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اٌدوزٛر أزّد  طزب ألاٌّث١زح ٌ را ا٢ٚ اٌدز٠ئخ خزٙبااداال

 ٟ اٌز٠ظٛٔ

 [ف١ٙب اٌزؤًِا٠دبث١بد ع١ٍٙب، ٚ اٌزسبًِطٍج١بد ث١ٓ ]

ك٢ ػِْ أـٍٞ  خسش تُؼِٔث  تُٔصخفف٤ٖأٖٓ  -ـلظٚ هللا- كم٤ِر تألظصثذ تُدًصٞز أـٔد تُس٣ع٢ٗٞ

زشدر تُٔص٤ٌٖ٘ٔ ٓ٘ٚ؛ ٝـَ إ٠ُ ٓفثف تُستظخ٤ٖ ك٤ٚ ٝ إ٠ُ -خفن-، ٝهد خِؾتُلوٚ ٝٓوثـد تُؽس٣ؼر

ؼؼَ تٌُع٤س ٖٓ تُؼِٔث  ٝتُدثـع٤ٖ ك٢ تُؼثُْ تإلظال٢ٓ ٣ودِٕٞ ػ٠ِ هست ذ شستظهٚ تُؼِٔه٢  تألٓس تُر١

ـصهه٠ ٗؽههيز خ٤ههْٜ٘ ٝخهه٤ٖ ٓوُلثشههٚ هههٞذ تزشدههثن ٝؼههدذ تُصفههثم شؽههثٝشز  ؛خؽٜههد زتبههغ ٝؼههـق ٓههثشغ

ًٜهْ خهيٕ شِهي تُٔوُلهثز ازتتالظص٘ؽثا ٝتالظصؽهٜثا؛ إل ٓستـَ ٝـثشزٓستـَ تالظصدزتى ٝتالٗصوثا 

ٝخ٤ٖ تُصلفه٤َ ٝتُصفد٣هد،  ،ؼٔؼس خ٤ٖ تُصيـ٤َ ٝتُصوؼ٤د ؛هد شمٔ٘س ٓثاذ ػ٤ِٔر ٓوثـد٣ر ٗثلؽر

ثبٌزسصا١ٓ إٌّٙداٟ  اٌزسصا١ً اٌعٍّاٟ اٌّمبيادٞ  أطاّٙذ فاٟ زّب٠اخٚأُ٘ ِٓ ٘ذا ٚ ٌه أٔٙاب 

، ٠ٚسصٕٗ ِٓ رٍف١مبد اٌدٙال  ٚاخززالابد األاع١اب  ْ ٠سّٟ اٌّدبي اٌّمبيدٞأٔٗ ؤاٌذٞ ِٓ ش

ظهثـثشٜث  كه٢ ٕٞطلِهس تُٔص؛ ـ٤هط ًع ه-ٜٓ٘هث الظ٤ٔث تُٔوثـد٣ر- ٝٓث أًعسْٛ ك٢ تُدزتظثز تُؽسػ٤ر

 -ٓهٖ اتلهَ تُٔؽهثٍ تُؽهسػ٢ ٝٓهٖ لثزؼهٚ-تُٔوصفٔهٕٞ ـفهٜٞٗث  ًعسهد ، خَ أظٞتزٛث صعِوٕٞتُٔ

؛ ـصه٠ إٕ خؼهك ٓوُلهثشْٜ ًٝصثخهثشْٜ ذُهيأٝ ٣سكؼْٜ إُه٠ ك٢ ذُي إٔ ٣صففِٞت ػ٠ِ ٓث ٣وِْٜٛ  هدَ

ُٝهه٤ط  ،شفههدز ٝشوههثّ خثظههْ تُدزتظههثز تُٔوثـههد٣ر -ٓههٖ اٝزتز ٝٗههدٝتز ٝٓههوشٔستز-ٝأٗؽههطصْٜ 

تز ٝتألـهدثؽ تُٔوهصهر أـهن ٝأُٝه٠ زًععهٞتـع ٝال ٗف٤ح، خَ ٢ٛ إ٠ُ تإل تظٜٔثُٔمٜٔٞٗث ٖٓ 

 ٔاااىٛا ِاآ رداازإ اٌ جااٟ ٚر١ٙاات فاابٌٝ ه أٝ ش٘عههح إ٤ُٜههث    ٓههٖ إٔ شعهه٠ٔ خدزتظههثز ٓوثـههد٣ر

 ٚاٌاااااااااااااااااااااااٝ ه ٔااااااااااااااااااااااااىٛا ِااااااااااااااااااااااآ الاااااااااااااااااااااااداَ اٌااااااااااااااااااااااادعٟ  !اٌاااااااااااااااااااااااذوٟ

 ٟ!ٚازدبَ اٌسف

، ك٢ تُؼود تألٍٝ ٓهٖ تُوهسٕ تُؽهثز١ تُدتزظ٤ٖ ك٢ ؼثٓؼر دمحم تُخثٓط ٖٓإذ ً٘س  ؛ٝتُفٔد هلل      

 ـهٍٞأل أظهصثذت   -ـ٤ٜ٘هث–ػداز خفع٢ ٤ُ٘هَ ؼهٜثاذ تُهدًصٞزتٙ كه٢ زـثخٜهث ًٝهثٕ أظهصثذ١ تٌُهس٣ْ ٝأ

ظثز ػ٤ِٔهر ال ش٘عه٠ ٝٓ٘ثهؽهثز كٌس٣هر زٓدتهد ـمسز ُٚ ٝ  ك٢ تُؽثٓؼر، تُلوٚ ٝٓوثـد تُؽس٣ؼر

تُصخفؿ؛ ً٘س لٖٔ أُٝةي تُدثـع٤ٖ تُٔطِؼ٤ٖ ػ٠ِ تٌُع٤هس ٓهٖ   ؼصستى ك٢ال شٔف٠، ٝخفٌْ تال

ر ٝازتظهثز ٤أههسأ ُلمه٤ِصٚ ًصدهث  شيـه٤ِ -خه٤ٖ كصهسذ ٝألهسٟ-شستظٚ تُؼ٢ِٔ؛ كٔ٘ر ػود ٝٗفهق ٝأٗهث 

زتز ػ٤ِٔههر، ٝأـمههس خؼههك تر ٝٓوههثالز كٌس٣ههر ٝأظههٔغ ُههٚ ٓفثلههستز ٝٓ٘ثهؽههثز ٝـههٜٞٓ٘ؽ٤هه

، ثٛطاي١خ ٚاعزاداي ٚ٘ٛ فٟ  ٌه وٍاٗ ٠جادأ عٍاٝ ثجابد ٠ٚثجاذ عٍاٝ ِجاباةتُ٘دٝتز ٝتُٔوشٔستز، 

ِاااً فاااٟ رزاثاااٗ ؤثّٕٙد١اااخ ٚا اااسخ  اد رؤيااا١ً شااازعٟ ٚرفصااا١ً ٚالعاااٟ، ٠ٚ ٙاااز ٌااادٜ اٌّزٚ

خ ٚٔجب٘اخ اٌزٕ ١از ِاب ٠مٕاع ٚثدا٘خ اٌزفى١ز ِع لاٛح اٌسداأْ ه لد ِٕسٗ ِٓ طعخ اٌسفظ   اٌعٍّٟ

 . ال ط١ّب إٌّصف ال اٌّزعظف ٌف ٚاٌّخبٌف،ئاثٗ اٌّ

كه٢  ُٝؼَ أْٛ ٝأػظْ ظدح ُهرُي تُعدهثز تُٜٔ٘ؽه٢ ٝتُصهيظ٤س تُخطهثخ٢ ٛهٞ ـهِد٤ر ٓوثـهد تُؽهس٣ؼر

ـ٤ط ؼؼِٜث هدِر تؼصٜثاتشٚ ٝخٞـهِر شل٤ٌهسٙ؛ كٌثٗهس  ؛تُصل٤ٌس١ ٜٚٓ٘ؽ ٝٓسًص٣صٜث ك٢ خ٘ثبٚ تُؼ٢ِٔ



 ،ٝٓثشتُس ٢ٛ ٓفثاز ٛٞتؼعٚ ٝخٞتػط لٞتنسٙ، خَ ـثزز ٢ٛ ؼـِٚ تُؽثؿَ ك٢ ظسٙ ٝٗؽٞتٙ

، ٙأٓس ٓٞال ٣ٚيش٤ـص٠  -إٕ ؼث  هللا-، ٝظ٤دو٠ ػ٠ِ ذُيا٣دٗٚ ٝٛؽ٤ستٙك٢ تُٔثل٢ ٝتُفثلس  ٢ٛٝ

اال ثعا  ه   ٚاررجاب  ٚث١اك ثبٌزؤيا١ً اٌّمبيادٞ ،مزآٔاٟاٌ درصِٚب ِٓ عبٌُ ٌٗ فُٙ ع١ّاك ثبٌا

ظ فاٟ رؤياا١الرٗ، ٚ ااز ثجبرااب ٙا ااز ثزوااخظ فااٟ آثاابرٖ  ا    خظ فااٟ عٍّااٗ ز٠ٛ١اخعااً فاٟ عٍّااٗ ز١اابحظ  ر   ّا ر ث

 !!    اٌّمبيد أرٚاذ األعّبي

خثالزشوههث  كهه٢ شِههي تُٔ٘ههثشٍ تُسك٤ؼههر ٝخثُفههؼٞا إُهه٠ شِههي  -ـلظههٚ هللا-ٝال ؿستخههر ٓههٖ شٞـهه٤لٚ 

عث٤ٓر؛ كإٗٚ ٓ٘ر تُٔستـَ تأل٠ُٝ ٖٓ ػٔسٙ ٝ ٛٞ ٓص٘وَ خ٤ٖ شؼِْ تُؼِْ تُؽسػ٢ ٝشؼ٤ِٔٚ تُٔوثٓثز تُ

تٌُع٤س ٓهٖ تُٔوُلهثز ٝتُدفهٞض ٝتُٔوهثالز، ًصح ػِْ أـٍٞ تُلوٚ ٝٓوثـد تُؽس٣ؼر؛ ـص٠  ثال ظ٤ٔ

 ةهثزٌِر تُٔـسخ٤ر ٝلثزؼٜث، ٝك٤ْٜ ٓٝـثز ُٚ تٌُع٤س ٖٓ تُطالج تُٔص٤ٔص٣ٖ تُٔ٘صؽس٣ٖ اتلَ تُٔٔ

ظهثػدٙ ٤هر ٝتُؽثٓؼهثز تألًهثا٤٤ٔ٣ٖ كه٢ تُٔوظعهثز تُؼِٔٝٓهتز ، تُٔعة٤ُٖٞ ك٢ تإلاتزتز تُف٤ٌٓٞر

، ًٝثٕ ُلصن ًعسذ أظثشرشٚ ٝش٘ٞع ٓٞتٛدْٜ ٓغ ؿصتزذ ػِْٜٞٓ ٝؼصتُر ػدثزتشْٜ ؛ ػ٠ِ ذُي تالزشوث

س أظه -ٝـون كه٢ كسٝػٜهث تُص٢ شؼٔن ك٢ أـُٜٞث-تُٔدزظر تُٔث٤ٌُر ذٛ٘ٚ ٝشٞظؼٚ كٌسٙ خثظصفالؾ 

]اٌمصااز   صااالذ اٌج١ئااخ اٌزااٟ ٔاااؤ ف١ٙااب٘ااذا ٚ ان طااالِخ فيزرااٗ ٚرٕااٛر ثصاا١زرٗ ث ٚلجااً ًد٤ههس،

ِٓ اطّٙب زظ  -ِٚبساي -اٌزٟ وبْ ٌٙب ٚ ٚٔجً اٌيجبع، األيٛي اٌّعزٚفخ ثىزَ اٌىج١ز[ رٍه اٌجٍدح

 :ٚٔص١ت، ٠ٚصدق ف١ٙب ٚف١ٗ لٛي اٌابعز

  ٗ ٟ  اال  ٚشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا١د   ٚ٘اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااً ٠ٕجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذ  اٌخيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ص  اال  فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٟ  ً  ٚر  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااز  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ٕبثازاٙاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب إٌ خ   ِ 

 

ظيًصل٢ خٜرت تالظصٜالٍ ٖٓ تُص٣ٞ٘ٚ خٌٔثٗصٚ ػ٠ِ ظهد٤َ تإلؼٔهثٍ؛ ألٕ تُٔوهثّ ال ٣وصمه٢ تالظهصطستا 

ٓغ  ٚ تُؼ٤ِٔرٗصدثٙ تُوثزئ تٌُس٣ْ خيٕ ٝظط٤صٚ ٝتػصدتُٚ ٝٝلٞؾ ٜٓ٘ؽ٤صتك٢ ذُي، ٝإٗٔث أزاز ُلس 

ؽههؼثز تُٔعههثُٔر خٔوثخِههر تُصٌل٤ههس شفوههن ٌِٓصههٚ تالؼصٜثا٣ههر، ٝزؿههْ زكؼههٚ ُٝ تالؼصٔثػ٤ههر ػِههٞ ٌٓثٗصههٚ

ًَ ذُي ُْ ُٖٝ ٣ؽلغ ُٚ ك٢ هدٍٞ ًَ ٓث ٣فدز ػ٘ٚ ٓهٖ كصهثٟٝ أٝ ٣صد٘هثٙ ٓهٖ ،زت ، خهَ   خثُصل٤ٌس  

خؽس ٣ؼِْ ٣ٝؽَٜ ٣ٝف٤ح ٣ٝخطا، ٝك٢ تؼصٜثاتشٚ ٓث   ألٗٚ ؛ٝتهؼث   سٟذُي ال ٣ وصم٠ ؼسػث  ُٖٝ ٣  

 . ٣ودَ ٝٓث ٣سا

كوهد ٓهث٢ٌُ تُ٘ؽهيذ ، ٝإٕ ًهثٕ ؿ٤هس ٓوِهد صفهسزؽصٜهد ٓٓ -خفهن-ٜهٞ كٖٝٓ خثج تُصفس١ ٝتإلٗفثف 

إٔ   ك٢ شلصفٚ ػ٠ِ خو٤ر تُٔهدتزض ٝتُٔهرتٛح تُلو٤ٜهر، كهال ٣ٌٔهٖ -خيـُٞٚ تُٔوثـد٣ر-ٚ أظْٜ ٓرٛد

ًٞٗهٚ ٣لصه٢ خٔهث ٣هستٙ ـوهث    ٓفدا أٝ شوفس ػ٠ِ تشؽهثٙ ٓؼه٤ٖ؛  ك٢ ٓرٛح ٝأزتؤٙ ففس تؼصٜثاتشٚش  

 تُٔؼِٞٓههر ٝكههن ا٤ُههَ ـههف٤ؿ أٝ تظههصدالٍ ـههس٣ؿ خ٤ٔههصتٕ تالؼصٜههثا تُوههثبْ ػِهه٠ أـههُٞٚ خث  تٝـههٞ

 !، ٝال ٣ٜٔهههههٚ خؼهههههد ذُهههههي ٓٞتكوهههههر ؿ٤هههههسٙ ٓهههههٖ تُٔؽصٜهههههد٣ٖ أٝ ٓخهههههثُلصْٜتُٔؼسٝكهههههر ٝهٞتػهههههدٙ

تُٔصوهد٤ٖٓ  -كه٢ ؿثُهح تؼصٜثاتشهٚ ٓٞتكهن ٝٓصٞتكهن ٓهغ ؼٜٔهٞز ػِٔهث  تألٓهر ٜهٞٝخ٘ث  ػ٠ِ ذُي ك  

زا كه٢ و٤ٜر ٝ،زت  كٌس٣ر ًثٗس ٓعثز ؼدتٍ ٝٓثشتُهس ٓٞلهغ ألهر ُٝٝٚ تؼصٜثاتز ك -ٝتُٔؼثـس٣ٖ

-ٝٓهغ ٛهرٙ ٝشِهي ٓؽٜٞز كه٢ تُلوهٚ تإلظهال٢ٓ،ٝٓعصوس ُٔث ٛٞ  خؼمٜث ٓخثُقخَ ، تُعثـر تُؼ٤ِٔر

شفدز ُٚ كصثٟٝ أٝ شظٜس ُٚ ،زت  كه٢ ٓعهثبَ ٝهمهث٣ث ٓؼثـهسذ ٣ففهَ ـُٜٞهث  -خ٤ٖ كصسذ ٝألسٟ

 ٣ٝدمهثززٝشيؼ٤ؽهٚ ٝشٞظه٤غ ٗطثههٚ  ،تُخهالف ـُٜٞهث تُـثُح ٣عْٜ ك٢ شؼو٤هدٝك٢  -ؼدٍ ٝلؽ٤ػ

 -لْٜ ٖٓ ٓمٕٔٞ خؼمٜثهد ٣   ٚأٗ  ٜٓ٘ث ٗصدثٙ، ٝأهٟٞ ٓث ٣ِلس تال-ػالّتإل ٖٓ ٝإٓؼثز  ػالّٖٓ تأل



ش٤ههثزتز شصد٘ثٛههث ٝشههدػٞت إ٤ُٜههث  ز ٝأاخ٤ههثزٗههٞع ٓههٖ تُصمههثٖٓ ٝتإلظهه٘ثا ألكٌههث -ث  لههشٞظ٤أٝ  ث  شٞـهه٤ل

٣ففهَ ـفهَ ٝ  ، ٝخعهدح ذُهي ٝؿ٤هسٙ أٝ ٓصؼثزلهر ٓهغ تُٔهٜ٘ػ تُعه٢٘ تإلظال٢ٓ لٌسٓمثاذ ُِ

ٝشصدهث٣ٖ   خه٤ٖ أٛهَ تُؽهيٕ تُؼِٔه٢ ـهٍٞ شِهي تالؼصٜهثاتز تُلو٤ٜهر ٝت٥زت  تُلٌس٣هر ٝؼهدتٍ  لهالف

خصؼدا تشؽثٛثشْٜ ٝٓ٘هثٛؽْٜ؛ ٝٛهٞ كه٢ ذُهي ًِهٚ ٓعِهٚ  -ث ُُٜٝٚ-ٓٞتهلْٜ ـُٜٞث، ٝشصؼدا شٞـ٤لثشْٜ 

، ُٜٝههْ ٓعههَ ًع٤ههس ٓههٖ تُؼِٔههث  تُٔفههِف٤ٖ ػدههس تُصههيز٣ا ُٜههْ ٓفدههٕٞ ٓٞتُههٕٞ، ًٝههثزٕٛٞ ٓؼههثإٝ

  ٝٓخثُلٕٞ . ٓٞتكوٕٞ

ٝ ـهثزٝت ػِه٠ أٝ ٖٓ ظهثزٝت  ،ُٝعس  ٓؼ٤٘ث  خثُص٘د٤ٚ ػ٠ِ ٓٞتهق ٝشٞـ٤لثز تُٔص٘ثهم٤ٖ ٓؼٚ ٤ًِث  

ػِه٠  ث  هثبٔهر ٜٝٔ٘ؽ٤هك٢ تُٔفدز٣ر ٝتُ ث  لالكْٜ ٓؼٚ ٝٓغ ًَ ػِٔث  تُٔع٤ِٖٔ لالك  ؛ ًٕٞؼثًِصْٜ

  اثتُؼ٘تُؽفٞا ٝتُصمثا ٓغ تإلٌٗثز ٝ

 :خثُٔفدهههر أٝ ٣هههسخه تُٔخثُلهههر خثٌُستٛهههر ظهههصٜدف ٓهههٖ ٣هههسخه تُٔٞتكوهههرأًٔهههث أٗههه٢ خٜهههرت تُٔوهههثٍ ال 

  ٣ث... ٌُٖٝ ػ٤ٖ تُعخه شدد١ تُٔعثٝ ٝػ٤ٖ تُسلث ػٖ ًَ ػ٤ح ٤ًِِر  

ظ ِٓ أيسبة اٌعمٛي اٌزاخساخ ٚاٌجصاب ز ا١ٌٕازح  ٚأّب اطزٙدف ٚاطزعيف ِٓ وبْ ث١ٓ  ٌه لٛاِب

ْٛ ِعبٌُ زمب ك اٌّٛ اٛع١خ ٚال ٠ ي   ،عٕخ ال ثبٌاخصٕخزُ٘ ٚأفىبرُ٘ ثبٌا اٌذ٠ٓ ٠زثيْٛ آرا

 .اال زالفعال ك ك اٌّسجخ ٚعالِثسٍٛاْ  أٚ ،ٚاإلٔصبف ثدخبْ ززا ك اٌض ١ٕخ ٚاالخزالف

ٗوالخ٤ر ػ٠ِ تُٔ٘ظٞٓر تألـ٤ُٞر تُر٣ٖ ٣٘هثإٝ لثنح ك٢ ٛرت تُٔوثٍ أـفثج تُ٘ظس٣ر تالًرُي ال أ

خإػههثاذ هههست ذ تُهه٘ؿ ٝكههن ٓ٘طِوههثز ػو٤ِههر ٝٓؼط٤ههثز ػفههس٣ر ٓههغ ألههر تُٔفههدز٣ر كهه٢ تُهه٘ؿ 

 ٚأّاابس، تُهه٘ؿ ٓوههدض ٝتُصل٤ٌههس ـهه: ٜ٘ؽ٤ههر كهه٢ تُلٜههْ تُؽخفهه٢؛ شفههس ؼههؼثزتُؽههسػ٢ ٝٗدههر تُٔ

اٌدبِعاخ ثا١ٓ لدطا١خ اٌّصادر٠خ ٚطاالِخ إٌّٙد١اخ اٌاذ٠ٓ ٌظابْ زابٌُٙ أخب ت أيسبة إٌ ز٠خ 

ٕد    ٙ  ِ مدص ٚاٌزفى١ز   ِ  ص.ِٚمبٌُٙ: إٌص 

تُههر٣ٖ ُٜههْ ٌِٓههر ػ٤ِٔههر شٌٔههْٜ٘ ٓههٖ ظههالٓر تُلٜههْ ٝـههفر  تُصي٤ًههدٝألههؿ ٓههٖ ٛههوال  ػِهه٠ ٝؼههٚ 

ٙ تالظص٘دثن ٓغ تُؽٔغ خ٤ٖ شفو٤ن تُٔؼسكر ك٢ تُفثٍ ٝشده٤ن تُ٘ظس ك٢ تُٔتٍ، ٝأٛهْ ٓهث ٣٘دـه٢ شهٞكس

ع ك٢ تُٔ٘صُوثز تُٜٔ٘ؽ٤ر تُٞهٞلطس ت٤ُوظر تُدتبٔر ٖٓ  -ٓث ظدن ذًسٙإ٠ُ ؼثٗح - ك٢ ٛرٙ تُطثبلر

اٌّصايٍسبد واْٛ تُٔلهث٤ْٛ تُٔفهطِف٤ر؛  كه٢ تظهصؼٔثٍه تُخِه -ك٢ ٛرت تُع٤ثم- ٛثسألط تُص٢ ٖٓ

اٌازع١خ ا ا اطزعٍّذ فٟ غ١ز ط١بلٙب اٌّعزفٟ ٚٔمٍذ اٌاٝ غ١از ٔيبلٙاب اٌزخصصاٟ رزرات عٍاٝ 

 !! ٌه آفبد فىز٠خ ِٚآالد وبرث١خ عٍٝ ِظزٜٛ اٌفزا ٚاٌّدزّع ٚاألِخ

ن ٝتُدثنههَ تُخثـهه٤ٖ تُخِههه خهه٤ٖ تظههصؼٔثٍ ٓفههطِف٢ تُفههٓ٘صُههن ٝٓههٖ خههثج تُصٔع٤ههَ ال تُففههس: 

خثألـٌههثّ  ثٍ ٓفههطِف٢ تُفههٞتج ٝتُخطههي تُخثـهه٤ٖخثألـٌههثّ تُوطؼ٤ههر ٝتُؼود٣ههر، ٝخهه٤ٖ تظههصؼٔ

 :تالؼصٜثا٣ر تُظ٤٘ر

أٗههٚ ٣٘دـهه٢ تظههصؼٔثٍ ٓفههطِف٢ تُفههٞتج ٝتُخطههي كهه٢ ٓؼثُؽههر تُخههالف  ذُههي ٝلالـههصٚ: ـثـههَ

تُٔصؼِن خثُٔعثبَ تالؼصٜثا٣ر؛ ـص٠ ٣صْ تُصؼثَٓ ٓغ تُٔخثُق خٔث ٣ص٘ثظح ٓغ ٛر٣ٖ تُٔفطِف٤ٖ ٓهٖ 

شي٤ُق ٝشخل٤ق ٝخٔث ٣صسشح ػ٤ِٜٔث ٖٓ شسى تُؽدذ ك٢ تإلٌٗهثز ٓهغ تُصٔهثض ٝهدهٍٞ تألػهرتز؛ كصيلهر 

ُِهرًث  تُؼوِه٢   تُطد٤ؼ٢ ك٢ شستض تُِٔر ٝٝتههغ تألٓهر، ٝشٌهٕٞ ٓفهدزت تُٔعثبَ تالؼصٜثا٣ر ٓٞهؼٜث

 !!  ٝظددث  ُإلظست  تُلٌس١



 ،ُؽر تُخهالف تُٔصؼِهن خصِهي تُٔعهثبَٝخثُٔوثخَ ال ٣٘دـ٢ تظصؼٔثٍ ٓفطِف٢ تُفن ٝتُدثنَ ك٢ ٓؼث

ـصه٠ ال ٣ِصههدط تألٓههس ػِهه٠ تُؼثٓههر ٝأٗفههثف تُٔصؼِٔهه٤ٖ؛ كصسكههغ كهه٢ ٗظههسْٛ إُهه٠ ٓفههثف تُٔعههثبَ 

ٓهٖ شٌل٤هس ٝشمه٤َِ ٝشدهد٣غ -تُٔف٤س٣ر، ٣ٝصسشح ػ٠ِ تُخالف ك٤ٜث ،كثز كٌس٣هر  ٝتُومث٣ث ُوطؼ٤رت

، ٝٓتالز ًثزظ٤ر؛ ـ٤ط ٣ؼود ػ٠ِ ذُي تُخالف ٝال  ٝخست ، ٝش٘ؽي خعهددٚ ٓؼهثزى ٤ٔٛٝهر -ٝشلع٤ن

ْؽٜد٣ٖ ال ؿث٤ٖٔٗ ٝال ٓؽصٜد٣ٖ  ٓ ََّ ؼ٘ٞاٛث ؿثز٤ٖٓ ٝ  !!ٝٓلثظد ٝتهؼ٤ر؛ شؽؼَ ً

ٍ ك٢ ٛرٙ تُٔودٓر تُص٢ شؼد ٖٓ هِح تُٜدف ٝـِح تُٜٔٔر، ٝإٕ ً٘س ُْ أهفد خٜهث ٝخؼد ٛرت تإلؼٔث

 تُصؼس٣ههههق خرتشههههٚ ٝؼخفههههٚ؛ كٜههههٞ أؼههههٜس ٓههههٖ إٔ ٣ههههرًس الظهههه٤ٔث كهههه٢ اٍٝ تُٔـههههسج تُؼسخهههه٢ 

 َُٝههههههههههه٤ط ٣فهههههههههههؿ كههههههههههه٢ تألذٛهههههههههههثٕ ؼههههههههههه٢  ... إذت تـصهههههههههههثغ تُٜ٘هههههههههههثز إُههههههههههه٠ ا٤ُههههههههههه

ِٓ ثبة اٌّابروخ فٟ اٌّدافعاخ عآ  ٚأّب لصدد ثٙب اٌزؤو١د عٍٝ يسخ ِٕيٍمٗ ٚطالِخ ِٕٙدٗ

أزصابراظ ٠ٌٛٙزاٗ   -فٟ زّب٠خ اٌٍّخ ٚخدِخ األِاخ  اٌذ٠ٓ أطّٙٛا ثعٍُِٛٙ-أزد عٍّب  اٌّظ١ٍّٓ 

ظ ٌذارااٗ اٌاخصاا١خ أٚ ٌدٙزااٗ اٌزٕ ١ّ١ااخ، ٠ّٚىاآ اخّاابي رٍااه اٌّدافعااخ  ِٚٛ ااٛع١زٗ  ال رعصااجب

 : ثبألٚخٗ ا٢ر١خ

وسأ ٓث ٣عثز ٣ٝ٘ؽس ـٍٞ خؼك ٣عٔغ أٝ ٣أَٛ تُؽيٕ تُؼ٢ِٔ ٖٓٔ  شط٤ٖٔتإلظٜثّ ك٢  اٌٛخٗ األٚي:

ُْٝ ٣وسأ ٖٓ شستظٚ تُؼ٢ِٔ ٓث ٣دزى تُٔؼثُْ تُٜٔ٘ؽ٤هر الؼصٜثاتشهٚ تُؼ٤ِٔهر ٝ،زتبهٚ  ،تؼصٜثاتشٚ ٝ،زتبٚ

ٝكهه٢ ٓوههدٓصْٜ نههالج تُٔستًههص تُؼ٤ِٔههر تُٔصلسؿههٕٞ ُطِههح تُؼِههْ كهه٢ تألهعههثّ تُدتل٤ِههر،  ،تُلٌس٣ههر

تُؽص٣هههسذ تُؼسخ٤هههر تُصههه٢ خ٤ٜ٘هههث ٝخههه٤ٖ خو٤هههر اٍٝ تُؼهههثُْ ؼ٘هههٞج ٢ اٍٝ تُهههر٣ٖ ٣ؼ٤ؽهههٕٞ كهههالظههه٤ٔث ٝ

ٓهٖ تلهصالف تألـهٞتٍ ٝتُد٤ةهثز ٓهث ٣صسشهح ػ٤ِهٚ  -تُٔـسجأهف٠ تُٔؽسم ٝ أهف٠ ك٢ -تإلظال٢ٓ

عازف ّاب ٠  فٟ رٍه اٌدٚي ِ األِٛر فمد رىْٛ ثعضتُ٘ظس إ٠ُ ٓصؼِوثز شِي تالؼصٜثاتز؛  ػ٘دشدث٣ٖ 

عاابف، ٚعٕااد اٌزسم١ااك فااٟ ِٕب برٙااب ٚفااك ٠ ظاازٕىز ٠ٚ   ّاابِف، ٚ٘ااٟ ٔفظااٙب فااٟ ٘ااذٖ اٌاادٚي ٠ٚئٌاا

؛ خصٛي١خ األزٛاي ٚاٌج١ئبد  ٠ ٙز ٌٍّٕصف أْ ِآي  ٌه االخازالف ٚاٌزجاب٠ٓ ا ازالف ٚرضابِٓ

ألٕ ُصـ٤س تألشٓ٘ر ٝتألٌٓ٘ر ٝتألـٞتٍ أظست  ك٢ شـ٤س تُلصٟٞ ٝتلصالف تألهٞتٍ ك٢ تُٔعيُر تُٞتـدذ، 

 ػِٔهث تُٔؼصٔدذ ٝتُٔ٘ثٛػ تُٔصدؼر ُهدٟ ٖٓ تألـٍٞ  -ٝش٘ص٣ِٜثػ٘د شوس٣س تألـٌثّ -خَ ٓستػثذ ذُي 

،  ٣ٝؼصدسٕٝ ذُي ٖٓ شـ٤س تُص٘ص٣هَ ٝتلهصالف تُصلفه٤َ ال ٓهٖ شـ٤هس -ك٢ ًَ ػفس ٝٓفس-تألٓر 

 تُد٤َُ ٝتلصالف تُصيـ٤َ .

أٗهٚ ٣٘دـه٢ ػِه٠ ٓهٖ ٣صفهسٟ تإلٗفهثف ػ٘هد تُ٘ظهس كه٢  -ك٢ ٛرت تُعه٤ثم-ٝٓٔث شؽدز تإلؼثزذ إ٤ُٚ 

أْ ٠عزجاز رفابٚد اٌج١ئابد ؛ ؽهسػ٤رٗٞع ٓهٖ تُٔخثُلهر ُِ٘فهٞؾ تُ تُٔع٤سذ تُص٢ ٣ظٜس ك٤ٜثتُلصثٟٝ 

ِٓ ار ٙب وٍٙب  وْٛ االخزٙبا  فبطد اٌزٟ ٠زعظز أٚ ٠زعذر اٌزّىٓٚاألزٛاي فٟ  ٚخٛا ٚردذر اٌّ

ظ عٍٝ اطزٕمبيٙب ال عٍٝ اطزئصبٌٙب  -ٖٓ خثج تُصٔع٤َ ال تُففس-، ٣ٌٖٝٔ شٞل٤ؿ ذُي ف١ٙب لب ّب

 :ـثالز خعالض

ٝتٌُٔث٣ههدتز تُع٤ثظهه٤ر ٝشظٜههس ك٤ٜههث تُٔؽههثًَ  ًستٛههثزشٌعههس ك٤ٜههث تإلخ٤ةههثز ٛ٘ههثى  اٌسبٌااخ األٌٚااٝ:

؛ ك٤ؼه٤ػ ك٤ٜهث أٛهَ تُؽهيٕ تُؼِٔه٢ لٌس٣هرتُٝتُٔؽهٌالز ؼ٤ِٔر تُؼٌثالز تالؼصٔثػ٤ر، ٝشصؼود ك٤ٜث تإل

تإلكصههث  إُهه٠ ْٜ شِههي تألـههٞتٍ كؼدتألزؼٞـههر؛ شههثزذ شههٚ ـههثٍ شؽههد أـههٞتٍ ٓمههطسخر ٓصـ٤ههسذكهه٢ 

ٝ   تإلكصهث  إُه٠ ألهسٟ شهدكؼْٜٝشثزذ  ،ثُٔٔثٗؼرخ ػهر، ٝٛهْ كه٢ ًهَ ذُهي ال ٣خسؼهٕٞ ػهٖ كوهٚ خثُٔطث

 تُٔٞتشٗر تُر١ ٣وصم٢ از  أػظْ تُٔلعدش٤ٖ خثـصٔثٍ أاٗثٛٔث . 



تُؼثٓهر  ثزك٤ٜهث تُفثؼهس ظٜه، شٓخصِطر ك٢ ظوثكصٜهث ٓخصسههر كه٢ ٣ٞٛصٜهثٛ٘ثى خ٤ةثز  اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ:

أٝ  ٓؽههصدٜرٓدثؼههسذ أػٔههثٍ ٝشهه٢ُٞ ٓ٘ثـههح، ٝإٕ ًثٗههس إُهه٠ تُخثـههر  تزٌعههسز ك٤ٜههث تُمههسٝزشٝ

؛ ٓؽصِٔر ػ٠ِ ٓلثظد ٝٓفسٓثز كه٢ خؼهك ؼٞتٗدٜهث ٝـثالشٜهثأٝ ًثٗس  ٓفسٓر ك٢ ذتشٜث ٝند٤ؼصٜث

ك٤صْ تإلكصث  ك٢ ذُي خ٘ث   ػِه٠ شفوهن تُفثؼهر تُؼثٓهر أٝ تُمهسٝزذ تُخثـهر  ٓهغ تػصدهثز تُٔ٘ثنهثز 

 تُخثـر ك٢ ًَ ـثُر .

ٛ٘ثى خ٤ةثز تُٔعِٕٔٞ ك٤ٜهث ؼث٤ُهثز ٝأه٤ِهثز، ٣ٌٝهٕٞ ظهوق ٓٔثزظهصْٜ  ُؽهؼثبسْٛ  اٌثبٌثخ:اٌسبٌخ 

تُد٤٘٣ر ٓففٞزت  ػ٠ِ ٓؽثالز ٓؼ٤٘ر، ْٝٛ ك٢ خو٤ر تُٔؽثالز ٓفٌٕٞٓٞ خثُع٤ثظثز تُؼثٓر ُِدُٝهر 

ٓهث ٛههٞ ٓصمهثا  ٓههغ ٗفههٞؾ  -خهال ؼههي-ٝٓطهثُدٕٞ خص٘ل٤ههر تُصؽهس٣ؼثز ٝتُوههٞت٤ٖٗ تُعهثز٣ر، ٝك٤ٜههث 

إلظال٤ٓر ٝٓدثابٜث تُؼثٓر، ٝال ٣عٔؿ ُْٜ ك٢ شؽثٝشٛث أٝ تظصددتُٜث، كال خد ك٢ ٛرٙ تُفثُر تُؽس٣ؼر ت

ٝٗظثبسٛث إٔ ٣ٌٕٞ تإلكصث  ٓوفٞزت  ػ٠ِ تُؼِٔث  تُٔطِؼ٤ٖ ػ٠ِ ـو٤ور تألـهٞتٍ كه٢ شِهي تُد٤ةهثز؛ 

ر أٝ ًْٜٞٗ أازٟ خٔث ال ٣ٌٖٔ تالظصـ٘ث  ػ٘هٚ ٓهٖ شِهي تُٔؽهثالز ٗظهست   ُٔهث شوصمه٤ٚ تُفثؼهر تُؼثٓه

زشٌهثج ألهق ُهٖ شخهسغ ػهٖ ت -ند٤ؼر شِهي تُٔؽهثالزخفٌْ -ٝؿثُح كصثٝتْٛ   ،تُمسٝزذ تُخثـر

 تُمسز٣ٖ خدكغ أؼدٛٔث.

أٔٗ فٟ ِٕٙدٗ اٌعٍّٟ أوجز ِآ أْ ٠ظازٛعجٗ زاشة أٚ رٕ ا١ُ أٚ رسادٖ خّبعاخ أٚ  اٌٛخٗ اٌثبٟٔ:

١ ازٖ ِٕصت ردز   أههٍٞ ذُهي زؿهْ إازتًه٢ خيٗهٚ كه٢ ًهَ  -أزظجٗ وذٌه ٚه زظ١جٗ-ٖ ٚظ١فخ أٚ ٠ د 

ٝٛٞ ت٥ٕ ػِه٠ زأض تالشفهثا تُؼهث٢ُٔ -ٓستـَ ـ٤ثشٚ هد ؼٔغ خ٤ٖ تُس٣ثاذ تُؼ٤ِٔر ٝتُو٤ثاذ تُص٘ظ٤ٔ٤ر

ههد ـفهَ ٓ٘هٚ تٌُع٤هس ٓهٖ تُؽٜهٞا ٝتألٗؽهطر   -خ٘ث   ػ٠ِ ذُي تُصٞـه٤ق-، ٝأٗٚ -ُؼِٔث  تُٔع٤ِٖٔ

ُلٌس٣ههر تُٔعههثٗدذ ُؽٔثػصههٚ تُصهه٢ ٣٘صٔهه٢ إ٤ُٜههث تُؼ٤ِٔههر تُٔعههثػدذ ٝتٌُع٤ههس ٓههٖ تٌُصثخههثز ٝتُٔوههثالز ت

٣ٝصد٘هه٠ أاخ٤ثشٜههث؛ ألٕ ذُههي ًِههٚ ـثـههَ ٣ٝففههَ ٓ٘ههٚ لههٖٔ ٜٓ٘ؽ٤ههر ػ٤ِٔههر ٝتظههؼر ؼثٓؼههر خهه٤ٖ 

تُخفٞـ٤ر تُٞن٤٘ر ٌُِِٔٔر تُٔـسخ٤ر ٝتُخفثبؿ تُلٌس٣ر ُألٓر تإلظال٤ٓر، ُٝهْ ٣ٌهٖ ٓففهٞزت  

 ك٢ إنثزٙ تُفس٢ً أٝ ٓوفٞزت  ػ٠ِ تزشدثنٚ تُص٘ظ٢ٔ٤ .

ترباطاذطا البيمنةنذا  الةدطنذ اا الذين  علوذ ا لا ٔ ازاظ ٌىثازح إٌّاشٌم١ٓ  اٌزٕج١ٗ عٍٝ  ٌاه راد  أ

حتى  ن  عضىا فتاتى قد  ى   ؛ترائاذ  اللوةنذافذ  بصيذنأ ث  ب عنذج اعباذط ابا     السنطسذنا ثرذترا  

ً -تص ر منهم قفيه  م  فيه  كي م  فتمرفع ة قفتتقففق مع ن عي ت فنتم ئهم فتحر -تلميح ً نق تصريح 

نق تقجيه ت فرتع طهم فتتنظيمي، قع تمق عل فيه  م  فيه  م  فتتضريا ع تمخ تف قفتتحريا عليه 

قفتتشهير عه، عل    تص ر منهم فتقد تنص عل  جقفز فتشيء قمشرقعيته مىع فتتككيى  عليىه  ىم 

 !  عض  فترة تص ر منهم فتقد تنص عل  تحريم ذتك فتشيء ناسه قمنضه مع فتتحذير منه

معني ً عل  تكصيل شرعي قتاصيل قف ضىي قفعتعى ر   -عجقفز ذتك فتشيء قمنضه-إفت ؤهم  قتق ك  

مآتي فال حرج في ذتك قال تقم عليهم عذتك؛ أل  فتاتقد  ى  تختلىف عى ختالف فألحىقفل قفألزمنى  

،  قإنم  فتحىرج -قهق م  سعقت فإلش رة إتيه -ق س ئغ قمقعقل عن  علم ء فألصقلقفألمكن  كم  ه

هم   يخى م فرتعى طهم فتتنظيمىي قفنتمى ءليهم عن م  يتم تكصيل ذتك نق يتم تقجيهه قفىق مىقفتلقم ع

فتحركي؛ فذتك يض  تكصيالً ال نصل ته قتقجيه ً ال قجه ته، قإتي ن  عمى  يتنى  ا تن  ًى ً كليى ً مىع 

عليىىه نزكىى  -شىىرف مقىى م فإلفتىى ء؛ كقنىىه نسىىم  مق مىى ت فتنعىىقة فتتىىي مىى  خالتهىى  عل ىىغ فترسىىقل 

  }قمى  فترسى ت  كمى  تلق هى  مى  ب حسىك فتحكمى  فتع تغى  قفتغ يى  فتسى مي -فتصلقفت قنتم فتتسىليم

 ةذ   دذ  ةضباذنطا نرسلن ك إال رحم ً تلض تمي {، ق   قرث فتضلمى ء فترسى ت  فتضلميى  مى  عضى  ، 



الترحةذذا حةواذذط اضذذ د  ث ائاذذط اصةطيذذان ث  بدذذ   اعباذذط اا اللوةذذطق  بيذذترفطبا  ةحضضذذا لبلةذذن  

 ! يشترهط ال بصةنةاط  قيترهط

جضل فتغ تك م  نهل فتشك  فتضلمىي  نسهم في -مع نسع ك نخرد-فتمش ر إتيه س عق ً  ذتك فالنزالق

قالسىىيم  فتىذي  يىىرق  إطىىالق -قفتى عق  ييىىر فتمنتسىعي  إتىى  فتتنظيمىى ت قفتحركى ت فإلسىىالمي ، 

ينظىىرق  إتىى  فتمؤتاىى ت قفالجتهىى  فت نق فتمقىى الت فتصىى  رة مىى  فتضلمىى ء  -تحىىريم ذتىىك فالنتسىى ك

فًه  قيى عق إتى  مق طضتهى  فتمنتسعي  إت  تلك فتتنظيم ت نظر تقجس قفرتي ك، عل منهم م  ير

ح صىالً مىى   -فتمضى را قفتىرففا-!، قإذف كى   هىذف فتمق ىىف  طضى  ت مى ؛ تقرعى ً عىىذتك إتى  بمق

فتمتىى يني ؛ فحصىىقته مىى  ع مىى  فتمسىىلمي  ككىى  قنشىى ؛ كىىقنهم نعظىىم تىىك رفً ع تمك يىى فت فتسي سىىي  

فجتهى  فتهم قننشىطتهم  ه ً تسته ف فتضلم ء قتقج   -عي  فترة قنخرد-قفتحمالت فإلعالمي  فتتي

فتضلمي ، ال سيم  م  ك   م  تلك فالجته  فت متضلق ً عت عير فتشىك  فتضى م نق متض رًى ً مىع مصى ت  

إعالمي    يعلغ تك ير  معلغ فتسحر في  لك  يحصل ً  فتضلم ء فتق ئلي  عه  تهقيل  فتن فذي ؛ حيث 

كىل عى تم منتسىك إتى  جم عى  نق تىه فتما هيم قتغيير فتتصقرفت؛ حت  يَُخيل تك ير م  فتن س ن  

 ! فال  ق  عضلمه ؛فنتم ء تنظيمي

فك   ال ع  م  فإلسه م في تعرنة س ح  فتضلم ء فتمنتسعي  إت  فتجم ع ت قفتتنظيم ت فتق ئم  على  

نفكىى ر صىىحيح  قمنىى هي مسىىتقيم ؛ كىىقنهم يرقنهىى  قسىى ئل مشىىرقع  قمىى  خالتهىى  تىىتم فتمشىى رك  

 م  فألم ، قال ينعغي ن  ترفع إت  مص ف فتغ ي ت فتتي يضقى  عليهى  فإليج عي  في حم ي  فتمل  قخ

فىال  -تىك ير فتتضصىك قحىك فتغلىك-فتقالء قفتعرفء، فلق حصلت نخط ء مى  عضىا فتضلمى ء تحىت 

يًىى ء فتضلمىى ء؛ إذ مى  كىل ع مى  يجىقز تضميمهى  علىى  ييىرهم ينعغىي ن  يقىرقف على  نخطىى ئهم قال

 شحم  قال كل سق فء تمرة .

حسك -ن  م   لته في تقصيف منهجيته فتضلمي  عكنه  نكعر م  ن  تحصر نق تقصر الرطلث:ال عج 
 -قم  يىزفل–كل ذتك ال يقتًي فتتزكي  فتمطلق ؛ كق  م  ع ش عقق فً م  عمر   -م  سعق عي نه

مىع -محسقع ً قمنسقع ً إت  نكعر جم ع  إسالمي ، قهق فىي صى فرته  قمى  نعىرز فتمنظىري  فيهى  
فكنىه مهمى  حى قل ن  يكىق   - فت عه  قش ة فإلكرفه ت عليه  قفختالق فتخالف ت مضه ك رة فتمك ي

-؛ فإنىه ػ٠ِ ظد٤َ تُصع٣ٞؾ تُؽسػ٢ ال تُصع٣ٞن تُص٘ظ٢ٔ٤ تُٔؽهسا    فنتص ر  ته  نق  ف عه عنه 
ال عىى  ن  تصىى ر منىىه عضىىا فالجتهىى  فت قفررفء فتاكريىى   -تسىىعك نق رخىىر قفىىي ظىىرقف مضينىى 

ً -ريع  فتش ي ة في شرعن   قتققي  م ته صل  عه  مشقع  عنقع م  فت ،ال سىيم  تلىك -فكىرفً قسىلقك 
نك ىر -ن ت؛ إذ هيفالجته  فت قفررفء فتمرتعط  ع تمرففض ت قفتم ففض ت قفتق ئم  عل  فقه فتمقفز

قتيس في هذف فالست رفك ن  تط قل ير!، لتغير قفتتغيمظن ً تلتك ر قفتتك ير قعرً ً ت -م  ييره 
 : ال  ، قهي فألسع ك فرتي  نسع ك نعرزه عل  نست ذن  فتكريم تض ة  تح ملنق 

م  ع ك فالست ن ءفت قفتتق ض ت؛ كق  فتىناس فتعشىري  مجعقتى   هذف فالست رفك يُض    الساب األ أ:

عل  فتقصقر قفتتقصير مهم  نقتيت م  فتضلم نق فرتقت في مض رج فتمضرف ، قتذتك ك نت فتضعرة 

فتتقفيق في كرفئىه ال ك رة حقق نهلي  فتمجته  هي يلع  فإلص ع  في فجته  فته قعن  فتضلم ء  في ت

 فتحكم تلغ تك قفتن  ر ال حكم ته .   عته؛ فق تقف:، قجضلقف ذتك   ع ة فستمرفر قفطرف  ذتك

فتق ئمىى  علىى   -  فت قفررفءفىىي فالجتهىى-ال عىى  مىى  فتتاريىىق عىىي  ق ىىقع فألخطىى ء  السذذاب الرذذطي :

-في فالجتهى  فت قفررفء -كني  قعي  ق قع فألخط ء تصقر مض تج ت قف ضي  نق تح ي  إجرفءفت 

فتق ئمىى  علىى  تكصىىيالت علميىى  نق تقضيىى فت منهجيىى ؛ فىى ألقت  يمكىى  تحملهىى  نق فسىىت رفكه ؛ ألنهىى  



،  قفألخىرد  ى  ال -فكقهىي فتمقصىق  فألصىلي ع السىت ر-نخط ء جزئي  تطعيقي  ذفت ن ر محى ق 

ٝهههد ظههدن تُص٘د٤ههٚ خههيٕ  يمكىى  تحملهىى  نق فسىىت رفكه ؛ ألنهىى  نخطىى ء كليىى  منهجيىى  ذفت ن ىىر ممىى ق ،

، ٝال ٣ٜٔٚ خؼد ذُهي ٓٞتكوهر ؿ٤هسٙ ٓهٖ تُٔؽصٜهد٣ٖ أٝ أظصثذٗث ٣ؽصٜد ٣ٝلص٢ ٝكن ٜٓ٘ؽ٤ر ػ٤ِٔر ظثخصٚ

ػصٚ، ٝٛهٞ ٓهث ظه٤صْ إظدثشهٚ الـوهث  ُؼِٔث  تُٔ٘صعد٤ٖ إ٠ُ ؼٔثٓخثُلصٚ ٌُع٤س ٖٓ تْ خٔث ك٢ ذُي ٓخثُلصٜ

 خؼٕٞ هللا شؼث٠ُ .

ًع٤ست  ٓث ٣هدػٞ تُؼِٔهث   -ـلظٚ هللا -ٛرت تالظصدزتى ك٤ٚ تشدثع ُٚ ال تخصدتع ػ٤ِٚ؛ كٜٞ اٌظجت اٌثبٌ :

م تُٔ٘ثهؽههثز تُلٌس٣ههر ٝنههسؾ تإلؼههٌثالز خطههسْ  ؛ٝتُدههثـع٤ٖ إُهه٠ إظههست  تُومههث٣ث ٝتُٔعههثبَ تُؼ٤ِٔههر

ثً ٘ٛ ثٍظبْ تُٜثاكر،  الٗصوثاتز تإل٣ؽثخ٤ر، ٝتُصفل٤ص ػ٠ِ تُٔستؼؼثزتُٜٔ٘ؽ٤ر، ٓغ تُصؽؽ٤غ ػ٠ِ ت

ظ ألزبٌٗ  ٠زؤِاً فاٟ وث١از ِآ اخزٙبااراٗ ٚآرا اٗ، بٌاذٞ  ذٌه  فعٍٝ  ٌه ٚأشاد اغازا ظ ثا ٜٛ ززيب

ظ –٠درن  ا٠صبي رطبٌخ اٌٝ عٍّب  ِٚفىزٞ األِخ خاليزٙب ٚزبياٍٙب:  ثؤٔٗ ٠ز٠د ِٓ خالٌٙب -٠م١ٕب

  ْ ظ ا ٌااُ ٠يزلٙااب ٠ٚفزسٙااب اٌعٍّااب  ٚاٌخجاازا  ثسىّااخ  الزسّٙااب ٚوظااز٘ب اٌدٙااال   أْ ثّااخ أثٛاثااب

 ٚاٌظفٙب  ثفزٕخ !!

أٗٚ ك٢ ٛرٙ تُلصسذ شْ إٗؽث  ٓؽٔٞػر ػ٤ِٔر، أػمثؤٛث ٖٓ  ؛ُٝؼَ أهٟٞ ٓث ٣عدس ٝكث ٙ ُصِي تُدػٞذ

ؼ٤ٔغ اٍٝ تُؼثُْ تإلظال٢ٓ، ٝشخففثشْٜ تُؼ٤ِٔر ٓص٘ٞػر، ٝأْٛ ٓوثـدٛث ٝأػظْ أٛدتكٜث ازتظهر 

كٜه٢  -ٝإٕ ُْ شٌهٖ ُألظهصثذ ٣هد كه٢ إٗؽهثبٜث-ٝٓ٘ثهؽر إٗصثؼٚ تُؼ٢ِٔ: شود٣ٔث  ٝشؼس٣لث  ٝشِخ٤فث  ٝٗودت  

ـههٟٞ ٜٓ٘ؽههٚ تُؼِٔهه٢، ُٝههٖ ٣عههؼٚ إال هدُٜٞههث ٝإٔ ٣ٌههٕٞ أـههد ٓههٖ ـههدٟ ـههٞشٚ تُلٌههس١ ٝٓههٖ 

ُعثٕ ـثُٚ ٝٓوثُٚ: تُفٌٔر  -ػطث   ٝألرت  ٝشيظ٤ست  ٝشيظست  -أػمثبٜث ٣ففؿ ٣ٝ٘وؿ ٣ٝؽثزى ٣ٝ٘ثهػ 

 ؼدٛث كٜٞ أـن خٜث  لثُر تُٔوٖٓ ـ٤ط ٓث ٝ

٠ شههستض إٔ تُٔطِههغ ػِهه ٍ أظههصثذٗث خٜههث؛عههَ ٛههرٙ تُٔدههثازتز، خههَ ٣ٝوصمهه٢ شلههثؤٓٔههث ٣وًههد أ٤ٔٛههر ٓٝ

ٕ تهصفثّ تُٔعهثبَ ذتز أ٣ِفع  ،الظ٤ٔث ػِٔث  تألـٍٞ ٝتُٔوثـد -ػدس تُؼفٞز-تُؼِٔث  تُٔفوو٤ٖ 

ٝٓهٖ تُٔٞتكوهثز تُؼؽ٤دهر إٔ  ،تُٔعصٔسذ ٓؼِهْ ٓهٖ ٓؼهثُْ تؼصٜهثاتشْٜ ثزٝتُٔ٘ثهؽؼٌثالز تُٔع٤سذ تإل

أظهثز ػهدذ ٓعهثبَ  -زـٔهٚ هللا– خوٞذ ك٢ شستض أػالّ تُٔـسج تُؼسخه٢؛ كثُؽهثند٢ س  ِْ ظثٛٛرت تُٔؼْ 

، ٝٛهرت خهدٝزٙ -زـٔهٚ هللا-ش٘ثُٜٝث تُر٣ٖ ؼث ٝت خؼدٙ خثالظصدزتى ٝتُ٘ود أخسشْٛ تُطثٛس خهٖ ػثؼهٞز

ف ٙاٛر ٘اذٖ   -ـلظهٚ هللا-أظثز ٓعثبَ ألسٟ، كؽث  تُهر٣ٖ خؼهدٙ ك٘وهدٝٛث ٝٓهْٜ٘ أظهصثذٗث تُس٣عه٢ٗٞ

ٚاراطاخ أزبخبراٗ فاٟ عاز   -ثيٛاع١خ ِٚسجخ-اٌّجبارح ٌزفع١ً خٙٛا ٔخجخ فٟ األِخ ٚاش بٌُٙ

رعد ِآ أع اُ  -خ فٟ  ٌهزِع اشزاوٗ ِٕٚبلا-فٟ ز١برٗ  اخزٙباارٗ ٚٔمد آرا ِٗٚزاخعخ  اٌع١ٍّخ

إٌعُ ع١ٍٗ ٚع١ٍُٙ ٚعٍٝ خ١ّع اٌّظ١ٍّٓ  ا  ف١ٙب ِب ف١ٙب ِٓ اإلثزا  اٌعٍّٟ ٚإٌضح إٌّٙداٟ 

ظ -ِع س٠باح اٌزم١١ُ ٚاٌزسظ١ٓ  ظ ٚرٛظ١فب عب د عٍاٝ اٌد١ّاع  -شه ثال– ٚخ١ز  ٌه -رؤي١الظ ٚرٛي١فب

 !ثسّب٠خ اٌٍّخ ٚٔفع األِخ

شـ٘ه٢ كه٢ ٓوهثْٜٓ تإلؼهثزذ ػهٖ ألثنح ٗخدهر  تُٔصؼِور خثُٔؽٔٞػر تُؼ٤ِٔر؛ ٢ًٗٞٝ ك٢ ٛرٙ تُٔلساذ

أٔاٗ ال ثاد ِآ اخز١ابر  خهثُوٍٞ: ؿ؛ ألصْ ًال٢ٓ ـُٜٞهث٣ٌٝل٢ ك٢ ـوْٜ تُص٤ِٔؿ ػٖ تُصفس٣ ،تُؼدثزذ

  ألْ ، ٚال ٠ضاابف ا١ٌٙااب اال ِاآ فااٟ ا اابفزٗ ا اابفخ أعضااب ٙب ثعٕب٠ااخ ٚفااك ِمبيااد٘ب اٌّااذوٛرح

لزضازٙب  ج١عاخ أزبخبراٗ ا  فىزرٙب ٌُ راؤد ِآ فازاو، ٚأّاب ٘اٟ  ازٚرح أو١ادح أٚ زبخاخ شاد٠دح

ٌااُ رٛخااد  فااب ا -١ٙااب ٔااٛع ِاآ اٌداازأح ٚاإلثاابرحال طاا١ّب رٍااه االخزٙاابااد ٚا٢را  اٌزااٟ ف-اٌع١ٍّااخ 



زص١ٓ إٌّصف١ٓ  فبْ اٌجد٠ً ٘ٛ فزر اٌذرا ع ٌٍزسبًِ اٌّجباراد اٌع١ٍّخ ٌٍزؤًِ ف١ٙب ِٓ لجً اٌّخ

 !ٓ لجً اٌٍّصم١ٓ ٚأٔصبف اٌّزع١ٍّٓع١ٍٙب ِ

ط تُصه٢ ُهْ شخهسغ ػهٖ ٓوفهٞا تُٔوهثٍ ٓهٖ ـ٤ه-خؼد ٛرت تُٔودٓثز تُصٞـه٤ل٤ر ٝتُص٘د٤ٜهثز تُٜٔٔهر ٝ

ػسق تُٔوفٞا ػ٠ِ ظد٤َ تُصلف٤َ، ٤ُٝط كه٢ ٛهرت ٣ٌٖٔ  -ػسق ٓمٔٞٗٚ ػ٠ِ ظد٤َ تإلؼٔثٍ

تؼصهستز ُألكٌهثز؛ ًهٕٞ تُٔوهثٍ ٓؼسٝلهث  ػِه٠ ػٔهّٞ تُٔخصفه٤ٖ ٝتُٜٔصٔه٤ٖ خثُدزتظهثز  شٌستز أٝ

ٓعص٣ٞثشْٜ تُؼ٤ِٔر ٓصؼداذ، ُْٜٝ ٓدتزى ذ٤٘ٛر ٓصلثٝشر؛ كٔهث  -خال ؼي-ٝتالؼصٜثاتز تُؽسػ٤ر، ْٝٛ 

ظهثٛست  ػ٘هد نثبلهر ٓهْٜ٘ ٝؿ٤هس ظهثٛس ػ٘هد  ػ٠ِ ظد٤َ تإلؼٔهثٍ ههد ٣ٌهٕٞ ٓوفهٞاٙ ًثٕ ٓؼسٝلث  

ٓوثال  ، ٝخثُٔعثٍ ٌٖ إٔ ٣صٍٝ ذُي تُـٔٞق إال خثُصلف٤َ،  ُٝرُي ه٤َ: إٕ ٌَُ ٓوثّ ألسٟ، ٝال ٣ٔ

 ٣صمؿ تُٔوثٍ  

تُٔلههث٤ْٛ خؼههك  ٝذُههي خؼههسق -ظههثخوث  -ٓههث شههْ إؼٔثُههٚ  تُصلفهه٤َ  كهه٢ خ٤ههثٕ ٝٓستػههثذ  ُههرُي الخههد ٓههٖ

ال   خصٞـهه٤لثز ٜٓ٘ؽ٤ههر ظههثٛسذ ، ٝذُههيتؼصٜثاتشههٚ ٝ،زتبههٚػ٘ههد تُصيٓههَ كهه٢ ٝتُٔمههث٤ٖٓ تُٔعههصلثاذ 

تُصفثٓهَ،  تإلؼفهثف كه٢ظهِد٤ثز شٞله٤ؿ تُلهسم خه٤ٖ  ، ًٕٞ تُٔوفٞا ٛهٞػ٤ِٔر ٓؼٔور خصيـ٤الز

 ؛ إؿست   خٜرٙ ٝش٘ل٤ست  ػٖ شِي .تإلٗفثف ك٢ تُصيَٓٝإ٣ؽثخ٤ثز 

ٓهٖ  تُٔع٤هسذ  زتت٥ٖٓ  ٝت٥لس تُؽس٣ةرؼصٜثاتز تالأـدٛٔث ٖٓ ٝظيهصفس ػ٠ِ ػسق ٗٔٞذؼ٤ٖ: 

أًعس ٖٓ إٔ شففهس ٝأٝظهغ ٓهٖ إٔ  -ٖٓ ٛرت تُ٘ٞع-ثشٚ تُؼ٤ِٔر خثج تُصٔع٤َ ال تُففس؛ ًٕٞ إٗصثؼ

ٝهد ألصسز تُ٘ٔٞذؼ٤ٖ ُصفو٤ن تُٔوفهٞا؛ ًٜٞٗٔهث ٓهٖ تُ٘ٔهثذغ تُصه٢ ، شؼسق  ك٢ ٓوثالز ٓفدٝاذ

 ك٢ ش٘ثظَ ٝشعِعَ إ٠ُ ٣ٞٓ٘ث ٛرت   ًع٤س ٖٓ تُؽدٍ ٝتُ٘وثغ، ٝٓث شتٍ ذُي ـفَ  ـُٜٞٔث

٢ ٓخثندهههر أٛهههَ تُؽهههيٕ تُؼِٔههههفهههدز  أٗههه٢  -ػهههسق تُ٘ٔهههٞذؼ٤ٖ هدهههَ- ػ٤ِهههٚ ٝٓهههث أٝا تُص٘د٤هههٚ

شفهههس١ تُٔٞلهههٞػ٤ر كههه٢ ـهههَ أ٤ٔٛهههر لٜهههْ تإلؼهههٌثالز ُُٜٝٔ٘ؽ٤هههر تصهههصتّ تُذ لهههسٝز  تُٔهههدز٤ًٖ

كهه٢ هؽههثز ث٘ٔتُُمههده  ٝلههغ ٓؼههثُْ ٜٓ٘ؽ٤ههرز؛ ُؼههَ كهه٢ ذُههي ش٘د٤ٜههث  ُٜههْ ػِهه٠ ـص٤ٔههر تُٔؽههٌال

تزشدثن خثُؽيٕ تُؼثّ ػِه٠ ٓعهصٟٞ تُدُٝهر   تالؼصٜثاتز تُؼ٤ِٔر ٝت٥زت  تُلٌس٣ر، ٝالظ٤ٔث ٓث ًثٕ ُٚ

 أٝ تألٓر.

فبد ٚآرا ، ط١ىْٛ ف١ٙاب ِاب ٠مجاً ٚال شه ٚال ر٠ت أْ ِب ط١زُ عز ٗ فٟ إٌّٛ خ١ٓ ِٓ رٛي١

اٌعز  ٌٙاب  فسظاجٟ  ٠ٕجذ، ٚاْ فبرٕٟ غبٌت اٌصٛاة ف١ٙب  ٚزظٓ ِٚب ٠زا، ٚف١ٙب ِب ٠ئخذ ِٚب

ػ٠ِ تُ٘فٞ ٣ٌٖٔ شٞل٤فٜث خؼسق تُ٘ٔٞذؼ٤ٖ ٝ، ٙب ٚزظٓ اٌزٕج١ٗ عٍٝ فىزرٙبطالِخ اٌّمصد ف١

 : :ت٥شههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه٢

 

 

 

 



 

 إٌّٛ ج األٚي: فزٜٛ اٌمزٚ  اٌّخففخ ا١ٌّظزح☆
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 خه٤ٖٝٓوثـهدٛث  ش٘ٞػهس كه٢ أٛهدتكٜث ٤هس ٓهٖ تُصؼ٤ِوهثز ٝتُهساٝا تُصه٢ٝخثُٔوثخَ هسأز ٝظٔؼس تٌُع

ٓهٖ شـ٤ِهح  كه٢ خؼمهٜث ٓهث ـفهَ لهس تٗصدهث٢ٛ ههد ُٝ ،ؿ٤هس ٓٞكهن ٗوهكٓفون ٝ ٗودٓطِن ٝ شي٤٣د

ؽر ٛهرت ػ٘د ٓ٘ثه-ؿ٤ثج تُٔٞلٞػ٤ر ٖٓ  ثظصـسخس  ثف ػ٠ِ تُصلثػَ ٝتإلٗفثف؛ كتُصفثَٓ ٝتإلؼف

ٚياابر عٍّاابإٖ ِٚثمفااٖٛ  ، ال طاا١ّب فااٟ ثٍااد ٘ااٛ ٍِزمااٝ زضاابراد ٚٔااباٞ زااٛاراد ،تُٔٞلههٞع

 ٌافئا٘ٛ ِب خعٍُٙ ٠ظّعْٛ ٠ٕٚبلاْٛ اٌِّاٙٛر٠ٓ ثظعخ األفك ٚثعد إٌ ز ٚرزبثخ اٌصدر، ٚ

بثٍْٛ اٌزىف١از ثابٌزفى١ز وث١از ِإُٙ ٠ما  ٚاٌّخبٌف ثّظبر عٍّاٟ ٚاطاع ٚٔ ف اضو زاٛارٞ ِابرع، ثاً

   !!ثبٌزٕظ١ك ٚاٌزجد٠ع ثبٌزيج١ع  فظ١كاٌزٚ

، -ِآ ز١ا  رعٍمٙاب ثبٌّٛ اٛع-اٌزؤو١د عٍاٝ اٌفزاٜٛ أٚ اٌازا ع١ٍٙاب -فٟ ٘ذا اٌظ١بق– ٌُٚ ألصد

ٚأٌٚاٝ، ٚأطاجك ٚأزاك، الطا١ّب ٚأْ ِاب   ِٚب ٠ٕج ٟ ٌٟ أْ أردزأ عٍٝ  ٌه  ٌٛخاٛا ِآ ٘اٛ أٚي

 ٛع، ٘ٛ أ اعبف ِاب أعٍّاٗ ٚأفّٙاٗ، ٚال شاه أْ عٍّاب  اٌّ ازة ٛأخٍٙٗ ِٚب ال أفّٙٗ فٟ اٌّ

 .أعٍُ ثبٌّٛ ٛع ٚألدر عٍٝ اٌزصٛر ٌٗ ٚاإلفزب  ثسىّٗ  فؤً٘ ِىخ أارٜ ثاعبثٙبُ٘ 

تٛصٔثٓهث  خدهست ذ تُرٓهر  -أٌٓهٖٝأاتكهغ خٔهث  ،ذُي تالظصـستج إٔ أاكغ خهثُص٢ ٛه٢ أـعهٖ ٝإٗٔث اكؼ٢٘ 

 ، ٝذُي ٖٓ لالٍ ٓفثُٝهر تُصٞـه٤ق تُٜٔ٘ؽه٢ ُِلصهٟٞ؛ خوفهد تإلظهٜثّ كه٢-ٝإظٜثٓث  خ٘فؿ تُ٘خدر

ٝٗظهثبسٙ،   هؽهثز تُؼ٤ِٔهر كه٢ ٛهرت تُٔٞلهٞعث٘ٔٝلغ ٓؼهثُْ ٜٓ٘ؽ٤هر ُِهساٝا ٝتُ تُص٘د٤ٚ إ٠ُ أ٤ٔٛر

  :ػ٠ِ تُ٘فٞ ت٥ش٢ ٣ٌٖٝٔ إؼٔثٍ ذُي

تُٔؽههثز إ٤ُٜههث ٛههٞ تُٞههٞف ػِهه٠ تُٔ٘طِوههثز ٝتألـههٍٞ  تُٜٔ٘ؽهه٢ ُِلصهُٟٞصٞـهه٤ق إٔ تُٔوفهٞا خث 

تُفٌهْ ػِه٠ تُؽه٢   ألٕٝتُصفٞزتز تُص٢ تخص٘س ػ٤ِٜث، ٝخ٘ث   ػ٠ِ ٓؼسكهر ذُهي ٣هصْ تُفٌهْ ػ٤ِٜهث؛ 

: أٜٗهث ههد شمهٔ٘س -ٖٓ ـس٣ؿ ٝٓمٕٔٞ ًهالّ تُٔلصه٢-ػٖ شفٞزٙ، ٣ٌٖٝٔ إؼٔثٍ شٞـ٤لٜث كسع

صؼهدا تالـصٔهثالز كه٢ شفو٤هن ٓ٘ثنٜهث ٝشفهٞز ٓتُٜهث، ٣ٌٝٔهٖ ُ شدؼهث  كصث  خثُؽٞتش خفٞز ٓصؼهداذ تإل

 :تُلصٟٞ ػ٠ِ تُ٘فٞ ت٥ش٢ تُؽٞتش ك٢ ـٞزشؼدا ػسق 

ق ؼثبص ُدلُٞٚ لٖٔ تُوسق تُفعٖ؛ خثػصدثز إٔ تألؼهٞز تُصؽهـ٤ِ٤ر تإٔ تالهصس اٌصٛرح األٌٚٝ:

تُلثبهدذ تٌُٔصصدهر كه٢  هد شعث١ٝ ٗعدر -ك٢ تُـثُح -ٝتُ٘لوثز تُٔث٤ُر تُٔصؼِور خصع٤٤س ٝشدخ٤س تُوسٝق

 -إُه٠ تُصهسخؿ  ػ٠ِ كسق أٗهٚ ال ٣ٞؼهد هفهد ٝال شهرزع-؛ كدٜرت تُصٞـ٤ق -إٕ ُْ شصا ػ٤ِٜث-تُؼود 

  هثٍ خثُؽٞتش

إٔ تالهصستق ؼثبص؛ ٝذُي ٖٓ خثج تُصسلؿ ألـهفثج تألػهرتز تُهر٣ٖ ُه٤ط ُٜهْ  اٌصٛرح اٌثب١ٔخ:

تُلثبدذ؛ ُؼهدّ شفوهن  عدرٗ ػ٠ِ كسق ـفٍٞ تُٔوظعثز تُٔوسلر ػ٠ِ ؼ٢  ٖٓ-ل٤ثزتز ألسٟ

 :ٝٝؼٚ ؼٞتش ذُي خث٥ش٢-ٓعثٝتذ تُ٘لوثز ٓغ تُلثبدذ 

tel:1.75
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 تُخثـر ش٘صٍ ٓ٘صُر تُمسٝزذ تُؼثٓر إٔ تُفثؼر▪

 إٔ تُٔفثُؿ تُـثُدر ٓودٓر ػ٠ِ تُٔلثظد تُٔـٔٞزذ▪

ع كه٢ ت٤ُعه٤س ٓهٖ تُسخهث ههد ػٔهس تػصدهثز ػٔهّٞ تُدِهٟٞ، ٝال ظه٤ٔث إٔ خِهٟٞ تُٞهه٣ٌٖٝٞٔ إلثكر ▪

ٝتُٔفههثزف تُسظههه٤ٔر ٝتأل٤ِٛههر، خٔههث كههه٢ ذُههي تٌُع٤هههس ٓههٖ تُٔوظعهههثز  زتُٔوظعههث  سٝنٔهه

 . تُصٞـ٤لثز تإلظال٤ٓر تألٗظٔر أٝ ٝتُٔفثز٣ق ذتز

س ٗعهههدر تُلثبهههدذ  ٝإٕ خوههه ، رةهههإٔ تالهصهههستق ؼهههثبص خثػصدهههثز تُمهههسٝزذ تُِٔؽ اٌصاااٛرح اٌثبٌثاااخ:

 . رُِٔوظعثز تُٔوسل

ٝكهن إُه٠ ازؼهر تإلـٌهثّ خلٜهْ ٝإٕ ُهْ أ-ٝشهٞالٙ ًالٓهٚ ـلهع هللا ٛرت ٓؽَٔ ٓث ش٤عس ُه٢ كٜٔهٚ ٓهٖ 

ظدثشهٚ ٓهٖ شٞـه٤ق تُلصهٟٞ ٝٛهٞ : إٔ إكفعد٢ لالـر ٓث أز٣د شفو٤وهٚ ٝ -ثػدثزتشٚ ٝٗوَ ٓمٜٔٞٗ

 ر.ةتُمسٝزذ تُِٔؽ ٝأ ٝػ٘د شفون تُفثؼر تُؽد٣دذأتُٔلص٢ هد زخه تُؽٞتش خ٘ث   ػ٠ِ شفٞز ٓؼ٤ٖ 

ك٢ خؼك تُساٝا ٝتُصؼ٤ِوثز ػ٠ِ تُلصٟٞ؛ ًٜٞٗث ٓصؼِور خٔث   ؼدذٖٓ غ تُصٔثض تُؼرز ُٔث ـفَ ٝٓ

ال ٣ٞؼد ٓعٞؽ ٌُع٤هس ٓٔهث شمهٔ٘صٜث شِهي  -زؿْ ذُي-، إال أٗٚ ًد ٝأؼد تُٔفسٓثز تُوطؼ٤ر،ٛٞ ٖٓ 

ٕ تُلصٟٞ ُْ ش٘ثشع ك٢ أـَ شفس٣ْ تُسخث، ٝـثؼث أظهصثذٗث ًٖٞٓ شؽ٤٘غ ٝشوس٣غ؛ ٤وثز تُساٝا ٝتُصؼِ

ِْٚ  -إٔ ٣لٌس خرُي  ال  -تُهساٝا ٝتُصؼ٤ِوهثزشِهي ًٝهثٕ خإٌٓهثٕ تٌُع٤هس ٓهٖ أـهفثج ، سؾ خٚإٔ ٣ف -خ 

ُٜٝهْ إٔ ٣عه٘دٝت ، ٓٞلهٞػ٤رصيٓهَ ٝإٔ ٣٘ثهؽهٞت تُلصهٟٞ خ -ظ٤ٔث أَٛ تُصخفؿ ك٢ تُؽهيٕ تُؼِٔه٢

خٌههَ ٓههث أٝشههٞت ٓههٖ هههٞذ ػ٤ِٔههر ٝشؽههثزج ٝتهؼ٤ههر؛ ـصهه٠ ٣ٌٞٗههٞت ٓههٖ ذ١ٝ تُوههٍٞ تُٔعههٔٞع  ٛههْ  ،زت

 :رت٥ش٤ تُٔٞلٞػ٤ر ػ٠ِ ذُي خثُلسل٤ثز٣ٌٖٝٔ ذًس أٓعِر ، ٝتُسأ١ تُٔصدٞع

شفهٞزت  ألهس كِهٚ ـٌٔهٚ؛ ألٕ تُلصهٟٞ شخصِهق ٝشصـ٤هس  ٞتٓـهث٣س أٝ أظدصه شفهٞز   ْظدس ُد٣ٜإذت  -(ٔ)

 .خصـ٤س تألشٓ٘ر ٝتألٌٓ٘ر ٝتألـٞتٍ ٝت٤ُ٘ثز

كثُفٌْ خثم ػ٠ِ أـَ تُصفس٣ْ؛ ألٕ زخه  ،تُفثؼر تُؽد٣دذأٝ ةر تُمسٝزذ تُِٔؽصفون ُْ شإذت  -(ٕ)

ٝٛهرت ٓهٖ تألٓهٞز ، ّ تُوهٍٞ خخالكهٚ ػ٘هد تٗصلثبٜهث ٣عهصِص أٝ تُفثؼهر خثُمهسٝزذ تُؽٞتش ـٌْٝشو٤٤د 

 . ُدٟ ػِٔث  تألـٍٞ  تُٔؼِٞٓر

ذز٣ؼهر إُه٠  ههد شصخهر ؛ كإٜٗهث-ٝإٕ ُْ ٣ٌٖ ك٤ٜث شفس٣ؿ خإخثـر تُسخهث-إٔ ٣وُٞٞت خيٕ تُلصٟٞ ُْٜ -(ٖ)

٣وصفس تُؼَٔ خٜث ػ٠ِ ٓٞلؼ٢ تُفثؼر ُٖٝ ، تُسخث ػ٠ِ أخؼد ٓدٟ ٝأٝظغ ٗطثم  شطس٣ن ٝشع٣ٞن

٤ٜٓيذ ٤ٜٓٝةر ُرُي، ٝألطهس  -ؼخف٤ر ٝتؼصٔثػ٤ر ٝظ٤ثظ٤ر-ال ظ٤ٔث ٝؼ٤ٔغ تألـٞتٍ  ،ٝتُمسٝزذ

تُٞزع ك٢ ٗلٞض   خصٞـ٤ق ؼسػ٢؛ ٝٛٞ ٓث ٣عْٜ ك٢ ًعس ـثؼصتُصرزع ٖٓ ذُي ًِٚ إٔ ٣صْ ذُي 

شهدتزى تُخطهس ٝزكهغ   ٣فهؼحتُٔصد٤٘٣ٖ ٣ٝٞظغ أخٞتج تُطٔغ ك٢ ٗلٞض تُٔثا٤٣ٖ، ٝٓهغ ٛهرت ٝذتى 

 ز .تُمس

  فٙاٟ ِساً لجاٛي ٚارفابق ٚوفاٝ ه رٍاه اٌفز ا١بد أٚ رسماك رٍاه اٌزٛلعابد ٚعٍٝ فز  يسخ

 ! اٌّدزٙد٠ٓ شز اٌدداي
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ٝهٞذ ك٢ تُصيـه٤َ ٝاههر كه٢ تُصلفه٤َ،   ٖٓ ؿصتزذ ك٢ تُؼِْ أظصثذٗث ػٖ ٛٞ ٓؼسٝف إ٠ُ ؼثٗح ٓث

كود تؼصٜس خثُدزتظثز تُٜٔ٘ؽ٤ر تُ٘ود٣ر، ًٝثٕ ُصخففٚ تألـ٢ُٞ تُٔوثـد١ أظهس ًد٤هس كه٢ إؿ٘هث  

ُههق وتْ ٣لههسم كهه٢ ٗوههدٙ خهه٤ٖ ٓٓؽههثالز، ُٝهه ٝإظههست  شِههي تُدزتظههثز ٝشٞظهه٤غ ٗطثهٜههث؛ ُصؽههَٔ ػههدذ

ٝٛهٞ ٓهث ٝظهغ ٓهٖ اتبهسذ تُٔ٘هثشػ٤ٖ ُهٚ  -ٝزذ أٝ اػهس إ٤ُهٚ ـثؼهرمس ذُي لهسصهتإذت  -ٝٓخثُق

خؼهك ازتظهثشٚ   ٓهٖ تُصفثٓهَ ػ٤ِهٚ، خهَ ٝشف٣ٞهَ ٗٞعٝتُٔخصِل٤ٖ ٓؼٚ؛ ٝشسشح ػ٠ِ ذُي ـفٍٞ 

تُصٞظ٤ههق  ًٝصثخثشههٚ إُهه٠ ؿ٤ههس ٝؼٜصٜههث تُٔوفههٞاذ ٜٓ٘ههث، ال ظهه٤ٔث كهه٢ تُٔٞتلهه٤غ تُصهه٢ ٣طـهه٠ ك٤ٜههث

  .تُع٤ثظ٢ ػ٠ِ تُصٞـ٤ق تُؼ٢ِٔ

ًهٕٞ ؿثُهح شِهي تُدزتظهثز ٝتٌُصثخهثز ٛه٢   ـفَ ٣ٝففَ ذُهي خه٤ٖ كصهسذ ٝألهسٟ ُٝهْ ٣ؽهلغ ُهٚ

 .ُالظصٜ٘ثق ٝتُد٘ث  ال ُِ٘وك ٝتإلُـث ، ًٜٝٞٗث ك٢ ظ٤ثم تُٔؼثُؽر ٝتُٞبهثّ ال تُٔفثؼهر ٝتُخفهثّ

؛ ، خَ ٛٞ ٣فسؾ ٣ِٝهؿ ػِه٠ ذُهي صٜث٣ٌٖٔ ٓستؼؼصٜث ٝٓ٘ثهؽٝ،زت  ٝهدَ ٛرت ٝذتى ٢ٛ تؼصٜثاتز 

 كٔث ٝتكن ٜٓ٘ث تُفن ٝتُفٞتج شْ هدُٜٞث، ٝٓث ًثٕ ٜٓ٘ث لالف ذُي شْ زاٛهث ، ٓهٖ ؿ٤هس شفثٓهَ أٝ

  .  تشٜثّ

أظٜههس ٓههث ٣ٌٔههٖ تُصٔع٤ههَ خههٚ؛ إلظدههثز ظههثٛسذ تُههساٝا ٝتُصؼ٤ِوههثز ػِهه٠ ًصثخثشههٚ تُ٘ود٣ههر ٓوثُههٚ  ُؼههَٝ

 بَـِظزمجً اإلطالَ ث١ٓ اٌاعٛة ٚاٌسى  : تُٔؽٜٞز

ٛهْ  ، ًٝثٕ ؿثُح تُٔصفدز٣ٖ ُرُيـفَ ـُٞٚ تٌُع٤س ٖٓ تُمؽ٤ػ ٝتُؼؽ٤ػ-هدَ كصسذ-ٛرت تُٔوثٍ 

 اتلَ تُفق تإلظال٢ٓ؛ ٣ٌٖٝٔ شٞـ٤لْٜ إ٠ُ كس٣و٤ٖ: ٖٓ أَٛ تُؽيٕ تُؼ٢ِٔ

ٓهٖ أخ٘هث  تُفسًهثز ٝتُص٘ظ٤ٔهثز تإلظهال٤ٓر؛ هثخهَ تُٔوهثٍ خهثُسكك، ٝأًعهس أكهستاٙ اٌفز٠ك األٚي:  

ُٜث، ٝنٔعث  ألٛهْ كٌهسذ أـٞ هٟٞٗومث  ألهد شمٖٔ  -ك٤ٜث تُٔصؼفد٤ٖـعح شٞـ٤ق -ًٕٞ تُٔوثٍ

 .ك٤ٜث

ٝشؼوَ؛ خثػصدثزٙ ٗٞػث  ٖٓ تُٔستؼؼهر تُلٌس٣هر تُوثبٔهر ػِه٠   تُٔوثٍ ٝهثخِٚ خصلَْٜ هد اٌفز٠ك اٌثبٟٔ:

 ـعح تلصالف تُصٓثٕ ٝتٌُٔثٕ ٝتألـٞتٍ ْتُؼثٓر ك٢ تألٓر؛ ُصود٣ْ تألْٛ ػ٠ِ تُٜٔ ومث٣ثشسش٤ح تُ

ًٝهثٕ ٓهٖ لهٖٔ ، خ٘ٞع ٖٓ تُسل٠ ُٔوثٍ تهثخَ  -لثزغ تُفق تإلظال٢ٖٓٓ -فز٠ك ثبٌ  ٕٚ٘بن

 -ـعهح شٞـه٤لْٜ-؛ ًهٕٞ تُٔوهثٍ-الظ٤ٔث ٖٓ اػهثذ تُؼِٔث٤ٗهر-ِصخس٣حُِصـس٣ح ٝٛٞتذ ُاػثذ  أكستاٙ

 . كفَ تُد٣ٖ ػٖ تُدُٝر  إ٠ُتُست٤ٓر ظ٤عْٜ ك٢ تُصس٣ٝػ ألػظْ ٓوثـدْٛ ٝشو٣ٞر ـِح اػٞشْٜ 

٣ٌٖٔ تُدفط خؼ٘هٞتٕ تُٔوهثٍ  ك أـفثج تُساٝا ػ٠ِ تُٔوثٍ،ٓدٟ ؿِٞ ٝشفثَٓ خؼػ٠ِ  ُِٝٞهٞف

 -ٗفث  أٝ ٓؼ٠٘–٣ستا خؼك ٓث ٝزا ٖٓ ًالْٜٓإخ غ ٖٓ ذُي ٣ٌٖٔ خ٤ثٕ ٗٔثذ، ٝػَ ؼدٌر تإلٗصسٗس

  :ػ٠ِ تُ٘فٞ ت٥ش٢
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ٝشصتٓ٘هث   شمٖٔ شفس٣لث  ُٔث ٛٞ ٖٓ أْٛ ٝأػظْ تُٔلث٤ْٛ تإلظال٤ٓر؛ شوسخث  ُِِٔهٞى ٝتُفٌهثّ، اٌّمبي:

ٓغ زبثظصٚ تالشفثا تُؼهث٢ُٔ ُؼِٔهث  تُٔعه٤ِٖٔ، ٝٓعهث٣سذ  ُِٔصـ٤هستز تُؽد٣هدذ تُصه٢ تهصمهصٜث أـهدتض 

 ٝشدتػ٤ثز تُسخ٤غ تُؼسخ٢، ٝذُي ًِٚ؛ ش٤ٜٔدت  ُصود٣ْ ش٘ثشالز ػٖ خؼك تُومث٣ث تُٔف٤س٣ر ك٢ تألٓر

ٖ ؼٜهٞا تُؽههؼٞج ٜصت٤ٓهر شخههدّ تكٌهثزت  ٓمههثاذ ُِفهفٞذ تالظههال٤ٓر ، ٝشهٖٞٛ ٓههشمههٖٔ تٗ اٌّمابي:

 . تُؼسخ٤ر تُٔصؼطؽر ُِفس٣ر ٝتُف٤ثذ تٌُس٣ٔر

ٝخخهط أ٤ٔٛهر  ،صٜه٣ٖٞ ٓؽهسٝػ٤ر تُدُٝهر كه٢ تإلظهالّ؛ خأٛهْ هٞتػهد تُهد٣ٖ ك٢ أـدض لسٓث   اٌّمبي:

 ه٤ثٜٓث.

شمٖٔ ًالٓث  ِٓصدعث  شؼثٗن ك٤ٚ تُفن ٝتُدثنَ، خَ ؼؼَ خ٤ٜ٘ٔث هٞذ تزشدهثن ٝؼهدذ تُصفهثم؛  اٌّمبي:

ٔث هد شتل٤ث إ٠ُ ٣ّٞ تُد٣ٖ  . ٣ٌثا تُ٘ثظس ٣ؽصّ أَّٜٗ

أظْٜ ك٢ شعد٤ه تُؼصتبْ ػٖ خرٍ تُؽٜٞا ٝـثٍ إٝ تُصطِغ إ٠ُ شفو٤هن أٛهْ تُٔدهثائ تُؼثٓهر  اٌّمبي:

 ُِص٘ثشٍ ػٜ٘ث ٝتُصوس٣س ُِع٤س خدٜٝٗث . ك٢ تألٓر؛ ًٞٗٚ شمٖٔ ٗٞػث ٖٓ تُصيـ٤َ

ؼ٤ِث ٓهدٟ ٓعهثٝئ تُصفثٓهَ كه٢ شـط٤هر تُفوهثبن، ٝشـ٤٤هح  ظٜس٣تُٔوثٍ  شيز٣ا ٗؽسثُسؼٞع إ٠ُ خٝ

ال ـِر ُِٔوثٍ خثُصصتٖٓ ٓغ زبثظصٚ الشفثا ػِٔث  تُٔع٤ِٖٔ، ٝال ػالهر ُٚ خيـدتض  إذْ تُٔٞلٞػ٤ر؛ 

ّ، ٕٔٝشدتػ٤ثز تُسخ٤غ تُؼسخ٢، ٝال خٔث ٣ففَ ك٢ اُٝر أٝ ألسٟ، ًٞٗٚ ٓ٘ؽٞزت  ٓ٘ر ٓطِغ تُوسٕ

ٝإٗٔههث شٔههس إػههثاذ ٗؽههسٙ كهه٢ ٛههرٙ تُلصههسذ، ٝهههد  )مسىىتقعل فإلسىىالم قإسىىالم فتمسىىتقعل .لههٖٔ ٓوثُههٚ 

ًٔهث ًصدهٚ أٍٝ  -ًهثٓال  –ُْ ٣يٓس خإػثاذ ٗؽسٙ ُْٝ ٣عوٙ ذُي، ٝأـثٍ إ٠ُ ٓٞلهغ تُٔوهثٍ ـّسؾ خيٗٚ 

خٔهث  -إٕ ؼهث –ٓسذ  ك٢ ٗعهخصٚ تألـه٤ِر، ٝههثٍ: ٌُٝهَ ٝتـهد إٔ ٣لٜٔهٚ ًٔهث ٣س٣هد ٝإٔ ٣ؼِهن ػ٤ِهٚ 

ت٤ُٔهدتٕ  ؛ ًه٣ٕٞس٣د، ُٝؼِٚ ًثٕ ٓدزًث  ُطد٤ؼر تُٔوثٍ ػ٘دٓث ندؼٚ لٖٔ ًصثخٚ: أخفثض ك٢ ت٤ُٔهدتٕ

  تُد٤ثٕ   ٝتُع٘ثٕ، ُِٝؽدتٍ خثُفؽر ِٝعؽثٍ خثُع٤ق ٓؽصسًر ُظثـر 

ردٕات اٌٛلاٛع فاٟ  ٌاه اٌزسبِاً ٚرٍاه  اٌازاٚا ٚاٌزع١ٍمابدرٍاه ٚوبْ ثبِىبْ اٌىث١از ِآ أياسبة 

  ززااٝ ٠ّىاإُٙ  ِٛ ااٛع١خزؤِااً ٚث ّماابي٠ٕبلاااٛا اٌاٌّظاابٚة  ثااؤْ ٠ظااٍىٛا ِظااٍه إٌّصااف١ٓ ٚ

أْ ٠ ٍجاٛا خبٔات إٌماد ٚاالعزازا  ثّٛ اٛع١خ أٚ اٌٛلٛف عٍٝ ِبٌٗ ِٚب ع١ٍٗ، ٌٚٙاُ ثعاد  ٌاه 

 ، ٣ٌٖٝٔ ذًس أٓعِر ػ٠ِ ذُي خثُصٞـ٤لثز ٝتُلسل٤ثز ت٥ش٤ر :خبٔت اٌزؤ١٠د ٚاٌّٛافمخ ثّجد ١خ

 زظد١ً اٌّآخذ ا٢ر١خ:ث  وز أِثٍخ ِٓ  ٌه أٚالظ: فٟ زٍخ ر ١ٍت خبٔت إٌمد ٚ االعززا   ٠ّىُٕٙ

ٓؼسٝف ػٖ ًثشدٚ ٖٓ إـٌثّ ك٢ تُصيـ٤َ تُؽهسػ٢ ٤ُط ك٢ أػ٠ِ ٓفثف ٓث ٛٞ ٓيُٞف ٝ اٌّمبي:

لٜهْ ٓهٖ ٣  وهد ؛ كال ٣صسى ٓؽثال  ُِصي٣ٝالز تُلثظدذ ٝتُلّٜٞ تُخثنةرتُر١  ٝإُٜثّ ك٢ تُصلف٤َ تُٞتهؼ٢

ٓهدلال  كه٢ شفد٣هد  ٝشفووهٚ أٝ ُصؼعهسٙ ٝشؼهرزٙ ؼؼهَ ُص٤عهس تُؽه٢ ٓمٕٔٞ خؼك ػدثزتشٚ أٗهٚ ههد 

شٜه٣ٖٞ إُه٠  ذُهي تُلٜهْ ذز٣ؼهر   صخهر٣ٝخؽه٠ إٔ ٣   ؛ؼ٤هرتُٞتهشوهد٣س أ٤ٔٛصهٚ أظست  ك٢ تُصؽس٣ؼ٤ر ٝ زشدصٚ

  .-ٓوهصث  – ٝشو٤َِ أ٤ٔٛر ٓث ٛٞ ٓؼِّٞ ٖٓ تُد٣ٖ خثُمسٝزذ خٔعٞؽ شؼعس أٝ شؼرز شفووٚ

كه٢ تُٞههس -أظْٜ ك٢ شفف٤ؿ ٓلّٜٞ تُدُٝر تإلظال٤ٓر؛ خثُفد ٓهٖ شمهخٔٚ  ٝش٣ِٜٞهٚ، ٌُ٘هٚ اٌّمبي:

خثُؾ ك٢ ذُي ـص٠ ٝهغ ك٢ شسه٤ن خ٤٘صٚ تُصؽس٣ؼ٤ر، ٝش٣ٜٖٞ أ٤ٔٛصٚ تُٞتهؼ٤ر، ًٝثٕ تألـهٞج  -ٗلعٚ



ال  -خثػصدثز ُٔث ٛٞ أػ٠ِ ٜٓ٘ث -ثبَظٖٓ تُٞ  إٔ ٣ٌٕٞ خ٤ٖ ذُي هٞتٓث ؛ كٌٕٞ إهثٓر تُدُٝر تإلظال٤ٓر

ِهّٞ ٓؼٓٔهث ٛهٞ ٝٛهرت  -خثػصدهثز ٓهث ٛهٞ أاٗه٠ ٜٓ٘هث-خِٞؿٜث ٓفثف تُٔوثـد تُٜٔٔهر  إؿلث٣ٍوصم٢ 

 تألـٍٞثـد ُٝدٟ ػِٔث  تُٔو

ؼهٞج تُٔوثـهد، ٝإٔ ٝؼهٞج إهثٓهر تُدُٝهر ٓهٖ ٝؼهٞج خه٤ّٖ إٔ ٝؼهٞج إهثٓهر تُهد٣ٖ ٓهٖ ٝ اٌّمابي:

تُدُٝهر تإلظهال٤ٓر ٞظثبَ، ٌُ٘ٚ أؿلَ خ٤ثٕ تُٞظ٤لر تُصٌث٤ِٓهر ُٜٔهث ٝتُؼالههر تُفص٤ٔهر خ٤ٜ٘ٔهث؛ ًهٕٞ تُ

شٜث ٣ٝمؼق  ِّ ّٞ  -خمؼلٜث؛ كثُؼالههر ٓصدثاُهر ٝؼهد ٝظ٤وهرشوٟٞ خوٞشٚ ٝشمؼق خمؼلٚ، ٝٛٞ ٣وٟٞ خو

ٝخ٘هث  ػِه٠ ذُهي ٣ٌٔهٖ تُوهٍٞ: خيٜٗٔهث ٝإٕ شلثٝشهث كه٢ تُسشدهر  -ٖٝٓ ٣وسأ تُصثز٣ا ٣دزى ٛرٙ تُفو٤وهر

        ، خهههَ ههههد ٣صفهههدت؛ إذ ٓهههث ال ٣هههصْ تُٞتؼهههح إال خهههٚ كٜهههٞ ٝتؼهههح .تُصؽهههس٣ؼ٤ر كوهههد شوثزخهههث كههه٢ تأل٤ٔٛهههر

 

ظ: فٟ زبٌخ ر ١ٍت خبٔت اٌزؤ١٠د ٚاٌ  زظاد١ً اٌّادافعبد ث  وز أِثٍاخ عٍاٝ  ٌاه ّٛافمخ   ٠ّىُٕٙثب١ٔب

 ا٢ر١خ:

ٓؽسٝػ٤ر إهثٓر تُدُٝر تإلظال٤ٓر إذت ش٤ٜيز تألظدثج ٝشٞكسز تُؽسٝن أـَ ُْ ٣٘ثشع ك٢   اٌّمبي:

، -تُٔفثكظر ٝتإلٓدتا ٝؼٞج تُعؼ٢ إ٠ُ تإل٣ؽثا ٝتإلػدتا أٝ ك٢ ٝؼٞج ٞت  ك٢ظ-ٝتٗصلس تُٔٞتٗغ 

؛ ٓهٖ تُٞتؼدهثز ثؿ٤سٛه ٓهغٝأ٤ٔٛصٜهث ػ٘هد ش٘ثكعهٜث ٝتشاـثٜٓهث  أ٣ُٞٝصٜهث٢ ٓؽهسٝػ٤ر ٝإٗٔث ٗثشع كه

 ًٕٞ تُٞتؼح ُـ٤سٙ أللك زشدر ٝأهَ أ٤ٔٛر ٖٓ تُٞتؼح ُرتشٚ .

ٓهث خه٤ٖ  ُْ ٣س تإلٛٔثٍ ٝػدّ تإلػٔثٍ ٓث أٌٖٓ ذُي ٝإٗٔث ًالٓهٚ كه٢ ـثُهر تُصؼهرز؛ ٝؼهصثٕ اٌّمبي: 

ـهٍٞ إٔ زخهه تُفٌهْ خثُمهسٝزذ ٣عهصِصّ تاللص٤ثز ٝتاللطستز، خَ ٓٔث ٛٞ ٓؼِّٞ ُدٟ ػِٔهث  تأل

 . تُوٍٞ خخالكٚ ػ٘د تٗصلثبٜث

شمههٖٔ شفل٤ههصت  ُِٜٔههْ ٝشؽههؽ٤ؼث  ػِهه٠ خههرٍ تُؽٜههٞا؛ ًههٕٞ إازتى تُعههؼر تُؽههثِٓر ٝتُوههٞذ  اٌّماابي:

ًَ  -تالظص٤ؼثخ٤ر ُٔلّٜٞ تُؽس٣ؼر تإلظال٤ٓر ظ٤ؽؼَ أكستا تألٓر ٣٘طِوٕٞ ُِؼَٔ ك٢ ؼ٤ٔغ تُٔؽثالز

، ٝإذت شؼرز ػ٤ِْٜ تُؼَٔ ك٢ ٓؽهثٍ ٓؼه٤ٖ شفُٞهٞت إُه٠ ؿ٤هسٙ؛ ـصه٠ ال -س ُٚخٔث ٣صو٘ٚ ٝخٔث ٛٞ ٓص٤ع

 طثهثز ك٢ تألٓر ٓؼطِر أٝ ٓؼِور .شدو٠ تٌُع٤س ٖٓ تُ

ٚاٌّززرجااخ عٍااٝ اٌزؤِااً  -ٔمااداظ ٚرؤ١٠ااداظ -ٚثاابٌٕ ز اٌااٝ ٘ااذٖ األِثٍااخ ِاآ اٌزٛياا١فبد اٌّفزز ااخ

ٚرٕاٛع  رعدا ا٢را  ال ٠خزج عٓ -عٍٝ طج١ً اإلخّبي-٠ ٙز ثؤْ ِضّْٛ اٌّمبي   ٚاٌّٛ ٛع١خ

رٛخ١ٗ اٌدٙٛا ٚاٌيبلبد ٌٍعًّ فٟ اٌّدبالد ٚرمد٠ُ األُ٘ عٍٝ اٌُّٙ ٚفاك اٌزفابٚد  فٟ االخزٙبا

ثعااض   ، ٚ٘ااٛ ٔفااض اٌّضااّْٛ اٌااذٞ أفصاار عٕااٗفااٟ ررجزٙااب اٌزاااز٠ع١خ ٚاِىب١ٔزٙااب اٌٛالع١ااخ

-فز٠ااد األٔصاابرٞ اٌااا١  اٌجااا١ز اإلثزا١ّ٘ااٟ ٚ ُ: اٌااا١ ِٚاإٙ -،ِااع اخاازالف ٔظااجٟ-اٌعٍّااب 

ظ ِآ  ثازفُٙ رمجٍاٗاٌّمبي ٚٚثٕب ظ عٍٝ  ٌه ٠ّىٓ لجٛي  -رزّّٙب ه رعبٌٝ ٚرعماً  ثبعزجابرٖ ٔٛعاب

 اٌعبِاخ فاٟ األِاخ مضاب٠برزر١ات اٌفاٟ  اخازالف ٚخٙابد إٌ از اٌفىز٠اخ اٌمب ّاخ عٍاٝ بداٌّزاخعا

 . اخزالف اٌشِبْ ٚاٌّىبْ ٚاألزٛاي ررجزٙب اٌزاز٠ع١خ ِع ِزاعبح زظت

 



خ٤ثٕ ٓث ُِـصيَٓ ٓهٖ إؿ٘هث  ٝاٛؽهر ٝٓهث  -ـعح ظ٢٘-ٝخٔؽٔٞع ٓث شْ ػسلٚ ك٢ تُ٘ٔٞذؼ٤ٖ ٣ظٜس

كه٢ ٜٗث٣هر ٛهرت  -ٓهث ٣٘دـه٢ تُص٘د٤هٚ ػ٤ِهٚ ٖ أٛهْ ٝٓهٝذُهي ٛهٞ تُٔوفهٞا، ُِصفثَٓ ٖٓ ػ٘ث  ٝٝـؽر 

 : لٔعر أٓٞز -ٍتُٔوث

ٓهٖ  ًٚٞٗه دّ ٖٓ تُ٘ٞتخؾ تُؼ٤ِٔر تُهر٣ٖ  ٣لهثلس خٜهْ ٣ٝ٘هثكؿ ػهْٜ٘؛ؼ  تُس٣ع٢ٗٞ ٣  تألظصثذ  األٚي:األِز 

تُؽخف٤ثز تُٔص٤ٔصذ ذتز تإلظٜثٓثز تُٔص٘ٞػر ك٢ ٓؽثالز ٓصؼداذ  ٝػ٠ِ ٝؼٚ أظهد ٝ،ًهد تُٔؽهثٍ 

ي ك٤ٚ ٝٗؽي ػ٤ِٚ  ٓ٘هر تُٔس خ٤٘هٚ  ٝـهثز ،ـهَ تألُٝه٠ ٓهٖ ش٣ٌٞ٘هٚ تُؼِٔه٢تتُؼ٢ِٔ تُٔوثـد١: كود ٗ ّؽِّ

ٝخ٤ٖ تُٔوثـد هٞذ تزشدثن ٝؼدذ تُصفثم؛ ـص٠ ظسز تُٔوثـد ك٢ ٤ًثٗٚ تُؼ٢ِٔ ظهس٣ثٕ تُهدٓث  كه٢ 

ٝٓهٖ  -ًٔهث ظهدوس تإلؼهثزذ إُه٠ ذُهي -٤الشٚتُؼسٝم، ٝـثزز ٢ٛ ؼٞٛس شيـه٤الشٚ ٝٓظٜهس شلفه

 .ؽثٍ ٣دزى ذُي ٣و٤٘ث ؛ إذ ٤ُط تُخدس ًثُؼ٤ث٣ٕٔوسأ ًصدٚ ًٝصثخثشٚ ك٢ ٛرت تُ

تُؽس٣ةهههر  ٣٘دـههه٢ إٔ ٣ٌهههٕٞ أٛهههَ تُؽهههيٕ تُؼِٔههه٢ كههه٢ ـهههق تُٔصلهههثب٤ِٖ خثؼصٜثاتشهههٚ األِاااز اٌثااابٟٔ:

ًهٕٞ ؼسأشهٚ كه٢ ذُهي ٜهث تُٔصفهث٤ِٖٓ ػ٤ِٜهث؛ ٓ٘تُٔصؽثب٤ٖٔ  ك٢ ـق ال ،زتبٚ تُٔع٤سذتُٔصل٤ٜٖٔ ٥ٝ

ث ، ٤ُٝعهس ٝـهٞتخ ث  ـوههثبٔر ػ٠ِ شيـ٤َ ؼسػ٢ ٝشلف٤َ ٝتهؼ٢، ٝك٢ ٗطهثم ٓهث ٣ؼصوهدٙ أٝ ٣ظ٘هٚ 

إٔ تٌُع٤س ٖٓ تُؼِٔث  تُٔفوو٤ٖ  ٝالظ٤ٔث، ٝنِح ؼٜسذ ظٜٞزػٖ ـح أٝ شٜٞزٝؼسأذ  ػٖـثازذ 

ٝخؼهدٙ، ٝأٛهْ ٓهٖ  ذتىهدهَ -ٝٛهٞ ، شِهي تالؼصٜهثاتز ٝت٥زت  ؿثُحك٢ ٝٓصٞتكوٕٞ ٓؼٚ  ٓو٣دٕٝ ُٚ

٣ودَ تُٔ٘ثهؽثز ٝتُٔستؼؼثز تُؼ٤ِٔر ٣ٝصلثػهَ ٓهغ تُفهٞتزتز ٝتإلؼهٌثالز تُلٌس٣هر، ٝإذت  -ذُي ًِٚ

 . شستؼغ ػ٘ٚ  ،زتبٚتشٚ أٝ لَِ ك٢ تؼصٜثاك٢ لطي  ظٜس ُٚ

تُفههلٞذ تُههر٣ٖ أظههٜٔٞت كهه٢ ـٔث٣ههر تُِٔههر  ٓههٖ أُٝةههي  -خفههن-تألظههصثذ تُس٣عهه٢ٗٞ ٛههٞ األِااز اٌثبٌاا :

ٓهث   إٔ ٣دزغ -ٓصمِغ خثُؼِّٞ ٓطِغ ػ٠ِ تُٞتهغ-ال ٣ٌٖٔ ُٔ٘فق ؛ ٝخ٘ث   ػ٠ِ ذُي كٝلدٓر تألٓر

لهٖٔ كٌهس اػهثذ تالظهصالج تُفمهثز١ ٝتالخههصالع  -ٓع٤ههست   ٝأٜٓٔهث ًهثٕ ؿس٣دهث  -٣ٌصدهٚ أٝ ٣لصه٢ خهٚ 

ؽهس ٣ٝ٘ؽهسف تُؼ٢ُٔٞ، إال خ٘ٞع ٖٓ تُصفثَٓ ٝتُصؽثَٛ، أٝ ٣ٌٕٞ ٖٓ لفث٣ث تُصـس٣س ٝتُصـل٤هَ؛ ك٤  

أٝ  ٗظث٤ٓههرشفههل٤ثز ػدٝت٤ٗههر ال شخههسغ ػههٖ ؼِههر تُصهه٢ ٛهه٢ كهه٢ ـو٤وصٜههث كهه٢ ٓٞؼههر تُٔؼههثزى تُٔلص

 !خٔظثٛس تُؼ٤ِٔر ٝتُٔٞلٞػ٤ر -ُ٘ظسُٖٔ هَ ـظٚ ٖٓ ت-ش٘ظ٤ٔ٤ر، ٝإٕ ظٜسز شٞـ٤لثز ػدتب٤ر 

ٝتُٔدثُـر ك٢ شود٣سٙ أٝ زكؼٚ إ٠ُ ٓفثف ٖٓ ال ٣ؽٞش  أ٢ٗ خٜرت تُٔوثٍ ُْ أهفد تُـِٞاألِز اٌزاثع: 

ِْٚ  -ٗودٙ، خَ ال ٣ٌٖٔ إٔ أكٌس خرُيٝتػصستلٚ  ٓهث  ٝ،زتبهٚ كه٢ تؼصٜثاتشهٚ ٚ خؽسإٔ أـسؾ خٚ؛ ألٗ -خ 

در ُٔهث  ٓخثُلهر   ك٤ٜهث إٕ ـفهِس ، ٝػ٠ِ ٝؼهٚ ،ًهد ٝأؼهد؛٣ودَ ٝٓث ٣سا، ٝك٢ ػِٞٓٚ ٓث ٣ ولر ٝٓث ٣٘ 

ػ٘د ػِٔث   تشلثمٓٞلغ إؼٔثع أٝ ٓفَ  ًثٕٓث  ٝال ظ٤ٔث ،ك٢ تُلوٚ تإلظال٢ٓ ٓؽٜٞزٝٓعصوس ٛٞ 

 . تألٓر

تُؼهدٍ ٝتإلٗفهثف تُٔٞلهٞػ٤ر كه٢ تُصي٤٣هد ٝتُ٘وهد؛ خهثُصصتّ  ٝإٗٔث هفدز خهرُي تُهدػٞذ إُه٠ شفهس١

ًٔث هفدز تُصي٤ًد ػ٠ِ إٔ ٖٓ أزتا تالػصستق أٝ تُٔ٘ثهؽهر كه٢ ، خصؼثا ػٖ تُصود٣ط ٝتُصدخ٤طٝتال

٤٘هر ٓهث ٣ؽؼِهٚ أٛهال  ُد٣هٚ ٓهٖ تُٔهوٛالز تُؼ٤ِٔهر ٝتُوهدزتز تُرٛ  تُٔؽثالز تُؼ٤ِٔر؛ كال خد إٔ ٣ٌٕٞ

 ٔبأطاازب ثّصاابف   عاابٌُٚالطاا١ّب ا ا رعٍااك األِااز ثّٕبلاااخ أٚ ِعبر ااخ ٓههٖ ذُههي، ث  ُههرُي ٝٓصٌٔ٘هه

أٌف عاازاد اٌىزات اٌّّٙاخ، ٚشابرن فاٟ اعاداا ِٛطاٛعبد ع١ٍّاخ ٚرؤيا١ٍ١خ،  اٌز٠ظٟٛٔ اٌذٞ

خّعذ ث١ٓ اٌزعّك ثفُٙ اٌاد١ًٌ ِاع طاعخ  فم١ٙخ ٚاخزٙبااد ع١ٍّخ اراطبد ٌٗ   -٘ذٖ ٚرٍه-ِٚع

 . االطزدالي، ٚاٌزسمك ِٓ ِعزفخ اٌسبي ِع اعزجبر اٌّآي



ظ ّٔٛ خ٠ عد اٌز٠ظٟٛٔ  ٔبأطزب   األِز اٌخبِض: شح إٌّب ج اٌّز١ّ -اْ ٌُ ٠ىٓ ِٓ آالف-د ئبِٓ ِ ب

ٚفاٟ  اٌّٛخاٛاح فاٟ اٌٍّّىاخ اٌّ زث١اخ -شازع١خ ٚغ١از شازع١خ- فٟ خ١ّاع اٌزخصصابد اٌع١ٍّاخ

ظ  ِب ٚ، غ١ز٘ب ِٓ اٚي اٌّ زة اٌعزثٟ ظ ِب-لٍذ  أْ  وٕذ ِجبٌ ب اٚي اٌّ ازة ٠ٛخد فٟ  ثؤٔٗ  -٠ِٛب

 !!  ِٓ ِٕبثع اٌجززٚي ٚأع ُ أُ٘ ٔٛاثغ عمٛي اٌعزثٟ

تُؼهثُْ ك٢ تألٝظثن تُؼ٤ِٔهر ٝتُعوثك٤هر ػِه٠ ٓعهصٟٞ خَ ـثلست  خوٞذ  ،ـثز ِٓفٞظث  هد  ٛرت تُص٤ٔصٝ

تُؼهث٢ُٔ  ، ٝٓهث تلص٤هثز أظهصثذٗث ُسبثظهر تالشفهثا-ُدزتظثز تُؼ٤ِٔر تُٔوثـهد٣رالظ٤ٔث ك٢ ت-تإلظال٢ٓ

ٚ ٛهرت تُٔ٘فهح صهذُي تُؽؼٞز، ُٝٞال شصتٖٓ ش٠٤ُٞ َ ػِإال ا٤ُ -ك٢ اٝزشٚ تُفث٤ُر-ُؼِٔث  تُٔع٤ِٖٔ

ُفون ٖٓ تإل٣ؽثخ٤هثز ؛ تُؼثُْ تإلظال٢ٓ اٍٝخؼك  ك٢ ٓغ ـفٍٞ تلطستخثز ٝشفدػثز ٓلصػر

إذت  -شِهي تاللهطستخثز ٝتُصفهدػثززؿهْ –هد ش٤عس ُٚ شفو٤وٚ، ٝأٗث ػِه٠ ظوهر ثٔٓ أًعس ٝتُلؼث٤ُثز

ٝشْ إظ٘ثاٙ خإٌٓث٤ٗثز ٝش٘ع٤وثز ؼثاذ ٓغ تُؽٜثز  ُٚ تُٔؽثٍ ُسبثظر تالشفثا ك٢ تُدٝزذ تُوثآر ش٤ؿأ

خؼد ػٕٞ هللا  -خٔث ُد٣ٚ ٖٓ هدزتز ػ٤ِٔر ٝذ٤٘ٛر ؛ أٗٚ ظ٤صٌٖٔ  تُٔخصفر ك٢ اٍٝ تُؼثُْ تإلظال٢ٓ

خثإلظههٜثّ كهه٢  وههدزذ ػِهه٠ أات  زظههثُصٚ تُٔ٘ؽههٞاذ ُهه٠ ٓفههثف تُتالشفههثا إٓههٖ زكههغ ٓعههصٟٞ   -شؼههث٠ُ

خؼ٤ههدت  ػههٖ  -ؼههؼٞخث  ٝـٌٞٓههثز-ػِهه٠ تُؼههثُْ تإلظههال٢ٓ -شههد٣٘ث  ٝشٔههدٗث   -شففهه٤َ ٓههث ٣ؼههٞا خههثُ٘لغ

ػظٔر تُِٔر ٝإؼهٜثز ٜٗمهر زإظٜث ال تز تُم٤ور تُص٢ ـثُس ٝشفٍٞ إٝصٔث تز تُفسؼر ٝتُٞتالٗ

   تألٓر

ٝـ٘ه٤ٖ ، ُْٝ أًصدٜث ك٢ ـثُهر شهيظس ٛرٙ تإلؼثاذ خثُ٘ٔثذغ تُٔـسخ٤ر تُٔص٤ٔصذ ٤ُعس ٖٓ خثج تُٔؽثِٓر 

ػهٖ ًعهسذ ٓطثُؼهر ٌُصهدْٜ ٝنهٍٞ ٓٔثزظهر  -دتزظهرٔٓهغ تُٔؽثُعهر ٝتُ-إ٠ُ خِد تُدزتظر، ٝإٗٔث ٛه٢

ٌُٝهٖ تُٔوهثّ ال ٣وصمه٢ ، ح ٛرٙ تألظهطس تظصفمهس تُؼؽهستز ٓهٖ شِهي تُ٘ٔهثذغ، ٝأٗث أًصألكٌثزْٛ

 ٤٣عهس؛  تإلؼثاذ خْٜ ك٢ ٛرٙ تُٔوثُر، ًٝرُي ال ٤ِ٣ن خٔوهثْٜٓ ظهسا أظهٔثبْٜ ػِه٠ ػؽثُهر، ُٝؼهَ هللا

ػٖ ؼ٤خ٢ تُؼثُْ تُسخث٢ٗ تألظهصثذ ثالز ٓعصوِر، ًٔث ظدن ٢ُ إٔ ًصدس ٓوٝ زثيلؿ خؼمْٜ خٌصثخك

أظيٍ هللا خيظٔثبٚ تُفع٠٘ ٝـهلثشٚ تُؼِه٠ إٔ ٣سـٔهٚ زـٔهر ٝتظهؼر ٝإٔ  ،تُدًصٞز كس٣د تألٗفثز١

 ٣سكغ ازؼصٚ ك٢ تُؽ٘ر .    

ٗفههثف أٗهه٢ هفههدز  خههرُي تإل ٛههٞتُٔوههثٍ ٛههرت ٓؽٔههٞع ٓههث هِصههٚ كهه٢ ٢ ػِهه٠ ٓٔههث ؼههؽؼ٢٘ ٝـلصٗههٝ

خلمهَ هللا ػهٖ إؼثاذ كِهٖ ٣خهسغ  ٝأ، ٝٓث ـفَ ك٤ٚ ٖٓ شص٤ًر -ـعح تالظصطثػر–ٝتُٔٞلٞػ٤ر 

٤ٗهَ ػط٤هر  ٖٓ أؼهَ ٤ُٝط ،ٝتشع تُٔفدر تُؼ٤ِٔرٝ ٤ر٣ٔثٗـثـَ خدتكغ تأللٞذ تإل ٚفد؛ ألٗذُي تُو

 . أٝ اكغ أذ٣ر

خثُٔدثُـهر ٓٔهٖ ُه٤ط ٓهٖ تٌُِٔٔهر ٝال ٣ؼهسف ٓهث أػسكهٚ  س  أشٜٔهٝزؿْ ٛرت ٝذُي كِٖ أظصـسج ُٞ   

تُوط٤ؼر تُؼ٤ِٔر ٝتُعوثك٤ر إٔ ال ظ٤ٔث ٝػٖ تُ٘ٔثذغ تُٔص٤ٔصذ؛ كثُفٌْ ػ٠ِ تُؽ٢  كسع ػٖ شفٞزٙ، 

ٜههث ٤ثشُٜههث ٓؽثالشٜههث ٝتٛصٔثٓثشٜههث ٝٗؽٞٓ -ؿثُدههث  -، ٝٝظههثبَ تإلػههالّ خهه٤ٖ تُههدٍٝ تإلظههال٤ٓر ـثـههِر 

ال تُٔهٜ٘ػ  ازثػ٠ِ ظد٤َ تالظهصع٘ث  تُ٘هرُي ك -أ١ شخفؿ ك٢- خثُؼِٔث تٛصٔس ، ٝإٕ خٜث  تُخثـر

    تُٔعصٔس أٝ ػ٠ِ ظد٤َ تُصؽ٤ٜس ٝتالظصفـثز ال تإلؼٜثز ٝتإلًدثز

تُهر٣ٖ ُٜهْ ٓؼسكهر ٝازت٣هر خ٘ٔهثذغ ٓهٖ  أخ٘ث  تٌُِٔٔهرخؼك ٖٓ أ شْٜ خثُٔدثُـر أظصـسج إٔ ُٖ ًرُي 

َ  خِههدٙ، أُٝةههي تُ٘ٞتخههؾ؛ ألٕ  ، ٝألطههس ٓههٖ ٛههرت ٝذتى ٝتُٔؼثـههسذ ـؽههثجأشٛههد تُ٘ههثض خثُؼههثُْ أٛهه

ـدال  ُِٔهٞاذ إال  تٌُٔث٣دتز تُع٤ثظ٤ر، ٝتُٞال تز تُم٤ور تُص٢ ال شصسى خثخث  ُإلٗفثف إال أؿِوصٚ ٝال



: خهيْٜٗ ؼدِهٞت ػِه٠ خوُٞهٚ  -ٝتـلث  ـثٍ أَٛ ت٤ُٖٔ-تُؽًٞث٢ٗ  ٞ ٓث ؼ٠ٌ ٓ٘ٚ تإلٓثّ، ٝٛرت ٛهطؼصٚ

 ٛهٞ -ٗعهست  -ٓهث ؼه٠ٌ ٓ٘هٚ تإلٓهثّ تُؽهًٞث٢ٗ ٝ ،ٓفثظٖ خؼمْٜ ُدؼك ٝاكهٖ ٓ٘ثههح أكثلهِْٜؿٔه 

 خوُٞٚ: -ٗظٔث  -ٓث شيُْ ٓ٘ٚ تإلٓثّ تخٖ ـصّ ٗلعٚ

 .أٗث تُؽٔط ك٢ ؼٞ تُؼِّٞ ٤٘ٓسذ. ....ٌُٖٝ ػ٤د٢ إٔ ٓطِؼ٢ تُـسج

ٝإٕ ُهْ - تُس٣عه٢ٗٞأٓهث أظهصثذٗث ٝ، ٓهٖ ػِٔهث  تُؼهثُْ تإلظهال٢ٓ ػ٠ِ ًع٤س ث  ٝتهؼ ٍٝٛرت ٝذتى ٓث شت

ٝشهٞكسز ُهٚ ٓهٖ تُٞظهثبَ  ،وهد ٤ٛهي هللا ُهٚ ٓهٖ تألظهدثجك -٣ؼه ًثَٓ ٓث ٣عصفوٚ ٖٓ تػصدثز ٝإؼٜثز

أٝ أٝ تُٔمههث٣ور ٝتُٔؼثزلههر، صؽثٛههَ تُصفثٓههَ ٝٗههٞع ٓههٖ تُ ٝإٕ ـفههَ ػ٤ِههٚ،  ثُْ ٣صههٞكس ُـ٤ههسٙٓهه

٤ِهٚ إٔ ٣فهدس كؼ ؛-خه٤ٖ كصهسذ ٝألهسٟ ٝال ؼي إٔ ؼ٤ةث  ٖٓ ذُي ـثـَ ٣ٝففَ-تالػصدت رت  ٣ٝتإل

 ، ٝظِي ٜٓ٘ػك٢ ازج تُٔفِف٤ٖ ْٜٓ٘ ٖٓ ظثز، الظ٤ٔث تُؼِٔث  تخصال كصِي ظ٘ر هللا ك٢ ٣ٝفصعح؛ 

 ، ُٖٝ شؽد ُع٘ر هللا شف٣ٞال  .ُٖٝ شؽد ُع٘ر هللا شدد٣ال   -تُٔؽدا٣ٖ

ػِهه٠ ظههد٤َ تُصوس٣ههح ٝتُصـ٤ِههح، ُٝههْ أهفههد ًثٓههَ تُصفو٤ههن  ٛههرت ٓههث أزاز ػسلههٚ ُد٤ههثٕ تُٔوفههٞا

 .؛ إذ ٌَُ ٓوثّ ٓوثٍ ٌَُٝ كٖ زؼثٍٝتُصده٤ن ػ٠ِ ظد٤َ تُصيـ٤َ ٝتُصلف٤َ

كٔث ٝتكن تُفٞتج كٖٔ كمَ هللا ٝشٞك٤وٚ، ٝٓث ؼثٗدٚ كٖٔ ؼَٜ ٗلع٢ ٝهفٞز ك٢ٜٔ، ٖٝٓ إؿست  

-ص تُؽ٤طثٕ ٝٗلخهٚ ٝٗلعهٚ، ٝأظهيُٚتُؽ٤طثٕ ٝإؿٞتبٚ؛ أظيٍ هللا ظدفثٗٚ إٔ ٣ؼف٢٘ٔ ٝإ٣ثًْ ٖٓ ٛٔ

خفعهٖ ُطلهٚ ٝؼ٤ٔهَ ٝٝتُد٣٘ث  ٝؼ٤ٔغ تُٔعه٤ِٖٔ ٝإٔ ٣صدتزً٘ث  ،٢ُ ٌُْٝ تُعدتا ٝتُسؼثا -ؼَ ؼيٗٚ

 .ػلٞٙ 

 

 خوِْ/  ٓط٤غ تُط٤ح أـٔد تُـ٤ع٢

 - ؼثٓؼر إج-أظصثذ أـٍٞ تُلوٚ ٝٓوثـد تُؽس٣ؼر  
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