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َٛ تٞردؼ الُلؼدَ ٓـرؼ٤دي ػ٤٘٣دي صو٤ودي ُِغلدلف  ُندِل٢ ٝ ُغلدلف  ٩عدٞ ٢ٗ  ُِدؾ٣ٖ  ٍداضل ٣ٔد٦ٕ كْدل  

 ٢ َٓـ اؼؼ حٞؿة  ُغلٓل ٝ ُؼيـ٣ٖ؟ ُن٤لمي ك

ٝ ُن٤لمدي ٓؼظْ  ُالصخ٤ٖ  ٧ًلػ٤٤ٔ٣ٖ، ٝ ٌُخ٤ـ رؼ ً ٖٓ  ُٔخول٤ٖ  ُؾ٣ٖ ٣تؼـّٕٞ ُلا٤ؼي  ُؼ٬هدي اد٤ٖ  ُدؼ٣ٖ 

٣٘ظـٕٝ ئ٠ُ  ُغللف  ُنِل٢ ٝ ُغلدلف  ٩عدٞ ٢ٗ الػتالؿٛٔدل  ُ٘ٔدٞؽر٤ٖ  ُتو٤ِدؼ٤٣ٖ ُِغلدلف  ُدؼ٢٘٣  ُدؾ١ ٣ودّٞ 

ػ٠ِ  ُـأ ا٤ٖ  ُؼ٣ٖ ٝ ُن٤لمي، ًٝإٔ  ُغللف  ُندِل٢ ٝ ُغلدلف  ٩عدٞ ٢ٗ ٣ندت٘ؼ ٕ الُلؼدَ، ٝػٕٝ  ػٗد٠ ىدي، 

ق  َُلُش ك٢  ُوـٕٝ  ُٜزـ٣ي  ُخ٬حي  ٧ُٝد٠، تِدي ئ٠ُ ٓـرؼ٤ي ػ٤٘٣ي ٓنتٔؼة ٖٓ ٍض٤ش  ٩م٬ّ ًٔل كٜٔٚ  ُنِ

ّٕ ٖٓ ا٤ٖ  منٜل  ُـأ ا٤ٖ  ُدؼ٣ٖ كًؼو٤دؼةو ٝ ُن٤لمدي، ٝالُتدل٢ُ   ُٔـرؼ٤ي  ُت٢ تؼَّػ٢  ُنِل٤ي ٝرٔلػي  ٩عٞ ٕ  

  ٩م٤ٓ٬ي  ٬ًٍ ٖٓ  ٍٍٞ  ُؼ٣ٖ.  ػتالؿ  ُغ٬كي

كد٢  ُغلدٞؿة انداظ ٗظدـتْٜ ُِغلدلف  ٣وغ  ُٔؼ كؼٕٞ ػٖ  ُلَدَ اد٤ٖ  ُدؼ٣ٖ ٝ ُن٤لمدي كد٢ ئىدٌل٤ُي ؿل٣ديٝ

 ٩عٞ ٢ٗ ٝ ُغللف  ُنِل٢ الػتالؿٛٔل عللا٤ٖ ػ٤٤٘٣ٖ ٣وٞٓلٕ ػ٠ِ  مل ئم٤ٓ٬ي ك٢  ٧ملك، ٓغ  ٜٗٔل اؼ٤دؼ ٕ 

ًدَ  ُاؼدؼ ػدٖ تِدي  ٧مدل ًٔدل مد٘ـٟ ك٤ٔدل ٣ِد٢ عد٬ٍ تض٤ِدَ عللأٜدل، تِدي  ٩ىدٌل٤ُي  ُتد٢ تتٔخدَ كد٢ تض٣ٞددَ 

 نٚ، مٞ   اٞػ٢ ْٜٓ٘  ٝ اؼؼّ ٝػ٢.ٕ ئ٠ُ ٓؼـًي ٓغ  ُؼ٣ٖ ٗلٓؼـًتْٜ ٓغ  ُنِل٤ي ٝرٔلػي  ٩عٞ 

 ٤ٔٛي ٛؾٙ  ُؼؿ مي، ٢ٛٝ  ٌُيدق ػدٖ ؿ٤دلف  ُٔـرؼ٤دي  ُؼ٤٘٣دي ك ٩مد٤ٓ٬يو ُِغلدلف  ُندِل٢  ٖٓ ٛ٘ل تأت٢

 ٌُتلف ٝ ُنّ٘ي  ٝ ك٢ تـ ث  ُنِق.ٝ ُغللف  ٩عٞ ٢ٗ، مٞ   تٔخِت ٛؾٙ  ُٔـرؼ٤ي ك٢  

ػ٢٘٣/م٤لم٢ ٓغ  ُنِل٤ي  ٝ  ٩عٞ ٕ  ُٔن٤ِٖٔ، ك٤ِل ٓدٖ  ُٔزدؼ١، ادأ١ ُٖ تغُٞ ٛؾٙ  ُؼؿ مي  ١ّ مزلٍ 

صلٍ ٖٓ  ٧صٞ ٍ،  ُدؼعٍٞ كد٢ مدزلٍ ٓؼٜٔدل هادَ  ُتلدـم ئُد٠  ٌُيدق ػدٖ ٓدؼٟ ٍدضي  ػػلدٜٔدل  ٫مدت٘لػ ئُد٠ 

ٓـرؼ٤ي ػ٤٘٣ي،  ٝ اأمِٞف آعـ،  ٓت٬ى  ؿ٤ّي ئم٤ٓ٬ي ٍِاي ُغللأٜل  ُؾ١ ٣ؼٝؿ ًِٚ صدٍٞ  ُدـأ اد٤ٖ  ُدؼ٣ٖ 

٤ؼةو ٝ ُن٤لمي. كأزـػ  ٌُيق ػٖ ًدؾف ٛدؾ   ٫ػػدل  مدٞف ٣ٜ٘دلؿ  ُغلدلف  ُندِل٢ ٝ ُغلدلف  ٩عدٞ ٢ٗ، كًؼو

ٝملػتٜل ٣ٌٖٔ  ٕ ٗؼ٤ؼ  ُ٘وله صٍٞ ػ٬هي  ُؼ٣ٖ الُن٤لمي ك٢ ّٞ   ٌُتلف ٝ ُنّ٘ي ٓالىدـة،  ٝ ػِد٠  ٧هدَ، كد٢ 

 ٤ِٖٔ ًٔل م٘ـٟ ع٬ٍ ٛؾٙ  ُؼؿ مي.ّٞ  كْٜ  ُنِق  َُلُش  ُؾ١ ٫ تؼاـ ػ٘ٚ  ُنِل٤ي  ٝ رٔلػي  ٩عٞ ٕ  ُٔن



 

  

 

 

ٜٓٔل تؼدؼػ   ٝ ت٘ٞػدت  ُغللادل   ُؼ٤٘٣دي  ُٔؼلٍدـة، كاٜٗدل ٫ تغدـد ي كد٢ ؿ ١  ُالصدج ي ػدٖ ٗٔلد٤ٖ  ٝ 

 ّٕ  تزل٤ٖٛ ؿد٤ن٤ٖ: عللف ٝ ٍع ٓ٘لتش ٣تنْ الُٔـٝٗدي، ٝعلدلف ػؿٔدلد٢ّ ٓتيد٘ذ ٣تندْ الُتؼَدظ.  ٧ٍٝ ٣ؼتودؼ  

ًٔل ٣تٔخَ ٓالىـة ك٢  ًَُ٘ٞ  ٤ُٜ٩ي؛  ٓل  ُخل٢ٗ كاٗٚ ٣٘وَ كؤ ػٖ  ُتدـ ث  ُدؼ٢٘٣  ُؼوَ  كَْ  ػ ة ُلْٜ  ُؼ٣ٖ 

ًٔددل ٣تٔخددَ كدد٢  ٥ؿ   ٝ ٫رتٜددلػ   ٝ ُندد٤ـ   ُايددـ١ ك ٝ مددِلي  ُنددِق ػِدد٠ صددؼ تؼا٤ددـ َٗددـ صلٓددؼ  ادد٢ ف٣ددؼو

ٟ ك٢ ٗوَ ٛؾ   ُتـ ث  َُؼم ٝ ٧ٓلٗي  ٌُدلِٓت٤ٖ، ص٤دج ٣٘ودَ ٓدل ٣ـ٣د ـّ ؼ، ٣ٝتدـى ٓدل ٫ ٝ ُـٝ ٣ل ، اَ ٛٞ ٫ ٣تض

ؿؿْ  تٌلدْٜ ػ٠ِ ًَٗٞ ئ٤ُٜدي ٫ ٣أت٤ٜدل  ُالٓدَ؛  ي٣ـ٣ؼ. ٣ـٟ  ٍضلف  ُغللف  ٧ٍٝ  ٗلنْٜ ٓزـػ ٓزتٜؼ٣ٖ 

ؿؿدْ  تٌدلدْٜ ػِد٠  يػػلة ئ٠ُ  ُضن  ُٔا٤ٖ  ٝ  ُضو٤وي  ُٔلِودي  يلً ي ػ دٔا٤٘ٔل ٣ـٟ  ٍضلف  ُغللف  ُخل٢ٗ  ٗلنْٜ 

ّٕ  ُـ٤ًدقة  ٧ملمد٤ي ًَٗٞ ايـ٣ي تواَ  ُغلأ ٝ َُٞ ف.  ٧ٍٝ ٣ٌٔ ٖ ٍٝلٚ اأٗٚ "عللف ئم٢ٓ٬" اضدن، ٧

ددل  ُخددل٢ٗ كاٗددٚ ٫ ٣ٌٔددٖ ٍٝددلٚ اأٗددٚ  ُتدد٢ هلٓددت ػ٤ِٜددل  ُددؼػٞة  ُٔضٔؼ٣ّدد ّٓ ي ُِددؼ٣ٖ  ٩مدد٢ٓ٬ ٛدد٢  ٩ه٘ددلع  ُؼوِدد٢؛  

"عللف ئم٢ٓ٬" ٫اتؼدلػٙ ػدٖ  ُؼودَ  ُدؾ١  ٓـٗدل  ٩مد٬ّ ال٫صتٌدلّ ئ٤ُدٚ صتد٠ كد٢  ػم  ٓدٞؿ  ُدؼ٣ٖ، ًتَدؼ٣ن 

ِٚ ك  ٝ  ٣٩ٔلٕ الٌُتظ، ًٔل ِٗضظ ٖٓ هُٞٚ تؼل٠ُ:  ُـمَ َرُؼٝ  ك٤ِد َٞ َُ ِ ـِ َّللاَّ ِْ٘ؼ َؿ٤ْ ْٖ ِػ ِٓ  َٕ ل ًَ  ْٞ َُ َٝ  َٕ آ ـْ ُْوُ   َٕ ٝ ـُ  َك٬َ ٣َتََؼاَّ

خ٤ِـ ًو ] ْعت٬ِك ًَ  [.82 ُ٘نل : لً 

حددٞؿة ػددلػ  ُغلددلف  ُنددِل٢ ٝ ُغلددلف  ٩عددٞ ٢ٗ ئُدد٠  ُظٜددٞؿ ايددٌَ ِٓضددٞس ػِدد٠  ُنددلصي  ُن٤لمدد٤ي اؼددؼ 

 ُغلٓل ٝ ُؼيدـ٣ٖ  ُتد٢  ٓلصدت ا٘ظدلّ ٓادلؿى.  مدتللع  ُندِل٤ٕٞ ٝ ٩عدٞ ٕ تٞر٤دٚ  ُدـ ١  ُؼدلّ ػِد٠  ُندلصي 

ئُد٠ َّللا  هدـف، ٝػِد٠ ٓلػتدٚ  ػّٝ، ٝػِد٠ َٓدِضي  يد كد٢ ٗظدـ  ٧ؿِا٤دي ص٤٘دؾ ى يد  ُن٤لم٤ي اندُٜٞي الػتادلؿْٛ

ٚ  ُض٤ددلة  ُن٤لمدد٤ي كدد٢ َٓددـ ػوددظ  ُدٖٞٓ  صددـً.  ػتٔددؼ  ُنددِل٤ٕٞ ٝ ٩عددٞ ٕ ػِدد٠  ُغلددلف  ُدؼ٢٘٣ كدد٢ تٞر٤دد

ٓلؿك  19ٗؼْ" ػ٠ِ  متلتل  "  ُخٞؿة. ٝالُلؼَ ٗزضٞ  ك٢  ٍٝ ٓضلُٝي، ص٤ج  متللػٞ  صيؼ  ُ٘لك ُِت٣َٞت اي

2011.ّ 

ػوددؼ   ٧ؿِا٤ددي  ٧ٓددَ ػِدد٠  ُنددِل٤٤ٖ ٝ ٩عددٞ ٕ كدد٢ ا٘ددل  ٓزتٔددغ  كْددَ اؼددؼ حددٞؿة  ُغددلٓل ٝ ُؼيددـ٣ٖ، 

ل٤ٗدي ٝ ُـدلمد٤ي اؼدؼ  ُخدٞؿة، كأٍداش ٛ٘دلى اـُٔدلٕ  ؿِا٤تدٚ  ُندلصوي ٓدٖ كلصتيؼٝ  ٝؿ  ْٛ ك٢  ٫ٗتغلادل   ُاـُٔ

 ٩م٤٤ٓ٬ٖ ك ٩عٞ ٕ ٝ ُنِل٤٤ٖو، ًٔل  ٍاش ٛ٘لى ؿد٤ل ئم٢ٓ٬ كٛٞ ٓضٔدؼ ٓـمد٢ ٓـىدش رٔلػدي  ٩عدٞ ٕو. 

ّ ػِد٠  ُؼمدتٞؿ 2012ػ٣ندٔاـ  15ُْٝ ٣وق  ٧ٓـ ػ٘ؼ ؽُي، اَ ؽٛات  ٧ؿِا٤دي ُِتَد٣ٞت ادي"ٗؼْ" كد٢  مدتلتل  

 ٤ٖ ٝصِللدْٜ ًلُزٔلػي  ٩م٤ٓ٬ي.ّٝؼتٚ رٔؼ٤ي تأم٤ن٤ي ًلٗت  ؿِا٤تٜل ٖٓ  ٩عٞ ٕ ٝ ُنِل٤  ُؾ١



 

  

 

أزـػ ٍٍٝٞ  ٩عٞ ٕ ٝ ُنِل٤٤ٖ ئ٠ُ مؼة  ُضٌدْ سٜدـ ُِ٘دلك  ُت٘دلهِ اد٤ٖ  ُغلدلف ٝ ُٔٔلؿمدي ػ٘دؼْٛ، 

 اـٗلٓذ".ؽُي  ُت٘لهِ  ُؾ١  ػتٔؼ ػ٤ِٚ  ٩ػ٢ٓ٬ المْ ٣ٞمق ًٔلػة ُِنغـ٣ي ك٢ اـٗلٓزٚ  ُي٤ٜـ " ُ

ُددٖ تتؼددـُ ٛددؾٙ  ُؼؿ مددي ُِت٘ددلهِ ادد٤ٖ  ُغلددلف ٝ ُٔٔلؿمددي ػ٘ددؼ  ٩عددٞ ٕ ٝ ُنددِل٤٤ٖ، كٜددؾ  ىدد٢   ٍدداش 

ٝ ّددضلً ُِز٤ٔددغ أددل كدد٢ ؽُددي  ُؼلٓددي اؼددؼ حددٞؿ  ُغددلٓل ٝ ُؼيددـ٣ٖ، ٝئٗٔددل مددتتؼـُ ٛددؾٙ  ُؼؿ مددي ئُدد٠ ٓضلُٝددي 

اؼ٤دؼ ً ػدٖ  ٣ّدي ٓٔلؿمدي،  ٝ   ٌُيق ػٖ ػؼّ ٝرٞػ  ؿ٤ّي ئم٤ٓ٬ي ٍِاي ُِغلدلف  ُندِل٢ ٝ ُغلدلف  ٩عدٞ ٢ٗ

ـل٣دل   ُؼ٤ِدل اتؼا٤ـ آعـ، ٓضلُٝي  ٌُيق ػٖ اُؼؼ  ُغللف  ُنِل٢ ٝ ُغللف  ٩عدٞ ٢ٗ ػدٖ  ُٔولٍدؼ  ٤ٌُِّدي  ٝ  ُ

 ُِيـ٣ؼي  ٩م٤ٓ٬ي.

ْٖ تُتَّادغ ٓـ٣وتدٚ  ٝ  َٓ ٣ُوتلد٠  حدـٙ كد٢ كٜدْ  ٌُتدلف تُيتن  ُنِل٤ّي ٖٓ  ُنِق، ٣ُٝوَؼ الُنِق،  ٍل٬صلً، ًَ 

ٝ ُنّ٘ي، ٝا٘دل   ٧صٌدلّ  ُيدـػ٤ي  ػتٔدلػ ً ػِد٠ ٍَٗٞدٜٔل. ٣ٝتٔخدَ  ُندِق  ُدؾ١ ٣زدظ  تالػدٚ ػ٘دؼ  ُندِل٤ي كد٢ 

 َُضلاي ٝ ُتلاؼ٤ٖ ٝتلاؼ٢  ُتلاؼ٤ٖ  ُؾ٣ٖ ػلىٞ  ك٢  ُودـٕٝ  ُٜزـ٣دي  ُخ٬حدي  ٧ُٝد٠، ٝؽُدي  مدت٘لػ ً ئُد٠ صدؼ٣ج 

د٤ٖ ؿّد٢ َّللا ػ٘دٚ هدلٍ:  ُـمٍٞ ي ٠ٍِ َّللا ػ٤ِٚ ٝمِْ ي  ََ ًٔل ؿٝ ٙ  ُاغلؿ١ ك٢ ٍض٤ضٚ: "ػٖ ػٔدـ ٕ ادٖ ُص

هلٍ ؿمٍٞ َّللا ي ٠ٍِ َّللا ػ٤ِٚ ٝمِْ ي: ع٤ـ  ٓت٢ هـ٢ٗ، حدْ  ُدؾ٣ٖ ٣ِدْٜٞٗ، حدْ  ُدؾ٣ٖ ٣ِدْٜٞٗ، ي هدلٍ ػٔدـ ٕ: كد٬ 

ّٕ اؼدؼًْ هٞٓدلً ٣يدٜؼٕٝ ٫ٝ ٣نتيدٜؼٕٝ، ٣ٝغٞٗدٕٞ ٫ٝ ؽًدـ اؼدؼ هـٗدٚ هدـ٤ٖٗ  ٝ ح٬حدي ي  ػؿ١  ٣إتٔ٘دٕٞ، ، حدْ ئ

." ُٖ َٔ  ٣ٝ٘ؾؿٕٝ ٫ٝ ٣لٕٞ، ٣ٝظٜـ ك٤ْٜ  ُنِّ

ّٕ  ُنِل٤٤ٖ ْٛ  تالع ٜٓ٘ذ  ُنِق، ٝ ُنِق  ٛدْ  َُدضلاي  ئًل ؽًـٗل آٗللً  يئؽٕ، ٝكولً ُتؼـ٣ق  ُنِل٤ي ٛؾ ، كا

صندظ ٗدٌ صدؼ٣ج  يٝ ُتلاؼٕٞ ٝتلاؼْٞٛ  ُٔيٜٞػ ُْٜ ادلُتوٟٞ ٝ َُد٬س ٝ ُلٜدْ  ُند٤ِْ ُِدؼ٣ٖ، ٝٛدإ٫   ُندِق 

ًلٗٞ  ٣ؼ٤يٕٞ هاَ  ُوـٕ  ُـ اغ  ٝ  ُغلٓل  ُٜزـ١، ص٤دج ُدْ ٣تدؾًـ ػٔدـ ٕ ادٖ  ي٠ٍِ َّللا ػ٤ِٚ ٝمِْ   ُـمٍٞ

٤ٖ ٓل ئؽ  ًلٕ  ُـمٍٞ ي ٠ٍِ َّللا ػ٤ِي ٝمِْ ي  ََ  هؼ ؽًـ اؼؼ هـٗٚ هـ٤ٖٗ  ّ ح٬حي.ُص

ذ ٝ صدؼ  ٝ ٌُٖٝ،  ١ ٜٓ٘ذ ٛؾ  ٛٞ ْٜٓ٘  ُندِق  ُدؾ١ ٣دؼَّػ٢  ُندِل٤ٕٞ  تالػدٚ؟ ٛدَ ًدلٕ ٛ٘دلى، كؼد٬ً، ٓدٜ٘

ّٕ  ُنِل٤٤ٖ ٣تاؼٜٞٗل؟  ٓـ٣وي اؼ٤ٜ٘ل ٣٘تٜزٜل  ُنِق ك٢ كْٜ  ُؼ٣ٖ ٝا٘ل   ٧صٌلّ  ُيـػ٤ي ٣ٌٖٔ  ٕ ٗوٍٞ ئ

ّٕ  ُٔتتاغ ُن٤ـ  ُنِق  َُلُش، ٣زؼ  ٗٚ ٫ ٣ٞرؼ ا٤ْٜ٘ ٜٓ٘ذ ٝ صدؼ  ٝ ٓـ٣ودي اؼ٤ٜ٘دل كد٢  ك٢ صو٤وي  ٧ٓـ، كا

ػت  ػٝ   ٝٓنت٣ٞل  كْٜ ّٞ  ٌُ٘ ا٤ٖ  ُنِق،  ٝ اأمِٞف آعـ، ف ٣ٝي  ُـؤ٣دي ُِدٌ٘؛  كْٜ  ٌُتلف ٝ ُنّ٘ي. ُوؼ ت٘

ُٜٝؾ  ٗزؼ ا٤ْٜ٘ ت٘ٞػلً ك٢ ٗاـة  ُغللف  ُؼ٢٘٣، ٝٓنتٞ ٙ، ٝ ُٔ٘ض٠  ُؾ١ ٣٘ضٞ ئ٤ُٚ ٛؾ   ُغللف أل ٣يتَٔ ػ٤ِدٚ 



 

  

 

ٖٓ  صٌلّ كو٤ٜي ٝؿؤٟ ػولدؼ٣ي، صت٠ ٍَٝ  ٧ٓـ ئ٠ُ صؼ  ُتؼدلؿُ ا٤دْٜ٘  ص٤لٗدلً، ػٕٝ تٌل٤دـ ُاؼْدْٜ اؼْدلً. 

ًلٕ ىؼ٣ؼ ً، ا٤٘ٔل ًلٕ م٤ؼٗل ػٔـ ٤ُٖ  ُزلٗظ، ًٔل ٣تْش ٖٓ ع٬ٍ ٓٞهلٜٔدل  يػ٠ِ ما٤َ  ُٔخلٍ  يٗل  اٞ اٌـ كن٤ؼ

ْٖ  ٓت٘ؼٞ  ٖٓ  ُٔند٤ِٖٔ ػدٖ ػكدغ  ُقًدلة كًْدـ٣ايو ادل٩ًـ ٙ، ٝٓدٖ ٓندأُي رٔدغ  ُودـإٓ اؼدؼ  متيدٜلػ اؼدِ  ّٔ ِٓ

ػدٖ ػكدغ صلظتٚ ك٢ ٓؼلؿى  ُـػَّة. كند٤ؼٗل ػٔدـ  صدتذ ػِد٠ ٓضلؿادي مد٤ؼٗل  اد٢ اٌدـ ُٔدٖ  ٓت٘ؼدٞ  ٓدٖ  ُٔند٤ِٖٔ 

ـّ ػ٠ِ ؽُي م٤ؼٗل  اٞ اٌـ. ًؾُي ؿ ٟ مد٤ؼٗل ػٔدـ رٔدغ  ُودـإٓ عيد٤ي ّد٤لع ىد٢    ُقًلة ال٩ًـ ٙ ك٢ ص٤ٖ  ٍ

ّٕ  ُـمٍٞ ػ٤ِٚ  ٬َُة ٝ ُن٬ّ ُْ ٣لؼَ ؽُي ك٢  ٓ٘ٚ أٞ  صلظتٚ، ا٤٘ٔل ؿكِ م٤ؼٗل  اٞ اٌـ ؽُي ػ٠ِ  ػتالؿ  

ّٕ م٤ؼٗل  ال اٌـ ؿرغ ػٖ ؿ ٣ٚ اؼؼ  ٕ ؿ رؼٚ ة. ٣وٍٞ  ُيٜـمدتل٢ٗ كد٢ ٛدؾ   ص٤لتٚ، ؿ٤ـ   ـّ م٤ؼٗل ػٔـ  ًخـ ٖٓ ٓ

٤ًدق  رتٜدؼٝ ، ًٝدْ هلمدٞ ، عٍَٞدلً كد٢ ٓندلدَ  ُتٞؿ٣دج، ٓدٖ  يد ؿّد٢ َّللا ػدْٜ٘ يد "ؿ ٣٘دل  َُدضلاي  َُؼػ:

تٞؿ٣ج  ٩عٞة ٓغ  ُزؼ، ٤ًٝل٤ي تٞؿ٣ج  ٬ٌُُي، ٝؽُي ٓٔل ٫ ٣غل٠ ػ٠ِ  ُٔتؼاـ ٧صٞ ُْٜ".
1
 

ؾُي  ُضدلٍ ك٤ٔدل ٣تؼِدن الُتدلاؼ٤ٖ ٝتدلاؼ٢  ُتدلاؼ٤ٖ، كودؼ ت٘ٞػدت  ُٔدؾ ٛظ ٛؾ  ك٤ٔل ٣تؼِن اٌادلؿ  َُدضلاي، ًد

 ُلو٤ٜي ٝ ٥ؿ    ٤ٓ٬ٌُي ا٤ْٜ٘، ؿؿْ  ْٜٗ ًلٗٞ  ٣نت٘ؼٕٝ ئُد٠ ٗدٌ ٝ صدؼ ٛدٞ  ٌُتدلف ٝ ُندّ٘ي. ػِد٠ مدا٤َ  ُٔخدلٍ 

ّٕ  ٩ٓدلّ ٓلُدي  ردلف  ُزٔدغ كد٢  َُد٬ة اد٤ٖ  ُظٜدـ ٝ ُؼَدـ، ٝاد٤ٖ  ُٔـدـ ف ٝ ُؼيدل  ٗزؼ ك٢  ٧صٌلّ  ُلو٤ٜي  

ّٕ فًدلة  ل  اٞ ص٤٘لي كِْ ٣زق ؽُي. ًؾُي ك٢ فًلة  ُٔلٍ  ُٔيتـى، كوؼ ؽٛظ ٓلُدي ٝ ادٞ ص٤٘لدي ئُد٠   ّٓ أنٞؿل ،  

ّٕ  ُٔدلٍ  ُٔيدتـى  ٌَ ٓدٖ  ُيدـ٤ٌ٣ٖ  َُ٘دلف، ا٤٘ٔدل ؽٛدظ  ُيدلكؼ٢ ئُد٠    ُٔلٍ  ُٔيتـى ٫ تزدظ ئ٫ ئؽ   ٓتِدي ًد

  صدٍٞ ػوٞادي  ُٔـتدؼ، كدؾٛظ  ادٞ ص٤٘لدي ٝٓلُدي ٝ ُيدلكؼ٢ صٌٔٚ صٌْ ٓلٍ ؿرَ ٝ صدؼ. ًٔدل  عتِلدت آؿ    ُلوٜدل

ادـ ٤ْٛ  ُ٘غؼد٢ ي ٝٛٔدل ٓدٖ  ػد٬ّ  ُتدلاؼ٤ٖ ي اتٚ ح٬حلً،  ٓل مل٤لٕ  ُخٞؿ١، ٝئٝ اٖ ص٘اَ ئ٠ُ هتَ  ُٔـتؼ اؼؼ  متتل

 ٌـ  ؽُي ٝهل٫ ال٫متتلاي  اؼ ً.كوؼ  ٗ

ل ك٤ٔل ٣تؼِن ال٥ؿ    ٤ٓ٬ٌُي  ٝ  ُتَٞؿ    ُؼولدؼ٣ي، كوؼ ؽ ّٓ   ّٕ ٛظ  اٞ ص٤٘لي ي ػ٠ِ ؿـ ؿ  ُٔـرئدي ي ئُد٠  

 ٣٩ٔلٕ ٛٞ هٍٞ الُِنلٕ ٝتَؼ٣ن الُِز٘لٕ كؤ، ٖٝٓ حْ كٜٞ ٫ ٣ق٣ؼ ٫ٝ ٣٘وٌ، ٝاؾُي ُْ ٣زؼَ  اٞ ص٤٘لي  ُؼَٔ 

ّٕ  ٣٩ٔلٕ هٍٞ ٝػَٔ،  ىـٓلً ٖٓ ىـٝٓ  ٣٩ٔلٕ، ٝؽُي ػ٠ِ ع٬ف ٓلُي ٝ ُيلكؼ٢ ٝ اٖ ص٘اَ  ُؾ٣ٖ ؽٛاٞ  ئ٠ُ  

 ق٣ؼ ٣ٝ٘وٌ. ٖٝٓ حْ كٜٞ ٣

ٛؾٙ  ٓخِي ه٤ِِي ػ٠ِ ػؼّ عِٞ  ُوـٕٝ  ُٜزـ٣ي  ُخ٬حي  ٠ُٝ٧ ٖٓ تؼؼػ٣ي كٌـ٣دي، تِدي  ُتؼؼػ٣دي  ُتد٢  كدـف  

تؼؼػ ً ك٢  ُٔؾ ٛظ  ُلو٤ٜي  ٧ؿاؼي ٝؿ٤ـٛل، ك٬ًْ ػٖ  حدـ  ُدقٖٓ، ٝ ُا٤ئدي ٝ ُؼدلػ   ٝ ُتول٤ُدؼ كد٢ تلدٞؿ صـًدي 

 عتِق كوٜٚ ك٢  ُؼـ م ػ٘ٚ ك٢ َٓـ. ًؾُي ٗزؼ  ٗٚ ػ٠ِ  ُـؿْ   ٫رتٜلػ    ُلو٤ٜي ًٔل ٗـٟ ػ٘ؼ  ُيلكؼ٢  ُؾ١

                                                           
1
 212، تضو٤ن ٓضٔؼ كـ٣ؼ،  ُزق   ٧ٍٝ ك ُولٛـة:  ٌُٔتاي  ُتٞك٤و٤ي، اؼٕٝ تلؿ٣ظو، ً الولل ًالنحل ُيٜـمتل٢ٗ،  



 

  

 

ٖٓ ٜٓلرٔي  ُلوٜل   ٧ؿاؼي ُؼِْ  ٬ٌُّ، ئ٫  ْٜٗ ُْ ٣نِٔٞ  ٖٓ  ُغُٞ ك٤دٚ، ادَ  عتِلدٞ  ك٤ٔدل ا٤دْٜ٘ صدٍٞ اؼدِ 

 ٓنددلدِٚ. كِوددؼ ًلٗددت ُٜددْ آؿ   ٤ٓ٬ًددي كدد٢  ٣٩ٔددلٕ ٝ ُتٞص٤ددؼ ٝ َُددلل   ٤ُٜ٩ددي ٝ ُوْددل  ٝ ُوددؼؿ ٝؿ٤ـٛددل، مددٞ  

ًتاٞٛل اأ٣ؼ٣ْٜ كًـملُي " ُلوٚ  ٧ًاـ" ٧ا٢ ص٤٘لي  ُ٘ؼٔلٕ، ٝؿمدلُي " ُدـػ ػِد٠  ُز٤ٜٔدي" ٧صٔدؼ ادٖ ص٘ادَو  ٝ 

ّٕ  ُتأ٣َٝ  ُؼو٢ِ  ُدؾ١  ُٗوِت ػْٜ٘ ك٢ ًتظ ٓتأعـ١  ُنِق كًٌتظ  اٖ ت٤ٔ٤ي، ٝ اٖ  ُو٤ْ  ُزٞف٣ي ٝؿ٤ـْٛو. اَ ئ

 صٔؼ اٖ ص٘اَ ٗلندٚ، ٝؽُدي كد٢ ئحالتدٚ  ُؼدـه ث؛ ص٤دج  ًلـ  صٔؼ اٖ ص٘اَ  ُلـم ك ٤ٓ٬ٌُيو انااٚ هؼ  متغؼٓٚ

  ْْ ْ٘دتُ ًُ دل  َٓ  َٖ ْْ  ٣َْد د ٌُ َؼ َٓ  َٞ ُٛد َٝ ّٕ  ُوـف ٝ ُٔؼ٤ّي كد٢ هُٞدٚ تؼدل٠ُ: "ه ، ٝهُٞدٚ تؼدل٠ُ: [4  ُضؼ٣دؼ:]ؽٛظ  اٖ ص٘اَ ئ٠ُ  

 َٗ َٝ ِؿ٣ؼِ ه َٞ ُْ   َِ ْٖ َصْا ِٓ  ِٚ ُف ئ٤َُِْ ـَ ُٖ  َْه ماضلٗٚ ٝتؼل٠ُ ػ٘ؼ  اٖ ص٘اَ ٓٞردٞػ ، ئٗٔل ٣ُوَؼ اٜل " ُؼِْ". كلث [16م: ]  ْض

ػ٠ِ  ُؼـه كٞم  ُنٔل   ُنلاؼي ا٤٘ٔل ػِٔٚ ك٢ ًَ ٌٓلٕ.
2
 

ل مان ّٔ ّٕ  ٛدَ  ،ٓ ّٕ  ُندِل٤ي ٫ تند٤ـ ػِد٠ ٜٗدذ  ُندِق  َُدلُش ًٔدل تدؼَّػ٢، ٝؽُدي ُنداا٤ٖ:  ٧ٍٝ، ٧ ٗزدؼ  

 ُندِل٤ي  ُتد٢ تودق ػ٘دؼ سدلٛـ  ُظلٛـ ٖٓ  ُنِق  َُلُش ُْ ٣تٌ٘ـٝ  ُِؼوَ ٝ ُٔؼوٍٞ، تٔلٓدلً ًٔدل ٛدٞ  ُضدلٍ ػ٘دؼ 

 ٌُ٘ ي ايٌَ كذ ي ؿ كْي ُِتأ٣َٝ ُؼؿري توؼ٣ْ آصلػ  ٧عالؿ ػ٠ِ  ُو٤لك  ُزِد٢. حل٤ٗدلً، ئُد٠ رلٗدظ  ٛدَ  ُظدلٛـ 

 ُؾ٣ٖ ٣ولٕٞ ػ٘ؼ سلٛـ  ٌُ٘ ي ْٝٛ هِي ي ًلٕ ٛ٘دلى  ٣ْدلً  ٛدَ  ُدـ ١ ٝ ُؼودَ  ُدؾ٣ٖ ٣ودّؼٕٓٞ  ُؼودَ ػِد٠ سدلٛـ 

 ي ٝرٞػ تؼلؿُ كسلٛـ١و ا٤ٜ٘ٔل. ٌُ٘ كػٖ ٓـ٣ن  ُتأ٣َٝو ك٢ صلُ

ّٕ  صٔدؼ كلُنِل٤ي، ك٢ صو٤وي  ٧ٓـ، ٫ تؼـف ٖٓ ا٤ٖ  ُنِق ئ٫  ص ادٖ ص٘ادَ ُدْ ٔدؼ  ادٖ ص٘ادَ، ٝٓدغ ؽُدي كدا

٣ٌٖ ٖٓ  َٛ  ُزٔٞػ ٝ ُتو٤ِؼ  ٧ػ٠ٔ ًٔل ٛٞ  ُضلٍ ػ٘ؼ  ُنِل٤ي. كلُنِل٤ي ُدْ تدـَم صتد٠ ئُد٠  ٛدَ  ُظدلٛـ ًأصٔدؼ 

ْٖ ًالؿ  ُلوٜل   ِٓ ْٖ ماوٞٙ  َٓ  اٖ ص٘اَ  ُؾ١  ّلـ ُِتأ٣َٝ  ُؼو٢ِ  ص٤لٗلً ًٔل ؽًـٗل آٗلًل. ًؾُي كوؼ علُق  اٖ ص٘اَ 

"٫ توِدؼ٢ٗ، ٫ٝ توِدؼ ٝٓلُدي ٝ ُيدلكؼ٢. كدأ٣ٖ  ُندِل٤ي ٓدٖ هدٍٞ  ادٖ ص٘ادَ:  ةك٢  ٌُخ٤ـ ٖٓ  ُٔنلدَ: ًدأا٢ ص٤٘دق

 ٓلٌُلً، ٫ٝ  ُيلكؼ٢، ٫ٝ  ٧ٝف ػ٢، ٫ٝ  ُخٞؿ١، ٝعؾ ٖٓ ص٤ج  عؾٝ "؟

ئؽٕ، كلُنِل٤ي  اؼؼ ٓل تٌٕٞ ػٖ  ُنِق، ك٤ِل ٖٓ اد٤ٖ ٓ٘دلٛذ  ُندِق  ُتو٤ِدؼ  ٧ػٔد٠، صتد٠ ػ٘دؼ  صٔدؼ  ادٖ 

ّٕ ص٘اَ  ُٔؼـٝف اتيؼػٙ. ٝاؾُي ت ٔخَ  ُنِل٤ي ػػٞة ئ٠ُ تز٤ٔؼ  ُلٌـ، ٝتؼل٤َ  ُؼوَ ػ٘ؼ  ُ٘ظـ كد٢  ُدٌ٘، ًٝدأ

 ُؼوَ ٝ ٌُ٘ ك ٝ  ُنٔغو ٣وللٕ ػ٠ِ ٓـك٢ ٗو٤ِ؛ ك٢ صد٤ٖ  ٜٗٔدل ٣ند٤ـ ٕ ر٘ادلً ئُد٠ ر٘دظ كد٢ ت٘دلؿْ ٝ تندلم، 

ْٖ  ٗدق د َٓ ْٖ عِن  ُؼوَ ٛدٞ ٗلندٚ  َٓ  ّٕ ٍ  ُيدـع، ٝالُتدل٢ُ ٝؽُي ايٜلػة  ُؼوَ ٝ ُ٘وَ ٓؼلً. كالُؼوَ، ٣ٌٖٔ  ٕ ٗوٍٞ: ئ

ل ًّ ّٕ َٓؼؿٛٔل ٝ صؼ ٝٛٞ  ُضن ماضلٗٚ ٝتؼدل٠ُ؛ ٝالُ٘ودَ  ك٤ِل ٖٓ  ٌُٖٔٔ  ٕ ٗتَٞؿ تؼلؿ كصو٤و٤لًو ا٤ٜ٘ٔل، ٧

غُ ه ٗزؼ هُٞٚ تؼل٠ُ: َٔ َّ٘ل َْٗن ًُ  ْٞ َُ  ْٝ َّ٘ل  َ ًُ ل  َٓ  َُ َضلفِ  ك٢ِ َْٗؼوِ ٍْ  .[10  ُِٔي:]   ُنَِّؼ٤ـ  َ
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ّٕ  ٧ٍَ ك٢  ٩م٬ّ ًٔدل ٣دؾٛظ  ٩ٓدلّ  دغ ػ٤ِدٚ ئ ِّ ُٝ  ُيد٤ظ ٓضٔدؼ ػادؼٙ ٛدٞ  ُ٘ظدـ  ُؼوِد٢. "كدأٍٝ  مدلك 

 ٩م٬ّ ٛٞ  ُ٘ظـ  ُؼو٢ِ. ٝ ُ٘ظـ ػ٘ؼٙ ] ١  ٩م٬ّ[ ٛٞ ٝم٤ِي  ٣٩ٔلٕ  َُض٤ش".
3
 ٓل  ٧ٍَ  ُخدل٢ٗ ُ٪مد٬ّ،  

كاٗٚ ٣تٔخَ ك٢ "توؼ٣ْ  ُؼوَ ػ٠ِ سلٛـ  ُيـع ػ٘ؼ  ُتؼدلؿُ".
4
ٝ ُتؼدلؿُ ٛ٘دل ٛدٞ  ُتؼدلؿُ  ُظدلٛـ١  ُدؾ١  

٣٘تذ ػٖ كٜٔ٘ل ُِٔؼ٠٘ ؿ٤ـ  ُضو٤و٢  ُؾ١ ٣ي٤ـ ئ٤ُٚ سلٛـ  ٌُ٘، ؽُي  ُتؼلؿُ  ُؾ١ ٣قٍٝ ػٖ ٓـ٣دن  ُتأ٣ٝدَ 

 ُؼوِد٢ ُِددٌ٘ كدد٢ ّدٞ  اددؼ٤ٛل   ُؼوددَ، ٝهٞ ػددؼ  ُِـدي  ُندد٤ِٔي، ٝ مددالف  ُ٘ددقٍٝ، كْد٬ً ػددٖ مدد٤لم  ٌُدد٬ّ ك ٝ 

 ؽُي  ُن٤لم  ُؾ١ ٣ٌٖٔ ػٖ ٓـ٣وٚ ّأ ػ٫ُي ًَ ًِٔي ك٢  ٌُ٘ ػ٠ِ ٗضٞ ػه٤ن. ُنـػو  ُؾ١ ٝؿػ ك٤ٚ  ٌُ٘، 

كلُنِل٤ي ي ٝعلٍي  ُنِل٤ي  ُٔؼلٍـة ي تضتلد ئُد٠ ٓـ رؼدي مد٤َـ  َُدضلاي ٝ ُتدلاؼ٤ٖ ػدٖ ًخدظ. كلَُدضلاي 

 اؼدؼ ٓدٖ  ؿّٞ ٕ َّللا ػ٤ِْٜ ُْ ٣ولٞ  ػ٘ؼ ئػٔلٍ  ُؼوَ ك٢  ُٔتيلاٚ ٖٓ  ٌُ٘  ُوـآ٢ٗ كؤ، اَ ؽٛادٞ  ئُد٠ ٓدل ٛدٞ

ؽُي، ص٤ج  ػِٔٞ  ػوُْٜٞ ك٢  ٣٥ل   ُٔضٌٔل   ُت٢ ٫ تضتَٔ ئ٫ ٝرٜلً ٝ صدؼ ً، ًي٣دل   ُضدؼٝػ: صدؼ  ُوَِدلً، 

 ٝصؼ  ُنـهي ػ٠ِ ما٤َ  ُٔخلٍ.

 ئهلٓدي  ُضدؼ، ًٔدل  ّعدـ  ٩ٓدلّ ػِد٢ "ؿأدل ػػدت  ُْدـٝؿة ئُد٠ ئؿردل  ٣وٍٞ  ُي٤ظ ٓضٔدؼ  ُغْدـ صند٤ٖ:

. ٝك٢ مٖ٘  ا٢ ػ ٝػ ٔلٕ ٓـتوالً ٝهتلً ٣تٌٖٔ ك٤ٚ ْٜٓ٘ ٝٛٞ آٖٓ ٖٓ ػَا٤تْٜؿ٢ّ َّللا ػ٘ٚ  ُوَِلً ٖٓ هتِي ػخ

ّٕ ػٔـ ادٖ  ُغلدلف ًتدظ ئُد٠  ُ٘دلك:  ّٕ  ُ٘ا٢ ي ٠ٍِ َّللا ػ٤ِٚ ٝمِْ ي ٠ٜٗ  ٕ تولغ  ٣٧ؼ١ ك٢  ُـقٝ، ُٝؿ١ٝ    

، ُدئ٬ تِضودٚ  ٕ ٫ ٣زِؼٕ  ٤ٓـ ر٤و ٫ٝ مـ٣ي ٫ٝ ؿرَ ٖٓ  ُٔند٤ِٖٔ  صدؼ ً ٝٛدٞ ؿدلٍف صتد٠ ٣ولدغ  ُدؼؿف هدلك٬ً 

ص٤ٔي  ُي٤للٕ ك٤ِضن الُؼؼٝ".
5
 

ٗزؼ ك٢  ُغللف  ُؼ٢٘٣ ػ٘ؼ  ُنِق  َُلُش تِي  ُ٘ظـة  ٧صلػ٣ي  ٤ُْوي  ُت٢ ٗزدؼٛل كد٢ علدلف  ٌٝٛؾ ، ٫

 ُنِل٤ي، ٝعلٍي  ُنِل٤ي  ُٔؼلٍـة  ُت٢ تق٢ً ٗلنٜل الػػلدٜل  ٓت٬ى  ُلْٜ  ُٞص٤ؼ  َُض٤ش ُ٪م٬ّ ػ٠ِ ؿدـ ؿ 

ٝػ٣دٖ اد٬ ٤ٌٛدَ ٫ٝ ًٜلٗدي ُدٖ ٣تزدٚ ٫ ًٜلٗي ػ٠ِ صؼ تؼا٤ـ  ُؼودلػ، "٤ِل ك٢  ٩م٬ّ ٤ٌَٛ ٝ ٌُٜ٘ي ٝ ٧صالؿ. ك

ٖٓ ًَ مِللٕ ٣ضٍٞ ا٤٘ٚ ٝاد٤ٖ  ُلٜدْ  ُود٣ْٞ ٝ ُتل٤ٌدـ  لً ٤ِٓو  ً ي ئ٠ُ ؿ٤ـ  ٩ٗنلٕ  ُؼلهَ، صـاؼ ٛي  يك٤ٚ  ُغللف 

اٚ اؼِٔٚ ك٬ ٣إعؾ  صدؼ اؼٔدَ وٚ ٣ٝضلم ُن٤ِْ .. ًؾُي ٣ٌٕٞ  ُغللف ك٢  ُؼ٣ٖ  ُؾ١ ٣ِقّ ًَ ئٗنلٕ ٓلدـٙ ك٢ ػ٘

ؿ٤ـٙ".
6
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ُدْ ٣ٌدٖ ": " ٩مد٬ّ ُوؼ  عتِق  َُضلاي  ٗلنْٜ ك٤ٔل ا٤ْٜ٘ ٖٓ ؿ٤ـ ئٌٗلؿ. ٣وٍٞ  صٔؼ  ٤ٖٓ ك٢ ًتلادٚ "كزدـ

أزدـػ  ٕ ٣ندٔؼٞٙ ... ئٗٔدل  يد ٝتلَد٬٤ً  ئرٔل٫ً  ي ٣نتل٤ؼٕٞ  ٕ ٣لٜٔٞٙ لً ر٤ٔؼٚ ك٢ ٓت٘لٍٝ  َُضلاي ر٤ٔؼ  ُوـإٓ

ّٕ ًدلٗٞ   ٗلندٜل ُدْ ٣ٌددٖ  ُؼدـف ًِٜدْ ٣لٜٔددٕٞ  ُلدلس  ُوددـإٓ  ٣غتِلدٕٞ كد٢ ٓوددؼ ؿ كٜٔدٚ صندظ ؿهدد٤ْٜ  ُؼوِد٢، ادَ ئ

 ّٕ ّٓ  ٓؼ٘لٛل، ًٔل ُْ ٣ؼَّع  صؼ   ي ٣ؼـف ر٤ٔدغ  ُلدلس ُـتٜدل، ٝصندا٘ل ػِد٠ ؽُدي ٓدل ُؿ١ٝ ػدٖ  ٗدل ادٖ ًَ كـػ ك٢  

َٝ َاًّدٓلُي  ٕ ؿر٬ً مأٍ ػٔـ اٖ  ُغللف ػٖ هُٞٚ تؼل٠ُ: ه ًَِٜيً  كَل ُتٌِدق  ، ٓدل  ٧ّف؟ كودلٍ ػٔدـ: "٤ُٜٗ٘دل ػدٖ  لَٝ

فٍ ه  ٗددٚ ًددلٕ ػِدد٠  ُٔ٘اددـ كوددـ  لً ٝ ُتؼٔددن"، ٝؿ١ٝ ػددٖ ػٔددـ  ٣ْدد  ٞ ْْ َػَِدد٠ تََغدد ْٝ ٣َأُْعددَؾُٛ  ، حددْ مددأٍ ػددٖ ٓؼ٘دد٠  َ

ٞف"، كولٍ ؿرَ  ،ٖٓ ٛؾ٣َ:  ُتغٞف ػ٘ؼٗل " ُت٘وٌ"" ُتَغ 
7
 ٖٓ  ُي٢  صت٠ ٣ِٜي. لً كي٤ئ لً  ١  ُ٘وٌ ى٤ئ 

ُِندِق  َُدلُش ات٘ٞػدٚ  يٚ ٖٓ  ُغلأ  ُللػس  ُ٘ظـ ئ٠ُ  ُندِل٤ي الػتالؿٛدل ٓٔخِد٣ٌٖٔ  ٕ ٗوٍٞ: ئّٗ ٓٔل مان، 

ُـلُدظ  ٧ػدْ، ُؼؿردي  ُـردٞع ك٢  ُـؤٟ ٝ عت٬كٚ ك٢  ػٝ    ُلْٜ، ٓغ هاُٞٚ ُٜؾ   ُت٘ٞع ٝؽُدي  ٫عدت٬ف كد٢  

ف  ُضدؼ٣جو ٓدٖ  ُندِق  َُدلُش، ػٖ اؼِ  ٥ؿ   ػٝٗٔل تٌاـ  ٝ  مدتؼ٬ . صتد٠  ٛدَ  ُظدلٛـ ك ٝ  ٍدضل لً  ص٤لٗ

 ّٕ ّٕ  كا اَـف  ُ٘ظـ ػدٖ  تلله٘دل  ٝ  عت٬ك٘دل ٓؼٜدْ ك٤ٔدل ؽٛادٞ   ي َٛ  ُظلٛـ   ُنِل٤ي  ٤ُّٞ ٫ تٔخِْٜ ك٢ ى٢ ، ٧

 ي ًدلٕ ٣ٜ٘د٠ًٔدل مدان  ٕ  ىدـٗل  يُْ ٣ٌٞٗٞ  ٓزـػ ٓوِؼ٣ٖ. كأصٔؼ اٖ ص٘اَ ػ٠ِ ما٤َ  ُٔخلٍ  يئ٤ُٚ ٖٓ  رتٜلػ   

ّٕ ت٬ٓؾتٚ ايؼة ػٖ  ُتو٤ِ ػوِٚ هؼ  ّلـٙ ك٢ اؼِ  ٧ص٤دلٕ ئُد٠  ُتأ٣ٝدَ ؿؿدْ ؿكْدٚ ُدٚ، ًدؾُي ُػدـف  ؼ، ًٔل  

 ادٖ ت٤ٔ٤دي، كدـؿْ  لً اؼدِ  ُٔندلدَ  ُلو٤ٜدي. ٝ ٣ْد ، ُٝؾُي تُـٟٝ ػ٘دٚ آؿ   ٓتؼلؿّدي كد٢دٚػ٘ٚ ًخـة تـ٤٤ـ آؿ 

ّٕ  يٍٝلٚ ٧َٛ  ُتأ٣َٝ ٝ ُـ ١ اأْٜٗ  َٛ تضـ٣ق، ٝؿكْٚ  ُولٓغ ٧ٕ ٣ٌٕٞ  ُؼوَ  ٍد٬ً ُِندٔغ   ػِد٠  ػتادلؿ  

، كاٗٚ هؼ ػعَ ك٢ ٓ٘لسـ   ػو٤ِي ٓغ عَٞٓٚ لً ّ مِق  ٧ٓيو تُلَنِّـ اؼْٜل اؼْ ُنٔؼ٤ل  ك ٌُتلف ٝ ُن٘ي ٬ًٝ

ّٞ  ٓدٖ مدؼي ػِدْ أٜ٘ز٤دي ٝأدل ُؼ٣دٚ ٤ِٖٔ ٝ ُل٬مدلي، ٓضدل٫ًٝ ٖٓ  ُٔتٌ م الُلؼدَ ػِد٠ اؼدِ  ُدـػ ػِد٤ْٜ؛ ٝهدؼ تلد

  ُٔـل٤ُٖ ْٜٓ٘ ك٢ اؼِ  ُٔنلدَ.

 ّٕ اَِي ُِؼوَ، ٝؽُي التالػٜل ُِتو٤ِؼ  ٧ػ٠ٔ  ُدؾ١ ُدْ ٗزدؼٙ ػ٘دؼ   ُٔؼلٍـة هؼ تٌ٘ـ  ٌَُ ٓل ٣ٔتّ   ُنِل٤ي ئ

ُتِدي  لً كدي  ُضلٍدِي ادٚ، ٌُٜٝ٘دل تٌ٘دـ   ٣ْد ُنِق. ئٜٗل ُْ تتٌ٘ـ كؤ ُِؼِدّٞ  ُتد٢  مدتلؼٗلٛل ٓدٖ  ُؼودَ  ٝ  ُٔؼـ

٣دقة  ُتد٢ ًدلٕ  ادٖ ت٤ٔ٤دي ٣دـٟ  ٜٗدل ٫ ٣ٌٔدٖ  ٕ  ُــ٣قة ك ُت٢ ك٤٘لو  ٝ  ُِل٤لي  ُتد٢ اٜدل تُؼوَدَ  ٧ىد٤ل ، تِدي  ُــ

 تؼلؿُ  ُنٔغ ك ٝ  ُ٘وَو.

 ُٔؼلٍدـ٣ٖ ٓدْٜ٘  يد ٌٝٛؾ ، كاؽ  ًدلٕ  ُندِق  َُدلُش ٣٘وندٕٔٞ اد٤ٖ  ٛدَ سدلٛـ ٝ ٛدَ ؿ ١، كدإ  ُندِل٤٤ٖ

ٕ تضت ُٞ    ُٔوِدؼ٣ٖ  ُدؾ٣ٖ ٣ضلظدٕٞ  ٝ ٣٘وِدٕٞ ٝتضت ُٞ   ٛإ٫  ٫ٝ  ُٝئي، ٝئٗٔل ٣ْ٘ٞ ٫ٕٝ ٣ْ٘ٞ ي علٍي
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ػٖ  ٥عـ٣ٖ كؤ ٫ٝ ٣لٜٕٔٞ؛ ٝٓٔدل ٣دؼٍ ػِد٠ ؽُدي ػدؼّ هدؼؿتْٜ ػِد٠ تودؼ٣ْ  ١ رؼ٣دؼ كد٢  ٍدٍٞ ػِدْ  ُلودٚ  ٝ 

ح٘ل  اؼِ  ٥ؿ    ُيلؽة  ُت٢ ٫ ٗؼدـف ٓدٖ  ٣دٖ  تدٞ  اٜدل، تِدي  ٥ؿ    ُتد٢ تدؼٝؿ ٓؼظٜٔدل صدٍٞ ت صٌلٓٚ، الك

ػادؼ  ُادلؿ١  ُقٓقٓد٢ ػْدٞ   ُتد٢ هدلٍ اٜدلك   ػ٠ِ مدا٤َ  ُٔخدلٍ: ْٓدلرؼي  ُدٞػ ع  ُز٘ل، ٖٝٓ ا٤ٖ ٛؾٙ  ٥ؿ

تضلػ  ُؼل٢ُٔ ُؼِٔل   ُٔن٤ِٖٔ اولـو، ٝفٝ د  ُولٍـ    ٝ  ٧ٓلدلٍ ك ُدؾ١ هدلٍ ادٚ ٣لمدـ اـٛدل٢ٓو، ٝتضدـ٣ْ  ٫

هلمدْ لٍ ادٚ ٓضٔدؼ  عت٬   ٧ف الا٘تٚ ك ُؾ١ هلٍ اٚ  ُؼ ػ٤ي  ُنؼٞػ١ ٓضٔؼ  ُؼـ٣ل٢و، ٝرٜلػ  ُٔ٘لًضدي، ك ُدؾ١ هد

 ٓل  ٗقٍ َّللا اٜل ٖٓ مِللٕ. ٟػُظ انٞؿ٣لو، ٝؿ٤ـ ؽُي ٖٓ كتلٝ َُ٘ٞس  صؼ ى٤ٞط رٞ ٓغ ؿ٣ق ئ

اٌدَ ٓدل  لً ػ٘ؼ ٓزـػ  ُتو٤ِؼ  ٧ػ٠ٔ، ادَ ئٜٗدل ُدْ تندتلغ  ٕ تضد٤ٔ ػِٔدُْ ٣وق  ٧ٓـ ػ٘ؼ  ُنِل٤ي  ُٔؼلٍـة 

ّٕ ٕ كودٔ، ٝٓدل هلُدٚ  ٧دٔدي  ٧ؿاؼدي  ُٔيدٜٞؿٝ هلُٚ  ُنِق،  ٝ صت٠ هلػ تٜدل ٤ُندٞ  ٓدٖ  ُؼدَ  ُنداظ كد٢ ؽُدي ٛدٞ  

ك٣لمددـ اـٛددل٢ٓو،  ٔؼظٜٔددْ ٓددٖ  ُٔتغََدد٤ٖ كدد٢ ػِددّٞ  عددـٟ ًلُلددظك تغََدد٤ٖ كدد٢  ُؼِددّٞ  ُيددـػ٤ي، ُٔ

ٝ ُٜ٘ؼمددي كػاددؼ  ُٔدد٘ؼْ  ُيددضل و، ٝ ٧ُنددٖ ك اددٞ ئمددضلم  ُضدد٢٘٣ٞو، ٝ ُوددلٕٗٞ كصددلفّ ٍدد٬س  اددٞ ئمددٔلػ٤َو، 

 كٓضٔؼ صن٤ٖ ٣ؼوٞفو. ْٜٓ٘  ُضلٍَ ػ٠ِ ػاِّٞ  ُٔؼ٤ِٖٔٝ ُغؼٓي  ٫رتٔلػ٤ي كٓضٔٞػ  َُٔـ١و، اَ 

ٖٓ ع٬ٍ ٛلت٤ٖ  ُنٔت٤ٖ:  ُتو٤ِؼ  ٧ػ٠ٔ، ٝ ُْضلُي ك٢  ُؼِّٞ  ُيـػ٤ي، ٣تْش ُ٘ل ماظ  ُؼؼ    ُيؼ٣ؼ ٓدٖ 

كدد٢  ُؼِددّٞ  ُيددـػ٤ي ًل٧مددتلؽ  ُددؼًتٞؿ مددؼؼ  ُددؼ٣ٖ  ٖ  ٝ مددلتؾة  ٧فٛددـ  ُيددـ٣ق  ُٔتغََدد٤هِاَددَ  ُنددِل٤ي ُؼِٔددل

ـّ  ٢ُ٬ُٜ ك  ُ  ُؼًتٞؿ  ٢ُ٬ُٜ ُضِٔدي ىدؼٞ   ٓدٖ متلؽ  ُلوٚ  ُٔولؿٕ ازلٓؼي  ٧فٛـو ػ٠ِ ما٤َ  ُٔخلٍ. كِوؼ تؼ

كد٢ صد٤ٖ  ٙ،ٝىـٝصل   ػتوؼ  تالع  ُنِل٤ي  ٜٗل ٓدٖ ػ٘دؼ لق٤ٗٞ٣يو كتلٟٝتِهِاََ  ُنِل٤ي ُؼـّٚ كٖٓ ع٬ٍ اـ ٓذ 

 ّٕ  ُٔغتِلدي  ُتد٢ هلُٜدل  َُدضلاي ٝ ٧دٔدي  ٍلٝ ُؼًتٞؿ  ٢ُ٬ُٜ ُْ ٣وَ  ١ ى٢  ٖٓ ػ٘ؼٙ، ٝئٗٔل ًلٕ ٣ؼدـُ  ُلتد  

ػ يض  ٧ؿاؼي ٝؿ٤ـْٛ كَٓدضٞاي ادلُتٞ َّٞ ـَُ ػ٤ِدٚ، ػِد٠ مدا٤َ  ٧ٓلٗدي  ُؼ٤ِٔدي، ًٔدل تؼد سو كد٢ ًدَ ٓندأُي تُؼد

م٤لػتٚ ًأمتلؽ ُِلوٚ  ُٔولؿٕ. ًٝلٗت ُٚ ٓ٘لسـة ٓلُٞي ككد٢ اـٗدلٓذ " ُٔزِدل" ػِد٠ ه٘دلة " فٛدـ١"
8

و ٓدغ  صدؼ 

ؿلْٗ  ُؾ١ ٍٝق  ُدؼًتٞؿ  ٬ُُٜد٢، ػِد٠ ه٘دلة " ُ٘دلك" ٝٛٞ  ٓزؼ ي تالع  ُنِل٤ي 
9

، الُتدؼ٤ُل، ٝ ُزٜدَ، ٝع٤لٗدي 

 لً  ُتد٢  صْدـٛل ٓؼدٚ كد٢  ُاـٗدلٓذ ٓ٘ؼدادلُـػ ػ٤ِدٚ ٓدٖ ًتدظ  ُندِق  ي هدلّ ك٤ٜدل  ُدؼًتٞؿ  ٬ُُٜد٢ ٧ٓلٗي  ُؼ٤ِٔدي 

 ُِزؼ ٍ ٝ ُٔ٘لٝؿة.

ػػددل  ػِد٠  ُنددِق ـػ٤ي الُتدؼ٤ُل ٝ ٫كد٢  ُؼِدّٞ  ُيدد ُدْ ٣ٌتدِق  تاددلع  ُندِل٤ي التٜددلّ  ُؼِٔدل   ُٔتغََدد٤ٖ

كد٢  ُؼَدـ  ُضدؼ٣ج   صؼ ه٤لػ    ُندِل٤ي َُلُش كؤ، اَ ئْٜٗ تزلٝفٝ  ؽُي اٌخ٤ـ. ٝ اـف ٓخَ ػ٠ِ ؽُي ٛٞ ه٤لّ 
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كد٢ تندز٤َ ٍدٞت٢ ُدٚ ػِد٠  ٤ُٞت٤دٞف يد و1999 -1914ٝٛٞ  ُي٤ظ ٓضٔدؼ ٗلٍدـ  ٧ُادل٢ٗ ك
10

يدي التٜدلّ كْد٤ِي 

 ُيددؼـ ١ٝ، ٍددـ صيً ٝادد٬  ١ تددٞؿع  ٝ صددـد، اأٗددٚ ٓ٘ضددـف ػددٖ  ُؼو٤ددؼة، ٝؽُددي  ٩ٓددلّ  ُيدد٤ظ ٓضٔددؼ ٓتدد٢ُٞ 

 ٫عت٬ف  ُيؼـ ١ٝ ٓغ  اٖ ص٘اَ ك٢ تلن٤ـ اؼِ  ٣٥ل .

ٝٛدٞ ٓدؾٛظ  ٤ُٜدٞػ  ُدؾ٣ٖ ٝهلدٞ  كد٢  ،ٝ ُتزن٤ْ" ه" ُتيا٢ ـة ٛؾٙ ك٢ ىـىمولت  ُنِل٤ي اؼو٤ِتٜل  ُٔتضزّ 

ػٕٝ ئػٔلٍ ُِؼودَ. ُودؼ ؽٛادت  ُندِل٤ي ئُد٠  ٕ ث رٜدي ٣تضدؼػ اٜدل ي ايٌَ كذ  يتلن٤ـْٛ ُِتٞؿ ة ػ٘ؼ سلٛـ  ٌُ٘ 

٣زِدل ادٚ ػِد٠  ُؼدـه، ًٔدل  حاتدٞ  ُدٚ  ُٞردٚ، ٝ ٤ُدؼ،   ً ي رندؼمداضلٗٚ ٝتؼدل٠ُ  يٝٛد٢  ُندٔل   ُندلاؼي، ٝ ٕ ُدٚ 

 ّٕ . لً ًَٞ، ٝصلىل ث  ٕ ٣تَق اؾُي ٓاؼدٛؾ  ٓل  حاتتٚ  ُ٘ ٝ ٬ٌُّ ٝؿ٤ـ ؽُي ٖٓ ٍلل  ايـ٣ي، ػ٠ِ  ػتالؿ  

ي ماضلٗٚ ٝتؼدل٠ُ  كلث ماضلٗٚ ٝتؼل٠ُ ٤ُل ًٔخِٚ ى٢  ًٔل ٍٝق ؽ تٚ ك٢  ُوـإٓ  ٌُـ٣ْ، ٝالُتل٢ُ كأ١ تيا٤ٚ ُٚ

ٓغلُلي َُـ٣ش  ُوـإٓ. كٌَ ٓل ٣غلـ ػ٠ِ  ؽٛلٗ٘ل ٖٓ تَدٞؿ   ػدٖ َّللا،  ؼؼّ كئٗنلٕ  ٝ ؿ٤ـ ئٗنلٕو ٣ُ  اأ١  صؼ ي

ىد٤ٞط  ُندِل٤ي، ٣خادت ٍدلي  ُزند٤ٔي ث، ٍدـ صي ػٕٝ  كلث ماضلٗٚ ٝتؼل٠ُ ٓغلُق ُٜل. كٜل ٛٞ  اٖ ت٤ٔ٤ي، ىد٤ظ

ِٚ َىد٢ْ ٌ ه هُٞدٚ:"  ١ صـد، ص٤ج ٣وٍٞ: ْخِِد ِٔ ًَ ـُ  َُد٤َْل  د٤ َِ ُْاَ ٤ُغ   ِٔ د َٞ  ُنَّ ُٛد ُْ  َٛدَ، ٝهُٞدٚ: ه[11 ُيدٞؿٟ:]  َٝ َُدُٚ  تَْؼَِد

٤ًّل ِٔ نفي هب يسويو أىل  ٝٗضٞ ؽُي، كاٗٚ ٫ ٣ؼٍ ػ٠ِ ٗل٢  َُلل  اٞرٚ ٖٓ  ُٞرٞٙ، اَ ٫ٝ ػ٠ِ [65 ٓـ٣ْ:]  َم

".اٞرٚ ٖٓ  ُٞرٞٙ لً ٍل٬س "رنٔاال
11
 

ّٕ "  ٗدٚ ٣دؼ كغ ػدٖ ٗلندٚ كد٢ صد٤ٖ  ٗدٚ ٣دؼ٣ٜ٘ل: لً ًؾُي ٣وٍٞ  ادٖ ت٤ٔ٤دي، سلٗد هدٍٞ ٗلدلة  ُـؤ٣دي  ٝٓدٖ  ُٔؼِدّٞ  

كد٢ ؿ٤دـٙ، ٝٗلد٤ْٜ ؽُدي ٧ٕ ئحادل  ؽُدي  لً َّللا ُدْ ٣دتٌِْ، ادَ عِدن ٬ًٓد ّٕ ئ ٝ َُلل  ٝ ُؼِٞ ػ٠ِ  ُؼـه ٝ ُولد٤ِٖ

ْٖ  حادت ؽُدي، ٝهدلٍ  َٓ ْٖ هٍٞ  ِٓ  ي ٓدغ ؽُدي يتزن٤ْ، ٛٞ ئ٠ُ ٓغلُلي  ٌُتلف ٝ ُن٘ي ٝ ٩رٔلع  ُنِل٢ ٝ ٥حلؿ  هـُف 

 ً ّٕ ٣وٍٞ: ئٜٗل تٞ كن ٓؼ٠٘  ٌُتلف ٝ ُنّ٘   ُللسًل سٞ ٛـ  َُ٘دًٞ تزند٤ْ ػ٘دؼْٛ،  ي، ٫ م٤ٔل ٝ ُ٘للة ٓتلوٕٞ ػ٠ِ  

ّٕ ٤ُٝل ػ٘ؼْٛ ا ".هُْٜٞ ٛٞ  ُاؼػي، ٝهٍٞ ٓ٘لفػْٜ  هـُف ئ٠ُ  ُن٘ي لُ٘ل٢ ٌٗ، كْٜ ٓؼتـكٕٞ اأ
12
 

ّٕ ؽ  ٛٞ  كٜل ؛اؼػي تِي  ُت٢ ٣تْٜ اٜل  اٖ ت٤ٔ٤ي ٗللة  ُتزن٤ْ ػٖ َّللا يؼِْ  ٫٣ ٗ سٞ ٛـ  َُ٘دًٞ  ٣ؼتـف اأ

ّٕ " ٢ٛ  ُت٢ تي٤ـ ئ٠ُ ؽُي ك٤ُٝل ٓؼ٘لٛل  ُضو٤و٢و، ص٤ج ٣وٍٞ: ٞ ٛـ  َُ٘دًٞ تزند٤ْ س ٝ ُ٘للة ٓتلوٕٞ ػ٠ِ  

 ّٕ ّٕ  ًدؾُي ٣ودٍٞ هدُْٜٞ ٛدٞ  ُاؼػدي. ػ٘ؼْٛ، ٤ُٝل ػ٘ؼْٛ الُ٘ل٢ ٌٗ، كْٜ ٓؼتـكٕٞ ادأ  ُ٘لدلة ُد٤ل ػ٘دؼْٛ ٗدٌ  ئ

ؽًـ اؼِ  ٣٥ل   ُت٢ تتؼدلؿُ ٍدـ صي ٓدغ  ١ تيدا٤ٚ  ٝ تزند٤ْ ث، ادَ ٓدغ  ي لً ًٔل  ىـٗل آٗل يالُ٘ل٢ ؿؿْ  ٗٚ 
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ِٚ َىد٢ْ ٌ ك ػ٤ِٜدل، ٓخدَ هُٞدٚ تؼدل٠ُ:  ً ُٝدْ ٣زدؼ ؿػل ػ٘ٚ ماضلٗٚ ٝتؼل٠ُ،  ١ تَٞؿ ٣زٍٞ اغلٓـٗ ْخِِد ِٔ ًَ َٞ  َُد٤َْل  ُٛد َٝ

٤ـ َِ ُْاَ ٤ُغ   ِٔ َْ ، ٝهُٞٚ: ه[11  ُيٞؿٟ:]   ُنَّ ٤ًّل َٛ ِٔ ُْ َُُٚ َم  .[65 ٓـ٣ْ:]  تَْؼَِ

مدـ د٤ِ٤ل  ئُد٠ اؼدِ  ُتللمد٤ـ ٤ُٜدٞػ ئُد٠  ُندِل٤ي ٗت٤زدي تندَِ  ٩ٌٝٛؾ ، كوؼ  ٗتوَ  ُتيدا٤ٚ ٝ ُتزند٤ْ ٓدٖ  

ٝ ٧صلػ٣ج ػٖ ٓـ٣ن اؼِ  ٤ُٜٞػ  ُدؾ٣ٖ ػعِدٞ   ٩مد٬ّ، ٓخدَ: ًؼدظ  ٧صادلؿ، ٝٝٛدظ ادٖ ٓ٘ادٚ، ٝػادؼ َّللا ادٖ 

،  ً  َُددٞؿة، ٝ ُٔيددلكٜي، ٝ ُتٌِدد٤ْ رٜددـٓخددَ: " ٤ِٓئددي الُٔتيدلاٜل ،ي ًٔددل ٣دؾٛظ  ُيٜـمددتل٢ٗ ي مد٬ّ. كددلُتٞؿ ة 

"... ٝؿ٤ـ ؽُي لً ، ٝرٞ ف  ُـؤ٣ي كٞه ً متٞ   ػ٠ِ  ُؼـه  متوـ ؿ، ٝ ٫ٝ ُ٘قٍٝ ػ٠ِ ٓٞؿ م٤٘ل   ٗتول٫ً 
13
 

ّٕ  ٓٔل  ُغللف  ُنِل٢  اؼدؼ ٓدل ٣ٌدٕٞ ػدٖ  ُغلدلف  ٩مد٢ٓ٬  ُدؾ١ ػاَّدـ ػ٘دٚ مدِق  مان ٣ٌٖٔ  ٕ ٗوٍٞ: ئ

 ّٓ  ُؾ١ ئػٔلٍ  ُؼوَ  ُؾ١ ٣ٔخَ  ٧ملك  لً ٞع ٝ ٫عت٬ف  ُؾ١ ٣وٞػ ئ٤ُٚ صتٔ، ؽُي  ُغللف  ُؾ١ ٣وّٞ ػ٠ِ  ُت٘ي ٧

٣وّٞ ػ٤ِٚ  ُؼ٣ٖ  ٩م٢ٓ٬. ك٤ِل ٖٓ ا٤ٖ  ُنِق ٖٓ  ػػد٠  ٓدت٬ى  ُضو٤ودي  ُٔلِودي  ٝ  ُضدن  ُٔاد٤ٖ كد٢  ٧ٓدٞؿ 

 ٩ٓدلّ  ادٞ ؽ  ٛدٞ  ٝٛدل ،" ٍدلات  ٓدـ ة ٝ علدأ ػٔدـ" مد٤ؼٗل ػٔدـ ٣ودٍٞ:ؽ  ٛٞ  كٜل ؛ ُغ٬ك٤ي ًٔل كؼِت  ُنِل٤ي

ؽ  ٛدٞ  ٝٛدلٖ رل ٗل اأصنٖ ٓ٘دٚ هاِ٘دلٙ ٓ٘دٚ. "ػ٤ِٚ، كٔؿ ٣٘ل ٛؾ  ٛٞ  صنٖ ٓل هؼؿٗل " ص٤٘لي ٣وٍٞ ك٢ تٞ ّغ رْ:

٣ٝضتٔدَ  ٣٩ٔدلٕ ٓدٖ ٝردٚ ٝ صدؼ  لً ٣ضتَٔ  ٌُلـ ٓدٖ تندؼي ٝتندؼ٤ٖ ٝرٜد "ئؽ  هلٍ  ُـرَ ه٫ًٞ   ٩ٓلّ ٓلُي ٣وٍٞ:

، ؿ ٣٘دل ٍدٞ ف ٣ضتٔدَ  ُغلدأ"  ٩ٓدلّ  ُيدلكؼ٢ ٣ودٍٞ:ؽ  ٛدٞ  ٝٛدلٚ ػِد٠  ٣٩ٔدلٕ ُٝد٤ل ػِد٠  ٌُلدـ. "صِٔ٘ل هُٞ

 لأ ٣ضتَٔ  َُٞ ف".ٝؿ ١ ؿ٤ـٗل ع

كٜؾ   ُغلدلف ُدْ ٣لدـ   ؛ٛٞ ٗلنٚ عللف صنٖ  ُا٘ل ٓإمل ٛؾٙ  ُزٔلػي عللف رٔلػي  ٩عٞ ٕ  ُٔن٤ِٖٔ

ًلٗدت ٓٞردٞػة  ٣دلّ صندٖ  ؿؿْ تـ٤ ـ  ُظـٝف  ُن٤لمد٤ي ٝ ٫رتٔلػ٤دي  ُتد٢ ،ػ٤ِٚ  ١ تـ٤٤ـ  ٝ تل٣ٞـ صت٠  ٥ٕ

، ٣ٝؼٞػ ؽُي ئ٠ُ توؼ٣ل  ٩عٞ ٕ  ُٔن٤ِٖٔ ُضنٖ يً ٛؾ   ُغللف ٣تزلَٛ  ُاؼؼ  ُتلؿ٣غ٢ ٤ًِّ ػ٠ِ ػوظ.  لً  ُا٘ل ؿ م

مٞف ٗزٍٞ ك٢ كٌـ صنٖ  ُا٘ل  ،ٖٓ كِتل   ُقٖٓ. ك٢  ُنلٞؿ  ُتل٤ُي ةة ٝكِتػاوـ٣ي كؾّ  يػ٘ؼْٛ  ي ُا٘ل الػتالؿٙ 

ـّ  ي ٢ٌُٗلنٚ ٖٓ ع٬ٍ ٓل ًتاٚ ٛٞ  ي   ٩عٞ ٢ٗ ٝئ٠ُ  ١ ٓ٘ض٠ ٣إٍٝ.ف ػ٠ِ ٓا٤ؼي  ُغللف ٗتؼ

  ً ػُِتدلؿ٣ظ ٝٓزددؼّ  لً ّو، ك٘ظدـٝ  ئ٤ُددٚ الػتادلؿٙ ٍددلٗؼ1949 - 1906ّك هدؼَّك  ٩عدٞ ٕ  ُٔنددِٕٔٞ صندٖ  ُا٘ددل

 ّٕ  ٛؾ   ُوـٕ ُْ ٣ظٜـ ك٤ٚ ػػلة ٝئ٬ٍص٤ٕٞ ػظلّ،  ٓخلٍ: رٔلٍ  ُؼ٣ٖ  ٧كـل٢ٗ ُ٪م٬ّ ك٢  ُوـٕ  ُؼيـ٣ٖ، ًٝأ

ّو، 1935 - 1865ّك ّو، ٝ ُي٤ظ ٓضٔؼ ؿى٤ؼ ؿّدل1905 - 1849ّك ؼّٙو، ٝ ٩ٓلّ ٓضٔؼ ػا1897- 1838ّك

                                                           
13
 218ٝ ُ٘ضَ، ٓـرغ ملان، ً  ُيٜـمتل٢ٗ،  َُِٔ  



 

   

 

ّو  ُددؾ٣ٖ ًلٗددت ُٜددْ ٍدد٫ٞ  ٝردد٫ٞ  كدد٢ ٓزددلٍ  ُددؼػٞة 1958 - 1876ّك ٝ ُيدد٤ظ ٓضٔددؼ  ُغْددـ صندد٤ٖ

ُضنٖ  ُا٘ل اؼؼ  ؿت٤لُٚ، ٌُٝدٖ صدؼث ؽُدي  ح٘دل  ص٤لتدٚ، ُٝؼدَ ؽُدي  ٤ٖ ٩م٤ٓ٬ي. ُْ ٣ظٜـ توؼ٣ل  ٩عٞ ٕ  ُٔنِٔ

دًلٕ ٣دـٝم ُضندٖ   ّٔ ّٕ ُا٘دل. ٝٓ  ل ٣إًدؼ ؽُدي  ٗدٚ ٛدٞ ٗلندٚ تضدؼث كد٢ ٓؾًـ تدٚ ػدٖ مدـ٣لٕ ئىدلػي اد٤ٖ  ُ٘دلك ادأ

.لً ، ٫ٝ ٤َُٝلً، ٫ٝ صت٠ ٗا٤لً ، ٫ٝ ى٤غ ً  ٩عٞ ٕ  ُٔن٤ِٖٔ ٣ؼتوؼٕٝ  ٗٚ ئُٚ ٣ؼاؼ ٤ُٝل ايـ
14
 

ٌٝٛؾ ، كوؼ  صلٓ  ٩عٞ ٕ  ُٔنِٕٔٞ صنٖ  ُا٘ل اٜلُي ٓدٖ  ُوؼ مدي  ح٘دل  ص٤لتدٚ، ُؼؿردي  ُللػدي  ُؼ٤ٔدل  ُدٚ، 

ف صندٖ  ُا٘دل " ُللػدي" كد٢ ئصدؼٟ  لً  ُللػي  ُت٢ رؼِٜل صندٖ  ُا٘دل ؿً٘دتِي  ّـِ ٓدٖ  ٧ؿًدلٕ  ُؼيدـة ُِا٤ؼدي. ٣ٝؼد

َّٞ ً كؿملُي  ُتؼل٤ُْو اأٜٗل " هؿملدَ ".ك٢  ُؼنـ ٝ ٤ُنـ، ٝ ُٔ٘ئ ٝ ٌُٔـٙ  ٓتخلٍ  ٧ٓـ ٝئٗللؽٙ ت
15
 

 ّْ ػ٘ددؼٙ ئ٫ أٌددلٍ  ت٘ونددْ ٓـ صددَ  ُددؼػٞة ػ٘ددؼ صنددٖ  ُا٘ددل ئُدد٠ حدد٬ث ٓـ صددَ، ٝ ًتٔددلٍ ٛددؾٙ  ُٔـ صددَ ٫ ٣ددت

 ُتؼـ٣ددق: ٣ٌٝددٕٞ ا٘يددـ  ُلٌددـة  ُؼلٓددي ادد٤ٖ  ُ٘ددلك ػددٖ ٓـ٣ددن  ُؼٔددَ  و1 ُللػددي، ٝتتٔخددَ ٛددؾٙ  ُٔـ صددَ كدد٢: ك

و  ُت٣ٌٖٞ: ٝتتٔخَ ٛؾٙ  ُٔـصِدي كد٢  مدتغ٬ً 2ٛؾٙ  ُٔـصِي ػلٓي. ك  ُغ٤ـ١، ٝ ُٞػظ ٝ ٩ؿىلػ، ٝ ُؼػٞة ك٢

و  ُت٘ل٤ؾ: ٝتتٔخَ ٛؾٙ  ُٔـصِي 3 ُؼ٘لٍـ  َُلُضي ُضَٔ  ػال   ُزٜلػ. ٝىؼلؿ ٛؾٙ  ُٔـصِي ٛٞ " ٓـ ٝٓلػي". ك

.ك٢  ُزٜلػ  ُؾ١ ٫ ٛٞ ػة ٓؼٚ. ٫ٝ ٣ٌلَ  ُ٘زلس ك٢ ٛؾٙ  ُٔـصِي ئ٫ ًٔلٍ  ُللػي ٝ ٫ٓتخلٍ ٨ُٝ ٓـ
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٠ كد٢ ٗاد٢. ك٢ ٍدضلا٢، ٫ٝ صتد َْ  ُا٘ل، صت٠ هلُٞ  ك٤ٚ ٓل ُْ ٣ُو ُوؼ الُؾ  ٩عٞ ٕ  ُٔنِٕٔٞ ك٢ ئٓـ   صنٖ

ـّ ٣وٍٞ ك٤ٚ  صؼ ٓـ كو٤ٚ  و  صدؼ ًادلؿ ٓ٘ظِّدـ١  ٩عدٞ ٕ 2007 -1917ا٤ٖ ئ٤ُٚ، ٝٛدٞ ٓضٔدؼ ػادؼ َّللا  ُندٔلٕ ك ُٔو

ّٕ "  ُٔندد٤ِٖٔ: ٝصٌٔددي الُـددي،  ٣وددظ  ُ٘ددلك  ِددت ك٤ددٚ ىددزلػي ٗددلػؿة،ة، ٝاَدد٤ـة ٗلكددؾة، تٔخصنددٖ  ُا٘ددل ػاوـ٣ددي كددؾّ  ئ

".ش ٓلل٤ٛٔٚئ٤ُٚ  ػتالؿٙ اؼؼ  ٕ ٍضّ  ٝ ّل  ُْٜ  ُلـ٣ن ئ٠ُ  ٩م٬ّ  َُض٤ش  ُؾ١ ؿػّ 
17 

 :لً ًٔل ٣ودٍٞ ػ٘دٚ  ٣ْد

" ّٕ َّ  لة ٝ ُضـًددي كدد٢  ٩مدد٬ّ ٓددٖ رؼ٣ددؼ،صنددٖ  ُا٘ددل اؼددج  ُض٤دد ئ ػددٖ  ُيددؼٞف  لً ٓتٞ ؿ٣دد آٓددلػ ً ٓددٞ ٫ً  اؼددؼ  ٕ سدد

". ُٔنِٔي، ٝ ُيؼٞف  ُٔنِٔي ٤ٗلّ ػ٘ٚ
18
 

، ٫ٝ ُْ تزتٔغ كد٢ مد٤ؼٗل ػِد٢ُْ ٣وق  ٩عٞ ٕ  ُٔنِٕٔٞ ػ٘ؼ ٍٝق صنٖ  ُا٘ل اؾُي، اَ ٍٝلٞٙ اَلل  

٨ُمدتلؽ ٓضٔدؼ ػادؼ  ُض٤ٔدؼ كٝٛدٞ ٓدٖ  ُدؼػلة  ٧ٝ ددَ كد٢ رٔلػدي  ١. ٣وٍٞ  ُي٤ظ ٓ٘لدل١ٝ ردٞٛـيم٤ؼٗل ٓؼل٣ٝ
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 135 -133ّو، ً ً 2012، 1 ٗظـ صنٖ  ُا٘ل، ٓؾًـ    ُؼػٞة ٝ ُؼ ػ٤ي ك ٣ٌُٞت: ٌٓتاي آكلم،  ٣ٌُٞت، ٓ 

15
ّو، 2011، 1ٓ صنٖ  ُا٘ل، "ؿملُي  ُتؼل٤ُْ"، ك٢: ٓضٔؼ اؼ٣غ كتوؼ٣ْ ٝتضـ٣ـو، ٓزٔٞػي ؿمدلدَ  ٩ٓدلّ  ُيد٤ٜؼ صندٖ  ُا٘دل ك ُودلٛـة: ػ ؿ  ُتٞف٣دغ ٝ ُ٘يدـ، 

 ً99 

16
 100ك٢: ٓضٔؼ اؼ٣غ كتوؼ٣ْ ٝتضـ٣ـو، ٓزٔٞػي ؿملدَ  ٩ٓلّ  ُي٤ٜؼ صنٖ  ُا٘ل، ٓـرغ مِان، ً  ، ٗظـ صنٖ  ُا٘ل، "ؿملُي  ُتؼل٤ُْ" 

17
 ، ك20:٢ّو، 1978ً، 1كػ ؿ  ٫ػتَلّ، ٓ ،حسن البنب..الزجل ًالفكزةٓضٔؼ ػاؼ َّللا  ُنٔلٕ،  

http://www.4shared.com/office/Z97AHYuS/_____.htm (December 25, 2014) 

18
 31 ُٔـرغ ٗلنٚ، ً  



 

   

 

ّٕ  ل،ػ٤ِدي الُيد٤ظ صندٖ  ُا٘د" مأُٚ ػٖ رٔؼ٤ي ػ٤٘٣ي ٣ْْ٘ ئ٤ُٜدل: ٩عٞ ٕ  ُٔن٤ِٖٔو ػ٘ؼٓل   ك٤دٚ ىدزلػي ػِد٢ كدا

".ٝصٌٔي ٓؼل٣ٝي
19
 

علؿردي ػدٖ  ه ُِٜٔدْ  ُٔٞٛدٞف اللهدي ٫ ٣ضظد٠ اٜدل ئ٫  ُو٤ِدَ. رٜدٞػؾُي هلٍ ػ٘ٚ ػٔـ  ُتِٔنل٢ٗ: ئٗدٚ "ً

ّٓ  ٗللم  ُزٜؼ  ُؼو٢ِ. ٍلصظ كـ مي ٫ تغ٤ظ،  متلؽ  ُز٤ٔغ ك٢ ًَ ى٢ . ئٓلّ  ٗوؾ ".ي 
20
 

ٖ ُضنٖ  ُا٘ل ٖٓ كـ ؽ، ص٤ج ٣ؼٞػ ؽُي ئ٠ُ ٓل ؽًـٙ صنٖ  ُا٘ل ك٢ ٓؾًـ تدٚ ُْ ٣ٌٖ توؼ٣ل  ٩عٞ ٕ  ُٔن٤ِٔ

 ػٖ ٗلنٚ ٖٓ ٗاٞؽ كؾ، ٝكْلدَ ًٝـ ٓل .

ؼ  ٖٓ  ُولٛـة اؼدؼ  ٫ٓتضلٗدل  ] ٓتضلٗدل   ُوادٍٞ ادؼ ؿ  ُؼِدّٞ[. ٝاؼدؼ ه٤ِدَ ػُ " ٣وٍٞ صنٖ  ُا٘ل ػٖ ٗلنٚ:

 ُتؼِد٤ْ  ٧ُٝد٠. ٝسٜدـ   ُ٘ت٤زدي كٌ٘دت  ٧ٍٝ كد٢  ُٔؼؿمدي ٝ ُغدلٓل كد٢  ُولدـ. ٝسٜدـ   ػ٣ت  ٓتضلٕ ًلل ة 

ٗت٤زي ػ ؿ  ُؼِّٞ كٌ٘ت ٖٓ  ُ٘لرض٤ٖ، ًٝلٕ ٛؾ   ُ٘زدلس ٓللردأة ُد٢ ًدؾُي، كدا٢ٗ ٧ؽًدـ كد٢ ٛدؾٙ  ُِضظدي  مدتلؽٗل 

٣ؼـكٚ، ٝهؼ رِندت  ٓلٓدٚ  ، ًٝلٕ ًخ٤ـ  ُؼػلاي ك٤ٔل ٣ياٚ  ُـِظي ُٖٔ ٫لً اؼ٣ـ، ٝهؼ ًلٕ ٖٓٔ ٣ٔتضٕ٘ٞ ىل٤ٜ  صٔؼ

ت مد٘ي ًدلّ؟ حْ هلٍ: ػ ؿ  ُؼِّٞ صتَــ، ئٗد  ً م٤ؼ١. ك٘ظـ ئ٢َُّ ىقؿ كولٍ:  ٗت تتوؼّ ُِونْ  ُؼل٢ُ؟ كوِت: ٗؼْ ٣ل

َٝٗق. كولٍ: ُٔلؽ  ُْ ت٘تظـ صت٠ تٌاـ؟ كوِت ُٚ: تلٞ   ُلـٍي. كولٍ: ئؽٕ كلهـ  الف  لً كوِت ُٚ: متي ػيـ ػلٓ

ُل٤ي؟ كوِت: ٗؼْرٔغ  ُتٌن٤ـ،  ُنت تضلظ  ٧
و*ك

، كولٍ:  هـ  ... ًلٗدت مد٢٘ تِلدت ئُد٢َّ ٗظدـ  ُدق٬ٓ ، صتد٠ ًدلٕ 

 ٓتضددلٕ  ُونددْ  ُتز٤ٜددق١ كدد٢  ُزٜددي  ُٔولاِددي. كددأهٍٞ ُددٚ: ئٗدد٢ ٓتوددؼّ ئُدد٠  ُونددْ  ُؼددل٢ُ، ك٤٘ظددـ  اؼْددْٜ ٣وددٍٞ:

".٣َٝ٘ـف
21
 

ّٕ " ػٖ ؿؤ٣ي ٍلُضي ُٚ هاَ ػعٍٞ  ٓتضلٕ  ُواٍٞ اؼ ؿ  ُؼِّٞ: لً  ٣ْ ٣وٍٞ صنٖ  ُا٘ل ٖٓ كْدَ َّللا تادلؿى  ئ

ّٕ ٤ّٛد  ً ٣ٝنٌٖ ٗلٞك ػادلػٙ، ٝئؽ   ؿ ػ  ٓدـٝتؼل٠ُ  ٗٚ ٣لٔئٖ  ٤ُِدي  ٓتضدلٕ  ُ٘ضدٞ  أ ُدٚ  ٧مدالف. كد٬ فُدت  ؽًدـ  

ٓدغ اؼدِ  لً ُل٤لد لً ك٤ٔدل ٣دـٟ  ُ٘دلدْ:  ٗ٘د٢  ؿًدظ فٝؿهدك٤ُٝل  ُزاـ ًٔل رل  ك٢ اؼِ  ُوٍٞو ؿ ٣ت ٝ َُـف 

كدد٢ ٗندد٤ْ ٝؿعددل  ػِدد٠ ٍددلضي  ٤ُ٘ددَ  ُز٤ِٔددي، كتوددؼّ  صددؼ ٛددإ٫   ى ُٜدد٣ٖٞ ُلْدد٬   ٧ردد٬  ٣ندد٤ـ ا٘ددل  ُؼِٔددل  

ٍَ  ػِٔل   َُؼ٤ؼ، ٝهدلٍ ُد٢:  ٣دٖ ىدـس  ٧ُل٤دي ٫ادٖ ػو٤دَ؟ كوِدت: ٛدل  ُل٬ْ ، ًٝلٕ ك٢ ف١ّ   ٛدٞ ؽ . كودلٍ: تؼدل

 ردغ ّٓٞدٞػلتٜل ٗـ رغ ك٤ٚ اؼِ  ُّٔٞٞػل ، ٛل  ٍلضي ًؾ ، ٍٝلضي ًدؾ ، َُدلضل  اؼ٤ٜ٘دل. ٝ عدؾ   ؿ
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 39ٗو٬ً ػٖ ٓضٔؼ ػاؼ َّللا  ُنٔلٕ،  ُٔـرغ  ُنلان، ً  

20
ْٖ هتَ صنٖ  ُا٘ل؟ ك ُولٛـة: ػ ؿ  ُيـٝم، ٓ  َٓ  5ّو، ً 1987، 2ٗو٬ً ػٖ ٓضنٖ ٓضٔؼ، 

*
ُٝد٤ل   ُا٘ل اارلاتٚ ػ٠ِ ٛؾ   ُنإ ٍ اي"ٗؼْ" ٣٘ل٢ ػٖ ٗلنٚ صلظ  ٧ُل٤ي ػ٠ِ ػٌل ٓل ٣ـ٣ؼ، ص٤ج ًلٕ ٖٓ  ُٔلـُٝ  ٕ ٣ز٤ظ ػ٠ِ  ُنإ ٍ اي"ا٠ِ"،صنٖ  

 ُا٘دل  ح٘دل   ٓتضدلٕ  اي"ٗؼْ"؛ ٧ٗٚ ك٢ صلُي  ٩رلاي ال٩حال  ػ٠ِ  ُنإ ٍ  ُٔ٘ل٢ ٗوٍٞ "ا٠ِ"،  ٓدل "ٗؼدْ" كاٜٗدل تل٤دؼ  ُ٘لد٢. ٝ ُٔيدٌِي ٛ٘دل ٤ُندت كد٢ علدأ صندٖ

  ُواٍٞ، ٌُٖٝ ك٢ تٌـ ؿ  ُغلأ ٗلنٚ ػ٘ؼ ًتلاي ٓؾًـ تٚ ؿؿْ  ٗٚ عـ٣ذ ػ ؿ ػِّٞ.

21
 42، ٓـرغ ملان، ً هذكزاث الذعٌة ًالذاعيتصنٖ  ُا٘ل،  



 

   

 

. ٝكدد٢  َُددالس رددل   ٌُخ٤ددـ ٓددٖ  ٧مددئِي صددٍٞ ٛددؾٙ  ُّٔٞددٞػل ، كٌددلٕ ؽُددي  ً ٓنددـٝؿ لً وظت ٓ٘يددـصصتدد٠  مددت٤

".ت٤ن٤ـ ً ٖٓ َّللا تالؿى ٝتؼل٠ُ. ٝ ُـؤ٣ل  َُلُضي ػلرَ ايـٟ  ُٔإٖٓ ٝ ُضٔؼ ث ؿف  ُؼل٤ُٖٔ
22
 

 ُـ اؼي  ٝٛٞ ُْ ٣قٍ ك٢ ،ػٖ ٗلنٚ ، ص٤ج ٣وٍٞ ً َ ٝ ٌُـ ٓل  ػ٠ِ صنٖ  ُا٘ل ٓنتٔـٝٓل ف ٍ ك٤ِ  ُلْلد

الُي٤ظ  ُز٤َِ ]صن٤ٖ٘  ُضَلك٢ ٓإمل  ُلـ٣وي  ُضَلك٤ي[، ؿصٔٚ َّللا،  ٢٘ٗ ؿ ٣دت كد٢  لً ة: "ٝف ػ٢ٗ تؼِوػيـ

[، ك٤ٔدل ٣دـٟ َ  َُدلك٢ كد٢ ٓ٘لهدظ صند٤ٖ٘  ُضَدلك٢ ُٜٔ٘د حـ تٌـ ؿ١ ُِودـ  ة كد٢  ُٜٔ٘دَ ] ٛؾٙ  ٧ح٘ل ، ٝػ٠ِ

ّدلـ اٚ صتد٠  ٗيدن، فٙ ٝ ٜتدق ٣ٝتضدـى، حدْ ف ػ  ٛتدق ٣ لً ّدغٔ  ً ؽٛات ئ٠ُ ٓواـة  ُاِؼ كـ ٣دت هادـ  ُ٘لدْ:  ٢٘ٗ

ٛلددَ  ُلدٍٞ ٝ ُٔ٘ظدـ، ٝ رتٔدغ  ُ٘دلك  كَلؿ  ؿرد٬ً ػل٤ُي  ٓتؼ  ئ٠ُ ػ٘لٕ  ُنٔل  ٝتيٌِت  كغـرت ٓ٘ٚ ٗلؿ

 ّٕ ّ ػ٤ٌِْ،  ػ٤ِٚ ٖٓ ًَ ٌٓلٕ، كَلس ك٤ْٜ اَٞ  ٝ ّش ٓنٔٞع ٝهلٍ ُْٜ:  ٣ٜل  ُ٘لك، ئ ّـِ َّللا هؼ  الس ٌُْ ٓل ُص

 تْ. كلٗاـ٣ت ُٚ ٖٓ ٝمٔ ٛؾ   ُزٔدغ ٍٝدضت كد٢ ٝرٜدٚ: "ًدؾات"، ٝ ُتلدت  ئُد٠  ُ٘دلك ٝهِدت ُٜدْ:كلكؼِٞ  ٓل ىئ

" ٣ٜل  ُ٘لك ٛؾ  ئا٤ِل  ُِؼ٤ٖ ٝهؼ ردل  ٣لتدٌْ٘ ػدٖ ػ٣دٌْ٘ ٣ٝٞمدٞك ٌُدْ كد٬ تَدـٞ  ئُد٠ هُٞدٚ ٫ٝ تندتٔؼٞ  ئُد٠ 

ئُد٤ْٜ ُٝدْ  هداِ ػ٤ِدي، اؼ ٖٓ  ٕ ٗتنلان  ٓلّ ٛدإ٫   ُ٘دلك، كدإ مداوت٢٘ ٝؿرؼدت  "٫ ٬ًٓٚ"، كـْظ ٝهلٍ:

كأٗت ٍلػم". كواِت ىـٓٚ ٝػؼٝ   ٓلٓٚ اأه٠َ مـػت٢. ٝ ٣ٖ عل١ٞ  َُـ٤ـ ٖٓ علدٞٙ  ُزادلؿ، ٝهادَ  ٕ 

  ً  صتزق٢ٗ ا٤نلؿٙ، ٝؿكغ ٣ٔ٘لٙ ٓي٤ـٖٓ ٓـ٣ن ٓؼتـُ ٝتِول٢ٗ ك٢ ٍؼؿٙ، ٝ يؿصٔٚ َّللا  ُي٤ظ ي٣ؼؿ٢ً٘ سٜـ  

، ٝ ٗلِدن  ُيد٤ظ اؼدؼ ؽُدي، كؼدؼُ  ئُد٠ ٠ُ  ٧ػالؿ ٝ عتلد٠ُؼ٤ٖ، كٞ ك٢ ٝرٜٚ:  عنأ ٣ل لً اٜل ئ٠ُ ٛؾ   ُياش ٍلدض

ّٕ   ُ٘لك ٝهِت ُْٜ: "؟ٛؾ   ُِؼ٤ٖ ٣ٌِْْ ػٖ  ٝ ٓـ َّللا " ؿ ٣تْ ٤ًق  
23
 

عت٤لؿ َّللا ُدٚ ٓدٖ اد٤ٖ  ُ٘دلك   ٖةو،  ُت٢ ٣ـ٣ٜٝل ػٖ ٗلنٚ، ػًٌٝٛؾ ، ٣ؼَُ صنٖ  ُا٘ل اٜؾٙ  ُـؤ٣ي ك ٝ  ُ٘ظ

ّٓ  لً ر٤ٔؼ ؾ  كلٗاـ٣ت ُٚ ٖٓ ٝمٔ ٛد" ك٢ هُٞٚ: لً ٖٓ  ٬ُٜى. ٣ٝتْش ؽُي ر٤ِّ  ٣٘وؾٛلي ٖٓ  ٬ٍُْ ٢ٌُٝ ٣غٌِ  ٧

  ُزٔغ ٍٝضت ك٢ ٝرٜٚ: "ًؾات".

 ُؾ١ ٣أت٢ ؽًـٙ اؼدؼ صندٖ  ُا٘دل ػ٘دؼ  ُضدؼ٣ج ػدٖ رٔلػدي  ٩عدٞ ٕ  ُٔند٤ِٖٔ ٛدٞ مد٤ؼ هلدظ   ُـرَ  ُخل٢ٗ

 و.1966 -1906ك

 كد٢ّ ك ١ ٝٛدٞ 1953كد٢ ٝهدت ٓتدأعـ ٓدٖ ػٔدـٙ، ػدلّ  مد٤ؼ هلدظ ئُد٠ رٔلػدي  ٩عدٞ ٕ  ُٔند٤ِٖٔ  ّْْٗ 

ُْ ٣ٌٖ ٣ؼـف ئ٫  ُو٤َِ ػٖ رٔلػي  ٩عٞ ٕ  ي ًٔل ؽًـ ك٢ ًتلاٚ "ُٔلؽ   ػؼ٢ٗٞٓ" ي ؿؿْ  ٗٚ وؿاؼ٤ٖ ٧اؼي ٝلن ُ

 ّ.1949اؼؼ  ؿت٤لٍ صنٖ  ُا٘ل ػلّ  ُٔن٤ِٖٔ، ص٤ج ُْ تاؼ  ٓؼـكتٚ اْٜ ػٖ ًخظ ئ٫ 
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 41 ُٔـرغ ٗلنٚ، ً  

23
 17-16 ُٔـرغ ٗلنٚ، ً ً  



 

   

 

ّْ  كوؼ ُزٔلػي؛لٍظ  ُو٤لػ٣ي أزـػ  ْٗٔلٓٚ ئ٠ُ   ُٔ٘ئ٠ُ  ٍَٝ م٤ؼ هلظ انـػي  ُاـم   ً غلاٚ ػْدٞ ٗت ت

تضـ٣ـ رـ٣ؼة  ٩عٞ ٕ  ُٔن٤ِٖٔ  ُتد٢ ًلٗدت  لً ؿدلمي هنْ ٗيـ  ُؼػٞة، ٝؿ ك  ٣ْ ك٢ ٌٓتظ  ٩ؿىلػ، ًٔل ت٠ُٞ

 َّ ّٕ ٛددؾٙ  ُٔنددإ تٔخددَ ُنددلٕ صددلٍ  ُزٔلػددي ص٤٘ددؾ ى. ؿؿددْ ًدد رٔلػددي  ٩عددٞ ٕ  ُٔندد٤ِٖٔ  ٤ُٝل  ٝ ُٔ٘لٍددظ، ئ٫  

ّٕ  يد ٣٘دل٣ـ 25ٝعلٍي اؼدؼ حدٞؿة  ي  ػَّػت، ٝٓل ف ُت تؼَّػ٢ "كد٢ سد٬ٍ  يد ٝعلٍدي كد٢ ًتلا٤دٚ: كٌدـ مد٤ؼ هلدظ  

٫ ٣ٔخددَ  ُزٔلػددي. ٝٓددٖ ٛددؾ   يدد ٔددل  ُٔزتٔددغ ٣ٝتٜٔددٚ الُزل٤ِٛدديك٤ٜ ـ ُوددـإٓ" ٝ"ٓؼددلُْ كدد٢  ُلـ٣ددن"،  ُِددؾ٣ٖ ٣ٌلّدد

ُِت٤٤ٔدق اد٤ٖ ٓدل  مدٔٞٙ ٓيدـٝع صندٖ  ُا٘دل ٝٓيدـٝع مد٤ؼ ي كلىدِي ٓضلُٝد زٔلػدي ئُد٠ ُٔ٘لِن، ؽٛات ه٤دلػ    ُ

 تَلػ٢ٓ. ٍلٞ  ٓيـٝع م٤ؼ هلظ اأٗٚ  ٗؼق ٢ُتوؼ٢ٓ؛ ا٤٘ٔل ٝ ٚ  ٗلتلص٢اأّٗ   ُا٘ل صنٖهلظ. كٍٞلٞ  ٓيـٝع 

كددـؿْ ئػدد٬ٕ  ٠  ػٗدد٠ ٓزٜددٞػ؛ٓددٖ مددٔل   ُغلددلف  ٩عددٞ ٢ٗ  ُت٘ددلهِ  ُادد٤ِّٖ  ُددؾ١ ٫ تضتددلد ٫ًتيددلكٚ ئُدد

  ُتادـؤ ي ُلتٞس ػ٠ِ ما٤َ  ُٔخدلٍ  ٤ًٞمق  ُوـّل١ٝ ٝػاؼ  ُٔ٘ؼْ  ا٢ ي لػي  ٩عٞ ٕ  ُٔن٤ِٖٖٔ ٖٓ رٔ ٌُخ٤ـ٣

ّٕ  ٓددٖ ٓيددـٝع مدد٤ؼ هلددظ ٛددإ٫   ُٔ٘توددؼ٣ٖ  ٗلنددْٜ  ٝ ٗتوددلػٙ ايددؼٙ، اددؼػٟٞ  ُٞمددل٤ي ٝ ٫ػتددؼ ٍ، ئ٫  ٗ٘ددل ٗزددؼ  

ّٕ  رل٤ِٛدي، ٝؽُدي اودُْٜٞ:٣اـؿٕٝ ُولظ  تٜلٓٚ ُؼّٔٞ  ُ٘دلك ادلٌُلـ، ٍٝٝدلٚ ُِٔزتٔؼدل   ٩مد٤ٓ٬ي اأٜٗدل  ٓدل  ئ

ف هلمد٤ي  ح٘دل  تأ٤ُلدٚ ُٜدؾٙ ئٗٔل ٣ؼدٞػ ئُد٠ ٓدل ػلٗدلٙ مد٤ؼ هلدظ ٓدٖ سدـٝ ،ؽٛظ ئ٤ُٚ م٤ؼ هلظ ٖٓ  كٌلؿ تٌل٤ـ٣ي

 ص٤ج  ُنزٖ ٝ ُتؼؾ٣ظ. ، ٌُتظ

 ٣غتِق ػٖ ٓيـٝع م٤ؼ هلظ، َٛ كؼ٬ً  ٓيـٝع صنٖ  ُا٘ل َٛ كؼ٬ً  ُؾ١ ٣لـس ٗلنٚ  ٥ٕ اوٞة:ٝ ُنإ ٍ  

ٗددؼٓلد كدد٢  ُٔزتٔددغ ػددٖ ٓـ٣ددن هاددٍٞ  ٥عددـ، توددؼ٢ٓ، ٣وددّٞ ػِدد٠  ٫ ُا٘ددل ٛددٞ ٓيددـٝع  ٗلتددلص٢يددـٝع صنددٖ  ٓ

 "٫". ٬:٢ٛف ٓيـٝع م٤ؼ هلظ؟  ٩رلاي ٝ ُؼػٞة الُت٢ ٢ٛ  صنٖ ػ٠ِ ع

 ّٕ ٜٓ٘ذ صنٖ  ُا٘ل ٣وّٞ ػ٠ِ  ُتـ٤٤ـ  ُٔتؼؿد ػٖ ٓـ٣ن  ٬ٍ٩س ًٔل ٣دؼػ٢  ٩عدٞ ٕ  ك٤ِل ٖٓ  َُض٤ش  

 .نٖ  ُا٘ل ٗلنٚ ك٢ ٓؾًـ تٚ ٝؿملدِٚ ُٔنِٕٔٞ. ٝ ُؼ٤َُ ػ٠ِ ؽُي ٛٞ ٓل ؽًـٙ ص

لٕ ؽُددي ًدد"  ُز٤ٔددغ ػٕٝ ت٤٤ٔددق، مددٞ    ُضٌٞٓددي  ٝ  ُٔؼلؿّددي:  ً ٓتٞػددؼ  ً ٜٓددؼػ ٣وددٍٞ صنددٖ  ُا٘ددل المددتؼ٬ 

دد لً ٕ مددِا٤ٓددٞهلٌْ  ٣ٜددل  ٩عددٞ  ّٓ ددٌٛددؾ  ك٤ٔددل ْٓدد٠،   ّٓ ٣ٌددٕٞ ًددؾُي؛  ل كدد٢ ٛددؾٙ  ُغلددٞة  ُزؼ٣ددؼة، كِددٖل  ٤ُددّٞ ٝ 

ٌْ ٣ٝتغؾٝ  تؼل٤ُْ  ٩م٬ّ ػة ئٕ ُْ ٣نتز٤اٞ  ُو، ك٢  ُضٌْ ٝعلؿرٚ، عَٞٓي ىؼ٣ؼة ُؼلً متغلٍٕٔٞ ٛإ٫  ر٤ٔؼ

ًٝتِدي ٓتـ ٍدي ٓتندلٗؼة ٤ٖ ٌُْ كد٢ ٝصدؼة ه٣ٞدي ّْٓ٘ٔ  لً ٚ ٣ٝؼِٕٔٞ ُٚ. ٝم٤ٌٕٞ ٛإ٫  ر٤ٔؼ٣ن٤ـٕٝ ػ٤ِ لً ٜٓ٘لر



 

   

 

ئٕ  رلاٞ  ػ ػ٢ َّللا ٝػِٔدٞ  ٓؼدٚ. ٝص٤٘ئدٍؾ ٣زتٔؼدٕٞ ٫ٝ ٣تلـهدٕٞ، ٣ٝتضدؼحٕٞ ٫ٝ ٣٘تودؼٕٝ؛ كٜدٞ ٓٞهدق ئ٣زدلا٢ 

".ٝ ّش ٫ ٣ؼـف  ُتـػػ، ٫ٝ ٣تٞمٔ ا٤ٖ  ُضظ ٝ ُاـِ. كآل ٫ٝ  ٝئٓل ػؼ  
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ّٝ  لً ، ٓياٜلً ًٔل ٣وٍٞ  ٣ْ ًلُدؾ١ ٍ ٓـة ك٢ ٓزتٔغ رل٢ِٛ ًدلكـ ٗلنٚ ان٤ؼٗل ئاـ ٤ْٛ، ًٝأٗٚ ٣٘يـ  ٩م٬ّ ٧

ـّ ٗلندٚ  ُٞهدت تضؼث ػ٘ٚ م٤ؼ هلدظ، ٝكد٢   ٣ٜدل  ٩عٞ ٕ... ػػدًْٞ ئُد٠ " ػِد٠  ُؼ٘دق  ُٔدلػ١  َُدـ٣ش: لً ّدٓض

  كد٢ مدا٤َ َّللا  ُزٜلػ  ُؼ٢ِٔ اؼؼ  ُؼػٞة  ُو٤ُٞي، ٝ ُزٜلػ اخٖٔ، ٝك٤ٚ تْض٤ل ؛ ٝمد٤ٌٕٞ ٓدٖ ٗتدلدذ رٜدلػًْ ٛدؾ

ٓدٌْ٘ ُِٔؼلًندي  ّدلٜلػ ٝٓدل كدٞم  ٫ّدلٜلػ. ٝ ٕ ٣تؼدـُ  ٧صدـ ؿم٬ّ  ٕ ٣تؼـُ  ُٔٞسلٕٞ ٓدٌْ٘ ٬ُٝ ٩

ٝ ًخـ ٖٓ  ُٔؼلًني، ٝ ٕ ٣ُْؼػ٠  ُٔتـكٕٞ  ُٔتـكٜٕٞ ٌْٓ٘ ئ٠ُ  ُنزٕٞ ٝٓل ٛٞ  ىن ٖٓ  ُندزٕٞ، ُٝتاِدٕٞ كد٢ 

٤ُٝنتؼؼ ُٜل، ٖٝٓ هؼؼ  ادٚ  ُظدـٝف  ٝ ٍدؼات ػ٤ِدٚ  ٓٞ ٌُْ ٝ ٗلنٌْ. كٖٔ ًلٕ ٓؼ٘ل ك٢ ٛؾٙ  ُغلٞة ك٤ِتزٜق 

، ٤ُٝؼع ًت٤ادي    ُزٔلػي، ك٤ِاتؼؼ ػٖ  َُق ه٬٤ًِ ٖٓ  ػْل  ً مٞ    ًلٕ ىؼاي ٖٓ  ُيؼظ  ّ كـػ تٌل٤ُق  ُزٜلػ،

ْٖ ٣َ٘دـٙ، ٫ٝ  هدٍٞ ٌُدْ ئ٫ ًٔدل هدلٍ  د َٓ َّللا تن٤ـ، حْ ك٤ِِو٘ل اؼؼ ؽُي ك٢ ٤ٓؼ ٕ  َُ٘ـ ئٕ ىل  َّللا. ٤َُٝ٘دـٕ َّللا 

ٌْ ه اـ ٤ْٛ ٖٓ هاَ:ئ ل٢ِٗ كَاََِّٗي َؿلٌُٞؿ َؿِص٤ ََ ْٖ َػ َٓ َٝ  ٢ِّ٘ ِٓ  ُ ْٖ تَاَِؼ٢ِ٘ كَاَِّٗٚ َٔ ". كَ
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 ّٔ ّٕ  ٣دؼع ٓزدل٫ً  ل ٣إًؼ، أل ٫ٝٓ   ٓ٘دٚ ه٤دلػ   ٗؼق ُد٢  ُتٌل٤دـ١  ُدؾ١ تتادـمد٤ؼ هلدظ ي اغللادٚ  ٫ ُِيدي،  

ػ٘دؼ صؼ٣خدٚ ػدٖ  ٞ هدٍٞ صندٖ  ُا٘دل ٍدـ صيً ي٤ي، ٛٓل ٛٞ ئ٫ ت٤ِٔؾ ك٢ ٓؼؿمي صنٖ  ُا٘ل  ٩ؿٛلا ٩عٞ ٕ  ٤ُّٞ ي 

ٗظلّ  ُدؼػٞة كد٢ ٛدؾٙ  ُٔـصِدي ٍدٞك٢ اضدت ٓدٖ  ُ٘لص٤دي "  ُٔـصِي  ُخل٤ٗي ٖٓ ٓـ صَ  ُؼػٞة كٓـصِي  ُت٣ٌٖٞو:

 ُـٝص٤ي، ػنٌـ١ اضت ٓدٖ  ُ٘لص٤دي  ُؼ٤ِٔدي؛ ٝىدؼلؿ ٛدلت٤ٖ  ُ٘دلص٤ت٤ٖ ػ دٔدلً ك ٓدـ ٝٓلػديو ٓدٖ ؿ٤دـ تدـػػ ٫ٝ 

".تٔخَ  ٌُتلدظ  ٩عٞ ٤ٗي ٛؾٙ  ُٔـصِي ٖٓ ص٤لة  ُؼػٞةٓـ رؼي، ٫ٝ ىي ٫ٝ صـد، ٝ
26
 

صلًٜٔدل ُ٘لنددٚ ئُد٠ ه٤ددلّ ػُٝدي ح٤ٞهـ ٤ٓدي ًٜ٘ٞت٤ددي، ٣دؼَّػ٢  صندٖ  ُا٘ددل ػ٘دؼ ؽُدي، اددَ ػػدل ٍدـ صيُدْ ٣ودق 

 ًٔددل ًددلٕ  ُضددلٍ كدد٢ صواددي  ُظدد٬ّ ٝ ُـرؼ٤ددي كدد٢  ٝؿٝاددل ك ُؼَددٞؿ ،ث كدد٢  ٧ؿُ  ُؼَددٔي الػتاددلؿٙ سدد٬ً 

 ّٔ ٠ ص٤٘دؾ ى "ادلُضن  ٩ُٜد٢  ُٞمل٠و، ص٤ج ًلٕ  ُضلًْ ٣ؼتاـ ٗلندٚ ع٤ِلدي ث كد٢  ٧ؿُ أوتْد٠ ٓدل ًدلٕ ٣ُند

ْٖ ٣ضٌْ ٣ؼَّػ٢  ٓت٬ًٚ ُٚ. ك٢ سدَ ٛدؾٙ  ُؼُٝدي  ُخ٤ٞهـ ٤ٓدي ٣ٌدٕٞ  ُضٌدْ ُٔوؼّ  َٓ  ك ُِِٔٞى"، ؽُي  ُضن  ُؾ١ ًلٕ 

ٛدٞ  ضٌْ. ٝ ُولٕٗٞ ػ عَ ٛدؾٙ  ُؼُٝديػ عَ ٓاوي اؼ٤ٜ٘ل تؼتاـ ٗلنٜل  ٧هـف ئ٠ُ َّللا، ٖٝٓ حْ تٌٕٞ ٢ٛ  ٠ُٝ٧ الُ

ٜدل ػٕٝ ٓ٘لهيدي  ٝ ٓـ  ُضلًْ ك ٝ  ُِٔيو، ٝٛؾٙ  ٧ٝ ٓـ ٢ٛ ٗلنٜل  ٝ ٓدـ َّللا، ٝالُتدل٢ُ ٣زدظ ػِد٠  ُز٤ٔدغ ٓلػت

                                                           
24
 179، ٓـرغ ملان، ً هذكزاث الذعٌة ًالذاعيتصنٖ  ُا٘ل،  

25
 180-179ٗلنٚ، ً ً  ُٔـرغ  

26
 100"، ٓـرغ ملان، ً رسبلت التعبلينصنٖ  ُا٘ل، " 



 

   

 

٤ٞهـ ٤ٓي ٢ٛ ؿ ك ٜٓ٘لد صنٖ  ُا٘ل ُُٝظ ٓيـٝػٚ، ئؽ ٣وٍٞ ػ٠ِ  ُؼ٣ٖ. كلُؼُٝي  ُؼ٤٘٣ي  ُخ لً ٝئ٫ ًلٕ ؽُي عـٝر

: ُغلٞة  ُٔالىـة ٩ػلػة ػُٝي  ُغ٬كي ٫ اؼ  ٕ تناوٜل علٞ   ك٢ صؼ٣خٚ ػٖ ٝرٞف َٗظ  ٩ٓلّ:
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٫اؼ ٖٓ تؼلٕٝ تلّ، حولك٢ ٝ رتٔلػ٢ ٝ هتَلػ١، ا٤ٖ  ُيؼٞف  ٩م٤ٓ٬ي ًِٜل. ٢ِ٣ ؽُدي تٌد٣ٖٞ  ٧صد٬ف ي 

 ػ.زلٓغ ٝ ُٔإتٔـ   ا٤ٖ ٛؾٙ  ُا٬ٝ ُٔؼلٛؼ   ٝػوؼ  ُٔ

ّْ ي  ؽُي ُِٔن٤ِٖٔ ٗتذ ػ٘ٚ  ٫رتٔلع ػِد٠  ٩ٓدلّ  ُدؾ١  حْ ٢ِ٣ ؽُي ت٣ٌٖٞ ػَاي  ٧ْٓ  ٩م٤ٓ٬ي، صت٠ ئؽ  ت

 .رضاأل، ًهيٌٍ األفئذة، ًظل هللا في ٛٞ ٝ ملي  ُؼوؼ، ٝٓزتٔغ  ُئَ

دٌٝٛؾ  ٫ ٣ؼتـف صنٖ  ُا٘ل اٞرٞػ ٓؼلؿّي، كلُضلًْ ٫ ٣ُنأٍ ػ٘دؼٙ  ّٔ ل ٣لؼدَ، ٧ٗدٚ سدَ َّللا كد٢  ٧ؿُ. ػ

ؽًدـ  ًٔدل ٩م٬ّ. كيؼلؿ ٛدؾٙ  ُزٔلػدي ي كٖٔ ٤ُل ٓغ رٔلػي  ٩عٞ ٕ  ُٔن٤ِٖٔ كٜٞ ػؼٝٛل، ٝالُتل٢ُ كٜٞ ػؼٝ 

ئٓدل ٫ٝ  ٝئٓدل ػدؼ  ". ُٝودؼ ػاَّدـ صندٖ  ُا٘دل ػدٖ ٓٞهلدٚ ٛدؾ  ٓدٖ  ُٔؼلؿّدي ٍدـ صيً صنٖ  ُا٘ل ك٢ ٓؾًـ تٚ ي "

ّْ ٓظلٛـ ى٤ٌِي ٝىإ ف  َُٔـ٣ي ئ٫ ك٢ ٫ ع٬ف ا٤ٖ  ٧صق" اوُٞٚ:  ٩عٞ ٕ  ُٔنِٕٔٞ،  ُٜل ٕٝ ىغ٤َي ٫ ٣ٜت

ٝٛد٢ ٤ٓدـ ث  يٗظدـة ٝ صدؼة، ٣ٝـكؼدٕٞ ػػدٞتْٜ  لً ٔنِٕٔٞ[ ٣٘ظدـٕٝ ئُد٠  ٧صدق ف ر٤ٔؼد ٩عٞ ٕ  ُُٜٝؾ  كْٜ ]

ؿردلٍ  كٞم ٛؾ   ُٔنتٟٞ  ُضقاد٢ ًِدٚ، ٣ٝٞرٜٜٞٗدل ٝ ّدضي ٓندت٤٘ـة ئُد٠ ًدَي ؿمٍٞ َّللا ٠ٍِ َّللا ػ٤ِٚ ٝمِْ 

ٕٝ  ٕ ُٞ  ػؿى صْـ تْٜ ٛدؾٙ  ُضو٤ودي ٝهدؼَّؿٝ  ٛدؾٙ  ُظدـٝف  ُؼه٤ودي، ٝٗقُدٞ   ػ  َٞ ٛؾٙ  ٧صق ف ػ٠ِ  ُنٞ  ، ٣ٝ

ػ٠ِ صٌْ  ٤ُ٘ٓٞي  َُض٤ضي، كتٞصؼ  ًِٔتْٜ، ٝ رتٔؼٞ  ػ٠ِ ٜٓ٘لد ٝ صؼ تَِش ادٚ  ٧صدٞ ٍ ٝتتضودن  ٥ٓدلٍ، 

".٤ُٝل  ٓلْٜٓ ئ٫ ٜٓ٘لد  ٩عٞ ٕ  ُٔن٤ِٖٔ
28
  

ٓلّ  ُٔؼلؿّي ئ٫  ُن٤ـ ك٢ ٓـ٣دن  ٩عدٞ ٕ  ُٔند٤ِٖٔ، ٝ ٫رتٔدلع ػِد٠ ٜٓ٘دلرْٜ، ٝ ٫ُتلدلف ئؽٕ، ك٤ِل  

 ػ٠ِ صؼ تؼا٤ـ صنٖ  ُا٘ل، ٝئ٫ كلُؼؼ  .ي ٠ٍِ َّللا ػ٤ِٚ ٝمِْ ي صٍٞ ػػٞتْٜ  ُت٢ تٔخَ ٤ٓـ ث ؿمٍٞ َّللا 

ٛدٞ ٝرٔلػتدٚ. ٝٓدٖ ٛدؾ  ي ٌٝٛؾ ، ٣ؼَّػ٢ صنٖ  ُا٘ل  ٓدت٬ى  ُضو٤ودي  ُٔلِودي، ٝ ٗدٚ ٝؿ٣دج  ُدؼػٞة  ُٔضٔؼ٣ّد

  ئُد٠  ُٔ٘لِن، ًلَـّ م٤ؼ هلظ  ُٔزتٔؼدل   ٩مد٤ٓ٬ي كد٢ ػَدـٙ، تِدي  ُٔزتٔؼدل   ُتد٢ ٓدلٍ اٜدل  ٧ٓدؼ كلؿتدؼّ 

، تِدي  ُزل٤ِٛدي  ُتد٢ تتٔخدَ ػ٘دؼ مد٤ؼ هلدظ كد٢ ي ٠ٍِ َّللا ػ٤ِي ٝمدِْي  ُزل٤ِٛي اؼؼ  ٕ  عـرْٜ ٜٓ٘ل ؿمٍٞ َّللا 

ؼتٚ ٝصؼٙ ئ٠ُ صل٤ًٔي  ُايـ ٝىـ دؼْٜ ٝه٤ْٜٔ ٝتول٤ُؼْٛ. ٣وٍٞ م٤ؼ عـٝد  ُ٘لك ٖٓ مِللٕ َّللا ٝصل٤ًٔتٚ ٝىـ٣

دد" هلدظ: ّٓ  يي". كلُايددـ٣ي ٫ تنددتٔغ  ٩مدد٬ّ ٫ ٣ِٔددي  ٕ ٣ددإػ١ ػٝؿٙ ئ٫  ٕ ٣تٔخددَ كدد٢ ٓزتٔددغ،  ١ ٣تٔخددَ كدد٢ " 

ـّ  يٝاغلٍددي كدد٢ ٛددؾ   ُقٓددلٕ  ددئُدد٠ ػو٤ددؼة ٓزدد ّٓ ي ػة، ٫ تددـٟ َٓددؼ هٜل  ُددٞ هؼ٢ كدد٢ ص٤ددلة ٓيددٜٞػة. ٝٝرددٞػ  ٧
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 147"، ك٢: ٓضٔؼ اؼ٣غ كتوؼ٣ْ ٝتضـ٣ـو، ٓزٔٞػي ؿملدَ  ٩ٓلّ  ُي٤ٜؼ صنٖ  ُا٘ل، ً رسبلت الوؤتوز الخبهسصنٖ  ُا٘ل، " 

28
 191 ٩ٓلّ  ُي٤ٜؼ صنٖ  ُا٘ل، ٓـرغ ملان ً  صنٖ  ُا٘ل، "ؿملُي  ُٔإتٔـ  ُنلػك"، ك٢: ٓضٔؼ اؼ٣غ كتوؼ٣ْ ٝتضـ٣ـو، ٓزٔٞػي ؿملدَ 



 

   

 

د ٩ ّٓ ٕ ٣ؼد٤و ك٤ٜدل  ٩مد٬ّ، ٤ُٝندت " ًدللً ي  ُٔندِٔي ٤ُندت " ؿّدم٤ٓ٬ي ٣ؼتاـ هؼ  ٗولغ ٓ٘دؾ هدـٕٝ ًخ٤دـة. كل٧

دلً "هٞٓ ّٓ ٖ ي  ُٔندِٔي رٔلػدي ٓد" ًلٕ  رؼ ػْٛ ك٢ ػَـ ٖٓ ػَٞؿ  ُتلؿ٣ظ ٣ؼ٤يٕٞ الُ٘ظدلّ  ٩مد٢ٓ٬. ئٗٔدل  ٧

ْ ًِٜدل ٓدٖ  ُٔدٜ٘ذ  ٩مد٢ٓ٬. ٝٛدؾٙ ٝٓدٞ ف٣ٜ٘  ُايـ ت٘اخن ص٤دلتْٜ، ٝتَدٞؿ تْٜ ٝ ّٝدلػْٜ ٝ ٗظٔدتْٜ ٝهد٤ْٜٔ

 ّٓ ".لً ـ٣ؼي َّللا ٖٓ كٞم سٜـ  ٧ؿُ ر٤ٔؼي اٜؾٙ  ُٔٞ ٍلل  هؼ  ٗولغ ٝرٞػٛل ٓ٘ؾ  ٗوللع  ُضٌْ اي ٧
29
  

". ُٔزتٔدغ  ُزدل٢ِٛ ٛدٞ ًدَ ٓزتٔدغ ؿ٤دـ ٓندِْ" ٣ُؼِّـف مد٤ؼ هلدظ  ُٔزتٔدغ  ُزدل٢ِٛ هدلد٬ً:
30
حدْ ٣ٞ ٍدَ  

 ٤ُّٞ ك٢ ٝاٜؾ   ُتؼـ٣ق  ُّٔٞٞػ٢ تؼعَ ك٢ ئٓلؿ " ُٔزتٔغ  ُزل٢ِٛ" ر٤ٔغ  ُٔزتٔؼل   ُولدٔي " :٬ًٓٚ هلد٬ً 

". ٧ؿُ كؼ٬ً 
31
 ُٔزتٔؼل   ُٞح٤٘ي  ُت٢ ٓل تق ٍ ٝػ م٤ؼ هلظ ٛؾٙ  ُٔزتٔؼل  ك٢:  ُٔزتٔؼل   ُي٤ٞػ٤ي، ٣ٝضؼّ  

 ُٔزتٔؼدل   ُتد٢ تدقػْ   ً ٤ٗي، ٝ ع٤دـٔؼدل   ٤ُٜٞػ٣دي ٝ َُ٘دـ هلدٔي ك٢  ُٜ٘ؼ ٝ ٤ُلادلٕ ٝ ُلِاد٤ٖ ٝ كـ٣و٤دي، ٝ ُٔزت

  ً "ٝ ع٤دـ  ُٔزتٔؼدل   ُٔندِٔي  ُٔؼلٍدـة، ص٤دج ٣ودٍٞ ٍدـ صي:هلدظ ُ٘لنٜل  ٜٗل "ٓنِٔي". ٌٝٛدؾ  ٣ُدؼِعَ مد٤ؼ 

.٣ؼعَ ك٢ ئٓلؿ  ُٔزتٔغ  ُزل٢ِٛ تِي  ُٔزتٔؼل   ُت٢ تقػْ ُ٘لنٜل  ٜٗل "ٓنِٔي"
32
 

ْٖ  ِٓدن ػِد٤ْٜ " ُٔغَِد٤ٖ ٓدٖ  ٍدضلف  ُدؼػٞة  ظ اٍْٞ  ُٔزتٔغ الُزل٤ِٛي، ادَُْ ٣ٌتِق م٤ؼ هل د َٓ ػػدل 

 ٕ  ُدْ ٣ٌدٖ اُدؼٌ " و ئ٠ُ  ُتغٌِ ٖٓ ٛؾ   ُٔزتٔغ  ُزل٢ِٛ، ٝؽُي اوُٞدٚ:لً ٤ٓي" كْٝٛ  ٩عٞ ٕ  ُٔنِٕٔٞ ٓاؼ ٩م٬

 ٕ ٣٘يدأ  ُدْ ٣ٌدٖ اُدؼٌ  صـًد٢ ٓ٘دؾ  ُِضظدي  ٧ُٝد٠.تتٔخَ  ُولػؼة  ُ٘ظـ٣ي ُ٪م٬ّ ك ١  ُؼو٤ؼةو ك٢ تزٔدغ ػْد١ٞ 

١ْٞ صـ٢ً آعـ ؿ٤ـ  ُتزٔغ  ُزل٢ِٛ، ٓ٘لََ ٝٓنتوَ ػٖ  ُتزٔغ  ُؼ١ْٞ  ُضـًد٢  ُزدل٢ِٛ  ُدؾ١ تزٔغ ػ

ؼ٣دؼة  ُٔتٔخِدي كد٢ ؿمدٍٞ َّللا ي ٍد٠ِ َّللا ٣نتٜؼف  ٩م٬ّ ئُـل ٙ، ٝ ٕ ٣ٌٕٞ ٓضٞؿ  ُتزٔغ  ُزؼ٣دؼ ٛدٞ  ُو٤دلػة  ُز

ْٖ اؼؼٙ ك٢ ًَ ه٤لػة ئم٤ٓ٬ي تنتٜؼف ؿػّ ػ٤ِٚ ٝمِْ ي  َٓ َّللا ٝصؼٙ ٝؿاٞا٤تٚ ٝهٞ ٓتٚ ٝصل٤ًٔتٚ   ُ٘لك ئ٠ُ  ٤ُٛٞي ٝ

 ّٕ ْٖ ٣يدٜؼ  ٕ ٫ ئُدٚ ئ٫ َّللا ٝ  د َٓ  ٙ ٓدٖ  ُتزٔدغ  ُضـًد٢  ٫ٝٓضٔدؼ ً ؿمدٍٞ َّللا ٝمِللٗٚ ٝىـ٣ؼتٚ، ٝ ٕ ٣غِغ ًدَ 

ك٢  ١ ٍٞؿة ًلٗت، مٞ   ًلٗت ك٢ ٍٞؿة ه٤دلػة  ي ٖٝٓ ه٤لػة ؽُي  ُتزٔغ ُزل٢ِٛ ي  ١  ُتزٔغ  ُؾ١ رل  ٓ٘ٚ ي 

ْٖ ئُد٤ْٜ،  ٝ كد٢ ٍدٞؿة ه٤دلػة م٤لمد٤ي ٝ رتٔلػ٤دي ٝ هتَدلػ٣ي ػ٤٘٣ي ٓدٖ  ٌُٜ٘دي ٝ د َٓ  ُندؼٗي ٝ ُندضـة ٝ ُؼدـ ك٤ٖ ٝ

".م٢ٓ٬  ُزؼ٣ؼ، ٝك٢ ه٤لػتٚ  ُٔنِٔيٝ ٕ ٣ضَـ ٫ٝ ٙ ك٢  ُتزٔغ  ُؼ١ْٞ  ُضـ٢ً  ٩ ي ًلُت٢ ًلٗت ُوـ٣و
33
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 98 ُٔـرغ ٗلنٚ، ً  

31
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33
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ْٖ  ِٓددن ػِدد٤ْٜ مدد٤ؼ " ُٔغَِدد٤ٖ ٓددٖ  ٍددضلف  دد َٓ  ُددؼػٞة ٌٝٛددؾ ، كددؼ عَ  ُٔزتٔددغ  ُزددل٢ِٛ مددٞف ٣ظٜددـ 

٢  ١  ٩مد٤ٓ٬ي"  ٝ " ُزٔلػدي  ُٔندِٔي"، تِدي  ُزٔلػددي  ُتد٢ عَِدت ّدٔلدـ  كـ ػٛددل ٓدٖ  ُؼاٞػ٣دي ُـ٤دـ َّللا كدد

ٛد٢  ُتد٢ ٣٘يدأ ٜٓ٘دل  ُٔزتٔدغ  ُٔندِْ، "  ٝ ػادلػةً  ٝ ىدـ٣ؼيً. ٝٛدؾٙ  ُزٔلػدي  ً ٍٞؿة ٖٓ ٍٞؿٛل، مدٞ    ػتودلػ

ْٖ ٣ـ٣ؼ  ٕ ٣ؼ٤و ك٢ ٛؾ   ُٔزتٔغ اؼو٤ؼتٚ ٝ َٓ ".ػالػتٚ ٝىـ٣ؼتٚ  ُت٢ تتٔخَ ك٤ٜل  ُؼاٞػ٣ي ث ٝصدؼ٣ْْٝٙ٘ ئ٤ُٜل 
34
 

ّْ  لً ئؽٕ، ٝكو ٬٤ٓػ رؼ٣ؼ ُٔزتٔغ رؼ٣ؼ، ٓيتن  ُن٤ؼ هلظ، كؼ عَ  ُٔزتٔغ  ُزل٢ِٛ ك ُؾ١ ٣قػْ  ٗٚ ٓنِْو مٞف ٣ت

 ٢ٛ ٓا٤ؼي  ُؼ٬هي ا٤ٖ  ُٔزتٔؼ٤ٖ؟وؼ٣ْ. ٝ ُنإ ٍ  ٥ٕ: ٓل ٖٓ  ُٔزتٔغ  ُزل٢ِٛ  ُ

كلُٔزتٔغ  ُزؼ٣ؼ مٞف تٌٕٞ ُٚ ه٤لػ تدٚ  ؛ا٤ٖ  ُٔزتٔؼ٤ٖ ػ٬هي ٍؼ ّ ٫ ٝدلّ ى٢  ٓا٤ؼ٢  ٕ تٌٕٞ  ُؼ٬هي

 ُؼ٤٘٣ي ٝ ُن٤لم٤ي ٝ ٫رتٔلػ٤ي، اَ ٝ ٫هتَلػ٣ي،  ُت٢ تغتِق ػٖ  ُٔزتٔغ  ُزل٢ِٛ  ُوؼ٣ْ. ٝٛؾ  ٓل  ًؼ ػ٤ِٚ م٤ؼ 

زؼ٣ؼ ٝهدؼ ٫ ٣ْ٘دْ، ًٔدل هؼ ٣ْْ٘  ُٔزتٔغ  ُزل٢ِٛ  ُوؼ٣ْ اٌلِٓٚ ئ٠ُ  ُٔزتٔغ  ٩م٢ٓ٬  ُ" هلظ ٍـ صي اوُٞٚ:

ي هدؼ ردـ  ادإٔ ٣يدٖ  ُٔزتٔدغ  ُزدل٢ِٛ صـادلً ٫  ٗٚ هؼ ٣ٜلػٕ  ُٔزتٔغ  ُٔنِْ  ُزؼ٣ؼ  ٝ ٣ضلؿاٚ. ٝئٕ ًلٗدت  ُندّ٘ 

 ٝ ػِد٠ ٛدؾ   ُٔزتٔدغ  يٞدٚ ي ٝٛٞ  كدـ ػ  ٝ ٓزٔٞػدل  يٛٞ ػة ك٤ٜل، مٞ   ػ٠ِ ٬ٓدغ ٛؾ   ُٔزتٔغ ك٢ ٓـصِي ٗ

".ٗلنٚ اؼؼ ه٤لٓٚ كؼ٬ً 
35

 

ّٕ " ك٢ ئٓلؿ  ٫متؼؼ ػ ُٜؾٙ  ُضدـف: لً  ٣ًْٔل ٣وٍٞ   ُٔزتٔدغ  ُٔندِْ  ُزؼ٣دؼ ٫ ٣٘يدأ، ٫ٝ ٣تودـؿ  ٝٓا٤ؼد٢  

ٝرٞػٙ ئ٫ ئؽ  اِؾ ػؿري ٖٓ  ُوٞة ٣ٞ رٚ اٜل ّـٔ  ُٔزتٔغ  ُزل٢ِٛ  ُوؼ٣ْ، هٞة  ٫ػتولػ ٝ ُتَٞؿ، ٝهدٞة  ُُغِدن 

 ُتدد٢ ٣ٞ رددٚ اٜددل ّددـٔ  ُٔزتٔددغ  ُزددل٢ِٛ  ٝ ُا٘ددل   ُ٘لندد٢، ٝهددٞة  ُت٘ظدد٤ْ ٝ ُا٘ددل   ُزٔددلػ٢، ٝمددلدـ  ٗددٞ ع  ُوددٞة

".٣ٝتـِظ ػ٤ِٚ،  ٝ ػ٠ِ  ٧هَ ٣َٔؼ ُٚ
36
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 98-97ً   ُٔـرغ ٗلنٚ، ً 



 

   

 

 ٢ِ٣: ٓٔل مان ٣ٌٖٔ  ٕ ٗنتغٌِ ٓل

ّٕ ي  ٗؼق ٤ُدي، ٝ ُؼ٘دق  ُدؾ١  ُغللف  ٩عٞ ٢ٗ ٣تندْ ال٫ ئؽ  ًلٕ  ُغللف  ُنِل٢ ٣تنْ الُزٔٞػ ٝ ُـرؼ٤ي، كا

 ي.٣ََ ئ٠ُ صؼ  ُؼ٣ّٞٓ 

صندٖ  ُا٘دل ٝعلدلف مد٤ؼ هلدظ، ٝ ١ ٓضلُٝدي ُِت٤٤ٔدق ا٤ٜ٘ٔدل ٛد٢ كِـ٣دي،  ٤ُل ٛ٘لى  ١ كلؿم ا٤ٖ عللفي 

 ّٕ ؽُدي ٛدٞ  ُندا٤َ   ُــُ ٜٓ٘ل ت٤َِْ  ُ٘لك ُِؼعٍٞ ك٢  ُزٔلػي،  ٝ ػ٠ِ  ٧هَ  ُتللكْٜ صُٜٞل، ػِد٠  ػتادلؿ  

  ُٞص٤ؼ ُِضللس ػ٠ِ ٝرٞػ  ُزٔلػي.

ٝ ػاددل :  ُيدد٤ظ  ُيددؼـ ١ٝ، ػ.  ٓنددت٘وغ تٌل٤ددـ  ٧ىددغلً كٓددٖ ٓلٌددـ٣ٖئؽ  ًلٗددت  ُنددِل٤ي هددؼ ٝهؼددت كدد٢  -

 ّٕ رٔلػددي  ٩عددٞ ٕ هددؼ ٝهؼددت كدد٢ ٓنددت٘وغ  ًاددـ ٝ ايددغ،  ٫ ٝٛددٞ تٌل٤ددـ  َٓددلل٠ ٓضٔددٞػ، ٗز٤ددظ ٓضلددٞسو، كددا

  ُٔزتٔؼل   ُٔؼلٍـة هلٓايً، أل ك٢ ؽُي  ُٔزتٔؼل   ٩م٤ٓ٬ي  ُٔؼلٍـة.

 ٧ملك  يهلظ  ٩ؿٛلا٤ي ٖٓ ع٬ٍ ػـّ٘ل ٧كٌلؿ صنٖ  ُا٘ل ٝم٤ؼ  ًٔل ىلٛؼٗل ي٣ٔخَ  ُغللف  ٩عٞ ٢ٗ ي 

، ٝ ُزٔلػددي  ٩ؿٛلا٤ددي، مددٞ    ُٔض٤ِددي ٜٓ٘ددل  ٝ  ُؼ٤ُٝددي، ًت٘ظدد٤ْ  ُزٜددلػ ُددؾ١ ت٘لِددن ٓ٘ددٚ  علددـ  ُت٘ظ٤ٔددل  

 ّٕ تلؿ٣ظ سٜٞؿ ٛؾٙ  ُت٘ظ٤ٔل  ٫صن ُتلؿ٣ظ سٜٞؿ رٔلػي  ٩عٞ ٕ   ٩م٤ٓ٬ي، ٝت٘ظ٤ْ  ُولػؼة. ٝٓٔل ٣إًؼ ؽُي  

 ّو.1928 ُٔن٤ِٖٔ ك

٣٘دل٣ـ، ٝردؼٝ   25ؿة ٜل رٔلػي ػػ٣ٞي ٝػظ٤ي، ٝػ٘ؼٓل  ؿدـ   ُن٤لمدي  تالػٜدل اؼدؼ حدٞ ُنِل٤ي تؼتاـ ٗلني 

 يك٢ ًتلالتْٜ ٝعلاْٜ  يٝ ُضـد.  ُٔؼلٗلة اناظ ػؼّ  ُغاـة  ٌُلك٤ي، ٝ ُضـد اناظ تأ٤ًؼْٛ ػ دٔلً  اؼِ  ُٔؼلٗلة

 ّٕ    ّٕ دد تاددلع  ُنددِل٤ي ٓدد٬ف آعددـة ٤ُٝنددٞ  ٓدد٬ف مددِل  ُن٤لمددي تُؼلددَ  ُؼٔددَ  ُددؼػ١ٞ، ٝ  ّٓ ل رٔلػددي ي  ٝ ػ٤ٗددل.  

ـّ   ً ُٜل، ٛدؼكٜل  ٧مد٠ٔ ٛدٞ  ٍُٞدٍٞ ئُد٠ كيو ك٢  ٧ملك، تتغؾ  ُؼػٞة متلؿ ٩عٞ ٕ، كاٜٗل رٔلػي م٤لم٤ي كٓتل

 .كصت٠ ُٞ ًلٕ ػ٠ِ صنلف  ُٖٞٓو  ى٢ ُضٌْ اأ١ ٓـ٣وي ًلٗت كصت٠ ُٞ ػٖ ٓـ٣ن  ُؼّو  ٝ ػ٠ِ صنلف  ١ 

 ٬ُفٓي ُِٔٔلؿمي  ُن٤لم٤ي، ٌُٝدْٜ٘ ٣لتودؼٕٝ  ٣ْدلً  ٩عد٬ً  ُنِل٤ٕٞ ٝ ٩عٞ ٕ ٫ ٣لتوؼٕٝ كؤ  ُغاـة ي 

 ٝ ُؼِْ  ٬ُف٤ٖٓ ُِؼػٞة  ٩م٤ٓ٬ي.



 

   

 

اـ ٤ْٛ ٍلػم،  ُٔزِؼ  ٧ٍٝ،  ُزق  ن ػ.  ُن٤ؼ ٓضٔؼ  ُن٤ؼ، ٝػ. م٤ؼ ئتضو٤ ،تعبرض العقل ًالنقل اٖ ت٤ٔ٤ي،  صٔؼ، ػؿ   -

 .و2006ك ُولٛـة: ػ ؿ  ُضؼ٣ج،   ٧ٍٝ

 ّو.2012، 1ك ٣ٌُٞت: ٌٓتاي آكلم، ٓ ،هذكزاث الذعٌة ًالذاعيت ُا٘ل، صنٖ،  -

 ، تضو٤ن ٓضٔؼ كـ٣ؼ،  ُزق   ٧ٍٝ ك ُولٛـة:  ٌُٔتاي  ُتٞك٤و٤ي، اؼٕٝ تلؿ٣ظو.الولل ًالنحل ُيٜـمتل٢ٗ، ٓضٔؼ اٖ ػاؼ  ٌُـ٣ْ،  -

 ّو، ك1978:٢، 1كػ ؿ  ٫ػتَلّ، ٓ ،البنب..الزجل ًالفكزةحسن  ُنٔلٕ، ٓضٔؼ ػاؼ َّللا،  -

http://www.4shared.com/office/Z97AHYuS/_____.htm (December 25, 2014)  

 ّو.1998ك ُولٛـة: ْٜٗي َٓـ ُِلالػي ٝ ُ٘يـ،  ،التفكيز فزيضت إسالهيت ُؼولػ، ػالك ٓضٔٞػ،  -

 ّو، ك1969:٢، 10، كا٤ـٝ : ػ ؿ  ٌُتلف  ُؼـا٢، ٓ فجز اإلسالم صٔؼ،   ٤ٖٓ، -

http://www.4shared.com/office/7fdzhxDJ/__-__.htm (December 20, 2014) 

 ّو.2011، 1ك ُولٛـة: ػ ؿ  ُتٞف٣غ ٝ ُ٘يـ، ٓ، رسبئل اإلهبم الشييذ حسن البنب هجوٌعتكتوؼ٣ْ ٝتضـ٣ـو،  ٣غ، ٓضٔؼاؼ -

 ي، تضو٤ن ٝػؿ مي ػ. ٓضٔؼ ػٔلؿٙ ك ُولٛـة: ٓزٔغ  ُاضٞث  ٩م٤ٓ٬ي ضاللت فصل الذين عن السيبستصن٤ٖ، ٓضٔؼ  ُغْـ،  -

 ّو.2014ٛي/1435ٛؼ٣ي ٓزِي  ٧فٛـ، ػؼػ ؿا٤غ  ٧ٍٝ 

 ّو.2008، 1ك ُولٛـة، ػ ؿ ؿؤ٣ي، ٓ،  ُلََ  ٧ٍٝ نقذ الفقيبء لعلن الكالمملُْ،  صٔؼ ٓضٔؼ،  -

 و.1998: ػ ؿ هال  ُِلاغ ٝ ُ٘يـ، ، تضو٤ن ٝػؿ مي ػ. ػلٓق  ُؼـ ه٢ ك ُولٛـةاإلسالم دين العلن ًالوذنيتػاؼٙ، ٓضٔؼ،  -

 ّو.1987، 11ك ُولٛـة: ػ ؿ  ُيـٝم، ٓ ،هعبلن في الطزيقم٤ؼ،  لظ،ه -

 .ّو1987، 2ك ُولٛـة: ػ ؿ  ُيـٝم، ٓ ،َهْن قتل حسن البنب؟ٓضٔؼ، ٓضنٖ،  -

 :لكترونيةالمواقع اإل

- https://www.youtube.com/watch?v=DnwWmqMNRfc (January 2, 2104) 

- http://www.youtube.com/watch?v=CHHxSJmyPVo (January 2, 2014) 

- https://www.youtube.com/watch?v=k-v6zPnwuh0 (January 2, 2014) 

 

 



 

   

 

 

96501

66797572221150

66797572222272  

info@mominoun.com 

www.mominoun.com 

Mominoun @ Mominoun_sm MominounWithoutBorders 

mailto:info@mominoun.com
http://www.mominoun.com/
http://www.youtube.com/user/Mominoun
http://www.twitter.com/Mominoun_sm
http://www.facebook.com/MominounWithoutBorders

