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تٍخلٞللوتيىغنللٜتيىلل٘ياؼٜتاللاتصياللوتيىْـلل٘ؽتيىَزٗٝللتتاللاتالل   ات ىيخَ رللوتٗيىخلل٘يسٛتٍللغتٍلل تَٝنللِتحظللَٞخٔتتٝظللوم

ٝخ٘يسٙتٍغتٗياغتٍغخَو،تيّط ا اتٍِتٗيالغتٝنلُ٘تٍضل هتت  ى٘ياغتيىََنِتػيٚتأط صتيعخَ ىٜ،تاذتّقزأتٍخْ اتعن ئٞ ات

للٌتالل ىؾتىللزإٙتيىؼقللوتٗحقفٝزيحللٔغت َٞلل تٝؼللخاوتيىغنللٜتيىلل تٗياؼللٜت للٜتيىْـلل٘ؽتيىَزٗٝمللتتػيللٚتأطلل صت ت حغنم

ل تٝللغتيىَخيقلٜتأٍل ًت ْٞلتت ت َم ٘م ثتٗيوؿل٘يثتيىظلزصٝتتاىلٚتػلـلٞ ثت تٗياؼٞلت،تٍ يعخَ ىٜ،تعٞذتحظلْفتيىخغل

تي  ياتػيٚتي طخَزيرت ٜتحخبلغتأعلفيدتيعخَ ىٞتتحؼفم ّخب ٓت ٜتمزٍٞزتٍِتيىَف صآثتيىؼضٞبتتٗيىازٝبتتيىخٜتحضؼئتٍـزم

تيىغنٜتٍْذتيىبفيٝت،تٗعخٚتيىْٖ ٝت.

تيىظٞزةتّ٘عتأص ٜتافٌٝتػْٜت خفِٗٝتيىخ٘يرٝختٍِتيىْ عٞتتيىَْطقٞتتٗيىخظيظوتيىشٍْٜ،ت ِم ت  ُم ٗػيٚتيىزغٌتٍِتأ

هىا٘ بُتيىَ صةتيىغن ئٞتت ٜتطٞزةترأصتي
1
ت(enigmes)حْبْٜتػيٚتػفةتٍق مغتطزصٝت،تَٝنِتيىْظزتاىٖٞ تمؤىا ستت

حَْظتيىظزصتػَزياتم٘ٝ ا،تٝؼفتيّخب ٓتيىَخيقٜتاىٚتعفتٝقفت ٞٔت ِٞتيىغقٞقلتتٗيىلٞل ه،تٗميَل تحَلفصثتٍقل مغتيىظلزصت

ٍؼخزمتت لِٞتي خؼفثتيىغقٞقت،تٗظوتػْـزتيىخؼ٘ٝقتٝؼخاوتمبٗيىٞتتىٌتحظخطغتيىظزصٝ ثتكبطٖ ،تىنُ٘تيىظ ٕزةت

تػفةتٍَ رط ثتحزمِتاىٚتيىظزصغت  ىظزصتٝغٞ ت ؤىا سٓتَٗٝ٘ثت ظٖ٘رتيىغقٞقت.

ٗ ٜتطٞزةتريصتيىا٘هتعنٜتطزصٛترزٛتٝؼفتيّخب ٓتيىَخيقٜ،تٗذىلتىَ ت ٞٔتٍِتأعفيدتَٝخلشست ٖٞل تيىؼضل ئبٜت

دتيىْبل٘ٛتيىلذٛتٝؼلٖفتٗيىازيئبٜت  ى٘ياؼٜتيىَظخَفتٍِتيىذيمزةتيىؼلؼبٞتتيسطل ٍٞت،تطلَٞ تٍل تحؼيلقتٍْٖل ت ل ىَ٘رٗ

ىفٗرتيىزط٘هتيىنزٌٝت ٜتٍغ ر خٔتىي٘رْٞتتاـفتحزطٞختاٌٞتاط ٍٞتتحفػ٘تاىٚتيسَٝ ُت  هللتٗ ٘عفيّٞخٔ،تّٗبذتيىظيٌت

لفتريصتيىال٘هتَّ٘ذصل اتىينفلزتٗيىطاٞل ُتٗي ػخلفي ،تٕٗل٘تٍل ت ٗيىض٘رتٗيىفػ٘ةتاىلٚتيىَظل ٗيةتٗيىخظل ٍظ،ت َٞل تصظم

تيسَٝ ُتٗيى٘رْٞت.تٝلؼْ تأٍ ًتطٞزةتصظمفثتؿزيػ ات ِٞ

1

ٕ٘تٍفخ طتيىظٞزة،ت بّٔتٕ٘تيىؼْـزتيىزئٞضت ٜتح٘صٞلٔتيىظلزصتٗيىلخغنٌتت"سيزج راس انغىل"ٍ صيًتيىؼْ٘يُتت

ت ُم  ٞٔ،تٍِٗترَتتٝفزفتّفظٔت ِٞتيىَق مغتيىظزصٝتتىٞخغنٌت ٜتعضَٖ .تٗعخٚتّخَنِتٍِتيطخض  تٕذٓتيىَق مغ،ت ب

)ّظللبتتىف صَٝٞللزت للزٗ تؿلل عوتٍ٘ر ٘ى٘صٞلل تيىلزي للتلتٝبقللٚتيىظللبٞوتيىللذٛتٝظللؼفْ ت للٜتح٘سٝللغتتيىَللْٖشتيىبزٗ للٜ

تيىَق مغتيىظزصٝتتػبزتٗظ ئف،تَٝنِتػفٕ تاَٞ اتر  ختت ٜتيىَخِتيىغن ئٜتىيظٞزة.

                                                           
1
  خ٘طتيىَِٞتيىَؼزٗفت زيصتيىا٘ه...تمبغتػيٚتّفقتتيىْض حٜتيىَغَفٛ،تؿ عوتٍطبؼتتٍٗنخبتتيىْ٘ر،ت فُٗتٍئىف،ت فُٗتح رٝخ.تمخ   ا



 

  

"ريصتيىا٘هت"تػْ٘يُتيىظٞزةتيىؼؼبٞتتيىْب٘ٝت،تٍقطغتطزصٛتٝظخقبئتيىَخيقٜتميالشتٍلِتأىال ستيىظلزص،تىٞؼٞلفٓت

تيتتٍِتيوطئيت،تٍ تػنوتيىا٘ه؟تٍٗ تمبٞؼخٔ؟ت ٜتصَ

تيىا٘هتٗعغ/ٍليل٘ تٍلل صتىيليلقتيسّظل ّٜغت ُم تأ رت ٖٞ تيىَخيقٜم ٘م هتٕذٓتيوطئيتتاىٚت زكٞ ث،تٝخـ ٘م رٌتحخغ

 َؼْٚتأُتيىؼْ٘يُتٝ٘عٜت ياشتع٘هتٍلي٘ تٍضزصتٍِتيىظي٘كتيسّظ ّٜتيىَؤى٘ف،تٗٝيخقلٜتٍلغتيىل٘عغتيىَخـل٘رت

 تٝزعٌتؿلاٞزياتأٗتمبٞلزيال،تٕٗنلذيتٝلشصيصتيىيالشتت–ظ صتيىليقتتٗيوا  ت)مبٞزتيىزأصتذْٕٞ اتٍِتعٞذتيىبؼ ػتتٗ 

حؼقللفياتٗحؼلل  ن ا،تعللِٞتٝللف غتيىللزيٗٛت ؼضيللتتيىغنللٜت للٜتػللنوتٍقلل مغتٍخفيايللتتحلللغتيىَخيقللٜت للٜتٍٞللشيُت ْخلل سٛت

(FANTASTIQUE ئقتلتٝخللزصصت ٞللٔت  ىللٔت للِٞتيىؼضلل ئبٜتٗيىازيئبللٜ،تعخللٚتٗاُتحلللَْجتيىظللٞزةت ؼللقتيىغقلل

يىخ رٝلٞتتيىز  خت،تذىلتأُتيىزيٗٛتغ ىب اتٍ تْٝطيقتٍِتعقل ئق،تىنلِتٗ لقتعلفٗصتٝخَخلغت ٖل ت ٘ؿلفٔتم حبل اتأٗتريٗٝل ت

ىيظٞزة،تٗ ٜتظوتٕذٓتيىغفٗصتٝظخطٞغتحلطٜتيى٘ياغتّغ٘تٍ ت ٘ تيى٘ياغ،تأٗتَٝشست َْٖٞ تعخٚت تحنلُ٘تيوعلفيدت

تػفٝفةتػيٚتيىَخيقٜ،ت ٞقغت ٜتي ّبٖ رتأٗتيىـفٍت.

لتٝبقٚتيىَْٖشتيىبزٗ ٜتٕ٘تيىنفٞوت خـْٞفتيىَق مغتيىظزصٝت،تٗيىْظزتاىٖٞ تمَؼطلٚتعنل ئٜتا  لوتىيخضيلٜتىذى

تٗيىخـْٞف.

2

يىَ٘ك٘ػتتيوٗىٚتيىخٜتحطزعٖ تيىظٞزةتٕٜتيسػل ُتػلِتي ػخلفي تيىلذٛتحؼزكلجتىلٔتيىؼضل٘ستٍلِتملزفت

 ياتت زٗ لتيىذٛتأىغقتأكزيريات لغٞخٔت)يىؼض٘سل،تريصتيىا٘هغت َؼْٚتأُتريصتيىا٘هتَٝ رصتصٗرتيىَؼخفٛت)

ينٖ ،تٗاخوترص  حٖ ،تٗذ ظت ْ حٖ ،تٍَل تٗكلغتيىؼضل٘ست لٜتٗكلؼٞتتاطل  ةت ٍُ ٗحخضيٚتٕذٓتيوكزيرت ٜتيغخـ  ت

أصبزحٖ تػيٚتيىزعٞوتٗي  خؼ صتػِتٍ٘مْٖ ت)ٗظٞفتتي  خؼ صلتّغ٘تٍ٘مِتحضفت ٞلٔتيوٍلِتٗيوٍل ُغت نل ُتٍل٘مِت

ذتىٖ ،تىخؼن٘تع ىٖ تىيزط٘هتؿيٚت هللتػيٞٔتٗطيٌ،تٗحلبزٓتػِتأ ؼ هتريصتيىا٘هتيى تاّظ ّٞتتيسط ًتٕ٘تاٞزتٍ 

ت)ٗظٞفتتيساب رل.

ىقفتيطلخط ػجتيىل٘ي زةت ْلجتيىـل٘يً/تيىؼضل٘ستأُتحلخلز تطلط٘ةتريصتيىال٘هت ل ىزغٌتٍلِتحضبلزٓتٗماٞ ّلٔ،ت

يىالل٘ه،تٍخغَيللتت للٜتذىلللتمللوتتٗذىلللتعللِٞتأػيْللجتاطلل ٍٖ تٗاَٝ ّٖلل ت للفػ٘ةتٍغَللفتيىْبللٜ،تٗر لللجتٗرْٞللتتريص

يوكزيرتٗيسط  يث،ت"ا هتٗٝغلتٍ تم ُتأغزيكت ٖذيتيىفِٝتيىذٛتصايجت ٞٔ،تٍٗ تأغْٚتػْلتػٞئ اتٗىنِتيرصؼلٜت

اىٚتصِٝتأ ٞلتٗصفٗصك،تٗأّ تأميقت  اٜترص ىلتٗيايٜتطبٞيلتا ىج:ت يَ تطَؼجتٝل ترطل٘هت هللتذىللتيىنل ًتؿل رت

 لٜتايبلٜتيسطل ًتٗػبل صةتيىَ ىللتيىلفٝ ُ،ترلٌتايلج:تيى٘ٝلوتىللتٝل تٍيؼلُ٘تيىلٞ  ت ٜتٗصٖٜتظ ٍ ،توّْٜتافتعل ت



 

  

ٗو ٞلتٗأصفيصكتيىذِٝتٝؼبفُٗتيوعض رتٍِتصُٗتيىَيللتيىضبل ر،تأحؼٞلفّٜتاىلٚتػبل صةتيوؿلْ ًت ؼلفتأُتأالزرثتهللت

  ى٘عفيّٞتتٗ  ىزط ىتتىيْبٜتؿيٚت هللتػيٞٔتٗطيٌ..."
2
ت

ىظٞزةت َز  تتٗكؼٞتت فئٞت،تٍٖمفت ٖ تيىزيٗٛتىبٞ ُتٍؼ ىٌتؿ٘رةت ٘ تٍ تحقفً،تٝبقٚتٕذيتيىَقطغتيىغن ئٜتٍِتي

ريصتيىا٘هت ٜتذِٕتيىَخيقٜتأٗ ،تٗ ٞ ُتٍِتطٞقفت ٜتٗصٖلٔتر ّٞل ،تاّلٔتحَٖٞلفتىـلزيعت لِٞتاطبلِٞتٍخْ اللِٞ،ت

تاطوتيسَٝ ُتَٗٝزئتيىزط٘هتيىنزٌٝتٍغَفت ِتػبفت هلل،تٗاطوتيى٘رْٞتتَٗٝزئتريصتيىا٘هت/تٍلي٘ ت ِتػٖ  .

ٗحؼيِتيىظٞزةتٍْذت فيٝتتيىغنٜتػِتأ ؼ هتريصتيىال٘هتيىل تاّظل ّٞت،تٍليل٘ تٍخفلزصت لٜتايقخلٔتٗ لٜتأا الٔ،ت

ٍخضبزتا حٌوت ترعَتت ٞٔ،تٗؿيجتؿ  خٔتاىٚتعفتاخوتٗيىفٓت)ػٖ  لتٗيىظٞطزةتػيٚتيىَيللت  ىقااالا٘ةت"ال هتىٖلٌ:ت

ٍِت ؼوت ٔتٕذٓتيو ؼ ه،ت ق ى٘ي:ت ّؼيٌ،ت ق هتىٌٖ:تتحؼز ُ٘تٍِتٕذي،ت ق ى٘ي:تأ ٘كتأٖٝ تيىَيلتيىَٖ ً،تٗا ه:تأحؼيَُ٘

أّ تيىذٛت ؼيجتٕذيتيىفؼو..."
3
ت

ٗسيصتٍِتصبزٗحٔتٗمفزٓتأُتأٍزتيىـْ عت ـْ ػتتؿٌْتمبٞزتمئتٍلِتيىش زصلفتيواللز،تىٞخللذٓتاىٖل تٝؼبلفٓت

 زيع".تٍِتصُٗتر تيىؼ ىَِٞ،تا هتيىزيٗٛ:ت"ٗأٍزتيىؼز  ُتأصَؼٌٖتأُتٝظضفٗيتىٖذيتيىـٌْ،تٗطَ ٓتيىز 
4
ت

حظٖزتٗظٞفتتيساب رتٍزةتأازٙ،تٕٜٗتٍَٖتتىٖ تيىفٗرتيىضيٜت ٜتصيوتيىَؼيٍ٘ ثتيىل ؿتت  ىؼلفٗ،تاذتمل ُت

يىزطلل٘هتؿلليٚت هللتػيٞللٔتٗطلليٌت للٜتع صللتتاىللٚتٍؼز للتتٍؼيٍ٘لل ثتم ٍيللتتػللِتػللفٗتيىللفِٝ،ت ضلل  ٓتػَللزت للِتأٍٞللتت

ىنزٌٝتيىخغزكتسّٖ  تٕلذيتيىل٘عغتيىلَزٛ،تىٞلبزٓتػِتريصتيىا٘هتٗػِتغطزطخٔتٗػْفٔ،تٍِٗترٌتازرتيىْبٜتي

 ٖل٘تيىزطل٘هتيىنلزٌٝتيىَنيلفت ْؼلزتيسطل ًتٗيىلفػ٘ةتاىلٚتيسَٝل ُتغتيىَلٞفتٗيىقل  تػيٚتيى٘رْٞتت ؼلُ٘تٍلِت هلل

 ٘عفيّٞتت هلل،تٗ َ تأُتريصتيىا٘هتٕ٘تذىللتيىؼْٞلفتيىَْل ٕقتىلفػ٘ةتيىزطل٘ه،ت لبُتيىغنلٜتطٞللؼْ تأٍل ًتأعلفيدت

ظزصٝت،تٗسيصثتٍِتػْـزتيىخؼ٘ٝقتىفٙتيىَخيقٜ،تػيَ تأُتيىَخيقٜتٝفركتيىغقٞقتتصفٝفةتأطَٖجت ٜتارزي تيىَ صةتيى

ٍظللبق تحَلل ًتيسصريك،تعقٞقللتتيّخـلل رتيىْبللٜتيىنللزٌٝتػيللٚتػللفٗٓ،توُتيسَٝلل ُت ـللف تيىْبلل٘ةتٝضؼيللٔتٝظللبقتعقٞقللتت

تيىظزص،تٗٝبقٚتػْـزتيىخؼ٘ٝقتىفٝٔتٍْغـزيت ٜتيىطزٝقتتيىخٜتطْٞخٖٜت ٖ تػفٗتيسط ًتريصتيىا٘ه.

ٗػيللٚتيىللزغٌتٍَلل تاٞللوتػللِتريصتيىالل٘ه،ت للبُتأؿللغ  تيىزطلل٘هتأ للفٗيتيطللخؼفيصٌٕتىَ٘يصٖللتتٕللذيتيىَليلل٘ ت

ٗصػ٘حٔتاىٚتيىلفا٘هت لٜتيسطل ً،تٗم ّلجتٕلذٓتيىََٖلتتٍلِتّـلٞوتيىش ٞلزت لِتيىؼل٘يًتيىلذٛتحغلفٙتأاطل رتريصت

٘هت ٜتصِٝتيسطل ً،تٗػَلوتيىا٘هت)ٗظٞفتتيىخغفٛلتىٞبيأترط ىتتيىْبٜتيىنزٌٝت  ىؼفٗهتػِتػب صةتيوٗر ُ،تٗيىفا

 لٜتأرلزتيىش ٞلزتت–ػيٚتيىزغٌتٍلِتٍزكلٔتت–يىزط٘هتيىنزٌٝتػيٚتحؼشٝشتٕذيتيىخغفٛت برط هتػيٜت ِتأ ٜتم ىوت

                                                           
2
 3،تؽتفتىح انيًٍات 

3
 5ت،تؽفتىح انيًٍات 

4
 6تاتّفظٔ،تؽ 



 

  

 ِتيىؼ٘يً،تٗىؼوتيسػ رةتاىٚتٍزفتػيٜتٕٜتحقْٞتتطزصٝتتأريصت ٖ تيىلزيٗٛتحغزٝللتيىخؼل٘ٝقت لٜتّفلضتيىَخيقلٜ،ت

أ لٜتم ىلوتحلزصصت لٜت فيٝلتتأٍلزٓتٗيىؼيلتت لٜتذىللتيىَلزف،تٍَل تتٗذىلت َْظتيىظزصتٍض  تأمززت ظل عتغت ؼيلٜت لِ

يكطزتيىزط٘هتيىنزٌٝتاىٚتسٝ رحٔتر ؼ تىَؼْ٘ٝ حٔترلٌتػ صلٔتاـلفتيىؼلف  ،تٗ لٜتذىللتطلي٘كتٍخ٘يكلغتٍلِتّبلٜت

حض ٓتيىَظيَِٞ،تٕٗ٘تطي٘كتٍْ فتحَ ٍ تىظي٘كتريصتيىا٘ه،،تٗىؼوتيٕخَ ًتيىزط٘هتيىنزٌٝت ؼيٜت ِتأ لٜت ٗرط٘ه

يكتٍِتيىْبٜتأُتػيٞ تٕ٘تٍِتطٞ٘يصٔتريصتيىا٘هتٗٝقلٜتػيٞٔ،تمَ تأّٔتػيٚتاصريكت ؤُتيىش ٞزت ِتم ىوت ٞٔتاصر

يىؼ٘يًتطٞخؼزفتىإلط  ة،تٗيىزيٗٛتيػخَفت ٜتذىلتحقْٞتتحزحٞوتيوعفيدتٗحقفَٖٝ ت ؼنوتٍخْ ٗ ،تٗىٞضت ٜتالنت

قطلغتٗيٟالز.تٗ َل تأُتعفرٜتٍخ٘يؿو،تاذتٗكغتيىؼلـٞ ثت ٜتانتحاٞٞزٛ،تحظٌٖت ٜتحاٞٞلزتيوعلفيدت لِٞتيىَ

يىؼفٗتىٔتػّٞ٘لٔ،ت لبُتذىللتأٗالغتيىش ٞلزت لِتيىؼل٘يًت لٜتابللتتريصتيىال٘ه،ترغلٌتيىلفػلتتيىخلٜتيّخٖضٖل ت)ٗظٞفلتت

لتٍغتػُٞ٘تيىَؼخفٛت"يػيَ٘يتأّٜترصوتغزٝوتٗػ  زتطبٞوتأّٜتم ىوتيىَيللتػلٖ  تTROMPERIEيىلفػت/ت

ٜتٗافتأظٖزتيىفقزتٗيىَظنْت..."ٍلي٘ ،تػظٚتأُتٝؼطْٜٞتػٞئ تٍِتيىَ هتأطخؼِٞت ٔتػيٚتػٞ ى
5
تت

ٗىؼللوتيىخ٘يمللئتيىغ ؿللوت للِٞتيىؼللٞط ُتٗريصتيىالل٘ه،تٕلل٘تٍلل تأٗاللغتيىش ٞللزت للِتيىؼلل٘يًت للٜتابلللتتيىَؼخللفٛت

 خؼزفتىإلطل  ةتٗيىللزر،ت"ٗأّل ت ت لفتىلٜتأُتأػلذ لتػلذي  اتػلفٝفياتعخلٚتتCOMPLICITE))ٗظٞفتتيىخ٘يمئت

تٍلِترٞل  تٗٝللز ّٜ٘ت  ىظلٞ م،تٝؤحٜتيىذٛتٝؤٍزكتٗٝليـل،ترٌتاُتيىَيؼُ٘تأٍزتيىؼ ٜم بٞفتأُتْٝشػ٘يتٍل تمل ُتػيل

 فؼي٘يتذىللتٍٗل تسيىل٘يتٝللز ّٜ٘تعخلٚتٍشال٘يتصيلفٛ..."
6

،تٗأؿلبظتيىبطلوتيىللغٞتتٝؼلٞغتع ىلتتّقلؾت)ٗظٞفلتت

ل،تّقؾت ٜتيىق٘ةت ظبوتيىخؼلذٝوتيىلذٛتحؼلزفتىلٔ،تّقلؾت لٜتيىظل ط،ترلٌتّقلؾت لٜتLE MANQUEيىْقؾت

تيىقفرةتػيٚتيىٖزٗ تٗيىخْقو.ت

ٗأٍ ًتٗكلؼٞتتيىبطلوتيىللغٞت،تَٝلْظتيىظلزصتىؼيلٜت لِتأ لٜتم ىلوتٍَٖلتتيىبطلوتيىب علذ،تٝبغلذتػلِتيىبطلوت

يىلغٞتتيىش ٞزت ِتيىؼ٘يًتٍِتصٖت،تٗيىَؼخفٛتٍِتصٖتتأازٙ،تٍَ تأػطٚتىيظلٞزةتحْ ٍٞل تطلزصٝ ،تػلشسٓتيىلزيٗٛت

ٔتىينَِٞتيىذٛتّـلبٔتىلٔتمفل رت  اخب رتحؼزفتىٔتػيٜتابوتاّض سٓتيىََٖتتيىَنيفت ٖ ،تٗم ُتي اخب رتٕ٘تٍ٘يصٖخ

ٍنتتاـفتيىقل  تػيٞٔ،تىنِتحفاوتيىؼْـزتيىَظل ػفتيىَخَزلوت لٜتػَلٔتيىؼبل ص،تطل ػفٓتػيلٚتيىْضل طت لٜتٍَٖخلٔت

يوٗىٚ،تاذت ؼذتيىؼب صتغ ٍٔتسٝفتىؼيٜتاـفتا  غٔتػِتّٞتتيىنف ر"ت ْ صٙتػبفٓتسٝفياتٗا هتىٔ:تٝ تسٝفتاُتٕئ  ت

ٜ،تٗاّٖلٌتيُٟتػلٞ مِٞتيىؼلز ،تٗاّلٜتأال فتأُتٝقخيل٘ٓ،ت  رملوتعـل ّٜتيوصٕلٌتيىز رتت ت فتط رٗيتاىٚتي ِتأا

ٗيطبقَٖ تٗيىخقت ٔ،تٗاوتىٔتٝؤاذتعذرٓتٌٍْٖتٗأّجتعزتى٘صٔت هلل..."
7
ت
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ٗ ٖذيتيطخط عتػيٜت ِتأ ٜتم ىوتأُتٝخايوتػيٚتيىنف ر،تٗٝئصٛتٍَٖخٔت ْض ط،تٗىؼوتيىزيٗٛتم ُتٝقـفتٍِت

خٜتٝخل٘ زتػيٖٞل تيىبطلوتيىب علذت لٜتيىغلز تٗيىَ٘يصٖلت،تٕٗل٘تاـلفتٝزٝلفتٍْلٔتذمزتٕذٓتيىََٖتت ٞ ُتيىَئٕ ثتيى

اػزيكتيىَخيقٜت ٜتاػَ هتذْٕٔتىبْ  تؿ٘رةتٍخن ٍيتتػِتيىبطوتيىلذٛتطلٞئصٛتيىََٖلتتيىخلٜتأّ ملٔت ٖل ترطل٘هت هللت

تؿيٚت هللتػيٞٔتٗطيٌ.

 زطل ّ اتملٜتت-ىظلٞزةيىلذٛتأؿلبظتٝيؼلوتصٗرتيىَزطلوت لٜتيت-ٗىخؼشٝشتٍَٖتتيىبطوت)ػيلٜلتأرطلوترطل٘هت هللت

ٝؼلفٗيتػيٞ تٗٝظ ّفٗٓت"تحلزصُ٘تأٍ ًتيىقً٘تٗحظبقُ٘تيىقً٘تٗحيغقٌٕ٘ت   ِتػَٜتػيٜت ِتأ لٜتم ىلوتٗيالزإٗٓت

ٍْٜتيىظ ً،تٗمّ٘٘يتٍؼٔت ٜتحيلتيوٍ مِتىٞقلٜت هللتأٍزياتم ُتٍفؼل٘ ،تال ه:تأصل  ٘ٓت  ىظلَغتٗيىط ػلتتٗازصل٘يت

يىْٖل رتعخلٚتأصرمل٘يتيىنلزيرت يَل تّظلزتاىلٌٖٞتيسٍل ًتػيلٜتملزًت هللتتٍِتػْفٓ،تٌٕٗتٍزوتيىزٝظتيىٖب٘ تىٌتٝنِتآاز

ٗصٖٔ،تّ صٙتٍ تيىلبزتٝ تأعب  ت هلل؟ت ق ى٘يتىٔ:تيىْبٜتأرطيْ تاىٞلتٗافتأٍزّ ت  ىظ ًتػيٞلتٗأُتصبزٝوتػيٞٔتيىظ ًت

أابزٓت َ تؿ رتٗ لبزتيىش ٞزت ِتيىؼ٘يً،تٗأّٔتيُٟت ٜتٝفتيىيئ ً..."
8
ت

ىخْقللوتٍللِتأرفتيسطلل ًت للٜتيحضلل ٓتأرفتيى٘رْٞللتتاـللفترصػٖلل تٗرصٕلل تاىللٚتصلل صةتىقللفتصاللوتػيللٜت للٜت ؼللوتي

يىـ٘ي غتأٛتيسَٝ ُت  هللتٗ زط ىتتّبٞٔ،ت)ٗظٞفتتيىخْقول،تٗأرْ  تحْقئتٍغتيىفزط ُتيىَظليَِٞ،ت لفأتػيلٜت لٜتّؼلزت

سطل ً،تيسط ًتٗيىغذتػيٚتيىفا٘هت ٞلٔ،تٗمل ُتذىللتٍلغتمل  زتؿل ص ٔت لٜتيىطزٝلقتٗسٗصخلٔ،ت ؤٍزَٕل تػيلٜت  

ّٗضظت ٜتٍَٖخٔ،ترٌتأابزت  ىََٖتتيىخٜتأٍزٓتيىْبٜتيىنزٌٝت ٖ ت"رٌتأٍزّ تيسٍ ًت  ىظٞزتٗرموتيىَظليَُ٘تٗطل رٗيت

ٍِتايفٔ،تٌٕٗتم ىبُ٘ت  صتريصتيىا٘ه..."
9
ت

ىقفتم ُتيىزيٗٛتٝؼَوتصيئَ اتػيٚت خظتٍق مغتطزصٝتتؿلازٙتحخليلوتٍلخِتيىظلٞزةت الزفتٍلْظتيىظلزصتٍضل  ات

ْـزتيىخؼ٘ٝقت ٜتّفضتيىَخيقٜ،تٍِٗتذىلتٍ تعفدتىؼَزٗتٍغت زطل ُتريصتيىال٘هتيىلذِٝتأطل إٗيتأمبز،تىخَنِٞتػ

اىٞٔتٗػذ ٘ٓ،تٗم ُتذىلت ظبوتيىلفػتتيىخٜتٗكؼٖ ،ت ؤظٖزتّفظٔتػ ػزيات ـٞغ تاـفتريصتيىا٘هتىيؼط  ،تٕٗ٘ت

يىلللٞ  تتأصايللّٜ٘ت للٜتعقٞقللتتأٍللزٓتٝزٝللفتٍؼز للتتعلل هتيىش ٞللزت للِتيىؼلل٘يًت/تيىبطللوتيىلللغٞت،ت" ؤاللذّٜٗتٗ للٜتصيرت

ٗأعلزٗيتىٜتمؼ ٍ ا،ت ؤميلجتٗعَلفثت هللتٗايلجت لٜتّفظلٜتيُٟتأٍللٜتاىلٚتال رستيىلفيرتىؼيلٜتأرٙتيىش ٞلزت لِت

يىؼ٘يًتٗأحظبوتىٔت ٜتيىل ؽتٕذي،تٗافتازصجتأحفزستذيثتيىَِٞٞتٗذيثتيىؼَ هتٗ َْٞ تأّ تطل ئزتاذتّظلزثتاىلٚت

ْظزثتاىٖٞ ت زأٝخٖ ت ٜتػْقتيىش ٞزتركلٜت هللتػْلٔتؿلزةتؿَ  تط٘صي تمبٞزةتٗ ٜتأمزي ٖ تط طوتٗأغ ه،ت 

ٗأرك ٓ..."
10
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اُتٍلل تٝزٞللزتي ّخبلل ٓت للٜتٕللذٓتيىظللٞزةتٕلل٘تأُتيىبط٘ىللتتغٞللزتر  خللت،ت للوتٕللٜتاَٞللتتحخاٞللزت خاٞللزتيىؼلـللٞ ثت

ٗيوعفيد،تعخٚتٗاُتعفصتيىزيٗٛتٍؼ ىٌتيىبط٘ىتتيىزئٞظتتٗعـزٕ تٍْذتٍطيغتيىغنٜت ٜتػلـلٞتتػيلٜت لِتأ لٜت

تْٞ ت ؤٍزتٍِتيىَزطوت)يىزط٘هتيىنزٌٝل.م ىو،ت ٘ؿفٔتٍؼ

ٝغخ٘ٛتػيلٚتالٌٞتر  خلتتٗأالزٙتٍخاٞلزة،تاذتٝلزٙتأُتيى٘ظل ئفتالٌٞتت–عظوتف.ت زٗ تت–اُتيىَخِتيىظزصٛت

ر  خت،ت َْٞ تيىؼلـٞ ثتاٌٞتٍخاٞزة،تىذىلتّضفتأُتػيٞ تٝخغ٘هتاىٚتٍزطوتميلفتػَلزٗت  ىخ٘صلٔتّغل٘تريصتيىال٘هت

ٗعلِٞتيّنؼلفتأٍلزٓتاخلوتصْفٝلتتأعلفتأٗ صتريصتيىال٘ه،تٗصالوت لٜتتاـفتحليٞؾتيىش ٞلزت لِتيىؼل٘يًتٍلِتأطلزٓ،

عْٖٞل تحلفاوتػيلٜتتla poursuiteؿلزيعتٍلغتال٘يصتي  لِتيٟالزتىلزيصتيىال٘ه،تٗأؿلبظت لٜتصيئلزةتيىَطل رصةت

سّق ذٓتٍِتيىؼفٗ،ت"اذيت ٔتيىفل رصتيىَٖل ًتٗيوطلفتيىؼلض عتيىللزغ ً،تٕٗل٘تْٝل صٛتٗٝقل٘ه:تيرػل٘يتػْلٔتٝل تعلش ت

يت  ىذهتٗيىٖ٘يُ،ت قفتأحل مٌتيىلفٍ رتٗاطلغتيٟرل رت ؤّل تٍظٖلزتيىؼض ئلوتأّل تيىز الوتأّل ت ل رصت ْلٜتيىؼٞط ُتٗي ؼزٗ

غ ىوتأّ تيسٍ ًتػيٜت ِتأ ٜتم ىو...."
11
تت

ٕٗنذي،تٝفاوتػيٜت ِتأ ٜتم ىوت ٜتصيئلزةتيىـلزيعت)ٗظٞفلتتيىـلزيعل،تٕٗلٜتيى٘ظٞفلتتيىخلٜتمل ُتْٝخظزٕل ت

ىـللزيعت ؼللنوتٍخللفرستحضؼللوتيىَخيقللٜت للٜتع ىللتتٍللِتيىخزمٞللشتيىَخيقللٜت ؼلل٘ تمبٞللز،تاذتٗسعتيىللزيٗٛتأعللفيدتي

تٗيىَخ  ؼت.

ىقفت خظتيىلزيٗٛت لٜتعنٞلٔت ل  تيىغلز ت لِٞتيىَظليَِٞتٗيىنفل رغت ن ّلجتيىَ٘يصٖلتتحلخٌت لِٞتأ طل هتيىَظليَِٞت

 شػ ٍتتػيٜ،تٗ زط ُتيىنفل رت شػ ٍلتتيىَقيقلوت لِتريصتيىال٘ه،ت ل ّخٖٚتيىـلزيعت لٜتٍزعيخلٔتيوٗىلٚت  ّخـل رت

يىذِٝتاخي٘يتػفصياتمبٞزياتٍِتيىنف ر،تيوٍزتيىذٛتأرزتػيٚتّفظٞتتيىَقيقو،تٗصؼئتٝؼلؼزت ل ىلطزتٗيىٖل ك،تيىَظيَِٞت

ت  كطزتاىٚتٍزيطيتتٗيىفٓتٝلبزٓت غ ىٔتٗع هتيىنف رتٍؼٔت)ٗظٞفتتيىْضفةل.ت

 هللتٗٝبفأتيىـزيعتٍِتصفٝفتػ ركت ٞٔتأ ط هتٍظيَُ٘،تٍزوتا ىفت ِتيى٘ىٞف،تٗسٕٞزتيىؼ ٍزٛتٗميغتت ِتػبفت

يىخََٞلٜتحغلجتاٞلل صةتػيلٜت لِتأ للٜتم ىلوتيىلذٛتٗكللغتىٖلٌتاطلتتعز ٞللت،تاظلٌت ٖٞل تٕللئ  تيو طل هتػيلٚتيىَٞللِٞت

ٗيىٞظ ر،تعخٚتٝخَنْ٘يتٍِتيىفخلت  ىنف ر"تٗحقلفًتيسٍل ًتٗال هتىٖلٌ:تٝل تػـلبتتيسطل ًتصػلّٜ٘ت لٜتيىقيلوتٗسٕٞلزت

 لِتػبل صةت لِتيىـل ٍجت لٜتيىضْل طتيىَٞلِٞ،تتٗيىفلوت ٜتيىََْٞت،تٗيىَقفيصتٗا ىلفت لِتيى٘ىٞلفت لٜتيىَٞظلزة،تٗطلؼف

ٗميغتت ٜتيىضْ طتيىٞظ رت ؼْفتذىلتعَي٘يتّٗ صٗيت هللتأمبز..."
12
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ٗػيٚتيىزغٌتٍِتيسٍفيصيثتىخٜتم ُتٝخيق ٕ تيىَقيقوت آ فتٍِتيىفزط ُ،ت بُتيىٖشيئٌتح٘يىجتػيٞلٔ،تٍَل تصؼيلٔت

فةتٍلِتّبٞلٔتيىنلزٌٝت)ٗظٞفلتتيىْضلفةل،تٕٗل٘تٝنززتٍِتيىؼفةتٗيىؼخ صتعخٚتع٘ؿزتيىَظيَُ٘غت فنزتػيٜت طيلوتيىْضل

يىشٍِتيىذٛتحفاوت ٞٔتيىزط٘هتؿيٚت هللتػيٞٔتٗطيٌ،تىخؼشٝلشتؿلف٘فتيىَظليَِٞتٗر لغتيىزٕبلتتػلٌْٖتٗحغظٞظلٌٖت

 ؤُت هللتٗػفٌٕت  ىْـزت تٍغ ىت،ت ن ُتذىلت ؼزٙتىؼيٜتٗيىَظيَِٞتصَٞؼ "تىٌتَٝقتط ػتتا تٗيىاب رتر ر،تٗاذيت

ٍقفٍخٔتطٞفتيسٍ ًت)ا هتيىزيٗٛلت يَ ترأٙتيسٍ ًتػيٜتذىلت زطتٗيطخبؼزتٗرصلغتػيلٚت ٔتٍِتصٞغتيسط ًتٗ ٜت

يىَظيَِٞتٗأابزٌٕت ـغتتيىلبز،ت ٖيي٘يتٗمبزٗيتٗحزصي٘يتػِتاٞ٘ىٌٖتٗاىٞٔتأابي٘يتٗابي٘يتٝفٝٔ..."
13
ت

فرةتػيٚتىقفتم ُتىغل٘رتيىْبٜتيىنزٌٝتصٗرت ٜتيىخؤرٞزتػيٚتّفظٞتتيىَظيَِٞ،تاذتٍْغٌٖتعل٘رٓتيطخؼفيصياتٗا

يىَ٘يصٖتت ٜتطبٞوتّـزةتيسَٝ ُ،تٕٗ٘تحؤرٞزتمذىلتػيٚتيىنف رتيىذِٝت  ح٘يتْٝظزُٗتاىٚتٕبلتترطل٘هت هللتٗٗال رٓت

ت ؼفةتٗيّبٖ ر،تيوٍزتيىذٛتأر نٌٖتٗايقت ٜتؿف٘ ٌٖتيىفخْت،تٗظي٘يتػيٚتع ىٌٖتعخٚتعلزٌٕتريصتيىا٘ه.

ٞفلتتيىـلزيعتعٞلشياتمبٞلزيات ٘ؿلفٖ تيىؼْـلزتاُتيىَيفجتى ّخب ٓت لٜتٕلذٓتيىظلٞزة،تٕل٘تأُتيىلزيٗٛتأػطلٚتى٘ظ

يومززتحؼ٘ٝق ا،تيّخظزٓتيىَخيقٜت ظؼتتؿفر،تأٍ ات ٜتٍؼز تتٍ تطٞغـوتىزيصتيىا٘ه،تَٗٝنِتيىق٘هتاُتيىـلزيعت

أاذتأػن  اتٍخْ٘ػت،ت بذيتمل ُتػيلٜتالفتميلفت َ٘يصٖلتتيوػلفي تعز ل ا،ت لبُتيىْبلٜتيىنلزٌٝتىضلؤتاىلٚتٗطلٞيتتيىغل٘يرت

ٜتصِٝت هللتيسط ً،تاذتميفتيىفلوت ِتيىؼب صت ٜتي ىخق  ت ٘سٝزتريصتيىال٘ه،تٗ ؼلفتأُتػلزطتٗيٌساْ عتىيفا٘هت 

ىٔتيسط ًتٍٗ ت ٞٔتٍِتحؼ ىٌٞتطلَغتتآٍلِتيىل٘سٝزتٗصالوتصٝلِتيسطل ًتػلِتياخْل ع،تٗ لٜتذىللتٍنظلوتىيَظليَِٞ،ت

سابل رلت"صػْلٜتعٞذتحغ٘هتيى٘سٝزتٍِتػْـزتٍل صتاىٚتػْـلزتٍظل ػفتَٝلفتيىَظليَِٞت  ىَؼيٍ٘ل ثت)ٗظٞفلتتي

أمُ٘تذاٞزةتػْفتٕذيتيىيؼِٞتأميؼلتػيٚتيواب ر..."
14
ت

ٗسيصتٍِتػللفتيىَظليَِٞتصال٘هتيىَيللتيىؼزٍلزًتيسطل ًتٗحغ ىفلٔتٍلغتيىَظليَِٞتكلفتريصتيىال٘ه،ت ن ّلجت

كز تتا ؿَتتىظٖزٓ.تٗظيجتٗظٞفتتيىْضفةت ل رسةت لٜتيىغنلٜتحخلؤرصظت لِٞتيىَظليَِٞتٗيىنفل ر،تٕٗل٘تأٍلزتٝخبؼلٔت

ؼوتيىَخيقٜت ٜتىٖفتتْٝخظزتّٖ ٝتتيىظزصتٗيّنؼ فتيىغقٞقت،تٗظوتيىزيٗٛتٝلخيقتيوعفيدتىَْظتيىظزصتيىزيٗٛ،تىٞض

سٍْ اتأم٘هتٝؼفتيىظ ٍغ،تاىٚتأُتٗؿوتاىٚتيىغفدتيىزئٞضتيىذٛتحْٖقتػيٞٔتيىظٞزة،تٕٗ٘تيىـزيعت ِٞتػيٜت لِت

ٜتٍؼلٔتيىـلزيعت  ّخـل رتػيلٜتأ ٜتم ىوت)يىبطوتيىغقٞقٜلتٗريصتيىا٘هت)يىبطوتيىَل صل،تىْٞخٖٜتيىغنلٜتْٗٝخٖل

لت"رلٌتاُتيسٍل ًتػيلٜتعَلوتيىيؼلِٞتعَيلتتيىاللو،تla victoire ِتأ ٜتم ىلوتػيلٚتاـلَٔت)ٗظٞفلتتي ّخـل رت

 خيقل ٓتيىيؼللِٞتٗحقلل ح تٗحلل ر  تكللز  تٝقـللزتيوػَلل ر،تٗالفت لل ُتٍللِتػللفٗت هللتيىخقـلٞز،ت لللز ٔتيسٍلل ًتكللز تت

ٕٗل٘ٙت لٜتصظلَٔتاىلٚتأُتػلقٔتّـلفِٞتٗحزملٔتػيلٚتيورفتتٕ ػَٞت... وتٗيىظٞفتٗاغتػيٚترابتتيىيؼِٞت ؼلقٖ 

                                                           
13

 19اتّفظٔ،تؽت
14

 20اتّفظٔ،تؽت



 

  

ػطزِٝ"
15

،تٗ َ٘ثتريصتيىا٘هتَٝ٘ثتيىظزص،تؤّتم ُتَٝزوتعيقتتطلزصٝتتٍَٖلتت لٜتر لنتيوعلفيدتٗحؼلنٞيٖ .ت

أٍ تػيٜت ِتأ ٜتم ىو،ت ٞبقٚتيىبطوتيسط ٍٜتٗيىزٍشتيىخ رٝلٜتيىؼ ىقت ٜتذيمزةتيىَظيَِٞ،تؤّتيىؼلؾتيىلذٛت

ياتى٘عغتٍلٞفتاٌٞتصبزٗحٔتػيٚتأذٕ ُتيىْ ص،تٗٗرْٞخٔتىٌتحضفتعفيتا ت ظٖ٘رتيسط ًتصِٝتيطخط عتأُتٝلغتعفمت

تيىَؼ ٍيتتٗيىخظ ٍظ...

3

اُتحط٘رتيوعفيدتٗحاٞزٕ تأمظوتيىظزصتىذةتٍٗخؼتت ٜتيىظٞزة،تٗذىلتىَ ت ٖٞ تٍِتعق ئقتح رٝلٞتتر  ختتحؼلفت

ٓتىبْ  تػ٘يىٌتٍَنْت.تٗىؼوتيىزيٗٛتم ُتٝغزؽتأُتحنُ٘تحقْٞتتيىخؼ٘ٝقتيّخب ٓتيىَخيقٜتٍِتصٖت،تٗحفخظتأ قتيّخظ ر

  رسةت ٜتٕذيتيىَخِتيىغن ئٜتاـفتيى٘ؿ٘هتاىٚتيىٖففتيىَْؼ٘ص،تٕٗ٘تٍل ت ؼيلٔتيىَظليَُ٘ت  ىنفل رتػبلزتيىخل رٝخ،ت

أّتعلزؽتػيلٚتح٘رٞلقتيىَضلفتيسطل ٍٜتىلٞضت لٜتمخلوتيىخل رٝختٍٗـل صرٓت غظلو،تٗاَّل ت لٜتيىلذيمزةتيىؼلؼبٞتت

ط ٍٞت،تىٖذيتٝغزؽتريٗٛتيىظٞزةتػيٚتطزصتأمبزتػفصتٍَنلِتٍلِتي ّخـل ريثتيىخلٜتطلضيٖ تيىَظليَُ٘تكلفتيس

تيىنف ر،تٍبزسياتٍفٙتحؼ ُٗتيىَظيَِٞتٗحن  يٌٖتحغجتاٍزةتّبٌٖٞتيىنزٌٝ،تٝخزيعَُ٘ت َٞ ت ٌْٖٞتٗأػفي تػيٚتيىنف ر.

ت–ٍطل رصةتت–اطل  ةتت–حْقلوتت–ابل رتات–حغلفٛتت–اُتيى٘ظ ئفتيىخٜتطيفتيطخض إٕ ت ٜتيىظٞزةتٍِت)يػخفي ت

...لتٕٜتٗظ ئفتمؼفجتػِتحطل٘رتعلفرٜتيّطيلقتٍلِت– طوت  عذتت– طوتكغٞتتت–يّخـ رتت–ؿزيعتت–افػتت

يسط  يثتيىخٜتأعفرٖ تريصتيىا٘ه،تٍٗلٚتٕذيتيىخط٘رتيىغلفرٜت  ى٘ظل ئفتيى٘طلٞطتتىٞبيلىتاىلٚتٗظٞفلتتيىـلزيعت

ٌت ِٞتيسط ًتٗيى٘رْٞت،ت ن ُتيىغوتٕ٘تاّٖ  تريصتيىا٘هت ٘ؿفٔت ٘ؿفٖ تيىقَٞتتيىز  ختت ٜتعوتػقفةتيىـزيعتيىق ئ

لتٍِتّـلٞوتريصتيىال٘ه،توُتيىؼقل  ت ل ىَ٘ثتٕل٘تٗطلٞيتتPUNITIONسػٌٞتيى٘رْٞت،ت ن ّجتٗظٞفتتيىؼق  ت)

تسؿ طتيسط  يثتٗح٘ ٞزتيىظ ًتوٕوتيسط ً.ت

صٓتف. لزٗ ت لٜتػلفصتٍلِتيى٘ظل ئف،تٗػيٚتيىزغٌتٍِتحخبؼْ توعفيدتيىظٞزةتٗ قتيىَْٖشتيىخؼل ابٜتيىلذٛتعلف

 بُتغزَٝ صتياخشهتٕذٓتيى٘ظ ئفت لٜتَّل٘ذست لفٝوتأطلَ ٓت ل ىَْ٘ذستيىؼل ٍيٜ،تٗٝلخيلؾت لٜتطلختتػ٘يٍلو،تٕلٜت

تيىَزطوتاىٞٔ.ت–يىَزطوتت-يىَؼٞقت–يىَظ ػفتت–يىَ٘ك٘عتت–يىذيثت

َٞتتحغلفصتيىؼْ ؿلزتيىخلٜتٗاذيتٍ تع ٗىْ تياخشيهتأعفيدتيىظٞزةتٗ قتٕذيتيىَْ٘ذستيىؼ ٍيٜ،ت بّٔتطٞقفًتىْ تحزط

تم ُتىٖ تعل٘رت  رست ٜتيىظٞزة،تٗحخ٘سعتيىؼْ ؿزتيوازٙت ِٞتيىَظ ػفتٗيىَؼٞقتٗ قتيىلط متتيٟحٞت:ت

ت

                                                           
15
 32،تؽتانفتىحات



 

  

 انًزسم إنيّ )راس انغىل(. --------------انًزسم )انزسىل انكزيى ( 

 انًىضىع: انذعىج إنى اإليًاٌ تاهلل وحذِ  

 انذاخ: )عهي تٍ أتي طانة( 

 انًساعذ نهذاخ انثطهح: أصحاب رسىل هللا يٍ انفزساٌ 

 انعايم انًعيق: كفار قزيش+ فزساٌ راس انغىل 

ٗيىضفٝزت  سػ رة،تٕ٘تأُتيىلزيٗٛتحغنلٌت لٜتأعلفيدتيىظلٞزةت خغ٘ٝيلٔت ؼلقتيىؼْ ؿلزتيىَؼٞقلتتاىلٚتػْ ؿلزت

تصياوتؿف٘فتيىنف ر.ٍظ ػفة،تٍزوتٗسٝزتريصتيىا٘هتيىذٛتصاوتيسط ً،تٗ  ثتَٝفتيىَظيَِٞت  ىؼُ٘تٍِت

َٗٝنِتيىْظزتاىٚتأعفيدتيىظٞزةتٍِتٍْظ٘رتيىَْ٘ذستيىؼ ٍيٜت ٜتػنوترْ ئٞتتٍغفصة،تحَزيجت ٜتيىـزيعت ِٞت

تيسَٝ ُتٗيى٘رْٞت.ت

ىقفتيرحنشثتيىظٞزةتػيٚتٍظ رِٝتطزصِٝٞتٍخؼ ركِٞ،تٝقٍ٘ ُتػيٚتيىخْ اق،تَٝزلوتيىَظل رتيوٗهتيىزطل٘هت

ٔت هللت خبيٞىتيىزط ىت،تٗط ّفٓت ٜتذىلتأؿغ  ٔتٗػيٚترأطٌٖتي ِتػَٔتػيٜت ِتؿيٚت هللتػيٞٔتٗطيٌت ٘ؿفٔتّبٞ تميف

تأ ٜتم ىو،تَٗٝزوتيىَظ رتيىز ّٜتريصتيىا٘هت ٘ؿفٔتٍين تحضبزتٗماٚ،تٗيحبغتٍذٕوتيىؼٞط ُتٗيوٗر ُ.

ٗػيللٚتكلل٘ تٕللذيتيىخْلل اق،تحبْللٚتيىللزيٗٛتأطللي٘ تيىخؼلل٘ٝقتمؼْـللزتأطللٌٖت للٜتح٘يىللفتيوعللفيدتٗحؼ اللوت

توتيىَخِتيىظزصٛ.تيىؼلـٞ ثتصيا

يىَْ٘ذستيىؼ ٍيٜلت لٜت ٞل ُتٍلل ٍِٞتيىظلٞزةتٍلِتت–ىقفتأطٌٖتيىَْ٘ذص ُتيىَذم٘ريُتأػ ٓت)يىَْ٘ذستيىخؼ ابٜت

عٞذتأعفيرٖ تٗػلـٞ حٖ ،تٍَ تٝق٘صّ تاىٚتحظ إهتٍف صٓ:تٕوتٝـظتي مخف  ت َ تٗرصت ٜتيىظٞزةتٍِتعنلٜتأعلفيدت

 تٕل٘تأػَلقت َٞل تٝللؾتيىؼْ ؿلزتيىَؼز ٞلتتيىخلٜتا ٍلجتػيٖٞل تأًتحقخلٜتيىلزٗرةتيىؼيَٞتتٗيىَْٖضٞتتيىبغذت َٞ

يىظٞزة؟تػيَ تأُتٕذيتيىفِتٝلخيفتمزٞزي،تٗاُتحلَِتٍخْ تطزصٝ ،تػِتيىغن ٝتتأٗتيىلزي ت،تىَل ذي؟توُتيىظلٞزةت لِت

تأص ٜتٝغ٘ٛتاَٞ تٍؼز ٞتتٗح رٝلٞتتر  ختتٝزٖٗٝ تؿ عبٖ ت  طخؼَ ىٔتىيظل ُ،تاُتىلٌتٝنلِتالفتمخبٖل ،ت طلَٞ تٗأُتٍل 

ٗرصّ تٍِتطٞزتافَٝت،تغ ىب تٍ تمْ تّظخَخغت ٖ تػبزتيىزٗيٝتتٗيطخؼَ هتيىيظ ُ،تٗحغفٝفيات ٜتيىغيق ثتيىؼلؼبٞتتيىخلٜت

م ُتٝخضَغت ٖٞ تيىْ صتع٘هتيىغن٘يحٜ،ت ٞزٗٛتىٌٖتٍِتطٞزةتػْخزةت ِتػفيص،تٗطٞزةتأ ٜتسٝلفتيىٖ ىلٜ،تٗغٞزٕل ت

يىَ٘ػظللت،تٕٗللٜتغ ىبلل اتٍلل تم ّللجتح٘صللٔتيىْلل صت للٜتٍللِتيىغن ٝلل ثتيىخللٜتظيللجتٍلل صةتػللؼبٞتتحَللفتيىْلل صت  ىغنَللتتٗ

طي٘مٞ حٌٖ،تٕٗ٘تٍ تٝئطفتىٔتيىًٞ٘،تاذتأؿبغجتٕلذٓتيىظلٞزت لٜتياخفل  تٍظلخَزت ظلبوتظٖل٘رتيىقْل٘يثتيىفلل ئٞتت



 

   

ٗغشٗحٖ تىيؼقوتيىبؼزٛتيىذٛتىٌتٝؼفتا صرياتػيٚتٍخ  ؼتتأٗتعخٚتيطخٞؼ  تٍ تحقفٍٔتٕلذٓتيىقْل٘يث،ت ؤؿلبظتيسّظل ُت

تِترق  خٔتيىؼؼبٞتتٍٗ تحغ٘ٝٔتٍِتص  ثتٍؼز ٞتتٗح رٝلٞت. ؼٞفياتموتيىبؼفتػ

4

حضفرتيسػ رةتاىٚتكزٗرةتر نتأعفيدتيىظٞزةت َق ٍٖ ،تٗيىَق ًتػيٚترأٛتىْفظِتٝقً٘تػيٚتاَظلتتػْ ؿلزت

تٕٜ:ت

تػْـزتيىٖ٘ٝت.ت -1

تيسم رتيىشٍ ّٜ. -2

 يسم رتيىَن ّٜ. -3

 ٍؼخقفيثتٍٗؼ رفتيىَخل مبِٞ. -4

 ٍقـفٝتتيىلط  .ت -5

 * عُصز انهىيح:*

ٝظٖزتػْـزتيىٖ٘ٝتت ؼنوت  رست ٜتيىظٞزةتٍِتا هتيىؼلـٞ ثتيىخٜتحزصصثت ٜتٍـل صرتيىخل رٝخ،تٕٗلٜتت

تػلـٞ ثتعقٞقٞتت ؼٞفةتػِتموتاٞ ه،تٕٗذٓتيىؼلـٞ ثتٕٜ:ت

،تٍغَفت ِتػبفت هللت ِتػبفتيىَطيلو،ت ؼزلٔت هللتّبٞل اتٗرطل٘ ،تىٞلفػ٘تيىْل صتانزسىل صهى هللا عهيّ وسهى -تأ

يسط ًتصْٝ اتىيخظ ٍظتٗيوىفتغت ن ّجترط ىخٔتص ٍؼتتوٗيٍزتّٗل٘يٓ،تٗرصثتٗيكلغتت لٜتمخل  ت هللتػلشتٗصلو.تاىٚت

حغفدتيىْ صتػِتؿف تأٍ ّخٔتٗػظَلتتايقلٔ،تٗطلضوتيىخل رٝختأُتيىزطل٘هتيىنلزٌٝتصالوت لٜتعلزٗ تٍلغتيىنفل ر،ت

يىنللزٌٝ،تعخللٚتٗعللفتػللَوتتٍْٖلل تغللشٗةت للفرتٗغللشٗةتأعللفتٗغللشٗةتيىلْللف ،تٗيّخٖللجت ؼللُ٘ت هللت   ّخـلل رتىيْبللٜ

تيىَظيَِٞتٗػ٘صٌٕتػيٚتميَتتٗيعفةتٕٜت تاىٔتا ت هلل.



 

   

 ِتٕ ػٌتيىٖ ػَٜتيىقزػٜت ِتػٌترط٘هت هللتؿيٚت هللتػيٞٔتٗطيٌ،تٗأٍلٔت  مَلتت ْلجتتعهي تٍ أتي طانة -ت 

خِٞتٝلً٘تأطفت ِتٕ ػٌت ِتػبفتٍْ ف،تم ُتىٔتيىقفًتيىز  جت ٜتيىاشٗيثغت ٖ٘تأٗهتيىَبل رسِٝتٝلً٘ت لفر،تٗأٗهتيىزل  

أعفتٗعِْٞ،تٗأٗهتيىف حغِٞتًٝ٘تاٞبز،تٗأٗهتيىظ  قِٞتًٝ٘تيىفخظ.
16
 ت

 ،تي ِتػَتترط٘هت هلل،تؿ عبٔت ٜتيىاشٗيثتٗيىف  عتػْٔ.انزتيز تٍ انعىاو -تث

 ،تػ ركت ٜتيىغزٗ ،تٗيرحبنتيطَٔت  ىفخ٘ع ثتيسط ٍٞت.خانذ تٍ انىنيذ تٍ انًغيزج -تد

 ٜتيىف  عتػِتيسط ًتٗػِتيىزط٘هتٍغَفتؿيٚت هللتػيٞٔتت ٖذٓتػلـٞ ثتر  ختتح رٝلٞ ا،تٗا ٍجت فٗرت  ػو

ٗطيٌ،تىذىلت تٝبفٗتغزٝب تىفٙتيىَخيقٜتصٗرٌٕتيىف  ػٜتػِتيىفِٝ،تٗموتٍ تذمزٓتيىزيٗٛتػٌْٖت ٜتيىظٞزةتٝؼفتٍِت

يىغق ئقتيىخ رٝلٞتتيىخٜتػزفت ٖ تٕئ  تيىفزط ُتٗغٞزٌٕ،توُتٍلِتػلٌَٖٞتعلوتيىؼلٖ صةت لٜتطلبٞوت هلل،تٗيوىفلتت

 ٜتأىفٌٖتػيٖٞ ترط٘هت هللغت ن ّجتطي٘مٞ حٌٖتياخفي ت َغَفتؿيٚت هللتػيٞٔتٗطيٌ،تٍٗظخَفةتٍِتيىقزآُتيىنزٌٝ.يىخ

أٍ تيىؼلـٞ ثتيىَل صةت ٜتيىظٞزة،تٍٗ ترٗٛتػْٖل تٍلِتطلي٘مٞ ثت تاّظل ّٞتتمَل تٕل٘تيىؼلؤُت لٜتػلـلٞتت

 رالتت لٜتيىغلز غت ٖلٜتيىؼْـلزتٍلي٘ ت ِتػٖ  ت)ريصتيىا٘هل،تاخلوتٗيىلفٓ،تٗىلٔتطلبؼتتأٗ صتٝخَخؼلُ٘ت قل٘ةتا

يىغ كزتيىَاٞو،تع كزتمؼلـٞ ثتٗرْٞتتحؼبفتيوؿلْ ًتٗيوعضل ر،تٗحلفِٝتىيلز ت لزيعتيىلذٛتيؿلطْؼٔتريصت

يىا٘ه،تٍٗاٞوت ٜتيىذيمزةتيىؼؼبٞتتيسط ٍٞت،توُتٍزوتٕذٓتيىؼلـٞ ثتٕٜتٍِتؿْغتاٞل هتيىلزيٗٛتيىلذٛتأ لفعت

ٖٜتػلـٞ ثتحفهتػيٚتيىايظتتٗيىلؼّ٘تتٗيىفظ ظت،تٗحقً٘ت ٜتحـ٘ٝزتيىطزفتيىَْ اقتىإلط ًغتأٛتيى٘رْٞتغت 

 ظي٘مٞ ثتحخْل  ٚتٍلغتيسطل ً،تٍٗلِترلٌتٝنلُ٘تيىخْل اقتػيلٚتٍظلخ٘ٙتيىٖ٘ٝلتتحْ الل ت لٜتيىظلي٘مٞ ثتٗيىَؼخقلف،ت

يطللخزَزٓتيىللزيٗٛتمخقْٞللتتطللزصٝتتأطللَٖجت للٜتّظللشتأعللفيتدتحللفياوت ٖٞلل تيىخلل رٝلٜت  ىللفْٜٝ،تٗيىلل٘ياؼٜت  ىلٞلل ىٜ،ت

اّظ ّٜ،تٍَ تٝضؼوتيىَخيقٜت ٜتعٞزةتٍِتأٍزٓ،تىٞضفتّفظٔتٍلطزياتاىٚتحخبغتاٞ٘متيوعفيدتأٍل تتٗيسّظ ّٜت  ى 

 ٜتيىخَٞٞشت ِٞتيىغق ئقتيىز  ختتٗيىغق ئقتيىَلخيقتغتأٛتيىغق ئقتيىخٜتٗصفت ٖٞ تيىزيٗٛتٍْفذيتىخط٘ٝزتيىظزصتٍْٗغلٔت

تٍض  تٝؼفتي ّخب ٓ.

 ** اإلطار انزيُي:

زي ةتيىظٞزةتٕ٘تغٞ  تيىخ٘يرٝختيىخٜتَٝنِتأُتح٘عٜتىيق رةت ز٘ي جتح رٝلٞلتتع كلزةتٍ تٝزٞزتي ّخب ٓتأرْ  تا

 ٜتيىذيمزة،تٗيمخفٚتؿ عوتيىظٞزةت ذمزتأعفيدتػ ٍتت ٜتسٍِتٍؼٖ٘صتىٔت  ىـغتتٗيىـلف تٕل٘تسٍلِتيىزطل٘هت

يصلٔتيىنفل رتؿيٚت هللتػيٞٔتٗطيٌغتأٛتيىشٍِتيىذٛتا ًت ٞٔتػيٞٔتيىـل ةتٗيىظل ًت ْؼلزتيىزطل ىتت لؤٍزتٍلِتر لٔ،ت ٘
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 104،تصيرتيىنخ  تيىؼز ٜ،ت فُٗتح رٝخ،تؽتحًاج اإلسالواتٍـطفٚتّضٞو،ت



 

   

ٗصػ ٌٕتاىٚتػب صةتيى٘يعفتيوعفتٗيىخليٜتػِتػب صةتيوؿْ ً،ت ْخشتػلِتذىللتال فت لِٞتيىَظليَِٞتٗيىنفل ر،تأصٙت

 َٞ ت ؼفتاىٚتٍف ٗك ثترٌتعزٗ ترٌتيّخـ ريث،تحٌت ٖٞ تّؼزتيىفِٝتيسطل ٍٜتٗح٘عٞلفتيوٍلتتيىؼز ٞلتتيسطل ٍٞتت

تث. ؼفتأُتم ّجتػيٚتػف تعفزةت ظبوتيىخفزاتتٗيىل   

ٗػيٚتٕذيتيوط ص،تح٘سعتيىشٍِتاىٚتسٍِتأٗهتٕ٘تسٍلِتػبل صةتيوؿلْ ً،تٕٗل٘تيىلشٍِتيىلذٛتطل صت ٞلٔتريصت

يىا٘هتٗحضبز،تٗسٍِتر ُتر قتيىشٍِتيوٗهتٗر قتطلي٘مٔتٗاَٞلٔتيىفْٝٞلتغت نل ُتيىلشٍِتيىزل ّٜت لل  تىيلفػ٘ةت

 ُت لل هللتٗيىخظلل ٍظتٗيىخغلل ٗرتيىَغَفٝللتتيىخللٜتأطظللجتىظللي٘مٞ ثتٗاللٌٞتيصخَ ػٞللتتٗصْٝٞللتتصفٝللفة،تحللفػ٘تاىللٚتيسَٝلل

تٗيىخؼ رف.

اُتيىخْ اقتيىذٛتعـوت ِٞتيىشٍِْٞتأصٙتاىٚتحْ اقت ِٞتػْ ؿزتيىٖ٘ٝت،ت ْخشتػِتذىلتؿلزيعت لِٞتيىظيلٌت

ٗيىطاٞ ُتيىذٛتٍزئتريصتيىا٘ه،تٗيسَٝ ُت  هللتٗرط ىتتّبٞٔ،تاذُتظوتيىشٍِت لٜتيىظلٞزةتػْـلزيات تٝللزستػلِت

يٗٛتيىَض هتٍفخ٘ع اتىيَخيقٜ،تىٞفركتٍِتا ىٔتسٍِتيوعلفيد،تٗر َل تٝغل ٗهتيوعفيدتٗيىؼلـٞ ث،تاذتحزكتيىز

تأُتٝقز ٔتٍْٖ تىٞخؼ ٝغتٍؼٖ ،تٗمؤّٔتػْـزتعلزتيىـزيعت ِٞتيىْبٜتٗريصتيىا٘ه.

تاإلطار انًكاَي:**ت

اذيتٍ تأٍؼْ تيىْظزت ٜتيوٍنْتتػيٚتيىَظخ٘ٙتيىضازي لٜ،تٝخبل صرتاىلٚتيىلذِٕتحب ػلفتٍلِتعٞلذتيىَظل  ت،تاُتىلٌت

ّقوتٕ٘تحب ػفتٍِتعٞذتيىظي٘كتٗيىَب صةغت ا"ريصتيىا٘ه"تٝؼلٞغت لٜت ل صتيىللزؼٌ،تٗيىللزؼٌتمَل تصل  ت لٜتىظل ُت

يىؼز ت)ٍ صة:تازؼٌلتيطٌتصبو،ت َِتّشىٔت ٌٖتازؼَُٞ٘،تٗازؼٌتيطٌتابٞيتتأٝل ،تّظبتتىلزؼٌت ِتأَّ رتٍِتيىَِٞ،ت

ٌ،تٗيىلزؼَلتتحيطلختيىضظلفت  ىلفً،تٗاٞلوت لٔتٗٝق هتٌٕتٍِتٍؼفتؿ رٗيت  ىَِٞ،تٗاٞوتازؼٌتيطٌتصَوتطلَٜت لٔتالزؼ

طَٞجتٕذٓتيىقبٞيت،توٌّٖتّغزٗيت ؼٞزيت خيطل٘يت فٍٔتٗحغ ىف٘ي،تٗص  ت ٜتٍؼضلٌتيىقب ئلوتيىؼز ٞلت،تالزؼٌتابٞيلتتحقلغت

صٝ رٕ تػيٚتمزٝقتيىط ٝف...ٗازؼٌت ِتأَّل رتابٞيلتتٍلِتيىقغط ّٞلتتحْظلوتاىلٚتالزؼٌت لِتأَّ ر...ٍْل سىٌٖت ضبل هت

 ...تٍلزثت ٖلٌتيوسصت لٜتٍظلٞزٕ تٍلِتأرفتطلبؤتٗحفزاٖل ت لٜتيىلب ص،ت قل حيٌٕ٘،تٗأّشىلٌٕ٘تٍلِتيىظزيةتٍٗ تٗي ٕل

صب ىٌٖتٗأصيٌٕ٘تػِتٍْ سىٌٖتّٗشىخٖ تأسصتػْ٘ ةت)غ ٍلفتٗ ل ر تٗصٗصل... ظٖلزتيسطل ً،تٕٗلٌتإٔيٖل تٗطلن ّٖ ،ت

 صتٍٗ تٗي ٕ ّٗشىجتازؼٌت ِٞت ٞؼتتٗحز ت،تٗظٖزتاب ىتتٍغضتتيىَِٞتٍِتٍنتتاىٖٞ تٍٗ تؿ اوتحيلتيىب
17

،تٗذمزت

ؿ عوتٍؼضٌتيىقب ئوتيىؼز ٞتتمذىلتأاب رياتػِتأٝ ًتازؼٌ،تص  ت ٖٞ تأُتازؼٌتصَؼجتصَ٘ػل تٍلِتيىلَِٞ،تٗغلشثت

ابٞيتترقٞفت  ىط ئف،ت لزستاىٌٖٞتغٞ ُت ِتطيَتت ٜترقٞفت ق حيٌٖتاخ  اتػفٝفيا،ت ٖشٌٍٖتٗاخوتٌٍْٖتٍقخيتتػظَٞت،ت

ٛتأُتيىْبٜتؿيٚت هللتػيٞٔتٗطيٌ،تطٞزتاطبتت ِتػ ٍزت لِتعفٝلفةتاىلٚتحب ىلتتٗأطزتٌٍْٖ....تٗرٗٛت ٜتمخوتيىَا س
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 ،تٍ صةتازؼٌ.نساٌ انعزب اتي ِتٍْظ٘ر،



 

   

ىٞاٞزتػيٚتازؼٌ،ت ٜتؿفزتطْتتحظغ،تٗ ؼذتٍؼٔتػؼزُٗترص ا،تىٞؼِتيىا رةتػيٌٖٞ،ت  اخخي٘يتاخ  اتػفٝفيا،تٗمزلزت

صزعٚتيىفزٝقِٞ،تٗاخوتاطبتتٍِتاخو،تٗط ا٘يتيىْؼٌتٗيىؼ  تٗيىْظ  تاىٚتيىَفْٝت.
18
ت

 ن ُت ٜتيىَفْٝتت ل  تيسَٝ ُتٗيىؼب صةتٗيىقٌٞتيىخٜت زٖ تيىفِٝتيسطل ٍٜ،تٗ لِٞتيىفلل ئِٞت لُ٘تأٍ تيىزط٘ه،ت

ػ طغغت  وٗهت ل  تػ ػقتىظفلتيىفٍ  ت   ػخفي تٗيىظط٘تٗي غخـ  ،تٗيىز ّٜت ل  تيىظنْٞتتٗيىخظ ٍظ،تغٞزت

إلّظلل ّٞتتصَؼلل  ،تػيللٚتيػخبلل رتأُتأُتيىزطلل ىتتيىْب٘ٝللتتىللٌتحْظللزتاىللٚتيىَظلل   ثتٗيىغللفٗصتيىَن ّٞللت،ت ٖللٜترطلل ىتتى

يىزط٘هتٕ٘ترعَتتىيؼ ىَِٞغت زط ىتتيسط ًترط ىتتػ ىَٞتت تحْظزتاىٚتيىَن ُ،ت وتٕلٜترطل ىتتٕلف ٖ تيوٗهتٕل٘ت

يىفػ٘ةتاىٚتٗعفيّٞتت هللترٌتحن  وتيىبؼزٝتت َٞ ت ْٖٞل ت فللوتيىؼفيىلتتٗيىَظل ٗيةتٗيىخن  لوت ٘ؿلفٖ تاَٞل تٍْ  ٞلتتىقلٌٞت

ت ّٞت.ريصتيىا٘هتيى تاّظ

 يقصذيح انخطاب: **

يىَقـفٝتتحفيٗىٞ ا،تيىازفتٍِتيىلط  ،تٍٗقـفٝتتيىظلٞزةتٕلٜتيسػل رةتاىلٚت لخظت ل  تيىغـلِت ؼلفت زػْلتت

ريصتيىال٘هتٗغطزطلخٔ،تٗ ٞل ُتأُتٍلِتٝلئيسرٓتر لٔتٗٝؼْٞلٔتطْٞخـلزت تٍغ ىلتغت  ىَظليَُ٘تابلوتأُتٝلفاي٘يت للٜت

ىزط ىتتيىْبٜتيىنزٌٝتٗصػ٘حٔ،تٍٗ تيىْـزتطل٘ٙتاىال  تيىَؼزمتتٍغتريصتيىا٘هتٗػفٌٕتر ٌٖت  ىْـز،تؤّتّـزت

تىيظيٌتٗيىطاٞ ُتٗػب صةتيوٗر ُتيىخٜتصػ تاىٖٞ تريصتيىا٘هت ٜتأرص  تيىب ص.

ٍٗقـفٝتتيىظٞزة،ت ٘ تٍ تحقفً،تٕٜتر قتيوٗر ُتٗيوؿلْ ً،تٕٗلذٓتٍَٖلتت ؼلذت ٖل ت هللتٍغَلفياتىٞقلً٘ت ٖل ،ت

ـزةتيسطل ً،تٗمل ُتػيلٚترأصتٕلئ  تيسٍل ًتػيلٜت لِتأ لٜتم ىلوتٗطلزتىٔت زط ّ اتيٍخزي٘يتوٗيٍزٓت ٜتطبٞوتّ

يىذٛتافٍٔتيىلزيٗٛت لٜتؿل٘رةتيىفل رصتيىبطلوتيىقل صرتػيلٚتٍ٘يصلٔتيوٕل٘يهتٗيىَلل مز،تٍٗل تريصتيىال٘هتطل٘ٙت

َّ٘ذستٍِتٕذٓتيوٕ٘يهتيىخٜتٗيصٖٖ ت ٜتطبٞوتّـزةتي ِتػَٔتٍغَفت ِتػبفت هلل،ت ٘ؿفٔتّبٞ اتٗرط٘ تٍِتٗيصبٔت

تٌٞتيىظيبٞتتيىَْ  ٞتتىخؼ ىٌٞتيىفِٝتيسط ٍٜتيىظَغت.ر قتموتيىق

5

حَٞشثتيىياتتيىخٜترٗٝلجت ٖل تيىظلٞزةت  ىظلٖ٘ىتتٗيى٘كل٘ط،تٗيوٍلزت لٜتٕلذيتيىؼلؤُت لٜتغ ٝلتتيىبظل مت،توُت

ؿ عوتيىظٞزةتم ُتٝ٘صٔتاط  ٔتاىٚتػزٝغتتيصخَ ػٞتتٗيطؼتتٝيخقٜت ٖٞل تيىؼل ٍٜتٍلِتيىْل صتٗيىَزقلف،تٝلز طٌٖت

ٍلِتال ٍ٘صتصْٝلٜتاـلفتحغزٝللتتصَٞؼ تيّخَل  تصْٝلٜتٗيعلفتٕل٘تيىلفِٝتيسطل ٍٜ،تىلذىلتم ّلجتأىفل ظتيىظلٞزةتحْٖلو

ٍؼ ػزتيىَخيقٜتيىفْٝٞلتتٗػلفتيّخب ٕلٔ،تٗ ٞل ُتٍضلفتيسطل ًتيىلذٛتٝضلوتأُتٝبقلٚتػ ىقل ات لٜتأذٕل ُتيىْل صتر  خل ات لٜت
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 332،تؽتيعجى انقثائم انعزتيحػَزترك تمغ ىٔ،تات



 

   

اي٘ ٌٖ،تٗحبقٚتيىَؼ ّٜتع  ظتتىضٖ٘صتيوصفيصت ٜتارط  تيىفػ٘ةتيسط ٍٞت،تٗافتيحللذتيىلزيٗٛتٍلِتػلـلٞتتػيلٜت

ٍ٘يصٖلتتيىنفلزتٗيىنفل ر،ت ظللزتا٘حلٔتيىخلٜتٍْغلٔت هللت لٜتطلبٞوتّـلزةتيىلفِٝت ِتأ ٜتم ىوتيسّظ ُتيىَْل٘ذست لٜت

يسط ٍٜ،ت ؤطبىتػيٞٔتيىزيٗٛتػفصياتٍِتيىـف ثتيىبط٘ىٞتتيىخٜتحف٘ تأعٞ ّ تافريثتيىؼقو،تاذتؿ٘رٓت لٜتؿل٘رةت

 لِت طوتٍخن ٍوت تٝقٖزٓتأعف،تٗم ُتطٞفٔتٍِتيىظٞ٘فتيىقل ٕزةتىينفل ر،تىلذىلترملشتيىلزيٗٛتػيلٚتػلـلٞتتػيلٜت

أ ٜتم ىوت ٜتٍ٘يصٖخٔتىزيصتيىا٘ه،تعخٚتٝبقٚتػلـٞتتاط ٍٞت،تٗرٍشياتح رٝلٞ اتٍ٘ػٍ٘ ات لٜتيىلذيمزةتيىؼلؼبٞتت

يسط ٍٞت،تٕٗذيتافتٝق٘صّ تاىٚتيىبغذتػِتػلـٞتتيىزيٗٛتٗأّظ أتيىفنزٝتت ٜتؿلٞاتتطلئيه،تٍلِتٕل٘تيىلزٗيٛ؟ت

ٍزلوتيىش ٞلزت لِتيىؼل٘يً،تٗا ىلفت لِتيى٘ىٞلفتتٗىٌتحٌتيىخزمٞلشتػيلٚتػلـلٞتتػيلٜت لِتأ لٜتم ىلو؟تػيَل تأُت زطل ّ ا،

تٗغٞزٌٕتٍِتيىفزط ُتيىَظيَِٞتأطَٖ٘يت ٜتيىف  عتػِترط٘هت هلل.

ٍ تٝيفجتي ّخب ٓت ٜتٕذٓتيىظٞزةتٕ٘تأُتيىزيٗٛتيطخْفتػيٚتأطلي٘ تيىظلْفت)ػلِتيىؼلٞختأ لٜتيىغظلِتركلٜت هللت

صتركٜت هللتػْٔتعفرْ ت ٜتيىـغٞظتأُتػْٔتّٗفؼْ ت ٔ،تا ه:تعفرْ تٍغَفت ِتاطغ  تيىنيبٜتيوػَغتػِتي ِتػب 

يىْبللٜتؿلليٚت هللتػيٞللٔتٗطلليٌ....ل،تٗعٞلل اتٍْللٔتأُتٕللذٓتيىظللٞزةتحغنَللجت ٖٞلل ترٗيٝلل ثتٍخْ ايللتتٗذىلللتسربلل ثتؿللف ت

يىغفد،تٍٗ تصيٍجتٕذٓتيوعفيدتٕٜترٗيٝتتػِترط٘هت هلل،ت ٞضوتيىخؼ ٍوتٍؼٖ ت  ىخـلفٝق،تٗيىْظلزتاىٖٞل تمضلش ت

ُتػب صتٍبْٞ ات ؼقتيىَلئرزيثتيىخلٜتحغنَلجت لٜتمخ  لتتيىظلٞزةتيىْب٘ٝلت:"تمخبل٘يتٍِتيىغفٝذ،تٝق٘هتيىفمخ٘رتاعظ 

تطٞزحٔتحغجتٍئرزيثتأازٙ،تّفزصتٍْٖ ت  ىخَٞٞشتػ ٍيِٞتمبٞزِٝ:

يوٗهتأُتطللٞزةتيىزطلل٘هتصللش تٍللِتيىظللْتغت ٖللٜتٗيىغللفٝذتٍـللفريُتٍَٖلل ُتٍللِتٍـلل صرتيىخؼللزٝغ،تٍْٖٗلل تت

ٍؼلزػ تٗيكلغ اتت-اىلٚتص ّلوتأا٘يىلٔتت–  ىات،تىنٜتحنُ٘تأػَ ىلٔتتحظخف صتيوعن ً،تٗىذىلت   فتٍِتص ئٖ ت ٜتصات

تىزص هتيىؼزٝؼتتٗإٔوتيس خ  تٗيىقل  .

ٗيىز ّٜ:تأُتيىَظيَِٞتم ّ٘يتافتٗرر٘يتّظزةتيىض ٕيٞتتاىٚتيىخ رٝخ،تٕٜٗتّظزةتا ئَلتتػيلٚت"يوٝل ًت"تٗمبٞؼلتت

طل٘ه،تٗحـل٘ٝزتذىللتيىلفٗرتيىغز لٜتيىغز تٗػئُٗتيىقخ ه،تٗىذىلتيٕخٌتمخ  تيىظٞزتابوتموتػٜ ،ت َال سٛتيىز

يىذٛتأصٙتاىلٚتيّخـل رتيىَظليَِٞت لٜتيىْٖ ٝلت...تٗ خلؤرٞزتيىؼل ٍيِٞتٍؼل ا،تػلفثتيىظلٞزةتصلش ياتٍلِتيىغلفٝذتحلللغت

وعن ًتيسطلْ صتالل٘ػ اتصاٞقل ا،ت ٖلٜتػيلٚتٕلذيتىٞظلجترٗيٝلتتٍْطيقلتتٍظخزطليت،تٗىنْٖل ترٗيٝل ثتٍخفزالتتٍقٞلفة،ت

رٗيحٖ تػِتيىخفظٞزتٗيىخغيٞو،توُتصٖفتم حبٖٞ تٍْـزفتاىٚتيىـف ت ٜتتٝضَؼٖ تٍ٘ك٘عتٗيعف،تٗٝؼ٘ تيسطْ ص

يىلبز...".
19
تت

ت َ تاٞوتػِتيىزط٘هتؿيٚت هللتػيٞٔتٗطيٌتٗصوتاب٘ىٔت  ىخـفٝق،تٍِٗتمذ تػيٞٔ،ت يٞخب٘أتٍقؼفٓتٍِتيىْ ر.
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 14ت-13ؽتت،تؽ1956ت-4ت-صيرتيىزق  تت ٞزٗث،تطيظيتتيىفُْ٘تيوص ٞت،تفٍ انسيزج اتاعظ ُتػب ص،



 

   

ٕ تيىزٗيٝل ثتاُتيىفٗرتيىغز ٜتيىذٛتا ًت ٔتيىزط٘هت ٜتٍ٘يصٖتتيىنفل رتعقٞقلتتح رٝلٞلتت تػللت ٖٞل تىلٌتحلذمز

يااا أيهااا انُثااي حااز  ٗيىظللٞزت غظللو،ت للوتذمزٕلل تيىقللزآُتيىنللزٌٝت للٜتػفٝللفتٍللِتيٟٝلل ث،تٍْٖٗلل تا٘ىللٔتحؼلل ىٚ:ت"

انًؤيُيٍ عهى انقتال إٌ يكٍ يُكى عشزوٌ صاتزوٌ يغهثىا يائتيٍ وإٌ يكاٍ ياُكى يائاح يغهثاىا أنفاا ياٍ اناذيٍ 

.كفزوا تأَهى قىو ال يفقهىٌ"
20
 

ِتيىغز ٜتٍٗ٘يصٖخٌٖتىينف ر،تعخٚتيّخٖٚتيوٍلزت  ّخـل رتيىَظليَِٞ،تٕٗلذيتصيلٜت  ىخ رٝختٝزبجتصٗرتيىَظيَٞ

 للٜتيىظللٞزةتٍ٘كلل٘عتيىللفرص،تغٞللزتأُتٍلل تأكلل  ٔتريٗٛتيىظللٞزةتٍللِتأٗؿلل فتّٗؼلل٘ثتحؼيقللجتطلل٘ي ت ؼلـللٞتت

يىزط٘هتأٗت ؼلـٞتتػيٜ،تم ّجتأٗؿ   اتّ  ؼتتٍِتاػض  تيىزيٗٛت ؼظَتتيىزط٘هتيىنزٌٝتٗافرةتػيلٜ،تػظَخلٔت

ػيٞٔتٗطيٌتحبزست ٜتايقٔتيىغظِتٗ لٜتعنَخلٔتيىْب٘ٝلت،تٕٗلذيت بٍنل ُتأٛتػللؾتٍظليٌتأُتٝزٖٗٝل تػلِتتؿيٚت هلل

"وإَك نعهى خهق عظايىيىزط٘هتيىنزٌٝ،توُتذىلتأٍزتر  جت ٜتيىقزآُتيىنزٌٝتىق٘ىٔتحؼ ىٚ:ت"
21

،تٗصيلٜت لٜتطلْخٔت

تا٘ اتٗ ؼ .

 لٜتيىظلٞزة،ت ٞ ّل اتىيلفٗرتيىلذٛتأصيٓت لٜتتأٍ تافرةتػيٜ،ت خظٖزت ٜتيىـ٘رةتيىبط٘ىٞتتيىخلٜترطلَٖ تيىلزيٗٛتىلٔ

تيىف  عتػِتيسط ًتٗيىَظيَِٞ.

ت ٘ تٍ تحقفً،تحغخفعتيىظٞزةت قٌٞتٍخْ٘ػتتحقخلٜتيىلزٗرةتيىَْٖضٞتتيى٘ا٘فتػْفٕ تٗ قتيٟحٜ:

،تٗحخَزللوت للٜتػظَللتتايللقترطلل٘هت هللتيىللذٛتملل ُتاللفٗةتعظللْتتوؿللغ  ٔت للٜتيوالل  تانقيًااح اإلَساااَيحتــااـ

ت،تا   اتىزيصتيىا٘هترٍشتيىفظ ظتتٗيىايظتتيىَْ  ٜتىألا  تيسّظ ّٞت.ٗيسَٝ ُ

غت  ىظٞزةتحلَْجتأعفير تح رٝلٞتتَٝنِتػفٕ تطض تح رٝلٞل ا،تٝلفػٌتيىب علذت لٜتيىخل رٝختـــ انقيًح انتاريخيح

 طلَٞ تٗأُتتيسط ٍٜتحغفٝفيت َؼيٍ٘ ثتح رٝلٞتتاَٞت،تافتحفخظتىٔت    تٍِتأ ل٘ي تيىبغلذت لٜتيىخل رٝختيسطل ٍٜ،

يىظٞزةتحغفرجتػِترص هتم  غ٘يتىخؤطلٞضتصٗىلتتاطل ٍٞت،تٗأٗىٖلٌترطل٘هت هللتؿليٚت هللتػيٞلٔتٗطليٌ،ت نل ّ٘يتاٞلزت

تٍضخَغتٍئٍِتأطضتػيٚتا٘يػفتيىغزٝتتٗيىَظ ٗية.

،تٗحخضيٚت ٜتأُتيىظٞزةتحغنٜتػِتطي٘مٞ ثت تاّظ ّٞتتم ّجتط ئفةتابلوتيسطل ً،تٍزلوتـــ انقيًح االجتًاعيح

تب صتٗيىظيٌتٗيىفظ صتٍٗ تاىٚتذىلتٍِتيىقٌٞتي صخَ ػٞتتيىف طفةتيىخٜتع ر ٖ تيسط ًتٗالٚتػيٖٞ .ي طخؼ
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 65ط٘رةتيوّف ه،تيٟٝتتات

21
 4اتط٘رةتيىقيٌ،تيٟٝتت



 

   

،تٗحظٖلزت لٜتٍغ ر لتتيىَظليَِٞت قٞل صةترطل٘ىٌٖتيىنلزٌٝتىألٗرل ُتٗيوؿلْ ً،تٗيىلفػ٘ةتاىلٚتـــ انقيًاح انذيُياح

تيىخ٘عٞفتٗيسَٝ ُت  هللتٗعفٓ.

يىغنٜتيىذٛتافًتىْ تّـ تأص ٞل تٍخَ طللتيىؼْ ؿلزتٍلِتعٞلذتيىبْل  ت،تٗحبزست ٜت ِتٍِت ُْ٘تـــ انقيًح األدتيح

تيىظزصٛتيىََزوت ٜتيوعفيدتٗيىؼلـٞ ثتٗ ل  تيىغنٜتسٍ ّ تٍٗن ّ .

،تٗيىا ٝلتتٍْٖل تيّؼلزيطتيىلْفضتٗريعلتتيىقيلوتٗحْبٞلٔتيىؼقلو،تٗصل  تيىٖلٌتػبلزتٍلو تيىقيلوتـــ انقيًح انُفسيح

   سَٝ ُ.

ىقٌٞتيىخٜتحَٞشثت ٖ تيىظٞزة،ت بُترَتتػْ ؿلزتأالزٙتٗصلوتار رحٖل ت لٜتٗػيٚتيىزغٌتٍِتيى٘ا٘فتػْفتٕذٓتي

ٕذٓتيىفريطت،تٗٝخؼيقتيوٍزت  ىياتتيىخٜترٗٛت ٖ تيىلْؾ،تاذتحلييٖل تيىيغلِتٗػلٞ٘عتيىلطلؤ،تٍَل تٝق٘صّل تاىلٚتاػل صةت

 يىظئيه:تٍخٚترٗٝجتٕذٓتيىظٞزةت؟تٍِٗتٕ٘تريٖٗٝ ؟تٗمٞفتحٌتحْ ايٖ ؟

بيٞى،تٗيىَخيقٜ،تٕٜتػْ ؿزتحلفايجت لٜت ْل  تيىظلٞزةغت ل ىشٍِتىؼلوتصٗرٓت تػلتأُتػْـزتيىشٍِ،تٗاْ ةتيىخ

 ِٞتيىغفدتيىغقٞقٜ،تٍٗ تح ٓتٍِتأعفيدتأازٙتؿْؼٖ تيىلزيٗٛت لٜتأسٍْلتت عقلتتأالزٙ.تأٍل تاْل ةتيىخبيٞلى،ت ٖلٜت

 ٍلتتيىطزٝقتتيىخٜتٗؿيجت ٖ تٕذٓتيىظٞزة،تّٗقـفت ذىلتيىزٗيٝلتتٗيىظلَ ع،تاذيتٍل تي خزكلْ تأُتيىَخيقلٜتٕل٘تٍلِتػ

يىْ صت تٝؼزفتيىقزي ة،تٗيىَخيقلٜت لفٗرٓتٝاٞلزتٗٝبلفهت ياخلٔت لٜتيوعلفيدت ٞللٞفتٗٝغلذفتٍل تػل  توطلب  تأٗت

تأازٙ.

ٗيىضفٝزت  سػ رة،تأُت ِتيىغنٜتٍْبؼٔتىٞضترٗيةتيىظٞز،تٗاَّ تمخ  ْ تيىؼشٝشتيىقزآُتيىنزٌٝ،ت ٖ٘تيىذٛتػَلقت

ىظل  قت،تٗعلِٞتٗؿليٌٖت ل وٌٍتٗصؼلوتحلل رٝختيسعظل صتيىخل رٝلٜتػْلفتيىؼلز تعلِٞتالؾتػيلٌٖٞتاـللؾتيوٍلٌتي

يىليٞقتتٍض  تىْظزٌٕ،ت"اُتيىقزآُتيىنزٌٝتعِٞت ؼوتذىلتمئ،تم ُتٖٝففتاىٚتار رةتيىؼبزةت ٜتّف٘طٌٖ،تٗىنِتٍلِت

يىَفٕغتعق تأُتٕذٓتيىا ٝتتيىليقٞتتم ّجتأكؼفتيىَظ ٕزتعِٞت لفأتيىَظليَُ٘ت نخ  لتتيىظلٞز،تٗالفت لفإٕٗ ت نخ  لتت

م ُتٕذيتيىبف تٝؼٞزتاىٚتصرصتأا اٜتػَٞقت ٜتعٞ حٌٖ،تى٘تػ  ٗيتأُتٝخللذٗيتطلٞزةتيىزطل٘هتطٞزةترط٘هت هلل،تٗ

ىخيلتيىا ٝت،تٗىنٌْٖتىٌتٝفؼي٘يت وتمخب٘يتطٞزحٔتحغجتٍئرزيثتأازٙ..."
22
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 13-12اعظ ُتػب ص،تيىَزصغتّفظٔ،تؽتؽتات
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