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1 

ػسف حُٔـسد ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔلخ٫ٝص ح٩ـال٬ك٤ش كال٢ كظالسحص ٓظزخ٣٘الش ٓالٖ طخز٣طالٚ حُو٣ٞالَم ًٝالخٕ ٓلٜالّٞ 

 .ح٩ـ٬ف خ٬ٍ ٛرٙ حُٔع٤سس ٓلٜٞٓخ لزخر٤خ، ك٤غ ًخٗض طِظـت حُدُٝش ا٤ُٚ ًَ ٓخ دػض حُظسٝف حُع٤خظ٤ش ُرُي

حُد٢٘٣ ُْ ٣ٌٖ ٣ٞٓخ كسًش طو٤ٔ٣ٞش ٝٗود٣ش، ُٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ طسحؿؼخص أٝ كخ٩ـ٬ف ك٢ ٓلّٜٞ حُدُٝش ُِؽؤٕ 

حخظ٫٬ص ػ٠ِ ٓعظٟٞ حُلٌس حُد٢٘٣، رَ ًخٕ طو٣ٞوخ ٧شٓخص ظ٤خظ٤شم ُٝالٞ ٝلالؼ٘خ ٓلٜالّٞ ح٩ـال٬ف حُالد٢٘٣ كال٢ 

ططِلٜالخ أ٣الش  حُٔـسد ٓوخرَ حُٔلّٜٞ ٗلعٚ ُدٟ حُٔؽخزهش ُٞؿالدٗخ رٞٗالخ ؼخظالؼخ، رالخُسؿْ ٓالٖ حُؼؼالسحص حُظال٢ ٣ٌٔالٖ إٔ

ُْٝ ٣عظوغ حُٔـسد إٔ ٣طسؽ ك٢ حٌُؼ٤س ٖٓ ح٧ك٤خٕ ػٖ زروش حُٔخل٢، ٣ٝ٘الظؾ كٌالسح د٤٘٣الخ أٝ  .ٓلخُٝش اـ٬ك٤ش

كسًش اـ٬ك٤ش رٔعٞف ٓـسر٢، رَ ًخٗض ًَ حُٔلخ٫ٝص كسد٣ش رٔخ ك٤ٜخ رؼالك حُٔلالخ٫ٝص حُلٌس٣الش حُٔؼخـالسس، 

 ٢ ذحطٜخ ك٢ حُٔؤشم ٗلعٚ حُر١ ط٘خُٝظٚ رخُللؿ ٝحُ٘ودمًخُظ٢ طلخٍٝ إٔ ط٘ظود حُ٘ؿ حُد٢٘٣ رسإ٣ش هسآ٤ٗش ظووض ٛ

٣ظعخءٍ حُزخكغ أٝ حُٔظظزالغ ُٜالرح حُٔعِعالَ ظالئح٫ ٓسًص٣الخ7 ٓالخ ٛالٞ حُعالس كال٢ ٛالرح حُـٔالٞد حُلٌالس١ حُالد٢٘٣ كال٢ 

حُٔـسد؟ ُٝٔخذح ُْ طعظوغ ًَ حُٔلخ٫ٝص إٔ طظـخٝش أٝ ططظسم ٛرح حُـدحز ُظعظؽسف ٖٓ خ٬ُٚ حُٔعظوزَ؟م ٛ٘الخ 

 غ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼٞحَٓ حُظ٢ أظٜٔض رؽٌَ ٖٓ ح٧ؼٌخٍ ك٢ طٌس٣ط ٛرح حُٞحهغ٣7ظزخدز ُِزخك

 عّٛد إٌطك اٌفىرٞ: -أ

إ ًَ حُٔلخ٫ٝص ح٩ـ٬ك٤ش حُد٤٘٣ش ٢ٛ ٓلخ٫ٝص كسد٣ش ٝٗخدزس، ٫ طسه٠ ا٠ُ ٓعظٟٞ حُلسًش ح٩ـ٬ك٤ش 

سإ٣الش، أٝ ٓالٜ٘ؾ ٣ٌٔالٖ ح٫ػظٔالخد أٝ حُظ٤خز حُ٘ود١، ٗخ٤ٛي ػٖ حُظطزه حُلخـَ ُدٟ ٛرٙ حُٔلخ٫ٝص ك٢ ؿ٤خد طخّ ُ

ػ٤ِالٚ كال٢ حُز٘الالخء حُلٌالس١ ُِؼ٤ِٔالالش حُ٘ود٣الشم ُالالرُي، كوز٤ؼالش حُٔـظٔالالغ حُٔـسرال٢ ٝر٤٘ظالالٚ حُع٤خظال٤ش ٫ طعالالٔق رالؤٕ ٣ظالالصٝد 

ح٩ٗعخٕ رآ٤ُخص ٗود٣ش خخـش ك٢ حُؽؤٕ حُد٢٘٣، ا٫ اذح ظٔق ُ٘لعٚ إٔ ٣ظؼسف أٝ ٣ظٞحـَ كٌس٣خ ٓغ ػوخكخص أخسٟ، 

 ُر١ ٝـِض ا٤ُٚ كٌس٣خ ٝاـ٬ك٤خم ُْ ٗفَ رؼد ا٠ُ حُٔعظٟٞ ح

ٕ ؿ٤خد ؿخٗذ ح٩ردحع ك٢ ٛرح حُ٘عن حُلٌس١ حُٔـسر٢ ٖٓ ؼؤٗٚ إٔ ٣ِو٢ رظ٬ُٚ ػ٠ِ ٓعظوزَ ٛرح حُلٌس ًٔخ أ

ُٔعالالخز ٝحهالالغ حُلٌالالس ح٩ظالال٢ٓ٬ حُٔؼخـالالس  كالال٢ حُز٘الالخء، ٝكالال٢ حُلالالٞحز ٓالالغ حُالالرحص هزالالَ حُلالالٞحز ٓالالغ ح٥خالالسم ٝحُٔظظزالالغ

ٝحُٔـسر٢ ٓ٘ٚ ػ٠ِ ٝؿٚ حُطفالٞؾ، ٣ـالد ٗلعالٚ أٓالخّ ٗعالن كٌالس١ د٣٘ال٢ ًالخٕ ٫ٝ ٣الصحٍ حُظو٤ِالد أكالد أٛالْ زٝحكالدٙ 

ٝحُطو٤الس كال٢  ح٧ظخظ٤ش، ٝأًزس ح٤ُِٜٖٔٔ ُِؼوَ حُٔعِْ ػ٠ِ ٓطظِق حُٔعالظ٣ٞخص، ٝػِال٠ حٓظالدحد حُلوالذ حُظخز٣ط٤الشم

كال٢ حٌُؼ٤الس ٓالٖ ح٧ك٤الخٕ ػِال٠ حُطالسٝؽ ػالٖ ح٩نالخز ٝحُمالٞحره ٝحُوٞحػالد حُٔلالددس ٛرح حُ٘عن حُد٢٘٣ أٗٚ ُْ ٣ـسإ 

ظِلخ، زؿْ هفٞزٛخ حُٔؼسك٢ ٝٗعز٤ظٜخ حُزؽالس٣شم كٌالخٕ ٛالرح حُلٌالس حُالد٢٘٣ رؽالٌَ أٝ رالآخس ٓـالسد ٜٛٔٔالخص طظِال٠، 

 ٝٓـسد حؿظسحز ُِٔخل٢ حُٔٔـد ك٢ حُرحًسس ح٩ظ٤ٓ٬ش دٕٝ كلؿ أٝ ٗودم



 

  

 

ٔؼخدُالش ٛالٞ هفالٞز حُلٌالس ح٩ظال٢ٓ٬ حُٔؼخـالس ػِال٠ اٗظالخؽ ٓ٘ظٞٓالش ٓؼسك٤الش ٣ٝزو٠ حُلدع ح٧رسش ك٢ ٛالرٙ حُ

طعظـ٤ذ ُٔوخُذ كجخص ٗٔض ٝطوٞزص ك٢ هِالذ حُظلال٫ٞص ح٫هظفالخد٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤الش ٚطظ٬ءّ ٝٓظوِزخص حُؼفس، 

ٝحُؼوخك٤الش، حُظال٢ ؼالٜدٛخ حُؼالخُْ حُٔؼخـالسم ًٔالخ ػـالص أ٣مالخ كال٢ حٌُؼ٤الس ٓالٖ ح٧ك٤الخٕ ػالٖ طلو٤الن اٗعالخ٤ٗش ح٩ٗعالخٕ، 

 .ظظـخرش ُٔوخُزٚ ك٢ طلو٤ن حُظٞحـَ حُلمخز١ ٓغ حُؼفس ٝٓطظِق ٓوخُزٚٝح٫

 ش١ٌّٛخ اٌفىر: -ة

اٌزددن٠ٓ " إ خوالالٞزس حُلٌالالس حُالالد٢٘٣ حُالالر١ ٣٘ؽالالؤ كالال٢ أكمالالخٕ حُظو٤ِالالد طظـِالال٠ ك٤ٔالالخ ٣ٌٔالالٖ إٔ ٣فالالوِق ػ٤ِالالٚ رالال 7

ًَ ٓخ ٛٞ رؽالس١، ٛرح حُظد٣ٖ حُر١ ٣وزك ػ٠ِ ٓ٘خك٢ حُل٤خس، ك٤لُٜٞخ ا٠ُ أٓٞز ٓودظش طظؼخ٠ُ ػ٠ِ  ."اٌشٌّٟٛ

ٝطم٤غ رالرُي ـال٤سٝزس حُظالخز٣ا ٝحُال٘لط ح٩ٗعالخ٤ٗش ٝكسًالش حُٔـظٔالغ، ٤ُعالظٔس اٗظالخؽ حُٔخلال٢ كال٢ ـال٤ؾ رٔعالٞف 

ؿد٣دس طْٞٛ حُ٘خض رؤٕ كسًش حُظخز٣ا ٢ٛ كسًش طؼٞد ا٠ُ حُٔخل٢، ٫ٝ طعظؽسف حُٔعالظوزَم اٜٗالخ حُٔوُٞالش ٗلعالٜخ 

١ ٣لف٢ ػ٠ِ حُ٘خض أٗلخظْٜم ٝرٜرح، ٌٕٗٞ هد كٌٔ٘الخ حُسح٤ٓش ا٠ُ اخمخع ًَ ؼ٢ء ُِظد٣ٖ رٔلٜٞٓٚ حُؽ٢ُٞٔ حُر

ػ٠ِ حُد٣ٖ رخ٤ٜٗ٫خز حُظخّ ٖٓ ك٤الخس حُ٘الخض، كال٤ٖ طظ٘الخهك حُٔلالخ٤ْٛ ٝحُٔؼالخ٢ٗ ٝحُٔوخـالد ٝح٧كٌالخّ، ك٤ٔالٞص حُالد٣ٖ 

 رخػظزخزٙ لل٤ش ٖٓ للخ٣خ حُظعِه حُزؽس١ حُر١ طؽخزى ك٤ٚ ر٤٘خص حُٔئظعش حٌُٜ٘ٞط٤ش رٔطظِق ٓعظ٣ٞخطٜخم

 فخ إٌص١خ:١ّٕ٘خ اٌضمب -ط

الالط  ُالالٚ ٓالالٖ ٗفالالٞؾ د٤٘٣الالش،  الالَ كوٜالالخء ح٧ٓالالش  ٫ٝ ؼالالي إٔ ٛالالرح حٌُالال٬ّ ظالال٤زو٠ ٗظس٣الالخ، اذح ُالالْ ٗسكوالالٚ رٔالالخ أ ظي

ف كال٢   ٞ ٝٓ٘ظسٝٛخ، ٣عظِٜٕٔٞ ٜٓ٘خ ٓخ ٣ٌسض ح٧شٓالش رالدٍ طلس٣ـٜالخ، دٕٝ نالسف أ١ رالد٣َ كمالخز١ ٣ٌٔ٘الٚ إٔ ٣ِف ال

خٕ حػظزالخزٙ رؼالد إٔ كسٓظالٚ ٓ٘الٚ ظالِوش حٌُٜ٘الٞص ح٧كن رزٞحدز طـ٤٤س كو٤و٤ش؛ كخ٩ـ٬ف ٜٓ٘ؾ ٓظٌخَٓ ٣ؼ٤الد ُ٪ٗعال

رخظْ حُد٣ٖ، ٫ٝ اـ٬ف رؼ٤دح ػالٖ حُز٤٘الخص حُٔئظعالش ُِلٌالس، ٝٛال٢ ٗفالٞؾ حُالد٣ٖ ٗلعالٜخم ُٝ٘زوال٠ ٓالغ ٗالؿ ًالخٕ 

 ٓفدز اُٜخّ ُِؼو٤ِش حُعِل٤ش، ٤ُطِن ٝحهؼخ كٌس٣خ طٌسظض ك٤ٚ أشٓش حُظو٤ِد ٝحُٔرٛز٤ش7

"خ١ر إٌبش لرٟٔ صُ اٌدي٠ٓ ٠ٍدُٛٔٙ صدُ  حُ٘ز٢ )ؾ( هخ7ٍزٟٝ حُزطخز١ ٝٓعِْ ػٖ ػزد هللا رٖ ٓعؼٞد ػٖ 

ماٌي٠ٓ ٠ٍُٛٔٙ"
1

 

ٝهغ حُط٬ف ك٢ كْٜ ٛرح حُلد٣غ، كظ٠ ٖٓ هز٤َ ٖٓ ْٛ ٓ٘ظٕٔٞ ُفِذ حُظٞؿٚ حُعالِل٢ حُعال٢٘، ٛالرح حُطال٬ف 

طٔلٞز كٍٞ حُط٤س٣ش حُٔرًٞزس ك٢ حُلد٣غ َٛ ٢ٛ ُٔـٔٞع ح٧ٓش حُظ٢ ػخؼالض كال٢ طِالي حُوالسٕٝ، أّ ط٘وزالن ٛالرٙ 

                                                           
1
 (63/3200(، ٝٓعِْ ك٢ ًظخد كمخثَ حُفلخرش )ح١ُٝٞ٘ 4/0323زٝحٙ حُزطخز١ ك٢ ًظخد كمخثَ أـلخد حُ٘ز٢ )حُلظق  -



 

  

 

س٣ش ٝطعس١ ػ٠ِ ًَ كسد ػ٠ِ كدس ػخغ آٗرحى؟ كرٛذ حُـٜٔٞز ا٠ُ إٔ حُط٤س٣ش ٓظلووالش كال٢ ٓـٔالٞع أكالسحد حُط٤

ح٧ٓش، ٝذٛزض نخثلش ا٠ُ إٔ ٛرٙ حُط٤س٣ش ٢ٛ ُٔـٔٞع ح٧ٓش، ٫ٝ طعس١ ػ٠ِ ح٧كسحد
2
 م

ٝحُوٞحػد، ُٝؼالَ أًزالس ٓٞؿالٚ ُٜالرح  كخٌُؼ٤س ٖٓٔ طز٘ٞح حُظٞؿٚ حُعِل٢ ًخٗٞح ٓظؤػس٣ٖ رٔـٔٞػش ٖٓ حُظؤـ٬٤ص

حُلٌس أٝ حُؼوَ ٛٞ حُ٘ؿ
3

م كل٢ حُظٞؿٚ حُعِل٢ ٫ ٌٓخٕ ُِؼوَ خخزؽ حُ٘ؿ أٝ حُسٝح٣الش رؽالٌَ ػالخّم ٝرالرُي حؿظ٤الَ 

حُؼوَ ٝأر٤الدص ًالَ حُٔالرحٛذ حُٔسطزوالش رالٚ، اُال٠ حُلالد حُالر١ ٣فالل٠ ج ًالَ ٓالٖ طـالسأ ػِال٠ كٜالْ حُال٘ؿ خالخزؽ حُز٤٘الش 

"خبٌدن ثدٓ دجدن ل اٌمطدرٞ لزدً اٌغمدن ٠دَٛ د١دن  ْ ك٤ٔخ ٣س٣ٝالٚ حرالٖ ًؼ٤الس أ7ٕحُ٘ف٤ش، ًٔخ كؼِٞح رخُـؼد رٖ دزٛ

األضؾٝ ثبٌىٛفخ، ٚذٌه أْ خبٌنا خطت إٌبش فمبي فدٟ خطجزدٗ رٍده: أ٠ٙدب إٌدبش ا ضدؾٛا ٠مجدً ل ضدؾب٠بوُ، 

ل دّدب  فئٟٔ ِضؼ ثبٌغمن ثٓ درُ٘، إٔٗ زدُ أْ ل ٌدُ ٠زذدي إثدرا١ُ٘ خٍد١ل، ٌٚدُ ٠ىٍدُ ِٛضدٝ رى١ٍّدب، رمدبٌٝ

٠مٛي اٌغمن دٍٛا وج١را. صُ ٔسي فيثؾٗ فٟ أصً إٌّجر"
4
  م

ظالالخروخ كالالٍٞ همالال٤ش حُظو٤ِالالد ٝحُٞهالالٞف ػ٘الالد رٞحرالالش حُٔخلالال٢ ًٜ٘خ٣الالش ُِظالالخز٣ا ػ٘الالد حٌُؼ٤الالس ٓالالٖ  ٓالالخ أػزظ٘الالخٙ ًالالَ إ

ٖٓ كسحؽ، رَ ًخٕ ٣عظو٢ ٓؼخزكٚ ٝطفٞزحطٚ ٖٓ ر٤٘ش ٗفال٤ش ؿؼِالض  ٓ٘ظس١ حُلٌس حُد٢٘٣ حُٔؼخـس ُْ ٣ٌٖ ٓ٘ز٤٘خ

ٝرخُظخ٢ُ، كالخٍٝ ٛالرح حُلٌالس إٔ ٣ـِالن ًالَ ٓ٘خكالر حُؼوالَ ١٧ طفالٞز أٝ ٓ٘ظ٠ٜ حُط٤س٣ش ٓظـعدس ك٢ حُوسٕٝ ح٠ُٝ٧م 

كٌس ٣طخُق ٓخ حظظوسص ػ٤ِٚ ٓالرحٛذ حُوالدٓخء أٝ طٞؿٜالخطْٜم كلعالذ ٓ٘وِوالخص ٛالرح حُلٌالس كخُفاللخرش ٓؼِالٞح حُلِوالش 

٠ُٝ حُٔظفِش ر٤٘زٞع حُ٘زٞس ٝطؼخ٤ُْ حُسظخُشم ًٔخ ًخٕ حُظخرؼٕٞ ٣ٔؼِٕٞ حُلِوش حُؼخ٤ٗش ٖٓ ذُالي حُظالخز٣ا حُٔؽالسمم ح٧

ًٝخٗض حُلِوش حُؼخُؼش ٖٓ ٛالرٙ حُعِعالِش ٛال٢ كِوالش أطزالخع حُظالخرؼ٤ٖ، رخػظزخزٛالخ ٗووالش طلالٍٞ كال٢ حُظالخز٣ا ح٩ظال٢ٓ٬، 

كعذ طفٞزْٛم ٝا٣رحٗخ رخٗظٜخء ٓسكِش حُفلخء حُلٌس١ ٝحُلوسس حُ٘و٤ش
5
 

إ ًالالَ ٓالالخ ذًالالسٝٙ ح٥ٕ كالالٍٞ ٛالالرٙ حُلِوالالخص حُالالؼ٬ع، ٫ ٣ـؼالالَ أهالالٞحُْٜ ٫ ط٘الالخهػ، ٫ٝ ٓالالٞحهلْٜ ٝحؿظٜالالخدحطْٜ 

ـالالخُلش ٌُالالَ شٓالالخٕ ٌٝٓالالخٕ ًٔالالخ ٣س٣الالد إٔ ٣و٘ؼ٘الالخ ٓلٌسٝٗالالخ، ٫ٝ إٔ ٗوزالالغ كالال٢ ٗعالالوْٜ دٕٝ أ١ حٗلظالالخف ػِالال٠ حُالالدزض 

 :ح٩ٗعخ٢ٗ رؼِٞٓٚ ٝٓؼخزكٚ حُٔظوٞزسم ٝذُي ٨ُظزخد حُظخ٤ُش

إٔ حُوسإٓ حٌُس٣ْ ُالْ ٣٘الصٍ اُال٠ نخثلالش دٕٝ نخثلالش، أٝ ؿال٘ط دٕٝ ؿال٘ط، ٝأػِالٖ ػخ٤ُٔظالٚ ُِ٘الخض ؿ٤ٔؼالخ،  -

"ِٚددب أرضددٍٕبن إف وبفددخ ٌٍٕددبش ع١ّمددب"كوالالخ7ٍ 
6

م ٝخخنالالذ حُؼوالالٍٞ رٔطظِالالق ٓعالالظ٣ٞخطٜخ رؼالالدّ حُظؼِالالن رخ٥رالالخء 

"أفٍُ ٠دنثرٚا اٌمدٛي أَ ح٩ٗعخ٤ٗش7 ٝح٧ظ٬ف، ٝٝؿٜٜخ ُؼ٤ِٔش حُظدرس ٝحُظلٌس ك٢ ًَ ٓخ ٖٓ ؼؤٗٚ إٔ ٣سه٠ رخُل٤خس 

                                                           
2
 4/1، 6166/6666، طلو٤ن ػزد حُؼص٣ص رٖ رخش، دحز حُٔ٘خز، فزؼ اٌجبرٞ شرػ صؾ١ؼ اٌجذبرٞحُؼعو٢ٗ٬، حرٖ كـس،  -

3
 66، ؾ 6662، حُٔسًص حُؼوخك٢ حُؼسد، ر٤سٝص، حُوزؼش ح٠ُٝ٧، إٌص اٌطٍطخ اٌؾم١مخأرٞ ش٣د، ٗفس كخٓد،  -

4
 ، طسؿٔش حُـؼد رٖ دز6ْٛ، ؽ 6165/6665، 2، دحز حُلد٣غ، ناٌجنا٠خ ٚإٌٙب٠خحرٖ ًؼ٤س، اظٔخػ٤َ حُدٓؽو٢،  -

5
 63، ؾ 6136/3333، ، دحز حُلٌس حُٔؼخـس، ر٤سٝص، اٌطٍف١خ ِرؽٍخ ز١ِٕخ ِجبروخحُزٞن٢، ٓلٔد ظؼ٤د زٓمخٕ -

6
 35ظٞزس ظزؤ ح٣٥ش  -



 

  

 

معددبمُ٘ ِددب ٌددُ ٠ددمد ألثددبمُ٘ األٌٚدد١ٓ"
7
م"وزددبة أٔسٌٕددبٖ إ١ٌدده ِجددبرن ١ٌددنثرٚا أل٠برددٗ ١ٌٚزدديور أٌٚدد ٛا األٌجدد بة" 

8
 

كخُظدرس ٛٞ دػٞس ٩ن٬م حُؼ٘خٕ ُِظل٤ٌس، ٤ُصدحد ح٩ٗعخٕ ه٘خػش رٔخ ٣ئٖٓ رٚ أٝ ٣ظز٘الخٙ، ك٤ظزالغ ٓالخ ٣الدٍ ػِال٠ حُلالن، 

٣ٌٕٝٞ ظز٬٤ ٧خر حُؼزالسس، ًٝالَ ٛالرح ٣٘الخك٢ حُظو٤ِالد ٝحُـٔالٞد ػِال٠ أهالٞحٍ حُعالِق رؽالٌَ ػالخّ، ٣ٜٝد١ ا٠ُ حُسؼد، 

م"فبدزجرٚا ٠ب أٌٟٚ األثصبر"ٝحُوسإٓ حٌُس٣ْ ٣و7ٍٞ 
9
  

ٓعالالظِصٓخص ٝحهؼ٘الالخ ٛالال٢ كالالن ٓالالٖ كوٞه٘الالخ حُظالال٢ ٣ـالالذ إٔ ٗلٌالالس ك٤ٜالالخ، ٝكالال٢ ظالالزَ ح٫زطوالالخء رٜالالخ اُالال٠ حٌُٔخٗالالش  -

ٝرخُظالخ٢ُ، ُالْ ٣ؼالد أ١ ٓعالٞؽ ٧ٕ ٗعالظـِذ كالَ  .حُل٤الخس إٔ ٣فالَ ا٤ُٜالخحُٔسٓٞهش، حُظ٢ ٣عؼ٠ ًالَ اٗعالخٕ كال٢ ٛالرٙ 

همخ٣خٗخ، ٖٓ أٗخض ًخٗض ٗظسطْٜ ٓز٤٘ش ػ٠ِ ٝحهؼْٜ حُظخز٣ط٢ ٝحُــسحك٢م ًٝخٗض ظوٞكْٜ حُٔؼسك٤الش ٫ طعالظٞػذ 

  نز٤ؼش حُل٤خس حُٔؼخـسس رٌَ طـ٤ِخطٜخم

س رخُصٓالخٕ ٝحٌُٔالخٕ ٝحُؼوخكالش، ٝٛالٞ كْٜ حُفلخرش ٝحُظخرؼ٤ٖ ٝطخرؼ٤ْٜ ُِد٣ٖ ػٔٞٓخ كْٜ ٗعالز٢ رؽالس١ ٓظالؤػ -

ٓـسد اكسحشحص طؼخِْٜٓ ٓؼالٚ ًٔالخ ٛالٞ كالخٍ ؿ٤ٔالغ حُ٘الخض كال٢ ح٧زق، ٝك٤الٚ حكظٔالخٍ حُطوالؤ ٝحُفالٞحدم ُالرُي، ٫ 

٣ٌٖٔ إٔ ٣فزق حُلْٜ حُزؽس١ ظـ٘خ طوزالغ ك٤الٚ أكٌخزٗالخ، ٜٓٔالخ ًخٗالض ٗظسط٘الخ اُال٠ ٛالرح ح٫طـالخٙ أٝ ذحىم كالخُؼزسس رٔالخ 

  ؼش، ٫ رخ٫ُظصحّ رلسك٤ش أٝ ظًِٞخص ٓؼ٤٘شم٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣لون اٗعخ٤ٗظ٘خ حُمخث

خ٤س٣ش ح٧ْٓ طٌٕٞ رٔودحز ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ طلووٚ ُ٪ٗعالخٕ، ٝروالدز ح٫ظالظـخرش ُٔوخُزالٚ حُلٌس٣الش ٝح٫ؿظٔخػ٤الشم  -

"ٌٚزىٓ ِٕىُ أِخ ٠ندْٛ إٌٝ اٌذ١ر ٠ٚمِرْٚ ثبٌّمرٚف  ٤ُٝعض خ٤س٣ظٜخ ٓسطزوش رعزوٜخ ك٢ حُصٓخٕ أٝ حٌُٔخ7ٕ

ئه ُ٘ اٌّفٍؾْٛ"٠ْٕٚٙٛ دٓ إٌّىر ٚأٌٚ
10

م كٌَ ٖٓ حُظصّ رؽسٝن حُط٤س٣ش ظٞحء ػخغ ك٢ ػفس حُعالِق، أٝ 

٤ سحمً ٝرخُظخ٢ُ كخُط٤س٣ش حُٔرًٞزس ك٢ حُلد٣غ حُٔظؤػس رخُ٘ظس٣ش حُٔؽخز ا٤ُٜخ ظخروخ، ُٖ  ك٢ ػفس حُطِق، ظ٤ٌٕٞ خ 

دٝحػالال٢ حُطٔالالٍٞ  طٌالٕٞ دُالال٬٤ ػِالال٠ ح٫ٗلزالالخض كالال٢ كسك٤الالش حٌُِٔالالخص حُظالال٢ ٗوالن رٜالالخ حُعالالِق، ُٝالالٖ طٌالالٕٞ دحػ٤الالخ ٓالالٖ

  .ٝحُـٔٞد حُلٌس١ ٝحُد٢٘٣

 كٔخ ٛٞ ٣خ طسٟ ٓلّٜٞ ح٩ـ٬ف؟م

                                                           
7
 35ظٞزس حُٔئٕٓ٘ٞ ح٣٥ش  -

8
 36ظٞزس ؾ ح٣٥ش  -

9
 3ظٞزس حُلؽس ح٣٥ش  -
10
 663ظٞزس آٍ ػٔسحٕ ح٣٥ش  -



 

  

 

2

 ِفَٙٛ اإلصلػ: -أ

٣ؤط٢ ح٩ـ٬ف ك٢ حُوسإٓ ك٢ ٓوخرَ حُلعخد ك٢ حٌُؼ٤س ٖٓ ح٣٥خص؛ كخ٩ـ٬ف ٛٞ ًَ ػ٤ِٔش طعالظٜدف ٓالخ كعالد 

"ٚف رفطدنٚا فدٟ األرب ثمدن  حؿظٔالخػ٢ أٝ ػوالخك٢ أٝ د٣٘ال7٢ٖٓ أؼ٤خء، ظٞحء طؼِن ح٩ـ٬ف رٔالخ ٛالٞ ظ٤خظال٢ أٝ 

إصددلؽٙب"
11

؛ كالالخ٧زق ٓلٜالالّٞ ٌُالالَ ٓالالخ ٣لٔالالَ رالالرزس ح٫ظالالظوسحز كٞهالالٚ، ٝحُلعالالخد ك٤ٜالالخ ٣٘الالخك٢ ػ٤ِٔالالش ح٩ـالال٬ف 

"ٚإْ خفزُ شمبق ث١ّٕٙب فبثمضٛا ؽىّب ِٓ أٍ٘ٗ  ٣ٝعظٞؿزٜخ أ٣مخم ٝحُؼ٬هخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ططمغ ُ٘لط حُٔ٘ون7

٠ر٠ددنا إصددلؽب ٠ٛفددك ل ث١ّٕٙددب" ٚؽىّددب ِددٓ أٍ٘ٙددب إْ
12

، ٝحُع٤خظالالش هالالد طلالالسم، ٝحُؼوخكالالش هالالد طلالالسمم ُٜالالرح ٝؿالالذ 

م: "ٚإْ طبئفزبْ ِٓ اٌّؤ١ِٕٓ الززٍٛا فمصٍؾٛا ث١ّٕٙب"ح٩ـ٬ف
13

 

هد ٣ظٖ حُزؼك رؤٕ ح٩ـ٬ف ٛٞ طـ٤٤س ٢ًِ ك٢ حُز٤٘خص حُٔئظعش ٝطزد٣َ ُٔؼالخُْ حُؽال٢ء، ٌُٝ٘الٚ كال٢ حُلو٤والش 

حُطَِ دٕٝ كخؿش ا٠ُ طـ٤٤س ؿرز١، ًٝؤٗٚ ػ٤ِٔش ط٤٤ٌق ٓسك٤ِش طعظٞؿزٜخ لسٝزحص ٛٞ ٝلغ ح٤ُد ػ٠ِ ٌٓخٖٓ 

"إْ أر٠ن إف اإلصدلػ ِدب اضدزطمذ" حُٔسكِش، ُٜرح هخٍ حُوسإٓ ػ٠ِ ُعخٕ ؼؼ٤ذ7
14

م كؼ٤ِٔالش ح٩ـال٬ف ٫ ٣ٌٔالٖ 

ٚ ٝحٗعـخْٜٓ ٓالغ إٔ طٌٕٞ ا٫ ك٢ كدٝد حُٔعظوخع، كظ٠ ٣ظٞحكن ًَ ٛرح ٓغ حُز٤٘ش حُلٌس٣ش ُِ٘خض، ٣ٝعَٜ طوزِْٜ ُ

نسٝكخطٚم ٝحُ٘خ س ُؼ٤ِٔخص ح٩ـ٬ف، ٣ـد ك٤ٜالخ ٛالرح حُزؼالد، اذ طالٜ٘ك حُـٜالخص حُٔ٘خٝثالش ٝحُٔعالظل٤دس ٓالٖ حُٞلالغ 

دٝٓخ ُظوّٞ رؼٞزس ٓمخدس، ٛدكٜخ حُزوخء ػ٠ِ حُٞلغ حُوخثْ طعظطدّ ك٤ٜخ ًَ ح٧دٝحصم ٝهد أؼخز حُوسإٓ حٌُالس٣ْ اُال٠ 

٤ُط حظٔخ، رودز ٓخ ٛٞ ٓلّٜٞ ٌَُ اٗعخٕ ٣عؼ٠ ُظس٤ْٓ حُلعخد حُوالخثْ  ك٢ حُوسإٓ" صبٌؼ"ٛرح حُٔؼو٠، اذ إٔ ُلظ 

لجدً ٘ديا  ٠دب صدبٌؼ لدن وٕدذ ف١ٕدب ِرعدٛالدبٌٛا " ك٢ ٓـظٔغ أٝ كٌس أٝ ػوخكش، دٕٝ حُ٘ظس اُال٠ حٌُٔالخٕ أٝ حُصٓالخ7ٕ

"أرٕٙبٔب أْ ٔمجن ِب ٠مجن ألثبؤٔب ٚإٕٔب ٌفٟ شه ِّب رندٛٔب إ١ٌٗ ِر٠ت
15

ٝحُٔظالسك٤ٖ م كفخُق ُالٖ ٣٘ظظالس ٓالٖ حُٔال٨ 

الالْٜ٘ ح٩ػالال٬ّ حُع٤خظالال٢ ٝحُالالد٢٘٣ ٝحُٔ٘الالخرس حُٔالالؤؿٞزس، ا٫ إٔ ٣وٞٓالالٞح رٔالالخ أـالالزق ٣عالال٠ٔ رالالخُؼٞزس  ٝكظالال٠ ٓٔالالٖ دؿي

 حُٔمخدس، ٣ٝلخكظٞح ػ٠ِ حُظٞحشٗخص حُوخثٔش حُظ٢ طعٔق ُْٜ رخ٫ظظلٞحذ ػ٠ِ ٓودزحص حُ٘خض ٝػسٝحطْٜم

د ػ٠ِ ٌٓخٖٓ حُطَِ ٝحُلعخد ك٢ حُؽ٢ء، اذٕ، كٔلّٜٞ ح٩ـ٬ف ٛٞ ٓلّٜٞ ؼخَٓ ٣٘ظؾ ػٖ ازحدس ك٢ ٝلغ ح٤ُ

ظٞحء ًخٕ ػوخك٤خ أٝ كٌس٣خ أٝ ظ٤خظ٤خ أٝ حؿظٔخػ٤خم كٔخ ٢ٛ أْٛ ٓؼ٤وخطٚ ػ٠ِ ٓعالظٟٞ حُؽالؤٕ حُالد٢٘٣ رالخُٔـسدم ٛالرح 

 ٓخ ظ٘لخٍٝ ح٩ؿخرش ػ٘ٚ ك٢ ٓخ طزو٠ ٖٓ ٓزخكغ ٛرح حُٔٞلٞعم

                                                           
11
 23ظٞزس ح٧ػسحف ح٣٥ش  -

12
 02ظٞزس حُ٘عخء ح٣٥ش  -

13
 6ظٞزس حُلـسحص ح٣٥ش  -

14
 55ظٞزس ٛٞد ح٣٥ش  -

15
 33ظٞزس ٛٞد ح٣٥ش  -



 

  

 

 ٚؽنح اٌّي٘ت: -ة

ٙ ٓفزٞؿخ ك٢ ؿخُزٚ رخُوخرغ حُٔرٛز٢ حُٔخ٢ٌُ كال٢ حُلوالٚ، إ حُ٘خ س ك٢ حُ٘ع٤ؾ حُد٢٘٣ حُٔـسر٢، حُسظ٢ٔ ٣ـد

ٝرخُؼو٤دس ح٧ؼؼس٣ش ك٢ حُـخٗذ حُلٌس١ حُؼود١، الخكش ا٠ُ نس٣وش حُـ٤٘د ك٢ حُعِٞى ًٔخ حزطآٛالخ حُ٘ظالخّ حُسظال٢ٔ 

حُٔـسر٢، ٝؼسكظٜخ ٓ٘ظٞٓش حرٖ ػخؼس حُلو٤ٜش ٝٛٞ أكد كوٜخء حُٔخ٤ٌُش ك٢ حُوسٕ حُؼخ٢ٗ ػؽالس ٝٓالٖ دك٘الخء ٓد٣٘الش 

 حُٔـخٝزس ُِؼخـٔش حُسرخن ك٤ٖ هخٍظ٬
16
7 

 طر٠مخ اٌغ١ٕن اٌطبٌهٚفٟ  ***فٟ دمن األشمرٞ ٚفمٗ ِبٌه 

 ٓالغ حُع٤خظالخص، ًالَ ػ٘الٚ طلالد ُالْ ن٣ِٞالش ػٜالٞد ٓ٘الر حُٔـسر٤الش، رخٌُِٔٔالش حُعخثد حُسظ٢ٔ حُد٢٘٣ حُ٘ٔه ٛٞ ٛرح

 حُوالالخرغ ٛالرح ٓالٖ رالخُسؿْ أٗالٚ ر٤الدم ٛ٘الخى أٝ ٛ٘الخ ح٧ه٤ِالخص رؼالك أٝ حُؼِٔخ٤ٗالش، حُظ٤الخزحص رالخه٢ ػِال٠ حٌُِال٢ حٗلظخكٜالخ

 ٓ٘الر حُعالِل٢ حُٔالرٛذ ٝحٗظؽالخز حُعالؼٞد٣ش، حُؼسر٤الش حٌُِٔٔالش ػ٠ِ حُٔـسر٤ش حٌُِٔٔش حٗلظخف ًخٕ كود حُد٢٘٣، حُسظ٢ٔ

 أكالد حُٞٛالخد ػزالد رالٖ ٓلٔالد أـالٍٞ ًخٗالض ظالِل٢ ٝٛالخر٢ كٌالس زٝحظالذ ُظؽالٌَ كو٤و٤الش ٗٞحس ظ٤ِٔخٕ، ح٠ُُٞٔ ػٜد

 حٓظالدحدح حُٞٛالخد ػزالد رالٖ ٓلٔالد كٌالس إٔ حػظزسٗالخ ٓالخ اذح ط٤ٔ٤الش، حرالٖ ح٩ٓالخّ أـالٍٞ رخ٧كسٟ أٝ ح٧ظخظ٤ش، زًخثصٙ

 م حُدزؿخص ٖٓ ردزؿش حُـٞش٣ش ه٤ْ ٝحرٖ ط٤ٔ٤ش حرٖ ُٔدزظش نز٤ؼ٤خ

إ خوالالٞزس ٝكالالدس حُٔالالرٛذ طظٜالالس ٬ٓٓلٜالالخ ٓالالٖ ؿٜالالش كالال٢ حُظ٘ٔالال٤ه حُٔوفالالٞد، ٝإ ًالالخٕ ؿخُالالذ حُٔـخزرالالش ٫ 

ح٧ؼالالؼس١ أٝ حُـ٤٘الالد١، ٝٓالالٖ ؿٜالالش أخالالسٟ كالال٢ ؿ٤الالخد ؿخٗالالذ ح٩رالالدحع ٣ؼسكالالٕٞ ؼالال٤جخ ػالالٖ حُٔالالرٛذ حُٔالالخ٢ٌُ أٝ 

هٞحٓالٚ ح٩ٗعالخٕ، ٝٓآُالٚ ح٩ٗعالخٕ أ٣مالخم ٝحُطو٤الس كال٢ ٛالرح حُؼٔالن حُالر١  ٝحُٔعخٛٔش حُلؼخُش ك٢ ر٘خء ـسف اٗعالخ٢ٗ

حُلمخز١  اذح ؿخد ؿخٗذ ح٩ردحع ٝحُٔؽخزًش، أـزل٘خ أٓخّ اؼٌخ٤ُش كو٤و٤ش طظٔؼَ ك٢ حُعوٞن أؼسٗخ ا٤ُٚ، ٛٞ أٗٚ

  .طظِق ٓعظ٣ٞخطٚ حُؼ٤ِٔش ٜٓ٘خ ٝؿ٤س حُؼ٤ِٔشرٔ

ٝحٓظدحدحطٚ حُوس٣زش ٝحُزؼ٤دس، ٝٗلٖ ٗؼ٤ػ ك٢ ٝحهؼ٘الخ حُٔؼخـالس طـ٤ِالخص ٛالرٙ ح٧شٓالشم  ٛرح حُـخٗذ ُٚ خوٞزطٚ

ح٥خس، ٝطل٤صص ٧ـُٜٞخ ٝهٞحػدٛخ ٝلالٞحروٜخ، ٫ٝ شحُالض  ٛرٙ حُؼوخكش حُظ٢ ظدص أرٞحد حُلٞحز ٓغ حُرحص ٝٓغ

٣س٣د كالظق أرالٞحد ح٧ٗعالخم حُلٌس٣الش حُد٤٘٣الش حُٔطظِلالش، ٝطلـالْ إٔ طظٞحـالَ  ك٢ ٝؿٚ ًَ ٖٓطفس إٔ طولَ ح٧رٞحد 

 .ٓل٤وٜخ حُطخزؿ٢ ٝحُدحخ٢ِ ػ٠ِ كد ظٞحء رؽٌَ ا٣ـخر٢ ٓغ

خ٬ٍ ح٧نس ٝحُمٞحره ٝحُوٞحػالد حُٔلالددس ظالِلخ، ٣الدكغ ر٘الخ اُال٠  ًَٝ ٛرح حُز٘خء دحخَ ٛرح حُ٘عن حُٔ٘ـِن، ٖٓ

اؼالسحم  ًُِّ٘خ ا٣ٔخٕ روفٞز حُٔؼسكش حُد٤٘٣ش، ٝٗعز٤ظٜخ حُزؽس٣شم ًٔخ ًِٝ٘خ أَٓ كال٢حُؽخثي، ٝ ٓوخزرش ٛرح حُٔٞلٞع

ًَ حُظل٫ٞص حُظ٢ ؼٜدٛخ  ـزق ؿد٣د، ٣عظـ٤ذ ك٤ٚ حُلٌس حُد٢٘٣ حُٔؼخـس ُٔوخُذ كجخص ٗٔض ٝطوٞزص ك٢ هِذ

 وظٜالخ؟م ٌُٝالٖ هزالَ أ٢ٕٛ أْٛ ٓظخٛس ٛرٙ حُؼوخكش؟ ٝٓخ ٢ٛ حُعزَ حٌُل٤ِش ٬ُٗؼظخم ٓالٖ زر اذٕ ٓخ .حُؼخُْ حُٔؼخـس

                                                           
16
 " ُؼزد حُٞحكد رٖ ػخؼسماٌّرشن اٌّم١ٖٓٓ حُٔ٘ظٞٓش حُلو٤ٜش حُٔعٔخس " ٓوظوق -



 

  

 

ػِال٠ هالخزة  ٗطٞق ؿٔخز ٛرح حُٔٞلٞع ٫ رد ُ٘خ ٖٓ ٝهلش ٓٞؿصس ٗسـد ٓالٖ خ٬ُٜالخ رؼالك ٓالخ ٣ٌٔالٖ إٔ ٣ؼٌالس

 :ـلٞ كٜٔٚ ك٘وٍٞ

حُظزعال٤و٤ش ُٜالخ،  ، ٝحُظ٢ طٔؼِٜخ ٝكدس حُٔرٛذ ًٔخ ٗظفٞزٛخ، طظـخٝش طِي حُ٘ظالسس"اٌش١خ ٚاٌّر٠ن"إ ػوخكش 

طالسطزه رخُـخٗالذ حُلوٜال٢ ٝحُفالٞك٢ ػِال٠  ٝ أٗظـظٜخ  سٝف خخـش ؿؼِظٜالخ ٝحُظ٢ أظٜٔض ك٢ طؽ٤ٌِٜخ ر٤جش ٓؼ٤٘ش،

ٖٓ ذُي حُـخٗذ ح٫خظصح٢ُ ك٢ حُظل٤ٌالس، ُظفالَ رٔالدحٛخ اُال٠  ٝؿٚ حُطفٞؾم كٜرٙ حُؼوخكش طٔظد رؤرؼخدٛخ ا٠ُ أػٔن

ح رؽالالٌَ ػالالخّم أٝ ٓالالخ ٣ٌٔالالٖ إٔ ٣فالالوِق ػ٤ِالالٚ رالالخُلٌس ح٥رالالخث٢ رالالخُظؼز٤س حُوسآٗالال٢م ٛالالر ٓٞلالالٞع حُظو٤ِالالد أٝ حُظزؼ٤الالش

رخُل٤الالخس  ُالٚ أ٤ٔٛظالالٚ ٝطزؼخطالٚ حُٔطظِلالالش ػِال٠ ؿ٤ٔالالغ حُٔعالظ٣ٞخص ظالٞحء حُلٌس٣الالش ٜٓ٘الخ، أٝ طِالالي حُٔسطزوالش حُٔٞلالٞع

 .حُٔؼ٤ؽ٤ش ُ٪ٗعخٕ

حُــسحك٤الخ ٝحُظالخز٣ا كال٢ طٌال٣ٖٞ ح٩ٗعالخٕ، ٣ظالؤػس رٜٔالخ ظالِزخ  ٝحُطو٤س ك٢ ػوخكش ٓؼَ ٛالرٙ، ٛالٞ طـ٤٤زٜالخ ُؼ٘فالس

 ر٤ٖ حُطسحكش ٝحُظو٤ِد، ٝطٔ٘غ طٞحـِٚ رؽٌَ ا٣ـالخر٢ ٓالغ ٓل٤والٚ ًز٤س ك٢ زًٞد ح٩ٗعخٕ ٝا٣ـخرخم ًٔخ طعْٜ رؽٌَ

ٓالٖ حُظفالٞز حُوسآٗال٢،  ًِٝٔالخ هالسأ ح٩ٗعالخٕ حُوالسإٓ، ٣ـالد ٛالرح حُٔٞلالٞع هالد أخالر ك٤ الصح ًز٤السح .ح٩ٗعخ٢ٗ ٝحٌُال٢ٗٞ

 ِالًِٚٔخ هسأ طلع٤سح، أٝ طفلق ًظخرخ، ٣ـد ٗلعٚ أٓخّ اؼالٌخ٤ُش كو٤و٤الش طـؼ ٝحٗؼٌخظخطٚ ػ٠ِ ًَ ؿٞحٗذ حُل٤خسم ٌُٖ

ٚإٔب دٍٝ ألصبرُ٘ ِمزدنْٚ"  دٍٝ أِخ إٔب ٚعنٔب ألثبمٔب"ٓخذح ٣وفد حُوسإٓ رلٌسس ح٥رخء7  :٣ظعخءٍ ك٢ ًَ ٓسس
17
. 

ٝحُٞػ٤٘الش رٔلٜٜٞٓالخ حُظو٤ِالد١، أّ ح٧ٓالس ٣ظـالخٝش ًالَ  َٝٛ ح٢ُٜ٘ ػٖ حطزخع ح٥رخء ٓوظفس كوه ػ٠ِ ٓظخٛس حُؽسى

ز١ ٓغ ػ٤ِٔش حُظلع٤س؟ ٫ٝ طظـخٝش ذُي ا٠ُ حُلْٜ حُؼ٤ٔن حكظٌخ ُٝٔخذح طظَ حُظلخظ٤س حُوسآ٤ٗش طظؼخَٓ رؽٌَ .ذُي؟

 حُٞؿٜش ح٩ٗعخ٤ٗش، حُظ٢ طمغ ك٢ حػظزخزٛخ ٓخ ٣لون ُ٪ٗعخٕ ًسحٓظٚ، ظٞحء ٝحكن حُوٞحػد ٧نسٝكخص حُوسإٓ ٖٓ

ٖٓ أؿَ حهظسحف ٝؿٜش ٗظس  ًَ ٛرٙ ح٧ظجِش ٝؿ٤سٛخ ًؼ٤س، طدكغ رخُزخكغ ا٠ُ حظظوفخء ح٧ٓس ٝطظزؼٚ. أٝ ُْ ٣ٞحكن

 .حُوسإٓ حٌُس٣ْ ٖٓ خ٬ٍ ٓ٘ظٞز ٣زدأ ٖٓ ح٩ٗعخٕ ٣ٝ٘ظ٢ٜ ا٤ُٚ

٣ظٖ حٌُؼ٤سٕٝ رؤٕ ح٧رٞس ك٢ حُوسإٓ ٓلّٜٞ ٓوخرَ ُِٞحُد٣ٖ حُز٤ُٞٞؿ٤٤ٖ
18

، ٝٛرح ٗخطؾ ػٖ ػوخكش طلع٤س٣ش طسٟ 

ٗخ رؤٕ أُلخ  حُوسإٓ ك٤ٜخ طسحدكخص ٝٓـخش ٝحظظؼخزحص، ٝٓخ ٛٞ ٓزؼٞع كال٢ هالٞح٤ٓط حُِـالشم ُٝالٞ طؤِٓ٘الخ هِال٬٤، ُٞؿالد

قال الذا كاروا هلا ا"ٚ رؤٕ حُِـش ٖٓ حُِـٞ، ٢ٛٝ ح٬ٌُّ حُؼزؼ٢ حُر١ ٫ نخثَ ٓ٘ٚم ٝحُِـٞ ٢ٜ٘ٓ ػ٘ٚ كال٢ حُوالسآ7ٕ

، فإخضاع  لقران ا لقيانله ق الم لقمة اماغ لق تالاغ هيااا قا  19تسمعهلاذن لالذق آناهلذغاهلايهالاذعمراغاتغم"اهن 

 عت اأعنلف لقةعس.لةعيعسعت يبلنة، هضلع فل ع لقمفعهله اهحضن فل ع لقمصط ح

                                                           
17
 30ظٞزس حُصخسف ح٣٥ش  -

18
 حٗظس ٛرح حُظلس٣ن ػ٘د ظ٤ٔس ارسح٤ْٛ خ٤َِ كعٖ ك٢ ٓطظِق ًظخرخطٚم ػ٠ِ ظز٤َ حُٔؼخ7ٍ ٜٓ٘خؽ أر٘خء ار٤ِط ٝحكد ػ٠ِ حُسحره حُظخ7٢ُ -

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=181345 
19
 33ظٞزس كفِض ح٣٥ش  -



 

  

 

إلا، فعألباة مف ااه   لرعباا لقاا  ة، باا لأل  هاا ياا ماا قرةا  مة حاع، فلصابء أباع  ساال  ياعا القا   

لقبلاقاحي أا قه ليا. ق لل فإبنلهله ع ل  لقساله يعا أبعً قةع ما حلث هانلثةع مة ج لقحةلفلغ لقهي هحةاف اهملاا 

 ممةاأ"اهرغاب"ا لمهغاماهاساملرغااإقل ، اها قلس أبع بلاقاحلع: مع لق قلا لقماضاعي. في مع هبلا ق  لقحق حةف

20.لذمسممهنامناق"  
 

"ِددب وددبْ ِؾّددن أثددب أؽددن ِددٓ  كالالخ٧رٞس كالال٢ حُوالالسإٓ ازع ُٔالالٜ٘ؾ، ُٜالالرح ُالالْ ٣ٌالالٖ حُ٘زالال٢ ٓلٔالالد)ؾ( أرالالخً ٧كالالد7

مرعبٌىُ"
21
أكد ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ظلسى دحخَ حُٔـظٔغ زحكؼخ ؼؼخز أرالٞس ٓلٔالد؛ كٔلٔالد )ؾ( ٓظزالغ ُِٔالش ارالسح٤ْٛ،  ك٬ 

ٝٛٞ حرٖ ُٚ أ١ طؽسد ٜٓ٘ـٚ حُل٤٘ل٢م كخُز٘ٞس أ٣مخ ٢ٛ حطزالخع ٓالٜ٘ؾ أدم ٝكسًالش حُسؿالخٍ أ١ ٓالٖ طوالدٓٞح دحخالَ 

ٗلعٜخ ػِال٠ حُظلالدع رخظالْ  ٓـظٔؼخطْٜ، ك٢ ٓوخرَ حُ٘عخء حُر١ طؤخسص كسًظْٜ، ٫ رد إٔ طسحػ٢ ٛرح حُؽسن ٝطزؼد

م"ِب وبْ ِؾّن أثب أؽن ِٓ رعبٌىُ" أرٞس أكد ٣٘ل٢ حُوسإٓ حٌُس٣ْ أرٞط7ٚ
22
 

أٝ ًٔخ ٣ع٤ٜٔخ حُزؼك رؤٓش ح٥رالخء حُٞػ٤٘الش -إ ػوخكش حُظو٤ِد أٝ ٓٞلٞع ح٥رخث٤ش ًٔخ نسكٜخ حُوسإٓ حٌُس٣ْ
23
- 

رسس، ٫ٝ كال٢ كظالسس ٓالٖ حُالصٖٓ أٝ ٌٓالخٕ حُعخذؿش ًٔخ ػسكظٜخ حُٔـظٔؼالخص حُـالخ ٤ُعض ٓلفٞزس ك٢ ٓظخٛس حُٞػ٤٘ش

أ١ ٝهض أٝ شٓخٕ، ٝطظٜالس كال٢ أ١ ٓعالظٟٞ ٓالٖ ٓعالظ٣ٞخص حُل٤الخس  ٓلدٝد ؿـسحك٤خم ٝاٗٔخ ٛٞ كٌس ٣سرٞ ٣ٝ٘ٔٞ ك٢

ٝحُع٤خظش ٝح٫ؿظٔخع، اذح ًخٗض ًَ ٛالرٙ حُٔعالظ٣ٞخص طؼظٔالد كال٢ أـالُٜٞخ ػِال٠ ٓطِيلالخص  ح٩ٗعخ٤ٗش ك٢ حُلٌس ٝحُو٤ْ،

حُلالد٣غ  ؿخػٚ ٖٓ خ٬ٍ ٓ٘ظٞٓش كٌس٣ش ٓودظش ٫ ٣ـسإ أكد ػِال٠ ٬ٓٓعالظٜخ أٝٝطؼ٤ػ ػ٠ِ أَٓ حظظس حُٔخل٢،

 ػٜ٘خ ٗودح أٝ ٓسحؿؼشم

 كٔخ ٢ٛ أْٛ ٓظخٛسٛخ؟

 :ٚاٌفىر رمط١ً ٍِىخ اٌممً -*

طوظَ ك٢ حُ٘لط ح٩ٗعخ٤ٗش ًَ أَٓ  إ نز٤ؼش ٛرٙ حُـد٤ُش حُظ٢ ٗلٖ رفدد ٓؼخُـظٜخ، نز٤ؼش هخطِش ٖٓ ؼؤٜٗخ إٔ

حُٔؼو٤الالخص ح٩ردحػ٤الالش ٝحُٔؼسك٤الالش رالالآزحء حُسؿالالخٍ، ٝٓالالرحٛذ ح٥رالالخء، ٤ُفالالزق  عالالظزدٍ ٛالالرٙرخُظٞحـالالَ حُلمالالخز١م ٝط

"ٚضدرة ل ِدضل رعٍد١ٓ  ٛرح حُ٘عن حُلٌس١ اٗعالخٗخ ػالخؿصح ٫ خ٤الس ك٤الٚ، ز٤ٛ٘الخ ُِظزؼ٤الش ٝحُالر7ٍ ح٩ٗعخٕ ك٢  َ

ًل دٍدٝ ِدٛفٖ ِٚدٓ ٠دمِر  أ٠ّٕدب ٠ٛعٙدٗ ف ٠دمد ثذ١در ٘دً ٠طدزٛٞ ٘دٛ أؽنّ٘ب أثىُ ف ٠منر دٍٝ شدٟم، ٚ٘دٛ ود

ثبٌمني ٚ٘ٛ دٍٝ صراط ِطزم١ُ"
24
 م

                                                           
20
 45ظٞزس حُلؾ ح٣٥ش  -

21
 13ظٞزس ح٧كصحد ح٣٥ش  -

22
 13ظٞزس ح٧كصحد ح٣٥ش  -

23
 61(م ر٤سٝصمدحز حُعخه٢ ؾ 6)ن.أٔجبم اٌمرألْ(م 3366ظ٤ٔس، ارسح٤ْٛ خ٤َِ كعٖم) -

24
 43ظٞزس حُ٘لَ ح٣٥ش  -



 

  

 

ح٣٥الخصم كخُظو٤ِالد ٫ شحٍ  كٜرح حُٔؼخٍ ٣ـعد ٝحهؼ٘خ حُد٢٘٣ حُٔؼخـس رؽٌَ ؿ٢ِ، ٤ُٝط رزؼ٤د ػٔالخ طلالدػض ػ٘الٚ

 حُالد٢٘٣ رٌالَ طـ٤ِخطالٚم كوالد أـالزق ٛالرح حُلٌالس حُالد٢٘٣ كال٢ حٌُؼ٤الس ٓالٖ ح٧ك٤الخٕ ٓـالسد ٓلالخ٫ٝص ٣٘طالس ؿعالْ حُلٌالس

طٌُ٘ٞالالٞؿ٢ ٓ٘ووالالغ  ٚ ػِالال٠ ٝحهالالغ ؿد٣الالد أكسشطالالٚ ػالالٞزس ٓؼِٞٓخط٤الالش ٛخثِالالش، ٝطٞحـالال٫َظالالظسؿخع حُٔخلالال٢، ٝاظالالوخن

ٝحهالغ حُؼُٞٔالش حُـخٓلالش، ٝحُالر١ ٫ ٣ٌٔالٖ إٔ  ٛرح حُل٤ٖ٘ ٛٞ ٓخ ٣ٔ٘غ حُظٞحـَ ٓغ ٓؼو٤خص حُٞحهالغ حُـد٣الد حُ٘ظ٤سم

ٔجًس ػ٠ِ ظخػد حُـد، ش، رؼ٤الدح ػالٖ ٝحٗطسن رؽالٌَ ا٣ـالخر٢ كال٢ ر٘الخء حُٔ٘ظٞٓالش ح٩ٗعالخ٤ٗ ٣فٔد أٓخّ ط٤خزٙ ا٫ ٖٓ ؼ

حُظزؼ٤الشم ٝحُوالسإٓ حٌُالس٣ْ ٓالٖ خال٬ٍ ػوخءحطالٚ ح٩ٗعالخ٤ٗش ًالخٕ ٣والدّ ُ٘الخ حُٞػ٤٘الش ٗٔٞذؿالخ ٣ٌؽالق  رسحػٖ حُظو٤ِالد، ٝذٍ

حُوفالؿ حُوسآ٤ٗالش ٛدكالٚ ط٘ز٤الٚ حُالرٖٛ اُال٠  خوٞزس حُظو٤ِد، ٝحهظلخء آػخز ح٥رخء ر٬ رسٛخٕ أٝ د٤َُم كالب٣سحدٙ كال٢ ٛالرٙ

حُدزحظالالخص حُٔسطزوالالش رٜالالرح حٌُظالالخد، ٝحُظالال٢ حكظٌالالسص كالالن طلعالال٤سٙ،  ٌُٖالال .أخالر حُؼزالالسس، ٝه٤الالخض حُلالالخٍ ػِالال٠ حُلالالخٍ

 كفسص حُوسإٓ حٌُس٣ْ ك٢ ح٢ُٜ٘ ػٖ طو٤ِد ح٥رالخء كال٢ ػزالخدطْٜ ح٧ٝػالخٕ ًٝلال٠، ُٝالْ طظـالخٝش كال٢ طؼخِٜٓالخ حُ٘ظالسس

ٓطظِالق حُٔعالظ٣ٞخص،  حُؽ٤ُٞٔش ُطوٞزس ٛرح حُٔٞلٞع، حُر١ ٫ شحُض آػخزٙ طِو٢ رظ٬ُٜخ ػِال٠ ٓـظٔؼخط٘الخ ٝػِال٠

ػ٠ِ ػ٘خـس حُل٤خس ك٤ٜخم كزٚ ٣ظَ ح٩ٗعخٕ ز٤ٖٛ حُظزؼ٤ش،  ٧ٕ حُظو٤ِد ك٢ ؼ٤ُٞٔظٚ ٛٞ آخطش ُِؼوٍٞ، ٝهمخء ٝذُي

 .ح٥خس رٔخ ٣ٔؼِٚ ٖٓ ٣ٞٛش ٓعظوِش، ُٜخ ٓخ ُٜخ ٝػ٤ِٜخ ٓخ ػ٤ِٜخ ٝرٚ ٣٘ـِن ػٖ ح٫ٗلظخف ػ٠ِ

 :اٌّمرف١خ لصٛر اإلٔزبع١خ -*

ظالخروخ، كمالسص رٌالَ هالٞس ٓظالخٛس  ررُي، أٗٚ اذح ؿالخد ؿخٗالذ ح٩رالدحع ٝحُٔؽالخزًش حُلؼخُالش ًٔالخ أؼالسٗخ ٝٗوفد

ح٩ٗعخٕ ؼؼٞرخ ٝهزخثَ ك٢ رسحػٖ حُظزؼ٤شم ٝاذح ظالوه كال٢  حُظطِق رٌَ ٓعظ٣ٞخطٚ، ٝاذح ظخد حُظطِق ح٫ؿظٔخػ٢ ظوه

 .ٝحُٔعٌ٘ش ْ حُلمخزس ا٠ُ ٛٞس حُرٍحُٔٞص حُزو٢ء حُر١ ظ٤٘لدز ٖٓ خ٬ُٚ ك٢ ظِي  حُظزؼ٤ش ًخٗض ٜٗخ٣ظٚ حُلظ٤ٔش

 :اٌزرفع دٍٝ إٌمن ٚاٌّطبمٌخ -*

 ٝحُٔس٣الد، ٫ٝ ٣ٌٜٔ٘الخ إٔ طل٤ال٠ ا٫ ٓالٖ خال٬ٍ ٓ٘ظٞٓالش ٓودظالش طلال٤ه رٜالخ ٝٛالرٙ ظالٔش ِٓظفالوش رؼوخكالش حُؽال٤ا

حُؼوخكالخص حُٔلظٌالالسس  ٗلعالٜخ، ٝطؼظزالس ٓـالسد حُوالالسد ٜٓ٘الخ أٓالسح ؿ٤الس ٓوزالالٍٞم ٝٛالرح أٓالس  الالخٛس ُِؼ٤الخٕ ُِٔظظزالغ ٌُالَ

ا٫ ؿصء أـ٤َ دحخَ ٛرٙ حُٔؼخدُالش، ٣سطلالغ ر٘لعالٚ  ُِلس٣ش، ٝحُدحػ٤ش ا٠ُ حُظود٣ط ٝطزـ٤َ حُرحصم ٝٓخ حُلٌس حُد٢٘٣

  ٖٓ حُودظ٤ش حُٔخٗؼش ٖٓ ادزحى ٓسح٤ٓٚ، رِٚ ٓعخءُظٚ ٝٗودٙم ػٖ كدٝد حُزؽس٣ش، ٣ٝو٤ْ ُ٘لعٚ ظ٤خؿخ

 إٌّٙظ ث١ٓ اٌغ١بة ٚاٌضجبد: -د

طؤِٓ٘خ ؿ٤دح ك٢ حُلٌس حُد٢٘٣ حُٔؼخـس، ظٞحء ك٢ حُٔـالسد أٝ كال٢ حُٔؽالسم، ٗـالدٙ ٣ؼالخ٢ٗ ٓالٖ أشٓالش ٓالٜ٘ؾ،  ُٞ

ٝٗوفد رخُٜٔ٘ؾ حُطوالٞحص ٝح٤ُ٥الخص ح٧ظخظال٤ش حُظال٢ ٓالٖ ؼالؤٜٗخ إٔ طٞـالَ اُال٠ ٗظالخثؾ ٓلالدٝدس كال٢ ٓوخزرالش حُال٘ؿ 

ٛرٙ ح٧شٓش، ٝرلؼٞح ُْٜ ػٖ هٞحػالد حُد٢٘٣م ٝٓغ إٔ حٌُؼ٤س٣ٖ ك٢ حُؼخُْ حُؼسر٢ كخُٝٞح روس٣وش أٝ رؤخسٟ طـخٝش 

ٝآ٤ُخص ٣عظو٤ؼٕٞ ٖٓ خ٬ُٜخ إٔ ٣لفِٞح ػ٠ِ ٗظخثؾ طٌْٜٔ٘ ٖٓ ٓٞحًزش حُلٌالس حُالد٢٘٣ ُزالخه٢ ح٧كٌالخز،  الَ حُلٌالس 



 

   

 

حُد٢٘٣ ك٢ حُٔـسد كز٤ط زإ٣ش طو٤ِد٣ش رلؼَ حُع٤خظش حُسظ٤ٔش ُِز٬د، ٝحُظ٢ حػظزالسص حُؽالؤٕ حُالد٢٘٣ خخدٓالخ ُِلوالَ 

 سؽ ػٖ أظٞحز حُع٤خظش ا٠ُ آكخم حُ٘ود ٝحُظسحًْ حُٔؼسك٢محُع٤خظ٢، ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ط

ُٝؼالالَ حُٔوخزرالالخص حُد٤٘٣الالش كالال٢ حُٔـالالسد ططمالالغ ُٔـٔٞػالالش ٓالالٖ حُؼ٘خـالالس طلٌٜٔالالخ ٓـٔٞػالالش ٓالالٖ حُظ٤الالخزحص؛  

كخُٔوخُزٕٞ رخ٩ـ٬ف دحثٔخ أٝ ؿخُزخ ٣٘ظٕٔٞ ا٠ُ ط٤خزحص ػِٔخ٤ٗش، طسٟ ك٢ حُٞؿٞد حُد٢٘٣ ػزجخ ػو٬٤ ػ٠ِ حُظ٤ٔ٘الش 

ٞ ٓخ طسى حُعخكش كخزؿش ٖٓ أ٣ش رٞحدز اـال٬ك٤ش طعالظٜدف حُز٤٘الخص حُٔئظعالش ُِلٌالس حُالد٢٘٣، ٝطالسٟ حُٔ٘ؽٞدس، ٝٛ

ح٧شٓش رؼ٤ٖ ٗخهالدس ٫ رؼال٤ٖ حظظجفالخ٤ُش، ٝكظال٠ رٞؿالٞد كجالخص ه٤ِِالش ٝٓلفالٞزس كال٢ حُصٓالخٕ ٝحٌُٔالخٕ ٣ظالَ ظالئحٍ 

ٗظوخث٤الش رظ٤الخز ٣ٔؼِالٚ ٓالخ حُٜٔ٘ؾ كخلسح ك٢ هم٤ش ح٩ـ٬ف حُد٢٘٣ ر٤ٖ ط٤خزحص ٓطظِلشم كٜ٘الخى ٓالٖ ٣ؼٔالَ روس٣والش ح

٣ٌٖٔ إٔ ٗوٍٞ ػْٜ٘ هسآ٤ٕٗٞ ك٢ حُٔـسد ك٢ ؿ٤خد طخّ ُِٜٔ٘ؾ، ٝر٤ٖ ٓالٖ ٣ؼٔالَ روس٣والش طٞك٤و٤الش ٝأك٤خٗالخ طِل٤و٤الش 

طٌعٞٛخ ٓعلش كِعل٤ش طؼزس ػٖ زأ١ أـلخرٜخ، أٝ طظؼخَٓ ك٢ خوخرٜالخ ٓالغ ٓالخ ٣عال٠ٔ رخُ٘طزالش ًٝالؤٕ حُالد٣ٖ ُٜالْ ٫ 

 ُـ٤سْٛم

 أَ ِزغ١ر ٔمٛد ٌطؤإٌب ً٘ إٌّٙظ صبثذ 

٣زو٠ ظئحٍ حُظـ٤س ٝحُؼزخص ك٢ حُٜٔ٘ؾ أكد ح٧ٓٞز حُٔعظؼف٤ش، ٝحُظ٢ دٜٝٗخ ظظزو٠ ح٧شٓش ٓوسٝكالش، ٓالخ ُالْ 

ٗظٞهق ٝهلخص ٓغ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ئٍٝ ا٤ُٚ أٓس ك٢ كـْ ٓخ ٗلالٖ رفالددٙم كخُومال٤ش ٤ُعالض رخُعالُٜٞش حُظال٢ ٣ٌٔالٖ إٔ 

 ٢ ٣س٢ٓ ا٤ُٜخ ظئحٍ ك٢ ٛرح حُؼٔن حُلٌس١م٣ٔس ػ٤ِٜخ حُزخكغ أٝ حُ٘خهد، دٕٝ إٔ طعظٞهلٚ حُ٘ظخثؾ حُظ

إ أ١ ٜٓ٘ؾ ٤ًلٔخ ًخٕ ٓ٘وِوٚ حُلٌس١ ٣ٌٕٞ ٛدكٚ ٛٞ ٓلخُٝش لزه ح٧ٓالٞز، ًال٢ طفال٤س ٓ٘مالزوش روٞحػالد 

ٝآ٤ُخص ٓؼ٤٘ش؛ رٔؼ٠٘ إٔ طٌٕٞ ؿ٤س ٓظ٘خهمش أٝ ٓظزخ٣٘ش ٓغ ٓ٘ووٜالخ أٝ ٓالغ ؿ٤سٛالخم ٝاُال٠ ٛالرح حُلالد، كالبٕ حُٔالٜ٘ؾ 

ن أ٫ ٣ظلٍٞ حُٜٔ٘ؾ أ٣مخ اُال٠ كمالخء ُِظؼظال٤ْ، أٝ كمالخء ُطِالن أؿالٞحء ٓالٖ لسٝز١ ك٢ لزه ح٧ٓٞز، ٌُٖٝ ؼس

حُظٞطس حُلٌس١م كخُٜٔ٘ؾ ٛٞ ٗظ٤ـش ٓ٘وو٤ش ُوالسحءحص ٓظؼالددس ٣ظالدحخَ ك٤ٜالخ حُؼخٓالَ حُ٘لعال٢ رخُظالخز٣ط٢ ٝح٫ؿظٔالخػ٢ 

حٌُٔالخٕ، ٝحُع٤خظ٢ ٝحُؼوخك٢ ٝؿ٤س ذُيم كبذح ًخٗض ػ٤ِٔش حُوالسحءس ٛال٢ ػ٤ِٔالش ٓظـ٤السس رخُمالسٝزس رظـ٤الس حُصٓالخٕ ٝ

كبٕ ٓخ ٣٘ظؾ ػٜ٘خ ٖٓ ٜٓ٘ؾ ظ٤ٌٕٞ رخُمسٝزس ٓظـ٤سح، ٝٛرح ٛالٞ حُظعِعالَ حُٔ٘ووال٢ ُعالئحٍ حُؼزالخص أٝ حُظـ٤الس كال٢ 

 حُٜٔ٘ؾم 

ٝرٞـُٞ٘خ ا٠ُ ٛرٙ حُ٘ظ٤ـش حُٔ٘وو٤ش كعذ زإ٣ظ٘الخ نزؼالخ ُٜالخ؛ كٞـالق حُٔالٜ٘ؾ رخُؼزالخص، ٝٛالٞ ٗظ٤ـالش ٓ٘وو٤الش 

خ أظ٤ٔ٘خٙ رٔوالدٓخص ٓ٘وو٤الشم ٝكو٤والش إ ٓؼالَ ٛالرح حٌُال٬ّ حُالر١ ُوسحءس أٝ هسحءحص ٓظؼددس ك٤ٚ حٌُؼ٤س ٖٓ حُظـخٝش ُٔ

٣لخٍٝ إٔ ٣٘ؤٟ رخ٩ٗعخٕ ػٖ إٔ ٣ٌٕٞ كخلسح ك٢ حُؼ٤ِٔش حُظلعال٤س٣ش طلالض ٓعال٠ٔ حُٔالٜ٘ؾ، ٫ ٓعالٞؽ ٓ٘ووال٢ أٝ 

ػو٢ِ ُٚ أ٣مخ، اذ إٔ ـخٗغ حُٜٔ٘ؾ ٫ رد إٔ ٣فوزؾ كٌسٙ ٝٗمـٚ رِٕٞ ٗلعال٤ظٚ ٝٓـظٔؼالٚ ٝػوخكظالٚ، ٜٓٔالخ كالخٍٝ 

ر٘لعٚ رؼ٤دح ػٖ ٛرح أٝ ذحىم اذ حُلٌس حُر١ أٗظؾ ٛرح حُٜٔ٘ؾ ٝػفس أػفخرٚ، ٫ رد ُٚ إٔ ٣ظٌِْ رِـالش ٛالرٙ إٔ ٣٘ؤٟ 



 

   

 

حُ٘لع٤ش، ٝا٫ كخُمسٝزحص حُؼو٤ِش حُٔ٘وو٤ش ٢ٛ ٓلخ٤ْٛ ٓـسدس، ٫ رد إٔ طٔالس رو٘الخس ح٩ٗعالخٕ ُظؤخالر ؼالٌِٜخ حُ٘عالز٢ 

ٝحُوز٤ؼ٢م
25
 

زحص حُٔ٘وو٤الش ٝحُؼو٤ِالش، اُال٠ إٔ ٣ـؼالَ حُوالسإٓ ٣٘والن ٝحُطو٤س ك٢ ح٧ٓس، إٔ ٣ظلالٍٞ ح٩ٗعالخٕ طلالض حُمالسٝ

ُٞكدٙ ٓزؼدح طدخِٚ حُٔزخؼس ك٢ حُؼ٤ِٔش حُظلع٤س٣ش؛ كَٜ حُوسإٓ ٣الظٌِْ دٕٝ إٔ ٗالظٌِْ؟ ٤ًٝالق ٣الظٌِْ دٕٝ إٔ ٗزخؼالسٙ 

ٝٛالَ حُٔالٜ٘ؾ حُالر١ ٛالٞ ػزالخزس ػالٖ أدٝحص ٓؼسك٤الش هالخدز ػِال٠  ٖٓ خ٬ٍ ؿد٤ُش طلخػ٤ِش ٤ًلٔخ ًخٕ حطـخٜٛخ ٗلالٞٙ؟

 سإٓ دٕٝ إٔ ٌٕٗٞ نسكخ ك٢ حُٔٞلٞع ر٘لع٤ظ٘خ ٝطخز٣ط٘خ ٝػوخكظ٘خ؟ممماٗوخم حُو

ٛرح ؿصء ٖٓ أشٓش كٌس٣ش ػ٤ٔوالش كال٢ حُلٌالس حُالد٢٘٣ ػٔٞٓالخ، ٝٛال٢ ٓالٖ أظعالض ٌُِٜ٘الٞص حُالد٢٘٣، كال٤ٖ ًخٗالض 

طوٍٞ حُٔئظعش حُد٤٘٣ش7 هللا ٣وٍٞ ٝحُسظٍٞ ٣وٍٞ، ٝط٘ؤٟ ر٘لعٜخ ٓزظؼدس ػٖ ح٫طٜخّ ردػٟٞ حُٜٔ٘ؾ أٝ ح٧ـالٍٞ أٝ 

مٞحرهم كٌخٗض رٞحدز ح٧شٓش حُظ٢ حٓظدص آػخزٛالخ اُال٠ ػخُٔ٘الخ حُٔؼخـالس  الخٛسس ُِؼ٤الخٕ، ٝطؽالٌِض أ٣مالخ ٬ٓٓالق حُ

هسحءس ٓعظٞػزش ُِ٘ؿ، ٫ طـؼَ ٖٓ حُوسإٓ حٌُس٣ْ كمالخء ٣دخِالٚ ًالَ اٗعالخٕ ٝكالن ظالولٚ حُٔؼسكال٢ ٝٝكالن دزؿالخص 

ؤظط ٖٓ خ٬ٍ ط٤خز، أٝ ٓالٖ خال٬ٍ حظظ٤ؼخرٚم ٝٛ٘خ أكذ إٔ أهٍٞ رؤٕ حُؼ٬هش ٓغ حُوسإٓ كعذ طفٞز١ ُٜخ ُٖ طظ

ٜٓ٘ؾ ررحطٚ ٓغ لسٝزس ذُيم ٝاٗٔخ حُؼ٬هش ٓغ حُوسإٓ ٢ٛ ػ٬هش ًالَ كالسد ٓ٘الخ كال٢ ؿد٤ُظالٚ ٓالغ ٛالرح حٌُظالخد، أخالرح 

ٝػوخء ٝا٣ٔخٗخ ٝحنٔج٘خٗخ؛ كخُلن ُالٖ ٣ؼالسف ا٫ ٓالٖ خال٬ٍ حُظـسرالش حُٞحهؼ٤الش ٌُالَ ٓ٘الخ كال٢ طؼخن٤الٚ ٓالغ ػٔالن ٛالرح 

س٣ٖ أٝ ٓوخزرالخطْٜ رخظالْ حُوالسإٓ اُال٠ كوالخثن ٝؿٞد٣الش ٝٗلعال٤ش ٣الظْ طؤن٤سٗالخ ٓالٖ حٌُظخدم ُٖٝ طظلٍٞ حؿظٜخدحص ح٥خ

 خ٬ُٜخم

 اٌذطبة اٌن٠ٕٟ ِٚٛد اإلٔطبْ: -س

 أـال٤ُٞش ٗصػالش رالٞحدز ك٤ٚ حُد٢٘٣، ُِلٌس ٗٔٞذؽ   حٗظؽس ك٤٘ٔخ هخـٔش، حُٔـسر٢ ُِؽؼذ ح٠ُٝ٧ حُمسرش ًخٗض

 ٓد٣٘الش ػٔالن كال٢ ُظمالسد حٓظالدص حُظؼز٤الس، ـالق إ حُٞٛخر٤الش أٝ حُعِل٤ش رخُٔدزظش طؤػسٝح أهوخد ٣وٞدٛخ ٓظوسكش،

 ٫ حُالد٢٘٣ حُسظال٢ٔ ٝحُ٘ظالخّ حُلالد ٛالرح ػ٘الد طوالق ُٝالْ حُسكِش طٞحـِضم 3002 ٓخ١ 61 أكدحع ك٢ حُز٤مخء حُدحز

 ٤ُعالض ح٩زٛالخد همال٤ش رالؤٕ ٓـسر٢ اٗعخٕ ٌَُ رـسأس ٝحُوٍٞ حُـسف، ٬ٓٓعش ػ٠ِ ح٧ك٤خٕ ٖٓ حٌُؼ٤س ك٢ ٣ـسإ

 رٜالخ ٣وظ٘الغ ٓالٖ ًَ ؼؤٕ ٖٓ طخز٣ط٤ش ٝؿرٝز ٝهٞحػد ٝأـٍٞ ر٤٘ش ٛٞ ٌُٖٝ ٓظوسكش، ٗصػش ذ١ٝ أؼطخؾ هم٤ش

 م حُل٤خس أٝ حٌُٕٞ أٝ حُ٘لط ك٢ ؿ٤ِٔش ه٤ٔش ٌَُ ٛدّ ٓؼٍٞ ٣فزق إٔ

 ػِال٠ أخالسٟ ٓالسس ٝطئًالد حُظالخز٣ا طعالظدػ٢ رالَ حُٔؼخُـالش، كالد ػ٘الد طوالق ٫ ح٩ـال٬ك٤ش حُٔوخزرالخص ًَ ًخٗض

 ٤ًالق طظعالخءٍ أٝ طعظؽالؼس إٔ دٕٝ حُـ٤٘الد١، ح٧ؼؼس١ حُٔخ٢ٌُ حُؼخُٞع ك٢ ٝحُٔظٔؼِش حُد٤٘٣ش حُٔـسد خفٞـ٤ش

                                                           
25
" ػ٠ِ حُالسحره حُظالخ٢ُ رٔٞهالغ ٓؼالسحؽ خطٛاد فٟ رمض١ص إٌّٙظحػظزسٝح حُٜٔ٘ؾ ػخرض ٝحُوسحءس ٓظـ٤سس ٛ٘خى ارسح٤ْٛ حرٖ ٗز٢ ٖٓ خ٬ٍ أرلخػ7ٚ "ٖٓ حُر٣ٖ  -

 http://www.mi3raj.net/vb/showthread.php?t=119حُو7ِْ 



 

   

 

 رزعالخنش اٜٗالخم ٝحُالظلٌْ؟؟؟ ُِزسٓـالش ٝهالخر٬ ٝهالض أ١ كال٢ ٬ُٗلـالخز هخرِالش ٓٞهٞطالش ُو٘زِالش حُؽطؿ ٣ظلٍٞ إٔ ٣ٌٖٔ

 محُد٢٘٣ ُِلٌس حُٔئظعش حُز٤٘خص أشٓش

ٛرح حُع٤خم، ٫ رد ُ٘خ ٝٗلٖ ٗظلدع ػٖ حُفسحع حُؼخ٢ُٔ ٖٓ إٔ ٗعظلمس هم٤ش ٓلٞز٣ش أظعالض ُٜالرٙ  ٝك٢

حُلٌسس، ٝأظٜٔض ك٢ ر٘خثٜخم اٜٗخ هم٤ش حُظٞك٤د ر٤ٖ حُلٌس ٝحُد٣ٖ ًٔخ ًخٕ ٣ع٤ٜٔخ ٗفالس كخٓالد أرالٞ ش٣الد،
26
ٝحُظال٢  

م ًٔالخ طعالظو٤غ إٔ طومال٢ رؽالٌَ ٣ٌٜٔ٘خ إٔ ط٘عق رٌَ ؿٜٞد حُزؽالس٣ش ٝطسحًٔخطٜالخ ػزالس ٓطظِالق حُلوالذ حُظخز٣ط٤الش

ٜٗخث٢ ػ٠ِ أَٓ حُظٞحـَ حُلمخز١ ٓغ ح٥خسم اٜٗخ هم٤ش ٓلٞز٣ش ك٢ أ١ د٣ٖ، ٣ظ٘خظ٠ ك٤ٜخ حُٔسء ػالٖ ػٔالد أٝ 

ؿ٤س ػٔد، إٔ أ٣ش زإ٣ش ُِد٣ٖ ٤ُعض ظٟٞ ػٔسس طلخػَ ح٩ٗعخٕ ٓؼٚم، ٝإٔ أ٣ش زإ٣ش ُِد٣ٖ ٜٓٔالخ حػظوالد حُ٘الخض كال٢ 

دٛالالخ ٝٓسح٤ٜٓالخ، ٝٓلالالدٝدس رعالولٜخ حُٔؼسكالال٢، ٝردزؿالش طؤػسٛالالخ رخُؼٞحٓالالَ ـاللظٚ ٛالال٢ زإ٣الش اٗعالالخ٤ٗش ٗعالز٤ش كالال٢ أرؼخ

حُٔطظِلش ٖٓ شٓخٕ ٌٝٓخٕ ٝػوخكشم ٨ُٝظق حُؽد٣د، كخُطوخد حُد٢٘٣ أ٣خ ًخٕ حٗظٔخإٙ ك٢ حُؼخُْ حُٔؼخـس ٫ شحٍ ُْ 

ٝحللخ ػزالس ٣عظٞػذ ٛرٙ حُلٌسس رخُؽٌَ حُع٤ِْ، ٫ٝ شحٍ ح٫زطلخع رخُ٘عز٤ش حُزؽس٣ش ا٠ُ أهف٠ دزؿخص حُودظ٤ش 

اُـخء ًَ حُؽسٝن حُٔؼسك٤ش حُٔ٘ظـش ُِلٌس، ٝح٫دػخء حُٞػٞه٢ رخُٞـٍٞ ا٠ُ حُوفد ٝحُٔسحد ح٢ُٜ٩م ٛرٙ حُٞػٞه٤الش 

ٝ ذحى ح٫دػخء حُٔٔظد ك٢ ًَ ح٧ٗعخم حُد٤٘٣ش، ٛٞ حُُٔٞد حُلو٤و٢ ُلٌسس حُظعِه رخظْ حُد٣ٖ، ٢ٛٝ حُلٌسس ح٧ظخظ٤ش 

، ك٤ٖ ٣ظلٍٞ حُلْٜ حُزؽس١ حُ٘عز٢ ا٠ُ ٓؼسكش حُٔسحد ٝحُٔؽال٤جش ح٤ُٜ٩الشم حُظ٢ ط٘وِن ٜٓ٘خ كٌسس حُفسحع ٝحُفدحّ

ك٤فزق ك٤ٜ٘خ ح٩ٗعخٕ طلض ٓع٠ٔ حُد٣ٖ أٝ كْٜ حُد٣ٖ أٝ طوز٤ن حُؽس٣ؼش، ٓؼالٍٞ ٛالدّ ُوال٤ْ حُالد٣ٖ حُظال٢ ٫ ٣ٌٜٔ٘الخ 

ٝحُظؼالالخٕٝم  إٔ طٌالالٕٞ ا٫ هالال٤ْ حُل٤الالخس رٌالالَ ٓؼخ٤ٜٗالالخم كظٔالالٞص رالالرُي حُلمالالخزس، ٣ٝ٘ؼالالدّ حُظؼالالخ٣ػ، ٝطل٘الال٠ هالال٤ْ حُٔلزالالش

ٝحُطوخد حُد٢٘٣ حُٔؼخـس ُْ ٣عظوغ ك٢ حٌُؼ٤س ٖٓ ح٧ك٤خٕ إٔ ٣طسؽ ػٖ ٛرٙ حُلٌسس، ك٤٘ٔخ ٣ؼظزس ٗلعالٚ حٓظالدحدح 

 نز٤ؼ٤خ ُلٌس حُعِق ػزس أـُٞٚ ٝػِٞٓٚ ٝهٞحػدٙم

ٝٛرح ٣عْٜ رؽٌَ أٝ رآخس ك٢ طٔسًص ح٩ٗعخٕ كٍٞ ذحطالٚ، ٝح٫ٗـال٬م كال٢ زإ٣الش ٛالرٙ حُالرحص حُمال٤وش، ٝه٤الخض 

خء ػ٤ِٜالالخ، ٓٔالالخ ٣الالئد١ رخُزدحٛالالش اُالال٠ طالالؤؿ٤ؾ ٗالالخز حُفالالسحع حُالالد٢٘٣ حُٔلسهالالش ٌُالالَ حُوالال٤ْ، ٝحٌُٔ٘الالسس ٦ُخالالس، ح٥خالالس ر٘الال

 ٝحُٔفخدزس ُلوٚ ك٢ حُظل٤ٌسم

 ٛرح حُظل٤ص ٣ٌٕٞ ٗخرؼخ ٖٓ ػدس أظزخد أٜٛٔخ7

ٝطظٔؼَ ك٢ ًالٕٞ ح٩ٗعالخٕ حرالٖ ر٤جظالٚ ٝطخز٣طالٚ ٝٝحهؼالٚ، ًٝالَ ٛالرٙ حٌُٔٞٗالخص طؽالٌَ ٗلعال٤ظٚ  :دٛاًِ ٔفط١خ -

ٝػ٠ِ لٞء ٛرٙ حُ٘لع٤ش ٣فوزؾ كٌسٙ، ٝهد ٣فزق حُظل٤الص  الخٛسس ؿٔخػ٤الش طظـالخٝش حُلالسد، ػ٘الدٓخ ٣فال٤س طل٤الصح 

ِٓـ٤الش رالرُي  ٓئظعخط٤خ، طعٜس ػ٤ِٚ ٓئظعخص ٝٓؼخٛد ٝنٞحثق، طظز٠٘ كٌسح ٓظل٤صح ا٠ُ كجش أٝ ٓالرٛذ أٝ كِعاللش،

 حُٞؿٞد حُٔظ٤ٔص ٣ُِٜٞش ح٧خسٟم
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 45(م ظ٤٘خ ُِ٘ؽسم ؾ 3)ن  ٔمن اٌذطبة اٌن٠ٕٟ.(م 6661أرٞ ش٣د ٗفس كخٓدم) -



 

   

 

٢ٛٝ ٗظسس طـ٤ذ حُ٘ظسس حُؽ٤ُٞٔش ُِلٌس حُد٢٘٣ رخػظزخزٙ ٗظخؽ ٓـٔٞػش ٓالٖ حُؼٞحٓالَ، ٓٔالخ  :رغسٞم اٌن٠ٓ -

 ٣ئػس ظِزخ ػ٠ِ ٓفدحه٤ش حُلسٝق ٝحُ٘ظس٣خص ٝحُظلع٤سحص حُظ٢ ٣ؼو٤ٜخ ٛرح حُلٌس حُد٢٘٣م

ٌس ٜٓٔخ ًخٕ حٗظٔخإٙ أٝ حٗظعخرٚ ٛالٞ اكالسحش ُٞحهالغ ٓظالؤػس رالٚ، ٝٗالصع ٝذُي ٧ٕ حُل :إ٠ن٠ٌٛٛع١خ اٌفىر اٌن٠ٕٟ -

 ح٣٩د٣ُٞٞؿ٤ش ػ٠ِ حُلٌس حُد٢٘٣ أٓس ٣ٌررٚ حُٞحهغ حُظخز٣ط٢م 

 اٌذطبة اٌن٠ٕٟ ٚاٌمٌّٛخ: -ط

٣ظلالالدع حٌُالالَ ػالالٖ حُؼُٞٔالالش ٝؼالالزق طؤػ٤سحطٜالالخ حُطو٤الالسس ػِالال٠ ًالالَ حُٔعالالظ٣ٞخص ح٩ٗعالالخ٤ٗشم ُٝؼالالَ حُؼالالٞزس حُؼ٤ِٔالالش 

عخزػش ك٢ ػخُْ ح٤ُّٞ، أظٜٔض ك٢ ًؽق حُلٞحزم ر٤ٖ حُؼخ٤ُٖٔ حُلو٤س ٝحُـ٢٘، ٝأـزلض طؽٌَ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش حُٔظ

 خوسح كو٤و٤خ ػ٠ِ حُز٤٘خص حُٔئظعش ٨ُكٌخز، ظٞحء ًخٗض ٛرٙ ح٧كٌخز حهظفخد٣ش أٝ حؿظٔخػ٤ش أٝ د٤٘٣شم

ك٢ حظظوخػظٜخ ا٣وخف إ حُد٣ٖ ػٔٞٓخ رخص ٜٓددح ك٢  َ ٝحهغ حُؼُٞٔش حٌُخظسم ُْٝ طؼد حُز٤٘خص ٫ٝ حُلٞحؿص 

ٛالالرٙ حُؼـِالالش حُٔظسح٤ٓالالش ح٧نالالسحفم ٣ٝالالصدحد ٛالالرح ح٧ٓالالس خوالالٞزس اذح ٓالالخ ٗظسٗالالخ اُالال٠ ٝحهالالغ حُطوالالخد حُٔ٘الالظؾ ٓالالٖ ٛالالرٙ 

ح٧ٗعخم حُد٤٘٣شم كؼخُْ ح٤ُّٞ ٣ظٌِْ ُـش ٝحكدس ٢ٛ ُـالش حُـالٞدس ٝحُٔفالِلش، كٔالخ ظال٤٘لغ حُ٘الخض ظال٤ٌٔغ كال٢ ح٧زق 

م ٝأٓخ حُصرد ٝحُظٔعي رخُعسحد طلض أ١ ٓع٠ٔ، كع٤رٛذ ؿلخء ُٖٝ ٝظظدحكغ ػ٘ٚ ح٩ٗعخ٤ٗش رٌَ ٓخ أٝط٤ض ٖٓ هٞس

٣ـد ُٚ ٓالؤٟٝ أٝ ٌٓخٗالخ كال٢  الَ ػُٞٔالش ٫ طعظعال٤ؾ ا٫ حُـ٤الد أٝ ح٧ؿالٞدم ٝٝحهالغ حُالد٣ٖ ٝحُلٌالس حُالد٢٘٣ ػٔٞٓالخ، ٫ 

٣عٔق رٔؽخزًش كؼخُش ك٢ ٓعِعَ حُؼُٞٔش ٝح٫ظظلخدس ٖٓ ا٣ـخر٤خطٜخ، ٝحُٔعخٛٔش ك٢ طفالل٤ق ٓعالخزٛخ، إ ٝؿالدص 

٘خى ظِز٤خصم ٝٛرح أٓس خو٤س اذح طْ اؿلخُٚ ٝطـخِٛالٚم كال٬ روالخء كال٢ ٛالرٙ ح٧زق ا٫ ٨ُـالِق، ٝح٧ـالِق ٛالٞ ٓالخ ٛ

٣٘لغ ح٩ٗعخ٤ٗش ك٢ طؼخزكٜخ ٝطؼخ٣ؽٜخ رخخظ٬ف ٌٓٞٗخطٜخ حُؼسه٤الش ٝحُد٤٘٣الش ٝحُؼفالز٤شم أٓالخ ؿ٤الس ذُالي، كٔآُالٚ حُزالٞحز 

 ٝحُطعسحٕم 

 اإلصلػ رض١١ك أَ رٛض١ع فٟ اٌّغبي اٌن٠ٕٟ  -ػ

إ ح٩ـ٬ف حُلو٤و٢ ُِلوَ حُد٢٘٣ ك٢ حُٔـسد، ُٖ ٣ئط٢ أًِٚ ٓخ دحٓض ح٧ـٍٞ ٝحُٔ٘وِوخص ٝحُوٞحػد ػخرظالش 

حُالسث٤ط ُٔؼالَ ٛالرٙ  ٝحُٔالدخ٫َ ططمغ ُٔ٘ون حُ٘ود ٝحُظـد٣د، ٝٓخ دحّ حُٔـخٍ حُالد٢٘٣ ٣الدحز رؼو٤ِالش ظ٤خظال٤ش أ٤٘ٓالشم 

حُومخ٣خ، ٣لظخؽ ٓ٘خ حٌُؼ٤س ٖٓ حُظؤَٓ، هزَ إٔ ٗظـالخذد كُٞالٚ أنالسحف كالد٣غ ن٣ٞالَ هالد ٗظلالن كُٞالٚ ٝهالد ٗطظِالقم 

ُٝؼَ أْٛ ٓدخَ ٛٞ إٔ ٗوخزرٚ ٓوخزرش ػ٤ِٔش ٝٓؼسك٤ش، ٜٓٔخ ًخٗض ـؼٞرش حهظلالخّ ٛالرح حُٔـالخٍ أٝ خوٞزطالٚم كٔالخ 

ٌَّ أّ كٌْ؟ممم  ٢ٛ حُلظٟٞ؟ َٝٛ ٢ٛ ك

ٞحد ػ٠ِ ٛرح حُعئحٍ ح٩ؼٌخ٢ُ، ظ٘لخٍٝ ٝلغ طؼس٣ق ُٜخ ًٔخ ٛالٞ ٓظالدحٍٝ كال٢ ػوخكظ٘الخ حُد٤٘٣الش، ُٔزخؼسس حُـ

"اإلخجدبر ددٓ اٌؾىدُ ثغ١در  ٝٗسكوٚ رظفٞزٗخ ُِٔٞلٞع؛ كخُلظٟٞ كعالذ رؼالك حُٔؽالظـ٤ِٖ رخُلوالَ حُالد٢٘٣ طؼ٘ال7٢



 

   

 

ٚعٗ اإلٌساَ"
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ٔالخ حُلظالٟٞ ؿ٤الس ِٓصٓالشم ، ٝك٢ ٛرح حُظؼس٣ق ط٤٤ٔص ر٤ٖ حُلظٟٞ ٝحُومخء، اذ ٛالرح ح٧خ٤الس ِٓالصّ ر٤٘

اذٕ، كخُلظٟٞ ػزخزس ػٖ ٓسظّٞ د٢٘٣ ٣ظلدع ك٤ٚ حُٔلظ٢ حُٔظٞكس ػِال٠ ؼالسٝن ٓعالزوش ُِ٘عالن حُالد٢٘٣ حُٔظالؤػس رالٚ، 

 رؤكٌخّ ٖٓ أؿَ ٓـخرٜش ًَ ح٧ٓٞز حُوخزثش ػ٠ِ حُعخكش حُلٌس٣ش ٝحُع٤خظ٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤شم

سػ٢ )ٝحؿذ ٓ٘دٝد كالسحّ ٌٓالسٝٙ ٓزالخف( ٝا٠ُ ٛ٘خ، كخُلظٟٞ  ِض ٫ٝ شحُض ٓ٘مزوش رٔخ ظ٢ٔ رخُلٌْ حُؽ

ك٢ حُلوَ ح٧ـ٢ُٞ، كٌَ طِي حُز٤خٗخص حُظ٢ طلخٍٝ ا٣ـخد ٓعٞؿخص ٓؼ٤٘الش ُومالخ٣خ حُٔـظٔالغ، ًخٗالض ٫ ططالسؽ كال٢ 

حٌُؼ٤س ٖٓ ح٧ك٤خٕ ػ٠ِ ٗعالن حُلٌالْ حُؽالسػ٢، لالخزرش رؼالسق حُلالخثه ًالَ حُٔؼالخ٤٣س ٝحُٔالٞحش٣ٖ ٝحُٔوالخ٤٣ط كال٢ 

َ حُٔظد٣ٖ ٫ شحٍ ٫ ٣ؼسف ٓوخزرش ح٩ؼٌخ٤ُخص، ا٫ دحخَ ٗعن ٓـِن ٓظؤػس رؼوخكش حُٔؼخُـش حُلو٤و٤ش ٧شٓخط٘خم كخُؼو

أكٌخّ حُو٤ٔش، ًٝؤٕ كٌْ هللا ٛٞ طِي حُوٞحػد حُٔسطزوش رصٓخٜٗالخ ٌٝٓخٜٗالخ، ٝحُطخلالؼش ُؼوخكالش حُؼفالس حُ٘خؼالجش ك٤الٚ، 

رلُٔٞالش ػوخك٤الش ٓؼ٤٘الش7 ٓغ إٔ كٌْ هللا أًزس ٝأٝظغ ٓالٖ إٔ ٣٘لفالس كال٢ حُؼوالَ حُلوٜال٢ حُِـال١ٞ ٝرـصث٤الخص ٓظالؤػسس 

"ؽطدٓ ِدٓ ل ؽىّدب ٌمدَٛ ٠ٛلٕدْٛأفؾىُ اٌغب١ٍ٘خ ٠جغْٛ ِٚدٓ "أ
28

؛ كلٌالْ هللا ٓالسطزه ردزحظالش حُٞحهالغ دزحظالش 

حُؼِالالْ رٌٔٞٗالالخص ٛالالرح حُٞحهالالغ ٝٓلسًخطالالٚ ح٧ظخظالال٤ش،  ٓظؤ٤ٗالالش ٝخخلالالؼش ُٔؼالالخ٤٣س ٝٓوالالخ٤٣ط ٓؼ٤٘الالش طـؼالالَ ٓسًص٣ظٜالالخ

٣ٝظـخٝش ٓ٘ون حُـخ٤ِٛش ٝحُـَٜ ك٢ ح٫رظؼخد ػالٖ ظالز٤َ حُؼِالْ حُلو٤وال٢، حُٔالسطٌٖ اُال٠ دزحظالخص ـالِزش ٗخرؼالش ٓالٖ 

ٓؼسكش ده٤وش، ٝؿ٤س ٓ٘لفسس ك٢ ػوخكش حُٔ٘غ ٝح٩رخكش حُلو٤ٜش، اذ حُلٌْ طل٤ٌْ ٝكٌٔش، ُٝال٤ط لالسرخ ٓالٖ حُؼزالغ 

 ػٖ ػوخكش ٓعظٞػزش ُِفٞص ح٩ٗعخ٢ٗ ٝحُؼ٢ِٔ طلض ِٓفوخص ٓؼ٤٘شم حُلٌس١ حُٔ٘زؼن 

ُٝٔؼسكش ػٔن ٛرح حُظـِال٢ كال٢ حُلظالٟٞ، ٗلالخٍٝ إٔ ٗوظالزط اؼالخزحص هسآ٤ٗالش طزظؼالد ر٘الخ هِال٬٤ ػالٖ لال٤ن ح٧كالن 

ح٧ـ٢ُٞ ك٢ طؼخِٓٚ ٓغ هم٤ش حُلظٟٞ، ٝحٗلفخزٙ ك٢ رخد حُل٬ٍ ٝحُلسحّ، دٕٝ كالظق حُٔـالخٍ ػِال٠ أكالن أزكالذ 

طـ٤ِالالخص ٛالالرح حُٔؼوالال٠؛ كالالخُلظٟٞ كالال٢ حُوالالسإٓ ٛالال٢ نِالالذ ُِلالالَ، ُٝالال٤ط كٌٔالالخ رالالخُ٘ون رالالخُٔ٘غ أٝ ٝأٝظالالغ ُالالزؼك 

حُظسخ٤ؿ، ٫ٝ رد ٣٩ـخد حُلَ ٝطود٣سٙ طوالد٣سح كعال٘خ ٓالٖ خوالٞحص ٝهالٞح٤ٖٗ ٓؼ٤٘الش طلٌالْ أ٣الش  الخٛسس أٝ طعالخإٍ؛ 

جع دغدبف وٍٙٓ ضدمرٜ ضدجع ثمدراد ضدّبْ ٠دأٔدٟ إٚلدبي اٌٍّده " كوٍٞ حُوسإٓ حٌُالس٣ْ كال٢ ؼالؤٕ حُِٔالي ٝزإ٣ظال7ٚ

"ْ وٕزُ ٌٍرؤ٠ب رمجرْٚإ افزٟٛٔ فٟ رؤ٠بٞ ٠ٙب اٌّألأ٠ب خر ٠بثطبد أٚضجع ضٕجلد خضر ٚ
29

، ٣ز٤ٖ رؤٕ ح٧ٓالس 

ٓظـخٝش ُلدٝد حُ٘ون رخُل٬ٍ ٝحُلسحّ، أٝ ٓخ ٣ؼالسف رالخُلٌْ حُؽالسػ٢ كال٢ حُؼوخكالش ح٧ـال٤ُٞش، ٝٓظـالخٝش ُٔ٘والن 

َ ٛرح حُع٤خم ْٛ ٨ٓ ك٤ْٜ ًالَ ٓٞحـاللخص حُؼزالٞز حُٔلظ٢ ـخكذ ح٤ُد حُو٠ُٞ ك٢ طوس٣س حُٔف٤سم كٖٔ ظ٤لظ٢ دحخ

ا٠ُ طؤ٣َٝ ٝا٣ـخد حُلَ ُٔؽالٌِش حهظفالخد٣ش ظالظظز٤ٖ ٬ٓٓلٜالخ ك٤ٔالخ رؼالد، ُٝال٤ط ٗووالخ رٔالخ ٣عالظِصٓٚ حُالٞػ٢ حُـٔؼال٢ 

ُؼوخكش ٓؼ٤٘ش، ٣ظلٍٞ ك٤ٜخ حُٔلظ٢ ا٠ُ ٗخنن رخظْ هللا، ٝرخظْ حُع٤خظش ك٢ اكٌخّ حُوزمش ػ٠ِ ر٢٘ ح٩ٗعالخٕم ًٝالرُي 

ٌ ْض ظالزؤ7 كؼِض حٓسأس "ِدرا ؽزدٝ رشدٙنْٚأِدب وٕدذ لبطمدخ  ِدرٞأافزدٟٛٔ فدٟ  ٠ٙدب اٌّدألألبٌدذ ٠دب " ِٓ
30

، كٜالرٙ 
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  306م حٌُِٔٔش حُٔـسر٤ش ٝشحزس ح٧ٝهخف ٝحُؽئٕٝ ح٩ظ٤ٓ٬شم ؾ ِٕبر أصٛي اٌفزِٜٛوخ٢ٗ، ارسح٤ْٛمطلو٤ن ٝطود٣ْ ح٢ُ٬ُٜ، ػزد هللام حُ -

28
 23ظٞزس حُٔخثدس ح٣٥ش  -

29
 10ظٞزس ٣ٞظق ح٣٥ش  -

30
 03ظٞزس حَُ٘ٔ ح٣٥ش  -



 

   

 

حُلظٟٞ ٢ٛ نِذ ُِطسٝؽ ٖٓ ٓؤشم ػعٌس١ خو٤س ٣لظخؽ اُال٠ دزحظالش حُطفالْ ٝخووالٚ ح٫ظالظسحط٤ـ٤ش، ٝاػالدحد 

 كؼ٢ِ ٝكخ٫ص طؤٛذ هفٟٞ، ٤ُٝط ا٠ُ حُ٘ون رٌِٔظ٢ حُٔ٘غ ٝحُـٞحشم

ٝدٛخ ٗظس٣ش ح٧ـٍٞ حُؽسػ٤ش ا٠ُ آكخم ًزالسٟ، كال٤ٖ طظلالٍٞ اُال٠ نِالذ حُلالَ كال٢ إ حُلظٟٞ طظـخٝش ك٢ كد

همخ٣خ ٓؼ٤٘ش ٖٓ رخد حُٔؼسكش، ٫ ٖٓ رخد ػوخكش ح٥رخء ٝٓخ ظوسٙ حُ٘خض رخظْ حُؼِْ حُؽسػ٢ ك٢ ٓوخرالَ آخالس ؿ٤الس 

ؾ ٓالٖ ًالَ ؼسػ٢، ؿؼَ ح٩ٗعخٕ ٣ظزٞأ أظلَ حُٔ٘لدزحص ح٩ٗعخ٤ٗش ٝحُلمالخز٣شم كزالخُؼِْ ٝحُٔؼسكالش ٣ٌٔ٘٘الخ حُطال٬

حُظزؼ٤خص حُلٌس٣ش ٝحُؼوخك٤الش ٝحُلمالخز٣ش، ػزالس حظالظـ٬د حُلظالخٟٝ ٝحُلِالٍٞ ٓالٖ حُٔطظفال٤ٖ ٝأـاللخد حُؽالؤٕ كال٢ 

ٓطظِالالق حُظطففالالخص حُؼ٤ِٔالالشم ٝٓالالخ حرظؼخدٗالالخ ػالالٖ ٛالالرح حُوس٣الالن ا٫ ظالالوٞنخ كالال٢ ؼالالسى حٌُٜ٘الالٞص حُالالد٢٘٣ ٝحُع٤خظالال٢ 

ُٔلظال٢ ٣فالدز ٓسحظال٤ٔٚ ٝكظالخٝحٙ ُظٌز٤الَ حُ٘الخض ح٬ُٔشّ ُٔعخز حُظخز٣ا ح٩ظ٢ٓ٬، ٓ٘ر كظسحص ن٣ِٞش ًالخٕ حُلو٤الٚ ٝح

 ٝػوُٜٞخ، ردٍ طلس٣س حُؼوخء ٝحُوخهخص ٖٓ أؿَ ح٩ردحع حُلمخز١ ٝ ح٩ٗعخ٢ٗم

ُٝٞ زؿؼ٘خ ا٠ُ حُؼوخكش حُد٤٘٣ش ح٩ظ٤ٓ٬ش، ُٞؿالدٗخ رالؤٕ ٛ٘الخى طالؤػ٤سح كو٤و٤الخ رال٤ٖ ٓالخ ٛالٞ اظال٢ٓ٬ ٝرال٤ٖ ٓالخ ٛالٞ 

أٝ حُظالالؤػ٤س ٝحُظالالؤػس ُالالْ طظٞهالالق ٣ٞٓالالخ ػالالٖ حُٔعالال٤س كالال٢ ؿد٤ُالالش ح٩ٗعالالخٕ  ٣ٜالالٞد١ كالال٢ ٓلٜالالّٞ حُلظالالٟٞ؛ كلسًالالش حُظؼالالخهق

ٝحُد٣ٖ، ٝ ِض ٓعخٛٔش رؽٌَ أٝ رآخس ك٢ زظْ ٓؼخُْ ٛرٙ حُٔع٤سس ح٩ٗعالخ٤ٗشم هِالض ٛالرح ٧ٕ حُلٌالس ح٤ُٜالٞد١ ًالخٕ 

ظسس ٣ف٘غ ُٚ كظخٟٝ ٓ٘زؼوش ٖٓ ػوِٚ حُٔؽزغ رؼوخكش حُل٬ٍ ٝحُلسحّ ٝحُٔعظٞػذ ُِٞك٢ حٌُٔظٞد ًٔخ ٣عٔٞٗٚ، ٝٗ

ٛالٞ ػزالخزس ػالٖ ٓـٔٞػالش ٓالٖ ا٠ُ حُظِٔالٞد رؽالو٤ٚ طـالد ٛالرح حُٔؼوال٠ رالخزشح رؽالٌَ ًز٤الس كال٢ ٛالرح حُٔعالخز، كخُٔؽال٘خ 

ٝحُٔد٤ٗش، حُظ٢ ًظزٜالخ حُلوٜالخء ٓالٖ أؿالَ حُظالر٤ًس رٔالخ ؿالخء كال٢  حُوٞح٤ٖٗ ٝحُوٞحػد حُع٤خظ٤ش ٝحُد٤٘٣ش ٝح٧كٌخّ حُلو٤ٜش

ٝٛال٢ ػزالخزس ػالٖ الالخكخص ، ٝحُـٔالخزح، ٝحُظؼ٤٘الشحُٞـالخ٣خ خخـالش حُطالسٝؽ ٝح٣ٝ٬ُال٤ٖ  أظاللخز ٓٞظال٠ حُطٔالط ٓالٖ

حُسٝح٣الخص حُظال٢ حظالظزؼدٛخ ٣ٜالٞذح ٓالٖ  أل٤لض ٖٓ نسف حُٔؼ٤ِٖٔ ك٢ ػفس ٣ٜٞذح، ٝهد كالخٍٝ ٛالئ٫ء طـ٤ٔالغ ًالَ

ٗالٞح ٓالخ ظالٔٞٙ ؿٔالخزح أٝ ح٩لالخكخص ٓؽ٘خٙ ٝألخكٞح ا٤ُٜخ ٓالخ حظالظـد ٓالٖ أٓالٞز ٝأكٌالخّ ٞي كو٤ٜالش ًٝ
31
كٜالرح حُٔعالخز  .

رع٤خظش حُلظٟٞ ك٢ ؼوٜخ حُل٢ٌٔ حُلدٝد١ حُٔسطزه رخُٔ٘غ ٝحُـٞحش، ٝحٗظوِض حُؼالدٟٝ  حُلو٢ٜ ح٤ُٜٞد١ ًخٕ ٓظؤػسح

ا٠ُ خخزؽ حُ٘عن ح٤ُٜٞد١، ٤ُلظمٜ٘خ حُؼوَ حُٔعِْ، ٖٝٓ ٣لظال٢ رخظالْ هللا ٣ٝٞه الغ ػ٘الٚ أكٌخٓالٚ، كال٢ أخوالس خوالٞس 

 ٣ظلٍٞ ك٤ٜخ ح٩ٗعخٕ رٌَ ٓظخٛس لؼلٚ، ا٠ُ ٗخنن رخظْ هللا ٤ًَٝٝ ػ٠ِ حُ٘خضم

ـسٗخ ا٠ُ حُلد٣غ أ٣مخ ػٖ هم٤ش أخسٟ ُٜخ أ٤ٔٛظٜخ ك٢ ٛرح حُفدد، ٢ٛٝ حُٔظؼِوالش رٔلٜالّٞ حُلوالٚ ًَ ٛرح ظ٤

 ًٔخ طدحُٝظٚ ًظذ حُظسحع7

 فّب ٘ٛ ٠ب ررٜ ِفَٙٛ اٌفمٗ 
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 35ؾ . اٌزٍّٛد وزبة ا١ٌٙٛد اٌّمنشحٗظس حُٔص٣د ػ٘د ا٣زػ، أكٔدم  - 



 

   

 

"اٌمٍُ ثبألؽىبَ اٌشرد١خ ِٓ أدٌزٙب اٌزفصد١ٍ١خ"  َ حُلوٚ ك٢ حُؼسف حُؼوخك٢ حُد٢٘٣ ٣ؼ7٢٘ 
32

، ٝ الَ حُلو٤الٚ 

رٌالالَ طـ٤ِخطٜالالخ، طلظٌالالس حُؼِالالْ رٔالالخ طعالال٤ٔٚ ح٧كٌالالخّ حُؽالالسػ٤ش دٕٝ حػظزالالخز ُٔؼالالخ٤٣س حُصٓالالخٕ ٝٓؼالالٚ حُٔئظعالالش حُلو٤ٜالالش 

٣لٜالالْ كالال٢ حُوالالذ ٣ٝلٜالالْ كالال٢ حُل٤ص٣الالخء، ًٝالالَ ؼالال٢ء رٔالالخ ٣مالالٖٔ ُالالٚ ٛالالرح حُظؼس٣الالق  ٝحٌُٔالالخٕ ٝحُظطففالالخصم كخُلو٤الالٚ

ش كٜالْ حُالد٣ٖ حُٔ٘لسفم ٝأػظود إٔ ٛرح حُٔلّٜٞ حُطخنت ٛٞ ح٧ـَ ك٢ طعِه حُٔئظعالش حُلو٤ٜالش، ٝحكظٌخزٛالخ ُؼ٤ِٔال

ٝكن ٓ٘ظٞزٛخ حُٔظؤػس رخٌُٜ٘ٞص ح٤ُٜٞد١ حُٔظؼفذ، ردػٟٞ حُؼِْ ٝحُلوالٚ ٝؿ٤سٛالخ ٓالٖ حُظسٛالخص ؿ٤الس حُٔئظعالش 

 ػ٠ِ ٓ٘ون حُؼِْ، ٝإ أزحدص إٔ ط٘ظعذ ا٤ُٚم

كخُلو٤ٚ كعذ زإ٣ظ٘خ ُٚ ٛٞ ًَ ػخُْ رظطففٚ ٝرؤدٝحطٚ حُؼ٤ِٔش، ٫ٝ ٣لن ١٧ زؿَ د٣الٖ إٔ ٣زعاله ظالِوخٗٚ 

أٝ ؿ٤الالسٙ، ػِالال٠ ٓالالخ ٫ طدزًالالٚ أدٝحطالالٚ حُؼ٤ِٔالالش حُٔسطزوالالش أظخظالالخ رؼو٤ِالالش ًخٗالالض ٓظالالؤػسس رٔل٤وٜالالخ طلالالض ٓعالال٠ٔ حُلوالالٚ 

الالط  ُالالٚ حٌُٜ٘الالٞص ح٤ُٜالالٞد١ رظؽالالس٣ؼخص  حُؼوالالخك٢، حُٔ٘ز٘الال٢ أظخظالالخ ػِالال٠ كٌالالسس ح٧كٌالالخّ، ٝٛالالٞ ٓ٘والالن ٣ٜالالٞد١ هالالد٣ْ أ ظي

خ د٤٘٣جًخ حُٞحؿذ ٝحُلسحّ ٖٓ خ٬ٍ أظلخز ًظزْٜ حُٔطظِلش، ٝإ ًخٗض حُٔع٤ل٤ش رٌِٔٞطٜخ حُسٝك ًٓ خ٢ٗ هد حكظظلض ٗظخ

ؿد٣ًدح، اذ حُؽس٣ؼش حُظٞزحط٤ش ُْ طؼد ظخز٣ش حُٔلؼٍٞ رلٍِٞ حُؼٜد حُـد٣د، ٝاٗٔخ ظظؤخر ٓعخزح آخس ٓـخ٣سح ٝٓطظِلالخ 

(م ٝ 760 6ػٖ ظخروخطٜخ خخـش ك٢ حُؼفس حُٔٞظ١ٞ، ٝٛٞ هٍٞ ٣عٞع حُٔؽٜٞز7 "أز٣د زكٔش ٫ ذر٤لش"، )ٓظ٠ 

، طعظٜدف حُٔعالخض رٔئظعالش حٌُٜ٘الٞص، حُظال٢  ِالض هخثٔالش ػِال٠ ٓالس حُؼفالٞز كال٢ ٛرح ٬ًّ ٣لَٔ د٫٫ص خو٤سس

حُر٤٘ٛش حُظٞزحط٤ش، ًٔخ أٗٚ زظخُش ٝحللش ُظو٣ٞك ٝاروخٍ نوط حُوسرالخٕ حُظالٞزحط٢، ٝحُلوالٚ حٌُٜ٘الٞط٢ حُٜٔالٞٝض 

 رؼو٤ِش ح٧كٌخّ ًٔخ ٛٞ ٓلٜٜٞٓخ حُظو٤ِد١م

الال٤يو ْض ٓالالٖ ٓلٜٞٓالالٚ حُؽالال٢ُٞٔ، ٝحُطو٤الالس كالال٢ ح٧ٓالالس إٔ حُؼوخكالالش ح٩ظالال٤ٓ٬ش طز٘الالض حُٔلٜالالّٞ حُ ٤ٜالالٞد١ ُِلوالالٚ، ٝل 

ُظلفسٙ كال٢ كجالش أٗظـالض ٫ٝ شحُالض ط٘الظؾ حُط٬كالخص ٝحُفالسحػخص، كظال٠ ٫ طٌالخد طوالسأ طلعال٤سح ٣٥الش، أٝ كٌٔالخ كال٢ 

ٛ خ كوال٤ْٜٜ رـِٔالش7 "كال٢ حُٔعالؤُش أهالٞحٍ" ٝٛال٢ ر٤٘الش خو٤السس طـؼالَ ٓالٖ حُالد٣ٖ أظخظالخ ُِطال٬ف،  زف د  هم٤ش، ا٫ ٣ٝفف 

ردػٟٞ أكو٤ظٜخ ك٢ حُؼِْ رٔخ طؼظزسٙ كوخ ُٜخ، ٝٛال٢ كال٢ حُلو٤والش ٓالخ طٔالخزض ا٫ ٗٞػالخ ٓالٖ  ٝطلظٌس كوٞم ح٥خس٣ٖ

حُظعالالِه رخظالالْ حُالالد٣ٖ حُالالر١ طلالالدػ٘خ ػ٘الالٚ كالال٢ ٓوالالخ٫ص ظالالخروش ُ٘الالخم ٌٝٛالالرح، كخُلوالالٚ ٓلٜالالّٞ ٝحظالالغ ٣سحػالال٢ حُظطففالالخص 

 حُؼ٤ِٔش، دٕٝ حُولص ػ٠ِ ػوٍٞ حُ٘خض طلض ػ٘خ٣ٖٝ رسحهش أٝ ؿرحرشم
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 640حُِوخ٢ٗ، ارسح٤ْٛم حُٔسؿغ حُعخرنم ؾ  - 



 

   

 

 

ح٩ـالال٬ف رؼ٘الالٞحٕ ظ٤خظالال٢، اذ  ػ٤ِٔالالش ح٩ـالال٬ف حُالالد٢٘٣ رالالخُٔـسد، ٫ ٣ٌٔالالٖ إٔ طالالئط٢ أًِٜالالخ اذح حظالالظٔسإ 

ح٩ـ٬ف ٛٞ حُزلغ ػٖ ٓالخ كعالد ٓالٖ ر٤٘الخص حُلٌالس، ٝٛالرح ٫ ٣ٌٔ٘الٚ إٔ ٣ظالؤط٠ ا٫ كال٢ لالٞء هالسحءحص ٗود٣الش ؿالخدس، 

زؼك رخُطفٞـ٤ش حُٔـسر٤ش؛ ٝكعق حُٔـخٍ ُِزلغ حُ٘ود١، ٤ُٝط حُزلغ حُر١ ٣ٌسض حُٞحهغ حُلٌس١ ُٔخ ٣ع٤ٔٚ حُ

كخُ٘ود ٫ ٣طخُق حُطفٞـ٤ش، رَ ٣ص٤ًٜخ ٣ٝوٞزٛخ ُظفزق خفٞـ٤ش ٓؼسك٤ش ٝػ٤ِٔش، ٤ُٝعض روخ٣خ ٓالٖ ٓخلال٢ 

 ٣ٌٖٔ إٔ ط٘ؼٌط ػ٠ِ ٗٔٞ حُٔـظٔغ حُلٌس١ ٝحُؼوخك٢م
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 6165/6664، 1، دحز حُلٌس، ناٌّمغُ اٌّفٙرش ألٌفبظ اٌمرألْ اٌىر٠ُػزد حُزخه٢، ٓلٔد كئحد،  -

 6166/6666، طلو٤ن ػزد حُؼص٣ص رٖ رخش، دحز حُٔ٘خز، فزؼ اٌجبرٞ شرػ صؾ١ؼ اٌجذبرٞحُؼعو٢ٗ٬، حرٖ كـس،  -
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http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=181345 

 م ر٤سٝصمدحز حُعخه٢م (6م)نأٔجبم اٌمرألْ(م 3366ظ٤ٔس، ارسح٤ْٛ خ٤َِ كعٖم) -

" ػ٠ِ حُسحره حُظخ٢ُ رٔٞهغ ٓؼسحؽ حُو7ِْ خطٛاد فٟ رمض١ص إٌّٙظأرلخع ارسح٤ْٛ حرٖ ٗز٢ رؼ٘ٞح7ٕ " -

http://www.mi3raj.net/vb/showthread.php?t=119 

 ٝحُؽئٕٝ ح٩ظ٤ٓ٬شم حٌُِٔٔش حُٔـسر٤ش ٝشحزس ح٧ٝهخف . ِٕبر أصٛي اٌفزٜٛحُِوخ٢ٗ، ارسح٤ْٛمطلو٤ن ٝطود٣ْ ح٢ُ٬ُٜ، ػزد هللام  -

 م اٌزٍّٛد وزبة ا١ٌٙٛد اٌّمنشا٣زػ، أكٔدم  -

 6165/6665، 2، دحز حُلد٣غ، ناٌجنا٠خ ٚإٌٙب٠خحرٖ ًؼ٤س، اظٔخػ٤َ حُدٓؽو٢،  -

 6662، حُٔسًص حُؼوخك٢ حُؼسد، ر٤سٝص، حُوزؼش ح٠ُٝ٧، إٌص اٌطٍطخ اٌؾم١مخأرٞ ش٣د، ٗفس كخٓد،  -
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