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 ١ 

 ٢٠٢٠ باطخو ٢٠١٩ نايب :ةمّدقم

 خيّشلا هللا ةيآ باطخل ةّيمهأ نم رثكأ ةّمث     

 رياربف ١٤ ىركذ يف هاقلأ يذلا مساق ىسيع

 يف ،يلحملا هّقش يف باطخلا صن( ،م٢٠٢٠

 هعون نم لّوألا ّيريهامجلا باطخلا وهو )قحلملا

 خيّشلل يناثلا ُفقوملا هّنأ امك ،ةبسانملا هذه يف

 نيرحبلا نم هجورخ ذنم اهتاذ ةبسانملا يف مساق

 .م٢٠١٨ ماعلا نم ويلوي رهش يف

 اذه خيّشلا باطخ ةءارق ،الوأ ،ديفملا نم     

 يضاملا ماعلا هنايب عم دحاو ٍقايس يف ماعلا

 َزرب ؛هيلإ راشملا نايبلا يف .)١( اهسفن ىركذلاب

 ،نيرحبلا يف يراجلا عاّرصلا ءاهنإ ىلإ رشابملا ُعفّدلا

 

 هللا ةيآ نايب يف ةيليلحت ةءارق ..نيرحبلا يف عارصلا ءاهنإ" :ةقرو رظنا ١

 راوحلل نيرحبلا زكرم دادعإ ،"م٢٠١٩ رياربف ١٤ ىركذب مساق خيشلا

 :م٢٠٢٠ رياربف ،حماستلاو
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 ٢ 

 ىلع ادّدشم ،عاّرصلا رارمتسا أطخ ُنايبلا دّكأو

 لجأ نم عيمجلا ىدل هّجوت كانه نوكي نأ ةرورض

 ،ةتفال تناك ةوعّدلا هذه ."نطولا حيرتسي" نأ

 ُنايبلا ربتعا امنيح اميسال ؛ىوتسم نم رثكأ ىلعو

 يف فازنتسالاو عاّرصلا جيجأت ىلع لمعي ْنم

 نطولا اذه دوجو ءاهنإ ىلإ ىدؤي امبو – نيرحبلا

 حضوأو ،"ةميرجلا"و "ةنايخلا" ةناخ يف جردني هنأب –

 كلذ يف طّروتي ْنم ّلك لمشي كلذ نأب ُنايبلا

 .ماع لكشب

 نم رثكأ يف ُنايبلا دّدش امك - رمألا اذه نأ الإ     

 ثيثحلا لمعلا ةرورض نع الصفنم سيل - عضوم

 ّقحلا اهسأر ىلعو ،قوقحلاب ةبلاطملا لجأ نم

 ٍةقالعل سّسؤي نأ ضرتفُي يذلاو ،ّيسايسلا

 قيرطلا دّهمي امبو ،بعّشلاو ةموكحلا نيب ةميلس

 ماهملا ءادأ يف ماجسنالاو نواعتلا ىلإ

 .تايلوؤسملاو



 

 ٣ 

 يتأي ؛لسلستلا وحن ىلعو ،قايّسلا اذه نم    

 مّدقي ثيح ،ماعلا اذه مساق هللا ةيآ باطخ

 اهدامتعا متي نأ يغبني يتلا تادّدحملا باطخلا

 لجأ نم -صوصخلا هجو ىلع ةضراعملا لبق نم-

 امك ،م٢٠١٩ نايب اهحرط يتلا يناعملا يف يضملا

 يف تادّدحملا هذه مساق خيّشلا ُباطخ عضي

 يف )ةيؤرلا هذه يأ( اهدامتعال ،ةدّدحم ةيؤر راطإ

.دالبلا يف ةمئاقلا ةمزألا ةرادإ



 

 ٤ 

ةضراعملا تايلوؤسم :"عاّرصلا ءاهنإ" تادّدحم

 ةحارإ" وحن عفّدلاو ،عاّرصلا ءاهنإ نكمي ال     

 نم ةّيساسأ تادّدحم دامتعا لاح يف الإ ؛"نطولا

 ،ةموكحلل ةبسنلاب .ةضراعملاو ةموكحلا بناج

 نأش يف ةحضاو تتاب مساق خيّشلا فقاوم ّنإف

 اهتفيظوب مايقلا يف اميسالو ،اهتايلوؤسم ديدحت

 ىلع ،بعّشلا عم ٍةميلس ٍةقالع ءانب يف ةيعيبطلا

 الإ .ةماركلاو لدعلا يف هبلاطمل ةباجتسالا ةدعاق

 -م٢٠٢٠ باطخ نم حضتي امك - مساق خيّشلا نأ

 ىلعو ،نأشلا اذه يف ىرخأ ليصافت يف لخدي مل

 ٍقايس يف – هثيدح هّجو كلذ نم الدبو ،رشابم وحن

 ٌتانايك يه امب ،ةضراعملل ماعلا وجلا ىلإ – رخآ

 نكي مل باطخلا نأ ّيأ ،بازحأو تاعامجو لتكو

 ماعلا عومجملا ىلإ ؛هنم ٍتفال ءزج يف ،اهّجوم

 تاذ تاليكشّتلا ىلإ لب ،)بعّشلا يأ( ساّنلل



 

 ٥ 

 لمعلا ةرادإ ّىلوتت يتلاو يميظنّتلا عباّطلا

.ههيجوتو ضراعملا

 رياربف ١٤ باطخ ّىلوتي ،قرتفملا اذه يف     

 "تايلوؤسملا" ةرئاد حاضيإ/لامكإ م٢٠٢٠

 ناك اذإف .ةضراعملاو ةموكحلا قتاع ىلع ةاقلملا

 تانايبو بطُخ مومعو – م٢٠١٩ رياربف ١٤ نايب

 رومألا ّلك تتّبث دق – مساق خيّشلا فقاومو

 خيّشلا نإف ؛اهتايلوؤسمو ةموكحلاب ةقلعتملا

 حرطلا ىلإ جاتحت ىرخأ ارومأ كانه نأ دجي مساق

 ققحي امبو ،ةضراعملاب قلعتي اميف ةدايزلاو

 ،"ةمزألا فارطأ" تايلوؤسمل ةلماشلا ةءارقلا

 ةرادإ تايبدأ يف لمعتسملا ينقتلا ريبعتلا بسحب

 ىلع ةءارقلا هذه يف زّكرنو .اهتجلاعمو تامزألا

 فلم نأش يف نيديدجو نيّمهم نيبناج

 .ةضراعملا

 



 

 ٦ 

 )ىوتحملاو لكّشلا( يملّسلا بولسألا :ًالوأ

 ،يملّسلا بولسألا دنع ُباطخلا فّقوت     

 يف يبلطملا كارحلا يف دمتعملا بولسألا هرابتعاب

  .م٢٠١١ رياربف يفو )١٩٩٤( تانيعسّتلا ةرتف

 الك عضو مساق خيّشلا نأ تفاللا نمو     

 ثيح نم ،دحاو ٍقايس يف نيكارحلا

 ثيح نمو ،)يسايّسلا ّقحلا( :ىضتقملا/فدهلا

 قالطنالا اذه ّنأب حضوأو .)ةيملّسلا( بولسألا

 ىلإ ةوعّدلاو .رمتسيو لصاوتي نأ يغبني يملّسلا

 ةضراعملا ىلع ُحتفت ؛بولسألا اذه يف رارمتسالا

 ىلع لمعت نأ ةرورض – رمألا اذهب ىلوألا ةّينعملا –

 ،ةضراعملا يف اهلئاسوو اهبيلاسأ ّلك بيذهت

 ،"يملّسلا بولسألا" عم ةمجسنم نوكتل

 الْوق اهتابلطتمو ةيملّسلا تالالد عم قباطتتلو

 يتلا ةرشابملا ريغ تايلوؤسملا ىلوأ هذهو .المعو

 بجوتي اّمم ،ةضراعملا ىلع ُباطخلا اهحرطي



 

 ٧ 

 اصوصخو ،ةّيلعف ةّينالمعو ةّيدجب اهعم يطاعتلا

  .ةنهارلا تايّدحّتلاو فورّظلا ّلظ يف

 يملّسلا لمعلا نأش يفو ،قفألا اذه نم     

 عوجّرلاب ةّينعم ةضراعملا ىوق ّنإف ؛يسايّسلاو

 م٢٠١١ ربمفون يف اهتردصأ يتلا ةقيثولا ىلإ اددجم

  .)٢( "فنع اللا ئدابم ةقيثو" ناونع تحت

 باطخلا ةيواز هذه نم – ةقيثولا هذه ربتعت     

 اهنأ ةّصاخو ،ةيمهألا نم ٍردق ىلع - ماعلا هقايسو

 ،لاجملا اذه يف ةيممألا تاّيعجرملا تدمتعا

 يف امب ،ةدحّتملا ممألل ةماعلا ةّيعمجلا تارارقو

 نأشب لمعلا جمانرب"و "مالسلا ةفاقث" نالعإ كلذ

 نع نولثمملا – نوعقوملا دّكأو ،"مالسلا ةفاقث

 

 ،"ةضراعملا اهتقلطأ يتلا فنع اللا ةقيثو لوح تاقيلعت" :ةقرو رظنا ٢

 :م٢٠١٩ ربوتكأ ،حماستلاو راوحلل نيرحبلا زكرم رادصإ نم
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 ٨ 

 ىلع - نيرحبلا يف ةّيسيئرلا ةّيسايسلا تاّيعمجلا

 رهوج لثمت ،ئدابملا نم ةعومجمب َمازتلالا ةقيثولا

 اميف ،يملّسلا بولسألا تابلطتمو ةيملّسلا

 :يهو ،"فنع اللا" ئدابمب ةقيثولا هتفصو

 

 ىوقلاو دارفألل ةيساسألا قوقحلا مارتحا -１

 .اهنع عافدلاو ةيعمتجملا

 ناسنإلا قوقح ئدابمب مازتلالا -２

 .ةيددعتلاو ةيطارقميدلاو

 وأ فنعلا بيلاسأ نم يأ جاهتنا مدع -３

 تايلآلاو ناسنإلا قوقح زواجت

 .ةيطارقميدلا

 هرداصمو هلاكشأ لكب فنعلا ةنادإ -４

 .هفارطأو

 ةيرح يف نينطاوملا قح نع عافدلا -５

 نيوكتو يملسلا عمجتلاو ريبعتلا

 .تايعمجلا



 

 ٩ 

 فنع اللا ةفاقث ىلإ ةوعدلاو سيركتلا -６

 يف ةيراضحلاو ةيملسلا لبسلا جاهتناو

 .جماربلاو تاباطخلاو تايبدألا

 

 ؛ةقيثولا هذه رودص ىلع تاونس ينامث دعب      

 ةّينعم – اهفايطأ ّلكب – ةضراعملا ىوق نإف

 ،يمالعإلا اهباطخو ،يسايّسلا اهئادأ ةعجارمب

 نيفلتخملا عم اهتاقالعو ،ةّيسايّسلا اهجماربو

 يف رظّنلل ؛فارطألا فلتخم نمو ىرخألا ىوقلاو

 ةروكذملا ئدابملا عم كلذ ّلك قابطنا ىدم

 نم وحن ّيأب – ةعجارملا هذه ّنأ كشالو .هالعأ

 لمعلا نع اعجارت وأ اصاقتنا لثمت ال – ءاحنألا

 ىوصق ةرورض كانه امنإو ،عورشملا ضراعملا

 ،هنيسحتو هب يقّرلاو ،لمعلا اذه ديشرت لجأل

 اهب مزتلت يتلا ئدابملاو ميقلا نم اقالطناو

 ةعيبط نأو اميسال ،ةّيسايسلا ةضراعملا



 

 ١٠ 

 تابذاجتلا ّلظ يف – رومألا ْريسو ثادحألا

 عوقو يف بّبستت – ةفلتخملا رثعتلا تالاحو

 ٌراسم وهو ،ءاطخألاو تازواجّتلاو تافلاخملا

 ىلع ةّيبعّشلا تاكرحلاو لاضّنلا خيرات يف ّيعيبط

 راسملا اذه نم جورخلا نأ الإ ،خيراّتلا ىدم

 يفو ،داجلا مييقّتلا يف "ةردابم"و "ًةعاجش" ُبّلطتي

 ،سورّدلا نم ةدافتسالاو ،ةّيتاذلا ةعجارملا

 .ةميكحلا حئاصنلاب ذخألاو

 

 يملّسلا راطإلا ءوض ىلعو ،لامجإلا وحن ىلعو    

 اقفوو ،مساق هللا ةيآ باطخ هدّدح يذلا

 تنلعأ يتلا )فنع اللا ئدابم( ةيعجرمل

 ىلع ةاقلملا ةّمهملا ّنإف ؛اهب مازتلالا ةضراعملا

 ةتّسلا ئدابملا ىلإ ةدوعلا يه ةريخألا قتاع

 ،ةنّيعم مييقت تاّيلآ ثادحتساو ،هالعأ ةروكذملا

 مازتلالا نامضل ،ةيفاك ةّيفافشو ةّيقادصم تاذ



 

 ١١ 

 ىوتسم ىلع ،ليصفّتلا وحن ىلعو ،ئدابملا هذهب

 عم ةقالعلا يفو ،ضراعملا نِّوكملا ليكشت

 مييقتلا زّكرتيو .نيرخآلا عم ةقالعلاو ،هئاضعأ

 :ةيلاتلا رواحملا يف ؛صوصخلا هجو ىلع لومأملا

 

 ىوقلاو دارفألا عم يطاعتلا ةعيبط -１

 .ةفلتخملا ءارآلا باحصأ نم ةّيعمتجملا

 ةّيطارقميدلاب يلمعلا مازتلالا ىدم -２

 ةقالعلاو ضراعملا ءادألا يف ةيددعتلاو

 .فلتخملا عم

 رثألا بيترتو فنعلا ةنادإ ةّيلعافو ةيّدج -３

 .هعبانم ّدسو هعْنم يف سوململا

 ةّيراضحلاو ةّيملّسلا لبُّسلا ذيفنت ىدم -４

 يمالعإلا باطخلاو يسايّسلا جاتنإلا يف

   .ةّيلمعلا جماربلاو

 

 



 

 ١٢ 

 )جمانربلاو راطإلا( ةضراعملا ةيؤر :ايناث

 عْضوب مساق خيشلا هللا ةيآ ُباطخ ّمتها     

 قفوو ،يسايّسلا لمعلاو ةضراعملل ةماعلا ةيؤرلا

  ."يملّسلا بولسألا" ةّيعجرم

 يذلا يداشرإلا َراطإلا ةيؤرلا هذه لمشتو     

 ىوقلا ةيقبو ةضراعملا هب ذخأت نأ ضرتفُي

 هذه لمشتو .مئاقلا عقاولل اهترادإ يف ةّيسايسلا

 :يلاتلا ةيؤرلا

 

 :ةضراعملا ببس -أ

- ةضراعملا َببس مساق هللا ةيآ باطخ دّدح    

 -ىندألا ّدحلا يف رصاعملاو ثيدحلا اهدهع ذنم

 ّيسايسلا ّقحلا بْلس" وهو ،"دحاو عفاد"ـب

 يطعُي يكلو ."كلذ ىلع بترتي امو ،بعشلل

 ّنإف ؛دوصقملا ّقحلا اذهل ماعلا ىوتحملا ُباطخلا



 

 ١٣ 

 ةّيناملربلا ةبرجتلا درسب ّمتها مساق هللا ةيآ

 كلت بقعأ امو ،م١٩٧٣ يف دالبلا روتسدو

 ةموكحلا اهب تماق ةّيبلس تاءارجإ نم ةبرجتلا

 .دالبلا روتسدب لمعلا ديمجتو ناملربلا ّلح دعب

 ؛ضراعملا لمعلل ةيخيراتلا ةنمازملا هذهو

 يذلا "يسايّسلا ّقحلا" ّنأب ةراشإ ىلع يوطنت

 ةّيخيراتلا ةّطحملا كلت ىلإ دوعي ؛ةضراعملا كّرُحي

 يسايّسلا لمعلا يف طانملا ّنأو ،اهتاقاقحتساو

 تاقاقحتسالا كلت ةداعتسا وه ّيلحملا

 ةيطارقميدلا ةايحلا يف ةلّثمتملا اهتادّسجتو

 .ميلّسلا روتسّدلاو ،ةحيحّصلا

 عفاود وأ بابسأ ّيأ نإف ؛ىضتقملا بسحبو     

 الو ؛ضراعملا لمعلا يف حرطُت ىرخأ فادهأ وأ

 نع ةّيبنجأ نوكت اهنإف ؛راطإلا اذه نم قلطنت

 ،نيرحبلا يف لاضّنلا خيراتل ليصألا ببّسلا

 دوقعلا لالخ هتدهش يذلا ضراعملا لمعللو



 

 ١٤ 

 ةعجارم نكمملا نمف ،كلذ ىلع ءانبو .ةيضاملا

 ِّلكب ،ةضراعملا ىوقو نيضراعملا راسم

 مييقت مامأ ُقيرطلا أيهتي امك ،اهناولأو اهتايوتسم

 عفاّدلا عم اهصاخشأو ىوقلا هذه ماجسنا ىدم

 ضارتعالا لاكشأ قالطنال يعيبطلاو يعقاولا

 .نيرحبلا يف ّيسايسلا

  :ةضراعملا بولسأ -ب

 -ضومغ وأ سبل ريغ نم- ُباطخلا عضي    

 يف دمتعملا بولسألا هرابتعاب يملّسلا بولسألا

- بولسألا اذهو .ضراعملا يسايّسلا لمعلا

 يف يبلطملا كارحلا ذنم ٌّدتمم -باطخلا بسحب

 امك .م٢٠١١ ماعلا كارح ىتحو ،م١٩٩٤ ماعلا

 ةّيعمب دادتمالا اذه ىلع ُباطخلا دّدشي

 قلطنملا وه بولسألا اذهف .ةّيرارمتسالا

 .اّيلحرم وأ ،ائراط ابولسأ سيلو ،ىهتنملاو



 

 ١٥ 

 

 فورّظلاو تايّدحّتلاو باعصلا مغرو     

 بيلاسأ هاجتاب عفدني ال باطخلا نإف ؛ةديدّشلا

 مويلا ةضراعملا" نأ مساق خيّشلا ىري لب ،ىرخأ

 ىلع )ةّيملسلا( اهدوهج ةفعاضم نع ةلوؤسم

 دوهجلا يف ةفعاضملا هذهو ."هسفن فدهلا قيرط

 .يملّسلا راطإلا نع جورخلا ينعت ال ؛ةيملّسلا

 امنيح ُباطخلا هيلإ يمري يذلا ىنعملا وه اذهو

 فدهلا قيرط" قايس يف ةفعاضملا هذه ُعضي

 تفاللاو ."يسايّسلا ّقحلا" دادرتسا يأ ،"هسفن

 ّنأ - هالعأ ةرابعلا ءانب ةعيبط بسحب – انه

 ةّينعم نوكت نأ يغبني ةبولطملا ةّيملّسلا دوهجلا

 دوهجلا هذه ةعيبط عم قَفاوتي يتلا فدهلاب

 نم ىرخأ بيلاسأ جاهتنا ّنأ نيح يف ،اهبولسأو

 ىلع اجورخ طقف نوكي نل ،هريغو فنعلا

 يف لوخّدلا ىلإ يّدؤيس امنإو ،حيحّصلا بولسألا



 

 ١٦ 

 كارحلا ندل نم تسيل ،ىرخأ ٍفادهأ ِةهاتم

  .نيرحبلا يف يبلطملا

 تاباهّذلا مامأ َقيرطلا ُباطخلا عطقيو     

 ريغو ةّيفنعلا بيلاسألا رايتخا يف ىرخألا

 ىلإ َةوعّدلا مساق هللا ةيآ هّجوي ثيح ،ةّيملسلا

 فورّظلاو ماعلا عقاولا تاّريغتم نم ِةدافتسالا

 اعوفدم كلذ نوكي نأ ىلع ،ةطيحملا ةّيعوضوملا

 ،"يملسلا بولسألا راطإ يف لثمأ كّرحت" قيقحتب

 يف نيتدئاف مّدقي يذلا ،باطخلا ريبعت بسحب

 :لاجملا اذه

 ينعي وهو :"لثمألا كُّرحتلا" :ىلوألا -

 لاحلاو هلبق ام ثيح نم "لضفألا"

 قيقحت ىلإ برُقلا ثيح نمو ،ةقباسلا

 ىلع فوقولا ميلّسلا نم سيلف .ريخلا

 ،ةبلاطملا يف ةيضام براجت وأ قباس كُّرحت



 

 ١٧ 

 لثمأ وه اّمع ثحبلا نم دبال لب

 .ةدجتسملا فورّظلا بسحب ،لضفأو

 

 يأ :"يملّسلا بولسألا راطإ يف" :ةيناثلا -

 "لضفألا" نع ثحبلا يف ٍداهتجا ّيأ ّنأ

 نوكي نأ يغبني ؛"ريخلا" ىلإ برقألاو

 اذهو .راطإلا اذه ةّيعجرمب امزتلم

 ةّيملسلا نأب لوقلا حيتُي قيمعلا ديدحتلا

 يبلطملا لمعلا يف بولسأ يه امب-

 يجيتارتسالا بولسألا ىقبت -نيرحبلاب

 .مساق خيشلا هللا ةيآل ةبسّنلاب تباّثلاو

 

  :ةضراعملا فده -ت

 ةلازإ يف ةضراعملا َفده ُباطخلا دّدحي     

 ّقحلا عاجرتسا يف لثمتملا ،)يضتقملا( ببّسلا



 

 ١٨ 

 م٢٠٢٠ باطخ يف خّسرتي ىنعملا اذه .ّيسايسلا

 نم فدهلا نأ دكؤي امنيح يجيتارتسا لكشب

 عفادلا وهو- يضتقملا ةلازإ" وه ةضراعملا

 ،قوقحلا دادرتساو ،عفادلا اذه يهتنيل -روكذملا

 ةّوخألا زيكرتو بورحلا هبينجتو نطولا لالقتساو

 نمو ."..عيمجلل لدعلاو ريخلا ّمعي نأو ةينطولا

 ؛دّدحم ٍفدهب ضراعملا لمعلا طْبر نأ حضاولا

 اذه نأب - نيرخآللو تاّذلل – َراعشإلا يطعي

 ،لوهجملاو ىضوفلاب اموكحم وأ اّيثبع سيل لمعلا

 لمعلا نوكي نأ يضتقي طبّرلا اذه نأ امك

 ءدبلا ثيح نم ،نيعم ٍراطإب امزتلم ضراعملا

 .همييقتو لمعلا ِةرادإ ثيح نمو ،رارمتسالاو

 وأ ،ةضراعملا لجأ نم ةضراعم كانه سيلف

 وأ ةّيصخش وأ ةصاخ فادهأ لجأ نم ةضراعم

 لمعلا يضتقم وأ فدهلاب ةقالع اهل سيل حلاصم

 .ضراعملا



 

 ١٩ 

 ىرخأ ةدئاف هل حضاولا ديدحتلا اذه ّنإ     

 عاضوأ ةجلاعمل بسانملا ماعلا ّوجلا ةحاتإب لصّتت

 اهفدهب اهمازتلا ىدمل اعبت ،اهمييقتو ةضراعملا

 دقّنلا يف ةحلاص ةّيلآ هذهو .همدع وأ ليصألا

 اهباطخو اهئادأ ليلحت يفو ،ةضراعملل يباجيإلا

 .بولطملا فدهلل اعبت ،اهجماربو

 

 حالصإلا :ةضراعملا راعش -ث

 ،ةداعلا يف ،عوفرملا يمسّرلا راعّشلا نوكي     

 يف دمتعملا هبولسأو لمعلا عفاد عم امجسنم

 ،"حالصإلا" راعش نوكي نأ يعيبطلا نمو .نلعلا

 ىعسي يذلا ضراعملا لمعلل مئالملا راعّشلا وه

 لصّتملا "يسايسلا قحلا" ىلع لوصحلل

 يذلاو ،يدقع روتسدو ةحيحص ةّيطارقميدب

  .يعسلا اذه يف يسايّسلا لمعلا لئاسوب مزتلي



 

 ٢٠ 

 

 َباطخلا نإف ،يتاّيوهلا راعشلا اذه زيكرتلو     

 ١٤ ىركذ يف ةضراعملا هتعفر يذلا راعّشلا َبراق

 ةيواز نم ؛)رصنلا قيرط ىلع( ٢٠٢٠ رياربف

 ُباطخلا سّركُي ثيح ،كلذك رامعإلاو حالصإلا

 نيح ؛هتالولدمو راعّشلا اذهل يتاّيوهلا ىنعملا

 اهحالصإو سفّنلا ىلع راصتنالاب رصّنلا َغولب نهْري

 ،ماسقنالاو ءادعلاو ةّينانألاو بئاوّشلا ّلك نم

 نم هيف امب يجراخلا عقاولا ىلع راصتنالا مث نمو

 ةوخألاب" ارطؤم كلذ نوكي نأ ىلع ،داسفو ٍملظ

 .باطخلا بسحب ،"ةّيناميإلاو ةّيمالسإلا

 نكمي امل ايساسأ احاتفم ّصنلا اذه مّدقي     

 ،ةضراعملل يلخاّدلا تيبلا ِحالصإب هتيمست

 اعد امدنع ةرشابم ُباطخلا هب لغشنا يذلاو

 عازنلا نع يلختلا" ىلإ – مومعلا يف – ةضراعملا

 بّلغتت نأ" ىلع لمعت ْنأو ،يلخاّدلا "ءادعلاو



 

 ٢١ 

 ُباطخلا َبهذو ."ءادعلاو قاقّشلا بابسأ ىلع

 َبطاخ امنيح ،ةوعّدلا هذه يف ةمّدقتم ٍدودح ىلإ

 يفو بعّشلا يف هللا يقّتت" ْنأب ةضراعملا َمومع

 ."عازنلا نع يلختلا يف هتحلصم

 ةقالعلا ِّفلمب -طقف- باطخلا اذه قلعتي الو     

 بيذهتو ،"ةّيسايسلا" ةضراعملا ىوق نيب

 اّمنإو ،اهنيب اميف يطاعّتلاو بطاخّتلا بيلاسأ

 نيسحتب لصّتملا قمعألا َفلملا ُباطخلا حتفي

 يسايّسلا مهفلا يف فلتخملا عم يطاعّتلا ِبولسأ

 ةيآ لّجسيو ،ليصألا فدهلا قيقحت بولسأ يف وأ

 عْزن ىلإ ةوعدلا يف حضاولا هفقوم مساق هللا

 نأو ،ةضراعملا لخاد "عازنلاو قاقشلاو ءادعلا"

 هّرج مدعو "بعّشلا يف هللا ىوقت"ـب عيمجلا ذولي

 كّرحتت ال ٌةوعد يهو ،ّينيبلا عاّرصلا تاهاتم يف

 اّثح نمضتت لب ،طقف ماعلا ظعولا ءاوجأ نم

 .ئراق ّيأ ىلع ىفخي ال امك اديدش



 

 ٢٢ 

 خيشلا هللا ةيآ باطخ صن :قحلملا -

 م٢٠٢٠ رياربف ١٤ ىركذب مساق ىسيع

 )يلحملا قشلا(

  ميركلا نمؤملا ألملا اهيأ مكيلع مالسلا

 ّيبألا نيرحبلا بعش ىلع مالسلا

 ةديجملا انتّمأ ىلع مالسلا

 ،اننطو اياضق نم اياضقو ٢٠١١ رياربف نم رشع عبارلا ىركذ

 ةمألا ،ةدلاخلا ىربكلا ةمألا اياضقو ،ةمألا نم ءزج ٍنطو اياضق

 .ةيمالسإلا

  :تافقو تسو ةمدقم نم ةملكلا

 ىتح ١٩٧٣ ربمسيد نم رشع سداسلا نيب ام زجوم ةمدقملا يف

 :نآلا

 ناكو ،١٩٧٣ ربمسيد ٦ يف دالبلا روتسد ىلع قيدصتلا مت .١

 يف يسيسأت ٍسلجم لوأ وهو ،يسيسأت ٍسلجم عضو نم

 .نيرحبلا

 ةبقارملاو نيناوقلا عيرشتل ينطو ٌسلجم كلذ بقعأ .٢

 ىلوأ تناكو ،هب ةصتخملا ىرخألا فئاظولاو باوجتسالاو



 

 ٢٣ 

 تاونس ٤ ةررقملا هترودو م١٩٧٣ ربمسيد ١٦ يف هتاسلج

 .هل لمتكت مل يتلاو

 ةيفيصلا هتلطع ءانثأ ةدرفنم ةيريمأ ةداراب سلجملا ّلح .٣

 هترود نم يناثلا داقعنالا رود ّضُف امدعب م١٩٧٥ ماعلا

 .م١٩٧٥ ةنسل ١٤ مقرب نوناقب موسرم كلذب ردصو ،ىلوألا

 نوناقل سلجملل يبعشلا بناجلا يف ٌضفر ّلحلا ببس ناك .٤

 ملو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا هب تمدقت يتلا رئاجلا ةلودلا نمأ

 ةيذيفنتلا ةطلسلل نوناقلا كلذ ىلع فالخلا فورظ حمست

 ،هيلع تيوصتلل ةصصخملا ةسلجلا داقعناب حمست نأب ىتح

 ةطلسلا تملع ثيح ،ًايّدحو ًادج ًايوق ضفرلا ناك

 ةسلجلا دقعنت ال نأ اهل نسحأ ناكف ،هطاقساب ةيذيفنتلا

 .ضفرلاو طاقسإلا ىلع تيوصتلا متيف

 باختنا ليجأتب ٤ مقر يريمأ ٌرمأ هسفن لحلا موي يف ردص .٥

 ٌنوناق كلذب ردصي نأ ىلإ هماقم موقي ليدب ينطو سلجم

 لح دعب ديدج نوناق رادصإل ٌلاجم كانه نكي ملو ،ديدج

 تناك امنإو ،بعشلا ةدارا نم عبني نوناق ،ينطولا سلجملا

 نوناقب يريمأ موسرم ردصي نأ يه ةحاتملا ةصرفلا

  .باختنا

 ىلإ يبعش ليثمت يأو ةيطارقميدلا ةبرجتلا ءاغلإ كلذ ينعيو .٦

 سلجملا ةبيكرت يف ةلأسملا عاجراو ىمسم ريغ لجأ

 ،اهدحو ةيريمألا ميسارملا ةلئاط ىلإ هفئاظو دويقو اهدويقو



 

 ٢٤ 

 تءاج ،كاذموي ريمألا ةدارا يف ةيعيرشتلا ةدارإلا ترصحف

 ربمسيد نم ١٧ يف ىلوألا ةيبعشلا ةضافنالا كلذ رثأ ىلع

 .م١٩٩٤

 خيراتب ينطولا لمعلا قاثيم ىلع قيدصتلا ةضافتنالا تجتنأ .٧

 .م٢٠٠١ رياربف ١٤

 .م٢٠١١ رياربف ١٤ خيراتب ةيناثلا ةضافتنالا تقلطنا .٨

 ١٤ مقرب نوناقب موسرم لكش ىلع يباختنا نوناق ردص .٩

 ٣ خيراتب ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم نأشب قوقحلا ميظنتل

 ٢٠٠٢ ةنسل ١٥ نوناقب موسرم ردص مث ،م٢٠٠٢ ويلوي

 كلذ دهج باونلا سلجمو نيعملا ىروشلا سلجم نأشب

 ام ىلع ةضبقلا مكُحيو ةيباينلا ةيلمعلا ّريُجي نأ ىلع موسرملا

 ةدارالاو ةيذيفنتلا ةطلسلا حلاصل فقاومو نيناوق نم هجتنت

 اهلك عجريو ،اهسفن موسرمب نوناقلا تردصأ يتلا ةدرفنملا

 .ةيكلملا ةدارإلا ىلإ

 هتامرحو بعشلا سوفن نم نانتضافتنالا تفزنتسا .١٠

 ةمرتحملا هقوقح ّلكو ةميركلا ةيناسنإلاو ةيسايسلاو ةينيدلا

 ىتح ًادعاصتم ّلظ ام اهريغو هقازرأ نم ءيش لك لاط امب

  .ةّينعملا رداصملل هيف عجرُي ليصفتلاو ،مويلا

 ىلع ةضراعملا مزع دادزي نأ ةّيفلخلا هذه ءارو نم دبال ْنأ راصف

 ّدشأ ٍةجردب نكلو ءادتبإلا ذنم مزعلا ناك امك ةضافتنالا ةلصاوم



 

 ٢٥ 

 ةلداعلا بلاطملا لماك ققحتي ىتح كلذو ،مزعلا هيلع ناك اّمع

 .هدلب ةرادا يف ٍراصتخابو ،يعيبطلا هعقومب بعشلل فرتعُيو

 اياضق ضعبو ةيناثلا ةضافتنالا تافقو ىلإ نآلا لقتني ثيدحلاو

  .ةرضاحلا ىربكلا ةمألا

  :٢٠١١ رياربف ١٤ – ةيناثلا ةضافتنالا عم :ىلوألا ةفقولا

 قحلا بلس ،دحاو عفاد -ةيناثلاو ىلوألا ينعأ- نيتضافتنالل .١

 هيلع بترتملاو ،كلذ ىلع بترت امو بعشلل يسايسلا

 .قوقحلا لك بلس

 ملسلا بولسأ وهو ،دحاو كلذك وه نيتضافتنالا بولسأ .٢

 ريغل عفدي ةيذيفنتلا ةطلسلا فنعو ،رارمتسإلا كلذ ىلعو

 قيزمت نم هفدهتست اميف ةيفئاطلا ةسايسلا كلذكو ،كلذ

 ةلازإ فدهلا .هتانوكم نيب عارصلا ثادحاو عمتجملا

 ،عفادلا اذه يهتنيل -روكذملا عفادلا وهو- يضتقملا

 زيكرتو بورحلا هبينجتو نطولا لالقتساو قوقحلا دادرتساو

 فارتعالاو عيمجلل لدعلاو ريخلا ّمعي نأو ةينطولا ةّوخألا

 اهتّمأ نم ًالعف ًايروص ال ًايقيقح ًءزج نيرحبلا نوكب يلمعلا

 لك يف ملظلا ّلكو ةيناودعلا ضفرو ةيبرعلاو ةيمالسإلا

 يف ولو ،اكيرمأ يف ولو ملظلا ةلازاب ٌينعم ملسملاو ،ملاعلا

 يدهلاو حصنلا ةملكو ،ناكم يأ يف ولو ايسور يف ولو نيصلا



 

 ٢٦ 

 لّوألا قيرطلا وه ناسنإلا ةميقبو هللاب ريكذتلاو قحلا ىلإ

  .ملظ نم اهرمغي ام عفرو ضرألا حالصإل

 ظافتحالا نع ٌةلوؤسم اهسفن ىرت نأ مزلي مويلا ةضراعملاو .٣

 فدهلا ،ًاعم ناتضافتنالا هلجأ نم تقلطنا يذلا فدهلاب

 وه هيف حالصإلاو ،ريبك ٌفده وهو ،فدهلا وه ىقبي

 ضرألا هذه ىلع ىلاعتو هناحبس هللا هدارأ يذلا حالصإلا

 لوقن امنيح .هءايبنأو هلسرو هتالاسرو هبتك لالخ نم

 الو ًاملظ يقبُي ال يذلا حالصإلا ينعن نحنف ،حالصإلا

 راعش وه ًامئاد راعشلاو ،ضرألا يف ًاداسف الو ةّيلهاج

  .”حالصإلا“ نيلسرملاو ءايبنألا

 ةيملسلا اهدوهج ةفعاضم نع ٌةلوؤسم مويلا ةضراعملا .٤

 هيلإ تلصو ام زواجتتو ُربكت نأ ،هسفن فدهلا قيرط ىلع

 اهعم تمخضو تمخضو تُربك ثادحألا ،ثادحألا

 ّدتشتو ُربكت نأو ةضراعملا ومنت نأ جاتحتو تايلوؤسملا

  .نيلت الو ميمصتلاو مزعلا اهنم ّدتشيو

 فورظلا ،نيرمأ نيب ةقيقدلا ةقفاوملا ةضراعملا قفاوت نأ .٥

 نم اهل امو ،فورظلا عومجم هيضتقي امو ،اهعومجم يف

 هيلإ ريشت امو تاضراعتمو تاقفاوتمو تاسبالم

 بجي يذلا يناثلا رمألاو ،لوألا رمألا اذه ،اهنيب تانراقملا

 هذه هيلإ يدؤت نأ يغبني ام ،هنيبو لوألا رمألا نيب قيفوتلا

 .يملسلا بولسألا راطإ يف لثمأ ٍكّرحت نم فورظلا



 

 ٢٧ 

 نأو ءادعلاو قاقشلا بابسأ ىلع ةضراعملا بّلغتت نأ  .٦

 ضعب يف يأرلا فلتخا ْنإو ،ضعب بّرغيو اهضعب قّرشُي

 بعشلا يف -ةضراعملا دصقأ- هللا يقتت نأو ،رومألا

  .عازنلا نع ّيلختلا يف هتحلصمو

 ىلع( وهو ،م٢٠٢٠ ماعلا اذهل ةضافتنالا راعش :ةيناثلا ةفقولا

  .(رصنلا قيرط

 فادهألا لك هيلإ يهتنت يذلا فدهلاو ،بولطملا رصنلا :ًالوأ

 سفنلا كالتما نم أدبي ٌراصتنا وه ،هنم ةقثبنملا ةيليصفتلا

 ،ةينيدلاو ةيرطفلا ايلعلا ميقلل راصتنالا قّقُحيو ،اهيلع راصتنإلاو

 ةايحلا ةحاسل ام لكب ةايحلا ةحاس يف لطابلا لطبُيو ّقحلا قحيو

 تابنجو تايثيح نم ةايحلا ةحاسل ام لكو ،دادتماو ةعس نم

 .داعبأو

 ،داسفإلاو داسفلا ىلع حالصإلل ،لهجلا ىلع لقعلل ٌرصن :ًايناث

 نيب قرفأ انأو- ةفيظنلا ةيقيقحلا ةيرحللو ،ملظلا ىلع لدعللو

 تاوهشلا ةيرح يه ةطقاس ةرذق ةيرحو ةفيظن ةيرح ،نيتيرح

 ةقرفلا ىلع عامتجالاو دادعتسالا ىلع ،-يوهشلا تالفنالاو

 .قزمتلا ىلع عمتجملا ةّوخأو

 تاراثلا نع ديعبلا رصنلا ،عمتجملل ةماركلا رفّوي يذلا رصنلا هّنإ

 ةيناميإلاو ةيمالسإلا ةّوخألا نم ديزي يذلا رصنلا ،ةيلهاجلا



 

 ٢٨ 

 نم ٍةبنج ّلك يفو اننطو يف فادهتسإلا لك مويلا ةفدهتسملا

  .ةمألا هذهل ريبكلا نطولا تابنج

 هكلسي الو ،لوطيو لوطي دقو ،باعصلاب ٌفوفحم رصنلا قيرطو

 الو ،ءايلوألاو ءايبنألا مزع نم ٌديدش ٌمزع مهل نّمم نورباصلا الإ

  .ديدشلا مزعلاو ربصلا ةكلم نم هجتني اميف ناميإلاك ءيش

 ًانوناق الو ًاعرش حمستل تناك ام نيرحبلا يف ةضافتنالا ةعيبط

 نأ ةيذيفنتلا ةطلسلا لبق نم هب هجاوُت يذلا ملاظلا فنعلا الول

 اهتمكحو اهتينالقعو اهتيملسل كلذ ،دحاو ديهش ولو طقسي

 يناسنإلا ريمضلاو نيدلاو لقعلا ىلإ عوجرلاب ةرمتسملا اهتاءادنو

 .ةيملاعلا ريتاسدلاو نوناقلا تاررقمو

 ءادهش طقس نآلا ؟لاحلا اذه وه لاحلاو ةداهشلا مكح ام نكلو

 ؟مكحلا وه ام ،ءادهش طقسيو ،نوريثك

 لصأ ناكو ّلجو ّزع هللا هاضري يذلا يعرشلا فدهلاب مزتلا نم

 هذه ،روجأم ٌمولظم وهف ةعيرشلل قفاوم هفرصتو ًايعرش هكرحت

  .اهريغ ال ةحضاولا نيدلا ةغل

 ةيرييغتلاو ةيحالصإلا تاكرحلا ّنأب ،ًاعيمج ملعن نأ بجيو :ًاثلاث

 ءايبنألا تاكرح نم ،ةتوافتملا اهتاجردو ةماعلا اهتروصب

 قحلا لجأ نم ًامئاد يهو ،نيحلاصلا نم مهنود نمو ءايصوألاو

 ةاغطلا تاكرح يه كلذكو ،حالصلاو حالفلاو ةيناسنإلا حلاصو



 

 ٢٩ 

 اهيلع بترتت -تاكرحلا هذه لك– اهءارو ،نيدسفملاو ةربابجلاو

 ىنُبلاو لاومألاو سوفنلا يف رئاسخو تايحضتو تارتوتو بعاتم

 نم ٌرمأ وهو ،مولظملا ىلع ملاظلا هضرفي ٌرمأ اذهو ،ةيتحتلا

 .ضرألا يف نيملاظلا ةميرج

 ،ناسنإلا ّلك ناسنإلا يقش دسافلا ىلع اوربص ْنإ ءايبنألا نأل

 هللا لسرُي نأ ّدبال ناكف ،اهفده عاضو ،ةايحلا ةميق تطقسو

 هعوضوم داهجلاو ،داهجلاب فِّلكُيو ًابتك لزنُيو ًالسُر ّلجو ّزع

 .داسفلاو ملظلاو رفكلا

 رئاسخ ببست ءايبنألا تاكرح نأب انْلُق- فدهلا قراف ىقبيو

 يه كلذكو ،عمتجملا يف ًاقّزمت ثدُحتو ،ةريثك ةيرشب ةيضرأ

 نم نيعون نيب قراف نم له نكلو ،ةربابجلاو تيغاوطلا تاكرح

 يف ٌقراف ،ضرألاو ءامسلا نيب ام قرافك وهو -ىلب ؟تاكرحلا

 .جئاتنلا يف قراف ،ةمكحلا يف ،بولسألا يف ،ةيقالخألا يف ،فدهلا

 هلباقي يناسنا بولسا ،عيضو بولسا هلباقي فيرش بولسا

 فده ،طباه قيرط هلباقي دعاص قيرط ،يناويح بولسا

 هابجلا عفريو هللا ةداراب ناسنإلا ةكرح لصوي يهلإ قالمع

 هللا هاجتا يف حورو بولقو رئامضو سوفن نم اهءارو ام عافتراب

 ال ةينامحر ةّزع عافترا ،نيبجلا عفتريف سفنلا عفترت ،ىلاعتو كرابت

  .ةيناطيش



 

 ٣٠ 

 ،لدع ةدايسو ٍّقح ةماقإ ،حالصإو ٌرامعإ ،جئاتنلا يف ريبك قراف

 ةيمكاح ،ديجم ٍءانب ّلكل ةداشإو ةماقإ ،دساف ٍءانب لكل ٌمده

 ناسنإلا ىلع ناسنإلا ناسنإلل ٌةدايس ،لطابلا ىلع قحلل

 هذه ،ًاحور ةرذقلا مازقألا ىلع حورلا ةقالمعل ةدايس ،ناويحلا

  .نيحلاصلاو ءايصوألاو ءايبنألا تاكرح جئاتن يه

 يف رفكلاو ةيتوغاطلاو رابكتسإلا تاكرحل ةلباقملا جئاتنلا ام

  ؟ضرألا

 ةمئاق يف ركذ امم ءيش لك ّدض عض ،هّلك كلذ لباقي ام راصتخاب

  .لطابلا تاكرح جئاتن

 لاومأو ءامد نم ريثكلا ريثكلا تفّلك -قبس امك- ءايبنألا تاكرح

 جئاتنلا نم ًائيش ضراعي كلذ نكي مل نكلو ،ةيعامتجا ةينبو

 هتماركو ناسنإلا ةيناسنإ اهب ظفحنت يتلا ىربكلا ةمخضلا

 .ةرخآلاو ايندلا يف اهب دعسيو

 لهأ ىلع نيملاظلا ضرف نم وهو ،قيرطلا وه اذه ىقبيو

  .ضرألا

 اذه ام ،-ًاراعش هعفر مت يذلا- رصنلا اذه ىلإ قيرطلا امأو

  ؟رصنلا اذه ىلإ قيرطلا

 ،لطابلاب لسّوتي الو ،قحلا نع ديحي ال ،رصنلا كلذ سنج نم هّنإ

 نع بّكنتي الو ،هللا ةعيرش فلاخي الو ،ميقلا طخ نع ليمي الو



 

 ٣١ 

 ىلع هسفن يف ًاليلد موقي ٌقيرط ،حالصلاو قحلاو ةيادهلا قيرط

 ءانبلا دصقو ةّينلا ةمالسو ،ةكرحلا ةفاظنو فدهلا ةفاظن

 هلل ٌةكرح ةكرحلا ّنأو ،رومألا نم جّوعملا ميوقتو ،حيحصلا

 رارضإلل الو ّلجو ّزع هللا ةهجاومل ةكرح تسيلو ناسنإللو

 .ناسنإلل ءادعتسإلاو

 الو ،هنع ُتثّدحت يذلا عيفرلا فدهلا كلذ قدصي الو :ًاعبار

 نم قالطنإلاب الإ ،هيلإ ةراشإلا تّمت يذلا ّيوسلا قيرطلا كلذ

 ضرألا يف ٌرمأ حلصي الو ،هّلك نوكلا اهنضتحي ةبلُص ٍةدحاو ٍةدعاق

  ؟ةدعاقلا كلت يه ام ،اهب الإ ءامسلا يف الو

 نأ- ،هيلإ ةريسملا دادشناو ،لماكلا هللاب قحلا ناميإلا ةدعاق

 قلطنم نم الإ قلطنت ال كتاوطخ نم ٍةوطخ لكو هللاب نمؤت

 له ؟كلذ ةطباض ام ،هاضر بلطب اهدّيقُتو ،-هللاب كناميإ

 اهب ًادّيقتم هتعيرش ىده ىلع ريسلا نوكي نأو ..ال ؟ةّينلا يفكت

  .ةضراعملا ُّلك ةضراعملا عمتسلف ،دّيقتلا ّلك

 ةوقلا سفنلا يف ناّخضي ،هيلإ قيرطلاو فدهلا كلذ :اًسماخ

 لجأ نم ءادفلاو ةيحضتلا حورو ،ريخلا ىلع ميمصتلاو مزعلاو

 .ةيقيقحلا ةماركلاو ةعيفرلا ةيرحلاو ةماركلاو ةزعلاو قحلا

 الو ٌبعش الو ٌةعامج الو ٌدرف هلاني ال يذلا ديعبلا رصنلا كلذ هّنإ

 يف اهتايح ةيناسنالإ حبرت نلو ،هبرد ٌكئاش ،هقيرط ٌبعص ،ةّمأ

 ثّدُحت ال يذلا فيظنلا قيرطلا كلذ هنإ ،هب الإ مايألا نم موي



 

 ٣٢ 

 اهفده قيرط يف ٍلطاب ةبراقمو ،ملظ ةفراقمب هسفن هبحاص

 يلاعلاو فيظنلاو ريبكلا فدهلا ديرأ ؟ديرأ اذام ينتفرع ،ريبكلا

 هللا ىده قوف ًىده كل سيل ،ةعيرشلا نع ةلمنأ ديق يل رربي ال

  .هللا ىده نود نم هب ذخأت

 قالخأو ،هللا قالخأ نم اهل ٌسفن الإ همزتلت ال رصن وه ،معن

 ،مالسلا مهيلع نيموصعملا ماظعلا ماركلا صّلخلا هئايلوأو هلوسر

 .ةّيضرألا ةيناطيشلا عفاودلل ليملاو ةوهشلا ةبَلغ نم اهيمحي ام

 عم اهدهعب تفو ةمأ وأ ٍبعش وأ ٍةعامجل ٌيمتح رصنلا اذهو

 نإ ،اونمآ نيذلا اهيأ اي( ةميركلا ةيآلا دافم وه امك ،هناحبس هللا

 ،يرعاشمل رصتنأ ال- ،)مكمادقأ تبثيو مكرصني هللا اورصنت

 كرابت هللا نيدل ٌراصتنا وه يقيض نم جورخلل نوكي نأ لبقو

  .-ىلاعتو

 تيبثت ىلع رداق الو ،مادقألا تّبثتت نأب الإ رصنلل قيرط الو

  .ىلاعتو كرابت هللا الإ مادقألا

 ٌبعَص رصنلا قيرط نأ اوملعي نأ رصنلا نوبلطي نيذلا ىلعو

 ،هتايحضتو هتايدحت ىلع ربصلا ُةَّدِعو ،هقيرط لوطيو لوطي دقو

 هانغو هلامكب تنقيأو هب تيضرو هللا ىلإ اهرمأ تمّلس ٌسفن

 ةّدُعلا هذه ،هديعوو هدعو قدِصو هيلإ مهراقتفاو هدابع نع

  .قيرطلا ىلع يمدق تّبثُت ْنأو طوقسلا نم ينيمحت نأب ةيفاك



 

 ٣٣ 

 ّلك ىلع هب اننيعي نم دازلا اذه نم مكلو يل نوكي نأب هللا لأسأ

  .قيرطلا تابوعص

 ًالخاد لاز ال ٌرمأ وهو- ”ةليدبلا تابوقعلا“ نع :ةثلاثلا ةفقولا

  :-نيرحبلا وهو ريبكلا نطولا ءزج اياضق يف

 ملظلا“ وه يريدقت يف هيف لصألا مسإلا ”ةليدبلا تابوقعلا“

 .”ليدبلا

 دعب هتيّرح دادرتساو هنجس نم ٍمولظم جورخ ىلع ديق ال :ًالوأ

 نآرقلا هلاق اميف كلذ لخدي نأ الإ كلذ نع عنام الو ،اهبلس

 نجسلا يبر لاق( :”مالسلا هيلع“ فسوي يبنلا ناسل ىلع ميركلا

 ةلاحلا هذه يه ةلاحلا نوكت نيح ،)هيلإ يننوعدي امم ّيلإ بحأ

 سيلو ،قيداصم هل اذهو ،جرخي الو هنجس يف نيجسلا ىقبي

 هيلع“ فسوي يبنلا ةلاح هيلع تناك اميف ًارصحنم هيف قادصملا

 .”مالسلا

 نوكتل جرخت نأ اّمإف ،نينمؤملا ىلع ًانْيع ْنُكو نجسلا نم جُرخا

 ..حضاو ؟مكحلا ام ،كنجس يف ىقبت نأ اّمإو نينمؤملا ىلع ًانْيع

 .اهل ضّرعتأ ال ىرخأ قيداصم كانهو ..حضاو مكحلا

 ٌقهَر هيف ،نجسلا ِّلذ نم ربكأ ٌّلذ هيف نجسلا نم جورخ كانه

 ؟اذام ًانيد حجارلا ؟اذام ًالقع حجارلا ،نجسلا ِقهَر نم ربكأ

 ..ًاضيأ ٌموهفم



 

 ٣٤ 

 وأ تابوقعلا هذه تَلُقث- ”ةليدبلا تابوقعلا“ لصأ :ًايناث

 ٍّدعَتو ،ّقحلا بْلس يف ٌرارمتساو ،ملظ نع ٌليدب ٌملظ اّهنأ -تّفخ

  .ملاظ نم ٍمولظمل ةبوقع اهنأل ؛هتماركو نطاوملا ةيرح ىلع

 ،لصألا تابوقعلاك مَواقُت نأ دبال ”ةليدبلا تابوقعلا”و :ًاثلاث

 ةيرحلا نوكت ال ْنأو ،ملاظملا لك نم عمتجملا ريهطت نم دبالو

 ال ٌةحنم يهو ،ًادبأ ةمواسملا ّلَحم ّلجو ّزع هللا نم ةحونمملا

 الو ،اهيلع ةمواسملا الو ،اهنع لزانتلا هللا دابع نم ٌدبعل زوجي

 .اهدادرتسا يف لهاستلا

 


