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حخضسد اٌسٍطت اٌس١اسي١ت مِّٛيا ي ٟع ِيت ارٚاِيلق ٚاٌميلالاث ٚاٌخيدال١ل تٌ ق اٌخي ٟحٙيُ اٌضّاميت ٚحٍي َ
أمضيياا٘اق ٚاٌخيي ٟحعييدل مييٓ عيياوُ دييلمٟق ٠ٚييلال ِٕٙييا حغم١ييك اٌّعيياٌظ اٌلاِييت ٚاٌ ا ييت ر ييلال اٌّضخّ ي
ٙٔٛ ٚا ٚحعاعب ِّالست اٌسٍطت مالة اٌىز١ل ِٓ اٌّىالٖ واٌلٕفق ٚسٍب اٌغل٠يت أ ٚحم١١يد٘ا تٌ ق ٚلياٌل ُ
ِييٓ ٘ييلٖ اٌّىييالٖ اٌّغ١طييت لٙييا يي ٟوييً اٌخضييالجق ييلْ اٌضّامييت ِضبييلة مٍيي ٝاٌمبييٛي لٙيياق لامخبييال اٌ ا٠ييت ِٕٙيياق
ٚاٌّعاٌظ اٌّلصٛة ِٓ ٚلائٙا
ٚاٌسٍطت ِضللة ِٓ ٘لٖ اٌ ا٠اثق ٚلِٛ ْٚا مت اٌضّامت مٍٙ١ا (اٌلضيا ٘ي ٟديىً ِيٓ أديىاي اٌلٕيف ١يل
اٌشلمٟق ٚحغىُق ٚاسخبدالق ٚسٍب ٌٍغل٠ت اٌ ا ت ٚاٌلاِت ق أ ٚللبيالة أوزيل ٚضيٛعا ٘ي ٟصلّ٠يت ل ح خٍيف
مٓ لم١ت اٌضلائُق ٠سخغك ِمخل ٙا اٌلماجق  ِٓٚرُ وأد ٚال شاٌد اٌغا٠ح ِنٓ ٚزا اٌعنٍطحِٛٚ ،افمنح اٌمّاةنح
ةٍٙ١ا ،أِسا تاٌغ األّ٘١ح ٌٙرٖ اٌعٍطحِٚ ،ظدزا ٌشسة١رٙا األخالل١ح ٚاٌع١اظ١ح

1

أطاللا ِٓ ٘لا اٌفُٙق حخغدل اٌسٍطت اٌس١اس١ت ِّٙ -ا واْ دىٍٙا ٚحالٙ ٠ا – لّغدل ٓ٠لئ١س6ٓ١
أ -اٌشسة١ح ٟ٘ٚ 6اٌخ ٟحّٕظ اٌسٍطت اٌ طاا اٌس١اسٟق ٚحضلً ِيٓ الِخزياي ٚاٌ ضيٌٙ ٛيا ضيٍ١ت ٚٚاصبيا
أخالل١ا ٚحّخاط ٘لٖ اٌشلم١ت لشىً لئ١س ِٓ ٟأ ٍ ٓ١وب١لٓ٠ق ّ٘ٚا اٌ ا٠تق ِٛٚا مت اٌضّامت
ّالسُ اٌسيٍطت اٌس١اسي١تق ٚحَٕفُي ُل تلالحٙيا ِيٓ خيالي ِضّٛميت ِيٓ اٌٛسيائً
ب -ا١ٌ٢اخ أ ٚاإلطاز (اٌدٌٚح) :حُ َ
ٚا١ٌ٢اثق ٚحلخبل ٘لٖ اٌٛسائً ص ًاا ِٓ اٌسٍطتق ٠ٛ٘ٚخٙا
أطاللا ِٓ ٘ل ٓ٠اٌّغدلٓ٠ق ٠س ٚ ًٙف أ٠ت سٍطت س١اس١ت ٚحلل٠فٙا ل ض إٌظل مٓ حالٚ ٠صٛل٘اق أٚ
ِضاٌٙاق ِ ٛ٘ٚا سٕغاٚي اٌم١اَ لٗ ِ اٌسٍطت اٌس١اس١ت اٌخٔ ٟشأث  ٟص ٠لة اٌللج ِ ظٛٙل اإلسالَ
وشفج اٌسٍطت اٌس١اس١ت اإلسالِ١ت مٓ طب١لخٙيا ٚمٕا يل٘ا اٌض٘ٛل٠يت ي ٟاِيٓ اٌلسيٛي (خ ِيٓ خيالي
ِضّٛمييت ِييٓ اٌٛلييائ ٚارعييداد اٌخال١ ٠ييت اٌخييِ ٟييلث لٙييا اٌضّامييت اٌس١اسيي١ت اإلسييالِ١ت اٌفخ١ييتق ِٚييٓ أ٘ييُ ٘ييلٖ
ارعداد ٚأوزل٘ا للٌت ٘ ٟلا اٌس١اق عدد اٌعغ١فت اٌل ٞدىً عدرا ِلصل١ا  ٟس١اق لٕياا اٌدٌٚيت اإلسيالِ١تق
ٚأعداد أخيل ٜحخلٍيك ليللالة اٌلالليت ِي ارميداا اٌ يالص( ٓ١١ليل٠ا ٚسيائل اٌليلج ق ٚاٌّلالضي ٓ١اٌّغٍ١يٓ١
(اٌٛٙ١ل ٚإٌّا م ٓ١ق لاإلضا ت تٌ ٝارعىاَ ٚاٌخعل اث إٌب٠ٛت اٌخ ٟحخلٍك لاٌّٛاوبت اٌخشل٠ل١ت ٌٍّضخّ اٌضد٠د

 -1تْ حلل٠ف اٌسٍطت مٍ٘ ٝلا إٌغ ٛ٘ ٛحلل٠ف ِدٔٚ ٟممالٟٔق ٠ٚبخلد مّدا مٓ حلل٠فاث أخلٌٍ ٜسٍطت حللظ دلم١خٙا لاٌغك اإلٌٚ ٟٙليد أطٍمٕيا ِيٓ ٘يلا
اٌخلل٠ف ل بت ِٕا  ٟاخخبال ِدٚ ٜمّك ِدٔ١ت اٌسٍطت اٌس١اس١ت  ٟاٌّضاي اإلسالِٟق ٌّلاصلت ارللال اٌدلٌ١ت ٌّف َٛٙاٌسٍطتق ٕ٠ظل مٍ ٝسب ً١اٌّزاي6
Maurice Block, Petit dictionnaire Politique et Sociale, Librire Académique Didier, Paris, 1986, p.593-
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حسخّد اٌسٍطت اٌس١اس١ت اإلسالِ١ت ص ًاا مظّ١ا ِٓ دلم١خٙا ِٓ اٌغا٠اخ اٌّسجٛج ِٓ ٚزائٙاق ِٛ ِٓٚافمح
اٌعاِح ةٍٙ١ا ٚلبي ٌُٙٛلٙياق ٚليد وشيفج ارعيداد ٚاٌٛليائ ي٘ ٟيلٖ اٌفخيلة اٌّبىيلة ِيٓ حيال ٠اإلسيالَ ميٓ ٘يلٖ
اٌ ا٠اثق وّا وشفج – أ٠ضا -مٓ دىً اٌخٛا ك عٌٙٛا ل ٓ١أطلاف اٌضّامت ٚحضدل اإلدالة ٘ ٟلا اٌسي١اق تٌيٝ
أْ وز١لا ِٓ إٌعٛخ اٌس١اس١ت اٌخ ٟحلٛل ٌٙلٖ اٌّلعٍتق ٚمٍ ٝلأسيٙا ٔيا اٌعيغ١فتق ٌيُ ٠خٕياٚي لشيىً وياف
سييلاي ٌّييالا اٌسييٍطتيق ٚطب١لييت اٌغاصييت تٌٙ١ييايق ٘ٚييِ ٛييا سييٍ١ضيٕا يي ٟوز١ييل ِييٓ ارع١يياْ تٌيي ٝاٌخغٍ١ييً لغزييا مييٓ
ارصٛلت
تْ أٚي ظٛٙل ٌٍسٍطت اٌس١اس١ت  ٟاٌّضاي اإلسالِ ٟواْ للد ٘ضلة اٌلسٛي (خ تٌ ٝاٌّدٕ٠تق ٚاسخملالٖ
لٙاق ع١ذ ِالس إٌب( ٟخ ٚظائف اإلِاِت ٚاٌم١الة اٌس١اس١ت تٌ ٝصأب ٚظائف إٌبٛة ٚاٌبالغ ٚ 2حلخبل ٚر١مت
اٌعغ١فت أ ٚلسخٛل لٌٚت اٌّدٕ٠ت  ٟا طالط اٌبلض دٙالة ِ١الل ٘لٖ اٌسٍطتق اٌداٌت مٍ ٝأ ٚا ٙا اٌض٘ٛل٠يتق
ع١ذ أٚضظ اٌلسٛي اإلِاَ (خ ٘ ٟلا إٌاق لشىً ل ٌبس ٗ١ق الٔش الث اٌلئ١س١ت ٌٙلٖ اٌسٍطتق ٚطب١لت
اٌغاصت تٌٙ١ا
ٌمد وياْ اٌٙياصس اروبيل اٌيل ٞسي١طل مٍي ٝإٌبيٟ

يٍ ٝس مٍ١يٗ ٚسيٍُ ٘ٚي٠ ٛىخيب ٘يلا اٌخلاليدق ٘ي ٛتٔشياا

صّامت س١اس١ت ِدٔ١ت صد٠دةق ٛق اٌمبٍ١ت ِٚخ ط١ت ٌٍىز١ل ِٓ أملا ٙا اٌس١اس١تق حم َٛاٌلاللاث لاخٍٙا مٍ ٝاٌسٍُ
ٚارِٓق ٚلد أطٍك إٌب ٟمٍ ٗ١اٌسالَ مٍ٘ ٝلا اٌخشى ً١اٌس١اس ٟاٌضد٠د ٌفع األِح؛ فِ ٟسخ٘ ًٙلٖ اٌٛر١متق وخب
ِغّد (خ  « 6لسُ س اٌلعّٓ اٌلعُ١ق ٘لا وخاج ِٓ ِغّد إٌبي( ٟخ ق لي ٓ١اٌّيلِٕٚ ٓ١اٌّسيٍِّ ٓ١يٓ ليل٠ا
٠ٚزلجق  ِٓٚحبلُٙق ٍغك لُٙق ٚصا٘د ِلُٙق إٔ ُٙأِح ٚاحدج ِٓ ل ْٚإٌاس»
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ٚحضٍج ل بت اٌلسٛي اٌىل ٟ ُ٠لٕاا و١اْ س١اس ِ ٟخٍفق حم َٛاٌلاللاث لاخٍٗ مٍ ٝأساس ِيدٟٔق ٚلل١يدا
مٓ أدىاي اٌلٕف ٚاٌلسىلة اٌخّٕ١٘ ٟج  ٟاٌغمبت اٌضاٍ٘١تق  ٟأوزيل ِيٓ لٕيد ِيٓ لٕيٛل اٌٛر١ميتق ميد صليً أخيل
اٌد٠اث ٚمطاا٘اق  ٚداا ارسيل ٜلياٌّللٚف ٚاٌمسيظ لي ٓ١اٌّيلِِٕ ٓ١يدخال ٌخغم١يك اٌّليأ ٟاٌخال١ ٠يت ٌٍّدٔ١يتق
ٚحس٠ٛت اٌىز ١ل ِٓ اٌخٛحلاث الصخّام١ت اٌخ ٟوأج حمسُ ِضخّي ٠زيلج اٌخليدلٞق ٚحٙيدل لشيىً لائيُ اسيخملالٖ
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٠ ٌُٚىخف اٌلسٛي (خ لٙلا اإلصلاا يِ ٟسيلاٖ اٌخٛع١يدٞق ليً ٔيا مٍيِ ٝضّٛميت ِيٓ اإلصيلاااث ارخيلٜ
اٌخ ٟحعب ٔ ٟفس الحضاٖق ِزً 6أل ٠غاٌف ِلِٓ ِِ ٌٝٛلِٓ لٗٔٚ؛ َّ
ٚتْ ِس ٍُْ اٌّلِٕٚ ٓ١اعدةق ل ٠ساٌُ ِلِٓ

٠ ٌٍّ -2د ِٓ اٌخفا  ً١عٛي ٘لٖ إٌمطتق حلص ٝاٌلٛلة تٌِ ٝمإٌا "اٌدٚ ٟٕ٠اٌّدٔ ٟ ٟلٌٚت إٌبٟ
اٌخعل اث إٌب٠ٛت ِٛ ٟل "ِلسست ِلِٕ ْٛلال عدٚل" مٍ ٝاٌلالظ اٌخاٌ6ٟ

ٍ ٝس مٍ١يٗ ٚسيٍُ (ِٕالشيت ِيٓ ِٕظيٛل اٌعيغ١فت ٚحٕيٛ
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 -3الٓ ٘شاَق اٌع١سج إٌث٠ٛحق حغم١ك مّل مبد اٌسالَ اٌخدِلٞق لال اٌىخاج اٌلللٟق ل١لٚثق س 4ق ط 0559 /2ق خ 022
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لِ ْٚلِٓ  ٟلخاي  ٟسب ً١س؛ ٚأل ٠ض١ل ِشيلن ِيال ٌميل٠ا ٚل ٔفسيا؛ ٚتْ ٠زيلج عيلاَ صٙ ٛيا ر٘يً ٘يلٖ
اٌعغ١فت؛ ٚأْ ل حضال علِت تل لللْ أٍ٘ٙا تٌ
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ِٚييٓ رييُق ّييٓ اٌّثننا ا اٌىثننس ٜاٌرنن ٟذيظننط ةٍٙ١ننا ٘ننرا اٌّشننسٚا اٌّنندٔ ٟفنن ٟتدا٠اذننٗ ِثنندأ ٔثننر اٌظٍننُ
ٚاٌعدٚاْق ٚحغل ّٗ٠ل ٓ١أً٘ اٌعغ١فت لىا ت أٔسالٚ ُٙأل٠أُٙق ال ٠ضٛا ٌٍداخٍ ٟ ٓ١عىّٙاق اٌخظاٌُق أ ٚعّا٠يت
اٌظاٌُق أ ٚمدَ اٌّسامدة مٍ ٝاٌمعاخ ِٓ اٌظاٌُق ٠مٛي إٌب( ٟخ ٘ ٟيلٖ اٌعيغ١فت« 6تْ اٌّيلِٕ ٓ١اٌّخميٓ١
مٍ ِٓ ٝل ُِٕٙ ٝق أ ٚالخ  ٝلس١لت 6ظٍُق أ ٚترُق أ ٚميدٚاْق أ ٚسيال لي ٓ١اٌّيلِٕٓ١ق ٚتْ أ٠يد ُٙ٠مٍ١يٗ صّ١لياق
ٌٚيي ٛويياْ ٌٚييد أعييدُ٘»؛ٚ « 7تٔييٗ ِييٓ حبلٕييا ِييٓ ٙ٠ييٛل ييلْ ٌييٗ إٌعييل ٚارسييٛةق ١ييل ِظٍييٚ ٓ١ِٛل ِخٕا ييلٓ٠
مٍ»ُٙ١؛ٛٙ١ٌٍ « 8ل لُٕٙ٠ق ٌٍّٚسٍّ ٓ١لُٕٙ٠ق ِٛاٌٚ ُٙ١أٔفسُٙق تل ِيٓ ظٍيُ ٚأريُق لٔيٗ ل ٛ٠حيل (ٍٙ٠يه تل ٔفسيٗق
ٚأً٘ ل١خٗ»؛ٚ« 9تْ إٌعل ٌٍّظٍ»َٛ
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ٚلاٌل ُ ِٓ ّٕ٘١ت اٌمضا٠ا اٌداخٍ١ت مٍي ٝلٕيٛل اٌعيغ١فتق ٚتٌغاعٙيا ي ٟطٍيب ارِيٓ ٚالسيخملال اٌيداخٍٟق
اسخٕالا تٌِ ٝبدت ٔبل اٌظٍُق لٔٙا ٌُ ح فً لضا٠ا ارِٓ اٌ الصٟق ٚاٌخٙد٠داث اٌخ ٟواْ ٠شىٍٙا اٌىفال اٌّخللعيٓ١
لاٌّدٕ٠تق ِ ٟ ٚمدِخ ُٙلل٠اق ٚلد حى٘ ْٛلٖ اٌخٙد٠يداث ِيٓ أسيباج ٚخٍف١ياث ِسيالمت اٌلسيٛي

يٍ ٝس مٍ١يٗ

ٚسٍُ تٌ ٝلٕاا اٌضبٙت اٌداخٍ١تق ٚحٛع١د٘اق ل ُ لٍت اٌبٕٛل اٌخ ٟامخٕج لٙلا اٌضأبق  ِٓٚرُق مد ٔعج اٌعغ١فت
مٍ ٝأْ ل ٓ١أٍ٘ٙا إٌعل مٍ ِٓ ٝعاللُٙق ٚمٍ ٝوً ِٓ لُ٘ ٠زلجق 11ل ض إٌظل مٓ ل٠أاحُٙق ٚأٔسالُٙ
١ل أْ ٘لا اٌّشل ٚاٌس١اس ٟاٌلٚ ٞضلج ألوأٗ اٌعغ١فتق ٌُ ٠ىيٓ ٌ١يٕضظ ي١ ٟياج ِلصي «ليأ»ٟٔٛ
ُ٠لصي تٌ١ييٗ يي ٟعاٌييت اٌ ييالف ٚإٌي ا ق ييال ُ٠خعييٛل ييِ ٟضخّي لٙييلا اٌغضييُق ٚاٌخٕيي ٛمييدَ ٚليي ٔ ٛاميياث أٚ
ِشاصلاث أ ٚخعِٛاث لِ ٓ١ىٔٛاحٗق ٚلد حللضج اٌعغ١فت ٌٙلا اٌضأب  ٟللض اٌبٕٛلق ٚصّلج أً٘ ٠زلج
مٍ ٝس ٚلسٌٗٛق ِّٚا صاا ٙ١اٚ« 6تٔٗ ِا واْ ل ٓ١أً٘ اٌعغ١فت ِٓ عدد أ ٚادخضال  ٠اف سالٖق لْ ِيللٖ
تٌ ٝس م ٚصًق ٚتٌِ ٝغّد لسٛي س (خ »ق٠ ٌُٚ 12مخعل ٘لا ارِل مٍ ٝاٌّلِٕٓ١ق لً ديًّ عخي ٝاٌٙ١يٛل
ٚأً٘ اٌد٠أاث ارخل ٜاٌّضاٚلٌٍّ ٓ٠سٍّ ٓ١لاٌّدٕ٠ت
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 ٚفٛة اٌمٛيق إْ اٌعٍطح اٌع١اظ١ح اٌر ٟذظسف فٙ١ا زظٛي هللا (ص) تاٌّدٕ٠ح ،اظرٕدخ – أظاظنا  -إٌنٝ
ةٙد اٌظح١فح ،تعد خٛي ِعظُ فسلا اٌّدٕ٠ح فٚ .ٗ١وأد اٌغا٠ح ِٕٙنا  -تحعنة ِنا جنا فن٘ ٟنرٖ اٌظنح١فح -
حفع اٌعٍُ ٚاالظرمساز اٌداخٌٍٍّ ٓ١١دٕ٠ح؛ ِٕٚع اٌظٍنُ ٚاٌعندٚاْ تن ٓ١أٍ٘ٙنا؛ ٚذيِٕٙ١نا ِنٓ اٌغنصاج اٌّرستظنٓ١
تٙاٚ ،لد فٛضد ٘رٖ اٌظح١فح أِس اٌم١ا ج ٚاٌحىُ ف٘ ٟرٖ اٌّعائً وٍٙا إٌ ٝهللا ٚزظ( ٌٗٛص)
ٌىٓق اٌسلاي اٌل٠ ٞطلط ٔفسٗق للد ٘لٖ اٌملااة اٌّخأٔ١ت ٌٛر١مت اٌعغ١فتق ِٚيا ٔضيُ مٕٙيا ِيٓ ريال س١اسي١ت6
ً٘ واْ حطب١ك ِغخ٘ ٜٛلٖ اٌعغ١فت أِلا سٙال ١ِٚسٛلاق ٚلخً  ٟعىّٗ صّ ١أً٘ اٌّدٕ٠تق أَ أْ ارِل ٌميٟ
ِلالضت ٚل ضا ِٓ للض اٌضٙاثيق اٌشٟا اٌل٠ ٞدمٔٛا تٌ ٝحغسس ِٛلف اٌضّامت ِٓ ٘لا إٌظاَ اٌضد٠د

2
ٌمد لخً ِلظُ سىاْ اٌّدٕ٠ت حغج عىُ اٌعغ١فت تل لٍ١ال ُِٕٙق لم ٟمٍِ ٝلالضخٗ ٚل ضٗ ٌٍٛالي اٌضد٠يد
لأدييىاي ِ خٍفييتق ٚمٍيي ٝلأس ٘ييللا يييت ِييٓ اٌٙ١ييٛل؛ ٚلصيياي ِييٓ ارٚس ٚاٌ ي لس ِّييٓ لمييٛا مٍيي ٝاٌشييلنق
ٚأظٙلٚا اإلسالَق ٚدىٍٛا ع ج إٌّا م ٓ١لاٌّدٕ٠ت؛ ٚ 13يت راٌزت  ٟ٘ٚلٍٍ١ت أشمج مٓ اٌضّاميتق ٚخلصيج تٌيٝ
ِىت تٌ ٝصٛال أدمائٙا  ٟاٌشلن ٚ 14ح خٍف أسباج ِلالضت ٘للا ٌٍٛال اٌس١اسي ٟاٌضد٠يد لي ٓ١أسيباج ل١ٕ٠يتق
حخلٍييك ليياٌب ض ٚاٌضي ٕ١ت اٌخيي ٟعٍّٙييا اٌٙ١ييٛل ٚللييض اٌّشييلو ٓ١يئ ٟفٛسيي ُٙمٍيي ٝاٌلسييٛي اٌلللييٟ؛ ٚأسييباج
س١اس١ت حخلٍك لفمداْ مدل ِٓ ارٚس ٚاٌ

لس ٌٍٛصا٘يت اٌخي ٟوأيج ٌٙيُق لبيً ظٙيٛل ِغّيد (خ ل١يُٕٙق ِٚيٓ

أللا ٘للا لأس إٌّا م ٓ١مبد س ليٓ ألي ٟليٓ سيٍٛي اٌليٟ ٛق اٌيل ٞوياْ أٍ٘يٗ ٔظّيٛا ٌيٗ اٌ يلا ٌ١خٛصيٍِ ٖٛىيا
مٍُٙ١ق ٚأل ٛماِل مبد مّل ٚلٓ

١ف ٟاٌل ٞواْ دل٠فا ِطاما  ٟارٚس لبً ظٛٙل اٌلسٛي (خ
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ٚلاٌل ُ ِٓ اٌّىائد اٌس١اس١ت اٌىز١لة اٌخ ٟللل٘ا اٌغ ج اٌّلالض (اٌٛٙ١ل ٚإٌّا مٌٍ ْٛسٍطت اٌضد٠يدة يٟ
اٌّدٕ٠تق ِٚغاٚلحٗ اٌّخىيللة ام ميت اسيخملال٘اق ٚتمالحٙيا تٌي ٝسي١لحٙا ارٌٚيِ ٝيٓ الٔمسياَ ٚاٌخشيخجق

16

ميد

اسخطامج ٘لٖ اٌسٍطت السخّلالق ِٚماِٚت وً اٌدسائسق ٚاسخطا لائد٘ا اٌم١اَ لاٌىز١ل ِٓ الخخعا اث اٌخٟ
ٔعج مٍٙ١ا اٌعغ١ف تق ٚخا ت حٍه اٌخ ٟحخلٍك لاٌفعً  ٟاٌ عيِٛاث لي ٓ١أ٘يً اٌعيغ١فت ِيٓ أحبيا اٌيد٠أاث
ارخلٜق اٌشٟا اٌل ٞولس اٌسٍطت اٌس١اس١ت ٚاٌمأ١ٔٛت ٌٍلسٛي (خ ق ٚاٌخٔ ٟعج مٍٙ١ا لٛضيٛط اٌعيغ١فتق
ٌٚيدٕ٠ا ي ٟاٌسي١لة إٌب٠ٛيت ميدة أِزٍيت ميٓ ٘يلا اٌيدٚلق ميد عىيُ إٌبي( ٟخ ئ ٟااٌيت أيا ٙ٠يٛل ٞلٛٙ١ل٠يت لليد

ٔ -13فسٗق خ 011
 -14خلس أل ٛماِل مبد مّل ٚلٓ

١ف ٟلٓ إٌلّاْ لبلض لصاي اٌّدٕ٠ت ِفاللٌ ٓ١إلسالَ لا دِ ٓ٠ىت (ٔفسٗق خ 442

ٔ -15فسٗق خ 442
 -16حٛلط اٌٛٙ١ل ٚأعبالُ٘ق ٚ ِٓٚاٌِ ُٙيٓ إٌّيا م ٓ١ي ٟاٌىز١يل ِيٓ ارعيداد ٚاٌّيلاِلاث اٌخي ٟوأيج حسيخٙدف اسيخملال اٌّدٕ٠يتق ٚٚعيدحٙا اٌس١اسي١ت لم١يالة
اٌلسٛي (خ ق  ِٓٚلٌه مٍ ٝسب ً١اٌّزاي ِغاٌٚت داس لٓ ل١س اٌٛل١لت ل ٓ١ارٚس ٚاٌ لسق لخلو١لُ٘ لّا واْ ل َٛ٠ ُٕٙ١للادق ِٚغياٌٚخ ُٙاٌخٍبي١س مٍيٝ
اٌّسٍّٓ١ق ٚوزلة سلاي إٌب( ٟخ تٌ (الٓ ٘شاَق اٌس١لةق س 4ق َ سق خ خ 053-011

تععأّٙاق  ٚك دل٠لت اٌٛٙ١لق ٚأِل للصّّٙا؛ 17وّا عىُ لاٌخس٠ٛت  ٟاٌد٠ت ل ٓ١لٕ ٟإٌض١ل ٚلٕي ٟلل٠ظيت؛

18

 ٟ ٚاٌس١اق ٔفسٗق ألسً اٌلسٛي (خ أل ٛمب١دة ليٓ اٌضيلاط ِي لليض اٌٙ١يٛل تٌي ٝلالل٘يُ ٌٍفعيً ل١يّٕ١ ُٙيا
اخخٍفٛا  ِٓ ٗ١ارِٛاي تٌ
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ٚتٌييي ٝصأيييب ٘يييلاق ٚصيييدٔا لليييض ارٔبييياا – لييياٌل ُ ِيييٓ لٍخٙيييا -حلديييل مٍييي ٝاٌخييي اَ لليييض ِىٔٛييياث
اٌّدٕ٠يييت ١يييل اإلسيييالِ١ت لالٌخ اِييياث اٌخييي ٟلضيييٙا مٍٙ١يييا أخّا ٘يييا تٌييي ٝارِيييت اٌٛاعيييدةق ِٚيييٓ ٘يييلٖ ارٔبيييااق
ِشييالوت ِ ١ييلق أعييد ٙ٠ييٛل لٕيي ٟرلٍبييت يي ٟي ٚة أعييدق ِٚمخٍييٗ يي٘ ٟييلٖ اٌّللوييتق ِّٚييا ٠ييلرل مٕييٗ يي٘ ٟييلا
اٌبيياج لٌٛييٗ ٌٍٙ١ييٛل٠« 6ييا ِلشييل ٙ٠ييٛلق ٚس ٌمييد مٍّييخُ أْ ٔعييل ِغّييد مٍيي١ىُ ٌحننك»ق ٚلييد ليياي مٕييٗ إٌبييٟ
(خ «ِ ١يييلق خ١يييل ٙ٠يييٛل»قُ٠ٚ 20ييي َل لول ٌفيييع اٌغيييك ييي ٟمبيييالة ِ ١يييلق اٌٙ١يييَ ٛل – ٌٚيييِ ٛيييٓ طيييلف لل١يييد -
لاٌخ اِييياح ُٙلامخبيييالُ٘ مضييي ٛييي ٟارِيييت ِٚيييٓ ارِزٍيييت ارخيييل – ٜأ٠ضيييا ِ -شيييالوت إٌّيييا ك ل ِييياْ اٌيييلٞ
يل ٌ يُٗ للييض لصيياي
ويياْ أعييد ألطيياي أعييدق ٚأ يي١ب ٙ١ييا لضلاعيياث وز١ييلة أربخخييٗق ٚويياْ ٙ١ييا عخفييٗق ٚلييد لوي َ
اٌّسيييٍّ ٓ١ييي٘ ٟيييلا اٌ١ييي َٛلطٌٛخيييٗ ٚليييالاٖق ٘ٚييي٠ ٛلييياٌش اٌّيييٛثق لميييب مٍييي ُٙ١ليييائال « 6يييٛا س تِ ْْ لاحٍي ُ
ييج تل
مٓ أعساج لِٟٛق ٌٛٚل لٌه ِا لاحٍج»
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ٚمِّٛاق ٚأطاللا ِٓ اٌٛلائ ٚارعداد اٌخ ٟسضٍخٙا وخب اٌس١لةق مد ٔضيظ إٌبي( ٟخ ق ِٚليٗ اٌّسيٍّْٛ
 ٟاٌغعيٛي مٍي ٝلميُ ٚاسي ٌٍعيغ١فتق ٔٚضغيٛا – أ٠ضيا – يِٕ ٟغٙيا ِعيدال١ت مٍّ١يتق ع١يذ أِسيِ ٝفٙيَٛ
ارِييتق عم١مييت ٍِّٛسييتق مٍيي ٝاٌعييل١د ٓ٠اٌييداخٍٚ ٟاٌ ييالصٟق ع١ييذ سييال ارِييٓ ٚالسييخملال اٌّدٕ٠ييتق ٚٚاصٙييج
أمداا٘ا – تصّال  -وىخٍت ٚاعدةق ٚتْ اٌّلالضت اٌخٔ ٟضّج  ٟأ ك اٌّدٕ٠ت ل ماِت اٌٛٙ١لق ٚحأ١٠د إٌّا مٓ١ق ٌُ
حىٓ لاٌمٛة اٌخ ٟحٙدل اٌسٍطت اٌضد٠دةق ٚحٕاي ِٓ دلم١خٙا
ِٚيييٓ ريييُق يييللا وأيييج اٌسيييٍطت اٌس١اسييي١ت اٌخييي ٟأٔشيييأحٙا اٌعيييغ١فتق ععيييٍج مٍيييِٛ ٝا ميييت ِلظيييُ ِىٔٛييياث
اٌط١يييف الصخّيييام ٟاٌّيييدٔ ٟييي ٟاٌبدا٠يييت؛ السيييخفٙاِاث اٌخييي ٟحطيييلط ٔفسيييٙا ييي٘ ٟيييلا اٌبييياج٘ 6يييً اسيييخّلث
٘يييلٖ اٌّٛا ميييت ييي ٟاٌٍغظييياث اٌعيييلبت اٌخيييِ ٟيييلث لٙيييا ارِيييت خيييالي اٌسيييٕٛاث اٌلشيييل ِيييٓ عىيييُ اٌلسيييٛييق
٘ٚييييً عا ظييييج ٘ييييلٖ اٌسييييٍطت مٍيييي ٝطب١لخٙييييا اٌخيييي ٟأمللييييج مٕٙييييا ٚر١مييييت اٌعييييغ١فتق أَ حللضييييج ٌييييبلض
اٌخلد ً٠حبلا ٌٍظلٚف ٚاٌّسخضداث اٌخِ ٟلث لٙا ارِتي

ٔ -17فسٗق خ خ 492-491
 -18واْ اٌمخٍ ِٓ ٝلٕ ٟلل٠ظت ٠غعٍ ْٛمٍٔ ٝعف اٌد٠ت لّٕ١ا لخٍ ٝلٕ ٟإٌض١ل ٠غعٍ ْٛمٍ ٝاٌد٠يت واٍِيتق غىيُ ل١يٕ ُٙلسيٛي س (خ لاٌخسي٠ٛت (ٔفسيٗق
خ 494
ٔ -19فسٗق خ 442
 -20الٓ ٘شاَق اٌع١سجق س 2ق َ سق خ  10اٌطبلٞق ذاز٠خ األُِ ٚاٌٍّٛنق س 4ق لال اٌىخب اٌلٍّ١تق ل١لٚثق ط 0553ق خ 32
 -21الٓ ٘شاَق اٌع١سجق س 2ق َ سق خ  10اٌطبلٞق ذاز٠خ األُِ ٚاٌٍّٛنق س 4ق َ سق خ 32
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ٌمد أش ً اٌلسٛي اإلِياَ مٍ١يٗ اٌسيالَ ليزالد لضيا٠ا لئ١سيت أرٕياا خيلة عىّيٗق ٘ٚي ٟمٍي ٝاٌخيٛاٌ 6ٟلضي١ت
حييدل١ل اٌلاللييت ِي اٌٙ١ييٛل إٌّىييلٌٕ ٓ٠بٛحييٗ (خ ؛ ٚلضيي١ت اٌلاللييت ِي لييل٠ا ٚسييائل اٌلييلج؛ ٚلضيي١ت اٌخشييل٠
ٌٍض ّامييت اٌّسييٍّتق ٚٚض ي اٌمييٛأ ٓ١اٌضييلٚل٠ت اٌخيي ٟحخطٍبٙييا اٌغ١يياة اٌضد٠ييدة ٚسييٕغاٚي ّ١ييا ٍ٠يي ٟل١يياْ تٔضيياا
اٌلسٛي اإلِاَ ٘ ٟلٖ اٌّضالث اٌزالدق ٚل١اْ أريل لٌيه مٍي ٝديلم١ت اٌسيٍطت ِٚفِٙٛٙيا اٌيل ٞسيبك أْ أٔشيأحٗ
اٌعغ١فت
أ -اٌعاللح ِع اٌ6 ٛٙ١
ٌمد دىٍج ٘لٖ اٌفيت طٍ١لت اٌغ ج اٌّلالض لاخً اٌّدٕ٠ت اٌل ٞسل ٝلٛسائً ِ خٍفت تٌ ٝمللٍت صٛٙل لٕياا
ارِييتق ٘ٚييدل إِٔٙييا اٌييداخٍٟق ٚحيياِل ِ ي أمييدائٙا ٚتلا وأييج اٌعييغ١فت امخبييلث يييت اٌٙ١ييٛل ص ي اا ِييٓ ارِييتق
ٚامخل ج ٌٙا لغمٛلٙا اٌد١ٕ٠تق  ٚلضج مٍٙ١ا ٚاصيب إٌعيلة ي ٟعياي حليلض ٠زيلج تٌي ٝميدٚاْ خيالص ٟق
ٚأٌ ِخٙا لاٌغ١ال  -مٍ ٝارليً  -ي ٟاٌغيلٚج اٌخي ٟليد حىي ْٛلي ٓ١اٌّسيٍّٚ ٓ١وفيال ليل٠اق يلْ حطيٛل ارعيداد
ٚمدلا ِٓ اٌٛلائ اٌخ ٟدٙدحٙا خيلة عىيُ اٌلسيٛي (خ ق ألأيج لياٌٍّّٛس حٍّيا اٌٙ١يٛل ِيٓ الٌخ اِياث اٌخيٟ
لضٙا مٍ ُٙ١أخّا ُ٘ ٌألِتق ٔٚمضٛا اٌلٛٙل اٌخي ٟلطل٘ٛيا مٍي ٝأٔفسيُٙق ٚليد ل ليج ٘يلٖ اٌخطيٛلاث اٌلسيٛي
(خ  ٚغبٗ تٌِ ٝلالبخُٙق ِٚلاصلت للض لٕٛل اٌعغ١فت اٌّخلٍمت لاٌلاللت ِلُٙ
ٌمد خاطبج اٌعغ١فت ٛٙ٠ل اٌّدٕ٠ت اٌل ٓ٠صاٚلٚا اٌّسٍّٓ١ق ٚدالو ُ٘ٛاٌدال ٚاٌّياي ٚارمّيايق ِٚيٓ أليلا
طٛائف 6ُٙلٕ ٛلٕ١ما ق ٚلٕ ٛإٌض١لق ٚلٕ ٛلل٠ظتق ٚلد ِلث ماللخ ُٙلضّامت اٌّسٍّ ٓ١للدة حمٍباث أريلث لشيىً
ٍِغٛظ مٍ ٝاسخملال ارِت ٚإِٔٙا اٌداخٍٚ ٟاٌ الصٟق ٚواْ أٚي خيالف ٔشيأ لي ٓ١اٌطيل ٓ١ق ٘ي ٛاٌ يالف اٌيلٞ
ٚل ل ٓ١لٕ ٟلٕ١ما ٚاٌّسٍّٓ١ق للد تلداَ أعد اٌٛٙ١ل  ٟاٌسٛق مٍي ٝتلا٠يت اِيلأة ِسيٍّتق ٚليخٍ ُٙأعيد اٌّيدا لٓ١
مٕٙا ِٓ اٌّسٍّٓ١ق  ٛ٘ٚأِل ِ اٌف ٌٍلٙد اٌل ٞواْ لٚ ُٕٙ١ل ٓ١اٌّسٍّٓ١ق ٚإٌّعيٛخ مٍ١يٗ ي ٟاٌعيغ١فتق

22

اٌشٟا اٌل ٞأل ٜلاٌلسٛي تٌ ٝععالُ٘ق ٚلٙلُ٘ عخيٌ ٔ ٝيٛا مٍي ٝعىّيٗق خيدخً مبيد س ليٓ ألي ٟليٓ سيٍٛيق
ِخشفلا ُٙ١ق ٚطاٌبا اٌلف ٛمُٕٙق ٚلد أٌظ  ٟطٍبٗق لاٌل ُ ِٓ تملاض اٌلسٛي مٍ ٗ١أوزل ِٓ ِلةق ٠ ٌُٚبلعيٗ
عخ ٝاسخضاج ٌٗق ماي ٌٗ

ٍ ٝس مٍٚ ٗ١سٌٍُ ُ٘« 6ه» ٚاٌ ضب لال مٍٗ١ق 23رُ أِل للصالئ ُٙللد لٌه

24

٠ٚ -22ل ٟ ٜٚعىا٠ت أخلٌ ٜسبب ٘لٖ اٌّٛاصٙت أْ ٛٙ٠ل لٕ ٟلٕ١ما ملضيٛا لاٌّسيٍّ ٓ١لليد ميٛلحِٕ ُٙعيٛلِ ٓ٠يٓ ليدلق ٚلياٌٛا ٌٙيُ ل  ٠يلٔىُ أٔىيُ ٌم١يخُ
ألٛاِا ل مٍُ ٌ ُٙلاٌغلج تٌ ٝخل اٌغد٠ذق اٌشٟا اٌلٚ ٞحل اٌلاللت ل ٓ١اٌّسٍّٚ ٓ١لٕ ٟلٕ١ما ق ٚأل ٜتٌي ٝاٌّٛاصٙيت اٌخي ٟألث تٌي ٝتصالا٘يُ ميٓ اٌّدٕ٠يت
(اٌطبلٞق ذاز٠خ األُِ ٚاٌٍّٛنق س 0ق َ س خ خ  25-24اٌٛالدٞق اٌّ يااٞق حغم١يك ِالسيدْ صئٛسق س 0ق ماٌيه اٌىخيبق ل١يلٚثق ط 0542 /4ق
خ خ 033-032
 -23الٓ ٘شاَق اٌع١سجق س 2ق َ سق خ خ 09-5
 -24اٌطبلٞق حال ٠ارُِ ٚاٌٍّٛنق س 0ق َ سق خ 25

أِا اٌ الف ِ لٕ ٟإٌض١لق معخٗ أْ إٌب( ٟخ  ٟاٌسٕت اٌلاللت ِٓ اٌٙضلة لعيد ٙ٠يٛل لٕي ٟإٌضي١لق
٠سخل ٓ١ل ٟ ُٙل٠ت لخ ِٓ ٓ١ٍ١لٕ ٟماِلق ل ِٛا مٍ ٝاٌ دل لٗق ٚلخٍٗق أخبٗ ٌُٙق ٚليلل لليد مٛلحيٗ ِليالبخُٙق
ٔٚعب مٍ ُٙ١اٌغلج ِدةق ٚعا لُ٘ عخ ٝوال ٠فُٕٙ١ق طٍبيٛا اٌعيٍظق عياٌغ ُٙاٌلسيٛي (خ مٍي ٝاٌضيالا
ِٓ اٌّدٕ٠تق

لصٛا مٕٙاق  ٔٚي للض أواللُ٘ ل ١بلق ٚاٌبلض ا٢خل خلس تٌ ٝاٌشاَ

25

ٚللد طلل لٕي ٟإٌضي١ل لسيٕت أ ٞي ٟاٌسيٕت اٌ اِسيت ٌٍٙضيلةق ي ا إٌبي( ٟخ لٕي ٟلل٠ظيتق ٌٍ ١أيت اٌخيٟ
وأج ِٕٟ ُٙ

ٚة ارع اج؛ مد واْ لٚ ُٕٙ١ل ٓ١اٌلسٛي (خ مٙدق ِٛٚالمتق

اٌفٚ ٖٛأضّٛا ٌألعي اج

اٌخ ٟصااث اا٠ت اٌّدٕ٠تق ٚلٌه للد أْ أ لاُ٘ ع١ي ّ ٟليٓ أخطيب إٌضيلٚ 26 ٞلليد أفيلاط مميد ٘يلا اٌخغياٌفق
ٚمٛلة ارع اج تٌ ٝل٠ال٘اق لاَ لسٛي س تٌ ٝلٕ ٟلل٠ظتق ٚعا لُ٘ ععالا دد٠داق عخٌٛ ٔ ٝا مٍ ٝعىّٗق
غ َّىُ  ُٙ١لسٛي س (خ سلد لٓ ِلال ِٓ ارٚسق ٔظلا ٌٍّٛالة اٌخ ٟوأج لّٕٙ١اق َغ َىُ  ُٙ١لمخيً اٌلصيايق
ٚحمس ُ١ارِٛايق ٚسب ٟاٌللالٚ ٞإٌسااق ِ ٛ٘ٚا أل ٜتٌ ٝاسخيعاٌُٙ

27

أِيييا ييي  ٚخ١بيييلق  ٚيييخظ ععيييٙٔٛاق ٚحشيييل٠د أٍ٘ٙييياق ىييياْ ٘ييي ٛا٢خيييل ِيييٓ حيييدام١اث ييي ٚة ارعييي اجق
ميييد أسيييٙ٠ ُٙيييٛل خ١بيييلق ٚاٌالصيييي ْٛتٌٙ١يييا ِيييٓ أم١ييياْ لٕييي ٟإٌضييي١ل وسيييالَ ليييٓ ألييي ٟعم١يييكق ٚوٕأيييت ليييٓ أليييٟ
اٌلل١يي لييٓ أليي ٟعم١ييكق ٚع١يي ٟلييٓ أخطييب

يي ٟصّيي ارعيي اج ٚحغل٠ضييٙا مٍيي ٝلخيياي اٌلسييٛي (خ ق

28

ِٚييٓ رييُق ٚلّضييلل ِييا حفييلق َص ّْيي ُ اٌّشييلوٚ ٓ١عٍفييائِ ُٙييٓ اٌٙ١ييٛلق ليياَ اٌلسييٛي تٌيي ٝلٕيي ٟلل٠ظييت (٘ 1يي ،ق
رييُ للييد لٌييه لسييٕخ ٓ١حمل٠بييا (٘ 3يي ،ق ليياَ تٌيي ٝخ١بييلق  ٚييخظ ععييٙٔٛاق ٚاسييخ ٌٝٛمٍيي ٝأِٛاٌٙيياق ٚسييب ٝللييض
أٍ٘ٙاق ٚدلل خلٓ٠

29

٘ٚىييلاق أطاللييا ِييٓ ٘ييلٖ اإلطالٌييت اٌسييل٠لتق ٠بييد ٚأْ اٌغييلج اٌخيي ٟدييٕٙا اٌّسييٍّ ْٛمٍيي ٝاٌٙ١ييٛلق ٌييُ
حىييٓ ألييداق لسييبب ِلخميييداح ُٙاٌد١ٕ٠ييتق أ ٚاضييطٙالا ٌٍّ ييياٌف ٓ١يي ٟاٌلم١ييدةق وّييا ٠خعيييٛل – خطييأ  -وز١ييل ِيييٓ
إٌييياسق ليييً وييياْ سيييببٙا اٌّٛاليييف ٚالخخ١يييالاث اٌس١اسييي١ت اٌلدائ١يييت اٌخييي ٟاخخال٘يييا اٌٙ١يييٛلق ٔٚمضيييٌٍ ُٙلٙيييٛل
اٌخيييي ٟوأييييج ل١ييييٕٚ ُٙليييي ٓ ١اٌّسييييٍّٓ١ق ٍييييُ ٠ىييييٓ ِبييييدئ١اق ِٚييييٓ ِٕطٍييييك اإلسييييالَق ٌييييد ٜاٌّسييييٍّ ٓ١أِ ٞييييأ
ٌّضييياٚلة اٌٙ١يييٛل ٚاٌخليييا٠ا ِلٙيييُ ييي ٟاٌّدٕ٠يييت سيييٕ ٓ١مد٠يييدةق 30خا يييت ٚأٔٙيييُ ديييىٍٛا طائفيييت ِلخبيييلة ِيييٓ
سىاْ ٠زلجق لاللج إٌعف

 -25الٓ ٘شاَق اٌع١سج ،س 2ق َ سق خ خ  012-022اٌطبلٞق ذاز٠خ األُِ ٚاٌٍّٛنق س 4ق َ سق خ خ 41-42
 -26الٓ ٘شاَ ،اٌع١سجق س 2ق َ سق خ 034
 -27الٓ ٘شاَق اٌع١سجق س 2ق َ سق خ 045ق  059اٌطبلٞق ذاز٠خ األُِ ٚاٌٍّٛنق س 4ق َ سق خ 54
 -28الٓ ٘شاَق اٌع١سجق س 2ق َ سٓ خ 022ق  431اٌعاللٟق اٌع١سج إٌث٠ٛح ،لال الٓ وز١لق ل١لٚثق س 4ق ط 4991 /2ق خ 294
 -29الٓ ٘شاَ ،اٌع١سج ،س 2ق َ سق خ  442اٌطبلٞق ذاز٠خ األُِ ٚاٌٍّٛنق س 4ق َ سق خ 021
 -30اٌطبلٞق ذاز٠خ األُِ ٚاٌٍّٛنق س 4ق َ سق خ 24

ب -اٌعاللح ِع لس٠ش ٚظائس اٌعسب6
ٌمد ٔفل اٌلسٛي (خ عٛاٌ 24 ٟللزت ِا لٓ١

ٚة ٚسل٠ت خيالي خيلة عىّيٗق ٚليد اسيخٙد ج ٘يلٖ اٌبليٛد

 ٟأطاللخٙا لل٠شا ٚعٍفاا٘ا أوزل ِٓ ١لُ٘ق ٚوأج حخى ْٛحشيى١الث ٘يلٖ اٌسيلا٠ا ٚاٌ ي ٚاث ي ٟاٌبدا٠يت ِيٓ
اٌّٙاصلٓ٠ق رُ اٌخغك لّ١ ُٙا للد ارٔعالق ٚدىٍج

ٚة لدل أُ٘ ِغطت مسىل٠ت دالن ٙ١ا ارٔعيال لشيىً

لالا ٚلد طبلج ٘لٖ اٌّعالِاث اٌلاللت ل ٓ١ليل٠ا ٚاٌّسيٍّ ٓ١لطيال مسيىلٚ ٞاضيظق ل يُ لليض ٌغظياث
اٌٙدٔت اٌمع١لةق ِزً ٘دٔت اٌغد٠ب١ت ( ،٘ 2ق  ًٙواْ ٘لا إٌّغي ٝاٌعيلام ٟاٌيل ٞاح لحيٗ اٌلالليت لي ٓ١اٌطيل ٓ١
ِشلٚما ِٓ ِٕظٛل مٙد اٌعغ١فت ٚاإلسالَق أَ لي
تْ اٌعغ١فت مٍ ٝاٌل ُ ِٓ حمدِٙا اٌس١اسٟق لإٌظل تٌ ٝاٌب١يت اٌللل١تق لٔٙا ٌيُ حسيخط حضياٚا اٌىز١يل ِيٓ
اٌخماٌ١د اٌس١اس١ت اٌللل١تق 31ع١يذ سيّغج ٌٍٕبي( ٟخ ق لامخبيالٖ تِاِيا ٌٍّسيٍّ ٓ١ليلمالْ اٌغيلج مٍي ٝأمدائيٗق
ل ْٚعاصت تٌِٛ ٝا مت أط١اف اٌّدٕ٠ت مٍ ٝلٌهق ٚخا ت ِيٓ اٌٙ١يٛل ٚارٔعيالق وّيا أٔٙيا ٌيُ حٍي َ ٘يللا اٌميَٛ
لاٌ لٚس ِلٗقٌٙٚ 32لا ٚصدٔا ِلظُ اٌ الصِ ٓ١ليٗ ٌغيلج ليل٠ا ِيٓ اٌّٙياصلٓ٠ق ٌٍزيأل اٌيل ٞوياْ ل١يُٕٙق ميد
امخييدث لييل٠ا مٍيي ٝلسييٛي سق ٚاضييطلحٗ ٌٍٙضييلةق ٔٚىٍييج لأحبامييٗ ِييٓ اٌّسييٍّٓ١ق ٚاضييطٙدحُٙق ٚلخٍييجق
ٚعبسيجق ٚميللج اٌىز١يل ِيِٕٚ ُٙيٓ لي ٓ١اٌلٍّ١يياث اٌغلل١يت اٌخي ٟلال٘يا اٌّٙياصل ْٚل١ ْٚيلُ٘ 6ي ٚة ٚلاْ
(ارلٛاا ق ٚسل٠ت مب١دة لٓ اٌغالدق ٚسل٠ت عُّلةق ٚسل٠ت سلد لٓ ألٚ ٟلياخق ٚسيل٠ت مبيد س ليٓ صغيا
تٌ

33

ٌٚيُ ٠خلييلض اٌلسييٛي يي ٟعلٚلييٗ ارٌٚيي ٝتٌيي ٝاٌمبائييً اٌللل١ييت ١ييل اٌملديي١تق ٚألييدَ مٍييِٛ ٝالمييت للضييٙا
لاٌل ُ ِٓ وفل٘اق  ِٓٚأِزٍت لٌه لبٍ١ت لٕ ٟضّلة اٌخٚ ٟالمٙيا مٍي٘ ٝياِا ي ٚة ٚلاْقٚ 34لبٍ١يت خ اميتق

35

ٚلِٕ ٛيدٌش اٌخيٚ ٟالمٙيا مٍي٘ ٝياِا ي ٚة اٌلشي١لةق 36اٌشيٟا اٌيل٠ ٞيدي مٍي ٝاٌطب١ليت اٌزأل٠يت ٌٍّٛاصٙيت ليٓ١
اٌطل ٘ ٟ ٓ١لٖ اٌفخلة اٌّخمدِت
ٚلد ٔ ي اٌمل ْ اٌىلِ ُ٠بٕ١ا ٌٙلا اٌّلِٕٚ ٝلودا ٌٗ؛ بليدِا مياج اٌّ ِى١نيٚ ْٛلليض اٌليلج مٍي ٝاٌّسيٍّٓ١
اسخٙدا َ ُٙللً ٠شا  ٟاٌشٙل اٌغلاَ  ٟسل٠ت مبد س لٓ صغاق ٔ ي ل ٌٗٛحلاٌ٠﴿ 6ٝعنئٌٛه ةنٓ اٌشنٙس اٌحنساَ

 -31اٌىز١ل ِٓ اٌدالس٠ ٓ١خٕيا ٌْٛٚاٌعيغ١فت ودسيخٛل ٌٍدٌٚيت لياٌّف َٛٙاٌّلا يلق ٘ٚي ٛأِيل ١يل يغ١ظق ٚل ٛ٠ا يك اٌٛالي اٌخيالٟ ٠ق ٙيٚ ٟتْ وأيج حشيبٗ
اٌدساح١ل اٌّلا لةق لٔٙا عا ظج مٍٍ ٝخٙا لاٌخماٌ١د اٌس١اس١ت اٌللل١تق ٚامخل ج ٌبلضٙا لاٌشلم١تق  ِٓٚلٌه مٍ ٝسب ً١اٌّزاي شسة١ح اٌثيز.
 ِٓ -32اإلدالة اٌداٌت ٘ ٟلا اٌس١اقق اٌخٔ ٟلزيل مٍٙ١يا ي ٟوخيب اٌسي١لة تليداَ اٌلسيٛي مٍيِ ٝشيالٚة أ يغالٗ ٚخا يت ارٔعيال لبيً ِٛاصٙيت ليدل اٌىبيلٜق
ٚحأو١دُ٘ اٌ لٚس ِلٗ ٔٚعلحٗ (الٓ ٘شاَق اٌس١لةق س 4ق َ س خ 414
 -33الٓ ٘شاَ ،اٌع١سجق س 4ق َ سق خ خ 424-422ق 424ق  421اٌطبلٞق ذاز٠خ األُِ ٚاٌٍّٛنق س 4ق َ سق خ خ 04-00
 -34الٓ ٘شاَق اٌع١سجق س 4ق َ سق خ 422
ٔ -35فسٗق س 2ق َ سق خ 29
 -36أل ٛصلفل ِغّد لٓ عب١بق اٌّحثسق لال ا ٢اق اٌضد٠دةق ل١لٚثق خ 009

ٚإخنساأ أٍ٘نٗ ِٕنٗ أوثنس ةٕند هللا﴾ق
لراي ف ،ٗ١لً لرا ٌي ف ٗ١وث١سٚ ،ط ٌد ةٓ ظث ً١هللا ٚوف ٌس تٗ ٚاٌّعنمد اٌحنساَ
ُ
ٍ
ٚلد دلط ٘لٖ ا٠٢ت الٓ تسغاق  ٟاٌس١لة لم« 6ٌٗٛأ ٞتْ وٕخُ لخٍيخُ أأٙ٠يا اٌّسيٍّْٛ

37

ي ٟاٌشيٙل اٌغيلاَق ميد

دٚوُ مٓ سب ً١س ِ اٌىفل لٗق ٚمٓ اٌّسضد اٌغلاَق ٚتخلاصىُ ِٕٗ ٚأٔخُ أٍ٘يٗق أوبيل مٕيد س ِيٓ لخيً ِيٓ
لخٍخُ ِٕٚ﴿ ُٙاٌفرٕح أوثس ِٓ اٌمرً﴾؛ أ ٞلد وأٛا ٠فخٕ ْٛاٌّسٍُ  ٟلٕٗ٠ق عخ٠ ٝلل ٖٚتٌي ٝاٌىفيل لليد تّ٠أيٗ يلٌه
أوبل مٕد س ِٓ اٌمخً ﴿ٚال ٠صاٌ٠ ْٛماذٍٔٛىُ حر٠ ٝس ٚوُ ةٓ ٕ٠ىُ إْ اظرطاةٛا﴾ 638أ ٞريُ ٘يُ ِمّ١ي ْٛمٍيٝ
أخبذ لٌه ٚأمظّٗق ١ل حائبٚ ٓ١ل ٔاام ِٓٚ 39 »ٓ١رُق ٚاسخٕالا تٌ٘ ٝلٖ ا٠٢تق ٚل١أٙاق دل س حلأٌٚ ٝبٗ١
تٌ ٝصّامت اٌّسٍّ ٓ١لخاي لل٠ا ٚاٌمعاخ ِٕٙاق عخ ٟ ٝاردٙل اٌغلَ
ٚتصّالق إْ جً اٌحسٚب اٌر ٟخاضٙا اٌسظٛي (ص) ف ٟاٌفرسج اٌّّردج ِا ت ٓ١اٌٙمنسج ٚفنرم ِىنح ،وأند
حسٚتا ظ١اظ١ح ،اٌٙدف ِٕٙنا وعنس شنٛوح لنس٠شٚ ،اٌثنيز ِٕٙناٚ ،اٌرّىنٌٍ ٓ١ى١ناْ اٌع١اظن ٟاإلظنالِ ٟاٌفرنٟق
ِٚىل٘يا ٌٍٕبيٟ
ع١ذ ٙيُ اٌلسيٛي ٚاٌيلِ ٓ٠ليٗق أْ ل ليلال ٌٙيُق ٚل أِياْ ٌٙيُق ِالاِيج ليل٠ا مٍي ٝميداٚحٙاق
ِ
 ٚييغالخٗق ِٚييٓ رييُ دييّلٚا مييٓ سييامد اٌضييد يي ٟعللٙيياق ٔٚا ييب٘ٛا اٌلييداا عخيي ٝألْ س لفييخظ ِىييت ِٚييٓ ٘ييلا
إٌّطٍكق اسخُِ ٙد ج للض اٌمبائً ارخل ٜو طفاْ ٚلٕ ٟاٌّعطٍك ٚلٕ ٟلىل ق اٌخي ٟوأيج عٍ١فيت ليل٠اق وّيا
سٌّٛج لبائً أخل ٜمٍ ٝاٌل ُ ِٓ وفل٘ا
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ٚللد أىسال ديٛوت ليل٠اق ٚلخيٛي ُم ْ
ظي ُُ ِيٓ أ٘يً ِىيت ي ٟاإلسيالَق ٚل٘ياج اٌخٙد٠يد اٌيل ٞويأٛا ّ٠زٍٔٛيٗ
ٌٍضّامت اإلسالِ١تق صاا ارِل لضٙال اٌّشلو ِٓ ٓ١سائل اٌللجق ٌألسباج ٚاٌدٚامٔ ٟفسٙا حمل٠با اٌخ ٟسبك أْ
لاحييً مٍٙ١ييا اٌّسييٍّ ْٛلل٠شيياق ٘ٚيي ٟييِ ٟضٍّٙييا أسييباج س١اسيي١ت ٚلييد أمللييج سييٛلة لييلااة مييٓ ٘ييلٖ ارسييباج
لٛضٛطق لاي حلاٌ﴿ 6ٝو١ف ٚإْ ٠ظٙسٚا ةٍ١ىُ ال ٠سلثٛا ف١ىُ إال ٚال ذِنح٠ ،سضنٔٛىُ تنيفٛا٘ٚ ُٙذنيت ٝلٍنٛتُٙ
ٚأوثننسُ٘ فاظننم﴾ْٛق﴿ 41أال ذ منناذٍ ْٛلِٛننا ٔىثننٛا أّ٠ننأّ٘ٚ ُٙننٛا تننئخساأ اٌسظننٛي ٘ٚننُ تنند ٚوُ أٚي ِننسج،
أذخش ُٙٔٛفاهلل أحك أْ ذخش ٖٛإْ وٕرُ ِؤِٕ﴾ٓ١
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فننناألِس تمرننناي اٌّشنننسو ٓ١تعننند فنننرم ِىنننحٚ ،ذحد٠ننندا فننن ٟاٌعنننٕح اٌراظنننعح ٌٍٙمنننسج ٘ننن ٛأِنننس ظ١اظنننٟ
ٙ٠نننندف إٌنننن ٝحفننننع اٌّظنننناٌم االظننننرساذ١م١ح ٌٍى١نننناْ اإلظننننالِٚ ،ٟاالحر١نننناط ٌننننٌٗٚ ،ننننُ ٠ىننننٓ أِننننسا ١ٕ٠ننننا
٠عنننرٙدف لٙنننس إٌننناض ةٍننن ٝاذثننناا ِحّننند طنننٍ ٝهللا ةٍ١نننٗ ٚظنننٍُق اٌيييدمٛة تٌييي ٝل٠يييٓ اإلسيييالَق ٔٚشيييلٖ يييٟ

ِ -37ا ل ٓ١اٌّلم ٛخ ٓ١ا٠الة ِٓ مٕدٔا
 -38اٌبملةق 401
 -39الٓ ٘شاَق اٌع١سج ،س 4ق َ س خ  422اٌطبلٞق ذاز٠خ األُِ ٚاٌٍّٛنق س 4ق َ سق خ خ 03-02
٠ -40غى ٝمٓ خ امت أٔٙا وأج ِٛض سل لسٛي س (خ ِشلوٙا ِٚسٍّٙاق ٚلد ظٙل للض لٌيه يٚ ٟسياطخٙا ي ٟاٌغد٠ب١يت (ٔفسيٗق س 2ق َ سق خ
415
 -41اٌخٛلتق 4
 -42اٌخٛلتق 02

٘يييلٖ اٌّلعٍيييت لاٌيييلاث امخّيييدث ٚسيييائً ١يييل مٕ١فيييتق لائّيييت مٍييي ٝاٌلضييياق ٚاللخٕيييا ق ٚوييياْ إٌبييي( ٟخ ل
٠خيييللل ييي ٟتلسييياي اٌيييدماة تٌييي ٝاٌمبائيييً ٚارٔغيييااق لييياٌل ُ ِيييٓ ارخطيييال اٌخييي ٟوأيييج حخٙيييدلُ٘ق وّيييا ععيييً
ٌيييدماة ٔضيييدق ييي ٟعالريييت لييييل ِلٔٛيييت اٌّشيييٛٙلةق ع١يييذ يييدل لٙيييُ أ٘يييً ٔضيييدق ٚلُخٍِيييٛا صّ١ليييا تل ٚاعيييدا ِيييُٕٙ
ٔضا صل٠غاق َٛ٠ٚ 43اٌلص ١ق ع ٓ١دل ل٘ظ ُمضً ٚاٌمالة لدماحُٙ
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ٚأوبيل أخشيال عمميٗ اإلسيالَ ي٘ ٟيلٖ اٌّلعٍيت اٌّبىييلة حغميك ي ٟخيلاث اٌٙدٔيتق ٚالسيخملالق لٍي ٝسييبً١
ضلج اٌغلجق  ِٓ ٚإٌاس للض ُٙللضاق ٚاٌخمٛاق خفاٚضيٛا ي ٟاٌغيد٠ذ
اٌّزاي ممب ٍظ اٌغد٠ب١تق ٌّٚا « ََ ٚ
ٚإٌّاامتق ٍُ ُ٠ىٍَُّ أعد لاإلسالَ ٠لمً د١يا تل لخً ٗ١ق ٌٚمد لخً حٕ١يه اٌسيٕخِ ٓ١زيً ِيا وياْ ي ٟاإلسيالَ لبيً
لٌه أ ٚأوزل»قٌٚ 45لً أوبل لٌ ً١مٍ ٝلٌهق مدل اٌ الص ِ ٓ١لسٛي س تٌ ٝاٌغد٠ب١ت اٌيلٌ ٓ٠يُ ٠خضياٚا ميدلُ٘
ارٌف ٚألللّائتق ٚمدل اٌ الصِ ٓ١لٗ  َٛ٠خظ ِىتق ٚاٌل ٓ٠لدل مدلُ٘ للشلة أٌف
ٚحىلس ٘لا إٌٙش اٌسٍّٔ ٟ ٟشل اإلسالَ للد يخظ ِىيت؛ ميد أَ َِّيَٓ
ِٕ ُٙمٍ ٝسب ً١اٌّزاي
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يٍ ٝس مٍ١يٗ ٚسيٍُ ميدلا ِيٓ اٌىفيالق

فٛاْ لٓ أِ١تق ٘ٚب١لةقِٕٚ 47غ ُٙاٌٛلج اٌىا ٌ ٟبٕياا مم١يدحُٙق ٚاٌيدخٛي ي ٟاإلسيالَ

طٛميياق وّييا ألسييً إٌبيي( ٟخ اٌسييلا٠ا ّ١ييا عييٛي ِىييت ِبشييلة لاإلسييالَ ٚلام١ييت تٌ١ييٗ ل ْٚلخييايقٚ 48السييخزٕاا
اٌٛع١د اٌل ٞسضٍخٗ وخب اٌّ ااٚ ٞاٌس١ل ٘ ٟلا اٌبياج ِيا ليدل ِيٓ خاٌيد ليٓ اٌ١ٌٛيد ي ٟعيك لبٍ١يت لٕي ٟصلّ٠يتق
ع١ذ لخٍ ُٙلٚ ْٚصٗ عكق اٌشٟا اٌيل ٞأل ٜلاٌلسيٛي (خ تٌي ٝاٌخبيل ِيٓ لٍيٗ ٚل ي اٌيد٠اث ر٘ياٌ ٟاٌمخٍيٝق
ٚحل٠ٛض ُٙمٓ خسائلُ٘
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١ل أْ اٌخغٛي اٌىب١ل  ٟماللت اٌللج لاإلسالَ ععً لليد يخظ ِىيتق ٚحغد٠يدا ي ٟاٌسيٕت اٌخاسيلت ٌٍٙضيلة
اٌخ ٟحللف للاَ اٌٛ ٛلق ٙ ١ ٚا ٔ ٌج سٛلة اٌفيخظق ع١يذ  ٚيد مٍي ٝإٌبي( ٟخ ميدل ِيٓ أم١ياْ اٌمبائيً اٌللل١يت
ٚدٛ١خٙاق اٌخ ٟوأج ل ااٌج مٍ ٝاٌىفيلق ٚأمٍٕيج لخٌٙٛيا ي ٟاإلسيالَق ٚاٌخ ِيج ديلٚطٗق ميٓ لضيا ٚلْٚ
تولاٖ ِٓ أعدق  ِٓٚأللا ٘لٖ اٌمبائً حُّ١قٚ 50لٕ ٛسلدقٚ 51مبد ل١س

ٔ -43فسٗق س 2ق َ سق خ 024
ٔ -44فسٗق س 2ق َ سق خ 022-042
ٔ -45فسٗق س 2ق خ خ 425-424
ٔ -46فسٗق س 2ق َ سق خ 425
ٔ -47فسٗق س 2ق َ سق خ خ 24-29
ٔ -48فسٗق س 2ق َ سق خ خ 34-30
ٔ -49فسٗق س 2ق َ سٓ خ خ 32-34
ٔ -50فسٗق س 2ق َ سق خ 492
ٔ -51فسٗق س 2ق َ سق خ 402
ٔ -52فسٗق س 2ق َ سق خ 403
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أ -اٌرشس٠ع ٌٍمّاةح:
تْ لسطا مظّ١ا ِٓ اٌخشل٘ ٟ ٠لٖ اٌفخلة اٌّبىلة ِٓ اإلسالَ واْ ٚع١ا ِٓ س حلاٌٝق ٚلل ٔا ِٕ لق ألال
اٌبال ٞم ٚصً ِٓ خالٌٗ ٚض ارسيس اٌم١ّ١يت ٚارخالل١يت ٌٍٕظياَ اٌس١اسي ٟاٌضد٠يدق اٌخي ٟليد ٠مياس مٍٙ١يا يٟ
اٌخشل ٠اٌّدٌٍٔ ٟضّامت ي ٟوا يت اٌّضيالثق  ٚي ٟويً اراِياْ ٚلياٌلٛلة تٌي٘ ٝيلٖ ارعىياَ ي ٟاٌميل ْ اٌىيلُ٠
ٚأسباج ٔ ٌٙٚاق ٠خب ٓ١ت لال اإلسالَ مٍ ٝحأس١س ِفِٛٙيٗ اٌ ياخ ٌٍلداٌيتق ٚلٕياا ِضخّي اإلٔعيافق ٚاٌمطي
إٌٙائ ِ ٟاٌلالاث اٌظاٌّت اٌخ ٟواْ للضٙا ل ااي ٔا لا  ٟاٌّضخّ اإلسالِ ٟلاٌّدٕ٠ت ٚخالصٙا
ٚحخب ٓ١خع١ ٛت ِف َٛٙاٌلداٌت اإلسالِ١تق ٚألٌخٙا اٌخشل٠ل١ت  ٟصً أٔغياا اٌّضخّي حمل٠بياق ١يل أْ ألٍيل
٘ييلٖ اٌخشييل٠لاث للٌييتق ِييا حلٍييك للٕا ييل اٌٙشادييت يي ٟاٌّضخّي ق وييإٌّ َ ٙيي ٟعييلج اٌزييأل أ ٚاٌّطاٌبييت لاٌييدَ؛
ٚاٌّييلأة؛ ٚاٌ١خيي ُ١تٌ ي ق لٌييه أْ اٌلداٌييت يي ٟاٌفمييٗ اٌضيياٍ٘ ٟدييل٠لت اٌمييُ ٚ ٞٛع ْى ُّييٗق لٍيي ٝسييب ً١اٌّزييايق ويياْ
اٌمعاخ  ٟاٌمخٍٝق ٚعخ ٝللد ٔ ٚي اإلسالَق ٌ١س ماللق ٍُ ٠ىٓ لخ ً١لمخ١يًق ٚلصيً للصيًق ٚاِيلأة لياِلأةق
لً واْ إٌّخعل  ٟاٌزأل أ ٚاٌم٠ ٞٛفلض دلٚطٗق وأْ ُ٠مخً اٌغل لاٌلبدق ٚاٌلصً لاٌّلأةق ٕي ي لٌٛيٗ حلياٌ6ٝ
﴿٠يٙ٠ا اٌر ٓ٠إِٓٛا ورة ةٍن١ىُ اٌمِظناص فن ٟاٌمرٍن ٝاٌحنس تناٌحس ٚاٌعثند تاٌعثند ٚاألٔثن ٝتناألٔث﴾ٝقٕٙ١ٌ 53ي٘ ٟيلا
اٌخفاٚث ١ل اٌلالي ل ٓ١ألٕاا اٌّضخّ اٌٛاعيد ٚاٌيد ٓ٠اٌٛاعيد  ٚ 54ي ٟاٌ١خياٌِ ٔ ٝيج ميدة أعىياَ حلياٌش اٌليالاث
اٌظاٌّت اٌخ ٟوأج سائدةق وم ٌٗٛحلاٌ﴿ 6ٝإْ اٌر٠ ٓ٠يوٍ ْٛأِٛاي اٌ١راِ ٝظٍّا ،وئّنا ٠نيوٍ ْٛفن ٟتطنٔ ُٙٔٛنازا،
ظٍ ْٛظع١سا﴾ق
ظْ َ ١
َ ٚ
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َلد ََي اٌّخعل  ٟ ْٛأِٛاي ار٠خاَ  -لٙيلا اٌغىيُ  -ميٓ اسيخ الي ِ١يلاد ار٠خياَ  ٚ 56يٟ

ِٛض ٛاٌّلأةق واْ اٌلصاي ٠طٍمي ْٛإٌسياا ِيلاث مد٠يدةق ٚل ْٚعيدق ىياْ اٌلصيًق ٚلبيً أخٙياا ميدة اٌّيلأة
اٌّطٍمت ٠لاصلٙاق رُ ٠طٍمٙاق ٘ٚىلاق اٌشٟا اٌل ٞواْ ٠خسبب  ٟضلل ٔفسٚ ٟاصخّام ٟمظٌٍّ ُ١يلأةق
عىُ س تٔعا ا ٌٍّلأة ﴿اٌطالق ِسذاْ ،فئِعان تّعسٚف أ ٚذعس٠م تئحعاْ﴾
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ٕي ي
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تْ ٘لا اٌخٛصٗ اإلٔسأٟق اٌلدٌٌ ٟإلسالَق ٚاٌل ٞلٌج مٍِ ٗ١لظُ اٌخشيل٠لاث ٚارعىياَ اٌمل ٔ١يت اٌخيّ٘ ٟيج
لضييا٠ا اٌّضخّي ٚاٌلالليياث اٌلاِييتق سيي١ظٙل لٛضييٛط – أ٠ضييا  -يي ٟحعييل اث اٌلسييٛي ٚأعىاِييٗ اٌّ خٍفييت لاث
اٌطب١لت اٌس١اس١ت ٔٚظلا ٌخللل اإلعاطت لٙلا إٌ ِٓ ٛارعىاَ  ٟوا ت ألٛاج اٌشل٠لتق ٚحللل – أ٠ضا – ل١ياْ
ِعىّٙييا ِ ٚمٍٍٙيياق لٕٔييا سٕمعييل عييد٠زٕا مٍيي ٝأِزٍييت ِسييخماة ِييٓ ليياج ٚاعييدق ٘ٚيي ٛليياج اٌّ المييت ٚللييض اٌب١ييٛ
اٌّلحبطت لٗ
 -53اٌبملةق 033
 -54أل ٛاٌغسٓ اٌٛاعدٞق أظثاب إٌصٚيق حغم١ك وّاي لس ٟٔٛ١ا ٍٛيق لال اٌىخب اٌلٍّ١تق ل١لٚثق ط 0550 /0ق خ خ 12 -14
 -55إٌسااق 09
 -56اٌٛاعدٞق أظثاب إٌصٚيق َ س خ خ 32-32
ٔ -57فسٗق خ 40
 -58اٌبملةق 443

صاا إٌ ب( ٟخ اٌّدٕ٠تق  ٚاٌب أٍ٘ٙا ٠خلاط ْٛاٌ لاميت لأٔٛامٙيا اٌّ خٍفيتق  ٚيك أميلاف ٚحماٌ١يد ٚأعىياَ
لاس ت ٚلر٘ٛا مٓ أسال ٚ ُٙلد وأج ٘لٖ اٌخماٌ١د ١ل ِخٛاأتق وّا ٘ي ٛعياي ويً ديأْ صياٍ٘ ٟحمل٠بياق ٚسيببا
 ٟوز١ل ِٓ إٌ اماث ٚاٌّشاصلاث لي ٓ١أٍ٘ٙيا ٚلليد تسيالَ اٌب١يت أٍ٘ٙياق ٚلبي ٌُٙٛلاٌلسيٛي (خ تِاِيا ٌٙيُق
ٚعاوّا ُٙ١ق أح١ظ ٌٍٕب( ٟخ حلد ً٠وز١ل ِٓ ِظا٘ل اٌ ًٍ ٘ ٟلا اٌّضايق ٚأ دل أعىاِا مد٠دةق لٙدف ل
اٌظٍُق ٚاسخيعاي أسباج إٌ ا ٚاٌفخٕت
وأيييج أ ٍيييب اٌّلييياِالث اٌ لام١يييت ر٘يييً اٌّدٕ٠يييت لبيييً ظٙيييٛل اإلسيييالَق  ٚييي ٟأ٠اِيييٗ ارٌٚيييِ ٝغالٍيييتق
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ِٚلاولةقٚ 60وأج للض أٔٛا ٘لٖ اٌّلاِالث حلل ٞتٌ ٝوز١ل ِٓ إٌ اماث ٚاٌّظاٌُق ٠لص أ ٍبٙا تٌي ٝديىً
حٛا ٠ي اٌّغا ييً١ق ٚاٌّييااق ٚظٍييُ اٌمسييّتق خا ييت للييد اِخٙيياْ وز١ييل ِييٓ اٌّٙيياصل ٓ٠اٌ لامييتق ٚلخيي ِ ٌُٙٛي
ارٔعال ٘ ٟلا إٌ ِٓ ٛاٌّلاِالث تل ٌُ حىٓ ٌٙيُ ألضقٚ 61ليد ٚلل أْ ارٔعيال لاٌيج ٌٍّٙياصل« 6ٓ٠حىفٔٛيا
62
اٌّلٔٚت  ٟإٌ ً لخلٙدٖ لاٌسمٚ ٟاٌخلل١تق ْ ُٔٚش ِل َوىُ  ٟاٌزّلةق ٚاحفمٛا مٍ ٝلٌه»
 ِٓٚأِزٍت ٘لٖ اٌّلاٍِت ولاا سائل ارلض مٍ ٝأْ ٠ىٌٍّ ْٛاٌه ص ا ِغدل ِٕٙياق ٌٍٚلاِيً اٌضي ا ا٢خيلق
63
عياَلةق ٘ٚيِ ٟيا
ٍللّا أَخلصج ار ٌُٚ ٌٝٚحُ لس اٌزأ١تق ١م اٌ الفق ٚاٌخٕاا ق ِٚلاٍِت ارصيلاا مٍي ٝاٌمِ َ
لم ِٓ ٟاٌغب  ٟاٌسٕبًق ِّا ل ٠خ ٍا للد اٌخلل٠تق ١ىي ْٛلٌيه ِيدخال ٌٍفسيال ٚاحٙياَ ارص١يل لخلّيد اسيخ الي
٘لا اٌشلطق ٌٍ ٠الة  ٟاٌمعالة
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ٚليد ُملضيج مٍي ٝإٌبي( ٟخ وز١ييل ِيٓ لضيا٠ا اٌّغالٍيت ٚاٌّيلاولةق حٕاٌٚخٙييا أليٛاج اٌّ الميت ي ٟوخييب
اٌغد٠ذ لٕ ِٓ ٛالسخفاضتق ٠ٚبد ِٓ ٚخالٌٙا علخ إٌب( ٟخ مٍٔ ٝ

خ ً١اٌخيٛحل الصخّيامٟق ٚحغم١يك
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عيالةق ميد لٜٚ
اٌلدي ٚاإلٔعافق ع١ذ ٔ ٝٙمٓ ٘لٖ اٌّلاٍِيت حضٕبيا ٌخبلاحٙياق وّيا ٔٙي – ٝأ٠ضيا – مٍي ٝاٌمِ َ

 -59اٌّغالٍت 6اوخلاا ارلض لاٌغٕطت أ ٚاٌل٘ب أ ٚدٟا خل (الٓ ِٕظٛلق ٌعاْ اٌعسبق ارلللاا  04دخٕبل اٌلالظ اٌخاٌٟ
اٌّغالٍتwww.baheth.info/all.jsp?term=0#
 -60اٌّلاولة 6اٌّ المت مٍٔ ٝع١ب ِلٍِّ َٛا  ٠ل

 ٟارلضق  ٟ٘ٚاٌّ اللة (الٓ ِٕظٛلق ٌعاْ اٌعسبق ارلللاا  04دخٕبل اٌلالظ اٌخاٌ6ٟ

ِلاولةwww.baheth.info/all.jsp?term=0#
 -61مبد اٌضٛال مٍٟق اٌّفظً ف ٟذاز٠خ اٌعسب لثً اإلظالَق س 3ق ٔشل لّسامدة صاِلت ل دالق ط 0552 /4ق خ 404
 -62مبد اٌضٛال مٍٟق اٌّفظً ف ٟذاز٠خ اٌعسبق س 3ق َ سق خ 404
 -63لاي لا لٓ خد٠ش « 6وٕا ٔىل ٞارلض مٍ ٝأْ ٌٕا ٘لٖ ٘ ٌُٙٚلٖ للّا أخلصج ٘لٖ  ٌُٚح لس ٘لٖ ٕٙأا مٓ لٌه ٚأِا اٌٛلق ٍُ ٕٙ٠أيا» (لٚاٖ ِسيٍُق
وخاج اٌبٛ١
 -64مبد اٌضٛال مٍٟق اٌّفظً ف ٟذاز٠خ اٌعسبق س 3ق َ سق خ 403
 -65ليياي إٌبيي( ٟخ ِ« 6ييا حعييٕل ْٛلّغييالٍىُق لٍييج ٔ لصل٘ييا مٍيي ٝاٌلل ي ٚمٍيي ٝارٚسييك ِييٓ اٌخّييل ٚاٌشييل١ل ليياي 6ل حفلٍييٛاق االم٘ٛييا أ ٚاالم٘ٛييا أٚ
أِسى٘ٛا»ق  ٟ ٚعد٠ذ خل لاي ١ٍ « 6لمٙا إّٔ١ٌ ٚغٙاق لْ ٌُ ٠فلً ٍّ١سه ألضٗ»ق لٚاٖ اٌب ال ٟ ٞوخاج اٌّ المت
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يلٞل ِٚيٓ ويلاق
ِسٍُ  ٟغ١غٗ« 6وٕا ٔ الل مٍ ٝمٙيد لسيٛي س يٍ ٝس مٍ١يٗ ٚسيٍُق ٕعي١ب ِيٓ اٌمِعْ ِ
67
ماي لسٛي س ٍ ٝس مٍٚ ٗ١سٍُ ِٓ 6وأد ٌٗ أزع فٍ١صزةٙا أ ٚفٍ١حسثٙا أخاٖ ٚإال فٍ١دةٙا»

أِييا اٌب١يي ٛاٌ لام١ييت اٌخيي ٟوأييج دييائلت ل١ييُٕٙق ٚاٌخيي ٟلاصلٙييا اٌلسييٛي ٌألضييلال إٌاصّييت مٕٙيياق ل١يي
اٌّ اضلةقٚ 68اٌّ الٕتقٚ 69لٌه ٌّمدال اٌّضاا ت اٌىب١ل اٌيل٠ ٞىخٕيف ٘يلا إٌيِ ٛيٓ اٌب١ي ؛ ميد ٠غعيً أل حيخُ
٘لٖ اٌزّالق ٚحفسد لبً أٚأٙاق لسبب ِلضق أ ٚمالض ِٕاخ ٟتٌ ق ِ ٛ٘ٚا ل إٌب( ٟخ اإلِاَ تٌيِٕ ٝي
ل١لٙاق احما ًا ٌٍظٍُ ٚإٌ ا ِلا
تْ ٘لٖ ارعىاَ اٌخٟ
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دلث مٓ اٌلسٛي اإلِاَ ٘ ٟلا اٌّضايق ِ٘ ٟزاي

١ل ٠بلا طب١لت اٌسٍطت اٌخيٟ

حعييلف ٙ١ييا إٌبيي( ٟخ ق ٚاٌ ا٠ييت ِييٓ ٚلائٙييا؛ مييد ليياَ مٍ١ييٗ اٌسييالَ لضٙييد صبييال ٌخميي ُ٠ٛاٌٛض ي الصخّييامٟ
ٚاللخعال ٞاٌل ٞوأج حل١شٗ اٌضّامت اإلسالِ١ت لاٌّدٕ٠تق ٚحس٠ٛخٗ  ٟضٛا اٌم ُ١اٌلٍ١ا اٌخ ٟصاا لٙا اإلسالَق
ِ ٟ ٚمدِخٙا لّ١ت اٌلديق ضً اٌخشل٠لاث اٌخٟ

دلث مٕٗ ولِاَ ٌٍضّامت ي٘ ٟيلٖ اٌّضيالث ِٚيا ديالٙٙا وياْ

اٌمعد ِٕٙا اٌل ِٓ ِٕسٛج اٌلدي  ٟاٌٛال ق ٚاٌخمٍ ً١تٌ ٝألعي ٝللصيت ِّىٕيت ِيٓ اٌظٍيُ ٚاٌليدٚاْق ٚليأْٛ
اٌضاٍ٘١تق اٌل ٞل ٠لخلف ٌٍضل١ف لغك
تْ اٌشلم١ت اٌخ ٟاوخسبخٙا اٌسٍطت اٌس١اسي١ت اٌخيِ ٟالسيٙا اٌلسيٛي

يٍ ٝس مٍ١يٗ ٚسيٍُ اسيخٕالا تٌيٚ ٝر١ميت

اٌعغ١فت مل ج حطٛلاث ِّٙت خالي اٌلشل سٕٛاث ِٓ عىّٗق َ٘ َّج – أساسيا – اٌلالليت لياٌٛٙ١ل ٚاٌّشيلوٓ١؛
ف ٟاٌبدا٠ت واْ اٌلدٚاْ مٍ ٝاٌٛٙ١ل أ ٚاٌّشلو ٓ١ماِت حعل ا ١ل دلمٟق س١اس١ا ٚأخالل١ياق لامخبيالُ٘ صي ا
ِٓ ارِتق ِخساِ ٓ١٠ٚ

١لُ٘  ٟاٌغمٛق (اٌٛٙ١ل ق أ ِّٓ ٚل١يٕٚ ُٙلي ٓ١اٌّسيٍِّٛ ٓ١الميت حضيّٓ ٌٙيُ ارِيٓ

ٚعسييٓ اٌضييٛال (اٌّشييلو ْٛق ١ييل أْ اٌ ١أيياث اٌّخىييللة اٌخيي ٟحييٛلط ٙ١ييا اٌٙ١ييٛلق ٚاٌّييلاِلاث اٌخيي ٟعاوٙييا
اٌّشلو ْٛضد اٌّسٍّ ٓ١اضطلث اٌضّامت ٌّلاصلت ماللخٙا لٙل ٓ٠اٌّىٓ١ٔٛق ٚتلاعت اٌغلج مٍّٙ١ا
ٚلد ألث ٘لٖ اٌخطٛلاث تٌ ٝمداْ ارِت ٌطاللٙا اٌخلدلٞق ٚخا ت للدِا طلل اٌٛٙ١ل ِيٓ اٌّدٕ٠يتق ٚضي١ك
مٍ ٟ ُٙ١إٌّااي اٌمل٠بت ِٕٙاق ٚصاا ارِل لمخاي اٌّشلوٓ١ق ١ ٚٚت إٌب( ٟخ مٕد ِٛحٗ ليأل ٠خيلن لض ٠يلة
اٌللج لٕ٠اْ
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 -66اٌّ اللة 6اٌّ المت لبلض ِا  ٠لس ِٓ ارلض
 -67لٚاٖ ِسٍُ  ٟوخاج اٌبٛ١
 -68اٌّ اضلة 6ل ١اٌزّال لبً ظٛٙل

العٙا

 -69اٌّ الٕت 6ل ١اٌخّل اٌلطب  ٟإٌ ًق أ ٚاٌلٕب  ٟاٌىل َٚلاٌخّل ٚاٌ ل١ب
 -70مٓ أٔس لٓ ِاٌه لض ٟس مٕٗ أٔٗ لاي ٝٙٔ« 6لسٛي س
 ٟوخاج اٌب ٛ١ق لاج ل ١اٌّ اضلة

ٍ ٝس مٍٚ ٗ١سٍُ مٓ اٌّغالٍت ٚاٌّ اضلة ٚاٌّالِست ٚإٌّاللة ٚاٌّ الٕيت» لٚاٖ اٌب يالٞ

 -71الٓ ٘شاَ ،اٌع١سج ،س 2ق َ سق خ ٚ 290لد ل ٜٚاإلِاَ ِاٌه  ٟوخاج اٌضياِ ِيٓ اٌّٛطيأ ي ٟلياج ضيائً اٌّدٕ٠يتق عيد٠زا لٙيلا اٌّلٕيٝق صياا ١يٗ6
«أْ لسٛي س لاي ل ٠ضخّ لٕ٠اْ  ٟص ٠لة اٌللج»

ٚلاٌخاٌٟق اٌ خطٛل اٌل ٞمل خٗ دلم١ت اٌسٍطت اٌس١اس١ت ي٘ ٟيلٖ اٌفخيلة اٌّبىيلة وياْ حطيٛلا س١اسي١اق أٍِخيٗ
اٌّعٍغت اٌلٍ١ا ٌألِتق ٚضلٚلاث «ارِٓ اٌم»ِٟٛق تلا صاا ٌٕا ٘لا اٌخلب١لق ٚل مالليت ٌيٗ لاٌّبيالا ٚار يٛي
اٌد١ٕ٠ت اٌخ ٟأظٙلث علخ اإلسالَ مٍ ٝاٌغل٠ت اٌد١ٕ٠تق ٚعم ٟ ُٙاٌل١ا ا ِٓ٢لاخً اٌدٌٚت اإلسالِ١ت

4
تْ اٌسييٍطت اٌس١اسيي١ت اٌخيي ٟلٍٛل٘ييا الصخّييا اٌس١اسيي ٟاإلسييالِ ٟأٚي ارِييل يي ٟاٌّدٕ٠ييتق  ٚيي ٟسييائل أٔغيياا
اٌض ٠لة اٌخ ٟاِخدث تٌٙ١ا ّ١ا للدق اسخّدث دلم١خٙا ِٓ «اٌّضخّ اٌّد »ٟٕ٠اٌلٔ ٞشأ ٠ ٟزيلج مميب اٌٙضيلة
١ٌٚس ِٓ إٌاق اٌشٟا اٌل ٞصلٍٙا سٍطت ِدٔ١ت لاِخ١ااق ٚحضٍ٘ ٝلا ارِل لٛضٛط  ٟاٌ ا٠اث اٌّلصٛة ِٕٙاق
اٌخ ٟوأج – وّا أسٍفٕا اٌميٛي – ا٠ياث ِٛضيٛم١ت حلبيل ميٓ عاصياث إٌياسق ّ٘ٚي ُِٙٛاٌخال١ ٠يتق ٚحضٍيج –
أ٠ضا  ٟ -عاصت ٘لٖ اٌسٍطت اٌّاست تٌِٛ ٝا مت اٌضّامتق لاٌل ُ ِٓ ٚصٛل إٌب( ٟخ
ِٚمخض٘ ٝلا اٌىالَق أْ ظٛٙل ٘لٖ اٌسٍطت ٌُ ٠ىٓ لٛع ِٓ ٟس حلاٌٝق ٌٚيُ ٠يلل ي ٟاٌميل ْ اٌىيلُ٠ق  ٚيٟ
ٔعٛخ اٌسٕت أِ ٌل ٌٍلسٛي ٚاٌضّامت لخأس١س سٍطتق ٚحلن ٘لا ارِل ٌخدل١لُ٘ق ٚعىّخُٙق ٚخبلحُٙق ٘ٚيِ ٛيا
ظٙل ٔ ٟضضٙا اٌخدل٠ضٟق ٚحغٌٙٛا ِٓ طٛل حال٢ ٟ ٠خلق عسب ارعيٛاي ٚح ١يل اٌظيلٚفق ٚليد لٕ١يا سيالما
للض ٘لٖ اٌخغٛلث اٌخ ٟدٙدحٙا ِٕل مٙد اٌعغ١فت ٚتٌ ٚ ٝاة اٌلسٛي (خ ق ١ل أْ المخيلاض اٌيلٛ٠ ٞاصيٗ
لٗ ٘يلا السيخٕخاسق ٘يِ ٛيا للٌيت ا٠٢ياث اٌمل ٔ١يت ٚحعيل اث إٌبي( ٟخ اٌخي ٟماٌضيج ٚليائ ٚأٚضيا س١اسي١ت
ٚإِٔ١ت ٚاصخّام١ت ِ خٍفتيق أل حضلً ٘لٖ ارعىاَ ٚارٚاِل اٌد١ٕ٠يت ِيٓ اٌسيٍطت اٌس١اسي١ت ي ٟاٌّضياي اإلسيالِٟ
سٍطت ل١ٕ٠تي ٚسٕغاٚي ّ١ا ِٕ ٍٟ٠الشت ٘لٖ اٌّسأٌت أطاللا ِٓ للض ارِزٍت اٌمل ٔ١ت
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ييغ١ظق أْ اٌمييل ْ ٔي ي ِفلَّليياق ِٕٚضّيياق ليياي مي ٚصييًٚ﴿ 6لسآٔننا فسلٕناٖ ٌرمننسأٖ ةٍنن ٝإٌنناض ةٍننِ ٝىن
ٔٚصٌٕاٖ ذٕص٠ال﴾قٚ 73واْ «لي ٓ١أٌٚيٗ  ٚخيلٖ مشيل ْٚأٔ ٚغيِ ٛيٓ مشيل ٓ٠سيٕت»ق
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١يل أْ ٘يلا اللحبياط ليٓ١

إٌا ٚاٌٛالي ق ل ٠لٕي ٟحغىيُ اٌيٕا ي ٟاٌٛالي (اٌخيال ٠ق ٚأْ أعىياَ اٌميل ْ ٚحٛصٙ١احيٗ اٌلٍّ١يت وأيج سيالمت
ٌألعداد أ ٚمٍ ٝارلً ِخ إِت ِلٙاق ِ ٛ ٘ٚا ٠ضلً حعل اث اٌّلِٕ ٓ١حعيل اث حٕف١ل٠يت ي ٟاٌّمياَ ارٚيق ليً
عم١مت ارِل خالف لٌيهق في ٟوز١يل ِيٓ اٌغيالث وأيج اٌخضلليت أ ٚاٌغىيُ لا يطالط مٙياا مٍي َٛاٌميل ْ سيالما

 ١ِ -72ي اٌّٙييد ٞدييّس اٌييد ٓ٠يي ٟسيي١اق ل١يياْ ضييلٚلة اٌغىِٛييت أ ٚاٌسييٍطت اٌس١اسيي١ت ليي ٓ١لسييِّ ٓ١ييٓ اٌّضخّليياث 6لسييُ ٕ٠ش ي ٔظاِييٗ ٚعىِٛخييٗ اسييخضالت
ٌٍضلٚلاث إٌاديت مٓ طب١لت الصخّا اٌبشل ٞ؛ ٚلسُ حدم ٖٛلساٌت ِمدست تٌ ٝتلاِت ٘لا إٌظاَق ٚاٌسٍطتق ٚامخبل اٌسٍطت اٌس١اس١ت اإلسيالِ١ت ِيٓ إٌيٛ
اٌزأٟق  ٛ٘ٚأِل – ٔ ٟظلٔاِ -ضأب ٌٍعٛاجق إٌظاَ اإلسالِ ٟل  ٠خٍف مٓ إٌ ٛارٚيق اٌد ٛ٘ ٓ٠أعد أللال طب١ليت الصخّيا اٌبشيل( ٞاٌّٙيد ٞديّس
اٌدٓ٠ق  ٟالصخّا اٌس١اس ٟاإلسالِٟق اٌّلسست اٌضاِل١ت ٌٍدلاساث ٚإٌشل ٚاٌخٛا ٠ق ل١لٚثق ط 0554 /0ق خ 23
 -73اإلسلااق 092
 -74اٌٛاعدٞق أظثاب ٔصٚي اٌمسآْق َ سق خ 5

ٌٍخٕ ً٠ق ٚلد أ لل ٘للا ٘لٖ اٌمض١ت لاٌبغذ ِ ٟعٕفاحِ ٟ ُٙبغيذ «ِيا حيأخل عىّيٗ ميٓ ٔ ٌٚيٗق ِٚيا حيأخل
ٔ  ٌٗٚمٓ عىّٗ»
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ارِزٍت اٌخ٠ ٟسيٛلٙا اٌفمٙياا ٌٍدلٌيت مٍي ٝحميدَ اٌخٕ ٠يً مٍي ٝاٌغىيُ (اٌخطب١يك اٌلٍّيِ ٟلظّٙيا ِيٓ اٌميل ْ
اٌّىيٟق ِزييً لٌٛييٗ حليياٌ﴿ 6ٝلنند أفٍننم ِننٓ ذصوننٚ .ٝذوننس اظننُ زتننٗ فظننٍ﴾ٝق 76اٌييل ٞلأ١ ٜييٗ اٌييبلض أِييلا ِبىييلا
لاٌ واة ٚل ٌٗٛحلاٌ﴿ 6ٝال ألعُ تٙرا اٌثٍدٚ .أٔد حً تٙرا اٌثٍد﴾قٚ 77اٌل ٞلأ١ ٜيٗ اٌيبلض تديالة تٌي ٝيخظ ِىيت
اٌخ ٟأعٍٙا س ٌٕب ٗ١سامت ِٓ ٔٙال ٚلٌٛيٗ حلياٌِٚ﴿ 6ٝنٓ أحعنٓ لنٛال ِّنٓ ةنا إٌن ٝهللا ٚةّنً طناٌحا﴾ق
لاٌج مائشت ٚالٓ مّل ٚمىلِت تٔٙا ٔ ٌج  ٟاٌّللٔٓ١ق ٚا٠٢ت ِى١تق ٠ ٌُٚشل ا٢لاْ تل لاٌّدٕ٠ت
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ميد
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أِا ارِزٍت ا ٌخ٠ ٟسٛلٙا ٘يللا اٌلٍّياا ٌٍدلٌيت مٍي ٝحميدَ اٌغىيُ أ ٞاٌلّيً مٍي ٝاٌخٕ ٠يًق ٙي ٟوز١يلةق ِٕٙيا
لض اٌٛضٛا ِ لض اٌعالة لّىتق ١ل أْ ا٠٢ت اٌخ ٟحخٕاٚي اٌٛضٛا ٔ ٌيج لاٌّدٕ٠يتق ﴿٠يٙ٠نا اٌنر ٓ٠إِٓنٛا
إذا لّرُ إٌن ٝاٌظنالج فالعنٍٛا ٚجن٘ٛىُ ٚأ٠ند٠ىُ إٌن ٝاٌّسافنك ٚاِعنحٛا تس ٚظنىُ ٚأزجٍىنُ إٌن ٝاٌىعثن﴾ٓ١ق

80

ٚأ٠ضا حٛا ٠اٌعدلاث مٍ ٝاٌفملااق ميد لضيج اٌ وياة ي ٟأٚائيً اٌٙضيلةق ٌىيٓ ٠يت حٛا٠لٙيا ﴿إّٔنا اٌظندلاخ
ٌٍفمسا ﴾ق 81حأخلث تٌ ٝاٌسٕت اٌخاسلت ٌٍٙضلة

82

تْ ٘لٖ اٌغم١مت اٌّخفك مٍٙ١ا لي ٓ١مٙياا مٍي َٛاٌميل ْ حي ٛل ٌٕيا عيال لا ِعيدال١ت ٌٙيلٖ اإلديىاٌ١تق باسيخملاا
اٌمل ْ اٌل ٔ ٞي ِلاٌضا ٌمضا٠ا س١اس١تق ٠بد ٚأْ ِلظّٗ ِٓ إٌي ٛاٌيل٠ ٞيدخً ي ٟلياج «ِيا حيأخل ٔ ٌٚيٗ ميٓ
عىّٗ»ق ٌٚدٕ٠ا أِزٍت وز١لة مٕٗ حٕيأ ٜميٓ اٌغعيلق ِٕٙيا لٌٛيٗ حلياٌٚ﴿ 6ٝأْ احىنُ ت١نٕ ُٙتّنا أٔنصي هللا﴾ق 83اٌخيٟ
ٔ ٌج للدِا أل ٝلسٛي س ِسا٠لة أ٘ٛاا للض اٌٛٙ١لق ٚاٌغىُ ٌ ُٙظٍّا  ٟللض اٌمضا٠اق ضااٖ ٘لا اٌ طياج
اٌخٕب ِٓ ٟٙ١س ٚ 84ل ٌٗٛحلاٌ٠﴿ 6ٝعئٌٛه ةٓ األٔفاي﴾قٌ ٔٚ 85ج  ٟي ٚة ليدل لليدِا اخخٍيف اٌعيغالت عيٛي
لسّت اٌ ٕائُق ٚأودث ِٛلف إٌب( ٟخ اٌماض ٟلاٌمسّت لاٌس٠ٛت ٚ 86ل ٌٗٛحلاٌ٠﴿ 6ٝعئٌٛه ةٓ اٌشٙس اٌحنساَ

 -75اٌسييٛ١طٟق اإلذمنناْ فنن ٟةٍنن َٛاٌمننسآْق س 0ق ِلسسييت اٌىخييب اٌزما ١ييتق ل١ييلٚثق ط 4994 /0ق خ  424اٌ لوشييٟق اٌبل٘يياْ فنن ٟةٍنن َٛاٌمننسآْق س 0ق
ِىخبت اٌخلادق اٌما٘لةق خ 24
 -76ارمٍٝق 02ق 01
 -77اٌبٍدق 0ق 4
 -78عٍجق 22
 -79اٌسٛ١ط ،ٟاإلذماْق س 0ق َ سق خ خ 420-424
 -80اٌّائدةق 3
 -81اٌخٛلتق 29
 -82اٌسٛ١طٟق اإلذماْ ،س 0ق َ سق خ خ  422 -424اٌ لوشٟق اٌثس٘اْق س 0ق َ سق خ خ 22-22
 -83اٌّائدةق 25
 -84اٌٛاعدٞق أظثاب إٌصٚيق َ سق خ  499اٌسٛ١طٟق أظثاب إٌصٚيق َ سق خ 092
 -85ارٔفايق 0
 -86اٌٛاعدٞق أظثاب إٌصٚيق َ سق خ خ  422 -422اٌسٛ١طٟق أظثاب إٌصٚيق َ سق خ 040

لراي ف﴾ٗ١قٌ ٔٚ 87ج للدِا امخلضج سل٠ت مبد س لٓ صغا م١ل حضالة ٌمل٠اق ٚلخٍجق ٚسبجق ٕي ي اٌميل ْ
ِض ١ا ٌٙا اٌمخاي ٘ ٟلا اٌشٙلق ٍِٚخّسا ٌٙا ارملال
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١ييل أْ أدييد  ٞاٌمييل ْ الحباطييا لاٌخييدل١ل ٚاٌس١اسييت ٘ييِ ٛييا ويياْ ِييٓ اٌّسيٍّ ٓ١للييد ييخظ ِىييت يي ٟماللييخُٙ
لاٌّشلو ِٓ ٓ١لل٠اق ٚسائل اٌللجق ع١ذ وأج ل ُٕٙ١مٛٙل خا تق ٚأخل ٜماِتق حّٕظ اٌّشلوِ ٓ١ضّٛمت
ِٓ اٌغمٛقق ِٓ لب ً١اٌغشق ٚاٌطٛاف لاٌب١ج ملاةق ٚارِٓ  ٟارٔفس تٌ ق ٕ ٌج سيٛلة ليلااة ٔالضيت ٌىيً
٘ييلٖ اٌلٙييٛلق سييٛاا ِٕٙييا اٌ ا ييت أ ٚاٌلاِييتق ميياي حليياٌ﴿ 6ٝتننسا ج ِننٓ هللا ٚزظنن ٌٗٛإٌنن ٝاٌننر ٓ٠ةا٘نندذُ ِننٓ
اٌّشسو ،ٓ١فعن١حٛا أزتعنح أشنٙس ٚاةٍّنٛا أٔىنُ ل١نس ِعمنص ٞهللا ٚأْ هللا ِخنص ٞاٌىنافس ﴾ٓ٠تٌي ٝلٌٛيٗ حلياٌ6ٝ
﴿ فئذا أعٍخ األشٙس اٌحسَ فالرٍٛا اٌّشسو ٓ١حٚ ١جدذّٚ ُ٘ٛخنرٚ ُ٘ٚاحظنسٚ ُ٘ٚالعندٚا ٌٙنُ ونً ِسطند،
فئْ ذاتٛا ٚألاِٛا اٌظالج ٚآذٛا اٌصواج فخٍٛا ظث .ٍُٙ١إْ هللا لفٛز زح﴾ُ١
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 ِٓٚرُق ّ
لْ ارسٍٛج اٌل ٞواْ ٠خدخً لٗ اٌٛع ٟ ٟاٌشأْ اٌس١اسٟق أطاللا ِٓ ٘لٖ ارِزٍيت ١ ٚل٘يا ِّيا
ٌُ ٔلولق واْ أظٍٛتا تعد٠اق ٠لود ِدٔ١ت اٌسٍطت  ٟاإلسالَ ١ٌٚس اٌلىيسق ع١يذ وياْ اٌسظنٛي اإلِناَ (خ ِي
غالخٗ ٠خ ل اٌملال اٌل٠ ٞلاٖ ِٕاسبا  ٟإٌٛااي ٚارعدادق ِسخغضيلا اٌ ا٠ياث ارخالل١يت ٚاإلٔسيأ١ت ٌلسياٌت
اإلسالَق ٚللِىأاث ِدٔ١ت (ممالٔ١ت ق ٚواْ اٌٛع ٟللد لٌه ٕ٠ي ي مٍي ٝاٌسظنٛي إٌثن( ٟخ ِ و١ياق أِ ٚليدلق
أ ٚل ١ا ٌٍملالق ٘ٚلا اٌشىً ِٓ اٌخدخًق ِّٙٚيا وأيج ٚصٙخيٗق ٠بمي ٝحيدخال حلل٠ٛيا ٚحلٍ١ّ١يا ٌضّاميت ي ٟطيٛل
اٌبٕااق اٌٙدف ِٕٗ

 ْٛاٌم ُ١ارساس١ت ٌلساٌت اإلسيالَق ٘ٚدا٠يت إٌياس تٌٙ١ياق ٚل ّ٠ىيٓ ليأ ٞعياي ِيٓ ارعيٛاي

السخٕال تٌٌٍ ٗ١مٛي لد١ٕ٠ت اٌسٍطت  ٟاإلسالَ
تْ تللان اٌلاللت ل ٓ١اٌٛعٚ ٟاٌسٍطت اٌس١اس١ت  ٟاإلطال اإلسالِ ٟمٍ٘ ٝلا إٌغيٛق ٠يدمٔٛا ٚللٌغياط تٌيٝ
ضلٚلة تمالة للااة اٌلساٌت اٌس١اس١ت ٌإلسيالَ اٌخي ٟحضٍيج ي ٟميدل ِيٓ سيٛل ٠ ٚياث اٌميل ْ اٌىيل ُ٠ي ٟضيٛا
أسباج إٌ ٚي ٚاٌخال ٠ق ٚلٌه ل ١ت ٙيُ اٌ ا٠يت ارخالل١يت ٚاٌس١اسي١ت ٚلاا ٘يلا إٌيِ ٛيٓ اٌخٕ ٠يًق ٚحلخبيل ٘يلٖ
اٌملااة الصخٙال٠ت  ٟألوأٙا ارساس١ت ُ٘د ٜاإلسالَق ٚخطالٗ اٌخىٍ١فٟق اٌل٠ ٞلال ِٓ اٌس١اسي ٟاٌّسيٍُ اٌخ اِيٗ
 ٟصّ ١ارعٛاي ٚارمعال
ٚل  ٠ف ٝمٍ ٝاٌّخخب اٌٍب١ب أْ ٘لٖ اٌملااة ٌٙا ِٓ اٌميٛة ٚاٌٛصا٘يت اٌلٍّ١يت ِيٓ صٙيتق ٌٙٚيا – أ٠ضيا ِ -يٓ
اٌلٛائد اٌغضال٠ت اٌلٍّ١ت ِٓ صٙت رأ١تق ِا ٠ضلٍٙا لاللة مٍ ٝحل٠ٛض للااة أخل ٜحٕظيل  ٞ٢اٌميل ْ اٌّخلٍميت

 -87اٌبملةق 403
 -88اٌٛاعدٞق أظثاب إٌصٚيق َ سق خ  25اٌسٛ١طٟق أظثاب إٌصٚيق َ سق خ خ 24-20
 -89اٌخٛلتق 0ق 4ق 1

لاٌس١است وأعىاَ حسخٛصب اٌخطب١كق ٚل حخ١ظ ٌٍّىٍفِ ٓ١ضال ٌالصخٙال ٙ١اق ِّٙا وأج اٌدٚامٚ ٟارسباجق ٚليد
حسببج ٘لٖ اٌملااة  ٟوز١ل ِٓ اٌ سائل ٌألِت اٌّسٍّت مبل حالٙ ٠اق ٚل سّ١ا  ٟاٌفخلة اٌّلا لة
ّ٠ٚىٓ حغد٠د لدا ٠ت ٘لا اٌ ًٍ اٌّ ِٓ ي ٟإٌّظِٛيت اٌزما ١يت اإلسيالِ١تق لبدا٠يت اٌغيد٠ذ ميٓ طيلق اسيخزّال
اٌ طاج اٌشلمٟق ٚظٛٙل لامدة «اٌلبلة للّ َٛاٌٍفع ل ل عٛخ اٌسبب» ي ٟاٌفىيل ار يٌٟٛق ميد سيامدث
٘لٖ اٌمامدة اٌفمٙاا ٚار  ٓ١١ٌٛمٍ ٝاٌخ ٍا ِٓ اٌخال ٠ق ٚسبب إٌ ٚيق ٚصلٍج ِٓ ارعىاَ اٌس١اس١ت ليٛأٓ١
ِضللة ِطٍٛلت ٌلاحٙاق ل ٌٍغىُ اٌىإِت ٚلاا٘اق  ٟع ٓ١أْ اٌّمازتح اٌعنٍّ١ح  ٞ٢اٌمنسآْ اٌع١اظن١ح٠ ،منة أْ
ذمّع إٌض إٌ ٝظثثٗ ِا أِىٓ ذٌه ،تحثا ةٓ اٌحىّح ِٓ ٚزائٗ ،اٌر ٟذشنىً جن٘ٛس اٌسظناٌح ٚلّٙ١نا اٌخاٌندج،
ّ٠ٚىٓ

ٛغ ٘لٖ اٌّماللت مٍ ٝإٌغ ٛاٌخاٌ« 6ٟاٌعثسج تحىّح اٌٍفع ال تعّٚ ،ِٗٛال خظٛص ظثثٗ»
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ِمًّ اٌمٛي:
تْ اٌسيييٍطت اٌس١اسييي١ت اٌخييي ٟظٙيييلث ييي ٟاٌّضييياي اإلسيييالِٟق ٚاٌخييئ ٟعيييفٙا ِضيييااا لاإلسيييالِ١تق امخبيييالا
ٌ ع١ ٛت اٌم ُ١اٌّلصل١ت اٌخ ٟحسخٕد تٌٙ١ا اٌّسخّدة ِٓ اإلسالَ (اٌليدي ق ٌٚي١س امخميالا ليد١ٕ٠خٙاق وأيج سيٍطت
ِدٔ١ييتق لٍٛلحٙييا ا٠يياث ِٛضييٛم١ت حال١ ٠ييتق ِزييً ١ل٘ييا ِييٓ أٔييٛا اٌسييٍظ اٌخيئ ٟشييأث يي ٟأٔغيياا ِخفللييت ِييٓ
اٌّلّٛلق ٚاعخاصج ٘ ٟارخل ٜتٌِٛ ٝا مت اٌضّامت مٍٙ١ا ٚحخضٍِ ٝدٔ١ت ٘لٖ اٌسٍطت تصّال  ٟأِيل ٓ٠ارٕي6ٓ١
اٌطال اٌّدٔ ٌ ٟا٠احٙا ِٚطاٌبٙيا؛ ٚعيدٚل ِّالسيخٙا اٌخي ٟحغيد٘ا ليدلاث اٌميائّ ٓ١مٍٙ١ياق ٚتِىأياحُٙق ِٚعيالل
لٍُٙ
١ل أْ ِا ٘ ١ّ٠لٖ اٌسٍطت مٓ ١ل٘اق ٘ ٛاٌم ُ١اٌخي ٟحسيخٕد تٌٙ١يا ي ٟطٍبٙيا ٌٍ ا٠ياث اٌخي ٟصيااث رصٍٙياق
ِ ٟ ٚمدِخٙا لّ١ت اٌلدي؛ اٌلدي و لض ع ِٓ ٞٛ١أ لاض اٌسٍطت اٌس١اس١تق ٌُ ٠ىٓ ائبا  ٟإٌظُ ٚاٌد٠أاث
ٚاٌفٍسييفاث اٌخيي ٟسييبمج اإل سييالَ أ ٚما ييلحٗق لييً ويياْ لضييا ِطٍٛلييا ِٚغخفيي ٝلييٗ يي ٟاٌىز١ييل ِييٓ اٌزما يياث
ٚاٌّضخّلاث اٌمدّ٠تق ٌىٓ اٌضد٠د اٌل ٞأح ٝلٗ اٌد ٓ٠اٌضد٠دق ٚحضاٚا لٗ ِا واْ سائدا  ٟاِأٗق ٚسيائل اراِياْ
تٌ ٝأْ ٠لد س ارلض  ِٓٚمٍٙ١اق ٘ ٛاٌخلل٠ف اإلٔسأٌٍ ٟلديق ع١يذ صيللٖ ِيٓ ويً أديىاي اٌّ١ي ٚاٌخفياٚث
اٌخ ٟعفٍج لٙا رما ت معلٖق ٚخا ت ِا حلٍك لاٌخّ ١١مٍي ٝأسياس اٌضيٕس (لويل أٔزي ٝ؛ أ ٚاٌليلق ٚاٌمبٍ١يت؛ أٚ
اٌييدٓ٠؛ أ ٚاٌخلاحييب الصخّييام ٟتٌي

ٚحضٍيي٘ ٝييلا ارِييل لٛضييٛط يي ٟارعىيياَ ٚاٌخشييل٠لاث اٌس١اسيي١ت اٌمل ٔ١ييت

ٚإٌب٠ٛت اٌخ ٟامخٕج للٕا ل اٌٙشادت الصخّام١تق واٌّلأة ٚاٌ١خُ١ق ٚاٌلبدق ٚاٌضل١ف اٌّ ٍٛج مٍ ٝأِلٖ
ٌ -90مد واْ ٘اصس ارٚائيً ٚمٍي ٝلأسي ُٙار ي ْٛ١ٌٛلمي" ٌُٙٛاٌلبيلة للّي َٛاٌٍفيع ل ل عيٛخ اٌسيبب" ِٛاوبيت ِسيخضداث اٌٛالي حشيل٠ل١اق ٔٚميً ارعىياَ
اٌ ا تق تٌٛٔ ٝااي أخل ٜحشبٙٙا ِٚا تٌ ٝلٌهق أِا ٘اصسٕا اٌ ٛ٘ َٛ١عيً تديىاي ميدَ لالٍ١يت ٘يلٖ اٌلِّٛياث ٌٍخطب١يك لسيبب الٔميالج اٌخيال ٟ ٠اٌىب١يل اٌيلٞ
ععً للد  01للٔا ِٓ ٔ ٚي اإلسالَق ِٚيٓ ريُق ٚسيل١ا ِٕيا ٌخغم١يك اسيخّلال٠ت اٌلسياٌت اإلسيالِ١تق ٚصيدٔا أٔفسيٕا ِضيطلٌ ٓ٠ليٛلة ٌالحعياي لارسيباج ِيلة
رأ١تق ل لٙدف تٌ اا اٌشل٠لت ٚح ع١ا اإلسالَق ليً ِيٓ أصيً اسيخ الخ لي ُ١اإلسيالَ اٌ اٌيدةق اٌخي ٟحسيامدٔا مٍي ٝحيأط١ل اٌخيال ٠اٌيلا٘ٓ حيأط١لا تسيالِ١اق
ٚخا ت  ٟاٌّضاي اٌس١اسٌّ ٟلاصلت ِف َٛٙاٌّخمدٌِ ٓ١مامدة اٌلبلة للّ َٛاٌٍفع ق ٠لصي تٌي ٝاٌ لوشيٟق اٌثس٘ناْ فن ٟةٍن َٛاٌمنسآْقس 0ق حغم١يك ِغّيد
أل ٛاٌفضًق ِىخبت لال اٌخلادق اٌما٘لةق خ ٚ 24اٌسٛ١ط ،ٟاالذماْ ف ٟةٍ َٛاٌمنسآْق س 0ق حغم١يك ِلوي اٌدلاسياث اٌمل ٔ١يتق ِٕشيٛلاث ٚاالة ارٚلياف
اٌسلٛل٠تق خ خ 490 -052

تْ اسخٕال اٌسٍطت  ٟاٌّضاي اإلسالِ ٟتٌ ٝاٌّلصل١يت اٌم١ّ١يت اإلسيالِ١تق ل ٠لٕي ٟلغياي ِيٓ ارعيٛاي سيٍب
٘لٖ اٌسٍطت  ٚفٙا اٌّدٟٔق لً حلوج ٌٙا ٌٍٚمائّ ٓ١مٍٙ١ا واًِ اٌغل٠يت لخخ١يال ديىً حغممٙياق ٚلٕياا ممالٔ١يت -
تٔسييأ١ت تسييالِ١ت حمدِ١ييت ٚإْ اٌرحننٛي اٌىث١ننس اٌننرٚ ٞلننع فنن ٟاٌفىننس اٌع١اظنن ٟاإلظننالِ ،ٟازذننث تظٙننٛز لاةنندج
«اٌعثسج تعّ َٛاٌٍفع ال تخظٛص اٌعثة»  ،اٌر ٟذسذثد ةٍٙ١ا حمائك فم١ٙح ٚذشس٠ع١ح ِرعازضح ِع اٌرناز٠خ،
ال شاٌد ٔافرج ف ٟاٌثمافح اإلظالِ١ح إٌ ٝاٌٚ ،َٛ١ح ٌَّٛد ا٘رّاَ اٌفىس اإلظالِ ِٓ ٟاٌثح ةٓ اٌمٚ ُ١اٌحىُ ،إٌٝ
اٌثح ةٓ اٌمٛأٚ ٓ١األحىاَِ ٛ٘ٚ ،ا أٌظك تٗ شثٙح ذد ٓ١٠اٌعٍطح
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