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وكـــدوــــــة
ايؼملد مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،مواظزملالة مواظلالم مسػملك مخمملمت مأغؾؿملمملئف موردػملفم
دؿملدغممل مربؼملد مبـ مسؾد مآ م ،موسػملك مآظف موصقؾف موعـ متؾع مػداه مإظب مؼقمم
اظدؼـم .م
وبعــد :م م
صغملرمل ًظملممل مظشملؾؿملضملهمل مداسش مواإلخقان موسالضؿؾملؼملممل مبمملإلرػمملب م ،موبؿملمملن مأغؾملؼملمملم
وجؾملمملن مظضملؼملػملهمل مواحدة م،مرأؼومل مأن مأعبع معممل مطؿؾومل معـ مععملمملالت مميغملـ مأنم
تلؾملؿميفمطرملػمحعملؿملعملهملمػذهماظؿؿملمملراتماإلرػمملبؿملهملماٌؿشملرصهملم،مععمبؿملمملنمأػؼملؿملهملم
وعرملروسؿملهمل ماظدول ماظقرؽملؿملهمل ماظيت مؼضملؼملؾ مػقملالء ماإلرػمملبؿملقن مسػملك متعملقؼسملؾملمملم
وإصرملمملهلمملم .م
وأؤطد مأغف معممل مطمملن مظػملقالؼمملت ماٌؿقدة ماألعرؼغملؿملهمل مأن مومملزف مبكملسالنم
اظعملدس مسمملصؼملهمل مإلدرائؿملؾ مظقال معممل مأصمملب مطـريّا معـ مدول معؽملشملعملؿؽملممل معـ مضضملػم
وتظملغملؽ مجراء ماألسؼملمملل ماإلرػمملبؿملهمل ماظيت مطمملن مداسش مواإلخقان موعـ مؼدورم
يف مرطمملبؾملؼملممل مرأس مايربهمل مصؿملؾملممل م ،معع متفملطؿملدغممل مسػملك محؿؼملؿملهمل ماٌقاجؾملهمل م،م
واظضملؼملؾ ماىمملد مسػملك مغبمملؼهمل مذؾمملبؽملممل موذبؿؼملضملمملتؽملممل معـ ماظظملغملر ماٌؿشملرف مأوم
اظقضقعميفمبراثـموزبمملظنملماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملم .م
وإغل مألرجق مبذظؽ مأن مأطقن مضد مأدؾملؼملومل ميف مخدعهمل مدؼؽملؽملممل ماظذيم
ترملقه مػذه ماىؼملمملسمملت مجمملغؾممل معـ مصظملقؿف ماظؾؿملسملمملء ماظؽملعملؿملهمل م ،موخدعهمل مورؽملؽملمملم
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وأعؿؽملممل ماظيت مؼضملؼملؾ ماإلرػمملبؿملقن موعـ مؼلؿكدعؾملؿ مسػملك ممتزؼعملؾملممل موتعملشملؿملعم
أوصمملهلممل م ،معع مطرملػ مرؾؿملضملهمل مػذه ماىؼملمملسمملت ماظسملمملظهمل ماًمملئؽملهمل ماظضملؼملؿملػملهملم
اٌفملجقرةموبؿملمملنمزؼطملؾملمملموزؼظملؾملمملموسؼملمملظؿؾملمملم.م م
وآمعـموراءماظعملزملدم،موػقمحلؾؽملمملموغضملؿماظقطؿملؾم .م
أ.د /ذلىد رلتار مجعة وربوك
وسيز األوقاف
رئيط اجملمط األعمى لمغئوُ اإلصالوية
وعضو دلىع البخوث اإلصالوية
باألسِز الغزيف
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وـَ حيىــي داعــــػ ؟

المذؽمأنمايؼملمملؼهملماظيتممتؽملح مظؿؽملصملؿملؿمداسشماإلرػمملبلموعلؿقىم
اظؿؼملقؼؾمواظؿلػملؿملحماظذيمضبزملؾمسػملؿملفمػذاماظؿؽملصملؿملؿم،موػذاماظرتاخلماظؾؿملٓـم
يفماظعملسملمملءمسػملؿملفم،موإذطمملءماًالصمملتماظدؼؽملؿملهملمواظضملرضؿملهملمواٌذػؾؿملهملميفمبضملضم
دول ماٌؽملشملعملهمل م ،مؼضملد مأعرّامالصؿممل مظػملؽملصملر موؼدصع مظػملؿلمملؤل م ،معـ ماظذي مضبؼمللم
داسش؟مطؼملمملمأنمػؽملمملكمأعقرّامأخرىمأطـرمظظملؿمملمظػملؽملصملرم،معؽملؾملممل م:مصؼملوملمعبؿملعم
اٌؽملصملؼملمملتماظدوظؿملهملمواظضملمملٌؿملهملماٌضملؽملؿملهملمحبعملققماٌرأةم،مواألضػملؿملمملتم،مواظشملظملؾم،م
وحعملققماإلغلمملنمسـمجرائؿمداسشم،مصػملؿمغغملدمغرىمدقىمإداغمملتمخفقظهملم
ال مترضك مإظب معلؿقى ماإلجرام ماظذي مؼعملقم مبف مػذا ماظؿؽملصملؿملؿ ماإلرػمملبلم
اظطملمملذؿم،موإالمصػملؿعملؾمظؽملمملمػذهماٌؽملصملؼملمملتماظدوظؿملهملم:معمملذامصؽملضملوملمومملهمضشملعم
رءوسماألرظملممللمواظرملؾمملبمواظرملؿملقخم؟موعمملذامصؽملضملوملمومملهمادؿكدامماألرظملممللم
يف مايؼملؾ ماظعمللري مظػمللالح م؟ مووممله مػذا ماٌؽملصملر ماٌرسنمل مًؿمملن مبضملضم
اظؾؽملمملتمبزملقرةمرمبمملمٕمؼرملؾملدماظؿمملرؼخمعـػملؾملمملموحرملؿملهملموػؼملفؿملهملم؟ م
مبؾ مأؼـ مػذه ماٌؽملصملؼملمملت معـ ماظؿفؽملؿملد ماظعمللري مظؾضملض ماظؽمللمملءم
ودصضملؾملـ مدصضملممل مإظب ماظضملؼملػملؿملمملت ماالغؿقمملرؼهمل م ،مصسملال مسـ ماعؿؾملمملغؾملـ مودؾؿملؾملـم
وادرتضمملضؾملـ موبؿملضملؾملـ ميفمدقق مجدؼدة مظػملؽملكمملدهمل مواظضملؾؿملد م،ميف مسمملٕ مؼزسؿم
أغفمؼضملؼملؾمسػملكماظعملسملمملءمسػملكمطؾمأظقانماظضملؾقدؼهملمواظرقماظيت مٕمؼضملدمامسؾملمملم
عشملمملضمملموالمعلؿلمملشمملميفمسمملٌؽملمملماٌضملمملصر؟ م
موإذامطمملنماظضملَمملظَؿمؼزسؿمأغفمضبرتممحعملققماألطـرؼهملمواألضػملؿملهملم،مصؼملمملذام
صؽملع ماظضملمملظَؿ ماظذي مؼزسؿ مأغف محر موممله محعملقق ماٌلؿملقؿملني مواإلؼزؼدؼنيم
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رجمملالموغلمملءّموأرظملمملالمممـمتضملرضقامظػملعملؿؾمواظذبحمواظؿؾملفريمواالدؿضملؾمملدم،مصػملؿم
غلؼملع مصقتممل مصبؾملر مبكملغعملمملذ مػقملالء موػؿ مؼُعملؿٓػملقن موؼُؾملفٓرون م ،موتُلؾك مغلمملؤػؿم
وأرظملمملهلؿم،موتُؾملدممطؽملمملئلؾملؿمطؼملمملمػُدعوملماٌلمملجدمأؼسملمملميفماظضملراقمممـمالم
ؼرضؾقن ميف ماظؾرملر موال ميف مايفر مسؾملدّا موال مذعهمل م ،موال مدؼّؽملممل موال مخػمل ًعملممل موالم
إغلمملغؿملهمل م ،مبؾ مخرج مسػملؿملؽملممل مأحد مػقملالء ماإلرػمملبؿملني ماٌزملؽملقسني مسػملك مأسنيم
بضملضمأجؾملزةماٌكمملبراتماظزملؾملؿملقغؿملهملمظؿملقملطدمأغفمسؽملدعمملمؼُذبَحُ ماإلغلمملنم،مصالم
ؼؽملؾطملل مأن مؼُذبَح مصقلنمل م ،مإمنممل مسػملك ماظذابح مأن مؼضملؼملؾ مسػملك ماظؿػملذذم
بشملرؼعملهمل ذحبفم،مععمأنماإلدالممضدمأعرغمملمسؽملدعمملمغذبحمايؿملقانمأنمسبلـم
اظذحبهمل م،مؼعملقلمغؾؿملؽملمملم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م:م( ٔإنٖ مآَ مطَؿَنملَ ماْظٔكملحِ َلمملنَ مسَػملَكم
طُؾِّ مذَلِءٍ م ،م َصكملٔذَا مضَؿَػملْؿُؿِ مصَفملَحِلِؽملُقا ماظْعملِؿِ َػملهملَ م ،موَإٔذَا مذَبَقِؿُؿِ م َصفملَحِلِؽملُقا ماظذٖ ِبحَ م،م
وَظْؿملُقِدٖمأَحَدُطُؿِمذَظملْرََتفُم،موَظْؿملُ ٔرحِمذَبِؿملقَؿَفُ)م(رواهمعلػملؿ).م م
وإذامطمملغوملمبضملضمعؽملصملؼملمملتماجملؿؼملعماٌدغلماظدوظلمضدمدبزملزملوملم
يفمحعملققمايؿملقانمحؿكمسؽملدمذحبفم،موضدمتضملرضؽملمملميفمأوضمملتمدمملبعملهملمظؾضملضم
اٌسملمملؼعملمملتمهوملماظؿذرعمبمملظدصمملعمسـمحعملققمايؿملقانم،مصكملغؽملمملمغعملقلمهلقملالءم
اظذؼـ مطمملغقا مؼؿمملجرون حبعملقق مايؿملقان  ،مأؼـ مأغؿؿ مؼممل مغبمملئؿ ماظلالمم
وغلمملئؿمايرؼهملمعـمحعملققماإلغلمملنموايؿملقانموايفرمواظرملفر؟مأومأنماألعرم
حنيمؼؿضملػملؼمبمملإلغلمملنماظضملربلمأوماٌلػملؿمصالمحعملققموالمإغلمملغؿملهملم؟ م
م إنماٌؾمملدئمايعملؿملعملؿملهملمالمميغملـمأنمتؿفزأم،موإنموزأتموتطملريتموصؼم
اٌزملمملحلمواألػقاءمٕمتضملدمصممليهملمميغملـمظػملؾرملرمأنمؼقملعؽملقامبؾملمملمأومبفملصقمملبؾملمملم .م
موإذامطمملنماألعرمطذظؽمصكملغؽملمملمغذطّرمبعملقلماظرملمملسرم :م
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أغمملمالمأظقمماٌلؿؾدم م
إذامومملوزمأومتضملدى م
صلؾؿملػملذملفمأنمؼلؿؾذملذملذملذملدم م
وذفملغؽملذملذملمملمأنمغلؿضملذملذملدا م
موأؤطدمأغؽملمملميفمحمملجهملمإظبماصشملظملمملفمورينموسربلموإدالعلمودوظلم
صبؼملع مأصقمملب ماظسملؼملري ماإلغلمملغل ماير م ،مضؾؾ مأن مؼفملطؾ مػذا ماإلرػمملبم
اظطملمملذؿ ماألخسملرمواظؿملمملبسميفماظطملربمضؾؾماظرملرقم،مواظرملؼملممللمضؾؾماىؽملقبم،م
وطؾ مؼقم مؼؿفملخر مصؿملف مػذا ماالصشملظملمملف مؼزداد ماإلرػمملب ماألدقد مضراوةم
وذرادهمل ميف ماظؾشملش مواالغؿعملمملم موترملقؼف مصقرة ماإلدالم م ،مطؼملممل مطبدش مبالم
دسؿملفم
ذؽ موجف ماإلغلمملغؿملهمل م ،موؼغملرملػ مزؼػ ماظؿقسملر ماظغملمملذب ماظذي مؼ ٓ
اٌؿرملدضقنمبمملظدصمملعمسـمحعملققماإلغلمملنموايؿملقانم،مشريمأغؽملمملمدؽملؼملسمللميفم
عقاجؾملهملمػذاماإلرػمملبمبضملزميهملمالمتغملؾموالممتؾمعرضمملةمظربؽملمملم،مودصمملسمملمسـم
أورمملغؽملمملموأسراضؽملمملموأعقاظؽملمملم،محؿكمظقمطؽملمملميفماٌؿملدانموحدغمملمدونمدقاغمملم،م
ألغؽملمملمأصقمملبمضؿملؿموعؾمملدئمالمسبؿملدمسؽملؾملمملميفمأحرجماظصملروفمواظػملقصملمملتم،م
وػق معمملمميؿملزمعزملرمسـمدقاػمملموصبضملػملؾملمملمضرٓةمسنيمصدؼعملؾملمملموشؿملظمسداػمملم .م
م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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م

عاِد عياُ عمى داعػ

دفملظين مأحد ماظلمملئعملني ماظلقرؼني ماظذؼـ مؼضملؼملػملقن مبدوظهمل ماظغملقؼوملم
اظرملعملؿملعملهملمإبمملنمزؼمملرتلمهلمملمخاللماألؼمملمماظعملػملؿملػملهملماٌمملضؿملهملميسملقرمعقملمترم" مدورم
اٌرأةميفماظضملؼملؾماًرييم"م:معمملمرأؼغملؿميفمداسش؟مصرددتمإظؿملفماظلقملالم:م
وعمملمرأؼؽمأغوملم؟ صعملممللم:مأغمملمذمملبمدقريمعـمدؼرماظزورماظيتمؼلؿملشملرمسػملؿملؾملمملم
أسسملمملءماظؿؽملصملؿملؿماإلرػمملبلماٌلؼملكمداسشم،موإنمػقملالءماظعملؿػملهملماجملرعنيم
ضدمذحبقامعـمضرؼيتمسبقمسرملرةمذؾمملبم،موعـمعؽملشملعملهملمغظملشملؿملهملمذبمملورةمعبؿملعم
اظرملؾمملب معممل مبني ماًمملعلهمل مسرملرة مواألربضملني م ،موػفٓروا مبعملؿملهمل ماظرجمملل مواظؽمللمملءم
وأخػملقا ماٌؽملشملعملهمل معـ ماظؾرملر مظؿمللؿقظقا مسػملك مغظملشملؾملممل م ،موؼؾؿملضملقغف مسرب مترطؿملممل م;م
ظؿملقزملػملقاميفماٌعملمملبؾمسػملكماظضملؿمملدمواظلالحمواٌقملنماظطملذائؿملهملم،موسػملكماٌممللم
اظذيمؼطملرونمبفمعـمؼؽملسملؿمإظؿملؾملؿم،موضممللم:مإغؾملؿمؼضملشملقنمرواتنملمدكؿملهملمجدّام
ٌـمضبؼملؾماظلالحمعضملؾملؿم،مسػملكمأنمجزاءهماظذبحمإنمحمملولماإلغغملمملرمسػملؿملؾملؿم
أوماظؿؽملغملرمهلؿمأوماإلصالتمعـمضؾسملؿؾملؿ.م م
طؼملممل مأطّد مأن مبسملمملسؿؾملؿ ماظرائفهمل مػل ماظزملؾؿملهمل موعـ مطمملغقا ميف مععملدعهملم
اظرملؾمملبمعمملمبنيماظـمملظـهملمسرملرةمواظضملرملرؼـم،مؼلؿعملشملؾقغؾملؿموؼطملدضقنمهلؿماظضملشملمملءم،م
وؼدصضملقغؾملؿمإظبمصظملقفماظعملؿممللمأومحقاجزماظؿظملؿؿملشم،موػقملالءماظزملؾؿملهملمالمسعملؾم
هلؿموالمثعملمملصهملم ،مثؿمإغؾملؿمعؾملددونمبمملظذبحمإنمخرجقامسؼملمملمميػملكمسػملؿملؾملؿمعـم
تضملػملؿملؼملمملتم.مم م
ظعملدمأخذمػذاماظؿؽملصملؿملؿماإلرػمملبلمؼلؿعملشملنملمذؾمملّبمملموصؾؿملهملمهوملمداصعم
اظؿؾملدؼدمواظظملؿؽمتمملرةم ،مواإلشراءمبمملٌممللمواظؽمللمملءمتمملرةمأخرىم،موؼضملؼملؾمسػملكم
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إضؽملمملسؾملؿمأومإطراػؾملؿمسػملكماسؿؽملمملقمعلمملظغملفماظرملؿملشملمملغؿملهملم،موععمطؾمؼقممتؿلعم
صؿملفمرضضملهملمدؿملشملرتفمؼزدادمتضملمملونماًقغهملمواظضملؼملالءمعضملفم،موؼزملؾحماًشملرمسػملكم
اىؼملؿملعمداػ ّؼملمملم،مومممملمالمذؽمصؿملفمأنمضقىمطربىمدوظؿملهملموأخرىمإضػملؿملؼملؿملهملم
علؿظملؿملدة مبزملقرة مأو مبفملخرى معـ موجقد مػذا ماظؿؽملصملؿملؿ ماإلرػمملبل ماظطملمملذؿ م،م
دقاءمعـمدؿملشملرتفمسػملكمبضملضمآبمملرماظؽملظملط ماظذيمؼؾمملعمبـؼملـمخبسم،مأممعـم
جؾملهمل متلقؼؼ ماظلالح مواظضملؿمملد ماظضمللغملري مهلذه ماىؼملمملسمملت ماإلرػمملبؿملهمل م ،مأمم
بؿؼملزؼؼمعؽملشملعملؿؽملمملمواالدؿؿملالءمسػملكمخرياتؾملمملموععملدراتؾملمملم .م
م م م وال مذؽ مأن ماظؿلػملؿملح ماظذي مضبزملؾ مسػملؿملف مػذا ماظؿؽملصملؿملؿ م ،موػذام
اظرتاخل ماظدوظل ماظؾؿملٓـ ميف ماظعملسملمملء مسػملؿملف مؼضملد مأعرّا مالصؿّممل مظػملؽملصملر م ،معـريّام
ظػملدػرملهملم،مسػملكمسبقمعمملمبؿملؽملمملميفماٌعملممللماظلمملبؼم.م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
م

-11 -

داعػ واإلخواُ وحتىية املصري املغرتك
م ال مذؽ مأن مايمملدث ماألخري ماظذي مادؿؾملدف مضؼملري ماظضملداظهمل موايقادثم
اٌؿؿمملبضملهملمضدمضقاتؽملمملماٌلػملقهملماظؾمملدػملهملمورجممللماظرملررهملماظلمملػرؼـمسػملكمحظملظم
أعـ ماظقرـ موادؿعملراره م ،موتزملمملسد مسؼملػملؿملمملت ماظؿكرؼنمل ماٌؼملؽملؾمليمل مظػملؾؽملكم
اظؿقؿؿملهملموخبمملصهملمأبراجماظغملؾملربمملءم،موإسالنم"مأسداءمبؿملوملماٌعملدس" مبلؿملؽملمملءم
عؾمملؼضملهمل ماإلرػمملبل مأبل مبغملر ماظؾطملدادي م ،مطؾ مذظؽ مؼؾضملىمل مإظب معزؼد معـم
اظؿفملعؾميفمرؾؿملضملهملماظضملالضهملمبنيماإلخقانمودمملئرماظؿؽملصملؿملؼملمملتماإلرػمملبؿملهملماظدوظؿملهملم
ويفمععملدعؿؾملمملمتؽملصملؿملؼملمملمداسشمواظعملمملسدةماإلرػمملبؿملمملنم،مإذمتعملقممأؼدظقجؿملهملمطؾم
ػذه ماظؿؽملصملؿملؼملمملت موبال مادؿـؽملمملء مسػملك مدؿملمملدهمل ماظعملؿؾ مواالشؿؿملمملل مواإلرػمملبم
واٌؿمملجرة مبمملظدؼـ م ،موإشراء ماظرملؾمملب مبمملٌـ مواظلػملقى موايقر اظضملني ميفم
اظدغؿملممل م واآلخرة م ،موال مميغملـ مأن مؼطملؿملنمل مسـ مأذػمملغؽملممل مذظؽ ماظرجؾ ماٌلخم
اظذيمزؾملرمسػملكمإحدىماظظملسملمملئؿملمملتمؼَضملِدُ م -مدونمأدغكمعؾمملظطملهملمأومتضملدؼؾمأوم
هقؼرمظضملؾمملرتفم -مبمملٌـمواظلػملقىمإذامأسؿملدماٌضملزولمإظبمطردلمايغملؿم،م
وخرج مآخر مؼؾملدد مبمملظؿظملفري مواظلؿملمملرات ماٌظملككهمل مواظضملؼملػملؿملمملت ماإلرػمملبؿملهمل مإذام
ٕمتؿؿمػذهماظضملقدةم .م
بؾمرأؼؽملمملمأحدمأػؿمضؿملمملداتماإلخقانموػقماإلرػمملبلمربؼملدماظؾػملؿمملجلم
ؼعملقل :ميف ماظقضومل ماظذي مؼؿؿ مصؿملف مإسمملدة ماإلرػمملبل ماٌضملزول مإظب مددةم
ايغملؿمدؿؿقضػمسػملكماظظملقرمطؾماظضملؼملػملؿملمملتماإلرػمملبؿملهملميفمدؿملؽملمملءم .م
وغرؼدمهلذملذملذهماظذاطذملرةماظؿمملرطبؿملذملذملهملمأنمتصملؾمغرملشملهملمواسؿملهملمالمصصملهملمهلذام م
اإلرػمملبماظذيمضبزملدمأرواحمأبؽملمملئؽملمملموؼلؿؾملدفمععملقعمملتمحؿملمملتؽملمملماالضؿزملمملدؼذملهملم م
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وبؽملمملػممل ماظؿقؿؿملهمل م ،مخدعهمل مألسداء ماألعهمل مودؾؿملالً مظؿقعملؿملؼ مأوػمملم مدػملشملقؼهملم
عزسقعهملم،مؼقسدونمبؾملمملمعـماظعملقىماالدؿكؾمملراتؿملهملماظضملمملٌؿملهملموعـمصبؽملدوغؾملؿم
ظؿكرؼنملمبالدػؿموأورمملغؾملؿم.م
م م مسػملك مأن مأوجف ماظؿرملمملبف ماظيت مطؽملممل مغلؿؽملؿفؾملممل ميف ماظلمملبؼ مبني ماإلخقانم
وداسش معـ ماظغملذب ماٌؼملؽملؾمليمل م ،مواظضملؼملمملظهمل م ،مواًؿملمملغهمل م ،موتؾين ماظضملؽملػ م ،مضدم
ومملوزتم اآلنمعؽملمملطماالدؿؽملؿمملجمإظبمرصدمػذاماظؿقمملظػماظقاضحمبنيمػذهم
اىؼملمملسمملتمطػملؾملمملم،موؼغملؼملـماظظملرقميفمتقزؼعماألدوارمواالدرتاتؿملفؿملمملتم;مألنم
اىؼملؿملعمهرطؾملؿمأداةمادؿضملؼملمملرؼهملمواحدةم،مػلماظيتمتردؿمهلؿمدؿملمملدمملتؾملؿم
وهرطمملتؾملؿم،موتقزعماألدوارمبؿملؽملؾملؿمحبؽملغملهملمودػمملءمذدؼدم،متلؿكدممػقملالءم
وأوظؽؽ ،موتشملرح ممنمملذج مزبؿػملظملهمل مبضملسملؾملممل مأذد مسؽمل ًظملممل موضلمملوة موإرػمملّبممل مظريضكم
اظؽملمملس مسؽملد ماٌقازغهمل مبمملًؿملمملر ماألضؾ دقءّا مأو مإرػمملّبممل مأو موحرملؿملهمل م ،موظؽملسملربم
ظذظؽمعـمملالًممبمملمضبدثمإظبمجقارغمملميفمظؿملؾؿملمملماظرملعملؿملعملهملم،محؿملىملمدػملشملوملماظعملقىم
االدؿضملؼملمملرؼهملماظؿؽملصملؿملؼملنيماإلرػمملبؿملنيمداسشمواإلخقانمسػملكماظرملضملنملماظػملؿمليبم
اظرملعملؿملؼ م; مظؿسملع ماألذعملمملء ماظػملؿملؾؿملني ميف ماًؿملمملر ماٌُذملذملر مأو ماٌقضػ ماظزملضملنمل م،م
صػملغمللمتلمملسدػؿماظعملقىماظضملمملٌؿملهملميفماظؿكػملصمعـموحرملؿملهملمداسشمسػملؿملؾملؿمأنم
ؼعملؾػملقا مبمملٌرملمملرطهمل ماإلخقاغؿملهمل مسػملك مإرػمملبؾملممل موظظملظ ماظرملضملنمل ماظػملؿمليب ماظقرينم
األصؿملؾ مهلممل م ،مإذ متضملؼملؾ مبضملض ماظعملقى ماظضملمملٌؿملهمل مسػملك مصرض مػذا ماظظملزملؿملؾم
ضممل مسػملك ماظرملضملنمل ماظػملؿمليب مواٌضملمملدظهمل ماظػملؿملؾؿملهمل م ،موإال مصػملؿملرملربقامعـم
اإلرػمملبل مصر ّ
طفملسمداسش اظذبحموايرقمواإلجرامموتدعريمبؽملكماظدوظهمل .م
م مممسػملكمأنمطالماظشملرصنيمداسشمواإلخقانمؼرىميفماآلخرمحػملؿملظملًذملذملمملموغزملذملريّام م
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ضق ٘ؼمملمظفم،مضقتفمعـمضقتفموضضملظملفمعـمضضملظملفم،مصؾملؼملمملمؼػملؿعملؿملمملنميفمػدفمواحدم
ػقماظضملؼملؾمسػملكمإغؾملمملكماألغصملؼملهملماظعملمملئؼملهملموإدعملمملرؾملمملم،موتظملغملؿملؽماظدولماظضملربؿملهملم
ومتزؼؼمطؿملمملغؾملمملم،مصغملالػؼملمملمالمؼقملعـمبقرـموالمبدوظهملمورؽملؿملهملم،مإمنمملمػقماظلضمللم
إظب ماًالصهمل ماٌزسقعهمل ماظيت مؼشملػملؾؾملممل مطؾ معـ ماظشملرصني مظؽملظمللف م ،موظق ماغؿؾملكم
سملمملموضبرقمبضملسملؾملؿم
أيمصراعم– مالمضدرمآم– مظزملممليؾملؿم،مصلؿملعملؿؾمبضملسملؾملؿمبضمل ّ
سملممل م ،مبؾ مإن ماظعملقى ماظيت متلؿكدعؾملؿ ماآلن مظؿقعملؿملؼ معزملممليؾملممل مػل معـم
بضمل ّ
دؿملسملرب مبضملسملؾملؿ مبؾضملض مسػملك مسبق معممل محدث ميف مأصطملمملغلؿمملن مواظزملقعممللم
وشريػؼملمملمعـماظدولماظيتمتؽملمملحرتمصؿملؾملمملمصزملمملئؾماٌؿمملجرةمبمملظدؼـممبمملمصؿملؾملمملم
صزملمملئؾمعمملمطمملنمؼضملرفمبمملٌعملمملوعهملم،مألنمايسماظقرينموإسالءمضؿملؼملهملماظدوظهملم
قممل موأصؿملالً مظدى مأي معـ مػذه ماىؼملمملسمملتم
اظقرؽملؿملهمل مٕ مؼغملـ محمملضرّا موواض ّ
واظؿؽملصملؿملؼملمملت .م
م وأطمملدمأجزممأنمعزملري مداسشمواإلخقانمعرتؾطمشمملؼهملماالرتؾمملطم،مصلعملقطم
رممل مظـ متعملقم مهلؿ ضمملئؼملهمل مبضملده م،م
تؽملصملؿملؿ مداسش مؼضملين مدعملقط ماإلخقان مدعملق ً
بمملسؿؾمملرهمايػملؿملػماألبرزممواألضقىمهلؿم .م
فؾمبلعملقطمداسشمبمملسؿؾمملرمأنمعبمملسهملم
طؼملمملمأنمدعملقطماإلخقانمدؿملُضملَ ِّ
اإلخقان متضملؼملؾ مسػملك مترملؿؿملومل ماىؾملقد ماألعؽملؿملهمل ميف ماظداخؾ موتلؿؾملدفم
اىؿملشماظقرينمواظرملررهملماظقرؽملؿملهملمظؿرملطملػملفمبذظؽمسـماٌقاجؾملهملمععمداسشم
واظعملمملسدة مأو متسملضملػ مسػملك مأضؾ متعملدؼر معـ مسزميؿف ميف ماٌقاجؾملهمل م ،محبؿملىملم
تغملقن ماىؿملقش ماظقرؽملؿملهمل معرملؿؿهمل معممل مبني معقاجؾملهمل مصرضبهمل معع مداسشم
واظعملمملسدةموأسداءمبؿملوملماٌعملدسمعـمجؾملذملهملم،موععماإلخقانماظذؼـمؼؾملذملذملددونم م
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اجملؿؼملعموبؽملمملهماظؿقؿؿملهملموخرياتفموععملقعمملتفماالضؿزملمملدؼهملمعـمجؾملهملمأخرىم .م
م وعـمػؽملمملمصبنملمسػملكمعبؿملعماظقرؽملؿملنيماظرملرصمملءمأالمؼغملؿظملقاممبفردمرصضم
اظضملؽملػ م ،مبؾ مسػملؿملؽملممل معبؿمل ّضملممل مأن مغزملشملػٖ ماصشملظملممل ًصممل مورؽمل ٘ؿملممل موسرب ٘ؿملممل موإغلمملغ ٘ؿملمملم
ٌقاجؾملهمل مطؾ مأظقان ماإلرػمملب م ،موإذا مطمملن معزملري ماىؼملمملسمملت ماإلرػمملبؿملهملم
قممل م ،مصمملألوظب مبعملقى ماًري مواظضملدلم
شملممل م ،موهمملظػُ مأػؾ ماظرملر مواض ّ
عرتؾ ً
مصظملممل مواحدّا معقحدّا م ،مصظملل مطؾ مدوظهمل مورؽملؿملهملم
واظرغبهمل مواإلغلمملغؿملهمل مأن متعملػ ًّ
صبنمل مأن مؼعملػ مأبؽملمملؤػممل ميف مخؽملدق مواحد مػق مخؽملدق ماٌقاجؾملهمل مواظدصمملعم
سؽملؾملممل،موطرملػماإلرػمملبؿملنيمواجملرعنيم،موربمملصرتؾملؿمصغملر ٘ؼمملموثعملمملص ٘ؿملمملمواضؿزملمملد ٘ؼمملم
وضسملمملئ ٘ؿملمملمحؿكمغعملؿػملعمػذاماإلرػمملبماألدقدمعـمجذورهم .م
م وسػملكمعلؿقىماألعهملماظضملربؿملهملمصبنملمأنمغدركمأنماًشملرمؼؿؾملددغمملمعبؿمل ّضملمملم
وبالمادؿـؽملمملءم،مصعملقةمأيمدوظهملمسربؿملهملمعـمضقةمأعؿؾملمملم،موضقةماألعهملماظضملربؿملهملمعـم
متمملدؽمعبؿملعمدوهلمملم،موإذامطمملغقامؼعملقظقنم:مرجؾمصعملريميفمدوظهملمشؽملؿملهملمأصسملؾم
عـ مرجؾ مشين ميف مدوظهمل مصعملرية م ،مألن ماظدوظهمل ماظطملؽملؿملهمل متغملظملؾ مأبؽملمملءػممل م ،مأعمملم
اظرجؾماظطملينميفمدوظهملمصعملريةمصؾملقمسرضهملمظغملـريمعـماٌكمملررم،مصكملغؽملمملمغعملقلم
دمملمسػملكمػذهماٌعملقظهملم:مإنمأيمدوظهملمصعملريةمأومضضملؿملظملهملمتزملريمضقؼهملميفمضقءم
ضؿملممل ّ
يؼملهمل مووحدة مسربؿملهمل محعملؿملعملؿملهمل م ،موإن مأي مدوظهمل مضقؼهمل متزملري مضضملؿملظملهمل ميف مأعهملم
عرملؿؿهملموشريمعؿؼملمملدغملهملم .م
م وعـ مػؽملممل مطمملن ماظؿضملؾري ماظقاسل مايغملؿملؿ مظلؿملمملدة ماظرئؿملس /مسؾد ماظظملؿمملحم
اظلؿملللمحنيمضممللم :مإنمأعـمعزملرمعـمأعـمأعؿؾملمملماظضملربؿملهملموأعـماألعهملماظضملربؿملهملم
عـ مأعـ معزملر موأعـ ماًػملؿمليمل مخط مأغبر م ،مصؾملق ماٌزملري ماظضملربل ماٌرملرتك م،م
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صكملعمملمأنمغغملقنمع ّضملمملمأومالمغغملقنمأصالًم،مودؽملغملقنمع ّضملمملمبكملذنمآ متضملمملظب م،مألنم
اظضملقاعؾماظيتمتربطمبؿملؽملؽملمملمعـماظدؼـم،مواظػملطملهملم،مواظعملقعؿملهملماظضملربؿملهمل م،مواىقارمم
واٌزملمملحل ماٌرملرتطهمل م ،مبؾ ماٌزملري ماٌرملرتك مهؿؿ مسػملؿملؽملممل مأن مغغملقن مع ّضملممل ميفم
عقاجؾملهملماظؿقدؼمملتم،موػقمعمملمتلضملكمإظؿملفماظعملؿملمملداتماظلؿملمملدؿملهملماظقاسؿملهملموخبمملصهملم
يفمعزملرمواظلضملقدؼهملمواإلعمملراتمواظغملقؼوملمواظؾقرؼـموعـمعضملؾملؿمعـماظدولم
اظضملربؿملهملماظرملعملؿملعملهملماظقاسؿملهملمبفملػؼملؿملهملمعزملريغمملماٌرملرتك .م
م سػملكمأنمػؽملمملكمعرملرت ًطمملمآخرمؼؽملؾطمللمأنمغضملؼملؾمعـمخالظفم،موػقماٌرملرتكم
اإلغلمملغلمظدىمربيبماظلالمموالصصمللماظضملؽملػمواإلرػمملبمعـمأحرارماظضملمملٕم،م
ذظؽ مأن ماإلرػمملب مال مدؼـ مظف موال مورـ مظف موال مسؾملد مظف م ،موأغف مصمملر مسمملبرّام
ظػملقدودمواظعملمملراتم،موأغفمؼفملطؾمعـمؼدسؼملفمأومؼفملوؼفم،ممممملمؼؿشملػملنملماصشملظملمملصًمملم
إغلمملغ ٘ؿملممل مسمملجالً مودرؼ ّضملممل مضؾؾ مأن مؼلؿرملري مخشملر مػذه ماظؿؽملصملؿملؼملمملت ماإلرػمملبؿملهملم
وؼزملؾحمخمملرجماظلؿملشملرةمواإلعغملمملن .م
م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
م
م
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داعػ واإلخواُ والتآوز عمى الكدظ م
مممممممممأزـمأنمطؾمذيمبزملرموظنملموحؿكمعـمالمبزملرمظفمؼدركماآلنملجالءم
ووضقحمعـماظذيمصؽملعمداسش،موعـماظذيمضبؼملؿملؾملمملم،موعـماٌلؿظملؿملدمعـم
وجقدػمملم،مإغفمبالمأدغكمذؽمإدرائؿملؾموعـمؼعملػموراءػمملم،موعـمؼلريميفم
ػذاماظرطمملبمعـماًقغهملمواظضملؼملالءمواٌفملجقرؼـم .م
ممممممممظعملد مطمملغومل ماظدوظهمل ماٌزملرؼهمل مػل ماٌلؿؾملدف ماألول مبؾملذا ماإلرػمملبم
واإلصرملمملل مواإلدعملمملط م ،مبداؼهمل معـ مربمملوالت مادؿكدام معبمملسهمل ماإلخقانم
اإلرػمملبؿملهملماًمملئؽملهملماٌضملروصهملمسربمتمملرطبؾملمملمبمملظضملؼملمملظهملمواًؿملمملغهملم،مبداؼهملمعـمغرملفملتؾملمملم
حؿك مصضملقدػممل م; مظؿغملقن مرأس محربهمل مألسدائؽملممل ميف ماٌؽملشملعملهمل مإظب مجقارم
إدرائؿملؾ م،مؼغملؼملؾمبضملسملؾملؼملمملماآلخرميفماإلجؾملمملزمسػملكماٌؽملشملعملهملموتظملؿؿملؿؾملمملموصؽملعم
ذرق مأودط مجدؼد مسػملك ماظشملرؼعملهمل مواٌزاج ماظزملؾملؿملقغل م ،مصػملؼملممل مصرملػملومل مػذهم
اظقرضهمل مطمملن ماظرػمملن مسػملك ماإلرػمملب مهومل معلؼملك مداسش م ،موظقال مػذام
اظسملضملػماظرملدؼدماظذيمأصمملبمأعؿؽملمملمبضملدمأنمعزٖقَ مإرػمملبمداسشمواإلخقانم
أوصممللمطـريمعـمدوهلمملمعمملمطمملنمتراعنملموالمشريهمصبرؤمسػملكمإسالنماظعملدسم
سمملصؼملهملمإلدرائؿملؾميفمهددملمدمملصرمٌرملمملسرمطؾماظضملربمواٌلػملؼملنيم.ممم م
وأؤطد مأن ماظدوظهمل ماٌزملرؼهمل مأعمملم مهد ماظقجقد م ،موال مدؾؿملؾ مأعمملعؽملمملم
دقى مأن مغغملقن مسػملك مضػملنمل مرجؾ مواحد ميف مغبمملؼهمل ماظدوظهمل ماٌزملرؼهملم
وضسملمملؼمملػمملماٌزملريؼهملمويفمععملدعؿؾملمملماظعملدسماظرملرؼػم،موػقمعمملمؼؿشملػملنملمعؽملمملمأنم
غغملقنمسػملكمضػملنملمرجؾمواحدميفمعقاجؾملذملذملهملماألخشملذملذملمملرماظيتمتؾملذملذملددغمملمعبؿملضملّذملذملمملمم
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وأن مغؿؽملمملدك مأي مخالصمملت مدؿملمملدؿملهمل مأو محزبؿملهمل م ،مصؾملذا موضومل ماالصشملظملمملف مالم
اظظملرضهملم .م
مممممممممطؼملمملمسػملؿملؽملمملمأنمغضملؼملؾمسػملكمبؽملمملءمعقضػمسربلمعقحدميفمدؾؿملؾمادؿضملمملدةم
ضقتؽملمملموسزتؽملمملموطراعؿؽملمملم،محؿكمغغملقنمرض ّؼملمملمضبلنملمظفمحلمملبفميفماٌضملمملدالتم
واٌقازغمملت ماظدوظؿملهمل م ،ميف مزؾ مسمملٕ مظألدػ ماظرملدؼد مال معغملمملن مصؿملف مظطملريم
األضقؼمملء م ،مواظؿغملؿالت ماظلؿملمملدؿملهمل مواالضؿزملمملدؼهمل م ،معقملطدؼـ مأن معزملريغممل مطفملعهملم
سربؿملهملمعزملريمواحدموؼملضملؽملمملمصؿملفمروابطمعرملرتطهملمطـريةم،مصبنملمسػملؿملؽملمملمأنمغؾينم
سػملؿملؾملمملممبمملمطبدممعزملمملحلمأورمملغؽملمملموأعؿؽملمملم،موصبضملؾمأسداءغمملمؼظملغملرونمأظػمعرةم
وعرةموضبلؾقنمظؽملمملمأظػمحلمملبمضؾؾمأنمؼؽملمملظقامعـمأيمعؽملمملمأومؼظملغملرواميفم
اغؿعملمملص محعملقضؽملممل ماٌرملروسهمل مأو مدؿملمملدتؽملممل ماظغملمملعػملهمل مسػملك مأراضؿملؽملممل مويف مدوظؽملممل م،م
وظـ مؼغملقن مذظؽ مإال مبمملظؿغملمملتػ مووحدة ماظزملػ مسػملك ماٌلؿقؼني ماظقرينم
واظضملربل .م
م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
ِ
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دولة اجلىاعة
مممممممممالمؼصملؽملـمعزملظملؼمأومعشملؾؾمأومسؼملؿملؾمأغفمميغملـمأنمؼغملقنمظفمأيمغزملؿملنملم
يفمحغملؿمدوظهملماىؼملمملسهملماظذيمظـمؼغملقنمإنمذمملءمآمتضملمملظبم،مألنمآم(سزم
وجؾ) مال مؼزملػملح مسؼملؾ ماٌظمللدؼـ م ،موال ماٌكربني م ،موضد مادؿفملصؾ مايؼم
دؾقمملغفمذفملصؿؾملؿمعـمايغملؿميفمأضؾمعـمسمملممواحدم،مبضملدمأنمذمملءمدؾقمملغفم
أنمؼغملرملػمرؾؿملضملؿؾملؿموغؾملؼملؾملؿمظػمللػملشملهملموعؽملؾملفؾملؿماإلضزملمملئلمظغملؾمعـمالمؼؽملؿؼمللم
إظبمضؾؿملػملهملماألػؾمواظضملرملريةمأبؽملمملءماٌظمللدماٌػملعملنملمسؽملدػؿمبمملٌرذدموسزملمملبهملم
عغملؿنملماإلصلمملدميفمإضزملمملءمأؼدظقجلمععملؿملوملم،مرمبمملمٕمغعملػميفمتمملرطبؽملمملمسػملكم
إضزملمملءمعـػملفمبؾملذاماظؿؾفحموتػملؽماظظملفمملجهملماظيتمرأؼؽملمملػمملميفمسمملعؾملؿماألدقدم
اٌرملؽقمم،ماظذيمعمملمزظؽملمملمغضملؼملؾمبغملؾمضقةمسػملكمإزاظهملمعمملمخػملظملفمعـمطقارثم .م
مممممممسػملك مأن مدوظهمل ماىؼملمملسهمل مإمنممل مهغملؼملؾملممل ماظرتاتؾؿملهمل ماظؿؽملصملؿملؼملؿملهمل م ،مصعملد مرأىم
اجملؿؼملعمطػملفمرأيماظضملنيمطؿملػمطمملغوملمتدارماألعقرميفماظضملمملمماألدقدمظألػؾم
واظضملرملريةم،معـمتزملضملؿملدمأغبؼمظغملقادرماىؼملمملسهملماىؾملالءم،ماظذؼـمالمحظمهلؿم
عـماظظملؾملؿمأوماظعملؿملمملدةمدقىماظرتاتنملمأوماظقالءماظؿؽملصملؿملؼمللم،مسػملكمغظملسمغؾمليملم
اٌمملدقغؿملهملماظعملدميهملموأذدمتشملر ًصمملميفماظرتاتؾؿملهملماظؿؽملصملؿملؼملؿملهملم .م
ممممممممماألعر ماآلخر مواظذي مصبنمل ماظؿؽملؾف مظف مواظعملسملمملء مسػملؿملف مػق معممل متؾعملك معـم
طؿملمملغمملتمدوظهملماإلخقانماالضؿزملمملدؼهملموخالؼمملػمملماظؽملمملئؼملهمل .م
رمملمذرؼ ّضملمملمعدوؼ٘مملم
مممممموإذامطمملغوملمعبمملسهملماإلخقانماإلرػمملبؿملهملمضدمدعملشملوملمدعملق ً
دؿملمملد ٘ؿملّممل موذبؿؼملضمل ٘ؿملممل موأصػمللومل مصغملر ٘ؼممل مصكملن مػؽملمملك مجمملغّؾممل مػممل ٘عممل متلؿؼملؿملومل مضؿملمملداتم
اىؼملمملسهمل موسؽملمملصرػممل ميف مايظملمملز مسػملؿملف م ،موػق ماظؾؽملمملء ماالضؿزملمملدي مواٌمملظلم
-19 -

ظػملفؼملمملسهملم،موػقمعمملمميغملـمأنمؼشملػملؼمسػملؿملفمدوظهملماإلخقانماالضؿزملمملدؼهملم،موػلم
اظيتمالمتعملؾمخشملرّامسـماىمملغنملماظلؿملمملدلم،مألغؾملمملمػلماظرابطماظذيمؼربطم
أسسملمملء موسؽملمملصر ماىؼملمملسهمل ماإلرػمملبؿملهمل مبربمملط مغظملضملل موثؿملؼ معـ مخالل مذراءم
أصقمملب ماظؽملظملقس ماظسملضملؿملظملهمل م ،مواظرتطؿملز مسػملك ماٌؾملؼملرملني مأو ماحملروعني مأوم
جممل موحؿك مومملوزػؿ مإظب مشريػؿ معـ مرمملظيب موراشيب ماظـراءم
األطـر ماحؿؿملممل ّ
بفملي مودؿملػملهمل محؿك مظق مطمملغومل مشري معرملروسهمل مأو معدعرة م ،مإضمملصهمل مإظب مخشملقرةم
تقزؿملػمػذاماٌممللميفماظضملؼملػملؿملمملتماإلرػمملبؿملهمل .م
ممممممممموضدمضمملعوملمعبمملسهملماإلخقانمبضملؼملػملؿملمملتمدشملقموادضملهملماظؽملشملمملقمسػملكمطـريم
عـماىؼملضملؿملمملتموتقزؿملظملؾملمملمًدعهملمأشراضؾملمملم،مععمعمملمتؿػملعملمملهمعـمأعقالمهوملم
علؼملكماظؿربسمملتموتقزؿملظملؾملمملمظزملمملحلماىؼملمملسهملم .م
ممممممممموهلؿمعؽملصملقعهملماضؿزملمملدؼهملمأذؾفمعمملمتغملقنمبمملظظملغملرماظزملؾملؿملقغلم،محبؿملىملمإذام
تمملجرمأحدػؿميفمدػملضملهملمحؿملقؼهملمأُظزممأسسملمملءماىؼملمملسهملمبمملظرملراءمعؽملفم،مصفملحدػؿم
عـالًميفمومملرةمايدؼدمواألمسؽملوملم،مواآلخرميفمومملرةماألخرملمملبم،موثمملظىملم
يف ماألدوات ماظزملقؿملهمل م ،مورابع ميف ماٌالبس م ،موخمملعس ميف ماألدواتم
اٌغملؿؾؿملهمل مواهلداؼممل م ،مصؾملؿ مال مؼقملعؽملقن مبمملظؿغملمملعؾ ماجملؿؼملضملل ماظرملمملعؾ م ،مإمنمملم
ؼعمللؼملقن ماجملؿؼملع مإظب مضلؼملني ،ماألول :موػق ماألوظب مبمملظرسمملؼهمل مواظضملؽملمملؼهملم
واالػؿؼملمملمموػؿمسؽملمملصرماىؼملمملسهملم،مواآلخرم:مسمملعهملماظؽملمملسم،موػؿميفمغصملرػؿم
عمملمبنيمصمملدؼم،مأومطمملصرم،مأومعؽملمملصؼم،مأومسؼملؿملؾم،مأومرضؿملؼماإلميمملنم،مأومشريم
عػملؿزم ،مأو مشري متمملبع مهلؿ مأو مغمملضص ماألػػملؿملهمل ماظرملرسؿملهمل م ،مألغؾملؿ مؼزسؼملقن مأغؾملؿم
عبمملسهملمآماٌكؿمملرةموأغؾملؿماظظملذملرضذملهملماظؽملمملجؿملهملموشريػؿميفماإلحدىمودؾضملذملنيم م
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صرضهملماألخرى .م

ممممممممموسػملك ماىؼملػملهمل مصكملن مشري ماٌؽملؿؼملني مظػملفؼملمملسهمل ميف مغصملرػؿ موتزملؽملؿملظملؾملؿم

أغمملسمعـماظدرجهملماظـمملغؿملهمل،مإذمؼزملؽملظملقنمطؾمعـمٕمؼؽملسملؿمظػملفؼملمملسهملمسػملكمأغفم

إعمملمغمملضصماظدؼـمأومصمملضدهم،موؼربقنمسؽملمملصرػؿمسػملكمذظؽ .م

مممممممموضد مسؼملدوا مإظب مذبمملالت محؿملقؼهمل معـؾ مذرطمملت ماظزملراصهمل م ،مواًدعمملتم
اظشملؾؿملهملم،مواٌدارسماًمملصهملم،مععمإغرملمملءمذبؼملقسهملمعـماظرملرطمملتمبمملدؿمبضملضم
ضؿملمملداتماىؼملمملسهملمظؿغملقنمششملمملءمظؿػملعمللماألعقالماًمملرجؿملهملمأومادؿـؼملمملرػمملمأوم
شلؾ مأعقال ماظؿربسمملت م ،محؿملىمل مطمملغقا مصبؼملضملقن مأعقاالً مهومل معلؼملكم
اٌلمملسداتمظزملمملحلماظعملدسمأو ماظرملؿملرملمملنمأو ماظؾقدؽملهملمواهلردؽمأوماظزملقعمملل،م
ثؿمتقزػمظزملمملحلماىؼملمملسهملموسؽملمملصرػمملم .م

ممممممممموالمؼلضملينميفمعـؾمػذاماٌعملممللمأنمأخقضميفمتظملمملصؿملؾمربددةم،م
إمنممل مؼضملؽملؿملين مأن مأظظملومل ماظؽملصملر مإظب مزبمملرر مدوظهمل ماإلخقان ماإلرػمملبؿملهملم
االضؿزملمملدؼهمل ماظيت متلؿكدم ميف ممتقؼؾ ماظضملؼملػملؿملمملت ماإلرػمملبؿملهمل مودسؿ ماظضملؽملمملصرم

اٌؿشملرصهمل م ،مممممل مؼؿشملػملنمل ماظؽملصملر مولجدؼهمل مواظؿضملمملعؾ محبلؿ معع مػذا ماٌممللم

اٌرملؾقه م ،محؿك مال مؼقزػ ميف ماإلضرار مبمملٌزملػملقهمل ماظقرؽملؿملهمل م ،مأو مأذىم

اٌقارؽملنيمأوماإلدمملءةمإظبمصقرةماإلدالممواٌلػملؼملنيم،موسػملكماىؼملػملهملمصكملنم
ػذا ماالضؿزملمملد ماٌقازي مأو متػملؽ ماظدوظهمل ماالضؿزملمملدؼهمل مظإلخقان متضملد مخشملرّام

سػملكماألعـماظعملقعلم،مبؾمسػملكمأعـمودالمماإلغلمملغؿملهملم،مألنمتػملؽماىؼملمملسهملم

طممليربمملءمالمتضملرفمدؼّؽملمملموالمورؽملؿملهملموالموصمملءّمألحدم،مصزملدؼؼماظؿملقممظدؼؾملمملمسدوٓم
اظطملدم،مالمؼربشملؾملمملمبفملحدمدقىمعمملمهعملعملفمعـمخالظفمعـمعزملمملحلمسمملجػملهملم،موإالم

صػملفمعؽملؾملمملماظقؼؾمواظـؾقرموسصملمملئؿماألعقرم.م
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ألف وجْ ووجْ جلىاعة اإلخواُ اإلرِابية
ممممعبمملسهملماإلخقانماإلرػمملبؿملهملمظؿملسمهلمملموجف مواحدم،مبؾمإنمهلمملمأظػموجفم
ووج ّؾملممل م ،متؿػملقن موصؼ معممل متعملؿسملؿملف معزملػملقؿؾملممل م ،معلؿقػملهمل ماظغملذب مواًداعم
واٌراوشهمل م ،مواألطـر مدقءّا مأغؾملؿ مؼضملدون مطؾ مػذه ماظرذائؾ ماظيت مال ممتوملم
ظألدؼمملنمأوماألخالقمبزملػملهملمدؼّؽملمملمؼؿضملؾدونمإظبمآم(سزٓ موجؾٓ)مبفمرمملٌمملمأغفم
ضبعملؼمعزملػملقهملماىؼملمملسهملميفمدؾؿملؾماظؿؼملغملنيماظلػملشملقيماظذيمتلضملكمإظؿملفم،م
وطػملؼملممل مسػملومل مدرجهمل ماظضملسملق ميف ماىؼملمملسهمل مطػملؼملممل ماتلع مغشملمملق ماالدؿقاللم
واظغملذبمواًداعمواٌراوشهملمظدؼفم،مصغملؾريػؿميفماظؿؽملصملؿملؿمالمبدمأنمؼغملقنم
طؾريػؿميفماظضملؼملؾمسػملكمهعملؿملؼمعزملػملقهملماىؼملمملسهملمبفمليمودؿملػملهملموطؾمودؿملػملهملم،م
بؾمإغفمالمؼغملمملدمؼزملؾمإظبمػذهماٌغملمملغهملمإالمبفملحدمأعرؼـم:مأحدػؼملمملماظقراثهملم،م
واآلخر ماظقصقظؿملهمل مواٌزاؼدة ميف متؽملظملؿملذ معممل متؿشملػملؾف معزملػملقهمل ماىؼملمملسهمل م ،موإنم
خمملظػماظرملرعموتشملػملنملمدظملؽماظدعمملءم،مأوماإلصلمملدمواظؿكرؼنمل.
ممممم

مصغملؾمحزبماغؾـؼمسـمعبمملسهملماإلخقانماإلرػمملبؿملهملموحػملظملمملئؾملمملمأزؾملرتم

اىؼملمملسهمل ماإلرػمملبؿملهمل مغظملض مأؼدؼؾملممل معؽملف موأضلؼملومل مبمملٓ معمملهلممل مإظؿملف موال مظف مإظؿملؾملمملم
عـ مدؾؿملؾ م ،مورمبممل مػمملعبؿف مواسؿربت مأسسملمملءه مخمملرجني مسػملك ماىؼملمملسهمل م،م
سمملضني مهلممل م ،موطـريّا معممل مدمملرسومل مإظب مصزملػملؾملؿ مأو مصزملؾ مبضملسملؾملؿ معـ ماىؼملمملسهملم
خدا ّسمملمومتقؼؾملّمملموإضالالًمظػملؼملفؿؼملع.
مممممموػذامطؾريػؿموعرذدػؿماظلمملبؼمعؾملديمسمملطػمؼضملػملـميفمأحدمأحمملدؼـفم
ضؾؾ موصمملتف م ،مومت مإسمملدة مإذاسؿف مسػملك مبضملض ماظعملؽملقات ماظضملؼملؿملػملهمل ماٌفملجقرةم
خاللماألؼمملمماٌمملضؿملهملم،مأغفمػقماظذيمصؽملعمحزبماظقدطم،موأغفمطمملنمعغملػمل ًظملمملم
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عـمعغملؿنملماإلرذمملدمبكملغرملمملءمػذامايزبمووضعمالئقؿفم،موأغفمعـمضمملممبكملغرملمملءم
ايزب معـمخريةمذؾمملبماىؼملمملسهملميفمغصملرهم،موظؿملسمبضملؿملدّامسـمذظؽمإغرملمملءم
شريهمعـماألحزابماظيتمخرجوملمعـمرحؿمػذهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملم،معـم
بمملبمتقزؼعماألدوارم،مواىؼملمملسهملمطمملغوملمتعمللؿمووؿؾملدميفمضلؼملؾملمملمعمملمهلمملمبؾملذام
ايزبمعـمصػملهمل .م
مممممم

موعـمذظؽمإغرملمملؤػؿموتغملقؼؽملؾملؿمىؼملمملسمملتمعلػملقهملم،موغظملضمأؼدؼؾملؿم

زمملػر ٘ؼمملمعؽملؾملمملم،محؿملىملمذطرمبضملضماٌؽملِرملَعملّنيمسـماىؼملمملسهملمأغؾملمملمصغملرتمأظػمعرةم
وعرةموأسمملدتمحلمملبمملتؾملمملمبرملفملنماىؼملمملسمملتماظؿؽملصملؿملؼملؿملهملماٌلػملقهملماظيتمتؽملرملؽؾملمملم
ومتقهلممل موهؿسملؽملؾملممل م ،مصمملسرتصومل ماىؼملمملسهمل مبفملن معـ مأػؿ مأخشملمملئؾملممل ماظؿمملرطبؿملهملم
اظيتموضضملوملمصؿملؾملمملمػقمأغؾملمملمسؽملدعمملمطقغوملماظؿؽملصملؿملؿماظلريماًمملصم" ماىؽملمملحم
اٌلػملح مظػملفؼملمملسهمل م"ربشملؿف مبمملمسؾملممل مصلؼملؿف م" ماظؿؽملصملؿملؿ ماظلري" مأو ماىؽملمملحم
اًمملصمظإلخقانماٌلػملؼملني م،مصؽملُلنملمإظؿملؾملمملمعمملمارتغملؾفماظؿؽملصملؿملؿمعـماشؿؿملمملالتم
وسؼملػملؿملمملتمإرػمملبؿملهملم،مصعملمملظقا:مظعملدمتضملػملؼملؽملمملماظدرسم،مصفملخذوامؼُغملَقِّغقنماىؼملمملسمملتم
اٌلػملقهملموؼلؼملقغؾملمملمبفملمسمملءمحرطؿملهملمشريمعرتؾشملهملمبمملدؿماىؼملمملسهملمطقرطهملمحلؿم
اإلرػمملبؿملهملم،محؿكمالمتؽمللنملمسؼملػملؿملمملتماالشؿؿملممللمواظعملؿؾمواظؿكرؼنملماظيتمتعملقمم
بؾملممل مػذه ماألجؽملقهمل ماٌلػملقهمل مظػملفؼملمملسهمل مإظؿملؾملممل م ،موتصملؾملر ماىؼملمملسهمل مسػملك مأغؾملمملم
اىؼملمملسهملماٌلمملٌهملماظراصسملهملمظإلرػمملبم،موػلمأطربمحمملضؽملؿملفموعؽملرملؽؿملفموداسؼملؿملفم
صؾمللماألبماظروحلمٌضملصملؿماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملماظيتماغؾـعملوملمعـمرغبؾملمملم،م
وسمملذومل ميف مطؽملظملؾملممل م ،موسؼملػملومل مسػملك مدسؼملؾملممل م ،محؿك متػملؽ ماىؼملمملسمملت مشريم
اٌرتؾشملهملمتؽملصملؿملؼمل ٘ؿملمملمبمملإلخقانمصكملنماػؿؼملمملمماىؼملمملسهملمبؾملمملمادرتاتؿملفلمألعقرم،م
-23 -

عؽملؾملمملم:موحدةماهلدفميفمإصرملممللماظدولموإضضملمملصؾملمملممبمملمؼلؾملؾمررؼؼماىؼملمملسهملم
إظبماظقصقلمظػمللػملشملهملمبؾملمملم،موعؽملؾملمملم:مادؿكداممػذهماىؼملمملسمملتماٌؿشملرصهملمسؽملدم
اظسملرورةمظزملممليؾملمملم،موعؽملؾملمملم:موؼملؿملؾموجفماىؼملمملسهملموتلقؼؼمأغؾملمملمميغملـمأنم
تغملقنماظؾدؼؾماظلػملؼمللمظغملؾمػذهماىؼملمملسمملتماألطـرمتشملر ًصمملم،مععمأغؾملمملماألذدم
خشملقرة مبني مطؾ ماظؿؽملصملؿملؼملمملت ماإلرػمملبؿملهمل م ،مطقغؾملممل ماألطـر مضدرة مسػملك ماظؽملظملمملقم
واًداع مواظؿػملقن مواخرتاق ماجملؿؼملضملمملت مواٌقملدلمملت م ،مممممل مؼؿشملػملنمل مطؾم
ايؿملشملهملموايذرمعـماظقجقهماٌؿضملددةمهلذهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملموأػداصؾملمملم
يفماخرتاقماٌقملدلمملتم،موتسملػملؿملؾماجملؿؼملضملمملتمعـمخاللماٌؿمملجرةمبدؼـم
آمواٌزاؼدةمبفم،موعـمخاللمعمملممتػملؽمعـمطؿمملئنملمإظغملرتوغؿملهملمتلؿطملػملؾملمملميفم
ترملقؼفماظرعقزماظقرؽملؿملهمل،مواظؿعملػملؿملؾمعـماإلنمملزاتماظغملربىمواظؿرملغملؿملؽميفمطؾم
ذلء .
ممممموالمؼلؿشملؿملعمأحدمأنمؼؽملغملرمذرمػذهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملم،مصؼملؾملؼملمملمحمملوظوملم
تطملؿملري مجػملقدػممل مصؾملل مأذؾف معممل مؼغملقن مبمملظـضملمملبني موايؿملمملت م ،مبؾ مإغؾملممل مصمملضوملم
اظـضملمملبني محني متطملري مجػملقدػممل م ،مصفملسسملمملؤػممل مصبؿملدون ماظؿػملقن مواًداع م،م
وميمملدققنممممملدقهملماظـضملؾمملنم،موميغملرونمعغملرماظـضملػملنملم،ميفمصَطملَمملرموػقانم،م
وغظملقسمعرؼسملهملم،موبضملسملؾملؿمضدمؼؿعملـمذظؽمظدرجهملمؼزملضملنملممتؿملؿملزػمملم،مبؾمضدم
تصملؾملرػؿ مسػملكمسغملسمعمملمؼؾشملؽملقنمعـمايعملدمواظطملؾمسػملكماجملؿؼملعموأػػملفم،م
وبضملضمػقملالءمالمميؿملزػؿمإالمأصقمملبماظعملػملقبماظؾزملريةم،مواظضملعملقلماظقاسؿملهملم،م
واظظملغملر ماٌلؿؽملري م ،موبضملسملؾملؿ مضد مؼلؿضملزملك مطرملظملف محؿك مسػملك مػقملالء م ،مألغؾملؿم
عردوامسػملكماظؽملظملمملقمحؿكمصمملرمهلؿمرؾ ّضملمملمودفؿملهملم،مألنمعـمؼلؿقػملقنمدعمملءم
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زبمملظظملؿملؾملؿموأعقاهلؿمالمميغملـمأنمؼضملدواماظغملذبمسؽملدػؿمحرا ّعمملموإنمتظملؽملؽملقامظفم
يف مأظػ مادؿ موادؿ م ،موػق معممل متؽملؿؾملفف مطؾ ماىؼملمملسمملت ماإلرػمملبؿملهمل م ،موصمملرم
قممل مظػملفؼملمملسهمل ماألم ماٌضملروصهمل ملجؼملمملسهمل ماإلخقان م ،موال مدؿملؼملممل مسػملكم
فممل مواض ّ
عؽملؾمل ّ
علؿقىماظعملؿملمملداتمواٌؽملصملرؼـمواألسسملمملءماظرمسؿملني  ،موعـمؼلريميفمرطمملبؾملؿم
ممـ مؼضملرصقن مبمملٌقاظني ماظذؼـ مادؿشملمملسقا مخداسؾملؿ موشلؾ مسعملقهلؿ م ،ممممملم
ؼؿشملػملنمل معؽملممل معبؿمل ّضملممل مطرملػ معممل متؽملشملقي مسػملؿملف مػذه ماىؼملمملسهمل معـ مغظملمملق موذر م،م
وبؿملمملنمحعملؿملعملؿؾملمملماٌراوشهملم،محؿكمالمؼؽملكدعمبؾملمملماظضملمملعهملمواظدػؼملمملءم،موحؿكمالم
تؿؼملغملـمعرةمأخرىمعـموؽملؿملدمعـمؼؽملكدسقنممبؿمملجرتؾملمملماظغملمملذبهملمبدؼـمآم
سزموجؾٓ.
ِ

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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اإلخواُ واٌفصاً الغخصية
ممممميفماظقضوملماظذيمزؾماإلخقانمؼزملدسقنمرءودؽملمملمصؿملفمبمملدسمملئؾملؿماًقفم
سػملكماظدؼـمتمملرةم،موحرصؾملؿمسػملكماظقرـمأخرىم،موتزملقؼرمأعرؼغملمملمسػملكمأغؾملمملم
اظرملؿملشملمملن ماألطرب م ،مواظطملرب مسػملك مأغف ماظضملدو ماظزملػملؿمليب م ،معؿمملجرؼـ مبذظؽ م،م
ربمملوظني مإحداث مأطرب مذرخ ميف مسعملقل ماظرملؾمملب موممله متعملمملرب مايسملمملراتم
واظضملؿملشماإلغلمملغلماٌرملرتكم،مذظؽماظؿضملمملؼشماظذيمغقملعـمبفموغلضملكمظػملؿقاصؼم
يفمإرمملرهم،مإذمعمملمالمميغملـموالمؼؿزملقرموالمؼعملؾؾموالمؼشملػملنملم،مبؾمظؿملسمعـم
اإلدالم موال معـ ماإلغلمملغؿملهمل موال معـ مأي مدؼـ موال مسرف مأن مؼضملؼملؾ مدؼـ مأوم
رمملئظملهملمأومعذػنملمعضملنيمسػملكمإبمملدةماآلخرؼـمأومتدعريػؿمأوماظؿؽملغملؿملؾمبؾملؿ.م م
وظعملدمصقجؽؽملمملمبؾملذاماظغملؿماهلمملئؾمعـماظعملؿملمملداتماإلخقاغؿملهملماظيتمادؿقظوملم
سػملكمأعقالماظضملمملعهملمواظؾلشملمملءمواٌؿربسنيماظذؼـمخُدسقامبؾملؿموبرملضملمملراتؾملؿم،م
ظؿملقزملػملقا معـ مخالهلممل موعـ مخالل مدظملرؼمملتؾملؿ ماٌؿغملررة مإظب مأوروبممل موأعرؼغملمملم
وإثؾمملتموالدةمأبؽملمملئؾملؿمبؾملذهماظؾػملدانمسػملكماىؽمللؿملهملماألعرؼغملؿملهملمأوماألوروبؿملهملم
ظالحؿؼملمملء مبؾملممل مسؽملد ماظػملزوم م ،مصؾملؿ مطؼملممل مأطدت معرارّا مال مؼقملعؽملقن مبقرـ موالم
بدوظهملمورؽملؿملهملم،موإال مصؼملمملماظلرموراءمادؿؼملمملتؿؾملؿميفمايزملقلمسػملكماىؽمللؿملهملم
اظـمملغؿملهمل مهلؿ مأو مألبؽملمملئؾملؿ م ،موٌمملذا مطمملغومل موعممل مزاظومل مػذه ماظدول ممتؽملقؾملؿم
ومتؽملح مأبؽملمملءػؿ مجؽمللؿملؿؾملمملموػل متضملػملؿ معـ مػؿ م ،مظقال مسؼملمملظؿؾملؿ مهلذه ماظدولم
وادؿكداعؾملممل مهلؿ مظؿقعملؿملؼ مأشراضؾملؿ ميف ماٌؽملشملعملهمل ماظضملربؿملهمل موادبمملذػؿ مرأسم
حربهملمظؿرملقؼفمصقرتؾملمملمعـمجؾملهملمواظضملؼملؾمسػملكمتظملؿؿملؿؾملمملمومتزؼؼمطؿملمملغؾملمملمعـمجؾملهملم م
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أخرىم؟!موأطؿظمللميفمذظؽممبرملؾملدؼـم:م م
 -1ردمملظهملماًمملئـمربؼملدمدػملشملمملنماظيتمأردؾمبؾملمملمإظبماظرئؿملسمأوبمملعمملم،م
واظيت مجمملء مصؿملؾملممل موصؼ معممل مغعملػملؿف معقاضع ماظؿقاصؾ م :م" مامسل مربؼملدم
دػملشملمملن م ،مأبػملغمعـماظضملؼملرم 26مسمملعّممل م ،مأغمملمعقارـمأعرؼغملل.مغضملؿمظديم
أصقلمعزملرؼهملم،موظغملؽملينمترسرسوملميفمطؽمللمملسموبقدشملـمودؼرتوؼوملم
وطقظؾؼملمملسمأوػمملؼق م،موطربتميفمأعرؼغملمملمأرضماألحرارمواظرملفضملمملن،م
أومسػملكماألضؾمػذامعمملمتضملػملؼملؿفميفماألعهملماظيتمأغؿؼمللمهلممل» ..م
مممممممموؼؿمملبعم:م« مدبرجوملمعـمجمملعضملهملمأوػمملؼق م،موعطملرممبظملرؼؼمبقدشملـمظغملرةم
اظعملدم موظدي مإدعمملن مشري مصقل مظؾقرتالغد م ..مأتذطر ماظضملؼملؾ مظزملمملحل مغبػملهملم
اظرئؿملس مبمملراك مأوبمملعممل ميف معدؼؽمليت مبمملظؽمللؾهمل مظل ،مصغملرة مأن ماظغملؾ معؿلممل ٕو ميفم
أعرؼغملمملمػقمعمملمجضملػملينمأؤعـمبعملقةمبمملظؽملفقممواظلشملقرم(يفمسػملؿمأعرؼغملممل)م،مإغينم
أؤعـ مبؽملظملس ماظعملؿملؿ مواٌؾمملدئ ماظيت مبؽملك مسػملؿملؾملممل ماآلبمملء ماٌقملدلقن م(يفم
أعرؼغملممل)مػذهماألعهملماظضملصملؿملؼملهملم .م
ممممممممصؾملذه مػل مورؽملؿملهمل ماإلخقان م ،موػذه مػل مأعرؼغملممل مبمملظؽمللؾهمل مهلؿ موػؿم
اظذؼـمصدسقامرءودؽملمملمبكملسالنمسدائؾملؿماظقاضحمواظزملرؼحمهلمملم.
 -2ػذاماظؽملداءماًؾؿملىملماٌضملروفمإخقاغ ٘ؿملمملمبؽملداءماظغملؽملمملغهملماظذيمدسمملمصؿملفم
عـمؼُلَؼملٗقنَمأغظمللؾملؿمسػملؼملمملءم -موػؿمخقغهملمسؼملالءم -مإظبماظؿقرؼضم
ضذملذملد معزملذملر موخبمملصهمل مضذملد ماظعملسملذملمملة مواإلسالعؿملني مورجذملمملل ماىؿملشم
واظرملذملررذملهملم،مبؾمٕمؼلذملػملذملؿمعـ متؾملدؼدػذملؿمعظمليتماظدؼذملمملرماٌزملذملرؼهملم،م
وؼشملمملظؾقنمصؿملفمبمملضؿقمملمماظلفقنموتؾملرؼنملماٌلمملجنيم.
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وضد مأطدت ميف مبؿملمملن مسعملنمل مغرملر مػذا ماظؿقرؼض ماظلمملصر مسػملك معزملر موأعؽملؾملمملم
وادؿعملرارػمملمأن مػقملالء ماٌقضضملني مسػملك مػذا ماظؾؿملمملن ماإلرػمملبل مذبرعقن ميفم
حؼ مدؼؽملؾملؿ موورؽملؾملؿ موأعؿؾملؿ م ،موصبنمل موضضملؾملؿ معبؿمل ّضملممل مسػملك مضقائؿ مترضنملم
اظقصقلمػؿموعـمسػملكمذمملطػملؿؾملؿم;مألنماظضملػملؼملمملءمٕمؼغملقغقامؼق ّعمملمدسمملةمضؿؾٕمأوم
دظملؽمدعمملءمأومدبرؼنملموتدعريم.م
وضدمأطدتمعرارّامأنماإلخقانمضبرصقنماظغملػملؿمسـمعقاضضملفم،موؼػملقونم
أسؽملمملق ماظؽملزملقص مًدعهمل مأشراضؾملؿ ماًؾؿملـهمل م ،موأغؾملؿ مؼؿكذون معـ ماظغملذبم
ودؿملػملهمل مظػملقصقل مإظب مأػداصؾملؿ م ،موصمملروا مؼلؿقػملقن ماظغملذب معـ مبمملب مأنم
اظطملمملؼهملمتربرماظقدؿملػملهملميفمعؿملغملمملصؿملػملؿملهملمشرؼؾهملم،ممممملمؼؿشملػملنملمعؽملمملمعبؿمل ّضملمملمجؾملقدّامشريم
سمملدؼهملموعلمملبعملهملمظػملزعـمظغملرملػمزؼظملؾملؿموأبمملرؿملػملؾملؿموادسمملءاتؾملؿماظغملمملذبهملموضػملؾؾملؿم
ظػملقعملمملئؼموسؼملمملظؿؾملؿموخؿملمملغؿؾملؿ{وَؼَؼملِغملُرُونَموَؼَؼملِغملُرُماظ ّػملفُموَاظ ّػملفُمخَؿملِرُماظْ َؼملمملطِرٔؼـَ} .م
إن ماظؾرملرؼهمل ماآلن ميف محمملجهمل معػملقهمل مإظب معـ مضبؽملق مسػملؿملؾملممل معـ مجدؼد م،م
وعـ مؼفملخذ مبؿملدػممل مإظب مررؼؼ ماهلداؼهمل موإظب معغملمملرم ماألخالق م ،مبمملظضملؼملؾ مالم
بمملظعملقلموحدهم،موبممليغملؼملهملمواٌقسصملهملمايلؽملهمل م ،مالمهوملمتؾملدؼدماظلالحموالم
ؾ مرَبِّؽَ مبِمملظْقِغملْ َؼملهملِم
حد ماظلؿملػ م ،مادؿفمملبهمل مظعملقظف متضملمملظب{:ادِعُ مإٔظَك مدَ ِؾؿمل ٔ
ضؾٖم
جمملدِظْؾملُؿِمبِمملظَّؿِلمػِلَمأَحِ َلـُمإٔنٖمرَبٖؽَمػُقَمأَسِػملَؿُمبِ َؼملـِم َ
صملهملِماظْقَلََؽملهملِموَ َ
وَاظْؼملَقِسِ َ
َسـِمدَؾِؿمل ِػملفِموَػُقَمأَسِػملَؿُمبِمملظْؼملُؾملِؿَدِؼـَ}(اظؽملقؾ)125:م،مإغؾملمملمهؿمملجمإظبماظؾؽملمملءمالم
اهلدمم،مواظؿضملؼملريمالماظؿكرؼنملم،مواإلصالحمالماإلصلمملد{وَاظ ّػملفُمشَمملظِنملْمسَػملَكمأَعِرٔهِم

وَظَذمل ِغملـٖمأَطْـَرَماظؽملٖمملسٔمالَمؼَضملِػملَؼملُقنَم}(ؼقدػم:م21م)مِِ.
*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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اخلاليا الضزطاٌية لإلخواُ
ممممممممالمذؽمأنماًالؼمملماظؽملمملئؼملهملم،مأوماٌؽملقٖعهملم،مأوماظلررمملغؿملهملم،مأوماظظملريودؿملهملم،م
ترملغملؾمخشملرّامداػ ّؼملمملموعدعرّامظػملؼملفؿؼملعم،مصمملىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملمتلضملكموبغملؾم
عمملمأوتؿملوملمعـمضقةمإظبمػدمماظدوظهملم،مدقاءمعـمخاللماظضملؼملػملؿملمملتماإلرػمملبؿملهملم
واظؿزملظملؿملمملت ماىلدؼهمل م ،موادؿؾملداف مرجمملل ماىؿملش مواظرملررهمل م ،موسػملؼملمملءم
اظدؼـ،مورجممللماظعملسملمملءمواإلسالمم،موطؾمعـمؼرملؿؿمعؽملفمايرصمواظضملؼملؾمسػملكم
ادؿعملرار ماظقرـ م ،مأم معـ مخالل مسؼملػملؾملؿ مسػملك متضملشملؿملؾ معراصؼ ماظدوظهمل معـم
خاللماظظمللمملدمواإلصلمملدم،مواظؿكرؼنملمواهلدمم،موػقمعمملمصقرهماظعملرآنماظغملرؼؿم
يفمحدؼـفمسـماٌؽملمملصعملنيمصعملممللمايؼمدؾقمملغفموتضملمملظبم:م{وَ ِعـَماظ ٖؽملمملسٔمعَـم
ؼُضملِفِؾُؽَ مضَقِ ُظفُ مصِل ماظْقََؿملمملةِ ماظدٗغَِؿملممل موَؼُرملِؾملٔدُ ماظ ّػملفَ مسَػملَك م َعممل مصِل مضَػملْ ِؾفِ موَػُقَ مأَظَدٗم
زملمملمٔم* موَإٔذَامتَقَظَّكمدَضملَكمصِلماألَرِضٔمظِؿملُظملْلِدَمصِؿملِ َؾملمملموَؼُؾملِػملِؽَماظْقَرِثَموَاظؽملٖلِؾَم
اظْكِ َ
وَاظ ّػملفُ مالَ مؼُقِنملٗ ماظظملَلَمملدَ} ،موؼعملقل مدؾقمملغف م{:وَ ٔإذَا مرَأَؼِؿَؾملُؿِ متُضملِفِؾُؽَ مأَجِ َلمملعُؾملُؿِم
قهملٍمسَػملَؿملِؾملٔؿِم
وَإٔنمؼَعملُقظُقامتَلِؼملَعِمظِعملَقِظِؾملٔؿِم َطفملَغٖؾملُؿِمخُرملُنملْمعٗلَؽملٖدَةٌمؼَقِلَؾُقنَم ُطؾٖمصَؿملِ َ
ػُؿُماظْضملَدُوٗم َصمملحِذَرِػُؿِم َضمملتَػملَؾملُؿُماظ َّػملفُمأَغٖكمؼُقملِصَغملُقنَ}،موؼعملقلمدؾقمملغفميفمذفملنم
ػقملالء ماٌؽملمملصعملني ماظسملمملظني ماٌسملػملػملني ماٌظمللدؼـ ماٌكربني م :م{ػُؿُ ماظَّذِؼـَم
ؼَعملُقظُقنَ مال متُؽملظملِعملُقا مسَػملَك م َعـِ مسِؽملدَ مرَدُقلٔ ماظ َّػملفِ محَؿٖك مؼَؽملظملَسملٗقا موَظِ َّػملفِ مخَزَائِـُم
غملـٖماظْؼملَُؽملمملصِعملِنيَمالمؼَظملْعملَؾملُقنَ} .م
اظلٖ َؼملمملوَاتِموَاألرِضٔموَظَ ِ
ممممممصرجممللمأسؼملممللماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملموممقظقػمملمؼؾذظقنمودضملؾملؿميفماظضملؼملؾم
سػملكمصؽملعماألزعمملتمطػملؼملمملمالحوملمهلؿمصرصهملمأومذؾفمصرصهملمأومدغوملم،مصكملنمٕم
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تغملـمصرصهملموالمذؾفمصرصهملماصؿضملػملقاماألزعمملتموبـقاماظرملمملئضملمملتمإلضضملمملفماظروحم
اٌضملؽملقؼهملمظػملؼملفؿؼملعموإصمملبؿفمبمملظؿملفملسمواإلحؾمملطم،موظؿرملقؼفماظرعقزمسؼملالمسػملكم
ترملؿؿملومل مجؾملقدػؿ موجرػؿ مإظب معضملمملرك مجمملغؾؿملهمل مأو مطالعؿملهمل مظؿضملشملؿملؾ ماٌلريةمم
وبىمل ماظظملرضهمل موإصعملمملد ماظـعملهمل مبني ماٌرءودني مورؤدمملئؾملؿ موإثمملرة ماظعملالضؾ ميفم
اجملؿؼملع م ،مواظظملَوملٗ ميف مسسملد مبضملض ماظعملؿملمملدات مظؿؿكذ مضرارات مظؿمللومل ميفم
صمملحلماظقرـمإرضمملءمظؾضملضماٌشملمملظنملماظظملؽقؼهملماظيتمطـريّامعمملمهرطؾملمملمسؽملمملصرم
اىؼملمملسهمل ماجملرعهمل م ،مصؼملممل مود مسؽملمملصر مػذه ماىؼملمملسهمل ماإلرػمملبؿملهمل موخالؼمملػمملم
اظؽملمملئؼملهملمعشملػملّؾمملمصؽق ٘ؼمملمإالمحمملوظقامرطقبفموتقجؿملؾملف م،موالمأزعهملمأومذؾفمأزعهملمإالم
ددقامأغقصؾملؿمصؿملؾملمملم،مووجؾملقامخالؼمملػؿماظلررمملغؿملهملمواظظملريودؿملهملمالعؿشملمملئؾملمملموظلم
سؽملعملؾملمملموأخذػمملميفماومملهماظؿزملضملؿملدمواهلدمم.مم م
مممممممممإنمخشملرماًالؼمملماظؽملمملئؼملهملمواٌؽملقٖعَهملمالمؼعملؾمسـمخشملرمعمملمؼلؼملكمبمملًالؼمملم
اظؽملقسؿملهمل ماإلرػمملبؿملهمل م ،مصغملالػؼملممل مخشملر مداػؿ مسػملك مأعـ ماجملؿؼملع مودالعف م،م
وطالػؼملمملمؼؾملدفمإظبمػدمماظدوظهملمأومإدعملمملرؾملمملميفمبراثـماظظملقضكمواظسملؿملمملعم،م
فمملم،م
وطالػؼملمملمؼؽملؿؾمليملماإلرػمملبماٌمملديمأوماٌضملؽملقيمواظؿكرؼنملمعلػملغملمملموعؽملؾمل ّ
ممممل مؼؿشملػملنمل متسملمملصر ماىؾملقد مالدؿؽزملمملل مػذا ماظداء ماظذي مادؿرملرى ميفم
اجملؿؼملع معع مبداؼمملت مزؾملقر ماىؼملمملسهمل ماإلرػمملبؿملهمل م ،مثؿ مازداد مػذا ماظرملرم
ادؿرملراء مبفملصغملمملر مدؿملد مضشملنمل موعممل متؾؽملممله ماظؿؿملمملر ماظعملشمليب معـ مرعل ماجملؿؼملعم
بمملىمملػػملؿملهملمواظغملظملرموضرورةماٌقاجؾملهملموتطملؿملريماظقاضعمبمملظعملقةم،مثؿمازدادماألعرم
ذرادهمل متغملمملد متزملؾ مإظب محد ماىؽملقن مبمملدؿؾمملحهمل ماظدعمملء مواظعملؿؾ مواظؿكرؼنملم
واإلصلمملدموتربؼرمعبؿملعماظقدمملئؾماظعملذرةمظػملقصقلمإظبمهعملؿملؼمأػداصؾملؿمإعمملم
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بممليغملؿ مواظلؿملشملرة مأو ماظؿكرؼنمل مواظؿدعري موتعمللؿملؿ ماظدول مسؼملمملظهمل موخؿملمملغهملم
ععملمملبؾمعزملمملحلموعؽملمملصعمظػملفؼملمملسهملمواظؿؽملصملؿملؿموسؽملمملصرػؼملمملماظيتمتلضملكميفماظدغؿملمملم
ظعملؾضمٔـمسؼملمملظؿؾملمملموخؿملمملغؿؾملمملمظدؼؽملؾملمملموأعؿؾملمملموألورمملغؾملمملم،مشريمأغؾملمملمومملػػملوملمأوم
تؽملمملدومل محرعهمل مػذه ماظدعمملء ماظيت متلظملؽ م ،موتػملؽ ماٌؼملؿػملغملمملت ماظيت متدعر م،م
واظؾالد مواظدول ماظيت مدبرب م ،مواظؽمللمملء ماظالتل مؼُرَعٖ ْػملـَ م ،مواألرظملمملل ماظذؼـم
ترملقهمرظملقظؿؾملؿم،مواألبرؼمملءماظذؼـمتلظملؽمزػمل ّؼملمملموسدواّغمملمدعمملؤػؿم،مواظضملذارىم
اظالتلمؼُطملِؿَزمل ِؾـَمأومؼُرملَرٖدِنَم،مغلؿملوملمػذهماظضملؽملمملصرمأومتؽملمملدوملمضقلمآمتضملمملظب:م
{وَالَ متَعملُقظُقاْ مظِ َؼملـِ مأَظْعملَك مإٔظَؿملِغملُؿُ ماظلٖالَمَ مظَلِوملَ معُقملِ ِعؽملممل متَؾِؿَطملُقنَ مسَرَضَ ماظْقََؿملمملةِم
اظدٗغَِؿملمملمصَضملِؽملدَماظ ّػملفِمعَ َطملمملغِؿُمطَـِريَةٌمطَذَظِؽَمطُؽملؿُؿمعِّـمضَ ِؾؾُمصَ َؼملـٖماظ ّػملفُمسَػملَؿملِغملُؿِمصَؿَؾَؿملٖؽملُقاْم
دام
إٔنٖماظ ّػملفَم َطمملنَمبِ َؼملمملمتَضملِؼملَػملُقنَمخَؾِريّا}،موضقظفمتضملمملظبم:م{وَعَـمؼَعملْ ُؿؾِمعُقملِ ِعؽملمملًمعٗؿَضملَؼملِّ ّ
صَفَزَآؤُهُمجَؾملَؽملٖؿُمخَمملظِدّامصِؿمل َؾملمملموَشَسملِنملَماظ ّػملفُمسَػملَ ِؿملفِموَظَضملََؽملفُموَأَسَدٖمَظفُمسَذَابّمملمسَصملِؿملؼملّمملم}م،م
وضقظفمدؾقمملغفميفمذفملنمسؾمملدماظرغبـم:م{موَالمؼَعملْؿُػملُقنَماظؽملٖظملْسَماظَّؿِلمحَرٖمَماظػملَّفُم
سملمملسَػِمَظفُماظْضملَذَابُمؼَقِمَم
إٔالمبِمملظْقَؼِّموَالمؼَزِغُقنَموَعَـمؼَظملْ َضملؾِمذَظِؽَمؼَ ْػملؼَمأََثمملعّمملم* مؼُ َ
اظْعملَِؿملممل َعهملِموَؼَكِػملُدِم ِصؿملفِمعُ َؾملمملغّممل}،موضقلمغؾؿملؽملمملم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م:م(م َعـِمأَذَمملرَم
ُعفِ م) م،م
خمملهُمألَ ِبؿملفِموَأ ِّ
غملهملَمتَػملْضملَ ُؽملفُمحَؿٖكموَ ٔإنِمطَمملنَمأَ َ
خؿملفِمبِقَدِؼدَةٍم َصكملٔنٖماظْؼملَالَئِ َ
إٔظَكمأَ ِ
خؿملفِمبِمملظلِّػملَمملحٔم َصكملٔ ٖغفُمَظمملم
دطُؿِمسَػملَكمأَ ِ
وضقظفم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م:م(مَظمملمؼُرملِريُمأَحَ ُ
شملمملنَمؼَؽملزٔعُمصِلمؼَدِهِمصَؿملَعملَعُمصِلمحُظملْرَةٍم ِعـِماظؽملٖممل ٔر)م،موضقظفم(صَػملَّكم
ؼَدِرٔيمظَ َضملؾٖماظرملٖؿملِ َ
آُمسَػملَ ِؿملفِموَدَػملَّؿَ):م(م َعـِمحَ َؼملؾَمسَػملَؿملَِؽملمملماظلِّػملَمملحَمصَػملَؿملِسَمعِ ٖؽملمملم)م.
مممممممغلقامأومتؽملمملدقامضقلمآمتضملمملظبم:م{ؼَقِمَمالمؼَؽملظملَعُمعَممللْموَالمبَؽملُقنَم* مإٔالم َعـِم
أَتَكماظ َّػملفَمبِعملَػملْنملٍمدَػملِؿملؿٕ}،موضقظفمدؾقمملغفم:م{وََظممل متَقِلََؾـٖ ماظ َّػملفَ م َشمملصِ ًػملممل مسَ ٖؼملممل مؼَضملِ َؼملؾُم
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اظصملمملظِؼملُقنَ مإٔغٖ َؼملممل مؼُقملَخِّرُػُؿِ مظِؿملَقِمٕ متَرملِكَصُ م ِصؿملفِ ماْظفملَبِزملَمملرُ م* معُؾملِشملِضملِنيَ معُعملْؽملِضملِلم
َّ
رُءُودِؾملٔؿِ مَظممل مؼَرِتَدٗ مإٔظَؿملِؾملٔؿِ مرَرِصُؾملُؿِ موَأَصْؽِدَتُؾملُؿِ مػَقَاءْ م* موَأَغِذِرٔ ماظ ٖؽملمملسَ مؼَقِمَ مَؼفملْتِؿملؾملٔؿُم
جؾٕ مضَرٔؼنملٍ مغُفِنملِ مدَسِقَتَؽَم
اظْضملَذَابُ مصَؿملَعملُقلُ ماظَّذِؼـَ مزَػملَؼملُقا مرَبَٖؽملممل مأَخِّرَِغممل مإٔظَك مأَ َ
دؾَمأَوَظَؿِمتَغملُقغُقامأَضْلَؼملِؿُؿِم ِعـِمضَ ِؾؾُمعَمملمظَغملُؿِم ِعـِمزَوَالٕم*موَدَغملَؽملِؿُؿِمصِلم
وَغَؿٖؾِعٔماظرٗ ُ
عَ َلممل ِطـٔ ماظَّذِؼـَ مزَػملَؼملُقا مأَغِظملُلَؾملُؿِ موَتَؾَ ٖؿملـَ مظَغملُؿِ مطَؿملِػَ مصَضملَػملَْؽملممل مبِؾملٔؿِ موَضَرَبَِؽملممل مظَغملُؿُم
اْظفملَعِـَممللَ م* موَضَدِ معَغملَرُوا معَغملْرَػُؿِ موَسِؽملِدَ ماظ َّػملفِ معَغملْرُػُؿِ موَ ٔإنِ م َطمملنَ معَغملْرُػُؿِ مظِؿَزُولَم

عِ ِؽملفُماظْفِؾَممللُم*مصَ َػملمملمتَقِلََؾـٖماظ َّػملفَمعُكِػملِػَموَسِدِهِمرُدُ َػملفُم ٔإنٖماظ َّػملفَمسَزٔؼزْمذُوماغِؿِ َعملمملمٕ}.
*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
م
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اخلاليا الٍائىة واخلطاب املشدوج
ممممممممال مذؽ مأغؽملممل ميف معقاجؾملهمل ماظظملغملر ماٌؿشملرف مواىؼملمملسمملت ماٌؿشملرصهمل ميفم
حمملجهملمعمملدهمل مإظبمهػملؿملؾماًشملمملبماإلخقاغلميفمضقءمعضملرصهملمرؾؿملضملهملمػذهم
اىؼملمملسهمل ماإلرػمملبؿملهمل موغصملمملعؾملممل ماظلري موأجؾملزتؾملممل ماظلرؼهمل مبداؼهمل معـ ماىؾملمملزم
اظلري ماظذي مذغملػملف محلـ ماظؾؽملممل مإظب ماٌؿملػملؿملرملؿملمملت ماظيت مذغملػملؾملممل مخريتم
اظرملمملرر ،مإظب مجمملغنمل ماظضملزملمملبمملت ماظيت مذغملػملؾملممل معغملؿنمل ماإلرذمملد ميف ماظضملعملدؼـم
األخريؼـموخبمملصهملميفمسؾملدماٌضملزولمربؼملدمعردلم .م
والمؼلؿشملؿملعمأحدمأنمؼؽمللكمعصملمملػرمادؿضملراضماظعملقةممبداؼهملممبمملمسرفم
مبػملؿملرملؿملمملت ماألزػذملذملر م ،معرورّا محبزملذملذملمملر معدؼؽملهمل ماإلغؿذملذملمملج ماإلسذملذملالعل موتؾملدؼدم
اإلسالعؿملنيم،موحزملمملرماحملغملؼملهملماظددؿقرؼهملم،موربمملوالتمتضملشملؿملػملؾملمملمسـمسؼملػملؾملمملم،م
عع معممل مسرف مبف متمملرؼخ ماىؼملمملسهمل معـ ماشؿؿملمملالت موهمملظظملمملت معرملؾقػهمل مععم
اىؼملمملسمملت ماإلرػمملبؿملهمل م ،موصريورتؾملممل معبمملسهمل مظإلصبمملر مٌـ مؼدصع موميقلم
وؼلؿكدمم .م
مممممممموال مذؽ مأن ماظعملؿملمملدات ماظؿؽملصملؿملؼملؿملهمل مظػملفؼملمملسهمل مضد ماحرتصومل ماظغملذبم
واًداع م ،مواظطملمملؼهمل مظدؼؾملؿ متربر ماظقدؿملػملهمل مأي مودؿملػملهمل م ،موصمملر مهلؿ مخشملمملبمملن م:م
أحدػؼملمملمبمملظضملربؿملهملمظضملؽملمملصرػؿمبمملظداخؾموػقمخشملمملبمهرؼضمودبرؼنملمؼدسقم
إظب ماظضملؽملػ م ،موإظب ماالشؿؿملمملالت مواظعملؿؾ م ،مواظظمللمملد مواإلصلمملد مواظؿكرؼنمل م،م
وخشملمملبمبمملظػملطملمملتماألجؽملؾؿملهملمعقجفمإظبماظطملربمضبؼملؾماٌصملػملقعؿملهملميفماغظملزملمملمم
ععملؿملوملمظػملرملكزملؿملهملم،موازدواجمشرؼنملميفمررقموآظؿملمملتماًشملمملبم،موطفملغؾملؿمالم
ؼدرطقن مأن مسمملٕ ماظؿملقم مشري مسمملٕ ماألعس م ،موأن مػذا ماًشملمملب ماٌزدوجمم
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قممل مظغملذبؾملؿ مواصرتاءػؿ م ،مإضمملصهمل مإظب مبؿملمملنم
حممل موصمملض ّ
صمملر معغملرملق ًصممل معظملسملق ّ
عؿمملجرتؾملؿمبمملظدؼـم،مػذاماظدؼـماظضملصملؿملؿماظذيمؼدسقمإظبماظزملدقمبؾمإظبم
هري ماظزملدق موإظب محلـ ماٌراضؾهمل مٓ ماظذي مال متفملخذه مدؽملهمل موال مغقم م،م
عؿؽملمملدنيمأومعؿفمملػػملنيمضقلمآمتضملمملظبم:م{ َعمملمؼَغملُقنُمعِـمغٖفِقَىمثَالَثهملٍمإٔالمػُقَم
دمملدِدُؾملُؿِموَالمأَدِغَكمعِـمذَظِؽَموَالمأَطْـَرَمإٔالمػُقَمعَضملَؾملُؿِم
رَابِضملُؾملُؿِموَالمخَؼملِ َلهملٍمإٔالمػُقَم َ
أَ ِؼـَم َعمملم َطمملغُقامثُؿٖمؼُؽملَؾِّؽُؾملُؿمبِ َؼملمملمسَؼملِػملُقامؼَقِمَماظْعملَِؿملممل َعهملِم ٔإنٖماظ َّػملفَمبِغملُؾِّمذَلِءٍمسَػملِؿملؿْم}،م
وضقظف متضملمملظب م{:وَسِؽملدَهُ معَظملَمملِتحُ ماظْطملَؿملِنملِ مالَ مؼَضملِػملَؼملُ َؾملممل مإٔالَّ مػُقَ موَؼَضملِػملَؿُ م َعممل مصِل ماظْؾَرِّم
وَاظْؾَقِرٔ موَ َعممل متَلِعملُطُ معِـ موَرَ َضهملٍ مإٔالَّ مؼَضملِػملَؼملُ َؾملممل موَالَ محَ ٖؾهملٍ مصِل مزُػملُ َؼملمملتِ ماألَرِضٔ موَالَم
رَرْنملٍموَالَمَؼمملبِسٕمإٔالَّمصِلمطَِؿمملبٍمعٗؾِنيٕ}،موضقظفمتضملمملظبم:م{وَظَعملَدِمخَػملَعملَْؽملمملماْظكملٔغ َلمملنَم
قـُمأَضْرَبُمإٔظَ ِؿملفِم ِعـِمحَ ِؾؾٔماظْقَرٔؼدِ م*م ٔإذِمؼَؿَػملَعملَّكم
وَغَضملِػملَؿُم َعمملمتُقَدِقٔسُم ِبفِمغَظملْلُفُموَغَ ِ
ل مإٔال مظَدَؼِفِم
اظْؼملُؿَػملَعملخملَؿملمملنٔ م َسـٔ ماظْؿملَؼملِنئ موَ َسـٔ ماظرملِّؼملَممللٔ مضَضملِؿملدْ م* معَممل مؼَػملْظملِظُ معِـ مضَقِ ٕ
رَضِؿملنملْمسَؿِؿملدْم} .م
مممممممممموأخشملر معـ مػقملالء ماٌكمملدسني ماٌراوشني مأذغمملبؾملؿ موتقابضملؾملؿ معـم
اًالؼمملماظؽملمملئؼملهملم،ماظيتمهلمملمخشملمملبمملنموتزملرصمملنمأؼسملمملم،مخشملمملبموتزملرفمأعمملمم
اظضملمملعهملمويفماظضملػملـم،موآخرمإذامخػملقامإظبمذؿملمملرؿملؽملؾملؿم،محبؿملىمل مؼؿكذونمعـم
اًشملمملبماٌضملػملـممتقؼ ّؾملمملمسػملكمهرطمملتؾملؿماظلرؼهملماٌرملؾقػهملمعـمحؿملىملمإؼقاءم
سؽملمملصر ماىؼملمملسهمل م ،مأو ماظؿلرت مسػملؿملؾملممل موخبمملصهمل ماًالؼممل ماظؽملمملئؼملهمل معؽملؾملممل م ،مواظضملؼملؾم
سػملكماظؿؼملغملنيمهلؿم،ماغؿصملمملرّامهلذاماظؿملقمماظذيمضبػملؼملقنمبفمظؿزملدرماٌرملؾملدم
عرة مأخرى م ،مشري مأن ماجملؿؼملع موأجؾملزتف ماظقاسؿملهمل مأحرص موأذطك معـ مأنم
طبذملدسقامبؾملذملذهماظؿؼملقؼؾملذملذملمملتم،مألنماٌؽملذملمملصذملؼمميغملـمأنمطبذملدعمبضملذملضماظؽملذملمملسم م
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بضملضماظقضوملموظغملؽملفمالمميغملـمأنمطبدعمطؾماظؽملمملسمطؾماظقضوملم .م
مممممممموال مؼضملدم ماإلخقان ماإلرػمملبؿملقن مأن مصبدوا معربرّا مظغملؾ مجرائؼملؾملؿم
وأسؼملمملهلؿ ماإلرػمملبؿملهمل موزبمملدسؿؾملؿ مظػملؼملفؿؼملع م ،مصؿملعمللؼملقن مخشملمملبؾملؿ ماٌؽملؾـؼم
عـمأحقاهلؿمإظبمخشملمملبنيمزبؿػملظملنيم :م
مممممممماألولم:مخشملمملبماظؿؼملغملـم،موػقماظذيمؼزملدرمسؽملؾملؿمحممللممتغملؽملؾملؿممعـم
ايغملؿمأومزعمملمماألعقرم،موػقمخشملمملبمادؿضملالئلمإضزملمملئلمعؿضملفرفم،مالمؼضملرفم
اظرغبهملموالماظلؼملمملحهملم،موالمؼضملػمللمدقىمعزملػملقهملمأصرادهموسؽملمملصرهموتمملبضملؿملفم،م
وإظعملمملءمبضملضماظظملؿمملتمسػملكمعرؼدؼفموربؾؿملفموسؼملالئفموعقملؼدؼف .م
مممممممأعمملماًشملمملبماظـمملغلمصؾملقمخشملمملبماالدؿسملضملمملفم،موػذامخشملمملبمؼعملقممسػملكم
اظغملذب مواٌداراة مهومل مسؽملمملوؼـ مأضرب معممل متغملقن مإظب ماظؿٖعملؿملهمل مورمبممل مإظبم
اظؽملظملمملقم،موؼقملػػملقنمغمملذؽؿؾملؿموذؾمملبؾملؿمسػملكمتعملؾؾمػذاماظؿػملقنموػذاماًشملمملبم
اٌزدوجمبزملقرةمذدؼدةماظطملرابهملم،ممممملمصبضملػملؽملمملمغقملطدمأنممتغملنيمسؽملمملصرمػذهم
اىؼملمملسهملمعـمسعملقلماظؽملمملذؽهملمأوماظرملؾمملبميفمأيمذبممللمصغملريمأومدسقيمأوم
ثعملممليفمأومتربقيم،موخبمملصهملمصؿملؼملمملمؼؿزملؾممبفممللماظؿؽملرملؽهملماظدؼؽملؿملهملم .م
ممممممممطؾ مذظؽ مؼؿشملػملنمل مأن مغؽمللؼ مجؾملقدغممل مظغملرملػ مرؾؿملضملهمل مػذه ماىؼملمملسهملم
وخشملمملبؾملمملماٌزدوجم،مدقاءمسػملكمعلؿقىماظداخؾمطؾميفمذبمملظفموعؿملداغفم،م
طؼملمملمؼؽملؾطمللماظؿقاصؾمععمعؽملمملبرموعؽملزملمملتماإلسالمماظضملمملٌؿملهملمظؾؿملمملنمواضعمػذهم
اىؼملمملسهمل ماإلرػمملبؿملهمل موصسملح مطذبؾملممل موثعملمملصؿؾملممل مومتػملعملؾملممل مظػملطملرب مواظضملؼملؾ مسػملكم
ادؿضملدائفم.مممممممممم م
مممممممممموإذامأردغمملمأنمغعملشملذملعمدابذملذملرمػذملذملذاماظظملغملذملذملرماإلخقاغلمبؿؽملصملؿملؼملمملتفماظلذملرؼهملم م
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صبنمل مأال مغُكِدع مبؿؼملقؼؾملمملت مػذه ماًالؼممل ماظؽملمملئؼملهمل م ،موأن مغغملقن معؿؿملعملصملنيم
يرطمملتؾملؿموتزملرصمملتؾملؿم،مألنماظؿقدؼمملتماظيتمهؿملطمبؽملمملمالمهؿؼملؾماٌراوشهمل،م
أومإعلمملك ماظضملزملمملمعـماٌؽملؿزملػم،مأوماظؿػملقنمواًداعم،مإذمصبنملمأنمغعملػم
وبعملقةموحلؿمووضقحميفمعقاجؾملهملماظظملغملرماإلرػمملبلمدر٘اموسػملّؽملمملمزمملػرّاموبمملرّؽملمملمم
وأالمشبدعممبضمللقلماظغملالمموزمملػرهمعـماًالؼمملماظؽملمملئؼملهملم،مواًالؼمملماٌؿملؿهملم،م
واًالؼمملماظلررمملغؿملهملم،مواًالؼمملماظظملريودؿملهملمهلذهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملموسؽملمملصرػمملم
اٌؿشملرصهملم .م
ممممممممممعع متفملطؿملدغممل مأن مازدواج ماًشملمملب ماإلخقاغلمػق متفملطؿملد مسػملكمرؼملسم
اظؾزملريةم،موالمؼضملدمأنمؼغملقنمضرّبمملمعـمضروبماظؽملظملمملقماجملؿؼملضمللم،مبؾمإغفم
ظؿملؿفمملوزه مإظب ماظؽملظملمملق ممبظملؾملقعف ماظضملمملم مغصملرّا مالحرتاصؾملؿ ماظغملذب م ،مواظؽمليبم
(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مؼعملقل:م(مآؼَهملُماظْؼملَُؽملممل ِصؼٔمثَ َػملمملثْم،مإٔذَامحَدٖثَمطَذَبَم،موَإٔذَام
خمملنَ م) م،موؼعملقلم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م:م( مأَرِبَعْم
وَسَدَمأَخِػملَػَم،موَإٔذَاماؤِتُ ِؼملـَم َ
زملممل م ،موَ َعـِ م َطمملغَوملِ م ِصؿملفِ مخَزملِ َػملهملٌ معِؽملِ ُؾملـٖ م َطمملغَوملِ مصِؿملفِم
َعـِ م ُطـٖ م ِصؿملفِ م َطمملنَ معَُؽملمملصِ ًعملممل مخَمملظِ ّ
خمملنَم،موَإٔذَامحَدٖثَمطَذَبَم،موَ ٔإذَام
خَزملِ َػملهملٌمعِـَماظؽملِّ َظملمملقٔمحَؿٖكمؼَدَسَ َؾملمملم،مإٔذَاماؤِتُ ِؼملـَم َ
خمملصَؿَ مصَفَرَ م) م ،موؼعملقل م(صػملك مآ مسػملؿملف مودػملؿ) م :م( مإٔنٖم
َسمملػَدَ مشَدَرَ م ،موَإٔذَا م َ
جؾَمظَؿملَزملِدُقُم
دقَمؼَؾملِدِيمإٔظَكماظْؾِرِّم،موَإٔنٖماظْؾِرٖمؼَؾملِدِيمإٔظَكماظْفَؽملٖهملِم،موَ ٔإنٖماظرٖ ُ
اظزملِّ ِ
حَؿٖكمؼَغملُقنَمصِدِّؼ ًعملمملم،موَإٔنٖماظْغملَذِبَمؼَؾملِدِيمإٔظَكماظْظملُفُقرٔم،موَ ٔإنٖماظْظملُفُقرَمؼَؾملِدِيم
جؾَمظَؿملَغملْذِبُمحَؿٖكمؼُغملْؿَنملَمسِؽملِدَماظ َّػملفِمطَذٖابّمملم)م .م
إٔظَكماظؽملٖمملرٔم،موَإٔنٖماظرٖ ُ
ِ

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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الضكوط األخالقي لإلخواُ
ممممممممدعملط ماإلخقان مدؿملمملد ٘ؿملممل موبال مرجضملهمل مبكملذن مآ متضملمملظب م ،مظؿؾؽملؿملؾملؿ ماظضملؽملػم
فمملم،موهقهلؿمعـمعبمملسهملمطمملغوملمتدسكم
واظعملؿؾمواظؿظملفريمودظملؽماظدعمملءمعؽملؾمل ّ
اظلػملؼملؿملهملموتؿصملمملػرمبؾملمملمإظبمعبمملسهملمضؿؾموتشملرفموإرػمملبم.م م
مممممممموطؼملمملمذطرتميفمأطـرمعـمععملممللمصكملغؾملمملمظؿمللوملمسػملكمادؿضملدادمظػملؿقمملظػم
عع مداسش مصقلنمل م ،مصعملد مومملوزت معرحػملهمل مػذا ماالدؿضملداد مإظب معرحػملهملم
اظؿقمملظػمععمداسشمواظعملمملسدةمودمملئرماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملم،مبؾمػلمسػملكم
ادؿضملدادمظػملؿقمملظػمععماظرملؿملشملمملنمغظمللفم،مإنمٕمتغملـمضدمصمملضوملماظرملؿملشملمملنمذر٘ام
يفمذبممللماظغملذبمواالصرتاءمسػملكماًػملؼ.م م
ممممممممشريمأنماظذيمأدػشموؼدػشمعـماشبدسقامبؾملذهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملم
وٕمؼغملقغقامؼدرطقنمأغؾملمملمأداةمظإلصبمملرمعـمضؾؾمأسداءماألعهملمظؿظملؿؿملوملمطؿملمملغؾملمملم
ػقمذظؽماظلعملقطماألخالضلمألسسملمملءمػذهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملم،مصعملدمدبػملكم
أطـرػؿمسـمطؾماظعملؿملؿمواٌؾمملدئم،موالمغدريمػؾمػؿمؼلؿقػملقنماظغملذبم
واظطملدرمواًؿملمملغهملمواألميمملنماظغملمملذبهملمأومأغؾملؿمأصؿملؾقامبضملؼملكماظؾزملريةمورؼمللؾملمملم
صزملمملروا معـ مذدة مطذبؾملؿ موبؾملؿمملغؾملؿ مواصرتاءاتؾملؿ مسػملك مخػملؼ مآ مؼغملذبقنم
وؼغملذبقنموؼغملذبقنمحؿكمصمملرمػذاماظغملذبمظدؼؾملؿماظزملدقماظزملراحم.م م
مممممممممالمذؽمأنماألدسمواظؽملصملؿماظرتبقؼهملماظيتمبؽملوملمسػملؿملؾملمملمعبمملسهملماإلخقانم
صػمللظملؿؾملمملمػلمأدسمخشملريةمعدعرةمألغؾملؿمؼػملقونمأسؽملمملقماظؽملزملقصموؼُؽملِزظقغؾملمملم
يفمشريمعقضضملؾملمملممبمملمؼؾؿملحمهلؿماظغملذبمًدعهملمأشراضماىؼملمملسهملم،مواٌممللم
اظعملذرمظزملمملحلمأػداصؾملمملم،موذراءماظذعؿمًدعهملمعزملممليؾملمملم،مصمملظطملمملؼهملمسؽملدػؿمتربرم
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اظقدؿملػملهملم،مأيمشمملؼهملم،موبالمأدغكمضؿملؿمأومعؾمملدئم،مصبؼملضملقنمحقهلؿماٌؽملؿظملضملنيم
واٌؾملؼملرملنيمواحملروعنيمعمملظ ٘ؿملمملمأومغظملل ٘ؿملمملمأوماجؿؼملمملس ٘ؿملمملم،مظطملقاؼؿؾملؿمبكملذؾمملعمعمملم
يف مغظملقدؾملؿ معـ مغعملص م ،مممممل مصبضملؾ مترك مأي معقملدلهمل متضملػملؿملؼملؿملهمل مأو مثعملمملصؿملهمل مأوم
تربقؼهملميفمأؼدؼؾملؿمأعرّاميفمشمملؼهملماًشملقرةم،مظؿملسمسػملكمعزملرموحدػمملم،موالم
سػملك ماألعهمل ماظضملربؿملهمل موحدػممل م ،مبؾ مسػملك ماإلغلمملغؿملهمل م ،موسػملك مصقرة ماإلدالمم
واٌلػملؼملنيم .م
مممممممإنماظؿزملديمإلجراممػذهماىؼملمملسهملمالمؼُضملدمواجؾّمملمورؽمل ٘ؿملمملمصقلنملم،مبؾم
ؼُضملدٗمعلؽقظؿملهملمإغلمملغؿملهملم،مألنمأصغملمملرمػذهماىؼملمملسهملمعـمذفملغؾملمملمأنمترملغملؾمخشملرّام
سػملكماظظملغملرماإلغلمملغلموسػملكمأعـمودالمموادؿعملرارماظضملمملٕم،مألغؾملؿمأدواتمصرضهملم
المأدواتموئمملمم،موأبقابمصؿؽملهملمالمأبقابمدالمم،مالمؼقملعؽملقنمبقرـم،موالمبدوظهملم
ورؽملؿملهمل م ،مرؾضملؾملؿ ماًؿملمملغهمل مواظطملدر مواظؿػملقن م ،مواظغملذب مواظؽملظملمملق م ،مثؿ مصمملروام
أصقمملبمغظملقسمذرػهملمظػملدعمملءمعزملمملصهملمهلممل،مؼقملعؽملقنمبفملنمخزملقعؾملؿموعؽملمملوئؿملؾملؿم
وعـمالمؼقملعؽملقنممبؾمملدئؾملؿموالمؼؽملسملقونمهوملمظقائؾملؿ م،مالمؼلؿقعملقنمايؿملمملةم
اظغملرميهملم،موطفملغؾملؿمؼدؼؽملقنمبؾمصضملالمؼقملصػملقنميفمأذػمملنمأتؾمملسؾملؿموسؽملمملصرػؿم
أغؾملؿمعبمملسهملمآماٌكؿمملرةم.م م
مممممممموالمأدريمطؿملػمٌـماشبدسقاممبراوشؿؾملؿماظلؿملمملدؿملهملمأنمؼؽملكدسقامبؾملذام
اظلعملقطماألخالضلماٌزريم،موطؿملػمتفملخرماطؿرملمملصؾملؿميعملؿملعملهملمورؾؿملضملهملمػذهم
اىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملماٌرملؽقعهملماظطملمملدرةم .م
ممممممممإغؽملممل مظظملل محمملجهمل مأن مغذطر مدائ ّؼملممل مخبشملقرة مأصغملمملر مػذه ماىؼملمملسهمل مسػملكم
اظقرـم،موسػملكماظدؼـم،موسػملكماإلغلمملغؿملهملم،موسػملكمأعـمودالمماظضملمملٕم،موأنم
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غضملؼملؾمسػملكمطرملػمحعملؿملعملؿؾملؿمسػملكماٌلؿقىماظقرين،مواظضملربلم،مواإلدالعل،م
واإلغلمملغل ،موأال مغلؼملح مظضملؽملمملصر مػذه ماىؼملمملسهمل مبمملظؿطملػملطملؾ مأو ماظؿلػملؾ مإظبم
عراصؼ ماظدوظهمل موخبمملصهمل ماظظملغملرؼهمل مواظرتبقؼهمل مواظـعملمملصؿملهمل محؿك مال مؼػملقثقا مسعملقلم
أبؽملمملئؽملمملموذؾمملبؽملمملمبفملصغملمملرػؿماٌلؼملقعهملم .م
م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
م
م
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جزائي اإلخواُ اإللكرتوٌية
ممممممممتؾ٘ممل مىؼملمملسهمل مإرػمملبؿملهمل مخمملئؽملهمل م ،متؾ٘ممل مىؼملمملسهمل مال مخالق مهلممل م ،مت ٘ؾممل مىؼملمملسهملم
جؾمملغهملمعمملرضهملم،متؾ٘مملمىؼملمملسهملمدبػملوملمسـمطؾماألخالقمواظعملؿملؿماإلغلمملغؿملهملم،متؾ٘مملم
ىؼملمملسهمل متُربل مأبؽملمملءػممل مسػملك ماًؿملمملغهمل مواظغملذب م ،مسػملك ماظلؾمملب مواظظمللققم
واظظملفقرم،مسػملكماظؿعملؿملهملماٌعملؿملؿهملم،مسػملكماظؿػملقنمواًداعم،معبمملسهملمهمملظظملوملم
ععمطؾمضقىماظرملرم،مبؾمػلمطؼملمملمأطدتموالمأزالمأؤطدمأغؾملمملمسػملكمادؿضملدادم
أنمتؿقمملظػمععماظرملؿملشملمملنمغظمللفم،مبؾمرمبمملمألنماظرملؿملشملمملنمضدمضؼملـماسبراصؾملمملم
عسملكميفمدؾؿملػملفمؼؾقىملمسـمإشقاءمآخرؼـمممـمٕمؼؽملسملؼملقامإظؿملؾملمملمظؿملػملقعملؾملؿم
دمملمالمؼُضملرصقنمالمبزملالحم
بؾملمملمأومصبؽملدػؿمهلمملم،موإغلمألذؾملدمآمأغلمأسرفمأغممل ّ
والمبؿعملقىم،موالمبؿدؼـمحعملؿملعمللم،موالمحؿكمحبرصمسػملكمأداءماظظملرائضم،مبؾم
إنمبضملسملؾملؿمعسملؿملعمظػملظملرائضمواألصقلم،مشريمعؿضملظملػمسـمايرامم،موضدمرطؾقام
عرطنمل ماظؽملظملضملؿملهمل مظإلصمملدة معـ ماألعقال ماظيت متسملخ مسػملك مػذه ماىؼملمملسهمل م ،مأوم
رؼمل ّضملمملميفمعغملمملدنملمدغؿملقؼهملمأخرىم.م م
مممممممشري مأن ماًشملر ماظداػؿ ماظرملدؼد مأن معممل مؼضملرف مبمملٌؿملػملؿملرملؿملمملت مواظغملؿمملئنملم
رمملم
اإلظغملرتوغؿملهمل مهلذه ماىؼملمملسهمل ماإلرػمملبؿملهمل متؾذل مطؾ مرمملضؿؾملممل موتؽملرملط مغرملممل ً
زمملمسػملكمعقاضعماظؿقاصؾمويفمذراءمعلمملحمملتموادضملهملمبؾملمملموبغملـريمعـم
عػملقق ً
ودمملئؾ ماإلسالم ماظضملمملٌؿملهمل مبؿؼملقؼالت معرملؾقػهمل معـ مدول موعقملدلمملت مرسمملؼهملم
ظإلرػمملبمودسؼملفموإؼقائفم.م م
ممممممممظعملد مىفملت مػذه ماىؼملمملسمملت ماإلرػمملبؿملهمل موعـ مؼلريون ميف مرطمملبؾملممل مأوم
ؼدورونميفمصػملغملؾملمملممإظبماظرتطؿملزمسػملكمعقاضعماظؿقاصؾمبضملدمأنممغظملدمرصؿملدػمملم م
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م
يفماظرملمملرعممودعملشملوملممدعملقرًمملمدؿملمملدّؿملمملموذبؿؼملضملّؿملمملموأخالضّؿملمملمذرؼ ّضملمملم .م
مممممممموممممل مال مذؽ مصؿملف مأن معممل متعملقم مبف مػذه ماظغملؿمملئنمل مؼرملغملؾ مخشملرّا مداػؼملّمملم
سػملكمأبؽملمملئؽملمملموذؾمملبؽملمملموسػملكمغلؿملفؽملمملماجملؿؼملضمللمويؼملؿؽملمملماظقرؽملؿملهملم .م
ممممممموظغمللمغعملسمللمسػملكمػذاماًشملرمصالمبدمعـمتطملػملؿملظماظضملعملقبهملمسػملكمجرائؿم
اظؽملرملرماإلظغملرتوغلماظيتمتؾملددمأعـماظقرـموادؿعملرارهم،مطؼملمملمأغؾملمملمترملقهموسـم
سؼملدموضزملدمودؾؼمإصرارماظرعقزماظقرؽملؿملهملم،موتضملؿؼملدماظؿؾملغملؿمواظلكرؼهملمودؿملػملهملم
ىذبماظضملمملعهملموظظملوملمأغصملمملرػؿم،مطؼملمملمأغؾملمملمهرفماظعملقلمواظغملػملؿمسـمعقاضضملف،م
وتػملقي مأسؽملمملق ماظؽملزملقص ماظدؼؽملؿملهمل ممبممل مطبدم مأصغملمملرػممل ماظؿؽملصملؿملؼملؿملهمل موصغملرػمملم
اٌؿشملرفم،مبؾمإغؾملممل مظؿلؿكدممػذهماٌقاضعميفماظؿقرؼضماظزملراحمسػملكم
اظضملؽملػ مواظؿشملرف م ،مبؾ متدسق مصراحهمل مإظب مػدم ماظدول مواٌقملدلمملت ،مطؼملمملم
أغؾملمملمتظملؿضملؾمطـريّامعـماألزعمملتمهلدممطؿملمملنماظدوظهملموخدعهملمأشراضمأسدائؾملمملم،م
يفمسؼملمملظهملموخؿملمملغهملموغظملضملؿملهملمععملؿملؿهملم .م
والمتزالمبضملضماٌقاضعمواظزملظملقمملتمتؽملعملؾمأومتؿؽملمملضؾمبؿملمملغمملتماىؼملمملسهملم
اإلرػمملبؿملهملماحملرضهملموردمملئػملؾملمملماٌقجؾملهملم،موالمتزالمصظملقمملتمسؽملمملصرماىؼملمملسهملم
اإلرػمملبؿملهمل متؾىمل مأحعملمملدػممل مومسقعؾملممل ميف ماجملؿؼملع م ،موتضملؼملؾ مسػملك موؽملؿملدم
سؽملمملصرمجدؼدةم،موٕممشؾمسؽملمملصرػمملماظعملدميهملمسربمصظملقمملتؾملمملم،م"وجروبمملتؾملمملم"م،م
وتغملؿالتؾملمملماإلظغملرتوغؿملهملم،ممممملمؼضملدمخشملرّامداػ ّؼملمملمصبنملماظؿؽملؾفمظفم،مواظضملؼملؾمسػملكم
درسهملماظعملسملمملءمسػملؿملفمبغملؾمذدةموحلؿمودونمترددمأومتفملخريم .م
مممممممممواًشملذملرمطؾماًشملذملرمأنمغعملػمعقضذملػماٌؿظملرجمأوماٌرتددم،مبؾمصبنملم م
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أن مغغملقن ميف مدؾمملق معع ماظزعـ محملمملصرة مػذه ماظغملؿمملئنمل ماإلظغملرتوغؿملهملم
واظضملؽملمملصرماإلرػمملبؿملهملمسػملكمطؾماٌلؿقؼمملت م:ماظدؼؽملؿملهملم،مواظـعملمملصؿملهملم،مواإلسالعؿملهملم
بغملرملػ مزؼظملؾملممل موزؼطملؾملممل موضالهلممل موإضالهلممل م ،موصلمملدػممل موإصلمملدػممل م ،موخؿملمملغؿؾملمملم
وسؼملمملظؿؾملممل م ،موخشملرػممل مسػملك ماجملؿؼملع مبفملثره م ،موسػملك مطؿملمملن موبؽملؿملمملن ماظدوظهملم
اظقرؽملؿملهمل ماٌدغؿملهمل ماظدميعملرارؿملهمل مايدؼـهمل ماظيت مغلضملك معبؿمل ّضملممل مإظب متردؿملخم
ضقاسدػمملم،موسػملكماىقاغنملماظضمللغملرؼهملمواألعؽملؿملهملمواالدؿكؾمملراتؿملهملمبغملرملػمػذهم
اظضملؽملمملصرماًمملئؽملهملماٌكربهملماٌظمللدةميفماألرضم،مواألخذمسػملكمأؼدؼؾملمملمبعملقةم،م
وتشملؾؿملؼماظعملمملغقنمسػملؿملؾملمملمحبلؿم،مععماظؿفملطؿملدماظدائؿمأنمػقملالءماجملرعنيمالم
سالضهملمهلؿمبمملإلدالمم،موالمسالضهملمظإلدالممبؾملؿم،مصؾملقمعؽملؾملؿموعـمأصضملمملهلؿمبراءم،م
بؾ مإغؾملؿ مظؿملؼملـػملقن مسؾّؽممل مثعملؿملالً مسػملك ماإلدالم مواٌلػملؼملني م ،مإغؾملؿ مؼرملقػقنم
اظقجفمايسملمملريمظدؼؽملؽملمملماإلدالعلماظلؼملحم.م م
وظقمأنمأسداءماإلدالممادؿؽملظملدوامطؾمرمملضمملتؾملؿموأخرجقامطؾمعمملميفم
جضملمملبؾملؿ مظؿملؽملمملظقا معـ ماإلدالم موأػػملف معممل مغمملظقا معضملرملمملر معممل مأحدثف مػقملالءم
اإلرػمملبؿملقنمعـمصدعميفمبؽملمملءمايسملمملرةماإلدالعؿملهملماظرادكهملم،موعمملمأحدثقهم
عـمترملقؼفموخدوشموطدوحميفموجؾملؾملمملماظؽملعمللماظزملممليف.م م
مممممممموال مذؽ مأن مػذه ماألحداث ماألخرية ماظيت مضربومل ماٌؼملػملغملهمل ماظضملربؿملهملم
اظلضملقدؼهمل م ،موخبمملصهمل مػذا ماظؿشملقر ماظؽملقسل ميف ماظضملؼملػملؿملمملت ماإلرػمملبؿملهمل ماظذيم
طرملظملوملمصؿملفمػذهماىؼملمملسمملتماٌمملرضهملمسـمبضملضماىقاغنملماًظملؿملهملمعـموجؾملؾملمملم
اظعملؾؿملحم،ممبقمملوظهملمضربمعؽملشملعملهملمعـمأذرفماظؾعملمملعموأرؾملرػمملميفماظضملمملٕمطػملفم
وػلمعؽملشملعملهملمايرمماظؽملؾقيماظرملرؼػم،ماظيتمهلمملمعغملمملغؿؾملمملموضدادؿؾملمملمورؾملمملرتؾملمملم
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يف مغظملقس ماٌلػملؼملني معبؿمل ّضملممل م ،محبؿملىمل مؼُضملد ماالسؿداء مسػملؿملؾملممل ماسؿداء مسػملكم
اٌلػملؼملني ميف معرملمملرق ماألرض موعطملمملربؾملممل م ،ممبممل مؼقملطد مأن مػذه ماىؼملمملسمملتم
اٌمملرضهمل مضد مصعملدت مطؾ مصقابؾملممل مواتزاغؾملممل موإغلمملغؿملؿؾملممل م ،مصػملؿ مؼَضملُدِ مهلممل مصغملر موالم
سعملؾموالمدؼـموالمخػملؼموالمإغلمملغؿملهملم،موإالمصفملؼـمذظؽماٌلػملؿماظذيمصبرؤم
حؿكمأنمؼظملغملرميفمذبردماٌلمملسمحبرممردقلمآم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م
ولجقار مروضؿف ماظرملرؼظملهمل م؟! مذظؽ ماٌغملمملن ماظذي مؼظملؿدؼف ماٌلػملؼملقن معبؿمل ّضملمملم
حبؿملمملتؾملؿموأرواحؾملؿموصػملذاتمأطؾمملدػؿم،موؼؾذظقنماظؽملظملسمواظؽملظملؿملسمظؿملؿؽمللؼملقام
سشملرمػقائفم،موظؿملؽملؾملػملقامعـمصؿملضمبرطمملتفمورغبمملتف.م م
مممممحعملًّمملمظعملدمبػملغماظلؿملؾماظزبكم،موومملوزماإلرػمملبؿملقنماٌدىم،مصكملعمملمأنمغغملقنم
أو مال مغغملقن م ،موآ ماظذي مال مإظف مإال مػق مإغؽملممل مألصقمملب مضسملؿملهمل مسمملدظهمل ميفم
اظدصمملع مسـ مدؼؽملؽملممل موأورمملغؽملممل موأسراضؽملممل موأعقاظؽملممل موأغظمللؽملممل م ،موإغؾملممل مإلحدىم
ايلؽملؿملنيمإعمملماظؽملزملرمواظعملسملمملءمسػملكمػذهماىؼملمملسمملتمواظضملؽملمملصرماظسملمملظهملماٌسملػملهملم
اٌمملرضهملماٌكربهملم،موإعمملمذؾملمملدة مغػملعملكمبؾملممل مآم(سزموجؾ)موسبـمسػملكمأعؾم
يفمسظملقهمودضملهملمصسملػملفمووادعمرغبؿفموعؽملفمسػملؿملؽملمملمبمملظعملؾقل.م م
م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
م

-43 -

حزب اإلخواُ الكذرة
مممممممممعؽملذمزعـمرقؼؾموأغمملمأسرفمرؾؿملضملهملماإلخقانماظدعقؼهملم،موتربؿملؿؾملؿماظلؿملؽهملم
سػملك ماظطملدر م ،مواظغملذب م ،مواظؿسملػملؿملؾ م ،موضػملهمل مايؿملمملء م ،مواظؽملظملضملؿملهمل م ،مواإلضزملمملء م،م
وادؿضملؾمملدماظغملؾريمعؽملؾملؿمظػملزملطملريم،مهوملمضالظهملماظلؼملعمواظشملمملسهملماظضملؼملؿملمملوؼـم،مععم
ربمملوالتمدائؾهملمالمتغملؾموالممتؾميفماذرتاءمأيمذلءموبفمليمٔـم،مألنم
جؾمأعقاهلؿمإمنمملمػلمأعقالمالمصمملحنملمهلمملم،معممللمعبعمبضملسملفمعـمخاللم
خداعماظضملمملعهملمهوملمعلؼملكمصضملؾماًريم،مظؿملؿكذوامعؽملفمششملمملءّ مظؾمملضلمأعقاهلؿم
اظعملذرة م ،ماظيت متفملتل معغملمملصفملة مظضملؼملمملظؿؾملؿ موخؿملمملغؿؾملؿ مألورمملغؾملؿ م ،موبؿملضملؾملؿ مهلممل م،م
ووضع مأؼدؼؾملؿ ميف مأؼدي مأسدائؾملممل م ،مصؾملل مٔـ مظؿدعري مأورمملغؾملؿ موتؽملظملؿملذم
زبشملشملمملتمعـمؼلؿكدعقغؾملؿمهلدعؾملمملم.م م
مممممممممظعملد مرأؼومل مبؽملظمللل مبضملض مردمملئؾ ماظؿؾملدؼد ماظعملذرة ماظيت مؼردػملقغؾملممل مإظبم
بضملض مرجمملل ماظرملررهمل م ،مؼؾملددون موؼذطرون معـ مطبمملرؾقغف مصؿملؾملممل ممبـ مدؾعملفم
عـمزعالئفماظذؼـماشؿمملظقػؿمشدرّاموخؿملمملغهملم،مومبمملمالمؼدعمذبمملالًمظػملرملؽممأغؾملؿم
اظظملمملسؾمايعملؿملعمللمهلذهماالشؿؿملمملالتم،موأغؾملؿمظؿمللقامأػؾمدؼـموالمإغلمملغؿملهملمسػملكم
اإلرالق م ،موأغؾملؿ مح ًعملممل مال مطبؿػملظملقن مأي ماخؿالف مسـ مداسش موأخقاتؾملممل معـم
اظؿؽملصملؿملؼملمملت ماإلرػمملبؿملهمل م ،مبؾمإغؾملؿمأخشملر ماظؽملمملس مسػملك ماظقرـ موظُقؼملؿف موأعؽملفم
وادؿعملرارهم،مؼفملطػملقنمرضملمملعؽملمملم،موؼػملؾلقنمظؾمملدؽملمملم،موؼطملؿمملظقنمخريةمأبؽملمملئؽملممل .م
مممممممظعملدمصمملر ماظؿلرت مسػملك مػقملالءماجملرعني مخؿملمملغهمل مطربى مال مضبؿؼملػملؾملممل مورينم
زبػملصم ،مألن مذرػؿ مصمملر معلؿشملريّا م ،موخشملرػؿ مأصؾح مداػ ّؼملممل مسػملك ماظدؼـم
واظقرـ مواإلغلمملغؿملهمل م،موإذامضؿمإظبمذظؽمعمملمغراهمعـمصظملمملضهملمبضملضمأسسملمملءم
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اىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملموبضملضماٌفملجقرؼـمعـماًمملئؽملنيماٌلؿكدعنيمعـمضؾؾم
بضملض مودمملئؾ ماإلسالم ماألجؽملؾؿملهمل ماظطملربؿملهمل مواىزؼرة ماظعملشملرؼهمل ماظيت متقجفم
مسقعؾملمملمضدمعزملرموطؿملمملنماألعهملماظضملربؿملهملمعـمخاللمربمملوالتماهلدمماظظملغملريم
اظدائؿ مواظؿقرؼض مسػملك ماظضملؽملػ موخبمملصهمل مضد ماىؿملش ماظقرين ماظزملػملنملم
ورجمملل ماظرملررهمل ماظؾقادؾ م ،معع ماظرملؼملمملتهمل ممبممل مضبدث مألي معزملري موخمملصهملم
ظؾضملض ماإلسالعؿملني ماظقرؽملؿملني مسؽملدعممل مؼلمملصرون ميف مرحالت مخمملرجؿملهمل مسػملكم
أؼديمسؽملمملصرماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملماٌدصقسنيم،موحؿكماظرملؼملمملتهملميفماظصملقاػرم
اظشملؾؿملضملؿملهملماظيتمهدثم،موطفملغؾملؿمبؾ مإغؾملؿمالمؼرؼدونمهلذا ماظقرـماظزملمملعدم
األبلمإالمضضمل ًظملمملموػقاغّمملم .م
ممممممممظعملدمػمملهلؿموأضيملمعسملمملجضملؾملؿمعمملمرأوهمعـمأعـموادؿعملرارم،موعمملمعـٓمآم
(سز موجؾ) مبف مسػملك معزملر موأػػملؾملممل مدقاء مبمملصؿؿمملح مضؽملمملة ماظلقؼس ميف موضوملم
ضؿملمملدل موشري معلؾقق ممبممل مؼرملؾف مايػملؿ مال ماظقاضع م ،مأم مبمملالطؿرملمملصمملت ماظغملربىم
يف مذبمملل ماظطملمملز م ،مأم مبؽملفمملح ماظلؿملمملدهمل ماًمملرجؿملهمل موخبمملصهمل مجقالت ماظلؿملدم
اظرئؿملسماظضملمملٌؿملهملم،مأممبضملقدةمعزملرمإظبمرؼمملدتؾملمملماظضملمملٌؿملهملموالمدؿملؼملممل مبضملدمػذام
اظؿزملقؼوملماظغملمملدحمظزملمملحلمسسملقؼؿؾملمملمشريماظدائؼملهملميفمذبػملسماألعـم،مويفم
تقازن مسالضمملتؾملممل ماظدوظؿملهمل م ،موخروجؾملممل مسـ مإرمملر ماظؿؾضملؿملهمل مإظب مادؿعملالل ماظعملرارم
اٌزملريم،مػمملهلؿمطؾمذظؽم،مورأوامأنماٌمملردماٌزملريماظضملصملؿملؿمضدمخرجم
عـمضؼملعملؼملفم،مصفـمجؽملقغؾملؿم،مصفملخذوامؼقجؾملقنمإظؿملفمدؾملمملعؾملؿماٌلؼملقعهملممدر٘ام
وسػملّؽملممل ميف مربمملوالت مصمملذػملهمل ميزملمملرماضؿزملمملديمظـ مؼؽملفح مبكملذن مآ متضملمملظبم،م
ألنمخزائـماظلؼملمملواتمواألرضمظؿمللوملمبفملؼدؼؾملؿمإمنمملمػلمبؿملدمعـمأعرهمإذام
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أرادمذؿملّؽمملمأنمؼعملقلمظفمطـمصؿملغملقنم،موػقماظعملمملئؾميفمطؿمملبفماظضملزؼزم{ َعمملمؼَظملْؿَحٔم
دؾَ مَظفُ معِـ مبَضملِدِهِم
اظ َّػملفُ مظِػمل ٖؽملمملسٔ معِـ مرٖحِ َؼملهملٍ مصَال معُؼملِلِؽَ مظَ َؾملممل موَ َعممل مؼُؼملِلِؽْ مصَال معُرِ ِ
وَػُقَماظْضملَزٔؼزُماظْقَغملِؿملؿُ}(صمملررم:م.)2م م
ممممممممسػملكمأغؽملمملمغقملطدمسػملكمسدةمأعقرم:مأوهلا وأخطزِا معـمؼضملؼملػملقنمبمملظقطمملظهملم
يلمملب ماإلخقان م ،موسػملك موجف مأدق مظزملمملحل معـ مؼلؿكدعؾملؿ موؼلؿكدمم
اإلخقان م ،متػملؽ مايرطمملت ماٌرملؾقػهمل مواظرملكزملؿملمملت ماٌػملقثهمل ماظيت متضملؼملؾم
يلمملبمأسداءماظقرـميفمسؼملمملظهملمزمملػرةموخؿملمملغهملمواضقهملم،متلؿظملزمأيمورينم
زبػملصمظقرؽملفم،مصعملدمصمملرمػقملالءماظضملؼملالءمعغملرملقصنيمظػملعملمملصلمواظداغلم ،مألنم
خؾـؾملؿ موظقملعؾملؿ ماظذي مطمملن معشملق ٘ؼممل موعلؿرتّا مضد مصمملر مزمملػرّا مجػملؿمل٘ممل مال مضبؿمملجم
إظب مصرادهملمالطؿرملمملصفم،مإذمإغؾملؿمٕمؼضملقدوامضمملدرؼـمسػملكمإخظملمملءمعممل متؽملشملقيم
سػملؿملؾملؿمغظملقدؾملؿمعـمذرموسؼملمملظهملموخؿملمملغهملمظقرؽملؾملؿم،مألغؾملؿمؼؿلمملبعملقنميفمخدعهملم
أدؿملمملدػؿ موعـ مؼلؿضملؾدوغؾملؿ ماظذؼـ مضمملضقا مبؾملؿ موبسملضملظملؾملؿ موبظملرملػملؾملؿ ميفم
إحداثماظظملقضكميفمورؽملؽملمملموعؽملشملعملؿؽملمملم،ممممملمجضملػملؾملؿمالمميػملغملقنمأسزملمملبؾملؿموالم
سعملقهلؿم،مصفملدػملؼملقػمملمٌـ مؼضملؾىملمبؾملمملموبؾملؿم،مصفملخذوا مؼؽملغملرملظملقنموؼؿلمملضشملقنم
واحدّامتػملقماآلخرم .م
ممممممممممموؼؽملؾطملل مرصد ماهلمملربني ماٌمملرضني معؽملؾملؿ مووضضملؾملؿ مسػملك مضقائؿ مترضنملم
اظقصقلم،مواظسملربمبؿملدمعـمحدؼدمسػملكمؼدمطؾمعـمضبمملولماظضملؾىملمبفملعـم
ػذاماظقرـميفماظداخؾمأؼمملمطمملنماغؿؼملمملؤهمأومتقجؾملفم،مأوماىؾملهملماظيتممتقظفم
أومتدصضملفمأومترسمملهم،مصفملعـماظقرـمصققمطؾماسؿؾمملرم .م
األوز الثاٌيم:مػقمضذملذملرورةمربذملذملمملصذملرةمسؽملذملمملصرماإلخذملقانماهلذملمملربهملمعـم م
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اظضملداظهملمووضضملؾملؿمسػملكمضقائؿماٌؼملؽملقسنيمعـماظلظملرمعـمجؾملهملم،موتلػملؿملؿمضقائؿم
أمسمملئؾملؿمظػملؾؽملقكم،مواظرملؾملرماظضملعملمملريم،مواظلفؾماٌدغلم،موعزملػملقهملماىقازاتم
عـمجؾملهملمأخرىم،محؿكمتفملخذماظضملداظهملمذبراػمملم،مألنمػقملالءماهلمملربنيمعـم
اظضملداظهملمػؿميفمععملدعهملمعـمضبرطقنمسؼملػملؿملمملتماظعملؿؾمواالشؿؿملممللمورصدمأصرادم
اىؿملش مواظرملررهمل مواظعملسملمملء مواإلسالم مواظرملكزملؿملمملت ماظقرؽملؿملهمل ماظضملمملعهمل م ،مأو معـم
ميقظقنمػذهماظضملؼملػملؿملمملتم،مأومؼلؿفملجرونمعـمؼعملقممبؾملمملم،محعملدّامسػملكماجملؿؼملعم
وسؼملالًمسػملكماغؾملؿملمملرهم،محؿكمالمؼظملػملؿقامعـماظضملداظهملماظيتمتؽملؿصملرػؿم .م
األوز الثالثم:مسدممتلػملؿملطماظسملقءمإسالعؿملمملمسػملكماظضملؽملمملصرمشريماظقرؽملؿملهملم
مبمملمؼربزمأصغملمملرػؿمعـمجؾملهملم،موؼػملؼملضملؾملؿمموػقمعمملمؼلضملقنمإظؿملفمعـمجؾملهملمأخرىم،م
إذ مإغؾملؿ محرؼزملقن مطؾ مايرص مسػملك مإردمملل مردمملئؾ مٌـ مؼلؿكدعقغؾملؿم
بفملغؾملؿمعقجقدونموهلؿمصقتمعلؼملقعميفمودمملئؾماإلسالمم،مظإلؼؾملمملممبفملنمهلؿم
تفملثريّاميفمترملغملؿملؾماظرأيماظضملمملمم .م
سػملكمأنماألعرمضبؿمملجمإظبمتسملمملصرمجؾملقدماظغملؿمملبمواٌـعملظملنيمواألدبمملءم
واإلسالعؿملنيمورجممللماإلبداعمواظظملـمظغملرملػمػقملالءماًقغهملماظضملؼملالءموتظملؽملؿملدم
أصغملمملرػؿ موبؿملمملن مػرملمملذؿؾملممل موزؼطملؾملممل موزؼظملؾملممل موضالهلممل موخشملرػممل مسػملك ماجملؿؼملعم
وأعؽملفماظعملقعلم.ممم م
م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ

م
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عيوُ اإلخواُ وجواصيضّي
مممممممممهمملول ماىؼملمملسهمل ماإلرػمملبؿملهمل مزرع مسؿملقغؾملممل موجقادؿمللؾملممل ميف معبؿملعم
عقملدلمملت ماظدوظهمل مووحداتؾملممل ماإلدارؼهمل مواٌظملزملػملؿملهمل م ،مويف معبؿملع ماٌزملمملحلم
واظعملشملمملسمملتمايؿملقؼهملم،مممـمعردوامعـمسؽملمملصرػمملمسػملكماظؽملظملمملقم،مسػملكمسبقمعمملم
صقره ماظعملرآن ماظغملرؼؿ معـ مأحقال ماٌؽملمملصعملني ماظذؼـ معردوا مسػملك ماظؽملظملمملق م،م
صعملمملل مدؾقمملغف ميف مدقرة ماظؿقبهمل م :م{وَعِ ٖؼملـِ محَقِظَغملُؿِ م ِعـَ ماْظفملَسِرَابِ معَُؽملمملصِعملُقنَم
قـُ مغَضملِػملَؼملُؾملُؿِ مدَؽملُضملَذِّبُؾملُؿِم
ػؾٔ ماظْؼملَدِؼَؽملهملِ معَرَدُوا مسَػملَك ماظؽملِّظملَمملقٔ مَظممل متَضملِػملَؼملُؾملُؿِ مغَ ِ
وَ ِعـِ مأَ ِ
عَرٖتَ ِؿملـٔمثُؿٖمؼُرَدٗونَمإٔظَكمسَذَابٍمسَصملِؿملؿٕ}.م م
ممممممموضدمحدثؽملمملماظعملرآنماظغملرؼؿمحدؼّـمملمعظملزملالًمسـمصظملمملتماٌؽملمملصعملنيم،مصعملممللم
دؾقمملغف{:وَ ِعـَماظ ٖؽملمملسٔم َعـِمؼَعملُقلُمآعَ ٖؽملمملمبِمملظ َّػملفِموَبِمملظْؿملَقِ ٔمماظْـملخِ ٔرموَ َعمملمػُؿِمبِؼملُقملِعِؽملِنيَم*م
كمملدِسُقنَ ماظ َّػملفَ موَاظَّذِؼـَ مآعَؽملُقا موَ َعممل مؼَكِدَسُقنَ مإَّٔظممل مأَغِظملُلَؾملُؿِ موَ َعممل مؼَرملِضملُرُونَ م* مصِلم
ؼُ َ
ضممل موَظَؾملُؿِ مسَذَابْ مأَظِؿملؿْ مبِ َؼملممل م َطمملغُقا مؼَغملْذِبُقنَ م*م
ضُػملُقبِؾملٔؿِ معَرَضْ مصَزَادَػُؿُ ماظ َّػملفُ معَرَ ّ
وَإٔذَا م ِضؿملؾَ مظَؾملُؿِ مَظممل متُظملْلِدُوا مصِل ماْظفملَرِضٔ مضَمملظُقا مإٔغٖ َؼملممل مغَقِـُ معُزملِػملِقُقنَ م* مأَظَممل مإٔغٖؾملُؿِم
غملـِ مَظممل مؼَرملِضملُرُونَ م* موَإٔذَا م ِضؿملؾَ مظَؾملُؿِ مآعِؽملُقا مطَ َؼملممل مآ َعـَ ماظ ٖؽملمملسُم
ػُؿُ ماظْؼملُظملْلِدُونَ موَظَ ِ
غملـِمَظمملمؼَضملِػملَؼملُقنَم*موَ ٔإذَام
ضَمملظُقامأَغُقملِ ِعـُمطَ َؼملمملمآعَـَماظلٗظملَ َؾملمملءُمأَظَمملمإٔغٖؾملُؿِمػُؿُماظلٗظملَ َؾملمملءُموَظَ ِ
ظَعملُقا ماظَّذِؼـَ مآعَؽملُقا مضَمملظُقا مآعَ ٖؽملممل موَإٔذَا مخَػملَقِا مإٔظَك مذََؿملمملرِؿملؽملِؾملٔؿِ مضَمملظُقا مإٔ ٖغممل معَضملَغملُؿِ مإٔغٖؼملَمملم
قـُمعُلِؿَؾملِزٔئُقنَم*ماظ َّػملفُمؼَلِؿَؾملِزٔئُمبِؾملٔؿِموَؼَؼملُدٗػُؿِمصِلمرُطملَِؿملمملغِؾملٔؿِمؼَضملِؼملَؾملُقنَم} .م
غَ ِ
مممموضممللمدؾقمملغف:م{وَ ِعـَ ماظ ٖؽملمملسٔ معَـ مؼُضملِفِؾُؽَ مضَقِ ُظفُ مصِل ماظْذملقََؿملمملةِ ماظدٗغَِؿملممل موَؼُرملِؾملٔدُم
زملمملمٔ م* موَ ٔإذَا متَقَظَّك مدَضملَك مصِل ماألَرِضٔم
آ مسَػملَك م َعممل مصِل مضَػملْ ِؾفِ موَػُقَ مأَظَدٗ ماظْذملكِ َ
ظِؿملُظملْلِدَمصِؿملِ َؾملمملموَؼُؾملِػملِؽَماظْذملقَذملرِثَموَاظؽملٖلِذملذملؾَموَآمالَم ُؼقِنملٗماظظملَلَذملذملمملدَمم*موَ ٔإذَامضِؿملذملؾَمظَذملفُم م
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ا ٖتؼٔمآمأَخَذَ ِتفُماظْضملِزٖةُم ِبمملإلٔثِؿٔمصَقَلِ ُؾفُمجَؾملَؽملٖؿُموَظَؾِؽِسَماظْذملؼملِ َؾملمملدُم} .م
موضمملل مدؾقمملغف م{:وَؼَقِػملِظملُقنَ مبِمملظ ّػملفِ مإٔغٖؾملُؿِ مظَؼملِؽملغملُؿِ موَ َعممل مػُؿ معِّؽملغملُؿِ موَظَذملغملِؽملٖؾملُؿِ مضَقِمْم
ضمَؼفملْعُرُونَم
ؼَظملْرَضُقنَ}،موضممللمدؾقمملغف:م{اظْؼملَُؽملمملصِعملُقنَموَاظْؼملَُؽملمملصِ َعملمملتُمبَضملِسملُؾملُؿمعِّـمبَضملِ ٕ
بِمملظْؼملُؽملغملَرٔ موَؼَؽملِؾملَقِنَ م َسـٔ ماظْؼملَضملِرُوفِ موَؼَعملْؾِسملُقنَ مأَؼِدِؼَؾملُؿِ مغَلُقاْ ماظ ّػملفَ مصَؽملَلِؿملَؾملُؿِ مإٔنٖم
اظْؼملَُؽملمملصِعملِنيَ مػُؿُ ماظْ َظملمملدِعملُقنَ}،موؼعملقلمدؾقمملغفم:م{ػُؿُماظَّذِؼـَمؼَعملُقظُقنَمالمتُؽملظملِعملُقام
سَػملَك معَـِ مسِؽملدَ مرَدُقلٔ ماظػملَّفِ محَؿٖك مؼَؽملظملَسملٗقا موَظِػملَّفِ مخَزَاِئـُ ماظلٖ َؼملمملوَاتِ موَاألرِضٔم
غملـٖماظْؼملَُؽملمملصِعملِنيَمالمؼَظملْعملَؾملُقنَ} .م
وَظَ ِ
وبنيمظؽملمملماظؽمليبم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مأػؿمصظملمملتؾملؿم،مصعملممللم:م( مآؼهملم
متـَ مخمملنَ) م،م
اٌؽملمملصؼٔ مثالثْم:مإٔذا محدٖث مطذَبم ،مؤإذا موسدَ مأَخػملػَم ،مؤإذا ماْؤ ِ
زملمملم،موَ َعـِم
وضممللم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م:م(مأَرِبَعْم َعـِمطـٖم ِصؿملفِمطَمملنَم ُعؽملمملصِ ًعملمملمخَمملظِ ّ
ق محَؿٓك مؼَدَسَ َؾملممل م :مإٔذام
طمملغَوملِ م ِصؿملفِ مخَزملِ َػملهملٌ معِؽملِ ُؾملـٖ مطمملغَوملِ م ِصؿملفِ مخَزملِ َػملهملٌ م ِعـَ ماظؽملِّظملممل ٔ
خمملصَؿَمصَفَرَم)م.م م
خمملنَم،موَإٔذامحَدٖثَمطَذَبَم،موَإٔذامسمملػَدَمشَدَرَم،موَإٔذام َ
اؤِتُ ِؼملـَم َ
صمملظطملمملؼهملمظدىمسؽملمملصرمػذهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملمتربرماظقدؿملػملهملم،مأيمودؿملػملهملم
طمملغوملم:مضؿالًمأومدبرؼّؾمملم،مأومتغملظملريّاموتظملفريّام،مأومطذّبمملمواصرتاءموبّـمملمظػملرملمملئضملمملتم،م
صعملدمغرملفملوامسػملكماظغملذبمواظؿعملؿملهملم،موػؿمأذؾفمعمملمؼغملقنمخبظملمملصؿملشماظصملالمماظيتم
ال مميغملـ مأن مهؿملممل ميف ماظؽملقر مأبدّا م ،مإمنممل مدؾؿملػملؾملؿ ماًؿملمملغهمل مواظضملؼملمملظهمل مواٌغملرم
واًداعم،موظغملـمذضملنمل معزملرمحبسملمملرتفماظضملرؼعملهملماظسملمملربهملميفمجذورموأسؼملمملقم
اظؿمملرؼخ مألطـر معـ مدؾضملهمل مآالف مسمملم مؼدرك معممل مطبشملط مظف مأسداؤغممل معـم
ادؿؾملدافمألعـماظقرـمواظضملؼملؾمسػملكمإدخمملظؽملمملميفمدائرةماظظملقضكمواظؿرملرذمم
علؿكدعني معبمملسهمل ماإلخقان ماإلرػمملبؿملهمل موطؿمملئؾؾملممل ماإلظغملرتوغؿملهمل ميف ماظظمللمملدم
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واإلصلمملد مواظؿكرؼنمل مواظؿدعري موبىمل ماظرملمملئضملمملت م ،مممممل مؼؿشملػملنمل معؽملممل معبؿملضملّمملم
اظؿملعملصملهمل ماظؿمملعهمل مهلذه ماٌكشملشملمملت ماًؾؿملـهمل ،مواظؿضملمملعؾ محبلؿ معع ماًقغهملم
واظضملؼملالءم،موضشملعمأيمؼدمهمملولمأنمتضملؾىملمبفملعـمػذاماظقرـموأعمملغفم،مأومأنم
تؽملممللمعـمثقابؿفماظقرؽملؿملهملم،مأومتضملؼملؾمسػملكمػدمممبؽملؿملمملغفم،مسػملكمأنمذظؽمطػملفم
إمنمملمضبؿمملجمإظبمتسملمملصرماىؾملقد مواظقسلماظرملدؼدممبمملمطبشملطموضبمملكمظقرؽملؽملمملم
وعؽملشملعملؿؽملممل معـ مأسدائؽملممل ماٌرتبزملني ميف ماًمملرج موسؼملالئؾملؿ معـ ماًقغهملم
واٌفملجقرؼـ مبمملظداخؾ م ،معع مإدراك مأن معبمملسهمل ماإلخقان ماإلرػمملبؿملهمل مػلم
رأسماألصضملكموعظملؿمملحمطؾمذرموايمملضؽملهملماظغملربىمظغملؾماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهمل،م
وأن ماظعملسملمملء مسػملؿملؾملممل مؼضملين مزظزظهمل مأرطمملن ماىؼملمملسمملت ماإلرػمملبؿملهمل مطمملصهمل م ،مععم
مسمملموعربعمملمعمملم
تفملطؿملدغمملمأنماظضملمملٕمظـمؼلؿشملؿملعماظعملسملمملءمسػملكماإلرػمملبمضسملمملءّمحممل ّ
ٕمؼعملضمسػملكماظؿؽملصملؿملؿماظدوظلمىؼملمملسهملماإلخقانماإلرػمملبؿملهمل .م
وعـ مٔهمل مصبنمل مسػملك معبؿملع معقملدلمملت ماظدوظهمل متقخل مايذر مواظظملرزم
اىؿملدمٌـمؼؿقظقن ماظضملؼملؾماظعملؿملمملديمبؾملمملموخبمملصهملماٌظملمملصؾمايلمملدهملمبغملؾم
عقملدلهملم،مععماظسملربمبؿملدمعـمحدؼدموبالمػقادةمأومترددمسػملكمؼدمطؾمعـم
تـؾوملمخؿملمملغؿفمظقرؽملفمأومٌقملدلؿفم،موسؼملمملظؿفمهلذهماىؼملمملسهملمواىؾملمملتماظيتم
متقهلممل م ،مأو متدسؼملؾملممل م ،مأو متلمملغدػممل م ،مأو متلؿكدعؾملممل مًدعمملت معشملمملعضملؾملمملم
وعزملممليؾملممل م ،موأجؽملداتؾملممل ميف متدعري مورؽملؽملممل م ،موتظملرؼؼ مطؿملمملن مأعؿؽملممل موعؽملشملعملؿؽملممل م،م
وهقؼػملؾملممل مإظب مطؿملمملغمملت مأو مدوؼالت مضضملؿملظملهمل مممزضهمل مال متؽملظملع مصدؼ ًعملممل موال متسملرم
سدو٘ا م ،موال ممتػملؽ معـ مأعر مغظمللؾملممل مذؿملّؽممل م ،مصؿزملري مسمملظهمل موتمملبضملهمل موأداة مرؿملضملهملممممممم
يفمأؼديمضقىماظرملرمواظصملالممواظسملاللم.م م
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رلاطز إيواء اإلخواُ
ال مؼؽملغملر مسمملضؾ مأو معؿمملبع معؽملزملػ مشري معؽملقمملز ماغؿؾملمملج معبمملسهمل ماإلخقانم
اإلرػمملبؿملهمل مظػملضملؽملػ مواظؿقرؼض مسػملك ماظعملؿؾ م ،موهمملظظملؾملممل معع مأطـر ماىؼملمملسمملتم
تشملر ًصمملميفماظضملمملٕم،مطؼملمملمالمؼلؿشملؿملعمأحدمأنمؼؽملغملرماسبدارػمملماألخالضلمإظبم
درجهملمالمميغملـماظؿضملمملؼشمعضملؾملمملمأوماظعملؾقلمبؾملمملم،مأومحؿكمعضملمملؼرملؿؾملمملم،مألغؾملمملميفم
سدواػممل مأذد مخشملرّا معـ ماإلؼدز مواظظملريودمملت ماظعملمملتػملهمل م ،موسػملك محد مضقلم
اظرملمملسر:م" مصكملنمخالئؼماظلظملؾملمملءمتضملدى"م،موأزـمأنمعـمضبؿسملؽملقنماإلخقانم
بفمليمظقنمعـمأظقانماالحؿسملمملنمميغملـمتزملؽملؿملظملؾملؿمسػملكماظؽملققماظؿمملظلم:م م
األوه م:متػملؽماظدولماظيتمهؿسملـماإلخقانم،مظؿلؿكدعؾملؿميفمخدعهملم
أػداصؾملممل موأشراضؾملممل م ،موهعملؿملؼ معشملمملعضملؾملممل ميف معؽملشملعملؿؽملممل ماظضملربؿملهمل م ،مواظضملؼملؾ مسػملكم
تظملغملؿملغملؾملمملموتظملؿؿملؿؾملمملمومتزؼعملؾملمملمظزملمملحلماظضملدوماظزملؾملؿملقغلماظذيمالمدبظملكمعشملمملعضملفم،م
واظذيمتؾفحمرئؿملسموزرائفمعلؿطملالماظقضعماظراػـميفمدقرؼمملمبكملسالنمأنم
اىقالنمدؿصملؾمإدرائؿملػملؿملهملمإظبماألبدم،موأحلؽملوملماًمملرجؿملهملماٌزملرؼهملمصؽمل ّضملمملم
سؽملدعممل مبمملدرت مسػملك ماظظملقر مبمملظردٓ مايمملدؿ مبفملن ماىقالن مدقرؼهمل مسربؿملهمل مععم
تفملطؿملدغمملمأغؾملمملمدؿضملقدمإظبمورؽملؾملمملماألممرممللماظزعـمأومضزملرمبكملذنمآمتضملمملظبم،م
وظؿملس ماألعر مضمملصرّا مسػملك ماظضملدو ماظزملؾملؿملقغل مإمنممل مؼؿفمملوزه مإظب معزملمملحل مطؾم
ضقى ماظرملر ماظشملمملعضملهمل ميف مغظملط معؽملشملعملؿؽملممل موخرياتؾملممل موععملدراتؾملممل ماالضؿزملمملدؼهملم
واظشملؾؿملضملؿملهملم.م م
والمذؽمأنمػذهماظعملقىمتؽملصملرمإظبماإلخقانمسػملكمأغؾملذملؿمذبذملذملردمأداةم،موععم
أغؾملمملمتدركمرؾؿملضملؿؾملؿماظطملذملمملدرةماٌمملطرةم،مإالمأنمهمملظذملذملػماٌزملمملظذملذملحمضذملدمصبؼملذملع م
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اظظملرضمملء مواٌؿؽملمملضسملني م ،معع مإدراك مػذه ماظعملقى ماظضملمملٌؿملهمل مأغؾملممل محؿك مإن مٕم
تزملؾ مإظب مععملمملصدػممل موعراعؿملؾملممل معـ مخالل مادؿكدام مسؽملمملصر مػذه ماىؼملمملسهملم
اإلرػمملبؿملهملماظسملمملظهملمصكملغؾملمملمدؿؽملفحمسػملكمأضؾمتعملدؼرميفمادؿكداعؾملؿميفمإثمملرةم
اظعملالضؾ مواظظملقضك مواإلربمملك ميف مبالدغممل موعؽملشملعملؿؽملممل م ،موأغؾملؿ مذبرد معبمملسهملم
أجرية مٌـ مؼدصع مهلممل مأو مؼلؿكدعؾملممل م ،موضد متصملـ مبضملض مػذه ماظعملقى مأغؾملمملم
تغمللنمل مإظب مجمملغنمل مذظؽمظقغممل معـ مادؿعملشملمملب ماىؼملمملسهمل مضد مؼعملؿملؾملممل مذرػممل موظقم
إظبمحني.م م
الصٍف الثاٌي :مػق متػملؽ ماظدول مأو ماظعملقى ماظيت مرمبممل مال مترؼد مأنم
تدخؾ ميف معقاجؾملهمل مصرضبهمل معع ماىؼملمملسهمل م ،مأو مهلممل محلمملبمملت مخمملرؽهمل ميفم
تقازغمملتؾملمملماظلؿملمملدؿملهملم،مأومبؾملمملمتؿملمملراتمعؿضملمملرظملهملمععماىؼملمملسهملم،مصؿُقػِؿمذبؿؼملضملمملتؾملمملم
بفملغؾملمملمتُلؾملؿميفمدصعماٌصملػملقعؿملهملماظغملمملذبهملمسـماىؼملمملسهملمأومأغؾملمملمتؿعمللمذرػمملم،م
أو مأن ماظقضومل مشري معؽملمملدنمل مٌقاجؾملؿؾملممل م ،ممبممل مؼسملظملل مسػملك ماىؼملمملسهمل مػمملظهمل مالم
تلؿقعملؾملممل موال مػل مسػملؿملؾملممل م ،مألغؾملممل معبمملسهمل مخلؿمللهمل مجؾمملغهمل م ،مال متظملل مبضملؾملد موالم
بقسد،مرؾضملؾملمملماظطملدرمواًؿملمملغهملمواظغملذب،مودؾؿملػملؾملمملماٌؿملغملمملصؿملػملؿملهملماظرػؿملؾهملماٌعملؿملؿهمل،م
صمملظطملمملؼهملمظدؼؾملمملمتربرمطؾماظقدمملئؾ.م م
رممل مدؿملمملد ٘ؿملمملم
ممممممموضد مأطدت ميف مأطـر معـ مععملمملل مأن ماىؼملمملسهمل مدعملشملومل مدعملق ً
واجؿؼملمملس ٘ؿملممل موأخالض ٘ؿملممل مذؾملد مبف ماظعملمملصل مواظداغل محؿك معـ مبضملض محػملظملمملئؾملمملم
سملمملم،موطبقنمبضملسملؾملمملمبضملسملمملم،م
وبضملضمسؽملمملصرػمملم،موصمملرتمطمملظؽملمملرمؼفملطؾمبضملسملؾملمملمبضمل ّ
يفمأدػملقبمالمؼػملؿملؼموالمميغملـمأنمؼػملؿملؼمبفملغمملسمطمملغقامضبلؾقنمأغظمللؾملؿمسػملكم م
اظدؼـم،مواظدؼـمعـمأصضملمملهلؿماظلمملضشملهملمبراءم.م م
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مممممموإذامطؽملمملمغقملطدمأنمدؼؽملؽملمملمدؼـماظرغبهملمصكملغؾملؿمدػملغملقامطؾمدؾؾماظضملؽملػم،م
وإذامطؽملمملمغقملطدمأنمدؼؽملؽملمملمدؼـماظؾؽملمملءمواظؿضملؼملريمصكملغؾملؿمؼؽملؿؾملفقنمدؾؾماإلصلمملدم
واظؿكرؼنمل م ،موإذا مطؽملممل مغرى ميف مععملدعهمل مسالعمملت ماإلميمملن ماظزملدق م ،مصكملنم
اظغملذب مضد مصمملر مهلؿ مرؾضملّممل موسالعهمل مومسهمل م ،موإذا مطؽملممل مغرى ماظقصمملء مبمملظضملؾملقدم
جزءّامالمؼؿفزأمعـمأخالقماإلدالممصكملنماظطملدرموخػملػماظضملؾملقدمواظقسقدمضدم
ميمملنَم
صمملرمهلؿمدفؿملهملم،موإذامطمملنمغؾؿملؽملمملم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مؼعملقلم:م(مَظممل مإٔ َ
ظِ َؼملـِ مَظممل مأَ َعمملَغهملَ مَظفُ م ،موََظممل مدِؼـَ مظِ َؼملـِ مَظممل مسَؾملِدَ مَظفُ) م،مصكملنمأصضملمملهلؿموتزملرصمملتؾملؿمتفملتلم
سػملكمسغملسمذظؽموغعملؿملسملف.م م
ممممممموهلؤالء وأولئك ٌؤكدم:م م
 -1أن مسؽملمملصر ماإلخقان مخشملر مداػؿ م ،مأؼؽملؼملممل محػملقا مال مؼفملتقن مخبري م ،موأنم
وصػمذيماظقجؾملنيمطفملمنمملمٕمؼغملـمإالمهلؿم،موإنمأخشملفملػؿمصػملـمصبدم
ذرّامعؽملؾملؿميفمذظؽم،مواظدظؿملؾمسػملكمذظؽمأنمهلؿمخشملمملبنيمزبؿػملظملنيم
وممله مأورمملغؾملؿ م ،ماألول مظضملؽملمملصرػؿ مبممليىمل مسػملك ماظضملؽملػ مواظؿكرؼنملم
واظظمللمملد مواإلصلمملد م ،مواآلخر معممل مؼلقضقغف مظػملضملمملٕ ماظطملربل مبفملغؾملؿ مضقؿملهملم
وظؿمللقامجالدؼـمدظملمملطلمدعمملءم،موعـمالمخريمظفميفمورؽملفمصػملـمؼغملقنم
صؿملفمأيمخريمٌـمدقاه.م
 -2أنمػذهماىؼملمملسهملمطكظملمملصؿملشماظصملالمم،متضملرملؼماظؿؽملصملؿملؿماظلريم،مواظضملؼملؾم
يف ماظغملؾملقف م ،موإذا مطمملغومل مال متقملعـ مبقرـ موال مبدوظهمل مورؽملؿملهمل مصكملغؾملمملم
طذظؽمالمهظملظمعبؿملالًموالمتؾعملل مسػملك معضملروفم،موأغؾملمملمدرؼضملهملماظؿعملػملنملم
طممليربمملءم،مودرسمملنمعمملمتعملسملؿماظؿملدماظيتممتؿدمهلمملمبمملًريم،موظـمؼؿقرعم
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عظمللدوػممل مسـ متقجؿملف مضربمملت مضمملدؿملهمل محؿك مظػملدول ماظيت متفملوؼؾملؿ مأوم
ؾم
تلمملغدػؿ م ،مأو متؿضملمملرػ معضملؾملؿ معؿك مصدرت مصؿمملوى معرذدؼؾملؿ مأو مضُ ِ
عسملػملػملقػؿمبذظؽم،موعؿكمطمملغوملمعزملػملقؿؾملؿميفمػذاماظؿعملػملنمل م،مصزملدؼؼم
اظؿملقممسدوماظطملدمعؿكمأبدىماسرتاضفمسػملؿملؾملؿمأومدبػملؿملفمسؽملؾملؿم،مثؿمإغؾملؿم
عؿك محػملقا مدارّا مأو مبػملدة ماجؿؾملدوا ميف مأخقغهمل مأطرب مضدر مممغملـ معـم
أبؽملمملئؾملممل مورجمملهلممل مواظضملؽملمملصر ماظيت مؼؿقضع مأن متغملقن مغمملصذة مصؿملؾملممل مؼق ّعممل معممل م،م
ذظؽ مأغؾملؿ مؼؽملؿؾملفقن معؽملؾمليمل ماالدؿضملؼملمملر ماظذي مربمملػؿ مسػملك مزرع مذؼقلم
وأتؾمملعموسؽملمملصرمهلؿميفمطؾمعغملمملنمضبػملقنمصؿملف.م
 -3وإذا مطؽملممل مغؿقدث مسـ مزبمملرر مإؼقائؾملؿ ميف ماًمملرج مصكملن ماظؿلرت مسػملكم
سؽملمملصرػؿ ماٌكربهمل ميف ماظداخؾ مجرميهمل مال متطملؿظملر م ،مواظؿلرت مسػملك معـم
دسقنمإظؿملفمعؽملؾملؿمخؿملمملغهملمظػملدؼـمواظقرـم.م
ؼؽملؿؾملفقنماظضملؽملػمعلػملغملًمملمأومؼَ ِ

وصبنملمسػملكمطؾمورينمشؿملقرمسػملكمورؽملفمأنمضبؿمملطميفمتضملمملعػملفموخبمملصهملميفم
تفملجريماٌلمملطـماٌظملروذهملموسبقػمملم،محؿكمالمؼلؾملؿمأحدمدونمأنمؼعملزملدميفم

إؼقاء ماظضملؽملمملصر ماإلرػمملبؿملهمل مأو ماهلمملربهمل معـ ماظضملداظهمل م ،موأال مميغملـ مظػملضملؽملمملصرم
اإلرػمملبؿملهمل معـ مػذه ماىؼملمملسهمل معـ مأي مسؼملؾ مضؿملمملدي ميف مأي معظملزملؾ معـم

عظملمملصؾماظدوظهملماظعملؿملمملدؼهملم،مألغؾملؿمأؼؽملؼملمملمحػملقامالمؼفملتقنمخبري م،مإذمإنمضػملقبؾملؿم
اظلقداءمضدماغشملقتمسػملكماظظمللمملدمواإلصلمملدموطرهماجملؿؼملعمواظرملضملقرمبمملظؿؼملؿملزم

سػملؿملف م ،مإذ مؼرتدخ ميف مأذػمملغؾملؿ مزػمل ّؼملممل موزورّا مأغؾملؿ معبمملسهمل مآ ماٌكؿمملرة م،م

وطؾ معـ مظؿملس معضملؾملؿ مصؾملق مسػملؿملؾملؿ مأو مخمملئـ م ،مممممل مؼلؿدسل مأضزملك مدرجمملتم

اظؿملعملصملهمل معـ مػذه ماىؼملمملسهمل ماإلرػمملبؿملهمل موسؽملمملصرػممل ماظرملرؼرة موحػملظملمملئؾملمملم

اٌطملرضني.مِ
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التغيع الضياصي واألخوٌة
وٌاقوظ اخلطز
ممممممصغملرة ماظؿرملؿملع ميف مأصؾ مغرملفملتؾملممل ماضرتغومل مبمملظضملزملؾؿملهمل مأو ماظؿضملزملنمل مظإلعمملمممم
سػمللمبـمأبلمرمملظنملم(رضلمآمسؽملف)مثؿمآلل مبؿملوملماظؽمليبم(صػملكمآمسػملؿملفم
ودػملؿ) معلؿطملػملهمل ماظضملمملرظملهمل ماظدؼؽملؿملهمل ماى ٓؿملمملذهمل ماىمملرصهمل ماٌظملضملؼملهمل محبنمل ماظؽمليبم
(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)موآلمبؿملؿفماظغملرامم،مشريمأنماألعرمسؽملدماظرملؿملضملهملمومملوزم
اظضملمملرظملهملماظدؼؽملؿملهملمإظبماظؿقزؿملػماظلؿملمملدلم،مواخؿُرضَوملمحرطهملماظؿرملؿملعمبؾضملضم
اظزغمملدضهمل موايمملضدؼـ مسػملك ماإلدالم مممـ مصعملدوا مسروذؾملؿ م ،موطمملغقا مؼصملؽملقنم
أنماسؿؽملمملقماظؿرملؿملعمععمعمملمصؿملفمعـماظؿعملؿملهملمميغملـمأنمؼزملؾمبؾملؿمإظبمأػداصؾملؿم
اظلؿملمملدؿملهمل م ،موػغملذا متضملؼملؾ ماآلن مإؼران مسػملك مبلط مغظملقذػممل ماظلؿملمملدل ميفم
اٌؽملشملعملهمل معـ مخالل متطملػملطملػملؾملممل ماٌذػيب مودسؼملؾملممل مبغملؾ مضقة مظػملؼملد ماظرملؿملضملل م،م
وتقزؿملظملؾملمملمظفمدؿملمملدؿملمملموعذػؾؿملمملموسلغملرؼمملم.م
مممممموضد مظعملل مػذا ماٌد ماظرملؿملضملل مدس ّؼملممل مطؾريّا معـ مأسداء ماإلدالم مواألعهملم
اظضملربؿملهمل ماظذؼـ مؼضملؼملػملقن مسػملك متظملؿؿملومل مطؿملمملغمملتؾملممل ماظعملقؼهمل م ،موزسزسهمل مأعؽملؾملمملم
وادؿعملرارػممل م ،موتعملقؼض موحدتؾملممل مومتمملدغملؾملممل م ،مظزملمملحل ماظضملدو ماظزملؾملؿملقغل معـم
جؾملهملم،مواالدؿؿملالءمسػملكمخرياتؾملمملموععملدراتؾملمملمواظؿقغملؿميفمعظملمملصػملؾملمملمعـمجؾملهملم
أخرىم.
مممممموضد موجدت مبضملض ماظدول ماظشملمملعضملهمل ميف مخريات ماألعهمل ماظضملربؿملهمل موغظملشملؾملمملم
وععملدراتؾملممل موثرواتؾملممل ماظشملؾؿملضملؿملهمل ميف مدسؿ ماٌد ماظرملؿملضملل مودؿملػملهمل مظزسزسهمل مأعـم
اجملؿؼملضملمملت ماظلؽملؿملهمل ماٌلؿعملرة م ،موضد مأطدغممل ميف مأحمملدؼىمل مطـرية مأنم
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اظضملؼملؾم سػملكمغرملرماظؿرملؿملعميفماجملؿؼملضملمملتماظلؽملؿملهملمؼضملدمخشملرّامطؾريّامسػملكمأعؽملؾملمملم
اظعملقعل موععملقعمملت ماظلػملؿ ماالجؿؼملمملسل مبؾملممل م ،مبؾ مإغف مؼؾملدد مأعؽملؾملممل ماظعملقعلم
واظلؿملمملدلمعضملمملم،مبزرعماظظملؿؽملهملمبنيمأبؽملمملئؾملمملموادؿظملزازمعرملمملسرمأػؾماظلؽملهملممبصملمملػرم
ٕ مؼغملـ مبقدضملؾملؿ متعملؾػملؾملممل مأو ماظؿلػملؿملؿ مبؾملممل م ،موخبمملصهمل مسؽملدعممل مؼؿضملػملؼ ماألعرم
بضملعملؿملدتؾملؿمواظشملضملـميفمصقمملبهملماظؽمليبم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)ماظغملرامموأعؾملمملتم
اٌقملعؽملنيماظشملمملػرات .
ممممممإذن مظعملد مخرج ماظؿرملؿملع مسـ معلمملره ماٌذػيب مإظب مهعملؿملؼ مأشراضم
وعشملمملعع مدؿملمملدؿملهمل م ،موادبذ معـ مدالح ماٌمملل مواظؿعملؿملهمل معدخ ًػملممل مطؾريّا مظؿقعملؿملؼم
األػداف ماظلؿملمملدؿملهمل ماظيت متلضملك مإظؿملؾملممل متػملؽ ماظدول ماظرملؿملضملؿملهمل مأو ماظداسؼملهملم
ظػملؿرملؿملعميفمدؾؿملؾمزسزسهملمادؿعملرارماألعهملماظضملربؿملهمل.
مممممموظغملـ ماٌظملمملجفملة ماظيت مٕ متغملـ معذػػملهمل مظػملضملعملالء موايغملؼملمملء مواٌظملغملرؼـم
واحملػملػملني مظغملؽملؾملممل مغزظومل مطمملظزملمملسعملهمل مسػملك مطـري معـ مسمملعهمل ماظؽملمملس مػل مأنم
عبمملسهمل ماإلخقان ماٌلػملؼملني متؽملؾمليمل معؽملؾمليمل ماظرملؿملضملهمل مغظمللف ميف ماظؿعملؿملهمل مألجؾم
هعملؿملؼ معشملمملعضملؾملؿ ماظلػملشملقؼهمل م ،موػق معممل مأطده موغؾف مإظؿملف مطـري معـ ماظغملؿمملبم
واٌظملغملرؼـمعـمأعـممللماألدؿمملذمثروتماًربمملويماظذيمؼعملقلم:مظػملؿعملؿملهملمضزملهملم
ععماإلخقانمعلؿؼملرةمعـمسؾملدماألدؿمملذماٌقملدسمحلـماظؾؽملمملمإظبموضؿؽملمملمػذا،م
ٕمؼؿكؾماإلخقان مسـمتعملؿملؿؾملؿمػذهميفمأي ميصملهمل معـماظػملقصملمملتم،مآعـم
حلـماظؾؽملمملمبؾملمملم،مواسؿربػمملمأصالمعـمأصقلماظضملؼملؾمايرطلمظػملفؼملمملسهملم،موتعملؿملهملم
اإلخقان مال مدبؿػملػ مسـ متعملؿملهمل ماظرملؿملضملهمل ميف مذلء م ،مصؾملؿ مؼضملدوغؾملممل مودؿملػملهمل معـم
ودمملئؾماظؿؼملغملنيم،مؼلػملغملقنمدؾؿملػملؾملذملذملمملموؼؿقدضملذملذملقنمصؿملؾملذملمملمحؿكمصذملمملرتمأصالمعـم م
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أصقهلؿم،متعملؿملهملماإلخقانمواظرملؿملضملهملمػلمػلمالمصرقمبؿملؽملؾملؼملممل.
مممممموظؿملس مذظؽ ميف معزملر موحدػممل م ،مبؾ مػل مجزء معـ متغملقؼؽملؾملؿ ماظظملغملري م،م
ؼعملقلماظدطؿقرمعبممللماظراذدم:ماظؿعملؿملهملميفماظرملرعمػلماظؿقظملظمواظؿقرزمعـم
ضرر معـ مػق مضمملدر مسػملك ماإلضرار مبكملزؾملمملر معقاصعملؿف ميف ماظصملمملػر م ،مصؾملل مآغؿملهملم
تزولمبزوالماظداصعمهلمملم،مأعمملماظؿعملؿملهملمسؽملدماإلخقانمواظرملؿملضملهملمصؾمللمضسملؿملهملمرئؿمللهملمم
واإلخقان ماٌلػملؼملقن ميف ماألردن مؼعملرون مسؼملػملؿمل٘ممل موظق مبمملظؾمملرـ ممبرملروسؿملهملم
اظضملؼملؾمبمملظؿعملؿملهملماظلؿملمملدؿملهملم .م
مممممموؼقملطدماألدؿمملذم/مربؼملدمجقادمعطملؽملؿملهملمأنماظؿعملؿملهملمارتؾشملوملمسؽملدماظراصسملهملم
بمملظغملذب مواظطملش مواظؽملظملمملق محؿك مصمملرت مسؽملدػؿ معـ مأصقل ماظدؼـ م ،مصالم
إميمملنمسؽملدػؿمٌـمالمتعملؿملهملمظفم،محؿكمضممللمابـمبمملؼقؼفم:ماسؿعملمملدغمملميفماظؿعملؿملهملم
أغؾملممل مواجؾهمل معـ مترطؾملممل ممبؽملزظهمل معـ مترك ماظزملالة م ،موؼذطر مبضملسملؾملؿ مأن متلضملهملم
أسرملمملرماظدؼـميفماظؿعملؿملهملم،موغعملؾمسـمابـمتؿملؼملؿملهملمأغفمضممللميفماظؿعملؿملهملم:مإغؾملمملمصظملهملم
اظراصسملهملم،مذضملمملرػؿماظذلم،مودثمملرػؿماظؽملظملمملقمواظؿعملؿملهملم،مورأسمعمملهلؿماظغملذبم
واألميمملن ماظظملمملجرة م ،موؼغملذبقن مسػملك مجضملظملر ماظزملمملدق م ،موضد مطرٓم مآ مأػؾم
اظؾؿملوملموٕمضبقجؾملؿمإظؿملؾملمملم،مصغملمملغقامأصدقماظؽملمملسموأسصملؼملؾملؿمإميمملغمملم،مصدؼؽملؾملؿم
اظؿعملقىمالماظؿعملؿملهمل .
مممممموضدمصرقمبضملضماظضملػملؼملمملءمواظغملؿمملبمبنيماظؿعملؿملهملماظرملرسؿملهملماظيتمػلمصرعمعـم
اظظملروعموتعملؿملهملماظرملؿملضملهملماظيتمػلمأصؾمعـماألصقلم،مصمملظؿعملؿملهملماظرملرسؿملهملمتغملقنم
ععماظغملظملمملرمالمععماٌقملعؽملنيمسؽملدماًقفمسػملكماظؽملظملسمأوماظضملرضم،موتغملقنم
يف معقارـ ماظسملضملػ مال معقارـ ماظعملقة م ،موػل مرخزملهمل مال مسزميهمل موتغملقنم
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بمملظػمللمملن مال مبمملألصضملمملل م ،موال مميغملـ مأن متغملقن مدفؿملهمل مظػملؼمللػملؿ ميف معبؿملعم
أحقاظف ،مصال مؼؽملؾطملل ماًػملط مبني مضرورات ماظرملرع موبني معممل مػق معـ مصضملؾم
اظزغمملدضهملمعـماظغملذبمواًداعمواظطملشمواظؽملظملمملقمبمملدؿماظؿعملؿملهمل.
مممممموالمذؽمأنماظؿرملؿملعمواألخقغهملمبفملػداصؾملمملماظلػملشملقؼهملمخشملرمداػؿمؼظملوملميفم
سسملد ماجملؿؼملع م ،مصؿملؽملؾطملل مسػملؿملؽملممل ماظؿؽملؾف مظؿػملؽ ماألخشملمملر ماظداػؼملهمل م ،مدقاءم
مبراضؾهملماألعقالماظيتمتدخؾماظؾالدمبزملقرةمشريمعرملروسهملم،مأمممبراضؾهملمإغظملمملقم
األعقال ماظشملمملئػملهمل ماظيت متلؿطملؾ محمملجهمل ماظظملعملراء مواظغملمملدحني م ،مأم مبغملرملػم
حعملمملئؼ متػملؽ ماىؼملمملسمملت ماظيت متؿكذ معـ ماظدؼـ مذضملمملرا مأو مششملمملء مظؿقعملؿملؼم
عزملمملحلمذكزملؿملهملمأومدػملشملقؼهملم،موػذامواجنملمورينمسػملكمعبؿملعماٌظملغملرؼـم
واٌـعملظملني مايرؼزملني مسػملك موحدة مومتمملدؽ مأورمملغؾملؿ ميف معقاجؾملهمل مأسداءم
أعؿؽملممل ماٌرتبزملني مبؾملممل ماظشملمملعضملني مظالدؿؿملالء مسػملك مععملدراتؾملممل ماظشملمملربني مإظبم
تعملقؼض مبؽملؿملمملغؾملممل م ،مممممل مؼلؿقجنمل مسػملك معبؿملع مأبؽملمملء ماظقرـ ماٌكػملزملنيم
اظؿزملديمهلؿمبغملؾمبلمملظهملموصالبهملم .م
م
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خطورة الكياٌات املواسية
سؼملد معقملدس ماىؼملمملسهمل ماإلرػمملبؿملهمل ماظيت مأرػملعملومل مسػملك مغظمللؾملممل معبمملسهملم
اإلخقان مإظب متفملدؿملس ماظغملؿملمملغمملت ماٌقازؼهمل مظغملؿملمملغمملت ماظدوظهمل مضزملد مضربم
اٌقملدلمملت ماظرمسؿملهمل مظػملدول موإحالل ماظغملؿملمملغمملت ماٌقازؼهمل ماظؿمملبضملهمل مظػملفؼملمملسهملم
ربػملؾملممل م ،مصفملدس ماظغملؿملمملن ماظدسقي مظػملفؼملمملسهمل ماإلرػمملبؿملهمل ميف مربمملوظهمل مإحالظفم
ربؾ ماألزػر ماظرملرؼػ موعقملدلمملتف ماظدسقؼهمل م ،مويف مدؾؿملؾ مذظؽ مسؼملدتم
اىؼملمملسهملمإظبمترملقؼفمصقرةمسػملؼملمملءماظدؼـمبمملٌقملدلمملتماظرمسؿملهملمعـماألزػرم
اظرملرؼػموسػملؼملمملئفم،موسػملؼملمملءموأئؼملهملماألوضمملفمواإلصؿمملءم،محؿكمطبػملقمهلؿماىقم
ظطمللؾمسعملقلماظؽملمملسموغرملرمأؼدظقجؿملمملتؾملؿموصػمللظملمملتؾملؿماٌدعرةم،مواظػملضملنملمسػملكم
سقارػ ماظضملمملعهمل مبفملغؾملؿ مغبمملة ماظدؼـ موغبمملة ماظرملرؼضملهمل م ،موأغؾملؿ مرسمملة متشملؾؿملعملؾملمملم
دونمدقاػؿم،مععمرعلماجملؿؼملضملمملتمبمملظظمللؼمواظغملظملرمأوماظؾطمللمأوماىمملػػملؿملهملم،م
علؿرملؾملدؼـمبصملقاػرمغزملقصمدونمأنمؼظملؾملؼملقامعضملؽملمملػمملمأومدؿملمملضؾملمملمأومععملزملدػمملم
أو معرعمملػممل م ،مظؿملفؽملدوا مبذظؽ مسؽملمملصر متؿؾضملؾملؿ مدؿملمملد ٘ؿملممل موتلؾملؿ ميف متعملقؼهملم
عبمملسؿؾملؿ موهعملؼ معشملمملعضملؾملممل م ،موأخذوا مؼؾـقن ميف ماظؽملمملس مأن ماظضملػملؼملمملءم
اظرمسؿملنيمالمؼؿعملقنمآموظؿمللقامربؾمثعملهملم،موأخذوامؼزجقنمبضملؽملمملصرػؿمشريم
اٌقملػػملهمل ميف ماظضملؼملؾ ماظدسقي م ،محؿك مرأؼؽملممل مبضملض مسؽملمملصر ماىؼملمملسهمل موبضملضم
حػملظملمملئؾملممل مؼزملظملقن ميف مدظملمملػهمل موغبؼ مأغظمللؾملؿ مبمملظضملػملؼملمملء ماظربمملغؿملني م ،موؼزملظملقنم
شريػؿمبضملػملؼملمملءماظدغؿملمملمأوماظلػملشملمملنمجؾملالموغب ًعملمملموعطملمملظشملهملمواصرتاءمسػملكمخػملؼم
آموسؾمملدهم .م
ممممممموإظبمجمملغنملماظغملؿملمملغمملتماظدسذملقؼهملماٌقازؼهملمسؼملدتماىؼملمملسذملهملمإظبمتغملقؼـم م
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طؿملمملن مسلغملري معلػملح مهومل معلؼملك ماىؽملمملح ماظضمللغملري مأو ماىؽملمملح ماًمملصم
ىؼملمملسهمل ماإلخقان ماٌلػملؼملني م ،مصػملؼملممل ماصؿسملح مأعرػؿ ممبممل مارتغملؾقه معـم
غبمملضمملت مواشؿؿملمملالت موتظملفريات موإصلمملد ميف ماألرض مأخذوا مؼُطملؿملِّرونم
دؿملمملدمملتؾملؿمبكملغرملمملءمطؿملمملغمملتمسلغملرؼهملمالمترتؾطمبمملدؿماىؼملمملسهملم،مطفؼملمملسهملممحلؿم
اإلرػمملبؿملهمل موشريػممل م ،مثؿ مأخذوا مؼؿقدضملقن ميف ماظغملؿملمملغمملت ماالجؿؼملمملسؿملهملم
واجملؿؼملضملؿملهملمواظؿضملػملؿملؼملؿملهملمصدخػملقاميفمذبممللمإغرملمملءماٌلؿرملظملؿملمملت،مواٌدارس،م
وتقدضملقا مشمملؼهمل ماظؿقدع ميف مربمملوظهمل ماخرتاق مبضملض ماىؼملضملؿملمملت مإضمملصهمل مإظبم
اظؿفؼملضملمملت مواظؿغملؿالت ماظلرؼهمل ماظيت متضملؼملؾ مسػملك معبع ماألعقال معـ ماظؽملمملسم
صؿذػنملمًدعهملمسؽملمملصرماىؼملمملسهملموتلػملؿملحماىؽملمملحماٌلػملحمهلمملم،ممممملمصبضملػملؽملمملم
سبذر ماٌكدوسني مبفملسؼملمملل مػذه ماىؼملمملسمملت مواظغملؿملمملغمملت ماإلرػمملبؿملهمل مبفملن معمملم
ؼدصضملقغفمهلمملمضدمؼرتدمرصمملصهملمشدرميفمصدورػؿمأومصدورمأبؽملمملئؾملؿمأومصدورم
اجملؿؼملع م ،مممممل مصبضملػملؽملممل مسبذر مطؾ ماظؿقذؼر معـ مخشملر ماظؿربع مظزملمملحل مػذهم
اىؼملمملسمملت ماظيت متضملد مخشملرّا مداػ ّؼملممل مسػملك مأعـ مودالعهمل ماظظملرد مواجملؿؼملعم
واظقرـم .م
مممممموأؤطدمأنموجقدمأيمدػملشملمملتمعقازؼهملميفمأيمدوظهملم،مأوموجقدمعبمملسمملتم
ضطملطمذاتمعزملمملحلمخمملصهملمبؾملمملم،مأؼمملمطمملنمذغملؾمػذهماظلػملشملمملتمواىؼملمملسمملتم،م
صكملنمذظؽمؼُرملغملؾمخشملرّامسػملكمبؽملؿملمملنماظدولمومتمملدؽمطؿملمملغؾملمملم،موخبمملصهملمتػملؽم
اظلػملشملمملتماظيتمتؿلرتمبضملؾمملءةماظدؼـموهمملولمأنمتلؿؼملدمضقتؾملمملموغظملقذػمملمعـم
خاللماٌؿمملجرةمبفم.م م
مممممممممواٌعملؿملذملمملسماظقحؿملذملدماظذيمتعملؿملسمبذملفمأيمدوظذملهملمأومذبؿؼملعمعدىموجقدم م
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دػملشملمملت معقازؼهمل مأو مسدم موجقدػممل م ،مػق معدى مضدرتؾملممل مسػملك مإغظملمملذ ماظعملمملغقنم
سػملكماىؼملؿملعموبالمأيمحلمملبمملتمأومادؿـؽملمملءاتموبالمتردٖدٍمأومتقجٗسٕم،موأالم
ؼُلؼملحمأليمعبمملسهملمأومذكصمبمملظؿؼملرتسمبفملتؾمملسفمظالظؿظملمملفمسػملكماظعملمملغقنمأوم
تضملشملؿملػملفمبمملظعملقةمسػملكمسبقمعمملمطمملنمضبدثمسمملمماألػؾمواظضملرملريماألدقدم،موأنم
ؼلػملؽماىؼملؿملعماظشملرقماظعملمملغقغؿملهملميفماظؿضملؾريمسـمعشملمملظؾؾملؿم،موأنمؼػملؿزعقاممبمملم
تعملؿسملؿملف ماظعملقاغني مواظػملقائح ماٌؽملصملؼملهمل ميف مطؾ مذبمملل معـ ماجملمملالت م،م
عقملطدؼـمأغؽملمملمالمنؿملزماالحؿؿملممللمسػملكماظعملمملغقنم،موأنمعؾدأماظطملمملؼهملمتربرماظقدؿملػملهملم
اظذي متؽملشملػملؼ معؽملف معبمملسمملت ماظؿشملرف مضد ماسبرف مبمملجملؿؼملع مسـ مجمملدةم
اظزملقابموػقىمبفمإظبمعزاظؼمخشملريةمطمملدتمتضملزملػمبفم،ممممملمصبضملػملؽملمملمسبذرم
وبعملقةمعـمربمملوالتمبضملضماظغملؿملمملغمملتماظضملقدةمإظبماظظملغملرماإلخقاغلماإلرػمملبلم
يفمربمملوالتمإغرملمملءمطؿملمملغمملتمعقازؼهملمظغملؿملمملغمملتماظدوظهملموػقمعمملممصبنملماظؿزملديم
زمملمسػملكمػؿملؾهملماظدوظهملماظقرؽملؿملهملموعزملػملقؿؾملمملماٌضملؿربة .م
ظفمبغملؾمضقةموحلؿمحظملممل ً
مممممممواًالصهملمأنمأيمطؿملمملنمؼرملضملرمبفملغفمصققماظعملمملغقنموصققماحملمملدؾهملموؼزملؾم
األعر مإظب ماظؿقلس مواظؿقجس معـ مربمملدؾؿف مؼُضملد مدػملشملهمل معقازؼهمل مترملغملؾم
شملممل مسػملك مدوظهمل ماظعملمملغقن موسػملك مإغظملمملذه م ،موأن متشملؾؿملؼ ماظضملداظهملم
خشملرّا مأو مضطمل ً
اظرملمملعػملهمل مسػملك ماىؼملؿملع موبال مأي مادؿـؽملمملءات مػق مايؾ ماألعـؾ مإلغظملمملذ مدوظهملم
اظعملمملغقن م ،موػذا مدؿملدغممل مردقل مآ م(صػملك مآ مسػملؿملف مودػملؿ) مؼعملقل م :م( مإمنمملم
أَػِػملَؽَ ماظَّذِؼـَ م ِعـِ مضَؾِػملِغملُؿِ مأَغٖؾملُؿِ م َطمملغُقا مإٔذَا مدَ َرقَ مصِؿملؾملٔؿُ ماظرملٖرٔؼػُ متَرَطُقهُ موَإٔذَام
دَ َرقَ مصِؿملؾملٔؿُ ماظسملٖضملِؿملػُ مأَ َضمملعُقا مسَػملَ ِؿملفِ ماظْقَدٖ موَإٔغِّل موَاظَّذِى مغَظملْلِك مبِؿملَدِهِ مظَقِ مأَنٖم
ػمملم)م(صقؿملحمعلػملؿ)م .م
َصمملرِ َؼملهملَمبِؽملِوملَمعُقَؼملٖدٍمدَرَضَوملِمظَعملَشملَضملِوملُمؼَدَ َ
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ممممممموػذا مدؿملدغممل مأبق مبغملر م(رضل مآ مسؽملف) مؼعملقل مسؽملد متقظؿملف ماًالصهمل م:ممممممممممم
" م َؼممل مأَؼٗ َؾملممل ماظ ٖؽملمملسُ مإٔغِّل مضَدِ موُظخملؿملوملُ مسَػملَؿملِغملُؿِ موَظَلِوملُ مبِكَؿملِ ٔرطُؿِ م ،م َصكملٔنِ مضَضملُظملْوملُم
دقُ مأَ َعمملَغهملٌ م ،موَاظْغملَذِبُ مخَِؿملمملَغهملٌ،م
صَعملَقِّعُقغِل م ،موَإٔنِ مأَحِلَؽملِوملُ م َصفملَسِؿملؽملُقغِل م ،ماظزملِّ ِ
ذمملءَماظ َّػملفُ،موَاظْعملَقٔيٗم
َعملفُم ٔإنِم َ
اظسملٖضملِؿملػُمصِؿملغملُؿُماظْعملَقٔيٗمسِؽملِدِيمحَؿٖكمأُزٔؼحَمسَػملَ ِؿملفِمح َّ
ذمملءَ ماظ َّػملفُ م ،مأَرِؿملضملُقغِل م َعمملم
قؼٖ م ٔإنِ م َ
صِؿملغملُؿُ ماظسملٖضملِؿملػُ مسِؽملِدِي محَؿٖك مآخُذَ معِ ِؽملفُ ماظْ َ
أَرَضملِوملُماظ َّػملفَموَرَدُقَظفُم،م َصكملٔذَامسَزملَؿملِوملُماظ َّػملفَموَرَدُقَظفُمصَ َػملمملمرَممل َسهملَمظِلمسَػملَؿملِغملُؿِم"م .م
صؾمملظضملداظهمل ماظرملمملعػملهمل موشري ماالغؿعملمملئؿملهمل موبكملغظملمملذ ماظعملمملغقن مسػملك ماىؼملؿملعم
وإسالءمدوظؿف م،مواحرتاممدؿملمملدةماظعملسملمملءم،مؼغملقنماألعـماظؽملظملللمواالدؿعملرارم
اجملؿؼملضمللم.
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رلاطز التديَ الغكمي والضياصي
ودور وكتب اإلفضاد
مممممممممالمذؽمأنمزمملػرةماظؿدؼـماظرملغملػمللموزمملػرةماظؿدؼـماظلؿملمملدلمتضملدانم
عـمأخشملرماظؿقدؼمملتماظيتمتقاجفماجملؿؼملضملمملتماظضملربؿملهملمواإلدالعؿملهملم،مدقاءم
عـ مػقملالء ماظذؼـ مؼرطزون مسػملك ماظرملغملؾ مواٌصملؾملر موظق مطمملن مسػملك محلمملبم
اظػملؾمملبمواىقػرم،موإسشملمملءماٌصملؾملرماظرملغملػمللماألوظقؼهملماٌشملػملعملهملم،محؿكمظقمٕم
ؼغملـ مصمملحنمل مػذا ماٌصملؾملر مسػملك ماٌلؿقى ماإلغلمملغل مواألخالضل ماظذيم
صبضملؾ معؽملف ماظعملدوة مواٌـؾ م ،مذظؽ مأن مصمملحنمل ماٌصملؾملر ماظرملغملػملل ماظذي مالم
ؼغملقنمدػملقطفمعؿل ًعملمملمععمتضملمملظؿملؿماإلدالممؼُضملدمأحدمأػؿمعضملمملٕماهلدممواظؿؽملظملريم،م
صكملذامطمملنماٌصملؾملرمعصملؾملرماٌؿدؼؽملنيمععمعمملمؼزملمملحؾفمعـمدقءماٌضملمملعالتم،مأوم
اظغملذبم،مأوماظطملدرم،مأوماًؿملمملغهملم،مأومأطؾمأعقالماظؽملمملسمبمملظؾمملرؾم،مصكملنماألعرم
ػؽملمملمجدمخشملريم،مبؾمإن مصمملحؾفمؼلػملؽميفمسدادماٌؽملمملصعملنيم،مؼعملقلمغؾؿملؽملمملم
(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م:م(مآَؼهملُماظْؼملَُؽملممل ِصؼٔمثَػملَمملثْم،مإٔذَامحَدٖثَمطَذَبَم،موَإٔذَاموَسَدَم
خمملنَ)م،موطذظؽمعـمضبزملرماظؿدؼـميفمبمملبماظضملؾمملداتم
أَخِػملَػَم،موَإٔذَاماؤِتُ ِؼملـَم َ
واالجؿؾملمملدمصؿملؾملمملمععمدقءماظظملؾملؿمظػملدؼـمواإلدرافميفماظؿغملظملريموغبؾماظلالحم
واًروجمسػملكماظؽملمملسمبفمطؼملمملمحدثمعـماًقارجماظذؼـمطمملغقامعـمأطـرم
اظؽملمملس مصالة موصؿملممل ّعممل موضؿملممل ّعممل مشري مأغؾملؿ مٕ مؼفملخذوا مأغظمللؾملؿ مبمملظضملػملؿ ماظرملرسلم
اظغملممليف ماظذي مضبفزػؿ مسـ ماظقظقغ ميف ماظدعمملء مصكرجقا مسػملك ماظؽملمملسم
بلؿملقصؾملؿ م ،موظق مرػملؾقا ماظضملػملؿ مأوالً مطؼملممل مضمملل ماإلعمملم ماظرملمملصضملل م(رغبف مآ)م
يفزػؿمسـمذظؽم .م
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الضموك الضوي :
مممممممممصمملإلدالم مدؼـ مرغبهمل مضؾؾ مطؾ مذلء م ،موطؾ معممل مؼؾضملدك مسـ ماظرغبهملم
ؼؾضملدكمسـماإلدالمم،مواظضملربةمبمملظلػملقكماظلقيمالممبفردماظعملقلم،موضدمضمملظقام:م
حممللمرجؾميفمأظػمخريمعـمطالممأظػمظرجؾم .م
مممممممممسػملكمأنماظضملؾمملداتمطػملؾملمملمالمتقملتكمٔرتؾملمملمإالمإذامػذٖبوملمدػملقكموأخالقم
صمملحؾؾملمملم،مصؼملـمٕمتؽملؾملفمصالتفمسـماظظملقرملمملءمواٌؽملغملرمصالمصالةمظفم،موعـمٕم
ؼؽملؾملفمصؿملمملعفمسـمضقلماظزورمصالمصؿملمملممظفم،مؼعملقلمغؾؿملؽملمملم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ):م
جهملٌ مصِل مأَنِ مؼَدَعَ مرَ َضملممل َعفُم
حممل َ
( م َعـِ مظَؿِ مؼَدَعِ مضَ ِقلَ ماظزٗورٔ موَاظْضملَ َؼملؾَ م ِبفِ مصَػملَؿملِسَ مظِ َّػملفِ م َ
وَذَرَاَبفُ م) م ،موال مؼعملؾؾ مآ م -مسز موجؾ -ميف ماظزطمملة مواظزملدضمملت مإال ماٌممللم
اظشملؿملنمل ماظشملمملػر م ،مؼعملقل مغؾؿملؽملممل م(صػملك مآ مسػملؿملف مودػملؿ) م :م( م ٔإنٖ ماظ َّػملفَ مرَؿملِّنملْ مالَم
ؼَعملَْؾؾُمإٔالَّمرَؿملِّّؾممل) .م
التديَ الضياصي  :م
ممممممموأخشملر معـ مػذا ماظؿدؼـ ماظرملغملػملل ماظؿدؼـ ماظلؿملمملدل موغضملين مبف مػذام
اظزملؽملػماظذيمؼؿكذماظدؼـمودؿملػملهملموعشملؿملهملمظػملقصقلمإظبماظلػملشملهملمعـمخاللم
ادؿطملاللماظضملقارػماظدؼؽملؿملهملموحنملماظؽملمملسموخبمملصهملماظضملمملعهملمظدؼؽملؾملؿم،موإؼؾملمملعؾملؿم
بفملنمػدصفمعـماظقصقلمإظبماظلػملشملهملمإمنمملمصعملطمػقمخدعهملمدؼـمآم -مسزم
وجؾ -مواظضملؼملؾمسػملكمغزملرتفمواظؿؼملغملنيمظفم،موععمأغؽملمملمالمسبغملؿمسػملكماظؽملقاؼمملم
والمغؿدخؾميفمأعرماظؽملؿملمملتمصؾمللمعمملمبنيماظضملؾدموخمملظعملفم،موطؾموغؿملؿفم،مصكملنم
اظؿفربهملماظيتمسرملؽملمملػمملمواظقاضعماظذيمجربؽملمملهمععمعبمملسهملماإلخقانماإلرػمملبؿملهملم
وعـمدارميفمصػملغملؾملمملمأومهمملظػمعضملؾملمملمعـماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملماألخرىم،مأطدم
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ظؽملممل مأعرؼـ م ،ماألعر ماألول م :مأن ماظعملسملؿملهمل مسؽملدػؿ مٕ متغملـ مضسملؿملهمل مدؼـ مسػملكم
اإلرالق مإمنممل مطمملغومل مضسملؿملهمل مصراع مسػملك ماظلػملشملهمل مبرملَرَهٍ موغَؾملَؿٕ مٕ مغضملرف مهلؼملمملم
عـؿملالم،موإضزملمملء مظمخرؼـميفمسؽملفؾملؿملهملموصػملػموشرورموتغملربموادؿضملالءم،ممبمملم
غظملرماظؽملمملسمعؽملؾملؿموعـمدػملقطؾملؿماظذيمصمملرمسؾؽّمملمطؾريّامسػملكماظدؼـم،موأصؾقؽملمملم
يفمحمملجهملمإظبمجؾملقدمطؾريةمحملقمػذهماظزملقرةماظلػملؾؿملهملماظيتمارتلؼملوملميفم
أذػمملنمطـريمعـماظؽملمملسمرابشملهملمبنيمدػملقكمػقملالءماألدسؿملمملءموبنيماظدؼـم.م م
م

التخالف وع الغيطاُ :م م
ماألعرماآلخرم:مأغؾملؿمأدمملءوامظدؼؽملؾملؿموذقػقاماظقجفماظؽملعمللميسملمملرتفماظراضؿملهملم
اظلؼملقهملم،موأثؾؿقامأغؾملؿمالمأػؾمدؼـموالمأػؾمطظملمملءةم،موإالمصؾملؾمعـماظدؼـم
أن مطبقن ماإلغلمملن مورؽملف موأن مؼغملرملػ مأدراره موؼؾؿملع موثمملئعملف موأن مؼغملقنم
دممل مسػملؿملف مظػملؼملرتبزملني مبف م ،موػؾ معـ ماظدؼـ ماظؿقرؼض مسػملك ماظضملؽملػم
جمملدق ّ
واظعملؿؾ مواظظمللمملد مواإلصلمملد موترملغملؿملؾ معممل مؼلؼملك مبمملظػملفمملن ماظؽملقسؿملهمل ماظيت متضملؿملىملم
يفماألرضمصلمملدّاميفمسؼملمملظهملموخؿملمملغهملمشريمعلؾقضهملم،مخؿملمملغهملمظػملقرـم،موسؼملمملظهملم
ألسدائف م؟ موضد مأطدت موعممل مزظومل مأؤطد مأن مػذه ماىؼملمملسهمل ماإلرػمملبؿملهمل ماظيتم
وزظملوملماظدؼـمًداعماظؽملمملسموهعملؿملؼمعـملربؾملمملماظلػملشملقؼهملمػلمسػملكمادؿضملدادم
ظػملؿقمملظػ محؿك معع ماظرملؿملشملمملن مظؿقعملؿملؼ مأػداصؾملممل موعشملمملعضملؾملممل ماظلػملشملقؼهمل مسػملكم
حلمملبمدؼؽملؾملمملمأومحلمملبمورؽملؾملمملمأومحلمملبمأعؿؾملممل.م م
الغػ والكذب واخلداع :
مممممممأضػ مإظب مذظؽ معممل مدرجومل مسػملؿملف مػذه ماىؼملمملسهمل ماإلرػمملبؿملهمل موسؽملمملصرػمملم
وضمملدتؾملمملمعـماظطملشمواظغملذبمواٌكمملدسهملمواٌكمملتػملهملم،محبؿملىملمصمملروامأضربمعمملم
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ؼغملقنمبؾمسنيمعمملمؼعملممللمسؽملفم:مإغفمذوماظقجؾملنيم،مشريمأغؾملؿمومملوزوامحدودم
ذظؽمبغملـريم،مصػملؿمؼضملدمهلؿموجؾملمملنمصقلنملم،مبؾمصمملرمهلؿمأظػموجفمووجفم،م
تؿػملقن موصؼ معممل متعملؿسملؿملف معزملػملقؿؾملممل م ،معلؿقػملهمل ماظغملذب مواًداع مواٌراوشهمل م،م
واألطـر مدقءّا مأغؾملؿ مؼضملدون مطؾ مػذه ماظرذائؾ ماظيت مال ممتومل مظألدؼمملن مأوم
األخالق مبزملػملهمل مدؼّؽملممل مؼؿضملؾدون مإظب مآ م(س ٓز موجؾٓ) مبف مرمملٌممل مأغف مضبعملؼم
عزملػملقهملماىؼملمملسهملميفمدؾؿملؾماظؿؼملغملنيماظلػملشملقيماظذيمتلضملكمإظؿملفم،موطػملؼملمملم
سػملومل مدرجهمل ماظضملسملق ميف ماىؼملمملسهمل مطػملؼملممل ماتلع مغشملمملق ماالدؿقالل مواظغملذبم
واًداعمواٌراوشهملمظدؼفم،مصغملؾريػؿميفماظؿؽملصملؿملؿمالمبدمأنمؼغملقنمطؾريػؿم
يفماظضملؼملؾمسػملكمهعملؿملؼمعزملػملقهملماىؼملمملسهملمبفمليمودؿملػملهملموطؾمودؿملػملهملم،مبؾمإغفم
المؼغملمملدمؼزملؾ مإظبمػذهماٌغملمملغهملمإالمبفملحدمأعرؼـم :ماظقراثهملم،مأو ماظقصقظؿملهملم
واٌزاؼدة ميف متؽملظملؿملذ معممل متؿشملػملؾف معزملػملقهمل ماىؼملمملسهمل م ،موإن مخمملظػ ماظرملرعم
وتشملػملنملمدظملؽماظدعمملءم،مأوماإلصلمملدمواظؿكرؼنمل.م م
ممممممممممصغملؾمحزبماغؾـؼمسـمعبمملسهملماإلخقانماإلرػمملبؿملهملموحػملظملمملئؾملمملمأزؾملرتم
اىؼملمملسهمل ماإلرػمملبؿملهمل مغظملض مأؼدؼؾملممل معؽملف موأضلؼملومل مبمملٓ معمملهلممل مإظؿملف موال مظف مإظؿملؾملمملم
عـ مدؾؿملؾ م ،مورمبممل مػمملعبؿف مواسؿربت مأسسملمملءه مخمملرجني مسػملك ماىؼملمملسهمل م،م
سمملضني مهلممل م ،موطـريّا معممل مدمملرسومل مإظب مصزملػملؾملؿ مأو مصزملؾ مبضملسملؾملؿ معـ ماىؼملمملسهملم
خدا ّسمملمومتقؼؾملّمملموإضالالًمظػملؼملفؿؼملعم .م
م

وكتب اإلفضاد :

مممممممممموػذا مطؾريػؿ موعرذدػؿ ماظلمملبؼ معؾملدي مسمملطػ مؼضملػملـ ميف مأحدم
أحمملدؼـف مضؾؾ موصمملتف م ،مومت مإسمملدة مإذاسؿف مسػملك مبضملض ماظعملؽملقات ماظضملؼملؿملػملهملم
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اٌفملجقرةمخاللماألؼمملمماٌمملضؿملهملم،مأغفمػقماظذيمصؽملعمحزبماظقدطم،موأغفم
مسممل ماإلصلمملد مواض ّضملممل مبكملغرملمملء مػذا مايزبم
طمملن معغملػمل ًظملممل معـ معغملؿنمل ماإلرذمملد ما ّ
ووضعمالئقؿفم،موأغفمعـمضمملممبكملغرملمملءمايزبمعـمخريةمذؾمملبماىؼملمملسهملميفم
غصملرهم،موظؿملسمبضملؿملدّامسـمذظؽمإغرملمملءمشريهمعـماألحزابماظيتمخرجوملمعـم
رحؿمػذهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملم،معـمبمملبمتقزؼعماألدوارم،مواىؼملمملسهملمطمملغوملم
تعمللؿمووؿؾملدميفمضلؼملؾملمملمعمملمهلمملمبؾملذامايزبمعـمصػملهملم .م
ممممممممموعـ مذظؽ مإغرملمملؤػؿ موتغملقؼؽملؾملؿ مىؼملمملسمملت معلػملقهمل م ،موغظملض مأؼدؼؾملؿم
زمملػر ٘ؼمملمعؽملؾملمملم،محؿملىملمذطرمبضملضماٌؽملِرملَعملّنيمسـماىؼملمملسهملمأغؾملمملمصغملرتمأظػمعرةم
وعرةموأسمملدتمحلمملبمملتؾملمملمبرملفملنماىؼملمملسمملتماظؿؽملصملؿملؼملؿملهملماٌلػملقهملماظيتمتؽملرملقملػمملم
ومتقهلممل موهؿسملؽملؾملممل م ،مصمملسرتصومل ماىؼملمملسهمل مبفملن معـ مأػؿ مأخشملمملئؾملممل ماظؿمملرطبؿملهملم
اظيت موضضملوملمصؿملؾملمملمػقمأغؾملمملمسؽملدعمملمطقغوملماظؿؽملصملؿملؿماظلريماًمملصم،ماىؽملمملحم
اٌلػملحمظػملفؼملمملسهملمربشملؿفمبمملمسؾملمملمصلؼملؿفماظؿؽملصملؿملؿماظلريمأوماىؽملمملحماًمملصم
ظإلخقانماٌلػملؼملني،مصؽملُلنملمإظؿملؾملمملمعمملمارتغملؾفماظؿؽملصملؿملؿمعـماشؿؿملمملالتموسؼملػملؿملمملتم
إرػمملبؿملهمل،مصعملمملظقام:مظعملدمتضملػملؼملؽملمملماظدرسم،مصفملخذوامؼُغملَقِّغقنماىؼملمملسمملتماٌلػملقهملم
وؼلؼملقغؾملممل مبفملمسمملء محرطؿملهمل مشري معرتؾشملهمل مبمملدؿ ماىؼملمملسهمل مطقرطهمل محلؿم
اإلرػمملبؿملهملم،محؿكمالمتؽمللنملمسؼملػملؿملمملتماالشؿؿملممللمواظعملؿؾمواظؿكرؼنملماظيتمتعملقمم
بؾملممل مػذه ماألجؽملقهمل ماٌلػملقهمل مظػملفؼملمملسهمل مإظؿملؾملممل م ،موتصملؾملر ماىؼملمملسهمل مسػملك مأغؾملمملم
اىؼملمملسهملماٌلمملٌهملماظراصسملهملمظإلرػمملبم،موػلمأطربمحمملضؽملؿملفموعؽملرملؽؿملفموداسؼملؿملفم
صؾمللماألبماظروحلمٌضملصملؿماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملماظيتماغؾـعملوملمعـمرغبؾملمملم،م
وسمملذومل ميف مطؽملظملؾملممل م ،موسؼملػملومل مسػملك مدسؼملؾملممل م ،محؿك متػملؽ ماىؼملمملسمملت مشريم
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اٌرتؾشملهملمتؽملصملؿملؼمل ٘ؿملمملمبمملإلخقانمصكملنماػؿؼملمملمماىؼملمملسهملمبؾملمملمادرتاتؿملفلمألعقرم،م
عؽملؾملمملم:موحدةماهلدفميفمإصرملممللماظدولموإضضملمملصؾملمملممبمملمؼلؾملؾمررؼؼماىؼملمملسهملم
إظبماظقصقلمظػمللػملشملهملمبؾملمملم،موعؽملؾملمملم:مادؿكداممػذهماىؼملمملسمملتماٌؿشملرصهملمسؽملدم
اظسملرورةمظزملممليؾملمملم،موعؽملؾملمملم:موؼملؿملؾموجفماىؼملمملسهملموتلقؼؼمأغؾملمملمميغملـمأنم
تغملقنماظؾدؼؾماظلػملؼمللمظغملؾمػذهماىؼملمملسمملتماألطـرمتشملر ًصمملم،مععمأغؾملمملماألذدم
خشملقرة مبني مطؾ ماظؿؽملصملؿملؼملمملت ماإلرػمملبؿملهمل م ،مطقغؾملممل ماألطـر مضدرة مسػملك ماظؽملظملمملقم
واًداع مواظؿػملقن مواخرتاق ماجملؿؼملضملمملت مواٌقملدلمملت م ،مممممل مؼؿشملػملنمل مطؾم
ايؿملشملهملموايذرمعـماظقجقهماٌؿضملددةمهلذهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملموأػداصؾملمملم
يفماخرتاقماٌقملدلمملتم،موتسملػملؿملؾماجملؿؼملضملمملتمعـمخاللماٌؿمملجرةمبدؼـم
آ مواٌزاؼدة مبف م ،موعـ مخالل معممل ممتػملؽ معـ مطؿمملئنمل مإظغملرتوغؿملهمل متلؿطملػملؾملمملمممم
يف مترملقؼف ماظرعقز ماظقرؽملؿملهمل م ،مواظؿعملػملؿملؾ معـ ماإلنمملزات ماظغملربى مواظؿرملغملؿملؽم
يفمطؾمذلءم .م
جمود الثعابنيم:
مممممممموالمؼلؿشملؿملعمأحدمأنمؼؽملغملرمذرمػذهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملم،مصؼملؾملؼملمملمحمملوظوملم
تطملؿملري مجػملقدػممل مصؾملل مأذؾف معممل مؼغملقن مبمملظـضملمملبني موايؿملمملت م ،مبؾ مإغؾملممل مصمملضوملم
اظـضملمملبني محني متطملري مجػملقدػممل م ،مصفملسسملمملؤػممل مصبؿملدون ماظؿػملقن مواًداع م،م
ميمملدققن ممممملدقهمل ماظـضملؾمملن م ،موميغملرون معغملر ماظـضملػملنمل م ،ميف مصطملمملر موػقان م،م
وغظملقس معرؼسملهمل م ،موبضملسملؾملؿ مضد مؼؿعملـ مذظؽ مظدرجهمل مؼزملضملنمل ممتؿملؿملزػممل م ،مبؾ مضدم
تصملؾملرػؿ ممسػملك مسغملس معممل مؼؾشملؽملقن معـ مايعملد مواظطملؾمسػملك ماجملؿؼملع موأػػملف م،م
وبضملض مػقملالء مال مميؿملزػؿ مإال مأصقمملب ماظعملػملقب ماظؾزملرية م ،مواظضملعملقل ماظقاسؿملهمل م،م
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واظظملغملر ماٌلؿؽملري م ،موبضملسملؾملؿ مضد مؼلؿضملزملك مطرملظملف محؿك مسػملك مػقملالء م ،مألغؾملؿم
عردوا مسػملك ماظؽملظملمملق محؿك مصمملر مهلؿ مرؾ ّضملممل مودفؿملهمل م ،مألن معـ مؼلؿقػملقن مدعمملءم
زبمملظظملؿملؾملؿموأعقاهلؿمالمميغملـمأنمؼضملدواماظغملذبمسؽملدػؿمحرا ّعمملموإنمتظملؽملؽملقامظفم
فمملم
يفمأظػمادؿموادؿم،موػقمعمملمتؽملؿؾملففمطؾماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملموصمملرمعؽملؾمل ّ
قممل مظػملفؼملمملسهمل ماألم ماٌضملروصهمل ملجؼملمملسهمل ماإلخقان م ،موال مدؿملؼملممل مسػملك معلؿقىم
واض ّ
اظعملؿملمملدات مواٌؽملصملرؼـ مواألسسملمملء ماظرمسؿملني موعـ مؼلري ميف مرطمملبؾملؿ مممـم
ؼضملرصقن مبمملٌقاظني ماظذؼـ مادؿشملمملسقا مخداسؾملؿ موشلؾ مسعملقهلؿ م،ممممملمؼؿشملػملنملم
عؽملممل معبؿمل ّضملممل مطرملػ معممل متؽملشملقي مسػملؿملف مػذه ماىؼملمملسهمل معـ مغظملمملق موذر م ،موبؿملمملنم
حعملؿملعملؿؾملمملماٌراوشهملم،مالمؼؽملكدعمبؾملمملماظضملمملعهملمواظدػؼملمملءم،موحؿكمالمتؿؼملغملـمعرةم
أخرىمعـموؽملؿملدمعـمؼؽملكدسقنممبؿمملجرتؾملمملماظغملمملذبهملمبدؼـمآمسزموجؾٓ.مم م
م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
م
م
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ِدً الزووس وسعشعة الثوابت
مممممممممممممػؽملمملكمعبمملسمملتمضمملظهملمأسؼملمملػمملمايعملدمودقادماظعملػملنملمواغضملدامماظؾزملريةم
سـمرؤؼهملماظؽملقرمأوماظعملدرةمسػملكماظضملؿملشمصؿملفم،مصػملؿمودمبد٘امعـماظضملؼملؾمسػملكم
إرظملمملئفم،موهقؼؾماظؾلؿملشملهمل مإظبمزالممداعسم،مذظؽمأنمػذهماىؼملمملسمملتم
إمنممل مػل مأذؾف معممل مؼغملقن مخبظملمملصؿملش ماظصملالم م ،مؼراوشؽ مأحدػؿ معراوشهملم
اظـضملػملنمل موميمملدقؽ ممممملدقهمل ماظـضملؾمملن م ،موؼػملدغ مظدغ مايؿملهمل ماظرضشملمملء م ،مالم
ؼلؿشملؿملعمأحدػؿمأنمؼقاجؾملؽمظسملضملػمحفؿفم،موضزملرمضمملعؿفم،موعمملمضبؼملػملفميفم
داخػملفمويفمأسؼملمملضفمعـمخزيموسمملرم،مإمنمملمؼفملتؿملؽمعـماًػملػمظؿملشملضملؽملؽمعـم
حؿملىمل مال مترملضملر م ،مسػملك مسبق معممل متعملقم مبف مػذه ماىؼملمملسمملت ماىؾمملغهمل ماًلؿمللهملم
اًمملئؽملهملماظضملؼملؿملػملهملمعـمادؿؾملدافمجؾمملنمظؾضملضمرجممللمضقاتؽملمملماٌلػملقهملماظؾقادؾم
وزعالئؾملؿ معـمرجمملل ماظرملررهمل ماظلمملػرؼـ معبؿمل ّضملممل مسػملك مأعـ ماظقرـ محدودهم
وربقسف م ،موادؿؾملداف محراس ماظضملداظهمل مواظضملػملؼملمملء مواٌـعملظملني مواٌظملغملرؼـم
واإلسالعؿملنيماظقرؽملؿملنيمسػملكمحدمدقاءم .م
مممممممممموإظب مجمملغنمل مػذا ماالدؿؾملداف ماىؾمملن مػؽملمملك مادؿؾملداف معـ مغقعم
جدؼدم،موػقمعمملمؼضملرفمحبروبماىؿملؾماظرابعم،معـمبىملموتروؼيملماظرملمملئضملمملتم،م
وترملقؼفماظرعقزم،مواظؿرملغملؿملؽميفماإلنمملزاتم،مواظضملؼملؾمسػملكمخػملؼماألزعمملتم،م
وصؼمخشملطمعدرودهملموممؽملؾملفهملموممقظهملموسػملكمذراءماظذعؿمضؾؾماٌلمملحمملتم
اإلظغملرتوغؿملهملمضمملئؼملهملم،محؿملىملمالموازعمعـمدؼـموالمخػملؼموالمورؽملؿملهملموالمإغلمملغؿملهمل .م
وٍِا جيب العىن عمى ذلوريَم :م
األوه :مربقرمهزملنيمذؾمملبؽملمملموذبؿؼملضملؽملمملمعـمأنمؼعملعمصرؼلهملممهلقملالءم،مصضملػملؿملؽملمملم م
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أن مغلمملبؼ ماظزعـ ميف مطرملػ مرؾؿملضملهمل مػذه ماىؼملمملسمملت موسؽملمملصرػممل موطؿمملئؾؾملمملم
اإلظغملرتوغؿملهمل محؿك مال مطبدع مبؾملؿ ماظرملؾمملب ماظؽملعملل م ،موأن مغغملرملػ معممل متؿلؿ مبفم
ػذهماىؼملمملسمملتمعـماحرتافماظغملذبمواالصرتاءمسػملكمآم(سزٓموجؾٓ)موسػملكم
اظؽملمملسم،موأنمغضملؼملؾمسػملكمإذمملسهملمضؿملؼملهملماظزملدقموضرورةماظؿقريمواظؿـؾوملمعـم
األخؾمملرم،مصػملؿملسمطؾمعمملمؼلؼملعمؼؽملعملؾمأومؼعملممللم،محؿملىملمؼعملقلمغؾؿملؽملمملم(صػملكمآم
سػملؿملف مودػملؿ) م :م( مطَظملَك مبِمملظْؼملَرِءِ مطَذِّبممل م ،مأَنِ مؼُقَدِّثَ مبِغملُؾِّ م َعممل مدَؼملِعَ) م ،موؼعملقلم
دؼْمبِؽملََؾفملٍمصَؿَؾَؿملٖؽملُقام
جمملءطُؿِم َصممل ِ
ايؼمدؾقمملغفموتضملمملظبم{:ؼَمملمأَؼٗ َؾملمملماظَّذِؼـَمآعَؽملُقامإٔنم َ
أَن متُزملِؿملؾُقا مضَ ِقعمملً مبِفَؾملَمملَظهملٍ مصَؿُزملِؾِقُقا مسَػملَك م َعممل مصَضملَػملْؿُؿِ مَغمملدِعِنيَ} ،موؼعملقل م(سزٓم
وجؾٓ)م:م{مإٔنٖماظَّذِؼـَمؼُقِؾٗقنَمأَنمتَرملِؿملعَماظْ َظملمملحِ َرملهملُمصِلماظَّذِؼـَمآعَؽملُقامظَؾملُؿِمسَذَابْم
أَظِؿملؿْ مصِل ماظدٗغَِؿملممل موَاْظـملخِرَةِ موَاظ َّػملفُ مؼَضملِػملَؿُ موَأَغؿُؿِ مال متَضملِػملَؼملُقنَ} ،مصضملػملك ماإلغلمملن مأنم
ؼؿقرى ماظزملدق م ،موؼؿفؽملنمل ماظغملذب م،مذظؽ مأن ماظغملذب مؼضملد مأػؿ مسالعمملتم
ؼمثَػملَمملثَم،م ٔإذَام
اظؽملظملمملقم،محؿملىملمؼعملقلمغؾؿملؽملمملم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ):م(مآؼهملماظْؼملَُؽملممل ِص ٔ
خمملنَ) م،موؼعملقلم(صػملكمآم
حَدٖثَمطَذَبَم،موَإٔذَاموَسَدَمأَخِػملَػَم،موَإٔذَامائِؿُ ِؼملـَم َ
سػملؿملفمودػملؿ)م:م(مأَرِبَعْم َعـِم ُطـٖمصِؿملفِم َطمملنَمعَُؽملمملصِعملًمملمخَمملظِزملّمملم،موَ َعـِم َطمملغَوملِمصِؿملفِمخَزملِػملَهملٌم
خمملنَم،موَ ٔإذَام
عِؽملِ ُؾملـٖم َطمملغَوملِم ِصؿملفِمخَزملِ َػملهملٌم ِعـَماظؽملِّظملَمملقٔمحَؿٖكمؼَدَسَ َؾملمملمإٔذَام،ماؤِتُ ِؼملـَم َ
خمملصَؿَمصَفَرَ م) م،موؼعملقلمغؾؿملؽملمملم:م( مإٔنٖم
حَدٖثَمطَذَبَم،موَإٔذَام َسمملػَدَمشَدَرَم،موَإٔذَام َ
جؾَمظَؿملَزملِدُقُم
دقَمؼَؾملِدِيمإٔظَكماظْؾِرِّموَإٔنٖماظْؾِرٖمؼَؾملِدِيمإٔظَكماظْفَ ٖؽملهملِم،موَ ٔإنٖماظرٖ ُ
اظزملِّ ِ
حَؿٖكمؼَغملُقنَمصِدِّؼعملًمملم،موَإٔنٖماظْغملَذِبَمؼَؾملِدِيمإٔظَكماظْظملُفُقرٔموَ ٔإنٖماظْظملُفُقرَمؼَؾملِدِيم
جؾَ مظَؿملَغملْذِبُ محَؿٖك مؼُغملْؿَنملَ مسِؽملِدَ ماظ َّػملفِ مطَذٖابّممل ) م ،موؼعملقلم
إٔظَك ماظؽملٖمملرٔ م ،موَإٔنٖ ماظرٖ ُ
ايؼمدؾقمملغفميفمطؿمملبفماظضملزؼزم:م{مؼَمملمأَؼٗ َؾملمملماظَّذِؼـَمآعَؽملُقاْماتٖعملُقاْماظ ّػملفَموَطُقغُقاْمعَعَم
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زملمملدِضِنيَ}،موؼعملقلم(سزٓ موجؾٓ)م:م{ مإٔنٖماظْؼملُلِػملِؼملِنيَموَاظْؼملُلِػملِ َؼملمملتِموَاظْؼملُقملِعِؽملِنيَم
اظ ٖ
زملمملبِرٔؼـَم
زملمملدِ َضمملتِ موَاظ ٖ
زملمملدِضِنيَ موَاظ ٖ
وَاظْؼملُقملِعِؽملَمملتِ موَاظْ َعملمملغِؿِنيَ موَاظْ َعملمملغَِؿمملتِ موَاظ ٖ
زملمملئِؼملِنيَم
كمملذِ َضملمملتِموَاظْؼملُؿَزملَدِّضِنيَموَاظْؼملُؿَزملَدِّ َضمملتِموَاظ ٖ
كمملذِضملِنيَموَاظْ َ
زملمملبِرَاتِموَاظْ َ
وَاظ ٖ
صملمملتِ موَاظذٖاطِرٔؼـَ ماظ َّػملفَ مطَـِريّام
قمملصِ َ
قمملصِصملِنيَ مصُرُوجَؾملُؿِ موَاظْ َ
زملمملئِؼملَمملتِ موَاظْ َ
وَاظ ٖ
وَاظذٖاطِرَاتِمأَسَدٖماظػملَّفُمظَؾملُؿمعٖطملِظملِرَةًموَأَجِرّامسَصملِؿملؼملّمملم}م .م
أوا احملور الثاٌي مصؾملق مربقر مايلؿ معع ماىؼملمملسهمل ماإلرػمملبؿملهمل موسؽملمملصرػمملم
اٌظمللدة ماٌكربهمل ماظعملمملتػملهمل مدقاء مأطمملن معممل ممتمملردف مضؿال محلؿمل٘ممل مبمملدؿؾملدافم
اآلعؽملنيمواظرعقزماظقرؽملؿملهملمعـمخاللمسؼملػملؿملمملتؾملمملماإلرػمملبؿملهملماظؿظملفريؼهملماظيتمالم
تؽملعملشملع م ،مأم مطمملن ماظعملؿؾ معضملؽملقّؼممل معـ مخالل مادؿؾملداف ماظرعقز مواظرملكزملؿملمملتم
اظقرؽملؿملهمل موبىمل ماظرملمملئضملمملت ماظيت مال متؽملعملشملع محقهلممل م ،مواظؿؾملقؼـ معـ مإنمملزاتؾملمملم
إلحؾمملرؾملممل م ،مواظضملؼملؾ مسػملك موضضملؾملممل معقضع ماظلكرؼهمل مواالدؿؾملزاء مظؿزملطملريػمملم
واظؿعملػملؿملؾ معـ مذفملغؾملممل موورئهمل ماظضملمملعهمل مسػملك ماظؽملؿملؾ معؽملؾملممل م ،مأم مطمملن مذظؽم
بمملظؿرملغملؿملؽميفمطؾماإلنمملزاتماهلمملعهملمواٌرملروسمملتماظغملربىمإلحؾمملطماظؽملمملسم
وإصمملبؿؾملؿمبمملظؿملفملسمواظالعؾمملالةم،مأومهرؼغملؾملؿمومملهماظؿؼملردمواظضملزملؿملمملنم،موظغملـم
ذضملنمل معزملر محبسملمملرتف ماظضملرؼعملهمل ماظسملمملربهمل ميف مجذور ماظؿمملرؼخ مألطـر معـ مدؾضملهملم
آالفمسمملممؼدركمعمملمطبشملطمظفماألسداءمعلؿكد ّعمملمعبمملسهملماإلخقانماإلرػمملبؿملهملم
وطؿمملئؾؾملمملماإلظغملرتوغؿملهملمععمعمملمؼُعملدممهلمملمعـمدسؿمعؽملعملشملعماظؽملصملريمعـمزبمملبراتم
اظدولماظيتمتؾملدفمإظبمإدعملمملطمعؽملشملعملؿؽملمملميفمبراثـماظظملقضكم،ممممملمؼؿشملػملنملم
عؽملممل معبؿمل ّضملممل ماظؿملعملصملهمل ماظؿمملعهمل مهلذه ماٌكشملشملمملت ماًؾؿملـهمل م ،مواظؿضملمملعؾ محبلؿ مععم
اًقغهملمواظضملؼملالءم،موضشملعمأيمؼدمهمملولمأنمتضملؾىملمبفملعـمػذاماظقرـموأعمملغفم
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أومأنمتؽملممللمعـمثقابؿفماظقرؽملؿملهملمأومتضملؼملؾمسػملكمػدمممبؽملؿملمملغفم،مسػملكمأنمذظؽم
طػملفمإمنمملمضبؿمملجمإظبمتسملمملصرماىؾملقدمووسلمذدؼدممبمملمطبشملطموضبمملكمظقرؽملؽملمملم
وعؽملشملعملؿؽملممل معـ مأسدائؽملممل ماٌرتبزملني ميف ماًمملرج موسؼملالئؾملؿ معـ ماًقغهملم
واٌفملجقرؼـ مبمملظداخؾ م ،معع مإدراك مأن معبمملسهمل ماإلخقان ماإلرػمملبؿملهمل مػلم
رأسماألصضملكموعظملؿمملحمطؾمذرموايمملضؽملهملماظغملربىمظغملؾماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهمل،م
وأنماظعملسملمملءمسػملؿملؾملمملمؼضملينمزظزظهملمأرطمملنماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملمطمملصهملم .م
م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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اإلرِاب وأصخاب العكد الٍفضية
كيف جيٍدوُ اإلرِابيني
إذا مطمملن مظغملؾ متؽملصملؿملؿ معؽملصملّروه موعلؿكدعقه م ،موعـ مميقظقغف م ،موعـم
طبشملشملقنمظفم،موؼضملؼملػملقنمسػملكمدسؼملفمأوماغؿرملمملرهم،مصكملنمايرطمملتمواىؼملمملسمملتم
واٌؽملصملؼملمملت ماإلرػمملبؿملهمل متػملعملك مجمملغؾممل مطؾريّا معـ ماظرسمملؼهمل مواظدرادمملتم
االجؿؼملمملسؿملهملمواظؽملظمللؿملهملمواإلسالعؿملهملمعـماظعملقىماظدوظؿملهملماٌلؿظملؿملدةمعـمتقزؿملظملؾملمملم
ًدعهملمعزملممليؾملمملم،مأومضربمأعـموادؿعملرارماظدولماظيتمترؼدمأنمتلؿملشملرمسػملكم
ععملدراتؾملمملم،مأومأنمدبسملضملؾملمملمىربوتؾملمملم.ممم
ويف مربمملوظهمل مظرصد مزمملػرة مشلؿملؾ ماٌخ ماظيت مؼعملقم مبؾملممل ماإلرػمملبؿملقنم
ظسملقمملؼمملػؿ م ،مويف مررائؼ موؽملؿملدػؿ مإلرػمملبؿملني مجدد م ،مويف ماظضملؼملؾ مسػملكم
ضرب مذؾغملهمل مربغملؼملهمل محقهلؿ م ،ممبممل مصبضملؾ معـ ماظزملضملقبهمل ممبغملمملن مسػملك مأيم
عؽملؾملؿماًروجممأوماإلصالتمعـمبراثؽملؾملمملم.م م
مممصؼملـمسقاعؾماالصشملؿملمملد:ماظرتطؿملزمسػملكماٌؾملؼملرملنيماجؿؼملمملسّؿملمملمواحملشملؼملنيم
غظمللّؿملمملم،مصؿملفملتقنمإظبمذمملبمؼؽملصملرمزعالؤهمإظؿملفمغصملرةماغؿعملمملصمواحؿعملمملرم،مظقضمملسهملٍم
يفمغلؾفم،مأومرضملـٕ ميفمأدرتفم،مأومتمملرؼخمأدقدمهلمملم،مصؿملفضملػملقامعؽملفمعلؽقالًمممم
أو معؽملل ًعملممل مأو مزسؿمل ّؼملممل مأو مأعريّا مأو مضمملئدّا مجملؼملقسهمل معلػملقهمل م ،مصؿملقدثقن مظدؼفم
اعؿالًءمغظمللّؿملمملمودد٘امظضملعملدةماظؽملعملصماظيتمظدؼفم،موضدمؼغملقنمػذاماالصشملؿملمملدمإثرم
تضملرضفمأومتضملرضمأحدمواظدؼفمأومأضمملربفمٌضملرٓةمأومعذٓظَهملمأومعؾملمملغهملم.م م
وميغملـ مأن مغؿفؽملنمل مػذا موأن منؽملنمل مذؾمملبؽملممل مإؼممله مظق مأغؽملممل مرؾعملؽملممل معؽملؾمليملم
اإلدالم مبمملحرتام مإغلمملغؿملهمل ماإلغلمملن موآدعؿملؿف م ،محؿملىمل مؼعملقل مايؼ مدؾقمملغفم
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وتضملمملظبَ { :ؼممل مأَؼُٓ َؾملممل ماظ ٓؽملَمملسُ مإٔ ٓغَممل مخَػملَعملَْؽملمملطُؿ معِٓـ مذَطَرٕ موَأُغـَك موَجَضملَػملَْؽملمملطُؿِ مذُضملُقبمملًم
وَضََؾمملِئؾَ مظِؿَضملَمملرَصُقا مإٔنَٓ مأَطْرَعَغملُؿِ مسِؽملدَ ماظ ٓػملَفِ مأَتِ َعملمملطُؿِ} ،موؼعملقل مدؾقمملغف {:مَؼممل مأَؼُٓؾملَمملم
اظَٓذِؼـَمآعَؽملُقامالمؼَلِكَرِمضَقمْمعِٓـمضَقِمٕمسَلَكمأَنمؼَغملُقغُقامخَؿملِراًمعِٓؽملِؾملُؿِموَالمغِ َلمملءم
غملـَٓمخَؿملِراًمعِٓؽملِ ُؾملـَٓ}،موؼعملقلمغؾؿملؽملمملم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م:م
عِٓـمغِٓ َلمملءمسَلَكمأَنمؼَ ُ
( مإنمآمسزٓموجؾٓمالمؼؽملصملرمإظبمصقرطؿموالمإظبمأظقاغغملؿموظغملـمؼؽملصملرمإظبم
ضػملقبغملؿ) م(عؿظملؼمسػملؿملف)م،موؼعملقلم(سػملؿملفماظزملالةمواظلالم)ميفمخشملؾؿفماىمملعضملهملم
يفمحفهملماظقداعم:م(مأؼؾملمملماظؽملمملسمإنمربغملؿمواحدم،موإنمأبمملطؿمواحدم،مطػملغملؿم
آلدمموآدممعـمترابم،مالمصسملؾمألسفؼمللمسػملكمسربلمإالمبمملظؿعملقى)م(علػملؿ) .م
وطمملنمدؿملدغمملمسؼملرمبـماًشملمملب (رضلمآمسؽملف)مؼعملقلم:مأبقمبغملرمدؿملدغمملم،م
وأسؿؼمدؿملدغمملم،مؼضملينمبالالم(رضلمآمسؽملف)،موطمملنمؼعملقل:موآمظؽـمجمملءتم
األسمملجؿ مبمملألسؼملمملل موجؽؽملمملمبدون مسؼملؾ مهلؿ مأوظب ممبقؼملد م(صػملك مآ مسػملؿملفم
ودػملؿم)معؽملمملمؼقمماظعملؿملمملعهملم .م
وؼعملقلماإلعمملممسػمللمبـمابلمرمملظنملم (رضلمآمسؽملف)م :م
اظؽملذملذملمملسمعـمجؾملذملذملهملماآلبمملءمأطظملذملذملمملء م
أبذملذملذملقػؿمآدممواألممحذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملقاء م
صكملنمؼغملـمهلؿمعـمأصػملؾملؿمذذملرف م
ؼظملذملذملمملخذملذملرونمبفمصمملظشملذملذملنيمواٌذملذملذملمملء م
مممإذامرؾعملؽملمملمذظؽموحؽملقغمملمسػملكمػقملالءم،موٕمغفملخذمأحدّاملجرؼرةمشريهمأوم
لجرممارتغملؾفمدقاهم،مودمملدمبؿملؽملؽملمملماظرتاحؿمواحرتاممآدعؿملهملماإلغلمملنموإغلمملغؿملؿف،م
ألشػملعملؽملمملمبمملّبمملمطؾريّامميغملـمأنمؼؽملظملذمعؽملفماإلرػمملبؿملقنمإظبمضقمملؼمملػؿ .م
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مػؽملمملك مصؽهمل مأخرى مؼلؾملؾ ماصشملؿملمملدػممل معـ مضِؾَؾ ماإلرػمملبؿملني مػل مصؽهملم
احملروعنيمواٌؾملؼملرملنيموخمملصهملماىؾملػملهملمواظظملمملذػملنيموشريماٌؿضملػملؼملنيمعؽملؾملؿم،م
ؼَؽملظملْذون مإظؿملؾملؿ ميف ميصملمملت محرعمملغؾملؿ مأو مؼفملدؾملؿ مأو مإحؾمملرؾملؿ م ،موغؿؿملفهملم
ظػملؿققؼالت ماظسملكؼملهمل ماظيت متؿػملعملمملػممل ماٌؽملصملؼملمملت ماإلرػمملبؿملهمل مصكملغؾملممل متطملدق مسػملكم
ػقملالء ممبممل مؼرملؾع محرعمملغؾملؿ م ،موصبضملػملؾملؿ مؼػملؾملـقن مخػملػ مػقملالء ماٌكمملدسنيم
اظذي مؼؽملظملذون مإظؿملؾملؿ معـ مبمملب مأغؾملؿ مردؾ ماظضملداظهمل موغبػملهمل ماظدؼـ ماظذؼـم
ؼلضملقنمإظبمإحعملمملقمايؼمواظضملدلموتشملؾؿملؼمذرعمآماظذي مؼغملظملؾمهلقملالءم
اٌشملققغنيمحعملقضؾملؿم،ميفمطػملؼملمملتمحؼمؼرؼدونمبؾملمملمبمملرؾم،مصعملدمضممللمغؾؿملؽملمملم
(صػملك مآ مسػملؿملف مودػملؿ) م:م( مدؿملكرج مسػملؿملغملؿميف مآخر ماظزعمملن مأغمملس محدثمملءم
األدؽملمملن مدظملؾملمملء ماألحالم مؼعملقظقن معـ مضقل مخري ماظربؼهمل م ،مؼعملرأون ماظعملرآن مالم
صبمملوز محؽملمملجرػؿ  ،مميرضقن معـ ماظدؼـ مطؼملممل مميرق ماظلؾملؿ معـ ماظرعؿملهمل)م
(صقؿملحماظؾكمملري) .م
موددٓمػذاماظؾمملبمؼغملقنمبفملعرؼـم،مأحدػؼملمملم:مإسشملمملءمأوظقؼهملمضزملقىميفم
اظؿؽملؼملؿملهمل مظػملؼملؽملمملرؼ ماظرملضملؾؿملهمل مواظضملرملقائؿملهمل مواظشملؾعملمملت ماظغملمملدحهمل مواٌؾملؼملرملهملم
واحملروعهملمواظعملرىمواظؽملفقعمواظغملظملقرمواظضملزبمواألحؿملمملءماألطـرمصعملرّامواألذدم
احؿؿملمملجممل م ،مواآلخر :مػق مادؿؽملؾملمملض مػؼملؿ ماىؼملضملؿملمملت ماظقرؽملؿملهمل موعؽملصملؼملمملتم
اجملؿؼملع ماٌدغل موأػؾ ماظظملسملؾ معـ مأبؽملمملء ماجملؿؼملع مظػملقصمملء محبؼ مػقملالءم
عـمزطمملتؾملؿمومصدضمملتؾملؿم،معقملطدؼـمأنمطظملمملؼهملمػقملالءماحملؿمملجنيمبكملرضملمملممطؾم
جمملئعمعؽملؾملؿم،موطلمملءمطؾمسمملرم،موعداواةمطؾمعرؼضم،موتظملرؼيملمطروبؾملؿم،معـم
صروض ماظغملظملمملؼمملت ماظيت مصبنمل مأن مغؿسملمملعـ موغؿضملمملون معبؿملضملّممل ميف مضسملمملئؾملممل م،م
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زممل مسػملك مأعؽملؽملممل ماظعملقعل مواظقرين مثمملغؿملممل م،م
عرضمملة مٓ م(سزٓ موجؾٓ) مأوالً م ،موحظملممل ً
عقملطدؼـمأؼسملمملمأنمعمملمسؽملدغمملمؼؽملظملذموعمملمسؽملدمآمبمملقم،مؼعملقلمايؼمدؾقمملغفم
ػممل مأَغؿُؿِمػَقملُالءمتُدِسَقِنَمظِؿُؽملظملِعملُقامصِلمدَ ِؾؿملؾٔماظ ٓػملَفِمصَؼملِؽملغملُؿمعَٓـمؼَؾِكَؾُم
وتضملمملظبَ {:
كؾُ مسَـ مغَٓظملْ ِلفِ موَاظ ٓػملَفُ ماظْطملَ ِؽمللُٓ موَأَغؿُؿُ ماظْظملُعملَرَاء موَإٔن متَؿَقَظَٓقِام
كؾِ م َصكملٔغَٓ َؼملممل مؼَؾِ َ
وَعَـ مؼَؾِ َ
دلِمضَ ِقعمملًمشَؿملِرَطُؿِمثُؿَٓمالمؼَغملُقغُقامأَعِـَمملظَغملُؿِ}،موؼعملقلمغؾؿملؽملمملم(صػملكمآمسػملؿملفم
ؼَلِؿَؾِ ِ
ودػملؿ)م:م(عمملمعـمؼقممإالموؼؽملمملديمعػملغملمملن ؼعملقلمأحدػؼملمملم:ماظػملؾملؿمأسطمعؽملظمل ًعملمملم
خػملظملمملموؼعملقلماآلخر:ماظػملؾملؿمأسطممملغملمملمتػملظملممل)م .م
مصؽملقـميفمدظملؿملؽملهملمواحدةمإعمملمأنمتؽملفقمبؽملمملمعبؿملضملمملمأومتطملرقمبؽملمملمعبؿملضملمملم،م
ؿ مسَػملَك محُدُودِ ماظ َّػملفِ موَاظْقَاضِعٔم
ؼعملقلمغؾؿملؽملمملم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م:م(عََـؾُ ماظْ َعملمملئِ ٔ
ػممل موَبَضملِسملُؾملُؿِم
صِؿمل َؾملممل مطَؼملََـؾٔ مضَقِمٕ مادِؿَؾملَؼملُقا مسَػملَك مدَظملِؿملَؽملهملٍ م ،م َصفملَصَمملبَ مبَضملِسملُؾملُؿِ مأَسِ َػملممل َ
غملمملنَماظَّذِؼـَمصِلمأَدِظملَػملِ َؾملمملمإٔذَامادِؿَعملَقِام ِعـِماظْ َؼملمملءِمعَرٗوامسَػملَكم َعـِمصَقِضَؾملُؿِم
أَدِظملَػملَ َؾملمملم،مصَ َ
صَعملَمملظُقا :مظَقِ مأَ ٖغممل مخَرَضَْؽملممل مصِل مغَزملِؿملؾَِؽملممل مخَرِ ًضممل موَظَؿِ مغُقملِذِ م َعـِ مصَقِضََؽملممل م ،م َصكملٔنِ مؼَؿِرُطُقػُؿِ موَعَمملم
أَرَادُوا مػَػملَغملُقا مجَؼملِؿمل ّضملممل م،موَإٔنِ مأَخَذُوا مسَػملَك مأَؼِدِؼؾملٔؿِ مغَفَقِا موَغَفَقِا مجَؼملِؿمل ّضملممل) م(رواهم
اظؾكمملري).م م
م مثؿ مإن ماإلرػمملبؿملني مإذا معممل مأعلغملقا مصؿملدّا مأحمملرقه مبرملؾمملطؾملؿ ماظيتم
ؼزملضملنمل مسػملؿملف ماإلصالت معؽملؾملممل مإعممل مخق ًصممل مأو مرؼمل ّضملممل م ،مرػّؾممل مأو مرشؾممل م ،مخقصممل مسػملكم
حؿملمملتفموحؿملمملةمأبؽملمملئفمإنمطمملنمظفمأبؽملمملءم،موسػملكمتضملرضمأدرتفمأوأعفمأومأخؿفمأوم
ابؽملؿف مٌممل مال مضبنمل مإن مصغملر مذبرد متظملغملري ميف ماظرجقع مإظب مصقابف م ،محؿملىملم
تضملؼملد مطـري معـ ماظؿؽملصملؿملؼملمملت ماإلرػمملبؿملهمل مإظب متزملظملؿملهمل معـ مؼظملغملر ميف ماًروجم
سػملؿملؾملممل،مخرملؿملهملماصؿسملمملحمأعرػمملمأومطرملػمزبشملشملمملتؾملمملم .م
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وعـمٔهملمؼؽملؾطمللمسدممتركمعـمؼؿفملطدمظػملؼملفؿؼملعممبمملمالمؼدعمذبمملالمظػملرملؽم
رجقسف مسـ مزؼطملف موضالظف مورده مإظب مصقابف محؿك مال مؼعملع مصرؼلهمل مهلقملالءم
اجملرعني معرة مأخرى م ،مسػملك مأن مؼصملؾ مهومل مرضمملبهمل مذبؿؼملضملؿملهمل مصمملرعهمل ممبمملم
ضبقلمبؿملؽملفموبنيماالتزملممللمبؾملذهماظؿؽملصملؿملؼملمملتماٌمملرضهملموعؽملعماظؿظملمملفمسؽملمملصرػمملم
حقظفمأوماالتزملممللمبفمعـمجدؼدم .م
م طؼملمملمأنماٌؽملصملؼملمملتماإلرػمملبؿملهملممبمملممتػملؽمعـممتقؼؾمػمملئؾمصكملغؾملمملمتقصرم
ألسسملمملئؾملمملموخمملصهملماظعملؿملمملدؼنيمعؽملؾملؿمإعمملمأعقاالًمرمملئػملهملموإعمملمعرملروسمملتمؼدؼروغؾملمملم،م
وؼقزظملقغؾملمملمألغظمللؾملؿموظدسؿماإلرػمملبؿملنيموأدرػؿم،محبؿملىملمصبردمعـمطبرجم
سػملك معبمملسؿف معـ مطؾ ماٌغملمملدنمل ماٌمملدؼهمل ماظيت متقصرػممل مػذه ماىؼملمملسمملتم
ألسسملمملئؾملمملمواٌؽملؿلؾنيمإظؿملؾملمملم .م
وغقملطد مأغف مصبنمل متؿؾع مػذا ماٌمملل ماألدقد ماظعملذرماًؾؿملىمل موعزملمملدرتف م،م
ودـ ماظعملقاغني ماظيت مهقل مدون موصقظف مإظب مأؼدي ماإلرػمملبؿملني مأوم
ادؿكداعف ميف ممتقؼؾ ماظضملؼملػملؿملمملت ماإلرػمملبؿملهمل م ،معع مضرورة معراضؾهمل محرطهملم
اظؿققؼالتماٌمملظؿملهملمعـماًمملرجمعراضؾهملمدضؿملعملهملم،مودرسهملمحزملرمأعقالمػذهم
اىؼملمملسمملت مواٌؽملصملؼملمملت ماإلرػمملبؿملهمل م ،موادبمملذ ماإلجراءات ماظالزعهمل محؿملمملهلمملم
ضمملغقّغممل ممبمملمضبقلمدونمتقزؿملظملؾملمملمظػملؾملدممواظؿكرؼنملم،مواالسؿداءمسػملكماىؿملشم
واظرملررهملم،موتؾملدؼدمأعؽملؽملمملماظعملقعلمودالعؽملمملماالجؿؼملمملسلم،مسػملكمأالمؼعملػمدورغمملم
سؽملد معقاجؾملهمل ماظصملقاػر ماظلػملؾؿملهمل م ،مإمنممل مسػملؿملؽملممل مأن مغؿققل مإظب مسؼملؾ مإصبمملبلم
ب ٓؽملَمملءم،معقملطدؼـمأنمأػؾماظؾمملرؾمالمؼضملؼملػملقنمإالَٓميفمشؿملمملبمأػؾمايؼم،مصكملذام
صرٖطمأصقمملبمايؼميفمحعملؾملؿممتلؽمأصقمملبَماظؾمملرؾٔمبؾمملرػملؾملؿم.
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صٍاعة اإلحلاد واإلرِاب
ال مذؽ مأن ماإليمملد مؼرملغملؾ مخشملرّا مداػؼملممل مسػملك ماظظملرد مواجملؿؼملعم
واظقرـ مواألعهمل ماظضملربؿملهمل مطػملؾملممل م ،مصؾملق مؼؿؾملدد مغلؿملفؾملممل ماالجؿؼملمملسل مواظظملغملريم
احملغملؿمعـمجؾملهملم،مطؼملمملمأغفمؼؿؾملددمأعؽملؾملمملماظعملقعلمعـمجؾملهملمأخرىم;مصؿقوملم
علؼملك محرؼهمل ماٌضملؿعملد مؼؾملدف مأسداء ماألعهمل مإظب ممتزؼؼ مطؿملمملغؾملممل موضربم
ادؿعملرارػممل مبغملؾ ماظلؾؾ مواألدمملظؿملنمل ماظرملؿملشملمملغؿملهمل م ،مدقاء مبؿؾين مودسؿمم
اىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملماظيتمتلؿمللملمإظبمصقرةماظضملربمواٌلػملؼملنيم،موتزملقرػؿم
سػملكمأغؾملؿمػؼمليملمرسمملعمرجضملؿملقنمؼضملقدونمبمملإلغلمملغؿملهملمإظبمعمملمضؾؾماظؿمملرؼخ م م،م
أممبدسؿماىؼملمملسمملتماإليمملدؼهملماٌؿقػملػملهملمعـمطؾماظعملؿملؿماألخالضؿملهملمواظقرؽملؿملهملم
ممـ مؼلؾملؾ متقزؿملظملؾملؿ مًدعهمل مأجؽملدات مأجؽملؾؿملهمل مدون موازع معـ مدؼـ مأوم
ضؼملريمورينم .م
ممممممممصمملإليمملدميفماظضملمملٕماظضملربلمتقجؾملفموتدسؼملفمأؼدمخظملؿملهملم،مترؼدمتظملغملؿملؽم
عبؿملعماظؾؽملكماظضمللغملرؼهملمواالضؿزملمملدؼهملمواظظملغملرؼهملمجملؿؼملضملمملتؽملمملم،مصؼملمملمالمتلؿشملؿملعم
أنمتظملضملػملفمعـمخاللمدسؿماإلرػمملبممتظملضملػملفمعـمخاللمدسؿمتػملؽماىؼملمملسمملتم
اٌػملقدةم،مصؼملـمطمملنميفمرؾضملفموتغملقؼؽملفماظظملغملريمواظـعملممليفمعؿملؾمإظبماظؿرملددم
اخؿشملظملف ماإلرػمملبؿملقن م ،موعـ مطمملن ميف مرؾضملف موتغملقؼؽملف معؿملؾ مإظب ماظؿقػملؾم
اخؿشملظملفماٌػملقدونم،موعـمٕمؼغملـمالمإظبمػقملالءموالمإظبمأوظؽؽممتؿػملعملظملفممؼدم
اٌذػؾؿملنيم،معـماٌذاػنملمواظظملرقمواىؼملمملسمملتمواىؼملضملؿملمملتم .م
ممممممممسػملكمأغؽملمملمغقملطدمأنماظدؼـمضقاممايؿملمملةماظشملؾؿملضملؿملهملموسؼملمملدػمملم،موايؿملمملةمبالم
دؼـمحؿملمملةمبالمضؿملؿم،مبالمضقابطم،مبالمأخالق م ،مواظدؼـمػقماظضملؼملقدماظظملعملريم
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ظسملؾط معلمملر ماظؾرملرؼهمل مسػملك ماظشملرؼؼ ماظعملقؼؿ م ،موال مميغملـ مظػملعملقاغني ماظقضضملؿملهملم
واألسرافمواظؿعملمملظؿملدموحدػمملمعؾملؼملمملمطمملغوملمدضؿؾملمملمأنمتسملؾطمحرطهملماإلغلمملنميفم
اظغملقن م ،معمملٕ مؼغملـ مهلذا ماإلغلمملن مارتؾمملط موثؿملؼ مخبمملظعملف م ،موضد مضمملل مأحدم
ايغملؼملمملء م :معـ ماظزملضملنمل مبؾ مرمبممل مطمملن معـ ماٌلؿؾضملد مأو ماٌلؿقؿملؾ م ،مأنم
دمملمضبردفمأومعراضّؾمملمؼراضؾف م،موحؿكمظقم
شبزملصمظغملؾمإغلمملنمذررؿمل٘مملمأومحمملر ّ
خزملزملؽملمملمظغملؾمإغلمملنمذررّؿملمملمضبردفمأومعراضّؾمملمؼراضؾف م،مصممليمملرسمضدمضبؿمملجم
إظبمعـمضبردف،مواٌراضنملمضدمضبؿمملجمإظبمعـمؼراضؾف م،موظغملـمعـماظلؾملؾم
أنمغربكميف مطؾمإغلمملنمضؼملريّامحؿمل٘مملمؼؽملؾضمبممليؼموؼدصعمإظؿملف م،مراضؾؽملمملهمأوم
ٕمغراضؾف،مألغفمؼراضنملمعـمالمتفملخذهمدؽملهملموالمغقمم.م م
مممممممممموضدمأعبضملوملماظرملرائعماظلؼملمملوؼهملمسػملكمعمملمصؿملفمخريماظؾرملرؼهملم،موعمملمؼقملدىم
إظبمدالعهملماظؽملظملسمواٌممللمواظضملرضم،موضؿملؿم:ماظضملدلم،مواٌلمملواةم،مواظزملدقم،م
واألعمملغهمل م ،موايػملؿ م ،مواظزملظملح ،موحظملظ ماظضملؾملقد م ،موأداء ماألعمملغمملت م ،موصػملهملم
األرحمملمم،موحؼماىقارم،موبرماظقاظدؼـم،موحرعهملمعممللماظؿملؿؿملؿم.مم م
أعممل ماإليمملد مصػملف معظملمملدد موذرور مال متُقزملك موال متُضملد مسػملك ماظظملرد م،م
واجملؿؼملع م ،مواألعؿ م ،مواظرملضملقب م ،معؽملؾملممل  :اخؿالل ماظعملؿملؿ مواغؿرملمملر ماىرميهملم
وتظملغملؽماألدرةمواجملؿؼملعمواًقاءمواالضشملرابماظؽملظمللل م،موتظملرملكمزقاػرم
خشملريةمطمملالغؿقمملرم،مواظرملذوذم،مواالطؿؽمملبماظؽملظمللل.م م
وػذملقمصؽملذملمملسذملذملهملمأسذملذملداءمػذملذهماألعذملذملذملهملماظذملذؼـمصرملذملذملػملذملقاميفمزرعماظظملؿؽملذملهملمبنيم م
غلؿملفؾملمملماظقرينمذدؼدماظزملالبهملمواظؿؼملمملدؽم،مصضملؼملدوامإظبمربمملوظهملمجدؼدةم
ظؿدعري مػذه ماألعهمل م ،موػدم مبؽملؿملمملغؾملممل معـ مأدمملدف م ،مبزرع مايرية مواظرملؽ ميفم
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أصقمملبماظؽملظملقسماظسملضملؿملظملهملم،مبكملؼؾملمملعؾملؿمأنماغلالخؾملؿمعـمسعملمملئدػؿماظرادكهملم
دؿملظملؿحمأعمملعؾملؿمبمملبمايرؼهملميفماظرملؾملقاتمواٌػملذاتمواد ّضملممل م،مبالموخزمعـم
ضؼملريمأومرضمملبهملمألؼٓهملمدػملشملهملمإميمملغؿملهملم.مم م
ممممممممممشري مأن ماظلري ميف مػذا ماظدرب معُدعٓر مظزملمملحؾف م ،معُؾملػملِؽ مظف ميف مدغؿملمملهم
وآخرتف ،مصقاضع ماٌػملقدؼـ معُرٓ معػمللء مبمملألعراض ماظؽملظمللؿملهمل مواىلدؼهمل معـم
اظرملذوذ م ،مواالسبراف م ،مواالطؿؽمملب م ،موتظملرملٓل ماىرميهمل م ،مواتلمملع مغشملمملقم
االغؿقمملرمواظعملؿؾمواظؿدعريم،موؼعملقلمايؼمدؾقمملغف{:وَ َعـِمأَسِرَضَم َسـِمذِطْرٔيم
غملممل}.م م
َصكملٔنَٓمَظفُمعَضملِؿمل َرملهملًمضَؽمل ً
مممممممممصمملألعـماظؽملظمللل مواظشملؼملفملغؿملؽملهملمالمميغملـمأنمؼؿقعملعملممل ممبضملزلمسـماإلميمملنم
ميمملغَؾملُؿِمبِصملُػملْؿٕمأُوظَؽِؽَمظَؾملُؿُم
بمملٓ،مؼعملقلمدؾقمملغف {:اظَٓذِؼـَمآعَؽملُقاموَظَؿِمؼَػملْؾِلُقامإٔ َ
اْظفملَ ِعـُموَػُؿِمعُؾملِؿَدُونَ}(األغضملمملم)82:م،مواظؿضملؾريمإمنمملمؼدلمسػملكماظعملزملرموايزملر،م
صمملٌقملعؽملقنموحدػؿمأصقمملبماألعـمايعملؿملعمللمايؿملمملتلمواظؽملظمللل،ماظدغؿملقيم
واألخروي م،موشريػؿمعـماٌػملقدؼـمالمميغملـمأنمتَشملؼملؽٓـمضػملقبؾملؿم،موالمأنم
ؼؿقعملؼمهلؿمػذاماألعـمأبدّا م،مبؾمػؿميفمصراعمغظملللمعرتاطؿمعـمربؽملهملم
إظب مأخرى م ،مصؾملؿ مال مؼلضملدون مبرملؾملقاتؾملؿ موعػملذاتؾملؿ م ،مبؾ مؼسملؿملعملقن مبؾملممل معـم
جؾملهمل م ،موؼلرصقن موؼؿظملؽملؽملقن مصؿملؾملممل معـ مجؾملهمل مأخرى م،ممبممل مطبرجؾملممل مسـ مطقغؾملمملم
غضملؿمل ّؼملمملمإظبمطقغؾملمملمغعملؼملهملموجقؿمل ّؼملمملمالمؼشملمملقميفمطـريمعـماألحقال م،مطؼملمملمأنم
اإلغلمملن ماظذي مال مؼقملعـ مبمملًمملظؼ موال مبمملظؿملقم ماآلخر م ،موال مبفملن مػؽملمملك مؼقعّمملم
ظػملقلمملب مواظضملداظهمل ماإلهلؿملهمل مال مؼغملقن مظف موازع معـ مضؼملري مضبقل مبؿملؽملف موبنيم
اظظمللمملدمواإلصلمملدميفماألرض،مصػملذتفمػلمايمملطؼملهمل،موذؾملقتفمػلماٌلؿملشملرةم،م
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ـ موتقػٓؿ مأغؾملممل مودؿملػملهمل مظؿقعملؿملؼم
وػل ماظيت متعملقده مإظب مػالطف م ،موإن مز ٓ
دضملمملدتف.
ممممممموإن مسدم مإميمملن مػقملالء ماٌػملقدؼـ مبمملٓ مصبضملػملؾملؿ مخشملرّا مسػملك ماٌمملل،م
خشملرّا مسػملك ماألسراض ،مخشملرّا مسػملك ماألورمملن م ،مألن ماظدؼـ ماظزملقؿملح مؼُضملزٓزم
اظقرؽملؿملهملماظزملمملدضهمل م،موإذامارتؾشملوملماظقرؽملؿملهملماظزملمملدضهملمبمملظظملؾملؿماظزملقؿملحمظػملدؼـم
عدتمصمملحؾؾملمملمبعملقةمالم ُتضملمملدهلمملمضقةم،موصمملرماظضملؼملؾمظزملمملحلماظقرـمظدؼفمصرؼسملهملم
دؼؽملؿملهملموورؽملؿملهملم،مصزملمملرمسػملكمادؿضملدادمظػملؿسملقؿملهملمعـمأجػملفمبمملظؽملظملسمواظؽملظملؿملس .م
ممممممممممموإغينمألؤطدمأنماإلرػمملبمواإليمملدمطالػؼملمملمصؽملمملسهملمادؿضملؼملمملرؼهملمتؾملددم
أعؽملؽملمملماظعملقعلمومتمملدغملؽملمملماجملؿؼملضمللم،موتضملؼملؾمسػملكمزسزسهملمادؿعملرارغمملموأغفمالم
بدمعـمتسملمملصرمجؾملقدماٌقملدلمملتماظدؼؽملؿملهملمواظـعملمملصؿملهملمواظظملغملرؼهملمواظؿضملػملؿملؼملؿملهملميفم
عقاجؾملهمل مػذه ماظصملمملػرة ماٌؿؽملمملعؿملهمل ماٌقجؾملهمل ميف مسمملٌؽملممل ماظضملربل م ،موالبد مأنم
ؼظملغملرمموزراءماألوضمملفمواظرملؽقنماإلدالعؿملهملمواظـعملمملصهملمواظرتبؿملهملمواظؿضملػملؿملؿمواظؿضملػملؿملؿم
اظضملمملظل مواظرملؾمملب ماظضملرب مذبؿؼملضملني مطؾ ميف مذبمملظف ميف معقاجؾملهمل مػذهم
اظصملمملػرة مضؾؾ مأن متلؿرملري مصؿظملؿؽ مبرملؾمملبؽملممل موذبؿؼملضملؽملممل موأورمملغؽملممل موأعؿؽملممل م،مم
وميغملـمأنمغؿكذمعـمعؾمملدرتؽملمملم"معضملمملميفمعقاجؾملهملماإليمملدم"ماظيتمأرػملعملؿؾملمملم
وزارتممل ماألوضمملف مواظرملؾمملب معؽملشملػملعملممل مغؾين مسػملؿملف ميف متؾزملري ماظرملؾمملب مخبشملقرةم
اإليمملد مسػملك محؿملمملتؾملؿ م موسػملك معلؿعملؾػملؾملؿ م ،موسبـ مغظملؿح ماظؾمملب موادضملممل مأعمملمم
عبؿملع ماٌظملغملرؼـ مواظضملػملؼملمملء مواٌـعملظملني مواٌقملدلمملت ماظدؼؽملؿملهمل مواظظملغملرؼهملم
واظـعملمملصؿملهملمٌرملمملرطؿؽملمملميفماظؿؾزملريممبكمملرر مػذهماظصملمملػرةم،موطرملػمعـمؼعملػم
وراءػمملم،موؼلضملكمإظبمتؾملدؼدممتمملدؽمذبؿؼملضملمملتؽملمملمعـمخالهلمملم .م
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اخلطاب الديين املختطف
ممممممممممالمذؽمأنمضسملؿملهملماًشملمملبماظدؼينمبزملظملهملمسمملعهملمصمملرتمترملغملؾمػمملج ّلمملم
سمملٌ ٘ؿملممل مغؿؿملفهمل مأسؼملمملل متػملؽ ماىؼملمملسمملت ماإلرػمملبؿملهمل ماإلجراعؿملهمل ماظيت متؿمملجرم
بمملألدؼمملن م ،موغؿؿملفهمل معممل مغبػملؿف ماألدؼمملن مسرب متمملرطبؾملممل ماظشملقؼؾ معـ معشملمملععم
اظؾرملر ،موتدثر ماظلؿملمملدهمل مظدى ماظؾضملض مبدثمملر ماظدؼـ محؿك مضمملعومل محروبم
دؿملمملدؿملهملمترصعمراؼمملتماظدؼـموأسالعفمًداعماظضملمملعهملمواظدػؼملمملءموإضظملمملءمضربم
عـماظعملدادهملمسػملكمػذهمايروبم،موغؿيملمسـمتقزؿملػماًشملمملبماظدؼينمعـم
بضملضمرجممللماظدؼـميفمأوربمملميفماظضملزملقرماظقدشملكمظؿقعملؿملؼمعغملمملدنملمدغؿملقؼهملم
ودػملشملقؼهملمأنمصمملرماظؽملمملسمسػملكمدشملقةمرجممللماظدؼـم،مورمملظؾقامبظملزملؾماظدؼـم
سـ ماظلؿملمملدهمل موبضملػملؼملمملغؿملهمل ماظدوظهمل م ،مألن معممل مسمملغقه معـ متلػملط مرجمملل ماظدؼـم
آغذاك مضد مصمملق محدود ماظؾرملر ميف ماظؿقؼملؾ مأو مضؾ ميف ماظؿفمملوز مواالسؿداء،م
وأخذتمضسملؿملهملماظدؼـمتؽملزويموتؿالذكميفمغظملقسمطـريمعـماظطملربؿملنيم،موظقالم
أنماظدؼـمصشملرةمآماظيتمصشملرماظؽملمملسمسػملؿملؾملمملمظغملمملغوملماظضملقاضنملمأذدموأضلكم .م
مممممممموسؽملدعممل متمملجرت مبضملض ماىؼملمملسمملت مويف مععملدعؿؾملممل معبمملسهمل ماإلخقانم
اإلرػمملبؿملهملموعمملماغرملؼمسؽملؾملمملمأوماغؾـؼمعؽملؾملمملمأومغلٓؼمعضملؾملمملمعـمعبمملسمملتمإرػمملبؿملهملم
تمملجرت مبمملظدؼـ ،مرأؼؽملممل مصغملرّا مذمملذ٘ا مشرؼّؾممل مسػملك مدؼؽملؽملممل موأخالضؽملممل موضؿملؼملؽملمملم
وحسملمملرتؽملمملم،مرأؼؽملمملمطذبّمملمواخؿالضًمملمواصرتاءّمالمضبؿؼملػملفمسعملؾموالمبرملرموالمذبؿؼملع،م
وسمملدتماىؼملمملسهملمإظبمدريتؾملمملماألوظبمعـماظضملؽملػمواظعملؿؾمواالشؿؿملممللموإػالكم
ايرث مواظؽمللؾ م ،مودبرؼنمل ماظضملمملعر م ،موػدم ماظؾؽملؿملمملن ،موتروؼع ماآلعؽملني مأوم
ادؿؾملداصؾملؿم،مدونموازعمعـمدؼـمأومضؼملريمإغلمملغلمحل م،مثؿماغؾـؼمسؽملؾملمملم
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وتظملرعمعؽملؾملمملموخرجمعؽملؾملمملمعـماغسملؿمأومغلؼمععمداسش،مواظعملمملسدة،موعبمملسمملتم
اًزالن،موأسداءمبؿملوملماٌعملدس،موجؽملدماظرملؿملشملمملن م،مممـمسمملثقاميفماألرضم
صلمملدّا،موادؿقػملقامعمملمحرممآمعـ مذبح ماظؾرملرموحرضؾملؿمواظؿؽملغملؿملؾمبؾملؿميفم
عقجمملتمسؽملػمالممتوملمظإلغلمملغؿملهملمبزملػملهملمحؿكمرأؼؽملمملمعـمؼذبحمأخمملهمأومواظدهم
حفهملمأغؾملؿمالمؼزملػملقن،مورأؼؽملمملمعـمؼدػسماٌقارؽملنيماألبرؼمملءماآلعؽملني م،مالم
غدريمبفمليمذغنملمضؿػملقامأومدػلقام؟موأيمدؼـمػذاماظذيمادؿؾمملحمدعمملءػؿ؟م
وأي مذبرم مػذا ماظذي مأصؿك ملجقاز مذظؽ؟ ،مبؾ مأي مإغلمملن مػذا ماظذيم
خشملطمودبرموغظملذم؟.م م
ممممممممممإن مبضملض ماظرملؾمملب مضد مؼؽملفرون مأو مؼلمملضقن مإظب مػذه ماظؿؽملصملؿملؼملمملت مأوم
ؼؽمللمملضقنمإظؿملؾملمملمدونمصؾملؿمأوموسلموبالمإدراكمظشملؾؿملضملهملمػذهماىؼملمملسمملتماظسملمملظهملم
اٌسملػملهملماجملرعهملماٌكربهملماٌظمللدة،محؿكمإذامعمملمدخػملقامإظؿملؾملمملمدخػملقامعـم
اظؾمملب ماظذي مال مخروج معؽملف موال مرجقع مإظؿملف م ،مصكملذا معممل مصغملر ماٌػملؿقؼ مبؾملذهم
اىؼملمملسمملت مذبرد متظملغملري ميف متطملؿملري موجؾملؿف مسـ مػذه ماىؼملمملسمملت ماظسملمملظهملم
اآلٔهمل،مالضكمعـماظضملؽملوملمواظؿؽملغملؿملؾمأضضملمملفمعمملمؼػملعملمملهمأسداءمػذهماىؼملمملسمملت،م
ظؿملفضملػملقامعؽملفمسربةمظغملؾمعـمتلقلمظفمغظمللفماًروجمسػملؿملؾملمملمأوماالغزملرافمسؽملؾملممل .م
ممممممموبدرجهمل مأو مبفملخرى مدضملومل معبمملسمملت مطـرية مإظب ماخؿشملمملف ماًشملمملبم
اظدؼينمعـمسػملؼملمملئفماٌدضعملنيموأػػملفماٌؿكزملزملنيم،موسؼملػملوملمسػملكمتقزؿملظملفم
ظؿقعملؿملؼ معغملمملدنمل محزبؿملهمل مأو مذكزملؿملهمل مأو مأؼدظقجؿملهمل موظق مسػملك محلمملب مدؼؽملؾملمملم
وورؽملؾملممل مع ّضملممل ،مألن مبضملسملؾملممل مال مؼقملعـ مبقرـ موال مبدوظهمل مورؽملؿملهمل ،موبضملسملؾملممل ماآلخرم
والؤهمظؿؽملصملؿملؼملفمصققمطؾموالء،مواغؿؼملمملؤهمظفمصققمطؾماغؿؼملمملءم .م
-84 -

ممممممظذامصبنملمأنمغضملؼملؾمع ّضملمملموبغملؾمعمملمأوتؿملؽملمملمعـمضقةمسػملكمادرتدادمخشملمملبؽملمملم
اظدؼينمعـمزبؿشملظملؿملفمعـمخاللماظضملؼملؾمسػملكمهزملنيمغرملؽؽملمملموذؾمملبؽملمملم،مبمملظضملػملؿم
واظـعملمملصهمل مواظضملؼملؾ م ،موػق معممل مغضملػملـ مأن موزارة ماألوضمملف متقظؿملف ماػؿؼملممل ّعممل مبمملظ ّطملمملم
دؿملؿسملمملسػميفماٌرحػملهملماظراػؽملهملمبكملذنمآمتضملمملظبمعـمخاللمإغرملمملءموتشملقؼرم
عغملمملتنمل مهظملؿملظ ماظعملرآن ماظغملرؼؿ ماظضملزملرؼهمل ماظيت متضملؼملؾ مإظب مجمملغنمل مهظملؿملظم
اظعملرآنماظغملرؼؿمسػملكمتؽملرملؽهملمأبؽملمملئؽملمملمسػملكماظعملؿملؿماإلميمملغؿملهملمواألخالقماإلغلمملغؿملهملم
اظرذؿملدة م ،مإضمملصهمل مإظب معراطز ماظـعملمملصهمل ماإلدالعؿملهمل م ،موعـ مخالل متؽملعملؿملهمل مطؿنملم
اظرتاث مممممل مسػملؼ مبؾملممل معـ مإدرائؿملػملؿملمملت مأو مدخؿملؾ مأو معقضقع م ،موعـ مخاللم
تضملؼملؿملؿ معرملروع مخشملؾهمل ماىؼملضملهمل ماٌقحدة ماٌغملؿقبهمل ماظذي مغراه مربزملؽملّمملم
ظػملكشملمملب ماظدؼين معـ مأن مطبؿشملػ معرة مأخرى م ،مبؾ مغراه مؼلؾملؿ مإدؾملممل ّعمملم
قممل ميف مادرتداد ماًشملمملب ماظدؼين معـ مخمملرظملؿملف م ،موعـ مخالل مإسدادم
واض ّ
براعيملمسػملؼملؿملهملمعدرودهملمٌزؼدمعـمإسدادموتفملػؿملؾماظلمملدةماألئؼملهملممبمملمؼلؾملؿم
يف مصؿملمملشهمل مغصملرؼهمل مسػملؼملؿملهمل معؽملؾملفؿملهمل موذمملعػملهمل مظؿقعملؿملؼ ماظظملؾملؿ ماٌلؿؽملري مظػملدؼـم
داخؾمعزملرموخمملرجؾملمملمبكملذنمآمتضملمملظب م،موإغؽملمملمظؽملقملعؾمأنمغلؾملؿموبعملقةميفم
أنمتعملقدمعزملرمغرملرمػذاماظظملغملرماٌلؿؽملريميفماظضملمملٕمطػملفمعـمأضزملمملهمإظبمأضزملممله .م
م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
م

م
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الوقاية وَ التطزف
ممممممال مذؽ مأغؽملممل ميف محمملجهمل معمملدهمل موعػملقهمل مإظب مبؽملمملء مدؿملمملج مصغملري محزملنيم
ظقضمملؼهملمذؾمملبؽملمملموذبؿؼملضملمملتؽملمملموأورمملغؽملمملمواظضملمملٕمعـماظظملغملرماٌؿشملرفم.م م
وظغمللمتقملتل مادرتاتؿملفؿملهملمعغملمملصقهملماظؿشملرفمأطػملؾملمملمؼؽملؾطمللمأنمتعملقممسػملكم
ربقرؼـ مأدمملدؿملني م :األوه  :متظملغملؿملؽ ماظظملغملر ماٌؿشملرف مودحض مأبمملرؿملؾم
اٌؿشملرصني موتظملؽملؿملد محففؾملؿ مواظضملؼملؾ مسػملك مغرملر مضؿملؿ ماظؿلمملعح م ،موتفملصؿملؾم
اظضملؿملش ماٌرملرتك م ،موتردؿملخ مأدس ماٌقارؽملهمل ماٌؿغملمملصؽهمل م ،موتضملؼملؿملؼ مروحم
االغؿؼملمملء ماظقرين م ،م موبؿملمملن معرملروسؿملهمل ماظدوظهملماظقرؽملؿملهملم ،موحؿؼملؿملهمل ماالصشملظملمملفم
اظقرينمظػملعملسملمملءمسػملكماإلرػمملبمواظظملغملرماٌؿشملرفم.م م
أوا احملور الثاٌي مواألػؿمعـمادرتاتؿملفؿملهملماٌقاجؾملهملم،مصؿملعملقممسػملكم
ثالثهملمرطمملئزم،ماألوظبم:محلـمتدرؼنملموتفملػؿملؾماظضملمملعػملنيميفمايعملؾماظدسقيم
عـمخاللمبراعيملمتدرؼؾؿملهملمظػمللمملدةماألئؼملهملمتدرؼّؾمملمسػملؼمل ٘ؿملمملمغقس ٘ؿملمملمتراطؼمل ٘ؿملمملمعلؿؼملرام
مبلؿقؼمملتمعؿضملددةمعؽملؾملمملماٌلؿقىماًمملصمبؿفدؼدماًشملمملبماظدؼينماظذيم
اغؿعملؿملؽملممل مظف مشبؾهمل معـ مأصسملؾ ماألئؼملهمل معممل مبني محمملصؾ مسػملك ماٌمملجلؿري مأوم
اظدطؿقراهمععمإجمملدةمسددمشريمضػملؿملؾمعؽملؾملؿمإلحدىماظػملطملمملتمألجؽملؾؿملهملم،موضدم
ذبمملمتدرؼؾ ٘ؿملمملمراضؿملّمملموعؿؼملؿملزّامؼؿغملقنمعـمسبقمٔمملمنمملئهملمدمملسهملم
أسددغمملمهلؿمبرغممل ً
تدرؼؾؿملهمل مؼدرس مصؿملف مػقملالء ماألئؼملهمل مإظب مجمملغنمل مسػملقم ماظدؼـ مواظػملطملهمل مسػملقمم
اظؽملظملسمواالجؿؼملمملعمواىؼملمملل،موعظملمملػؿملؿماألعـماظعملقعلم،مواٌدارسماظظملغملرؼهملم
واظظملػمللظملؿملهمل مضدميممل موحدؼـّممل م ،مإضمملصهمل مإظب مدرادهمل مجمملدة مإلحدى ماظػملطملمملتم
األجؽملؾؿملهملم،موآظؿملمملتماظؿقاصؾماإلسالعلمواإلظغملرتوغلم .م
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أوا الزكيشة الثاٌية  :مصؿعملقم مسػملك متظملضملؿملؾ مادرتاتؿملفؿملهمل ماظؿقاصؾم
اٌؾمملذر موايقار مواإلضؽملمملع مواالضؿؽملمملع م ،معـ مخالل متغملـؿملػ ماظؽملدواتم
واظدروس مواظػملعملمملءات مايقارؼهمل ماٌظملؿقحهمل معع مرالب ماىمملعضملمملت م ،مورالبم
اٌدارسم،مواظؽملقاديماظرؼمملضؿملهملمواالجؿؼملمملسؿملهملم،مواٌزملمملغعم،موضزملقرماظـعملمملصهملم،م
وأنمؼضملقدمظػملؼمللفدمدورهماالجؿؼملمملسلم،محبؿملىملمؼؿظملمملسؾماظلمملدةماألئؼملهملمتظملمملسالًم
عؾمملذرّامععماظؽملمملسميفمعؽملمملدؾمملتؾملؿماالجؿؼملمملسؿملهملم،مواإلدؾملمملمميفمحؾمعرملمملطػملؾملؿم
واظرد مسػملك مادؿظمللمملراتؾملؿ معع ماظضملؼملؾ ماىمملد مواظدءوب ماٌلؿؼملر مظؿزملقؿملحم
اٌظملمملػؿملؿماٌطملػملقرهملمواظردمسػملكمذؾؾملمملتماٌؿشملرصنيميفماظؽملفقعمواظعملرىم.م م
وأوا الزكيشة الثالثةم:مصؿعملقمموتؾؽملكمسػملكمعرملروعمصغملريمضكؿمؼضملؼملدم
إظب مإسمملدة مغصملر مذمملعػملهمل موسمملعهمل موشري ماغؿعملمملئؿملهمل مظغملؾ مجقاغنمل متراثؽملممل ماظضملػملؼمللم
واظظملغملري ممبممل مؼؿؽملمملدنمل معع مرؾؿملضملهمل ماظضملزملر موؼراسك معلؿفداتف ميف مضقءم
ايظملمملز مسػملك ماظـقابومل ماظيت مال متعملؾؾ موال مغعملؾؾ ماٌلمملس مبؾملممل م ،مويف مإرمملرم
اٌعملمملصد ماظضملمملعهمل مظػملؿرملرؼع م ،موػق معممل مغضملد مظف موغلفملل مآ مأن مؼقصعملؽملممل موصرؼؼم
اظضملؼملؾماظضملػملؼمللمإلنمملزهم،مأومصؿحمبمملبفموطلرمحمملجزماالضرتابمعـمػذاماظضملؼملؾم
اظسملكؿ م ،موإرالق مأوظب مأسؼملمملظف م ،مصؼملـ مدمملر مسػملك ماظدرب موصؾ مودؽملزملؾم
بكملذنمآمتضملمملظب.م م
ممممممممموإذا مأردت مأن مهؼملل مأبؽملمملءك موأػػملؽ موذوؼؽ معـ مأن متؿكشملظملؾملؿم
أؼديماإلرػمملبؿملنيم،مصؿملفنملمسػملؿملؽمأنمتراضنملمدػملقكمعـمؼضملؽملؿملؽمأعرهمسػملكم
اظؽملققماظؿمملظل:
ممممممممماظؽملصملرميفمأحقالمأصقمملبفموأصدضمملئفموعراصعملؿملفم،موعـمؼرتددونمسػملؿملذملذملفم م
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أومؼرتددمػقمسػملؿملؾملؿم،مصكملنمطمملغقامربلقبنيمسػملكمأيدملمعـمعبمملسمملتماإلدالمم
اظلؿملمملدلمأومعـمؼُضملرصقنمبمملالسبرافمسـمررؼؼماىمملدٖةم،مأومأسؼملممللماظؾػملشملفهملم
أو ماٌرملؾقػني م ،مأو موجدتف مميؿملؾ مإظب ماالجؿؼملمملسمملت ماظلرؼهمل م ،مأو مأخذم
اظطملؼملقضمؼؾدومسػملكمهرطمملتفم،مصضملػملؿملؽمأنمهلـمعراضؾؿفمحؿكمتعملػمسػملكم
حعملؿملعملهملمأعرهم،موأنمتؽملعملذهمعـمبراثـماإلرػمملبمضؾؾمصقاتماألوان.
مممممممموإنموجدتمذؿملؽمملمعـماظـراءمأوماظلضملهملمشريماظشملؾؿملضملؿملهملمأومتطملريميفمررؼعملهملم
اإلغظملمملق ماظزائد ماظذي مال مؼضملد مرؾؿملضملؿملممل م ،مصضملػملؿملؽ مأن متؽملعملّنمل موأن متؾقىمل ميفم
عزملدرمػذهماألعقال.
مممممموإنمطمملنمابؽملؽمؼؿطملؿملنملمسـماظؾؿملوملمتطملؿملّؾمملمشريمعضملؾملقدمعـمضؾؾم،موخبمملصهملم
إذامتسملؼملـمشؿملمملبفمعؾؿملؿمملمأومخروجمملميفمأوضمملتمشريمرؾؿملضملؿملهملم،مصضملػملؿملؽمأنمتضملرفم
أؼـمذػنمل م؟موععمعـ؟موعمملذامؼزملؽملعميفمشؿملمملبفم؟مويفمػذهماألوضمملتماظيتم
ؼؿطملؿملنملمصؿملؾملمملمبشملرؼعملهملمعرؼؾهملمأومععملػملعملهمل.
ممممموإذاموجدتمتطملريّامرمملرئمملموعظملمملجؽمملميفمدػملقطؿملمملتفموتزملرصمملتفمدػملؾمملمأومإصبمملبممل،م
صضملػملؿملؽمأنمتؾقىملميفمأدؾمملبمػذاماظؿطملري .م
مممموإذاموجدت ماظقظدمضدمأخذمؼغملذبموؼؿؼملمملدى ميفماظغملذبم،مصمملسػملؿمأنم
سدوى مػذه ماىؼملمملسمملت ماظيت متلؿقؾ ماظغملذب موتقملعـ مبفملن ماظطملمملؼهمل متربرم
اظقدؿملػملهملمضدماغؿعملػملوملمإظؿملف.
مممطؼملمملمصبنملمسػملؿملؽمأنمتعملرتبمعـمأبؽملمملئؽموأنمتؽملمملضرملؾملؿميفماألعقرماظضملمملعهملم
سػملك مأن مؼغملقن مغعملمملذؽ مػمملدئممل موػمملدصممل موادؿغملرملمملصؿملممل م ،موأن متضملشملؿملف ماظظملرصهملم
اظغملمملعػملهملمظؿملضملربمسـمرأؼفمدونمضؾملرمأومطؾوملمأومحفرمسػملكمرأؼفم،موأنمتؿقؼملؾم
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عؽملفمهؼملؾماظزملدؼؼ مظزملدؼعملفمأو ماًمملدممٌكدوعفمحؿكمتزملؾمعـمخاللم
ايقارماظضملمملضؾمعضملفمإظبمعمملمترؼدم،محرصمملمسػملؿملفم،موحّؾمملمظفم،موأداءمظقاجؾؽم
ومملػف.
ممممطؼملممل مصبنمل مسػملؿملؽ مأن متغملرملػ مهلؿ مسـ محعملؿملعملهمل ماىؼملمملسمملت مواظؿؽملصملؿملؼملمملتم
اإلرػمملبؿملهمل ماظيت مال متقملعـ مبقرـ موال مدوظهمل مورؽملؿملهمل م ،موأغؾملممل مال مدبدم مدقىم
أسداء ماظدؼـ مواظقرـ م ،موأغؾملؿ مسؼملالء مٌـ مميقظقغؾملؿ م ،مخقغهمل مظدؼؽملؾملؿم
وأورمملغؾملؿم،مؼلؿكدعؾملؿمأسداؤغمملمإلضضملمملفمأعؿؽملمملمومتزؼعملؾملمملموتظملؿؿملوملمطؿملمملغؾملمملمعـم
جؾملهمل م ،موترملقؼف ماظقجف مايسملمملري ماظؽملعملل ماظلؼملح مظدؼؽملؽملممل مايؽملؿملػ معـ مجؾملهملم
أخرى .م
م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
م

-89 -

محاية اجملتىع وَ التطزف
مممممممطمملنمذظؽمػقمعقضقعماحملمملضرةماظيتمأظعملؿملؿؾملمملممبفػملسممسقماظرملؿملخ/م
ربؼملدمبـمزاؼدمآلمغؾملؿملمملنموظلمسؾملدمأبقمزيبموغمملئنملماظعملمملئدماألسػملكمظػملعملقاتم
اٌلػملقهملمبدوظهملماإلعمملراتماظضملربؿملهملماٌؿقدةماظرملعملؿملعملهملم،موسػملكماظرشؿمعـمأنم
احملمملضرة مطمملغومل ميف ماظـمملظىمل معـ مرعسملمملن م ،مصكملن مػذا ماٌقضقع مطمملن مظفم
األوظقؼهملمعـمبنيمعقضقسمملتمأخرىممتماظؽملعملمملشمحقهلمملمظػملؼملقمملضرةم،موذظؽم
ٌمملمميـػملفماظؿشملرفمعـمخشملرمسػملكماهلقؼهملماظدؼؽملؿملهملم،موسػملكماهلقؼهملماظقرؽملؿملهملم،م
صؼملـمغمملحؿملهملماهلقؼهملماظدؼؽملؿملهملم;مصكملنماىؼملمملسمملتماظسملمملظهملماٌؿشملرصهملمضدمحمملوظوملم
اخؿشملمملفماًشملمملبماظدؼينموتقزؿملظملفمأؼدظقج ٘ؿملمملمًدعهملمعشملمملعضملؾملمملموعشملمملععمعـم
ميقهلممل موؼلؿكدعؾملممل مهلدم مدول ماٌؽملشملعملهمل موتظملؿؿملومل مطؿملمملغؾملممل مومتزؼؼ مبؽملؿملمملغؾملممل م،م
ذظؽ مأن مأي مأحد مؼلؼملع مأن مدؼّؽملممل مأو معبمملسهملً متلؿؾؿملح ماظذبح موايرقم
واظؿؽملغملؿملؾمبمملظؾرملرم;مالمؼلضملفمإالمأنمؼغملظملرمبؾملذهماىؼملمملسهملمومبمملمتدسؿملفمعـمدؼـم
اصرتاء مسػملك مآ موردػملف مودمملئر مطؿؾف ماٌؽملزظهمل م ،موأعممل معـ مجؾملهمل ماظقرـ مصؾملذهم
اىؼملمملسمملتماٌمملرضهملمالمتقملعـمبقرـموالمبدوظهملمورؽملؿملهملم،مبؾمإغؾملمملمصُؽملِضملَوملمهلدمم
األورمملن م ،موظؿملس مبضملؿملدّا مسـ مأذػمملغؽملممل مذظؽ ماظعملقل ماٌـري مظالمشؽزاز معـم
اظرملكص موعبمملسؿف ماظذي مضمملل مربؼملد معؾملدي مسمملطػ ماٌرذد ماظلمملبؼم
ظػملفؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملميفمحؼمعزملرموشريػمملمعـماألورمملنماظيتمالمؼروغؾملمملمدقىم
حظملؽملهملمعـماظرتابم،مصمملألرضميفمعؽملصملقرػؿمالمتضملدمسرضمملموالممتـؾمذمملشالموالم
ػ ٘ؼملمملم،ميفمحنيمأنماإلدالممأوجنملماظدصمملعمسـماألورمملنمواصؿداءػمملمبغملؾم
عمملمميػملؽمبؽملقػمملمعـمغظملسموعمملل.م م
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مممممممموطمملن ماظلقملال ماألول ميف ماحملمملضرة م ،مػؾ مسبـ ميف محمملجهمل مإظبم
تظملغملؿملؽماظظملغملرماٌؿشملرفم،مأممإظبمتظملغملؿملؽماىؼملمملسمملتماٌؿشملرصهملم؟مواىقابم
اظذي مال مخالف مسػملؿملف مػق مأغؽملممل ميف محمملجهمل مإظب متظملغملؿملؽ ماظظملغملر ماٌؿشملرفم
واىؼملمملسمملتماٌؿشملرصهملمع ّضملمملم،مشريمأنمتظملغملؿملؽماظظملغملرمؼفملتلميفماٌعملدعهملم،مذظؽم
أغؽ مضد متظملغملؽ معبمملسهمل مإرػمملبؿملهمل مأو معؿشملرصهمل مصؿكرج مسػملؿملؽ معبمملسهمل مأخرىم
أسؿكموأذد،مشريمأغؽملمملمسؽملدعمملمغؽملفحميفمتظملغملؿملؽماظظملغملرماٌؿشملرفموطرملػمزؼظملفم
وزؼطملف موصلمملده موإصلمملده موأبمملرؿملػملف م ،مصكملغؽملممل مغغملقن مأتؿملؽملممل مسػملك ماٌرملغملػملهمل معـم
جذورػمملم.م م
ممممممممويف مدؾؿملؾ مذظؽ مال مبد مأن مغغملرملػ موأن مغضملري مػذه ماىؼملمملسمملتم
اٌؿشملرصهملم،موأنمغؾؿملٓـمسؼملمملظؿؾملمملموخؿملمملغؿؾملمملمظدؼؽملؾملمملموأعؿؾملمملم،موأنمغربزمذؾملمملداتم
عـمادؿشملمملسقاماإلصالتمعـمجقؿملؿمػذهماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملماظسملمملظهملم،موأنم
عممل مؼضملدون مبف ماظرملؾمملب مطذّبممل موزورّا معـ مايؿملمملة ماظرشدة مػق مربض مطذب مالم
وجقدمظفمسػملكمأرضماظقاضعم،مصؼملـمؼػملؿقؼمبؾملؿمعزملريػؿماظؿظملكؿملخمواظؿظملفريمم
وإنمصغملّرمذبردمتظملغملريميفماهلروبمعـمجقؿملؿمػذهماىؼملمملسمملتمطمملنمجزاؤهم
اظذبحمأومايرقمأوماٌقتمدقالم.م م
مممممممطؼملمملمصبنملمتظملؽملؿملدمأبمملرؿملػملؾملؿميفمادؿقاللماظدعمملءمواألعقالمواألسراضم،م
وايغملؿ مسػملك ماظؽملمملس مبمملظغملظملر محؿك مؼلقشقا مألغظمللؾملؿ مضؿػملؾملؿ م ،موادؿؾمملحهملم
غلمملئؾملؿموأعقاهلؿم،موػقمعمملمحذرمعؽملفمايؼمدؾقمملغفموتضملمملظبم،محؿملىملمؼعملقلم:م
{ َؼمملمأَؼٗ َؾملمملماظَّذِؼـَمآعَؽملُقامإٔذَامضَرَبِؿُؿِمصِلمدَ ِؾؿملؾٔماظ َّػملفِمصَؿَؾَؿملٖؽملُقاموََظمملمتَعملُقظُقامظِ َؼملـِمأَظْعملَكم
ريةٌم
إٔظَؿملِغملُؿُماظلٖ َػملمملمَمظَلِوملَمعُقملِعِّؽملمملمتَؾِؿَطملُقنَمسَرَضَماظْقََؿملمملةِماظدٗغَِؿملمملمصَضملِؽملدَماظ َّػملفِمعَ َطملمملغِؿُمطَـِ َ
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طَذَظِؽَ مطُؽملؿُؿ معِّـ مضَ ِؾؾُ مصَ َؼملـٖ ماظ َّػملفُ مسَػملَؿملِغملُؿِ مصَؿَؾَؿملٖؽملُقا م ٔإنٖ ماظ َّػملفَ م َطمملنَ مبِ َؼملممل متَضملِؼملَػملُقنَم
خَؾِريّا}(اظؽمللمملء :م )94م ،مذظؽ مأن مػذه ماىؼملمملسمملت ماظسملمملظهمل موضملؾ معـ متغملظملريم
اجملؿؼملع مودؿملػملهمل مالدؿقالل ماظدعمملء مواألعقال مواألسراض ماظيت مؼلضملقنم
الدؿؾمملحؿؾملمملمإلذؾمملعمرشؾمملتؾملؿماظدغؿملؽهملم،مويفمػذامغقملطدمأنمتغملظملريماٌضملؿملٓـمأيم
ايغملؿمسػملكمذكصمبمملظغملظملرمأوماظردٓةمالمؼـؾوملمإالمحبغملؿمضسملمملئلمغؾملمملئلموبمملتم
ٌمملمؼرتتنملمسػملكمايغملؿمبمملظغملظملرمعـمأعقرمخشملريةم .م
ممممممموطذظؽمدسقتؾملؿماظسملمملظهملمإظبماىؾملمملدم،مععمأنمعمملمؼعملقعقنمبفمػقمبطمللم
وسدوانمالمسالضهملمظفمبمملىؾملمملدم،موظؿملسمعـماىؾملمملدميفمذلء .م
ممممممموعـمٔهملمصبنملمأنمغؾنيمأنماىؾملمملدميفمدؾؿملؾمآم(سزموجؾ)مأودعم
عـ مأن مؼغملقن مضؿمملال م ،مصؾملؽملمملك مجؾملمملد ماظؽملظملس محبؼملػملؾملممل مسػملك ماظشملمملسهمل موطظملؾملممل مسـم
اٌضملزملؿملهمل م ،مواظؿزاعؾملممل معغملمملرم ماألخالق معـ ماظزملدق مواألعمملغهمل مواظقصمملء مبمملظضملؾملدم
ودمملئرماألخالقماظغملرميهمل .م
مممممممأعمملماىؾملمملدماظذيمػقممبضملؽملكماظعملؿممللمصكملمنمملمذُرٓعمظػملدصمملعمسـماظقرـم،م
سـماظدولمأنمتلؿؾمملحم،موظؿملسمآلحمملدماظؽملمملسمأوميزبمأومىؼملمملسهملمأومظظملزملؿملؾم
أومظعملؾؿملػملهملمأنمؼضملػملـمػذاماىؾملمملدم،مإمنمملمػقمحؼمظقظلماألعرموصؼمعـمأغمملطمبفم
ددؿقر مطؾ مدوظهمل موأسشملممله مايؼ ميف مإسالن محمملظهمل مايرب مواظلػملؿ م ،مدقاءم
أسشملمملهماظددؿقرمظرئؿملسماظدوظهملم،مأممجملػملسمأعؽملؾملمملماظعملقعلم،مأممظػملرئؿملسمبضملدم
أخذ مرأي مبرٌمملغؾملممل م ،ماٌؾملؿ مأن مضسملؿملهمل مإسالن محمملظهمل مايرب مظؿمللومل معػملغملمملم
ظألصرادمأوماىؼملمملسمملتم،موإالمأصؾحماألعرمصقضكمالمدوظهملم،موسدغمملمإظبمحؿملمملةم
اىمملػػملؿملهملم،محؿملىملمؼعملقلماظرملمملسرم :م
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المؼَزمل ُػملحُماظؽملمملسُمصَقضكمالمدَراةَمظَؾملُؿ م
وَالمدَذملذملذملذملذملراةَمإٔذامجُؾملٓذملذملمملظُؾملُذملذملذملذملذملذملؿمدذملذملمملدوا م
ممممممممواًالصهملمعمملمأحقجؽملمملمإظبماظظملغملرماٌلؿؽملريم،مواظظملؾملؿماظزملقؿملحمظػملدؼـم،م
وتزملقؿملح ماٌظملمملػؿملؿ ماًمملرؽهمل م ،موادرتداد ماًشملمملب ماظدؼين مممـ محمملوظقام
اخؿشملمملصف م ،موطػ موشؾ مؼد ماٌؿشملرصني مسـ ماظدسقة مواظظملؿقى م ،موإظب مأنم
غقاجف ماىؾملؾ مبمملظضملػملؿ م ،مواظصملػملؼملمملت مبمملظؽملقر م ،مواظؾمملرؾ مبممليؼ م ،مواظظمللمملدم
واظؿكرؼنمل ممبزؼد معـ ماظؾؽملمملء مواظؿضملؼملري م ،موأن مغضملؼملؾ مسػملك متردؿملخ ماظقالءم
ظألورمملن معـ مجؾملهمل م ،موتردؿملخ مأدس ماٌقارؽملهمل موصعملف ماظضملؿملش ماٌرملرتك مسػملكم
أدسمإغلمملغؿملهملمخمملظزملهملمعـمجؾملهملمأخرىم،موأنمغلضملكمعضملّمملموعبؿملضملّمملمٌمملمصؿملفمأعـم
ودالمماإلغلمملغؿملهملمعبضملمملءم،موأنمغدركمأنماظضملمملٕمطػملفميفمدظملؿملؽملهملمواحدةم،موظـم
ؼؽملفقمعؽملفمأحدمدونماآلخرم،موأنمأيمخرقميفماظلظملؿملؽملهملمميغملـمأنمؼؾملػملؽم
أػػملؾملمملمعبؿملضملمملم،مؼعملقلمغؾؿملؽملمملم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م:م(معََـؾُماظْ َعملمملئِؿٔمسَػملَكمحُدُودِم
صمملبَ مبَضملِسملُؾملُؿِم
اظ َّػملفِ موَاظْقَاضِعٔ مصِؿمل َؾملممل م; مطَؼملََـؾٔ مضَقِمٕ مادِؿَؾملَؼملُقا مسَػملَك مدَظملِؿملَؽملهملٍ م ،م َصفملَ َ
غملمملنَ ماظَّذِؼـَ مصِل مأَدِظملَػملِ َؾملممل مإٔذَا مادِؿَعملَقِا معِـ ماظْ َؼملمملءِم
ػممل ،موَبَضملِسملُؾملُؿِ مأَدِظملَػملَ َؾملممل م ،مصَ َ
أَسِ َػملممل َ
عَرٗوا مسَػملَك م َعـِ مصَقِضَؾملُؿِ ،مصَعملَمملظُقا :مظَقِ مأَ ٖغممل مخَرَضَْؽملممل مصِل مغَزملِؿملؾَِؽملممل مخَرِ ًضممل موَظَؿِ مغُقملِذِ معَـِم
صَقِضََؽملممل م،م َصكملٔنِ مؼَؿِرُطُقػُؿِ موَ َعممل مأَرَادُوا مػَػملَغملُقا مجَؼملِؿمل ّضملممل م،موَإٔنِ مأَخَذُوا مسَػملَك مأَؼِدِؼؾملٔؿِم
غَفَقِاموَغَفَقِامجَؼملِؿمل ّضملممل)م(رواهماظؾكمملري) .م
م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
م
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وصز يف وواجّة اإلرِاب
ممممممممال مذؽ مأن معزملر متقاجف مثالثهمل متؿملمملرات مجمملرصهمل معـ ماإلرػمملب معممل مبنيم
ربػمللمودوظلموادؿضملؼملمملريم،مصؾداؼهملمعـماظؿؽملصملؿملؿماظدوظلمظإلخقانماظذؼـم
صمملروا مأداة ميف مؼد ماظعملقى ماالدؿضملؼملمملرؼهمل مواإلعربؼمملظؿملهمل موأدوات ماهلؿملؼملؽملهملم
األعرؼغملؿملهملم.م م
مممممممموال مذؽ مأن مػذا ماظؿؽملصملؿملؿ ماإلرػمملبل ماظرملؿملشملمملغل مؼلؿكرج مطؾ معممل ميفم
جضملؾؿف مظؿضملشملؿملؾ ماٌلرية م ،مواظضملؼملؾ مسػملك مإجؾملمملض مطؾ مربمملوالت ماإلصالحم
االضؿزملمملدي مواجملؿؼملضملل مبكملرالق ماظرملمملئضملمملت متمملرة م ،موادؿكدام مطؾ مودمملئؾم
اظؿكرؼنمل معـ مضؿؾ مأو متظملفري مأو متدعري مأو متفملثري مسػملك ماألدقاق موذبمملالتم
اظضملؼملؾمبغملؾمعمملمأوتقامعـمضقةمتمملرةمأخرىم،معؿقػؼملنيمأنمذظؽمضدمؼقملديم
إظب ماظضملقدة مبؾملؿ مإظب ماظلػملشملهمل معـ مجدؼد م ،معؿؽملمملدني مأو معؿفمملػػملني مأنم
سملممل مذضملؾّؿملممل مشري مضمملبؾ مإلسمملدة ماجرتار ماٌرارة ماظيت مدعملقػمملم
رصسملؾملؿ مصمملر مرص ّ
ظػملؽملمملسمبمملدؿضملالئؾملؿموادؿغملؾمملرػؿموصػملظملؾملؿموإضزملمملئؾملؿمعرةمأخرىم،موأبضملدمعـم
ذظؽ مػقملالء ماٌؿشملرصقن ماإلخقاغؿملقن ماإلرػمملبؿملقن ماظذؼـ مصمملروا مداسؼملنيم
ظداسشمصؿملؼملمملمتعملقممبفمعـمضؿؾموحرقموذبحموتؽملغملؿملؾمبمملظؾرملرم،مبؾمترملفؿملعمهلمملم
سػملك مػذه ماألصضملمملل ماآلٔهمل مواجملرعهمل م ،موػقملالء مصبنمل مأن مغعملػ مهلؿم
بمملٌرصمملدم ،موأنمغضملؼملؾ مسػملك مطرملػ مسؼملمملظؿؾملؿ موخؿملمملغؿؾملؿ موعزملمملدر ممتقؼػملؾملؿ م،م
صال مذبمملل مظػملؼملقاضػ ماظسملؾمملبؿملهمل مأو ماظرعمملدؼهمل مأو ماٌرتددة مأو ماٌؿقجلهمل مأوم
إعلمملكماظضملزملمملمعـماٌؽملؿزملػم;مألنمذظؽمظؿملسميفمعزملػملقهملماظقرـميفمػذهم
اٌرحػملهمل ماظظملمملرضهمل معـ متمملرؼخ مأعؿؽملممل ماظيت متؿؾملددػممل ماٌكمملرر معـ مطؾ مجؾملهمل م،م
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والبد معـ مإسالن مواضح موصرؼح معـ مطؾ مورين مذرؼػ مسـ مرصض مطؾم
أظقان ماظضملؽملػ مواظؿكرؼنمل مواظؿدعري مواظؿظملفري مواظظمللمملد مواإلصلمملد م ،موآ مالم
ضبنملماظظمللمملدموالماٌظمللدؼـم،موالماظؽملظملمملقموالماٌؽملمملصعملنيم .م
اظؿؿملمملرماظـمملغلم:مػقمتؿملمملرمتػملؽماىؼملمملسمملتماٌمملرضهملمعـماظدؼـمواإلغلمملغؿملهملم
اظيت ماغلػملكومل معـ مدؼؽملؾملمملموإغلمملغؿملؿؾملممل م ،مإظب مسمملٕ مآخر مال مغضملرصف م ،مإذ مإغؾملممل مالم
تؽملؿؼمللمإظبمسمملٕماألدؼمملنم،مصمملألدؼمملنمطػملؾملمملمتدسقمإظبماظرغبهملمواظؿلمملعحم،مالم
إظبمايرقم،موالمإظبماظذبحم ،موالمإظبماظؿؼملـؿملؾم،موالمإظبماظؿؽملغملؿملؾمبمملظؾرملرم،م
طؼملمملمأغفمالمميغملـمأنمؼغملقنمػذامسمملٕماإلغلمملغؿملهملم،مصمملإلغلمملغؿملهملماظلقؼهملمالمميغملـم
أنمتعملرمػذهماىرائؿم،موتػملؽماظظملصملمملئعماظيتمالمميغملـمأنمضبؿؼملػملؾملمملمأيمحسم
إغلمملغلمدػملؿملؿمإالمعـمرؼمللوملمبزملريتفمواغلػملخمعـمإغلمملغؿملؿفم .م
ممممممممموػؽملمملمصبدرمبؽملمملمأنمغقملطدمأنمدؼؽملؽملمملمبراءمعـمطؾمذظؽم،مصعملدمغؾملكمغؾؿملؽملمملم
(صػملك مآ مسػملؿملف مودػملؿ) مسـ ماٌُـَػملَهمل مأي ماظؿؼملـؿملؾ مبمملٌقتك موظق مبمملظغملػملنملم
اظضملعملقر،موضممللم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م:م( مالمتَطملُػملَّقاموالمتطملدرواموالممتـػملقا)م،م
طؼملمملمغؾملكم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مسـماظؿضملذؼنملمبمملظؽملمملرم(صكملغفمالمؼضملذبممبمملظؽملمملرم
إالمربؾملممل) م،مبؾمأبضملدمعـمػذاموأطـرمبؿملمملّغمملمألنماإلدالممدؼـ مرغبهملمالمدؼـم
سؽملػموالمضؿؾموالمتؽملغملؿملؾمحؿكمبممليؿملقانموػذامعمملمذطرهمغؾؿملؽملمملمربؼملدم(صػملكم
آمسػملؿملفمودػملؿم)م:م(عـمأنماعرأةمدخػملوملماظؽملمملرميفمػرةمحؾلؿؾملمملمصالمػلم
أرضملؼملؿؾملممل موال مػل مترطؿؾملممل متفملطؾ معـ مخرملمملش ماألرض) م ،م(وأن مبطملؿملّممل معـ مبطملمملؼمملم
بينمإدرائؿملؾمدخػملوملماىؽملهملمألغؾملمملموجدتمطػملؾمملمؼػملؾملىملمعـماظضملشملشم،مصعملمملظوملم
ظعملد مبػملغ مبؾملذا ماظغملػملنمل معممل مبػملغ مبل م ،مصكػملضملومل مخظملؾملممل مصؼملألتف معمملء معـ ماظؾؽر م،م
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صلعملوملماظغملػملنملم،مصرملغملرمآمهلمملم،مصطملظملرمهلمملم،مصدخػملوملماىؽملهملم)،مورأىماظؽمليبم
(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مرجالمؼُؿِِضملنملُمعبػملفم،مصعملممللم:م( مؼمملمػذام،ماتؼمآميفم
اظؾؾملؿملؼملهملماظيتمعَػملَّغملَؽَمآمإؼمملػمملم،مصكملنمعبػملؽمػذامضدمذغملمملمإظبٓمأغؽموؿملضملفم
وتُدِئِؾُف) مأي :متؿضملؾفموترملؼمسػملؿملفم،موٌمملمرأىم(صػملك مآمسػملؿملفمودػملؿ)مغبرةم
هقم محقل مسرملؾملممل مجؿملؽهمل موذػمملبممل متؾقىمل مسـ مصراخؾملممل مضمملل م(صػملك مآ مسػملؿملفم
ودػملؿ)م:م(عـمصفعمػذهميفمصراخؾملمملم،مردوامإظؿملؾملمملمصراخؾملممل)م.م م
أرأؼوملمإظبمػذهماظرغبهملمبمملظشملمملئرموايؿملقانمصسملالمعـماإلغلمملنم،مصفملؼـم
سبـمعـمػذهماظرغبهملم،موأؼـمسبـمعـمػذهماإلغلمملغؿملهملم،موأؼـمسبـمعـم
ػذاماظرضلم،مإغؽملمملمظظمللمحمملجهملمعمملدهملمإظبمصؾملؿمدؼؽملؽملمملمصؾملؼملمملمصقؿملقمملم،مثؿمتشملؾؿملعملفم
سػملك مأرض ماظقاضع مؼؽملؿ مسـ محلـ مصؾملؼملؽملممل مظف م ،موإميمملغؽملممل م ،موحرصؽملممل مسػملكم
تشملؾؿملعملف.م م
ممممممممسػملك مأن مػذه ماىؼملمملسمملت مضد مادؿظملقؾ مخشملرػممل مومتمملدت ميف مشؿملؾملمملم
وسدواغؾملممل موهدؼؾملممل مإلرادة ماألعهمل مواظضملؼملؾ ماٌؿقاصؾ مسػملك مطلر مذقطؿؾملممل م،م
وادؿؽزملمملل مذفملصؿؾملممل م ،موادؿؾمملحهمل مبؿملسملؿؾملممل م ،موػؿؽ مسرضؾملممل م ،موتظملؿؿملومل مدوهلممل م،م
ومتزؼؼمطؿملمملغؾملمملموأوصمملهلمملم،مرؼمل ّضملمملميفماالدؿؿملالءمسػملكمخرياتؾملمملموععملدراتؾملمملمعـم
جؾملهملم،موسؼملالمظزملمملحلماظضملدوماظزملؾملؿملقغلماٌرتبصمبؾملمملمعـمجؾملهملمأخرىمظؿملؾعملكم
وحدهماظعملقةماألبرزماظيتمتلؿملشملرمسػملكمطؾمدولماٌؽملشملعملهملمودبسملضملؾملمملمظؽملظملقذػمملم.م م
ممممممممموػذا مؼؿشملػملنمل معؽملممل معبؿمل ّضملممل مأسػملك مدرجمملت ماظقسل مبؿػملؽ ماٌكمملرر م،م
ودرسهملماظؿقركمواظضملؼملؾمسػملكمترملغملؿملؾمضقةمردعمسربؿملهملمعرملرتطهملم;مألنمعبؿملعم
دوظؽملمملماظضملذملذملربؿملهملمعلؿؾملذملذملدصذملهملم،موالمأحدمعؽملذملمملممبؽملذملفملىمأومعؽملفذملمملةمعـمػذملذاماًشملذملرم م
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اظداػؿم،موظـمؼؽملفقمأحدمعؽملمملموحدهمعؾملؼملمملمغفملىمبؽملظمللفمسـماٌقاجؾملهملم .م
ممممممممأعمملماظؿؿملمملرماظـمملظىمل م:مصؾملق متؿملمملرماهلؿملؼملؽملهملماالدؿضملؼملمملرؼهملم،موبمملألحرىماهلؿملؼملؽملهملم
األعرؼغملؿملهمل موأدواتؾملممل موأجؽملقؿؾملممل ميف ماٌؽملشملعملهمل معؿؼملـػملهمل ميف مضشملر موترطؿملمملم
وإدرائؿملؾ م ،مصعملد مذطرت مصقؿملظملهمل ماألخؾمملر ميف مصدر مصظملقؿؾملممل ماألوظب مؼقمم
األربضملمملءم 18م/م 2م/م2015ممثالثمدولمأرػملعملوملمسػملؿملؾملمملمضقىماظرملرماظيتمتضملؼملؾم
ضد معزملر موهمملول مإضضملمملصؾملممل مأو مإدعملمملرؾملممل م ،مصذطرت مثالث مدول مػل مأعرؼغملمملم
وضشملرموترطؿملمملم،موأغمملمأزؼدمسػملؿملؾملمملمدوظهملموعؽملصملؼملهملمالمميغملـمأنمؼغملقغمملممبؽملفملىمسـم
اٌقملاعرةماظيتمهمملكمضدمعزملرم،موػؼملمملمإدرائؿملؾموغبمملسم.م م
مممممممسػملكمأغينمأؤطدمسػملكمضرورةماظؿقركماظلرؼعمواظذػمملبمإظبماٌؽملصملؼملهملم
اظدوظؿملهملمظػملضملؼملؾمسػملكمإدراجماظدولماظيتمترسكمومتقلماظعملؽملقاتماإلرػمملبؿملهملم
اظيتمتدسقمإظبماظعملؿؾمواظضملؽملػموهرضمسػملؿملؾملؼملمملمضؼملـمضقائؿماظدولماظراسؿملهملم
ظإلرػمملبم.م م
مممممممطؼملممل مغقملطد معرارّا معـ مأن ماإلرػمملب مإذا ممتغملـ معـ ماٌؽملشملعملهمل مدؿملؽملؿعملؾم
طمملظربق مإظب ماظضملمملٕ مطػملف مبرّا موحبرّا موجقّا م ،موعـ مػؽملممل مصكملغؽملممل مسبؿملل معممل مذطرهم
اظلؿملدمرئؿملسماىؼملؾملقرؼهملم،معـمأنمعزملرمتدصعمٔـمدصمملسؾملمملمسـمغظمللؾملمملموسـم
اإلغلمملغؿملهملم.م م
ممممممموالمؼظملقتينمأنمأوجفمهؿملهملمجدؼدةمإظبمضقاتؽملمملماٌلػملقهملماظؾمملدػملهملماظيتم
تلؿقؼمعؽملمملمعبؿمل ّضملمملمطؾمهؿملهملموتعملدؼرم،موتـؾوملمؼق ّعمملمبضملدمؼقممأغؾملمملمسػملكمضدرم
اٌلؽقظؿملهمل مواظؿقدؼمملت م ،مصَؿملَدْ متؾين موتضملؼملر موأخرى مهؼملؾ ماظلالح م ،مطؼملمملم
أؤطد مسػملك متظملقؼسملؽملممل ماظغملمملعؾ موثعملؿؽملممل ماظغملمملعػملهمل ميف ماظلؿملد ماظرئؿملس معع مودؼدم
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اظؾؿملضملهمل مواظؿظملقؼض مظلؿملمملدتف مدقاء ميف معقاجؾملهمل ماإلرػمملب مواظؿكرؼنمل مأم ميفم
عؽملشملػملؼماظؾؽملمملءمواظؿضملؼملريم .م
م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
م
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تفكيك حواضَ اإلرِاب
ممممممممممممملمالمذؽمصؿملفمأنماإلرػمملبمعمملمطمملنمظؿملؿلػملؾمإظبمأيمبؿملؽهملمأومورـمأوم
عؽملشملعملهمل معممل مٕ مؼؿقصر مظف مسؽملزملران م :مسؽملزملر مؼدصضملف موؼدسؼملف موميقظف م ،موآخرم
ضبؿسملؽملفموؼفملوؼف.م م
ممممممممممأعمملماظضملؽملزملرماألولماظذيمؼدصعماإلرػمملبموميقظفموؼدسؼملفموؼطملذؼفمصؾملقم
بالمأدغكمذؽمأسداءمدؼؽملؽملمملموورؽملؽملمملموأعؿؽملمملم،مممـمؼرؼدونمأنمتضملؿماظظملقضكم
اهلداعهمل معؽملشملعملؿؽملممل موأعؿؽملممل مظزملمملحل ماظغملؿملمملن ماظزملؾملؿملقغل معـ مجؾملهمل م ،مألجؾ مأنم
ؼؿؼملغملؽملقامعـماظلؿملشملرةمسػملكمخرياتؽملمملموععملدراتؽملمملم،موؼرملقػقاماظقجفمايسملمملريم
ظدؼؽملؽملمملماظلؼملحمعـمجؾملهملمأخرىم،موػذامذفملغؾملؿمورؾؿملضملؿؾملؿماإلعربؼمملظؿملهملم،موععم
أغؽملمملمأطدغمملمودؽملصملؾمغقملطدمأنماإلرػمملبمالمدؼـمظفموالمسؾملدمظفموالموصمملءمظفموأغفم
دؿملفملطؾمعـمؼزملؽملضملفموعـمؼدسؼملفمإنماظؿملقمموإنمشدّام،موإنمشدّامظؽملمملزرهمضرؼنملم
،مصكملغؽملمملمالمميغملـمأنمغلؿفديماألعـمممـمؼرؼدمظؽملمملماظظملقضكم،موظغملـمسػملؿملؽملمملم
أنمغضملؿؼملدمسػملكمأغظمللؽملمملموسػملكمدقاسدغمملم،مسػملكمحدمضقلماظرملمملسرم:م م
أغذملمملمالمأظذملذملقمماٌلؿؾذملذملذملذملد م

إذاموذملذملمملوزمأومتضملذملذملذملدى م

صلؾؿملػملذملذملذملذملفمأنمؼلؿؾذملذملذملذملذملذملذملذملذملد م

وذفملغؽملذملذملذملذملذملذملذملمملمأنمغلؿضملذملذملذملدا م

مممممممموػذا ماالدؿضملداد مال مؼغملقن مطالعممل مصقلنمل م ،موال مذبرد مذفنمل موإداغهملم
وادؿؽملغملمملرم،موبؿملمملغمملتموتزملرضبمملتم،مميغملـمأنمتزملدرمحؿكمسـمجؾملمملتمتلرتم
بؾملممل معممل مطمملن مخمملصّؿملممل مأو معممل مهمملول مأن مدبظملؿملف معـ مأعرػممل م ،مزّؽملممل معؽملؾملممل مأن مػذهم
اظؾؿملمملغمملتمميغملـمأنمتطملشملكمعمملمظقمطرملػمظغملمملنمأعرّامجػملالم،مغمملدؿملهملمأومعؿؽملمملدؿملهملمأوم
عؿفمملػػملهمل مأن ماظرملضملنمل ماٌزملري مضد مذنملٖ مسـ ماظشملقق موصمملر مأطرب معـ مأنم
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ؼُكدَعم،موإنماضؿسملوملماظصملروفماظيتممترمبؾملمملماظؾالدمومترمبؾملمملماٌؽملشملعملهملمجمملغّؾمملم
عـمايغملؼملهملموضؾطماظؽملظملسمواخؿؿملمملرماظؿقضؿملؿمملتماٌؽملمملدؾهملمظػملظملضملؾمأومردماظظملضملؾ،م
صؼملـمضؾؿملؾمضقلمأبلمصراسمايؼملداغلم:م م
تطملمملبؿملوملُمسـِمضقعلمصصملؽملقامشؾمملوتل م
بِؼملَظملْذملذمل ٔرقٔمأشْؾَذملذملمملَغمملمحَزملكمّموَتُذملذملرَابُ م
سملمملم-مأنمػذاماإلرػمملبماألدقدمبؿػملؽماظضملؽملمملصرم
ممممممممممواظذيمالمذؽمصؿملفم-مأؼ ّ
اًشملرةمواألخالطمواألعرملمملجماظيتمأتوملمووؼملضملوملمعـمطؾمحدبموصقبم
عممل مطمملن مهلؿ مأن مطبرتضقا مصظملقف مأي مورـ معممل مٕ متغملـ مهلؿ مصؿملف محقاضـم
تفملوؼؾملؿمومتدػؿممبمملمضبؿمملجقنمعـماٌممللمأوماظلالحمودمملئرمأظقانماظدسؿم،م
وتقصرمهلؿماظؾؿملؽهملماٌقاتؿملهملمومتدػؿمبمملٌضملػملقعمملتماظغملمملصؿملهملم،ميفمسمملٕمصمملرتم
صؿملفمايروبماظؿعملؽملؿملهملم،مواإلظغملرتوغؿملهملم،مواٌضملػملقعمملتؿملهملم،مواإلسالعؿملهملم،مواظؽملظمللؿملهملم،م
أدمملظؿملنمل موودمملئؾ موأدوات مال مؼُلؿؾملمملن مبؾملممل مإلخسملمملع ماًزملؿ م ،موإضضملمملفم
عضملؽملقؼمملتفم،مودصضملفمإظبماإلحؾمملطمأوماظؿلػملؿملؿم.م م
ممممممموطؼملمملمأنمعمملمؼلؼملكمبمملظدسؿماظػملقجليتمأعرميفمشمملؼهملماألػؼملؿملهملميفمهعملؿملؼم
اظؽملزملرمسػملكماألسداءموحلؿماظضملدؼدمعـماٌضملمملركم،مصكملنمضشملعمػذاماظدسؿمسـم
اإلرػمملب مواإلرػمملبؿملني م ،مواظؿشملرف مواٌؿشملرصني م ،مؼُضملفٓؾ مبؽملؾملمملؼؿؾملؿ مواظعملسملمملءم
سػملؿملؾملؿمودبػملؿملصماظضملمملٕمطػملفمواإلغلمملغؿملهملمعبضملمملءمعـمذرػؿماٌلؿشملريم .م
مممممممممموػذا مؼؿشملػملنمل مدرادمملت مسػملؼملؿملهمل مواسؿملهمل معلؿظملؿملسملهمل مٌضملرصهمل ماٌلؿظملؿملدؼـم
عـ ماظظملقضك موعـ ماظضملؼملػملؿملمملت ماإلرػمملبؿملهمل م ،مدقاء مأطمملغقا معقجؾملني م ،مأمم
ربرضنيم،مأممعؽملظملذؼـم،مأممعفملجقرؼـم،مواظضملؼملؾمسػملكمعقاجؾملؿؾملؿمحبلؿمالم
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ػقادةمصؿملفم،مبمملظؿقظملظمبؾمعزملمملدرةمأعقالمطؾمعـمؼـؾوملمدسؼملفمأوممتقؼػملفم
ظإلرػمملب م ،مألن مػذا ماٌمملل ماظعملذر ماظذي مؼقجف مظؿؼملقؼؾ ماظعملؿؾ مواظؿكرؼنملم
ؼؽملؾطمللمأنمؼزملمملدرمظزملمملحلماظؾؽملمملءمواظؿضملؼملريم،موربماظضملزةم(سزموجؾ)مؼعملقلم:م{وََظمملم
تُقملِتُقا ماظلٗظملَ َؾملمملءَ مأَعِقَاظَغملُؿُ ماظَّؿِل مجَ َضملؾَ ماظ َّػملفُ مظَغملُؿِ مضَِؿملممل ّعممل م}(اظؽمللمملء:م)5م،موضدمأصردم
اظظملعملؾملمملءمبمملّبمملمظػملؿضملمملعؾمععمأعقالماظلظملؾملمملءممسقهم"مبمملبمايفرم"ماظذيمؼضملينم
ايفز مواظؿقظملظ م ،موضلؼملقه مضلؼملني :م" مايفر ميؼ ماظطملري م" مأي مظزملمملحلم
اظدائؽملني م ،مو م" مايفر ميؼ ماٌمملل" م ،موػق مايفر مسػملك ماظلظملؿملف مواٌؾذرم
اظذيمالمضبلـماظؿزملرفميفمأعقاظفموؼؾذرػمملمدظمل ّؾملمملمصؿملؼملمملمالمؼؽملؾطمللماإلغظملمملقم
صؿملفم،مصؼملمملمبمملظغملؿممبـمؼلؿكدعؾملمملميفماظعملؿؾمواظؿكرؼنملمواظظمللمملدمواإلصلمملد؟؟ م
ممممممموػؽملمملك معؽملصملرون مهلذا ماإلرػمملب م ،مضبرض مبضملسملؾملؿ مسػملؿملف مصراحهمل مدونم
عقاربهملم،موؼؾىملمبضملسملؾملؿممسقعؾملؿمبنيماينيمواينيم،موظقميفمثؽملمملؼمملمطالمم
عضمللقلم،م{وَإٔذَامظَعملُقطُؿِمضَمملظُقامآَعَ ٖؽملمملموَإٔذَامخَػملَقِامسَسملٗقامسَػملَؿملِغملُؿُماْظفملََغممل ِعؾَم ِعـَماظْطملَؿملِظِم
ُضؾِمعُقتُقامبِطملَؿملِصملِغملُؿِمإٔنٖماظ َّػملفَمسَػملِؿملؿْمبِذَاتِماظزملٗدُو ٔر}(مآلمسؼملرانم:م)119م.م م
مممممممممممسػملكمأغؽملمملميفموضعمالمضبؿؼملؾمػقملالءماٌؽملمملصعملنيمواٌؿػملقغنيم،م{اظَّذِؼـَم
غملـِ معَضملَغملُؿِ موَإٔنِ م َطمملنَم
ؼَؿَرَبٖزملُقنَ مبِغملُؿِ م َصكملٔنِ م َطمملنَ مظَغملُؿِ مصَ ِؿحْ م ِعـَ ماظ َّػملفِ مضَمملظُقا مأَظَؿِ مغَ ُ
غملمملصِرٔؼـَ مغَزملِؿملنملْ مضَمملظُقا مأَظَؿِ مغَلِؿَقِقٔذِ مسَػملَؿملِغملُؿِ موَغَؼملِؽملَضملِغملُؿِ م ِعـَ ماظْؼملُقملِعِؽملِنيَ مصَمملظ َّػملفُم
ظِػملْ َ
غملمملصِرٔؼـَ مسَػملَك ماظْؼملُقملِعِؽملِنيَ مدَؾِؿمل ًػملممل}مم
ؼَقِغملُؿُ مبَؿملِؽملَغملُؿِ مؼَقِمَ ماظْعملَِؿملممل َعهملِ موََظـِ مؼَفِ َضملؾَ ماظ َّػملفُ مظِػملْ َ
(ماظؽمللمملء:م)141م.م م
مممممممممموالمذؽمأنمتركمبضملضمعـمؼدسؼملقنماإلرػمملبمواإلرػمملبؿملنيمرػملعملمملءمأوم
شضمأيمجؾملهملماظشملرفمسؽملؾملؿمأعرميفمشمملؼهملماًشملقرةم،موأخشملرمعؽملفممتغملنيم
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أيمعؽملؾملؿمعـمأيمعظملزملؾمعـمعظملمملصؾماظدوظهملم،موخبمملصهملماىقاغنملماًدعؿملهملم
اظيت ممتس محؿملمملة ماٌقارؽملني معؾمملذرة م ،مألغؾملؿ مؼدرطقن مأن متضملشملؿملؾ مػذهم
اًدعمملت مػق مدؾؿملؾ مإلثمملرة ماظطملسملنمل مواظؿذعر مواظلكط مورمبممل ماظظملقضك م،م
صؿملفنمل مأال متُلِؽملَد مإدارة ماٌراصؼ مواألسؼملمملل ماًدعؿملهمل مإال مٌـ مؼُؿَؿملعملّـ معـم
والئف مظقرؽملف موتظملمملغؿملف ميف مخدعؿف م ،موحرصف مسػملؿملف م ،موإميمملغف مبعملسملمملء محقائيملم
اظؽملمملسمواظلؾملرمسػملكمراحؿؾملؿم،موؼعملؿملؽملفمبفملنمػذامػقمصػملنملماظدؼـمواإلميمملنم،م
ؼعملقلمغؾؿملؽملمملم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م:م( مإٔنٖ مِٓ مسَِؾمملدَّا ماخِؿَزملٖؾملُؿِ مبِ َعملسملمملءِ محَقَائِيملٔم
اظ ٖؽملمملس محَؾٖؾؾملُؿِ مصِل ماظْكَؿملِرٔ موحَؾٖنملَ ماظْكَؿملِرَ مإظَؿملِؾملٔؿِ مإٔغٖؾملُؿُ ماآلْعِؽملُقنَ م ِعـِ مسَذَابِ مآِْم
(سزموجؾ) مؼَقِمَ ماظعملَِؿملممل َعهملِ) م،موؼعملقلم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م:م(اظػملَٓؾملُؿَٓ م َعـِ موَظِلَم
ِعـِ مأَعِرٔ مأُعَٓؿِل مذَؿملِّؽممل مصَ َرملؼَٓ مسَػملَؿملِؾملٔؿِ م َصمملذِ ُعملؼِ مسَػملَ ِؿملفِ موَ َعـِ موَظِلَ م ِعـِ مأَعِ ٔر مأُعَٓؿِل مذَؿملِّؽمملم
صَرَ َصؼَمبِؾملٔؿِمصَمملرِ ُصؼِم ِبفِ)م(رواهمعلػملؿ) .م
مممممممممموطؼملمملمؼؽملؾطمللمأالممنغملـمداسؼمللماظؿشملرفمواٌقاظنيمهلؿمعـماٌراصؼم
اًدعؿملهملم،مصؼملـمبمملبمأوظبمأالممنغملـمأحدّامعؽملؾملؿمعـماىقاغنملماظـعملمملصؿملهملمأوم
اظظملغملرؼهمل مأو ماظرتبقؼهمل م ،محؿك مال مؼؾـقا ممسقعؾملؿ موأصغملمملرػؿ ماإلرػمملبؿملهمل ميفم
اجملؿؼملع موخبمملصهمل مبني ماظؽملمملذؽهمل مواظرملؾمملب م ،مإمنممل مصبنمل مأن مغضملؼملؾ موبلرسهملم
وحلؿ مسػملك مدبػملؿملص ماجملؿؼملع معـ ممسقعؾملؿ م ،موذرورػؿ م ،موآثمملعؾملؿ م،م
غملـٖم
وجرائؼملؾملؿماظظملغملرؼهملمواألخالضؿملهملمواجملؿؼملضملؿملهمل،م{وَاظ َّػملفُ مشَمملظِنملْ مسَػملَك مأَعِرٔهِ موَظَ ِ
أَطْـَرَماظ ٖؽملمملسٔمَظمملمؼَضملِػملَؼملُقنَم}(مؼقدػ:م)21م .م
م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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حنَ ٌزاكي
ممممممممطمملن مغؾؿملؽملممل م(صػملك مآ مسػملؿملف مودػملؿ) مأصزملح ماظؽملمملس م ،موأبػملغ ماظؽملمملس م،م
وؼضملدون معـ مسصملؿملؿ مبالشؿف م(صػملك مآ مسػملؿملف مودػملؿ) مأحمملدؼـف ماظيت مجرتم
ذبرى مايغملؼملهمل مأو ماٌـؾ م ،مطعملقظف م(صػملك مآ مسػملؿملف مودػملؿ) م :م(ال مؼػملدغم
اٌقملعـمعـمجقرمواحدمعرتني) م،موػغملذامطمملنمصقؾفماظغملرامم(رضقانمآم
سػملؿملؾملؿ) م ،مصغملمملنمدؿملدغممل مسؼملر مبـ ماًشملمملب م(رضل مآ مسؽملف) مؼعملقل م :م" مظلوملم
بمملًنملموظغملـماًنملمالمطبدسين"م،موؼروىمسـماٌطملريةمبـمذضملؾهملم(رضلم
آمسؽملف)مأغفمطمملنمعـمدػمملةماظضملرب م،موطمملنمؼعملقلم:م" مظقالماإلدالممٌغملرتم
عغملرّامالمتشملؿملعملفمجزؼرةماظضملربم" .م
مممممممموصبنملمأنمغفملخذمعـمدروسماٌمملضلمعمملمغؾينمسػملؿملفمايمملضرموغؽملشملػملؼم
بفميفماٌلؿعملؾؾم،موأنمغؿذطرماظؿمملرؼخماألدقدمظػملفؼملمملسمملتماٌؿشملرصهملمويفم
ععملدعؿؾملممل مرأس ماألصضملك معبمملسهمل ماإلخقان ماإلرػمملبؿملهمل ماظيت ماحرتصومل ماظضملؼملؾم
اظلريمعؿفمملوزةمإؼمملهمإظبماظؿعملؿملهملمواظؽملظملمملقم،مبؾمإنمبضملضمأسسملمملئؾملمملمرؾعمسػملكم
ذظؽمظدرجهملمؼزملضملنملمسػملكمطـريؼـممتؿملؿملزػمملم،مسػملكمحدمضقظفمتضملمملظبميفمذفملنم
ػؾٔماظْؼملَدِؼَؽملهملِم
بضملضماٌؽملمملصعملنيم:م{وَعِ ٖؼملـِمحَقِظَغملُؿِم ِعـَماْظفملَسِرَابِمعَُؽملمملصِعملُقنَموَ ِعـِمأَ ِ
قـُمغَضملِػملَؼملُؾملُؿِمدَؽملُضملَذِّبُؾملُؿِمعَرٖتَ ِؿملـٔمثُؿٖمؼُرَدٗونَمإٔظَكم
عَرَدُوامسَػملَكماظؽملِّظملَمملقٔمَظمملمتَضملِػملَؼملُؾملُؿِمغَ ِ
سَذَابٍمسَصملِؿملؿٕم}.م م
ممممموإذا مطؽملمملمغقملطدمأنماإلرػمملبمالمميغملـمأنمؼضملؼملؾمإالميفمضقءمحقاضـم
هؿسملؽملف موتفملوؼف موتؽملؼملؿملف موتقصر مظف ماٌؽملمملخ ماآلعـ م ،مصكملن مسؽملمملصر ماىؼملمملسهملم
اإلرػمملبؿملهملمالمميغملـمأنمتؿلػملؾمإظبماٌقملدلمملتمإالمعـمخاللمخالؼمملمغمملئؼملهملمأوم
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عؿضملمملرظملهمل متؾملؿمللمل مهلممل مذظؽ موتلمملسدػممل مسػملؿملف مومتغملـ مهلممل مصؿملف م ،موإن ماألعر مىدم
خشملري ،موظؿملس مايؾ ميف مترحؿملؾ ماٌرملغملالت موتفملجؿملؾ ماٌقاجؾملهمل مإظب مآعمملدم
شريمربدودةمحؿكمؼلؿظملقؾمذرمػقملالءموؼرملؿدمسسملدػؿم،موؼرملغملػملقنمعمملمؼرملؾفم
اظػملقبلمأوماٌمملصؿملمملمداخؾمبضملضمعقملدلمملتماظدوظهملمبزملقرةمطبرملكمعضملؾملمملمذرػؿم
وعغملرػؿ م ،موحبؿملىمل مؼؿققظقن معع ماظقضومل معـ مزبمملدسني مأو معؽملمملصعملني مأوم
عؿلػملػملنيمإظبمعمملصؿملمملمؼؿعملربمإظؿملؾملمملماظسملضملظملمملءمواظؾمملحـقنمسـماٌزملمملحلمواٌؽملمملصعم،م
والمدؿملؼملمملمأنماظعملؿملمملداتمواظضملؽملمملصرماإلخقاغؿملهملمالمدؼـمهلمملموالمخػملؼموالمأعمملغهملموالم
ورؽملؿملهمل م ،مصؾملل متطملدق مسػملك ماٌقاظني مهلممل موتلؿكدم مأضزملك مدرجمملت ماٌؽملعم
وايرعمملن مواإلضزملمملء مظػملؼملكمملظظملني مأو ماٌضملمملرضني مأو محؿك مشري ماٌقاظنيم
إلخسملمملسؾملؿموطلرمإرادتؾملؿم.م م
مممموإذا متُرك مبضملض ماظؽملمملس موحمملهلؿ مدون مدسؿ مصكملن ماٌراػؽملهمل مسػملك مضقتؾملؿم
وصالبؿؾملؿمعراػؽملهملمخمملرؽهملموشريمعسملؼملقغهملماظضملقاضنملمأوماظؽملؿمملئيملم،مصظمللمطؾمؼقمم
غرتددمصؿملفميفماظعملسملمملءمسػملكمتلػملطماظضملؽملمملصرماإلخقاغؿملهملموعـمؼقاظؿملؾملمملمأومميغملؽملؾملمملم
عـمرضمملبمبضملضماًػملؼمشبلرمعلمملحمملتموادضملهملمعـماألرضماظيتمصبنملمأنم
غؿقركمسػملؿملؾملمملمواظلقادماألسصملؿماظذيمغراػـمسػملكمورؽملؿملؿفم .م
مممممممسبـ ميف محمملجهمل مإظب مهرك مدرؼع موحمملدؿ موبؿمملر موشري مػؿملمملب موالم
عؿقجسميفمعبؿملعماجملمملالتمواالومملػمملتم،مويفمعبؿملعماٌقملدلمملتمظعملشملعم
أذرعماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملموورؼدػمملمعـمأيمعزملمملدرمضقةم،مدص ّضملمملمًشملرػمملم
اظداػؿموذرػمملماٌلؿشملريم.ممم م
مممممظعملدمحمملوظوملمتػملؽماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملماٌؿشملرصهملمدمملب ًعملمملماظؿلػملؾمسربمبضملضم م
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اىؼملضملؿملمملت مواظؽملعملمملبمملت مواٌقملدلمملت محؿك مصمملروا مغمملصذؼـ مصؿملؾملممل م ،موعلؿملشملرؼـم
سػملكمطـريمعؽملؾملمملم،ممممملمسرٓضماظقرـمًشملرمجؿم،مدصضملفمآمسؽملمملمبظملسملػملفموطرعف،م
ثؿمبظملسملؾمضمملئدمذفمملعمجلقرمػقمدؿملمملدةماظرئؿملس/مسؾدماظظملؿمملحماظلؿمللل،موعـم
خػملظملفمضقاتؽملمملماٌلػملقهملماظؾمملدػملهمل،ماظيتمعمملمزاظوملمودؿصملؾمتلشملرمعالحؿماظؾشملقظهملم
واظظملداء ماظقرؽملؿملهمل م ،موصؿملٖهمل مسػملك ماظضملؾملد ميف معقاجؾملهمل مضقى ماإلرػمملب مواظرملر م،م
وعضملؾملمملمرجممللماظرملررهملماألوصؿملمملءم،موطؾمطمملتنملمأومإسالعلمأومورينمشؿملقرمسػملكم
ورؽملف .م
مممموالمؼصملؽملـمأحدمأنماٌضملرطهملمضدماغؿؾملوملمأومأنماٌقاجؾملهملمضدمحلؼملوملم،مألنم
غظملقس ماظرملر مال متؾملدأ م ،موػؽملمملك معـ مؼدسؼملؾملممل موؼلؿكدعؾملممل موميقهلممل موضبرطؾملممل م،م
وعمملٕ مغؿقؾ مبمملظؿملعملصملهمل مواظرملفمملسهمل موايلؿ مصكملن ماألعر مىد مخشملري م ،موظعملدم
هدثوملميفمأطـرمعـمععملممللمدمملبؼمسـمزبمملررماٌرتددؼـموأطدتمأنمعـم
احملزنميفمػذهماٌرحػملهملماظظملمملرضهملميفمتمملرؼخمورؽملؽملمملموأعؿؽملمملم،مواظيتمتعملؿسمللم
عؽملممل معبؿمل ّضملممل مأن مغعملػ موضظملهمل مرجؾ مواحد ميف معقاجؾملهمل ماإلرػمملب موضقى ماظرملرم
واظصملالم مأن مؼرتدد ماظؾضملض ميف محلؿ مػذه ماٌقاجؾملهمل ماظيت متعملؿسملل مأطـرم
درجمملتمايلؿم،مإذمإنمبضملضماظؽملمملسمعمملزاظقامزبدوسنيمأومعرتددؼـميفم
وضومل مسبؿمملج مأن مغذود مصؿملف مبرملفمملسهمل مسـ مغبك ماظقرـ ماظذي مػق ماظعملػملنملم
اظؽملمملبضمظػملضملروبهملمواإلدالمم،مومصؼملمملمماألعمملنمألعؿؽملمملماظضملربؿملهملم،موسؼملقدمخؿملؼملؿؾملمملم،م
بؾمػقمرأسمايربهملميفمعقاجؾملهملماإلرػمملبموطػمذرهمسـماإلغلمملغؿملهملم .م
سملمملمعـمؼراػـمسػملكمايزملمملن ماًمملدرم،موؼؿقجسمعـم
ممممممسػملكمأنمػؽملمملكمأؼ ّ
قمملم،م
اظقػؿم،موطبرملكممأنمتدورماألؼمملممإظبماًػملػم،مصالمودمهلؿمعقض ًظملمملمواض ّ
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وػؽملمملكمعـمػقمسػملكمادؿضملدادمألنمؼؿقمملظػمععماظضملؽملػمواإلرػمملبموعـمتؾؽملقام
غملمملم،مأومععمبعملمملؼمملماظظملزملمملئؾماٌؿرملددةمأوماإلرػمملبؿملهمل م ،مأوم
اظضملؽملػمواإلرػمملبمعلػمل ً
عممل مؼضملرف مبمملًالؼممل ماظؽملمملئؼملهمل مهلممل م ،مدون متعملدؼر م مظػملؼملزملػملقهمل ماظقرؽملؿملهمل م ،موغعملقلم
هلقملالءمعبؿمل ّضملمملم:مأصؿملعملقام،موالمترددوام،موأدرطقاماظقاضعم،مصكملعمملمأنمغغملقنمأومالم
غغملقنم،مأعمملمإعلمملكماظضملزملمملمعـماٌؽملؿزملػمصذظؽمسزملرمضدموظبمإظبمشريمرجضملهملم،م
وغعملقلمهلؿم:م"مسبـمغراطؿ"م .م
م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
م
م

م
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وغزوعية الدولة الوطٍية
مممممممميف ماظلؿملمملق مواٌؽملمملخماظظملغملري ماظزملقل مال مضبؿمملج ماظـمملبومل ماظرادخمإظبم
دظؿملؾم،مظغملـماخؿشملمملفماىؼملمملسمملتماٌؿشملرصهملمظػملكشملمملبماظدؼينمواحؿغملمملرػمملمظفم
جممل مإظب ماظؿدظؿملؾم
وظؿظمللرياتف مجضملؾ معممل مػق ميف محغملؿ ماٌلػملؼملمملت مربؿممل ّ
واظؿفملصؿملؾم،موطفملغفمٕمؼغملـمأصالمثمملبّؿمملم،مصؼملرملروسؿملهملماظدوظهملماظقرؽملؿملهملمأعرمشريم
ضمملبؾ مظػملفدل مأو ماظؿرملغملؿملؽ م ،مبؾ مػق مأصؾ مرادخ مال مشؽملك مسؽملف ميف مواضضملؽملمملم
اٌضملمملصر م ،محؿك مأطد مبضملض ماظضملػملؼملمملء مواٌظملغملرؼـ مأن ماظدصمملع مسـ ماألورمملنم
ععملدم مسػملك ماظدصمملع مسـ ماألدؼمملن م ،مألن ماظدؼـ مال مبد مظف معـ مورـ مضبؼملػملفم
وضبؼملؿملفم،موإالمٌمملمضررماظظملعملؾملمملءمأنماظضملدومإذامدخؾمبػملدّامعـمبالدماٌلػملؼملنيم
صمملرماىؾملمملدمودصعماظضملدومصرضمسنيمسػملكمأػؾمػذاماظؾػملدمرجمملهلؿموغلمملئؾملؿ،م
طؾريػؿ موصطملريػؿ م ،مضقؼؾملؿ موضضملؿملظملؾملؿ م ،معلػملقؾملؿ موأسزهلؿ م ،مطؾ موصؼم
ادؿشملمملسؿفموعغملؽملؿفم،محؿكمظقمصؽملقامعبؿملضملمملم،موظقمٕمؼغملـماظدصمملعمسـماظدؼمملرم
ععملزملدّامعـمأػؿمععملمملصدماظرملرعمظغملمملنمهلؿمأنمؼرتطقاماألورمملنموأنمؼؽملفقام
بفملغظمللؾملؿموبدؼؽملؾملؿم.م م
مممممممموتضملينماظدوظهملماظقرؽملؿملهملماحرتاممسعملدماٌقارؽملهملمبذملنيماظرملذملكصمواظدوظذملهملم،م
وتضملينماالظؿزامماظغملمملعؾمبممليعملققمواظقاجؾذملمملتماٌؿغملمملصؽذملهملمبذملنيمأبؽملذملمملءماظذملقرـم
عبؿملضملمملمدونمأيمتظملرضهملمسػملكمأدمملسماظدؼـمأوماظػملذملقنمأوماظضملذملرقمأوماىذملؽملسمأوم
اظػملطملهملم،مشريمأنمتػملؽماىؼملمملسمملتماظسملمملظهملماٌمملرضهملماٌؿشملرصذملهملماٌؿذملمملجرةمبمملظذملدؼـم
المتقملعـمبقرـموالمبدوظهملمورؽملؿملهملم،مصفملطـرمتػملذملؽماىؼملمملسذملمملتمإعذملمملمأغؾملذملمملمالمتذملقملعـم
بمملظدوظهملماظقرؽملؿملهملمأصالمعـماألدمملسم،مأومأنموالءػمملماظؿؽملصملؿملؼمللماألؼدؼقظقجلم
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صققمطؾماظقالءاتماألخرىمورؽملؿملهملموشريمورؽملؿملهملم،مصمملظظملسملذملمملءماظؿؽملصملؿملؼملذمللمظذملدىم
ػذملذملذملذهماىؼملمملسذملذملمملتمأرحذملذملذملنملموأودذملذملذملعمبغملذملذملذملـريمعذملذملذملـماظدوظذملذملذملهملماظقرؽملؿملذملذملذملهملمواظظملسملذملذملمملءم
اظقرين .م
مممممموتلقٓقمدمملئرماىؼملمملسمملتماٌؿشملرصهملمأغؾملمملمحمملعؿملهملمغبكماظدؼـم،موأغؾملذملمملمإمنذملمملم
تلضملكمظؿشملؾؿملؼمحغملؿمآم(سزموجؾ)موإضمملعهملمذرسفم،موغؿلمملءلم:مأؼـمعذملمملمتعملذملقمم
بفمػذهماىؼملمملسمملتمعـمضؿؾموغلػموتظملفريموتدعريمودذملظملؽمظػملذملدعمملءمواغؿؾملذملمملكم
ظألسذملراضمودذملذمليبمظػملقرائذملذملرموغؾملذملذملنملمظألعذملذملقالمموتروؼذملذملعمظمعذملؽملنيمعذملذملـمذذملذملرعمآم
وحغملؼملف .م
ممممممممإنمع ذملمملمتعملذملذملقممبذملذملفمػذملذملذهماىؼملمملس ذملمملتماٌؿشملرصذملذملهملمػذملذملقمسذملذملنيماىؽملمملؼذملذملهملمسػملذملذملكم
اإلدالمم،مذظؽمأنمعمملمأصمملبماإلدالممعـمترملقؼفمظزملقرتفمسػملكمأؼديمػذملقملالءم
اجملرعنيمبلؾنملمغبمملضمملتؾملؿمٕمؼزملؾفمسذملربمتمملرطبذملفمسػملذملكمأؼذملديمأسدائذملفمعذملـم
اظؿؿمملرممبمملمارتغملؾقهمعـمذبمملزرميفماٌمملضلموعمملمؼزملذملؿملؾفمسػملذملكمأؼذملديمداسذملشم،م
واظعملمملسدةم،مواظؽملزملرةم،موبقطقمحرامم،موأضرابؾملؿميفمايمملضر .م
وٌضتطيع أُ ٌؤكد وباطىئٍاُ عمى أوور  ،أِىّام:م م
األوه  :مأن ماإلدالم مٕ مؼسملع مضمملظؾممل مجمملعدّا مظؽملصملمملم مايغملؿ مال مميغملـم
اًروجمسؽملف،مإمنمملموضعمأدلمملموعضملمملؼريمعؿكمهعملعملوملمطمملنمايغملؿمرذؿملدّامؼعملرهم
اإلدالم م ،مويف مععملدعؿؾملممل معدى مهعملؿملؼ مايغملؿ مظػملضملدل مواٌلمملواة مودضملؿملفم
ظؿقعملؿملؼ معزملمملحل ماظؾالد مواظضملؾمملد م ،موال مإذغملمملل مبضملد مذظؽ ميف ماألمسمملء مأوم
اٌلؼملؿملمملتم،مألنماظضملربةمبمملٌضملمملغلمواٌسملمملعنيمالمبمملألمسمملءموالمبمملٌلؼملؿملمملتم .م
الثاٌيم:مأغفمحؿملىملمتغملقنماٌزملػملقذملذملذملهملم،موؼغملقنماظؾؽملذملذملمملءمواظؿضملؼملؿملذملرم،مصـؿم م
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ذرعمآموصقؿملحماإلدالمم،موحؿملىملمؼغملقنماهلدممواظؿكرؼنملمواظدعمملرمصـؼملهملم
سؼملؾماظرملؿملشملمملنموعبمملسمملتماظظملؿؽملهملمواظدعمملرمواًرابم .م
أن ماظضملؼملؾ مسػملك متعملقؼهمل مذقطهمل ماظدوظهمل ماظقرؽملؿملهمل موتردؿملخ مدسمملئؼملؾملممل معشملػملنملم
ذرسلموورينم،موأنمطؾمعـمؼضملؼملؾمسػملكمتعملقؼضمبؽملؿملمملنماظدوظهملمأومتضملشملؿملؾم
علريتؾملمملم،مأومتدعريمبؽملمملػمملماظؿقؿؿملهملم،مأومتروؼعماآلعؽملنيمبؾملمملم،مإمنمملمػقمذبرمميفم
حؼمدؼؽملفموورؽملفمعضملّمملم .م
أغؽملممل ميف محمملجهمل معػملقهمل مإظب مإسمملدة مضراءة متراثؽملممل ماظظملغملري مضراءة مدضؿملعملهملم
واسؿملهملمتظملرقمبنيماظـمملبوملمواٌؿطملريم،مبنيمعمملمغمملدنملمسزملرهموزعمملغفموعغملمملغفمعـم
اجؿؾملمملدات ماظظملعملؾملمملء موعممل مؼؿشملػملؾف مسزملرغممل موعلؿفداتف معـ مضراءة مجدؼدةم
ظػملؽملزملقص مؼعملقم مبؾملممل مأػؾ ماظضملػملؿ مواالخؿزملمملص ميؾ مإذغملمملظؿملمملت مايمملضرم
وخبمملصهملمصؿملؼملمملمؼؿزملؾمبفملحغملمملممايربمواظلػملؿموايغملؿ،موالمدؿملؼملمملميفماظردمملئؾم
اظضملػملؼملؿملهمل مواظؾقـؿملهمل ماىمملعضملؿملهمل ماٌؿكزملزملهمل محؿك متغملقن ماىمملعضملهمل محبؼ ميفم
خدعهمل ماجملؿؼملع م ،موطذظؽ معـ مخالل ماجملمملعع مواهلؿملؽمملت مواٌقملدلمملتم
اظضملػملؼملؿملهملمواظظملعملؾملؿملهملماٌؿكزملزملهمل.م م
ِ

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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فّزظ املوضوعات
ً
م

املوضوع
اٌعملدعهملم م

الصفخة
 5م

.1

م عذملـمضبؼملذملذمللمداسذملذملذملذملشم؟ م

 7م

.2

م ذمملػدمسؿملمملنمسػملكمداسش م

 10م

.3

م داسشمواإلخقانموحؿؼملؿملهملماٌزملريماٌرملرتك

 12م

.4

م داسشمواإلخقانمواظؿـملعرمسػملكماظعملدس م

 17م

.5

م دوظهملماىؼملمملسهملم م

 19م

.6

م أظػموجفمووجفمىؼملمملسهملماإلخقانماإلرػمملبؿملهملم

 22م

.7

م اإلخقانمواغظملزملمملمماظرملكزملؿملهمل م

 26م

.8

م اًالؼمملماظلررمملغؿملهملمظإلخقان م

 29م

.9

م اًالؼمملماظؽملمملئؼملهملمواًشملمملبماٌزدوج

 33م

 .10م اظلعملقطماألخالضلمظإلخقان

 37م

 .11م جرائؿماإلخقانماإلظغملرتوغؿملهمل

 40م

 .12م حربماإلخقانماظعملذرة

 44م

 .13م سؿملقنماإلخقانموجقادؿمللؾملؿم

 48م

 .14م زبمملررمإؼقاءماإلخقانم

 51م

 .15م اظؿرملؿملعماظلؿملمملدلمواألخقغهملموغمملضقسماًشملر

 55م

 .16م خشملقرةماظغملؿملمملغمملتماٌقازؼهمل

 59م

 .17م زبمملررماظؿدؼـماظرملغملػمللمواظلؿملمملدلمودورمعغملؿنملماإلصلمملد م

 63م
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 .18م ػدمماظرعقزموزسزسهملماظـقابومل

 70م

 .19م اإلرػمملبموأصقمملبماظضملعملدماظؽملظمللؿملهملمطؿملػمصبؽملدونماإلرػمملبؿملني

 74م

 .20م صؽملمملسهملماإليمملدمواإلرػمملب

 79م

 .21م اًشملمملبماظدؼينماٌكؿشملػ

 83م

 .22م اظقضمملؼهملمعـماظؿشملرفم

 86م

 .23م غبمملؼهملماجملؿؼملعمعـماظؿشملرف

 90م

 .24م عزملرميفمعقاجؾملهملماإلرػمملب

 94م

 .25م تظملغملؿملؽمحقاضـماإلرػمملب

 99م

 .26م سبـمغراطؿ

 103م

 .27م عرملروسؿملهملماظدوظهملماظقرؽملؿملهمل

 107م

 .28م صؾملرسماٌقضقسمملت م

 110م

ِ
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