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اإلصالحطاامالنَٙ٘آامخيٚٚاللاامزيالنح٘اٍغالٔا  ٙالتادسثعضٟ فٟ ٘زٖ ثٌٕذٚر ثٌضيٟ ثتضيجس ٌٙيج ِٕهّٛ٘يج نٕيٛثْ  

ٓامزينح٘،آىناٙخيخطاػينٚنثااإلصحطاامنَٙ٘اٚ٘ٛ ِٛػٛع ٠ٕذسػ فٟ ع١جق إشىج١ٌز أشًّ، ٟٚ٘  إٍسنٍٚت"،

ػَالالِاىالالٌاحغالالنٙنثاىؼلحٚالالتآىَْضٚالالتآػينٙالالت،احسالالخنوهاحسالالظااميضالالنكآحعالالنحلاصْالالٔ اامي  الاللٌٙآاميزي الالٌٚا

ٓامبنعزٌٚامنخأىلاامَظلٗآامضنكاامؼني٘آامَينشاامؼيحٍ٘،ابيٚتابنٔ ةاىشلٓعاح لٗاٙالطغلاػينٚالتااإلصالحطا

،آٍوٓػْناام طلٗاٍغٔاامغلٙتآامنٙييلاغٚالتاامزينح٘آامسٚنس٘؛اعخٖاَٙسضوآٙخينّٖاىغاىخطنبنثاامشؼٔب

، ٚ٘ٛ ثٌشٟء ثٌزٞ ٠مضؼٟ ثالؽالع نٍٝ ثٌطشٚفجس ثٌفىش٠ز ٚثٌغ١جع١ز ثٌضٟ عيتش ٌفٙيُ ثٌّشثفيً ثٌضيٟ ٓامؼنامت

ِشس ِٕٙج ِؾضّتجصٕج، ٚأدشص ِٕتطفجصٙج ثٌضجس٠خ١ز، عُ سطذ ٔٛن١ز ثٌقٍٛي ثٌّمضشفيز ٌٍخيشٚػ ِيٓ ثاصِيجس، عيُ 

حْواامنَٙنىٚنثاامسٚنسٚتآاالصخينػٚتآامزينحٚتاامخال٘اهالْنحْنآحشالْنّنااميضخيؼالنثاٍٝ ثٌتًّ ِٓ ؽٙز عج١ٔز ن

ااامؼلبٚتااإلسحىٚت.

ٚإرث وجٔييش ِفييج١ُ٘ ثٌذ٠ّمشثؽ١ييز ٚفمييٛق ثلٔغييجْ ٚثٌذٌٚييز ثٌّذ١ٔييز ٚثٌتاللييز ِيي  ث٢تييش ِييٓ ثٌّٛثػيي١  

جفز ِٓ سطذ٘ج، ٚ٘ٛ ِج عي١ؾتٍٕج ثٌىالع١ى١ز ثٌضٟ ثشذتش دسعج ٚصّق١ظج ثٌشٟء ثٌزٞ ٠طشؿ عؤثي ثٌم١ّز ثٌّؼ

ٔفؼً ِمجسدز ِؾًّ ٘زٖ ثٌّفج١ُ٘ ٚثلشىجالس ِٓ تالي أؽشٚفجس ثٌتًّ ثٌغ١جعٟ فٟ ثٌفىش ثلعالِٟ، وّذتً 

 ٌشطذ سؤ٠ز ثٌمٜٛ ثلعال١ِز ٌٍتًّ ثٌغ١جعٟ، ِٚٓ عّز ثٌذ٠ّمشثؽ١ز ٚفمٛق ثلٔغجْ ٚثٌذٌٚز ثٌّذ١ٔز ٚغ١ش٘ج. 

ِ  ٘زٖ ثٌّفج١ُ٘ ٚثٌمؼج٠ج ١ٌظ صتجِال عجدضج؛ فمذ شيٙذس صطيٛسث فىش٠يج ِٓ ثٌؼشٚسٞ ثلشجسر إٌٝ ثٌضتجًِ 

ٚإ٠ذ٠ٌٛٛؽ١ج ٚفمج ٌٍّشثفً ثٌغ١جع١ز ٌٍّؾضّتجس ٚثٌذٚي ِٚج نشفضيٗ ِيٓ صطيٛسثس أٚ أصِيجس ع١جعي١ز ٚثؽضّجن١يز 

 ت١ٕز.ٚثلضظجد٠ز، ٚ٘ٛ ِج ٠غضٍضَ ثٌضتجًِ ثٌٕغذٟ ِ  ٘زٖ ثٌمؼج٠ج ٚدسثعضٙج ٚفمج ٌغ١جلجس ثؽضّجن١ز ٚع١جع١ز ِ

إْ ِٓ أدشص ثٌضقذ٠جس ثٌضٟ صتضشػٕج فٟ ِغجسٔج ثٌذقغٟ إٌٝ ؽجٔخ ثٌطذ١تز ثل٠ذ٠ٌٛٛؽ١ز ٌٍّشجس٠  ثٌفىش٠ز 

ٚ٘يُ ثٌّتشفيز دْٚ ِشيمز،  نيشعٚثٌغ١جع١ز ثٌّذسٚعز، غٍذز ثٌىضجدجس ثل٠ذ٠ٌٛٛؽ١ز ثٌغؾج١ٌز، ثٌضٟ صذمٝ عيّضٙج 

؛ فجل٠ذ٠ٌٛٛؽ١ج ف١ّٕج صذظ فيٟ ويً شيٟء صتطيٟ أظيجس٘ج ثلفغيجط دجٌغي١طشر 1ٚصذغ١ؾ ِضث٠ج٘ج دْٚ ِغجٚةٙج

نٍييٝ ثٌتييجٌُ نذييش ثٌفىييش ٚثٌٕهييش، ٠ٚتييذ ٘ييزث ثاِييش ص١ّٙييذث أ١ٌٚييج ٌغيي١طشر ِييٓ ٔييٛع  تييش، ٚثٌطييجد  ثٌّٛعييٛنٟ 

 ٌإل٠ذ٠ٌٛٛؽ١ج ٠شىً فٟ ٔهش ثٌضفى١ش ثٌتمالٟٔ ِىّٓ ػتفٙج ثٌزٞ ٠ظتخ صؾجٚصٖ، إال 
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ٚ٘يٟ سؤ٠يز صيضُ نٍيٝ فغيجح ، 2ٔهش ثافيشثد ثٌي١يش ثٌّقضيشف١ٓ نٍيٝ ثعيضتّجي ثافىيجسأٔٗ ٠ذشص لٛصٙج فٟ 

ثٌّتجٌؾز ثٌت١ٍّز أٚ ثٌّتشف١ز، إال أْ ِٕٙؼ ِمجسدضٙج ٚؽش٠مز صٕجٌٚٙج صضُ فٟ ع١جلجس ِخضٍفز، ٚظشٚف ِضذج٠ٕز ِٓ 

سالٚن اىؼالن  ااِيج فيٟثٌؼشٚسٞ ثلشجسر إ١ٌٙج دئ٠ؾجص؛ وّيج أْ ليذسث ال ديبط ديٗ ِيٓ ثادقيجط ٚثٌذسثعيجس أٔيضؼ إ

إٙنٙٔمٔصٚتآسٚنسٚتاىغاىشن ٙغاإٙنٙٔمٔصٚتآح لٙتاىَنحست،آّٔاىالنااالنًاٙالنهلاّاللااامئظالٔعاحال٘اىخنّالتا

امضنكااالٙالنٙٔمٔص٘آاميَنحسالتاامسٚنسالٚتابالٌٚاامياللاّمآاميشالن ٙغااإلٙنٙٔمٔصٚالتابيخخنالهاحٔصْنحْالنآ  صالتا

ٌض١يجس ثٌٍذشثٌيٟ، ثٌض١يجس ثلعيالِٟ ٚغ١ش٘يجو، ٚ٘يٛ ِغيجس ثٌض١جس ثٌّجسوغٟ، ثٌض١يجس ثٌميِٟٛ، ث)ااػخنامْناأٓاحطلحْن

٠ؾذس ثٌضتجًِ ِتٗ دقزس ٚف١طز اْ دثفتٗ ١ٌظ ثٌتٍُ ٚثٌّتشفز ثٌّٛػٛن١ز، دمذس ِج ٠ضقذد ٘ذفيٗ فيٟ ثالٔضظيجس 

ٌض١ييجس نٍييٝ فغييجح  تييش، ٚثٌضييذ١ًٌ نٍييٝ طييقز ثٌّمييٛالس ٚثٌّٕطٍمييجس ٚصّجعييىٙج ِمجدييً صغييف١ٗ ِمييٛالس ثٌخظييُ 

ثٌضذش٠ييش ثال٠ييذ٠ٌٛٛؽٟ ثٌّيٍييل أٚ ثٌظييش٠ـ ٚثٌؾييذي ثٌغ١جعييٟ سغييُ أ١ّ٘ضييٗ فييٟ ثٌظييشثع ٚدفؼييٙج، إْ غٍذييز 

ثٌغ١جعٟ، ٚثٌضٕجفظ نٍٝ ثٌّٛثل  ٚثٌٛػت١جس ثالؽضّجن١ز ٚثٌشِض٠ز، ليذ صيُ نٍيٝ فغيجح ثلضيشثؿ ِشيجس٠  فىش٠يز 

ٕيجء نٍيٝ ّٚٔجرػ ٔهش٠ز صفغ١ش٠ز صغجنذ نٍٝ فٙيُ فشو١يز ثٌٛثلي  ٚثٌفىيش ثٌيزٞ ٠يؤؽشٖ ٚثٌّٕطيك ثٌضيٟ ٠قشويٗ، د

صفى١ش ِٛػٛنٟ ثعضشثص١ؾٟ دت١ذ نٓ ثالٔفتجي ٚسدٚد ثافتجي ٚصذش٠ش ثالتض١جسثس ثٌغ١جع١ز، ٚ٘ٛ ِج ٠ٕظخ فٟ 

لٍخ صخظض إٔضجػ ثٌّتجٟٔ ٚثٌّتجسف ثٌت١ٍّز ثٌضيٟ صضغيُ دجٌٕغيذ١ز )ثٌمجد١ٍيز ٌٍضطيٛسو ٚثٌّٛػيٛن١ز ٚثٌق١يجد، ال 

ًّ نٍيٝ نشػيٙج ٚصق١ٍٍٙيج، ٚ٘يٛ ِؾيجي ٌيٗ سؽجٌيٗ ١ِذثْ إٔضجػ ثل٠ذ٠ٌٛٛؽ١جس أٚ إطذثس نشٚع ٚإعٙجِجس صت

ِٕٚجػٍٖٛ، ٚثٌزٞ أعُٙ نجٌُ ثالؽضّجع ثاٌّجٟٔ ِجوظ ف١ذش فٟ دغطٗ.
3

 

حضنٓزااإله نالثاامسٚنسٚتآام  لٙتاام حسٚ ٚتاح٘اسٚن اػحقالتااميضخيؼالنثاٌمذ فضّش ثٌّشفٍز ثٌقج١ٌز 

)ؽذ١ٌز ثفضٛثء صذؽ١ٓ ثٌضٟ ظٍش صغُ أغٍذ١ز ثالٔضجؽجس ثٌت١ٍّز فٟ فمً ثٌتٍَٛ ثٌغ١جعي١ز بنمنٓمتاح٘اامؼنمواامؼلبٚت

اسالالخَبنغاإهالال نمٚنثاصنٙالالنةامالالواح الالٌاىطلٓعالالتاىالالٌاقبٚالاللاإ هالالنكاامشالالن عاامؼلبالال٘احالالنػحاٚثالؽضّجن١ييزو، ٚدجٌضييجٌٟ 

ّٔاىؼطٖاصنٙالناالاسٚنسٚنآاصخينػٚناقن  ااػنٖاصَغاػينٚتاامخيٚٚلآحيناأله نكااعخضنصٚتاصينػٚتاسنيٚت،آ

زاكامواَٙلاٍصٚبِاىٌاامبغذآامخغنٚل،اإمٖاصنٍماامسؼ٘ام ْواأبلزاامخغٔالثآامخغنٙنثااميطلٓعتاأىنهاام  لا

اإلسالالحى٘اامغلاالال٘ااميسالالخَناػنالالٖااميلصؼٚالالتااإلسالالحىٚتاحالال٘اػحقنحالالِاىالالغاإهالال نالثاىنخبسالالتاانمنٓمالالتاامينٍٚالالتا

؛ ِٚٓ د١ٓ ثاعتٍز ثٌضٟ عٕتشػٙج ٌٍضبًِ ٚثٌٕهيش اٛهلآاسخغينقنثاامنٙييلاغٚتآعئ ااإلٍسنًآامؼحقتاىغ

 فٟ ناللضٙج ِ  ثلشىج١ٌز ثٌّطشٚفز ِج ٠ٍٟ:
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  ٌّجرث أتفمش ثٌّشجس٠  ثل٠ذ٠ٌٛٛؽ١يز ٚثٌغ١جعي١ز فيٟ طيٕ  ن١ٍّيز ثٌضي١١يش ثٌغ١جعيٟ، د١ّٕيج صّىيٓ ثٌشيجسع

 ثٌتشدٟ ِٓ فشع ٚثل  ؽذ٠ذ، ٚثلؽجفز دذتغ ثأهّز ثٌضغٍط١ز؟

 ؼٚالتااإلسالحىٚتامي النّٚواإهال نمٚتاىالٌاقبٚاللاامنٓمالتاامينٍٚالتآاسالخغينقنثاامنٙييلاغٚالتااٚهاحَظاللااميلص

 ٓعئ ااإلٍسنًآامؼحقتاىغااٛهل؟

  ٌّجرث صضغُ ثٌخطجدجس ثٌغ١جع١ز ديٍذز ثٌؾذي ثل٠ذ٠ٌٛٛؽٟ ٚثٌغ١جعٟ نٍٝ فغجح ثلضشثؿ ِشجس٠  ِؾضّت١ز

جي ٚسدٚد ثافتجي ٚصذش٠ش ثالتض١جسثس ٚع١جع١ز دٕجء نٍٝ صفى١ش ِٛػٛنٟ ثعضشثص١ؾٟ دت١ذ نٓ ثالٔفت

 ثٌغ١جع١ز؟

 ِج ٟ٘ أدشص ثٌّٕضٌمجس ٚثالتضالالس ثٌضٟ صغُ ثٌضٕه١ش ثٌغ١جعٟ؟ 

  ٌّجرث ٕٔغيجق فيٟ شيشن ثلشيىجالس ثل٠ذ٠ٌٛٛؽ١يز ثٌي١يش ثٌت١ٍّيز ٚثٌؾيذي فيٛي ِيج ٠يٕؾُ نٕٙيج ِيٓ لؼيج٠ج

 ٚأعتٍز غ١ش فم١م١ز؟

 ثٌفىش ثٌقشوٟ ثلعالِٟ؟ ِج ٟ٘ أُ٘ ثٌضقذ٠جس ثٌضٟ ٠ٛثؽٙٙج 

ٚثٌّٛػٛع ثٌّتجٌؼ ١ٌظ رث ؽذ١تز ٔهش٠ز طشفز، ٠ٕقظش ٘جؽغٗ ثٌّتشفٟ فيٟ سطيذ ثٌّفيج١ُ٘ ٚثٌمؼيج٠ج 

ثٌٕهش٠ز ٚثٌفىش٠ز، دي١ز إشذجع ثٌفؼٛي ثٌّتشفٟ ٚصقم١ك ثٌّضتز ثٌتم١ٍز ٚثٌضشف ثٌفىشٞ ٚثٌضّشط ثٌّٕٙؾٟ، ٚإْ 

فظيش أ١ّ٘ضٙيج ثٌت١ٍّيز ٚثٌذقغ١يز؛ فيئْ ثٌّٛػيٛع ثٌّيذسٚط  وجْ ٘زث ثٌذتيذ ثٌّتشفيٟ ال ٠خٍيٛ ِيٓ فٛثةيذ ٠ظيتخ

دجلػجفز إٌٝ ل١ّضٗ ثٌّتشف١ز، فئٔٗ ٠غتٝ إٌٝ سطيذ ثٌقشو١يز ثٌغ١جعي١ز ثالؽضّجن١يز وفتيً ع١جعيٟ ٚتٍف١يز عمجف١يز 

ٚعٍٛن ثؽضّجنٟ سثدطج دزٌه ثٌذتذ ثٌضٕه١يشٞ ٚثٌضظيٛسٞ دجٌفتيً ثٌغ١جعيٟ ٚثالؽضّيجنٟ ٚثٌغيٍٛوجس ٚثٌّٛثليل 

 ّّجسعز ث١ِٛ١ٌز ثٌّت١شز.ثٌت١ٍّز ٚثٌ

إْ ثٌّتجٌؾز ثٌت١ٍّيز ٌإلشيىجالس ثٌفىش٠يز تيالي ٘يزٖ ثٌّشفٍيز ثٌغ١جعي١ز ٚثالؽضّجن١يز ثٌقشؽيز ِيٓ ِمضيشح 

ثٌتٍَٛ ثالؽضّجن١ز، ثصغُ دمٍيز ثٌذسثعيجس ثٌت١ٍّيز ثٌشطي١ٕز فيٟ سطيذ ٘يزٖ ثٌهيج٘شر ٚصق١ٍٍٙيج ٚفّٙٙيج ِيٓ ؽيشف 

 ١ز، ٠ّٚىٓ صفغ١ش رٌه دتذر نٛثًِ:ثٌتذ٠ذ ِٓ ِشثوض ثٌذقظ ثٌتٍّٟ ثٌتشد١ز ٚثاؽٕذ

إٌٝ ٔٛع ِٓ ثٌضؼخُ  -سغُ أ١ّ٘ضٙج -دّخضٍل أٚؽٙٙج ٌٍقذط ثٌضٟ أفؼش ّٚيَتااميين بتااإلػحىٚت أٓال:

 ٔهشث ٌٛفشر ثٌّتٍِٛجس ٚوغشصٙج، ِمجدً ٔذسر ثٌضق١ٍالس ٚثٌضفغ١شثس؛ ٚثٌضخّز ٌذٜ ثٌمجسا،



 

  

حلاغناإٙنٙٔمٔصٚنافٟ صذد١ش ٘زٖ ثٌّشفٍز ثٌؾذ٠ذر ٚصفجنٍٗ ِتٙج، فخٍل رٌه  اٍْين اام نػلاامسٚنس٘ رنٍٚن:

 ؛ٓح لٙنامئاقهاّطالءاام نػنٌٚآحيزنْوامنيلعنتآح نػنْواىؼْن

ِٚيٓ عّيز ثٔقغيجس ثٌؾٙيٛد ّلُااميلعنتابطلٙيتابلاغينحٚالتاصاللحت،اأفؼٝ صفجنً ثٌفجن١ٍٓ ثٌغ١جع١١ٓ ِ  

،ابَٚيناظنجاامطلٓعنثاام  لٙتاهالبِا، ٚثٌذقظ نٓ ِىجٔز ِضمذِز دثتٍٙجنٍٝ ثٌضفى١ش فٟ ن١ٍّز ثٌضّٛل  ثٌغ١جعٟ

آىَْضٚن.اىضينةاأىنهاّلُاامنَٙنىٚتاامضنٙنة؛آّٔاىنآمناحلاغناػنيٚنآرينحٚناٙسخنوهاحأغٚلااىؼلحٚن

ٍ سالْن،اباللاّالٔاح اللام  لااإلسحى٘اامغلا٘امٚساح لااىٔعنااحغ يِاامل ٕآامخصٔ اثآامي النّٚواإْ ث

ٙيالالوسابالالٌٚاامَظالاللٗآامؼينالال٘اغالالٔ اٍ سالالِاإمالالٖاػالالنةاىسالالن اثاح لٙالالتآحٔصْالالنثاسٚنسالالٚت،اإًامالالواٍيالاللاىالالنا  ا

حَْن اام  لاامغلا٘امإلهٔاًااميسالنيٌٚاىالٌاهالحكاأغلٓعالتاعسالٌاامبَالن،آَّالن اام  اللا؛ إٙنٙٔمٔصٚتآسٚنسٚت

الا٘ااإلصحع٘ابيخخنهاحٔصْنحِ.امغلا٘اامزٔ ٗامسٚناقطمآأب٘ااألػنٖاامئ ٓ ٗآَّن اام  لاامغ

  ٙتاح لٙتااصخْن ٙالتاّنصسالْناإمالٖاأٚ ثٌفىش ثالعالِٟ ثٌقشوٟ:  ٍيصنابنإلٙنٙٔمٔصٚنااإلسحىٚتاامغلاٚت

صنٍماامخغنٚلآام ْو،اامؼيلاػنٖاحيٚٚلاامٔاقالغآحؼبةالتاىخخنالهاامشاللاالظااالصخينػٚالتامصالنمغْنآاقخاللاطابالنااللا

امسٚنسالال٘آاالصخيالالنػ٘،اأىالالناام ةالالنثاامخالال٘اٙسالالخْنحْن،اامَخبالالتااميزي الالتاح لٙالالتاسٚنسالالٚت،اىٚناٍالالِاسالالنعتاامصالاللاعا

د١ّٕييج ٠ضقييذد ِييدي ثل٠ييذ٠ٌٛٛؽ١ج دتييذ ِشفٍييز ثٌظييشثع  ٓامَخبالالتااألان ٙيٚالالت،آػيالالٔهاامطنبالالتآاميالاللاءآاميْخيالالٌٚ،

 ٚثٌضطذ١ك أٚ ثٌغتٟ ٌٍضطذ١ك فٙٛ ١ِذثْ ثٌفٍغفز ٚصجس٠خ ثافىجس ٚثٌّفج١ُ٘.

اميعنٙنااميَْضٚالتآاميؼلحٚالتا ىضئػتاىٌثلعالِٟ، ال دذ ِٓ ثلشجسر إٌٝ ٚلذً ثٌضطشق ٌٍفىش ثٌقشوٟ 

 اميغٔ ٙت:

 فيٟ عي١جق نالليز ثٌّؾضّي   إسْنهااملبٚغاامؼلب٘اح٘احضنٓزااإله نالثاامسٚنسالٚتآام  لٙالتاام حسالٚ ٚت

سٚنسالال٘ااقخاللاطاإهال نمٚنثاصنٙالالنةامالواح الٌاىطلٓعالتاىالٌاقبٚالاللاإ هالنكاامشالن عاامؼلبال٘اا نػاللادجٌذٌٚيز، ٚدجٌضيجٌٟ 

 ٓاصخينػ٘؛

  ٓح لاإسحى٘اٍظلٗاىضل ،ابلأّاح لاإسحى٘اعلا٘ا)إٙنٙٔمٔصٚناإسحىٚتاعلاٚت(اإٔٔج ال ٔضقذط ن

ام  الاللااالصالالحع٘ابنمالالنػٔةامَيالالناام  الاللا، د١ّٕييج ٠ض١ّييض ّنحالالِاامؼيالاللاػنالالٖاحيٚٚالاللاامٔاقالالغآإصالالحعِابطلٙيالالتاػينٚالالت

ٚرٌيه ٌٍضبو١يذ نٍيٝ أْ َٙ٘اح اللاآىَْضالنآحلارالن،اامخينٚنٗآإه نالحِآٍينااميضخيغآامسؼ٘امخضنٙناامخطنباامن

ثلعالَ ١ٌظ ِظذس صخٍل ِؾضّتجصٕج ٚعمجفضٕج، وّج وجٔش صذنٛ ٌزٌه دتغ ثٌطشٚفجس تالي ثٌمشْ ثٌضجع  نشش 



 

  

دتييذ طييذِز ثٌقذثعييز، ٚثٌييٛنٟ دّشييىٍز ثٌضييبتش ثٌضييجس٠خٟ ٌسِييز ثٌتشد١ييز ثالعييال١ِز ثٌييزٞ صؾغييذ ن١ٍّييج دجعييضتّجس 

ثلعال١ِز ثٌيشح ٌٍذٚي ثٌتشد١ز
4
 ؛

 أِيج ثٌفيجنٍْٛ ح ؼاللاػالٌاغلٙالناحَظالٚواّلىال٘اٙالطغلا اهنالِاأػعالنءُآىَنظالنِٚ أًاّلُااالٙنٙٔمٔصٚن ،

ىضئػالالتاىالالٌااميالالٕٔااالصخينػٚالالتاثٌييز٠ٓ ٠مظييذ دٙييُ  بنإلسالالحىٌٚٚثٌغ١جعيي١ْٛ ثٌييز٠ٓ ٠شييضيٍْٛ دثتٍييٗ، ف١غييّْٛ 

ٙالتاإٙنٙٔمٔصٚالت،امْالنا  ٙالتاح لٙالتآامسٚنسٚتاامخ٘احشخيلا اهلاحَظٚواّلى٘،احؼخَنااميلصؼٚالتااالسالحىٚتاأْ

 ؛ٓىشلٓعاسٚنس٘آحسؼٖامنٔصٔكاإمٖاامسنطتاأٓااميشن اتاحْٚن

  ْ؛ فٕٙجن صؾجسح فت١ٍز أعيشس امؼحقتابٌٚاام  لآامخَظٚو،اامخَظٚلآاميين ست،اػحقتاصنمٚتاح نػنٚتأ

ٕٚ٘يجن فيجالس أعيش ف١ٙيج ثٌفىيش نٍيٝ ف١ٙج ؽذ١تز ثٌضٕه١ُ ِٕٚطمٗ نٍٝ ٠ٛ٘ز ثٌفىش أٚ ثل٠ذ٠ٌٛٛؽ١ج إ٠ؾجدج أٚ عٍذج، 

 ثٌضٕه١ُ، فيذث ثٌضٕه١ُ ِؾشد  ١ٌز ٌخذِز ثٌّششٚع ثل٠ذ٠ٌٛٛؽٟ أٚ ثٌغ١جعٟ ثٌّتضّذ؛

  ْأْ ثٌفىش ثلعالِٟ دّخضٍل أطٕجفٗ ثٌىالع١ى١ز أٚ ثٌقذ٠غز أٚ ثٌّتجطيشر، ٠ٕيذسػ ِتشف١يج ػيّٓ ١ِيذث

االسحى٘اأٍِاٙيوسابٌٚاامضنٍماام  لٗاامخَظٚلٗاسيتاام  لاامغلا٘اثٌفٍغفز ٚصجس٠خ ثافىجس ٚثٌٕهش٠جس، د١ّٕج 

بطئعالالِام ْالالواامٔاقالالغآإهالال نالحِآقعالالنٙنُاامَظلٙالالتآامؼينٚالالت،آسالالؼِٚامنخيٚٚالاللاام ؼنالال٘امنٔاقالالغآامخالالأرٚلاػنالالٖا

 .ىضلٙنحِآأعنارِ،اىٌاهحكاىشن اخِاام ؼنٚتاح٘ا ٓامٚماامنٓمتآاميضخيغآىطسسنحْين

ًاامل ٙالالتاامخالال٘اقالالنىْناامشالالٚباعسالالٌاامبَالالناحالال٘احغنٙالالنُامالاله ٓا اامخالال٘احعالالطنغابْالالناامغلاالالنثااإلسالالحىٚتاإ

 .اميؼنصلة،االاحواكاح٘احنس خْنآىؼنميْناامؼنىتاّ٘اامَْشااميؼخيناػَناىؼظواامغلانثااإلسحىٚت

 اإلهٔاًااميسنيٌٚاح٘اىصل،اإلقلا اب ًٔاىؼظواامخٚن اثااإلسحىٚتاامغلاٚتاٍسختامخضلبتا٘زث ال ٠تٕٟ 

حٔاقالالغاّالاللُاامخٚالالن اثاامغلاٚالالتآ َٙنىٚنحْالالن،آاهالالخح اامسالالٚنقنثاإْ صذٕييٟ ٘ييزث ثٌييشأٞ ال ٠خٍييٛ ِييٓ ِذجٌيييجس، 

االصخينػٚتآامزينحٚتآٍٔػٚتاامظلٓ اامسٚنستاامخ٘احشخيلاحْٚن،آغبٚؼتااألٍظيتاامسٚنسٚتآاميٚواامسٚنسالٚتا

ِٚشجس٠تٙج فضٌٛذ نٓ رٌيه ثٌّضشيذد ِٕٙيج ْن،اأرلاح٘اىلصؼٚنثاّلُاامئٕاامخ٘احؼخَيْنآىنٕااٍيحقْناأٓااٍ خنع

 امئٕااإلسحىٚتابؼناعسٌاامبَن؟امٚبيٖاامسطاكااميطلٓطأّاعضواىناأظنحخِٚثٌّتضذي، 

                                                           
4
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ج ٠غي١ّٗ دّيٕٙؼ ثٌضي١١يش  ّّ ٠ٕطٍك ثٌفىش ثلعالِٟ ثلطالفٟ فٟ دٕجةٗ ٌّششٚنٗ ثل٠ذ٠ٌٛٛؽٟ ٚثٌغ١جعٟ، ِ

ثٌيزٞ ٠طّيـ إٌيٝ صي١١يش ثلٔغيجْ؛ فجلٔغيجْ ٘يٛ طيجٔ  ثٌضي١١يش ٚسو١ضصيٗ دثتيً ثٌّؤعغيجس ثٌقؼجسٞ ثلعالِٟ 

ثالؽضّجن١ز ٚثٌغ١جع١ز، ٚدزٌه فٙٛ ٠ضذّٕٝ لٕجنز صشٜ فٟ ثٌغٍٛن ثلٔغجٟٔ فتال صي١١ش٠ج رثص١ج، ال دجنضذجسٖ تؼٛنج 

 ٌٙزث ثٌفتً ٚسػٛتج ٌٗ.

امخٚالن ااإلسالحى٘،احال٘اىٔاصْالتاّٚيَالتاامغلاالتاإًاامبغذاػٌأّٙتاح لٙتآرينحٚتاإسالحىٚتاهال لا ّالنًا

امٔغَٚتابنػخبن ّناحنػحاسٚنسٚنآاصخينػٚن،اانٍالجامْالنااملٙالن ةاحال٘احالأغٚلااميضخيالغآإًااٍشاليجاحٚيالنابؼالناإمالٖا

ٍخمامٚبلامٚتاىغنحظتآٍخماٙسن ٙتاىَْناامزٔ ٗآىَْنااإلصحع٘،آّٔاىناأ ٕاإمالٖاحأاٚالنااإلسالحىٌٚٚاػنالٖا

ػنٖاأسن اامخؼنىلاىغااإلسالحهامالٚساحغسالم،ابنػخبالن ُا ٓعالنامنيينٓىالت،آإٍيالنااهصٔصٚتاىشلٓػْوااميبَ٘

اأٙعنابنػخبن ُااهخٚن ااػينٙنآح لٙنآاصخينػٚنآسٚنسٚن،آبنٙحاععن ٙنآإٍسنٍٚن.

إصثء ثٌذ٠ّمشثؽ١ييز شييى١ٍٓ أعجعيي١١ٓ؛ ثاٚي ٠قشِٙييج صقش٠ّييج صبتييز ِٛثلييل ثٌمييٜٛ ثلعييال١ِز ٚصظييٛسثصٙج 

لطت١يج ثٔطالليج ِييٓ ثؽضٙيجد تيجص دييٗ ٠تضّيذ نٍييٝ صب٠ٚيً ِضشيذد ٠ظييً ٌٍيذنٛر إٌيٝ ثٌذٌٚييز ثٌغ١ٛلشثؽ١يز، ٚصقييش٠ُ 

ٌٍذ٠ّمشثؽ١ز، دجنضذجس٘ج ششوج ِٚج ٠ضشصخ نٕٙج ِٓ فش٠ز ٚفك ث٢تش فيٟ ثالتيضالف ٚفميٛق ثلٔغيجْ، ٠ٚضّٛلي  

ؾجٖ ثٌض١جس ثلعالِٟ ثٌقشوٟ ثٌذثنٟ ٌٍتٕل ٚثٌض١جس ثٌغٍفٟ ثٌضىف١شٞ، ٟٚ٘ ؽشٚفجس ال صبتز دت١ٓ دثتً ٘زث ثالص

ثالنضذييجس فييٟ د١ٕضٙييج ثٌّشؽت١ييز ِٚٛثلفٙييج ع١جعيي١ز، ِٕطييك ثٌضييجس٠خ ٚفشو١ييز ثٌّؾضّيي  ٚثٌمييذسر نٍييٝ ثدضىييجس  ١ٌييجس 

 ثٌّؾضّتجس ثٌتشد١ز ثالعال١ِز؛ِٕٚج٘ؼ ششن١ز صطٛس دجح ثالؽضٙجد ٚصفغـ ثٌّؾجي أِجَ ِغضمذً ٚثنذ ٌٍشتٛح ٚ

أِييج ثٌضٛؽييٗ ثٌغييجٟٔ، ف١ؾغييذٖ ؽييشؿ ثٌض١ييجس ثلعييالِٟ ثلطييالفٟ، ٚ٘ييٛ رٚ ؽييجد  صؾض٠تييٟ؛ ف١ييظ ٠مغييُ 

ثٌذ٠ّمشثؽ١ز إٌٝ ؽجٔخ ل١ّٟ ٠شصذؾ دجٌّّجسعز ثٌغ١جع١ز ثٌضٟ شٙذس صطٛسث فٟ ثٌّؾضّتجس ثٌيشد١ز، ثٌضيٟ صشصىيض 

ِٚغييضمشث فييٟ تذِييز ثٌّؾضّيي  ٚثالٔغييجْ ٚص١ّٕضّٙييج، ٚديي١ٓ  نٍييٝ ليي١ُ ٚ ١ٌييجس ؽتٍييش ثٌفتييً ثٌغ١جعييٟ ِؤعغييجص١ج

ثٌّشؽت١ز ثٌفٍغف١ز ثٌّؤؽشر ٌٍذ٠ّمشثؽ١ز، ٚثٌضٟ ٠ٕهيش إ١ٌٙيج ثلعيال١ِْٛ دش٠ذيز ٚصيٛؽظ غجٌذيج ِيج صتىيظ سفؼيج 

 لجؽتج ٌٙج.

فجٌم١ُ ثٌّؤؽشر ٌٍتًّ ثٌغ١جعٟ ٚث١ٌ٢يجس ثٌضيٟ ٠شصىيض ن١ٍٙيج ال ٠شفؼيٙج ثٌض١يجس ثلعيالِٟ ثلطيالفٟ، إال 

ذِج صضتييجسع ِي  ِييج ٘يٛ عجدييش فيٟ سؤ٠ضييٗ ٌإلعيالَ ِٚمجطييذٖ، ٕٚ٘يج ٠ذييشص ثٌفيشق ثٌييذل١ك دي١ٓ فشوييز ثٌضٛف١ييذ نٕي

ٚثلطالؿ ٚفضح ثٌتذثٌيز ٚثٌض١ّٕيز، ِي  ثٌّشيشٚع ثل٠يذ٠ٌٛٛؽٟ ٌؾّجنيز ثٌتيذي ٚثلفغيجْ ٌسعيضجر نذيذ ثٌغيالَ 



 

  

نٕيذٖ، فئٔيٗ فيٟ ثٌّمجديً ١ّ٠يض دي١ٓ  ٠جع١ٓ، فئرث وجٔش صٕه١شثصٗ فٛي ثٌذ٠ّمشثؽ١ز ِضتذدر، ٚ٘ٛ ِيج ٠تىيظ أ١ّ٘ضٙيج

ثٌذ٠ّمشثؽ١ز دجنضذجس٘ج فٍغفز ِذجدا ٠ٚشفؼٙج فٟ ش١ٌّٛضٙج، ٌّج صضؼّٕٗ ِٓ ل١ُ ٠شث٘ج ِجد٠ز ٔفت١يز فيٟ ِٕٙؾٙيج، 

ٚإدجف١ز د١ّ١ٙز فٟ ِٕطمٙج ثاتاللٟ، فضخيشػ ديزٌه نيٓ سٚؿ ثلعيالَ، فيٟ في١ٓ ٠مذيً دجٌذ٠ّمشثؽ١يز  ١ٌيز  ٌضيذد١ش 

؛ ف١ظ ٠ّىٓ فظٍٙج دؾالء نٓ ِشؽت١ضٙج ثٌفٍغف١ز ٚل١ّٙج ثاتالل١ز، د١ّٕج صٕقيٛ فشويز ثٌظشثع ثٌغ١جعٟ ٚصم١ٕٕٗ

ثٌضٛف١ذ ٚثلطالؿ ٚفضح ثٌتذثٌز ٚثٌض١ّٕز نٍٝ ثٌض١١ّض د١ٓ ثٌؾٛثٔخ ثل٠ؾجد١يز ٌٍذ٠ّمشثؽ١يز ِٕقيٝ أوغيش ِشٚٔيز 

 ٌّؾّ  فٌٛٙج.فٟ صذٕٟ ثٌم١ُ ثٌقؼجس٠ز ثٌضٟ صؤؽش ثٌذ٠ّمشثؽ١ز دششؽ نذَ ِغٙج دجٌغٛثدش ثٌذ١ٕ٠ز ث

٠ضبسؽـ إرْ ِٛلل ثلعال١١ِٓ ثلطالف١١ٓ ِٓ ثٌذ٠ّمشثؽ١ز د١ٓ أتيز دجٌؾٛثٔيخ ثل٠ؾجد١يز، ٚثٌّضّغٍيز فيٟ 

لذييٛي ثٌضتذد٠ييز ٚفييك ثالتييضالف ٚثٌضييذثٚي ثٌغييٍّٟ نٍييٝ ثٌغييٍطز، ٚسفييغ ثٌؾٛثٔييخ ثٌغييٍذ١ز ثٌّشصذطييز دجٌضؾشدييز 

ٟ ٠شدؾ سٚثد٘يج دي١ٓ ثٌذ٠ّمشثؽ١يز ٚثٌالةى١يز، ِٚيٓ ؽٙيز ثٌضجس٠خ١ز ثٌيشد١ز تجطز ثٌّضتٍمز دجٌضؾشدز ثٌفشٔغ١ز، ثٌض

عج١ٔز دجنضذجس ثٌشٛسٜ صتذ١شث نٓ ؽٛ٘ش ثٌذ٠ّمشثؽ١ز ٚصؾغ١ذث ٌم١ّٙج ثلٔغج١ٔز ثٌقؼجس٠ز ثٌشثل١ز، وّيج ِٛسعيش 

فٟ ثٌضؾشدز ثلعال١ِز ٌّج دتذ ِشفٍز ثٌذنٛر، ٚديزٌه فيئْ ثٌشيٛسٜ ٚثٌذ٠ّمشثؽ١يز ثعيّجْ ٌّغيّٝ ٚثفيذ، ٠خضٍيل 

 ٌغ١جلجس ثٌقؼجس٠ز ٚثٌغمجف١ز ٚدضٕٛع ثٌّفج١ُ٘ ثٌّغضتٍّز.دجتضالف ث

ال شييه أْ ِؾّييً ِييج ؽييشؿ ِييٓ صقٍيي١الس ال ٠ؾ١ييخ نييٓ ثٌغييؤثي ثٌضييجٌٟ: ٌّييجرث ٕ٘ييجن إؽّييجع ديي١ٓ ِتهييُ 

ثلعال١١ِٓ فٟ ثالسصىجص نٍٝ ثٌذ٠ّمشثؽ١ز تجطز دتذ ِشفٍز ِج ٠غّٝ دجٌشد١  ثٌتشدٟ دتيذ أْ ويجْ سفؼيٙج ف١ّيج 

 لذً ِغضشش٠ج؟

ْ ٔمضييشؿ دتييغ ثٌتٕجطييش ثٌضق١ٍ١ٍييز ثا١ٌٚييز ٌضفغيي١ش ثٌضقييٛي فييٟ ِٛثلييل ثٌمييٜٛ ثلعييال١ِز ِييٓ ٠ّىييٓ أ

ثٌذ٠ّمشثؽ١يز)ثٌّٛلل ثٌّىفييش ٚثٌّقيشَ، ثٌّٛلييل ثٌيشثفغ، ثٌّٛلييل ثٌّضيٛؽظ، ثٌّٛلييل ثٌضيٛف١مٟو إٌييٝ ثٌتٛثِييً 

 ث٢ص١ز:

صضث٠ذ ثال٘ضّجَ دجٌذ٠ّمشثؽ١ز ٚثفضذثَ ثٌّطجٌذز دٙيج إٌيٝ دسؽيز ديذس ف١ٙيج وهيج٘شر ِتذ٠يز، صضثِٕيج ِي   أٓال:

ث١ٙٔجس ثأهّز ثٌش١ٌّٛز دذٚي أٚسٚدج ثٌششل١ز ٚصمي٠ٛغ ٔهيجَ  ثادجسصج٠يذ ، ٚٔشيبر ثٌقشويجس ثٌّطجٌذيز دجٌقش٠يز 

ٚثٌفٍغف١ز ِٚشيىٛوج فيٟ شيشن١ز صّغ١ٍ١ضيٗ ٚثٌّغجٚثر؛ فضقٌٛش ثٌذ٠ّمشثؽ١ز ِٓ ٔهجَ ِخضٍل فٛي أعغٗ ثٌتمجةذ٠ز 

ثٌغ١جع١ز، إٌٝ ِذذأ ٚٔهجَ فظً دشبّٔٙج ثلؽّجع، ٚ٘يٛ ِيج فضيب ٠ضىيشط فيٟ ثٌّؾضّتيجس ثٌتشد١يز دتيذ ديشٚص ِيج 

عّٟ  دجٌشد١  ثٌتشدٟ ، ٚثٌضٟ ٠غي١ّٙج ثٌيذتغ دّٛؽيز ثٌذ٠ّمشثؽ١يز ثٌتشد١يز، ٚدذث٠يز صفى١يه ثٌغيٍط٠ٛز ثٌغ١جعي١ز 

ٓ ثٌّفييج١ُ٘ ثٌضم١ٍذ٠ييز وجٌمذثعييز ٚثاد٠ٛييز ٚثفضىييجس ثٌغييٍطز ٚغ١ش٘ييج ِضؾييجٚصر وم١ّييز ٚثٌغمجف١ييز؛ فبػييقش ثٌتذ٠ييذ ِيي

 أػقٝ ٠مجدٍٙج ثٌقش٠ز ٚفمٛق ثلٔغجْ ٚثٌّغجٚثر ٚغ١ش٘ج.



 

  

إْ ِييج ٠يييشٞ دب١ّ٘ييز ثٌّٕييٛرػ ثٌيشدييٟ ٚفجن١ٍييٗ فييٟ صييذد١ش ثٌظييشثع ثٌغ١جعييٟ ِييٓ تييالي ثٌتّييً فييٟ ظييً 

ثعضمشثس ع١جعٟ ٚثلضظجدٞ، ٚصذد١ش عٍّٟ فؼجسٞ ٌٍشبْ ثٌتجَ، ثٌذ٠ّمشثؽ١ز، ٘ٛ ِج صشٙذٖ ثأهّز ثٌيشد١ز ِٓ 

ثٌشييٟء ثٌييزٞ ٠ؤوييذ أصِييز ثٌّٕييٛرػ ثٌغ١جعييٟ فييٟ ثٌّؾضّتييجس ثٌتشد١ييز ثلعييال١ِز، دتييذِج أتفييك ثٌّٕييٛرػ ثٌمييِٟٛ 

ٚثٌذتغٟ ٚثٌٛؽٕٟ ٚثلعالِٟ فٟ ثٌتذ٠ذ ِيٓ صؾيجسح ثٌقىيُ إٌيٝ صطي٠ٛش ثٌّّجسعيز ثٌغ١جعي١ز ٚإٔؼيجؽٙج ٚصقم١يك 

 بٌِٛز.ثٌض١ّٕز ثٌّ

ٌٙيج، صفغيش  إْ أعذجح ثٌتٛدر ٌٍضؾجسح ثلٔغيج١ٔز ٌضطي٠ٛش ثٌضؾيجسح ثٌّق١ٍيز ٚثل٠ذ٠ٌٛٛؽ١يز ثٌّيؤؽشر رنٍٚن:

دبصِييز ثٌّٕييٛرػ ثٌغ١جعييٟ ثٌتشدييٟ ثلعييالِٟ ٚصٕجلؼييٗ ِيي  ثٌٛثليي  ثٌفتٍييٟ ٌٍّؾضّتييجس ثٌتشد١ييز، فّشييىٍز ثٌضغييٍؾ 

ٚثالعضذذثد ٚغ١جح أعظ نمال١ٔز ٌضذد١ش ثٌظشثع ثٌغ١جعٟ ٚصبؽ١شٖ، ٠شىً ثعضّشثس٠ز ٌّٕيٛرػ ع١جعيٟ ٠ٕٙيً ِيٓ 

تٕيل  ١ٌيز فيٟ ثٌظيشثع ثٌغ١جعيٟ، ٚثٔضٙيجػ ع١جعيز ل١ُ غذس ِشفٛػيز، وجالعيضفشثد ديجٌمشثس ثٌغ١جعيٟ ٚثنضّيجد ثٌ

ثللظييجء ػييذ ثٌّتجسػييز ثٌغ١جعيي١ز، ِمجدييً صشييىً د١ٕييز صغييٍط١ز ٌٍّتجسػييز ثٌغ١جعيي١ز ٚصتضذييش ٔفغييٙج دييذ٠ال لجةّييج 

 ٌسٔهّز ثٌقجوّز، ِّج لذ ٠ؤدٞ إٌٝ إنجدر ثؽضشثس ٔفظ ثٌّٕٛرػ ثٌغ١جعٟ ثٌّٕيٍك.

تىظ ٌٕج أصِز فٟ دٕجء ٔهش٠ز فجنٍيز فيٟ ثٌقىيُ، ٚعيت١ج إٌيٝ ال س٠خ أْ ثٌتٛدر إٌٝ ثٌّٕٛرػ ثٌذ٠ّمشثؽٟ، ص

صؾييجٚص ٘ييزٖ ثاصِييز دّقجٌٚييز ثٌضٛف١ييك ديي١ٓ ِييج دنييج ٠ٚييذنٛ إ١ٌييٗ ثٌضييشثط ثٌقؼييجسٞ ثلعييالِٟ، ِٚييج صييٕض ن١ٍييٗ 

 ثٌذ٠ّمشثؽ١ز ِٓ ِفج١ُ٘ ٚ ٠جس ٌضذد١ش ثٌفتً ثٌغ١جعٟ؛

مشثؽ١يز، ٚثٌشغذيز فيٟ صشعي١خٙج دثتيً ٚ٘ٛ ِج صىشط دتذ ثصد٠جد ثال٘ضّجَ ثٌتيجٌّٟ دقميٛق ثلٔغيجْ ٚثٌذ٠ّ

ثٌّؾضّتجس ثٌتشد١ز ثلعال١ِز؛ ف١ظ وغشس ثٌذنجٜٚ إٌٝ ثٌذ٠ّمشثؽ١ز ٚثٌّشجسوز ثٌغ١جع١ز ٚثٌضتذد٠ز ٚثٌقيك فيٟ 

ثالتضالف...، دً لذ صُ صذٕٟ ٘زٖ ثٌمؼيج٠ج وشيتجسثس ِيٓ ٌيذْ ثٌشيتٛح إديجْ فضيشر ثٌشد١ي  ثٌتشديٟ، فىيجْ ال ديذ أْ 

فجس ثلعال١١ِٓ العض١تجح ٘زٖ ثٌّفج١ُ٘ ثٌيشد١ز، ثٌضٟ أػقش ِيٓ ثٌمي١ُ ثلٔغيج١ٔز ِقجٚالس صط٠ٛش ؽشٚ صٛثوذٗ

ثٌتج١ٌّز ٚثٌضبو١ذ نٍٝ نذَ صتجسػٙج ِ  ثلعالَ، ٚصبؽ١ش٘ج دّج ٠ٕجعخ ث٠ٌٛٙز ثلعال١ِز فٟ صٕجغّٙج ِ  إدذثنجس 

 ثٌقذثعز ٚثٌتٌّٛز.

ااإلٙنٙٔمٔصٚنثاامؼلبٚتاح٘اىغكاامٔاقغاامؼلب٘اامضنٙن

ثٌشد١  ثٌتشدٟ وهج٘شر ؽذ٠ذر فؾجة١ز ٌُ صٍك دتذ سط١ذ٘ج ِٓ ثٌذقظ ٚثٌذسط ٚثٌضق١ًٍ؛ أٙج صضطٍخ أوغش 

ِٓ صخظض ِتشفٟ ٌفّٙٙج ِٓ ِخضٍل ثٌضٚث٠ج ٚثادتجد ٚثٌذقظ نٓ ّٔجرػ ٔهش٠ز ٌضفغ١ش٘ج، إْ ثٌشطذ ثاٌٚيٟ 

سع ثٌتشدييٟ ٌٍتذ٠ييذ ِييٓ ثٌّىجعييخ ٌٍشد١يي  ثٌتشدييٟ ٚصبع١شثصييٗ نٍييٝ ثٌفىييش ثٌقشوييٟ ثالعييالِٟ؛ أفؼييٝ صقم١ييك ثٌشييج



 

  

ٚثٌّضث٠ج أدشص٘ج إعمجؽ ثٌٕهجَ ثٌضٛٔغٟ ٚثٌّظشٞ ٚث١ٌٍذٟ، ٚإؽذيجس ثٌيشة١ظ ث١ٌّٕيٟ نٍيٝ ثالعيضمجٌز ٚغ١يشٖ، إٌيٝ 

ميالنذاااالنًا غلطاأزىتاامَينذسااالٙنٙٔمٔصٚتآام  لٙتاامسنبيتاأىنهاىناعييخالِاّاللُاامئصالتاىالٌاٍخالنالشاإٙضنبٚالت؛

 ىٌااملبٚغاامؼلب٘؟ااالسحى٘اأابلاىسخ ٚناام نػل

ثٌقذ٠ظ نٓ وْٛ ثٌفجنً ثلعالِٟ أوذش ِغضف١ذ ِٓ ثٌشد١  ثٌتشدٟ، ٟ٘ ِغبٌز ٔغذ١ز ١ٌٚغيش ِطٍميز ِٚيٓ 

ثٌّغٍُ دٗ أٔٗ ١ٌظ فٟ ثٌغ١جعز سثدـ أوذش ٚتجعش أوذش، دً ٠ؤؽش ثٌفتً ثٌغ١جعٟ ِٓ تالي ؽذ١ٌز فغجدجس ثٌشدـ 

ثلطالف١١ٓ دٛطٌُٛٙ ٌٍغيٍطز فيٟ ثٌّييشح ٚصيٛٔظ ِٚظيش،  ٚثٌخغجسر ثٌضٟ صغُ ثٌغ١جعز، فجعضفجدر ثلعال١١ِٓ

ٚثعييضفجدر ثلعييال١١ِٓ ثٌشثفؼيي١ٓ ٌتذييز ثٌغ١جعيي١ز ٠ٕظييخ فييٛي ثٌتّييً نٍييٝ ثعييضمطجح أوذييش لييذس ِييٓ ثٌؾّييج١٘ش 

ٚثٌضقجٌل ِ  ثٌمٜٛ ثٌغ١جع١ز ثٌذثن١ز ٌٍضي١١ش، ٚثعضفجدر ثٌمٜٛ ثٌغٍف١ز ِٓ ثٌشد١  ثٌتشدٟ ِٚيج تٌٛضيٗ ِيٓ فش٠يجس 

 أدتٍضُٙ ٌٍذشٌّجْ فٟ ِظش ِٓ تالي فضح ثٌٕٛس ثٌّظشٞ. ِٚىجعخ فمٛل١ز

وّج أْ ٘زٖ ثٌّىجعخ ١ٌغش دثةّز دً ِشف١ٍز، ٚصٛثؽٗ نذر صقذ٠جس ؽٛ٘ش٠ز، وضقذٞ ثالفضيٛثء ثٌغ١جعيٟ، 

صقذٞ ثٌمذسر نٍٝ صقم١يك ِيج صيُ ثٌٛنيذ ديٗ ِيٓ ِشيجس٠  ٚديشثِؼ ثٔضخجد١يز ٚع١جعي١ز، صقيذٞ ثٌضفت١يً ثٌيذ٠ّمشثؽٟ 

مجفٟ ٚثٌغ١جعٟ، صقيذٞ إسعيجء أسػي١جس صٛثفم١يز ع١جعي١ز صقضيشَ ث٢تيش ٚصغضقؼيش ٚؽٙيجس ِٚقجسدز ثٌضغٍؾ ثٌغ

 ٔهش ِخضٍل ثٌّىٛٔجس ثٌّؾضّت١ز ٚثٌغمجف١ز دْٚ إلظجء.

ااٛحٚت: ح سٚلاأسبنبااسخ ن ةاامئٕااإلسحىٚتاىٌااملبٚغاامؼلب٘اح٘اامؼَنصلااألٓمٚت٠ّٚىٓ 

  ٓفيٟ بيت،آمواٙزبجاحٔ غْواىغااألٍظيتااميسالخبنةاظنٔااص غتابٚعنءاهحكاام خلةاامسنأْ ثلعال١١ِ

 لؼج٠ج لذ صّظ ششن١ضُٙ ثٌغ١جع١ز أٚ طٛسصُٙ ثاتالل١ز؛

  ٝحأزهاػحقخْواىغااألٍظيتاامسٚنسٚتاإمٖاحؼلظْواالسخلاحٚضٚنثاامخعٚٚنآاميغنصاللةآامييالغاأفؼ

 ؛ٓاميغنصلةاغٚنتاػئ آّٔاىناأاسبْواهلػٚتاٍعنمٚت

 ٚ٘ييٛ ِييج  حىٌٚٚاايالالٕٔاب الاللاالازامالالجاحغظالالٖابنميصالالناقٚتآامشالال نحٚت،أىالاللاامشالالؼٔباامؼلبٚالالتاحالال٘ااإلسالال

ع١ظتخ ِٓ ِغؤ١ٌٚجصُٙ ِٚٙجُ٘، أِجَ ِٛؽز ثٌتيضٚف ثٌتيجَ ِيٓ ويً ِيج ٘يُ ع١جعيٟ ٚنيجَ، ِيٓ ٌيذْ ثٌؾّيج١٘ش 

 دتذِج ثصغتش ثٌّغجفز د١ٓ ثٌّٛثؽٓ ٚثٌغ١جعز؛

  ْن،اٙ ٍٔالالالٔااىالالالٌاىَطالالالناامخالالالن ٙباٙطاالالالناأًاظالالالغنٙنااألٍظيالالالتاامسٚنسالالالٚتاامخالالال٘اسالالاليطجآىؼن ظالالالْٚأ

 ؛اميسخ ٚنٌٙاٍظلااالٍ خنطاامغ نهاامضن اػنْٚوآسؼْٚواإل ىنصْوابيٚتاااخسنباهلػٚتاصنٙنة



 

   

  ثٌفتج١ٌز ثٌضٕه١ّ١ز ٚثٌمذسر نٍٝ ثٌضتذتز ٚثٌضبؽ١ش ٚثٌضٛؽ١ٗ ٌٍششثةـ ثٌّغضٙذفز، تجطز فيٟ ثالعيضقمجلجس

ثٌغ١جع١ز ثٌّّٙز، ٟٚ٘ ِغبٌز صفغش دجٌذٚس ثٌؾٛ٘شٞ ثٌزٞ ٌتذٗ ثٌضبؽ١ش ثٌضشدٛٞ ٚثٌيذنٛٞ فيٟ صىي٠ٛٓ شخظي١ز 

 ثٌّٕجػ١ٍٓ ٚٚالةُٙ ٌّذجدا ٘زث ثٌض١جس ٚصظٛسثٖ.

ػنهااالسخ ن ةابيناحٚالِاام  نٙالتاىالٌاامخضلبالتاامسٚنسالٚتاِٚٓ ثاِغٍز ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ ٔغٛلٙج فٟ ٘زث ثٌظذد، 

ميناٙسيٖاح٘اأ بٚنثاام  لاامسٚنس٘اام خَتاام بلٕ،آىغنٓمتابلكاصْٔ اح لٙتاعٔكاأسبنبااحخيالن ااميضخيؼالنثا

قن ةاايزٚنخْالنااميلبٚالت،اقالن  ةاػنالٖاحالأغٚلاام ؼاللاامسٚنسال٘اأرَالنءاحخاللاثاامؼلبٚتااإلسحىٚتاميطسسنثاسٚنسٚتا

ام لاؽاامسٚنس٘اأٓاامصلاعاػنٖاامغ وابنكااالٍصٚنعامينًٍٔاامئةآامينبت؛
5

ا

اميٚنهابَيناذاح٘اصلٗءاٙيّ ٌاىٌاإػن ةاقلاءةاحن ٙخٚتامخضلبتااميسنيٌٚاامسٚنسٚتآحيٚٚيْالن،اأٓاحضنٙالنا

تااميسخؼينتاح٘اأ بٚنثاامسٚنستاامشلػٚتاػَناامينٓ  ٗ،اأٓاابٌاحٚيٚتآغٚلّواىناامي نّٚواامسٚنسٚتآام  لٙ

 اىجاىضل اإسْنىنثابشلٙتاٍسبٚتاقنبنتامنخيٚٚلآامخطٔٙلاأٓااميطٚؼت،ارواٍينااملَّٚتاامسنالنةاامئظ تامنالنٌٙا

مخبلٙلااالسالخبنا ،اىيالناقالناٙسالنػناػنالٖاإٍعالنسااميين سالنثاامسٚنسالٚتاامغنمٚالت؛
6
ثٌضيذل١ك فيٟ و١ف١يز ثٌتّيً نٍيٝ ا

صظيٛسُ٘ ٌٍذ٠ّمشثؽ١ييز ٚناللضٙييج دجٌشييٛسٜ نٍيٝ ثٌظييت١ذ ثٌّشؽتييٟ ٚثٌتمييذٞ، ٚثٌيزٞ صؾّيي  ن١ٍييٗ وجفييز ص١ييجسثس 

ثلعييالَ ثٌقشوييٟ فييٟ ثٌّيييشح ٚثٌّشييشق ثٌتشدييٟ، ٚثٌقغييُ ثٌٛثػييـ فييٟ ٘ييزث ثلشييىجي دْٚ ِٛثسدييز، عييُ صفت١ييً 

 ٚثٌّؾضّ . ِغٍغً ثٌذِمشؽز دثتً ثٌذٕٝ ثٌضٕه١ّ١ز ٌّخضٍل ِؤعغجس ثٌذٌٚز

دجلػجفز إٌٝ ِج صّش ثلشجسر إ١ٌٗ عيجدمج، ٠ّىيٓ صقذ٠يذ أديشص ثالتيضالالس ثٌضيٟ صتضيشٞ ثٌّشيشٚع ثٌفىيشٞ 

 ٚثٌغ١جعٟ ثلعالِٟ ثٌقشوٟ، فٟ ثٌٕمجؽ ثٌؾٛ٘ش٠ز ثٌضج١ٌز:

امؼيلاامخَظٚلٗآامخضنٙناام  لٗاميٚناًاامسٚنسالتاامشاللػٚت،اظاللاأعالناأاباللاٍيالنغاظالؼهااميالٕٔاأْ  .1

ٚثٌقشو١يز ثلطيالف١ز نٍيٝ ٚؽيٗ ثٌخظيٛص، ٠ّٚىيٓ أْ ٔتّيُ ٘يزٖ ثٌّالفهيز نٍيٝ ِؾّيٛع  ػئىناإلسحىٚتا

ثلٔضجػ ثٌفىشٞ ٚثٌغ١جعٟ ٌٍقشوجس ثلعال١ِز فٟ ثٌتجٌُ ثٌتشدٟ ثلعالِٟ، ثٌضٟ ٌُ صضّىٓ ِٓ ثلؽجدز نٓ عيؤثي 
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ش٠ز ثٌغ١جع١ز ٌٍقىُ فٟ ثلعالَ ٌّجرث ٌُ صؤّد ثٌّّجسعز ثٌغ١جع١ز ؽٛثي ثٌضجس٠خ ثٌتشدٟ ثلعالِٟ، إٌٝ صط٠ٛش ثٌٕه

ٚإٔؼجػ ثٌّّجسعز ثٌغ١جع١ز، ٚدفتٙج إٌٝ أشىجي ِٚؤعغجس أوغش فجن١ٍز ٚثعضمشثسث؟
7

 

رثس ؽيجد  ِغيجٌٟ،  -دجعضغٕجء ثٌتالِز ثديٓ تٍيذْٚ –إٔضجؽجس ثٌفىش ثٌغ١جعٟ ثلعالِٟ  إرث وجٔش ِتهُ .2

ىالٌاهالحكابَنالالِاميشاللٓػِاامسٚنسال٘اػنالٖااام  لاامغلا٘ااإلسحى٘اٍغناٍ الساامٔصْالتاام  لٙالتااألهحقٚالت،فئْ 

، ٚصشؽ١قيٗ ثتض١يجس ثٌّغيضذذ ثٌّغيض١ٕش أسن ااحخلاضاام عالٚنتآى الن هااألهالح احال٘اامغالناوآامَخبالتاامسٚنسالٚت

ثٌّقجؽ دجٌذطجٔز ثٌظجٌقز، ٌّج ٌٙج ِٓ لذسر نٍٝ ثٌضبع١ش فيٟ ليشثسثس ثٌقيجوُ، ٚ٘يٛ صٛؽيٗ ٠ذميٝ ِضيبعشث دجٌّذسعيز 

ٕٟ ٚثاتاللٟ، ٚلذسصيٗ نٍيٝ صي١١يش ثٌغيٍٛو١جس ٚإليشثس ثٌقىيُ ثٌتيجدي وّيج وجٔيش ن١ٍيٗ ثٌّغج١ٌز ٚدٚس ثٌٛثصع ثٌذ٠

 ثٌضؾشدز ثٌٕذ٠ٛز ٚصؾشدز ثٌخٍفجء ثٌشثشذ٠ٓ؛

نذَ إدسثن ثٌخذشر ثٌضجس٠خ١ز ٌٍضٕه١ش ثٌغ١جعيٟ ٚثاللضظيجس نٍيٝ صؾشديز ثٌخٍفيجء ثٌشثشيذ٠ٓ ٚثنضذجس٘يج  .3

ٌٍظقجدز نِّٛج ٚثٌخٍفجء ثٌشثشيذ٠ٓ تظٛطيج، ِضؾيج١ٍ٘ٓ ِت١جسث نجِج فٟ ثالعضٕذجؽ، إْ ثنضّجد ثٌغٍٛن ثٌفشدٞ 

ثٌمٛثنذ ٚثٌّذجدا ثٌضٟ فىّش أفتجٌُٙ ٚثٌهشٚف ثالؽضّجن١ز ٚثٌٕفغ١ز ثٌضٟ ل١ذس لشثسثصُٙ؛
8

 

ثلؽجدز نٓ عؤثي ٌّجرث ٌُ ٠ضُ صىش٠ظ إٌضث١ِز ثٌشٛسٜ؟ ٌّٚجرث ٠ضُ تٍطٙيج دجالعضشيجسر؟ ٌّيجرث ٌيُ  نذَ .4

ضؾشدييز ثٌشثشييذ٠ز ٌييضتىظ ِظييجٌـ لييٜٛ ثاِييز ثٌّخضٍفييز ٌٚيي١ظ نظييذز ٠ييضُ صطيي٠ٛش ِؤعغييز ثٌشييٛسٜ فييٟ ظييً ثٌ

ِخظٛطز؟
9

 

، ثٌضيٟ صضغيُ دجٌٙشجشيز فيٟ ثٌميٛر ثاللضشثف١يز ٚثٌضٕه١ش٠يز ظؼهاإًامواٍيلاٍن ةاامخغنٚحثااالقخصالن ٙت .5

ٚثٌت١ٍّز، ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ صخيشػ ثٌيذالد ِيٓ ثٌّتؼيالس ثٌض٠ّٕٛيز ثٌضيٟ صميغ ِؼيؾتٙج ويجٌضخٍل ٚثٌذطجٌيز ٚثٌفميش 

١ِز، ٚثٌّشجوً ثٌّضِٕز ثٌضٟ صتضشٞ ؽغذ٘ج ثٌغ١جعٟ ٚثالؽضّجنٟ وجٌفغجد ٚثٌششيٛر ٚثالٔضٙجص٠يز. ٠ّٚىيٓ أْ ٚثا

ٔغييٍُ ِذييذة١ج دجفضالٌٙييج ٌّىجٔييز عج٠ٛٔييز ِييٓ ف١ييظ ثا٠ٌٛٚييجس ثٌّييؤؽشر ٌّشييشٚع ثلعييال١١ِٓ، فجٌؾجٔييخ ثٌّضتٍييك 

ذ١ٕ٠ز ٚثٌغمجف١ز ٠قهٝ دجا٠ٌٛٚز نٍٝ فغجح دجٌّشؽت١ز ٚث٠ٌٛٙز ٚثٌغمجفز ٚثٌغ١جعز، ٚثالعضتّجي ثٌّىغل ٌٍشِٛص ثٌ

إشىجالس ثٌض١ّٕز ٚثلطالؿ ٚثاللضظجد، ِّج ٠فؼٟ فٟ ثات١ش إٌٝ ثنضذجس إشيىج١ٌز ث٠ٌٛٙيز ٚثٌغمجفيز ٚصخ١ٍيك ف١يجر 

ثاِز ثٌتجِز ٚأعٍّضٙج، ٘ٛ ثٌّٕطٍك ٚثاعجط ِٓ ف١ظ ثٌشؤ٠ز ٚثلؽيجس ثالعيضشثص١ؾٟ ٌغ١جعيز ثلعيال١١ِٓ دثتيً 

 ١ز ٌٍذٌٚز وب٠ٌٛٚز.ثٌّؤعغجس ثٌغ١جع
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   إعٙجَ ثٌشد١  ثٌتشديٟ فيٟ صؾيجٚص ثلشيىجالس ثٌغ١جعي١ز ٚثٌفىش٠يز ثٌىالعي١ى١ز فيٟ عي١جق نالليز ثٌّؾضّي

اقخلاطاإه نمٚنثاصنٙنةامواح الٌاىطلٓعالتاىالٌاقبٚاللاإ هالنكاامشالن عاامؼلبال٘،ادجٌذٌٚز فٟ ثٌتجٌُ ثٌتشدٟ، ٚدجٌضجٌٟ 

 ٓاصخينػ٘اقن  اػنٖاصَغاػينٚتاامخيٚٚل؛ا نػلاسٚنس٘ا

  مخطالٔٙلا  اّالناام  لٙالتآاإلٙنٙٔمٔصٚالتاثٌضقٍٟ دجٌؾشأر ٚثٌشيؾجنز ٚثٌضيضٚد دجٌّشٚٔيز ثٌالصِيز وبعيجط

ٓامشلػٚتآىشن ٙؼْناامسٚنسٚتآاميضخيؼٚت،ابنكااالاخ النءابالَ ساامييالٔالثآامطلٓعالنثآامي النّٚوااميؼخيالنةا

نٖاام  لااإلسحى٘اامغلا٘احطٔٙلاامل ٙتااإلسحىٚتاامخ٘اأ سنّناامشالٚباىَناػئ اغٔٙنت،احن لازىٌا صنمِاحؼ

 ٚدجلٟ ِٕهشٞ ثٌؾّجنز فىش٠ج ٚع١جع١ج ٚصٕه١ّ١ج ٚدن٠ٛج ٚصشد٠ٛج؛  عسٌاامبَن،

  َثٌذقييظ نييٓ فٍييٛي فت١ٍييز ٌّشييجوً ثٌّييٛثؽ١ٕٓ ثٌييز٠ٓ ألييجِٛث ثٌغييٛسر ٚفٙييُ ِضطٍذييجصُٙ، وضقييذ ِٙييُ أِييج

ثٌّششٚع ثلعالِٟ ثٌقشوٟ، ِ  ثٌتًّ نٍٝ صؾجٚص ثٌذتٛي فٟ ِضج٘يجس ثٌغيؾجالس ثل٠ذ٠ٌٛٛؽ١يز ثٌي١يش ثٌّف١يذر. 

ثاِز دشِضٙج، ٌٚي١ظ ٔخذيز ع١جعي١ز ٚثٌتًّ نٍٝ صقم١ك ثٌتذثٌز ثالؽضّجن١ز ِٚذذأ صىجفؤ ثٌفشص دشىً صغضف١ذ ِٕٗ 

 ِت١ٕز؛

 اإلسالالْنها حيالالتابالالنق٘اام الالنػنٌٚاحالال٘اإ سالالنءاامنٙييلاغٚالالتآاميعالالنءاػنالالٖااالسالالخبنا آامخسالالنػ،آحغيٚالالنا

 اإلقحعااالقخصن ٗآامخَيٚتااالصخينػٚت،آإهنػتا ٓطاامخٔاحناامسٚنس٘اامينالواػنٖاحؼنًٓاىخخنهاام نػنٌٚ؛

 املّنًاح٘ااميلعنتاامغنمٚتاػنٖاحضنٓزااميخن نثاامَ سٚتآامزينحٚتامنيين سنثاامخ٘احؼلظجامْناىٌا

قبلاأٍظيتاىبن  آبَؼن٘آاميلاح٘آغٚلّو،احنسخلاحٚضٚتااالسخةصنكآامَ ٘اامخ٘اػنٍجاىَْناعلاتاامَْعالت،ا

أىَٚالتآقعالنالٚتآإػحىٚالت،اح الٌَاآاسخلاحٚضٚتاامخعٚٚنآاميغنصلةآامييغآامخَ ٚلآاالػخينكا حيتاح خٚ نث

ٓعزْواػنٖاامالنهٔكاحال٘اىٔاصْالتاػسال لٙتاىؼالِ،احطالٌامْالنا،احْٚناامَظنهاّنحجاإمٖااسخ وازااإلهٔاًاح٘اىصل

اإلهالالٔاًاح نٍالالجا  ٓ احؼنْالالواسٚنسالالٚتاىخؼينالالت،آايالالناّالالٔاىؼنالالٔهامحسالالخبنا آامخسالالنػاهن ٚالالتارينحٚالالتآاصخينػٚالالتا

ػنٖاام  لاامغلا٘ااالسحى٘اامٔػ٘ابْالناادر ثٔضجؽٙج شىً ال شتٛسٞ،ٚثٌضٟ ٠ضُ ثعضذطجٔٙج ٚإنجٍٓ سٚتاحطغلُ،ا

آحضنٓزّنآإالاسٚسنػناػنٖاإٍخنساىين سنثاامَظنهاامسنبن؛

 إػالالالن ةاحضنٙالالالنا  اّالالالواام  لٙالالالتآحطالالالٔٙلااصخْالالالن احْواامسٚنسالالالٚتاإزاءاامنٙييلاغٚالالالتآامغلٙالالالتآعالالالنا

اةآىغن بتاامخسنػآاعخ ن اامزلٓة،احنمغسوااالهخح ،احيٌاىبن ئاامزٔ ةاامغنمٚتاامغناح٘اامئاغَتآاميسنٓ

، ِييٓ شييبٔٗ ٚػيي  فييذ حالال٘اظالاللٓ ةاإقالاللا اامئاغَالالتاامخنىالالتامنضيٚالالغاىْيالالنااهخنالالهاامضالالَساأٓاامالالنٌٙاأٓاامؼالالل 



 

   

لشىج١ٌز ثٌٛػ  ثٌمجٟٔٛٔ ٌسلذجؽ فٟ ظً دٌٚز ِذ١ٔز، ٚفمُٙ ثٌغ١جعٟ فٟ ِٛثؽٕيز دْٚ ص١١ّيض ٚ٘يزٖ ثٌٕمطيز ِيٓ 

نٍٝ ثلتٛثْ، ِٚٓ شبْ صخٍٟ ثلتيٛثْ نيٓ دتيغ ثٌشيتجسثس ثٌذ١ٕ٠يز وجلعيالَ  د١ٓ أدشص ثالنضشثػجس ثٌيشد١ز

٘ٛ ثٌقً أٚ ثٌمش ْ دعضٛس٘ج صذذ٠ذ ثٌشىٛن فٛي ثفضيشثُِٙ ٌٍذ٠ّمشثؽ١يز ٚتٍيك ؽيٛ ِيٓ ثٌغميز ثل٠ؾجد١يز فيٟ ظيً 

 ثٌٕهجَ ثٌؾذ٠ذ.

  ٝاالصالحطااحغصالٌٚاى خسالبنثاامزالٔ اثآػينٚالنثإْ ثنضّجد ثٌضقٛي ثٌذ٠ّمشثؽٟ ثٌضذسؽٟ ٚثٌتّيً نٍي

اميناليت،آامؼيلاػنٖاامغناىٌااالسخبنا آاعخ ن اامسنطتآامخٔزٙغاامؼن كامنزٔ اثآاميطغاىالغاىالَْشااإلقصالنءا

 .امسٚنس٘،اٙش لاهطٔةاإٙضنبٚتاحطيةٌاامضيٚغآحئٗاامخينسكاامناهن٘آحسنػنااميضخيغاػنٖاحطٔٙلاٍ سِ

تجِييً ثصد٠ييجد ثال٘ضّييجَ ثٌتييجٌّٟ دقمييٛق ثلٔغييجْ ٚثٌذ٠ّمشثؽ١ييز، ٚثٌشغذييز فييٟ صشعيي١خٙج دثتييً إْ ثٌييٛنٟ د

ثٌّؾضّتجس ثٌتشد١ز ثلعال١ِز؛ ف١ظ وغشس ثٌذنجٜٚ إٌٝ ثٌذ٠ّمشثؽ١ز ٚثٌّشجسوز ثٌغ١جعي١ز ٚثٌضتذد٠يز... فىيجْ ال 

ز، ثٌضيٟ أػيقش ِيٓ ثٌمي١ُ دذ أْ صٛثوذٗ ِقيجٚالس صطي٠ٛش ؽشٚفيجس ثلعيال١١ِٓ العيض١تجح ٘يزٖ ثٌّفيج١ُ٘ ثٌيشد١ي

ثلٔغج١ٔز ثٌتج١ٌّز ٚثٌضبو١ذ نٍٝ نذَ صتجسػٙج ِ  ثلعالَ، ٚصبؽ١ش٘ج دّيج ٠ٕجعيخ ث٠ٌٛٙيز ثلعيال١ِز فيٟ صٕجغّٙيج 

 ِ  إدذثنجس ثٌقذثعز ٚثٌتٌّٛز. 

ٚ٘يٛ ِييج ع١غيّـ ٌٍقشوييز ثلعيال١ِز ثٌّشييضيٍز فييٟ عي١جق ع١جعييٟ ِٕفيضـ أْ صىييْٛ نجِيً ثعييضمشثس إ٠ؾييجدٟ 

شتذٙج نذش ؽشؿ ثلشىجالس ثٌغ١جعي١ز ٚثالؽضّجن١يز ٚثاللضظيجد٠ز ثٌقم١م١يز ثٌضيٟ عيضخذَ دطشفٙيج ِٚغّش ٌذٍذ٘ج ٚ

وّشجس٠  ن١ٍّز فيٟ تذِيز ثٌيذالد، ٚثٌذقيظ نيٓ ؽيشق ؽذ٠يذر ٌٍض١ّٕيز ثاللضظيجد٠ز، ٚفغيـ فيشص ؽذ٠يذر ٌٍشيذجح 

ثٌخؼيٛع ٌشلجديز ِيٓ أ٠يٓ ثٌتجؽً، ِٚقجسدز ثٌفغجد ٚثٌّفغذ٠ٓ ٚفمج ٌّذذأ ثٌضٕجفظ ثٌشش٠ل ٚثٌضقف١ض ثل٠ؾجدٟ ِ  

 ٌه ٘زث؟

ٙي الالٌامهٙالالنٙٔمٔصٚنااإلسالالحىٚتاأًاحيالنهاصالالٔ ةاإٍسالالنٍٚتاهحقالالتامنؼياللاامسٚنسالال٘،اػنالالٖاقالالن ةاامؼنىالاللاوّيج 

امنَٙ٘آامٔازعااألهحق٘،اػنٖاحْلٙمااميٚوااإلٍسنٍٚتآامغناىٌاامَوٓاثااألٍنٍٚالت،آاالبظاامَوػالتاامبشاللٙتاحال٘ا

 ٙالالتآامخنصالالت؛احبيغن بالالتااالاللاىظالالنّلاام سالالن آاملهالالٔةآامخ نمالالماػنالالٖااالسالالخؼحءآامخ نمالالماػنالالٖااميَالالنحغاامين

اميَنصم،اقناٙسْوااإلسحىًٚٔاإذااىناٍضغٔااح٘اإػطنءاأٍ سْوااينٓةاصنمغتآ ىوامحسخينىتآامزبالنثاػنالٖا

اميبن ئآاألهح ،آأًاٙينىٔااصٔ ةاصنٙنةاػنٖاقن ةااإلسحهاػنٖااإلصحطآامخيٚٚلاامبَنءابالنكاإحبالنعاهٚالن ا

 .مؼَهاامنىٔٗا
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