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 ةــــــدوـــوك
 

موردػملفمأغؾؿملمملئفمخمملمتمسػملكمواظلالممواظزملالةم،ماظضملمملٌنيمربمٓمايؼملد

مؼقممإظبمػداهمتؾعموعـموصقؾفمآظفموسػملكم،مآمسؾدمبـمربؼملدمدؿملدغممل

م.ماظدؼـ

م:م وبعــد

ممبمملإلرػمملبموسالضؿؾملؼملمملمواإلخقانمداسشمظشملؾؿملضملهملمصغملرملظمًلممل مأغؾملؼملمملموبؿملمملن،

ممواحدةمظضملؼملػملهملموجؾملمملن مأنمميغملـمععملمملالتمعـمطؿؾوملمعمملمأعبعمأنمرأؼومل،

مأػؼملؿملهملمبؿملمملنمعع،مماٌؿشملرصهملماإلرػمملبؿملهملماظؿؿملمملراتمػذهمحعملؿملعملهملمطرملػميفمتلؾملؿ

متعملقؼسملؾملمملمسػملكماإلرػمملبؿملقنمػقملالءمؼضملؼملؾماظيتماظقرؽملؿملهملماظدولموعرملروسؿملهمل

م.موإصرملمملهلممل

مبكملسالنمومملزفمأنماألعرؼغملؿملهملماٌؿقدةمظػملقالؼمملتمطمملنمعمملمأغفموأؤطد

مضضملػمعـمعؽملشملعملؿؽملمملمدولمعـمطـرّيامأصمملبمعمملمظقالمإلدرائؿملؾمسمملصؼملهملماظعملدس

مؼدورموعـمواإلخقانمداسشمطمملنماظيتماإلرػمملبؿملهملماألسؼملممللمجراءموتظملغملؽ

ممصؿملؾملمملمايربهملمرأسمرطمملبؾملؼملمملميف ،مماٌقاجؾملهملمحؿؼملؿملهملمسػملكمتفملطؿملدغمملمعع،

مأوماٌؿشملرفماظظملغملرمعـموذبؿؼملضملمملتؽملمملمذؾمملبؽملمملمغبمملؼهملمسػملكماىمملدمواظضملؼملؾ

م.ماإلرػمملبؿملهملماىؼملمملسمملتموزبمملظنملمبراثـميفماظقضقع

ماظذيمدؼؽملؽملمملمخدعهملميفمأدؾملؼملوملمضدمأطقنمأنمبذظؽمألرجقموإغل

مماظؽملعملؿملهملماظؾؿملسملمملءمصظملقؿفمعـمجمملغؾمملماىؼملمملسمملتمػذهمترملقه مورؽملؽملمملموخدعهمل،
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موتعملشملؿملعممتزؼعملؾملمملمسػملكمؼلؿكدعؾملؿموعـماإلرػمملبؿملقنمؼضملؼملؾماظيتموأعؿؽملممل

ماظضملؼملؿملػملهملماًمملئؽملهملماظسملمملظهملماىؼملمملسمملتمػذهمرؾؿملضملهملمطرملػمععم،مأوصمملهلممل

م.مموسؼملمملظؿؾملمملموزؼظملؾملمملمزؼطملؾملمملموبؿملمملنماٌفملجقرة

م.ماظقطؿملؾموغضملؿمحلؾؽملمملموػق،مماظعملزملدموراءمعـموآ

 
 
 

  

 أ.د/ ذلىد رلتار مجعة وربوك
 وسيز األوقاف 

 رئيط اجملمط األعمى لمغئوُ اإلصالوية

 عضو دلىع البخوث اإلصالويةو
 باألسِز الغزيف
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 وـَ حيىــي داعــــػ ؟

ؿؽملصملؿملؿمداسشماإلرػمملبلموعلؿقىمظممتؽملحالمذؽمأنمايؼملمملؼهملماظيتم

اظؿؼملقؼؾمواظؿلػملؿملحماظذيمضبزملؾمسػملؿملفمػذاماظؿؽملصملؿملؿم،موػذاماظرتاخلماظؾؿمٓلـم

يفماظعملسملمملءمسػملؿملفم،موإذطمملءماًالصمملتماظدؼؽملؿملهملمواظضملرضؿملهملمواٌذػؾؿملهملميفمبضملضم

مؼضملدم م، موؼدصعمظػملؿلمملؤلدولماٌؽملشملعملهمل مظػملؽملصملر مالصؿممل ممأعّرا عـماظذيمضبؼمللم،

مظػملؽملصملرم،معؽملؾملمملطـرمظظملداسش؟مطؼملمملمأنمػؽملمملكمأعقّرامأخرىمأ :مصؼملوملمعبؿملعممؿممل

اٌؽملصملؼملمملتماظدوظؿملهملمواظضملمملٌؿملهملماٌضملؽملؿملهملمحبعملققماٌرأةم،مواألضػملؿملمملتم،مواظشملظملؾم،م

وحعملققماإلغلمملنمسـمجرائؿمداسشم،مصػملؿمغغملدمغرىمدقىمإداغمملتمخفقظهملم

ماإلرػمملبلم ماظؿؽملصملؿملؿ مػذا مبف مؼعملقم ماظذي ماإلجرام معلؿقى مإظب مترضك ال

ؼملمملتماظدوظؿملهملم:معمملذامصؽملضملوملمومملهمضشملعماظطملمملذؿم،موإالمصػملؿعملؾمظؽملمملمػذهماٌؽملصمل

ومملهمادؿكدامماألرظملممللممصؽملضملوملمعمملذارءوسماألرظملممللمواظرملؾمملبمواظرملؿملقخم؟مو

ماٌؽملصملر مػذا مووممله اٌرسنملمًؿمملنمبضملضمميفمايؼملؾماظعمللريمظػمللالحم؟

ماظؾؽملمملتمبزملقرةمرمبمملمٕمؼرملؾملدماظؿمملرؼخمعـػملؾملمملموحرملؿملهملموػؼملفؿملهملم؟

مم            ماظؿفؽملؿملد معـ ماٌؽملصملؼملمملت مػذه مأؼـ ماظؽمللمملءمبؾ مظؾضملض اظعمللري

مودؾؿملؾملـم ماعؿؾملمملغؾملـ مسـ مصسملال م، ماالغؿقمملرؼهمل ماظضملؼملػملؿملمملت مإظب مدصضملممل ودصضملؾملـ

مواظضملؾؿملدم،ميفمسمملٕمؼزسؿم مظػملؽملكمملدهمل وادرتضمملضؾملـموبؿملضملؾملـميفمدققمجدؼدة

ٕمؼضملدمامسؾملمملممأغفمؼضملؼملؾمسػملكماظعملسملمملءمسػملكمطؾمأظقانماظضملؾقدؼهملمواظرقماظيت

م؟يفمسمملٌؽملمملماٌضملمملصرمعشملمملضمملموالمعلؿلمملشممل

ؿمؼزسؿمأغفمضبرتممحعملققماألطـرؼهملمواألضػملؿملهملم،مصؼملمملذاممملَظوإذامطمملنماظضمَلم           

ماظضملمملَظ مواإلؼزؼدؼنيمصؽملع ماٌلؿملقؿملني محعملقق موممله محر مأغف مؼزسؿ ماظذي ؿ
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ممـمتضملرضقامظػملعملؿؾمواظذبحمواظؿؾملفريمواالدؿضملؾمملدم،مصػملؿمموأرظملمملالموغلمملّءمرجمملال

موُتلؾكمغلمملؤػؿم مُؼعملٓؿػملقنموُؼؾملٓفرونم، موػؿ مبكملغعملمملذمػقملالء مصبؾملر غلؼملعمصقتممل

وأرظملمملهلؿم،موُتؾملدممطؽملمملئلؾملؿمطؼملمملمُػدعوملماٌلمملجدمأؼسملمملميفماظضملراقمممـمالم

م مذعهمل موال مسؾملّدا ميفمايفر موال مؼرضؾقنميفماظؾرملر موالم، مخػملعمًلممل موال مدؼؽمّلممل وال

ماإلرػمملبؿملنيماٌزملؽملقسنيمسػملكمأسنيمإغل مأحدمػقملالء مبؾمخرجمسػملؿملؽملممل م، مملغؿملهمل

مُؼ مصالممُحذَببضملضمأجؾملزةماٌكمملبراتماظزملؾملؿملقغؿملهملمظؿملقملطدمأغفمسؽملدعممل اإلغلمملنم،

مسػمل مإمنممل م، مصقلنمل مُؼذَبح مأن ماظؿػملذذممكؼؽملؾطملل مسػملك مؼضملؼملؾ مأن اظذابح

ذحبفم،مععمأنماإلدالممضدمأعرغمملمسؽملدعمملمغذبحمايؿملقانمأنمسبلـم بشملرؼعملهمل

َٓمٔإٖن)،مؼعملقلمغؾؿملؽملمملم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م:مماظذحبهمل مَسػمَلكماْظكمٔلِحَلمملَنمَطَؿنمَلما

م،ماظٖذِبَحمَصفمَلِحِلؽمُلقامَذَبِقُؿِؿمَؤإَذام،ماْظعمِلِؿػمَلهمَلمَصفمَلِحِلؽمُلقامَضَؿػمْلُؿِؿمَصكمٔلَذام،مَذِلٍءمُطؾِّ

مم.)رواهمعلػملؿ(م(َذِبؿملَقَؿُفمْظؿمُلٔرِحَوم،مَذظمْلَرَتُفمَأَحُدُطِؿمَوْظؿمُلِقٖد

وإذامطمملغوملمبضملضمعؽملصملؼملمملتماجملؿؼملعماٌدغلماظدوظلمضدمدبزملزملوملم

يفمحعملققمايؿملقانمحؿكمسؽملدمذحبفم،موضدمتضملرضؽملمملميفمأوضمملتمدمملبعملهملمظؾضملضم

اٌسملمملؼعملمملتمهوملماظؿذرعمبمملظدصمملعمسـمحعملققمايؿملقانم،مصكملغؽملمملمغعملقلمهلقملالءم

مطمملغقا مايؿملقان ؼؿمملجرونم اظذؼـ ماظلالمم حبعملقق مغبمملئؿ مؼممل مأغؿؿ مأؼـ ،

؟مأومأنماألعرماإلغلمملنموايؿملقانموايفرمواظرملفرمـمحعملققوغلمملئؿمايرؼهملمع

محنيمؼؿضملػملؼمبمملإلغلمملنماظضملربلمأوماٌلػملؿمصالمحعملققموالمإغلمملغؿملهملم؟

إنماٌؾمملدئمايعملؿملعملؿملهملمالمميغملـمأنمتؿفزأم،موإنموزأتموتطملريتموصؼم  م     

ماٌزملمملحلمواألػقاءمٕمتضملدمصممليهملمميغملـمظػملؾرملرمأنمؼقملعؽملقامبؾملمملمأومبفملصقمملبؾملمملم.

موإذامطمملنماألعرمطذظؽمصكملغؽملمملمغذّطرمبعملقلماظرملمملسرم:م       
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مأغمملمالمأظقمماٌلؿؾدم

مإذامومملوزمأومتضملدى

مصلؾؿملػملذملفمأنمؼلؿؾذملذملذملذملدم

موذفملغؽملذملذملمملمأنمغلؿضملذملذملدا

وأؤطدمأغؽملمملميفمحمملجهملمإظبماصشملظملمملفمورينموسربلموإدالعلمودوظلمم        

ماإلرػمملبم مػذا مؼفملطؾ مأن مضؾؾ م، ماير ماإلغلمملغل ماظسملؼملري مأصقمملب صبؼملع

األخسملرمواظؿملمملبسميفماظطملربمضؾؾماظرملرقم،مواظرملؼملممللمضؾؾماىؽملقبم،مماظطملمملذؿ

مضراوةم ماألدقد ماإلرػمملب مؼزداد ماالصشملظملمملف مػذا مصؿملف مؼؿفملخر مؼقم وطؾ

مطبدشمبالم مطؼملممل م، ماإلدالم مصقرة موترملقؼف ميفماظؾشملشمواالغؿعملمملم وذرادهمل

مؼٓدسؿملفم ماظذي ماظغملمملذب ماظؿقسملر مزؼػ موؼغملرملػ م، ماإلغلمملغؿملهمل موجف ذؽ

قماإلغلمملنموايؿملقانم،مشريمأغؽملمملمدؽملؼملسمللميفماٌؿرملدضقنمبمملظدصمملعمسـمحعملق

مسـم مودصمملسممل م، ماإلرػمملبمبضملزميهملمالمتغملؾموالممتؾمعرضمملةمظربؽملممل عقاجؾملهملمػذا

أورمملغؽملمملموأسراضؽملمملموأعقاظؽملمملم،محؿكمظقمطؽملمملميفماٌؿملدانموحدغمملمدونمدقاغمملم،م

ألغؽملمملمأصقمملبمضؿملؿموعؾمملدئمالمسبؿملدمسؽملؾملمملميفمأحرجماظصملروفمواظػملقصملمملتم،م

ماػمملموصبضملػملؾملمملمضٓرةمسنيمصدؼعملؾملمملموشؿملظمسداػمملم.عمملمميؿملزمعزملرمسـمدقم وػق

م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 عاِد عياُ عمى داعػ
م

ماظغملقؼوملم مبدوظهمل مؼضملؼملػملقن ماظذؼـ ماظلقرؼني ماظلمملئعملني مأحد دفملظين

دورمم"اظرملعملؿملعملهملمإبمملنمزؼمملرتلمهلمملمخاللماألؼمملمماظعملػملؿملػملهملماٌمملضؿملهملميسملقرمعقملمترم

:معمملمرأؼغملؿميفمداسش؟مصرددتمإظؿملفماظلقملالم:مم"اٌرأةميفماظضملؼملؾماًرييم

صعملممللم:مأغمملمذمملبمدقريمعـمدؼرماظزورماظيتمؼلؿملشملرمسػملؿملؾملمملم وعمملمرأؼؽمأغوملم؟

موإنمػقملالءماظعملؿػملهملماجملرعنيم أسسملمملءماظؿؽملصملؿملؿماإلرػمملبلماٌلؼملكمداسشم،

ضدمذحبقامعـمضرؼيتمسبقمسرملرةمذؾمملبم،موعـمعؽملشملعملهملمغظملشملؿملهملمذبمملورةمعبؿملعم

مبنيماًمملعلهملمسرملر ماظرجممللمواظؽمللمملءماظرملؾمملبمعممل مبعملؿملهمل موػٓفروا ةمواألربضملنيم،

م مترطؿملممل مسرب موؼؾؿملضملقغف م، مغظملشملؾملممل مسػملك مظؿمللؿقظقا ماظؾرملر معـ ماٌؽملشملعملهمل ;موأخػملقا

وسػملكماٌممللممظؿملقزملػملقاميفماٌعملمملبؾمسػملكماظضملؿمملدمواظلالحمواٌقملنماظطملذائؿملهملم،

اظذيمؼطملرونمبفمعـمؼؽملسملؿمإظؿملؾملؿم،موضممللم:مإغؾملؿمؼضملشملقنمرواتنملمدكؿملهملمجّدام

ضملؾملؿم،مسػملكمأنمجزاءهماظذبحمإنمحمملولماإلغغملمملرمسػملؿملؾملؿمٌـمضبؼملؾماظلالحمع

م.مأوماظؿؽملغملرمهلؿمأوماإلصالتمعـمضؾسملؿؾملؿ

ميفمععملدعهملم موعـمطمملغقا مػلماظزملؾؿملهمل ماظرائفهمل مأنمبسملمملسؿؾملؿ مأّطد طؼملممل

اظرملؾمملبمعمملمبنيماظـمملظـهملمسرملرةمواظضملرملرؼـم،مؼلؿعملشملؾقغؾملؿموؼطملدضقنمهلؿماظضملشملمملءم،م

وػقملالءماظزملؾؿملهملمالمسعملؾموؼدصضملقغؾملؿمإظبمصظملقفماظعملؿممللمأومحقاجزماظؿظملؿؿملشم،م

ثؿمإغؾملؿمعؾملددونمبمملظذبحمإنمخرجقامسؼملمملمميػملكمسػملؿملؾملؿمعـممهلؿموالمثعملمملصهملم،

مممتضملػملؿملؼملمملتم.

هوملمداصعمذؾمملّبمملموصؾؿملهملمظعملدمأخذمػذاماظؿؽملصملؿملؿماإلرػمملبلمؼلؿعملشملنملم

واإلشراءمبمملٌممللمواظؽمللمملءمتمملرةمأخرىم،موؼضملؼملؾمسػملكمماظؿؾملدؼدمواظظملؿؽمتمملرةم،
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مملظغملفماظرملؿملشملمملغؿملهملم،موععمطؾمؼقممتؿلعمإضؽملمملسؾملؿمأومإطراػؾملؿمسػملكماسؿؽملمملقمعل

صؿملفمرضضملهملمدؿملشملرتفمؼزدادمتضملمملونماًقغهملمواظضملؼملالءمعضملفم،موؼزملؾحماًشملرمسػملكم

م،مومممملمالمذؽمصؿملفمأنمضقىمطربىمدوظؿملهملموأخرىمإضػملؿملؼملؿملهملم اىؼملؿملعمداػؼمّلممل

م،م ماظطملمملذؿ ماإلرػمملبل ماظؿؽملصملؿملؿ مػذا مبفملخرىمعـموجقد مأو مبزملقرة علؿظملؿملدة

اظذيمؼؾمملعمبـؼملـمخبسم،مأممعـممدقاءمعـمدؿملشملرتفمسػملكمبضملضمآبمملرماظؽملظملط

مأممم جؾملهمل م، ماإلرػمملبؿملهمل ماىؼملمملسمملت مهلذه ماظضمللغملري مواظضملؿمملد ماظلالح تلقؼؼ

مبؿؼملزؼؼمعؽملشملعملؿؽملمملمواالدؿؿملالءمسػملكمخرياتؾملمملموععملدراتؾملمملم.

م، م م م  ماظؿؽملصملؿملؿ مػذا مسػملؿملف مضبزملؾ ماظذي ماظؿلػملؿملح مأن مذؽ وػذامموال

مالصّؿ مأعّرا مؼضملد مسػملؿملف ماظعملسملمملء ميف ماظؾؿمٓلـ ماظدوظل مظػملاظرتاخل مممل مؽملصملر عـرّيام،

 م،مسػملكمسبقمعمملمبؿملؽملمملميفماٌعملممللماظلمملبؼم.مظػملدػرملهمل

 

 

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ

 
 

 م
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 داعػ واإلخواُ وحتىية املصري املغرتك
 

موايقادثم م  المذؽمأنمايمملدثماألخريماظذيمادؿؾملدفمضؼملريماظضملداظهمل

اٌؿؿمملبضملهملمضدمضقاتؽملمملماٌلػملقهملماظؾمملدػملهملمورجممللماظرملررهملماظلمملػرؼـمسػملكمحظملظم

مظػملؾؽملكم ماٌؼملؽملؾمليمل ماظؿكرؼنمل مسؼملػملؿملمملت موتزملمملسد م، موادؿعملراره ماظقرـ أعـ

بلؿملؽملمملءمم"أسداءمبؿملوملماٌعملدس"ماظؿقؿؿملهملموخبمملصهملمأبراجماظغملؾملربمملءم،موإسالنم

معـممعؾمملؼضملهمل معزؼد مإظب مؼؾضملىمل مذظؽ مطؾ م، ماظؾطملدادي مبغملر مأبل اإلرػمملبل

اظؿفملعؾميفمرؾؿملضملهملماظضملالضهملمبنيماإلخقانمودمملئرماظؿؽملصملؿملؼملمملتماإلرػمملبؿملهملماظدوظؿملهملم

ويفمععملدعؿؾملمملمتؽملصملؿملؼملمملمداسشمواظعملمملسدةماإلرػمملبؿملمملنم،مإذمتعملقممأؼدظقجؿملهملمطؾم

مواإلرػمملبم مواالشؿؿملمملل ماظعملؿؾ مدؿملمملدهمل مسػملك مادؿـؽملمملء موبال ماظؿؽملصملؿملؼملمملت ػذه

مواٌؿ مبمملظدؼـ ممملجرة موايقر، مواظلػملقى مبمملٌـ ماظرملؾمملب اظضملنيميفم وإشراء

م مذظؽماظرجؾماٌلخم اظدغؿملممل موالمميغملـمأنمؼطملؿملنملمسـمأذػمملغؽملممل م، واآلخرة

دونمأدغكمعؾمملظطملهملمأومتضملدؼؾمأومم-مُدضمِلظذيمزؾملرمسػملكمإحدىماظظملسملمملئؿملمملتمَؼا

مأسؿملدماٌضملزولمإظبمطردلمايغملؿم،مم-هقؼرمظضملؾمملرتفم بمملٌـمواظلػملقىمإذا

مإذاموخرجمآخ مواظضملؼملػملؿملمملتماإلرػمملبؿملهمل مؼؾملددمبمملظؿظملفريمواظلؿملمملراتماٌظملككهمل ر

م.ٕمتؿؿمػذهماظضملقدةم

بؾمرأؼؽملمملمأحدمأػؿمضؿملمملداتماإلخقانموػقماإلرػمملبلمربؼملدماظؾػملؿمملجلم

مددةم مإظب ماٌضملزول ماإلرػمملبل مإسمملدة مصؿملف مؼؿؿ ماظذي ماظقضومل ميف ؼعملقل:

م.مايغملؿمدؿؿقضػمسػملكماظظملقرمطؾماظضملؼملػملؿملمملتماإلرػمملبؿملهملميفمدؿملؽملمملء

مصصملهملمهلذاممهملمأنمتصملؾمغرملشملهملمواسؿملهملمالذملذملرةماظؿمملرطبؿملذملذهماظذاطذملذملوغرؼدمهل

مهملمذملاإلرػمملبماظذيمضبزملدمأرواحمأبؽملمملئؽملمملموؼلؿؾملدفمععملقعمملتمحؿملمملتؽملمملماالضؿزملمملدؼ
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مدػملشملقؼهملم مأوػمملم مظؿقعملؿملؼ مودؾؿملاًل ماألعهمل مألسداء مخدعهمل م، ماظؿقؿؿملهمل وبؽملمملػممل

معـماظعملقىماالدؿكؾمملراتؿملهملماظضملمملٌؿملهملموعـمصبؽملدو مؼقسدونمبؾملممل ؾملؿمغعزسقعهملم،

 م.مظؿكرؼنملمبالدػؿموأورمملغؾملؿ

م م  ميفماظلمملبؼمبنيماإلخقانمم مغلؿؽملؿفؾملممل ماظيتمطؽملممل ماظؿرملمملبف سػملكمأنمأوجف

مضدم موتؾينماظضملؽملػم، م، مواًؿملمملغهمل م، مواظضملؼملمملظهمل وداسشمعـماظغملذبماٌؼملؽملؾمليملم،

اآلنمعؽملمملطماالدؿؽملؿمملجمإظبمرصدمػذاماظؿقمملظػماظقاضحمبنيمػذهم ومملوزتم

تقزؼعماألدوارمواالدرتاتؿملفؿملمملتم;مألنماىؼملمملسمملتمطػملؾملمملم،موؼغملؼملـماظظملرقميفم

اىؼملؿملعمهرطؾملؿمأداةمادؿضملؼملمملرؼهملمواحدةم،مػلماظيتمتردؿمهلؿمدؿملمملدمملتؾملؿم

وهرطمملتؾملؿم،موتقزعماألدوارمبؿملؽملؾملؿمحبؽملغملهملمودػمملءمذدؼدم،متلؿكدممػقملالءم

مظريضكم موإرػمملّبممل موضلمملوة مأذدمسؽملظمًلممل مبضملسملؾملممل موتشملرحممنمملذجمزبؿػملظملهمل وأوظؽؽ،

ماأل مبمملًؿملمملر موظؽملسملربم ضؾاظؽملمملسمسؽملدماٌقازغهمل م، موحرملؿملهمل مأو مإرػمملّبممل مأو دقّءا

ظذظؽمعـمملاًلممبمملمضبدثمإظبمجقارغمملميفمظؿملؾؿملمملماظرملعملؿملعملهملم،محؿملىملمدػملشملوملماظعملقىم

االدؿضملؼملمملرؼهملماظؿؽملصملؿملؼملنيماإلرػمملبؿملنيمداسشمواإلخقانمسػملكماظرملضملنملماظػملؿمليبم

ٌُ ما ماظػملؿملؾؿملنيميفماًؿملمملر ماألذعملمملء مظؿسملع ماٌقضػماظزملضملنملم،ماظرملعملؿملؼم; مأو ذملذملر

ظضملمملٌؿملهملميفماظؿكػملصمعـموحرملؿملهملمداسشمسػملؿملؾملؿمأنمصػملغمللمتلمملسدػؿماظعملقىما

ماظقرينم ماظػملؿمليب ماظرملضملنمل موظظملظ مإرػمملبؾملممل مسػملك ماإلخقاغؿملهمل مبمملٌرملمملرطهمل ؼعملؾػملقا

ماظظملزملؿملؾم مصرضمػذا مسػملك ماظضملمملٌؿملهمل مبضملضماظعملقى متضملؼملؾ مإذ م، مهلممل األصؿملؾ

معـم موإالمصػملؿملرملربقا م، ماظػملؿملؾؿملهمل مسػملكماظرملضملنملماظػملؿمليبمواٌضملمملدظهمل اإلرػمملبلمصرّضممل

ماإلجرامموتدعريمبؽملكماظدوظهمل.اظذبحموايرقمو طفملسمداسش

مرّيامذملمملموغزملذملذملسػملكمأنمطالماظشملرصنيمداسشمواإلخقانمؼرىميفماآلخرمحػملؿملظمًلممم م 
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ضق٘ؼمملمظفم،مضقتفمعـمضقتفموضضملظملفمعـمضضملظملفم،مصؾملؼملمملمؼػملؿعملؿملمملنميفمػدفمواحدم

ػقماظضملؼملؾمسػملكمإغؾملمملكماألغصملؼملهملماظعملمملئؼملهملموإدعملمملرؾملمملم،موتظملغملؿملؽماظدولماظضملربؿملهملم

المؼقملعـمبقرـموالمبدوظهملمورؽملؿملهملم،مإمنمملمػقماظلضمللمومتزؼؼمطؿملمملغؾملمملم،مصغملالػؼملمملم

ماغؿؾملكم موظق م، مطؾمعـماظشملرصنيمظؽملظمللف ماظيتمؼشملػملؾؾملممل ماٌزسقعهمل إظبماًالصهمل

ظزملممليؾملؿم،مصلؿملعملؿؾمبضملسملؾملؿمبضملسمّلمملموضبرقمبضملسملؾملؿمم–المضدرمآمم–أيمصراعم

مػلمعـم مظؿقعملؿملؼمعزملممليؾملممل ماآلن ماظعملقىماظيتمتلؿكدعؾملؿ مبؾمإن م، بضملسمّلممل

م مسػملك مبؾضملض مبضملسملؾملؿ مواظزملقعممللمدؿملسملرب مأصطملمملغلؿمملن ميف محدث معممل سبق

مصؿملؾملمملم وشريػؼملمملمعـماظدولماظيتمتؽملمملحرتمصؿملؾملمملمصزملمملئؾماٌؿمملجرةمبمملظدؼـممبممل

صزملمملئؾمعمملمطمملنمؼضملرفمبمملٌعملمملوعهملم،مألنمايسماظقرينموإسالءمضؿملؼملهملماظدوظهملم

ماىؼملمملسمملتم مظدىمأيمعـمػذه موأصؿملاًل موواضّقممل مٕمؼغملـمحمملضّرا اظقرؽملؿملهمل

مواظؿؽملصملؿملؼملمملت.

مداسشمواإلخقانمعرتؾطمشمملؼهملماالرتؾمملطم،مصلعملقطموأطمملدمأجزممأنمعزملري م 

مهلؿ مظـمتعملقم مداسشمؼضملينمدعملقطماإلخقانمدعملقًرممل م،م تؽملصملؿملؿ مبضملده ضمملئؼملهمل

مواألضقىمهلؿم.مبمملسؿؾمملرهمايػملؿملػماألبرزم

ؾمبلعملقطمداسشمبمملسؿؾمملرمأنمعبمملسهملمفِّضمَلطؼملمملمأنمدعملقطماإلخقانمدؿمُل

موتلؿؾملدف ماظداخؾ ميف ماألعؽملؿملهمل ماىؾملقد مترملؿؿملومل مسػملك متضملؼملؾ ماإلخقان

اىؿملشماظقرينمواظرملررهملماظقرؽملؿملهملمظؿرملطملػملفمبذظؽمسـماٌقاجؾملهملمععمداسشم

محبؿملىملم م، معـمسزميؿفميفماٌقاجؾملهمل متسملضملػمسػملكمأضؾمتعملدؼر مأو واظعملمملسدة

مداسشم معع مصرضبهمل معقاجؾملهمل مبني معممل معرملؿؿهمل ماظقرؽملؿملهمل ماىؿملقش تغملقن

مددونمذملذملهملم،موععماإلخقانماظذؼـمؼؾملذملواظعملمملسدةموأسداءمبؿملوملماٌعملدسمعـمجؾمل
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مظؿقؿؿملهملموخرياتفموععملقعمملتفماالضؿزملمملدؼهملمعـمجؾملهملمأخرىم.اجملؿؼملعموبؽملمملهما

وعـمػؽملمملمصبنملمسػملكمعبؿملعماظقرؽملؿملنيماظرملرصمملءمأالمؼغملؿظملقاممبفردمرصضم م 

موإغلمملغؿم٘لمملم موسربؿم٘لممل مورؽملؿم٘لممل ماصشملظملمملًصممل مغزملشملٖػ مأن معبؿملضمّلممل مسػملؿملؽملممل مبؾ م، اظضملؽملػ

ماإلرػمملبؿملهملم ماىؼملمملسمملت معزملري مطمملن موإذا م، ماإلرػمملب مأظقان مطؾ ٌقاجؾملهمل

موهممل م، مواظضملدلممظُػعرتؾشمًلممل ماًري مبعملقى مصمملألوظب م، مواضّقممل ماظرملر أػؾ

مصظمللمطؾمدوظهملمورؽملؿملهملم م، معقحّدا مواحّدا مواإلغلمملغؿملهملمأنمتعملػمصظملًّممل واظرغبهمل

ميفمخؽملدقمواح مواظدصمملعمصبنملمأنمؼعملػمأبؽملمملؤػممل دمػقمخؽملدقماٌقاجؾملهمل

وربمملصرتؾملؿمصغملر٘ؼمملموثعملمملصؿم٘لمملمواضؿزملمملد٘ؼمملم،موطرملػماإلرػمملبؿملنيمواجملرعنيم،مسؽملؾملممل

م.محؿكمغعملؿػملعمػذاماإلرػمملبماألدقدمعـمجذورهوضسملمملئؿم٘لمملم

وسػملكمعلؿقىماألعهملماظضملربؿملهملمصبنملمأنمغدركمأنماًشملرمؼؿؾملددغمملمعبؿملضمّلمملم م 

وبالمادؿـؽملمملءم،مصعملقةمأيمدوظهملمسربؿملهملمعـمضقةمأعؿؾملمملم،موضقةماألعهملماظضملربؿملهملمعـم

متمملدؽمعبؿملعمدوهلمملم،موإذامطمملغقامؼعملقظقنم:مرجؾمصعملريميفمدوظهملمشؽملؿملهملمأصسملؾم

مأعمملمعـمرجؾمشينميفمد م، مأبؽملمملءػممل متغملظملؾ ماظطملؽملؿملهمل ماظدوظهمل مألن م، مصعملرية وظهمل

مغعملقلم مصكملغؽملممل م، اظرجؾماظطملينميفمدوظهملمصعملريةمصؾملقمسرضهملمظغملـريمعـماٌكمملرر

ضؿملمملّدمملمسػملكمػذهماٌعملقظهملم:مإنمأيمدوظهملمصعملريةمأومضضملؿملظملهملمتزملريمضقؼهملميفمضقءم

ميفمأعهملم مضضملؿملظملهمل متزملري مضقؼهمل مأيمدوظهمل موإن م، محعملؿملعملؿملهمل مسربؿملهمل مووحدة يؼملهمل

مؼملمملدغملهملم.عرملؿؿهملموشريمعؿ

ماظرئؿملس م  مظلؿملمملدة مايغملؿملؿ ماظقاسل ماظؿضملؾري مطمملن مػؽملممل ماظظملؿمملحمم/وعـ سؾد

:مإنمأعـمعزملرمعـمأعـمأعؿؾملمملماظضملربؿملهملموأعـماألعهملماظضملربؿملهملمماظلؿملللمحنيمضمملل

مصؾملقماٌزملريماظضملربلماٌرملرتكم،م م، موأعـماًػملؿمليملمخطمأغبر عـمأعـمعزملر
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،مألنمممتضملمملظبصكملعمملمأنمغغملقنمعضمّلمملمأومالمغغملقنمأصاًلم،مودؽملغملقنمعضمّلمملمبكملذنمآ

،مواىقارمممواظعملقعؿملهملماظضملربؿملهمل،مواظػملطملهملم،مـماظدؼـماظضملقاعؾماظيتمتربطمبؿملؽملؽملمملمع

ميفم مأنمغغملقنمعضمّلممل مبؾماٌزملريماٌرملرتكمهؿؿمسػملؿملؽملممل م، واٌزملمملحلماٌرملرتطهمل

عقاجؾملهملماظؿقدؼمملتم،موػقمعمملمتلضملكمإظؿملفماظعملؿملمملداتماظلؿملمملدؿملهملماظقاسؿملهملموخبمملصهملم

اظؾقرؼـموعـمعضملؾملؿمعـماظدولميفمعزملرمواظلضملقدؼهملمواإلعمملراتمواظغملقؼوملمو

ماظضملربؿملهملماظرملعملؿملعملهملماظقاسؿملهملمبفملػؼملؿملهملمعزملريغمملماٌرملرتك.

موػقماٌرملرتكم م  مآخرمؼؽملؾطمللمأنمغضملؼملؾمعـمخالظفم، سػملكمأنمػؽملمملكمعرملرتًطممل

اإلغلمملغلمظدىمربيبماظلالمموالصصمللماظضملؽملػمواإلرػمملبمعـمأحرارماظضملمملٕم،م

م موأغف م، مظف مسؾملد موال مورـمظف موال مدؼـمظف مسمملبّرامذظؽمأنماإلرػمملبمال صمملر

ظػملقدودمواظعملمملراتم،موأغفمؼفملطؾمعـمؼدسؼملفمأومؼفملوؼفم،ممممملمؼؿشملػملنملماصشملظملمملًصمملم

ماظؿؽملصملؿملؼملمملتماإلرػمملبؿملهملم مػذه مؼلؿرملريمخشملر مضؾؾمأن مودرؼضمّلممل مسمملجاًل إغلمملغؿم٘لممل

موؼزملؾحمخمملرجماظلؿملشملرةمواإلعغملمملن.

م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ

م

 

م  
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مداعػ واإلخواُ والتآوز عمى الكدظ

نملجالءموظنملموحؿكمعـمالمبزملرمظفمؼدركماآلأزـمأنمطؾمذيمبزملرمممممممممم

،موعـماظذيمضبؼملؿملؾملمملم،موعـماٌلؿظملؿملدمعـمووضقحمعـماظذيمصؽملعمداسش

وجقدػمملم،مإغفمبالمأدغكمذؽمإدرائؿملؾموعـمؼعملػموراءػمملم،موعـمؼلريميفم

مػذاماظرطمملبمعـماًقغهملمواظضملؼملالءمواٌفملجقرؼـم.

ممممممممم مبؾملذا ماألول ماٌلؿؾملدف مػل ماٌزملرؼهمل ماظدوظهمل مطمملغومل اإلرػمملبمظعملد

م مواإلدعملمملط مواإلصرملمملل ماإلخقانم، معبمملسهمل مادؿكدام مربمملوالت معـ بداؼهمل

بداؼهملمعـمغرملفملتؾملمملم،مواًؿملمملغهملماإلرػمملبؿملهملماًمملئؽملهملماٌضملروصهملمسربمتمملرطبؾملمملمبمملظضملؼملمملظهملم

ممحؿك مصضملقدػممل م; محربهمل مرأس مجقارممألسدائؽملمملظؿغملقن مإظب ماٌؽملشملعملهمل يف

ؾملمملموصؽملعممملماآلخرميفماإلجؾملمملزمسػملكماٌؽملشملعملهملموتظملؿؿملؿؼملؼغملؼملؾمبضملسملؾمل،ممإدرائؿملؾ

مصرملػملوملمػذهم مصػملؼملممل ذرقمأودطمجدؼدمسػملكماظشملرؼعملهملمواٌزاجماظزملؾملؿملقغلم،

م م، مداسش معلؼملك مهومل ماإلرػمملب مسػملك ماظرػمملن مطمملن مػذاماظقرضهمل وظقال

إرػمملبمداسشمواإلخقانممَقاظسملضملػماظرملدؼدماظذيمأصمملبمأعؿؽملمملمبضملدمأنمعٖز

أوصممللمطـريمعـمدوهلمملمعمملمطمملنمتراعنملموالمشريهمصبرؤمسػملكمإسالنماظعملدسم

مم.مممدمملصرمٌرملمملسرمطؾماظضملربمواٌلػملؼملنيمدرائؿملؾميفمهددملسمملصؼملهملمإل

مأعمملعؽملمملم مدؾؿملؾ موال م، ماظقجقد مهد مأعمملم ماٌزملرؼهمل ماظدوظهمل مأن وأؤطد

ماٌزملرؼهملم ماظدوظهمل مغبمملؼهمل ميف مواحد مرجؾ مضػملنمل مسػملك مغغملقن مأن دقى

وضسملمملؼمملػمملماٌزملريؼهملمويفمععملدعؿؾملمملماظعملدسماظرملرؼػم،موػقمعمملمؼؿشملػملنملمعؽملمملمأنم

ممملمذملذملددغمملمعبؿملضمّلذملذملمملرماظيتمتؾملذملذملهملماألخشملذملذملاجؾملغغملقنمسػملكمضػملنملمرجؾمواحدميفمعق
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م محزبؿملهملوأن مأو موضوملماالصشملظملمملفمالممغؿؽملمملدكمأيمخالصمملتمدؿملمملدؿملهمل مصؾملذا ،

ماظظملرضهملم.

طؼملمملمسػملؿملؽملمملمأنمغضملؼملؾمسػملكمبؽملمملءمعقضػمسربلمعقحدميفمدؾؿملؾمادؿضملمملدةمممممممممم

ضقتؽملمملموسزتؽملمملموطراعؿؽملمملم،محؿكمغغملقنمرضؼمّلمملمضبلنملمظفمحلمملبفميفماٌضملمملدالتم

مظطملريم مصؿملف معغملمملن مال ماظرملدؼد مظألدػ مسمملٕ ميفمزؾ م، ماظدوظؿملهمل واٌقازغمملت

م معزملريغممل مأن معقملطدؼـ م، مواالضؿزملمملدؼهمل ماظلؿملمملدؿملهمل مواظؿغملؿالت م، طفملعهملماألضقؼمملء

سربؿملهملمعزملريمواحدموؼملضملؽملمملمصؿملفمروابطمعرملرتطهملمطـريةم،مصبنملمسػملؿملؽملمملمأنمغؾينم

سػملؿملؾملمملممبمملمطبدممعزملمملحلمأورمملغؽملمملموأعؿؽملمملم،موصبضملؾمأسداءغمملمؼظملغملرونمأظػمعرةم

مؼظملغملرواميفم مأو معـمأيمعؽملممل مأظػمحلمملبمضؾؾمأنمؼؽملمملظقا وعرةموضبلؾقنمظؽملممل

مو مسػملكمأراضؿملؽملممل ماظغملمملعػملهمل مدؿملمملدتؽملممل مأو ماٌرملروسهمل م،ماغؿعملمملصمحعملقضؽملممل يفمدوظؽملممل

ماظزملػمسػملكماٌلؿقؼنيماظقرينم مبمملظؿغملمملتػمووحدة مذظؽمإال مؼغملقن وظـ

مواظضملربل.

م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ

 

 ِ
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 دولة اجلىاعة
 

المؼصملؽملـمعزملظملؼمأومعشملؾؾمأومسؼملؿملؾمأغفمميغملـمأنمؼغملقنمظفمأيمغزملؿملنملمممممممممم

يفمحغملؿمدوظهملماىؼملمملسهملماظذيمظـمؼغملقنمإنمذمملءمآمتضملمملظبم،مألنمآم)سزم

مادؿفملصؾمايؼم موضد ماٌكربنيم، موال م، مؼزملػملحمسؼملؾماٌظمللدؼـ مال وجؾ(

دؾقمملغفمذفملصؿؾملؿمعـمايغملؿميفمأضؾمعـمسمملممواحدم،مبضملدمأنمذمملءمدؾقمملغفم

ؼغملرملػمرؾؿملضملؿؾملؿموغؾملؼملؾملؿمظػمللػملشملهملموعؽملؾملفؾملؿماإلضزملمملئلمظغملؾمعـمالمؼؽملؿؼمللمأنم

إظبمضؾؿملػملهملماألػؾمواظضملرملريةمأبؽملمملءماٌظمللدماٌػملعملنملمسؽملدػؿمبمملٌرذدموسزملمملبهملم

عغملؿنملماإلصلمملدميفمإضزملمملءمأؼدظقجلمععملؿملوملم،مرمبمملمٕمغعملػميفمتمملرطبؽملمملمسػملكم

ماظؿؾفحموتػملؽماظظملفمملجهملماظيتمرأؼؽملمملػمملميفمسمملعؾملؿماألدقدم إضزملمملءمعـػملفمبؾملذا

مٌرملؽقمم،ماظذيمعمملمزظؽملمملمغضملؼملؾمبغملؾمضقةمسػملكمإزاظهملمعمملمخػملظملفمعـمطقارثم.ا

مرأىمممممممم مصعملد م، ماظؿؽملصملؿملؼملؿملهمل ماظرتاتؾؿملهمل مهغملؼملؾملممل مإمنممل ماىؼملمملسهمل سػملكمأنمدوظهمل

اجملؿؼملعمطػملفمرأيماظضملنيمطؿملػمطمملغوملمتدارماألعقرميفماظضملمملمماألدقدمظألػؾم

حظمهلؿمم،معـمتزملضملؿملدمأغبؼمظغملقادرماىؼملمملسهملماىؾملالءم،ماظذؼـمالمةواظضملرملري

عـماظظملؾملؿمأوماظعملؿملمملدةمدقىماظرتاتنملمأوماظقالءماظؿؽملصملؿملؼمللم،مسػملكمغظملسمغؾمليملم

ماٌمملدقغؿملهملماظعملدميهملموأذدمتشملرًصمملميفماظرتاتؾؿملهملماظؿؽملصملؿملؼملؿملهملم.

متؾعملكمعـمممممممممم معممل مػق مسػملؿملف مواظعملسملمملء مظف مواظذيمصبنملماظؿؽملؾف ماآلخر األعر

مطؿملمملغمملتمدوظهملماإلخقانماالضؿزملمملدؼهملموخالؼمملػمملماظؽملمملئؼملهمل.

مملممملبؿملهملمضدمدعملشملوملمدعملقًرمملمذرؼضمّلمملمعدو٘ؼوإذامطمملغوملمعبمملسهملماإلخقانماإلرػمممممم

متلؿؼملؿملوملمضؿملمملداتم مػممل٘عممل مصكملنمػؽملمملكمجمملغّؾممل موأصػمللوملمصغملر٘ؼممل موذبؿؼملضملؿم٘لممل دؿملمملدؿملّ٘ممل

مواٌمملظلم ماالضؿزملمملدي ماظؾؽملمملء موػق م، مسػملؿملف ميفمايظملمملز موسؽملمملصرػممل اىؼملمملسهمل
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ضؿزملمملدؼهملم،موػلمظػملفؼملمملسهملم،موػقمعمملمميغملـمأنمؼشملػملؼمسػملؿملفمدوظهملماإلخقانماال

اظيتمالمتعملؾمخشملّرامسـماىمملغنملماظلؿملمملدلم،مألغؾملمملمػلماظرابطماظذيمؼربطم

مذراءم مخالل معـ موثؿملؼ مغظملضملل مبربمملط ماإلرػمملبؿملهمل ماىؼملمملسهمل موسؽملمملصر أسسملمملء

ماحملروعنيمأوم ماٌؾملؼملرملنيمأو مسػملك مواظرتطؿملز م، ماظؽملظملقسماظسملضملؿملظملهمل أصقمملب

مرمملظيبموراشيبما معـ مإظبمشريػؿ موحؿكمومملوزػؿ ماحؿؿملمملّجممل ظـراءماألطـر

مإظبمخشملقرةم مإضمملصهمل م، معدعرة مأو مطمملغوملمشريمعرملروسهمل محؿكمظق بفمليمودؿملػملهمل

متقزؿملػمػذاماٌممللميفماظضملؼملػملؿملمملتماإلرػمملبؿملهمل.

وضدمضمملعوملمعبمملسهملماإلخقانمبضملؼملػملؿملمملتمدشملقموادضملهملماظؽملشملمملقمسػملكمطـريمممممممممم

عـماىؼملضملؿملمملتموتقزؿملظملؾملمملمًدعهملمأشراضؾملمملم،مععمعمملمتؿػملعملمملهمعـمأعقالمهوملم

مظزملمملحلماىؼملمملسهملم.معلؼملكماظؿربسمملتموتقزؿملظملؾملممل

وهلؿمعؽملصملقعهملماضؿزملمملدؼهملمأذؾفمعمملمتغملقنمبمملظظملغملرماظزملؾملؿملقغلم،محبؿملىملمإذامممممممممم

تمملجرمأحدػؿميفمدػملضملهملمحؿملقؼهملمُأظزممأسسملمملءماىؼملمملسهملمبمملظرملراءمعؽملفم،مصفملحدػؿم

عـاًلميفمومملرةمايدؼدمواألمسؽملوملم،مواآلخرميفمومملرةماألخرملمملبم،موثمملظىملم

م، ماٌالبس ميف مورابع م، ماظزملقؿملهمل ماألدوات ماألدواتمميف ميف وخمملعس

مإمنمملم م، ماظرملمملعؾ ماجملؿؼملضملل مبمملظؿغملمملعؾ مؼقملعؽملقن مال مصؾملؿ م، مواهلداؼممل اٌغملؿؾؿملهمل

مواظضملؽملمملؼهملم مبمملظرسمملؼهمل ماألوظب موػق ماألول: مضلؼملني، مإظب ماجملؿؼملع ؼعمللؼملقن

واالػؿؼملمملمموػؿمسؽملمملصرماىؼملمملسهملم،مواآلخرم:مسمملعهملماظؽملمملسم،موػؿميفمغصملرػؿم

مأومعؽملمملصؼم مأومطمملصرم، مأومسؼملؿملؾم،معمملمبنيمصمملدؼم، أومرضؿملؼماإلميمملنم،مأومشريم،

مألغؾملؿمؼزسؼملقنمأغؾملؿم م، ماظرملرسؿملهمل مغمملضصماألػػملؿملهمل مأو مشريمتمملبعمهلؿ مأو عػملؿزم،

منيمذملؿملهملموشريػؿميفماإلحدىمودؾضملهملماظؽملمملجذملرضذملعبمملسهملمآماٌكؿمملرةموأغؾملؿماظظمل
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ماألخرى.صرضهملم

موتزملؽملؿملظملؾملؿمممممممممم مغصملرػؿ ميف مظػملفؼملمملسهمل ماٌؽملؿؼملني مشري مصكملن ماىؼملػملهمل وسػملك

أغمملسمعـماظدرجهملماظـمملغؿملهمل،مإذمؼزملؽملظملقنمطؾمعـمٕمؼؽملسملؿمظػملفؼملمملسهملمسػملكمأغفم

مإعمملمغمملضصماظدؼـمأومصمملضدهم،موؼربقنمسؽملمملصرػؿمسػملكمذظؽ.

مواًدعمملتممممممممم م، مإظبمذبمملالتمحؿملقؼهملمعـؾمذرطمملتماظزملراصهمل وضدمسؼملدوا

،مععمإغرملمملءمذبؼملقسهملمعـماظرملرطمملتمبمملدؿمبضملضممارسماًمملصهملاظشملؾؿملهملم،مواٌد

مأوم ضؿملمملداتماىؼملمملسهملمظؿغملقنمششملمملءمظؿػملعمللماألعقالماًمملرجؿملهملمأومادؿـؼملمملرػممل

م، ماظؿربسمملت مأعقال معلؼملكممشلؾ مهومل مأعقااًل مصبؼملضملقن مطمملغقا حؿملىمل

اظؾقدؽملهملمواهلردؽمأوماظزملقعمملل،مماظرملؿملرملمملنمأوماٌلمملسداتمظزملمملحلماظعملدسمأو

مسؽملمملصرػمملم.ثؿمتقزػمظزملمملحلماىؼملمملسهملمو

ماٌعملممللمأنمأخقضميفمتظملمملصؿملؾمربددةم،مممممممممم والمؼلضملينميفمعـؾمػذا

ماإلرػمملبؿملهملم ماإلخقان مدوظهمل مزبمملرر مإظب ماظؽملصملر مأظظملومل مأن مؼضملؽملؿملين إمنممل

ماظضملؽملمملصرم مودسؿ ماظيتمتلؿكدمميفممتقؼؾماظضملؼملػملؿملمملتماإلرػمملبؿملهمل االضؿزملمملدؼهمل

ماٌمملل مػذا معع مواظؿضملمملعؾمحبلؿ مولجدؼهمل ماظؽملصملر مؼؿشملػملنمل مممممل م، ماٌؿشملرصهمل

م ماٌرملؾقه مأذىم، مأو م، ماظقرؽملؿملهمل مبمملٌزملػملقهمل ماإلضرار ميف مؼقزػ مال حؿك

اٌقارؽملنيمأوماإلدمملءةمإظبمصقرةماإلدالممواٌلػملؼملنيم،موسػملكماىؼملػملهملمصكملنم

مخشملّرام متضملد مظإلخقان ماالضؿزملمملدؼهمل متػملؽماظدوظهمل ماٌقازيمأو ماالضؿزملمملد ػذا

سػملكماألعـماظعملقعلم،مبؾمسػملكمأعـمودالمماإلغلمملغؿملهملم،مألنمتػملؽماىؼملمملسهملم

ألحدم،مصزملدؼؼماظؿملقممظدؼؾملمملمسدٓومميربمملءمالمتضملرفمدؼؽمّلمملموالمورؽملؿملهملموالموصمملّءطممل

ماظطملدم،مالمؼربشملؾملمملمبفملحدمدقىمعمملمهعملعملفمعـمخالظفمعـمعزملمملحلمسمملجػملهملم،موإال

 صػملفمعؽملؾملمملماظقؼؾمواظـؾقرموسصملمملئؿماألعقرم.م
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 ألف وجْ ووجْ جلىاعة اإلخواُ اإلرِابية
 

موجفمممم مأظػموجفممعبمملسهملماإلخقانماإلرػمملبؿملهملمظؿملسمهلممل مبؾمإنمهلممل واحدم،

مواًداعم ماظغملذب معلؿقػملهمل م، معزملػملقؿؾملممل متعملؿسملؿملف معممل موصؼ متؿػملقن م، ووجؾمّلممل

ماظرذائؾماظيتمالممتوملم مؼضملدونمطؾمػذه مأغؾملؿ مدقّءا مواألطـر م، واٌراوشهمل

وجٓؾ(مبفمرمملٌمملمأغفممظألدؼمملنمأوماألخالقمبزملػملهملمدؼؽمّلمملمؼؿضملؾدونمإظبمآم)سٓز

اظلػملشملقيماظذيمتلضملكمإظؿملفم،مضبعملؼمعزملػملقهملماىؼملمملسهملميفمدؾؿملؾماظؿؼملغملنيم

ماالدؿقاللم مغشملمملق ماتلع مطػملؼملممل ماىؼملمملسهمل ميف ماظضملسملق مدرجهمل مسػملومل وطػملؼملممل

واظغملذبمواًداعمواٌراوشهملمظدؼفم،مصغملؾريػؿميفماظؿؽملصملؿملؿمالمبدمأنمؼغملقنم

طؾريػؿميفماظضملؼملؾمسػملكمهعملؿملؼمعزملػملقهملماىؼملمملسهملمبفمليمودؿملػملهملموطؾمودؿملػملهملم،م

ؼـم:مأحدػؼملمملماظقراثهملم،مبؾمإغفمالمؼغملمملدمؼزملؾمإظبمػذهماٌغملمملغهملمإالمبفملحدمأعر

مواٌزاؼدةميفمتؽملظملؿملذمعممل ماظقصقظؿملهمل موإنممواآلخر م، ماىؼملمملسهمل معزملػملقهمل تؿشملػملؾف

 .خمملظػماظرملرعموتشملػملنملمدظملؽماظدعمملءم،مأوماإلصلمملدمواظؿكرؼنمل

صغملؾمحزبماغؾـؼمسـمعبمملسهملماإلخقانماإلرػمملبؿملهملموحػملظملمملئؾملمملمأزؾملرتممممممم

مإظؿملف موأضلؼملوملمبمملٓمعمملهلممل معؽملف مغظملضمأؼدؼؾملممل ماإلرػمملبؿملهمل مإظؿملؾملمملمماىؼملمملسهمل والمظف

م،م مخمملرجنيمسػملكماىؼملمملسهمل مواسؿربتمأسسملمملءه مػمملعبؿف مورمبممل م، مدؾؿملؾ عـ

مصزملؾمبضملسملؾملؿمعـماىؼملمملسهملم مدمملرسوملمإظبمصزملػملؾملؿمأو معممل موطـرّيا م، سمملضنيمهلممل

 . خداّسمملمومتقؼؾمّلمملموإضالاًلمظػملؼملفؿؼملع

وػذامطؾريػؿموعرذدػؿماظلمملبؼمعؾملديمسمملطػمؼضملػملـميفمأحدمأحمملدؼـفممممممم

ماٌفملجقرةم ماظضملؼملؿملػملهمل ماظعملؽملقات مبضملض مسػملك مإذاسؿف مإسمملدة مومت م، موصمملتف ضؾؾ

خاللماألؼمملمماٌمملضؿملهملم،مأغفمػقماظذيمصؽملعمحزبماظقدطم،موأغفمطمملنمعغملػملظمًلمملم
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عـمعغملؿنملماإلرذمملدمبكملغرملمملءمػذامايزبمووضعمالئقؿفم،موأغفمعـمضمملممبكملغرملمملءم

عـمخريةمذؾمملبماىؼملمملسهملميفمغصملرهم،موظؿملسمبضملؿملّدامسـمذظؽمإغرملمملءممايزب

شريهمعـماألحزابماظيتمخرجوملمعـمرحؿمػذهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملم،معـم

بمملبمتقزؼعماألدوارم،مواىؼملمملسهملمطمملغوملمتعمللؿمووؿؾملدميفمضلؼملؾملمملمعمملمهلمملمبؾملذام

م. ايزبمعـمصػملهمل

موغظملضمممممممم أؼدؼؾملؿموعـمذظؽمإغرملمملؤػؿموتغملقؼؽملؾملؿمىؼملمملسمملتمعلػملقهملم،

زمملػر٘ؼمملمعؽملؾملمملم،محؿملىملمذطرمبضملضماٌؽمِلرمَلعمّلنيمسـماىؼملمملسهملمأغؾملمملمصغملرتمأظػمعرةم

مبرملفملنماىؼملمملسمملتماظؿؽملصملؿملؼملؿملهملماٌلػملقهملماظيتمتؽملرمل ؾملمملمؽوعرةموأسمملدتمحلمملبمملتؾملممل

ماظؿمملرطبؿملهملم مأخشملمملئؾملممل مبفملنمعـمأػؿ مصمملسرتصوملماىؼملمملسهمل م، موهؿسملؽملؾملممل ومتقهلممل

اىؽملمملحمم"مملصماظيتموضضملوملمصؿملؾملمملمػقمأغؾملمملمسؽملدعمملمطقغوملماظؿؽملصملؿملؿماظلريماً

م مظػملفؼملمملسهمل م"اٌلػملح مصلؼملؿف مبمملمسؾملممل مربشملؿف ماظلري" ماىؽملمملحمم"اظؿؽملصملؿملؿ أو

صملؿملؿمعـماشؿؿملمملالتم،مصؽمُللنملمإظؿملؾملمملمعمملمارتغملؾفماظؿؽملماًمملصمظإلخقانماٌلػملؼملني

،مصفملخذوامُؼغمَلقِّغقنماىؼملمملسمملتمم:مظعملدمتضملػملؼملؽملمملماظدرس،مصعملمملظقاموسؼملػملؿملمملتمإرػمملبؿملهمل

دؿماىؼملمملسهملمطقرطهملمحلؿماٌلػملقهملموؼلؼملقغؾملمملمبفملمسمملءمحرطؿملهملمشريمعرتؾشملهملمبممل

اإلرػمملبؿملهملم،محؿكمالمتؽمللنملمسؼملػملؿملمملتماالشؿؿملممللمواظعملؿؾمواظؿكرؼنملماظيتمتعملقمم

مأغؾملمملم مسػملك ماىؼملمملسهمل موتصملؾملر م، مإظؿملؾملممل مظػملفؼملمملسهمل ماٌلػملقهمل ماألجؽملقهمل مػذه بؾملممل

موػلمأطربمحمملضؽملؿملفموعؽملرملؽؿملفموداسؼملؿملف،مماىؼملمملسهملماٌلمملٌهملماظراصسملهملمظإلرػمملب

هملماظيتماغؾـعملوملمعـمرغبؾملمملم،مصؾمللماألبماظروحلمٌضملصملؿماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿمل

مشريم ماىؼملمملسمملت متػملؽ محؿك م، مدسؼملؾملممل مسػملك موسؼملػملومل م، وسمملذوملميفمطؽملظملؾملممل

اٌرتؾشملهملمتؽملصملؿملؼملؿم٘لمملمبمملإلخقانمصكملنماػؿؼملمملمماىؼملمملسهملمبؾملمملمادرتاتؿملفلمألعقرم،م
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عؽملؾملمملم:موحدةماهلدفميفمإصرملممللماظدولموإضضملمملصؾملمملممبمملمؼلؾملؾمررؼؼماىؼملمملسهملم

هماىؼملمملسمملتماٌؿشملرصهملمسؽملدمادؿكداممػذ:مإظبماظقصقلمظػمللػملشملهملمبؾملمملم،موعؽملؾملمملم

م م،موعؽملؾملممل ماظسملرورةمظزملممليؾملممل وؼملؿملؾموجفماىؼملمملسهملموتلقؼؼمأغؾملمملمميغملـمأنم:

تغملقنماظؾدؼؾماظلػملؼمللمظغملؾمػذهماىؼملمملسمملتماألطـرمتشملرًصمملم،مععمأغؾملمملماألذدم

مسػملكماظؽملظملمملقم مضدرة ماألطـر مطقغؾملممل م، مبنيمطؾماظؿؽملصملؿملؼملمملتماإلرػمملبؿملهمل خشملقرة

مواظؿػملقنمواخرتاقماجملؿؼملضملمملتمواٌ مؼؿشملػملنملمطؾمواًداع مممممل قملدلمملتم،

ايؿملشملهملموايذرمعـماظقجقهماٌؿضملددةمهلذهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملموأػداصؾملمملم

يفماخرتاقماٌقملدلمملتم،موتسملػملؿملؾماجملؿؼملضملمملتمعـمخاللماٌؿمملجرةمبدؼـم

تلؿطملػملؾملمملميفمآمواٌزاؼدةمبفم،موعـمخاللمعمملممتػملؽمعـمطؿمملئنملمإظغملرتوغؿملهملم

يفمطؾمماظغملربىمواظؿرملغملؿملؽم،مواظؿعملػملؿملؾمعـماإلنمملزاتترملقؼفماظرعقزماظقرؽملؿملهمل

  . ذلء

والمؼلؿشملؿملعمأحدمأنمؼؽملغملرمذرمػذهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملم،مصؼملؾملؼملمملمحمملوظوملمممممم

مصمملضوملم مإغؾملممل مبؾ م، مبمملظـضملمملبنيموايؿملمملت مؼغملقن معممل مأذؾف مصؾملل مجػملقدػممل تطملؿملري

م،م مواًداع ماظؿػملقن مصبؿملدون مصفملسسملمملؤػممل م، مجػملقدػممل متطملري محني اظـضملمملبني

مملرموػقانم،مطمَلعغملرماظـضملػملنملم،ميفمَصوميمملدققنممممملدقهملماظـضملؾمملنم،موميغملرونم

م،مبؾمضدم وغظملقسمعرؼسملهملم،موبضملسملؾملؿمضدمؼؿعملـمذظؽمظدرجهملمؼزملضملنملممتؿملؿملزػممل

سػملكمسغملسمعمملمؼؾشملؽملقنمعـمايعملدمواظطملؾمسػملكماجملؿؼملعموأػػملفم،مم تصملؾملرػؿ

وبضملضمػقملالءمالمميؿملزػؿمإالمأصقمملبماظعملػملقبماظؾزملريةم،مواظضملعملقلماظقاسؿملهملم،م

مؼلؿضملزملكمطرملظمل مضد موبضملسملؾملؿ ماٌلؿؽملريم، مألغؾملؿمواظظملغملر م، محؿكمسػملكمػقملالء ف

عردوامسػملكماظؽملظملمملقمحؿكمصمملرمهلؿمرؾضمّلمملمودفؿملهملم،مألنمعـمؼلؿقػملقنمدعمملءم
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زبمملظظملؿملؾملؿموأعقاهلؿمالمميغملـمأنمؼضملدواماظغملذبمسؽملدػؿمحراّعمملموإنمتظملؽملؽملقامظفم

م مطؾماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهمل متؽملؿؾملفف معممل موػق م، موادؿ ميفمأظػمادؿ وصمملرم،

ماٌضملروصهململجؼملممل ماألم مظػملفؼملمملسهمل مواضّقممل مسػملكمعؽملؾملّفممل موالمدؿملؼملممل ماإلخقانم، سهمل

وعـمؼلريميفمرطمملبؾملؿمم، علؿقىماظعملؿملمملداتمواٌؽملصملرؼـمواألسسملمملءماظرمسؿملني

ممممملم م، مخداسؾملؿموشلؾمسعملقهلؿ ممـمؼضملرصقنمبمملٌقاظنيماظذؼـمادؿشملمملسقا

م،م متؽملشملقيمسػملؿملفمػذهماىؼملمملسهملمعـمغظملمملقموذر مطرملػمعممل معبؿملضمّلممل ؼؿشملػملنملمعؽملممل

ضملمملعهملمواظدػؼملمملءم،موحؿكمالمالمؼؽملكدعمبؾملمملماظحؿكموبؿملمملنمحعملؿملعملؿؾملمملماٌراوشهملم،م

تؿؼملغملـمعرةمأخرىمعـموؽملؿملدمعـمؼؽملكدسقنممبؿمملجرتؾملمملماظغملمملذبهملمبدؼـمآم

 . سزموجٓؾ
ِ

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 اإلخواُ واٌفصاً الغخصية
 

يفماظقضوملماظذيمزؾماإلخقانمؼزملدسقنمرءودؽملمملمصؿملفمبمملدسمملئؾملؿماًقفمممممم

سػملكماظدؼـمتمملرةم،موحرصؾملؿمسػملكماظقرـمأخرىم،موتزملقؼرمأعرؼغملمملمسػملكمأغؾملمملم

مبذظؽم،م معؿمملجرؼـ ماظزملػملؿمليبم، ماظضملدو مأغف مسػملك مواظطملرب م، ماألطرب اظرملؿملشملمملن

متعملمملربمايسملمملراتم ربمملوظنيمإحداثمأطربمذرخميفمسعملقلماظرملؾمملبموممله

إلغلمملغلماٌرملرتكم،مذظؽماظؿضملمملؼشماظذيمغقملعـمبفموغلضملكمظػملؿقاصؼمواظضملؿملشما

يفمإرمملرهم،مإذمعمملمالمميغملـموالمؼؿزملقرموالمؼعملؾؾموالمؼشملػملنملم،مبؾمظؿملسمعـم

مؼضملؼملؾمدؼـمأوم مسرفمأن معـمأيمدؼـموال موال ماإلغلمملغؿملهمل معـ موال اإلدالم

مرمملئظملهملمأومعذػنملمعضملنيمسػملكمإبمملدةماآلخرؼـمأومتدعريػؿمأوماظؿؽملغملؿملؾمبؾملؿ.م

وظعملدمصقجؽؽملمملمبؾملذاماظغملؿماهلمملئؾمعـماظعملؿملمملداتماإلخقاغؿملهملماظيتمادؿقظوملم

سػملكمأعقالماظضملمملعهملمواظؾلشملمملءمواٌؿربسنيماظذؼـمُخدسقامبؾملؿموبرملضملمملراتؾملؿم،م

موأعرؼغملمملم مإظبمأوروبممل موعـمخاللمدظملرؼمملتؾملؿماٌؿغملررة معـمخالهلممل ظؿملقزملػملقا

وروبؿملهملموإثؾمملتموالدةمأبؽملمملئؾملؿمبؾملذهماظؾػملدانمسػملكماىؽمللؿملهملماألعرؼغملؿملهملمأوماأل

موالم مبقرـ مؼقملعؽملقن مال مأطدتمعراّرا مطؼملممل مصؾملؿ م، ماظػملزوم مسؽملد مبؾملممل ظالحؿؼملمملء

موراءمادؿؼملمملتؿؾملؿميفمايزملقلمسػملكماىؽمللؿملهملم ماظلر موإالمصؼملممل بدوظهملمورؽملؿملهملم،

ممتؽملقؾملؿم ماظدول مزاظوملمػذه مطمملغوملموعممل موٌمملذا م، مألبؽملمملئؾملؿ مأو مهلؿ اظـمملغؿملهمل

مظقالمسؼملمملظؿؾملؿمهلذ موػلمتضملػملؿمعـمػؿم، ماظدولمومتؽملحمأبؽملمملءػؿمجؽمللؿملؿؾملممل ه

موادبمملذػؿمرأسم ماظضملربؿملهمل مهلؿمظؿقعملؿملؼمأشراضؾملؿميفماٌؽملشملعملهمل وادؿكداعؾملممل

محربهملمظؿرملقؼفمصقرتؾملمملمعـمجؾملهملمواظضملؼملؾمسػملكمتظملؿؿملؿؾملمملمومتزؼؼمطؿملمملغؾملمملمعـمجؾملهملم
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مأخرىم؟!موأطؿظمللميفمذظؽممبرملؾملدؼـم:م

م،م -1 ردمملظهملماًمملئـمربؼملدمدػملشملمملنماظيتمأردؾمبؾملمملمإظبماظرئؿملسمأوبمملعممل

م مغعملػملؿف موصؼمعممل مصؿملؾملممل مواظيتمجمملء معقاضعماظؿقاصؾم: امسلمربؼملدم"

أغمملمعقارـمأعرؼغملل.مغضملؿمظديمم،ممملسمملّعم26بػملغمعـماظضملؼملرمأم،مدػملشملمملن

،موظغملؽملينمترسرسوملميفمطؽمللمملسموبقدشملـمودؼرتوؼوملممأصقلمعزملرؼهمل

مأ،موطربتميفمموػمملؼقأوطقظؾؼملمملسم رضماألحرارمواظرملفضملمملن،مأعرؼغملممل

م..«غؿؼمللمهلمملأأومسػملكماألضؾمػذامعمملمتضملػملؼملؿفميفماألعهملماظيتم

،موعطملرممبظملرؼؼمبقدشملـمظغملرةممدبرجوملمعـمجمملعضملهملمأوػمملؼقم:م»وؼؿمملبعممممممممم

موظديمإدعمملنمشريمصقلمظؾقرتالغد ماظضملؼملؾمظزملمملحلمغبػملهملمماظعملدم مأتذطر ..

م ماظغملؾمعؿلمملٕوأاظرئؿملسمبمملراك مأن مصغملرة مظل، ميفمعدؼؽمليتمبمملظؽمللؾهمل يفمموبمملعممل

،مإغينممعرؼغملمملمػقمعمملمجضملػملينمأؤعـمبعملقةمبمملظؽملفقممواظلشملقرم)يفمسػملؿمأعرؼغملممل(أ

مسػمل مبؽملك ماظيت مواٌؾمملدئ ماظعملؿملؿ مبؽملظملس م)يفمأؤعـ ماٌقملدلقن ماآلبمملء ؿملؾملممل

م(مػذهماألعهملماظضملصملؿملؼملهملم.أعرؼغملممل

موػؿممممممممم مهلؿ مبمملظؽمللؾهمل مأعرؼغملممل مػل موػذه م، ماإلخقان مورؽملؿملهمل مػل صؾملذه

 اظذؼـمصدسقامرءودؽملمملمبكملسالنمسدائؾملؿماظقاضحمواظزملرؼحمهلمملم.

ظغملؽملمملغهملماظذيمدسمملمصؿملفمػذاماظؽملداءماًؾؿملىملماٌضملروفمإخقاغؿم٘لمملمبؽملداءما -2

مأغظمللؾملؿمسػملؼملمملءم إظبماظؿقرؼضمم-وػؿمخقغهملمسؼملالءمم-عـمُؼَلؼمٗلقَن

ماىؿملشمذملورجمواإلسالعؿملنيممملةذملاظعملسملمدذملضموخبمملصهملمرذملعزملمدذملذملض مملل

مبؾمٕمؼلذملررذملواظرمل مرؼهملم،ذملمملرماٌزملذملؿمعظمليتماظدؼذملؿمعـمتؾملدؼدػذملػملذملهملم،

 اٌلمملجنيم.موتؾملرؼنملماظلفقنمبمملضؿقمملمموؼشملمملظؾقنمصؿملف
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م مأطدتميفمبؿملمملن موأعؽملؾملمملموضد مسػملكمعزملر ماظؿقرؼضماظلمملصر مػذا سعملنملمغرملر

ميفمذبرعقنماإلرػمملبلماظؾؿملمملنمػذامسػملكماٌقضضملنيمػقملالءموادؿعملرارػمملمأن

مترضنملمضقائؿمسػملكمعبؿملضمّلمملموضضملؾملؿموصبنملم،موأعؿؾملؿموورؽملؾملؿمدؼؽملؾملؿمحؼ

ذمملطػملؿؾملؿم;مألنماظضملػملؼملمملءمٕمؼغملقغقامؼقّعمملمدسمملةمضؿٕؾمأوممسػملكموعـمػؿماظقصقل

 م.مدظملؽمدعمملءمأومدبرؼنملموتدعري

وضدمأطدتمعراّرامأنماإلخقانمضبرصقنماظغملػملؿمسـمعقاضضملفم،موؼػملقونم

موأغؾملؿمؼؿكذونمعـماظغملذبم م، ماًؾؿملـهمل مأشراضؾملؿ أسؽملمملقماظؽملزملقصمًدعهمل

مبمملبمأنم ماظغملذبمعـ مؼلؿقػملقن موصمملروا م، مإظبمأػداصؾملؿ مظػملقصقل ودؿملػملهمل

اظطملمملؼهملمتربرماظقدؿملػملهملميفمعؿملغملمملصؿملػملؿملهملمشرؼؾهملم،ممممملمؼؿشملػملنملمعؽملمملمعبؿملضمّلمملمجؾملقّدامشريم

ؼهملموعلمملبعملهملمظػملزعـمظغملرملػمزؼظملؾملؿموأبمملرؿملػملؾملؿموادسمملءاتؾملؿماظغملمملذبهملموضػملؾؾملؿمسمملد

ـَمَخؿمِلُرمَواظػمّلُفماظػمّلُفمَوَؼؼمِلغمُلُرمَوَؼؼمِلغمُلُروَن}ظػملقعملمملئؼموسؼملمملظؿؾملؿموخؿملمملغؿؾملؿ م.{اْظؼمَلمملِطٔرؼ

ماآلنميفممنإ       معػملقهملاظؾرملرؼهمل معـمجدؼدمحمملجهمل مسػملؿملؾملممل ،ممإظبمعـمضبؽملق

موإظبم مإظبمررؼؼماهلداؼهمل مبؿملدػممل مبمملظضملؼملؾمالموعـمؼفملخذ ماألخالقم، عغملمملرم

المهوملمتؾملدؼدماظلالحموالمم،مبمملظعملقلموحدهم،موبممليغملؼملهملمواٌقسصملهملمايلؽملهمل

متضملمملظب: مظعملقظف مادؿفمملبهمل م، ماظلؿملػ مِبمملْظِقغمْلؼمَلهمِلم}حد مَربَِّؽ مَدِؾؿملٔؾ مٔإَظك اِدُع

ـُمٔإٖنمَرٖبَؽمُػَقمَأِسػمَل ـِمَضٖؾَواْظؼمَلِقِسصمَلهمِلماْظَقَلؽمَلهمِلمَوَجمملِدْظؾمُلِؿمِبمملظَِّؿلمِػَلمَأِحَل مُؿمِبؼمَل

ـَ ـِمَدِؾؿملػمِلِفمَوُػَقمَأِسػمَلُؿمِبمملْظؼمُلؾمِلَؿِدؼ ،مإغؾملمملمهؿمملجمإظبماظؾؽملمملءمالم(م125)اظؽملقؾ:{َس

مَأِعٔرِهمَسػمَلكمَشمملِظنمْلمَواظػمّلُف}،مواإلصالحمالماإلصلمملدم،مواظؿضملؼملريمالماظؿكرؼنملماهلدم

ـٖ ِِ(م.م21)ؼقدػم:م{مَؼضمِلػمَلؼمُلقَنماَلماظؽمٖلمملٔسمَأْطـََرمَوَظذملغمِل

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 اخلاليا الضزطاٌية لإلخواُ
 

المذؽمأنماًالؼمملماظؽملمملئؼملهملم،مأوماٌؽملٖقعهملم،مأوماظلررمملغؿملهملم،مأوماظظملريودؿملهملم،ممممممممم

مظػملؼملفؿؼملعم،مصمملىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملمتلضملكموبغملؾم ترملغملؾمخشملّرامداػؼمّلمملموعدعّرا

عمملمأوتؿملوملمعـمضقةمإظبمػدمماظدوظهملم،مدقاءمعـمخاللماظضملؼملػملؿملمملتماإلرػمملبؿملهملم

مواظرملرر ماىؿملش مرجمملل موادؿؾملداف م، ماىلدؼهمل موسػملؼملمملءمواظؿزملظملؿملمملت م، همل

،مورجممللماظعملسملمملءمواإلسالمم،موطؾمعـمؼرملؿؿمعؽملفمايرصمواظضملؼملؾمسػملكماظدؼـ

معـم ماظدوظهمل معراصؼ متضملشملؿملؾ مسػملك مسؼملػملؾملؿ معـمخالل مأم م، ماظقرـ ادؿعملرار

خاللماظظمللمملدمواإلصلمملدم،مواظؿكرؼنملمواهلدمم،موػقمعمملمصقرهماظعملرآنماظغملرؼؿم

ماظؽمٖلمملٔسمَعـم}يفمحدؼـفمسـماٌؽملمملصعملنيمصعملممللمايؼمدؾقمملغفموتضملمملظبم:م ـَ َوِع

مَأَظٗدم مَوُػَق مَضػمْلِؾِف مِصل مَعممل مَسػمَلك ماظػمّلَف مَوُؼرمِلؾمٔلُد ماظٗدِغؿمَلممل ماْظَقؿمَلمملِة مِصل مَضِقُظُف ُؼضمِلِفُؾَؽ

َؤإَذامَتَقظَّكمَدضمَلكمِصلماأَلِرٔضمِظؿمُلظمْلِلَدمِصؿمِلؾمَلمملمَوُؼؾمِلػمِلَؽماْظَقِرَثمَواظؽمٖلِلَؾمم*اْظِكزمَلمملٔمم

ماظظمَلَلمملَد مُؼِقنمٗل ماَل م{َواظػمّلُف م:، مَأِجَلمملُعؾمُلِؿم}وؼعملقلمدؾقمملغف مُتضمِلِفُؾَؽ مَرَأِؼَؿؾمُلِؿ َؤإَذا

َؤإنمَؼعمُلقُظقامَتِلؼمَلِعمِظعمَلِقِظؾمٔلِؿمَطفمَلٖغؾمُلِؿمُخرمُلنمْلمٗعَلؽمٖلَدٌةمَؼِقَلُؾقَنمُطٖؾمَصؿمِلَقهمٍلمَسػمَلؿمِلؾمٔلِؿم

مَأٖغكمُؼقمِلَصغمُلقَن مَضمملَتػمَلؾمُلُؿماظػملَُّف مَصمملِحَذِرُػِؿ ماْظضمَلُدٗو ذفملنم،موؼعملقلمدؾقمملغفميفم{ُػُؿ

م ـَم}ػقملالءماٌؽملمملصعملنيماظسملمملظنيماٌسملػملػملنيماٌظمللدؼـماٌكربنيم: ماظَِّذؼ ُػُؿ

ـُم مَخَزاِئ مَوِظػملَِّف مَؼؽملظمَلسمٗلقا مَحٖؿك ماظػملَِّف مَرُدقٔل مِسؽملَد ـِ مَع مَسػمَلك مُتؽملظمِلعمُلقا مال َؼعمُلقُظقَن

ـٖماْظؼمُلؽمَلمملِصعمِلنَيمالمَؼظمْلعمَلؾمُلقَن م.{اظٖلؼمَلمملَواِتمَواألِرٔضمَوَظغمِل

ؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملموممقظقػمملمؼؾذظقنمودضملؾملؿميفماظضملؼملؾمصرجممللمأسؼملممللماىمممممم

رصهملمأومذؾفمصرصهملمأومدغوملم،مصكملنمٕمسػملكمصؽملعماألزعمملتمطػملؼملمملمالحوملمهلؿمص
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تغملـمصرصهملموالمذؾفمصرصهملماصؿضملػملقاماألزعمملتموبـقاماظرملمملئضملمملتمإلضضملمملفماظروحم

اٌضملؽملقؼهملمظػملؼملفؿؼملعموإصمملبؿفمبمملظؿملفملسمواإلحؾمملطم،موظؿرملقؼفماظرعقزمسؼملالمسػملكم

مو مظؿضملشملؿملؾماٌلريةممترملؿؿملوملمجؾملقدػؿ مطالعؿملهمل مأو مإظبمعضملمملركمجمملغؾؿملهمل جرػؿ

مبنيم ماظـعملهمل موإصعملمملد ماظعملالضؾميفممدنيءواٌروبىملماظظملرضهمل موإثمملرة ورؤدمملئؾملؿ

مظؿمللوملميفم مضرارات مظؿؿكذ مبضملضماظعملؿملمملدات ميفمسسملد مواظظمَلومٗل م، اجملؿؼملع

صمملحلماظقرـمإرضمملءمظؾضملضماٌشملمملظنملماظظملؽقؼهملماظيتمطـرّيامعمملمهرطؾملمملمسؽملمملصرم

م، ماجملرعهمل موخالؼمملػمملمماىؼملمملسهمل ماإلرػمملبؿملهمل ماىؼملمملسهمل مػذه مسؽملمملصر مود صؼملممل

مإالمحمملوظقامرطقبفموتقجؿملؾملف مصؽق٘ؼممل ،موالمأزعهملمأومذؾفمأزعهملمإالمماظؽملمملئؼملهملمعشملػملّؾممل

ددقامأغقصؾملؿمصؿملؾملمملم،مووجؾملقامخالؼمملػؿماظلررمملغؿملهملمواظظملريودؿملهملمالعؿشملمملئؾملمملموظلم

مسؽملعملؾملمملموأخذػمملميفماومملهماظؿزملضملؿملدمواهلدمم.مم

ظؽملمملئؼملهملمواٌؽملٖقَعهملمالمؼعملؾمسـمخشملرمعمملمؼلؼملكمبمملًالؼمملمإنمخشملرماًالؼمملماممممممممم

م،م مودالعف مسػملكمأعـماجملؿؼملع مداػؿ مخشملر مصغملالػؼملممل م، ماإلرػمملبؿملهمل اظؽملقسؿملهمل

وطالػؼملمملمؼؾملدفمإظبمػدمماظدوظهملمأومإدعملمملرؾملمملميفمبراثـماظظملقضكمواظسملؿملمملعم،م

م،م موعؽملؾملّفممل مؼؽملؿؾمليملماإلرػمملبماٌمملديمأوماٌضملؽملقيمواظؿكرؼنملمعلػملغملممل وطالػؼملممل

متسملمملص مؼؿشملػملنمل ميفمممممل مادؿرملرى ماظذي ماظداء مػذا مالدؿؽزملمملل ماىؾملقد ر

ماظرملرم مػذا مازداد مثؿ م، ماإلرػمملبؿملهمل ماىؼملمملسهمل مزؾملقر مبداؼمملت معع اجملؿؼملع

مرعلماجملؿؼملعم ماظعملشمليبمعـ ماظؿؿملمملر متؾؽملممله مضشملنملموعممل مدؿملد مبفملصغملمملر ادؿرملراء

بمملىمملػػملؿملهملمواظغملظملرموضرورةماٌقاجؾملهملموتطملؿملريماظقاضعمبمملظعملقةم،مثؿمازدادماألعرم

متغملمملدمتزملؾمإظبم مواظعملؿؾمواظؿكرؼنملمذرادهمل ماظدعمملء حدماىؽملقنمبمملدؿؾمملحهمل

واإلصلمملدموتربؼرمعبؿملعماظقدمملئؾماظعملذرةمظػملقصقلمإظبمهعملؿملؼمأػداصؾملؿمإعمملم
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موخؿملمملغهملم مسؼملمملظهمل ماظدول موتعمللؿملؿ مواظؿدعري ماظؿكرؼنمل مأو مواظلؿملشملرة بممليغملؿ

ععملمملبؾمعزملمملحلموعؽملمملصعمظػملفؼملمملسهملمواظؿؽملصملؿملؿموسؽملمملصرػؼملمملماظيتمتلضملكميفماظدغؿملمملم

غؿؾملمملمظدؼؽملؾملمملموأعؿؾملمملموألورمملغؾملمملم،مشريمأغؾملمملمومملػػملوملمأومظعملؾضمٔـمسؼملمملظؿؾملمملموخؿملممل

م،م موتػملؽماٌؼملؿػملغملمملتماظيتمتدعر ماظيتمتلظملؽم، ماظدعمملء تؽملمملدوملمحرعهملمػذه

مواألرظملممللماظذؼـم م، ـَ ماظالتلمُؼَرٖعػمْل مواظؽمللمملء مواظدولماظيتمدبربم، واظؾالد

ترملقهمرظملقظؿؾملؿم،مواألبرؼمملءماظذؼـمتلظملؽمزػملؼمّلمملموسدواّغمملمدعمملؤػؿم،مواظضملذارىم

ـَمأومُؼرمَلٖرِدَنم،مغلؿملوملمػذهماظالت :ماظضملؽملمملصرمأومتؽملمملدوملمضقلمآمتضملمملظبلمُؼطمِلَؿزملِؾ

ماْظَقؿمَلمملِةم} مَسَرَض مَتِؾَؿطمُلقَن مُعقمِلِعؽملممل مَظِلومَل ماظٖلاَلَم مٔإَظؿمِلغمُلُؿ مَأْظعمَلك ـِ مِظؼمَل مَتعمُلقُظقْا َواَل

ـٖم اظػمّلُفمَسػمَلؿمِلغمُلِؿمَصَؿَؾؿمٖلؽمُلقْاماظٗدِغؿمَلمملمَصضمِلؽملَدماظػمّلِفمَعطمَلمملِغُؿمَطـِرَيٌةمَطَذِظَؽمُطؽملُؿؿمعِّـمَضِؾُؾمَصؼمَل

امَوَعـمَؼعمْلُؿِؾمُعقمِلِعؽملممًلمٗعَؿضمَلؼملِّّد}،موضقظفمتضملمملظبم:م{اَطمملَنمِبؼمَلمملمَتضمِلؼمَلػمُلقَنمَخِؾرّئإٖنماظػمّلَفم

،مم{مملممملمَسصمِلؿملؼمّلامِصؿملؾمَلمملمَوَشسمِلنمَلماظػمّلُفمَسػمَلؿمِلِفمَوَظضمَلؽمَلُفمَوَأَسٖدمَظُفمَسَذاّبَصَفَزآُؤُهمَجؾمَلؽمٖلُؿمَخمملِظّد

َوالمَؼعمْلُؿػمُلقَنماظؽمٖلظمْلَسماظَِّؿلمَحٖرَمماظػملَُّفمم}وضقظفمدؾقمملغفميفمذفملنمسؾمملدماظرغبـم:م

ُؼسمَلمملَسِػمَظُفماْظضمَلَذاُبمَؼِقَممم*مملمٔإالمِبمملْظَقؼِّمَوالمَؼِزُغقَنمَوَعـمَؼظمْلضمَلِؾمَذِظَؽمَؼػمْلَؼمَأَثمملّع

مُعؾمَلمملّغ مَوَؼِكػمُلِدمِصؿملِف مَأَذمملَرم)مسػملؿملفمودػملؿ(م:م،موضقلمغؾؿملؽملمملم)صػملكمآم{مملاْظعمِلؿمَلمملَعهمِل ـِ َع

،مم(مٔإَظكمَأِخؿملِفمِبَقِدؼَدٍةمَصكمٔلٖنماْظؼمَلاَلِئغمَلهمَلمَتػمْلضمَلؽمُلُفمَحٖؿكمَؤإِنمَطمملَنمَأَخمملُهمأَلِبؿملِفمَوُأعِِّف

َظمملمُؼرمِلرُيمَأَحُدُطِؿمَسػمَلكمَأِخؿملِفمِبمملظلِّػمَلمملٔحمَصكمٔلٖغُفمَظمملم)موضقظفم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م:م

ـِماظؽمٖلمملٔراظرمٖلؿمِلشمَلمملَنمَؼؽملِدٔريمَظضمَلٖؾمَؼ ،موضقظفم)َصػملَّكمم(ٔزُعمِصلمَؼِدِهمَصؿمَلعمَلُعمِصلمُحظمْلَرٍةمِع

ُٓمَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿ(:م ـِمَحؼمَلَؾمَسػمَلؿمِلؽمَلمملماظلِّػمَلمملَحمَصػمَلؿمِلَسمِعؽمٖلممل)ما  .م(مَع

ـِمم*َؼِقَممالمَؼؽملظمَلُعمَعمملْلمَوالمَبؽمُلقَنم}غلقامأومتؽملمملدقامضقلمآمتضملمملظبم:مممممممم ٔإالمَع

مِبعمَلػمْلنمٍلمَدػمِلؿملٕؿ ـٖمَوَظممل}،موضقظفمدؾقمملغفم:م{َأَتكماظػملََّف مَؼضمِلؼمَلُؾمَسؼمٖلمملمَشمملِصػمًلمملماظػملََّفمَتِقَلَؾ
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مُععمْلؽمِلضمِللمُعؾمِلشمِلضمِلنَيم*ماْظفمَلِبزمَلمملُرمِصؿملِفمَترمِلَكُصمِظؿمَلِقٕممُؼقمَلخُِّرُػِؿمٔإٖغؼمَلمملماظصملَّمملِظؼمُلقَن

مَؼفمْلِتؿملؾمٔلُؿمَؼِقَمماظؽمٖلمملَسمَوَأِغِذٔرم*مَػَقاْءمَوَأْصِؽَدُتؾمُلِؿمَرِرُصؾمُلِؿمٔإَظؿمِلؾمٔلِؿمَؼِرَتٗدمَظمملمُرُءوِدؾمٔلِؿ

ـَمَصؿمَلعمُلقُلماْظضمَلَذاُب مَدِسَقَتَؽمُغِفنمِلمَضٔرؼنمٍلمَأَجٕؾمٔإَظكمَأخِِّرَغمملمَرٖبؽمَلمملمَزػمَلؼمُلقاماظَِّذؼ

ـِمَأْضَلؼمِلُؿِؿمَتغمُلقُغقامَأَوَظِؿماظٗرُدَؾمَوَغٖؿِؾٔع ـِمَظغمُلِؿمَعمملمَضِؾُؾمِع مِصلمَوَدغمَلؽمِلُؿِؿم*مَزَوإلمِع

ـٔ ـَمَعَلمملِط ـَمَأِغظمُلَلؾمُلِؿمَزػمَلؼمُلقاماظَِّذؼ مَظغمُلُؿمَوَضَرِبؽمَلمملمِبؾمٔلِؿمَصضمَلػمْلؽمَلمملمَطؿمِلَػمَظغمُلِؿمَوَتَؾؿمٖل

مِظَؿُزوَلمَعغمْلُرُػِؿمَطمملَنمَؤإِنمَعغمْلُرُػِؿماظػملَِّفمَوِسؽمِلَدمَعغمْلَرُػِؿمَعغمَلُروامَوَضِدم*ماْظفمَلِعـَمملَل

ـَٖتِقمَصػمَلمملم*ماْظِفَؾمملُلمِعؽمِلُف  .{اِغِؿعمَلمملٕممُذومَسٔزؼْزماظػملََّفمٔإٖنمُرُدػمَلُفمَوِسِدِهمُعِكػمِلَػماظػملََّفمَلَؾ

 

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ

 
 م
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 اخلاليا الٍائىة واخلطاب املشدوج
 

ميفممممممممم ماٌؿشملرفمواىؼملمملسمملتماٌؿشملرصهمل ماظظملغملر ميفمعقاجؾملهمل المذؽمأغؽملممل

حمملجهملمعمملدهملمإظبمهػملؿملؾماًشملمملبماإلخقاغلميفمضقءمعضملرصهملمرؾؿملضملهملمػذهم

ماىؾملمملزم معـ مبداؼهمل ماظلرؼهمل موأجؾملزتؾملممل ماظلري موغصملمملعؾملممل ماإلرػمملبؿملهمل اىؼملمملسهمل

ماٌ مإظب ماظؾؽملممل محلـ مذغملػملف ماظذي مخريتماظلري مذغملػملؾملممل ماظيت ؿملػملؿملرملؿملمملت

مإظباظرملمملرر ميفماظضملعملدؼـمم، معغملؿنملماإلرذمملد جمملغنملماظضملزملمملبمملتماظيتمذغملػملؾملممل

ماألخريؼـموخبمملصهملميفمسؾملدماٌضملزولمربؼملدمعردلم.

والمؼلؿشملؿملعمأحدمأنمؼؽمللكمعصملمملػرمادؿضملراضماظعملقةممبداؼهملممبمملمسرفم

ماألزػ محبزملذملذملمبػملؿملرملؿملمملت معروّرا م، ماإلغؿذملذملر معدؼؽملهمل ماإلسذملذملمملر موتؾملدؼدمذملذملمملج العل

،موربمملوالتمتضملشملؿملػملؾملمملمسـمسؼملػملؾملمملم،مماإلسالعؿملنيم،موحزملمملرماحملغملؼملهملماظددؿقرؼهمل

مععم معرملؾقػهمل موهمملظظملمملت ماشؿؿملمملالت معـ ماىؼملمملسهمل متمملرؼخ مبف مسرف معممل عع

موميقلم مؼدصع مٌـ مظإلصبمملر معبمملسهمل موصريورتؾملممل م، ماإلرػمملبؿملهمل اىؼملمملسمملت

موؼلؿكدمم.

ماظغملذبممممممممم ماحرتصومل مضد مظػملفؼملمملسهمل ماظؿؽملصملؿملؼملؿملهمل ماظعملؿملمملدات مأن مذؽ وال

ماظقدؿملػملهمل مظدؼؾملؿمتربر مواظطملمملؼهمل موصمملرمهلؿمخشملمملبمملنم:ممواًداعم، م، أيمودؿملػملهمل

أحدػؼملمملمبمملظضملربؿملهملمظضملؽملمملصرػؿمبمملظداخؾموػقمخشملمملبمهرؼضمودبرؼنملمؼدسقم

م ماظضملؽملػ مإظب م، مواظعملؿؾ ماالشؿؿملمملالت موإظب م،م، مواظؿكرؼنمل مواإلصلمملد واظظمللمملد

وخشملمملبمبمملظػملطملمملتماألجؽملؾؿملهملمعقجفمإظبماظطملربمضبؼملؾماٌصملػملقعؿملهملميفماغظملزملمملمم

ؿملمملتماًشملمملبم،موطفملغؾملؿمالمععملؿملوملمظػملرملكزملؿملهملم،موازدواجمشرؼنملميفمررقموآظ

ماًشملمملبماٌزدوجمم موأنمػذا مشريمسمملٕماألعسم، ؼدرطقنمأنمسمملٕماظؿملقم
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مبؿملمملنم مإظب مإضمملصهمل م، مواصرتاءػؿ مظغملذبؾملؿ موصمملضّقممل معظملسملقّحممل معغملرملقًصممل صمملر

عؿمملجرتؾملؿمبمملظدؼـم،مػذاماظدؼـماظضملصملؿملؿماظذيمؼدسقمإظبماظزملدقمبؾمإظبم

م متفملخذه مٓماظذيمال م،مهريماظزملدقموإظبمحلـماٌراضؾهمل مغقم موال دؽملهمل

َعمملمَؼغمُلقُنمِعـمٖغِفَقىمَثالَثهمٍلمٔإالمُػَقم}عؿؽملمملدنيمأومعؿفمملػػملنيمضقلمآمتضملمملظبم:م

َراِبضمُلؾمُلِؿمَوالمَخؼمِلَلهمٍلمٔإالمُػَقمَدمملِدُدؾمُلِؿمَوالمَأِدَغكمِعـمَذِظَؽمَوالمَأْطـََرمٔإالمُػَقمَعضمَلؾمُلِؿم

ـَمَعمملمَطمملُغقامُثٖؿمُؼؽمَلؾُِّؽؾمُلؿمِبؼمَلمملمَسؼمِلػمُلقامَؼ ،م{ِقَمماْظعمِلؿمَلمملَعهمِلمٔإٖنماظػملََّفمِبغمُلؾِّمَذِلٍءمَسػمِلؿملْؿمَأِؼ

متضملمملظبم: ماْظَؾرِّم}وضقظف مِصل مَعممل مَوَؼضمِلػمَلُؿ مُػَق مٔإالَّ مَؼضمِلػمَلؼمُلؾمَلممل ماَل ماْظطمَلؿمِلنمِل مَعظمَلمملِتُح َوِسؽملَدُه

م ماأَلِرٔض مُزػمُلؼمَلمملِت مِصل مَحٖؾهمٍل مَواَل مَؼضمِلػمَلؼمُلؾمَلممل مٔإالَّ مَوَرَضهمٍل مِعـ مَتِلعمُلُط مَوَعممل َواَلمَواْظَؾِقٔر

َوَظعمَلِدمَخػمَلعمْلؽمَلمملماْظكمٔلغَلمملَنم}،موضقظفمتضملمملظبم:م{ٕسمٔإالَّمِصلمِطَؿمملٍبمٗعِؾنٕيَرْرنمٍلمَواَلمَؼمملِب

مَحِؾٔؾماْظَقٔرؼِد ـِ مِع مَأْضَرُبمٔإَظؿمِلِف ـُ مَوَغِق مَغظمْلُلُف مُتَقِدٔقُسمِبِف مَؼَؿػمَلعملَّكم*ممَوَغضمِلػمَلُؿمَعممل ٔإِذ

ماظرملِّ ـٔ مَوَس ماْظؿمَلؼمِلنٔي ـٔ مَس ماْظؼمُلَؿػمَلعملخملؿمَلمملٔن مَضضمِلؿملْد مَظَدِؼِفمم*ؼمَلمملٔل مٔإال مَضِقٕل مِعـ مَؼػمْلظمِلُظ َعممل

م.{مَرِضؿملنمْلمَسِؿؿملْد

معـممممممممممم موتقابضملؾملؿ مأذغمملبؾملؿ ماٌراوشني ماٌكمملدسني مػقملالء معـ وأخشملر

م،مخشملمملبموتزملرفمأعمملمم مخشملمملبمملنموتزملرصمملنمأؼسملممل ماظيتمهلممل ماظؽملمملئؼملهملم، اًالؼممل

ؼؿكذونمعـمماظضملمملعهملمويفماظضملػملـم،موآخرمإذامخػملقامإظبمذؿملمملرؿملؽملؾملؿم،محبؿملىمل

اًشملمملبماٌضملػملـممتقؼؾمّلمملمسػملكمهرطمملتؾملؿماظلرؼهملماٌرملؾقػهملمعـمحؿملىملمإؼقاءم

م ماىؼملمملسهمل مسؽملمملصر مواظضملؼملؾم، م، معؽملؾملممل ماظؽملمملئؼملهمل ماًالؼممل موخبمملصهمل ماظؿلرتمسػملؿملؾملممل أو

سػملكماظؿؼملغملنيمهلؿم،ماغؿصملمملّرامهلذاماظؿملقمماظذيمضبػملؼملقنمبفمظؿزملدرماٌرملؾملدم

ماظقاسؿملهملمأحرص مشريمأنماجملؿؼملعموأجؾملزتف وأذطكمعـمأنممعرةمأخرىم،

ممملسمذملضماظؽملذملدعمبضملذملؼمميغملـمأنمطبذملمملصذملمملتم،مألنماٌؽملذملذملذهماظؿؼملقؼؾملذملدسقامبؾملذملطب
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مبضملضماظقضوملموظغملؽملفمالمميغملـمأنمطبدعمطؾماظؽملمملسمطؾماظقضوملم.

مجرائؼملؾملؿممممممممم مظغملؾ معربّرا مصبدوا مأن ماإلرػمملبؿملقن ماإلخقان مؼضملدم وال

ماٌؽملؾـؼم مخشملمملبؾملؿ مصؿملعمللؼملقن م، مظػملؼملفؿؼملع موزبمملدسؿؾملؿ ماإلرػمملبؿملهمل وأسؼملمملهلؿ

معـمأحقاهلؿمإظبمخشملمملبنيمزبؿػملظملنيم:

األولم:مخشملمملبماظؿؼملغملـم،موػقماظذيمؼزملدرمسؽملؾملؿمحممللممتغملؽملؾملؿممعـممممممممم

ؿضملالئلمإضزملمملئلمعؿضملفرفم،مالمؼضملرفمايغملؿمأومزعمملمماألعقرم،موػقمخشملمملبماد

موالمؼضملػمللمدقىمعزملػملقهملمأصرادهموسؽملمملصرهموتمملبضملؿملفم،م اظرغبهملموالماظلؼملمملحهملم،

موإظعملمملءمبضملضماظظملؿمملتمسػملكمعرؼدؼفموربؾؿملفموسؼملالئفموعقملؼدؼف.

أعمملماًشملمملبماظـمملغلمصؾملقمخشملمملبماالدؿسملضملمملفم،موػذامخشملمملبمؼعملقممسػملكمممممممم

مإظب متغملقن معممل مأضرب مهوملمسؽملمملوؼـ مواٌداراة مإظبممعملؿملهملاظٖؿماظغملذب ورمبممل

اظؽملظملمملقم،موؼقملػػملقنمغمملذؽؿؾملؿموذؾمملبؾملؿمسػملكمتعملؾؾمػذاماظؿػملقنموػذاماًشملمملبم

اٌزدوجمبزملقرةمذدؼدةماظطملرابهملم،ممممملمصبضملػملؽملمملمغقملطدمأنممتغملنيمسؽملمملصرمػذهم

اىؼملمملسهملمعـمسعملقلماظؽملمملذؽهملمأوماظرملؾمملبميفمأيمذبممللمصغملريمأومدسقيمأوم

مرملؽهملماظدؼؽملؿملهملم.ثعملممليفمأومتربقيم،موخبمملصهملمصؿملؼملمملمؼؿزملؾممبفممللماظؿؽمل

ماىؼملمملسهملممممممممم مػذه مرؾؿملضملهمل مظغملرملػ مجؾملقدغممل مغؽمللؼ مأن مؼؿشملػملنمل مذظؽ طؾ

وخشملمملبؾملمملماٌزدوجم،مدقاءمسػملكمعلؿقىماظداخؾمطؾميفمذبمملظفموعؿملداغفم،م

مظؾؿملمملنمواضعمػذهم مؼؽملؾطمللماظؿقاصؾمععمعؽملمملبرموعؽملزملمملتماإلسالمماظضملمملٌؿملهمل طؼملممل

مواظ مظػملطملرب مومتػملعملؾملممل موثعملمملصؿؾملممل مطذبؾملممل موصسملح ماإلرػمملبؿملهمل مسػملكماىؼملمملسهمل ضملؼملؾ

مادؿضملدائفم.مممممممممم

مرؼهملمذملرماإلخقاغلمبؿؽملصملؿملؼملمملتفماظلذملذملذاماظظملغملذملذملرمػذملذملعمدابذملوإذامأردغمملمأنمغعملشملمممممممممم
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معؿؿملعملصملنيم مغغملقن موأن م، ماظؽملمملئؼملهمل ماًالؼممل مبؿؼملقؼؾملمملتمػذه مُغِكدع صبنملمأال

،ممملمالمهؿؼملؾماٌراوشهمليرطمملتؾملؿموتزملرصمملتؾملؿم،مألنماظؿقدؼمملتماظيتمهؿملطمبؽمل

معـم مإذمصبنملمأنمغعملػمأومإعلمملكماظضملزملممل ماظؿػملقنمواًداعم، مأو اٌؽملؿزملػم،

مممملبلمد٘راموسػملؽمّلمملمزمملػّراموبمملرؽمّلمملوبعملقةموحلؿمووضقحميفمعقاجؾملهملماظظملغملرماإلرػ

وأالمشبدعممبضمللقلماظغملالمموزمملػرهمعـماًالؼمملماظؽملمملئؼملهملم،مواًالؼمملماٌؿملؿهملم،م

مواًالؼمملماظلررمملغؿملهملم،مواًالؼمملماظظملريودؿملهملمهلذهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملموسؽملمملصرػممل

ماٌؿشملرصهملم.

متفملطؿملدمسػملكمرؼملسممممممممممم مأنمازدواجماًشملمملبماإلخقاغلمػق ععمتفملطؿملدغممل

اظؾزملريةم،موالمؼضملدمأنمؼغملقنمضرّبمملمعـمضروبماظؽملظملمملقماجملؿؼملضمللم،مبؾمإغفم

مواظؽمليبم م، ماظغملذب مالحرتاصؾملؿ مغصملّرا ماظضملمملم ممبظملؾملقعف ماظؽملظملمملق مإظب ظؿملؿفمملوزه

آَؼهمُلماْظؼمُلؽمَلمملِصٔؼمَثػمَلمملْثم،مٔإَذامَحٖدَثمَطَذَبم،مَؤإَذامم))صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مؼعملقل:م

ـَمَخمملَن َأِرَبْعمم):م،موؼعملقلم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مم(مَوَسَدمَأِخػمَلَػم،مَؤإَذاماِؤُتؼمِل

مِصؿملِفم مَطمملَغومِل ـٖ مِعؽمِلؾمُل مَخزمِلػمَلهمٌل مِصؿملِف مَطمملَغومِل ـِ مَوَع م، مَخمملِظزمّلممل مُعؽمَلمملِصعمًلممل مَطمملَن مِصؿملِف ـٖ مُط ـِ َع

ـَمَخمملَنم،مَؤإَذامَحٖدَثمَطَذَبم،مَؤإَذامم،مـَماظؽملِّظمَلمملٔقمَحٖؿكمَؼَدَسؾمَلمملَخزمِلػمَلهمٌلمِع ٔإَذاماِؤُتؼمِل

مَصَفَر مَخمملَصَؿ مَؤإَذا م، مَشَدَر مم(مَسمملَػَد م: مودػملؿ( موؼعملقلم)صػملكمآمسػملؿملف ٔإٖنمم)،

َؤإٖنماْظِؾٖرمَؼؾمِلِديمٔإَظكماْظَفؽمٖلهمِلم،مَؤإٖنماظٖرُجَؾمَظؿمَلزمِلُدُقم،ماظزملِِّدَقمَؼؾمِلِديمٔإَظكماْظِؾرِّم

َؤإٖنماْظظمُلُفقَرمَؼؾمِلِديم،مَحٖؿكمَؼغمُلقَنمِصدِّؼعمًلمملم،مَؤإٖنماْظغمَلِذَبمَؼؾمِلِديمٔإَظكماْظظمُلُفقٔرم

م.م(ممملٔإَظكماظؽمٖلمملٔرم،مَؤإٖنماظٖرُجَؾمَظؿمَلغمْلِذُبمَحٖؿكمُؼغمْلَؿنمَلمِسؽمِلَدماظػملَِّفمَطٖذاّب

ِ

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 الضكوط األخالقي لإلخواُ
 

ماظضملؽملػممممممممم مظؿؾؽملؿملؾملؿ مبكملذنمآمتضملمملظبم، مرجضملهمل موبال دعملطماإلخقانمدؿملمملدؿم٘لممل

واظعملؿؾمواظؿظملفريمودظملؽماظدعمملءمعؽملؾملّفمملم،موهقهلؿمعـمعبمملسهملمطمملغوملمتدسكم

ماظلػملؼملؿملهملموتؿصملمملػرمبؾملمملمإظبمعبمملسهملمضؿؾموتشملرفموإرػمملبم.م

مظؿمللوملمسػملكمادؿضملدادمظػملؿقمملظػممممممممم مذطرتميفمأطـرمعـمععملممللمصكملغؾملممل وطؼملممل

معرحػملهملم مإظب ماالدؿضملداد مػذا معرحػملهمل مومملوزت مصعملد م، مصقلنمل مداسش عع

اظؿقمملظػمععمداسشمواظعملمملسدةمودمملئرماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملم،مبؾمػلمسػملكم

ادؿضملدادمظػملؿقمملظػمععماظرملؿملشملمملنمغظمللفم،مإنمٕمتغملـمضدمصمملضوملماظرملؿملشملمملنمذ٘رام

ماظغملذبمواالصرتاءمسػملكماًػملؼ.مميفمذبمملل

شريمأنماظذيمأدػشموؼدػشمعـماشبدسقامبؾملذهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملممممممممم

وٕمؼغملقغقامؼدرطقنمأغؾملمملمأداةمظإلصبمملرمعـمضؾؾمأسداءماألعهملمظؿظملؿؿملوملمطؿملمملغؾملمملم

ػقمذظؽماظلعملقطماألخالضلمألسسملمملءمػذهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملم،مصعملدمدبػملكم

والمغدريمػؾمػؿمؼلؿقػملقنماظغملذبمأطـرػؿمسـمطؾماظعملؿملؿمواٌؾمملدئم،م

واظطملدرمواًؿملمملغهملمواألميمملنماظغملمملذبهملمأومأغؾملؿمأصؿملؾقامبضملؼملكماظؾزملريةمورؼمللؾملمملم

مآمؼغملذبقنم مسػملكمخػملؼ مواصرتاءاتؾملؿ موبؾملؿمملغؾملؿ مطذبؾملؿ معـمذدة صزملمملروا

موؼغملذبقنموؼغملذبقنمحؿكمصمملرمػذاماظغملذبمظدؼؾملؿماظزملدقماظزملراحم.م

يتمبؽملوملمسػملؿملؾملمملمعبمملسهملماإلخقانمالمذؽمأنماألدسمواظؽملصملؿماظرتبقؼهملماظممممممممم

صػمللظملؿؾملمملمػلمأدسمخشملريةمعدعرةمألغؾملؿمؼػملقونمأسؽملمملقماظؽملزملقصموُؼؽمِلزظقغؾملمملم

مواٌممللم مؼؾؿملحمهلؿماظغملذبمًدعهملمأشراضماىؼملمملسهملم، يفمشريمعقضضملؾملمملممبممل

اظعملذرمظزملمملحلمأػداصؾملمملم،موذراءماظذعؿمًدعهملمعزملممليؾملمملم،مصمملظطملمملؼهملمسؽملدػؿمتربرم
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أومعؾمملدئم،مصبؼملضملقنمحقهلؿماٌؽملؿظملضملنيماظقدؿملػملهملم،مأيمشمملؼهملم،موبالمأدغكمضؿملؿم

مظطملقاؼؿؾملؿمبكملذؾمملعمعمملم م، مأوماجؿؼملمملسؿم٘لممل مأومغظمللؿم٘لممل واٌؾملؼملرملنيمواحملروعنيمعمملظؿم٘لممل

مأوم مثعملمملصؿملهمل مأو متضملػملؿملؼملؿملهمل مصبضملؾمتركمأيمعقملدلهمل مممممل يفمغظملقدؾملؿمعـمغعملصم،

تربقؼهملميفمأؼدؼؾملؿمأعّراميفمشمملؼهملماًشملقرةم،مظؿملسمسػملكمعزملرموحدػمملم،موالم

موح ماظضملربؿملهمل ماألعهمل ماإلدالممسػملك مصقرة موسػملك م، ماإلغلمملغؿملهمل مسػملك مبؾ م، دػممل

مواٌلػملؼملنيم.

مبؾمممممممم مصقلنملم، مورؽملؿم٘لممل إنماظؿزملديمإلجراممػذهماىؼملمملسهملمالمُؼضملدمواجؾّّممل

ُؼضملٗدمعلؽقظؿملهملمإغلمملغؿملهملم،مألنمأصغملمملرمػذهماىؼملمملسهملمعـمذفملغؾملمملمأنمترملغملؾمخشملّرام

اتمصرضهملمسػملكماظظملغملرماإلغلمملغلموسػملكمأعـمودالمموادؿعملرارماظضملمملٕم،مألغؾملؿمأدو

المأدواتموئمملمم،موأبقابمصؿؽملهملمالمأبقابمدالمم،مالمؼقملعؽملقنمبقرـم،موالمبدوظهملم

مصمملروام مثؿ م، مواظؽملظملمملق مواظغملذب م، مواظؿػملقن مواظطملدر ماًؿملمملغهمل مرؾضملؾملؿ م، ورؽملؿملهمل

أصقمملبمغظملقسمذرػهملمظػملدعمملءمعزملمملصهملمهلممل،مؼقملعؽملقنمبفملنمخزملقعؾملؿموعؽملمملوئؿملؾملؿم

ؼلؿقعملقنمايؿملمملةم،مالمموعـمالمؼقملعؽملقنممبؾمملدئؾملؿموالمؼؽملسملقونمهوملمظقائؾملؿ

اظغملرميهملم،موطفملغؾملؿمؼدؼؽملقنمبؾمصضملالمؼقملصػملقنميفمأذػمملنمأتؾمملسؾملؿموسؽملمملصرػؿم

مأغؾملؿمعبمملسهملمآماٌكؿمملرةم.م

والمأدريمطؿملػمٌـماشبدسقاممبراوشؿؾملؿماظلؿملمملدؿملهملمأنمؼؽملكدسقامبؾملذاممممممممم

ماطؿرملمملصؾملؿميعملؿملعملهملمورؾؿملضملهملمػذهم موطؿملػمتفملخر اظلعملقطماألخالضلماٌزريم،

ماٌرملؽقعهملماظطملمملدرةم.اىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملم

مسػملكممممممممم ماىؼملمملسهمل مػذه مأصغملمملر مخبشملقرة مدائؼمّلممل مأنمغذطر مظظمللمحمملجهمل إغؽملممل

اظقرـم،موسػملكماظدؼـم،موسػملكماإلغلمملغؿملهملم،موسػملكمأعـمودالمماظضملمملٕم،موأنم
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،مقىماظقرين،مواظضملربلم،مواإلدالعلغضملؼملؾمسػملكمطرملػمحعملؿملعملؿؾملؿمسػملكماٌلؿ

م ماىؼملمملسهمل مػذه مظضملؽملمملصر مغلؼملح موأال مإظبمواإلغلمملغل، ماظؿلػملؾ مأو بمملظؿطملػملطملؾ

مسعملقلم مؼػملقثقا مواظـعملمملصؿملهملمحؿكمال مواظرتبقؼهمل ماظظملغملرؼهمل موخبمملصهمل عراصؼماظدوظهمل

مأبؽملمملئؽملمملموذؾمملبؽملمملمبفملصغملمملرػؿماٌلؼملقعهملم.

م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ

م

 
 م
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 جزائي اإلخواُ اإللكرتوٌية 
 

مت٘ؾت٘ؾمممممممم م، مخمملئؽملهمل مإرػمملبؿملهمل مىؼملمملسهمل مىؼملمملسهملمممل مت٘ؾممل م، مهلممل مخالق مال مىؼملمملسهمل ممل

مت٘ؾ م، مت٘ؾمملمىؼملمملسهملمدبػملوملمسـمطجؾمملغهملمعمملرضهمل م، مملمؾماألخالقمواظعملؿملؿماإلغلمملغؿملهمل

مواظظمللققم ماظلؾمملب مسػملك م، مواظغملذب ماًؿملمملغهمل مسػملك مأبؽملمملءػممل مُتربل ىؼملمملسهمل

مسػملكماظؿػملقنمواًداعم،معبمملسهملمهمملظظملوملم مسػملكماظؿعملؿملهملماٌعملؿملؿهملم، م، واظظملفقر

دادمععمطؾمضقىماظرملرم،مبؾمػلمطؼملمملمأطدتموالمأزالمأؤطدمأغؾملمملمسػملكمادؿضمل

أنمتؿقمملظػمععماظرملؿملشملمملنمغظمللفم،مبؾمرمبمملمألنماظرملؿملشملمملنمضدمضؼملـماسبراصؾملمملم

عسملكميفمدؾؿملػملفمؼؾقىملمسـمإشقاءمآخرؼـمممـمٕمؼؽملسملؼملقامإظؿملؾملمملمظؿملػملقعملؾملؿم

بؾملمملمأومصبؽملدػؿمهلمملم،موإغلمألذؾملدمآمأغلمأسرفمأغمملّدمملمالمُؼضملرصقنمالمبزملالحم

رائضم،مبؾماظظملموالمبؿعملقىم،موالمبؿدؼـمحعملؿملعمللم،موالمحؿكمحبرصمسػملكمأداء

إنمبضملسملؾملؿمعسملؿملعمظػملظملرائضمواألصقلم،مشريمعؿضملظملػمسـمايرامم،موضدمرطؾقام

مأوم م، ماىؼملمملسهمل معـماألعقالماظيتمتسملخمسػملكمػذه مظإلصمملدة عرطنملماظؽملظملضملؿملهمل

مم.مرؼملضمّلمملميفمعغملمملدنملمدغؿملقؼهملمأخرى

مؼضملرفمبمملٌؿملػملؿملرملؿملمملتمواظغملؿمملئنملمممممممم معممل مأن ماظرملدؼد ماظداػؿ ماًشملر مأن شري

ماىؼملمملسهمل مهلذه مغرملمملًرمملمماإلظغملرتوغؿملهمل موتؽملرملط مرمملضؿؾملممل مطؾ متؾذل اإلرػمملبؿملهمل

موبغملـريمعـم مسػملكمعقاضعماظؿقاصؾمويفمذراءمعلمملحمملتموادضملهملمبؾملممل عػملققًزممل

مرسمملؼهملم موعقملدلمملت مدول معـ معرملؾقػهمل مبؿؼملقؼالت ماظضملمملٌؿملهمل ماإلسالم ودمملئؾ

مم.مظإلرػمملبمودسؼملفموإؼقائف

مأومممممممم مرطمملبؾملممل ميف مؼلريون موعـ ماإلرػمملبؿملهمل ماىؼملمملسمملت مػذه مىفملت مظعملد

مؼدورونميفمصػملغملؾملمملممإظبماظرتطؿملزمسػملكمعقاضعماظؿقاصؾمبضملدمأنممغظملدمرصؿملدػمملم
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م

ميفماظرملمملرعممودعملشملوملممدعملقًرمملمدؿملمملدؿمّلمملموذبؿؼملضملؿمّلمملموأخالضؿمّلمملمذرؼضمّلمملم.

مداػؼمّلمملممممممممم ماظغملؿمملئنملمؼرملغملؾمخشملّرا متعملقممبفمػذه مأنمعممل مالمذؽمصؿملف وممممل

موسػملكمغلؿملفؽملمملماجملؿؼملضمللمويؼملؿؽملمملماظقرؽملؿملهملم.مسػملكمأبؽملمملئؽملمملموذؾمملبؽملممل

وظغمللمغعملسمللمسػملكمػذاماًشملرمصالمبدمعـمتطملػملؿملظماظضملعملقبهملمسػملكمجرائؿمممممممم

اظؽملرملرماإلظغملرتوغلماظيتمتؾملددمأعـماظقرـموادؿعملرارهم،مطؼملمملمأغؾملمملمترملقهموسـم

سؼملدموضزملدمودؾؼمإصرارماظرعقزماظقرؽملؿملهملم،موتضملؿؼملدماظؿؾملغملؿمواظلكرؼهملمودؿملػملهملم

،مقاضضملفغؾملمملمهرفماظعملقلمواظغملػملؿمسـمع،مطؼملمملمأمىذبماظضملمملعهملموظظملوملمأغصملمملرػؿ

موصغملرػمملم ماظؿؽملصملؿملؼملؿملهمل مأصغملمملرػممل مطبدم ممبممل ماظدؼؽملؿملهمل ماظؽملزملقص مأسؽملمملق وتػملقي

مظؿلؿكدممػذهماٌقاضعميفماظؿقرؼضماظزملراحمسػملكم مبؾمإغؾملممل اٌؿشملرفم،

مطؼملمملم ماظدولمواٌقملدلمملت، مإظبمػدم مبؾمتدسقمصراحهمل اظضملؽملػمواظؿشملرفم،

أغؾملمملمتظملؿضملؾمطـرّيامعـماألزعمملتمهلدممطؿملمملنماظدوظهملموخدعهملمأشراضمأسدائؾملمملم،م

ممسؼملمملظهملموخؿملمملغهملموغظملضملؿملهملمععملؿملؿهملم.يف

والمتزالمبضملضماٌقاضعمواظزملظملقمملتمتؽملعملؾمأومتؿؽملمملضؾمبؿملمملغمملتماىؼملمملسهملم

اإلرػمملبؿملهملماحملرضهملموردمملئػملؾملمملماٌقجؾملهملم،موالمتزالمصظملقمملتمسؽملمملصرماىؼملمملسهملم

موؽملؿملدم مسػملك موتضملؼملؾ م، ميفماجملؿؼملع مومسقعؾملممل مأحعملمملدػممل متؾىمل اإلرػمملبؿملهمل

"م،ممصظملقمملتؾملمملم،م"وجروبمملتؾملمملمسؽملمملصرمجدؼدةم،موٕممشؾمسؽملمملصرػمملماظعملدميهملمسرب

وتغملؿالتؾملمملماإلظغملرتوغؿملهملم،ممممملمؼضملدمخشملّرامداػؼمّلمملمصبنملماظؿؽملؾفمظفم،مواظضملؼملؾمسػملكم

م.مدرسهملماظعملسملمملءمسػملؿملفمبغملؾمذدةموحلؿمودونمترددمأومتفملخري

مػماٌؿظملرجمأوماٌرتددم،مبؾمصبنملمذملرمأنمغعملػمعقضذملرمطؾماًشملذملواًشملممممممممم
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ما مػذه محملمملصرة ماظزعـ معع مدؾمملق ميف مغغملقن ماإلظغملرتوغؿملهملمأن ظغملؿمملئنمل

:ماظدؼؽملؿملهملم،مواظـعملمملصؿملهملم،مواإلسالعؿملهملممواظضملؽملمملصرماإلرػمملبؿملهملمسػملكمطؾماٌلؿقؼمملت

موخؿملمملغؿؾملمملم م، موإصلمملدػممل موصلمملدػممل م، موإضالهلممل موضالهلممل موزؼطملؾملممل مزؼظملؾملممل بغملرملػ

ماظدوظهملم موبؽملؿملمملن مطؿملمملن موسػملك م، مبفملثره ماجملؿؼملع مسػملك موخشملرػممل م، وسؼملمملظؿؾملممل

ماظيت مايدؼـهمل ماظدميعملرارؿملهمل ماٌدغؿملهمل متردؿملخماظقرؽملؿملهمل مإظب معبؿملضمّلممل مغلضملك

ضقاسدػمملم،موسػملكماىقاغنملماظضمللغملرؼهملمواألعؽملؿملهملمواالدؿكؾمملراتؿملهملمبغملرملػمػذهم

اظضملؽملمملصرماًمملئؽملهملماٌكربهملماٌظمللدةميفماألرضم،مواألخذمسػملكمأؼدؼؾملمملمبعملقةم،م

وتشملؾؿملؼماظعملمملغقنمسػملؿملؾملمملمحبلؿم،مععماظؿفملطؿملدماظدائؿمأنمػقملالءماجملرعنيمالم

إلدالممبؾملؿم،مصؾملقمعؽملؾملؿموعـمأصضملمملهلؿمبراءم،مسالضهملمهلؿمبمملإلدالمم،موالمسالضهملمظ

مؼرملقػقنم مإغؾملؿ مواٌلػملؼملنيم، ماإلدالم مسػملك مثعملؿملاًل مسؾّؽممل مظؿملؼملـػملقن مإغؾملؿ بؾ

م.ماظقجفمايسملمملريمظدؼؽملؽملمملماإلدالعلماظلؼملحم

وظقمأنمأسداءماإلدالممادؿؽملظملدوامطؾمرمملضمملتؾملؿموأخرجقامطؾمعمملميفم

مػقملالءم مأحدثف معممل معضملرملمملر مغمملظقا معممل موأػػملف ماإلدالم معـ مظؿملؽملمملظقا جضملمملبؾملؿ

اإلرػمملبؿملقنمعـمصدعميفمبؽملمملءمايسملمملرةماإلدالعؿملهملماظرادكهملم،موعمملمأحدثقهم

مماظزملممليف.اظؽملعمللمعـمترملقؼفموخدوشموطدوحميفموجؾملؾملمملم

ماألحمممممممم ماظضملربؿملهملموالمذؽمأنمػذه ماظيتمضربوملماٌؼملػملغملهمل داثماألخرية

ماظذيم ماظؽملقسلميفماظضملؼملػملؿملمملتماإلرػمملبؿملهمل ماظؿشملقر مػذا موخبمملصهمل م، اظلضملقدؼهمل

طرملظملوملمصؿملفمػذهماىؼملمملسمملتماٌمملرضهملمسـمبضملضماىقاغنملماًظملؿملهملمعـموجؾملؾملمملم

اظعملؾؿملحم،ممبقمملوظهملمضربمعؽملشملعملهملمعـمأذرفماظؾعملمملعموأرؾملرػمملميفماظضملمملٕمطػملفم

،ماظيتمهلمملمعغملمملغؿؾملمملموضدادؿؾملمملمورؾملمملرتؾملمملموػلمعؽملشملعملهملمايرمماظؽملؾقيماظرملرؼػم
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مسػملكم ماسؿداء مسػملؿملؾملممل ماالسؿداء مُؼضملد محبؿملىمل م، يفمغظملقسماٌلػملؼملنيمعبؿملضمّلممل

ماىؼملمملسمملتم مػذه مأن مؼقملطد ممبممل م، ماألرضموعطملمملربؾملممل اٌلػملؼملنيميفمعرملمملرق

موالم مصغملر مهلممل مَؼضمُلِد مصػملؿ م، موإغلمملغؿملؿؾملممل مواتزاغؾملممل مصعملدتمطؾمصقابؾملممل مضد اٌمملرضهمل

لمملغؿملهملم،موإالمصفملؼـمذظؽماٌلػملؿماظذيمصبرؤمسعملؾموالمدؼـموالمخػملؼموالمإغ

حؿكمأنمؼظملغملرميفمذبردماٌلمملسمحبرممردقلمآم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م

ماٌلػملؼملقنمعبؿملضمّلمملم ماظذيمؼظملؿدؼف مذظؽماٌغملمملن م؟! ماظرملرؼظملهمل مروضؿف ولجقار

حبؿملمملتؾملؿموأرواحؾملؿموصػملذاتمأطؾمملدػؿم،موؼؾذظقنماظؽملظملسمواظؽملظملؿملسمظؿملؿؽمللؼملقام

مضمبرطمملتفمورغبمملتف.مسشملرمػقائفم،موظؿملؽملؾملػملقامعـمصؿمل

مملمظعملدمبػملغماظلؿملؾماظزبكم،موومملوزماإلرػمملبؿملقنماٌدىم،مصكملعمملمأنمغغملقنمحعملًّممممم

ميفم مسمملدظهمل مضسملؿملهمل مألصقمملب مإغؽملممل مػق مإال مإظف مال ماظذي موآ م، مغغملقن مال أو

مإلحدىم موإغؾملممل م، موأغظمللؽملممل موأعقاظؽملممل موأسراضؽملممل موأورمملغؽملممل مدؼؽملؽملممل مسـ اظدصمملع

ىؼملمملسمملتمواظضملؽملمملصرماظسملمملظهملماٌسملػملهملمايلؽملؿملنيمإعمملماظؽملزملرمواظعملسملمملءمسػملكمػذهما

مآم مذؾملمملدةمغػملعملكمبؾملممل موإعممل ماٌمملرضهملماٌكربهملم، وسبـمسػملكمأعؾم)سزموجؾ(

ميفمسظملقهمودضملهملمصسملػملفمووادعمرغبؿفموعؽملفمسػملؿملؽملمملمبمملظعملؾقل.م

م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ

 
 م
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 حزب اإلخواُ الكذرة
 

عؽملذمزعـمرقؼؾموأغمملمأسرفمرؾؿملضملهملماإلخقانماظدعقؼهملم،موتربؿملؿؾملؿماظلؿملؽهملمممممممممم

م،م مواإلضزملمملء م، مواظؽملظملضملؿملهمل م، مايؿملمملء موضػملهمل مواظؿسملػملؿملؾم، مواظغملذبم، م، سػملكماظطملدر

وادؿضملؾمملدماظغملؾريمعؽملؾملؿمظػملزملطملريم،مهوملمضالظهملماظلؼملعمواظشملمملسهملماظضملؼملؿملمملوؼـم،مععم

بفمليمٔـم،مألنمربمملوالتمدائؾهملمالمتغملؾموالممتؾميفماذرتاءمأيمذلءمو

جؾمأعقاهلؿمإمنمملمػلمأعقالمالمصمملحنملمهلمملم،معممللمعبعمبضملسملفمعـمخاللم

ظؾمملضلمأعقاهلؿممخداعماظضملمملعهملمهوملمعلؼملكمصضملؾماًريم،مظؿملؿكذوامعؽملفمششملمملّء

م،م مهلممل موبؿملضملؾملؿ م، مألورمملغؾملؿ موخؿملمملغؿؾملؿ مظضملؼملمملظؿؾملؿ ماظيتمتفملتلمعغملمملصفملة م، اظعملذرة

موتؽملظملؿملذم مأورمملغؾملؿ مظؿدعري مٔـ مصؾملل م، مأسدائؾملممل ميفمأؼدي مأؼدؼؾملؿ ووضع

مزبشملشملمملتمعـمؼلؿكدعقغؾملؿمهلدعؾملمملم.م

مإظبمممممممممم ماظيتمؼردػملقغؾملممل ظعملدمرأؼوملمبؽملظملللمبضملضمردمملئؾماظؿؾملدؼدماظعملذرة

ممبـمدؾعملفممبضملضمرجممللماظرملررهمل مصؿملؾملممل مؼؾملددونموؼذطرونمعـمطبمملرؾقغف ،

عـمزعالئفماظذؼـماشؿمملظقػؿمشدّراموخؿملمملغهملم،مومبمملمالمؼدعمذبمملاًلمظػملرملؽممأغؾملؿم

مسػملكمإغلمملغؿملهملموالمدؼـمأػؾماظظملمملسؾمايعملؿملعمللمهلذهماالشؿؿملمملالتم،موأغؾملؿمظؿمللقا

معـموأخقاتؾملمملمداسشمسـماخؿالفمأيمطبؿػملظملقنمالمحعمًلمملموأغؾملؿم،ماإلرالق

موأعؽملفموُظقؼملؿفماظقرـمسػملكماظؽملمملسمبؾمإغؾملؿمأخشملرم،مإلرػمملبؿملهملاماظؿؽملصملؿملؼملمملت

موؼطملؿمملظقنمخريةمأبؽملمملئؽملممل.م،مؼفملطػملقنمرضملمملعؽملمملم،موؼػملؾلقنمظؾمملدؽملمملم،موادؿعملراره

مورينمضبؿؼملػملؾملمملمالمطربىمخؿملمملغهملمػقملالءماجملرعنيمسػملكماظؿلرتمظعملدمصمملرممممممم

ماظدؼـمسػملكمداػؼمّلمملمأصؾحموخشملرػؿم،معلؿشملرّيامصمملرمذرػؿمألنمزبػملصم،

مغراهمعـمصظملمملضهملمبضملضمأسسملمملءممواإلغلمملغؿملهملمواظقرـ موإذامضؿمإظبمذظؽمعممل ،
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اىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملموبضملضماٌفملجقرؼـمعـماًمملئؽملنيماٌلؿكدعنيمعـمضؾؾم

متقجفم ماظيت ماظعملشملرؼهمل مواىزؼرة ماظطملربؿملهمل ماألجؽملؾؿملهمل ماإلسالم مودمملئؾ بضملض

مسقعؾملمملمضدمعزملرموطؿملمملنماألعهملماظضملربؿملهملمعـمخاللمربمملوالتماهلدمماظظملغملريم

مواظؿ ماظزملػملنملماظدائؿ ماظقرين ماىؿملش مضد موخبمملصهمل ماظضملؽملػ مسػملك قرؼض

مضبدثمأليمعزملريموخمملصهملم ممبممل ماظرملؼملمملتهمل معع ماظؾقادؾم، ماظرملررهمل ورجمملل

مسػملكم مخمملرجؿملهمل ميفمرحالت مؼلمملصرون ماظقرؽملؿملنيمسؽملدعممل ظؾضملضماإلسالعؿملني

أؼديمسؽملمملصرماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملماٌدصقسنيم،موحؿكماظرملؼملمملتهملميفماظصملقاػرم

موطفملغؾملؿمبؾ ماظقرـماظزملمملعدمماظشملؾؿملضملؿملهملماظيتمهدثم، إغؾملؿمالمؼرؼدونمهلذا

ماألبلمإالمضضملظمًلمملموػقاّغمملم.

مآممممممممم ـٓ ظعملدمػمملهلؿموأضيملمعسملمملجضملؾملؿمعمملمرأوهمعـمأعـموادؿعملرارم،موعمملمع

ماظلقؼسميفموضوملم) مضؽملمملة مبمملصؿؿمملح مدقاء موأػػملؾملممل معزملر مسػملك مبف موجؾ( سز

مأممبمملالطؿرملمملصمملتماظغملربىم مؼرملؾفمايػملؿمالماظقاضعم، ضؿملمملدلموشريمعلؾققممبممل

ماظلؿملدميف مجقالت موخبمملصهمل ماًمملرجؿملهمل ماظلؿملمملدهمل مبؽملفمملح مأم م، ماظطملمملز مذبمملل

مبضملدمػذام ماظضملمملٌؿملهملموالمدؿملؼملممل مأممبضملقدةمعزملرمإظبمرؼمملدتؾملممل اظرئؿملسماظضملمملٌؿملهملم،

مشريماظدائؼملهملميفمذبػملسماألعـم،مويفم اظؿزملقؼوملماظغملمملدحمظزملمملحلمسسملقؼؿؾملممل

مإظبمادؿعملاللماظعملرا ماظؿؾضملؿملهمل مسـمإرمملر موخروجؾملممل م، ماظدوظؿملهمل رمتقازنمسالضمملتؾملممل

اٌزملريم،مػمملهلؿمطؾمذظؽم،مورأوامأنماٌمملردماٌزملريماظضملصملؿملؿمضدمخرجم

امعـمضؼملعملؼملفم،مصفـمجؽملقغؾملؿم،مصفملخذوامؼقجؾملقنمإظؿملفمدؾملمملعؾملؿماٌلؼملقعهملممد٘ر

ماضؿزملمملديمظـمؼؽملفحمبكملذنمآمتضملمملظبم،م وسػملؽمّلمملميفمربمملوالتمصمملذػملهملميزملمملر

ألنمخزائـماظلؼملمملواتمواألرضمظؿمللوملمبفملؼدؼؾملؿمإمنمملمػلمبؿملدمعـمأعرهمإذام
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َعمملمَؼظمْلَؿٔحم}أرادمذؿملّؽمملمأنمؼعملقلمظفمطـمصؿملغملقنم،موػقماظعملمملئؾميفمطؿمملبفماظضملزؼزم

مِعـمَبضمِلِدِهم مَظُف مَصالمُعِرِدَؾ مُؼؼمِلِلْؽ مَوَعممل مَظؾمَلممل مَصالمُعؼمِلِلَؽ مِعـمٖرِحؼمَلهمٍل مِظػملؽمٖلمملٔس اظػملَُّف

مم(.2)صمملررم:م{َوُػَقماْظضمَلٔزؼُزماْظَقغمِلؿملُؿ

عـمؼضملؼملػملقنمبمملظقطمملظهملممأوهلا وأخطزِاسػملكمأغؽملمملمغقملطدمسػملكمسدةمأعقرم:ممممممممم

موؼلؿكدمم مؼلؿكدعؾملؿ معـ مظزملمملحل مأدق موجف موسػملك م، ماإلخقان يلمملب

متضملؼملؾم ماظيت ماٌػملقثهمل مواظرملكزملؿملمملت ماٌرملؾقػهمل مايرطمملت متػملؽ م، اإلخقان

يلمملبمأسداءماظقرـميفمسؼملمملظهملمزمملػرةموخؿملمملغهملمواضقهملم،متلؿظملزمأيمورينم

ألنممصلمواظداغلم،زبػملصمظقرؽملفم،مصعملدمصمملرمػقملالءماظضملؼملالءمعغملرملقصنيمظػملعملممل

مجػملؿم٘ل مزمملػّرا مضدمصمملر موعلؿرّتا مالمضبؿمملجمخؾـؾملؿموظقملعؾملؿماظذيمطمملنمعشملق٘ؼممل ممل

متؽملشملقيم مضمملدرؼـمسػملكمإخظملمملءمعممل مإذمإغؾملؿمٕمؼضملقدوا إظبمصرادهملمالطؿرملمملصفم،

سػملؿملؾملؿمغظملقدؾملؿمعـمذرموسؼملمملظهملموخؿملمملغهملمظقرؽملؾملؿم،مألغؾملؿمؼؿلمملبعملقنميفمخدعهملم

مو مبؾملؿ مضمملضقا ماظذؼـ مؼلؿضملؾدوغؾملؿ موعـ ميفمأدؿملمملدػؿ موبظملرملػملؾملؿ بسملضملظملؾملؿ

إحداثماظظملقضكميفمورؽملؽملمملموعؽملشملعملؿؽملمملم،ممممملمجضملػملؾملؿمالمميػملغملقنمأسزملمملبؾملؿموالم

مؼؽملغملرملظملقنموؼؿلمملضشملقنم مصفملخذوا موبؾملؿم، مصفملدػملؼملقػمملمٌـمؼضملؾىملمبؾملممل سعملقهلؿم،

مواحّدامتػملقماآلخرم.

مترضنملمممممممممممم مسػملكمضقائؿ مووضضملؾملؿ ماهلمملربنيماٌمملرضنيمعؽملؾملؿ وؼؽملؾطمللمرصد

دؼدمسػملكمؼدمطؾمعـمضبمملولماظضملؾىملمبفملعـماظقصقلم،مواظسملربمبؿملدمعـمح

ػذاماظقرـميفماظداخؾمأؼمملمطمملنماغؿؼملمملؤهمأومتقجؾملفم،مأوماىؾملهملماظيتممتقظفم

مأومتدصضملفمأومترسمملهم،مصفملعـماظقرـمصققمطؾماسؿؾمملرم.

ممملربهملمعـمذملقانماهلذملمملصرماإلخذملرةمسؽملذملمملصذملذملرورةمربذملذمل:مػقمضماألوز الثاٌي             
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قسنيمعـماظلظملرمعـمجؾملهملم،موتلػملؿملؿمضقائؿماظضملداظهملمووضضملؾملؿمسػملكمضقائؿماٌؼملؽمل

أمسمملئؾملؿمظػملؾؽملقكم،مواظرملؾملرماظضملعملمملريم،مواظلفؾماٌدغلم،موعزملػملقهملماىقازاتم

م،مألنمػقملالءماهلمملربنيمعـم عـمجؾملهملمأخرىم،محؿكمتفملخذماظضملداظهملمذبراػممل

اظضملداظهملمػؿميفمععملدعهملمعـمضبرطقنمسؼملػملؿملمملتماظعملؿؾمواالشؿؿملممللمورصدمأصرادم

مواإلسال مواظعملسملمملء معـماىؿملشمواظرملررهمل مأو م، ماظضملمملعهمل مواظرملكزملؿملمملتماظقرؽملؿملهمل م

ميقظقنمػذهماظضملؼملػملؿملمملتم،مأومؼلؿفملجرونمعـمؼعملقممبؾملمملم،محعملّدامسػملكماجملؿؼملعم

موسؼملاًلمسػملكماغؾملؿملمملرهم،محؿكمالمؼظملػملؿقامعـماظضملداظهملماظيتمتؽملؿصملرػؿم.

:مسدممتلػملؿملطماظسملقءمإسالعؿملمملمسػملكماظضملؽملمملصرمشريماظقرؽملؿملهملمماألوز الثالث           

جؾملهملم،موؼػملؼملضملؾملؿمموػقمعمملمؼلضملقنمإظؿملفمعـمجؾملهملمأخرىم،مممبمملمؼربزمأصغملمملرػؿمعـ

مؼلؿكدعقغؾملؿم مردمملئؾمٌـ مإردمملل مايرصمسػملك مطؾ محرؼزملقن مإغؾملؿ إذ

بفملغؾملؿمعقجقدونموهلؿمصقتمعلؼملقعميفمودمملئؾماإلسالمم،مظإلؼؾملمملممبفملنمهلؿم

متفملثرّياميفمترملغملؿملؾماظرأيماظضملمملمم.

سػملكمأنماألعرمضبؿمملجمإظبمتسملمملصرمجؾملقدماظغملؿمملبمواٌـعملظملنيمواألدبمملءم

واإلسالعؿملنيمورجممللماإلبداعمواظظملـمظغملرملػمػقملالءماًقغهملماظضملؼملالءموتظملؽملؿملدم

مسػملكماجملؿؼملعم موخشملرػممل موضالهلممل موزؼظملؾملممل موزؼطملؾملممل موبؿملمملنمػرملمملذؿؾملممل أصغملمملرػؿ

موأعؽملفماظعملقعلم.ممم

م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ

 م
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 عيوُ اإلخواُ وجواصيضّي
 

معبؿملعمممممممممم ميف موجقادؿمللؾملممل مسؿملقغؾملممل مزرع ماإلرػمملبؿملهمل ماىؼملمملسهمل همملول

ماٌزملمملحلم مويفمعبؿملع م، مواٌظملزملػملؿملهمل ماإلدارؼهمل مووحداتؾملممل ماظدوظهمل عقملدلمملت

واظعملشملمملسمملتمايؿملقؼهملم،مممـمعردوامعـمسؽملمملصرػمملمسػملكماظؽملظملمملقم،مسػملكمسبقمعمملم

مسػملكماظؽملظملمملقم،م ماظعملرآنماظغملرؼؿمعـمأحقالماٌؽملمملصعملنيماظذؼـمعردوا صقره

مصعملممللم م: ماظؿقبهمل ميفمدقرة ـِ}دؾقمملغف ـَمَحِقَظغمُلِؿمَوِعؼمٖل مُعؽمَلمملِصعمُلقَنماْظفمَلِسَراِبمِع

ـِ ـُمَتضمِلػمَلؼمُلؾمُلِؿمَظمملماظؽملِّظمَلمملٔقمَسػمَلكمَعَرُدواماْظؼمَلِدؼؽمَلهمِلمَأِػٔؾمَوِع مَدؽمُلضمَلذُِّبؾمُلِؿمَغضمِلػمَلؼمُلؾمُلِؿمَغِق

ـٔ م.م{َسصمِلؿملٕؿمَسَذاٍبمٔإَظكمُؼَرٗدوَنمُثٖؿمَعٖرَتؿمِل

ماظعملرآنماظغملرؼؿمحدؼـّمملمعظملزملاًلمسـمصظملمملتماٌؽملمملصعملنيم،مصعملممللمممممممم وضدمحدثؽملممل

ـَ}دؾقمملغف: ـِماظؽمٖلمملٔسمَوِع م*مِبؼمُلقمِلِعؽمِلنَيمُػِؿمَوَعمملماْظـملِخٔرمَوِبمملْظؿمَلِقٔممِبمملظػملَِّفمآَعؽمٖلمملمَؼعمُلقُلمَع

ـَماظػملََّفمُؼَكمملِدُسقَن مِصلم*مَؼرمِلضمُلُروَنمَعمملَومَأِغظمُلَلؾمُلِؿمٔإظَّمملمَؼِكَدُسقَنمَوَعمملمآَعؽمُلقامَواظَِّذؼ

م*مَؼغمْلِذُبقَنمَطمملُغقامِبؼمَلمملمَأِظؿملْؿمَسَذاْبمَوَظؾمُلِؿمَعَرّضمملماظػملَُّفمَصَزاَدُػُؿمَعَرْضمُضػمُلقِبؾمٔلِؿ

ـُمٔإٖغؼمَلمملمَضمملُظقاماْظفمَلِرٔضمِصلمُتظمْلِلُدوامَظمملمَظؾمُلِؿمِضؿملَؾمَؤإَذا مٔإٖغؾمُلِؿمَأَظمملم*مُعزمِلػمِلُققَنمَغِق

ـِماْظؼمُلظمْلِلُدوَنمُػُؿ ـَمَطؼمَلمملمآِعؽمُلقامَظؾمُلِؿمِضؿملَؾمَؤإَذام*مَؼرمِلضمُلُروَنمَظمملمَوَظغمِل ماظؽمٖلمملُسمآَع

ـُمَضمملُظقا ـَمَطؼمَلمملمَأُغقمِلِع ـِماظٗلظمَلؾمَلمملُءمُػُؿمٔإٖغؾمُلِؿمَأَظمملماظٗلظمَلؾمَلمملُءمآَع مَؤإَذام*مَؼضمِلػمَلؼمُلقَنمَظمملمَوَظغمِل

ـَمَظعمُلقا مٔإٖغؼمَلمملمَعضمَلغمُلِؿمٔإٖغمملمَضمملُظقامَذؿمَلمملِرؿملؽمِلؾمٔلِؿمٔإَظكمَخػمَلِقامَؤإَذامآَعؽمٖلمملمَضمملُظقامآَعؽمُلقاماظَِّذؼ

ـُ م.{مَؼضمِلؼمَلؾمُلقَنمُرطمِلؿمَلمملِغؾمٔلِؿمِصلمَوَؼؼمُلٗدُػِؿمِبؾمٔلِؿمَؼِلَؿؾمِلٔزُئماظػملَُّفم*مُعِلَؿؾمِلٔزُئقَنمَغِق

ـَ}وضممللمدؾقمملغف:ممممم مَوُؼرمِلؾمٔلُدماظٗدِغؿمَلمملماْظذملَقؿمَلمملِةمِصلمَضِقُظُفمُؼضمِلِفُؾَؽمَعـماظؽمٖلمملٔسمَوِع

مماْظذملِكزمَلمملٔممَأَظٗدمَوُػَقمَضػمْلِؾِفمِصلمَعمملمَسػمَلكمآ ماأَلِرٔضمِصلمَدضمَلكمَتَقظَّكمَؤإَذا*

ممُفذملَظمَؾذملِضؿملمَؤإَذا*ممممملَدذملذملاظظمَلَلمُؼِقنمٗلماَلمَوآمَؾذملذملَواظؽمٖلِلمِرَثذملاْظذملَقمَوُؼؾمِلػمِلَؽمِصؿمِلؾمَلمملمِظؿمُلظمْلِلَد
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م.{ماْظذملؼمِلؾمَلمملُدمَوَظِؾِؽَسمَجؾمَلؽمٖلُؿمَصَقِلُؾُفمِبمملإٔلِثٔؿماْظضمِلٖزُةمَأَخَذِتُفمآماٖتٔؼ

م:موضممللم مَضِقْمم}دؾقمملغف مَوَظذملغمِلؽمٖلؾمُلِؿ مُػؿمعِّؽملغمُلِؿ مَوَعممل مَظؼمِلؽملغمُلِؿ مٔإٖغؾمُلِؿ مِبمملظػمّلِف َوَؼِقػمِلظمُلقَن

مَؼفمْلُعُروَنمَبضمِلٕضمعِّـمَبضمِلسمُلؾمُلؿمَواْظؼمُلؽمَلمملِصعمَلمملُتماْظؼمُلؽمَلمملِصعمُلقَن}،موضممللمدؾقمملغف:م{َؼظمْلَرُضقَن

ـٔمَوَؼؽمِلؾمَلِقَنمِبمملْظؼمُلؽملغمَلٔر مٔإٖنمَصؽمَلِلؿمَلؾمُلِؿماظػمّلَفمَغُلقْامَأِؼِدَؼؾمُلِؿمَوَؼعمْلِؾسمُلقَنماْظؼمَلضمِلُروِفمَس

ـَمَؼعمُلقُظقَنمالمُتؽملظمِلعمُلقام}،موؼعملقلمدؾقمملغفم:م{اْظظمَلمملِدعمُلقَنمُػُؿماْظؼمُلؽمَلمملِصعمِلنَي ُػُؿماظَِّذؼ

ماظٖلؼمَلمملَواِت ـُ مَخَزاِئ مَوِظػملَِّف مَحٖؿكمَؼؽملظمَلسمٗلقا ماظػملَِّف مَرُدقٔل مِسؽملَد ـِ َواألِرٔضممَسػمَلكمَع

ـٖماْظؼمُلؽمَلمملِصعمِلنَيمالمَؼظمْلعمَلؾمُلقَن م.{َوَظغمِل

م مصعملممللم: مأػؿمصظملمملتؾملؿم، ماظؽمليبم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ( مآؼهملم)وبنيمظؽملممل

ـَمٔوإذامَأخػملَػم،موسَدمٔوإذامطَذبم،محٖدثمٔإذا:مثالْثمماٌؽملمملصٔؼ ،مم(خمملَنمْاؤمِت

ـِمَأِرَبْعم)م:ودػملؿ(ممسػملؿملفمآموضممللم)صػملك ـٖمَع ـِمَخمملِظزمّلمملم،مُعؽملمملِصعمًلمملمَطمملَنمِصؿملِفمط مَوَع

ـٖمَخزمِلػمَلهمٌلمِصؿملِفمطمملَغومِل ـَمَخزمِلػمَلهمٌلمِصؿملِفمطمملَغومِلمِعؽمِلؾمُل ممَحٓؿكماظؽملِّظملمملٔقمِع مَؼَدَسؾمَلممل مٔإذا:

ـَ م.مم(َصَفَرممَخمملَصَؿمَؤإذامَشَدَرم،مسمملَػَدمَؤإذامَطَذَبم،مَحٖدَثمَؤإذامَخمملَنم،ماِؤُتؼمِل

اظقدؿملػملهملم،مأيمودؿملػملهملممصمملظطملمملؼهملمظدىمسؽملمملصرمػذهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملمتربر

طمملغوملم:مضؿاًلمأومدبرؼّؾمملم،مأومتغملظملرّياموتظملفرّيام،مأومطذّبمملمواصرتاءموبـّمملمظػملرملمملئضملمملتم،م

صعملدمغرملفملوامسػملكماظغملذبمواظؿعملؿملهملم،موػؿمأذؾفمعمملمؼغملقنمخبظملمملصؿملشماظصملالمماظيتم

مأبّد ميفماظؽملقر مواٌغملرمالمميغملـمأنمهؿملممل مواظضملؼملمملظهمل مدؾؿملػملؾملؿماًؿملمملغهمل مإمنممل م، ا

عزملرمحبسملمملرتفماظضملرؼعملهملماظسملمملربهملميفمجذورموأسؼملمملقمم،موظغملـمذضملنملواًداعم

معـم مأسداؤغممل مظف مطبشملط معممل مؼدرك مسمملم مآالف مدؾضملهمل معـ مألطـر اظؿمملرؼخ

ادؿؾملدافمألعـماظقرـمواظضملؼملؾمسػملكمإدخمملظؽملمملميفمدائرةماظظملقضكمواظؿرملرذمم

ماظظمللمملدم ميف ماإلظغملرتوغؿملهمل موطؿمملئؾؾملممل ماإلرػمملبؿملهمل ماإلخقان علؿكدعنيمعبمملسهمل
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م مواظؿدعري مواظؿكرؼنمل معبؿملضمّلمملمواإلصلمملد معؽملممل مؼؿشملػملنمل مممممل م، ماظرملمملئضملمملت وبىمل

ماًقغهملم معع محبلؿ مواظؿضملمملعؾ ماًؾؿملـهمل، ماٌكشملشملمملت مهلذه ماظؿمملعهمل اظؿملعملصملهمل

أومأنم،مواظضملؼملالءم،موضشملعمأيمؼدمهمملولمأنمتضملؾىملمبفملعـمػذاماظقرـموأعمملغفم

أومتضملؼملؾمسػملكمػدمممبؽملؿملمملغفم،مسػملكمأنمذظؽمطػملفم،متؽملممللمعـمثقابؿفماظقرؽملؿملهملم

واظقسلماظرملدؼدممبمملمطبشملطموضبمملكمظقرؽملؽملمملممإمنمملمضبؿمملجمإظبمتسملمملصرماىؾملقد

ماًقغهملم معـ موسؼملالئؾملؿ ماًمملرج ميف ماٌرتبزملني مأسدائؽملممل معـ وعؽملشملعملؿؽملممل

مػلم ماإلرػمملبؿملهمل ماإلخقان مأنمعبمملسهمل مإدراك معع م، مبمملظداخؾ واٌفملجقرؼـ

،مهملماظغملربىمظغملؾماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملرأسماألصضملكموعظملؿمملحمطؾمذرموايمملضؽمل

ماى مأرطمملن مزظزظهمل مؼضملين مسػملؿملؾملممل ماظعملسملمملء مطمملصهملوأن ماإلرػمملبؿملهمل مععممؼملمملسمملت ،

تفملطؿملدغمملمأنماظضملمملٕمظـمؼلؿشملؿملعماظعملسملمملءمسػملكماإلرػمملبمضسملمملّءمحمملمّسمملموعربعمملمعمملم

مٕمؼعملضمسػملكماظؿؽملصملؿملؿماظدوظلمىؼملمملسهملماإلخقانماإلرػمملبؿملهمل.

مواظظملرزم وعـمٔهملمصبنملمسػملكمعبؿملعمعقملدلمملتماظدوظهملمتقخلمايذر

موخبمملصهملماٌظملمملصؾمايل مملدهملمبغملؾماىؿملدمٌـمؼؿقظقنماظضملؼملؾماظعملؿملمملديمبؾملممل

عقملدلهملم،مععماظسملربمبؿملدمعـمحدؼدموبالمػقادةمأومترددمسػملكمؼدمطؾمعـم

موسؼملمملظؿفمهلذهماىؼملمملسهملمواىؾملمملتماظيتم تـؾوملمخؿملمملغؿفمظقرؽملفمأومٌقملدلؿفم،

معشملمملعضملؾملمملم مًدعمملت متلؿكدعؾملممل مأو م، متلمملغدػممل مأو م، متدسؼملؾملممل مأو م، متقهلممل

موعؽملشملعمل موتظملرؼؼمطؿملمملنمأعؿؽملممل م، ميفمتدعريمورؽملؽملممل موأجؽملداتؾملممل م، م،موعزملممليؾملممل ؿؽملممل

متسملرم موال مصدؼعمًلممل متؽملظملع مال مممزضهمل مدوؼالتمضضملؿملظملهمل مإظبمطؿملمملغمملتمأو وهقؼػملؾملممل

مرؿملضملهملم موأداة موتمملبضملهمل مسمملظهمل مصؿزملري م، مذؿملّؽممل مغظمللؾملممل مأعر ممتػملؽمعـ موال م، ممممممسد٘وا

ميفمأؼديمضقىماظرملرمواظصملالممواظسملاللم.م
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 اإلخواُ إيواء رلاطز
 

م ماغؿؾملمملجمعبمملسهمل معؽملقمملز معؽملزملػمشري معؿمملبع مأو مسمملضؾ مؼؽملغملر اإلخقانمال

ماىؼملمملسمملتم مأطـر معع موهمملظظملؾملممل م، ماظعملؿؾ مظػملضملؽملػمواظؿقرؼضمسػملك اإلرػمملبؿملهمل

تشملرًصمملميفماظضملمملٕم،مطؼملمملمالمؼلؿشملؿملعمأحدمأنمؼؽملغملرماسبدارػمملماألخالضلمإظبم

درجهملمالمميغملـماظؿضملمملؼشمعضملؾملمملمأوماظعملؾقلمبؾملمملم،مأومحؿكمعضملمملؼرملؿؾملمملم،مألغؾملمملميفم

مواظظملريود ماإلؼدز معـ مخشملّرا مأذد موسدواػممل م، ماظعملمملتػملهمل مضقلممملت محد سػملك

وأزـمأنمعـمضبؿسملؽملقنماإلخقانم،مصكملنمخالئؼماظلظملؾملمملءمتضملدى"مم:م"اظرملمملسر

مبفمليمظقنمعـمأظقانماالحؿسملمملنمميغملـمتزملؽملؿملظملؾملؿمسػملكماظؽملققماظؿمملظلم:م

:متػملؽماظدولماظيتمهؿسملـماإلخقانم،مظؿلؿكدعؾملؿميفمخدعهملمماألوه

مواظضملؼملؾمسػملكم م، ماظضملربؿملهمل ميفمعؽملشملعملؿؽملممل موهعملؿملؼمعشملمملعضملؾملممل م، موأشراضؾملممل أػداصؾملممل

تظملغملؿملغملؾملمملموتظملؿؿملؿؾملمملمومتزؼعملؾملمملمظزملمملحلماظضملدوماظزملؾملؿملقغلماظذيمالمدبظملكمعشملمملعضملفم،م

مبكملسالنمأنم واظذيمتؾفحمرئؿملسموزرائفمعلؿطملالماظقضعماظراػـميفمدقرؼممل

اىقالنمدؿصملؾمإدرائؿملػملؿملهملمإظبماألبدم،موأحلؽملوملماًمملرجؿملهملماٌزملرؼهملمصؽملضمّلمملم

م مسربؿملهمل مدقرؼهمل ماىقالن مبفملن مايمملدؿ مبمملظرٓد ماظظملقر مسػملك مبمملدرت ععمسؽملدعممل

تفملطؿملدغمملمأغؾملمملمدؿضملقدمإظبمورؽملؾملمملماألممرممللماظزعـمأومضزملرمبكملذنمآمتضملمملظبم،م

مإظبمعزملمملحلمطؾم مؼؿفمملوزه ماظزملؾملؿملقغلمإمنممل مسػملكماظضملدو مضمملصّرا وظؿملسماألعر

ماالضؿزملمملدؼهملم موععملدراتؾملممل موخرياتؾملممل معؽملشملعملؿؽملممل مغظملط ميف ماظشملمملعضملهمل ماظرملر ضقى

مواظشملؾؿملضملؿملهملم.م

وععممردمأداةم،ذملذملذبمؿذملوالمذؽمأنمػذهماظعملقىمتؽملصملرمإظبماإلخقانمسػملكمأغؾمل

معذملصبؼملدمذملحمضذملذملػماٌزملمملظذملذملمملدرةماٌمملطرةم،مإالمأنمهمملظذملأغؾملمملمتدركمرؾؿملضملؿؾملؿماظطمل



- 52- 

 

محؿكمإنمٕم مأغؾملممل ماظعملقىماظضملمملٌؿملهمل مععمإدراكمػذه مواٌؿؽملمملضسملنيم، اظظملرضمملء

ماىؼملمملسهملم مػذه مسؽملمملصر معـمخاللمادؿكدام موعراعؿملؾملممل تزملؾمإظبمععملمملصدػممل

تعملدؼرميفمادؿكداعؾملؿميفمإثمملرةماإلرػمملبؿملهملماظسملمملظهملمصكملغؾملمملمدؿؽملفحمسػملكمأضؾم

معبمملسهملم مذبرد موأغؾملؿ م، موعؽملشملعملؿؽملممل مبالدغممل ميف مواإلربمملك مواظظملقضك اظعملالضؾ

مٌ ماظعملقىمأغؾملمملمأجرية مبضملضمػذه متصملـ موضد م، مؼلؿكدعؾملممل مأو مهلممل مؼدصع ـ

موظقم مذرػممل مضدمؼعملؿملؾملممل معـمادؿعملشملمملبماىؼملمملسهمل تغمللنملمإظبمجمملغنملمذظؽمظقغممل

مإظبمحني.م

ماظعملقىالصٍف الثاٌي متػملؽماظدولمأو مػق مأنمم: مترؼد مال اظيتمرمبممل

ميفم مخمملرؽهمل محلمملبمملت مهلممل مأو م، ماىؼملمملسهمل معع مصرضبهمل ميفمعقاجؾملهمل تدخؾ

ؿمذبؿؼملضملمملتؾملمملمقِػتقازغمملتؾملمملماظلؿملمملدؿملهملم،مأومبؾملمملمتؿملمملراتمعؿضملمملرظملهملمععماىؼملمملسهملم،مصُؿ

بفملغؾملمملمُتلؾملؿميفمدصعماٌصملػملقعؿملهملماظغملمملذبهملمسـماىؼملمملسهملمأومأغؾملمملمتؿعمللمذرػمملم،م

ممب م، مأنماظقضوملمشريمعؽملمملدنملمٌقاجؾملؿؾملممل مالمأو مػمملظهمل مؼسملظمللمسػملكماىؼملمملسهمل ممل

مخلؿمل معبمملسهمل مألغؾملممل م، مػلمسػملؿملؾملممل موال موالمتلؿقعملؾملممل متظمللمبضملؾملد مال م، مجؾمملغهمل لهمل

،مػملؾملمملماٌؿملغملمملصؿملػملؿملهملماظرػؿملؾهملماٌعملؿملؿهمل،مرؾضملؾملمملماظطملدرمواًؿملمملغهملمواظغملذب،مودؾؿملبقسد

مصمملظطملمملؼهملمظدؼؾملمملمتربرمطؾماظقدمملئؾ.م

مدؿملمملدممممممم مدعملشملوملمدعملقًرممل معـمععملممللمأنماىؼملمملسهمل مأطدتميفمأطـر ؿم٘لمملموضد

مبضملضمحػملظملمملئؾملمملم معـ محؿك مواظداغل ماظعملمملصل مبف مذؾملد موأخالضؿم٘لممل واجؿؼملمملسؿم٘لممل

وبضملضمسؽملمملصرػمملم،موصمملرتمطمملظؽملمملرمؼفملطؾمبضملسملؾملمملمبضملسمّلمملم،موطبقنمبضملسملؾملمملمبضملسملمملم،م

ميفمأدػملقبمالمؼػملؿملؼموالمميغملـمأنمؼػملؿملؼمبفملغمملسمطمملغقامضبلؾقنمأغظمللؾملؿمسػملكم

م.مماظدؼـم،مواظدؼـمعـمأصضملمملهلؿماظلمملضشملهملمبراء
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وإذامطؽملمملمغقملطدمأنمدؼؽملؽملمملمدؼـماظرغبهملمصكملغؾملؿمدػملغملقامطؾمدؾؾماظضملؽملػم،ممممممم

وإذامطؽملمملمغقملطدمأنمدؼؽملؽملمملمدؼـماظؾؽملمملءمواظؿضملؼملريمصكملغؾملؿمؼؽملؿؾملفقنمدؾؾماإلصلمملدم

مصكملنم م، ماظزملدق ماإلميمملن مسالعمملت مغرىميفمععملدعهمل مطؽملممل موإذا م، واظؿكرؼنمل

مبمملظ مغرىماظقصمملء مطؽملممل موإذا م، مومسهمل موسالعهمل مرؾضمّلممل مهلؿ مصمملر ضملؾملقدماظغملذبمضد

جزّءامالمؼؿفزأمعـمأخالقماإلدالممصكملنماظطملدرموخػملػماظضملؾملقدمواظقسقدمضدم

مٔإمَيمملَنمَظممل)مصمملرمهلؿمدفؿملهملم،موإذامطمملنمغؾؿملؽملمملم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مؼعملقلم:م

ـِ ـَمَوَظمملم،مَظُفمَأَعمملَغهمَلمَظمملمِظؼمَل ـِمِدؼ ،مصكملنمأصضملمملهلؿموتزملرصمملتؾملؿمتفملتلمم(َظُفمَسؾمِلَدمَظمملمِظؼمَل

مسػملكمسغملسمذظؽموغعملؿملسملف.م

م:مموهلؤالء وأولئك ٌؤكدممممممم

موأنم -1 م، مؼفملتقنمخبري مال محػملقا مأؼؽملؼملممل م، مداػؿ ماإلخقانمخشملر أنمسؽملمملصر

وصػمذيماظقجؾملنيمطفملمنمملمٕمؼغملـمإالمهلؿم،موإنمأخشملفملػؿمصػملـمصبدم

ذّرامعؽملؾملؿميفمذظؽم،مواظدظؿملؾمسػملكمذظؽمأنمهلؿمخشملمملبنيمزبؿػملظملنيم

مواظؿكرؼنملم ماظضملؽملػ مسػملك مبممليىمل مظضملؽملمملصرػؿ ماألول م، مأورمملغؾملؿ وممله

معممل مواآلخر م، مواإلصلمملد مضقؿملهملممواظظمللمملد مبفملغؾملؿ ماظطملربل مظػملضملمملٕ ؼلقضقغف

موعـمالمخريمظفميفمورؽملفمصػملـمؼغملقنم وظؿمللقامجالدؼـمدظملمملطلمدعمملءم،

 صؿملفمأيمخريمٌـمدقاه.م

أنمػذهماىؼملمملسهملمطكظملمملصؿملشماظصملالمم،متضملرملؼماظؿؽملصملؿملؿماظلريم،مواظضملؼملؾم -2

مصكملغؾملمملم مورؽملؿملهمل مبدوظهمل موال مبقرـ متقملعـ مال مطمملغومل موإذا م، ماظغملؾملقف يف

موالم مدرؼضملهملماظؿعملػملنملمملتؾعملطذظؽمالمهظملظمعبؿملاًل موأغؾملممل سػملكمعضملروفم،

طممليربمملءم،مودرسمملنمعمملمتعملسملؿماظؿملدماظيتممتؿدمهلمملمبمملًريم،موظـمؼؿقرعم
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مأوم متفملوؼؾملؿ ماظيت مظػملدول محؿك مضمملدؿملهمل مضربمملت متقجؿملف مسـ عظمللدوػممل

م متلمملغدػؿ متؿضملمملرػمع، مُضأو مأو معؿكمصدرتمصؿمملوىمعرذدؼؾملؿ مِؾضملؾملؿ

،مصزملدؼؼمموعؿكمطمملغوملمعزملػملقؿؾملؿميفمػذاماظؿعملػملنمل،معسملػملػملقػؿمبذظؽم

اظؿملقممسدوماظطملدمعؿكمأبدىماسرتاضفمسػملؿملؾملؿمأومدبػملؿملفمسؽملؾملؿم،مثؿمإغؾملؿم

معـم مممغملـ مضدر مأطرب ميفمأخقغهمل ماجؿؾملدوا مبػملدة مأو مداّرا عؿكمحػملقا

م،م معممل مؼقّعممل مصؿملؾملممل ماظيتمؼؿقضعمأنمتغملقنمغمملصذة مواظضملؽملمملصر مورجمملهلممل أبؽملمملئؾملممل

ماظذيمربمملػؿم زرعمذؼقلممسػملكذظؽمأغؾملؿمؼؽملؿؾملفقنمعؽملؾمليملماالدؿضملؼملمملر

 وسؽملمملصرمهلؿميفمطؾمعغملمملنمضبػملقنمصؿملف.مموأتؾمملع

ماظؿلرتمسػملكم -3 مإؼقائؾملؿميفماًمملرجمصكملن مغؿقدثمسـمزبمملرر مطؽملممل وإذا

مواظؿلرتمسػملكمعـم م، متطملؿظملر مال ميفماظداخؾمجرميهمل ماٌكربهمل سؽملمملصرػؿ

 سقنمإظؿملفمعؽملؾملؿمخؿملمملغهملمظػملدؼـمواظقرـم.مِدؼؽملؿؾملفقنماظضملؽملػمعلػملغمًلمملمأومَؼ

تضملمملعػملفموخبمملصهملميفمموصبنملمسػملكمطؾمورينمشؿملقرمسػملكمورؽملفمأنمضبؿمملطميف

تفملجريماٌلمملطـماٌظملروذهملموسبقػمملم،محؿكمالمؼلؾملؿمأحدمدونمأنمؼعملزملدميفم

مظػملضملؽملمملصرم مميغملـ موأال م، ماظضملداظهمل معـ ماهلمملربهمل مأو ماإلرػمملبؿملهمل ماظضملؽملمملصر إؼقاء

معـم معظملزملؾ مضؿملمملديميفمأي مسؼملؾ مأي معـ ماىؼملمملسهمل مػذه معـ اإلرػمملبؿملهمل

،مإذمإنمضػملقبؾملؿممعظملمملصؾماظدوظهملماظعملؿملمملدؼهملم،مألغؾملؿمأؼؽملؼملمملمحػملقامالمؼفملتقنمخبري

اظلقداءمضدماغشملقتمسػملكماظظمللمملدمواإلصلمملدموطرهماجملؿؼملعمواظرملضملقرمبمملظؿؼملؿملزم

م،م مآماٌكؿمملرة مأغؾملؿمعبمملسهمل موزوّرا مؼرتدخميفمأذػمملغؾملؿمزػملؼمّلممل مإذ م، سػملؿملف

مسػملؿملؾملؿمأومخمملئـم موطؾمعـمظؿملسمعضملؾملؿمصؾملق مؼلؿدسلمأضزملكمدرجمملتم، ممممل

م ماظرملرؼرة موسؽملمملصرػممل ماإلرػمملبؿملهمل ماىؼملمملسهمل مػذه معـ موحػملظملمملئؾملمملاظؿملعملصملهمل

ِماٌطملرضني.
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 التغيع الضياصي واألخوٌة 
 وٌاقوظ اخلطز

 

مظإلعمملمممممممم ماظؿضملزملنمل مأو مبمملظضملزملؾؿملهمل ماضرتغومل مغرملفملتؾملممل مأصؾ ميف ماظؿرملؿملع ممصغملرة

صػملكمآمسػملؿملفمبؿملوملماظؽمليبم)مسػمللمبـمأبلمرمملظنملم)رضلمآمسؽملف(مثؿمآلل

ماظؽمليبمم(ودػملؿ محبنمل ماٌظملضملؼملهمل ماىمملرصهمل ماىؿمٓلمملذهمل ماظدؼؽملؿملهمل ماظضملمملرظملهمل علؿطملػملهمل

)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(موآلمبؿملؿفماظغملرامم،مشريمأنماألعرمسؽملدماظرملؿملضملهملمومملوزم

اظضملمملرظملهملماظدؼؽملؿملهملمإظبماظؿقزؿملػماظلؿملمملدلم،مواخُؿرَضوملمحرطهملماظؿرملؿملعمبؾضملضم

مؼصملؽملقنم موطمملغقا م، مسروذؾملؿ موايمملضدؼـمسػملكماإلدالممممـمصعملدوا اظزغمملدضهمل

داصؾملؿمأنماسؿؽملمملقماظؿرملؿملعمععمعمملمصؿملفمعـماظؿعملؿملهملمميغملـمأنمؼزملؾمبؾملؿمإظبمأػ

ميفم ماظلؿملمملدل مغظملقذػممل مبلط مسػملك مإؼران ماآلن متضملؼملؾ موػغملذا م، اظلؿملمملدؿملهمل

م،م ماظرملؿملضملل مظػملؼملد مضقة مبغملؾ ماٌذػيبمودسؼملؾملممل متطملػملطملػملؾملممل معـمخالل اٌؽملشملعملهمل

 .مموتقزؿملظملؾملمملمظفمدؿملمملدؿملمملموعذػؾؿملمملموسلغملرؼممل

مواألعهملممممممم ماإلدالم مأسداء معـ مطؾرّيا مدسؼمّلممل ماظرملؿملضملل ماٌد مػذا مظعملل وضد

م مسػملك مؼضملؼملػملقن ماظذؼـ مأعؽملؾملمملماظضملربؿملهمل موزسزسهمل م، ماظعملقؼهمل مطؿملمملغمملتؾملممل تظملؿؿملومل

ماظزملؾملؿملقغلمعـم مظزملمملحلماظضملدو م، مومتمملدغملؾملممل موتعملقؼضموحدتؾملممل م، وادؿعملرارػممل

جؾملهملم،مواالدؿؿملالءمسػملكمخرياتؾملمملموععملدراتؾملمملمواظؿقغملؿميفمعظملمملصػملؾملمملمعـمجؾملهملم

 .مأخرى

موغظملشملؾملمملممممممم ماظضملربؿملهمل ميفمخرياتماألعهمل ماظشملمملعضملهمل موجدتمبضملضماظدول وضد

ماظشمل موثرواتؾملممل مأعـموععملدراتؾملممل مظزسزسهمل مودؿملػملهمل ماظرملؿملضملل ماٌد ميفمدسؿ ؾؿملضملؿملهمل

مأنم مطـرية مأحمملدؼىمل ميف مأطدغممل موضد م، ماٌلؿعملرة ماظلؽملؿملهمل اجملؿؼملضملمملت
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سػملكمغرملرماظؿرملؿملعميفماجملؿؼملضملمملتماظلؽملؿملهملمؼضملدمخشملّرامطؾرّيامسػملكمأعؽملؾملمملم اظضملؼملؾم

ماظعملقعلم مأعؽملؾملممل مؼؾملدد مإغف مبؾ م، مبؾملممل ماالجؿؼملمملسل ماظلػملؿ موععملقعمملت اظعملقعل

بنيمأبؽملمملئؾملمملموادؿظملزازمعرملمملسرمأػؾماظلؽملهملممبصملمملػرممواظلؿملمملدلمعضملمملم،مبزرعماظظملؿؽملهمل

ماألعرم مؼؿضملػملؼ مسؽملدعممل موخبمملصهمل م، مبؾملممل ماظؿلػملؿملؿ مأو متعملؾػملؾملممل مبقدضملؾملؿ مؼغملـ ٕ

صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(ماظغملرامموأعؾملمملتمضملعملؿملدتؾملؿمواظشملضملـميفمصقمملبهملماظؽمليبم)ب

 . اٌقملعؽملنيماظشملمملػرات

مأشراضممممممم مهعملؿملؼ مإظب ماٌذػيب معلمملره مسـ ماظؿرملؿملع مخرج مظعملد إذن

مظؿقعملؿملؼم مطؾرّيا معدخػمًلممل موادبذمعـمدالحماٌممللمواظؿعملؿملهمل م، وعشملمملععمدؿملمملدؿملهمل

ماظداسؼملهملم مأو ماظرملؿملضملؿملهمل ماظدول متػملؽ مإظؿملؾملممل متلضملك ماظيت ماظلؿملمملدؿملهمل األػداف

 . ظػملؿرملؿملعميفمدؾؿملؾمزسزسهملمادؿعملرارماألعهملماظضملربؿملهمل

مواٌظملغملرؼـممممممم موايغملؼملمملء مظػملضملعملالء معذػػملهمل متغملـ ماظيتمٕ ماٌظملمملجفملة وظغملـ

مغزظ مظغملؽملؾملممل مأنمواحملػملػملني مػل ماظؽملمملس مسمملعهمل معـ مطـري مسػملك مطمملظزملمملسعملهمل ومل

مألجؾم ماظؿعملؿملهمل ميف مغظمللف ماظرملؿملضملهمل معؽملؾمليمل متؽملؾمليمل ماٌلػملؼملني ماإلخقان عبمملسهمل

ماظغملؿمملبم معـ مطـري مإظؿملف موغؾف مأطده معممل موػق م، ماظلػملشملقؼهمل معشملمملعضملؾملؿ هعملؿملؼ

واٌظملغملرؼـمعـمأعـممللماألدؿمملذمثروتماًربمملويماظذيمؼعملقلم:مظػملؿعملؿملهملمضزملهملم

مملذماٌقملدسمحلـماظؾؽملمملمإظبموضؿؽملمملمػذا،مععماإلخقانمعلؿؼملرةمعـمسؾملدماألدؿ

مآعـم ٕمؼؿكؾماإلخقانمسـمتعملؿملؿؾملؿمػذهميفمأيميصملهملمعـماظػملقصملمملتم،

حلـماظؾؽملمملمبؾملمملم،مواسؿربػمملمأصالمعـمأصقلماظضملؼملؾمايرطلمظػملفؼملمملسهملم،موتعملؿملهملم

معـم مودؿملػملهمل مصؾملؿمؼضملدوغؾملممل م، ماظرملؿملضملهملميفمذلء اإلخقانمالمدبؿػملػمسـمتعملؿملهمل

ممملرتمأصالمعـمذملمملمحؿكمصذملقنمصؿملؾملذملذملؿقدضملمملموؼذملذملودمملئؾماظؿؼملغملنيم،مؼلػملغملقنمدؾؿملػملؾمل
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 . أصقهلؿم،متعملؿملهملماإلخقانمواظرملؿملضملهملمػلمػلمالمصرقمبؿملؽملؾملؼملممل

مبؾمػلمجزءمعـمتغملقؼؽملؾملؿماظظملغملريم،ممممممم م، موحدػممل وظؿملسمذظؽميفمعزملر

ؼعملقلماظدطؿقرمعبممللماظراذدم:ماظؿعملؿملهملميفماظرملرعمػلماظؿقظملظمواظؿقرزمعـم

ميفم معقاصعملؿف مبكملزؾملمملر مسػملكماإلضرار مضمملدر معـمػق مصؾمللمآغؿملهملمضرر م، اظصملمملػر

مماإلخقانمواظرملؿملضملهملمصؾمللمضسملؿملهملمرئؿمللهملمتزولمبزوالماظداصعمهلمملم،مأعمملماظؿعملؿملهملمسؽملد

مسؼملػملؿم٘ل مؼعملرون ماألردن ميف ماٌلػملؼملقن ممبرملروسؿملهملمواإلخقان مبمملظؾمملرـ موظق ممل

 م .ماظضملؼملؾمبمملظؿعملؿملهملماظلؿملمملدؿملهمل

ربؼملدمجقادمعطملؽملؿملهملمأنماظؿعملؿملهملمارتؾشملوملمسؽملدماظراصسملهملم/موؼقملطدماألدؿمملذممممممم

م مصالمبمملظغملذب م، ماظدؼـ مأصقل معـ مسؽملدػؿ مصمملرت محؿك مواظؽملظملمملق واظطملش

إميمملنمسؽملدػؿمٌـمالمتعملؿملهملمظفم،محؿكمضممللمابـمبمملؼقؼفم:ماسؿعملمملدغمملميفماظؿعملؿملهملم

متلضملهملم مأن مبضملسملؾملؿ موؼذطر م، ماظزملالة مترك معـ ممبؽملزظهمل مترطؾملممل معـ مواجؾهمل أغؾملممل

أسرملمملرماظدؼـميفماظؿعملؿملهملم،موغعملؾمسـمابـمتؿملؼملؿملهملمأغفمضممللميفماظؿعملؿملهملم:مإغؾملمملمصظملهملم

صسملهملم،مذضملمملرػؿماظذلم،مودثمملرػؿماظؽملظملمملقمواظؿعملؿملهملم،مورأسمعمملهلؿماظغملذبماظرا

مآمأػؾم مطٓرم موضد م، ماظزملمملدق موؼغملذبقنمسػملكمجضملظملر م، ماظظملمملجرة واألميمملن

اظؾؿملوملموٕمضبقجؾملؿمإظؿملؾملمملم،مصغملمملغقامأصدقماظؽملمملسموأسصملؼملؾملؿمإميمملغمملم،مصدؼؽملؾملؿم

 . اظؿعملقىمالماظؿعملؿملهمل

اظرملرسؿملهملماظيتمػلمصرعمعـموضدمصرقمبضملضماظضملػملؼملمملءمواظغملؿمملبمبنيماظؿعملؿملهملممممممم

اظظملروعموتعملؿملهملماظرملؿملضملهملماظيتمػلمأصؾمعـماألصقلم،مصمملظؿعملؿملهملماظرملرسؿملهملمتغملقنم

موتغملقنم ماظضملرضم، ععماظغملظملمملرمالمععماٌقملعؽملنيمسؽملدماًقفمسػملكماظؽملظملسمأو

موتغملقنم مسزميهمل مال مرخزملهمل موػل م، ماظعملقة معقارـ مال ماظسملضملػ يفمعقارـ
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مظػملؼمللػملؿ مدفؿملهمل متغملقن مأن مميغملـ موال م، مبمملألصضملمملل مال معبؿملعممبمملظػمللمملن يف

مصضملؾم معـ مػق معممل موبني ماظرملرع مبنيمضرورات ماًػملط مؼؽملؾطملل مصال أحقاظف،

 . اظزغمملدضهملمعـماظغملذبمواًداعمواظطملشمواظؽملظملمملقمبمملدؿماظؿعملؿملهمل

والمذؽمأنماظؿرملؿملعمواألخقغهملمبفملػداصؾملمملماظلػملشملقؼهملمخشملرمداػؿمؼظملوملميفممممممم

ماجملؿؼملع مدقاءممسسملد م، ماظداػؼملهمل ماألخشملمملر مظؿػملؽ ماظؿؽملؾف مسػملؿملؽملممل مصؿملؽملؾطملل ،

هملماألعقالماظيتمتدخؾماظؾالدمبزملقرةمشريمعرملروسهملم،مأمممبراضؾهملمإغظملمملقممبراضؾ

مبغملرملػم مأم م، مواظغملمملدحني ماظظملعملراء محمملجهمل متلؿطملؾ ماظيت ماظشملمملئػملهمل األعقال

مظؿقعملؿملؼم مششملمملء مأو مذضملمملرا ماظدؼـ معـ ماظيتمتؿكذ متػملؽماىؼملمملسمملت حعملمملئؼ

مواجنملمورينمسػملكمعبؿملعماٌظملغملرؼـم عزملمملحلمذكزملؿملهملمأومدػملشملقؼهملم،موػذا

مسػملكموحدةمومتمملدؽمأورمملغؾملؿميفمعقاجؾملهملمأسداءمواٌـعملظملنيمايرؼزملني

ماظشملمملربنيمإظبم مععملدراتؾملممل مسػملك ماظشملمملعضملنيمظالدؿؿملالء ماٌرتبزملنيمبؾملممل أعؿؽملممل

ماٌكػملزملنيم ماظقرـ مأبؽملمملء معبؿملع مسػملك مؼلؿقجنمل مممممل م، مبؽملؿملمملغؾملممل تعملقؼض

م.ماظؿزملديمهلؿمبغملؾمبلمملظهملموصالبهمل

م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 خطورة الكياٌات املواسية 
 

معقملدسم معبمملسهملمسؼملد مغظمللؾملممل ماظيتمأرػملعملوملمسػملك ماإلرػمملبؿملهمل اىؼملمملسهمل

مضربم مضزملد ماظدوظهمل مظغملؿملمملغمملت ماٌقازؼهمل ماظغملؿملمملغمملت متفملدؿملس مإظب اإلخقان

مظػملفؼملمملسهملم ماظؿمملبضملهمل ماظغملؿملمملغمملتماٌقازؼهمل موإحالل مظػملدول ماظرمسؿملهمل اٌقملدلمملت

مإحالظفم ميفمربمملوظهمل ماإلرػمملبؿملهمل مظػملفؼملمملسهمل ماظدسقي مصفملدسماظغملؿملمملن م، ربػملؾملممل

موعقملد ماظرملرؼػ ماألزػر مسؼملدتمممملتفلربؾ مذظؽ مدؾؿملؾ مويف م، اظدسقؼهمل

اىؼملمملسهملمإظبمترملقؼفمصقرةمسػملؼملمملءماظدؼـمبمملٌقملدلمملتماظرمسؿملهملمعـماألزػرم

اظرملرؼػموسػملؼملمملئفم،موسػملؼملمملءموأئؼملهملماألوضمملفمواإلصؿمملءم،محؿكمطبػملقمهلؿماىقم

ظطمللؾمسعملقلماظؽملمملسموغرملرمأؼدظقجؿملمملتؾملؿموصػمللظملمملتؾملؿماٌدعرةم،مواظػملضملنملمسػملكم

ماظدؼـموغب مبفملغؾملؿمغبمملة متشملؾؿملعملؾملمملمسقارػماظضملمملعهمل موأغؾملؿمرسمملة م، ماظرملرؼضملهمل مملة

دونمدقاػؿم،مععمرعلماجملؿؼملضملمملتمبمملظظمللؼمواظغملظملرمأوماظؾطمللمأوماىمملػػملؿملهملم،م

علؿرملؾملدؼـمبصملقاػرمغزملقصمدونمأنمؼظملؾملؼملقامعضملؽملمملػمملمأومدؿملمملضؾملمملمأومععملزملدػمملم

متعملقؼهملم ميف موتلؾملؿ مدؿملمملدؿم٘لممل متؿؾضملؾملؿ مسؽملمملصر مبذظؽ مظؿملفؽملدوا م، معرعمملػممل أو

مؼؾـ موأخذوا م، معشملمملعضملؾملممل موهعملؼ ماظضملػملؼملمملءمعبمملسؿؾملؿ مأن ماظؽملمملس ميف قن

اظرمسؿملنيمالمؼؿعملقنمآموظؿمللقامربؾمثعملهملم،موأخذوامؼزجقنمبضملؽملمملصرػؿمشريم

موبضملضم ماىؼملمملسهمل مبضملضمسؽملمملصر محؿكمرأؼؽملممل ميفماظضملؼملؾماظدسقيم، اٌقملػػملهمل

موؼزملظملقنم ماظربمملغؿملنيم، مبمملظضملػملؼملمملء موغبؼمأغظمللؾملؿ مؼزملظملقنميفمدظملمملػهمل حػملظملمملئؾملممل

طملمملظشملهملمواصرتاءمسػملكمخػملؼمشريػؿمبضملػملؼملمملءماظدغؿملمملمأوماظلػملشملمملنمجؾملالموغبعمًلمملموع

مآموسؾمملدهم.

مهملمإظبمتغملقؼـمذملقؼهملماٌقازؼهملمسؼملدتماىؼملمملسذملوإظبمجمملغنملماظغملؿملمملغمملتماظدسممممممم
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ماىؽملمملحماًمملصم طؿملمملنمسلغملريمعلػملحمهوملمعلؼملكماىؽملمملحماظضمللغملريمأو

معـم مارتغملؾقه ممبممل مأعرػؿ ماصؿسملح مصػملؼملممل م، ماٌلػملؼملني ماإلخقان ىؼملمملسهمل

م ميف موإصلمملد موتظملفريات مواشؿؿملمملالت مُؼطملؿملِّرونمغبمملضمملت مأخذوا األرض

دؿملمملدمملتؾملؿمبكملغرملمملءمطؿملمملغمملتمسلغملرؼهملمالمترتؾطمبمملدؿماىؼملمملسهملم،مطفؼملمملسهملممحلؿم

موشريػممل ماالجؿؼملمملسؿملهملمماإلرػمملبؿملهمل ماظغملؿملمملغمملت ميف مؼؿقدضملقن مأخذوا مثؿ ،

،مممللمإغرملمملءماٌلؿرملظملؿملمملت،مواٌدارسواجملؿؼملضملؿملهملمواظؿضملػملؿملؼملؿملهملمصدخػملقاميفمذب

مبضملضماى ماخرتاق ميفمربمملوظهمل ماظؿقدع مشمملؼهمل مإظبموتقدضملقا ؼملضملؿملمملتمإضمملصهمل

ماظيتمتضملؼملؾمسػملكمعبعماألعقالمعـماظؽملمملسم اظؿفؼملضملمملتمواظؿغملؿالتماظلرؼهمل

صؿذػنملمًدعهملمسؽملمملصرماىؼملمملسهملموتلػملؿملحماىؽملمملحماٌلػملحمهلمملم،ممممملمصبضملػملؽملمملم

مبفملنمعمملم ماىؼملمملسمملتمواظغملؿملمملغمملتماإلرػمملبؿملهمل ماٌكدوسنيمبفملسؼملممللمػذه سبذر

ؾملؿمأومصدورمؼدصضملقغفمهلمملمضدمؼرتدمرصمملصهملمشدرميفمصدورػؿمأومصدورمأبؽملمملئ

ماظؿربعمظزملمملحلمػذهم معـمخشملر مطؾماظؿقذؼر مسبذر مصبضملػملؽملممل مممممل اجملؿؼملعم،

مواجملؿؼملعم ماظظملرد مودالعهمل مأعـ مسػملك مداػؼمّلممل مخشملّرا متضملد ماظيت اىؼملمملسمملت

مواظقرـم.

وأؤطدمأنموجقدمأيمدػملشملمملتمعقازؼهملميفمأيمدوظهملم،مأوموجقدمعبمملسمملتممممممم

اىؼملمملسمملتم،مضطملطمذاتمعزملمملحلمخمملصهملمبؾملمملم،مأؼمملمطمملنمذغملؾمػذهماظلػملشملمملتمو

صكملنمذظؽمُؼرملغملؾمخشملّرامسػملكمبؽملؿملمملنماظدولمومتمملدؽمطؿملمملغؾملمملم،موخبمملصهملمتػملؽم

اظلػملشملمملتماظيتمتؿلرتمبضملؾمملءةماظدؼـموهمملولمأنمتلؿؼملدمضقتؾملمملموغظملقذػمملمعـم

مخاللماٌؿمملجرةمبفم.م

مهملمأومذبؿؼملعمعدىموجقدمذملفمأيمدوظذملدماظذيمتعملؿملسمبذملمملسماظقحؿملذملواٌعملؿملممممممممم
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م، موجقدػممل مسدم مأو ماظعملمملغقنممدػملشملمملتمعقازؼهمل مسػملكمإغظملمملذ معدىمضدرتؾملممل ػق

مأومتقٗجٕسم،موأالم سػملكماىؼملؿملعموبالمأيمحلمملبمملتمأومادؿـؽملمملءاتموبالمترٖدٍد

ُؼلؼملحمأليمعبمملسهملمأومذكصمبمملظؿؼملرتسمبفملتؾمملسفمظالظؿظملمملفمسػملكماظعملمملغقنمأوم

تضملشملؿملػملفمبمملظعملقةمسػملكمسبقمعمملمطمملنمضبدثمسمملمماألػؾمواظضملرملريماألدقدم،موأنم

غؿملهملميفماظؿضملؾريمسـمعشملمملظؾؾملؿم،موأنمؼػملؿزعقاممبمملمؼلػملؽماىؼملؿملعماظشملرقماظعملمملغق

م،م ماجملمملالت معـ مذبمملل مطؾ ميف ماٌؽملصملؼملهمل مواظػملقائح ماظعملقاغني تعملؿسملؿملف

عقملطدؼـمأغؽملمملمالمنؿملزماالحؿؿملممللمسػملكماظعملمملغقنم،موأنمعؾدأماظطملمملؼهملمتربرماظقدؿملػملهملم

مجمملدةم مسـ مبمملجملؿؼملع ماسبرف مضد ماظؿشملرف معبمملسمملت معؽملف متؽملشملػملؼ اظذي

ريةمطمملدتمتضملزملػمبفم،ممممملمصبضملػملؽملمملمسبذرماظزملقابموػقىمبفمإظبمعزاظؼمخشمل

وبعملقةمعـمربمملوالتمبضملضماظغملؿملمملغمملتماظضملقدةمإظبماظظملغملرماإلخقاغلماإلرػمملبلم

يفمربمملوالتمإغرملمملءمطؿملمملغمملتمعقازؼهملمظغملؿملمملغمملتماظدوظهملموػقمعمملممصبنملماظؿزملديم

مظفمبغملؾمضقةموحلؿمحظملمملًزمملمسػملكمػؿملؾهملماظدوظهملماظقرؽملؿملهملموعزملػملقؿؾملمملماٌضملؿربة.

نمؼرملضملرمبفملغفمصققماظعملمملغقنموصققماحملمملدؾهملموؼزملؾمواًالصهملمأنمأيمطؿملمملممممممم

مترملغملؾم معقازؼهمل مدػملشملهمل مُؼضملد مربمملدؾؿف معـ مواظؿقجس ماظؿقلس مإظب األعر

ماظضملداظهملم متشملؾؿملؼ موأن م، مإغظملمملذه موسػملك ماظعملمملغقن مدوظهمل مسػملك مضطملشمًلممل مأو خشملّرا

مدوظهملم مايؾماألعـؾمإلغظملمملذ مسػملكماىؼملؿملعموبالمأيمادؿـؽملمملءاتمػق اظرملمملعػملهمل

مردقلما مدؿملدغممل موػذا ماظعملمملغقنم، مؼعملقلم: مودػملؿ( إمنمملمم)ٓم)صػملكمآمسػملؿملف

مَؤإَذام مَتَرُطقُه ماظرمٖلٔرؼُػ مِصؿملؾمٔلُؿ مَدَرَق مٔإَذا مَطمملُغقا مَأٖغؾمُلِؿ مَضِؾػمِلغمُلِؿ ـِ مِع ـَ ماظَِّذؼ َأِػػمَلَؽ

مَأٖنم مَظِق مِبؿمَلِدِه مَغظمْلِلك مَواظَِّذى مَؤإغِّل ماْظَقٖد مَسػمَلؿمِلِف مَأَضمملُعقا ماظسمٖلضمِلؿملُػ مِصؿملؾمٔلُؿ َدَرَق

م)صقؿملحمعلػملؿ(م.م(ومَلمُعَقؼمٖلٍدمَدَرَضومِلمَظعمَلشمَلضمِلومُلمَؼَدَػمملمَصمملِرؼمَلهمَلمِبؽمِل
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م:مممممممم ماًالصهمل متقظؿملف مسؽملد مؼعملقل مسؽملف( مآ م)رضل مبغملر مأبق مدؿملدغممل مممممممممموػذا

مِبَكؿمِلٔرُطِؿم" مَوَظِلومُل مَسػمَلؿمِلغمُلِؿ مُوظخملؿملومُل مَضِد مٔإغِّل ماظؽمٖلمملُس مَأٗؼؾمَلممل مَضضمُلظمْلومُلممَؼممل مَصكمٔلِن ،

مَأِحمَصعمَلقُِّعقِغل مَؤإِن مَصفمَلِسؿملؽمُلقِغل، مَأَعمملَغهمٌلمَلؽمِلومُل ماظزملِِّدُق مِخؿمَلمملَغهمٌل،مم، مَواْظغمَلِذُب ،

مَواْظعمَلٔقٗيم ماظػملَُّف، مٔإِنمَذمملَء مَحعملَُّف ماْظعمَلٔقٗيمِسؽمِلِديمَحٖؿكمُأٔزؼَحمَسػمَلؿمِلِف اظسمٖلضمِلؿملُػمِصؿملغمُلُؿ

مَأِرؿملضمُل م، ماظػملَُّف مَذمملَء مٔإِن ماْظَقٖؼ مِعؽمِلُف مِسؽمِلِديمَحٖؿكمآُخَذ ماظسمٖلضمِلؿملُػ قِغلمَعمملمِصؿملغمُلُؿ

م"م.م،مَصكمٔلَذامَسزمَلؿمِلومُلماظػملََّفمَوَرُدقَظُفمَصػمَلمملمَرمملَسهمَلمِظلمَسػمَلؿمِلغمُلِؿمَأَرضمِلومُلماظػملََّفمَوَرُدقَظُف

ماىؼملؿملعم مسػملك ماظعملمملغقن موبكملغظملمملذ ماالغؿعملمملئؿملهمل موشري ماظرملمملعػملهمل صؾمملظضملداظهمل

مؼغملقنماألعـماظؽملظملللمواالدؿعملرارمموإسالءمدوظؿف مواحرتاممدؿملمملدةماظعملسملمملءم، ،

ماجملؿؼملضمللم.

م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ

م

م

م
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 والضياصي الغكمي التديَ رلاطز
 اإلفضاد وكتب ودور 

 

المذؽمأنمزمملػرةماظؿدؼـماظرملغملػمللموزمملػرةماظؿدؼـماظلؿملمملدلمتضملدانمممممممممم

عـمأخشملرماظؿقدؼمملتماظيتمتقاجفماجملؿؼملضملمملتماظضملربؿملهملمواإلدالعؿملهملم،مدقاءم

محلمملبم مسػملك مطمملن موظق مواٌصملؾملر ماظرملغملؾ مسػملك مؼرطزون ماظذؼـ مػقملالء عـ

اظػملؾمملبمواىقػرم،موإسشملمملءماٌصملؾملرماظرملغملػمللماألوظقؼهملماٌشملػملعملهملم،محؿكمظقمٕم

ماظذيمؼغمل مواألخالضل ماإلغلمملغل ماٌلؿقى مسػملك ماٌصملؾملر مػذا مصمملحنمل ـ

ماظرملغملػمللماظذيمالم مذظؽمأنمصمملحنملماٌصملؾملر مواٌـؾم، ماظعملدوة صبضملؾمعؽملف

ؼغملقنمدػملقطفمعؿلعمًلمملمععمتضملمملظؿملؿماإلدالممُؼضملدمأحدمأػؿمعضملمملٕماهلدممواظؿؽملظملريم،م

صكملذامطمملنماٌصملؾملرمعصملؾملرماٌؿدؼؽملنيمععمعمملمؼزملمملحؾفمعـمدقءماٌضملمملعالتم،مأوم

،مأوماظطملدرم،مأوماًؿملمملغهملم،مأومأطؾمأعقالماظؽملمملسمبمملظؾمملرؾم،مصكملنماألعرمماظغملذب

مؼعملقلمغؾؿملؽملمملم مبؾمإنمصمملحؾفمؼلػملؽميفمسدادماٌؽملمملصعملنيم، مجدمخشملريم، ػؽملممل

مَوَسَدمَؤإَذام،مَطَذَبمَحٖدَثمٔإَذام،مَثػمَلمملْثماْظؼمُلؽمَلمملِصٔؼمآَؼهمُلم))صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م:م

ـَمَؤإَذام،مَأِخػمَلَػ ،موطذظؽمعـمضبزملرماظؿدؼـميفمبمملبماظضملؾمملداتمم(َخمملَنماِؤُتؼمِل

واالجؿؾملمملدمصؿملؾملمملمععمدقءماظظملؾملؿمظػملدؼـمواإلدرافميفماظؿغملظملريموغبؾماظلالحم

واًروجمسػملكماظؽملمملسمبفمطؼملمملمحدثمعـماًقارجماظذؼـمطمملغقامعـمأطـرم

ماظرملرسلم مبمملظضملػملؿ مأغظمللؾملؿ مؼفملخذوا مٕ مأغؾملؿ مشري موضؿملمملّعممل موصؿملمملّعممل اظؽملمملسمصالة

ما مسـ مضبفزػؿ ماظذي ماظؽملمملسماظغملممليف مسػملك مصكرجقا ماظدعمملء ميف ظقظقغ

مآ(م م)رغبف ماظرملمملصضملل ماإلعمملم مضمملل مطؼملممل مأواًل ماظضملػملؿ مرػملؾقا موظق م، بلؿملقصؾملؿ

ميفزػؿمسـمذظؽم.
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 :الضموك الضوي 

مؼؾضملدكمسـماظرغبهملمممممممممم موطؾمعممل م، مضؾؾمطؾمذلء مدؼـمرغبهمل صمملإلدالم

ضمملظقام:مؼؾضملدكمسـماإلدالمم،مواظضملربةمبمملظلػملقكماظلقيمالممبفردماظعملقلم،موضدم

محممللمرجؾميفمأظػمخريمعـمطالممأظػمظرجؾم.

سػملكمأنماظضملؾمملداتمطػملؾملمملمالمتقملتكمٔرتؾملمملمإالمإذامػٖذبوملمدػملقكموأخالقمممممممممم

صمملحؾؾملمملم،مصؼملـمٕمتؽملؾملفمصالتفمسـماظظملقرملمملءمواٌؽملغملرمصالمصالةمظفم،موعـمٕم

:مؼعملقلمغؾؿملؽملمملم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(ؼؽملؾملفمصؿملمملعفمسـمضقلماظزورمصالمصؿملمملممظفم،م

ـِم) مَرضمَلمملَعُفمَؼَدَعمَأِنمِصلمَحمملَجهمٌلمِظػملَِّفمَصػمَلؿمِلَسمِبِفمَواْظضمَلؼمَلَؾماظٗزؤرمَضِقَلمَؼَدِعمَظِؿمَع

م مؼعملؾؾمآمم(َوَذَراَبُف موال موجؾم-، ماٌممللمم-سز مواظزملدضمملتمإال يفماظزطمملة

م:م م)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ( مؼعملقلمغؾؿملؽملممل م، ماَلمَرؿملِّنمْلماظػملََّفمٔإٖنم)اظشملؿملنملماظشملمملػر

م.(َرؿملِّّؾمملمٔإالَّمَؼعمْلَؾُؾ

 

م:التديَ الضياصي 

مػذامممممممم مبف موغضملين ماظلؿملمملدل ماظؿدؼـ ماظرملغملػملل ماظؿدؼـ مػذا معـ وأخشملر

اظزملؽملػماظذيمؼؿكذماظدؼـمودؿملػملهملموعشملؿملهملمظػملقصقلمإظبماظلػملشملهملمعـمخاللم

ادؿطملاللماظضملقارػماظدؼؽملؿملهملموحنملماظؽملمملسموخبمملصهملماظضملمملعهملمظدؼؽملؾملؿم،موإؼؾملمملعؾملؿم

مصعملطمػقمخدعهملمدؼـمآم سزمم-بفملنمػدصفمعـماظقصقلمإظبماظلػملشملهملمإمنممل

ظضملؼملؾمسػملكمغزملرتفمواظؿؼملغملنيمظفم،موععمأغؽملمملمالمسبغملؿمسػملكماظؽملقاؼمملموام-وجؾ

مصكملنم موطؾموغؿملؿفم، مبنيماظضملؾدموخمملظعملفم، والمغؿدخؾميفمأعرماظؽملؿملمملتمصؾمللمعممل

اظؿفربهملماظيتمسرملؽملمملػمملمواظقاضعماظذيمجربؽملمملهمععمعبمملسهملماإلخقانماإلرػمملبؿملهملم

موعـمدارميفمصػملغملؾملمملمأومهمملظػمعضملؾملمملمعـماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملماألخرىم،مأطد
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ماألول ماألعر م، مأعرؼـ مدؼـمسػملكممظؽملممل مضسملؿملهمل مٕمتغملـ مسؽملدػؿ ماظعملسملؿملهمل مأن :

مٕمغضملرفمهلؼملمملم موَغؾمَلٕؿ مبرمَلَرٍه مطمملغوملمضسملؿملهملمصراعمسػملكماظلػملشملهمل اإلرالقمإمنممل

معـؿملالم ممبمملم، موتغملربموادؿضملالءم، وإضزملمملءمظمخرؼـميفمسؽملفؾملؿملهملموصػملػموشرور

وأصؾقؽملمملمامسػملكماظدؼـم،ممملمطؾرّيغظملرماظؽملمملسمعؽملؾملؿموعـمدػملقطؾملؿماظذيمصمملرمسؾّؽ

يفمحمملجهملمإظبمجؾملقدمطؾريةمحملقمػذهماظزملقرةماظلػملؾؿملهملماظيتمارتلؼملوملميفم

مم.مأذػمملنمطـريمعـماظؽملمملسمرابشملهملمبنيمدػملقكمػقملالءماألدسؿملمملءموبنيماظدؼـ

م

مم: التخالف وع الغيطاُ 

األعرماآلخرم:مأغؾملؿمأدمملءوامظدؼؽملؾملؿموذقػقاماظقجفماظؽملعمللميسملمملرتفماظراضؿملهملمم

اظلؼملقهملم،موأثؾؿقامأغؾملؿمالمأػؾمدؼـموالمأػؾمطظملمملءةم،موإالمصؾملؾمعـماظدؼـم

مؼغملقنم موأن موثمملئعملف موؼؾؿملع مأدراره مؼغملرملػ موأن مورؽملف ماإلغلمملن مطبقن أن

ماظضملؽملػم ماظؿقرؼضمسػملك ماظدؼـ معـ موػؾ م، مظػملؼملرتبزملنيمبف مسػملؿملف جمملدقّدممل

ماظيتمتضملؿملىملموا مؼلؼملكمبمملظػملفمملنماظؽملقسؿملهمل مواإلصلمملدموترملغملؿملؾمعممل ظعملؿؾمواظظمللمملد

يفماألرضمصلمملّداميفمسؼملمملظهملموخؿملمملغهملمشريمعلؾقضهملم،مخؿملمملغهملمظػملقرـم،موسؼملمملظهملم

مأطدتموعممل موضد م؟ ماظيتممألسدائف ماإلرػمملبؿملهمل ماىؼملمملسهمل مأنمػذه زظوملمأؤطد

وزظملوملماظدؼـمًداعماظؽملمملسموهعملؿملؼمعـملربؾملمملماظلػملشملقؼهملمػلمسػملكمادؿضملدادم

مسػملكمظػملؿق ماظلػملشملقؼهمل موعشملمملعضملؾملممل مأػداصؾملممل مظؿقعملؿملؼ ماظرملؿملشملمملن معع مملظػمحؿك

مم.لمملبمأعؿؾملمملحلمملبمدؼؽملؾملمملمأومحلمملبمورؽملؾملمملمأومح

   :الغػ والكذب واخلداع 

موسؽملمملصرػمملمممممممم ماإلرػمملبؿملهمل مدرجوملمسػملؿملفمػذهماىؼملمملسهمل أضػمإظبمذظؽمعممل

وضمملدتؾملمملمعـماظطملشمواظغملذبمواٌكمملدسهملمواٌكمملتػملهملم،محبؿملىملمصمملروامأضربمعمملم
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إغفمذوماظقجؾملنيم،مشريمأغؾملؿمومملوزوامحدودم:مؼغملقنمبؾمسنيمعمملمؼعملممللمسؽملفم

ذظؽمبغملـريم،مصػملؿمؼضملدمهلؿموجؾملمملنمصقلنملم،مبؾمصمملرمهلؿمأظػموجفمووجفم،م

م،م ماظغملذبمواًداعمواٌراوشهمل معلؿقػملهمل م، معزملػملقؿؾملممل متعملؿسملؿملف تؿػملقنموصؼمعممل

مأوم ممتوملمظألدؼمملن ماظيتمال ماظرذائؾ مطؾمػذه مؼضملدون مأغؾملؿ مدقّءا واألطـر

م)سٓزاأل مآ مإظب مؼؿضملؾدون مدؼؽمّلممل مبزملػملهمل مضبعملؼممخالق مأغف مرمملٌممل مبف وجٓؾ(

موطػملؼملمملم عزملػملقهملماىؼملمملسهملميفمدؾؿملؾماظؿؼملغملنيماظلػملشملقيماظذيمتلضملكمإظؿملفم،

مواظغملذبم ماالدؿقالل مغشملمملق ماتلع مطػملؼملممل ميفماىؼملمملسهمل ماظضملسملق سػملوملمدرجهمل

واًداعمواٌراوشهملمظدؼفم،مصغملؾريػؿميفماظؿؽملصملؿملؿمالمبدمأنمؼغملقنمطؾريػؿم

سػملكمهعملؿملؼمعزملػملقهملماىؼملمملسهملمبفمليمودؿملػملهملموطؾمودؿملػملهملم،مبؾمإغفميفماظضملؼملؾم

ماظقصقظؿملهملم مأو ماظقراثهملم، المؼغملمملدمؼزملؾمإظبمػذهماٌغملمملغهملمإالمبفملحدمأعرؼـم:

ماظرملرعم مخمملظػ موإن م، ماىؼملمملسهمل معزملػملقهمل متؿشملػملؾف معممل متؽملظملؿملذ ميف واٌزاؼدة

موتشملػملنملمدظملؽماظدعمملءم،مأوماإلصلمملدمواظؿكرؼنمل.م

خقانماإلرػمملبؿملهملموحػملظملمملئؾملمملمأزؾملرتمصغملؾمحزبماغؾـؼمسـمعبمملسهملماإلمممممممممم

مإظؿمل موأضلؼملوملمبمملٓمعمملهلممل معؽملف مغظملضمأؼدؼؾملممل ماإلرػمملبؿملهمل مإظؿملؾملمملاىؼملمملسهمل موالمظف مف

م،م مخمملرجنيمسػملكماىؼملمملسهمل مواسؿربتمأسسملمملءه مػمملعبؿف مورمبممل م، مدؾؿملؾ عـ

مصزملؾمبضملسملؾملؿمعـماىؼملمملسهملم مدمملرسوملمإظبمصزملػملؾملؿمأو معممل موطـرّيا م، سمملضنيمهلممل

م.خداّسمملمومتقؼؾمّلمملموإضالاًلمظػملؼملفؿؼملعم

م

 وكتب اإلفضاد :

مأحدممممممممممم ميف مؼضملػملـ مسمملطػ معؾملدي ماظلمملبؼ موعرذدػؿ مطؾريػؿ وػذا

ماظضملؼملؿملػملهملم ماظعملؽملقات مبضملض مسػملك مإذاسؿف مإسمملدة مومت م، موصمملتف مضؾؾ أحمملدؼـف
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اٌفملجقرةمخاللماألؼمملمماٌمملضؿملهملم،مأغفمػقماظذيمصؽملعمحزبماظقدطم،موأغفم

مبكملغرملمملء مواضضمّلممل ماإلصلمملد مامّسممل ماإلرذمملد معغملؿنمل معـ معغملػملظمًلممل مايزبممطمملن ػذا

ووضعمالئقؿفم،موأغفمعـمضمملممبكملغرملمملءمايزبمعـمخريةمذؾمملبماىؼملمملسهملميفم

غصملرهم،موظؿملسمبضملؿملّدامسـمذظؽمإغرملمملءمشريهمعـماألحزابماظيتمخرجوملمعـم

رحؿمػذهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملم،معـمبمملبمتقزؼعماألدوارم،مواىؼملمملسهملمطمملغوملم

متعمللؿمووؿؾملدميفمضلؼملؾملمملمعمملمهلمملمبؾملذامايزبمعـمصػملهملم.

موغظملضمأؼدؼؾملؿمممممممممم م، معلػملقهمل مىؼملمملسمملت موتغملقؼؽملؾملؿ مإغرملمملؤػؿ مذظؽ وعـ

زمملػر٘ؼمملمعؽملؾملمملم،محؿملىملمذطرمبضملضماٌؽمِلرمَلعمّلنيمسـماىؼملمملسهملمأغؾملمملمصغملرتمأظػمعرةم

وعرةموأسمملدتمحلمملبمملتؾملمملمبرملفملنماىؼملمملسمملتماظؿؽملصملؿملؼملؿملهملماٌلػملقهملماظيتمتؽملرملقملػمملم

ماظؿمملرطبؿملهملم مأخشملمملئؾملممل مبفملنمعـمأػؿ مصمملسرتصوملماىؼملمملسهمل م، موهؿسملؽملؾملممل ومتقهلممل

مطقغوملماظؿؽملصملؿملؿماظلريماًمملصم،ماىؽملمملحمماظيت مػقمأغؾملمملمسؽملدعممل وضضملوملمصؿملؾملممل

اٌلػملحمظػملفؼملمملسهملمربشملؿفمبمملمسؾملمملمصلؼملؿفماظؿؽملصملؿملؿماظلريمأوماىؽملمملحماًمملصم

ظإلخقانماٌلػملؼملني،مصؽمُللنملمإظؿملؾملمملمعمملمارتغملؾفماظؿؽملصملؿملؿمعـماشؿؿملمملالتموسؼملػملؿملمملتم

ٌلػملقهملمإرػمملبؿملهمل،مصعملمملظقام:مظعملدمتضملػملؼملؽملمملماظدرسم،مصفملخذوامُؼغمَلقِّغقنماىؼملمملسمملتما

محلؿم مطقرطهمل ماىؼملمملسهمل مبمملدؿ معرتؾشملهمل مشري محرطؿملهمل مبفملمسمملء وؼلؼملقغؾملممل

اإلرػمملبؿملهملم،محؿكمالمتؽمللنملمسؼملػملؿملمملتماالشؿؿملممللمواظعملؿؾمواظؿكرؼنملماظيتمتعملقمم

مأغؾملمملم مسػملك ماىؼملمملسهمل موتصملؾملر م، مإظؿملؾملممل مظػملفؼملمملسهمل ماٌلػملقهمل ماألجؽملقهمل مػذه بؾملممل

مؿملفوػلمأطربمحمملضؽملؿملفموعؽملرملؽؿملفموداسؼمل،مماىؼملمملسهملماٌلمملٌهملماظراصسملهملمظإلرػمملب

صؾمللماألبماظروحلمٌضملصملؿماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملماظيتماغؾـعملوملمعـمرغبؾملمملم،م

مشريم ماىؼملمملسمملت متػملؽ محؿك م، مدسؼملؾملممل مسػملك موسؼملػملومل م، وسمملذوملميفمطؽملظملؾملممل
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اٌرتؾشملهملمتؽملصملؿملؼملؿم٘لمملمبمملإلخقانمصكملنماػؿؼملمملمماىؼملمملسهملمبؾملمملمادرتاتؿملفلمألعقرم،م

عؽملؾملمملم:موحدةماهلدفميفمإصرملممللماظدولموإضضملمملصؾملمملممبمملمؼلؾملؾمررؼؼماىؼملمملسهملم

ادؿكداممػذهماىؼملمملسمملتماٌؿشملرصهملمسؽملدم:مإظبماظقصقلمظػمللػملشملهملمبؾملمملم،موعؽملؾملمملم

م م،موعؽملؾملممل ماظسملرورةمظزملممليؾملممل وؼملؿملؾموجفماىؼملمملسهملموتلقؼؼمأغؾملمملمميغملـمأنم:

تغملقنماظؾدؼؾماظلػملؼمللمظغملؾمػذهماىؼملمملسمملتماألطـرمتشملرًصمملم،مععمأغؾملمملماألذدم

مسػملكماظؽمل مضدرة ماألطـر مطقغؾملممل م، مبنيمطؾماظؿؽملصملؿملؼملمملتماإلرػمملبؿملهمل ظملمملقمخشملقرة

مؼؿشملػملنملمطؾم مممممل مواظؿػملقنمواخرتاقماجملؿؼملضملمملتمواٌقملدلمملتم، واًداع

ايؿملشملهملموايذرمعـماظقجقهماٌؿضملددةمهلذهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملموأػداصؾملمملم

يفماخرتاقماٌقملدلمملتم،موتسملػملؿملؾماجملؿؼملضملمملتمعـمخاللماٌؿمملجرةمبدؼـم

متلؿطملػملؾملممل مطؿمملئنملمإظغملرتوغؿملهمل ممتػملؽمعـ معممل موعـمخالل م، مبف ممممآمواٌزاؼدة

مواظؿعملػملؿملؾمعـماإلنمملزاتماظغملربىمواظؿرملغملؿملؽميف م، ماظقرؽملؿملهمل ماظرعقز مترملقؼف

ميفمطؾمذلءم.

 :مجمود الثعابني

والمؼلؿشملؿملعمأحدمأنمؼؽملغملرمذرمػذهماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملم،مصؼملؾملؼملمملمحمملوظوملممممممممم

مصمملضوملم مإغؾملممل مبؾ م، مبمملظـضملمملبنيموايؿملمملت مؼغملقن معممل مأذؾف مصؾملل مجػملقدػممل تطملؿملري

م م، مجػملقدػممل متطملري محني مصبؿملدوناظـضملمملبني م،مواًداعماظؿػملقنمصفملسسملمملؤػممل

،مموػقانمصطملمملرميفم،ماظـضملػملنملمعغملرموميغملرونم،ماظـضملؾمملنممممملدقهملمميمملدققن

مضدمبؾم،ممتؿملؿملزػمملمؼزملضملنملمظدرجهملمذظؽمؼؿعملـمضدموبضملسملؾملؿم،معرؼسملهملموغظملقس

م،موأػػملفماجملؿؼملعمواظطملؾمسػملكمايعملدمعـمؼؾشملؽملقنمعمملمسغملسمسػملكممتصملؾملرػؿ

م،ماظقاسؿملهملمواظضملعملقلم،ماظؾزملريةماظعملػملقبمأصقمملبمإالمميؿملزػؿمالمػقملالءموبضملض
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مألغؾملؿم،مػقملالءمسػملكمحؿكمطرملظملفمؼلؿضملزملكمضدموبضملسملؾملؿم،ماٌلؿؽملريمواظظملغملر

مدعمملءمؼلؿقػملقنمعـمألنم،مودفؿملهملمرؾضمّلمملمهلؿمصمملرمحؿكماظؽملظملمملقمسػملكمعردوا

مظفمتظملؽملؽملقاموإنمحراّعمملمسؽملدػؿماظغملذبمؼضملدوامأنمميغملـمالموأعقاهلؿمزبمملظظملؿملؾملؿ

معؽملؾملّفمملموصمملرماإلرػمملبؿملهملماىؼملمملسمملتمطؾمتؽملؿؾملففمعمملموػقم،موادؿمادؿمأظػميف

معلؿقىمسػملكمدؿملؼملمملموالم،ماإلخقانملجؼملمملسهملماٌضملروصهملماألممظػملفؼملمملسهملمواضّقممل

مممـمرطمملبؾملؿميفمؼلريموعـماظرمسؿملنيمواألسسملمملءمواٌؽملصملرؼـماظعملؿملمملدات

،ممممملمؼؿشملػملنملممسعملقهلؿموشلؾمخداسؾملؿمادؿشملمملسقاماظذؼـمبمملٌقاظنيمؼضملرصقن

م مػذه متؽملشملقيمسػملؿملف مطرملػمعممل معبؿملضمّلممل موبؿملمملنمعؽملممل م، موذر مغظملمملق معـ اىؼملمملسهمل

حعملؿملعملؿؾملمملماٌراوشهملم،مالمؼؽملكدعمبؾملمملماظضملمملعهملمواظدػؼملمملءم،موحؿكمالمتؿؼملغملـمعرةم

ممم.أخرىمعـموؽملؿملدمعـمؼؽملكدسقنممبؿمملجرتؾملمملماظغملمملذبهملمبدؼـمآمسزموجٓؾ

م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ

م

 

 م
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 ِدً الزووس وسعشعة الثوابت
 

ػؽملمملكمعبمملسمملتمضمملظهملمأسؼملمملػمملمايعملدمودقادماظعملػملنملمواغضملدامماظؾزملريةمممممممممممممم

سـمرؤؼهملماظؽملقرمأوماظعملدرةمسػملكماظضملؿملشمصؿملفم،مصػملؿمودمب٘دامعـماظضملؼملؾمسػملكم

مذظؽمأنمػذهماىؼملمملسمملتم موهقؼؾماظؾلؿملشملهملمإظبمزالممداعسم، إرظملمملئفم،

معراوشهملم مأحدػؿ مؼراوشؽ م، ماظصملالم مخبظملمملصؿملش مؼغملقن معممل مأذؾف مػل إمنممل

مالم م، ماظرضشملمملء مايؿملهمل مظدغ موؼػملدغ م، ماظـضملؾمملن موميمملدقؽممممملدقهمل اظـضملػملنمل

ؼلؿشملؿملعمأحدػؿمأنمؼقاجؾملؽمظسملضملػمحفؿفم،موضزملرمضمملعؿفم،موعمملمضبؼملػملفميفم

داخػملفمويفمأسؼملمملضفمعـمخزيموسمملرم،مإمنمملمؼفملتؿملؽمعـماًػملػمظؿملشملضملؽملؽمعـم

ماًلؿمللهملم ماىؼملمملسمملتماىؾمملغهمل مػذه مبف متعملقم معممل مسػملكمسبق م، حؿملىملمالمترملضملر

ؼملؿملػملهملمعـمادؿؾملدافمجؾمملنمظؾضملضمرجممللمضقاتؽملمملماٌلػملقهملماظؾقادؾماًمملئؽملهملماظضمل

مسػملكمأعـماظقرـمحدودهم ماظلمملػرؼـمعبؿملضمّلممل وزعالئؾملؿمعـمرجممللماظرملررهمل

مواٌظملغملرؼـمموربقسف مواٌـعملظملني مواظضملػملؼملمملء ماظضملداظهمل محراس موادؿؾملداف ،

مواإلسالعؿملنيماظقرؽملؿملنيمسػملكمحدمدقاءم.

مامممممممممم مػؽملمملك ماىؾمملن ماالدؿؾملداف مػذا مجمملغنمل مغقعموإظب معـ دؿؾملداف

جدؼدم،موػقمعمملمؼضملرفمحبروبماىؿملؾماظرابعم،معـمبىملموتروؼيملماظرملمملئضملمملتم،م

وترملقؼفماظرعقزم،مواظؿرملغملؿملؽميفماإلنمملزاتم،مواظضملؼملؾمسػملكمخػملؼماألزعمملتم،م

وصؼمخشملطمعدرودهملموممؽملؾملفهملموممقظهملموسػملكمذراءماظذعؿمضؾؾماٌلمملحمملتم

م.ؿملهملموالمإغلمملغؿملهملـموالمخػملؼموالمورؽملاإلظغملرتوغؿملهملمضمملئؼملهملم،محؿملىملمالموازعمعـمدؼ

م:موٍِا جيب العىن عمى ذلوريَ

مربقرمهزملنيمذؾمملبؽملمملموذبؿؼملضملؽملمملمعـمأنمؼعملعمصرؼلهملممهلقملالءم،مصضملػملؿملؽملمملمماألوه :    
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موطؿمملئؾؾملمملم موسؽملمملصرػممل ماىؼملمملسمملت مػذه مرؾؿملضملهمل ميفمطرملػ ماظزعـ مغلمملبؼ أن

مبفم متؿلؿ موأنمغغملرملػمعممل ماظرملؾمملبماظؽملعمللم، محؿكمالمطبدعمبؾملؿ اإلظغملرتوغؿملهمل

حرتافماظغملذبمواالصرتاءمسػملكمآم)سٓزموجٓؾ(موسػملكمػذهماىؼملمملسمملتمعـما

اظؽملمملسم،موأنمغضملؼملؾمسػملكمإذمملسهملمضؿملؼملهملماظزملدقموضرورةماظؿقريمواظؿـؾوملمعـم

األخؾمملرم،مصػملؿملسمطؾمعمملمؼلؼملعمؼؽملعملؾمأومؼعملممللم،محؿملىملمؼعملقلمغؾؿملؽملمملم)صػملكمآم

م مودػملؿ( م)سػملؿملف مَدؼمِلَعم: مَعممل مِبغمُلؾِّ مُؼَقدَِّث مَأِن م، مَطِذّبممل مَطظمَلكمِبمملْظؼمَلِرِء م، وؼعملقلم(

مَصَؿَؾؿمٖلؽمُلقام}ايؼمدؾقمملغفموتضملمملظبم: مآَعؽمُلقامٔإنمَجمملءُطِؿمَصمملِدْؼمِبؽمَلَؾفمٍل ـَ مَأٗؼؾمَلمملماظَِّذؼ َؼممل

مَغمملِدِعنَي مَصضمَلػمْلُؿِؿ مَعممل مَسػمَلك مَصُؿزمِلِؾُققا مِبَفؾمَلمملَظهمٍل مَضِقعممًل مُتزمِلؿملُؾقا م)سٓزم{َأن موؼعملقل ،

ـَمُؼِقٗؾقَنمَأنمَترمِلؿملَعماْظظمَلمملِحرمَلهمُلمم}وجٓؾ(م:م ـَمآَعؽمُلقامَظؾمُلِؿمَسَذاْبمٔإٖنماظَِّذؼ ِصلماظَِّذؼ

مالمَتضمِلػمَلؼمُلقَن مَوَأغُؿِؿ مَؼضمِلػمَلُؿ مَواظػملَُّف مَواْظـملِخَرِة مِصلماظٗدِغؿمَلممل مصضملػملكماإلغلمملنمأنم{َأِظؿملْؿ ،

مذظؽمأنماظغملذبمؼضملدمأػؿمسالعمملتم موؼؿفؽملنملماظغملذبم، ؼؿقرىماظزملدقم،

َثػمَلمملَثم،مٔإَذامماْظؼمُلؽمَلمملِصٔؼآؼهملمم)اظؽملظملمملقم،محؿملىملمؼعملقلمغؾؿملؽملمملم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(:م

مَخمملَن ـَ ماِئُؿؼمِل مَؤإَذا مَأِخػمَلَػم، مَوَسَد مَؤإَذا ،موؼعملقلم)صػملكمآمم(َحٖدَثمَطَذَبم،

ـِمَطمملَغومِلمِصؿملِفمَخزمِلػمَلهمٌلم)مسػملؿملفمودػملؿ(م:م ـٖمِصؿملِفمَطمملَنمُعؽمَلمملِصعمًلمملمَخمملِظزمّلمملم،مَوَع ـِمُط َأِرَبْعمَع

ماظؽملِّظمَلمملٔقمَحٖؿ ـَ مِع مَخزمِلػمَلهمٌل مَطمملَغومِلمِصؿملِف ـٖ مَؤإَذامِعؽمِلؾمُل مَخمملَنم، ـَ ماِؤُتؼمِل م، مٔإَذا كمَؼَدَسؾمَلممل

مَصَفَر مَخمملَصَؿ مَؤإَذا م، مَشَدَر مَسمملَػَد مَؤإَذا مم(مَحٖدَثمَطَذَبم، م: ٔإٖنمم)،موؼعملقلمغؾؿملؽملممل

مَؼؾمِلِديمٔإَظكماْظَفؽمٖلهمِلم،مَؤإٖنماظٖرُجَؾمَظؿمَلزمِلُدُقم اظزملِِّدَقمَؼؾمِلِديمٔإَظكماْظِؾرِّمَؤإٖنماْظِؾٖر

مَؼؾمِلِديم مَؤإٖنماْظظمُلُفقَر ماْظغمَلِذَبمَؼؾمِلِديمٔإَظكماْظظمُلُفقٔر م،مَؤإٖن َحٖؿكمَؼغمُلقَنمِصدِّؼعمًلممل

م مَظؿمَلغمْلِذُب ماظٖرُجَؾ مَؤإٖن م، مَطٖذاّبمملٔإَظكماظؽمٖلمملٔر ماظػملَِّف مِسؽمِلَد موؼعملقلمم( َحٖؿكمُؼغمْلَؿنمَل ،

ـَمآَعؽمُلقْاماٖتعمُلقْاماظػمّلَفمَوُطقُغقْامَعَعمم}ايؼمدؾقمملغفميفمطؿمملبفماظضملزؼزم:م َؼمملمَأٗؼؾمَلمملماظَِّذؼ
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موؼعملقلم)سٓز{اظزمٖلمملِدِضنَي مم، م: ماْظؼمُلِلػمِلؼمِلنَيمَواْظؼمُلِلػمِلؼمَلمملِتمَواْظؼمُلقمِلِعؽمِلنَيمم}وجٓؾ( ٔإٖن

ـَممَواْظؼمُلقمِلِعؽمَلمملِت مَواظزمٖلمملِبٔرؼ مَواظزمٖلمملِدَضمملِت مَواظزمٖلمملِدِضنَي مَواْظعمَلمملِغَؿمملِت َواْظعمَلمملِغِؿنَي

َواظزمٖلمملِبَراِتمَواْظَكمملِذضمِلنَيمَواْظَكمملِذضمَلمملِتمَواْظؼمُلَؿزمَلدِِّضنَيمَواْظؼمُلَؿزمَلدَِّضمملِتمَواظزمٖلمملِئؼمِلنَيم

م مَواْظَقمملِصصمَلمملِت مُصُروَجؾمُلِؿ مَواْظَقمملِصصمِلنَي مَطـِرّيَواظٖذاِطٔرَواظزمٖلمملِئؼمَلمملِت ماظػملََّف ـَ ماؼ

م.م{مملمَسصمِلؿملؼمّلماُفمَظؾمُلؿمٖعطمِلظمِلَرًةمَوَأِجّرَواظٖذاِطَراِتمَأَسٖدماظػملَّ

ماإلرػمملبؿملهملموسؽملمملصرػمملممأوا احملور الثاٌي      مايلؿمععماىؼملمملسهمل صؾملقمربقر

ماظعملمملت ماٌكربهمل محلؿم٘لاٌظمللدة مضؿال ممتمملردف معممل مأطمملن مدقاء مبمملدؿؾملدافمػملهمل ممل

ماإلرػمملبؿملهملماظؿظملفريؼهملماظيتمالماآلعؽملنيمواظرعقزماظقرؽملؿملهملمعـم خاللمسؼملػملؿملمملتؾملممل

مواظرملكزملؿملمملتم معـمخاللمادؿؾملدافماظرعقز مطمملنماظعملؿؾمعضملؽملقّؼممل مأم م، تؽملعملشملع

مواظؿؾملقؼـمعـمإنمملزاتؾملمملم م، محقهلممل متؽملعملشملع موبىملماظرملمملئضملمملتماظيتمال اظقرؽملؿملهمل

مظؿزملطملريػمملم مواالدؿؾملزاء ماظلكرؼهمل معقضع موضضملؾملممل مسػملك مواظضملؼملؾ م، إلحؾمملرؾملممل

ما موورئهمل مذفملغؾملممل معـ مذظؽمواظؿعملػملؿملؾ مطمملن مأم م، معؽملؾملممل ماظؽملؿملؾ مسػملك ظضملمملعهمل

بمملظؿرملغملؿملؽميفمطؾماإلنمملزاتماهلمملعهملمواٌرملروسمملتماظغملربىمإلحؾمملطماظؽملمملسم

وإصمملبؿؾملؿمبمملظؿملفملسمواظالعؾمملالةم،مأومهرؼغملؾملؿمومملهماظؿؼملردمواظضملزملؿملمملنم،موظغملـم

معـمدؾضملهملم ماظؿمملرؼخمألطـر ميفمجذور ماظسملمملربهمل ماظضملرؼعملهمل محبسملمملرتف ذضملنملمعزملر

سداءمعلؿكدّعمملمعبمملسهملماإلخقانماإلرػمملبؿملهملمآالفمسمملممؼدركمعمملمطبشملطمظفماأل

وطؿمملئؾؾملمملماإلظغملرتوغؿملهملمععمعمملمُؼعملدممهلمملمعـمدسؿمعؽملعملشملعماظؽملصملريمعـمزبمملبراتم

اظدولماظيتمتؾملدفمإظبمإدعملمملطمعؽملشملعملؿؽملمملميفمبراثـماظظملقضكم،ممممملمؼؿشملػملنملم

ماظؿمملعهملمهلذهماٌكشملشملمملتماًؾؿملـهمل ماظؿملعملصملهمل معبؿملضمّلممل مواظؿضملمملعؾمحبلؿمععممعؽملممل ،

أيمؼدمهمملولمأنمتضملؾىملمبفملعـمػذاماظقرـموأعمملغفمماًقغهملمواظضملؼملالءم،موضشملع
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أومأنمتؽملممللمعـمثقابؿفماظقرؽملؿملهملمأومتضملؼملؾمسػملكمػدمممبؽملؿملمملغفم،مسػملكمأنمذظؽم

طػملفمإمنمملمضبؿمملجمإظبمتسملمملصرماىؾملقدمووسلمذدؼدممبمملمطبشملطموضبمملكمظقرؽملؽملمملم

ماًقغهملم معـ موسؼملالئؾملؿ ماًمملرج ميف ماٌرتبزملني مأسدائؽملممل معـ وعؽملشملعملؿؽملممل

م معع م، مبمملظداخؾ مػلمواٌفملجقرؼـ ماإلرػمملبؿملهمل ماإلخقان مأنمعبمملسهمل إدراك

،مهملماظغملربىمظغملؾماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملرأسماألصضملكموعظملؿمملحمطؾمذرموايمملضؽمل

موأنماظعملسملمملءمسػملؿملؾملمملمؼضملينمزظزظهملمأرطمملنماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملمطمملصهملم.

م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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  اإلرِاب وأصخاب العكد الٍفضية

 كيف جيٍدوُ اإلرِابيني
 

م متؽملصملؿملؿ مظغملؾ مطمملن موعـمإذا م، موعـمميقظقغف م، موعلؿكدعقه عؽملصمّلروه

طبشملشملقنمظفم،موؼضملؼملػملقنمسػملكمدسؼملفمأوماغؿرملمملرهم،مصكملنمايرطمملتمواىؼملمملسمملتم

مطؾرّي مجمملغؾممل متػملعملك ماإلرػمملبؿملهمل مواظدرادمملتمواٌؽملصملؼملمملت ماظرسمملؼهمل معـ ا

عـماظعملقىماظدوظؿملهملماٌلؿظملؿملدةمعـمتقزؿملظملؾملمملمماالجؿؼملمملسؿملهملمواظؽملظمللؿملهملمواإلسالعؿملهمل

وادؿعملرارماظدولماظيتمترؼدمأنمتلؿملشملرمسػملكممًدعهملمعزملممليؾملمملم،مأومضربمأعـ

 مممععملدراتؾملمملم،مأومأنمدبسملضملؾملمملمىربوتؾملمملم.

ماإلرػمملبؿملقنم مبؾملممل مشلؿملؾماٌخماظيتمؼعملقم مظرصدمزمملػرة ويفمربمملوظهمل

مويفماظضملؼملؾمسػملكم م، مويفمررائؼموؽملؿملدػؿمإلرػمملبؿملنيمجدد م، ظسملقمملؼمملػؿ

مسػملكمأيم ممبغملمملن ماظزملضملقبهمل مصبضملؾمعـ ممبممل م، محقهلؿ مربغملؼملهمل ضربمذؾغملهمل

ممأوماإلصالتمعـمبراثؽملؾملمملم.مروجمعؽملؾملؿماً

صؼملـمسقاعؾماالصشملؿملمملد:ماظرتطؿملزمسػملكماٌؾملؼملرملنيماجؿؼملمملسؿمّلمملمواحملشملؼملنيمممم  

مغظمللؿمّلمملم،مصؿملفملتقنمإظبمذمملبمؼؽملصملرمزعالؤهمإظؿملفمغصملرةماغؿعملمملصمواحؿعملمملرم،مظقضمملسهمٍل

ـٕ مأومرضمل معؽملفمعلؽقاًلمميفمغلؾفم، مصؿملفضملػملقا م، مأومتمملرؼخمأدقدمهلممل ممميفمأدرتفم،

م م، معلػملقهمل مجملؼملقسهمل مضمملئّدا مأو مأعرّيا مأو مزسؿملؼمّلممل مأو معؽمللعمًلممل مظدؼفمأو صؿملقدثقن

امظضملعملدةماظؽملعملصماظيتمظدؼفم،موضدمؼغملقنمػذاماالصشملؿملمملدمإثرماعؿاًلءمغظمللؿمّلمملمود٘د

ممتضملرضفمأومتضملرضمأحدمواظدؼفمأومأضمملربفمٌضملٓرةمأومعٓذَظهملمأومعؾملمملغهملم.

م    مأغؽملممل مظق مإؼممله مذؾمملبؽملممل منؽملنمل موأن مغؿفؽملنملمػذا مأن معؽملؾمليملموميغملـ رؾعملؽملممل

موآدعؿملؿف ماإلغلمملن مإغلمملغؿملهمل مبمملحرتام مدؾقمملغفمماإلدالم مايؼ محؿملىملمؼعملقل ،
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مُذضمُلقبممًلم} وتضملمملظب: مَوَجضمَلػمْلؽمَلمملُطِؿ مَوُأغـَك مَذَطٕر معِٓـ مَخػمَلعمْلؽمَلمملُطؿ مٔإغَٓممل ماظؽملَٓمملُس مَأؼُٓؾمَلممل َؼممل

مَأِتعمَلمملُطِؿ ماظػملَِٓف مِسؽملَد مَأْطَرَعغمُلِؿ مٔإنَٓ مِظَؿضمَلمملَرُصقا موؼعملقلمدؾقمملغف{َوَضَؾمملِئَؾ مَأؼُٓؾمَلمملمم}:، َؼممل

مَوالمِغَلمملءم معِٓؽمِلؾمُلِؿ مَخؿمِلرًا مَسَلكمَأنمَؼغمُلقُغقا معِٓـمَضِقٕم مَضقْم مالمَؼِلَكِر مآَعؽمُلقا ـَ اظَِٓذؼ

ـَٓ ـَٓمَخؿمِلرًامعِٓؽمِلؾمُل م:م(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿؼعملقلمغؾؿملؽملمملم)،مو{عِٓـمغَِٓلمملءمَسَلكمَأنمَؼغمُل

إنمآمسٓزموجٓؾمالمؼؽملصملرمإظبمصقرطؿموالمإظبمأظقاغغملؿموظغملـمؼؽملصملرمإظبمم)

)عؿظملؼمسػملؿملف(م،موؼعملقلم)سػملؿملفماظزملالةمواظلالم(ميفمخشملؾؿفماىمملعضملهملمم(ضػملقبغملؿ

أؼؾملمملماظؽملمملسمإنمربغملؿمواحدم،موإنمأبمملطؿمواحدم،مطػملغملؿمم)يفمحفهملماظقداعم:م

م.(علػملؿ)م(آلدمموآدممعـمترابم،مالمصسملؾمألسفؼمللمسػملكمسربلمإالمبمملظؿعملقى

غمملم،مؼعملقلم:مأبقمبغملرمدؿملدم)رضلمآمسؽملف( وطمملنمدؿملدغمملمسؼملرمبـماًشملمملب

رضلمآمسؽملف(،موطمملنمؼعملقل:موآمظؽـمجمملءتموأسؿؼمدؿملدغمملم،مؼضملينمبالالم)

مبدونمسؼملؾمهلؿمأوظبممبقؼملدم)صػملكمآمسػملؿملفم األسمملجؿمبمملألسؼملممللموجؽؽملممل

مودػملؿم(معؽملمملمؼقمماظعملؿملمملعهملم.

م)رضلمآمسؽملف(م: وؼعملقلماإلعمملممسػمللمبـمابلمرمملظنملم

ماظؽملذملذملمملسمعـمجؾملذملذملهملماآلبمملءمأطظملذملذملمملء

مذملذملذملذملذملقاءذملذملذملذملأبذملذملذملقػؿمآدممواألممحذمل

مصكملنمؼغملـمهلؿمعـمأصػملؾملؿمذذملرف

مذملمملءذملذملنيمواٌذملذملرونمبفمصمملظشملذملذملمملخذملذملؼظمل

إذامرؾعملؽملمملمذظؽموحؽملقغمملمسػملكمػقملالءم،موٕمغفملخذمأحّداملجرؼرةمشريهمأومممم    

،ماممآدعؿملهملماإلغلمملنموإغلمملغؿملؿفواحرتلجرممارتغملؾفمدقاهم،مودمملدمبؿملؽملؽملمملماظرتاحؿم

مألشػملعملؽملمملمبمملّبمملمطؾرّيامميغملـمأنمؼؽملظملذمعؽملفماإلرػمملبؿملقنمإظبمضقمملؼمملػؿ.
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مصؽهملمم        ماإلرػمملبؿملنيمػل مِضَؾؾ معـ ماصشملؿملمملدػممل مؼلؾملؾ مأخرى مصؽهمل ػؽملمملك

احملروعنيمواٌؾملؼملرملنيموخمملصهملماىؾملػملهملمواظظملمملذػملنيموشريماٌؿضملػملؼملنيمعؽملؾملؿم،م

مؼفمل مأو محرعمملغؾملؿ ميصملمملت ميف مإظؿملؾملؿ موغؿؿملفهملمَؼؽملظمْلذون م، مإحؾمملرؾملؿ مأو دؾملؿ

متطملدقمسػملكم مصكملغؾملممل ماٌؽملصملؼملمملتماإلرػمملبؿملهمل ماظيتمتؿػملعملمملػممل ظػملؿققؼالتماظسملكؼملهمل

ماٌكمملدسنيم مخػملػمػقملالء مؼػملؾملـقن موصبضملػملؾملؿ م، محرعمملغؾملؿ مؼرملؾع ممبممل ػقملالء

ماظذؼـم ماظدؼـ موغبػملهمل ماظضملداظهمل مردؾ مأغؾملؿ مبمملب معـ مإظؿملؾملؿ مؼؽملظملذون اظذي

ؼغملظملؾمهلقملالءممؼلضملقنمإظبمإحعملمملقمايؼمواظضملدلموتشملؾؿملؼمذرعمآماظذي

ؼدونمبؾملمملمبمملرؾم،مصعملدمضممللمغؾؿملؽملمملماٌشملققغنيمحعملقضؾملؿم،ميفمطػملؼملمملتمحؼمؼر

م)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ م: ماظزعمملنمأغمملسمحدثمملءمم)( دؿملكرجمسػملؿملغملؿميفمآخر

مؼعملرأونماظعملرآنمال م، مؼعملقظقنمعـمضقلمخريماظربؼهمل ماألحالم ماألدؽملمملنمدظملؾملمملء

محؽملمملجرػؿ معـ صبمملوز مميرضقن ماظرعؿملهملم، معـ ماظلؾملؿ مميرق مطؼملممل م(اظدؼـ

م(.اظؾكمملري)صقؿملحم

ػذاماظؾمملبمؼغملقنمبفملعرؼـم،مأحدػؼملمملم:مإسشملمملءمأوظقؼهملمضزملقىميفممودٓدم       

مواٌؾملؼملرملهملم ماظغملمملدحهمل مواظشملؾعملمملت مواظضملرملقائؿملهمل ماظرملضملؾؿملهمل مظػملؼملؽملمملرؼ اظؿؽملؼملؿملهمل

واألذدممواحملروعهملمواظعملرىمواظؽملفقعمواظغملظملقرمواظضملزبمواألحؿملمملءماألطـرمصعملّرا

م م، موعؽملصملؼملمملتمواآلخراحؿؿملمملجممل ماظقرؽملؿملهمل ماىؼملضملؿملمملت مػؼملؿ مادؿؽملؾملمملض مػق :

مظػملقصمملءمحبؼمػقملالءم ماجملؿؼملع اجملؿؼملعماٌدغلموأػؾماظظملسملؾمعـمأبؽملمملء

عـمزطمملتؾملؿمومصدضمملتؾملؿم،معقملطدؼـمأنمطظملمملؼهملمػقملالءماحملؿمملجنيمبكملرضملمملممطؾم

جمملئعمعؽملؾملؿم،موطلمملءمطؾمسمملرم،موعداواةمطؾمعرؼضم،موتظملرؼيملمطروبؾملؿم،معـم

ماظيتمصب معبؿملضمّلصروضماظغملظملمملؼمملت موغؿضملمملون مغؿسملمملعـ مأن م،منمل ميفمضسملمملئؾملممل ممل
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موحظمل م، مأواًل موجٓؾ( مٓم)سٓز م،ممملعرضمملة ماظعملقعلمواظقرينمثمملغؿملممل مسػملكمأعؽملؽملممل ًزممل

مؼعملقلمايؼمدؾقمملغفم مسؽملدمآمبمملقم، مؼؽملظملذموعممل مسؽملدغممل مأنمعممل عقملطدؼـمأؼسملممل

مَصؼمِلؽملغمُلؿمعَٓمَػممل}وتضملمملظب: ماظػملَِٓف مِصلمَدِؾؿملٔؾ مِظُؿؽملظمِلعمُلقا مُتِدَسِقَن مَػقمُلالء ـمَؼِؾَكُؾمَأغُؿِؿ

مَتَؿَقظَِٓقام مَؤإن ماْظظمُلعمَلَراء مَوَأغُؿُؿ ماْظطمَلؽمِللُٓ مَواظػملَُٓف مَسـمغَٓظمْلِلِف مَؼِؾَكُؾ مَصكمٔلغَٓؼمَلممل َوَعـمَؼِؾَكِؾ

مالمَؼغمُلقُغقامَأِعـَمملَظغمُلِؿ مَشؿمِلَرُطِؿمُثؿَٓ ،موؼعملقلمغؾؿملؽملمملم)صػملكمآمسػملؿملفم{َؼِلَؿِؾِدِلمَضِقعممًل

قلمأحدػؼملمملم:ماظػملؾملؿمأسطمعؽملظملعمًلمملمؼعمل عمملمعـمؼقممإالموؼؽملمملديمعػملغملمملن)ودػملؿ(م:م

م.م(خػملظملمملموؼعملقلماآلخر:ماظػملؾملؿمأسطممملغملمملمتػملظملممل

ومتطملرقمبؽملمملمعبؿملضملمملم،مصؽملقـميفمدظملؿملؽملهملمواحدةمإعمملمأنمتؽملفقمبؽملمملمعبؿملضملمملمأم        

مَواْظَقاِضٔعماظػملَِّفمُحُدوِدمَسػمَلكماْظعمَلمملِئٔؿمَعـَُؾ)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م:مؼعملقلمغؾؿملؽملمملم)

ممَدظمِلؿملؽمَلهمٍلمَسػمَلكماِدَؿؾمَلؼمُلقامَضِقٕممَطؼمَلـَٔؾمِصؿملؾمَلممل مَوَبضمِلسمُلؾمُلِؿمَأِسػمَلمملَػمملمَبضمِلسمُلؾمُلِؿمَصفمَلَصمملَب،

ـَمَصغمَلمملَن،ممَأِدظمَلػمَلؾمَلممل ـِماِدَؿعمَلِقامٔإَذامَأِدظمَلػمِلؾمَلمملمِصلماظَِّذؼ ـِمَسػمَلكمَعٗرواماْظؼمَلمملِءمِع مَصِقَضؾمُلِؿمَع

ـِمُغقمِلِذمَوَظِؿمَخِرًضمملمَغزمِلؿملِؾؽمَلمملمِصلمَخَرْضؽمَلمملمَأٖغمملمَظِقم:َصعمَلمملُظقا مَوَعمملمَؼِؿُرُطقُػِؿمَصكمٔلِنم،مَصِقَضؽمَلمملمَع

)رواهمم(َجؼمِلؿملضمّلمملمَوَغَفِقامَغَفِقامَأِؼِدؼؾمٔلِؿمَسػمَلكمَأَخُذوامَؤإِن،ممَجؼمِلؿملضمّلمملمَػػمَلغمُلقامَأَراُدوا

مم.اظؾكمملري(

مأعلغملقمم       معممل مإذا ماإلرػمملبؿملني مإن ماظيتمماثؿ مبرملؾمملطؾملؿ مأحمملرقه صؿملّدا

مرؼمل مأو مخقًصممل مإعممل ماإلصالتمعؽملؾملممل مسػملكمؼزملضملنملمسػملؿملف مخقصممل م، مرشؾممل مأو مرػّؾممل م، ضمّلممل

حؿملمملتفموحؿملمملةمأبؽملمملئفمإنمطمملنمظفمأبؽملمملءم،موسػملكمتضملرضمأدرتفمأوأعفمأومأخؿفمأوم

محؿملىملم م، متظملغملريميفماظرجقعمإظبمصقابف مالمضبنملمإنمصغملرمذبرد ابؽملؿفمٌممل

مإظب ماإلرػمملبؿملهمل ماظؿؽملصملؿملؼملمملت معـ مطـري ميفماًروجمتضملؼملد مؼظملغملر معـ متزملظملؿملهمل

مزبشملشملمملتؾملمملم.،مخرملؿملهملماصؿسملمملحمأعرػمملمأومطرملػمسػملؿملؾملممل
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وعـمٔهملمؼؽملؾطمللمسدممتركمعـمؼؿفملطدمظػملؼملفؿؼملعممبمملمالمؼدعمذبمملالمظػملرملؽم     

مهلقملالءم مصرؼلهمل مؼعملع مال محؿك مإظبمصقابف مورده موضالظف مزؼطملف مسـ رجقسف

ممبمملم مصمملرعهمل مذبؿؼملضملؿملهمل مسػملكمأنمؼصملؾمهوملمرضمملبهمل مأخرىم، اجملرعنيمعرة

مملصرػمملمضبقلمبؿملؽملفموبنيماالتزملممللمبؾملذهماظؿؽملصملؿملؼملمملتماٌمملرضهملموعؽملعماظؿظملمملفمسؽمل

محقظفمأوماالتزملممللمبفمعـمجدؼدم.

طؼملمملمأنماٌؽملصملؼملمملتماإلرػمملبؿملهملممبمملممتػملؽمعـممتقؼؾمػمملئؾمصكملغؾملمملمتقصرم م       

ألسسملمملئؾملمملموخمملصهملماظعملؿملمملدؼنيمعؽملؾملؿمإعمملمأعقااًلمرمملئػملهملموإعمملمعرملروسمملتمؼدؼروغؾملمملم،م

وؼقزظملقغؾملمملمألغظمللؾملؿموظدسؿماإلرػمملبؿملنيموأدرػؿم،محبؿملىملمصبردمعـمطبرجم

ما مطؾ معـ ماىؼملمملسمملتمسػملكمعبمملسؿف مػذه ماظيتمتقصرػممل ٌغملمملدنملماٌمملدؼهمل

مألسسملمملئؾملمملمواٌؽملؿلؾنيمإظؿملؾملمملم.

م،م     ماٌممللماألدقدماظعملذرماًؾؿملىملموعزملمملدرتف وغقملطدمأغفمصبنملمتؿؾعمػذا

مأوم ماإلرػمملبؿملني مأؼدي مإظب موصقظف مدون مهقل ماظيت ماظعملقاغني ودـ

ماإلرػمملبؿملهمل ماظضملؼملػملؿملمملت ممتقؼؾ ميف محرطهملممادؿكداعف معراضؾهمل مضرورة معع ،

مأعقالمػذهماظؿققؼال مودرسهملمحزملر تماٌمملظؿملهملمعـماًمملرجمعراضؾهملمدضؿملعملهملم،

ماإلرػمملبؿملهمل مواٌؽملصملؼملمملت محؿملمملهلمملمماىؼملمملسمملت ماظالزعهمل ماإلجراءات موادبمملذ ،

مبمملمضبقلمدونمتقزؿملظملؾملمملمظػملؾملدممواظؿكرؼنملم،مواالسؿداءمسػملكماىؿملشممضمملغقّغممل

واظرملررهملم،موتؾملدؼدمأعؽملؽملمملماظعملقعلمودالعؽملمملماالجؿؼملمملسلم،مسػملكمأالمؼعملػمدورغمملم

مأنمغؿققلمإظبمسؼملؾمإصبمملبلمسؽملدم مسػملؿملؽملممل مإمنممل م، ماظلػملؾؿملهمل ماظصملقاػر عقاجؾملهمل

يفمشؿملمملبمأػؾمايؼم،مصكملذاممبؽملَٓمملءم،معقملطدؼـمأنمأػؾماظؾمملرؾمالمؼضملؼملػملقنمإالَٓ

 .أصقمملبمايؼميفمحعملؾملؿممتلؽمأصقمملَبماظؾمملرٔؾمبؾمملرػملؾملؿممطصٖر



- 79- 

 

 صٍاعة اإلحلاد واإلرِاب
 

م ماظظملرد مسػملك مداػؼملممل مخشملّرا مؼرملغملؾ ماإليمملد مأن مذؽ واجملؿؼملعمال

مواظظملغملريم ماالجؿؼملمملسل مغلؿملفؾملممل مؼؿؾملدد مصؾملق م، مطػملؾملممل ماظضملربؿملهمل مواألعهمل واظقرـ

احملغملؿمعـمجؾملهملم،مطؼملمملمأغفمؼؿؾملددمأعؽملؾملمملماظعملقعلمعـمجؾملهملمأخرىم;مصؿقوملم

موضربم مطؿملمملغؾملممل ممتزؼؼ مإظب ماألعهمل مأسداء مؼؾملدف ماٌضملؿعملد محرؼهمل علؼملك

ماظرملؿملشملمملغؿملهمل مواألدمملظؿملنمل ماظلؾؾ مبغملؾ مودسؿمممادؿعملرارػممل مبؿؾين مدقاء ،

سمملتماإلرػمملبؿملهملماظيتمتلؿمللملمإظبمصقرةماظضملربمواٌلػملؼملنيم،موتزملقرػؿماىؼملممل

،مممسػملكمأغؾملؿمػؼمليملمرسمملعمرجضملؿملقنمؼضملقدونمبمملإلغلمملغؿملهملمإظبمعمملمضؾؾماظؿمملرؼخ

أممبدسؿماىؼملمملسمملتماإليمملدؼهملماٌؿقػملػملهملمعـمطؾماظعملؿملؿماألخالضؿملهملمواظقرؽملؿملهملم

مأوم مدؼـ معـ موازع مدون مأجؽملؾؿملهمل مأجؽملدات مًدعهمل متقزؿملظملؾملؿ مؼلؾملؾ ممـ

م.مضؼملريمورين

مترؼدمتظملغملؿملؽممممممممم صمملإليمملدميفماظضملمملٕماظضملربلمتقجؾملفموتدسؼملفمأؼدمخظملؿملهملم،

م،مصؼملمملمالمتلؿشملؿملعم عبؿملعماظؾؽملكماظضمللغملرؼهملمواالضؿزملمملدؼهملمواظظملغملرؼهملمجملؿؼملضملمملتؽملممل

أنمتظملضملػملفمعـمخاللمدسؿماإلرػمملبممتظملضملػملفمعـمخاللمدسؿمتػملؽماىؼملمملسمملتم

اظؿرملددماٌػملقدةم،مصؼملـمطمملنميفمرؾضملفموتغملقؼؽملفماظظملغملريمواظـعملممليفمعؿملؾمإظبم

ماظؿقػملؾم مإظب معؿملؾ موتغملقؼؽملف مرؾضملف ميف مطمملن موعـ م، ماإلرػمملبؿملقن اخؿشملظملف

اخؿشملظملفماٌػملقدونم،موعـمٕمؼغملـمالمإظبمػقملالءموالمإظبمأوظؽؽممتؿػملعملظملفممؼدم

م.معـماٌذاػنملمواظظملرقمواىؼملمملسمملتمواىؼملضملؿملمملت،مماٌذػؾؿملني

بالم،موايؿملمملةمماظدؼـمضقاممايؿملمملةماظشملؾؿملضملؿملهملموسؼملمملدػمملسػملكمأغؽملمملمغقملطدمأنممممممممم

ماظظملعملريواظدؼـمػقماظضملؼملقدمم،مدؼـمحؿملمملةمبالمضؿملؿم،مبالمضقابطم،مبالمأخالق
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ماظعملقؼؿ مسػملكماظشملرؼؼ ماظؾرملرؼهمل مظػملعملقاغنيماظقضضملؿملهملممظسملؾطمعلمملر مميغملـ موال ،

ميفواألسرافمواظؿعملمملظؿملدموحدػمملمعؾملؼملمملمطمملغوملمدضؿؾملمملمأنمتسملؾطمحرطهملماإلغلمملنم

م ماظغملقن موثؿملؼمخبمملظعملف، مارتؾمملط ماإلغلمملن مهلذا مؼغملـ موضدمعمملٕ أحدممضممللم،

ممايغملؼملمملء م: ماٌلؿقؿملؾ مأو ماٌلؿؾضملد معـ مطمملن مرمبممل ماظزملضملنملمبؾ معـ أنم،

مؼراضؾفشبزملصمظغملؾمإغلمملنمذررؿم٘ل مأومحمملرّدمملمضبردفمأومعراضّؾممل ،موحؿكمظقممممل

،مصممليمملرسمضدمضبؿمملجممخزملزملؽملمملمظغملؾمإغلمملنمذررؿمّلمملمضبردفمأومعراضّؾمملمؼراضؾف

ـماظلؾملؾم،موظغملـمعمإظبمعـمضبردف،مواٌراضنملمضدمضبؿمملجمإظبمعـمؼراضؾف

،مراضؾؽملمملهمأومممملمؼؽملؾضمبممليؼموؼدصعمإظؿملفطؾمإغلمملنمضؼملرّيامحؿم٘لميفأنمغربكم

مم.مٕمغراضؾف،مألغفمؼراضنملمعـمالمتفملخذهمدؽملهملموالمغقم

وضدمأعبضملوملماظرملرائعماظلؼملمملوؼهملمسػملكمعمملمصؿملفمخريماظؾرملرؼهملم،موعمملمؼقملدىممممممممممم

واظزملدقم،موضؿملؿم:ماظضملدلم،مواٌلمملواةم،ممواظضملرضم،مإظبمدالعهملماظؽملظملسمواٌمملل

موصػملهملم م، ماألعمملغمملت موأداء م، ماظضملؾملقد موحظملظ مواظزملظملح، م، موايػملؿ م، واألعمملغهمل

ممم.م،موحرعهملمعممللماظؿملؿؿملؿماألرحمملمم،موحؼماىقارم،موبرماظقاظدؼـ

م مصػملف ماإليمملد مأعممل ماظظملرد مسػملك مُتضملد موال مُتقزملك مال موذرور ،معظملمملدد

م مم،واجملؿؼملع مواألعؿ معؽملؾملمملمواظرملضملقب، ماىرميهملم : ، مواغؿرملمملر اخؿاللماظعملؿملؿ

،موتظملرملكمزقاػرمماظؽملظملللوتظملغملؽماألدرةمواجملؿؼملعمواًقاءمواالضشملرابم

مم.،مواالطؿؽمملبماظؽملظملللم،مواظرملذوذمخشملريةمطمملالغؿقمملر

مهملمبنيمذملقاميفمزرعماظظملؿؽملذملػملذملذملذؼـمصرملذملهملماظذملذملذملذهماألعذملداءمػذملذملهملمأسذملذملمملسذملصؽملمقذملوػ

ماظقرينمذدؼدماظزملالبهملمواظؿؼملمملدؽم،مصضملؼملدوامإظبمربمملوظهملمجدؼدةم غلؿملفؾملممل

م ماألعهمل مظؿدعريمػذه معـمأدمملدف، مبؽملؿملمملغؾملممل مواظرملؽميفمم،موػدم بزرعمايرية
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بكملؼؾملمملعؾملؿمأنماغلالخؾملؿمعـمسعملمملئدػؿماظرادكهملم،مأصقمملبماظؽملظملقسماظسملضملؿملظملهملم

مبالموخزمعـممدؿملظملؿحمأعمملعؾملؿمبمملبمايرؼهملميفماظرملؾملقاتمواٌػملذاتموادضمّلممل ،

ممم.ممأومرضمملبهملمألٓؼهملمدػملشملهملمإميمملغؿملهملضؼملري

مظزملمملحؾفمممممممممم ماظدربمُعدٓعر مُعؾملػمِلؽمظفميفمدغؿملمملهممشريمأنماظلريميفمػذا ،

مُعٓر ماٌػملقدؼـ مصقاضع معـمموآخرتف، مواىلدؼهمل ماظؽملظمللؿملهمل مبمملألعراض عػمللء

م ماظرملذوذ م، مواالسبراف م، مواالطؿؽمملب ماىرميهمل، مغشملمملقمموتظملرمٓلل مواتلمملع ،

ـِمِذْطٔريم}:وؼعملقلمايؼمدؾقمملغف،مماالغؿقمملرمواظعملؿؾمواظؿدعري ـِمَأِسَرَضمَس َوَع

مم.{َصكمٔلنَٓمَظُفمَعضمِلؿملرمَلهمًلمَضؽملغمًلممل

مبضملزلمسـماإلميمملنمممملؿقعملعملؼصمملألعـماظؽملظملللمواظشملؼملفملغؿملؽملهملمالمميغملـمأنمممممممممم

مؼعملقلمدؾقمملغف مُأوَظِؽَؽمَظؾمُلُؿم} :بمملٓ، مِبصمُلػمْلٕؿ مٔإمَيمملَغؾمُلِؿ مَؼػمْلِؾُلقا مَوَظِؿ مآَعؽمُلقا ـَ اظَِٓذؼ

ـُم ،مواظؿضملؾريمإمنمملمؼدلمسػملكماظعملزملرموايزملر،م(م82)األغضملمملم:{َوُػِؿمُعؾمِلَؿُدوَناْظفمَلِع

صمملٌقملعؽملقنموحدػؿمأصقمملبماألعـمايعملؿملعمللمايؿملمملتلمواظؽملظمللل،ماظدغؿملقيم

،موشريػؿمعـماٌػملقدؼـمالمميغملـمأنمَتشملؼملٓؽـمضػملقبؾملؿم،موالمأنممواألخروي

هملم،مبؾمػؿميفمصراعمغظملللمعرتاطؿمعـمربؽملمؼؿقعملؼمهلؿمػذاماألعـمأبّدا

مصؾملؿمالمؼلضملدونمبرملؾملقاتؾملؿموعػملذاتؾملؿ معـممإظبمأخرىم، مبؾمؼسملؿملعملقنمبؾملممل ،

موؼلرصقنم م، مسـمطقغؾملمملممقنؽملوؼؿظملؽملجؾملهمل مطبرجؾملممل معـمجؾملهملمأخرىم،ممبممل صؿملؾملممل

مغعملؼملهملموجقؿملؼمّلمملمالمؼشملمملقميفمطـريمعـماألحقال ممغضملؿملؼمّلمملمإظبمطقغؾملممل مأنم، طؼملممل

ماآلخر مبمملظؿملقم موال مبمملًمملظؼ مؼقملعـ ماظذيمال موماإلغلمملن م، مال مػؽملمملك ؼقّعمملمبفملن

موبنيم مبؿملؽملف موازعمعـمضؼملريمضبقل مظف مؼغملقن مال ماإلهلؿملهمل ظػملقلمملبمواظضملداظهمل

،مماظظمللمملدمواإلصلمملدميفماألرض،مصػملذتفمػلمايمملطؼملهمل،موذؾملقتفمػلماٌلؿملشملرة
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مػالطف مإظب متعملقده ماظيت مموػل مظؿقعملؿملؼم، مودؿملػملهمل مأغؾملممل موتقٓػؿ ـٓ مز وإن

 .دضملمملدتف
ماٌػملقدؼـمبمملٓمصبضملػملؾملؿمخشملّراموإنممممممم مإميمملنمػقملالء سػملكماٌمملل،ممسدم

مسػملكماألورمملن مخشملّرا مسػملكماألسراض، مُؼضملٓززممخشملّرا ماظدؼـماظزملقؿملح مألن ،

،موإذامارتؾشملوملماظقرؽملؿملهملماظزملمملدضهملمبمملظظملؾملؿماظزملقؿملحمظػملدؼـمماظقرؽملؿملهملماظزملمملدضهمل

،موصمملرماظضملؼملؾمظزملمملحلماظقرـمظدؼفمصرؼسملهملممعدتمصمملحؾؾملمملمبعملقةمالمُتضملمملدهلمملمضقة

م.بمملظؽملظملسمواظؽملظملؿملسم،مصزملمملرمسػملكمادؿضملدادمظػملؿسملقؿملهملمعـمأجػملفمدؼؽملؿملهملموورؽملؿملهمل

وإغينمألؤطدمأنماإلرػمملبمواإليمملدمطالػؼملمملمصؽملمملسهملمادؿضملؼملمملرؼهملمتؾملددمممممممممممم

أعؽملؽملمملماظعملقعلمومتمملدغملؽملمملماجملؿؼملضمللم،موتضملؼملؾمسػملكمزسزسهملمادؿعملرارغمملموأغفمالم

بدمعـمتسملمملصرمجؾملقدماٌقملدلمملتماظدؼؽملؿملهملمواظـعملمملصؿملهملمواظظملغملرؼهملمواظؿضملػملؿملؼملؿملهملميفم

ماٌقج ماٌؿؽملمملعؿملهمل ماظصملمملػرة موالبدمأنمعقاجؾملهملمػذه ماظضملربلم، ؾملهملميفمسمملٌؽملممل

ؼظملغملرمموزراءماألوضمملفمواظرملؽقنماإلدالعؿملهملمواظـعملمملصهملمواظرتبؿملهملمواظؿضملػملؿملؿمواظؿضملػملؿملؿم

مػذهم معقاجؾملهمل ميف مذبمملظف ميف مطؾ مذبؿؼملضملني ماظضملرب مواظرملؾمملب اظضملمملظل

م،مم موأعؿؽملممل موأورمملغؽملممل موذبؿؼملضملؽملممل مبرملؾمملبؽملممل مصؿظملؿؽ متلؿرملري مأن مضؾؾ اظصملمملػرة

م م"معضملممل يفمعقاجؾملهملماإليمملدم"ماظيتمأرػملعملؿؾملمملموميغملـمأنمغؿكذمعـمعؾمملدرتؽملممل

مخبشملقرةم ماظرملؾمملب ميفمتؾزملري مغؾينمسػملؿملف معؽملشملػملعملممل مواظرملؾمملب ماألوضمملف وزارتممل

مأعمملمم ماظؾمملبموادضملممل مغظملؿح موسبـ م، موسػملكمعلؿعملؾػملؾملؿ م مسػملكمحؿملمملتؾملؿ اإليمملد

مواظظملغملرؼهملم ماظدؼؽملؿملهمل مواٌقملدلمملت مواٌـعملظملني مواظضملػملؼملمملء ماٌظملغملرؼـ عبؿملع

ػذهماظصملمملػرةم،موطرملػمعـمؼعملػممواظـعملمملصؿملهملمٌرملمملرطؿؽملمملميفماظؿؾزملريممبكمملرر

موراءػمملم،موؼلضملكمإظبمتؾملدؼدممتمملدؽمذبؿؼملضملمملتؽملمملمعـمخالهلمملم.
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 اخلطاب الديين املختطف
 

المذؽمأنمضسملؿملهملماًشملمملبماظدؼينمبزملظملهملمسمملعهملمصمملرتمترملغملؾمػمملجّلمملممممممممممم

متؿمملجرم ماظيت ماإلجراعؿملهمل ماإلرػمملبؿملهمل ماىؼملمملسمملت متػملؽ مأسؼملمملل مغؿؿملفهمل سمملٌؿم٘لممل

مممملألدؼمملنب معممل موغؿؿملفهمل مسرب، ماألدؼمملن معشملمملععمغبػملؿف معـ ماظشملقؼؾ متمملرطبؾملممل

موتدثراظؾرملر محروبمم، مضمملعومل محؿك ماظدؼـ مبدثمملر ماظؾضملض مظدى اظلؿملمملدهمل

دؿملمملدؿملهملمترصعمراؼمملتماظدؼـموأسالعفمًداعماظضملمملعهملمواظدػؼملمملءموإضظملمملءمضربم

عـماظعملدادهملمسػملكمػذهمايروبم،موغؿيملمسـمتقزؿملػماًشملمملبماظدؼينمعـم

اظقدشملكمظؿقعملؿملؼمعغملمملدنملمدغؿملقؼهملممبضملضمرجممللماظدؼـميفمأوربمملميفماظضملزملقر

،مورمملظؾقامبظملزملؾماظدؼـممودػملشملقؼهملمأنمصمملرماظؽملمملسمسػملكمدشملقةمرجممللماظدؼـ

ماظدؼـم مرجمملل متلػملط معـ مسمملغقه معممل مألن م، ماظدوظهمل موبضملػملؼملمملغؿملهمل ماظلؿملمملدهمل سـ

مواالسؿداء،م مضؾميفماظؿفمملوز ميفماظؿقؼملؾمأو ماظؾرملر مصمملقمحدود آغذاكمضد

معـماظطملربؿملنيم،موظقالموأخذتمضسملؿملهملماظدؼـمتؽملزويموتؿالذكميفمغظملقسمطـري

مأنماظدؼـمصشملرةمآماظيتمصشملرماظؽملمملسمسػملؿملؾملمملمظغملمملغوملماظضملقاضنملمأذدموأضلكم.

ماإلخقانممممممممم معبمملسهمل مععملدعؿؾملممل مويف ماىؼملمملسمملت مبضملض متمملجرت وسؽملدعممل

اإلرػمملبؿملهملموعمملماغرملؼمسؽملؾملمملمأوماغؾـؼمعؽملؾملمملمأومغٓلؼمعضملؾملمملمعـمعبمملسمملتمإرػمملبؿملهملم

مشرؼّؾممل مذممل٘ذا مصغملّرا مرأؼؽملممل مبمملظدؼـ، موضؿملؼملؽملمملممتمملجرت موأخالضؽملممل مدؼؽملؽملممل سػملك

وحسملمملرتؽملمملم،مرأؼؽملمملمطذّبمملمواخؿالًضمملمواصرتاّءمالمضبؿؼملػملفمسعملؾموالمبرملرموالمذبؿؼملع،م

وسمملدتماىؼملمملسهملمإظبمدريتؾملمملماألوظبمعـماظضملؽملػمواظعملؿؾمواالشؿؿملممللموإػالكم

مواظؽمللؾ ماظضملمملعرمايرث مودبرؼنمل مأومم، ماآلعؽملني موتروؼع ماظؾؽملؿملمملن، موػدم ،

مثؿماغؾـؼمسؽملؾملمملممـمأومضؼملريمإغلمملغلمحلادؿؾملداصؾملؿم،مدونموازعمعـمدؼ ،
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وتظملرعمعؽملؾملمملموخرجمعؽملؾملمملمعـماغسملؿمأومغلؼمععمداسش،مواظعملمملسدة،موعبمملسمملتم

،مممـمسمملثقاميفماألرضمماًزالن،موأسداءمبؿملوملماٌعملدس،موجؽملدماظرملؿملشملمملن

محرممآمعـمذبحماظؾرملرموحرضؾملؿمواظؿؽملغملؿملؾمبؾملؿميفم معممل موادؿقػملقا صلمملّدا،

هملمحؿكمرأؼؽملمملمعـمؼذبحمأخمملهمأومواظدهمعقجمملتمسؽملػمالممتوملمظإلغلمملغؿملهملمبزملػمل

،مالممحفهملمأغؾملؿمالمؼزملػملقن،مورأؼؽملمملمعـمؼدػسماٌقارؽملنيماألبرؼمملءماآلعؽملني

؟موأيمدؼـمػذاماظذيمادؿؾمملحمدعمملءػؿمغدريمبفمليمذغنملمضؿػملقامأومدػلقام؟

ماظذيم مػذا مإغلمملن مأي مبؾ مذظؽ؟، مأصؿكملجقاز ماظذي مػذا وأيمذبرم

مخشملطمودبرموغظملذم؟.م

ماظؿؽملصملؿملؼملمملتمأومإنمبضملضماظرملمممممممممم مؼلمملضقنمإظبمػذه مأو مؼؽملفرون ؾمملبمضد

ؼؽمللمملضقنمإظؿملؾملمملمدونمصؾملؿمأوموسلموبالمإدراكمظشملؾؿملضملهملمػذهماىؼملمملسمملتماظسملمملظهملم

مإظؿملؾملمملمدخػملقامعـم اٌسملػملهملماجملرعهملماٌكربهملماٌظمللدة،محؿكمإذامعمملمدخػملقا

موالمرجقعمإظؿملف ماٌػملؿقؼمبؾملذهمماظؾمملبماظذيمالمخروجمعؽملف مصغملر معممل مصكملذا ،

متظمل مذبرد ماظسملمملظهملماىؼملمملسمملت ماىؼملمملسمملت مػذه مسـ موجؾملؿف متطملؿملري ميف غملري

اآلٔهمل،مالضكمعـماظضملؽملوملمواظؿؽملغملؿملؾمأضضملمملفمعمملمؼػملعملمملهمأسداءمػذهماىؼملمملسمملت،م

م.فماًروجمسػملؿملؾملمملمأوماالغزملرافمسؽملؾملمملظؿملفضملػملقامعؽملفمسربةمظغملؾمعـمتلقلمظفمغظملل

ماًشملمملبمممممممم ماخؿشملمملف مإظب مطـرية معبمملسمملت مدضملومل مبفملخرى مأو وبدرجهمل

عملنيموأػػملفماٌؿكزملزملنيم،موسؼملػملوملمسػملكمتقزؿملظملفماظدؼينمعـمسػملؼملمملئفماٌدض

مسػملكمحلمملبمدؼؽملؾملمملم موظق مأؼدظقجؿملهمل مأو مذكزملؿملهمل مأو ظؿقعملؿملؼمعغملمملدنملمحزبؿملهمل

ماآلخرم موبضملسملؾملممل مورؽملؿملهمل، مبدوظهمل مؼقملعـمبقرـموال مال مألنمبضملسملؾملممل معضمّلممل، وورؽملؾملممل

موالؤهمظؿؽملصملؿملؼملفمصققمطؾموالء،مواغؿؼملمملؤهمظفمصققمطؾماغؿؼملمملءم.
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تؿملؽملمملمعـمضقةمسػملكمادرتدادمخشملمملبؽملمملمظذامصبنملمأنمغضملؼملؾمعضمّلمملموبغملؾمعمملمأومممممم

،مبمملظضملػملؿمماظدؼينمعـمزبؿشملظملؿملفمعـمخاللماظضملؼملؾمسػملكمهزملنيمغرملؽؽملمملموذؾمملبؽملممل

مواظضملؼملؾ مبمملظطمّلمملممواظـعملمملصهمل ماػؿؼملمملّعممل متقظؿملف ماألوضمملف موزارة مأن مغضملػملـ معممل موػق ،

دؿملؿسملمملسػميفماٌرحػملهملماظراػؽملهملمبكملذنمآمتضملمملظبمعـمخاللمإغرملمملءموتشملقؼرم

ما ماظغملرؼؿ ماظعملرآن مإظبمجمملغنملمهظملؿملظمعغملمملتنملمهظملؿملظ ماظيتمتضملؼملؾ ظضملزملرؼهمل

اظعملرآنماظغملرؼؿمسػملكمتؽملرملؽهملمأبؽملمملئؽملمملمسػملكماظعملؿملؿماإلميمملغؿملهملمواألخالقماإلغلمملغؿملهملم

ماإلدالعؿملهملماظرذؿملدة ماظـعملمملصهمل مإظبمعراطز مإضمملصهمل مطؿنملمم، موعـمخاللمتؽملعملؿملهمل ،

معـمإدرائؿملػملؿملمملتمأومدخؿملؾمأومعقضقع مسػملؼمبؾملممل موعـمخاللمماظرتاثمممممل ،

ماٌ ماىؼملضملهمل مخشملؾهمل معرملروع مربزملؽمّلمملمتضملؼملؿملؿ مغراه ماظذي ماٌغملؿقبهمل قحدة

مأخرى معرة مطبؿشملػ مأن ماظدؼينمعـ مإدؾملمملّعمملممظػملكشملمملب مؼلؾملؿ مغراه مبؾ ،

ماًشملمملبماظدؼينمعـمخمملرظملؿملف ميفمادرتداد موعـمخاللمإسدادممواضّقممل ،

مؼلؾملؿم براعيملمسػملؼملؿملهملمعدرودهملمٌزؼدمعـمإسدادموتفملػؿملؾماظلمملدةماألئؼملهملممبممل

م مظؿقعملؿملؼ موذمملعػملهمل معؽملؾملفؿملهمل مسػملؼملؿملهمل مغصملرؼهمل مظػملدؼـميفمصؿملمملشهمل ماٌلؿؽملري اظظملؾملؿ

مبكملذنمآمتضملمملظب مظؽملقملعؾمأنمغلؾملؿموبعملقةميفممداخؾمعزملرموخمملرجؾملممل موإغؽملممل ،

م.ماظضملمملٕمطػملفمعـمأضزملمملهمإظبمأضزملمملهأنمتعملقدمعزملرمغرملرمػذاماظظملغملرماٌلؿؽملريميف

م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ

م

 م
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 التطزف  وَ الوقاية
 

مصغملريمحزملنيممممممم مدؿملمملج مإظبمبؽملمملء موعػملقهمل معمملدهمل ميفمحمملجهمل مأغؽملممل مذؽ ال

مظقضمملؼهملمذؾمملبؽملمملموذبؿؼملضملمملتؽملمملموأورمملغؽملمملمواظضملمملٕمعـماظظملغملرماٌؿشملرفم.م

ادرتاتؿملفؿملهملمعغملمملصقهملماظؿشملرفمأطػملؾملمملمؼؽملؾطمللمأنمتعملقممسػملكمملوظغمللمتقملت

مأدمملد مأبمملرؿملؾم األوه :مؿملنيربقرؼـ مودحض ماٌؿشملرف ماظظملغملر متظملغملؿملؽ :

م موتظملؽملؿملد موتفملصؿملؾماٌؿشملرصني م، ماظؿلمملعح مضؿملؿ مغرملر مسػملك مواظضملؼملؾ حففؾملؿ

مروحم موتضملؼملؿملؼ م، ماٌؿغملمملصؽهمل ماٌقارؽملهمل مأدس موتردؿملخ م، ماٌرملرتك اظضملؿملش

موحؿؼملؿملهملماالصشملظملمملفم ماظدوظهملماظقرؽملؿملهملم، موبؿملمملنمعرملروسؿملهمل م ماظقرينم، االغؿؼملمملء

مماظقرينمظػملعملسملمملءمسػملكماإلرػمملبمواظظملغملرماٌؿشملرفم.

واألػؿمعـمادرتاتؿملفؿملهملماٌقاجؾملهملم،مصؿملعملقممسػملكممأوا احملور الثاٌي

ثالثهملمرطمملئزم،ماألوظبم:محلـمتدرؼنملموتفملػؿملؾماظضملمملعػملنيميفمايعملؾماظدسقيم

عـمخاللمبراعيملمتدرؼؾؿملهملمظػمللمملدةماألئؼملهملمتدرؼّؾمملمسػملؼملؿم٘لمملمغقسؿم٘لمملمتراطؼملؿم٘لمملمعلؿؼملرام

مبلؿقؼمملتمعؿضملددةمعؽملؾملمملماٌلؿقىماًمملصمبؿفدؼدماًشملمملبماظدؼينماظذيم

مظف مأومماغؿعملؿملؽملممل ماٌمملجلؿري مسػملك محمملصؾ مبني معممل ماألئؼملهمل مأصسملؾ معـ شبؾهمل

اظدطؿقراهمععمإجمملدةمسددمشريمضػملؿملؾمعؽملؾملؿمإلحدىماظػملطملمملتمألجؽملؾؿملهملم،موضدم

مراضؿمّلأسدد متدرؼؾؿم٘لممل مؼؿغملقنمعـمسبقمٔمملمنمملئهملمدمملسهملمغمملمهلؿمبرغمملذًبممل موعؿؼملؿملّزا ممل

مسػملقمم مواظػملطملهمل ماظدؼـ مإظبمجمملغنملمسػملقم ماألئؼملهمل مػقملالء مؼدرسمصؿملف تدرؼؾؿملهمل

االجؿؼملمملعمواىؼملمملل،موعظملمملػؿملؿماألعـماظعملقعلم،مواٌدارسماظظملغملرؼهملماظؽملظملسمو

ماظػملطملمملتم مإلحدى مجمملدة مدرادهمل مإظب مإضمملصهمل م، موحدؼـّممل مضدميممل واظظملػمللظملؿملهمل

ماألجؽملؾؿملهملم،موآظؿملمملتماظؿقاصؾماإلسالعلمواإلظغملرتوغلم.
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ماظؿقاصؾمأوا الزكيشة الثاٌية  مادرتاتؿملفؿملهمل متظملضملؿملؾ مسػملك مصؿعملقم :

موايقار ماظؽملدواتمواالضؿؽملمواإلضؽملمملعماٌؾمملذر متغملـؿملػ مخالل معـ م، مملع

مورالبم مععمرالبماىمملعضملمملتم، ماٌظملؿقحهمل واظدروسمواظػملعملمملءاتمايقارؼهمل

اٌدارسم،مواظؽملقاديماظرؼمملضؿملهملمواالجؿؼملمملسؿملهملم،مواٌزملمملغعم،موضزملقرماظـعملمملصهملم،م

وأنمؼضملقدمظػملؼمللفدمدورهماالجؿؼملمملسلم،محبؿملىملمؼؿظملمملسؾماظلمملدةماألئؼملهملمتظملمملساًلم

جؿؼملمملسؿملهملم،مواإلدؾملمملمميفمحؾمعرملمملطػملؾملؿمعؾمملذّرامععماظؽملمملسميفمعؽملمملدؾمملتؾملؿماال

مظؿزملقؿملحم ماٌلؿؼملر مواظدءوب ماىمملد ماظضملؼملؾ معع مادؿظمللمملراتؾملؿ مسػملك واظرد

مماٌظملمملػؿملؿماٌطملػملقرهملمواظردمسػملكمذؾؾملمملتماٌؿشملرصنيميفماظؽملفقعمواظعملرىم.

:مصؿعملقمموتؾؽملكمسػملكمعرملروعمصغملريمضكؿمؼضملؼملدمموأوا الزكيشة الثالثة

ماغؿعملمملئؿملهمل موشري موسمملعهمل مذمملعػملهمل مغصملر ماظضملػملؼمللممإظبمإسمملدة متراثؽملممل مجقاغنمل ظغملؾ

مضقءم ميف معلؿفداتف موؼراسك ماظضملزملر مرؾؿملضملهمل معع مؼؿؽملمملدنمل ممبممل واظظملغملري

مويفمإرمملرم م، ماٌلمملسمبؾملممل مغعملؾؾ موال متعملؾؾ ماظـقابوملماظيتمال مسػملك ايظملمملز

موصرؼؼم مؼقصعملؽملممل مآمأن موغلفملل مظف مغضملد معممل موػق م، مظػملؿرملرؼع ماظضملمملعهمل اٌعملمملصد

االضرتابمعـمػذاماظضملؼملؾماظضملؼملؾماظضملػملؼمللمإلنمملزهم،مأومصؿحمبمملبفموطلرمحمملجزم

مودؽملزملؾم ماظدربموصؾ مسػملك مدمملر مصؼملـ م، مأوظبمأسؼملمملظف موإرالق م، اظسملكؿ

مبكملذنمآمتضملمملظب.م

مممممممممم مأبؽملمملءك مهؼملل مأن مأردت متؿكشملظملؾملؿموإذا مأن معـ موذوؼؽ وأػػملؽ

أؼديماإلرػمملبؿملنيم،مصؿملفنملمسػملؿملؽمأنمتراضنملمدػملقكمعـمؼضملؽملؿملؽمأعرهمسػملكم

 : اظؽملققماظؿمملظل

مفمذملذملأصقمملبفموأصدضمملئفموعراصعملؿملفم،موعـمؼرتددونمسػملؿملاظؽملصملرميفمأحقالمممممممممم
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أومؼرتددمػقمسػملؿملؾملؿم،مصكملنمطمملغقامربلقبنيمسػملكمأيدملمعـمعبمملسمملتماإلدالمم

اظلؿملمملدلمأومعـمُؼضملرصقنمبمملالسبرافمسـمررؼؼماىمملٖدةم،مأومأسؼملممللماظؾػملشملفهملم

مأخذم مأو م، ماظلرؼهمل ماالجؿؼملمملسمملت مإظب مميؿملؾ موجدتف مأو م، ماٌرملؾقػني أو

هرطمملتفم،مصضملػملؿملؽمأنمهلـمعراضؾؿفمحؿكمتعملػمسػملكماظطملؼملقضمؼؾدومسػملكم

 . حعملؿملعملهملمأعرهم،موأنمتؽملعملذهمعـمبراثـماإلرػمملبمضؾؾمصقاتماألوان

وإنموجدتمذؿملؽمملمعـماظـراءمأوماظلضملهملمشريماظشملؾؿملضملؿملهملمأومتطملريميفمررؼعملهملممممممممم

متؾقىملميفم متؽملعمّلنملموأن مصضملػملؿملؽمأن م، مرؾؿملضملؿملممل مؼضملد ماظذيمال ماظزائد اإلغظملمملق

 . عزملدرمػذهماألعقال

وإنمطمملنمابؽملؽمؼؿطملؿملنملمسـماظؾؿملوملمتطملؿملّؾمملمشريمعضملؾملقدمعـمضؾؾم،موخبمملصهملممممممم

إذامتسملؼملـمشؿملمملبفمعؾؿملؿمملمأومخروجمملميفمأوضمملتمشريمرؾؿملضملؿملهملم،مصضملػملؿملؽمأنمتضملرفم

مؼزملؽملعميفمشؿملمملبفم؟مويفمػذهماألوضمملتماظيتممأؼـمذػنمل ؟موععمعـ؟موعمملذا

 . ؼؿطملؿملنملمصؿملؾملمملمبشملرؼعملهملمعرؼؾهملمأومععملػملعملهمل

،مػملقطؿملمملتفموتزملرصمملتفمدػملؾمملمأومإصبمملبمملوعظملمملجؽمملميفمدوإذاموجدتمتطملرّيامرمملرئمملمممممم

م. صضملػملؿملؽمأنمتؾقىملميفمأدؾمملبمػذاماظؿطملري

يفماظغملذبم،مصمملسػملؿمأنمم اظقظدمضدمأخذمؼغملذبموؼؿؼملمملدىم وإذاموجدتمممم

متربرم ماظطملمملؼهمل مبفملن موتقملعـ ماظغملذب متلؿقؾ ماظيت ماىؼملمملسمملت مػذه سدوى

 . اظقدؿملػملهملمضدماغؿعملػملوملمإظؿملف

مملئؽموأنمتؽملمملضرملؾملؿميفماألعقرماظضملمملعهملمطؼملمملمصبنملمسػملؿملؽمأنمتعملرتبمعـمأبؽملممم

ماظظملرصهملم متضملشملؿملف موأن م، موادؿغملرملمملصؿملممل موػمملدصممل مغعملمملذؽمػمملدئممل مؼغملقن مأن سػملك

اظغملمملعػملهملمظؿملضملربمسـمرأؼفمدونمضؾملرمأومطؾوملمأومحفرمسػملكمرأؼفم،موأنمتؿقؼملؾم
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عؽملفمهؼملؾماظزملدؼؼمظزملدؼعملفمأوماًمملدممٌكدوعفمحؿكمتزملؾمعـمخاللم

مسػملؿمل مترؼدم،محرصممل ماظضملمملضؾمعضملفمإظبمعممل موأداءمظقاجؾؽمايقار مظفم، موحّؾممل فم،

 . ومملػف

مواظؿؽملصملؿملؼملمملتممممم ماىؼملمملسمملت محعملؿملعملهمل مسـ متغملرملػمهلؿ مصبنملمسػملؿملؽمأن طؼملممل

مدقىم مدبدم مال موأغؾملممل م، مورؽملؿملهمل مدوظهمل موال مبقرـ متقملعـ ماظيتمال اإلرػمملبؿملهمل

مظدؼؽملؾملؿم مخقغهمل م، مميقظقغؾملؿ مٌـ مسؼملالء موأغؾملؿ م، مواظقرـ ماظدؼـ أسداء

مملمومتزؼعملؾملمملموتظملؿؿملوملمطؿملمملغؾملمملمعـموأورمملغؾملؿم،مؼلؿكدعؾملؿمأسداؤغمملمإلضضملمملفمأعؿؽمل

مايؽملؿملػمعـمجؾملهملم مظدؼؽملؽملممل مايسملمملريماظؽملعمللماظلؼملح ماظقجف موترملقؼف م، جؾملهمل

م. أخرى

م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ

 

م
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 محاية اجملتىع وَ التطزف
 

طمملنمذظؽمػقمعقضقعماحملمملضرةماظيتمأظعملؿملؿؾملمملممبفػملسممسقماظرملؿملخ/مممممممم

ربؼملدمبـمزاؼدمآلمغؾملؿملمملنموظلمسؾملدمأبقمزيبموغمملئنملماظعملمملئدماألسػملكمظػملعملقاتم

اٌلػملقهملمبدوظهملماإلعمملراتماظضملربؿملهملماٌؿقدةماظرملعملؿملعملهملم،موسػملكماظرشؿمعـمأنم

م مرعسملمملن مطمملغوملميفماظـمملظىملمعـ ماحملمملضرة مظفم، مطمملن ماٌقضقع مػذا صكملن

األوظقؼهملمعـمبنيمعقضقسمملتمأخرىممتماظؽملعملمملشمحقهلمملمظػملؼملقمملضرةم،موذظؽم

ٌمملمميـػملفماظؿشملرفمعـمخشملرمسػملكماهلقؼهملماظدؼؽملؿملهملم،موسػملكماهلقؼهملماظقرؽملؿملهملم،م

مصكملنماىؼملمملسمملتماظسملمملظهملماٌؿشملرصهملمضدمحمملوظوملم صؼملـمغمملحؿملهملماهلقؼهملماظدؼؽملؿملهملم;

ماخؿشملمملفماًشملمملبماظدؼينموتقزؿملظملفمأؼدظقجؿم٘لمملمًدعهملمعشملمملعضملؾملمملموعشملمملععمعـ

م،م مبؽملؿملمملغؾملممل مومتزؼؼ موتظملؿؿملوملمطؿملمملغؾملممل ماٌؽملشملعملهمل مدول مهلدم موؼلؿكدعؾملممل ميقهلممل

موايرقم ماظذبح متلؿؾؿملح معبمملسهمًل مأو مدؼؽمّلممل مأن مؼلؼملع مأحد مأي مأن ذظؽ

واظؿؽملغملؿملؾمبمملظؾرملرم;مالمؼلضملفمإالمأنمؼغملظملرمبؾملذهماىؼملمملسهملمومبمملمتدسؿملفمعـمدؼـم

ماظقرـمصؾمل معـمجؾملهمل موأعممل م، مطؿؾفماٌؽملزظهمل ذهماصرتاءمسػملكمآموردػملفمودمملئر

اىؼملمملسمملتماٌمملرضهملمالمتقملعـمبقرـموالمبدوظهملمورؽملؿملهملم،مبؾمإغؾملمملمُصؽمِلضمَلوملمهلدمم

معـم مظالمشؽزاز ماٌـري ماظعملقل مذظؽ مأذػمملغؽملممل مسـ مبضملؿملّدا موظؿملس م، األورمملن

ماظلمملبؼم ماٌرذد مسمملطػ معؾملدي مربؼملد مضمملل ماظذي موعبمملسؿف اظرملكص

ظػملفؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملميفمحؼمعزملرموشريػمملمعـماألورمملنماظيتمالمؼروغؾملمملمدقىم

عـماظرتابم،مصمملألرضميفمعؽملصملقرػؿمالمتضملدمسرضمملموالممتـؾمذمملشالموالممحظملؽملهمل

ػؼم٘لمملم،ميفمحنيمأنماإلدالممأوجنملماظدصمملعمسـماألورمملنمواصؿداءػمملمبغملؾم

ممعمملمميػملؽمبؽملقػمملمعـمغظملسموعمملل.
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مإظبممممممممم محمملجهمل ميف مسبـ مػؾ م، ماحملمملضرة ميف ماألول ماظلقملال وطمملن

اٌؿشملرصهملم؟مواىقابمتظملغملؿملؽماظظملغملرماٌؿشملرفم،مأممإظبمتظملغملؿملؽماىؼملمملسمملتم

ماٌؿشملرفم ماظظملغملر متظملغملؿملؽ مإظب ميفمحمملجهمل مأغؽملممل مػق مسػملؿملف مخالف مال اظذي

واىؼملمملسمملتماٌؿشملرصهملمعضمّلمملم،مشريمأنمتظملغملؿملؽماظظملغملرمؼفملتلميفماٌعملدعهملم،مذظؽم

مأخرىم مصؿكرجمسػملؿملؽمعبمملسهمل معؿشملرصهمل مأو مإرػمملبؿملهمل أغؽمضدمتظملغملؽمعبمملسهمل

وطرملػمزؼظملفمأسؿكموأذد،مشريمأغؽملمملمسؽملدعمملمغؽملفحميفمتظملغملؿملؽماظظملغملرماٌؿشملرفم

موأبمملرؿملػملف موإصلمملده موصلمملده معـمموزؼطملف ماٌرملغملػملهمل مسػملك مأتؿملؽملممل مغغملقن مصكملغؽملممل ،

مم.مجذورػممل

ماىؼملمملسمملتممممممممم مػذه مغضملري موأن مغغملرملػ مأن مبد مال مذظؽ مدؾؿملؾ ويف

موأنمغربزمذؾملمملداتم م، موأعؿؾملممل مظدؼؽملؾملممل موخؿملمملغؿؾملممل موأنمغؾؿمٓلـمسؼملمملظؿؾملممل اٌؿشملرصهملم،

ػمملبؿملهملماظسملمملظهملم،موأنمعـمادؿشملمملسقاماإلصالتمعـمجقؿملؿمػذهماىؼملمملسمملتماإلر

ماظرشدةمػقمربضمطذبمالم معـمايؿملمملة موزوّرا ماظرملؾمملبمطذّبممل مؼضملدونمبف عممل

مم،مصؼملـمؼػملؿقؼمبؾملؿمعزملريػؿماظؿظملكؿملخمواظؿظملفريموجقدمظفمسػملكمأرضماظقاضع

وإنمصغمّلرمذبردمتظملغملريميفماهلروبمعـمجقؿملؿمػذهماىؼملمملسمملتمطمملنمجزاؤهم

مم.ماظذبحمأومايرقمأوماٌقتمدقال

ؽملؿملدمأبمملرؿملػملؾملؿميفمادؿقاللماظدعمملءمواألعقالمواألسراضم،مطؼملمملمصبنملمتظملممممممم

موادؿؾمملحهملم م، مضؿػملؾملؿ مألغظمللؾملؿ مؼلقشقا محؿك مبمملظغملظملر ماظؽملمملس مسػملك وايغملؿ

غلمملئؾملؿموأعقاهلؿم،موػقمعمملمحذرمعؽملفمايؼمدؾقمملغفموتضملمملظبم،محؿملىملمؼعملقلم:م

ـَمآَعؽمُلقامٔإَذامَضَرِبُؿِؿمِصلمَدِؾؿملٔؾماظػملَِّفمَصَؿَؾؿمٖلؽمُل} ـِمَأْظعمَلكمَؼمملمَأٗؼؾمَلمملماظَِّذؼ قامَوَظمملمَتعمُلقُظقامِظؼمَل

مَطـِرَيٌةمَعطمَلمملِغُؿماظػملَِّفمَصضمِلؽملَدماظٗدِغؿمَلمملماْظَقؿمَلمملِةمَسَرَضمَتِؾَؿطمُلقَنمُعقمِلِعؽمّلمملمَظِلومَلماظٖلػمَلمملَممٔإَظؿمِلغمُلُؿ
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مَضمعِّـمُطؽملُؿؿمَطَذِظَؽ مَصَؿَؾؿمٖلؽمُلقا مَسػمَلؿمِلغمُلِؿ ماظػملَُّف ـٖ مَصؼمَل مَتضمِلؼمَلػمُلقَنمِبؼمَلمملمَطمملَنماظػملََّفمٔإٖنِؾُؾ

م{اَخِؾرّي مذظؽمأنمػذهماىؼملمملسمملتماظسملمملظهملموضملؾمعـمتغملظملريم94)اظؽمللمملء: م، )

مؼلضملقنم ماظيت مواألسراض مواألعقال ماظدعمملء مالدؿقالل مودؿملػملهمل اجملؿؼملع

الدؿؾمملحؿؾملمملمإلذؾمملعمرشؾمملتؾملؿماظدغؿملؽهملم،مويفمػذامغقملطدمأنمتغملظملريماٌضملؿمٓلـمأيم

مملتمايغملؿمسػملكمذكصمبمملظغملظملرمأوماظرٓدةمالمؼـؾوملمإالمحبغملؿمضسملمملئلمغؾملمملئلموب

م.مٌمملمؼرتتنملمسػملكمايغملؿمبمملظغملظملرمعـمأعقرمخشملرية

مؼعملقعقنمبفمػقمبطمللمممممممم وطذظؽمدسقتؾملؿماظسملمملظهملمإظبماىؾملمملدم،مععمأنمعممل

موسدوانمالمسالضهملمظفمبمملىؾملمملدم،موظؿملسمعـماىؾملمملدميفمذلء.

وعـمٔهملمصبنملمأنمغؾنيمأنماىؾملمملدميفمدؾؿملؾمآم)سزموجؾ(مأودعمممممممم

مصؾملؽملمملكمجؾملممل مسـمعـمأنمؼغملقنمضؿمملالم، مسػملكماظشملمملسهملموطظملؾملممل دماظؽملظملسمحبؼملػملؾملممل

مبمملظضملؾملدم مواظقصمملء معغملمملرمماألخالقمعـماظزملدقمواألعمملغهمل مواظؿزاعؾملممل م، اٌضملزملؿملهمل

مودمملئرماألخالقماظغملرميهمل.

مُذٓرعمظػملدصمملعمسـماظقرـم،مممممممم ماىؾملمملدماظذيمػقممبضملؽملكماظعملؿممللمصكملمنممل أعممل

سـماظدولمأنمتلؿؾمملحم،موظؿملسمآلحمملدماظؽملمملسمأوميزبمأومىؼملمملسهملمأومظظملزملؿملؾم

أومظعملؾؿملػملهملمأنمؼضملػملـمػذاماىؾملمملدم،مإمنمملمػقمحؼمظقظلماألعرموصؼمعـمأغمملطمبفم

م، مايربمواظلػملؿ مايؼميفمإسالنمحمملظهمل موأسشملممله مطؾمدوظهمل دقاءممددؿقر

أسشملمملهماظددؿقرمظرئؿملسماظدوظهملم،مأممجملػملسمأعؽملؾملمملماظعملقعلم،مأممظػملرئؿملسمبضملدم

معػملغملمملم مظؿمللومل مايرب محمملظهمل مإسالن مضسملؿملهمل مأن ماٌؾملؿ م، مبرٌمملغؾملممل مرأي أخذ

ظألصرادمأوماىؼملمملسمملتم،موإالمأصؾحماألعرمصقضكمالمدوظهملم،موسدغمملمإظبمحؿملمملةم

م:ماىمملػػملؿملهملم،محؿملىملمؼعملقلماظرملمملسر
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مَظؾمُلؿمَدراَةمالمَصقضكماظؽملمملُسمَؼزملػمُلُحمال

مدذملذملمملدوامُجؾمٓلذملذملمملُظؾمُلذملذملذملذملذملذملؿمٔإذامَدذملذملذملذملذملراَةمَوال

مواظظملؾملؿماظزملقؿملحمظػملدؼـم،ممممممممم واًالصهملمعمملمأحقجؽملمملمإظبماظظملغملرماٌلؿؽملريم،

محمملوظقام ماظدؼينمممـ ماًشملمملب موادرتداد م، ماًمملرؽهمل ماٌظملمملػؿملؿ وتزملقؿملح

موإظبمأنم م، مواظظملؿقى ماظدسقة ماٌؿشملرصنيمسـ مؼد موطػموشؾ م، اخؿشملمملصف

مواظظمللمملدمغقاج م، مبممليؼ مواظؾمملرؾ م، مبمملظؽملقر مواظصملػملؼملمملت م، مبمملظضملػملؿ ماىؾملؾ ف

ماظقالءم متردؿملخ مسػملك مغضملؼملؾ موأن م، مواظؿضملؼملري ماظؾؽملمملء معـ ممبزؼد واظؿكرؼنمل

ماظضملؿملشماٌرملرتكمسػملكم موصعملف موتردؿملخمأدسماٌقارؽملهمل م، ظألورمملنمعـمجؾملهمل

مملمٌمملمصؿملفمأعـممملموعبؿملضمّلأدسمإغلمملغؿملهملمخمملظزملهملمعـمجؾملهملمأخرىم،موأنمغلضملكمعضمّل

غلمملغؿملهملمعبضملمملءم،موأنمغدركمأنماظضملمملٕمطػملفميفمدظملؿملؽملهملمواحدةم،موظـمودالمماإل

موأنمأيمخرقميفماظلظملؿملؽملهملمميغملـمأنمؼؾملػملؽم ؼؽملفقمعؽملفمأحدمدونماآلخرم،

مُحُدوِدمَسػمَلكماْظعمَلمملِئٔؿمَعـَُؾ)مأػػملؾملمملمعبؿملضملمملم،مؼعملقلمغؾؿملؽملمملم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م:م

ممَدظمِلؿملؽمَلهمٍلمَسػمَلكمقااِدَؿؾمَلؼمُلمَضِقٕممَطؼمَلـَٔؾم;مِصؿملؾمَلمملمَواْظَقاِضٔعماظػملَِّف مَبضمِلسمُلؾمُلِؿمَصفمَلَصمملَب،

مَأِسػمَلمملَػممل ممَأِدظمَلػمَلؾمَلمملمَوَبضمِلسمُلؾمُلِؿ، ـَمَصغمَلمملَن، ماْظؼمَلمملِءمِعـماِدَؿعمَلِقامٔإَذامَأِدظمَلػمِلؾمَلمملمِصلماظَِّذؼ

ـِمَسػمَلكمَعٗروا مَصِقَضؾمُلِؿمَع مَصعمَلمملُظقا، ـِمُغقمِلِذمَوَظِؿمَخِرًضمملمَغزمِلؿملِؾؽمَلمملمِصلمَخَرْضؽمَلمملمَأٖغمملمَظِق: مَع

مَأِؼِدؼؾمٔلِؿمَسػمَلكمَأَخُذوامَؤإِن،ممَجؼمِلؿملضمّلمملمَػػمَلغمُلقامَأَراُدوامَوَعمملمَؼِؿُرُطقُػِؿمَصكمٔلِن،ممَصِقَضؽمَلممل

م.اظؾكمملري(م)رواهم(َجؼمِلؿملضمّلمملمَوَغَفِقامَغَفِقا

م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ

 م
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 وصز يف وواجّة اإلرِاب
 

مبنيممممممممم معممل ماإلرػمملب معـ مجمملرصهمل متؿملمملرات مثالثهمل متقاجف معزملر مأن مذؽ ال

مصؾداؼهملمعـماظؿؽملصملؿملؿماظدوظلمظإلخقانماظذؼـم ربػمللمودوظلموادؿضملؼملمملريم،

ماهلؿملؼملؽملهملم موأدوات مواإلعربؼمملظؿملهمل ماالدؿضملؼملمملرؼهمل ماظعملقى مؼد ميف مأداة صمملروا

ماألعرؼغملؿملهملم.م

ماظؿؽملصملؿملؿماإلرػمملبلماظرملؿملشملمملغلمؼلؿكرجمممممممم ميفمموالمذؽمأنمػذا طؾمعممل

مواظضملؼملؾمسػملكمإجؾملمملضمطؾمربمملوالتماإلصالحم م، مظؿضملشملؿملؾماٌلرية جضملؾؿف

موادؿكداممطؾمودمملئؾم م، االضؿزملمملديمواجملؿؼملضمللمبكملرالقماظرملمملئضملمملتمتمملرة

ماألدقاقموذبمملالتم مسػملك متفملثري مأو متدعري مأو متظملفري مأو مضؿؾ اظؿكرؼنملمعـ

اظضملؼملؾمبغملؾمعمملمأوتقامعـمضقةمتمملرةمأخرىم،معؿقػؼملنيمأنمذظؽمضدمؼقملديم

مأنممإظب معؿفمملػػملني مأو معؿؽملمملدني م، مجدؼد معـ ماظلػملشملهمل مإظب مبؾملؿ اظضملقدة

م ماظيت ماٌرارة ماجرتار مإلسمملدة مضمملبؾ مشري مذضملؾؿمّلممل مرصسمّلممل مصمملر مدعملقػمملرصسملؾملؿ

ظػملؽملمملسمبمملدؿضملالئؾملؿموادؿغملؾمملرػؿموصػملظملؾملؿموإضزملمملئؾملؿمعرةمأخرىم،موأبضملدمعـم

مداسؼملنيم ماظذؼـمصمملروا ماإلرػمملبؿملقن ماإلخقاغؿملقن ماٌؿشملرصقن ذظؽمػقملالء

صؿملؼملمملمتعملقممبفمعـمضؿؾموحرقموذبحموتؽملغملؿملؾمبمملظؾرملرم،مبؾمترملفؿملعمهلمملممظداسش

مهلؿم مغعملػ مأن مصبنمل موػقملالء م، مواجملرعهمل ماآلٔهمل ماألصضملمملل مػذه سػملك

موأنمغضملؼملؾمسػملكمطرملػمسؼملمملظؿؾملؿموخؿملمملغؿؾملؿموعزملمملدرممتقؼػملؾملؿم،م بمملٌرصمملدم،

مأوم ماٌؿقجلهمل مأو ماٌرتددة مأو ماظرعمملدؼهمل مأو مظػملؼملقاضػماظسملؾمملبؿملهمل مذبمملل صال

ـماٌؽملؿزملػم;مألنمذظؽمظؿملسميفمعزملػملقهملماظقرـميفمػذهمإعلمملكماظضملزملمملمع

م،م ماٌكمملررمعـمطؾمجؾملهمل ماظيتمتؿؾملددػممل ماظظملمملرضهملمعـمتمملرؼخمأعؿؽملممل اٌرحػملهمل
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مرصضمطؾم مورينمذرؼػمسـ مطؾ معـ موصرؼح مواضح مإسالن معـ والبد

مالم موآ م، مواإلصلمملد مواظظمللمملد مواظؿظملفري مواظؿدعري مواظؿكرؼنمل ماظضملؽملػ أظقان

م.مالماظؽملظملمملقموالماٌؽملمملصعملنيضبنملماظظمللمملدموالماٌظمللدؼـم،مو

:مػقمتؿملمملرمتػملؽماىؼملمملسمملتماٌمملرضهملمعـماظدؼـمواإلغلمملغؿملهملمماظؿؿملمملرماظـمملغل

مالم مإذمإغؾملممل م، مالمغضملرصف مإظبمسمملٕمآخر م، موإغلمملغؿملؿؾملممل اظيتماغلػملكوملمعـمدؼؽملؾملممل

تؽملؿؼمللمإظبمسمملٕماألدؼمملنم،مصمملألدؼمملنمطػملؾملمملمتدسقمإظبماظرغبهملمواظؿلمملعحم،مالم

والمإظبماظؿؼملـؿملؾم،موالمإظبماظؿؽملغملؿملؾمبمملظؾرملرم،ممإظبمايرقم،موالمإظبماظذبحم،

طؼملمملمأغفمالمميغملـمأنمؼغملقنمػذامسمملٕماإلغلمملغؿملهملم،مصمملإلغلمملغؿملهملماظلقؼهملمالمميغملـم

أنمتعملرمػذهماىرائؿم،موتػملؽماظظملصملمملئعماظيتمالمميغملـمأنمضبؿؼملػملؾملمملمأيمحسم

مإغلمملغلمدػملؿملؿمإالمعـمرؼمللوملمبزملريتفمواغلػملخمعـمإغلمملغؿملؿفم.

راءمعـمطؾمذظؽم،مصعملدمغؾملكمغؾؿملؽملمملموػؽملمملمصبدرمبؽملمملمأنمغقملطدمأنمدؼؽملؽملمملمبممممممممم

ماظ) مأي ٌُـَػمَلهمل ما مسـ مودػملؿ( مسػملؿملف مآ مبمملظغملػملنملمصػملك موظق مبمملٌقتك ؿؼملـؿملؾ

ماظضملعملقر م: موضممللم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ( موالممتـػملقاالمم)، موالمتطملدروا م،مَتطمُلػملَّقا )

صكملغفمالمؼضملذبممبمملظؽملمملرم)رمصػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مسـماظؿضملذؼنملمبمملظؽملمملطؼملمملمغؾملكم)

مألنماإلدالممدؼـمرغبهملمالمدؼـمم(إالمربؾملممل مبؿملمملّغممل موأطـر مبؾمأبضملدمعـمػذا ،

سؽملػموالمضؿؾموالمتؽملغملؿملؾمحؿكمبممليؿملقانموػذامعمملمذطرهمغؾؿملؽملمملمربؼملدم)صػملكم

م م: مصالمػلم)آمسػملؿملفمودػملؿم( عـمأنماعرأةمدخػملوملماظؽملمملرميفمػرةمحؾلؿؾملممل

متفملطؾمعـمخرملمملشما موالمػلمترطؿؾملممل مم(ألرضأرضملؼملؿؾملممل معـمبطملمملؼمملموأنمبطملؿمّل)، ممل

بينمإدرائؿملؾمدخػملوملماىؽملهملمألغؾملمملموجدتمطػملؾمملمؼػملؾملىملمعـماظضملشملشم،مصعملمملظوملم

م،م معـماظؾؽر معمملء مصؼملألتف مصكػملضملوملمخظملؾملممل مبلم، مبػملغ ماظغملػملنملمعممل مبؾملذا مبػملغ ظعملد
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مصدخػملوملماىؽملهملم م، مصطملظملرمهلممل م، مصرملغملرمآمهلممل مورأىماظؽمليبم(صلعملوملماظغملػملنملم، ،

ؼمملمػذام،ماتؼمآميفمم))صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مرجالمُؼؿِِضملنمُلمعبػملفم،مصعملممللم:م

اظؾؾملؿملؼملهملماظيتمَعػملَّغمَلَؽمآمإؼمملػمملم،مصكملنمعبػملؽمػذامضدمذغملمملمإظٓبمأغؽموؿملضملفم

مرأىم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مغبرةمم:أيم(وُتِدِئُؾف موٌممل تؿضملؾفموترملؼمسػملؿملفم،

متؾقىملم موذػمملبممل مجؿملؽهمل مضممللم)صػملكمآمسػملؿملفمهقممحقلمسرملؾملممل سـمصراخؾملممل

م.مم(عـمصفعمػذهميفمصراخؾملمملم،مردوامإظؿملؾملمملمصراخؾملممل)ودػملؿ(م:م

أرأؼوملمإظبمػذهماظرغبهملمبمملظشملمملئرموايؿملقانمصسملالمعـماإلغلمملنم،مصفملؼـم

سبـمعـمػذهماظرغبهملم،موأؼـمسبـمعـمػذهماإلغلمملغؿملهملم،موأؼـمسبـمعـم

ؿملقمملم،مثؿمتشملؾؿملعملفمػذاماظرضلم،مإغؽملمملمظظمللمحمملجهملمعمملدهملمإظبمصؾملؿمدؼؽملؽملمملمصؾملؼملمملمصق

مظف مصؾملؼملؽملممل محلـ مسـ مؼؽملؿ ماظقاضع مأرض مسػملكممسػملك موحرصؽملممل م، موإميمملغؽملممل ،

م.متشملؾؿملعملف

مشؿملؾملمملممممممممم ميف مومتمملدت مخشملرػممل مادؿظملقؾ مضد ماىؼملمملسمملت مػذه مأن سػملك

م،م مذقطؿؾملممل مطلر مسػملك ماٌؿقاصؾ مواظضملؼملؾ ماألعهمل مإلرادة موهدؼؾملممل وسدواغؾملممل

مو م، موػؿؽمسرضؾملممل م، مبؿملسملؿؾملممل موادؿؾمملحهمل م، م،موادؿؽزملممللمذفملصؿؾملممل تظملؿؿملوملمدوهلممل

ومتزؼؼمطؿملمملغؾملمملموأوصمملهلمملم،مرؼملضمّلمملميفماالدؿؿملالءمسػملكمخرياتؾملمملموععملدراتؾملمملمعـم

جؾملهملم،موسؼملالمظزملمملحلماظضملدوماظزملؾملؿملقغلماٌرتبصمبؾملمملمعـمجؾملهملمأخرىمظؿملؾعملكم

موحدهماظعملقةماألبرزماظيتمتلؿملشملرمسػملكمطؾمدولماٌؽملشملعملهملمودبسملضملؾملمملمظؽملظملقذػمملم.م

ماممممممممم مدرجمملت مأسػملك معبؿملضمّلممل معؽملممل مؼؿشملػملنمل م،موػذا ماٌكمملرر مبؿػملؽ ظقسل

ودرسهملماظؿقركمواظضملؼملؾمسػملكمترملغملؿملؾمضقةمردعمسربؿملهملمعرملرتطهملم;مألنمعبؿملعم

مرمذملذاماًشملذملمملةمعـمػذملفملىمأومعؽملفذملمملممبؽملذملهملم،موالمأحدمعؽملذملدصذملذملربؿملهملمعلؿؾملذملذملدوظؽملمملماظضمل
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ماظداػؿم،موظـمؼؽملفقمأحدمعؽملمملموحدهمعؾملؼملمملمغفملىمبؽملظمللفمسـماٌقاجؾملهملم.

ممممممممم ماظـمملظىملأعممل ماهلماظؿؿملمملر مصؾملقمتؿملمملر موبمملألحرىماهلؿملؼملؽملهملم: ؿملؼملؽملهملماالدؿضملؼملمملرؼهملم،

ماٌؽملشمل ميف موأجؽملقؿؾملممل موأدواتؾملممل معاألعرؼغملؿملهمل موترطؿملمملمؿؼملـػملعملهمل مضشملر ميف همل

ماألوظبمؼقممموإدرائؿملؾ مصظملقؿؾملممل ميفمصدر ماألخؾمملر مذطرتمصقؿملظملهمل مصعملد ،

ممثالثمدولمأرػملعملوملمسػملؿملؾملمملمضقىماظرملرماظيتمتضملؼملؾم2015/مم2/مم18األربضملمملءم

مصذطرتمثالثمدولمػلمأعرؼغملمملم م، مإدعملمملرؾملممل مأو موهمملولمإضضملمملصؾملممل ضدمعزملر

وضشملرموترطؿملمملم،موأغمملمأزؼدمسػملؿملؾملمملمدوظهملموعؽملصملؼملهملمالمميغملـمأنمؼغملقغمملممبؽملفملىمسـم

مهمملكمضدمعزملرم،موػؼملمملمإدرائؿملؾموغبمملسم.ماٌقملاعرةماظيتم

سػملكمأغينمأؤطدمسػملكمضرورةماظؿقركماظلرؼعمواظذػمملبمإظبماٌؽملصملؼملهملمممممممم

اظدوظؿملهملمظػملضملؼملؾمسػملكمإدراجماظدولماظيتمترسكمومتقلماظعملؽملقاتماإلرػمملبؿملهملم

اظيتمتدسقمإظبماظعملؿؾمواظضملؽملػموهرضمسػملؿملؾملؼملمملمضؼملـمضقائؿماظدولماظراسؿملهملم

م.ممظإلرػمملب

مممممممم مغقملطد مدؿملؽملؿعملؾمطؼملممل ماٌؽملشملعملهمل معـ ممتغملـ مإذا ماإلرػمملب مأن معـ عراّرا

مذطرهم مسبؿمللمعممل مصكملغؽملممل موعـمػؽملممل م، موجّقا موحبّرا مبّرا طمملظربقمإظبماظضملمملٕمطػملف

اظلؿملدمرئؿملسماىؼملؾملقرؼهملم،معـمأنمعزملرمتدصعمٔـمدصمملسؾملمملمسـمغظمللؾملمملموسـم

ماإلغلمملغؿملهملم.م

اظيتموالمؼظملقتينمأنمأوجفمهؿملهملمجدؼدةمإظبمضقاتؽملمملماٌلػملقهملماظؾمملدػملهملمممممممم

مبضملدمؼقممأغؾملمملمسػملكمضدرم تلؿقؼمعؽملمملمعبؿملضمّلمملمطؾمهؿملهملموتعملدؼرم،موتـؾوملمؼقّعممل

مَص م، مواظؿقدؼمملت مطؼملمملممْدؿمَلاٌلؽقظؿملهمل م، ماظلالح موأخرىمهؼملؾ تؾينموتضملؼملر

ماظرئؿملسمععمودؼدم ماظغملمملعػملهملميفماظلؿملد ماظغملمملعؾموثعملؿؽملممل أؤطدمسػملكمتظملقؼسملؽملممل
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ماإلرػمملبمواظؿكرؼنملم مدقاءميفمعقاجؾملهمل مواظؿظملقؼضمظلؿملمملدتف أمميفماظؾؿملضملهمل

معؽملشملػملؼماظؾؽملمملءمواظؿضملؼملريم.

م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ

م

 

  



- 99- 

 

 تفكيك حواضَ اإلرِاب
 

مممملمالمذؽمصؿملفمأنماإلرػمملبمعمملمطمملنمظؿملؿلػملؾمإظبمأيمبؿملؽهملمأومورـمأومممممممممم

موآخرم م، موميقظف موؼدسؼملف مؼدصضملف مسؽملزملر م: مسؽملزملران مظف مؼؿقصر مٕ معممل عؽملشملعملهمل

مضبؿسملؽملفموؼفملوؼف.م

أعمملماظضملؽملزملرماألولماظذيمؼدصعماإلرػمملبموميقظفموؼدسؼملفموؼطملذؼفمصؾملقممممممممممم

بالمأدغكمذؽمأسداءمدؼؽملؽملمملموورؽملؽملمملموأعؿؽملمملم،مممـمؼرؼدونمأنمتضملؿماظظملقضكم

مأنم مألجؾ م، مجؾملهمل معـ ماظزملؾملؿملقغل ماظغملؿملمملن مظزملمملحل موأعؿؽملممل معؽملشملعملؿؽملممل اهلداعهمل

سملمملريمؼؿؼملغملؽملقامعـماظلؿملشملرةمسػملكمخرياتؽملمملموععملدراتؽملمملم،موؼرملقػقاماظقجفماي

ماظلؼملحمعـمجؾملهملمأخرىم،موػذامذفملغؾملؿمورؾؿملضملؿؾملؿماإلعربؼمملظؿملهملم،موععم ظدؼؽملؽملممل

أغؽملمملمأطدغمملمودؽملصملؾمغقملطدمأنماإلرػمملبمالمدؼـمظفموالمسؾملدمظفموالموصمملءمظفموأغفم

دؿملفملطؾمعـمؼزملؽملضملفموعـمؼدسؼملفمإنماظؿملقمموإنمشّدام،موإنمشّدامظؽملمملزرهمضرؼنملم

قضكم،موظغملـمسػملؿملؽملمملم،مصكملغؽملمملمالمميغملـمأنمغلؿفديماألعـمممـمؼرؼدمظؽملمملماظظمل

مأنمغضملؿؼملدمسػملكمأغظمللؽملمملموسػملكمدقاسدغمملم،مسػملكمحدمضقلماظرملمملسرم:م

ممملوزمأومتضملذملذملذملدىذملذملإذامومقمماٌلؿؾذملذملذملذملدذملذملمملمالمأظذملأغ

مداذملذملذملذملمملمأنمغلؿضملذملذملذملوذفملغؽملذملذملذملمذملدذملذملذملذملذملذملذملفمأنمؼلؿؾذملذملذملذملذملصلؾؿملػمل

مذفنملموإداغهملممممممممم موالمذبرد مصقلنملم، مؼغملقنمطالعممل مال ماالدؿضملداد وػذا

وبؿملمملغمملتموتزملرضبمملتم،مميغملـمأنمتزملدرمحؿكمسـمجؾملمملتمتلرتموادؿؽملغملمملرم،م

مأنمػذهم معؽملؾملممل مزؽمّلممل م، معـمأعرػممل مهمملولمأنمدبظملؿملف معممل مأو مطمملنمخمملصؿمّلممل معممل بؾملممل

اظؾؿملمملغمملتمميغملـمأنمتطملشملكمعمملمظقمطرملػمظغملمملنمأعّرامجػملالم،مغمملدؿملهملمأومعؿؽملمملدؿملهملمأوم

مذنمٖل مضد ماظرملضملنملماٌزملري مأن مأنممعؿفمملػػملهمل معـ مأطرب موصمملر ماظشملقق سـ
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اضؿسملوملماظصملروفماظيتممترمبؾملمملماظؾالدمومترمبؾملمملماٌؽملشملعملهملمجمملغّؾمملمُؼكَدعم،موإنم

،مؿملؿمملتماٌؽملمملدؾهملمظػملظملضملؾمأومردماظظملضملؾعـمايغملؼملهملموضؾطماظؽملظملسمواخؿؿملمملرماظؿقض

مصؼملـمضؾؿملؾمضقلمأبلمصراسمايؼملداغلم:م

ـِمتطملمملبؿملومُل مشؾمملوتلمصصملؽملقامضقعلمس

مَراُبذملذملَوُتّممَحزملكممملَغمملذملذملأْشَؾمٔرٔقذملذملِبؼمَلظمْل

أنمػذاماإلرػمملبماألدقدمبؿػملؽماظضملؽملمملصرمم-أؼسمّلمملمم-واظذيمالمذؽمصؿملفممممممممممم

اًشملرةمواألخالطمواألعرملمملجماظيتمأتوملمووؼملضملوملمعـمطؾمحدبموصقبم

محقاضـم مصؿملف مٕمتغملـمهلؿ مصظملقفمأيمورـمعممل مأنمطبرتضقا مطمملنمهلؿ عممل

تفملوؼؾملؿمومتدػؿممبمملمضبؿمملجقنمعـماٌممللمأوماظلالحمودمملئرمأظقانماظدسؿم،م

هلؿماظؾؿملؽهملماٌقاتؿملهملمومتدػؿمبمملٌضملػملقعمملتماظغملمملصؿملهملم،ميفمسمملٕمصمملرتموتقصرم

صؿملفمايروبماظؿعملؽملؿملهملم،مواإلظغملرتوغؿملهملم،مواٌضملػملقعمملتؿملهملم،مواإلسالعؿملهملم،مواظؽملظمللؿملهملم،م

ماًزملؿ مإلخسملمملع مبؾملممل مُؼلؿؾملمملن مال موأدوات موودمملئؾ موإضضملمملفممأدمملظؿملنمل ،

م.ممعضملؽملقؼمملتفم،مودصضملفمإظبماإلحؾمملطمأوماظؿلػملؿملؿ

وطؼملمملمأنمعمملمؼلؼملكمبمملظدسؿماظػملقجليتمأعرميفمشمملؼهملماألػؼملؿملهملميفمهعملؿملؼمممممممم

اظؽملزملرمسػملكماألسداءموحلؿماظضملدؼدمعـماٌضملمملركم،مصكملنمضشملعمػذاماظدسؿمسـم

مُؼضملٓفؾمبؽملؾملمملؼؿؾملؿمواظعملسملمملءم مواظؿشملرفمواٌؿشملرصنيم، اإلرػمملبمواإلرػمملبؿملنيم،

م.مسػملؿملؾملؿمودبػملؿملصماظضملمملٕمطػملفمواإلغلمملغؿملهملمعبضملمملءمعـمذرػؿماٌلؿشملري

ماٌلؿظملؿملدؼـممممممممممم مٌضملرصهمل معلؿظملؿملسملهمل مواسؿملهمل مؼؿشملػملنملمدرادمملتمسػملؼملؿملهمل وػذا

مأمم م، معقجؾملني مأطمملغقا مدقاء م، ماإلرػمملبؿملهمل ماظضملؼملػملؿملمملت موعـ ماظظملقضك عـ

ربرضنيم،مأممعؽملظملذؼـم،مأممعفملجقرؼـم،مواظضملؼملؾمسػملكمعقاجؾملؿؾملؿمحبلؿمالم
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ػقادةمصؿملفم،مبمملظؿقظملظمبؾمعزملمملدرةمأعقالمطؾمعـمؼـؾوملمدسؼملفمأوممتقؼػملفم

مظؿؼملقؼؾماظعملؿؾمواظؿكرؼنملمظإلر ماظذيمؼقجف ماٌممللماظعملذر مألنمػذا ػمملبم،

مَوَظممل}ؼؽملؾطمللمأنمؼزملمملدرمظزملمملحلماظؾؽملمملءمواظؿضملؼملريم،موربماظضملزةم)سزموجؾ(مؼعملقلم:م

(م،موضدمأصردم5)اظؽمللمملء:م{مِضؿمَلمملّعمملمَظغمُلِؿماظػملَُّفمَجضمَلَؾماظَِّؿلمَأِعَقاَظغمُلُؿماظٗلظمَلؾمَلمملَءمُتقمِلُتقا

قالماظلظملؾملمملءممسقهم"مبمملبمايفرم"ماظذيمؼضملينماظظملعملؾملمملءمبمملّبمملمظػملؿضملمملعؾمععمأع

مظزملمملحلم مأي م" ماظطملري ميؼ مايفر م" مضلؼملني: موضلؼملقه م، مواظؿقظملظ ايفز

مواٌؾذرم مسػملكماظلظملؿملف مايفر موػق م، ميؼماٌمملل" مايفر م" مو اظدائؽملنيم،

مالمؼؽملؾطمللماإلغظملمملقم مصؿملؼملممل مدظملؾمّلممل اظذيمالمضبلـماظؿزملرفميفمأعقاظفموؼؾذرػممل

ممملميفماظعملؿؾمواظؿكرؼنملمواظظمللمملدمواإلصلمملد؟؟صؿملفم،مصؼملمملمبمملظغملؿممبـمؼلؿكدعؾمل

مدونمممممممم مصراحهمل مسػملؿملف مضبرضمبضملسملؾملؿ م، ماإلرػمملب مهلذا معؽملصملرون وػؽملمملك

مطالمم موظقميفمثؽملمملؼممل موؼؾىملمبضملسملؾملؿممسقعؾملؿمبنيماينيمواينيم، عقاربهملم،

ـَماْظفمَلَغمملِعَؾمَسػمَلؿمِلغمُلُؿمَسسمٗلقامَخػمَلِقامَؤإَذامَآَعؽمٖلمملمَضمملُظقامَظعمُلقُطِؿمَؤإَذا}عضمللقلم،م ماْظطمَلؿمِلِظمِع

مم(م.119سؼملرانم:مم)مآل{اظزمٗلُدؤرمِبَذاِتمَسػمِلؿملْؿماظػملََّفمٔإٖنمِبطمَلؿمِلصمِلغمُلِؿمُعقُتقامُضِؾ

ـَ}سػملكمأغؽملمملميفموضعمالمضبؿؼملؾمػقملالءماٌؽملمملصعملنيمواٌؿػملقغنيم،مممممممممممم ماظَِّذؼ

ـَمَصِؿْحمَظغمُلِؿمَطمملَنمَصكمٔلِنمِبغمُلِؿمَؼَؿَرٖبزمُلقَن ـِمَأَظِؿمَضمملُظقاماظػملَِّفمِع مَطمملَنمَؤإِنمَعضمَلغمُلِؿمَغغمُل

ـَ ـَمَوَغؼمِلؽمَلضمِلغمُلِؿمَسػمَلؿمِلغمُلِؿمَغِلَؿِقٔقِذمَأَظِؿمَضمملُظقامَغزمِلؿملنمْلمِظػمْلغمَلمملِصٔرؼ مَصمملظػملَُّفماْظؼمُلقمِلِعؽمِلنَيمِع

ـِماْظعمِلؿمَلمملَعهمِلمَؼِقَممَبؿمِلؽمَلغمُلِؿمَؼِقغمُلُؿ ـَماظػملَُّفمَؼِفضمَلَؾمَوَظ مم{َدِؾؿملػمًلمملماْظؼمُلقمِلِعؽمِلنَيمَسػمَلكمِظػمْلغمَلمملِصٔرؼ

مم(م.141)ماظؽمللمملء:م

والمذؽمأنمتركمبضملضمعـمؼدسؼملقنماإلرػمملبمواإلرػمملبؿملنيمرػملعملمملءمأوممممممممممم

موأخشملرمعؽملفممتغملنيم شضمأيمجؾملهملماظشملرفمسؽملؾملؿمأعرميفمشمملؼهملماًشملقرةم،
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أيمعؽملؾملؿمعـمأيمعظملزملؾمعـمعظملمملصؾماظدوظهملم،موخبمملصهملماىقاغنملماًدعؿملهملم

مػذهم متضملشملؿملؾ مأن مؼدرطقن مألغؾملؿ م، ماٌقارؽملنيمعؾمملذرة اظيتممتسمحؿملمملة

م،م ماظظملقضك مورمبممل مواظلكط مواظؿذعر ماظطملسملنمل مإلثمملرة مدؾؿملؾ مػق اًدعمملت

معـم مُؼَؿؿملعمّلـ مٌـ مإال ماًدعؿملهمل مواألسؼملمملل ماٌراصؼ مإدارة مُتِلؽمَلد صؿملفنملمأال

مظقرؽمل محقائيملموالئف مبعملسملمملء موإميمملغف م، مسػملؿملف موحرصف م، موتظملمملغؿملفميفمخدعؿف ف

اظؽملمملسمواظلؾملرمسػملكمراحؿؾملؿم،موؼعملؿملؽملفمبفملنمػذامػقمصػملنملماظدؼـمواإلميمملنم،م

مَحَقاِئيمٔلمِبعمَلسملمملِءماِخَؿزمٖلؾمُلِؿمِسَؾمملدََّامِٓمٔإٖنم)ؼعملقلمغؾؿملؽملمملم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م:م

ـِماآْلِعؽمُلقَنمٔإٖغؾمُلُؿمإَظؿمِلؾمٔلِؿمؿمِلَراْظَكموَحٖؾنمَلماْظَكؿمِلٔرمِصلمَحٖؾؾؾمُلِؿماظؽمٖلمملس ِٓممَسَذاِبمِع ْا

ـِماظػملَٓؾمُلؿَٓ)،موؼعملقلم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م:مم(اظعمِلؿمَلمملَعهمِلمَؼِقَمم)سزموجؾ( مَوِظَلمَع

ـِ ـِمَسػمَلؿمِلِفمَصمملِذعمُلِؼمَسػمَلؿمِلؾمٔلِؿمَصرمَلؼَٓمَذؿمِلّؽمملمُأعَِٓؿلمَأِعٔرمِع ـِمَوِظَلمَوَع مَذؿمِلّؽمملمُأعَِٓؿلمَأِعٔرمِع

م)رواهمعلػملؿ(.م(ِبِفمَصمملِرُصِؼمِبؾمٔلِؿمَصَرَصَؼ

وطؼملمملمؼؽملؾطمللمأالممنغملـمداسؼمللماظؿشملرفمواٌقاظنيمهلؿمعـماٌراصؼممممممممممم

اًدعؿملهملم،مصؼملـمبمملبمأوظبمأالممنغملـمأحّدامعؽملؾملؿمعـماىقاغنملماظـعملمملصؿملهملمأوم

ميفم ماإلرػمملبؿملهمل موأصغملمملرػؿ ممسقعؾملؿ مؼؾـقا مال محؿك م، ماظرتبقؼهمل مأو اظظملغملرؼهمل

موخبمملص موبلرسهملماجملؿؼملع مغضملؼملؾ مصبنملمأن مإمنممل مواظرملؾمملبم، مبنيماظؽملمملذؽهمل همل

م،م موآثمملعؾملؿ م، موذرورػؿ م، ممسقعؾملؿ معـ ماجملؿؼملع مدبػملؿملص مسػملك وحلؿ

ـٖمَأِعٔرِهمَسػمَلكمَشمملِظنمْلمَواظػملَُّف}وجرائؼملؾملؿماظظملغملرؼهملمواألخالضؿملهملمواجملؿؼملضملؿملهمل،م مَوَظغمِل

م(م.21)مؼقدػ:م{َؼضمِلػمَلؼمُلقَنممَظمملماظؽمٖلمملٔسمَأْطـََر

م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 حنَ ٌزاكي
 

م،ممممممممم ماظؽملمملس موأبػملغ م، ماظؽملمملس مأصزملح مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م)صػملك مغؾؿملؽملممل طمملن

ماظيتمجرتم مأحمملدؼـف مودػملؿ( مآمسػملؿملف م)صػملك مبالشؿف مسصملؿملؿ معـ وؼضملدون

م م: مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م)صػملك مطعملقظف م، ماٌـؾ مأو مايغملؼملهمل مؼػملدغم)ذبرى ال

ٓم،موػغملذامطمملنمصقؾفماظغملرامم)رضقانمام(اٌقملعـمعـمجقرمواحدمعرتني

م مسػملؿملؾملؿ( م"، مؼعملقلم: مبـماًشملمملبم)رضلمآمسؽملف( مسؼملر ظلوملممصغملمملنمدؿملدغممل

بمملًنملموظغملـماًنملمالمطبدسين"م،موؼروىمسـماٌطملريةمبـمذضملؾهملم)رضلم

ظقالماإلدالممٌغملرتمم،موطمملنمؼعملقلم:م"مآمسؽملف(مأغفمطمملنمعـمدػمملةماظضملرب

م".معغملّرامالمتشملؿملعملفمجزؼرةماظضملرب

مغؾينمسػملؿملفمايمملضرموغؽملشملػملؼممممممممم وصبنملمأنمغفملخذمعـمدروسماٌمملضلمعممل

ماظؿمملرؼخماألدقدمظػملفؼملمملسمملتماٌؿشملرصهملمويفم موأنمغؿذطر بفميفماٌلؿعملؾؾم،

ماظيتماحرتصوملماظضملؼملؾم ماإلرػمملبؿملهمل ماإلخقان مرأسماألصضملكمعبمملسهمل ععملدعؿؾملممل

اظلريمعؿفمملوزةمإؼمملهمإظبماظؿعملؿملهملمواظؽملظملمملقم،مبؾمإنمبضملضمأسسملمملئؾملمملمرؾعمسػملكم

ؽمظدرجهملمؼزملضملنملمسػملكمطـريؼـممتؿملؿملزػمملم،مسػملكمحدمضقظفمتضملمملظبميفمذفملنمذظ

ـِمَأِػٔؾماْظؼمَلِدؼؽمَلهمِلم}بضملضماٌؽملمملصعملنيم:م ـَماْظفمَلِسَراِبمُعؽمَلمملِصعمُلقَنمَوِع ـِمَحِقَظغمُلِؿمِع َوِعؼمٖل

ـٔمُثٖؿمُؼَر ـُمَغضمِلػمَلؼمُلؾمُلِؿمَدؽمُلضمَلذُِّبؾمُلِؿمَعٖرَتؿمِل ٗدوَنمٔإَظكمَعَرُدوامَسػمَلكماظؽملِّظمَلمملٔقمَظمملمَتضمِلػمَلؼمُلؾمُلِؿمَغِق

مم.{َسَذاٍبمَسصمِلؿملٕؿم

مغقملطدمأنماإلرػمملبمالمميغملـمأنمؼضملؼملؾمإالميفمضقءمحقاضـمممممم مطؽملممل وإذا

ماآلعـ ماٌؽملمملخ مظف موتقصر موتؽملؼملؿملف موتفملوؼف ماىؼملمملسهملممهؿسملؽملف مسؽملمملصر مصكملن ،

اإلرػمملبؿملهملمالمميغملـمأنمتؿلػملؾمإظبماٌقملدلمملتمإالمعـمخاللمخالؼمملمغمملئؼملهملمأوم
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م مذظؽموتلمملسدػممل متؾملؿمللملمهلممل موإنماألعرمىدمعؿضملمملرظملهمل م، مصؿملف سػملؿملفمومتغملـمهلممل

مإظبمآعمملدم موظؿملسمايؾميفمترحؿملؾماٌرملغملالتموتفملجؿملؾماٌقاجؾملهمل خشملري،

دةمحؿكمؼلؿظملقؾمذرمػقملالءموؼرملؿدمسسملدػؿم،موؼرملغملػملقنمعمملمؼرملؾفموشريمربد

اظػملقبلمأوماٌمملصؿملمملمداخؾمبضملضمعقملدلمملتماظدوظهملمبزملقرةمطبرملكمعضملؾملمملمذرػؿم

مزبمملد معـ ماظقضومل معع مؼؿققظقن موحبؿملىمل م، مأوممسنيوعغملرػؿ معؽملمملصعملني أو

مملمؼؿعملربمإظؿملؾملمملماظسملضملظملمملءمواظؾمملحـقنمسـماٌزملمملحلمواٌؽملمملصعم،معؿلػملػملنيمإظبمعمملصؿمل

والمدؿملؼملمملمأنماظعملؿملمملداتمواظضملؽملمملصرماإلخقاغؿملهملمالمدؼـمهلمملموالمخػملؼموالمأعمملغهملموالم

مأضزملكمدرجمملتماٌؽملعم موتلؿكدم مصؾمللمتطملدقمسػملكماٌقاظنيمهلممل م، ورؽملؿملهمل

ماٌضملممل مأو مظػملؼملكمملظظملني مواإلضزملمملء ماٌقاظنيموايرعمملن مشري محؿك مأو رضني

ممإلخسملمملسؾملؿموطلرمإرادتؾملؿم.

مضقتؾملؿممممم مسػملك ماٌراػؽملهمل مصكملن مدسؿ مدون مبضملضماظؽملمملسموحمملهلؿ مُترك وإذا

وصالبؿؾملؿمعراػؽملهملمخمملرؽهملموشريمعسملؼملقغهملماظضملقاضنملمأوماظؽملؿمملئيملم،مصظمللمطؾمؼقمم

غرتددمصؿملفميفماظعملسملمملءمسػملكمتلػملطماظضملؽملمملصرماإلخقاغؿملهملموعـمؼقاظؿملؾملمملمأومميغملؽملؾملمملم

ضملضماًػملؼمشبلرمعلمملحمملتموادضملهملمعـماألرضماظيتمصبنملمأنمعـمرضمملبمب

مغؿقركمسػملؿملؾملمملمواظلقادماألسصملؿماظذيمغراػـمسػملكمورؽملؿملؿفم.

موالمممممممم مػؿملمملب موشري موبؿمملر موحمملدؿ مدرؼع مهرك مإظب محمملجهمل ميف سبـ

عؿقجسميفمعبؿملعماجملمملالتمواالومملػمملتم،مويفمعبؿملعماٌقملدلمملتمظعملشملعم

عزملمملدرمضقةم،مدصضمّلمملمًشملرػمملمأذرعماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملموورؼدػمملمعـمأيم

م.مممماظداػؿموذرػمملماٌلؿشملري

مظعملدمحمملوظوملمتػملؽماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملماٌؿشملرصهملمدمملبعمًلمملماظؿلػملؾمسربمبضملضمممممم
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موعلؿملشملرؼـم م، مغمملصذؼـمصؿملؾملممل اىؼملضملؿملمملتمواظؽملعملمملبمملتمواٌقملدلمملتمحؿكمصمملروا

،مجؿم،مدصضملفمآمسؽملمملمبظملسملػملفموطرعفمسػملكمطـريمعؽملؾملمملم،ممممملمسٓرضماظقرـمًشملر

ظملسملؾمضمملئدمذفمملعمجلقرمػقمدؿملمملدةماظرئؿملس/مسؾدماظظملؿمملحماظلؿمللل،موعـمثؿمب

خػملظملفمضقاتؽملمملماٌلػملقهملماظؾمملدػملهمل،ماظيتمعمملمزاظوملمودؿصملؾمتلشملرمعالحؿماظؾشملقظهملم

م،م مضقىماإلرػمملبمواظرملر ميفمعقاجؾملهمل ماظضملؾملد مسػملك موصؿمٖلهمل م، ماظقرؽملؿملهمل واظظملداء

وعضملؾملمملمرجممللماظرملررهملماألوصؿملمملءم،موطؾمطمملتنملمأومإسالعلمأومورينمشؿملقرمسػملكم

مورؽملف.

والمؼصملؽملـمأحدمأنماٌضملرطهملمضدماغؿؾملوملمأومأنماٌقاجؾملهملمضدمحلؼملوملم،مألنممممم

م،م موضبرطؾملممل موميقهلممل موؼلؿكدعؾملممل موػؽملمملكمعـمؼدسؼملؾملممل م، متؾملدأ مال غظملقسماظرملر

موظعملدم م، مخشملري مىد ماألعر مصكملن موايلؿ مواظرملفمملسهمل مبمملظؿملعملصملهمل مغؿقؾ وعمملٕ

هدثوملميفمأطـرمعـمععملممللمدمملبؼمسـمزبمملررماٌرتددؼـموأطدتمأنمعـم

يفمتمملرؼخمورؽملؽملمملموأعؿؽملمملم،مواظيتمتعملؿسمللمحملزنميفمػذهماٌرحػملهملماظظملمملرضهملما

ماإلرػمملبموضقىماظرملرم مرجؾمواحدميفمعقاجؾملهمل مأنمغعملػموضظملهمل معبؿملضمّلممل عؽملممل

م مأطـرمواظصملالم ماظيتمتعملؿسملل ماٌقاجؾملهمل مػذه ماظؾضملضميفمحلؿ مؼرتدد أن

بضملضماظؽملمملسمعمملزاظقامزبدوسنيمأومعرتددؼـميفمدرجمملتمايلؿم،مإذمإنم

ماظعملػملنملمموضوملمسبؿمملجمأن مسـمغبكماظقرـماظذيمػق مبرملفمملسهمل مصؿملف غذود

،مماظؽملمملبضمظػملضملروبهملمواإلدالمم،مومصؼملمملمماألعمملنمألعؿؽملمملماظضملربؿملهملم،موسؼملقدمخؿملؼملؿؾملممل

م.مبؾمػقمرأسمايربهملميفمعقاجؾملهملماإلرػمملبموطػمذرهمسـماإلغلمملغؿملهمل

عـمجسماًمملدرم،موؼؿقمسػملكمأنمػؽملمملكمأؼسمّلمملمعـمؼراػـمسػملكمايزملمملنمممممم

دورماألؼمملممإظبماًػملػم،مصالمودمهلؿمعقضظمًلمملمواضّقمملم،مأنمتمكماظقػؿم،موطبرمل
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وػؽملمملكمعـمػقمسػملكمادؿضملدادمألنمؼؿقمملظػمععماظضملؽملػمواإلرػمملبموعـمتؾؽملقام

أومم،ماظضملؽملػمواإلرػمملبمعلػملغمًلمملم،مأومععمبعملمملؼمملماظظملزملمملئؾماٌؿرملددةمأوماإلرػمملبؿملهمل

موغعملقلم م، ماظقرؽملؿملهمل مظػملؼملزملػملقهمل م متعملدؼر مدون م، مهلممل ماظؽملمملئؼملهمل مبمملًالؼممل مؼضملرف عممل

ءمعبؿملضمّلمملم:مأصؿملعملقام،موالمترددوام،موأدرطقاماظقاضعم،مصكملعمملمأنمغغملقنمأومالمهلقملال

،ممغغملقنم،مأعمملمإعلمملكماظضملزملمملمعـماٌؽملؿزملػمصذظؽمسزملرمضدموظبمإظبمشريمرجضملهمل

م.مسبـمغراطؿ"موغعملقلمهلؿم:م"

م

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 وغزوعية الدولة الوطٍية
 

يفماظلؿملمملقمواٌؽملمملخماظظملغملريماظزملقلمالمضبؿمملجماظـمملبوملماظرادخمإظبممممممممم

دظؿملؾم،مظغملـماخؿشملمملفماىؼملمملسمملتماٌؿشملرصهملمظػملكشملمملبماظدؼينمواحؿغملمملرػمملمظفم

ماظؿدظؿملؾم مإظب مربؿمملّجممل ماٌلػملؼملمملت محغملؿ ميف مػق معممل مجضملؾ وظؿظمللرياتف

مصؼملرملروسؿملهملماظدوظهملماظقرؽملؿملهملمأعرمشريم م، موطفملغفمٕمؼغملـمأصالمثمملبّؿممل واظؿفملصؿملؾم،

ميفمواضضملؽملمملم مأصؾمرادخمالمشؽملكمسؽملف مبؾمػق ماظؿرملغملؿملؽم، ضمملبؾمظػملفدلمأو

ماظدصمملعمسـماألورمملنم مواٌظملغملرؼـمأن مبضملضماظضملػملؼملمملء محؿكمأطد م، اٌضملمملصر

معـمورـمضبؼملػملفم مظف مألنماظدؼـمالمبد ععملدممسػملكماظدصمملعمسـماألدؼمملنم،

وضبؼملؿملفم،موإالمٌمملمضررماظظملعملؾملمملءمأنماظضملدومإذامدخؾمبػملّدامعـمبالدماٌلػملؼملنيم

،مػملكمأػؾمػذاماظؾػملدمرجمملهلؿموغلمملئؾملؿاىؾملمملدمودصعماظضملدومصرضمسنيمسصمملرم

موصؼم مطؾ م، موأسزهلؿ معلػملقؾملؿ م، موضضملؿملظملؾملؿ مضقؼؾملؿ م، موصطملريػؿ طؾريػؿ

م،موظقمٕمؼغملـماظدصمملعمسـماظدؼمملرم ادؿشملمملسؿفموعغملؽملؿفم،محؿكمظقمصؽملقامعبؿملضملممل

ماألورمملنموأنمؼؽملفقام معـمأػؿمععملمملصدماظرملرعمظغملمملنمهلؿمأنمؼرتطقا ععملزملّدا

مدؼؽملؾملؿم.مبفملغظمللؾملؿموب

وتضملينماظدوظهملماظقرؽملؿملهملماحرتاممسعملدماٌقارؽملهملمبذملنيماظرملذملكصمواظدوظذملهملم،مممممممممممم

وتضملينماالظؿزامماظغملمملعؾمبممليعملققمواظقاجؾذملمملتماٌؿغملمملصؽذملهملمبذملنيمأبؽملذملمملءماظذملقرـمممممم

عبؿملضملمملمدونمأيمتظملرضهملمسػملكمأدمملسماظدؼـمأوماظػملذملقنمأوماظضملذملرقمأوماىذملؽملسمأومممم

رصذملهملماٌؿذملمملجرةمبمملظذملدؼـمممماظػملطملهملم،مشريمأنمتػملؽماىؼملمملسمملتماظسملمملظهملماٌمملرضهملماٌؿشمل

المتقملعـمبقرـموالمبدوظهملمورؽملؿملهملم،مصفملطـرمتػملذملؽماىؼملمملسذملمملتمإعذملمملمأغؾملذملمملمالمتذملقملعـمممممم

بمملظدوظهملماظقرؽملؿملهملمأصالمعـماألدمملسم،مأومأنموالءػمملماظؿؽملصملؿملؼمللماألؼدؼقظقجلم
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صققمطؾماظقالءاتماألخرىمورؽملؿملهملموشريمورؽملؿملهملم،مصمملظظملسملذملمملءماظؿؽملصملؿملؼملذمللمظذملدىمممم

اظقرؽملؿملذملذملذملهملمواظظملسملذملذملذملمملءممـماظدوظذملذملذملهملػذملذملذملذهماىؼملمملسذملذملذملمملتمأرحذملذملذملنملموأودذملذملذملعمبغملذملذملذملـريمعذملذملذمل

م.اظقرين

وتلٓققمدمملئرماىؼملمملسمملتماٌؿشملرصهملمأغؾملمملمحمملعؿملهملمغبكماظدؼـم،موأغؾملذملمملمإمنذملمملممممممممم

تلضملكمظؿشملؾؿملؼمحغملؿمآم)سزموجؾ(موإضمملعهملمذرسفم،موغؿلمملءلم:مأؼـمعذملمملمتعملذملقمممم

بفمػذهماىؼملمملسمملتمعـمضؿؾموغلػموتظملفريموتدعريمودذملظملؽمظػملذملدعمملءمواغؿؾملذملمملكمممم

وتروؼذملذملعمظمعذملذملؽملنيمعذملذملـمذذملذملرعمآممظألسذملراضمودذملذمليبمظػملقرائذملذملرموغؾملذملذملنملمظألعذملذملقالم

موحغملؼملف.

إنمعذملذملمملمتعملذملذملقممبذملذملفمػذملذملذهماىؼملمملسذملذملمملتماٌؿشملرصذملذملهملمػذملذملقمسذملذملنيماىؽملمملؼذملذملهملمسػملذملذملكممممممممممممم

اإلدالمم،مذظؽمأنمعمملمأصمملبماإلدالممعـمترملقؼفمظزملقرتفمسػملكمأؼديمػذملقملالءمم

اجملرعنيمبلؾنملمغبمملضمملتؾملؿمٕمؼزملؾفمسذملربمتمملرطبذملفمسػملذملكمأؼذملديمأسدائذملفمعذملـممممممم

مملضلموعمملمؼزملذملؿملؾفمسػملذملكمأؼذملديمداسذملشم،ممممماظؿؿمملرممبمملمارتغملؾقهمعـمذبمملزرميفماٌ

مواظعملمملسدةم،مواظؽملزملرةم،موبقطقمحرامم،موأضرابؾملؿميفمايمملضر.

م:ممأِىّا ،وٌضتطيع أُ ٌؤكد وباطىئٍاُ عمى أوور 

مميغملـماألوه  مال مايغملؿ مظؽملصملمملم مجمملعّدا مضمملظؾممل مؼسملع مٕ ماإلدالم مأن :

وملمطمملنمايغملؿمرذؿملّدامؼعملرهماًروجمسؽملف،مإمنمملموضعمأدلمملموعضملمملؼريمعؿكمهعملعمل

م مودضملؿملفماإلدالم مواٌلمملواة مظػملضملدل مايغملؿ مهعملؿملؼ معدى مععملدعؿؾملممل مويف ،

مواظضملؾمملد ماظؾالد معزملمملحل مأوممظؿقعملؿملؼ مذظؽميفماألمسمملء مبضملد مإذغملمملل موال ،

ماٌلؼملؿملمملتم،مألنماظضملربةمبمملٌضملمملغلمواٌسملمملعنيمالمبمملألمسمملءموالمبمملٌلؼملؿملمملتم.

مرم،مصـؿمذملمملءمواظؿضملؼملؿملذملذملهملم،موؼغملقنماظؾؽملذملذملذمل:مأغفمحؿملىملمتغملقنماٌزملػملقمالثاٌي
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ذرعمآموصقؿملحماإلدالمم،موحؿملىملمؼغملقنماهلدممواظؿكرؼنملمواظدعمملرمصـؼملهملم

مسؼملؾماظرملؿملشملمملنموعبمملسمملتماظظملؿؽملهملمواظدعمملرمواًرابم.

معشملػملنملم مدسمملئؼملؾملممل موتردؿملخ ماظقرؽملؿملهمل ماظدوظهمل مذقطهمل متعملقؼهمل مسػملك ماظضملؼملؾ أن

ذرسلموورينم،موأنمطؾمعـمؼضملؼملؾمسػملكمتعملقؼضمبؽملؿملمملنماظدوظهملمأومتضملشملؿملؾم

بؽملمملػمملماظؿقؿؿملهملم،مأومتروؼعماآلعؽملنيمبؾملمملم،مإمنمملمػقمذبرمميفمعلريتؾملمملم،مأومتدعريم

محؼمدؼؽملفموورؽملفمعضمّلمملم.

مدضؿملعملهملم ماظظملغملريمضراءة متراثؽملممل مضراءة مإظبمإسمملدة معػملقهمل ميفمحمملجهمل أغؽملممل

واسؿملهملمتظملرقمبنيماظـمملبوملمواٌؿطملريم،مبنيمعمملمغمملدنملمسزملرهموزعمملغفموعغملمملغفمعـم

م مضراءة معـ موعلؿفداتف مسزملرغممل مؼؿشملػملؾف موعممل ماظظملعملؾملمملء جدؼدةماجؿؾملمملدات

مايمملضرم مإذغملمملظؿملمملت ميؾ مواالخؿزملمملص ماظضملػملؿ مأػؾ مبؾملممل مؼعملقم ظػملؽملزملقص

وخبمملصهملمصؿملؼملمملمؼؿزملؾمبفملحغملمملممايربمواظلػملؿموايغملؿ،موالمدؿملؼملمملميفماظردمملئؾم

ميفم محبؼ ماىمملعضملهمل متغملقن محؿك ماٌؿكزملزملهمل ماىمملعضملؿملهمل مواظؾقـؿملهمل اظضملػملؼملؿملهمل

مواٌقملدلمملتم مواهلؿملؽمملت ماجملمملعع مخالل معـ موطذظؽ م، ماجملؿؼملع خدعهمل

مؿملهملماٌؿكزملزملهمل.ماظضملػملؼملؿملهملمواظظملعملؾمل
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م5مماٌعملدعهملم

م7معذملـمضبؼملذملذمللمداسذملذملذملذملشم؟م .1

م10مذمملػدمسؿملمملنمسػملكمداسشم .2

م12 داسشمواإلخقانموحؿؼملؿملهملماٌزملريماٌرملرتكم .3

م17مداسشمواإلخقانمواظؿـملعرمسػملكماظعملدسم .4

م19ممدوظهملماىؼملمملسهملم .5
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م44 حربماإلخقانماظعملذرةم.12

م48 مسؿملقنماإلخقانموجقادؿمللؾملؿم.13

م51 مزبمملررمإؼقاءماإلخقانم.14

م55 اظؿرملؿملعماظلؿملمملدلمواألخقغهملموغمملضقسماًشملرم.15

م59 خشملقرةماظغملؿملمملغمملتماٌقازؼهملم.16

م63مزبمملررماظؿدؼـماظرملغملػمللمواظلؿملمملدلمودورمعغملؿنملماإلصلمملدم.17
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