ»

ُمف سمدًاني سمؾ ؾمّؾ أومل يٜمٍمه ظمذل اعمًٞمح    واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  َأنَ قمغم 

ومٝمق يم٤من  نييـاًمٜمٌَّل وقمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم خل٤مشمؿ  .ومّمٚمٌقه نيهأقمدائإمم 

يمريؿ ذم اًمٙمثػم ُمـ ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤مممني يمام يِمػم إمم ذًمؽ اًم٘مرآن ال اً وُمٜمّمقر اً ُم١ميد
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 :آي٤مشمفني وُمٜمٝم٤م

ِه ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم   َدُظقَك َؾَِ٘ن َحجْلَبَؽ اهلل إُلَق اَفِذَي َأَيَدَك بَِْْكِ َوإِن ُيِريُدوْا َأن َ ْ

ِمِْغَ  ْٗ  .﴾َوبِْٚدُ

ا َظِزيزً ﴿: وىمقًمف شمٕم٤ممم   ْكً َٕ َك اهلل   .﴾اَوَيُْكَ

اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٟمٍم ٟمٌٞمف  سم٠َمنَ د وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٙمثػمة اًملل شم١مَي 

 .هئأقمداُمـ يمٞمد  وأٟم٘مذه نياخل٤مشمؿ ذم ُمقاـمـ يمثػمة

سمدًاني وم٤مًمٌِم٤مرة حتدد ُمٝمٌط أٓ حيلٛمؾ اًمل٠مويؾ  آظمر ذم اًمٜمص وهٜم٤مك شمٍميٌح  (ج

ًمؽمومع اًمّمحراء »: دشم١مكّ  سمفني وم٤مًمٌِم٤مرة اعمٌنّم  اًمٜمٌَّل وُمٙم٤من سمٕمث٦م هذا  نياًمقطمل

يمام  ني إؾِْماَمقِمٞمؾوىمٞمدار هذا هق اسمـ  نيشوىمراه٤م صقهت٤مني اًمدي٤مر اًملل ؾمٙمٜمٝم٤م ىمٞمدار

ني اًمدي٤مر اًملل ؾمٙمٜمٝم٤م هل سمٓمح٤مء (13: 25)ذم ؾمٗمر اًملٙمقيـ  اًمَلقراةضم٤مء ذًمؽ ذم 

ٓ  ومٝمذا أُمٌر ني  إؾِْماَمقِمٞمؾ أسمقهوُم٤م طمقهل٤مني طمٞم٨م يم٤من يًٙمـ  (وادي ُمٙم٦م)ُمٙم٦م 

اًملل وردت ذم اًمٌِم٤مرةني ومجٌؾ ؾم٤مًمع  (ؾم٤مًمع)يمٚمٛم٦م  وأيْم٤مً  .ًمؽمديدي٘مٌؾ اًمِمؽ وا

وهبذا آؾمؿ ىمرب اعمديٜم٦م اعمٜمقرة اًمذي ىم٤مل ومٞمف طملك اًمٞمقم  ُمقضمقدٌ  (ؾمٚمع)أو 

 :اًمٜمٌَّل  أصح٤مبطمد أذريح 

ًمٕمٛمرك إٟمٜمل ٕطم٥م ؾمٚمٕم٤ًم  

 

 ًمرؤيلف وُمـ سمجٜمقب ؾمٚمع 

 :اًمٌٚمدان شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمـ هذه اعمٗمردةوضم٤مء ذم ُمٕمجؿ  

: ضمٌؾ سمًقق اعمديٜم٦م وىم٤مل آزهري: وؾمٚمع... ؾمٚمع ؿم٘مقق ذم اجل٤ٌمل: ؾمٚمع»

 .شُمقوع سم٘مرب اعمديٜم٦م

 اًمٜمٌَّل يم٤مٟم٧م ب أؿمٕمٞم٤مءاًمٌِم٤مرة اًملل ضم٤مء هب٤م  سم٠َمنَ   أيْم٤ًم   وهذا ي١ميمد ًمٜم٤م 

. ووحٜم٤مهأعم٤م  ؛اخل٤مشمؿ

يملٗمل هبذا اعم٘مدار ُمـ اًمٌِم٤مرات اًملل ضم٤مءت ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ طمقل ؾمٞمد أو

وهق  نياًمٕمٝمد اجلديدذم  هاًمٌِم٤مرة ب إمَِم اظملّم٤مرًا ًمٚمٌح٨مني وؾم٠مشمٓمرق  اعمرؾمٚملم

 . ُمـ اًمٙمل٤مب اعم٘مدس ًمدى اًمٜمَّم٤مرىاًم٘مًؿ اًمث٤مين
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ني ويٛمٙمـ حُمََٛمد اًمٜمٌَّل ىمد سمنّم ب اعمًٞمح  َأنَ قمغم  أيمداًم٘مرآن اًمٙمريؿ  إنَ 

اعملداوًم٦م سملم أيديٜم٤م أنني  (اًمٕمٝمد اجلديد)إصم٤ٌمت هذه احل٘مٞم٘م٦م طملك ذم إٟم٤مضمٞمؾ 

وسم٤مخلّمقص ُمـ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤مني وإًمٞمؽ قمزيزي اًم٘م٤مرئ سمٕمض اًمٜمّمقص ُمـ 

: إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م هبذا اخلّمقص

إذا يمٜملؿ حتٌقٟمٜمل وم٤مطمٗمٔمقا »ه إٟمجٞمؾي٘مقل يقطمٜم٤م ذم : اًمٜمص إول (1)

 شآظمر ًمٞمٛمٙم٨م ُمٕمٙمؿ إمم إسمد وص٤مي٤ميني وأٟم٤م أـمٚم٥م ُمـ إب ومٞمٕمٓمٞمٙمؿ ُمٕمزي٤مً 

 .(16  -15: 14: يقطمٜم٤م)

وأُم٤م اعمٕمزي اًمروح اًم٘مدس اًمذي ؾمػمؾمٚمف إب سم٤مؾمٛمل » :اًمٜمص اًمث٤مين (2)

نيومٝمق يٕمٚمٛمٙمؿ يمؾ ر
ٍ
 .شويذيمريمؿ سمٙمؾ ُم٤م ىمٚملف ًمٙمؿ ء

وُملك ضم٤مء اعمٕمزي اًمذي ؾم٠مرؾمٚمف أٟم٤م إًمٞمٙمؿ ُمـ إب » :اًمٜمص اًمث٤مًم٨م (3)

 ؛  أيْم٤مً   ومٝمق يِمٝمد زم وشمِمٝمدون أٟملؿ  نيروح احلؼ اًمذي ُمـ قمٜمد إب يٜمٌثؼ

 .شََٕٟمٙمؿ ُمٕمل ُمـ آسملداء

ََٕٟمف إن مل  ؛ًمٙمؿ أن أٟمٓمٚمؼ ه ظمػمٌ ًمٙمٜمل أىمقل ًمٙمؿ احلؼني إنَ » :اًمٜمص اًمراسمع (4)

وُملك ضم٤مء ذاك يٌٙم٧م  نيوًمٙمٜمل إن ذه٧ٌم أرؾمٚمف إًمٞمٙمؿ نيأٟمٓمٚمؼ ٓ ي٠مشمٞمٙمؿ اعمٕمزي

 .شوقمغم ديٜمقٟم٦م نيوقمغم سمر نياًمٕم٤ممل قمغم ظمٓمٞم٦م

ومٝمق يرؿمديمؿ إمم مجٞمع  نيك روح احلؼا ُملك ضم٤مء ذاوأمّ » :اًمٜمص اخل٤مُمس (5)

وخيؼميمؿ سم٠مُمقر  نيسمؾ يمؾ ُم٤م يًٛمع يلٙمٚمؿ سمف نيم ُمـ ٟمٗمًفََٕٟمف ٓ يلٙمّؾ  ؛احلؼ

. ش...ةآيت

 ؾملدّل اني وىمد حُمََٛمدإمم آؾمؿ اًمٍميح ًمٚمٜمٌل وهذه اًمٜمّمقص يمٚمٝم٤م شمِمػم 

 َأنَ وأصم٧ٌم  (أٟمٞمس إقمالم ذم ٟمٍمة اإلؾمالم)قمغم ذًمؽ ُم١مًمػ يمل٤مب 

ـَ  يفنين إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م يمٚمٝم٤م شمِمػم إلة اًمذيمر ماًمٜمّمقص أٟمػ قمٚمامء اًمٙمل٤مب  وًمٙم

ني وٟمذيمر هٜم٤م اؾملدًٓمف ومقا ُمٕمٜمك هذه اًمٙمٚمٛم٦ميف هؿ اًمذيـ طمّر اعم٘مدس وُمٗمّن 
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: ىمقلنسم٤مظملّم٤مرني ف

يم٤من يلٙمٚمؿ  اعمًٞمح  َأنَ وضمف آؾملدٓل يلقىمػ قمغم سمٞم٤من ٟمٙمل٦مني وهل 

ويم٤من  نيذم ومٚمًٓملم ةاًم٤ًمئد ةغاًمُؾ  اًمٕمؼمّي٦م هل ويم٤مٟم٧م نيأراُمٞم٦م حيًـسم٤مًمٕمؼمي٦م و

سملم فمٝمراٟمٞمٝمؿ هذا ُمـ ضم٤مٟم٥مني وُمـ ضم٤مٟم٥م  ه وًمد وؿم٥ّم َٕنَ  ا؛يٕمظ شمالُمٞمذه سمف

يمل٧ٌم  (ًمقىم٤مني ُمرىمسني يقطمٜم٤م)إٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م  َأنَ اعم١مرظملم أمجٕمقا قمغم  َأنَ آظمر 

 نيُمـ أول إٟمِم٤مئف ومٙم٤من قمؼمي٤مً  ىسم٤مًمٚمٖم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦مني وأُم٤م إٟمجٞمؾ ُم٧َم ُمـ أول يقُمٝم٤م 

. نوٓ وضمقد ًمٚمٜمًخ٦م اًمٕمؼمي٦م أ نيإمم اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م د ذًمؽسمع شمرضمؿو

ني وإٟمام ٟم٘مٚمف أراُمٞم٦مأو  نيسم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمؼمي٦م اًمٜمٌَّل  بسمنّم  وقمغم هذا وم٤معمًٞمح 

اًملحٗمظ قمغم ًمٗمظ ويم٤من قمٚمٞمف  ني(يقطمٜم٤م)إمم اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع 

سمٜمّمٝم٤م  نواإلشمٞم٤مقمالم اقمدة اًمّمحٞمح٦م شم٘مليض قمدم شمٖمٞمػم إاًمؼ َٕنَ  ؛اعمًٞمح

وًمٙمـ يقطمٜم٤م مل يراع هذا إصؾني وشمرمجف إمم اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م . إصكمني ٓ شمرمج٦م ُمٕمٜم٤مه٤م

ذًمؽ طمّمؾ آظملالف  أصمرني وذم سمف اعمًٞمح  شمٙمَٚمؿومْم٤مع ًمٗمٔمف إصكم اًمذي 

ذم اعمراد ُمٜمفني وأُم٤م اًمٚمٗمظ اًمٞمقٟم٤مين اًمذي ووٕمف اًمٙم٤مشم٥م يقطمٜم٤م ُمٙم٤من اًمٚمٗمظ 

اًمذي هق سمٛمٕمٜمك  (paracletos /پ٤مراىمٚمٞمٓمقس)اًمٕمؼمي ومٝمق ُمردد سملم يمقٟمف 

اًمذي هق سمٛمٕمٜمك  (pericletos /پري٘مٚمٞمٓمقس)اعمٕمزي واعمًكم واعمٕملمني أو 

 .اعمحٛمقدني اًمذي يرادف أرد

 د ذم اعمٌنّم ًمٗمظ واًمًامعني طمّمؾ اًمؽمدُ وٕضمؾ شم٘م٤مرب اًمٙمٚمٛمللم ذم اًمٙمل٤مسم٦م واًم٧َم 

مجقه ك شمروٕضمؾ ذل نيسمفني وُمٗمنو وُمؽممجق إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤مني يٍّمون قمغم إول

اعمراد  َأنَ وإمم اًمٚمٖم٤مت إظمرى سمام يٕم٤مدًمف ويرادومفني واّدقمقا  نياعمٕمزي إمم اًمٕمرسمٞم٦م ب

ُمٜمف هق روح اًم٘مدسني وأٟمف ٟمزل قمغم احلقاريلم ذم اًمٞمقم اخلٛمًلم سمٕمد وم٘مدان 

. (يقم اًمٕمٜمٍمة)ويًٛمقٟمف ني اعمًٞمح 

ل يمقن ب نيعمٕمزيسم٤مه اًمٙمٚمٛم٦م وًمٙمـ اًم٘مرائـ اًمٙمثػمة يمٚمٝم٤م شم٠مسمك هذا اًملٗمًػم هلذ

وإًمٞمؽ سمٕمض اًم٘مرائـ قمغم ذًمؽني يمام يٜم٘مٚمٝم٤م  نيُمٕمٜم٤مه٤م اعمحٛمقد أىمرب إمم اًمٔم٤مهر
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:  سمح٤مينإؾمل٤مذ اًمٕمالُم٦م اًمُس 

 ومٞمٕمٓمٞمٙمؿ ُمٕمزي٤مً  نيوأٟم٤م أـمٚم٥م ُمـ إب (آظمر)وصػ اعمٌنم سمف سمٚمٗمظ  َأَٟمف – 1

ًمٕمدم شمٕمددهني واٟمحّم٤مره  ؛ سمف ٟمٔمػم روح اًم٘مدسآظمرني وهذا ٓ يٜم٤مؾم٥م يمقن اعمٌنّم 

. سمٕمد أظمر ظمالف إٟمٌٞم٤مء وم٢مّنؿ جيٞمئقن واطمداً ذم واطمدني ب

وهذا يٜم٤مؾم٥م  نيشًمٞمٛمٙم٨م ُمٕمٙمؿ إمم إسمد» : سمف سم٘مقًمفيٜمٕم٧م ذًمؽ اعمٌنّم  َأَٟمف – 2

. اخل٤مشمؿ اًملل ٓ شمٜمًخ اًمٜمٌَّل ٟمٌقة 

ؾمٚمف إب سم٤مؾمٛملني ا اعمٕمزي اًمروح اًم٘مدس اًمذي ؾمػموأمّ » :ي٘مقل َأَٟمف – 3

وهذه اجلٛمٚم٦م شمٜم٤مؾم٥م أن  نيششمف ًمٙمؿويذيمريمؿ سمٙمؾ ُم٤م ىمؾ ءنيومٝمق يٕمٚمٛمٙمؿ يمؾ ر

سمٕمد أن شمّمػم اًمنميٕم٦م  نياسمؼاًمّس  اًمٜمٌَّل ي٠ميت سمٕمد ومؽمة ُمـ رؾم٤مًم٦م   سمف ٟمٌٞم٤مً يٙمقن اعمٌنّم 

اًمالطمؼ يذيمر سم٤معمٜمزني  اًمٜمٌَّل اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم وؿمؽ آوٛمحالل وآٟمدصم٤مرني ومٞم٠ميت 

ا ُمـ ا ًمق يم٤من اعمراد هق اًمروح اًم٘مدس وم٘مد ٟمزل قمغم احلقاريلم سمٕمد مخًلم يقموأمّ 

ني (4  -1: 2ني 5: 1)قمٚمٞمف يمل٤مب أقمامل اًمرؾمؾ  طم٥ًم ُم٤م يٜمُص ني وم٘مد اعمًٞمح 

وشمٕم٤مًمٞمٛمف طملك  احلقاريلم ٟمًقا ذم هذه اعمدة اًمٞمًػمة ُمٕم٤ممل اعمًٞمح  َأنَ  نُ ظَ أذمُ 

!. يٙمقن اًمٜم٤مزل هق اعمققمقد سمف؟

ن ذه٧ٌم أرؾمٚمف إوًمٙمـ  نيٟمٓمٚمؼني ٓ ي٠مشمٞمٙمؿ اعمٕمزيإََٟمف إن مل » :ه ي٘مقلأنَ   -4

ه ضم٤مء َٕنَ  ؛ق جمٞمئف سمذه٤مسمفطمٞم٨م قمّؾ  ؛ سمف ٟمٌٞم٤مً وهذا يٜم٤مؾم٥م أن يٙمقن اعمٌنّم  نيشإًمٞمٙمؿ

ذم وىم٧م  واطمدةٍ  ؾمٞم٤مدة ذيٕمللم خملٚمٗمللم قمغم أُم٦مٍ  قم٤معمٞم٦مني وٓ شمّمُح  سمنميٕم٦مٍ 

روح  َٕنَ  ؛ سمف هق روح اًم٘مدسني عم٤م يم٤من هلذا اًملٕمٚمٞمؼ ُمٕمٜمكوًمق يم٤من اعمٌنّم  نيواطمد

ٟمزل قمغم احلقاريلم قمٜمدُم٤م سمٕمثٝمؿ    ى وًمقىم٤مطم٥ًم شمٍميح إٟمجٞمكم ُم٧م  اًم٘مدس 

. (11  -10: ًمق )(11  -10: أٟمٔمر ُملك)ًمٚملٌِمػم واًملٌٚمٞمغ  اعمًٞمح 

وقمغم  نيوقمغم سمر نيوُملك ضم٤مء ذاك يٌٙم٧م اًمٕم٤ممل قمغم ظمٓمٞم٦م» :وي٘مقل – 5

إذ ًمق يم٤من اعمراد هق روح اًم٘مدسني  ؛ سمف ٟمٌٞم٤مً يٙمقن اعمٌنّم  وهذا ي١ميد أنْ  نيش...ديٜمقٟم٦م

اًمدار قمغم احلقاريلم طم٥ًم زقمٛمٝمؿني ومام وسمخ اًمٞمٝمقد اًمذيـ مل  ومٝمق ٟمزل ذم يقم
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. م يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم سمفََٕٟمف ؛ومل يقسمخ احلقاريلم. ًمٕمدم رؤيلٝمؿ إي٤مه ؛ي١مُمٜمقا سمف أصالً 

ه ٓ َٕنَ  ؛ح احلؼ ومٝمق يرؿمديمؿ إمم مجٞمع احلؼوُملك ضم٤مء ذاك رو» :وي٘مقل – 6

وهذا يلٜم٤مؾم٥م  نيشسم٠مُمقر آشمٞم٦م وخيؼميمؿ نيم سمفسمؾ يمؾ ُم٤م يًٛمع يلٙمّؾ  نيم ُمـ ٟمٗمًفيلٙمّؾ 

م إٓ سمام يقطمك ني ص٤مطم٥م ذيٕم٦م ُملٙم٤مُمٚم٦مني ٓ يلٙمّؾ ظم٤ممت٤مً   سمف ٟمٌٞم٤مً ُمع يمقن اعمٌنّم 

. حُمََٛمدإًمٞمفني وهذه يمٚمٝم٤م صٗم٤مت اًمرؾمقل إيمرم 

 َأنَ اعمح٘م٘ملم ىمد ذيمروا ىمرائـ أظمرى يمثػمة شمث٧ٌم  َأنَ وأيملٗمل هبذه اًم٘مرائـ قمغم 

. وُمـ أراد اًملقؾمع ومٚمٞمٓم٤مًمع يملٌٝمؿ نيحُمََٛمد ّي اًمٜم٥َم سمف هق اعمراد ُمـ اعمٌنّم 

هلذا اعمخلٍم أٟم٘مؾ ىمّم٦م ذيمره٤م ُم١مًمػ يمل٤مب أٟمٞمس إقمالم ذم ٟمٍمة  وظمل٤مُم٤مً 

 :اإلؾمالم هبذا اخلّمقص شملٛم٦م ًمٚمٗم٤مئدةني ي٘مقل اعم١مًمػ

ُمـ أيم٤مسمر اًم٘م٤ًموؾم٦م اعمًٞمحٞملمني ووٓديت  قمـ ضمدٍ  ف هذا اًمٙمل٤مب أسم٤مً ُم١مّل »

ُم٧م اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م قمٜمد اًمٕمٚمامء واعمٕمٚمٛملم شمٕمّؾ ني وإيرانيم٤مٟم٧م ذم أروُمٞم٦م ذم 

وهمػمهؿ ُمـ  نيضم٤من يقطمٜم٤مواًم٘مس  نيوُمـ مجٚملٝمؿ إب يقطمٜم٤م سمٙمػم نياًمٜمَّم٤مرى

 ني(يمقريمز)واًم٘مس  (شم٤مًمق)وُمـ ومرىم٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ إب  .ومرىم٦م اًمؼموشمًل٤مٟم٧م

. اريملم ًمٚمدٟمٞم٤موهمػمهؿ ُمـ اعمٕمٚمٛملم اًم٧ّم 

رضم٧م سمدرضم٦م ىمًٞمسني وشمخ نيوذم ؾمـ اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة أيمٛمٚم٧م اًمدراؾم٦م إوًمٞم٦م

وؾمع ذم اًمٌح٨م قمـ اًمٕم٘م٤مئد واعمٚمؾ اعمخلٚمٗم٦مني وٓ ؾمٞمام وسمٕمد ذًمؽ أطم٧ٌٌم اًم٧ّم 

اعمذاه٥م اعمًٞمحٞم٦مني وـمٗم٧م اًمٌٚمدان اًمٙمثػمة ُمـ أضمؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن اٟملٝمك يب 

اعمٓم٤مف قمٜمد قمٔمٞمؿ اًم٘م٤ًموؾم٦مني اعمٓمران ص٤مطم٥م اعم٘م٤مم اًمرومٞمع ذم ومرىم٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمؽني 

ذم ذًمؽ اعمذه٥م سمٕمٚمٛمف وشم٘مقاه  ُمِمٝمقراً و نيقمٔمٞمؿ وؿم٠منٍ  ويم٤من ص٤مطم٥م ُمٜمزًم٦مٍ 

اعمٚمقك واًمًالـملم وإذاف واًمرقمٞم٦م ُمـ ومرىم٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ  َأنَ وزهدهني سمحٞم٨م 

ويٜمٝمٚمقن ُمٜمف ُمٕم٤ممل ديٜمٝمؿني ويٌٕمثقن إًمٞمف  نيإًمٞمف ذم ؾم١مآهتؿ اًمديٜمٞم٦م يٚمجئقنيم٤مٟمقا 

. سم٤مهلداي٤م اًمٙمثػمةني ويلنمومقن سم٤مًملؼمك سمف

اعمخلٚمٗم٦م قمٜمد هذا اًمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾني  صقل واًمٕم٘م٤مئد ًمٚمٛمذاه٥مُم٧م إُ وىمد شمٕمّؾ 
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ويم٤من يّمؾ قمددٟم٤م  نياًمٙمثػم ُمـ اًملالُمٞمذ   أيْم٤مً   ويم٤من حيي درس هذا إؾمل٤مذ 

 .اًمل٤مريم٤مت ًمٚمدٟمٞم٤م اًمراه٤ٌمتوسمٞمٜمٜم٤م اًمٙمثػم ُمـ إظمقات  نيإمم مخًامئ٦م شمٚمٛمٞمذ شم٘مري٤ٌمً 

ا ظم٤مص يبني وهلذ واهلاممٌ  وحم٦ٌمٌ  إذ يم٤من ًمف أٟمٌس  ؛ويم٤مٟم٧م زم ُمع اًمٕم٤ممل قمالىم٦م ظم٤مص٦م

 يمٚمٝم٤م سم٤مؾملثٜم٤مء ُمٗمل٤مٍح  (اعمًٙمـ واعمخزن وهمػمه٤م)ُمٜمل ُمٗم٤مشمٞمح اعمدرؾم٦م وم٘مد ؾمّؾ 

ومٞمٝم٤م أُمقاًمف اًمِمخّمٞم٦مني وًمذا يمٜم٧م  َأنَ ظم٤مص٦م سمفني ويمٜم٧م أفمـ  صٖمػمةٍ  ًمٖمروم٦مٍ 

 نيه ُمـ أهؾ اًمدٟمٞم٤مهذا اًمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾ اًمزاهد ذم اًمٔم٤مهر ًمٕمّؾ  إِنَ ث ٟمٗمز وأىمقل أطمدّ 

. شمرك اًمدٟمٞم٤م ًمٚمدٟمٞم٤مه نّ إو

ني وذم أطمد إي٤مم دراؾملل قمٜمده إمم اًمًٜم٦م اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة شم٘مري٤ٌمً  ةواُملدت ُمدّ 

غ أسمّؾ  أىمٕمده قمـ اًمدرس ذم ذًمؽ اًمٞمقمني وأُمرين أنْ  ٟمزل سم٤معمٓمران اًمٙمٌػم ُمرٌض 

دريسني ُمزاضمف ٓ ي٤ًمقمد قمغم اًم٧ّم  َٕنَ  ؛سم٠َمَٟمُف ٓ يًلٓمٞمع طمْمقر اًمدرساًملالُمٞمذ 

أي٧م اًملالُمٞمذ جملٛمٕملم سمالهمٝمؿ أُمر إؾمل٤مذني ومريذ إلظمرضم٧م إمم اًملالم وومٕمالً 

ذم  (وم٤مرىمٚمٞمٓم٤م)يل٤ٌمطمثقن ذم ُم٠ًمًم٦م قمٚمٛمٞم٦مني ويم٤من طمديثٝمؿ يدور طمقل يمٚمٛم٦م 

قمـ  ٟم٘مالً  إٟمجٞمٚمفذم  (يقطمٜم٤م)ني اًمذي ذيمره٤م اينسم٤مًمٞمقن (پػمىمٚمٞمٓمقس)و  نياًمني٤مين

ويمثر اجلدال واًمٜم٘م٤مش طمقل هذه اًمٙمٚمٛم٦مني واظملٚمٗم٧م أراء ذم ُمٕمٜمك . اعمًٞمح 

. اًملالُمٞمذ دون اًمقصقل إمم ٟملٞمج٦ماٟمٍمف و نيهذه اًمٙمٚمٛم٦مني واٟملٝمك اًمٜم٘م٤مش

قمٜمد همٞم٤ميب اًمٞمقم  نيي٤م سمٜمل: وسمٕمده٤م رضمٕم٧م إمم همروم٦م اعمٓمران إقمٔمؿ وم٠ًمًمٜمل

اًملالُمٞمذ اظملٚمٗمقا ذم ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م  َأنَ سم٠مي ُمقوقع شم٤ٌمطمثلؿ؟ ومذيمرت ًمف 

: وم٠ًمًمٜمل .وأووح٧م ًمف أراء اًملل ـمرطمٝم٤م اًملالُمٞمذ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م (وم٤مرىمٚمٞمٓم٤م)

.  اًمٗمالينين ىمد اظمؽمت ىمقل اعمٗمنر سم٠َمنَ هذه اًمٙمٚمٛم٦م؟ وم٠مضمٌلف  وُم٤م يم٤من رأيؽ ذم

ََٕٟمف ٓ يٕمرف  ؛ظمالف هذه إىمقال مجٞمٕم٤م ني وًمٙمـ احلّؼ ًم٧ًم ُم٘مٍماً  :وم٘م٤مل زم

هذا آؾمؿ اًمنميػ ذم زُم٤مٟمٜم٤م إٓ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿني  ُمٕمٜمك شمٗمًػم

ك ب إقمٔمؿني إنّ أهي٤م إ: ومدٟمقت ُمٜمف وضمٚم٧ًم قمٜمد ىمدُمٞمفني واؾملٕمٓمٗملف ىم٤مئالً 

ًمف إمم أن ذم ـمٚم٥م  ىمد سوم٧م قمٛمري ُمـ أوّ يّن أشمٕمٚمؿ ؿمدة شمٕمّمٌل ًمٚمٛمًٞمحٞم٦مني و
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ح زم ُمٕمٜمك هذا ني وشمقّض اًمٕمٚمؿ وحتّمٞمٚمفني ومامذا حيدث ًمق شملٗمْمؾ وشملٚمٓمػ قمكمّ 

. آؾمؿ اًمنميػ

ك ي٤م سمٜمل إنّ : وأضمٝمش اًمِمٞمخ سم٤مًمٌٙم٤مءني وىم٤مل  نيسم٤مًمدُمقع اومرأي٧م قمٞمٜمٞمف اهمرورىم٧م

هذا آؾمؿ اًمنميػ ًمف  َأنَ ني وًمؽ ُمٜمزًم٦م ظم٤مص٦مني وُمع اًمٜم٤مس قمٜمدي واهلل أقمّز 

وم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦مني وًمٙمـ سمٛمجرد اٟملِم٤مر هذا اعمٕمٜمك وم٢من اعمًٞمحٞملم ؾمقف ي٘ملٚمقٟمٜم٤م 

وٓ شمذيمر اؾمٛمل  نيك ٓ شمٗمٌم هذا اًمن ذم طمٞم٤ميتني إٓ أن شمٕم٤مهدين اهلل قمغم أنّ ُمٕم٤مً 

م ا اًمذي يمِمٗملف وم٢مٟمفهذا اًملٗمًػم أن َأنَ اعمًٞمحٞملم إن قمٚمٛمقا  َٕنَ  ؛سمٕمد ِم٤ميت أيْم٤مً 

. ؾمٞمخرضمقٟمٜمل ُمـ ىمؼمي وحيرىمقٟمٜمل

 ني  قمٞمًك وُمريؿ وم٠مهمٚمٔم٧م ًمف إيامن سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ اًم٘م٤مهر اًمٖم٤مًم٥مني وسمحّؼ 

ني وٓ ني سم٠مين ؾمقف ًمـ أسمقح هبذا اًمن قمٜمؽ أسمداً ٟمجٞمؾوسمحؼ يمؾ إٟمٌٞم٤مء واإل

م هق هذا آس إِنَ  نيي٤م سمٜمل: وىم٤مل نيـمٛم٠من زماف. أذيمر اؾمٛمؽ ذم احلٞم٤مة وسمٕمد اعمامت

 وهق سمٛمٕمٜمك أرد وحمٛمقدني وُمـ صمؿّ  نيُمـ إؾمامء اعم٤ٌمريم٦م ًمٜمٌل اعمًٚمٛملم

ٟم٤موًمٜمل ُمٗمل٤مح شمٚمؽ اًمٖمروم٦م اًمّمٖمػمةني وىم٤مل اوملح اًمّمٜمدوق اًمٗمالين ؾملجد 

هبامني ومذه٧ٌم وضمئلف سم٤مًمٙمل٤مسملمني ويم٤مٟم٤م سم٤مًمٞمقٟم٤مين  ومآشمٜمل نياًمٙمل٤مب اًمٗمالين واًمٗمالين

ومٞمٝمام سمٛمٕمٜمك  (وم٤مرىمٚمٞمٓم٤م)ًمٗمظ ىمديؿني وىمد شمرضمؿ  وُمٙملقسم٤من قمغم ضمٚمدٍ  نيواًمني٤مين

اًمٕمٚمامء واعمؽممجلم اعمًٞمحٞملم ىمٌؾ فمٝمقر  َأنَ  نيي٤م سمٜمل اقمٚمؿ: أرد وحمٛمد وم٘م٤مل زم

وًمٙمـ سمٕمد فمٝمقره  ني(أرد وحمٛمد)مل يٙمقٟمقا خملٚمٗملم ذم ُمٕمٜمك  ٟمٌل اإلؾمالم 

ومقا يمؾ اًمٙمل٥م واًمؽماضمؿ اًملل شمٗمن هذه اًمٕمٚمامء واًم٘م٤ًموؾم٦م اًمٙم٤ٌمر طمّر  وم٢منَ 

 وأيْم٤مً  نيا اعمٕمٜمكني ُمـ أضمؾ طمٗمظ رئ٤مؾملٝمؿ وُمٜم٤مومٕمٝمؿ اًمدٟمٞمقي٦ماًمٙمٚمٛم٦م إمم هذ

هلذا آؾمؿ اًمنميػني وهذا اعمٕمٜمك  وشمٙمؼماني واسملدقمقا ُمٕمٜمك ضمديداً  وقمٜم٤مداً  طمًداً 

اعم٘مّمقد ًمٙم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ ني ويٛمٙمـ سمًٝمقًم٦م وُمـ ظمالل  اجلديد مل يٙمـ أسمداً 

ى احل٘مٞم٘مل هلذا ذم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤مني ُمٕمروم٦م اعمٕمـ شمرشمٞم٥م وٟمًؼ أي٤مت اعمقضمقدة طم٤مًمٞم٤مً 

ُمٕمٜمك اعمًكم واعمٕمزي واًمروح اًم٘مدس مل يٙمـ اعم٘مّمقد ًمٙم٤مشم٥م  وأنَ  نيآؾمؿ
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. اإلٟمجٞمؾ

ه ٓ جيقز َٕنَ  ؛ذه٤مسمف ورطمٞمٚمف  (وم٤مرىمٚمٞمٓم٤م) جملءاؿمؽمط ذم  اعمًٞمح  َٕنَ 

واطمدني سمخالف روح  اضملامع ٟمٌٞملم ُمًل٘مٚملم ص٤مطمٌل ذيٕم٦م قم٤مُم٦م ذم زُم٤منٍ 

ه ُمع وضمقد َٕنَ  ؛سمٕمد اعمًٞمح  (م اخلٛمًلميق)اًم٘مدس اًمذي ٟمزل يقم اًمٕمٜمٍمة 

 16: 3)ذم إٟمجٞمؾ ُملك  وهق واوٌح  نيقمٞمًك واحلقاريلم ٟمزل اًمروح اًم٘مدس قمٚمٞمف

سمؾ سمٕمد شمٕمٛمٞمده ُمـ ق اًمروح اًم٘مدس ٟمزل قمغم اعمًٞمح  إِنَ  :إذ ي٘مقل ؛(17 -

. يقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان سمّمقرة ر٤مُم٦م

ومام اعم٤مٟمع ُمـ  نيقمٔمؿوم٠ًمًم٧م احلؼم إ :ىم٤مئالً  وذم ظمل٤مم اًم٘مّم٦م يْمٞمػ اعم١مًمػ

وأن ُمل٤مسمٕم٦م  نيك شمٕمٚمؿ ومْمٞمٚم٦م اإلؾمالمُمع أنّ  نيوُمل٤مسمٕم٦م ؾمٞمد إٟم٤مم نيىمٌقًمؽ ًمإلؾمالم

 هلل؟واًمٍماط اعمًل٘مٞمؿ اعم١مدي إمم ا نيهق ـمريؼ اًمٜمج٤مة  حُمََٛمداًمٜمٌَّل 

 وأٟم٤م ؿمٞمٌخ  ني ىمد اـمٚمٕم٧م قمغم هذه احل٘مٞم٘م٦م ذم أواظمر قمٛمريي٤م سمٜمل إيّن : وم٠مضم٤مب

واًمٕمزة  نياؾم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦مئ ٓ أؾملٓمٞمع شمرك هذه اًمريّن إوذم احل٘مٞم٘م٦م  نييمٌػم اًمًـ

ـّ اًمٜمَّم٤مرىواًمِم٠من واعم٘م٤مم اًمرومٞمع سملم   وسمح٥ًم اًمٔم٤مهر نيي ذم اًم٤ٌمـمـ ُمًٚمؿٌ ني وًمٙم

 ....م ؾمقف ي٘ملٚمقٟمٜملّٟمفإٟمٍماينني وإذا ُم٤م أقمٚمٜم٧م إؾمالُمل ف

إذن هؾ شم٠مُمرين أن أقملٜمؼ اإلؾمالم؟ وم٘م٤مل إن أردت اًمٜمج٤مة جي٥م : وم٘مٚم٧م ًمف

ك ؿم٤مب ذم ُم٘ملٌؾ اًمٕمٛمر قمًك أن هيٞمئ ًمؽ اهلل َٕنَ ني وقمٚمٞمؽ ىمٌقل ديـ احلؼ

  ؾمقف أيمثر اًمدقم٤مء ًمؽني قمغم أيّن ني وإيّن ؾمٌح٤مٟمف أؾم٤ٌمب احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦م أيْم٤مً 

. حُمََٛمدًمًٞمد اعمرؾمٚملم واًمل٤مسمٕملم  نيُمـ اعمًٚمٛملم  سم٤مـمٜم٤مً أؿمٝمدك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٠ميّن 

ًمللني وًمٙمٜمٝمؿ ٟمٗمس طم٤مأهمٚم٥م اًمٕمٚمامء واًم٘م٤ًموؾم٦م اًمٙم٤ٌمر ذم سم٤مـمٜمٝمؿ هلؿ  َأنَ واقمٚمؿ 

 َأنَ ؿمؽ وؿمٌٝم٦م ذم  ومٚمٞمس هٜم٤مك أّي  اؾم٦م اًمدٟمٞمقي٦مني وإّٓ ئٓ يًلٓمٞمٕمقن شمرك اًمر

. شاإلؾمالم اًمٞمقم هق ديـ اهلل قمغم إرض

ـّ  إٟمٌٞم٤مءويٜم٘مؾ ُم١مًمػ يمل٤مب ىمّمص  ضم٤مر طمقل هذه اعمرطمقم قمٌد اًمقه٤مب اًم

 :يقطمٜم٤م إٟمجٞمؾذم  إٟمٌٞم٤مءاًمٌِم٤مرة سمخ٤مشمؿ 
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ي٦م ـم٤مًم٤ًٌم سمدار اًمٕمٚمقم ذم اًمًٜم٦م إوممني ويم٤من جيٚمس ُمٞمالد1893يمٜم٧م ذم ؾمٜم٦م »

اعمًلنمق  يم٤مرًمق ٟمٚمٜمٞمققمرسمٞم٦م   اًمٕمالُم٦م اًمٙمٌػم اًمديملقر هم٦م السمج٤مٟمٌل   ذم درس اًمُؾ 

يٓم٤مًمٞم٦مني ُمـ احلٙمقُم٦م اإل هم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سملقصٞم٦مٍ ًمٞم٤مينني ويم٤من حيي درس اًمُؾ طال

ع واًمٕمنميـ ُمـ وذم ًمٞمٚم٦م اًم٤ًمب... وم٤مٟمٕم٘مدت أواس اًمّمح٦ٌم اعملٞمٜم٦م سمٞمٜمل وسمٞمٜمفني 

وم٘م٤مل زم  نيدرب اجلامُمٞمزوهٟم٤م ذم  نيظمرضمٜم٤م سمٕمد اعمح٤مضة 1361ؿمٝمر رضم٥م ؾمٜم٦م 

قمٞمد  أي٤مموسمٕمد صمالث : وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ: ىمٚم٧م يٚم٦م ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج؟ّل هذه ال: اًمديملقر ٟمٚمٜمٞمق

هق : ُم٤م رأيؽ ي٤م ديملقر ذم اعمٕمراج؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿني صمؿ ىمٚم٧م ًمف: وم٘مٚم٧م ؟يدة زيٜم٥ماًمّس 

 سمٞم٧م اعم٘مدس ًمٞماًل وصٕمقده إمم اًمًامءني وقمقده إمم إمم ُمٙم٦مُمـ  اًمٜمٌَّل ذه٤مب 

قمرومف أ أنوًمٙمـ اًمذي أريد  نيك شمٗمٝمؿ هذانّ أأقمٚمؿ  أٟم٤م: وم٘مٚم٧م. ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة ُمٙم٦م

 نيضمداً  اً اًمرضمؾ ُم١مدبيم٤من أو يم٤مذب؟ و هق رأيؽ ذم هذا اًم٘مقل؟ هؾ هق صحٞمٌح 

: ُم٤م هق؟ ىمٚم٧م: يقضمد ُم٤م هق أقمج٥م ُمٜمف؟ ىم٤مل: وم٘مٚم٧م! هذا رء قمجٞم٥م: وم٘م٤مل

 نيويّمٕمد إمم اًمًامء نيإُمقاتصمؿ ي٘مقم ُمـ  نياعمًٞمح يّمٚم٥م وي٘ملؾ ويدومـ إِنَ 

قمٚمؿ أ وأٟم٤مصمؿ ىمٚم٧م ًمف    نيقمجٞم٥ٌم  رءٌ   أيْم٤ًم   وهذا : ىم٤مل! وجيٚمس قمغم يٛملم اهلل

ُم٤م ُمٕمٜمك  :قمغم ؿمٝم٤مدة اًمديملقراه ذم آداب اًمٚمٖم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م   طم٤مصٌؾ  َأَٟمف

هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م  وًمقن إنَ اًم٘مًس يؼ إنّ : سم٘مقًمف وم٠مضم٤مسمٜمل ؟(سمػميٙمٚملقس)

أؾم٤مل اًمديملقر يم٤مرًمق ٟمٚمٜمٞمق احل٤مصؾ قمغم اًمديملقراه ذم آداب  إينر : وم٘مٚم٧م .اعمٕمزي

ُمٕمٜم٤مه٤م اًمذي ًمف رد  نّ إ: وم٘م٤مل .ٟم٤مٟمٞم٦م اًم٘مديٛم٦مني وًم٧ًم أؾم٠مل ىمًٞم٤ًمً هم٦م اًمٞمقاًمّؾ 

 إنّ : وم٘مٚم٧م .ٟمٕمؿ: اًملٗمْمٞمؾ ُمـ رد؟ وم٘م٤مل أومٕمؾهؾ ذًمؽ يقاومؼ : وم٘مٚم٧م .يمثػم

صمؿ  نيحتٗمظ يمثػماً  أٟم٧م !ي٤م أظمل: وم٘م٤مل .(ردأ) أؾمامئفُمـ  رؾمقل اهلل

.  شاومؽمىمٜم٤م

 ةٌ وضمكمّ  ا احل٘مٞم٘م٦م اًملل ٓ هم٤ٌمر قمٚمٞمٝم٤مني وهل واوح٦مٌ ّٟمفإي٤م قمزيزي اًم٘م٤مرئ  نيٟمٕمؿ

ـَ  نيسم٤مطم٨مني وٓ ؿمؽ وٓ ري٥م ومٞمٝم٤م ًمٙمّؾ  ب اًمدٟمٞم٤م هل اًملل حقمّم٥م واًم٧َم  وًمٙم

ذه احل٘مٞم٘م٦م ًمقطمده٤م ه َأنَ واخلْمقع ًمٚمحؼني واقمل٘مد  اإلذقم٤منمتٜمع اإلٟم٤ًمن ُمـ 
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قني وعمـ يًلٛمع اًم٘مقل ومٞملٌع يروم اًمقصقل إمم اًمح ذي ًم٥ٍم  قم٤مىمؾٍ  ّل يم٤مومٞم٦م ًمُؽ 

 اًمَلقراةاعمٌنم سمف ذم  اًمٜمٌَّل هق   اً حُمََٛمداخل٤مشمؿ  اًمٜمٌَّل  سم٠َمنَ ومٞم١مُمـ  نيأطمًٜمف

 . اإلؾمالم هق اًمديـ احلؼ وأنَ . ني وهق ٟمٌل آظمر اًمزُم٤منٟمجٞمؾواإل

 

 *     *     *

:اهلوامش
                                                   

.  157: إقمراف ( )

.  146: اًمٌ٘مرة ( )

.  6: اًمّمػ ( )

. 83   82: اعم٤مئد ( )

.  763ص : ىم٤مُمقس اًمٙمل٤مب اعم٘مدس ( )

.  اعمّمدر ٟمٗمًف ( )

.  6  1: 15 اإلصح٤مح: ؾمٗمر اًملٙمقيـ ( )

.  18   16: 22: شمٙمقيـ ( )

.  18أي٦م : 17 اإلصح٤مح: ؾمٗمر اًملٙمقيـ ( )

.  20: 17: شمٙمقيـ (  )

.  3   1: 12شمٙمقيـ  (  )

.  12: 21شمٙمقيـ  (  )

.  18   17: 21شمٙمقيـ  (  )

.  20: 17شمٙمقيـ  (  )

. 13   12: 21شمٙمقيـ  (  )

.  69ص  ني شم٤مُمر ُمػم ُمّمٓمٗمكنيإـمٝم٤مرسمٛمحٛمد وآًمف  إؾمٗم٤مرسمِم٤مئر  (  )

.  129   127: اًمٌ٘مرة (  )

.  15: 18ؾمٗمر اًملثٜمٞم٦م  (  )

.  19   18: 18اًملثٜمٞم٦م  (  )

.  78ني ص إـمٝم٤مرسمٛمحٛمد وآًمف  إؾمٗم٤مرسمِم٤مئر  (  )
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.  اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (  )

.  15: اعمزُمؾ (  )

.  3   2: 33 اإلصح٤محؾمٗمػم اًملثٜمٞم٦م  (  )

حمٛمد ذم ))وداومع قمٜمف قمٛمرهني ذم يمل٤مسمف  ُمفإؾمال أؿمٝمرظمٚمٞمؾ اردني اًم٘مًٞمس اعمٍمي اًمذي  إسِْمَراِهٞمؿ (  )

.  إؾمٗم٤مرني ٟم٘مالً قمـ يمل٤مب سمِم٤مئر 66ص ( (اًملَقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن

.  3   1: اًمللم (  )

.  92ص  إـمٝم٤مرسمٛمحٛمد وآًمف  إؾمٗم٤مرسمِم٤مئر  (  )

.  107: إٟمٌٞم٤مء (  )

.  151ص  إؾمٗم٤مرسمِم٤مئر  (  )

.  20   1: 42 اإلصح٤مح: أؿمٕمٞم٤مؾمٗمر  (  )

.  24: 15يؾ ُملكني إٟم٩م (  )

.  6   5: 10إٟمجٞمؾ ُملكني  (  )

.  28: ؾم٠ٌم (  )

.  1: اًمٗمرىم٤من (  )

.  158: إقمراف (  )

.  46: 27 اإلصح٤مح: إٟمجٞمؾ ُملك (  )

.  62: إٟمٗم٤مل (  )

.  3: اًمٗملح (  )

.  162ني ص إـمٝم٤مرسمٛمحٛمد وآًمف  إؾمٗم٤مرسمِم٤مئر  (  )

.  162ني ص إـمٝم٤مرسمٛمحٛمد وآًمف  ؾمٗم٤مرإُم٤مدة ؾمٚمعني ٟم٘مالً قمـ سمِم٤مئر  117: 3ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان  (  )

واؿملٖمؾ  إيرانأٟمف وًمد ذم أروُمٞم٦م ذم  شمفاًم٘مًٞمًلمني ويٜم٘مؾ ذم ُم٘مدم ُم١مًمػ هذا اًمٙمل٤مب أطمد (  )

وًم٘م٥م  نيسمٓمٚم٥م اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م ويم٤من ذم ومرىم٦م اًمؼموشمًل٤مٟم٧م ني وىم٤مم سمل٠مًمٞمػ هذا اًمٙمل٤مب سمٕمد إؾمالُمف

. سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م إيرانضمزاء وـمٌع ذم وهذا اًمٙمل٤مب ذم ؾمل٦م أ نيواؾمٛمف حمٛمد ص٤مدق نيسمٗمخر اإلؾمالم

. 449ص  3اإلهلٞم٤مت ج  (  )

. 452  -450ص  3اإلهلٞم٤مت ج  (  )

. 172  -139ص  5ُمـ أراد اًملٗمّمٞمؾ ومٚمػمضمع إمم يمل٤مب أٟمٞمس إقمالم ذم ٟمٍمة اإلؾمالم ج  (  )

واًمٙمل٤مب يمام ذيمرت ـمٌع .... 19  -6ص  1ج  (أٟمٞمس إقمالم ذم ٟمٍمة اإلؾمالم)يمل٤مب  (  )

. ؾمٞم٦م وىمد شمرمج٧م ُمـ اًمٗم٤مرؾمٞم٦م إمم اًمٕمرسمٞم٦م   اًمٙم٤مشم٥مسم٤مًمٗم٤مر

.  398ىمّمص إٟمٌٞم٤مءني قمٌد اًمقه٤مب اًمٜمج٤مرني ص  (  )
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ٌاث اىناربت
ّ
 اىغشب ادلسخنرب واحلش
 منىذجًا فسنشا واإلساءة إىل النيّب

  

 لطفً زشٍد العالً: اأُلستاذ* 

 

ًمٞمس ًمديٜم٤م ذم هذا اًمٕم٤مملني يم٠مُّم٦ٍم إؾمالُمّٞم٦مني ؿمٕمقسم٤ًم وطمٙمقُم٤متني أومرادًا 

 .. وجملٛمٕم٤متني قمرسم٤ًم وقمجاًمني أهمغم ُمـ رؾمقل اهلل إقمٔمؿ حمّٛمد سمـ قمٌد اهلل

 ٟمٛملٚمؽ ُمـ رصٞمد احلْم٤مرة دون هذا اًمرضمؾ ومٜمحـ   طمّ٘م٤ًم وطم٘مٞم٘م٦م   ٓ سمؾ ُمـ

.. ؿمٞمئ٤مً 

ّٓ أقمراب اجل٤مهٚمّٞم٦مني أقمراب  قمرب اعمًٚمٛمقن دون هذا اًمرضمؾ مل يٙمقٟمقاوم٤مل إ

.. اجلٝمؾ واًمٕمّمٌّٞم٦م

 . .قمٌدة اًمٜم٤مر وإوصم٤من دون هذا اًمرضمؾ يم٤مٟمقا  ُمـ أيْم٤ًم   واًمٕمجؿ اعمًٚمٛمقن 

   ٟمحـ اعمًٚمٛملم   ٟمْمحك دٍ رؾمقل اهللُمـ دون اًملقطّمد طمقل ُم٤مئدة حمؿّ 

ِمّزىم٦مني ُمقسمقءةني شمٜمٝمِمٝم٤م إُمراض آضملامقمّٞم٦مني واعمٗم٤مؾمد وئٞمٚم٦ٍمني جمّرد جملٛمٕم٤مٍت 

ُملخّٚمٗم٦م شم٘مٌع ذم اًم٘مٕمر ُمـ ظمِمٌّٞم٦ٍم إظمالىمّٞم٦مني واًمل٘م٤مًمٞمد اًمٌدائّٞم٦مني جمّرد جملٛمٕم٤مٍت 

واًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦مني اعمجلٛمٕم٤مت اًمٌنمّي٦مني ٓ ُيذيمر هل٤م ذيمر ذم جم٤مٓت اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م 

                                                   

 .ُم٘مٞمؿ ذم ومرٟم٤ًم/ أيم٤مديٛمل وسم٤مطم٨م إؾمالُمل(*)



ة 
سن

ال
ر 

ش
ع

ة 
ع

س
تا

ال
 

/
ن

عو
سب

ال
 و

س
ام

خل
د ا

د
ع

ال
 

 

 

 

 .. وٓ حُي٥ًم هل٤م طم٤ًمب

ني ومٜمحـ اًمدول وإٟمٔمٛم٦م ُمـ دون اًملحّٚمؼ حت٧م راي٦م حمّٛمٍد رؾمقل اهلل

اإلؾمالُمّٞم٦م   أن يمام ذم زُمـ اجل٤مهٚمّٞم٦م   جمّرد ىم٤ٌمئؾ وقمِم٤مئر شملالـمٛمٝم٤م اًم٘مقى 

ني وشمل٘م٤مذومٝم٤م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤مني (اًمروم واًمٗمرس ؾم٤مسم٘م٤ًمني واًمٖمرب واًمنمق طم٤مًمّٞم٤مً )اًمٙمؼمىني 

 .ه٤م وُمٓم٤مُمٕمٝم٤مذف سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمضني قمغم طم٥ًم ُمّم٤مًمحوشمؼ

وًمٚمذي مل يّمّدق ذًمؽ طم٘مٞم٘م٦ًمني ٟمحٞمٚمف إمم طم٤مل إٟمٔمٛم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م اًمٞمقمني شمٚمؽ 

إٟمٔمٛم٦م اًمٕمِم٤مئرّي٦م اًم٘مٛمٕمّٞم٦م اًملل شملًّقل اًمٞمقم اًمرو٤م إُمريٙمّلني وًمق قمغم طم٤ًمب 

ؿمٕمقهب٤م وأُّملٝم٤مني وًمق قمغم طم٤ًمب ىمْم٤مي٤م إُّم٦م اًمٙمؼمىني يم٘مْمّٞم٦م اًم٘مدس 

ني أو ىمْمّٞم٦م ر٤مي٦م اًمديـ واعم٘مّدؾم٤مت ذم وضمف رالت اإلؾم٤مءة وومٚمًٓملم

وآؾملٝمزاء واٟملٝم٤مك احلرُم٤مت وآقملداء قمغم اًمٙمراُم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م أو اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م 

 .اًمٕم٤مُّم٦م

وٟمل٠مؾّمك سمفني وٟم٘ملدي  سمع اًمٜمٌّل ًم٘مد أُمرٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم ٟمحـ اعمًٚمٛملم سم٠من ٟم٧ّم 

ني ٓ قمغم ُمًلقى ؿم١مون احلٞم٤مة ة ذم يمّؾ ة اعمٓمٚمقسم٦م هل اًملٌٕمّل هذه اًملٌٕمّل و هبداهني

اًمٗمردّي اخل٤مّص ومح٥ًمني سمؾ قمغم اعمًلقى آضملامقمّل اًمٕم٤مّم وذم أوؾمع اًمًٚمقك 

ٟمٓم٤مىمف أيْم٤ًمني وإّٟمام شمّلًع دائرة هذه اًملٌٕمّٞم٦مني وهذا اًمل٠مّد إمم هذا احلّدني سم٥ًٌم أّن 

ذم وذم أىمقاًمف وم٘مطني سمؾ ذم أومٕم٤مًمفني  ًمٞمس أؾمقةً ني هق ٟمٗمًفني اًمٕمٔمٞمؿهذا اإلٟم٤ًمن 

ة شمٕم٤مُمٚمف ُمع ذم يمٞمٗمّل وهشمفني ٕ ني وذم إدارشمفة ُمٕم٤مذشمف ًمٚمٜم٤مسقمٞمِمفني وذم يمٞمٗمّل  ٟمٛمط

إقمداء واًمذيـ هؿ ُمـ أشم٤ٌمع همػم هذا اًمديـني وذم يمٞمٗمّٞم٦م اًملٕم٤مـمل ُمع ني أصح٤مسمف

 ىمدوة ذم يمّؾ احلًٜم٦مني وهق الؾمقة ومٝمق إذم ؾمٚمقيمف ُمع اًمْمٕمٗم٤مء وإىمقي٤مء؛ و

 . حيل٤مضمٝم٤م ذم طمٞم٤مشمف آضملامقمّٞم٦م ني وذم يمّؾ اعمج٤مٓت اًملل يٛمٙمـ ًمإلٟم٤ًمن أنرء

وُمـ هٜم٤م ٟم٘مقلني إّن اعمًٚمؿ ُمٜم٤ّم إّٟمام يٙمقن ُمًٚماًم سم٤معمٕمٜمك اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمٙمٚمٛم٦م طمٞمٜمام 

 اشمٜم٤مجملٛمع نّ ني يمام أيٜمٓمٌؼ ؾمٚمقيمف اًمٗمردّي وآضملامقمّل قمغم ؾمٚمقك اًمٜمٌّل 

سم٤معمٕمٜمك اًمٙم٤مُمؾ  ةؾمالُمّل وطمٙمقُم٤مت إ ٍت جملٛمٕم٤مشمٙمقن ُم٤م إنّ  ةاإلؾمالُمّل  ٟم٤موطمٙمقُم٤مت
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ني وقمغم ؾمٚمقك وطمٙمقُملف دوًم٦م اًمٜمٌّل قمغم ؾمٚمقك  اطمٞمٜمام يٜمٓمٌؼ ؾمٚمقيمفًمٚمٙمٚمٛم٦م 

 .اعمجلٛمع يمام يريده اًمٜمٌّل 

ـّ اًمٞمقم هذه اهلجٛم٦م إّن  سمؾ ضمديدةني بًمٞم٧ًم  قمغم اًمٜمٌّل إيمرماًملل شُمِم

يم٤من وراء  ةني وآٟمذاك   يمام أن أيْم٤ًم  أي٤مم اجل٤مهكمّ ضمّدًاني وشمٕمقد إمم ىمديٛم٦م  هل

ـّ   دقمقة احلّؼ سم٤مًمرهمؿ ُمـ ذًمؽني وم٢مّن ذم إرضني وًمٙمـ  ونه٤م اًمٞمٝمقد واعمًلٙمؼمؿم

 دٍ دٟم٤م حمؿّ صقرة ّد وقمّٛم٧م أوم٤مق وإرضم٤مءني وإّن ٟملنمت ا اًملل ضم٤مء هب٤م

سم٘ملني و ..يمقن شمِمقهيٝم٤مورائٕم٦م ُمٝمام طم٤مول اعمِمّؽ  نيةهبّل  نيُمنمىم٦مً  نيؾملٌ٘مكسم٘مٞم٧مني و

ُمٝمام طم٤مول اعمٚمحدون أن  نييمالمالأمجؾ وأقمذب  ددٟم٤م حمؿّ يمالم ّد  نيؾمٞمٌ٘مكو

ومٕمٚمقاني ويمذًمؽ ؾمٞمٌ٘مك ٟمقر اًم٘مرآن وٟمقر اهلل ُمْمٞمئ٤ًم سمّراىم٤ًم ُمٝمام طم٤مول اعمٌٓمِٚمقن ي

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٱ   ﴿ :شمٕم٤مممىم٤مل . إـمٗم٤مءه سم٠مومقاهٝمؿ

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ ٺ 

. [33   32: اًملقسم٦م] ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

عمًٞمحّٞملم وأطمرار اًمٕم٤ممل اًمٞمقمني ذم إّن ُمٓم٤مًمٌلٜم٤م اعمًٚمٛملم وا: وُمـ هٜم٤م ٟم٘مقل

قمغم طمٍد ؾمقاءني سم٠مظمذ ُمقىمػ اإلؾمالُمّلني واًمٖمريّبني اًمقـمـ اًمٕمريّب وذم اًمٕم٤ممل 

ضم٤مُمعني طم٤مزمني وُمقطّمدني ذم رومض ُم٤م حيدث ُمـ حم٤موٓت اإلؾم٤مءة إمم اًمٜمٌّل 

ني أو ُمـ ني ًمٞم٧ًم ُمٓم٤مًم٦ًٌم هلؿ سمذًمؽ ُمـ سم٤مب اًمدوم٤مع قمـ رؾمقل اهللاًمٙمريؿ

ًمٞمس سمح٤مضم٦ٍم إمم ذًمؽ ُمٜم٤ّمني  ومٝمق.. يماّل ... صقرشمفسم٤مب احلرص قمغم حتًلم 

ُمـ  قمّز   طمٞم٨م ىم٤مل  نيورومع ذيمره نيهاهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمدر ٟمٌّل ومٚم٘مد قمّٔمؿ 

وُمـ رومع اهلل ذيمرهني ... [4: اًمنمح]﴾ ڭ  ڭ  ڭ   ﴿ :ذم ؾمقرة اًمنمح  ىم٤مئؾ 

ره ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذكٟمزًمقا ن ُي أ نيوناعمٜمحطّ وُمـ ضمٕمؾ اهلل ًمف ٟمقرًاني ومٚمـ يًلٓمٞمع ه١مٓء 

 ...احلًـني وٓ أن يٓمٗمئقا ذًمؽ اًمٜمقر

وإّٟمام ٟمٓم٤مًم٥م سمذًمؽ دوم٤مقم٤ًم قمـ اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م ٟمٗمًٝم٤مني وٕضمؾ أّن اًمًٙمقت قمـ ُمثؾ 

هذه اجلريٛم٦م ُيٕمّد ُم١مّذًا ظمٓمػمًا قمغم اٟمحدار ُمًلقى اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م قمٜمد اعمجلٛمٕم٤مت 



ة 
سن

ال
ر 

ش
ع

ة 
ع

س
تا

ال
 

/
ن

عو
سب

ال
 و

س
ام

خل
د ا

د
ع

ال
 

 

 

 

ـٍ ُم٣م إمم طم٤مًم٦م  اًمٌنمّي٦مني وأّن اإلٟم٤ًمن اعمٕم٤مس ىمد همدا اًمٞمقم أىمرب ُمـ أّي زُم

 .اًمٌٝمٞمٛمّٞم٦م وآومؽماس واًملقطّمش

ني ؾمالُمّل واإل ض ًمٚمل٤مريخ اًمٕمريبّ هق شمٕمّر  اًمٙمريؿض ًمٚمرؾمقل اًملٕمّر إّن 

 اًمرؾمقلؿمخص قمغم  اً يني وهذا ًمٞمس شمٕمدّ ةٟم٤ًمينّ اإل وهق شمٕمّرض ًمٚمحْم٤مرة

 ...ن ؿم٤مء اهللإه وؾمٞمٜمٍم اهلل ٟمٗمًف وٟمٌّل ... هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمؾ هق حتدٍ  نيومح٥ًم

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ            ٺ  ٺ ﴿: وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[95  94: احلجر] ﴾ٹ 

 

وُمثٞمالهت٤م ُمـ اًمدول إوروسّمّٞم٦م واًمٖمرسمّٞم٦مني إو٤موم٦ًم إمم قم٧م ومرٟم٤ًم ـم٤معم٤م ادّ ل

ني سمؾ وأّّن٤م هل اتّي وصٞم٤مٟم٦م احلّر  نيةّي احلّر اًمقٓي٤مت اعمّلحدة إُمريٙمّٞم٦م   ـمٌٕم٤ًم  ني 

وأّّن٤م شم٘مّدم ًمٚمٕم٤ممَل يمّٚمف دروؾم٤ًم ذم احلّرّي٤متني وأٟمقاقمٝم٤مني  نياًملل شمّمّدره٤م إمم اخل٤مرج

وومٜمقّن٤مني وأؿمٙم٤مهل٤مني وطمدوده٤م اًملل يزقمٛمقن أّّن٤م ُٓملٜم٤مهٞم٦مني وطمقل يمٞمٗمّٞم٦م 

شمٓمٌٞم٘مٝم٤مني وضورة إطمالهل٤مني وأّّن٤م احلّؼ اعم٘مّدس اًمذي ٓ جيقز اعم٤ًمس سمف سم٠مّي 

ُم٤م يم٤من ًمقٟمفني أو ؿمٙمٍؾ ُمـ إؿمٙم٤ملني وهل طمّؼ ًمٙمّؾ إٟم٤ًمٍن قمغم هذه اًمًٌٞمٓم٦مني ُمف

 ...اؾمٛمفني أو ؿمٙمٚمفني أو قمرىمفني أو ديٜمفني أو اٟملامؤهني أو ومٙمرهني أو ؾمٜمّفني أو

هٙمذا يزقمٛمقنني وهٙمذا حي٤موًمقن ُمـ ظمالل اًمدقم٤مي٤مت اعمريّمزةني واإلقمالم 

. اعمقضّمفني أن ي٘مٜمٕمقا اًمٕم٤ممل سمذًمؽ

وشمرّوج أُمريٙم٤م ًمٚمديٛم٘مراـمّٞم٦م إُمريٙمّٞم٦مني وومرٟم٤ًم ًمٚمحّرّي٤مت اًم٤ٌمريًّٞم٦مني وًمٜمدن 

شمٕمّددّي٦م آٟمجٚمٞمزّي٦مني واًمداٟمامرك حلّرّي٦م اإلقمالم اًمداٟمامريمّٞم٦مني وأعم٤مٟمٞم٤م حلّرّي٦م ًمؾ

 ...اًملٕمٌػمني وهٙمذا

ـّ هذه اًمدول اًمٞمقم ا وسم٤من اعمٌّٞم٧م ُمـ ٟمقاي٤مه٤م  نيٟمٙمِمػ وضمٝمٝم٤م احل٘مٞم٘مّل وًمٙم

ؾمٕم٧م قمؼم ؾمٜملم ـمقيٚم٦م اًمزيػ اًمذي يمّؾ اٟمٙمِمػ وح أُمره٤مني وواوم٧م اًمًقداءني
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ا أّٟمفواشّمْمح ًمٙمّؾ ذي قمٞمٜملم ني إرضسمف ؿمٕمقب  ُملامدي٦م إمم أن ختدع وشمْمّٚمؾ

وطم٘مقق اإلٟم٤ًمن واًمًالم ات ّي ة وصٞم٤مٟم٦م احلّر يمقن قمـ اًمديٛم٘مراـمّل تسمٕمد ُم٤م أدول 

ّٓ أيمثر الهل ُم٤م ني سمؾ اًمٕم٤معمّل  ني وطمّدًا وشم٘مٞمٞمدًا اتّي حلّر ىمٛمٕم٤ًم لدول ذم احل٘مٞم٘م٦م إ

 .ه٤موظمٜم٘م٤ًم وشمزويرًا واٟملٝم٤ميم٤ًم هل٤مني وحتجػمًا وشمْمٞمٞم٘م٤ًم واقملداءًا قمكم

  اعمٕم٤مس  ذم اعمٗمٝمقم اًمٕم٤معمّل    ني وهلةاًمِمخّخ  اتّي احلّر ٟملحّدث هٜم٤م قمـ 

ة ّي ى قمغم طمّر سمنمط أن ٓ يلٕمدّ  نيوُم٤م يِم٤مء نيأن يٗمٕمؾ اإلٟم٤ًمن ُم٤م سمدا ًمفقم٤ٌمرة قمـ 

. ف قمٜمد هذا احلدّ شملقّق  ة يمّؾ ؿمخصٍ ّي أّن طمّر  :ني أيني وقمغم طم٘مقق أظمريـاًمٖمػم

 !!واًملٕمريػ وسمٞم٤من اعمٗمٝمقم هٙمذا أيْم٤ًم يزقمٛمقن قمغم ُمًلقى اًملٜمٔمػم

وًمٙمـ قمغم ُمًلقى اًملٓمٌٞمؼني ومٝمؿ أسمٕمد ُم٤م يٙمقٟمقن قمـ هذا اًملحديدني وقمـ 

ٌّ٘مقّن٤م سمِمٙمٍؾ قمٙمّز وُم٘مٚمقب  ذم احل٘مٞم٘م٦م   هذا اعمٗمٝمقمني سمؾ هؿ   .يٓم

 شمٗمٕمؾ يمّؾ أّٟمف حيّؼ ًمؽ أن ة قمٜمده٤م ّي ني وم٤محلّر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملومرٟم٤ًم وًمٜم٠مظمذ 

وم٠مٟم٧م إٟم٤ًمن ُمٝم٤من  نييمٜم٧م ُمًٚمامً وأُّم٤م إن ني سمنمط أن ٓ شمٙمقن ُمًٚمامً وًمٙمـ ني رء

اًمٜمًقة ومٝمؿ يٛمٜمٕمقن  .ةشمؽ اًمِمخّخ ّي وُمٜمٌقذ قمٜمده٤م وِمٜمقع ُمـ ِم٤مرؾم٦م طمّر 

ة ّي ُمـ احلّر  قمدّ ُي  ارشمداء احلج٤مب ومٕمالً  ني ُمع أنّ اعمًٚمامت ُمـ ارشمداء احلج٤مب ُمثالً 

 ني يمام أنّ أظمريـة ّي قمغم طمّر  يشمٕمدّ أّي ؿمٙمٍؾ ُمـ أؿمٙم٤مل الةني وًمٞمس ومٞمف اًمِمخّخ 

 سم٤مًمٜمٔمر إّوزمّ أظمريـ ة ّي قمغم طمّر شمٕمّدي ومٞمٝم٤م ة ٓ ّي طمّر   ذم اعم٘م٤مسمؾ   اخلالقم٦م 

ٓ يٛمٜمٕمقن اخلالقم٦م   إذًا   ني ومٚمامذا (سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ رأي اًمنمع ذم ذًمؽ)

 !!ويٛمٜمٕمقن احلج٤مب؟ وآٟمحالل اخلٚم٘مّل 

شمًٛمع اإله٤مٟم٤مت اعمقضّمٝم٦م إًمٞمؽني ك نّ إف ذم ومرٟم٤ًمني قمٜمدُم٤م شمٙمقن ُمًٚمامً و

شمًٛمع اًمِمل٤مئؿ واإله٤مٟم٤مت شُمقضّمف إمم أىمدس و نيؾم٤مشمؽُم٘مدّ ـم٤مول قمغم وشمًٛمع اًم٧م

طملك سمرومع اًمّمقتني ومْماًل قمـ وٓ يًٛمح ًمؽ  نياًمٜمٌّل حمّٛمدوهق اًمٙم٤مئٜم٤متني 

إمم ٟمٌّل اإلؾمالم اًملل أؾم٤مءت اجلٝم٦م أّن ذًمؽ حت٧م ذريٕم٦م  ؛آطملج٤مجاًملٔم٤مهر و

 !!وم٦م واإلقمالمني وأّٟمف ٓ سمّد ُمـ اًمدوم٤مع قمـ طمّرّي٦م اًمّمح٤مة اًملٕمٌػمّي طمّر متلٚمؽ 
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ـّ طمّرّي٦م اإلقمالم هذهني وطمّرّي٦م اًملٕمٌػمني وطمّرّي٦م اًمّمح٤موم٦مني وطمّرّي٦م اًمرأيني  وًمٙم

يمّؾ هذاني ٓ وضمقد ًمف مت٤مُم٤ًم قمٜمدُم٤م يلٕمّٚمؼ إُمر سم٤محلدي٨م قمـ ضمرائؿ ... و

اًمّمٝم٤ميٜم٦م ذم ومٚمًٓملمني وذم همػم ومٚمًٓملمني وٓ قمٜمدُم٤م يلٕمّٚمؼ إُمر سم٤محلدي٨م قمـ 

ه قمغم ظمٚمٗمّٞم٦م اعمحرىم٦م إؾمٓمقرةني أو قمـ ضمرائؿ آسملزاز اًمّمٝمٞمقيّن ًمٚمٕم٤ممل يمّؾ 

اؾملٕمامره٤م وؾمٞمٓمرهت٤م آُمؼماـمقرّي٦م اًمٗمرٟمًّٞم٦م ذم اًمٌٚمدان اًملل يم٤مٟم٧م واىمٕم٦ًم حت٧م 

... واطملالهل٤م

ٓ جم٤مل ومٞمف حلّرّي٦م اًمرأيني وٓ حلّرّي٦م اًمّمح٤موم٦م واإلقمالمني وٓ حلرّي٦م يمّٚمف ومٝمذا 

!!  اًملٕمٌػمني وٓ ّٕي طمّرّي٦ٍم ُأظمرى

 !!اـم٦م   ومقق يمّؾ احلّرّي٤متني وٟم٤مؾمخ ًمٙمّؾ احل٘مققهق   سمٙمّؾ سمس

ني ويمذًمؽ اًمرؾمقم وومٞمام يلٕمّٚمؼ سم٤مًمٗمٞمٚمؿ اعمزء ًمٜمٌّل اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ

إّن : ني ٟم٘مقلاعمًٞمئ٦م واًماّلأظمالىمّٞم٦م اًملل أرادوا ُمـ ظمالل اٟملٝم٤مك طمرُم٦م اًمرؾمقل

ٿ  ٹ           ﴿ :ني وم٤مهلل شمٕم٤ممم ي٘مقلهذه آٟملٝم٤ميم٤مت مل شمًئ إمم رؾمقل اهلل

قمـ  تطمٞم٨م يمِمػأؾم٤مءت إمم أصح٤مهب٤مني هل وإّٟمام ني [95: احلجر] ﴾ٹ

 هقؾمٝمؿ اعمخلزن ذم ذواهتؿ أُم٤مم ُم٤م ؿم٤مهدوه ُمـ قمٔمٛم٦م ٟمٌّل قمـ و نيضمٜمقّنؿ

 .دآؾمالم حمؿّ 

 !إزاء هذه آٟملٝم٤ميم٤مت؟  ٟمحـ اعمًٚمٛملم   وًمٙمـ ُم٤م هل وفمٞمٗملٜم٤م 

وٟمخّٚمص أُّملٜم٤م ُمـ  إّن ُأومم وفم٤مئٗمٜم٤م اًمٞمقم يم٠مُّم٦م إؾمالُمّٞم٦م هل أن ٟمّلحد ومٞمام سمٞمٜمٜم٤مني

.  ُمرض آٟم٘م٤ًمم واًملنمذم اًمذي شمٕم٤مين ُمٜمف ُمٜمذ ىمرون ُمـ اًمزُمـ

شمٚمؽ اًمدول اعمًٞمئ٦م ًمإلؾمالمني وقمغم رأؾمٝم٤م  شمٕم٤مُمؾ ُمعصمّؿ سمٕمد ذًمؽ قمٚمٞمٜم٤م أن ن

ة با دول حم٤مرّٟمفأقمغم أؾم٤مس  واًمدول إُوروسّمّٞم٦م اًمٙمؼمىني "إهائٞمؾ"أُمريٙم٤م و

مم اًم٘مل٤مل واًملحّرك اًمٕمًٙمرّي ّٕن احلرب ٓ شم٘ملٍم ع ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم؛

.. ني يمام هق واوحومح٥ًم

ٟملّمّدى عمح٤مرسملٝم٤م سمام قمٚمٞمٜم٤م أن إّن دوًٓ قمدّوًة وحم٤مرسم٦ًمني فهذه وإذا يم٤مٟم٧م 
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ـمرد ةني سمدءًا باعمل٤مطم٦م واعمٛمٙمـاعمنموقم٦م اًمقؾم٤مئؾ  سمٙمّؾ يلٜم٤مؾم٥م ُمع قمدائٝم٤م ًمٜم٤مني و

ة ـمٕم٦م يم٤مّف ضمدتني وُم٘م٤مواًمٜمٞمؾ ُمـ ُمّم٤محلٝم٤م أيٜمام وُ  د اعمًٚمٛملمنيؾمٗم٤مراهت٤م ُمـ سمال

 .إمم همػم ذًمؽني (سمٕمد اًمٕمٛمؾ قمغم شمقومػم اًمٌدائؾ)ُمٜملج٤مهت٤م 

چ  چ  ڇ  ڇ  چ  ﴿ :ؾمٌح٤مٟمف ذم حمٙمؿ اًمٙمل٤مب اًمٕمزيزىم٤مل 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

ڱ    ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

 .[33: اعم٤مئدة]﴾ڱ  ڱ  ڱ  ں   

  

*     *     *
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 ةثقافت ادلقاطع
 زٌّد حاسٌي عمى التىهني واإلساءة

  

 أحمد فازع الحاشدي: اأُلستاذ* 

 

 
اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م   دون ؿمٍؽ   هل ذيٕم٦م اًمٕمداًم٦مني واًمًامطم٦مني واحل٥ّمني 

واعمقّدةني وآقملدالني واًمقؾمٓمّٞم٦مني واخلػمني واًمٗمْمٞمٚم٦مني واجلاملني وهل أيْم٤ًم ذيٕم٦م 

واجلدال سم٤مًملل هل أطمًـني وهل  احلقار ُمع أظمرني وهل ذيٕم٦م اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمّٞم٦ٌمني

 .. ذيٕم٦م اًمرومؼ سمٛمخٚمقىم٤مت اهللني وأظمذهؿ أظمذًا هّٞمٜم٤ًم ًمّٞمٜم٤مً 

ٟمٕمؿني هل اًمنميٕم٦م اًملل شم٘مّر سمقضمقد أظمرني وشمٕمؽمف سمفني وإن ظم٤مًمػ ذم 

أُّمٝم٤مت اعم٤ًمئؾ آقمل٘م٤مدّي٦م أو إصقًمّٞم٦مني وهل اًمنميٕم٦م اًملل شمٕمؽمف سمف وشمدقمق 

ذم اخلٚمؼني وهل اًمنميٕم٦م اًملل خت٤مـم٥م أظمر  إمم اطمؽماُمف أظم٤ًم ذم اًمديـني أو ٟمٔمػماً 

 :اًمذي هق   ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره٤م   سمٕمٞمد يمّؾ اًمٌٕمد قمـ ضم٤مّدة احلّؼ واًمّمقاب سمٚمٖم٦م

 !![24: ؾم٠ٌم]﴾ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ﴿

ٌّح  وهل   ومقق هذا يمّٚمف   اًمنميٕم٦م اًملل شمٜمٌذ اًمٕمّمٌّٞم٦مني وشمذّم اًملٓمّرفني وشم٘م

                                                   

 .يٛمٜمّل  يم٤مشم٥م وصح٤مذمّ (*)
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ؾمٕم٦م إومؼني واؾملامع اًم٘مقل يمّٚمف واشّم٤ٌمع أطمًٜمفني اًملِمّددني وشمدقمق إمم آٟمٗمل٤محني و

..  هل   سم٤مظملّم٤مر   ذيٕم٦م اًمًامء ًمٌٜم٤مء طمْم٤مرةٍ إٟم٤ًمٟمّٞم٦م ؾم٤مُمٞم٦م

 ..هل يمّؾ هذا وأيمثر

وًمٙمٜمّٝم٤مني ذم اًمقىم٧م قمٞمٜمفني وذم اًمقىم٧م اًملل هل ذيٕم٦م احل٥ّم ذم اهللني ومٝمل أيْم٤ًم 

...  ذيٕم٦م اًمٌٖمض ذم اهلل

ومٙمذًمؽ هل ني [29: اًمٗملح]﴾ڀ  ڀ ﴿ويمام أّّن٤م ذيٕم٦م اًمرر٦م واًمؽماطمؿ 

...  [29: اًمٗملح]﴾پ  پ  پ  ﴿ ني ذيٕم٦م اًمِمّدة قمغم أقمداء اهلل

هل ًمٞم٧ًم ذيٕم٦ًم همٌّٞم٦ًم أو ُمٖمّٗمٚم٦م أو ـمقسم٤موّي٦م طم٤معم٦م ًمٞمٙمقن هل٤م وم٘مط قملم 

واطمدة شمرى ومٞمٝم٤مني سمؾ هل شمرى ضمّٞمدًاني وسمٙمٚمل٤م اًمٕمٞمٜملمني ويمام أّّن٤م شم٘مّدم ًمٚمٛم١مُمـ 

ٟم٤ًمٟمّٞم٦م ُم٤م يًلحّ٘مف ُمـ آطمؽمام واحل٥ّمني اًمذي يٕمٞمش ذم وضمداٟمف أؾمٛمك ىمٞمؿ اإل

ومٝمل يمذًمؽني وسمٜمٗمس اعمًلقىني شملٕم٤مُمؾ ُمع اًمٙم٤مومر أو اًمٗم٤مؾمؼ اًمذي اقملدى قمغم 

اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م ذم ٟمٗمًفني أو قمٜمد ؾم٤مئر اًمٌنمني سم٤مًملٕم٤مُمؾ اًمذي يًلحّ٘مف ُمـ اًمٌٖمض 

 ...واًمٕمداء

واإلؾمالم ي٠مؾمػ دون ؿمٍؽ ًمْمالًم٦م ُمـ يْمّؾني واٟمحراف ُمـ يٜمحرفني 

سم٤مهلداء ُمـ هيلديني وًمٙمٜمّف يرى أّن إسار اًمْم٤مّل قمغم والًملفني  ويٗمرح ويًٕمد

واعمٜمحرف قمغم اٟمحراومفني رهمؿ يمّؾ ُم٤م ُيٚم٘مك قمغم ُم٤ًمُمٕمف ُمـ أي٤مت واحلج٩م ُم٤م 

ّٓ إسار قمغم اٟملٝم٤مك اًم٘مٞمٛم٦م اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦مني اًملل هل أقمغم اًم٘مٞمؿني وأرومٕمٝم٤مني  هق إ

ّو ًمإلٟم٤ًمٟمّٞم٦مني وملج٥م وأيمٛمٚمٝم٤مني وُمـ يٍّم قمغم اٟملٝم٤مك هذه اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ومٝمق قمد

 .ُمٕم٤مداشمفني وجي٥م أن ُيّلخذ وّده ُمقىمػ ص٤مرم طم٤مزم ٓ ًملم وٓ هقادة ومٞمف

وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼني وم٢مّٟمٜم٤م ٟمدقمق اعمًٚمٛملم مجٞمٕم٤ًمني ذم ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرهب٤مني 

إمم اخّت٤مذ اعمقىمػ اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ هذه آقملداءات اجل٤مرطم٦م وآٟملٝم٤ميم٤مت اعمًٞمئ٦م 

م اعمًٚمٛمقن مجٞمٕم٤ًم أّن همْمٌٝمؿ ذم هذا اًمًٌٞمؾ ني وًمٞمٕمؾحلرُم٦م ٟمٌّٞمٜم٤م اًمٙمريؿ

همْم٥م ُم٘مّدسني سم٤مًمرهمؿ ُمـ سمٕمض اًمٗمل٤موى اًمٕم٤مسمث٦م اًملل شمّمدر قمـ ؿمٞمقخ اًمٗملٜم٦م 
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يم٤مًم٘مرو٤موي وأُمث٤مًمف؛ هق همْم٥م ُم٘مّدس ًمٙمقٟمف همْم٤ًٌم ٟٓملٝم٤مك أقمٔمؿ احلرُم٤مت 

اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦مني وطمرُم٦م أقمٔمؿ ُم٤م متٚمٙمف اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦مني وهؿ إٟمٌٞم٤مءني وٓ ؾمّٞمام اًمٜمٌّل حمّٛمد 

ڱ  ڱ      ﴿:ني اًمذي اُملدطمف اهلل قمّز وضمّؾ ذم يمل٤مسمف اًمٙمريؿ سم٘مقًمفقمٌد اهلل سمـ

 .[4: اًم٘مٚمؿ]﴾ڱ  ں 

 :وإّٟمٜم٤م هٜم٤م ٟمل٤ًمءل

اٟم٧م سمقصٚم٦م اعمقاضمٝم٦م ٟمحق أُمريٙم٤م عم٤مذا يمّٚمام حتّريم٧م اًمِمٕمقب ًمٜمٍمة ٟمٌّٞمٝم٤مني وك

!  ٟمجد ؿمٞمقخ اًمٗملٜم٦م ه١مٓء ظم٤مرج اًملٖمٓمٞم٦م؟ وإهائٞمؾ

اًم٘مرو٤موي  (!!ؿمٞمخ اًمنميٕم٦م واحلٞم٤مة)ه وعم٤مذا ٟمجد ىمًامت اًمٖمْم٥م قمغم وج

وهق حيّرض اًمًقرّيلم سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمضني وٓ ٟمجد ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمٝم٤م ذم ُم٘م٤مم اخّت٤مذ 

 !اعمقىمػ اإلؾمالُمّل ُمـ اإلؾم٤مءات ًمٜمٌّل اإلؾمالم؟

ُمٜمذ ؿمٝمقر ؾمح٧ٌم ؾمٗمػمه٤م ُمـ  (!!سمٚمد احلرُملم)ة اًمًٕمقدّي إّن : يمام ٟم٠ًمل

ُمـ  ؾمح٥م اًمًٗمػم اًمًٕمقدّي  مّ عم٤مذا مل ي٧مف !!ةة ىمذف اًمذات اعمٚمٙمّل ُمٍم سمح٩ّم 

! ؟اًمرؾمقلإمم ذات وؿمخّمّٞم٦م وديـ وىمرآن ه٤مٟم٦م شمقضمٞمف اإلأُمريٙم٤م سم٥ًٌم 

ة ُمع سمريٓم٤مٟمٞم٤م اًمدسمٚمقُم٤مّد  اًمًٕمقدي٦م قمالىم٤مشمفااعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م وعم٤مذا ىمٓمٕم٧م 

اعمٞم٤مه ىمدم قمغم ىمٓمع ُت ومل ؾمٕمقدّي٦مني  ُمػمةأُمقت أٟملجلف إظمػمة طمقل سم٥ًٌم ومٞمٚمؿ 

 !؟ًمٜمٌّل اإلؾمالم ة سم٥ًٌم اًمٗمٞمٚمؿ اعمزءُمريٙمّل ة إة واطمدة ًمٚمًٗم٤مرقمـ طمٜمٗمّل 

اًمٜم٤مؿمط اًمؼميٓم٤ميّن وًمرسّمام ٟمجد اجلقاب قمـ هذه اًمل٤ًمؤٓت ذم يمالٍم ىم٤مًمف 

 :ضمقرج هم٤مٓواي

اًمّمٝمٞمق   )ًمٞمقن دوٓر ذم اعمّم٤مرف اًمٕم٤معمّٞم٦م يآل ؾمٕمقد يٛملٚمٙمقن صمالصم٦م شمر»

جمّرد هتديدني ب.. طأعمحقا ومؼ... ًمق أّن آل ؾمٕمقد أعمحقا وم٘مط سملٝمديد.. (أُمريٙمّٞم٦م

أّّنؿ ؾمٞمًحٌقن أُمقاهلؿ ُمـ هذه اعمّم٤مرف إن مل يْمع اًمّمٝم٤ميٜم٦م وإُمريٙم٤من 

إّن أىمّؾ .. ّن٤مي٦ًم ٓطملالل ومٚمًٓملمني وم٢مّن هذا يم٤مٍف ًملحرير ومٚمًٓملم دون ؿمّؽ 

شم٠مصمػمات هذا اًملٝمديد ؾمٞمٙمقن اّنٞم٤مرًا ٕؾمقاق إؾمٝمؿ واًمٌقرص٦م إُمريٙمّٞم٦م 
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ـّ آل ؾمٕمقد ًمـ يػ... اًمّمٝمٞمقٟمّٞم٦م قمٚمقا هذا طملاًمني وٟمحـ ٓ ٟملقىّمع ُمـ آل ؾمٕمقد ًمٙم

 ُمـ طمٞمثّٞم٤مت ُمٜم٤مصٌٝمؿني ومْماًل قمـ 
ٍ
 ُمـ أُمقاهلؿني وٓ سمٌمء

ٍ
أن يْمّحقا سمٌمء

وذًمؽ   سم٤ًٌمـم٦م   ّٕن ٟم٦ًٌم اًمٙمحقل ذم دُم٤مئٝمؿ هل أيمثر ُمـ .. دُم٤مئٝمؿ وأٟمٗمًٝمؿ

 .ش!!!ٟم٦ًٌم اًمٌالزُم٤م ومٞمٝم٤م

 

ات واًمدقمقات اعمقضّمٝم٦م إمم اعمًٚمٛملمني شملّم٤مقمد ذم قم٤معمٜم٤م اإلؾمالُمّل إصق

عم٘م٤مـمٕم٦م اجلٝم٤مت اًمٖمرسمّٞم٦مني احلٙمقُمّٞم٦م وهمػمه٤مني اًملل شم٘مػ وراء شمقضمٞمف ؾمٞمؾ 

اإله٤مٟم٤مت واإلؾم٤مءات إمم اعم٘مّدؾم٤مت اإلؾمالُمّٞم٦مني وٓ ؾمّٞمام إمم ؿمخص اًمٜمٌّل 

 .ني ويمل٤مب اهلل اًمٕمزيزني اًم٘مرآن اًمٙمريؿاًمٙمريؿ حمّٛمد سمـ قمٌد اهلل

 ...اعم٘م٤موُم٦مصم٘م٤موم٦م أ ُمـ اعم٘م٤مـمٕم٦م ضمزء ٓ يلجّز وذم احل٘مٞم٘م٦مني إّن صم٘م٤موم٦م 

ني طمٞم٨م اًمٕم٤مملهذا ذم  إيمثر ومٕم٤مًمٞم٦مً شمٜمدرج ذم وٛمـ أؾمٚمح٦م اعمقاضمٝم٦م هل سمؾ 

اًمدول اعمًلٕمٛمرةني وآىملّم٤مد   يمام هق ُمٕمٚمقم   هق  اىملّم٤مدإّن اعم٘م٤مـمٕم٦م شمًلٝمدف 

 ..قَمَّم٥م هذا اًمٕم٤ممل وىمقاُمف وريمٜمف إؾم٤مّد 

أوٕمػ  ٓو نيىمٓمٕم٤مً  ًمٞمس أىمّؾ ة اًمٕم٤معمّٞم٦م     قمغم اًم٤ًمح ؾمالح اعم٘م٤مـمٕم٦مإّن 

  ...اًمٕمًٙمرّي واحلريبّ ووملٙم٤ًم ُمـ اًمًالح  طمّداً 

يـ يٛمٙمـ هلؿ أن يٕمٞمِمقا اعمًلٕمٛمرومٚم٘مد أصمٌل٧م اًملج٤مرب اًمل٤مرخيّٞم٦م اًمٙمثػمة أّن 

م ذم ضمٞمقهبؿني دهقمٜمدُم٤م هتدّ أظمالقني وسمال ُم٤ٌمدئني وًمٙمٜمّؽ وسمال  نيسمال ىمٞمؿ

مني وذم طمٞم٤مهتؿ ضمفووومرسمٓمقّنؿ ذم : أو وم٘مؾ وأُمقاهلؿني وُمّم٤محلٝمؿ اًمِمخّمّٞم٦مني

 .اعمروّمٝم٦مني وم٢مّّنؿ ٓ يٓمٞم٘مقن صؼمًاني وٓ يلحّٛمٚمقنني ويِمٕمرون سم٤مٟٓمزقم٤مج اًمِمديد

اعم٘م٤مـمٕم٦م هل ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل اعم٘م٤موُم٦مني وسمرأيل ومٝمل ٓ حتل٤مج إمم دًمٞمٍؾ إّن 

اًمٕم٘مؾ إّوزّم يرؿمد إمم أّن اإلٟم٤ًمن إن مل يٙمـ ىم٤مدرًا قمغم  ُمنموقمّٞملٝم٤م؛ سمؾ قمغم

يٙمقن هق ُمـ يٛمأل سمٕمدّوه اًمذي يؽمسّمص سمف ّذًاني ومال أىمّؾ ُمـ أن ٓ  إذى إحل٤مق
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 ...ظمزائـ أُمقاًمف

وهذه أىمّؾ ُملٓمّٚم٤ٌمت اًمٕمداءني اًمذي هق   سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل   قمداء ذم اهللني وذم 

 .ؾمٌٞمؾ اهلل

ُم٤ٌمٍذ أو سمِمٙمؾ   هل٤م أن ٓ شمدومع أُمقاًمؽ عمـ ؾمٞمحقّ  :ومٞمام شمٕمٜمٞمف اعم٘م٤مـمٕم٦م شمٕمٜمل

 ...يِمٝمره ذم وضمٝمؽني وهٙمذاأو إمم ؾمالح  نيي٘ملٚمؽ سمف ؾمؿٍ  إمم  همػم ُم٤ٌمذ 

ـّ ني ةسمؾ هل طمرب طم٘مٞم٘مّل  ُمـ اعمقاضمٝم٦مني اعم٘م٤مـمٕم٦م ًمٞم٧ًم هروسم٤مً  همػم ه٤م طمرب ًمٙم

ـّ  إقمالُمّٞم٦م أو ؾمٞم٤مؾمّٞم٦م أو ة أواىملّم٤مدّي قمًٙمرّي٦مني هل طمرب  هل و ..أو صم٘م٤مومّٞم٦م أو ةّي وم

ٌّقن هذه اًمٓمري٘م٦م ذم اًمٙمالم   أؾمٚمقب    ...ُمقاضمٝم٦مًمؾ طمْم٤مرّي   قمٜمد ُمـ يًلح

ني اًمٜمٗمطصمروًة ه٤مئٚم٦ًم ُمـ ؾمالح يٛمٚمؽ واإلؾمالُمّل  اًمٕم٤ممل اًمٕمريبّ وسم٤مًمٜمٔمر إمم أّن 

أّن اًمدول اًمٕمرسمّٞم٦م ًمق اًمذي ٓ يزال ُيّمٜمّػ ذم ظم٤مٟم٦م أىمقى إؾمٚمح٦م قم٤معمّٞم٤ًمني ف

وم٢مّن  نيةٟمٗمٓمّل  سمٛم٘م٤مـمٕم٦مٍ  (أن هتّدد وم٘مط)اًمٖمرب د دّ شمفأن واإلؾمالُمّٞم٦م اؾملٓم٤مقم٧م 

 وىمع هذا اًملٝمديدني وؾمؽموخ اًمدول اًمٖمرسمّٞم٦م رهمؿ قمغم هيلّز يمّٚمف ؾمقف اًمٕم٤ممل 

؟  أٟمقومٝم٤م ًمف

 ةهم٤مرقإمم أّن إؾمقاق ذم سمٚمداٟمٜم٤م اًمٕمرسمّٞم٦م واإلؾمالُمّٞم٦م   أيْم٤ًم   وسم٤مًمٜمٔمر 

واعمًٚمٛملم  اًمٕمربواًمٖمرسمّٞم٦مني ومٚمق أّن سمٓمقن ة اًمّمٝمٞمقينّ إُمريٙمّٞم٦م واًمٌْم٤مقم٤مت ب

عمٜملزه٤مت أو قمـ إـمٕمٛم٦م أو اعمٓم٤مقمؿ أو إسمراج أو ا اؾملٓم٤مقم٧م أن شمٌلٕمد

ني ٕطمدصم٧م وىمٕم٤ًم يمٌػمًا ذم إؾمقاق اًمٖمرسمّٞم٦مني ةاًمٖمريبّ ...أو..اعمنموسم٤مت أو

 .وٕحل٘م٧م ظم٤ًمئر وم٤مدطم٦م سم٤مًمنميم٤مت آىملّم٤مدّي٦م اًمٖمرسمّٞم٦م

وًمٜم٠مظمذ اجلٛمٝمقرّي٦م اإلؾمالُمّٞم٦م ُمث٤مًٓ ص٤مرظم٤ًم وٟمٛمقذضم٤ًم طمّٞم٤ًم ذم هذا اعمج٤ملني 

وم٢ميران قمغم اًم٤ًمطم٦م اًمٕم٤معمّٞم٦مني اًمل٠مصمػم اإليرايّن وم٢مّٟمف ٓ يٛمٙمـ ٕطمد أن يرى ُمًلقى 

اًمٞمقم هل اًمِمٖمؾ اًمِم٤مهمؾ ذم يمثػٍم ُمـ اعمح٤مومؾ اًمدوًمّٞم٦مني وهل ىمد ىم٤مـمٕم٧م اًمٙمثػم 

.. ُمـ اعمٜملج٤مت اًمٖمرسمّٞم٦م

هذا أُمر اًمٕم٤معمّٞم٦م أو اإلىمٚمٞمٛمّٞم٦م؛ إذ  إؾمقاقمل شمٖمُز سمٕمد ُمٜملج٤مهت٤م صحٞمح أّن 
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شمٓم٤مقم٧م أن اسوًمٙمٜمّٝم٤م  حيل٤مج طمّمقًمف إمم وىم٧ٍم وصؼم واعمزيد ُمـ اًملْمحٞم٤متني 

ني ٓ ذم اعمج٤مل داظمٚمّٞم٤مً  واعمج٤مٓت حتّ٘مؼ آيملٗم٤مء اًمذايّت ذم يمثػم ُمـ اعم٤ًمطم٤مت

اًمٕمًٙمرّي واًملٙمٜمقًمقضمّل ومح٥ًمني سمؾ وذم خملٚمػ اعمج٤مٓت اعمٕمٞمِمّٞم٦م واحلٞم٤مشمّٞم٦م 

 .اًميورّي٦م أيْم٤مً 

ُم١مصّمر سمال ؿمّؽ هق أُمر ًمًالح ىمقّي اجلٛمٝمقرّي٦م اإلؾمالُمّٞم٦م اإليراٟمّٞم٦م ُملالك إّن ا

 قمٜمدُم٤م يـأُمريٙم٤م وأقمقاّن٤م اًمٖمريبّ وم٢مّن سملٝم٤م قم٤معمّٞم٤ًمني وًمٙمـني وذم اًمقىم٧م قمٞمٜمفني ذم حم٤مر

ظمنوا إيران سمً٘مقط اًمِم٤مه اعم٘مٌقرني ومٝمؿ إّٟمام ظمنوا ؾمقىم٤ًم اؾملٝماليمّٞم٦ًم وخٛم٦ًم 

واًمذي ٟمل٩م سم٥ًٌم إسار )عمٜملج٤مهتؿني وإّن آيملٗم٤مء اًمذايّت اًمذي طمّ٘م٘ملف إيرانني 

اًملل وّخ٧م  عمٗمروضني وسم٥ًٌم اعم٘م٤مـمٕم٦ماًمِمٕم٥م اإليرايّن قمغم ُمقاضمٝم٦م احلّم٤مر ا

هق أيمثر ُم٤م يزقم٩م إُمريٙمّٞملم واًمٖمرسمّٞملمني وإن  (اًمٕمزم ذم ذايلم اًمِمٕم٥م اإليراينّ 

ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٙمذب وإظمٗم٤مء ... ذم قم٤ممل اًمٞمقم هذه هل اًمًٞم٤مؾم٦مومل يٍّمطمقا سمذًمؽني 

 !!احل٘م٤مئؼ

ًمٞمٚم٦م ُمـ وأُّم٤م اًمذيـ ٓ يرون اعم٘م٤مـمٕم٦م ؾمالطم٤ًم وم٤مقماًل حت٧م ذريٕم٦م أّن اًم٘مّٚم٦م اًمؼ

اعم٘م٤مـمٕم٦م ؾمالح ىمقّي ًمق قمٛمؾ هب٤م إّن : اًمٕمرب واعمًٚمٛملم شمٚملزم هب٤مني ومٜم٘مقل هلؿ

أن ضم٤مهديـ إمم ٟمح٤مول وٟمًٕمك وُمـ وفمٞمٗملٜم٤م أن ُمًٚمؿني وٟمّمػ اعمٚمٞم٤مر اعمٚمٞم٤مر 

  .ٟمٕمّٛمؿ صم٘م٤موم٦م اعم٘م٤مـمٕم٦م ىمدر اإلُمٙم٤من

 وقمغم يمّؾ طم٤ملني شمٌ٘مك اًمقفمٞمٗم٦م واعم١ًموًمّٞم٦م ُمٚم٘م٤مًة قمغم قم٤مشمؼ يمٍؾ ُمٜم٤ّم ؾمقاء قمٛمؾ

هب٤م أظمرون أم مل يٕمٛمٚمقاني وٓ يٙمقن قمّمٞم٤من أظمريـ وقمدم اُملث٤مهلؿ ُمؼّمرًا ًمٜم٤م 

وؾمقاء آشم٧م اعم٘م٤مـمٕم٦م ٟملٞمج٦ًم وم٤مقمٚم٦ًم أم ٓني وم٢مّّن٤م شمٌ٘مك رؾم٤مًم٦ًم شمّمؾ . ًمؽمك اًمقفمٞمٗم٦م

ني وشمٌ٘مك ؿمٙماًل ُمـ أؿمٙم٤مل اًملٕمٌػم قمـ إمم ُم٤ًمُمع اعمًٞمئلم إمم طمرُم٦م ٟمٌّٞمٜم٤م

 .اًمرومضني ويٌ٘مك وزّن٤م قمٜمد اهلل قمٔمٞمامً 

 

*     *     *
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 دوس اىىساثت واحملٍط يف بْاء اىشخصٍ

 عمى ضىء ونهج الجقمني
  

 سعٍد العرازي: اأُلستاذ* 

 

 
أصمٌل٧م اًمدراؾم٤مت اًمؽمسمقي٦م وآضملامقمٞم٦م اعمًلٗمٞمْم٦م إصمر اًمقاوح ًمٚمقراصم٦م ذم 

ظمالىمل؛ طمٞم٨م شمٜمٕمٙمس قمغم ظمّمٞم٦م اإلٟم٤ًمن وظم٤مص٦م ذم اجل٤مٟم٥م إشمٙمقيـ ش

ت شمٜمل٘مؾ ُمـ اًمقاًمديـ يع ضمقاٟمٌٝم٤م اجلًدي٦م واًمٜمٗمًٞم٦م واًمروطمٞم٦م؛ وم٠مهمٚم٥م اًمّمٗم٤مضمؿ

ا سم٤مًمقراصم٦م اعم٤ٌمذة أو سمخٚمؼ آؾملٕمداد واًم٘م٤مسمٚمٞم٦م إسمٜم٤مءني إمّ  وإضمداد إمَِم 

ضم٦م ي٠ميت دور اعمحٞمط اًمؽمسمقي ًمٞم٘مرر اًمٜملل ص٤مف هبذه اًمّمٗم٦م أو شمٚمؽني صمؿّ ًمالّت 

 .ظمالىمل اًمٕم٤ممّ اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمٚمِمخّمٞم٦م واعمًلقى إ

وُمـ احل٘م٤مئؼ اًمث٤مسمل٦م أّن إسمٜم٤مء يرصمقن اًمقاًمديـ ذم ظمّم٤مئّمٝمؿ وصٗم٤مهتؿني 

 .ويمذًمؽ يرصمقن أضمدادهؿ ذم سمٕمْمٝم٤م

ويِمؽمك اعمحٞمط اًمؽمسمقي ُمع اًمقراصم٦م ذم اًمؽمسمٞم٦م وسمٜم٤مء اًمِمخّمٞم٦مني وًمٚمٛمحٞمط 

ئ إضمقاء ًمؽمسمٞم٦م أو شمٜمٛمٞم٦م اخلّم٤مئص ّٕٟمف هيّل  ؛اًمؽمسمقي دور ومّٕم٤مل ذم ذًمؽ

                                                   

 .اًمٕمراق/سم٤مطم٨م إؾمالُمّل (*)
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ُمـ ٟمٌل ُمرؾمؾ أو  اإلٟم٤ًمناًمٓم٤محل٦مني وهلذا ٓ ختٚمق ُمًػمة اًمقراصمٞم٦م اًمّم٤محل٦م أو 

. ويص ٟمٌّلني ي٘مقم سمخٚمؼ اعمحٞمط اًمؽمسمقي إلصالح اًمٜمٗمس

 

ي٦مني اإلٟم٤ًمنأيّمد اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ دور اًمقراصم٦م ذم اًمؽمسمٞم٦م وذم حتديد اًمِمخّمٞم٦م 

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ:قمغم ًم٤ًمن ٟمٌل اهلل ٟمقح وئمٝمر ذًمؽ ضمٚمٞم٤مً 

. [27 26: ٟمقح]ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئۈئېئ ۆئ

ةني ىم٤مًم٧م سمٜمق إهائٞمؾ يمام طمٙمك سم٤مًم٘مدرة اإلهلّل  وطمٞمٜمام وًمدت ُمريؿ قمٞمًك

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ:قمٜمٝمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 .[28: ُمريؿ]چ

عمٜم٘مقًم٦م وُمـ ظمالل ه٤مشملم أيللمني وآي٤مت أظمرى ٟمًلٓمٞمع حتديد اًمّمٗم٤مت ا

 .سم٤مًمقراصم٦م

يرث اخلّم٤مئص واًمّمٗم٤مت اجلًٛمٞم٦م ُمـ  اإلٟم٤ًمنأّن ت اًمرواي٤مت قمغم وىمد دّل 

إّن اهلل »: د اًمّم٤مدقضمٕمٗمر سمـ حمؿّ  اإلُم٤مممجٞمع آسم٤مئف وأضمدادهني ورد ذًمؽ قمـ 

ًٚ مجع ـّؾ صقرة بْٔف وبغ أبٔف اػ آدمز ثّؿ   بٚرك و ًٚػ إذا أراد أن  ِؼ خَِ

 ًٚ ـّ أحد إلذا ٓ ينبْٓل وٓ ينبف صٔئ مـ خَِف ظذ صقرة أحدإلؿز ؾال يَقف

 .شآبٚئل

ده٤م أسمقاه وراصم٦م اعمقًمقد ٓ حيدّ »أّن ووىمد أصم٧ٌم اًمٕمٚمؿ احلدي٨م هذه احل٘مٞم٘م٦م 

... اعم٤ٌمذان وم٘مطني سمؾ هق يرث ُمـ ضمدوده وآسم٤مء ضمدوده وضمدود ضمدوده وهٙمذا

ًمٞمف ُمـ آسم٤مئف إىمرسملم وأّن أصمر اجلدود إشمٜمحدر  اإلٟم٤ًمنوسمدهيل أّن ُمٕمٔمؿ وراصم٦م 

سم٠مّن ٟمّمػ اًمقراصم٦م ُمـ : وقمغم هذا ٟمًلٓمٞمع اًم٘مقل ُم٤م زاد سمٕمدهؿنييمّؾ  إسم٤مقمد ي٘مّؾ 

 .«إسمقيـني ورسمٕمٝم٤م ُمـ اجلدودني وصمٛمٜمٝم٤م ُمـ آسم٤مء اجلدود وهٙمذا

 واًمقراصم٦م هل٤م دور أؾم٤مد ذم ٟم٘مؾ سم٘مٞم٦م اًمّمٗم٤متني وهلذا أيّمد رؾمقل اهلل
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 .ش ّروا فْىٍُؿ ؾّ٘ن افًرق دّشٚس»: قمغم طمًـ آظملٞم٤مر ذم اًمزواج وم٘م٤مل

 ىم٤مسمٚمف ذم آصٓمالح اعمٕم٤مس ُمّمٓمٚمح اجلٞمٜم٤متي (اًمٕمرق)وُمّمٓمٚمح 

genes(تاًمٙمروُمقؾمقُم٤م)واًملل حتٛمٚمٝم٤م اًمّمٌٖمٞم٤مت  ني chromosomesاًملل 

اعمخّّم٦ٌم ُمـ احلٞمقان  ovumٟمثقي٦م إحتلقهي٤م ٟمقاة اخلٚمٞم٦م اًمٜم٤ممج٦م قمـ اًمٌقيْم٦م 

 .spermاعمٜمقي اًمذيمري 

وطمٞم٦م اًمّمٗم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م واًمرإمم  اس ٟم٤مفمرُمـ اًمٕمرق اًمدّس اًمٜمٌّل وحتذير 

واخلٚم٘مٞم٦م اًملل شمٜمل٘مؾ سم٤مًمقراصم٦مني أو يٙمقن اًمٕم٤مُمؾ اًمقراصمل ظم٤مًم٘م٤ًم ًمالؾملٕمداد ذم 

 .ٟمٗمس اًمقًمٞمد ًمالشمّم٤مف سمّمٗم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت اًملل حيٛمٚمٝم٤م اًمقاًمدان أو إضمداد

اسمٜمل ُمٜمًقب ازّمني وًمٙمٜمّل أرى أضمداده اعم٤مولم يٜم٤مزقمقين  نّ إ»: ىم٤مل سمػمون

رون صٗم٤مء روطمف سمام ٟمٗمًفني ويٙمدّ  هقن ـمٝم٤مرةم يِمقّ ّٟمفإني فهذا اعمٚمؽ اًمٕمزيز ًمدّي 

 .شًمٞمف سم٤مًمقراصم٦مإرؾم٥م ذم أقمامىمٝمؿ ُمـ ٟمزقم٤مت ذيرة جمٝمقًم٦م اٟمل٘مٚم٧م 

 

طمٞم٨م ختٚمؼ  اًمقراصم٦م شم١مصمر ذم حتديد أهمٚم٥م ظمّم٤مئص وصٗم٤مت اًمِمخّمٞم٦م؛

اه ذا وضمدت اًمٌٞمئ٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ٟمٛم٧م وشمرقمرقم٧م سم٤مٓشّم٩مآؾملٕمداد ذم اًمٜمٗمسني وم٢م

 .ٟم٤مؾم٥م هل٤مامل

 :واخلّم٤مئص واًمّمٗم٤مت اًملل يٛمٙمـ شمقريثٝم٤م هل 

 

إمم  ُمراض اًمٜمٗمًٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م شمٜمل٘مؾ سم٤مًمقراصم٦م ُمـ اًمقاًمديـ أو أطمدمه٤مإ

ٟمج٤مب ُمـ اعمرأة اعمجٜمقٟم٦م ظمقوم٤ًم ُمـ إلُمـ ا اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمرإسمٜم٤مءني وهلذا طمّذر 

ٓز وفُـ إن ـٕٚٝ ظْده »: ًمٓمٗمؾني ومًئؾ قمـ ذًمؽ وم٘م٤ملاإمم  اٟمل٘م٤مل اجلٜمقن ُمٜمٝم٤م

 .شأمٜ جمْقٕٜ ؾال بٖس بٖن يىٖإلٚ وٓ يىِٛ وفدإلٚ
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سمٜم٤مء إإمم  ُمـ شمزوي٩م احلٛم٘م٤مء ٟٓمل٘م٤مل هذه اًمّمٗم٦م وطمّذر أُمػم اعم١مُمٜملم

إيٚـؿ و زويٟ احلَّٚءز ؾّ٘ن »: وًمٕمدم ىمدرهت٤م قمغم شمرسمٞملٝمؿ شمرسمٞم٦م ؾمقي٦م وم٘م٤مل

 .شاعصحبتٓٚ بالءز ووفدإلٚ يض

وىمد أصم٧ٌم يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء دور اًمقراصم٦م ذم حتديد اًمّمٗم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م واًمروطمٞم٦م 

ني يمقراصم٦م اجلٜمقنني وُمرض اٟمٗمّم٤مم اًمِمخّمٞم٦مني ويرى ًمقؾملم أّن ًمإلٟم٤ًمنواًمٕم٘مٚمٞم٦م 

 .ًمإلٟم٤ًمناًمٓمٌع هق جمٛمققم٦م آؾملٕمدادات اًمقراصمٞم٦م اًملل شم١مًمػ اهلٞمٙمؾ اًمٜمٗمز 

سمحث٤ًم ذم  111ضم٤مء ُمـ سمٕمده٤م فمٝمرت أول دراؾم٦م قم٤معمٞم٦مني  1963وذم قم٤مم 

هذه اًمدراؾم٤مت قمغم أّن قمٜم٤مس وراصمٞم٦م يمثػمة  شمدّل  1981أرضم٤مء اًمٕم٤ممل طملك قم٤مم 

شملحد ًمل٘مرر ىمقة اًمذيم٤مء  (ضمٞمٜم٤مت أو أضمزاء خملٚمٗم٦م ُمـ احلٛمقض اًمٜمقوي٦م)

 .اعمقروث

ت ني وىمد دّل اإلٟم٤ًمن أظمالقوًمٚمذيم٤مء واًمٖم٤ٌمء شم٠مصمػم واىمٕمل قمغم ؾمٚمقك و

 .دهت٤م اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمٞمداٟمٞم٦م احلديث٦موأي نياًمرواي٤مت قمغم ذًمؽ

 :ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

 .ُمـ مل يٙمٛمؾ قم٘مٚمف مل شم١مُمـ سمقائ٘مف.1

 .  ُمـ مل يٙمـ ًمف قم٘مؾ يزيٜمف مل يٜمٌؾ 2

 .ّذ    اجلٝمؾ أصؾ يمّؾ  3

وهٜم٤مًمؽ ظمّم٤مئص وصٗم٤مت ٟمٗمًٞم٦م شمل٠مصمر سم٤مًمقراصم٦م يم٤مًمِمج٤مقم٦مني وهذه اًمّمٗم٦م 

ذم أهمٚم٥م ضمقاٟمٌٝم٤مني وُمـ اًمقىم٤مئع  اإلٟم٤ًمن هل٤م شم٠مصمػمه٤م اًمقاوح قمغم ؿمخّمٞم٦م

اًمٚمٓمٞمٗم٦م طمقل وراصم٦م اًمِمج٤مقم٦م ُم٤م ىم٤مًمف زهػم سمـ اًم٘ملم ًمٚمٕم٤ٌمس سمـ أُمػم 

أحّدثؽ بحديٞ وظٔتف ّدٚ أراد أبقك أن يتزوج ضِٛ مـ أخٔف »: اعم١مُمٜملم

ًٚ بٖٕجلٚب افًربز أن  تٚر فف امرأة وفدهتٚ افٍحقفٜ مـ افًرب  ظَٔؾز وـٚن ظٚرؾ

ًٚ يْك احلجلغ بُربالءز وؿد اّدخرك أبقك دثؾ إلذا فٔتزوجٓٚ ؾتِد  ًٚ صجٚظ ؽالم

 .شافٔقم
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ٓ شم٘ملٍم اًمقراصم٦م قمغم اخلّم٤مئص واًمّمٗم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦مني اًملل شمٜمل٘مؾ 

اخلّم٤مئص واًمّمٗم٤مت اخلٚم٘مٞم٦م إمم  سمّمقرة ُم٤ٌمذة أو همػم ُم٤ٌمذة؛ سمؾ شملٕمداه٤م

سم٤مذة وإُم٤م سمخٚمؼ اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م وآؾملٕمداد ًمالشمّم٤مف هب٤مني وىمد واًمًٚمقيمٞم٦مني إُّم٤م سم٤ممل

ني وم٤مًمٓمٗمؾ يٜمِم٠م ويؽمقمرع إهةيّمٕم٥م شمِمخٞمص اًمقراصم٦م قمـ اعمحٞمط ذم أضمقاء 

اخلّم٤مئص واًمّمٗم٤مت اخلٚم٘مٞم٦م اًملل يلّمػ هب٤م واًمداه أو أطمدمه٤م سم٤مًمل٘مٚمٞمد  ذم فمّؾ 

 .وسم٤معمح٤ميم٤مة

ئٚم٦م وآـمٗم٤مل ُمـ آىمؽمان سم٤معمٜمحروملم ًملحّملم اًمٕم٤م وىمد طمّذر أهؾ اًمٌٞم٧م

ٓ  تزوجقا ادرأة ادجلتًِْٜ بٚفزٕٚز وٓ »: اًمّم٤مدق اإلُم٤ممُمـ آٟمحرافني ىم٤مل 

ّٓ أن  ًرؾقا مْٓام افتقبٜ وطمّذر ُمـ شمزوي٩م  .ش زّوجقا افرجؾ ادجلتًِـ بٚفزٕٚ إ

 .شمـ زّوج ـريّتف مـ صٚرب مخر ؾَد ؿىع رمحٓٚ»: ؿم٤مرب اخلٛمر وم٘م٤مل

ديقضمـ هذه إمم  مم هذه احل٘م٤مئؼني وشمٜم٥ًمت اًمدراؾم٤مت احلديث٦م عوىمد دّل 

 .«كوملك يم٤من أسمقك ؾمٙمران طملم رٚم٧م سمؽ أمّ  ي٤م»: اًمٙمٚمٛم٦م طملم اًمل٘مك سم٠مسْمَٚمف

ؾمٙمر اًمزوج أو اًمزوضم٦م طملم آشمّم٤مل اجلٜمز  نّ إ»: وي٘مقل اًمديملقر يم٤مريؾ

ون ذم فمروف يمٝمذه ؤسمٞمٜمٝمام يٕملؼم ضمريٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م؛ ّٕن إـمٗم٤مل اًمذيـ يٜمش

 .«قمقارض قمّمٌٞم٦م وٟمٗمًٞم٦م همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٕمالجيِمٙمقن ذم اًمٖم٤مًم٥م ُمـ 

أّن آصؾ اًمٙمريؿ واًمٕمرق اًمّم٤مًمح ي١مصمر شم٠مصمػمًا  ويرى أُمػم اعم١مُمٜملم

ومْم٤مئؾ ٟم٥ًم قمريؼ ذم اعمٙم٤مرم والإمم  ني ومٛمـ يم٤من يٜملٛملاإلٟم٤ًمنواوح٤ًم قمغم 

ُمالزُم٦م ًمف ذم مجٞمع ضمقاٟم٥م طمٞم٤مشمفني ومٚمٚمقراصم٦م  ؾملٙمقن اعمٙم٤مرم واًمٗمْم٤مئؾ صٗم٤مت

ني طمٞم٨م ختٚمؼ ذم ٟمٗمًف اإلٟم٤ًمنوؾمٚمقك  أظمالقًمقاوح ذم دوره٤م وشم٠مصمػمه٤م ا

صقل أآؾملٕمداد واًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمالشمّم٤مف سم٤معمٙم٤مرم واًمٗمْم٤مئؾ إذا يم٤من يٜمحدر ُمـ 

ّٟمف إصقل شملّمػ سم٤مًمرذائؾ واعمٗم٤مؾمدني فأُملّمٗم٦م هب٤مني ويمذا احل٤مل ذم ُمـ يٜمحدر ُمـ 

 .يرصمٝم٤م أو يٙمقن ىم٤مسماًل ًمالشمّم٤مف هب٤م
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 :ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

 .اًمرضمؾ يمرم ُمٖمٞمٌف وحميه  إذا يمرم أصؾ 1

 .  مجٞمؾ اعم٘مّمد يدّل قمغم ـمٝم٤مرة اعمقًمد2

 .  ُمـ ظم٨ٌم قمٜمٍمه ؾم٤مء حميه3

 .  ُمـ يمرم حملده طمًـ ُمِمٝمده4

 .ؿمٞمؿ آسم٤مئفإمم    ُمٜمزع اًمٙمريؿ أسمداً 5

 أظمالقني ومحًـ ظمالققمراق ُمـ ظمالل طمًـ إقمغم يمرم إ ويًلدّل 

حجلـ إخالق برإلٚن ـرم »: ىم٤مل صقًمفنيأإسمٜم٤مء يم٤مؿمػ قمـ طمًـ قمروىمف و

 .شإظراق

دٓٓت واوح٦م قمغم وراصم٦م اخلٚمؼ واًمنمف ُمـ  وذم يمالم أُمػم اعم١مُمٜملم

ُمٝم٤مت وإضمدادني وذم يمالُمف شمِمجٞمع قمغم ـمٚم٥م احلقائ٩م ُمـ ذوي أسم٤مء وإ

ظُِٔؿ دم ؿوٚء حقائجُؿ بُرام إٍٕس »: صقل اًمٓمٞم٦ٌم طمٞم٨م ىم٤ملإ

ـّ وإصقلز  ْجح فُؿ ظْدإلؿ م  .شن ؽر مىٚل وٓ م

ظُِٔؿ دم ضِٛ احلقائٟ بؼاف افٍْقس ذوي إصقل افىٔبٜز »: وىم٤مل 

 .شؾ٘هّنٚ ظْدإلؿ أؿٙز وإلل فدُّيؿ أزـك

ة ٟمًقق ُمث٤مًٓ ُمـ شم٤مرخيٜم٤م وًمل٠مصمػم اًمقراصم٦م قمغم اخلّم٤مئص واًمّمٗم٤مت اخلٚم٘مّل 

ٕهة اسمٜمل أُمٞم٦مني ومٗمل  أهةسمٜمل ه٤مؿمؿ و أهة: هشملمأٟم٘م٤مرن ومٞمف سملم  ؾمالُمّل اإل

 إهةني وذم ة ُمـ وًمدهوإئؿّ  وأُمػم اعم١مُمٜملم اًمرؾمقلومم يم٤من إ

اعمٚمؽني وآظملالف سملم  ؾمٗمٞم٤من وُمٕم٤موي٦م ويزيد وُمروان وقمٌد اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤من أسمق

ذم اعمثؾ ذم ىم٤ٌمل  ة ذم اخلٚمؼ واًمًٛمقّ هشملم واوح اعمٕم٤مملني طمٞم٨م اًم٘مؿّ إ

 .ةًمِمخّخ ذم أهمٚم٥م ضمقاٟم٥م ا آٟمحراف اًمٙمكّم وآٟمحٓم٤مط اًمل٤ممّ 
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ٓ يًلٓمٞمع قمٚمامء اًمٓمٌٞمٕم٦م واًمقراصم٦م إضمراء دراؾم٦م دىمٞم٘م٦م طمقل حتّٙمؿ فمروف 

ٓ يّمٚمح أن يٙمقن ُمقوٕم٤ًم  اإلٟم٤ًمناعم٤ٌمذة اجلٜمًٞم٦م ذم ظمّم٤مئص اًمقًمٞمدني و

 : ٟمٛمقذضمٞم٤ًم عمثؾ هذه إسمح٤مثني ٕؾم٤ٌمب قمديدة وُملٜمّققم٦م

 . ٕؾم٤ٌمب ديٜمٞم٦م واضملامقمٞم٦م اإلٟم٤ًمن قمٜمديمـ اًملحّٙمؿ ذم اًملزاوج ٓ يؿ  1

ي٦م وقمرومٞم٦مني أظمالقٓ يٛمٙمـ اًملحّٙمؿ ذم فمروف اعم٤ٌمذة اجلٜمًٞم٦م ٕؾم٤ٌمب   2

 . ُملديٜملم همػم ه٤م أهمٚم٥م اًمٜم٤مس ُملديٜملم أمطمٞم٨م يرومض

ٌّع أيمثر ُمـ ضمٞمؾ ُمـ ىم٥ماإلٟم٤ًمنـمقل قمٛمر   3 ل ني وهذا ٓ ي٤ًمقمد قمغم شمل

 .اًم٤ٌمطمثلمسم٤مطم٨م واطمد أو قمدد ُمـ 

ىمٚمٞماًل همػم  إهةوسمذا يٙمقن قمدد أومراد    قمدد إومراد اعمقًمقديـ ىمٚمٞمؾ؛4

 .ًمٚمدراؾم٤مت اًمقراصمٞم٦م يم٤مٍف 

 .احلٛمؾ شمٕمٞمؼ اًمدىّم٦م ذم اًمدراؾم٤مت ـمقل ومؽمة  5

ذًمؽ قمجز اًمٕمٚمامء واًم٤ٌمطمثلم قمـ شملٌع طمريم٦م احلٞم٤مُملم  ُمـ يمّؾ  هؿّ وإ

هذه اعمٕمروم٦م ُمٝمام إمم  يّمٚمقا اعملقضّمٝم٦م إلظمّم٤مب اًمٌقيْم٦م إٟمثقي٦مني وٓ ٟملقىمع أن

يم٤مٟم٧م إضمٝمزة اعمخؽمقم٦م ًمللٌع طمريم٦م احلٞم٤مُملمني وأٟم٤م أىمٓمع سم٠مّن اًمٕمٚمؿ ُمٝمام شمٓمقر ٓ 

 . ي٘مقى قمغم ذًمؽ

ُمٜمل اًمزوج أو اًمرضمؾ اعم٘مذوف داظمؾ اعمٝمٌؾ حيلقي  أنَ : وشمقوٞمح ُم٤م أىمقل

 30ّن اًمزوضم٦م أو اعمرأة متلٚمؽ طمقازم أُمٚمٞمقن طمٞمٛمـني و 300إمم  ُمٚمٞمقن 200قمغم 

ـّ اًمٌٚمقغ سمقيْم٦م ظمالل ومؽمة اخلص 400أًمػ سمقيْم٦م يٜمْم٩م ُمٜمٝم٤م طمقازم  وسم٦م ُمـ ؾم

 .طملك ؾمـ اًمٞم٠مس

إمم اًمٌقيْم٦م سم٤مظمؽماق  ُم٤م يّمؾ احلٞمقان اعمٜمقيوشملّؿ قمٛمٚمٞم٦م اإلظمّم٤مب قمٜمد

واًملّم٤مىمف سمٜمقاهت٤مني واعمّدة اعم٘مّررة ًمذًمؽ هل صمالصم٦م أّي٤ممني وم٠مّي  همالومٝم٤م اخل٤مرضمل

 200يم٦م واطمد ُمـ احلٞم٤مُملم ُمـ جمٛمقع ع طمرسم٤مطم٨م أو أّي ضمٝم٤مز يًلٓمٞمع شمل٥ّم 

 . ُمٚمٞمقن أو أيمثرني وطمريم٦م واطمدة ُمـ اًمٌقيْم٤مت
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وإصٕم٥م ُمـ ذًمؽ هق ُمل٤مسمٕم٦م اعمرطمٚم٦م اًمل٤مًمٞم٦م ًمإلظمّم٤مب طمٞم٨م شمّلحد 

زوضم٤ًم ُمـ اًمّمٌٖمٞم٤مت  23ٟم٤من ظمٚمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م ذات اخلٚمٞمل٤من اًمذيمري٦م وإٟمثقي٦م وشمٙمقّ 

صمامن إمم  أرسمع صمؿإمم  صمؿّ  شملمظمكمّ إمم  شملٙم٤مصمر سم٤مٟٓم٘م٤ًمم اًمذايتّ  (اًمٙمروُمقؾمقُم٤مت)

ُمـ ٟمٗمس اًمٕمدد ُمـ  ةظمٚمٞم٦م ُمـ اخلالي٤م اجلديد وهٙمذاني سمحٞم٨م شملٙمقن يمّؾ 

 .سم٦موهل صقرة ُمـ اًمّمٌٖمٞم٤مت إصٚمٞم٦م ذم اًمٌقيْم٦م اعمخّص  (46)اًمّمٌٖمٞم٤مت 

ّن اًمّمٌٖمٞم٤مت حتقي قمددًا يمٌػمًا ُمـ اجلٞمٜم٤مت اعم١ًموًم٦م قمـ أوُمـ اًمدىّم٦م أيْم٤ًم 

 .اٟمل٘م٤مل اًمّمٗم٤مت اًمقراصمٞم٦م

ومٞمًلحٞمؾ ُمل٤مسمٕم٦م هذه احلريم٦م اًملٜم٤مؾمٚمٞم٦م ُمٜمذ اإلذقم٤من  نيذا إؾم٤مسوقمغم ه

 واًملّمديؼ اًمقضمداين سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م اًملل وردت قمـ رؾمقل اهلل

ُمـ سمٕمدهني وإطمرى سم٤مًمٕمٚمامء واًم٤ٌمطمثلم أن يل٤مسمٕمقا اًمّمٗم٤مت  إئّٛم٦موشمٚمّ٘م٤مه٤م 

وإطمرى . ويٓم٤مسم٘مقه٤م ُمع إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م ًمإلٟم٤ًمنواخلّم٤مئص اًمٔم٤مهري٦م 

سم٤مًمٗم٘مٝم٤مء واعملخّمّملم سم٤مًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م أن يل٤مسمٕمقا إطم٤مدي٨م اًمقاردة ُمـ طمٞم٨م 

  .وؾم٤مئر اخلٓمقات اعملٕمّٚم٘م٦م سم٤مًمًٜمدصّحلٝم٤م وقمدُمٝم٤م سمٛمل٤مسمٕم٦م اًمرواة اًمٜم٤مىمٚملم هل٤مني 

ومٝمذه اًمرواي٤مت شمٜمّص قمغم شم٠مصمػم فمروف اعم٤ٌمذة قمغم ظمّم٤مئص اًمقًمٞمد وقمغم 

داد ومٞمف ًمالشمّم٤مف سمّمٗم٦م طمدوث سمٕمض اًمٓمٗمرات اًمقراصمٞم٦م ومٞمفني أو ظمٚمؼ آؾملع

ُمٕمٜمٞم٦م إن هتٞم٠مت هل٤م اًمٔمروف اعمٜم٤مؾم٦ٌمني وم٤مًمٔمروف اجلّقي٦م واًمٜمٗمًٞم٦م واًمذهٜمٞم٦م اًملل 

 .حتٞمط سم٤معم٤ٌمذة هل٤م شم٠مصمػم قمغم ظمّم٤مئص اًمقًمٞمد

وأىمرب اًمِمقاهد قمغم اإلذقم٤من واًملّمديؼ سمذًمؽ ُم٤م ايملِمٗمف اًمٕمٚمامء سم٢مُمٙم٤من  

  .ي٦مزي٤مدة طمدوث اًمٓمٗمرات اًمقراصمٞم٦م سم٤مًمٓمرق آصٓمٜم٤مقمٞم٦م اًمل٤مل

 .  إؿمّٕم٦م اًمًٞمٜمٞم٦م1

 .  إؿمّٕم٦م اًمّذري٦م2

 .ًمدرضم٤مت طمرارة ُمرشمٗمٕم٦م أو ُمٜمخٗمْم٦م اًملٕمريض  3

 .  إؿمٕم٦م ومقق اًمٌٜمٗمًجٞم٦م4
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 .  اعمقاد اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م5

وومٞمام يكم ٟمًلٕمرض ُم٤ٌمدئ اًمقراصم٦م اًملل شمٜمًجؿ ُمع إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦مني 

 .سم٤مذة اجلٜمًٞم٦م قمغم ظمّم٤مئص اًمقًمٞمدواًملل حتّدد شم٠مصمػم فمروف امل

 

إّن افّرجؾ إذا أ ك أإلِف بٍْس شٚـْٜ وجقارح ؽر »: احلًـ اإلُم٤ممىم٤مل 

موىربٜ اظتِجٝ افْىٍتٚن ـٚظتالج ادتْٚزظغز ؾ٘ن ظِٝ ٕىٍٜ افرجؾ ٕىٍٜ 

وإذا أ ٚإلٚ . ادرأة جٚء افقفد ينبف أبٚهز وإن ظِٝ ٕىٍٜ ادرأة ٕىٍٜ افرجؾ أصبف أّمف

بٍْس مزظجٜ وجقارح موىربٜ ؽر شٚـْٜ اوىربٝ افْىٍتٚن ؾجلَىتٚ ظـ 

يّْٜ افرحؿ ويرس فز ؾ٘ن شَىٝ ظـ يّْٜ افرحؿ شَىٝ ظذ ظروق إظامم 

وإن شَىٝ ظـ يرسة افرحؿ شَىٝ ظذ . وافًاّمت ؾٔنبف أظاممف أو ظام ف

 . شظروق إخقال واخلٚٓت ؾنبف أخقافف وخٚٓ ف

 (قمٚم٧م)رواي٤مت أظمرى وردت سم٠مًمٗم٤مظ قمديدة ومٌدًٓ ُمـ يمٚمٛم٦م  وهٜم٤مًمؽ

 . (ؾمٌؼ ُم٤مء اًمرضمؾ ُم٤مء اعمرأة)أو  (همٚم٧ٌم)وردت يمٚمٛم٦م 

وفم٤مهر اًمرواي٤مت هق ؾمٌؼ احلٞمٛمـ ذم احلريم٦م ًمٚمٌقيْم٦مني وم٤محلٞمٛمـ يلحّرك 

ني (وم٤مًمقب)اًمرطمؿ قمـ ـمريؼ ىمٜم٤مة إمم  سم٤مدّم٤مه اًمرطمؿني وشملحّرك اًمٌقيْم٦م ُمـ اعمٌٞمض

ويْم٦م ذم احلريم٦م ويم٤من أٟمِمط ُمٜمٝم٤م ظمرج اًمقًمٞمد يِمٌف أسم٤مهني وم٢مذا ؾمٌؼ احلٞمٛمـ اًم٥م

 . وإذا يم٤من احلٞمٛمـ سمٓملء احلريم٦م وأىمؾ ٟمِم٤مـم٤ًم وم٢مّن اًمقًمٞمد يِمٌف أُّمف

واًمِمٓمر اًمث٤مين ذم طم٤مل اعم٤ٌمذة اجلٜمًٞم٦م اعمْمٓمرسم٦مني وم٢مذا ٟمزًم٧م اًمٌقيْم٦م ُمـ 

اعمٌٞمض إيٛمـ واشّمّمؾ هب٤م احلٞمٛمـ واؾمل٘مّرت ذم اجل٤مٟم٥م إيٛمـ ُمـ اًمرطمؿ ظمرج 

اًمقًمٞمد يِمٌف أقمامُمف وقماّمشمفني وإذا ٟمزًم٧م اًمٌقيْم٦م ُمـ اعمٌٞمض إينني واشّمّمؾ هب٤م 

احلٞمٛمـ واؾمل٘مّرت ذم اجل٤مٟم٥م إين ُمـ اًمرطمؿ ظمرج اًمقًمٞمد يِمٌف أظمقاًمف 

 .وظم٤مٓشمف
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ّن اًمٙمروُمقؾمقُم٤مت سمام حتٛمؾ ُمـ أ ٟمالطمظقمٛمٚمٞم٦م اإلظمّم٤مب إمم  وإذا رضمٕمٜم٤م

زوضم٤ًم شملٙم٤مصمر  23اُمٚم٦م ذات ضمٞمٜم٤مت شمّلحد ُمع سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض ًملٙمّقن ظمٚمٞم٦م ك

 .د ُمـ هذه اًملٗم٤مقمالت صٗم٤مت اًمقًمٞمدسم٤مٟٓم٘م٤ًمم ًمللحدّ 

واًمٙمروُمقؾمقُم٤مت حيٛمؾ يمؾ ُمٜمٝم٤م ٟمققملم ُمـ اجلزئٞم٤مت اًمٕمْمقي٦م هل 

احل٤مُمض : ىمًٛملمإمم  اًمؼموشمٞمٜم٤مت وإر٤مض اًمٜمقوي٦مني وشمٜم٘مًؿ إر٤مض اًمٜمقوي٦م

سمقزي اًمٜمقوي اًمراي واحل٤مُمض DNA إويمًجلماًمٜمقوي اًمرايٌقزي ُمٜم٘مقص 

. RNA همػم اعمٜم٘مقص

واعمٕمٚمقُم٤مت اًمقراصمٞم٦م شمٙمٛمـ ذم إر٤مض اًمٜمقوي٦مني وأيمثر دىّم٦م شمٙمٛمـ ذم 

وهق حيلقي قمغم زوج ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٜمٞمؽموضمٞمٜمٞم٦مني وهٜم٤مًمؽ  DNA احل٤مُمض

ول قمـ صٜمع ُم١ًم) اًمرايٌقؾمقم إمم DNA ُمـرؾمقل حيٛمؾ اًمرؾم٤مئؾ اًمقراصمٞم٦م 

إر٤مض سمحٛمؾ  T-RNAني وي٘مقم اًمٜم٤مىمؾ M-RNAسم   ويًّٛمك (اًمؼموشملم

 .ُمٞمٜمٞم٦م ذم اًمًٞملقسمالزمإ

صمؿ يٜمٗمّمؾ . ـم٤مىم٦م يًلٛمّده٤م سمٛم٤ًمقمدة اٟمزيؿ ُمٕملّم إمم  وشمٙمقيـ اًمرؾمقل حيل٤مج

اًمًٞملقسمالزمني إمم  خيؽمق اًمٜمقاة ويذه٥م صمؿ DNAقمـ ؾمٚمًٚم٦م  RNAاًمرؾمقل 

ُمٞمٜمٞم٦م اعمحٛمقًم٦م ُمع إر٤مض إويلحرك يمؾ ٟم٤مىمؾ ًمػمشمٌط سم٤مًمرؾمقلني وسمذًمؽ دم٧م

 .ًملًٚمًؾ اًم٘مقاقمد اًمٜمٞمؽموضمٞمٜمٞم٦م قمغم اًمرؾمقلقمؾ اًمٜمقاىمؾني ـمٌ٘م٤ًم 

يمّٚمام يم٤من ذا ـم٤مىم٦م أىمقى ٟم٘مؾ اخلّم٤مئص  M-RNAول اًمرس نّ إوهٙمذا ف

ُمـ يمروُمقؾمقُم٤مت اًمزوجني شمٖمّٚم٧ٌم صٗم٤مت  اًم٘م٤مدم DNAذم اًمقراصمٞم٦م اًمٙم٤مُمٜم٦م 

 .يحاًمزوج قمغم اًمقًمٞمد دون صٗم٤مت أُّمف واًمٕمٙمس صح

 ؾمٞمٜم٘مؾ M-RNAاًمرؾمقل وإذا يم٤من اًمزوج ذم طم٤مل اوٓمراب وىمٚمؼ وم٢مّن 

اًمّمٗم٤مت اعملٜمحٞم٦م ًمألضمداد اًملل حيٛمٚمٝم٤م إقمامم يمّمٗم٦م فم٤مهرة أو حيٛمٚمٝم٤م إظمقال 

 .ني واهلل اًمٕم٤مملومٞمخرج اًمقًمٞمد ؿمٌٞمٝم٤ًم سم٠مظمقاًمف أو أقمامُمف
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مـ أراد أن يقفد فف وفد ذـرز ؾِٔوع يده افّْٔك »: اًمّم٤مدق اإلُم٤ممىم٤مل 

ٚ إٔزفْٚه)فرّسة مـ اجلٕٚٛ إيّـ ظْد اجلامعز وفَٔرأ شقرة ظذ ا ّٕ شبع مّرات  (إ

ّٕف يرى مٚ أراد : ويَقل ـّؾ يقم ظْد افهبٚح وادجلٚء شبًغ مرة. ثّؿ  ٚمعز ؾ٘

ز (شبحٚن اهلل افًئؿ): ز و جلع مّرات(أشتٌٍر اهلل): وظؼ مّرات (شبحٚن اهلل)

 .شاخلز....  ـٚن ؽٍٚراً أشتٌٍر اهلل إّن اهلل: ويَقل دم افًٚذة

و اًمذي حيّدد اًمقًمٞمد دون ّن اًمزوج هأ ُمـ احل٘م٤مئؼ اًملل سمّٞمٜمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 .اًمزوضم٦م

 ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ:ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[39 36:اًم٘مٞم٤مُم٦م]ۓ﮲ ۓ ے ے ھ ھھ

وم٤معمٜمّل هق اعم١ًمول قمـ حتديد اجلٜمس ُمـ طمٞم٨م اًمذيمقرة وإٟمقصم٦مني وهذه 

ي٦م صم٤مسمل٦م ايملِمٗمٝم٤م قمٚمامء اًمقراصم٦م ومٞمام سمٕمدني طمٞم٨م إّن شمٗم٤مقمؾ طم٘مٞم٘م٦م قمٚمؿ

اًمذي اًمٙمروُمقؾمقُم٤مت اًمذيمري٦م وإٟمقصم٦م ذم اًمزوج اًمث٤مًم٨م واًمٕمنميـ ُمٜمٝم٤م هق 

 .حيّدد اجلٜمس ذيمرًا أم أٟمثك

 .XXإٟمثك هلويمروُمقؾمقُم٤مت ني XYيطمٞم٨م إّن يمروُمقؾمقُم٤مت اًمذيمر ه

ىني وم٢مذا اضملٛمع ومٕمٜمد اًملزاوج أو اإلظمّم٤مب شمّلحد ضم٤مُمٞمل٤مت اًمذيمر وإٟم٨م

وإذا اضملٛمع يمروُمقؾمقم . XXياًمٜم٤مشم٩م أٟمثكني أ يم٤من Xُمع Xضمٜمزيمروُمقؾمقم 

 . XYأييم٤من اًمٜم٤مشم٩م ذيمرًاني  Xُمع Yضمٜمز

 (اعم١ًمول اًمقطمٞمد قمـ حتديد ضمٜمس اًمقًمٞمد)واخلٓمقات اًملل ي٘مقم هب٤م اًمزوج 

 .xمسم٤مًمٙمروُمقؾمق ًمالحت٤مد Yاًمٙمروُمقؾمقُم٤متهل٤م شم٠مصمػم ُمٚمحقظ قمغم شمقضمٞمف 

اءة اًم٘مرآن وسمّمقت مجٞمؾني وووع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمّنةني واًمٔم٤مهر أّن ىمر

ذم طمجٛمفني ومٚمدىّملف ذم احلجؿ شم١مصمر قمٚمٞمف ٟمؼمات اًمدىمٞمؼ  Yمي١مصمر قمغم اًمٙمروُمقؾمق

شم٠مصمره سم٤مٓؾمل٘مرار وآـمٛمئٜم٤من اًمٜمٗمز اًمذي حيٛمٚمف اًمزوج ذم إمم  اًمّمقتني إو٤موم٦م
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 نيXY ومٞمٜمل٩م Xإٟمثقيظمٚمج٤مشمف وظمقاـمرهني ومٞمٜمٓمٚمؼ ًمالضملامع سم٤مًمٙمروُمقؾمقم 

اعمقوققم٦م يم٘مقاٟملم شمدظّمؾ اًمٞمد اًمٖمٞمٌٞم٦م وسم٤مًمقؾم٤مئؾ وإؾم٤ٌمب اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م إمم  إو٤موم٦م

 .ًملحديد اجلٜمس

شمٞمج٦م هذا وهذه اخلٓمقات جمّرسم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمٕمديد ُمـ إزواجني طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ن

 .اًمٕمٛمؾ هق إٟمج٤مب اًمذيمقر

 

يمٞم٦م اًملل شمٙمره ومٞمٝم٤م اعم٤ٌمذة اًمٔمروف اًمزُم٤مٟمٞم٦م واًمٗمؾاًم٤ٌمىمر اإلُم٤ممذيمر 

مٚ بغ ضِقع افٍجر إػ ضِقع افنّسز »: اجلٜمًٞم٦م وإن يم٤مٟم٧م ُمنموقم٦مني وم٘م٤مل

ومـ مٌٔٛ افنّس إػ مٌٔٛ افنٍؼز ودم افٔقم افذي  ُْجلػ ؾٔف افنّسز 

ِّذيـ يُقن ؾٔٓام  ودم افِِٜٔ افتل يْخجلػ ؾٔٓٚ افَّرز ودم افِِٜٔ ودم افٔقم اف

راء وافريح افهٍراءز ودم افٔقم وافِِٜٔ افِذيـ يُقن افريح افجلقداء وافريح احلؿ

وأيؿ اهلل ٓ  ٚمع أحد دم إلذه إوؿٚت افتل هنك رشقل ... ؾٔٓام افزفزفٜ

ظْٓٚ وؿد إتٓك إفٔف اخلزز ؾرزق وفدًا ؾرى دم وفده ذفؽ مٚ  اهلل

 ّٛ  .شرأى دم وفده مٚ يُره»: ودم روايٜ أخرى. ش 

شم٠مصمر اجلٞمٜم٤مت هبذه اًمٔمروف واًملخّٚمػ قمـ وفمٞمٗملٝم٤م أو وآطملامل اًمقارد هق 

ذًمؽ وم٢مّن اخلقف إمم  طمدوث اخلٚمؾ ذم ٟم٘مؾ اًمّمٗم٤مت اًمقراصمٞم٦م يم٤مُمٚم٦مني وسم٤مإلو٤موم٦م

وٓمراب اًمٜمٗمز واًمٕمّمٌل ذم واًم٘مٚمؼ احل٤مصؾ ُمـ هذه أوم٤مت اًمًاموي٦م خيٚمؼ آ

 .اًمقًمٞمد

اق قم٘م٥م وظمػم ُمث٤مل واىمٕمل قمغم هذا اعمٌدأ اًمقراصمل ُم٤م ٟمراه ذم ُمقاًمٞمد اًمٕمر

اًمٕمدوان إُمريٙمل قمغم اًمِمٕم٥م اًمٕمراىملني طمٞم٨م إّن اخلقف واًم٘مٚمؼ وآوٓمراب 

واًملل وم٤مىم٧م  نياًملٝمديدات اعمًلٛمرةإمم  اًمذي ظمّٚمٗملف دول اًمٕمدوانني إو٤موم٦م

 .إمم ُمقاًمٞمد ُمِمّقه٦م وٟم٤مىمّم٦م أّدت نيظمٓمقرهت٤م ظمٓمقرة اًمزًمزال أو اًمري٤مح اًمٕم٤مصٗم٦م
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طمدوث ـمٗمرات إمم  مجٚم٦م ُمـ اعمٙمروه٤مت اًملل شم١مدي ؾمقل اهللرقمّد 

 :أو ختٚمؼ اؾملٕمدادات ٟمٗمًٞم٦م ؾمٚمٌٞم٦م وراصمٞم٦م ذم اًمقًمٞمدني

ٓ دم٤مُمع اُمرأشمؽ أّول اًمِمٝمر ووؾمٓمف وآظمرهني وم٢مّن اجلٜمقن واجلذام  -1

 .واخلٌؾ ينع إًمٞمٝم٤م وامم وًمده٤م

 .وله إن ىميض سمٞمٜمٙمام وًمد يٙمقن أحٓ دم٤مُمع اُمرأشمؽ سمٕمد اًمٔمٝمرني وم٢منّ  -2

سمٞمٜمٙمام وًمد مل يٙمـ ذًمؽ ٓ دم٤مُمع اُمرأشمؽ ذم ًمٞمٚم٦م اًمٗمٓمرني وم٢مّٟمف إن ىميض  -3

ّٓ يمثػم اًمنّم   .اًمقًمد إ

يمقن ًمف ؾم٧ّم ٓ دم٤مُمع أهٚمؽ ذم ًمٞمٚم٦م إوحكني وم٢مّٟمف إن ىميض وًمد ي -4

  .أص٤مسمع أو أرسمع أص٤مسمع

وًمد يٙمقن ذو ٓ دم٤مُمع اُمرأشمؽ ذم اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕم٤ٌمنني وم٢مّٟمف إن ىميض  -5

 .وضمٝمف ؿم٤مُم٦م وؿمٕمرة ذم

ٓ دم٤مُمع ذم أّول ؾم٤مقم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾني وم٢مّٟمف إن ىميض وًمد ٓ ي١مُمـ أن يٙمقن  -6

 .رًا وخمل٤مرًا ًمٚمدٟمٞم٤م قمغم أظمرةؾم٤مح

ٓ دم٤مُمع اُمرأشمؽ سملم إذان واإلىم٤مُم٦مني وم٢مّٟمف إن ىميض سمٞمٜمٙمام وًمد يٙمقن  -7

 .طمريّم٤ًم قمغم إهراق اًمدُم٤مء

اؾملٕمدادات ٟمٗمًٞم٦م  ذم ظمٚمؼرة إجي٤مسم٤ًم مجٚم٦م ُمـ اعمٜمدوسم٤مت اعم١مّث يمام قمدّ 

 :إجي٤مسمٞم٦م

ًمٙمل٤مب اهلل  قمٚمٞمؽ سم٤مجلامع ذم ًمٞمٚم٦م آصمٜملمني وم٢مٟمف إن ىميض وًمد يٙمقن طم٤مومٔم٤مً  -1

 .راوٞم٤ًم سمام ىُمًؿ ًمف

إذا ضم٤مُمٕم٧م ذم ًمٞمٚم٦م اًمثالصم٤مء وم٢مّٟمف إن ىميض وًمد يٙمقن ؿمٝمٞمدًا ويرزق اهلل ًمف  -2

 .اًم٘مٚم٥مني ؾمخّل اًم٘مٚم٥مني ـم٤مهر اًمٚم٤ًمناًمِمٝم٤مدةني ويٙمقن ـمّٞم٥م اًمٜمٙمٝم٦مني رطمٞمؿ 

 .ىميض وًمد يٙمقن طم٤ميماًم أو قم٤معم٤مً  ن ضم٤مُمٕم٧م ذم ًمٞمٚم٦م اخلٛمٞمس وم٢مٟمف إنوإ -3
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 .وان ضم٤مُمٕملٝم٤م يقم اخلٛمٞمس قمٜمد اًمزوال وم٢من ىميض وًمد ٓ ي٘مرسمف اًمِمٞمٓم٤من -4

 .آً ُمٗمّقه٤مً ن ىميض وًمد يٙمقن ظمٓمٞم٤ًٌم ىمقّ إوان ضم٤مُمٕملٝم٤م ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م ف -5

قمرووم٤ًم د يٙمقن من ىميض ولإوان ضم٤مُمٕملٝم٤م يقم اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمٕمٍم ف -6

 .وُمِمٝمقرًا قم٤معم٤مً 

وان ضم٤مُمٕملٝم٤م ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمٕمِم٤مء وم٢من ىميض وًمد يردمك أن يٙمقن ًمف  -7

 .سمدال إن ؿم٤مء اهللوًمد ُمـ إ

ـّ قمٚمامء اًمقراصم٦م إمم  وإذا ٟمٔمرٟم٤م اًمقاىمع ًمقضمدٟم٤م هذه احل٤مٓت طم٤مدصم٦مني وًمٙم

 ومّنوه٤م سم٤مًمٓمٗمرات اًمقراصمٞم٦م وسم٤مًمل٠مصمػمات اًمٌٞمئٞم٦مني وومّنت سمقضمقد ظمٚمؾ ذم

 .ٟم٤متني ومل يِمّخّمقا ؾم٥ٌم هذا اخلٚمؾاًمٙمروُمقؾمقُم٤مت أو اجلل

 اًمزائد Yيمروُمقؾمقماًملل حتلقي قمغم  XYYُملالزُم٦مّن أوم٘مد ذيمر سمٕمض اًمٕمٚمامء 

يّلّمػ أصح٤مسمف سمْمخ٤مُم٦م اجلّث٦مني يمام يلّمٗمقن سم٤مًملخٚمػ واًمٕمدواٟمٞم٦م ذم اًمًٚمقك 

ُمـ % 12إمم  2طمٞم٨م ايملِمٗم٧م ُمٕمٔمؿ هذه احل٤مٓت ذم اًمًجقن سمٜم٦ًٌم

ُّم٤م ٟمًٌلٝمؿ ذم اعمجلٛمع سمٙمٚمٞملف وملٌٚمغ طمقازم واطمد ًمٙمؾ أًمػني اعمًجقٟملمني أ

 .اًم٥ًٌم هلذه إقمراض هل Yاًمزائدةأّن اًمّمٌٖمٞم٦م إمم  واؾملخٚمص اًم٤ٌمطمثقن

وهٜم٤مًمؽ فم٤مهرة اًمٖم٤ٌمء اعمٜمٖمقزمني ويٛمل٤مز اعمّم٤مسمقن هب٤م سمٕمٞمقن ُمٜمحروم٦م وختّٚمػ 

رض ني ويٕمد هذا امل60-20قم٘مكم ؿمديدني طمٞم٨م شمؽماوح ٟم٦ًٌم اًمذيم٤مء ًمدهيؿ سملم 

-500ف اًمٕم٘مكم اٟملِم٤مرًاني يمام ئمٝمر سمٜم٦ًٌم واطمد ًمٙمؾ ُمـ أيمثر أؾم٤ٌمب اًملخّؾ 

 .ُمـ اعمقاًمٞمد 600

ّن هذه اًمٔم٤مهرة ٟم٤ممج٦م قمـ وضمقد يمروُمقؾمقم زائد ذم اخلالي٤م أويرى اًمٕمٚمامء 

يمروُمقؾمقمني واًمزي٤مدة هذه  (46)سمدًٓ ُمـ (47)اجلًٛمٞم٦مني وسمذًمؽ يّمٌح قمدده٤م

اٟمٗمّم٤مًٓ  (21)وُم٤مت اجلًٛمٞم٦م رىمؿال زوج اًمٙمروُمقسٟم٤مدم٦م قمـ قمدم اٟمٗمص

ـمٌٞمٕمٞم٤ًم أصمٜم٤مء آٟم٘م٤ًمم آظملزازمني وسمذًمؽ يّمٌح ِمّثاًل سمثالث يمروُمقؾمقُم٤مت سمدًٓ 

 .ُمـ يمروُمقؾمقُملم
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ـّ إصمداء همػم سم٤مرزة  وهٜم٤مًمؽ فم٤مهرة أظمرى يٙمقن اًمقًمٞمد ومٞمٝم٤م ُم١مٟمث٤ًم وًمٙم

 إمم اًمٜمٛمقني ويٙمقن اًمّمدر قمريْم٤ًمني وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م شمٙمقن إٟمثك قم٘مٞمٛم٦مني إو٤موم٦م

 .اًملخّٚمػ اًمٕم٘مكم

وُمقؾمقُم٤مت ذم واطمدني وقمدد اًمٙمر (X)ضمٜمزوهذا اًمقًمٞمد حيٛمؾ يمروُمقؾمقم 

ني وىمد أووح٧م يمروُمقؾمقُم٤مً  (46)سمدًٓ ُمـ (45)ظمالي٤مهؿ اجلًٛمٞم٦م هق

ـّ إم ذم هذه اًمٔم٤مهرةني وأّٟمف ٓ قمالاًمدراؾم٤مت اًمقراصمٞم٦م أ عم١ًمول ذم ّن اىم٦م ًمً

 .قمدم آٟمٗمّم٤مل هق إب

ُمٜمخٗمضني وذًمؽ سم٥ًٌم ارشمٗم٤مع ُمٕمّدل اًمقومٞم٤مت وُمٕمّدل فمٝمقر هذه اًمٔم٤مهرة 

 .ذم إضمٜم٦ّم

اعمقت  :أيني وىمد أيّمدت سمٕمض اًمرواي٤مت قمغم أّن اًمقًمد إذا ؾمٚمؿ ُمـ اًمً٘مط

ٓت اعم٤ٌمذة أصمٜم٤مء سمٕمض وم٢مّٟمف ؾمٞمّم٤مب سم٤مخلٌؾ و اجلٜمقن ذم طم٤مني ىمٌؾ أواٟمف

 .إوىم٤مت

 

ّٕف إن ؿيض بُْٔام وفد ٓ يٗمـ أن ٓ  تُّؾ »: اًمٜمٌّل ىم٤مل  م ظْد اجلامعز ؾ٘

وٓ يْيرن أحد دم ؾرج امرأ فز وفٌّٔض بكه ظْد »: وىم٤مل. شيُقن أخرس

  .ش[ذم اًمقًمد :يٕمٜمل] اجلامعز ؾّ٘ن افْير إػ افٍرج يقرث افًّك

وًم٦م قمـ اخلّم٤مئص اًمقراصمٞم٦م ويٌٓمؾ م واًمٜمٔمر ي١مصّمر قمغم اجلٞمٜم٤مت اعم١ًموم٤مًمٙمال

اٟم٘م٤ًمُمٝم٤م ومت٤ميزه٤مني ومٌٕمد ختّّمص اخلالي٤م  سمٕمد احّت٤مد اخلالي٤م صمؿّ  قمٛمؾ سمٕمْمٝم٤م

ني وشمٙمقن اجلٝم٤مز اًمٕمّمٌل أطمده٤م اًمٓمٌ٘م٦م اخل٤مرضمٞم٦م: ث ـمٌ٘م٤متشملٙمّقن صمال

وحيدث اخلٚمؾ ذم شمٙمقيـ طم٤مؾّم٦م . ًمد واًمِمٕمر وإفم٤مومر وإؾمٜم٤منواحلقاّس واًم٩م

ن اًمٕمٛمك إص٤مسم٦م اًمقًمٞمد سم٤مخلرس واًمٕمٛمكني وىمد يًٚمؿ مإمم  اًمًٛمع واًمٜمٔمرني ومٞم١مّدي

 .ًمٞمٔمٝمر ذم ٟمًٚمف ذم اجلٞمؾ اًمث٤مين
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وهذه احل٘مٞم٘م٦م شمًلحّؼ اًمدراؾم٦م ُمـ ىمٌؾ قمٚمامء اًمقراصم٦م قمـ ـمريؼ ُمل٤مسمٕم٦م 

 .رس واًمٕمٛمك واًملٕمّرف قمغم أؾم٤ٌمهب٤مفمقاهر اًمخ

إّيٚك واجلامع حٔٞ يراك صبّل  جلـ أن يهػ »: د اًم٤ٌمىمرحمؿّ  اإلُم٤مموىم٤مل 

ّٕؽ إن رزؿٝ وفدًا ـٚن صٓرة ظِاًم دم... حٚفؽ ومٜمٔمر . ش افٍجلؼ وافٍجقرؾ٘

ُمـ  اعم٤ٌمذة اجلٜمًٞم٦م ي١مصمر قمغم اؾملٕمدادات اًمقًمٞمد اًمٜم٤مضمؿ قمـ اعم٤ٌمذةإمم  اًمّمٌل

 .آشمّم٤مف سم٤مٟٓمحرافٟم٤مطمٞم٦م 

 

ٓ جتٚمع امرأ ؽ مـ ؿٔٚمز ؾّ٘ن ذفؽ مـ ؾًؾ احلّرز »: ىم٤مل رؾمقل اهلل

ّٕف إن ؿيض بُْٔام وفد  ٚف أن يُق ن بّقآً دم افٍراش ـٚحلّر افبّقافٜ  بقل دم ؾ٘

 .شـؾ مُٚن

صمالث ـمٌ٘م٤متني وُمٜمٝم٤م اًمٓمٌ٘م٦م سمٕمد اٟم٘م٤ًمم اخلالي٤م وختّّمّمٝم٤مني شملٙمّقن 

 .اًمٕمٔمٛمل واًمدوريني واجلٝم٤مز اًمٌقزمني وشمٙمّقن سمدوره٤م اجلٝم٤مز اًمٕمْمكم واًمقؾمٓمك

 واجلٝم٤مز اًمٌقزم خيْمع ذم شمٙمّقٟمف ًمٔمروف احّت٤مد اًمٙمروُمقؾمقُم٤مت واجلٞمٜم٤مت صمؿّ 

اٟم٘م٤ًمُمٝم٤مني وًمدىّم٦م اخلالي٤م وم٢مّّن٤م شمل٠مصّمر سم٤محل٤مٓت همػم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م يم٤معم٤ٌمذة اجلٜمًٞم٦م ُمـ 

طمدوث ظمٚمؾ ذم ضمٝم٤مز اًمًٞمٓمرة قمغم اًمٌقلني إمم  ىمٞم٤ممني واًملل شم١مدي ذم اًمٜمٝم٤مي٦م

 .سمّقل اًمقًمٞمد شمٌّقًٓ ٓ إرادي٤مً ومٞم٧م

وُمـ اًمٔمروف اعم١مصمرة هل فمروف اًمًٗمرني طمٞم٨م شم١مصمر أوو٤مع اًمٌدن وُم٤م 

اؾملٕمدادات سمدٟمٞم٦م وٟمٗمًٞم٦م قمغم آؾملٕمدادات اًمٜمٗمًٞم٦م واًمًٚمقيمٞم٦م يراوم٘مٝم٤م ُمـ 

ف »: اًمٜمٌّل  ىم٤مل. ًمٚمقًمٞمد ّٕ إذا خرجٝ دم شٍرز ؾال جتٚمع أإلِؽ  ِؽ افِِٜٔز ؾ٘

ٓ جتٚمع أإلِؽ إذا »: وىم٤مل. شإن ؿيض بُْٔام وفد يٍْؼ مٚفف دم ؽر حّؼ 

ز ؾٕ٘ف إن ؿيض بُْٔام ـّ ًٚ خرجٝ إػ شٍر مجلرة ثالثٜ أيٚم وفٔٚفٔٓ  وفد يُقن ظقٕ

 . شفُّؾ طٚ 
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ّٕف إن ؿيض »: ىم٤مل رؾمقل اهلل ٓ جتٚمع امرأ ؽ حتٝ صجرة مثّرةز ؾ٘

ٓ جتٚمع أإلِؽ ظذ شَقف »: وىم٤مل. شبُْٔام وفد يُقن جاّلدًا أو ؿّتًٚٓ 

ًٚ مبتدظًٚ  ًٚ مرائٔ ّٕف إن ؿٙ بُْٔام وفد يُقن مْٚؾَ  .شافبْٔٚنز ؾ٘

 

ٓ جتٚمع أإلِؽ بنٓقة امرأة ؽركز ؾ٘ن ؿيض بُْٔام وفد »: اًمٜمٌّل  ىم٤مل

ًٚز خمبالً  ث ّٕ ًٚز مٗ  .شيُقن خمّْث

ُمـ ختّٞمؾ اُمرأة صم٤مٟمٞم٦م أصمٜم٤مء اعم٤ٌمذة اجلٜمًٞم٦م ُمع اًمزوضم٦مني وهذه ّذريح

وقن ذيـ يلٕمّر ة ُمٜملنمة ذم أوؾم٤مط سمٕمض أو يمثػم ُمـ إزواج الاحل٤مًم٦م اعمريّض 

ـّ إمم  إرادهتؿ ومٞمٚملجئقن إلصم٤مرات وىملٞم٦م أو دائٛم٦م سمٛمحض زوضم٤مهتؿ وي٤ٌمذوه

أُّم٤م أذه٤مّنؿ ومللخّٞمؾ اُمرأة أظمرىني وهذه اًمٔم٤مهرة هل٤م شم٠مصمػم قمغم شمٗم٤مقمؾ  نيضمًدي٤مً 

إمم  اًمٙمروُمقؾمقُم٤مت طمٞم٨م حيدث اخلٚمؾ ذم قمٛمٚمٞم٦م آٟم٘م٤ًمم آظملزازم ِم٤ّم ي١مّدي

ومحٞمٜمام شمّلحد ُمع  XYصقص٤مً قمدم اٟمٗمّم٤مل يمروُمقؾمقُم٤مت اجلٜمس وخ

 .XXYيٜمل٩م Xاًمٙمروُمقؾمقم

ذا ؾمامت أٟمثقي٦مني ويٙمقن اًمداومع اجلٜمز ًمديف )ويٙمقن ُمٔمٝمر اًمٗمرد ذيمرًا 

يـ وٕمٞمٗم٤ًمني وئمٝمر ًمدهيؿ أطمٞم٤مٟم٤ًم سمٕمض اًملخّٚمػ اًمٕم٘مكمني ويٕم٤مين يمثػم ُمـ اعمّم٤مب

ّن اٟملِم٤مر هذا اعمرض واؾمع ٟمققم٤ًم أويٌدو ... هبذا اعمرض ُمـ ُمِمٙمالت اًملٙمّٞمػ

 .(ؿمخص ـمٌٞمٕمل 400ذ ي٘مّدر سمقاطمد ًمٙمّؾ ُم٤م إ

ّٓ صم٥مأوىمد  أّنؿ مل يًلٓمٞمٕمقا حتديد اًم٥ًٌمني  ت قمٚمامء اًمقراصم٦م هذه اًمٔم٤مهرة إ

وإطمرى هبؿ أن جيٕمٚمقا هذا احلدي٨م اًمنميػ ٟمّم٥م أقمٞمٜمٝمؿني ًمٞمٓمّقروا آراءهؿ 

ٌّذا أن جيٕمٚمقا  ووم٘مف؛ ًمٕمجزهؿ قمـ إضمراء اًملج٤مرب قمغم اجلٜمس اًمٌنميني وي٤م طم

ّل اطملامل أو ٟمٔمري٦م يم٤ًمئر اًمٜمٔمرّي٤مت ًمٞمل٤مسمٕمقا صّحلٝم٤م ُمـ ظمالل هذا احلدي٨م ُمح
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أن ختّٞمؾ اُمرأة أظمرى أصمٜم٤مء : اًمٔمقاهر اًمقاىمٕمٞم٦مني وًملٙمـ اًمٜمٔمري٦م هبذه اًمّمٞم٤مهم٦م

 .XXYشمٙمقيـ وًمٞمد حيٛمؾ اًمرُمزإمم  اعم٤ٌمذة ي١مدي

اعم٤ٌمذة اجلٜمًٞم٦م سمٕمد  وُمـ اًمٔمروف اًمذهٜمٞم٦م اعم١مصمرة ذم ظمّم٤مئص اًمقًمٞمد هل

 .آطملالم

يُره أن يٌنك افرجؾ ادرأة وؿد احتِؿ حتك يٌتجلؾ مـ »: اًمٜمٌّل  ىم٤مل

ـَ إّٓ ٍٕجلف ًٚ ؾال يِقم . شاحتالمف افذي رأىز ؾ٘ن ؾًؾ ذفؽ ؾخرج افقفد جمْقٕ

وم٤مًمذهـ ىمٌؾ اًمٖمًؾ يٌ٘مك ُمِمٖمقًٓ سم٤محلٚمؿ اًمذي رآهني أُّم٤م سمٕمد آهمل٤ًمل وم٢مّن 

ج وطمٞمقّي٦مني ًمٞم٤ٌمذ اًمزو اًمٓم٤مىم٦م اجلًدي٦م واًمذهٜمٞم٦م ؾمللٌّدل وشمٙمقن أيمثر ومّٕم٤مًمٞم٦م

 .زوضملف سمال اٟمِمٖم٤مل ذهٜمل ُمًٌؼ

 

 

ة اعم١مصمرة ذم اخلّم٤مئص اًمذايتإمم  ىمٌؾ اًمٌدء ذم سمح٨م اعمحٞمط اًمؽمسمقي ٟملٓمرق

 :اًمؽمسمٞم٦م وُمـ أمهٝم٤م

. ارة سم٤مًمًقءاًمٜمٗمس إمّ  -1

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ:طم٤ميمٞم٤ًم قمـ يقؾمػ ىم٤مل شمٕم٤ممم

. [53:يقؾمػ]ڀ ڀ

 .اهلقى -2

 .[26:ص]خب حب جب يئ ىئ مئ حئ:شمٕم٤مممىم٤مل 

 .اًمِمٝمقات -3

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ:ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[14:آل قمٛمران]ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 .اًمِمٞمٓم٤من -4

دور اًمِمٞمٓم٤من هق دور اًمٖمقاي٦م طمٞم٨م يٙمقن وؾمٞمٓم٤ًم سملم اعم١مصمرات اًمداظمٚمٞم٦م 
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ىم٤مل . اًمِمٝمقات اخل٤مرضمٞم٦م أو ُمّم٤مدي٘مٝم٤م يم٤مًمٜمٗمس إُم٤مرة سم٤مًمًقء واهلقى وسملم

: وىم٤مل شمٕم٤ممم. [82:ص]جخ مح جح مج:ًا قمـ اًمِمٞمٓم٤منطم٤ميملشمٕم٤ممم 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 .[175:إقمراف]ہ

 .اًمٜمٗمس اًمٚمّقاُم٦م -5

 .[2:اًم٘مٞم٤مُم٦م]گ ک ک ک:ىم٤مل شمٕم٤ممم

اُم٦م هل اًمرداع اًمداظمكم اًمذي ي٘مدر ُم٤م هق طمًـ وُم٤م هق ىمٌٞمحني وّ اًمٜمٗمس اًمّؾ 

رافني وهل اًمْمٛمػم ومٞم٤ًمقمد قمغم اًمّمالح وآؾمل٘م٤مُم٦م ويردع قمـ اًمٓمالح وآٟمح

واًمْمٛمػم . اًمذي ي٘مقم سمدور اعمح٤مؾم٦ٌم ذم طم٤مل آٟمحراف أو يردع قمٜمف ىمٌؾ وىمققمف

قمغم جم٤مهدة ٟمٗمًف واؾملِمٕم٤مر  اإلٟم٤ًمنيٜمٛمق ويّمٌح ىم٤مدرًا قمغم اًمل٠مصمػم طمٞمٜمام يلٛمرن 

 ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ:ؾمٌٞمٚمفإمم  اًمرىم٤مسم٦م اإلهلٞم٦مني ومٞمٝمديف اهلل شمٕم٤ممم

ًمْمٛمػم هق اعمٜمٝم٩م اإلهلل ويٙمقن ُمٞمزان ا .[69:اًمٕمٜمٙمٌقت]ہ ہ ہ ہ

ويٛمٙمـ أن ٟمٕمؼّم قمـ ذًمؽ سم٠مّن . اعمّلٌعني ومٕمغم وقئف يًلٓمٞمع شم٘مٞمٞمؿ وشم٘مقيؿ إقمامل

ّن اًمٜمٗمس إُّم٤مرة سم٤مًمًقء أوب نياًمْمٛمػم أو اًمٜمٗمس اًمٚمقاُم٦م هق ٟمقر ُمـ اهلل شمٕم٤ممم

ويٙمقن . فمٚمٛم٦م ُمـ فمٚمامت اًمِمٞمٓم٤منني ويٙمقن اًمٍماع ىم٤مئاًم سملم اًمٜمقر واًمٔمٚمٛم٦م

وي هق شمٜمٛمٞم٦م اًمٜمٗمس اًمّٚمقاُم٦م اذا يم٤من اعمحٞمط ص٤محل٤ًمني أو شمٜمٛمٞم٦م دور اعمحٞمط اًمؽمب

اًمٜمٗمس إُّم٤مرة سم٤مًمًقء إن يم٤من اعمحٞمط ـم٤محل٤ًمني وسم٤مٕومم شملٛملع اًمٜمٗمس سم٤مًمٜمقر 

وًمذا وم٤معم١مُمـ . اإلهلل وملّمٚمحني وذم اًمث٤مٟمٞم٦م شم٘مع اًمٜمٗمس ذم فمٚمٛم٦م اًمِمٞمٓم٤من وملٗمًد

ص٤مًمح يلٗم٤مقمؾ ُمٕمف مم حمٞمط شمرسمقي إمم شمقومٞمؼ اهلل وإواقمظ داظمكم وإمم  حيل٤مج

ٌّؾ إرؿم٤مداشمف ادٗمـ  تٚج إػ  قؾٔؼ مـ اهلل »: د اجلقادحمؿّ  اإلُم٤ممىم٤مل . ويل٘م

ّن اًملقومٞمؼ اإلهلل يلح٘مؼ أ: واًمٔم٤مهر .شوواظظ مـ ٍٕجلف وؿبقل ممّـ يْهحف

 .شمٗم٤مقمؾ ُمع اعمحٞمط اًمؽمسمقي اًمّم٤مًمحطملم وضمقد اًمقاقمظ اًمٜمٗمزني وال

 إهة: شم٠مصمػم ذم اعمجلٛمعني وُمٜمٝم٤مواعمحٞمط اًمؽمسمقي يِملٛمؾ مجٞمع ُمقاىمع ال
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 .ءني احلّٙم٤ممني واًمٙملٚم٦م آضملامقمٞم٦موإصدىم٤مءني اعمج٤مًمسني اعمًجدني اًمٕمٚمام

 .إ ة: أّوًٓ 

ل وإؾم٤مد ذم اًمؽمسمٞم٦م سم٤مقمل٤ٌمره وهل اعمحٞمط آضملامقمل واًمؽمسمقي إوّ 

اعمحٞمط اًمذي يؽمقمرع ومٞمف اًمٓمٗمؾ ذم ُمراطمٚمف إومم حللم سمٚمقهمف ورؿمدهني وهلذا 

 .إهةًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م واؾملثٜم٤مئٞم٦م بأسمدى ا

ة واًمرر٦م سملم ضمقاء اًمؽمسمقي٦م اًمّم٤محل٦م ضمٕمؾ اعمقدّ هٞمئ٦م إتومم لواخلٓمقة إُ 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ:اًمزوضملم

 .[21:اًمروم]ڳ گ گ

:وأويمؾ ُم١ًموًمٞم٦م أدارهت٤م ًمٚمزوج سمنمط اإلٟمٗم٤مق إهةواخلٓمقة اًمث٤مٟمٞم٦م ٟمٔمؿ 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 .[34:اًمٜم٤ًمء]ٺ

وًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم ؾمالُم٦م اجلٜملم أو اًمقًمٞمد اجلًٛمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م طمّرم 

ة اًمزوضم٦م اجلًدي٦م ا شم١مصمر قمغم صّح ّٕٟمف ؛اًم٘مرآن اعم٤ٌمذة أصمٜم٤مء اًمٕم٤مدة اًمِمٝمري٦م

 ۀ ڻڻ ڻ ڻ:ىم٤مل شمٕم٤ممم. واًمٜمٗمًٞم٦مني وشم١مصمر قمغم اجلٜملم سمدوره٤م

 .[222:اًمٌ٘مرة]ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ھ ھ: وأوص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مًمرو٤مقم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م عمدة طمقًملم

وًمٚمرو٤مقم٦م دور آظمر  .[233:اًمٌ٘مرة]﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ

همػم دور اًملٖمذي٦م وهق دور ظمٚمؼ اًملقازن اًمٕم٤مـمٗمل واًمٜمٗمز ًمدى اًمٓمٗمؾني ومٞمٙمقن 

 .رًا وأهٜم٠م سم٤مًٓ وأؾمٕمد طم٤مًٓ شمقّت  أىمّؾ 

ؾمج٤مم اًملل شم١مصمر قمغم اًملقازن وُمـ أضمؾ إداُم٦م قمالىم٤مت اًملٗم٤مهؿ واعمح٦ٌم وآن

مم إمم اعمٕم٤مذة سم٤معمٕمروفني وإ اًمٜمٗمز واًمٕم٤مـمٗمل ًمٚمٓمٗمؾني دقم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 ې ېۉ ۉ: ىم٤مل شمٕم٤ممم. اًمّمٚمح ذم طم٤مل طمدوث ظمالوم٤مت طم٤مّدة

وىم٤مل  .[19:اًمٜم٤ًمء]وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې
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 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ: شمٕم٤ممم

 .[35:اًمٜم٤ًمء]ک ڑ ڑ ژ ژ

شمٗم٤مهؿ وآٟمًج٤مم وقمالىم٤مت اعمح٦ٌم واعمقّدة ضوري ًمّمح٦م واعمح٤مومٔم٦م قمغم ال

 إهةوأُمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ رّب . اًمٓمٗمؾ أو إـمٗم٤مل اًمٜمٗمًٞم٦م واًمروطمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م

ووىم٤مي٦م . [6:اًملحريؿ]ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ:إهةسمؽمسمٞم٦م أومراد 

اًمٓم٤مقم٦م وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ اًمٗمرائضني وّنٞمٝمؿ قمـ إمم  سمدقم٤مئٝمؿ» إهؾ ُمـ اًمٜم٤مر شملؿّ 

 .شهؿ قمغم أومٕم٤مل اخلػمني وطم٨ّم اًم٘م٤ٌمئح

ې : وٟمٙملٗمل سمٌٕمض ُمقاقمظ ًم٘مامن ٓسمٜمف يمٛمّمداق ُمـ ُمّم٤مديؼ اًمؽمسمٞم٦م

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئوئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېې 

 .[17:ًم٘مامن]ۈئ

 ّٓ :  ذم ُمقارد اعمٕمّمٞم٦م ومال دم٥م اًمٓم٤مقم٦موأُمر اًم٘مرآن سمٓم٤مقم٦م اًمقاًمديـ إ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڎ ڈ ڌ ڌ

 .[15 14ًم٘مامن]ڳ ڳ ڳ ڳ گگ

ي٤ًم أظمالقاًمّم٤محل٦م شم١مصمر ذم شمرسمٞم٦م أسمٜم٤مئٝم٤م ٟمٗمًٞم٤ًم وروطمٞم٤ًم و إهةّن وهٙمذا ٟمرى أ

شمرسمٞم٦م إسمٜم٤مء ُمـ  ي١مصمر قمغم نيوظمّمقص٤ًم اًمقاًمد نيأو اًمقاًمدان إهةوني وقم٘م٤مئدي٤مً 

 .مجٞمع اًمٜمقاطمل

 ڳ گ گ:طم٤ميمٞم٤ًم قمـ إسمراهٞمؿ وىمقُمفني ومٗمل ٟم٤مطمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة ىم٤مل شمٕم٤ممم

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ

 .[74 70:اًمِمٕمراء]﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہہ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ:وذم ٟم٤مطمٞم٦م اًمًٚمقك واًمًػمةني ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[170:اًمٌ٘مرة]ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

هل اعمحٞمط اًمؽمسمقي إؾم٤مد اعم١ًمول قمـ إقمداد اًمٓمٗمؾ واعمراهؼ  إهةو
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س حل٤ًم ومٕم٤مًٓ ذم إداُملٝم٤م قمغم أؾم٤مًمٚمدظمقل ذم احلٞم٤مة آضملامقمٞم٦م؛ ًمٞمٙمقن قمٜمٍمًا ص٤م

ٟم٘مٓم٦م اًمٌدء اًملل شمزاول شمٜمِمئ٦م اًمٕمٜمٍم وهل ني اًمّمالح واخلػم واًمٌٜم٤مء اًمٗمّٕم٤مل

ني وهل ُم١ًموًم٦م سم٤مًمدرضم٦م إجي٤مسم٤ًم وؾمٚم٤ٌمً ؛ وشم١مصمر ذم يمّؾ ُمراطمؾ احلٞم٤مة اإلٟم٤ًمين

ن يم٤مٟم٧م إاًمًٚمقيمل  اإلٟم٤ًمند ُم٤ًمر اًملل حتدّ وني ومم قمـ اًمٜمِم٠مة واًمؽمقمرعإُ 

 .قمٞم٦م ظم٤مرضمٝم٤م ُمالئٛم٦م وُملِم٤مهب٦ماًملٜمِمئ٦م آضملام

ني اهلامُم٤ًم ظم٤مّص٤ًم هب٤م ذم اًمٌٜم٤مء اًمؽمسمقي أسمدى أهؾ اًمٌٞم٧م إهةي٦م هؿّ وٕ

د قمغم اظملٞم٤مر ذيؽ احلٞم٤مة اًمّم٤مًمح واعملديـ ًمٞم٘مقم رؿم٤مداهتؿ شم١مكّ إويم٤مٟم٧م 

قمدادًا يٜمًجؿ ُمع اعمٜمٝم٩م اًمًٚمقيمل ذم إقمداد آـمٗم٤مل إسم٤مًملٕم٤مون ُمع ذيٙمف ذم 

ًمٌٞم٧م اًمقاًمديـ قمغم اًم٘مٞم٤مم سمٛم١ًموًمٞملٝمام ذم اًمؽمسمٞم٦م ني وطم٨ّم أهؾ اؾمالماإل

 .ةوظمّمقص٤ًم اًمقاًمد طمٞم٨م شم٘مع قمٚمٞمف يم٤مُمؾ اعم١ًموزمّ 

ّٕف مْؽ وموٚف إفٔؽ »: زيـ اًمٕم٤مسمديـ اإلُم٤ممىم٤مل  وأّمٚ حؼ وفدك ؾتًِؿ أ

ّٕؽ مجلٗول ظام وفٔتف مـ حجلـ إدب وافدٓفٜ  دم ظٚجؾ افدٕٔٚ بخره وّذهز وأ

ضٚظتف ؾٔؽ ودم ٍٕجلفز ؾّثٚب ظذ ذفؽ ومًٚؿٛز  ظذ رّبف وادًقٕٜ فف ظذ

ؾٚظّؾ دم أمره ظّؾ ادتزيـ بحجلـ أثره ظِٔف دم ظٚجؾ افدٕٔٚز ادًذر إػ رّبف ؾٔام 

 .شبْٔؽ وبْٔف بحجلـ افَٔٚم ظِٔف وإخذ فف مْف

وأّمٚ حؼ افهٌر ؾرمحتف و ثٍَٔف و ًِّٔف وافًٍق ظْف وافجلس »: وىم٤مل أيْم٤مً 

ّٕف شبٛ فِتقبٜز وادداراة ظِٔف وافرؾؼ بف وا  ظقٕٜ فف وافجلس ظذ جرائر حداثتف؛ ؾ٘

 .شفف و رك ممٚحُتف؛ ؾّ٘ن ذفؽ أدٕك فرصده

ُم٤مت د مجٞمع ُم٘مقّ سمؾ حيدّ  نيد ؾمٚمقك أومراده٤م ومح٥ًمٓ حيدّ  إهةودور 

اًمٗمٙمري٦م واًمٕم٤مـمٗمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م؛ طمٞم٨م يٜمٕمٙمس اًملٕم٤مُمؾ ُمع إسمٜم٤مء قمغم : اًمِمخّمٞم٦م

 أهةني وهلذا خيلٚمػ اًمقوع اًمٜمٗمز ُمـ ومرد ٔظمر ذم ٟمٗمٕم٤مزمزاّنؿ اًمٜمٗمز وآاّت 

 .مه٤مله ُملٕمددة شمٌٕم٤ًم ًمٜمقع اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمٕمف ُمـ طمٞم٨م اًمرقم٤مي٦م أو اإلأواطمدة أو ذم 

 ًٚ  إصدؿٚء أو إخاّلء : ثٕٚٔ
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وظمّمقص٤ًم ذم  ًمإلٟم٤ًمننيء شم٠مصمػم قمغم اًمٌٜم٤مء اًمؽمسمقي ًمألصدىم٤مء أو إظماّل 

 ؛أومٙم٤مرهؿ وقمقاـمٗمٝمؿ وِم٤مرؾم٤مهتؿ قمٚمٞمف اعمراطمؾ إومم ُمـ طمٞم٤مشمف طمٞم٨م شمٜمٕمٙمس

ٌّفّن ٕ  .اإلٟم٤ًمن هم٤مًم٤ًٌم يل٠مصمر سمٛمـ حي

 ہ ۀ ۀ ڻ:شم٠مصمػم إصدىم٤مء وإظماّلءإمم  وىمد أؿم٤مرت أي٦م اًمٙمريٛم٦م

 .[29 28:اًمٗمرىم٤من]ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ:آي٦مذا أُمٕمٜم٤م اًمٜمٔمر ذم وإ

هل أرىمك درضم٤مت اًمّمداىم٦م ّن اًمقٓي٦م هٜم٤م أًمقضمدٟم٤م ني [1:اعمٛملحٜم٦م]ڀ ڀ

وىمد ّن٧م أي٦م قمـ أقمغم  .شني واًمل٤مسمعني واحلٚمٞمػاعمح٥ّم »: واخلّٚم٦مني ومٛمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م

ومٙم٤مر واًمٕمقاـمػ ًمل٠مصمػمه٤م قمغم إ ؛درضم٤مت اًمّمداىم٦م وهل اًمقٓي٦م أو اًملقزم

ديـ ادرء ظذ ديـ خِِٔفز »: وًمل٠مصمػم إصدىم٤مء ىم٤مل رؾمقل اهللني واًمًٚمقك

إّن صٚحٛ افؼ »: ىم٤مل قمٞمًك سمـ ُمريؿ .شافؾؾِّٔتؼ ادرء وفْٔير مـ يخ

 .ش َٚرن يًدي وؿريـ افجلقء يرديز ؾٕٚير مـ

 نيأومم ظمٓمقات اظملٞم٤مر اًمّمديؼإمم  إومٙم٤مر وإٟمٔم٤مر ؾمالُمّل ووضّمف اعمٜمٝم٩م اإل

ّٓ  نيوهل اًملجرسم٦م  سمٕمد إمت٤مم طمٞم٨م شملٓمٚم٥م اًمؽمي٨م وقمدم اًملنع سم٤مظملٞم٤مر اًمّمديؼ إ

ٓ  ثؼ »: قمكم اإلُم٤ممىم٤مل . ي٦م ًمفظمالقاعم٘مّقُم٤مت إاًملجرسم٦م ًمف ذم مجٞمع أو أهمٚم٥م 

يٚ بْل ٓ  ٗاخ »: ًمٌٕمض وًمده احلًـ اإلُم٤مموىم٤مل . شبٚفهديؼ ؿبؾ اخلزة

أحدًا حتك  ًرف مقارده ومهٚدرهز ؾ٘ذا اشتْبىٝ اخلزة ورؤٝ افًؼةز 

 . شؾآخف ظذ إؿٚفٜ افًثرةز وادٗاشٚة دم افًرسة

آؾمل٘م٤مُم٦م إمم  ٟم٤مصح اًمذي يرؿمد صدي٘مفويٜمٌٖمل اظملٞم٤مر اًمّمديؼ ال

ومم ِمـ ٓ يٙمؽمث ن يم٤من ؿمديدًا ذم ٟمّم٤مئحف وإرؿم٤مداشمفني ومٝمق أَ إوآقملدالني و

 اإلُم٤ممىم٤مل . ًمًٚمقك صدي٘مف وٓ يٌدي ًمف ٟمّمٞمح٦م ًمٙمٞمال يزقمجف أو حيزٟمف

يٚ صٚفح اّ بع مـ يبُٔؽ وإلق فؽ ٕٚصحز وٓ  تبع مـ يوحُؽ »: اًم٤ٌمىمر

ًٚ ؾتًِّقن وإلق فؽ ؽّٚشز وشسدون ظذ  .شاهلل مجًٔ
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ًمٞمس ُمٕمّمقُم٤ًم وًمٞمس ُملٙم٤مُمؾ اًمًػمةني ومٞمٛمٙمـ ُمّم٤مدىملف ُمـ  اإلٟم٤ًمن وسمام أنّ 

أضمؾ آؾملٗم٤مدة ُمـ سمٕمض اخلّم٤مئص اإلجي٤مسمٞم٦م ُمع أظمذ احلٞمٓم٦م واحلذر ُمـ 

ٓ ظِٔؽ : ؿٚل أمر ادٗمْغ»: ىم٤ملاإلُم٤مم اًمّم٤مدققمـ . اخلّم٤مئص اًمًٚمٌٞم٦م

ز وفُـ إتٍع بًَِف واحسس مـ دء أن  هحٛ ذا افًَؾ وإن   حتّد ـرمف

ـّ صحبٜ افُريؿ وإن    ْتٍع بًَِفز وفُـ إتٍع بُرمف  أخالؿفز وٓ  دظ

 . شبًَِؽز واؾرر ـّؾ افٍرار مـ افِئٔؿ إمحؼ

صٜمٗملم ُمـ إصدىم٤مء يٛمٙمـ آٟملٗم٤مع ُمٜمٝمام ذم ضم٤مٟم٥م أو  قمكم اإلُم٤مموطمّدد 

. إخقان افثَٜ وإخقان ادُٚذة :اإلخقان صٍْٚن»: ة ضمقاٟم٥م اضملامقمٞم٦مني وم٘م٤ملقمدّ 

ؾّٖمٚ إخقان افثَٜ ؾٓؿ ـٚفُّػ واجلْٚح وإإلؾ وادٚلز ؾ٘ذا ـْٝ مـ أخٔؽ ظذ 

افثَٜ ؾٚبذل فف مٚفؽ وبدٕؽز وصٚف مـ صٚؾٚهز وظٚد مـ ظٚداهز واـتؿ ّ ه 

وأّمٚ . وظٔبف وأطٓر مْف احلجلـز واظِؿ أُّّيٚ افجلٚئؾ أهّنؿ أظّز مـ افُزيٝ إمحر

ـّ إخقان ا ـّ ذفؽ مْٓؿز وٓ  ىِب ّٕؽ  هٔٛ مْٓؿ فّذ ؽز ؾال  َىً دُٚذة؛ ؾ٘

مٚ وراء ذفؽ مـ وّرإلؿز وابذل هلؿ مٚ بذفقا فؽ مـ ضالؿٜ افقجف وحالوة 

ِّجلٚن  . شاف

ة ؾمالُمّل وًمل٠مصمػم اًمّمداىم٦م قمغم مجٞمع ضمقاٟم٥م اًمِمخّمٞم٦م طمّذرت اإلرؿم٤مدات اإل

ىم٤مل رؾمقل .  ٟمٗمًٞم٤ًم وقم٘مٚمٞم٤مً ُمـ ُمّم٤مدىم٦م اعمٜمحروملم ومٙمري٤ًم وؾمٚمقيمٞم٤ًم واعمْمٓمرسملم

. شديـ ادرء ظذ ديـ خِِٔفز ؾِٔتؼ ادرءز وفْٔير مـ  ٚفؾ»: اهلل

ٓ  هحبقا أإلؾ افبدع وٓ جتٚفجلقإلؿ ؾتهروا »: اًمّم٤مدق اإلُم٤مموىم٤مل 

 .شادرء ظذ ديـ خِِٔف وؿريْف: ظْد اهلل ـقاحد مْٓؿز ؿٚل رشقل اهلل

ص٤مدىم٦م ذوي اًمٕم٘مقل اًمٜم٤مىمّم٦م؛ وىمٚمٞمكم وطمذرت اًملٕم٤مًمٞمؿ واإلرؿم٤مدات ُمـ م

 .اًمققمل واإلدراك

: ٓ  هحٛ اجلٚإلؾ؛ ؾّ٘ن ؾٔف خهًٚٓز ؾٚظرؾقه هبٚ»: قمكم اإلُم٤ممىم٤مل 

ِّؿ مـ ؽر ٍٕعز ويًىل دم ؽر مقوع افًىٚءز  يٌوٛ مـ ؽر ؽوٛز ويتُ
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 .شوٓ يًرف صديَف مـ ظدّوهز ويٍق ّ ه إػ ـّؾ أحد

إيٚك وخمٚفىٜ »: ة اهل٤مسمٓملم ؾمٚمقيمٞم٤ًم وم٘م٤ملُمـ صداقاًمّم٤مدق اإلُم٤مموطمّذر 

. شافجلٍِٜ؛ ؾّ٘ن خمٚفىٜ افجلٍِٜ ٓ  ّٗدي إػ خر

ٓ  هحٛ افؼير ؾّ٘ن ضبًؽ »: ُمـ صح٦ٌم اًمنمير وم٘م٤ملقمكم اإلُم٤مموّنك 

ف »: وىم٤مل. شيرسق مـ ضبًف ذًا وإٔٝ ٓ  ًِؿ ّٕ إّيٚك وصٚحٛ افجلقء؛ ؾ٘

 . شـٚفجلٔػ ادجلِقل يروق مْيرهز ويَبح أثره

ٓ  ٗاخّغ »: وطمّذر ُمـ ُمّم٤مدىم٦م وُمّم٤مطم٦ٌم اًمٗم٤مضمر وإرؼ واًمٙمّذاب وم٘م٤مل

ّٕؽ مثِفز و جلـ فؽ أؿبح خهٚففز  ّٕف يزّيـ فؽ ؾًِفز ويقّد فق أ افٍٚجر؛ ؾ٘

ّٕف  ٓد فؽ ٍٕجلف  ومدخِف وخمرجف مـ ظْدك صغ وظٚر وَٕصز وٓ إمحؼ؛ ؾ٘

ير فؽ مـ ٕىَفز وبًده خر وٓ يًٍْؽز وربام أراد أن يًٍْؽ ؾرّضك؛ شُق ف خ

ّٕف ٓ يًٍْؽ مًف رء؛  فؽ مـ ؿربفز ومق ف خر فؽ مـ حٔٚ فز وٓ افُّذاب؛ ؾ٘

ّٕف فٔحّدث بٚفهدق ؾال يهّدق  . شيَْؾ حديثؽز ويَْؾ احلديٞ إفٔؽز حتك إ

يٚ بْل إير مخجلٜ ؾال  هٚحبٓؿ »: ًمٌٕمض سمٜمٞمف قمكم سمـ احلًلم اإلُم٤مموىم٤مل 

إيٚك ومهٚحبٜ : يٚ أبف مـ إلؿ؟ ؿٚل: إلؿ دم ضريؼز ؾَٚلوٓ حتٚدثٓؿ وٓ  راؾؼ

ًّد فؽ افَريٛ ّٕف بّْزفٜ افرساب يَّرب فؽ افبًٔدز ويب وإيٚك . افُّذاب؛ ؾ٘

ّٕف بٚيًؽ بٖـِٜ أو أؿّؾ مـ ذفؽ وإيٚك ومهٚحبٜ افبخٔؾ؛ . ومهٚحبٜ افٍٚشؼ؛ ؾ٘

ّٕف  ذفؽ دم مٚفف أحقج مٚ  ُقن إفٔف ه؛ ؾ٘يّن وإيٚك ومهٚحبٜ افَٚضع فرحؿ. ؾ٘

ًٚ دم ـتٚب اهلل  . شوجد ف مًِقٕ

: يـ قم٘مٚمٞم٤ًم وٟمٗمًٞم٤ًم وؾمٚمقيمٞم٤ًم وم٘م٤ملُمـ ُمّم٤مدىم٦م اعمخلّؾ  قمكم اإلُم٤مموطمّذر 

ـّ مـ ٓ ظَؾ »ني شمـ دٕٝ مّهتف ؾال  هحبف» نيشبئس افرؾٔؼ احلجلقد» ٓ  هحب

ـّ وّدك مـ ٓ وؾٚء فف» نيشفف ـّ مـ » نيشبئس افهديؼ ادِقل» نيشٓ متْح ٓ  هحب

 .ششٚويؽ ويْجلك ؾوٚئِؽ ومًٚفٔؽ ٍظ م

ُمـ ُمّم٤مدىم٦م همػم اعمٜمّمٗملم وهمػم اعمقوققمٞملم ذم  وطمّذر رؾمقل اهلل
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ـّ أحدًا ٓ يرى مـ افٍوؾ ـّثؾ مٚ  رى فف»: اًمل٘مٞمٞمؿ وم٘م٤مل  .شٓ  هحب

وقمغم وقء هذه اًملٕم٤مًمٞمؿ واإلرؿم٤مدات يٜمٌٖمل آهلامم آؾملثٜم٤مئل سمؽمسمٞم٦م 

اعمرطمٚم٦م وأمهٞملٝم٤م ذم حتديد آدم٤مه٤مت صدىم٤مء حلراضم٦م ظملٞم٤مر إٓـمٗم٤مل إ

إظمٓم٤مء  ٕنّ  ؛اًمٗمٙمري٦م واًمٕم٤مـمٗمٞم٦م واًمًٚمقيمٞم٦م عمرطمٚم٦م اًمرؿمد وؾم٤مئر ُمراطمؾ احلٞم٤مة

ّن٤مي٦م اًمٕمٛمرني وظمّمقص٤ًم ذم جملٛمٕم٤مت إمم  ُم٤مت اًمِمخّمٞم٦مشمدُمػم ُم٘مقّ إمم  يىمد شم١مدّ 

وم٤مٕطمرى  نين اؾمل٘م٤مُمقا ُمًل٘مٌاًلني وُمـ هٜم٤مإٓ شمرطمؿ اعمخٓمئلم وشمالطم٘مٝمؿ و

ـمٗم٤مل ُمراىم٦ٌم دىمٞم٘م٦م وإقم٤مٟملٝمؿ قمغم دم٤موز اعمرطمٚم٦م ًمٞمخل٤مروا أصدىم٤مء ُمراىم٦ٌم إ

 .ُمٗم٤مهٞمؿ آؾمل٘م٤مُم٦م وىمٞمؿ اًمٗمْمٞمٚم٦م صٚمح٤مء حتٙمٛمٝمؿ

 ًٚ  ادجٚفس وافْقادي: ثٚفث

أؿم٤مورك : وأٟم٤مديؽ... جمٚمس يٜمدو إًمٞمف ُمـ طمقاًمٞمف»: هم٦ماًمٜم٤مدي ذم اًمّؾ 

 .شوأضم٤مًمًؽ ذم اًمٜم٤مدي

اًمٜم٤مدي واعمٜملدىني وُمٜمف : ضمٚمسوقمؼّم قمـ اعمج٤مًم٦ًم سم٤مًمٜمداءني طملك ىمٞمؾ ًمٚمؿ»

 .شؾمٛمٞم٧م دار اًمٜمدوة سمٛمٙم٦مني وهق اعمٙم٤من اًمذي يم٤مٟمقا جيلٛمٕمقن ومٞمف

اعمج٤مًمس واًمٜمقادي حمٞمط اضملامقمل شمرسمقي ُملٙم٤مُمؾ وهق يؽمك آصم٤مره اإلجي٤مسمٞم٦م 

رة هذه اًمٔم٤مهرة اعم١مّث إمم  أو اًمًٚمٌٞم٦م قمغم اعمِم٤مريملم ومٞمفني وًم٘مد أؿم٤مر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ّن ًمقـم٤ًم مل يًلٓمع أطمّد إمم  ًمذيـ ي٠مشمقن اًمٗم٤مطمِم٦م ومٞمفيمام ذم ٟم٤مدي ىمقم ًمقط ا

ۅ ۋ ۋ ٴۇرهؿ هبذه اعمج٤مًمسإصالطمٝمؿ ًمل٠مّث 

 .[29:اًمٕمٜمٙمٌقت]

واعمج٤مًمس واًمٜمقادي اًملل جيلٛمع ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ويلٜم٤مضمقن أو يلِم٤مورون أو 

: ىم٤مل شمٕم٤ممم. ٓ اإلصمؿ واًمٕمدوان نييلح٤مدصمقن يٜمٌٖمل أن شمقضمف ٟمحق اًمؼّم واًمل٘مقى

﮹ ﮸  ﮷ ﮶﮵  ﮴ ﮳﮲  ۓ ۓ ے ے ھ

قمـ ري٤مض  ؾمئؾ رؾمقل اهللو. [9:اعمج٤مدًم٦م]﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻﮺

قمكم  اإلُم٤مموىم٤مل . شجمٚفس افذـرز ؾٚؽدوا وروحقا دم ذـر اهلل»: اجلٜم٦مني وم٘م٤مل
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 .شجمٚفجلٜ افهٚحلغ داظٜٔ إػ افهالح»: سمـ احلًلم

 ٻ ٱ:اًمٙمريؿ قمغم آقملزال قمـ جم٤مًمس اًمًقء آناًم٘مر وىمد طم٨ّم 

 .[16:اًمٙمٝمػ]پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

ر ُم٤مت اًمّمداىم٦م إذا يم٤مٟم٧م حمدودة اًمٕمددني ويل٠مّث ُم٦م ُمـ ُم٘مدّ واعمج٤مًم٦ًم ُم٘مدّ 

 . شم٠مصمػمًا ومج٤مئٞم٤ًم أو شم٠مصمرًا سمٓمٞمئ٤ًم وشمدرجيٞم٤مً  إُّم٤م اًمٓمٗمؾ واعمراهؼ سمٛمـ جي٤مًمًف وًمق ُم١مىمل٤مً 

وذم أضمقاء اعمج٤مًم٦ًم اًمٙمثػمة اًمٕمدد يم٤مٓطملٗم٤مٓت واعمٝمرضم٤مٟم٤مت واًملٔم٤مهراتني 

قمغم اًمٗمرد وظمّمقص٤ًم اًمٓمٗمؾ سمقاؾمٓم٦م آؾملٝمقاء واعمح٤ميم٤مةني ي١مصمر اًمٕم٘مؾ اجلٛمٕمل 

وظمّمقص٤ًم إذا يم٤من اًمٕم٘مؾ واإلرادة وٕمٞمٗملمني طمٞم٨م يًلًٚمؿ ًممراء واعمامرؾم٤مت 

اجلٛمٕمٞم٦م أو ٕومراد أيمؼم ُمٜمف أو أيمثر ىمدرة قمغم اًملحريؽني ومٝمق يل٠مصمر ؿمٕمقري٤ًم أو ٓ 

 :سمٛمـ هلؿؿمٕمقري٤ًم 

 . ُمٙم٤مٟم٦م اضملامقمٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُمرُمقىم٦م -1

 . ة ديٜمٞم٦م وىمدؾمٞم٦م ظم٤مص٦مُمٙم٤من -2

 . آُملٞم٤مز سم٤محلقل واًمٓمقل -3

 . آُملٞم٤مز سم٤مًم٘مدرة إيمؼم ُمٜمف -4

 . اًم٘مدرة اًمٌالهمٞم٦م واخلٓم٤مسمٞم٦م -5

وهلذا ٟمالطمظ ذم اعمٝمرضم٤مٟم٤مت اًمٙمٌػمة أو آطملٗم٤مٓت أو اًملٔم٤مهرات خيرج 

وظمّمقص٤ًم اًمٓمٗمؾ قمـ اشمزاٟمف اًمٕم٘مكم وآٟمٗمٕم٤مزم واًمًٚمقيمل شم٠مصمرًا سمٖمػمهني  اإلٟم٤ًمن

ومؼ طمٞمٜمام يّمٗم٘مقن ويٍمخ طمٞمٜمام يٍمظمقنني ويٌٙمل طمٞمٜمام يٌٙمقن أو ومٞمص

يْمحؽ طمٞمٜمام يْمحٙمقنني أو ي٘مقم شم٠مصمرًا سمٖمػمه سم٤مٓقملداء قمغم اعمٛملٚمٙم٤مت اًمٕم٤مُم٦م 

 . وطمرق اًمًٞم٤مرات أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽذم اًملٔم٤مهرات يمٙمن زضم٤مج اعم٤ٌمين

 وىمد أصمٌل٧م اًملج٤مرب اعمٞمداٟمٞم٦م شم٠مصمػم اعمج٤مًم٦ًم قمغم اًمٗمرد وظمّمقص٤ًم اًمٓمٗمؾني

 اظملٞم٤مر اجلٚمٞمس اًمّم٤مًمح وهلذا ؿمجٕم٧م اإلرؿم٤مدات واًمقص٤مي٤م اًمديٜمٞم٦م قمغم

 .واعمّمٚمح
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يٚ بْل ٓ  َسب ؾتُقن أبًد فؽز وٓ  بتًد ؾتٓٚنز ـّؾ »: ٓسمٜمف ىم٤مل ًم٘مامن

ّٛ مثِف  ّٛ مثِٓٚ وإّن ابـ آدم   ِّٜز ... دابٜ حت ـام فٔس بغ افذئٛ وافُبش خ

ِّٜ ؿسب مـ افزؾٝ يًِؼ بف بًوفز مـ ي. ـذفؽ فٔس بغ افبّٚر وافٍٚجر خ

مـ  ٛ ادراء ينتؿز ومـ يدخؾ . ـذفؽ مـ ينٚرك افٍٚجر يتًِؿ مـ ضرؿف

مداخؾ افجلقء يّتٓؿز ومـ يَٚرن ؿريـ افجلقء ٓ يجلِؿز ومـ ٓ يِّؽ فجلٕٚف 

 .شيْدم

ٟم٤ًم ًمٙمل شمًل٘مٞمؿ اعمٗم٤مهٞمؿ واًم٘مٞمؿ عمـ ن يٙمقن ُملدّي أل ظمّم٤مئص اجلٚمٞمس وأوّ 

ىم٤مل رؾمقل . واًمرأي ُمٜم٘م٤مدًا ٕؾمس اًمٕم٘مٞمدة اًمديٜمٞم٦م جي٤مًمًفني ويٙمقن اًمٗمٙمر

ّٓ »: اهلل ًٚز وٓ يٖـؾ ضًٚمؽ إ ّٓ مٗمْ ًٚ وٓ جتٚفس إ ّٓ مٗمْ ٓ  هحٛ إ

: وىم٤مل. ش َّلز وإّن ؾَراء أمتل يدخِقن اجلْٜ ؿبؾ أؽْٔٚئٓؿ بخّجلّئٜ ظٚم

ن مل: ون ًمٕمٞمًكوىم٤مل احلقارّي . شجمٚفجلٜ أإلؾ افديـ ذف افدٕٔٚ وأخرة»

مـ يذـرـؿ اهلل رؤيتفز ويرؽبُؿ دم أخرة ظِّفز ويزيد دم »: ٟمج٤مًمس؟ وم٘م٤مل

جٚفجلقا أإلؾ افديـ »: قمكم سمـ احلًلم اإلُم٤مموىم٤مل . شمْىَُؿ ظِّف

وادًرؾٜز ؾ٘ن    َدروا ظِٔٓؿ ؾٚفقحدة إٓس واشِؿز ؾ٘ن أبٔتؿ إّٓ جمٚفجلٜ 

 . شافجلٓؿافْٚسز ؾجٚفجلقا أإلؾ ادرّواتز ؾ٘هنؿ ٓ يرؾثقن دم مٟ

 : ُمـ ضمٚمس ُمع صمامٟمٞم٦م أصٜم٤مف ُمـ اًمٜم٤مس زاده اهلل صمامٟمٞم٦م أؿمٞم٤مء: وىم٤مل احلٙمامء

وُمـ ضمٚمس ُمع . ُمـ ضمٚمس ُمع إهمٜمٞم٤مء زاده اهلل طم٥م اًمدٟمٞم٤م واًمرهم٦ٌم ومٞمٝم٤م

وُمـ ضمٚمس ُمع اًمًٚمٓم٤من زاده . اًمٗم٘مراء زاده اهلل اًمِمٙمر واًمرو٤م سم٘مًٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم

وُمـ . اًمٜم٤ًمء زاده اهلل اجلٝمؾ واًمِمٝمقةوُمـ ضمٚمس ُمع . اهلل اًمٙمؼم وىم٤ًموة اًم٘مٚم٥م

وُمـ ضمٚمس ُمع اًمٗم٤ًمق زاده اهلل . ضمٚمس ُمع اًمّمٌٞم٤من زاده اهلل اًمٚمٝمق واعمزاح

وُمـ . اجلرأة قمغم اًمذٟمقب واعمٕم٤ميصني واإلىمدام قمٚمٞمٝم٤مني واًملًقيػ ذم اًملقسم٦م

وُمـ ضمٚمس ُمع اًمٕمٚمامء زاده . ضمٚمس ُمع اًمّم٤محللم زاده اهلل اًمرهم٦ٌم ذم اًمٓم٤مقم٤مت

 .رعاهلل اًمٕمٚمؿ واًمق
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اخلّم٤مئص احلٛمٞمدة وهمػم احلٛمٞمدة اًملل شمٙمقن أؾم٤مؾم٤ًم  د رؾمقل اهللوطمدّ 

ٓ جتِجلقا ظْد ـّؾ داٍع مّدٍع يدظقـؿ مـ »: يٕملٛمد قمٚمٞمف ذم اظملٞم٤مر اجلٚمٞمس وم٘م٤مل

افَٔغ إػ افنّؽز ومـ اإلخالص إػ افريٚءز ومـ افتقاوع إػ افتُّزز ومـ 

ز و َربقا مـ ظٚ  يدظقـؿ مـ افُز افْهٔحٜ إػ افًداوةز ومـ افزإلد إػ افرؽبٜ

إػ افتقاوعز ومـ افريٚء إػ اإلخالصز ومـ افنّؽ إػ افَٔغز ومـ افرؽبٜ إػ 

 . شافزإلدز ومـ افًداوة إػ افْهٔحٜ

ىم٤مل  .رؿم٤مدات اًمديٜمٞم٦م ُمـ جم٤مًم٦ًم أصٜم٤مف ُمـ اًمٜم٤مسرت اًملٕم٤مًمٞمؿ واإلوطمذّ 

 اإلُم٤مموىم٤مل . شهتّٜأوػ افْٚس بٚفتّٜٓ مـ جٚفس أإلؾ ال»: رؾمقل اهلل

وىم٤مل رؾمقل . شمـ ؿًد ظْد شّبٚب ٕوفٔٚء اهلل ؾَد ظل اهلل»: اًمّم٤مدق

 يمّؾ »: ي٤م رؾمقل اهلل ُمـ اعمقشمك؟ ىم٤مل: ني ىمٞمؾشإيٚـؿ وجمٚفجلٜ ادق ك»: اهلل

 . شهمٜمل أـمٖم٤مه همٜم٤مه

ُمـ جم٤مًم٦ًم اًمٓم٤محللم  جم٤مًم٦ًم اًمّم٤محللمني وحتّذرإمم  رؿم٤مدات اًمديٜمٞم٦م شمدقمقواإل

 .ٟمحروملموامل

 :وُمـ هذه اعمج٤مًمس

 . اًمذيـ خيقوقن ذم آي٤مت اهلل -1

 . أُم٤ميمـ اًمري٦ٌم -2

 . قم٤مت اعمٜمحروملمدمؿّ  -3

 . ُمرايمز وُم١مؾم٤ًمت اجل٤مئريـ -4

 . قم٤مت اعمٖمل٤مسملم وأصح٤مب اإلؿم٤مقم٤متدمؿّ  -5

 . قم٤مت إذاردمؿّ  -6

 . اعمٜم٤مفمرات اعمثػمة ًمٚمٗمرىم٦م سملم اًمٜم٤مس -7

 . هق احلرامجم٤مًمس اًمّؾ  -8

 . ضم٤مًمس اعمخلٚمٓم٦م ُمـ اًمذيمقر واإلٟم٤مثامل -9
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 . ئ٤ممجم٤مًمس اًمّؾ  -10

 . جم٤مًمس اجلٝمالء واحلٛم٘مك -11

 . ةاًمٓمرق اًمٕم٤ممّ  -12

 . اعمِم٤مريم٦م ذم دور اًمًٞمٜمام اعمٌلذًم٦م -13

 . اعمِم٤مريم٦م ذم اعم٤ًمرح اعمٌلذًم٦م -14

 . ادجلجد: رابًًٚ 

ط اعمًجد حمٞمط شمرسمقي ُملٙم٤مُمؾ ي٤ًمهؿ ذم آرشم٤ٌمط سم٤مهلل شمٕم٤ممم وآرشم٤ٌم

يٕمٞمش أضمقاء روطمٞم٦م وُمٕمٜمقي٦م وظمٚم٘مٞم٦م  اإلٟم٤ًمنسم٤مًمدقم٤مة واًمّم٤محللمني وجيٕمؾ 

 . ؾم٤مُمٞم٦م شمّمٚمحف وشمٖمػّمه وشمقضمٝمف ٟمحق اًمٙمامل أو اًملٙم٤مُمؾ واًمًٛمق

 ائ:وم٤معمًجد حمٞمط شمرسمقي ًمالرشم٤ٌمط سم٤مهلل واًمدقم٤مء سم٤مإلظمالص ًمف

وهلذا ىمرن  .[29:إقمراف]ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 ڱ ڱ ڱ ڳ: قمامر اعمًجدإة وسملم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سملم اإليامن واًمٕم٤ٌمد

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 .[18:اًملقسم٦م]ہ

حمٞمط يرّوج إمم  اعمًجد ُمـ ىمٌؾ اعمٖمرولم واعمٜمحروملم ًمٞمحقًمقه وىمد يًلٖمّؾ 

: ُم٘م٤مـمٕملفإمم  ًمٚملآُمر أو آٟمحرافني ًمذا ّنك اًم٘مران اًمٙمريؿ قمـ اًمّمالة ومٞمف ودقم٤م

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .[108 107:اًملقسم٦م]ڦ ڦ ڤ ڤ

وأيّمد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم اعمِم٤مريم٦م ذم صالة اجلٛمٕم٦م ًمدوره٤م ذم اًمؽمسمٞم٦م وسمٜم٤مء 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ:اًمِمخّمٞم٦م

 .[9:اجلٛمٕم٦م]ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ

 ني اًملل شمًٝمؿ سمِمٙمؾ ومّٕم٤مل ذمأهّؿ إضمقاء اإليامٟمٞم٦م واًمؽمسمقي٦مواعم٤ًمضمد ُمـ  
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ًمالرشم٤ٌمط سم٤مهلل  ًمإلٟم٤ًمنني واعمًجد ظمػم حمٞمط إصالطمف وشمٖمٞمػمهو اإلٟم٤ًمنشمرسمٞم٦م 

ُمٕمٜمقي٦م  اإلٟم٤ًمن يٕمٞمش أضمقاءاً ني طمٞم٨م جيٕمؾ ٟمف وشمٕم٤ممم وسمٕم٤ممل اًمٖمٞم٥مؾمٌح٤م

 .وروطمٞم٦م يلٕم٤ممم ومٞمٝم٤م قمغم أصم٘م٤مل احلٞم٤مة ويل٤ًمُمك ومٞمٝم٤م ومٙمرًا وقم٤مـمٗم٦م صمّؿ ؾمٚمقيم٤مً 

: نمـ أدام آختالف إػ ادجلجد أصٚب إحدى ثام»: احلًـ اإلُم٤ممىم٤مل 

ًٚز ورمحٜ مْتيرةز وـِّٜ  دّفف ظذ  ًٚ مجلتٍٚدًاز وظِاًم مجلتىرؾ آيٜ حمُّٜز وأخ

 .شاهلدى أو  رّده ظـ ردىز و رك افذٕقب حٔٚءًا أو خنٜٔ

ي٦م شمْم٤مومرت اًمرواي٤مت قمـ أهؾ وٕمهٞم٦م اعمًجد ذم سمٜم٤مء اًمِمخّمٞم٦م اًمرؾم٤مل

 ني وووٕمقاقمغم اؾملح٤ٌمب سمٜم٤مء اعم٤ًمضمدني واؾملح٤ٌمب اًمّمالة ومٞمٝم٤م اًمٌٞم٧م

سمرٟم٤مجم٤ًم ُملٙم٤مُماًل ذم اعمًلح٤ٌمت واعمٙمروه٤مت اًملل يٜمٌٖمل ُمراقم٤مهت٤م داظمؾ اعم٤ًمضمد؛ 

 .ًمٚمحريم٦م ٟمحق اًمًٛمق واًملٙم٤مُمؾ اإلٟم٤ًمنوهل احلّمـ اًمقاىمل اًمذي يدومع 

 .افًِامء: خٚمجلًٚ 

ًمٚمٕمٚمامء دور أؾم٤مد ذم شمرسمٞم٦م اًمٜم٤مس وظمّمقص٤ًم قمٚمامء اًمديـ ّٕنؿ ورصم٦م 

قمغم اًمٜم٤مس؛ ي١مصمرون قمغم أومٙم٤مرهؿ إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مءني وهلؿ ؾمٚمٓم٤من روطمل 

وقمقاـمٗمٝمؿ وإراداهتؿ وُمـ صمّؿ ُمًػمهتؿني وم٢مذا يم٤مٟمقا ُمّمٚمحلم وص٤محللم صٚمح 

 . اًمٜم٤مسني وإذا يم٤مٟمقا همػم ُمّمٚمحلم وهمػم ص٤محللم ومًد اًمٜم٤مس

 ى ې:وهلذا أيمد اًم٘مرآن قمغم دور اًمٕمٚمامءني وطم٨ّم قمغم اًملٗم٘مف ذم اًمديـ

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئائ ائ ى

 وطم٨ّم قمغم اًمرضمقع. [122:اًملقسم٦م]ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 .[43:اًمٜمحؾ]ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ:اًمٕمٚمامءإمم 

يمام ورد ذم سمٕمض  واعمّمداق إيمٛمؾ ٕهؾ اًمذيمر هؿ أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

 .شٕحـ أإلؾ افذـر»: اًملٗم٤مؾمػمني ىم٤مل قمكم

 . م ُمـ ُمّم٤مديؼ أهؾ اًمذيمروسمام أّن اًمٕمٚمامء هؿ ورصم٦م إوصٞم٤مء وم٢مّٟمف

ٟم٤مء اًمؽمسمقي ذّم اًم٘مرآن اًمٕمٚمامء اًمذيـ ٓ يٜمٝمقن قمـ وًمل٠مصمػم اًمٕمٚمامء قمغم اًم٥م
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 ۅ ۋ ۋ ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ:اعمٜمٙمر

 .[63:اعم٤مئدة]ۅ

اًم٘مرآن سمٜمل إهائٞمؾ ٟٓمحراومٝمؿ وذّم قمٚمامءهؿ ًمٕمدم ىمٞم٤مُمٝمؿ سمٜمٝمٞمٝمؿني  وم٘مد ذمّ 

ووسّمخ اًم٘مرآن . شم٤مرك اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر سمٛمٜمزًم٦م ُمرشمٙمٌف وذم هذه أي٦م دًٓم٦م قمغم أنّ 

 ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ:وم٤مؾمديـاًمٕمٚمامء ال

 .[44:اًمٌ٘مرة]ے

إّن ـالم احلُامء إذا ـٚن »: قمكم اإلُم٤مموًمدور اًمٕمٚمامء ذم اًمٌٜم٤مء اًمؽمسمقي ىم٤مل 

ًٖ ـٚن داءاً  ًٚ ـٚن دواءًاز وإذا ـٚن خى زّفٜ افًٚ  ـُٕٚجلٚر شٍْٜٔ »: وىم٤مل. شصقاب

  .ش ٌرق ويٌرق مًٓٚ خِؼ

ا يرؿمدون سمف دون ماًمّم٤محللم اًمذيـ جيّس  وهلذا يٜمٌٖمل ُمل٤مسمٕم٦م وُمراضمٕم٦م اًمٕمٚمامء

 .ذم ُمًػمهتؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م

ٚم: شٚدشًٚ  ُّ  . احل

م يٛمٚمٙمقن ّٕٟمف ؛ًمٚمحّٙم٤مم شم٠مصمػم ُمٚمٛمقس قمغم اًمٌٜم٤مء اًمؽمسمقي ٕومراد اعمجلٛمع

وؾم٤مئؾ اًمل٠مصمػم يم٤مًم٘مقة اًمٕمًٙمري٦م واعم٤مل واعمٜم٤مسمر أو وؾم٤مئؾ اإلقمالمني ويمّؾ طم٤ميمؿ 

ـّ  ني وهذا أظمالقاه ُمـ قم٘م٤مئد وشمنميٕم٤مت وطمريص قمغم شمٖمٞمػم اعمجلٛمع ـمٌ٘م٤ًم عم٤م يلٌ

 . ام قمغم ـمقل اًمل٤مريخأُمر واوح ُمـ ظمالل ُمل٤مسمٕم٦م طمريم٦م احلّؽ 

سملّم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دور  نيوًمدور احلٙم٤مم ذم اًمٌٜم٤مء اًمؽمسمقي وسمٜم٤مء اًمِمخّمٞم٦م

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ:احلّٙم٤مم اًمّم٤محللم وم٘م٤مل

 .[41: احل٩ّم ]گ گ گ گک ک ک ک ڑ ڑ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ:يـني وم٘م٤ملوسملّم شم٠مصمػم احلّٙم٤مم اًمٗم٤مؾمد

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .[205 204:اًمٌ٘مرة]ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ

صٍْٚن مـ افْٚس إذا صِحٚ صِح »: ذًمؽ ىم٤مئالً إمم  وأؿم٤مر رؾمقل اهلل
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: آؾٜ افديـ ثالثٜ»: وىم٤مل. شافًِامء وإمراء: افْٚسز وإذا ؾجلدا ؾجلد افْٚس

ادِؽ ـٚفْٓر »: قمكم اإلُم٤مموىم٤مل . شإلد جٚإلؾؾَٔف ؾٚجرز وإمٚم جٚئرز وجمٝ

ًٚ مِحٝ ًٚ ظذبٝز وإن ـٚن مٚحل  . شافًئؿز  جلتّّد مْف اجلداولز ؾ٘ن ـٚن ظذب

اُمٝم٤مني طمٞم٨م شمٜمٕمٙمس أومٙم٤مر وُمـ احل٘م٤مئؼ اًمل٤مرخيٞم٦م أّن اعمجلٛمٕم٤مت شمل٠مصمر سمحّؽ 

 ني وم٤محل٤ميمؿ طمريص قمغمني ظمػمًا أم ذاً احل٤ميمؿ وأضمٝمزة احلٙمؿ قمغم اًمٜم٤مس أظمالقو

ني ويًلٓمٞمع حت٘مٞمؼ ُم٤م اشمف اًمٗمٙمري٦م واًمٕم٤مـمٗمٞم٦م واًمًٚمقيمٞم٦مشمٖمٞمػم اعمجلٛمع ـمٌ٘م٤ًم عملٌٜمل

 .قمالماعم٤مل واإل: وُمٜمٝم٤م نيُٓملاليمف عمّم٤مدر اًم٘مقة واًمل٠مصمػم ؛حيرص قمٚمٞمف

افجلِىٚن افٍٚوؾ إلق افذي  رس افٍوٚئؾ و قد هبٚ »: ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

 أّيٚمفز ويتحجلـ هبٚ مـ   دـ دوٕفز ويرظٚإلٚ مـ خّٚصتف وظّٚمتف حتك  ُثر دم

 .ش ُـ ؾٔف

قمغم اًمًٚمٓم٤من وقمغم  ُم٤مت آصالح واضم٦ٌمُم٘مدّ  اًمّم٤مدق اإلُم٤مموضمٕمؾ 

مُٚؾٖة ادحجلـ : ثالثٜ جتٛ ظذ افجلِىٚن فِخّٚصٜ وافًّٚمٜ»: دوًملف وم٘م٤مل

ّٔفز  د ذٕقب ادزء فٔتقب ويرجع ظـ ؽ ّّ ًٜ ؾٔفز و ٌ بٚإلحجلٚن فٔزدادوا رؽب

ًٚ بٚإلح  .ششٚن واإلٕهٚفو ّٖفٍٓؿ مجًٔ

ّٜٔ خزائـ »: يمام ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملمر سمح٤ميمٛمٝم٤م ة شمل٠مّث واًمرقمّل  ؿِقب افرظ

 .شراظٔٓٚز ؾام أودظٓٚ مـ ظدل أو جقر وجده

 . افُتِٜ آجتامظٜٔ: شٚبًًٚ 

واطمد وسمرٟم٤مُم٩م واطمد  اًمٙملٚم٦م آضملامقمٞم٦م واًملل شملٙمقن ُمـ مج٤مقم٦م ذات ومٙمر

 :وُمٜمٝم٤م نيأهمٚم٥م ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة ا شم٠مصمػم واوح وُمٚمٛمقس ذموهدف واطمد ًمف

اجل٤مٟم٥م اًمؽمسمقي طمٞم٨م يٙمقن هل٤م دور أيمؼم وأيمثر شم٠مصمػمًا ُمـ إومراد ذم إصالح 

 . أوشمٖمٞمػم اًمقاىمع أو ذم إوم٤ًمده وشمٖمٞمػمه ٟمحق إؾمق

د اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم شمٙمقيـ يملٚم٦م ُمـ اًمدقم٤مة أو ُمـ أُمريـ وهلذا أكّ 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ:ىم٤مل شمٕم٤ممم .سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهلم قمـ اعمٜمٙمر
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. [104:آل قمٛمران]ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ

 ةً يٜملخٌقا ُمٜمٝمؿ أمّ »ن أومقن بةني ومٝمؿ ُمٙمّؾ واعمخ٤مـم٥م هبذه أي٦م هؿ اعم١مُمٜمقن يم٤مّف 

شم٘مقم هبذه اًمٗمريْم٦مني وذًمؽ سم٠من يٙمقن ًمٙمّؾ ومرد ُمٜمٝمؿ إرادة وقمٛمؾ ذم 

ُمـ ظمالهل٤م إذ  ؛ة ُمـ اًمٜم٤مس أيمثر شم٠مصمػماً مّ وم٤مًمٙملٚم٦م أو اجلامقم٦م أو إ. شإجي٤مده٤م

وىمد  .د اخلٓمط واًمؼماُم٩مد اًمرؤى وشملجٛمع اًمٓم٤مىم٤مت واإلُمٙم٤مٟم٤مت وشملقّح وّح شم٧م

 . وسم٤معمأل أظمرى ة سم٤مًمرهط شم٤مرةً قمؼّم اًم٘مرآن قمـ اًمٙملٚم٦م آضملامقمّل 

مج٤مقم٦م ُمـ : واعمأل. إرسمٕملمإمم  اًمٕمّم٤مسم٦م دون اًمٕمنمةني وي٘م٤مل: واًمرهط

اعمجلٛمع  واًمرهط واعمأل ي١مصمرون ذم. اًمٜم٤مس جيلٛمٕمقن ًمٞملِم٤موروا ويلح٤مدصمقا

ذم أهمٚم٥م آُمقر سمام ومٞمٝم٤م اًمؽمسمٞم٦م اًمّم٤محل٦م أو اًمٗم٤مؾمدةني أو اًمل٠مصمػم قمغم اعمّمٚمحلم أو 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ:ىم٤مل شمٕم٤ممم. اعمٗمًديـ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ

ومٙم٤من شمآُمرهؿ  وم٘مد شمآُمروا قمغم ص٤مًمح. [49 48:اًمٜمٛمؾ]گ گ گ

يم٤مومريـ يم٤مٟمقا خيِمقن يملٚم٦م الأّن سمٞمٜمام ٟمجد  .جملٛمٕم٦مأو يملٚم٦م ّّٕنؿ ىمقة  ؛أؿمدّ 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ:ؿمٕمٞم٥م يمام طمٙمك قمٜمٝمؿ اًم٘مرآن

 .[91:هقد]ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

ومرادني وًمذا وم٘مد أُمر اًم٘مرآن أيمثر شم٠مصمػمًا ُمـ إ وم٤مًمٙملٚم٦م آضملامقمٞم٦م حمٞمط شمرسمقّي 

اًمٙمريؿ سملِمٙمٞمؾ أُم٦م أو يملٚم٦م ُمـ اًمدقم٤مة وُمـ أُمريـ سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهلم قمـ 

ُمؾ ُمـ وطمدة إهداف ووطمدة يحع ىمّقة ُم١مصّمرة ذم اًمٜم٤مس عم٤م اًملجؿّ  نّ ٕ ؛اعمٜمٙمر

د اًمٗمٕم٤مًمٞم٤متني وهل ومٗمٞمٝم٤م دملٛمع اًمٓم٤مىم٤مت وشملقّح  نياًمقؾم٤مئؾ ووطمدة اإلُمٙم٤مٟم٤مت

ر قمغم أومراد اًمٜم٤مس ومٞمًلٓمٞمع شمًلٓمٞمع شمٙمقيـ ُم٤م يًّٛمك سم٤مًمٕم٘مؾ اجلٛمٕمل اعم١مّث 

ـّ اعمّمٚمحقن واعمرسّمقن اًمل٠مصمػم قمغم أومٙم٤مرهؿ أو ِم٤مرؾم٤مهتؿ طمًٌام ي ـّ شمٌ ي٤مت اه ُمـ ُملٌ

 .ويمٞم٦مومٙمري٦م وؾمؾ

*     *     * 
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:اهلوامش
                                                   

 .103اًمنمايعنيص اًمّمدوقني قمٚمؾ اًمِمٞمخ ( )

 . 39صاًمديملقر وم٤مظمر قم٤مىمؾنيقمٚمؿ اًمٜمٗمس اًمؽمسمقيني ( )

 . 93: 3اعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء  اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مينني ( )

 .  36ص:نيقمٚمؿ ٟمٗمس اًمٜمٛمقّ نياًمديملقر طم٤مُمدزهران ( )

 .57ص: ؾمالمنياًمٜمٔم٤مم اًمؽمسمقي ذم اإلىمر ذيػنيسم٤ماًم٘مرر ( )

 .85: 20اًمِمٞمٕم٦م د سمـ احلًـنيوؾم٤مئؾنيحمؿّ اًمٕم٤مُمكم احلرّ  ( )

 .354: 5نياًمٙم٤مذماًمٙمٚمٞمٜملنيحمّٛمد سمـ يٕم٘مقب ( )

 .40ص: نياًمِمخّمٞم٦م وأصمر ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمقاًمديـ ذم شمٙمقيٜمٝم٤مأٟمٓمقن رر٦م ( )

 .171ص: اإلٟم٤ًمنك س اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م ًمًٚمقسسمراهٞمؿنيإإ.نيداًمدرّ  ( )

 .453: 2نيقمٚمؿ اًمٜمٗمس اًمؽمسمقيُمٜمّمقرنياًمديملقر قمكم (  )

 .55ص: نيقمٌد اًمقاطمدني شمّمٜمٞمػ همرر احلٙمؿُمديأ (  )

 .ن.م (  )

 .76ص.ن.م (  )

 .209ص: اعم٘مّرمنيقمٌداًمرزاقني ُم٘ملؾ احلًلم (  )

 . 305ص: اًمٓمؼمدنياحلًـ سمـ اًمٗمْمؾني ُمٙم٤مرم إظمالق (  )

 .347: 5ني اًمٙم٤مذماًمٙمٚمٞمٜمل (  )

 .34ص:ني دراؾم٤مت ُمٕمٛم٘م٦م ذم اًمٗم٘مف اجلٜم٤مئل اعم٘م٤مرناًمقه٤مب ودنياًمديملقر قمٌدطمؿ (  )

 .78ص: شم٘ملنياًمٓمٗمؾ سملم اًمقراصم٦م واًمؽمسمٞم٦م ني حمٛمدومٚمًٗمل (  )

 .409ص:شمّمٜمٞمػ همرر احلٙمؿ (  )

 .ن.م (  )

 .ن.م (  )

 .ن.م (  )

 .ن.م (  )

 .254ص. ن.م (  )

 .214ص. ن.م (  )

 .88ص:وراصم٦مات ذم قمٚمؿ الني أؾم٤مّد قمٌد اهل٤مدينيقم٤مئدة وصٗمل (  )
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 .ن.م (  )

 .169: 40د سم٤مىمرني سمح٤مر إٟمقارني حمؿّ اعمجٚمز (  )

يٗمرز اعمٌٞمْم٤من سمقيْم٦م سم٤مًملٜم٤موبني وحيدث اًملٚم٘مٞمح ذم ىمٜم٤مة وم٤مًمقب ىمٌؾ وصقل اًمٌقيْم٦م إمم  (  )

 .وُم٤مسمٕمده٤م 88ص: ني أؾم٤مؾمٞم٤ّمت ذم قمٚمؿ اًمقراصم٦مائدة وصٗملع (  ) . اًمرطمؿ

 . 281ص: د سمـ حمٛمدنيضم٤مُمع إظم٤ٌمرنيحمؿّ اًمًٌزوارّي   (  )

 .142ني141ص:احلًٞمٜملني ؿمٝم٤مب اًمديـني اًمٕمالىم٤مت اجلٜمًٞم٦ّم (  )

 .499: 5اًمٙمٚمٞمٜملنياًمٙم٤مذم  (  )

 .224: 14ُمًلدرك اًمقؾم٤مئؾنياًمٜمقري اعمحّدث (  )

 . 278ص:نيضم٤مُمع إظم٤ٌمرني واًمًٌزواري210ص: اًمٓمؼمدني ُمٙم٤مرم إظمالق (  )

 . 210ص:ُمٙم٤مرم إظمالق (  )

 . 95ص:ُمقومؼنياًمٓمٗمقًم٦م.احلٛمدايننيد (  )

 .ن.م (  )

 . 125ص:أؾم٤مؾمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًمقراصم٦م (  )

 .124ص. ن.م (  )

 .209ص:ُمٙم٤مرم إظمالق (  )

 .ن.م (  )

 .134: 20وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م (  )

  .210ص:ُمٙم٤مرم إظمالق (  )

 .209ص .ن.م (  )

 .ن.م (  )

 .ن.م (  )

 .ن.م (  )

  .94ص:نياًمٓمٗمقًم٦ماحلٛمداين (  )

 .212ص:ُمٙم٤مرم إظمالق (  )

 .340ص:ف اًمٕم٘مقلني اسمـ ؿمٕم٦ٌم ني شمحاحلراين (  )

 .89ص:ؾمالمني اخلٓم٤مي٤م ذم ٟمٔمر اإلـم٤ٌمرةني قمٌد اًمٗمل٤مح (  )

 .11ص:يني ىم٤مُمقس اًمٓمٗمؾ اًمٓم٥ّم رومٕم٧مني حمّٛمد (  )
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 .318: 5نآني جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مراًمٓمؼمد (  )

 .189ص:ني حتػ اًمٕم٘مقلايناحلرّ  (  )

 .194ص.ن.م (  )

 .228: 5ني اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨مصمػماسمـ إ (  )

 .78ص:طم٤مدي٨منيضم٤مُمع إدني ضمٕمٗمر سمـ حمؿّ ّي اًم٘مؿّ  (  )

 .4حنييمل٤مب اًمٕمنمةنيسم٤مب ُمـ شمٙمره جم٤مًمًلفني 640: 5نياًمٙم٤مذماًمٙمٚمٞمٜمل (  )

 . 416: شمّمٜمٞمػ همرر احلٙمؿ (  )

 . 164: حتػ اًمٕم٘مقل (  )

 . 2حنييمل٤مب اًمٕمنمةنيسم٤مب ُمـ جي٥م ُمّم٤مدىملفني638: 2اًمٙم٤مذم ني  (  )

 .1ح. ن.م (  )

 .251ص:اعمٗمٞمدني آظملّم٤مصاًمِمٞمخ  (  )

 .78:ُمع إطم٤مدي٨مضم٤م (  )

 .10حيمل٤مب اًمٕمنمةنيسم٤مب ُمـ شمٙمره جم٤مًمًلفنيني642: 2اًمٙم٤مذم (  )

 .277: 20يب احلديدني ذح ّن٩م اًمٌالهم٦مأاعمٕملززمنياسمـ  (  )

 .273ص:حتػ اًمٕم٘مقل (  )

 .272: 20ذح ّن٩م اًمٌالهم٦م (  )

 .ن.م (  )

  .264: 20.ن.م (  )

 . 202ص:حتػ اًمٕم٘مقل (  )

 . 418ص:شمّمٜمٞمػ همرر احلٙمؿ (  )

 .738: 2وـملني اجل٤مُمع اًمّمٖمػماًمز (  )

 .798ص: ني شمرشمٞم٥م يمل٤مب اًمٕملماًمٗمراهٞمديني اخلٚمٞمؾ (  )

 .797ص:ن اًمٙمريؿآًمٗم٤مظ اًم٘مرأني ُمٗمردات صٗمٝم٤مينني اًمراهم٥مإ (  )

 .312ص: ُمٙم٤مرم إظمالق (  )

 .205ص:حتػ اًمٕم٘مقل (  )

 .9نيحجم٤مًمًلف يمل٤مب اًمٕمنمةنيسم٤مب ُمـ شمٙمرهني642: 2اًمٙم٤مذم (  )

 .276ص:ٓم اًمديـ ذم صٗم٤مت اعم١مُمٜملماًمديٚمٛملنياحلًـ سمـ قمكمني أع (  )

 . 12حنيسم٤مب اًمقاطمدني5: 1ني اخلّم٤ملاًمّمدوق (  )
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 .272ص:أقمالم اًمديـ ذم صٗم٤مت اعم١مُمٜملم  (  )

ني 11سمقاب أطمٙم٤مم اًمٕمنمةنيسم٤مب أنييمل٤مب احل٩ّم ني328: 8اًمٜمقريني ُمًلدرك اًمقؾم٤مئؾاعمحّدث  (  )

 . 8ح

 . 442ص:دني شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملماًمًٛمرىمٜمدينيٟمٍم سمـ حمؿّ  (  )

 . 69ص:ة اًمداقملرد سمـ ومٝمدني قمدّ أنياحلكّم  (  )

 .339: 8ُمًلدرك اًمقؾم٤مئؾ (  )

 .14حني379: 2اًمٙم٤مذم (  )

 .32: 2وّرام سمـ ايب ومراسني جمٛمققم٦م وّرام (  )

 .166ص:حتػ اًمٕم٘مقل (  )

 .5: 17نآد سمـ ضمريرنيشمٗمًػم اًم٘مرني حمؿّ اًمٓمؼمّي  (  )

 .343: 20ذح ّن٩م اًمٌالهم٦م (  )

 .101: 2اجل٤مُمع اًمّمٖمػمنياًمًٞمقـمل (  )

 .6: 1جل٤مُمع اًمّمٖمػما (  )

 .212: 20ذح ّن٩م اًمٌالهم٦م (  )

 .282: 20. ن. م (  )

 .236ص:حتػ اًمٕم٘مقل (  )

 .346ص:شمّمٜمٞمػ همرر احلٙمؿ (  )

 .22: 2ني شمٗمًػم اعمراهملاعمراهمل  (  )

 . 367ص:ن اًمٙمريؿآًمٗم٤مظ اًم٘مرأُمٗمردات  (  )

 . 775ص:شمرشمٞم٥م يمل٤مب اًمٕملم (   )
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 اىخْاظش يف ّهج اىبالغت
ًّة العده بني األنا واألخ والنظري  جدل

  

 محمود حٍدز: اأُلستاذ* 

 

 
دظمؾ ذم ّن٩م اًمٌالهم٦م؟ نأن  ٟم٤من أيـ لم

 ...ضمقابإمم  ُم٤م اهلديٜم٤مؾم١مال يٌ٘مك قمغم ٟمّم٤مب اًمقٓدة يمّؾ 

. ُم٤م اسملٖمٞم٧م ُمـ سمالهملٝم٤م ٟمحؽشمروح اخلٓم٦ٌم شمؿ نياخلٓم٦ٌممم إ ك طملم شمٜمّم٧مًمٙم٠منّ 

ووم٤مو٧م قمٚمٞمؽ سمٛم٘مدار ني طم٥ًم ؾمٕمٞمؽ ضم٤مءشمؽ قمغم قم٧م ـمٚم٤ٌمً ُم٤م شمقّس ومٙمّؾ 

. سمٛم٠ًمًم٦مآن  يمّؾ ك اخلٓم٦ٌم يتومًل٠م. وم٠مٟم٧م ذم طم٤مًمؽ هذهني ًمـ شمٗم٤مرق احلػمة. ؾمٕملؽ

ذم ّنر ٓ أو  نيري ذم سمحر جلّل ؾم٤ميمام ًمق يمٜم٧م وؾمط ضمالل اًمٙمٚمامت يمذاك ال

. اهُمٜملٝمك عمجر

سمقاسمف أسم٤مب ُمـ إمم  ًم٧ُم صٖم٤مء طُمؿِ ا همدوت ُمـ اًمٜمٝم٩م قمغم اًمًٛمع واإلوملّ 

قمٜمٞم٧م سمف  .وسمٌالهملف اًم٘مّمد اًمذي ومٞمف نيوطمٚمٛمف نيسمحٙمٛملف سم٤مب ُمقصقل نياًمٕم٤مًمٞم٦م

إمم  اإلُم٤ممرؾمٚمف أُمـ يمل٤مب  يمٚمامت وُملٙم٠م يمالُمل .سم٤مب اًملٜم٤مفمر ذم اًمقضمقد

ًمٕمدل وشم٘مقى اهلل ذم ساط اإمم  ه ومٞمف ويرؿمدهظيع ني واًمٞمف قمغم ُمٍمشمرشُم٤مًمؽ إ

                                                   

 .ًمٌٜم٤من/ سم٤مطم٨م إؾمالُمّل ورئٞمس ُمريمز دًمل٤م ًمألسمح٤مث اعمٕمّٛم٘م٦م(*)
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 ظًٚ ُب ضػ هبؿز وٓ  ُقن ظِٔٓؿ َس ةز وافّؾ صًر ؿِبؽ افرمحٜ فِرظّل أو»: ةاًمرقمّل 

 ًٚ .. فؽ دم افديـ أو ٕير فؽ دم اخلِؼ أخا مّ إ: م صٍْٚنّٕفإـِٓؿز فأ ٌتُْؿ  وٚري

 ّٛ اهلل مـ ظٍقه  يؽن يًطأو رىض  ؾٖظىٓؿ مـ ظٍقك وصٍحؽ مثؾ افذي حت

.. شوصٍحف

قمٜمٞمف سم٤مًملٜم٤مفمر؟ أُم٤م اًمذي وأن 

ؿمٙم٤مل طمقل إٟم٤م ة احلديث٦م اًمٙمثػم ِم٤م قمٜمك اإلضملامقمّل ذم اًمٗمٚمًٗم٤مت آ

ـّ أو  ..روأخ اًمًج٤مل ذم  شمدّ وم٤مم نيؿمٙم٤مل مل يًلِق قمغم طم٤ملاإل إٟم٤م واًمٖمػمني ًمٙم

رض أقمغم  ن يًل٘مّر أُمـ دون طمٍم ًمف ُمـ اعم٤ًموم٤مت  ُم٤م ٓإمم  ة احل٘مققٟمٔمرّي 

. اًمقوقح

وًم٘مد وضمدت ذم ُم٤م . ذم اإلؿمٙم٤مل ُم٤ممة اإلن رؤياُمًٕمك ًمٌلاعم٘م٤مًم٦م هذه 

يْم٤ًم وم٤مئدة ذم أوضمدت و. طمقل اًمٜمٔمػم ذم اخلٚمؼ سمٕمض اًمٙمالم ةصف هلذه اًم٘ميّض ًمّخ 

: ة اًمل٤مًمٞم٦ميراد اًمٕمٜم٤مويـ اإليْم٤مطمّل إ

 وويّص  ىملمد إوًمٞم٤مء وإُم٤مم اعم٧ّم م ًمّز   إٟم٤م ذم ُم٘م٤مًم٦م اإلُم٤مم هل وٛمػم اعملٙمّؾ 

. اًمٕم٤معملم رؾمقل رّب 

 .إٟم٤م ذم اًمديـ شأخ»وًمذا ومٝمق  .ُمـ اعملحّٞمز ذم اًمنميٕم٦م اعم٘مدؾم٦مإخ هق اعم١م  

. ذم اعمٜمِم٠م وإصؾ هق اعمٕم٤مدل ًمألٟم٤م وإخف نياًمٜمٔمػما مّ أو  

. رخًمألٟم٤م وأ هق اعمثٞمؾ اإلجي٤ميبّ و  

 ذًمؽ اًمٙم٤مئـ ص٤مطم٥م اًمٜمٗمس اعمحؽمُم٦مني اعمٛمٜمقطم٦م ُمـ احلّؼ  ؾم٤مؾم٤مً أوهق   

اعمٗمٝمقم  ىُم٤م يلٕمدّ واًمٜمٔمػم هبذه اعمث٤مسم٦م هق . ل قمغم ُمِمٞمئ٦م آؾملخالف أدُمّل إوّ 

 هطمٞم٨م اعم٤ًموم٦م سملم. ةّي اًمٜمدّ يٗمؽمض اخلّمقُم٦م  رأظمرني يمقن أخ اعم٠مًمقف قمـ

. قمراضهمراض واإلسم٤مٕ ا شمٌ٘مك حمٙمقُم٦مً نإوسملم 

ة ُمِمقسم٦م سمث٘م٤موم٦م شمٚمٛمقدّي اًمٖمػمني يمقن اًمٖمػم ُم٘مقًم٦م  ُمٗمٝمقم يْم٤مً أ ىاًمٜمٔمػم يلٕمدّ و  

 .ٟم٤مزًم٦م ذم قم٘مٞمدة اًمِمٕم٥م اعمخل٤مر تإهمٞم٤مر ؾمقى يم٤مئٜم٤مإمم  ٓ شمرى
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 اًملل هم٤مًم٤ٌمً  نياًمٖمريبّ  ًمٚمٗمٙمر اًمٗمٚمًٗمّل  ةواًمٖمػم مه٤م ُمـ صٜمع إٟم٤م اًمل٤مرخيّل  ر  أخ

. ُم٤م شمٜمحٙمؿ سمحراك اعمّم٤مًمح وإهقاء واًمرهم٤ٌمت اعم٤ٌمذة

صؾ اعم٧ّم و نياعمًلخٚمػ ذم إرضُم٤ممني اًمٙم٤مئـ اإلذم ُم٘م٤مم ا اًمٜمٔمػم ومٝمق مّ أ  

ُمثٚمام هق اُملداد  نيلإوّ  ًمألٟم٤م ُمع احلّؼ  ـمقزمّ  دشمداما وهوًمذا ف. سم٤مًمِمٝم٤مدة واًمٖمٞم٥م

 وهق. ٟمٔمػم إُمر اإلهلّل  وهذا آُملداد اخلَٚم٘مّل . ًمألٟم٤م ُمع ؾم٤مئر اخلٚمؼ قمريّض 

ف صٚم٦م يمام ي١مّل . واًمٜمٔمػم وإخث إٟم٤م ة ذم ُمثّؾ ًمقضمقدّي اف صٚم٦م اًمقصؾ ي١مّل 

خ ذم وإ طمْمقر إٟم٤مك نيطمْمقر اًمٜمٔمػم نّ أذًمؽ يٕمٜمل . اًمقصؾ اًمقصم٘مك ُمع اهلل

 ذاً إو. ل وقمٜم٤ميلفوّ إ ذاف احلّؼ إحت٧م ك يلحّر ني هق طمْمقر أصٞمؾ اًمديـ

. ة ذم قم٤ممل اًمقطمدةٟمٔم٤مئر جملٛمٕم٦م قمغم اًمًقّي قمغم احل٘مٞم٘م٦م هل  شةاًمثالصمٞم٦م اًمٕمٚمقّي » ف

جلٝم٦م اؾملح٘م٤مىمٝم٤م  نيص٤مًم٦م شمٚمؽ اًمٜمٔم٤مئرأإمم  ص٤مل سم٤مًمقاطمد يٗميضآّت  نّ أك لذ

. لوّ إ اعمجٕمقًم٦م هل٤م ُمـ احلّؼ  ةاينّ ًمٚمحّؼ 

وهٜم٤م سم٤مًمذات . ٓ ُمـ إٟم٤م نيُمل٠مٍت ُمـ اهلل طمؼ اًمٜمٔمػم هق طمّؼ  أنَ  :واحل٤مصؾ

 ..واخلٚمؼ ذم ّن٩م اًمٌالهم٦م سملم احلّؼ  ّي  اًملٜم٤مفمردمكّم الُمّمدر 

قم٤ممل احلٙمٛم٦م إمم  ًمٜمًٌٜم٤مه نيواًمٕمٛمكمّ  اًمٕمٚمٛمّل  :يفسمِمّؼ  ًمق أطمٚمٜم٤م يمالم اإلُم٤مم

 نيلإوّ  ٟمحق احلّؼ  ؾم٤مئرج الومٗمل ُمراشم٥م هذه احلٙمٛم٦م يلدرّ . ة اًم٤ٌمًمٖم٦مظمالىمّل إ

ويمذًمؽ سم٤معني وآّت  نيواًمؽمك نيواإلصم٤ٌمت نياعمحقُمـ  نيٓ ّن٤مي٦م هل٤م ةٍ ّي لدى قمؼم جويؽمّق 

 سم٤مـمٜم٦ملطم٘م٤مئ٘مٝم٤م ار شمدّب إمم  وصقًٓ  نيطمٙم٤مُمٝم٤مأة ويعاًمنمًمقازم سمر حم٤ميم٤مة ع

. وُمث٤مٓهت٤م

ٓ دراك اًمٜمٔمػمني إة اًم٤ٌمًمٖم٦م اًملل يراد ًمإلٟم٤ًمن ُمـ ظمالهل٤م ٓىمّل خاحلٙمٛم٦م إ

ّٓ  متّس  م هْ َف . ةذم ـمٚم٥م آًملح٤مق سم٤مًمرسمقيبّ  ُمْمٜمٞم٦مة ة وقمٛمكمّ رطمٚم٦م قمٚمٛمّل  بهم٤ميلٝم٤م إ

ًمٞمف سمٕملم إذا رأيٜم٤م إ ّٓ إق قمغم اًملامم ني ًمـ يلحّؼ اإلُم٤مميريده  اًمٜمٔمػم قمغم ٟمحق ُم٤م

ة سم٤مًمٗم٘مرني اعمٙملظّ ة ُمع رؤيلٜم٤م ومال شمًل٘مٞمؿ اًمرؤي٦م اًملقطمٞمدّي . ٓ سمٕملم ذاشمٜم٤م نياحلّؼ 

ىمٞم٦م هل ىم٤مقمدة ْل وم٘م٤مقمدة اًملٜم٤مفمر ذم اًمٙمثرة اًمَخ . اجلٛمٞمؾ وٟمٙمران واؾملٕمالء اإلسمٜمّٞم٦مني
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هل٤م ٓ يٜم٤مًمقّن٤م واخلٚمؼ اعم٠مُمقرون سملٛم٨ّم . ق وطمده شمٕم٤مممالصم٤مسمل٦م يٜمٗمرد هب٤م اًمخ ةصٞمؾأ

ت اهل ُمـ ُم٘مليض نيةوؾمٚمقيمّل  ةُمٕمرذمّ وهلذه اعمج٤مهدة ذائط . اهدةجسمٖمػم امل

قمغم ُم٤م يٌلم احلٙمٞمؿ  نيهلو. ةاينّ ة واعمٕم٤مرف اًمرّب هلّل ة ذم اعم٤ٌمطم٨م اإلاًمرطمٚم٦م اًمِم٤مّق 

ٓ وودىمٞم٘م٦م اعمًٚمؽني  نيرطمٚم٦م ذم هم٤مي٦م اًمٖمٛمقض نيصدر اًمديـ اًمِمػمازّي  اإلهلّل 

 . وارد سمٕمد واردّٓ إيمٜمٝمٝم٤م إمم  ٓ واطمد سمٕمد واطمدني وٓ هيلديإي٘مػ قمغم طم٘مٞم٘ملٝم٤م 

 اًملل شم١مولهل  نين يٛملٚمئ هب٤مأ واعمراد ُمـ احلٙمٛم٦م اًملل قمغم اًم٤ًمقمل ذم احلّؼ 

ة دراك يمٞمٗمّل إ ممإو نيوأومٕم٤مًمفوصٗم٤مشمف  نيوُمرشم٦ٌم وضمقده نيلوّ إ ُمٕمروم٦م ذات احلّؼ إمم 

هذه احلٙمٛم٦م اًملل فمٝمر ُمث٤مهل٤م إيمٛمؾ ذم ّن٩م و. ودات ُمٜمف شمٕم٤مممجصدور اعمق

 ې: يمام ذم اًمٙمل٤مب اًمٕمزيز نيةاينّ ه٦ٌم طمّؼ ُمقة واينّ هل قمٜم٤مي٦م رّب اًمٌالهم٦مني 

. [269: اًمٌ٘مرة]وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىې ې ې

شم٤مه٤م اهلل عمـ اظمل٤مره واصٓمٗم٤مه آشمف ورؿمح٤مت وضمقدهني وهل ُمـ ومْمؾ اهلل ويمامل ذا

دمّرده قمـ اًمدٟمٞم٤م سمٕمد  ّٓ إطمد ُمـ اخلٚمؼ أوٓ يٜم٤مهل٤م . قم٤ٌمده وحمٌقسمٞمف ُمـ ظمقاّص 

سملم ُمـ وآٟمخراط ذم ؾمٚمؽ اعم٘مّر  نيورع واًمزهد احل٘مٞم٘مّل لوقمـ ٟمٗمًف سم٤مًمل٘مقى وا

ني يراً ؤشمٞمف طمٙمٛم٦م وخيني وُمالئٙملف وقم٤ٌمده اًمّم٤محللم طملك يٕمٚمٛمف ُمـ ًمدٟمف قمٚمامً 

 :يٛمٌم سمف ذم فمٚمامت اًمدٟمٞم٤مني يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمؾ ًمف ٟمقراً ي٩مسم٦مني ويٞمف طمٞم٤مة ـمّل يحو

 .[122: إٟمٕم٤مم]ڻ  ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ     ڳ ڳ

ا اٟمٓمقى قمٚمٞمف ُمؿّ  نيُمـ حمّمقل احلٙمٛم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦مة اًمٕمٚمقّي ىم٤مًم٦م املئمٝمر اًمٜمٔمػم ذم 

 .ةدّي ي٘م٦م اعمحؿّ ًمٚمحؼ ه٤م يمقيٍص اًملل اؾملحّؼ وهل احلٙمٛم٦م . يمل٤مب اهلل اًمٕمزيز

 مت خت حت  جت يب :وفمٝمقر اًمٜمٔمػم ذم أي٤مت اًمٌّٞمٜم٤مت سملّم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .[28: ًم٘مامن]يت ىت

قمغم اًمٜمِم٠مة  :أي .هق اعم٤ًموي واعمثٞمؾ وًمٙمـ قمغم ٟمّم٤مب اًمٕمدل نيذاً إاًمٜمٔمػم 

سملم اصمٜملم ُمـ  اًمٜمٔمػم هق اعمٕم٤مدلو .ة ًمٚمٜمقع أدُمل وواطمدي٦م شمٚمؽ اًمٜمِم٠مةإصكمّ 

ّٓ طمٞم٨م ا. واطمد أصؾٍ  . ةر احلٙمٛم٦م اإلهلّل  اًمقاطمد يمام شم٘مّر ًمقاطمد ٓ يّمدر قمٜمف إ
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 صؾ شم٘م٤مسمٚمٝمام وضمٝم٤مً أُمل٘م٤مسمٚملم قمغم ٟمحق اًملٜم٤مفمر مه٤م ٟمٔمػمان ُملٕم٤مدٓن ذم  ومٙمّؾ 

يدار سمًٚمًٚم٦م ُمـ  وم٤مًمٙمقن ُمثالً . ُمٌدأ اإلجي٤مدإمم  اًملٜم٤مفمر ؤولوسمذًمؽ ي. ًمقضمف

ٟمٔمٛم٦م هل ًم٘مقاٟملم وإوهذه ا. ة اًمث٤مسمل٦م اًملل ٓ شملٖمػمٟمٔمٛم٦م واًم٘مقاٟملم اًمذايتّ إ

رهمؿ آظملالوم٤مت واًملٗم٤موشم٤مت سملم  ني اًمقضمقدذمصؾ فمٝمقره٤م أٟمٔم٤مئر ُملٕم٤مدًم٦م ذم 

ة قمغم وضمقد ُمراشم٥م وي٘مقم اًمٕمدل ذم ٟمٔم٤مم اًمٜمِم٠مة اًمٙمقينّ .. راده٤مأفؿمخقصٝم٤م و

ؿم٠م فمٝمقر آظملالف واًمٜم٘مص وهذا هق ُمـ .خملٚمٗم٦م ودرضم٤مت ُملٗم٤موشم٦م ًمٚمقضمقد

 .واًمٕمدم

سم٠مصؾ  قذم اعمخٚمقىم٤مت أُمقر ٓ شملٕمّؾ ًمٜم٘مص اًملٗم٤موت وآظملالف وا وٕنّ 

سمؾ هل ُمـ ًمقازم وُم٘ملْمٞم٤مت شمٚمؽ  نيا ًمٞم٧ًم خمٚمقىم٤متّٟمفأ :يأ نياخلٚمؼ

ـّ  نياعمخٚمقىم٤مت ا مّ أ. ح سمٕمض خمٚمقىم٤مشمف قمغم سمٕمضد رّج قاخل٤مًمؼ  سم٠منّ  ومٛمـ اخلٓم٠م اًمٔم

ُمـ ومٕمؾ اًمٗم٤مقمؾ ه وم٢منّ  نيٟم٘مض اًمٕمداًم٦م واحلٙمٛم٦مإمم  يومٝمق اًمذي ي١مدّ  نياًمؽمضمٞمح

. عمخٚمققاُمـ  :يني أاًمٌنمّي 

ويمامًٓ حمْم٤ًمني وومٕمٚمٞم٦م  ني يم٤مٟم٧م وضمقدًا سوم٤مً ؾم٦مني ومٚماّم ة اعم٘مدّ هلّل ا اًمذات اإلمّ أ

قمـ  :ًمقؾم٤مئطني وسم٤مًمل٤مزماومٙم٤مر وٕه٦م قمـ شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ واني ُمٜمّز اً ذإظم٤مًمّم٦مني ومٝمل 

وًمذا وم٤مًمٕمدل   سمٛمٕمٜمك . ات اًمؽمضمٞمح اًملل هل ُمـ ًمقازم آضملامع اًمٌنمّي يمٞمٗمّل 

ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف سمٛم٘مل٣م . وقمٚمٞمامً   طمٙمٞمامً يمقن اهل٩ماًملٜم٤مؾم٥م واًملقازن   ُمـ ًمقازم 

ة ُمـ نّي رء ُم٘م٤مدير ُمعأّي ًمٌٜم٤مء  نّ أيٕمٚمؿ  نيةوطمٙمٛملف اًمٕم٤ممّ  نيقمٚمٛمف اًمِم٤مُمؾ

ووٛمـ دائرة  نيذًمؽ اًمٌٜم٤مء شمِمٞمٞمدب شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مس ليركّ ُمـ ومٝمق  نيوًمذا. اًمٕمٜم٤مس

اًمٕمدل  دمغّم شمٕم٤مممني ي سمقصٗمٝمام صٗمللم ُمـ صٗم٤مت احلّؼ  نيارشم٤ٌمط اًمٕمدل سم٤محلٙمٛم٦م

يمٛم٦م ُمـ ني يمام شمٔمٝمر اًمحيًلحّؼ  ىمدر ُم٤مخمٚمقق ب ُمـ ظمالل ومٞمْمف قمغم يمّؾ  ّي اإلًمف

 ومٞمٚمًقفوقمغم ىمقل ال. طمًـ وأصٚمح ٟمٔم٤ممأسمدقمف هق أظمالل يمقن اًمٜمٔم٤مم اًمذي 

وًمـ ي٠ميت طمٙمؿ .. د طمٙمؿ ٓئؼ همػم طمٙمؿ احلّؼ جٓ يق»: ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد

ني ومل يقضمد رء يمام يم٤من يٜمٌٖمل دُأوِج رء ُمقضمقد ىمد  ني ويمّؾ احلّؼ  احلٙمؿَ  ُل يٗمُض 



ني
قل

لث
ة ا

ال
س

ر
 

 

 

 ..شٓ يٜمٌٖمل وضمقده

ود ُمٕمٜمك جن يٙمقن ًمٚمٙمقن واًمقأة هق هلّل ٓزم احلٙمٛم٦م واًمٕمٜم٤مي٦م اإل ٕنّ و

ن يٙمقن وؾمٞمٚم٦م أا مّ إسمٜمٗمًفني و ن يٙمقن ظمػماً أا مّ إرء يقضمدني  وم٠مّي ني وهم٤مي٦م

صؾ أح يني هل شمقضوُمريداً  وم٤محلٙمٛم٦م ُمـ ًمقازم يمقٟمف قمٚمٞمامً ... اخلػمإمم  ًمٚمقصقل

رادةني ومٚمٞمس هل٤م قمالىم٦م سمّمٗملل اًمٕمٚمؿ واإل نيا اًمٕمداًم٦ممّ أ. ًمٚمٙمقن ةّي ة اًمٖم٤مئاًمٕمّؾ 

ـّ  ا ُمـ صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ ّٟمفأي أ نية اهلله٤م سم٤معمٕمٜمك اًمذي ُمّر شمٙمقن ُمـ ؿم١مون وم٤مقمكمّ وًمٙم

 .وًمٞم٧ًم ُمـ صٗم٤مت اًمذات

 

  ې  ې: شمٕم٤ممم ُم٘مّمده ذم سمٞم٤من ٟمجده٤م هم٦م اًملقطمٞمد قمٜمد اإلُم٤ممسمال

ذ ضمٕمؾ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إ ؛عم٤مً عاخلالئؼ ٓ حتٞمط سم٤مهلل  نّ أ ومٌلّم  ني[110: ـمف]ى   ى

ومال . وٓ ىمٚم٥م يثٌلف سم٤محلدّ  نيومال ومٝمؿ يٜم٤مًمف سم٤مًمٙمٞمػ. ص٤مر اًم٘مٚمقب اًمٖمٓم٤مءأبقمغم 

: اًمِمقرى]ٹ ٹ   ٿ  ٿٿ ٿ ٺ.  يمام وصػ ٟمٗمًفّٓ إشمّمٗمف 

اًمذي همٓم٤مء هق ال اإلُمٙم٤مينّ  احلدّ ف. ؿمٞم٤مء رء ُمثٚمفٕا ؿمٞم٤مء ومٚمٞمس ُمـظمٚمؼ إ. [11

قمجزه قمـ و نية اعمٛمٙمـهق ؾم٥ٌم عمحدودّي  وهذا احلدّ  نيؾم٦مذات اعم٘مدّ لخيٗمل ا

سمؾ هق وضمقد سف  نيوضمقدّي  شمٕم٤ممم طمدّ  ا مل يٙمـ ًمفوملّ . لوّ إ طم٤مـم٦م احلّؼ إ

ذم ُم٘م٤مم ذاشمف  احلّؼ  نّ إسمؾ . ؿمٞم٤مءطم٤مـم٦م واًمًٚمٓم٦م قمغم إوم٘مد يم٤من ًمف اإل نيسيح

وهلذا ورد اًمٜمٝمل قمـ اًملٗمٙمر ذم . ته قمـ اًملٕمٞمٜم٤مُمٜمّز  وهمٞمٌف اعمٜمٕمقت سم٤مًمٙمٜمز اخلٗمّل 

ر دم ذات اهلل أحَلَد » :إلُم٤مما لذم ىمقوذات اهلل  ُّ ر دم صٍٚ ف ومـ  ٍّؽ . مـ  ٍ

وهذا ُم٤م يلٌلم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٞم٨م مل يِملٛمؾ ُمـ ُمٕمروم٦م اًمذات ذم . شأرصد

ّٓ إهمٚم٥م      ىئ    مئ   حئ: يم٘مقًمف شمٕم٤ممم نيوشمٜمزهي٤مت سومف نيقمغم شم٘مدي٤ًمت حمْم٦مإ

. [180: اًمّم٤موّم٤مت]ی ی ی ی ىئ ىئ: وىمقًمف ني[155: رةاًمٌؼ]يئ

قم٤ٌمدة  :ياًمٕمٌقدّي٦مني أاهلل صٗم٦م  دشمقطملذم  ؾمٛمك صٗم٤مت اإلُم٤ممأ نّ أؾمٜمرى 
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طمٞم٨م  نياحلٛمد ًمذات اهلل ُم٘م٤ممإمم  وهل وصقل اًمٕم٤مسمد. ؿمٞم٦م ومٞمٝم٤م اًمٞم٘ملم قم٤ٌمدة ٓ

ووقمده  نيه ورزىمفَح نَ وهق همػم ُمرشمٌط سمٕمٓم٤مي٤مه ومِ . ه اهللٕنّ  ؛احلٛمد ُم٘مّمقر قمغم اهلل

ذه اعمرشم٦ٌم ُمـ اًمٞم٘ملم وه. طمد اًمّمٛمدإ ه احلّؼ ُم٤م ٕنّ نّ إو نيم إسمدّي يديـ سم٤مًمٜمعاعمقّح 

ـّ  هلل مٚ ظبد ؽ ضًًّٚ إ» : ُمـ ُم٘م٤مم اًم٘م٤مئؾّٓ إ دركٓ ُت  اًمل٤ممّ   وٓ خقؾًٚ  ز ؽدم ج

ُمف أىمرب شمٕمٌػم ىمدّ  نّ إف نيوهبذا. شفًِبٚدة ؾًبد ؽ إلالً أمـ ٕٚركز بؾ وجد ؽ 

ة قمغم اإلىمرار اًمِمٕمػمة اًمداّل  اًمٙمقٟمف ؛اًمًجقد ةهق ؿمٕمػم عم٘م٤مم احلٛمد اإلُم٤مم

 .واحلٛمد هق قملم اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل .ة وشمًٌٞمحٝم٤مسم٤مًمّمٛمدّي  اًمل٤ممّ 

وُمٜمف . إٟم٤م وإخ واًمٜمٔمػمإمم  اًمٕمٚمٛمل يٜمٔمر اإلُم٤مم وُمـ هذا اعمحّؾ 

قمغم آرشم٤ٌمط اعمقصمقق سملم احل٤مُمد  اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ شم٠مؾمٞم٤ًمً  يٌلدئ اًمًػم ذم طمريم٦م

 .قمٌقدوامل ًمٕم٤مسمدسملم او نيواعمحٛمقد

قمٌقدّي٦م ني «شمؽسمؽ قمرُف » اعمٕمروم٦م قمغم ىم٤مقمدة سمذاشمف طمّؼ  قمرف احلّؼ ُي  وطملك

 أنّ ذًمؽ . ةسمٛمخٚمقىم٤مشمف سم٤مًملٌٕمّل  قمروم٦م سم٤مهلل ُمٕمروم٦مً ًملّمػم امل ؛سم٤مخلٚمؼ ُم٤مم ًمٚمحّؼ اإل

قم٤ٌمرة قمـ آرشم٤ٌمط  ة قمٛمقُم٤مً واًملٌٕمّل . هت٤مهل ُمٕمروملف ًمذاشمف ذم شمٌٕمّل اًمٕمٌقدّي٦م طم٘مٞم٘م٦م 

ّٓ طمّمقًمف  ٓ يلؿّ ُمر أسمٌمء ذم  ني ٟم٤ًمن ظمّمقص٤مً اإل ةوذم ُم٘م٤مم شمٌٕمّل . هبذا اًمٌمءإ

. ق ؾمٚمقيمفيمؼم ُمـ شمٕملّم وضمقده وحتّؼ أن يرشمٌط سمٌمء حتّمؾ ًمف سمف وم٤مئدة أهل 

 رشم٤ٌمط اًمذي حيّمؾ سمف اًملٕملّم ٓذم هذه احل٤ملني هل ُمٕمروم٦م ااًمٕمٌقدّي٦م وملٙمقن 

هذا آرشم٤ٌمط هؾ اعمٕمروم٦م قمغم شمًٛمٞم٦م أويّمٓمٚمح . ق اًمًٚمقيملواًملحّؼ  اًمقضمقدّي 

 .«ةة إصكمّ اًملٌٕمّل » اؾمؿب

قم٤ممل إمم  ذم اًمًٗمر احلٛمد ًمذات اهللني ينمع اإلُم٤ممقمٌقدّي٦م شم٠مؾمٞم٤ًًم قمغم 

. إؿمٙم٤مل اًملداومع سملم اإلٟم٤ًمن واإلٟم٤ًمن طمّؾ إمم  وُمـ ومْم٤مء احلٛمد يٛميض. اًمٜم٤مس

قمؼم اًملٜم٤مفمر قمغم ىم٤مقمدة اًملٕمّرف اخلاّلق سملم  ره اإلُم٤مماًمذي أفمف واحلّؾ 

 .ةاًمٙمثرة اًمٌنمّي  قم٤متُمٜمقّ 

ذم ضمقهر اًمٕمالىم٦م اًملل ٓ شمني ن يؽمؾمخ قمؼم طمريم٦م أف ؾمٞمٙمقن عم٤ًمر اًملٕمّر 
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ومٝمق ذم احلّٞمز اًمذي يِمٝمد ومٞمف  نيا ُمٞمدان هذا اجلري٤منمّ أ. واخلٚمؼ سملم احلّؼ  شمٜمٗمّمؿ

ومًٞمٙمقن قمغم اإلُم٤مم اعمٌلم . وهق ُم٤م اصٓمٚمح قمٚمٞمف سمٕم٤ممل اًمِمٝم٤مدة .قمغم اخلٚمؼ احلّؼ 

 شمٌٕم٤مً  نيويٌلّم ويٕمّٚمؿ وي٘مٞمؿ اًمقزن سم٤مًم٘مًط سملم اًمٜم٤مس دّل ن يأوؾمط هذا اًمٕم٤مملني 

. ؾم٦مل ذم اًمنميٕم٦م اعم٘مدّ إوّ  ًمل٘مريرات احلّؼ 

ني واًمٕمٚمؿ هيلػ َل مِ عَ  ملِ اًمٕمٚمؿ ُم٘مرون سم٤مًمٕمٛمؾني ومٛمـ عَ  نّ أ ي٘ملم اإلُم٤مم

 نّ أذ هيلػ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمٛمؾني ومذًمؽ يٕمٜمل إو. ارحتؾ قمٜمف نيّٓ إو نين أضم٤مسمفإسم٤مًمٕمٛمؾني ف

إمم  ةظمراضمف ُمـ اًم٘مقّ إسمقضمقب  نيةُملالزم ُمع وضمقده سم٤مًم٘مقّ ٟمداء اًمٕمٚمؿ ًمّم٤مطمٌف 

. ؾمٌٞمؾ اًمٜمًٞم٤من ن مل يًلج٥م ذاك اًمّم٤مطم٥م ارحتؾ قمٜمف قمٚمٛمف ؾم٤مًمٙم٤مً إاًمٗمٕمؾني ف

ي٤منوهبذه اعمٕمروم٦م . احلّؼ  اإلُم٤مم ًم٘مد قمرف طملك ني ذم اخلٚمؼ احلّؼ  أدرك َهَ

 قمٛمؾ ويمّؾ ني احلّؼ  ىمقل ومٞمف يٜمحٙمؿ سم٘مقل يمّؾ  نيقمٚمامً قمٜمده سمالهم٦م لص٤مرت اًم٘مد 

 ًٓ حمّص  ُمراً أ اًمٜم٤مس قمٜمد اإلُم٤مم ًمٞم٧ًم اعمٕمروم٦م سمحّؼ . يٜمحٙمؿ سمٕمٛمٚمف

اهلل  ٟم٤ًمن همػم ُمٜم٘مٓمع قمـ طمّؼ اإل طمّؼ  نّ أذًمؽ  نيهلّل إهل دومع  سم٘مدر ُم٤مسم٤مٓيمل٤ًمب 

 ُمـ ُمراشم٥م آٟم٤ًمن ُمرشم٦ٌمً  ل جيٕمؾ طمّؼ وّ إ احلّؼ إمم  ةطم٤مًم٦م اًمٕمٚمقّي واإل. ذم اخلٚمؼ

سمٕمروة وصم٘مك وصقًٓ ة ميمثرة اًمٌنمّي ذم قم٤ممل ال طمّؼ  يٖمدو يمّؾ  وسمذًمؽ. ذات احلّؼ 

اهلل  ة ُم٤م ُمـ وم٤مصؾ سملم طمّؼ ذم اًمرؤي٦م اًمٕمٚمقّي و. ةذم قم٤ممل اًمقطمدة اإلهلّل  سم٤محلّؼ 

ـّ . ٟم٤مسوطم٘مقق ال ة ُمـ ىمٞمقُمّل  ٟم٨ٌّم قمغم هذه اًمرؤي٦م ت اً اًمقصؾ سمٜم٤مء تصال ًمٙم

 قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘مؾ اًمٖمريبّ  سمٜمكٟم٤ًمن اًملل اإل ةٓ قمغم حمقرّي ني شمٕم٤ممم قمغم اًمقضمقد احلّؼ 

. اًمقضمقدإمم  ة ورؤيلفوُملف اًمٗمٚمًٗمّل ُمٜمظ

اٟمٌث٤مىمف ُمـ دائرة  ا وإخ واًمٜمٔمػم ذم ُم٘م٤مًم٦م اإلُم٤ممنٕىمقام اًملٜم٤مفمر سملم ا

. اه٤مة ضم٤مري٦م قمغم آؾملقاء وٛمـ هذه اًمدائرة ومال شملٕمدّ ومٝمذه اًمثالصمّل . ةّي إًمقه

ني ٓ اًمٕم٤مروم٦م سم٤محلٛمد هلل ني وهق أُمػم اعم١مُمٜملم اًم٘م٤مئؾ سم٤مًملٜم٤مفمر اًمذي هق إٟم٤م

ٓ يٙملٗمل  نيويّمٜمّٗمٝمؿ نيصػ اًمٜم٤مسريم٤مّن٤مني وطملم يأريمـ ُمـ  هنّ إ .ةارق اًمثالصمّل يػ

 ُي٘مِحؿُ ـم٤مر اًمّمقرةني واٟمام إسم٤مًملقصٞمػ واًملّمٜمٞمػ قمغم ٟمحق ُم٤م يٗمٕمؾ اعمٜمٗمّمؾ قمـ 
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وطم٤مُمؾ إُم٤مٟم٦م واإلُم٤مم  اًمرؾمقل ٟمٗمًف داظمؾ طم٘مؾ اًملٗم٤مقمؾ سمقصٗمف ويّص 

. اعمٌلم

إلُم٤مم وإخ واًمٜمٔمػم ذم طمريم٦م طمْمقر ا هق ذاً إ اًملٜم٤مفمر ذم آضملامع اًمٌنمّي 

ـّ و نياًمقاىمع وُمٌلدأ  .طايٜمٌٖمل ًمف آٟملٔم٤مم قمغم اًمٍماهللني  قمٜمد وزمّ هذا احلْمقر  ًمٙم

 ؿم١مون ًمٞملقمّم  قمغم اًمقزمّ  اومؽموف احلّؼ  اًمٍماط هق ىمٌقل اًملٙمٚمٞمػ سمقصٗمف واضم٤ٌمً 

. ظمٚم٘مف

أخ  شمٜمزيؾإمم  ذم اًمٜمٝم٩م   ومٕم٤مئد ر اإلُم٤مما ُمٜم٤مط اًملٙمٚمٞمػ   يمام ؾمٞم٘مّر مّ أو

وهذه اعمقىمٕمٞم٦م شمٚمؽ اًملل شملجغم سمٕم٘مد . اًمٕم٤مروم٦م سم٤محلٛمد هلل واًمٜمٔمػم ذم ُم٘م٤مم إٟم٤م

 ُمـ احلّؼ  سمدءاً  نيةاينّ ئمٝمر ذم قم٤ممل اًمٜم٤مس وىمقاُمف ؾمػم إٟم٤م ذم ُمٕمراج احلّؼ  إهلّل 

واًمًػم ذم . ةة ذم أدُمّل اًمٜمٔمػمّي إمم  وصقًٓ  نييامنة ذم اإلإظمقّ إمم  اُملداداً  نيلوّ إ

هق ؾمػم ُمل٤ًموق ُمع  قمغم اًمٜمحق اًمذي يٛمٚمٞمف اًمٕم٘مد اإلهلّل ة اينّ ُمٕمراج احلّؼ 

 ني ومٞمف يرضمق اًم٤ًمئر قمٜم٤مي٦م احلّؼ ؾمػم ذم اخلٚمؼ سم٤محلّؼ  أّٟمف يأ. ةاًم٘مقاٟملم اًمل٤مرخيّل 

إمم  ويرؿمدهؿ نييدسّمر ؿم٠مّنؿ نيخي٤مًمٓمٝمؿ. وشم٠ميٞمده ًمٞمٗمٚمح سمام أُمر سمف ذم قم٤ممل اًمٜم٤مس

. احلّؼ 

. ُمـ ٟمٗمًف سم٤مدئ٤مً  ي٦م احلّؼ ق سمٕمٜم٤ملاًمخدٟمٞم٤م  ذماًمًػم  ظمطّ  ًم٘مد وّوح اإلُم٤مم

ًٚ  يٚ بّْل »: شمف ٓسمٜمف احلًـا ضم٤مء ذم ويّص وُمؿّ  ؾٔام بْٔؽ وبغ  اجًؾ ٍٕجلؽ مٔزإ

ُٛ فٍْجلؽز واـره فف مٚ  ُره هلٚأف. ؽرك
وٓ  يِؿ ـام ٓ . حبٛ فٌرك مٚ حُتِ

 ّٛ ّٛ أن  يِؿز وأ حت واشتَبح مـ . فٔؽإن ن ُ َس أ حجلـ إػ مجٔع افْٚس ـام حت

ه هلؿ مـ ٍٕجلؽز وٓ امـ افْٚس بام  رض ؿبحف مـ ؽركز وارَض ت سٍٕجلؽ مٚ 

ن يَٚل أا ٓ حتٛ مٚ ظِّٝ مؿّ  ل ـّؾ قمٚ  ًِؿز بؾ وٓ تؿّؾ ن إ َؾ مٚ ٓ  ًِؿ و

يامن بٚهلل رأس افًَؾ بًد اإل نّ أواظِؿ يٚ بْل  .... ٓ يُقنوٓ  جلٖل ظاّم . فؽ

  كمـ مًٚذ فز ح بّد  وٓ خر ؾّٔـ ٓ يًٚذ بٚدًروف مـ ٓ. مداراة افْٚس

 وجدت مجٔع مٚ يتًٚيش بف افْٚس وبف يّن إز ف ًؾ اهلل إػ اخلالص مْف شبٔالً 
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 .شه  ٌٚؾؾْث ثِثٚه اشتحجلٚن وثُؾ  زيتًٚينقن مؾء مُٔٚل

إمم  ذم رطمٚم٦م اًملٙمٚمٞمػ إلصالح قم٤ممل اًمٙمثرةني اًمٕمقدة ُمٜملٝمك ُمٕمراج اإلُم٤مم

 ذم يمّؾ  إًمٞمفاًمرضمقع ُمـ  ومال ُمٜم٤مص ق سملقطمٞمده شمٕم٤مممُمر ُملٕمّؾ أ وُم٤م دام يمّؾ . اعمٌدأ

ن ّنجقا ٟمٗمس وهق ُم٤م يٌّٞمٜمف اعمقطّمدون ُمؿّ . ٟم٤ًمينّ ق سملدسمػم آضملامع اإلؿم٠من ُملٕمّؾ 

وهذا اًم٘مقل . اًمٌداي٤متإمم  اًمٜمٝم٤مي٤مت هل اًمرضمقع إنّ  :ومٞم٘مقًمقن. ّن٩م اًمٌالهم٦م

ة سم٤مروسمع نيأصٚمف وُمٌدئفإمم  خمٚمقق ًمٚمرضمقع صؾ اعمٞمؾ واًمٕمِمؼ ًمٙمّؾ أيؽمضمؿ 

. وـمٜمفإمم  همري٥م صؾ قمقدة يمّؾ أهق  :ظمرىأُ 

 :وُمٜمٝم٤م نيات اًمقضمقدذرّ  اعمٌدأ يِمٛمؾ يمّؾ إمم  هذا اعمٞمؾ أنّ ويٕمل٘مد إوًمٞم٤مء 

دة واًمٕمزم ارشمٔمٝمػم هذا آقمل٘م٤مد ُمـ ظمالل اإل ة اًملٙمٚمٞمػ اإلهلّل اإلٟم٤ًمنني وُمٝمؿّ 

اهلل قمؼم إصالح إمم  ل ُمٜم٤مزل اًمًػمأوّ  واإلرادة قمٜمد إوًمٞم٤مء شمٕمدّ . ةداء اعمٝمؿّ أقمغم 

ومٚمؿ يٗمّمؾ سملم قم٤ٌمدة احلٛمد . ومٜم٤مه ذم ّن٩م اإلُم٤ممذًمؽ ُم٤م ألِ . ون اخلٚمؼؿم١م

. ٟم٤ًمينّ ة اًمٕم٤ٌمدة ذم اإلضملامع اإلواًملٜمزيف هلل اًمقاطمد إطمد اًمّمٛمدني وسملم ومٕمكمّ 

وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف يمِمقاهد وُمقازيـ ذم أقمامل اًمٜم٤مس اهلل ؾمامء أطمٞم٨م شملٛمٔمٝمر 

 .ودم٤مرهبؿ

ف ني جيد اعمٙمّؾ ةوّي َل  احلٙمٛم٦م اًمعَ شمٌلّم يمام  نيوعّم٤م يم٤من ذم اًملج٤مرب قمٚمؿ ُمًلحدث

 :ُم٤مم ُم٘ملْمٞملم يٜمٌٖمل ًمف إظمذ هبام وهق يٛميض ذم ُم٤ًمر اًملٙمٚمٞمػأٟمٗمًف  اًمرؾم٤مزمّ 

خي٤مـمٌف  احلّؼ  نّ أف ن يٕمٚمؿ اعمٙمّؾ أوىمقاُمف  إلق اخلىٚب اإلهلّلز: ادَتٙ إّول

هذا  ٟمّص  نّ أة سم٤مؾملٛمرار طمٞم٤مشمفني وهذه اعمخ٤مـم٦ٌم ُمًلٛمّر  نّ أرءني و ذم يمّؾ 

ذم اًمّمحػ اعمٓمٝمرةني ومٛمٕم٤مٟمٞمف ُمقدقم٦م ذم ٟمٗمس  ن طُمِٗمَظ رؾمقُم٤مً إابني اخلط

 ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ:وذم إيمقان ُمـ طمقًمف نيفاعمٙمّؾ 

يمقان ُم٤م ىم٤مُم٧م وٓ اؾمل٘م٤مُم٧م أّن هذه إيٕمٚمؿ و ني[53: ومّّمٚم٧م]ېئ ېئ ېئ ۈئ

إمم  ب هب٤مف قمٚمٞمٝم٤م واًمل٘مّر ف واضم٥م اًملٕمّر ة اًملل قمغم اعمٙمّؾ هلّل  هبذه اعمٕم٤مين اإلّٓ إ

 .هللطمية ا
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اهلل يراه  نّ أف ن يٕمٚمؿ اعمٙمّؾ أامه٤موُم١مدّ  إلق افرؤيٜ وادراؿبٜز: ادَتٙ افثٚين

ومٕم٤مًمف ؾمٕمد ؾمٕم٤مدة ٓ أقمـ  سم٤مًمرو٤مضم٤مءشمف  إن هذه اًمرؤي٦م نّ أو نيرؤي٦م ٓ شمٜم٘مٓمع

ومٝمق  نين ضم٤مءشمف سم٤مًمًخط ؿم٘مل ؿم٘م٤موة ٓ يًٕمد سمٕمده٤مني وسمذًمؽإيِم٘مك سمٕمده٤مني و

 .ومٕم٤مًمفأ ُمٓم٤مًم٥م سم٠من يراىم٥م ٟمٗمًف ويراىم٥م اهلل ذم يمّؾ 

ة شمٗمؽموٝم٤م ع صمالصم٦م ُم٘ملْمٞم٤مت شمٗمّمٞمكمّ يـني شملٗمّر مج٤مزمّ ُمـ هذيـ اعم٘ملْمٞملم اإل

اًملٕم٤مُمؾ ُمع )و (آؿملٖم٤مل سم٤مهلل)ة وهل ذوط اًمٕمٛمؾ ذم ُمٞم٤مديـ اًملجرسم٦م اًمل٤مرخيّل 

 .(أو ُمع ؾم٤مئر اعمقضمقدات ؿمٞم٤مءاًملٗم٤مقمؾ ُمع إ)و. (اًمٖمػم

 نّ أوق ًمالؿملٖم٤مل سم٤مهللني وه خمؾنّ أف يدرك اعمٙمّؾ  نيلوّ إ ذم اعم٘مل٣م اًمٗمرقمّل   

 ّٓ إ ف ؿمٞمئ٤مً ومام يٕم٘مؾ اعمٙمّؾ . سمداً أو ره سم٤مهلل دائامً ن يذكّ أآؿملٖم٤مل سمٖمػمه يٜمٌٖمل 

 .ه ومٞمفُمر رّب أوجيٕمٚمف هذا اًمٌمء يٕم٘مؾ 

 قمامًٓ أف ي٠ميت اعمٙمّؾ  نّ إاًملٕم٤مُمؾ ُمع اًمٖمػمني ف :يأ  ذم اعم٘مل٣م اًمٗمرقمل اًمث٤مينني 

شمٞم٤من سمٛمثؾ هذه اإل ذم ذات اًمقىم٧م سمحّؼ  ًمٖمػمه اً ًمّم٤محلف يٌٜمٞمٝم٤م قمغم اقمل٘م٤مداشمف ُم٘مّر 

ف هذه ب اعمٙمّؾ شمقضمٞمٝمٝم٤م سمام قمٜمده ُمـ اقمل٘م٤مداتني يمام يرّت  قمامل اًمّم٤محل٦مني وسمحّؼ إ

 .سمح٥ًم ُم٤م ي٘ملْمٞمف اًمّم٤مًمح اًمٕم٤ممّ  قمامل مجٞمٕم٤مً إ

إمم  فضمف اعمٙمّؾ ومٞمف ي٧ّم ني وؿمٞم٤مءومٝمق ُم٘مل٣م اًملٗم٤مقمؾ ُمع إ نيا اًمث٤مًم٨ممّ أ  

ةني ّي اشمف اعمنموقم٦مني وطمٗمظ طمٞم٤مشمف اعم٤مدّ رو٤مء طم٤مجإىمّمد باعمقضمقدات ُمـ طمقًمف 

هدافني يمام شمٗمٕمؾ ومٞمف هذه اعمقضمقدات ف هب٤م سمح٥ًم هذه إومٞمٗمٕمؾ ومٞمٝم٤م ويلٍّم 

ومل٘مقم سمٞمٜمٝمام  يٕم٤مروٝم٤م وأهداف ر ومٞمف سمام يقاومؼ هذه إظمرىني وشم١مّث هل إُ 

 .رواًمل٠مصمػمقمالىم٤مت إظمذ واًمٕمٓم٤مء واًمل٠مّث 

 نيذم صٛمٞمؿ هذه اعم٘ملْمٞم٤مت ٟم٤مً يبّ  شمدظمؾ صمالصمٞم٦م إٟم٤م وإخ واًمٜمٔمػم دظمقًٓ 

ُم٤م أو  لوّ إ ف سم٤محلّؼ جلٝم٦م صٚم٦م اعمٙمّؾ  مج٤مزمّ ق ُمٜمٝم٤م سم٤معمًلقى اإلؾمقاء ُم٤م شمٕمّؾ 

ف سمٛمٜمٕمٓمٗم٤مت وشمٕم٘مٞمدات جلٝم٦م صٚم٦م اعمٙمّؾ  ق ُمٜمٝم٤م سم٤معمًلقى اًملٗمّمٞمكمّ يلٕمّؾ 

ًمٞمف قمغم اًملٕمٞملم يٛمٙمٜمٜم٤م ومٝمؿ ُم٤م ذه٥م إ ه٤م هٜم٤م. وؿمقاهمؾ آضملامع اًمٌنمّي 
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ه نّ إإذ  ٕطمقال اًمٜم٤مس ذم طمرايمٝمؿ اًمل٤مرخيل؛صٜمٞمػ ذم اًملقصٞمػ واًم٧م ُم٤مماإل

صؾ اخلٚمؼ وسملم أُمّٞمز سملم اًمٜمٔمػم ذم ُم٘م٤مُمف اًملٙمقيٜمل طمٞم٨م اًملٕم٤مدل واًمل٤ًموي ذم 

 .اًمٜمٔمػم ذم قم٤ممل اًمٙمثرة وآظملالف واًملداومع ذم طم٘مقل اخلػم واًمنّم 

م صالت اًمقصؾ سملم يٜمظّ  اً رر٤مينّ  ن يٜمِمئ قم٘مداً سمٛم٘م٤مًملف أ راد اإلُم٤ممأًم٘مد 

 نييمٝمذا يٖمّٞم٥م طم٤مل اًملٖم٤مير وآظملّم٤مم واًمٕمداوة قم٘مداً  نّ أيٕمٜمل  ًمٙمـ ٓ. ساًمٜم٤م

اًمٜم٤ميمثلم واًم٘م٤مؾمٓملم : إمَِم صمالصم٦مة ؾمالُمّل قمداء اًمدوًم٦م اإلأصمٜم٤مء ظمالوملف صٜمّػ أومٗمل 

 .واعم٤مرىملم

 نيا اعم٤مرىمقنمّ أيـني وصح٤مب صّػ أصح٤مب اجلٛمؾني واًم٘م٤مؾمٓمقن أاًمٜم٤ميمثقن هؿ 

ـم٦ٌم اًمِم٘مِم٘مٞم٦م ُمـ ّن٩م اًمٌالهم٦م اًمخوذم . صح٤مب اًمٜمٝمراون ُمـ اخلقارجأومٝمؿ 

ا مّ أو نيشؾِام هنوٝ بٕٚمر ُٕثٝ ضٚئٍٜز ومرؿٝ ُأخرىز وؿجلط آخرون»: ي٘مقل

إمم  اعم٤ملني واًمًٕمل قم٧م سملم اجلِمعني وطم٥ّم صٗم٤مت هذه اًمٓمقائػ وم٘مد شمقزّ 

ارة إثٟم٤مهٞمؽ سم٤مخلقارج اًمذيـ اُمل٤مزوا سم٤مًملٙمٗمػم واًمٕمٜمػ و نيواًمٜمٗم٤مق نياًمًٚمٓم٦م

 .اًمٗملـ

ة مل  أطمقال إمّ ًمٞمٌلّم  إوالع اًمذي ووٕمف اإلُم٤مم ثهذا اًملّمٜمٞمػ اعمثّؾ 

ث اُملدادًا ضمقهري٤ًم ًمٞمٌٚمغ ُمثّؾ  هق يٛملدّ  ومٝم٤م. قمـ اًملٜم٤مفمر اًمرر٤مين يٙمـ سمخ٤مرج

 نيًٓ وشمٌدّ  اً وشمٖمػّم  ذم قم٤ممل اًمٙمثرة طمريم٦مً  ة هٜم٤م شمدرك أنّ وم٤مٕٟم٤م اًمٕمٚمقّي . اخلّمقم

: آي٦م إُمر اإلهلل سم٤مًمدومع يمام ذم رٞمؿني وزمٍ إمم  لن يلحقّ أذم حلٔم٦م ُم٤م يٛمٙمـ  وم٤مًمٕمدوّ 

      ڳ ڳ ڳ ڳ گ     گ گ گ  ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ

 ہ  ۀ    ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ  ں  ں ڱني [34:ومّّمٚم٧م]ڱ ڱ

 .[35: ومّّمٚم٧م]ہ

صٚؾح ظدّوك » :شمٔمٝمر أيل٤من قمغم يمامهلام ذم ُم٘م٤مم اًملٓمٌٞمؼ ذم ىمقل اإلُم٤مم 

ّٕف ممّٚ أمر اهلل دم ظبٚده ظدّوك بقء أصّد مٚ يُٚؾٖ »: وىمقًمف نيشوإن ـرهز ؾ٘

 .شظِٔف مـ أن  ىٔع أمر اهلل ؾٔف
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ني اًمذي يٌدأ ُمـ إٟم٤م وذم هذيـ اعم٠مصمقريـ ُم٤م يٗمّمح قمـ آُملداد اًمرر٤مينّ 

ُمف احلٙمامء وذًمؽ ُم٤م ي٘مّل . اً ن يم٤من ًمؽ قمدوّ إاًمٜمٔمػم وإمم  اًمٕم٤مروم٦م سم٤محلٛمد هللني

 اهلل ذم ذ قمغم ىم٤مقمدة احل٥ّم ؛ إلإوّ  قمغم ُمراشم٥م آرشم٤ٌمط سم٤محلّؼ أواًمٕمروم٤مء ذم 

طمٞم٨م إوًمٞم٤مء ٓ ظمقف قمٚمٞمٝمؿ وٓ . واًمٙمره ذم اهلل يًلقي اعمقطّمد قمغم اًمٍماط

 .هؿ حيزٟمقن

ًمٚمٛمٗمٝمقم هي٤مٟمف ذم  نّ إوُمثٚمام يني ُمٗمٝمقم اًمٜمٔمػم قمغم اًمٗمرد واعمجٛمققم٤مت ف

وُم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ اًمٌّٞمٜم٤مت سمّمدد آظملالف . دي٤منومْم٤مء احلْم٤مرات وإ

 ي ُم٤م يٗميضحرؾم٤مٓت اًمقودي٤من ُمـ ظمالل إ حلّؼ ر ـمرق ُمٕمروم٦م اع وشمٙم٨ّم واًملٜمقّ 

ٟم٤مفمر تذًمؽ ُم٤م جيٕمؾ ُمٌدأ ال. لوّ إ ل واحلّؼ وّ اعمّمدر إإمم  سمٞم٤من اًمرضمقعإمم 

ر قمـ احل٘مٞم٘م٦م اًمقاطمدة ذم ُمـ اًمٙمثرة ذم قملم اًمقطمدةني سمحٞم٨م يٖمدو اًملٙم٨ّم  اً ضب

ُمـ هق  قمراق وإًمًـآظملالف ذم إًمقان وإ نّ أني ذًمؽ ٟم٤ًمينّ صؾ اإلإ

. آي٤مت اهلل وؾمٜم٦ّم ُمـ ؾمٜمـ اخلٚمؼ

 

 *     *     *

:اهلوامش
                                                   

 .1997سمػموت  ةنيؾمالُمّل اًمدار اإلني 82ص: اًمٕمدل اإلهللني ُمرشم٣م ُمٓمٝمري ( )

. 82ص. ن. م ( )

 .1997ني سمػموتني اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمريبني 130ص: اًمٕمٛمؾ اًمديٜمل ودمديد اًمٕم٘مؾني ـمف قمٌد اًمررـ ( )

. 740  739ص : ّن٩م اًمٌالهم٦م ( )

. 130ص: اًمٕمٛمؾ اًمديٜمل ودمديد اًمٕم٘مؾني ـمف قمٌد اًمررـ ( )
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االسخبذاد اىفنشي وجزس اىعطاىت اىسٍاسٍت 
أهىًة التكىين والتنشئة األخالقًة لمنخب والقًاّدات 

  

 نبٍل علً صالح: اأُلستاذ* 

 

شمٕم٤مين جملٛمٕم٤مشمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م طم٤مًمٞم٤ًم ُمـ جمٛمققم٦م أزُم٤مت وُمٚمٗم٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م واىملّم٤مدي٦م 

ل ة قم٤مًم٘م٦مني شمٜمل٘مؾ ُمـ قم٤مم إمم آظمر ُمـ دون اًمٌح٨م اجلدي قمـ طمٚمقواضملامقمل

ىمري٤ًٌم طملك  شمٚمؽ إزُم٤مت ؾملجد ـمري٘مٝم٤م ًمٚمحّؾ  أنَ وٓ أقمل٘مد .. ضمدي٦م ودائٛم٦م هل٤م

سمرسمٞمع اًمثقرات اًمٕمرسمٞم٦م اًملل ضسم٧م أُمقاضمٝم٤م ؿمقاـمئ  يمّ ُمع سمزوع ومجر ُم٤م ُس 

ب وإومئدةني اًمرسمٞمع همػم مجٞمؾني وٓ يًٕمد اًم٘مٚمق ًمٞمس ٕنّ .. اًمٕمرب هٜم٤م وهٜم٤مك

ـمٌٞمٕم٦م اعمٜملٍميـ  سمؾ ٕنّ .. وإُمؾ واًمٕمٛمؾ ه ومّمؾ اًمٜمِم٤مط واحلٞمقي٦موًمٞمس ٕنّ 

سمٕمٞمد ذم إقم٤مدة اضمؽمار أصؾ اعمِمٙمٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م ُمٜمذ  ومٞمف رسمام ؾمل٤ًمهؿ إمم طمدٍ 

. ة وُمِمٙمٚم٦م اًمًٚمٓم٦م واحلٙمؿ واحلري٦موهل أزم نيىمرون

شمٜمققم٦م وًمٞمس ُمـ وطملك ٟمٙمقن ُمٜمّمٗملم وىم٤مرئلم ًمٚمحدث ُمـ زواي٤مه امل نيـمٌٕم٤مً 

ُمـ  اً يم٧م يمثػما طمّر ه يٙمٗمل هذه اًمثقرات أّٟمفسمد ُمـ اًم٘مقل سم٠منّ  زاوي٦م أطم٤مدي٦مني ٓ

اعمًلٜم٘مٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م أؾمٜم٦م اًمٖم٤مرىم٦م سمٙمثػم ُمـ أوطم٤مل اًمٗمٙمر 

                                                   

سم٤مطم٨م ويم٤مشم٥م ؾمقرّي ُمٝملّؿ سمِم١مون وإؿمٙم٤مًمٞم٤ّمت اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦ّمني سمٙم٤مًمقريقس ذم هٜمدؾم٦م اًمٓم٤مىم٦م  (*)

 .اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦ّم
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م أؿمٞم٤مء ضمديدة ًمٚمجامهػم اًمٕمرسمٞم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م اًمديامهمقضمٞم٦م اًمل٘مٚمٞمدي٦م اًملل مل شم٘مدّ 

.. ىمقد ـمقيٚم٦مواإلؾمالُمٞم٦م قمغم ُمدى ع

وإذا ُم٤م أردٟم٤م أن ٟمٙمقن أيمثر دىم٦م وحتديدًا ذم شمقصٞمػ اعم٠مزق اًمٗمٕمكم اًمراهـ 

 :ه يٛمٙمٜمٜم٤م حمقرشمف ذم إُمقر اًمل٤مًمٞم٦ماًمذي ٟمٕم٤مٟمٞمفني وم٢منّ 

اًمث٘م٤موم٦م اًمٜم٘مدي٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م اًملل يٛمٙمـ سمٛم٘مدوره٤م ظمٚمؼ  (أو شمٖمٞمٞم٥م) همٞم٤مب .1

 جم٤مل ؾمٞم٤مد وومْم٤مء اضملامقمل قم٤مم ُمْم٤مد ًمالؾملٌداد اًمٗمٙمري واًمًٞم٤مد

 .أؿمٙم٤مًمف وصقره اًم٘م٤مئؿ سمٙمّؾ 

وٛمقر اًمققمل آضملامقمل اًمٕم٤مم ذم جملٛمٕم٤مشمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م سمّمقر  .2

اًمقىم٧م اًمذي شمٕملؼم وُمٗم٤مهٞمؿ وطم٘م٤مئؼ آؾملٌداد اًمٗمٙمري اًمل٤مرخيلني ذم 

آؾملٌداد اًمًٞم٤مد هق سمٞم٧م اًمداءني وهق اًمذي جي٥م أن  أنَ شمٚمؽ اجلامهػم 

اًمٙمقارث وإظمٓم٤مء واعمّم٤مئ٥م  يمؾ (شمٚمؽ اجلامهػم اًمٖمٗمػمة)ق قمٚمٞمف شمٕمّؾ 

ًمٗمٙمر اًملل اسملٚمٞم٧م هب٤م دون ُمٕمروملٝم٤م أو إطمج٤مُمٝم٤م قمـ ومٝمؿ ووقمل دور ا

 .واًم٘مٛمع اعمٕمرذم ذم ذًمؽ يمٚمف

اًم٘مدرة قمغم متٞمٞمز آؾملٌدادني واًملٜمٌف عمخلٚمػ أؿمٙم٤مل  (أو شمالر)اٟمٕمدام  .3

 .اعمخٗمٞم٦م قمغم اًم٤ًمطم٦م آضملامقمٞم٦م طمْمقره

اعم١مصمرة اًملل  (اًمٌنمي٦م اًمٜمققمٞم٦م)ي٦م وم٘مدان اإلرادة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٙملٚم٦م اجلامع .4

ىمد ٓ هتدف سم٤مًمدرضم٦م إومم إمم ىمٚم٥م ٟمٔم٤مم احلٙمؿ أو اؾملالم اًمًٚمٓم٦مني سمؾ 

إمم إصالح وشمٖمٞمػم أروٞم٦م وىمقاقمد اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد ٟمٗمًفني وإمم شمٙمقيـ 

ُمٜم٤مخ وأروٞم٦م وىم٤مسمٚمٞم٦م ومٙمري٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م ضمديدة ويمل٤مسم٦م شم٤مريخ ؾمٞم٤مد 

ة واًمرسمٞمع اإلٟم٤ًمينني سمٕمد أن دمػ وصم٘م٤مذم ضمديد شملٗملح ومٞمف يمؾ أًمقان احلٞم٤م

. ًا ورُمقزًا وؿمخقص٤مً ومٞمف يمؾ ُمٜم٤مسمع آؾملٌداد أومٙم٤مر

إمم ُمًخ هقي٦م    يملِمخٞمص ّن٤مئل ٕزُملٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اعم٘مٞمٛم٦م  ى يمؾ ذًمؽ أدّ 

 ؛اإلسمداعاإلٟم٤ًمنني ووضمقدهني وشمدُمػم إظمالق واًمٗمْمٞمٚم٦مني وىملؾ اًمٕمٚمؿني وظمٜمؼ 
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ويٜمٛمٓمف سمٕم٤مدات وشم٘م٤مًمٞمد  آؾملٌداد اًمٗمٙمري اًمذي ي٘مٛمع روح اإلٟم٤ًمن ٕنّ 

ُملٙمٚم٦ًم ضم٤مُمدةني يدومٕمف ًمٙمل يٚملزم سم٘مٞمؿ اعمجلٛمع اعمًلٌد اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمٜمٗم٤مق 

ر وُم٤م إمم قم٤مء اًملٓمفّ ق واًمٙمذب واًملدضمٞمؾ وادّ قمٞم٦م وآزدواضمٞم٦م واًملٛمّؾ واإلمّ 

.. ذًمؽ

اًميورة اًمٕمٛمٚمٞم٦م شملٓمٚم٥م اًمٌح٨م اعمٕمٛمؼ قمـ أؾم٤ٌمب أَن ُمـ ظمالل ذًمؽ ٟمجد 

ي٦م إمم طم٤مًم٦م احلٓم٤مم واخلراب اعمجلٛمٕمل اًمٕمريب طمدوث شمٚمؽ إزُم٤مت اعمٗمض

ل جمددًا أُم٤مم حمٜم٦م وهذا ُم٤م ي٘مقدٟم٤م دوُم٤ًم إمم اًمقىمقف اعمل٠مُمؾ واعمحّؾ .. اًمراهـ

اًمٕمريب اًمذي أصم٧ٌم سمجدارة ويمٗم٤مءة ٓ ٟمٔمػم هل٤م ىمدرشمف قمغم  (آؾملٌداد اًمًٞم٤مد)

. اًملحقٓت واًملٖمػمات اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤ٌمت ذم وضمف يمّؾ 

عمٕمرذم قمـ أؾمس آؾملٌداد وقمقاُمؾ وٕمػ واٟمحٓم٤مط هذا اًمل٘مخ ا إِنَ 

ذم  (اًمثروةني اًمًٚمٓم٦مني اعمٕمروم٦م)قمغم صمالصمٞم٦م اًم٘مقة  رُمقزه وٟمخٌلف احل٤ميمٛم٦م اًم٘م٤مسمْم٦م

جملٛمٕم٤مشمٜم٤م وأوـم٤مٟمٜم٤مني ي٘مليض ُمٜم٤م سمداي٦ًم اًمٕمقدة إمم ومٝمؿ ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م ذم ُمٕم٤مضمؿ 

.  احلدي٨م قمـ هذا اعمٗمٝمقم اخلٓمػماًمٚمٖم٦م اًملل اؾملٗم٤مو٧م ذم

ي٘مقم  (اؾملٌدّ )آؾملٌداد ًمٖم٦ًمني هق اؾمؿ ًمٗمٕمؾ  أنَ قمجؿ اًمقؾمٞمط وم٘مد ضم٤مء ذم امل

د آؾملٌداد ني ومال سمد أن يلجّس (اعمًلٌد)ًمٞملحٙمؿ ذم ُمقوققمف  ؛(ُمًلٌد)سمف وم٤مقمؾ 

واؾملٌد إُمر . ذه٥م: واؾملٌدّ .. اؾملٌد سمفني اٟمٗمرد سمف: ذم ؿمخص أو ومئ٦مني ي٘م٤مل

يفني ومٝمق ٓ يًٛمع همٚم٥م قمغم رأ: همٚمٌف ومٚمؿ ي٘مدر قمغم وٌٓمفني واؾملٌد سم٠مُمػمه: سمٗمالن

. إٓ ُمٜمف

اؾملٌد ومالن سمٙمذاني أي اٟمٗمرد سمفني ومٞم٘م٤مل اؾملٌد سم٤مُٕمرني : أُم٤م ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب 

  .يًلٌد سمف اؾملٌدادًا إذا اٟمٗمرد سمف دون همػمه

. آؾملٌداد سم٤مًمٌمءني اًملٗمّرد سمف: وذم ذح ّن٩م اًمٌالهم٦م

ء اؾمل٠مصمر ومالن سم٤مًمٌم: وإمم ذًمؽ ذه٥م اجلقهري ذم اًمّمح٤محني طمٞم٨م ىم٤مل

. اؾملٌد سمف
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اؾمل٠مصمر سم٤مًمٌمء اؾملٌد سمفني : يمام أؿم٤مر اًمٗمػموز آسم٤مدي إمم اعمٕمٜمك ذاشمف قمٜمدُم٤م ىم٤مل

..  (ني ُم٤مدة سمدد341ص.وظمص سمف ٟمٗمًف

أي .. إذًا آؾملٌداد هق آؾملئث٤مر اعمٓمٚمؼ سم٤مًمًٚمٓم٦م واًملِم٨ٌم اًمٕمٜمٞمػ سم٤محلٙمؿ

وم٘م٤ًم وهق يٙمقن قم٤مدة ُمؽما.. ؾمٚم٥م احلٙمؿ اًمّم٤مًمح ُمـ أهٚمف وأصح٤مسمف احل٘مٞم٘مٞملم

ُمع دم٤موز ؿمٌف يمكم ًمٚم٘م٤مٟمقن واًمٜمٔم٤مم اًمذي يرقمك اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم ذم اًمدوًم٦مني 

وطمرُم٤من اًمٜم٤مس ُمـ ِم٤مرؾم٦م طم٘مقىمٝمؿ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ذم اًم٘مقل واًملٕمٌػم وآٟملخ٤مب 

واعمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٗمٕم٤مًم٦مني سمٕمد أن شملؿ قمٛمٚمٞم٦م اًمًٞمٓمرة اًمٙم٤مُمٚم٦م قمغم ُم٘مدرات 

اٟمٞم٦مني وإًمٖم٤مء ؿمخّمٞم٤مهتؿ اعمًل٘مٚم٦م أظمريـ اعم٤مدي٦مني وشمدُمػم ىمٞمٛمٝمؿ اعمٕمٜمقي٦م واإلٟمس

واعملٛمٞمزةني وشم٘مزيٛمٝمؿ وُمًخٝمؿني ًمٞملؿ حتقيٚمٝمؿ إمم جمرد أشم٤ٌمع أو قمٌٞمد ًمدى 

احل٤ميمؿ اعمًلٌدني وذًمؽ سمٗمٕمؾ اًم٘مقة اعم٤مدي٦م اًم٘م٤مهرةني واعمٕمٜمقي٦م اعمْمٚمٚم٦م اًملل شمٚمٖمل 

اًم٘مقاٟملم وشمٕمٓمؾ اًملنميٕم٤متني ودمٕمؾ ُمـ إرادة اعملًٚمٓملم ىم٤مٟمقٟم٤ًم وٟمٔم٤مُم٤ًم وؾمٌٞماًل 

جي٥م أن ُيٕمٛمؾ سمفني إذ ًمٞمس هٜم٤مك ُمـ طمد أو ُمٕمٞم٤مر أو و٤مسمط أو رادع ُم٤م أوطمد 

ومٝمق يًّخر يمؾ ؿمئ إلرادشمف ورهم٤ٌمشمف وٟمزقم٤مشمفني ٓ سمؾ إٟمف يٕملؼم ٟمٗمًف .. ًمٚمٓم٤مهمٞم٦م

. (ومٝمق اًمدوًم٦م واًمدوًم٦م هق)ًم٘م٤مٟمقن اًمٗمّمؾ واعمٕمٞم٤مر احل٘مٞم٘ملني ا

ظمٚمدون اًمٜم٘مٞم٥م اؾملخدم ُمّمٓمٚمح آؾملٌداد  سم٤مطم٨مال أنَ وىمد ٓطمٔمٜم٤م 

ىم٦م سملم احل٤ميمؿ اًمذي يٚملزم سم٤مًم٘م٤مٟمقن ىمقًٓ وومٕماًلني واحل٤ميمؿ اًمذي يٙمقن ىمقًمف ًمٚملٗمر

وم٢مذا وضمد اًم٘م٤مٟمقنني وًمٙمـ احل٤ميمؿ حيلٙمر ؾمٚمٓم٦م شمٕمديؾ وشمٖمٞمػم . وومٕمٚمف هق اًم٘م٤مٟمقن

ومٝمق  نيسم٘م٤مٟمقن أؾم٤مد اًم٘م٤مٟمقن ومٝمق إذن طمٙمؿ ُمٓمٚمؼني وإذا ىمٞمدت ؾمٚمٓم٦م احلٙمؿ

. طمٙمؿ دؾملقري

ك أمهٞم٦م طمٙمؿ مج٤مقم٦مني يمام أن هٜم٤مأو  ىمد يٙمقن احلٙمؿ آؾملٌدادي ومردي٤مً و

اًمذي يٜمٌع ُمـ اظمؽماق اًمدوًم٦م ًمٚمٛمجلٛمعني  (آؾملٌداد)ًملقضمٞمف اًمٜمٔمر ٟمحق ٟمققمٞم٦م 

آطملٙم٤مر اًمٗمٕم٤مل عمّم٤مدر »رة يمٌػمة جيٛمٕمٝم٤م ظمٚمدون ذم قم٤ٌمرة وهٞمٛمٜملٝم٤م قمٚمٞمف سمّمق

. ش اعمجلٛمعاًم٘مقة واًمًٚمٓم٦م ذم
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م ًمٗمٙمر ّي يمذًمؽ ٟمجد شمٕمريٗم٤ًم آظمر ًمالؾملٌداد يٜم٘مٚمف طمًـ طمٜمٗمل ذم قمروف اًمؼ

ني وذًمؽ سم٤مقمل٤ٌمر (سم٤مئع آؾملٌداد وُمّم٤مرع آؾملٌٕم٤مدط)قمٌد اًمررـ اًمٙمقايمٌل ذم 

آؾملٌداد هق احلٙمؿ اًمذي ٓ شمقضمد سمٞمٜمف وسملم إُم٦م راسمٓم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمٕمٚمقُم٦م ُمّمقٟم٦م »

وٓ قمؼمة ومٞمف سمٞمٛملم أو قمٝمد أو ديـ أو شم٘مقى أو طمؼ وذف . سم٘م٤مٟمقن ٟم٤مىمد احلٙمؿ

. شُم٦مو قمداًم٦م وُم٘ملْمٞم٤مت اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مأ

رة اإلؿم٤مرة إمم ُمٕمٜمك ىمٞمٛم٦م ٟم٤م هٜم٤م ٟمرى ضووٕن إؿمٞم٤مء شمٕمرف سمٕمٙمًٝم٤مني وم٢منّ 

. ٓؾملٞمْم٤مح اًمّمقرة اًمٕمٙمًٞم٦م عمٕم٤مين وُمرادوم٤مت آؾملٌداد (اًمٕمدل)

 

إن اًم٘مقاٟملم  :وًمل٠مؾمٞمس اعمٕمٜمك اعمراد شمقوٞمحف سمخّمقص ىمٞمٛم٦م اًمٕمدل ٟم٘مقل

ُمٞم٦مني ذم سمٚمد ُم٤مني شمٕمٙمس أو واًملنميٕم٤مت اًملل يلؿ ؾمٜمٝم٤م ويمذًمؽ إؿمٙم٤مل اًملٜمٔمل

.  قمـ شمّمقر اًمًٚمٓم٦م ًم٘مٞمٛم٦م وُمٗمٝمقم اًمٕمدلشمٕمؼّم 

ه ذم إٟمٔمٛم٦م احل٤ميمٛم٦م اعمًلٌدة شمًػم إُمقر سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وسمقضمف قم٤ممني وم٢منّ 

سمٞمٜمام ذم إٟمٔمٛم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م شمًػم إُمقر ُمـ أؾمٗمؾ إمم . دوُم٤ًم ُمـ أقمغم إمم أؾمٗمؾ

. أقمغم وسم٤مًمل٤ٌمدل

ي٤مة اًمًٞم٤مؾم٦م وآضملامقمٞم٦م إمم طمد أٟمف يٌدو وشمٌدو أمهٞم٦م ىمٞمٛم٦م اًمٕمدل ذم اًمح

سملٜمٔمٞمٛمٝم٤م اًمًٞم٤مد واًم٘م٤مٟمقين  (دوًم٦م)ن ٟمٕملؼمه٤م اًمنمط إؾم٤مد ًمقضمقد أ ـمٌٞمٕمٞم٤مً 

. وآضملامقملني وم٢مذا هم٤مب اًمٕمدل ومٜمحـ أُم٤مم أي ؿمٙمؾ اضملامقمل آظمر همػم اًمدوًم٦م

وق وم٤مًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد اًمٕم٤مدل هق اًمذي يٕمٛمؾ ًمّم٤مًمح اعمجلٛمعني وحيؽمم طمؼ

.  (دوًم٦م اًم٘م٤مٟمقن)ىمٞمؿ اعمقاـمٜم٦م وي

قمغم    ـمك اًمث٘م٤مذمذم اعمع  آؾملٌداد يًلٜمد أؾم٤مؾم٤ًم  أنَ وُمـ اعمٕمروف 

اعمقروصم٤مت واعمٜم٤مظم٤مت اًمل٘مٚمٞمدي٦م اًم٤ًمئدة طملك اًمٚمحٔم٦م ذم جملٛمٕم٤مشمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م 

 (احلديث٦م   اًم٘مديٛم٦م)ئاًم ُمـ يٜم٤مسمٞمع اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ه يلٖمذى داواإلؾمالُمٞم٦مني يمام أنّ 
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قمغم ىم٤مقمدة اًم٘مٝمر واًملٖمٚم٥م واعمٚمؽ    ٓ ُم٤م رطمؿ ريبإ  اًم٘م٤مئٛم٦م سمٛمجٛمٚمٝم٤م 

.. اًمٕمْمقض وؿملك أٟمقاع وُمٜم٤مسمع اًمٕمّمٌٞم٤مت اًمٓم٤مئٗمٞم٦م

ُمٜمذ طمروب   اؾمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم وىمد أصمٌل٧م اًملجرسم٦م اًمز

 أنَ    ٓمني وطملك قمٝمقد آؾمل٘مالل اًمِمٙمكمظمقة إقمداء ذم سمقايمػم اإلساإل

ة ىمني٤ًم ًملٜمٔمٞمامت أظمرى داظمؾ اعمجلٛمع جملٛمٕم٤مشمٜم٤م وأوـم٤مٟمٜم٤م ٓ شمزال ُمرهتـ

اًمٕمِمػمةني أو احلزبني أو اًمٓم٤مئٗم٦مني أو ُمريم٥م ُمـ سمٕمض هذه /يم٤مجلٞمشني أو اًمٕم٤مئٚم٦م

ويٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمالطمظ ذم اعمث٤مل واحل٤مًم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٙمثػم ُمـ . اًملٜمٔمٞمامت أو يمٚمٝم٤م

شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مس حت٧م ىمٞم٤مدة طمزب  اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة اضملامع يمّؾ 

و ومرد ُمًلٌد واطمدني يٜمٌٖمل شم٘مديًف وشم٘مديؿ ومروض اًمقٓء واًمٓم٤مقم٦م ًمف ذم أو ومئ٦م أ

يمؾ إوىم٤متني سمام يقطمل ويم٠مٟمٜم٤م أُم٤مم قم٘مٚمٞم٦م وص٤مئٞم٦م سمدائٞم٦م مل يٖم٤مدر ومٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن 

. حلٔم٦م وضمقده إوًمٞم٦م قمغم ؾمٓمح هذه إرض

إذًا ٟمحـ ٟم٘مػ طم٘مٞم٘م٦ًم ذم ُمقاضمٝم٦م أزُم٦م ُمٗمّمٚمٞم٦م وُمّمػمي٦مني ره٤مُن اًملخٚمص 

وٟمحـ ٟمٕمٞمش ذم قمّمقر احلداصم٦م واًملٓمقر   إذ هؾ يٕم٘مؾ .. شمٞم٤مزُمٜمٝم٤م وضمقدٌي سم٤مم

دون سم٤مىمل   شمٌ٘مك اًمِمٕمقب اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م أن  آٟمٗمل٤مح اًمٙم٤مُمؾ  واعمٕمروم٦م و

قمرو٦م قمغم ُمدار شم٤مرخيٝم٤م اًمًٞم٤مد احلدي٨م ٕزُم٦م وضمقد إٟمٔمٛم٦م    ؿمٕمقب اًمٕم٤ممل

م اًمدقمؿ اًمِمٛمقًمٞم٦م اًملل وصٚم٧م إمم اًمًٚمٓم٦م سم٘مقة اًمٕمًػ واًمٕمٜمػ اًمٕم٤مريني وزخ

اخل٤مرضملني وشمًٚمٓم٧م قمغم رىم٤مب اًمٕم٤ٌمد واًمٌالدني وطم٤مومٔم٧م قمغم ـمٖمٞم٤مّن٤م اًمِم٤مُمؾ 

إُمر اًمذي ضمٕمؾ هذه اًمِمٕمقب شمٗمْمؾ .. سم٤مًمًٞمػ واًمٕمًػ واًم٘مٛمع وآؾملٌداد

اًمريمقن واًمًالُم٦م واًمرى اًمًٚمٌل سمقاىمع احل٤ملني واًملزام أىمَم طمدود آٟمْم٤ٌمط 

ىمع اًمٞمقُمل ُمـ أُمـ اإليمراهل اًم٘مني ذم ُمقاضمٝم٦م ضمح٤مومؾ ىمقى إُمر اًمقا

. وضمٞمقش وهمػمه٤م

قمغم ُمًلقى ُمٕم٤مجل٦م  ت يمؼمىُمـ هٜم٤م وذم ُمقاضمٝم٦م ُم٤م حيدث ُمـ شمراضمٕم٤م

إزُم٤مت اعملالطم٘م٦م اعملّمٚم٦م سمٛمٚمٗم٤مت ُمٜمٓم٘ملٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م واًمٜم٤ممج٦م أؾم٤مؾم٤ًم قمـ اًمٕمجز 
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واًمٗمِمؾ اًمٙم٤مُمؾ ذم إصالح ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمٔمؿ اًملًٚمٓمٞم٦م إُمٜمٞم٦م واًمٌػموىمراـمٞم٦م 

قمغم ُم٧م اًمٕمريب ُمـ اعمحٞمط إمم اخلٚمٞم٩م طم٤مًم٦م ؿمٌف اًمص أنَ يٛمٙمـ أن ٟمٕملؼم  نياعمٝمٞمٛمٜم٦م

ُم٤م هق  نيي٦م اعملزايدة واعملقاًمٞم٦م سم٤مٟملٔم٤ممشمٚمؽ اهلزائؿ واعمآد اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضملامع يمّؾ 

شمٚمؽ إقمامل اًمِمٜمٞمٕم٦م اًمٔم٤معم٦م اًملل ارشمٙم٧ٌم  ًمٙمّؾ  (؟!ـمٌٞمٕمٞم٦م وُمٜمٓم٘مٞم٦م)إٓ ٟملٞمج٦م 

 ّٓ ٟملقىمع ُمـ ُمقاـمـ ضم٤مئع  وٓ شمزال شمرشمٙم٥م يقُمٞم٤ًم سمح٘مفني وًمذًمؽ يٜمٌٖمل قمٚمٞمٜم٤م أ

ُمٕم٤مرو٤ًم أو  ظم٤مئػ حمٌط ُمًلْمٕمػني قم٤مـمؾ قمـ اًمٕمٛمؾني ووم٤مىمد ًمألُمؾني أن خيرج

ًمديف ُم٤م يٙمٗمٞمف ُمـ اهلٛمقم واعمخ٤موف وإزُم٤مت  أنَ إذ  ؛ُمٜم٤مسًا ًم٘مْمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م

وآسملالءات واًمْمٖمقـم٤مت اًمٞمقُمٞم٦م قمغم اًمّمٕمٞمد اعمٕمٞمٌم واًمِمخخ 

ًمٕم٤مم اًمذي شملقزع آهلامُم٤مت وآضملامقملني وطملم يٗمرغ ُمٜمٝم٤م ىمد يٗمٙمر سم٤مًمِم٠من ا

وىمقى إُمر اًمقاىمع  ني(اًمٜمٔمؿ اعمًلٌدة)طمقًمف سملم ىمقى إُمر اًمقاىمع اًمداظمكم 

اًملل ٓ شمزال شمٕملؼم سمالدٟم٤م اعملٛمٞمزة سمٓم٤مىم٤مهت٤م  (اًم٘مقى اًمدوًمٞم٦م اًمٙمؼمى)اخل٤مرضمل 

. وصمرواهت٤م هدوم٤ًم عمٕمٔمؿ ؾمٞم٤مؾم٤مهت٤م واؾمؽماشمٞمجٞم٤مهت٤م وُمّم٤محلٝم٤م

ن ُمـ ظمالهل٤م شمٕمري٦م ويمِمػ أؾمس وريم٤مئز وًمٚمقصقل إمم إؾم٤مًمٞم٥م اًملل يٛمؽ

ُمـ ُمٕمروم٦م قمقاُمؾ سم٘م٤مئف وُمٔم٤مهر اؾملٛمراريلف اًملل  آؾملٌداد اًمٕمريب اًم٘م٤مئؿني ٓ سمدّ 

:  وهذه اًمٕمقاُمؾ هل.. يلؿ اًمٚمجقء إًمٞمٝم٤م هبدف إقم٤مدة إٟمل٤مضمٝم٤م ذم جملٛمٕم٤مشمٜم٤م

ُمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم قم٘مقل جملٛمٕم٤مشمٜم٤م  نيطسم٘م٤مء صم٘م٤موم٦م اًمٓم٤مقم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء وآؾملٕم٤ٌمد اعمٜمؿّ  (1

اًمديـ ذم أؾم٤مؾمف هق  أنَ ًمداٟمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦مني ُمع ًمقيمٞم٤مت اًمٜم٤مس ذم بوس

طم٤مًم٦م ومٙمري٦م صمقري٦م ُملحررة ُمـ يمؾ ىمٞمد أو صٜمؿني وهق دقمقة إمم اًمثقرة قمغم اًمذات 

واًملحرر واحلري٦م وآؾمل٘مالل وقمدم اًملٌٕمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م أو اًمًٞم٤مؾمٞم٦م هلذا اًملٞم٤مر أو 

طم٤مومؾ سم٠مطم٤مدي٨م  ور اعمًٚمٛملم    دؾم٧مواًم٘مرآن اًمٙمريؿ .. ذاك اًمِمخص واحلزب

وآي٤مت احلري٦م واًملحرر وقمدم اشم٤ٌمع ؾمٜم٦م وشم٘م٤مًمٞمد أسم٤مء وإضمداد وصم٘م٤موم٤مت 

وسم٤مًمل٤مزم وم٘م٤مقمدة آؾملٌداد ُمريمقزة هٜم٤م ذم اًم٘مٚم٥م واًمققمل ىمٌؾ .. إوًملم

واًمْمٖمقـم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م قمغم اًمذات اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ هذا اًمٜمٔم٤مم أو ذاك  نياًمًٚمقك
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آؾملٌداد يٌدأ ويٜمٓمٚمؼ هٜم٤م ُمـ اٟملّم٤مر اعمرء  احل٤ميمؿني وأؾم٤مس آٟملّم٤مر قمغم

واًمٗمرد قمغم ذاشمف سملٗمجػم وإًمٖم٤مء وٟمٗمل أصؾ ومٙمرة آؾملٌداد واًملٕمّم٥م ذم وقمٞمف 

. اًمذايت اًمداظمكم ىمٌؾ اعمقوققمل اخل٤مرضمل

قمدم ىمٜم٤مقم٦م اًمٜمخ٥م احل٤ميمٛم٦م ذم جملٛمٕم٤مشمٜم٤م أصاًل سمٗمٙمرة اًملٖمٞمػم اًمًٚمٛملني  (2

ُم٘مراـمٞم٦م وطم٘مقق اإلٟم٤ًمن وإقمٓم٤مء وآٟمل٘م٤مل اهل٤مدئ ٟمحق قمٝمقد احلري٦م واًمدي

إصؾ ذم اًمدوًم٦م أن شمٙمقن حم٤ميدة وُمًل٘مٚم٦م  وأنّ . اًمٜم٤مس طم٘مقىمٝم٤م ويمراُم٤مهت٤م

يمراسمٓم٦م ُمدٟمٞم٦م حتؽمم اؾمل٘مالًمٞم٦م اًمٗمرد احلر اعمل٤ًموي اًم٘م٤مدر قمغم شمًٞمػم أُمقرهني 

 احلٙمقُم٤مت جي٥م أن ختْمع ًمٚمٛمراىم٦ٌم واعم٤ًمءًم٦مني وأنّ  وأنّ . وحتديد أهداومف اًمٕمٚمٞم٤م

إُم٦م هل  جي٥م أن خيْمٕمقا ًمٚم٘م٤مٟمقن واعمح٤مؾم٦ٌم اعمًلٛمرةني وأنّ  احلٙم٤مم سمدورهؿ

وًمٞمس اًمٗمرد احل٤ميمؿ سمٛمزاضمف وضمِمٕمف  ني(وهل وًمٞم٦م قمغم ٟمٗمًٝم٤م)ُمّمدر اًمًٚمٓم٤مت 

يمح٤ميمؿ ُمًلٌد )طمٞم٨م ٟمراه يلخذ . وشمٙم٤مًمٌف قمغم اًمٙمرد واًمًٚمٓم٦م واًمثروة

اًمقؾم٤مئؾ اعمٛمٙمٜم٦م وطملك همػم اعملّمقرة ًمٚمٌ٘م٤مء  يمّؾ  (وؾمٚمٓم٤من ُمٓمٚمؼ اًمّمالطمٞم٤مت

أومٙم٤مر أو ِم٤مرؾم٤مت همػم ـمٌٞمٕمٞم٦م يٛمٙمـ أن يِملؿ ُمٜمٝم٤م  احلٙمؿ وُمقاضمٝم٦م أّي  ذم

طملك ًمق يم٤من  ني(سم٢مّن٤مء ؾمٚمٓم٤مٟمف آؾملٌدادي)ٕٟمف هيدد رائح٦م اٟمٗمل٤مح ديٛم٘مراـمل 

اعمجلٛمع ذم أشمقن ساقم٤مت وطمروب أهٚمٞم٦م  يذًمؽ ؾمٞم١مدى إمم اّنٞم٤مر اًمدوًم٦م ورم

قمغم وخ٤مُملف   واًم٤ٌمىمل يمٚمف  نيُمدُمرة ٓ شمٌ٘مل وٓ شمذرني ومٝمق يمح٤ميمؿ أصؾ

 .جمرد ومرع وقمٔمٛملف  

سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ ُمًٛمٞم٤مهت٤م ىمقُمٞم٦م   ىمٞم٤مم اًمٜمخ٥م واًمٜمٔمؿ اًمًٚمٓمقي٦م احل٤ميمٛم٦م  (3

سم٤مًمٕمٛمؾ قمغم شمٗملٞم٧م وإذاسم٦م ُم٤م شمٌ٘مك ُمـ قمالىم٤مت ووؿم٤مئ٩م    و همػممه٤مأو ديٜمٞم٦م أ

اضملامقمٞم٦م إجي٤مسمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م سملم اًمٜم٤مسني يم٤مًمٕمالىم٤مت إهّي٦مني وقمالىم٤مت اًملآًمػ 

واًملٙم٤مومؾ آضملامقمل اًملل ىمدُملٝم٤م إدي٤من ًمإلٟم٤ًمنني وطمْملف واًملٕم٤مود واًملٕم٤مون 

.  قمغم شمٕمزيزه٤م وشمرؾمٞمخٝم٤م ذم خملٚمػ أٟمٔمٛم٦م ؾمٚمقيمف اًمٗمردي وآضملامقمل

أو  نيا قمـ ـمريؼ ذاء اًمقٓءإمّ    وٓ يزال يلؿ ويلحرك   وهذا اًملٗملٞم٧م شمؿّ 
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اؾملخدام اًمٕمٜمػ واًم٘مٛمع اًمٕم٤مري اًمذي يلجًد ويلٛمثؾ ذم هذا اًمٜمٛمق اًمنـم٤مين 

ني واًملل حتقًم٧م وفمٞمٗملٝم٤م ُمـ واضم٥م ر٤مي٦م اإلٟم٤ًمن (إُمـ)ضمٝمزة احلامي٦م ٕ

وإوـم٤من واحلدودني إمم ر٤مي٦م ُمـ هؿ ذم ؾمدة احلٙمؿ ُمـ اًمٜمخ٥م وُمرايمز اًم٘مقى 

وإذاسملف وشمٖمٞمػم أؾمس  (شمرويع اعمجلٛمع)ى إُمر إمم اًمًٚمٓمقي٦م اًم٘مٝمري٦مني طملك ًمق أدّ 

ظمالق واًمٗمْم٤مئؾ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م قمٞمِمف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم احلري٦م واعم١ًموًمٞم٦م وإ

أي أٟمف أصٌح٧م ُم١مؾمًل٤م اجلٞمش واًمنمـم٦م ُمـ أهؿ دقم٤مئؿ ٟمًؼ احلٙمؿ . احلٛمٞمدة

صقرة دوًم٦م اعمخ٤مسمرات هل طم٤مًم٦م قمرسمٞم٦م  إِنَ  :ويمام ىم٤مل أطمدهؿ. اًمٗم٤مؾمد اعمًلٌد

ي٘مقم قمغم اًم٘مقة واًمٕمٜمػ وآؾملٌدادني  (خمٚمقق وخؿ)وهل دمًد طم٤مًم٦م  نيؿم٤مئٕم٦م

. وف وًمٞمس ُمـ اًمنمقمٞم٦مويًلٛمد أؾم٤ٌمب اؾملٛمراره ُمـ اًمخ

ومٞمٔمٝمر ُمٓمٛمقس    وهق أؾم٤مس ٟمِمقء وسمٜم٤مء وشمٓمقر اًمقـمـ  ا اًمٗمرد قمٜمدٟم٤م أمّ 

 واوح وٟمققمل وُم٤ٌمذني أو إرادة اًمِمخّمٞم٦مني و٤مُمر اًمْمٛمػمني ُمٗمل٘مرًا ًمققمل ذايت

ُمًل٘مٚم٦م طمٞم٦مني إذ شمراه ُمٞم٤مًٓ إمم شمٗمْمٞمؾ آؾملًالم واخلٜمقع واًمرى اًمًٚمٌل 

ا اجلامقم٦م قمٜمدٟم٤م وم٘مد أقم٤مدوه٤م إمم وأمّ . لسمحٞم٤مشمف قمغم ُمٖم٤مُمرة اًملٛمرد وآؾمل٘مال

ُمٕمٜم٤مه٤م اًم٘مديؿ اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمٕمّمٌٞم٦م واًم٘مراسم٦م اًمروطمٞم٦م أو اًمٕم٘مٞمدي٦م أو اًمدُمقي٦مني أي 

أّن٤م أوح٧م سمٕمٞمدة ضمدًا قمـ أن شملحقل إمم مج٤مقم٦م ُمدٟمٞم٦م طمرةني ُملقطمدة ُمـ طمقل 

. يمؾ إدي٤من اًمرؾم٤مًمٞم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ظمٞم٤مرات إرادي٦م ـمققمٞم٦م يمام أرادهت٤م

اعمًلقى هٜم٤م شمٙمٛمـ قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٗمٙمري اًمث٘م٤مذمني وشملقؾمع ذم  واعمِمٙمٚم٦م

اعمٜمٔمقُم٤مت آضملامقمٞم٦م اًمّمٖمرى اعمٜملٛمٞم٦م عمرطمٚم٦م ُم٤م  أنَ اًمًٞم٤مدني وهل شملٛمثؾ ذم 

اًمًامح سم٢مىمح٤مُمٝم٤م ذم يمؾ  إِنَ يع اًم٘مٞم٤مم سمدور ؾمٞم٤مد وـمٜملني سمؾ ىمٌؾ اًمدوًم٦م ٓ شمًلط

ة ومّمؾ ٕقمْم٤مئٝم٤م قمـ ؾمٞمؾإمم و   سم٤مًميورة  ُم٤م يلٕمٚمؼ سم٤محلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م حيقهل٤م 

هذا ُم٤م حيّمؾ ذم أيمثر ُمـ دوًم٦م قمرسمٞم٦م يمام رأيٜم٤م  وُمـ اعم١مؾمػ أنَ . سم٘مٞم٦م ُمقاـمٜمٞمٝمؿ

 .ذم طم٤مًم٦م اًمٕمراق أظمػماً 

اٟمٜم٤مني ُمع ـمٖمٞم٤من قمدم وضمقد إقمالم طمر ُمًل٘مؾ إٓ ومٞمام ٟمدر ذم داظمؾ سمٚمد (4
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وطم٤مًمٞم٤ًم همػم رؾمٛمل إذ أصٌح٨م يمثػم ُمـ وؾم٤مئؾ إقمالُمٜم٤م   وضمقد إقمالم رؾمٛمل 

ُمقاٍل هق ضمزء ُمـ ضمٝم٤مز    ة ُمٜمٝم٤م ُمرشمٌٓم٦م هبذه اجلٝم٦م أو شمٚمؽي٦م طملك اخل٤مصاًمٕمرب

ؾمٚمٓمقي أقمؿ وأؿمٛمؾ يٕمْمده وي٤ًمٟمدهني وهق ذم طم٘مٞم٘ملف اسمـ اًمًٚمٓم٦م ورسمٞمٌٝم٤مني 

وأداة رئٞمًٞم٦م ًمٚملٕمٌئ٦مني واًمِمحـ اًمٕم٤مـمٗمل ُمـ ظمالل آًمٞم٤مت شمزيٞمػ اًمققمل 

ت احلٙمؿ وم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًملل يلؿ ـمرطمٝم٤م شمٙمقن سمام يلٗمؼ وشمقضمٝم٤م. وإوم٤ًمده إن أُمٙمـ

ا شمٙمقن ِم٤م ٓ حيًـ وملح واًمٜمخ٦ٌم واحلٙمقُم٦مني واًم٘مْم٤مي٤م اًملل يلؿ طمجٌٝم٤مني ودم٤مهٚمف

 ءني وهل ُم٘مقًم٦م شمٕمٜمل طمٍمًا احلٗم٤مظ قمغم اًمقٓ(؟!شمقظمٞم٤ًم ًمٚمّم٤مًمح اًمٕم٤مم)ُمٚمٗم٤مهت٤م 

. واعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م ًمٕمٚمٞم٦م اًم٘مقم

اًمًامح هل٤م شمٜمٔمٞمٛمٞم٤ًم واًملْمٞمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م  إًمٖم٤مء إطمزاب احلرةني أو قمغم إىمّؾ  (5

وأطمٞم٤مٟم٤ًم إًمٖم٤مؤه٤م )ُمٚمٞم٤ًمني ُمع سم٤مىمل ُم١مؾم٤ًمت وسمٜمك اعمجلٛمع إهكم واعمدين ع

واًمٕمٛمؾ قمغم اؾملٌداهل٤م . اًملل يٗمؽمض أن شمٙمقن ؿمٌف ُمًل٘مٚم٦م قمـ اًمدوًم٦م (سم٤مًمٙم٤مُمؾ

سمٕمالىم٤مت ُمّمٚمحٞم٦م اٟملٝم٤مزي٦م ٓ يٛمٙمـ أن شم٘مقد إٓ إمم شمٕمٛمٞمؼ اًمٜمقازع اًمٗمردي٦م 

دم ريم٤مئز إظمالق واًم٘مٞمؿ أي ه.. إٟم٤مٟمٞم٦م قمغم طم٤ًمب ُمّمٚمح٦م اجلامقم٦م واعمجلٛمع

اًم٤ًمُمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م اًملل حترك اًم٘مٞم٤مدات وسم٤مىمل أومراد اعمجلٛمعني وشم١مهٚمٝمؿ ًمٚملْمحٞم٦م ذم 

ُم٤ًمواة وقمداًم٦م اضملامقمٞم٦مني ىمقُمٞم٦م أو إٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ طمري٦م وؾمٌٞمؾ ومٙمرة ُم٤م وـمٜمٞم٦م أو 

. وشمدومٕمٝمؿ ًمٚملٜم٤مومس اًمنميػ ذم اًمٗمْمٞمٚم٦م وظمدُم٦م اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم

ٟملم واعم١مؾم٤ًمت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىملّم٤مدي٦م اًم٘مقا (أو إًمٖم٤مء)متٞمٞمع وشمٖمٞمٞم٥م  (6

أو أي ىم٤مٟمقن آظمر حيؾ )يمٚمٝم٤مني وشمٌديٚمٝم٤م قمٛمٚمٞم٤ًم سم٘م٤مٟمقن واطمد هق ىم٤مٟمقن اًمٓمقارئ 

جي٥م أن يٗمًد ُمـ مل )اًمذي ي٘مقم قمغم ىم٤مقمدة أٟمف  (ؿمٙمالً حمٚمف روطم٤ًم وخيلٚمػ قمٜمف 

ني وسمخ٤مص٦م إوم٤ًمد اجلٝم٤مز اًم٘مْم٤مئل (د ًمٞمٙمقن اجلٛمٞمع ُمداٟم٤ًم حت٧م اًمٓمٚم٥ميٗمًد سمع

. ي اًمؽمسمقيواًملٕمٚمٞمؿ

ب ُمـ ٟمٗمًف وصٞم٤ًم قمغم ُمّم٤مًمح اًمٜم٤مس وإوـم٤منني ٟمٔم٤مم آؾملٌداد يـ إِنَ  (7

وي٘مدم هلؿ ٟمٛمقذضمف اًمٗمريد ذم اًمقـمٜمٞم٦م وظمدُم٦م اعمجلٛمع وهذا اًمٜمٛمقذج هق اًمقٓء 
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إقمٛمك واًمٓم٤مقم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمح٤ميمؿ اًمٗمردني سمحٞم٨م يلٛمٙمـ دائاًم ُمـ ؾمحؼ وشمٗملٞم٧م 

ى أّن٤م هتدد أُمـ اعمجلٛمع وشمْمٕمٗمف ذم سمذور احلري٦م واًملٕمددي٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦مني سمدقمق

ُمقاضمٝم٦م ىمقى اخل٤مرج اًملل شمريد ّن٥م أوـم٤مٟمٜم٤م وهمزو سمٚمداٟمٜم٤م واٟملٝم٤مك يمراُم٤مشمٜم٤م 

  ذم ٟمٔمرهت٤م شمٚمؽ إمم واعم١ممل أّن ٟمخ٥م وؾمٚمٓم٤مت آؾملٌداد اًمٕمريب .. وُم٘مدؾم٤مشمٜم٤م

مل شم٠مًمقا ضمٝمدًا ذم ىملؾ اعمقاـمـ واًمقـمـني وسمٜم٤مء اًمًجقن  ُمٗمٝمقم اًمقـمٜمٞم٦م  

ـمريؼ وـمٜمٞملٝم٤م  طمؼ اعمٕم٤مرولمني واؾملٖمالل ُمقارد اًمٌٚمدان ذمواعمٕمل٘مالت وس

اًملٜم٤مزل قمـ ّن٥م ُمٜمٔمؿني ًمّمقصٞم٦م طمْم٤مري٦مني هتري٥م اًمثروات ًمٚمخ٤مرجني )اًمٗمريدة 

رايمؿ أُم٤مم ؿمٕمقهب٤م وؿمٕمقب اًمٕم٤ممل ؾمقى اعمحـني ومل شمٜمل٩م ني ومل ت(اًمخ...يضنيإرا

إلجي٤مد  ؾمقى إزُم٤متني ِم٤م ىم٤مد إمم ُم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف اًمٞمقم ُمـ اٟمًداد يمؾ أومؼ ِمٙمـ

جملٛمٕم٤مشمٜم٤م  طمٚمقل وُمٕم٤مجل٤مت ٟم٤مضمٕم٦م ًمألزُم٤مت اعملقاًمدة سم٤مؾملٛمرار ذم أوؾم٤مط

.. اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م

اًمٌٕمد ذم ومٙمره٤م وؾمٚمقيمٝم٤م قمـ اعمٕمٜمك  هذا وٓ شمزال ٟمٔمٛمٜم٤م احل٤ميمٛم٦م سمٕمٞمدة يمّؾ 

واعملٛمثٚم٦م ذم آؿملٖم٤مل قمغم سمٜم٤مء احلٙمؿ  نياحل٘مٞم٘مل ًمٗمٙمرة اًمقـمـ واعمقاـمـ واعمقاـمٜم٦م

ُمـ ظمالل وضمقد اعمقاـمـ اًمًٚمٞمؿ اعمٕم٤مرم اًم٘م٤مدر قمغم اًمٕمٛمؾ اعمدين اًمّم٤مًمح 

واإلٟمل٤مج واؾملخدام ـم٤مىم٤مشمف اًمٜمٗمًٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م ذم سمٜم٤مء وـمٜمف احلر وإٟمِم٤مء 

اعم١مؾم٤ًمت اعمدٟمٞم٦م اًمٗم٤مقمٚم٦مني ورسمط اعمقاـمٜم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمٗمرد سمح٘مقق وواضم٤ٌمت 

. اجلٛمٞمع سمام ومٞمٝم٤م اًمٜمخ٥م احل٤ميمٛم٦م وُمّم٤مًمح وُم١ًموًمٞم٤مت واًملزاُم٤مت ختّص 

قمٜمك آظمر شمل٠مؾمس اًمقـمٜمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م قمغم سمٜمٞم٦م جملٛمٕمٞم٦م ُمدٟمٞم٦م شمٕم٤مىمدي٦م يؽمشم٥م وسمؿ

قمٚمٞمٝم٤م جمٛمققم٦م ُمٜمٔمقُم٤مت طم٘مقىمٞم٦م وصم٘م٤مومٞم٦م وُم١مؾم٤ًمشمٞم٦م ديٛم٘مراـمٞم٦م ومتثٞمٚمٞم٦م ىم٤مدرة 

قمغم آٟمل٘م٤مل سم٤مُٕم٦م ُمـ جمرد ؾمديؿ سمنمي ه٤مئؿ وهم٤مئؿ وقم٤مئؿ إمم ُمًلقى يملٚم٦م 

اهت٤م ودوره٤م احلْم٤مري شم٤مرخيٞم٦م ُمٜمًجٛم٦م ُمٜمدجم٦م وُمقطمدة اًمرؤي٦م ذم وقمٞمٝم٤م ًمذ

. اًمرائد اعمٜم٤مط هب٤م طم٤مضًا وُمًل٘مٌالً 

  شمٚمؽ إؾم٤ٌمب جملٛمٕم٦ًم إمم ضمٕمؾ إٟم٤ًمٟمٜم٤م اًمٕمريب اعمٕم٤مس  وىمد أومْم٧م يمّؾ 
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ـمقيٚم٦م صٕم٦ٌم وُمريرة ُمـ اًمًٞمٓمرة واهلٞمٛمٜم٦م واًمًحؼ ـمٌٕم٤ًم سمٕمد ُمرور قم٘مقد 

اًمذاشمٞم٦م  إٟم٤ًمٟم٤ًم ُمِمٚمقل اًملٗمٙمػم واإلرادةني وقم٤مضمزًا قمـ احلريم٦م   واإلًمٖم٤مء اعملقاصؾ

يمام أٟمف ٓ همراسم٦م ذم فمؾ شمٚمؽ إضمقاء اًملٜم٤مىمْمٞم٦م اعملقشمرة قمغم اًمدوام أن .. سم٠مي ادم٤مه

يٕمٞمش اإلٟم٤ًمن اًمٕمريب ُمٖمرسم٤ًم وُمٖمؽمسم٤ًم قمـ ذاشمفني ُمًل٤ٌمطم٤ًم وُمٕمرو٤ًم عمخلٚمػ 

ه ًم٘مٛم٦م اًمٕمٞمشني ٓ جيد خمرضم٤م ؾمقى اخلْمقع أو ومٝمق قمغم اهل٤مُمش شمِمٖمؾ. اعمخ٤مـمر

اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م وهق ُمٖمٚمقب قمغم أُمرهني قم٤مضمز ني جيؽم هزائٛمف آُملث٤مل اًم٘مني

.. همٞمػم أو حتدي ىمقى آؾملٌدادقمـ اًم٧م

يٕم٤مين ُمـ إُمراض واًملِمقه٤مت آضملامقمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م    يمام ٟمراه طم٤مًمٞم٤مً   إذ أٟمف 

سمِمٙمؾ جيٕمٚمف همػم ىم٤مدر قمغم اًملٗمٙمػم اعمٜمٓم٘مل اًمًٚمٞمؿني واحلريم٦م اًمٕم٘مالٟمٞم٦م اًمٜمققمٞم٦م 

ُمٝمٛمشني  شمٞمج٦م وم٘مد أصٌحٜم٤م أُم٤مم إٟم٤ًمن ُم٘مخنوسم٤مل.. اهل٤مدوم٦م واخل٤مًمٞم٦م ُمـ اًمِمٓمط

وهمػم ُملٗم٤مهؿ ُمع ذاشمف وحمٞمٓمفني إُمر اًمذي اٟمٕمٙمس شمٜم٤مىمْم٤ًم واوح٤ًم ذم ؾمٚمقيمف 

.. قم٤مُمٚمف ُمع مهقُمف اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦ماًمٞمقُملني وذم وقمٞمف حلٞم٤مشمف وـمري٘م٦م ت

اعمقاـمـ اًمٕمريب أواًمٗمرد اًمٕمريب اعمًٚمؿ يمثػمًا ُم٤م يلٍمف  أنَ وىمد رأيٜم٤م يمٞمػ 

احلف وُمّم٤مًمح وـمٜمف وأُملفني وهق يٗمٕمؾ هذا سمداومع ؿمحٜم٦م سمِمٙمؾ ُمْم٤مد عمص

اًملِمقه٤مت واعملٜم٤مىمْم٤مت واًمٕم٤مه٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م وآضملامقمٞم٦م اًملل يٕم٤مين ُمٜمٝم٤مني 

واًم٘مّمقر اًمذايت اًمذي هق واىمع ومٞمف ٟملٞمج٦م ؾمٞمٓمرة ُمٗم٤مهٞمؿ وصم٘م٤موم٦م آؾملٌداد قمغم 

 ...ط واًمردع وإُمر واًمٜمٝمل ووواًمخطمريملف اًمقضمقدي٦م يمٙمؾني يم٤مًمْم٥م

ي اعمٕمرذم ىمٌؾ شم٠ميمٞمدٟم٤م قمغم ضورة إطمداث اًملٖمٞمػم اًمث٘م٤مذم اًمٗمٙمر ُمـ هٜم٤م ي٠ميت

شمٖمػم اًمٓم٤ٌمئع واًمٜمٗمقسني أؾم٤مس ًملٖمٞمػم اًمقاىمع اخل٤مرضملني أي  ٕنّ  ؛اًمًٞم٤مد

ضمذر اًمٕمٓم٤مًم٦م وقمٚم٦م إزُم٦م  إِنَ ع اًمث٘م٤مذم واعمٕمرذم اًم٤ًمئد طمٞم٨م ضورة شمٖمٞمػم اًمقاق

ويمؾ   احلٞمقي٦م واًملْمحٞم٦م ٕن وم٤مىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمفني ووم٤مىمد اإلرادة و.. يم٤مُمٜم٦م هٜم٤م

   ُمؾ اعمٜمل٩م واعمٌدعىمٞمؿ اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م واحلريمٞم٦م واًمٜمِم٤مط وآٟمدوم٤مع اًمٕم٘مالين سم٤مدم٤مه اًمع

ٓ يٛمٙمـ أن يٜمٓمٚمؼ ُمٌدقم٤ًم وُمٜملج٤ًم ذم أي ُمقىمع أو جم٤مل ُمـ اعمج٤مٓتني سمؾ يٌ٘مك 
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وجملٛمٕم٤مشمٜم٤م .. ذم ُمقىمع اعملٚم٘مل واعمل٠مصمر واعمًلٝمٚمؽ عمٜمجزات وإسمداقم٤مت أظمريـ

م ًمٜم٤م أومْمؾ ُمث٤مل وٟمٛمقذج طمل قمغم ذًمؽ آرشمٙم٤مس احلْم٤مري اًمٞم٤ًم شم٘مدّ اًمٕمرسمٞم٦م ح

ط اعمْمٞمئ٦م هٜم٤م وهٜم٤مكني وهل قمل سم٤مًمرهمؿ ُمـ سمٕمض اًمٜم٘م٤مواًمل٘مٝم٘مر اعمٕمرذم اإلسمدا

.. ُمٞمزة يٛمٙمـ آقملامد قمٚمٞمٝم٤مسمًٞمٓم٦م وىمٚمٞمٚم٦م ٓ شمِمٙمؾ طم٤مًم٦م ومريدة ُم٧م قمغم يمٍؾ 

رء ِم٤م  هٚمؽ يمّؾ ا طمْم٤مرة ٓ شمٜمل٩م ؿمٞمئ٤ًم قمغم اإلـمالق شم٘مري٤ًٌمني وشم٧ًمّٟمفإطمٞم٨م 

طملك ؾمٞم٤مؾم٤مهت٤م اًمداظمٚمٞم٦م اعمحٚمٞم٦مني ٓ يرؾمٛمٝم٤م أو .. يٜملجف ويّمٜمٕمف أظمرون

خيٓمٓمٝم٤م ىم٤مدة وزقمامء شمٚمؽ اًمدول إٓ سمام يلٜم٤مؾم٥م ُمع ُمّم٤مًمح اًمدول واًم٘مقى 

إّن٤م جمرد جملٛمٕم٤مت ظم٤مُمٚم٦م ُمًلٝمٚمٙم٦م شمٕم٦ٌم ٓ شم٘مدم ؿمٞمئ٤ًم ًمٚمحْم٤مرة وٓ .. اًمٙمؼمى

ون سمٕم٘مٚمٞم٤مت سمدائٞم٦مني وحيٙمٛمقن سمٚمداّنؿ ًمٜمٗمًٝم٤مني يلحٙمؿ ومٞمٝم٤م جمٛمققم٦م طمٙم٤مم يٗمٙمر

ُمـ زُمـ سمٕمٞمد قمغم أؾمس قمِم٤مئري٦م قم٤مئٚمٞم٦م قم٤مـمٗمٞم٦م هقضم٤مءني سمٕمٞمدة يمؾ اًمٌٕمد قمـ 

أي ُمٜمٓمؼ أو ُمؼمر قم٘مكم صحٞمحني ؾمقى شمٙمريس ُمٙم٤مؾمٌٝمؿ وُمّم٤محلٝمؿني واًمٌ٘م٤مء 

. اًمدائؿ ذم احلٙمؿ واؾملٛمرار اًمقضمقد قمغم رأس اًمٜمٔم٤مم واًمدوًم٦م

   (اًم٘مٝمر اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمٕمٜمػ اًمٕم٤مري)ًمط آؾملٌداد واًملس أنَ وسم٤مًمٜملٞمج٦م ٟم١ميمد 

هق رء    ؿمٙم٤مًمفوهق ريمـ احلٙمؿ اًمٕمريب قمغم وضمف اًمٕمٛمقم سمٛمخلٚمػ أًمقاٟمف وأ

وهق .. أقمٛمك يًػم قمٙمس طمريم٦م اًمل٤مريخ واحلْم٤مرة واحلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م

ه ي٘مػ قمغم ـمرذم ٟم٘مٞمض ُمـ ٕنّ  ؛ي فم٤مملني واًم٘من اؾملثٜم٤مء ٓ يدومىم٤مٟمقن ىمن

ُمـ طمريلفني وُمـ ىمدرشمف قمغم حت٘مٞمؼ آظملٞم٤مر اًمًٚمٞمؿني سمؾ إٟمف يِمؾ ومٓمرة اإلٟم٤ًمنني و

ـم٤مىم٦م اًملٗمٙمػم واؾملخدام اًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة اًمّم٤مومٞم٦م قمٜمد اإلٟم٤ًمنني ويرهـ ُمّم٤مئره 

وهٜم٤م شم٘مع اًمٙم٤مرصم٦م اًمٙمؼمى .. ًمٚمٛمجٝمقلني وجيٕمٚمف أؾمػمًا سمٞمد اجلٝمؾ واًملخٚمػ

إٟمف .. احلٞم٤مةٕٟمف يٗم٘مد ُمٕمٝم٤م يمؾ رء مجٞمؾ ذم .. قمٜمدُم٤م يٗم٘مد هذا اإلٟم٤ًمن طمريلف

يٗم٘مد اًمٕمزة واًمٙمراُم٦م وإظمالق واًمٕمٚمؿني وسم٤مًمل٤مزم يٙمقن ُمّمػمه اعمقت اعمحلؿ أو 

اإلٟم٤ًمن  إِنَ ىم٤مًمقا اًمٕمٞمش قمغم ه٤مُمش احلٞم٤مة واًمقضمقد يم٠مي يم٤مئـ آظمرني وىمدياًم 

أٟمف خيلٚمػ قمـ احلٞمقان ذم قم٘مٚمف اًمذي أيمرُمف اهلل شمٕم٤ممم سمف سمام  :أْي . طمٞمقان ؾمٞم٤مد
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يط واًملٗمٙمػم وشمٜمٔمٞمؿ طمٞم٤مشمف وطم٤مضه وُمًل٘مٌٚمفني وقمٜمدُم٤م جيٕمٚمف ىم٤مدرًا قمغم اًملخط

يٗم٘مد هذا اإلٟم٤ًمن طمريلف وُمِم٤مريملف ذم شمدسمػم ؾمٞم٤مؾم٤مشمف وؿم١موٟمف اعمخلٚمٗم٦م يّمٌح 

. جمرد طمٞمقان ي٠ميمؾ وينمب ويٜمٙمحني هذا إن اؾملٓم٤مع إمم ذًمؽ ؾمٌٞمالً 

:  وهٜم٤م ٟمٓمرح ؾم١ماًمٜم٤م اًمدائؿ

شمٌداد واطملٙم٤مر هلذا عمرض اعمًلنميني وهق ُمرض آس أو قمالٍج  هؾ ُمـ طمٍؾ 

ذم  (اًمدوًم٦م)ؾم٥ٌم اًمرئٞمز ذم قمرىمٚم٦م وشمٕمثر ٟمٛمق اًمًٚمٓم٦م اًمذي يٕمد هق ٟمٗمًف ال

ويٛمٜمع قمٜمٝم٤م أؾم٤ٌمب  نيطمٞمقي٦م اًملجدد (وحيرُمٝم٤م)ه طمرُمٝم٤م ٕنّ  ؛اًمقاىمع اًمٕمريب

! ٟمٛمق وآرشم٘م٤مء إمم ُمراطمؾ أقمغم؟اًملٓمقر وال

طمري أي طمؾ س   ومردًا يم٤من أم طمزسم٤ًم أم دوًم٦م  ذم اًمقاىمع ٓ يقضمد ًمدى أطمد 

ٕزُم٦م آؾملٌداد اًمِم٤مُمٚم٦م اًملل شمٚمػ سمٔمالهل٤م اًمًقداء اًمٗمْم٤مء إوؾمع ُمـ قم٤ممل 

 وٓ.. ًمرسمٞمع اًمٕمريبُم٤م يًّٛمك سم٤م طملك سمٕمد ٟمج٤مح صمقرات اإلؾمالم واعمًٚمٛملم طم٤مًمٞم٤مً ً

ؿمؽ سم٠من ًمٚمث٘م٤موم٦م اًمٜم٘مدي٦م وًمٚمٛمث٘مػ اًمٜم٘مدي اًمٕمْمقي أمهٞم٦م ىمّمقى ذم شمًٚمٞمط 

ه٤م اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت آؾملٌداد ذم اًمْمقء قمغم ُمٙم٤مُمـ اخلراب واًمدُم٤مر اًملل أٟملج٧م

وم٦م اًم٤ًمئدة قم٤معمٜم٤م اًمٕمريبني ذم حم٤موًم٦ٍم ُمٜمٝم٤م ًمل٘مديؿ رؤي٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م قمـ إوو٤مع اعملخؾ

. ُم٤م ًمٚمخروج ُمـ إزُم٦م اعم٘مٞمٛم٦م (صم٘م٤مذم   ؾمٞم٤م)قمٜمدٟم٤م ُمرشمٌٓم٦ًم سملّمقر 

ًمٚمؽمسمٞم٦م اًمٕم٤مئٚمٞم٦م وآضملامقمٞم٦م دورًا أؾم٤مؾمٞم٤ًم ذم سمٜم٤مء اإلٟم٤ًمن احلر اًمًٚمٞمؿ  أنَ يمام 

وًمٙمـ قمٛمؼ إزُم٦م ووخ٤مُم٦م ؾمٚمٌٞم٤مهت٤مني وأؾمس .. ه اًملٗمٙمػمي٦م واًمًٚمقيمٞم٦مذم سمٜمٞم٧م

ُمٕم٤مجللٝم٤م ٓ يٜمٓمٚمؼ وم٘مط ُمـ اًمٕم٤مئٚم٦م واًمث٘م٤موم٦م واًمٗمرد واعمجلٛمع وُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م 

ذم قمٛمٚمٞم٦م شمث٘مٞمػ وشمرسمٞم٦م وّنْم٦م ُملقازي٦مني وإٟمام أيْم٤ًم ُمـ ظمالل وضمقد ٟمخ٦ٌم 

ُٕم٦مني سمحٞم٨م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م قم٘مالٟمٞم٦م واقمٞم٦م شم٘مقد قمٛمؾ وضمٝمد يمؾ أومراد اعمجلٛمع وا

وـمٌٞمٕم٦م ُمٕمروملٝم٤م )شملقىمػ قمغم ٟمققمٞم٦م وأظمالىمٞم٦م وقمداًم٦م وشمقازن شمٚمؽ اًمٜمخ٥م 

وظمؼمهت٤م سمقاىمع جملٛمٕم٤مهت٤م واًمٌٞمئ٦م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م اًملل شمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤مني وشم٘مدُمٝم٤م ذم 

شمٓمقير اًمّمٞمغ وىمقاقمد اًمٕمٛمؾ اًملل شم٤ًمقمد قمغم طمؾ اًمٜمزاقم٤مت اعمحلٛمٚم٦م أو اًم٘م٤مئٛم٦م 
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ُمًل٘مٌؾ إُم٦م وىمٞمٛم٦م  (ُمـ اًملٕم٤مون واًملٗم٤مهؿ ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ًمٚمحٗم٤مظ قمغم أيمؼم ىمدر

وضمقده٤م احلْم٤مري وشمٓمقره٤م اًمدائؿ وطمْمقره٤م اًمٗم٤مقمؾ سملم إُمؿ واًمِمٕمقب 

إظمرىني وذًمؽ قمغم ُمًلقى ٟمج٤مح شمٚمؽ اًمٜمخ٥م اًم٘مٞم٤مدي٦م ذم اؾملثامر ُمقارد اًمٌالد 

وىمدراهت٤م اهل٤مئٚم٦م ُم٤مدي٤ًم وسمنمي٤ًمني وآرشم٘م٤مء سمٛمًلقى شمٜمٔمٞمؿ اعمجلٛمع واًمٜم٤مسني 

 شمٜمٔمٞمؿ ؿم١موّنؿ وأطمقاهلؿ اعمخلٚمٗم٦مني وحت٘مٞمؼ اًمؽمايمؿ واًمل٘مدم ذم واًمًٝمر قمغم

. أوو٤مقمٝمؿ آضملامقمٞم٦م وآىملّم٤مدي٦م وإظمالىمٞم٦م

يمام أٟمٜم٤م جي٥م أٓ ٟمٖمض اًمٜمٔمر قمـ وضمقد راسمط سملم ىمقى آؾملٌداد اًمداظمكم 

وومؼ ىم٤مقمدة اعمّم٤مًمح   وىمقى اًملحٙمؿ واهلٞمٛمٜم٦م اخل٤مرضمٞم٦م اًملل شمٕمٛمؾ قمغم اًمدوام 

قمغم متٙملم  قمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ذم يمؾ ُمٙم٤من وزُم٤من  أؾم٤مس ال واعمٜم٤مومع اًملل هل

ُم٦م وضمقده٤م ورقم٤مي٦م ُمّم٤محلٝم٤م سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمخ٥م واحلٙمقُم٤مت اًم٘م٤مئ

وًمٙمـ سم٤مًمرهمؿ ُمـ وضمقد ُمثؾ شمٚمؽ اًملدظمالت اخل٤مرضمٞم٦م .. ذم جملٛمٕم٤مشمٜم٤م

واعمخٓمٓم٤مت اًمٙمؼمى اًملل حتٞمٙمٝم٤م خملٚمػ اًم٘مقى واًمدول ًمٚمحٗم٤مظ قمغم وضمقده٤م 

ُمٜمٓم٘ملٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦مني ومٚمؿ يٕمد قم٤مُمؾ اًملدظمؾ اخل٤مرضمل يم٤مومٞم٤ًم ًملٗمًػم  وُمّم٤محلٝم٤م ذم

رقم٤ميلٜم٤م وىم٤مسمٚمٞملٜم٤م ًمٚمٗمٙمرة آؾملٌدادي٦م ذاهت٤م وُمـ صمؿ ظمْمققمٜم٤م هل٤مني طملك ًمق يم٤مٟم٧م 

ُم١ًموًمٞم٦م اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م رئٞمًٞم٦م ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ُمـ ُمآٍس وٟمٙم٤ٌمت ُملقاًمدة 

ن ٟمٖمٛم٦م شمقضمٞمف وسم٤مقمل٘م٤مدي أ. سم٤مؾملٛمرارني وُم٤م ٟمقاضمٝمف ُمـ حتدي٤مت وخم٤مـمر ُمّمػمي٦م

وطملك وضمقد اؾملًٝم٤مل يمٌػم ًمدى اًم٘مقى إضمٜمٌٞم٦م  نيآهت٤مُم٤مت اجل٤مهزة ًممظمريـ

وقمدم ىمدرة جملٛمٕم٤مشمف قمغم ووع طمد ًمف حيل٤مضم٤من مه٤م  نيذم اًملدظمؾ ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب

ٟمٗم٤ًممه٤م إمم شمٗمًػمني يّمٕم٥م ُمـ دوٟمف اخلروج ُمـ طمٚم٘م٦م اعمح٤ميمٛم٦م اعمٗمرهم٦م اًملل 

. شمْمٕمٜم٤م أُم٤مم ُمٜمٓمؼ اًمٌٞمْم٦م واًمدضم٤مضم٦م

اعمحـ واعمّم٤مئ٥م ٓ شمزال شملداومع وشملقارد قمٚمٞمٜم٤م ُمـ هٜم٤م    وـم٤معم٤م أنَ ُمـ هٜم٤م 

ع قمـ ُمقاضمٝملٝم٤م سم٠موٕمػ ني وىمد قمجز اجلٛمل(شمداومع إيمٚم٦م قمغم اًم٘مّمٕم٦م)وهٜم٤مك 

ٟمجٕمؾ ُمٜمٝم٤م وؾمٞمٚم٦م ومٕم٤مًم٦م ًملٕمري٦م اًمقاضم٥م ي٘مليض ُمٜم٤م أن  وم٢منّ    اإليامن
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ؾملٌداد اًمداظمكم ُمـ آ ؾمؽماشمٞمجٞم٤مت احل٘مٞم٘مٞم٦م واعمّم٤مًمح اعمل٤ٌمدًم٦م ًمٙمّؾ آ

: إِنَ طمٞم٨م  ؛وآؾملٕمامر اخل٤مرضمل

. دقمقة وـمٜمٞم٦م ُمٗمّمقًم٦م قمـ احلري٦م ظمداع يمّؾ   

دقمقة ًمٚملٕمددي٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ُمٗمّمقًم٦م قمـ اًملْم٤مُمـ اإلٟم٤ًمين سملم  ويمّؾ   

.. ذب ىمراحاجلامقم٤مت واًمٌنم ك

وشمٕمددي٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م )ومال وـمٜمٞم٦م ُمـ دون ُمقاـمٜملم أطمرارني وٓ ديٛم٘مراـمٞم٦م 

. دون قمالىم٤مت دوًمٞم٦م ُملٙم٤مومئ٦مُمـ  (ُمْمٛمقٟم٦م

وسم٤مًمٜمٔمر إمم ذًمؽ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟم٘مرر هٜم٤م سم٠من اعمًل٘مٌؾ اًمث٘م٤مذم واًمًٞم٤مد ًمٚمٕمرب 

ؾمٞملحدد  (سمام ومٞمف ُمًل٘مٌؾ اًمٍماع اًمقضمقدي ُمع اًمٕمدو)واعمًٚمٛملم ذم هذا اًمٕمٍم 

ُمـ ظمالل ـمٌٞمٕم٦م اًمنموط اًمٜمٗمًٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م اًملل ؾمللٛملع هب٤م اًمٙملٚم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م 

داظمؾ قم٤معمٜم٤م اًمٕمريب واإلؾمالُملني وسمخ٤مص٦م ُم٤م يلٕمٚمؼ ُمٜمٝم٤م  احلٞمقي٦م اعمٖمػّمة ذم

سم٤مإلرادة اعمًل٘مٌٚمٞم٦م احلريمٞم٦م ًمِمٕمقب هذه اعمٜمٓم٘م٦م اًم٘م٤مدرة قمغم ُمقاضمٝم٦م قمقاُمؾ 

ه ُمـ نّ إطمٞم٨م .. د اعم٘مٞم٧مختٚمٗمٝم٤م اًمداظمٚمٞم٦م أوًٓ اًملل أٟملج٧م ُمٜم٤مظم٤مت آؾملٌدا

ًمػ اًمٌٜمك اعمٕمروف ًمٚمجٛمٞمع أن آؾملٌداد ٓ يًقد ذم أي جملٛمع إٓ ذم طم٤مًم٦م شمخ

اًملل )اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىملّم٤مدي٦م وآضملامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واحل٘مقىمٞم٦م هلذا اعمجلٛمع 

شمٕملؼم أؾم٤مس اؾملٕمداد اًمٜم٤مس ًمل٘مٌؾ واىمع آؾملٌدادني واخت٤مذ ُمقىمػ ؾمٚمٌل ُمـ 

: واًملل شملٛمٔمٝمر ُمـ ظمالل ُم٤م يكم (ُم٘م٤موُملف

ؾمٞم٤مدة اًمٕمالىم٤مت وإٟمامط اًمًٚمقيمٞم٦م إهٚمٞم٦م ؿمٌف اًمٌدائٞم٦م سملم اًمٜم٤مس . 1

ًمٕمالىم٤مت اًم٘مراسمٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م واًمٕمِم٤مئري٦م واًمٓم٤مئٗمٞم٦م اًملل طم٤مرسملٝم٤م سم٘مقة إدي٤من يم٤م)

ني ِم٤م ي١مصمر ؾمٚم٤ًٌم قمغم ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م (اًمًاموي٦م وُمٜمٝم٤م ديٜمٜم٤م اإلؾمالُمل احلٜمٞمػ

وهذا . اًمًٚمٞمٛم٦م واًملٕم٤مُمؾ اًمٕم٘مالين اًمذي يٜمٌٖمل أن يٜمِم٠م قمٜمده قمـ ومٙمرة اًمدوًم٦م

ًمدوًم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م واعملخٞمٚم٦م يمام يٕمقد إمم وضمقد ٟمقع ُمـ اًملٜم٤مىمض اًمذهٜمل سملم ا

يّمقره٤م إب واإلُم٤مم ذم اعمًجد ُمثاًل وسملم اًمدوًم٦م يمام هل ذم طم٘مٞم٘ملٝم٤م اًمقاىمٕم٦م 
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ويل٠مصمر هذا اًملّمقير . اًملل يلٕم٤مُمؾ ُمع خملٚمػ ُمٗمرداهت٤م اًمٞمقُمٞم٦م هٜم٤م وهٜم٤مك

اًمٕمروي  سم٤معم١مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًملل شملخٞمؾ دوًم٦م ٟمٛمقذضمٞم٦م يّمٗمٝم٤م اًمديملقر

ل ٟمٔم٤مم أومْمؾ ف هذه اًمٓمقسم٤موي٦م سملخّل وهق يٕمّر . (ةاًمٓمقسم٤موي٤مت اإلؾمالُمل)سم 

. ظم٤مرج اًمدوًم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م

ًمٚمخْمقع إلرادة اًمٜمخ٥م    ًمألؾمػ طملك أن  ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمٜم٤مس قمٜمدٟم٤م . 2

واًم٘م٤مسمٚمٞم٦م . واًم٘م٤مدة واًمزقمامء اًمٙم٤مريزُمٞم٦م ُمـ خملٚمػ آدم٤مه٤مت واًملٞم٤مرات

ن اعمٗمٙمر هل اؾملٕم٤مرة م (structural limitations) آضملامقمٞم٦م ًمالؾملٌداد

يم٠مداة ًملٗمًػم شمٖمٚمٖمؾ  (اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمالؾملٕمامر)راطمؾ ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل اًمذي ـمرح ومٙمرة ال

سمام هق ُمٜمٔمقُم٤مت )ٟمٔم٤مم اضملامقمل  يمّؾ  إِنَ طمٞم٨م  ؛ُمٞم٦مآؾملٕمامر ذم اًمٌٚمدان اإلؾمال

هذه . يًٛمح سمخٞم٤مرات حمددة ويٛمٜمع أظمرى (ىمٞمؿني وشمقازٟم٤متني وٟمٛمط إٟمل٤مج

واقمٞم٤ًم وّن٤مئٞم٤َمني سمؾ هل حمّمٚم٦م ُمقوققمٞم٦م  اعمٗم٤موٚم٦م ودمٚمٞم٤مهت٤م اًمقاىمٕمٞم٦م ًمٞمس ىمراراً 

ًمٚملٗم٤مقمؾ سملم جمٛمقع اًمٕمٜم٤مس اًملل شمِم٤مرك ذم شمٙمقيـ احلٞم٤مة آضملامقمٞم٦م إو٤موم٦م إمم 

اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمالؾملٌداد وٛمـ هذا اعمٜمٔمقر ًمٞمس ردة ومٕمؾ . شم٠مصمػم اًمٕمقاُمؾ اخل٤مرضمٞم٦م

ي٦م ٟمٔمري٦م اًمزقم٤مُم٦م اًمٙم٤مريزم ُم١مىمل٦م قمغم أزُم٦م اىملّم٤مدي٦م أو ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ظم٤مٟم٘م٦م يمام شمٓمرطمف

اضملامقمل يلٛملع سم٤مؾملٛمراري٦م وقمالىم٦م شمٗم٤مقمٚمٞم٦م ُمع جمٛمقع    ُمثاًلني سمؾ ٟمٛمط صم٘م٤مذم

  واًمث٘م٤موم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م عمجلٛمع ُم٤م . داًمٕمٜم٤مس اعمٙمقٟم٦م ًمٔمروف اعمٕمٞمِم٦م ذم جملٛمع حمد

هل سمٛمث٤مسم٦م ظمريٓم٦م ذهٜمٞم٦م حتدد صقرة اًمٗمرد يمٗم٤مقمؾ    طم٥ًم وصػ اًمٚمٛمقٟمد

اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام وٟمققمٞم٦م إومٕم٤مل ؾمٞم٤مد ُم٘م٤مرٟم٦م سمٖمػمه ُمـ اًمٗم٤مقمٚملمني يمام حتدد صقر 

 .وردود إومٕم٤مل اعملقىمٕم٦م ُمـ ضم٤مٟمٌٝمؿ

همٞم٤مب ُمٗمٝمقم احلؼ اعمرشمٌط سم٤مًمقاضم٥مني واحلري٦م اعمرشمٌٓم٦م سم٤مٓظملٞم٤مر . 3

وهذا ُم٤م يٗميض ٓطم٘م٤ًم إمم اّنٞم٤مر ؿمٌف يمكم عمٗمٝمقم اًمدوًم٦م . واعم١ًموًمٞم٦م اًمقاقمٞم٦م

ُم٦م ذم سمٜم٤مء وشمٓمقير واعم١ًموًمٞم٤مت اًمٙمؼمى اعمٜم٤مـم٦م سم٤مًمٗمرد واعمجلٛمع واًمٜمخ٦ٌم احل٤مك

 احلؼ واًمقاضم٥م ٟملٞمج٦م وٞم٤مع ُمٕم٤ميػم  أي أٟمٜم٤م ٟمّمٌح . جملٛمٕم٤مهت٤م وُم١مؾم٤ًمهت٤م
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أُم٤مم طم٤مًم٦م إومالس ُمنموع سمٜم٤مء    ؾملٌدةووضمقد اًم٘مٞم٤مدات واًمٜمخ٥م اًمٗم٤مؾمدة امل

إُمؿني وذم ُم٘مدُمٝم٤م ُم١ًموًمٞم٦م سمٜم٤مء اًمدوًم٦م ٟمٗمًٝم٤م اًملل شمرقمك ُمّم٤مًمح ُمقاـمٜمٞمٝم٤م 

وهذا اإلومالس ٓ يٕمٜمل . وطم٘مقىمٝمؿوشمًٝمر قمغم أُمٜمٝمؿ وؾمالُملٝمؿ وطمري٤مهتؿ 

ؿمٞمئ٤ًم آظمر ؾمقى اًمٕمجز قمـ حت٘مٞمؼ إهداف اًملل ٓ وضمقد ًمٚملآًمػ واًملٕم٤مون 

ن اًمٌالد ُمـ ًمٕم٥م دوره٤م اًمقـمٜمل اًمداظمكم ُمـ دوّن٤مني وظم٤ًمرة اًمره٤مٟم٤مت اًملل متّؽ 

. (اًمًٞم٤مد   اجلٖمراذم)ذم إىمٚمٞمٛمٝم٤م  اًمًٚمٞمؿ

ة ؾمٚمقيمٞم٤مت وأٟمامط ؾمٞمٓمرة ٟمٛمقذج اًمدوًم٦م اًمريٕمٞم٦م آضملامقمٞم٦م قمغم يم٤مف. 4

طمريم٦م اعمجلٛمع اًمٕمريب واعمًٚمؿ اًمذي ي٘مقم قمغم وضمقد وهٞمٛمٜم٦م سمٜمٞم٦م جملٛمٕمٞم٦م 

ُملٛمريمزة طمقل اًمٜمقاة اًمٕم٤مئٚمٞم٦م إوممني يراوم٘مٝم٤م  (زراقمٞم٦م   دم٤مري٦م)وؾمٞم٤مؾمٞم٦م إٟمل٤مضمٞم٦م 

هذه  وذم فمّؾ . د طمٚمٞمؿ سمريم٤متٟمٔم٤مم ريٕمل ذم اًمٌٚمدان اعمٜملج٦م ًمٚمٜمٗمط يمام ي١مكّ 

اًمدوًم٦م واعمجلٛمع هل قمالىم٦م ُمـ ـمرف واطمدني وم٤مًمدوًم٦م اًمريٕمٞم٦م شمٙمقن اًمٕمالىم٦م سملم 

 ر يمّؾ وشمقّف  (؟!إّن٤م يم٤مٕم احلٜمقن)رءني  اًمريٕمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م هل اًملل شمٕمٓمل يمّؾ 

د ويلٛمحقر وم٘مط طمقل ظمط اًمٕمالىم٦م سملم اعمقاـمـ واًمدوًم٦م يلحدّ  رءني وسم٤مًمل٤مزم وم٢منّ 

ي٤مؾمٞم٦م ر ُم٤مٓنًي ومل شمٕمد احل٘مقق اًمسُم٘مدار ُم٤م حيّمؾ قمٚمٞمف ُمـ ُم٤مل أو ظمدُم٤مت شمقّف 

ل اًمثروة إمم هذا اًمٜمٛمقذج أيْم٤ًم شملحقّ  وذم فمّؾ . ًمٚمٜم٘م٤مش أو اعمٓم٤مًم٦ٌم ُمقوققم٤مً 

وؾمٞمٚم٦م ًملثٌٞم٧م اًمٜمٛمقذج اًمًٞم٤مد اخل٤مص ًمٚمٛمجٛمققم٦م احل٤ميمٛم٦م اًملل شمًلٕمٞمض قمـ 

. اًم٘مٛمع اعم٤ٌمذ واًمٕمٜمٞمػ سمنماء اًمقٓء

ر حتدي٨م اًمدوًم٦م اًمٕمرسمٞم٦مني وشمٗم٤مىمؿ اعمِمٙمٚم٦م ومِمؾ ُمنموقم٤مت اًملٜمٛمٞم٦م وشمٕم٨ّم . 5

ي٦م وإظمٗم٤مق ظمٓمط اخلّمخّم٦م وإقم٤مدة اًملٙمٞمػني وشمقاوع ٟمل٤مئجٝم٤مني آىملّم٤مد

اًمرؿمقة : واىمؽمان اًملحقل إمم آٟمٗمل٤مح واىملّم٤مد اًمًقق سمٔمقاهر ُمروٞم٦م ُمٜمٝم٤م

ُم٤م  يمّؾ  أنَ إُمقال اًمٕم٤مُم٦مني طمٞم٨م فمٝمر ًمٚمٕمٚمـ واعمحًقسمٞم٦م وآظملالسني وإهدار 

ظمٚمؼ  ى إممىم٤مُم٧م سمف ُمٕمٔمؿ ٟمخ٥م احلٙمؿ اًمٕمريب ُمـ ُمِم٤مريع وأقمامل اىملّم٤مدي٦م أدّ 

ل جمٛمققم٦م إىمٓم٤مقمٞم٤مت مت٨ّم  (ضمديدة   ىمديٛم٦م)ىم٦م اضملامقمٞم٦م ـمٗمٞمٚمٞم٦م همٜمٞم٦م وُمؽموم٦م ـم٥م
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وُمرايمز ٟمٗمقذ ُمقزقم٦م سملم إىمرسم٤مء واحل٤مؿمٞم٦م واًمزسم٤مئـ اًمذيـ يًلٕمٛمٚمٝمؿ احل٤ميمؿ ذم 

ي٤مزات اؾمؽماشمٞمجٞم٦م قم٤مُم٦م هدومٝم٤م اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمًٚمٓم٦م وُمرايمٛم٦م اًمثروات وآُم٧م

سمًحر ؾم٤مطمر سمٕمد  طمّؾ ؿم٤ميمؾ إؾم٤مؾمٞم٦م ؾم٧ُم شمٚمؽ امل أنَ وٓ ٟمٕمل٘مد . اعمرشمٌٓم٦م هب٤م

.. شمٖمٞمػم شمٚمؽ اًمٜمٔمؿ يمام طمدث ذم شمقٟمس وُمٍم وًمٞمٌٞم٤م واًمٞمٛمـ وهمػمه٤م ٓطم٘م٤مً 

.. وم٤مًمٕمٓم٤مًم٦م أقمٛمؼ ُمـ شمٖمٞمػم ؿمٙمؾ اًمٜمٔم٤مم وسم٘م٤مء ُمْمٛمقٟمف ُمًٞمٓمرًا وُمٝمٞمٛمٜم٤مً 

طمٞم٨م اؾملٌداد طمٙم٤مُمٝم٤م )ويمٜملٞمج٦م ًمٚمٗمِمؾ اًمذريع ذم شمٓمقير وحتدي٨م اًمدوًم٦م 

ة ذًمؽ طملاًم إظمالىمٞم٦م اًمًٚمقيمٞم٦م هق قمّؾ  وضمِمٕمٝمؿ واٟمحٓم٤مط شمٙمقيٜم٤مهتؿ

واًمراسمط هٜم٤م . ني وم٘مد هٞمٛمـ اًمٗم٘مر واٟملنم اًملخٚمػ ذم جملٛمٕم٤مشمٜم٤م(وسم٤مًمدرضم٦م إومم

اًمٗم٘مر يٕمٜمل اًملٝمٛمٞمش واحلرُم٤من ُمـ  أنَ  (ُمقوقع طمديثٜم٤م)داد سملم اًمٗم٘مر وآؾمل٥م

اًملٛمثٞمؾ اًمًٞم٤مد اًمّمحٞمح وقمدم اًم٘مدرة قمغم شمٗمقيض أظمريـ ًمٚملٕمٌػم قمـ 

. وسمقضمف قم٤مم اخلروج ُمـ دائرة اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مداعمّم٤مًمحني 

مج٤مقم٤مت اًمٗم٘مراء اعملزايديـ ذم اعمجلٛمٕم٤مت  وًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ اعم٤ٌمًمٖم٦م اًم٘مقل سم٠منّ 

اًمققملني و٤مئٕم٦م أُم٤ملني شم٘مقم أو شمٜمخرط ذم أٟمِمٓم٦م شم٘مٚمٞمدي٦م  سم٦ماًمٕمرسمٞم٦م شمٕمٞمش ُمٖمّل 

.  وه٤مُمِمٞم٦م ظم٤مرج ٟمٓم٤مق اًمٕمٛمؾ آضملامقمل اعمٜمل٩م واعم١مصمر

قمـ اعمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م  (احلجر)وع ُمـ اًملًٚمط وؤٓء يٗمرض قمٚمٞمٝمؿ نوه

وهٜم٤م شمٜمٛمق ادم٤مه٤مت اًمًٚمٌٞم٦م واًمالُم٤ٌمٓة . اًمثروةبٟملٞمج٦م شمريمز واؾملئث٤مر اًمًٚمٓم٦م 

ًمدى اعمقاـمٜملم دم٤مه اًمِم٠من اًمٕم٤مم ِم٤م يْمٓمرهؿ إمم ىمٌقل أوو٤مع ؿم٤مذة همػم 

ُملٙم٤مومئ٦مني خيْمٕمقن ومٞمٝم٤م ًمٚم٘مقة اعمًٞمٓمرة طملك ُمع احلرُم٤من ُمـ طم٘مقىمٝمؿ 

وهذا اخلٚمؾ ذم ُمٕم٤مدًم٦م اًملٜم٤مومس واًمٍماع اعمجلٛمٕمل . ٕؾم٤مؾمٞم٦موُمٙمل٤ًٌمهتؿ ا

وهٞمٙمؾ اًم٘مقة اًم٘م٤مئٛم٦م سملم خملٚمػ ُمقاىمع اعمجلٛمعني شمٙمقن ُمـ أهؿ ٟمل٤مئجف أن ئمؾ 

وـم٤معم٤م فمؾ . اًمٗم٘مراء ُمٝمٛمِملم ص٤مُمللم ٓ يِم٤مريمقن ذم أي اؾمؽماشمٞمجٞم٦م شمٜمٛمقي٦م

ف اًمًٚمٓم٦مني اعمٝمٛمِمقن ُمٜمٗمٕمٚملم وُمٗمٕمقًٓ هبؿ ذم شمٚمؽ اعمٕم٤مدًم٦م اعمخلٚم٦م ًمّم٤مًمح ـمر

. ومٚمـ جيدي يمثػمًا احلدي٨م قمـ اًملٛمٙملم أو إطم٘مٞم٦م أو اعمِم٤مريم٦م أو اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م
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همٞم٤مب اإلمج٤مع اًمقـمٜملني أي ُمٜمٔمقُم٦م اًم٘مٞمؿ واعمٕم٤ميػم اعملٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ . 6

اجلٛمٞمع يم٘م٤مقمدة ًمٚمٕمالىم٦م سملم اعمقاـمٜملم ُمـ ضمٝم٦م وسمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمدوًم٦م ُمـ ضمٝم٦م 

.  اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م وهمٞم٤مب هذا اإلمج٤مع هق ُمٔمٝمر ًمٖمٞم٤مب. أظمرى

ـمٖمٞم٤من ؾمٚمقيمٞم٤مت ظم٤مـمئ٦م قمـ يمثػم ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمديٜمٞم٦م ُمثؾ اًملقيمؾ . 7

اًمخني يٚمج٠م إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ًمرومع اًمٔمٚمؿ واًملًٚمط .. وآٟملٔم٤مر واًم٘مٜم٤مقم٦م واًمرىني وو

ُمـ اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح  اًمقاىمع قمٚمٞمٝمؿني قمٜمدُم٤م شمِملد ُمٔم٤ممل اعمًلٌديـ واًمٓمٖم٤مةني سمدًٓ 

ھ   ھژ  :أو اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح عمدًمقل أي٦م اًمٙمريٛم٦م ش قـؾاظَِٓٚ و»ًمٚم٘مقل اعم٠مصمقر 

﮴﮵  ﮳  ﮲  آقملامد اًمٗم٤مقمؾ قمغم اهلل  :أْي  ني[11: اًمرقمد] ژ  ﮶ھ ے  ے ۓ ۓ   

وهق  نيد ُمـ ظمالل ىمٞم٤مم اإلٟم٤ًمن سم٤محلريم٦م واًمٕمٛمؾ إؾم٤مد إوزمشمٕم٤مممني اعملجّس 

. ومٕمؾ وطمريم٦م ُم٘م٤موُم٦م آؾملٌداد ٟمٗمًف

ه٤مئٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًملل ؾمٞمٗميض إًمٞمٝم٤م آؾملٌداد اًمٜملٞمج٦م اًمـ إِنَ وسم٤معمحّمٚم٦م ٟم٘مقل 

اعمزُمـ وإقم٤مدة إٟمل٤مضمف هل وضمقد جملٛمٕم٤مت قمرسمٞم٦م شمٕم٤مين اًمريمقد وإزُم٤مت 

آىملّم٤مدي٦م وآضملامقمٞم٦م اعمًلٛمرةني وشمٕمٛمٞمؼ اًملٗم٤موت اخلٓمػم ذم شمقزيع اًمثروة 

اًمقـمٜمٞم٦مني وشمقؾمٞمع اًمٗمجقة سملم إهمٜمٞم٤مء واًمٗم٘مراءني وشمٜم٤مُمل اًمٗم٘مرني وُمزيد ُمـ 

اًملل شمٗم٘مد شمدرجيٞم٤ًم  (اعمًلٌٕمدة أصاًل قمـ دائرة اعمِم٤مريم٦م واًم٘مرار)ُم٤مهػم هتٛمٞمش اًم٩م

اًمًٛم٦م  هني وم٢منّ وذم إـم٤مر ذًمؽ يمّؾ . ه٤م اًمقـمٜمل واًمًٞم٤مدويقُم٤ًم سمٕمد يقم طمّس 

اًمقطمٞمدة اًم٤ٌمىمٞم٦م ًمٚمٛمجلٛمع اًمٕمريب اإلؾمالُمل اًم٘م٤مسمع ذم طمْمـ وطمش آؾملٌداد 

ؾمٞمٓمرة قمغم ذوط سم٘م٤مئف ه جملٛمع يٗم٘مد شمدرجيٞم٤ًم الوهمقل اًمدوًم٦م اًملًٚمٓمٞم٦م هل أنّ 

اعم٤مء اًمرايمد اًمٕمٗمـ اعمكمء سم٤مًمٓمح٤مًم٥م  أنَ ُمع . ُمراره ذم احل٤مض واعمًل٘مٌؾواؾم٧م

.. ك اًمنيعات سمدأ سم٤مًملحرعوإؿمٜمٞم٤مت ُمٜمذ زُمـ ذم شمٚمؽ اعمًلٜمؼ

ه إذا ُم٤م اؾملٓم٤مقم٧م شمٚمؽ اًمٙملٚم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م احلٞمقي٦م أن وًمٙمٜمٜم٤م سم٤معم٘م٤مسمؾ ٟمٕمل٘مد أنّ 

د سمدأهت٤م ُم١مظمرًا قمغم ُمًلقى اجلٛمٝمقر وق)ختقض ُمٕمريم٦م اًملحرير ذم اًمداظمؾ 

قمغم ُمًلقى إٟمل٤مج ؾمٚمٓم٦م  (اًمٕم٤مم واًمٓم٤مىم٤مت اًمِم٤ٌمسمٞم٦م اًمٕم٤مـمٚم٦م قمـ اًمٕمٛمؾ
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ىم٤مدرة قمغم اُملالك زُم٤مم  (ـمققم٤ًم ٓ يمره٤ًمني واٟملخ٤مسم٤ًم ٓ ومرو٤مً )ديٛم٘مراـمٞم٦م ذقمٞم٦م 

ذاهت٤مني واًملٍمف سمحري٦م واظملٞم٤مر دون وضمقد ُمقاٟمع ىمٛمع واؾملٌدادني سم٤مٓؾملٜم٤مد 

ًملٕمددي اًمًٞم٤مدني وآقمؽماف سم٤مٔظمرني وُمـ صمؿ اًمٕمٛمؾ قمغم سمٜم٤مء قمغم آًمٞم٦م اًمٕمٛمؾ ا

إُم٦م قمٜمد ذًمؽ ؾملٙمقن  اعمج٤مٓتني وم٢منّ  قمالىم٤مت قمرسمٞم٦م وإؾمالُمٞم٦م شمٙم٤مُمٚمٞم٦م ذم يمّؾ 

ىمد ووٕم٧م ٟمٗمًٝم٤م قمغم سمداي٦م اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح اعم١مدي إمم أن شملحرك سم٢مرادهت٤م هل 

يم٤مٟم٤مت إمقمغم ـمريؼ اًمٜمٝمقض واًمِمٝمقد احلْم٤مري ُمـ ظمالل ُم٤م متلٚمٙمف ُمـ ىمقى و

.. اًمٓمريؼ ـمقيؾ وصٕم٥م أنَ ُمع .. ُمٜمٔمقرة وهمػم ُمٜمٔمقرة

اُملالك إُم٦م ًم٘مقى وىمدرات يم٤مُمٜم٦م ذم  أنَ وٟمٕمقد هٜم٤م جمددًا ًمٚمل٠ميمٞمد قمغم 

داظمٚمٝم٤م شم١مهٚمٝم٤م ًمٚمٕم٥م أدوار طمْم٤مري٦م وإٟم٤ًمٟمٞم٦م ىمقي٦م ُملٕمددة ذم قم٤ممل اًمٞمقم واًمٖمد 

 هق (و٤مراتدور إُم٦م اًمقؾمط اًمِم٤مهدة قمغم ٟمٗمًٝم٤م وقمغم همػمه٤م ُمـ إُمؿ واًمح)

ك ىمقى يم٤مُمٜم٦م همػم ُمٜمٔمقرة إُمؿ متلؾ يمّؾ  إِنَ أُمر همػم يم٤مف قمغم اإلـمالقني طمٞم٨م 

ضمًٛمٝم٤م احلْم٤مريني سمؾ إٟمف حيل٤مج إمم إقم٤مدة سمٜم٤مء وُمـ صمؿ شمٗمٕمٞمؾ وشمٜمِمٞمط  ذم داظمؾ

وهل .. قمٛمؾ ودور اًمٙملٚم٦م اًمٌنمي٦م اًمٜمققمٞم٦م واحلٞمقي٦م اجلديدة اًملل ذيمرٟم٤مه٤م آٟمٗم٤مً 

واًملل سمدأت ختٌق )ٟم٦م اهل٤مئٚم٦م اًملل متلٚمٙمٝم٤م إُم٦م يملٚم٦م شمًلٓمٞمع حتقيؾ اًم٘مقى اًمٙم٤مم

 (ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم ٟملٞمج٦م ًمًقء اؾملخداُمٝم٤م وإدارهت٤م ُمـ ىمٌؾ اًمٜمخ٥م احل٤ميمٛم٦م اعمًلٌدة

وهذا هق سمرأيل ه وضمقد وىمقة واُملداد أي٦م .. إمم ىمقة طم٘مٞم٘مٞم٦م قمغم أرض اًمقاىمع

د أن وأٟم٤م أري.. طمْم٤مرة قمغم وضمف إرض ُمٜمذ ومجر اخلٚمٞم٘م٦م وطملك ّن٤مي٦م اًمقضمقد

أضب هٜم٤م ُمثاًل سمًٞمٓم٤ًم قمغم اعمًلقى اًمًٞم٤مد اًمٜمٔمريني وهق أن إُم٦م اًملل شمريد 

أن شمٙمقن وم٤مقمٚم٦م وُم١مصمرة ذم اًمٕم٤ممل اعمٕم٤مس ٓ سمد أن شمٙمقن سمحقزهت٤م أوراق راسمح٦م 

دوُم٤ًم شمًلثٛمره٤م أصمٜم٤مء طمدوث إزُم٤مت ووىمقع اًملحقٓت اخلٓمػمة اًملل ىمد متر 

هذه .. (ٟم٤م اًمٕمريب واإلؾمالُملؿمؽ قمغم صٕمٞمد وهل أوراق يمثػمة وٓ)هب٤م 

إوراق هل اًملٛمثالت اًمقاىمٕمٞم٦م وإدوات اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًملٚمؽ اًم٘مقى اًمٙم٤مُمٜم٦م اًملل 

دئني جي٥م حتريٙمٝم٤م هٜم٤م وهٜم٤مك ًمدرء اعمخ٤مـمرني وُمقاضمٝم٦م اًملحدي٤مت سمٕم٘مؾ ه٤م
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. ورؤي٦م واوح٦مني وؿمٗم٤مومٞم٦م يم٤مُمٚم٦م سملم ىمقى اًمٙملٚم٦م ذاهت٤م

ذا اًمًٌٞمؾ ٓؾملٜمٝم٤مض اإلىم٤مُم٦م قمغم أي صقرةٍ ُمـ صقر آٟمحراف قمـ ه وإنّ 

سمحٞم٨م خترج هبذا آٟمحراف قمـ اًمٕمروٞم٦م اًمٕم٤مسمرة إمم اًمقصػ اًمالزم )إُم٦م 

اطملامل شمٕمروٜم٤م مجٞمٕم٤ًم إمم ظمٓمر آؾملٌدال ؾمٞمّمٌح يمٌػمًاني يمام هق  وم٢منّ  ني(اعمًل٘مر

 :واوح ذم ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

: اعم٤مئدة] ژڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ژ   

54]. 

 .[38: حمٛمد] ژىئ ی ی ی  ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ۈئژ   

 قمـ ةني شملحدث سمٚمٖم٦م اًملٝمديد واًمققمٞمد وإٟمزال همْم٥م اهللوهل ٟمّمقص سيح

ُملٙم٤مؾمؾ أو ُمل٘م٤مقمس قمـ  اًملل يٛمٙمـ أن شمٓم٤مل يمّؾ  (آؾملٌدال اًمل٤مرخيل)ؾمٜم٦م 

. ٟمٍمة احلؼ واخلػم واًمٕمدل

يٛميض ُمنقم٤مً نَي وٓ يرطمؿ وٓ يٜملٔمر أطمدًاني وهق    يمام ٟمٕمٚمؿ مجٞمٕم٤ًم  واًمقىم٧م 

قمديـ واعمل٘م٤مقمًلم واعمٜمٝمٛمٙملم ذم طمرشم٘م٤مت وهٚمقؾم٤مت صٚمح٦م اًم٘م٤مًمٞمس ذم م

.. ت اًم٘مقى وشمٌٕمثر اًمٓم٤مىم٤مت وشمٌدده٤م قمـ اهلدف اًمٙمٌػمداظمٚمٞم٦م هٜم٤م وهٜم٤مك شمِم٧ّم 

وطملك أن ًمٞمس ُمٕمٚمقُم٤ًم ُملك ؾمٞمٜمٓمٚمؼ اًمٕمرب واعمًٚمٛمقن سمجدي٦م ؿم٤مُمٚم٦م ٟمحق 

ني اإلصالح اًمٙمكم اًمِم٤مُمؾ اعمرشمٙمز قمغم ُمنموع ّنْمقي طم٘مٞم٘مل ىمٌؾ ومقات إوان

وىمٌؾ أن يقاضمٝمقا أوو٤مقم٤ًم أيمثر ؾمقءًا ُمـ إوو٤مع اًمًٞمئ٦م واعمزري٦م اًملل 

خلٓمر شمّمٗمٞم٦م ُم٤م شمٌ٘مك ِم٤م    يمام ذيمرٟم٤م  ىمد يلٕمروقا ُمـ ظمالهل٤م  نييٕمٞمِمقّن٤م طم٤مًمٞم٤مً 

. قمغم طمد شمٕمٌػم اًمٌٕمض (ٟمٔم٤مُم٤ًم قمرسمٞم٤مً ً)أو  (أُم٦م قمرسمٞم٦م)يف دم٤موزًا يٛمٙمـ أن ٟمًؿّ 

ا وأطمزاسمٜم٤م وؿمٕمقسمٜم٤م جملٛمٕم٤مشمٜم٤م وٟمخٌـهٜم٤مك ُمٝمامت صم٘مٞمٚم٦م سم٤مٟملٔم٤مر  ظمّمقص٤ًم وأنّ 

 :ه٤م شمٜمقء حت٧م رٚمٝم٤م اجل٤ٌمل يمام ي٘م٤ملني وهليمّؾ 

ُمٚمػ سمٜم٤مء اًمدوًم٦م ُمـ اًمداظمؾني دوًم٦م اإلٟم٤ًمن واًم٘م٤مٟمقن واعم١مؾم٤ًمت واًمٕمدل   

واحلري٦م واًمٙمراُم٦مني ىمٌؾ احلدي٨م قمـ اخل٤مرج وخمٓمٓم٤مشمف وُم١ماُمراشمف ووٖمقـم٤مشمف 
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 اًمًٞم٤مد اعملٛمحقر طمقل إقم٤مدة ُمقاىمع اًملٖمٞمػم أي ضورة شمٗمٕمٞمؾ يمّؾ .. وارهت٤مٟم٤مشمف

ُم٤م يلّمؾ سم٢مدارة اًمِم٠من اًمٕم٤مم إمم طمْمـ اعمجلٛمعني ومتٙملم اًمِمٕمقب  اًمًٞم٤مؾم٦م ويمّؾ 

. ا وشم٘مرير ُمّمػمه٤م وصٜم٤مقم٦م وضمقده٤مُمـ اعمِم٤مريم٦م اعمٜملج٦م ذم صٜم٤مقم٦م ىمراراشمف

ُمٚمػ آٟم٘م٤ًمُم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م سملم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦مني وضورة   

قملدال ذم ُمقاضمٝم٦م حتدي٤مت إصم٤ٌمت اًمقضمقد واًمذات ُمٕم٤مجللٝم٤م سمحٙمٛم٦م وقم٘مالٟمٞم٦م وا

. احلْم٤مري٦م ذم قم٤ممل ٓ حيؽمم إٓ إىمقي٤مء

اًمٜمزاقم٤مت اعملٗمجرة ذم اًمداظمؾ سملم اًمٜمٔمؿ احل٤ميمٛم٦م واًمِمٕمقب اعمحٙمقُم٦م سملم   

. وواًمخ..ومؽمة وأظمرىني ُمٚمػ إىمٚمٞم٤مت واًملٜمٛمٞم٦م وشمقزيع اًمثروة يمّؾ 

. ٟمٓم٘م٦مؿمٕم٥م ُمـ ؿمٕمقب امل ُمٚمػ إُمـ اإلىمٚمٞمٛمل وأُمـ يمّؾ   

. ىملّم٤مدي٦م وآضملامقمٞم٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦مُمٚمػ اًملٜمٛمٞم٦م آ  

شمٚمؽ اعم١ًموًمٞم٤مت اًمٙمٌػمة اًملل ٓ شمزال شمٜمل٘مؾ وشمؽمطّمؾ ُمٕمٜم٤م ُمـ  أنَ وٓ ؿمؽ 

قم٤مم إمم آظمر وشمٜملٔمر قمغم ـمريؼ احل٤مض واعمًل٘مٌؾ هلذه إُم٦م وُمّمػمه٤م اًم٘م٤مدمني 

ًٓ سمٛم١ًموًمٞم٤مهت٤م شملٓمٚم٥م ٟمخ٤ًٌم وىمٞم٤مدات ٟمققمٞم٦م أظمالىمٞم٦م ُمْمحٞم٦م وُم١مُمٜم٦م قمٛماًل ٓ ىمق

. اًمٙمٌػمةني شمٕمٛمؾ سمقطمل ُم٤ٌمدئ وىمٞمؿ وهم٤مي٤مت إٟم٤ًمٟمٞم٦م ٓ ُمّمٚمحٞم٦م ٟمٗمٕمٞم٦م ظم٤مص٦م

ه مل شمٜمٓمٚمؼ أُم٦م أو ؿمٕم٥م ُمـ اًمِمٕمقب ُمـ ه يِمٝمد قمغم أنّ وهذا اًمل٤مريخ يمّؾ 

ؾم٤ٌمشمف وختٚمٗمف ُمـ دون وضمقد ُمثؾ هذه اًمٓمٌ٘م٦م اًم٘مٞم٤مدي٦م اعمْمحٞم٦م واعمٜمٙمرة ًمذاهت٤م 

. اًمٕم٤مم واحلٗم٤مظ قمٚمٞمف وشمٓمقيره وشمٗمٕمٞمٚمف وُمّم٤محلٝم٤م اخل٤مص٦م ذم ؾمٌٞمؾ سمٜم٤مء اًمّم٤مًمح

ًمذًمؽني وم٢مّن إُم٦م ِمثٚم٦م ذم هذه اجلامهػم اًمقاؾمٕم٦م اًملل ظمرضم٧م ًمٓمٚم٥م 

اإلصالح واًملٖمٞمػم اًمًٚمٛملني اٟمٓمٚم٘م٧م قمغم هدي واىمع ؾمٞم٤مد وومٙمري ضمديدني 

ي٘مقم قمغم رؤي٦م واوح٦م هل ىمٞم٤مم اًمدوًم٦م اعمدٟمٞم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م احلرةني هبدف شمٕمٛمٞمؼ 

وٛمقن اًمديٛم٘مراـمل ًمٚمقاىمع اًمًٞم٤مد اًمٕمريب واإلؾمالُملني اعمحلقى اإلٟم٤ًمين وامل

اًمذي همٚم٧ٌم قمٚمٞمف ذم اًم٤ًمسمؼ ىمٞمؿ آؾملٌداد واًملًٚمط وإًمٖم٤مء إرادة اًمٜم٤مسني قمغم 

ومٗمل جملٛمع واؾمع ُملٕمدد اجلامقم٤مت . ُمًلقى اًمٗمٙمر يمام قمغم ُمًلقى اعمامرؾم٦م
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قم٦م اًمٕمرىمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م واعمذهٌٞم٦م يمٕم٤معمٜم٤م اًمٕمريب اًمٙمٌػمني ٓ يٛمٙمـ حلريملف اجل٤مم

اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمٜمٓمٚم٘م٦م إٓ أّن شمٙمقن طمريم٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م ديٛم٘مراـمٞم٦م شمٕمؽمف سم٤مًملٜمقع وشُمثرى 

سمفني وحتؽمم شمٕمدد اجلامقم٤مت اعمٙمقٟم٦م ًمألُم٦م وشمًٕمك إمم حت٘مٞمؼ اًملٙم٤مُمؾ سمٞمٜمٝم٤مني سمؾ 

حتؽمم اًمًٞم٤مدات اًمقـمٜمٞم٦م ٕىمٓم٤مره٤م وشمًٕمك ٕن حت٘مؼ شمٙم٤مُمٚمٝم٤م اًم٘مقُمل سمٕمد أن 

. ًمًٞم٤مدةشمرؾمخ إطم٤ًمس أسمٜم٤مء هذه إىمٓم٤مر هبذه ا

يٙمٛمـ ذم دومع اًم٘مقى احلٞم٦م    ذم هذا اعمج٤مل  وإُمر اًمذي شمٜمٕم٘مد قمٚمٞمف أُم٤مل 

ص٤مطم٦ٌم اعمّمٚمح٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ذم اإلصالح واًملٖمٞمػم اًمًٚمٛمل )واجلامهػم اًمقاؾمٕم٦م 

اهلدف اًمٙمٌػم دوٟمف أصمامن وشمٙم٤مًمٞمػ وشمْمحٞم٤مت  إمم أن شم١مُمـ سم٠منّ  (اًمديٛم٘مراـمل

ود اًملل هل أهمغم رء ذم هذا اًمقج نيا أقمٜمٞمف هٜم٤م هق صمٛمـ احلري٦م طملامً وم.. ضم٤ًمم

 .احلل اعملحرك

 

 *     *     *

:اهلوامش
                                                   

. 42ني ص1راضمع اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ج ( )

 .81ني ص3ًم٤ًمن اًمٕمربني ج ( )

 243ني ص9ذح اًمٜمٝم٩م ٓسمـ أيب احلديدني ج: راضمع ( )

 .ني ُم٤مدة سمدد444نيص2راضمع اًمّمح٤محني ج ( )

. اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطني ُم٤مدة سمدد ( )

. 90: ص/ 1998: هقم اًمدوًم٦مني سمػموتقمٌد اهلل اًمٕمرويني ُمػ: راضمع ( )
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قضاواىالمرأةىوهمومها
 

 

 

 

قشاءة قاّىٍّت 
يف اتفاقًة القضاء عمى مجًع أشكاه التىًًز ضد املسأة 

 (سًداو)
  

 غادة أحمد عٍسى: الدكتوزة* 

 

 
ٟمٔمرًا ًمّمٚم٦م  ؛إلٟم٤ًمٟمٞم٦مُمقوقع طم٘مقق اعمرأة ُمقىمٕم٤ًم ُمٝماًم ذم اًمدراؾم٤مت ا حيلّؾ 

ض ًمٚمٙمثػم ُمقوقع اعمرأة وطم٘مقىمٝم٤م شمٕمّر  اعمقوقع سمح٘مقق اإلٟم٤ًمن أوٓنًي وٕنّ 

وهذا ُم٤م  .ٟمٞم٦م واإلضملامقمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م صم٤مٟمٞم٤مً ُمـ اًمل٤ًمؤٓت واإلؿمٙم٤مٓت اًم٘م٤مٟمق

 قمـ آٟمٗمٕم٤مل يلٓمّٚم٥م اإلىمدام قمغم دراؾم٦م ُمثؾ هذا اًمٌح٨م سمٛمقوققمٞم٦م واًمٌٕمد

 إمَِم و٧م طم٘مقق اعمرأة شمٕمّر  أنَ ؿمؽ ومٞمف  ٓوِم٤م  .وآٟمجرار ظمٚمػ اًمٕم٤مـمٗم٦م

د ؾمٚمٕم٦م أو ؾمالح يًلخدم اٟملٝم٤ميم٤مت يمٌػمة ُمًخ٧م ؿمخّمٞملٝم٤م واقملؼمهت٤م جمّر 

. ًملح٘مٞمؼ ُمآرب دٟمئٞم٦م

سمام يرشمٌط سم٤مٓشمٗم٤مىمٞم٦م اعمِم٤مر  ذم هذه اًمقرىم٦م سمٛمٕم٤مجل٦م اعمح٤مور اًمل٤مًمٞم٦مؾم٠ميملٗمل و

                                                   

 .ًمٌٜم٤من/ ديملقراه ذم ىم٤مٟمقن إقماملني سم٤مطمث٦م إؾمالُمٞم٦م (*)
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 :(Cedaw): إًمٞمٝم٤م ذم اًمٕمٜمقانني واعمٕمرووم٦م سم٤مؾمؿ

 .اعمرأة اشمٗم٤مىمٞم٦م اًم٘مْم٤مء قمغم مجٞمع أؿمٙم٤مل اًملٛمٞمٞمز ودّ بشمٕمريػ ال (1

ىمقاقمد يمقٟمٞم٦م هذه آشمٗم٤مىمٞم٦م وضمٕمؾ ُمقاده٤م  إمَِم أًمٞم٦م اعملٌٕم٦م ًمٚمقصقل  (2

 .(اشمٗم٤مىمٞم٦م ؾمٞمداو  ًمزاُمٞم٦م اعمقاصمٞمؼ اًمدوًمٞم٦م إ)حتٙمؿ اًمٌنم مجٞمٕم٤ًم 

 .ئ واحل٘مقق اًملك يمرؾملٝم٤م آشمٗم٤مىمٞم٦مأهؿ اعم٤ٌمد (3

 .دم٤مه آشمٗم٤مىمٞم٦م اًملزاُم٤مت اًمدول (4

ُمـ  وىمػ اًمدوزمامل)ومٔم٤مت اًمقاردة قمغم سمٕمض سمٜمقد آشمٗم٤مىمٞم٦م اًملح (5

 .(آشمٗم٤مىمٞم٦م

 .شمٗم٤مىمٞم٦م ُمـ اًمقضمٝم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦مخم٤مـمر آ (6

 .ـمالًم٦م هيٕم٦م قمغم اًمؼموشمقيمقل آظملٞم٤مري اعمٚمحؼ سم٤مشمٗم٤مىمٞم٦م ؾمٞمداوإ (7

 .(شمقصٞم٤مت) ظم٤ممت٦م (8

 

واًملل هل  ني(Cedaw) اعمرأة ة اًم٘مْم٤مء قمغم مجٞمع أؿمٙم٤مل اًملٛمٞمٞمز ودّ اشمٗم٤مىمل

: اظملّم٤مر ًمٚمجٛمٚم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م اًمل٤مًمٞم٦م

(Convention on the elimination of all forms of 

discriminatiom against women). 

هل ُمٕم٤مهدة شمرقم٤مه٤م ُمٜمٔمٛم٦م إُمؿ اعملحدة ًمٚم٘مْم٤مء قمغم مجٞمع  هذه (ؾمٞمداو)

هت٤م ُمٗمقوٞم٦م اعمرأة سمٛمٜمٔمٛم٦م إُمؿ اعملحدةني وىمد أقمدّ  نياعمرأة أؿمٙم٤مل اًملٛمٞمٞمز ودّ 

اؾمٛمٝم٤م  نيهت٤م شمٚمؽ اعمٗمقوٞم٦مسمدأت ومٙمرة شمٚمؽ اعمٕم٤مهدة سمٛمٕم٤مهدة ؾم٤مسم٘م٦م أقمدّ 

ـّ (ُمٕم٤مهدة طم٘مقق اعمرأة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م) هت٤م وأضم٤مزهت٤م اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُمؿ ني واًملل شمٌ

دة اًم٘مْم٤مء سمدأت ُمٗمقوٞم٦م اعمرأة شمٚمؽ سم٢مقمداد ُمٕم٤مه ني صمؿّ م1967اعملحدة ذم قم٤مم 
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ني م1979واٟملٝم٧م ُمٜمٝم٤م ذم ؾمٜم٦م  مني1973اعمرأة ؾمٜم٦م  قمغم مجٞمع أؿمٙم٤مل اًملٛمٞمٞمز ودّ 

ني وأصٌح٧م ؾم٤مري٦م 1979يم٤مٟمقن إول ديًٛمؼم  28واقملٛمدهت٤م إُمؿ اعملحدة ذم 

ني وُم٤م م1981يم٤مٟمقن إول ديًٛمؼم  31اعمٗمٕمقل سمٕمد شمقىمٞمع مخًلم دوًم٦م قمٚمٞمٝم٤م ذم

. شمزال اًمدول شمقىمع قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ شم٤ٌمقم٤مً 

ع سمجٛمٞمع اعمرأة ذم اًملٛم٧ّم  شمٗم٤مىمٞم٦م ُمـ صمالصملم ُم٤مدة شمدور طمقل طمّؼ شمل٠مًمػ هذه آ

واًمًٞم٤مؾمٞم٦مني اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م  نياحل٘مقق آىملّم٤مدي٦مني آضملامقمٞم٦مني اًمث٘م٤مومٞم٦مني اعمدٟمٞم٦م

 أنَ إمم  وشمِمػم أيْم٤مً . مجٞمع اعمٕم٤مهدات اًمدوًمٞم٦م قمغم أؾم٤مس ُمل٤ًمو ُمع اًمرضمؾذم 

قم٘م٦ٌم أُم٤مم  سمدأ اعم٤ًمواة ويمراُم٦م اإلٟم٤ًمنني ويٕمدّ مل ل اٟملٝم٤ميم٤مً اعمرأة يِمّؽ  اًملٛمٞمٞمز ودّ 

قمغم ىمدم اعم٤ًمواة ُمع اًمرضمؾني ذم طمٞم٤مة سمٚمده٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م  اعمرأةنيُمِم٤مريم٦م 

 نيهةورظم٤مء اعمجلٛمع وإ وآضملامقمٞم٦م وآىملّم٤مدي٦م واًمث٘م٤مومٞم٦مني ويٕمقق ٟمٛمقّ 

. ويزيد ُمـ صٕمقسم٦م اًملٜمٛمٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م إلُمٙم٤مٟم٤مت اعمرأة ذم ظمدُم٦م سمٚمده٤م واًمٌنمي٦م

اذ اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ اًملداسمػمني اًملنميٕمٞم٦م وهمػم شّمخاهذه اعمٕم٤مهدة اًمدول إـمراف بوشمٚمزم 

 نيُمٝم٤م اًمٙم٤مُمٚملموًمٙمٗم٤مًم٦م شمٓمقره٤م وشم٘مدّ  نياعمرأة متٞمٞمز ودّ  اًملنميٕمٞم٦مني حلٔمر يمّؾ 

. وًملٛمٙمٞمٜمٝم٤م ُمـ اًملٛمّلع سمحّري٤مهت٤م إؾم٤مؾمٞم٦م وطم٘مقق اإلٟم٤ًمن اخل٤مص٦م هب٤م

 

 

مجٞمع شمٗم٤مىمٞم٦م اًم٘مْم٤مء قمغم أَن إقمداد ا يٌدو ُمـ ظمالل ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اعمحقر إول

 حمددٍ  سمٛمراطمؾ ُملٕمددة ىمٌؾ اًمقصقل إمم اقملامد ٟمٍص  أؿمٙم٤مل اًملٛمٞمٞمز ود اعمرأة ُمَر 

عملحدة مل شمٙملػ إُمؿ ا شمقىمٞمع واًملّمديؼ واإلٟمْماممني يمام أنَ شمٗم٤مىمٞم٦م وقمروف ًمؾًمال

سمٕمرض آشمٗم٤مىمٞم٦م ًمٚملّمديؼ وطم٥ًمني وإٟمام ضمٝمدت ذم اًمْمٖمط قمغم اًمدول اًملل مل 

ومٔم٤مت ُمـ أضمؾ آًملزام اًمٙم٤مُمؾ شمّم٤مدق وشمٚمؽ اًملل ص٤مدىم٧م ُمع سمٕمض اًملح
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شمٗم٤مىمٞم٦م جمرد ٟمّم٤مئح أو شمقضمٞمٝم٤مت ن اقمل٤ٌمر سمٜمقد آشمٗم٤مىمٞم٦مني وسمذًمؽ ٓ يٛمؽسم٤مٓ

اعمرأةني وإٟمام هل ىمقاقمد يمقٟمٞم٦م  شم٘مؽمطمٝم٤م إُمؿ اعملحدة ًمٚم٘مْم٤مء قمغم اًملٛمٞمٞمز ودّ 

ه٤م ًمٚمٛم٤ًمءًم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦مني ويٛمٙمـ شمٚمخٞمص هذه اعمراطمؾ سمام يض خم٤مًمػًمزاُمٞم٦م شمٕمرر إ

: يكم

 :ادرحِٜ إوػ 

ُمرطمٚم٦م شمِمٙمٞمؾ اًمرأي اًمٕم٤مم اًمدوزم طمقل ىمْمٞم٦م اعمرأة ُمـ ظمالل شمٙمثٞمػ اهلامم 

دأ ًمٞم٥م ني وإصم٤مرة اجلٛمٝمقر؛وشمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم هذه اًم٘مْمٞم٦م نيوؾم٤مئؾ اإلقمالم

 .اًمٜم٘م٤مش واحلقار طمقهل٤م

 :ادرحِٜ افثٕٜٚٔ 

 نيشمٗم٤مىمٞم٦م ُمـ ظمالل اؾملٓمالع رأي اًمدول إقمْم٤مءُمرطمٚم٦م صٞم٤مهم٦م ىمقاقمد آ

وقم٘مد اعم١ممترات اًمدوًمٞم٦م ًمٚمخروج ُمٜمٝم٤م سمٛمقاصمٞمؼ واشمٗم٤مىمٞم٤مت وُمٕم٤مهدات شمٙمقن 

 .ُمٚمزُم٦م ًمٚمٌٚمدان اًملل شمّم٤مدق قمٚمٞمٝم٤م

 :ادرحِٜ افثٚفثٜ 

قمغم سمٕمض اًمٌٜمقدني وُمـ صمؿ  ع حتٗمٔم٤مهت٤مُمرطمٚم٦م اًمْمٖمط قمغم اًمدول اعمّمدىم٦م ًمرف

ًملّمٌح  ه٤م أصاًل ًمٚملقىمٞمع واًملّمديؼ قمٚمٞمٝم٤م؛اًمْمٖمط قمغم اًمدول همػم اعمقىمٕم٦م قمكم

اعمجلٛمٕم٤مت ُمٝمام  ىمقاقمد يمقٟمٞم٦م حتٙمؿ يمّؾ  (ؾمٞمداو)سمٕمد ذًمؽ ىمقاقمد اشمٗم٤مىمٞم٦م 

. اظملٚمٗم٧م ومٙمري٤ًمني صم٘م٤مومٞم٤ًم وديٜمٞم٤مً 

 

: ويٛمٙمـ اإلؿم٤مرة إمَِم أهّؿ هذه اعم٤ٌمدئ واحل٘مقق ذم وٛمـ اًمٜمُ٘م٤مط اًمل٤مًمٞم٦م

طمالل ومٙمرة اًمٜمقع إو نيشمٖمٞمػم اهلقي٦م اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م ًمٚمٛمرأة: إُوػ

 .(اًمٜمقع اًمٌٞمقًمقضمل)حمؾ ُمّمٓمٚمح اجلٜمس  (اجلٜمدر)ضملامقمل آ
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إٕامط   ًديؾ»: قمغم ُم٤م يكم (أ)وم٘مرة  (5)اعم٤مدة وذم هذا اعمج٤مل ٟمّّم٧م 

جتامظٜٔ وافثَٚؾٜٔ فجلِقك افرجؾ وادرأة هبدف حتَٔؼ افَوٚء ظذ افتحٔزات آ

ق أحد ادامرشٚت إخرى افَٚئّٜ ظذ ؾُرة دؤٕٜ أو  ٍقّ  وافًٚدات افًرؾٜٔ وـّؾ 

 .شاجلْجلغز أو ظذ أدوار ّٕىٜٔ فِرجؾ وادرأة

. ةسم٤محل٘مقق اًمًٞم٤مدُم٤ًمواة اعمرأة سم٤مًمرضمؾ ومٞمام يلٕمٚمؼ  :افثٕٜٚٔ

 تخذ افدول إضراف مجٔع افتدابر ادْٚشبٜ »: يكم ُم٤م (7)وم٘مد ورد ذم اعم٤مدة 

ادرأة دم احلٔٚة افجلٔٚشٜٔ وافًٚمٜ فِبِدز وبقجف خٚص  فَِوٚء ظذ افتّٔٔز وّد 

:  ٍُؾ فِّرأةز ظذ ؿدم ادجلٚواة مع افرجؾز احلؼ دم

ٕتخٚبٚت وآشتٍتٚءات افًٚمٜز وأإلِٜٔ افتهقيٝ دم مجٔع آ .أ 

. ؿساع افًٚمٕتخٚب جلّٔع اهلٔئٚت افتل يْتخٛ أظوٚؤإلٚ بٚٓآ

ودم  زو ٍْٔذ إلذه افجلٔٚشٜ زادنٚرـٜ دم صٔٚؽٜ شٔٚشٜ احلُقمٜ .ب 

و ٖديٜ مجٔع ادٓٚم افًٚمٜ ظذ مجٔع  زصٌؾ افقطٚئػ افًٚمٜ

. ادجلتقيٚت احلُقمٜٔ

 ىظـادنٚرـٜ دم مجٔع ادْيامت واجلًّٔٚت ؽر احلُقمٜٔ افتل ُت  .ج 

 .شافًٚمٜ وافجلٔٚشٜٔ فِبِد بٚحلٔٚة

. سمجٜمًٞم٦م أـمٗم٤مهل٤مُم٤ًمواة اعمرأة سم٤مًمرضمؾ ومٞمام يلٕمٚمؼ  :افثٚفثٜ

ًٚ حلّؼ »: ُم٤م يكم (2)اًمٗم٘مرة  (9)ضم٤مء ذم اعم٤مدة  ًٚ مجلٚوي متْح افدول إضراف حَ

ِّؼ بجْجلٜٔ أضٍٚهلٚ . شافرجؾ ؾٔام يتً

ؾم٤مؾمٞم٦م ني واقمل٤ٌمره ريمٞمزة أآظملالط ذم اًملٕمٚمٞمؿشمِمجٞمع اعمرأة قمغم  :افرابًٜ

. ًمٚمٕمٛمٚمٞم٦م اًملٕمٚمٞمٛمٞم٦م

مٍٓقم ّٕىل ظـ دور  افَوٚء ظذ أيّ »: ضم٤مء (ج)اًمٗم٘مرة  (10)ومٗمل اعم٤مدة 

ظـ ضريؼ  زافرجؾ ودور ادرأة ظذ مجٔع مجلتقيٚت افتًِٔؿ ودم مجٔع أصُٚفف

 نجٔع افتًِٔؿ ادختِط وؽره مـ إٔقاع افتًِٔؿ افتل  جلٚظد دم حتَٔؼ إلذا 
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. ش...اهلدف

ر اعمرأة ذم شمرسمٞم٦م إـمٗم٤مل وإىم٤مُم٦م ُمرايمز شمرسمقي٦م ًمؽمسمٞم٦م ًمٖم٤مء دوإ :اخلٚمجلٜ

 .اًمٌٞم٧مداظمؾ إـمٗم٤مل داظمؾ اعمجلٛمع وًمٞمس 

ًٚ دْع افتّٔٔز »: (ج)وم٘مرة  (2)سمٜمد  (11)اعم٤مدة قمغم هذا إؾم٤مس ضم٤مء   قخٔ

إلٚ افًٍع دم افًّؾز  تخذ ادرأة بجلبٛ افزواج أو إمقمٜز وفوامن حّؼ  وّد 

. شٕٚشبٜافدول إضراف افتدابر ا 

يـ داؾم٧م آشمٗم٤مىمٞم٦م مجٚم٦م ُمـ احل٘مقق ًمٚمٛمرأة أؾمقة سم٤مًمرضمؾ ذم ُمليمّر  :افجلٚدشٜ

ني يمام واًمرقم٤مي٦م اًمّمحٞم٦م اًمٕمٛمؾ وإضمرقمديدةني يمٛم٤ًمواة اعمرأة واًمرضمؾ ذم ُمٞم٤مديـ 

. (12ني 11)هق احل٤مل ذم اعم٤مدشملم 

سمٓم٤مل إب ُم٤م يلٓمّؾ  نيسم٤محل٘مقق إهي٦مُم٤ًمواة اعمرأة سم٤مًمرضمؾ ومٞمام يلٕمٚمؼ  :افجلٚبًٜ

. أطمٙم٤مم اعمػماث

 تخذ افدول إضراف مجٔع افتدابر ادْٚشبٜ »: ضم٤مء (أ)وم٘مرة  (13)اعم٤مدة ومٗمل 

ؿتهٚديٜ ادرأة دم ادجٚٓت إخرى فِحٔٚة آ فَِوٚء ظذ افتّٔٔز وّد 

فُل  ٍُؾ هلٚز ظذ أشٚس  جلٚوي افرجؾ وادرأةز ٍٕس احلَقق وٓ  جتامظٜٔوآ

 .شيٜشتحَٚؿٚت إ شٔام احلؼ دم آ

اظملٞم٤مر ؾمٙمـ ُمٜمٗمّمؾ قمـ ؾمٙمـ وذم  نيشمٙمريس طمري٦م اعمرأة ذم اًملٜم٘مؾ :افثٚمْٜ

. اًمزوضمٞم٦م

متْح افدول إضراف افرجؾ »: (4)وم٘مرة  (15)اعم٤مدة وٟمّّم٧م قمغم ذًمؽ 

وادرأة ٍٕس احلَقق ؾٔام يتًِؼ بٚفَٕٚقن ادتهؾ بحرـٜ إصخٚص وحريٜ 

 .شاختٔٚر حمؾ شُْٚإلؿ وإؿٚمتٓؿ

سم٤مًمزواج اة اعمرأة سم٤مًمرضمؾ ذم يم٤موم٦م إُمقر اعملٕمٚم٘م٦م شمٙمريس ُم٤ًمو :افتٚشًٜ

. ُم٠ًمًم٦م اظملٞم٤مر اًمزوج وقم٘مد اًمزواج ؾمٞمام ذم واًمٕمالىم٤مت إهي٦م

شملخذ اًمدول إـمراف مجٞمع اًملداسمػم » : (ب)و  (أ)وم٘مرة  (16)اعم٤مدة ضم٤مء ذم 
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اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚم٘مْم٤مء قمغم اًملٛمٞمٞمز ود اعمرأة ذم يم٤موم٦م إُمقر اعملٕمٚم٘م٦م سم٤مًمزواج 

: أؾم٤مس اعم٤ًمواة ُمع اًمرضمؾ إهي٦مني وسمقضمف ظم٤مص شمْمٛمـ قمغم  واًمٕمالىم٤مت

 .ٟمٗمس احلؼ ذم قم٘مد اًمزواج .أ 

ٓ إشمٞم٤مر اًمزوجني وذم قمدم قم٘مد اًمزواج ٟمٗمس احلؼ ذم طمري٦م اخ .ب 

. سمرو٤مه٤م احلر واًمٙم٤مُمؾ

اعم١ًموًمٞم٤مت اًمٕم٤مئدة ًمٚمزوج ًمزاُمٝم٤م سمٜمٗمس إو ُمٜمح اعمرأة ٟمٗمس احل٘مقق :افًٚذة

وقمٜمد ومًخ قم٘مد ني ...ر ودمٝمٞمز اعمًٙمـ وُمـ اإلٟمٗم٤مق واعمف أصمٜم٤مء قم٘مد اًمزواج

. ُمـ إُُمقر اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٓمالق واًمٕمدة وشمٕمدد اًمزجي٤مت اًمزواج

 تخذ افدول إضراف مجٔع افتدابر »: (ج)وم٘مرة  (16)اعم٤مدة وهذا ٟمّص 

ادْٚشبٜ فَِوٚء ظذ افتّٔٔز ود ادرأة دم ـٚؾٜ إمقر ادتًَِٜ بٚفزواج وافًالؿٚت 

 وّـ ظذ أشٚس ادجلٚواة مع افرجؾ ٍٕس احلَقق إ يٜز وبقجف خٚص 

 .شوادجلٗوفٔٚت أثْٚء افزواج وظْد ؾجلخف

. قمغم ىمدم اعم٤ًمواة سم٤مًمرضمؾ طمؼ اظملٞم٤مر اؾمؿ قم٤مئٚملٝم٤مقمٓم٤مء اعمرأة إ :احلٚديٜ ظؼ

 تخذ افدول إضراف مجٔع افتدابر ادْٚشبٜ »: (ز)وم٘مرة  (16)اعم٤مدة ومٗمل 

ت ؿٚاؾٜ إمقر ادتًَِٜ بٚفزواج وافًالادرأة دم ك فَِوٚء ظذ افتّٔٔز وّد 

إ يٜز وبقجف خٚص  وّـ ظذ أشٚس ادجلٚواة مع افرجؾ ٍٕس احلَقق 

شؿ إ ةز وادْٜٓز اافنخهٜٔ فِزوج وافزوجٜز بام دم ذفؽ احلؼ دم اختٔٚر 

 .شوافقطٍٜٔ

 

 

شمٗم٤مىمٞم٦م ُم٤م ىمٞم٦م جي٥م قمغم اًمدول إقمْم٤مء ذم آشمٗم٤من آسمٛمقضم٥م اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م م

 :يكم
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/ 2اعم٤مدة )دظم٤مل ُمٌدأ اعم٤ًمواة سملم اًمرضمؾ واعمرأة رم ٟمٔم٤مُمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقين إ (1

  .(ب   وم٘مرة أ

 .(ز   وم٘مرة و /2اعم٤مدة )ز سملم اجلٜمًلم ًمٖم٤مء يم٤موم٦م اًم٘مقاٟملم اًملك متّل إ (2

ـّ  (3  .(وم٘مرة ب /2اعم٤مدة )اعمرأة  ي ىمقاٟملم ُمٜم٤مؾم٦ٌم متٜمع اًملٛمٞمٞمز ودّ شمٌ

اًملٛمٞمٞمز  شم٠مؾمٞمس جم٤مًمس وهٞمئ٤مت وـمٜمٞم٦م ًمْمامن احلامي٦م اًمٗمٕم٤مًم٦م ًمٚمٛمرأة ودّ  (4

 .(وم٘مرة ج /2اعم٤مدة )

ؿمخ٤مص واعمٜمٔمامت اعمرأة ُمـ ىمٌؾ إ زاًم٦م مجٞمع أقمامل اًملٛمٞمٞمز ودّ إوامن  (5

 .( ه  وم٘مرة د  /2اعم٤مدة )واعم١مؾم٤ًمت 

 

د ُمع سمٕمض شمٗم٤مىمٞم٦م سم٤معمٓمٚمؼ وسملم ُم١مّي شمٚمػ اعمقىمػ اًمدوزم سملم ُمٕم٤مرض ًمالخا

: اًملحٗمٔم٤مت

اجلٛمٝمقري٦م اإلؾمالُمٞم٦م : اىمٞم٦م ومٝمل ؾمٌٕم٦مشمػا اًمدول اًملل مل شمّم٤مدق قمغم آأمّ 

ـّ )ىمٓمرني اًمّمقُم٤مل نياًمًقدان اإليراٟمٞم٦مني ٟمٞم٤ًمن  19قمٚمٞمٝم٤م ُم١مظمرًا ذم ص٤مدىم٧م  ه٤موًمٙم

دوًم٦م اًمٙمرد اًمرؾمقزم  نياًمقٓي٤مت اعملحدة إُمػميمٞم٦م نيؾمقينا ني(2009

َٓ (اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من) . أن ُمٍم يمدوًم٦م ص٤مدىم٧م قمٚمٞمٝم٤م ني إزهر رومض آشمٗم٤مىمٞم٦م إِ

ومٜمِمػم شمٗم٤مىمٞم٦م ُمع اًملحٗمظ قمغم سمٕمض سمٜمقده٤م اًمدول اًملل ص٤مدىم٧م قمغم آأُّم٤م 

  :إمَِم سمٕمض اًمٜمامذج

ني ُمع اًملحٗمظ 26/7/1996شمٗم٤مىمٞم٦م ذم ص٤مدق ًمٌٜم٤من قمغم آ :افّْقذج افِبْٚين

 أنَ نيواًملل يمام ؾمٞمٌدو (29 ني 16 ني 15 ني 9 ني 2) :وادامل: وهلني سمٜمقدقمغم سمٕمض ال

 .آشمٗم٤مىمٞم٦م حتٗمٔم٧م قمغم هذه اعمقاد أهمٚم٥م اًمدول اعمّم٤مدىم٦م قمغم

ضمكّم  ويٕمٙمس سمِمٙمؾٍ  نيومٝمق يٕمٙمس اًمٜمٛمقذج اًمل٘مٚمٞمدي :افّْقذج ادكي
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. اإلؾمالُمٞم٦موت قمٜمٝم٤م أهمٚمٌٞم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ووذّم صقرة ًمٚملحٗمٔم٤مت اًملل قمؼّم 

وهل  نيقمغم اعمقاد اخلٛمس اًملل حتدصمٜم٤م قمٜمٝم٤م إقمداد هذا اعم٘م٤ملطملم  إمَِم ظ ومٝمل شملحّػ 

 .(29ني 16ني 15ني 9ني 2) :اعمقاد

مم ُمـ اعم٤مدة ؾمقى قمغم اًمٗم٘مرة إو اًم٤ٌميمًل٤من مل شملحٗمظ :افّْقذج افبٚـجلتٚين

ق سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م ظمْمقع اًمٌٚمد اعمّم٤مدق عمح٤مؾم٦ٌم سمٚمد ُمّم٤مدق صم٤من واًملل شملٕمّؾ  ني(29)

ع قمغم ًمٞم٦مني وهل سمذًمؽ وم٘مرة شمْمٕمػ ُمـ ؾمٞم٤مدة اًمٌٚمد اعمقّق وعم٤ًمءًم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م دو

ًمذًمؽ ضم٤مء اًملحٗمظ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أيمثر ُمـ سمٚمد طملك ظم٤مرج اًمدائرة  ؛اشمٗم٤مىمٞم٦م ؾمٞمداو

 .اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 شمقٟمس همػم ُملحٗمٔم٦م قمغم اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م وهل ُم٤مدة ه٤مُم٦م ضمداً  :افّْقذج افتقٕز

عملٕمٝمد سم٤مخت٤مذ يمؾ اًملداسمػم اًملنميٕمٞم٦م ا شمٚمؽ اًملل شُمٚمزم اًمٌٚمد إّٟمف ؛ذم آًمٞم٦م اًمًٞمداو

وىمد ؾمح٧ٌم حتٗمٔمٝم٤م قمغم اعم٤مدة  نيأؿمٙم٤مل اًملٛمٞمٞمز ود اعمرأة واًملٜمٗمٞمذي٦م إلًمٖم٤مء يمّؾ 

.2006ذم  (9)

ذيمرى اإلقمالن  ةسمٛمٜم٤مؾم٥م 2008ديًٛمؼم  10رومع اعمٖمرب ذم  :افّْقذج ادٌرّب

 قمـ قمؼّم وهذا ٟمٛمقذج ي. حتٗمٔم٤مشمف قمغم اًمًٞمداو ٟم٤ًمن اًمًللم يمّؾ اًمٕم٤معمل حل٘مقق اإل

 ذم أًمٞم٤مت اًملٕم٤مهدي٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٞم١ميمد سمذًمؽ اظملٞم٤مراً  رهم٦ٌم اعمٖمرب ذم آٟمخراط

ني طمّلك ًمق يم٤من هذا إُمر قمغم احل٤ًمب اًمديٜملني وشم٘م٤مًمٞمد يدقمؿ ُم٤ًمرات اًملحدي٨م

 .اعمجلٛمع اًمٕمريب

ـّ  رالهت٤م  طمدىإشمف ذم سمٕمض اعمٜمٔمامت همػم احلٙمقُمٞم٦م اًملل شمٕمٛمؾ قمغم ُم٤م ؾمؿّ  ًمٙم

 أنَ ٓطمٔم٧م ني  (égalité sans réservés)ني(تُم٤ًمواة دون حتٗمٔم٤م)

آؿملٖم٤مل اعمٞمداين قمغم ِم٤مرؾم٤مت ٟم٘مض وإًمٖم٤مء اًملٛمٞمٞمز ذم طم٤مضم٦م إمم ُمزيد ُمـ 

وم٘مد سم٘مٞم٧م  ومرومع اًملحٗمٔم٤مت اعمٖمريب ُم٤م زال ُمـ طمٞم٨م اًمٜمّمقص ضمزئٞم٤مً . اًمقىم٧م

زال اإلقمالن ُم٠ًمًم٦م ؿمٗمقي٦م  وذم آٟملٔم٤مر ُم٤م. اًمقرىم٦م اعمٖمرسمٞم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ىمٞمد اإلقمداد

اًمٗمجقةني سملم اًملنميٕم٤مت واًملٓمٌٞم٘م٤مت  أنَ اًمٌٕمد اًم٘م٤مٟمقين اًملٜمٗمٞمذيني يمام  ظمذمل شم٧م
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ُم٤م ورد ُمـ  ٓ شمًلققم٥م يمّؾ  قم٘مٚمٞم٤مت إمَِم ُم٤مرؾم٤مت آضملامقمٞم٦م اًملل ختْمع وامل

 .شمٖمٞمػمات ذم اعمدوٟم٦م اعمٖمرسمٞم٦م

يمام أَن اجلٛمٝمقري٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم إيران مل شمقىّمع قمغم هذه آشمٗم٤مىمٞم٦م؛ وذًمؽ 

. يت ومٞمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م واوح٦م ًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦مًمٚمٛمقاد واًمٌٜمقد ال

 

اًمداظمٚمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمؽماشمٌٞم٦مني ُمـ  ىمقاٟملم اًمدولآشمٗم٤مىمٞم٦م سمام شمرىمك سمف قمـ  إِنَ 

 ًمٖمل وم٤مقمٚمٞم٦م يمّؾ أن ُت    ٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤مويمام شمٌلم ُمٕمٜم٤م ُمـ ظمالل ىمراءة اعم٤مدة اًمث٤م  ؿم٠مّن٤م 

. دوًم٦م يلٕم٤مرض ُمع أطمٙم٤مُمٝم٤م ّٕي  ىم٤مٟمقن داظمكم

 ىم٤مٟمقنال قم٤ممني وم٢منّ  شمٕمريػ اًمدؾملقر واًم٘م٤مٟمقن سمِمٙمؾٍ  إمَِم ٟم٤م دْ وًمٙمـ إذا عُ 

م اًمٕمالىم٤مت ذم جملٛمع ُم٤مني سمحٞم٨م ي٠مظمذ سمٙمٚمامت ُمقضمزة هق شمٚمؽ اًم٘مقاقمد اًملل شمٜمظّ 

ىم٤مٟمقنني اعمّم٤مًمح اعملٕم٤مرو٦م سملم إومرادني  قمل٤ٌمرني قمٜمد ووع أّي ع سمٕملم آاعمنّم 

 أّي  ر ُمٜمًجاًم ُمع واىمع وفمروف اعمقاـمٜملم ذم اًمٌٚمدني وسم٤مًمل٤مزم وم٢منّ اعمّؼ  ومٞم٠ميت اًم٘م٤مٟمقن

شمٗم٤مىمٞم٦م ُمع هذه آُمٙم٤مٟمٞم٦م اٟمًج٤مم إدوًم٦م وُمدى  اشمٗم٤مىمٞم٦م ٓ شمراقمل ظمّمقصٞم٦م يمّؾ 

ُمـ ؿم٠من ذًمؽ أن خيٚمؼ ومقى وسمٚمٌٚم٦م  نّ إسمؾ شم٠ميت قم٤مُم٦م وقمِمقائٞم٦م ني ف نيواىمع اًمدوًم٦م

شمٗم٤مىمٞم٦م ومراده٤م وسملم ُم٤م شمٗمروف آاؾم٤ًٌم ٕوازدواضمٞم٦م سملم ُم٤م شمراه ُمـ نيداظمؾ اًمدوًم٦م

ويٌدو ذًمؽ ضمٚمٞم٤ًم ُمـ  .قمٜمدُم٤م شمٙمقن هذه إظمػمة ُملٕم٤مرو٦م ُمع اًم٘مقاٟملم اعمحٚمٞم٦م

وىمقاٟملم إطمقال اًمِمخّمٞم٦م  نيظمالل شمٕم٤مرض اشمٗم٤مىمٞم٦م ؾمٞمداو ُمع ىمقاٟملم اجلٜمًٞم٦م

 .ًمٚمٕمديد ُمـ اًمدول

ي ت قمغم اعمقاد اًم٧مشمٗم٤مىمٞم٦م حتٗمظّ قم٦م قمغم آأهمٚم٥م اًمدول اعمقّق  أنَ ًمذًمؽ ٟمجد 

ك هذه اًمدول وًمٙمـ يٌ٘مك اًم١ًمال إمم ُملك ؾمللٛمّس  .شمٜم٤مل ُمـ ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م اًمداظمٚمٞم٦م

اًمْمٖمقـم٤مت اًملل مت٤مرؾمٝم٤م إُمؿ اعملحدة ُمـ ظمالل اهلٞمئ٤مت  سملحٗمٔم٤مهت٤م ذم فمّؾ 
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واًملل شمرومده٤م  نيواعمج٤مًمس اعمحٚمٞم٦م اًملك شمًّقق سمٙم٤موم٦م اًمقؾم٤مئؾ هلذه آشمٗم٤مىمٞم٦م

 !؟سمل٘م٤مرير دوري٦م طمقل ُمدى اًملزام اًمدول سملٓمٌٞم٘مٝم٤م

ُم٤م هل اًم٘مٞمٛم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م هلذه اًملحٗمٔم٤مت اًملل  :اًم١ًمال إظمٓمر هق وًمٕمّؾ 

متٜمع ذم وم٘مرهت٤م  ني واًملل(28)أسمدهت٤م اًمدول ـم٤معم٤م يقضمد ُم٤مدة ذم آشمٗم٤مىمٞم٦م هل اعم٤مدة 

 :أٓ وهق)حتٗمظ يلٕم٤مرض ُمع روح آشمٗم٤مىمٞم٦م وهمروٝم٤م إؾم٤مد  اًمث٤مٟمٞم٦م أّي 

د روح ظ قمٚمٞمٝم٤م دمّس اًمٌٜمقد اعملحّػ  ني ذم طملم أنَ (ام سملم اًمرضمؾ واعمرأةاًمل٤ًموي اًم٧م

شمٗم٤مىمٞم٦م وهمروٝم٤م إؾم٤مدني واًملحٗمظ قمٚمٞمٝم٤م يٕمٜمل رومض ُمٌدأ اًمل٤ًموي اعمٓمٚمؼ آ

. سملم اعمرأة واًمرضمؾ

اًمًامح ًمٚمدول اعمّم٤مدىم٦م قمغم آشمٗم٤مىمٞم٦م أن شملحٗمظ قمغم سمٕمض سمٜمقده٤مني  إذًا إِنَ 

هق جمرد طمٞمٚم٦م  اعمِم٤مر اًمٞمٝم٤م أقمالهني ٓ ىمٞمٛم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ًمف سمؾ (28)ُمع وضمقد اعم٤مدة 

ت قمغم اًملقىمٞمع قمغم آشمٗم٤مىمٞم٦م سمٕملٝم٤م إُمؿ اعملحدة ًملِمجٞمع احلٙمقُم٤مىم٤مٟمقٟمٞم٦م اّت 

... ًملزام هب٤موآ

 

 مٚ ادَهقد بٚفزو قـقل؟

ا ًملالذم سمٕمض اًمثٖمرات اًملل شمّمدر سمٕمد آشمٗم٤مىمٞم٤متني إمّ  اًمؼموشمقيمقٓت قم٤مدة

شمٔمٝمر ذم آشمٗم٤مىمٞم٤مت سمٕمد اًمٌدء ذم شمٓمٌٞم٘مٝم٤مني أو ًملٌٞم٤من سمٕمض ضمقاٟم٥م شمٚمؽ 

. آشمٗم٤مىمٞم٤مت سمِمٙمؾ واوح وضمكّمني أو إلو٤موم٦م سمٕمض اإلضمراءات اجلديدة هل٤م

قم٦م قمغم آشمٗم٤مىمٞم٦م ه ٓ يٚمزم اًمدول اعمقّق ٕنّ  ؛آظملٞم٤مريباًمؼموشمقيمقل  ىويًؿّ 

. آًملزام سمف عمّم٤مدىم٦م قمٚمٞمفني أوسم٤م

 ؟دٚذا افزو قـقل آختٔٚري فِجلٔداو
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سمل٘مديؿ  (وجمٛمققم٤مت اً أومراد)آًمٞم٦م شمًٛمح ًمٚمٜم٤ًمء  (ؾمٞمداو)ٓ شمقضمد ذم اشمٗم٤مىمٞم٦م 

سم٤مُٕمؿ  (CEDAW Committee)اًمِمٙم٤موى سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ إمم جلٜم٦م ؾمٞمداو 

 ي أّي ن شمٚمّؼ ن جلٜم٦م ؾمٞمداو اًمدوًمٞم٦م ماعملحدةني وسم٤معمثؾ ٓ شمقضمد ومٞمٝم٤م آًمٞم٦م متّؽ 

وُمـ هٜم٤م سمدأت اًمٚمجٜم٦م ذم .. ؿمٙم٤موى ُمـ اًمٜم٤ًمء سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذني واًملح٘مٞمؼ ومٞمٝم٤م

. ووع سمروشمقيمقل ُيقضِمد ُمثؾ شمٚمؽ أًمٞم٤مت

 (Optional ووع اًمؼموشمقيمقل آظملٞم٤مري 2000ذم قم٤مم  شمؿّ  نيوسم٤مًمٗمٕمؾ

(Protocol  يمٛمٚمحؼ ٓشمٗم٤مىمٞم٦م ؾمٞمداوني واًمذي يٕمٓمل اًمٜم٤ًمء احلؼ ذم دم٤موز

 .ؿمٙم٤موى ُم٤ٌمذة إمم إُمؿ اعملحدةم باحلٙمقُم٤متني واًمل٘مد

ىم٦م قمغم وسمذًمؽ يٛمٜمح جلٜم٦م ؾمٞمداو صالطمٞم٦م أيمؼم ذم إضم٤ٌمر اًمدول اعمّمدّ 

ع قمٚمٞمٝم٤م إذا ًمٚمٕم٘مقسم٤مت اًملل يٛمٙمـ أن شمقّق  اً ويمقل قمغم شمٜمٗمٞمذ آشمٗم٤مىمٞم٦م؛ شمٗم٤مدياًمؼموت

: ني طمٞم٨م يٕمٓمل جلٜم٦م ؾمٞمداو احلؼ ذم يم٤مُماًل سم٤مًملٜمٗمٞمذ اً مل شمٚملزم اًملزام

 .اًمٗمردي٦مي اًمِمٙم٤موى شمٚمّؼ   

.  اعمٕم٤ميٜم٦م اعمٞمداٟمٞم٦مني واًملح٘مٞمؼ ذم شمٚمؽ اًمِمٙم٤موى  

 خمٚضر افزو قـقل آختٔٚري ادِحؼ بٚ ٍٚؿٜٔ شٔداو؟

: د ؾمٚمٓم٦م اًمدوًم٦م اًمٓمرف ومٞمف ُمـ ظماللخم٤مـمر اًمؼموشمقيمقل شم٘مٞمل ُمـ أهؿّ 

 (أومرادًا أو مج٤مقم٤مت)واًمذي سمٛمقضمٌف شمًلٓمٞمع اًمٜم٤ًمء  :إضمراء اعمراؾمالت (1

 .وُمٙملقسم٦م إمَِم جلٜم٦م اًمًٞمداوة م سمِمٙمقى ُم٤ٌمذأن شمل٘مدّ 

واًمذي ُمـ ظمالًمف يٛمٙمـ ًمٚمجٜم٦م ؾمٞمداو أن حت٘مؼ ذم  :إضمراء اًملح٘مٞمؼ (2

ظمالل سملٓمٌٞمؼ إذا يم٤من اإل)ني وأن شمٚمزم اًمدوًم٦م اًمٓمرف اًمِمٙمقى اعم٘مدُم٦م هل٤م

 نيوشملخذ اًملداسمػم اًمالزُم٦م نيشملٕم٤مون ُمٕمٝم٤م سم٠منْ  (آشمٗم٤مىمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ طمٙمقُملٝم٤م

 . ُمثؾ هذا اًملح٘مٞمؼ هت٤م اؾملج٤مسم٦م إمَِم ًملداسمػم اًملل اختذوأن شمٓمٚمٕمٝم٤م قمغم ا

 إمَِم  ةقم٦م أو ُمٜمْمؿّ ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ًمق شم٘مدُم٧م إُمرأة ُمًٚمٛم٦م ذم دوًم٦م ُمقّق  (3

ا ٟمّمػ ُمػماث اًمؼموشمقيمقل سمِمٙمقى أُم٤مم جلٜم٦م ؾمٞمداو سم٥ًٌم شمقريثف
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ني ضم٤مز ًمٚمجٜم٦م ؾمٞمداو أن سمح٥ًم آشمٗم٤مىمٞم٦م (متٞمٞمزاً )أظمٞمٝم٤م وهق ُم٤م يِمٙمؾ 

شمدسمػمًا قم٤مضماًل يملقىمٞمػ شمقزيع اعمػماث شمٓمٚم٥م ُمـ اًمدوًم٦م اًمٓمرف أن شملخذ 

يكم ذًمؽ ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمدوًم٦م سملٕمديؾ ىم٤مٟمقن اعمقاري٨م سمحٞم٨م يقزع  ُمثاًلني صمؿّ 

يمذًمؽني إذا قمٚمٛم٧م اًمٚمجٜم٦م  .اعمػماث سم٤مًمل٤ًموي سملم اًمٜم٤ًمء واًمرضم٤مل

شمٗم٤مىمٞم٦م ه آواًمذي شمٕمدّ )سملزوي٩م ومل٤مة دون اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة ذم دوًم٦م ـمرف 

دون اٟملٔم٤مر   ل يٕمٓمل جلٜم٦م اًمًٞمداو اًمؼموشمقيمق ني وم٢منّ (قمٜمٗم٤ًم ود اًمٓمٗمٚم٦م

ي قمـ شمٚمؽ اًمدوًم٦م ًمٚملحّر  إرؾم٤مل قمْمق إمَِم  طمّؼ   ؿمٙمقى ُمـ أومراد 

ظمالل ؾمل٦م أؿمٝمر  اعم٠ًمًم٦مني وإصدار شمقصٞم٤متني وقمغم اًمدوًم٦م اًمٓمرف اًمردّ 

 .سمام اختذشمف ُمـ شمداسمػم ًمقىمػ هذا إُمر

ُمـ  17اعم٤مدة )حتٗمٔم٤مت قمغم اًمؼموشمقيمقل  قمدم اًمًامح سم٢مسمداء أّي  (4

ًمزام اًمدوًم٦م اًمٓمرف سملٓمٌٞمؼ مجٞمع سمٜمقد ُم٤م يدل قمغم إوهذا إنّ : (ولاًمؼموشمقك

دوًم٦م قمْمق ذم  أّي  ضم٤مء ذم اعم٤مدة اًمٕم٤مذة طمقل طمّؼ  ُم٤م اًمؼموشمقيمقلني وأنّ 

 (8)قمؽماف سم٤مظملّم٤مص اًمٚمجٜم٦م اعمٜمّمقص قمٜمٝم٤م ذم اعم٤مدشملم قمدم آ

وسم٤مًمل٤مزم يمام ذم اشمٗم٤مىمٞم٦م . ني يلٜم٤مىمض مت٤مُم٤ًم ُمع اعم٤مدة اًم٤ًمسمٕم٦م قمنم(9)و

اًمًامح ًمٚمدول إـمراف ذم اًمؼموشمقيمقل سم٠من شملحٗمظ قمغم  وم٢منّ ؾمٞمداو 

اًملل  (17)اظملّم٤مص جلٜم٦م ؾمٞمداو ٓ ىمٞمٛم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ًمف ُمع وضمقد اعم٤مدة 

 د طمٞمٚم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ًملِمجٞمعظ قمغم اًمؼموشمقيمقلني سمؾ هق جمّر حتّػ  متٜمع أّي 

 .اًمؼموشمقيمقل اعمٚمحؼ سم٤مٓشمٗم٤مىمٞم٦م اًمدول قمغم اًملّمديؼ وآٟمْمامم إمَِم 

 

وزم اًمذي اقملؼم اإلقمالن اًمٕم٤معمل حل٘مقق اإلٟم٤ًمن اًمّم٤مدر قم٤مم اعمجلٛمع اًمدُ  إِنَ 

اًمٕم٤ممل ًمٌٚمقهمفني م هق اعمثؾ إقمغم اعمِمؽمك اًمذي يٜمٌٖمل أن شمًٕمك ؿمٕمقب 1948

ر ل ًمف سمقوع شمّمقّ َب وٓ ِق  نياجلٝمد اًمٗمٙمري اًمٌنمي ىم٤مس هقم٤من ُم٤م ايملِمػ أنَ 
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. يًلققم٥م ُمًل٘مٌؾ اًمٕم٤ممل

ف اعمداد اًمذي يُمل٥م سمف اإلقمالن اًمٕم٤معمل طملك فمٝمرت وًمذًمؽ مل يٙمد ي٩م

احل٤مضم٦م إمم ُمقاصمٞمؼ إو٤مومٞم٦م شمٕمٞمد شمرشمٞم٥م احل٘مقق واحلري٤مت اًملل وردت سمف 

اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ يرضمع إمم وٕمػ اًمٌٕمد  وذم شم٘مديرٟم٤م أنَ هل٤م وشمْمٞمػ إًمٞمٝم٤مني وشمٗمّص 

 ذ أّي ٕن اًمٖمرب ٓ حي٥ّم  ني وقمدم سمٚمقرشمف وآهلامم سمف؛إظمالىمل حل٘مقق اإلٟم٤ًمن

ظمقوم٤ًم ُمـ اؾملٖمالل اًمديـ ذم اًمٕمٛمؾ  ؛ارشم٤ٌمط سملم طم٘مقق اإلٟم٤ًمن واًمديـ

وًمٙمـ ًمٞمس رومْم٤ًم ًمٚمديـ  نياًمًٞم٤مد قمغم ٟمحق ُم٤م يم٤من حيدث ذم اًمٕمّمقر اًمقؾمٓمك

 .ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ

ه شمقضمد ىم٤مسمٚمٞم٦م ًمدى اًمٜمٔم٤مم اًمدوزم حل٘مقق اإلٟم٤ًمن ًمذًمؽني وم٢مٟمٜم٤م ٟمرى أنّ 

ُمـ اًمٕمٛمؾ  ه ٓ سمدّ إلٟم٤ًمنني وأنّ ي إمم شم٘مقي٦م طم٘مقق ار ي١مدّ شمّمقّ  ًمالؾملٗم٤مدة ُمـ أّي 

. رٟم٤م اًمديٜمل وإظمالىملقمغم اؾملٖمالل شمٚمؽ اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمٓمرح شمّمقّ 

وهذا ُم٤م سمدأت سمف اجلٛمٝمقري٦م اإلؾمالُمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م طملم ووٕم٧م ُمًقدة إقمالن 

 .أة وواضم٤ٌمهت٤م ذم اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُملُم٘مؽمح طمقل طم٘مقق اعمر

ورة اشمٗم٤مىمٞم٦م ؾمٞمداو قمغم ٟمٗمٕم٤ملني وسم٤مًمرهمؿ ُمـ إيامٟمٜم٤م سمخطسمٕمٞمدًا قمـ اًمٕم٤مـمٗم٦م وآ

  إذا أردٟم٤م أن ٟمحًـ اًمٔمـ ٟم٤م ٓ أنّ اعمجلٛمٕم٤مت ؾمٞمام اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمٝم٤مني إىمٞمؿ وُم٤ٌمدئ 

ل ضمٝمدًا سمنمي٤ًم عم٤ًمواة اعمرأة واًمرضمؾني شمٗم٤مىمٞم٦م مت٨ّم هذه آ يٛمٙمـ أن ٟم٘مقل سم٠منّ   

وي٘مع اًمٕم٥مء قمغم  نيىم٤مساً  وًمٙمـ ذًمؽ اجلٝمد اًمٌنمي ىم٤مس سمٓمٌٞمٕملف وؾمقف ئمّؾ 

واًملل شم٘مقم قمغم رة اعم٤ًمواة اًملل وردت ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمًٚمٛملم ًمٌٚمق

اعمجلٛمٕم٤مت  واًمؽموي٩م هل٤م سم٤مقمل٤ٌمره٤م اًمقوع إومْمؾ ًمٙمّؾ اًمٕمدل ٓ قمغم اًملِم٤مسمفني 

 .اًمٜمٔمر قمـ اًمديـ اًمذي شمديـ سمف سمٖمّض 

 أّي  أنَ ٟم٤م ٟمرى إَٓ أنّ  نيوقمغم اًمرهمؿ ُمـ ـمقل هذا اًمٓمريؼ وُمِم٘م٦م اًمًػم ومٞمف

 ...وة ذم آدم٤مه اًمّمحٞمحختذ ومٞمف هل ظمطظمٓمقة ُت 

 *     *     *
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:اهلوامش
                                                   

أؾم٘مػ )رأؾمف  ىم٤مٟمقين ُمٕمؽمف سمف دوًمٞم٤مً يهق يمٞم٤من ؾمٞم٤مد :اًمٙمرد اًمرؾمقزم أو اًمٙمرد اًم٤ٌمسمقي ( )

ومتثؾ اإلدارة اًم٤ٌمسمقي٦م . سم٤مسم٤م اًمٗم٤مشمٞمٙم٤منسم٤مؾمؿ  ني اعمٕمروف قمٛمقُم٤مً اًمٙمٜمٞم٦ًم اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦مأو رأس  (روُم٤م

ة احلٙمقُم٦م اعمريمزي٦م ذم اًمٙمرد اًمرؾمقزم وهل متثؾ جمٛمققم٦م ُمـ اإلدارات واهلٞمئ٤مت اًمروُم٤مين

يمام . اًمٙمٜمٞم٦ًم اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦مويٕملؼم اًمٙمرد اًمرؾمقزم اعملحدث سم٤مؾمؿ . اًمٙمٜمًٞم٦م واًملل يرأؾمٝم٤م اًم٤ٌمسم٤م

 .خيْمع اًمٙمرد اًمرؾمقزم ًمٙم٤موم٦م اًم٘مقاٟملم و آشمٗم٤مىمٞم٤مت اًمدوًمٞم٦م اعمٕمٛمقل هب٤م

سم٤مظملّم٤مص اًمٚمجٜم٦م اخل٤مص٦م  (اًمٓمرفاًمدوًم٦م )ا اًمؼموشمقيمقل ًمدوًم٦م اًمٓمرف ذم هذا شم٘مرّ  :1ادٚدة  ( )

ًمٚمامدة اًمث٤مٟمٞم٦مني واًمٜمٔمر  ذم شمٚم٘مل اًملٌٚمٞمٖم٤مت اعم٘مدُم٦م هل٤م ووم٘م٤مً  (اًمٚمجٜم٦م)سم٤مًم٘مْم٤مء قمغم اًملٛمٞمٞمز ود اعمرأة 

جيقز شم٘مديؿ اًملٌٚمٞمٖم٤مت ُمـ ىمٌؾ إومراد أو جمٛمققم٤مت إومرادني أو ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمٝمؿني  :2ادٚدة  .ومٞمٝم٤م

ُمـ  م وح٤مي٤م ٟٓملٝم٤مك أّي ة ًمٚمدوًم٦م اًمٓمرفني واًملل يزقمٛمقن ومٞمٝم٤م أّٟمفسمٛمقضم٥م اًمقٓي٦م اًم٘مْم٤مئل

وطمٞم٨م ي٘مدم اًملٌٚمٞمغ ٟمٞم٤مسم٦م قمـ أومراد أو . احل٘مقق اًمقاردة ذم آشمٗم٤مىمٞم٦م قمغم يدي شمٚمؽ اًمدوًم٦م اًمٓمرف

ذًمؽ سمٛمقاوم٘ملٝمؿني إٓ إذا أُمٙمـ ًمٙم٤مشم٥م اًملٌٚمٞمغ شمؼمير قمٛمٚمف  جمٛمققم٤مت ُمـ إومرادني ومٞمج٥م أن يلؿّ 

شمٜمٔمر اًمٚمجٜم٦م ذم اًملٌٚمٞمٖم٤مت اًملل  :ؾَرة أوػ ادٚدة افجلٚبًٜ .صمؾ هذه اعمقاوم٘م٦مٟمٞم٤مسم٦م قمٜمٝمؿ ُمـ دون م

ذم وقء مجٞمع اعمٕمٚمقُم٤مت اًملل شُمقوَمر هل٤م ُمـ ىمٌؾ إومراد أو  نيسمٛمقضم٥م هذا اًمؼموشمقيمقلني شملٚم٘م٤مه٤م

ذيٓم٦م ٟم٘مؾ هذه اعمٕمٚمقُم٤مت إمم ني جمٛمققم٤مت إومراد أو ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمٝمؿني وُمـ ىمٌؾ اًمدوًم٦م اًمٓمرف

. ةإـمراف اعمٕمٜمل

هب٤م شمِمػم إمم طمدوث اٟملٝم٤ميم٤مت ظمٓمػمة أو ُمٜمٝمجٞم٦م  ت اًمٚمجٜم٦م ُمٕمٚمقُم٤مت ُمقصمقىم٤مً إذا شمٚمّؼ : 1 /8 اعم٤مدة ( )

قمغم اًمٚمجٜم٦م أن شمدقمق اًمدوًم٦م اًمٓمرف  ًمٚمح٘مقق اًمقاردة ذم آشمٗم٤مىمٞم٦مني قمغم يدي اًمدوًم٦م اًمٓمرفني وم٢منّ 

سم٤معمٕمٚمقُم٤مت ذات إمم اًملٕم٤مون ُمٕمٝم٤م ذم ومحص اعمٕمٚمقُم٤متني وأن شم٘مدمني هلذه اًمٖم٤مي٦مني ُمالطمٔم٤مت شملٕمٚمؼ 

 .اًمّمٚم٦م

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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ادلشأة ادلسيَت وحتذٌاث اىعصش 
احلجاب منىذجًا 

  

 أمٍنت الهندي :ةاأُلستاذ* 

 

 
احلدي٨م قمـ ىمْم٤مي٤م اعمرأة ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُملني مل يٜم٘مٓمع أو يلقىمػ ظمالل 

صم٘م٤مومٞم٦م وم٘مد يم٤من هلذه اًم٘مْم٤مي٤م ذم طم٘مؾ اًمدراؾم٤مت اًمٗمٙمري٦م وال. اًم٘مرن إظمػم

وٛمـ اإلـم٤مر اإلؾمالُملني اهلامُم٤ًم واؾمٕم٤ًم يٗمقق ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٙمٛمٞم٦م ىمْم٤مي٤م أظمرى 

ِِم٤ّم ي١ميّمد طمْمقر هذه اًم٘مْم٤مي٤م . قمديدة ٓ شم٘مّؾ أمهٞم٦م وظمٓمقرة قمـ شمٚمؽ اًم٘مْم٤مي٤م

ذم اًمذهٜمٞم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وآًملٗم٤مت إًمٞمٝم٤م سمّمقر وسمقاقم٨م خملٚمٗم٦م طمّرو٧م قمغم أن 

ومال ٟمٙم٤مد ٟمجد يم٤مشم٤ًٌم أو ُمٗمٙمرًا أو . اإلؾمالُمٞملمحتلّؾ هذه اعمٙم٤مٟم٦م اًم٤ٌمرزة ذم يمل٤مسم٤مت 

َٓ ويمل٥م ذم هذا اعمقوقعني أو أقمٓمك رأي٤ًم أو ومٙمرة طمقًمف إمَِم . وم٘مٞمٝم٤ًم أو ُمّمٚمح٤ًم إِ

ضم٤مٟم٥م فمٝمقر اًمٕمقعم٦م يمًٛم٦م ًمقاىمٕمٜم٤م اعمٕم٤مس اًَمِذي شملِم٤مسمؽ ومٞمف اًمٔمقاهر وشملٕم٘مد 

عم٦م وشملّمؾ سمٕمْمٝم٤م سمِمٙمٍؾ يّمٕم٥م ُمٕمف ومّمٚمٝم٤م قمـ سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمضني وشمٓمرح اًمٕمق

                                                   

 .اًمٌحريـ/ اديٛمٞم٦مني وسم٤مطمث٦م إؾمالُمٞم٦مُمدرؾم٦م أك(*)
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وذم وضمف اًمٗمرد اعمًٚمؿني ؾمقاء , جمٛمققم٦م ُمـ اًملحدي٤مت ذم وضمف إُُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

: يم٤من رضماًل أم اُمرأةني ِِم٤ّم طمدا سمٜم٤م إقمداد هذا اًمٌح٨م اًَمِذي ؾمٞملٜم٤مول اعمح٤مور اًمل٤مًمٞم٦م

 .اًملحدي٤مت اًملل شمقاضمف اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ذم واىمٕمٜم٤م اعمٕم٤مس (1

 .ٟم٤مىمِملٝم٤ماًملحدي٤مت واإلؿمٙم٤مٓت اًمٗمٙمري٦م عم٠ًمًم٦م احلج٤مب وم (2

 .اًملحدي٤مت واًمٕم٘م٤ٌمت آضملامقمٞم٦م عم٠ًمًم٦م احلج٤مب وُمٜم٤مىمِم٤مهت٤م (3

 .اًملقصٞم٤مت (4

 

: افتحديٚت ادًرؾٜٔ .1

ذم قمٍم اًمٕمقعم٦م وقمٜمد شمالر ىمٞمٛم٦م اعمٙم٤من واًمزُم٤منني شمؼمز حتدي٤مت يمٌػمة ًمٚمٛمرأة 

ل ووٕم٧م اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ُمـ وٛمـ أضمٜمدهت٤م ذم ُمقايم٦ٌم اًمٜمل٤مج اعمٕمرذم اعمل٤ًمرعني ومف

ُم٠ًمًم٦م آـمالع قمغم اعمًلجدات اعمٕمرومٞم٦م؛ ًمللٛمٙمـ ُمـ إصمراء صم٘م٤موملٝم٤م وجم٤مهب٦م أّي 

. إؿمٙم٤مًمٞم٤مت ومٙمري٦م شمٕمؽموٝم٤مني وشم٘مٚمٞمؾ اهلّقة سملم إضمٞم٤مل

: افتحديٚت افجلٔٚشٜٔ .2

طمٞم٨م شمقاضمف اعمرأة اعمًٚمٛم٦م حتدي٤مت يمٌػمة قمغم صٕمٞمد شمٗمٕمٞمؾ دوره٤م اًمًٞم٤مدني 

اًملٕم٤مـمل ُمع خملٚمػ اًمٕمقاُمؾ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعم١مصمرةني سم٤مًمٜمحق اًَمِذي يْمٛمـ هل٤م ويمٞمٗمٞم٦م 

. أداء دوره٤م قمغم أيمٛمؾ وضمف

 :افتحديٚت آؿتهٚديٜ .3

ٓ ختلٚمػ اعمرأة اعمًٚمٛم٦م قمـ ُمثٞمالهت٤م قمٜمد احلدي٨م قمـ اًملحدي٤مت آىملّم٤مدي٦م؛ 

ُمـ وم٘مراء اًمٕم٤مملني ٟمّمػ ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل حي٘م٘مـ صمٚمثل % 70طمٞم٨م شمِمّٙمؾ اًمٜم٤ًمء 

ُمـ % 1ًمٕمٛمؾني حيّمٚمـ   وم٘مط   قمغم قمنم اًمدظمؾ اًمٕم٤معملني ويٛملٚمٙمـ ؾم٤مقم٤مت ا

ـّ % 1صمروات اًمٕم٤مملني ويِمٙمٚمـ  ُمـ % 75ُمـ ص٤مٟمٕمل اًم٘مرار ذم اًمٕم٤مملني وه

يمام أَن . اًمالضمئلم واعمٝم٤مضمريـ؛ سم٥ًٌم احلروب واًمٗم٘مر واٟملٝم٤مك طم٘مقق اإلٟم٤ًمن
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ُمٞم٦م اًمٌالدني اعمجلٛمع واًمدوًم٦م قمٛمقُم٤ًمني شمريد ُمـ اعمرأة أْن شمٙمقن قمْمقًا ٟمِمٓم٤ًم ذم شمـ

سمحٞم٨م شُمًلٝمٚمؽ اعمرأة ذم وفم٤مئػ إُّم٤م صم٤مٟمقي٦م سم٠مضمٍر ىمٚمٞمؾ وضمٝمد يمثػمني وإُّم٤م ذم 

وفم٤مئػ ُم٘مٌقًم٦م ٟمققم٤ًم ُم٤م شم٠مظمذ اجلٝمد يمّٚمف همػم شم٤مريم٦م ًمٚمٛمرأة وىمل٤ًم ًملٚمٌٞم٦م اطملٞم٤مضم٤مت 

اًمٌٞم٧مني هذا ُمع شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آؾملٝمالك اًملل دمٕمؾ ضمّؾ ٟم٤ًمئٜم٤م حت٧م ظمط اًمٗم٘مر 

إهة قمغم اًمقوم٤مء سم٤معمًلقى اعمٕمٞمٌم / درة اًمٗمرداًمٜمًٌلني واًمذي يٕمرف سمٕمدم ق

. ًمٚمٛمجلٛمع اًَمِذي يٕمٞمش ومٞمف

أُّم٤م قمغم ُمًلقى اًمٌحريـني ومٜمالطمظ أَن اعمٚمٗم٤مت اعملٕمٚم٘م٦م سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمٕمامًمٞم٦مني 

واًملل متّثؾ اعمرأة ومٞمٝم٤م ٟم٦ًٌم قم٤مًمٞم٦مني ُمثؾ ُمٚمٗم٤مت قم٤مُمالت اعمّم٤مٟمعني وُمدرؾم٤مت 

مل يلّؿ اًملقّصؾ حلٚمقل قم٤مدًم٦م ري٤مض إـمٗم٤ملني شملحرك سمِمٙمٍؾ سمٓملءني وإمم أن 

. شُمٜمّمػ اعمرأة

 :افتحديٚت افَٕٚقٕٜٔ .4

طمٞم٨م ٓ زاًم٧م اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م ىم٤مسة قمـ اًمقصقل إمَِم اعمٜمٔمقُم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م 

اعمٌٜمٞم٦م قمغم أؾم٤مس اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦مني واًم٘م٤مدرة قمغم ُمٕم٤مجل٦م يمّؾ اًمثٖمرات 

... اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ومٞمام يرشمٌط سمح٘مقق اعمرأة ذم خملٚمػ اعمج٤مٓت

: فتحديٚت آجتامظٜٔا .5

ُمـ أيمؼم اًملحدي٤مت اًملل شمقاضمف اعمرأة يمقّن٤م ُمًٚمٛم٦مني هل اًملحدي٤مت 

آضملامقمٞم٦م؛ ٓرشم٤ٌمـمٝم٤م اًمقصمٞمؼ سم٤محلٞم٤مة اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًمقاىمع اعمٕم٤مشني وًملداظمؾ أٟمامط 

ُمـ اًمٕمالىم٤مت اعملِم٤مسمٙم٦م اًمٜمًٌٞم٦م واًمًٌٌٞم٦مني وٓظملالف اعمٜمٔمقُم٤مت اًمٙمٗمري٦م ذم 

أطمدث ٟمققم٤ًم ُمـ آصٓمدام سملم هذه اًمث٘م٤موم٤متني  اًمٕم٤ممل اًمٕمريب واإلؾمالُمل اًَمِذي

شمٕمُدد / ومقوٕم٧م ُمٗم٤مهٞمؿ إؾمالُمٞم٦م قمغم ـم٤موًم٦م احلقارني ُمٜمٝم٤م ُمٗمٝمقم اًم٘مقاُم٦م

اإلرثني ويم٤من ًمٚمحج٤مب   وهق ُمقوقع سمحثٜم٤م   ٟمّمٞم٥م إؾمد ذم / اًمزوضم٤مت

. دائرة اجلدال
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: ؿنتٓٚافتحديٚت واإلصُٚٓت افٍُريٜ دجلٖفٜ احلجٚب ومْٚ

: ىمٌؾ اًمنموع ذم اؾملٕمراض اإلؿمٙم٤مٓت أَوّد اإلؿم٤مرة إمَِم ٟم٘مٓمللم ُمٝمّٛمللم

إَِن اخلالف سملم ُم١مّيدي اًمًؽم أو احلج٤مب وُمٕم٤مروٞمف ًمٞمس اظملالوم٤ًم ذم  :إُوػ

اعمٌدأني وإّٟمام هق اظملالف ذم اًملٗم٤مصٞمؾ؛ ّٕن ُمـ ٓ ي١مُمـ سم٤مًمٕمرّي   وهق طم٤مل 

َٓ ُم٤م ؿمّذ م ني وًمٙمـ (احلج٤مب)ّن٤م   ومٝمق ي١مُمـ سم٤مًمًؽم جملٛمٕم٤مشمٜم٤م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م إِ

خيلٚمٗمقن ذم شمٗم٤مصٞمؾ اًمًؽمني ويمؿ ىمٓمٕم٦مني وطمجؿ اًم٘مٓمع اًم٤ًمشمرةني ُم٤م ي١ميّمد أَن 

أصؾ اًمًؽم واحلج٤مب ىمْمٞم٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦مني ٟمٕمؿ شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ويمٞمٗمٞملٝم٤م يرضمع ومٞمٝم٤م إمَِم 

. اًمنميٕم٦م

إَِن اعم٘مّمقد سم٤محلج٤مب ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل هق اًمٚم٤ٌمس اًمنمقمل  :افثٕٜٚٔ

ني وًمٞمس ىمٓمٕم٦م ُمـ اًم٘مامش اعمقوققم٦م قمغم اًمرأسني ورسمام يم٤من ًمقىمع هذا واًمًؽم

اعمّمٓمٚمح قمٜمد اًمٙمثػميـ ُمدقم٤مة ًمرومْمف؛ طمٞم٨م إَِٟمف يقطمل سمحج٥م وهمٞم٤مب اعمرأة 

. قمـ اعمجلٛمعني وم٤محلج٤مب هق وفمٞمٗم٦م اعمرأة قمٜمد شمٕم٤مُمٚمٝم٤م ُمع اًمرضمؾ إضمٜمٌل

ادم٤مهلمني  ًم٘مد ىمٛم٧م سملّمٜمٞمػ اًملحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اًملل شمقاضمف اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ذم

: ومه٤م

ؽ دم ِصّحٜ  ٍجلر آيٚت احلجٚب ومًْٚه :أّوًٓ  ُّ  اافتقُجف إّول اَفِذي ين

: افزمْٜٔ مـ خالل ظّدة َٕٚط ٕذـرإلٚ اوصالحٔتف

. ني وًمٞمس قمغم قمٛمقم اًمٜم٤ًمء  إَِن احلج٤مب وُمِرض وم٘مط قمغم ٟم٤ًمء اًمٜمٌّل 

ني ووضمقد   إَِن احلج٤مب وُمرِ ٍض قمغم اًمٌٞمئ٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م سمحٙمؿ ووٕمٝمؿ اعمٕمٞمٌم

اإلُم٤مء؛ طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اعمرأة خترج ًم٘مْم٤مء طم٤مضملٝم٤م ذم اخلالءني ومللٕمّرض 

. ًمٚملحرؿم٤متني وٓ متّٞمز قمـ إُم٦مني ُمٕملٛمديـ قمغم ؾم٥ٌم ٟمزول سمٕمض أي٤مت

  إَِن إًمٗم٤مظ اًملل وردت ذم آي٤مت احلج٤مب أًمٗم٤مظ ومْمٗم٤مو٦مني وم٤مًم٘مّمد اإلهلل 

ك ومللدظمؾ ومٞمف ُأُمقر أُّم٤م يمٞمٗمٞم٦م ذل. ذم آي٤مت احلج٤مب هق اًملزام احلِمٛم٦م واًمقىم٤مر
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يمثػمةني قمغم رأؾمٝم٤م شمٖمػّم اًمٕم٤مداتني وأيْم٤ًم إرادة اعمرأة وطمّريلٝم٤مني وُم٤م يرشمْمٞمف 

. وٛمػمه٤م

 

ني وم٢مّن أيللم   أُّم٤م ُم٤م يرشمٌط سمٗمرض احلج٤مب قمغم ظمّمقص ٟم٤ًمء اًمٜمٌّل 

ٹ ٹ ڤ ڤ  ٹٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹژ: ُمـ ؾمقرة إطمزاب

ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ 

ک ژ : ني ًمٙمـ ىمقًمفوإْن يم٤من ومٞمٝم٤م ختّمٞمٌص سمٜم٤ًمء اًمٜمٌل نيژ ڇچ چ

 ںک  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ    ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ

ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ    ڻں ڻ ڻ ڻ

﮸    ﮷   ﮶  ﮵    ﮴  ﮳  ﮲   ھ ھ ے ے ۓ  ۓ 

            ﯁   ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼    ﮻   ﮺  ﮹ 

ني واوٌح وسيح اًمدًٓم٦م [31: اًمٜمقر] ژ         

. قمٛمقم اًمٜم٤ًمءسمٚمزوم اًمًؽمني وطمدوده ل

  أُّم٤م اًم٘مقل سمٗمرض احلج٤مب ًمزُم٤من همػم زُم٤مٟمٜم٤م اقملامدًا قمغم ؾم٥ٌم ٟمزول 

 ہڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہژ : أيللم

﮳  ےہ ھ ھ ھ ھ ے ﮲  ني ُمـ شمٕمُرض [59: إطمزاب] ژۓ  ۓ 

ني وذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا ٓ وضمقد  ـّ ـّ ًم٘مْم٤مء طمقائجٝم احلرائر ًمٚملحرؿم٤مت أصمٜم٤مء ظمروضمٝم

داظمؾ اعمٜمزلني وملٜملٗمل سمذًمؽ قمّٚم٦م شمنميع احلج٤مبني  ًمإلُم٤مءني وشملّؿ ىمْم٤مء احل٤مضم٦م

ـّ أي٦م رىمؿ  ُمـ ؾمقرة اًمٜمقر سحي٦م وُمٓمٚم٘م٦مني يمام أَن ُم٤م ذيمره  (31)وًمٙم

اعمٗمّنون ُمـ قمّٚم٦م اًمًؽم ذم هذه أي٦م طمّلك شمٕمرف احلرائر وشملٛمّٞمز قمـ اإلُم٤مءني ومال 

ني ٓ خيٚمق ُمـ إؿمٙم٤مل؛ إذ يٗمٝمؿ ُمٜمف أَن اًملٕمُرض ًمإل ـّ ُم٤مء ٓ ُم٤مٟمع يلّؿ اًملٕمُرض هل

ـّ ذٟم٥م؛ هلذا يذيمر  ُمٜمفني واحل٤مل أَن إُمر ًمٞمس يمذًمؽ؛ طمٞم٨م إَِن اًملٕمُرض هل
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ني وهق طمٞمٜمام خترج اعمرأة ُمـ داره٤م ژھ ھ  ژاًمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري ذم شمٗمًػم 

ُمًلقرة ُمراقمٞم٦م ضم٤مٟم٥م اًمٕمٗم٤مفني ومًقف ٓ جيرؤ اعمٜمحرومقن قمغم اًملٕمُرض هل٤مني 

ـّ ٟم٤ًمء قمٗمٞمٗم٤متني وهق أىمرب ل . روح اإلؾمالموؾمقف يٕمرومـ سم٠مّّن

  وأريد اًملقوٞمح هٜم٤م أَن طمدود اًمًؽم سملم ُم١مّيدي وُمٕم٤مريض احلج٤مب يرضمع 

ًمالظملالف ذم حتديد إضمزاء اعمثػمة ًمٚمٖمريزة اجلٜمًٞم٦مني وقمٜمد اًمرضمقع ًمٚمٜمٛمقذج 

اًمذيمقري ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض؛ طمٞم٨م إَِٟمف ُمقىمع آظمل٤ٌمر وآسملالء ٟمجد أَن ُمٜمٝمؿ 

ث إَِن همريزشمف ىمد شمث٤مر طملك قمٜمد رؤيلف ًمٓمٗمٚم٦ٍم ُمـ حيٛمؾ ٟمٗمًٞم٦م طمٞمقاٟمٞم٦م ُمريْم٦م سمحل

ومٝمؾ يٚمزم ذًمؽ ومرض طمج٤مب قمغم . ُمٕم٤مىم٦ٍم أو ُٓمرأة ُمٖمٓم٤مة ُمـ اًمرأس إمَِم اًم٘مدم

! اعمرأة خيٗمٞمٝم٤م ي٘مٕمده٤م ذم اعمٜمزل سمحج٦م وضمقد ُمثؾ هذه اًمٜمٗمقس؟

يمام أَن سمٕمض اًمٜمٗمقس ٓ شملحّرك همريزهت٤م طملك ًمق رأت ٟم٤ًمء سمٛمالسمس 

إقمٓم٤مء ُم٤ًمطم٦م ًمٚملٕمّري سمحج٦م وضمقد ُمثؾ هذه اًم٤ًٌمطم٦مني ومٝمؾ يٚمزم ذًمؽ 

! اًمٜمٗمًٞم٤مت؟

يٌ٘مك اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨مني واًمذي ختلٚمػ ُمقاوع إصم٤مرة اًمٖمريزة ًمديف ُمـ ومرد ٔظمرني 

وسم٤مًمل٤مزم يّمٕم٥م حتديد ُمقاوع اإلصم٤مرة هبذه اًمٓمري٘م٦م؛ ٓظملالف إذواق 

واًمٌٞمئ٤متني وًمٕمقاُمؾ ُأظمرىني ومال سمّد ُمـ اًمرضمقع ًمّم٤مٟمع هذه اًمٜمٗمًٞم٦م اًَمِذي هق 

صمر شمِمخٞمّم٤ًم سم٠مهمقاره٤م وُمٕمروم٦م سم٠مهاره٤مني ومٜمحـ قمٜمد ذاء أّي ضمٝم٤مز أو أداة ٓ أك

سمّد ًمٜم٤م أْن ٟم٘مرأ ىمٌؾ اؾملخداُمٝم٤م اًمٜمنمة اعمروم٘م٦م ًمالـمالع قمغم يمٞمٗمٞم٦م آؾملخدام 

وٟم٘م٤مط اًمْمٕمػ واًم٘مّقةني ومّم٤مٟمع هذه إداة أقمٚمؿ ُمٜم٤ّم سمخٗم٤مي٤مه٤مني واهلل ؾمٌح٤مٟمف 

ٟمٗمًٜم٤مني ومٝمق سم٢مُمٙم٤مٟمف أْن يْمع ٟمٛمقذضم٤ًم وشمٕم٤ممم سمحٙمؿ يمقٟمف ظم٤مًم٘مٜم٤م هق أقمٚمؿ سمٜم٤م ُمـ أ

ٌّل اطملٞم٤مضم٤مت اعمرأةني وئمٝمره٤م ذم اعمجلٛمع يم٢مٟم٤ًمٟم٦ٍم ٓ يم٠مٟمثك؛ يم٢مٟم٤ًمٟم٦ٍم ذم  ًمٚمًؽم يٚم

ُمقاضمٝم٦م إٟم٤ًمنني ٓ يم٠مٟمثك ذم ُمقاضمٝم٦م ذيمرني وذًمؽ سم٤مسملٕم٤مده٤م قمـ يمِمػ اعمٜم٤مـمؼ 

. اًملل يٛمٙمـ أن شمٙمقن قمٜمٍمًا ُمـ قمٜم٤مس اإلصم٤مرة وًمق سمِمٙمٍؾ قم٤مم

أّمٚ . افتزام احلنّٜ وافقؿٚر)يمقن اعم٘مّمقد ُمـ أي٦م هق   أَن ُم٤م ـمرح ُمـ 
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ًٚ إرادة ادرأة  ـٍٜٔٔ ذفؽ ؾتتدخؾ ؾٔف ُأمقر ـثرةز ظذ رأشٓٚ  ٌّر افًٚداتز وأيو

ني ومٗمٞمف ٟمٔمر؛ ّٕن ُم٠ًمًم٦م احلِمٛم٦م ُم٠ًمًم٦م ٟمًٌٞم٦م (وحّريتٓٚز ومٚ ير ؤف وّرإلٚ

حملِماًمني وًمٙمٜمّف ذم دول ختلٚمػ ُمـ سمٞمئ٦م إمَِم أظمرىني ومٚم٤ٌمس ىمد يٌدو قمٜمد أهؾ اًمِم٤مم 

اخلٚمٞم٩م يٕملؼم همػم حملِمؿني ومٝمؾ قمغم اعم٤ًمومرة ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م ٕظمرى شمٖمٞمػم زهّي٤م شمٌٕم٤ًم 

. وهذا ِِم٤ّم ٓ يٛمٙمـ آًملزام سمف! ًمٕمرف أهؾ اًمٌٚمد؟

إمَِم ضم٤مٟم٥م أَٟمٜم٤م ًمق ٟمٔمرٟم٤م إمَِم اعمجلٛمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م ووٛمـ اجل٤مُمٕم٤مت اًمداقمٞم٦م 

!!! ًمدهيؿ؟ ًمٚمٕمري ُم٤مذا ؾمٞمٙمقن قمٚمٞمف طم٤مل ًم٤ٌمس احلِمٛم٦م

أقمل٘مد أَن ًم٤ٌمس اًم٤ًٌمطم٦م ؾمٞمٙمقن حملِماًم هبذا اعمٜمٓمؼني يمام أَٟمٜم٤مني وذم قمٍم 

اًمٕمقعم٦مني سمدأ اًمذوق اًمٕم٤مم يلقطمد ُمـ ظمالل اًمٜمامذج اعمٓمروطم٦م إقمالُمٞم٤ًمني وهل 

! ٟمامذج اًمٗمٞمديق يمٚمٞم٥م وإومالمني وم٠ميـ ًم٤ٌمس احلِمٛم٦م ُمـ ذًمؽ؟

اًمًؽمني يمام هل هلذا ٟمجد أَن هٜم٤مك طم٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م ًملحديد ُمقاىمع اًمٙمِمػ و

وىمد سمّٞمٜم٧م أي٦م سمٕمض هذه . احل٤مضم٦م ًمٌٞم٤من يمٞمٗمٞم٦م اًمَّمالة وشمٗمّمٞمالهت٤م قمٜمد شمنميٕمٝم٤م

؛ طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ضمٞمقب ٟم٤ًمء اًمٕمرب ژ  ڻں ڻ ڻ ڻژ : اًملٗمّمٞمالت

ني  ـّ ـّ وصدوره ـّ ُمـ اخلٚمػني وملٌدوا آذاّنـ وأىمراـمٝم ـّ يًدًمـ مخره واؾمٕم٦مني ويم

ي يًدل اخلٚمػ ُمـ اخلامر ومج٤مء طمٙمؿ هذه أي٦م ُيٚمزم أن يًلخدم اًم٘مًؿ اًَمذِ 

وٓ جم٤مل ًمٕمرض اًمرواي٤مت ذم شمٗمّمٞمؾ . (اًمرىم٦ٌم واًمٜمحر)ًملٖمٓمٞم٦م ُم٤م يم٤من ُمٙمِمقوم٤ًم 

ذًمؽ ويٛمٙمـ اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م ذم اًمٙمل٥م اعمٕملؼمةني وأيملٗمل سم٤مإلؿم٤مرة إمَِم طمدي٨م 

ـِ ِزَي٤مدٍ َُمْس واطمدني وهق ظمؼم   ؾُمئَِؾ قَماَم شُمْٔمِٝمُر وَ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم ضَمْٕمَٗمراً وَ : ىَم٤مَل : قَمَدَة سْم

ـْ ِزيٜمَلَِٝم٤م ىَم٤مَل  ْرَأُة ُِم ْغِ اْفَقْجَف وَ »: اعْمَ ٍَ َُ . شاْف

 ًٚ افتقجف افثٚينز وإلق افتقُجف اَفِذي يًٚرض ؾِجلٍٜ احلجٚب وّـ ُأمقر : ثٕٚٔ

: ـثرة ًٕرض افتٚيل مْٓٚ

إَِن احلج٤مب يّمّقر اعمرأة يمققم٤مء ضمٜمز ٓ أيمثرني سمٞمٜمام اعمرأة ىم٤مدرة سمًٚمقيمٝم٤م  *

قمغم اًمرضمؾ وقمغم ُمـ طمقهل٤مني ًمٞمس سمٖمٓم٤مء رأؾمٝم٤م أو سمٕم٤ٌمءهت٤مني أن شمٗمرض اطمؽماُمٝم٤م 
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يمام أَن احلج٤مب يٗمؽمض أَن اًمرضمؾ اًمٕمريب طمٞمقان ؿمٝمقاينني ٓ يًلٓمٞمع أْن يًٞمٓمر 

. قمغم همرائزهني وهق اومؽماٌض جمحٌػ وهمػم قم٤مدل ذم طمّ٘مف

: ادْٚؿنٜ

ُمـ    أَٟمف ًمٚمقىمقف قمغم اخلٚمٗمٞم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ًملنميع احلج٤مب ذم اإلؾمالمني ٓ سمدّ 1

هؾ هٜم٤مك ضورة إلجي٤مد وقاسمط : اإلضم٤مسم٦م سم٤مدئ ذي سمدء قمـ اًم١ًمال اًمل٤مزم

ًمٕمالىم٦م اًمرضمؾ سم٤معمرأة أم ٓ؟ أو أَن اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام شمدظمؾ ذم إـم٤مر طمري٦م يمّؾ ُمٜمٝمام 

اًمٗمردي٦مني اًملل ٓ حيّؼ ٕطمٍد ُمـ اًمٜم٤مس أو ٍٕي ُمـ اًم٘مقاٟملم اًملحٙمؿ ومٞمٝم٤م؟ هٜم٤مك 

يٕمٓمل ًمإلٟم٤ًمن طمري٦م يم٤مُمٚم٦م ذم قمالىملف  ادم٤مه ُمقضمقد ذم اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمٖمرسمٞم٦مني

سم٤مجلٜمس أظمر؛ سم٤مقمل٤ٌمر أَن ذًمؽ ؿم٠مٌن ظم٤مصٌّي سم٤مًمرضمؾ واعمرأةني حيّؼ هلام اًملحُرك 

أُّم٤م اإلؾمالم وهمػمه ُمـ إدي٤من واخلٓمقط . ومٞمف دون أّي٦م وقاسمط أو ذوط

اًمٗمٙمري٦م اعمٚملزُم٦مني ومٞمْمع ىمٞمقدًا ُمٕمّٞمٜم٦م قمغم احلري٦م اًمٗمردي٦م ذم هذا اعمج٤مل؛ ّٕن 

ري٦م اعمٓمٚم٘م٦م ومٞمف ختٚمؼ اًمٗمقىني وهذا ُم٤م يٜمٕمٙمس ؾمٚم٤ًٌم قمغم اعمجلٛمع ومٞمام يلّمؾ اًمح

. سم٤مٕٟم٤ًمب واًمٕم٤مئٚم٦م

ُمـ هٜم٤مني وم٢مّن اإلؾمالم ي١ميمد قمغم ضم٤مٟم٥م آًملزام ذم طمريم٦م احلري٦م اًمٗمردي٦مني 

وهيٞمئ اجلق اًمٜمٗمز ًمْمامن اٟمْم٤ٌمط اإلٟم٤ًمن أُم٤مم همرائزه ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًفني قمؼم 

وهٜم٤م يدظمؾ شمنميع احلج٤مب يمقاضم٥م ُمع . ذًمؽ مجٚم٦م ُمـ اًملنميٕم٤مت اًملل حت٘مؼ

همػمه ُمـ اًملنميٕم٤مت اًملل متٜمع اإلٟم٤ًمن ُمـ أْن يٕمٞمش طم٤مًم٦م ـمقارئ ٟمٗمًٞم٦م أُم٤مم 

ٟمداء اًمٖمريزةني وي٠مظمذ ُمقىمٕمف ذم هٞمٙمٚمٞم٦م اًمْمقاسمط اًملنميٕمٞم٦م اعملٙم٤مُمٚم٦م اًملل دمٕمؾ 

. ُمـ آٟمْم٤ٌمط إظمالىمل أُمرًا ِمٙمٜم٤ًم وواىمٕمٞم٤مً 

ُم٤م أٟملجلف دمرسم٦م اإلٟم٤ًمن اعمٕم٤مس ُمـ اٟمحراوم٤مت    يمام أَٟمٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟمٜمٔمر إمَِم 2

ني ُمع (مـ ؿبٔؾ ار ٍٚع ٕجلبٜ آؽتهٚب واإلجٓٚض وافتٍُؽ إ ي)وأزُم٤مت 

وضمقد اًمْمقاسمط اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦مني ٟمرى ًمزاُم٤ًم قمٚمٞمٜم٤م اإلىمرار سم٠مّن دمرسم٦م آقملامد قمغم وازع 

اإلٟم٤ًمن اًمداظمكم وم٘مط ذم وٌط اًمٜمٗمس وطمٗمظ اجلامقم٦مني دمرسم٦م وم٤مؿمٚم٦مني 



ة 
سن

ال
ر 

ش
ع

ة 
ع

س
تا

ال
 

/
ن

عو
سب

ال
 و

س
ام

خل
د ا

د
ع

ال
 

 

 

 

اوم٤مت اعمقضمقدة ذم اعمجلٛمٕم٤مت اًملل شمًٛمح سم٤محلري٦م اجلٜمًٞم٦مني وشمٕملؼم وم٤مٟٓمحر

آًملزام إظمالىمل اظملٞم٤مرًا ؿمخّمٞم٤ًمني أيمثر ُمـ آٟمحراوم٤مت اعمقضمقدة ذم اعمجلٛمع 

اًَمِذي يٕملٛمد احلج٤مب؛ ذًمؽ أَن شم٠مصمر اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًٞم٤ًم وؿمٕمقري٤ًم سمح٤مًملف اخل٤مرضمٞم٦مني 

 آطمؽماق ٓ حم٤مًم٦مني أو قمغم أُمر ـمٌٞمٕملني سمحٞم٨م ي١مدي اىمؽماسمف ُمـ اعمحرىم٦م إمَِم 

. إىمؾ يّمٌح ذم ُمٕمرض آطمؽماق

قمٜمدُم٤م ّنّٞمئ ًمإلٟم٤ًمن . وٓ ومرق هٜم٤م سملم احلريؼ اعم٤مدي وسملم احلريؼ اًمٖمريزي

اجل٤مئع يمؾ اًمٕمٜم٤مس اًملل شمًلثػم ؿمٝمٞملف وشملحدى ضمققمفني ومال سمّد ُمـ أْن ي٘مٌؾ 

يمجًد وم٘مطني قمٚمٞمٝم٤م سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل ضمدًا؛ هلذا ومٛم٠ًمًم٦م يمقن احلج٤مب يّمّقر اعمرأة 

واًمرضمؾ يمِمٝمقةٍ وم٘مط ىمقل قم٤مٍر قمـ اًمّمح٦مني سمؾ إَِن اإلؾمالم يريد طمٍم أًمقان 

اعملٕم٦م اجلٜمًٞم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م سمٍمي٦م أو ؾمٛمٕمٞم٦م أو عمًٞم٦م ذم حمٞمط إهة واًمزواج 

. اًمنمقملني ويٌ٘مك اعمحٞمط آضملامقمل اًمٕم٤مم ُمٞمداٟم٤ًم ًمٚمٕمٛمؾ واإلٟمل٤مج

ِّػ وؿّع ادرأة*  . احلجٚب رمٌز فتخ

: ادْٚؿنٜ

  إَِن اًملخٚمػ إَِٟمام يلٕمّٚمؼ سمٙمؾ أٟمقاع احلريم٦م اًملل شُمزء إمَِم وقمل اإلٟم٤ًمن 1

وإمم قمالىملف ُمع أظمريـني وإمم ٟمِم٤مـم٤مشمف ذم احلٞم٤مةني ومٝمؾ ؾمؽم اعمرأة يٗمٕمؾ ُمثؾ هذه 

إُُمقر؟ سم٤مًمل٠ميمٞمد ُم٤م ُمـ قم٤مىمؾ يًلٓمٞمع أْن ي٘مقل ٟمٕمؿني سمؾ اًمٕمٙمس ىمد يٙمقن هق 

 ضمٍق همرائزي حمٛمقمني ومٛمـ ؿم٠من ذًمؽ أْن اًمّمحٞمح؛ إذ قمٜمدُم٤م يٜمٗملح اإلٟم٤ًمن قمغم

. يًلٝمٚمؽ اًمٙمثػم ُمـ ـم٤مىم٤مشمف ذم إُمقر اًملل ٓ شمٜمٛمل ومٞمف اًمٕم٘مؾ

  إَِن صم٘م٤موم٦م اًمٕمٍم شمٕملؼم اإلٟم٤ًمن طمرًا ذم ومٕمؾ ُم٤م يِم٤مءني واًمٜم٤ًمء اعمحج٤ٌمت 2

يٕمل٘مدن أَن احلج٤مب ضمزء ُمـ اًملزاُمٝمـ اًمديٜمل وإظمالىمل وآضملامقملني ومٚمامذا 

! ؟ُيٕملؼم ذًمؽ ختّٚمٗم٤مً 

  إَِن اًملٓمّقر اًمل٘مٜمل اعمقضمقد ذم اًمٖمرب مل يٜمِم٠م قمـ رومض احلج٤مب؛ ّٕن 3

ُم٠ًمًم٦م اًملٓمّقر هل ُمـ اعم٤ًمئؾ اًملل حتدصمٝم٤م حتّقٓت ومٙمري٦م ذم ومٝمؿ اًمٙمقن واحلٞم٤مة 
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وأهار اًمٓمٌٞمٕم٦مني وحم٤موًم٦م صٞم٤مهم٦م اًمقاىمع قمغم ؿم٤ميمٚملٝم٤مني وإجي٤مد اًمٗمرص ًمٚمٜم٤مس 

اعمج٤مٓت سم٤مًملحديدني وهذا ٓ قمالىم٦م ًمف  اعمخلّملم أو اًَمِذيـ يٛمٚمٙمقن ظمؼمة ذم هذه

سم٠مْن شمٚمٌس اعمرأة احلج٤مب أو ٓ شمٚمًٌفني سمؾ إَِٟمٜم٤م ٟمجد قمغم اعمًلقى اًمٕم٤معمل أَن اعمرأة 

اعمحج٦ٌم أصمٌل٧م ضمدارهت٤م ذم يمثػم ُمـ اعمقاىمع احلٞم٤مشمٞم٦مني ومل يٛمٜمٕمٝم٤م طمج٤مهب٤م أو يٕمٞمؼ 

. طمريملٝم٤م يمام يّدقمل اًمٌٕمض ذًمؽ

ًٚ فُرامٜ*  . ادرأة ـٕ٘جلٚن يًتز احلجٚب إتٓٚـ

: ادْٚؿنٜ

احلج٤مب ٓ يزء إمَِم يمراُم٦م اعمرأةني سمؾ ي١ميّمد اطمؽمام اًمٜم٤مس هل٤م؛ ّّٕن٤م قمٜمدُم٤م 

خترج سم٤مًمٓمري٘م٦م اًملل ٟمراه٤م هذه إي٤ممني يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م هم٤مًم٤ًٌم يم٠مٟمثك ٓ يم٢مٟم٤ًمنني وٟمحـ 

ٟمٕمرف أَٟمف ذم يمّؾ اعمجلٛمٕم٤مت طملك اعملحيةني شمقضمد اٟملٝم٤ميم٤مت يمثػمة سمحّؼ اعمرأة 

انني سم٥ًٌم فمٝمقره٤م يم٠مٟمثكني وُمـ شمٚمؽ آٟملٝم٤ميم٤مت طمقادث آهملّم٤مب يم٢مٟمس

اًملل يامرس ومٞمٝم٤م اًمرضمؾ قمدواٟمٞم٦م ضمٜمًٞم٦م ُم٤ٌمذة قمغم اعمرأةني ُمع وضمقد احلري٦م 

اجلٜمًٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم شمٚمؽ اعمجلٛمٕم٤متني ِم٤م يٕمٜمل أَن ـمٌٞمٕم٦م طمريم٦م اعمرأة هٜم٤مك دمٕمؾ 

شمٕمٙمًف اًمٙمثػم ُمـ  ُمـ ٟمٔمرة اًمرضمؾ إًمٞمٝم٤م ٟمٔمرة ضمٜمًٞم٦م سم٤مًمدرضم٦م إوممني وهق ُم٤م

إقمامل اًملل شمقفّمػ ومٞمٝم٤م أٟمقصم٦م اعمرأة سمِمٙمٍؾ أؾم٤مد عمريمزي٦م ذًمؽ اجل٤مٟم٥م ذم 

.. ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمٔمرة إًمٞمٝم٤م؛ سمدءًا سم٤مًمًٙمرشم٤مري٦م ووصقًٓ إمَِم اجل٤مؾمقؾم٦م

ًٚ فبٗس ادرأة و َٔٔدًا حلريتٓٚ*   .احلجٚب يًّد ؿْٚظ

: ادْٚؿنٜ

اني وم٢مّن يمّؾ اًم٘مٞمؿ اًملل ي١مُمـ   إذا يم٤من احلج٤مب ىمٜم٤مقم٤ًم ًم١ٌمس اعمرأة وُمل٤مقمٌف1

هب٤م اإلٟم٤ًمنني يم٤مًمّمدق وإُم٤مٟم٦م واإلظمالص شم٘مػ ذم وضمف احلّمقل قمغم ُم٤م 

إَِن اطمؽمام اإلٟم٤ًمن ًمٚم٘مٞمؿ اًملل ي١مُمـ هب٤م ذم طمريملفني . يِملٝمٞمف هل ىمٜم٤مع ًم١ٌمؾمف

شمٗمرض ىمٞمقدًا قمغم شمٚمؽ احلريم٦مني وملحرُمف ُمـ سمٕمض ُم٤م يِملٝمل احلّمقل قمٚمٞمفني 

ضمقد اًم٘مٞمؿ ذم طمٞم٤مشمف؛ ّٕن وضمقده٤م حي٘مؼ وًمٙمـ ذًمؽ ٓ يٜمل٘مص ُمـ أمهٞم٦م و
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ًمإلٟم٤ًمن اًمٗمرد واجلامقم٦م ُمٙم٤مؾم٥م أيمثر ديٛمقُم٦م وأمهٞم٦م ُمـ شمٚمؽ اًملل يٕمٞمؼ اطمؽمام 

. اًم٘مٞمؿ حت٘م٘مٝم٤م

  احلج٤مب ًمٞمس ُم٠ًمًم٦م ومردي٦م ومح٥ًمني وإّٟمام هق ُم٠ًمًم٦م اضملامقمٞم٦م أيْم٤ًم؛ ّٕن 2

ُمـ ُمـ ؿم٠من يمّؾ ُم٤م يّمقن اًمٗمرد ُمـ اًمً٘مقط وآٟمحراف أْن يّمقن اعمجلٛمعني و

ؿم٠من يمّؾ ُم٤م ي١مّدي سم٤مًمٗمرد إمَِم اًمً٘مقط وآٟمحراف أْن يلٝمّدد اعمجلٛمع ومٝمق وؾمٞمٚم٦م 

. وىم٤مئٞم٦م ودوم٤مقمٞم٦م ًمٚمٛمجلٛمع ُمـ اًمقىمقع ذم اًمرذيٚم٦م

احلجٚب وشِٜٔ يًتّدإلٚ افٍَراء دم افدؾٚع ظـ افَٔؿ افتَِٔديٜز ؾٚفجلٍقر * 

. وادالبس وافتزُيـ مٌُِػ بٚفَٔٚس بٚحلجٚب

 :ادْٚؿنٜ

اًم٘مقل سم٠مّن احلج٤مب وؾمٞمٚم٦م اًمٗم٘مراء ًمٚمدوم٤مع قمـ اًم٘مٞمؿ اًمل٘مٚمٞمدي٦مني أُّم٤م سمخّمقص 

ـّ يمثػمات؟ ومٜمحـ ٟمٕمرف أَن اعمرأة ذم !! ومٙمٞمػ ٟمٗمّن طمج٤مب اعمٞمًقرات وه

اعمديٜم٦م اعملحية ذم اعمجلٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مني ىمٌؾ اًمل٠مصّمر سم٤محلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م يم٤مٟم٧م 

ؽ اعمرأة اًمٗم٘مػمة سمف ًُ . ُملٛمًٙم٦م سم٤محلج٤مب سم٤مًمدرضم٦م ٟمٗمًٝم٤م ًملٛم

إَِن ـثرًا مـ ادحجبٚت ٓ يِتزمـ بٚفجلِقـٔٚت افدئْٜز وظذ افًُس ؾّ٘ن * 

ًٚ ومًٔٚرًا  ـثرًا مـ افجلٚؾرات يِتزمـ هبٚز وإلذا دفٌٔؾ ظذ أَن احلجٚب فٔس ذض

. فالفتزام إخالؿل

: ادْٚؿنٜ

اإلؾمالم يٜمٔمر إمَِم احلج٤مب يمٙمّؾ ٓ يلجزأ؛ سمحٞم٨م يراقمل سمٕمديف اعم٤مدي 

؛ ٟمٔمرًا ًمٚملٗم٤مقمؾ اًمقصمٞمؼ ومٞمام (ؾْٓٚك حجٌٚب مٚدٌي وحجٌٚب مًْقي) واعمٕمٜمقي ُمٕم٤مً 

سمٞمٜمٝمامني ومٝمق ُمـ ضمٝم٦م حيّضني وسمِمّدةني قمغم آًملزام سم٤محلج٤مب اعمٕمٜمقي اًمٕم٤مصؿ 

ًمٚمٛمرأة ُمـ اًمْمالل وآٟمحراف واًمً٘مقط إظمالىمل واًمٕمٛمكم ُمٕم٤ًم؛ ّٕن ُمـ ؿم٠من 

ّدد اعمرأة ُمـ اٟمحراوم٤مت هذا احلج٤مب وـمٌٞمٕملفني إجي٤مد اعمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م إزاء يمّؾ ُم٤م يف

أو ؾم٘مٓم٤مت أظمالىمٞم٦م وهمػم أظمالىمٞم٦مني وهذه اعمٜم٤مقم٦م هل اًملل شمٙمٛمـ وراء اًملنميع 
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اإلؾمالُمل ًمٚمحج٤مب اعم٤مدي؛ طمٞم٨م إَِٟمف وُمـ ضمٝم٦م أظمرى يِمّدد قمغم آًملزام 

سم٤محلج٤مب اعم٤مدي سم٤مقمل٤ٌمره ٟمققم٤ًم ُمـ أٟمقاع اًمقىم٤مي٦م اًملل حتٛمل اًمرضمؾ واعمرأة ُمـ 

. يٛمٙمـ أن شمٜمٕمٙمس ؾمٚم٤ًٌم قمغم روطمٞم٦م اإلٟم٤ًمن وأظمالىمٞملفاًمل٠مصمر سم٤مٕوو٤مع اًملل 

ُمـ هٜم٤مني وم٢مّن شمرك احلج٤مب اعم٤مدي هيّدد احلج٤مب اعمٕمٜمقي؛ سم٤مقمل٤ٌمر أَٟمف هيّٞمئ 

إضمقاء ٓهلزاز احلج٤مب اعمٕمٜمقي وشمْمٕمٞمٗمفني وسم٤مًمل٤مزم ٟٓمحراومف وؾم٘مقـمفني 

واًمٕمٙمس صحٞمحني وم٤معم٘مقًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ٓ شمٕمٗمل اعمحج٦ٌم ُمـ ضورة آًملزام 

ىمٞم٤مت اًمرؾم٤مًم٦مني وٓ شمٕمٗمل اًم٤ًمومرة ُمـ ضورة آًملزام سم٤محلج٤مب سم٠مظمال

. اإلؾمالُمل

: افًَبٚت آجتامظٜٔ افتل  قاجف ادرأة ادجلِّٜ إزاء فبجلٓٚ فِحجٚب* 

اًمٜمٔمرة اًملل شمٕملؼم احلج٤مب ُمقروصم٤ًم اضملامقمٞم٤ًمني وًمٞمس اًملزاُم٤ًم ذقمٞم٤ًم قمٚمٞمٜم٤م 

ٌُد سمف . يمٛمًٚمامت اًملٕم

: ادْٚؿنٜ

فمرة فم٤مهرة همري٦ٌم ذم جملامقملٜم٤م هل فم٤مهرة احلج٤مب همػم   أٟملج٧م ًمٜم٤م هذه اًمـ1

اًمنمقمل إذا صّح اًملٕمٌػمني وهل صم٘م٤موم٦م ظمٓمػمة اٟملنمت سمّمقرةٍ واوح٦م   ًمألؾمػ 

  ذم واىمٕمٜم٤م اعمٕم٤مسني وُم٤م ـمٗمرات اًملجديد واًملٕمديؾ واًملٓمقير ذم ـمري٘م٦م ًمٌس 

احلج٤مب ُمـ ًمّػ اًمرأس سم٘مٓمٕم٦م ىمامشني وُمـ صمّؿ شمٖمٓمٞملٝم٤م سمِمٞمٚم٦مني وإفمٝم٤مر إذنني 

َٓ ؿم٤مهد قمغم ذًمؽني وم٤محلج٤مب اإلؾمالُمل ُمـ اعمٗمروض أْن  وطمٚم٘م٤مت إذن إِ

ُيٚم٘مل ه٤مًم٦م ُمـ اًمًؽمني وسم٤مًمٜملٞمج٦م احلِمٛم٦م قمغم اعمرأةني إَِٟمام ُم٤م ٟمراه اًمٞمقم ُمـ 

ازدواضمٞم٦م ذم ًمٌس احلج٤مب طمٞم٨م جيٛمع ؾمؽم اًمِمٕمر ُمع أًم٦ًٌم وّٞم٘م٦م وأًمقان وم٤مىمٕم٦م 

سمؾ قمغم اًمٕمٙمس يلّؿ  وسقم٤مت ضمديدة هل أسمٕمد ُم٤م يٙمقن قمـ ومٚمًٗم٦م احلج٤مبني

 .اؾملخدام احلج٤مب يم٠مداة ًمٚمزيٜم٦م وًمٞمس يم٠مداة ؾم٤مشمرة ًمٚمزيٜم٦م

  إَِن اًمؽمسمٞم٦م واعمٗمردات اعمًلخدُم٦م ًمدى أوًمٞم٤مء إُُمقر يم٤من هل٤م دوٌر يمٌػٌم ذم 2

اخلٚمط سملم اعمقروث آضملامقمل وآًملزام اًمديٜملني ومحّٚم٧م أًمٗم٤مظ ُمثؾ قمٞم٥م ُم٘م٤مسمؾ 



ة 
سن

ال
ر 

ش
ع

ة 
ع

س
تا

ال
 

/
ن

عو
سب

ال
 و

س
ام

خل
د ا

د
ع

ال
 

 

 

 

. اس ذقمل شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف اعمقاصٗم٤متٓ جيقز وطمرامني وًم٤ٌمس قمٍمي ُم٘م٤مسمؾ ًم٥م

  إَِن ُمٕمٞم٤مر اجلامل احل٘مٞم٘مل أصٌح ذم جملامقملٜم٤م هق سم٤مًمذات اعمٕمٞم٤مر اًمٖمريب 3

اعمًلقردني إَِٟمف اعمٕمٞم٤مر اعمًلٌٓمـ طمّلك ذم ىمًؿ يمٌػم ُمـ ىمٓم٤مع اًمٜم٤ًمء اعمحج٤ٌمتني 

 (يم٤مٕقمراس وهمػمه٤م)وِم٤م يدّل قمغم ذًمؽ قمٜمد وضمقد اعمحج٦ٌم ذم سمٞمئ٦م ٟم٤ًمئٞم٦م 

حتّقًم٧م سم٘مدرة ىم٤مدر ُٓمرأة أظمرى ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٜمٛمقذج اعمرأة اجلٛمٞمٚم٦م اًملل دمده٤م ىمد 

شمٗمروٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م رىمّم٤مت اًمٗمٞمديق يمٚمٞم٥م وأومالم اًمًٞمٜمام ُمـ ـمري٘م٦م شمٚمقّن٤م وًم٤ٌمؾمٝم٤م 

اًمٕم٤مري وُمِمٞملٝم٤مني ومٗمل ٟمٔمر هذه اعمرأة أَن احلج٤مب طم٘م٤ًم ي٘مٌحٝم٤م وأّن٤م أمجؾ سمدوٟمفني 

ًمٞم٥م ضمديدة شم٘مّرب احلج٤مب ُمـ وأؾم٤م يدومٕمٝم٤م ًمٚملٛمرد قمٚمٞمف واسملٙم٤مر ـمرٍق وهذا ُم٤م 

اًمّمقرة اجلٛمٞمٚم٦م اعمرشمًٛم٦م ذم ذهٜمٞملٝم٤مني وؾمٞمٔمؾ احلج٤مب ذم قم٘مٚمٞملٝم٤م ًمٞمس زي٤ًم 

وهذه اًمث٘م٤موم٦م ! (اًمزي اجلٛمٞمؾ)مجٞماًلني وإّٟمام هق يرشمدى ـم٤معم٤م ٓ يٛمٙمـ ارشمداء 

. ظمٓمرة قمغم ُمٗمٝمقم وومٚمًٗم٦م احلج٤مب

ُم٤مقمل   إَِن قمٛمٚمٞم٦م شمٓمقر أو شمٖمػم ؿمٙمؾ احلج٤مب هل اٟمٕمٙم٤مس ًمقاىمع اضم٧م4

اعمقروصم٤مت )ني ويريمز قمغم اًمِمٙمٚمٞم٤مت (يمٛمٗمٝمقم اًمًؽم)يٗمل٘مر إمَِم اعمْمٛمقن 

. (آضملامقمٞم٦م ٓ اًمٕم٘م٤مئدي٦م

طٓقر  ٔٚرات متنددة ؾروٝ ّٕقذج متندد فِحجٚب اإلشالملز ممٚ * 

. وّفد فدى افبًض رّدة ؾًؾ مًٚـجلٜز وٍٕقر مـ مٍٓقم احلجٚب

: ادْٚؿنٜ

اين سمّمقرة قم٤مُم٦م ُمـ صٕمقسم٤مت ذم   اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس ٓ زال يع1

اًمل٘مّدم سم٘مْمٞم٦م اعمرأة قمغم ُمًلقى اًمٗمٙمر واًمقاىمعني هذه اًمّمٕمقسم٤مت أؾم٤مؾمٝم٤م 

هقاضمس ُم٘مٚم٘م٦م ُمٜمِم١مه٤م اًمقاىمع آضملامقمل وإظمالىمل اًَمِذي حيٞمط سم٤معمرأة ذم 

اًمٕم٤ممل اًمٕمريب واإلؾمالُملني وُمـ شم٠مصمػمات اًمٜمٛمقذج اًمٖمريب وـمٖمٞم٤مٟمف ذم اًمٕم٤مملني وم٘مد 

آهلامم إيمؼم ٟمحق ر٤مي٦م اعمرأة وصٞم٤مٟملٝم٤م طملك ًمق يم٤من دومٕم٧م هذه اهلقاضمس 

ذًمؽ قمغم طم٤ًمب طم٘مقىمٝم٤م اًملل يمٗمٚملٝم٤م هل٤م اًمنميٕم٦مني وشمداظمؾ ُمع هذه اهلقاضمس 
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اعمقروث آضملامقمل واعمقروث اًمديٜمل ِم٤م أٟمل٩م ًمٜم٤م ٟمامذج ُملِمددة قمٙمس ومٝماًم 

ًا ظم٤مـمئ٤ًم ًمإلؾمالم وًمٚمحج٤مبني وًمإلٟمّم٤مف وم٢مّن هٜم٤مك أدسمٞم٤مت ىمدُم٧م ومٙمرًا ُملجدد

. حيٛمؾ اًمدىم٦م وإص٤مًم٦م واعمقوققمٞم٦م طمقل اعمرأة

يٕمٙمس اظملّم٤مرًا  (طم٤مًم٦م اًملِمدد ذم اًمًؽم وطم٤مًم٦م اًمٕمري)  يمال اًملقضمٝملم 2

. ًمٚمٛمرأة ذم ضمًده٤م وإضمح٤موم٤ًم سمدوره٤م اإلٟم٤ًمين آؾملخالذم

  اؾملٖمالل أقمداء اإلؾمالم هذه اًمٗمؽمة اًملل شمٕمّرو٧م ومٞمٝم٤م اعمرأة اعمًٚمٛم٦م إمَِم 3

ػ ذم ًُ إدارة إهة وؾمٚمٌٝم٤م حل٘مقىمٝم٤م اًملل ُمٜمحٝم٤م إي٤مه٤م اإلؾمالمني  اًمٔمٚمؿ واًملٕم

وسمدؤوه٤م سمدقمقات حترير اعمرأة ُمـ اًمٔمٚمؿ وآؾملٕم٤ٌمدني وإرضم٤مع طم٘مقىمٝم٤م إًمٞمٝم٤م 

. سمٕم٤ٌمرات ُمٚمقٟم٦م وُمزظمروم٦م اًملل ىمد شمٙمقن ؾم٤ًٌٌم ذم ظمٚمع اعمرأة ًمٚمحج٤مب

   رسمط سمٕمض إدسمٞم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م يمراُم٦م اعمرأة سم٤مًمٕمٗم٦م واًمٓمٝم٤مرة سمٕمٞمدًا قمـ 4

احل٘مققني سمٞمٜمام رسمٓم٧م إدسمٞم٤مت اعمٖم٤ميرة يمراُم٦م اعمرأة سمح٘مقىمٝم٤م سمٕمٞمدًا قمـ اًمٕمٗم٦م 

واًمٓمٝم٤مرة ِم٤م أرسمؽ اعمرأة اعمًٚمٛم٦م وضمٕمٚمٝم٤م شمٜمٔمر ًمٚمحج٤مب يم٘مٞمد يٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ أظمذ 

. طم٘مقىمٝم٤م

احتجٚج افُثر مـ مًٚريض ار داء احلجٚب ظذ رضورة وجقد ؿْٚظٜ * 

احلجٚب وظدم ؾروف ظِٔٓـ  صخهٜٔ وحريٜ ؾُر فدى ادٍُِٚت ظْد ار دائٓـ

وأّي حريٜ : بحجٜ أهَنـ إذا   يَتًْـ بف شٔخًِْف ظْد افُزز ثؿ يردؾقن ؿٚئِغ

! صخهٜٔ متُِٓٚ ؾتٚة دم افتٚشًٜ أمرهتٚ أمٓٚ بٚحلجٚب؟

  ٟمٕمؿني ٟمحـ ٟمدقمق ًمٚملٗمٙمر وشمٗمٕمٞمؾ دور اًمٕم٘مؾني ومثٚم٨م آي٤مت اًم٘مرآن شمدقمقٟم٤م 1

ًمٚمٕم٘مؾ سم٤مًملدظمؾ ومٞمٝم٤م؟ هٜم٤مك شمقضمف ًمٚمل٠مُمؾني وًمٙمـ ُم٤م هل اعم٤ًمطم٦م اعمًٛمقح هب٤م 

ات؟ وُم٤مذا قمـ يسم٤مقملامد اًمٕم٘مؾ ذم يمّؾ إيديقًمقضمٞم٤مشمٜم٤مني وًمٙمـ ُم٤مذا قمـ اًمٖمٞم٥م

اًملنميع؟ وُم٤مذا قمـ صمقاسملٜم٤م؟ ٟمٕمؿ ٟمًلٓمٞمع آؾملِمٝم٤مد سم٤مٕدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمغم 

ضورة احلج٤مبني وًمٙمـ ٟمحـ يمٛمًٚمٛملم ٓ سمد ًمٜم٤م أّوًٓ ُمـ أْن ٟمٕمّزز صم٘م٤موم٦م 

اًمٜم٤م واؾملٕمامل اعمٗمردات اًمديٜمٞم٦م اًملل دمٕمؾ وملٞم٤مشمٜم٤م يٗمٙمرن آًملزام اًمديٜمل ًمدى أـمػ
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ـّ سم٤مًمّمالة واًمّمقم يمقاضم٥م ذقمل جي٥م  سم٤محلج٤مب شمٗمٙمػمًا ِم٤مصماًل ًملٗمٙمػمه

. آًملزام سمف

  إَِن اإلؾمالم يمّؾ ٓ يلجّزأ؛ ومٙمقين آُمٜم٧م سمِمٝم٤مدة أْن ٓ إًمف اهلل وأّن حمٛمدًا 2

اعم٤ًمطم٦م  أؾمٛمح هلذه رؾمقل اهللني وم٤محلج٤مب ُمـ وٛمـ اعمٜمٔمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٓ

ٟمٕمؿ ٕضمٕمٚمٝم٤م وٛمـ طمقارايت ُمع . سم٤مٕظمذ واًمرّد ومٞمٝم٤م وٛمـ اعمجلٛمع اعمًٚمؿ

ني وًمٙمـ ٕقمّزز ذم صم٘م٤موملل  ـّ إدي٤من إظمرىني وُمع شمث٘مٞمػ إُمٝم٤مت عمح٤مورة سمٜم٤مهت

. أَن هٜم٤مك ُم٤ًمطم٦م ذم ُمٜمٔمقُملل اإلؾمالُمٞم٦م ًمٞمس هب٤م أظمذ وردّ 

سمٛمخلٚمػ ُمًلقي٤مهتؿ    ًمق وملح٧م يمّؾ اًم٤ًمطم٦م سمجٛمٞمع أسمٕم٤مده٤م ًمٚمٕم٤مُم٦م3

ًمٚمٜم٘م٤مش ومٚمـ أوٛمـ صح٦م ؾمػم احلقار اهل٤مدفني وٕصٌح٧م اًم٤ًمطم٦م ومقى يدزم 

يمؾ ُمـ ه٥ّم ودب ومٞمٝم٤مني وىمد يمٗم٤مٟم٤م اهلل ُمِم٘م٦م ذًمؽ سم٢ميٙم٤مل هذا إُمر ًمثٚم٦ٍم ُمـ 

. اًمٜم٤مس هؿ اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء

. إفزام بًض ادٗشجلٚت فًِٚمالت ؾٔٓٚ بزٍي ٓ يراظل افوقابط افؼظٜٔ* 

: ادْٚؿنٜ

شمٕملٛمد اًمٙمثػم ُمـ اعم١مؾم٤ًمت وظم٤مص٦م اًملل شملٓمٚم٥م شمٕم٤مُماًل ُم٤ٌمذًا ُمع اًمزسم٤مئـ 

هٞمئ٦م ُمٕمّٞمٜم٦م ًمٚمٛمقفمٗم٤مت خم٤مًمٗم٦م ًمٚمحج٤مب اإلؾمالُملني وىمد يلٕمّدى ذًمؽ إمَِم 

ـّ  شمٗمْمٞمٚمٝمؿ ًمٚم٤ًمومرة قمغم اعمحج٦ٌمني أو سملقضمٞمف اعمقفمٗم٤مت عمامرؾم٦م ُم٤م خيدش طمج٤مهب

ّر اًمٗمل٤مة ًملٚمٌٞم٦م ذوط يمقوع اعمٙمٞم٤مج أو شم٘مّمػم اًم٘مٛمٞمص وشمْمٞمٞمؼ اًمٌٜمٓم٤ملني وملْمط

ُمرؤوؾمٞمٝم٤م قمغم طم٤ًمب طمج٤مهب٤م ذم جمٛملع ومرو٧م ومٞمف صم٘م٤موم٦م آؾملٝمالك واحل٤مًم٦م 

. اعمٕمٞمِمٞم٦م ظمروج اعمرأة عمزاوًم٦م اًمٕمٛمؾ

. افوٌقط افٍْجلٜٔ اَفِذي يٍروٓٚ ادجتّع ظذ ادتحجبٚت* 

 :ادْٚؿنٜ

اُمرأة    هذه اًمْمٖمقط ٟم٤مسمٕم٦م ِم٤م شمرؾّمخ ذم ذهٜمٞم٦م اًمٙمثػميـ يمقن اعمرأة اعمحج٦ٌم1

ُملخٚمٗم٦م وهمػم ُملحيةني وىمد شمٙمقن همػم ُملٕمٚمٛم٦م أيْم٤ًمني ومرو٧م هذه اًمٜمٔمرة شمقضمف 
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 ضم٤مب قمٍمي يمام يًٛمقٟمف دوم٤مقم٤ًم وًمدرءاًمٙمثػمات ًمٜمزع احلج٤مب أو ًمٌس ح

اًمِمٌٝم٦م قمـ أٟمٗمًٝمـ ًمدرضم٦م أَٟمف ىمد يٗم٤مضم٠م اعملٕم٤مُمؾ ُمع اعمحج٦ٌم يمقّن٤م دمٞمد اًمٚمٖم٦م 

. م ُمثؾ اًمّمح٦م واهلٜمدؾم٦م واًملٙمٜمقًمقضمٞم٤ماإلٟمجٚمٞمزي٦م ُمثاًلني أو أَن ًمدهي٤م إعم٤مُم٤ًم سمٕمٚمق

  اُملدت هذه اًمٜمٔمرة طملك إمَِم اًمِم٤مب اعم٘مٌؾ قمغم اًمزواجني ومٝمق يرهم٥م أْن 2

شمٙمقن زوضم٦م اعمًل٘مٌؾ ُمرشمدي٦م ًمٚمحج٤مب وًمٙمـ سم٠مؾمٚمقب قمٍمي يدرأ قمٜمٝم٤م ؿمٌٝم٦م 

اًملخُٚمػ واجلٝمؾ ِم٤م طمدا سم٤مًمٙمثػم ُمـ اًمٗملٞم٤مت ًمالؾملج٤مسم٦م هلذه اعملٓمٚم٤ٌمت ظمقوم٤ًم 

. ُمـ اًمٕمٜمقؾم٦م

 

  ٟمنم اًمققمل سم٤مًملحدي٤مت اًملل شمقاضمف اعمرأة اعمًٚمٛم٦م طملك ٟملٛمٙمـ ُمـ 1

اًملٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سم٢مجي٤مسمٞم٦م متٜمحٜم٤م اًم٘مدرة ًمٞمس قمغم اًمٌ٘م٤مء وم٘مط ذم قم٤ممل ٓ ي٘مٌؾ 

سم٤مًمْمٕم٤مفني وًمٙمـ ي١مهٚمٜم٤م ٕن ٟم٘مقم سمدور إجي٤ميب ذم صٞم٤مهم٦م ُمٗمردات اًمٕم٤ممل اجلديد 

. سم٤مدرة احلْم٤مري٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعملٛمٞمزةُمـ أضمؾ أْن شمٌ٘مك أُملٜم٤م ُمقطمدة وىم٤مدرة قمغم امل

  ٟمنم صم٘م٤موم٦م وومٚمًٗم٦م احلج٤مب اإلؾمالُمل أو اًمٚم٤ٌمس اًمنمقمل قمـ ـمريؼ 2

: رٚم٦م إقمالُمٞم٦م شمِملٛمؾ قمغم

  اًمٜمدوات واعمح٤مضات ذم أُم٤ميمـ اًمٕم٤ٌمدة واعمدارس وُمرايمز

 .إطمداث واًمًجقن

  إقمداد يملٞم٤ٌمت شمققمٞم٦م وووٕمٝم٤م ذم أُم٤ميمـ آٟملٔم٤مر يم٤معمًلِمٗمٞم٤مت

 .اًمٕمٞم٤مدات اخل٤مص٦مواجل٤مُمٕم٤مت و

 إقمداد ُمٚمّم٘م٤مت وووٕمٝم٤م ذم اًمِمقارع واًمٓمرىم٤مت. 

 اًمدقمقة ًملٕمزيز ُمٗمٝمقم احلج٤مب ذم اعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م. 

  شمٜمٔمٞمؿ ًم٘م٤مءات ؿم٤ٌمسمٞم٦م عمٜم٤مىمِم٦م اعمقوقع ذم اعمجٛمٕم٤مت اًملج٤مري٦م أو ذم

 .احلدائؼ اًمٕم٤مُم٦م ُمع آشمٗم٤مق ُمع سمٕمض اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م ًمٜم٘مٚمٝم٤م
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 ذم اًمّمحػ واعمجالت  ٟمنم ُم٘م٤مٓت ويمل٤مسم٤مت طمقل احلج٤مب

. اًمٜم٤ًمئٞم٦م سمٛمخلٚمػ شمقضمٝم٤مهت٤م

:   شمٕمزيز صم٘م٦م اعمحج٦ٌم سمٜمٗمًٝم٤م وسمحج٤مهب٤م قمـ ـمريؼ قمّدة آًمٞم٤متني ُمٜمٝم٤م3

o  شمِمجٞمٕمٝم٤م طملك وًمق سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم قمٜمد رؤيلٝم٤م ص٤مُمدة ذم سمٞمئ٦ٍم

 .و٤مهمٓم٦م وُمٕم٤ميم٦ًم

o شمث٘مٞمٗمٝم٤م سمٗمٙمر وومٚمًٗم٦م احلج٤مب وحتّمٞمٜمٝم٤م. 

o شمٗمقىم٤مت ُمثاًل أو اعمقهقسم٤مت؛ اًمؽميمٞمز قمغم اًمٗمئ٦م اًمِم٤ٌمسمٞم٦م اعملٛمٞمزة يم٤ممل

طمٞم٨م إَِن ومرض وصقهلـ عمرايمز ىمٞم٤مدي٦م ذم اعمجلٛمع أومْمؾني وشمٌٜمٞمٝمـ 

ني ومٕمٜمد اًملزام ُمثؾ هذه  ـّ وووع سمراُم٩م ًملٕمزيز احلج٤مب ًمدهي

اًمِمخّمٞم٤مت سم٤مًمٚم٤ٌمس اًمنمقمل يٕمّزز ذًمؽ اًمث٘م٦م قمٜمد سم٤مىمل اًمٗملٞم٤مت 

 .سمحج٤مهبـ

o  احلج٤مب هذا آهلامم سم٤مإلقمالُمٞم٤مت وإدظم٤مل وملٞم٤مت ُمٚملزُم٤مت سمث٘م٤موم٦م

 .اعمْمامر؛ عم٤م ؾمٞمٙمقن ًمف ُمـ ُمردود إجي٤ميب قمغم اعمجلٛمع

o  ـّ سمٚم٤ٌمس حم٤موًم٦م اًمْمٖمط قمغم اعم١مؾم٤ًمت سمٕمدم إًمزام اعمقفمٗم٤مت ًمدهي

 .ٓ حيٛمؾ ُمقاصٗم٤مت اًمٚم٤ٌمس اًمنمقمل

  اًمدقمقة خلٓم٤مب إؾمالُمل ُمٕملدل يٕمّزز ُمٗمٝمقم احلج٤مب سم٠ُمـمره اًمنمقمٞم٦م 4

ًمقاىمٕمٝم٤م اًمديٜملني وٓ شمٜمدومع سم٤مدم٤مه إصٞمٚم٦م واًمدىمٞم٘م٦م طملك يلٕمزز اٟملامء اعمرأة 

. اًملحّرر قمغم اًمٜمٛمط اًمٖمريب

  شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م شمرسمٞم٦م اًمٗملٞم٤مت قمغم اًمٚم٤ٌمس اًمنمقمل يم٤مًملزام ديٜمل وأُمر ذقمل 5

. ُمـ رّب اًمٕم٤معملمني وًمٞمس يمٛمقروث اضملامقمل

ُمنموع إقمالُمل   شمٕمزيز مج٤مًمٞم٦م احلج٤مب ذم صم٘م٤موم٦م اجلٞمؾ اًمِم٤ٌميب قمـ ـمريؼ 6

. ائٞم٦م ُمٕملؼمة ًمدى اجلٞمؾ اًمِم٤ٌميبومض ُمدروس يٕمرض ذم ىمٜمقات

 *     *     *
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:اهلوامش
                                                   

: ني اًمٓمٌٕم٦م إوممُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م: ني ٟمنم82: احلٛمػميني قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمرني ىمرب اإلؾمٜم٤مد ( )

. ني ىمؿ1413
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ذة ٍِ إٌشاُ 
ّ
سٍ

 ُنصست أوني اإلصفهانًة

  

 آالء دقٍق: إعداد 

 

ـّ اًمٜم٤ًمء يمٛمثؾ هذه  ومٚمق يم

 

 ًمٗمّْمٚم٧م اًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل 

 

 

 ومال اًمل٠مٟمٞم٨م ٓؾمؿ اًمِمٛمس قم٤مرٌ 

 

 وٓ اًملذيمػم ومخٌر ًمٚمٝمالل 

 

 

 

صٕم٥م؛ إذ اضملٛمٕم٧م ومٞمٝم٤م ضمٝم٤مٌت وأسمٕم٤مٌد ُملٕمّددةني احلدي٨م قمـ اعمرأة ِِم٤ّم ُي٧ًم

ومٝمل أمٌّي حت٧م أىمداُمٝم٤م اجلٜم٦ّمني وزوضم٦ٌم دم٤مهد ذم طمًـ شمٌّٕمٚمٝم٤مني وأظم٧ٌم شمٙمقن قمقٟم٤ًم 

وُمع يمّؾ ذًمؽ ومٝمل رحي٤مٟم٦م وًمٞم٧ًم ... ٕظمٞمٝم٤مني واسمٜم٦ٌم شمٕمّد ٟمٕمٛم٦م ُمـ ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم

. سم٘مٝمرُم٤مٟم٦م

حلٙمٛم٦م ومٙمٞمػ إذا شمزار٧م هذه اًمّمٗم٤مت ُمع اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ واحلدي٨م وا

. ني ومحٞمٜمٝم٤م شمِملُد اًمّمٕمقسم٦مني سمؾ يلٕمّذر احلدي٨م...واًمٕمروم٤من وشمٗمًػم اًم٘مرآن و

ٞمردة ُٟمٍمت  ًَ ومجٞمع ذًمؽ ىمد اضملٛمع ذم اعمرأة اًمٜمٛمقذج هلذا اًمٕمددني أقمٜمل اًم

. أُملم اإلصٗمٝم٤مٟمٞم٦م

وذم هذه اًمقري٘م٤مت ٟمريد أْن ٟمًّٚمط اًمْمقء قمغم هذه اعمرأة اًمٜمٛمقذج؛ ًملٙمقن 

 .أؾمقًة ًمٜم٤ًمء قمٍمٟم٤م وىمدوة
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َٓ أَن اؾمٛمٝم٤م اًَمِذي ؾماّمه٤م سمف واًمده٤م  قُمِروم٧م سم٠مؾمامء ويمٜمك وأًم٘م٤مب ُملٕمددةني إِ

ٞمردة (ُٟمٍمْت )هق  ًَ ني وذيمرشمف هل ذم قمّدة ُمقاوعني ُمٜمٝم٤م ذم إضم٤مزهت٤م ًملٚمٛمٞمذهت٤م اًم

. (مه٤ميقين)

وذيمره٤م هبذا آؾمؿ قمدٌد ُمـ إقمالم اًَمِذيـ ُمدطمقه٤م وأصمٜمقا قمٚمٞمٝم٤مني ُمٜمٝمؿ 

ٞمرد ُمرقمٌم ٟمجٗمل اعمٖمٗمقر ًَ . ًمف آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اًم

سم٤مٟمقي )ني و (وُأّم اًمٗمْم٤مئؾ)ني و (أّم اًمٗمْمؾ)ني و (أُمٞمٜم٦م)وقُمِروم٧م أيْم٤ًم سم  

. ؾمّٞمدة إيراٟمٞم٦م: ني أي(إيراين

 نياسمـ اًمًّٞمد طمًـ نيشأُملم اًملّج٤مر»هق اًمًّٞمد حمّٛمد قمكم اعمٕمروف سم   :وافدإلٚ

اسمـ  نيُمٕمّمقم احلًٜمل اخل٤مشمقن آسم٤مدياسمـ اًمٕماّلُم٦م اًمزاهد اًمًّٞمد  نياسمـ اًمًّٞمد حمّٛمد

اعمٕمروف واعمٕملٛمد  اًمٙمل٤مب اًمل٠مرخيل اًمًّٞمد قمٌداحلًلم اخل٤مشمقن آسم٤مدي ُم١مًّمػ

 .شوىم٤مئع اًمًٜملم وإقمقام»قمٚمٞمف 

ٌّف ًمرضم٤مل اًمٕمٚمؿني وهق ُمـ أيمؼم دّم٤مر إف واًمده٤م بقُمرِ  صٗمٝم٤من شمدّيٜمف وشم٘مقاه وطم

 .اًمقىم٧مني وًمف ُمِم٤مريع ظمػمّي٦م يمثػمةذم ذًمؽ 

 ني واًملل يم٤مٟم٧م قمغم ُمٙم٤مٟم٦مشضمٜم٤مب»احل٤مج اًمًّٞمد ُمٝمدي اعُمٚمّ٘م٥م سم  سمٜم٧م  :وافدهتٚ

 .اه٦م واًمٕمّٗم٦م وطم٥ّم اخلػمقم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٜمز

 .شُمٕملم اًملّج٤مر»ا أُملم اًملّج٤مر ني واعُمٚمّ٘م٥م سم  قاسمـ قمّٛمٝم٤م اًمًّٞمد ُمػمزا آ :زوجٓٚ

٤مدة اخل٤مشمقن آسم٤مدّي٦منيشمٜمحدر هذه اًمٕمٚمقّي٦م ُمـ أ :أ هتٚ ًّ وهل ُمـ أؿمٝمر  هة اًم

وم٘مد عمع ُمٜمٝم٤م . يرانني طمٞم٨م مَجٕم٧ْم سملم اًمٕمٚمؿ واًمًٞم٤مؾم٦م واًمثروةإه ذم إ

٤مسم٦مات ُمـ اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء وإاًمٕمنم ًّ وذوي اعمٜم٤مص٥م  صقًمٞملم واعمٗمّنيـ واًمٜم

ومال يٙم٤مد خيٚمق ُمـ ذيِمرهؿ يمل٤مب يْمّؿ شمراضمؿ اًمٕمٚمامء واعم١مًّمٗملمني . اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م

 .ظمّمقص٤ًم ذم اًم٘مرٟملم إظمػميـ
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وٟمِم٠مت وشمرقمرقم٧م ذم أطمْم٤من ني (ه 1308)صٗمٝم٤من ؾمٜم٦م وًمدت ذم ُمديٜم٦م إ

ني وذم سمٞمئ٦م سُمٜمٞم٧م قمغم ُم٤من واًمل٘مقى وطم٥ّم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامءني ذم سمٞم٧م ُمٚم١مه اإليواًمدهي٤م

 .أؾم٤مس اًمقٓء اعمٓمٚمؼ ٕهؾ اًمٌٞم٧م

أّن هٙمذا سمٞم٧م وهٙمذا سمٞمئ٦م ىمد رؾمام هلذه اعمقًمقدة ـمري٘مٝم٤مني ويم٤مٟم٧م  وٓ ؿمّؽ 

 .اعم٤ٌمريم٦مذم ُمًػمة طمٞم٤مهت٤م  هلام يمٌػم إصمر

ن اًمٙمريؿ ودراؾم٦م اًمٙمل٥م اًمٗم٤مرؾمّٞم٦مني وهل ذم اًمراسمٕم٦م ُمـ سمدأت سملٕمّٚمؿ اًم٘مرآ

 .ة قمنم رسمٞمٕم٤ًم ُمـ قمٛمره٤مني وشمزّوضم٧م سم٤مسمـ قمٛمٝم٤م وهل ذم اخل٤مُمسقمٛمره٤م

ـّ واضم٤ٌمت اًمٌٞم٧م وشمرسمٞم٦م إـمٗم٤مل مل متٜمٕمٝم٤م ُمـ اًملٕمّٚمؿ وىمراءة اًمٙمل٥م  ًمٙم

ت ذم آٟملٝم٤مل ُمـ اعمٕم٤مرف ني سمؾ اؾملٛمّر ؾمالُمّٞم٦مُمـ اعمٕمرومف واًمث٘م٤موم٦م اإل وآؾملزادة

اٟم٧م شمٕمٞمِمٝم٤م يمّؾ إه اإلؾمالُمّٞم٦م رهمؿ اًمٔمروف اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م اًمّمٕم٦ٌم اًملل ك

وم٤محل٤ميمؿ . آؾملٛمرار ذم دراؾملٝم٤م اإلؾمالُمّٞم٦مني وشمٕم٤مين ُمٜمٝم٤م يمّؾ ومل٤مة شمريد اعملدّيٜم٦م

ني وومرض ه اًمنمؾم٦م ذم ُمٜمع احلج٤مب اإلؾمالُملاًمٔم٤ممل رو٤م ؿم٤مه يم٤من ىمد سمدأ رٚم٧م

 .ات اًمٖمرسمّٞم٦م قمغم اعمجلٛمع اإليراين اعمًٚمؿاًمث٘م٤موم٦م واًمٕم٤مد

ني وضم٤مٟم٤ًٌم سم٘مراءة اعم٘مّدُم٤مت إدسمّٞم٦م وهل ذم اًمٕمنميـ ُمـ قمٛمره٤مني ومٌدأت

صقل وأّوًمٞم٤مت اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمّٞم٦م قمٜمد أوم٤موؾ قمٍمه٤م يم٤مًمِمٞمخ ُمـ أوائؾ اًمٗم٘مف وإ

فني يني واعمٞمزا قمكم أصٖمر اًمنماى زدي اعمٕمروف سم٤محل٤مج آظمقٟمد زومرهقمكم ازم

 .واحل٤مج آىم٤م طمًلم ٟمٔم٤مم اًمديـ اًمٙمجقئلني واًمًّٞمد أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمدهٙمردي

اعم٘مّدُم٤مت ) أمت٧ّم ُمرطمٚم٦م ُم٤م يًّٛمك ذم احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٛمرطمٚملل وطمٞمٜمام

صقل اًمٕم٤مًمٞملم واًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمّٞم٦م قمغم يم٤ٌمر ني سمدأت سمدراؾم٦م اًمٗم٘مف وإ(واًمًٓمقح

اعمٕمروف  ؾمجد ؿم٤مهلصٗمٝم٤مين املذم ذًمؽ اًمقىم٧م يم٤مًمِمٞمخ حمٛمد رو٤م اإلإؾم٤مشمذة 

وهذا . حمّٛمد اًمٜمجػ آسم٤مديني واًمًّٞمد قمكم اًمٜمجػ أسم٤مدي ني واًمًّٞمدسم٠ميب اعمجد

 .يمثر ُمـ اؾملٗم٤مدت ُمٜمف قمٚماًم وقمٛمالً إظمػم هق أ
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ني ني وُمداوُم٦م قمغم اعمٓم٤مًمٕم٦م واًم٘مراءةضم٤مّدة ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ هم٤مي٦م اجلّد  يم٤مٟم٧م

ني مل ٟم٦م ًمٚمدراؾم٦مشمذة ذم اًم٤ًمقم٤مت اعمٕمّل ؿمديدة اعمقافم٦ٌم قمغم احلْمقر ًمدى إؾم٤م

ني ومل شمثـ قمزُمٝم٤م اعمقاٟمع اًملل رص٦م ًملحّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ وايمل٤ًمب أدابشمٗمّقت اًمػ

 .شمٕمؽمض ـمري٘مٝم٤م ذم يمثػم ُمـ احل٤مٓتيم٤مٟم٧م 

ـّ أّٟمف ؾمٛمع أّن ـمٗماًل هل٤م ىمد شمقذّم ؾمل٤مذه٤م اًمًّٞمد قمكم اًمٜمجػ آسم٤مدي ٟم٘مَؾ أ ني ومٔم

شم٘ملْمٞمف  ني يمامس عمّدة ـمقيٚم٦م طمدادًا قمغم وم٘مٞمده٤مأّّن٤م ؾمقف شمٜم٘مٓمع قمـ اًمدر

ُملم يٓمٚم٥م ُمٜمف آؾملٛمرار ذم ني وًمٙمـ ظم٤مدُمٝم٤م ضم٤مء سمٕمد يقُّٕمٝم٤متقمقاـمػ ا

ُم٦م اًمروطمّٞم٦م ذم ؾمل٤مذ ُمـ هذا آًملزام سم٤مًمدرس واعم٘م٤مواًمدرسني وملٕمّج٥م إ

 .اًمِمدائد واعمّم٤مئ٥م

ني ت ىمد اؾملٙمٛمٚم٧م دراؾملٝم٤م اإلؾمالُمّٞم٦مني يم٤منوطمٞمٜمام سمٚمٖم٧م إرسمٕملم ُمـ قمٛمره٤م

ني وم٘مد اُملحٜمٝم٤م طمٙم٤مم اًمنمقمّٞم٦مؾملٜم٤ٌمط إووصٚم٧م إمم ُمرطمٚم٦م قم٤مًمٞم٦م شم١مّهٚمٝم٤م ٓ

ني ومٙم٤مٟم٧م أضمقسملٝم٤م ىمقّي٦م ضمّدًا سمحٞم٨م أصمٌل٧م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم قمٍمه٤م سم٠مؾمئٚم٦م يملٌّٞم٦م أضمّٚم٦م

ني ومٙملٌقا هل٤م ًمٞم٦م ذم اؾملٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمّٞم٦مضمدارهت٤م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م وُم١مّهالهت٤م اًمٕم٤م

ًمقم ني وقمّٔمٛمقا ُمٙم٤مٟملٝم٤م ُمـ اًمعومٞمٝم٤م سم٠مّّن٤م سمٚمٖم٧م درضم٦م آضملٝم٤مد إضم٤مزات ّسطمقا

٤مدة اعمراضمعني ومًمديٜمٞم٦ما ًّ اًمًّٞمد أسمقاحلًـ اإلصٗمٝم٤مينني : ن ه١مٓء اًمٗم٘مٝم٤مء اًم

ؿمٞمخ قمٌداًمٙمريؿ ني والواًمًّٞمد آصٓمٝم٤ٌمٟم٤ميتني واًمِمٞمخ حمٛمد يم٤مفمؿ اًمِمػمازي

 .احل٤مئري اًمٞمزدي

وم٤مدة صػ اًمث٤مين ُمـ قمٛمره٤م سم٤مًملدريس واإلوىمد ىمْم٧م هذه اًمٕمٚمقّي٦م اًمٕم٤معم٦م اًمـ

صٗمٝم٤من ُمٜملدًى م اًمديٜمّٞم٦مني وأصٌح سمٞملٝم٤م ذم إًمٚمٕمٚمق وشمرسمٞم٦م اًمٓم٤مًم٤ٌمت اًمدارؾم٤مت

 وقمغم خملٚمػ اعمًلقي٤مت اًمث٘م٤مومّٞم٦م؛ ًمٚمٜم٤ًمء اًمٕم٤معم٤مت يٗمدَن إًمٞمٝم٤م ُمـ خملٚمػ اعمدن

ا آشم٤مه٤م اهلل ُمـ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦مني وآؾملِم٤مرة ذم أُمقر ًمٖمرض اًملٕمّٚمؿ وآؾملٗم٤مدة ُمؿّ 

 .ديٜمٝمـ وُم٤م أًم٘مل قمغم قم٤مشم٘مٝمـ ُمـ اعم١ًمًمٞم٤مت

آوم٤مق إيران وهمػمه٤م ُمـ اعمرايمز اًمٕمٚمٛمّٞم٦مني وقمرومٝم٤م هرة يمٌػمة ذم واؿملٝمرت ش
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طمٞم٨م يم٤مٟمقا  ت هل٤م ُمٕمٝمؿ قمالىم٤مت قمٚمٛمّٞم٦م وـمٞمدة؛ني وأصٌحيم٤ٌمر اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء

ني أو يراؾمٚمقه٤م اطمثقا ُمٕمٝم٤م ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمّٞم٦مي٠مشمقن إمم سمٞملٝم٤م ٕضمؾ أن يل٥م

د ير اًمّز ني ُمٜمٝمؿ اعمٗمّن اًمٙم٥من رأهي٤م ذم سمٕمض إطمٙم٤مم اًمنمقمّٞم٦مُمًلٗمنيـ ع

ني اًمِمٝمػم اًمِمٞمخ حمّٛمد شم٘مل اجلٕمٗمري ني واًمٗمٞمٚمًقفحمّٛمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

 .د اًمِمٞمخ قمٌداحلًلم إُمٞمٜملواًمٕماّلُم٦م اعمج٤مه

س وُم١مؾم٤ًمت ًمؽمسمٞم٦م اًمٌٜم٤مت شمرسمّٞم٦م إؾمالُمّٞم٦م ٟمِم٤مء ُمدارذم إ وىمد ؾَمَٕم٧ْم 

ؤؾم٤ًمهت٤م ُمدرؾم٦م ًمٚمٌٜم٤مت ني ومٛمـ مصحٞمح٦مني ويم٤مٟم٧م شملٕمٝمّده٤م سمٜمٗمًٝم٤م وشمرقم٤مه٤م

ني طمٞم٨م ختّرج ُمٜمٝم٤م ٟم٤ًمء شُمٙمل٥م وم٤مـمٛم٦م»ني و شن دظمؽماٟمف أُملمدسمػمؾمل٤م»قُمروم٧م سم  

ّي٦م ًمٚمٜم٤ًمء ذم قمٍمه٤م وم٤موالت شمقًّملَم اًملدريس وسمٕمض اًمِم١مون اًمٕمٚمٛمّٞم٦م واًمديـ

 .وسمٕمد ووم٤مهت٤م

وُمـ صٗم٤مت هذه اًمٕم٤معم٦م اعمؽمضَمؿ هل٤م أّّن٤م يم٤مٟم٧م ُمٜمذ سمداي٤مت ٟمِم٠مهت٤م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م 

احل٘م٤مئؼ قمـ ـمريؼ اًمٕم٘مؾ  ركمتٞمؾ إمم اًملٗمّٙمر واًملدسّمر ذم أوم٤مق وإٟمٗمس ود

ل اًمٜمٗمز إمم وم٤ًمىمٝم٤م هذا اعمل. ـمريؼ اًمٜم٘مؾ ُمـ إومقاه واًمل٘مٚمٞمد ني ٓ قمـواًمٙمِمػ

ني ُم٤م درؾم٧م اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦مقمٜمده٤م قمٜمد واؿملدّ . ُم٤م ُيًّٛمك سم٤مًمٕمروم٤من

اًمٜمٗمح٤مت »و ش إرسمٕملم اهل٤مؿمٛمّٞم٦م»ا وفمٝمرت هذه اًمٔم٤مهرة سم٤مرزة ذم يمل٤مسمٞمف

 .شاًمرر٤مٟمٞم٦م

ني ومٝمل ُمع ُم٘م٤مُمٝم٤م اًمرومٞمع ذم و٤ًم اًملقاوع اًمٙمٌػم وٟمٙمران اًمذاتأيوُمـ صٗم٤مهت٤م 

ائؾ اإلقمالم وُم٤م ي١مدي ني يم٤مٟم٧م شملجٜم٥ّم وسقمٚمؿ وُمقىمٕمٝم٤م ذم اعمجلٛمع اإلؾمالُملال

ني طملك إّّن٤م ا قمـ طمٞم٤مهت٤م وقمٚمٛمٝم٤م سم٠مضمقسم٦م ضمزئٞم٦مني ومُلجٞم٥م اًمذي ي٠ًمًمفإمم اًمِمٝمرة

 .إيراٟمّٞم٦مؾمّٞمدة : أيش سم٤مٟمقي إيراين»ـمٌٕم٧م سمٕمض ُم٘م٤مٓهت٤م ويملٌٝم٤م سم٤مؾمؿ 

سمٗم٘مد أـمٗم٤مهل٤مني طمٞم٨م أٟمج٧ٌم صمامٟمٞم٦م أـمٗم٤ملني مل يٕمش ُمٜمٝمؿ إّٓ  وىمد اسملٚمٞم٧م

 .واطمدٌ 
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قمغم أيم٤مسمر قمٚمامء قمٍمه٤م ذم إصٗمٝم٤منني وؿمٝمد ُمراضمع اًمل٘مٚمٞمد ذم  شمٚمّٛمذت

اًمٜمجػ إذف وىمؿ اعم٘مدؾم٦م سم٤مضملٝم٤مده٤مني وأضم٤مزه٤م سمٕمض اًمٗمْمالء سم٤مًمرواي٦م 

: قمٜمفني ُمٜمٝمؿ

ُمٜمحٝم٤م إضم٤مزة اضملٝم٤مد : م احلًٞمٜمل اًمِمػمازي آصٓمٝم٤ٌمٟم٤ميتيسمراه  اًمًّٞمد إ

 . ه1354ورواي٦م ذم ؿمٝمر صٗمر ؾمٜم٦م 

طم٥م يمل٤مب ني ذيمره٤م ص٤مُمٜمحٝم٤م إضم٤مزة اضملٝم٤مد: صٗمٝم٤مين  اًمًّٞمد أسمقاحلًـ اإل

 .اعمًٚمًالت ذم اإلضم٤مزات

إدسمّٞم٦م وأوائؾ  ىَمرأْت قمٚمٞمف سمٕمض اعم٘مّدُم٤مت: اًمًّٞمد أسمقاًم٘م٤مؾمؿ اًمدهٙمردي  

. اًمٗم٘مف وآُصقل

ىَمرأْت قمٚمٞمف أوائؾ اًمٗم٘مف وإصقل : ىم٤م طمًلم ٟمٔم٤مم اًمديـ اًمٙمچقئل  احل٤مج آ

. واًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م

. ُمٜمحٝم٤م إضم٤مزة اضملٝم٤مد ورواي٦م: اًمًّٞمد ؿمٝم٤مب اًمديـ اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل  

ُمٜمحٝم٤م إضم٤مزة اضملٝم٤مد ورواي٦مني ضمٕمٚمٝم٤م : اًمِمٞمخ قمٌداًمٙمريؿ احل٤مئري اًمٞمزدي  

. اًمف ضم٤مزة اًمِمٞمخ حمّٛمد يم٤مفمؿ اًمِمػمازيذم ذيؾ إ

ني وضم٤مٟم٤ًٌم ُمـ ىمرأت قمٚمٞمف سمٕمض اعم٘مّدُم٤مت إدسمّٞم٦م: زا قمكم أصٖمر اًمنميػاعمػم  

 .ني وأوًّمٞم٤مت اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمّٞم٦مصقلأوائؾ اًمٗم٘مف وإ

صقل ه ذم اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمّٞم٦م واًمٗم٘مف وإُمذت قمكمشمّؾ : اًمًّٞمد قمكم اًمٜمجػ آسم٤مدي  

 .صمر َُمـ اؾملٗم٤مدت ُمٜمف قمٚماًم وقمٛمالً اًمٕم٤مًمٞملم ني وهق أك

اى ني ىَمرأْت قمٚمٞمف سمٕمض  زم اًمٞمزدي ني اعمٕمروف سم٤محل٤مج آظمقٟمد اًمزومرهاًمِمٞمخ ع  

 .ّي٦م وضم٤مٟم٤ًٌم ُمـ أوائؾ اًمٗم٘مف وإصقل وأّوًمٞم٤مت اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمّٞم٦ماعم٘مّدُم٤مت إدب

ْت سمحثف اًمٕم٤مزمني وُمٜمحٝم٤م طَمَي : اًمِمٞمخ حمّٛمد رو٤م أسمقاعمجد اإلصٗمٝم٤مين  

 .ؾمقف ٟم٠ميت قمغم ذيمره٤مني إضم٤مزة رواي٦م
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ُمٜمحٝم٤م إضم٤مزة اضملٝم٤مد ورواي٦م ذم اًم٤ًمسمع ُمـ : ًمِمػمازياًمِمٞمخ حمّٛمد يم٤مفمؿ ا  

 .ٟم٠ميت قمغم ذيمره٤م أيْم٤ًم إٟمِم٤مء اهلله  ني 1354ؿمٝمر صٗمر ؾمٜم٦م 

 .طَمَيْت سمحثف اًمٕم٤مزم:   اًمًّٞمد حمّٛمد اًمٜمجػ آسم٤مدي

ني ودرؾم٧م أيمثر طَمَيْت سمحثف اًمٕم٤مزم: صٗمٝم٤ميناًمِمٞمخ ُمرشم٣م اعمٔم٤مهري اإل  

. اعمل٘مّدم ذيمره د قمكم اًمٜمجػ آسم٤مديقمٚمقُمٝم٤م قمٚمٞمف وقمغم اًمّز 

 

شمٚمّٛمذ قمٚمٞمٝم٤م قمدٌد همٗمػٌم ُمـ اًمٜم٤ًمء اعم١مُمٜم٤متني ظمّمقص٤ًم ذم ُمديٜم٦م إصٗمٝم٤منني يمام 

اؾملج٤مز ُمٜمٝم٤م سم٤مًمرواي٦م قمٜمٝم٤م قمدد ُمـ اًمٕمٚمامء إقمالمني وأوم٤موؾ احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم 

: اًمٜمجػ إذف وىمؿ اعم٘مدؾم٦مني ُمٜمٝمؿ

ني شمٚمّٛمذت (إرسمٕملم طمديث٤مً )اب اًمٕمٚمقي٦م اًمٗم٤موٚم٦م اوملخ٤مر أُملمني ص٤مطم٦ٌم يم٧م (1

 .قمغم يدهي٤م يمثػمًاني واظملّم٧م هب٤م

ٞمردة زيٜم٦م اًم٤ًمدات مه٤ميقينني شمٚمّٛمذت قمٚمٞمٝم٤م وٓزُملٝم٤م ىمراسم٦م ٟمّمػ  (2 ًَ اًم

ني وىمد ُمٜمحلٝم٤م إضم٤مزة رواي٦م ذم أىمرب وأظمّص شمٚمٛمٞمذاهت٤موهل ُمـ . ىمرن

 .ضم٧م ذم آظمر اعم٘م٤مله  ني أدر1355اًم٤ًمسمع ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك ؾمٜم٦م 

قن اًمِمٞمخ زهػم (3 ًّ  .ة رواي٦م ىمٌٞمؾ ووم٤مهت٤م سمٗمؽمة ىمّمػمةُمٜمحلف إضم٤مز: احل

ٞمرد ؿمٝم٤مب اًمديـ اعمرقمٌم اًمٜمجٗملني ُمٜمحلف إضم٤مزة رواي٦م ذم ؿمٝمر حمّرم  (4 ًَ اًم

 .ه 1358احلرام ؾمٜم٦م 

ٞمرد قم٤ٌمس اًمٙم٤مؿم٤مينني ُمٜمحلف إضم٤مزة رواي٦م ذم مج٤مدى أظمرة  (5 ًَ  .ه 1383اًم

 .اًمَِمْٞمخ قمٌد احلًلم إُمٞمٜملني ُمٜمحلف إضم٤مزة رواي٦م (6

 .ُمٜمحلف إضم٤مزة رواي٦م: ًمِمٞمخ قمٌداهلل اًمًٌٞمللا (7

٤مدات إسمٓمحل (8 ًّ  .ـمقيٚم٦م ُمـ اًمزُمـعّمذت قمٚمٞمٝم٤م ُمّدة ت: اًمٕمٚمقّي٦م ومخر اًم

 .ُمٜمحلف إضم٤مزة رواي٦م: اًمًّٞمد حمّٛمد قمكم اًمروو٤مين (9
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. ُمٜمحلف إضم٤مزة رواي٦م: اًمًّٞمد حمّٛمد قمكم اًم٘م٤ميض اًملؼميزي (10

 

: ويـ اًمل٤مًمٞم٦ميمل٧ٌم ذم قمٚمقم خملٚمٗم٦م قمغم ُم٤م ئمٝمر ُمـ اًمٕمٜم٤م

إرسمٕمقن اهل٤مؿمٛمٞم٦مني قمريبني وهق أّول شم٠مًمٞمٗمٝم٤مني اٟملٝم٧م ُمـ شم٠مًمٞمٗمف ذم اًمل٤مؾمع  (1

ه ني وـمٌع سمٕمد 1356ه ني وـمٌع اًمٓمٌٕم٦م إُومم ؾمٜم٦م 1355ُمـ حمّرم ؾمٜم٦م 

ٞمردة مه٤ميقين. ذًمؽ قمّدة ُمرات ًَ  .وشمرمجلف إمَِم اًمٗم٤مرؾمٞم٦م شمٚمٛمٞمذهت٤م اًم

سمـ ُمًٙمقيفني اٟملٝم٧م اىمل٤ٌمس وشمرمج٦م هتذي٥م إظمالق وشمٓمٝمػم إقمراق ٓ (2

 .ه ني وـمٌع ذم ـمٝمران1368ُمٜمف ذم اًمل٤مؾمع قمنم ُمـ ؿمٝمر رضم٥م 

ضم٤مُمع اًمِمل٤متني قمريبني وهق قم٤ٌمرة قمـ أضمقسملٝم٤م قمـ إؾمئٚم٦م اًملل يم٤مٟم٧م  (3

 .شمرد قمٚمٞمٝم٤مني ـمٌع ذم إيران

 .طم٤مؿمٞم٦م إؾمٗم٤مر إرسمٕم٦مني خمٓمقط (4

 .طم٤مؿمٞم٦م ومرائد إصقلني خمٓمقط (5

 .طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥مني خمٓمقط (6

 .اًم٘مرآنني ي٘مع ذم مخ٦ًم قمنم جمّٚمدًاني ـمٌع ُمراراً خمزن اًمٕمروم٤من ذم شمٗمًػم  (7

ـُمٌع صمالث ُمرات ذم  (إظمالق وـمريؼ اًمًٕم٤مدة)أظمالق وراه ؾمٕم٤مدت  (8

 .إيران

ـمريؼ اًمًٕم٤مدة ووصٞم٦م )روش ظمقؿمٌخلل وشمقصٞم٦م سمف ظمقاهران إيامين  (9

 .ني ـمٌع ؾمٌع ُمّرات(إمَِم إظمقات ذم اإليامن

واًمًٚمقك ذم  اًمًػم)ؾمػم وؾمٚمقك در روش أوًمٞم٤مء وـمريؼ ؾمػم ؾمٕمداء  (10

 .ُمٜمٝم٩م إوًمٞم٤مء وـمريؼ ؾمػم اًمًٕمداءني ـمٌع صمالث ُمرات

 .خمزن اًمٚمئ٤مًمئ ذم ُمٜم٤مىم٥م ُمقمم اعمقازمني ـمٌع ُمّرشملم (11

ني ـمٌع أرسمع ُمّرات (اعمٕم٤مدني أو آظمر ُمًػم اًمٌنم)ُمٕم٤مد ي٤م آظمريـ ؾمػم سمنم  (12
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 .ذم ـمٝمران وشمؼميز

صٗمٝم٤من ؾمٜم٦م اًمرر٤مٟمّٞم٦م ذم اًمقاردات اًم٘مٚمٌّٞم٦مني قمريبني ـمٌع ذم إاًمٜمٗمح٤مت  (13

. ه  ني ُمع ُم٘مّدُم٦م ًمٚمِمٞمخ قمٌداهلل اًمًٌٞملل1369

 

ـْ شمرضمؿ هل٤م وذيمر ؾمػمهت٤مني اسملداء ُمـ أؾم٤مشمذهت٤م  أـمراه٤م وُمدطمٝم٤م يمّؾ َُم

: وُمِم٤مخيٝم٤مني طملك أوم٤موؾ قمٚمامء قمٍمٟم٤م هذاني ٟمذيمر ُمٜمٝمؿ

ٞمرد إسمراهٞمؿ احلًٞمٜمل اًمِمػمازي آصٓمٝم٤ٌمٟم٤ميت ًَ : ني ىم٤مل ذم إضم٤مزشمف هل٤م  اًم

يِّددة اجلِِٜٔ افْبِٜٔز احلجلٔبٜ افْجلٔبٜز افًٚدٜ افًٚمِٜز اجلٚمًٜ فًَِّقل ؾّ٘ن افَس »

مِمّـ سؾٝ مّدة مـ ظّرإلٚ ... وادَْقلز ؾريدة افدإلرز وحّجٜ ٕجلٚء افًك

افؼيػز وبرإلٜ ـٚؾٜٔ مـ دإلرإلٚ ادْٔػز دم حتهٔؾ افًِقم افؼظٜٔز وادًٚرف 

يح افَقاظد إصقفٜٔ وافٍَٜٓٔز افدئْٜز و ُّٔؾ مُٚرم إخالق افجلْٜٔز و ْؼ

حتك ؾٚزت بٚدرا ٛ افًٚفٜٔ مـ افًِؿ وافٍوؾز وصٚرت ممـ ينٚر إفٔٓٚ بٚفبْٚن 

ـ إَِػ أن ؿٚل بًد ذـر امتحٕٚف هلٚ ـ وبِقؽٓٚ إَِػ درجٜ آجتٓٚدز ؾِٓٚ افًّؾ بام 

 اشتْبىتف مـ إحُٚم ظذ افْٟٓ ادٖفقف بغ إظالمز وذفؽ ؾوؾ اهلل يٗ ٔف مـ

. شينٚء مـ افرجٚل وافْجلٚء

: ني ىم٤مل ذم إضم٤مزشمف هل٤م(أسمق اعمجد)  اًمَِمْٞمخ حمٛمد رو٤م اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين 

ِّٔددة افؼيٍٜ افًٚفٜٔز وافدرة ادُْقٕٜ افٌٚفٜٔز ثّرة افنجرة افتل أصِٓٚ ثٚبٝ » افجَل

وؾرظٓٚ دم افجلامءز وزإلرة رووٜ بْل افزإلراءز رّبٜ ادٍٚخر وادْٚؿٛز وظَِٜٔ آل 

ضٚفٛز ادَتٍٜٔ آثٚر آبٚئٓٚ وأجدادإلٚز واجلٚمًٜ بغ ضريؼ ادُٚرم و الدإلٚز  أّب

وأخذة بىردم ادجد مـ احلجلٛ وافْجلٛز وافبٚفٌٜ مْف بٖظذ افر ٛ افًٚفٜٔز 

 ّٝ افٍٚوِٜ افٍَٜٔٓ احلُّٜٔ افًٚرؾٜ افُٚمِٜز ذات افؼف افبٚذخز أّم افٍوؾ ش

ٕربًغ اهلٚصّٜٔ ـ ؾُؿ مـ ـٍْز خٍٍل مـ ادنٚيخ ـ إَِػ أن ؿٚل بًد ذـر ـتٚهبٚ ا
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إ ار أطٓر فز ومنٍُؾ مـ إخبٚر ؾرّس فز ومًوؾ أراجٝ ظـ اإلظوٚلز 

وأصٚبٝ افهقاب إذا اختٍِٝ إؿقالز ؾال ؽرو ؾٖإلؾ افبٔٝ أدرى بام ؾٔفز 

ْٝ شسإلٚز و   بٚرح خدرإلٚز ؾٔحّؼ ... وأظرف بيٚإلره وخٚؾٔف ؾُٔػ بّـ أرخ

. شّبٚت اخلدر واحلجٚل ظذ ٓبِس افًامئؿ مـ افرجٚلأْن يٍتخر هبٚ ر

ٞمرد ؿمٝم٤مب اًمديـ اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل ًَ افًٚدٜ »: ني ىم٤مل ذم اإلضم٤مزة اًمٙمٌػمة  اًم

. شاجلِِٜٔٔ ادحدثٜز ادتُِّٜز افٍَٜٔٓز إُصقفٜٔز واحلُّٜٔ

إلذه ادرأة  ًُد مـ ٕقابغ ظكٕٚز »: وىم٤مل ذم يمل٤مب اعمًٚمًالت ذم اإلضم٤مزات

ز وأمر إلذه ...يط افدإلرز أفٍٔتٓٚ ظٚدٜ متبحرة دم افًَِٔٚت وافجلًّٔٚتوأؽٚل

افؼيٍٜ ممٚ يَيض مْف افًجٛ دم إلذا افًكز ؾٓل ؾريدة افًهقر وٕٚدرة 

وافٌريٛ دم أمرإلٚ أهَنٚ مع . افدإلقرز حّجٜ ظذ ٕجلٚء افًكز وآيٜ فبٚري افدإلر

افٝ إلذه ادرا ٛ افجلٚمٜٔ ؿٔٚمٓٚ بٖمر افزوجٜٔ وإدارة ادْزل و ربٜٔ إضٍٚلز ن

. شافًٚفٜٔ

افؼيٍٜ افٍَٜٔٓز إُصقفٜٔز احلُّٜٔز ادحدثٜ »: وىم٤مل أيْم٤ًم ذم ُمقوع آظمر

اجلِِٜٔز حجٜ اهلل ظذ افْجلٚءز بؾ افرجٚلز ٕٚبٌٜ افًكز ؾخر ادخدراتز زيـ 

ز (أمْٜٔ)افًِقيٚتز دّرة صدف افىٓٚرة وإصٚفٜز يتّٜٔ افزمٚنز افًِقيٜ 

ًٚ؛ حٔٞ إهَِنٚ ؾريدة اشتجزت ظْٓٚ  ـ مع أينِّد ـْٝ جمٚزًا مـ متٚم منٚ ٓٚ ـ اشتىراؾ

ظكإلٚ دم افْجلٚءز وـٚن افجلِػ افهٚحلقن مّْٚ ُ ٔزون رّبٚت احلجٚل 

ز ـام إلق واوح دـ  تّبع مًٚجؿ افساجؿ ـّ . شويجلتجٔزون ظْٓ

ظْد »: ني ىم٤مل ُم٤م شمرمجلف  اًمٗمٞمٚمًقف اًمٙمٌػم اًمَِمْٞمخ حمٛمد شم٘مل اجلٕمٗمري

ِّٔددة أمغ افًِّٜٔز ُيَىع بٖهّنٚ مـ افًِامء افبٚرزيـ مال حيٜ مٚ فديْٚ مـ آثٚر افجَل

ظْد افنًٜٔز وأّن مْٓجٓٚ ٓ  تِػ ظـ مْٓجٓؿز بؾ أهَنٚ مـ ٕخبٜ افًِامء؛ 

حلهقهلٚ ظذ ادَٚمٚت افروحٜٔ افًٚفٜٔز افتل يقفد مـ ُحيل هبٚ وٓدة جديدة دم 

ًٚ إَِػ مٚ ُأظىل ن . ش ٔجٜ اـتجلٚب افًِؿحٔٚهتٚز موٚؾ
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ٞمرد قم٤ٌمس اًمٙم٤مؿم٤مين ًَ ْٚ ٓ ٌٕٚيل فق ؿِْٚ: وصٍقة ادَٚل»: ني ىم٤مل  اًم ِّ إَِن : فً

ِّٔددة اجلِِٜٔ افْبِٜٔز وادخّدرة افًئّٜ افُريّٜز إلل  ريُٜ بٔٝ افقحل  إلذه افجَل

وافًهّٜ وافرشٚفٜز ؾ٘هّنٚ حجلْٜ مـ حجلْٚت افًكز وؾخرة مـ مٍٚخر افدإلرز 

. ظٚجز افزمـز وجقإلرة يتّٜٔز ودرة وحٔدةز يٍتخر افتٚريخ هبٚومًجزة مـ م

ُٝ أشّع ظـ ظيّٜ إلذه افْٚبٌٜ افٍريدةز ؾٚصتَٝ إَِػ زيٚرهتٚز وّدٚ  ْل ـْ ّٕ وإ

صٚإلدهتٚز و ّؼؾٝ بٚدثقل بغ يدُّيٚز رأيتٓٚ أظيؿ وأظيؿ بُثر ظاّم ـْٝ أشّع 

ضٍٜٔز ؾٚشتٍدت مْٓٚ ظـ إلذه افٍذفُٜ افًئّٜز ودارت بْْٔٚ حمٚورات ضريٍٜ ل

. شومـ ظِّٓٚ اجلؿ

ٞمردة زيٜم٦م اًمٜم٤ًمء مه٤ميقينني ىم٤مًم٧م ُم٤م شمرمجلف ًَ ـٕٚٝ ظٚدٜ ظٚرؾٜز صٚحبٜ »:   اًم

ِّٜ افُالم  ذوقز متقاوًٜز حجلْٜ إخالقز ذات إلٔبٜ ووؿٚرز  الزم افتَقى وؿ

ؾ دم حٔٚهتٚ اخلٚصٜز هلٚ وٓء صديد ٕإلؾ افبٔٝ ّّ ز  ُثر وظدم افتج

ـّ ادىٚفًٜ وال رز أموٝ شْغ ضقيِٜ دم بٔتٓٚ مدّرشٜ وُمرصدة فِْجلٚءز  ًيٓ ُّ ٍ 

ـّ ادبٚدئ اإلشالمٜٔ . شو ًِّٓ

أـثر ٕجلٚء إصٍٓٚن ادنتٌالت بٚفنٗون افدئْٜ واإلرصٚد »: وىم٤مًم٧م أيْم٤مً 

إتؼت شًّٜ . ادذإلبل مـ  المذهتٚ ادجلتٍٔدات مـ ظِّٓٚز ادٓذبٚت بتٓذيبٓٚ

ـّ ادهٚظٛ فِقصقل ظِّٓٚ و َقاإلٚ بغ افْجلٚء اإل ؾ ـثٌر مْٓ ّّ يرإٔٚت حتك حت

إفٔٓٚز واحلوقر فدُّيٚ؛ ٕخذ افًِؿ واـتجلٚب ادًرؾٜز بؾ زارإلٚ ـثٌر مـ افْجلٚء 

ـّ افدئْٜ وافًَٚئديٜ . شمـ خمتِػ افبِدان افبًٔدة وافَريبٜ حلّؾ منٚـِٓ

 

 

صمٜملم اًمٚمٞمٚم٦م ًمٞمٚم٦م اإلقمٛمر ىم٤مرب اًمًٌٕم٦م واًملًٕملم قم٤مُم٤ًمني ذم  قمـ شمقوّمٞم٧م

طميه  ه ني وؿمّٞمٕم٧م شمِمٞمٕم٤ًم ُمٝمٞم٤ًٌمني1403ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك ؾمٜم٦م آُومم 

واًمٗمْمالء وخملٚمػ اًمٓمٌ٘م٤مت اعم١مُمٜم٦مني ودومٜم٧م ذم ُم٘مؼمة أههت٤م ذم خت٧م اًمٕمٚمامء 
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ُمزارًا ي٘مّمده أهؾ إصٗمٝم٤من  ني أصٌح٧مومقٓذني وسُمٜمل قمغم ىمؼمه٤م ىم٦ٌم ومخٛم٦م

ران سم٘مّم٤مئد وُم٘مٓمققم٤مت ؿمٕمري٦مني وأسّمٜمٝم٤م ورصم٤مه٤م مجع يمٌػم ُمـ ؿمٕمراء إي. وهمػمه٤م

 .اخلٓم٤ٌمءني وذيمرهت٤م اًمّمحػ اإليراٟمٞم٦م اًمّم٤مدرة آٟمذاك

 

 

ني وُمـ وشمًّٚمٓمٝم٤م قمغم ًمٖم٦م اًمْم٤مد ُمـ ٟم٤مطمٞم٦موِم٤ّم ُئمٝمر سمالهملٝم٤م وومّم٤مطملٝم٤م 

ذم  يٕم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦مٟم٤مطمٞم٦م ُاظمرى ُم٤م وصٚم٧م إًمٞمف هذه اًمٕمٚمقّي٦م ُمـ اًمدرضم٤مت اًمرف

ه٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ يمراُم٤مت قمديدةني هق ُم٘مدُم٦م يمل٤مهب٤م ظمّص  ني وُم٤ماًمٙمامٓت اًمٜمٗمًٞم٦م

 :اومٞمف ؛ طمٞم٨م ضم٤مء(اًمرر٤مٟمّٞم٦م ذم اًمقاردات اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمٜمٗمح٤مت)

 اًمذي أو٤مء ىمٚمقب أوًمٞم٤مئف سمٜمقرهني احلٛمد هلل. سمًؿ اهلل اًمررـ اًمرطمٞمؿ»

ني ؿمح قمٚمٞمٝمؿ ُمـ سمحر اعمٕم٤مرف واًمٕمٚمقمني وروم٤مٟمٙمِمػ هلؿ سمف أهار اًمقضمقد

٦ٌّم وم٤مو٤مشمف إوم٤مٟمنمح سمف صدورهؿني ومخرضمقا سمام ُمٜمحٝمؿ ُمـ  نيوؾم٘م٤مهؿ سمٙم٠مس اعمح

. د إمم قم٤ممل اًمًٕم٦م واًمٜمقر واًمنورُمـ ُمْمٞمؼ قم٤ممل اًمٓمٌٞمٕم٦م وفمٚمامت قمالئؼ اًم٘مٞمق

ال ًّ ني أّول اعمقضمقدات وُمّم٤ٌمح م قمغم ٟمٌّٞمف وصٗمّٞمف وُمًلقدع ّههواًمّمالة واًم

ه ووصّٞمف ؾمّٞمام اسمـ قمؿّ  ني وٓطم٤ًمن واجلقدني وقمغم آًمف وأهؾ سمٞملف ُمٕم٤مدن اإل اهلداة

ل وٓيلف ني وضمعني اًمذي ضمٕمٚمف اهلل شمٕم٤ممم سمٛمٜمزًم٦م ٟمٗمس اًمٜمٌّل أُمػم اعم١مُمٜملم

ٌّلف وٓيلف وحمٌّلف ت إّن هلل ذم أي٤مم دهريمؿ ٟمٗمح٤م»وسمٕمدني ومٚماّم ورد ذم احلدي٨م . وحم

 وروقمل ذم سمٕمض إي٤مم واًم٤ًمقم٤مت ني ووضمدُت ذم ٟمٗمزشأٓ ومؽمّصدوا هل٤م

شمٗمٓمٜم٧ُّم أّّن٤م هل اًمٜمٗمح٤مت ني سمّٞم٦م ومٙمرّي٦مي٧ًم ُمًٌقىم٦م سم٤ُمُمقر يمسذاىم٤مت همٞمٌّٞم٦م لإ

ني وم٠مطم٧ٌٌم شمدويـ سمٕمْمٝم٤م اًمذي ؿمػم إًمٞمٝم٤م ذم احلدي٨مني وهل ُمـ رر٦م ريبأاًملل 

د قمٜمدُم٤م أشمذيمره٤م ني ويٙمقن شمذيمرة زم قمًك أن أضمدّ سم٘مل ذم ظم٤مـمري يمل ٓ أٟم٤ًمه٤م

 .ؿمٙمراً 

ني ٓ ؿمّؽ ذم أّن شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس ىمٌٞمح٦مني وهذه اعمٜمدرضم٤مت شملْمٛمـ ذًمؽ: ٓ ي٘م٤مل
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وشمًقيده٤م ٓ خيٚمق ُمـ ر هذه اعمٓم٤مًم٥م   اًملل ؾمل٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم   ذك :أي

 .شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس

ي٘م٦م هلل شمٕم٤ممم وطمدهني ا يم٤من يمّؾ يمامل وهب٤مء إّٟمام يٙمقن ذم احلؼملّ : أّوًٓ : ّٕٟمف ي٘م٤مل

ًمٞمس إّٓ ىمّقة اعمٛمٙمـ ُمـ طمٞم٨م اإلُمٙم٤من  :ني أيواعمٛمٙمـ ذم ٟمٗمًف ًمٞمس وسمف أيس

ني ويمّؾ ُم٤م يؽمائك ُمٜمف ُمـ ٟمٗمًف وم٤مىمد ًمٙمّؾ يمامل سوم٦م وقمدُم٤ًم حمْم٤ًمني وهق ذم

اًمٕمٌد وُم٤م ذم يده )يمامل ظم٤مًم٘مف وسمروز أٟمقار قمٔمٛملف  اًمٙمامل واًمٌٝم٤مء ُمـ دمّٚمٞم٤مت

وؾمٕم٦م  نيفمٝم٤مر يمامل وضمقد احلّؼ إه٤مر رء ُمـ اًمٙمامٓت ظإني ومٗمل (يم٤من عمقٓه

ُم٤م وإنّ  نيذًمؽ إن مل يلٕمّٚمؼ سمف همرض قم٘مالئل إّٟمام ٟمًّٚمؿ: وصم٤مٟمٞم٤مً . وقمٛمقم ىمدرشمف نيررلف

: أطمده٤م: اًمٖمرض ُمـ شمًقيده٤م قمّدة ُاُمقرني يمّؾ واطمد ُمٜمٝم٤م يم٤مٍف ذم حتًٞمٜمٝم٤م

ني وم٠مردُت أن أطمّدث سمٕمض [11: اًمْمحك] ژڻ ڻ   ڻ ڻ  ژ : اُملث٤مل ىمقًمف شمٕم٤ممم

دت قمكّم ُمـ ومْمؾ ريب ني اًملل وريب ُمـ اًمًقاٟمح واًمٚمقائح واًمٌقارقُم٤م ُمٜمحٜمل ر

ڦ ژ : ؛ ـمٚم٤ًٌم ًمٚمزي٤مدةني ًم٘مقه شمٕم٤مممطم٤ًمٟمف إزمّ إقمالن ُمزيد إ: وصم٤مٟمٞمٝم٤م. ذم أي٤مم دهري

ني ه٤مر ومْمؾ اهلل وررلف ٟمقع ُمـ ؿمٙمرهظإني وم٢مّن [7: إسمراهٞمؿ] ژ ڄڦ ڄ

ّٟمف ومٙم٤من ُمـ اًمٜمٕمؿ اًملل أٟمٕمؿ هب٤م قمكّم ُمٕمروملف سمٓمريؼ ٓ حيلٛمؾ ظمٓمر اًملٚمٌٞمس؛ ٕ

عّم٤م رأي٧ُم : وصم٤مًمثٝم٤م. ىم٤مُم٦م اًمؼمه٤منإؾمٌح٤مٟمف قمّرومٜمل ٟمٗمًف سم٤مًمقضمدانني وم٤مؾملٖمٜمٞم٧م قمـ 

 شمٕم٤ممم اس   إّٓ َُمـ ؿمّذ وٟمدر   همٗمٚمقا قمـ حتّمٞمؾ ُمٕمروم٦م اهللأّن قمٛمقم اًمـ

ني ُمٕملذريـ سم٠مّٟمف ٓ يٛمٙمـ واًمًٚمقك ذم ـمريؼ ُمرو٤مشمفني ورىمدوا ذم ُمراىمد اجلٝم٤مًم٦م

. ه ُمـ أسم٤مء وآُُمٝم٤مت واًمُٕمٚمامءًمٜم٤م ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم زائدًا قمغم اًم٘مدر اًمذي أظمذٟم٤م

يٕملذر سم٠مّن اهلل شمٕم٤ممم مل  ؟ شمٕم٤ممماهد ذم حتّمٞمؾ ُمٕمروم٦م اهللملَ ٓ شم٩م: وإن ؾمئؾ أطمدهؿ 

ا ٟمٕمٚمؿ أّن هلذا اًمٕم٤ممل إهل٤ًم واطمدًا أطمدًا ني وم٢منّ دًا قمغم هذا اًم٘مدر اًمذي آُمٜم٤ّم سمفيٙمّٚمٗمٜم٤م زائ

رف يٙمٗمٞمٜم٤م وٓ يٚمزُمٜم٤م اًمٖمقر ني وهذا اًم٘مدر ُمـ اعمٕم٤معم٤ًم ىم٤مدرًا طمّٞم٤ًم ُمريدًا ُمدريم٤مً قم٤م

يمل  نيوٚمف ًمٙمّؾ أطمدٍ قمٛمقم فقمالن إوم٠مردُت . قمٜمف يٌّي ومٞمٝم٤مني سمؾ اًمٖمقر ومٞمٝم٤م ُمٜمف

پ پ  پ ڀ ژ ني وررلف ىمري٥م ُمـ اعمحًٜملم يٕمٚمٛمقا أّن ومٞمْمف ُمٌذول خلٚم٘مف
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شمٜمِمٞمط  :وراسمٕمٝم٤م .[87: يقؾمػ] ژڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ ٿ    ڀڀ

ني عّم٤م رأي٧ُم يمثػمًا ُمـ اًمٜم٤مس يمذًمؽني فاًم٤ًمُمٕملم وشمرهمٞمٌٝمؿ ذم ـمٚم٥م اعمآرب

ني وُمـ ّٓ اصٓمالطم٤متن اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف إوقمٚمٛم٧ُم ُِمـ طم٤مهلؿ أّّنؿ ٓ يٕمرومقن م

طم٥ّم  ني ورأيلٝمؿ ىمد اُملألت ىمٚمقهبؿ ُمـإّٓ هٞمئآت وقم٤مداتاًمٕم٤ٌمدات واًمٓم٤مقم٤مت 

أطم٧ٌٌُم أن أيمل٥م سمٕمض  نياحلّؼ وـمريؼ ُمٕمروملفني وهمٗمٚمقا قمـ اًمدٟمٞم٤م وزيٜملٝم٤م

إىمقات قمغم ىمٚمٌل ذاىم٤مت اًمٚمللم اذىمل٤م أطمٞم٤مٟم٤ًمني أي ذم سمٕمض احل٤مٓت واإل

ٌّف أّن قمروم٤من احلّؼ ِمٙمـ ًمٙمّؾ أطمد ًمٕمّؾ ني يمل يٜمٔمر ٟم٤مفمر ومٞمٝم٤م فاًمٙمدر اًمٔمٚمامين ه يلٜم

. [39: اًمٜمجؿ] ژمئ ىئ يئ جب  حب خبژ سم٘مدر وؾمٕمف وؾمٕم٦م صدره 

 

د ـٚطؿ افنرازيإجٚزة  ّّ   :مع  ذئؾ مٗشس حقزة ؿؿ افنٔخ حم

سمًؿ اهلل اًمررـ اًمرطمٞمؿ 

 .وقمغم آًمف وصحٌف نيدهني واًمّمالة واًمًالم قمغم َُمـ ٓ ٟمٌل سمعاحلٛمد هلل وطمده

وًمذا اؿمل٤مىم٧م إمم حتّمٞمٚمف  ؛حيَم ني وومْمٚمف ٓوسمٕمدني وم٢مّن ذف اًمٕمٚمؿ ٓ خيٗمك

وِمّـ سوم٧م ُمّدة ُمديدة ُمـ قمٛمره٤مني وسمره٦م يمثػمة ُمـ دهره٤م ذم ـمٚمٌفني  نيٟمٗمقس

اًمًّٞمدة اجلٚمٞمٚم٦م اًمٜمٌٞمٚم٦مني احلًٞم٦ٌم اًمٕم٤معم٦م اًمٗم٤موٚم٦مني همّرة ٟم٤مصٞم٦م ٟم٤ًمء قمٍمه٤مني 

ني سمٜم٧م اعمرطمقم اعمٖمٗمقر احل٤مج ؾمّٞمد داُم٧م شم٠ميداهت٤م قمجقسم٦م دهره٤مني احل٤مضمٞم٦م ظم٤مٟمؿأو

ـّ أُملم اًملج٤مر إصٌٝم٤مين ـم٤مب صمراه حمّٛمد قمكم ي وأرشمٜم٤م سمٕمض ني وًم٘مد اؾملج٤مزت ُم

ُملح٤مٟمّٞم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝمّٞم٦م وآُصقًمٞم٦مني وُمـ اًمنموح قمغم سمٕمض صٜمّٗمٝم٤م ذم اعم٤ًمئؾ آم

 ني يمِمػ قمـدة سمٕمض إقمالم اًمث٘م٤مت أّٟمف ُمٜمٝم٤مني وسمٕمد ُم٤م صم٧ٌم سمِمٝم٤مإظم٤ٌمر

ني وسمٚمقهمٝم٤م ُمرشم٦ٌم ُمـ ُمراشم٥م ا وـمقل يده٤م ذم اعمٕم٘مقل واعمٜم٘مقلُمراشم٥م ومْمٚمف

مم اًمٓمري٘م٦م اعم٠مًمقوم٦م سملم ني ومٚمٝم٤م اًمٕمٛمؾ سمام اؾملٜمٌٓملٝم٤م ُمـ إطمٙم٤مم عآضملٝم٤مد

ا سم٤مٓضملٝم٤مد ني وقمٚمٞمفاًمٜمٕمٛم٦م اجلٚمٞم٦م واعمرشم٦ٌم اًمٕمٚمّٞم٦م ني وًملحٛمد اهلل قمغم هذهإقمالم
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وي قمٜمل ُم٤م صّح٧م زم روايلف ني وىمد أضمزُت هل٤م أن شمروؾمٚمقك ـمريؼ آطملٞم٤مط

الم قمٚمٞمٝم٤م سمٓمرىمل اعمّلّمٚم٦م إمم إئٛم٦م امل ًّ قمّمقُملم صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملمني واًم

وىمد . يـ واعم١مُمٜم٤مت ورر٦م اهلل وسمريم٤مشمفظمقاين وأظمقايت ُمـ اعم١مُمـإوقمغم يم٤موم٦م 

الم طمّر  ًّ رت هذه اًمقضمٞمزة ذم اًم٘م٦ٌم اعملؼميم٦م اًمٕمٚمقّي٦م قمغم ُمنمومٝم٤م اًمّمالة واًم

اًم٤ًمسمع ُمـ صٗمر ؾمٜم٦م أًمػ وصمالصمامئ٦م وأرسمع ومخًلم ُمـ اهلجرة واًملحّٞم٦م ذم 

. إطم٘مر حمّٛمد يم٤مفمؿ ؿمػمازي. اًمٜمٌقّي٦م

ُمـ اًمدقمقات اًمّم٤محل٦م ذم  ني واعمرضمق ُمٜمٝم٤م أن ٓ شمٜم٤ًمينُمف دام شم٠ميٞمدهُم٤م رّق  صّح 

. يمام أيّن ٓ أٟم٤ًمه٤م ُمٜمٝم٤م نيضم٤مسم٤متُمٔم٤مّن اإل

. يملٌف إطم٘مر قمٌداًمٙمريؿ احل٤مئري

ّٔد ابراإلل ّٜٔفًِِقّيٜ اإلم آصىٓبٕٚٚ  إجٚزة افجل  :صٍٕٓٚ

سمًؿ اهلل اًمررـ اًمرطمٞمؿ 

ي٤مت قمغم أذف ني وأومْمؾ اًمّمٚمقات وأيمٛمؾ اًملحاحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

ني  حمّٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿني وأيمٛمؾ اًمًٗمراء واعمٌٚمٖملمإٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم

أسمديـ  دني وًمٕمٜم٦م اهلل قمغم أقمدائٝمؿ أبيمٝمػ احلّملم وهمٞم٤مث اعمْمٓمر اعمًٙملمال

اجلٚمٞمٚم٦م اًمٜمٌٞمٚم٦م احلًٞم٦ٌم اًمٜمًٞم٦ٌمني اًمٕم٤معم٦م ني وم٢مّن اًمًّٞمدة وسمٕمد. ودهر اًمداهريـ

اًمٕم٤مُمٚم٦مني اجل٤مُمٕم٦م ًمٚمٛمٕم٘مقل واعمٜم٘مقلني ومريدة اًمدهرني وطمج٦م ٟم٤ًمء اًمٕمٍمني احل٤مضم٦م 

ني سمٜم٧م اعمرطمقم اعمؼمور احل٤مج اًمًّٞمد حمّٛمد قمكم أُملم اًملج٤مر ظم٤مٟمؿ داُم٧م شم٠ميٞمداهت٤م

سوم٧م ُمّدة واومٞم٦م ُمـ قمٛمره٤م اًمنميػني وسمره٦م يم٤مومٞم٦م  ني ِمّـراهإصٌٝم٤مين ـم٤مب ث

ُمـ دهره٤م اعمٜمٞمػني ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمقم اًمنمقمّٞم٦مني واعمٕم٤مرف اًمديٜمّٞم٦مني وشمٙمٛمٞمؾ 

ني طملك وم٤مزت يح اًم٘مقاقمد آُصقًمّٞم٦م واًمٗم٘مٝمّٞم٦مني وشمٜمؼُمٙم٤مرم إظمالق اًمًٜمّٞم٦م

وىمد ني ر إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٌٜم٤منني وص٤مرت ِمّـ يِم٤ماًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ اًمٕمٞم٤من سم٤معمراشم٥م

سمرهت٤م ذم ُم٤ًمئؾ ُاصقًمّٞم٦م ووم٘مٝمّٞم٦مني وم٠مرؾمٚم٧م إزّم ني وم٤مظم٧ماؾملج٤مزت ُمـ إطم٘مر

ني وهل   قمغم ُم٤م صّح وصم٧ٌم قمٜمدي سمِمٝم٤مدة سمٕمض اًمث٘م٤مت إضمالء ُمـ سم٠مضمقسملٝم٤م
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ني أّّن٤م ُمٜمٝم٤م   يم٤مؿمٗم٦م قمـ ـمقل سم٤مقمٝم٤مني ووومقر اـّمالقمٝم٤مني وواضمدهت٤م ًم٘مّقة آؾملٜم٤ٌمط

م قمغم  اؾملٜمٌٓملف ُمـ إطمٙم٤مني ومٚمٝم٤م اًمٕمٛمؾ سمامآضملٝم٤مد وسمٚمقهمٝم٤م إمم درضم٦م ُمـ

ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مء ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمءني ني وذًمؽ ومْمؾ اهلل اًمٜمٝم٩م اعم٠مًمقف سملم إقمالم

 :وًمٜمٕمؿ ُم٤م ىم٤مل

ـّ اًمٜم٤ًمء يمٛمثؾ هذه  ومٚمق يم

 

 ًمٗمّْمٚم٧م اًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل 

 

 

 ومال اًمل٠مٟمٞم٨م ٓؾمؿ اًمِمٛمس قم٤مرٌ 

 

 وٓ اًملذيمػم ومخٌر ًمٚمٝمالل 

 

 

ني قم٤ممني وأوٓه٤م ُمـ اًمٜمِٕمؿ اجِل٤ًممنومْمؾ واإلاهلل قمغم ُم٤م أقمٓم٤مه٤م ُمـ الومٚملحٛمد 

ضم٤مزشمف إيمّؾ ُم٤م صّح٧م زم روايلف وضم٤مزت زم وىمد أضمزُت هل٤م أن شمروي قمٜمّل 

هلل شمٕم٤ممم ني أقمغم ارىمل اعمٜملٝمٞم٦م إمم اعمِم٤ميخ اًمٗمخ٤ممني وأرسم٤مب اجلقاُمع اًمٕمٔم٤ممسمط

الم ًّ ذم ًمٞمٝم٤م اعمدار ني ؾمّٞمام اعمقدقم٦م ذم إرسمٕم٦م اعمل٘مّدُم٦م اًملل عُم٘م٤مُمٝمؿ ذم دار اًم

ني وأوصٞمٝم٤م سم٠من ٓ شمدع اعمل٠مظمرة اعمِمٝمقرة هم٤مي٦م آؿملٝم٤مرني وإقمّم٤مر وإُمّم٤مر

رضمق أن ٓ اًمٍماطني وأ قمغم ضم٤مٟم٥م آطملٞم٤مط ذم ُمقارد اًمِمٌٝم٤مت وم٢مّٟمف اًمقاىمل

 .شمٜم٤ًمين ُمـ ص٤مًمح اًمدقم٤مء

ذم ؿمٝمر صٗمر اخلػم ؾمٜم٦م  نيم احلًٞمٜمل اًمِمػمازي آصٓمٝم٤ٌمٟم٤ميتإطم٘مر اسمراهل

1354. 

د إجٚزة افنٔخ  ّّ ّٜٔفًِِقّيٜ اإلصٍٓٚين روٚ افْجٍل اإلحم  :صٍٕٓٚ

سمًؿ اهلل اًمررـ اًمرطمٞمؿ 

ٟمًٞمٛمفني  هقاؤه وم٤مقملّؾ  ني وصّح ا اًمروض إذا ـم٤مب ؿمٛمٞمٛمفني وشمدسّم٩م أديٛمفأمّ 

ني سمحدي٨م ىمدرة اًم٘مديؿ شمٕم٤ممم قمٜم٤مد ًمفني وطمدصم٧م شمًٚمًٚم٧م ذم ظمالل ضمداول

ُمٙم٤من ى ُمـ رد اهللني اًمذي يمل٥م قمغم صٗمح٤مت اإلسم٠مذيمك وأزيمك وأطمًـ وأسمف

ني سمٚم٤ًمن أُمقاضمٝم٤م أظم٤ٌمر يمرُمف وضمقده ني وَرَوت اًمٌح٤مرطمدي٨م وضمقب وضمقده

قمغم ُملقاشمر وٟمِمٙمره . وٓ ٟمٓمٞمؼ أداء واضم٥م رده وصمٜم٤مئف نيوٟمحٛمده وٟمثٜمل قمٚمٞمف

ه وأٟمٌٞم٤مئف وُمٌّٚمٖمل وطمٞمف ني وٟمّمكّم وٟمًٚمؿ قمغم مجٞمع رؾمؾٟمٕمامئف وُمًلٗمٞمض آٓئف



ة 
سن

ال
ر 

ش
ع

ة 
ع

س
تا

ال
 

/
ن

عو
سب

ال
 و

س
ام

خل
د ا

د
ع

ال
 

 

 

 

 ني واعمخٚمقق ذمًمرؾم٤مًم٦مقم٘مدهؿ اعمٗمّّمؾ وأظمر ذم اني ٓ ؾمّٞمام قمغم واؾمٓم٦م وأٟم٤ٌمئف

داد ني وآًمف اًمذيـ رووا قمٜمف آصم٤مر اًمنمف وااًمٓمراز إّول أيب اًم٘م٤مؾمؿ حمّٛمد ًّ ًم

ني ُمرومقع اًمٓم٤مقم٤مت ُمقىمقف قمغم وٓيلٝمؿني اًمذيـ ُمًٚمًاًل سم٤مٔسم٤مء وإضمداد

ٓومٜم٤م اعم٤مولم ني ورر٦م اهلل وروقاٟمف قمغم أساًمٕم٤ٌمدات ُمٜمقط سمٛمٕمروملٝمؿ وُم٘مٌقل

. رهؿ وأّدوا إًمٞمٜم٤م قمٚمقُمٝمؿ وآصم٤مرهؿوا آصم٤مني اًمذيـ اىملػوُمِم٤مخيٜم٤م اًمّم٤محللم

ني صمٛمرة اًمِمجرة وسمٕمدني وم٢مّن اًمًّٞمدة اًمنميٗم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦مني واًمدرة اعمٙمٜمقٟم٦م اًمٖم٤مًمٞم٦م

ة سمٜمل اًمزهراءني رسّم٦م اعمٗم٤مظمر ني وزهرة روضًملل أصٚمٝم٤م صم٤مسم٧م وومرقمٝم٤م ذم اًمًامءا

 جل٤مُمٕم٦م سملمني واواعمٜم٤مىم٥مني وقم٘مٞمٚم٦م آل أيب ـم٤مًم٥مني اعم٘ملٗمٞم٦م آصم٤مر آسم٤مئٝم٤م وأضمداده٤م

اًم٤ٌمًمٖم٦م ني وسمٓمرذم اعمجد ُمـ احل٥ًم واًمٜم٥ًم ةـمريػ اعمٙم٤مرم وشمالده٤مني وأظمذ

ني ذات اًمنمف اًمٗم٘مٞمٝم٦م احلٙمٞمٛم٦م اًمٕم٤مروم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦مني اًمٗم٤موٚم٦م ُمٜمف سم٠مقمغم اًمرشم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م

ني واعملٌقع ذم اًمٗمْمؾني ؾم٧م اعمِم٤ميخني يمريٛم٦م اًمقاصؾ إمم رر٦م اًمررـ مّ أسم٤مذخني ال

ضمٕمؾ ُمـ اًمرطمٞمؼ اعمخلقم همٞمقىمفني ه همرف اجلٜم٤منني ىمدس اهلل روطمفني وضمقار ضمدّ 

م اًمذي ؾمّٛملف سم٤مٕرسمٕملم اهل٤مؿمٛمٞم٦مني وًمق يم٤من ني أهَدْت إزّم يمل٤مهب٤م اًمٙمريوصٌقطمف

ني ه قم٘مدًا ُمٜمٔماًم ُمـ همقازم اًمٗمرائدني ومقضمدُت أُمر اًملًٛمٞم٦م إزّم ًمًّٛمٞملف اًمٗم٤مـمٛمّٞم٦م

ّل ُمٜمّمػ ني وهق ُمّمٜمّػ يِمٝمد كُمٜمف صمامر اًمٗمقائد ىدمـ حذم ذم هوهطم٧ُم ـمر

 .جمّدد ُمـ أصم٤مر اعمٕم٤مهد واًمرؾمقمني وٟم٤مف اًمٕمٚمقمأّٟمف طم٤مٍو ٕص

ـُ َُمٕم٤مٟمَِٞمُف َأًْمَٗم٤مفُمفُ   شُمَزير

 

 َوَأًْمَٗم٤مفُمُف َزايِٜم٤مِت اعمٕم٤مين 

 

 

ُمِمٙمؾ ُمـ إظم٤ٌمر ومّنشمفني وُمٕمْمؾ ومٙمؿ يمٜمز ظمٗمّل ُمـ إهار أفمٝمرشمفني و

ومال همرو وم٠مهؾ ني أص٤مسم٧م اًمّمقاب إذا اظملٚمٗم٧م إىمقالني وت قمٜمف اإلقمْم٤ملأزاح

ًمذي اًمٙمل٤مب ا مّ سمام ومٞمفني وأقمرف سمٔم٤مهره وظم٤مومٞمفني شمقأم اًمٙمل٤مبني إّّن٤م أاًمٌٞم٧م أدرى 

ني وخيلٚمػ ن اًمِم٤مم واًمٕمراقني وجيقب اًمٌالد مًمق صدر ُمـ رطمٚم٦م خيؽمق أوم٤مق

سمٛمـ  ني ومٙمٞمػاًمس اًمٕمٚمامء حلّؼ ًمف اًمل٘مريض واإلـمراءإمم ُمدارس اًمٕمٚمؿ وُم٩م

ضم٤مل قمغم واًمحني ومٞمحّؼ أن يٗملخر هب٤م رسم٤مت اخلدر أرظم٧م ؾمؽمه٤م ومل شم٤ٌمرح ظمدره٤م
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 .اًمٕمامئؿ ُمـ اًمرضم٤مل ٓسمز

وأضمزُت هل٤م أن شمروي قمٜمّل هبذه اًمٓمرق مجٞمع : وسمٕمد أن ذيمر إؾم٤مٟمٞمد ىم٤مل

ًمٓمرق وسم٤ًمئر ـمرىمل اًملل ني ِم٤ّم صح٧م زم روايلٝم٤م هبذه ايمل٥م أصح٤مسمٜم٤م ورواي٤مهتؿ

 .رك اًمقؾم٤مئؾ ًمِمٞمخل اًمٕمالُم٦م اًمٜمقريني وأيمثره٤م ُمذيمقر ذم ظم٤ممت٦م ُمًلدمل أذيمره٤م

 

ّٔد ادرظق افْجٍلإجٚزة مْحتٓٚ افًِقيٜ اإل  :صٍٕٜٓٚٔ فِجل

سمًؿ اهلل اًمررـ اًمرطمٞمؿ 

ة واًمًالم قمغم َُمـ ٓ ٟمٌّل سمٕمدهني وقمغم آًمف وصحٌف ني واًمّمالاحلٛمد هلل وطمده

. اًمٜم٤مهجلم ّنجف

 اًمٕماّلم واًمٗم٤موؾ اعم١ميد اهلاممني قمٛمدة اًمٕمٚمامء ني وم٢مّن ضمٜم٤مب اًمًّٞمد اًمٕم٤مملوسمٕمد

٤مسم٦مني ني اًمًٕمٞمد شني اًمًّٞمد اًمًٜمداًمٕم٤معملم ًّ ه٤مب اًمديـ احلًٜمل احلًٞمٜمل اًمٖمرويني اًمٜم

وم٤مو٤مشمفني ىمد اؾملج٤مز ُمـ احل٘مػمةني إٟمجٗمل داُم٧م  ني واعمِملٝمر سمآىم٤ماعمٙمٜمك سم٠ميب اعمٕم٤مزم

ني وأضمزت ًمف أن يروي قمٜمل مجٞمع ُم٤م صّح٧م زم ضم٤مزشمفإوم٤مؾملخرُت اهلل شمٕم٤ممم ذم 

هني وهمػم ذًمؽ ُمـ ُمّمٜمّٗم٤مت اًملٗمًػم وإدقمٞم٦م واحلدي٨م واًمٗمؼروايلف ُمـ يمل٥م 

ني سمجٛمٞمع ـمرىمل اعمٕمٚمقُم٦م اعمْمٌقـم٦م ذم حم٤مهّل٤م قمـ أصح٤مسمٜم٤مني وُم٤م رووه قمـ همػمٟم٤م

ؾمالم اًمِمٞمخ حمٛمد اًمرو٤م ضم٤مزة طمّج٦م آإُمٜمٝم٤م ُم٤م أظمؼمين سمف  نيُمِم٤مخيل اًمٙمرام

ني قمـ اًمِمٞمخ صٗمٝم٤مين داُم٧م سمريم٤مشمفني قمـ اًمًّٞمد طمًـ اًمّمدر اًمٕم٤مُمكماًمٜمجٗمل اإل

ني اعمرطمقم ُمػمزا ظمٚمٞمؾني قمـ اًمِمٞمخ قمٌداًمٕمغم اًمرؿملل ُمقمم قمكم اسمـاًمٕم٤ممل احل٤مج 

قمـ اعمقمم حمّٛمد سم٤مىمر  ني يمالمه٤ماًمٖمٓم٤مء واًمًّٞمد قمكم ص٤مطم٥م اًمري٤مض قمـ يم٤مؿمػ

ني قمـ اًمٕماّلُم٦م اًمًػمواين واعمقمم مج٤مل اًمٌٝمٌٝم٤مينني قمـ واًمده اعم٤مضمد حمّٛمد أيمٛمؾ

ًا قمـ عني مجلىم٤ميض واعمقمم حمّٛمد سم٤مىمر اعمجٚمزاًمديـ اخلقٟم٤ًمري واًمِمٞمخ ضمٕمٗمر ال

اًمٕم٤مُمكم ىمّدس اهلل شمٕم٤ممم ني قمـ اًمِمٞمخ هب٤مء اًمديـ اعمقمم حمّٛمد شم٘مل اعمجٚمز
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. اعمًٓمقرة ذم أّول يمل٤مب أرسمٕمٞمٜمّٞم٦مني سمٓمرىمف أهارهؿ

وم٤مو٤مشمف سمام أوص سمف ضمدي أُمػم اعم١مُمٜملم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف إوصٞمف داُم٧م أو

 ومٞمام يمل٥م إًمٞمف قمٜمد اٟمٍماومف ُمـ صٗملم وقمغم آًمف اًمٓم٤مهريـ إمم اسمٜمف احلًـ

: وهق ىمقًمف

ََْقى اهلل» ْظتَِهِٚم  ُأوِصَٔؽ بَِت ِٓ ِرِه َوا ـْ بَِؽ بِِذ ِْ  َؿ
َأْي ُبََْل َوُفُزوِم َأْمِرِه َوِظاَمَرةِ

ََْؽ َوَبْغَ اهلل ْٔ ٍٛ َب ـْ َشَب ٍٛ َأْوَثُؼ ِم َبَؽ  بَِحْبِِِف َوَأُي َشَب ِْ َٝ َأَخْذَت بِِف َأْحِل َؿ ْٕ إِْن َأ

ِٜ َوَأِمْتفُ  ِٜ َوَذفِّدؾ بِْٚدَْقِظَي َّ ُْ
ْرُه بِٚحْلِ قِّد َٕ ِغ َو

َِ
َٔ ِه بِْٚف  َوَؿقِّد

ْرُه  ـْفبِٚفَزإَلَٚدةِ ِر اْدَْقِت َوَؿرِّد ـْ بِِذ

ََيِٚم  ْٕ َٔٚيِل َوا َِ ِٛ اف ُِ ََ َٜ افَدإْلِر َوُؾْحَش َ  ْرُه َصْقَف َٔٚ َوَحذِّد ْٕ ُه َؾَجٚئَِع افُد ْ َِْٚء َوَبكِّد ٍَ بِْٚف

ِْٔف َأْخَبٚ َِ ََوفَِغ َوِ ْ دِم َواْظِرْض َظ ْٕ ـَ ا َؽ ِم َِ َٚن َؿْب ـَ ـْ  ْرُه باَِم َأَصَٚب َم ِّـد َر اْدَِٚوَغ َوَذ

َؽ جَتُِدإُلْؿ  َٕ َزُفقا َؾِ٘ َٕ ُِقا و  ـَ َح ُِقا َوَأْي ََ َت ْٕ ُِقا َوَظاَم ا ًَ ُيْر ؾِٔاَم َؾ ْٕ َيِٚرإِلْؿ َوآَثِٚرإِلْؿ َؾٚ
دِ

ُِقا ِٜ َوَح َِحَب ْٕ ـِ ا ُِقا َظ ََ َت ْٕ ََٖحِدإِلْؿ  َؿِد ا ـَ َت  ـْ َؿٍِِٔؾ َؿْد ِسْ َؽ َظ َٕ َٖ ـَ  َو
ِٜ ْرَب ٌُ َداَر اْف

َٔٚكَ  ْٕ َٓ َ بِْع آِخَرَ َؽ بُِد ْح َمْثَقاَك َو
َْٖصِِ . شَؾ

ني واًملٗمّٙمر ومٞمام أورده يام شمْمّٛمٜملف هذه اًمقصٞم٦م اعم٤ٌمريم٦موصٞمف أن يٙمثر اًملدسّمر فأو

ًمف ٟمّم٥م ومام ُمـ أطمد ضمع. ژژ ڑژ سمٕمد ىمقًمف  ذم اًمٜمٝم٩م ُمـ يمالُمف

هلل وأؾم٠مل ا. ا ومٞمٝم٤م قمٜمده يمجٜم٤مح سمٕمقو٦مقمٞمٜمٞمف إّٓ وىمد ص٤مرت اًمدٟمٞم٤م سمجٛمٞمع م

ني وأن ٓ يٙمٚمٜم٤م إمم أٟمٗمًٜم٤م ـمروم٦م قملم سم٤مًمٜمٌل وآًمف شمٕم٤ممم أن يقوم٘مٜم٤م مجٞمٕم٤ًم ًمذًمؽ

الم قمٚمٞمف وقمغم مجٞمع ا ًّ ٟمٜم٤م اعم١مُمٜملم ظمقاإًمٓم٤مهريـ صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملمني واًم

. ورر٦م اهلل وسمريم٤مشمف

ني وأٟم٤م احل٘مػمة اًمٗم٘مػمة إمم رر٦م 1358رة ؿمٝمر حمرم احلرام ؾمٜم٦م ذم غطمررشمف 

ُمد قمكم اعمٚمّ٘م٥م سم٠مُملم اًملج٤مر رهب٤م اًمٖمٜمل اًمٕمٚمقي٦م إُمٞمٜمٞم٦م سمٜم٧م احل٤مج ُمح

 .صٗمٝم٤ميناإل

ّٔد ظبٚس افُٚصٚينإجٚزة افًِقّيٜ اإل ّٜٔ فِجل   صٍٕٓٚ

سمًؿ اهلل اًمررـ اًمرطمٞمؿ 
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الم قمغم َُمـ ٓ نني واًمّمالاحلٛمد هلل وطمده ًّ يّب سمٕمدهني وقمغم آًمف وصحٌف ة واًم

. اًمٜم٤مهجلم ّنجف

وسمٕمدني وم٢مّن ضمٜم٤مب اًمًّٞمد اًمٕم٤مملني واًمٗم٤موؾ اعم١مّيد اهلاممني قمٛمدة اًمٕمٚمامءني اًمًّٞمد 

ني ٟمجؾ اعمرطمقم اعم٘مّدس اًمٕماّلُم٦م اعمج٤مهد اًمًٜمدني اًمًّٞمد قم٤ٌمس احلًٞمٜمل اًمٙم٤مؿم٤مين

 ىمد اؾملج٤مز ُمـ (وم٤مو٤مشمفإداُم٧م )ًمًّٞمد قمكم أيمؼم احلًٞمٜمل اًمٙم٤مؿم٤مين احل٤مج ا

يروي قمٜمّل مجٞمع ُم٤م  ني وأضمزُت ًمف أنْ احل٘مػمةني وم٤مؾملخرُت اهلل شمٕم٤ممم ذم إضم٤مزشمف

ني وهمػم ذًمؽ ُمـ اًملٗمًػم وإدقمٞم٦م واحلدي٨م واًمٗم٘مفصّح٧م زم روايلف ُمـ يمل٥م 

وـم٦م ذم ني سمجٛمٞمع ـمرىمل اعمٕمٚمقُم٦م اعمْم٥مٟم٤مني وُم٤م رووه قمـ همػمٟم٤مُمّمٜمّٗم٤مت أصح٤مب

رطمقم ة طمّج٦م اإلؾمالم املُمٜمٝم٤م ُم٤م أظمؼمين سمف إضم٤مز .حم٤مهّل٤م قمـ ُمِم٤مخيل اًمٙمرام

صٗمٝم٤مين ىمّدس ّههني قمـ اًمًّٞمد طمًـ اًمّمدر اًمِمٞمخ حمّٛمد رو٤م اًمٜمجٗمل اإل

لني قمـ اًمِمٞمخ ني قمـ اًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل احل٤مج ُمقمم قمكم اسمـ اعمرطمقم ُمػمزا ظمكماًمٕم٤مُمكم

قمـ  ني يمالمه٤ماًمٖمٓم٤مء واًمًّٞمد قمكم ص٤مطم٥م اًمري٤مض ني قمـ يم٤مؿمػقمٌداًمٕمغم اًمرؿملل

ني قمـ اًمٕماّلُم٦م اًمِمػمواين واعمقمم قمـ واًمده حمّٛمد أيمٛمؾاعمقمم حمّٛمد سم٤مىمر اًمٌٝمٌٝم٤مينني 

ني مجٞمٕم٤ًم ىم٤ميض واعمقمم حمّٛمد سم٤مىمر اعمجٚمزمج٤مل اًمديـ اخلقٟم٤ًمري واًمِمٞمخ ضمٕمٗمر ال

ني اًمديـ اًمٕم٤مُمكم ىمّدس اهلل أهارهؿقمـ اًمِمٞمخ هب٤مء  نيقمـ اعمقمم حمّٛمد شم٘مل اعمجٚمز

. ه اعمًٓمقرة ذم أّول يمل٤مب أرسمٕمٞمٜمفسمٓمرق

اشمف سمام أوص سمف ضمّدي أُمػم اعم١مُمٜملم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وم٤مضإوُاوصٞمف داُم٧م 

 نيني ومٞمام يمل٥م إًمٞمف قمٜمد اٟمٍماومف ُمـ صّٗملموقمغم آًمف اًمٓم٤مهريـ إمم اسمٜمف احلًـ

: وهق ىمقًمف

ََْقى اهلل» ْظتَِهِٚم  ُأوِصَٔؽ بَِت ِٓ ِرِه َوا ـْ بَِؽ بِِذ ِْ  َؿ
َأْي ُبََْل َوُفُزوِم َأْمِرِه َوِظاَمَرةِ

ََْؽ َوَبْغَ اهلل بَِحْبِِِف َوَأيُ  ْٔ ٍٛ َب ـْ َشَب ٍٛ َأْوَثُؼ ِم َبَؽ  َشَب ِْ َٝ َأَخْذَت بِِف َأْحِل َؿ ْٕ إِْن َأ

ِٜ َوَذفِّدؾ َّ ُْ
ْرُه بِٚحْلِ قِّد َٕ ِغ َو

َِ
َٔ ِه بِْٚف  َوَؿقِّد

ِٜ َوَأِمْتُف بِٚفَزإَلَٚدةِ ْرُه  ـْفبِْٚدَْقِظَي ِر اْدَْقِت َوَؿرِّد ـْ بِِذ

 َٟ ُه َؾ ْ َِْٚء َوَبكِّد ٍَ ََيِٚم بِْٚف ْٕ َٔٚيِل َوا َِ ِٛ اف ُِ ََ َٜ افَدإْلِر َوُؾْحَش َ  ْرُه َصْقَف َٔٚ َوَحذِّد ْٕ ائَِع افُد
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ََوفَِغ َوِ ْ دِم  ْٕ ـَ ا َؽ ِم َِ َٚن َؿْب ـَ ـْ  ْرُه باَِم َأَصَٚب َم ِّـد ِْٔف َأْخَبَٚر اْدَِٚوَغ َوَذ َِ َواْظِرْض َظ

ُيْر ؾِٔاَم َؾعَ  ْٕ َؽ جَتُِدإُلْؿ دَِيِٚرإِلْؿ َوآَثِٚرإِلْؿ َؾٚ َٕ َزُفقا َؾِ٘ َٕ ُِقا و  ـَ َح ُِقا َوَأْي ََ َت ْٕ ُفقا َوَظاَم ا

ََٖحِدإِلْؿ  ـَ َت  ـْ َؿٍِِٔؾ َؿْد ِسْ َؽ َظ َٕ َٖ ـَ  َو
ِٜ ْرَب ٌُ ُِقا َداَر اْف ِٜ َوَح َِحَب ْٕ ـِ ا ُِقا َظ ََ َت ْٕ َؿِد ا

َٔٚكَ  ْٕ َٓ َ بِْع آِخَرَ َؽ بُِد ْح َمْثَقاَك َو
َْٖصِِ . شَؾ

ني واًملٗمّٙمر ومٞمام أورده يام شمْمّٛمٜملف هذه اًمقصٞم٦م اعم٤ٌمريم٦ميٙمثر اًملدسّمر ف وصٞمف أنأو

ومام ُمـ أطمد ضمٕمٚمف ٟمّم٥م . ژژ ڑژ سمٕمد ىمقًمف  ذم اًمٜمٝم٩م ُمـ يمالُمف

هلل وأؾم٠مل ا. ا ومٞمٝم٤م قمٜمده يمجٜم٤مح سمٕمقو٦مقمٞمٜمٞمف إّٓ وىمد ص٤مرت اًمدٟمٞم٤م سمجٛمٞمع م

سم٤مًمٜمٌل وآًمف ني وأن ٓ يٙمٚمٜم٤م إمم أٟمٗمًٜم٤م ـمروم٦م قملم شمٕم٤ممم أن يقوم٘مٜم٤م مجٞمٕم٤ًم ًمذًمؽ

الم قمٚمٞمف وقمغم مجٞمع ا ًّ ٟمٜم٤م اعم١مُمٜملم ظمقاإًمٓم٤مهريـ صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملمني واًم

 .ورر٦م اهلل وسمريم٤مشمف

يرة اًمٗم٘مػمة إمم ني وأٟم٤م احلؼهالزم 1381رة ؿمٝمر مج٤مدى آظُمرى طمررشمف ذم غ

ًم٘م٥م سم٠مُملم اًملج٤مر املني اًمٕمٚمقّي٦م سمٜم٧م طم٤مج ؾمّٞمد حمّٛمد قمكم احلًٞمٜمل رر٦م ريّب اًمٖمٜمل

 .ومٝم٤مينصإلا

ّٜٔ إجٚزة افًِقّيٜ اإل ّٔدة مهٚيقينصٍٕٓٚ  :فِجل

سمًؿ اهلل اًمررـ اًمرطمٞمؿ 

الم قمغم َُمـ ٓ ٟمٌّل سمٕمدهني واًمّمالاحلٛمد هلل وطمده ًّ وقمغم آًمف وصحٌف  نية واًم

 .اًمٜم٤مهجلم ّنجف

ادات مه٤ميقين سمٜم٧م اًمس ةاًمًّٞمدة اجلٚمٞمٚم٦م اًمٕم٤معم٦م اًمٗم٤موٚم٦مني زيـني وم٢من وسمٕمد

ني ضم٤مزهت٤مإاحل٘مػمةني وم٤مؾملخرُت اهلل ذم  ُمرطمقم ؾمٞمد رطمٞمؿني ىمد اؾملج٤مزت ُمـ

ُمـ يمل٥م اًملٗمًػم وإدقمٞم٦م وأضمزُت هل٤م أن شمروي قمٜمّل مجٞمع ُم٤م صّح٧م زم روايلف 

ني واحلدي٨مني واًمٗم٘مفني وهمػم ذًمؽ ُمـ ُمّمٜمّٗم٤مت أصح٤مسمٜم٤مني وُم٤م رووه قمـ همػمٟم٤م

ُم٤م أظمؼمين  :ُمٜمٝم٤م .سمقـم٦م ذم حمّٚمٝم٤م قمـ ُمِم٤مخيل اًمٙمرامسمجٛمٞمع ـمرىمل اعمٕمٚمقُم٦م اعمض

ني قمـ صٗمٝم٤مينؾمالم اًمِمٞمخ حمّٛمد رو٤م اًمٜمجٗمل اإلرطمقم طمّج٦م اإلاملسمف إضم٤مزة 
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 .ماًمًّٞمد اًمٕم٤مُمكم وقمـ همػمه

ٞمرد رطمقماملطمج٦م اإلؾمالم  :وُمٜمٝم٤م ًَ . صٓمٝم٤ٌمينسمراهٞمؿ احلًٞمٜمل اًمٜمجٗمل اإلإ اًم

ٞمردرطمقم املؾمالم طمّج٦م آ :وُمٜمٝم٤م ًَ حمّٛمد يم٤مفمؿ يزديني وهمػمهؿ ُمـ  اًم

. اعمِم٤ميخ اًمٙمرام

 .ضم٤مسم٤متؾم٤مين ُمـ اًمدقمقات ذم ُمٔم٤مّن اإل شمـواعمرضمق ُمٜمٝم٤م أن ٓ

هزار )وىمد طمّررت هذه اًمقضمٞمزة ذم اًم٤ًمسمع ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك ذم ؾمٜم٦م 

الم ع (وؾمٞمّمد وپٜمج٤مه وپٜم٩م ؿمٛمز ًّ ًمٞمف وقمغم ُمـ هجرة اًمٜمٌل واًمّمالة واًم

 .آًمف اعمٕمّمقُملم اًمٙمرام

ه٤مينني صػًم٘م٥م سم٠مُملم اًملج٤مر اإلاملوأٟم٤م اًمٗم٘مػمة احل٘مػمة سمٜم٧م ؾمّٞمد حمّٛمد قمكم 

يراين إيؽ سم٤مٟمقي )  ُم٦م اجل٤مٟمٞم٦م قمغم ٟمٗمًٝم٤مني اعمقؾمقُم٦م سمٜمٍمت أُملمني اعمِمٝمقرة بإ

 .(صٗمٝم٤مينإ

 

 *     *     *

:اهلوامش
                                                   

وسمٞمدهٜمديني ٟم٤مس سم٤مىمريني سم٤مٟمق . 245: اعمرقمٌم اًمٜمجٗملني اإلضم٤مزة اًمٙمٌػمة: راضمع اعمّم٤مدر اًمل٤مًمٞم٦م ( )

واعمحاليتني . 183: 1ـمٌ٘م٤مت أقمالم اًمِمٞمٕم٦م واًمٓمٝمراين آىم٤م سمزركني . 100إمَِم  85: جملٝمد إيراين

. وُم٤م سمٕمده٤م 451: 2ني واعمًٚمًالت ذم اإلضم٤مزة 431: 3ذسمٞمح اهللني ري٤مطملم اًمنميٕم٦م 

ُم١مؾم٦ًم ّن٩م اًمٌالهم٦مني اًمٓمٌٕم٦م : قمزيز اهلل قمٓم٤مرديني ٟمنم: اًمنميػ اًمريضني ّن٩م اًمٌالهم٦مني حت٘مٞمؼ ( )

. ه ني إيران1414إُومم 

. ش. ه  1355: أي ( )

. إيراٟمٞم٦م إصٗمٝم٤مٟمٞم٦م ؾمٞمّدة: أْي  ( )
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أطفاىْا يف اىغشب 
بني برزة اخلري وأشىاك البًئة 

  

 ًفاطمت إبساهٍم الفضل* 

 

همّم٤مت واعمِم٤ميمؾ يرطمؾ إمَِم سمالدٍ ي٠مُمؾ أْن حيّ٘مؼ ومٞمٝم٤م أطمالُمف   سمٕمٞمدًا قمـ اعمـ

اًملل واضمٝملف ذم سمالده   ؾم٤مقمٞم٤ًم إمَِم أْن يٙمقن ذم ُمًلقى أومْمؾني وأْن يْمٛمـ طمٞم٤مًة 

يمريٛم٦ًم ٕهشمفني فمٜم٤ًم ُمٜمف سم٠مّن هذا هق إومْمؾ هلؿني سمٕمٞمدًا قمـ ؿمٌح اًمٙم٧ٌم 

واحلرُم٤من اًَمِذي قم٤مٟمك ُمٜمف ًمًٜمقات ذم سمٚمده إمني وٓ يريد ٕـمٗم٤مًمف أْن يلجّرقمقه 

ن وُمرو٧م قمٚمٞمف اًمٖمرسم٦م ٕؾم٤ٌمب ؾمٞم٤مؾمٞم٦مني واوٓمّر إمَِم أْن أو ىمد يٙمقن ُمؿّ . ويٕمٞمِمقه

... ي٘مٌؾ هب٤م قمغم ُمْمضني أو

وسمٖمّض اًمٜمٔمر قمـ شمٚمؽ إؾم٤ٌمبني يقاضمف اإلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ اًمٕمديد ُمـ اعمِم٤ميمؾ 

اًمٜمٗمًٞم٦م وآضملامقمٞم٦م أصمٜم٤مء حم٤موًملف اًمل٠مىمٚمؿ ُمع اًمٌٞمئ٦م اجلديدة اًملل ختلٚمػ قمـ سمٞمئلف 

شمف ذم ؾمٕمٞمف ًمٚمٛمقازٟم٦م سملم ُم٤م ي١مُمـ سمف وُم٤م يلٕمّٚمٛمف اًم٘مديٛم٦م سمٙمثػم ُمـ إُمقرني وُمٕم٤مٟم٤م

. ذم هذه اًمٌٞمئ٦م ُمـ صم٘م٤موم٤مت وأدسمٞم٤مت

وأهّؿ اعمِم٤ميمؾ اًملل شمقاضمٝمف وأظمٓمره٤م هل ُمِمٙمٚم٦م شمرسمٞم٦م أسمٜم٤مئف ذم جملٛمع ًمٞمس 

                                                   

اًمل٤مسمٕم٦م جل٤مُمٕم٦م  ًم٤ًمٟمس ذم اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ طمقزة اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل/ سم٤مطمث٦م إؾمالُمٞم٦م(*)

 .اًمٕم٤معمٞم٦م ذم ؾمقري٤م اعمّمٓمٗمك
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سمٛمجلٛمٕمفني واًمذي ومٞمف ُمـ اًمٕم٤مدات واًمل٘م٤مًمٞمد اًمٙمثػم اعمخلٚمػ قماّم شمرسّمك قمٚمٞمفني 

قمغم أص٤مًم٦م ُمٕمل٘مداشمف ذم ٟمٗمقس أـمٗم٤مًمف  وشمٙمقن هٜم٤م إزُم٦م واًملحديني يمٞمػ حي٤مومظ

وٓ خينهؿ؟ ويمٞمػ يلامؿمك ُمع اعمجلٛمع دون أْن يل٠مصمروا ومٞمف؟ 

وىمد ٟمجح اًمٌٕمض ذم . ُمِمٙمٚم٦م يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اعمٖمؽمسملمني وشم١مّرق سم٤مهلؿ

شمرسمٞم٦م أـمٗم٤مًمف شمرسمٞم٦م دمٛمع ُم٤م سملم اًمديـ وُم٤م يًّٛمك ذم اًمٖمرسم٦م طمّري٦مني وًمٙمـ اًمٌٕمض 

ه وٟمٗمًف سم٥ًٌم إمه٤مل وشم٘مّمػم همػم ُم٘مّمقدني وقمدم أظمر ومِمؾني وظمن أوٓد

اٟمل٤ٌمه ٕمهٞم٦م آهلامم سم٤مٕـمٗم٤مل روطمٞم٤ًم وقم٘م٤مئدي٤ًم ذم شمٚمؽ اًمٌالد ىمٌؾ آهلامم 

. سمٛم٠ميمٚمٝمؿ وُمٚمًٌٝمؿ

 

يمثػمًا ُم٤م ٟمًٛمع قمـ اعمِم٤ميمؾ اًملل حتدث ًممسم٤مء وإـمٗم٤مل إسمري٤مء قمغم طمّد 

ـّ دظمقل اعمدرؾم٦مني ومٗمل هذه اعمرطمٚم٦م ؾمقاءني ظمّمقص٤ًم قمٜمدُم٤م يّمؾ أسمٜم٤م ؤهؿ إمَِم ؾم

شمٌدأ اًمّمٕمقسم٤مت قمٜمدُم٤م شمٔمٝمر اًمل٤ًمؤٓت ُمـ ىمٌؾ إوٓد قمـ آظملالوم٤مت اًملل 

. سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٖمرسمٞملم ظم٤مص٦م ذم إُمقر اًمٕم٘م٤مئدي٦م

! مِلَ ٟمحـ هٙمذا؟

! وعم٤مذا ٓ أؾملٓمٞمع أْن أومٕمؾ هذا؟

! وعم٤مذا ٓ أؾملٓمٞمع أْن آيمؾ ُمـ أيمٚمٝمؿ؟

أّول ُم٤م يلٕمٚمٛمف اًمٓمٗمؾ ذم اعمدرؾم٦م   وظمّمقص٤ًم إُمريٙمٞم٦م   هق وإصٕم٥م أَن 

إذا حدثٝ فؽ أّي منُِٜ مع أبٔؽ ): رىمؿ اًمٓمقارئني وي٘م٤مل ًمٚمٓمٗمؾ (911)رىمؿ 

وٓ  زوأشٚءا إفٔؽ ا هؾ ظذ إلذا افرؿؿز وشُٔقن ـّؾ احلؼ فؽ زأو أمؽ

َّؽ حّتك وفق بُِّٜ ق وأُّم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٗمل٤مة وم٢مّّن٤م شمالح. ش دظٓؿ  ىئٚن بح

سم٤مٕؾمئٚم٦م قمـ احلج٤مب إذا يم٤مٟم٧م ُم٘ملٜمٕم٦م سمف أم ٓ؟ وهؾ أضمؼمت قمغم ارشمدائف؟ 

وطمدصم٧م اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مّمص اًملل يل٠ممّل هل٤م اًم٘مٚم٥مني طملم ّسطم٧م سمٕمض اًمٗملٞم٤مت 
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ـّ ًمٚمحج٤مب ِِم٤ّم أّدى إمَِم ؾمجـ إبني ورومع وص٤مي شمف قمـ إـمٗم٤مل سمٕمدم شم٘مٌٚمٝم

هق أَن سمٕمض  ـمف قمغم اًمٓمٗمؾني وإُمر إظمػ وـم٠مةسمحّج٦م اؾملٌداده ووغ

ـّ دون  اًمٗملٞم٤مت اًمٚمقايت ٓ ي٘ملٜمٕمـ سم٤محلج٤مب   سم٥ًٌم أؾمٚمقب إهؾ سمٗمروف قمٚمٞمٝم

وٓ يٕمٚمؿ أطمٌد هبذاني , ٟم٘م٤مش وإىمٜم٤مع   يٜمزقمـ احلج٤مب ذم اعمدارس دون قمٚمؿ إهؾ

وهٙمذا شمًلٓمٞمع أْن شملّم٤مًمح ُمع ٟمٗمًٝم٤م واعمحٞمط اًَمِذي طمقهل٤م سم٠مّّن٤م ؾملٙمقن يمام 

شمريض أهٚمٝم٤م قمٜمدُم٤م شمٚمٌس احلج٤مب أُم٤مُمٝمؿ إظمري٤متني وُمـ ضمٝم٦ٍم أظمرى ومٝمل 

ومؽمشم٤مح هلذا اخلٞم٤مرني ويٙملِمػ إهؾ سمٕمد ُمّدة أَن اسمٜملٝمؿ ِمثٚم٦م ُم٤مهرةني شملٔم٤مهر هلؿ 

سمٛمٔمٝمر اعمٚملزُم٦م واحلريّم٦م قمغم اًمٕم٤مدات واًمل٘م٤مًمٞمد ذم طمْمقرهؿني وذم اًمٌٞم٧مني 

وظم٤مرج اعمٜمزل شملٍّمف يمام حت٥م وسمام يلٜم٤مؾم٥م ُمع صم٘م٤موم٦م اًمٌٚمد اًَمِذي شمٕمٞمش ومٞمف 

. حلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م اًملل ُأقمج٧ٌم هب٤موا

وهٜم٤مك ُمِمٙمٚم٦م صٕمقسم٦م اًملٙمّٞمػ ُمع اجلق اًمٕم٤مم ذم اعمدرؾم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألـمٗم٤مل 

ـّ اًمدراؾم٦مني ويٗم٤مضم٠مون سم٤مًمٕم٤مدات واًمث٘م٤موم٦م اعمخلٚمٗم٦م قمـ اعمحٞمط  اًَمِذيـ ي٠مشمقن ذم ؾم

اًَمِذي يم٤مٟمقا ومٞمفني ِِم٤ّم ي٥ًٌم هلؿ صدُم٦مني ومٞمٛمٞمؾ سمٕمض إـمٗم٤مل إمَِم آٟمٕمزاًمٞم٦مني 

ي يٕمّٛم٘مٝم٤م وي٘مقهي٤م شمقضمٞمٝم٤مت إهؾ سمٕمدم آظملالط ُمع إـمٗم٤مل أظمريـ واًم٧م

. ِم٤م ي١مدي إمَِم ُمِم٤ميمؾ ٟمٗمًٞم٦م يمثػمة

هذا ُمـ ضم٤مٟم٥مني وُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر وم٢مّن اًملٕمٚمٞمؿ ذم اعمدارس اًمٖمرسمٞم٦مني ورهمؿ 

َٓ أَن  يمٗم٤مءة اًملٕمٚمٞمؿ ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مرٟم٦م ُمع اًملٕمٚمٞمؿ ذم اًمدول إىمؾ شمٓمقرًا ذم هذا اعمج٤مل إِ

سم٘مك سمٕمٞمدًا قمـ أّي٦م ضمذور إؾمالُمٞم٦م شمٜمّٛمل ذم ومٙمره قم٘مٞمدة اإلؾمالمني ومٙمّؾ اًمٓم٤مًم٥م ي

ُم٤م يدرس هق ُمرشمٌط سمل٤مريخ اًمٖمرب وصم٘م٤موم٦م اًمٖمربني وسمٓمقٓت اًمٖمرب اعمرشمٌٓم٦م 

سم٤مؾملٕمامر ـمقيؾ ًمٌٚمدان اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨مني ِّم٤م خيٚمؼ ومجقة يمٌػمة سملم ُم٤م يلٚم٘م٤مه اًمٓم٤مًم٥م 

اعم٤ٌمدئ ي٦م ُمـ شمريمٞمز قمغم ُمـ قمٚمؿني وسملم ُم٤م شمٗمروف إهة اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالم

. آظملّم٤مص هق أُمر ىمّٚمام يٜملٌف ًمف إهؾ وذووايؿ اإلؾمالُمٞم٦مني وواًم٘مٞمؿ واًملٕم٤مل

وىمد ؾمئؾ أطمد أسم٤مء قمـ اًمؽمسمٞم٦م ذم سمالد اًمٖمرب يمٞمػ شمٙمقن ورأيف ومٞمٝم٤م؟ 
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هل حتٍدني وأطمٞم٤مٟم٤ًم فمٚمٌؿ ًمٚمٓمٗمؾ؛ طمٞم٨م إَِٟمٜم٤م ٟمجؼمه قمغم أْن يٙمقن يمام ٟمريدني »: وم٘م٤مل

ه واظملالـمف سم٤مٕظمريـني اًَمِذي يقًّمد ًمديف اإلطم٤ًمس سم٤مٓظملالف ُملٜم٤مؾملم ُملٓمٚم٤ٌمت

واًمل٘مقىمعني وأطمٞم٤مٟم٤ًم آٟمخراط ُمٕمٝمؿ ُملج٤مهاًل شمٕم٤مًمٞمٛمٜم٤م يمل يلخّٚمص ُمـ ؿمٕمقر 

آظملالف هذاني وٟمٌذ اعمجلٛمع ًمفني وٓ شمدري يمٞمػ شمٙمًٌف ًمؽ دون أن ختنهني 

ومٕمؾ إُمر ني وهذا هق سم٤ملشودون أن خين أصدىم٤مءه ُمـ اعمجلٛمع اًَمِذي يٕمٞمش ومٞمف

. اًَمِذي يٕم٤مين ُمٜمف ُمٕمٔمؿ أسم٤مء وإـمٗم٤مل قمغم طمّد ؾمقاء

 

ـّ اًمٌٕمض أَٟمف سمٛمجرد أْن يًٛمل اعمقًمقد اؾماًم إؾمالُمٞم٤ًمني وأْن يرؾمٚمف إمَِم  ىمد ئم

ُمدرؾم٦م إؾمالُمٞم٦مني أو إمَِم دورات وطمٚم٘م٤مت حتٗمٞمظ اًم٘مرآن ّن٤مي٦م إؾمٌقعني وذم 

ىمد أّدى دوره ذم شمرسمٞم٦م اًمٓمٗمؾني ُملٜم٤مؾمٞم٤ًم دور اًمٌٞم٧م وأمهٞم٦م وضمقد  اًمّمٞمػني يٙمقن

اًم٘مدوة ذم طمٞم٤مة اًمٓمٗمؾني ِِم٤ّم يٕمّزز ًمديف ىمّقة اًمِمخّمٞم٦م وآىملٜم٤مع سمٛمٕمل٘مدهني وىمد 

أيّمدت مجٞمع إٟمٔمٛم٦م اًمؽمسمقي٦م اًمديٜمٞم٦م وهمػمه٤م قمغم أمهٞم٦م وضمقد اًم٘مدوة؛ عم٤م ًمٚم٘مدوة 

ني ومل٘مديؿ اًم٘مدوة اًمّم٤محل٦م يدقمؿ اًمّم٤محل٦م ُمـ دور ُمٝمؿ ذم جم٤مل اًمؽمسمٞم٦م واًملٕمٚمٞمؿ

اًمًٚمقك احلًـ ًمدى اًمٓمٗمؾني وُيٕملؼم ُمـ أومْمؾ وؾم٤مئؾ اًمؽمسمٞم٦م وأىمرهب٤م إمَِم 

اًمٜمج٤محني ومٙمّؾ وؾمٞمٚم٦م شمٔمّؾ طمؼمًا قمغم ورق ُم٤م مل يلّؿ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م أُم٤مم اًمٓمٗمؾ؛ ّٕن 

اًمٓمٗمؾ ذم ُمرطمٚم٦م اًمٜمِم٠مة ًمديف قمّدة ؾمامت يًلٓمٞمع ُمـ ظمالهل٤م اؾمل٘م٤ٌمل يمّؾ ؾمٚمقك 

سمفني وم٤مٕـمٗم٤مل ذم صٖمرهؿ يم٤مًمّمٚمّم٤مل ؾمٝمؾ اًملٙمقيـ واًملِمٙمٞمؾني إجي٤ميب واًمٕمٛمؾ 

سمٕمٙمس يم٤ٌمر اًمًـ اًَمِذيـ شم١مصّمر سمف إؾم٤ٌمب اخل٤مرضمٞم٦م سمِمدة ِِم٤ّم يّمّٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ 

اًملٖمػّمني وهٜم٤م يٙمٛمـ دور إهة ذم شمقومػم اجلّق اعمٜم٤مؾم٥م ًمل٤ٌمدل آطمؽمام سملم 

ذم طمٞم٤مة  أومراده٤م ظم٤مّص٦م ًمٚمقاًمديـني وهق أهؿ ُم٘مقُم٤مت آؾمل٘مرار واًمث٤ٌمتني

اًمٓمٗمؾني ويمّٚمام ؾم٤مد آطمؽمام سملم أومراد إهة وزاد ومٞمٝم٤م اًمث٤ٌمت وآؾمل٘مرار يمّٚمام 

اٟمٕمٙمس ذًمؽ سمِمٙمٍؾ إجي٤ميب قمغم شمرسمٞم٦م إـمٗم٤ملني وٟمِم٠مهتؿ قمغم آىملداء سم٤مًمًٚمقك 
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. اًمًقي واخلُُٚمؼ اًم٘مقيؿ

وذم سمالد اًمٖمرب شمزداد إمهٞم٦م ًمقضمقد اًم٘مدوة ذم اًمٌٞم٧م؛ ّٕن اًمٓمٗمؾ ٓ يٙمقن 

َٓ قمـ ًمف ت َٓ ُمـ ظمالل أهٚمفني وٓ يٕمرف احلٞم٤مة اإليامٟمٞم٦م إِ قمّٚمؼ سمديٜمف وقم٘مٞمدشمف إِ

. ـمري٘مٝمؿ؛ وهلذا وضم٥م قمغم أسم٤مء أْن يٙمقٟمقا أومْمؾ ىمدوة ٕسمٜم٤مئٝمؿ هٜم٤مك

 

ـّ اًَمِذيـ  ـّ ذم شمرسمٞم٦م أسمٜم٤مئٝم قمٜمدُم٤م ؾم٠مًمٜم٤م سمٕمض إُمٝم٤مت اعمٖمؽمسم٤مت قمـ دم٤مرهب

ن جملٛمٕم٤مت أظمرىني وقم٤مؿمقا ذم شمٚمؽ إضمقاءني ويمٞمػ وًمدوا هٜم٤مكني أو ضم٤مؤوا م

جيدن أُمر اًمؽمسمٞم٦م هٜم٤مك؟ 

ـّ أيّمدن أَن اًمؽمسمٞم٦م ذم سمالد اًمٖمرب أُمٌر صٕم٥ٌم ضمدًاني وحيل٤مج إمَِم طمرص  يمّٚمٝم

ورىم٤مسم٦م ؿمديدة ُمـ اًمقاًمديـني واًملٞم٘مظ دوُم٤ًم ويم٥ًم اًمٓمٗمؾ إمَِم أهٚمفني وأّن أىمّؾ 

أّم )وأمجؾ ُم٤م ىم٤مًملف . همػم ىمّمد همٗمقة شم١مّدي إمَِم ظم٤ًمرهتؿ اًمٓمٗمؾ وإْن يم٤مٟم٧م قمـ

: قم٤مُم٤ًم ُوًمِدت ذم سمالد اًمٖمرب   12  وهل أّم ًمٗمل٤مة شمٌٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر  (سملقل

أٟم٤م أقم٤مُمؾ اسمٜملل يم٠مّّن٤م صدي٘مللني وأصمؼ هب٤مني وُمٜمذ اًمّمٖمر ىمٛم٧ُم سملحٗمٞمٔمٝم٤م »

طمّلك  وإئّٛم٦م اعمٕمّمقُملم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿني وأطم٤مدي٨م اًمٜمٌل اً ؾمقر

وًمقطمده٤م ص٤مرت شمٕمرف أَن اظملالومٜم٤م قمـ أظمر سمٚمٖم٧مني وص٤مرت متّٞمز إُمقرني 

. شهق رء ضمّٞمدني وومٞمف رو٤م اهلل

وم٤مًمؽمسمٞم٦م اًملل شم٘مقم قمغم ُمٜمٝم٩م اًمّمداىم٦م سملم اًمٓمٗمؾ وواًمديف هل شمرسمٞم٦م 

صحٞمح٦مني يٙمقن اًمٓمٗمؾ ومٞمٝم٤م واصم٘م٤ًم سم٠مهٚمفني ويٌقح هلؿ سمٙمّؾ ُم٤م جيقل سم٘مٚمٌفني ويٓمرح 

اًملل يريدوٟمف أْن يٗمٝمٛمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ إؾمئٚم٦م اًملل ختٓمر سم٤ٌمًمفني وجيد قمٜمدهؿ اإلضم٤مسم٦م 

ويدريمٝم٤مني ٓ أْن يذه٥م إمَِم همػمهؿ وي٘مقًمقن ًمف ُم٤م خي٤مًمػ ُمٕمل٘مداشمفني ومٞمّم٤مب 

ٌّف ذاك اًمِمخص خيل٤مر ـمري٘مف وخينه أهٚمفني وهق أُمر أيّمد  ٌّطني وحل سم٤محلػمة واًملخ

: وذح اًمٕمّٚم٦م ُمـ ذًمؽ طملم ىم٤مل قمٚمٞمف اإلُم٤مم اًمّم٤مدق
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« ْٛ  َؿ
ِٞ ِدي ْؿ بِٚحْلَ ـُ َد َٓ ُروا َأْو

ُٜ َبٚدِ ْرِجَئ ُؿ اْدُ ِٓ ْٔ ْؿ إَِف ُُ ََ . شَل َأْن َيجْلبِ

ني وهل أمٌّي خلٛم٦ًم أـمٗم٤مل ومؽمى أَن اًمٌٞم٧م هق إؾم٤مسني وأّن صمالصم٦م (ُأّم رؿم٤م)أُّم٤م 

أرسم٤مع اًمؽمسمٞم٦م شمٙمقن ذم اًمٌٞم٧م واًمرسمع أظمر ذم اعمدرؾم٦مني قمغم قمٙمس جملامقملٜم٤م اًملل 

. يٙمقن ومٞمٝم٤م اًمرسمع ًمٚمٌٞم٧م واًمثالصم٦م أرسم٤مع ًمٚمٛمجلٛمع

صحٞمح؛ طمٞم٨م إَِن اًمٓمٗمؾ ذم اًمٖمرب ي٘ميض ُمٕمٔمؿ وىملف ذم اعمدرؾم٦مني  وهق أُمٌر 

َٓ ذم آظمر اًمٜمٝم٤مر وأي٤مم اًمٕمٓمؾني وإذا مل حيلقه واًمداه وم٢مّٟمف يْمٞمع سمام  وٓ يرى أهٚمف إِ

يلٕمٚمٛمف ذم اعمدرؾم٦مني واًمذي يٙمقن خم٤مًمٗم٤ًم عمٕمل٘مداشمفني وملح٤مول إهة ىمدر إُمٙم٤مّن٤م 

ي٦م ذم اًمٌٞم٧م طملك شمرسمٓمٝمؿ هب٤م وشمٖمرؾمٝم٤م أْن شمٙمقن ىمدوة هلؿني وختٚمؼ إضمقاء اًمديـ

ذم ٟمٗمقؾمٝمؿني وأْن شمٕم٤مُمٚمٝمؿ سمح٥ٍمني وحت٤مورهؿني ودمٞم٥م قمغم أؾمئٚملٝمؿ اًملل شمزداد 

أيمثر يمّٚمام يمؼمواني وزاد إدرايمٝمؿ ًمٚمٛمجلٛمع اعمخلٚمػ قماّم يروٟمف ذم اًمٌٞم٧مني ُمع 

. اعمل٤مسمٕم٦م اًمدائٛم٦م هلؿ سمٛم٤ًمقمدة إب

ٟم٤مء اًمٕم٤ٌمدات واًمٗمرائض ًمف وىمد أصمٌل٧م اًمدراؾم٤مت أَن رؤي٦م آسمـ ًمقاًمديف أث

سم٤مًمغ إصمر قمٚمٞمفني وُم٤ًمرقم٦م اًمقاًمديـ إمَِم شمٓمٌٞمؼ ُم٤م ي٘مقٟٓمف ًمألسمٜم٤مء ي١مصّمر يمثػمًا ذم 

صالطمٝمؿني ويمذًمؽ اًمؽمسمٞم٦م سم٤مًملٕمٚمٞمؿ قمـ ـمريؼ شمٕمٚمٞمؿ إـمٗم٤مل ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ ذم 

. ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ ُمـ قمٚمقم ذقمٞم٦م وديٜمٞم٦م شمٕمقد قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٜمٗمع اًمٙمثػم واخلػم اًمقومػم

 

ًمٚمٓمٗمؾ اًمٕمريب واعمًٚمؿ اًَمِذي يٕمٞمش ذم اًمٖمرب ووٌع ظم٤مصٌّي ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م 

اًملل جي٥م أن شمٙمقن ُمٙمثٗم٦م وُمٕمٛم٘م٦م وُمريمزة قمغم قمّدة ضمقاٟم٥م ًمٚمحٞم٤مة واًمٔمروف 

اًملل حيٞم٤مه٤م هٜم٤مكني وىمد رأى اًمٕمٚمامء إوم٤موؾ أَن هٜم٤مك ضمقاٟم٥م قمّدة ذم احلٞم٤مة 

ان قمغم شمرؾمٞمخٝم٤م ذم ٟمٗمس اًمٓمٗمؾني وآٟمل٤ٌمه إًمٞمٝم٤م ذم قمٛمٚمٞم٦م جي٥م أْن ي٘مقم اًمقاًمد

: اًمؽمسمٞم٦مني وهل

وومٞمف يٖمرس ذم ىمٚم٥م وقم٘مؾ اًمٓمٗمؾ اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م  :اجلٕٚٛ اإليامين .1
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اًملل شمرشمٙمز قمغم اإليامن سم٤مهلل وُمالئٙملف ويملٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر 

ني يمام يٌلّم ًمٚمٓمٗمؾ اًمٗمرائض واًمٕم٤ٌمدات وأطمٙم٤مُمٝم٤م ...واًم٘مْم٤مء واًم٘مدر و

وطم٩مني ويقّوح ًمف أَن اًمٕمالىم٦م ومخس ُمـ ـمٝم٤مرة وصالة وصٞم٤مم وزيم٤مة 

ُمع اهلل ٓ شمٜمٗمّمؾ قمـ اًمٕمالىم٦م ُمع اًمٜمٗمس واعمجلٛمعني وأّن اًمديـ اًمّمحٞمح 

 .اًمديـ اعمٕم٤مُمٚم٦م: هق

وهق اًمِمؼ أظمر ًمإليامن؛ ّٕن حتّ٘مؼ ُمٙم٤مرم  :اجلٕٚٛ إخالؿل .2

إًمٞمف شم٠مؾمٞم٤ًم إظمالق ذم ؿمخّمٞم٦م اًمٓمٗمؾ هق اًمقاضم٥م اًمٕمٛمكم اًَمِذي ٟمًٕمك 

ني واًمقاًمدان مه٤م ُمـ [4: اًم٘مٚمؿ] ژڱ ڱ   ڱ ں ژ :سمرؾمقل اهلل

: ىمقاقمد هذا اجل٤مٟم٥م ُمـ ظمالل اًمٕمٛمؾ قمغم ظمّٓملم ُملقازيلم نيرؾمٞم٤م

اًملٛمٙملم ًمٚمٗمْم٤مئؾ واًم٘مٞمؿ ذم ٟمٗمس اًمٓمٗمؾني ُمثؾ اًمّمدق واًمقوم٤مء : إّول

وطمٗمظ اًمٚم٤ًمن واًمِمج٤مقم٦م واًمرر٦م واًمٕمٗم٦م واًملقاوع واإلظمالص 

اًملٜمٗمػم ُمـ اًمرذائؾ وُم٤م يًللٌٕمٝم٤م ُمـ : واًمث٤مين. اوم٦م واًمٜمٔم٤ممواإلشم٘م٤من واًمٜمظ

 .ؾمٚمقيمٞم٤مت ٓ ي٘مّره٤م اإلؾمالمني وٓ يلٝم٤مون ومٞمٝم٤م

قمٜمدُم٤م شمٕمل إُم أَن اًمٖمريزة اجلٜمًٞم٦م ومٓمرة ُمنموقم٦م قمٜمد  :اجلٕٚٛ اجلْز .3

اإلٟم٤ًمنني زّوده اهلل هب٤م حلٗمظ اًمٜمقع اًمٌنميني واًملٙم٤مصمر إمَِم أْن يرث 

ا شمٕمرف إم ذًمؽ وشملٕمّرف قمغم ُم٘م٤مصد اًمؽمسمٞم٦م إرض وُم٤م قمٚمٞمٝم٤مني قمٜمدم

اإلؾمالُمٞم٦م ومٞمٝم٤م ذم اجل٤مٟم٥م اجلٜمز ُمـ وٌط وشمٜمٔمٞمؿ ٓ يم٧ٌم أو 

همٛمقضني قمٜمده٤م وم٘مط ؾمللدرج ُمع ـمٗمٚمٝم٤م سمٛم٤ٌمدئ اًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م ذم 

آداب اًمٜمقمني وطمدود اًمٚم٤ٌمسني واًمٕمقراتني : ُمراطمؾ ٟمٛمّقه اعملٕم٤مىم٦ٌمني ُمثؾ

ني واًمٌٕمد قمـ اعمثػماتني وآداب آؾملئذانني واحلاممني وهمّض اًمٌٍم

وأطمٙم٤مم اًمٓمٝم٤مرةني وأطمٙم٤مم اًمٌٚمقغني واًمّمقمني وشمٗمريغ اًمٓم٤مىم٤مت اجلًدي٦م 

وهذه اعم٤ٌمدئ اًمقىم٤مئٞم٦م . واًمٕم٘مٚمٞم٦م سم٤مًمري٤مو٦م وإٟمِمٓم٦م اعملٕمددةني واًملٕمّٗمػ

ني يمام حترص إُم (اًمزواج)حتّّمٜمف وهتّذسمف طملك يّمؾ إمَِم اإلـم٤مر اعمنموع 
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سمخّم٤مئص ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦مني قمغم شمٕمريػ أسمٜم٤مئٝم٤م   ظم٤مص٦م اًمٌٜم٤مت   

وأطمٙم٤مم اًمٌٚمقغ وآطملالمني وشمريمٞم٦ٌم اجلٝم٤مز اًملٜم٤مؾمكم وإُمراض اًَمِذي 

ُمثؾ )شمّمٞمٌفني وشمقوح أضار اعمامرؾم٤مت اجلٜمًٞم٦م همػم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م 

َٓ خيٚمدوا إمَِم (آؾملٛمٜم٤مء ني ُمع آٟمل٤ٌمه إمَِم يمٞمٗمٞم٦م ٟمقم أوٓده٤مني ويٗمّْمؾ أ

َٓ وهؿ ضم٤مهزون ًمٚمٜمقم مت٤مُم٤مً   .ىمدر اعمًلٓم٤مع اًمنير إِ

هتلّؿ اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سملٜمِمئ٦م اًمٗمرد اعمًٚمؿ شمٜمِمئ٦م  :اجلٕٚٛ آجتامظل .4

ؾمقّي٦م ُملقازٟم٦مني يدرك ُمـ ظمالهل٤م أَن ًمف طم٘مقىم٤ًمني وقمٚمٞمف واضم٤ٌمت أيْم٤ًمني ذم 

اًمدائرة إهي٦م واًمدائرة اعمجلٛمٕمٞم٦مني وشمرشمٞم٥م شمٚمؽ احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت 

اًملل شم٤ٌمذه٤م إمني وم٢مّن  وشمٕمٛمٞم٘مٝم٤م ذم ذهـ اًمٓمٗمؾ ُمـ أوًمقي٤مت اًمؽمسمٞم٦م

إم وإب وإظمقة وإىم٤مرب وإرطم٤مم : قمٚمٞمٝم٤م شمقوٞمح طمّؼ 

واجلػمان وإصدىم٤مء واًمزُمالء واًمٙمٌػم واًمّمٖمػم واًمْمٕمٞمػ واعمٕمّٚمؿ 

يمؾ . واعمريض واًمٕم٤ممل واخلدم واعمٖم٤مير ذم اًمديـ واًمرأي وطمؼ اًمٙم٤مئٜم٤مت

ٟمد اهللني هذه احل٘مقق شمرشّم٥م سمِمٙمٍؾ ؾمٚمسني وشمرسمط سم٤مجلزاء اعمرشم٘م٥م ع

إطم٤ًمٟم٤ًم أو شم٘مّمػمًاني وُمـ صمّؿ وملٜمٛمٞم٦م اعمٝم٤مرات آضملامقمٞم٦مني ُمـ اًملقاصؾ 

وآٟمٗمل٤مح واًملٕم٤مون طمّلك شمّمؾ سم٤مًمٓمٗمؾ إمَِم وم٘مف إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل 

قمـ اعمٜمٙمرني وهق ُمـ أهّؿ ُم٤م جي٥م أْن شمٜملٌف ًمف إم يمل يِم٥ّم ـمٗمٚمٝم٤م قمغم 

ده٤م أمهٞم٦م ُمل٤مسمٕم٦م اًمًقاء اًمٜمٗمز اعمٓمٚمقبني إو٤موم٦م إمَِم همرؾمٝم٤م ذم أوٓ

أظم٤ٌمر اعمًٚمٛملمني وآهلامم سم٘مْم٤مي٤مهؿني وُمل٤مسمٕم٦م إطمداث اجل٤مري٦م 

 .وُمٜم٤مىمِملٝم٤مني أو شمٙمقيـ رأي طمقهل٤م

  

ٌّف ًمٜم٤م احلٙمامء شمرسمٞم٦م اإلٟم٤ًمن مت٤مُم٤ًم يمزرع اًمِمجرة وآقملٜم٤مء هب٤مني وم٢مذا  دائاًم ُم٤م يِم

ص٤محل٦م هل٤مني وآهلامم أردت ؿمجرة ُملٞمٜم٦م واومرة اًمٕمٓم٤مء ومٕمٚمٞمؽ اظملٞم٤مر اًمؽمسم٦م ال
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. سمً٘مٞمٝم٤م وقمدم إمه٤مهل٤م

ويمذًمؽ أـمٗم٤مًمٜم٤م هؿ يمٝمذه إؿمج٤مرني ويمّٚمٜم٤م يٓمٛمح ويًٕمك إمَِم أْن يٙمقن اسمٜمف 

ؿمجرة ىمقي٦م وُمٕمٓم٤مءةني شمٗمٞمد اًمٖمػم وشمًلٗمٞمدني وًمٙمـ يمؿ ُمٜم٤ّم يٕمرف يمٞمٗمٞم٦م آهلامم 

سم٤مًمِمجرةني واًمٓمرق إومْمؾ حلاميلٝم٤م وشم٘مقيٛمٝم٤م؟ ويمؿ ُمٜم٤ّم يٕمرف أمهٞم٦م اًمؽمسم٦مني هؾ 

هل ص٤محل٦م ًمٚمزراقم٦م أم ٓ؟ ويمؿ ُمٜم٤ّم ومّٙمر سم٤مٕقمِم٤مب اًمْم٤مرة اًملل شمٜمٛمق طمقهل٤م؟ 

وُمـ ُمٜم٤ّم يٕمرف ُم٘مدار ُم٤مء اًمً٘مل سمحٞم٨م ٓ يٙمقن ومٞمف إومراط وٓ شمٗمريط؟ 

يمثػمة هل إُُمقر اًملل جي٥م قمغم أسم٤مء ُمٕمروملٝم٤م وإدراك أمهٞملٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم 

ي شمٖمرس ومٞمٝم٤م هذه ًمٚمؽمسمٞم٦مني وًمٙمـ إهؿ هق إؾم٤مس واعمٜمِم٠مني وهق اًمؽمسم٦م اًم٧م

اًمِمجرةني اًملل يراد هل٤م أن شمٙمقن أومْمؾ ُم٤م ي٘مقم سمف اعمرءني ومٞمٜمٔمر إمَِم اًمؽمسم٦مني وم٢مذا 

أُّم٤م إذا يم٤مٟم٧م ؾمٝمٚم٦م . يم٤مٟم٧م صٚم٦ٌم وم٢مّن إُمر حيل٤مج ُمٜمف ضمٝمد أيمؼم وطمرص أيمؼم

اًمٖمرس وًمّٞمٜم٦مني وم٢مّن إُمر يلٓمّٚم٥م ضمٝمدًا أىمؾ واهلامُم٤ًم أسمًطني وهذا هق إُمر ٟمٗمًف 

اًمٜم٦ًٌم ًمؽمسمٞم٦م إسمٜم٤مء ذم اًمٖمرب قمـ شمرسمٞم٦م إسمٜم٤مء ذم اًمقـمـ سملم اًَمِذي خيلٚمػ ب

وم٤مًمؽمسم٦م ذم اًمٖمرسم٦م ظمّم٦ٌم سمٙمّؾ ُم٤م هق وم٤مؾمد يٖمري . إهؾ واعمٗم٤مهٞمؿ اًمّمحٞمح٦م

اإلٟم٤ًمن ًمٚملٛمّرد واًملحّرر وآٟمٓمالقني وًمذًمؽ جي٥م آهلامم سم٤مًمزرع ذم هذه 

قمغم أسم٤مء اعمٖمؽمسملم  اًمؽمسم٦م أيمثرني وآقملٜم٤مء سمف أومْمؾني وُمـ أهّؿ إُُمقر اًملل جي٥م

آهلامم هب٤م ذم شمرسمٞم٦م أسمٜم٤مئٝمؿ هل شم٠مصٞمؾ اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م وإظمالق 

. احلٛمٞمدةني وأْن يٙمقٟمقا ٟمٛمقذضم٤ًم هلؿ ذم ذًمؽ

ومٗمل اًمٕمقائؾ اًملل يٙمقن ومٞمٝم٤م إهؾ ُملامؾمٙملم وواقملم ٓ ٟمجد أّي اٟمحراف 

ذيمر أُم٤مم ُم٤م ٟمراه ُمـ ٕـمٗم٤مهلؿني أو ظمٓم٠م يّمدر ُمٜمٝمؿني وإْن يم٤من وم٢مّٟمف سمًٞمط ٓ ي

. اًمٖمػم

وجي٥م أن يزرع طم٥ّم اًمديـ واًمٗمخر ومٞمفني وشمقوٞمح ُمٕم٤مٟمٞمف وأطم٘مٞملف أُم٤مم 

إدي٤من إظمرى اًملل شمٙمقن ذم ذًمؽ اعمجلٛمعني طملك يٕمرف اًمٓمٗمؾ ُم٘مدار اًمٜمٕمٛم٦م 

. اًملل همّٞمٌٝم٤م أظمرون
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ؽ هبقيلف اإلؾمالُمٞم٦مني وسمٚمٖملف إصٞمٚم٦م اًملل شمٙمقن ًمف  ًّ  هق اًملٛم
ٍ
وأهّؿ ْرء

... ؿمّٙمؾ ًمف ُمٜم٤مقم٦م ُمـ إومٙم٤مر واعمٕمل٘مدات إظمرىطمّمٜم٤ًم وت

اًمٓمٗمؾ سمذرة ص٤محل٦مني ومٝمٜمٞمئ٤ًم عمـ قمرف يمٞمػ يرقم٤مه٤م ويٌ٘مٞمٝم٤م قمغم صالطمٝم٤م 

 ...ويزيده٤م ىمّقة وٟمقراً 

 

 *     *     *

:اهلوامش
                                                   

ني (5): شم٠مدي٥م اًمقًمدني احلدي٨م: ني يمل٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦مني سم٤مب47: 6اًمُٙمَٚمٞمْٜملني حُمََٛمد سمـ يٕم٘مقبني اًمٙم٤مذم  ( )

. شني دار اًمٙمل٥م اإلؾمالُمٞم٦َمني ـمٝمران1367شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ قمغم أيمؼم همٗم٤مريني اًمَٓمٌٕم٦م اًمث٤ّمًمث٦م 
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مناسباتىوذكروات
 

 

 

 

 
ّ
 فنش اإلٍاً اخلًٍَْ

ًّة  وأثسه عمى االنتفاضة الفمشطًن
  

 التحسٌس: إعداد 

 

 
 

آُمؼماـمقرّي٤مت أو اعمامًمؽ أو ُم٤م ُيًّٛمك سم  ّد آُمؼماـمقرّي٦م اًمٕمثامٟمّٞم٦م آظمر عُت 

قمغم ُمٜم٤مـمؼ واؾمٕم٦م ُمـ شمٗمرض ؾمٞمٓمرهت٤م ني طمٞم٨م يم٤مٟم٧م شاخلالوم٤مت اإلؾمالُمّٞم٦م»

اًمٕم٤مملني اسملداءًا ُمـ إرايض اًمؽميمّٞم٦مني إمم ُم٤ًمطم٤مت واؾمٕم٦م ُمـ اًمٌٚم٘م٤من ذم اًم٘م٤مّرة 

اًملل سم٤مشم٧م شُمًّٛمك طم٤مًمّٞم٤ًم   وٕهداٍف  ُمٜمٓم٘ملٜم٤مإوروسّمّٞم٦مني إمم اًمِمٓمر اًمٕمريّب ُمـ 

اعمٜم٤مـمؼ اًمِمامًمّٞم٦م ذم اًم٘م٤مّرة ني وصقًٓ إمم شاًمنمق إوؾمط»وُمآرب ُمٕمرووم٦م   سم٤مؾمؿ 

 .ني وُمرورًا سم٠مرض ومٚمًٓملمة اًمًٛمراءومري٘مّل إ

اؾملٛمّرت ؾمٞمٓمرة اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمّٞم٦م قمغم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمّل ًمٜمحق مخ٦ًم ىمرونني 

اًمدوًم٦م مني طمٞم٨م ؿمّٙمؾ فمٝمقر 1918اًمٕم٤مم مم وصقًٓ إم 1299اسملداءًا ُمـ اًمٕم٤مم 

ُمـ  (ٓوم٦ماًمخ)ُمٚمؽني أو   سم٤مًملًٛمّٞم٦م اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م اًمدارضم٦م آٟمذاك   ًم  اٟمل٘م٤مًٓ ًمؾاًمٕمثامٟمّٞم٦م 

 .اًمٕمرب إمم اًمٕمثامٟمّٞملم إشمراك
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ُيْم٤مف إًمٞمف    أّدى اًملٜم٤مومس آؾملٕمامرّي سملم يمٍؾ ُمـ روؾمٞم٤م وإٟمجٚمؽما وومرٟم٤ًم

إرايض شملحّقل إمم أن    قمٌف اًمٕمثامٟمّٞمقناًمدور آؾمؽماشمٞمجّل اًمٙمٌػم اًمذي ل

وُمآرب حماًل ٕـمامع ًملّمػم واًمٌٚمدان اخل٤موٕم٦م حت٧م ؾمٞمٓمرة هذه آُمؼماـمقرّي٦م 

 .اًم٘مقى إوروسّمّٞم٦م واًمٖمرسمّٞم٦م

إمم داظمؾ اًمدوًم٦م  (اعمٕمّٚم٦ٌم واعمٕمّدة ؾمٚمٗم٤مً )شمقاومد إومٙم٤مر اًم٘مقُمّٞم٦م همػم أّن 

أواُمر اًم٘مقى إوروسّمّٞم٦مني ُمـ ضمٝم٦مني إلحي٤مءات واًمٗم٤موح اًمٕمثامٟمّٞم٦مني واٟم٘مٞم٤مد اًمٕمرب 

وطم٤مًم٦م اًمْمٕمػ وآهؽماء اًمداظمكّم اًملل يم٤مٟم٧م شمٕمٞمِمٝم٤م اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمّٞم٦مني وفمٝمقر 

ُم٤م إشمراك اًمِم٤ٌمبني ُمـ ضمٝم٦ٍم ُأظمرىني ؿمّٙمٚم٧م أروّٞم٦ًم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ٟٓمحالل وؾم٘مقط 

إسّم٤من   اؿملٝمرت شمٚمؽ اًمدوًم٦م ني سمٕمد أن يم٤مٟم٧م (اخلالوم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م)يم٤من ُيٕمرف سم  

 .(رضمؾ أوروسم٤م اعمريض)سمٚم٘م٥م   قم٤معمّٞم٦م إُومم احلرب ال

  سمّمٗملٝمام  ومرٟم٤ًم وإٟمجٚمؽما يمّؾ ُمـ وىمٌؾ اٟملٝم٤مء احلرب اًمٕم٤معمّٞم٦م إُوممني قمٛمدت

إمم اىمل٤ًمم أرايض آٟمذاك آُمؼماـمقرّيللم اعمٛمّثٚمللم خلّط آؾملٕمامر اًمٖمريّب اًم٘مديؿ   

. (اشّمٗم٤مىمّٞم٦م ؾم٤ميٙمس   سمٞمٙمق)اؾمؿ قُمروم٧م ب اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمّٞم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمامني قمٛماًل سم٤مشّمٗم٤مىمّٞم٦مٍ 

يماًل ُمـ اًمٕمراق وإردن واحلج٤مز  تضمٕمؾشمٚمؽ آشّمٗم٤مىمّٞم٦م اعمِم١موُم٦م اًملل 

ًمٌٜم٤من وؾمقري٤م حت٧م يماًل ُمـ ني ووومٚمًٓملم حت٧م ؾمٞمٓمرة آٟملداب اإلٟمجٚمٞمزّي 

.  آٟملداب اًمٗمرٟمّز 

وهٙمذا يم٤منني ومام أن ارشم٤مح اًمٕمرب ُمـ أهمالل آؾملٌداد اًمٕمثاميّن اًمذي ضمثؿ 

ني طملك حت٧م اؾمؿ اإلؾمالم واخلالوم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م ـمقيٚم٦ًم قمغم صدورهؿ ىمروٟم٤مً 

ًمُلحٙمؿ  نيهمٞمقم آؾملٕمامر اًمٖمريّب اعمدهلّٛم٦م اًمًقداءجمّددًا ظمّٞمٛم٧م ومقق رؤوؾمٝمؿ 

. قم٘مقدًا ُأظمرى ُمـ اًمزُمـوُمّم٤مئر أسمٜم٤مئٝمؿ سمٛمّم٤مئرهؿ  شملحّٙمؿو نيىمٌْملٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ

ذم حتٙمٞمؿ ؾمٞمٓمرهت٤م  وظمالل هذه اعمّدةني سمذًم٧م اًمدول اعمًلٕمٛمرة ضمٝمقده٤م يم٤مُمٚم٦مً 

 .وٟمٗمقذه٤م قمغم اعمٜمٓم٘م٦م

ٟم٤مًم٧م ومٚمًٓملم ُمـ هذه إطمداث واعم١ماُمرات واخلٓمط طمّّملٝم٤مني سمؾ يم٤من هل٤م 
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ذم ُمديٜم٦م سم٤مزل  م 1897اًمٕم٤مم ُمٜمذ ٟمّمٞم٥م إؾمد ومٞمام جيري وحُي٤مك؛ سمدأ ذًمؽ 

ُمع واًملٜمًٞمؼ اًمّمٝمٞمقٟمّٞم٦م اًمٕم٤معمّٞم٦مني سم٤مًملٕم٤مون شمٜمٔمٞمامت اًمًقينّي٦مني قمٜمدُم٤م ىمّررت 

يٓمرهتؿ قمغم قمغم شمٙمريس اؾملٞمالء اًمٞمٝمقد وسشمٕمٛمؾ ني أن ّي٦مٟمجٚمٞمزاإلاًمًٚمٓم٦م 

. إرايض اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م

 وقمٛماًل هبذا آشّمٗم٤مقني ذع اًمٞمٝمقد سم٤مهلجرة إمم ومٚمًٓملم ُمـ ؿمّلك أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل

ني أُماًل سم٢مطمداث شمٖمٞمػم ؾمّٙم٤ميّن وديٛمقهمراذّم ذم ومٚمًٓملم ًمّم٤مًمح اًمٞمٝمقدني وأص٘م٤مقمف

.  ًٓ قمٚمٞمٝم٤مـمقيأُمدًا يٙمقن وم٤محت٦م قمٝمٍد ًمًٞمٓمرهتؿ 

قمغم ُمدى قم٘مديـ اعمدروؾم٦م وىمد شم٤ًمرقم٧م وشمػمة هذه اعم٤ًمقمل واعمامرؾم٤مت 

سمٜمٙم٦ٌم إقمالن دوًم٦م  م1948ني ًمللّقج ذم اًمٕم٤مم (م 1940   1920)ُمـ اًمزُمـ 

 .شُمزرع ذم ضمًد اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمّل ِمٞمل٦م ًملٙمقن همّدًة هـم٤مٟمّٞم٦م  "إهائٞمؾ"

 

 ًم٦م اًمٙمٞم٤من اًمّمٝمٞمقيّن قم٤مميسمدأت ُم٘م٤موُم٦م اًمِمٕم٥م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل ىمٌؾ شمِمّٙمؾ دو

ني وىمد رٚم٧م هذه اعم٘م٤موُم٦م   ُمٜمذ ٟمِم٠مهت٤م   صٌٖم٦ًم إؾمالُمّٞم٦مني طمٞم٨م ىم٤مُم٧م م 1948

  ُمٗملل  (احل٤مج حمّٛمد أُملم احلًٞمٜمّل )سم٘مٞم٤مدة قمددٍ ُمـ يم٤ٌمر قمٚمامء اًمديـني ُمـ أُمث٤مل 

ُمٝمّٛم٦م أيْم٤ًم ؾمٓملمني يمام يم٤مٟم٧م ًمف اًم٘مدسني ورئٞمس اعمجٚمس اإلؾمالُمّل اًمنمقمّل سمٗمؾ

٤مم)اإلذاف قمغم اعمح٤ميمؿ اًمنمقمّٞم٦م وإوىم٤مف   و ًّ قمٌد )و (اًمِمٞمخ قمّز اًمديـ اًم٘م

 .(اًم٘م٤مدر احلًٞمٜمّل 

وهتجػم أهٚمٝم٤م ُمـ دورهؿ  نيومٚمًٓملم ذم اًمٙمٞم٤من اًمّمٝمٞمقيّن اًمٖم٤مص٥م ىمٞم٤مم وسمٕمد

 اٟمخرط اًمزقمامء واًمرؤؾم٤مء واعمٚمقك اًمٕمرب   حت٧م شم٠مصمػم اًمرأي اًمٕم٤ممّ  وىمراهؿني

.  اًمّمٝم٤ميٜم٦م ودّ  اإلؾمالُمّل   ذم شمٜمٔمٞمؿ طمروب وهجامٍت 

وطمٞم٨م يم٤مٟم٧م أؾمامع  وطمٞم٨م مل يٙمـ ًمٚمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞملم ضمٝم٦م ُمٜمّٔمٛم٦م يٜملٛمقن إًمٞمٝم٤مني

اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞملم اقمل٤مدت أن شمًٛمع سمٛم٘مقًم٦م أّن ومٚمًٓملم هل ىمٚم٥م اًمٕمروسم٦م اًمٜم٤مسمضني 
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ذم شمٚمؽ أقمٞمٜمٝمؿ وهل ىمٚم٥م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمّلني وم٘مد يم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمّل أن شملٓمّٚمع 

ا ومٚمًٓملم ًمٞمٕمٞمدو (اعمًٚمٛم٦م) ذم اًمٌٚمدان اًمٕمرسمّٞم٦م (أؿمّ٘م٤مئٝمؿ)ٟمحق اعمرطمٚم٦م احلرضم٦م 

 .إًمٞمٝمؿ ُمـ أيدي هم٤مصٌٞمٝم٤م

شم٠مؾمٞمس قمددٍ يمٌػم ُمـ ٟمحق ذم أوائؾ اًمًّلٞمٜم٤متني شمقضّمف اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞمقن صمّؿ 

ُمٜمّٔمٛم٦م : اعمٜمّٔمامت واعم١مؾّم٤ًمت اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م واًمٕمًٙمرّي٦م وآضملامقمّٞم٦مني يم٤من أمّهٝم٤م

مني ووّٛم٧م صمامٟمٞم٦ًم ُمـ اعمجٛمققم٤مت 1946ةني اًملل شمِمّٙمٚم٧م قم٤مم اًملحرير اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل 

ني شمقّزقم٧م اهلامُم٤مهت٤م اًمٕم٤مُّم٦م اجلٝم٤مدّي٦م اعمًّٚمح٦مني وقمددًا يمٌػمًا ُمـ اعم١مؾّم٤ًمت اعمدٟمّٞم٦م

ّٞم٦م ٌّ  ..ني وهمػمه٤مقمغم إُمقر اًملٕمٚمٞمٛمّٞم٦مني واًمث٘م٤مومّٞم٦مني واعم٤مًمّٞم٦مني وآضملامقمّٞم٦مني واًمٓم

و  (هزيٛم٦م اًمدول اًمٕمرسمّٞم٦م) م1976وىمد ؿمٝمدت اًمٗمؽمة اًمٗم٤مصٚم٦م سملم قم٤مُمل 

شمٖمٞمػمات يمثػمة ـم٤مًم٧م اعمٜمّٔمامت  (آضملٞم٤مح اإلهائٞمكّم ًمٚمٌٜم٤من) م1982

شم٠مؾّم٧ًم جمٛمققم٤مت ضمديدةني ومٙم٤من أن واعمجٛمققم٤مت اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م اعمًّٚمح٦مني 

جم٧م سمٕمض اعمجٛمققم٤مت ذم سمٕمضني وشمِمّٕم٧ٌم ُأظمرىني ودُ جمٛمققم٤مت وشمالؿم٧م 

 .جمٛمققم٤مت إمم قمّدة أضمٜمح٦ٍم أو ؿمٕم٥م

ٟمّٔمامت ظم٤موٕم٦م   سمِمٙمٍؾ رئٞمّز   ًمل٠مصمػمات قمددٍ ُمـ اًملّٞم٤مرات يم٤مٟم٧م هذه امل

واعم٤مريمًّٞم٦مني يمام يم٤مٟم٧م يمّؾ  همػم اإلؾمالُمّٞم٦مني يم٤مًم٘مقُمّٞم٦م اًمٕمرسمّٞم٦مني وآؿمؽمايمّٞم٦مني

واطمدةٍ ُمٜمٝم٤م ُمدقمقُم٦ًم وحملْمٜم٦ًم ُمـ ىمٌؾ إطمدى اًمدول اًمٕمرسمّٞم٦مني ُم٤م ضمٕمٚمٝم٤م حمٙمقُم٦ًم 

صّمر   سم٤مًمل٤مزم   قمغم ُم٤ًمر ًمٚمًٞم٤مؾم٤مت اإلىمٚمٞمٛمّٞم٦م ًملٚمؽ اًمدولني وهذا ُم٤م أسم٤مًمٙم٤مُمؾ 

قمـ وضمٝملف   إمم اٟمحراومف ذم سمٕمض إطمٞم٤من   اعم٘م٤موُم٦م واعمقاضمٝم٦م سم٠ميمٛمٚمفني وأّدى 

ة اإلىمٚمٞمٛمّل : شم٠مصّمرًا سمًٞم٤مؾم٤مت شمٚمؽ اًمدول اًمداقمٛم٦م قمغم اًم٤ًمطمللم نيإصٚمّٞم٦م

. واًمدوًمّٞم٦م

ذم وصقل اًمِمٕم٥م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل إمم ىمّٛم٦م   يمام ٓ يزال يمذًمؽ   وىمد أؾمٝمؿ ذًمؽ 

اًمدول اًمٕمرسمّٞم٦م قمغم : وسم٤مخلّمقص نيطم٤ٌمط ُمـ آقملامد قمغم اخل٤مرجاًمٞم٠مس واإل

 .واعمٜمّٔمامت اًمدوًمّٞم٦م نياًمٕم٤معمّٞم٦مُمرايمز اًم٘مرار أو اعملخ٤مذًم٦مني 
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آطملالل  يمٞم٤من ُمع اًملل ظم٤مولٝم٤م اًمدول اًمٕمرسمّٞم٦م إمم ضم٤مٟم٥م احلروب

هذه  اعمٜمّٔمامت اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦مني طمٞم٨م سمدأت ه٤مّم ذم شمٖمٞمػم طمدثوم٘مد  اًمّمٝمٞمقيّنني

. (اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م ومّم٤مئؾ اعم٘م٤موُم٦م)شمٜمحق ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم ٟمحق أن شم٠مظمذ قمٜمقان اعمٜمّٔمامت 

حتّقًم٧م هذه اًملِمٙمٞمالت واًمٗمّم٤مئؾ اجلديدة إمم قمددٍ يمٌػم ُمـ إطمزاب 

. رومٕم٧م ؿمٕم٤مر اعم٘م٤موُم٦م ًمقاءًا هل٤م واًملٜمٔمٞمامت واعمجٛمققم٤مت اًملل

 :هذه اًملٜمٔمٞمامت واًمٗمّم٤مئؾ أهؿّ   ومٞمام يكم   ٟمقضمز 

ي٤مه قمروم٤متني صالح ظمٚمػني ظمٚمٞمؾ : أقمْم٤مؤه٤م اعم١مؾّمًقن :ـ حرـٜ ؾتح1

 اً ُمدقمقم  وٓ يزال   هذا اًملٜمٔمٞمؿ يم٤من . (أسمق ضمٝم٤مد)إسمراهٞمؿ اًمقزير اعمٕمروف سم  

 (شمّمٗمٝم٤م أُمريٙم٤م وأقمقاّن٤م)اًملل شمقصػ  ني وٓ ؾمّٞمام شمٚمؽاًمدول اًمٕمرسمّٞم٦مهم٤مًمٌّٞم٦م ُمـ 

 .ني يمٚمٞمٌٞم٤م وؾمقري٤م(اًملٓمّرف)ّي٦م اًمًٕمقدّي٦مني أو سم  قمربني يم٤مل(آقملدال)سم  

زهػم حمًـني : أٟمِم٠مه٤م اًمًقرّيقنني وُمـ أسمرز ىم٤مدهت٤م :ـ مّْيّٜ افهٚظ2َٜ

 .وقمّم٤مم اًم٘م٤ميض

ّٜٔ فتحرير ؾِجلىغ 3 رٚم٧م هذه اجلٌٝم٦م ذم سمداي٤مهت٤م أومٙم٤مر  :ـ اجلبٜٓ افديَّراض

قمٛمر أدي٥م ٟم٤ميػ طمقامت٦مني : ؾمقن هؿأقمْم٤مؤه٤م اعم١مّس . اعم٤مريمًّٞملم وقم٘م٤مئدهؿ

 .(أسمق ي٤مه)اًمِمٝمػم سم  

ّٜٔ فتحرير ؾِجلىغ 4 ـّ هذه اجلٌٝم٦م ىم٤مُم٧م  :ـ اجلبٜٓ افنًب  ئي اعم٤ٌمدقمغم شمٌ

اعم٤مريمًّٞم٦مني وذم اًمقىم٧م اًمذي يم٤مٟم٧م شمٚم٘مك ومٞمف دقماًم ُمـ ًمٞمٌٞم٤مني ومٝمل مل شمٙمـ قمغم 

 .ضمقرج طمٌشني وحمّٛمد شمٞمًػم ىم٤ٌم: أسمرز زقمامئٝم٤م. قمالىم٦ٍم ضمّٞمدة ُمع ؾمقري٤م

5 ّٜٔ  ومٚمًٓمٞمٜمّل  وهق شمٜمٔمٞمؿ :فتحرير ؾِجلىغ ـ افَٔٚدة افًّٚمٜ ـ اجلبٜٓ افنًب

سمزقم٤مُم٦م ضمقرج ) اًمِمٕمٌّٞم٦م اجلٌٝم٦م قمـ اٟمٗمّم٤مًمف سمٕمد 1968 ؾمٜم٦م ضمؼميؾ أرد أؾّمًف

 .ًمًقري٤م أطمد اًملٜمٔمٞمامت اعمقاًمٞم٦مني وُيٕمّد (طمٌش

6 ّٜٔ سمٕمد اٟمِم٘م٤مٍق طمّمؾ ذم هذه اجلٌٝم٦م شم٠مؾّم٧ًم  :ـ جبٜٓ افتحرير افٍِجلىْٔ
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ـمٚمٕم٧م يٕم٘مقبني : سم٘مٞم٤مدة يمّؾ ُمـوذًمؽ ني (ة أرد ضمؼميؾسم٘مٞم٤مد)اجلٌٝم٦م اًمِمٕمٌّٞم٦م 

٤ٌّمس  ٤ٌّمس)اعمٕمروف سم  وحمّٛمد قم  .(أسمق اًمٕم

ُمٜمّٔمامت سمرز هٜم٤مًمؽ  أقمالهني سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعمجٛمققم٤مت واًملٜمٔمٞمامت اعمذيمقرة

ُمٜمٝم٤م   قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل    يمثػمة ُأظمرى ذات ومٕم٤مًمّٞم٦م وٟمِم٤مٍط يمٌػميـ ذم ومٚمًٓملمني

. ًمٞم٦م ًمٚمٕمراقاعمقا اًمٕمرسمّٞم٦مني اًملحرير ضمٌٝم٦م

 ىمٌؾذم ُمرطمٚم٦م ُم٤م  أردٟم٤م أن ٟم٘مّٞمؿ اعمقاضمٝم٤مت اًملل ىم٤مم هب٤م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞمقنُم٤م إذا و

 اًمِمٕم٥م ٟمْم٤مٓتاًمٓمقيؾ واعمٛملّد ل شم٤مريخالآظمذيـ سمٕملم آقمل٤ٌمر  آٟملٗم٤مو٦مني

اًمّمٝمٞمقيّنني ًمقضمدٟم٤م أّن اعمجٛمققم٤مت واًملٜمٔمٞمامت  اًمٙمٞم٤من شم٠مؾمٞمس ُمٜمذ اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل 

ُم٤م ىمٌؾ آٟملٗم٤مو٦م مل شمًلٓمع أن حتّ٘مؼ ٟمل٤مئ٩م  واًمٗمّم٤مئؾ اًملل شمِمّٙمٚم٧م ذم ُمرطمٚم٦م

ُمقطّمدة  ومٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م دوًم٦مٍ  إىم٤مُم٦م هل مل شمٗمِمؾ ومح٥ًم ذم؛ إذ إجي٤مسمّٞم٦م ُمٚمٛمقؾم٦م

سمؾ زادت قمغم ذًمؽ سم٠من اقمؽموم٧م رؾمٛمّٞم٤ًم سمقضمقد اًمٙمٞم٤من اًمّمٝمٞمقيّن قمغم  وُمًل٘مّٚم٦مني

 ُمـ اًمٜمٔم٤مم (ُمـ اًمقضمقد اًمٕمزم قمغم إزاًم٦م إهائٞمؾ)ني وأًمٖم٧م ُمٌدأ أرض ومٚمًٓملم

اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦مني سمؾ وصؾ إُمر سمٌٕمض هذه اًملٜمٔمٞمامت إمم  اًملحرير عمٜمٔمٛم٦م ّد إؾم٤م

 !!طمّد اقمل٤ٌمر اًمٙمٗم٤مح اعمًّٚمح ومٕماًل همػم ُمنموع

 

اعم٤ًمقمل واجلٝمقد اًملل  ًمٗمِمؾ اًمرئٞمًّٞم٦م إؾم٤ٌمب إمم مجٚم٦ٍم ُمـ هٜم٤مه٤م ٟمِمػم 

 :ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م ُم٤متاعمٜمظّ سمذًملٝم٤م 

 واًملٜمٔمٞمامت أومٙم٤مراً  اجلامقم٤مت شمٌٜم٧ّم هذهوم٘مد  يقًمقضمّٞم٦منياخلالوم٤مت إيد (أ

ّٓ ذم اًمٕمٚمامٟمّٞم٦م واًمدقمقة إمم إىمّم٤مء  وأيديقًمقضمّٞم٤مت خملٚمٗم٦مني ٓ شمِمؽمك ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م إ

أّدى  إُمر اًَمِذي واًم٘مقُمّٞم٦م وهمػمه٤مني وآؿمؽمايمّٞم٦م اًمديـ قمـ اًم٤ًمطم٦مني يم٤معم٤مريمًّٞم٦م

ا قمغم ُمًلقى اعمقىمػ ُمـ ومقارق يمٌػمة واظملالوم٤مت ؿم٤مؾمٕم٦م ومٞمام سمٞمٜمفسمروز إمم 

 .اًم٘مْمّٞم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦مني ومْماًل قمـ اًمًٞم٤مؾم٤مت وإؾمٚمقب واعمامرؾم٦م وإداء
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 أّدت اخلالوم٤مت اًمٗمٙمرّي٦م :اخلالوم٤مت ذم يمٞمٗمّٞم٦م اعمقاضمٝم٦م واًملّمّدي (ب

ذم  اًملٜمٔمٞمامت إمم سمروز ظمالوم٤مت ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م سملم هذهاًملل ٟمِم٧ٌم واًمٕم٘م٤مئدّي٦م 

اقملٛمدت سمٕمض اعمجٛمققم٤مت ـمري٘م٦م اعمقاضمٝم٦م  اعمقاضمٝم٦م أيْم٤ًمني ومٌٞمٜمام أؾمٚمقب وّن٩م

ـّ اهلجامت اًم٘مٞم٤مم بُمع اًمٕمدّو اًمّمٝمٞمقيّن داظمؾ إرايض اعمحلّٚم٦م قمؼم اعم٤ٌمذة  ؿم

اعمًّٚمح٦م واًمٕمٛمٚمّٞم٤مت اًم٘مل٤مًمّٞم٦مني ذه٧ٌم جمٛمققم٤مت ُأظمرى إمم أّن اعمقاضمٝم٦م جي٥م أن 

املني اًمّمٝمٞمقٟمّٞم٦م ذم خملٚمػ دول اًمعًملٓم٤مل اعمٜمّٔمامت واجلامقم٤مت واًمِمخّمّٞم٤مت متلّد 

واًم٘مٞم٤مم  نياظملٓم٤مف اًمٓم٤مئرات: أقمامٍل ُمـ ىمٌٞمؾإمم    قمٛمٚمّٞم٤ًم   وحتّقل سمٕمْمٝمؿ

قمغم اًملحريض وإؿمٕم٤مل وملٞمؾ سمٕمٛمٚمّٞم٤مت شمٗمجػم وشمٗمخٞمخني ومٞمام قمٛمؾ آظمرون 

. اًمثقرة

سملم هذه  أّن قمدم اًملٜمًٞمؼ :إُمر اعمٝمّؿ اًمذي دمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف هٜم٤م

احل٤مٓت   إمم اًمٍماع  ُمـ يراًمٙم٨م دومع هب٤م   ذم أؾمٚمقب اعمقاضمٝم٦مني اعمجٛمققم٤مت ذم

 .اًمؽميمٞمز قمغم ُمقاضمٝم٦م اًمّمٝمٞمقٟمّٞم٦م ُمـ واًملٜم٤مطمر ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م سمدًٓ 

 .اٟمٕمدام اًم٘مٞم٤مدة اعمقطّمدة (ج

ؾمٕمك اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞمقن إمم : ارشم٤ٌمط اعمجٛمققم٤مت اعمًّٚمح٦م سم٤مًمدول اًمٕمرسمّٞم٦م (د

اًملخّٚمص ُمـ اًمْمٖمقـم٤مت اًملل يم٤مٟم٧م مت٤مرس قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ىمٌؾ اإلٟمجٚمٞمز 

وزقمامء ّي٦م اعمًّٚمح٦مني ومٓمرىمقا   ذم اًمٌداي٦م   أسمقاب ُمٚمقك وأُمراء واًمٕمّم٤مسم٤مت اًمٞمٝمقد

اًمٕمربني وٟم٤مؿمدوهؿ اًملدظّمؾ ًملخٚمٞمّمٝمؿ ُمـ هذا اًمقوعني ذم اًمقىم٧م اًمذي يم٤من 

إلٟمجٚمٞمز سمؾ إدوات وإذٟم٤مبني ل نيقمٛمالءيامرؾمقن دور الومٞمف ه١مٓء أٟمٗمًٝمؿ 

 .ذم اعمٜمٓم٘م٦موًمٚمٛمِم٤مريع اًمٖمرسمّٞم٦م 

ني يم٤مٟم٧م شمٜمٌثؼ سملم قمغم ٟمٓم٤مٍق واؾمع صمّؿ سمٕمد هتجػم اًمِمٕم٥م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل 

اًماّلضمئلم اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞملم ذم يمّؾ دوًم٦ٍم ُمـ اًمدول اًملل ُهّجروا إًمٞمٝم٤م جمٛمققم٦م شمّدقمل 

اًم٘مل٤مل واعمقاضمٝم٦مني ًمٙمٜمّٝم٤م يم٤مٟم٧م شم٘مع حت٧م شم٠مصمػم ؾمٞم٤مؾم٤مت اًمدوًم٦م اًملل هل ومٞمٝم٤مني 

وىمراءاهت٤م اعمداومع اًمرئٞمّز قمـ ؾمٞم٤مؾم٤مت شمٚمؽ اًمدوًم٦م هل ًمدرضم٦م أن شمّمػم 
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.  اه اًم٘مْمّٞم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦مشم٩موُمقاىمٗمٝم٤م 

 سمِم٠من ُملٕم٤مرو٦م ٟمٔمر هذه اًمدول اًملل يم٤مٟم٧م هل٤م وضمٝم٤متوُمـ ضم٤مٟمٌٝم٤مني وم٢مّن 

 وّد سمٕمضنياًمٗمئ٤مت واعمجٛمققم٤مت اعم٘م٤مشمٚم٦م ومٚمًٓملمني أظمذت شمٜمح٤مز ًمّم٤مًمح سمٕمض 

ذًمؽ يمام طمدث  وّد سمٕمْمٝمؿني شم٘مقم سمٛمامرؾم٤مت قمٜمٞمٗم٦م  أطمٞم٤مٟم٤ًم   طملك أّّن٤م يم٤مٟم٧م 

. إردن ذم إؾمقد اجلٛمٕم٦م يقم

اشّمًٛم٧م اعمقاضمٝم٤مت اًملل ظم٤مولٝم٤م : وقمدم اؾملٛمرارّيلٝم٤م اعمقاضمٝم٤متشم٘مّٓمع  (ه 

سم٤مًمل٘مّٓمع واًماّلاؾملٛمرارّي٦مني إُمر  ذم ُمرطمٚم٦م ُم٤م ىمٌؾ آٟملٗم٤مو٦م اًمٗمّم٤مئؾ اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م

 . اًمذي ُمٜمع وصقهل٤م إمم ٟمل٤مئ٩م ضمّدّي٦م ُمٚمٛمقؾم٦م

اًملل قم٤مٟم٧م اًمٕم٤مرُم٦م اًملل شمٗمِّم٧مني و هذه اعمِمٙمالت واًمٕمقائؼني وهذه اًمٗمقى

شمٔمٝمػم ىمْمّٞم٦م اًم٘مدرة قمغم طمريم٦م اًمٙمٗم٤مح اعمًّٚمح اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّلني ُمْم٤موم٤ًم إمم قمدم  ُمٜمٝم٤م

ومٚمًٓملم يم٘مْمّٞم٦ٍم وـمٜمّٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م ذم ُمرطمٚم٦م ُم٤م ىمٌؾ آٟملٗم٤مو٦مني يمّؾ ذًمؽني طم٤مل دون 

ـٍ واطمٍدني ُمقطّمدني أن يًػم يمٗم٤مح اًمِمٕم٥م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل ذم ادّم٤مه شمش يمٞمؾ وـم

 .وُمًل٘مّؾ 

ني وؾمػم اًمدول اًمٕمرسمّٞم٦م ذم ك اًمٗمؽمةوىمد أّدى شمثٌٞم٧م دقم٤مئؿ دوًم٦م إهائٞمؾ ذم شمؾ

وإطم٤ٌمٍط ادّم٤مه اًملًقي٦م ُمٕمٝم٤مني أّدى إمم وىمقع اًمِمٕم٥م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل شمدرجي٤ًم ذم ي٠مٍس 

.  ُمـ ُمثؾ هذا اًمٜمقع ُمـ اعمقاضمٝم٤مت يـؿمديد

 .هذا ُمـ ضمٝم٦م

يم٤من ٟٓمٌالج ٟمقر اًمثقرة اإلؾمالُمّٞم٦م اإليراٟمّٞم٦مني وإطمٞم٤مء وم٘مد وُمـ ضمٝم٦ٍم ُأظمرىني 

قمغم اًمٙم٤مُمٚم٦م اًم٘مدرة    اإلؾمالُمّل   اًمققمل سم٠مّن ًمٚمديـاًمٗمٙمر اًمديٜمّلني واٟملِم٤مر 

ني يم٤من هلذا يمّٚمف دور ُمٕم٤مجل٦ًم واىمٕمّٞم٦م وقمٍمّي٦م ُمٕم٤مجل٦م اعم٤ًمئؾ آضملامقمّٞم٦م واًمًٞم٤مؾمّٞم٦م

وضمٝملف و ُم٤ًمره إصكمّ يمٌػم ذم حتقيؾ ُم٤ًمر يمٗم٤مح اًمِمٕم٥م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل ٟمحق 

ًمٞمّمؾ ةني اًمّمحٞمح٦مني سمحٞم٨م اُملزج هذا اًمٙمٗم٤مح سم٤معمٕمل٘مدات وإومٙم٤مر اإلؾمالُمّل 

يم٤من أّن اإلؾمالم : اًمٜم٤مصٕم٦م اًملل ُمٗم٤مده٤مىمٞم٘م٦م اًمحاًمِمٕم٥م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل إمم سمذًمؽ 
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 .آطملالل اًمّمٝمٞمقينّ ٟمػم هق اًمٓمريؼ اًمقطمٞمد ًملحرير أرض ومٚمًٓملم ُمـ وؾمٞمٌ٘مك 

ومٞمام  ٟمًلٕمرض اًمٗمٚمًٓمٞمٜملني اًمٜمْم٤مل ـمٌٞمٕم٦م شمٖمػم ًمٙمٞمٗمٞم٦م أومْمؾ ومٝمؿ أضمؾ وُمـ

مم وٓدة آٟملٗم٤مو٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م اًملل أّدت إواعمٕمٓمٞم٤مت قمددًا ُمـ اًمٕمقاُمؾ  يكم

. ومٚمًٓملم ذم (اإلؾمالُمّٞم٦م إصقًمّٞم٦م)ُم٤م ُيًّٛمك سم   ةوًمٞمدسمّمٗملٝم٤م 

 

1 ّٜٔ ّٜٔ اإليرإ  :ـ إتهٚر افثقرة اإلشالم

 قم٤مم طمرب ذموطمٚمٗم٤مئٝم٤م  أُم٤مم إهائٞمؾ اًم٘م٤مؾمٞم٦م ؿمّٙمٚم٧م هزيٛم٦م اًمٕمرب

طمٞم٨م زرقم٧م شمٚمؽ  اًمٕمرسمّٞم٦مني ًم٘مقُمّٞم٦مرات اشمّٞم٤موذريٕم٤ًم ل ومِماًل طم٘مٞم٘مّٞم٤مً م 1967

 اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل  ىمٚمقب أسمٜم٤مء اًمِمٕم٥م ظمٞم٦ٌم أُمؾ ىمقّي٦م ذمصدُم٦ًم يمٌػمة و اهلزيٛم٦م اًمٜمٙمراء

قمٚمامٟمّٞم٦م ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾني ُم٤م ؿمّٙمؾ قم٤مُماًل ُمـ  ارشمٌٓمقا ًمًٜمقاٍت سم٠مومٙم٤مرٍ  اًمذيـ

 اإلؾمالُمّٞم٦م   ُمـ ٟم٤مطمٞم٦ٍم ُأظمرى   ًملٌنّم  وضم٤مءت اًمثقرة. اًمداظمؾ ًمٔمٝمقر آٟملٗم٤مو٦م

  .سمٗملح جم٤مٍٓت ضمديدة ًمٚمٙمٗم٤مح واعمقاضمٝم٦م

اًمديـ ني فمٝمر اعمٗمّمٚمّٞم٦م ُمـ شم٤مريخ إُّم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م واإلؾمالُمّٞم٦م ذم شمٚمؽ احل٘م٦ٌم

سمقصٗمف أيديقًمقضمٞم٤م ومّٕم٤مًم٦م وُم١مصّمرة قمغم اًم٤ًمطم٦م اًمدوًمّٞم٦مني ؾمٞم٤مؾمّٞم٤ًم  ّي اإلؾمالم

دًا  نيوومٙمرّي٤مً  واضملامقمّٞم٤مً  ًّ  رانإي ٟمٔم٤مم مجٝمقرّي٦م ذمسمِمٙمٍؾ شمٓمٌٞم٘مّل قمٛماليّن ُملج

 قمـ ذًمؽ اًمٜمٔم٤مم اًمذي أظمذ قمغم قم٤مشم٘مف وشمٌٜمّك سم٤مًمٙم٤مُمؾ ُمٝمّٛم٦م اًمدوم٤مع اإلؾمالُمّٞم٦مني

 ًمٙمّؾ  اًمٜمٝم٤مي٦م إُومم اًملل أقمٚمٜم٧م سمداي٦م ُمِمّٙماًل سمذًمؽ اًمنمارة اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦مني اًم٘مْمّٞم٦م

؛ اعمٔمٚمقم واعمْمٓمٝمد واًم٘مٜمقط اًمذي يم٤من يِمٕمر سمف ؿمٕم٥م ومٚمًٓملم اًمٞم٠مس هذا

اإلؾمالُمّٞم٦مني شمّؿ حتريؽ وشمٗمٕمٞمؾ ىمٓم٤مع همّزة طمٞم٨م إّٟمف ُم٤ٌمذًة سمٕمد اٟملّم٤مر اًمثقرة 

.  ذم ومٚمًٓملم (سمٚمقٟمف اإلؾمالُمّل )ًمٞمٙمقن اعمريمز إّول ًمٚمجٝم٤مد 

 أصمره اًم٤ٌمًمغ قمغم اخلٛمٞمٜمل إلُم٤ممل ذًمؽ احلْمقر اًمٙمٌػم قمغم اًم٤ًمطم٦مل ويم٤من

ًمدهيؿ اًم٘مقّي وؿمٕمر اجلٛمٞمع سمقضمقد اًمداومع  اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞملمني وملماعمثّؼ اًمٜمخ٥م و
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 سمِمٙمٍؾ قمٛمكّم ذم اخلٛمٞمٜمّل  وأومٙم٤مر اإلُم٤مم ًمٞمؿشمٕم٤م شمٓمٌٞمؼ ؾمٌؾ قمـ شمٗملٞمشًمؾ

  .ومٚمًٓملم

قم٤مدت اًم٘مْمّٞم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م إمم ىمٚم٥م طمريم٦م اًمٜمٝمْم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م  وهٙمذاني

ىمد ظمرج  أن يم٤من اإلؾمالم ذم اخلٛمًٞمٜم٤مت واًمًّلٞمٜم٤مت واًمًٌٕمٞمٜم٤مت اعمٕم٤مسةني سمٕمد

ُمٕمٝم٤م هذا اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّلني ًملٜمل٘مؾ اًم٘مْمّٞم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م طم٤مُمٚم٦ًم  واسملٕمد مت٤مُم٤ًم قمـ اعمِمٝمد

. رصٞمد اجلديد عمقاضمٝم٦م فم٤مهرة دوًم٦م إهائٞمؾال

اًملل يم٤مٟم٧م  واًملْمحٞم٦مني واًمِمٝم٤مدة اجلٝم٤مد وُمٜمذ ذًمؽ احللمني ؾم٤مدت ُم٤ٌمدئ

واًم٘مٞمؿ اًملل رومٕملٝم٤م ورٚملٝم٤م اًمثقرة اإلؾمالُمّٞم٦م اإليراٟمّٞم٦مني وحتّقًم٧م  هل اًمِمٕم٤مرات

 .حلريم٦م اًمٙمٗم٤مح واعمقاضمٝم٦م ذم ومٚمًٓملم أؾم٤مؾمّٞم٦م هذه اعم٤ٌمدئ إمم ُم٤ٌمدئ

 و
ٍ
هذا ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اًمٜم٤مـمؼ سم٤مؾمؿ طمريم٦م اجلٝم٤مد اإلؾمالُمّل اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م ذم ًم٘م٤مء

إّن ؿمٕمٌٜم٤م اًمٞمقم ىمد »: ني قمٜمدُم٤م ىم٤مل1988ذم ديًٛمؼم  مجٕمف سم٤مإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل

اٟمخرط ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٕمدّو سم٤مؾمؿ اإلؾمالم وحت٧م رايلفني وإّن اٟملٗم٤مولٜم٤م اإلؾمالُمّٞم٦م 

ّٓ اٟمٕمٙم٤مس اعم٤ٌمريم٦م اًملل ٟمراه٤م اًمٞمقم وشمروّن٤م ذم وـمٜمـ ا احلٌٞم٥م ومٚمًٓملم ُم٤م هل إ

ًمٜمقر صمقرشمٙمؿ اإلؾمالُمّٞم٦م اعمٔمّٗمرةني هذه اًمثقرة اًملل يم٤من هل٤م إصمر اًمٙمٌػم ذم إجي٤مد 

.  «أيمؼم وأهّؿ اًملحّقٓت ذم قمٍمٟم٤م اًمراهـ

قمغم اعمٗم٤مهٞمؿ واًمِمٕم٤مرات إؾم٤مؾمّٞم٦م اًملل رومٕملٝم٤م اًمثقرة اًم٤ٌمًمغ وسمٕمد شم٠ميمٞمده 

قمّٚمٛم٧م ؿمٕمٌٜم٤م اًمٌٓمؾني وأُّملٜم٤م اإلؾمالُمّٞم٦م  يٛمقٟم٦مامل إّن صمقرشمٙمؿ»: اإلؾمالُمّٞم٦م أو٤مف

اًمٙمٌػمةني أّن اجلٝم٤مد واًم٘مل٤مل واعم٘م٤موُم٦م هق ـمري٘مٝم٤م وظمٞم٤مره٤م اًمقطمٞمدني قمغم ظمٓمك 

واًمٕمٔمامء اعم١مُمٜملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمف ذم صدر اإلؾمالمني  ٟمٌّل اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ

أّن ؿمٕمٌٜم٤م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل ًمٞمٕمل ضمّٞمدًا  وإنّ . واًمذيـ شم٤مسمٕمقا هذا اًمٓمريؼ ُمـ سمٕمده

ـمريؼ اجلٝم٤مد واًمٙمٗم٤مح اعمًّٚمح هلق ـمريؼ ـمقيؾ وؿم٤مّقني وُمع ذًمؽني وم٢مّن ًمدى 

ؿمٕمٌٜم٤م إسارًا قمغم أن يرومع اًمِمٕم٤مرات ٟمٗمًٝم٤م اًملل يمٜملؿ أٟملؿ ُمـ اعمٜم٤مديـ هب٤مني 

ّٓ اهلل): وهل ؿمٕم٤مرات  .«(اًمٜمٍم ًمإلؾمالم)و (اهلل أيمؼم)ني (ٓ إًمف إ
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 اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞملم   ُملحّدصم٤ًم ىم٤مل اًمِمٞمخ أؾمٕمد اًملٛمٞمٛمّل   أطمد اًم٘مٞم٤مدّيلمُمـ ضم٤مٟمٌفني 

قمـ اًمٌّمامت وأصم٤مر اعمٕمٜمقّي٦م اًملل شمريملٝم٤م اًمثقرة اإلؾمالُمّٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمّلني 

ىمٌؾ ىمٞم٤مم اًمثقرة اإلؾمالُمّٞم٦م اإليراٟمّٞم٦مني يم٤من اإلؾمالم »: وسم٤مخلّمقص ذم ومٚمًٓملم

هم٤مئ٤ًٌم مت٤مُم٤ًم قمـ ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م واعمقاضمٝم٦مني سمؾ طملك قمغم ُمًلقى اعمّمٓمٚمح٤متني 

: ُأظمرىني ُمـ ىمٌٞمؾوُمٗمردات يم٤مٟم٧م شُمًلٕمٛمؾ أًمٗم٤مظ  (اجلٝم٤مد) ومٌدل يمٚمٛم٦م

ًم٘مد اؾملٓم٤مقم٧م اًمثقرة اإلؾمالُمّٞم٦م أن شمٙمّرس قمٛمٚمّٞم٤ًم ذم . ..و (اًمٙمٗم٤مح)و (اًمٜمْم٤مل)

ذ ٟمِم٠مشمف إُوممني وهل طم٘مٞم٘م٦م أّن أرض ومٚمًٓملم احل٘مٞم٘م٦م اًملل ضم٤مء هب٤م اإلؾمالم ُمـ

 .«اإلؾمالم واجلٝم٤مد هق ؾمٌٞمؾ اخلالص اًمقطمٞمد هلذه إُّم٦م

رضمؾ اًمديـ اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل اعمٕمروفني واًمذي    ى اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز قمقدةأريمام 

صمقرة »أّن   ُيقَصػ سم٠مّٟمف اعمرؿمد اًمروطمّل واًمٗمٙمرّي حلريم٦م اجلٝم٤مد اإلؾمالُمّل 

اخلٛمٞمٜمّل هل أهّؿ وأيمثر اعم٤ًمقمل ضمّدّي٦ًم ذم ادّم٤مه حت٘مٞمؼ اًمّمحقة اإلؾمالُمّٞم٦م اإلُم٤مم 

ران اعمًٚمٛم٦م هل اًمدوًم٦م اًمقطمٞمدة وأّن إي... وشمقطمٞمد يمٚمٛم٦م اًمِمٕمقب اإلؾمالُمّٞم٦م

 .«اًملل شم٠مؾّم٧ًم ومتريمزت ومتحقرت طمقل ىمْمّٞم٦م ومٚمًٓملم

ّٜٔ)ـ حرـٜ إحٔٚء افديـ وصحقة افًٚ  اإلشالمّل  2 ّٜٔ اإلشالم  :(إصقف

ني قم٤مد اًمديـ ًمٞمدظمؾ جمّددًا م1979ُمع اٟملّم٤مر اًمثقرة اإلؾمالُمّٞم٦م اإليراٟمّٞم٦م قم٤مم 

ويمٌػم ذم اعمج٤مٓت اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م  إمم خملٚمػ اًم٤ًمطم٤متني وًمٞمٙمقن ًمف دور وم٤مقمؾ

وىم٤مم ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمّل سم٤مخلّمقص ذائح واؾمٕم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم . وآضملامقمّٞم٦م

ؿمٞمئ٤ًم   ُمٕمؽمك اعمقاضمٝم٦م واًملّمّديني واؾملٓم٤مقمقا هب٤م رٚمقا هقّيلٝمؿ اًمديٜمّٞم٦م ودظمٚمقا 

أن حُيدصمقا اًمٕمديد ُمـ اًملحّقٓت اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م وآضملامقمّٞم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦مني طملك   ومِمٞمئ٤ًم 

ني «إصقًمّٞم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م»سم٤مؾمؿ اًمٞمقم شمِمّٙمؾ ُمٜمٝمؿ شمّٞم٤مر يمٌػم وِملّد سم٤مت ُيٕمرف 

.  (وإن يم٤من هذا آؾمؿ ىمد ُيٕمٓمك ُمداًمٞمؾ ؾمٚمٌّٞم٦م ذم سمٕمض إوؾم٤مط)

أصّمر هذا اًملّٞم٤مر ذم اًمٙمثػم ُمـ اعمٗمّٙمريـ واًمٕمٚمامء اإلؾمالُمّٞملمني واؾملٓم٤مع أن يٖمػّم 

وؾم٤مط اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦مني طمٞم٨م وضمٝم٦م اًم٘مل٤مل واعمقاضمٝم٦مني وسم٤مخلّمقص ذم إوضمف و
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اٟملنمت اعمٔم٤مهر اإلؾمالُمّٞم٦مني يم٤محلج٤مبني واحلْمقر ذم اعم٤ًمضمدني وحتّقًم٧م 

اعم٤ًمضمد إمم ُمرايمز ًمٚمٜمِم٤مط واعمقاضمٝم٦مني وقم٤مدت اجل٤مُمٕم٤مت اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م أيْم٤ًم 

ؿمقـم٤ًم يمٌػمًا ذم ُمـ اًملِمٙمٞمالت اإلؾمالُمّٞم٦مني ىم٤مـمٕم٦ًم ًملٙمقن ُمٜمٓمٚم٘م٤ًم ًمؼموز اًمٕمديد 

ُمل٘مّدُم٦ًم سمذًمؽ قمغم ؾم٤مئر إومٙم٤مر واعمدارس  جم٤مل اًمٜمِم٤مـم٤مت آضملامقمّٞم٦مني

سمٚمٖم٧م احلريم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م ذروة ٟمِم٤مـمٝم٤م ذم يم٤من أن و. واًملّٞم٤مرات همػم اإلؾمالُمّٞم٦م

 .اًمٜمج٤محني سمػمزي٧مني همّزةني سمٞم٧م اعم٘مدسني واخلٚمٞمؾ: ضم٤مُمٕم٤مت

ّٜٔ إػ ضريؼ مجلدود 3  :ـ وصقل ادّْيامت واجلامظٚت افٍِجلىْٔ

وظمالل . ل ومٚمًٓملم ُمـ ىمٌؾ اًمّمٝم٤ميٜم٦مأيمثر ُمـ مخًلم قم٤مُم٤ًم ُمّرت قمغم اطملال

 اًملل اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م اعمجٛمققم٤مت واًمٗمّم٤مئؾ ُمـ اًمٗمؽمة اعمديدةني سمرزت اًمٕمديد هذه

.  ومٚمًٓملم وحترير وُمقاضمٝم٦م اًمّمٝمٞمقٟمّٞم٦م رومٕم٧م ؿمٕم٤مر ىمل٤مل إهائٞمؾ

اًمٜمٓم٤مق اًملل  اًمقاؾمٕم٦م اًمْمّج٦م اًمٙمٌػمة ورالت اًمدقم٤مي٦م ُمـ سم٤مًمرهمؿًمٙمـني وو

أطمٞم٤مٟم٤ًم ُمـ ىمٌؾ اًمٗمّم٤مئؾ أٟمٗمًٝم٤مني وأطمٞم٤مٟم٤ًم ُأظمرى ُمـ  نييم٤من ُيرّوج هل٤م هلذه اًمٗمّم٤مئؾ

 ّٓ اًمدوم٤مع قمـ جم٤مل ذم ُمٜمٝم٤م أّّن٤م مل شملٛمّٙمـ ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمام هق ُمٓمٚمقب  ىمٌؾ اًمٕمدّوني إ

يمام مل يلٛمّٙمـ أطمد ُمـ اعمجٛمققم٤مت . اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل اعمٔمٚمقم طم٘مقق اًمِمٕم٥م

وإطمزاب اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م أن ي١مؾّمس عمقاضمٝم٦ٍم ؿم٤مُمٚم٦م واؾمٕم٦م اًمٜمٓم٤مق وّد 

اىملٍمت اعمقاضمٝم٤مت اًملل ظم٤مولٝم٤م هذه اعمجٛمققم٤مت قمغم هٙمذا و. هٞمقٟمّٞم٦ماًمص

طمّد اعمقاضمٝم٦م اإلقمالُمّٞم٦م واًملٛمقوع اًمًٞم٤مّد ظم٤مرج طمدود إرايض اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦مني 

وأُّم٤م ذم اًمداظمؾني وم٤مىملٍم إُمر قمغم سمْمع قمٛمٚمّٞم٤مت اإليذاء اعمحدودة واعمقوٕمّٞم٦م 

ة اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م قمغم اعمدى ُم٤ًمر وُمّمػم اًم٘ميّض اًملل مل يٙمـ هل٤م أدٟمك شم٠مصمػم قمغم 

 .اًمٓمقيؾ

قمغم يّن اعمٔمٚمقمني ُمـ ضم٤مٟم٥ٍمني إمم ؿم٤مهد قمٞم٤مٍن وسمذًمؽ حتّقل اًمِمٕم٥م اًمٗمٚمًٓمل

قمدم ٟمج٤مح اعمقاضمٝم٤مت اًملل ىم٤مدهت٤م اعمٜمّٔمامت اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م اعمًل٘مّرة ظم٤مرج ومِمؾ و

ًم٦مني حترير إرايض اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م اعمح٧مأرايض ومٚمًٓملمني وقمدم شم٠مصمػمه٤م قمغم ُمًػمة 
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ني ودقم٤مئؿ دوًملٝمؿ ظمرني إمم ؿم٤مهد قمغم شمثٌٞم٧م اًمّمٝم٤ميٜم٦م عمقاىمٕمٝمؿوُمـ ضم٤مٟم٥ٍم آ

ني وشمرؾمٞمخ أىمدام يمٞم٤من قمغم ُمًلقًى يمٌػم وشمقؾمٞمع ٟمٓم٤مق اعمًلقـمٜم٤مت اًمّمٝمٞمقٟمّٞم٦م

 .ذم شمٚمؽ إرض اعم٤ٌمرك ُم٤م طمقهل٤م آطملالل اًمّمٝمٞمقينّ 

اًمّمٝم٤ميٜم٦م ُمـ  اي ُم٤مرؾمفتال وـم٤متاًمْمغشُمْم٤مف إًمٞمف    هذا اًمٞم٠مس ُمـ اخل٤مرج

ىمٓم٦م آٟمٓمالق حلريم٦م آٟملٗم٤مو٦مني اًملل شمٕمٜمل   سم٤ًٌمـم٦م   اًم٘مٞم٤مم ؿمّٙمؾ ن   اًمداظمؾ

اًمٗمٙمر قمغم سم٤مٓقملامد قمغم اًمٜمٗمسني و نيداظمؾ إرايض اعمحلّٚم٦مُمـ وآٟملٗم٤مو٦م 

 .(احلج٤مرة)ني وقمغم اإلُمٙم٤مٟم٤مت اعملقوّمرة واعمل٤مطم٦م (اإلؾمالم)إصٞمؾ 

 :ـ خٔبٜ إمؾ مـ حتّرـٚت افدول إُخرى ومّٗشجلٚت ادجتّع افدويلّ  4

ىمّدُم٧م اعمح٤مومؾ اًمدوًمّٞم٦م قمددًا ُمـ احلٚمقل وآىمؽماطم٤مت واًمٌٞم٤مٟم٤مت اخلل٤مُمّٞم٦مني 

ـّ هذه احلٚمقل وآىمؽماطم٤مت مل شمٗمِمؾ ذم احلّد ُمـ اطملالل إرايض  ًمٙم

ؿمّٙمٚم٧م اقمؽماوم٤ًم رؾمٛمّٞم٤ًم سمقضمقد هذا اًمٙمٞم٤من    أيْم٤ًم   اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م ومح٥ًمني سمؾ إّّن٤م

. ًمٖم٤مص٥ما

ي يم٤مٟم٧م شمّدقمل اًمدوم٤مع قمـ اًمِمٕمقب اًم٧م (اًمِم٘مٞم٘م٦م)يمام أّن اًمدول اًمٕمرسمّٞم٦م 

 ُمـ احل٘مقق وإرايض اًمٕمرسمّٞم٦م مل شُمقوّمؼ أصاًل ذم إطم٘م٤مق أو اؾملع
ٍ
ادة رء

. اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م

طمٞم٨م يم٤مٟم٧م    وسمٕمد اشّمٗم٤مىمّٞم٦م يم٤مُم٥م ديٗمٞمد وقمقدة اًمٕمالىم٤مت اًمٕمرسمّٞم٦م ُمع ُمٍم

طمّمؾ ًمدى اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞملم ىمٜم٤مقم٦م    ىمد ىُمٓمٕم٧م قمغم ظمٚمٗمّٞم٦م هذه آشّمٗم٤مىمّٞم٦م اعمِم١موُم٦م

يمام . ؾمخ٦م سم٠مّّنؿ ٓ يٜمٌٖمل أن يٕمّقًمقا يمثػمًا قمغم ُم٤ًمقمل وحتّريم٤مت اًمدول اًمٕمرسمّٞم٦مرا

أدريمقا ضمّٞمدًا أّن اعمٜمّٔمامت واعمح٤مومؾ اًمدوًمّٞم٦مني طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ظم٤موٕم٦ًم سم٤مًمٙم٤مُمؾ ًمٜمٗمقذ 

دور احل٤موـ  اًم٘مقى اًمٕمٔمٛمكني وٓ ؾمّٞمام اًمقٓي٤مت اعمّلحدة إُمريٙمّٞم٦مني ومٝمل شمٚمٕم٥م

وأّن آىمؽماطم٤مت وُمِم٤مريع احلٚمقل اًملل شمّمدر ني واعمح٤مُمل إّول قمـ إهائٞمؾ

قمٜمٝم٤م ٓ شمّم٥ّم أسمدًا ذم ص٤مًمح اًم٘مْم٤مي٤م واعمٓم٤مًم٥م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦مني وأّن شمٕمٚمٞمؼ أُم٤مل 

ّٓ شمٙمرار ٕظمٓم٤مء اعم٤ميض  .قمغم هذه اعم١مؾّم٤ًمت ُم٤م هق إ
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 :ـ إتهٚر ادَٚومٜ دم فبْٚن 5

إمم م  1982قمغم ًمٌٜم٤من ذم اًمٕم٤مم  اًمِم٤مُمؾ اًمذي ؿمٜمّلف إهائٞمؾ أّدى اًمٕمدوان

ا شمِمّٙمؾ اعم٘م٤موُم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م ذم صٗمقف أسمٜم٤مء اًمِمٕم٥م اًمّٚمٌٜم٤ميّنني ويم٤من اًم٤ٌمرز ومٞمف

. اًمّٚمٌٜم٤مينّ  (طمزب اهلل)ُم٘م٤موُم٦م 

واؾمل٘م٤مُملٝم٤م سمٗمْمؾ صٛمقده٤م    وذم اًمٌداي٦مني ٟمجح٧م اعم٘م٤موُم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م

  ذم  وسمٓمقًم٦م أسمٜم٤مئٝم٤م ذم اعمقاضمٝم٦م اًمِمٕمٌّٞم٦م اًملل ىم٤مدهت٤م وّد اإلهائٞمٚمّٞملموصم٤ٌمهت٤م 

قمغم آٟمًح٤مب  (يـ واًمٗمرٟمّز يـاجلٜمقد إُمريٙمّل )ور٤مهت٤م  إضم٤ٌمر طمٚمٗم٤مء إهائٞمؾ

 ظماللذم طمرٍب همػم ُملٙم٤مومئ٦م ظم٤مولٝم٤م   واًمؽماضمع واًمٗمرار ُمـ ًمٌٜم٤منني صمّؿ متّٙمٜم٧م 

ُمـ وهٚمٕم٤ًم اًمٗمرار ذقمرًا  ممُمـ إرهم٤مم اًمّمٝم٤ميٜم٦م ع  قم٤مُم٤ًم  20قمـ  ٓ شمزيدُمّدةٍ 

ضمٞمش )يٛم٦م اًملل يم٤مٟم٧م شم٘مقل سم٠مّن اًم٘مدضمٜمقب ًمٌٜم٤منني ُمٌٓمٚم٦ًم سمذًمؽ إؾمٓمقرة 

 !!(ٓطملالل اإلهائٞمكّم ضمٞمش ٓ ُي٘مٝمر وٓ يٛمٙمـ هزيٛملفا

اعمٌلم اًمذي طمّ٘م٘مف طمزب اهلل قمغم اًمّمٝم٤ميٜم٦م أوصؾ اًم٤ًمطمؼ وهذا اًمٜمٍم 

اًمِمٕم٥م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل اعمًٚمؿ إمم اًم٘مٜم٤مقم٦م اًمل٤مُّم٦م سم٠مّن ـمري٘مٝمؿ إمم آٟملّم٤مر ذم طمرهبؿ 

  ذم ضمٕمؾ اًم٘مل٤مل واعمقاضمٝم٦م يّمٓمٌٖم٤من : وّد اعمحلّؾ اًمٖم٤مص٥م يلٛمّثؾ   أّوًٓ 

سم٤مًمّمٌٖم٦م اإلؾمالُمّٞم٦مني وذم رومع اًمِمٕم٤مرات اإلؾمالُمّٞم٦مني وذم إقمالن اجلٝم٤مد اعم٘مّدس 

  ذم ظمقض اعمقاضمٝم٦م وإدارهت٤م سم٤مٓقملامد قمغم : ويلٛمّثؾ   صم٤مٟمٞم٤مً . وّد اعمحلّٚملم

 .أٟمٗمًٝمؿ طمٍمًاني ودون اشّمٙم٤مٍل قمغم اًمٌٚمدان واًمدول إظُمرى

 

آٟملٗم٤مو٦م ذم ومٚمًٓملم ؾمقى طمّمٞمٚم٦م ًمٚمٔمروف واعمٕمٓمٞم٤مت اجلديدة   شمٙمـمل

اًملل قمرومٝم٤م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞمقنني إن ذم  (اًمٜمٗمًّٞم٦مني واًمٗمٙمرّي٦مني واًمًٞم٤مؾمّٞم٦مني وآضملامقمّٞم٦م)

.  اًمداظمؾ اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّلني أو قمغم اعمًلقى اًمدوزّمني وٓ ؾمّٞمام ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمّل 

ني ضم٤مءت إومٙم٤مر واًمِمٕم٤مرات اًملل رومٕمٝم٤م اعم٘م٤مشمٚمقن وـمرق اعمقاضمٝم٦م وُمـ هٜم٤م
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ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمقاة . اًملل اقملٛمدوه٤م خملٚمٗم٦ًم ذم زُمـ آٟملٗم٤مو٦م قماّم يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ومٞمام ىمٌٚمٝم٤م

إصٚمّٞم٦م ًمألومٙم٤مر اعمحّٗمزة قمغم اًم٘مل٤مل واعمقاضمٝم٦م شملِمّٙمؾ ُمـ داظمؾ اعم٤ًمضمدني 

شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم وىمٞمٛمفني يمام  وشملٛمحقر وشملقؾّمع طمقل اًمٗمٙمر اإلؾمالُمّلني وذم دائرة

سمدأت شم٠مظمذ ـم٤مسمع اًمِمٕمٌّٞم٦م اًمّمٝم٤ميٜم٦م ذم هذه اعمرطمٚم٦م اعمحلّٚملم أّن اعمقاضمٝم٤مت ُمع 

. واًمِمٛمقًمّٞم٦م

وًمقطمظ ظمالل هذه اًمًٜمقات شمِمّٙمؾ وفمٝمقر اًمٕمديد ُمـ اعمٜمّٔمامت 

ني وٟم٤مدت سملٕم٤مًمٞمٛمف ورومٕم٧م (اإلؾمالم)واعمجٛمققم٤مت اًملل حتّريم٧م حت٧م اؾمؿ 

 .ؿمٕم٤مراشمف

 :ي ظمنوؿم٤مهل ذم وصػ هذه اعمجٛمققم٤متي٘مقل اًمًّٞمد ه٤مد

مج٤مقم٦م اًملٌٚمٞمغ واًمدقمقةني اًملل شملٛمريمز ذم رام اهللني وشم٠مظمذ ُمٜمحك : وُمٜمٝم٤م»

هٜم٤مك جمٛمققم٤مت ُأظمرى مل شم٘ملٍم قمغم اعمج٤مل  همػم أنّ . إٟمِمٓم٦م اًملٌٚمٞمٖمّٞم٦م واًمث٘م٤مومّٞم٦م

اًملٌٚمٞمٖمّلني ومل شم٘مػ قمٜمد هذا احلّدني سمؾ ختّٓملف إمم اًمدظمقل ذم جم٤مل إٟمِمٓم٦م 

ةني يملٜمٔمٞمؿ طمزب اهلل اًمذي ُوضمد سمدقمٍؿ واطملْم٤مٍن ُمـ اًمثقرة اإلؾمالُمّٞم٦م اًمًٞم٤مّد 

ويملٜمٔمٞمؿ مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملمني اًمذي يم٤من ًمف ذم اًمٌداي٦م طمْمقر حمدود ذم . اإليراٟمّٞم٦م

ىمٓم٤مع همّزةني صمّؿ قمغم أصمر إطمٙم٤مم اًملل أصدرهت٤م اعمحٙمٛم٦م اًمٕمًٙمرّي٦م سم  رام اهلل وّد 

. ّول هذا اًملٜمٔمٞمؿ إمم شمٜمٔمٞمٍؿ قمٚمٜمّل شمحم 1984ؾمٌلٛمؼم  10ُمـ أقمْم٤مئف سمل٤مريخ قمددٍ 

وإمم ضم٤مٟم٥م هذه اعمجٛمققم٤مت يم٤من هٜم٤مك قمدد ُمـ اًمٗمّم٤مئؾ واعمٜمّٔمامت اإلؾمالُمّٞم٦م 

ِمّثؾ ]إظُمرى اًملل هل٤م   سمِمٙمٍؾ أو سمآظمر   ارشم٤ٌمط ُم٤م سملٜمٔمٞمؿ اإلظمقان اعمًٚمٛملم 

: عمث٤ملني أو أّّن٤م يم٤مٟم٧م ُمل٠مصّمرًة سمفني ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ ا[اًملّٞم٤مر اإلؾمالُمّل اًمًٚمٗمّل 

شمٜمٔمٞمؿ إي٤مدي اعمًٚمٛم٦مني ومج٤مقم٦م ؿم٤ٌمب اعمٕمريم٦م اإلؾمالُمّٞم٦مني ذم ىمٓم٤مع همّزةني وطمريم٦م 

 .«اإلصالح اإلؾمالُمّلني وشمٜمٔمٞمؿ اًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ
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 :سمخّم٤مئص قمّدة ٟمِمػم إمم قمددٍ ُمٜمٝم٤م ومٞمام يكماًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م اُمل٤مزت آٟملٗم٤مو٦م 

ّٜٔـ حتّقل ادقاجٜٓ ٕحق افهبغ 1 :  ة اإلشالم

شُمٕملؼم اًمٗمؽمة اعمٛملّدة سمدءًا ُمـ أواظمر اًمًٌٕمٞمٜم٤مت ومؽمة اًملحّقٓت اًمٙمٌػمة ًمدى 

قمّٛم٧م    ُمـ ٟم٤مطمٞم٦مٍ   إذ  ؛اًمٗمٙمر واعمقاضمٝم٦م: اًمِمٕم٥م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّلني قمغم صٕمٞمدي

حّل٦م إمم داظمؾ إرايض اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦مني واُملّدت اعمقاضمٝم٦م اعمسيم٤موّم٦م آٟملٗم٤مو٦م 

. إرايض اعمحلّٚم٦م

ةٍ ُأظمرىني حتّقًم٧م اعمجٛمققم٤مت واًمٗمّم٤مئؾ اعمٜمْمقي٦م حت٧م ُمٜمّٔمٛم٦م وُمـ ٟم٤مطمل

شمِمّٙمٚم٧م ذم أصؾ وضمقده٤م عمقاضمٝم٦م يم٤مٟم٧م ىمد اًملحرير اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦مني واًملل 

آطملاللني حتّقًم٧م ُمـ اًمٕمٛمؾ اعمًّٚمح إمم اعمٗم٤موو٤مت واًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مّد ٕضمؾ 

 .شمِمٙمٞمؾ دوًم٦ٍم ومٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م قمغم إرايض اعمحلّٚم٦م شم٘مقم ذم فمّؾ آطملالل

وسمٕمدُم٤م اظملؼمه اًمِمٕم٥م  ًمٞمقمني وم٢مّن اجلٞمؾ اجلديد ُمـ اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞملمنيوا

 40اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل ذم اعمقاضمٝم٤مت اًملل ظم٤موٝم٤م ذم إرايض اعمحلّٚم٦م قمغم ُمدى اًم  

قم٤مُم٤ًم اعم٤موٞم٦م ُمـ إومٙم٤مر واًملّٞم٤مرات وآدّم٤مه٤مت اعمخلٚمٗم٦مني يم٤معم٤مريمًّٞم٦م 

ّٓ ذم ال ني مل يٕمد يرى اًمٜمٍم..وآؿمؽمايمّٞم٦م واًم٘مقُمّٞم٦م و  اإلؾمالمأطمْم٤من قمقدة إمم إ

ؽ سملٕم٤مًمٞمٛمفني ورومع ؿمٕم٤مراشمفورسمققمف ًّ  .ني وذم اًملٛم

وىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ اًمٜم٤مـمؼ سم٤مؾمؿ طمريم٦م اجلٝم٤مد اإلؾمالُمّل اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م ذم 

اًمِمٕم٥م »: ني طمٞم٨م ّسح سم٠منّ 1988اًمّٚم٘م٤مء اًمذي مجٕمف سم٤مإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل قم٤مم 

رات اًم٘مقُمّٞم٦م ؿمٕم٤مهم٤ٌمر أن يٜمٗمض قمٜمف   سمٕمد ؾمٜمقات ـمقال   اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل اؾملٓم٤مع 

. واإلحل٤مد اًملل رّوج هل٤م آؾملٕمامر ٟمٗمًفني وقم٤مد ًمٜمنم ًمقاء اإلؾمالم ورومع ؿمٕم٤مراشمف

وىمد وقمك ؿمٕمٌٜم٤م أّن ـمري٘مف اًمقطمٞمد هق ـمريؼ اجلٝم٤مد واعم٘م٤موُم٦مني قمغم ظمٓمك رؾمقل 

.  وُمـ ُمٕمف ُمـ رضم٤مٓت صدر اإلؾمالم اهلل إقمٔمؿ

ٟمزوع اًمِمٕم٥م  وىمد ؿم٤مهدٟم٤م ذم اًمًٜمقات اًمٕمنم إظمػمة ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ

ُمٜمٝمؿ سم٤مخلّمقص   ٟمحق إطمٞم٤مء اًمِمٕم٤مئر اإلؾمالُمّٞم٦مني واجلٞمؾ اًمِم٤مّب اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل   
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ويمثرة شمقاضمدهؿ ذم اعم٤ًمضمدني واعمِم٤مريم٦م ذم صالة اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦مني يمام ؿم٤مهدٟم٤م 

اًمثقرة : ازدي٤مدًا ذم قمدد اعمجاّلت واجلرائد واًمٜمنمّي٤مت اإلؾمالُمّٞم٦مني يمٜمنمّي٤مت

يمام . وهمػمه٤م نيقم٦م اإلؾمالُمّٞم٦مني صقت اجلامقم٦م اإلؾمالُمّٞم٦ماإلؾمالُمّٞم٦مني احل٘مٞم٘م٦مني اًمٓمكم

ؿم٤مهدٟم٤م أيْم٤ًم اهلامُم٤ًم ُملزايدًا ُمـ ىمٌؾ اًمٜمًقة عمراقم٤مة احلج٤مب اإلؾمالُمّلني وٟمٗمقرًا 

إو٤موم٦ًم إمم اقملامد . ُملزايدًا ُمـ أُم٤ميمـ اًمٗم٤ًمد واًمٗمحِم٤مء وُمرايمز سمٞمع اخلٛمقر

ّٓ ) :آٟملٗم٤مو٦م رومع ؿمٕم٤مراٍت ُمًلقطم٤مة ُمـ صٛمٞمؿ اإلؾمالمني يمِمٕم٤مرات ٓ إًمف إ

 .«(اًمٜمٍم ًمإلؾمالم)و (اهلل أيمؼم)ني (اهلل

ّٜٔ ادقاجٜٓافُبر لدور الـ  2  : دجلٚجد دم ظِّ

 اًملل متّٞمزت هب٤م آٟملٗم٤مو٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م اًملل اٟمدًمٕم٧م ذم ًمٕمّؾ ُمـ أهّؿ اًمًامت

اًمٕمنميـني أّن شمٜمٔمٞمؿ وشمٜمًٞمؼ رالت اعمقاضمٝم٦م ُمع اًمٕمدّو اًمّمٝمٞمقيّن  اًم٘مرن اتّن٤مي

وذائح  اعم٤ًمضمدني طمٞم٨م دملٛمع ذم هذه إُم٤ميمـ اعم٘مّدؾم٦م ومئ٤مت يم٤من يٌدأ ُمـ

وآىملّم٤مدّي٦مني  اًمًٞم٤مؾمّٞم٦مني وآضملامقمّٞم٦مني قمغم إضمقاء يلّؿ إـمالقمٝمؿخملٚمٗم٦مني وهٜم٤مك 

وُمًل٘مٌؾ ؿمٕمٌفني  ُمّمػم أُّملف دم٤مه وُم١ًموًمّٞم٤مشمف وي٘مػ يمّؾ ُمٜمٝمؿ قمغم واضم٤ٌمشمف... و

. ٟمحق اًم٘مل٤مل واعمقاضمٝم٦م ومٞمحّريمٝمؿ ويدومٕمٝمؿ هذا اًمٗمٙمر اإلؾمالُمّل اًمذي حيٛمٚمقٟمف

اإلؾمالُمّٞم٦م ٟمحق اإلؾمالم  واحلريم٤مت إّن هذا آٟمدوم٤مع اعملزايد ُمـ ىمٌؾ اًمٜم٤مس

طمٞم٨م سمٚمغ آرشمٗم٤مع ذم قمدد  اعمحلّٚم٦مني ومٚمًٓملم ذم اعم٤ًمضمد قمدد أّدى إمم زي٤مدة

 ذم اًمْمّٗم٦م اًمٖمرسمّٞم٦م   ؾمٜمقّي٤مً   ُمًجدًا  20قم٤مُم٤ًم إظمػمة سمٛمٕمّدل  35اعم٤ًمضمد ذم اًم  

همّزةني  ىمٓم٤مع وأُّم٤م ذم ُمًجدًاني 750 إمم 400 ُمـهٜم٤مك شمٗمع قمدده٤م ني وارًمقطمده٤م

هذا أوٕم٤مف  صمالصم٦م اعم٤موٞملم اًمٕم٤مُملم ظمالل وم٘مد سمٚمغ آرشمٗم٤مع ذم قمدد اعم٤ًمضمد

. اًمٕمدد

هذه اعم٤ًمضمد حتّقًم٧م إمم حم٤مّل ًمٚملداول واعمٜم٤مىمِم٦م ذم اًم٘مْم٤مي٤م واًمِم١مون 

وآٟملٝم٤ميم٤مت رائؿ اًم٩مشمٜمٓمٚمؼ آطملج٤مضم٤مت قمغم داظمٚمٝم٤م  اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م اًمٞمقُمّٞم٦مني وُمـ

آطملالل اًمّمٝمٞمقيّنني إمم ضم٤مٟم٥م ؾمٚمًٚم٦ٍم ُمـ اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمٞمقُمّٞم٦م اًملل ي٘مقم هب٤م 
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إـمٗم٤ملني  ورقم٤مي٦م اًمٗم٘مػمةني إه يم٢مٟمِم٤مء ُم١مؾّم٤ًمت عم٤ًمقمدة نيآضملامقمّٞم٦م

  ...وشمٜمٔمٞمؿ اًمقرش اًملدريٌّٞم٦م و وطمْم٤مٟملٝمؿني

املني وم٢مّن اًمًٞم٤مّد ذم اًمعواًمدراؾم٤مت واًملخٓمٞمط وسم٤مقمؽماف مجٞمع ُمرايمز اًم٘مرار 

أرض آٟملٗم٤مو٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م ىمد اٟمٓمٚم٘م٧م ُمـ اعم٤ًمضمدني سمؾ إّن يمّؾ سمٞم٧ٍم ذم 

اًمٞمقم  أصٌحاًمنميػ ىمد  إىمَم اعمًجد أنّ  حتّقل إمم ُمًجدني طملكىمد ومٚمًٓملم 

اعملّم٤مقمد ُمـ  (اهلل أيمؼم)ٟمداء  نّ اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّلني وأ اًمِمٕم٥م ُمريمزًا جلٝم٤مد وُم٘م٤موُم٦م

ومقس اعمحلّٚملمني يمام ٟمِم٤مهد ذًمؽ   ضمٚمّٞم٤ًم   اًمذقمر واهلٚمع ذم ن ُمآذٟمف وُمٜم٤مراشمف يدّب 

ذم اٟملٝم٤ميم٤مت اًمّمٝم٤ميٜم٦م اعمًلٛمّرة حلرُم٦م ذًمؽ اعمًجدني وٓ ؾمّٞمام ذم أّي٤مم اجلٛمٕم٤متني 

٤ٌّمٟم٤ًمني زراوم٤مت ووطمداٟم٤ًمني وُمـ  طمٞم٨م يلقضّمف اعمّمّٚمقن إًمٞمفني رضم٤مًٓ وٟم٤ًمءًاني ؿمٞم٤ًٌم وؿم

 .يم٤موّم٦م أٟمح٤مء إرايض اعمحلّٚم٦م

وٓ  ني2000 ُمـ قم٤مم إظمػمة إؿمٝمر ذم او٦مسمدأت اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ آٟملػ

ني ٟمٔمرًا (إىمَم اٟملٗم٤مو٦م)وهل شُمٕمرف اًمٞمقم سم٤مؾمؿ  ُمًلٛمّرًة طملك وىملٜم٤م هذاني شمزال

ُم٤م ىم٤مم سمف اًمًّٗم٤مح  إىمَمني قمغم أصمر اعمًجدداظمؾ ّٕن اٟمٓمالىملٝم٤م إّٟمام يم٤مٟم٧م ُمـ 

. ؿم٤مرون ُمـ اٟملٝم٤مٍك ؾم٤مومر حلرُملف أريٞمؾ

اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّلني ي٘مقل اًمِمٞمخ حمّٛمد  وقمـ دور اعم٤ًمضمد ذم اٟملٗم٤مو٦م اًمِمٕم٥م

إّن اعمًجد إىمَم »:   ذم ُم٘م٤مسمٚم٦ٍم ُأضمري٧م ُمٕمف   طمًلمني إُم٤مم اعمًجد إىمَم

هق سم٤مت واًمل٘م٤مئٝمؿني يمام أّٟمف اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞملم اًمٞمقم هق سمٛمث٤مسم٦م ُمريمٍز ٓضملامع اعمًٚمٛملم 

اؾمل٘م٤مُملٝمؿ ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٕمدّو اًمداقمل إمم و نيواًم٤ٌمقم٨م قمغم صٛمقدهؿ نياعمٚمٝمؿ هلؿ

ُمقوّمرًا ًمٚمِمٕم٥م  اًمدورني هذا ًمٕم٥م ًم٘مد ؾمّجؾ اعمًجد ٟمج٤مطم٤ًم سم٤مهرًا ذمو. باًمٖم٤مص

اعمخلٚمٗم٦م اًملل  اًمّمٕمقسم٤مت ُمع اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل اعمًٚمؿ دقماًم يمٌػمًا خيّقًمف اًملٕم٤مُمؾ

 آظمرني وأاإلٟم٤ًمن حيٞمك سم٤مًمٕم٘مٞمدة أيمثر ُمـ أّي ر أنّ  سمذًمؽُمثٌل٤ًم شمقاضمٝمفني 
ٍ
 نّ ء

اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّلني طملك إّّن٤م ًمق مل أيمؼم داقمؿ وحملْمـ ًمٚمِمٕم٥م  هل اإلؾمالُمّٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة

 شمٙمـ طمّٞم٦ًم ذم وضمدان هذا اًمِمٕم٥م اًمٕمٔمٞمؿ ًمٗم٘مد هذا اًمِمٕم٥م هقّيلف إزاء إطمداث
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اًمديـ واًمٕم٘مٞمدة مه٤م يمّؾ رء سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ؿمٕمٌٜم٤م ف... اًملل ُمّرت قمٚمٞمف اًمٙمؼمى

 .«قمٜمف سمديالً آظمر يٙمقن  ُمـ طمٍؾ  هٜم٤مك وًمٞمس اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّلني

ٍٜ صًٛ 3  :ّيٜ صٚمِٜـ حتّقل ادقاجٜٓ إػ مقاجٓ

سم٤مًمرهمؿ ُمـ ٟمج٤مح اًمٕمدّو اًمّمٝمٞمقيّن   سم٤مإلو٤موم٦م إمم قمقاُمؾ ُأظمرى   ذم 

اظملّم٤مر اعم٘م٤موُم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م ذم قمددٍ ُمـ اعمجٛمققم٤مت واعمٜمّٔمامت اًمًٞم٤مؾمّٞم٦مني 

  ُمٗم٤موو٤مت  ًمٞملًٜمّك ًمف أن جيّر هذه اعمجٛمققم٤مت واعمٜمّٔمامت إمم ـم٤موًم٦م اعمٗم٤موو٤مت

ّٓ أّن آٟملٗم٤مو٦م أو إمم أن يلٕم٤مُمٚمق اًملًقي٦م اعمذًّم٦م  ني اؾملٓم٤مقم٧م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م ا ُمٕمفني إ

هذا احلّم٤مرني ُمقؾّمٕم٦ًم دائرة اعم٘م٤موُم٦م واعمقاضمٝم٦م ُمع اًمّمٝم٤ميٜم٦م شم٘ملٚمع أٟمٞم٤مب أن 

يمّٚمفني سمجٛمٞمع ـمٌ٘م٤مشمفني اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل ًملٓم٤مل اعمجلٛمع يمٙمّؾني سمحٞم٨م ص٤مر اعمجلٛمع 

 وسم٤مت يمّؾ . وذائحفني وأصٜم٤مومفني يرى ذم ُم٘م٤موُم٦م آطملالل ومريْم٦ًم وأُمرًا واضم٤ٌمً 

قمغم رُمل طمجرني ُمـ طملك قمغم رومع اًمّمقت سم٤مًمِمٕم٤مراتني أو طملك ُمـ هق ىم٤مدر 

اًمٓمٗمؾ ذي اًمٕمنم ؾمٜمقاتني إمم اًمِمٞمخ ذي اًمًٌٕملم قم٤مُم٤ًمني رضماًل يم٤من أو اُمرأًةني 

 .ذم احلريم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م اًملل صٜمٕم٧م هذه آٟملٗم٤مو٦موم٤مقماًل وأؾم٤مؾمّٞم٤ًم ذيٙم٤ًم 

اعمقاضمٝم٦م يم٤من ىم٤مدرًا وإؾمالُمّٞم٦م  يم٤مإلؾمالم قم٤مُمؾ يقضمد ويٛمٙمـ اجلزم سم٠مّٟمف ٓ

آٟملٗم٤مو٦م  هذه ودومٕمف ٟمحق ُمثؾاًمٙمٌػم  قمغم حتريؽ هذا احلِمد اجلامهػمّي 

٤ٌّمرة  .اجل

 :ـ اشتّرارّيٜ ادقاجٓٚت وظدم  قّؿٍٓٚ وإَىٚظٓٚ 4

ذم ُمرطمٚم٦م أذٟم٤م إمم أّن اعمقاضمٝم٤مت اًملل يم٤مٟم٧م ختقوٝم٤م اًمٗمّم٤مئؾ اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م 

شم٠مظمذ ُمٜمحًك ُمل٘مّٓمٕم٤ًم يلٛمّثؾ ذم     ذم إقمّؿ إهمٚم٥م  يم٤مٟم٧مُم٤م ىمٌؾ آٟملٗم٤مو٦م 

اًمٕمدّو  أو آًمّٞم٤مت شمقضمٞمف ضسم٤مٍت قمًٙمرّي٦م ُمقوٕمّٞم٦م إمم ضمٜمقدآىملّم٤مر قمغم 

.  اًمّمٝمٞمقينّ 

دائٛم٦مني همػم ؾمّٞم٤مًم٦مني وأُّم٤م آٟملٗم٤مو٦مني وم٘مد متّٞمزت سم٠مّّن٤م طمريم٦م ُمًلٛمّرةني ُملدوّم٘م٦مني 

ٌّدهاًمٕمدوّ شمًلٜمزف ُمٜم٘مٓمٕم٦مني وهبذا اؾملٓم٤مقم٧م أن  قمغم وم٤مدطم٦م ظم٤ًمئر  ني وأن شمٙم
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ُمـ   يمام اؾملٓم٤مقم٧م .. خملٚمػ إصٕمدةني اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م وآىملّم٤مدّي٦م واًمٕمًٙمرّي٦م و

ني وُمـ ظمالل رّص اًمّمٗمقفني وشمقطمٞمد ظمالل طمِمد وشمٕمٌئ٦م اًم٘مقى اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م

ظمالل  ني وذًمؽاًمدقمؿ اًمدوزمّ أؿمٙم٤مل أن شمٙم٥ًم إمم صّٗمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ُمـ    اجلٌٝم٤مت

. ُمّدة زُمٜمّٞم٦م ُم٘مٌقًم٦م

ّٜٔ ادقارد ظذ ـ آظتامد 5 ِّ ّٜٔ افدول ظذ آظتامد مـ بدًٓ  ادح : إجْب

ىمٌؾ ذم ُمرطمٚم٦م ُم٤م ٓطمٔمٜم٤م ظمالل طمديثٜم٤م قمـ اًملٜمٔمٞمامت اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م 

شمدور ذم ومٚمؽ اًمدول آٟمذاك آٟملٗم٤مو٦مني أّن أيمثر اًمٗمّم٤مئؾ اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م يم٤مٟم٧م 

اًمٕمرسمّٞم٦م اًملل اخّتذهت٤م ُم٘مّرًا هل٤مني سمحٞم٨م يم٤مٟم٧م ظم٤موٕم٦ًم عمِم٤مريع شمٚمؽ اًمدوًم٦م 

وىمراءهت٤م اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م وقمالىم٤مهت٤م اًمدوًمّٞم٦م وصالهت٤م  ءاهت٤م اًمٗمٙمرّي٦موشمقضّمٝم٤مهت٤م واٟملام

ًمًٞم٤مؾم٤مت سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤ملني لني وًمٚملّٞم٤مرات اًمٗمٙمرّي٦مني اًمنمىمّٞم٦م أو اًمٖمرسمّٞم٦مني واخل٤مرضمّٞم٦م

.  اًملل يم٤مٟم٧م ٟم٤مومذًة ومٞمٝم٤م

ني اًملل اقملٛمدت ذم ىمٞم٤مُمٝم٤م قمغم اعم٤ٌمريم٦م وهذا قمغم اًمٕمٙمس مت٤مُم٤ًم ُمـ آٟملٗم٤مو٦م

ًمقٓ ذًمؽ شملقوّمر هل٤م لعمحّٚمّٞم٦م اعمل٤مطم٦مني واًملل مل شمٙمـ اإلُمٙم٤مٟم٤مت اًمداظمٚمّٞم٦م وا

ُم٤مهػمّي ُمـ ىمٌؾ ؾمّٙم٤من اعمدن واًم٘مرى اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦مني ُم٤م وآًملٗم٤مف اًم٩م آطملْم٤من

ضمٕمؾ اًم٘مرارات واخلٓمقات اًمّم٤مدرة قمٜمٝم٤م ُمًلٜمدًة وم٘مط إمم اطملٞم٤مضم٤مت اًمداظمؾ 

ت وأؾم٤مًمٞم٥م ُمـ آًمّٞم٤م  هل وم٘مط   اقملامدًا قمغم ُم٤م شمِمّخّمف و وشمٓمّٚمٕم٤مشمفني اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل 

 .اًمٕمٛمؾ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هل٤م

 

اًملل شمًلٚمٝمؿ طمريملٝم٤م ُمـ أطمٙم٤مم اإلؾمالم  (إصقًمّٞم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م)ٓ شم٘مػ 

وشمٕم٤مًمٞمٛمف قمٜمد ـمٌ٘م٦ٍم ظم٤مّص٦م أو صٜمٍػ ُمٕملّم ُمـ اًمٜم٤مسني سمؾ هل طمريم٦م ُملٜمّققم٦م 

ارك يم٤موّم٦م وىمد ش. قم٤مُّم٦م شمّلًع ًملِمٛمؾ يم٤موّم٦م أـمٞم٤مف اعمجلٛمع وـمٌ٘م٤مشمف وذائحف

أـمٞم٤مف اًمِمٕم٥م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل ذم هذه آٟملٗم٤مو٦م اعم٤ٌمريم٦مني رضم٤مًٓ وٟم٤ًمءًاني صٌٞم٦ًم 
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وؿمٞمقظم٤ًمني ؾمّٙم٤من اعمدن وؾمّٙم٤من اًم٘مرى وإري٤مفني شمالُمذًة وقماّمٓنًي سمؾ ؿم٤مرك ومٞمٝم٤م 

واًمٗمٕم٤مًمّٞم٤مت ٓ ٟمٜمًك رضم٤مل اًمديـ فطملك إـمٗم٤مل اًم٘مٍّمني وسمٓمٌٞمٕم٦م احل٤ملني أيْم٤ًم 

ٟمخ٥م اًمِم٤ٌمسمّٞم٦م وـماّلب اجل٤مُمٕم٤متني اًمذيـ هؿ   سمحٍؼ   واعمثّ٘مٗملم والآضملامقمّٞم٦م 

ٌّٝم٤م وٟمقاهت٤م  .قَمَّم٥م هذه آٟملٗم٤مو٦م وًم

  :رجٚل افديـ (أ

رضم٤مل اًمديـني اًمريمٞمزة إؾم٤مؾمّٞم٦م ًمٚمٛمقاضمٝم٦م ُمع  شمِمّٙمؾ اعم٤ًمضمدني وُمٕمٝم٤م

اًمّمٝم٤ميٜم٦مني ومْماًل قمـ ؾم٤مئر اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م وآضملامقمّٞم٦مني طمٞم٨م يًلٚمٝمؿ 

وُم٘مّرراشمف ًملٖمذي٦م اًمداومع اًمٜمٗمّز عمقاضمٝم٦م اًمٔمٚمؿ ه١مٓء ُمـ أطمٙم٤مم اإلؾمالم 

اًمقطمدة وآٟمًج٤مم سملم خملٚمػ  وّخ وقمل واًمٕمدوانني يمام ي٘مقُمقن سمدور سم٤مرز ذم

ٟمحق  اًم٘مقىني إُمر اًمذي يًٝمؿ ذم دومع قمجٚم٦م احلراك آضملامقمّل واًمًٞم٤مّد 

 :سمرز وضمقه هذا احلراكني وُمـ أٟمحق ص٤مًمح اًم٘مْمّٞم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م: إُم٤ممني وسم٤مًمل٠ميمٞمد

 .آٟملٗم٤مو٦م

اًمِمٞمخ أرد ي٤مؾملمني : وُمـ سملم رضم٤مل اًمديـ اًم٤ٌمرزيـ يٛمٙمـ اإلؿم٤مرة إمم

ُم١مؾّمس طمريم٦م ر٤مسني واًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز قمقدةني اعمرؿمد اًمروطمّل حلريم٦م اجلٝم٤مد 

اإلؾمالُمّلني واًمِمٞمخ قمٌد اهلل درويشني أطمد اعم١مؾّمًلم إوائؾ ًمٚمحريم٦م 

 .اإلؾمالُمّٞم٦م ذم اًمداظمؾ اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل 

ّٔقنافىاّلب اجلٚ (ب : مً

واًمدٓئؾ اًملل شمث٧ٌم  أووح وأهّؿ اًمٕمالُم٤متهل  اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م ًمٕمّؾ اجل٤مُمٕم٤مت

ُمِمٝمد اعمقاضمٝم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّلني طمٞم٨م ٟمالطمظ  ذم اإلؾمالُمّٞم٦م إصقًمّٞم٦م شم٠مصمػم احلريم٦م

 وآحّت٤مدات قمغم اجل٤مُمٕم٤متوهٞمٛمٜم٦ًم ُمٜمٝمؿ اإلؾمالُمّٞملم  يمٌػمة ًمّم٤مًمح همٚم٦ٌمً 

. اًمٓماّلسمّٞم٦م

يمٍؾ ُمـ اًمّٞم٤مت اإلؾمالُمّٞم٦م اًملل شُم٘م٤مم ذم اًمٜمِم٤مـم٤مت واًمٗمع ذم وسم٤مًملدىمٞمؼ

 نياًمٜمج٤محني سمػمزي٧مني همّزةني سمٞم٧م اعم٘مدسني واخلٚمٞمؾني ٟمًلٓمٞمع أن ٟمرى: ضم٤مُمٕم٤مت
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ومٛمٜمذ أواظمر اًمًٌٕمٞمٜم٤متني  .ٟمج٤مح وازده٤مر ومٕم٤مًمّٞم٤مت اًم٘مقى اإلؾمالُمّٞم٦م نيسمقوقحو

وسمل٠مصمػٍم ُمـ شمّٞم٤مرات اًمّمحقة اإلؾمالُمّٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمّلني سمدأت احلريم٦م 

ة ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّٞم٦م ؾمػمه٤م ٟمحق اًمرؿمد واًمل٘مّدمني واؾملٓم٤مقم٧م أن اإلؾمالُمّل 

شملخّٓمك ؾم٤مئر اًملِمٙمٞمالت همػم اإلؾمالُمّٞم٦م اًملل يم٤من هل٤م طمْمقر ذم آحّت٤مدّي٤مت 

 .اًمٓماّلسمّٞم٦م

: افنبٚب (ج

ذحي٦ًم واؾمٕم٦م ُمـ اًمِم٤ٌمب   هؿ أٟمٗمًٝمؿ   إو٤موم٦ًم إمم اجل٤مُمٕمّٞملم اًمذيـ يٛمّثٚمقن 

همٗمؾ احلْمقر اًمٗم٤مقمؾ ًم٤ًمئر اًمِم٤ٌمب واعمراه٘ملمني اًمذيـ ذم اعمجلٛمعني ٓ يًٕمٜم٤م أن ن

متّٙمـ هلؿ دور وم٤مقمؾ وأؾم٤مّد ذم حتّ٘مؼ اًمٜمٝمْم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م سمٗمٚمًٓملمني طمٞم٨م 

ٟم٘مؾ رىمٕم٦م اعمقاضمٝم٦م ُمع اًمٕمدّو إمم يم٤موّم٦م أرضم٤مء ومٚمًٓملمني اًمٗمٚمًٓمٞمٜمّل ُمـ اًمِم٤ٌمب 

 ذم شمِمٙمٞمالٍت وشم٠مـمػمه وىمقًمٌلف سمٕمد أن ادّمٝمقا ٟمحق شمٜمًٞمؼ طمرايمٝمؿ وٟمِم٤مـمٝمؿ 

. اًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿني وؿم٤ٌمب اعمٕمريم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م: وشمٜمٔمٞمامت حمّددةني يملٜمٔمٞمؿ

 

*     *     *
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 خصائض اخلطاب اىعاشىسائً
 بني جتُسّد اخلطاب واملزاوجة بني العاطفة والعقن

  

 ٍْخ معٍن دقٍق  الَّش

 

 

 
اًمث٦م   يٜمٔمر إمَِم واىمٕم٦م يمرسمالء اًمٙمثػم ُمٜم٤ّم   سمٜمًٞم٤مٍن شم٤مرًةني وشمٜم٤مٍس أظمرىني وضمٝمٍؾ ث

وُم٤م وىمع قمغم طم٤مؿمٞملل اًمزُم٤من ىمٌؾ احلدث اًمٗم٤مضمٕم٦م وسمٕمده قمغم أَٟمف جمّرد شمراضمٞمدي٤م 

واحل٤مل أَن شمراضمٞمدي٦م يمرسمالء اعم١ميّمد قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٜمُّمقص اًمقاردة ... أًمٞمٛم٦م ومح٥ًم

وإْن يم٤مٟم٧م حماًل ًمٚمؽميمٞمز ذم طمّد ذاهت٤م سمال إٟمٙم٤مرني وًمٙمـ ٓ  قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م

ٟمٗمًٞملٝم٤م ًمذًمؽني وًمٚمثقاب اجلزيؾ اعمؽمشّم٥م قمٚمٞمٝم٤م أْن ٟمًّٚمط اًمْمقء قمٚمٞمٝم٤م ُمـ  متٜمع

أسمٕم٤مده٤م اعمخلٚمٗم٦مني وٓ يٛمٜمع ُم٤م شم٘مّدم أْن شمٙمقن شمٚمؽ اًمؽماضمٞمدي٦م ُم٘مّدُم٦م ُمٝمّٛم٦م 

 .ًمٚمقصقل إمَِم أهداف أهؿ

ُم٠ًمًم٦م اًمٜمقاومؾ؛ وم٢مّّن٤م ُمـ : وًمل٘مري٥م اًمٗمٙمرة ٟمل٠مُّمؾ ذم ٟمٔمػم ًمذًمؽني أقمٜمل

يؽمشّم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمثقاب ذم طمّد ذاهت٤مني وًمٙمـ صمقاهب٤م اًمٜمٗمز  اعمًلح٤ٌمت اًمٜمٗمًٞم٦م اًملل

واؾملح٤ٌمهب٤م اًمذايت مل يٛمٜمع ُمـ أن شمٙمقن ُم٘مّدُم٦م هلدف أهؿني وىمد ُأؿمػم إمَِم ذًمؽ ذم 
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ٚمٍِؿ ىَم٤مَل اًمّمدوق سم٢مؾمٜم٤مدٍ صحٞمح إمَِم  سمٕمض اًمٜمُّمقصني روى ًْ ـِ ُُم ىَم٤مَل  :حُمََٛمِد سْم

ٌِْد اهلل َف » :َأسُمق قَم ْبَد َفُرْ ًَ ٚ َأْو إَِن اْف َٓ ًُ ٚ َأْو ُرُب َٓ ُث ُِ ٚ َأْو ُث َٓ ٍُ ـْ َصاَل ِِف ِْٕه ُع َفُف ِم

اَم ُأِمُروا بِٚفََْقاؾِِؾ فَِتتَِؿ َففُ  َٕ بِِف َوإِ ِْ ََ ٚ بِ َٓ ِْٔف ِمْْ َِ َٓ َمٚ َأْؿَبَؾ َظ ٚ َوَمٚ ُيْرَؾُع َفُف إِ َٓ جُل ٚ َمٚ مُخُ ْم هِبَ

 ِٜ ِريَو ٍَ ـَ اْف ََُهقا ِم . شَٕ

ٌِْد اهللاده إمَِم وقمٜمف أيْم٤ًم سم٢مؾمـ ـَ  قَم ـِ ؾِم ٌِْد اهللسْم ـْ َأيِب قَم ُٝ » :ىَم٤مَل  نياٍن قَم ِْ ُؿ

َيِّد عِ 
َٛ َرُشقُل اهللِٕ  َأْوَج

ٍٜ ْكِ َصاَلَة افَزوَ  َف ًَ ِر َوَثاَمٍن َؿْبَؾ اْف ْٓ اِل َثاَمٍن َؿْبَؾ افُي

ِٜ َو وَ  َؾ افَرْؽَب ـُ ِرِب  ٌْ َٛ دِم ُوُوقِء اْدَ  َرَؽ
ٍٜ َِ َيِّد ِظ

عَ ِٕ ـَ َْرَبَع َر ْٕ َٛ ا  َأْوَج
ٍٜ َِ َيِّد ِظ

اٍت ِٕ

ِرِب وَ  ٌْ ِد اْدَ ًْ ـْ َب َٚن ُيَهعِّد َصاَلَة اِم ـَ  
ٍٜ َِ َيِّد ِظ

ِْٔؾ وَ ِٕ َِ ِْٔؾ دِم آِخِر اف َِ َٓ ُيَهعِّد دِم َأَوِل ف

ْؿ  ـْ َصاَلهُتُ ُُ ََن افََْٚس َفْق َ ْ َ  ِٕ َرائِِض  ٍَ ْٖـِِٔد اْف ِْٔؾ َؿَٚل فَِت َِ ِر اف ْٓ ِٚت افُي ًَ ـَ َٓ َأْرَبَع َر إِ

عُ  ِٜ َأْ َ ِريَو ٍَ ًٚ َؽْرَ اْف ئ ْٔ َٚن َص ـَ اَم  َِ ُٝ َؾ ُؿ اْفَقْؿ قهُتُ ٍُ َٚد َي ـَ ٚ َحَتك  َغ هِبَ ٍِّد ُٕقا ُمجْلَتِخ ٚ َُ وا َف

ْثَر ِِف وَ  َُ ُظقا إَِػ َذفَِؽ فَِؽ إَِػ َذفَِؽ فِ ُٔرْسِ
ْكِ فِ ًَ َبِؾ اْف

ـْ ؿِ َذفَِؽ اَفتِل ِم َذفَِؽ  ِِف وَ ْثَر ـَ

هََنُؿْ  َُقُفقَن إِْن َشَقْؾَْٚ وَ  ِٕ ُٝ َي قُ َْٚ اْفَقْؿ ٍُ َ افَزَواَل َي َُٕهعِّد ِريُد َأْن  . ش...ُٕ

ومٗمل هذيـ اخلؼميـ دًٓم٦م واوح٦م قمغم أَن اًمٜمقاومؾ   قمغم اًمرهمؿ ُمـ يمقّن٤م ُمـ 

قم٧م اعمًلح٤ٌمت اًمٜمٗمًٞم٦م واًملل يٙمقن صمقاهب٤م قمغم جمّرد إشمٞم٤مّن٤م سمنموـمٝم٤م   ىمد  ُذّ

 .ًمل٠ميمٞمد اًمٗمرائض اًملل هل أهّؿ ُمـ اًمٜمقاومؾ

وهٙمذا احل٤مل ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٌٙم٤مءني وؾمٙم٥م اًمٕمؼماتني واًمل٤ٌميملني واًمٜمدبني وهمػم 

ذًمؽ ُمـ اعمٗمردات اعمرشمٌٓم٦م سمؽماضمٞمدي٦م يمرسمالءني وم٢مّن ذًمؽ يمّٚمف وإْن يم٤من ُمٝماّمً ذم طمّد 

يمقٟمف ُم٘مّدُم٦م  ذاشمفني وُمٓمٚمقسم٤ًم ذم ٟمٗمًفني ًمٙمٜمّف ُمع يمّؾ ذًمؽ شمٙمٛمـ أمّهٞملف اًم٘مّمقى ذم

ًمٞمٌ٘مك اعمجلٛمع ذم يمّؾ قمٍم وُمٍم ُملٗم٤مقماًل ُمع أهداف اًمثقرة وهم٤مي٤مت اًم٘مٞم٤مم 

 .سمقضمف اًمٔم٤معملم

وم٢مذا يم٤من اهلدف إىمَم ٓؾملحْم٤مر وم٤مضمٕم٦م يمرسمالء هق اًمقصقل إمَِم 

إهداف اًملل أراده٤م ص٤مطم٥م اًمٜمٝمْم٦م؛ ًمٙمل شمًػم إُُمؿ واًمِمٕمقب ذم مجٞمع 

ويؿ ذم ُم٘م٤مرقم٦م اًمٔمٚمؿ وحم٤مرسم٦م اًمٗم٤ًمدني إزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م قمغم هذا اًمٜمٝم٩م اًمؼ
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ومدراؾم٦م اخلٓم٤مب اًمٕم٤مؿمقرائل حئمك سم٠ممهٞم٦م يمؼمى ذم ومٝمؿ واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء قمغم 

. طم٘مٞم٘ملٝم٤م؛ ًمٙمقٟمف هق اعمؼمز اعم٤ٌمذ ٕهداف شمٚمؽ اًمٜمٝمْم٦م وهم٤مي٤مهت٤م

 

هذاني وسمٕمد ووقح أمّهٞم٦م ُمقوقع اعم٘م٤ملني ٟمًّٚمط اًمْمقء قمغم أؾمئٚملف اًملل 

 :إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمٌح٨مني وهلشملٙمّقن ُمٜمٝم٤م 

 ُم٤م هل ظمّم٤مئص اخلٓم٤مب اًمٕم٤مؿمقرائل؟ :افجلٗال إصع

 :إشئِٜ افٍرظٜٔ

 ُم٤م هق اعم٘مّمقد ُمـ اخلٓم٤مب اًمٕم٤مؿمقرائل؟ (1

 ُم٤م هق دور اًمزُم٤من ذم احلدث اًمٕم٤مؿمقرائل وشم٠مصمػمه قمغم اخلٓم٤مب؟ (2

اًمٕم٤مؿمقرائل ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٕم٘مالٟمٞم٦م ُم٤م هق اعمٜمحك اًَمِذي ادّمف إًمٞمف اخلٓم٤مب  (3

 ؟واًمٕم٤مـمٗم٦م

 

ذم هذا اعم٘م٤مل ظمّمقص ُم٤م صدر قمغم  (اخلٓم٤مب اًمٕم٤مؿمقرائل)ٓ ٟم٘مّمد ُمـ 

ني وذم اًمٞمقم اًمٕم٤مذ ُمـ اعمحّرمني وٓ ٟم٘مّمد سمف يمّؾ ُم٤م ًم٤ًمن اإِلُم٤مم احلًلم

اًَمِذي )صدر ِِمّـ يرشمٌط سمقاىمٕم٦م قم٤مؿمقراءني ؾمقاء يم٤من إمَِم ـمرف ُمٕمًٙمر اخلػم 

ني سمؾ (اًَمِذي يٛمّثٚمف اًمٌٞم٧م إُمقي)م إمَِم ُمٕمًٙمر اًمنّم أ (يٛمّثٚمف اًمٌٞم٧م اهل٤مؿمٛمل

وُمـ يم٤من ذم  يمّؾ ظمٓم٤مٍب صدر ُمـ اإِلُم٤مم احلًلم: ٟم٘مّمد هبذا اخلٓم٤مب

ظمّٓمفني ؾمقاء يم٤من زُمـ اخلٓم٤مب وُمٙم٤مٟمف قم٤مؿمقراء ويمرسمالءني أم يم٤من ىمٌؾ ذًمؽني 

 .ًمٙمـ ذم ؾمٞم٤مق اًمًػمورة ٟمحق اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م

ني وأهؾ سمٞملفني ن احلًلموقمغم هذا إؾم٤مسني ومٙمّؾ ظمٓم٤مب صدر م

وصحٌف اًَمِذيـ سمذًمقا ُمٝمجٝمؿ دوٟمفني ذم إـم٤مر اًمقصقل إمَِم ٟم٘مٓم٦م احلًؿ زُم٤مٟم٤ًم 
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ني يٕملؼم ُمقوققم٤ًم هلذه اًمدراؾم٦م (اًمٞمقم اًمٕم٤مذ ُمـ حمّرم ذم يمرسمالء)وُمٙم٤مٟم٤ًم 

 .اعمخلٍمةني ويٙمقن اًمٌح٨م قمـ ظمّم٤مئّمف وُم٘مقُم٤مشمف

َٓ أ َن اًمؽميمٞمز ذم هذا وظمّم٤مئص اخلٓم٤مب اًمٕم٤مؿمقرائل وإْن يم٤مٟم٧م يمثػمةني إِ

اعم٘م٤مل قمغم ظمّمٞمّمللم ىمد ُأهمٗمٚمل٤م ذم يمثػٍم ُمـ اًمٙمل٤مسم٤مت طمقل اًمٜمّٝمْم٦م 

. اًمٕم٤مؿمقرائٞم٦م

 

ي٠ميت قمغم رأس اخلّم٤مئص اًملل يلٛمّٞمز هب٤م اخلٓم٤مب احلًٞمٜمل أَٟمف جمّرٌد قمـ 

ُمٜمف ذم يمّؾ ظمٓم٤مٍب   جمّرد فمرٍف  اًمزُم٤من واعمٙم٤منني وم٤مًمزُم٤من واعمٙم٤من   اًَمِذي ٓ سمدّ 

ًمذًمؽ اخلٓم٤مبني ُمـ دون أْن يٖمرق اخلٓم٤مب ذم فمرومف اًمزُم٤مين واعمٙم٤مين ويذوب 

 .ومٞمفني سمحٞم٨م ًمق ضمّرد اخلٓم٤مب قمـ فمرومف عم٤م يم٤من ًمف ُمدًمقًمف وأهداومف

وهذه ظمّمٞمّم٦م ُمِمؽميم٦م ذم يمّؾ يمالم يّمدر ُمـ ُملٙمّٚمؿ ُمرشمٌٍط سم٤مًمقطملني 

 .اُملٞم٤مزاهت٤م اًمٗمردي٦م واًمِمخّمٞم٦م خي٤مـم٥م اًمذات اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمع ىمٓمع اًمٜمّٔمر قمـ

وم٤مخلٓم٤مب اًمٕم٤مؿمقرائل ٟمٔمػم اخلٓم٤مب اًمّم٤مدر ُمـ اًمٓمٌٞم٥م اًَمِذي يّمػ اًمدواء 

 .ًمٙمّؾ داءني ُمـ دون أْن يٙمقن ومردي٦م اًمٗمرد هل٤م دظم٤مًم٦م ذم وصٗم٦م اًمٓمٌٞم٥م

وٕضمؾ ذًمؽ ص٤مر اخلٓم٤مب اًمٕم٤مؿمقرائل ظمٓم٤مسم٤ًم ظم٤مًمدًاني ويٌ٘مك طمّٞم٤ًم يلجّدد 

 :ةقمغم ُمّر اًمٕمّمقر واظملالف إزُمـ

 خمّٚمديمذب اعمقُت وم٤محلًلُم 

 

 يمّٚمام أظمٚمؼ اًمزُم٤مُن دمّدد 

 

 

 

وم٤محلًلم وظمٓم٤مسم٤مشمف ؾملٌ٘مك ُمٜم٤مرًا ًمٙمّؾ طمّر ذم يمّؾ ُمٙم٤مٍن ًمٞمقم احل٤ًمب وىمٞم٤مم 

 :اًم٤ًمقم٦م

 ويٌ٘مك احلًلُم ًمٞمقم احل٤ًمب

 

 ُمٜم٤مرًا سمف هتلدي اًمٙم٤مئٜم٤مت 
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 ويٌ٘مك احلًلُم ًمٞمقم احل٤ًمب

 

 طمديث٤ًم دمّدده اًمذيمري٤مت 

 

 

 ؾملُم ًمٞمقم احل٤ًمبويٌ٘مك اًمح

 

 ٟمِمٞمدًا قمغم إًمًـ اًمٜم٤مـم٘م٤مت 

 

 

إَِن اخلٓم٤مب احلًٞمٜمل ظمٓم٤مٌب قمغم ّن٩م اًم٘مْمٞم٦م : وسمح٥ًم آصٓمالح

َٓ أَٟمف ٓ جيٕمؾ اخلٓم٤مب ظم٤مص٤ًم سمف  .احل٘مٞم٘مٞم٦مني اًملل وإْن يم٤من هل٤م ؿم٠مُن ٟمزولني إِ

 :وم٤مخلٓم٤مب احلًٞمٜمل يم٤مٟم٧م هم٤ميلف أطمد أُمريـ

 .  إىم٤مُم٦م احلّج٦م قمغم اعم٤ٌمذ

 .ه ىمٜمٓمرة ًمٚمٕمٌقر إمَِم اعمٕمدوم واًمذي ؾمٞمقًمد قمغم اُملداد زُم٤من اًمٌنمي٦م  ضمٕمؾ

ُم٤م يدّل قمغم أَن اًمل٤مريخ   سمام ٕطمداصمف  وذًمؽ ّٕٟمٜم٤م ُرّويٜم٤م قمـ رؾمقل اهلل

شُٔقن دم أمتل »: ىمقًمف ُمـ ُمٞمزةٍ ُمِمؽميم٦م   يٕمٞمد ٟمٗمًفني طمٞم٨م صّح قمٜمف 

أحدإلؿ  أنَ ؿذة حتك فق حذو افًْؾ بٚفًْؾ وافَذة بٚلل مٚ ـٚن دم بْل إ ائل ـّؾ 

 .ش دخؾ دم جحر وٛ فدخِتّقه

وم٤مٕطمداث اًمّم٤مدرة ُمـ سمٜمل اًمٌنم   ظمّمقص٤ًم ُم٤م يم٤من هل٤م سمٕمٌد مجٕملٌّي قم٤ممٌّي   

سم٤مقمل٤ٌمره٤م ختْمع ًمٚمٙمقاُمـ اًمٜمٗمًٞم٦م اًملل شملٜمّقع سملٜمّقع اجلٌٚم٦مني واًمٜم٤مس ُمٕم٤مدن 

يمٛمٕم٤مدن اًمذه٥م واًمٗمْم٦مني شمٙمقن   ذم اًمٕم٤مدة   ُمِمؽميم٤مت سملم يمّؾ اًمِمٕمقب 

وم٤مطمل٤مج   ُمـ يم٤من ذم ُمقىمع اًمٓمٌٞم٥م اعمٕم٤مًم٩م ًمٚمٜمُٗمقس . إُُمؿ ذم يمّؾ زُم٤مٍن وُمٙم٤منٍ و

 .  أْن ُيٓمٚمؼ ظمٓم٤مسم٤مت ٟم٤مضمٕم٦م ًمٙمّؾ شمٚمؽ اًمنمائح قمغم ُمّر اًمٕمّمقر

 :وٓ سم٠مس سم٤مًملدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ سمِم٤مهد ذم وٛمـ إريم٤من اًمل٤مًمٞم٦م

م ُمـ ديدن اعمٙم٤مسمريـ قمغم ُمّر اًمٕمّمقر أْن يًُدوا آذاٟمف :ٕقع ادخَٚضٛ (1

 .سمقضمف احلّؼ واحل٘مٞم٘م٦م ُمٝمام يم٤مٟم٧م اًمدٓئؾ قمٚمٞمٝم٤م سمّٞمٜم٦م واًمِمقاهد ومٞمٝم٤م واوح٦م

وىمد يم٤مٟم٧م اًمنمحي٦م اعم٤ٌمذة ًمٚمخٓم٤مب احلًٞمٜمل شملٛمّٞمز : ادخٚضٛ ادبٚذ (2

هبذه اعمزي٦مني وُمع ذًمؽ صدر اخلٓم٤مب ُمع قمٚمؿ اعملٙمّٚمؿ سم٠مّن اعمخ٤مـَم٥م ِِمّـ يٜمٓمٌؼ 

؛ ٕضمؾ أْن [14: ُمؾاًمـ] ژپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ: قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .يًلٗمٞمد ُمـ اخلٓم٤مب اعمؽمّدد واجل٤مهؾ
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  :افّْقذج فِخىٚب احلجلْٔل (3

قمٜمدُم٤م اصٓمّػ اعمٕمًٙمران ًمٚم٘مل٤مل ذم يمرسمالءني ظمرج سمٕمض أصح٤مب اإِلُم٤مم 

واؾمل٠مذٟمقه ًمٞمٙمّٚمٛمقا اًم٘مقم ويٕمٔمقهؿني ويم٤من ُمٜمٝمؿ سمرير سمـ ظمْمػم  احلًلم

رؾمقل اهللني أشم٠مذن زم وم٤مظمرج ي٤م سمـ »: اهلٛمداين؛ طمٞم٨م حيدصّمٜم٤م اًمل٤مريخ أَٟمف ىم٤مل

اهلل قمز وضمؾ  إِنَ ي٤م ُمٕمنم اًمٜم٤مسني : وم٠مذن ًمف ومخرج إًمٞمٝمؿني وم٘م٤مل. إًمٞمٝمؿني وم٠ميمٚمٛمٝمؿ

ني وهذا ُم٤مء ُمٜمػما إمم اهلل سم٢مذٟمف وهاضم٤مً  وداقمٞم٤مً  وٟمذيراً  سم٤محلؼ سمِمػماً  سمٕم٨م حمٛمداً 

ني ري٤م سمري: ىم٤مًمقاف. ت شم٘مع ومٞمف ظمٜم٤مزير اًمًقاد ويمالهب٤مني وىمد طمٞمؾ سمٞمٜمف وسملم اسمٜمفاًمٗمرا

 .شني ومقاهلل ًمٞمٕمٓمش احلًلم يمام قمٓمش ُمـ يم٤من ىمٌٚمفؿد أـثرت افُالم ؾٚـٍػ

 قمغم ومرس ًمف ذٟمقب ؿم٤مك ذم ظمرجُمثٚمف ُم٤م ورد قمـ زهػم سمـ اًم٘ملم؛ طمٞم٨م و

قمغم  طم٘م٤مً  إِنَ  !ٟمذارًمٙمؿ ُمـ قمذاب اهلل  ٟمذار» :وم٘م٤مل ي٤م أهؾ اًمٙمقوم٦م نياًمًالح

ُم٤م مل ي٘مع سمٞمٜمٜم٤م  ظمقة قمغم ديـ واطمدإن اعمًٚمؿ ٟمّمٞمح٦م اعمًٚمؿ وٟمحـ طملك أ

ـّ   إِنَ  .ا ٟمحـ أُم٦م وأٟملؿ أُم٦موسمٞمٜمٙمؿ اًمًٞمػ وم٢مذا وىمع اًمًٞمػ اٟم٘مٓمٕم٧م اًمٕمّمٛم٦م ويم

ا ٟمدقمقيمؿ نّ إ .ًمٞمٜمٔمر ُم٤م ٟمحـ وأٟملؿ قم٤مُمٚمقناهلل ىمد اسملالٟم٤م وإي٤ميمؿ سمذري٦م حمٛمد

وم٘م٤مل  .صمٜمقا قمغم اسمـ زي٤مدأوه ووم٥ًّم  .إمم ٟمٍمه وظمذٓن اًمٓم٤مهمٞم٦م قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد

يمٜملؿ مل  نْ إف نيوًمد وم٤مـمٛم٦م أطمؼ سم٤مًمقد واًمٜمٍم ُمـ اسمـ ؾمٛمٞم٦م إِنَ  نيي٤م قم٤ٌمد اهلل :هلؿ

يزيد يرى ُمـ ـم٤مقملٙمؿ  إِنَ ومٚمٕمٛمري  نين شم٘ملٚمقهؿأشمٜمٍموهؿ وم٠مقمٞمذيمؿ سم٤مهلل 

اشُٝ اشُٝ اهلل ٕٚمتؽ  :ومرُم٤مه ؿمٛمر سمًٝمؿ وىم٤مل .سمدون ىملؾ احلًلم

إٟمام  نيـم٥ماك أظم٤مي٤م اسمـ اًمٌقال قمغم قم٘مٌٞمف ُم٤م إّي  :وم٘م٤مل زهػم .متْٚ بُثرة ـالمؽبرأ

واهلل ُم٤م أفمٜمؽ حتٙمؿ ُمـ يمل٤مب اهلل آيللم وأسمنم سم٤مخلزي يقم اًم٘مٞمٛم٦م  نيأٟم٧م هبٞمٛم٦م

 .شواًمٕمذاب إًمٞمؿ

ارجًقا إػ »: ني وم٢مّٟمف قمٜمدُم٤م ىم٤مل هلؿوهذا سمٕمٞمٜمف طمّمؾ ُمع ؾمّٞمد اًمِمٝمداء

فجلٝ ابـ بْٝ أفُؿ شٍؽ دمل وإتٓٚك حرمتل  إٍٔجلُؿ ؾًٚ بقإلٚ إلؾ  ّؾ 

وػ افْٚس بٚدٗمْغ مـ إٍٔجلٓؿ أوفٔس محزة شٔد ٕبُٔؿ وابـ ابـ ظّف وابـ أ



ة 
سن

ال
ر 

ش
ع

ة 
ع

س
تا

ال
 

/
ن

عو
سب

ال
 و

س
ام

خل
د ا

د
ع

ال
 

 

 

 

يل  افنٓداء ظؿ أبك أو  يبٌُِؿ ؿقل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف مجلتبؼاً 

فُؿ ظـ شٍؽ دمك وإتٓٚك  مٚ دم إلذا حٚجزٌ أصبٚب اجلْٜ  اشٔد إلذانوٕخل 

ًٚ » ىم٤مًمقا نيشحرمتل  .شممٚ  َقل مٚ ًٕرف صٔئ

ذم قمٍمٟم٤م احل٤مضني وذم اًمًٜمقات إظمػمني  :ادخَٚضٛ ظز ظّقد افزمٚن (4

وسم٤مًملحديد ذم سمٚمدٟم٤م احلٌٞم٥م ًمٌٜم٤منني ىمد طمّمؾ طمدٌث ذم ًمٌٜم٤من ًمف شمداقمٞم٤مشمف اًمٙمٌػمة 

ٞمرد رومٞمؼ احلريريني وسمدأ  ًَ قمغم ًمٌٜم٤من واعمٜمٓم٘م٦مني وهق اهملٞم٤مل رئٞمس وزراء ًمٌٜم٤من اًم

اًمٖمربني وقمغم رأؾمٝمؿ أُمريٙم٤مني ذم اعمح٤موًم٦م ًملجٞمػم هذا احلدث ًمّم٤محلٝمؿ قمـ 

يؼ إجي٤مد وملٜم٦ٍم ذم ًمٌٜم٤من ُيٕمرف أّوهل٤م وٓ يٕمرف آظمره٤مني ومٗمؼميم٧م خملؼماهتؿ ـمر

وىمٌؾ صدور هذا اًم٘مرار آهت٤مُمل وذم . اًمًقداء ىمرارًا اهّت٤مُمٞم٤ًم ٕذف اًمٜم٤مس

أصمٜم٤مئف وسمٕمدهني يم٤من ؾمّٞمد اعم٘م٤موُم٦م ي٘مٞمؿ اًمؼماهلم اًملل ٓ شم٘مٌؾ اجلدلني اًمقاطمد شمٚمق 

ّدة اًمنـم٤مٟمٞم٦م إهائٞمؾني أو ٓ أىمؾ يٜمٌٖمل أظمرني قمغم أَن وراء هذا اًمٕمٛمؾ هق اًمغ

ووٕمٝم٤م ذم ٓئح٦م آهت٤ممني وقمغم رأس شمٚمؽ اًمؼماهلم اًمّمقر اعمًحٞم٦م ًمٓم٤مئرات 

س اإلهائٞمكم اًملل اؾملٓم٤مقم٧م اعم٘م٤موُم٦م سمل٘مٜمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م أن حتّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ًُ  .اًملج

وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ووقح شمٚمؽ إدًم٦م واًمِمقاهدني وإىم٤مُم٦م اًمؼماهلم اًم٘م٤مـمٕم٦م قمغم 

ـْ يمّؾ ذًمؽ ٟمجد سمروز إي٤مد ي اخلٗمٞم٦م إلهائٞمؾ وراء هذا اًمٕمٛمؾني قمغم اًمرهمؿ ُم

فق خىبٝ »: ي٘مقل خم٤مـم٤ًٌم ؾمّٞمد اعم٘م٤موُم٦م (آذار 14)ُم٘م٤مُم٤ًم رومٞمٕم٤ًم ِِمّـ ُيًّٛمك سم  

 .شآٓف اخلىٛ فـ ٕرؾع افٔد ظـ ادحُّٜ افدوفٜٔ وافَرار آهتٚمل

سم٠محل٤من اًَمِذي شم٘مّدُم٧م ٟمامذضمف  أًمٞمس هذا ُمِم٤مهب٤ًم ًم٘مقل ىملٚم٦م احلًلم

 !!!خملٚمٗم٦م؟

 

اظملٚمػ قمٚمامء اعمٜم٤مه٩م ذم اعمقوقع اًَمِذي يّمٚمح أْن يٙمقن حمقرًا ًمٚمدراؾم٤مت 

ـْ  (احلدث)اًمل٤مرخيٞم٦مني هؾ هق ُمٓمٚمؼ  اًَمِذي طمّمؾ ذم اًمزُمـ اعم٤ميض يمام ُيٗمٝمؿ ُِم



ني
قل

لث
ة ا

ال
س

ر
 

 

 

خ ًمٜمِم٠مة اًمٙمقن وإرض أُمث٤مل أيمثر اًَمِذيـ شمٜم٤موًمقا ذم يملٌٝمؿ اًمل٤مرخيٞم٦م اًمل٠مري

ُمـ اعم١مرظملم اعمًٚمٛملمني وُمـ همػمهؿ ُمِمك قمغم هذا اعمٜمقال  (310: ت)اًمٓمؼمي 

: (Herbet George Wells)هرسمرت ضمقرج وًمز )اعم١مّرخ اإلٟمٙمٚمٞمزي 

؛ حي٨م سمدأ يمل٤مسمف ذم ُمقضمز شم٤مريخ اًمٕم٤ممل سمدراؾم٦م ٟمِم٠مة اًمٙمقن (1946 -1866

ي٤مة اعمخلٚمٗم٦مني صمّؿ شمدّرج ذم قمرض وإرضني وُم٤م فمٝمر قمغم ؾمٓمحٝم٤م ُمـ ُمٔم٤مهر اًمح

شمقاريخ إُمؿ واًمِمٕمقب واحلْم٤مرات اعمخلٚمٗم٦م ُمٜمذ ٟمِم٠مهت٤م طملك اًمٕمٍم 

 .احلدي٨م

اًَمِذي حتّ٘مؼ ذم اًمزُمـ اعم٤ميض؛ ًملِمٛمؾ  (احلدث اإلٟم٤ًمين)أم أَن اعمقوقع هق 

اًمدراؾم٤مت اًمل٤مرخيٞم٦م مت٤مم ُم٤م صدر ُمـ اإلٟم٤ًمن أّي إٟم٤ًمنني يمام هق اًمٖم٤مًم٥م قمغم 

 .اعم١مرظملم اإلؾمالُمٞملمأيمثر يمل٥م 

؛ ًمٞمخرج اًمٙمثػم ُمـ (احلدث اإلٟم٤ًمين اعمٝمؿّ )أْم أَن اعمقوقع قم٤ٌمرة قمـ 

وًمق طم٤موًمٜم٤م ختّٓمل . إطمداث اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م همػم اعمٝمّٛم٦م قمـ دائرة اًمٌح٨م اًمل٤مرخيل

صمٖمرة شمقؾّمع اًمٌح٨م اًمل٤مرخيل وشمْمخٛمف سمِمٙمٍؾ ٓ طم٤مضم٦م إًمٞمف قمـ ـمريؼ إو٤موم٦م 

ـَ ذًمؽ ُيٙم٥ًم ا(اعمٝمؿ)ىمٞمد  ٓ يٛملٚمؽ  (اعمٝمؿ)ًملٕمريػ همٛمقو٤ًم؛ ّٕن ُمٗمٝمقم ني ًمٙم

 .ُمٗم٤مدًا دىمٞم٘م٤ًم ُمقوققمٞم٤ًم يٛمٙمـ شم٘مٞمٞمٛمف

 ...أْم أٟمف همػم ذًمؽ

أُمٌر ضوريٌّي  (احلدث اًمقاىمع ذم اًمزُمـ اعم٤ميض)وقمغم يمّؾ شم٘مدير ٟمالطمظ أَن 

 .ذم سمٞم٤من حمقري٦م اًمٌح٨م اًمل٤مرخيل قمٜمد اجلٛمٞمع

اؾم٤مت اًمل٤مرخيٞم٦مني وقمغم أؾم٤مس وطمٞمٜمئٍذ ي٘مع اًمل٤ًمؤل قمـ دور اًمزُمـ ذم اًمدر

اجلقاب قمـ هذا اًمل٤ًمؤل يلْمح ًمٜم٤م ُمدى شم٠مصمػم احلدث اًمل٤مرخيل قمغم اعمًل٘مٌؾني 

 .ويمٞمػ يلجّرد احلدث اًمل٤مرخيل قمـ قمٜمٍم اًمزُمـ

إَِن اعمٕمروم٦م اًمل٤مرخيٞم٦م طمقل طمدٍث ُم٤م هؾ شملقمّم دمريده قمـ  :وإْن صئٝ ؾَؾ

ئمٝمر عمـ قم٤مسهني وذًمؽ  طم٤مضمز اًمزُم٤منني وحت٤مول اًملٕمّرف قمٚمٞمف يمام هق ويمام يم٤من
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ُمـ ظمالل ضمٝمد قمٚمٛمّل يٜمل٘مؾ ُمـ احل٤مض إمَِم اعم٤ميض ويٚمٖمل اعم٤ًموم٦م اًمزُمٜمٞم٦م 

اًم٘م٤مئٛم٦مني ومٝمؾ يًلٝمدف اًمٌح٨م اًمل٤مرخيل حت٘مٞمؼ ذًمؽ؟ أم أَن قمٜمٍم اًمزُمـ يٚمٕم٥م 

دورًا ُم١مصمرًا ذم اؾملٞمٕم٤مب احلدث اًمل٤مرخيل؟ هؾ يّلجف اًم٤ٌمطم٨م ذم قمٛمٚمٞم٦م اًم٘مراءة 

هؾ ي٘مع قمغم قم٤مشمؼ اًم٤ٌمطم٨م اًمل٤مرخيل إًمٖم٤مء احل٤مضمز ٟمحق اعم٤ميض أم احل٤مض؟ 

اًمزُمٜمل؟ أم يلقضّم٥م قمٚمٞمف سمٚمقرة اعمرآة اًمزُمٜمٞم٦م وضم٤مٟم٥م احلٙم٤مي٦م واًملٕمٌػم ذم قمٜمٍم 

 اًمزُمـ؟

 :وذم هذا اعمج٤مل يقضمد شمّمّقران

هق اًملّمّقر اًَمِذي يٕملؼم أَن اًمّزُمـ يِمّٙمؾ طم٤مضمزًا سملم احلدث  :افتهّقر إّول

وم٤محلدث رٌء وىمع ذم اًمزُم٤من . يٙمقن سمّمدد ُمٕم٤مجللف واًم٤ٌمطم٨م اًمل٤مرخيل اًَمِذي

اعم٤ميض وشمٍّمم واٟم٘م٣مني واًم٤ٌمطم٨م احل٤مض يقاضمف أن وم٤مصاًل حيجزه قمٜمفني وهق 

 .اًمزُمـ

: ُمـ أٟمّم٤مر هذا اًملّمّقرني طمٞم٨م يٜم٘مؾ قمٜمف ىمقًمف ؾم٤مظمراً  (ومقًملػم)ويٕملؼم 

اعمٗمٝمقم  وهذه اًمٙمٚمٛم٦م شمل٠مؾمس قمغم. شإمقات ؿبقرإَِن افتٚريخ فقٌن مـ ٕبش »

. اعمذيمقر ًمٚمحدث اًمل٤مرخيلني وهق ُمٗمٝمقم يرى ذم اًمزُمـ ُم٘مؼمة ٕطمداث اًمل٤مريخ

وقمغم هذا اعمٗمٝمقم ًمٚمحدث اًمل٤مرخيل يًلٜمد شمّمّقر يمثػم ُمـ أوًمئؽ اًَمِذيـ يرون أَن 

وقمغم وقء هذا اًملّمّقر ؾمقف يل٠مـّمر . اًمٌح٨م اًمل٤مرخيل ٓ يلحغّم سم٤مٕمهٞم٦م

ذِي طمّمؾ ومٞمفني وإّٟمام احل٤مضمز اًَمِذي ُأًمٖمل   احلدث اًمل٤مرخيل سم٤مًمٔمرف اًمزُم٤مين اَل 

قمغم وقء هذا اًملّمّقر   ًمٞمس هق اًم٘مٓمٕم٦م اًمزُمٜمٞم٦م اًملل صدر ومٞمٝم٤م احلدثني وإّٟمام 

هق اًمٗم٤مصؾ اًمزُم٤مين سملم اعمٌدأ واًم٤ٌمطم٨م اًمل٤مرخيل اًَمِذي ي٘مع ذم ُمٜملٝمك اًمٕمٛمقد 

. اًمزُمٜمل

ذم وقء  ًمٙمـ صمّٛم٦م شمّمقر آظمر يل٤ٌميـ ضمقهري٤ًم ُمع ُم٤م ذيمرني وم٤مًمٌمء اًمل٤مرخيل

وشمٜم٘مًؿ . اًمٗمٝمؿ أظمر يٛمّثؾ فم٤مهرة ايمل٧ًٌم شمقاصاًل وظمٚمقدًا ذم جمرى اًمزُمـ

ومٝمل إُّم٤م أْن شملحّرك ذم إـم٤مر : إطمداث ؾمقاء يم٤مٟم٧م أومٙم٤مرًا أم فمقاهر إمَِم ٟمققملم
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اًمزُمـ وشملقاصؾ وملخٚمدني أو شمٔمّؾ طمٌٞم٦ًم زُمٜمٝم٤م وملدومـ ومٞمف وشمٜملٝملني واًم٘مًؿ 

 .إّول هق احلدث اًمل٤مرخيل

ان ذم هذا اًملّمقر يمذًمؽ ُمٗمٝمقُم٤ًم أؾم٤مؾمٞم٤ًمني همػم أَٟمف يٕمّد   ذم إـم٤مر ويٛمّثؾ اًمزم

هذا اًملّمّقر   سمٛمث٤مسم٦م إيمًػم اخلٚمقد سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمحدثني اًَمِذي يٙمل٥ًم شم٤مرخيٞملف 

سمٗمْمؾ ذًمؽ اإليمًػمني وشم٘مّقم إُمر اًمل٤مرخيل سم٤مُملالك احلدث وضمقدًا شم٤مرخيٞم٤ًم 

 .سمٛمٕمٜمك احلريم٦م ذم اًمزُمـ

ّور إول   أُمٌر اطملجز ظمٚمػ أؾمقار اعم٤ميضني وم٤مًمٌمء اًمل٤مرخيل   سمح٥ًم اًملص

وحي٤مول اًم٤ٌمطم٨م اًمل٤مرخيل إزاًم٦م احل٤مضمز اًمزُمٜمل قمؼم أدوات وُمٜم٤مه٩م ُمٕمّٞمٜم٦مني 

وآىمؽماب ُمـ احل٤مدصم٦م اًمل٤مرخيٞم٦م يمل يراه٤م يمام هلني ويمٚمام يم٤من آىمؽماب ُمـ 

 .احلدث أًمّمؼ يم٤مٟم٧م رؤيلف أيمثر واىمٕمٞم٦مني واؾمللٌع ذًمؽ ُمٕمروم٦ًم شم٤مرخيّٞم٦م أدق

ذا اًملّمّقر ي٘ملٍم دور اعم١مرخ قمغم ِم٤مرؾم٦م شمًجٞمٚم٦م ًمألطمداثني ٓ وذم فمّؾ ه

وقمٚمٞمفني وم٤معمٕمروم٦م اًمل٤مرخيٞم٦م شمٕمٜمل هٜم٤م . شمٜمل٘مؾ ُمٙم٤مٟمٞم٤ًم سمٞمد أَّن٤م شملخّٓمك اعم٤ًموم٦م اًمزُمٜمٞم٦م

 .ومٝمؿ اعم٤ميض ودراؾم٦م اًمزُمـ اعمٜمٍمم

وقمغم أؾم٤مس هذه اًمرؤي٦م شمّؿ شمٕمريػ اًمدراؾم٦م اًمل٤مرخيٞم٦م ذم سمٕمض يمل٥م ُمٜم٤مه٩م 

ـ مىٚفًٜ أحداث ادٚيض وذحٓٚ »: اًمٌح٨م سم٠مّّن٤م ّّ افدراشٜ افتل  تو

واشتًٔٚهبٚز واهلدف مْٓٚ إلق افتقُصؾ إَِػ  ِؽ افْتٚئٟ ذات افًالؿٜ بٖشبٚب 

إحداث ادٚؤٜ وإًُٚشٚهتٚ ظذ احلٚرضز وبقاشىتٓٚ يهبح افتُْبقء 

 ًٚ  .شبٕٚحداث ادجلتَبِٜٔ أمرًا ممُْ

وم٦م اًمل٤مرخيٞم٦م يٛمٙمـ اقملامد ادم٤مه قمٚمٛمل ومٞمام سمٞمٜمام ذم وقء اًملّمّقر اًمث٤مين ًمٚمٛمٕمر

واعمٕمروم٦م اًمل٤مرخيٞم٦م ذم هذا آدم٤مه ًمٞم٧ًم ضمٝمدًا . يلّمؾ سم٤مًمدراؾم٤مت اًمل٤مرخيٞم٦م

يًلٝمدف إًمٖم٤مء احل٤مضمز اًمزُمٜملني وًمٞم٧ًم ذًمؽ ومح٥ًمني سمؾ هل قمغم اًمٕمٙمس ُمـ 

إَِن طمريم٦م اعم١مّرخ شملجف . ذًمؽني ومٝمل حم٤موًم٦م ًمرؤي٦م إُمر اًمل٤مرخيل ذم ُمرآة اًمزُمـ

. ىمٓم٦م ُمٕم٤ميم٦ًم مت٤مُم٤ًم ًملٚمؽ اًملل يلجف ٟمحقه٤م اعم١مّرخ ذم وقء اًملّمّقر إولٟمحق ن
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وقمغم أؾم٤مس هذا اعمٗمٝمقم ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمل٤مرخيٞم٦مني وم٢مّٟمٜم٤م ٟمقاضمف ذم واىمع إُمر ًمقٟم٤ًم ُمـ 

. ني شملحّقل ومٞمٝم٤م احلريم٦م ٟمحق اعم٤ميض إمَِم اٟمل٘م٤مل ذم اعمًل٘مٌؾاًمثقرة اًمٙمقسمرٟمٞمٙمٞم٦م

دث أو ومٙمرة شم٤مرخيٞم٦م ذم شمقاصٚمٝم٤م اًمل٤مرخيل وم٤مًمدراؾم٦م اًمل٤مرخيٞم٦م هل ايملِم٤مف ًمح

ني وسمح٨م قمـ ...وذم فمّؾ آصم٤مره٤م وٟمل٤مئجٝم٤م واًملحدي٤مت اًملل واضمٝملٝم٤م وٟمٔم٤مئره٤م

 .ُمٕمٓمٞم٤مهت٤م وشمقاًمٞمٝم٤مني سمدًٓ قمـ ُمالطم٘م٦م شم٤مرخيٝم٤م وأؾم٤ٌمهب٤م

وقمغم أؾم٤مس هذا اًملٕمريػ ًمٚمٌح٨م اًمل٤مرخيل ٓ شمٙمقن أيمثر اًمدراؾم٤مت اىمؽماسم٤ًم 

إقمٛمؼ وإدق سم٤مًميورةني سمؾ يمٚمام شمٍّمم  ُمـ احلدث اًمل٤مرخيل هل اًمدراؾم٦م

اًمزُمـ وأشمٞمح ًمٚمحدث جم٤مل أوؾمع ًمٚمحريم٦م ذم اعمًل٘مٌؾ شمقومرت ًمٜم٤م إُمٙم٤مٟمٞم٦م أيمؼم 

إَِن اعم٤ًموم٦م اًمزُمٜمٞم٦م شملٞمح إُمٙم٤مٟمٞم٦م ًم٘مراءة أقمٛمؼ وُمالطمٔم٦م ٕسمٕم٤مد . ًمالؾملٞمٕم٤مب

 .ُملقاري٦م ذم اعمقوقع اًمل٤مرخيل

شم٤مريخ احلْم٤مرة قم٤ٌمس  وذم هذا اعمج٤مل يٜم٘مؾ ضمالل آل أرد قمـ أؾمل٤مذه ذم

ٓ يتٚح ّٕي صخص أو ـتٚب أو أثر »: ىمقًمف (1956 -1896)إىم٤ٌمل آؿملٞم٤مين 

ّٔؿ احلدث افتٚر ل  . شمٚ   يّّر ظِٔف ؿرٌن مـ افزمـ (أّي حدث ـٚن)أْن يَ

وقمغم هذا إؾم٤مس شمٙمقن اًمدراؾم٦م اًمل٤مرخيٞم٦م قمغم همرار اًمدراؾم٦م اًملٗمًػمي٦م ٓ 

هل٤م دوٌر ذم ومٝمؿ احلدث اًمل٤مرخيل ُمـ  قمٞم٤مت اعمًل٘مٌؾّن٤مي٦م هل٤م؛ ضورة أَن شمدا

. زواي٤مه اعمخلٚمٗم٦م

  اًملل  إذا شمٌلّم ًمٜم٤م ذًمؽني أُمٙمـ اًم٘مقل إَِن دراؾم٦م طمريم٦م اإِلُم٤مم احلًلم

شمِمّٙمؾ ظمٓم٤مسم٤مشمف حمقرًا رئٞمًٞم٤ًم ذم هذه احلريم٦م   شمٕمٜمل وصػ هقي٦م هذا احلدث 

.  فمّؾ أطمداث اعمًل٘مٌؾ اًمٕمٔمٞمؿ وأسمٕم٤مده٤مني وشمٕمٚمٞمٚمٝم٤م قمغم أؾم٤مس ُمرآة اًمزُمـ وذم

اؾملٞمٕم٤مب اعم٤ميض ذم إـم٤مر ٟمل٤مئجف احل٤مضة؛ وُمـ هذا : وم٤مًمدراؾم٦م اًمل٤مرخيٞم٦م

اعمٜمٓمٚمؼ أيّمدٟم٤م قمغم اخلّمقصٞم٦م إُومم اًملل ُمرضمٕمٝم٤م إمَِم أَن اخلٓم٤مسم٤مت اًمٕم٤مؿمقرائٞم٦م 

ًمٞمس ظمٓم٤مسم٤مت اٟم٘مرو٧م واظمل٠ٌمت ظمٚمػ ضمدار اًمزُمـني سمؾ هل طمّٞم٦م ُملجّددة ُم٤م 

 .ع سملم احلّؼ واًم٤ٌمـمؾداُم٧م اًمِمٛمس شمنمق قمغم سا
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سمف اًمٌح٨م قمـ هذه اخلّمقصٞم٦مني وهذا اًم١ًمال  هٜم٤مك ؾم١ماٌل ُأريد أْن اسملدئ

ني سمؾ هق ُمـ أظمٓمر إؾمئٚم٦م اًملل شمقاضمف اًمٜمُخ٥م وأصح٤مب  يٌدو زم ظمٓمػمًا وُمٝماّمً

 :اًم٘مراراتني ويٛمٙمـ صٞم٤مهملف سم٤مًمِمٙمؾ اًمل٤مزم

اّم ٓ صّؽ ؾٔف إذا أردٕٚ أْن ًِٕق بٚإل ِّ ٕجلٚن مـ حئظ ادٚدة إَِػ شامء ادًْكز ؾ

ـّ افجلٗال أَن ذفؽ افتىقير ادقصؾ إَِػ افجُلّق إلؾ   إَِػ  ىقيرهز وفُ
ٍٜ ْٚ بحٚج َٕ أ

ٍٜ إَِػ  ىقير افًقاضػ وادٔقل؟ وأّي  َٕف بحٚج يَتك ظذ  ىقير افًَقل؟ أم أ

 ؟ريـ أصًٛ وأُّّيام أشٓؾ وأؿربافتىقّ 

ضمقاب ٟمزقمٛمف ؾمقف ي٘مليض ؾمٚمقيم٤ًم ُمٕمّٞمٜم٤مني وم٢مذا زقمٛم٧م ُم١مؾم٤ًمت  ويمّؾ 

اًمدوًم٦م ُمثاًل أَن اًملٓمّقر اًمٕم٘مكم هق إهؿني ومًقف شمٙمقن اًمٜملٞمج٦م هق سف اًمٕمٜم٤مي٦م 

سم٤مًمدرضم٦م إُومم إمَِم اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت واعمٕم٤مهد قمغم اظملالف أٟمقاقمٝم٤مني وهذا ُم٤م 

 .ٟمراه سم٤مًمٗمٕمؾ ذم مجٞمع أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل

شمٓمّقر اًمٕم٤مـمٗمل هق إهّؿني ومٞمحّؼ ًمٜم٤م أْن ٟمل٤ًمءل ُم٤مذا ىمّدُم٧م أُّم٤م إذا يم٤من ال

 .اًمدول وُم١مؾم٤ًمت اًم٘مرار ذم ؾمٌٞمؾ شمٓمقير اإلٟم٤ًمن قم٤مـمٗمٞم٤مً 

وًمٜميب ًمذًمؽ ُمث٤مًٓ واوح٤ًم ذم داظمؾ طمقزاشمٜم٤م اًمديٜمٞم٦م؛ طمٞم٨م ٟمالطمظ أَن 

اجلقاب قمـ ذًمؽ اًم١ًمال   سمح٥ًم ُم٤م ٟمالطمٔمف ذم ُم٘م٤مم اًمٕمٛمؾ   هق أَن اًملٓمّقر 

ٕهؿني سمؾ شمٙم٤مد شمٜمٕمدم أدٟمك إمهٞم٦م ًمٚملٓمّقر اًمٕم٤مـمٗملني ومٜمرى آهلامم اًمٕم٘مكم هق ا

ة وٟمنمه٤مني وشمرسمٞم٦م اًمٙمٌػم سمل٠مؾمٞمس اعمدارس اًمديٜمٞم٦مني وشم٠مًمٞمػ اًمٙمل٥م اًمدراد

اء ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م إؾمٚمقب واعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦مني وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمامرؾم٤مت إؾم٤مشمذة إيمػ

 .اًملل ختدم اًملٓمّقر اًمٕم٘مكم واًمٜمٌقغ اًمٗمٙمري

ذًمؽ ٟمرى إهمٗم٤مًٓ واوح٤ًم ًمٚملٓمقر اًمٕم٤مـمٗمل وُم٤م خيدم اًمُروحني ومٙمّؾ وذم ُم٘م٤مسمؾ 

أي٤مم إؾمٌقع ص٤ٌمطمٝم٤م وُم٤ًمؤه٤مني شمٙمقن ذم ظمدُم٦م اًملٓمقر اًمٕم٘مكمني وشمٌ٘مك دىم٤مئؼ 

ُمٕمدودة ذم يقم إرسمٕم٤مء   ًمق وضمدت   ىمد ظمّّمّم٧م خلدُم٦م اًملٓمّقر اًمٕم٤مـمٗملني 
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شمٜمزف ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ وهل ُمْم٤موم٤ًم إمَِم قمدم يمٗم٤ميلٝم٤م ذم طمّد ذاهت٤م شم٠ميت ذم وىم٧م ىمد اس

 .يمّؾ ىمدراشمف اًملقضّمٝمٞم٦م

ًٚ )واحل٤مل أَن هذا اًمٕمٚمؿ اجل٤مف اًَمِذي ٟمدرؾمف ٓ يقًّمد  سمام ًمٚمٙمٚمٛم٦م ُمـ  (إٕجلٕٚ

ُمٕمٜمكني سمؾ ىمد يٙمقن طمج٤مسم٤ًم يٛمٜمع ص٤مطمٌف قمـ اًمقصقل إمَِم ُمّم٤مّف اإلٟم٤ًمٟمٞم٦مني 

ٞمرد اإلُم٤مم  ًَ ويلٜمّزل سمف إمَِم طمْمٞمض اًمٌٝمٞمٛمٞم٦مني وذم هذا اعمج٤مل ي٘مقل اًم

ؾٚفٍُر حجٌٚبز وافًِؿ »: ذم سمٕمض شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمغم ُمّم٤ٌمح إٟمس ياخلٛملم

 .شإلق احلجٚب إـز

 :وًمٜمٕملؼم هذا إُمر ذم ُمث٤مل قمٛمكّم ُمِم٤مهد

وزارة اًمداظمٚمٞم٦م أو اعمقاصالت ذم يمّؾ سمٚمٍد حيؽمم ٟمٗمًف شمٗمرض ذوـم٤ًم صٕم٦ٌم 

ه قمغم ُمٜمح رظمّم٦م اًم٘مٞم٤مدةني وسمٕمض هذه اًمنموط يرشمٌط سمًالُم٦م اإلٟم٤ًمنني ومال سمّد ل

ُمـ أْن ي٠ميت سمٗمحقص٤مت ـمٌٞم٦م شمرشمٌط سمح٤مؾملل اًمٜمٔمر واًمًٛمع وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽني 

وسمٕمْمٝم٤م يرشمٌط سم٤معمٕمروم٦م اًمٜمٔمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ًم٘مٞم٤مدة اًمًٞم٤مراتني وختْمٕمف ُٓملح٤من 

صٕم٥ٍم ذم ذًمؽني وم٢مذا ٟمجح ومٞمف متٜمحف اًمرظمّم٦م اعم١مىمل٦م وعمّدة ؾمٜم٦م وقمغم ـمرٍق 

يٕمٓمك رظمّم٦م إمَِم ُمّدة  ُمٕمّٞمٜم٦مني صمّؿ سمٕمد ذًمؽ إْن ُمّرت اًمًٜم٦م ُمـ دون خم٤مًمٗم٤متني

زُمٜمٞم٦ٍم أـمقلني وقمٜمدُم٤م يّمؾ اًمِمخص إمَِم ؾمٜمّل وٕمػ احلقاسني شمٙمقن ىمد اٟملٝم٧م 

 .اعمّدة؛ ًمٞمٙمقن اًملجديد ًمف ُمنموـم٤ًم سمٗمحٍص جيريف سمِمٙمٍؾ دوري

ـّ اًم١ًمال اًَمِذي يٓمرح ٟمٗمًف هٜم٤م هق اًمل٤مزم  :هذاني وًمٙم

ة إَِػ إلؾ ٕجحٝ إلذه اإلجراءات ادنددة فقحدإلٚ دم وصقل افقزارة ادًْل

 أإلداؾٓٚ مـ ذفؽ؟

ومٚمق ُمٜمح٧م اًمرظمّم٦م ًمِمخٍص يم٤من ُمـ أوائؾ اًمٜم٤مضمحلمني وُمّر هذا اًمِمخص 

ٟمٗمًف ذم ُمٙم٤من ٓ يقضمد ومٞمف يم٤مُمػمات ُمراىم٦ٌم وٓ ذـم٦م ُمرورني ومٝمؾ شمرى أَن 

قمٚمٛمف اًمٕمٛمكم واًمٜمٔمري اًَمِذي ٟمجح ومٞمٝمام سمح٥ًم اًمٗمرض يٙمٗمٞمف ًمالرشمداع قمـ 

 !اعمخ٤مًمٗم٦م؟
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هٜم٤مك رضمٌؾ أقمٛمك يريد أْن يٕمؼم اًمٓمريؼني ومٝمؾ شمراه  وًمق أَٟمف ُمّر ذم ـمريؼ ويم٤من

ي٘مػ ذم اٟملٔم٤مرهني أو خيّٗمػ ُمـ هقملفني عمجّرد أَٟمف ىمد درس ىمقاٟملم اًمًػم قمٜمد 

 !أومْمؾ اعمدرؾملمني وشمدّرب قمغم ىمٞم٤مدة اًمًٞم٤مرات ذم أطمدث اعم١مؾم٤ًمت؟

 !!!ُمٕمٚمقٌم أَن اجلقاب ًمـ يٙمقن سم٤مإلصم٤ٌمت

 !ومام هق اًمّنُ ذم ذًمؽ ي٤م شمرى؟

َٓ خلقائف اًمٕم٤مـمٗمل وإظمالىملني وأّٟمف ًمق سمذًم٧م اًمدوًم٦م  ًمٞمس ذًمؽ إِ

وُم١مؾم٤ًمهت٤م اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمًػم ضمٝمدًا ُمقازي٤ًم ًمٚمجٝمد اًَمِذي شمٌذًمف ذم جم٤مل اًملٓمقر 

اًمٕم٘مكمني ًمق سمذًم٧م هذا اجلٝمد ذم شمٓمقيره أظمالىمٞم٤ًم وقم٤مـمٗمٞم٤ًم؛ ُٕمٙمـ أْن ٟمجٞم٥م 

ٓ سمّد ُمـ ؿمٝم٤مدةٍ ذم ومِمٝم٤مدة اًم٘مٞم٤مدة ٓ شمٙمٗملني سمؾ . سم٤مإلصم٤ٌمت قمـ اًم١ًمال اعمل٘مّدم

 .إظمالق وطمًـ اًمًٚمقك وصحق اًمْمٛمػم

وهٙمذا احل٤مل ذم اًمٓمٌٞم٥م واعمٝمٜمدسني وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٝمـ واحلرف اًملل 

شمٕملٛمد قمغم اًملٓمقير اًمٕم٘مكم واًمٕمٚمٛمل ُمـ ضمٝم٦ٍمني وشمٙمقن سمح٤مضم٦ٍم إمَِم سمٕمٍد أظمالىمٍل ذم 

اعمدارس ُم٘م٤مم اعمامرؾم٦م ُمـ ضمٝم٦ٍم أظمرىني واًمذي ٟمالطمٔمف أَٟمٜم٤م ٟمْمع أوٓدٟم٤م ذم 

ـّ اخل٤مُم٦ًم سمٕمُدني وشمْمع اًمدوًم٦م وؾم٤مئر اعم١مؾم٤ًمت ُمع إهؾ  وهؿ مل يّمٚمقا إمَِم ؾم

مت٤مم اإلُمٙم٤مٟم٤مت اًملل شمّم٥ّم ذم شمٓمّقرهؿ اًمٕمٚمٛمل واًمٕم٘مكمني وشمٜملٔمر اصمٜملل قمنمة 

ؾمٜم٦م ًمٞمحّمؾ اًمقًمد قمغم اًمِمٝم٤مدة اًمث٤مٟمقي٦مني وشمٜملٔمره إطمدى قمنم ؾمٜم٦م أظمرى قمغم 

وهذا يٕمٜمل أَٟمٜم٤م . ومرع ُمـ ومروع اًمٓم٥ّم إىمّؾ ًمٞمخرج طم٤مُماًل ؿمٝم٤مدة اظملّم٤مٍص ذم 

اٟملٔمرٟم٤مه أيمثر ُمـ قم٘مديـ ُمـ اًمزُمـني ٓ عمجّرد أْن يٙمقن طم٤مُماًل ًمِمٝم٤مدةٍ وجمٛمققم٦ٍم 

يمٌػمةٍ ُمـ اعمٕمٚمقُم٤متني سمؾ ًمٙمل يٙمقن قمٜمٍمًا ص٤محل٤ًم وُمٗمٞمدًاني وهذا سمح٤مضم٦ٍم ُم٤مؾّم٦ٍم 

إمَِم ؾمٚمقك ُمٜم٤مؾم٥مني وًمألؾمػ ٓ ٟمٕمٓمٞمف ؿمٞمئ٤ًم ُمرشمٌٓم٤ًم سمذًمؽ ذم شمٚمؽ اًمًٜمقات 

 .ًمثالث واًمٕمنميـا
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ذم مت٤مم أسمٕم٤مد ُمًػمشمف ىمد  وقمغم أؾم٤مس ُم٤م شم٘مّدم ٟمالطمظ أَن اإِلُم٤مم احلًلم

زاوج ذم ظمٓم٤مسم٤مشمف سملم اًملٓمّقر اًمٕم٘مكم واًملٓمّقر اًمٕم٤مـمٗملني وُمع ىمٓمع اًمٜمّٔمر قمـ 

اٟمٕمٙمس سمقوقٍح قمغم ضمٌؾ قمروم٦م ذم دقم٤مئف اخلٓم٤مب اًمٕم٤مؿمقرائل ٟمرى أَن ذًمؽ ىمد 

اًمٕمٔمٞمؿ اًَمِذي رواه سمنٌم وسمِمػٌم اسمٜم٤م هم٤مًم٥م إؾمدي؛ طمٞم٨م شمراه ذم قملم إصم٤ٌمشمف 

ًمقضمقد اًمّم٤مٟمع سم٠مومْمؾ اًمؼماهلم يّمٞمٖمف سمّمٞم٤مهم٦ٍم حتّرك اًمروحني ومٞمِمٕمر ؾم٤مُمٕمف 

. سم٤مخلِمقع؛ ًمٞمٔمٝمر أصمره قمغم اًمٕملمني وملذرف اًمدُمقع اًمًقايم٥م

ل َ َردُ »: ومٝمق اًم٘م٤مئؾ َزارِ إهَِلِ َد اْدَ ًْ ُٛ ُب َثِٚر ُيقِج ْٔ ي دِم ا
ٍٜ  زدِ َْٔؽ بِِخْدَم َِ ِْل َظ ًْ َؾٚمْجَ

َْٔؽ  ِْل إَِف ُِ ٌر  زُ قِص َِ َت ٍْ َْٔؽ باَِم إُلَق دِم ُوُجقدِِه ُم َِ َْٔػ ُيجْلَتَدُل َظ َك  ـَ ْرِ ٌَ قُن فِ ُُ َْٔؽز َأَي إَِف

قِر َمٚ ُٓ ـَ افُي َر  ِم ِٓ ْي قَن إُلَق اْدُ ُُ َْٔس َفَؽ َحَتك َي َتَٚج إَِػ  زَفَؽ  َف َٝ َحَتك حَتْ َمَتك ِؽْب

َْٔؽ  َِ ٍٔؾ َيُدُل َظ
َْٔؽ  زَدفِ َثُٚر إِلَل اَفتِل ُ قِصُؾ إَِف ْٔ قَن ا ُُ ْدَت َحَتك َ  ًُ ْٝ  زَوَمَتك َب َٔ

ِّ َظ

 ًٚ ٚ َرؿِٔب َٓ ْٔ َِ َٓ َ َراَك َظ َِٕهٔٛ زَظْغٌ  ـْ ُحبِّدَؽ  ْؾ َفُف ِم ًَ ُٜ َظْبٍد َ ْ جَتْ ََ ٍْ ْت َص . شاً َوَخرِسَ

وم٤مٟمٔمر   سمٕملم اًمٌّمػمة   إمَِم هذا اًمٙمالم اًَمِذي ُيث٧ٌم ًمؽ وضمقد اًمّم٤مٟمع سمؼمه٤من 

اًمٚمّؿني ويًٌٙمف ذم قم٤ٌمرةٍ دمٕمؾ اًمل٤مزم هل٤م يٕمٞمش طم٤مًم٦م اإلطم٤ًمس سم٤مًمرىمٞم٥م ذم يمّؾ 

طمريم٤مشمف وؾمٙمٜم٤مشمفني ذًمؽ اًمرىمٞم٥م اًَمِذي ٓ خي٤مف ُمٜمف ًم٘مًقشمفني سمؾ ًمٙمقٟمف هق 

. اعمحٌقب إوطمد واعمٕمِمقق إجمد

ه اًمٕم٘مالٟمٞم٦م ذم ىم٤مًم٥م اًملٝمذي٥م ٟمراه٤م سمقوقح ذم مجٞمع ظمٓم٤مسم٤مشمف وهذ

. اًمٕم٤مؿمقرائٞم٦م ُمٜمذ سمدء اًمثقرة ذم اعمديٜم٦م وُمٙم٦م إمَِم ؾم٘مقـمف ُمِمخٓم٤ًم سمدُمف ذم يمرسمالء

: وٟمٙملٗمل ذم هذه اًمٕمج٤مًم٦م سمذيمر ٟمامذج صمالصم٦م

 :افّْقذج إّول

ـِ ـَم٤مووسني ىَم٤مَل  ـْ َأَذْ وَ : قَمـ اسْم ُت إًَِمْٞمِف سم٢ِمؾِْمٜم٤َمدِِهْؿ إمَِم طَمَدصَمٜمِل مَج٤َمقَم٦ٌم ُِمٜمُْٝمْؿ َُم

٤مسَم٦ِم ِرْوَقاُن اهلل قُمَٛمَر  ًَ ِه  اًمٜمَ ٥ِم سم٢ِمؾِْمٜم٤َمدِ ًَ قَمَٚمْٞمِف ومِٞماَم َذيَمَرُه ذِم آظِمِر يمَِل٤مِب اًمَِم٤مذِم ذِم اًمٜمَ

ـِ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم  ـَ قَمكِمر سْم ـِ قُمَٛمَر ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأيِب قُمَٛمَر سْم ِه حُمََٛمِد سْم در  إمَِم ضَمدر ُث حُيَ

جَلْغُ » :ىَم٤مَل ني َأظْمَقازِم آَل قَمِ٘مٞمؾٍ  ِٜ  َدَٚ اْمَتََْع َأِخَل احْلُ ِزيَد بِْٚدَِديَْ َٔ
ِٜ فِ ًَ ْٔ ـِ اْفَب َظ
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 ُٝ ِْ ُٝ ؾَِداَك َيٚ َأَبٚ َظْبِد اهلل  َدَخ ِْ
ًِ ُٝ َفُف ُج ِْ َُ ًٚ َؾ ٔ

ِْٔف َؾَقَجْدُ ُف َخٚفِ َِ َحَدَثِْل َأُخقَك  َظ

ـُ عَ  جَل ٍد احْلَ َّ ِْٔف َوَؿَٚل  ْن َأبِٔفِ َأُبق حُمَ ِْل إَِف َّ ل َؾَو
َِ ٔ ِٓ ُٜ َوَظاَل َص ًَ ِْل افَدْم ََ ُثَؿ َشَب

ُٝ ُح  ِْ َُ ُتقٌل َؾ َْ َٝ َحَدَثَؽ َأينِّد َم ْٔ ـَ َرُشقِل اهلل ْوص ْفُتَؽ بَِحؼِّد َأبَِٔؽ  َيٚ اْب َٖ َٚل َش ََ َؾ

 َٝ ًْ َٝ َوَبَٚي َٚوْف َٕ  َٓ ْق َِ ْؿ َؾ ًَ َٕ  ُٝ ِْ َُ َك َؾ ْتِع َخَزَ ََ
َٚل َحَدَثِْل َأِّب َأَن َرُشقَل  بِ ََ َؾ

َٝ َمٚ َ ْ  اهلل ّْ
َؽ َظِِ َٕ ـُ َأ ْرِب ُ ْرَبتِِف َؾَتُي َُ قُن بِ ُُ ْتِِِف َوَؿْتِع َوَأَن ُ ْرَبتِل َ  ََ ُه بِ َأْخَزَ

ُٜ َأَب  َّ
َغَ َؾٚضِ ََ ِْ ِز َأَبدًا َوَفَت ٍْ َٕ ـْ  َٜ ِم َٔ

َٓ ُأْظىِل افَدِٕ ُف  َٕ ُف َوَأ ّْ َِ ْٝ َأْظ َٔ
َِ ًٜ َمٚ َف َٔ

اإَلٚ َصٚـِ

ٚ َٓ
َيتِ َٜ َأَحٌد آَذاإَلٚ دِم ُذرِّد َْ َٓ َيْدُخُؾ اجْلَ ـْ ُأَمتِِف َو ٚ ِم َٓ َيُت . شُذرِّد

ذم اعم٘مٓمع إظمػم ُمـ يمالُمف ُمع أظمٞمف قمٛمر قمٜمدُم٤م ـمٚم٥م ُمٜمف  ومٝمذا احلًلم

وٛمٍر ًمف أَن ذًمؽ همػم ِمٙمـ ذم وٛمـ سمره٤مٍن م اعم٤ٌميٕم٦م إؿمٗم٤مىم٤ًم قمٚمٞمفني ىمد سملّم 

. ذم ىم٤مًم٥ٍم قم٤مـمٗمّل 

ـْ ُمثٚمف إقمٓم٤مء ًمٚمدٟمٞم٦م  :ؾٖؾٚد وهل اعم٘مدُم٦م اعمذيمقرة ساطم٦ًم )أَن اعم٤ٌميٕم٦م ًمٞمزيد ُم

وهل اعم٘مدُم٦م اعمٓمقي٦م ذم اًم٘مٞم٤مس؛ )ني وإقمٓم٤مء اًمدٟمٞم٦م ٓ يرو٤مه اهلل ٕوًمٞم٤مئف (ذم اخلؼم

 ومٞمٜمل٩م ذًمؽ أَن اعم٤ٌميٕم٦م ًمٞمزيد ِِم٤ّم ٓ. (ًمٙمقٟمف ُمـ إىمٞم٦ًم اعمْمٛمرة يمام ٓ خيٗمك

. يرو٤مه اهلل ٕوًمٞم٤مئف

ـَ  صمّؿ مل يٙملِػ هبذا اًمؼمه٤منني ومْمّٛمٜمف ُم٤م يِمٕمر سمٛم٘م٤مُمف ُمـ ضمٝم٦ٍم؛ ًمٙمقٟمف اسم

ـْ يمقّن٤م ىمد وُمٓمِؿ اخلٚمؼ قمـ ُمٕمروملٝم٤موم٤مـمٛم٦م ـْ ٟمٕمَٚمؿ ُِم . ني وهل َُم

وأشمٌٕمف سمام حُيّرك اًمٕم٤مـمٗم٦مني ُمع يمقٟمف ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يٛمٙمـ إرضم٤مقمف إمَِم ىمٞم٤مس 

شمّم٤مر   ُم٤م يؽمشّم٥م ُمـ ومٕمٍؾ قمغم شمرك اإِلُم٤مم سمره٤مينني ومٞم٘م٤مل   قمغم وضمف آخ

ني وأذيلف ني وأذيلٝم٤م أذّي٦ٌم ًمرؾمقل اهللًمٚمٌٞمٕم٦م ومٞمف أذي٦ٌم ُّٕمف احلًلم

ٌٜ مِّْدل يٗذيْل مٚ »: ىم٤مل رؾمقل اهلل. أذّي٦ٌم ًمٚمج٤ٌمر شمٕم٤ممم ٌٜ بوً ام ؾٚضّ َٕ إِ

. ني وسمدهيلٌّي أَن أذي٦م اًمرؾمقل أذّي٦ٌم ًمٚمٛمرؾمؾشآذاإلٚ

َؿَٚل َحَدَثَْٚ »: ًم٘مْمٞم٦م اعملقؾمٓم٦م سمام رواه اًمّمدوقويٛمٙمـ آؾملٖمٜم٤مء قمـ ا

ـِ اْفَقفِِٔد اْفَبَزاُز ِرْوَقاُن اهلل َبِٚس ْب ًَ ـِ اْف ـُ َزْيِد ْب َٔك ْب ِٜ َؿَٚل  َأُبق َذٍر َ ْ قَؾ ُُ ِْٔف بِْٚف َِ َظ
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ل َظِعُ  ِّّد ِْْذرِ   َحَدَثَْٚ َظ ـُ اْدُ َبِٚس َؿَٚل َحَدَثَْٚ َظِعُ ْب ًَ ـُ اْف ـُ َشِٚ ٍ  َؿَٚل َحَدَثَْٚ َظْبُد اهلل ْب ْب

ـْ َأبِِٔف  ٍد َظ َّ ـِ حُمَ ِر ْب ٍَ ًْ ـِ افَهٚدِِق َج ـِ َظِعٍ َظ َر ْب َّ ـِ ُظ ـْ َظِعِّد ْب ـِ َزْيٍد َظ  ْب
ـْ ُحجَلْغِ َظ

 ٍٛ ـِ َأِّب َضٚفِ ـْ َظِعِّد ْب ـِ َظِعٍ َظ  ْب
جَلْغِ ـِ احْلُ جَلْغِ َظ ـِ احْلُ ـْ َظِعِّد ْب ـْ  َظ َرُشقِل  َظ

ُف َؿَٚل  اهلل َٕ ُٜ إَِن اهلل: َأ َّ
َوبِِؽ َوَيْرىَض  َيٚ َؾٚضِ ٌَ ُٛ فِ َو ٌْ َٔ َٚػ َف ًَ َ َبَٚرَك َوَ 

دٍ  َّ ـِ حُمَ ِر ْب ٍَ ًْ َٚل جِلَ ََ ِرَوِٚك َؿَٚل َؾَجَٚء َصَْْدٌل َؾ
ِء إَِن  َيٚ َأَبٚ َظْبِد اهلل فِ َٓ ُٗ إَل

َٞ افَنَبَٚب َ ُِٔئقن ََٖحٚدِي ٌر  ا َظَْْؽ بِ ٍَ ًْ َٚل َفُف َج ََ  َؾ
َرةٍ َُ َوَمٚ َذاَك َيٚ َصَْْدُل َؿَٚل  ُمْْ

ْؿ َأَن اهلل ُٓ َؽ َحَدْثَت َٕ ٚ َظَْْؽ َأ َٕ َٜ َوَيْرىَض فِِرَوٚإَلٚ َؿَٚل  َجَٚء َّ
ِٛ َؾٚضِ َو ٌَ ُٛ فِ َو ٌْ َي

ٌر  ٍَ ًْ َٚل َج ََ ُٛ َ َبٚ َيٚ َصَْْدُل َأَفجْلُتْؿ َرَوْيُتْؿ ؾِٔاَم َ ْرُووَن إَِن اهلل َؾ َو ٌْ َٔ َٚػ َف ًَ َرَك َوَ 

 ُٜ َّ
قَن َؾٚضِ ُُ ِرَوُٚه َؿَٚل َبَذ َؿَٚل َؾاَم ُ ُُِْْروَن َأْن َ 

ـِ َوَيْرىَض فِ ِم ْٗ ِٛ َظْبِدِه اْدُ َو ٌَ
 فِ

ُٛ اهلل َو ٌْ ًٜ َي ِمَْ ْٗ َٚل اهلل ُم ََ ٚ َوَيْرىَض فِِرَوٚإَلٚ َؿَٚل َؾ َٓ َوبِ ٌَ
ُؾ  فِ ًَ ْ َ ُٞ ْٔ ُؿ َح َِ َأْظ

. شِرشَٚفَتفُ 

 :فّْقذج افثٚينا

جَلْغُ »: ُم٤م ورد ذم شمًٚمٞم٦م اعمج٤مًمس وهمػمه ٍد  ُثَؿ َأْرَشَؾ احْلُ ًْ ـِ َش َر ْب َّ إَِػ ُظ

َُْف اهلل ًَ ِْل  َف ََ َؽ َؾْٚف َّ ِِّد ـَ ِري وَ َأينِّد ُأِريُد َأْن ُأ َُ َٜ َبْغَ َظجْل َِ ْٔ َِ ـُ اف ِْٔف اْب ِرَك َؾَخَرَج إَِف َُ َظجْل

ـَ َوَخَرَج إَِل  ي ٍد دِم ِظْؼِ ًْ جَلْغُ َش َٔٚ َأَمَر احْلُ ََ اَم اْفَت َِ جَلْغُ دِم ِمْثِؾ َذفَِؽ َؾ  ْيِف احْلُ

دٍ  ًْ ـُ َش ُر ْب َّ َزُ َوَأَمَر ُظ ـْ
َ ْٕ َبُٚس َواْبُُْف َظِع  ا ًَ ُف َأُخقُه اْف ًَ َل َم

َِ  َأْصَحَٚبُف َؾَتََْحْقا َظُْْف َوَب

ُف اْبُْفُ  ًَ َل َم
َِ ٌص َوُؽاَلٌم َففُ  َأْصَحَٚبُف َؾَتََْحْقا َظُْْف َوَب ٍْ جَلْغُ  .َح َٚل َفُف احْلُ ََ َؽ  َؾ َِ َوْي

ل اهلل َِ ٍد َأَمٚ َ َت ًْ ـَ َش ِء  َيٚ اْب َٓ ُٗ َٝ َذْر إَل ّْ
ـْ َظِِ ـُ َم ٚ اْب َٕ ِْل َوَأ ُِ

ِ ٚ ََ ُٚدَك َأُ  ًَ ِْٔف َم اَفِذي إَِف

ُف َأْؿَرُب َفَؽ إَِػ اهلل َٕ ًِل َؾِ٘ ـْ َم ـُ ْقَم َو ََ َٚل  اْف ََ َٚػ َؾ ًَ َدَم  َ  ٍد َأَخُٚف َأْن ُُّيْ ًْ ـُ َش ُر ْب َّ ُظ

جَلْغُ  َٚل احْلُ ََ َٚل  َداِري َؾ ََ تِل َؾ ًَ ْٔ َخَذ َو ْٗ َٚل َأَخُٚف َأْن ُ  ََ ٚ َفَؽ َؾ َٓ ٚ َأْبِْٔ َٕ َأ

جَلْغُ  ٌَٔٚل َوَأَخُٚف  احْلُ َٚل يِل ِظ ََ َجِٚز َؾ
ـْ َمٚيِل بِٚحْلِ ٚ ِم َٓ َْٔؽ َخْرًا ِمْْ َِ ُػ َظ

ٚ ُأْخِِ َٕ َأ

ْٔفِ  َِ َٝ َوَ ْ ُ ِْبُف إَِػ َرْ َظ َُ جَلْغُ  ءٍ  ْم ُثَؿ َش َف َظُْْف احْلُ َكَ ْٕ َُقُل َمَٚفَؽ  َؾٚ َوإُلَق َي

َك َؾَقاهلل َذَبَحَؽ اهلل َر َفَؽ َيْقَم َحْؼِ ٍَ َٓ َؽ َٓ  َظَذ ؾَِراِصَؽ َظِٚجاًل َو َْرُجق َأْن  َٕ إيِنِّد 
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َٓ َيجِلرًا  َراِق إِ ًِ ـْ ُبرِّد اْف َؾ ِم ـُ ْٖ  َ ًٚ ِزئ ْٓ  اْفُزِّد ُمجْلَت
ـِ ٌٜ َظ َٚي ٍَ ًِِر ـِ ٍد دِم افَن ًْ ـُ َش َٚل اْب ََ َؾ

ْقل ََ . ش بَِذفَِؽ اْف

ذم هذا اًمٜمّصر   قمغم اًمّرهمؿ ُمـ ُمٕمروملف سم٠مّن قمٛمر سمـ ؾمٕمد ىمد  وم٤محلًلم

ـْ عّم٤م يم٤من اخلٓم٤مب احلًٞمٜمل  ظملؿ اهلل قمغم ىمٚمٌفني وٓ شمٜمٗمٕمف طمّج٦م وٓ ُمققمٔم٦مني ًمٙم

وٓ ُمٙم٤منني يمام شم٘مّدم ذم اخلّمقصٞم٦م إُوممني ومٝمق سم٤مًمل٤مزم قمغم  همػم ُمل٘مّٞمٍد سمزُم٤منٍ 

اًمرهمؿ ُمـ يمقن وم٤مئدشمف اعم٤ٌمذة شم٠ميمٞمد احلّج٦مني يٙمقن ظمٓم٤مسم٤ًم ؾمٞم٤مًٓ ًمٙمّؾ ُمـ أًم٘مك 

. اًمًٛمع وهق ؿمٝمٞمد   زاوج سملم اًمٕم٤مـمٗم٦م واًمٕم٘مؾ

ومٝمق يٕمرف أَن اًمٌقاقم٨م اعمحّريم٦م عمثؾ هذا اًمرضمؾ هل اًمٌقاقم٨م اعم٤مدي٦م؛ ومٚمذا 

هذا اًمٌٕمد اًمٕم٤مـمٗمل قمٜمدهني ومققمده سمل٠مُمٞمٜمٝم٤م قمـ ـمريؼ اًمٌٞم٧م واًمْمٞمٕم٦مني  أراد شمٖمٓمٞم٦م

. يمام أَٟمف عّم٤م مل يٜمٗمع ذًمؽ ُمٕمف اٟمل٘مؾ إمَِم اًمٌٕمد اًمٕم٤مـمٗمل إظُمروي

ويم٤مٟم٧م شمٖمٓمٞم٦م اًمٌٕمد اًمٕم٘مكم ىمد ؾمٌ٘م٧م ذًمؽ قمـ ـمريؼ شمذيمػمه سمٛم٘م٤مُمف ذم هذه 

َٝ »: إُُم٦م سم٘مقًمف ّْ
ـْ َظِِ ـُ َم ٚ اْب َٕ ِْل َوَأ ُِ

ِ ٚ ََ وم٢مَٟمف صٖمرى ذم ىمٞم٤مٍس ُمْمٛمٍرني يمام ني شَأُ 

. شم٘مّدم ذم اًمٜمٛمقذج اًم٤ًمسمؼ

: افّْقذج افثٚفٞ

لْمِ  ًَ ـُ احْلُ ٍٛ » :ىَم٤مَل قَمكِمُ سْم ـِ َأِّب َضٚفِ ـِ َظِعِّد ْب  ْب
جَلْغِ َْمُر بِٚحْلُ ْٕ  َدَٚ اْصَتَد ا

َؾ  ـُ هََنُْؿ  ِٕ ْؿ  ِٓ
ُف َؾَِ٘ذا إُلَق بِِخاَلؾِ ًَ َٚن َم ـَ ـْ  ِْٔف َم َيَر إَِف ْت َأْفَقاهُنُْؿ َٕ َرَ ٌَ َْمُر َ  ْٕ َمٚ اْصَتَد ا

جَلْغُ  َٚن احْلُ ـَ ْؿ َو ُِقهُبُ ْٝ ُؿ ْؿ َوَوَجَب ُٓ َدْت َؾَرائُِه ًَ ـْ  َواْرَ  ُف ِم ًَ ـْ َم ُض َم ًْ َوَب

ْؿ  ُٓ ُو ًْ َٚل َب ََ ْؿ َؾ ُٓ قُش ٍُ ُٕ ـُ  ُُ ْؿ َوَ جْل ُٓ َدُأ َجَقاِرُح ُق َأْفَقاهُنُْؿ َوهَتْ
َخَهٚئِِهِف ُ ْؼِ

َٚل فَِبعْ  ََ َٓ ُيَبٚيِل بِْٚدَْقِت َؾ ُيُروا  ْٕ جَلْغُ   ٍض ا ُؿ احْلُ َصْزًا َبِْل اْفَُِراِم َؾاَم اْدَْقُت  هَلُ

 ِٜ َّ
ِٔؿ افَدائِ ًِ  َوافَْ

ِٜ
ًَ َِْٚن اْفَقاِش اِء إَِػ اجْلِ ِس َوافرَضَ ْٗ ـِ اْفُب ْؿ َظ ُُ ُزُ بِ ًْ  َؿَْْىَرٌة َ 

َٓ إِ

َرُه َأْن يَ  ُْ ْؿ َي ُُ ُي َٖ ـْ َؾ ُؾ ِم
َِ ـْ َيَْْت َّ ـَ  َٓ ْؿ إِ ُُ

َْظَدائِ ِٕ ـٍ إَِػ َؿْكٍ َوَمٚ إُلَق  ـْ ِشْج َؾ ِم
َِ َت ْٕ

ـْ َرُشقِل اهلل ـٍ َوَظَذاٍب إَِن َأِّب َحَدَثِْل َظ ـُ  َؿْكٍ إَِػ ِشْج َٔٚ ِشْج ْٕ َأَن افُد
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ِء إَِػ َج  َٓ ُٗ ٚؾِِر َواْدَْقُت ِجرْسُ إَل َُ ُٜ اْف ـِ َوَجَْ ِم ْٗ ْؿ اْدُ ِٓ ِّ ِء إَِػ َجِحٔ َٓ ُٗ ٚهِتِْؿ َوِجرْسُ إَل َٕ

 ُٝ ِذْب ـُ  َٓ ُٝ َو َذْب ـَ  .شَمٚ 

اًمٕم٤مـمٗمل وإظمالىمل ذم هذا اًمٜمّص ذم هم٤مي٦م اًمقوقح ُمـ ظمالل واًملٓمقير 

. ظمٓم٤مٍب يِمّد اًمروح ىمٌؾ اًمٕم٘مؾ

 ذم يمٚمامت أهؾ سمٞملف  يـ اًملٓمّقر اًمٕم٘مكم واًمٕم٤مـمٗمل يمثػمٌ وهذا اًملزاوج ب

ُمقاىمٗمٝمؿ اعملٕمددةني وًمٙمـ ومٞمام ىمّدُمٜم٤مه يمٗم٤مي٦م سمٕمد ووقح وأصح٤مسمف ُمـ ظمالل 

. اًمٗمٙمرة

وذم همػمه ِِم٤ّم يرشمٌط سمح٤مدصم٦م يمرسمالءني وًمٙمٜمّف ص٤مدر قمغم ًم٤ًمن ؾم٤مئر إئّٛم٦م يمثػم 

أيْم٤ًمني وُمـ اعمقارد اًمقاوح٦م ذم ذًمؽ زي٤مرة قم٤مؿمقراء اعمٜمل٦ًٌم إمَِم ُمقٟٓم٤م ص٤مطم٥م 

ىم٤مًم٥م اًمٕم٤مـمٗم٦م  ؛ طمٞم٨م ئمٝمر ومٞمف سمقوقح ؾمٌؽ اًمٗمٙمر ذمناًمٕمٍم واًمزُم٤م

َٓ ُمع ًمٞمقٟم٦م اًمٕم٤مـمٗم٦م َٓ ّٕن ضمٗم٤مف اًمٗمٙمر ٓ ي١مصّمر إِ . وإـم٤مره٤مني وًمٞمس ذًمؽ إِ

: وًمٜمل٠مُّمؾ ذم اًمٗم٘مرات اًمل٤مًمٞم٦م ًمٞملْمح ًمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م أروم إًمٞمف

جَلْغِ  َظَذ  افجَلاَلمُ )   ْٝ  اَفِذي احْلُ َح َّ جُلفُ   َش ٍْ َجتِفِ  َٕ ْٓ ُّ ـْ  َظَذ  افجَلاَلمُ .. .بِ  َأَضٚعَ  َم

هِ  دِم  اهلل تِِفز ِ ِّد َٔ
ـْ  َظَذ  افجَلاَلمُ  َوَظاَلِٕ ًَِؾ  َم ٚءُ  ُج ٍَ ـِ  َظَذ  افجَلاَلمُ  ُ ْرَبتِِفز دِم  افنِّد  َم

 ُٜ َجَٚب َٝ  اإْلِ ـِ  َظَذ  افجَلاَلمُ  ُؿَبتِِفز حَتْ ُٜ  َم َّ
َئِ ْٕ ـْ  ا َيتِفِ  ِم ـْ  َظَذ  افجَلاَلمُ .. .ُذرِّد  ُأِريَؼ  َم

ِْؿِ  جَلؾِ  َظَذ  افجَلاَلمُ  َدُمُفز بِٚفُي ٌَ َراِحز بَِدمِ  اْدُ َٚشِٚت  اْدَُجَرعِ  َظَذ  افجَلاَلمُ  اجْلِ َُ  بِ

َمِٚحز جْلَتَبِٚحز اْدَُوٚمِ  َظَذ  افجَلاَلمُ  افرِّد ُجقرِ  َظَذ  افجَلاَلمُ  اْدُ ْٓ  َظَذ  افجَلاَلمُ  اْفَقَرىز دِم  اْدَ

ـْ  َرىز َأإْلُؾ  َدْؾَْفُ  َ َقَػ  َم َُ َ  َظَذ  افجَلاَلمُ  اْف  باَِل  اْدَُحِٚمل َظَذ  افجَلاَلمُ  اْفَق ِِغز ْؿُىقعِ اْ 

ًِغٍ   .(ُم

ومٝم٤م هق قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يٓمّقع أمجؾ اًمٕم٤ٌمرات اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م؛ ًمٌٞم٤من ومْمٚمف 

أَن ُمـ يم٤من يمذًمؽ ٓ جيقز ىملٚمف : ُمـ ضمٝم٦ٍمني اًَمِذي هق ُم٘مّدُم٦م ًمٙمؼمى ُمٓمقي٦مني وهل

. صقر طمزٟم٤ًم وهلٗم٦مً وؾمٗمؽ دُمفني صمّؿ يرشّم٥م قمغم ذًمؽ اعمٔمٚمقُمٞم٦م سم٠مؿمّد ال
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صمّؿ يل٤مسمع ذم ريمقب ُمريم٥م اًمٌالهم٦مني ُمزاوضم٤ًم سملم اًمل٠مصمػم اًمٕم٤مـمٗمل واإلىمٜم٤مع 

: اًمٕم٘مكم ومٞم٘مقل

ُٔقِفز َوَبَذَل ) جِلِف َحَد افجُل ٍْ قِف َفَقَؿَٚك بَِْ ٍُ َؽ بِٚفُى ًَ َٚن َم ـَ ـْ َفْق   َشاَلَم َم

ُحُتقِفز َوَجٚإَلَد َبْغَ َيَدْيَؽز وَ  ِْ
َؽ فِ َٕ َْٔؽز ُحَنَٚصَتُف ُدو َِ ك َظ ٌَ ـْ َب َك َظَذ َم َكَ َٕ

ـْ َأَخَرْ ِْل  ...َوَؾَداَك بُِروِحِف َوَججَلِدِهز َوَمٚفِِف َوُوْفِدِهز َوُروُحُف فُِروِحَؽ ؾَِداءٌ 
ئِ َِ َؾ

 َٛ َه َٕ ـْ  َ
ًٚز َودِ ـْ َحَٚرَبَؽ حُمَِٚرب َ

ـْ دِ ـُ ُدوُرز َوَ ْ َأ َْ َك اْدَ ْكِ َٕ ـْ  افُدإُلقُرز َوَظَٚؿِْل َظ

ًٚز  َفَؽ  َْٔؽ َبَدَل افُدُمقِع َدم َِ َغَ َظ
َْبُِ َٕ ًٚ َوَمجَلًٚءز َو ُدَبََْؽ َصَبٚح ْٕ ًٚز َؾََلَ َداَوَة ُمَِْٚصب ًَ اْف

 ِٜ ِٜ اْدَُهِٚب َوُؽَه ْقَظ َِ ًٚز َحَتك َأُمقَت بِ ٍ ُٓ َِ ًٚ َظَذ َمٚ َدإَلَٚك َوَ  َُٖشٍ َْٔؽ َوَ  َِ ًة َظ َحرْسَ

َِٔٚب 
تِ ـْ ِٓ . (ا

 .راقم٦ًمني وملٜمٓمؼ ومٞمام رُمٜم٤مهني سمال طم٤مضم٦ٍم إمَِم شمٙمّٚمػ وشم٠مويؾواًمٕم٤ٌمرة شمٗمٞمض ب

اًمًالم قمغم احلًلمني وقمغم قمكّم سمـ احلًلمني وقمغم أصح٤مب احلًلمني اًَمِذيـ 

... سمذًمقا ُمٝمجٝمؿ دون احلًلم

 

 *     *     *

:اهلوامش
                                                   

ٞمرد حُمََٛمد : ني شم٘مديؿ(2): ني احلدي٨م328: 2اًمَِمٞمْخ اًمَّمدوقني حُمََٛمد سمـ قمكمني قمٚمؾ اًمنّمائع  ( ) ًَ اًم

 .قني اًمٜمّجػ إذف. ه1385ص٤مدق سمحر اًمٕمٚمقمني ُمٜمِمقرات ُمٙمل٦ٌم احلٞمدري٦م 

 .اعمّمدر ٟمٗمًفني احلدي٨م اًمث٤مًم٨م ( )

ني اًمٓمٌٕم٦م إُومم ُمٙمل٦ٌم أُمػم اعم١مُمٜملم: ني ٟمنم460: 2اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مينني حمٛمد حمًـني اًمقاذم  ( )

 .ني إصٗمٝم٤من1406

ُم٘ملؾ اإِلُم٤مم ) 30: ني اعمجٚمس222: دوقني حُمََٛمد سمـ قمكّم سمـ سم٤مسمقيفني إُم٤مزماًمَِمٞمْخ اًمَص  ( )

ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦مني : ني ٟمنم1417ىمًؿ اًمّدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦َمني اًمٓمٌٕم٦م إُومم : ني حت٘مٞمؼ(احلًلم

 .ىمؿ

ني ٟمًخ٦م ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمع ٟمًخ٦م ُمٓمٌٕم٦م سمريؾ 324: 4اًمٓمؼميني حُمََٛمد سمـ ضمريرني شم٤مريخ إُُمؿ واعمٚمقك  ( )
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 .ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤متني سمػموت: ٟم٦م ًمٞمدنني ٟمنمسمٛمدي

ُمٜمِمقرات اعمٓمٌع احلٞمدري٦مني اًمٜمجػ : ني ٟمنم37: اسمـ ٟمام احلكمني حمٛمد سمـ ضمٕمٗمرني ُمثػم إطمزان ( )

 .م1950

. م2000دار اعمٕم٤مرفني اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م : ني ٟمنم11: قمثامنني طمًـني ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م اًمل٤مرخيل: راضمع ( )

ضم٤مُمٕم٦م اًمٕمٚمقم : ني ٟمنم266: ني روش ؿمٜم٤مؾمك ُمٓم٤مًمٕم٤مت ديٜمكىمراُمٚمٙمكني أطمد ومراُمرز: اٟمٔمر ( )

 .ش.ه 1387اإلؾمالُمٞم٦م اًمروقيني ُمِمٝمدني اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 .إومم أْن جيٕمؾ اعمقوقع هق احلدث اًمّم٤مدر ذم اًمزُمـ اعم٤ميضني واًمذي ًمف شمداقمٞم٤مشمف قمغم اعمًل٘مٌؾ ( )

: سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م) اعمٕمروف سم٤مؾمؿ ومقًملػم (François-Marie Arouet)ومراٟمًقا ُم٤مري أرويف  (  )

Voltaire)  ني ومقًملػم هق اؾمٛمف (1778ُم٤ميق  30)ووومٞم٤مت  (1694ٟمقومٛمؼم  21)ُمـ ُمقاًمٞمد

يم٤مشم٥م وومٞمٚمًقف ذاع صٞملف سم٥ًٌم  اً ٟمز قم٤مش ذم قمٍم اًملٜمقيرني وهق أيضيم٤مشم٥م ومر. اعمًلٕم٤مر

. ودوم٤مقمف قمـ احلري٤مت اعمدٟمٞم٦م ظم٤مص٦م طمري٦م اًمٕم٘مٞمدة نيؾمخريلف اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمٔمريٗم٦م

ضم٤مُمٕم٦م اًمٕمٚمقم : ني ٟمنم268: أطمد ومراُمرزني روش ؿمٜم٤مؾمك ُمٓم٤مًمٕم٤مت ديٜمكىمراُمٚمٙمكني : اٟمٔمر (  )

 .ش.ه 1387اإلؾمالُمٞم٦م اًمروقيني ُمِمٝمدني اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

ني هترانني ُمريمز اٟملِم٤مرات قمٚمٛمك 103: ظم٤ميمكني همالم رو٤مني روش حت٘مٞمؼ در ُمديري٧م: اٟمٔمر (  )

 .ش.ه 1379 ٤مه آزاد اؾمالُمكني گداٟمِم 

ـّ  اًَمِذيس يمقسمرٟمٞمٙمقس  اًمٌقًمٜمدي ٟمٞمٙمقٟٓم٦ًٌم إمَِم اًمٕم٤ممل (  )  توًمٞمس  ى ومٙمرة وضمقد اًمِمٛمس شمٌ

وعم٤ّم يم٤مٟم٧م هذه اًمٜمٔمري٦م شمٕمُد صمقرًة شمٖمٞمػمي٦م ذم . يمجًؿ صم٤مسم٧م ذم ُمريمز اعمجٛمققم٦م اًمِمٛمًٞم٦م  إرض 

قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ وُم٤م يرشمٌط سمفني أُـمٚم٘م٧م اًمثقرة اًمٙمقسمرٟمٞمٙمٞم٦م قمغم يمّؾ ايملِم٤مٍف أو ومٙمرةٍ شم١مّدي إمَِم شمٖمٞمػم 

 .ضمذرٍي ذم جم٤مهل٤م

 .ني هترانني ومردوؾمك11: ٟم٘مد ي٤م طمٚمقاى شم٤مريخ ل أردني ضماللني هيمفٔه آ (  )

ٟمٕمٜمل سم٤معمًل٘مٌؾ ُم٤م يٙمقن يمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمقىم٧م صدور احلدث اًمل٤مرخيلني وإْن يم٤من سم٤مًمٜم٦ًٌم  (  )

 .ًمٚم٤ٌمطم٨م ىمد يٙمقن ُم٤موٞم٤مً 

اًملٓمّقر اًمٕم٘مكم ): هٜم٤مك ُم٘م٤مًم٦ٌم ًمألدي٥م اًمًقري اًمراطمؾ إؾمل٤مذ طم٤مومظ اجلامزم حت٧م قمٜمقان (  )

جمٚم٦م اعمٕمروم٦م اًمّم٤مدرة قمـ وزارة اًمث٘م٤موم٦م : اٟمٔمر. أظمذت هذا اًم١ًمال ُمٜمٝم٤م (ر اًمٕم٤مـمٗملواًملٓمقّ 

. م1963واإلرؿم٤مد اًمًقريني اًمٕمدد احل٤مدي قمنمني يم٤مٟمقن اًمث٤مين 

ني شمّمحٞمح وشم٘مديؿ حمٛمد 181 :اًمٗمٜم٤مريني حمٛمد سمـ رزةني ُمّم٤ٌمح إٟمس سملم اعمٕم٘مقل واعمِمٝمقد (  )

. ه ني اٟملِم٤مرات ُمقممني ـمٝمران1416اًمٓمٌٕم٦م إُومم ظمقاضمقيني ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت عمجٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامءني 
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: شمرمج٦م اًمٗمٝمري اًمزٟمج٤مينني ٟمنم اًمٚمٝمقف قمغم ىملغم اًمٓمٗمقفني ُمعاسمـ ـم٤مووسني قمكم سمـ ُمقؾمكني  (  )

. ه ني ـمٝمران1389ضمٝم٤منني اًمٓمٌٕم٦م إُومم 

ََن اَش: إؿم٤مرة إمَِم ُم٤م ورد ذم اخلؼم قمـ اإِلُم٤مم اًمّم٤مدق (  ) ِٕ  ُٜ َّ
ْٝ َؾٚضِ َٔ ِّّد َٕاَم ُش ـْ إِ قا َظ ُّ

َؼ ُؾىِ ِْ خْلَ

ٚ َٓ
ِرَؾتِ ًْ ُم١مؾم٦ًم اًمٓمٌع واًمٜمنم ذم وزارة اإلرؿم٤مد : ني ٟمنم581: شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم: ني اٟمٔمرشَم

. ه ني ـمٝمران1410اإلؾمالُملني اًمٓمٌٕم٦م إُومم 

. ني ٟمنم دار اًمٗمٙمرني سمػموت141: 7اًمٜمّٞم٤ًمسمقريني ُمًٚمؿني صحٞمح ُمًٚمؿ  (  )

. ه ني ـمٝمران1418 كني اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م چيمل٤مسم  :ني ٟمنم383: اًمّمدوقني حمٛمد سمـ قمكمني إُم٤مزم (  )

ُم١مؾم٦ًم : ني ٟمنم264: 2احلًٞمٜمل اعمقؾمقيني حمٛمد سمـ أيب ـم٤مًم٥مني شمًٚمٞم٦م اعمُج٤مًمس وزيٜم٦م اعمَج٤مًمس  (  )

. ه ني ىمؿ1418اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦مني اًمٓمٌٕم٦م إُومم 

رؾملم ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اًمل٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمد: ني ٟمنم288: اًمّمدوقني حمٛمد سمـ قمكمني ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر (  )

. ه ني ىمؿ1403سم٘مؿني اًمٓمٌٕم٦م إُومم 
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 وأهو بٍخه ٍىدة اىْبً
 أجٌس لكي

  

 ٍِد حسن نصس اهلل  *الَس

 

ًمف شمْمحٞم٤مٌت ضم٤ًمٌم وضمٝم٤مٌد قمٔمٞمؿني  تيم٤من ف أَن رؾمقل اهلليمّٚمٜم٤م يٕمر

ويم٤من ًمف ؾمٕملٌّي دؤوٌب ُمـ أضمؾ إسمالغ رؾم٤مًم٦م اهلل شمٕم٤ممم إمَِم أهؾ ُمّٙم٦مني وُمٜمٝم٤م إمَِم 

اًمٙمثػم ُمـ إذى ذم ـمريؼ شمٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م واًمدقمقة  وىمد حتّٛمؾ. يمّؾ اًمٌنمي٦م

ٟمقرني وإٟم٘م٤مذهؿ ُمـ إمَِم اًملقطمٞمد وهداي٦م اًمٜم٤مس وإظمراضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمامت إمَِم ال

. شذي ٕبل  مثؾ مٚ أوذيٝومٚ أُ »: ٟمٗمًف اًم٤ٌمـمؾ إمَِم احلؼني طمّلك ىم٤مل اًمٜمٌّل 

يمٌػمًا ذم ىم٤ٌمل ٟمج٤مح دقمقشمف وإٟم٘م٤مذ اًمٜم٤مس  ًم٘مد يم٤من هُؿ اًمرؾمقل إقمٔمؿ

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ : إمَِم طمّد أَن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد ظم٤مـمٌف ذم ؾمقرة ـمف ىم٤مئالً 

؛ وذًمؽ ًمٞمٝمّقن قمٚمٞمف وخيّٗمػ ژڇ  ڇ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ژ : وذم ُمقوع آظمر خي٤مـمٌف اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٘مقًمف. قمٜمف

ۀ      ۀ  ہ    ڻں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   گگ

ٓ شمٖملّؿ وٓ شمٜمدم وٓ هتٚمؽ ٟمٗمًؽ ٕضمؾ قمدم إيامّنؿ : أي. [8: وم٤مـمر] ژہ  ہ  

                                                   

 .أُقمّدت ُمـ حم٤مضة ًمف   طمٗمٔمف اهلل   سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم أي٤مم حمّرم احلرام(*)
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. سمرؾم٤مًملؽ وشمٙمذيٌٝمؿ ًمؽ

ىمٌؾ  ُمـ ضمٝم٦ٍم أظمرىني إذا ٟمٔمرٟم٤م إمَِم طمريم٤مت ودقمقات إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ

ني ٟمجد أَن أي٤ًم ُمٜمٝمؿ مل يٓمٚم٥م ُمـ أُملف أضمرًا قمغم دقمقشمف وضمٝم٤مده ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد

: اًمِمٕمراء] ژحت  خت  مت  ىت  يت  جث    جتحب  خب    مب  ىب  يبژ : وشمٕمٌفني ىم٤مل شمٕم٤ممم

ر اًمل٤مريخ   أَن اًمٜمٌّل وذم اعم٘م٤مسمؾني ٟمرى   سمح٥ًم اًم٘مرآن واًمرواي٤مت وُمّم٤مد. [109

اًمقطمٞمد اًَمِذي قمّٚمٛمف اهلل شمٕم٤ممم أْن يٓمٚم٥م أضمرًا ُم٘م٤مسمؾ شم٠مديلف ًمٚمرؾم٤مًم٦م هق ٟمٌّٞمٜم٤م 

وُمـ هٜم٤م ٓ سمّد ُمـ اًمل٠مُّمؾ واًملٗمّٙمر سمدٓٓت ذًمؽ وُمٕم٤مٟمٞمفني ومال . اعمّمٓمٗمك

. يٕم٘مؾ أْن يٙمقن أُمرًا همػم ُمدروس واقمل٤ٌمـمٞم٤م

 

هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ ٟمٌّٞمف أْن ي٠ًمل اًمٜم٤مسني ويٓمٚم٥م ذم أي٦م اًمل٤مًمٞم٦مني يٓمٚم٥م ا

: ُمٜمٝمؿني وي٘مقل هلؿ

ڤ     ڦ    ڤٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ٿڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ 

. [23: اًمِمقرى] ژڦ   ڦ  

ٟمحـ أُم٤مم أقمٔمؿ رؾمقل وأقمٔمؿ رؾم٤مًم٦مني صمّؿ يٓمٚم٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ .. إذاً 

واعمقدة . ٕقمٔمؿ رؾم٤مًم٦مني اعمقدَة ذم اًم٘مرسمك اعمًٚمٛملمني ُم٘م٤مسمؾ شم٠مدي٦م أقمٔمؿ رؾمقل

. شمٕمٜمل احل٥ّم احل٘مٞم٘ملني احل٥ّم اًمقاىمٕمل واًمٕمٛمٞمؼني وًمٞمس جمّرد اًملٔم٤مهر سمف

أُّم٤م اًم٘مرسمكني ومٌح٥ًم هم٤مًمٌٞم٦م ُمٗمّني اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م   يمام وردت اًمرواي٤مت 

.   هؿ أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل قمـ رؾمقل اهلل 

ٟمٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م يقرد ذم يمل٤مسمف وم٤مًمزخمنمي اًَمِذي يٕمّد ُمـ يم٤ٌمر ُمٗمّني إظمقا

ـْ ىمراسملؽ »: أَٟمف عّم٤م ٟمزًم٧م آي٦م اعمقدة ذم اًم٘مرسمكني ىمٞمؾ (اًمٙمِم٤مف) ي٤م رؾمقل اهللني َُم

. شظع  وؾٚضّٜ وابْٚمهٚ»: ه١مٓء اًَمِذيـ وضم٧ٌم قمٚمٞمٜم٤م ُمقدهتؿ؟ ىم٤مل

ُمـ هؿ ه١مٓء : وئمٝمر ُمـ هذه اًمرواي٦م أَن اًمٜم٤مس شم٠ًمل قمـ اعمّمداقني أي
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اًم٘مرسمك؟ 

اق ٟمٗمًفني يٜم٘مؾ اًمزخمنمي رواي٤مت أظمرى ذات صٚم٦م سمٌح٨م اعمقدةني وذم اًمز

حّرمٝ اجلْٜ ظذ مـ طِؿ أإلؾ بٔتل وآذاين دم : أَٟمف ىم٤مل ومٕمـ اًمٜمٌّل 

. شظس 

وُمـ اعمٕمٚمقم أَن فمٚمؿ اعم١مُمـ وإيذاءه طمرامني سمؾ ُمـ اًمٙم٤ٌمئرني ومٙمٞمػ إذا يم٤من 

. ه ني وُمـ أُمر اهلل سمٛمقدهتؿني وهؿ أهؾ سمٞم٧ماإليذاء ًمرؾمقل اهلل

 

وذم رواي٦م أظمرىني ذيمرت ذم يمثػم ُمـ يمل٥م اعمٗمنيـ ُمـ مجٞمع اًمٗمرق قمـ 

ّٛ »: رؾمقل ّٛ آل حمّد مٚت صٓٔدًاز أٓ ومـ مٚت ظذ ح ـْ مٚت ظذ ح َم

 ًٚ ّٛ آل حمّد مٚت  ٚئب . ش...آل حمّد مٚت مٌٍقرًا ففز أٓ ومـ مٚت ظذ ح

ظذ بٌض آل حمّد جٚء يقم افَٔٚمٜ مُتقٌب  أٓ ومـ مٚت»: وسم٤معم٘م٤مسمؾ يقضمد

وُمْمٛمقن هذه اًمرواي٦م ىمد ذيمر ذم اًمٙمثػم ُمـ يمل٥م . شآيٌس مـ رمحٜ اهلل: بغ ظْٔٔف

. اًملٗمًػم وإطم٤مدي٨م

صمّؿ إَِن اعمٗمنيـ ُملٗم٘مقن   ذم اعمحّّمٚم٦م   قمغم أَن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد أوضم٥م 

سمٚمٞمغ هذه اًمرؾم٤مًم٦م وهذا ؛ ومٗمل ُم٘م٤مسمؾ تقمغم إُُم٦م ُمقّدة ىمرسمك رؾمقل اهلل

ني واحلدي٨م هٜم٤م قمـ اعمقدة اجلٝم٤مد أوضم٥م قمغم إُُم٦م ُمقدة ىمرسمك رؾمقل 

اًمقاضم٦ٌمني وًمٞم٧ًم اعمًلح٦ٌمني واًملخّٚمػ قمٜمٝم٤م هق ختُٚمػ قمـ أُمر اهلل قمّز وضمؾني 

. وقمـ شمٙمٚمٞمػ ضمٕمٚمف اهلل شمٕم٤ممم ذم ُم٘م٤مسمؾ شمٌٚمٞمغ أقمٔمؿ اًمرؾمؾ ٕقمٔمؿ رؾم٤مًم٦م

 

ني مل يٙمـ ة وهذا احل٥م واًملٕمّٚمؼ احل٘مٞم٘مل سم٘مراسم٦م رؾمقل اهللإَِن هذه اعمقد

َٓ ًملقوّمر ُمقاصٗم٤مت ُمٕمّٞمٜم٦م ومٞمٝمؿ دمٕمٚمٝمؿ حمٌقسملم ُمـ ىمٌؾ أظمريـ . إِ
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ني وُمـ هذه اًمقاوح٤مت ُمـ أؿمٙمؾ اعمِمٙمالت شمقوٞمح اًمقاوح٤مت وي٘م٤مل

٦ٌّم اإلٟم٤ًمنني ومام ُمٕمٜمك أْن حت٥ّم إٟم٤ًمٟم٤ًم؟  حم

وُمـ . شم٘ميض طمقائجفني شمداومع قمـ يمراُملفأَٟمؽ إذا أطمٌٌلف شمٜمٍمهني شمٕمٞمٜمفني : ُمٕمٜم٤مه

ٌّف أْن شمقاؾمٞمف قمٜمدُم٤م شم٘مع ًمف ُمّمٞم٦ٌمني وإٓ ومال يٙمقن هٜم٤مك طم٥مٌّي طم٘مٞم٘مّلني  ًمقازم طم

. سمؾ هق طم٥مٌّي يم٤مذبني وذم طمّده إدٟمك إن يم٤من

ومٛمـ يقّد إٟم٤ًمٟم٤ًمني ومٕمغم إىمؾ ٓ ي١مذيفني وٓ جيرطمفني وٓ ي٘ملٚمفني وٓ يٜمٝم٥م 

. وٓ هيلؽ قمروفُم٤مًمفني وٓ يذسمح وًمدهني وٓ يًٌل ٟم٤ًمءهني 

 

وسم٤مًمرضمقع إمَِم أي٦م اًمٙمريٛم٦م يلْمح ًمٜم٤م أَن ـمٚم٥م اعمقدة يم٤من ـمٚم٤ًٌم ُمـ اهلل 

ني وم٤مهلل هق اًَمِذي ژڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺژ :ؾمٌح٤مٟمفني ومل يٙمـ ُمـ رؾمقًمف

 ومٝمق يدّل قمغم قمٔمٞمؿ 
ٍ
أوضم٥م هذا إضمر قمغم اعمًٚمٛملمني وهذا إْن دّل قمغم رء

. د اهللقمـ ُمٜمزًم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

. وُم٤م ورد ذم أي٦م إَِٟمام هق اصٓمٗم٤مٌء إهلل وشمٗمْمٞمؾ رسم٤ميّن هل١مٓء اًم٘مرسمك

 ژ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ : واًملٗمْمٞمؾ اإلهلل قمٜمد اهلل ُمٞمزاٟمف اًمل٘مقى

هذا هق ُم٘مٞم٤مس اًم٘مرب ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممني وم٤مظملٞم٤مر اهلل ٕهؾ . [13: احلجرات]

ٕقمٔمؿ رؾمقل يم٤مؿمٌػ قمـ  هذا اًمٌٞم٧م ًمٞمجٕمؾ ُمقدهتؿ أضمرًا قمغم أقمٔمؿ رؾم٤مًم٦م

. ُمٙم٤مٟملٝمؿ وُم٘م٤مُمٝمؿ اًمٕمٔمٞمؿ واًمراىمل واًمرومٞمع قمٜمده ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 

إذاني وم٢مّن أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمرشّم٥م قمٚمٞمٜم٤م ُم١ًموًمٞم٦م ذقمٞم٦م دم٤مه أهؾ سمٞم٧م رؾمقل 

ني وسم٤مًمل٤مزم شمقضمد طمٙمٛم٦م إهلٞم٦م وهم٤مي٤مت ني ودم٤مه يمٞمٗمٞم٦م اًملٕم٤مـمل ُمٕمٝمؿاهلل

ذيع وهذا اًمل٠ميمٞمدني وهق أُمٌر ٓ ٟمًلٓمٞمع سمٕم٘مقًمٜم٤م أْن إهلٞم٦م ُمـ ظمالل هذا اًم٧م
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وًمٙمـ ُمـ مجٚم٦م إُمقر اًملل يٛمٙمـ أْن . ٟمًلققم٥م يمّؾ ضمقاٟمٌف وأسمٕم٤مده وهم٤مي٤مشمف

ٟمٗمٝمٛمٝم٤م أَن هل١مٓء اًم٘مرسمك ظمّمقصٞم٤متني وُمـ مجٚم٦م ظمّمقصٞم٤مهتؿ أَّنؿ يِمٙمٚمقن 

إمَِم ىمٞم٤مم  وامٟم٦ًم ًمٌ٘م٤مء اًمرؾم٤مًم٦م ووامٟم٦م ًملْمحٞم٤مت وضمٝم٤مد وأقمامل اًمرؾمقل

إين ؿد  رـٝ »: ًم٤ًمقم٦مني وهق صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ اًَمِذي ىم٤مل ومٞمٝمؿا

ـتٚب اهلل وظس  أإلؾ بٔتل ؾٕٚيروا ـٔػ  ٍِقين ؾٔٓام ؾ٘هنام ... ؾُٔؿ افثَِغ

. شفـ يتٍرؿٚ حتك يردا ظّع احلقض

إذًاني ه١مٓء اًم٘مرسمك هؿ وامٟم٦م سم٘م٤مء ضمٝمقد رؾمقل اهلل ذم شمٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦مني وهؿ 

. ن ُمع اًم٘مرآن إمَِم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مسم٤مىمق

يم٤مٟم٧م ٕضمؾ هذه اهلدف؛ ومٌٕمد أن شمًّٚمؿ يزيد  وؿمٝم٤مدة اإِلُم٤مم احلًلم

اخلالوم٦مني ويم٤من وضمقده ومٞمٝم٤م يِمّٙمؾ هتديدًا ًمٌ٘م٤مء اإلؾمالم وإقم٤مدة ًمألُم٦م إمَِم 

اجل٤مهٚمٞم٦م إُوممني وىمػ سمقضمف هذا اعمنموعني وىمّدم ٟمٗمًف وأهؾ سمٞملف وأصح٤مسمف ُمـ 

 .وإٟم٘م٤مذه اًمديـ احلٜمٞمػ اًَمِذي ضم٤مء سمف ضمّده أضمؾ احلٗم٤مظ قمغم هذا

 

 *     *     *

:اهلوامش
                                                   

ني دار إطمٞم٤مء اًمؽُماثني 1403ني اًمَٓمٌٕم٦م اًمث٤َمًمث٦م 56: 39اعمجٚمً لني حمَّٛمد سم ٤مىمرني سم ح٤مر إٟمقار  ( )

. سمػموت

ذيم٦م ُمّمٓمٗمك : ني ٟمنم467: 3ضم٤مر اهلل اًمزخمنميني حمٛمقد سمـ قمٛمرني اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ اًملٜمزيؾ  ( )

 .سمني م1966اًم٤ٌميب احلٚمٌل وأوٓدهني 

. اعمّمدر ٟمٗمًف ( )

. ذيمره اًمزخمنمي وهمػمه ذم ؾمٞم٤مق شمٗمًػم آي٦م اعمقدةني ومراضمع ( )

. 45: 5: ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ( )
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: إىل العنوان التالي «رسالة الثقمني»أرسن هذه القسيمة مع قيمة االشرتاك باسم 



 











 قسٍَت االشـرتاك

سساىت اىثقيني 
 جميت اسالٍٍت جاٍعت
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