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مععملّٓعهمل

م

مخمملمتممممممم مسػمل٧ّ مواظلالم مواظزملالة م، ماظضملمملٌني مرب مٓ ايؼملّٓ

موسػمل٧ّمآظ٥ّمو صقؾ٥ّمأغؾؿملمملئ٥ّموردػمل٥ّمدؿملّٓغمملمربؼملّٓمب٤ّمسؾّٓمآم،

 م.وع٤ّمتؾّٝمػّٓاهمإظبمؼ٦ّمماظّٓؼ٤ّم

مممممم ماٌؿؽمل٦ّسهمل ماٌعملمملالت مع٤ّ مذبؼمل٦ّسهمل مسّٓدـباصؾملّٔه مممممممتؿؽملمملول

م مواِّخالضؿملهمل ماإلميمملغؿملهمل ماظعملسملمملؼممل مواالجؿؼملمملسؿملهملع٤ّ مواظ٦ّرؽملؿملهمل

مواإل مواظلؿملمملدؿملهمل مضّٓعوملمهلمغلمملغؿملهملواالضؿزملمملدؼهمل م، مػمملعهملمممل مبعملّٓعهمل

مبنيم ماظؿظملّٕضهمل معّٝ م، مبؽملمملئ٥ّ موأدّٗ مرؾؿملضملؿ٥ّ ماٌعملمملل مص٤ّ ح٦ّل

مومملربماهل٦ّاةموحّٕصؿملهملماٌؿكزملزملنيمؼبمطؿمملبهملماٌعملممللم.م

مواظعملزملهملمممممم مطؿمملبماِّضزمل٦ّصهمل مؼزملؽملّٝ معممل اظعملزملريةمموسػمل٧ّمذمملطػملهمل

ماِّػ٣ّم ماِّضزمل٦ّصهمل مأو ماظعملزملهمل ماد٣ّ ماخؿؿملمملر مؼب مهل٣ّ وربمملطمملة

ماخرتتمسؽمل٦ّانم"ؼبم مطػملؾملممل ماظعملزملزملؿملهمل مظػملؼملفؼمل٦ّسهمل مسؽمل٦ّاغـبممل ظّٓؼؾمل٣ّ

م"أدؽػملهملم ماظظملّٕس٨ّ مبمملظضملؽمل٦ّان مأردصؿ٥ّ مث٣ّ ماٌعملمملل" مص٤ّ رحمملب

عرملّٕوسهملموأخّٕىمممؽمل٦ّسهمل"مظؿلػملؿملّٛمبقملرةماػؿؼملمملمماٌؿػملعمل٨ّمسػمل٧ّم

مظظملغملّٕة موسزملمملرة مخالصهمل مأسّٓػممل محؿملىمل م، ماٌعملمملظني مػّٔؼ٤ّ

مسظمل٦ّؼهملمأومتػملعملمملئؿملهملم،م اخؿؼملّٕتمؼبماظّٔػ٤ّمر٦ّؼاًلموٕمتغمل٤ّمأبّٓـبا
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موّٕبهملم مس٤ّ مغمملتيمل ماٌعملمملل مص٤ّ مرحمملب مؼب ماِّول صممل٦ٌّض٦ّع

مص٤ّم مصؿملؾملممل معمملردومل م، مسعمل٦ّد مثالثهمل مع٤ّ مِّطـّٕ مسرملؿؾملممل أطمملدميؿملهمل

اٌعملممللمإعمملمداردـبمملم،موإعمملمغمملضّٓـبام،موإعمملمطمملتؾـبمملم،مأعمملماظضملؽمل٦ّانماظظملّٕس٨ّم

طمملدميؿملهملمووّٕبهملمحؿملمملتؿملهملماآلخّٕمصؾمل٦ّمعّٖؼيملمبنيمػّٔهماظؿفّٕبهملماِّ

مأخّٕىمالزعؿينمصرتةمشريمضزملريةمع٤ّماظّٖع٤ّم.م

معمملمممممممم متلؿق٠ّ مومملرب ماىّٖء مػّٔا مؼعملّٓم مأن مِّرج٦ّ وإغ٨ّ

مأوطّٓم موصغملّٕ موضومل مع٤ّ مضّٕاءتؾملممل مإسمملدة مأو مضّٕاءتؾملممل مؼب ؼؾّٔل

م.ظػملّٔػ٤ّ

ماظؿغملػملّٟمو مأظ٦ّان مط٢ّ مووؽملنمل م، مواظؿمللّٕ ماظلؾمل٦ّظهمل مآثّٕت ضّٓ

مصكملن م، معضملؽمل٦ّؼهبممل مأم مطمملن مظظملصملؿملهبممل مصؿملؼملمملممواظؿضملعملؿملّٓ موصعملومل مضّٓ طؽملومل

م موت٦ّصؿملعمل٥ّضزملّٓتمصّٔظ١ّمصسمل٢ّمآموطّٕع٥ّ موإنمطمملغوملمموس٦ّغ٥ّ ،

ماِّخّٕىمصقليبمأغ٨ّمحمملوظوملمواجؿؾملّٓتم.م

موآمع٤ّموراءماظعملزملّٓموػ٦ّمحلؾؽملمملموغضمل٣ّماظ٦ّطؿمل٢ّ

 أ.د/ محمذ مختبر جمعة مبروك

لبحوث عضو مجمع ام-وزير األوقبف 

 اإلسالمية
رئيس المجلس األعلى للشئون 

 اإلسالمية
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 يف رذاب فٔ املكاٍ
  

ماظيتمدمملسّٓمممممممممم ماِّدبؿملهمل ماظظملؽمل٦ّن مع٤ّمأػ٣ّ ص٤ّماٌعملممللمواحّٓ

مواإلظغملرتوغؿمل ماظ٦ّرضؿملهمل ماظزملقمملصهمل مؼبماغؿرملمملر مازدػمملرػممل مسػمل٧ّ همل

مايّٓؼىمل مإٌّطّٖةم،سزملّٕغممل مص٤ّماظظملغملّٕة ماظضملمملبّٕةم،وػ٦ّ م،واظػملؼملقهمل

ماٌؽملؿعملمملة ماظ٦ّادّٝماظلّٕؼّٝمهلّٔهمم،واظغملػملؼملهمل ماالغؿرملمملر شريمأنمػّٔا

مضّٓمأشّٕىم مواظزملظملقمملتموا٦ٌّاضّٝماإلظغملرتوغؿملهمل اظزملقّٟماظ٦ّرضؿملهمل

مسمملعهملم مبزملظملهمل ماظغملؿمملبهمل مص٤ّ ماٌقملػػملنيمالضؿقمملم مشري مع٤ّ طـريؼ٤ّ

اطؾمل٣ّموس٦ّرةمعلمملظ١ّماظظملؽمل٦ّنماِّدبؿملهملمإلدرم،واٌعملممللمبزملظملهملمخمملصهمل

مواظّٕواؼهملم،اِّخّٕىمع٤ّماظرملضملّٕ وحؿ٧ّماظعملزملهملماظعملزملريةمم،واظعملزملهملم،

مواِّظنيمم،واِّضزمل٦ّصهمل ماظؾمملبماِّؼلّٕ مػ٦ّ ماٌعملمملل مأن معؽملؾمل٣ّ زؽملهبممل

مواِّضّٕب معب٢ّمم،واِّر٦ّع مذبؼمل٦ّسهمل مط٢ّ مأن عؿ٦ّػؼملني

عّٕص٦ّصهملمأيمرصمطمملنمحؿ٧ّمظ٦ّمطمملنمبالمرصّٟموالمدؾ١ّموالم

٤ّمأنمؼغمل٦ّنمععملمملالمأومأنمصبضمل٢ّمع٤ّمحؾغملهملموالمأدواتمصؽملؿملهملمميغمل
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معقملظظمًلمملم مأو مؼغمل٦ّنمخشملؿملؾـبممل مؼغملمملد مبضملسملؾمل٣ّ محؿ٧ّمرأؼؽملممل مطمملتؾـبممل، صمملحؾ٥ّ

ماظغملؿمملبم،أطمملدميؿملهبممل مأو ماًشملؾهمل مؼلؿؾمل٢ّمب٥ّ م،صؿمللؿؾمل٢ّماٌعملممللممبممل

ممممملم م، مواٌعملمملل موايغملمملؼهمل مبنيماًرب مؼظملّٕق مبضملسملؾمل٣ّ مؼغملمملد وال

مغعملّٓؼهمل موضظملمملت ماٌقملػػملني ماٌؿكزملزملني مع٤ّ طؼملمملمم،ؼؿشملػملنمل

ؼملنيمسػمل٧ّماظزملقّٟماظلؿملمملرةموخبمملصهملماظغملربىمؼؿشملػملنملمع٤ّماظعملمملئ

وسعملّٓمم،عؽملؾملمملموع٤ّمطؾمملرمطؿمملبؾملمملموغمملضّٓؼؾملمملمغصملّٕاتمصمملحزملهملمصؿملؼملمملمؼؽملرملّٕ

مظرملؾمملبماظغملؿمملب موتفملػؿملػملؿملهمل وأنمتصمل٢ّماِّسؼملّٓةمم،دوراتمتّٓرؼؾؿملهمل

وأالمؼلؼملّّمظطملريمطؾمملرماظغملؿمملبمبمملخرتاقمم،اظغملربىمعّٓراسمصغملّٕؼهمل

ماظغملؿمملبموأسالعؾمل٣ّموبنيمم،علمملحؿؾملممل مواضّّمبنيمطؾمملر ؼبممتؿملؿملّٖ

مغؿمملجؾمل٣ّمؼبمأب٦ّابمبّٕؼّٓماظعملّٕاءما ماظّٔؼ٤ّمصبنملمأنمؼؽملرملّٕ هل٦ّاة

وػ٦ّمعمملتّٖالمبضملّٚماظزملقّٟماظغملربىمهمملصّٜمسػملؿمل٥ّمإظبمم،وسب٦ّػممل

محّٓمطؾريم.م

ماظّٕأيممممممممم مصظملقمملت مأن مأجّٖم ماظغملؿمملبم،وأطمملد مطؾمملر م،وأضالم
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مظػملغملؿمملبهملم وضّٓرةماظزملقّٟمسػمل٧ّمادؿعملشملمملبمأوظؽ١ّماظغملؿمملبماظغملؾمملر

م مؼؽملرملّٕ مصؿملؼملممل ماظزملقؿملظملهمل معزملّٓاضؿملهمل معّٝ معمملمصؿملؾملممل مأػ٣ّ مػ٦ّ ع٤ّمأخؾمملر

متػمل١ّ مسػمل٧ّ معؿملّٖة مهلّٔه موؼضملشمل٨ّ مأخّٕى مسػمل٧ّ مصقؿملظملهمل م،ميؿملّٖ

وؼرملفّٝماظعملمملرئماظ٦ّاس٨ّماٌـعملّٟمسػمل٧ّمإؼـمملرمذّٕاءمصقؿملظملهملمدونم

ب٢ّمضّٓمؼغمل٦ّنمطمملتنملمبضملؿملؽمل٥ّمأومطمملتؾمملنمأومبضملّٚماظغملؿمملبمم،أخّٕى

ػ٣ّمدّٕمعّٓاوعهملمبضملّٚماظعملّٕاءمسػمل٧ّمضّٕاءةمصقؿملظملهملمدونمأخّٕىم

اإلضؾممللمواظرملطملّٟمأومأنمؼغمل٦ّنمظألخّٕىمغظملّٗماِّوظ٦ّؼهملمأومدرجهملم

مرواجمم،سؽملّٓػ٣ّ مضّٓمتغمل٦ّنموراء مأنمبضملّٚماِّب٦ّابماظـمملبؿهمل طؼملممل

ماظؿ٦ّزؼّٝمؼبمؼ٦ّممسؽمل٥ّمؼبم مغلؾهمل مزؼمملدة صقؿملظملهملمدونمأخّٕىمأو

ظ٦ّمطمملنمؼبمط٢ّمعقملدلهملمأومودؿملػملهملمغرملّٕمصقؿملظملهملمموأودنبم،ؼ٦ّممآخّٕ

مج٦ّدةم مظسملؼملمملن موحّٓة مإظغملرتوغؿملهبممل مع٦ّضضملـبممل مأم مذبػملهمل مأم طمملغومل

موإبّٓاسؿملهب موصؽملؿملهبممل مصغملّٕؼهبممل ماِّخشملمملءماِّسؼملمملل مرصّٓ مس٤ّ مصسملال ممل

مبضملّٚم مسػمل٧ّ مؼؽملرملّٕ معممل مؼب مورؾمملسؿملهبممل موظطمل٦ّؼهبممل مأدػمل٦ّبؿملهبممل اظظملمملدحهمل
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موبؾملمملئؾملمملمم،ا٦ٌّاضّٝ مضؿملؼملؿؾملممل مع٤ّ مطؾريـبا مجمملغؾـبممل ماِّسؼملمملل مؼظملعملّٓ ممممل

ماِّحمملؼني مبضملّٚ مؼب مواحرتاعؾملممل متعملّٓؼّٕػممل مس٤ّ مصسملاًل م،وروغعملؾملممل

مادؿـؽملمملء ماإلتعملمملنماظّٔيمػ٦ّمأص٢ّمع٤ّمأص٦ّلمدؼؽملؽملممل م،حؿ٧ّمصمملر

مؼب ماالدؿـؽملمملء مأصالموطمملد مؼغمل٦ّن مأن ماظؽملّٙ مسػمل٧ّ م،إًّوج

مصّٕؼعملمملن ماىؼملػملهمل مسػمل٧ّ ماٌعملمملل ماٌؿكزملّٙمم:موُطؿمبمملب اظغملمملتنمل

موغغملؾملؿ٥ّ مدوره موظغمل٢ّ ماظرملؼمل٦ّظ٨ّ ماظغملمملتنملمم،واظغملمملتنمل أعممل

مع٤ّمضبؾّٗمغظملل٥ّمسػمل٧ّمص٤ّمع٤ّمصؽمل٦ّنماٌعملممللم اٌؿكزملّٙمصؾمل٦ّ

م،أوماظّٕؼمملض٨ّم،أوماظّٓؼينم،مأوماالضؿزملمملديم،مأوماظظملينم،اظلؿملمملد٨ّ

ماظضملػملؼمل٨ّ مسػملؼملـبم،أو مؼزملؾّّ مصؽمل٥ّحبؿملىمل مؼب مبنيمم،ممل مبمملرزة وسالعهمل

ضّٕائ٥ّماٌؿكزملزملنيممبمملمضّٓمؼزمل٢ّمب٥ّمإظبمط٦ّغ٥ّمسؼملّٓةمأومعّٕجضملـبمملم

وػّٔهمعّٓردهملمتلؿق٠ّمم،المميغمل٤ّمومملوزهمصؿملؼملمملمحؾّٗمغظملل٥ّمسػملؿمل٥ّ

مصؿمل٥ّمم،اظؿعملّٓؼّٕ ماظرملّٓؼّٓ معّٝممتؿملّٖه ماالوممله شريمأنمصمملحنملمػّٔا

مسػمل٧ّمحؾّٗماظؽملظملّٗم مطؾرية مإظبمضّٓرة معمملدهمل ؼغمل٦ّنمؼبمحمملجهمل
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غصملّٕـبامالتلمملعماهلؼمل٦ّممم،ؾملمملمسؼملمملمد٦ّاهسػمل٧ّمػّٔاماظظمل٤ّموطؾّّمعبمملح

واظّٕشؾهملماىمملربهملمظّٓىمطـريؼ٤ّمؼبماإلدالءمؼبمط٢ّمص٤ّمبّٓظ٦ّم

وػّٔهماظعملّٓرةمسػمل٧ّماظؿقغمل٣ّمؼبماظؽملظملّٗمالمؼلؿشملؿملضملؾملمملمم،أومبشملّٕف

مط٢ّماظغملؿمملب سػمل٧ّمأنمخّٕوجماظغملمملتنملمعّٕةمػؽملمملمم،ط٢ّماظؽملمملسمأو

موػؽملمملكمالمطبّٕجمب٥ّمس٤ّمط٦ّغ٥ّمطمملتؾـبمملمعؿكزملزملـبمملم.

صؾمل٦ّمذظغمل٣ّماظغملمملتنملماظّٔيمؼؿكّٔمع٤ّممأعمملماظغملمملتنملماظرملؼمل٦ّظ٨ّمممممممم

موادضملهمل مخزملؾهمل معمملدة ماٌؿؽمل٦ّسهمل موضسملمملؼممله موصؽمل٦ّغ٥ّ صؾمل٦ّمم،اجملؿؼملّٝ

أذؾ٥ّمعمملمؼغمل٦ّنمبمملظرملمملسّٕمأوماظّٕوائ٨ّمأوماظعملمملصمأوماٌزمل٦ّرماظّٔيم

ظؿملّٗمحمملرنملمم،ؼػملؿعملّٛمط٢ّمعمملمطبشملّٟمغصملّٕهمأومؼلرتس٧ّماغؿؾمملػ٥ّ

مؼعمل٦ّظ٦ّن مطؼملممل معـعملّٟمعؾملؼمل٦ّممم،ظؿمل٢ّ مأو معظملغملّٕ مأو معؾّٓع مػ٦ّ إمنممل

متؿل ماظضملمملعهمل مػّٔهمبؾملؼمل٦ّم ماتلمملع مواظظملغملّٕؼهمل ماظـعملمملصؿملهمل معّٓارط٥ّ ّٝ

مواٌلؿفّٓات ماِّعمملغ٨ّ موتػمل١ّ مظألحّٓاثمم،اهلؼمل٦ّم معؿؿؾّٝ صؾمل٦ّ

مؼضملؼمل٢ّمضػملؼمل٥ّمحؿملىملمذّٓماغؿؾمملػ٥ّ شريمأغ٥ّمؼبماِّس٣ّمم،عؿضملعملنملمهلممل

وإنمتضملؼمل٠ّمأومتفملع٢ّمأومحمملولمم،اِّشػملنملمؼعملّٟمسؽملّٓمز٦ّاػّٕماِّع٦ّر
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ماٌؿكزملّٙم مػّٔا مبضملؼمل٠ّ مؼغمل٦ّن مال مصعملّٓ مبضملسملؾملممل مأش٦ّار درب

٧ّمظ٦ّمحمملظظمل٥ّماظؿ٦ّصؿمل٠ّمؼبمععملممللمػؽملمملمأومػؽملمملكموحؿم،اٌؽملعملشملّٝمظظملؽمل٥ّ

صكملنماظؿكزملّٙمؼصمل٢ّمدبزملزملـبمملمواٌؿكزملّٙمم،صفملصمملبمصؿمل٥ّماحملّٖ

ؼصمل٢ّمعؿكزملزملـبمملمواٌؾّٓعمعؾّٓسـبمملمواٌـعملّٟمعـعملظمًلمملمواٌظملغملّٕمعظملغملّٕـبام

 مواهل٦ّاةمػ٦ّاةم.

مالمممممم مإغ٥ّ مب٢ّ م، مععملّٓعمملت مإظب مضبؿمملج مال ماٌعملمملل مأن والذ١ّ

ؿؼمل٢ّمايرمل٦ّموالمطؼملمملمأغ٥ّمالمضبم،والمميغمل٤ّمأنمضبؿؼملػملؾملمملم،ضبؿؼملػملؾملممل

ماٌؼمل٢ّ مشري محؿ٧ّ موال ماٌؼمل٢ّ محبـمملمم،اإلرؽملمملب مظؿملّٗ مأغ٥ّ طؼملممل

أومحرمل٦ّمبضملّٚماٌزملمملدرمم،أطمملدميؿملهبمملمؼعمل٦ّممسػمل٧ّماظؿفملصؿمل٢ّمواظؿ٦ّثؿمل٠ّ

طؼملمملمأغ٥ّمالمضبؿؼمل٢ّمتضملّٓدما٦ٌّض٦ّسمملتم،مصؾمل٦ّمصغملّٕةمم،ػؽملمملمأومػؽملمملك

معّٕطّٖةمحؿملىملمطمملغوملم،موطؿملّٟمجمملءتم،موعؿ٧ّماغؿؾملوملماغؿؾمل٧ّم.م

صالمؼؿكّٔمم،ممللمبممل٦ٌّض٦ّسؿملهملوصبنملمأنمؼؿقػمل٧ّمطمملتنملماٌعملممممممم

أومؼغمل٦ّنمم،عؽمل٥ّمدالحـبمملمأومدؿملظمًلمملمعلػملَّشمًلمملمسػمل٧ّمخزمل٦ّع٥ّماظرملكزملؿملني

موذاكمعـملظ٥ّمإظبماظلعمل٦ّطمم،اٌعملممللمودؿملػملهملمتغمللقبنملمأومابؿّٖاز صؾملّٔا
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م مَصؿملؽبؼملؿبغمُلىملؾبماظؽملمبمملسؽبمؼؽبؽملؿبظمَلّٝؾبمعؽبمملموؽبَأعمبمملمجؾبظمَلمملءـبمَصؿملؽبّٔؿبػؽبنملؾبماظّٖمببؽبّٓؾبمَصفمَلعمبمملم"حؿؼملـبممل

م"اْظفمَلرؿبضكبمِص٨ّ مذفمل، ماٌعملمملل مإن مأنمث٣ّ مإعممل مأدب٨ّ مسؼمل٢ّ مأي ن

موزؿملظملؿملهبممل مإبّٓاسؿملهبممل مأو مصقلنملم، موزؿملظملؿملهبمملمم،ؼغمل٦ّنموزؿملظملؿملهبممل مإبّٓاسؿملهبممل أو

م،وإغلمملغؿملهبممل متغمل٦ّنمعشملػمل٦ّبهملمم مضّٓ موضؿؿملهمل مآغؿملهمل صمملِّولمؼقملديمردمملظهمل

شريمأنمم،وضّٓمتغمل٦ّنمعػملقهملمظّٓرجهملمأالمؼؾبلؿطملؽمل٧ّمسؽملؾملمملم،ؼبمحؿملؽملؾملممل

موضوملم مؼّٓرك مال مضّٓ محؿ٧ّ مب٢ّ مغرملّٕػممل موضومل مؼؿفمملوز مال تفملثريػممل

م،مظممملغرملّٕػ مبضملّٚ مسػمل٧ّ مبضملسملؾملممل متطملشملؿملهمل مودّٕسهمل ماِّحّٓاث ؿلمملرع

ماد٣ّم مهظملّٕ موال مسؼملال مدبػملّٓ مال ماظ٦ّزؿملظملؿملهمل ماظغملؿمملبمملت وعـ٢ّمػّٔه

م ماظؿمملرؼّْ مذاطّٕة مؼب مبؾبضملّٓهمم،طمملتنمٍل معّٝ ماٌعملمملل مؼغمل٦ّن وضّٓ

اظ٦ّزؿملظمل٨ّمعؿلؼملـبمملمبلؼملهملماإلبّٓاعمظطمل٦ّؼهبمملموأدػمل٦ّبؿملهبمملمأومصػمللظملؿملهبمملموصغملّٕؼهبمملم

ماظ٦ّز مردمملظؿ٥ّ مإظبمجمملغنمل معضملـبممل مبؾملؼملممل معؾبؿمبلؼملـبممل مصبضمل٢ّمم،ؿملظملؿملهملأو ممممل

وظظملوملمم،وذبممللماالػؿؼملمملممب٥ّمأمش٢ّم،تفملثريهمأودّٝموواضضمل٥ّمأصسمل٢ّ

وذظ١ّمسػمل٧ّمضّٓرمعمملمؼغمل٦ّنمظ٥ّمع٤ّمبزملؼملهملمم،اظؽملصملّٕمإظبمطمملتؾ٥ّمأذّٓ
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متفملثري ممبعملمملالت٥ّم،أو معضملين مصالن م: موضػملؼمل٥ّمم،صؿملعملمملل مذات٥ّ ضبرتم

موؼعملّٓرمظعملّٓع٥ّمضؾ٢ّماًشمل٦ّمع٦ّضضملؾملمملم.مم،وضّٕاءهموعؿمملبضملؿمل٥ّ

مممممممممم ماظؽملؼملّٛماِّسػمل٧ّمصؾمل٦ّ ماظّٔيمميؿػمل١ّمإظبمأعممل ذظ١ّماظؽملؼملّٛ

ماظؾؿملمملنموغمملصؿملهملماظعمل٦ّل صؿؿّٓص٠ّماظؾالشهملمعؽمل٥ّمم،جمملغنملماظظملغملّٕمدقّٕ

مواحّٓةم،تّٓصعملممل مدصضملهمل معؽمل٥ّ مايل٤ّ مسػملؿمل١ّ متّٓريمم،وؼؾملف٣ّ صال

مع٤ّمجؾملهملم مأم ماظضملؼمل٠ّمؼبماظظملغملّٕ مايل٤ّمع٤ّمجؾملهمل أجمملءكمػّٔا

عّٝمعمملمضبؼملػمل٥ّمم،ج٦ّدةماظّٕصّٟموحل٤ّماظلؾ١ّموجّٕسماإلؼعملمملع

ّٕيمذبّٕىمايغملؼملهملم،مأوماٌعملممللمع٤ّمج٦ّاغنملمإغلمملغؿملهملمتغملمملدمو

ماتلمملعماظغمل٦ّنم موواضضملـبممل مإدراًطممل مظّٓىمطمملتؾ٥ّ اٌـ٢ّموتؿلّٝماظّٕؤؼهمل

وج٦ّاغؾ٥ّماٌرتاعؿملهمل،مصؿؿفمملوزمعبؿملّٝماِّبضملمملدماحملػملؿملهملمإظبمأبضملمملدم

ماظضملمملٌؿملهمل مإظب ماحملػملؿملهمل مع٤ّ مصمملحؾؾملممل متؽملعمل٢ّ مأودّٝ وإنمم،وآصمملق

مواٌرملعملهملم ماىؾملّٓ مع٤ّ مطـريـبا مؼغملػملّٟمصمملحؾ٥ّ مممممل مطػمل٥ّ مػّٔا طمملن

ماظرتؼىملموع٤ّماظضملؽملمملءمواٌـمملبّٕةم.مموضبؿمملجمإظبمعّٖؼّٓمع٤ّ
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مواظغملػملؼملمملتممممممم ماِّدشملّٕ موسّٓد ماظغمل٣ّ محؿملىمل مأنمم،وع٤ّ ميغمل٤ّ

أوهلمملموػ٦ّماِّذّٓمضزملّٕـبامم:متعملل٣ّماظغملؿمملبهملماٌعملمملظؿملهملمإظبمأربضملهملمأظ٦ّان

مالمؼّٖؼّٓم مومبممل مأدشملّٕ وميغمل٤ّمأنمؼفملت٨ّمؼبمدشملّٕؼ٤ّمإظبمػبلهمل

مأوم مػؼمللهمل مميغمل٤ّمأنمغشملػمل٠ّمسػملؿمل٥ّ معممل موػ٦ّ م، س٤ّمػبلنيمطػملؼملهمل

مإظبمسرملّٕةمموثمملغؿملؾملمملم،حملهمل مأدشملّٕ مبنيمدؿهمل معممل موتفملت٨ّ اًمملرّٕة

وثمملظـؾملمملماٌعملممللموؼغمل٦ّنمعمملمبنيمم،ومبمملمالمصبمملوزمعمملئهملمطػملؼملهملم،أدشملّٕ

مالمصبمملوزمػبلؼملمملئهملم مومبممل مإظبمػبلنيمدشملّٕـبا مدشملّٕـبا أحّٓمسرملّٕ

إذمإنمزؼمملدةماٌؾؽمل٧ّمتّٓلمم،زادمسػمل٧ّمذظ١ّمصؾمل٦ّمععملمملظهملموعمملم،طػملؼملهمل

ضؿملهبمملمأوموظؿملّٗمػّٔامتعمللؿملؼملـبمملمرؼمملم،سػمل٧ّمزؼمملدةماحملؿ٦ّىمأوماٌضملؽمل٧ّ

إمنمملمػ٨ّمربمملوظهملمظؿعملّٕؼنملماٌزملشملػملقمملتمورؤؼهملمم،غؾملمملئؿملهبمملمأومضمملرضملـبممل

مأوم مغؿظمل٠ّمح٦ّهلممل مضّٓ ماظؽملؼملمملء مأو تشملّٕحمظػملؽملعملمملشماظعملمملب٢ّمظػملؼملّٕاجضملهمل

مأدقم مغّٕاه مآخّٕ مرأؼـبممل مغلؼملّٝ موضّٓ مشبؿػملّٟ موضّٓ مبضملسملؾملممل ح٦ّل

موربمملوظهملم مظػملؿعملّٕؼنملم، مرؤؼهمل مصؾمل٨ّ م، مإظؿمل٥ّ مػّٔا مرأؼؽملممل مس٤ّ صؽملضملّٓل
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مم،اظؿعملؽملني ماِّدّٗماظيتمميغمل٤ّمأن تلؾمل٣ّمؼبمظظملوملمغصملّٕمووضّٝ

ما٦ٌّازؼ٤ّم مبضملّٚ مإظب مواظؾمملحـني ماظغملؿمملب مذؾمملب مع٤ّ اظؽملمملذؽهمل

مبؾملمملمواٌعملمملؼؿملّٗماظيتمؼعملؿملل٦ّنمسػملؿملؾملمملم.م٦ّنؽبغؾبّٖكباظيتمؼؽب

مدونمممممممم ماٌعملممللمبزملؼملهمل مؼضملشمل٧ّمهلّٔا وؼؾعمل٧ّمعّٝمط٢ّمذظ١ّمعممل

معؽمل٥ّ مأصسمل٢ّم مروغعمًلمملمم،ذاكمأو مطمملتنملمعممل مأو مصبضمل٢ّمٌعملممللمعممل معممل أو

مومسمملتمممؿملّٖة إظبمصمملحنملماٌعملممللممحبؿملىملمتغملمملدمترملريم،خمملصـبممل

مععملمملظ٥ّ مس٤ّ مامس٥ّ محّٔف مظ٦ّ مالزعؿ٥ّم،حؿ٧ّ مروغعمل٥ّم،صػمل٥ّ م،وظعملػملؼمل٥ّ

مورعّٖؼؿؾملممل موإضبمملؤػممل مجّٕدؾملممل مع٦ّدؿملعملمملػمملم،وظغملػملؼملمملت٥ّ م،وىؼملػمل٥ّ

مدونم مإظؿمل٥ّ مؼرملريون ماىؼملؿملّٝ مصبضمل٢ّ معممل موتفملعػمل٥ّ متظملغملريه وظضملؼمل٠ّ

مد٦ّاهم،موالمسّٖاءمظػملّٓخالء.

*م*م*



 

- 16- 

 

 

 أشًُٔ َشروعُ وأخرّ ممٓىعُ
 

إغلمملنمعؽملمملمأدؽػملهملمؼّٕاػمملمعرملّٕوسهملممالمذ١ّمأنمؼبمغظملّٗمط٢ّمممممممم

مممؽمل٦ّسهمل متغمل٦ّن مأن مؼؿ٦ّجّٗ مأو مممؽمل٦ّسهمل مؼّٕاػممل أومم،وأخّٕى

شريمأنمػّٔاماٌؽملّٝمظؿملّٗمم،ؼشمل٦ّيمسػملؿملؾملمملمغظملل٥ّموظ٦ّمبرمل٠ّماِّغظملّٗ

مس٤ّمس٦ّاع٢ّمخمملرجؿملهملم ذًّٕرمملمؼبمط٢ّماِّح٦ّالمأنمؼغمل٦ّنمغمملًوممل

ماظغملػملؼملهمل مسػمل٧ّ ماحملمملدؾهمل مخ٦ّف مأو ماظؿسملؿملؿمل٠ّ مأو صعملّٓمم،طمملظسملطملّٛ

مغمملًوممل مذاتؿملهبممل ماٌؽملّٝ ماإلحلمملسمبمملٌلؽ٦ّظؿملهملمؼغمل٦ّن أومم،س٤ّمذّٓة

محؿ٧ّم مأو ماجملؿؼملضمل٨ّ مأو ماالجؿؼملمملس٨ّ مأو ماِّدب٨ّ االظؿّٖام

م،وِّنمرّٕحمبضملّٚماِّدؽػملهملمضّٓمضبؼمل٢ّمسػمل٧ّمشريموجؾمل٥ّم،اظلؿملمملد٨ّ

أومؼؽملمملضّ٘مسربمم،صػملؿملّٗمط٢ّمعمملمؼضملػمل٣ّمؼعملممللم،وؼؾبقؼملقب٢ّمعمملمالمضبؿؼمل٢ّ

ماإلسالم موودمملئ٢ّ ماظضملمملعهملم،اظزملقّٟ مسػمل٧ّ مؼشملّٕح مطمملنمم،أو وضّٓ

مآ م)رض٨ّ مسػمل٨ّ ممبمملماإلعمملم ماظؽملمملس مخمملرؾ٦ّا م: مؼعمل٦ّل مسؽمل٥ّ(

أهؾ٦ّنمأنمؼغملّٔبمآمورد٦ّظ٥ّم؟مصالمؼؽملؾطمل٨ّمخشملمملبمم،ؼظملؾملؼمل٦ّن

مواظـعملمملؼبم مواظظملغملّٕي ماظضملعملػمل٨ّ مإدراط٥ّ معلؿ٦ّى مؼظمل٦ّق ممبممل أحّٓ
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ماظؿفملوؼ٢ّم،واٌضملّٕؼب مظل٦ّء مودصضملـبممل مظػملفّٓل مإذامم،ضشملضملـبممل وخبمملصهمل

ب٢ّمضّٓمم،طمملنمػؽملمملكمعرتبزمل٦ّنمضبمملطؼمل٦ّنمسػمل٧ّماظسملؼملمملئّٕمواظؽملؿملمملت

م مع٤ّمػؽملمملكطبؿشملّٟمبضملسملؾمل٣ّمطػملؼملهمل مأومعبػملهمل مؼؽملؿّٖعمم،ع٤ّمػؽملممل أو

ػّٔهمأومتػمل١ّمع٤ّمدؿملمملضؾملمملم،مظؿملؾينمسػملؿملؾملمملمحغملؼملـبمملمعؿؿملعملؽملـبمملمؼّٕؼّٓهمػ٦ّم

مممملمم،أومؼؿكّٔمذظ١ّمودؿملػملهملمظإلثمملرةمأوماظؿرملؾملريم،المضمملئػمل٥ّموالمطمملتؾ٥ّ

وؼّٕونماظزملؼملوملمأبػملّٞمعمملئهملمعّٕةمم،جضمل٢ّمطـريؼ٤ّمؼقملثّٕونماظلالعهمل

مظ٦ّمطمملغ٦ّامؼبمع٦ّضّٝمالمضبؿؼمل٢ّماىّٓم،ع٤ّماظغملالم م،لوالمدؿملؼملممل

إؼـمملرـبامظػملضملمملممسػمل٧ّماًمملصم،موظ٦ّمطػملظملؾمل٣ّمم،صؿملقؿؼملػمل٦ّنمعمملمضبؿؼملػمل٦ّن

معؽملؾمل٣ّ موسّٓواغـبممل مزػملؼملـبممل ماظؽملؿمل٢ّ معؽمل٥ّمم،ذظ١ّمإٔ مػ٣ّ ممبممل مرعؿملؾمل٣ّ أو

م.بّٕاء

وعّٝمط٢ّمػّٔهماحملمملذؼّٕمصكملغؽملمملمغقملطّٓمأنمع٤ّمؼزملّٓقماظؽملؿملهملمممممممممم

وؼّٓركمأنماِّعّٕمم،وؼـ٠ّمصؿملؼملمملمسؽملّٓمآم)سّٖموج٢ّ(م،ظّٓؼؽمل٥ّموورؽمل٥ّ

موتضملمملظب مدؾقمملغ٥ّ مبؿملّٓه مد٦ّاهطػمل٥ّ مدون مأصمملبمم،موحّٓه معممل وأن

مطمملنمظؿملكشملؽ٥ّ مطمملنمظؿملزملؿملؾ٥ّم،اإلغلمملنمعممل مأخشملفملهمعممل وأنمم،وأنمعممل

مبمملٌعملمملدؼّٕ مطػملؾملممل مسػملؿمل٥ّمم،اِّع٦ّر مآ م)صػمل٧ّ مغؾؿملؽملممل مؼعمل٦ّل حؿملىمل
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ودػمل٣ّ(م:م"واسػمل٣ّمأنماِّعهملمظ٦ّماجؿؼملضملوملمسػمل٧ّمأنمؼؽملظملضمل٦ّكمبرمل٨ّءم

وظ٦ّماجؿؼملضملوملمسػمل٧ّمأنمم،ٕمؼؽملظملضمل٦ّكمإالمبرمل٨ّءمضّٓمطؿؾ٥ّمآمظ١ّ

مؼسملّٕوكمإالمبرمل٨ّءمضّٓمطؿؾ٥ّمآمسػملؿمل١ّمرصضملوملمؼسملّٕوكمبرمل٨ّءمٕ

صؼمل٤ّمتغمل٤ّمثعملؿ٥ّمؼبمآم)سّٖموج٢ّ(مم،اِّضالمموجظملوملماظزملقّٟ"

وؼ٦ّض٤ّمأنمعزملػملقهملمدؼؽمل٥ّمالمتؽملظمل١ّمس٤ّمعزملػملقهملمورؽمل٥ّ،مم،طّٔظ١ّ

مصكملغ٥ّمدؿملظملضمل٢ّمعمملم وأنمعزملػملقهملمورؽمل٥ّمالمتؽملظمل١ّمس٤ّمعزملػملقهملمدؼؽمل٥ّ،

 .ؼبمصممليؾملؼملمملمدونمغصملّٕمإظبمعمملمؼغمل٦ّنمظ٥ّمأومسػملؿمل٥ّمبضملّٓمذظ١ّ

ماِّممممممم موغرتكموع٤ّ مبضملسملؾملممل مسػمل٧ّ منؿملنمل مغشملّٕحؾملممل ماظيت دؽػملهمل

ماإلخ٦ّانم مػ٢ّ م: ماآلخّٕ مبضملسملؾملممل مسػمل٧ّ ماإلجمملبهمل ماظػملؾؿملنمل ظػملعملمملرئ

ؼظملغملّٕونمعّٕةمأخّٕىمؼبماظضمل٦ّدةمإظبماٌرملؾملّٓماظلؿملمملد٨ّم؟موػ٢ّم

معّٕةم ماظّٓؼين ماًشملمملب ماخؿشملمملف مؼب مشريػ٣ّ موعضملؾمل٣ّ ؼظملغملّٕون

موػ٢ّمضبمملوظ٦ّنماظؿلػمل٢ّم موػ٢ّمضبمملوظ٦ّنمذظ١ّماآلنم؟ أخّٕىم؟

مدؼؽملؿملهملسربماٌقملدلمملتماٌكؿػمل م،وصغملّٕؼهملم،وثعملمملصؿملهملم،وتضملػملؿملؼملؿملهملم،ظملهمل:

مطمملصؿملهملمم،وخّٓعؿملهملم،واضؿزملمملدؼهمل ممممملغضملهمل مػؽملمملك موػ٢ّ م؟ وإدارؼهمل

محّٓوثم مدون مه٦ّل ماٌقملدلمملت مػّٔه مجلّٓ مؼب وحزملمملغهمل
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ماإلخ٦ّانم مظضملمملم مإٌّة ماظؿفّٕبهمل مادؿ٦ّسؾؽملممل موػ٢ّ م؟ االخرتاق

مواإل ماظضملّٖميهمل مصبضمل٢ّمظّٓؼؽملممل مسػمل٧ّمسّٓمماظلؼملمملحماِّد٦ّدممبممل صّٕار

ماإل ماىؼملمملسهمل مػّٔه موخبمملصهملمظضملؽملمملصّٕ معقملدلمملتؽملممل مبمملخرتاق رػمملبؿملهمل

مبىملم مع٤ّ موعؽملضملؾمل٣ّ م؟ مأخّٕى معّٕة مواظظملغملّٕؼهمل مواظـعملمملصؿملهمل اظّٓؼؽملؿملهمل

ماٌعملؿملوملم مإضزملمملءػ٣ّ مغلؿملؽملممل موػ٢ّ م؟ مسربػممل مأو مصؿملؾملممل مس٦ّعؾمل٣ّ

وإسالغؾمل٣ّمشريماظّٓدؿ٦ّريماٌغملؾ٢ّماظّٔيمطمملدمرئؿمللؾمل٣ّماٌضملّٖولم

م" مؼعمل٦ّلمصؿمل٥ّ مِؾؿمل٢ّؽبدؽبمإكبظَّمملمَأػؿبِّٓؼغمُل٣ّؿبموؽبعؽبمملمَأرؽبىمعؽبمملمإكبظَّمملمُأركبؼغمُل٣ّؿبمعؽبممل أن

"م،مب٢ّمإغ٥ّمضّٓمضّٕرموبؿؾفّّمػّٔاماٌسملؼمل٦ّنموأرادهمواضضملـبمملمماظّٕمبذؽبمملِد

موسرملريهم مأػػمل٥ّ مظزملمملحل معبؿملضملهبممل ماٌزملّٕؼني مسػمل٧ّ معظملّٕوضـبممل عؾبّٕهبا

 . وعبمملسؿ٥ّموضؾؿملػمل٥ّ

ماإلدراكماظغملمملؼبمأنمض٦ّىمادؿكؾمملراتؿملهملمطربىمممممممم وػ٢ّمظّٓؼؽملممل

ت٦ّزّٟمسؽملمملصّٕمػّٔهماىؼملمملسهملمظؿظملغملؿمل١ّمعؽملشملعملؿؽملمملموتظملؿؿملوملمدوهلمملم؟م

معمملزالمموػ٢ّمغّٓرك موأنماًشملّٕ أنماظؿقّٓؼمملتمعمملزاظوملمطؾرية

داػؼملـبمملم؟موػ٢ّمغعملّٟمسػمل٧ّمعلؿ٦ّىمػّٔهماظؿقّٓؼمملتم؟موػ٢ّمبعمل٧ّم

أيمذ١ّمؼبمأنمػّٔهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملمالمتؾعمل٧ّمسػمل٧ّمدؼ٤ّم
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ماظؾّٔاءاتم مع٤ّمػّٔه ماظّٔيمؼّٓقبس٦ّغ٥ّ ماظّٓؼ٤ّ موأؼ٤ّ م؟ مور٤ّ وال

واظزملظملمملضمملتمواظرملؿ٣ّمواظلؾمملبمبفملضّٔعماِّظظملمملزماظيتمؼضملّٟمط٢ّمأب٨ّم

س٤ّمأيمصمملحنملمدؼ٤ّمأومحؿ٧ّمعّٓسؿمل٥ّمس٤ّماظؿظمل٦ّهممطّٕؼ٣ّمصسملال

 ب٥ّمأومبفمليمعؽملؾملمملم؟

ماًشملّٕمممممممم مأن مغصملّٕي موجؾملهمل مع٤ّ ماإلجمملبمملت مبضملّٚ وعػملكّٙ

موؼّٖداد مضمملئؼملـبممل مع٤ّمم،عمملزال مؼعملمملتػمل٦ّن موأس٦ّاغؾمل٣ّ ماإلخ٦ّان وأن

تعمللؿمل٣ّماِّدوارمعمملمبنيممأج٢ّماظضمل٦ّدةمإظبماٌرملؾملّٓماظلؿملمملد٨ّمسرب

مخ٦ّغ موؼرملؾملّٕومهملسؼملالء مأورمملغؾمل٣ّ مسػمل٧ّ مسػملؽملـبممل مسربمؼؿشملمملوظ٦ّن مبؾملممل ن

بضملّٚماظظملسملمملئؿملمملتماظيتمتلؿسملؿملظملؾملمملمدولمراسؿملهملمظإلرػمملبموأخّٕىم

ظملؿؿملوملمؿعلؿكّٓعهملمظإلخ٦ّانمطرمل٦ّطهملمؼبمزؾملّٕمأورمملغؾمل٣ّمودالحمظ

م مومتّٖؼعملؾملممل مطممليؿملمملتمم،دوهل٣ّ مجػمل٦ّدػ٣ّ مؼطملريون وآخّٕؼ٤ّ

وؼضملؼملػمل٦ّنمسػمل٧ّماخرتاقماٌقملدلمملتمواظلؿملشملّٕةمسػملؿملؾملمملمع٤ّمخاللم

وسنيمخالؼمملػ٣ّماظؽملمملئؼملهملموع٤ّمؼلؿشملؿملضمل٦ّنمادؿعملشملمملبؾمل٣ّمع٤ّماٌكّٓ

مواِّػ٦ّاء ماٌشملمملعّٝ موأصقمملب مبؾمل٣ّ مؼؿشملػملنملمم،واٌطملّٕر ممممل

ماإلرػمملبؿملهملم ماىؼملمملسهمل مػّٔه مٌقملاعّٕات مواظؿؽملؾ٥ّ موائّر ايؿملشملهمل
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موع٤ّم م، مؼّٕسمملػممل موع٤ّ م، مواظؽملمملئؼملهمل مايؿملهمل موخالؼمملػممل وسؽملمملصّٕػممل

مصمملظلضملؿملّٓمع٤ّم محؿ٧ّمالمغؽملّٓممحنيمالمؼؽملظملّٝماظؽملّٓمم، م، ؼلؿكّٓعؾملممل

موضّٓمط م، مبؽملظملل٥ّ مواظرملعمل٨ّمع٤ّموؾبِسَّٜ م، مبطملريه مسؼملّٕموؾبِسَّٜ مملنمدؿملّٓغممل

مبمملًنملموظغمل٤ّما م"ظلومل مؼعمل٦ّل: مسؽمل٥ّ( مآ م)رض٨ّ ماًشملمملب ب٤ّ

اًنملمالمطبّٓسين"م،موؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(:م"الم

معّٕتني" مواحّٓ مع٤ّمجقّٕ ماٌقملع٤ّ مذمملءمم،ؼػملّٓغ مإن مغػملّٓغ وظ٤ّ

مآ موأس٦ّاغؾمل٣ّم، ماإلخ٦ّان مطؿملّٓ موج٢ّ( م)سّٖ مآ ودريد

م.وعلؿكّٓعؿملؾمل٣ّمؼبمسب٦ّرػ٣ّمبكملذغ٥ّمدؾقمملغ٥ّ

م

*م*م*
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 ٓافض األقرإ واملعاصرئ وغري املتٓاظرئت
 

مغ٦ّسمممممممممم مصؾمل٦ّاظؿؽملمملصّٗ ماحملؼمل٦ّد مأعممل م، موعّٔع٦ّم مربؼمل٦ّد ممملن

ماي٠ّم مؼعمل٦ّل محؿملىمل م، مصؿملؾملممل مواٌلمملبعملهمل مؼبماًريات اظؿؽملمملصّٗ

م" م: مَطضملؽبّٕؿبضكبمدؾقمملغ٥ّ مسؽبّٕؿبضؾبؾملؽبممل موؽبجؽبؽملمبهمٍل معىب٤ّمرمببىبغمُل٣ّؿب مإكبَظ٧ّمعؽبطملؿبظمِلّٕؽبٍة دؽبمملِبعمُل٦ّا

مُأِسّٓمبتؿب موؽباِّرؿبضكب مَصسملؿب٢ّؾبمماظلمبؼملؽبمملء مذؽبِظ١َّ موؽبرؾبدؾبػمِل٥ِّ مِبمملظػمل٥َِّّ مآعؽبؽملؾب٦ّا ِظػملَِّّٔؼ٤ّؽب

ماْظضملؽبصمِلؿمل٣ّكب ماْظظمَلسملؿب٢ّكب مذؾبو موؽباظػمل٥َّّؾب معؽب٤ّمؼؽبرملؽبمملءؾب مؼؾبقملؿبِتؿمل٥ِّ موؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملمملماظػمل٥َِّّ م، م "

م:م" مآتؽبمملهؾبم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ( م،مرؽبجؾب٢ّلب مإكبظَّمملمِص٨ّماثؿبؽملؽبؿؽبؿملؿب٤ّكب َظمملمحؽبلؽبّٓؽب

مِص مػؽبػمَلغمَلِؿ٥ِّ مسؽبػمَل٧ّ مَصلؽبػملَّشمَل٥ّؾب معؽبمملًظممل ماظػمل٥َّّؾبماظػمل٥َّّؾب مآتؽبمملهؾب موؽبرؽبجؾب٢ّلب م، ماْظقؽب٠ّىب ّ٨

"م،مأيمإنمطمملنمع٤ّمذ٨ّءمضبلّٓمِحغمْلؼملؽبهمًلمَصؾملؾب٦ّؽبمؼؽبعمْلسمِل٨ّمِبؾملؽبمملموؽبؼؾبضملؽبػملخملؼملؾبؾملؽبممل

أنمؼغمل٦ّنماظّٕج٢ّمم،مسػملؿمل٥ّموؼؿؽملمملصّٗمصؿمل٥ّمصؾمل٦ّمؼبمػّٔؼ٤ّماِّعّٕؼ٤ّم

أػالمظرملغملّٕمغضملؼملهملماٌممللمح٠ّماظرملغملّٕمبكملغظملمملض٥ّمآغمملءماظػملؿمل٢ّموأرّٕافم

مأومأنمؼغمل٦ّنمع٤ّمأػاظؽملؾملمملرمؼبمدؾؿمل٢ّمآم ٢ّمايغملؼملهملمواظضملػمل٣ّم،

م.ؼعملسمل٨ّمبؾملؼملمملموؼضملػملؼملؾملؼملمملمظػملؽملمملس
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موضّٓمطمملنماظزملقمملبهملماظغملّٕاممممممممم ؼؿؽملمملصل٦ّنم)رض٦ّانمآمسػملؿملؾمل٣ّ(

صعملّٓمَأخؿبّٕؽبجؽبمأب٦ّمداودؽبم،مواظرتعّٔيؾبممؼبماًرياتمشمملؼهملماظؿؽملمملصّٗم،

م مس٤ّ مدؿملّٓغممل مَأعؽبّٕؽبغؽبمملمسؾبؼملؽبّٕؽب مضمملل: مسؽمل٥ّ( مآ م)رض٨ّ ماْظكؽبشملقَبمملِب بؿب٤ّ

مودػمل٣ّ( مآم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ مَص٦ّؽباَص٠ّؽبممرؽبدؾب٦ّلؾب مغؽبؿؽبزملؽبّٓؽبقبقؽب، مَأنؿب ؼؽب٦ّؿبعـبممل

ذؽبِظ١َّمعؽبمملًظمملمِسؽملؿبِّٓيم،مَصعمُلػمْلوملؾبم:ماْظؿملؽب٦ّؿبمؽبمَأدؿبِؾ٠ّؾبمَأبؽبمملمبؽبغمْلّٕلبمإكبنؿبمدؽبؾؽبعمْلؿؾب٥ّؾبمؼؽب٦ّؿبعـبمملم،م

َصِفؽؿبوملؾبمِبؽمِلزملؿبِّٟمعؽبمملِظ٨ّ،مَصعمَلممللؽبمرؽبدؾب٦ّلؾبمآم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:م

ؿبػمَل٥ّؾبم(مُضػمْلوملؾبم؟م)عؽبمملمَأبؿبعمَلؿملؿبوملؽبمِظفمَلػؿبػمِل١َّ :موؽبَأتؽب٧ّمَأبؾب٦ّمبؽبغمْلّٕلبمِبغمُل٢ّكبقبمعؽبمملمم،مَضممللؽبم:مِع

ِسؽملؿبّٓؽبهؾب،مَصعمَلممللؽبمَظ٥ّؾبمرؽبدؾب٦ّلؾبمآم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:م)عؽبمملمَأبؿبعمَلؿملؿبوملؽبم

مإكبَظ٧ّم مَأدؿبِؾعمُل٥ّؾب مَظممل مُضػمْلوملؾب: موؽبرؽبدؾب٦َّظ٥ّؾب، ماظػملقَب٥ّؽب مَظؾملؾب٣ّؿب مَأبؿبعمَلؿملؿبوملؾب مَضممللؽب: ِظفمَلػؿبػمِل١َّ؟(

مَأبؽبّٓـبا مم"ذؽب٨ّؿبٍء مَض، مسؽمل٥ّ( مآ م)رض٨ّ مػؾبّٕؽبؼؿبّٕؽبَة مَأِب٧ّ مَضممللؽبموسؽب٤ّؿب ممللؽب:

م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ( ماظػمل٥َِّّ ماْظؿملؽب٦ّؿبمؽبمم:مرؽبدؾب٦ّلؾب مِعؽملؿبغمُل٣ّؾب مَأصؿبؾؽبّّؽب معؽب٤ّؿب (

متؽبِؾّٝؽبم م)َصؼملؽب٤ّؿب م: مَضممللؽب م، م)رض٧ّمآمسؽمل٥ّ(:َأغؽبممل مبؽبغمْلّٕلب مَأبؾب٦ّ مَضممللؽب م( صؽبمملِئؼملـبممل

مَأغؽبممل،م مسؽمل٥ّ(: مآ م)رض٨ّ مبؽبغمْلّٕلب مَأبؾب٦ّ مَضممللؽب م(. م؟ مجؽبؽملؽبمملزؽبًة ماْظؿملؽب٦ّؿبمؽب ِعؽملؿبغمُل٣ّؾب

مَأْر مَصؼملؽب٤ّؿب م)رض٨ّمَضممللؽب:) مَأبؾب٦ّمبؽبغمْلّٕلب مَضممللؽب م؟(، مِعلؿبغمِلؿملؽملـبممل ماْظؿملؽب٦ّؿبمؽب مِعؽملؿبغمُل٣ّؾب ضملؽب٣ّؽب

مَأبؾب٦ّم مَضممللؽب م(، معؽبّٕكبؼسملـبممل؟ ماْظؿملؽب٦ّؿبمؽب مِعؽملؿبغمُل٣ّؾب مسؽبمملدؽب مَصؼملؽب٤ّؿب مَضممللؽب مَأغؽبممل، آمسؽمل٥ّ(:



 

- 24- 

 

م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّم ماظػمل٥َِّّ مرؽبدؾب٦ّلؾب مَصعمَلممللؽب مَأغؽبممل، م)رض٨ّمآمسؽمل٥ّ(: بؽبغمْلّٕلب

م.دؽبخؽب٢ّؽبماْظفؽبؽملمبهمَلم(م:م)معؽبمملماجؿبؿؽبؼملؽبضملؿب٤ّؽبمِص٧ّماعؿبّٕكبئلبمإكبالَّمودػمل٣ّ(

ماظؿقمملدّٓممممممممم مإظب ماٌقملدي مصؾمل٦ّ مأٌّع٦ّم ماظؿؽملمملصّٗ وأعممل

مػ٨ّم ماظيت ماظطملؾشملهمل ماٌؿفمملوز م، مواظرملعملمملق مواًالف واظؿؾمملشّٚ

إظبمايلّٓماظّٔيمظػملؽملظملّٗممتينمعـ٢ّمعمملمأصمملبماظطملريمع٤ّماًريم

اآلخّٕؼ٤ّم،موػ٦ّماظعملمملئ٣ّمسػمل٧ّمربمملوظهملمماظؽملضملؼملهملمس٤ّػ٦ّممتينمزوالم

وضّٓمؼؿفمملوزمذظ١ّمعلريتؾمل٣ّم،ممسّٕضػملهملوػّٓمماآلخّٕؼ٤ّموهشملؿملؼملؾمل٣ّم

م٨ّاظعملمملضمؼعمل٦ّلاالغرملطملممللمبؾملّٓمماآلخّٕؼ٤ّمس٤ّمبؽملمملءماظؽملظملّٗم،مإظبم

ماظ٦ّدمملرهملم م" مطؿمملب٥ّ ماىّٕجمملغ٨ّمؼبمععملّٓعهمل ماظضملّٖؼّٖ سػمل٨ّمب٤ّمسؾّٓ

:مرج٢ّمأتمملهمموأػ٢ّماظؽملعملّٙمرجالن"م:مبنيماٌؿؽمليبموخزمل٦ّع٥ّم

مؼلمملػ٣ّم مصؾمل٦ّ مس٤ّماظغملؼملممللماخؿؿملمملرؾبه، مب٥ّ موضضملؽبّٓ مع٤ّمضؾؽبػمل٥ّ، اظؿعملزملريؾب

م مرأىماظظملسملالءؽب موآخّٕؾب مدؾملؼمل٥ِّ; مبعملّٓر ماظظملسمل٢ّ مسػمل٨ّ موضبؽمل٦ّ بشملؾضمل٥ّ،

مصمملدؿرملؿبضملّٕم مؼبمتّٕطؿملنملمصشملّٕت٥ّ، موعقملثقباًل مخِبػملعمَلؿ٥ّ، اظؽملعملّٙمممؿّٖجممًل

ماظبم مصػملففمل ماغؿعملمملظ٥ّ; مس٤ّ ماهلؼملهمُل مب٥ّ موضزملؾبّٕتؿب مزواظ٥ّ، مع٤ّ اظؿملفملس

مأبػملّٞؽبم مأن مؼّٕى ماِّعمملث٢ّ; مبمملغؿعملمملص موادؿطملمملث ماِّصمملض٢ّ، حلؽبّٓ
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م مس٤ّ ماظضملفّٖؾب مطرملظمل٥ّ معممل مودؿؿبّٕ مغعملؿملزملؿ٥ّ، مجرب مؼب س٦ّرت٥ّماِّع٦ّر

 .م٥ّ،موومسؾبؾمل٣ّممبـ٢ّمِدؼملؽبِؿ٥ّاجؿّٔابؾبؾمل٣ّماظبمعؾبرملمملرطؿ

وشمملظؾـبمملمعمملمؼغمل٦ّنماظؿؽملمملصّٗماظّٔيمضّٓمؼزمل٢ّمسؽملّٓمبضملّٚماظؽملمملسممممممممم

ؼصمل٤ّمبضملسملؾمل٣ّممصعملّٓاٌؿؽملمملزّٕؼ٤ّم،موإظبمحّٓماظؿؽملمملحّٕمبنيماِّضّٕانم

أنماِّعمملط٤ّمأوماٌؽملمملصنملمأوماٌغملمملدنملمربزمل٦ّرةمبنيماظرملكّٙم

مأ معؿؽملمملدني م، مأغومل موإعممل مأغممل مصكملعممل مؼؽملمملصل٥ّ معمملموع٤ّ معؿفمملػػملني و

م ماِّؼمملم موتعملػملؾمملت مؼبماِّسؼملمملر ماظعملّٓر موؼسملؼملّٕه واِّح٦ّالممطبؾؽ٥ّ

واِّذكمملصم،موأنماِّعّٕمطػمل٥ّمبؿملّٓمآموحّٓهم،معمملمذمملءمآمطمملنم،م

موالمؼطملينم مطمملنمظػملرملكّٙمدؿملفملتؿمل٥ّم، موأنمعممل مٕمؼرملفملمٕمؼغمل٤ّم، وعممل

حّٔرمس٤ّمضّٓرم،موأنماظّٕزقمعمملدؼـبمملمأومعضملؽمل٦ّؼـبمملمالمؼّٕتؾّٛمبمملظّٔطمملءمأوم

،موإالمػػملغمل٤ّمإذنمع٤ّمجؾملػملؾمل٤ّماظؾؾملمملئ٣ّمسػمل٧ّمظؿّٓبريماٌغملؿملّٓةمأوما

محّٓمتضملؾريماظرملمملسّٕماظضملؾمملد٨ّمأب٨ّممتمملمم.

صضملػمل٧ّماظضملمملض٢ّمأنمؼّٓركمأنمعمملمأخشملفملهمٕمؼغمل٤ّمظؿملزملؿملؾ٥ّموعمملمممممممممم

مظ٦ّماجؿؼملضملوملمسػمل٧ّم م"واسػمل٣ّمأنماِّعهمل م، أصمملب٥ّمٕمؼغمل٤ّمظؿملكشملؽ٥ّ

أنمؼؽملظملضمل٦ّكمبرمل٨ّءمٕمؼؽملظملضمل٦ّكمإالمبرمل٨ّءمضّٓمطؿؾ٥ّمآمظ١ّم،موظ٦ّم
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أنمؼسملّٕوكمبرمل٨ّءمٕمؼسملّٕوكمإالمبرمل٨ّءمضّٓمطؿؾ٥ّمماجؿؼملضملوملمسػمل٧ّ

آمسػملؿمل١ّمرصضملوملماِّضالمم،موجظملوملماظزملقّٟم"م،موؼعمل٦ّلماي٠ّم

موتضملمملظب) م"م(دؾقمملغ٥ّ مػؾب٦ّؽبمم: مَظؽملؽبممل ماظػمّل٥ّؾب مَطؿؽبنملؽب معؽبممل مإكبالَّ ُض٢ّمظ٤َّّمؼؾبزمِلؿملؾؽبؽملؽبممل

"م:م(مدؾقمملغ٥ّ"م،موؼعمل٦ّلم)عؽب٦ّؿباَلغؽبمملموؽبسؽبػمَل٧ّماظػمّل٥ِّمَصػمْلؿملؽبؿؽب٦ّؽبط٢َّّكبماْظؼملؾبقملؿبِعؽملؾب٦ّنؽبم

ّٕؽبَأؼؿبؿؾب٣ّمعمبمملمتؽبّٓؿبسؾب٦ّنؽبمِع٤ّمدؾبونكبماظػمل٥َِّّمإكبنؿبمَأرؽبادؽبِغ٨ّؽبماظػمل٥َّّؾبمِبسملؾبّٕدملمػؽب٢ّؿبمُض٢ّؿبمَأَص

معؾبؼملؿبِلغمَلمملتؾبم مػؾب٤ّمب مػؽب٢ّؿب مِبّٕؽبحؿبؼملؽبهمٍل مَأرؽبادؽبِغ٨ّ مَأوؿب مضؾبّٕىبِه مَطمملِذظمَلمملتؾب ػؾب٤ّمب

م."مرؽبحؿبؼملؽبِؿ٥ِّمُض٢ّؿبمحؽبلؿبِؾ٨ّؽبماظػمل٥َّّؾبمسؽبػمَلؿملؿب٥ِّمؼؽبؿؽب٦ّؽبط٢َّّؾبماْظؼملؾبؿؽب٦ّؽبطخملػمُل٦ّنؽب

ماظؿؽملمملدنملمممممممم مطمملن متؽملمملصّٗمموإذا ماظضملؽمل٦ّان مؼغمل٦ّن مأن ؼعملؿسمل٨ّ

ماٌفملظ٦ّفم مآثّٕتمطلّٕ اِّضّٕانمواٌضملمملصّٕؼ٤ّمواٌؿؽملمملزّٕؼ٤ّمصكملغ٨ّ

مدوائّٕم مأن مذظ١ّ ماٌؿؽملمملزّٕؼ٤ّ مبطملري مضزملّٓ موس٤ّ ماظؿضملؾري إظب

ماد٦ّدتم مع٤ّ مبضملّٚ مظّٓى ماتلضملومل مرمبممل مواظؿؾمملشّٚ اظؿقمملدّٓ

م موغظمل٦ّدؾمل٣ّ م،مضػمل٦ّبؾمل٣ّ مضؿمملعهمل ماظل٦ّاد مدرجمملت مبفملذّٓ واترملقومل

مزسممل ممسممل موايعملّٓ مايلّٓ مدرجمملت موأسػمل٧ّ مصرملؼملػملوملمظّٓؼؾمل٣ّمصممل ،

اٌؿؽملمملزّٕؼ٤ّموشريماٌؿؽملمملزّٕؼ٤ّمضمملصّٖؼ٤ّمسػمل٧ّمط٢ّماظعملؿمل٣ّماظّٓؼؽملؿملهملم

مظػملؽملمملسم ماًري محنمل مإظب متّٓس٦ّ ماظيت مواإلغلمملغؿملهمل واِّخالضؿملهمل
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م" م: مودػمل٣ّ( م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ محؿملىملمؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملممل مؼؾبقملؿبِع٤ّؾبمعبؿملضملـبممل، َظممل

مِظؽملؽبظمْلِل٥ِّ مؼؾبِقنملنب معؽبممل مِظفمَلِخؿمل٥ِّ محؽبؿمب٧ّمؼؾبِقنملمب موؼعمل٦ّلم)صػمل٧ّ َأحؽبّٓؾبُط٣ّؿب م، م"

م،مآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:م" عؽب٤ّؿبمَأحؽبنملمبمِظػمل٥َِّّم،موؽبَأبؿبطملؽبّٚؽبمِظػمل٥َِّّم،موؽبَأسؿبشمَل٧ّمِظػمل٥َِّّ

ماإلكبميؽبمملنؽب مادؿبؿؽبغمْلؼملؽب٢ّؽب مَصعمَلِّٓ م، مِظػمل٥َِّّ ماظزملالةمم" وؽبعؽبؽملؽبّٝؽب مسػملؿمل٥ّ موؼعمل٦ّل ،

ثؽبػمَلمملثفبمعؽب٤ّؿبمُط٤ّمبمِصؿمل٥ِّموؽبجؽبّٓؽبمحؽبػمَلمملوؽبَةماْظكملكبميؽبمملنكبم،مَأنؿبمؼؽبغمُل٦ّنؽبم واظلالمم:م"

َأحؽبنملمبمإكبَظؿملؿب٥ِّمِعؼملمبمملمِد٦ّؽباػؾبؼملؽبمملم،موؽبَأنؿبمؼؾبِقنملمبماْظؼملؽبّٕؿبءؽبمَظمملمؼؾبِقؾنب٥ّؾبماظػمل٥َّّؾبموؽبرؽبدؾب٦ُّظ٥ّؾبم

إكبظَّمملمِظػمل٥َِّّم،موؽبَأنؿبمؼؽبغمْلّٕؽبهؽبمَأنؿبمؼؽبضملؾب٦ّدؽبمِص٨ّماْظغمُلظمْلّٕكبمَطؼملؽبمملمؼؽبغمْلّٕؽبهؾبمَأنؿبمؼؾبعمْلّٔؽبفؽبمِص٨ّم

ع٤ّمماٌؽملؾـعملهمل،مصؼملمملمأح٦ّجؽملمملمإظبمػّٔهماِّخالقماظغملّٕميهملم"مماظؽملمبمملركب

معلؿعملّٕةمالمضػمل٠ّمماظزملمملصؿملهملممبمملاظّٕوحماإلميمملغؿملهملم مآعؽملهمل ؼؾملؿمللملميؿملمملة

مصؿملؾملمملموالماضشملّٕابموالمهمملدّٓموالمبطملسملمملءم.

 

*م*م*
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 َصحد ايتصاَح
 

ؼبمصقؾهملماظّٖعالءماِّسّٖاءموزراءماظـعملمملصهملمواظزملقهملمواظلؿملمملحهملممممممم

واظشملريانمواهلفّٕةمموشبؾهملمع٤ّمسػملؼملمملءمورجممللماظّٓؼ٤ّماإلدالع٨ّم

مواٌؾّٓسنيم مواظظملؽملمملغني مواٌـعملظملني ماِّدبمملء موع٤ّ واٌلؿملق٨ّ

مسػمل٧ّم موايسملّٕ ماظؾّٓو مع٤ّ موأػػملؾملممل مضؾمملئ٢ّمجؽمل٦ّبمدؿملؽملمملء وذؿمل٦ّخ

حّٓمد٦ّاءمضسملؿملؽملمملمد٦ّؼضملمملتمػمملعهملمؼبمعّٓؼؽملهملمدمملغوملمطمملتّٕؼ٤ّمبضملؾعملؾملمملم

اظؿمملرطب٨ّم،محؿملىملمصػملؿملؽملمملماىؼملضملهملمؼبمعلفّٓػمملماٌؾمملركمعلفّٓم

مؼبمأرضمدؿملؽملمملءم مؼبماظ٦ّاديماٌعملّٓسم، اظ٦ّاديماٌعملّٓسم،

اٌؾمملرطهملم،مطؼملمملمصػملؿملؽملمملمرطضمليتماظسملق٧ّمؼبمعلفّٓمؼشملؿملنملمظ٨ّمأنم

رػمل٠ّمسػملؿمل٥ّمعلفّٓماظؿلمملعّّم،محؿملىملمؼعملّٝماٌلفّٓمؼبمضػملنملمدؼّٕمأ

دمملغوملمطمملتّٕؼ٤ّمطّٕعّٖمع٤ّمأػ٣ّمرع٦ّزماظؿلمملعّّماظّٓؼينمؼبمأرضم

اظؿلمملعّّمدؿملؽملمملءمؼبمبػملّٓماظؿلمملعّّمعزملّٕماظغملؽملمملغهملم،معؾملّٓمايسملمملراتم
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مبؿلمملعّّم ماٌمملض٨ّ متلمملعّّ مؼػملؿعمل٨ّ محؿملىمل ماِّدؼمملن وعػملؿعمل٧ّ

مٕم مآالفمسمملم مع٤ّمدؾضملهمل مأطـّٕ موسؾعملؾملممل مسؼملعملؾملممل مصقسملمملرة ايمملضّٕ،

ضملّٕفمؼبمتمملرطبؾملمملماالسؿّٓاءمسػمل٧ّماآلخّٕمأومشؼملشمل٥ّمحعمل٦ّض٥ّم،مإمنمملمت

موإطّٕامم ماآلخّٕ مواظؿضملمملؼّ٘معّٝ ماظؿؽمل٦ّع مضؾ٦ّل مسػمل٧ّ ضمملعوملمدائؼملـبممل

اظسملؿملّٟم،محؿ٧ّمؼبمسؾمل٦ّدماظظملّٕاسؽملهملمحؿملىملمادؿعملؾ٢ّمعػمل١ّمعزملّٕمأوم

سّٖؼّٖمعزملّٕمآغّٔاكمأػ٢ّماظرملمملممواضؿل٣ّمعضملؾمل٣ّمظعملؼملهملماظضملؿملّ٘م،محؿملؽملؼملمملم

مظؿضمل٦ّدمربؼملػملهملمبمملظ ّٖادمواظشملضملمملمم،مطمملغوملمتفملت٨ّمض٦ّاصػملؾمل٣ّمإظبمعزملّٕ

مؼ٦ّدّٟمحنيمجمملءوام مس٤ّمإخ٦ّة ماظغملّٕؼ٣ّ ماظعملّٕآن محغملممله معممل وػ٦ّ

إظبمعزملّٕمرػملؾـبمملمظػملّٖادمواظشملضملمملممحؿملىملمؼعمل٦ّلماي٠ّمسػمل٧ّمظلمملغؾمل٣ّم:م

موؽبِجؽؿبؽملؽبمملم" ماظسملنبّٕنب موؽبَأػؿبػمَلؽملؽبممل معؽبلمبؽملؽبممل ماْظضملؽبّٖكبؼّٖؾب مَأؼنبؾملؽبممل مؼؽبممل مَضمملُظ٦ّْا مسؽبػمَلؿملؿب٥ِّ مدؽبخؽبػمُل٦ّْا َصػمَلؼملمبممل

مَظؽملؽب مَصفمَلوؿبِف معنبّٖؿبجؽبمملٍة مؼؽبفؿبّٖكبيمِبِؾسملؽبمملسؽبهمٍل ماظػمّل٥ّؽب مإكبنمب مسؽبػمَلؿملؿبؽملؽبممل موؽبتؽبزملؽبّٓمبقؿب ماْظغمَلؿملؿب٢ّؽب ممل

مم"اْظؼملؾبؿؽبزملؽبّٓىبِضنيؽب ماظلالم مطمملنمع٤ّمؼ٦ّدّٟمسػملؿمل٥ّ موعممل ضممللممإالمأن،

ادؿبخؾبػمُل٦ّْامِعزملؿبّٕؽبمم"ِّب٦ّؼ٥ّموإخ٦ّت٥ّموع٤ّمضّٓممعضملؾمل٣ّمع٤ّمأػ٢ّماظرملمملمم
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م.م"إكبنمذؽبمملءماظػمّل٥ّؾبمآِعؽمِلنيؽبم

موسػمل٧ّمػمملعّ٘ماظّٕحػملهملمميغمل٤ّمأنمغلف٢ّمخ٦ّارّٕمػمملعهملمع٤ّممممممممم

ماظؽملعملؿملهملم مبظملشملّٕتؾمل٣ّ ماٌؽملشملعملهمل مبّٓو مبضملّٚ مظ٨ّ محغملممله معممل أػؼملؾملممل

وشريتؾمل٣ّمس٤ّمضّٓادهملماٌؽملشملعملهملموعّٓىماحرتاعؾمل٣ّمهلمملموإحلمملدؾمل٣ّم

ممبمملم موغرملضملّٕ معضملؾمل٣ّ موبرملّٓة مغؿظملمملس٢ّ مجضملػملؽملممل معممل موػ٦ّ م، بعملّٓدؿملؿؾملممل

م مومملػؾملممل مب٥ّ مَصمملخؿبػمَلّٝؿبؼرملضملّٕون ماْظؼملؾبعمَلّٓمبسكبمم" مِبمملْظ٦ّؽباِد مإكبغمب١َّ غؽبضملؿبػمَلؿملؿب١َّ

مبغملؾريمأدم"ُر٦ّـبىم مظعملمملؤغممل موعؽملؾملممل مملضظملهملمدؼّٕمدمملغوملمطمملتّٕؼ٤ّماظّٔيم،

م مدضمملئ٠ّ موؼب م، مطؾريـبا متّٕحؿملؾـبممل موب٦ّج٦ّدغممل مبؽملممل معضملّٓودةرحنمل

مدارم مبمملظّٓؼّٕ ماظّٖوار مطؾمملر مادؿعملؾمملل مصمملظ٦ّن مؼب معضملـبممل ضسملؿملؽملمملػممل

م،م ايّٓؼىملمح٦ّلماٌرملرتطمملتماإلغلمملغؿملهملمؼبماظرملّٕائّٝماظلؼملمملوؼهمل

وإعبمملعماِّدؼمملنمسػمل٧ّماحرتاممإغلمملغؿملهملماإلغلمملنموآدعؿملؿ٥ّمط٦ّغ٥ّم

م مدونممتؿملؿملّٖ ماظػمل٦ّنمأومإغلمملغـبممل ماىؽملّٗمأو سػمل٧ّمأدمملسماظّٓؼ٤ّمأو

مشريمأنموضوملم م، ماظغملّٕميهمل موح٠ّمط٢ّمإغلمملنمؼبمايؿملمملة اظضملّٕقم،

م،م مايّٓؼىمل مإظبماخؿزملمملر مصمملضشملّٕرغممل مداػؼملؽملممل مضّٓ مطمملن اىؼملضملهمل

مأطّٓمطؾريماِّدمملضظملهملمأغؽملمملمؼبمحمملجهملمإظبمعّٖؼّٓمع٤ّمػّٔام وػ٦ّمعممل
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ماظّٔيمصبؼملّٝموالمؼظملّٕقم،م ماإلغلمملغ٨ّماظّٕوح٨ّماهلمملدفم، اي٦ّار

مإظب معبؿملضملـبمملممصّٓس٦ّغممله مواغزملّٕصؽملممل م، مبمملظعملمملػّٕة مؼبمعغملؿؾؽملممل زؼمملرتؽملممل

ماظؿلمملعّّمآعػملنيمؼبمح٦ّارمأودّٝم،موؼبمعّٖؼّٓمع٤ّم دضملّٓاءمبؾملّٔا

مزؾملّٕم مع٤ّ مبعملضملهمل مط٢ّ مسػمل٧ّ ماظؿلمملعّّ موثعملمملصهمل ماظؿلمملعّّ مضؿمل٣ّ غرملّٕ

مس٤ّم مبضملؿملّٓـبا معلؿعملّٕة مآعؽملهمل محبؿملمملة ماظؽملمملسمعبؿملضملـبممل مظؿملؽملضمل٣ّ م، اظؾلؿملشملهمل

معمملم مت٦ّزؿملّٟماِّدؼمملنمؼبمشري موربمملوالتمبضملسملؾمل٣ّ ماظؾرملّٕ عشملمملعّٝ

مأغّٖظوملمظ٥ّموذّٕسوملمِّجػمل٥ّ.

م

*م*م*
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 حتريف ايدئ وتسوير ايتاريخ
 

ماٌلمملسمممممممم مأو مبؾملممل ماظضملؾىمل مسّٓم مؼؽملؾطمل٨ّ معؽملشملعملهمل مأخشملّٕ ظضمل٢ّ

ميزملّٓم مبمملظّٓؼ٤ّ ماٌؿمملجّٕة مإن مإذ م، ماظّٓؼ٤ّ معؽملشملعملهمل مػ٨ّ بعملؿملؼملؾملممل

،ممسػمل٧ّمأصقمملبؾملمملمؼبماظّٓغؿملمملمواآلخّٕةعغملمملدنملمدغؿمل٦ّؼهملمتغمل٦ّنموبمملال

موػ٨ّمِّنمع٤ّمؼظملضمل٢ّمذظ١ّمؼّٓخ٢ّمؼبمحّٕبمعّٝمآمتضملمملظب م،

حّٕبمعضملػمل٦ّعهملماظؽملؿمملئيملم،مؼعمل٦ّلمدؾقمملغ٥ّ:م"بؽب٢ّؿبمغؽبعمْلِّٔفؾبمِبمملْظقؽب٠ّىبمسؽبػمَل٧ّم

 .اْظؾؽبمملِر٢ّكبمَصؿملؽبّٓؿبعؽبطملؾب٥ّؾبمَصكملكبذؽبامػؾب٦ّؽبمزؽباِػ٠ّفبموؽبَظغمُل٣ّؾبماْظ٦ّؽبؼؿب٢ّؾبمِعؼملمبمملمتؽبزمِلظمُل٦ّنؽب"

مأسؽملمملقمممممممم مبمملظّٓؼ٤ّمسػمل٧ّمظ٨ّقب وضّٓمدأبوملماىؼملمملسمملتماٌؿمملجّٕة

ماظ مواجؿّٖاء م، موهّٕؼّٟماظغملػمل٣ّمس٤ّمع٦ّاضضمل٥ّ ؽملزمل٦ّصماظؽملزمل٦ّصم،

 .واضؿشملمملسؾملمملمع٤ّمدؿملمملضؾملمملم،ممبمملمؼؽملقّٕفمبؾملمملمس٤ّمشمملؼمملتؾملمملماظرملّٕسؿملهمل

وػّٔامطػمل٥ّمإظبمجمملغنملمادؿقاللماظغملّٔبم،مواسؿؾمملرهمتعملؿملقبهملم،ممممممممم

مواهلؿملؽمملتم ماِّذكمملص مسػمل٧ّ ماٌؿضملؼملّٓ ماالصرتاء ماحرتاف عّٝ

واٌقملدلمملتموايغمل٦ّعمملتم،مؼبمعؿملغملمملصػملؿملقبهملمععملؿملؿهملم،مصمملظطملمملؼهملمسؽملّٓػ٣ّم

م مظّٓؼؾمل٣ّ مهّٕقبج موال م، ماظ٦ّدؿملػملهمل مطمملغوملمتربر معؾملؼملممل مأيمودؿملػملهمل ع٤ّ
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زبمملظظملؿؾملمملمظػملرملّٕؼضملهملمرمملٌمملمأغؾملمملمع٤ّماٌؼملغمل٤ّمأنمتغمل٦ّنمخشمل٦ّةمؼبم

 .دؾؿمل٢ّمهعملؿمل٠ّمػ٦ّدؾمل٣ّمبمملظلػملشملهمل

مظغملؿمملئؾؾمل٣ّممممممم ماظرملمملش٢ّ ماظرملطمل٢ّ مصؾمل٦ّ مبىملماظرملمملئضملمملتموتّٕوصبؾملممل أعممل

ماٌكّٓوعم ماىؼملمملسمملت مػّٔه مذؾمملب مأن موظ٦ّ م، اإلظغملرتوغؿملهمل

مؼظملضملػمل٦ّغ مأؼ٤ّمعممل ٥ّمع٤ّماٌطملؿملقبنملمتفملع٢ّموظ٦ّمظػملقصملهملمواحّٓةمواسؿملهملم،

طؿمملبمربؽملمملم)سّٖموج٢ّ(مودؽملهملمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م؟مظّٕمبمملم

 .راجّٝمغظملل٥ّمواطؿرملّٟمحعملؿملعملهملمػّٔهماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملماظسملمملظهمل

إٔمؼضملػملؼمل٦ّامأنمط٢ّماٌلػمل٣ّمسػمل٧ّماٌلػمل٣ّمحّٕاممعمملظ٥ّموسّٕض٥ّمممممممم

مصعملممللم م، ماِّض٦ّال ماظؿؾنيمع٤ّ مسػمل٧ّ محـؽملممل ماإلدالم موأن م، ودع٥ّ

مَأؼنبؾملؽبممل م"ؼؽبممل م: مِبؽملؽبؾؽبكمللبمماي٠ّمدؾقمملغ٥ّ مَصمملِد٠ّفب مإكبنمجؽبمملءؽبُط٣ّؿب مآعؽبؽملؾب٦ّا اظَِّّٔؼ٤ّؽب

مَصضملؽبػمْلؿؾب٣ّؿبم معؽبممل مسؽبػمَل٧ّ مَصؿؾبزملؿبِؾقؾب٦ّا مِبفؽبؾملؽبمملَظهمٍل مَض٦ّؿبعـبممل متؾبزمِلؿملؾؾب٦ّا مَأن َصؿؽبؾؽبؿملمبؽملؾب٦ّا

"م،موؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:م"مَطظمَل٧ّمِبمملْظؼملؽبّٕؿبِءمغؽبمملِدِعني

اظزملقؿملقني(م،ممإكبثؿبؼملـبمملمَأنؿبمؼؾبقؽبّٓىبثؽبمِبغمُل٢ّىبمعؽبمملمدؽبؼمِلّٝؽب"م)اٌلؿّٓركمسػمل٧ّ

ٓمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:م"إكبنمبماظّٕمبجؾب٢ّؽبمَظؿملؽبؿؽبغمَلػمل٣َّّؾبمِبمملْظغمَلػمِلؼملؽبهمِلمعؽبمملماوؼعمل٦ّلم)صػمل٧ّم

معمملظ١ّمؼبم م)أخّٕج٥ّ مجؽبؾملؽبؽملمب٣ّؽب" مغؽبمملركب مِص٨ّ مِبؾملؽبممل مؼؽبؾملؿب٦ّكبي مبؽبمملًظممل مَظؾملؽبممل ؼؾبػمْلعمِل٨ّ
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مَظّٓؽبؼؿب٥ِّم مإكبظَّممل مِع٤ّمَض٦ّؿبللب مؼؽبػمْلظمِلُّٜ م"عمبممل موؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّ: م، ا٦ٌّرفمل(

 .رؽبِضؿملنملفبمسؽبِؿؿملّٓفب"م

ماإلدالممسػمل٧ّماظؿقػمل٨ّمبمملظزملّٓقموحّٔرمع٤ّمد٦ّءمممممممم وضّٓمحـؽملممل

مآعؽبؽملؾب٦ّام ماظَِّّٔؼ٤ّؽب مَأؼنبؾملؽبممل م"ؼؽبممل مدؾقمملغ٥ّ: ماي٠ّ مصعملمملل م، ماظغملّٔب سمملضؾهمل

مآم م)صػمل٧ّ مغؾؿملؽملممل موؼعمل٦ّل م، ماظزملمبمملِدِضنيؽب" معؽبّٝؽب موؽبُط٦ّغؾب٦ّا ماظػمل٥َّّؽب اتمبعمُل٦ّا

ماظزملىبّٓؿبقؽبمؼؽبؾملؿبِّٓيمإكبَظ٧ّما مَصكملكبنمب مِبمملظزملىبّٓؿبقكب، ْظِؾّٕىب،مسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:م"سؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ّؿب

موؽبؼؽبؿؽبقؽبّٕمبىم وؽبإكبنمبماْظِؾّٕمبمؼؽبؾملؿبِّٓيمإكبَظ٧ّماْظفؽبؽملمبهمِل،موؽبعؽبمملمؼؽبّٖؽبالؾبماظّٕمبجؾب٢ّؾبمؼؽبزملؿبّٓؾبقؾب

مَصكملكبنمبم موؽباْظغمَلِّٔبؽب، موؽبإكبؼمبمملُط٣ّؿب مِصّٓىبؼعمًلممل، ماظػمل٥َِّّ مِسؽملؿبّٓؽب محؽبؿمب٧ّمؼؾبغمْلؿؽبنملؽب اظزملىبّٓؿبقؽب

مملركب،موؽبعؽبمملماْظغمَلِّٔبؽبمؼؽبؾملؿبِّٓيمإكبَظ٧ّماْظظمُلفؾب٦ّركب،موؽبإكبنمبماْظظمُلفؾب٦ّرؽبمؼؽبؾملؿبِّٓيمإكبَظ٧ّماظؽملمب

ماظػمل٥َِّّم مِسؽملؿبّٓؽب محؽبؿمب٧ّمؼؾبغمْلؿؽبنملؽب موؽبؼؽبؿؽبقؽبّٕمبىماْظغمَلِّٔبؽب مؼؽبغمْلِّٔبؾب، ماظّٕمبجؾب٢ّؾب ؼؽبّٖؽبالؾب

م مواالصرتاء ماظغملّٔب مؼؿضملؼملّٓ ممب٤ّ مبمملظغمل٣ّ مصؼملممل م، حؿ٧ّمَطّٔمبابـبممل"

موحؿ٧ّمؼغمل٦ّغممل م، ظ٥ّمدفؿملهملموخػملؿملعملهملمثمملبؿهملمأذؾ٥ّمبمملظشملؾّٝممؼلؿقػملؾملؼملممل

 !عؽملؾملمملمبمملظؿشملؾّٝ؟

مذؾمملمممممممم مسػملؿمل٥ّ مؼّٓرقبب معممل مذظ١ّ مإظب مػّٔهمؼسملمملف مطؿمملئنمل ب

مسػمل٧ّم مواظضملؼمل٢ّ مبمملآلخّٕؼ٤ّ ماظلكّٕؼهمل مع٤ّ ماإلرػمملبؿملهمل اىؼملمملسمملت
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موحؿمل٢ّ،ترمل مخّٓاع مع٤ّ مأوت٦ّا معممل مبغمل٢ّ مأومم٦ّؼؾملؾمل٣ّ عؿؽملمملدني

ماظَِّّٔؼ٤ّؽبم مَأؼنبؾملؽبممل مؼؽبممل م" ماظضملّٖؼّٖ: عؿفمملػػملنيمض٦ّلمآمتضملمملظبمؼبمطؿمملب٥ّ

موؽبَظ معىبؽملؿبؾملؾب٣ّؿب مخؽبؿملؿبّٕـبا مؼؽبغمُل٦ّغؾب٦ّا مسؽبلؽب٧ّمَأن معىب٤ّمَض٦ّؿبملب مَض٦ّؿبمفب مؼؽبلؿبكؽبّٕؿب مَظممل مملمآعؽبؽملؾب٦ّا

ِغلؽبمملءفبمعىب٤ّمغىبلؽبمملٍءمسؽبلؽب٧ّمَأنمؼؽبغمُل٤ّمبمخؽبؿملؿبّٕـبامعىبؽملؿبؾملؾب٤ّمبموؽبَظمملمتؽبػمْلؼمِلّٖؾبوامَأغظمُللؽبغمُل٣ّؿبموؽبَظمملم

تؽبؽملؽبمملبؽبّٖؾبوامِبمملْظفمَلْظعمَلمملِبمِبؽؿبّٗؽبماِظمملدؿب٣ّؾبماْظظمُللؾب٦ّقؾبمبؽبضملؿبّٓؽبماْظكملكبميؽبمملنكبموؽبعؽب٤ّمظ٣َّّؿبمؼؽبؿؾبنملؿبم

 .َصفمُلوَظِؽ١َّمػؾب٣ّؾبماظصملَّمملِظؼملؾب٦ّنؽب"م

ممممممممم مبّٔظ٦ّا مؼبمودضملؾمل٣ّموعؾبإنمأسّٓاءماإلدالممظ٦ّ ؽملؿؾمل٣ّمغمْلط٢ّمعممل

مػّٔهم مصضملػملؿ٥ّ معممل معضملرملمملر مبػملطمل٦ّا معممل موج٢ّ( م)سّٖ مآ مدؼ٤ّ ظؿرمل٦ّؼ٥ّ

اىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملماظسملمملظهملماٌسملػمّلهملمأومغزملّٟمػّٔاماٌضملرملمملرمع٤ّم

مبرملّٕؼضملؿ٥ّم موإضّٕار موصّٓمس٤ّمدؾؿملػمل٥ّ موج٢ّ( مظّٓؼ٤ّمآم)سّٖ ترمل٦ّؼ٥ّ

 .اظلؼملقهملماظطملّٕقباء

مع٤ّماظؿّٓؼ٤ّماظرملغملػمل٨ّمواظممممممممم موتغملّٕارا معّٕارا ؿّٓؼ٤ّموضّٓمحّٔرغممل

اظلؿملمملد٨ّمواالشبّٓاعممبصملمملػّٕموز٦ّاػّٕمػّٔهماىؼملمملسمملتماظسملمملظهملم

مسػمل٧ّم مواٌـعملظملنيمواظطملؿمل٦ّرؼ٤ّ ماظضملػملؼملمملء مؼؿشملػملنملمع٤ّ مممممل م، اآلٔهمل

مػّٔهم محعملؿملعملهمل مظغملرملّٟ مواظؿضملمملضّٓ ماظؿغملمملتّٟ موورؽملؾمل٣ّ دؼؽملؾمل٣ّ
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مسػمل٧ّمع٤ّم موتظمل٦ّؼوملماظظملّٕصهمل م، مواٌؿشملّٕصهمل اىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهمل

مؼبمضػملنملمدؼؽملؽمل موحّٕبهمل مأورمملغؾملممل مؼبمزؾملّٕ مذ٦ّطهمل مملمؼلؿكّٓع٦ّغؾملممل

محؿملىملم م، معبضملمملء مظػملؾرملّٕؼهمل مرغبهمل مجمملء ماظّٔي مايؽملؿملّٟ اظلؼملّّ

م)صػمل٧ّمآم مربؼملّٓـبا مغؾؿملؽملممل مزبمملرؾـبممل موج٢ّ( م)سّٖ ؼعمل٦ّلمربماظضملّٖة

مؼعمل٢ّم موٕ م، مظخملػمْلضملؽبمملَظؼمِلنيؽب" مرؽبحؿبؼملؽبهمًل مإكبظَّممل مَأرؿبدؽبػمْلؽملؽبمملَك م"وؽبعؽبممل م: مودػمل٣ّ( سػملؿمل٥ّ

مأوم موحّٓػ٣ّ ماٌقملعؽملني مأو موحّٓػ٣ّ مظػملؼمللػملؼملني رغبهمل

غؾؿملؽملمملمغيبماظّٕغبهملم،ما٦ٌّحّٓؼ٤ّموحّٓػ٣ّم،مصؾمل٦ّمدؼ٤ّماظّٕغبهملم،مو

مودالمم موأعمملن موأع٤ّ مرغبهمل مدسمملة معبؿملضملممل مغغمل٦ّن مأن وصبنمل

م.ظػملؾرملّٕؼهملمعبضملمملء

م

*م*م*
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 املٓتــخ ايـــىطين
 

ماظ٦ّرينممممممممممم ماٌؽملؿيمل مترملفؿملّٝ مد٦ّى ماىؼملؿملّٝ مأعمملم مبّٓؼ٢ّ ال

ماظ٦ّارداتم مأرضمملم مصؼملّٝمصضمل٦ّد احملػمل٨ّمسػمل٧ّمط٢ّماٌلؿ٦ّؼمملتم،

مأ مبّٓؼ٢ّ مهلممل ماظيت مواظلػملّٝ ماظغملؼملمملظؿملهمل ماظلػملّٝ مبضملّٚ مغصملريمؼب و

ماالضؿزملمملدؼهملم مزّٕوصؽملممل مز٢ّ مؼب مرمملئػملهمل معؾمملظّٞ مإظب ورين

معبؿملّٝم مسػمل٧ّ مدّٕؼضملـبممل مهًّٕطممل مؼؿشملػملنمل ماِّعّٕ مصكملن م، االدؿـؽملمملئؿملهمل

ماٌلؿ٦ّؼمملتم.

ماظ٦ّازعممممممم مؼصمل٢ّ ماظّٓوظؿملهمل ماظؿفمملرؼهمل ماالتظملمملضؿملمملت مإرمملر وؼب

ماٌؽملمملضزملمملتم مس٤ّ ماٌلؽ٦ّظني مظّٓى ماِّػ٣ّ مػ٦ّ اظ٦ّرين

واظعملشملمملسمملتمواٌّٖاؼّٓاتموأواعّٕماظرملّٕاءمؼبمعبؿملّٝماٌقملدلمملتم

ماظضملمملعهملم مواٌقملدلمملت ماظرملّٕطمملت مأو ماِّسؼملمملل موضشملمملع ايغمل٦ّعؿملهمل

واًمملصهملمػ٦ّماِّجّٓىمواِّػ٣ّمؼبمذبممللماظؿشملؾؿمل٠ّم،موالمميغمل٤ّم
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إشظملممللمدورمعؽملصملؼملمملتماجملؿؼملّٝمآٌّغ٨ّمواظسملؼملريماظ٦ّرينماظضملمملمم

ظّٓىمعبؿملّٝمأبؽملمملءماظ٦ّر٤ّم،مصؿرملفؿملّٝماٌؽملؿيملماحملػمل٨ّماظ٦ّرينم

ماحملػمل مبمملٌزملمملغّٝ ماظضملؼمل٢ّ مسفػملهمل مدوران مؼب موؼ٦ّصّٕمؼلؾمل٣ّ م، ؿملهمل

مع٤ّم ماظغملـري موؼ٦ّصّٕ موذؾمملبؽملممل، مِّبؽملمملئؽملممل ماظضملؼمل٢ّ مصّٕص مع٤ّ اٌّٖؼّٓ

ماٌزملػملقهملم مإؼـمملر مأؼسملـبممل مؼؽملؾطمل٨ّمسػمل٧ّماظؿفمملر مطؼملممل م، ماظزملضملؾهمل اظضملؼملػملهمل

ماٌّٖؼّٓمع٤ّماظغمللنملماظلّٕؼّٝم.ماظ٦ّرؽملؿملهملماظضملمملعهملمسػمل٧ّمإؼـمملر

يهٔ عًِ اجلاْب اآلخر وبايتىازٍ جيب ايتأنًد عًِ 

م:أَرئ

ماظزملمملرعماألوٍممممممم مإٌّاضؾهمل م،م: ماظ٦ّرؽملؿملهمل ماٌؽملؿفمملت مى٦ّدة همل

بّٓءـبامع٤ّمهّٓؼىملمآالتموودمملئ٢ّماإلغؿمملجمإظبمتّٓرؼنملموتفملػؿمل٢ّم

مثعملمملصهملم مواإلغؿمملج ماى٦ّدة متزملؾّّ مأن مإظب م، مواظزملؽملمملع اظضملؼملمملل

مؼبمذبمملظ٨ّم ماٌؿؼملؿملّٖة مبمملًربات ماالدؿضملمملغهمل معّٝ م، مسمملعهمل ورؽملؿملهمل

مسػمل٧ّم مواظضملؼمل٢ّ ماظ٦ّرين ماٌؽملؿيمل موإبّٕاز م، مواظؿل٦ّؼ٠ّ اظضملّٕض
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مصمملٌؽملؿيملماظّٔيمالمإسشملمملئ٥ّمعغملمملغهملمبمملرزةمؼبماظ ضملّٕضمواظؿل٦ّؼ٠ّم،

مالمميغمل٤ّمأنمصبّٓمصّٓىموالم مؼبمبػملّٓه صبّٓمصّٓىمواػؿؼملمملعـبممل

مواٌؽملصملؼملمملتمممملاػؿؼملمملعـب ماظّٓول مبضملّٚ مأن محؿ٧ّ م، مبػملّٓه خمملرج

متّٓاولم معـاًل مطمملظّٓواء مؼبمبضملّٚماٌؽملؿفمملت مترملرتط واىؾملمملت

موؼؽملؾطمل٨ّمأنمؼغمل٦ّنم م، اٌؽملؿيملمؼبمبػملّٓهماِّممضؾ٢ّمادؿريادهمعؽملؾملممل

م،مظّٓؼؽملمملمعبؿملضملـبمملماسؿّٖازممبؽمل ؿفمملتؽملمملماظ٦ّرؽملؿملهملمداخ٢ّمعزملّٕموخمملرجؾملممل

صؾبؽملؿبّٝؽبماظػمل٥َِّّمم"صّٓؼؽملؽملمملمدؼ٤ّماإلتعملمملنم،محؿملىملمؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّ:م

إكبغمبمملمالمغؾبسمِلؿملّٝؾبمَأجؿبّٕؽبمم"،موؼعمل٦ّلمدؾقمملغ٥ّم:مم"ماظَِّّٔيمَأتؿبعمَل٤ّؽبمُط٢ّمبمذؽب٨ّؿبٍء

وٕمؼعمل٢ّمدؾقمملغ٥ّمإغمملمالمغسملؿملّٝمأجّٕمع٤ّمأطـّٕمم"عؽب٤ّؿبمَأحؿبلؽب٤ّؽبمسؽبؼملؽباًلم

مصمملظضملربةمبمملى٦ّدةم موؼعمل٦ّلمسؼملالم، واإلتعملمملنمالمبمملظغمل٣ّموالماظغملـّٕة،

م م: مودػمل٣ّ( م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ مإكبذؽبام إكبنمبم"غؾؿملؽملممل مؼؾبِقنملنب موؽبجؽب٢ّمب مسؽبّٖمب اظػمل٥َّّؽب

م.م"مسؽبؼمِل٢ّؽبمَأحؽبّٓؾبُط٣ّؿبمسؽبؼملؽبالمَأنؿبمؼؾبؿؿبعمِلؽملؽب٥ّؾب

مإظؿمل٥ّمممممممم مت٦ّط٢ّ مع٤ّ مط٢ّ مؼعمل٦ّم مأن ماإلتعملمملن مػّٔا مأرطمملن وع٤ّ
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ماِّطؼمل٢ّمدونمأدغ مسػمل٧ّماظ٦ّج٥ّ مبضملؼملػمل٥ّ ماى٦ّدة معّٕاضؾهمل ٧ّمعؾملؼملهمل

متؿ٣ّمإثمملبهملم موأنمتؿ٣ّمربمملدؾهملماٌعملزملّٕؼ٤ّمطؼملممل تعملزملريمأومربمملبمملةم،

اٌؿؼملؿملّٖؼ٤ّمإسؼملمملالمٌؾّٓأماظـ٦ّابمواظضملعملمملبم،معّٝماظؿفملطؿملّٓمسػمل٧ّمأنم

مآم)سّٖ مسؽملّٓ ماظـ٦ّابمواظضملعملمملبمؼؿشملػملنملماإلتعملمملنممعممل مع٤ّ وج٢ّ(

مظطملسملؾ٥ّم مواتعملمملءـب مورغبؿ٥ّ مآ مصسمل٢ّ م مسػمل٧ّ محّٕصـبممل م; ؼبماظضملؼمل٢ّ

موسعملمملب٥ّمؼبماظّٓغؿملمملمواآلخّٕةم.

مواالدؿطملاللمماألَر اآلخرممممممممم ماىرملّٝ مأظ٦ّان مط٢ّ مربمملربهمل :

"معؽب٤ّؿبمدؽبخؽب٢ّؽبمِص٨ّمواالحؿغملمملرم،مؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م

ذؽب٨ّؿبٍءمِع٤ّؿبمَأدؿبضملؽبمملركبماْظؼملؾبلؿبػمِلؼمِلنيؽبمِظؿملؾبطملؽبػملخملؿملؽب٥ّؾبمسؽبػمَلؿملؿبؾملكب٣ّؿبمَطمملنؽبمحؽبعمليبمملمسؽبػمَل٧ّماظػمل٥َِّّمَأنؿبم

وؼبمرواؼهملم:م"موضّٓمبؽبّٕكبئؽبوملمم،"مؼؾبعمْلضمِلّٓؽبهؾبمِبضملؾبصمْل٣ّلبمِع٤ّؽبماظؽملمبمملركبمؼؽب٦ّؿبمؽبماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِل

موؼعمل٦ّلم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:ممعؽمل٥ّمذعهملمآمورد٦ّظ٥ّ" "مَظمملم،م

مخؽبمملِرلملفب مإكبظَّممل مم"مضْبؿؽبغمِلّٕؾب مودػمل٣ّ(: مسػملؿمل٥ّ مآ م)صػمل٧ّ "عؽب٤ّكبموؼعمل٦ّل

،مؼملؾبلؿبػمِلؼمِلنيؽب،مَصؾملؾب٦ّؽبمخؽبمملِرلملفب"احؿبؿؽبغمَلّٕؽبمحؾبغمْلّٕؽبًةمؼؾبّٕكبؼّٓؾبمَأنؿبمؼؾبطملؿبػمِل٨ّؽبمِبؾملؽبمملمسؽبػمَل٧ّماْظ



ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــــــ ــــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــــــ ـــ ــــــــ  لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ـــ

- 41- 

 

مودػمل٣ّ(وؼعمل٦ّلم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل مم٥ّ ماحؿبؿؽبغمَلّٕؽبم": مَأرؿببؽبضمِلنيؽبممعؽب٤ّكب َرضملؽبمملعـبممل

مسؽبّٕؿبصؽبهمٍلمَظؿملؿبػمَلهمًل مَأػؿب٢ّكب موؽبَأؼنبؼملؽبممل م، مِعؽملؿب٥ّؾب موؽبآمبؽبّٕكبئفب مآم، مِع٤ّؽب مبؽبّٕكبئؽب مَصعمَلّٓؿب ،

م".َز٢ّمبمِصؿملؾملكب٣ّؾبماعؿبّٕؾبؤفبمجؽبمملِئضملـبمملم،مَصعمَلّٓؿبمبؽبّٕكبئؽبوملؿبمِعؽملؿبؾملؾب٣ّؿبمِذعمبهمُلمآ

مممممممممم مايؽملؿملّٟ مدؼؽملؽملممل مصكملن مذظ١ّمطػمل٥ّ ماظضملغملّٗمع٤ّ ؼّٓس٦ّمموسػمل٧ّ

م)صػمل٧ّم مغؾؿملؽملممل مؼعمل٦ّل مواظؿغملمملص٢ّمودبظملؿملّٟماظغملّٕبم، إظبماظرتاح٣ّ

مُطّٕؽبِبماظّٓنبغؿبؿملؽبمملمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:م مِع٤ّؿب مُطّٕؿببؽبهمًل معؾبلؿبػمِل٣ّلب مَصّٕمبجؽبمسؽب٤ّؿب "معؽب٤ّؿب

ماْظؼملؾبقملؿبِع٤ّؽبم مُطّٕؽبِبماْظـملِخّٕؽبِة،موؽبعؽب٤ّؿبمدؽبؿؽبّٕؽبمَأخؽبمملهؾب مِع٤ّؿب مُطّٕؿببؽبهمًل مسؽبؽملؿب٥ّؾب ُٓ ما َصّٕمبجؽب

مِص ُٓ ما مِص٨ّمسؽب٦ّؿبنكبماْظضملؽبؾؿبِّٓ،معؽبمملمَطمملنؽبمِص٨ّماظّٓنبغؿبؿملؽبمملمدؽبؿؽبّٕؽبهؾب ُٓ ٨ّماْظـملِخّٕؽبِةموؽبا

م.ماْظضملؽبؾؿبّٓؾبمِص٨ّمسؽب٦ّؿبنكبمَأِخؿمل٥ِّ"

م

*م*م*
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 َـــاٍ ايىقف وَاٍ ايًتًِ
 

مصرملّٕطمممممممممممم م، مظ٥ّ مُأوِضّٟؽب موػ٦ّمٌممل معممللمآم، عممللماظ٦ّضّٟمػ٦ّ

اظ٦ّاضّٟمطؽملّٙماظرملمملرعم،مصؾمل٦ّمواجنملماظؽملظملمملذم،معمملٕمؼؾبِق٢ّمحّٕاعـبمملم

م، مؼؾبقؽبّٕقبممحالاًل مأوضّٟممأو مواحّٓـبا مواضظمًلممل مأو مواحّٓـبا والمأسػمل٣ّموضظملممل

وػ٦ّمؼؾؿطمل٨ّموج٥ّمآم)سّٖموج٢ّ(م،مأح٢ّمحّٕاعـبمملمأومحّٕممحالالمم،م

مإمنمملمػ٦ّمبطملؿملهملماظظملسمل٢ّمواظّٕضمملمواظعملؾ٦ّلمواٌـ٦ّبهمل.

وعممللماظ٦ّضّٟمعممللمخمملصممبمملمأوضّٟمظ٥ّمأومسػملؿمل٥ّم،مشريمأنمممممممممممم

مسػمل٧ّ موضظمًلممل مؼغمل٦ّن مسؽملّٓعممل م، مؼؿضملّٓىماًمملصمإظبماظضملمملم مضّٓ مغظملضمل٥ّ

سؼمل٦ّمماظظملعملّٕاءم،مأومسؼمل٦ّمماٌلمملجّٓم،مأومسػمل٧ّماظؿضملػملؿمل٣ّم،مأومسالجم

مإٌّض٧ّم،مأومسػمل٧ّمسؼمل٦ّمماًرياتمبمملتلمملعمأب٦ّابؾملمملم.م

م،مممممممممم ماٌممللمالمؼلعملّٛمبمملظؿعملمملدممأبّٓـبا مصكملنمح٠ّمػّٔا وع٤ّمٔهمل

واالسؿّٓاءمسػملؿمل٥ّمأومتلؾملؿمل٢ّماالدؿؿملالءمسػملؿمل٥ّمأوماإلػؼملممللمؼبمحعمل٥ّم
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مصؾمل٦ّممبـمملبهملمعممللموسّٓمماحملمملصصملهملمسػملؿمل٥ّمإث٣ّمطؾريموجّٕممع عملؿمل٣ّم،

اظؿملؿؿمل٣ّموأذّٓم،مصغملالػؼملمملمغمملرمهّٕقمجلّٓمع٤ّمؼعملرتبمعؽملؾملؼملمملمبطملريم

مايّٕامم ماٌمملل محؿملىملمضب٦ّلمػّٔا م، مواآلخّٕة ح٠ّمؼبماظّٓغؿملممل

م مؼبماظّٓغؿملممل مإظبمجقؿمل٣ّ مآطػمل٥ّ مَظ٦ّؿبمحؿملمملة مَأْطؾؽبّٕؾب ماْظـملِخّٕؽبِة "وؽبَظضملؽبّٔؽبابؾب

مؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦ّنؽب" مؼبممَطمملغؾب٦ّا موتضملمملظب( م)دؾقمملغ٥ّ ماي٠ّ مؼعمل٦ّل محؿملىمل ،

ماظ مطؿمملب٥ّ م: مإكبغمبؼملؽبمملمم"ضملّٖؼّٖ ماْظؿملؽبؿؽبمملعؽب٧ّمُزػمْلؼملممًل مَأعؿب٦ّؽبالؽب مؼؽبفمْلُطػمُل٦ّنؽب ماظَِّّٔؼ٤ّؽب إكبنمب

م مدؽبضمِلريًا موؽبدؽبؿملؽبزملؿبػمَل٦ّؿبنؽب مغؽبمملرًا مِص٨ّمبؾبشمُل٦ِّغؾملكب٣ّؿب وؼعمل٦ّلمدؾقمملغ٥ّم:مم"ؼؽبفمْلُطػمُل٦ّنؽب

مَأنم" مإكبالَّ مِبمملْظؾؽبمملِر٢ّكب مبؽبؿملؿبؽملؽبغمُل٣ّؿب مَأعؿب٦ّؽباَظغمُل٣ّؿب ماَلمتؽبفمْلُطػمُل٦ّْا ماظَِّّٔؼ٤ّؽبمآعؽبؽملؾب٦ّْا مَأؼنبؾملؽبممل ؼؽبممل

مَأغظمُللؽبغمُل٣ّؿبمإكبنمبماظػمّل٥ّؽبمَطمملنؽبممتؽبغمُل٦ّنؽب ِتفؽبمملرؽبًةمسؽب٤ّمتؽبّٕؽباضلبمعىبؽملغمُل٣ّؿبموؽباَلمتؽبعمْلؿؾبػمُل٦ّْا

وؽبعؽب٤ّمؼؽبظمْلضملؽب٢ّؿبمذؽبِظ١َّمسؾبّٓؿبوؽباغممًلموؽبُزػمْلؼملممًلمَصلؽب٦ّؿبفؽبمغؾبزملؿبػمِلؿمل٥ِّمغؽبمملرًامم*ِبغمُل٣ّؿبمرؽبِحؿملؼملممًلم

م."ؼؽبِلريًا وؽبَطمملنؽبمذؽبِظ١َّمسؽبػمَل٧ّماظػمّل٥ِّ

اظؿملؿؿمل٣ّم،ممواظعملمملئؼمل٦ّنمسػمل٧ّمذؽ٦ّنماظ٦ّضّٟمطمملظعملمملئ٣ّمسػمل٧ّمعممللمممممممم

مػؽملمملكم مأن مشري م، موواجؾمملتؾمل٣ّ محعمل٦ّضؾمل٣ّ ماظعملمملغ٦ّن مهل٣ّ مغصمل٣ّ وضّٓ
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مضمملغ٦ّنماظلؼملمملءموسّٓاظهملم مػ٦ّ م، مالمؼظملػملوملمعؽمل٥ّمأحّٓ مأسصمل٣ّم، ضمملغ٦ّغـبممل

مسػمل٧ّم ماظعملمملئ٣ّ مؼبمذفملن م)دؾقمملغ٥ّ( محؿملىملمؼعمل٦ّلماي٠ّ م، اظلؼملمملء

م م: ماظؿملؿؿمل٣ّ مَصعمِلريًامم"عمملل مَطمملنؽب موؽبعؽب٤ّ مَصػمْلؿملؽبلؿبؿؽبضملؿبظمِلّٟؿب مَشؽمِلؿملقبممًل مَطمملنؽب وؽبعؽب٤ّ

،مصضملػملؿملؽملمملمعبؿملضملـبمملمأنمغلؿقسملّٕمغؿملهملمعّٕضمملةمآم،م"مملْظؼملؽبضملؿبّٕؾبوِفَصػمْلؿملؽبفمْلُط٢ّؿبمِب

ماظ٦ّزؿملظملؿملهملم-وأنمغؾؿطمل٨ّم وج٥ّمآمم-إظبمجمملغنملماظعملؿملمملمممبؾملؼملؿؽملممل

موأنمسبّٕصمسػمل٧ّمادرتدادمعمملم ماٌممللم، ؼبمايظملمملزمسػمل٧ّمػّٔا

اسؿّٓيمسػملؿمل٥ّمعؽمل٥ّم،موأنمغضملؼمل٢ّمسػمل٧ّمتؽملؼملؿملؿ٥ّموتضملصملؿمل٣ّمادؿـؼملمملرات٥ّم

مػ٦ّم مإمنممل مغعمل٦ّممب٥ّ معّٓرطنيمأنمعممل م، سؼمل٢ّمجػملؿمل٢ّمؼبموسمملئّٓات٥ّ

خّٓعهملماظّٓؼ٤ّمواظ٦ّر٤ّم،موأنمغؾبعمْلزمِل٨ّؽبمسؽمل٥ّمأيمصمملدّٓمأومعؾبضملؽب٦ّقبقم;م

مصؿملؾملممل،م موأدىماظّٔيمسػملؿمل٥ّ محبعملؾملممل مثعملؿملػملهملم٤ٌّمأخّٔػممل ِّنماِّعمملغهمل

مأنماًريمؼبمأعهملمربؼملّٓم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م عّٝمتفملطؿملّٓغممل

ماظّٕجممللم مع٤ّ مػؽملمملكمذبؼمل٦ّسهمل موأن م، مودؿملصمل٢ّ ماظعملؿملمملعهمل إظبمؼ٦ّم

ماِّوضمملفموخمملرجؾملمملمواظرملؾمملبماٌقملعؽملنيماظ٦ّرؽملؿملنيمدا خ٢ّمػؿملؽهمل
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مسػمل٧ّم ممبؾملؼمليتماحملمملصصملهمل موغبمملسمظػمل٦ّصمملء مبؾملؼملهمل ؼضملؼملػمل٦ّنماآلن

اٌممللموتشمل٦ّؼّٕموهلنيموتضملصملؿمل٣ّمادؿـؼملمملرات٥ّم،معؾؿطملنيموج٥ّمآم

ماظيتم ماِّعمملغهمل محب٠ّ مواظ٦ّصمملء ماظ٦ّر٤ّ موعزملػملقهمل م، موج٢ّ( )سّٖ

غبػمل٦ّػمملم،مواًريمِّغظمللؾمل٣ّموظّٖعالئؾمل٣ّم،موػ٦ّمعمملمؼلؿقعمل٦ّنمسػملؿمل٥ّم

موإ م، مواظؿعملّٓؼّٕ مؼبماظؿرملفؿملّٝ متّٖال معممل ماىؾمل٦ّد مػّٔه مطمملغومل ن

بّٓاؼؿؾملمملموهؿمملجمإظبماظّٕسمملؼهملمواظّٓس٣ّم،موػ٣ّموسب٤ّمعضملؾمل٣ّمسػمل٧ّمم

مأع٢ّمطؾريمؼبماظؽملؾمل٦ّضممبؽملصمل٦ّعهملماِّوضمملفمبكملذنمآمتضملمملظب.

م،مممممممممم مإظؿمل٥ّ ماٌؿشملػملضمل٦ّن م، مبمملظ٦ّضّٟ ماٌرتبزمل٦ّن مػقملالء وؼؾعمل٧ّ

مأوم اظّٔؼ٤ّمالمؼّٕدسؾمل٣ّمدؼ٤ّموالمخػمل٠ّمطّٕؼ٣ّمس٤ّماالسؿّٓاءمسػملؿمل٥ّ

اماالسؿّٓاءم،مأوماظؿقمملؼ٢ّمؼبماالدؿؿملالءمسػملؿمل٥ّمزػملؼملـبمملممربمملوالتمػّٔ

ماظّٔيم مبمملظرملّٕاء مظػملؽملظملّٗ مإؼؾملمملعـبممل مأو م، متّٓظؿمللـبممل مأو مشزملؾـبممل وسّٓواغـبممل

ه٦ّلمظّٓىماظؾضملّٚمبزمل٦ّرمشريمعرملّٕوسهملمإظبمربمملوالتمظػملؽملؾملنملم،م

وإظبمجمملغنملمػقملالءمط٢ّمعؿ٦ّارلملمأومصمملعوملمسػمل٧ّمجّٕائؼملؾمل٣ّم،مأوم
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أومجمملس٢ّممعلؿطملمملثمب٥ّمشريمعطملؿملىملم،مأومشريمعغملرتثم،مأومشريمعؾملؿ٣ّ

مإظؿمل٥ّمسػمل٧ّمأغ٥ّمعممللمالم مأومغمملزّٕ عممللماظ٦ّضّٟمؼبمذؼ٢ّمأوظ٦ّؼمملت٥ّم،

صمملحنملمظ٥ّم،موهلقملالءموأوظؽ١ّمغعمل٦ّلم:مإنمهلّٔاماٌممللمصمملحؾـبمملمالم

ؼطملظمل٢ّموالمؼؽملمملمم،موظ٤ّمؼؽملؿظملّٝمأحّٓممبممللماظ٦ّضّٟمبطملريمح٠ّمصؿملؾملؽملفملمب٥ّم

مضؾ٢ّمأنمؼعملممللمؼ٦ّمم مؼغمل٦ّنمسػملؿملؾمل٣ّمحلّٕةمؼبماظّٓغؿملممل مإمنممل م، أبّٓـبا

موج٢ّ م)سّٖ مآ ماظضملّٕضمسػمل٧ّ م: معلؽ٦ّظ٦ّن"( مإغؾمل٣ّ ،مم"وضظمل٦ّػ٣ّ

مصؼملمملذامػ٣ّمظّٕبؾمل٣ّمضمملئػمل٦ّنم؟م.

مممممممممم مضبؼمل٢ّ مع٤ّ مػؽملمملك ماآلخّٕ ماىمملغنمل ماظ٦ّضّٟموسػمل٧ّ راؼهمل

مسمملظؿملهملمخظملمملضهمًل موؼضملؼمل٢ّمسػمل٧ّمادرتدادمعبؿملّٝمحعمل٦ّض٥ّم،مموؼّٕؼّٓػممل ،

خرملؿملهملمٓم،موإحعملمملًضمملمظػملق٠ّم،موص٦ّغـبمملمظػمل٦ّضّٟم،موتظملضملؿملاًلمظّٓورهمؼبم

م،مماظضملؼمل٢ّماًرييمواالجؿؼملمملس٨ّموصمملحلماظظملعملّٕاء واحملؿمملجنيم

ماٌلؿؽملريم ماظظملؾمل٣ّ مغرملّٕ مع٤ّ م، مهلممل مأوضّٟ ماظيت ماظرب مأوج٥ّ ودمملئّٕ

ظػملّٓؼ٤ّم،موإسّٓادماظّٓسمملةموتّٓرؼؾؾمل٣ّم،موسؼملمملرةمبؿمل٦ّتمآم،مودمملئّٕم
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وج٦ّهماظربمواًرياتم،مصفّٖىمآمط٢ّمع٤ّمجضمل٢ّمضسملؿملهملماظ٦ّضّٟم

م م، مسؿملؽملؿمل٥ّ مغزملنمل مذغملّٕ مؼفملت٨ّ ماظػملفؽملهملمث٣ّ مأسسملمملء ماظلمملدة ىؼملؿملّٝ

ماِّو مأعالك مالدرتداد متضملصملؿمل٣ّماٌرملغملػملهمل مسػمل٧ّ مواظضملؼمل٢ّ ضمملف

مهل٣ّم موأض٦ّل م، مواحّٓـبا مواحّٓـبا معضملمملوغؿملؾمل٣ّ موعبؿملّٝ ادؿـؼملمملراتؾملممل

مظ٦ّم مسؼملال مظؿقملدون مإغغمل٣ّ م: ماِّوضمملف مبؾملؿملؽهمل ماظضملمملعػملني وىؼملؿملّٝ

ميزملّٕم ماإلحغملمملم مذّٓؼّٓة مخشملهمل مغضملّٓ موسب٤ّ م، مسصملؿملؼملـبممل تضملػملؼمل٦ّن

أع٦ّالماِّوضمملفم،مضمملئاًلم:مظ٦ّمٕمغضملؼمل٢ّمؼبمحؿملمملتؽملمملمذؿملؽـبمملمآخّٕمشريم

ؾملنملمظػملعملؿملؽملمملمآمسّٖموج٢ّموسب٤ّمسػمل٧ّمهزملنيمػّٔاماٌممللمع٤ّماظؽمل

مظؽملّٓركمأنماظؿمل٦ّممسؼمل٢ّم موإغؽملممل مسؽمل٥ّمخمملئؾنيم، أع٢ّمؼبمأالمؼّٕدغممل

إكبالمعؽب٤ّؿبمَأتؽب٧ّماظػمل٥َّّؽبمم*ؼؽب٦ّؿبمؽبمالمؼؽبؽملظمَلّٝؾبمعؽبممللفبموؽبالمبؽبؽملؾب٦ّنؽبمم"وشّٓـبامايلمملبم،م

م.م"ِبعمَلػمْلنمٍلمدؽبػمِلؿمل٣ّلبم

ؾقمملغ٥ّموإظبمسػمل٧ّمأغؽملمملمعبؿملضملـبمملمؼبمحمملجهملمعمملدهملمإظبمرغبؿ٥ّمدممممممم

موتفملؼؿملّٓ موخّٓعهملمس٦ّغ٥ّ مدؼؽمل٥ّ، مًّٓعهمل مؼ٦ّصعملؽملممل موأن موتلّٓؼّٓه، ه
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معممللماظ٦ّضّٟم،ورؽملؽملممل موخّٓعهمل مب٥ّم، مطػملظملؽملممل موأنمواظ٦ّصمملءمحب٠ّمعممل ،

موظ٨ّمذظ١ّمواظعمل موحّٓه مإغ٥ّ مسػمل٧ّمذظ١ّم، موػ٦ّمؼضملؿملؽملؽملممل م، مسػملؿمل٥ّ مملدر

م.ا٦ٌّص٠ّمواٌلؿضملمملن

م

*م*م*
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 ايصالّ ايٓفصٌ
 

ودالممم،عمملمأعب٢ّمأنمؼضملؿملّ٘ماإلغلمملنمؼبمدالممعّٝمغظملل٥ّممممممممم

مأدّٕت٥ّ مسمملئػملؿ٥ّودالم،عّٝ معّٝ معّٝمجرياغ٥ّم،م معّٝمم،ودالم ودالم

ودالممعّٝمم،ودالممعّٝماجملؿؼملّٝم،ودالممعّٝمأصّٓضمملئ٥ّم،زعالئ٥ّ

ماظلالممالمميغمل٤ّمأنمؼؿقعمل٠ّمإالمم،اظؽملمملسمأعبضملني شريمأنمػّٔا

موإغلمملغؿملهملم مإميمملغؿملهمل مض٦ّابّٛ مهغملؼملؾملممل مصمملصؿملهمل مغظمل٦ّس مخالل ع٤ّ

مأػؼملؾملمملم،راضؿملهمل مزمملػّٕهمم،ع٤ّ مواحّٓ موج٥ّ مظإلغلمملن مؼغمل٦ّن أن

ؼغمل٦ّنمع٤ّمذويماظ٦ّجؾملنيماظّٔؼ٤ّمؼػملعمل٧ّماظ٦ّاحّٓممالمأنم،طؾمملرؽمل٥ّ

حؿملىملمؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّمآمم،عؽملؾمل٣ّمػقملالءمب٦ّج٥ّموػقملالءمب٦ّج٥ّ

مػؽبقملؾبَظمملِءمؼؽبفمْلِت٨ّماظَِّّٔيماْظ٦ّؽبجؿبؾملؽبؿملؿب٤ّكبمذؾبوماظؽملمبمملسكبمذؽبّٕىبمِع٤ّؿبم"سػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:م

م.مم"مِب٦ّؽبجؿب٥ٍّموؽبػؽبقملؾبَظمملِءمِب٦ّؽبجؿب٥ٍّ

مأعبضملنيمممممممممم مظػملؽملمملس مظػملكري مربؾـبممل مؼغمل٦ّن مأن م،رحؿملؼملـبمملم،وعؽملؾملممل

م،صمملٌقملع٤ّمؼفملظّٟموؼقملظّٟم،ؼفملظّٟموؼقملظّٟم،ظؿملؽملـبمملم،ػؿملؽملـبمملم،دؾملاًلم،ودودـبا
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مؼفملظّٟموالمؼقملظّٟ مصّٜمشػملؿملّٜمال واٌقملع٤ّمعظملؿمملحمظػملكريمم،واظغملمملصّٕ

مظػملرملّٕ مم،عطملالق م: مودػمل٣ّ( م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ مغؾؿملؽملممل مِع٤ّؽبمإكبنمبم"ؼعمل٦ّل

مِظػملرملمبّٕىبمعؽبظمَلمملِتؿملّّؽبمسكباظؽملمبمملمِع٤ّؽبموؽبإكبنمبم،مِظػملرملمبّٕىبمعؽبطملؽبمملِظؿمل٠ّؽبمِظػمْلكؽبؿملؿبّٕكبمعؽبظمَلمملِتؿملّّؽبماظؽملمبمملسكب

مسؽبػمَل٧ّماْظكؽبؿملؿبّٕكبمعؽبظمَلمملِتؿملّّؽبماظػمل٥َّّؾبمجؽبضملؽب٢ّؽبمِظؼملؽب٤ّؿبمَصشمُل٦ّبؽب٧ّم،مِظػمْلكؽبؿملؿبّٕكبمعؽبطملؽبمملِظؿمل٠ّؽب

وؼعمل٦ّلمم،"مؼؽبّٓؽبؼؿب٥ِّمسؽبػمَل٧ّماظرملمبّٕىبمعؽبظمَلمملِتؿملّّؽبماظػمل٥َّّؾبمجؽبضملؽب٢ّؽبمِظؼملؽب٤ّؿبموؽبوؽبؼؿب٢ّفبم،مؼؽبّٓؽبؼؿب٥ِّ

مَِِّخؿمل٥ِّمؼؾبِقنملمبمحؽبؿمب٧ّمَأحؽبّٓؾبُط٣ّؿبمؼؾبقملؿبِع٤ّؾبماَلم")صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:م

معؽب٤ّؿبمثؽبػمَلمملثفبم"وؼعمل٦ّلم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:مم،"ِظؽملؽبظمْلِل٥ِّمؼؾبِقنملنبمعؽبممل

مإكبَظؿملؿب٥ِّمَأحؽبنملمبموؽبرؽبدؾب٦ُّظ٥ّؾبماظػمل٥َّّؾبمؼؽبغمُل٦ّنؽبمَأنؿبماْظكملكبميؽبمملنكبمحؽبػمَلمملوؽبَةموؽبجؽبّٓؽبمِصؿمل٥ِّمُط٤ّمب

مَأنؿبمؼؽبغمْلّٕؽبهؽبموؽبَأنؿبمِظػمل٥َِّّمإكبظَّمملمؼؾبِقؾنب٥ّؾبمَظمملماْظؼملؽبّٕؿبءؽبمؼؾبِقنملمبموؽبَأنؿبمِد٦ّؽباػؾبؼملؽبمملمِعؼملمبممل

وؼعمل٦ّلم)صػمل٧ّمم،"اظؽملمبمملركبمِص٨ّمؼؾبعمْلّٔؽبفؽبمَأنؿبمؼؽبغمْلّٕؽبهؾبمَطؼملؽبمملماْظغمُلظمْلّٕكبمِص٨ّمؼؽبضملؾب٦ّدؽب

مإكبظَّمملمِز٢ّمبماَلمؼؽب٦ّؿبمؽبمِزػملخمل٥ِّ،مِص٨ّماظػمل٥َّّؾبمؼؾبصمِلػملُّؾملؾب٣ّؾبمدؽبؾؿبضملؽبهمٌل"مآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:م

مِزػمل٥ُّّؾب مَضػمْلؾؾب٥ّؾبموؽبرؽبجؾب٢ّفبمرؽببىب٥ِّ،مِسؾؽبمملدؽبِةمِص٨ّمغؽبرملؽبفمَلموؽبذؽبمملبوبماظضملؽبمملِدلؾب،ماإلكبعؽبمملمؾب:

ٌَلؽبمملِجِّٓ،مِص٨ّمعؾبضملؽبػمل٠َّّفب مسؽبػمَلؿملؿب٥ِّماجؿبؿؽبؼملؽبضملؽبمملماظػمل٥َِّّمِص٨ّمتؽبقؽبمملبمبمملموؽبرؽبجؾباَلنكبما
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:مَصعمَلممللؽبم،موؽبجؽبؼملؽبمملللبمعؽبؽملؿبزمِلنمٍلمذؽباتؾبماعؿبّٕؽبَأٌةمَرػمَلؾؽبؿؿب٥ّؾبموؽبرؽبجؾب٢ّفبمسؽبػمَلؿملؿب٥ِّ،موؽبتؽبظمَلّٕمبَضممل

معؽبمملمِذؼملؽبمملُظ٥ّؾبمتؽبضملؿبػمَل٣ّؽبماَلمحؽبؿمب٧ّمَأخؿبظمَل٧ّمتؽبزملؽبّٓمبقؽب،موؽبرؽبجؾب٢ّفبماظػمل٥َّّؽب،مَأخؽبمملفؾبمإكبغىب٨ّ

م.م"سؽبؿملؿبؽملؽبمملهؾبمَصظمَلمملضؽبوملؿبمخؽبمملِظؿملـبمملماظػمل٥َّّؽبمذؽبَطّٕؽبموؽبرؽبجؾب٢ّفبمؼؽبؼمِلؿملؽملؾب٥ّؾب،متؾبؽملؿبظمِل٠ّؾب

معّٝممممممممم مأو مغظملل٥ّ معّٝ مأنمؼغمل٦ّنمؼبمدالم والمميغمل٤ّمظإلغلمملن

اآلخّٕؼ٤ّمإالمإذامطمملنمعؽملزملظمًلمملمظ٩ّخّٕؼ٤ّمع٤ّمغظملل٥ّمؼضملؼمل٢ّمؼبمإرمملرم

ماٌؿؾمملدظهمل ماٌؿغملمملصؽهمل ماي٠ّمم،ايعمل٦ّق معؾّٓأ مضؽملمملسهمل مس٤ّ وؼشملؾ٠ّ

مسػمل٧ّمايعمل٦ّقمصمملظضملالضم،واظ٦ّاجنمل متعمل٦ّم موإٌّأة مبنيماظّٕج٢ّ همل

م مم،اٌؿؾمملدظهمل م: مسؽبػمَلؿملؿبؾملكب٤ّمبماظَِّّٔيمِعؿب٢ّؾبموؽبَظؾملؾب٤ّمبم"ؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّ

مَظغمُل٣ّؿبمإكبنمبمَأاَلم"وؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:مم،"ِبمملْظؼملؽبضملؿبّٕؾبوِف

م،مسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ّؿبموؽبِظؽمِللؽبمملِئغمُل٣ّؿبمحؽبعمليبمملمِغلؽبمملِئغمُل٣ّؿبمسؽبػمَل٧ّ مسؽبػمَل٧ّم٣ّؿبحؽبعملُّغمُلمَصفمَلعمبمملمحؽبعمليبممل

مبؾبؿملؾب٦ِّتغمُل٣ّؿبمؼبمؼؽبفمْلذؽبنمبموؽباَلمتؽبغمْلّٕؽبػؾب٦ّنؽب،معؽب٤ّؿبمُصّٕؾبذؽبغمُل٣ّؿبمؼؾب٦ِّرؽؿب٤ّؽبمَصاَلمِغلؽبمملِئغمُل٣ّؿب

م،معؽب٤ّؿب مؼبمإكبَظؿملؿبؾملكب٤ّمبمتؾبقؿبِلؽملؾب٦ّامَأنؿبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ّؿبمحؽبعملَّؾملؾب٤ّمبموؽبإكبنمبمَأاَلمتؽبغمْلّٕؽبػؾب٦ّنؽب

م.م"وؽبَرضملؽبمملِعؾملكب٤ّمبمِطلؿب٦ّؽبِتؾملكب٤ّمب
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اظضملمملع٢ّموربماظضملؼمل٢ّممواظضملالضهملمبنيما٦ٌّار٤ّمواظّٓوظهملموبنيمممممممم

ؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(مم،تعمل٦ّممسػمل٧ّماي٠ّمواظ٦ّاجنمل

مؼؽب٦ّؿبمؽبمخؽبزملؿبؼملؾبؾملؾب٣ّؿبمَأغؽبمملمثؽباَلثؽبهمٌل:ماظػمل٥َّّؾبمَضممللؽبم":ممدؾقمملغ٥ّمرب٥ّمس٤ّمؼّٕوؼ٥ّمصؿملؼملممل

مثؽبؼملؽبؽملؽب٥ّؾب،مَصفمَلَط٢ّؽبمحؾبّٕهبامبؽبمملعؽبموؽبرؽبجؾب٢ّفبمَشّٓؽبرؽب،مثؾب٣ّمبمِب٨ّمَأسؿبشمَل٧ّمرؽبجؾب٢ّفبماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِل،

مع٤ّمم،"َأجؿبّٕؽبهؾبمؼؾبضملؿبِّٛموؽبَظ٣ّؿبمِعؽملؿب٥ّؾبمَصمملدؿبؿؽب٦ّؿبَص٧ّمَأِجريـبامّٕؽبادؿبؿؽبفمْلجؽبموؽبرؽبجؾب٢ّفب أعممل

صغملؼملمملمؼعمل٦ّظ٦ّنم:معمملمادؿق٠ّمأنمؼ٦ّظّٓمع٤ّمم،تطملػملؾ٥ّمذؾمل٦ّت٥ّموأغمملغؿملؿ٥ّ

مسمملشمظؽملظملل٥ّ.

وػّٔاماظلالمماظؽملظملل٨ّمؼعملؿسمل٨ّمأنمؼقملع٤ّمط٢ّمعؽملمملمحب٠ّماآلخّٕممممممم

ػؽملمملكمض٦ّاد٣ّمموؼّٓركمأنم،مؼبمايؿملمملةماظغملّٕميهملماآلعؽملهملماٌلؿعملّٕة

معرملرت ماظلؼملمملوؼهملإغلمملغؿملهمل ماظرملّٕائّٝ معبؿملّٝ مسػملؿملؾملممل مأعبضملومل م،طهمل

دماظشملؼملفملغؿملؽملهملمؼقملديماالظؿّٖاممبؾملمملمواظ٦ّصمملءممبؿشملػملؾمملتؾملمملمإظبمأنمتل٦ّ

م مواظلالم وع٤ّمم،ماظؽملظملل٨ّمواجملؿؼملضمل٨ّمبنيماىؼملؿملّٝواالدؿعملّٕار

مؼبم موردت ماظيت ماظضملرملّٕ مبمملظ٦ّصمملؼممل مؼضملّٕف معممل ماٌرملرتطمملت ػّٔه
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مُض٢ّؿب"حؿملىملمؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّموتضملمملظبم:مم،أواخّٕمد٦ّرةماِّغضملمملم

موؽبِبمملْظ٦ّؽباِظّٓؽبؼؿب٤ّكبمذؽبؿملؿبؽـبمملمِب٥ِّمتؾبرملؿبّٕكبُط٦ّامَأظَّمملمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ّؿبمرؽببنبغمُل٣ّؿبمحؽبّٕمبمؽبمعؽبمملمَأتؿب٢ّؾبمتؽبضملؽبمملَظ٦ّؿبا

موؽبَظمملموؽبإكبؼمبمملػؾب٣ّؿبمغؽبّٕؿبزؾبُضغمُل٣ّؿبمغؽبقؿب٤ّؾبمإكبعؿبػمَلمملقلبمِع٤ّؿبمَأوؿبَظمملدؽبُط٣ّؿبمتؽبعمْلؿؾبػمُل٦ّاموؽبَظمملمإكبحؿبلؽبمملغـبممل

ماظَِّؿ٨ّماظؽملمبظمْلّٗؽبمتؽبعمْلؿؾبػمُل٦ّاممملوؽبَظمبؽبشمَل٤ّؽبموؽبعؽبمملمِعؽملؿبؾملؽبمملمَزؾملؽبّٕؽبمعؽبمملماْظظمَل٦ّؽباِحّ٘ؽبمتؽبعمْلّٕؽببؾب٦ّا

موؽبَظمملم*متؽبضملؿبعمِلػمُل٦ّنؽبمَظضملؽبػملَّغمُل٣ّؿبمِب٥ِّموؽبصمبمملُط٣ّؿبمذؽبِظغمُل٣ّؿبمِبمملْظقؽب٠ّىبمإكبظَّمملماظػمل٥َّّؾبمحؽبّٕمبمؽب

مَأذؾبّٓمبهؾبمؼؽبؾؿبػمُلّٞؽبمحؽبؿمب٧ّمَأحؿبلؽب٤ّؾبمِػ٨ّؽبمِبمملظَِّؿ٨ّمإكبظَّمملماْظؿملؽبِؿؿمل٣ّكبمعؽبممللؽبمتؽبعمْلّٕؽببؾب٦ّا

موؽبإكبذؽباموؾبدؿبضملؽبؾملؽبمملمإكبظَّمملمغؽبظمْللـبمملمغؾبغمَلػملخملّٟؾبممملَظمِبمملْظعمِللؿبِّٛموؽباْظؼمِلؿملّٖؽبانؽبماْظغمَلؿملؿب٢ّؽبموؽبَأوؿبُص٦ّا

موؽبصمبمملُط٣ّؿبمذؽبِظغمُل٣ّؿبمَأوؿبُص٦ّاماظػمل٥َِّّموؽبِبضملؽبؾملؿبِّٓمُضّٕؿببؽب٧ّمذؽبامَطمملنؽبموؽبَظ٦ّؿبمَصمملسؿبُِّٓظ٦ّامُضػمْلؿؾب٣ّؿب

موؽبَظمملمَصمملتمبِؾضملؾب٦ّهؾبمعؾبلؿبؿؽبعمِلؿملؼملـبمملمِصّٕؽباِر٨ّمػؽبّٔؽباموؽبَأنمبم*متؽبّٔؽبطَّّٕؾبونؽبمَظضملؽبػملَّغمُل٣ّؿبمِب٥ِّ

مَظضملؽبػملَّغمُل٣ّؿبمِب٥ِّموؽبصمبمملُط٣ّؿبمذؽبِظغمُل٣ّؿبمدؽبِؾؿملػمِل٥ِّمسؽب٤ّؿبمِبغمُل٣ّؿبمّٕمبقؽبَصؿؽبظمَلماظلنبؾؾب٢ّؽبمتؽبؿمبِؾضملؾب٦ّا

(مؾّٓمآمب٤ّمسؾمملسم)رض٨ّمآمسؽملؾملؼملمملصعملّٓمضممللمدؿملّٓغمملمسم،"تؽبؿمبعمُل٦ّنؽب

م،ماظغملؿنملمعبؿملّٝمع٤ّمذ٨ّءمؼؽمللكؾمل٤ّمٕمربغملؼملمملتمآؼمملتم:مػّٔه

مأي"مماظغملؿمملبمأمموػ٤ّمعبؿملضملممًل،مآدممبينمسػمل٧ّمربّٕعمملتموػ٧ّ
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م،امدخ٢ّمبؾمل٤ّمسؼمل٢ّمع٤ّم،م"موأدمملد٥ّمأصػمل٥ّ متّٕطؾمل٤ّموع٤ّمىؽملهمل

ماظؽملمملر.مدخ٢ّ

صػمل٦ّمغصملّٕغمملمصؿملؼملمملمتسملؼملؽملؿ٥ّمػّٔهماآلؼمملتماظغملّٕميمملتمع٤ّمج٦ّاغنملممممممم

موتلؾمل٣ّمؼبمهعملؿمل٠ّم مبنيمبينماظؾرملّٕ مإغلمملغؿملهبممل متضملّٓمعرملرتًطممل إغلمملغؿملهمل

مبؿملؽملؾمل٣ّ حؿملىملمتعمل٦ّممسػمل٧ّمم،أسػمل٧ّمدرجمملتماظؿضملمملؼّ٘ماظلػملؼمل٨ّمصؿملؼملممل

م،صغمل٢ّماظّٓعمملءمعزمل٦ّغهملم،حّٕعهملمضؿ٢ّماظؽملظملّٗمأيمغظملّٗموط٢ّمغظملّٗ

مِعؽملؿبؾملؽبمملمَزؾملؽبّٕؽبمعؽبمملماْظظمَل٦ّؽباِحّ٘ؽبمتؽبعمْلّٕؽببؾب٦ّاموؽبَظمملم"م،ربظمل٦ّزهملوط٢ّماِّسّٕاضم

عّٝماظ٦ّصؿملهملمم،وعممللماظؿملؿؿمل٣ّمواظسملضملؿملّٟمعّٕس٨ّموعزملمملنم،"بؽبشمَل٤ّؽبموؽبعؽبممل

واظ٦ّصمملءمبضملؾملّٓمآمم،بمملظضملّٓلمعّٝماظعملّٕؼنملمواظؾضملؿملّٓمسػمل٧ّمحّٓمد٦ّاء

ماٌلػمل٣ّ موشري ماٌلػمل٣ّ ماىؼملؿملّٝ مواظضملّٓوم،عّٝ وإضمملعهملمم،اظزملّٓؼ٠ّ

مبمملظعمللّٛ مواٌؿملّٖان مس٤ّم،اظغملؿمل٢ّ موط٢ّممواظؾضملّٓ مايّٕام اٌمملل

موآًّاع مواظطملّ٘ مواظؿشملظملؿملّٟ ماالدؿطملالل مضبعمل٠ّمم،أظ٦ّان ممممل

وضبعمل٠ّمظإلغلمملنمم،أسػمل٧ّمدرجمملتمايؿملمملةماآلعؽملهملمؼبمط٢ّمج٦ّاغؾؾملممل

مبؿملؽمل٥ّموبنيمغظملل٥ّ وبؿملؽمل٥ّمم،وبؿملؽمل٥ّموبنيمذبؿؼملضمل٥ّم،دالمماظؽملظملّٗمصؿملؼملممل

مب٢ّماظغمل٦ّنمطػمل٥ّ.م،وبنيماإلغلمملغؿملهمل
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 إفشاْ ايصالّ قًُُ ال شعار
 

ظؿملّٗمذبّٕدمذضملمملرمإمنمملمػ٦ّمضؿملؼملهملمإغلمملغؿملهملمراضؿملهملممإصرملمملءماظلالممممممممم

حّٕصمدؼؽملؽملمملمايؽملؿملّٟمسػمل٧ّمتّٕدؿملكؾملمملم،مصضمل٤ّمدؿملّٓغمملمسؾّٓمآمب٤ّم

ٌمملمضّٓمماظؽمليبم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمؼعمل٦ّلم:مدالمم)رض٨ّمآمسؽمل٥ّ(م

ودػمل٣ّ(مآٌّؼؽملهملمجؽؿ٥ّمصؽملصملّٕتمإظؿمل٥ّمصضملّٕصوملمأنموجؾمل٥ّمظؿملّٗمب٦ّج٥ّم

وؽبَأْرضمِلؼملؾب٦ّاممَأْصرملؾب٦ّاماظلمبالمؽبم، طّٔابم،مصغملمملنمأولمعمملممسضملوملمعؽمل٥ّم;م"

اظشملَّضملؽبمملمؽبم،موؽبِصػمُل٦ّاماَِّرؿبحؽبمملمؽبم،موؽبصؽبػمل٦ُّّاموؽباظؽملمبمملسؾبمِغؿملؽبمملمفبم،متؽبّٓؿبخؾبػمُل٦ّاماْظفؽبؽملمبهمَلم

م.)جمملعّٝماظرتعّٔي("مِبلؽبالملب

إظبمحّٓؼىملمع٤ّموصظمل٥ّمرب٥ّم)سّٖموج٢ّ(مبفملغ٥ّمالمػؽملمملمأالمتّٕىممممممممم

ؼؽملشمل٠ّمس٤ّماهل٦ّىم،موػ٦ّمصبضمل٢ّمدؾؿمل٢ّماظّٓخ٦ّلمإظبمجؽملؿ٥ّمؼبم

ؿزمل٢ّمبمملظّٕض٨ّمؼبماٌضملمملعػملهملمعّٝماًػمل٠ّ،مؽملؾمل٣ّمتأربضملهملمأع٦ّرم،مثالثهملمع

م موػ٨ّ م،م: ماِّرحمملم موصػملهمل م، ماظلالم موإصرملمملء م، ماظشملضملمملم إرضملمملم

مواظؽملمملسم مبمملظػملؿمل٢ّ ماظزملالة موػ٨ّ مورب٥ّ ماظضملؾّٓ مبني مصؿملؼملممل وواحّٓة

مإالم مذاك موعممل م، ماظ٦ّاحّٓة مػّٔه مسػمل٧ّ ماظـالثهمل متعملّٓؼ٣ّ معّٝ غؿملمملم،
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يّٕصماإلدالممسػمل٧ّماظضملالضمملتماإلغلمملغؿملهملماظل٦ّؼهملم،مب٢ّمأبضملّٓمع٤ّم

مضب مسػمل٧ّػّٔا ماظلالم مإظعملمملء مسػمل٧ّ مدؼؽملؽملممل مٕممـؽملممل موع٤ّ مسّٕصؽملممل ع٤ّ

ضملّٕفم،موصبضمل٢ّمذضملمملرماظلالمموإظعملمملءهمسػمل٧ّماظؽملمملسمسالعهملماإلميمملنمغ

م ماظلمملرضملهمل م"اظؾمملرزة مضممللمتضملمملظبم: مَأْظعمَل٧ّمإكبَظؿملؿبغمُل٣ّؾبمم، مِظؼملؽب٤ّؿب متؽبعمُل٦ُّظ٦ّْا وؽباَل

(م،موحىملمسػمل٧ّمعؾمملدظهملماظؿقؿملهملم94"م)اظؽمللمملءم:مماظلمباَلمؽبمَظلؿبوملؽبمعؾبقملؿبِعؽملممًل

معؽمل ماي٠ّمبفملحل٤ّ مؼعمل٦ّل محؿملىمل متعملّٓؼّٕ مأض٢ّ مسػمل٧ّ مردػممل مأو ؾملممل

وؽبإكبذؽبامحؾبؿملىبؿملؿبؿؾب٣ّمِبؿؽبِقؿملمبهمٍلمَصقؽبؿملنب٦ّْامِبفمَلحؿبلؽب٤ّؽبمِعؽملؿبؾملؽبمملمَأوؿبمرؾبدنبوػؽبمملمإكبنمبممدؾقمملغ٥ّم:م"

م.(م86"م)اظؽمللمملءم:مماظػمّل٥ّؽبمَطمملنؽبمسؽبػمَل٧ّمُط٢ّىبمذؽب٨ّؿبٍءمحؽبِلؿملؾممًل

موممممممممم مهوملمضّٓ معبؿملضملؾملممل متؽملّٓرج مأدلممل مظػمللالم ماإلدالم جضمل٢ّ

م ماظّٕض٨ّ م،معصملػملهمل ماظغملؾري مسػمل٧ّ ماظزملطملري مؼلػمّل٣ّ مبفملن م، اإلغلمملغ٨ّ

واظّٕاطنملمسػمل٧ّماٌمملذ٨ّم)اٌرتج٢ّ(م،مواٌمملذ٨ّمسػمل٧ّماىمملظّٗم،م

مع٤ّمح٠ّماِّخمسػمل٧ّمأخؿمل٥ّم م: ما موضمملظ٦ّ م، واظ٦ّاحّٓمسػمل٧ّماىؼملمملسهمل

موأنمؼظمللّّمظ٥ّمؼبماجملمملظّٗم،مب٢ّم أغ٥ّمإذامظعملؿمل٥ّمأنمؼلػمل٣ّمسػملؿمل٥ّ،

حّٔرماإلدالممهّٔؼّٕـبامطؾريـبامع٤ّماإلسّٕاضمواظؿفمملػ٢ّمس٤ّمإظعملمملءم

َظمملمؼؽبِق٢ّنبم  ،مصعملممللمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م"أومردهماظلالمم



ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــــــ ــــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــــــ ـــ ــــــــ  لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ـــ

- 57- 

 

مػؽبّٔؽبام مَصؿملؾبضملؿبّٕكبضؾب مؼؽبػمْلؿؽبعمِلؿملؽبمملنكب م، مثؽبػمَلمملِثمَظؿملؽبمملللب مَص٦ّؿبقؽب مَأخؽبمملهؾب مؼؽبؾملؿبفؾبّٕؽب مَأنؿب ِظّٕؽبجؾب٢ّلب

مِبمملظلمبػمَلمملمكب مؼؽبؾؿبّٓؽبُأ ماظَِّّٔي موؽبخؽبؿملؿبّٕؾبػؾبؼملؽبممل م، مػؽبّٔؽبا م)صقؿملّّمموؽبؼؾبضملؿبّٕكبضؾب "

م.اظؾكمملري(م

ماظضملمممممممممم مرب ممس٧ّ ماظؿلضملهملموضّٓ ماظضملال مأمسمملئ٥ّ مؼب مغظملل٥ّ ّٖة

م"اظلالممواظؿلضملنيم م: مصعملممللمدؾقمملغ٥ّ مإكبالمم، ماظَِّّٔيمالمإكبَظ٥ّؽب ماظػمل٥َّّؾب ػؾب٦ّؽب

ماْظفؽبؾمبمملرؾبم ماْظضملؽبّٖكبؼّٖؾب ماْظؼملؾبؾملؽبؿملؿبؼمِل٤ّؾب ماْظؼملؾبقملؿبِع٤ّؾب ماظلمبالمؾب ماْظعمُلّٓنبوسؾب ماْظؼملؽبػمِل١ُّ ػؾب٦ّؽب

اىؽملهملمإمنمملم(م،مو23"م)ايرملّٕم:اْظؼملؾبؿؽبغمَلؾىبّٕؾبمدؾبؾؿبقؽبمملنؽبماظػمل٥َِّّمسؽبؼملمبمملمؼؾبرملؿبّٕكبُط٦ّنؽبم

َظؾملؾب٣ّؿبمدؽبارؾبماظلمباَلمكبمِسؽملّٓؽبمرؽببىبؾملكب٣ّؿبموؽبػؾب٦ّؽبممػ٨ّمدارماظلالممضممللمتضملمملظبم:م"

مؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦ّنؽب مَطمملغؾب٦ّْا مِبؼملؽبممل (م،موهؿملهملماٌقملعؽملنيم127"م)اِّغضملمملمم:مموؽبِظؿملنبؾملؾب٣ّؿب

وؽبتؽبِقؿملمبؿؾبؾملؾب٣ّؿبمِصؿملؾملؽبمملمدؽباَلمفبموؽبآِخّٕؾبمصؿملؾملمملماظلالمم،مؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّم:م"

ماْظقؽب مَأنكب ماْظضملؽبمملَظؼمِلنيؽبؼملؿبدؽبسؿب٦ّؽباػؾب٣ّؿب مرؽببىب مِظػمّل٥ِّ وهؿملهملم(م،م10"م)ؼ٦ّغّٗم:مّٓؾب

م م: مؼعمل٦ّلمدؾقمملغ٥ّ م، ماظلالم مربؾمل٣ّ مظعملمملء تؽبِقؿملمبؿؾبؾملؾب٣ّؿبمم"اٌقملعؽملنيمسؽملّٓ

م(م،م"44"م)اِّحّٖابم:ممؼؽب٦ّؿبمؽبمؼؽبػمْلعمَل٦ّؿبغؽب٥ّؾبمدؽبالمفبموؽبَأسؽبّٓمبمَظؾملؾب٣ّؿبمَأجؿبًّٕامَطّٕكبميممًل

م مبؽبمملٍب مُط٢ّىب معىب٤ّ مسؽبػمَلؿملؿبؾملكب٣ّ مؼؽبّٓؿبخؾبػمُل٦ّنؽب ٌَاَلِئغمَلهمُل مِبؼملؽبمملمدؽباَلم*وؽبا مسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ّ مفب

م.(م24"م)اظّٕسّٓم:مصؽبؾؽبّٕؿبتؾب٣ّؿبمَصؽمِلضملؿب٣ّؽبمسؾبعمْلؾؽب٧ّماظّٓمباركبم
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ممممممممم مإذنمصكملصرملمملءماظلالممضؿملؼملهمل مودؾؿمل٢ّمنمملةم،م، وعؽملؾمليملمحؿملمملةم،

سػمل٧ّمأنمؼغمل٦ّنمدالعـبمملمحعملؿملعملؿملـبمملمالمذغملػملؿملهبمملم،موأنمؼلؿقسملّٕمع٤ّمؼػملعمل٨ّم

معّٝم محؿ٧ّ مدالعـبممل ماإلغلمملن مؼغمل٦ّن موأن م، ماظلالم مضؿمل٣ّ اظلالم

مواى مايؿمل٦ّان مذفّٕـبا مؼعملشملّٝ مصال م، مطػمل٥ّ ماظغمل٦ّن موعّٝ مؼملمملد والم،

م موالمطبّٕبمسمملعّٕـبا م، مضبّٕقمزرسـبممل موالمؼقملذيم، م، مبؽملؿملمملغـبممل مؼؾملّٓم وال

أومبؾملؿملؼملهملمأومإغلمملغـبمملم،مب٢ّمؼغمل٦ّنمدػملؼملمملمودالعـبمملمعّٝمغظملل٥ّموعّٝممارمملئّٕـب

م م" م: مدؾقمملغ٥ّ ماي٠ّ محؿملىملمؼعمل٦ّل م، مطػمل٥ّ ماظَِّّٔؼ٤ّؽبماظغمل٦ّن مَأؼنبؾملؽبممل ؼؽبممل

َطـملصَّهمًلموؽباَلمتؽبؿمبِؾضملؾب٦ّْامخؾبشمُل٦ّؽباِتماظرملمبؿملؿبشمَلمملنكبمإكبغمب٥ّؾبمآعؽبؽملؾب٦ّْامادؿبخؾبػمُل٦ّْامِص٨ّماظلىبػمْل٣ّكبم

 (م.208"مم)اظؿ٦ّبهملم:ممَظغمُل٣ّؿبمسؽبّٓؾبووبمعنبِؾنيفب

م

م*م*م*
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 ايًىآح وايكىاْني وذتًُُ املراجعُ
 

إذامطؽملمملمغؿقّٓثمس٤ّموّٓؼّٓماًشملمملبماظّٓؼينموتزمل٦ّؼؾ٥ّممبمملممممممم

مسػمل٧ّم مع٤ّمخاللماظؿفملطؿملّٓ موعلؿفّٓات٥ّ ماظضملزملّٕ مروح معّٝ ؼؿ٦ّاص٠ّ

مح موأنمأغ٥ّ م، موج٢ّ( مذّٕعمآم)سّٖ مصـؼملهمل ؿملىملمتغمل٦ّنماٌزملػملقهمل

موأنم م، مواظضملؾمملد ماظؾالد معزملمملحل معّٕاسمملة مسػمل٧ّ مضمملئؼملهمل اظرملّٕائّٝ

م،م ماٌلؿظمليت موحمملل مواٌغملمملن ماظّٖعمملن مبؿطملؿملري متؿطملري مضّٓ اظظملؿ٦ّى

مضّٓمؼزملؾّّمعّٕج٦ّحـبمملم مع٤ّماظضملزمل٦ّر مؼبمسزملّٕ مطمملنمراجقـبممل وأنمعممل

مؼبمسزملّٕمآخّٕمإذامتطملريتمعالبلمملتموععملؿسملؿملمملتماظظملؿ٦ّىمصؿمل٥ّم.م

ماإلدالعؿملهملممممممم ماظرملّٕؼضملهمل معّٕوغهمل مس٤ّ مدائؼملـبممل مغؿقّٓث مطؽملممل وإذا

م،م مواظؿقفّٕ مظغمل٢ّمأظ٦ّانماىؼمل٦ّد موغؾّٔػممل م، موحؿمل٦ّؼؿؾملممل واتلمملسؾملممل

وحـؾملمملمسػمل٧ّمضّٕورةمإسؼملممللماظضملعمل٢ّم،موسّٓمماىؼمل٦ّدمسؽملّٓمز٦ّاػّٕم

مؼؿزمل٢ّمبكملسمملدةم مصؿملؼملممل مإيمملحـبممل مؼغمل٦ّنمأطـّٕ مصكملنماِّعّٕ اظؽملزمل٦ّصم،

مؼبمبضملّٚماظعمل٦ّاغنيمواظػمل٦ّائّّمواظؽملصمل٣ّموسّٓمم مإظؿملؾملمملماظؽملصملّٕ اظؽملصملّٕ

مأوم ماٌلمملسمب٥ّ مغّٙمععملّٓسمالمصب٦ّز مأو مضّٕآنمطّٕؼ٣ّ سػمل٧ّمأغؾملممل

االضرتابمعؽمل٥ّمأوماظؽملصملّٕمؼبمتضملّٓؼػمل٥ّم،مب٢ّماظضملغملّٗمع٤ّمذظ١ّمطػمل٥ّم
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ممبمملم محؿملمملتؾمل٣ّ مأع٦ّر مؼؽملصمل٣ّ مصؿملؼملممل مِّغظمللؾمل٣ّ ماظؾرملّٕ موضضمل٥ّ معممل صكملن

مإسمملدةم مؼعملؿسمل٨ّ م موذبؿؼملضملؾمل٣ّ موبؿملؽؿؾمل٣ّ مسزملّٕػ٣ّ مرؾؿملضملهمل ؼؽملمملدنمل

ماضؿسملومل مطػملؼملممل موتعمل٦ّميممل موتضملّٓؼال معّٕاجضملهمل مأومماظؽملصملّٕ اظسملّٕورة

متطملريتماظصملّٕوفمواٌالبلمملت.

وإذامطؽملمملمغقملطّٓمأنماِّدؼمملنمط٢ّماِّدؼمملنمضّٓمصزملمبػملوملموبؿملمبؽملوملمممممم

مواظعمل٦ّاسّٓم ماِّدّٗ مووضضملومل مواظضملؾمملدات ماظضملعملمملئّٓ مأع٦ّر ظػملؽملمملس

اظغملػملؿملهملمواظضملمملعهملمٌمملمؼسملؾّٛمعضملمملعالتؾمل٣ّموتّٕطوملمؼبمػّٔاماىمملغنملم

ةماِّخريماٌؿزمل٢ّمبرملؽ٦ّنمحؿملمملتؾمل٣ّمعؿلضملـبمملمطؾريـبامظالجؿؾملمملدموعّٕاسممل

محؿملىملمضممللماظؽمليبم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّم م، موعلؿفّٓات٥ّ ماظضملزملّٕ رؾؿملضملهمل

م"م متفملبريماظؽملك٢ّم: م،ممدغؿملمملط٣ّمر٦ّبفملعمأسػمل٣ّمأغؿ٣ّودػمل٣ّ(مؼبمضزملهمل "

مظػمل٦ّائّّممؼلؿّٓس٧ّصكملنمذظ١ّم معلؿؼملّٕة وع٤ّمبمملبمأوظبمعّٕاجضملهمل

موزّٕوصؾملمملممواظعمل٦ّاغني موزعمملغؾملممل موضؿؾملممل مؼب مدورػممل مأدت اظيت

موذبؿ موبؿملؽمملت موسعمل٦ّدـبا مسزمل٦ّرـبا موغمملدؾومل م، ؼملضملمملتموعالبلمملتؾملممل

موحبؿملىملمالم م، مغرملفملتمؼبمزّٕوفمعضملؿملؽملهمل موأؼّٓظ٦ّجؿملمملت وصػمللظملمملت

مودمملئّٕم مواظظملػمللظملمملت مواِّؼّٓظ٦ّجؿملمملت مواٌالبلمملت ماظصملّٕوف تؿطملري
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اٌضملشملؿملمملتمواٌعمل٦ّعمملتموتؾعمل٧ّماظعمل٦ّاغنيماظيتمضّٓمؼغمل٦ّنمبضملسملؾملمملم

مذبمملالتم مؼب مدؿملؼملممل موال م، مواظّٕض٨ّ ماظؿعملّٓم مدؾؿمل٢ّ مؼب سمملئعمًلممل

مايعمل٦ّقم موتؽملصملؿمل٣ّ مواالبؿغملمملر مواالخرتاع ماالدؿـؼملمملرات

معمملغضملهملم مظألغظملمملس مطمملمتهمل مػ٨ّ مطؼملممل مبمملضؿملهمل مواظضملالضمملت واظ٦ّاجؾمملت

مالدؿؽملرملمملقماظؽمللؿمل٣ّمواهل٦ّاءماظشملػمل٠ّ.م

وإذامطمملغوملماظرملّٕائّٝماظلؼملمملوؼهملمضمملئؼملهملمسػمل٧ّمتعملّٓؼ٣ّماظضملمملممسػمل٧ّمممممممم

مواىؼملمملسمملتم ماِّصّٕاد معزملمملحل مسػمل٧ّ ماظّٓول موعزملػملقهمل اًمملص

م،م ماظّٓوظهمل موحعمل٦ّق ما٦ٌّار٤ّ مبنيمحعمل٦ّق واظعملؾمملئ٢ّمؼبمت٦ّازن

ماظ٦ّاجنمل مع٤ّ مٌمملممصكملن مؼلضمل٦ّا مأن ماظ٦ّر٤ّ مأبؽملمملء معبؿملّٝ سػمل٧ّ

ماظظملمملدحماظعملمملت٢ّم موإنمع٤ّماًشملفمل م، مأوال ماظضملمملعهمل ضبعمل٠ّماٌزملػملقهمل

أنمتؿؼملق٦ّرمط٢ّمصؽهملمأومرمملئظملهملمع٤ّماجملؿؼملّٝمح٦ّلمذاتؾملمملمبطملّٚم

ماظؽملصملّٕمس٤ّماٌزملػملقهملماظضملمملعهملمظػملؼملفؿؼملّٝم.م

وإنمذبؿؼملضملؽملمملموورؽملؽملمملمظظمل٨ّمحمملجهملمعػملقهملمأنمغضملؼمل٢ّمعبؿملضملـبمملمظ٥ّ،ممممممم

واظؿقّٓؼمملتماظيتممنّٕمبؾملمملمأومهؿملّٛمموأنمغّٕاس٨ّمرؾؿملضملهملمإٌّحػملهمل

ػ٨ّمبؽملمملم،موأنمغرتصّٝمس٤ّماٌزملمملحلماظظملؽ٦ّؼهملمواًمملصهملماظيتمتفملت٨ّم
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محب٠ّم مغقملؿبثّٕ موأن م، ماظضملمملعهمل ماٌزملػملقهمل مأو ماظ٦ّر٤ّ محلمملب سػمل٧ّ

ماٌزملػملقهملم مِّنمإسالء م، مسػمل٧ّماًمملصهمل ماظضملمملعهمل وصّٓقماٌزملػملقهمل

اًمملصهملمسػمل٧ّماظضملمملعهملموذؿمل٦ّعمػّٔهماظؽملّٖسهملموتسملكؿمل٣ّمػّٔاماظرملضمل٦ّرم

طػملؾملمملم،مودمملسؿؾملمملمالمعؽملفمملةمِّحّٓم،محؿملىملمؼعمل٦ّلممضّٓمؼطملّٕقماظلظملؿملؽملهمل

مَزػمَلؼملؾب٦ّاماظَِّّٔؼ٤ّؽبمتؾبزمِلؿملؾؽب٤ّمبمَظمملمِصؿؿبؽملؽبهمًلموؽباتمبعمُل٦ّا اي٠ّم)دؾقمملغ٥ّموتضملمملظب(م:م"

(م،م25"م)اِّغظملممللم:ماْظضمِلعمَلمملِبمذؽبِّٓؼّٓؾبماظػمل٥َّّؽبمَأنمبموؽباسؿبػمَلؼملؾب٦ّامخؽبمملصمبهمًلمِعؽملؿبغمُل٣ّؿب

محؾبّٓؾبوِدمسؽبػمَل٧ّماْظعمَلمملِئ٣ّكبمعؽبؽـب٢ّؾب وؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:م"

مَصفمَلصؽبمملبؽبمدؽبظمِلؿملؽملؽبهمٍلمسؽبػمَل٧ّمادؿبؿؽبؾملؽبؼملؾب٦ّامَض٦ّؿبملبمَطؼملؽبؽب٢ّكبمِصؿملؾملؽبمملموؽباْظ٦ّؽباِضّٝكبماظػمل٥َِّّ

مإكبذؽبامَأدؿبظمَلػمِلؾملؽبمملمِص٨ّماظَِّّٔؼ٤ّؽبمَصغمَلمملنؽبمَأدؿبظمَلػمَلؾملؽبمملموؽببؽبضملؿبسملؾبؾملؾب٣ّؿبمَأسؿبػمَلمملػؽبمملمبؽبضملؿبسملؾبؾملؾب٣ّؿب

مِص٨ّمخؽبّٕؽبْضؽملؽبمملمغمبمملَأمَظ٦ّؿب:ممَصعمَلمملُظ٦ّامَص٦ّؿبَضؾملؾب٣ّؿبمعؽب٤ّؿبمسؽبػمَل٧ّمعؽبّٕنبواماْظؼملؽبمملِءمِع٤ّؿبمادؿبؿؽبعمَل٦ّؿبا

مَأرؽبادؾبواموؽبعؽبمملمؼؽبؿؿبّٕؾبُط٦ّػؾب٣ّؿبمَصكملكبنؿبمَص٦ّؿبَضؽملؽبمملمعؽب٤ّؿبمغؾبقملؿبِذموؽبَظ٣ّؿبمخؽبّٕؿبًضمملمغؽبزمِلؿملِؾؽملؽبممل

م"مجؽبؼمِلؿملضملـبمملموؽبغؽبفؽب٦ّؿبامغؽبفؽب٦ّؿبامَأؼؿبِّٓؼؾملكب٣ّؿبمسؽبػمَل٧ّمَأخؽبّٔؾبواموؽبإكبنؿبمجؽبؼمِلؿملضملـبمملمػؽبػمَلغمُل٦ّا

م.مم(اظؾكمملريمرواه)

مالمؼعملّٟموالمؼؽملؾطمل٨ّمأنمؼعملّٟمسؽملّٓممممممممم مصكملنماِّعّٕ حّٓودموسػملؿمل٥ّ

مذظ١ّمطػمل٥ّم مؼؿفمملوز موإمنممل م، محؿ٧ّماًمملصهمل موال اظعمل٦ّاغنيماظضملمملعهمل
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ماظيتم ماظّٓاخػملؿملهمل مبضملّٚماظػمل٦ّائّّ موػ٦ّ موأخشملّٕ مأبضملّٓ مػ٦ّ إظبمعممل

مأوم ماظؿفملخري مهؿؼمل٢ّ مال مدّٕؼضملهمل معّٕاجضملهمل مإظب مبضملسملؾملممل ضبؿمملج

اظؿفملجؿمل٢ّمؼبمسمملٕمعؿلمملرعمذّٓؼّٓماظؿلمملرعم،موسػمل٧ّمأنمؼؿ٣ّمذظ١ّم

مبؿفّٕدمذّٓؼّٓموذظملمملصؿملهملمطمملعػملهمل.

م

*م*م* 
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 وقراطًُْصف ايبري
 

مسربمممممممممممم متّٕاط٣ّ ماظّٔي ماظؾريوضّٕار٨ّ ماظؽملصملمملم مأن مذ١ّ ال

مواظرملفمملسهملم ماهلؼملقبهمل مع٤ّ مر٦ّصمملن مإظب مضبؿمملج ماظلؽملني سرملّٕات

مواظؽملصمل٣ّم ماظػمل٦ّائّّ مط٢ّ مسػمل٧ّ مظػملعملسملمملء ماجملؿؼملضمل٨ّ واظؿسملمملصّٕ

موإظبم م، مواحّٓ مآن مؼب ماظؾريوضّٕار٨ّ مواِّداء اظؾريوضّٕارؿملهمل

اٌلؿؽملّٓؼهملمدوراتمتّٓرؼؾؿملهملمتؽملؿّٖعمأومتؽملؿرمل٢ّماظّٓورةماٌغملؿؾؿملهملمو

مواظعمل٦ّىماظؾرملّٕؼهملمع٤ّمبّٕاث٤ّمػّٔهماظؾريوضّٕارؿملهملم.

ومممملمالمذ١ّممصؿمل٥ّمأنماظؽملصملمملمماظؾريوضّٕار٨ّمؼ٦ّّظّٓمعـمملظنملمالممممممممممم

ماظّٕذ٦ّةم مرّٕق مدمملئّٕ مبضملّٚماظؽملمملسمس٤ّ محبىمل معؽملؾملممل م، مهلممل حزملّٕ

مع٤ّمبّٕاث٤ّماٌؼملمملرػملهملم مواغؿّٖاسؾملممل مظؿقعملؿمل٠ّمعشملمملظؾؾمل٣ّ واحملل٦ّبؿملهمل

محؿ٧ّمه٦ّظوملماظؾريوضّٕا م، مظّٓىماظؾضملّٚمواظؿفملخريماٌؿضملؼملّٓ رؿملهمل

ممممملم م، مظالبؿّٖاز مودؿملػملهمل مإظب ماٌلؽ٦ّظؿملهمل مع٤ّ مػّٕوب مذبّٕد ع٤ّ

مضبؿمملجمإظبماظضملؼمل٢ّمسػمل٧ّمسّٓةمربمملورم:

ماخؿزملمملص٥ّمم -1 محّٓود مؼب معلؽ٦ّل مط٢ّ مضؿملمملم دّٕسهمل
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مؼبم ماظضملؼمل٢ّ مإلرمملر ماٌؽملصملؼملهمل ماظػمل٦ّائّّ معبؿملّٝ مبّٕاجضملهمل

اٌقملدلهملماٌؽمل٦ّطمب٥ّمإدارتؾملمملممبمملمؼؿل٠ّمعّٝمغصمل٣ّماإلدارةم

ماظؾري ماى٦ّاغنمل موؼؽمللّٟ م، م،مايّٓؼـهمل مصؿملؾملممل وضّٕارؿملهمل

 وطبػملزملؾملمملمعؽملؾملمملم،ممبمملمضبعمل٠ّماإلنمملزمواظرملظملمملصؿملهملمعضملـبممل.

مض٦ّاغنيمم -2 مإظب مضبؿمملج مصؿملؼملممل ماظالزعهمل ماظعمل٦ّاغني د٤ّ

 جّٓؼّٓةمظؿقعملؿمل٠ّمػّٓؼبماإلنمملزمواظرملظملمملصؿملهملمعضملـبمملم.

مظ -3 م ماظالزعهمل ماظؾرملّٕؼهملسؼمل٢ّماظّٓوراتماظؿّٓرؼؾؿملهمل مػملغمل٦ّادر

سػمل٧ّمأنمتغمل٦ّنمدوراتمجمملدةم،موبمملخؿؾمملراتممطمملذظملهملمس٤ّم

ماظؿطملؿملريممبمملممعلؿ٦ّىماظؿق٦ّلم، وعؿملّٖاتمداصضملهملمإظبمدّٕسهمل

ضبعمل٠ّماٌزملػملقهملماظ٦ّرؽملؿملهملم،مِّنماظظملمملضّٓماالضؿزملمملديماظّٔيم

ؼؽملؿيملمس٤ّماظؾريوضّٕارؿملهملمظؿملّٗمؼلريـبامؼبمز٢ّمزّٕفمسبؿمملجم

 م.صؿمل٥ّمإظبماالدؿطملاللماِّعـ٢ّمىؼملؿملّٝماإلعغملمملغمملتماٌؿمملحهمل

ماظيتم -4 ماىّٓؼّٓة ماظرملؾمملبمواظّٓعمملء مع٤ّ ممبّٖؼّٓ اظّٓصّٝ
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ماظؾري م ماظؽملصمل٣ّ مػّٔه مسػمل٧ّ متؾبّٕبمب معبؿملّٝمٕ مؼب وضّٕارؿملهمل

مطؼملمملم مِّغؾمل٣ّ م، معلؿ٦ّؼمملت٥ّ مبغمل٢ّ ماإلداري ماظضملؼمل٢ّ عظملمملص٢ّ

ؼعمل٦ّظ٦ّنم:مإذامأردتمأنمهّٓثمغعملػملهملمغ٦ّسؿملهملمؼبمإدارةمأعّٕم

عمملممصكملغ١ّمالمتلؿشملؿملّٝمأنمهّٓثؾملمملمبؽملظملّٗمأدوات١ّماظعملّٓميهملم

ماِّمنمملطم متغمللّٕ مأن مالبّٓ مب٢ّ م، مسؼملػملؾملممل مأدػمل٦ّب وبّٔات

ماظّٓصّٝم مأو مهظملؿملّٖ متفملػؿمل٢ّمأو مإسمملدة مبؿّٓرؼنملمأو اىمملعّٓة

 ءمووج٦ّهمجّٓؼّٓةمعؿقؼمللهملم،مأومبّٔظ١ّمطػمل٥ّمعضملـبمملم.بّٓعممل

موربمملدؾهملم -5 موتعمل٦ّؼ٣ّ موتعملؿملؿمل٣ّ معؿمملبضملهمل مغصمل٣ّ ادؿقّٓاث

 وهظملؿملّٖمشريممنشملؿملهملم.

مؼبم -6 ماظضملزملّٕي ماظؿق٦ّل مػّٔا مسػمل٧ّ ماٌلؿؼملّٕ اظؿفملطؿملّٓ

مومنشمًلمملم م، مذبؿؼملضملؿملهمل مثعملمملصهمل م مؼزملؾّّ محبؿملىمل ماإلدارة غصمل٣ّ

 صغملّٕؼـبمملم،موأدػمل٦ّبـبمملمجّٓؼّٓـبامؼبماإلدارةمايّٓؼـهملمواظضملزملّٕؼهملم.

ماهلؿملغملػمل -7 مؼبمإسمملدة مذكّٙ مط٢ّ مب٦ّضّٝ ماظ٦ّزؿملظملؿملهمل همل
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اٌغملمملنماظّٔيمؼؽملمملدؾ٥ّمسػمل٧ّمأدمملسماظغملظملمملءةمووضضملؾملمملمص٦ّقم

مؼبمسؽمل٠ّم مأعمملغهمل مسػمل٧ّمأغؾملممل ماظؿفملطؿملّٓ معّٝ م، مآخّٕ أيماسؿؾمملر

مرجالم موظ٧َّّ مصؼمل٤ّ م، ماٌلؿ٦ّؼمملت مط٢ّ موسػمل٧ّ معلؽ٦ّل ط٢ّ

مآم مخمملن مصعملّٓ معؽمل٥ّ موأصػملّّ مأطظملفمل موصؿملؾمل٣ّ معبمملسهمل سػمل٧ّ

ماظيت ماِّعمملغهمل معلؽ٦ّظؿملهمل موخمملن م، مورؽمل٥ّ موخمملن م، مورد٦ّظ٥ّ

م،معّٝماظؿفملطؿملّٓمسػمل٧ّمأنمهعملؿمل٠ّم غبػمل٥ّمآمسّٖموج٢ّمإؼمملػممل

مدونمد٦ّاهم ماِّطظملفمل اظضملّٓلمؼبماظـ٦ّابمواظضملعملمملبمواخؿؿملمملر

ماظ٦ّزؿملظمل٨ّم ماالدؿعملّٕار موضؼملمملغمملت مذّٕوط مأػ٣ّ مع٤ّ ػ٦ّ

 واجملؿؼملضمل٨ّموهعملؿمل٠ّماإلنمملز.

اظؿفملطؿملّٓمسػمل٧ّمأنمتضملشملؿمل٢ّمعزملمملحلماظؽملمملسممممملمؼؿؽملمملضّٚمعّٝماظّٓؼ٤ّم

ماظضملؼمل٢ّمسػمل٧ّمضسمل موأن م، مواإلغلمملغؿملهمل مح٦ّائيملواظ٦ّرؽملؿملهمل ماظؽملمملسممملء

ػ٦ّمع٤ّمصؼملؿمل٣ّماظّٓؼ٤ّمواًػمل٠ّمواظ٦ّرؽملؿملهملمواإلغلمملغؿملهملم،مؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملمملم

م م: مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ مآ م)صػمل٧ّ مِسؾؽبمملدـبا مِظػمل٥َِّّ مإكبنمب مبعملسملمملءم" اخؿزملؾمل٣ّ
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م مؼؽب٦ّؿبمؽبمح٦ّائيمل ماْظـملِعؽملؾب٦ّنؽب مُأوَظِؽ١َّ م، مإكبَظؿملؿبؾملكب٣ّؿب ماظؽملمبمملسؾب مؼؽبظمْلّٖؽبعؾب م، اظؽملمبمملسكب

مسؾّٓمآمب٤ّماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِل" مرج٢ّمإظبمدؿملّٓغممل موجمملء سؾمملسمؼعملزملّٓهم،

معضملؿغملظمًلمملم موطمملنماب٤ّمسؾمملسم)رض٨ّمآمسؽملؾملؼملممل( محمملجهمل ؼبمضسملمملء

مصعملشملّٝم مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ مآ م)صػمل٧ّ مآ مرد٦ّل مدؿملّٓغممل مبلفّٓ

اسؿغملمملص٥ّموخّٕجمظعملسملمملءمحمملجهملماظّٕج٢ّم،موضممللم:ممسضملوملمصمملحنملم

ع٤ّمعرمل٧ّمؼبمحمملجهملمأخؿمل٥ّم"ػّٔاماظعملربمواظضملؾملّٓمب٥ّمضّٕؼنملمؼعمل٦ّلم:م

مظ٥ّمع٤ّمأنمؼضملؿغملّٟمؼبمعلفّٓ مطمملنمخريـبا يمػّٔامحؿ٧ّمؼعملسملؿملؾملممل

م.م"سرملّٕمدؽملني

م

*م*م*
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 تغييــب العقـــل
 

مسػمل٧ّممممممممم مبؾملممل مآ مأغضمل٣ّ ماظيت ماظؽملضمل٣ّ مأػ٣ّ مع٤ّ مواحّٓ اظضملعمل٢ّ

م،ب٢ّمإغ٥ّماظؽملضملؼملهملماظيتممتؿملّٖهمس٤ّمشريهمع٤ّماٌكػمل٦ّضمملتم،اإلغلمملن

م،وٕمؼعملّٟماِّعّٕمسؽملّٓمػّٔامايّٓم،وػ٦ّمعؽملمملطمايلمملبمواظؿغملػملؿملّٟ

م متضملمملظبم: مض٦ّظ٥ّ متغملّٕر ؼبمم،"تؽبضملؿبعمِلػمُل٦ّنؽبمَصػمَلمملَأم"م،"ؼؽبضملؿبعمِلػمُل٦ّنمَأَصػمَلممل"صعملّٓ

ماظضملّٖؼّٖ مم،ع٦ّاضّٝمعؿضملّٓدةمع٤ّمطؿمملب٥ّ م: مِص٨ّمإكبنمبم"وؼعمل٦ّلمدؾقمملغ٥ّ

مم،"اظؽملنبؾملؽب٧ّمِظفمُلوِظ٨ّمَظـمَلؼؽبمملٍتمذؽبِظ١َّ متضملمملظبم: مغّٖلمض٦ّظ٥ّ مِص٨ّمإكبنمبم"وٌممل

مِظفمُلوِظ٨ّمَظـملؼؽبمملٍتموؽباظؽملمبؾملؽبمملركبماظػملَّؿملؿب٢ّكبموؽباخؿبِؿػمَلمملِفموؽباْظفمَلرؿبضكبماظلمبؼملؽبمملوؽباِتمخؽبػمْل٠ّكب

مجؾبؽملؾب٦ِّبؾملكب٣ّؿبموؽبسؽبػمَل٧ّموؽبُضضملؾب٦ّدـبامِضؿملؽبمملعـبمملماظػمل٥َّّؽبمؼؽبّٔؿبُطّٕؾبونؽبمِّٔؼ٤ّؽباظَّم*ماْظفمَلْظؾؽبمملِب

مػؽبّٔؽبامخؽبػمَلعمْلوملؽبمعؽبمملمرؽببمبؽملؽبمملموؽباْظفمَلرؿبضكبماظلمبؼملؽبمملوؽباِتمخؽبػمْل٠ّكبمِص٨ّموؽبؼؽبؿؽبظمَلغملَّّٕؾبونؽب

م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمم،"ماظؽملمبمملركبمسؽبّٔؽبابؽبمَصعمِلؽملؽبمملمدؾبؾؿبقؽبمملغؽب١َّمبؽبمملِرػمًلممل ضممللمغؾؿملؽملممل

م.مم"صؿملؾملمملمؼؿفملع٢ّموٕمصغملؿمل٥ّمبنيمالطؾملمملم٤ٌّموؼ٢ّم"ودػمل٣ّ(م:م

مؼبمممممممم مواظؿّٓبّٕ مظػملؿفملع٢ّ مسعمل٦ّظؽملممل ماظغملّٕؼ٣ّ ماظعملّٕآن وؼلؿقىمل
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مسّٓؼّٓة مم،ع٦ّاضّٝ م: متضملمملظب مض٦ّظ٥ّ مؼؾبّٖؿبِج٨ّماظػمل٥َّّؽبمَأنمبمتؽبّٕؽبمَأَظ٣ّؿب"عؽملؾملممل

مِع٤ّؿبمؼؽبكؿبّٕؾبجؾبماْظ٦ّؽبدؿبقؽبمَصؿؽبّٕؽبىمرؾبَطمملعـبمملمؼؽبفؿبضملؽبػمُل٥ّؾبمثؾب٣ّمبمبؽبؿملؿبؽملؽب٥ّؾبمؼؾبقملؽبظخملّٟؾبمثؾب٣ّمبمدؽبقؽبمملبـبممل

مِب٥ِّمَصؿملؾبزمِلؿملنملؾبمبؽبّٕؽبٍدمِع٤ّؿبمِصؿملؾملؽبمملمِجؾؽبمملللبمِع٤ّؿبماظلمبؼملؽبمملِءمِع٤ّؽبموؽبؼؾبؽملؽبّٖىبلؾبمِخػمَلمملِظ٥ِّ

ِبمملْظفمَلبؿبزملؽبمملركبممؼؽبّٔؿبػؽبنملؾبمبؽبّٕؿبِض٥ِّمدؽبؽملؽبمملمؼؽبغمَلمملدؾبمؼؽبرملؽبمملءؾبمعؽب٤ّؿبمسؽب٤ّؿبموؽبؼؽبزملؿبّٕكبُص٥ّؾبمؼؽبرملؽبمملءؾبمعؽب٤ّؿب

م،"مؼؾبعمَلػملخملنملؾبماظػمل٥َّّؾبماظػملَّؿملؿب٢ّؽبموؽباظؽملمبؾملؽبمملرؽبمإكبنمبمِص٨ّمذؽبِظ١َّمَظضمِلؾؿبّٕؽبًةمِظفمُلوِظ٨ّماْظفمَلبؿبزملؽبمملركبم*

موؼعمل٦ّلمدؾقممل م: مذؽبمملءؽبموؽبَظ٦ّؿبماظصملخمل٢ّمبمعؽبّٓمبمَطؿملؿبّٟؽبمرؽببىب١َّمإكبَظ٧ّمتؽبّٕؽبمَأَظ٣ّؿب"غ٥ّ

مإكبَظؿملؿبؽملؽبمملمَضؾؽبسملؿبؽملؽبمملهؾبمثؾب٣ّمبم*مدؽبِظؿملػمًلمملمسؽبػمَلؿملؿب٥ِّماظرملمبؼملؿبّٗؽبمجؽبضملؽبػمْلؽملؽبمملمثؾب٣ّمبمدؽبمملِطؽملـبمملمَظفؽبضملؽبػمَل٥ّؾب

ممَضؾؿبسملـبممل مم،"ؼؽبِلريـبا م: مدؾقمملغ٥ّ ماْظفمَلرؿبضكبموؼعمل٦ّل مِص٨ّ مؼؽبِلريؾبوا "َأوؽبَظ٣ّؿب

م مَطمملنؽب مَطؿملؿبّٟؽب مِعؽملؿبؾملؾب٣ّؿبمَصؿملؽبؽملؿبصمُلّٕؾبوا مَأذؽبّٓمب مَطمملغؾب٦ّا مَضؾؿبػمِلؾملكب٣ّؿب مِع٤ّؿب ماظَِّّٔؼ٤ّؽب سؽبمملِضؾؽبهمُل

موؽبجؽبمملءؽبتؿبؾملؾب٣ّؿبم مسؽبؼملؽبّٕؾبوػؽبممل مِعؼملمبممل مَأْطؽـبّٕؽب موؽبسؽبؼملؽبّٕؾبوػؽبممل ماْظفمَلرؿبضؽب موؽبَأثؽبمملرؾبوا ُض٦ّمبًة

مَأغؿبظمُللؽبؾملؾب٣ّؿبم مَطمملغؾب٦ّا موؽبَظغمِل٤ّؿب مِظؿملؽبصمْلػمِلؼملؽبؾملؾب٣ّؿب ماظػمل٥َّّؾب مَطمملنؽب مَصؼملؽبممل مِبمملْظؾؽبؿملىبؽملؽبمملِت رؾبدؾبػمُلؾملؾب٣ّؿب

ماظلمبؼملؽبمملِءمِع٤ّؽبمَأغؿبّٖؽبلؽبماظػمل٥َّّؽبمَأنمبمتؽبّٕؽبمَأَظ٣ّؿبم"دؾقمملغ٥ّم:مموؼعمل٦ّلم،ؼؽبصمْلػمِلؼملؾب٦ّنؽب"

مجؾبّٓؽبدفبماْظِفؾؽبممللكبموؽبِع٤ّؽبمَأْظ٦ّؽباغؾبؾملؽبمملمعؾبكؿبؿؽبػمِلظمًلمملمثؽبؼملؽبّٕؽباٍتمِب٥ِّمَصفمَلخؿبّٕؽبجؿبؽملؽبمملمعؽبمملءـب
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ماظؽملمبمملسكبموؽبِع٤ّؽبم*مدؾب٦ّدفبموؽبَشّٕؽباِبؿملنملؾبمَأْظ٦ّؽباغؾبؾملؽبمملمعؾبكؿبؿؽبػمِلّٟفبموؽبحؾبؼملؿبّٕفبمِبؿملّٚفب

مِع٤ّؿبماظػمل٥َّّؽبمؼؽبكؿبرملؽب٧ّمإكبغمبؼملؽبمملمَطّٔؽبِظ١َّمَأْظ٦ّؽباغؾب٥ّؾبمؿؽبػمِلّٟفبعؾبكؿبموؽباْظفمَلغؿبضملؽبمملمكبموؽباظّٓمبوؽبابىب

م.م"مَشظمُل٦ّرفبمسؽبّٖكبؼّٖفبماظػمل٥َّّؽبمإكبنمبماْظضملؾبػمَلؼملؽبمملءؾبمِسؾؽبمملِدِه

مأصقمملب٥ّممممممممممم مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ مآ م)صػمل٧ّ ماظؽمليب مادؿقىمل وط٣ّ

مِع٤ّؽبمإنمب"ؼبمعـ٢ّمض٦ّظ٥ّم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:مم،سػمل٧ّماظؿظملغملري

معؽبمملمحؽبّٓىبثؾب٦ِّغ٨ّم،ماْظؼملؾبلؿبػمِل٣ّكبمعؽبؽب٢ّؾبموؽبإكبغمبؾملؽبمملموؽبرؽبُضؾملؽبمملمعمُلُّٛؼؽبلؿبمَظمملمذؽبفؽبّٕؽبًةماظرملمبفؽبّٕكب

:مماظػمل٥َِّّمسؽبؾؿبّٓؾبمَضممللؽبم،ماْظؾؽب٦ّؽباِديمذؽبفؽبّٕكبمِص٨ّماظؽملمبمملسؾبمَص٦ّؽبَضّٝؽب:ممَضممللؽبم؟مِػ٨ّؽب

ممَضمملُظ٦ّامثؾب٣ّمبم،مَصمملدؿبؿؽبقؿبؿملؽبؿملؿبوملؾبماظؽملمبكؿبػمَلهمُلمَأغمبؾملؽبمملمغؽبظمْلِل٨ّمِص٨ّمَص٦ّؽبَضّٝؽب معؽبمملمحؽبّٓىبثؿبؽملؽبممل:

مَضممللؽبم؟م٥ِّاظػملَّمرؽبدؾب٦ّلؽبمؼؽبمملمِػ٨ّؽب م)صػمل٧ّمآمم،"اظؽملمبكؿبػمَلهمُلمِػ٨ّؽب: وؼعمل٦ّل

ماْظؼملؾبظمْلػمِلّٗؾب:مَضمملُظ٦ّامم،ماْظؼملؾبظمْلػمِلّٗؾب؟معؽبمملمَأتؽبّٓؿبرؾبونؽب"سػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(مِّصقمملب٥ّم:م

مُأعمبِؿ٨ّمِع٤ّؿبماْظؼملؾبظمْلػمِلّٗؽبمإكبنمبم:مَصعمَلممللؽبم،عؽبؿؽبمملعؽبموؽباَلمَظ٥ّؾبمِدرؿبػؽب٣ّؽبماَلمعؽب٤ّؿبمِصؿملؽملؽبممل

م،موؽبِصؿملؽبمململبمِبزملؽباَلٍةماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِلمؼؽب٦ّؿبمؽبمؼؽبفمْلِت٨ّ مػؽبّٔؽبام،مذؽبؿؽب٣ّؽبمَضّٓؿبموؽبؼؽبفمْلِت٨ّموؽبزؽبَطمملٍة

مػؽبّٔؽبام،موؽبضؽبّٕؽببؽبمػؽبّٔؽبام،مدؽبمؽبموؽبدؽبظمَل١َّمػؽبّٔؽبام،معؽبممللؽبموؽبَأَط٢ّؽبمػؽبّٔؽبام،موؽبَضّٔؽبفؽب
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م،مِع٤ّؿبمػؽبّٔؽبامَصؿملؾبضملؿبشمَل٧ّ مَصؽمِلؿملؽبوملؿبمَصكملكبنؿبمحؽبلؽبؽملؽبمملِت٥ِّ،مِع٤ّؿبموؽبػؽبّٔؽبامحؽبلؽبؽملؽبمملِت٥ِّ

مَصشمُلّٕكبحؽبوملؿبمخؽبشمَلمملؼؽبمملػؾب٣ّؿبمِع٤ّؿبمُأِخّٔؽبمسؽبػمَلؿملؿب٥ِّمعؽبمملمؼؾبعمْلسملؽب٧ّمَأنؿبمَضؾؿب٢ّؽبمحؽبلؽبؽملؽبمملتؾب٥ّؾب

م:مم،"اظؽملمبمملركبمِص٨ّمُرّٕكبحؽبمثؾب٣ّمبمسؽبػمَلؿملؿب٥ِّ، مودػمل٣ّ( م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ وؼعمل٦ّل

مخؽبؼملؿبّٗؽبم مؼؽب٦ّؿبملب مُط٢ّمب مِعؽملؿب٥ّؾب مؼؽبطملؿبؿؽبِل٢ّؾب مِبؾؽبمملِبمَأحؽبُِّٓط٣ّؿب مغؽبؾملؿبّٕـبا مَأنمب مَظ٦ّؿب "َأرؽبَأؼؿبؿؾب٣ّؿب

م مؼؽبؾؿبعمَل٧ّمِع٤ّؿب مَظممل م: مَضمملُظ٦ّا م؟ مذؽب٨ّؿبءفب مدؽبرؽبِغ٥ِّ مؼؽبؾؿبعمَل٧ّمِع٤ّؿب مػؽب٢ّؿب دؽبرؽبِغ٥ِّمعؽبّٕمباٍتم،

ذؽب٨ّؿبءفبم،مَضممللؽبم:مَصّٔؽبِظ١َّمعؽبؽب٢ّؾبماظزملمبػمَل٦ّؽباِتماْظكؽبؼملؿبّٗكبم،مؼؽبؼملؿبقؾب٦ّماظػمل٥َّّؾبمِبؾملكب٤ّمبم

م.ماْظكؽبشمَلمملؼؽبممل"

مؼقملطّٓمسؽملمملؼهملماإلدالممبمملظضملعمل٢ّمواحرتاع٥ّممممممممم معممل وؼبمذظ١ّمطػمل٥ّ

وػ٦ّمعمملمم،وت٦ّجؿملؾمل٥ّمظػملضملؽملمملؼهملمب٥ّموايظملمملزمسػملؿمل٥ّم،ظ٥ّموتعملّٓؼّٕهمظعملؿملؼملؿ٥ّ

وأالمغعملّٝمأومشبسملّٝمم،غضملشملػملؾملمملصؽملضملؼمل٢ّمسعمل٦ّظؽملمملمالمم،صبنملمأنمغؿؽملؾ٥ّمظ٥ّ

مواضّٝم مس٤ّ مسعمل٦ّظؽملممل متطملؿملؿملنمل مأو ماٌطملؽملمملرؿملل٨ّ ماظؿؽمل٦ّؼ٣ّ حملمملوالت

مصؿملؾملممل مواظؿفملع٢ّ مضؿملمملدتؾملمملم،ايؿملمملة محل٤ّ مسػمل٧ّ وظؽملقّٕرمم،واظضملؼمل٢ّ

معظملؾمل٦ّمم موػ٦ّ ماظضملعمل٢ّ ماظيتمهرتم ماٌظملمملػؿمل٣ّ مع٤ّ مواحّٓـبا عظملؾمل٦ّعـبممل
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ماظؿ٦ّاط٢ّماٌؼملؿملومل صقل٤ّماظؿ٦ّط٢ّمؼضملينمم،اظؿ٦ّط٢ّماظزملقؿملّّمال

مَظؾملؾب٣ّؿبموؽبَأِسّٓنبوا"عؽملشملػمل٠ّمض٦ّظ٥ّمتضملمملظبم:مع٤ّمم،حل٤ّماِّخّٔمبمملِّدؾمملب

سػملؼملـبمملمبفملنماظعمل٦ّةمػؽملمملمأس٣ّمع٤ّمأنمتغمل٦ّنمم،"ُض٦ّمبٍةمِع٤ّؿبمادؿبؿؽبشمَلضملؿبؿؾب٣ّؿبمعؽبممل

مم،سلغملّٕؼهمل ماظؽملّٙماظعملّٕآغ٨ّمطػملؼملهمل عؽملغملّٕةمم"ض٦ّة"حؿملىملمادؿكّٓم

ظؿرملغملؿمل٢ّماظعمل٦ّةماظضمللغملّٕؼهملمواالضؿزملمملدؼهملمم،إلصمملدةماظضملؼمل٦ّممواظرملؼمل٦ّل

مواىلّٓؼهمل مواظظملغملّٕؼهمل مػّٔم،واظـعملمملصؿملهمل مضبعمل٠ّ معممل مأوموط٢ّ ماظعمل٦ّة ه

مؼقملديمإظؿملؾملمملمأومؼلؾمل٣ّمؼبمهعملؿملعملؾملمملم.م

مث٣ّممممممممم ماِّدؾمملب مبفملضزمل٧ّ مغفملخّٔ مأن مؼضملين ماظؿ٦ّط٢ّ صقل٤ّ

ؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمم،غظمل٦ّضمأعّٕماظؽملؿمملئيملمٓم)سّٖموج٢ّ(

مَطؼملؽبمملمَظّٕؽبزؽبَضغمُل٣ّؿبم،متؽب٦ّؽبطُّػمِل٥ِّمحؽب٠ّمبماظػمل٥َِّّمسؽبػمَل٧ّمتؽب٦ّؽبطَّػمُل٦ّنؽبمَأغمبغمُل٣ّؿبمَظ٦ّؿب"ودػمل٣ّ(م:م

ضممللمأػ٢ّماظضملػمل٣ّمإنمم،"ِبشمَلمملغـبمملموؽبتؽبّٕؾبوحؾبم،مِخؼملؽبمملصـبمملمتؽبطملؿبّٓؾبوم،مّٕؽباظشملَّؿملؿبمؼؽبّٕؿبزؾبقؾب

موتّٕوح متطملّٓو معؾغملّٕةمم،اظشملري موأسرملمملذؾملممل مأوطمملرػممل مع٤ّ وتطملّٓو

م،صؾمل٨ّمتطملّٓوموتّٕوحم،ث٣ّمتضمل٦ّدمػبمملصـبمملمذؾضمل٧ّم،ظػملؾقىملمس٤ّمرزضؾملممل

مإظؿملؾملمملمؼبم والممتغملىملمؼبمأسرملمملذؾملمملموتلفمللمآمأنمؼؾضملىملمبّٕزضؾملممل
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مبمملِّدؾمملب متفملخّٔ مأن مدون مدم،عغملمملغؾملممل مب٤ّموطمملن مسؼملّٕ ؿملّٓغممل

م م: مؼعمل٦ّل مسؽمل٥ّ( مآ م)رض٨ّ مس٤ّمأحّٓؾبط٣ّمؼؽبعملضملؾبّٓنؽبقبمال"اًشملمملب

موؼعمل٦ّلمماظّٕزقم،مرػملنمل مالماظلؼملمملءؽبمأنمسػمِل٣ّؽبموضّٓمارزضين،ماظػملؾمل٣ّ:

م.م"صسملقبهملموالمذػؾـبمملمتؾبؼملشمِلّٕؾب

م

*م*م*
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 املاٍ احلراّ شِ قاتٌ
 

مد٣ّممممممممممم المميغمل٤ّمظضملمملض٢ّمأنمصبمملدلمؼبمأنماٌممللمايّٕام

٥ّمؼبماظّٓغؿملمملمواآلخّٕةم،موأغ٥ّمغمملرمهّٕقمضمملت٢ّم،موأغ٥ّمعّٓعّٕمظزملمملحؾ

موتضملمملظبم: محؿملىملمؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّ م، إكبنمبمم"ج٦ّفمع٤ّمؼفملطػمل٥ّ

ماْظؿملؽبؿؽبمملعؽب٧ّمُزػمْلؼملـب مَأعؿب٦ّؽبالؽب مؼؽبفمْلُطػمُل٦ّنؽب مؼؽبفمْلُطػمُل٦ّنؽبمِص٨ّمبؾبشمُل٦ِّغؾملكب٣ّؿبماظَِّّٔؼ٤ّؽب مإكبغمبؼملؽبممل ممل

م."اماموؽبدؽبؿملؽبزملؿبػمَل٦ّؿبنؽبمدؽبضمِلريـبغؽبمملرـب

مبغمل٢ّمص٦ّرهممممممم مس٤ّمأط٢ّمايّٕام وأذغملمملظ٥ّمموضّٓمغؾمل٧ّماإلدالم

ؼؽبمملمَأؼنبؾملؽبمملماظَِّّٔؼ٤ّؽبمآعؽبؽملؾب٦ّْاماَلمم"غؾملؿملـبمملمضمملرضملـبمملمالمظؾّٗمصؿمل٥ّم،مصعملممللمدؾقمملغ٥ّم:م

تؽبفمْلُطػمُل٦ّْامَأعؿب٦ّؽباَظغمُل٣ّؿبمبؽبؿملؿبؽملؽبغمُل٣ّؿبمِبمملْظؾؽبمملِر٢ّكبمإكبالَّمَأنمتؽبغمُل٦ّنؽبمِتفؽبمملرؽبًةمسؽب٤ّمتؽبّٕؽباضلبم

عؽب٤ّمؼؽبظمْلضملؽب٢ّؿبموؽبم*مملمعىبؽملغمُل٣ّؿبموؽباَلمتؽبعمْلؿؾبػمُل٦ّْامَأغظمُللؽبغمُل٣ّؿبمإكبنمبماظػمّل٥ّؽبمَطمملنؽبمِبغمُل٣ّؿبمرؽبِحؿملؼملـب

مسؾبّٓؿبوؽباغـب موؽبُزػمْلؼملـبذؽبِظ١َّ مغؽبمملرـبممل مغؾبزملؿبػمِلؿمل٥ِّ مَصلؽب٦ّؿبفؽب مسؽبػمَل٧ّماظػمّل٥ِّمممل مذؽبِظ١َّ موؽبَطمملنؽب ا

م.م"امؼؽبِلريـب
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مؼبماظّٓغؿملمملممممممممم مضؿ٢ّمظػملؽملظملّٗموإػالكموتّٓعريمهلممل صفملط٢ّمايّٕام

موبممللمسػمل٧ّمصمملحؾ٥ّمؼبمصقؿ٥ّم،مؼبم مصؾمل٦ّمؼبماظّٓغؿملممل واآلخّٕةم،

م م، مؼبمأع٦ّاظ٥ّ م، مؼبمسّٕض٥ّ م، مَأذؽبّٓنبموؽبَظضملؽب "أوالده ماْظـملِخّٕؽبِة ّٔؽبابؾب

مم.موؽبَأبؿبعمَل٧ّم"

وآط٢ّمايّٕاممالمتلؿفمملبمظ٥ّمدس٦ّةم،مصعملّٓمذطّٕمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّممممممممم

مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ مؼؽبّٓؽبؼؿب٥ِّمؼؽبؼملؾبّٓنبمَأْشؾؽبّٕؽبمَأذؿبضملؽبىملؽبماظلمبظمَلّٕؽبمؼؾبشمِلؿمل٢ّؾبماظّٕمبجؾب٢ّؽبمآ

ماظلمبؼملؽبمملِءمإكبَظ٧ّ مامفب،حؽبّٕؽبموؽبعؽبرملؿبّٕؽببؾب٥ّؾبمحؽبّٕؽبامفب،موؽبعؽبشمْلضملؽبؼملؾب٥ّؾبمرؽببىبمؼؽبمملمرؽببىبمؼؽبممل:

م.م"مِظّٔؽبِظ١َّمؼؾبلؿبؿؽبفؽبمملبؾبمَصفمَلغمب٧ّمِبمملْظقؽبّٕؽبامكب،موؽبُشّٔىبيؽبمحؽبّٕؽبامفب،موؽبعؽبغمْللؽبؾؾب٥ّؾب

مَأِب٨ّمبؿب٤ّم)رض٨ّمآمسؽملؾملؼملممل(مأنمدؿملّٓغمملمدؽبضملؿبّٓمسؽبؾمبمملسلبمابؿب٤ّكبمسؽب٤ّكبومممممم

م مضمملل موؽبضَّمملصلب معؾبلؿبؿؽبفؽبمملبؽبمؼؽبفؿبضملؽبػمَلؽمِل٨ّمَأنؿبماظػمل٥َّّؽبمادؿبعؾبماظػمل٥َِّّ،مرؽبدؾب٦ّلؽبمؼؽبممل:

ُٓم)صؽبػمل٧َّّماظؽملمبِؾ٨ّنبم٥ّؾبَظمَصعمَلممللؽبماظّٓمبسؿب٦ّؽبِة، ممسؽبػمَلؿملؿب٥ِّما م"وؽبدؽبػمل٣َّّؽب( مدؽبضملؿبّٓؾبمؼؽبممل:

م،معؾبلؿبؿؽبفؽبمملبؽبمتؽبغمُل٤ّؿبمعؽبشمْلضملؽبؼملؽب١َّمَأِرنملؿب معؾبقؽبؼملمبٍّٓمماظّٓمبسؿب٦ّؽبِة وؽباظَِّّٔيمغؽبظمْلّٗؾب

ِبؿملؽبِِّٓه،مإكبنمبماْظضملؽبؾؿبّٓؽبمَظؿملؽبعمْلِّٔفؾبماظػملُّعمْلؼملؽبهمَلماْظقؽبّٕؽبامؽبمِص٨ّمجؽب٦ّؿبِص٥ِّمعؽبمملمؼؾبؿؽبعمَلؾمب٢ّؾبمِعؽملؿب٥ّؾبم
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مؼؽب مَأرؿببؽبضمِلنيؽب موؽبَأؼنبؼملؽبمملسؽبؼملؽب٢ّؽب م، موؽباظّٕىببؽبمملماظلنبقؿبومِلمِع٤ّؽبمَظقؿبؼملؾب٥ّؾبمغؽبؾؽبوملؽبمسؽبؾؿبٍّٓم٦ّؿبعـبممل

مبضملّٚمم،م"ِب٥ِّمَأوؿبَظ٧ّمَصمملظؽملمبمملرؾب مؼرتط٦ّن ماظزملممليني مبضملّٚ مطمملن ظّٔا

ماياللمزبمملصهملمأنمتغمل٦ّنمصؿمل٥ّمذؾؾملهملمحّٕامم.

مع٤ّممممممممممم مواآلخّٕ مطؽملّٓة مع٤ّ مأحّٓػؼملممل مرجالن مدبمملص٣ّ وضّٓ

مرد٦ّلما مؼممل م: مصعملممللمأحّٓػؼملممل ٓمهوملمحسملّٕع٦ّتمسػمل٧ّمأرضم،

ؼّٓيم،موضممللماآلخّٕم:مػ٨ّمظ٨ّمورثؿؾملمملمطمملبّٕـبامس٤ّمطمملبّٕم،مصعملممللمظ٥ّم

،مصعملمملل:مم"ػ٢ّمعضمل١ّمع٤ّمبؿملؽملهملم؟"اظؽمليبم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:م

مأضؾ٢ّماظّٕج٢ّمظؿملقػملّٟم،م مصػملؼملممل م، مظؿملّٗمظ١ّمإالمميؿملؽمل٥ّ مصعملممللم: الم،

رد٦ّلمآمإنماظّٕج٢ّمظظملمملجّٕمالمؼؾمملظ٨ّمسػمل٧ّممضممللماآلخّٕم:موآمؼممل

مصعملممللماظؽملمذ٨ّءأيم م:محػملّٟم، أعمملمم"يبم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(

مظؿملػملعملنيمآمسّٖموج٢ّم وآمظؽ٤ّمحػملّٟمسػمل٧ّمذ٨ّءمظؿملفملطػمل٥ّمزػملؼملممل

،موشبؿمملرمع٤ّمص٦ّرماٌممللمايّٕاممثالثمص٦ّرمم"وػ٦ّمسؽمل٥ّمعضملّٕض

مطؽملؼملمملذجم:
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ػ٨ّمأط٢ّماٌممللمايّٕامماظؽملمملتيملمس٤ّماظطملّ٘مد٦ّاءمماألوىل :مممممممم

٢ّمأطمملنمشرملهبمملمؼبماظغمل٣ّمأممؼبماظؽمل٦ّعم،مصظمل٨ّماظغمل٣ّمبؿشملظملؿملّٟماظغملؿمل

أوماٌؿملّٖانمأوماٌعملؿملمملسم،محؿملىملمؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّموتضملمملظبم:م

م*اظَِّّٔؼ٤ّؽبمإكبذؽباماْطؿؽبمملُظ٦ّْامسؽبػمَل٧ّماظؽملمبمملسكبمؼؽبلؿبؿؽب٦ّؿبُص٦ّنؽبمم*وؽبؼؿب٢ّفبمظخملػمْلؼملؾبشمَلظملخملظمِلنيؽبم"

م مؼؾبكؿبِلّٕؾبونؽب مومبزؽبغؾب٦ّػؾب٣ّؿب مَأو مَطمملُظ٦ّػؾب٣ّؿب مَأغمبؾملؾب٣ّمم*وؽبإكبذؽبا مُأوَظِؽ١َّ مؼؽبصمُل٤ّنب َأال

،مأممطمملنمشرملهبمملمؼبماظؽمل٦ّعمد٦ّاءمأطمملنم"ممِظؿملؽب٦ّؿبملبمسؽبصمِلؿمل٣ّلبم*عمبؾؿبضملؾب٦ّثؾب٦ّنؽبم

مأممد مأومخّٓعؿملهملشّٔاءـب مإغؿمملجؿملهمل مأممآالٍت مأممأدواٍت مصؼمل٤ّممواءـب ،

مي٣ّم مأغ٥ّ مسػمل٧ّ محالل مشري ميؼملـبممل مأو مبمملظزملقهمل مضمملرهبا مرضملمملعـبممل ؼؾؿملّٝ

مظؽملظملل٥ّم حاللم،مأومؼؾؿملّٝمذؿملؽـبمملمصمملدّٓـبامسػمل٧ّمأغ٥ّمصقؿملّّمصؾمل٦ّمشمملشوب

٤ّمشرملؽملمملمع"وظػملؼملفؿؼملّٝم،مواظؽمليبم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(مؼعمل٦ّلم:م

حبّٔفماٌظملضمل٦ّلمم"ع٤ّمشّ٘مصػملؿملّٗمعؽملممل"وؼبمرواؼهملمم"صػملؿملّٗمعؽملممل

مصضملػمل٧ّماإلغلمملنمأنمؼّٕاضنملمآم)سّٖم ظؿملرملؼمل٢ّمط٢ّمشّ٘موشرملمملشم،

وج٢ّ(م،موظؿملضملػمل٣ّمأغ٥ّمإنمأصػملوملمع٤ّمسعملمملبماظؽملمملسمؼبماظّٓغؿملمملمصػمل٤ّم
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ؼظملػملوملمع٤ّمسعملمملبمآم)سّٖموج٢ّ(مالمؼبماظّٓغؿملمملموالمؼبماآلخّٕةم،م

مد مسؾملّٓ مؼب ماظػملنب مبمملئضملهمل مابؽملهمل مصؾملؼملؿ٥ّ معممل مب٤ّموػ٦ّ مسؼملّٕ ؿملّٓغممل

مض٦ّع٨ّم م: مأعؾملممل مهلممل مضمملظومل مسؽملّٓعممل مسؽمل٥ّ( مآ م)رض٨ّ اًشملمملب

مأعريم مؼؽمل٥ّ مإٔ م: مأعممله مؼممل مهلممل مصعملمملظومل م، مبمملٌمملء ماظػملنب صمملخػملشمل٨ّ

:مس٤ّمعّٖجماظػملنبمبمملٌمملءم،مصعملمملظوملمهلمملاٌقملعؽملنيمسؼملّٕمب٤ّماًشملمملبم

م:م مؼؽملمملم مؼطملظمل٢ّموال مال موج٢ّ( مصكملنمآم)سّٖ مغمملم مضّٓ إنمطمملنمسؼملّٕ

اَلمإكبَظذمل٥ّؽبمإكبالَّمػؾب٦ّؽبماْظقؽب٨ّنبماْظعمَلؿملنب٦ّمؾبماَلمماظػمّل٥ّؾبم"حؿملىملمؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّم

،موؼعمل٦ّلمدؾقمملغ٥ّمسػمل٧ّمظلمملنمظعملؼملمملنمسػملؿمل٥ّممتؽبفمْلخؾبّٔؾبهؾبمِدؽملؽبهمٌلموؽباَلمغؽب٦ّؿبمفبم"

ؼؽبمملمبؾبؽملؽب٨ّمبمإكبغمبؾملؽبمملمإكبنمتؽب١ُّمِعؿبعمَلممللؽبمحؽبؾمبهمٍلمعىب٤ّؿبمخؽبّٕؿبدؽبللبمَصؿؽبغمُل٤ّمِص٨ّمم"اظلالمم

مؼؽبفمْلِت مِص٨ّماِّرؿبضكب مَأوؿب مِص٨ّماظلمبؼملؽبمملوؽباِت مَأوؿب ماظػمل٥َّّؽبممصؽبكؿبّٕؽبٍة مإكبنمب ماظػمل٥َّّؾب ِبؾملؽبممل

م."مَظشمِلؿملّٟفبمخؽبِؾريفب

اظّٕذ٦ّةمواالخؿالسموط٢ّمأظ٦ّانماحملمملبمملةممايصىرَ ايثاًُْ :ممممم

مع٤ّمالمميػمل١ّم٤ٌّمالم مؼّٓخ٢ّمؼبمبمملبمإسشملمملء موعممل واجملمملعػملهمل
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ؼلؿق٠ّم،مصمملظظمللمملدماٌمملظ٨ّمالمؼعملّٟمسؽملّٓمحّٓودمضؾ٦ّلماظّٕذ٦ّةمأوم

ريمأومتؽملظملؿملضمل٥ّماالخؿالس،مإمنمملمؼرملؼمل٢ّمادؿطملاللماظؽملظمل٦ّذموتّٕبؿملّّماظطمل

ماٌضملؽمل٦ّيم،م مأو ماٌمملدي ماظؽملظملّٝ مأظ٦ّان مع٤ّ مبفمليمظ٦ّن مإصمملدت٥ّ أو

صغمل٢ّمعمملمضبّٓثمع٤ّمذظ١ّمػ٦ّمسنيماظظمللمملدم،مصكملنمادؿظملمملدماظعملمملئ٣ّم

معضملؽمل٦ّؼهملم مأو معمملدؼهمل مادؿظملمملدة مأي مػّٔا مسؼملػمل٥ّ موراء مع٤ّ مأعّٕ سػمل٧ّ

ترتج٣ّمإظبمعمملدؼهملمصؾمل٦ّمآط٢ّمظػمللقوملم،موضّٓمظضمل٤ّمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّمآم

موا ماظّٕاذ٨ّموإٌّترمل٨ّ مودػمل٣ّ( ماظّٔيمسػملؿمل٥ّ ظّٕائّ٘مأيماظ٦ّدؿملّٛ

مؼلضمل٧ّمبؿملؽملؾملؼملمملم.

أخّٔماِّجّٕمسػمل٧ّمسؼمل٢ّمٕمؼعمل٣ّمب٥ّماإلغلمملنممايصىرَ ايثايثُ :ممممم

مصؾضملّٚماظؽملمملسمضّٓم م، موضؿ٥ّ مؼضملشمل٥ّ موٕ مؼؿعملؽمل٥ّ موٕ محبعمل٥ّ مؼِّٟ وٕ

ؼصمل٤ّمأنماحؿؿملمملظ٥ّمسػمل٧ّماظطملؿملمملبمع٤ّمسؼملػمل٥ّمأومػّٕوب٥ّمعؽمل٥ّمأومسّٓمم

مذّٕؼضملهملم ماظضملعملّٓ مأن مغقملطّٓ موػؽملممل م، مدؾملاًل مأعّٕـبا محبعمل٥ّ اظ٦ّصمملء

مأط٢ّمح٠ّماظضملمملع٢ّماٌؿضمل مأنمصمملحنملماظضملؼمل٢ّمإذا مصغملؼملممل مملضّٓؼ٤ّم،

صكملغ٥ّمؼّٓخ٢ّمؼبمدائّٕةمشسملنملمآم)سّٖموج٢ّ(م،مودكشمل٥ّم،محؿملىملم
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م م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّم(: مؼؽب٦ّؿبمؽبمم"ؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملممل مخؽبزملؿبؼملؾبؾملؾب٣ّؿب مأغممل ثالثهمٌل

ؽبؽملؽب٥ّؾب،م اظعمِلؿملمملعؽبهمِل:مرجؾب٢ّفبمأسشمل٧ّمب٨ّمث٣ّمشّٓر،مورج٢ّفبمبمملعؽبمحؾبّٕقبًامصفملَط٢ّؽبم

مصمملد مأجريًا مادؿفمْلجؽبّٕؽب مأجؿبّٕؽبهؾب"ورجؾب٢ّفب موٕمؼؾبضملؿبشمِل٥ِّ مصظمل٨ّمم ؿ٦ّص٧ّمعؽمل٥ّؾب ،

مادؿق٢ّماظضملمملع٢ّماِّجّٕموٕمؼقملدماظضملؼمل٢ّمطمملنممم٤ّم اٌعملمملب٢ّمإذا

إظؿملؾمل٣ّموالمؼّٖطؿملؾمل٣ّمؼ٦ّممم(سّٖموج٢ّ)المؼؽملصملّٕمآموالمؼغملػملؼملؾمل٣ّمآم

مايؿملمملةم مغصملمملم مالخؿ٢ّ موإال ماظ٦ّاجنملم، مععملمملب٢ّ مصمملي٠ّ م، اظعملؿملمملعهمل

مواغظملّٕطمسعملّٓػمملم.

م

*م*م*
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 ادَـــُ ايكــصٓاع
 

مبّٕغمملعيملمتفملػؿملػمل٨ّمأوماظربمممممم غمملعيملماظّٕئمملد٨ّمظػملرملؾمملبمظؿملّٗمذبّٕد

تّٓرؼيبمأومتـعملؿملظمل٨ّمأومدؿملمملد٨ّم،مإمنمملمػ٦ّمبّٕغمملعيملمعؿغملمملع٢ّمإلسمملدةم

معّٝمم م، موثعملمملصهمل موصغملّٕـبا مسػملؼملـبممل ماٌؿؼملؿملّٖة ماٌزملّٕؼهمل ماظرملكزملؿملهمل بؽملمملء

تؾملؿملؽؿؾملمملمظػملؼملرملمملرطهملماإلصبمملبؿملهملمؼبمبؽملمملءماظ٦ّر٤ّم،موػ٦ّمبّٕغمملعيملمعضملّٓم

مبضملؽملمملؼهملمذّٓؼّٓةمظزملؽملمملسهملماظعملمملدة.

مصظملمملتمموسؽملّٓممممممم مت٦ّاصّٕ مع٤ّ مبّٓ مال ماٌلؿعملؾ٢ّ مضؿملمملدات إسّٓاد

م،م مواظ٦ّرؽملؿملهمل م، مواِّعمملغهمل م، ماظعمل٦ّة مؼفملت٨ّمؼبمععملّٓعؿؾملممل م، وععمل٦ّعمملت

واظـعملمملصهملم،مواظعملّٓرةمسػمل٧ّماظؿقؼمل٢ّموسػمل٧ّمادبمملذماظعملّٕارماٌؽملمملدنملم

مصبنملمأنم موصضمل٢ّمعممل ماٌؽملمملدؾهمل ؼبماظ٦ّضوملماٌؽملمملدنملموبمملظشملّٕؼعملهمل

خّٕمؼظملضمل٢ّمؼبماظ٦ّضوملماظّٔيمصبنملمأنمؼظملضمل٢ّمصؿمل٥ّمدونمت٦ّانلبمأومتفمل

معلػمل٣ّم مأب٦ّ ماظضملؼملمملغ٨ّ ماظرملمملسّٕ مؼعمل٦ّل محؿملىمل م، متؾمل٦ّر مأو مرؿملّ٘ أو

ماظّٕواح٨ّم:

مالمتضملفذمل٢ّماظرمل٨ّءمأعمملمموضؿ٥ّ
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 ٧ّنممبمملظ٦ّغذملآوالمتظملؿذمل٥ّمحؿملذملىملم

مع٤ّممممممم مععمل٦ّعني مأػ٣ّ مإظب مأغصملمملرغممل ماظغملّٕؼ٣ّ ماظعملّٕآن مظظملومل وضّٓ

مأوم ماظعمل٦ّةمواِّعمملغهملم، موػؼملممل ععمل٦ّعمملتمإسّٓادماظعملمملدةمواخؿؿملمملرػ٣ّم،

دؾقمملغ٥ّموتضملمملظبمسػمل٧ّمظلمملنممايظملّٜمواظضملػمل٣ّم،محؿملىملمؼعمل٦ّلماي٠ّ

 ذضملؿملنملمسػملؿمل٥ّماظلالممؼبمذفملنمدؿملّٓغمملمع٦ّد٧ّم)سػملؿمل٥ّماظلالم(م"مهملابؽمل

مادؿبؿؽبفمْلجؽبّٕؿبتؽبمعؽب٤ّكبمخؽبؿملؿبّٕؽبمإكبنمبمادؿبؿؽبفمْلِجّٕؿبهؾبمَأبؽبومِلمؼؽبمملمإكبحؿبّٓؽباػؾبؼملؽبمملمَضمملَظوملؿب

ماْظفمَلِعنيؾبماْظعمَل٦ّكبينب م)اظعملزملّٙم: مسػمل٧ّمظلمملنم26" موؼعمل٦ّلمدؾقمملغ٥ّ م، )

ماجؿبضملؽبػمْلؽمِل٨ّّٖمعزملّٕم:م"دؿملّٓغمملمؼ٦ّدّٟم)سػملؿمل٥ّماظلالم(مؼبمزبمملرؾهملمسّٖؼ

مسؽبػمِلؿمل٣ّفبمحؽبظمِلؿملٌّٜمإكبغىب٨ّماْظفمَلرؿبضكبمخؽبّٖؽباِئ٤ّكبمسؽبػمَل٧ّ م: م)ؼ٦ّدّٟ م،م55" )

مصمملِّعمملغهملموحّٓػمملمالمتغملظمل٨ّمواظغملظملمملءةمبالمأعمملغهملمالموّٓيم.م

مصظملمملتمممممممم مت٦ّاصّٕ مع٤ّ مبّٓ مال ماظزملظملؿني مػمملتني مخالل وع٤ّ

وععمل٦ّعمملتمتظملزملؿملػملؿملهملموص٠ّمرؾؿملضملهملماٌؾملؼملهملماظيتمت٦ّط٢ّمإظبمضمملئّٓمأوم

لؽ٦ّظؿملهملموحلمملدؿملهملماٌؾملمملمماٌؽمل٦ّرهملمبؾملمملم،موع٤ّمعلؽ٦ّلمودرجهملماٌ

أػؼملؾملمملم:ماظؿظملمملغ٨ّمواإلخالصمؼبماظضملؼمل٢ّم،مواظعملّٓرةمسػمل٧ّمهؼمل٢ّم

مواظّٕؤؼهملم م، معضملمملىؿؾملممل موحل٤ّ ماِّزعمملت معّٝ مواظؿضملمملع٢ّ م، اظسملطمل٦ّط
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مواظعملّٓرةمسػمل٧ّم مواإلٌمملمممبؿشملػملؾمملتماِّع٤ّماظعمل٦ّع٨ّم، م، اظلؿملمملدؿملهمل

ماىؾملمملتم مدمملئّٕ مواظؿؽمللؿمل٠ّمعّٝ مواظظملّٕؼ٠ّم، اظضملؼمل٢ّمبّٕوحماىؼملمملسهمل

مؼبمعلؿ٦ّىماظ٦ّس٨ّمواظـعملمملصهملم مواظؿؼملؿملّٖ م، واٌقملدلمملتماٌؿؽملمملزّٕة

ماظظملؾمل٣ّم مبضملؼمل٦ّم ماإلدارة مسػمل٣ّ مؼب مؼضملّٕف معممل مصـؼملهمل م، اظضملمملعهمل

وخزمل٦ّصؿملهملماظؿغملمملظؿملّٟم،مذظ١ّمبفملنمؼغمل٦ّنما٦ٌّزّٟمأوماٌلؽ٦ّلم

مج٦ّاغنملم مظغمل٢ّ ماظضملمملم ماظظملؾمل٣ّ مع٤ّ مسمملل معلؿ٦ّى مسػمل٧ّ ماظعملمملئّٓ أو

موتّٓاخالت٥ّم موهّٓؼمملت٥ّ موعرملغملالت٥ّ مبفملرّٕاص٥ّ مواإلٌمملم سؼملػمل٥ّ

بغملمملت٥ّمعّٝماىؾملمملتماِّخّٕىم،مأوماظّٖعالءماآلخّٕؼ٤ّم،موسػمل٧ّموترملممل

مدرجهملم مإظب مؼزمل٢ّ مضّٓ ماظّٔي ماإلدراك مع٤ّ مممغمل٤ّ مضّٓر أسػمل٧ّ

ما٦ٌّطػملهملم مؼبماٌؾملؼملهمل معلؿ٦ّىماظؿؼملؿملّٖ متعملّٓؼّٕ موسػمل٧ّمأض٢ّ اظؿظملّٕد

مآم)صػمل٧ّم مرد٦ّل محّٓؼىملمدؿملّٓغممل مدائؼملـبممل مؼلؿقسملّٕ موأن م، إظؿمل٥ّ

م" م: مودػمل٣ّ( موؽباإلكبعؽبمملمؾبم،مؿملمبِؿ٥ِّرؽبِسمسؽب٤ّؿبموؽبعؽبلؿبؽؾب٦ّلفبمرؽباعلبمُطػملُّغمُل٣ّؿبآمسػملؿمل٥ّ

مسؽب٤ّؿبموؽبعؽبلؿبؽؾب٦ّلفبمَأػؿبػمِل٥ِّمؼبمرؽباعلبموؽباظّٕمبجؾب٢ّؾبم،مرؽبِسؿملمبِؿ٥ِّمسؽب٤ّؿبموؽبعؽبلؿبؽؾب٦ّلفبمرؽباعلب

مرؽبِسؿملمبِؿؾملؽبممل،مسؽب٤ّؿبموؽبعؽبلؿبؽؾب٦َّظهمٌلمرؽباِسؿملؽبهمٌلمزؽبوؿبِجؾملؽبمملمبؽبؿملؿبومِلمؼبموؽباْظؼملؽبّٕؿبَأُةم،مرؽبِسؿملمبِؿ٥ِّ

مؿملمبِؿ٥ِّرؽبِسمسؽب٤ّؿبموؽبعؽبلؿبؽؾب٦ّلفبمرؽباعلبمدؽبؿملىبِِّٓهمعؽبممللكبمؼبموؽباْظكؽبمملِدمؾب مرواه)"
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مؼؽبػمِل٨ّمرؽبجؾب٢ّلبمِع٤ّؿبمعؽبممل،موض٦ّظ٥ّم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:م"م(اظؾكمملري

مؼؽبّٓؾبهؾبماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِلمؼؽب٦ّؿبمؽبمعؽبطملؿبػمُل٦ًّظممل،ماظػمل٥َّّؽبمَأتؽب٧ّمإكبظَّمملمذؽبِظ١َّمَص٦ّؿبقؽبمَصؼملؽبمملمسؽبرملؽبّٕؽبٍةمَأعؿبّٕؽب

مغؽبّٓؽباعؽبهمٌلموؿبدؽبشمُلؾملؽبمملوؽبَأمعؽبػمَلمملعؽبهمٌل،مَأومبُظؾملؽبمملمإكبثؿبؼملؾب٥ّؾبمَأوؿببؽبعمَل٥ّؾبمَأوؿبمِبّٕنبهؾبمَصغمل٥َّّؾبمسؾبؽملؾبعمِل٥ِّمإكبَظ٧ّ

م،موض٦ّظ٥ّم)صػمل٧ّمآمأغبّٓمعلؽملّٓ"م)اْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِلمؼؽب٦ّؿبمؽبمِخّٖؿبيفبموؽبآِخّٕؾبػؽبممل )

م" مِزػمل٥ُّّؾبمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(: مإكبالَّ مِز٢ّمب ماَل مؼؽب٦ّؿبمؽب مِص٨ّمِزػملخمل٥ِّ ماظػمل٥َّّؾب مؼؾبصمِلػملُّؾملؾب٣ّؾب دؽبؾؿبضملؽبهمٌل

مَضػمْلؾؾب٥ّؾب م،موؽبرؽبجؾب٢ّفب مرؽببىب٥ِّ مِص٨ّمِسؾؽبمملدؽبِة مغؽبرملؽبفمَل م،موؽبذؽبمملبوب ماْظضملؽبمملِدلؾب عؾبضملؽبػمل٠َّّفبمماإلكبعؽبمملمؾب

موؽبتؽبظمَلّٕمبَضمملم مسؽبػمَلؿملؿب٥ِّ ماجؿبؿؽبؼملؽبضملؽبممل ِٓ ما مِص٨ّ متؽبقؽبمملبمبممل موؽبرؽبجؾباَلنكب م، ماْظؼملؽبلؽبمملِجِّٓ ِص٨ّ

مإكبغىب٨ّم مَصعمَلممللؽب موؽبجؽبؼملؽبمملللب معؽبؽملؿبزمِلنمٍل مذؽباتؾب ماعؿبّٕؽبَأٌة مَرػمَلؾؽبؿؿب٥ّؾب موؽبرؽبجؾب٢ّفب م، سؽبػمَلؿملؿب٥ِّ

ؽملؿبظمِل٠ّؾبمَأخؽبمملفؾبماظػمل٥َّّؽبم،موؽبرؽبجؾب٢ّفبمتؽبزملؽبّٓمبقؽبمَأخؿبظمَل٧ّمحؽبؿمب٧ّماَلمتؽبضملؿبػمَل٣ّؽبمِذؼملؽبمملُظ٥ّؾبمعؽبمملمتؾب

م(.رواهماظؾكمملري"م)ؼؽبؼمِلؿملؽملؾب٥ّؾبم،موؽبرؽبجؾب٢ّفبمذؽبَطّٕؽبماظػمل٥َّّؽبمخؽبمملِظؿملـبمملمَصظمَلمملضؽبوملؿبمسؽبؿملؿبؽملؽبمملهؾب

م
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 االحنًاز اإلجيابٌ
 

مؼّٔػنملمممممممممممم ماظضملعمل٢ّمأولمعممل مضّٓمؼّٔػنملمصؿمل٥ّ م عظملؾمل٦ّمماالسبؿملمملز

إظبماٌضملؽمل٧ّماظلػمليبمظالسبؿملمملزماظّٔيمضّٓمؼظملؾمل٣ّمسػمل٧ّمأغ٥ّمظ٦ّنمع٤ّم

مآٌّا مأو ماجملمملعػملهمل مأو ما٦ٌّااظؿؾضملؿملهمل محؿ٧ّ مأو موسّٓممءراة م، عهمل

مب٢ّمإنم م، ماظؿؾضملؿملهمل ماظؾضملّٚمبمملالدؿعملاللمال مسؽملّٓ مؼظمللّٕ مضّٓ االسبؿملمملز

اظؾضملّٚمضّٓمؼظملؾمل٣ّمسّٓمماالسبؿملمملزمسػمل٧ّمأغ٥ّمغظملّٚماظؿملّٓمغظملسملـبمملمطمملعالم

ع٤ّمأيمحّٓؼىملمإصبمملب٨ّمسؼمل٤ّمؼغمل٦ّنمبؿملّٓهمععملمملظؿملّٓماِّع٦ّرمسػمل٧ّم

مؼظملؾمل٣ّم مضّٓ مب٢ّ م، مدػملشمل٦ّي مأو متؽملظملؿملّٔي مأو مإداري معلؿ٦ّى أي

ماالسبؿمل مسّٓم ماى٦ّاغنملماظلػملؾؿملهملماظؾضملّٚمأن مإبّٕاز مؼضملينمصعملّٛ مملز

م.ؼؽملقلّٕمأومؼؽملقزملّٕمؼبمبمملبمإبّٕازماٌـمملظنملمضّٓموأنماظؽملعملّٓمظّٓؼ٥ّم

مظّٓىمممممممممممم ماٌؿّٖن ماٌؽملزملّٟ مايعملؿملعمل٨ّ ماظؽملعملّٓ مأن سػمل٧ّ

مواظّٕديءاٌؿكزملزملنيمآٌّضعمل مبنيماىؿملّٓ ،ممنيمؼضملينماظؿؼملؿملؿملّٖ

إنماإلغزملمملفمؼبماظؽملعملّٓمؼضملينمأنمغعمل٦ّلم٤ٌّمأحل٤ّمأحلؽملوملمو

مو مؼّٓؼ٥ّ مسػمل٧ّ موغرملّٓ مأومغلمملغّٓه مأدفملت مضزملّٕ مأو مأدمملء مو٤ٌّ ،
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م،موغفملخّٔمسػمل٧ّمؼّٓؼ٥ّم.ضزملّٕت

ماظّٕذمملدممممممممم مرّٕؼ٠ّ مذظ١ّمإظبمبؿملمملن ماظؽملمملضّٓ معؾملؼملهمل متؿفمملوز وضّٓ

وضّٓمتؿؽملمملولماِّعّٕممواظلؾؿمل٢ّماِّعـ٢ّمٌضملمملىهملموح٢ّماٌرملغملالتم

م مسػمل٧ّمبمملظؿقػملؿمل٢ّ ماظعملّٕار معؿكّٔ معلمملسّٓة مضزملّٓ مواظّٕصّٓ واظؿظمللري

ماٌؽملمملدنملم ماظعملّٕار مادبمملذ موتعملّٓؼ٣ّمرؤىمعؿضمل، زاوؼهملمموضمل٢ّمّٓدة

مظّٓىمعؿكّٔماظعملّٕارمأودّٝموأص٦ّبموأدقم.مواظّٕؤؼهملمماظؽملصملّٕ

مغمممممممممم مأن موميغمل٤ّ مامعملل٣ّ مضلؼملنيم: مالاالسبؿملمملز لػمليبماظسبؿملمملز

وػ٦ّممذظ١ّماالسبؿملمملزماِّسؼمل٧ّماظّٔيمؼضملينماظؿؾضملؿملهملماٌعملؿملؿهملم،موػ٦ّم

م ماظرملكزملؿملهمل ماٌؽملظملضملهمل ماظّٔيمهغملؼمل٥ّ اظيتمتسملّٕبمذظ١ّماالسبؿملمملز

مايمملئّٛ مسّٕض ماظضملمملعهمل ماالسبؿملمملزمبمملٌزملػملقهمل مذظ١ّ موػ٦ّ ،

ماظيتمتغمل٦ّنمرمملسهملم ماإلرػمملبؿملهملمواٌؿرملّٓدةم، ظػملفؼملمملسمملتماهلّٓاعهمل

اِّعريمأومإٌّذّٓمصؿملؾملمملمرمملسهملمسؼملؿملمملءم،مأومتػمل١ّماظيتمتزمل٢ّمبمملظؾرملّٕمم

اظضملمملدؼنيمظّٓىمبضملّٚماِّؼّٓوظ٦ّجؿملمملتمإظبمدرجهملمسزملؼملهملماِّغؾؿملمملءم

صبمملدظ١ّمؼبمغّٙمضّٕآغ٨ّمضّٓمأومعمملمص٦ّضؾملمملم،محبؿملىملمإنمأحّٓػ٣ّم

مثمملبوملموال مغؾ٦ّيمصقؿملّّ مهمملورهممأو مأو متؽملمملضرمل٥ّ ؼلؼملّّمظ١ّمأن
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ماالسبؿملمملزماظلػمليبمػ٦ّم م، ح٦ّلمطالممذؿملك٥ّمأومأعريهمأومعّٕذّٓهم

مصؾمل٣ّم مأو مظػملضملعمل٢ّ مإسؼملمملل مدون ماظضملمملرظملهمل مذبّٕد مهغملؼمل٥ّ اظّٔي

م م، مظػملؼملزملػملقهمل متعملّٓؼّٕ مأو ماينملموظػملؼمل٦ّضّٟ مؼغمل٦ّن ماظّٔي ػ٦ّ

مواظؾطملّٚمصؿمل٥ّمذكزملؿملـبمملمالمعؾملؽملؿملـبمملموالمع٦ّض٦ّسؿملـبمملم.

مذظ١ّمممممممم م مصؾمل٦ّ ماإلصبمملب٨ّ ماالسبؿملمملز ممأعممل اٌؽملؾملف٨ّماالسبؿملمملز

اظ٦ّرينماظّٔيمؼزملنملمم،مػ٦ّمذظ١ّماالسبؿملمملزماٌؾملينما٦ٌّض٦ّس٨ّ

م موؼّٓورمعضملؾملمملمحؿملىملمدارتم، ػ٦ّمؼبمعزملػملقهملماظ٦ّر٤ّموؼضملؼمل٢ّمهلممل

االسبؿملمملزمظػمل٦ّر٤ّموبغمل٢ّمض٦ّةموحل٣ّموبالمأدغ٧ّمتّٕددمأومت٦ّجّٗم

مأوضمملتم مؼب مدؿملؼملممل موال ماٌرتبزملني مع٦ّاجؾملهمل مؼب مدب٦ّف أو

ما مذظ١ّ موػ٦ّ م، ماظؿقّٓؼمملت موذّٓة مواحمل٤ّ السبؿملمملزماظرملّٓائّٓ

مسػمل٧ّم مودمملعـبممل مونضملػمل٥ّ مب٥ّ موأنمغظملكّٕ اظّٔيمصبنملمأنممنؿمل٢ّمإظؿمل٥ّ

مظػملق٠ّم ماٌشملػمل٠ّ ماالسبؿملمملز م، مواظظملكّٕ مبمملظضملّٖة معضمل٥ّ مغرملضملّٕ صّٓورغممل

موط٢ّمع٤ّمؼضملؼمل٢ّم ماظ٦ّر٤ّم، موٌزملػملقهمل م، حؿملىملمطمملنموطؿملّٟمدار

مظزملمملحلمػّٔاماظ٦ّر٤ّم.

موعقملدلمملتمممممممم مض٦ّى مإظب ماالسبؿملمملز مػ٦ّ ماإلصبمملب٨ّ االسبؿملمملز
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مواظ٦ّرؽملؿمل مواالسؿّٓال ماٌؿشملّٕفماظ٦ّدشملؿملهمل ماظظملغملّٕ مع٦ّاجؾملهمل مؼب همل

مرؾؿملضملؿؾمل٣ّم موطرملّٟ م، ماظؿشملّٕف مودسمملة ماٌؿشملّٕصهمل واىؼملمملسمملت

وتظملؽملؿملّٓمأصغملمملرػ٣ّموسّٓمممتغملؿملؽملؾمل٣ّمع٤ّمععملمملظؿملّٓماِّع٦ّرماظلؿملمملدؿملهملمأوم

ماإلدارؼهملمأوماظظملغملّٕؼهملمأوماظـعملمملصؿملهملمأوماظّٓس٦ّؼهملم.

وضّٓمأطّٓتمؼبمظعملمملءات٨ّماٌؿضملّٓدةمبؽملكؾهملمع٤ّمخريةمذؾمملبمممممممم

مػ٣ّ موورؽملؿملهمل مووسؿملـبممل مصؾملؼملـبممل مؼبممعزملّٕ ماظّٕئمملد٨ّ ماظربغمملعيمل ذؾمملب

موعزملػملقهملم ماظ٦ّر٤ّ مإظب مغؽملقمملز معبؿملضملـبممل مأغؽملممل ماِّول عقملمتّٕػ٣ّ

اظ٦ّر٤ّم،موجّٖءمع٤ّماسبؿملمملزغمملمهلّٔاماظ٦ّر٤ّمػ٦ّماسبؿملمملزغمملمظػملؿؼملغملنيم

مصبضمل٢ّمعؽملؾمل٣ّم مسمملظؿملـبممل متّٓرؼؾـبممل ظػملرملؾمملبماظ٦ّاس٨ّموتفملػؿملػملؾمل٣ّموتّٓرؼؾؾمل٣ّ

مواٌلؿعملؾ٢ّم مؼبمايمملضّٕ موضمملدة مبمملظ٦ّر٤ّ ماظؽملؾمل٦ّض مؼب ذّٕطمملء

م موصفملعػملؽملممل مؼبمآمسّٖ مث٣ّ مؼبمعلؿعملؾ٢ّمج٢ّ موأعػملؽملممل م، مطؾري صؿملؾمل٣ّ

ماظلؿملمملدؿملهملمايغملؿملؼملهملموسػمل٧ّمرأدؾملمملم أصسمل٢ّمٌزملّٕمؼبمز٢ّمضؿملمملدتؾملممل

مأع٢ّم موورؽملؿملؿ٥ّ محبغملؼملؿ٥ّ ماظلؿملل٨ّ ماظظملؿمملح مسؾّٓ ماظّٕئؿملّٗ دؿملمملدة

م.مملؤلموإظبمعّٖؼّٓمع٤ّماالسبؿملمملزمظػمل٦ّر٤ّطؾريمؼّٓس٦ّمإظبماظؿظمل

*م*م*
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 االتسإ ايصًاشٌ
مم

مصقنملماظؿؽملمملمممممممم م م، ػ٨ّمذشملّٛماالتّٖانمعشملػمل٦ّبمؼبمط٢ّمذ٨ّء

مسؾمملسم مب٤ّ مآ مسؾّٓ مظلؿملّٓغممل مضؿمل٢ّ موضّٓ م، ماظ٦ّدّٛ ماِّع٦ّر خري

)رض٨ّمآمسؽملؾملؼملممل(م:مػ٢ّموّٓمػّٔاماٌضملؽمل٧ّمؼبمطؿمملبمآم)سّٖم

م" متضملمملظبم: مض٦ّظ٥ّ م: مع٦ّاضّٝ مؼبمأربضملهمل مغضمل٣ّ مصعملممللم: م، موؽبَظمملموج٢ّ(

مَصؿؽبعمْلضملؾبّٓؽبماْظؾؽبلؿبِّٛمُط٢ّمبمتؽبؾؿبلؾبشمْلؾملؽبمملموؽبَظمملمسؾبؽملؾبعمِل١َّمإكبَظ٧ّمعؽبطملؿبػمُل٦َّظهمًلمؼؽبّٓؽبَكمتؽبفؿبضملؽب٢ّؿب

م"وؽباظَِّّٔؼ٤ّؽبمعؽبػمُل٦ّعـبممل م: مدؾقمملغ٥ّ موض٦ّظ٥ّ م"، مَظ٣ّؿبمَأغؿبظمَلعمُل٦ّامإكبذؽبامعؽبقؿبلؾب٦ّرـبا

موؽبَظمملمَض٦ّؽباعـبمملم"،موض٦ّظ٥ّمتضملمملظبم:م"مذؽبِظ١َّمبؽبؿملؿب٤ّؽبموؽبَطمملنؽبمؼؽبعمْلؿؾبّٕؾبواموؽبَظ٣ّؿبمؼؾبلؿبّٕكبُص٦ّا

دؽبِؾؿملػمًلمملم"،موض٦ّظ٥ّممذؽبِظ١َّمبؽبؿملؿب٤ّؽبموؽبابؿبؿؽبّٞكبمِبؾملؽبمملمتؾبكؽبمملِصوملؿبموؽبَظمملمِبزملؽبػمَلمملِت١َّمتؽبفؿبؾملؽبّٕؿب

مبؽبؿملؿب٤ّؽبمسؽب٦ّؽبانفبمِبغمْلّٕفبموؽبَظمملمَصمملركبضفبمَظمملمبؽبعمَلّٕؽبٌةمإكبغمبؾملؽبمملمؼؽبعمُل٦ّلؾبمإكبغمب٥ّؾبمممللؽبَضمدؾقمملغ٥ّم:م"

متؾبقملؿبعؽبّٕؾبونؽب"م.معؽبمملمَصمملْصضملؽبػمُل٦ّامذؽبِظ١َّ

مؼغمل٦ّنمأنمسل٧ّم،معمبمملمػ٦ّغـبمملمحؾؿملؾ١ّموطمملغوملماظضملّٕبمتعمل٦ّل:مأحؾنمل

مؼغمل٦ّنمأنمسل٧ّم،معمبمملمػ٦ّغـبمملمبطملؿملسمل١ّموأبطملّٚم،معمبمملمؼ٦ّعـبمملمبطملؿملسمل١ّ
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مظمؼ٦ّعـبمملمحؾؿملؾ١ّ موؼعمل٦ّظ٦ّنم: م، مدائ٣ّموالمعمبممل ؿملّٗمؼبماظلؿملمملدهملمسّٓوقب

مصّٓؼ٠ّمدائ٣ّم،مصؼملمملمأدّٕعمتعملػملؾمملتؾملمملموأطـّٕمه٦ّالتؾملمملم.

مؼبمدػملهملمممممم ماظؾؿملّٚمطػمل٥ّ متسملّٝ مأن مؼؽملؾطمل٨ّ مال م: مأؼسملـبممل مضمملظ٦ّا وضّٓ

معغملمملدنملم متغمل٦ّن مصعملّٓ م، مطػمل٥ّ مبّٔػمملب٥ّ مزبمملرّٕة مصؾمل٨ّ م، واحّٓة

مسػمل٧ّم متؾبرملغمل٢ّ مضّٓ مظغملؽملؾملممل مدّٕؼضملهمل مأو مسمملجػملهمل مايمملد االدؿعملشملمملب

مس م، مصمملدحهمل مخلمملئّٕ مأومآٌّىماظؾضملؿملّٓ ماالدؿعملالل مأنمضسملمملؼممل ػمل٧ّ

اظؿؾضملؿملهملمتؿضملػمل٠ّممبّٓىماإلرادةمواظعملّٓراتمواٌػملغملمملتماظيتمتؾملؿمللملم

مصمملحؾؾملمملمظالدؿعملاللمأومتّٓصضمل٥ّمإظبماظؿؾضملؿملهملم.

واظؿمملبّٝمالمضّٕارمظ٥ّم،موإنمتصملمملػّٕمبفملغ٥ّمصمملحنملمضّٕارمجّٕيءمأوممممممم

ماٌؿّٖنمإمنمملم ماٌلؿعمل٢ّ موايّٕ م، معؿؾ٦ّس٥ّ مضّٕار مع٤ّ مصعملّٕاره م، حّٕ

ع٦ّضضملؾملمملم،موضبلنملمظغمل٢ّمضّٕارمحلمملب٥ّم،مؼعملّٓرمظعملّٓع٥ّمضؾ٢ّماًشمل٦ّم

وػّٔاماظؽمل٦ّعمع٤ّماِّصّٕادمواظّٓولمضبلنملمظ٥ّمأظّٟمحلمملبمحؿ٧ّم

موظؿملّٗماظعملّٕارم م، ماإلرادة متضملّٕضمظػملسملطمل٦ّطموربمملوالتمطلّٕ وإن
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محؿ٧ّم م٤ٌّمؼؿقؼمل٢ّمأطـّٕ مػ٦ّ مإمنممل مؼسملطملّٛمأطـّٕ ايعملؿملعمل٨ّم٤ٌّ

م،م معسملمملد مضطملّٛ مإظب ماظسملطملّٛ ماظؾضملؿملّٓ مآٌّى مسػمل٧ّ موظ٦ّ ضب٦ّل

مأيمض موممله معؽملمملسهمل مظّٓؼ٥ّ مإالموتؿغمل٦ّن مصمملظضملمملٕمالمضبرتم م، طمل٦ّط

مسػمل٧ّمأنم اِّض٦ّؼمملءموأصقمملبماظعملّٕارمواإلراداتماظعمل٦ّؼهملماظزملػملؾهملم،

ٔهملمصًّٕضمملمواضقـبمملمبنيماظعملّٕارماُيّٕقبماٌلؿعمل٢ّموبنيماظؿؾمل٦ّرموادبمملذم

خشمل٦ّاتمأومإجّٕاءاتمشريمعّٓرودهملمتؽملؿيملمس٤ّماغظملضملمملالتمرمملرئهملم

متفملخّٔم ماظيتمضّٓ م ماٌؿضملعملػملهمل مشري ماِّصضملمملل مبّٕدود متغمل٦ّن معممل أذؾ٥ّ

ماِّذكمملصممصمملحؾؾملممل مأعممل م، ماظالرجضملهمل مأو ماهلمملوؼهمل مرّٕؼ٠ّ إظب

اٌؿّٖغ٦ّنمغظمللؿملهبمملموصغملّٕؼهبمملماٌقملدلؿمل٦ّنماظّٔؼ٤ّمؼؾبضملؼملػمل٦ّنمسعمل٦ّهل٣ّمؼبم

مؼغمل٦ّغ٦ّنم معممل مصطملمملظؾـبممل ماظعملّٕاراتم، مضؾ٢ّمادبمملذ مؼضملّٕضمسػملؿملؾملممل ط٢ّمعممل

ؼبمعفملع٤ّمع٤ّماالغّٖالقمواظؿ٦ّرطمصؿملؼملمملمؼغملمملدمهل٣ّمأومؼؾبضملؼمل٢ّمسػمل٧ّم

مجّٕػ٣ّمإظؿمل٥ّمأومت٦ّرؼشملؾمل٣ّمصؿمل٥ّم.م

نماظلؿملمملد٨ّمؼضملينماظرتطؿملّٖمسػمل٧ّماظؾؽملمملءمالماهلّٓمم،مسػمل٧ّماالتّٖاممممممم
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مسػمل٧ّمأنمؼغمل٦ّنمظ١ّمعرملّٕوعمتؿؾؽملمملهموهل٤ّم اظضملؼمل٢ّمالماظغملالمم،

متل٦ّؼعمل٥ّم،مالمأنمتؾينمط٢ّمنمملحمملت١ّمسػمل٧ّمػّٓمماآلخّٕؼ٤ّم.م

ماظ٦ّاضّٝمممممم مبني ماظظملّٕق مغّٓرك مأن مؼضملين ماظلؿملمملد٨ّ االتّٖان

عمملمواٌـممللم،مبنيماظؿؽملصملريمواظؿشملؾؿمل٠ّم،مبنيمعمملمميغمل٤ّمأنمؼغمل٦ّنمو

مػ٦ّمطمملئ٤ّم.م

االتّٖانماظلؿملمملد٨ّمؼضملينمأنمتضملؼمل٢ّمسػمل٧ّمبؽملمملءمغصملّٕؼهملمدؿملمملدؿملهملممممممم

متؽمللنملمإظؿمل١ّمالم مظػملؿشملؾؿمل٠ّمواظؿقعملؿمل٠ّمسػمل٧ّمأرضماظ٦ّاضّٝم، ضمملبػملهمل

مع٤ّم موؼغمل٦ّنمهلممل مظ١ّم، مبمملرزة محبؿملىملمتغمل٦ّنمسالعهمل م، إظبمشريك

مسػمل٧ّمعؽملمملػيملم م مأنمتلشمل٦ّ مال م، مميؿملّٖكمس٤ّمد٦ّاك اًزملمملئّٙمعممل

ممملمتّٖس٣ّمأغ٥ّمعؽملؾمليملمجّٓؼّٓ.ماآلخّٕؼ٤ّمدشمل٦ّـبامتػملظمل٠ّمع٤ّمػّٔاموذاكمع

متشملؾؿملعملؾملمملمممممم مؼؿ٣ّ معّٓرودهمل مخشملهمل مسػمل٧ّ مؼعمل٦ّم مايعملؿملعمل٨ّ اٌؽملؾمليمل

مظػملؿضملمملع٢ّمعّٝم مضمملبػملهمل م، مسػمل٧ّمأنمتغمل٦ّنمعّٕغهمل سػمل٧ّمأرضماظ٦ّاضّٝم،

مإظبم منمملحؾملممل مؼقملدي محبؿملىمل م، مواٌلؿفّٓات اٌلؿقّٓثمملت
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هعملؿمل٠ّماِّػّٓافماٌؽملرمل٦ّدةم،موؼرملغمل٢ّمعالعّّماٌؽملؾمليملماظؿشملؾؿملعمل٨ّم

غمل٤ّمأنمترتكمبزملؼملهملمؼبمدغؿملمملموعضملمملٕمآٌّردهملماظلؿملمملدؿملهملماظيتممي

اظؽملمملسموهظملّٕماد٣ّمصمملحؾؾملمملمأومأصقمملبؾملمملمؼبمذاطّٕةماظؿمملرؼّْم،موالم

مميغمل٤ّمأنمؼؿ٣ّمذظ١ّمظطملريماٌؿّٖغنيمصغملّٕؼهبمملموغظمللؿملهبمملمودؿملمملدؿملهبممل.

مسػمل٧ّممممممم ماظعملّٓرة مظّٓؼ١ّ متغمل٦ّن مأن مؼضملين ماظلؿملمملد٨ّ االتّٖان

موأالم احؿؼملممللماظسملطمل٦ّطمواعؿزملمملصماظزملّٓعمملتموومملوزماِّزعمملت،

مإظبمأضزمل٧ّ موضّٓممتّٔػنملم م، معؽمللمملًضممل مأو معظملّٕقبًرممل مأو اظشملّٕفمعظملًّٕرممل

مبفملحّٓم مأعلغملومل مأغومل مصكملن م، موودّٛ مرّٕصمملن مذ٨ّء مظغمل٢ّ ضمملظ٦ّا

اظشملّٕصنيمعممللماآلخّٕمم،موإنمأغوملمأعلغملوملمبمملظ٦ّدّٛمادؿعملمملممظ١ّم

اظشملّٕصمملنم،مايمملظهملماظ٦ّحؿملّٓةماظيتمميغمل٤ّمأنممتل١ّمصؿملؾملمملمبشملّٕفم

موؼغمل٦ّنمم٨ّوبعمل٦ّةمػ حؿملىملمتغمل٦ّنمعزملػملقهملماظ٦ّر٤ّمؼبمرّٕفمعممل

م مغبال ماآلخّٕ متّٕددماظشملّٕف مأدغ٧ّ موبال مصؾملؽملممل م، مسػملؿمل٥ّ مسؾؽـبممل أو

مإعلمملكم مدون مأسّٓائ٥ّ مع٦ّاجؾملهمل موؼب ماظ٦ّر٤ّ مطظملهمل مؼب دؽملغمل٦ّن

ماالتّٖانمإٌّنم مصمملالتّٖانماٌشملػمل٦ّبمػ٦ّ مع٤ّماٌؽملؿزملّٟم، ظػملضملزملممل
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اظّٔيمطبّٓممعزملمملحلماظ٦ّر٤ّموؼّٓورمعضملؾملمملمحؿملىملمدارتموؼغمل٦ّنم

مؼبمخّٓعؿؾملمملمأؼؽملؼملمملموطؿملظملؼملمملموعؿ٧ّمتضملؿملؽملوملم.

م

*م*م*
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 ٌاجلُاٍ احلكًكٌ وايصدام احلكًك
 

موعبممللماظؽملظملّٗم،مممممممم م، اىؼملممللمايعملؿملعمل٨ّمػ٦ّمعبممللماى٦ّػّٕ

وعبممللماظّٕوحم،موعبممللماًػمل٠ّم،موعبممللماظضملعمل٢ّم،مصكملذاماغسمل٣ّم

مإذام ماإلغلمملن مأعب٢ّ مصؼملممل م، ماٌصملؾملّٕ ماىؼملممللمعبمملل إظبمػّٔا

موعصملؾملّٕػمملم ماظؽملظملّٗ معبمملل مأن مشري م، معضملممل موزبربه معصملؾملّٕه دّٕك

ػملؿمل٥ّمعّٓارمومس٦ّػمملمػ٦ّماٌعملّٓمموػ٦ّماِّسػمل٧ّمضؿملؼملهملمواِّبضملّٓمأثّٕـباموس

اظؿظملمملض٢ّمايعملؿملعمل٨ّم،محؿملىملمؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:م

مإكبَظ٧ّم إكبنمبم" مؼؽبؽملؿبصمُلّٕؾب موؽبَظغمِل٤ّؿب م، موؽبَأعؿب٦ّؽباِظغمُل٣ّؿب مإكبَظ٧ّمصؾب٦ّؽبركبُط٣ّؿب مؼؽبؽملؿبصمُلّٕؾب مَظممل اظػمل٥َّّؽب

موؽبَأسؿبؼملؽبمملِظغمُل٣ّؿب معزملشملظمل٧ّمُضػمُل٦ِّبغمُل٣ّؿب ماظغملؾري ماظضملّٕبؿملهمل مأدؼنمل موؼعمل٦ّل م، "

لظملهملماٌؾملّٕ"م:مصمملدقماظّٕاصضمل٨ّمؼبمععملممللمظ٥ّمهوملمسؽمل٦ّانم"ؼبمصػمل

مأخالقم مؼب موجؾملؾملممل معبمملل مسػمل٧ّ مطمملغومل مع٤ّ ماظؽمللمملء مخري إن

م م، مثمملظـبممل مـب معبمملال موطمملنمسعملػملؾملممل مإنمأصمملبوملمطفؼملممللموجؾملؾملممل صؾملّٔه

متضملؿربم مإذ مؼلّٕت; مث٣ّ مؼلّٕت، مث٣ّ مسػملؿمل٥ّ، مؼلّٕت ماظغملّٟء اظّٕج٢ّ

غظمللؾملمملمإغلمملغممًلمؼّٕؼّٓمإغلمملغممًل،مالمعؿمملسممًلمؼشملػملنملمذمملرؼممًل،موػّٔهمالمؼغمل٦ّنم
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مدظؿملاًل مإال مؼبمعؾملّٕػممل، مؼبمرخّٙماظعملؿملؼملهمل ماظعملؿملؼملهمل مارتظملمملع مسػمل٧ّ

م.سعملػملؾملمملمودؼؽملؾملممل

م"إكبذؽبامممممممم م: مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ مآ م)صػمل٧ّ مغؾؿملؽملممل معؽب٤ّؿبمَأتؽبمملُط٣ّؿبموؼعمل٦ّل

ماَِّرؿبضكبمِص٨ّمِصؿؿبؽملؽبهمٌلمتؽبغمُل٤ّؿبمتؽبظمْلضملؽبػمُل٦ّامإكبظَّمملمَصّٖؽبوىبجؾب٦ّهؾبم،موِدؼؽملؽب٥ّؾبمتؽبّٕؿبضؽب٦ّؿبنؽبمخؾبػمُلعمَل٥ّؾب

م(مموؽبَصلؽبمملدفب مودػمل٣ّ ماذرتطماظؽمليبم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ مصعملّٓ م، سؽبّٕكبؼّٚفب"

ؼ٤ّمسػمل٧ّمأنمؼغمل٦ّنمعّٕضؿملهبمملمالمأيماظّٓؼ٤ّمطمملنم،مواًػمل٠ّمسػمل٧ّماظّٓ

موضممللم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّم مالمأيماًػمل٠ّمطمملنم، أنمؼغمل٦ّنمعّٕضؿملـبممل

ممِظفمَلرؿببؽبّٝلبماْظؼملؽبّٕؿبَأُةمتؾبؽملؿبغمَلّّؾبمودػمل٣ّ(م:م" م،موؽبِظفؽبؼملؽبمملِظؾملؽبمملم،موؽبِظقؽبلؽبِؾؾملؽبمملم،مِظؼملؽبمملِظؾملؽبممل:

م.ؼؽبّٓؽباَكم"ممتؽبّٕكببؽبوملؿبماظّٓىبؼ٤ّكبمِبّٔؽباِتمَصمملْزظمَلّٕؿبم،موؽبِظِّٓؼؽمِلؾملؽبممل

واظلقملالماظّٔيمؼشملّٕحمغظملل٥ّم:مٌمملذاماظّٓؼ٤ّمواًػمل٠ّمأوالم؟مممممممم

مضؾ٢ّم ماى٦ّػّٕ مأن مواإلجمملبهمل م، مواٌصملؾملّٕ ماظرملغمل٢ّ معبمملل وضؾ٢ّ

اٌصملؾملّٕم،وأنماىؼملممللمأعّٕمغليبموضمملب٢ّمظػملؿطملؿملريمأوماظّٖوالم،مأعمملم

ماظّٓؼ٤ّمواًػمل٠ّمصؾملؼملمملماٌضملّٓنماِّصؿمل٢ّماظّٔيمالمؼزملّٓأمأبّٓـبا.

مأدمملمممممممم مسػمل٧ّ ماالخؿؿملمملر مطمملن مظ٦ّ م،مصؼملمملذا مصقلنمل سماىؼملمملل

مالمتّٕاهمعبؿملاًلم ماظؿمل٦ّممرمبممل متّٕاهمعبؿملاًل واىؼملممللمأعّٕمغليبموعممل
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مرأتم مأعب٢ّمأو مذظ١ّماعّٕأة مرأىماظرملمملبمبضملّٓ مظ٦ّ موعمملذا م، شّٓـبا

ماىؼملممللمعمملم مسّٕضمهلّٔا مظ٦ّ مب٢ّمعمملذا م؟ مأعب٢ّمعؽمل٥ّ مذمملبـبممل إٌّأة

ماظظملؿ٧ّم مأو ماظّٖوج مأو متضملّٕضوملماظّٖوجهمل مطفملن م; مؼرمل٦ّػ٥ّ مأو ؼّٔػؾ٥ّ

ػنملمعبمملظ٥ّموبؾملمملءهمصغملؿملّٟمتغمل٦ّنماظ٦ّدؿمل٣ّميمملدثمأومٌّٕضمأذ

ايؿملمملةمآغّٔاكم؟موػ٨ّمضّٓمبؽملؿملوملمأصالمسػمل٧ّماىؼملممللماظصملمملػّٕيم

مالمشري.

ماظؽملظملؿملّٗماظّٔيمؼؿفّٓدممممممممم ماٌضملّٓن مصؾملؼملممل مواًػمل٠ّ ماظّٓؼ٤ّ أعممل

بؿفّٓدماِّؼمملمم،مصقؿ٧ّمظ٦ّمذػنملماٌممللمأومذػنملماىؼملممللمصكملمنمملم

مأحنملم مإن مواًػمل٠ّ ماظّٓؼ٤ّ مصزملمملحنمل م، مواًػمل٠ّ ماظّٓؼ٤ّ ؼؾعمل٧ّ

مب موإن مأطّٕعؾملممل مصّٓاقمزوج٥ّ محؿ٧ّ م، محعملؾملممل مؼؾكلؾملممل مٕ طملسملؾملممل

إٌّأةمايعملؿملعمل٨ّمصؾمل٦ّمظؿملّٗمعمملمؼعملّٓممإظؿملؾملمملمع٤ّمعممللمأومذػنملمأوم

صّٓاقمإمنمملمػ٦ّمعمملموّٓهمع٤ّمحل٤ّماٌضملمملعػملهملم،مؼعمل٦ّلماظّٕاصضمل٨ّم:م

اظزملّٓاقمايعملؿملعمل٨ّمظؿملّٗمذظ١ّماٌممللماظّٔيمؼؾبّٓصّٝمإظبمإٌّأةم

م،م مزوجؾملممل مبؿملومل مإظب متّٔػنمل مأن مضؾ٢ّ مأبؿملؾملممل مبؿملومل مؼب وػ٨ّ

مايعملؿملعمل٨ّمعضملمملعػملؿ مبضملّٓمصّٓاضؾملممل مؼبمبؿملوملمزوجؾملممل ماظيتموّٓػممل ؾملممل



ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــــــ ــــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــــــ ـــ ــــــــ  لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ـــ

- 99- 

 

،مممملصؿمل٦ّعـبمممل،متفملخّٔمعؽمل٥ّمؼ٦ّعـبم;معؾملّٕػمملمعضملمملعػملؿؾملمملمإظبمدارهأنمتؾبقؼمل٢ّم

مسّٕودـب مبّٔظ١ّ متّٖال مصال مغظملّٗ مسػمل٧ّ ممزوجؾملمملممل مداعومل ايؿملمملةمعممل

مممم.مبؿملؽملؾملؼملممل

مواظظملسملهملمممممم ماظّٔػنمل مع٤ّ ماظزملّٓاق مذظ١ّ مصّٓاقممأعممل مصؾمل٦ّ ،

ماظؽملظملّٗ مسػمل٧ّ مال ماىل٣ّ مسػمل٧ّ ماظّٓاخػملهمل متّٕاهمماظضملّٕوس مأصال ;

مم؟مل٣ّمؼؾملػمل١ّموؼؾػمل٧ّطمملى ماظطملمملظؿملهمل إنمٕموّٓمم-أصالمتّٕىمػّٔه

ماظطملّٓ؟م-ماظؽملظملّٗمؼبمرؽبجؾبػملؾملممل ،مم!ضّٓمتغمل٦ّنمسّٕوسماظؿمل٦ّمموعشملػملعملهمل
ماظّٕج٦ّظهملم مإظب مطمملإلميمملء مإال موطـريه مضػملؿملػمل٥ّ مؼب ماظزملّٓاق وعممل

م.وضّٓرتؾملممل،مصؾمل٦ّمإميمملء،موظغمل٤ّماظّٕج٢ّمضؾؿب٢ّم

مواظلؿملّٟمإميمملءمممملإنمط٢ّماعّٕئمؼلؿشملؿملّٝمأنمضبؼمل٢ّمدؿملظمًلمممممممم ،

،موضّٓمضبؼمل٢ّمم،مشريمأغ٥ّمظؿملّٗمط٢ّمذويماظلؿمل٦ّفمد٦ّاءمةإظبماظعمل٦ّ

مصؾمل٦ّمم،موميػمل١ّمؼبمدارهمعمملئهملمدؿملّٟممملاىؾمملنمؼبمط٢ّمؼّٓمدؿملظمًل ،

م.م،موظغمل٤ّماظؾشمل٢ّمضؾؿب٢ّؾبم،موظغمل٤ّماظؾشمل٢ّمضؾؿب٢ّؾبمإميمملء

مؼبمممممممم مػ٨ّ مإمنممل مصقلنمل ماظرملغمل٢ّ مؼب مظؿمللومل مصمملظعملسملؿملهمل إذن

معبممللم مػ٦ّ مايعملؿملعمل٨ّ ماىؼملمملل موظؿملّٗ م، مواٌسملؼمل٦ّن اٌضملؽمل٧ّ
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مػ٦ّ مإمنممل م، موظؿملّٗماظزملّٓاقمايعملؿملعمل٨ّمماٌصملؾملّٕ م، عبممللماى٦ّػّٕ

موحل٤ّم مواًػمل٠ّ ماظّٓؼ٤ّ مؼب مػ٦ّ مإمنممل مواظّٔػنمل ماٌمملل ػ٦ّ

ماٌضملمملعػملهمل.

م

*م*م*
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 دويُ اإلخىإ االقتصاديُ
 

إذامطمملغوملمعبمملسهملماإلخ٦ّانماإلرػمملبؿملهملمضّٓمدعملشملوملمدعمل٦ًّرمملمممممممممم

مصكملنمػؽملمملكمجمملغؾـبمملمذ موأصػمللوملمصغملّٕؼهبممل مدؿملمملدؿملـبهبمملموذبؿؼملضملؿملهبممل معّٓوؼـبممل رؼضملـبممل

متلؿ م،مػمملعهبممل موسؽملمملصّٕػمملمؼبمايظملمملزمسػملؿمل٥ّ ؼملؿملوملمضؿملمملداتماىؼملمملسهمل

مميغمل٤ّمأنم موػ٦ّمعممل وػ٦ّماظؾؽملمملءماالضؿزملمملديمواٌمملظ٨ّمظػملفؼملمملسهملم،

،موػ٨ّماظيتمالمتعمل٢ّمم"دوظهملماإلخ٦ّانماالضؿزملمملدؼهمل"ؼشملػمل٠ّمسػملؿمل٥ّم

مػ٨ّماظّٕابّٛماظّٔيمؼّٕبّٛم مِّغؾملممل مس٤ّماىمملغنملماظلؿملمملد٨ّم، خشملّٕـبا

مع٤ّم موثؿمل٠ّ مغظملضمل٨ّ مبّٕبمملط ماإلرػمملبؿملهمل ماىؼملمملسهمل موسؽملمملصّٕ أسسملمملء

مسػمل٧ّمخ مواظرتطؿملّٖ م، ماظسملضملؿملظملهمل ماظؽملظمل٦ّس مأصقمملب مذّٕاء الل

اٌؾملؼملرملنيمأوماحملّٕوعنيمأوماِّطـّٕماحؿؿملمملجـبمملموحؿ٧ّمومملوزػ٣ّم

مظ٦ّم محؿ٧ّ مودؿملػملهمل مبفملي مرمملظيبموراشيبماظـّٕاء مع٤ّ إظبمشريػ٣ّ

مأو معرملّٕوسهمل مت٦ّزؿملّٟممطمملغوملمشري مإظبمخشمل٦ّرة مإضمملصهمل م، عّٓعّٕة
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مػّٔاماٌممللمؼبماظضملؼملػملؿملمملتماإلرػمملبؿملهمل.

ممممممممممم معبمملسهمل مضمملعومل موادضملهملموضّٓ مدشمل٦ّ مبضملؼملػملؿملمملت اإلخ٦ّان

م،م اظؽملشملمملقمسػمل٧ّمطـريمع٤ّماىؼملضملؿملمملتموت٦ّزؿملظملؾملمملمًّٓعهملمأشّٕاضؾملممل

موت٦ّزؿملظملؾملمملم ماظؿربسمملت معلؼمل٧ّ مهومل مأع٦ّال مع٤ّ متؿػملعملممله معممل عّٝ

مظزملمملحلماىؼملمملسهملم.

،مؼهملمأذؾ٥ّمعمملمتغمل٦ّنمبمملظظملغملّٕماظزملؾملؿمل٦ّغ٨ّوهل٣ّمعؽملصمل٦ّعهملماضؿزملمملدمممممممممم

مأسسملمملءم مأظّٖم محؿمل٦ّؼهمل مدػملضملهمل مؼب مأحّٓػ٣ّ متمملجّٕ مإذا حبؿملىمل

مايّٓؼّٓماىؼملمملس مومملرة مؼب معـاًل مصفملحّٓػ٣ّ م، معؽمل٥ّ مبمملظرملّٕاء همل

مؼبم موثمملظىمل م، ماِّخرملمملب مومملرة مؼب مواآلخّٕ م، واإلمسؽملومل

مؼبم موخمملعّٗ م، ماٌالبّٗ مؼب مورابّٝ م، ماظزملقؿملهمل اِّدوات

مبمملظؿغملمملع٢ّم مؼقملعؽمل٦ّن مال مصؾمل٣ّ م، مواهلّٓاؼممل ماٌغملؿؾؿملهمل اِّدوات

م،م مضلؼملني مإظب ماجملؿؼملّٝ مؼعمللؼمل٦ّن مإمنممل م، ماظرملمملع٢ّ اجملؿؼملضمل٨ّ

ماِّوظبم موػ٦ّ موػ٣ّمسؽملمملصّٕماِّولم: مواالػؿؼملمملم مواظضملؽملمملؼهمل بمملظّٕسمملؼهمل
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مبنيم معممل مؼبمغصملّٕػ٣ّ موػ٣ّ ماظؽملمملسم، مسمملعهمل م: مواآلخّٕ م، اىؼملمملسهمل

صمملد٠ّم،مأومطمملصّٕم،مأومعؽملمملص٠ّمأومسؼملؿمل٢ّمأومرضؿمل٠ّماإلميمملنم،مأومشريم

مِّغؾمل٣ّم ماظرملّٕسؿملهمل ماِّػػملؿملهمل مغمملضّٙ مأو مهل٣ّ متمملبّٝ مشري مأو م، عػملؿّٖم

ماظؽملمملجؿملهملم ماظظملّٕضهمل موأغؾمل٣ّ ماٌكؿمملرة مآ معبمملسهمل مأغؾمل٣ّ ؼّٖسؼمل٦ّن

موشريػ٣ّمؼبماإلحّٓىمودؾضملنيمصّٕضهملماِّخّٕى.

وسػمل٧ّماىؼملػملهملمصكملنمشريماٌؽملؿؼملنيمظػملفؼملمملسهملمؼبمغصملّٕػ٣ّممممممممممممم

مإذمؼزملؽملظمل٦ّنمط٢ّمع٤ّمٕم ماظـمملغؿملهمل، وتزملؽملؿملظملؾمل٣ّمأغمملسمع٤ّماظّٓرجهمل

موؼّٕب٦ّنم مغمملضّٙماظّٓؼ٤ّمأومصمملضّٓهم، ؼؽملسمل٣ّمظػملفؼملمملسهملمسػمل٧ّمأغ٥ّمإعممل

مسؽملمملصّٕػ٣ّمسػمل٧ّمذظ١ّ.

،معـ٢ّمذّٕطمملتماظزملّٕاصهملمذبمملالتمحؿمل٦ّؼهملموضّٓمسؼملّٓوامإظبمممممممممممم

معّٝمإغرملمملءمذبؼمل٦ّسهملم موآٌّارسماًمملصهملم، وآًّعمملتماظشملؾؿملهملم،

ع٤ّماظرملّٕطمملتمبمملد٣ّمبضملّٚمضؿملمملداتماىؼملمملسهملمظؿغمل٦ّنمششملمملءمظؿػملعمل٨ّم

م مأو مشل٢ّمأع٦ّالماظؿربسمملتاِّع٦ّالماًمملرجؿملهمل مأو م،مادؿـؼملمملرػممل
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حؿملىملمطمملغ٦ّامصبؼملضمل٦ّنمأع٦ّااًلمهوملمعلؼمل٧ّماٌلمملسّٓاتمظزملمملحلم

م ماظؾ٦ّدؽملهمل مأو ماظرملؿملرملمملن مأو مث٣ّماظعملّٓس ماظزمل٦ّعمملل، مأو واهلّٕد١ّ

مت٦ّزّٟمظزملمملحلماىؼملمملسهملموسؽملمملصّٕػمملم.

والمؼلضملينمؼبمعـ٢ّمػّٔاماٌعملممللمأنمأخ٦ّضمؼبمتظملمملصؿمل٢ّمممممممم

مإظبمزبمملرّٕمدوظهملم مطمملنمؼضملؽملؿملينمأنمأظظملوملماظؽملصملّٕ مإمنممل ربّٓدةم،

مؼبم متلؿكّٓم مصمملرت ماظيت ماالضؿزملمملدؼهمل ماإلرػمملبؿملهمل اإلخ٦ّان

م، ماٌؿشملّٕصهمل ماظضملؽملمملصّٕ مودس٣ّ ماإلرػمملبؿملهمل ماظضملؼملػملؿملمملت مممملمممت٦ّؼ٢ّ

ماٌممللم مػّٔا معّٝ محبل٣ّ مواظؿضملمملع٢ّ موجبّٓؼهمل ماظؽملصملّٕ ؼؿشملػملنمل

مأوم اٌرملؾ٦ّهمحؿ٧ّمالمؼ٦ّزّٟمؼبماإلضّٕارمبمملٌزملػملقهملماظ٦ّرؽملؿملهملم،

أذىما٦ٌّارؽملنيمأوماإلدمملءةمإظبمص٦ّرةماإلدالممواٌلػملؼملنيم،م

ماظّٓوظهملم متػمل١ّ مأو ما٦ٌّازي ماالضؿزملمملد مػّٔا مصكملن ماىؼملػملهمل وسػمل٧ّ

ب٢ّمسػمل٧ّمماالضؿزملمملدؼهملمظإلخ٦ّانمتضملّٓمخشملّٕـبامسػمل٧ّماِّع٤ّماظعمل٦ّع٨ّم،

مِّنمتػمل١ّماىؼملمملسهملمطممليّٕبمملءمالمتضملّٕفم م، أع٤ّمودالمماإلغلمملغؿملهمل

دؼؽملـبمملموالمورؽملؿملهملموالموصمملءمِّحّٓم،مصزملّٓؼ٠ّماظؿمل٦ّممظّٓؼؾملمملمسّٓوقبماظطملّٓم،م
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المؼّٕبشملؾملمملمبفملحّٓمد٦ّىمعمملمهعملعمل٥ّمع٤ّمخالظ٥ّمع٤ّمعزملمملحلمسمملجػملهملم،م

موإالمصػمل٥ّمعؽملؾملمملماظ٦ّؼ٢ّمواظـؾ٦ّرموسصملمملئ٣ّماِّع٦ّرم.

م

*م*م*
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 سدوداخلاليا ايٓآُُ واخلطاب امل
 

مواىؼملمملسمملتممممممم ماٌؿشملّٕف ماظظملغملّٕ مع٦ّاجؾملهمل مؼب مأغؽملممل مذ١ّ ال

اٌؿشملّٕصهملمؼبمحمملجهملمعمملدهملمإظبمهػملؿمل٢ّماًشملمملبماإلخ٦ّاغ٨ّمؼبم

ماظلّٕيم موغصملمملعؾملممل ماإلرػمملبؿملهمل ماىؼملمملسهمل مػّٔه مرؾؿملضملهمل معضملّٕصهمل ض٦ّء

ماظلّٕؼهملمبّٓاؼهملمع٤ّماىؾملمملزماظلّٕيماظّٔيمذغملػمل٥ّمحل٤ّم وأجؾملّٖتؾملممل

،مإظبمجمملغنملمماظؾؽملمملمإظبماٌؿملػملؿملرملؿملمملتماظيتمذغملػملؾملمملمخريتماظرملمملرّٕ

اظضملزملمملبمملتماظيتمذغملػملؾملمملمعغملؿنملماإلرذمملدمؼبماظضملعملّٓؼ٤ّماِّخريؼ٤ّم

موخبمملصهملمؼبمسؾملّٓماٌضملّٖولمربؼملّٓمعّٕد٨ّم.

والمؼلؿشملؿملّٝمأحّٓمأنمؼؽملل٧ّمعصملمملػّٕمادؿضملّٕاضماظعمل٦ّةممبّٓاؼهملممممممم

ماإلغؿمملجم معّٓؼؽملهمل محبزملمملر م معّٕورـبا م، ماِّزػّٕ ممبػملؿملرملؿملمملت مسّٕف مبممل

ؿ٦ّرؼهملم،ماإلسالع٨ّموتؾملّٓؼّٓماإلسالعؿملنيم،موحزملمملرماحملغملؼملهملماظّٓد

وربمملوالتمتضملشملؿملػملؾملمملمس٤ّمسؼملػملؾملمملم،معّٝمعمملمسّٕفمب٥ّمتمملرؼّْماىؼملمملسهملم

م،م ماإلرػمملبؿملهمل ماىؼملمملسمملت معّٝ معرملؾ٦ّػهمل موهمملظظملمملت ماشؿؿملمملالت ع٤ّ
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موصريورتؾملمملمعبمملسهملمظإلصبمملرم٤ٌّمؼّٓصّٝمومي٦ّلموؼلؿكّٓم.

ماحرتصوملممممممممم مضّٓ مظػملفؼملمملسهمل ماظؿؽملصملؿملؼملؿملهمل ماظعملؿملمملدات مذ١ّمأن وال

ماظ٦ّ متربر مظّٓؼؾمل٣ّ مواظطملمملؼهمل م، م،ماظغملّٔبموآًّاع مأيمودؿملػملهمل دؿملػملهمل

مبمملظّٓاخ٢ّم مظضملؽملمملصّٕػ٣ّ مبمملظضملّٕبؿملهمل مأحّٓػؼملممل م: مخشملمملبمملن مهل٣ّ وصمملر

موإظبم ماظضملؽملّٟ مإظب مؼّٓس٦ّ مودبّٕؼنمل مهّٕؼّٚ مخشملمملب وػ٦ّ

موخشملمملبم م، مواظؿكّٕؼنمل مواإلصلمملد مواظظمللمملد مواظعملؿ٢ّ االشؿؿملمملالت

مؼبم ماٌصملػمل٦ّعؿملهمل مضبؼمل٢ّ ماظطملّٕب مإظب مع٦ّج٥ّ ماِّجؽملؾؿملهمل بمملظػملطملمملت

موازدواجمشّٕؼنملمؼبمرّٕقموآظ م، مععملؿملوملمظػملرملكزملؿملهمل ؿملمملتماغظملزملمملم

،م٦ّنمأنمسمملٕماظؿمل٦ّممشريمسمملٕماِّعّٗاًشملمملبم،موطفملغؾمل٣ّمالمؼّٓرط

موصمملضقـبمملم معظملسمل٦ّحـبممل معغملرمل٦ًّصممل مصمملر ماًشملمملبماٌّٖدوجم وأنمػّٔا

ؾمل٣ّم،مإضمملصهملمإظبمبؿملمملنمعؿمملجّٕتؾمل٣ّمبمملظّٓؼ٤ّم،مػّٔامئظغملّٔبؾمل٣ّمواصرتا

مهّٕيم مإظب مب٢ّ ماظزملّٓق مإظب مؼّٓس٦ّ ماظّٔي ماظضملصملؿمل٣ّ اظّٓؼ٤ّ

ؽملهملموالمغ٦ّمم،ماظزملّٓقموإظبمحل٤ّمإٌّاضؾهملمٓماظّٔيمالمتفملخّٔهمد
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عؽبمملمؼؽبغمُل٦ّنؾبمِع٤ّمغمبفؿب٦ّؽبىمم"عؿؽملمملدنيمأومعؿفمملػػملنيمض٦ّلمآمتضملمملظبم:م

موؽبالمَأدؿبغؽب٧ّمِع٤ّم مإكبالمػؾب٦ّؽبمدؽبمملِددؾبؾملؾب٣ّؿب موؽبالمخؽبؼملؿبلؽبهمٍل مإكبالمػؾب٦ّؽبمرؽباِبضملؾبؾملؾب٣ّؿب ثؽبالثؽبهمٍل

مؼؾبؽملؽبؾىبؽؾبؾملؾب٣ّمِبؼملؽبمملمسؽبؼمِلػمُل٦ّام مَطمملغؾب٦ّامثؾب٣ّمب مَأؼؿب٤ّؽبمعؽبممل ذؽبِظ١َّموؽبالمَأْطؽـبّٕؽبمإكبالمػؾب٦ّؽبمعؽبضملؽبؾملؾب٣ّؿب

وؽبِسؽملّٓؽبهؾبم"،موض٦ّظ٥ّمتضملمملظبم:مم"٦ّؿبمؽبماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِلمإكبنمبماظػمل٥َّّؽبمِبغمُل٢ّىبمذؽب٨ّؿبٍءمسؽبػمِلؿمل٣ّفبمؼؽب

موؽبعؽبمملم موؽباْظؾؽبقؿبّٕكب مِص٨ّماْظؾؽبّٕىب معؽبممل موؽبؼؽبضملؿبػمَل٣ّؾب مػؾب٦ّؽب مإكبالَّ مؼؽبضملؿبػمَلؼملؾبؾملؽبممل ماَل ماْظطملؽبؿملؿبنمِل عؽبظمَلمملِتّّؾب

م ماَِّرؿبضكب مُزػمُلؼملؽبمملِت مِص٨ّ محؽبؾمبهمٍل موؽباَل مؼؽبضملؿبػمَلؼملؾبؾملؽبممل مإكبالَّ موؽبرؽبَضهمٍل مِع٤ّ وؽباَلمتؽبلؿبعمُلُّٛ

م مِص٨ّمِطؿؽبمملٍبمعنبِؾنيلب مإكبالَّ وؽبَظعمَلّٓؿبمم"،موض٦ّظ٥ّمتضملمملظبم:مم"رؽبْرنمٍلموؽباَلمؼؽبمملِبّٗلب

خؽبػمَلعمْلؽملؽبمملماْظكملكبغلؽبمملنؽبموؽبغؽبضملؿبػمَل٣ّؾبمعؽبمملمتؾب٦ّؽبدؿب٦ّكبسؾبمِب٥ِّمغؽبظمْللؾب٥ّؾبموؽبغؽبقؿب٤ّؾبمَأْضّٕؽببؾبمإكبَظؿملؿب٥ِّمِع٤ّؿبم

ماْظ٦ّؽبركبؼِّٓ ما*ممحؽبؾؿب٢ّكب موؽبسؽب٤ّكب ماْظؿملؽبؼمِلنيكب مسؽب٤ّكب مؼؽبؿؽبػمَلعمل٧َّّماْظؼملؾبؿؽبػمَلعملخملؿملؽبمملنكب ظرملىبؼملؽبممللكبمإكبذؿب

م.عؽبمملمؼؽبػمْلظمِلُّٜمِع٤ّمَض٦ّؿبللبمإكبالمَظّٓؽبؼؿب٥ِّمرؽبِضؿملنملفبمسؽبِؿؿملّٓفب"م*َضضمِلؿملّٓفبم

مأذغمملبؾمل٣ّممممممم مإٌّاوشني ماٌكمملدسني مػقملالء مع٤ّ وأخشملّٕ

موتزملّٕصمملنم مخشملمملبمملن مهلممل ماظيت م، ماظؽملمملئؼملهمل ماًالؼممل مع٤ّ وت٦ّابضملؾمل٣ّ

أؼسملمملم،مخشملمملبموتزملّٕفمأعمملمماظضملمملعهملموؼبماظضملػمل٤ّم،موآخّٕمإذامخػمل٦ّام
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ؿكّٔونمع٤ّماًشملمملبماٌضملػمل٤ّممت٦ّؼؾملـبمملمإظبمذؿملمملرؿملؽملؾمل٣ّم،محبؿملىملمؼ

مسؽملمملصّٕم مإؼ٦ّاء محؿملىمل مع٤ّ ماٌرملؾ٦ّػهمل ماظلّٕؼهمل مهّٕطمملتؾمل٣ّ سػمل٧ّ

اىؼملمملسهملمأوماظؿلرتمسػملؿملؾملمملموخبمملصهملماًالؼمملماظؽملمملئؼملهملمعؽملؾملمملم،مواظضملؼمل٢ّم

مب٥ّم مضبػملؼمل٦ّن ماظّٔي ماظؿمل٦ّم مهلّٔا ماغؿصملمملرـبا م، ماظؿؼملغملنيمهل٣ّ سػمل٧ّ

موأجؾملّٖت٥ّم ماجملؿؼملّٝ مأن مشري م، مأخّٕى معّٕة ماٌرملؾملّٓ ظؿزملّٓر

مأحّٕصموأذ م،ماظ٦ّاسؿملهمل ماظؿؼمل٦ّؼؾملمملت مبؾملّٔه مأنمطبّٓس٦ّا ط٧ّمع٤ّ

ماظ٦ّضوملم مبضملّٚ ماظؽملمملس مبضملّٚ مطبّٓع مأن مميغمل٤ّ ماٌؽملمملص٠ّ ِّن

موظغملؽمل٥ّمالمميغمل٤ّمأنمطبّٓعمط٢ّماظؽملمملسمط٢ّماظ٦ّضوملم.

مظغمل٢ّمممممممم معربرـبا مصبّٓوا مأن ماإلرػمملبؿمل٦ّن ماإلخ٦ّان مؼضملّٓم وال

م،م مظػملؼملفؿؼملّٝ موزبمملدسؿؾمل٣ّ ماإلرػمملبؿملهمل موأسؼملمملهل٣ّ جّٕائؼملؾمل٣ّ

م مأح٦ّاهل٣ّ مع٤ّ ماٌؽملؾـ٠ّ مخشملمملبؾمل٣ّ مخشملمملبنيمصؿملعمللؼمل٦ّن إظب

مزبؿػملظملنيم:

محممللمممممم مسؽملؾمل٣ّ مؼزملّٓر ماظّٔي موػ٦ّ م، ماظؿؼملغمل٤ّ مخشملمملب م: اِّول
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موػ٦ّمخشملمملبمادؿضملالئ٨ّم م، مزعمملمماِّع٦ّر مع٤ّمايغمل٣ّمأو متغملؽملؾمل٣ّم

موالمؼضملػمل٨ّم م، مالمؼضملّٕفماظّٕغبهملموالماظلؼملمملحهمل إضزملمملئ٨ّمعؿضملفّٕفم،

مبضملّٚماظظملؿمملتم موإظعملمملء م، موتمملبضملؿمل٥ّ موسؽملمملصّٕه مأصّٕاده د٦ّىمعزملػملقهمل

موعقملؼّٓؼ٥ّم.سػمل٧ّمعّٕؼّٓؼ٥ّموربؾؿمل٥ّموسؼملالئ٥ّم

موػّٔامممممممم م، ماالدؿسملضملمملف مخشملمملب مصؾمل٦ّ ماظـمملغ٨ّ ماًشملمملب أعممل

خشملمملبمؼعمل٦ّممسػمل٧ّماظغملّٔبموآٌّاراةمهوملمسؽملمملوؼ٤ّمأضّٕبمعمملمم

مغمملذؽؿؾمل٣ّم موؼقملػػمل٦ّن م، ماظؽملظملمملق مإظب مورمبممل ماظؿىبعملؿملهمل مإظب تغمل٦ّن

ماٌّٖدوجم ماًشملمملب موػّٔا ماظؿػمل٦ّن مػّٔا متعملؾ٢ّ مسػمل٧ّ وذؾمملبؾمل٣ّ

مغقملطّٓمأنممتغمل مصبضملػملؽملممل مممممل م، ماظطملّٕابهمل مذّٓؼّٓة نيمسؽملمملصّٕمبزمل٦ّرة

ماظرملؾمملبمؼبمأيمذبممللم مأو ماظؽملمملذؽهمل مسعمل٦ّل مع٤ّ ماىؼملمملسهمل ػّٔه

مؼؿزمل٢ّم مصؿملؼملممل موخبمملصهمل متّٕب٦ّيم، مثعملمملؼبمأو مدس٦ّيمأو صغملّٕيمأو

ممبفممللماظؿؽملرملؽهملماظّٓؼؽملؿملهملم.

مػّٔهمممممم مظغملرملّٟمرؾؿملضملهمل مجؾمل٦ّدغممل مغؽملل٠ّ مذظ١ّمؼؿشملػملنملمأن ط٢ّ
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اىؼملمملسهملموخشملمملبؾملمملماٌّٖدوجم،مد٦ّاءمسػمل٧ّمعلؿ٦ّىماظّٓاخ٢ّمط٢ّم

مؼؽمل مطؼملممل م، موعؿملّٓاغ٥ّ موعؽملزملمملتمؼبمذبمملظ٥ّ ؾطمل٨ّماظؿ٦ّاص٢ّمعّٝمعؽملمملبّٕ

موصسملّّم ماإلرػمملبؿملهمل ماىؼملمملسهمل مػّٔه مواضّٝ مظؾؿملمملن ماظضملمملٌؿملهمل اإلسالم

مطّٔبؾملمملموثعملمملصؿؾملمملمومتػملعملؾملمملمظػملطملّٕبمواظضملؼمل٢ّمسػمل٧ّمادؿضملّٓائ٥ّم.مممممممممم

وإذامأردغمملمأنمغعملشملّٝمدابّٕمػّٔاماظظملغملّٕماإلخ٦ّاغ٨ّمبؿؽملصملؿملؼملمملت٥ّمممممممم

وأنمماظلّٕؼهملمصبنملمأالمغؾبكؿبّٓعمبؿؼمل٦ّؼؾملمملتمػّٔهماًالؼمملماظؽملمملئؼملهملم،

م،مِّنماظؿقّٓؼمملتماظيتم غغمل٦ّنمعؿؿملعملصملنيميّٕطمملتؾمل٣ّموتزملّٕصمملتؾمل٣ّم

هؿملّٛمبؽملمملمالمهؿؼمل٢ّمإٌّاوشهملم،مأومإعلمملكماظضملزملمملمع٤ّماٌؽملؿزملّٟم،م

أوماظؿػمل٦ّنموآًّاعم،مإذمصبنملمأنمغعملّٟموبعمل٦ّةموحل٣ّمووض٦ّحم

م،م موبمملرؽملـبممل مزمملػّٕـبا موسػملؽملـبممل مدّٕهبا ماإلرػمملب٨ّ ماظظملغملّٕ مع٦ّاجؾملهمل ممممممممؼب

موزممل ماظغملالم ممبضملل٦ّل مشبّٓع م،موأال ماظؽملمملئؼملهمل ماًالؼممل مع٤ّ ػّٕه

واًالؼمملماٌؿملؿهملم،مواًالؼمملماظلّٕرمملغؿملهملم،مواًالؼمملماظظملريودؿملهملمهلّٔهم

ماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملموسؽملمملصّٕػمملماٌؿشملّٕصهملم.



 

- 112- 

 

عّٝمتفملطؿملّٓغمملمأنمازدواجماًشملمملبماإلخ٦ّاغ٨ّمػ٦ّمتفملطؿملّٓمسػمل٧ّممممممم

مع٤ّمضّٕوبماظؽملظملمملقم مؼضملّٓمأنمؼغمل٦ّنمضّٕبـبممل موال م، رؼملّٗماظؾزملرية

وزهمإظبماظؽملظملمملقممبظملؾمل٦ّع٥ّماظضملمملممغصملّٕـباماجملؿؼملضمل٨ّم،مب٢ّمإغ٥ّمظؿملؿفممل

م"الحرتاصؾمل٣ّماظغملّٔبم،مواظؽمليبم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(مؼعمل٦ّلم:م

آؼؽبهمُلماْظؼملؾبؽملؽبمملِص٠ّكبمثؽبػمَلمملثفبم،مإكبذؽبامحؽبّٓمبثؽبمَطّٔؽببؽبم،موؽبإكبذؽباموؽبسؽبّٓؽبمَأخؿبػمَلّٟؽبم،موؽبإكبذؽبام

مخؽبمملنؽب مم"ماؤؿبتؾبؼمِل٤ّؽب موؼعمل٦ّلم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ( م، معؽب٤ّؿبمم": َأرؿببؽبّٝفب

مَطممل مِصؿمل٥ِّ مِعؽملؿبؾملؾب٤ّمبمُط٤ّمب مخؽبزملؿبػمَلهمٌل مِصؿمل٥ِّ مَطمملغؽبوملؿب موؽبعؽب٤ّؿب م، مخؽبمملِظزملـبممل معؾبؽملؽبمملِصعمًلممل نؽب

مإكبذؽبام،ماؤؿبتؾبؼمِل٤ّؽبمخؽبمملنؽبم،م ماظؽملىبظمَلمملقكبمحؽبؿمب٧ّمؼؽبّٓؽبسؽبؾملؽبممل مِع٤ّؽب مِصؿمل٥ِّمخؽبزملؿبػمَلهمٌل َطمملغؽبوملؿب

مَصفؽبّٕؽب مخؽبمملصؽب٣ّؽب موؽبإكبذؽبا م، مَشّٓؽبرؽب مسؽبمملػؽبّٓؽب موؽبإكبذؽبا م، مَطّٔؽببؽب محؽبّٓمبثؽب ،مم"م وؽبإكبذؽبا

مؼؽبؾملؿبِّٓيمإكبَظ٧ّماْظِؾّٕىبم"إكبوؼعمل٦ّلم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:م ماظزملىبّٓؿبقؽب نمب

وؽبإكبنمبماْظِؾّٕمبمؼؽبؾملؿبِّٓيمإكبَظ٧ّماْظفؽبؽملمبهمِلم،موؽبإكبنمبماظّٕمبجؾب٢ّؽبمَظؿملؽبزملؿبّٓؾبقؾبمحؽبؿمب٧ّمؼؽبغمُل٦ّنؽبم

مؼؽبؾملؿبِّٓيم ماْظظمُلفؾب٦ّرؽب موؽبإكبنمب مؼؽبؾملؿبِّٓيمإكبَظ٧ّماْظظمُلفؾب٦ّركب ماْظغمَلِّٔبؽب موؽبإكبنمب م، ِصّٓىبؼعمًلممل

م.مؿمب٧ّمؼؾبغمْلؿؽبنملؽبمِسؽملؿبّٓؽبماظػمل٥َِّّمَطّٔمبابـبممل"إكبَظ٧ّماظؽملمبمملركبم،موؽبإكبنمبماظّٕمبجؾب٢ّؽبمَظؿملؽبغمْلِّٔبؾبمحؽب

م

*م*م*
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 ٖدّ ايرَىز وزعسعُ ايثىابت
 

ماظعملػملنملمممممممممممممم مود٦ّاد مايعملّٓ مأسؼملمملػممل مضمملظهمل معبمملسمملت ػؽملمملك

م،م ماظعملّٓرةمسػمل٧ّماظضملؿملّ٘مصؿمل٥ّ مأو ماظؽمل٦ّر واغضملّٓامماظؾزملريةمس٤ّمرؤؼهمل

صػمل٣ّموّٓمبّٓهبامع٤ّماظضملؼمل٢ّمسػمل٧ّمإرظملمملئ٥ّم،موه٦ّؼ٢ّماظؾلؿملشملهملمإظبم

مذ مداعّٗم، معمملمزالم مأذؾ٥ّ مػ٨ّ مإمنممل ماىؼملمملسمملت مػّٔه ظ١ّمأن

ماظـضملػملنملم معّٕاوشهمل مأحّٓػ٣ّ مؼّٕاوش١ّ م، ماظصملالم مخبظملمملصؿملّ٘ ؼغمل٦ّن

وميمملدق١ّممممملدقهملماظـضملؾمملنم،موؼػملّٓغمظّٓغمايؿملهملماظّٕضشملمملءم،مالم

م،م مضمملعؿ٥ّ موضزملّٕ م، ؼلؿشملؿملّٝمأحّٓػ٣ّمأنمؼ٦ّاجؾمل١ّمظسملضملّٟمحفؿ٥ّ

مإمنمملم م، موسمملر مخّٖي مع٤ّ مأسؼملمملض٥ّ موؼب مداخػمل٥ّ مؼب مضبؼملػمل٥ّ وعممل

مسػمل٧ّمسب٦ّمعمملممؼفملتؿمل١ّمع٤ّماًػملّٟمظؿملشملضملؽمل١ّ ع٤ّمحؿملىملمالمترملضملّٕم،

تعمل٦ّممب٥ّمػّٔهماىؼملمملسمملتماىؾمملغهملماًلؿمللهملماًمملئؽملهملماظضملؼملؿملػملهملمع٤ّم

ماظؾ٦ّاد٢ّم ماٌلػملقهمل مض٦ّاتؽملممل مرجمملل مظؾضملّٚ مجؾمملن ادؿؾملّٓاف
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مأع٤ّم مسػمل٧ّ معبؿملضملـبممل ماظلمملػّٕؼ٤ّ ماظرملّٕرهمل مرجمملل مع٤ّ وزعالئؾمل٣ّ

اظ٦ّر٤ّمحّٓودهمورب٦ّس٥ّم،موادؿؾملّٓافمحّٕاسماظضملّٓاظهملمواظضملػملؼملمملءم

مالعؿملنيماظ٦ّرؽملؿملنيمسػمل٧ّمحّٓمد٦ّاءم.واٌـعملظملنيمواٌظملغملّٕؼ٤ّمواإلس

وإظبمجمملغنملمػّٔاماالدؿؾملّٓافماىؾمملنمػؽملمملكمادؿؾملّٓافمع٤ّممممممم

مع٤ّمبىملم مؼضملّٕفمحبّٕوبماىؿمل٢ّماظّٕابّٝم، معممل موػ٦ّ غ٦ّعمجّٓؼّٓم،

،ماإلنمملزاتموتّٕوؼيملماظرملمملئضملمملتم،موترمل٦ّؼ٥ّماظّٕع٦ّزم،مواظؿرملغملؿمل١ّمؼب

موممؽملؾملفهملم موص٠ّمخشملّٛمعّٓرودهمل واظضملؼمل٢ّمسػمل٧ّمخػمل٠ّماِّزعمملتم،

ظّٔع٣ّمضؾ٢ّماٌلمملحمملتماإلظغملرتوغؿملهملمضمملئؼملهملم،مومم٦ّظهملموسػمل٧ّمذّٕاءما

محؿملىملمالموازعمع٤ّمدؼ٤ّموالمخػمل٠ّموالمورؽملؿملهملموالمإغلمملغؿملهملم.

م:موٖٓا جيب ايعٌُ عًِ ذلىرئ

مصّٕؼلهملممماألوٍ : مؼعملّٝ مأن مع٤ّ موذبؿؼملضملؽملممل مذؾمملبؽملممل مهزملني رب٦ّر

مػّٔهم مرؾؿملضملهمل مطرملّٟ مؼب ماظّٖع٤ّ مغلمملب٠ّ مأن مصضملػملؿملؽملممل م، هلقملالء

اىؼملمملسمملتموسؽملمملصّٕػمملموطؿمملئؾؾملمملماإلظغملرتوغؿملهملمحؿ٧ّمالمطبّٓعمبؾمل٣ّم
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متؿل٣ّمب٥ّمػّٔهماىؼملمملسمملتمع٤ّم موأنمغغملرملّٟمعممل اظرملؾمملبماظؽملعمل٨ّم،

احرتافماظغملّٔبمواالصرتاءمسػمل٧ّمآم)سّٖقبموج٢ّقب(موسػمل٧ّماظؽملمملسم،م

أنمغضملؼمل٢ّمسػمل٧ّمإذمملسهملمضؿملؼملهملماظزملّٓقموضّٕورةماظؿقّٕيمواظؿـؾوملمو

ع٤ّماِّخؾمملرم،مصػملؿملّٗمط٢ّمعمملمؼلؼملّٝمؼؽملعمل٢ّمأومؼعملممللم،محؿملىملمؼعمل٦ّلم

مؼؾبقؽبّٓىبثؽبمم"غؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م م،مَأنؿب مَطِّٔبـبممل َطظمَل٧ّمِبمملْظؼملؽبّٕؿبِء

مدؽبؼمِلّٝؽب معؽبممل مم"مِبغمُل٢ّىب موتضملمملظبم: مدؾقمملغ٥ّ ماي٠ّ موؼعمل٦ّل مَأؼنبؾملؽبمملمم"، ؼؽبممل

مآعؽبؽملؾب مَض٦ّؿبعممًلماظَِّّٔؼ٤ّؽب متؾبزمِلؿملؾؾب٦ّا مَأن مَصؿؽبؾؽبؿملمبؽملؾب٦ّا مِبؽملؽبؾؽبفمٍل مَصمملِد٠ّفب مجؽبمملءُط٣ّؿب مإكبن ٦ّا

،موؼعمل٦ّلم)سّٖقبموج٢ّقب(م:مم"مِبفؽبؾملؽبمملَظهمٍلمَصؿؾبزملؿبِؾقؾب٦ّامسؽبػمَل٧ّمعؽبمملمَصضملؽبػمْلؿؾب٣ّؿبمغؽبمملِدِعنيؽب

مَظؾملؾب٣ّؿبم" مآعؽبؽملؾب٦ّا مِص٨ّماظَِّّٔؼ٤ّؽب ماْظظمَلمملِحرملؽبهمُل متؽبرمِلؿملّٝؽب مَأن مؼؾبِقؾنب٦ّنؽب ماظَِّّٔؼ٤ّؽب إكبنمب

،مم"مغؿبؿملؽبمملموؽباْظـملِخّٕؽبِةموؽباظػمل٥َّّؾبمؼؽبضملؿبػمَل٣ّؾبموؽبَأغؿؾب٣ّؿبمالمتؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦ّنؽبسؽبّٔؽبابفبمَأِظؿمل٣ّفبمِص٨ّماظّٓنب

مذظ١ّم موؼؿفؽملنملماظغملّٔبم، صضملػمل٧ّماإلغلمملنمأنمؼؿقّٕىماظزملّٓقم،

أنماظغملّٔبمؼضملّٓمأػ٣ّمسالعمملتماظؽملظملمملقم،محؿملىملمؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّم

م م: مودػمل٣ّ( مم"آمسػملؿمل٥ّ م،مآؼهمل مَطّٔؽببؽب محؽبّٓمبثؽب مإكبذؽبا م، مثؽبػمَلمملثؽب اْظؼملؾبؽملؽبمملِص٠ّكب
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مَأ موؽبسؽبّٓؽب مخؽبمملنؽبوؽبإكبذؽبا مائؿبؿؾبؼمِل٤ّؽب موؽبإكبذؽبا م، م)صػمل٧ّمآمم" خؿبػمَلّٟؽب موؼعمل٦ّل ،

م م: مودػمل٣ّ( موؽبعؽب٤ّؿبمم"سػملؿمل٥ّ م، مخؽبمملِظزملـبممل معؾبؽملؽبمملِصعمًلممل مَطمملنؽب مِصؿمل٥ِّ مُط٤ّمب معؽب٤ّؿب َأرؿببؽبّٝفب

محؽبؿمب٧ّم ماظؽملىبظمَلمملقكب مِع٤ّؽب مخؽبزملؿبػمَلهمٌل مِصؿمل٥ِّ مَطمملغؽبوملؿب مِعؽملؿبؾملؾب٤ّمب مخؽبزملؿبػمَلهمٌل مِصؿمل٥ِّ َطمملغؽبوملؿب

محؽبّٓمب موؽبإكبذؽبا م، مخؽبمملنؽب ماؤؿبتؾبؼمِل٤ّؽب م، مإكبذؽبا مؼؽبّٓؽبسؽبؾملؽبممل مسؽبمملػؽبّٓؽبمثؽب موؽبإكبذؽبا م، َطّٔؽببؽب

م:مم"م،موؽبإكبذؽبامخؽبمملصؽب٣ّؽبمَصفؽبّٕؽبَشّٓؽبرؽب ماظزملىبّٓؿبقؽبمؼؽبؾملؿبِّٓيمم"،موؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملممل إكبنمب

مَظؿملؽبزملؿبّٓؾبقؾبم ماظّٕمبجؾب٢ّؽب موؽبإكبنمب م، ماْظفؽبؽملمبهمِل مإكبَظ٧ّ مؼؽبؾملؿبِّٓي ماْظِؾّٕمب موؽبإكبنمب ماْظِؾّٕىب إكبَظ٧ّ

ماْظظمُل مإكبَظ٧ّ مؼؽبؾملؿبِّٓي ماْظغمَلِّٔبؽب موؽبإكبنمب م، مِصّٓىبؼعمًلممل مؼؽبغمُل٦ّنؽب موؽبإكبنمبمحؽبؿمب٧ّ فؾب٦ّركب

محؽبؿمب٧ّمؼؾبغمْلؿؽبنملؽبم مَظؿملؽبغمْلِّٔبؾب ماظّٕمبجؾب٢ّؽب موؽبإكبنمب م، ماظؽملمبمملركب مؼؽبؾملؿبِّٓيمإكبَظ٧ّ اْظظمُلفؾب٦ّرؽب

ؼؽبمملم"،موؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّمؼبمطؿمملب٥ّماظضملّٖؼّٖم:مم"م ِسؽملؿبّٓؽبماظػمل٥َِّّمَطّٔمبابـبممل

م معؽبّٝؽبماظزملمبمملِدِضنيؽب ماظػمّل٥ّؽبموؽبُط٦ّغؾب٦ّْا ماتمبعمُل٦ّْا مآعؽبؽملؾب٦ّْا ماظَِّّٔؼ٤ّؽب م"َأؼنبؾملؽبممل ،موؼعمل٦ّلمم

مم)سّٖقب موج٢ّقب( موؽباْظؼملؾبقملؿبِعؽمِلنيؽبمم": موؽباْظؼملؾبلؿبػمِلؼملؽبمملِت ماْظؼملؾبلؿبػمِلؼمِلنيؽب إكبنمب

موؽباظزملمبمملِدَضمملِتم موؽباظزملمبمملِدِضنيؽب موؽباْظعمَلمملِغؿؽبمملِت موؽباْظعمَلمملِغِؿنيؽب وؽباْظؼملؾبقملؿبِعؽملؽبمملِت

موؽباْظؼملؾبؿؽبزملؽبّٓىبِضنيؽبم موؽباْظكؽبمملِذضملؽبمملِت موؽباْظكؽبمملِذضمِلنيؽب موؽباظزملمبمملِبّٕؽباِت وؽباظزملمبمملِبّٕكبؼ٤ّؽب
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موؽباظزملمب مُصّٕؾبوجؽبؾملؾب٣ّؿبموؽباْظؼملؾبؿؽبزملؽبّٓىبَضمملِت موؽباْظقؽبمملِصصمِلنيؽب موؽباظزملمبمملِئؼملؽبمملِت مملِئؼمِلنيؽب

مَظؾملؾب٣ّم ماظػمل٥َّّؾب مَأسؽبّٓمب موؽباظّٔمباِطّٕؽباِت مَطـِريًا ماظػمل٥َّّؽب موؽباظّٔمباِطّٕكبؼ٤ّؽب وؽباْظقؽبمملِصصمَلمملِت

م.م"عمبطملؿبظمِلّٕؽبًةموؽبَأجؿبًّٕامسؽبصمِلؿملؼملممًلم

ماإلرػمملبؿملهملممأَا احملىر ايثاٌْ ماىؼملمملسهمل معّٝ مايل٣ّ مرب٦ّر صؾمل٦ّ

اظعملمملتػملهملمد٦ّاءمأطمملنمعمملممتمملرد٥ّمضؿالموسؽملمملصّٕػمملماٌظمللّٓةماٌكّٕبهملم

حلؿملـبمملمبمملدؿؾملّٓافماآلعؽملنيمواظّٕع٦ّزماظ٦ّرؽملؿملهملمع٤ّمخاللمسؼملػملؿملمملتؾملمملم

اإلرػمملبؿملهملماظؿظملفريؼهملماظيتمالمتؽملعملشملّٝم،مأممطمملنماظعملؿ٢ّمعضملؽمل٦ّؼـبمملمع٤ّم

خاللمادؿؾملّٓافماظّٕع٦ّزمواظرملكزملؿملمملتماظ٦ّرؽملؿملهملموبىملماظرملمملئضملمملتم

م،م مإلحؾمملرؾملممل مإنمملزاتؾملممل مع٤ّ مواظؿؾمل٦ّؼ٤ّ م، مح٦ّهلممل متؽملعملشملّٝ اظيتمال

مظؿزملطملريػمملمو مواالدؿؾملّٖاء ماظلكّٕؼهمل مع٦ّضّٝ موضضملؾملممل مسػمل٧ّ اظضملؼمل٢ّ

مطمملنم مأم م، مسػمل٧ّماظؽملؿمل٢ّمعؽملؾملممل ماظضملمملعهمل مووّٕئهمل واظؿعملػملؿمل٢ّمع٤ّمذفملغؾملممل

مواٌرملّٕوسمملتم ماهلمملعهمل ماإلنمملزات مط٢ّ مؼب مبمملظؿرملغملؿمل١ّ ذظ١ّ

مأوم م، مواظالعؾمملالة مبمملظؿملفملس موإصمملبؿؾمل٣ّ ماظؽملمملس مإلحؾمملط اظغملربى

مهّٕؼغملؾمل٣ّمومملهماظؿؼملّٕدمواظضملزملؿملمملنم،موظغمل٤ّمذضملنملمعزملّٕمحبسملمملرت٥ّ
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مع٤ّمدؾضملهملمآالفمسمملمم ماظؿمملرؼّْمِّطـّٕ ماظسملمملربهملمؼبمجّٔور اظضملّٕؼعملهمل

ماإلخ٦ّانم معبمملسهمل معلؿكّٓعـبممل ماِّسّٓاء مظ٥ّ مطبشملّٛ معممل ؼّٓرك

اإلرػمملبؿملهملموطؿمملئؾؾملمملماإلظغملرتوغؿملهملمعّٝمعمملمؼؾبعملّٓممهلمملمع٤ّمدس٣ّمعؽملعملشملّٝم

اظؽملصملريمع٤ّمزبمملبّٕاتماظّٓولماظيتمتؾملّٓفمإظبمإدعملمملطمعؽملشملعملؿؽملمملم

ؿملعملصملهملماظؿمملعهملمهلّٔهمؼبمبّٕاث٤ّماظظمل٦ّض٧ّم،ممممملمؼؿشملػملنملمعؽملمملمعبؿملضملـبمملماظ

م،م مواظضملؼملالء ما٦ًّغهمل معّٝ مواظؿضملمملع٢ّمحبل٣ّ اٌكشملشملمملتماًؾؿملـهمل،

وضشملّٝمأيمؼّٓمهمملولمأنمتضملؾىملمبفملع٤ّمػّٔاماظ٦ّر٤ّموأعمملغ٥ّمأومأنم

تؽملممللمع٤ّمث٦ّابؿ٥ّماظ٦ّرؽملؿملهملمأومتضملؼمل٢ّمسػمل٧ّمػّٓمممبؽملؿملمملغ٥ّم،مسػمل٧ّمأنم

ممبمملم مذّٓؼّٓ مووس٨ّ ماىؾمل٦ّد مإظبمتسملمملصّٕ مضبؿمملج مإمنممل ذظ١ّمطػمل٥ّ

م موعؽملشملعملؿؽملممل مظ٦ّرؽملؽملممل موضبمملك ماٌرتبزملنيمؼبمطبشملّٛ مأسّٓائؽملممل ع٤ّ

معّٝم م، مبمملظّٓاخ٢ّ مواٌفملج٦ّرؼ٤ّ ما٦ًّغهمل مع٤ّ موسؼملالئؾمل٣ّ اًمملرج

ماِّصضمل٧ّم مرأس مػ٨ّ ماإلرػمملبؿملهمل ماإلخ٦ّان معبمملسهمل مأن إدراك

وعظملؿمملحمط٢ّمذّٕموايمملضؽملهملماظغملربىمظغمل٢ّماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملم،م

مزظّٖظ مؼضملين مسػملؿملؾملممل ماظعملسملمملء ماإلرػمملبؿملهملموأن ماىؼملمملسمملت مأرطمملن همل

م.طمملصهمل
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 يُ ايعربًُايدويُ ايىطًُٓ واهلى
م

مأنممممممممممم مإعممل ماظيت ماظعملسملمملؼممل مأػ٣ّ مع٤ّ مواالغؿؼملمملء ماهل٦ّؼهمل ضسملؿملهمل

مواالدؿعملّٕار ماِّع٤ّ مإظب مواظؽملؼملمملءم،تقملدي مأنمم،واالزدػمملر وإعممل

وإثمملرةماالضشملّٕابمملتمواظعملالض٢ّمم،تقملديمإظبماظؿرملّٕذممواظؿظملغملؿمل١ّ

مورمبمملماظضملؼملمملظهملمأوماًؿملمملغهملم.مم،واظظملنت

ؼعملمملسمع٤ّمخالهلؼملمملمعّٓىموظػملؾمل٦ّؼهملمأرطمملغؾملمملموعضملمملٌؾملمملماظيتمممممممممممم

موػ٦ّؼؿ٥ّ مظ٦ّرؽمل٥ّ مإٌّء ماظّٓولمم،اغؿؼملمملء معبؿملّٝ مأن مذ١ّ وال

متّٓاخػملوملم متالضوملمأم واظعمل٦ّعؿملمملتمواِّسّٕاقموأٌّػؾؿملمملتمد٦ّاء

صكملنمطالمعؽملؾملمملمؼلضمل٧ّموؼضملؼمل٢ّمسػمل٧ّمتضملؼملؿمل٠ّمم،أممت٦ّازتمأممتؽملمملضسملومل

معلؿؾملّٓصؿمل٥ّ مأو مظّٓىمعؽملؿلؾؿمل٥ّ مظ٥ّ شريمأنمػؽملمملكمم،اظ٦ّالءمواالغؿؼملمملء

متممل مذؾ٥ّ مأو متمملرطبؿملهبممل ماظلشملّّمصّٕاسـبممل مسػمل٧ّ موؼشملظمل٦ّ مؼعمل٦ّى رطب٨ّ

مآخّٕم،حؿملؽملـبممل محؿملؽملممل موؼلؿرت مأومم،وطبظملومل مبزمل٦ّرة مع٦ّج٦ّد ظغملؽمل٥ّ
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محمملل مأؼهمل مسػمل٧ّ مبنيمايّٕؼزملنيمم،بفملخّٕى ماظزملّٕاع مذظ١ّ وػ٦ّ

سػمل٧ّمػ٦ّؼهملماظّٓوظهملماظ٦ّرؽملؿملهملموع٤ّمؼضملؼملػمل٦ّنمأومؼّٓؼؽمل٦ّنمب٦ّالءاتم

مأخّٕىم.م

مع٤ّممممممممممم مطـري موردكؿ٥ّ مأصػملؿ٥ّ ماظّٔي ماًمملرلمل واظظملؾمل٣ّ

م مظّٓى ماٌؿشملّٕصهمل مظػملفؼملمملسهملماىؼملمملسمملت ماظ٦ّالء مأن مػ٦ّ سؽملمملصّٕػممل

مظػمل٦ّر٤ّ ماظ٦ّالء مص٦ّق معبؿملّٝمم،واظؿؽملصملؿمل٣ّ متؿؾؽملممله ماظظملؾمل٣ّ وػّٔا

اىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملمواٌؿشملّٕصهملماظيتمتّٕىمأنماظّٓوظهملماظ٦ّرؽملؿملهملم

مؼبم مطؽ٦ّد موسعملؾهمل مصكّٕة متعملّٟ ماٌلؿعملّٕة ماظّٕادكهمل حبّٓودػممل

موج٥ّمعرملّٕوسمملتؾمل٣ّماظلػملشمل٦ّؼهملمظػملعملظملّٖمسػمل٧ّماظّٓوظهملماظ٦ّرؽملؿملهملم.م

 وْؤند عًِ اآلتٌ : 

ماظ٦ّرينأػؼمل -1 مواالغؿؼملمملء ماظ٦ّالء موتّٕدؿملّْ متضملؼملؿمل٠ّ م،ؿملهمل

مبمملظ٦ّر٤ّمواالدؿضملّٓادمظظملّٓائ٥ّمبمملظؽملظملّٗمواظؽملظملؿملّٗم واالسؿّٖاز

واظؿفملطؿملّٓمم،وايظملمملزمسػمل٧ّمتّٕاب٥ّموثّٕاهم،عّٝماظرملضمل٦ّرمبظملسملػمل٥ّ
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مظػملّٓؼ٤ّمأومععملمملبالمظ٥ّ مظؿمللوملمغعملؿملسملـبممل ب٢ّمم،سػمل٧ّمأنماظ٦ّرؽملؿملهمل

ماظّٓؼ٤ّ مصػملنمل مع٤ّ مسػملؿمل٥ّمم،ػ٨ّ مآ م)صػمل٧ّ مغؾؿملؽملممل وػّٔا

هملماٌغملّٕعهملم:موآمؼمملمعغملهملمإغ١ّمودػمل٣ّ(مؼعمل٦ّلمزبمملرؾـبمملمعغمل

وظ٦ّالمم،ِّحنملمبالدمآمإظبمآموأحنملمبالدمآمإظ٨ّقب

مخّٕجومل مأػػمل١ّمأخّٕج٦ّغ٨ّمعؽمل١ّمعممل م)صػمل٧ّمم،أن وز٢ّ

آمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(مؼزمل٦ّبمغصملّٕهمإظبماظلؼملمملءمآعالمأنمؼّٕدهم

مردـبامعبؿملال مإظؿملؾملممل موج٢ّ( مبمملظؿق٦ّلمومملػؾملمملمم،آم)سّٖ وظ٦ّ

متؽبعمَلػملُّنملؽبمغؽبّٕؽبىمّٓؿبَض"حؿ٧ّمغّٖلمض٦ّلمآمتضملمملظبم:مم،ؼبمصالت٥ّ

موؽبجؿبؾملؽب١َّمَص٦ّؽبلىبمتؽبّٕؿبضؽبمملػؽبمملمِضؾؿبػمَلهمًلمَصػمَلؽملؾب٦ّؽبظخملؿملؽبؽملمب١َّماظلمبؼملؽبمملِءمِص٨ّموؽبجؿبؾملكب١َّ

موؾبجؾب٦ّػؽبغمُل٣ّؿبمَص٦ّؽبظ٦ُّّامُطؽملؿبؿؾب٣ّؿبمعؽبمملموؽبحؽبؿملؿبىملؾبماْظقؽبّٕؽبامكبماْظؼملؽبلؿبِفِّٓمذؽبشمْلّٕؽب

 .مم"مذؽبشمْلّٕؽبهؾب

مع٤ّم -2 ماظصملمملػّٕة معضملممل٥ٌّ مظ٥ّ ماظ٦ّرؽملؿملهمل ماهل٦ّؼهمل متّٕدؿملّْ أن

مواظضملؼمل ماظّٓوظهمل مسػمل٣ّ مسمملظؿملهبمملاحرتام وتّٕدؿملّْمم،٢ّمسػمل٧ّمرصضمل٥ّ
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ماظؽملظمل٦ّسم مؼب مامسؾملممل مضبظملّٕ معممل موط٢ّ ماظ٦ّرين غرملؿملّٓػممل

ماظضملؼمل٢ّمم،واظعملػمل٦ّب مع٤ّ موج٦ّػّٕـبا معسملؼمل٦ّغـبممل مؼّٓسؼمل٥ّ معممل وظ٥ّ

مأيمم،واإلغؿمملج مسػمل٧ّ مظػمل٦ّر٤ّ ماظضملمملعهمل ماٌزملػملقهمل وإؼـمملر

مأخّٕى مػ٨ّمم،عزملمملحل ماظ٦ّر٤ّ معزملػملقهمل مأن وإدراك

موأبؽملمملئ٥ّ مأصّٕاده مىؼملؿملّٝ مؼبمم،عزملػملقهمل مصعملريـبا مرجال وأن

٦ّؼهملمخريمعمملئهملمعّٕةموعّٕةمع٤ّمرج٢ّمشينمض٦ّيمدوظهملمشؽملؿملهملمض

موأص٢ّم مطؿملمملغؾملممل مؼب معؾملّٓدة مضضملؿملظملهمل مصعملرية مدوظهمل ؼب

 وج٦ّدػمملم.م

مأخّٕىم -3 مػ٦ّؼمملت معّٝ متؿالض٧ّ مضّٓ ماظ٦ّرؽملؿملهمل ماهل٦ّؼهمل أن

مإدالعؿملهملم،سّٕبؿملهمل مأصّٕؼعملؿملهملم،أو مأدؿمل٦ّؼهملم،أو حلنملمم،أو

مدوظهمل مط٢ّ مذظ١ّمت٦ّج٥ّمم،زّٕوفموع٦ّضّٝ مؼغمل٦ّن مأال سػمل٧ّ

ممبضملّٖ مضؾمملئ٢ّ مأو مأحّٖاب مأو معبمملسمملت مأو مس٤ّمأصّٕاد ل

ماظ٦ّرين مإظبماظرملّٕقموذاكمإظبمم،اظؿ٦ّج٥ّ صؿملّٔػنملمػّٔا
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مو مإظبماىؽمل٦ّبمثمملظىملاظطملّٕب مورابّٝ ماظرملؼملمملل مممملمم،إظب

مب٢ّم موترملؿؿملوملمطؿملمملغؾملممل ؼقملديمإظبممتّٖقماظّٓولموتظملغملغملؾملممل

ب٢ّمأنمتغمل٦ّنماظّٓوظهملماظ٦ّرؽملؿملهملمسػمل٧ّمضػملنملمم،رمبمملمترملّٕذعؾملممل

رج٢ّمواحّٓمؼبمت٦ّجؾملمملتؾملمملممبمملمؼضملشملؿملؾملمملماظعمل٦ّةمؼبمربؿملشملؾملمملم

 اظّٓوظؿملهمل.ماإلضػملؿملؼمل٨ّموؼبمسالضمملتؾملممل

ماإلدالعؿملهملم -4 موثعملمملصؿؽملممل موحسملمملرتؽملممل مبؾمل٦ّؼؿؽملممل ماسؿّٖازغممل معّٝ أغؽملممل

ماِّصّٕؼعمل٨ّ ماالدرتاتؿملف٨ّ ماظضملؼمل٠ّ مِّػؼملؿملهمل صكملغؽملمملمم،وإدراطؽملممل

مع٤ّم معّٖؼّٓـبا مؼؿشملػملنمل مػمملعـبممل مبضملّٓـبا ماظضملّٕب٨ّ مؼبمبضملّٓغممل غّٕى

اظضملؼمل٢ّماٌرملرتكمؼبمز٢ّماظؿقّٓؼمملتماظيتمت٦ّاج٥ّمسمملٌؽملمملم

عؿشملػملضملنيمإظبمدورمم،اظضملّٕب٨ّمؼبموج٦ّدهموطؿملمملغ٥ّمومتمملدغمل٥ّ

مضبعمل٠ّم ممبممل ماظّٓولماظضملّٕبؿملهمل مدءوبمىمملعضملهمل أطربموحّٕطهمل

م،إذمغّٕىمأنمػّٔاماِّعّٕمصمملرمعػملقـبمملم،عبّٝماظرملؼمل٢ّماظضملّٕب٨ّ

وأنماٌزملػملقهملماظضملّٕبؿملهملماٌرملرتطهملمتعملؿسمل٨ّمأضزمل٧ّمدرجمملتم
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اظؿؽمللؿمل٠ّمواٌرملمملرطهملمؼبمط٢ّماجملمملالتممبمملمضبظملّٜمظألعهملم

مػ٦ّؼؿؾملممل موادؿعملّٕارػمملم،اظضملّٕبؿملهمل مأعؽملؾملممل مذبؿؼملضملهمل م،وضبعمل٠ّمهلممل

م ماظعملسملمملء مؼب ماٌؽملشملعملهملوؼلؾمل٣ّ مؼب ماإلرػمملب م،سػمل٧ّ

مذّٕم مع٤ّ مطػمل٥ّ ماظضملمملٕ مدبػملؿملّٙ مؼب موؼلؾمل٣ّ وطبػملزملؾملممل

مواإلرػمملب ماٌرملرتكمم،اظؿشملّٕف مسؼملػملؽملممل مؼؾبرملغمل٢ّ مأن آعػملني

مؼلؼملّٝم ممبممل ماظّٓوظؿملهمل ماحملمملص٢ّ مؼبمعبؿملّٝ مضمملششملهمل ض٦ّة

وأغؽملمملمؼبمم،وؼربزمأغؽملمملمضقمملؼمملموظلؽملمملمجالدؼ٤ّم،ص٦ّتؽملمملمظػملضملمملٕ

مؼغملؿ٦ّيم مع٤ّ مأطـّٕ مِّغؽملممل مظإلرػمملب ما٦ٌّاجؾملني ععملّٓعهمل

شريمأغ٥ّمدالممالمم،وأغؽملمملمدسمملةمدالممالمدسمملةمحّٕبم،بؽملمملره

مادؿلالعـبممل وأنمػّٔهمم،ميغمل٤ّمأنمؼغمل٦ّنموظ٤ّمؼغمل٦ّنمأبّٓـبا

مظ٤ّمتلؿلػمل٣ّموظ٤ّممت٦ّت مصؿملؾملمملمم،اِّعهمل وأنمروحماٌعملمملوعهمل

مض٦ّؼهمل متّٖالمودؿصمل٢ّمحؿملهمل متغمل٦ّنمم،ال مالمميغمل٤ّمأن وأغؾملممل

مِّسّٓائؾملممل مدؾملاًل ماٌلؽ٦ّظؿملهملمم،صؿملّٓـبا مضّٓر مسػمل٧ّ وأغؾملممل
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ماِّعم،واظؿقّٓؼمملت مأن مسػمل٧ّمشري مدّٕؼضملـبممل مؼؿشملػملنملمهًّٕطممل ّٕ

م،ِّنماًشملّٕمداػ٣ّم،ط٢ّماٌلؿ٦ّؼمملتمضؾ٢ّمص٦ّاتماِّوان

وصبنملمم،واظضملّٓومذّٕسمالمؼؾملّٓأموالمؼؽملمملمم،واًشملنملمذّٓؼّٓ

مأسػمل٧ّ مأذّٓموػؼملؿؽملممل مؼؿضملػمل٠ّمم،أنمتغمل٦ّنمؼعملصملؿؽملممل ِّنماِّعّٕ

عّٝماظؿفملطؿملّٓمم،صكملعمملمأنمغغمل٦ّنمأومأالمغغمل٦ّنم،بفملص٢ّموج٦ّدغممل

ماظ مضمملدرؼ٤ّمسػمل٧ّمومملوز مدؽملغمل٦ّن معضملـبممل م،ؿقّٓؼمملتسػمل٧ّمأغؽملممل

ماظ٦ّرين ماٌلؿ٦ّى مسػمل٧ّ ماظضملّٕب٨ّم،عضملـبممل م،واٌلؿ٦ّى

واٌلؿ٦ّىمم،واٌلؿ٦ّىماِّصّٕؼعمل٨ّم،واٌلؿ٦ّىماإلدالع٨ّ

مظػمللالمم،اظّٓوظ٨ّ معّٝماظّٓولماظزملّٓؼعملهملمواحملؾهمل عضملـبمملمم،عضملـبممل

وظؿملّٗمأيمع٤ّمػّٔهمم،وؼبمط٢ّمعؿملّٓانمحبلؾ٥ّموعمملمؼؽملمملدؾ٥ّ

مأوم معضملؾملممل متؿلمملوق مأخّٕى مسالضهمل محلمملب مسػمل٧ّ اظضملالضمملت

مإم،تؿ٦ّازى نمأحلؽملمملمإدارةماِّعّٕمصلؿغمل٦ّنمط٢ّمسػمل٧ّمأغؽملممل

ومبمملمضبعمل٠ّمعزملمملحلمم،سالضهملمعؽملؾملمملمدسؼملـبمملمظػملضملالضمملتماِّخّٕى
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إذنمؼؽملؾطمل٨ّمسػمل٧ّمط٢ّمرّٕفمأنمضبؼمل٢ّماًريمم،اىؼملؿملّٝ

المم،ظؽملظملل٥ّموظطملريهموظإلغلمملغؿملهملمظؽملقؿملمملمعضملـبمملمحؿملمملةمػمملدئهملمػمملغؽهمل

مالم مزبؿػملظملهمل مصّٕاسمملت مإظب ماظّٓوظؿملهمل ماظلمملحهمل متؿق٦ّل أن

صمملظضملمملض٢ّمع٤ّمم،٧ّمأحّٓوالمتضمل٦ّدمبمملًريمسػملم،تؾعمل٧ّموالمتّٔر

موظطملريه مظ٥ّ مظػمللالم مظػملؾملالكمم،ؼضملؼمل٢ّ مؼلضمل٧ّ مع٤ّ واِّغب٠ّ

صكملنمع٤ّماظؽملمملسمعظملمملتؿملّّمظػملكريمم،واظّٓعمملرمواظعملالض٢ّمواظظملنت

م،وإنمع٤ّماظؽملمملسمعظملمملتؿملّّمظػملرملّٕمعطملمملظؿمل٠ّمظػملكريم،عطملمملظؿمل٠ّمظػملرملّٕ

مظػملرملّٕ مظػملكريمعطملالًضممل وإغمملمم،صشمل٦ّب٧ّم٤ٌّمجضملػمل٥ّمآمعظملؿمملحـبممل

 .ظؽملّٕج٦ّمأنمغغمل٦ّنمعؽملؾمل٣ّمإنمذمملءمآمتضملمملظب

م

*م*م*
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 اخلطاب ايعًٌُ واخلطاب ايعاطفٌ
 

ماظظملغملّٕةمممممم معؽملؾملممل مأدّٗ مسػمل٧ّ مخشملمملب مأي ماًشملمملب ؼعمل٦ّم

م،م مواًؿملمملل م، مواظضملمملرظملهمل م، مواِّدػمل٦ّب مواظػملظملّٜ م، واٌسملؼمل٦ّن

مسػملؼملؿملهبمملم مط٦ّغ٥ّ مذاك مأو ماظضملؽملزملّٕ مسػمل٧ّمػّٔا معّٓىمارتغملمملزه وضبّٓد

طبمملرنملماظضملعمل٢ّمواٌؽملشمل٠ّمأومط٦ّغ٥ّمإبّٓاسؿملهبمملمخمملظزملـبمملمؼضملؼملّٓمم خمملظزملـبممل

ماظ مػّٖ مط٦ّغ٥ّمإظب مأو م، ماظ٦ّجّٓان موإثمملرة مواِّحمملدؿملّٗ ضمل٦ّارّٟ

مإظبمسّٕضماظعمل٦ّاسّٓ مؼضملؼملّٓ مأدبؿملهبممل مؼبمم سػملؼملؿملهبممل واِّص٦ّلماظضملػملؼملؿملهمل

ظطملهملمأدبؿملهملمراضؿملهملم،موػّٔهماظشملّٕؼعملهملمع٤ّماِّداءمهؿمملجمإظبممتغمل٤ّم

مورؼمملضهملم موخربة مدربهمل موإظب معضملـبممل مواظػملطملهمل مواِّدب ماظضملػمل٣ّ ع٤ّ

مؼضملؿؼملّٓمسػمل٧ّماٌؽملشمل٠ّمود مخمملظزملـبممل موضّٓمؼغمل٦ّنمسػملؼملؿملهبممل ّٕدمومتّٕسم،

 . ايعملمملئ٠ّمبضملؿملّٓـبامس٤ّماًؿملممللماظػملطمل٦ّي

سػمل٧ّمأنمغ٦ّعماِّدػمل٦ّبمإمنمملمؼؿقّٓدموص٠ّمرؾؿملضملهملما٦ٌّض٦ّعمممممم

مومضّٓمؼؿقّٓدمتؾضملـبمملمهلّٓفموغؿملهملمورشؾهملموت٦ّج٥ّم واٌمملدةماظضملػملؼملؿملهملم،

اٌؿقّٓثم،مصكملنمطمملنمؼؾملّٓفمإظبمتزملقؿملّّماٌظملمملػؿمل٣ّمعممللمإظبم
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موتلػمل٢ّم اٌؽملشمل٠ّمواإلضؽملمملعمواِّدػمل٦ّبماظضملػملؼمل٨ّمود٦ّقماظّٓظؿمل٢ّم،

مذظ١ّ ماٌضملربةممإظب ماٌقملثّٕة ماظّٕاضؿملهمل ماظرملؿملعملهمل ماظلؾملػملهمل بمملظػملطملهمل

 . اىؿملمملذهملماٌؿّٓصعملهمل

مإظبمظظملوملممممممم مؼؾملّٓف معممل مأول مؼؾملّٓف ماٌؿقّٓث مطمملن مإذا أعممل

اِّغصملمملرموادرتضمملءماظلمملعضملنيموطمملنمط٢ّنبمأومجؾب٢ّنبمعمملمؼضملؽملؿمل٥ّمػ٦ّمرضمملم

موإثمملرةم ماظضمل٦ّارّٟ مدشّٓشهمل مذبّٕد مإظب مسؼملّٓ م، اٌلؿؼملضملني

 .ؼمل٦ّناظ٦ّجّٓانموظ٦ّمسػمل٧ّمحلمملبماظظملغملّٕةمواٌسمل

مأومممممممم ماٌزملػملّّ مأو ماظضملمملٕ مػ٣ّ مج٢ّ مؼغمل٦ّن مأن مميغمل٤ّ وال

م،م مسعملػملؿملهبممل مال ماٌلؿؼملضمل٦ّنمسمملرظملؿملهبممل مؼشملػملؾ٥ّ معممل مهعملؿمل٠ّ اًشملؿملنملمػ٦ّ

مايمملذقم مطمملظشملؾؿملنمل معؽملؾمل٣ّ مط٢ّ مواًشملؿملنمل مواٌزملػملّّ صمملظضملمملٕ

مأوم مؼعملؾػمل٥ّ معممل مذبّٕد مأو مؼرملؿؾملؿمل٥ّ معممل مال مؼزملػملق٥ّ ؼضملشمل٨ّمإٌّؼّٚمعممل

 . ؼشملػملؾ٥ّ

ظضملالجمبمملىّٕاحهملموالمصعملّٓمؼغمل٦ّنمإٌّؼّٚمؼبمحمملجهملمإظبمامممممم

م،مصالمميغمل٤ّمظشملؾؿملنملم ؼّٕؼّٓػمملمظغمل٤ّمنمملت٥ّمربزمل٦ّرةمؼبمإجّٕائؾملممل

عمملػّٕمحمملذقمأنمؼرتكمعّٕؼسملـبمملمظػملؾملالكمِّغ٥ّمالمؼّٕؼّٓماىّٕاحهملماظيتم
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المبّٓؼ٢ّمسؽملؾملمملم،موضّٓمطبربمإٌّؼّٚماظشملؾؿملنملمبفملغ٥ّمالمؼّٕؼّٓماظضملالجم

مأضّٕاصمِّغ٥ّمؼّٕتضملّٓمع٤ّموخ اإلبّٕمؼبممّٖإالمؼبمذغمل٢ّمذّٕابمأو

نمحمملظؿ٥ّمالمؼلضملظملؾملمملمد٦ّىمػّٔاماظػمل٦ّنمع٤ّمأم حنيمؼّٕىماظشملؾؿملنمل

أظ٦ّانماظضملالجم،مأومأنمؼشملػملنملماظشملؾؿملنملمعؽملصملمملرـبامصؿملعمل٦ّلمإٌّؼّٚم

ماظضملالجم مإلمتمملم معؽمل٥ّ مبّٓ مال مأعّٕ موػ٦ّ م، مأضؾػمل٥ّ موال مأرؿملعمل٥ّ مال أغممل

مظػملؼملّٕؼّٚممبمملم ماظشملؾؿملنمل مدػمل٣ّ مصػمل٦ّ م، مغصملّٕه موجؾملهمل مع٤ّ اظزملقؿملّّ

ماظضملمملٕم محمملل موػغملّٔا م، موضؿملضمل٥ّ مب٥ّ مِّضّٕ مؼزملػملق٥ّ معممل مال ؼّٕضب٥ّ

شملؿملنملمؼضملشمل٨ّماظؽملمملسمعمملمؼزملػملقؾمل٣ّمصكملنممتغمل٤ّمع٤ّمواٌزملػملّّمواً

مذظ١ّم معّٝ مصؿملؾمل٣ّ موػّٖ معقملثّٕة مراضؿملهمل مرذؿملعملهمل مذؿملعملهمل مبػملطملهمل ذظ١ّ

مبنيمايلؽملؿملنيمووص٢ّم مصعملّٓمعبّٝ ماظّٕاضؿملهمل اظضمل٦ّارّٟمواٌرملمملسّٕ

إظبمدرجهملماظؾؿملمملنماظّٔيمؼؾملف٣ّمسػملؿمل١ّمايل٤ّمعؽمل٥ّمدصضملهملمواحّٓةم

 . صالمتّٓريمأجمملءكمايل٤ّمع٤ّمجؾملهملمظظملصمل٥ّمأممع٤ّمجؾملهملمعضملؽملممله

ماظيتمواٌؿقّٓثمامممممم ماظؾؿملمملغؿملهمل مع٤ّمميؿػمل١ّماظعملّٓرة يمملذقمػ٦ّ

تقملػػمل٥ّمظػمل٦ّص٦ّلمإظبمعّٕادهمع٤ّمأضزملّٕماظشملّٕقموأسّٔبؾملمملموأرذعملؾملممل،م

م،م موعؾؽمل٧ّ معضملؽمل٧ّ م، موعسملؼمل٦ّغـبممل مذغملاًل ماظعمل٦ّل مغمملصؿملهمل مميؿػمل١ّ موع٤ّ
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مِّحّٓػ٣ّم موضؿمل٢ّ م، مشريػ٣ّ مسػمل٧ّ مواظؾػملطملمملء ماظظملزملقمملء ممتؿملّٖ وبؾملّٔا

م .أدؼنملموظ٩ّخّٕمحغملؿمل٣ّمأومصؿملػملل٦ّف

ماظمممممممم ضملمملٕمأوماٌزملػملّّمأوماًشملؿملنملمػ٦ّمسػمل٧ّمأنمأػ٣ّمعمملمميؿملّٖ

،موج٢ّ(موحل٤ّماظعملزملّٓمؼبماظعمل٦ّلمواظضملؼمل٢ّإخالصماظؽملؿملهملمٓم)سّٖم

صؼملمملمخّٕجمع٤ّماظعملػملنملمؼلؿعملّٕمؼبماظعملػملنملم،موعمملمخّٕجمع٤ّمربّٚم

اظػمللمملنمالمؼؿفمملوزماآلذنم،موعمملمع٤ّمإغلمملنمضزملّٓمبضملؼملػمل٥ّموج٥ّمآم

 . صكمملبمأومضمملع

وإذامطمملنماإلخالصمعشملػمل٦ّبـبمملمؼبمط٢ّمذ٧ّءمصكملغ٥ّمؼبمسؼمل٢ّممممممممم

مَصؼملؽب٤ّم م" م: مؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّ مأوث٠ّموأظّٖم مواًشملؾمملء اظضملػملؼملمملء

مرؽببىب٥ِّم مِبضمِلؾؽبمملدؽبِة موؽبالمؼؾبرملؿبّٕكبْك مسؽبؼملؽباًلمصؽبمملِظقممًل مَصػمْلؿملؽبضملؿبؼملؽب٢ّؿب مؼؽبّٕؿبجؾب٦ّمِظعمَلمملءمرؽببىب٥ِّ َطمملنؽب

َأحؽبًّٓام"م،موؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:م"مإكبغمبؼملؽبمملماْظفمَلسؿبؼملؽبممللؾبم

ماعؿب مِظغمُل٢ّىب موؽبإكبغمبؼملؽبممل م، مإكبَظ٧ّمِبمملظؽملىبؿملمبمملِت مِػفؿبّٕؽبتؾب٥ّؾب مَطمملغؽبوملؿب مَصؼملؽب٤ّؿب مغؽب٦ّؽبى، معؽبممل ّٕكبئلب

اظػمل٥َِّّموؽبرؽبدؾب٦ِّظ٥ِّمَصؾملكبفؿبّٕؽبتؾب٥ّؾبمإكبَظ٧ّماظػمل٥َِّّموؽبرؽبدؾب٦ِّظ٥ِّ،موؽبعؽب٤ّؿبمَطمملغؽبوملؿبمِػفؿبّٕؽبتؾب٥ّؾبمإكبَظ٧ّم

،م ٥ّؾبمإكبَظ٧ّمعؽبمملمػؽبمملجؽبّٕؽبمإكبَظؿملؿب٥ِّ"دؾبغؿبؿملؽبمملمؼؾبزمِلؿملؾؾبؾملؽبمملمَأوؿبمإكبَظ٧ّماعؿبّٕؽبَأٍةمؼؽبؿؽبّٖؽبومبجؾبؾملؽبمملمَصؾملكبفؿبّٕؽبتؾب

ماظعملّٓد٨ّ م"موؼبمايّٓؼىمل م: موج٢ّ( م)سّٖ ماظضملّٖة مرب َأغؽبمملم ؼعمل٦ّل
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معؽبضمِل٨ّم مِصؿمل٥ِّ مَأذؿبّٕؽبَك مسؽبؼملؽباًل مسؽبؼمِل٢ّؽب معؽب٤ّؿب ماظرملىبّٕؿبِك، مسؽب٤ّؿب ماظرملنبّٕؽبَطمملِء َأْشؽملؽب٧ّ

 . َشؿملؿبّٕكبيمتؽبّٕؽبْطؿؾب٥ّؾبموؽبِذّٕؿبَط٥ّؾب"

م"مممممم م: مَضممللؽب مسؽمل٥ّ( مآ م)رض٨ّ ماْظؾؽبمملِػػمِل٨ّىب مُأعؽبمملعؽبهمَل مَأِب٨ّ جؽبمملءؽبم وس٤ّ

مسؽب ُٓ م)صؽبػمل٧َّّما مإكبَظ٧ّماظؽملمبِؾ٨ّىب مرؽبجؾبػمًلمملمرؽبجؾب٢ّفب مَأرؽبَأؼؿبوملؽب مَصعمَلممللؽب: موؽبدؽبػمل٣َّّؽب( ػمَلؿملؿب٥ِّ

ُٓم م)صؽبػمل٧َّّما ماظػمل٥َِّّ مرؽبدؾب٦ّلؾب مَصعمَلممللؽب معؽبمملَظ٥ّؾب؟ موؽباظّٔىبْطّٕؽب، ماْظفمَلجؿبّٕؽب مؼؽبػمْلؿؽبؼمِلّٗؾب َشّٖؽبا

مَظ٥ّؾبم مؼؽبعمُل٦ّلؾب معؽبّٕمباٍت، مثؽبػمَلمملثؽب مَصفمَلسؽبمملدؽبػؽبممل م( مَظ٥ّؾب مذؽب٨ّؿبءؽب مَظممل م) موؽبدؽبػمل٣َّّؽب(: سؽبػمَلؿملؿب٥ِّ

ُٓمسؽبػمَلؿملؿب٥ِّ وؽبدؽبػمل٣َّّؽب(م:م)َظمملمذؽب٨ّؿبءؽبمَظ٥ّؾب(مثؾب٣ّمبمَضممللؽب:م)مإكبنمبممرؽبدؾب٦ّلؾبماظػمل٥َِّّم)صؽبػمل٧َّّما

مِب٥ِّم موؽبابؿبؿؾبطمِل٨ّؽب م، مخؽبمملِظزملـبممل مَظ٥ّؾب مَطمملنؽب معؽبممل مإكبظَّممل ماْظضملؽبؼملؽب٢ّكب مِع٤ّؽب مؼؽبعمْلؾؽب٢ّؾب مَظممل اظػمل٥َّّؽب

م.وؽبجؿبؾملؾب٥ّؾب"

م

*م*م*
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 ايعبىر ايثايث
 

مبّٕممممممممم مإظب ماظضملؾ٦ّر معّٕاح٢ّ مع٤ّ مبمملظضملّٓؼّٓ ماظطملمملظؿملهمل معزملّٕغممل عؽبّٕمبت

ما ماظضملؾ٦ّر مأن مشري م، مإظؿمل٥ّماِّعمملن مؼّٔػنمل مواظّٔي مذؾملّٕة ِّطـّٕ

اظّٔػ٤ّمظػمل٦ّػػملهملماِّوظبمػ٦ّمسؾ٦ّرمخّٛمبمملرظؿملّٟمؼبماظلمملدسمع٤ّم

مػذملم.1393مما٦ٌّاص٠ّماظضملمملذّٕمع٤ّمرعسملمملنم1973أطؿ٦ّبّٕم

ماظضملؾ٦ّرممممممممم مصؾمل٦ّ ماظـمملغ٨ّ ماظضملؾ٦ّر مسػملؿمل٥ّ مغشملػمل٠ّ مأن مميغمل٤ّ معممل أعممل

ممبضملّٓم2013مبزملّٕمإظبمبّٕمأعمملنمجّٓؼّٓمؼبماظـالثنيمع٤ّمؼ٦ّغؿمل٥ّم

ماإلخ٦ّ معبمملسهمل ماخؿشملظملومل موحمملوظوملمأن ماظ٦ّر٤ّ ماإلرػمملبؿملهمل ان

مأػّٓاص٥ّم موخّٓعهمل ماظّٓوظ٨ّ ماإلرػمملب٨ّ متؽملصملؿملؼملؾملممل مظزملمملحل ت٦ّزؿملظمل٥ّ

مػ٦ّم مأبؽملمملئؾملممل مخرية مع٤ّ مبمملرهبا مابؽملـبممل مٌزملّٕ مصعملؿملّٚمآ م، وعزملمملي٥ّ

اظلؿملّٓماظّٕئؿملّٗم/مسؾّٓماظظملؿمملحماظلؿملل٨ّماظّٔيمظؾ٧ّمغّٓاءماظرملضملنملم

واظ٦ّر٤ّمعضملـبمملمحمملعاًلمروح٥ّمسػمل٧ّمَطظمّل٥ِّمصّٓاءـبمهلّٔاماظ٦ّر٤ّم،مصلّٓدم

مو مخشملممله ماىؼملمملسهملمآ مبّٕاث٤ّ مع٤ّ ماظ٦ّر٤ّ مػّٔا مإلغعملمملذ وصعمل٥ّ

ماإلرػمملبؿملهملماظطملمملدرةموعغملّٕػمملماًؾؿملىمل.
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متؿسملمملصّٕمممممممممم موصبنملمأن ماظـمملظىملماظّٔيمسبؿمملجمإظؿمل٥ّ ماظضملؾ٦ّر أعممل

اىؾمل٦ّدمع٤ّمأجػمل٥ّموالمؼعمل٢ّمأػؼملؿملهملمس٤ّماظضملؾ٦ّرؼ٤ّماِّوظنيم،مب٢ّم

إغؾملؼملمملمالمؼغملمملدانمؼغملؿؼملالنمإالمب٥ّم،مصؾمل٦ّماظضملؾ٦ّرمبمملظ٦ّر٤ّماضؿزملمملدؼهبمملم

م ماالضؿزملمملديمؼبمع٦ّاجؾملهمل مايزملمملر مربمملوالت موط٢ّ اظؿقّٓؼمملت

مع٤ّم ماظضملؼمل٢ّمسػمل٧ّمتفملجؿملفؾملممل ماِّزعمملتمأو ع٤ّماًمملرجمواصشملؽملمملع

ضؾ٢ّما٦ًّغهملمواظضملؼملالءمأغزملمملرماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملموع٤ّمؼّٓورونم

م،م ماظّٓاخ٢ّ مؼب مواٌلؿكّٓعني ماٌفملج٦ّرؼ٤ّ مع٤ّ مصػملغملؾمل٣ّ ؼب

ماظضملؼمل٢ّم مؼب ماىؾمل٦ّد متسملمملصّٕ مإظب مضبؿمملج ماظضملصملؿمل٣ّ ماظضملؾ٦ّر وػّٔا

مواإلتعملممل م،مواإلغؿمملج ماالدؿؾملالك موتّٕذؿملّٓ مواظؿقؼمل٢ّ مواظزملرب م، ن

،متلؿؾملّٓفمإدعملمملطماظّٓوظهملمأومإربمملطؾملمملمواظ٦ّس٨ّمبمملٌكشملشملمملتماظيت

ماإلرػمملب٨ّم ماظظملغملّٕ مع٦ّاجؾملهمل مؼب مواحّٓة مؼّٓـبا مغغمل٦ّن وأن

محؿملىملم م، ماظؽملفمملة ماظزملّٟمدؾؿمل٢ّ مص٦ّحّٓة ماإلرػمملبؿملهمل واىؼملمملسمملت

موؽباسؿبؿؽبزمِلؼملؾب٦ّا م" م: مدؾقمملغ٥ّ ماي٠ّ موؽبَظمملمجؽبؼمِلؿملضملـبمملماظػمل٥َِّّمِبقؽبؾؿب٢ّكبمؼعمل٦ّل

مبؽبؿملؿب٤ّؽبمَصفمَلظَّّٟؽبمَأسؿبّٓؽباءـبمُطؽملؿبؿؾب٣ّؿبمإكبذؿبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ّؿبماظػمل٥َِّّمِغضملؿبؼملؽبهمَلموؽباذؿبُطّٕؾبوامّٕمبُض٦ّاتؽبظمَل

مِع٤ّؽبمحؾبظمْلّٕؽبٍةمذؽبظمَلمملمسؽبػمَل٧ّموؽبُطؽملؿبؿؾب٣ّؿبمإكبخؿب٦ّؽباغـبمملمِبؽمِلضملؿبؼملؽبِؿ٥ِّمَصفمَلصؿبؾؽبقؿبؿؾب٣ّؿبمُضػمُل٦ِّبغمُل٣ّؿب
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متؽبؾملؿبؿؽبّٓؾبونؽبمضملؽبػملَّغمُل٣ّؿبَظمَآؼؽبمملِت٥ِّمَظغمُل٣ّؿبماظػمل٥َّّؾبمؼؾبؾؽبؿملىب٤ّؾبمَطّٔؽبِظ١َّمِعؽملؿبؾملؽبمملمَصفمَلغؿبعمَلّٔؽبُط٣ّؿبماظؽملمبمملركب

مِبمملْظؼملؽبضملؿبّٕؾبوِفموؽبؼؽبفمْلعؾبّٕؾبونؽبماْظكؽبؿملؿبّٕكبمإكبَظ٧ّمؼؽبّٓؿبسؾب٦ّنؽبمُأعمبهمٌلمِعؽملؿبغمُل٣ّؿبموؽبْظؿؽبغمُل٤ّؿبم*

متؽبغمُل٦ّغؾب٦ّاموؽبَظمملم*ماْظؼملؾبظمْلػمِلقؾب٦ّنؽبمػؾب٣ّؾبموؽبُأوَظِؽ١َّماْظؼملؾبؽملؿبغمَلّٕكبمسؽب٤ّكبموؽبؼؽبؽملؿبؾملؽب٦ّؿبنؽب

موؽبُأوَظِؽ١َّمؿملىبؽملؽبمملتؾباْظؾؽبمجؽبمملءؽبػؾب٣ّؾبمعؽبمملمبؽبضملؿبِّٓمِع٤ّؿبموؽباخؿبؿؽبػمَلظمُل٦ّامتؽبظمَلّٕمبُض٦ّامَطمملظَِّّٔؼ٤ّؽب

ممسؽبّٔؽبابفبمَظؾملؾب٣ّؿب م)آل م" مسؽبصمِلؿمل٣ّفب م: موؼعمل٦ّلم105-103سؼملّٕان م، )

م"وؽبَظمملدؾقمملغ٥ّ مإكبنمبموؽباصؿبِؾّٕؾبوامركبضُبغمُل٣ّؿبموؽبتؽبّٔؿبػؽبنملؽبمَصؿؽبظمْلرملؽبػمُل٦ّامتؽبؽملؽبمملزؽبسؾب٦ّام:

مماظزملمبمملِبّٕكبؼ٤ّؽبمعؽبّٝؽبماظػمل٥َّّؽب م)صػمل٧ّمآم46"م)اِّغظملممللم: موؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملممل م، )

ماْظؼملؾبقملؿبِع٤ّؾب م" م: مودػمل٣ّ( مبؽبضملؿبسملـبمملمبؽبضملؿبسملؾب٥ّؾبمؼؽبرملؾبّٓنبمَطمملْظؾؾبؽملؿبؿملؽبمملنكبمِع٤ّكبِظػمْلؼملؾبقملؿبمسػملؿمل٥ّ

موؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّممصقؿملّّ)م"مَأصؽبمملِبضمِل٥ِّمبؽبؿملؿب٤ّؽبموؽبذؽبؾمب١َّ اظؾكمملري(م،

معؽبؽب٢ّؾب م" مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ موؽبتؽبّٕؽباحؾبؼمِلؾملكب٣ّؿبمتؽب٦ّؽبادىبِػ٣ّؿبمِص٧ّماْظؼملؾبقملؿبِعؽمِلنيؽبمآ

مدؽبمملِئّٕؾبم٥ّؾبَظمتؽبّٓؽباسؽب٧ّمسؾبسملؿب٦ّفبمِعؽملؿب٥ّؾبماذؿبؿؽبغمَل٧ّمإكبذؽباماْظفؽبلؽبِّٓمعؽبؽب٢ّؾبموؽبتؽبضملؽبمملُرظمِلؾملكب٣ّؿب

م.م(علػمل٣ّمرواه)"مموؽباْظقؾبؼملمب٧ّمِبمملظلمبؾملؽبّٕكبماْظفؽبلؽبِّٓ

طؼملمملمصبنملمأنمغغمل٦ّنمسػمل٧ّموس٨ّمتمملممحبّٕوبماىؿمل٢ّماظّٕابّٝممممممم

مظؽملرملّٕم ماإلرػمملبؿملهمل ماىؼملمملسمملت مطؿمملئنمل مسؼمل٢ّ مسػمل٧ّ متعمل٦ّم اظيت

مايعملمملئ٠ّم موضػملنمل مواِّطمملذؼنملمواٌطملمملظشملمملت مواظرملمملئضملمملت اظظمل٦ّض٧ّ
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وأنمغضملّٓممدونموازعمع٤ّمدؼ٤ّمأومخػمل٠ّمأومضؼملريمإغلمملغ٨ّمح٨ّم،

ماإلظغملرتوغؿملهملم ماظؿقّٓؼمملت مػّٔه مع٦ّاجؾملهمل مسػمل٧ّ ماظ٦ّرين ذؾمملبؽملممل

ماجملممللمبمملسؿؾمملرهم مؼبمػّٔا ماظالزعهمل مواًربة مبمملظضملػمل٣ّ بؿلػملؿملقؾمل٣ّ

مواحّٓـبامع٤ّمأطـّٕمودمملئ٢ّماالتزملممللمتفملثريـباموخبمملصهملمظّٓىماظرملؾمملب.

مسػمل٧ّمممممممم مجؿملّٓـبا معلؽ٦ّظؿملمملتؽملممل مغضمل٨ّ مأن مؼؿشملػملنمل ماىّٓؼّٓ اظضملؾ٦ّر

تم،موأنمغضملؼمل٢ّمسػمل٧ّماظ٦ّصمملءمعلؿ٦ّىماِّصّٕادمواهلؿملؽمملتمواٌقملدلممل

مطػملظملهملم موبفملض٢ّ م، مواِّعـ٢ّ ماِّطؼمل٢ّ ماظ٦ّج٥ّ مسػمل٧ّ موإنمملزػممل بؾملممل

مؼبم مواإلدؾملمملم مظػملضملشملمملء معؿفملػؾهمل معؿّٓصعملهمل مورؽملؿملهمل موبّٕوح م، ممغملؽملهمل

مصؽملمملسهملماظضملؾ٦ّرماىّٓؼّٓ.

مط٢ّمممممممم مسػمل٧ّ معبؿملضملـبممل مغضملؼمل٢ّ مأن مؼؿشملػملنمل ماىّٓؼّٓ اظضملؾ٦ّر

م،م اٌلؿ٦ّؼمملتمسػمل٧ّمهعملؿمل٠ّماظضملّٓاظهملمؼبمعبؿملّٝمج٦ّاغنملمحؿملمملتؽملممل

متغملنيماظغملظملمملءاتموخبمملصهملماظغملظملمملءاتماظرملمملبهملم،مواظّٔيمموأنمؼؿ٣ّ

مذّٕمم ماظ٦ّرينماِّولمظػملرملؾمملبماظّٔيمسؾبعملّٓممبّٓؼؽملهمل ؼؾبضملّٓماٌقملمتّٕ

اظرملؿملّْممبقمملصصملهملمجؽمل٦ّبمدؿملؽملمملءمخشمل٦ّةمجمملدةمؼبماومملهممتغملنيم

ماظرملؾمملبمع٤ّماٌرملمملرطهملمؼبماظعملؿملمملدةمواإلدؾملمملممصؿملؾملمملمبزمل٦ّرةمصضملمملظهمل.
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موسػمل٧ّمعنتمرمملمممممممم ماٌقملمتّٕ مع٤ّمػّٔا مس٦ّدتؽملممل معزملّٕموأثؽملمملء ئّٕة

ماظلؿملّٓ/م معّٝ محّٓؼـ٨ّ مطمملن ماظعملمملػّٕة مإظب مرّٕؼعملؽملممل مؼب ظػملشملريان

مميغمل٤ّمأنمؼلؾمل٣ّم مرئؿملّٗماظؾؽمل١ّمإٌّطّٖيمح٦ّلمعممل رمملرقمسمملعّٕ

مواضّٝموّٕبؿ٥ّم مظ٨ّمع٤ّ مصفملطّٓ ماظـمملظىملم، ماظضملؾ٦ّر ؼبمهعملؿمل٠ّمػّٔا

مهعملؿمل٠ّم مسب٦ّ ماظضملؾ٦ّر مإظب محمملجهمل مؼب مأغؽملممل ماظشمل٦ّؼػملهمل وخربت٥ّ

٦ّةمؼبماظغملّٕاعهملماظ٦ّرؽملؿملهملمواالدؿعملاللمايعملؿملعمل٨ّموسب٤ّمعمملض٦ّنمبعمل

ػّٔاماالومملهمؼبمز٢ّماظلؿملمملدهملماظ٦ّرؽملؿملهملمايغملؿملؼملهملماظيتمؼؽملؿؾملفؾملمملم

اظلؿملّٓمرئؿملّٗماىؼملؾمل٦ّرؼهملم،مشريمأغؽملمملمعبؿملضملـبمملمؼؽملؾطمل٨ّمأنمغّٓركمأنم

مإظبم مضبؿمملجمملن مإمنممل ماظ٦ّرؽملؿملهمل ماظغملّٕاعهمل موتػمل١ّ ماالدؿعملالل ػّٔا

موأنم م، ماإلرادة موض٦ّة مواظؿسملقؿملهمل مواظؿقؼمل٢ّ ماظزملرب مع٤ّ ّ٤ٔ

هملمسؼملاًلموإغؿمملجـبمملم،مؼؿق٦ّلماجملؿؼملّٝمطػمل٥ّمإظبمرمملضهملمػمملئػملهملمعؿّٓصعمل

ماٌضملمملدظهملم مؼب ماظؿ٦ّازن مسبعمل٠ّ محؿ٧ّ مادؿؾملالطؽملممل متّٕذؿملّٓ عّٝ

مع٤ّم مٌّٖؼّٓ مذبؿؼملضملؽملممل مؼقملػ٢ّ ماظّٔي ماظؽملق٦ّ مسػمل٧ّ االضؿزملمملدؼهمل

مصؿمل٥ّم مثعملهمل متضملمملظب مآ مبكملذن مغقملعػمل٥ّ معممل موػ٦ّ مواالزدػمملر اظؿعملّٓم

دؾقمملغ٥ّمث٣ّمؼبمسّٖميهملماٌزملّٕؼنيمؼبماظعملّٕؼنملماظضملمملج٢ّمإنمذمملءم
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مضملؽبّٖكبؼّٖلب".ِبماظػمل٥َِّّمسؽبػمَل٧ّمذؽبِظ١َّموؽبعؽبمملمآم"

،مزملمملدمإمنمملمؼعمل٦ّممسػمل٧ّمسؽملزملّٕؼ٤ّمأدمملدنيوالمذ١ّمأنمأيماضؿممممممم

مدؼؽملؽملمملم محـؽملممل موضّٓ م، ماالدؿؾملالك موتّٕذؿملّٓ ماإلغؿمملج مزؼمملدة ػؼملممل

مضّٕورةم مؼبمذفملن مدؾقمملغ٥ّ مصعملمملل م، معضملـبممل ماِّعّٕؼ٤ّ ايؽملؿملّٟمسػمل٧ّ

م" موؽبإكبَظؿملؿب٥ِّمركبزؿبِض٥ِّمِع٤ّؿبموؽبُطػمُل٦ّامعؽبؽملؽبمملِطِؾؾملؽبمملمِص٨ّمَصمملعؿبرملؾب٦ّاماظلضمل٨ّمواظضملؼمل٢ّم:

ماظؽملنبرملؾب٦ّ م"َصكملكبذؽبا15رؾب"م)اٌػمل١ّم: موضممللمدؾقمملغ٥ّم: م، ماظزملمبػمَلمملَةمَضسملؽبؿملؿبؿؾب٣ّؾبم(

ماْرؼملؽبفمْلغؽبؽملؿبؿؾب٣ّؿبمَصكملكبذؽبامجؾبؽملؾب٦ِّبغمُل٣ّؿبموؽبسؽبػمَل٧ّموؽبُضضملؾب٦ّدـبامِضؿملؽبمملعـبمملماظػمل٥َّّؽبمَصمملذؿبُطّٕؾبوا

عؽب٦ّؿبُض٦ّتـبمملم"ممِطؿؽبمملبـبمملماْظؼملؾبقملؿبِعؽمِلنيؽبمسؽبػمَل٧ّمَطمملغؽبوملؿبماظزملمبػمَلمملَةمإكبنمبماظزملمبػمَلمملَةمَصفمَلِضؿملؼملؾب٦ّا

م م: م103)اظؽمللمملء م، م"عؽب٤ّؿب( م: مودػمل٣ّ( م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ موؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملممل

ممعؽبطملؿبظمُل٦ّرـبامَأعؿبلؽب٧ّمؼؽبّٓؽبؼؿب٥ِّمسؽبؼملؽب٢ّكبمِع٤ّؿبمطمملظيبمملمَأعؿبلؽب٧ّ ماٌضملف٣ّ)َظ٥ّؾب"

م"إذااِّودّٛ( م: مودػمل٣ّ( م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ مغؾؿملؽملممل موؼعمل٦ّل مضمملعوملم،

محؿ٧ّمؼعمل٦ّممأالمادؿشملمملعمصكملنمصلؿملػملهملمأحّٓط٣ّمؼّٓموؼبماظلمملسهمل

اظزملالةمواظلالمم:م،موؼعمل٦ّلمسػملؿمل٥ّمصػملؿملطملّٕدؾملممل"م)رواهمأغبّٓ(ممؼطملّٕدؾملممل

عؽبمملمَأَط٢ّؽبمَأحؽبّٓفبمَرضملؽبمملعـبمملمَضُّّٛمخؽبؿملؿبّٕـبامِع٤ّؿبمَأنؿبمؼؽبفمْلُط٢ّؽبمِع٤ّؿبمسؽبؼملؽب٢ّكبمؼؽبِِّٓهموؽبإكبنمبم"

"م)صقؿملّّمغؽبِؾ٨ّمبماظػمل٥َِّّمدؽباوؾبدؽبمسؽبػمَلؿملؿب٥ِّماظلمبػمَلمملممَطمملنؽبمؼؽبفمْلُط٢ّؾبمِع٤ّؿبمسؽبؼملؽب٢ّكبمؼؽبِِّٓه
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متماظؾكمملري( مجمملغنمل موؼب ماي٠ّم، مؼعمل٦ّل ماالدؿؾملالك ّٕذؿملّٓ

اْظؼملؾبلؿبّٕكبِصنيؽبم"ممؼؾبِقنملنبمَظمملمإكبغمب٥ّؾبمتؾبلؿبّٕكبُص٦ّاموؽبَظمملماذؿبّٕؽببؾب٦ّاوؽبموؽبُطػمُل٦ّام:م"دؾقمملغ٥ّ

م م: م"31)اِّسّٕاف م: مدؾقمملغ٥ّ موؼعمل٦ّل م، مإكبنمبم*متؽبؾؿبِّٔؼّٕـبامتؾبؾؽبّٔىبرؿبموؽبَظمملم(

َطظمُل٦ّرـبا"ممِظّٕؽببىب٥ِّماظرملمبؿملؿبشمَلمملنؾبموؽبَطمملنؽبماظرملمبؿملؽبمملِرنيكبمإكبخؿب٦ّؽبانؽبمَطمملغؾب٦ّاماْظؼملؾبؾؽبّٔىبركبؼ٤ّؽب

م(.27-26)اإلدّٕاءم:م

م

*م*م*
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 إلْصاًُْايكًِ ا
 

مص٧ّمممممم مد٦ّاء ماإلغلمملغؿملهمل مبمملظعملؿمل٣ّ مايؽملؿملّٟمعظملضمل٣ّ الذ١ّمأنمدؼؽملؽملممل

مأمم ماإلغلمملنمطّٕع٥ّممؼبأخالض٥ّ ماإلدالم مطّٕم مصضملؽملّٓعممل م، ترملّٕؼضملمملت٥ّ

سػمل٧ّمأخالض٥ّماإلغلمملغؿملهملمبطملّٚماظؽملصملّٕمس٤ّمظ٦ّغ٥ّمأومجؽملل٥ّمأومظطملؿ٥ّمأوم

م م: مدؾقمملغ٥ّ مصعملمملل م، مآدؽبمؽبم"سّٕض٥ّ مبؽبؽمِل٨ّ مَطّٕمبعؿبؽملؽبممل م:مم"موؽبَظعمَلّٓؿب مؼعمل٢ّ وٕ

ماٌ مأومطّٕعؽملممل م، موحّٓػ٣ّ ماٌقملعؽملني مأو م، موحّٓػ٣ّ لػملؼملني

م موطمملن م، موحّٓػ٣ّ مودػمل٣ّ(ما٦ٌّحّٓؼ٤ّ مسػملؿمل٥ّ مآ م)صػمل٧ّ غؾؿملؽملممل

مؼعمل٦ّل م": متّٕاب مع٤ّ موآدم مآلدم مسػمل٧ّمطػملغمل٣ّ مظضملّٕب٨ّ مصسمل٢ّ ال

موالمِّغبّٕمسػمل٧ّمأد٦ّدظوالمم سفؼمل٨ّ ومالمم ضملفؼمل٨ّمسػمل٧ّمسّٕب٨ّ،

م ،مإنمأطّٕعغمل٣ّمسؽملّٓمآمأتعملمملط٣ّ"مِّد٦ّدمسػمل٧ّمأغبّٕمإالمبمملظؿعمل٦ّى

مذفمل مؼب مؼعمل٦ّل موطمملن م: ماظظملمملرد٨ّ مدػملؼملمملن مآلم"ن معؽملممل دػملؼملمملن

مم،م"اظؾؿملومل ماًشملمملبوس٤ّ مب٤ّ م:ممسؼملّٕ مؼعمل٦ّل مسؽمل٥ّ( مآ ممممممم)رض٧ّ
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موأسؿ٠ّمدؿملّٓغممل" مايؾرمل٨ّم،مم"أب٦ّمبغملّٕمدؿملّٓغممل مؼضملؽمل٧ّمبّٔظ١ّمبالًظممل ،

م م: مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ مآ م)صػمل٧ّ مرد٦ّظؽملممل مس٤ّم"وضمملل ظؿملؽملؿؾملنيمرجمملل

مظؿملغمل٦ّغ٤ّم مأو مجؾملؽمل٣ّ مصق٣ّ مع٤ّ مصق٣ّ مػ٣ّ مإمنممل مبفملغمملس صكّٕػ٣ّ

م مآ مبفملغظملؾملمملمأبطملّٚمإظب متّٓصّٝ ماظيت ماىضملالن مع٤ّ موج٢ّ( )سّٖ

م."اظؽملؿؽملهمل

ماظؽملظملّٗمط٢ّممممممم مضؿ٢ّ ماظؽملظملّٗمحّٕم مضؿ٢ّ ماإلدالم محّٕم وسؽملّٓعممل

مغظملّٗ موأي مدؾقمملغ٥ّمم،غظملّٗ ماي٠ّ مصعملمملل ماظّٓعمملء مط٢ّ وسزمل٣ّ

مملمِبطملؽبؿملؿبّٕكبمغؽبظمْلّٗلبمَأوؿبمَصلؽبمملٍدمَأغمب٥ّؾبمعؽب٤ّمَضؿؽب٢ّؽبمغؽبظمْللـبم"وتضملمملظبمؼبمطؿمملب٥ّماظضملّٖؼّٖم:م

مملموؽبعؽب٤ّؿبمَأحؿبؿملؽبمملػؽبمملمَصغمَلفمَلغمبؼملؽبمملمَأحؿبؿملؽبمملم٢ّؽبماظؽملمبمملسؽبمجؽبؼمِلؿملضملـبِص٨ّماَِّرؿبضكبمَصغمَلفمَلغمبؼملؽبمملمَضؿؽب

مجؽبؼمِلؿملضملـب مَطـِريـباظؽملمبمملسؽب مإكبنمب مِبمملظؾؽبؿملىبؽملؽبمملِتمثؾب٣ّمب مرؾبدؾبػمُلؽملؽبممل مجؽبمملءتؿبؾملؾب٣ّؿب موؽبَظعمَلّٓؿب معىبؽملؿبؾملؾب٣ّمممل ا

)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّموؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملمملمم،"بؽبضملؿبّٓؽبمذؽبِظ١َّمِص٨ّماَِّرؿبضكبمَظؼملؾبلؿبّٕكبُص٦ّنؽبم

مِصم،ودػمل٣ّ( ماْظؼملؾبقملؿبِع٤ّؾب مؼؾبزمِلنملؿبمدؽبعـبمملمالمؼؽبّٖؽبالؾب مَظ٣ّؿب معؽبممل مِع٤ّمِدؼؽمِل٥ِّ ٨ّمُصلؿبقؽبهمٍل

ماعّٕأةم " حؽبّٕؽباعـبممل مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ مآ م)صػمل٧ّ ماظؽمليب مرأى وسؽملّٓعممل
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ماظعملؿممللمضممللم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّم مص٧ّمدمملحهمل مععملؿ٦ّظهمل مسف٦ّزـبا طمملصّٕة

أغ٥ّمالمم"م،ممبمملمالمؼضملؽمل٧ّع٤ّمضؿػملؾملمملمعمملمطمملغوملمػّٔهمظؿعملمملت٢ّ"ودػمل٣ّ(م:م

مؼغمل٦ّنما مضؿ٢ّمسػمل٧ّماٌضملؿعملّٓمإمنممل ظعملؿممللمظّٕدمؼ٦ّجّٓمؼبماإلدالم

مجؽملمملزةم مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ مآ م)صػمل٧ّ مسػملؿمل٥ّ معّٕت موٌممل م، اظضملّٓوان

م:م مصعملؿمل٢ّمظ٥ّ ؼؾمل٦ّديموضّٟم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(محؿ٧ّمعّٕتم،

مآ مرد٦ّل مؼممل مؼؾمل٦ّدي مجؽملمملزة مسػملؿمل٥ّمإغؾملممل مآ م)صػمل٧ّ مصعملمملل ،

مس٤ّمودػمل٣ّ( ماظغملّٕؼ٣ّ ماظعملّٕآن مهّٓث موسؽملّٓعممل م! م؟ مغظمللـبممل مأظؿمللومل :

م مبكملغلمملغؿملهمل ماًريؼهمل مػّٔه مربّٛ ماِّعهمل مػّٔه ماِّعهملمخريؼهمل ػّٔه

ُطؽملؿؾب٣ّؿبمخؽبؿملؿبّٕؽبمم"وط٦ّغؾملمملمخريماظؽملمملسمظػملؽملمملسم،مصعملممللمدؾقمملغ٥ّموتضملمملظبم:م

ماْظؼملؾبؽملغمَلّٕكبم مسؽب٤ّكب موؽبتؽبؽملؿبؾملؽب٦ّؿبنؽب مِبمملْظؼملؽبضملؿبّٕؾبوِف متؽبفمْلعؾبّٕؾبونؽب مِظػملؽملمبمملسكب مُأخؿبّٕكبجؽبوملؿب ُأعمبهمٍل

م.م"غمِلؿؽبمملِبمَظغمَلمملنؽبمخؽبؿملؿبّٕـبامظَّؾملؾب٣ّوؽبتؾبقملؿبِعؽملؾب٦ّنؽبمِبمملظػمّل٥ِّموؽبَظ٦ّؿبمآعؽب٤ّؽبمَأػؿب٢ّؾبماْظ

ماظمممممممم مسين مواظسملضملظملمملءموضّٓ ماِّؼؿمملم مبرملفملن ماإلدالع٨ّ ؿرملّٕؼّٝ

موجضمل٢ّم م، ماًمملصهمل ماالحؿؿملمملجمملت مواحملؿمملجنيموذوي واظظملعملّٕاء
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مواٌلغملنيم ماِّرعػملهمل مسػمل٧ّ ماظلمملس٨ّ مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ مآ )صػمل٧ّ

ماظعملمملئ٣ّ مأجم،طمملظزملمملئ٣ّ مآ مدؾؿمل٢ّ مؼب موث٦ّابـبمملموطمملجملمملػّٓ ّٕـبا

مودػمل٣ّ مسػملؿمل٥ّ مآ م)صػمل٧ّ موطمملن م، مسمملضؾهمل موحل٤ّ م: مؼعمل٦ّل "ػؽب٢ّؿبم(

موؽبتؾب مإكبالمِبسملؾبضملؽبظمَلمملِئغمُل٣ّؿب"تؾبؽملؿبزملؽبّٕؾبونؽب ممّٕؿبزؽبُض٦ّنؽب موصظملؿ٥ّ موسؽملّٓعممل )صػمل٧ّمآم،

ص٦ّآمم"سػملؿمل٥ّمودػمل٣ّم(ماظلؿملّٓةمخّٓصبهملم)رض٨ّمآمسؽملؾملممل(مضمملظوملم:م

،مم;مإغ١ّمظؿزمل٢ّماظّٕح٣ّ،موتزملّٓقمايّٓؼىملمالمطبّٖؼ١ّمآمأبّٓا

م.،موتعملّٕيماظسملؿملّٟ،موتضملنيمسػمل٧ّمغ٦ّائنملماي٠ّ"موهؼمل٢ّماظغمل٢ّ

ماىممممممممم مو ماظسملضملؿملّٟ مح٠ّ ماإلدالم مراس٧ّ ماٌلغملنيموضّٓ مو مملر

م: مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ مآ م)صػمل٧ّ مغؾؿملؽملممل مصعملمملل م، مالم "واحملؿمملج وؽباظػمل٥َِّّ

ؼؾبقملؿبِع٤ّؾبم،موؽباظػمل٥َّّؾبمالمؼؾبقملؿبِع٤ّؾبمِبمملظػمل٥َِّّم،موؽباظػمل٥َِّّمالمؼؾبقملؿبِع٤ّؾبمِبمملظػمل٥َِّّم،موؽبالمؼؾبقملؿبِع٤ّؾبم"م.م

مجؽبمملرؾبهؾبم مالمؼؽبفمْلعؽب٤ّؾب م"مجؽبمملرفب م: مَضممللؽب م؟ مذؽبِظ١َّ موؽبعؽبممل ماظػمل٥َِّّ مرؽبدؾب٦ّلؽب مؼؽبممل م: َضمملُظ٦ّا

مم،ِئعمَل٥ّبؽب٦ّؽبا ع٤ّمطمملنمؼقملع٤ّمبمملٓمم"وضممللم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:

مجمملره مؼقملذ مصال ماآلخّٕ مواظؿمل٦ّمم ،واظؿمل٦ّم مبمملٓ مؼقملع٤ّ مطمملن وع٤ّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10997&idto=10999&bk_no=52&ID=3369#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10997&idto=10999&bk_no=52&ID=3369#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10997&idto=10999&bk_no=52&ID=3369#docu
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ؼقملع٤ّمبمملٓمواظؿمل٦ّمماآلخّٕمصػملؿملعمل٢ّمموع٤ّمطمملنم،اآلخّٕمصػملؿملغملّٕممضؿملظمل٥ّ

مظؿملزملؼملومل مأو مم،"مخريا م: مآعؽب٤ّؽبمم"وضممللم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ( عؽبممل

مِب٥ِّ مؼؽبضملؿبػمَل٣ّؾب موؽبػؾب٦ّؽب مإكبَظ٧ّمجؽبؽملؿبِؾ٥ِّ مجؽبمملِئّٝفب مذؽبؾؿبضملؽبمملنموؽبجؽبمملرؾبهؾب مبؽبمملتؽب م،"مِب٨ّمعؽب٤ّؿب

مإنمصالغهملمص٦ّاعهملمض٦ّاعهملمإالمأغؾملمملمتقملذىمجرياغؾملممل م،وٌمملمضؿمل٢ّمظ٥ّم:

مػضممللم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ م: موسؽملّٓعمملمهّٓثم( م، ٨ّمؼبماظؽملمملر

مودػمل٣ّ مإظبمأسػمل٧ّم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ مبؾملممل ممسممل مس٤ّمحعمل٦ّقماىمملر )

درجمملتماظّٕض٨ّماإلغلمملغ٨ّمحنيمضممللم:موإنماذرتؼوملمصمملطؾملهملمصفملػّٓم

والمطبّٕجمبؾملمملموظّٓكمظؿملطملؿملّٜمم،وإالمٕمتظملضمل٢ّمصفملدخػملؾملمملمدّٕهبام،ظ٥ّمعؽملؾملممل

ث٣ّمضممللم:مم،والمتقملذهمبعملؿمملرمضّٓركمإالمأنمتطملّٕفمظ٥ّمعؽملؾملمملم،بؾملمملموظّٓه

نمعمملمح٠ّماىمملرم؟مواظّٔيمغظملل٨ّمبؿملّٓهمالمؼؾػملّٞمح٠ّماىمملرمأتّٓرو

م.مإالمع٤ّمرغب٥ّمآ"

وراس٧ّماإلدالممح٠ّموذضمل٦ّرماظطملّٕؼنملمواظؾضملؿملّٓم،مصعملممللماي٠ّمممممممم

م ماظ٦ّاظّٓؼ٤ّم: متؽبضملؿبؾؾبّٓؾبوْامدؾقمملغ٥ّمؼبمذفملنمعضملمملعػملهمل مَأالَّ "وؽبَضسملؽب٧ّمرؽببنب١َّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10997&idto=10999&bk_no=52&ID=3369#docu
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ِسؽملّٓؽبَكماْظغمِلؾؽبّٕؽبمَأحؽبّٓؾبػؾبؼملؽبمملمَأوؿبممإكبالَّمإكبؼمبمملهؾبموؽبِبمملْظ٦ّؽباِظّٓؽبؼؿب٤ّكبمإكبحؿبلؽبمملغـبمملمإكبعمبمملمؼؽبؾؿبػمُلطملؽب٤ّمب

مَض٦ّؿبًظمملمَطّٕكبميـبمملم" موؽباَلمتؽبؽملؿبؾملؽبّٕؿبػؾبؼملؽبمملموؽبُض٢ّمظَّؾملؾبؼملؽبممل مَصاَلمتؽبعمُل٢ّمظَّؾملؾبؼملؽبمملمُأفدمل م،ِطاَلػؾبؼملؽبممل

مواظؽملظملعملهملم ماعّٕأت١ّم، مؼبمص٣ّ ماظيتمتسملضملؾملممل ماظػملعملؼملهمل وجضمل٢ّماإلدالم

موغؾمل٧ّمحؿ٧ّمس٤ّمذبّٕدمجّٕحم مسػمل٧ّموظّٓكمصّٓضهملم، اظيتمتؽملظملعملؾملممل

مم،اٌرملمملسّٕ م)صصعملممللمغؾؿملؽملممل مودػمل٣ّ( مػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ ع٤ّمطمملغوملمظ٥ّم":

مسػملؿملؾملممل موظّٓه مؼقملثّٕ موٕ م، مؼؾملؽملؾملممل موٕ مؼؽّٓػممل مصػمل٣ّ ؼضملينم - أغـ٧ّ

:مم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(،موضممللمم" أدخػمل٥ّمآماىؽملهملم-اظّٔط٦ّرم

مط مصالمؼؿؽملمملج٧ّماثؽملمملنمدونماآلخّٕمحؿ٧ّمدبؿػملشمل٦ّامإذا ؽملؿ٣ّمثالثهمل

ودسمملمإظبمط٢ّمعمملمضبعمل٠ّماظ٦ّصمملقمم،بمملظؽملمملسممع٤ّمأج٢ّمأنمضبّٖغ٥ّ"

مواظؿؽملمملبّٖم مواظؿؾمملشّٚ ماظؿقمملدّٓ مس٤ّ مصؽملؾمل٧ّ م، ماإلغلمملغ٨ّ واظ٦ّئمملم

موحل٤ّم م، مواظؿلمملعّّ مواظؿّٖاور ماظرتاح٣ّ مإظب مودسممل م، بمملِّظعملمملب

م مواظؾرملمملذهمل مإظؿمل٥ّ ماِّمسمملء مبفملحنمل ماإلغلمملن موعؽملمملداة ؼبماظصمل٤ّ

مملم"المضبعملّٕنمأحّٓط٣ّمذؿملؽـب:م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(صعملممللمم،وجؾمل٥ّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=9908#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=9908#docu
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مرػملؿمل٠ّ مب٦ّج٥ّ مأخممله مصػملؿملػمل٠ّ مصبّٓ مٕ موإن ماٌضملّٕوف وإنمم،ع٤ّ

ميؼملـب مضّٓرـباذرتؼومل مرؾكومل مأو مىمملركمممل مواشّٕف معّٕضؿ٥ّ مصفملطـّٕ ا

ماظعملؿمل٣ّماإلغلمملغؿملهملممعؽمل٥ّ" مإظبمادؿضملمملدةموتّٕدؿملّْمػّٔه مأح٦ّجؽملممل صؼملممل

ػّٔهماِّعهملمماظيتمدسمملمإظؿملؾملمملمدؼؽملؽملمملمايؽملؿملّٟمظؽملقعمل٠ّمبزملّٓقمخريؼهمل

لؿق٠ّمبؾملمملمرغبهملمآمأوًظمملم،موأنمغطؼملمملمأرادػمملمآم)سّٖموج٢ّ(م،مو

موأنمغطملريماظزمل٦ّرةماظعملمملمتهملماظيتم غغمل٦ّنمذؾملّٓاءمسػمل٧ّماِّع٣ّمثمملغؿملـبممل

مايؽملؿملّٟمع٤ّمجؾملهملم مظّٓؼؽملؽملممل ماٌسملػملػملهمل ماإلرػمملبؿملهمل ماىؼملمملسهمل رمسؿؾملممل

 أخّٕىم.

م

*م*م*
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 ايثايـــىث املكـــىّ
 

ماممممممم مبمملظـمملظ٦ّث مؼضملّٕف معممل مػؽملمملك مطمملن ماىؾمل٢ّمم،ٌّٓعّٕإذا وػ٦ّ

واظظملعملّٕموإٌّضمصكملنمع٤ّماظشملؾؿملضمل٨ّمأنمؼغمل٦ّنمعمملمػ٦ّمسغملّٗمذظ١ّم

ع٤ّماظضملػمل٣ّمواٌممللمواظزملقهملمودؿملػملهملمظػملؿعملّٓممواظّٕض٨ّمسػمل٧ّمعلؿ٦ّىم

مواِّع٣ّ مخاللمم،اِّصّٕاد مِّؼمملم مسرملؿؾملممل موّٕبهمل مواضّٝ وظغملينمع٤ّ

مطمملزاخلؿمملن موػ٨ّمدوظهمل مٌزملّٕ مصّٓؼعملهمل ورأؼوملمم،زؼمملرتنيمظّٓوظهمل

م مع٤ّ معبػملهمل مسػمل٧ّ ماظرملضملنمل مػّٔا مضبّٕص اظضملمملداتمطؿملّٟ

مواٌغملمملنم،احملؼمل٦ّدة ماإلغلمملن مغصملمملصهمل مأػؼملؾملممل وايّٕصمم،ع٤ّ

ماظّٕؼمملضهمل ماظضملؼمل٢ّم،سػمل٧ّ مبنيمم،وتعملّٓؼّٗ معممل ماظضملؼمل٢ّ مؼؾّٓأ حؿملىمل

اظلمملبضملهملمواظؿمملدضملهملمصؾمملحـبمملموص٠ّمغشملمملقمط٢ّمعقملدلهملموؼؽملؿؾمل٨ّمعمملمبنيم

معلمملءـب مواظلمملبضملهمل وؼبمرحػملهملمجؾػملؿملهملمرأؼوملمطؿملّٟمؼضملرمل٠ّمم،اًمملعلهمل

أوماظؿّٖحػمل٠ّمم،عملؾملمملطـريمع٤ّماظغملمملزاخلؿمملغؿملنيمصضمل٦ّدماىؾممللمأومتلػمل

موطؼملمملمضممللمأب٦ّماظعملمملد٣ّماظرملمملب٨ّ:م،سػمل٧ّمجػملؿملّٓػممل
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ماِىؾؽبذملممللكبممصؾبضملؾب٦ّدؽبممؼؾبِقنملقبممالمموؽبعؽب٤ّؿب

ماُيظمَلذملذملذملّٕمممبؽبؿملؿب٤ّؽبمماظّٓمبػؿبّٕكبممَأبؽبّٓؽبممؼؽبضمِلّ٘ؿب

ماظرملؿمل٦ّخمممممممم مذبػملّٗ مبّٕئؿملّٗ مظعملمملئ٨ّ مث٣ّماظغملمملزاخلؿمملغ٨ّموؼب ،

ماِّدؼمملن موذؽ٦ّن مواظّٕؼمملضهمل ماظـعملمملصهمل مغمملئؾ٥ّمم،ب٦ّزؼّٕ مبزملقؾهمل ث٣ّ

م ماظّٓؼينمر٦ّال مؼبماظرملفملن مسّٓؼّٓة مأحمملدؼىمل مظؽملممل مطمملن اظّٖؼمملرة

مواظّٕؼمملض٨ّ مواظـعملمملؼب مواظظملغملّٕي مأطؿنملمم،واظّٓس٦ّي مأن صظملغملّٕت

مهوملمسؽمل٦ّانم مواظّٕؼمملضهمل"ععملمملاًل مط٢ّمعؽملؾملمملمم"اظـعملمملصهمل مأثّٕ ُأبؿملقب٤ّمصؿمل٥ّ

ماظل٦ّؼهمل ماظرملكزملؿملهمل شريمأغ٨ّمتفملعػملوملمؼبمعلؼمل٧ّموزارةمم،ؼبمبؽملمملء

ماِّدؼمملن موذؽ٦ّن مواظّٕؼمملضهمل مبؿملوملمم،اظـعملمملصهمل مػ٦ّ مػّٔا صعملػملومل

مؼعمل٦ّظ٦ّنم،زملؿملّٓاظعمل ماظّٓؼ٤ّم،وعّٕبّٛماظظملّٕسمطؼملممل ماظـمملظ٦ّثم: م،صؾملّٔا

ماإلغلمملنمم،واظّٕؼمملضهملم،واظـعملمملصهمل مظلػمل٦ّك مععمل٦ّم مثمملظ٦ّث مأػ٣ّ ؼؾبضملّٓ

موتغمل٦ّؼ٤ّمذكزملؿملؿ٥ّ مؼبمبؽملمملء مأنمم،وعقملثّٕ معؽملؾملممل والمميغمل٤ّمظ٦ّاحّٓ

مأوم ماٌغمل٦ّغني مس٤ّ ممبضملّٖل معؿغملمملعاًل مبؽملمملءـب ماظرملكزملؿملهمل مبؾؽملمملء ؼعمل٦ّم
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شملؿملّٝمأنمصؼمل٤ّمحؿملىملماىمملغنملماظّٕؼمملض٨ّمغلؿم،اٌعمل٦ّعنيماآلخّٕؼ٤ّ

غعمل٦ّلم:مالمميغمل٤ّمأنمتغمل٦ّنمػؽملمملكمظؿملمملضهملمذػؽملؿملهملمتمملعهملمبّٓونمظؿملمملضهملم

متمملعهمل ماظلػملؿمل٣ّم،بّٓغؿملهمل مؼبماىل٣ّ ماظلػملؿمل٣ّ ماظضملعمل٢ّ م: مضمملظ٦ّا م،وطؼملممل

موإغؾملمملمٌعمل٦ّظهملمدّٓؼّٓةمإظبمحّٓمبضملؿملّٓ.م

وأعمملمع٤ّمحؿملىملماظـعملمملصهملمصعملّٓمأطّٓتمؼبمأطـّٕمع٤ّمععملممللموععملمملممممممم

ماظظمل مذبمملل مؼب مإٌّ ماٌقملٕ مواضضملؽملممل مع٤ّ مطؾريـبا مجّٖءـبا ؾمل٣ّمأن

ماًمملرؽهملم،اًمملرلمل ماىؾملػملهملمم،واظؿزملّٕصمملت مبّٕاث٤ّ مؼب واظ٦ّض٦ّع

ماِّص٠ّم مضؿمل٠ّ مإظب مؼّٕجّٝ م ماٌؿشملّٕصهمل ماىؼملمملسمملت مسؽملمملصّٕ ع٤ّ

وضّٓمسّٕقبفمم،اظـعملمملؼبمأومضـملظؿ٥ّمأومضقمملظؿ٥ّمأوماغطملالض٥ّمأوماغلّٓاده

مبممليّٓ مال مبمملظّٕد٣ّ ماإلغلمملن ماٌؽملمملرعملهمل مع٤ّ ماٌظملغملّٕؼ٤ّ م،بضملّٚ

ماظؿضملّٕؼظملمملت مؼبمبمملب مضّٕروه ماظّٔي ماظؽملق٦ّ مسػمل٧ّ بفملغ٥ّمموبمملًمملصهمل

معـعملّٟ" متعملمملسمم،"حؿمل٦ّان ماإلغلمملن مإغلمملغؿملهمل مأن مؼعملّٕرون وطفملغؾمل٣ّ

وضّٓميـبمملمضمملظ٦ّا:مم،"وضّٓرمط٢ّماعّٕئمعمملمطمملنمضبلؽمل٥ّ"مبعملّٓارمثعملمملصؿ٥ّم
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مظػملـعملمملصهملمم"ضؾّّمآمع٤ّمالمأدبمظ٥ّ" وطمملنماِّدبمآغّٔاكمعضملمملداًل

مب٥ّ معّٕادة مأغؾملممل مطؼملممل مبؾملممل مبمملٌرتادصنيم،وعّٕادـبا مأذؾ٥ّ مطمملغممل م،صعملّٓ

مظضملػمل٣ّم.موظّٔامضمملظ٦ّام:ماِّدبمعبمملعما

م،أعمملماجملممللماظـمملظىملماظّٔيمالمؼغملؿؼمل٢ّماظؾؽملمملءماإلغلمملغ٨ّمإالمب٥ّممممم

موالمد٦ّءم مترمل٦ّؼ٥ّ ماظّٓؼينماظزملقؿملّّماظّٔيمالمطبمملظشمل٥ّ ماظظملغملّٕ صؾمل٦ّ

ماٌؿكزملزملنيم،صؾمل٣ّ ماظضملػملؼملمملء مس٤ّ مؼقملخّٔ مس٤ّمم،اظّٔي وظؿملّٗ

أوماٌؿمملجّٕؼ٤ّمم،اىؾملػملهملمأوماظّٓخالءمأوماٌفملج٦ّرؼ٤ّمأوماٌؽملؿظملضملني

واظّٔؼ٤ّمم،ادكنيمؼبماظضملػمل٣ّب٢ّمس٤ّمػقملالءماظضملػملؼملمملءماظّٕم،بمملظّٓؼ٤ّ

م م: مصؿملؾمل٣ّ موج٢ّ( م)سّٖ مآ ماظػمل٥َّّؾبمإكبظَّمملمتؽبفمْلوكبؼػمَل٥ّؾبمؼؽبضملؿبػمَل٣ّؾبموؽبعؽبمملم"ضمملل

موؽبعؽبمملمرؽببىبؽملؽبمملمِسؽملؿبِّٓمِع٤ّؿبمُط٢ّوبمِب٥ِّمَآعؽبؽملمبمملمؼؽبعمُل٦ُّظ٦ّنؽبماْظضمِلػمْل٣ّكبمِص٨ّموؽباظّٕمباِدكؾب٦ّنؽب

مم،"اْظفمَلْظؾؽبمملِبمُأوُظ٦ّمإكبظَّمملمؼؽبّٔمبطَّّٕؾب م: مِع٤ّؿبم٥ّؽباظػملَّمؼؽبكؿبرملؽب٧ّمإكبغمبؼملؽبمملم"وضممللمصؿملؾمل٣ّ

مم،"اْظضملؾبػمَلؼملؽبمملءؾبمِسؾؽبمملِدِه مِعؽملؿبغمُل٣ّؿبمَآعؽبؽملؾب٦ّاماظَِّّٔؼ٤ّؽبماظػمل٥َّّؾبمؼؽبّٕؿبَصّٝكبم"وضممللمصؿملؾمل٣ّم:

وضممللمصؿملؾمل٣ّمغؾؿملؽملمملمربؼملّٓم)صػمل٧ّمم،"دؽبرؽبجؽبمملٍتماْظضمِلػمْل٣ّؽبمُأوتؾب٦ّاموؽباظَِّّٔؼ٤ّؽب
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مَظ٣ّؿبماْظفمَلغؿبِؾؿملؽبمملءؽبموؽبإكبنمبماْظفمَلغؿبِؾؿملؽبمملِء،موؽبرؽبثؽبهمُلماْظضملؾبػمَلؼملؽبمملءؽبموؽبإكبنمبم"آمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:م

مِبقؽبّٜدملمَأخؽبّٔؽبمَأخؽبّٔؽبهؾبمَصؼملؽب٤ّؿبماْظضمِلػمْل٣ّؽب،موؽبرمبثؾب٦ّامِدرؿبػؽبؼملـبممل،موؽبَظمملمِدؼؽملؽبمملرـبام٦ّؽبرىبثؾب٦ّاؼؾب

 ."موؽباِصّٕ

م

*م*م*
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 ايىجـــىه املصفرَ
 

ماٌقملعؽملنيمووج٦ّهممممممممم ظعملّٓمهّٓثماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّمس٤ّموج٦ّه

مصعملممللمؼبماِّوظبم م، مضؽبمملِحغمَلهمٌلمم"اظغملمملصّٕؼ٤ّ معنبلؿبظمِلّٕؽبٌة مؼؽب٦ّؿبعؽبِؽٍّٔ وؾبجؾب٦ّهفب

معنبلؿبؿؽب مم"وضممللمدؾقمملغ٥ّم:مم،"ؾؿبرمِلّٕؽبٌة مؼؽب٦ّؿبعؽبِؽٍّٔمغمبمملِضّٕؽبٌة إكبَظ٧ّمرؽببىبؾملؽبمملمم*وؾبجؾب٦ّهفب

م مم"غؽبمملِزّٕؽبٌة موضممللمؼبماِّخّٕىم: مم"، مَشؾؽبّٕؽبٌة مسؽبػمَلؿملؿبؾملؽبممل مؼؽب٦ّؿبعؽبِؽٍّٔ م*وؽبوؾبجؾب٦ّهفب

م مَضؿؽبّٕؽبٌة مم*تؽبّٕؿبػؽبعمُلؾملؽبممل ماْظظمَلفؽبّٕؽبُة ماْظغمَلظمَلّٕؽبُة م:مم"ُأوؿبَظِؽ١َّمػؾب٣ّؾب موضممللمدؾقمملغ٥ّ ،

ماظؽملمب" موؾبجؾب٦ّػؽبؾملؾب٣ّؾب مَطمملِظقؾب٦ّنؽبتؽبػمْلظمَلّّؾب مِصؿملؾملؽبممل موؽبػؾب٣ّؿب م:مم"ممملرؾب موضممللمدؾقمملغ٥ّ ،

موؽبالم" ماظؽملمبمملرؽب مَطظمَلّٕؾبوامِحنيؽبمالمؼؽبغمُلظمل٦ُّّنؽبمسؽب٤ّموؾبجؾب٦ِّػؾملكب٣ّؾب ماظَِّّٔؼ٤ّؽب مؼؽبضملؿبػمَل٣ّؾب َظ٦ّؿب

مؼؾبؽملزملؽبّٕؾبونؽب مػؾب٣ّؿب موؽبال مُزؾملؾب٦ّركبِػ٣ّؿب مم"مسؽب٤ّ م: مدؾقمملغ٥ّ موضمملل مَأَصؼملؽب٤ّم، "

ماْظضملؽبّٔؽباِب مدؾب٦ّءؽب م" ؼؽبؿمبعمِل٨ّمِب٦ّؽبجؿبؾملكب٥ِّ ماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِل موضممللمؼبمعمملغضمل٨ّممؼؽب٦ّؿبمؽب ،

مِجؾؽبمملػؾبؾملؾب٣ّؿبمم"اظّٖطمملةم مَصؿؾبغمْل٦ّؽبىمِبؾملؽبممل ؼؽب٦ّؿبمؽبمؼؾبقؿبؼملؽب٧ّمسؽبػمَلؿملؿبؾملؽبمملمِص٨ّمغؽبمملركبمجؽبؾملؽبؽملمب٣ّؽب

مُطؽملؿؾب٣ّؿبم معؽبممل مَصّٔؾبوُض٦ّْا مَِّغظمُلِلغمُل٣ّؿب مَطؽملؽبّٖؿبتؾب٣ّؿب معؽبممل مػؽبذملّٔؽبا موؽبُزؾملؾب٦ّرؾبػؾب٣ّؿب وؽبجؾبؽمل٦ّبؾبؾملؾب٣ّؿب
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م.م"تؽبغمْلؽمِلّٖؾبونؽبم

ةموايعملؿملعملهملمأنمعمملمدصضملينمإظبمطؿمملبهملمػّٔاماٌعملممللمػ٦ّمدظملّٕمممممممم

ر٦ّؼػملهملمرأؼوملمصؿملؾملمملموج٦ّػمملمزبؿػملظملهملمالمسالضهملمظألعّٕمصؿملؾملمملمبمملىؽملهملمأوم

اظؽملمملرم،مصؾملمملتمملنمعـملهلؼملمملموسػملؼملؾملؼملمملموأعّٕػؼملمملمإظبمآموحّٓهم،مإذمالم

مأحّٓمبفملغ٥ّمع٤ّمأػ٢ّم ميغمل٤ّمِّحّٓمع٤ّماًػمل٠ّمأنمضبغمل٣ّمسػمل٧ّم

موؼبمحّٓؼىملم م، مصّٔظ١ّمذفملنمخشملري م، مع٤ّمأػ٢ّماظؽملمملر مأو اىؽملهمل

م مؼعمل٦ّلم: مودػمل٣ّ( م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ مِص٨ّمبؽبؽمِل٨ّمَطم"غؾؿملؽملممل مرؽبجؾبػمَلمملنكب مملنؽب

معؾبفؿبؿؽبؾملكبّٓفبم موؽباْظـملخؽبّٕؾب مؼؾبّٔؿبِغنملؾب، مَأحؽبّٓؾبػؾبؼملؽبممل مَصغمَلمملنؽب معؾبؿؽب٦ّؽباِخؿملؽبؿملؿب٤ّكب، إكبدؿبّٕؽباِئؿمل٢ّؽب

مسؽبػمَل٧ّماظّٔمبغؿبنمِلم مؼؽبّٕؽبىماْظـملخؽبّٕؽب ماْظؼملؾبفؿبؿؽبؾملكبّٓؾب مؼؽبّٖؽبالؾب مَظممل مَصغمَلمملنؽب ِص٨ّماْظضمِلؾؽبمملدؽبِة،

مَظ٥ّؾب:م مؼؽب٦ّؿبعـبمملمسؽبػمَل٧ّمذؽبغؿبنمٍلمَصعمَلممللؽب مَأْضزمِلّٕؿب،مَص٦ّؽبجؽبّٓؽبهؾب مَصعمَلممللؽب:مَصؿملؽبعمُل٦ّلؾب: َأْضزمِلّٕؿب،

خؽبػملخملؽمِل٨ّموؽبرؽببىب٨ّمَأبؾبضمِلؿبوملؽبمسؽبػمَل٨ّمبمرؽبِضؿملؾـبممل؟مَصعمَلممللؽب:موؽباظػمل٥َِّّمَظمملمؼؽبطملؿبظمِلّٕؾبماظػمل٥َّّؾبمَظ١َّ،مَأوؿبم

مرؽببىبم مِسؽملؿبّٓؽب مَصمملجؿبؿؽبؼملؽبضملؽبممل مَأرؿبوؽباحؽبؾملؾبؼملؽبممل، مَصعمَلؾؽبّٚؽب ماْظفؽبؽملمبهمَل، ماظػمل٥َّّؾب مؼؾبّٓؿبِخػمُل١َّ َظممل

ِب٨ّمسؽبمملِظؼملـبممل،مَأوؿبمُطؽملؿبوملؽبمسؽبػمَل٧ّمماْظضملؽبمملَظؼمِلنيؽبمَصعمَلممللؽبمِظؾملؽبّٔؽباماْظؼملؾبفؿبؿؽبؾملكبِّٓ:مَأُطؽملؿبوملؽب
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ماْظفؽبؽملمبهمَلم مَصمملدؿبخؾب٢ّكب ماذؿبػؽبنملؿب مِظػمْلؼملؾبّٔؿبِغنمِل: موؽبَضممللؽب مَضمملِدرـبا؟ مؼؽبِّٓي مِص٨ّ عؽبممل

:ممِبّٕؽبحؿبؼملؽبِؿ٨ّ،موؽبَضممللؽبمِظػمْلـملخؽبّٕكب:ماذؿبػؽبؾؾب٦ّامِب٥ِّمإكبَظ٧ّماظؽملمبمملركبم"مَضممللؽبمَأبؾب٦ّمػؾبّٕؽبؼؿبّٕؽبَة

م.مدؾبغؿبؿملؽبمملهؾبموؽبآِخّٕؽبتؽب٥ّؾب"موؽباظَِّّٔيمغؽبظمْلِل٨ّمِبؿملؽبِِّٓهمَظؿؽبغمَلػمل٣َّّؽبمِبغمَلػمِلؼملؽبهمٍلمَأوؿببؽبعمَلوملؿب

موتؾل٣ّمممممممممم ماظ٦ّج٥ّ متؿضملػمل٠ّممبّٓىماغؾلمملط مطمملغوملماظعملسملؿملهمل إمنممل

إٌّءمؼبموج٥ّمأخؿمل٥ّم،موربمملوظهملمإدخممللماظؾلؼملهملمأوماظلضملمملدةمأوم

م م: مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ مآ م)صػمل٧ّ مض٦ّظ٥ّ مبمملب مع٤ّ م، مسػملؿمل٥ّ مَظمملماظلّٕور "

متؽبػمْلعمَل٧ّمَأخؽب ماْظؼملؽبضملؿبّٕؾبوِفمذؽبؿملؿبؽـبممل،موؽبَظ٦ّؿبمَأنؿب ،مممملَكمِب٦ّؽبجؿب٥ٍّمَرػمْل٠ّلب"تؽبقؿبعمِلّٕؽبنمبمِع٤ّؽب

مػّٔهم مرػمل٠ّموض٦ّلمظنيم، موج٥ّ محل٤ّم، ماظربمذ٨ّء م: مضمملظ٦ّا وضّٓ

مدؼ مس٤ّ ماظؽملصملّٕ مبطملّٚ مدغؿملمملماظ٦ّج٦ّه مػ٨ّ متّٓؼؽملؾملممل معّٓى مأو ؽملؾملممل

م،موج٦ّهمغسملّٕةم،موج٦ّهمعسملؿملؽهملم،موج٦ّهمإغلمملغؿملهملم.اظؽملمملس

ماظغملممليهملمممممممممم ماظ٦ّج٦ّه مغّٕى ماآلخّٕ ماىمملغنمل مسػمل٧ّ مأن شري

م موتّٕػعملؾملممل مشربة متضملػمل٦ّػممل ماظغملؽؿملؾهمل مصمملضؾملهملماظضملمملبلهمل مػ٨ّ مصال م، ضشملّٕة

مصؾملؽملمملكموج٦ّهمسؾ٦ّدهملمعغملظملؾملّٕةمالم م، مدغؿملمملػممل موالمِّعّٕ م، مدؼؽملؾملممل ِّعّٕ
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موعّٝم م، موالمتّٓخ٢ّمسػمل٧ّمأحّٓمعلّٕة مبلؼملهمل متّٕىمظزملمملحؾؾملممل تغملمملد

مأنم ماظؾمملئلهمل ماظضملمملبلهمل ماظ٦ّج٦ّه مبضملّٚمأصقمملبمػّٔه ذظ١ّمؼصمل٤ّ

متسملظمل٨ّمسػملؿملؾمل٣ّم مأو مض٦ّة متضملشملؿملؾمل٣ّ مضّٓ ماظضملؾ٦ّسموتػمل١ّماظغملـملبهمل ػّٔا

مؼظملغملّٕ مع٤ّ مأن مسػمل٧ّ م، معزملشملؽملضملهمل مإمنمملمعؾملمملبهمل ماظشملّٕؼعملهمل مبؾملّٔه ون

مغظمللؿملهملم موػّٖميهمل موضضملظمًلممل مغعملزملـبممل مبّٓاخػملؾمل٣ّ مصبربوا مأن ضبمملوظ٦ّن

داخػملؿملهملم،مصعملّٓمطمملنمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(مميّٖحمشريمأغ٥ّم

)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(مالمؼعمل٦ّلمؼبمجّٓهموالمعّٖاح٥ّمإالمحعمليبمملم،م

سب٦ّمعمملمطمملنمع٤ّمعّٓاسؾؿ٥ّمظؿػمل١ّماظضملف٦ّزمبعمل٦ّظ٥ّم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّم

ؼؽبّٓؿبخؾب٢ّؾبماْظفؽبؽملمبهمَلمسؽبفؾب٦ّزفب،مَصؾؽبغمَلوملؿبمسؽبفؾب٦ّزفب،مَصعمَلممللؽبمرؽبدؾب٦ّلؾبممَظممل "ودػمل٣ّ(م:م

ُٓمسؽبػمَلؿملؿب٥ِّموؽبدؽبػمل٣َّّؽب :م"َأخؿبِؾّٕؾبوػؽبمملمَأغمبؾملؽبمملمَظؿملؿبلؽبوملؿبمؼؽب٦ّؿبعؽبِؽٍّٔمسؽبفؾب٦ّزفبمماظػمل٥َِّّمصؽبػمل٧َّّما

موذظ١ّمحؿملىملمؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّموتضملمملظبم:م"مإكبغمبؾملؽبمملمؼؽب٦ّؿبعؽبِؽٍّٔمذؽبمملبمبهمٌل

م.مملم"مملمَأتؿبّٕؽبابـبسؾبّٕؾببـبم*امَصفؽبضملؽبػمْلؽملؽبمملػؾب٤ّمبمَأبؿبغمَلمملرـبم*م"إكبغمبمملمَأغرملؽبفمْلغؽبمملػؾب٤ّمبمإكبغرملؽبمملءـب

مواظلريةممممممم ماظلؽملهمل مطؿنمل مع٤ّ معؿضملّٓدة مؼبمع٦ّاضّٝ مروى وضّٓ
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موعّٓاسؾؿ٥ّم م، مأصقمملب٥ّ مؼبموج٥ّ مودػمل٣ّ( م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ تؾلؼمل٥ّ

مودػمل٣ّ(م مسػملؿمل٥ّ مآ م)صػمل٧ّ مرأى مصعملّٓ م، مإؼمملػ٣ّ موعالرظملؿ٥ّ م، هل٣ّ

:معملممللمظ٥ّمعّٓاسؾـبمملمملئؼملـبمملمسػمل٧ّماِّرضمصاإلعمملممسػملؿملهبمملم)رض٨ّمآمسؽمل٥ّ(مغ

م"م" متؾبّٕؽباٍب مَأبؽبممل مُض٣ّؿب متؾبّٕؽباٍب مَأبممل مرأىماظزملقمملب٨ّماىػملؿمل٢ّممُض٣ّؿب موٌممل ،

ؼمملم"سؾّٓماظّٕغب٤ّمب٤ّمصكّٕماظّٓود٨ّمضبؼمل٢ّمػّٕةمالرظمل٥ّمبعمل٦ّظ٥ّم

وز٢ّمؼالرظمل٥ّمبؾملّٔاماظػملعملنملمؼبمع٦ّاضّٟمسّٓؼّٓةم،مب٢ّمإنمم"أبمملمػّٕ

طؿنملماظلؽملهملمواظلريةمظؿقملطّٓمأغ٥ّم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(مضق١ّم

٧ّمبّٓتمغ٦ّاجّٔهمع٤ّمذّٓةماظسملق١ّم،مؼبمبضملّٚما٦ٌّاضّٟمحؿ

ماظسملق١ّماظّٔيمالمإدّٕافمصؿمل٥ّموالمطب٢ّمبؾملؿملؾهملمأومعّٕوءةم.

ماظعمل٦ّلمممممممم مؼب ماظلؼملمملحهمل مدؼ٤ّ مدؼؽملؽملممل مأن ماظعمل٦ّل وخالصهمل

واظضملؼمل٢ّم،مواظشملالضهملمواظؾرملمملذهملمؼبماظ٦ّج٥ّم،مواِّرضبؿملهملمؼبماظؽملظملّٗم

م،م مواظؾلؼملهمل مواظؽملصملّٕة مؼبماظغملػملؼملهمل ماظشملؾمملعم، موؼبمطّٕم م، واظضملشملمملء

مدؾمل٢ّمػنيمظنيمؼفملظّٟموؼقملظّٟم،ممصمملٌلػمل٣ّماي٠ّمطّٕؼ٣ّ م عضملشملمملء



 

- 156- 

 

واظغملمملصّٕمصّٜمشػملؿملّٜمالمؼفملظّٟموالمؼقملظّٟم،موذّٕماظؽملمملسمع٤ّمالمتقملع٤ّم

م.والمؼّٕج٧ّمحػملؼمل٥ّموالمخريمصؿمل٥ّمظػملؽملمملسشسملؾؿ٥ّم

م

*م*م*
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 حنبــو يا رشــىٍ اهلل
 

مع٤ّم مؼؿفّٖأ مال مجّٖء مودػمل٣ّ( مآمسػملؿمل٥ّ مآم)صػمل٧ّ مرد٦ّل حنملنب

"ممسؽمل٥ّ(م:ماإلميمملنم;مؼعمل٦ّلمدؿملّٓغمملمسؾّٓمآمب٤ّمػرملمملمم)رض٨ّمآ

مبؿب٤ّكبمسؾبؼملؽبّٕؽبمِبؿملؽبِّٓمآِخّٔفبموؽبػؾب٦ّؽبموؽبدؽبػمل٣َّّؽب(مسؽبػمَلؿملؿب٥ِّماظػمل٥َّّؾبم)صؽبػمل٧َّّماظؽملمبِؾ٨ّىبمعؽبّٝؽبمُطؽملمبممل

مَصعمَلممللؽبمسؽبؽملؿب٥ّؾب(ماظػمل٥َّّؾبم)رؽبِض٨ّؽبماْظكؽبشملَّمملِب ماظػمل٥َِّّمرؽبدؾب٦ّلؽبمؼؽبمملمَظفمَلغؿبوملؽبموؽباظػمل٥َِّّ:

ماظػمل٥َّّؾبم)صؽبػمل٧َّّماظؽملمبِؾ٨ّنبمَصعمَلممللؽبمغؽبظمْلِل٨ّ،مإكبظَّمملمذؽب٨ّؿبٍءمُط٢ّىبمِع٤ّؿبمإكبَظ٨ّمبمَأحؽبنملنب

ممسؽبػمَلؿملؿب٥ِّ موؽبدؽبػمل٣َّّؽب( محؽبؿمب٧ّمَأحؽبّٓؾبُط٣ّؿبمؼؾبقملؿبِع٤ّؾبمَظمملمِبؿملؽبِِّٓه،مغؽبظمْلِل٨ّموؽباظَِّّٔي:

مَأحؽبنملنبموؽباظػمل٥َِّّماْظـملنؽبمَصفمَلغؿبوملؽب:مسؾبؼملؽبّٕؾبممَضممللؽبمغؽبظمْلِل٥ِّم،مِع٤ّؿبمإكبَظؿملؿب٥ِّمَأحؽبنملمبمَأُط٦ّنؽب

ماْظـملنؽب:موؽبدؽبػمل٣َّّؽب(ممسؽبػمَلؿملؿب٥ِّماظػمل٥َّّؾبم)صؽبػمل٧َّّماظػمل٥َِّّمرؽبدؾب٦ّلؾبمَصعمَلممللؽبمغؽبظمْلِل٨ّ،مِع٤ّؿبمإكبَظ٨ّمب

مأيماآلنمطؼمل٢ّمإميمملغ١ّمومت.مم،"سؾبؼملؽبّٕؾبمؼؽبممل

موؽبجؽبّٓؽبمِصؿمل٥ِّمُط٤ّمبمعؽب٤ّؿبمثؽبالثفب"م:مموؼعمل٦ّلم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(مممممم

ُٓمؼؽبغمُل٦ّنؽبمَأنؿبماإلكبميمملنكب،محؽبالوؽبَة مِعؼملقبمملمإكبَظؿملؿب٥ِّمَأحؽبنملمبموؽبرؽبدؾب٦ُّظ٥ّؾبما

مؼؽبضملؾب٦ّدؽبمَأنؿبمؼؽبغمْلّٕؽبهؽبموؽبَأنؿبمِٓ،مإكباّلمؼؾبِقؾنب٥ّؾبمالماْظؼملؽبّٕؿبءؽبمؼؾبِقنملمبموؽبَأنؿبمِد٦ّاػؾبؼملممل،

م،موجمملءمرج٢ّمؼلفمللم"اظؽملمبمملركبممؼبمؼؾبعمْلّٔؽبفؽبمَأنؿبمؼؽبغمْلّٕؽبهؾبمَطؼملمملماْظغمُلظمْلّٕكبمؼب
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مودػمل٣ّمسػملؿمل٥ّمآمصػمل٧ّ)ماظؽمليب مَصعمَلممللؽب( مظ٥ّمصعملممللم؟ماظلمبمملسؽبهمُلمعؽبؿؽب٧ّ:

مَظممل:ماظّٕج٢ّمصعملممللمَظؾملؽبممل؟"مَأسؿبّٓؽبدؿبتؽبم"وؽبعؽبمملذؽبا(:مودػمل٣ّمسػملؿمل٥ّمآمصػمل٧ّ)

موؽبدؽبػمل٣َّّؽبمسؽبػمَلؿملؿب٥ِّماظػمل٥َّّؾبمصؽبػمل٧َّّ)موؽبرؽبدؾب٦َّظ٥ّؾبماظػمل٥َّّؽبمُأِحنملنبمَأغىب٨ّمإكبظَّمملمذؽب٨ّؿبءؽب م،(

مودػمل٣ّمسػملؿمل٥ّمآمصػمل٧ّ)ماظؽمليبمظ٥ّمصعملمملل م: معؽب٤ّؿبمعؽبّٝؽبم"َأغؿبوملؽب(

مَأحؿبؾؽبؾؿبوملؽب"،موضّٓمطمملنماظرملمملصضمل٨ّم)رغب٥ّمآ(مؼعمل٦ّل:م

م٣ّؿبذملذملذملنملنبماظزملمبمملِظِقنيؽبموؽبَظلؿبوملمِعؽملؿبؾملؾبذملذملذملذملذملِحأ

ممذملذملذملذملذمل٥ّؿبذؽبظمَلمملسؽبم٣ّؿبذملذملذملذملذملذملذملذملممللؽبمِبؾملكبذملذملذملَظضملؽبػملخمل٨ّمَأنؿبمَأغؽب

م٨ّذملذملذملذمل٥ّؾبماْظؼملؽبضملؽبمملِصذملذملّٕؽبهؾبمعؽب٤ّؿبمِتفؽبمملرؽبتؾبذملذملذملذملذملوؽبَأْط

مذملذملذملذملذملذملذملذمل٥ّؿب٨ّماْظِؾسملؽبمملسؽبذملذملذملذملذملوؽبإكبنؿبمُطؽملمبمملمدؽب٦ّؽباءـبمِص

صكملذامطمملنمػّٔامػ٦ّمحنملماظزملمملينيم،مصؼملمملمبمملظغمل٣ّمحبنملمدؿملّٓمممممممم

م؟!م(موؽبدؽبػمل٣َّّؽبمسؽبػمَلؿملؿب٥ِّماظػمل٥َّّؾبمصؽبػمل٧َّّ)إٌّدػملنيموخريمخػمل٠ّمآمأعبضملنيم

موغّٔوبمؼبمحؾ٥ّم،مث٣ّمطؿملّٟمال م، مسبؾ٥ّم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(

وػ٦ّماظّٔيمأخّٕجؽملمملمآم)سّٖموج٢ّ(مب٥ّمع٤ّماظصملػملؼملمملتمإظبماظؽمل٦ّر،م

مآم)سّٖم ماظّٔيمرصّٝ موػ٦ّ م، ماٌلؿعملؿمل٣ّ مإظبمصّٕار٥ّ مب٥ّ وػّٓاغممل

وج٢ّ(مذطّٕه،موذّٕحمصّٓرهم،موزط٧َّّمخػملعمل٥ّم،موجضملػمل٥ّمخريمذمملصّٝم
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موج٢ّ(م م)سّٖ ماظضملّٖة مرب مسػملؿمل٥ّ مؼزملػمل٨ّ ماظّٔي موػ٦ّ م، معرملظملّٝ وخري

ماظػمل٥َّّؽبمإكبنمب"فملعّٕغمملمبّٓوامماظزملالةمواظلالممسػملؿمل٥ّ،مصؿملعمل٦ّلمدؾقمملغ٥ّم:موؼ

مسؽبػمَلؿملؿب٥ِّمصؽبػمل٦ُّّامآعؽبؽملؾب٦ّاماظَِّّٔؼ٤ّؽبمؼؽبمملَأؼنبؾملؽبمملماظؽملمبِؾ٨ّىبمسؽبػمَل٧ّمؼؾبزملؽبػمل٦ُّّنؽبموؽبعؽبػمَلمملِئغمَلؿؽب٥ّؾب

موؼعمل٦ّلمدؾقمملغ٥ّمسػمل٧ّمظلمملغ٥ّم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمم"تؽبلؿبػمِلؿملؼملـبمملموؽبدؽبػملخملؼملؾب٦ّا ،

م م: ماظػمل٥َّّؾبمؼؾبقؿبِؾؾؿبغمُل٣ّؾبمَصمملتمبِؾضملؾب٦ِّغ٨ّماظػمل٥َّّؽبمتؾبِقؾنب٦ّنؽبمُطؽملؿبؿؾب٣ّؿبمإكبنؿبمُض٢ّؿب"ودػمل٣ّ(

موؽبَظ٦ّؿب"،موؼعمل٦ّلمدؾقمملغ٥ّم:مم"رؽبِحؿمل٣ّفبمَشظمُل٦ّرفبموؽباظػمل٥َّّؾبمذؾبغؾب٦ّبؽبغمُل٣ّؿبمَظغمُل٣ّؿبموؽبؼؽبطملؿبظمِلّٕؿب

مَظؾملؾب٣ّؾبموؽبادؿبؿؽبطملؿبظمَلّٕؽبماظػمل٥َّّؽبمَصمملدؿبؿؽبطملؿبظمَلّٕؾبوامجؽبمملءؾبوَكمَأغؿبظمُللؽبؾملؾب٣ّؿبمَزػمَلؼملؾب٦ّامإكبذؿبمَأغمبؾملؾب٣ّؿب

،موؼعمل٦ّلم:م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّم"مرؽبِحؿملؼملـبمملممملتؽب٦ّمبابـبماظػمل٥َّّؽبمَظ٦ّؽبجؽبّٓؾبواماظّٕمبدؾب٦ّلؾب

م م: مصؽبػمل٦ُّّامثؾب٣ّمبمؼؽبعمُل٦ّلؾبمعؽبمملمِعؿب٢ّؽبمَصعمُل٦ُّظ٦ّاماْظؼملؾبقملؽبذىبنؽب،مدؽبؼمِلضملؿبؿؾب٣ّؾبمإكبذؽبا"ودػمل٣ّ(

مثؾب٣ّمبمسؽبرملؿبّٕـبا،مِبؾملؽبمملمسؽبػمَلؿملؿب٥ِّمآمصؽبػمل٧َّّمصؽبػمَلمملًةمسؽبػمَل٨ّمبمصؽبػمل٧َّّمعؽب٤ّؿبمَصكملكبغمب٥ّؾبمسؽبػمَل٨ّمب،

َٓمدؽبػمُل٦ّا مِظضملؽبؾؿبٍّٓمإكبظَّمملمتؽبؽملؿبؾؽبطمِل٨ّمَظمملماْظفؽبؽملمبهمِل،مِص٨ّمّٖكبَظهمٌلعؽبؽملؿبمَصكملكبغمبؾملؽبمملماْظ٦ّؽبِدؿملػمَلهمَل،مِظ٨ّؽبما

ِٓ،مِسؾؽبمملِدمِع٤ّؿب ماْظ٦ّؽبِدؿملػمَلهمَلمِظ٨ّمدؽبفمَللؽبمَصؼملؽب٤ّؿبمػؾب٦ّؽب،مَأغؽبمملمَأُط٦ّنؽبمَأنؿبموؽبَأرؿبجؾب٦ّما

م.م"اظرملمبظمَلمملسؽبهمُلمَظ٥ّؾبمحؽبػملَّوملؿب

موؼعمل٦ّلمدؿملّٓغمملمحلمملنمب٤ّمثمملبومل:

م
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م٧ّمامس٥ِّذمل٥ّؾبماد٣ّؽبماظؽمليبقبمإظذملذملذملذمل٣ّمبماإلظذملذملذملوض

ًَذملذملإذامَض ٌُقملذىبنؾبمأذؿبؾملؽبّٓؾبممللؽبمؼبما مؼملؿبّٗكبما

م٥ّؾبذملذملذملذملذملذملفػمل٥ِّمظؿملؾبذملذملذملذمل٤ّكبمامسذملذملذملذملذملذملذملذمل٥ّؾبمعذملذملذمل٠ّقبمظذملذملذملوذ

مّٓؾبذملذملذملّٔوماظضملّٕشكبمربؼمل٦ّدفب،موػّٔامربؼملذملذملص

شريمأنمػّٔاماينملمالمميغمل٤ّمأنمؼغمل٦ّنمذبّٕدمطالمم،مإمنمملمػ٦ّم

حل٤ّماضؿّٓاءم،موحل٤ّماتىبؾمملعم،مودبػمل٠ّمبفملخالقمايؾؿملنملم)صػمل٧ّم

ماظرملمملسّٕم:ممآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(مواضؿّٓاءمبؾملّٓؼ٥ّم،مؼعمل٦ّل

م٥ّؾبذملذملذملذملّٕؾبمحؾبؾمبذملذملذملذملذملذملوملؽبمتؾبصمْلؾملكبذملذملذملذمل٥ّموؽبأغؿبذملذملضملؿبزمِل٨ّماإلكبظتؽب

مّٝؾبذملذملذمل٨ّماظعملؿملمملسمبّٓؼذملذملذملذملذملممللفبمصذملذملذملّٔامربذملذملذملذملػ

م٥ّؾبذملذملذملذملذملذملذملمملمََِّرضملؿبؿؽبذملذملذملذملذملذملذملـب١َّمصؽبمملِدضذملذملذملذملَظ٦ّؿبمطمملنؽبمحؾبؾنب

مّٝؾبنملنبمعؾبشمِلؿملذملذمل٤ّؿبمؼؾبِقذملذملذملذملذملذملنملمبمِظؼملؽبذملذملذملذملذملذملإنمبماْظؼملؾبِق

موالممإنمع٤ّمضبنملمرد٦ّلمآمالمميغمل٤ّممممممم م، أنمؼغمل٦ّنمطّٔمبابـبممل

موالم م، مدؾمبمملبـبممل موال م، معؿغملربـبا موال م، مجرملضملـبممل موال م، مخمملئؽملـبممل موال م، شرملمملذـبممل

م مس٤ّمم،عؾؿّٓسـبممل مسؽملؾملممل( مآ م)رض٨ّ مسمملئرملهمل مضمملظومل مطؼملممل مؼغمل٦ّن ب٢ّ

ماظعملّٕآن مخػملعمل٥ّ مطمملن م: مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ مآ وطمملنمم،ايؾؿملنملم)صػمل٧ّ
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أومطؼملمملمضمملظوملمم،)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(مضّٕآغمملمميرمل٨ّمسػمل٧ّماِّرض

مَظؿؽبزمِل٢ّؾبمإكبغمب١َّم،مَأبؽبّٓـباماظػمل٥َّّؾبمؼؾبكؿبّٖكبؼ١َّمعؽبمملموؽباظػمل٥َِّّمخّٓصبهملم:مَطالماظلؿملّٓة

م،ماظسملمبؿملؿبّٟؽبموؽبتؽبعمْلّٕكبيم،ماْظؼملؽبضملؿبّٓؾبومؽبموؽبتؽبغمْلِلنملؾبم،ماْظغمَل٢ّمبموؽبتؽبقؿبؼمِل٢ّؾبم،ماظّٕمبِح٣ّؽب

ماظّٓػّٕم.مغؽب٦ّؽباِئنمِلمسؽبػمَل٧ّموؽبتؾبضمِلنيؾب

م

*م*م*
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 وجىاره اهلل ذرّ رشىٍ إال
 

مممممممممم م)صػمل٧ّ ماظؽمليب معلفّٓ مأن مذ١ّ مػ٦ّمال مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ آ

ماِّرضموعطملمملربؾملممل مذّٕس٨ّمظػملؼمللػملؼملنيمؼبمعرملمملرق حؿملىملمم،ععملزملّٓ

م:م م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ( مإكبَظ٧ّمإكبالَّماظّٕىبحؽبممللؾبمتؾبرملؽبّٓنبماَل"ؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملممل

ماظّٕمبدؾب٦ّلكبموؽبعؽبلؿبِفِّٓم،ماْظقؽبّٕؽبامكبماْظؼملؽبلؿبِفِّٓمعؽبلؽبمملِجّٓؽبمثؽباَلثؽبهمِل مآم)صػمل٧ّم

عمل٦ّلم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّموحؿملىملمؼم،"اَِّْضزملؽب٧ّموؽبعؽبلؿبِفِّٓمودػمل٣ّ(مسػملؿمل٥ّ

م م: مِصؿملؼملؽبمملمصؽبػمَلمملٍةمَأْظِّٟمِع٤ّؿبمَأْصسملؽب٢ّؾبمػؽبّٔؽبامعؽبلؿبِفِّٓيمِص٨ّمصؽبػمَلمملٌة"ودػمل٣ّ(

ماظرملّٕؼظملهملم،"اْظقؽبّٕؽبامؽبماْظؼملؽبلؿبِفّٓؽبمإكبظَّمملمِد٦ّؽباهؾب مروضؿ٥ّ وبنيمضربهمم،وب٥ّ

م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(موعؽملربهمروضهملمع٤ّمرؼمملضماىؽملهمل.م

حّٕممرد٦ّلموظعملّٓمطمملنمبضملّٚماظؿمملبضملنيمإذاماضرتبمع٤ّمدمملحمممممممم

موخػملّٝم م مدابؿ٥ّ مسػمل٧ّ مع٤ّ مارو٢ّ مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ مآ آم)صػمل٧ّ

مظزملمملحنملمم،غضملػملؿمل٥ّ مإطّٕاعـبممل مغضملمملظؽملممل موخػملضملؽملممل مس٤ّمرواحػملؽملممل مغّٖظؽملممل وضممللم:

مػّٔاماظعملؾذملذملذملّٕمأنمغػملذملذملذمل٣ّمب٥ّمرطؾـبذملمملم.
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وػّٔامػ٦ّماٌضملؽمل٧ّماظّٔيمأخّٔهمحغملؿمل٣ّماظضملّٕبؿملهملمأب٦ّماظشملؿملنملممممممممم

ماٌؿؽمليبمصعملممللم:

 هملذمل٨ّمطّٕاعذملغّٖظؽملمملمس٤ّماِّط٦ّارممنرمل

ممملذملذمل٥ّمرطؾذملذمل٣ّمبذملذمل٤ّمبمملنمسؽمل٥ّمأنمتػملٌ

مؼبمممممم متظملغملري مذبّٕد مؼظملغملّٕ مأن مميغمل٤ّ ماظّٔي مػّٔا معلػمل٣ّ صفملي

بّٓلمأنمؼظملّٓؼؾملمملمبّٕوح٥ّمودع٥ّم؟مم،اٌلمملسمبؾملّٔهماظؾعملضملهملماٌؾمملرطهمل

ماإلدالم معضملمملغ٨ّ مط٢ّ مع٤ّ موّٕد مضّٓ مطمملن مإذا مإال وط٢ّمم،اظػملؾمل٣ّ

صػمل٣ّمؼضملّٓمظ٥ّمغزملؿملنملموالمم،وط٢ّمعضملمملغ٨ّماإلغلمملغؿملهملم،عضملمملغ٨ّماإلميمملن

مدؼ٤ّ مع٤ّ مضؿمل٣ّمحّٜ موال مخػمل٠ّ مأومموال مإغلمملغؿملهمل موال معّٕوءة وال

م.مآدعؿملهمل

مسػملؿمل٥ّمممممممممم مآ م)صػمل٧ّ مآ مرد٦ّل مج٦ّار محّٕعهمل مأن مذ١ّ وال

محؿملـبممل مج٦ّاره مطقّٕعهمل معؿملؿممل معمملظ١ّمب٤ّمم،ودػمل٣ّ( ماإلعمملم ممسّٝ وضّٓ

مرجالمؼّٕصّٝمص٦ّت٥ّمؼبمعلفّٓمرد٦ّلم أغّٗم)رض٨ّمآمسؽملؾملؼملممل(
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مؼب ماِّدب ماظّٖم مػّٔا مؼممل مصعملمملل مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ مآ م)صػمل٧ّ مآ

صكملنمآم)سّٖموج٢ّ(مم،حسملّٕةمرد٦ّلمآم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(

م م: مصعملمملل مأض٦ّاعـبممل معّٓح مِسؽملؿبّٓؽبمَأصؿب٦ّؽباتؽبؾملؾب٣ّؿبمؼؽبطملؾبسملنب٦ّنؽبماظَِّّٔؼ٤ّؽبمإكبنمبم"ضّٓ

مَظؾملؾب٣ّؿبمِظػملؿمبعمْل٦ّؽبىمُضػمُل٦ّبؽبؾملؾب٣ّؿبماظػمل٥َّّؾبماعؿبؿؽبقؽب٤ّؽبماظَِّّٔؼ٤ّؽبمُأوَظِؽ١َّماظػمل٥َِّّمرؽبدؾب٦ّلكب

مَآعؽبؽملؾب٦ّاعملممللم:موذممأض٦ّاعـبمملمصم،"سؽبصمِلؿمل٣ّفبموؽبَأجؿبّٕفبمعؽبطملؿبظمِلّٕؽبٌة ماظَِّّٔؼ٤ّؽب مَأؼنبؾملؽبممل م"مؼؽبممل

مِبمملْظعمَل٦ّؿبلكبمَظ٥ّؾبمتؽبفؿبؾملؽبّٕؾبواموؽبَظمملماظؽملمبِؾ٨ّىبمصؽب٦ّؿبِتمَص٦ّؿبقؽبمَأصؿب٦ّؽباتؽبغمُل٣ّؿبمتؽبّٕؿبَصضملؾب٦ّامَظممل

م،"تؽبرملؿبضملؾبّٕؾبونؽبمَظمملموؽبَأغؿبؿؾب٣ّؿبمَأسؿبؼملؽبمملُظغمُل٣ّؿبمتؽبقؿبؾؽبَّٛمَأنؿبمِظؾؽبضملؿبّٚلبمبؽبضملؿبسمِلغمُل٣ّؿبمَطفؽبؾملؿبّٕكب

موإنمحّٕعهملمرد٦ّلمآمعؿملؿمملمطقّٕعؿ٥ّمحؿملهبمملم.

مآممممممممم م)صػمل٧ّ مرد٦ّظ٥ّ مآموحّٕم ميّٕم مواظّٖوار ماظضملؼملمملر وإن

صؼمل٤ّمصغملّٕمؼبماالسؿّٓاءمم،سػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(مإمنمملمػ٣ّموصّٓمآموضؿمل٦ّص٥ّ

مطمملنمربماظضملّٖةمم،سػملؿملؾمل٣ّمأومتّٕوؼضملؾمل٣ّمصعملّٓمحمملدمآمورد٦ّظ٥ّ وإذا

صعملممللمم،)سّٖموج٢ّ(مضّٓمت٦ّسّٓمع٤ّمؼظملغملّٕمؼبماٌلمملسمحبّٕع٥ّماآلع٤ّ

م،"َأِظؿمل٣ّلبممسؽبّٔؽباٍبمِع٤ّؿبمغؾبِّْٔض٥ّؾبمِبصمُلػمْل٣ّلبمقؽبمملٍدِبكملكبْظمِصؿمل٥ِّمؼؾبّٕكبدؿبموؽبعؽب٤ّؿبم"دؾقمملغ٥ّم:م



ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــــــ ــــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــــــ ـــ ــــــــ  لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ـــ

- 165- 

 

صكملنمسعملمملب٥ّمدؾقمملغ٥ّم٤ٌّمؼظملغملّٕمؼبماٌلمملسمحبّٕممرد٦ّظ٥ّم)صػمل٧ّم

مآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(مدؿملغمل٦ّنمسصملؿملؼملـبمملمؼبماظّٓغؿملمملمواآلخّٕةم.

مبمملظطملمملظ٨ّممممممممم وإنماظّٓصمملعمس٤ّمايّٕعنيماظرملّٕؼظملنيمواصؿّٓاءػؼملممل

مصّٕ موصّٕمضواظؽملظملؿملّٗمؼؾبضملّٓ موأػػملؾملممل ؼهملمطظملمملمضسنيمسػمل٧ّماٌؼملػملغملهمل

ماٌلػملؼملنيمعبؿملضملـبممل مس٤ّمم،سػمل٧ّ ماإلث٣ّ مدعملّٛ مبضملسملؾمل٣ّ مب٥ّ مضمملم إذا

وإنمٕمؼعمل٣ّمب٥ّمأحّٓمأ٦ّٔامعبؿملضملـبمملمؼبمعرملمملرقماِّرضمم،اظؾمملضني

محمملصّٜمم،وعطملمملربؾملممل مبفملغ٥ّ موج٢ّ( مؼبمآم)سّٖ مثعملهمل مسػمل٧ّ مأغؽملممل سػمل٧ّ

ث٣ّمإغؽملمملمظضملػمل٧ّمثعملهملمؼبممم،حّٕع٥ّموحّٕممغؾؿمل٥ّم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(

ماظل ماظضملّٕبؿملهمل ماٌؼملػملغملهمل مؼب مأذعملمملئؽملممل مغبمملؼهملمضّٓرة مسػمل٧ّ ضمل٦ّدؼهمل

مؼبماٌلمملسمبؾملؼملممل م،ايّٕعنيماظرملّٕؼظملنيموضشملّٝماظؿملّٓماظيتمتظملغملّٕ

م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّم مرد٦ّظ٥ّ مآموحّٕم ميّٕم مصّٓاء وسب٤ّمعبؿملضملـبممل

موؼّٓـبم،ودػمل٣ّ( مواحّٓـبا مصظمًلممل مؼبمماوغعملّٟ مأذعملمملئؽملممل معّٝ واحّٓة

ماظلضمل٦ّدؼهملمحؿ٧ّمنؿىملماإلرػمملبماِّد٦ّدمع٤ّم ماظضملّٕبؿملهمل اٌؼملػملغملهمل

مجّٔورهمبكملذنمآمتضملمملظب.

*م*م*
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 ايىايدئذل 
 

سؽملّٓعمملمغؽملصملّٕمؼبمطؿمملبمآم)سّٖموج٢ّ(موؼبمدؽملهملمرد٦ّلمآممممممم

مغّٕىمطؿملّٟمتغمل٦ّنماظضملالضهملماٌـػمل٧ّمبنيم )صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(

مم،اِّبؽملمملءموآبمملئؾمل٣ّ موؽبَضسملؽب٧ّ"حؿملىملمؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّموتضملمملظبم:

مِسؽملؿبّٓؽبَكمؾؿبػمُلطملؽب٤ّمبؼؽبمإكبعمبمملمإكبحؿبلؽبمملغـبمملموؽبِبمملْظ٦ّؽباِظّٓؽبؼؿب٤ّكبمإكبؼمبمملهؾبمإكبظَّمملمتؽبضملؿبؾؾبّٓؾبوامَأظَّمملمرؽببنب١َّ

موؽبُض٢ّؿبمتؽبؽملؿبؾملؽبّٕؿبػؾبؼملؽبمملموؽبَظمملمُأفدملمَظؾملؾبؼملؽبمملمتؽبعمُل٢ّؿبمَصػمَلمملمِطػمَلمملػؾبؼملؽبمملمَأوؿبمَأحؽبّٓؾبػؾبؼملؽبمملماْظغمِلؾؽبّٕؽب

موؽبُض٢ّؿبماظّٕمبحؿبؼملؽبهمِلمِع٤ّؽبماظّٔنبلىبمجؽبؽملؽبمملحؽبمَظؾملؾبؼملؽبمملموؽباخؿبظمِلّٚؿبم*مَطّٕكبميـبمملمَض٦ّؿبًظمملمَظؾملؾبؼملؽبممل

ماظؽمليبم،"صؽبطمِلريـبامرؽببمبؿملؽبمملِغ٨ّمَطؼملؽبمملمارؿبحؽبؼملؿبؾملؾبؼملؽبمملمرؽببىب م)صػمل٧ّمآموؼعمل٦ّل

مأيماظضملؼمل٢ّمأحنملمإظبم ماظؽملمملسم: مأحّٓ مدفملظ٥ّ مسؽملّٓعممل مودػمل٣ّ( سػملؿمل٥ّ

م مضمملل: مضممللم)صػمل٧ّمم،"اظزملالةمسػمل٧ّموضؿؾملممل"آم؟ مث٣ّمأيم؟ ضممللم:

م م: مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ ماْظ٦ّؽباِظّٓؽبؼؿب٤ّكب"آ مِبّٕنب مضممللمم،"ثؾب٣ّمب م؟ مأي مث٣ّ م: ضمملل

ِٓ")صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:م م.م"اْظِفؾملؽبمملدؾبمِص٨ّمدؽبِؾؿمل٢ّكبما

مإظبمامممممم مبّٕماغصملّٕ مطؿملّٟمضّٓم مودػمل٣ّ( م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ ظّٕد٦ّل
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مآ مدؾؿمل٢ّ مؼب ماىؾملمملد مسػمل٧ّ مأحّٓمم،اظ٦ّاظّٓؼ٤ّ مجمملء وسؽملّٓعممل

مظ٥ّم مضمملل مؼبماىؾملمملد مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ مآ م)صػمل٧ّ مؼلؿفملذغ٥ّ اظرملؾمملب

م م: مودػمل٣ّ( مرد٦ّلمآم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ موؽباِظّٓؽباَك؟"دؿملّٓغممل م"أحؽب٨ّوب

مغضمل٣ّ م: مم،ضمملل م: مَصفؽبمملػّٓؿب"ضمملل ماظؽملمملسمإ"َصظمِلؿملؾملكبؼملؽبممل مأحّٓ موجمملء ظؿمل٥ّم،

إغ٨ّمأصؾوملمذغؾـبمملمم،)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(مصعملممللم:مؼمملمرد٦ّلمآ

م،ضممللم:مالم"ػؽب٢ّؿبمَظ١َّمِع٤ّؿبمُأمدمل؟"صؾمل٢ّمظ٨ّمع٤ّمت٦ّبهملم؟مضممللم:مم،سصملؿملؼملـبممل

م مم،ضممللمغضمل٣ّم"خؽبمملَظهمٍل؟مِع٤ّؿبمَظ١َّمػؽب٢ّؿبم"ضمملل: صمملغصملّٕمم،"صربػممل"ضممللم:

مظػملؿ٦ّبهملم مودؿملػملهمل مطؿملّٟمؼغمل٦ّن ماِّم مبّٕ مس٤ّ مصسملال ماًمملظهمل، إظبمبّٕ

مٌـ٦ّبهملمواظضملمملضؾهملم؟.واٌطملظملّٕةموحل٤ّما

ماظضملعمل٦ّقمغضمل٦ّذمبمملٓمعؽمل٥ّمصؿملعمل٦ّلماظؽمليبم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمممممممممم أعممل

مرؽبدؾب٦ّلؽبمؼؽبممل:ممَضمملُظ٦ّاماْظؼملؾب٦ِّبعمَلمملِت،ماظلمبؾؿبّٝؽبماجؿبؿؽبؽمِلؾؾب٦ّام"ودػمل٣ّ(مؼبمذفملغ٥ّم:م

ماظَِّؿ٨ّماظؽملمبظمْلّٗكبموؽبَضؿؿب٢ّؾبموؽباظلىبقؿبّٕؾب،مِبمملظػمل٥َِّّ،ماظرملىبّٕؿبُك:مَضممللؽبم؟مػؾب٤ّمبموؽبعؽبمملماظػمل٥َِّّ،

موؽباظؿمب٦ّؽبظخمل٨ّماْظؿملؽبِؿؿمل٣ّكب،معؽبممللكبموؽبَأْط٢ّؾبماظّٕىببؽبممل،موؽبَأْط٢ّؾبمِبمملْظقؽب٠ّىب،مإكبظَّمملماظػمل٥َّّؾبمحؽبّٕمبمؽب
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وؼعمل٦ّلمم،"اْظطملؽبمملِصػمَلمملِتماْظؼملؾبقملؿبِعؽملؽبمملِتماْظؼملؾبقؿبزملؽبؽملؽبمملِتموؽبَضّٔؿبفؾبماظّٖمبحؿبِّٟ،مؼؽب٦ّؿبمؽب

م م: مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ مآ ماْظغمَلؾؽبمملِئّٕكب؟"اظؽمليبم)صػمل٧ّ مِبفمَلْطؾؽبّٕكب مُأغؽبؾىبؽؾبغمُل٣ّؿب م"َأاَل

موؽبسؾبعمُل٦ّقؾبم،مبمملٓماإلذؿبّٕؽباُك"ضممللم:مم،:مبػمل٧ّمؼمملمرد٦ّلمآمضمملظ٦ّام،ثالثـبممل

مم"اظ٦ّؽباِظّٓؽبؼؿب٤ّكب م: مصعملمملل م، معؿغملؽـبممل م"اظّٖقبوركبموؽبَض٦ّؿبلؾبمَأالم"وجػملّٗموطمملن

م:مصؼملممللمزالمؼغملّٕرػمملمحؿ٧ّمضػملؽملممل:مظؿملؿ٥ّمدغملوملم.ضمملل

مذؽبؿملؿبؽـبمملمِب٥ِّمتؾبرملؿبّٕكبُط٦ّاموؽبَظمملماظػمل٥َّّؽبموؽباسؿبؾؾبّٓؾبوام"وؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّم:مممممممممم

مم،"إكبحؿبلؽبمملغـبمملمِظّٓؽبؼؿب٤ّكبوؽبِبمملْظ٦ّؽبا م: موج٢ّ( م)سّٖ ماْظكملكبغؿبلؽبمملنؽبموؽبوؽبصمبؿملؿبؽملؽبممل"وؼعمل٦ّل

ممِب٦ّؽباِظّٓؽبؼؿب٥ِّ مم،"حؾبلؿبؽملـبممل م: مدؾقمملغ٥ّ ماي٠ّ ماْظكملكبغؿبلؽبمملنؽبموؽبوؽبصمبؿملؿبؽملؽبمملم"وؼعمل٦ّل

مَأنكبمسؽبمملعؽبؿملؿب٤ّكبمِص٨ّموؽبِصزملؽبمملُظ٥ّؾبموؽبػؿب٤ّلبمسؽبػمَل٧ّموؽبػؿبؽملـبمملمُأعنب٥ّؾبمحؽبؼملؽبػمَلؿؿب٥ّؾبمِب٦ّؽباِظّٓؽبؼؿب٥ِّ

وطمملنمدؿملّٓغمملمسؾّٓمآمب٤ّمم،"اْظؼملؽبزمِلريؾبمم٨ّمبإكبَظموؽبِظ٦ّؽباِظّٓؽبؼؿب١َّمِظ٨ّماذؿبغمُلّٕؿب

مغّٖظوملم ماظعملّٕآن مؼب مثالث م: مؼعمل٦ّل مسؽملؾملؼملممل( مآ م)رض٨ّ سؾمملس

مععملرتغهملمبـالثمالمتعملؾ٢ّمواحّٓةمعؽملؾملمملمدونماِّخّٕى:م

ممفأَا األوىلمممم م: متضملمملظب مآ موؽبَأِرؿملضملؾب٦ّاماظػمل٥َّّؽبموؽبَأِرؿملضملؾب٦ّا"صعمل٦ّل
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مم،"اظّٕمبدؾب٦ّلؽب مرد٦ّظ٥ّ مبشملمملسهمل مإال مآ مرمملسهمل متعملؾ٢ّ مؼؾبشمِلّٝكبمعؽب٤ّؿب"صال

م.م"اظػمل٥َّّؽبمَأَرمملعؽبمَصعمَلّٓؿبماظّٕمبدؾب٦ّلؽب

مموأَا ايثاًُْمممم م،"اظّٖمبَطمملَةموؽبَآتؾب٦ّاماظزملمبػمَلمملَةمَصفمَلِضؿملؼملؾب٦ّا"صعمل٦ّظ٥ّمتضملمملظبم:

:م،موضممللوظّٔامضمملت٢ّمدؿملّٓغمملمأب٦ّمبغملّٕم)رض٨ّمآمسؽمل٥ّ(معمملغضمل٨ّماظّٖطمملة

وآمظ٦ّمعؽملضمل٦ّغ٨ّمسعملمملاًلمطمملغ٦ّامؼقملدوغ٥ّمإظبماظّٕد٦ّلم)صػمل٧ّمآم"

م."وآمالمأصّٕقمبنيماظزملالةمواظّٖطمملةم،٣ّمسػملؿمل٥ّسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(مظعملمملتػملؿؾمل

مموأَا ايثايثُمممم متضملمملظبم: موؽبِظ٦ّؽباِظّٓؽبؼؿب١َّمِظ٨ّماذؿبغمُلّٕؿبمَأنكبم"صؾمل٨ّمض٦ّظ٥ّ

مظ٦ّاظّٓؼ٥ّم،"اْظؼملؽبزمِلريؾبمإكبَظ٨ّمب مآمع٤ّمٕمؼرملغملّٕ صؼمل٤ّمس٠ّقبمم،صػمل٣ّمؼرملغملّٕ

ؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّمآمم،واظّٓؼ٥ّمٕمؼعملؾ٢ّمآمعؽمل٥ّمصًّٕصمملموالمسّٓاًل

م.م"وؽباَلمعؽبؽملمبمملنفبم،ّٓؿبخؾب٢ّؾبماْظفؽبؽملمبهمَلمسؽبمملقوباَلمؼؽب"سػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:م

صؿملطملػملّٜمظ٥ّمم،وضّٓمؼّٕىمبضملّٚماظرملؾمملبمأغ٥ّمأطـّٕمتّٓؼؽملـبمملمع٤ّمواظّٓهمممممم

معضملمملعػملؿ٥ّ مؼل٨ّء مبينمم،اظعمل٦ّلمأو مؼممل ماغصملّٕ صؽملعمل٦ّلمِّعـممللمػقملالءم:

م موتضملمملظب(مؼبمذفملنماظ٦ّاظّٓؼ٤ّم: موؽبإكبنؿب"إظبمض٦ّلماي٠ّم)دؾقمملغ٥ّ
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متؾبشمِلضملؿبؾملؾبؼملؽبمملمَصػمَلمملمِسػمْل٣ّفبمِب٥ِّمَظ١َّمؿملؿبّٗؽبَظمعؽبمملمِب٨ّمتؾبرملؿبّٕكبَكمَأنؿبمسؽبػمل٧ّمجؽبمملػؽبّٓؽباَك

مثؾب٣ّمبمإكبَظ٨ّمبمَأغؽبمملبؽبمعؽب٤ّؿبمدؽبِؾؿمل٢ّؽبموؽباتمبِؾّٝؿبمعؽبضملؿبّٕؾبوًصمملماظّٓنبغؿبؿملؽبمملمِص٨ّموؽبصؽبمملِحؾؿبؾملؾبؼملؽبممل

محؿ٧ّمم،"متؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦ّنؽبمُطؽملؿبؿؾب٣ّؿبمِبؼملؽبمملمَصفمُلغؽبؾىبؽؾبغمُل٣ّؿبمعؽبّٕؿبِجضملؾبغمُل٣ّؿبمإكبَظ٨ّمب صمملظ٦ّاظّٓان

ؿملهملمعّٝمطظملّٕػؼملمملمأومحؿ٧ّمحممللمربمملوظؿؾملؼملمملمأنمضبؼملالكمسػمل٧ّمعضملزمل

صالمتشملضملؾملؼملمملمؼبمذظ١ّمشريمأنمذظ١ّمالمم،آمأومحؿ٧ّمسػمل٧ّماظغملظملّٕ

مأيمعؽملؾملؼملممل معضملمملعػملهمل مصبنملمأنمتغمل٦ّنمؼبمم،طب٦ّلمظ١ّمد٦ّء إمنممل

م مدؾقمملغ٥ّ ماي٠ّ مأعّٕك مطؼملممل مأح٦ّاظ١ّ مِص٨ّموؽبصؽبمملِحؾؿبؾملؾبؼملؽبممل"عبؿملّٝ

سػمل٧ّمأنمغّٓركمأنمذظ١ّمظؿملّٗمتظملسملالمعؽمل١ّمإمنمملمم،"عؽبضملؿبّٕؾبوًصمملماظّٓنبغؿبؿملؽبممل

م مصؿمل٥ّ مضزملّٕت مإن موواجنملمسػملؿمل١ّمتفملث٣ّ مح٠ّ مب٥ّػ٦ّ متعمل٣ّ مٕ م،أو

ماظضملعمل٦ّبهملم مصبضمل٢ّمظ٥ّ مأنمسعمل٦ّقماظ٦ّاظّٓؼ٤ّمممممل متّٓرك وسػملؿمل١ّمأن

مؼبماآلخّٕة موج٢ّ( مصؿمل٥ّمع٤ّمشسملنملمآم)سّٖ معّٝمعممل م،ؼبماظّٓغؿملممل

مأصطملّٕم مصلفملظ٥ّ مخرملؾؿملهبممل مإغمملء مظ٦ّاظّٓه ماظؽملمملسمصؽملّٝ وؼّٕوىمأنمأحّٓ

مبينم مؼممل مضممللم: ماًرمليبم؟ ماإلغمملء مأب٨ّمٕمصؽملضملوملمػّٔا مؼممل أبؽملمملئ٥ّ

صعملممللماظ٦ّظّٓمم،حؿ٧ّمالمؼؽملغمللّٕظؽملسملّٝمصؿمل٥ّماظشملضملمملممىّٓكماظّٔيمطربم

م،حلؽملمملمؼمملمأبؿمملهمدؽملسملّٝمظ١ّمصؿمل٥ّماظشملضملمملممسؽملّٓعمملمتغمل٦ّنمعـ٢ّمجّٓي
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مصمملصضمل٢ّمعمملمذؽوملمطؼملمملمتّٓؼ٤ّمتّٓانم.

م*م*م*
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 ذل اجلىار
 

مواظزملّٕفمممممممم ماظؽملق٦ّ مصضملػملؼملمملء م، مؼبماظػملطملهمل محؿ٧ّ مح٠ّ مظ٥ّ اىمملر

ؼّٔطّٕونمأنمأغ٦ّاعماىّٕمأربضملهملم،مػ٨ّم:مماىّٕمبممليّٕفم،مواىّٕم

مبمملظؿؾ مواىّٕ م، موميـػمل٦ّنمظ٥ّمبمملإلضمملصهمل م، مسػمل٧ّماى٦ّار مواىّٕ م، ضملؿملهمل

مض مجقّٕ مػّٔا م: مسػمل٧ّمبعمل٦ّهل٣ّ مخّٕب مطػملؼملهمل مجبّٕ م، مخّٕب نمل

،مذظ١ّمأنمإًّابمظػملفقّٕمالمظػملسملنملم،موظ٥ّمأعـػملهملمأخّٕىماى٦ّار

م،م مسػمل٧ّماى٦ّار مظػملفّٕ محب٦ّثـبممل مأو محبـممل مبضملسملؾمل٣ّ محؿ٧ّمأصّٕد طـرية

موسػمل٧ّماىؼملػملهملمصفملغ٦ّاعماىّٕماِّربضملهملمصؿملؾملمملمج٦ّارمعمملم.

مطؾريمممممم معؿلّٝ مص٧ّمظػملفمملمواى٦ّار مواىمملر م، ماٌؽملّٖل مؼب م: ر

ماىمملرماظضملؼمل٢ّ مواظزملمملحنملمبمملىؽملنملموػ٦ّ م، ماظّٓول مص٧ّ مواىمملر ،

وؽباسؿبؾؾبّٓؾبوْاماظػمل٥َّّؽبموؽباَلمتؾبرملؿبّٕكبُط٦ّْامِب٥ِّمم"ؼبماظلظملّٕم،مؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّم:م

موؽبِبِّٔ مإكبحؿبلؽبمملغـبممل موؽبِبمملْظ٦ّؽباِظّٓؽبؼؿب٤ّكب موؽباْظؼملؽبلؽبمملِطنيكبمميذؽبؿملؿبؽـبممل موؽباْظؿملؽبؿؽبمملعؽب٧ّ اْظعمُلّٕؿببؽب٧ّ

مِذ موؽباظزملمبمملِحنمِلمِبمملْظفؽبؽملنمِلموؽبابؿب٤ّكبموؽباْظفؽبمملركب ماْظفؾبؽملؾبنمِلم يماْظعمُلّٕؿببؽب٧ّموؽباْظفؽبمملركب
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معؾبكؿبؿؽبمملًظمملم معؽب٤ّمَطمملنؽب مؼؾبِقنملنب ماَل ماظػمل٥َّّؽب مإكبنمب مَأؼؿبؼملؽبمملغؾبغمُل٣ّؿب معؽبػمَلغمَلوملؿب موؽبعؽبممل اظلمبِؾؿمل٢ّكب

م."َصكؾب٦ّرـبام

وؼبمح٠ّماىمملرموذفملغ٥ّمؼعمل٦ّلمدؿملّٓغمملمرد٦ّلمآم)صػمل٧ّمآمممممممم

م م: م مودػمل٣ّ( مؼؾبقملؿبِع"سػملؿمل٥ّ مَطمملنؽب مؼؾبقملؿبِذمعؽب٤ّؿب مَصػمَلممل ماْظـملِخّٕكب موؽباْظؿملؽب٦ّؿبمكب مِبمملظػمل٥َِّّ ٤ّؾب

وؽباظػمل٥َِّّمم،وؽباظػمل٥َِّّمالمؼؾبقملؿبِع٤ّؾب،موؼعمل٦ّلم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:مم"م جؽبمملرؽبهؾب

م: مِضؿمل٢ّؽب م"ماظَِّّٔيمالمؼؽبفمْلعؽب٤ّؾبممالمؼؾبقملؿبِع٤ّؾب"، م: مَضممللؽب م؟ ماظػمل٥َِّّ مرؽبدؾب٦ّلؽب مؼؽبممل عؽب٤ّؿب

م،مأيماظّٔيمالمؼفملع٤ّمجمملرهمذّٕهم.م"م جؽبمملرؾبهؾبمبؽب٦ّؽباِئعمَل٥ّؾب

مرد٦ّلمآم)صػمل٧ّممممممممم مبضملّٚماظؽملمملسمإظبمدؿملّٓغممل مجمملء وسؽملّٓعممل

متزمل٦ّمم م، مض٦ّقباعهمل مص٦ّقباعهمل مصالغهمل مأن مظ٥ّ موذطّٕوا مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ آ

اظؽملؾملمملرموتعمل٦ّمماظػملؿمل٢ّمإالمأغؾملمملمتقملذيمجرياغؾملمملمبػمللمملغؾملمملم،مضممللم)صػمل٧ّم

م م: مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ مسػملؿمل٥ّمم"ػ٨ّمؼبماظؽملمملر"آ مآ م)صػمل٧ّ موضمملل ،

م م: مِسؽملؿبّٓؽبودػمل٣ّ( ماْظفمَلصؿبقؽبمملِب موؽبخؽبؿملؿبّٕؾبمم"خؽبؿملؿبّٕؾب م، مِظزملؽبمملِحِؾ٥ِّ مخؽبؿملؿبّٕؾبػؾب٣ّؿب اظػمل٥َِّّ

مِظفؽبمملركبِه" مخؽبؿملؿبّٕؾبػؾب٣ّؿب ماظػمل٥َِّّ مِسؽملؿبّٓؽب مسػملؿمل٥ّمماْظِفريؽبانكب مآ م)صػمل٧ّ موضمملل ،
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م م: مَأغمب٥ّؾبمم"ودػمل٣ّ( مَزؽملؽبؽملؿبوملؾب محؽبؿمب٧ّ مِبمملْظفؽبمملركب مؼؾب٦ِّصؿملؽمِل٨ّ مِجؾؿبّٕكبؼ٢ّؾب مزؽبالؽب عؽبممل

م."دؽبؿملؾب٦ّؽبرىبثؾب٥ّؾب

ماىمممممممم معّٝ مؼبماظؿضملمملع٢ّ ماإلدالم مأدبم محل٤ّ مبؿملمملن مملرموع٤ّ

م:م مودػمل٣ّ( مض٦ّلماظؽمليبم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ مسػمل٧ّمجمملره وبؿملمملنمحعمل٥ّ

،مم"َصكملكبنؿبمَظ٣ّؿبمتؽبظمْلضملؽب٢ّؿبمَصفمَلدؿبِخػمْلؾملؽبمملمِدّٕهبام،مموؽبإكبذؽباماذؿبؿؽبّٕؽبؼؿبوملؽبمَصمملِطؾملؽبهمًلمَصفمَلػؿبِّٓمَظ٥ّ "

متلؿضملػمل٨ّمبعملّٓرات١ّموإعغملمملغمملت١ّم مأن مأو مأعمملع٥ّ المأنمتؿؾمملػ٧ّمبؾملممل

ماٌمملدؼهملمسػملؿمل٥ّم.

م:٥ّمؼبماظضملؾمملرةماظؿمملظؿملهملاغصملّٕمإظبمأدبماإلدالمموضؼملهملمرضؿملىبمث٣ّمممممم

موظّٓه" موظّٓكمظؿملطملؿملّٜمبؾملممل أيمسػمل٣ّموظّٓكماِّدبمم"والمطبّٕجمبؾملممل

مِّنماظ٦ّظّٓمضّٓمطبّٕجمصرياهم م، مظؿملطملؿملّٜموظّٓمجمملركم صالمطبّٕجمبؾملممل

معمملم معـ٢ّ مواظّٓه مظ٥ّ مؼرملرتي مأن مؼلؿشملؿملّٝ مال ماظّٔي مجمملرك اب٤ّ

اذرتؼوملمظ٦ّظّٓكم،مصؿملؿعملشملّٝمضػملنملماظ٦ّظّٓموضػملنملماظ٦ّاظّٓمعّٝموظّٓهم،م

مواظؾطملسملمملء ماظرملقؽملمملء ماظطملريةممصؿقّٓث مبلؾنمل ماىريان بني
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م متؽبظمْلضملؽب٢ّؿبم"واظؿقمملدّٓ مَظ٣ّؿب مَصكملكبنؿب م، مَظ٥ّؾب مَصفمَلػؿبِّٓ مَصمملِطؾملؽبهمًل ماذؿبؿؽبّٕؽبؼؿبوملؽب وؽبإكبذؽبا

موؽبَظّٓؽبهؾب مِب٥ِّ مِظؿملؽبطمِلؿملَّٜ موؽبَظّٓؾبَك مِبؾملؽبممل مؼؽبكؿبّٕؾبجؿب موؽبال مِدّٕهبا، متؾبقملؿبِذِهممَصفمَلدؿبِخػمْلؾملؽبممل وؽبال

ّٕائقهملماظشملؾّْ،مأيمالمتقملذهمبم" ِبعمُلؿؽبمملركبمِضّٓؿبركبَكمإكبالمَأنؿبمتؽبطملؿبّٕكبفؽبمَظ٥ّؾبمِعؽملؿبؾملؽبممل

وخمملصهملمإنمطمملنمذؿملؽـبمملمغظملَّمملذماظّٕائقهملمصفملشػمل٠ّماظؽمل٦ّاصّٔمجؿملّٓـبامحؿ٧ّم

المتقملذيماىريانم،مإالمإذامطؽملوملمسمملزعمملمسػمل٧ّمأنمتشملضملؼمل٥ّموأػػمل٥ّم

مؼعمل٦ّلمظّٖوج٥ّم ماظّٓرداءم)رض٨ّمآمسؽمل٥ّ( مأب٦ّ موطمملنمدؿملّٓغممل عؽملؾملممل،

م،م معؽمل٥ّ مصفملطـّٕيمإٌّقمحؿ٧ّمغّٕد٢ّمىرياغؽملممل مرؾملؿمليتمرضملمملعـبممل إذا

٤ّمسؼملّٕمب٤ّماًشملمملبم)رض٨ّمآمسؽملؾملؼملممل(موطمملنمدؿملّٓغمملمسؾّٓمآمب

محؿملىملمإنم م، ماظؿملؾمل٦ّديمعؽملؾملممل مىمملرغممل ماردػمل٦ّا مضمملل مذمملة مذبّّ إذا

مسػمل٧ّم محبل٤ّماى٦ّار مضّٓمأوصمملغممل اظؽمليبم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(

مإرالض٥ّم،موعضملمملعػملهملمعبؿملّٝماىريانممبمملمؼلؿ٦ّجؾ٥ّمح٠ّماى٦ّار.

موإنمأصمملب٥ّممممممممم معّٕضمسّٓت٥ّ، مإذا مسػملؿمل١ّمأغ٥ّ صؼمل٤ّمح٠ّماىمملر

،مؿملؾهملمسّٖؼؿ٥ّم،موإنمادؿضملمملنمب١ّمأسؽملؿ٥ّوإنمأصمملبؿ٥ّمعزملمخريمػؽملفملت٥ّم،
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وإذامادؿطملمملثمب١ّمأشـؿ٥ّم،موأنمتغملّٟمسؽمل٥ّماظرملّٕمالمأنمت٦ّذؼ٥ّمأغوملم

معّٕاسمملةمم مضّٕورة معّٝ م، مصضملاًل مأو مض٦ّال ماظرملّٕ مأظ٦ّان مع٤ّ مظ٦ّن بفملي

مب٤ّم مسؼملّٕ مدؿملّٓغممل مجضمل٢ّ موضّٓ م، معضمل٥ّ مإٌّوءة مدرجمملت أسػمل٧ّ

مدرجمملتم مأسػمل٧ّ مع٤ّ مسػملؿمل٥ّ مأو مىمملره ماىمملر مذؾملمملدة اًشملمملب

ؿملهملمأوماىّٕحم،مِّنماإلغلمملنموإنمخّٓعمبضملّٚماظؽملمملسمبضملّٚماظؿّٖط

ماظ٦ّضوملمصكملغ٥ّمالمميغمل٤ّمأنمطبّٓعمجرياغ٥ّمط٢ّماظ٦ّضوملم.

وسؽملّٓعمملمجمملءمأحّٓماىريانمظلؿملّٓغمملمرد٦ّلمآم)صػمل٧ّمآمممممممممم

م مؼعمل٦ّلم: مرد٦ّلمآمدظينمسػمل٧ّمسؼمل٢ّمؼّٓخػملينمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ( ؼممل

"ممم:"مط٤ّمربلؽملمملماىؽملهملم،مضممللمظ٥ّماظؽمليبم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(

أغ٨ّمربل٤ّم؟مصعملممللم:م"مد٢ّمجرياغ١ّم،مصكملنممأسّٕفضممللم:موطؿملّٟم

م م: مصموملغأضمملظ٦ّا مإغ١ّمعلؿملموملغفملربل٤ّ م: مضمملظ٦ّا موإن ململربل٤ّ،

م،م" لملصفملغوملمعلؿمل ماىريان متضملّٕفمح٠ّ مضّٓميـبممل موطمملغوملماظضملّٕب ،

مأب٨ّمدؤاد"وؼبمأعـمملهل٣ّم مطفمملر ماظّٕج٢ّمع٤ّمم"جمملر مطمملنمػّٔا ،
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أيممخريةماىريانمىرياغ٥ّم،مطمملنمإذامعمملتمأحّٓمجرياغ٥ّموداه

دصّٝمِّػػمل٥ّمعمملمؼضملمملدلمدؼهملمرج٢ّم،موإذامُصعملّٓمىمملرهمذ٨ّءمأخػملظمل٥ّم

مسػملؿمل٥ّمع٤ّمعمملظ٥ّم.

ومؼّٕوىمأنمأحّٓماظزملمملينيمطمملنمظ٥ّمجمملرمأصمملبؿ٥ّمصمملضهملمصؾمملعممممممممم

مصػملؼملمملم م م،صؼملّٕمجمملرهمصلؼملّٝمص٦ّتمبغملمملءمأبؽملمملئ٥ّمظظملّٕاقمبؿملؿؾمل٣ّم، بؿملؿ٥ّ

موتّٕكمظ٥ّم مإظبمجمملره ماظزملمملحلماذرتىماظؾؿملوملموأسمملده سػمل٣ّمجمملره

ماٌممللم.

ماإلدالممػّٔممممم مسؽملمملؼهمل مػ٨ّ موػّٔه م، مؼبماإلدالم ماى٦ّار مػ٦ّ ا

مبؾملّٔهم موتضملمملعػمل٦ّا ماٌؾّٓأ مبؾملّٔا متضملمملعػمل٦ّا ماظؽملمملس مأن مظ٦ّ م، بمملىمملر

اِّخالقمٌمملمطمملنمػؽملمملكمخالفموالمذقؽملمملءموالمعرملمملجّٕاتم،مأعمملم

أنمؼؿضملؼملّٓماإلغلمملنمإؼّٔاءمجمملره،مأومحؿ٧ّمأنمؼقملذؼ٥ّمدونمضزملّٓم،م

مؼبمذ مع٤ّمخػمل٠ّماإلدالم مصػملؿملّٗمػّٔا م، مصضملاًل مأو معّٝمض٦ّاًل م، ٨ّء

مب٢ّم م، مذفملغـبممل مؼعمل٢ّ مال مبنيماظّٓول مصؿملؼملممل ماى٦ّار مح٠ّ مأن تفملطؿملّٓغممل

مؼرتتنملمسػمل٧ّمإدمملءةم مٌممل م، مبنيماِّصّٕاد مس٤ّمح٠ّماى٦ّار ؼّٖؼّٓ
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محل٤ّم موسػمل٧ّ م، مخشملرية معظملمملدّٓ مع٤ّ ماظّٓول مبني ماى٦ّار ح٠ّ

ماى٦ّارمع٤ّمعؽملمملصّٝمسصملؿملؼملهمل.

م

م*م*م*
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 شالَُ ايصدور
 

مغمممممممم مس٤ّ ماإلغلمملن مأدؾمملبمرضممل مأػ٣ّ مأحّٓ ماظزملّٓر ظملل٥ّمدالعهمل

مسؽمل٥ّ موج٢ّ( م)سّٖ مآ مسػملؿمل٥ّمم،ورضممل مآ م)صػمل٧ّ مغؾؿملؽملممل مأن ذظ١ّ

ودػمل٣ّ(مضممللمِّصقمملب٥ّمؼ٦ّعـبمملمؼّٓخ٢ّمسػملؿملغمل٣ّماآلنمرج٢ّمع٤ّمأػ٢ّم

مب٤ّمم،اىؽملهمل مسؼملّٕ مب٤ّ مآ مسؾّٓ مدؿملّٓغممل مصؿؾضمل٥ّ مرج٢ّ صّٓخ٢ّ

صؽملّٖلمم،اًشملمملبمظؿملعملّٟمسػمل٧ّمعمملمأوصػمل٥ّمإظبمػّٔهماٌغملمملغهملماظّٕصؿملضملهمل

مسؾمملدت٥ّ مؼب ماجؿؾملمملده موعّٓى مأسؼملمملظ٥ّ مظريضنمل مضؿملظمًلممل صؼملمملمم،سػملؿمل٥ّ

صقّٓثماب٤ّمسؼملّٕم)رض٨ّمم،وجّٓمعّٖؼّٓمصالةمأومصؿملمملممأومصّٓضهمل

آمسؽمل٥ّ(معسملؿملظمل٥ّمس٤ّمدّٕمغّٖوظ٥ّمسؽملّٓهموأخربهممبمملمطمملنمؼبمذفملغ٥ّم

صعملممللمؼمملمم،ع٤ّمرد٦ّلمآم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(مودّٕمغّٖوظ٥ّمسػملؿمل٥ّ

مواظزملؿملمملم ماظزملالة مرأؼوملم،اب٤ّمسؼملّٕ معممل مأبؿملوملمم،سػمل٧ّ مأغ٨ّمال شري

موؼبمصّٓريمعـعملممللمذرةمع٤ّمحعملّٓمِّحّٓ.م
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وضّٓمتؿضملعملّٓماِّع٦ّرمبنيمبضملّٚماِّذكمملصمأومبضملّٚماظعملؾمملئ٢ّممممممممم

موخزمل٦ّعمملتمحؿ٧ّمؼصمل٤ّمأطـّٕم مبؿملؽملؾمل٣ّمع٤ّمثفملر مأو مؼغمل٦ّنمبؿملؽملؾملممل مبممل

مسؽمل٥ّ مرج٦ّع مال ماظّٔي ماظشملّٕؼ٠ّ مأغ٥ّ مأومم،اٌؿظملمملئػملني وؼؽملل٦ّن

ماظّٕغب٤ّ مبنيمأصؾضملنيمع٤ّمأصمملبّٝ مضػمل٦ّبماظضملؾمملد مأن م،ؼؿؽملمملد٦ّن

٦ّمعمملمطمملنمعؽمل٥ّموػم،إذامأرادمأنمؼعملػملخملنملمأومضب٦ّىبلمضػملنملؽبمسؾٍّٓمح٦ّمبظ٥ّ

مطمملنم دؾقمملغ٥ّمحنيمأّظّٟمبنيمضػمل٦ّبماِّوسمواًّٖرجمسػمل٧ّمعممل

بؿملؽملؾمل٣ّمع٤ّمثمملراتمعؿضملّٓدةموتمملرؼّْمر٦ّؼ٢ّمع٤ّماإلح٤ّمواظضملّٓاوةم

مغؾؿملؽملمملمربؼملّٓم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمم،واظؾطملسملمملء صعملممللمدؾقمملغ٥ّمزبمملرؾـبممل

م مؼّٓؼ٥ّ: مبؿفملظؿملّٟماظعملػمل٦ّبمسػمل٧ّ مسػملؿمل٥ّ موممؿؽملـبممل مبؽبؿملؿب٤ّؽبموؽبَأظَّّٟؽبم"ودػمل٣ّ(

مُضػمُل٦ِّبؾملكب٣ّؿبمبؽبؿملؿب٤ّؽبمَأظَّظمْلوملؽبمعؽبمملمجؽبؼمِلؿملضملـبمملماْظفمَلرؿبضكبمِص٨ّمعؽبمملمعمْلوملؽبَأغؿبظمَلمَظ٦ّؿبمُضػمُل٦ِّبؾملكب٣ّؿب

وؼعمل٦ّلمدؾقمملغ٥ّمحمملثـبمملمم،"حؽبغمِلؿمل٣ّفبمسؽبّٖكبؼّٖفبمإكبغمب٥ّؾبمبؽبؿملؿبؽملؽبؾملؾب٣ّؿبمَأظَّّٟؽبماظػمل٥َّّؽبموؽبَظغمِل٤ّمب

صعملممللمدؾقمملغ٥ّم:مم،سػمل٧ّماظ٦ّحّٓةمممؿؽملمملمسػمل٧ّمسؾمملدهمبؿقعملؿملعملؾملمملمهل٣ّ

ماظػمل٥َِّّمِغضملؿبؼملؽبهمَلموؽباذؿبُطّٕؾبوامُض٦ّاتؽبظمَلّٕمبموؽبَظمملمجؽبؼمِلؿملضملـبمملماظػمل٥َِّّمِبقؽبؾؿب٢ّكبموؽباسؿبؿؽبزمِلؼملؾب٦ّا"
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مِبؽمِلضملؿبؼملؽبِؿ٥ِّمَصفمَلصؿبؾؽبقؿبؿؾب٣ّؿبمُضػمُل٦ِّبغمُل٣ّؿبمبؽبؿملؿب٤ّؽبمَصفمَلظَّّٟؽبمَأسؿبّٓؽباءـبمُطؽملؿبؿؾب٣ّؿبمإكبذؿبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ّؿب

مَطّٔؽبِظ١َّمِعؽملؿبؾملؽبمملمَصفمَلغؿبعمَلّٔؽبُط٣ّؿبماظؽملمبمملركبمِع٤ّؽبمحؾبظمْلّٕؽبٍةمذؽبظمَلمملمسؽبػمَل٧ّموؽبُطؽملؿبؿؾب٣ّؿبمإكبخؿب٦ّؽباغـبممل

م."تؽبؾملؿبؿؽبّٓؾبونؽبمغمُل٣ّؿبَظضملؽبػملَّمَآؼؽبمملِت٥ِّمَظغمُل٣ّؿبماظػمل٥َّّؾبمؼؾبؾؽبؿملىب٤ّؾب

ودالعهملماظزملّٓرمالمميغمل٤ّمأنمتؾؽمل٧ّمسػمل٧ّماظؿ٦ّجّٗمواظرتبّٙممممممممم

مَأؼنبؾملؽبمملمؼؽبمملم"حؿملىملمؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّم:مم،واظؿقلّٗمود٦ّءماظصمل٤ّ

مماظَِّّٔؼ٤ّؽب مماظصمل٤َّّىبمبؽبضملؿبّٚؽبمإكبنمبماظصمل٤َّّىبمِع٤ّؽبمَطـِريـباماجؿبؿؽبؽمِلؾؾب٦ّاَآعؽبؽملؾب٦ّا م،"إكبثؿب٣ّفب

ماظؿلمملعّّ متؾبؾؽملؽب٧ّمسػمل٧ّمسّٓم مأن مميغمل٤ّ مال متؾؽمل٧ّمسػمل٧ّمم،طؼملممل إمنممل

ماىؼملؿمل٢ّ ماىؼملؿمل٢ّم،اظزملظملّّ ماهلفّٕ ماىمملغنملم،وحؿ٧ّ م،وظني

مبممليلؽملهمل ماظلؿملؽهمل ماظّٔيمالمعؽب٤ّمبمم،وععملمملبػملهمل مػ٦ّ صمملظزملظملّّماىؼملؿمل٢ّم:

،م"اْظفؽبؼمِلؿمل٢ّؽبمماظزملمبظمْلّّؽبمَصمملصؿبظمَلّّكبم"حؿملىملمؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّم:مم،عضمل٥ّ

مأذىمعضمل٥ّ ماظّٔيمال مػ٦ّ ماىؼملؿمل٢ّ ماي٠ّمم،واهلفّٕ حؿملىملمؼعمل٦ّل

م.م"مجؽبؼمِلؿملػمًلمملمػؽبفؿبّٕـباموؽباػؿبفؾبّٕؿبػؾب٣ّؿبمؼؽبعمُل٦ُّظ٦ّنؽبمعؽبمملم٧ّسؽبػمَلموؽباصؿبِؾّٕؿبم"دؾقمملغ٥ّم:م

مسػمل٧ّمظنيماىمملغنملمممممممممم ماظزملّٓر حؿملىملمم،وطّٔظ١ّمتؾؽمل٧ّمدالعهمل
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م:م م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ( محؾؿملؾؽملممل ؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّمزبمملرؾـبممل

ماْظعمَلػمْلنمِلمَشػمِلؿملَّٜمَصصمليبمملمُطؽملؿبوملؽبموؽبَظ٦ّؿبمَظؾملؾب٣ّؿبمِظؽملؿبوملؽبماظػمل٥َِّّمِع٤ّؽبمرؽبحؿبؼملؽبهمٍلمَصِؾؼملؽبممل"

مِص٨ّموؽبذؽبمملوكبرؿبػؾب٣ّؿبمَظؾملؾب٣ّؿبموؽبادؿبؿؽبطملؿبظمِلّٕؿبمسؽبؽملؿبؾملؾب٣ّؿبمَصمملسؿبّٟؾبمحؽب٦ّؿبِظ١َّمِع٤ّؿبمَظمملغؿبظمَلسملنب٦ّا

م،"اْظؼملؾبؿؽب٦ّؽبطخملػمِلنيؽبمؼؾبِقنملنبماظػمل٥َّّؽبمإكبنمبماظػمل٥َِّّمسؽبػمَل٧ّمَصؿؽب٦ّؽبط٢َّّؿبمسؽبّٖؽبعؿبوملؽبمَصكملكبذؽباماْظفمَلعؿبّٕكب

ماظلؿملؽهملم موععملمملبػملهمل مواظزملظملّّ ماظضملظمل٦ّ مسػمل٧ّ ماظزملّٓر مدالعهمل متعمل٦ّم طؼملممل

مم،بممليلؽملهمل موتضملمملظب مدؾقمملغ٥ّ ماي٠ّ مؼعمل٦ّل محؿملىمل متؽبلؿبؿؽب٦ّكبيموؽبَظممل":

مبؽبؿملؿبؽملؽب١َّماظَِّّٔيمَصكملكبذؽبامَأحؿبلؽب٤ّؾبمِػ٨ّؽبمِبمملظَِّؿ٨ّمادؿبَصّٝؿبماظلمبؿملىبؽؽبهمُلموؽبَظمملماْظقؽبلؽبؽملؽبهمُل

موؽبعؽبمملمصؽبؾؽبّٕؾبواماظَِّّٔؼ٤ّؽبمإكبظَّمملمؼؾبػمَلعملَّمملػؽبمملموؽبعؽبمملم*محؽبؼمِلؿمل٣ّفبموؽبِظ٨ّوبمَطفمَلغمب٥ّؾبمسؽبّٓؽباوؽبٌةموؽببؽبؿملؿبؽملؽب٥ّؾب

ؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّموحؿملىملمؼعمل٦ّلمغم،"سؽبصمِلؿمل٣ّلبمحؽبّٜدملمذؾبومإكبظَّمملمؼؾبػمَلعملَّمملػؽبممل

م،متؽبؼملؿبقؾبؾملؽبمملماَيلؽبؽملؽبهمَلماظلمبؿملىبؽؽبهمَلموؽبَأتؿبِؾّٝكبم،مُطؽملؿبوملؽبمحؽبؿملؿبؾبؼملؽبمملماظػمل٥َِّّماتمب٠ّكب"ودػمل٣ّ(م:م

م."ممحؽبلؽب٤ّلبمِبكؾبػمُل٠ّلبماظؽملمبمملسؽبموؽبخؽبمملِظ٠ّكب

مبنيمممممممم موادضملـبممل مصًّٕضممل مأنمٔهمل مؼّٓرك مأن مأنمسػمل٧ّماإلغلمملن طؼملممل

ّّموضػملنملمضبؼمل٢ّماينملمواظؿلمملعم،ضػملنملمضبؼمل٢ّماظضملّٓاوةمواظؾطملسملمملء
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م:مم،عّٝماظؽملمملسمعبؿملضملـبممل م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ( حؿملىملمؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملممل

:مؼؽبػمْلؿؽبعمِلؿملؽبمملنكبمَظؿملؽبمملللب،مثؽباَلِثمَص٦ّؿبقؽبمَأخؽبمملهؾبمؼؽبؾملؿبفؾبّٕؽبمَأنؿبمِظّٕؽبجؾب٢ّلبمؼؽبِق٢ّنبماَل"

م."مِبمملظلمباَلمكبمؼؽبؾؿبّٓؽبُأماظَِّّٔيموؽبخؽبؿملؿبّٕؾبػؾبؼملؽبمملم،مػؽبّٔؽباموؽبؼؾبضملؿبّٕكبضؾبمػؽبّٔؽبامَصؿملؾبضملؿبّٕكبضؾب

مامممممممم ماالرتؾمملطمعّٝماظؿفملطؿملّٓمسػمل٧ّمأنمدالعهمل متّٕتؾّٛمشمملؼهمل ظزملّٓر

وإدراكماإلغلمملنمأنماِّعّٕمطػمل٥ّمبؿملّٓمآم)سّٖمم،بمملظّٕضمملممبمملمضل٣ّمآ

وأنمعمملمأخشملفملهمٕمؼغمل٤ّمم،وج٢ّ(موأنمعمملمأصمملب٥ّمٕمؼغمل٤ّمظؿملكشملؽ٥ّ

مم،ظؿملزملؿملؾ٥ّ موتضملمملظبم: مإكبذؽبامَأعؿبّٕؾبهؾبمإكبغمبؼملؽبمملم"حؿملىملمؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّ

حؿملىملمؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّموم،"َصؿملؽبغمُل٦ّنؾبمُط٤ّؿبمَظ٥ّؾبمؼؽبعمُل٦ّلؽبمَأنؿبمذؽبؿملؿبؽـبمملمَأرؽبادؽب

م م: مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ مَأنؿبمسؽبػمَل٧ّماجؿبؿؽبؼملؽبضملؽبوملؿبمَظ٦ّكبماُِّعمبهمَلمَأنمبموؽباسؿبػمَل٣ّؿبم"آ

موؽبَظ٦ّكبمَظ١َّماظػمل٥َّّؾبمَطؿؽبؾؽب٥ّؾبمَضّٓؿبمِبرملؽب٨ّءمإكبالَّمؼؽبؽملؿبظمَلضملؾب٦َّكمَظ٣ّؿبمِبرملؽب٧ّؿبٍءمؼؽبؽملؿبظمَلضملؾب٦َّك

مَطؿؽبؾؽب٥ّؾبمّٓؿبَضمِبرملؽب٧ّؿبٍءمإكبالَّمؼؽبسملؾبّٕنبوَكمَظ٣ّؿبمِبرملؽب٧ّؿبٍءمؼؽبسملؾبّٕنبوَكمَأنؿبمسؽبػمَل٧ّماجؿبؿؽبؼملؽبضملؾب٦ّا

م."اظزملنبقؾبّٟؾبموؽبجؽبظملَّومِلماَِّْضاَلمؾبمرؾبِصضملؽبومِلمسؽبػمَلؿملؿب١َّماظػمل٥َّّؾب

م،سػمل٧ّمأنمػؽملمملكمأع٦ّرـبامضّٓمتضملنيمسػمل٧ّمهعملؿمل٠ّمدالعهملماظزملّٓرمممممممم
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مومملهم مبضملسملؾمل٣ّ ماظزملّٓر مدالعهمل مؼ٦ّرثؾمل٣ّ مأبؽملمملئ٥ّ مبني ماِّب صضملّٓل

وسّٓلماٌضملػمل٣ّمومملهمرالب٥ّمؼ٦ّرثؾمل٣ّمدالعهملماظزملّٓرمبضملسملؾمل٣ّمم،بضملّٚ

مبضملّٚ ماٌلؽ٦ّم،وممله موصمملحنملماظضملؼمل٢ّموسّٓل لمبنيمعّٕءودؿمل٥ّ

ماظزملّٓر مدالعهمل مؼ٦ّرثؾمل٣ّ مسؼملمملظ٥ّ مدالعهملمم،وممله مؼ٦ّرث واإلحلمملن

وادؿطمل٤ّمم،وضّٓمضمملظ٦ّام:مأحل٤ّمإظبمع٤ّمذؽوملمتغمل٤ّمأعريهم،اظزملّٓر

مواحؿيملمإظبمع٤ّمذؽوملمتغمل٤ّمأدريه.مم،سؼمل٤ّمذؽوملمتغمل٤ّمغصملريه

وع٤ّماِّع٦ّرماظيتمتضملنيمسػمل٧ّمدالعهملماظزملّٓرماظغملػملؼملهملمايػمل٦ّةممممممم

وإصرملمملءماظلالممم،"حؾبلؿبؽملـبمملمِظػملؽملمبمملسكبموؽبُض٦ُّظ٦ّا"اظّٕضؿملعملهملمواظعمل٦ّلمايل٤ّم

م،وإطّٕامماظزملطملريم،وإرضملمملمماظشملضملمملمم،"أصرمل٦ّاماظلالممبؿملؽملغمل٣ّمهمملب٦ّا"

مسػمل٧ّم موؼؽملرملفمل مطؾريػ٣ّ مؼغملّٕع١ّ ماظعمل٦ّم مصطملري مأطّٕم م: مضمملظ٦ّا وضّٓ

ماظؿ٦ّاضّٝمواظؾضملّٓمم،ربؾؿ١ّمصطملريػ٣ّ ومممملمؼ٦ّرثمدالعهملماظزملّٓر:

مؼ٦ّرثمدالم،س٤ّماظغملربمواالدؿضملالءمسػمل٧ّماظؽملمملس عهملموع٤ّمأػ٣ّمعممل

ماإلغلمملنموآدعؿملؿ٥ّ موؼقملظّٟمبنيماظعملػمل٦ّبماحرتاممإغلمملغؿملهمل م،اظزملّٓر

متؽملعملؿملزمل٥ّ مأو مإحّٕاج٥ّ مايّٕجمم،وسّٓم مرصّٝ مسػمل٧ّ ماظضملؼمل٢ّ ب٢ّ
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وضّٓمضمملظ٦ّام:ماظؿؼملّٗمِّخؿمل١ّمم،واظؿؼملمملسماِّسّٔارمظ٥ّم،وإزاظؿ٥ّمسؽمل٥ّ

مظضملػمل٥ّمطّٔا مصكملنمٕموّٓمصعمل٢ّمظضملػمل٥ّمطّٔا م،سّٔرـبامإظبمدؾضملنيمسّٔرـبا

موأرضمملػ٣ّمغظمللـبممل.موأدػملؼملؾمل٣ّمصّٓرـبام،صكريماظؽملمملسمأسّٔرػ٣ّمظػملؽملمملس

م

م*م*م*
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 املصحـــد اجلاَــع
 

وح٠ّمسػمل٧ّماٌّٖورمم،وسؼملمملرػمملمزوارػمملم،اٌلمملجّٓمبؿمل٦ّتمآمممممممم

حؿملىملمؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّموتضملمملظبمؼبمطؿمملب٥ّمم،أنمؼغملّٕممزائّٕه

مؼؾبلؽبؾىبّّؾبمادؿبؼملؾب٥ّؾبمِصؿملؾملؽبمملموؽبؼؾبّٔؿبَطّٕؽبمتؾبّٕؿبَصّٝؽبمَأنؿبماظػمل٥َّّؾبمَأِذنؽبمبؾبؿملؾب٦ٍّتمِص٨ّم"اظضملّٖؼّٖم:م

مسؽب٤ّؿبمبؽبؿملؿبّٝفبموؽبَظمملمِتفؽبمملرؽبٌةمتؾبػمْلؾملكبؿملؾملكب٣ّؿبمَظمملمركبجؽبممللفبم*موؽباْظـمَلصؽبممللكبممملْظطملؾبّٓؾبوىبِبمِصؿملؾملؽبمملمَظ٥ّؾب

مِصؿمل٥ِّمتؽبؿؽبعمَلػملَّنملؾبمؼؽب٦ّؿبعـبمملمؼؽبكؽبمملُص٦ّنؽبماظّٖمبَطمملِةموؽبإكبؼؿؽبمملِءماظزملمبػمَلمملِةموؽبإكبَضمملمكبماظػمل٥َِّّمِذْطّٕكب

م٣ّؿبوؽبؼؽبّٖكبؼّٓؽبػؾبمسؽبؼمِلػمُل٦ّامعؽبمملمَأحؿبلؽب٤ّؽبماظػمل٥َّّؾبمِظؿملؽبفؿبّٖكبؼؽبؾملؾب٣ّؾبم*موؽباْظفمَلبؿبزملؽبمملرؾبماْظعمُلػمُل٦ّبؾب

م."ِحلؽبمملٍبمِبطملؽبؿملؿبّٕكبمؼؽبرملؽبمملءؾبمعؽب٤ّؿبمؼؽبّٕؿبزؾبقؾبموؽباظػمل٥َّّؾبمَصسملؿبػمِل٥ِّمِع٤ّؿب

مأػ٢ّماإلميمملنمممممم ماظؾؿمل٦ّتمؼضملؼملّٕػممل مضػمل٦ّبؾمل٣ّم،وػّٔه م،وتؿضملػمل٠ّمبؾملممل

مخريماظّٓارؼ٤ّ مم،وجّٖاؤػ٣ّمصؿملؾملممل م: م"حؿملىملمؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّ

ماظزملمبػمَلمملَةموؽبَأَضمملمؽبماْظـمَلِخّٕكبموؽباْظؿملؽب٦ّؿبمكبمِبمملظػمل٥َِّّمَآعؽب٤ّؽبمعؽب٤ّؿبماظػمل٥َِّّمعؽبلؽبمملِجّٓؽبمؼؽبضملؿبؼملؾبّٕؾبمإكبغمبؼملؽبممل

مِع٤ّؽبمؼؽبغمُل٦ّغؾب٦ّامَأنؿبمُأوَظِؽ١َّمَصضملؽبلؽب٧ّماظػمل٥َّّؽبمإكبظَّمملمؼؽبكؿبّ٘ؽبموؽبَظ٣ّؿبماظّٖمبَطمملَةموؽبَآتؽب٧ّ

م:مم،م"اْظؼملؾبؾملؿبؿؽبِّٓؼ٤ّؽب مودػمل٣ّ( مسػملؿمل٥ّ مآ م)صػمل٧ّ مغؾؿملؽملممل مؼعمل٦ّل وحؿملىمل
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م،ملؾباْظضملؽبمملِدماإلكبعؽبمملمؾبمِزػمل٥ُّّؾبمإكبالَّمِز٢ّمبماَلمؼؽب٦ّؿبمؽبمِزػملخمل٥ِّمِص٨ّماظػمل٥َّّؾبمؼؾبصمِلػملُّؾملؾب٣ّؾبمدؽبؾؿبضملؽبهمٌل"

م،ماْظؼملؽبلؽبمملِجِّٓمِص٨ّمعؾبضملؽبػمل٠َّّفبمَضػمْلؾؾب٥ّؾبموؽبرؽبجؾب٢ّفبم،مرؽببىب٥ِّمِسؾؽبمملدؽبِةمِص٨ّمغؽبرملؽبفمَلموؽبذؽبمملبوب

ِٓمِص٨ّمتؽبقؽبمملبمبمملموؽبرؽبجؾباَلنكب مَرػمَلؾؽبؿؿب٥ّؾبموؽبرؽبجؾب٢ّفبم،مسؽبػمَلؿملؿب٥ِّموؽبتؽبظمَلّٕمبَضمملمسؽبػمَلؿملؿب٥ِّماجؿبؿؽبؼملؽبضملؽبمملما

موؽبرؽبجؾب٢ّفبم،ماظػمل٥َّّؽبمَأخؽبمملفؾبمإكبغىب٨ّمَصعمَلممللؽبموؽبجؽبؼملؽبمملللبمعؽبؽملؿبزمِلنمٍلمذؽباتؾبماعؿبّٕؽبَأٌة

مذؽبَطّٕؽبموؽبرؽبجؾب٢ّفبم،مؼؽبؼمِلؿملؽملؾب٥ّؾبمتؾبؽملؿبظمِل٠ّؾبمعؽبمملمِذؼملؽبمملُظ٥ّؾبمتؽبضملؿبػمَل٣ّؽبماَلمحؽبؿمب٧ّمَأخؿبظمَل٧ّمتؽبزملؽبّٓمبقؽب

مم،"سؽبؿملؿبؽملؽبمملهؾبمَصظمَلمملضؽبوملؿبمخؽبمملِظؿملـبمملماظػمل٥َّّؽب م: م"وؼعمل٦ّلم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(

ممملِت؟اظّٓمبرؽبجؽبمِب٥ِّموؽبؼؽبّٕؿبَصّٝؾبم،ماْظكؽبشمَلمملؼؽبمملمِب٥ِّماظػمل٥َّّؾبمؼؽبؼملؿبقؾب٦ّمعؽبمملمسؽبػمَل٧ّمَأدؾبظُّغمُل٣ّؿبمَأَظممل

ممَضمملُظ٦ّا ممَضممللؽبم،ماظػمل٥َِّّمرؽبدؾب٦ّلؽبمؼؽبمملمبؽبػمَل٧ّ: مسؽبػمَل٧ّماْظ٦ّؾبضؾب٦ِّءمإكبدؿبؾؽبمملغؾب:

ؿـبّٕؽبُةماْظؼملؽبغمَلمملركبِه، مبؽبضملؿبّٓؽبماظزملمبػمَلمملِةموؽباغؿبِؿصمَلمملرؾبم،ماْظؼملؽبلؽبمملِجِّٓمإكبَظ٧ّماْظكؾبشمَلمملموؽبَط

م."اظّٕىببؽبمملُطمَصّٔؽبِظغمُل٣ّؾبم،ماظزملمبػمَلمملِة

مدمممممممممم مط٦ّغ٥ّ متؿفمملوز ماٌلفّٓمؼبماإلدالم ارمسػمل٧ّمأنمردمملظهمل

موثعملمملصؿملهملم مأبضملّٓمع٤ّمذظ١ّمع٤ّمج٦ّاغنملمسػملؼملؿملهمل مػ٦ّ مإظبمعممل سؾمملدة

وػ٦ّمعمملمجضملػملؽملمملمغقملطّٓمسػمل٧ّمإحؿملمملءمم،وتضملػملؿملؼملؿملهملموتّٕب٦ّؼهملمواجؿؼملمملسؿملهمل
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ماىمملعّٝ ماٌلفّٓ مسػمل٧ّمم،صغملّٕة مجمملعّٝ معلفّٓ مأظّٟ بمملخؿؿملمملر

مأوظب مطؼملّٕحػملهمل ماىؼملؾمل٦ّرؼهمل مأظّٟمم،علؿ٦ّى ماخؿؿملمملر مؼؿ٣ّ حبؿملىمل

مب٦ّاجؾممل مواظؿّٖاعـبممل ممتؿملّٖـبا موأطـّٕػ٣ّ ماِّئؼملهمل مأطظملفمل مع٤ّ تؾمل٣ّمإعمملم

عّٝمذبؼمل٦ّسهملمعؿؼملؿملّٖةمع٤ّمم،اظرملّٕسؿملهملمواظ٦ّرؽملؿملهملمواٌؾملؽملؿملهملماظ٦ّزؿملظملؿملهمل

ماظرملضملمملئّٕم،اٌضملمملوغني مععملؿملؼمل٨ّ مع٤ّ ماٌقملذغنيم،د٦ّاء أممم،أم

مردمملظهملمم،اظضملؼملمملل موعؾؽمل٧ّ معضملؽمل٧ّ مؼضمل٨ّ مورين مإدارة مذبػملّٗ عّٝ

ماٌلفّٓماىمملعّٝم.م

سػمل٧ّمأنمؼعمل٦ّمماٌلفّٓماىمملعّٝمبّٕدمملظؿ٥ّماظّٓس٦ّؼهملمواظرتب٦ّؼهملممممممم

مخشملؾهمل مخالل مع٤ّ ماِّدؾ٦ّسؿملهملممواظؿـعملؿملظملؿملهمل مواظّٓروس اىؼملضملهمل

وإظبمجمملغنملمذظ١ّمم،واِّعلؿملمملتماظّٓؼؽملؿملهملم،واظؽملّٓواتم،اٌؿؽمل٦ّسهمل

ماظعملّٕآنم مظؿقظملؿملّٜ معغملؿنمل مجمملعّٝ معلفّٓ مبغمل٢ّ مؼغمل٦ّن مأن غلضمل٧ّ

ماهلؿملؽهملمم،اظغملّٕؼ٣ّ معّٝ ماظؿضملمملون مخالل مع٤ّ ماِّعؿملهمل محمل٦ّ وصزمل٢ّ

مذظ١ّ مأعغمل٤ّ معممل ماظغملؾمملر مظؿضملػملؿمل٣ّ مععملمملرئمم،اظضملمملعهمل مإظب إضمملصهمل

ممبغملؿؾمملتموتّٖوؼّٓمػم،وحػملعملمملتماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّ ّٔهماٌلمملجّٓمإعممل
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مظػملرملؽ٦ّنم ماِّسػمل٧ّ ماجملػملّٗ معشملؾ٦ّسمملت مع٤ّ مذبؼمل٦ّسمملت أو

مواظضملزملّٕؼهمل مايّٓؼـهمل مؼبماظعملسملمملؼممل ماِّعّٕمم،اإلدالعؿملهمل مؼؿفمملوز وضّٓ

مع٤ّم ماظغملربى مؼبماٌلمملجّٓ مغ٦ّسؿملهمل ذظ١ّمإظبمدوراتمتّٓرؼؾؿملهمل

مػّٔهماٌلمملجّٓماىمملعضملهملم.م

مػؽملمملكمردمملظؿمملنمػمملعؿمملن:مم،وإظبمجمملغنملمػّٔهماظّٕدمملظهملماظّٓس٦ّؼهملممممم

ماظربممىل:األو مذبمملل مؼب مإدارت٥ّ موذبػملّٗ ماٌلفّٓ مػّٔا دور

مواظرتاح٣ّ مواحملؿمملجنيمم،واظؿغملمملص٢ّ مواِّؼؿمملم مبمملظظملعملّٕاء واظضملؽملمملؼهمل

مبمملٌلفّٓ ماحملؿملشملهمل ماٌؽملشملعملهمل مأبؽملمملء ماظرتاح٣ّمم،ع٤ّ مدؼ٤ّ صّٓؼؽملؽملممل

ماظَِّّٔؼ٤ّؽبمعؽبؽب٢ّؾبم"حؿملىملمؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّموتضملمملظبم:مم،واظؿغملمملص٢ّ

مدؽبؽملؽبمملِب٢ّؽبمدؽبؾؿبّٝؽبمَأغؿبؾؽبؿؽبوملؿبمحؽبؾمبهمٍلمَطؼملؽبؽب٢ّكبم٥ِّاظػملَّمدؽبِؾؿمل٢ّكبمِص٨ّمَأعؿب٦ّؽباَظؾملؾب٣ّؿبمؼؾبؽملؿبظمِلعمُل٦ّنؽب

موؽباِدّٝفبموؽباظػمل٥َّّؾبمؼؽبرملؽبمملءؾبمِظؼملؽب٤ّؿبمؼؾبسملؽبمملِسّٟؾبموؽباظػمل٥َّّؾبمحؽبؾمبهمٍلمِعؽؽبهمُلمدؾبؽملؿبؾؾبػمَلهمٍلمُط٢ّىبمِص٨ّ

مم،"مسؽبػمِلؿمل٣ّفب مِص٨ّمَأعؿب٦ّؽباَظؾملؾب٣ّؿبمؼؾبؽملؿبظمِلعمُل٦ّنؽبماظَِّّٔؼ٤ّؽب"وحؿملىملمؼعمل٦ّلمدؾقمملغ٥ّم:

مِسؽملؿبّٓؽبمَأجؿبّٕؾبػؾب٣ّؿبمَظؾملؾب٣ّؿبمَأذـبىموؽبَظمملمعؽبؽملهبمملمعمُل٦ّاَأغؿبظمَلمعؽبمملمؼؾبؿؿبِؾضملؾب٦ّنؽبمَظمملمثؾب٣ّمبماظػمل٥َِّّمدؽبِؾؿمل٢ّكب

وحؿملىملمؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملمملمم،"ؼؽبقؿبّٖؽبغؾب٦ّنؽبمػؾب٣ّؿبموؽبَظمملمسؽبػمَلؿملؿبؾملكب٣ّؿبمخؽب٦ّؿبففبموؽبَظمملمرؽببىبؾملكب٣ّؿب

م م: مودػمل٣ّ( مزؽبادؽبم")صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ موؽبعؽبممل معؽبمملللب مِع٤ّؿب مصؽبّٓؽبَضهمٌل مغؽبعمَلزملؽبوملؿب عؽبممل
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مِظ مَأحؽبّٓفب متؽب٦ّؽباضؽبّٝؽب موؽبعؽبممل مِسّٖهبا مإكبظَّممل مِبضملؽبظمْل٦ّلب مسؾًّٓا ماظػمل٥َّّؾب"اظػمل٥َّّؾب مرؽبَصضملؽب٥ّؾب مإكبظَّممل م، ػمل٥َِّّ

"معؽبمملمِع٤ّؿبمؼؽب٦ّؿبملبمؼؾبزملؿبِؾّّؾبماْظضمِلؾؽبمملدموؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:م

مَأحؽبّٓؾبػؾبؼملؽبممل مَصؿملؽبعمُل٦ّلؾب مؼؽبؽملؿبّٖكباَلنكب، معؽبػمَلغمَلمملنؽب مإكبالَّ معؾبؽملؿبظمِلعمًلمملممِصؿمل٥ِّ مَأسؿبِّٛ ماظػملَّؾملؾب٣ّمب :

ماآلخؽبّٕؾب موؽبؼؽبعمُل٦ّلؾب متؽبػمَلظمًلمملمخؽبػمَلظمًلممل; معؾبؼملؿبِلغمًلممل مأسؿبِّٛ ماظػملَّؾملؾب٣ّمب مغؾؿملؽملمملمم،": وؼعمل٦ّل

م م: ماظػمل٥َّّؾبمَصّٕمبجؽبمُطّٕؿببؽبهمًلمعؾبلؿبػمِل٣ّلبمسؽب٤ّؿبمَصّٕمبجؽبمعؽب٤ّؿب")صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(

مدؽبؿؽبّٕؽبهؾبمعؾبلؿبػمِل٣ّلبمسؽبػمَل٧ّمدؽبؿؽبّٕؽبموؽبعؽب٤ّؿبماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِل،مؼؽب٦ّؿبمكبمُطّٕؽبِبمِع٤ّؿبمُطّٕؿببؽبهمًلمِبؾملؽبمملمسؽبؽملؿب٥ّؾب

م."اْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِلمؼؽب٦ّؿبمؽبماظػمل٥َّّؾب

اٌلػمل٣ّمسػمل٧ّممػ٨ّماٌرملمملرطهملماجملؿؼملضملؿملهملمواظ٦ّصمملءمحب٠ّايثاًُْ: 

محؽب٠ّنب"حؿملىملمؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملمملم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(م:مم،أخؿمل٥ّماٌلػمل٣ّ

مخؽبؼملؿبّٗفبماْظؼملؾبلؿبػمِل٣ّكبمسؽبػمَل٧ّماْظؼملؾبلؿبػمِل٣ّكب ماْظؼملؽبّٕكبؼّٚكب،موؽبِسؿملؽبمملدؽبُةماظلمباَلمكب،مرؽبدنب:

وحؿملىملمم،"اْظضملؽبمملِرّٗكبموؽبتؽبرملؿبؼمِلؿملوملؾبماظّٓمبسؿب٦ّؽبِة،موؽبإكبجؽبمملبؽبهمُلماْظفؽبؽملؽبمملِئّٖكب،موؽباتىبؾؽبمملعؾب

متؽبضملؽبمملوؽبغؾب٦ّاموؽبَظمملموؽباظؿمبعمْل٦ّؽبىماْظِؾّٕىبمسؽبػمَل٧ّمضملؽبمملوؽبغؾب٦ّاوؽبتؽبم"ؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّم:م

ماظؾنيمم،"وؽباْظضملؾبّٓؿبوؽبانكبماْظكملكبثؿب٣ّكبمسؽبػمَل٧ّ مذات مإصالح معؾملمملم إضمملصهمل

واظزملػملّّمبنيماظؽملمملسمواظضملؼمل٢ّمسػمل٧ّماظؿفملظؿملّٟمبنيمضػمل٦ّبؾمل٣ّموإغؾملمملءم

معمملمبؿملؽملؾمل٣ّمع٤ّمسّٓاواتمأومذقؽملمملءم.



ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــــــ ــــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــــــ ـــ ــــــــ  لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ـــ

- 191- 

 

 

 اخلطاب ايديين املختطف
 

ممممممممممم ماًشملمملب مضسملؿملهمل مذ١ّمأن مصمملرتمال مسمملعهمل اظّٓؼينمبزملظملهمل

ترملغمل٢ّمػمملجلـبمملمسمملٌؿملهبمملمغؿؿملفهملمأسؼملممللمتػمل١ّماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملم

اإلجّٕاعؿملهملماظيتمتؿمملجّٕمبمملِّدؼمملن،موغؿؿملفهملمعمملمغبػملؿ٥ّماِّدؼمملنمسربم

مظّٓىم ماظلؿملمملدهمل موتّٓثّٕ م، ماظؾرملّٕ معشملمملعّٝ مع٤ّ ماظشمل٦ّؼ٢ّ تمملرطبؾملممل

اظؾضملّٚمبّٓثمملرماظّٓؼ٤ّمحؿ٧ّمضمملعوملمحّٕوبمدؿملمملدؿملهملمتّٕصّٝمراؼمملتم

مًّٓاع موأسالع٥ّ مع٤ّمماظّٓؼ٤ّ مضّٕب موإضظملمملء مواظّٓػؼملمملء اظضملمملعهمل

ماًشملمملبم مت٦ّزؿملّٟ مس٤ّ موغؿيمل م، مايّٕوب مػّٔه مسػمل٧ّ اظعملّٓادهمل

اظّٓؼينمع٤ّمبضملّٚمرجممللماظّٓؼ٤ّمؼبمأوربمملمؼبماظضملزمل٦ّرماظ٦ّدشمل٧ّم

ظؿقعملؿمل٠ّمعغملمملدنملمدغؿمل٦ّؼهملمودػملشمل٦ّؼهملمأنمصمملرماظؽملمملسمسػمل٧ّمدشمل٦ّةم

موبضملػملؼملمملغؿملهملم ماظلؿملمملدهمل مس٤ّ ماظّٓؼ٤ّ مبظملزمل٢ّ مورمملظؾ٦ّا ماظّٓؼ٤ّ، رجمملل

لػملّٛمرجممللماظّٓؼ٤ّمآغّٔاكمضّٓمصمملقماظّٓوظهملم،مِّنمعمملمسمملغ٦ّهمع٤ّمت
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مواالسؿّٓاء،م ماظؿفمملوز مؼب مض٢ّ مأو ماظؿقؼمل٢ّ مؼب ماظؾرملّٕ حّٓود

مع٤ّم مؼبمغظمل٦ّسمطـري موتؿالذ٧ّ متؽملّٖوي ماظّٓؼ٤ّ مضسملؿملهمل وأخّٔت

ماظؽملمملسمسػملؿملؾملمملم موظ٦ّالمأنماظّٓؼ٤ّمصشملّٕةمآماظيتمصشملّٕ اظطملّٕبؿملنيم،

مظغملمملغوملماظضمل٦ّاضنملمأذّٓموأضل٧ّم.

معبمملمممممممم مععملّٓعؿؾملممل موؼب مبضملّٚماىؼملمملسمملت متمملجّٕت سهملموسؽملّٓعممل

مأومغلقب٠ّمعضملؾملمملم مأوماغؾـ٠ّمعؽملؾملممل ماغرمل٠ّمسؽملؾملممل اإلخ٦ّانماإلرػمملبؿملهملموعممل

مشّٕؼؾـبمملم مذمملذهبا مصغملّٕـبا مرأؼؽملممل متمملجّٕتمبمملظّٓؼ٤ّ، ع٤ّمعبمملسمملتمإرػمملبؿملهمل

مواخؿالًضمملم مطّٔبـبممل مرأؼؽملممل م، موحسملمملرتؽملممل موضؿملؼملؽملممل موأخالضؽملممل مدؼؽملؽملممل سػمل٧ّ

موسمملدتماىؼملمملسهملم واصرتاءـبمالمضبؿؼملػمل٥ّمسعمل٢ّموالمبرملّٕموالمذبؿؼملّٝ،

م مع٤ّ ماِّوظب مدريتؾملممل موإػالكمإظب مواالشؿؿملمملل مواظعملؿ٢ّ اظضملؽملّٟ

موتّٕوؼّٝم ماظؾؽملؿملمملن، موػّٓم ماظضملمملعّٕ، مودبّٕؼنمل مواظؽملل٢ّ، ايّٕث

اآلعؽملنيمأومادؿؾملّٓاصؾمل٣ّم،مدونموازعمع٤ّمدؼ٤ّمأومضؼملريمإغلمملغ٨ّم

ح٨ّ،مث٣ّماغؾـ٠ّمسؽملؾملمملموتظملّٕعمعؽملؾملمملموخّٕجمعؽملؾملمملمع٤ّماغسمل٣ّمأومغل٠ّم
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ماً موعبمملسمملت مواظعملمملسّٓة، مداسّ٘، مبؿملوملمّٔعّٝ موأسّٓاء الن،

ماظرملؿملشملمملن، موجؽملّٓ مصلمملدـبا،مماٌعملّٓس، ماِّرض مؼب مسمملث٦ّا مم٤ّ

محّٕممآمع٤ّمذبّّماظؾرملّٕموحّٕضؾمل٣ّمواظؿؽملغملؿمل٢ّمبؾمل٣ّم معممل وادؿقػمل٦ّا

مع٤ّم مرأؼؽملممل محؿ٧ّ مبزملػملهمل مظإلغلمملغؿملهمل ممتومل مال مسؽملّٟ مع٦ّجمملت ؼب

ؼّٔبّّمأخمملهمأومواظّٓهمحفهملمأغؾمل٣ّمالمؼزملػمل٦ّن،مورأؼؽملمملمع٤ّمؼّٓػّٗم

مأوم مضؿػمل٦ّا مذغنمل مبفملي مغّٓري مال ماآلعؽملني، ماِّبّٕؼمملء ا٦ٌّارؽملني

اظّٔيمادؿؾمملحمدعمملءػ٣ّم؟موأيمذبّٕممدػل٦ّام؟موأيمدؼ٤ّمػّٔام

ماظّٔيم مب٢ّمأيمإغلمملنمػّٔا م، مذظ١ّم؟ ماظّٔيمأصؿ٧ّمجب٦ّاز ػّٔا

مخشملّٛمودبّٕموغظملّٔم؟.م

مػّٔهممممممممممم مإظب مؼلمملض٦ّن مأو مؼؽملفّٕون مضّٓ ماظرملؾمملب مبضملّٚ إن

مإدراكم موبال موس٨ّ مأو مصؾمل٣ّ مدون مإظؿملؾملممل مؼؽمللمملض٦ّن مأو اظؿؽملصملؿملؼملمملت

ماٌكّٕبهملم ماجملّٕعهمل ماٌسملػملهمل ماظسملمملظهمل ماىؼملمملسمملت مػّٔه ظشملؾؿملضملهمل

لّٓة،محؿ٧ّمإذامعمملمدخػمل٦ّامإظؿملؾملمملمدخػمل٦ّامع٤ّماظؾمملبماظّٔيمالماٌظمل
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مبؾملّٔهم ماٌػملؿق٠ّ مصغملّٕ معممل مصكملذا مإظؿمل٥ّ، مرج٦ّع موال معؽمل٥ّ خّٕوج

اىؼملمملسمملتمذبّٕدمتظملغملريمؼبمتطملؿملريموجؾملؿ٥ّمس٤ّمػّٔهماىؼملمملسمملتم

مؼػملعملمملهم معممل مأضضملمملف مواظؿؽملغملؿمل٢ّ ماظضملؽملومل مع٤ّ مالض٧ّ ماآلٔهمل، اظسملمملظهمل

معؽمل٥ّمسربةمظغمل٢ّمع٤ّمتل٦ّلمظ٥ّم مظؿملفضملػمل٦ّا أسّٓاءمػّٔهماىؼملمملسمملت،

مغظملل٥ّمإًّوجمسػملؿملؾملمملمأوماالغزملّٕافمسؽملؾملمملم.

مإظبماخؿشملمملفمممممممم مبفملخّٕىمدضملوملمعبمملسمملتمطـرية مأو وبّٓرجهمل

اًشملمملبماظّٓؼينمع٤ّمسػملؼملمملئ٥ّمآٌّضعملنيموأػػمل٥ّماٌؿكزملزملنيم،م

مأوم مذكزملؿملهمل مأو مظؿقعملؿمل٠ّمعغملمملدنملمحّٖبؿملهمل وسؼملػملوملمسػمل٧ّمت٦ّزؿملظمل٥ّ

مالم مبضملسملؾملممل مِّن معضملـبممل، موورؽملؾملممل مدؼؽملؾملممل محلمملب مسػمل٧ّ موظ٦ّ أؼّٓظ٦ّجؿملهمل

مب مظؿؽملصملؿملؼمل٥ّمؼقملع٤ّمب٦ّر٤ّموال موالؤه ماآلخّٕ موبضملسملؾملممل مورؽملؿملهمل، ّٓوظهمل

مص٦ّقمط٢ّموالء،مواغؿؼملمملؤهمظ٥ّمص٦ّقمط٢ّماغؿؼملمملءم.

مسػمل٧ّممممممم مض٦ّة مع٤ّ مأوتؿملؽملممل معممل موبغمل٢ّ معضملـبممل مغضملؼمل٢ّ مأن مصبنمل ظّٔا

ادرتدادمخشملمملبؽملمملماظّٓؼينمع٤ّمزبؿشملظملؿمل٥ّمع٤ّمخاللماظضملؼمل٢ّمسػمل٧ّم
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مغضملػمل٤ّم معممل موػ٦ّ مواظضملؼمل٢ّ، مواظـعملمملصهمل مبمملظضملػمل٣ّ موذؾمملبؽملممل، هزملنيمغرملؽؽملممل

فمت٦ّظؿمل٥ّماػؿؼملمملعـبمملمبمملظطملـبمملمدؿملؿسملمملسّٟمؼبمإٌّحػملهملمأنموزارةماِّوضممل

معغملمملتنملم موتشمل٦ّؼّٕ مإغرملمملء مخالل مع٤ّ متضملمملظب مآ مبكملذن اظّٕاػؽملهمل

هظملؿملّٜماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّماظضملزملّٕؼهملماظيتمتضملؼمل٢ّمإظبمجمملغنملمهظملؿملّٜم

ماإلميمملغؿملهملم ماظعملؿمل٣ّ مسػمل٧ّ مأبؽملمملئؽملممل متؽملرملؽهمل مسػمل٧ّ ماظغملّٕؼ٣ّ اظعملّٕآن

ماظـعملمملصهملم معّٕاطّٖ مإظب مإضمملصهمل ماظّٕذؿملّٓة، ماإلغلمملغؿملهمل واِّخالق

مع٤ّماإلدال مبؾملممل مسػمل٠ّ مطؿنملماظرتاثمممممل متؽملعملؿملهمل موع٤ّمخالل عؿملهمل،

موع٤ّمخاللمتضملؼملؿمل٣ّمعرملّٕوعم مع٦ّض٦ّع، إدّٕائؿملػملؿملمملتمأومدخؿمل٢ّمأو

خشملؾهملماىؼملضملهملما٦ٌّحّٓةماظّٔيمغّٕاهمربزملؽملـبمملمظػملكشملمملبماظّٓؼينم

ع٤ّمأنمطبؿشملّٟمعّٕةمأخّٕى،مب٢ّمغّٕاهمؼلؾمل٣ّمإدؾملمملعـبمملمواضقـبمملمؼبم

مإسّٓادم مخالل موع٤ّ مخمملرظملؿمل٥ّ، ماظّٓؼينمع٤ّ ماًشملمملب ادرتداد

ػملؼملؿملهملمعّٓرودهملمٌّٖؼّٓمع٤ّمإسّٓادموتفملػؿمل٢ّماظلمملدةماِّئؼملهملمبّٕاعيملمس

مظؿقعملؿمل٠ّم موذمملعػملهمل معؽملؾملفؿملهمل مسػملؼملؿملهمل مغصملّٕؼهمل مؼبمصؿملمملشهمل مؼلؾمل٣ّ مبممل

اظظملؾمل٣ّماٌلؿؽملريمظػملّٓؼ٤ّمداخ٢ّمعزملّٕموخمملرجؾملمملمبكملذنمآمتضملمملظب،م

وإغؽملمملمظؽملقملع٢ّمأنمغلؾمل٣ّموبعمل٦ّةمؼبمأنمتعمل٦ّدمعزملّٕمغرملّٕمػّٔاماظظملغملّٕم
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ماٌلؿؽملريمؼبماظضملمملٕمطػمل٥ّمع٤ّمأضزملمملهمإظبمأضزملمملهم.

م

م*م*م*
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 اإلشالّ ايصًاشٌ وايتطرف ايديين
م

ماظلؿملمملد٨ّمواحّٓمع٤ّماٌزملشملػملقمملتماظيتمممممممم عزملشملػملّّماإلدالم

موا مجّٓال متـري متّٖال موال ماإلدالممأثمملرت مسالضهمل مح٦ّل دضملـبممل

،موػ٢ّمػ٦ّمؼبمضػملؾؾملمملمأوممبضملّٖلمسؽملؾملمملم؟موػ٢ّماظؿّٓاخ٢ّمبمملظلؿملمملدهمل

م؟شملعمل٨ّمأومأنماظظملزمل٢ّمبؿملؽملؾملؼملمملمأعّٕمحؿؼمل٨ّعؽملرؾضمل٨ّمبؿملؽملؾملؼملمملمتّٓاخ٢ّم

مضؾ٢ّمسػمل٧ّمممممم مظؿشملّٕح مطمملغومل معممل ماظؿلمملؤالت مػّٔه مط٢ّ مأن

مظػملّٓؼ ماٌؿشملّٕصهمل مبضملّٚماىؼملمملسمملت مِّشّٕاضمهعمل٠ّمادؿطملالل ّ٤

والمعزملمملحلماظ٦ّر٤ّم،مالمٌزملمملحلماإلدالممواٌلػملؼملنيممعزملممليؾملممل

م م، ماٌلؿعملّٕة ماآلعؽملهمل ماظّٓول مػّٔهموال مادؿكّٓعومل حؿملىمل

متفملؼؿملّٓػ٣ّم مسػمل٧ّ موايزمل٦ّل م، ماظضملمملعهمل اىؼملمملسمملتماظّٓؼ٤ّمًّٓاع

م ماالغؿكمملب٨ّ ماودسؼملؾمل٣ّ مأو ماظلػملشملهملمِّؼّٓظ٦ّج٨ّ مدّٓة السؿالء

موسؽملمملصّٕػمملم موأصّٕادػممل مظزملمملحلماىؼملمملسهمل مػ٨ّماِّخّٕى وت٦ّزؿملظملؾملممل

هملمعّٝمإضزملمملءمععملؿملوملمظغمل٢ّمع٤ّمالمؼؽملؿؼمل٨ّمإظبماىؼملمملسهملمأيمعبمملس

م مب٥ّ مودبمملدع مبمملظّٓؼ٤ّ مأومتؿمملجّٕ مبمملىمملػػملؿملهمل ماجملؿؼملّٝ مورع٨ّ ،
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اظغملظملّٕمأوماظظملل٠ّمواالبؿّٓاعمسػمل٧ّمسب٦ّمعمملمتقملص٢ّمظ٥ّمأصغملمملرمعبمملسهملم

مو ماإلرػمملبؿملهمل مؼبماإلخ٦ّان م، ماٌؿشملّٕصهمل ماىؼملمملسمملت مع٤ّ شريػممل

ربمملوظهملمظػملؿطملشملؿملهملمسػمل٧ّمأػّٓاصؾملمملموعشملمملعضملؾملمملمواظضملؼمل٢ّمسػمل٧ّموؿملؿملّ٘م

ع٤ّمتلؿشملؿملّٝمع٤ّماظرملؾمملبماٌؽملّٓصضملنيماٌؿؾمل٦ّرؼ٤ّمٌؽملمملصّٕتؾملمملمؼبم

ماظّٓائ٣ّم مؼبمدؾؿمل٢ّمدضملؿملؾملممل متقملع٤ّمػ٨ّمبؾملممل ماظيتمال ماظّٓوظهمل وج٥ّ

مظػمللشمل٦ّمسػمل٧ّمععملمملظؿملّٓماِّع٦ّرم.

ممواظلؿملمملدهملمالمأرىمعرملغملالمسػمل٧ّماإلرالقمبنيماإلدالإغينم

موع٤ّم م، معلؿؽملريـبا مصقؿملقـبممل مصؾملؼملـبممل ماإلدالم مؼظملؾملؼمل٦ّن مع٤ّ ظّٓى

مسػمل٧ّم مضمملدران مصؾملؼملممل م، معلؿعملؿملؼملـبممل مورؽملؿملـبممل مصؾملؼملـبممل ماظلؿملمملدهمل ؼظملؾملؼمل٦ّن

مطؼملمملمالمماظؿضملمملؼّ٘مواظؿغملمملع٢ّموهعملؿمل٠ّمعزملػملقهملماظظملّٕدمواجملؿؼملّٝ ،

مصعملّٓم مواٌـعملظملني ماظّٓؼ٤ّ مسػملؼملمملء مبني متعملمملبال موال متؽملمملضسملـبممل أرى

مبؿمل ماظضملالضهمل موتزملري م، ماظزملظملؿمملن مسؼمل٦ّممتؿّٓاخ٢ّ مسالضهمل ؽملؾملؼملممل

مظغمل٢ّم موإنمطمملن م، ماٌؽملمملرعملهمل متضملؾري وخزمل٦ّصموجؾمل٨ّمسػمل٧ّمحّٓ

مح٢ّم مورّٕق مواٌلؿفّٓات ماظعملسملمملؼممل مؼبمعضملمملىهمل معؽملؾملف٥ّ عؽملؾملؼملممل

م.ماٌرملغملالت
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ماظظملؾمل٣ّموت٦ّزؿملّٟماظّٓؼ٤ّمأومحؿ٧ّم مإذنمؼبمد٦ّء اٌرملغملػملهمل

مشريممهملاظلؿملمملد مغصملّٕ موجؾملهمل مع٤ّ متعملؿسمل٨ّ مضّٓ مخمملصهمل ٌزملمملحل

إضزملمملءممقمملوظهملػػملنيمإضزملمملءماآلخّٕم،مد٦ّاءممبنيموشريماٌقملاظ٦ّرؽملؿمل

مأم م، متمملعهبممل مإضزملمملءـب ماظؽملمملس مدغؿملممل مس٤ّ مماظّٓؼ٤ّ اىؼملمملسمملتمبكملضزملمملء

م بمملظغملظملّٕمأوماظظملل٠ّمم٣ّواتؾملمملعؾملاظّٓؼؽملؿملهملم٤ٌّمالمؼقملع٤ّمبفملؼّٓظ٦ّجؿملمملتؾملممل

مأوماىمملػػملؿملهملم.

م،م مواإلضزملمملء ماظؿشملّٕف مؼب مػ٨ّ مإمنممل مإذن اٌرملغملػملهمل

مبمملظّٓؼ٤ّم ماٌؿمملجّٕة مؼب ماظؿفػمل٨ّ مشمملؼهمل ماٌرملغملػملهمل وتؿفػمل٧ّ

بمملظّٓؼ٤ّموالمبمملظرملّٕعمممملمسالضهملمهلوادؿطملالظ٥ّمعشملؿملهملمظؿقعملؿمل٠ّمعشملمملعّٝمال

ماظرملّٕائّٝ مع٤ّ مبفملي موال ماِّدؼمملنمايؽملؿملّٟ مصغمل٢ّممأو م، اظلؼملمملوؼهمل

مبمملظؿضملّٓدم مواإلميمملن ماآلخّٕ مضؾ٦ّل مسػمل٧ّ متعمل٦ّم ماظلؼملمملوؼهمل اظرملّٕائّٝ

دؾقمملغ٥ّموتضملمملظبمؼبمطؿمملب٥ّموحبّٕؼهملماٌضملؿعملّٓم،محؿملىملمؼعمل٦ّلماي٠ّم

م: م،مم"ماظضملّٖؼّٖ متؾنيماظّٕذّٓمع٤ّماظطمل٨ّم" مؼبماظّٓؼ٤ّمضّٓ مإطّٕاه ال

وظ٦ّمذمملءمرب١ّمىضمل٢ّماظؽملمملسمأعهملمواحّٓةموالمم٥ّم:م"وؼعمل٦ّلمدؾقمملغ

م.ؼّٖاظ٦ّنمزبؿػملظملنيم*مإالمع٤ّمرح٣ّمرب١ّموظّٔظ١ّمخػملعملؾمل٣ّ"م
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ماإلغلمملنم متغملّٕؼ٣ّ مس٤ّ ماظغملّٕؼ٣ّ ماظعملّٕآن مهّٓث صضملؽملّٓعممل

مدونماظؽملصملّٕم هّٓثمس٤ّمتغملّٕؼ٣ّماإلغلمملنمسػمل٧ّمإرالقمإغلمملغؿملؿ٥ّ

أوماظػملطملهملمأوماظرملغمل٢ّمأومماظّٓؼ٤ّمأوماىؽملّٗمأوماظػمل٦ّنمأوماظضملّٕقإظبم

ماالجؿؼمل موظعملّٓماٌغملمملغهمل م" موتضملمملظب: مدؾقمملغ٥ّ ماي٠ّ مصعملمملل م، مملسؿملهمل

مطّٕعؽملمملمبينمآدمم"م.

مأيممممممم ماظؽملظملّٗ مضؿ٢ّ محّٕم ماظؽملظملّٗ مضؿ٢ّ ماإلدالم محّٕم وحني

غظملّٗموط٢ّمغظملّٗم،موٕمضبّٕممضؿ٢ّماظؽملظملّٗماٌلػملؼملهملمصقلنملمأوم

اظؽملظملّٗماٌقملعؽملهملمصقلنملم،مصعملممللمدؾقمملغ٥ّموتضملمملظبم:م"مأغ٥ّمع٤ّمضؿ٢ّم

مؽملمملسمعبؿملضملـبممل".ماِّرضمصغملفملمنمملمضؿ٢ّماظغظمللـبمملمبطملريمغظملّٗمأومصلمملدمؼب

ممممممم مأعّٕغممل موتضملمملظبموسؽملّٓعممل مأعّٕغمملماي٠ّمدؾقمملغ٥ّ حبل٤ّماٌضملمملعػملهمل

مظػملؽملمملسم موض٦ّظ٦ّا م" مصعملممللمدؾقمملغ٥ّ: م، ماظؽملمملسمعبؿملضملـبممل حبل٤ّمعضملمملعػملهمل

مظػملؼمللػملؼملني مض٦ّظ٦ّا م: مؼعمل٢ّ موٕ م" مظػملؼملقملعؽملنيموحّٓػ٣ّمحلؽملـبممل مأو

مؼؾمل٦ّديمموحّٓػ٣ّ مجؽملمملزة معّٕت موسؽملّٓعممل مشريػ٣ّ، مدون حلؽملـبممل

مو مرد٦ّلمآم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ مصػمل٧ّمآمبلؿملّٓغممل موضّٟم) دػمل٣ّ(

رد٦ّلمآمإغؾملمملمجؽملمملزةمؼؾمل٦ّديم،مصعملممللممسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(مهلمملم،مصعملؿمل٢ّمؼممل
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م.م"مأظؿمللوملمغظمللـبمملم؟م"م٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(:)صػمل

معلمممممم ماعّٕأة مودػمل٣ّ( مرأىم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ مؼبموٌممل مععملؿ٦ّظهمل ؽملهمل

مضمملل معممل)مدمملحهملماظعملؿممللم، م؟ م"مع٤ّمضؿػملؾملممل م: مصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(

مظؿعملمملت٢ّم مطمملغوملمػّٔه ممم" مؼغمل٦ّنمس، مؼقملطّٓمأنماظعملؿ٢ّمإمنممل ٧ّمػملممل

مؼبم مؼ٦ّجّٓ مال مإذ م، مظػملغملظملّٕ مجّٖاء موظؿملّٗ م، مواالسؿّٓاء اٌعملمملتػملهمل

م.اإلدالممضؿ٢ّمسػمل٧ّماٌضملؿعملّٓ

ممممممم مصؾملؼملممل ماإلدالم مغظملؾمل٣ّ مصضملؽملّٓعممل ماظظملؿ٦ّىمضّٓمصقؿملقممل مأن غّٓرك

طمملنمراجقمملمؼبممتؿطملريمبؿطملريماظّٖعمملنمواٌغملمملنموايممللم،موأنمعممل

مضّٓمؼغمل٦ّنمعّٕج٦ّحـب مأومحمملسزملّٕ مآخّٕ مؼبمسزملّٕ موأنمممل ظهملمأخّٕىم،

مطؾريم معؿلّٝ مصؿمل٥ّ مج٦ّاغؾؾملممل ماظؽملمملسمؼبمأطـّٕ محؿملمملة مذؽ٦ّن تؽملصملؿمل٣ّ

مراسوملم مضّٓ ماظرملّٕائّٝ موأن م، مواٌغملمملن ماظّٖعمملن مرؾؿملضملهمل ٌّٕاسمملة

ماظؾالد معزملمملحل ماٌزملمهعملؿمل٠ّ متغمل٦ّن مصقؿملىمل قهملمػملواظضملؾمملد،

موأػ٢ّماظضملػمل٣ّمواظظملعمل٥ّم)سّٖموج٢ّ(اٌضملؿربةمصـؼملهملمذّٕعمآم سػمل٧ّم،

آم)مسّٖموج٢ّ(مم،مإذمٕمطبّٙأنمبمملبماالجؿؾملمملدمٕموظ٤ّمؼطملػمل٠ّ

مدونمزعمملنم.ممملبمملظظملغملّٕمواالجؿؾملمملدمض٦ّعمملمدونمض٦ّممأومزعمملغـب
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ماٌؽملؾمليملممممممم موصؾملؼملؽملممل م، ماظلؼملقهمل مبّٕوحؾملممل ماِّدؼمملن مصؾملؼملؽملممل مأغؽملممل وظ٦ّ

موعّٕوغهمل مدضملهمل مع٤ّ مصؿمل٥ّ ممبممل ماظؽملمملسمماإلدالع٨ّ معزملمملحل وعّٕاسمملة

م مظ٦ّجّٓغممل مؼّٓصّٝ مأغ٥ّ موإظبماظؿلمملعّّمدصضملـبممل م، مواظّٕض٨ّ إظبماظؿعملّٓم

ماظضملؿملّ٘ماٌرملرتك موإظبماظضملؼمل٢ّمموتفملصؿمل٢ّمصعمل٥ّ م، بنيماظؾرملّٕمعبؿملضملممل

مودمملئّٕم ماظعمل٦ّؼ٣ّ ماًػمل٠ّ موإظب م، مواظغملل٢ّ ماظؾشملمملظهمل مال واإلغؿمملج

اٌضملمملغ٨ّماإلغلمملغؿملهملماظل٦ّؼهملم،موٌمملموجّٓغمملمأيمتسملمملربمأومتؽملمملضّٚم

ماظ مب٢ّموجّٓغمملهمخبؿملؽمل٥ّموبنيمسؼملمملرة ريمغمل٦ّنموبؽملمملءمايسملمملراتم،

م.داصّٝموداس٣ّمظّٔظ١ّمطػمل٥ّم

ماٌرملغمل٢ّمايعملؿملعمل٨ّمصؾمل٦ّمؼبمػّٔهماىؼملمملممممممم سمملتماٌؿشملّٕصهملمأعممل

اظيتماسبّٕصوملمبمملظّٓؼ٤ّمس٤ّممسمملحؿ٥ّموعضملمملغؿمل٥ّماظلمملعؿملهملم،موسؼملػملوملم

مأصّٕادػمملم موعزملمملحل ماظلؿملمملدؿملهمل معشملمملعضملؾملممل مظؿقعملؿمل٠ّ مت٦ّزؿملظمل٥ّ سػمل٧ّ

،م٦ّونمسؽمل٠ّمغزمل٦ّص٥ّمًّٓعهملمأؼّٓظ٦ّجؿملمملتؾمل٣ّاظرملكزملؿملهملم،موأخّٔوامؼػمل

وأي٦ّامسػمل٧ّمذظ١ّمحؿ٧ّمربّٛماظؾضملّٚمصؾمل٣ّماإلدالممبمملظلػمل٦ّطؿملمملتم

م ماٌؿشملّٕصهمل ماىؼملمملسمملت مهلّٔه ماٌؽملقّٕصهملموعؽملمملػاًمملرؽهمل فؾملممل

م موشريماحملّٕصهمل ممنشمل٨ّ موشري مسمملدي مشري مؼؿشملػملنملمجؾملّٓـبا مممممل ،
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م مسػملػّٔهماىؼملمملسمملتماظيتمصمملرتمسؾؽتعملػملؿملّٓيمظؾؿملمملنمحعملؿملعملهمل ٧ّمممل

مواحّٓ مآن مؼب ماإلغلمملغؿملهمل موسػمل٧ّ ماظ٦ّر٤ّ موسػمل٧ّ معّٝماإلدالم ،

ماٌؿمملجّٕةم ماىؼملمملسمملت مػّٔه متّٕدع ماظيت ماإلجّٕاءات ادبمملذ

ىمإظبمأػػملؾملمملمبمملظّٓؼ٤ّ،موالمؼغمل٦ّنمذظ١ّمإالمبكملدؽملمملدماظّٓس٦ّةمواظظملؿ٦ّ

ماظلؼملمملحمِّيمع٤ّمأسسملمملءم موسّٓم م، اٌؿكزملزملنيمدونمد٦ّاػ٣ّ

مسمملٕم مبمملضؿقمملم مواٌؿرملّٓدة ماٌؿشملّٕصهمل ماإلرػمملبؿملهمل اىؼملمملسمملت

ماظّٓس٦ّةمواظظملؿ٦ّىماظّٔؼ٤ّمؼضملؼملػمل٦ّنمسػمل٧ّماضؿقمملع٥ّمخػمللهملمأومسؽمل٦ّة.

م

م*م*م*
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 ملـــاذا املدرشــــُ ؟
 

مظؿمللوملمذبّٕدموسمملءمممممممم المذ١ّمأنمآٌّردهملمؼبمحعملؿملعملهملمأعّٕػممل

مأبضملّٓموأسؼمل٠ّمدراد٨ّم موعؾمملغؿملؾملممل معّٕاعؿملؾملممل مإمنممل معغملمملنمظػملّٓرادهمل أو

ماظؿضملػملؿمل٣ّ موعؿملّٓان م، ماظرتبؿملهمل معؿملّٓان مصؾمل٨ّ م، مبغملـري مذظ١ّ م،ع٤ّ

ما٦ٌّاػنملم مصؽملمملسهمل مع٦ّر٤ّ موػ٨ّ ماظؿـعملؿملّٟمواظؿؾملّٔؼنمل، وعؿملّٓان

م،م مواظعملزملهمل مواظرملضملّٕ، م، ماظغملؿمملبهمل م: معؽملؾملممل مسّٓؼّٓة مذبمملالت ؼب

ماظزملقمملصهملم مع٤ّمخالل ماظزملقمملصهمل مواظؿّٓرؼنملمسػمل٧ّ م، واِّضزمل٦ّصهمل

وذبالتمايمملئّٛم،مواظؿّٓرؼنملماإلسالع٨ّماٌؾغملّٕمع٤ّمآٌّردؿملهملم

ماظزملؾمملحموؼبماٌؽملمملدؾمملتم ماظشملالبمؼبمرمملب٦ّر مؼعملّٓع٥ّ خاللمعممل

ماٌؾّٓسنيمم،اٌكؿػملظملهمل مصؽملّٝ مؼبمذبمملل مطؾري مبمملع مذات وػ٨ّ

موعلّٕحم مآٌّارس مدوري مخالل مع٤ّ ماظّٕؼمملضؿملني واِّبشملمملل

مآٌّارسمم،آٌّردهمل متغمل٦ّن مأن مصبنمل متعملّٓؼّٕ مأض٢ّ وسػمل٧ّ

مطّٔظ١ّ.
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ممممممممم مذبمملل مؼبموػ٨ّ ماظعملّٓوة ماٌضملػمل٣ّ مصفملثّٕ م، ماظعملّٓوة صؽملمملسهمل

رالب٥ّموتالعؿملّٔهمأبضملّٓمأثّٕـبامع٤ّمذكّٙمآخّٕم،موضّٓمضمملظ٦ّام:محممللم

مرج٢ّمؼبمأظّٟمخريمع٤ّمطالممأظّٟمرج٢ّم،موظّٔامضممللمذ٦ّض٨ّم:

مض٣ّمظػملؼملضملػملذملذمل٣ّموصذملذملذملذمل٥ّماظؿؾفؿملذملذملذملال

مطمملدماٌضملػمل٣ّمأنمؼغمل٦ّنمرد٦ّال

ملماظرملمملسّٕ:إنمتضملػملؿملؼملـبمملمحعملؿملعملؿملـبمملمؼلمملويمتعملّٓعـبمملمحعملؿملعملؿملـبممل،موضّٓمضمملممممممممم

مبمملظضملػمل٣ّمواٌممللمؼؾينماظؽملمملسمعػملغملؾملذملذمل٣ّ

مٕمؼنبمعػمل١ّمسػمل٧ّمجؾمل٢ّموإضذملذملذملذملذملذملالل

ماظرتب٦ّيمؼضملينماسبّٕاًصمملممممممم مس٤ّمآٌّردهملمودورػممل وإنماسبّٕاصممل

ماظرملمملرع،م مإظبمظطملهمل ماظضملػمل٣ّ مظطملهمل موس٤ّ ماظعمل٦ّؼ٣ّ، مواظلػمل٦ّك ماظعملؿمل٣ّ س٤ّ

موع٤ّماظلػمل٦ّكماٌؽملسملؾّٛمإظبماظلػمل٦ّكماٌؽملقّٕف.مممم

ماٌمممممممم ماالغسملؾمملط ماظرملكزمل٨ّمإن ماالغسملؾمملط مدػمل٣ّ مأول ّٓرد٨ّ

مصشملمملظؾـبممل م، متػملؼملؿملّٔـبا مث٣ّ ماظرملكّٙم، مج٦ّاغنملمحؿملمملة ذظ١ّمم،ؼبمدمملئّٕ
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ماظيتمضّٓم أنمتضمل٦ّدماظّٔػمملبمإظبمآٌّردهملمواالظؿّٖاممبسمل٦ّابشملؾملممل

ماظلػمل٦ّط٨ّم ماالغسملؾمملط مسػمل٧ّ مؼضملينمتضمل٦ّدـبا مصمملرعهمل ماظؿالعؿملّٔ ؼّٕاػممل

مايؿملمملة مج٦ّاغنمل مدمملئّٕ مؼب ماجملؿؼملضمل٨ّ ماظؿغملؿملّٟ مسػمل٧ّ م،وضّٓرة

مض مؼضملينمسّٓمموإنماغظملالتـبمملمممممل مإمنممل معّٓردؿملـبممل ّٓمؼّٕاهماظؾضملّٚمضؿملّٓـبا

ماظعملّٓرةمسػمل٧ّماظؿغملؿملّٟماٌلؿعملؾػمل٨ّمعّٝمض٦ّابّٛماظضملؼمل٢ّماىمملدم.

ماٌؾغملّٕةمممممممم ماظ٦ّرؽملؿملهمل مظزملؽملمملسهمل مػمملم مربسمل٤ّ مػ٨ّ آٌّردهمل

مغرملؿملّٓػمملم متّٕدؼّٓ مإظب ماًظملمملق ماظّٓوظهمل مسػمل٣ّ ماحرتام مع٤ّ ابؿّٓاء

مغضمل٦ّعهملم معؽملّٔ ماظؿالعؿملّٔ مأذػمملن مؼب مؼرتدّْ ماظّٔي اظ٦ّرين

مايم،أزمملصّٕػ٣ّ مسػملؿمل٥ّ،مإظب موايظملمملز ماٌغملمملن مغصملمملصهمل ّٕصمسػمل٧ّ

إظبماظؿضمل٦ّدمسػمل٧ّماظضملؼمل٢ّماىؼملمملس٨ّمع٤ّمخاللماظضملؽملمملؼهملمبمملظظملزمل٢ّ،م

ماٌممللم مسػمل٧ّ مايظملمملز مإظب موص٦ّال مآٌّردهمل، مصؼملقؿملّٛ صمملظظملؽملمملء،

إظبماحرتامماٌضملػمل٣ّمواظغملؾريمم،اظضملمملممع٤ّمأثمملثمعّٓرد٨ّموخالص٥ّ

ماِّغرملشملهملم مخالل مع٤ّ معضمل٥ّ مواظؿظملمملس٢ّ م، مواجملؿؼملّٝ وإٌّب٨ّ
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ماظؿظملمملسػمل ماظؾؿملؽهملمآٌّردؿملهمل مسػمل٧ّ مإظبمايظملمملز م، ماجملؿؼملّٝ معّٝ ؿملهمل

مواظغملؾملّٕبمملءموأدواتماظؿضملػمل٣ّمإظبمروحم وتّٕذؿملّٓمادؿكّٓامماٌؿملممله

ماٌضملمملع٢ّم معّٝ ماٌؾغملّٕ ماظؿظملمملس٢ّ مإظب مإضمملصهمل م، ماىؼملمملس٨ّ اظضملؼمل٢ّ

موصّٕقماظضملؼمل٢ّماٌرملرتطهملم ماظ٦ّدمملئ٢ّماظؿضملػملؿملؼملؿملهمل موصؽملمملسهمل آٌّردؿملهمل

مخاللم مع٤ّ ماظرملّٕؼظملهمل ماٌؽملمملصلهمل مإظب ماظضملػملؼملؿملهمل، ماٌرملغملالت ي٢ّ

،مفملوائ٢ّماظّٓرادهملم،مصفملوائ٢ّماإلداراتصم،أوائ٢ّماظظملزمل٦ّلمعلمملبعملمملت

مصمملٌّٓؼّٕؼمملتم،مصفملوائ٢ّماىؼملؾمل٦ّرؼهملم.

معؽملعمل٦ّصمممممممم مظؿضملػملؿمل٣ّ مآٌّارس مأد٦ّار مخمملرج مؼؽملرملفمل متضملػملؿملؼملـبممل إن

موعمملم متؽملؼملؿملؿؾملممل مسػمل٧ّ مؼضملؼمل٢ّ موال مأبؽملمملئؽملممل موع٦ّاػنمل مؼؿل٠ّ مال عؾؿ٦ّر

ماظؿضملػملؿمل٣ّم مأن متفملطؿملّٓغممل معّٝ م، ماظزملطملّٕ معؽملّٔ مسػملؿمل٥ّ مؼؽملرملفملوا مأن صبنمل

موػّٔامواظؿؾملّٔؼنملموضوملم مؼعملمملرب٥ّمذ٨ّءمآخّٕم، اظزملطملّٕمالمؼّٓاغؿمل٥ّمأو

مذ٦ّض٨ّمؼعمل٦ّلم:م

مدمملرتمعؾملذملذملذملذملمملمعلّٕورةمعذملذملذملذملّٝمواظذملٍّٓمحذملذملذملذملذملمملنلبمأبذملذملذملذملذملذملّٕ
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مصّٕأتمػؽملمملظ١ّمشبػملذملذملذملذملذملهملمعضمل٦ّجذملذملذملذملهملمبؿملذملذملذملذملذمل٤ّماظرملفذملذملّٕ

مصؿؽملمملوظذملذملذملذملوملمحؾذملذملذملذملذملذملػمًلمملموضمملظذملذملذملذملذملذملوملمؼمملمأب٨ّمػؿملمملماغؿصملّٕ

محؿذملذملذملذمل٧ّمغعملذملذمل٦ّممس٦ّدػمملمظؿغمل٦ّنمأعب٢ّمؼبماظؽملصملّٕ

مجمملبمواظّٓػذملذملذملمملم:مظعملّٓمطؾذملذملذملّٕتمورممللمبؾملمملماظضملؼملّٕصفمل

موعذملذملذملذملذمل٤ّماظضمللؿملذملذملذملذملذملّٕمصالحؾملمملمصمملتماِّوانموالمعظملذملذملذملّٕ

مضّٓمؼؽملظملذملذملذملّٝماإلصذملذملالحمواظؿؾملّٔؼنملمؼبمسؾملّٓماظزملطملّٕ

مواظشملظمل٢ّمإنمأػؼملػملؿذملذملذملذملذملذمل٥ّمغرملذملذملذملذملذملذملؽـبمملممتضملـّٕمؼبماظغملذملؾذملذملّٕ

مؼضمل٦ّدمممممممممم محؿ٧ّ مواظؿضملمملضّٓ ماظؿضملمملون معبؿملضملممل معؽملممل مؼؿشملػملنمل ممممل

م مترملفؿملّٝمم،دورػمملظػملؼملّٓردهمل مسػمل٧ّ ماِّع٦ّر مأوظؿملمملء مضبّٕص وأن

ماٌضملػملؼمل٦ّنم مؼضملؼمل٢ّ موأن م، مآٌّرد٨ّ ماالغسملؾمملط مسػمل٧ّ أبؽملمملئؾمل٣ّ

ماظشملالبم متّٕشؿملنمل مسػمل٧ّ ماظؿضملػملؿملؼملؿملهمل ماظضملؼملػملؿملهمل مسػمل٧ّ اظعملمملئؼمل٦ّن

وهظملؿملّٖػ٣ّمسػمل٧ّمايسمل٦ّرمإظبمآٌّردهملمع٤ّمخاللمرسمملؼهملمطمملعػملهملم

ماٌكؿػملظملهمل مظػملؼمل٦ّاػنمل موأبؽملمملئؽملمملمم،وترملفؿملّٝ موورؽملؽملممل مظّٓؼؽملؽملممل خّٓعهمل
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مؼبم،وواجؾؽملممل ماىؾملمملتممط٢ّ م متسملمملصّٕ موأن م، موعؿملّٓاغ٥ّ ذبمملظ٥ّ

مطبزمل٥ّم مصؿملؼملممل مط٢ّ مآٌّردؿملهمل ما٦ٌّاػنمل مرسمملؼهمل مؼب اٌكؿػملظملهمل

ماظؿ٧ّم ماٌغملمملغهمل مإظب مب٥ّ موغّٕض٧ّ مب٦ّرؽملؽملممل مغؽملؾملّٚ محؿ٧ّ وؼضملؽملؿمل٥ّ

 ؼلؿقعملؾملمملم.م

م

م*م*م*



 

- 210- 

 

 ْصاْ َصريات
(1) 

 

إٌّأةمضلؿمل٣ّماظّٕج٢ّموغزملؿملظمل٥ّموزوج٥ّموذّٕؼغمل٥ّم،موضّٓمسربماظعملّٕآنم

ظّٖوجم،موٕمؼّٔطّٕػمملمبػملظملّٜماظغملّٕؼ٣ّمؼبمعبؿملّٝمآؼمملت٥ّمس٤ّمإٌّأةمبممل

محؿملىملمؼعمل٦ّلم مظػملؿغملمملصقملمحؿ٧ّمؼبماظػملظملّٜم، م، معّٕةمواحّٓة اظّٖوجهمل

اي٠ّمدؾقمملغ٥ّموتضملمملظبم:م"موؽبِع٤ّؿبمآؼؽبمملِت٥ِّمَأنؿبمخؽبػمَل٠ّؽبمَظغمُل٣ّمعىب٤ّؿبمَأغظمُلِلغمُل٣ّؿبم

َأزؿبوؽباجممًلمظخملؿؽبلؿبغمُلؽملؾب٦ّامإكبَظؿملؿبؾملؽبمملموؽبجؽبضملؽب٢ّؽبمبؽبؿملؿبؽملؽبغمُل٣ّمعمب٦ّؽبدمبًةموؽبرؽبحؿبؼملؽبهمًلمإكبنمبمِص٨ّمذؽبِظ١َّم

مظخملعمَل٦ّؿب مَظغمُل٣ّمآلؼؽبمملٍت مجؽبضملؽب٢ّؽب موؽباظػمّل٥ّؾب م" م: موؼعمل٦ّلمدؾقمملغ٥ّ م، م" مؼؽبؿؽبظمَلغملَّّٕؾبونؽب ملب

موؽبحؽبظمَلّٓؽبًةم مبؽبؽمِلنيؽب مَأزؿبوؽباِجغمُل٣ّ معىب٤ّؿب مَظغمُل٣ّ موؽبجؽبضملؽب٢ّؽب مَأزؿبوؽباجممًل مَأغظمُلِلغمُل٣ّؿب عىب٤ّؿب

موؽبِبؽمِلضملؿب مؼؾبقملؿبِعؽملؾب٦ّنؽب مَأَصِؾمملْظؾؽبمملِر٢ّكب ماظشملَّؿملىبؾؽبمملِت معىب٤ّؽب مػؾب٣ّؿبموؽبرؽبزؽبَضغمُل٣ّ ماظػمّل٥ِّ ؼملؽبومِل

غمُل٣ّؾبماظَِّّٔيمرؽببمبماتمبعمُل٦ّْاماظؽملمبمملسؾبمَأؼنبؾملؽبمملمؼؽبممل:م"ممغ٥ّدؾقمملموؼعمل٦ّلم، ؼؽبغمْلظمُلّٕؾبونؽبم"

خؽبػمَلعمَلغمُل٣ّمعىب٤ّمغمبظمْلّٗلبموؽباِحّٓؽبٍةموؽبخؽبػمَل٠ّؽبمِعؽملؿبؾملؽبمملمزؽبوؿبجؽبؾملؽبمملموؽببؽبىملمبمِعؽملؿبؾملؾبؼملؽبمملمركبجؽبمملاًلم

ماظػمّل٥ّؽبم مإكبنمب موؽباَِّرؿبحؽبمملمؽب مِب٥ِّ ماظَِّّٔيمتؽبلؽبمملءُظ٦ّنؽب ماظػمّل٥ّؽب موؽباتمبعمُل٦ّْا موؽبِغلؽبمملء َطـِريًا

مرؽبِضؿملؾ مسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ّؿب متؽبّٕؽبَكمَطمملنؽب معؽبممل مِغزملؿبّٟؾب موؽبَظغمُل٣ّؿب م" م: موؼعمل٦ّلمدؾقمملغ٥ّ م، م" ممًل
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مؼؽبغمُل٤ّمظَّ مإكبنمظ٣َّّؿب م"َأزؿبوؽباجؾبغمُل٣ّؿب م: موؼعمل٦ّلمدؾقمملغ٥ّ م" موؽبَظّٓفب ادؿبخؾبػمُل٦ّامؾملؾب٤ّمب

مس٤ّم متؾبقؿبؾؽبّٕؾبونؽب"م،محؿملىملمؼضملربمبمملظّٖوجمػؽملممل موؽبَأزؿبوؽباجؾبغمُل٣ّؿب مَأغؿؾب٣ّؿب اْظفؽبؽملمبهمَل

 . واٌلػمل١ّماظلريةمؼبمواظرملؾؿمل٥ّمواظسملّٕؼنمل اظؽملصملريم

ماممممم مسّٕف ماظعملّٕآنموضّٓ مذطّٕ م، مطـريات مصسملػملؿملمملت مغلمملء ظؿمملرؼّْ

اظغملّٕؼ٣ّمسّٓدـبامعؽملؾمل٤ّمصّٕاحهملموآخّٕؼمملتمإذمملرةم،مومم٤ّمذطّٕػ٤ّم

اظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّمصّٕاحهملمأومإذمملرةمع٤ّماظؽمللمملءماٌزملّٕؼمملتماظالت٨ّم

وؾبظّٓنمأومغرملفملنمأومِسرمل٤ّموحؽبؿملِِِِذملذملؿملؿب٤ّؽبمسػمل٧ّمأرضمعزملّٕمأومضّٓع٤ّمإظؿملؾملمملم

مع٦ّد٧ّمو موأم مإمسمملسؿمل٢ّم، مأم مػمملجّٕ مغّٔطّٕ معّٕرنمبؾملممل م،مأو أخؿ٥ّ

ماظ مواعّٕأة م، مصّٕس٦ّن مدؿملّٓغمملمواعّٕأة مزوج مؼ٦ّدّٟ موأم م، ضملّٖؼّٖ

 .  ،مسػمل٧ّماىؼملؿملّٝماظلالمؼضملعمل٦ّب

مع٤ّممممممم مؼغمل٦ّن مصعملّٓ ماييمل مأؼمملم مػ٨ّ ماِّؼمملم مػّٔه مأن ومبممل

م)سػملؿملؾملؼملمملم مإمسمملسؿمل٢ّ مأم مػمملجّٕ مبممليّٓؼىملمس٤ّ مغؾّٓأ اِّغلنملمأن

م)سػملؿمل٥ّم مإبّٕاػؿمل٣ّ مدؿملّٓغممل موج٢ّ( م)سّٖ مآ مَأعّٕ محؿملىمل م، اظلالم(

ووظّٓػمملمإمسمملسؿمل٢ّمإظبمحؿملىملمأرادمآمإظبماظلالم(مأنمؼفملخّٔػمملم

عغملهملماٌغملّٕعهملمإظبموادمشريمذيمزرعمسؽملّٓمبؿملؿ٥ّماحملّٕمم،محؿملىملم
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مإبّٕاػؿمل٣ّم)سػملؿمل٥ّم موتضملمملظبمسػمل٧ّمظلمملنمدؿملّٓغممل ؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّ

مم اظلالم( م" مزؽبرؿبعلبمِذيمَشؿملؿبّٕكبمِب٦ّؽباٍدمذؾبرىبؼمبِؿ٨ّمِع٤ّمَأدؿبغمَلؽملوملؾبمإكبغىب٨ّمرمببمبؽملؽبممل:

٤ّؽبمعىبمَأْصِؽّٓؽبًةمَصمملجؿبضملؽب٢ّؿبماظزملمباَلَةمِظؿملؾبعمِلؿملؼملؾب٦ّْامؽملؽبمملرؽببمبماْظؼملؾبقؽبّٕمبمكبمبؽبؿملؿبِؿ١َّمِسؽملّٓؽب

مؼؽبرملؿبغمُلّٕؾبونؽب"م مَظضملؽبػملَّؾملؾب٣ّؿب ماظمبؼملؽبّٕؽباِت معىب٤ّؽب موؽبارؿبزؾبْضؾملؾب٣ّ مإكبَظؿملؿبؾملكب٣ّؿب متؽبؾملؿب٦ّكبي اظؽملمبمملسكب

موؼّٓس٦ّهم موج٢ّ( م)سّٖ مرب٥ّ ماظلالم مسػملؿمل٥ّ مإبّٕاػؿمل٣ّ مطبمملرنمل وػؽملممل

مترملؼمل٢ّماىؼملؿملّٝم ماظّٕب٦ّبؿملهمل مظػملؿفملطؿملّٓمسػمل٧ّمأنمػّٔه م" مربؽملممل م" ضمملئاًل

ماظرملمملمممإبّٕاػؿمل٣ّ مبؾالد مذرؼؿ٥ّ مع٤ّ متّٕك موع٤ّ موإمسمملسؿمل٢ّ وػمملجّٕ

مبضملّٚموؼّٔطّٕم،موطمملصػملؾمل٣ّم طػمل٥ّمصؾمل٦ّمدؾقمملغ٥ّمربماىؼملؿملّٝمواظغمل٦ّن 

مسؽملّٓعمملماظلالممسػملؿمل٥ّمإبّٕاػؿمل٣ّمدؿملّٓغمملمأنم اظؿمملرؼّْموطؿمملبماظّٕواة

م،مإمسمملسؿمل٢ّمووظّٓهمػمملجّٕمزوج٥ّمإظبماظؿظملوملماالغزملّٕافمأراد

مآٓ:ممػؿمل٣ّإبّٕامؼمملم،ماظلالممسػملؿمل٥ّمإبّٕاػؿمل٣ّمآمظؽمليبمػمملجّٕمصعملمملظومل

مماظلالممسػملؿمل٥ّمصعملممللم؟مبؾملّٔامأعّٕك موسػمل٧ّممصعملمملظوملم،مغضمل٣ّ: سػملؿملؾملممل

 . وظّٓػمملماظلالممإذنمالمؼسملؿملضملؽملممل

م،مممممممم موإٌّوة مبنيماظزملظملممل ماظلالم مسػملؿملؾملممل مؼفملت٨ّمدضمل٨ّمػمملجّٕ ث٣ّ

ماظظملسمل٢ّماظضملصملؿمل٣ّمع٤ّمربم محؿ٧ّمؼفملتؿملؾملممل م، موظ٦ّظّٓػممل مظػملؼملمملءمهلممل رػملؾـبممل
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م،موِّػ٢ّ موظ٦ّظّٓػممل م، مظؿغمل٦ّنمبّٕطهملمهلممل حّٕمممطّٕؼ٣ّمبظملؿملّٚمزعّٖمم،

موإٌّوةم موظؿملزملؾّّماظلضمل٨ّمبنيماظزملظملممل موظػملضملمملٌنيم، آماآلع٤ّم،

مظػمللضمل٨ّماىمملدم موج٢ّمورعّٖـبا مع٤ّمأرطمملنمحيملمبؿملوملمآمسّٖ رطؽملـبممل

 . واِّخّٔمبمملِّدؾمملبمإظبمأنمؼّٕثمآماِّرضموع٤ّمسػملؿملؾملممل

مدؾّٝممممممم موإٌّوة ماظزملظملممل مبني مػّٔه ماظلضمل٨ّ مرحػملهمل مؼؿفملع٢ّ وع٤ّ

مر مع٤ّ مسػملؿملؾملممل مطمملغومل ممبممل ماٌؽملشملعملهمل مؼبمػّٔه مضمملدؿملهملمعّٕات ؾؿملضملهمل

آغّٔاكمؼّٓركمعّٓىمسّٖميهملمػّٔهمإٌّأةماٌزملّٕؼهملماٌقملعؽملهملماظيتم

م ماٌؽملشملعملهمل مؼبمػّٔه مخريمرسمملؼؿ٥ّمسػمل٧ّمتعمل٦ّممظ٦ّظّٓػممل اغعملشملضملومل

ماظزملضملؾهملماظشملؾؿملضملهملمػّٔهمدبرمل٧ّمالم،مهلمملمآمبعملّٓرم راضؿملهملمضؿملمملم

مطمملغوملمإذم،مع٦ّحرملهملمضمملحػملهملمجّٓبمملءماظ٦ّضوملمذظ١ّمؼبمطمملغوملماظيت

ماظلالممسػملؿملؾملممل) مػّٔاموظ٦ّظّٓػمملمهلمملمخؿمملراماظّٔيمربؾملمملمبفملنمعقملعؽملهمل(

شريمأنمثعملؿؾملمملمم،مهلمملمسػمل٣ّمصالموعؿ٧ّمطؿملّٟمأعمملم،مبؾملؼملمملمطظملؿمل٢ّماٌغملمملن

ؼبمآمٕمتعملّٟمسؽملّٓمحّٓم،موسػمل٧ّمأغؾملمملمٕمتعملّٟمعؿ٦ّاطػملهملمعؽملؿصملّٕةم

مأو مذػؾـبممل مهلممل ماظلؼملمملء ممتشملّٕ مودضملوملمدضملوملمظغملؽملؾملمملم،مصسملهملم أن

مخمملظ٠ّمسؼملؾملمملمأنمإظبم،مبمملِّدؾمملبموأخّٔتمواجؿؾملّٓتموجّٓت
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م،ماظ٦ّادّٝمورزض٥ّمبغملّٕع٥ّ موشؼملّٕػمملمبظملسملػمل٥ّمواٌلؾؾمملتماِّدؾمملب

موإظبمػّٔامموإظبمإظؿملؾملمملمتؾمل٦ّيماظؽملمملسمع٤ّمأصؽّٓةموجضمل٢ّ وظّٓػممل

ماظغملّٕؼ٣ّم مطؿمملب٥ّ مؼب ماٌؿملؼمل٦ّن مدضملؿملؾملممل موخػملّٓ م، ماٌؾمملرك اٌغملمملن

وجضملػمل٥ّمأمن٦ّذجمملمضبؿّٔىموعؽبضملؿبػملؼملمملمع٤ّمأػ٣ّمعضملمملٕماييملماىمملعضملهملم

 .ظػملؾرملّٕمسػمل٧ّماخؿالفمأظلؽملؿؾمل٣ّموأظ٦ّاغؾمل٣ّمظؿغملؿؼمل٢ّماظضملؾمملدة

 

م*م*م*
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 صريـــاتْصـــاْ َ
(2) 

 

مػمملجّٕممممممممممم مضزملهمل مإظبمجمملغنملمع٤ّ ماظلمملب٠ّ مؼبمحّٓؼـؽملممل أذّٕغممل

ماظلالم( مع٤ّمم،)سػملؿملؾملممل مآخّٕ مرًّٕصممل مػّٔا محّٓؼـؽملممل مؼب وغؿؽملمملول

حّٓؼىملماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّمس٤ّمبضملّٚماظؽمللمملءماظالت٨ّموؾبظّٓنمأومغرملفملنم

م،أومحؿملنيمسػمل٧ّمأرضمعزملّٕمأومجؽ٤ّمإظؿملؾملمملمأومزرغؾملمملمأومعّٕرنمبؾملممل

ماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّمؼبمد٦ّرةموعؽملؾمل٤ّماعّٕأةمصّٕس٦ّنماظيتماعؿّٓح ؾملممل

مِاعؿبّٕؽبَأَةمَآعؽبؽملؾب٦ّامِظػملَِّّٔؼ٤ّؽبمعؽبؽبػمًلمملماظػمل٥َّّؾبموؽبضؽبّٕؽببؽبم"صعملممللمدؾقمملغ٥ّ:مم،اظؿقّٕؼ٣ّ

مِع٤ّؿبموؽبغؽبفىبؽمِل٨ّماْظفؽبؽملمبهمِلمِص٨ّمبؽبؿملؿبؿـبمملمِسؽملؿبّٓؽبَكمِظ٨ّمابؿب٤ّكبمرؽببىبمَضمملَظوملؿبمإكبذؿبمِصّٕؿبسؽب٦ّؿبنؽب

صمملدؿفمملبمآمم،"اظصملَّمملِظؼمِلنيؽبماْظعمَل٦ّؿبمكبمِع٤ّؽبموؽبغؽبفىبؽمِل٨ّموؽبسؽبؼملؽبػمِل٥ِّمِصّٕؿبسؽب٦ّؿبنؽب

مجّٕائؼمل٥ّم،دسمملءػممل مأو مصّٕس٦ّن مجبّٕؼّٕة مؼفملخّٔػممل مأنمم،وٕ ذظ١ّ

مَظؿملؿبّٗؽبموؽبَأنؿبم*مُأخؿبّٕؽبىموكبزؿبرؽبموؽبازكبرؽبٌةمتؽبّٖكبرؾبمَأظَّمملم"اظضملّٓلماإلهل٨ّماضؿسمل٧ّم

معمملمم،"دؽبضملؽب٧ّمعؽبمملمإكبظَّمملمِظػمْلكملكبغؿبلؽبمملنكب موسػملؿملؾملممل مطلؾومل معممل مغظملّٗ مظغمل٢ّ وأن
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مبؿملؽمل٥ّموبنيمرب٥ّمالمؼسملم،اطؿلؾومل ّٕهموأنماإلغلمملنمإذامعمملمصػملّّمعممل

مأوم مأومأخممل ضاللمع٤ّمض٢ّمحؿ٧ّمظ٦ّمطمملنمأضّٕبماظؽملمملسمإظؿمل٥ّمأبممل

وػ٨ّماظيتمم،أومزوجمملمطؼملمملمطمملنمػؽملمملمؼبمذفملنماعّٕأةمصّٕس٦ّنم،ابؽملممل

جؽملّٓػمملمآم)سّٖموج٢ّ(مظؿق٦ّلمبنيمزوجؾملمملموحمملذؿملؿ٥ّموبنيمضؿ٢ّم

ماظزملؽملّٓوقماظّٔيموضّٝم محنيمأظعمل٧ّماظؿمل٣ّ ماظلالم( ع٦ّد٧ّم)سػملؿمل٥ّ

م،وامأنمؼعملؿػمل٦ّهصفملرادم،صؿمل٥ّمع٦ّد٧ّم)سػملؿمل٥ّماظلالم(مإظبمضزملّٕمصّٕس٦ّن

م م: مَأوؿبمؼؽبؽملؿبظمَلضملؽبؽملؽبمملمَأنؿبمسؽبلؽب٧ّمتؽبعمْلؿؾبػمُل٦ّهؾبمَظمملموؽبَظ١َّمِظ٨ّمسؽبؿملؿب٤ّلبمُضّٕمبُةم"صعملمملظومل

م.م"وؽبَظّٓـبامغؽبؿمبِكّٔؽبهؾب

مطمملنمع٤ّماعّٕأتنيمممممممممم مايّٓؼىملمغعملّٟمسػمل٧ّمعممل مبؾملّٔا وارتؾمملرممل

مأممع٦ّد٧ّم)سػملؿمل٥ّماظلالم(م طّٕميؿنيمسمملذؿمملمسػمل٧ّمأرضمعزملّٕمػؼملممل

مصم،وأخؿ٥ّ ماظغملؾملؽملهمل مأحّٓ مأخرب مع٤ّمصضملؽملّٓعممل مؼ٦ّظّٓ مرظملال مأن ّٕس٦ّن

بينمإدّٕائؿمل٢ّمتغمل٦ّنمغؾملمملؼهملمعػملغمل٥ّمسػمل٧ّمؼّٓؼ٥ّمذّٕعمصّٕس٦ّنمؼعملؿ٢ّم

وؼبمػّٔهماظظملرتةماظضملزملؿملؾهملموضضملوملمأممع٦ّد٧ّمم،أبؽملمملءػ٣ّماظّٔط٦ّر
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موظؿملّٓػممل ماظلالم( مصّٕس٦ّنمم،)سػملؿملؾملؼملممل مزبمملغؿملهمل مؼفملت٨ّ مأن وخرملؿملومل

ماِّعّٕماإلهل٨ّم مجمملءػممل موػؽملممل مَأنؿبمعؾب٦ّدؽب٧ّمُأمىبمإكبَظ٧ّموؽبَأوؿبحؽبؿملؿبؽملؽبمملم"ظعملؿػمل٥ّ،

متؽبقؿبّٖؽبِغ٨ّموؽبَظمملمتؽبكؽبمملِص٨ّموؽبَظمملماْظؿملؽب٣ّىبمِص٨ّمَصفمَلْظعمِلؿمل٥ِّمسؽبػمَلؿملؿب٥ِّمِخظمْلومِلمَصكملكبذؽبام٥َِّأرؿبِضضمِلؿمل

م.م"اْظؼملؾبّٕؿبدؽبػمِلنيؽبمِع٤ّؽبموؽبجؽبمملِسػمُل٦ّهؾبمإكبَظؿملؿب١ِّمرؽبادنبوهؾبمإكبغمبممل

موظؽملمملمعّٝمػّٔهماآلؼهملموضظملمملتم:مممممممم

مبػملؿملطملهمل -1 مصزملؿملقهمل ماعّٕأة ممسّٝ ماِّصؼملضمل٨ّ م:مم،أن مهلممل صعملمملل

مأصزملق١ّ معممل مآ موأيم،ضمملتػمل١ّ م: موأيممصعملمملظومل صزملمملحهمل

م،بالشهملمإظبمجمملغنملمصزملمملحهملموبالشهملمطؿمملبمآم)سّٖموج٢ّ(

وضّٓمعبّٝمؼبمآؼهملمواحّٓةمبنيمأعّٕؼ٤ّموغؾملؿملنيموخربؼ٤ّم

مم،وبرملمملرتني م: مصؾملؼملممل ماِّعّٕان م،م"َأْظعمِلؿمل٥ِّ"وم،"َأرؿبِضضمِلؿمل٥ِّم"أعممل

م م: ماظؽملؾملؿملمملنمصؾملؼملممل وأعمملمم،"تؽبقؿبّٖؽبِغ٨ّموَظممل"م،"تؽبكؽبمملِص٨ّموؽبَظممل"وأعممل

م مصؾملؼملممل معضملممل مواظؾرملمملرتمملن مإكبَظؿملؿب١ِّمرؽبادنبوهؾبمغمبمملإكب"اًربان

 .م"اْظؼملؾبّٕؿبدؽبػمِلنيؽبمِع٤ّؽبموؽبجؽبمملِسػمُل٦ّهؾب
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أنماإلغلمملنمإذامخمملفمسػمل٧ّموظّٓهموخمملصهملمإذامطمملنماظ٦ّظّٓم -2

م مؼغملمملد مال مرظملال مؼّٖال مط٢ّمؼال ماجؿؾملّٓ مؼضمل٨ّ موال ضملعمل٢ّ

ماظؿمل٣ّ مع٤ّ مإبضملمملده مؼب مدؾقمملغ٥ّمم،االجؿؾملمملد ماي٠ّ ظغمل٤ّ

مبفملنم موظّٓػممل مخمملصوملمسػمل٧ّ مإذا مع٦ّد٧ّ مأم وتضملمملظبمؼ٦ّج٥ّ

مَظ٥ّؾبمؼؽبعمُل٦ّلؽبمَأنؿبمذؽبؿملؿبؽـبمملمَأرؽبادؽبمإكبذؽبامَأعؿبّٕؾبهؾبمغمبؼملؽبمملإكبم"م،تػملعملؿمل٥ّمؼبماظؿمل٣ّ

 .م"َصؿملؽبغمُل٦ّنؾبممُط٤ّؿب

مسؿمل٦ّغؾملمملمالحصملؿ١ّماظضملؽملمملؼذملهملموإذا

مأعذملمملنمطػملؾملذملذملذمل٤ّمصمملٌكذملذملمملوفمغذمل٣ّ

مصقلنمل -3 مإظؿملؾملممل مرده ممبفّٕد متغمل٤ّ مٕ ماظؾرملّٕى إمنمملمم،أن

مع٤ّم مجضملػمل٥ّ موػ٨ّ مأخّٕى مبرملّٕى مإظب مذظ١ّ ومملوزت

ماًرمليبم،إٌّدػملني ماظزملؽملّٓوق مع٦ّد٧ّ مأم م،صزملؽملضملومل

مربؾملممل مِّعّٕ مطؾري مإميمملن مؼب مؼبمم،وادؿفمملبومل ووضضملومل

وضػملؾؾملمملماظؾرملّٕيمؼغملمملدمم،وأظعملؿ٥ّمؼبماظؿمل٣ّم،اظزملؽملّٓوقموظؿملّٓػممل
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ممِظفمُلخؿبِؿ٥ِّموؽبَضمملَظوملؿب"م،وػؽملمملمؼفملت٨ّمدورماِّخوملم،ؼؽملظملشملّٕ م"ُضزملىبؿمل٥ِّ

مؼبماٌمملء مجؾبؽملؾبنمٍلمسؽب٤ّؿبمِب٥ِّمَصؾؽبزملؾبّٕؽبتؿبم"م،أيمتؿؾضمل٨ّمعلريه

ممَظمملموؽبػؾب٣ّؿب ماظرملمملم،"ؼؽبرملؿبضملؾبّٕؾبونؽب مسػمل٧ّ متّٕضؾ٥ّ والمم،رلملصزملمملرت

مع٤ّمضّٓر ماظؿمل٣ّمإظبمحؿملىملمطمملغوملمم،ؼطملينمحّٔر صعملّٓمأظعملممله

وتّٔطّٕمبضملّٚمم،أع٥ّمهّٔرمودبمملف،مأظعملمملهمإظبمضزملّٕمصّٕس٦ّن

مصّٕس٦ّنمأوم اظّٕواؼمملتمأنمأخؿ٥ّمػّٔهمطمملغوملمتضملؼمل٢ّمبعملزملّٕ

وضّٓمأب٧ّماظشملظمل٢ّمأنمؼّٕضّٝمع٤ّمأيماعّٕأةمم،هلمملمب٥ّمصػملهملمعممل

م"صعملمملظوملمأخؿ٥ّم:مم،ص٦ّضضمل٦ّامؼبمحريةماظضملؽملمملؼهملمب٥ّم،ؼبماظعملزملّٕ

مَظ٥ّؾبموؽبػؾب٣ّؿبمَظغمُل٣ّؿبمؼؽبغمْلظمُلػمُل٦ّغؽب٥ّؾبمبؽبؿملؿبومٍلمَأػؿب٢ّكبمسؽبػمَل٧ّمغمُل٣ّؿبَأدؾبظُّمػؽب٢ّؿب

م،ورؼملّٗمآمسػمل٧ّمأصؽّٓةمصّٕس٦ّنموحمملذؿملؿ٥ّم،"غؽبمملِصقؾب٦ّنؽب

مؼبمأػ٢ّمػّٔام مثعملؿؾملممل مأخوملمع٦ّد٧ّمس٤ّمدّٕ مؼلفملظ٦ّا صػمل٣ّ

وجمملءتماظؾرملّٕىماِّوظبمدّٕؼضملهملمشريمعؿ٦ّضضملهملمِّممم،اظؾؿملومل

ث٣ّمم،"تؽبقؿبّٖؽبنؽبموؽبَظمملمسؽبؿملؿبؽملؾبؾملؽبمملمتؽبعمَلّٕمبمَط٨ّؿبمُأعىب٥ِّمإكبَظ٧ّمَصّٕؽبدؽبدؿبغؽبمملهؾبم"ع٦ّد٧ّم
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 هعملعملوملمبضملّٓمذظ١ّماظؾرملّٕىماظـمملغؿملهملمجبضملػمل٥ّمع٤ّمإٌّدػملني.

موؼبمعلريةمممممممممم متمملرطبؿملـبممل مإٌّأة مأنمدور مغقملطّٓ مأن وغلؿشملؿملّٝ

مػمملعرملؿملـبممل مأبّٓـبا مؼغمل٤ّ مٕ موصمملساًلم،اإلغلمملغؿملهمل مػمملعـبممل مدورـبا مطمملن م،إمنممل

مسػمل٧ّم مايظملمملز مؼب مدورػؼملممل مبّٓا موأخؿ٥ّ مع٦ّد٧ّ مأم مضزملهمل وؼب

مممملمم،ؼؿؾملّٓدػمملمع٤ّمهّٓؼمملتمواضقـبمملمبمملرزـبااِّدّٕةموغبمملؼؿؾملمملممممملم

ماٌكمملرّٕم مع٦ّاجؾملهمل مؼب ماإلدؾملمملم مسػمل٧ّ مإٌّأة مضّٓرة ؼقملطّٓ

موأبؽملمملئؾملمملم،واظؿقّٓؼمملت موسّٕضؾملممل موأدّٕتؾملممل مبؿملؿؾملممل مسػمل٧ّ م،وايظملمملز

موطّٔظ١ّماإلدؾملمملممؼبمغؾملسملهملمورؽملؾملمملمورضؿمل٥ّموتعملّٓع٥ّم.

م

م*م*م*
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 ذصــــٔ اخلـــامتـــُ
 

ممللمسؼملّٕهموحل٤ّماِّسؼملممللمخب٦ّاتؿملؼملؾملمملم،موخريماظؽملمملسمع٤ّمر       

م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّم مؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملممل م، موخؿ٣ّمظ٥ّمحبل٤ّماظضملمملضؾهمل م، سؼملػمل٥ّ

م م: مَأػؿب٢ّكبمم"ودػمل٣ّ( مِبضملؽبؼملؽب٢ّكب مَظؿملؽبضملؿبؼملؽب٢ّؾب ماظّٕمبجؾب٢ّؽب مإكبنمب وؽباظَِّّٔيمغؽبظمْلِل٨ّمِبؿملؽبِِّٓه

ماْظغمِلؿؽبمملبؾبم مسؽبػمَلؿملؿب٥ِّ مَصؿملؽبلؿبِؾ٠ّؾب مإكبالمِذرؽباعفب موؽببؽبؿملؿبؽملؽبؾملؽبممل مبؽبؿملؿبؽملؽب٥ّؾب مؼؽبغمُل٦ّنؾب محؽبؿمب٧ّمعؽبممل اظؽملمبمملركب

ؼملؽب٢ّكبمَأػؿب٢ّكبماْظفؽبؽملمبهمِلمَصؿملؽبّٓؿبخؾبػمُلؾملؽبمملم،موؽبإكبنمبماظّٕمبجؾب٢ّؽبمَظؿملؽبضملؿبؼملؽب٢ّؾبمِبضملؽبؼملؽب٢ّكبمَصؿملؽبضملؿبؼملؽب٢ّؾبمِبضملؽب

مسؽبػمَلؿملؿب٥ِّم مَصؿملؽبلؿبِؾ٠ّؾب مِذرؽباعفب مإكبال موؽببؽبؿملؿبؽملؽبؾملؽبممل مبؽبؿملؿبؽملؽب٥ّؾب مؼؽبغمُل٦ّنؾب محؽبؿمب٧ّمعؽبممل ماْظفؽبؽملمبهمِل َأػؿب٢ّكب

م مَصؿملؽبّٓؿبخؾبػمُلؾملؽبممل ماظؽملمبمملركب مَأػؿب٢ّكب مِبضملؽبؼملؽب٢ّكب مَظ٥ّؾب مَصؿملؾبكؿبؿؽب٣ّؾب موطمملنم)صػمل٧ّم"اْظغمِلؿؽبمملبؾب ،

مآمسػملؿمل مؼعمل٦ّلم: مودػمل٣ّ( مَضػمْلِؾ٨ّمسؽبػمَل٧ّمم"٥ّ مثؽبؾىبوملؿب ماْظعمُلػمُل٦ِّب معؾبعمَلػملخملنملؽب ؼؽبممل

م موؽبَرمملسؽبِؿ١َّ مَأنؿبمم"ِدؼؽمِل١َّ متؾبغمْلـِّٕؾب مإكبغمب١َّ ماظػمل٥َِّّ: مرؽبدؾب٦ّلؽب مؼؽبممل م: مَظ٥ّؾب مَصعمِلؿمل٢ّؽب ،

،مم"ؼؽبمملمعؾبعمَلػملخملنملؽبماْظعمُلػمُل٦ِّبمثؽبؾىبوملؿبمَضػمْلِؾ٨ّمسؽبػمَل٧ّمِدؼؽمِل١َّموؽبَرمملسؽبِؿ١َّمم"تؽبعمُل٦ّلؽب:م

وؽبإكبغمبؼملؽبمملمُضػمُل٦ّبؾبماْظضمِلؾؽبمملِدمبؽبؿملؿب٤ّؽبمُأصؿبؾؾبضملؽب٨ّؿبماظّٕمبحؿبؼملؽب٤ّكبم،مموؽبعؽبمملمؼؾبقملؽبعىبؽملىب٨ّ،م"َضممللؽبم:م
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م مَضػملَّؾؽب٥ّؾب مسؽبؾؿبٍّٓ مَضػمْلنملؽب مؼؾبعمَلػملخملنملؽب مَأنؿب مَأرؽبادؽب مإكبذؽبا ماظعملّٕآنمم"إكبغمب٥ّؾب موؼسملّٕب ،

م متضملمملظب: مصؿملعمل٦ّل ماظضملمملضؾهمل مظل٦ّء معـاًل مَأنمم"اظغملّٕؼ٣ّ مَأحؽبّٓؾبُط٣ّؿب َأؼؽب٦ّؽبدنب

مَظ٥ّؾب موؽبَأسؿبؽملؽبمملٍبمتؽب تؽبغمُل٦ّنؽب مَظ٥ّؾبمجؽبؽملمبهمٌلمعىب٤ّمغمبِكؿمل٢ّلب ماَِّغؿبؾملؽبمملرؾب فؿبّٕكبيمِع٤ّمتؽبقؿبِؿؾملؽبممل

مَصفمَلصؽبمملبؽبؾملؽبمملم مضؾبضملؽبظمَلمملء مذؾبرىبؼمبهمٌل موؽبَظ٥ّؾب ماْظغمِلؾؽبّٕؾب موؽبَأصؽبمملبؽب٥ّؾب ماظمبؼملؽبّٕؽباِت مِع٤ّمُط٢ّىب ِصؿملؾملؽبممل

مَظضملؽبػملَّغمُل٣ّؿبم ماآلؼؽبمملِت مَظغمُل٣ّؾب ماظػمّل٥ّؾب مؼؾبؾؽبؿملىب٤ّؾب مَطّٔؽبِظ١َّ مَصمملحؿبؿؽبّٕؽبَضوملؿب مغؽبمملرفب مِصؿمل٥ِّ إكبسؿبزملؽبمملرفب

 ."تؽبؿؽبظمَلغملَّّٕؾبونؽب

ّٕماظؽملمملسمؼبمأولمرعسملمملنمبفملغ٥ّمإذامجمملءمرعسملمملنموإذامطؽملمملمغؾبّٔؽبطخمل    

)سّٖموج٢ّ(م:مؼمملمبمملش٨ّماًريمأضؾ٢ّم غمملدىمعؽملمملٍدمع٤ّمضؾ٢ّمربماظضملّٖة

وؼمملمبمملش٨ّماظرملّٕمأضزملّٕم،مصكملغؽملمملمغقملطّٓمأنماِّعّٕمأظّٖممؼبمػّٔهماِّؼمملمم

ماِّخريةمع٤ّمػّٔاماظرملؾملّٕماظظملسملؿمل٢ّ.

مسالعمملتمضؾ٦ّلماظضملؼمل٢ّمأومممممم مع٤ّ مغضملشمل٧ّمسالعهمل مأن مأردغممل وإذا

م مصكملغؽملممل مضؾ٦ّظ٥ّ مظػملشملمملسهملمسّٓم ماإلغلمملن محنمل معّٓى معؽملؾملممل غّٔطّٕ

موايّٕصمسػمل٧ّمإمتمملعؾملمملم مواالجؿؾملمملدمصؿملؾملممل واظضملؾمملدةمواالرتؾمملطمبؾملممل
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مسػملؿمل٥ّم مآ م)صػمل٧ّ مغؾؿملؽملممل مطمملن مصعملّٓ مظّٔا م، ماِّطؼمل٢ّ ماظ٦ّج٥ّ سػمل٧ّ

مظؿملػمل٥ّم،موأؼعملّٜم ودػمل٣ّ(مإذمدخ٢ّماظضملرملّٕماِّواخّٕمع٤ّمرعسملمملنمأحؿملممل

ماٌؽّٖر موذّٓمب مواجؿؾملّٓ موجّٓمب م، م،مم،أػػمل٥ّ ماظضملؾمملدة مؼب اجؿؾملمملدـبا

مملمسػمل٧ّماشؿؽملمملممػّٔهماِّؼمملممواظػملؿملمملظ٨ّماٌؾمملرطهملمسػمل٧ّمأضزمل٧ّموحّٕصـب

 درجهملمممغملؽملهملم.

مذؽب٨ّؿبٍءمسؽبػمَل٧ّمعؽبمملتؽبمعؽب٤ّؿب:م"مم(صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّغؾؿملؽملمملم)ضممللمو     

،مفملت٨ّمؼ٦ّمماظعملؿملمملعهملموجّٕح٥ّمؼـطملنملمدعـبممل،مصمملظرملؾملؿملّٓمؼم"سؽبػمَلؿملؿب٥ِّمماظػمل٥َّّؾبمبؽبضملؽبؽب٥ّؾب

ىملؽبماظػمل٦ّنمظ٦ّنماظّٓمم،مواظّٕؼّّمرؼّّماٌل١ّم،موع٤ّمعمملتمحمملجهبمملمبؾبضمِل

صػملؿملؽملصملّٕمط٢ّمم،ؼ٦ّمماظعملؿملمملعهملمعؾبػملؾؿملـبمملم،موػغملّٔامؼبمدمملئّٕمأسؼملممللماًري

واحّٓمعؽملمبمملمؼبمايممللماظيتمؼّٕج٦ّمأنمؼؾضملىملمسػملؿملؾملمملم،موظ٦ّمصغملّٕمط٢ّم

واحّٓمعؽملمبمملمؼبمذظ١ّمجؿملّٓـبامصؿملؼملمملمصبنملمأنمؼّٕىمغظملل٥ّمسػملؿمل٥ّموعمملمالم

صبنملمأنمؼّٕىمغظملل٥ّمسػملؿمل٥ّمسؽملّٓمظعملمملءمآم)سّٖموج٢ّ(مؼ٦ّمماظعملؿملمملعهملم

عؽملغملّٕمأومضؾؿملّّمضّٛم،موالجؿؾملّٓمأنمٌمملمأضّٓممسػمل٧ّمسؼمل٢ّمد٦ّءمأوم
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 .م)سّٖموج٢ّ(مسػملؿملؾملمملؼغمل٦ّنمسػمل٧ّماظزمل٦ّرةماظيتمضبنملمأنمؼػملعمل٧ّمآ

مأسؼملممللم      مسػمل٧ّ مععملزمل٦ّرـبا ماًمملمتهمل محل٤ّ مؼب ماِّعّٕ وظؿملّٗ

اظضملؾمملداتمع٤ّمصالةموصؿملمملمموحيملمودسمملءموذطّٕموضّٕاءةمضّٕآنم،م

ماًمملمتهملم محل٤ّ مإمنممل م، مصقلنمل ماِّع٦ّر مؼبمػّٔه مربزمل٦ّرـبا أو

عمل٦ّممب٥ّماإلغلمملنم،مصؼمل٤ّمطمملنمؼغملظمل٢ّمؼؿفمملوزمذظ١ّمإظبمط٢ّمسؼمل٢ّمؼ

ؼؿؿملؼملـبمملمصالمؼؽملؾطمل٨ّمأنمؼرتط٥ّمؼبمعؽملؿزملّٟماظشملّٕؼ٠ّمبالمسّٔرم،مإمنمملم

موؼعمل٦ّىمسػمل٧ّمغب٢ّم مؼؾػملّٞمرذّٓه مإظبمأن مبؿملّٓه مأنمؼفملخّٔ سػملؿمل٥ّ

أعّٕهم،موطّٔظ١ّمع٤ّمؼعمل٦ّممسػمل٧ّمذفملنمرمملظنملمسػمل٣ّلبمصعملريلبم،مصػملؿملفؿؾملّٓم

أنمؼ٦ّاص٢ّماًريمعضمل٥ّمإظبمأنمضبزمل٢ّمسػمل٧ّمأسػمل٧ّماظّٓرجمملتم 

ّٔاماظشملمملظنملمعقملػاًلمظّٔظ١ّم،موطّٔظ١ّمع٤ّمؼضملؼملّٓماظضملػملؼملؿملهملمعمملمداممػ

إظبمبؽملمملءمعلفّٓمأومعرملظمل٧ّمأومدارمدغمل٤ّمإلؼ٦ّاءمشريماظعملمملدرؼ٤ّمأوم

مػقملالءم مط٢ّ م، ماظضملرمل٦ّائؿملمملت مبضملّٚ مدغملمملن مأو ماظرمل٦ّارع أرظملمملل

م،م مبمملظظملؿ٦ّر مؼزملمملب٦ّا مؼبمعؽملؿزملّٟماظشملّٕؼ٠ّموأال مؼؿ٦ّضظمل٦ّا مأال سػملؿملؾمل٣ّ
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إمنمملمسػملؿملؾمل٣ّمأنمؼ٦ّاصػمل٦ّاماظضملؼمل٢ّمعمملمودضملؾمل٣ّمذظ١ّ،موطّٔظ١ّمحممللم

م٣ّماظضملػمل٣ّمأوماظظملعمل٥ّمأوماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّم.ع٤ّمؼضملػمل

مأنممممم محمملجهمل مأطـّٕ مطمملن مأجػمل٥ّ مدغممل مطػملؼملممل مأغ٥ّ ماإلغلمملن وظؿملّٓرك

ؼؾّٔلمجؾملّٓـبامأطربمؼبماًريم،مغلفمللمآم)سّٖموج٢ّ(مأنمؼ٦ّصعملؽملمملم

موالم م، معسملػملني موال مضمملظني مشري مسػملؿمل٥ّ مؼعملؾسملؽملممل مث٣ّ مصمملحللب ظضملؼمل٢ّلب

مؼؿعملؾ٢ّم موأن م، معظملؿ٦ّغني موال مصمملتؽملني موال م، معؾّٓظني موال عطملريؼ٤ّ

تؽملمملموصؿملمملعؽملمملمورط٦ّسؽملمملمودف٦ّدغمملم،موأنمصبضملػملؽملمملمؼبمخؿمملممػّٔامصال

ماظؽملمملر مع٤ّ مسؿعملمملئ٥ّ مع٤ّ ماظغملّٕؼ٣ّ مسػمل٧ّمم،اظرملؾملّٕ ماظّٓوام مؼّٕزضؽملممل وأن

مصكريماِّسؼملممللمعمملمداوممسػملؿمل٥ّمصمملحؾ٥ّموإنمض٢ّ.م،رمملسؿ٥ّ

م

م*م*م*
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