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ّْ أٚسدج صمّذِش ٘زث ثٌذقظ ٠ذقظ فٟ—خالطز ِٓ  ألٔٙج َٔفؼش ٠ذ٘ج ؛ثٌذػٛر ثٌمجةٍز دأ
ًشث ِج دثَ ِضّغًِّىج دجإلعالَ ًّ ِضأخِّ ّْ ثٌششق صأّخش ٚع١ظ . ثٌّغ١ق١ز، ٚأ

. ثٌذػٛر، ثٌذػٜٛ، ثٌّغ١ق١ز :ثٌىٍّجس ثالفضضجف١ز

 

I. ثٌّمذِز 

 

ج دؼذ أخٟ  ِّ ثٌقّذ هلل ٚثٌّظالر ٚثٌّغالَ ػٍٝ سعٛي ّللّا، ٚػٍٝ آٌٗ ٚطقذٗ ِٚٓ ٚثالٖ، أ

ٌَ ِٓ ّللا ػ١ٍَه ٚسفّزٌ ِٕٗ ٚ سر  دشوجس، ِٚشفذجً ده فٟ عٍغٍز ثٌذُّسٚطثٌطَّجٌخ، عال ثٌّمشَّ

ّٟ غضٚ ثٌفىشٞثيػ١ٍه فٟ إؽجس ِجدَّر  ضؼز ، ، ٌٙزث ثٌفظً ثٌذِّسثع ُّ ًّ ثٌ َٓ أْ صؾَذ ف١ٙج و آ١ٍِ

ّْ أٚسدج صمّذِشفٟ ٘زث ثٌذسط ٔضؼشف ػٍٝ ٚ ٚثٌفجةذر، ألٔٙج ٔفَؼش ٠ذ٘ج  ؛ثٌذػٛر ثٌمجةٍز دأ

 ًّ ّْ ثٌششق صأّخش ٚع١ظ ًىج دجإلعالَ ِٓ ثٌّغ١ق١ز، ٚأ ًشث ِج دثَ ِضّغِّ  .ِضأخِّ

II. ثٌّمجٌز ِٛػٛع  

أٔضمً إٌٝ لؼ١ز أخشٜ أػضذش٘ج ٔض١ؾز ِٚقظٍز ٌمظز ثٌظشثع د١ٓ ثٌفىش ثالعضششثلٟ 

ٚد١ٓ ثٌفىش ثإلعالِٟ، ثٌضٟ صؾّغذس فٟ أوزٚدز ؽشفٛ٘ج ػٍٝ ثٌؼم١ٍز ثٌؼشد١ز فٟ ٔٙج٠ز 

صضؾغذ . ٞ وغ١ش ِٓ ثٌذالد ثٌؼشد١زصٙج دؼغ ثأللالَ فثٌمشْ ثٌؼشش٠ٓ، ٌٚلعف ثٌشذ٠ذ النَ 

ّْ أٚسدج صمّذِش ّْ  ؛٘زٖ ثٌمؼ١ز فٟ ثٌذػٛر ثٌمجةٍز دأ ألٔٙج ٔفَؼش ٠ذ٘ج ِٓ ثٌّغ١ق١ز، ٚأ

ًىج دجإلعالَ ًشث ِج دثَ ِضّغِّ ًّ ِضأخِّ ز أٚ . ثٌششق صأّخش ٚع١ظ ِّ ٘زٖ ثٌمؼ١ز لؼ١ز سدؾ صمّذَ ثأل

ز دضذ٠ِّٕٙج أٚ ػذَ صذ٠ّٕٙج صقضجػ ِٕج إ ِّ ٌٝ ٚلفز ّٔٛػـ ف١ٙج ثٌّٛلف ألٔفغٕج فضٝ صأّخش ثأل

شٔج ِْ ز ِٓ أ . ٔىْٛ ػٍٝ د١ِّٕ

َّْ : إُٔٙ ٠مٌْٛٛ ه ثٌؼشح دجٌذ٠ِّٓ  إ ش ثٌششق ثإلعالِٟ ِجد٠ًّج ٚػ١ًٍّّج ٠شؽغ إٌٝ صّغُّ عذخ صأخُّ

ال ِٕجص ٌٍشؼٛح ثإلعال١ِز إرث : عُ ٠ٛطٕٛٔج دمٌُٛٙ. ثإلعالِٟ، ٚصٕف١ز صؼج١ٌُ ثإلعالَ

ػٍٝ ثٌضخٍف ثٌقؼجسٞ، إال أْ ٠ضخٍّظٛث أٚاًل ِٓ صؼج١ٌُ ثإلعالَ، ِٚٓ  أسثدٚث أْ ٠ضغٍّذٛث

ٛث ثإلعالَ دؼ١ًذث ػٓ ػ ْٚ ف١جصُٙ ث١ِٛ١ٌز، فضٝ إرث ِج فجٌٚٛث أْ اٌغز ثٌمشآْ، ٚأْ ٠َُٕقُّ

٠ّجسعٖٛ ف١ىْٛ لؼ١ز شخظ١ز ٠ّجسط ثإلٔغجْ ؽمٛعٗ، ٚشؼجةشٖ ثٌذ١ٕ٠ز دثخً ثٌذ١ش، 

 َّ ًَّ : ث ثٌٛط١ز ثألعجع١زدثخً ثٌّغؾذ، ٘زث إرث أسثد، أ جأْ ٠ضخ ًِ . طٛث ِٓ ثإلعالَ صّج

ش ثٌششق ٠ٚطشفْٛ . ٠ٕٚضمً ثٌّغضششلْٛ ِٓ ٘زث إٌٝ ثٌّمجسٔز د١ٓ صمّذَ ثٌغشح، ٚصأخُّ

ّْ صمّذَ ثٌغشح وجْ عذذٗ : ػٍٝ ثٌشذجح فٟ وضجدجس وغ١شر ٛث ف١ٙج أ ٘زٖ ثٌّمجسٔز ثٌظجٌّز ١ٌذ١ِّٕ

ٌؼٍُ فمؾ، ١ٌٚظ أِجَ ثٌششق إال أْ ٠ْغٍه ٘ٛ ثٌضخٍض ِٓ ثٌّغ١ق١ز، ٚثٌضّغه دّٕطك ث

٘زث صؾغ١ذ أٚ . ِْغٍه ثٌغشح؛ ألْ ثٌغشح ٘ٛ ثٌّٕٛرػ ثألفؼً ٌٍضمذَ ِٚٛثوذز ػٍَٛ ثٌؼظش

ٟ٘ صّغًِّ دؤسر ثٌقٛثس أٚ دؤسر ثٌظشثع د١ٓ : ٚإْ شتش فمً. دٍٛسر أل٘ذثف ثٌّغضششل١ٓ

إ١ٌٙج، ِٓ ثٌؼٍّج١ِّ١ٔٓ ثٌز٠ٓ فٍّٛث ثٌمؼ١ز ػٓ أوضجف ثٌّغضششل١ٓ ٚصٌّٛٛث ُ٘ ثٌذػٛر 

. ثٌّٛؽٛد٠ٓ فٟ ػجٌّٕج ثٌؼشدٟ ٚد١ٓ ثٌّغ١ٍّٓ

ٍز ثأللالَ، ٚعّخشُٚ٘ : ال ٠غ١خ ػٓ فؼشثصىُ َّ ّْ ثٌّغضششل١ٓ لذ ؽّٕذٚث وغ١ًشث ِٓ ف أ

ٚأطذـ ٠ضٌٛٝ ػخء ثٌذفجع ػٓ ٘زٖ ثٌمؼ١ز . ٌٍضش٠ٚؼ ٌٙزٖ ثألوزٚدز فٟ ثٌذالد ثإلعال١ِز

فَؼً رٌه دؼُغ . ٠ٓ، ١ٔجدز أٚ ٚوالء ػٓ ثالعضؼّجسدؼُغ ثٌّقضشف١ٓ ٌٍىضجدز ِٓ ثٌّغٍُ

ٍز ثأللالَ فٟ ِظش، فٟ د١شٚس، فٟ عٛس٠ج، فٟ ثٌؼشثق، فٟ صٛٔظ، فٟ ثٌؾضثةش، فٟ  َّ ف

َٟ أعّجءً  ِّّ . ثٌّغشح، ٚال أس٠ذ أْ أع

وّج شغٍش ٘زٖ ثٌذػٛر أ٠ًؼج وغ١ًشث ِٓ ٚلش أؽٙضر ثإلػالَ طقجفز، ٚإرثػز، ٚصٍفجًصث، ٚال 

ثٌّغشؿ ثٌؼشدٟ ُشغً دٙج، ُٚػمذس ِٓ أؽٍٙج ثٌٕذٚثس، ٚأل١ّش : أ٠ًؼج أدجٌغ إرث لٍش

ثٌّؤصّشثس ٚثٌّٕجظشثس، ٚٚطً ثألِش دٙزٖ ثٌذػٛر إٌٝ أْ صغٍٍّش إٌٝ دؼغ لجػجس 

ز ، ِظطٍـ "ثٌض٠ٕٛش"ِظطٍـ : ثٌّذسط ثٌؾجِؼٟ صقش عضجس ثٌّظطٍقجس ثٌّؼٍٍِّ

سدِّٞ ٌٍّغ١ٍّٓ فٟ ٚلضٕج ٚثعضغً دؼؼُٙ ثٌٛػغ ثٌّش". ثٌضمذَ"، ِظطٍـ "ثٌّؼجطشر"

. ثٌضّغه دجإلعالَ: أْ عذخ ٘ضثةّٕج ثٌّضىشسر ٘ٛ: صًٚسث ٚدٙضجًٔج-ثٌقجػش، ١ٌٍمّٓ ثٌشذجح 

أْ ٌٍٕظش أعذجدٗ، ٚأْ ٌٍٕٙؼز أعذجدٙج، ٚأْ ٌٍٙض٠ّز أعذجدٙج، : ٚصٕجعٝ ٘ؤالء ٚأٌٚته

ّْ إلقجَ ثٌمؼ١ز ثٌذ١ٕ٠ز فٟ رٌه ٘ٛ صؼ١ًٍ ٚثفضش ١ز، ٚإْ ٌٍٚضأخش أ٠ًؼج أعذجدٗ، ٚأ ِّ ثء ٚصؼ

. صض١٠ف ٌٍٛثلغ ػٍٝ ػمٛي ثٌشذجح: شتش فمً

دذاًل ِٓ ثٌّمجسٔز د١ٓ صمّذَ أٚسدج ٚصخٍّف ثٌّغ١ٍّٓ، ٚسدطٙج -وٕش أصّّٕٝ أْ ٠مجسْ ٘ؤالء 

أْ ٠مجسٔٛث د١ٓ ُٔظُ ثٌُقىُ فٟ ثٌغشح ٚٔظ١ش٘ج فٟ ثٌششق، ٌّٚجرث ٌُ ٠مجسٔٛث د١ٓ  -دجٌذ٠ٓ

ثؽ١ز ِٚج ٘ٛ ٚثلغ فٟ دالد ثٌششق ِٓ ُٔظُ ُفىُ؟ ال ِج ٠ضّضغ دٗ ثٌغشح ِٓ فش٠ز ٚد٠ّمش

. أس٠ذ أْ أطفٙج دىزث ٚوزث، ٚإّٔج ٟ٘ أفذ ثألعذجح ثٌضٟ أّخشس ثٌّغ١ٍّٓ

ز، ٟٚ٘ ِّ ثٌؼٍُ، : إْ أعذجح ثٌضمذَ صَْىّٓ فٟ ثفضشثَ ثألعذجح ثٌؼشٚس٠ز ٌٕٙؼز وً أ

ثٌقمجةك ثٌؼ١ٍّز،  ٚثٌّٕٙؼ ثٌؼٍّٟ، ٚثفضشثَ ثٌؼٍّجء ثٌز٠ٓ أفَٕٛث أػّجسُ٘ فٟ ثٌىشف ػٓ

ًَّ ثٌّفىِّش٠ٓ ثٌّغ١ٍّٓ ُ٘ ثٌز٠ٓ لذ ٔذّٙٛث إٌٝ ٘زٖ ثٌمؼ١ز، فئٕٔج ٔؾذ . ٚثٌضٕذ١ٗ إ١ٌٙج ٌٚؼ

ج، وّج ٔذّٗ إ١ٌٙج ثٌّفىشْٚ فذ٠غًج، ٟٚ٘ لؼ١ز ًّ أْ : ِفىًشث وجدٓ خٍذْٚ ٔذّٗ إٌٝ رٌه لذ٠

ٕٓ ثٌى١ٔٛز ال صضخٍّف آعجس٘ج أدًذث . ثٌغُّ

ٕٓ ثٌى١ٔٛز ّْ ث: ِٚٓ ثٌغُّ ٍُْ ؽٕٝ عّشصٗ، أ ٓ أَخز دّٕطك ثٌؼ َّ ٍُْ ِقج٠ذ ال ٠ؾجًِ أفًذث؛ ف ٌؼ

 ِٓ ٍُْ ٠ْؾ شثسرً ٚصخٍفًج ِٚٓ ٌُ ٠أخز دّٕطك ثٌؼ َِ ٕٓ ثٌى١ٔٛز ال صضخٍف إرث ِج . ثٌٕض١ؾز  إْ ثٌغُّ

ٕٓ دجألفشثد أَ دجٌؾّجػجس ؽذس ثألعذجح، عٛثء صؼٍمش ٘زٖ ثٌغُّ فٍٍّٕظش أعذجدٗ ٌٍٚٙضثةُ . ُٚ

 َّْ ٌم١جَ ثٌقؼجسر أعذجدٙج ٚال١ٙٔجس ثٌقؼجسثس أ٠ًؼج أعذجدٙج؛ ٚصٍه عٕٓ ّللا أعذجدٙج، وّج أ

ذ ٘زٖ ثٌمؼ١ز ٌقؼشثصىُ . فٟ وٛٔٗ، ال فشَق ف١ٙج د١ٓ ِغٍُ ٚوجفش أُس٠ذ أْ أّٚػـ أٚ أؽغِّ

:  فٟ ِؾّٛػز ِٓ ثألعتٍز

ّْ أٚسدج لذ ٔفَؼْش ٠ذ٘ج ِٓ لؼج٠ج ثٌذ٠ِّٓ ثٌّغ١قٟ ِٚٓ ثٌّغ١ق١ز، فٍُ صَغُ  د صؼذأ ً٘ فم١مز أ

دجٌذ٠ٓ ٚال صقضفً دجٌّغ١ق١ز؟ ٘زث عؤثي ال دّذ ِٓ ثإلؽجدز ػ١ٍٗ؛ ألٔٗ ٠طشؿ ػ١ٍٕج ٚوأٔٙج 

. فم١مز ػ١ٍّز

ّْ أٚسدج صمذِش: عؤثي آَخش ألٔٙج ٔفؼش ٠ذ٘ج ِٓ ثٌذ٠ٓ؟ عؤثالْ ِّٙجْ، ً٘  ؛ً٘ فم١مز أ

ٟ٘ ٔفؼش ٠ذ٘ج ِٓ ثٌذ٠ٓ أٚ ال؟ 

ث ِٓ ثٌذ٠ِّٓ؟ ألٔٙج ٔفؼش ٠ذٖ ؛ً٘ ٟ٘ صمّذِش: ثٌغؤثي ثٌغجٟٔ

ىٗ دجإلعالَ ٚأخزٖ : عؤثي عجٌظ ّْ عذخ صأّخش ثٌششق ثٌؼشدٟ ٠شؽغ إٌٝ صّغُّ ًٚ٘ فم١مز أ

دٗ؟ ًٚ٘ ثٌشَّشق ِضّغِّه دجإلعالَ؟ 

: لذً ثإلؽجدز ػٍٝ ٘زٖ ثألعتٍز ، أؽذ ػٕذٞ عؤثاًل ال دذ ِٓ ؽْشفٗ

ٜ أَّٔٗ عذخ ً٘ ثإلعالَ ٠ضؼجسع ِغ ثألخز دأعذجح ثٌضمذَ ٚدأعذجح ثٌٕٙؼز فضٝ ٠ُذَّع

صأّخشٔج؟  

أْ ٚػغ ٘زٖ ثٌمؼ١ز أِجَ فؼشثصىُ دٙزث ثٌشىً ٠ىْٛ أوغش صقذ٠ًذث : ٚفٟ سأ٠ٟ

ِٚٛػٛػ١ز، دذاًل ِٓ أْ ٔضالػخ دجألٌفجظ دْٛػؼٙج فٟ غ١ش ِٛػؼٙج ثٌقم١مٟ، أٚ أْ ٍٔؾأ 

ًّ ثإلؽجدز ع. إٌٝ أعٍٛح ثٌٛػع ٚثإلسشجد، ٚ٘ٛ ال ٠ف١ذ فٟ ِغً ٘زٖ ثٌّٛثلف ثٌغؤثي  ٌْٚؼ

صؼط١ٕج ثٌّفضجؿ ثٌقم١مٟ ٌإلؽجدز ػٍٝ دم١ز ثألعتٍز؛ ألْ ثألخز  -ِٓ ٚؽٙز ٔظشٞ-خ١ش ثأل

ٌّجرث؟ . دجٌّفج١ُ٘ ثٌذ١ٕ٠ز ثٌظق١قز ال ٠ضؼجسع أدًذث ِغ ثألخز دأعذجح ثٌضمذَ

ألْ ثٌؼاللز د١ٓ ثٌذ٠ٓ ٚثٌضمذَ ١ٌغش ػاللز صٕجلغ، ٚال ػاللز صؼجّد فضٝ ٔظٓ أٚ ٔضُٛ٘ 

ًّ ِج ٘ٛ . ٘ٛ عذخ ثٌضأخش؛ ٚإّٔج ٟ٘ ػاللز ثشضّجي ٚصذثخً أْ ثٌضّغه دجٌذ٠ٓ ثٌظق١ـ فى

د٠ٓ طق١ـ ال دّذ ٚدجٌؼشٚسر أْ ٠ىْٛ ف١ٗ صمذَ ٌٍذشش٠ز، ٚال دذ أْ ٠ىْٛ ف١ٗ أِٓ ٚأِجْ 

ًّ ِج ٠ّجسعٗ ثٌّغٍّْٛ " د٠ٓ طق١ـ"ٚوٍّز . ٌٍذشش٠ز ٕ٘ج أٔج ألظذ٘ج دجٌزثس؛ ألْ ١ٌظ و

ِج ١ٌظ ِٕٗ، ٚفضٝ ال ٠ُشصىخ دجعُ ثٌذ٠ِّٓ ِج ال  ٘ٛ د٠ٓ طق١ـ، ٚفضٝ ال ٠َُؼّذ ِٓ ثٌذ٠ِّٓ

صمّذَ ال ٠مضظش : وّج أْ ثٌضمذَ ثٌزٞ ٠ٕشذٖ ثإلعالَ دجٌزثس ألٍ٘ٗ ٘ٛ. ٠ّّش إٌٝ ثٌذ٠ِّٓ دغذخ

فضىْٛ ثٌقؼجسر ثٌٕجصؾز ػٓ ٘زث  -وّج ٘ٛ ثٌقجي فٟ أٚسدج-ػٍٝ صمّذَ ثألش١جء فٟ رثصٙج 

٠ز، ال صُؼٕٝ دظجٌـ ثألش١جء ٚال دظجٌـ ثٌٍْٛ ِٓ ثٌضمذَ فؼجسر ِجد٠ز، أٚ فؼجسر ش١ب

 ًّ ّْ ٘زث ثٌٍْٛ ِٓ ثٌضقّؼش ثٌّجدٞ ٠ّٛؽٗ و ثإلٔغجْ لْذس ػٕج٠ضٙج دجألش١جء فٟ رثصٙج، رٌه أ

ث٘ضّجِٗ إٌٝ ثٌٛعجةً، ف١ْمٍذٙج إٌٝ غج٠جس، ٠ًّٚٙ ثٌغج٠جس ثٌقم١م١ز ثٌضٟ ٠ؾخ أْ ٠ضّٛؽٗ 

ُّ ثإلٔغجْ أ٠ًّج وجٔش عمجفضٗ  . ٚد٠ٌٕٗخذِضٙج ٚصقظ١ٍٙج وً ٘

ج ًِ ًّ  ؛ٚثألد٠جْ وٍّٙج خالف رٌه صّج ألْ ثألد٠جْ صؾؼً ثإلٔغجْ غج٠ز، غج٠ز فٟ رثصٗ، غج٠ز ٌى

ٚال ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ثإلٔغجْ ٚع١ٍز ٌغ١شٖ أدًذث، . صمذَ، غج٠ز ٌىً فؼجسر، ٚغج٠ز ٌىً ٔٙؼز



ًّ ِج فٟ ٘زث ثٌؼجٌُ ِغخًشث ٌخذِز ثإلٔغج ِٚٓ . ْٚإال ثٔمٍذش ثٌّٛثص٠ٓ؛ دً ال دّذ أْ ٠ىْٛ و

ٕ٘ج، ٔؾذ ثألد٠جْ وٍّٙج لذ ّٚؽٙش ػٕج٠ضٙج إٌٝ ثإلٔغجْ دجػضذجسٖ غج٠ز ِمظٛدر، ٚفٟ ثٌٛلش 

ٔفغٗ ٌُ صطٍخ ِٓ ثإلٔغجْ أْ ٠ًّٙ ثٌٛعجةً دجػضذجس٘ج ِشآرَ ٚؽٛدٖ ٚػٕٛثْ صقّؼشٖ؛ 

ٚ٘زث ٘ٛ ثٌفجسق ثٌذل١ك د١ٓ ِٛلف ثألد٠جْ ِٓ ِؼٕٝ ثٌضّقّؼش، ِٚٛلف أٌٚته ثٌز٠ٓ 

ْٛ دضمذَ ثألش١جء فٟ رثصٙج ػٍٝ . ْ دذػٜٛ أٔٗ ٠ؼٛق ثٌضمذ٠َشفؼْٛ ثٌذِّٞ ّّ فئْ أٌٚته ٠ٙض

ّْ صمّذَ ثإلٔغجْ فٟ رثصٗ شٟء، ٚصمّذَ ثألش١جء ثٌّق١طز دجإلٔغجْ . فغجح ثٌضمذَ ثإلٔغجٟٔ فئ

ٍْؾ ٌلٚسثق، ٚؽْؼً ثٌٛعجةً غج٠جس، ٚثٌغج٠جس ٚعجةً؛ ٚ٘زث فٟ فذ . شٟء آَخش ٚفٟ ٘زث خ

. ط أل٠ز فؼجسر، فضٝ ٚإْ ؽجي صِٕٙجرثصٗ ٠قًّ ِؼٕٝ ثإلفال

ٌٚزٌه ٔؾذ أْ دؼغ ثٌّغضششل١ٓ أٔفغُٙ لذ دّششٚث دذٛثدس ثإلفالط ٌذؼغ ثٌقؼجسثس 

ْ أٔٙج لذ دَذس ٚثػقز فٟ وغ١ش ِٓ دٚي أٚسدج؛ ف١ظ ظٙشس  ْٚ ثٌّجد٠ز ثٌّؼجطشر، ٠َٚش

ع أٔٗ فشوجس ثٌضّشد ثٌضٟ صؼذِّش ػٓ سٚؿ ثإلفالط ٚسٚؿ ثٌشذجح ثٌغجةش ػٍٝ وً شٟء، َ

.  فٟ ثٌٛلش ٔفغٗ ٠ٍّه ٠ٚضّضّغ دىً شٟء؛ ٘زٖ لؼ١ز

ألٔٙج أٍّ٘ش ثٌّذ٠ٓ أٚ ٔفؼش ٠ذ٘ج ِٓ ثٌذ٠ِّٓ، وّج ٠ُظذِّس  ؛أْ أٚسدج ٌُ صضمذَ: لؼ١ز أخشٜ

ألٔٙج أخزس  ؛إ١ٌٕج ثٌّغضششلْٛ ٘زٖ ثألوزٚدز ٌىٟ ٔضخٍّض ٔقٓ ِٓ د٠ٕٕج؛ دً صمّذِش أٚسدج

ٍُْ وّج أْ ثٌششق ٌُ ٠ضخٍّف دغذخ صّّغىٗ دِذ٠ٕٗ ٚال . دأعذجح ثٌضمذَ، ٍَِٚىش ٔجط١ز ثٌؼ

ألٔٗ أًّ٘ ثألخز دأعذجح ثٌؼٍُ، ٚأًّ٘  ؛دغذخ أخْزٖ دّفج١ّ٘ٗ، ٚإّٔج ٠شؽغ صأّخش ثٌششق

ٚ٘زث . ٌُٚ ٠ْغَغ إ١ٌٙج -ثٌضٟ فغٗ ػ١ٍٙج ثإلعالَ- ثألخز دأعذجح ثٌضمذَ ٚػٛثًِ ثٌٕٙؼز

ْ ٠أخز دأعذجح ثٌضمذَ ٠َظً ػشٚسر لجْٔٛ ػجَ ٠ٕطذك ػٍٝ ثٌّغٍُ ٚػٍٝ غ١ش ثٌّغٍُ؛ فُ

. إٌٝ ثٌٕضجةؼ إرث صٛفشس ثٌؼٛثًِ ثٌّغجػذر

ِٚٓ ٠ًّٙ ثألخز دأعذجح ثٌضمذَ ال ٠ٕذغٟ أْ ٠ُِّّٕٟ ٔفغٗ دجٌٛطٛي إٌٝ ثٌٕضجةؼ أدًذث؛ فجٌذ٠ِّٓ 

ف١ٍظ إّ٘جُي ثٌذ٠ِّٓ فٟ أٚسدج وجْ عذخ صمّذِٙج، ١ٌٚظ . ِفضًشٜ ػ١ٍٗ فٟ ٘زٖ ثٌّمجسٔز

ّّظ أعذجح ثٌضّغه دجٌذ٠ٓ  فٟ دالد ثٌؼشح ٚثٌّغ١ٍّٓ وجْ عذذًج ٌضأّخشُ٘؛ دً ٠ٕذغٟ أْ ٔضٍ

ػ ٌٙج  ِّٚ ًّ ثٌذؼذ ػٓ ٘زٖ ثألوزٚدز ثٌضٟ ٠ُش صمذَ ثٌغشح ٚأعذجح صأخش ثٌششق دؼ١ًذث و

ٓ ٠ذٚس فٟ فٍَىُٙ َِ .  ثالعضششثق ٚثالعضؼّجس ٚ

أّٚد أْ أٌُمٟ ِؼىُ ٔظشر عش٠ؼز ػٍٝ ِٛلف أٚسدج ِٓ ثٌّغ١ق١ز؛ ألٕٔج عٛف ٔؾذ أِجِٕج 

ج ٠ُش١ؼٗ  ّّ ج ػ ًِ ث٢ْ ِج ٠ذػٛ إٌٝ ثٌذ٘شز ٚثٌؼؾخ؛ ألْ ِٛلف فىِٛجس أٚسدج ٠خضٍف صّج

ٚعٛف أػغ . ثٌّغضششلْٛ ػٕٙج فٟ ثٌؼجٌُ ثإلعالِٟ، ِٓ أٔٙج صخٍّظش ِٓ ثٌّغ١ق١ز

 ؛ٚي أٚسدج ػٍٝ عذ١ً ثٌضّغ١ً ١ٌٚظ ػٍٝ عذ١ً ثٌقظشأِجِىُ دؼغ ثٌّٛثلف ٌذؼغ د

ٌٕؼشف ً٘ ٘زٖ ثٌذٌٚز أٚ صٍه صخٍّظش ِٓ ثٌّغ١ق١ز، أَ أْ ثٌّغ١ق١ز صّغًّ ؽٛ٘ش ثٌغمجفز 

ثألٚسد١ز ػٍٝ ثِضذثد صجس٠خٙج؟ 

ّْ ثٌشؼخ ثإلٔؾ١ٍضٞ  ي ِٓ إٔؾٍضشث، فال ٠شه أفذ أ ّٚ شؼخ  -دّٕطك ثٌؼظش-١ٌُٚىٓ ثٌّغًَ ثأل

فئٕٔج ٔشثٖ ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌقىِٟٛ ِٓ أوغش  -دجإلػجفز إٌٝ رٌه-ػش ِضمّذَ، ٚشؼخ ِضـ

ٚعٛف . ثٌشؼٛح ثألٚسد١ز صّغًىج ٚففجظًج ػٍٝ د٠ٕٗ، ِٚؼضمذثصٗ، ٚو١ٕغضٗ، ِٚغ١ق١ضٗ

: أػغ أِجِىُ ِغجاًل ٚثفًذث ٠ذ١ِّٓ ِذٜ صّغه ثٌقىِٛز ثإلٔؾ١ٍض٠ز دجٌّغ١ق١ز

ٌضشث خالف فٛي لؼ١ز د١ٕ٠ز ِجةز فٍمذ أع١ش فٟ ثٌقىِٛز أٚ د١ٓ أػؼجء ثٌقىِٛز فٟ إٔؼ

لؼ١ز صضظً دمظز ثٌؼشجء ثألخ١ش ثٌّٛؽٛدر فٟ ثٌؼم١ذر ثٌّغ١ق١ز، ٚأْ : فٟ ثٌّجةز، ٟٚ٘

ثٌخذض ٚثٌخّش ثٌزٞ أٚطٝ دٗ ثٌّغ١ـ فٟ لظز ثٌؼشجء ثألخ١ش، ً٘ ٘ٛ خذض فم١مٟ ٚخّش 

ي إٌٝ ؽغذ ثٌّغ١ـ، أَ أْ ثٌؼذجسثس ثٌٛثسدر فٟ والَ ثٌّغ١ـ  ّٛ ػٓ ٘زٖ فم١مٟ فضٝ ٠ضق

. ثٌمؼ١ز والَ ِٓ دجح ثألعٍٛح ثٌّؾجصٞ، ١ٌٚظ ثألعٍٛح ثٌقم١مٟ

ْ . ٘زٖ ِغأٌز ِؼشٚفز فٟ ثٌذ٠ِّٓ ثٌّغ١قٟ ْٚ فجٌّقجفظْٛ فٟ ثٌقىِٛز ثإلٔؾ١ٍض٠ز ٠ش

٠ٚؼضمذْٚ أٔٗ دّؾشد أْ ٠مف ثٌمغ١ظ، ٠ٚمشأ دؼغ ثٌضشثص١ً ػٍٝ ثٌخذض ٚػٍٝ ثٌخّش، 

إٌٝ دَ ثٌّغ١ـ، دٕجء ػٍٝ أْ ثٌّغ١ـ لذ لجي  ٠ٕمٍخ ثٌخذض إٌٝ ؽغذ ثٌّغ١ـ، ٠ٕٚمٍخ ثٌخّش

، ٚلّذَ "إْ ٘زث ثٌخذض ؽغذٞ، ٚإْ ٘زٖ ثٌخّش دِٟ: "فٟ ثٌؼشجء ثألخ١ش ثٌغشٞ ٌقٛثس١ِّ٠ٗ

. ٌُٙ ثٌخذض ٚثٌخّش ًِؼج

إّٔٗ وٍّّج لذَّط : فجٌىجع١ٌٛى١ْٛ ٠مٌْٛٛ. أسؽٛ أْ صىٛٔٛث ِؼٟ، ٚصفّٙٛث ٘زٖ ثٌمظز ؽ١ًذث

ػجء ثٌّؼشٚف ثٌزٞ لجٌٗ ثٌغ١ذ ثٌّغ١ـ، ٠ٕمٍخ ثٌخذض ثٌىج٘ٓ ػٍٝ ثٌخذض ٚثٌخّش، ٚ دػج دجٌذُّ

إٌٝ ؽغذ ثٌّغ١ـ، ٠ٕٚمٍخ ثٌخّش إٌٝ دَ ثٌّغ١ـ، فم١مز، ١ٌٚظ ِؾجًصث؛ ٌٚزٌه وً ِٓ 

. ٠أوً ثٌخذض، ٠ٚششح ثٌخّش ِٓ ٠ذ ثٌىج٘ٓ فٟ ٘زٖ ث١ٌٍٍز، فىأٔٗ لذ فٍّش ف١ٗ دشوز ثٌّغ١ـ

ج ثٌطشف ث٢خش  ِّ ّْ ٘زٖ ػذجسثس ِؾجص٠ز: ف١شْٚ -ثٌز٠ٓ ُ٘ ث١ٌغجس٠ْٛ-ٚأ غ١ش ِؼمٛي أْ . أ

فقذط خالف د١ٓ ثٌطشف١ْٓ، ٚثفضذَ . ٠ٕمٍخ ثٌخّش ٚثٌخذض إٌٝ ؽغذ ٚدَ ثٌّغ١ـ فم١مز

ٚثعضذّي ث١ٌغجس دّج فٟ وضجح ثٌظالر ثٌزٞ . ثٌخالف د١ٓ ث١ٌغجس ٚث١ّ١ٌٓ فٛي ٘زٖ ثٌّشىٍز

أْ والَ ثٌّغ١ـ ١ٌظ إال : ػٍٝٚفٟ ٘زث ثٌىضجح ِج ٠ذي . ٠ّغً ػم١ذر ثٌى١ٕغز ثإلٔؾ١ٍىج١ٔز

. سًِضث فمؾ، ٚصؼذ١ًشث ِؾجص٠ًّج فمؾ، ١ٌٚظ فم١مز ٚال ػذجسر فم١م١ز؛ ٚدجٌضجٌٟ ال ٠ؾٛص صؼذ٠ٍٗ

ٚلف أِجُِٙ . ثػضشع ث١ّ١ٌٓ ػٍٝ ثٌٕض ثٌّمّذط، ٚؽٍذٛث صؼذ٠ٍٗ ٚفزفٗ ِٓ وضجح ثٌظالر

إٌٝ  -ٞ ثٌّجةزٟٚ٘ ِشىٍز د١ٕ٠ز ِجةز ف-ِٚٓ ٕ٘ج دخٍش ٘زٖ ثٌّشىٍز . ثٌطشف ث٢َخش

ٚشىٍش ثٌقىِٛز ثٌذش٠طج١ٔز . ٚثٔضمٍش ِٕٗ إٌٝ ِؾٍظ ثٌٍٛسدثس. ِؾٍظ ثٌؼَّٛ ثٌذش٠طجٟٔ

ٌٚىٓ ٘زث ثٌّؾٍظ ثٌّؤٌّف . ٌزٌه ِؾًٍغج ِؤٌفًج ِٓ وذجس ثٌّطجسٔز ٌَِقْغُ ٘زٖ ثٌّشىٍز

ثٔمغُ ػٍٝ ٔفغٗ أ٠ًؼج، ٌُٚ ٠ضّفك ػٍٝ سأٞ ٚثفذ، إال دؼذ ٔمجػ ؽ٠ًٛ صشصّخ ػ١ٍٗ أْ 

. ثٌذثخ١ٍز ثإلٔؾ١ٍضٞ فٟ ٘زث ثٌٛلش لّذَ ثعضمجٌضٗ ثفضؾجًؽج ػٍٝ صؼذ٠ً ثٌٕض ٚص٠ش

٘زٖ لؼ١ز د١ٕ٠ّز أَ لؼ١ز ع١جع١ز؟ ٚثػـ أٔٙج لؼ١ز د١ٕ٠ز ِجةز فٟ ثٌّجةز، ٚٔٛلشش فٟ 

أْ إٔؾٍضشث : أػٍٝ ِغض٠ٛجس ثٌّؾجٌظ ث١ٌٕجد١ز ٚثٌضشش٠ؼ١ز فٟ إٔؾٍضشث؛ فًٙ ٠ُفُٙ ِٓ ٘زث

ِٚٓ ثٌذ٠ٓ ثٌّغ١قٟ؟ ٘زث دؼذ ػشع ثٌمؼ١ز ػٍٝ ِؾٍظ ٔفؼش ٠ذ٘ج ِٓ ثٌّغ١ق١ز، 

ثٌٍٛسدثس، ٚدؼذ ِٕجلشجس ؽ٠ٍٛز ٚػ١ٕفز لشس ثٌّؾٍظ صٕف١ز لشثس ثألدجؽشر ثٌزٞ وجْ 

ٌّٚج ؽٍذٛث صؼذ٠ً وضجح . أوذش أعجلفز إٔؾٍضشث "وجٔضشدشٞ"٠شأعٗ ف١ٕزثن سة١ظ أعجلفز 

ر عج١ٔز إٌٝ ِؾٍظ ثٌؼَّٛ، ثٌظالر ِٓ ِٛثفمز ِؾٍظ ثٌؼَّٛ ثٌذش٠طجٟٔ، دخٍش ثٌمؼ١ز ِش

: ٚٚلف ٚص٠ش ثٌذثخ١ٍز ثٌذش٠طجٟٔ ِؼضشًػج ػٍٝ لشثس ثٌضؼذ٠ً فٟ ثٌىضجح ثٌّمذط، ٚلجي

". إْ وضجح ثٌظالر ٘ٛ دعضٛس و١ٕغضٕج فٟ إٔؾٍضشث، ٚال ٠ّىٓ صؼذ٠ٍٗ"

.  ٘زث ِٛلف إٔؾٍضشث ِٓ ثٌّغ١ق١ز، ِٚٓ لؼ١ز ٚثفذر فمؾ فٟ ثٌذ٠ٓ ثٌّغ١قٟ

ؽ١ىج فٟ دشٔجِؼ فىِٛضٙج ثٌشعّٟ ثٌؼًّ ػٍٝ صٕظ١ش صٔٛػ ٌمذ ٚػؼْش دً: ِغجي آخش

ُّ ٌٙج ِج أسثدس؛ فأطذـ أوغش ٔظف عىجْ ثٌىٛٔغٛ ٠ذ٠ْٕٛ  ِغضؼّشثصٙج فٟ ثٌىٛٔغٛ، ٚص

٠ٓ فٟ ٘زٖ ٔظشدجٌّغ١ق١ز دؼذ أْ وجٔٛث ٠ؼ١شْٛ ف١جر ثٌذذثٚر، ٚرٌه دضذٕٟ دٍؾ١ىج ٔشش ثٌُ

. ٘زث والَ ِؼشٚف. ثٌذالد ٌضق٠ٍُٛٙ إٌٝ ثٌٕظشث١ٔز

إ٠طج١ٌج دؼذ أْ غٍخ ػ١ٍٙج ُفىُ ثٌفجش١ز أػجدس إٌٝ ثٌّذثسط ثٌقى١ِٛز ثٌضؼ١ٍُ ثٌذ٠ٕٟ 

ثٌخجص ثٌىجع١ٌٛىٟ، ٚألجِش ثٌظٍذجْ فٟ ثٌّذثسط، ٚػّذٌش لٛث١ٔٓ ثٌذالد صؼذ٠اًل ِٛثفمًج 

٠ٓ ٔظشٌّذجدا ثٌى١ٕغز، ٚأػٍٕش أٔٙج دٌٚز ِغ١ق١ز وجع١ٌٛى١ز، ٚأسعٍش ثٌمغجٚعز ٚثٌُ

أٔٙج أخزس أؽفجي : ٔظشثٟٔٚصثدس ػٍٝ غ١ش٘ج ِٓ دٚي ثالعضؼّجس ثيإٌٝ ِغضؼّشثصٙج، 

شُ٘ ػٍٝ ثٌىجع١ٌٛى١ز فٟ إ٠طج١ٌج . ثٌّغ١ٍّٓ لًٙشث ِٓ فؾٛس أِٙجصُٙ فٟ ١ٌذ١ج ٌىٟ صٕظِّ

٘زث شٟء لذ . أ٠ًؼج ٘زث والَ ِؼشٚف، ِٚٛعّك، ٌٚٗ ٚعجةك فٟ خضثةٓ ثٌغفجسثس ٌٙزٖ ثٌذٚي

 .عؾٍٗ ثٌضجس٠خ

ص١ز دال ثعضغٕجء فٟ أٚسدج صؼٍٓ أٔٙج دٚي ِغ١ق١ز، ٚأْ عمجفضٙج ؽ١ّغ ثٌذٚي ثٌذشٚصغضجْ

أٔٙج : ٚوغ١ًشث ِج أػٍٕش ٘زٖ ثٌذٚي فٟ دشثِؼ فىِٛضٙج أِجَ ثٌّؾجٌظ ث١ٌٕجد١ز. عمجفز إٔؾ١ٍ١ز

. دٚي ٍِضضِز دجٌغمجفز ثإلٔؾ١ٍ١ز، ٚدضؼج١ٌُ ثإلٔؾ١ً

ٓ ٠مشأ صجس٠خ ثٌؼاللجس د١ٓ ثٌششق ثإلعالِٟ  ّّ أْ : ٔظشثٟٔٚثٌغشح ثيٚال ٠خفٝ ػٍٝ أفذ ِ

َ دخطجح طّشؿ 1931عٕز  "ال٠ذْ"ٚص٠ش ِؼجسف ٌٕ٘ٛذث ثفضضـ ِؤصّش ثٌّغضششل١ٓ فٟ 

ف١ٗ دأْ ٌٕ٘ٛذث ٌُ صز٘خ إٌٝ ثٌششق ألؽً ثٌضؾجسر، ٚإّٔج ر٘ذش إٌٝ ثٌششق ٌٕشش ثٌذ٠ٓ 

أْ عمجفز : وّج طّشؿ ٚص٠ش خجسؽ١ز أٌّج١ٔج فٟ وغ١ش ِٓ ُخطذٗ أِجَ ثٌشخغضجػ. ٔظشثٟٔثي

٘ضٍش ثٌّؼشٚف دذ٠ِّٛضٗ طّشؿ فٟ : دً أوغش ِٓ ٘زث. ١ٔج لجةّز ػٍٝ ثٌذ٠ِّٓ ثٌّغ١قٟأٌّج

َ ف١ٓ صٌّٛٝ ثٌقضح ثٌمِٟٛ ثالشضشثوٟ ثٌُقىُ فٟ أٌّج١ٔج، ِجرث فؼً؟ 1933فذشث٠ش عٕز 

ٚػغ دشٔجًِؾج ٌٛصثسصٗ طّذق ػ١ٍٗ ؽ١ّغ ٚصسثء أٌّج١ٔج ثٌّشضشو١ٓ فٟ ثٌٛصثسر، دذأ ٘ضٍش 

ثٌؼًّ ألْؽً : إْ أٚي ٚثؽخ عضمَٛ دٗ ثٌقىِٛز ثٌم١ِٛز ثألٌّج١ٔز ٘ٛ" :٘زث ثٌذشٔجِؼ دمٌٛٗ

ز، ٚإف١جء ثٌضمج١ٌذ ثٌؾ١ذر ثٌّجػ١ز ِّ ". ثٌٛفذر ثٌشٚف١ز، ٚإف١جء ثٌؼم١ذر ثٌٕظشث١ٔز فٟ ثأل

ٝ ّّ ٠ٕذغٟ أْ ٠مشأٖ أٌٚته ثٌز٠ٓ ٠ضضّػّْٛ ػٓ ؽًٙ  (ثألد٠جْ فٟ أٌّج١ٔج): ٕٚ٘جن وضجح ٠غ

ر، ١ٌؼٍّٛث ِج ٌٍذ٠ِّٓ ِٓ لٛر فٟ ٘زٖ ثٌذالد، ٚخجطز فٟ دػٜٛ فْظً ثٌذ٠ٓ ػٓ ثٌذٚي

أٌّج١ٔج، ٚو١ف ٠مضشْ ثٌضؼ١ٍُ ثٌذ٠ٕٟ دجٌضؼ١ٍُ ثٌّذٟٔ فٟ ِّجسعضٗ؟ 

: ٌٕؼشف ثٌفَْشق د١ٓ ِج ٠مجي ٌٕج، ٚثٌٛثلغ ثٌزٞ صؼ١شٗ أٚسدج. ِؼزسر أ٠ٙج ثإلخٛر-ِغجي آَخش 

٘زٖ ثٌؼذجسر ؽؼٍٙج شؼجًسث وجْ أعجط دشٔجِؾٗ ثإلطالفٟ ( وٍف١ٓ)ثٌّظٍـ ثٌّغ١قٟ ٚ٘ٛ 

ّللا، ٚألؽً أْ ٠ىْٛ ثإلٔغجْ صجدًؼج ٌٙزٖ ثٌذٌٚز : أْ ثٌذٌٚز ثٌّغ١ق١ز سأعٙج ٘ٛ: "ٌذٌٚضٗ

٠ٕذغٟ ٌٗ ػذَ ثٌق١ْذر ػٓ خطّز ثإلٔؾ١ً، ٚثٌّٛثظذز ػٍٝ إلجِز ثٌشؼجةش ثٌّغ١ق١ز، ٚأْ 

ّْ ثالشضشثن فٟ ثٌّجةذر ثإل ١ٌٙز ٘ٛ ػذجدر هلل ٠ضٕجٚي ثٌمشدجْ أسدغ ِشثس فٟ ثٌؼجَ؛ رٌه أ

". ثٌزٞ ٘ٛ سأط ثٌذٌٚز ثٌّغ١ق١ز

 .أٔٙج فج١ِز ثٌّز٘خ ثٌىجع١ٌٛىٟ فٟ ثٌؼجٌُ: ٚال صٕغٛث أْ فشٔغج لذ أػٍٕش فٟ أوغش ِٓ ِشر

ـّ أْ ٠مٛي  ٘زٖ دؼغ ّٔجرػ ٌّٛثلف دٚي أٚسدج ِٓ ثٌذ٠جٔز ثٌّغ١ق١ز، فًٙ دؼذ ٘زث ٠ظ

ِٓ ثٌّغ١ق١ز وجْ عذذًج فٟ صمذِٙج؟  صخٍُّض أٚسدجٚ ،إْ أٚسدج صخٍّظش ِٓ ثٌّغ١ق١ز: أفذ

أْ أد١ِّٓ ِج فٟ ثأللٛثي ثٌضٟ صُطشؿ ػ١ٍٕج ِٓ لِذًَ ثٌّغضششل١ٓ ِٓ : أسدُس ِٓ ٘زث فمؾ

صؼٍك دمؼ١ز ثالعضششثق، ِٚٛلف ٞ طسدآخش  ٖٚ ثٌؼً ٘ز. صض٠ٚش ٚصؼ١ًٍ ٚصذ١ٌظ

ُّ ثٌىضخ ثٌضٟ صقذعش. ثٌّغضششل١ٓ ِٓ ثٌفىش ثإلعالِٟ ػٓ ٘زٖ  ٚأّٚد أْ أػغ أِجِىُ أ٘

: ثٌمؼ١ز ٌضؼٛدٚث إ١ٌٙج إرث شتضُ

ِقّذ ثٌغ١ذ ثٌؾ١ٍٕذ، أعضجر ثٌفٍغفز ثإلعال١ِز : ٌّقّذعىُ (ص١جسثس فىش٠ز ِؼجطشر)وضجح 

. عجدمًج دى١ٍز دثس ثٌؼٍَٛ ؽجِؼز ثٌمج٘شر، ٚسة١ظ لغُ ثٌفٍغفز دٙج

.  ِقّذ ثٌغ١ذ ثٌؾ١ٍٕذ: ٌّقّذعىُ أ٠ًؼج (ثالعضششثق ٚثٌضذش١ش)وضجح 

.  سفّٗ ّللا- ٌٍذوضٛس ِقّذ ثٌذٟٙ (ثإلعالِٟ ِٚطٍضٗ دجالعضؼّجس ثٌقذ٠ظ ثٌفىش)وضجح 

. ٌٍش١خ ػذذ ثٌشفّٓ فذٕىز ث١ٌّذثٟٔ (أؽٕقز ثٌّىش ثٌغالعز)وضجح 

أٔٙج ِٛؽضر ِٚقّذدر، ٚصٕٙؼ : ، ٌٚىٓ أ١ّ٘ز ٘زٖ ثٌىضخٕٚ٘جن وضخ وغ١شر أوغش صفظ١اًل 

 .ًٔٙؾج أوجد١ّ٠ًّج ػ١ًٍّّج
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