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 ىمتوب زمؼؾؿ اظمميمػ ضمقل كبذة 

 "اظمقزان: جتديد كظريي اإلؽمالم ايمسقوؽمقي"

 سمليمقػ ايمدىمتقر حمؿد ىمامل ايممميػ
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 :ايمػصؾ إول

 إؽمس ايمـػسقي يمؾحريي ايمػرديي دم اإلؽمالم

يبدأ زموٕؽمس ايمـػسقي يمؾحريي و. )ٓ إىمراه دم ايمديـ(دم ؽمقوق ومقيمف سمعولم:  همفاًم متؽوماًل يمإلؽمالمىمتوب اظمقزان  يؼدم

ٓطمتالف، ايمػرديي دم اإلؽمالم. دم هذا ايمػصؾ يعرض اظمميمػ كظريتف دم ايمـػس ايمبمميي وؽمقؽؾقصمقي اإليامن وايمؽػر وا

ئف، وضمٌر أن طمطدم أن يممـ زمام يريد رنمؿ إديمي ايمؼقيي فمعم زمقـف وزمكم كػسف أي دم فمؼؾف وومؾبف  رٌ ويبكم ىمقػ أن اإلكسون ضم

 يـؽر ويؽػر زمام ٓ يريد أن يممـ زمف رنمؿ إديمي ايمؼقيي فمعم صقازمف.

مـ طماليمف  ؽّقنيت يـطؾؼ اظمميمػ مـ أن ايمـػس ايمبمميي إكام هل ايمؽوئـ اظمتؽقن مـ احتود ايمروح زموجلسد احتوداً 

صمسدًا. إديون افمتػمت ايمروح  ويبؼك اجلسد، ضمقٌ سمبؼك ايمروح روضموً  ،اجلسدٓ جمرد ؽمؽـ ايمروح دم  ،"طمؾٌؼ آطمر"

 دم يـطؾؼ .... اظمميمػ أو إدراك ؾمعقر زمويمعقاؿمػ أو إرادةوفمزت إيمقفو ىمؾ مو هق كػز أو فمؼقم مـ سمػؽغم أو  ،هل ايمـػس

أن هـويمؽ  يرىو، فمعم كػخ ايمروح دم اجلـكم ىمالمففمـد  وذيمؽ (شُمؿَّ َأْكَشْلَكوُه طَمْؾًؼو َآطَمرَ )مـ ومقيمف سمعولم:  كظريتف هذه

ظفر إلم ايمقصمقد سمٕكـو مو أوسمقـو مـ ايمعؾؿ إٓ ومؾقاًل. دم هذا آحتود  ،فٓ يؿؽــو إدراك ىمـف ،زمكم ايمروح واجلسد "اً احتود"

اجلسد احلل ايمذي يـسى إيمقف ايمعؾؿ اظمعوس ىمؾ مو هل ويمقسً  ،ايمروح ايمتل ؽمؽـً اجلسد هل يمقسً ،كػس زممميي

 "صمزيء اظموء"  ايمػؽرة يمألهمفوم زمؿثولاظمميمػ . يؼرب هل طمؾؼ آطمر خمتؾػ فمـفامإكام ، ػعؾف اإلكسون أو يػؽر همقف أو يشعر زمفي

وٓ هق  وً طمؾؼ آطمر ٓ هق أىمسجقـآحتود ايمذي يتؽقن مـ احتود ذرة أىمسجكم زمذريت هقدروصمكم، همقتؽقن مـ ذيمؽ 

فمـ وختتؾػ  ،ىمقؿقوئقي وهمقزيوئقي ختتؾػ فمـ إىمسجكم وفمـ اهلقدروصمكم، إكام هق موء يتؿتع زمخصوئص وً هقدروصمقـ

وسمبؼك ذرات  ،كحصؾ فمعم نموز وموزمؾ يمالؾمتعول مزصمًو، ؿزج اهلقدروصمكم زموٕىمسجكمك موفمـدإذ طمصوئص مزجيفام. 

وهمظ ىمؾ مـفام فمعم وصمقده اظمستؼؾ وطمصوئصف ايمتل يمقزه. حيأي  ،وذرات اهلقدروصمكم هقدروصمقـوً  ،إىمسجكم أىمسجقـوً 

ويبؼك  ،همتبؼك ايمروح روضموً  ،ؽمؽـوً  مثول فمعم آفمتؼود ايمسوئد أن ايمروح سمسؽـ اجلسد ،هذامزيٍ إىمسجكم واهلقدروصمكم 

 .يمؾروح، همقعزو ذيمؽ ىمؾف أن اجلسد احلل هق ايمذي يػؽر ويشعر ويريد ويدركاإلكسون تصقريٓ ضمقٌ  ،اجلسد صمسداً 
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مـ اظمؿؽـ أن  يبؼك وخيتػل إىمسجكم واهلقدروصمكم يمومًو، يمؽـ ،دم كؿقذج صمزيء اظموء يتؽقن طمؾؼ آطمر صمديد

ويعقد إىمسجكم واهلقدروصمكم يمؾقصمقد. إذن ايمـػس ايمبمميي طمؾؼ آطمر ٓ هل روح  ،يتػؽؽ صمزيء اظموء يمقـعدم وصمقده

وسمـعدم ايمـػس ايمبمميي ايمتل ، ويعقد اجلسد صمسداً  ،روح روضموً وٓ هل صمسد ضمل، ويـػؽ  احتودمهو فمـد اظمقت همتعقد ايم

 ىموكً متؽقكي مـ احتودمهو.

وفمعم ايمسعل  ،در فمعم إدراك اظمعوينووايمؼ ،ايمؽوئـ احلل ايمقضمقد ايمؼودر فمعم إدراك ذاسمف هق إلكسونا أن اظمميمػ يرى

نمـل فمـ ىمؾ مو  يستخؾػف اؽمتعوكي زمف، ٕن اهلل ملهق يمتحؼقؼفو دم كػسف. واإلكسون طمؾؼف اهلل يمقؽقن طمؾقػتف دم إرض، 

    همنكؽ سمريد مـف أن ،. إن أكً اؽمتخؾػً أضمدًا فمعم ممؽمستؽ وىمـً مضطرًا يمؾتغقىمو يعؿؾيمقـظر اؽمتخؾػف ؽمقاه، إكام 

قتٌمف يمق ىمون دم ؽمواهلل طمؾؼـو يمـتٌمف ىمام ىمون هق . "يتٌمف ىمام ىمـً أكً ؽمتتٌمف يمق ىمـً ضمورضاً "

قحؼؼ يم ،. زمويمطبع يتٌمف اإلكسون دم ضمدود ضآيمتف وضعػفف احلسـكئأؽمامومعوين مؽوكـو. وسمٌمف رزمـو يتجعم دم صػوسمف 

صػوت اهلل وأؽمامءه احلسـك دم ضمقوسمف، همقؽقن رضمقاًم ىمام اهلل رضمقؿ، ويؽقن فموظمًو ىمام اهلل فمؾقؿ، ويؽقن ىمرياًم ىمام اهلل ىمريؿ 

 ،ويمذيمؽ ضمرمفو فمؾقـو ،ايمتل سمعػم فمـفو أؽمامء اهلل احلسـك. يمؽـ دم هذه ايمؼوئؿي صػي ٓ سمـبغل ٕضمد نمغم اهللإلم آطمر ايمؼوئؿي 

 ."اهلل أىمػم" دائاًم:كردد يمذا  ،أٓ وهل ايمؽػم وايمتعول. هق وضمده ايمؽبغم اظمتعول

، أي افمتامدًا كممـ زمف زمويمغقىوأراد مـو أن أي فمالموت فمعم وصمقده،  ،آيوت وسمرك همقـو ودم ايمؽقن ،رزمـو كػسفأطمػك 

 مدي إلمرى أهمعول اهلل ايمتل سمكفمعم آيوسمف وإن ىمـو ٓ كراه أو كسؿعف، وٓ كرى أهمعويمف ايمتل سمتجووز ايمؼقاككم ايمطبقعقي، أي ٓ 

إمو  هق سمػؽغم اإلكسونوإن ؾموء ىمػر.  ،وضمرًا إن ؾموء آمـ ،صمعؾ فمؼؾـو ومودرًا فمعم ذيمؽومد و .ايمقؼكم أن اهلل ضمورض

د زائد ضميـؽر أن ايمقا يتؼبؾ فمؼؾف أن ومو يستـتجف ايمعؼؾ اؽمتـتوصمًو ٓ يؼدر أن يـؽره. همؿـ ."اؽمتؼراء"وإمو  "اؽمتـتوج"

ٓ يستطقع ايمعؼؾ أن يـؽر اهلل يمق رآه. أمو أىمثر فمؾؿ ايمبمم همفق شمؿرة  ضمقٌ ومثؾف مو كدرىمف زمحقاؽمـو، واضمد يسووي اشمـكم؟

سمصؾ أزمدًا إلم مئي  دون أنيصبح اضمتامل صحتف سمؼريبًو مئي زموظمئي،  ضمتكضمقٌ جتتؿع يمديف إديمي فمعم أمر مو  ،آؽمتؼراء

وكتعومؾ مع مو  هذه زموظمئي، زمؾ سمبؼك ذرة ؾمؽ يراهو ايمعؼؾ مـطؼقي مع أهنو مستبعدة. إيامكـو هق فمـدمو هنؿؾ ذرة ايمشؽ

، وهذا طموضع يمؼراركو واطمتقوركو، إن ؾمئـو وموم فمؼؾـو زمف وإٓ يبؼك يمديـو ؼوصؾـو إيمقف زموٓؽمتؼراء فمعم أكف ايمقؼكم وفمعم أكف احل

 .ٓ ٕن إديمي نمغم ىموهمقي، زمؾ ٕن إرادة اإليامن نمغم ىموهمقي ،ايمشؽ
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همؼدركو أن  ،، يمؽـ اهلل أفمطوكو ايمشعقرفمؼؾف يشعر زمام ضمقيمف دون أن يشعر هق زمذاسمف ،اإلكسون دم إؽموس ىموحلققان

مو مل يممـ زمـتقجي  ،ؿمريؼ آؽمتؼراء ـفم ر يػؽر زموظمـطؼ ايمعؼقم ايمذي ٓ يصؾ إلم ايمقؼكمقكدرك ذاسمـو إضوهمي ظمو ضمقيمـو. ايمشع

دم زمعض أيوت  "كػس"هق اظمؼصقد زمؽؾؿي  "ايمشعقر". امكًو يؿحق ذرة ايمشؽ اظمتلصؾي دم آؽمتؼراءاؽمتؼرائف إي

، أمو س هل اإلكسون ىمؾف زمؽؾ مو همقف. وايمشعقر مقؿمـ اإلرادة ايمتل كستعؿؾفو ىمؾ يقمايمـػ ،زمقـام دم ايمبؼقي ،ايمؽريؿي

ز ومسؿ مـف وصور ؾمعقرًا. هذا ايمالؾمعقر ومودر فمعم صـع اظمشوفمر مو سمبؼك مـ فمؼؾـو زمعد ان يمقّ  أي ،كحـ ايمالؾمعقر همفق

ؽؾؿي زم اظمؼصقدهق  "ايمالؾمعقر"مو يشوء. ريد خيتور إكـو ٓ كشعر زمف فمـدمو يػؽر، يمؽـف ضمر مُ وايمعقاؿمػ واختوذ ايمؼرارات. 

ايمتل يمقٓهو يمبؼل ايمشعقر معذزمًو زمذرة ايمشؽ. ايمالؾمعقر صوضمى  ،ومـف سمليت كػحي اإليامن ،يمؼرآن ايمؽريؿادم  "ايمؼؾى"

 زمـسبي سمؼؼمب مـ مئي زموظمئي، يمؽـ ؾؿَ تَ زمويمقؼكم يمؽؾ مو هق حُمْ  اً ؾمعقرهمنن ىمون مـصػًو جتده يعطل  ،ايمؼرار وآطمتقور

 ،اإلكسون ن يتخقؾفٕ  وموزمالً هذا آضمتامل ايمضئقؾ  إن ىمونقؼكم يمالضمتامل ايمصغغم صمدًا فمعم مـح ايمأيضًو ومودر  ايمالؾمعقر

 مئي زموظمئي. اضمتامل صحتف ضئقؾ صمدًا، وومد يؽقن اضمتامل صحي كؼقضف ىمبغمًا  يؼؼمب مـ  مع أن ،همقحس ايمشعقر أكف احلؼ

ويغػؾ يمومًو ذيمؽ  ، يمالضمتامل إفمظؿكمهمنكف يؿـح ايمقؼ ،جيعؾف يـؽر احلؼ فمـدمو ٓ يؽقن يمدى ايمالؾمعقر أي هقىً 

همنكف ومودر فمعم ايمتعومل فمـ ىمؾ  ،يرهمض اإلومرار زموٓضمتامل إفمظؿ أن آضمتامل ايمصغغم صمدًا. يمؽـ فمـدمو يؽقن يمف هقىً 

ام ىم همقضػل فمؾقف ايمشعقر زمويمقؼكم ،ٓ يبٌم إٓ ذيمؽ آضمتامل اظمستبعد صمداً فمعم أن و ،ايمدٓئؾ فمعم صحي آضمتامل إفمظؿ

ايمذي حتور  ،ىمثغمًا مـ ايمبمم يممـقن أن ايمؽوئـوت احلقي زمام همقفو اإلكسون وهبذه أيمقي كرى .يمق ىمون هق ايمذي اضمتاميمف ىمبغم

تخقؾفو ضمتك يمق ىموكً مستحقؾي. ي أنايمتل يؼدر ايمعؼؾ  ،مـ صـع ايمصدهمي ايمعشقائقي اظمتؽررةهق  ،ي سمؽقيـفايمعؼقل دم روفم

مو إن أيؽقن اإلكسون ومد اهتدى،  ،ويتعومؾ معف فمعم أكف احلؼ ،آضمتامل إفمظؿ ،أي ايمالؾمعقر ،فمـدمو يتبـك ايمؼؾىف إك

 فمؼؾف ايمقافمل.  أي طمدع ،همقؽقن اإلكسون ومد طمدع كػسف ،اطمتور آضمتامل ايمضئقؾ وآمـ زمفهق 

 ايمذي هق ،ايمالؾمعقر إن أي .اإلكسونزمحسى مو هيقى وذيمؽ  ،زمف ايمرؽمؾ تزمام صموء و ايمؽػرأ وهؽذا يؽقن اإليامن

يبؼك  ،سمميد همؽرة مو ايمتل ايمػماهكم وإديمي فمظؿًؿفام همايمعؼؾ ايمقافمل.  ايمتل هل ،يتحؽؿ همقام يؽقن دم ايمـػس ،ايمؼؾى

وأن  ،همقممـ أكف هق ايمعؾؿل واظمقضقفمل ،وخيدع كػسف ،يممح صدره زمويمبوؿمؾزمؾ  ،اإلكسون ومودرًا فمعم أن يممـ زمـؼقضفو

 طمراهمققن ومتخؾػقن. ،يممـقن زموٓضمتامل إفمظؿ ـايمذيزموخلويمؼ، اظمممـكم 
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ٕن مو همقف مـ إهمؽور وايمدٓئؾ اظمعروضي زملؽمؾقب خمتٌم  ،هذا يمقس سمؾخقصًو يمؾػصؾ إول مـ ىمتوب اظمقزان

 ٓ يؿؽـ سمؾخقصفو دون اإلطمالل هبو. هذه زمعض ززمدهتو همؼط. ،ومقرس يمؾػفؿ
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 :ايمػصؾ ايمثوين

 دييؼَ ايمعَ إؽمس 

 يمؾحريي ايمػرديي دم اإلؽمالم 

سمتجعم همقف ضمريي اإلكسون اظمستخؾػ دم ، ؾؼ وإمرواخل ،دم ايمػصؾ ايمثوين يؼدم اظمميمػ همفاًم صمديدًا يمؾؼضوء وايمؼدر

 وأشمره دم فمالج ايمؼؾؼ اإلكسوين. ،ز وايمَؽْقسْج ؿػفقمل ايمعَ زموفمالومتف زموٕؽمبوب و فمعم اهلل يعرض يمؾتقىمؾىمام  ،إرض

واضمتوروا دم ضمريي اإلكسون ايمتل يؼتيض  ،زملمر اهلل اظمسؾؿقن زمكم ايمؼضوء وايمؼدر وـمـقا ىمؾ ومدر ومضوءً  طمؾطيمؼد 

و ميؼته أن اإلكسون ٓ يػعؾ إٓ  ، إؽمبؼقنامزمقـام اإليامن زمويمؼضوء وايمؼدر ىمام همفؿف ،فمدل اهلل سمعولم أن سمؽقن مقصمقدة

ٍء زمَِؼَدٍر ضَمتَّك ايْمَعْجُز َوايْمَؽْقُس " ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿر فمؾقف همعؾف. ىمون مػتوح احلؾ ضمديٌ اهلل وومدَّ  هأراد  "ىُمؾُّ َرْ

 ،زمكم مشقئي اهلل اظمتعؿدةاظمميمػ مقز يمؼد مـ اهلل كقع مـ اظمشقئي.  "اإلذن" أنإلم  ايمتػطـوىمذيمؽ دم  ،وهمفؿف فمعم ـموهره

ومدرسمف فمعم احلقؾقيمي دون وومقفمف. اإلذن ٓ يعـل و ،مع فمؾؿف اظمسبؼ أكف ؽمقؼع ،أن يؼع مو ٕمرإذكف  جمرد ومشقئتف ايمتل هل

 ، ؽمقاءإمقر سمؼع فايمرضو زمويمػعؾ ايمذي يؿتـع رزمـو فمـ أن يؿـع ضمدوشمف، إكام هق جمرد فمدم سمدطمؾف ؽمبحوكف وسمعولم وسمرىم

ععم ؽمبقؾ أراده. همومدرسمف فمعم همعؾ إمر ايمذي مع ، أو اإلرادة احلرة يمإلكسون ،أو ايمغريزة احلققاكقي ،زمػعؾ ايمؼقاككم ايمطبقعقي

اًل "  اظمثول يؼقل رزمـو: َّٓ زمِنِْذِن اهللَِّ ىمَِتوزًمو ُمَمصمَّ يؿقت أضمدهؿ ومتقاًل زمقد إكسون آطمر. مع ذيمؽ ومد و "َوَمو ىَموَن يمِـَْػٍس َأْن يَمُقَت إِ

ضمر ؾموءسمف كػسف  . ايمبمم ومتؾف زمػعؾ إراديدم ايمقومً كػسف اهلل ومتؾف يؽقنو ،هق ايمؼوسمؾإرادسمف  رّ ُح زمِ ايمذي ومتؾف يؽقن هـو 

يمقؿـعف مـ ومتؾ  رزمـوومودر فمعم ذيمؽ مو مل يتدطمؾ أكف و ،وومدر فمعم إكػوذه، واهلل ومتؾف فمـدمو فمؾؿ أن ايمرصمؾ أطمر يريد ومتؾف

 أذن زمقومقع وفمـدمومتؾف وزمويمتورم  مـعفو،فمعم وهق ايمؼودر  ،فمـدمو سمرك اجلريؿي سمؼعومتؾف اهلل  إن ، أيمل يتدطمؾشمؿ هق  ايمرصمؾ

زمعضفؿ زمعضًو زمغغم ضمؼ. يؼمك ٓ يؼتؾ أي  ،ؾقا أكػسفؿتلن ٓ يؼزم ايمتمميعل يمؾبمم مرهٕ هل معصقيايمتل  ،هذه اجلريؿي

إلم  ،ازمتداء مـ دوران إيمؽؼموكوت معقـي ضمقل كقاة ذرة زمعقـفو ،سمؼع زمنذكفدم ايمؽقن ايمغويمبقي ايمعظؿك مـ إضمداث رزمـو 

ىمون هلو أن سمتخؾؼ مـ دوكف، إلم أهمعول اإلكسون ايمتل يؼقم هبو زمؿحض ؼ كبوسموت مو وختؾّ  ،كزول اظمطر زمػعؾ ايمؼقاككم ايمطبقعقي
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 هقأي ىمؾ همعؾ ٕي خمؾقق صغر أو ىمػم ٓ يؼع إٓ زمؼدر اهلل ايمذي  ،"ررء زمؼد ؾُّ ىمُ " إرادسمف احلرة. هذا هق معـك

زمؾ يؼمىمف يؼع وهمؼ مو دم ايمؽقن مـ ومقاككم  ،وامتـوفمف فمـ ذيمؽ ،وومدرسمف فمعم مـع وومقفمف ،ضموصؾ فمؾؿ اهلل اظمسبؼ زمقومقفمف"

 ،رءٍ  ىمؾُّ  ."أو وهمؼ إرادة ضمرة ٕضمد ايمبمم ،وومقاككم ايمطبقعي ضمسى ومقاككم آضمتامل أو وهمؼ ايمصدهمي اظمحضي ،ؿمبقعقي

 .همؼط قد، وٓ يؼتٌم فمعم أهمعول اإلكسونر يشؿؾ ىمؾ مو يؼع دم ايمقصمَد ن ايمؼَ إ يرء، أ عـل ىمؾَّ سم

إرادسمف أي خيؾؼفو زمؼضوئف ايمذي هق  ،زمقـام خيؾؼ زموٕمر زمؼقي خمؾقوموسمف ،مـ طمؾؼفوزمويمؼدر خيؾؼ اهلل ايمغويمبقي ايمعظؿك 

ويـتٍ فمـف ختؾؼ إكسون دم رضمؿ  ، زمؾ سمؼمىمف يؼعٓ زمنرادسمف ايمسؾبقي اظمؿتـعي فمـ احلقؾقيمي دون وومقع مو يؼع ،ايمػوفمؾي اظمتعؿدة

. أي وسمـؿقتـبً يمجوء موء اظمطر يمقسؼقفو همودهمـتفو دم ايمؼماب  أؽمؼطتفو ايمريح مـ ؾمجرة أم  مـ زمذرة صمديدة أو ؾمجرة  ،أمف

ويؽقن مو وومع  ،همقتخؾؼ ذيمؽ ايمًمء زمنذن اهلل ،ؿتـع فمـ ايمتدطمؾمـ خمؾقوموسمف وي رزمـو يؼدر ضمدوث أؽمبوب ختؾؼ أي  إن 

َـّ اهللََّ هَمَؾْؿ "  :ضمتك يمق ىمون همعاًل ارسمؽبف إكسون فموومؾ ضمر اإلرادة ،همعاًل هلل
ًَ َويَمؽِ ًَ إِْذ َرَمْق َـّ اهللََّ وَمَتَؾُفْؿ َوَمو َرَمْق

سَمْؼُتُؾقُهْؿ َويَمؽِ

وسمرىمف يرمل وهق ومودر فمعم مـعف  ،يعؾؿ أكف ؽمغممل ؽمبحوكف وسمعولم وهق ،يمإلكسون أن يرمل نَ ذِ . رزمـو رمك زمؿجرد أن أَ "َرَمك

ق اظمخؾقق ايمذي ضمدث مو ضمدث وايمثوين ه وسمعولم، حوكفإول هق اخلويمؼ ؽمب :هموفمالنيؼع  مـ أن يرمل. أي يمؽؾ ضمدث

ٍء زمَِؼَدٍر ضَمتَّك ايْمَعْجُز َوايْمَؽْقُس " . يمذيمؽ ومول صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ:زمػعؾف يتجعم دم امتـوع  ،بلؾوايمعجز هق همعؾ ؽم  "ىُمؾُّ َرْ

ٌس ق  ، ومـف أن اظمممـ ىمَ إطمذ زموٕؽمبوب وزمذل اظمستطوع مـ صمفد همفق ،سقْ ؽـأمو ايم ،اإلكسون فمـ إطمذ زملؽمبوب مو يتؿـوه

ـٌ همَ   .طِ

 sperms اليكم احلقيؿـوت اظمـقيي اظمذىمرةفمـدمو يعوذهو رصمؾ يؼذف دم مفبؾفو م ،دم رضمؿ أمفاجلـكم يتخؾؼ 

يتخؾؼ  ف،اخلاليو احلقي فمؾققبدأ ايمتخؾؼ ايمذي زمرمٍ اهلل هم ،ويتؿ اإليمؼوح ovum  تـدمٍ واضمدة مـفو همؼط دم زمققضي إميم

ومع ذيمؽ يؽقن اهلل هق ايمذي  ،إكسون صمديد زمػعؾ ايمؼقاككم ايمطبقعقي وأهمعول اشمـكم مـ ايمبمم دون سمدطمؾ مـ اهلل دم ذيمؽ

أي زمعؾؿف وهق زمؽؾ رء  ،ر اهللَد ٕن ىمؾ مو ضمدث وأدى يمتخؾؼف ضمدث زمؼَ  ،رَد ، طمؾؼف زمويمؼَ طمؾؼ هذا اإلكسون اجلديد

دون أن يؽقن ومد سمعؿد طمؾؼ أضمد مـ  ،ىمؾ رء ومدير. هؽذا خيؾؼ رزمـو يمؾجـي أهؾفو ويمؾـور أهؾفو وزمنذكف وهق فمعم ،فمؾقؿ

أي  ،وَمّدرسمعـل  وأهؾ اجلـي أو مـ أهؾ ايمـور، أي خيؾؼفؿ زمؼدره. وزمويمعقدة إلم معـك ىمؾؿي طمؾؼ فمـد ايمعرب كؽتشػ أهن

هذا اخلؾؼ أو ايمتؼدير يؼع دم إفمؿ إنمؾى زمػعؾ عـل أزمدًا إجيود رء مـ ايمعدم. سمٓ هل و ،سمشؽقؾ مودة اخلؾؼ أفمود
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وأذن هلذه  ،همفق ايمذي ؿمبع إؾمقوء زمطبوئعفو ،"ف شمؿ هدىؼَ ؾْ طَم  رءٍ  ؾَّ أفمطك ىمُ " فأك ؽمقى ،فخمؾقوموت اهلل دون سمدطمؾ مـ

 ـو ىمـػس واضمدة.ثُ عْ ـو وزمَ ؼُ ؾْ طَم  يؽقنإؾمقوء أن سمؾتؼل وسمتػوفمؾ ويـتٍ فمـفو خمؾقق صمديد. هؽذا 

ـْ  ـْ هَمَقُؽقنُ " هل أمره يمؾًمءو ،هلل وؽمقؾي أطمرى خيؾؼ هبو مو يريد يمؽ ىمام طمؾؼ اهلل آدم مـ سمراب إرض  ،" ىُم

  زمؽؾؿي ضمقٌ، أيضوً  ومـ دون ايمتخؾؼ دم ايمرضمؿ طمؾؼًو مـ زمعد طمؾؼ. هؽذا طمؾؼ اهلل فمقسك ،مبوذة دون أن حتؿؾ زمف امرأة

 ،ختؾؼً "كطػي أمشوج"  وسمتؽقن مـ إكدموصمفام ،ضتفوقْ قَ ـدمٍ زمبُ قيم ،أرؽمؾف إلم رضمؿ مريؿ ،مذىمراً  وً مـقي وً ضمقيؿـأوصمد  "ىمـ"

مـ ايمطكم  َؾ أي ؾمؽَّ  ،ضمقٌ طمؾؼ ،ؿمكموهؽذا طمؾؼ فمقسك ؿمققره مـ وىموكً فمـد يموم ختؾؼفو ىموئـًو صمديدًا اؽمؿف فمقسك. 

وطمؾؼ فمقسك زملمره ايمذي مـحف رزمـو ايمػوفمؾقي  ،همؽوكً ؿمغمًا زمنذن اهلل. يمذا هل ممو طمؾؼ اهلل زمؼدره ،شمؿ كػخ همقفو ،ىمفقئي ايمطغم

ٓ جمرد صقرة خيؾؼفو ؽموضمر زمسحره. ؿمققر  ،يمقحقؾ ايمطكم إلم حلؿ ودم وصمفوز فمصبل وىمؾ مؽقكوت ايمطغم احلل احلؼقؼل

ىمام ىمون فمقسك  ،مـ ىمؾامسمف يؽقن ىمؾؿيً  "ىمـ"  ؿيسملىمؾ وسمممب وسمتـوؽمؾ. مو خيؾؼف رزمـو زمؽؾ ،فمقسك ىموكً مثؾ ىمؾ ايمطققر

 فمـدموممو يؼع  ،سمشقه ٓوطمؾؼًو سمومًو ٓ كؼص همقف  ،"ىمـ"  ، وىمام هل اظمالئؽي اظمخؾقومي زمؽؾؿي"مريؿإلم ىمؾؿي اهلل أيمؼوهو "

يمتؼقـو  ،وهل اظمؽؾػي زمحػظـو ،وت ايمتل كعقذ هبويمذا ىموكً اظمالئؽي ىمؾامت اهلل ايمتومّ  ،ؾؼ ايمؽوئـوت احلقي زمويمؼدر ٓ زموٕمرخُت 

 كخشوه. وم مـ ذ  

ؾؼ دون اخلضقع يمؾؼقاككم ايمطبقعقي ايمتل خيؾؼ اهلل هبو زمؼدره مو ؾؼ زمف خُي وىمؾ مو خُي  ،إمر وايمؼضوء معـومهو واضمد

يمذا خيؾؼ رزمـو زمويمؼضوء  ،زمؼضوء اهللطمؾؼًو  يؽقناهلل لمر واخلؾؼ زم ،اهلل طمؾؼًو زمؼدريؽقن  نذن اهللخلؾؼ زمأي مو يلذن زمف. ا ،يشوء

فمـ أن  ،زمؽؾ ومقاكقـف وسمػسغماسمف ظمعوسمو يشوء. وزمويمتورم ٓ خيرج ايمعؾؿ ا ،أي زمنذكف ،وخيؾؼ زمويمؼدر ،أي زموٕمر مو يشوء

ي زمعؼقدسمـو تبثْ سمـدمٍ كظريوت ايمعؾؿ اظمُ  وهؽذاوهموفمؾ يمؽؾ همعؾ وومع مـف.  ،واهلل طمويمؼ ىمؾ مو يـتٍ فمـف ،يؽقن مـ ومدر اهلل

ؼ زمػعؾ ضمتك يمق صح أن مـ ايمؽوئـوت مو ختؾّ نكف همؽمـو أي سمـوومض زمكم ايمعؾؿ وايمديـ، ويـعدم مـ كػق ،وايمؼدرزمويمؼضوء 

ٍء طَمَؾْؼـَوُه زمَِؼَدرٍ " :ايمذي طمؾؼف زمؼدره ،مـ طمؾؼ اهلليبؼك همنكف  ،ايمطػرات وايمتطقر و ىُمؾَّ َرْ َّٓ َواضِمَدٌة ىَمَؾْؿٍح  إِكَّ َوَمو َأْمُرَكو إِ

 ."زمِويْمَبٌَمِ 

هيدف إلم إفمطوء  ،مؼول ىمفذا زمقوكف ايمثوين مـ ىمتوب اظمقزان همقف مـ إهمؽور وايمدٓئؾ ايمؽثغم ممو يعجز فمـ ايمػصؾ

 دون أن يتثبط فمـدمو يرى ضمجؿف ايمؽبغم. ،ومراءة ايمؽتوبإلم فمؾفو سمدهمعف  ،همؽرة فمـ ايمؽتوب وحمتقاه يمقتذوومفوايمؼورىء 
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 :ايمػصؾ ايمثويمٌ 

 دويمي ايمؽتوب واحلؽؿي

دم ايمػصؾ ايمثويمٌ يعرض اظمميمػ سمصقره يمؾدويمي اإلؽمالمقي ايمـؿقذصمقي اظمـوؽمبي يمعٌمكو احلورم. يعقد اظمميمػ إلم 

ق"ومقيمف سمعولم:  ْؽَؿَي َوُيَزىم  ُؿُفُؿ ايْمؽَِتوَب َواحْلِ ًٓ ِمـُْفْؿ َيْتُؾق فَمَؾْقِفْؿ َآَيوسمَِؽ َوُيَعؾ  ٌْ همِقِفْؿ َرؽُمق ـَو َوازْمَع َؽ َأكْ َرزمَّ ًَ ايْمَعِزيُز ِفْؿ إِكَّ

ؽِقُؿ  مـ جموٓت  معرهمي وطمػمة دم جمول" سمعـلو ،فمعم ـموهرهو، أي احلؽؿي ىمام يعرهمفو ايمـوس "ؿياحلؽ "  ىمؾؿي ويػفؿ "احْلَ

يمؽـ حتؼقؼفام ومد يسبؼف معوكوة ىمبغمة  ،. أي يؿؽـ اىمتسوهبام دون ايمقضمل"ايمتعؾؿ وايمتجرزمي زمؼماىمؿ احلقوة يتؿ اىمتسوهبام

  زمـػسفو. أمومشقارهو وايمبمميي سمؽؿؾ  ،وايمرؽمؾ يؼدمقن دهمعي يمؾبمميي دم احلؽؿي ،ريثام كصؾ إيمقفام يمؾػرد وإمي

عم فم ء زمف ايمرؽمقل ممو ٓ سمؼدر ايمبممييايمعؼوئد وايمػرائض وايمتحريامت وىمؾ مو صمو" :دم أيي ايمؽريؿي همفق "ايمؽتوب"

ايمذيـ هؿ ورشمي  ،ؽؿي، وهذا جيعؾ ايمعؾامءهمقفام مو هق ضمىمتوب ومو هق . وايمؼرآن واحلديٌ همقفام "ايمقصقل إيمقف زمؿػردهو

، وايمثوين هؿ فمؾامء "ايمؽتوب"  ايمذيـ هؿ ورشمي ايمـبل صعم اهلل  فمؾقف وؽمؾؿ دم أمقر ،صـػكم: إول هؿ فمؾامء ايمديـ ،إكبقوء

 ." احلؽؿي "  دم جمول صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ رشمتفايمذيـ هؿ و ،ايمدكقو

 ،كّم ايمب واحلالل كّم حلرام ايمبا ايمتزام إلموس اإلؽمالمقي اظمعوسة جيى فمؾقفو دفمقة ايمـيضقػ اظمميمػ أن ايمدويمي 

ًُ "اكطالومًو مـ ومقيمف سمعولم:  ، وذيمؽـو ومبؾ وهموة ايمرؽمقل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿقَّ بَ ايمؾذيـ سمَ  ًُ يَمُؽْؿ ِديـَُؽْؿ َوَأيْمَْؿ ايْمَقْقَم َأىْمَؿْؾ

ًُ يَمُؽُؿ  ؽْماَلَم ِديـًوفَمَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل َوَرِضق همتبؼك  ،، أمو مو أضقػ إلم ايمديـ مـ اصمتفودات زمعد وهموسمف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ"اإْلِ

 ،ًو ٓ كختؾػ همقفـيرى اظمميمػ أن ديــو ضمرم فمؾقـو أمقرًا معدودة حترياًم زمقّ وؾملكًو همرديًو زمحسى ومـوفموت ىمؾ مسؾؿ ومذهبف. 

ه أىمػم مـ كػعف. ويؼمىمقن مو رُضُّ  ،يعؿؾقن ايمـوهمع مـفو ،ضمقٌ سمرىمفو حلؽؿي ايمبمم ،وفمػو وؽمؽً فمـ ىمؾ رء ؽمقاهو

ـْ َكػْ " اظمميمػ يرى دم ومقيمف سمعولم: ْؿِر َواظمَْْقرِسِ وُمْؾ همِقِفاَم إشِْمٌؿ ىَمبغٌِم َوَمـَوهمُِع يمِؾـَّوِس َوإشِْمُؿُفاَم َأىْمػَمُ ِم ـِ اخْلَ  "ِعِفاَم َيْسَليُمقَكَؽ فَم

هو يمتعـل أن اهلل مو ضمرم فمؾقـو إٓ اخلبوئٌ ايمتل رُضُّ  ،ىمؾؿي ايمّضّ  مؽوني اإلشمؿ ضمقٌ وردت ىمؾؿ ،أصاًل مـ أصقل ايمديـ

ـْ َكْػِعِفاَم "  مرضمؾيأىمػم مـ كػعفو، وسمرك أىمثر اظمستجدات دم  يمومًو ىمام ىمون اخلؿر  ،دون حتريؿ ديـل أي ،" َوإشِْمُؿُفاَم َأىْمػَمُ ِم

ىمؾ مو إكظور إلم أن إشمؿفام أي رضرمهو أىمػم مـ كػعفام دون أن حترمفام.  ًيمػتهل ضمقٌ  ،رس زمعد كزول هذه أييقواظم
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ـْ َكْػِعِفاَم "  ه اظمرضمؾي:ذايمممع وؽمؽً مؼموك دم ه ففمػو فمـ  ذفمل ضموصمي يمؾبحٌ زموٓصمتفود فمـ ضمؽؿ وٓ " َوإشِْمُؿُفاَم َأىْمػَمُ ِم

ـقن ... ايمذيـ يبق  تصوديكم واصمتامفمقكم وؽمقوؽمقكمفمؾامء ايمدكقو مـ أؿمبوء واوم همقف ُيْػتل ، إكامضمرامٌ  قأم ه ضمالٌل  قهؾ ه :يمف

ٕن اإلكسون مػطقر فمعم  ،وضمؽؿي ايمبمم سمؼقدهؿ إلم سمرك مو رّضه أىمػم مـ كػعف ،مـ رّض  ومو همقف ،مـ كػع يمؾـوس مو همقف

 وىمراهقي ايمّضور. ،ضمى ايمـوهمع

ٌ زمَ  سمؼقم ايمدويمي زمنصمبور ايمـوس فمؾقف ممو هق ضمالٌل  مو موأ ٌ زمَ  أو ضمرامٌ  كم  مرسمؽبف إلم أطمريـ  مو يتعدى رضره همفق ،كم 

ـِ "اؽمتثـوء مـ  هذامـ ضمقيمف، و ي همال جيػم ايمـوس  ،مو إشمؿف أىمػم مـ كػعف وضمرمف ايمممعفمؿقم أمو  .ٓزمد مـفُ  " َٓ إىِْمَراَه دِم ايمد 

 وٓ يتعداه إلم أطمريـ. ،فمعم مـ يرسمؽبف اً أذاه مؼتٌمىمون ؿموظمو  ،زمؾ سمتؿ دفمقهتؿ وسمقفمقتفؿ زملرضاره ،فمؾقف

و فسمعقد إلم ايمـصقص وسمػفؿ "  ؽمؾػقي كصّقي"  يد ديـ إمي مـ طماللدإلم جتايمػصؾ  هذا اظمميمػ دم هنويي يدفمقو

 يمؽـ ٓ سمؼػ فمـده. ،وسمستػقد مـف ،إكام سمسلكس زمف ،روثقزموؽمتؼاليمقي فمـ ايمؼماث اظم
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 :ايمػصؾ ايمرازمع

 ضمريي آفمتؼود

 ايمـظوم ايمسقود اإلؽمالمل دم 

أن إصؾ ايمذي جيى أن كعقد إيمقف دائاًم  اظمميمػ ضمقٌ يرى ،ايمػصؾ ايمرازمع ضمقل ضمريي آفمتؼود دم اظمجتؿع اظمسؾؿ

ـِ " هق ومقيمف سمعولم: ي ىمون ٓزمد مـفام  "ٓ إىمراه"   ويبكم أن ومتؾ اظمرسمد وومتؾ اظمممك مهو اؽمتثـوءان ظمبدأ " َٓ إىِْمَراَه دِم ايمد 

اظمرسمد ىمون يمردع ايمقفقد ومـ دار دم همؾؽفؿ مـ سمـػقذ طمطتفؿ دم  . ومتُؾ دم وومتفو حلاميي ايمديـ اجلديد مـ خموؿمر معقـي

حيجؿ ىمثغمون فمـ و ،همغمسمد زمعضفؿ ،زموإلؽمالم ايمتظوهر زموإليامن أول ايمـفور شمؿ إفمالن ايمؽػر آطمره يمقشؽؽقا  ايمـوس

إكام صموء همقف ايمقفمقد يمؾؿرسمد زمعذاب اهلل دم أطمرة. وزمـوء  ،ؼتؾ اظمرسمدزم لمريي سمآمل يلت دم ايمؼرآن ايمؽريؿ  ذيمؽ. يمفايمدطمقل همق

فمعم ذيمؽ يلطمذ اظمميمػ زمقصمفي ايمـظر ايمتل سمرى أن ومتؾ اظمرسمد يمقس ضمدًا ذفمقًو مثؾ صمؾد ايمزاين وومطع يد ايمسورق. وزمويمتورم 

 يؽقن دم ايمدويمي اظمسؾؿي اظمعوسة ضمريي افمتؼود مـ ضمقٌ ايمدطمقل دم اإلؽمالم ومـ ضمقٌ اخلروج مـف.

آطمر  همفق اؽمتثـوء ،شمؿ مؼوسمؾتفؿ فمـدمو ارسمدوا ،أمو ومتؾ اظمممىمكم وإرنمومفؿ فمعم ايمدطمقل دم اإلؽمالم زمحد ايمسقػ

ـِ " مبدأ مـ ي  ،وذيمؽ مـ أصمؾ ومقوم دويمي ومقيي يمإلؽمالم ،ظمممىمل ايمعرب دم أرض ايمعرب دم زمـ ايمرؽمويمي " َٓ إىِْمَراَه دِم ايمد 

ايمؽوسمى أن ىمؾؿي اظمممىمكم دم  يرى. أزمـوئفو ىمر فمعم أيديحيػظ اهلل ايمّذ و ،حتؿل اإلؽمالم مـ ايمتحريػ ،ىمؾ أهؾفو مممـقن

أنمؾبفؿ مممىمقن. شمؿ مع أن  ىمل سمشؿؾ ايمقفقد وايمـصور هل زمقـام ،ضمٌماً  ايمؼرآن سمعـل مممىمل ايمعرب دم فمٌم ايمرؽمويمي

ضمتك يؼقيمقا: ٓ إيمف إٓ اهللُ. همنذا  ايمـوَس  أوموسمَؾ  أن ُأِمْرُت "  :هق يثبً زموٕديمي أن ىمؾؿي ايمـوس دم ومقيمف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ

زمؾ سمعـل ومقم  ،ٓ سمعـل ايمبمميي ىمؾفو "..وضمسوهُبُؿ فمعم اهللِ  ،دموَءهؿ وأمقاهَلؿ إٓ زمَحؼ فو لومويمقا: ٓ إيمف إٓ اهلُل فَمَصُؿقا ِمـ  

ُؿ ايمـَّوُس إِنَّ ايمـَّوَس وَمْد "ويستشفد زمؼقيمف سمعولم:  ،ايمذيـ هؿ ايمـوس زمويمـسبي يمف ،حمؿد صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ـَ وَموَل هَلُ ايمَِّذي

ٓ  هذه أيي أن ىمؾؿي ايمـوس دمفمعم ضمقٌ ٓ طمالف  "ََجَُعقا يَمُؽْؿ هَموطْمَشْقُهْؿ هَمَزاَدُهْؿ إِياَمًكو َووَمويُمقا ضَمْسُبـَو اهللَُّ َوكِْعَؿ ايْمَقىمِقُؾ 

زموحلديٌ ايممميػ يمغميـو أن ايمعرب ىمذيمؽ  واؽمتشفدزمؾ سمعـل ومقم ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ وكوؽمف.  ،سمعـل ايمبمميي ىمؾفو
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 ،وٓ يعـقن هبو ايمبمميي ىمؾفو. ىمام اؽمتـد فمعم ايمتوريخ ،زمـ ايمبعثي ىموكقا يستعؿؾقن ىمؾؿي ايمـوس دم ضمقوهتؿ ايمققمقي ىمثغماً 

زمؾ  ،مممك واضمد فمعم اإلؽمالم طمورج أرض ايمعربوٓ ضمتك ضمقٌ مل يؼؿ صحوزمي رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ زمنصمبور 

 يمومًو مثؾ أهؾ ايمؽتوب. ،"ديـايمدم  ىمراهٓ إ"   مبدأوهمؼ سمعومؾقا مع ايمشعقب ايمتل سمغؾبقا فمؾقفو وىموكً مممىمي 

ـِ " ً آييَخ َس شمؿ يػـد آفمتؼود أن آيي ايمسقػ كَ  ي آيي طمغم مـفو أو ويبكم أن أيي ٓ سمـسخفو إٓ ، " َٓ إىِْمَراَه دِم ايمد 

 دم اظمبودىء.  يؽقن، وأن ايمـسخ يؽقن دم إضمؽوم وٓأزمداً  ضمديٌ ذيػيـسخفو وٓ  ،مثؾفو

حؾ إٓ زمورسمؽوهبو صمريؿي سمستحؼ تَ ْس وٓ سمُ  ،طمالصي ايمػصؾ أن دموء ايمـوس معصقمي زمغض ايمـظر فمـ فمؼوئدهؿ

 ضمقٌ ٓ همرق دم ذيمؽ زمكم مممـ ومممك. ،فمؾقفو ايمؼتؾ
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 :اخلومسايمػصؾ  

 اظمقاؿمـي وايمعالومي زمغغم اظمسؾؿكم

ىمام  ،مدى اكسجومف مع شمقازمً ايمديـ اإلؽمالمليبحٌ و ،" اظمقاؿمـي"  دم ايمػصؾ اخلومس يـوومش اظمميمػ مػفقم

واصمى فمعم هل وهؾ  ،وومضقي اجلزيي ،اظمعوسة اظمـشقدة ييـوومش فمالومي اظمسؾؿكم زمغغم اظمسؾؿكم دم ايمدويمي اإلؽمالمق

 مـ أهؾ ايمؽتوب دم هذا ايمعٌم.اظمسؾؿكم أطمذهو 

يصبح ىمؾ مو فمعم  ،عـدمو يتغؾى صمقش أمي فمعم أمي أطمرىهم ..همًو يمدى ايمشعقب ايمؼديؿيرْ ض اجلزيي ىمون فمُ رْ همَ 

 ،أهؾ ايمبؾد اظمغؾقب أضمرارًا ودم زمققهتؿ ومزارفمفؿ اظمتغؾبقن ودم ايمغويمى يؼمكمؾؽًو يمؾجقش اظمـتٌم، مـ مول وزمممأرضفو 

يمدوهنو ىمؾ فموم يمؾجقش اظمـتٌم، ىمام يتقصمى فمؾقفؿ دهمع إجيور ؽمـقي يمبققهتؿ ومزارفمفؿ ايمتل ػرض فمؾقفؿ صمزيي يمؽـ سمُ 

ومذىمقرة دم ضمديٌ كبقي  ،ً زمالدهؿ. اجلزيي معروهمي ومبؾ اإلؽمالم زمؼرونؾّ زم صمقشفؿ واضمتُ مل سمعد مؾؽًو هلؿ مـذ أن هُ 

وردت دم ايمؼرآن معرهمي  وهل أي دم زمدايي ايمدفمقة، دم ضمضة فمؿف أيب ؿمويمى، ،دم مؽي وؽمؾؿ ومويمف صعم اهلل فمؾقف ،صحقح

واظمسؾؿقن  ،ممو يدل فمعم أن اظمخوؿمبكم زمؤيي يعرهمقن مو هل اجلزيي. اجلزيي يػرضفو اظمـتٌمون فمعم اظمغؾقزمكم ،ايمتعريػ ْل لَ زم

رؽمقل صعم اهلل فمؾقف كجران ايمتل وادفمً ايم ّٓ إ ،أي زمؼقة ايمسالح ،دطمؾقا ىمؾ ايمبالد ايمتل دطمؾقهو دم فمٌم ايمصحوزمي فَمـَْقةً 

اظمغؾقزمكم  ونمغمهؿ ن يمؾؿسؾؿكم أن يلطمذوا اجلزيي مـ أهؾ ايمؽتوبذظر هق أن اهلل مل يلـهمً يمؾالإمر ايم ف..وؽمؾؿ ومبؾ وهموسم

 يويستعكم اظمميمػ زمعؾؿ ايمـػس يمقبكم احلؽؿ .همرضوً  ديـف مـفؿايمبؼوء فمعم  أطمذهو ممـ يٌم فمعم فؿ زمؾ همرض فمؾق ،فمسؽريوً 

ويبكم ىمقػ ؾمؽؾً اجلزيي داهمعًو ظمـ أطمذت  ،يمراهمضكم يمؾدطمقل دم اإلؽمالم مـ أزمـوء ايمبالد اظمػتقضميمـ همرض أطمذهو مـ ا

 مـفؿ يمؾدطمقل دم اإلؽمالم إيامكًو ٓ كػوومًو.

و ممـ أس فمعم ديـف مـ ايمشعقب هنيلطمذويمؾؿسؾؿكم اظمتغؾبكم، ضمؼًو وهمؼ أفمراف ذيمؽ ايمزمون اجلزيي  ًىموك

ايمتل أومومفو حمؿد  ،فمعم اإلؿمالق فمـدمو ىمون اظمممـقن وايمقفقد مقاؿمـكم دم دويمي اظمديـي اظمـقرةاظمغؾقزمي، يمؽـفو مل سمؽـ ضمؼًو 

زمؾ ىموكقا ذىموء  ،صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ زمعد هجرسمف إلم اظمديـي. مل يؽـ اظمممـقن متغؾبكم زمؼقة ايمسالح فمعم هيقد اظمديـي

 اهلل فمؾقف وؽمؾؿ وشمقؼي سمـظؿ فمالومي اظمسؾؿكم زمويمقفقد دم وىمتى حمؿد صعم ،متعويشكم همقفو، هموؽمتؿر احلول فمعم مو هق فمؾقف
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ي زمقصػفؿ مقاؿمـكم دم زمؾدهؿ. هذه قوسمعطقفؿ احلريي ايمديـ ،سمعطل ايمقفقد ضمؼ اظمقاؿمـي واظمسوواة مع اظمسؾؿكم ،اظمديـي

وهلؿ مـ  ،اظمممـكم أي ىمون فمؾقفؿ مـ ايمقاصمبوت مو فمعم ،ىمام اظمسؾؿكمايمتوّمي ايمػؼمة ايمتل ضمظل همقفو ايمقفقد زمحؼ اظمقاؿمـي 

فمؼوزمًو فمعم طمقوكتفؿ يمؾدويمي ايمتل ىموكقا  ،مل سمطؾ أىمثر مـ زمضع ؽمـكم ُأطمرج ايمقفقد همقفو مـ اظمديـي ، همؼمةاحلؼقق مو يمؾؿممـكم

همقفو مقاؿمـكم ومل يؽقكقا ذمقكم. زمعدهو زمدأ إىمراه اظمممىمكم ايمعرب فمعم اإلؽمالم أو ايمرضمقؾ فمـ أرض ايمعرب، شمؿ صموءت 

يمػتقضموت ىمثر أهؾفو فمعم ايمبؼوء فمعم ديـفؿ. وزموأس أ ،ى همقفو اظمسؾؿقن فمعم فمدة ؾمعقبايمتل سمغؾَّ  ايمػتقضموت ايمؽػمى

زمؿقصمى وذيمؽ  ،اظمسؾؿكم أن يػرضقا اجلزيي فمعم أهؾ سمؾؽ ايمبالد اظمػتقضمي صور مـ ضمّؼ  ،ايمعسؽريي وآكتصور همقفو

ىمؾ ومودر فمعم دهمعفو ممـ رهمضقا ايمدطمقل هو مـ أفمراف ايمشعقب دم ذيمؽ ايمزمون، زمؾ ىمون همريضي فمعم اظمممـكم أطمُذ 

 . زمؿقصمى أمر اهلل هلؿ زمذيمؽ زموإلؽمالم

 ،دام وضع اظمسؾؿ ايمػوسمح اظمـتٌم ووضع نمغم اظمسؾؿ ايمذمل اظمغؾقب ومروكًو فمدة. شمؿ صموء آؽمتعامر إوريب يمبالدكو

اظمستعؿر إوريب، واكتفك وومه فمعم هذا ايمقضع اظمقروث مـذ مئوت ايمسـكم، هملصبح  اجلؿقع متسوويـ زموهلزيؿي أموم 

وايمؼققد  ،ي فمعم كصورى ايمشومريّ ؿَ فمفد ايمؽتويب ايمذمل ايمذي يعطل اجلزيي فمـ اومتدار وهق صونمر، واكتفك فمفد ايممموط ايمعُ 

ضمقٌ مـعتفؿ مـ زمـوء دور فمبودة صمديدة هلؿ. فمود أهؾ ايمؽتوب ونمغم اظمسؾؿكم مـ  ،ايمتل همرضتفو هذه ايممموط فمؾقفؿ

 -ايمذيـ طمرسوا مؽوكي اظمـتٌم ايمذي يؿـح اظمقاؿمـكم اظمغؾقزمكم ،ؽمقاؽمقي مع اظمسؾؿكم ،كم دم زمالدهؿإديون إطمرى مقاؿمـ

وأن ٓ  ،مـفو أن ٓ يشورىمقا دم اجلققش ،أي مقاؿمـي زمحؼقق مـؼقصي ،مقاؿمـي مـ ايمدرصمي ايمثوكقي -أي أزمـوء اظمستعؿرات

 يمذا ٓ سُمْمَمـ طمقوكتفؿ. ،ء مستعؿرات أسوا فمعم ديـفؿىموكقا أزمـو ،ٕهنؿ زمؽؾ زمسوؿمي ،يتسـؿقا وـموئػ ىمػمى دم ايمدويمي

وذيمؽ  ،يرافمك همقف ايمػؼغم ،مبؾغًو صغغماً  ،ور ورضيبي ؽمـقييغَ إؾمعورًا هلؿ زمويمّص ىموكً  زمؾ ،ـ اجلزيي زمديؾ محوييمل سمؽ

يمؾحوىمؿ ؼ ٕن دطمقهلؿ اإلؽمالم ىمون هق إؽمؾقب ايمقضمقد يمؾتخؾص مـ اجلزيي وَصغورهو. ىمون حي ،يمدهمعفؿ إلم اإليامن

 رم فمؾقف إفمػوء ذمل واضمد مـ اجلزيي.يمؽـ حَيْ  ،راجاظمسؾؿ أن يعػل مـ ؾموء مـ اخلَ 

 ،"احلى"فمـ  "ايمقٓء"ويؿقز  ،دة زمقـف وزمكم أهؾ ايمؽتوبقواظم ،شمؿ يـوومش اظمميمػ ؽمالم اظمسؾؿ فمعم ايمؽتويب

ممموضمي ومقشمؼي  هـوضمقٌ ٓ حيؾ يمؾؿسؾؿ أن يقارم ايمؽوهمر مع أكف حيؾ يمف أن حيبف. سمػصقالت ىمثغمة ٓ جمول يمتؾخقصفو 

 زموٕديمي دم ايمؽتوب.
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 :ايمػصؾ ايمسودس 

 احلوىمؿقي هلل أم يمسقاه؟

وحيؽل ومصي احلوىمؿقي ومـ أيـ أسمً. احلوىمؿقي هل سمرَجي  ،" احلوىمؿقي" يبحٌ اظمميمػ مػفقم ،دم ايمػصؾ ايمسودس

 ،ايمسقد ايمذي يمف ضمؼ ايمتٌمف زموٕمي مـ َجقع ايمـقاضمل"ـل ايمتل سمع  sovereignاظمشتؼي مـ ىمؾؿي   sovereigntyيمؽؾؿي 

وهق ايمسقد ايمذي يـعؿ فمعم  ،دون أن حيؼ ٕضمد مسوءيمتف أو حموؽمبتف، ويؽقن ىمؾ رء وضمتك ايمـوس زمؿثوزمي ممتؾؽوت يمف

 ."فمبقده زمام ؾموء وىمقػ ؾموء

  دم أورزمو هق ايمبوزمو ايمذي يمقس يمسؾطتف ضمدود فمعم فمقام ايمـوس وفمعم مؾقىمفؿ، وىمون مػفقم " ايمسقهمرن"ىمون 

جيعؾ ايمـوس يـؼودون يمؾبوزمو وٓ يتؿردون فمؾقف. ضمدث اإلصالح ايمديـل دم أورزمو واهتزت إرض حتً أرصمؾ  " احلوىمؿقي"

َ  ،ايمبوزمو   اًل زمـخبتف أن يسؾى ايمبوزمو احلوىمؿقي ايمتل ىمون يستلشمر هبو، همؿـحقهو يمؾؿؾؽ، وصور اظمؾؽ هقثَّ وأراد اظمجتؿع مُم

يمف ضمٌمًا. مرت أصمقول زاد همقفو وفمل ايمـوس وىمثر همقفو اؽمتغالل اظمؾقك دم أورزمو  "ايمسقهمركتل" وصورت، " ايمسقهمرن"

 ،مـ اظمؾؽ ىمشخص "احلوىمؿقي" دم ـمؾؿ ايمـوس وآؽمتئثور زمخغمات إمي، همؽون أن حتقيمً ايمسقهمركتل أي يمؾسقهمركتل

وزمحقوة أىمرم. فموكك ايمـوس مـ ـمؾؿ  ،فمعم أمؾ أن يـعؿ ايمـوس زمحريي أوؽمع ،إلم ايمدويمي ىمجفوز أىمػم مـ ؾمخص اظمؾؽ

ايمذي ٓ ضمدود  "ايمسقهمرن"فمً ايمسقهمركتل أي احلوىمؿقي مـفو وأفمطقً يمألمي. صور جمؿقع إمي هق زِ همـُ  ،ايمدويمي وأشمرهتو

يمسؾطتف، وضمتك يتحؼؼ ذيمؽ ىمون ٓزمد مـ ايمديؿؼراؿمقي ىمآيمقي ظمعرهمي مو سمريده إمي ومو سملزموه. ايمديؿؼراؿمقي سمتحؼؼ فمـدمو 

زمؾ ومؾ إرادسمف مـ طمالل  ،ويبدي ىمؾ واضمد مـ هذه إمي رأيف ،ايمغويمبقي ةػتك إمي ضمقل أمر ىمبغم يمشمر دم ضمقوتَ ْس سمُ 

صمرى إكػوذه وايمعؿؾ زمف،  ،أىمثر ايمـوس يمصويمح إمر ايمذي ىمون اؽمتػتوؤهؿ فمؾقف َت ايمتصقيً دم مراىمز آومؼماع، همنن صقَّ 

وٓ ىمؾ ؾمفر  همقٌمف ايمـظر فمـف. زمويمطبع ٓ يؿؽـ إصمراء اؽمتػتوء ىمؾ أؽمبقع "  ٓ"  وإن ومويمً إىمثريي دم آؽمتػتوء

ويتؿ اؽمتػتوؤهؿ  ، جيتؿعقن دم جمؾس كقويب،أن يـتخبقا ممثؾكم فمـفؿ مـ وومضويو ايمبالد متـقفمي ومتعددة، همؽون ٓزمد يمؾـوس

  ايمديؿؼراؿمقي زمعبورة: فُمّرهمً ويؽقن ذيمؽ اؽمتػتوء نمغم مبوذ يمألمي. يمذا ،هؿ دم ايمؼضويو اهلومي

 ."ايمديؿؼراؿمقي هل ضمؽؿ ايمشعى زمويمشعى ويمؾشعى"
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ايمتل يبدو  ،أطمذكو كؼتبس مـ إورزمقكم وكؼؾدهؿ دم أىمثر إمقر ،هق ضمويمـو كحـ اظمسؾؿكم دم ايمؼرون إطمغمة امىمو

همؼمَجقه  ،ؾؿقهؽْم مَ أن يُ  واوأراد ،"ايمسقهمركتل"  اومتبس اظمػؽرون اظمسؾؿقن مػفقم ،أرسار سمؼدمفؿ وسمػقومفؿ مـ يمـو أهنو

أهنو ٓ سمـبغل ٕضمد  رأى اظمػؽرون اظمسؾؿقن ة،ايمسقودة وايمسؾطي نمغم اظمحدودوىمؿقي سمعـل احلوظمو ىموكً ، " احلوىمؿقي"  زمؽؾؿي

جلل فمؾامء ايمديـ إلم صمعؾ  ،يمقومقف دم وصمف ايمعؾامكقكم ايمذيـ أرادوا احلوىمؿقي يمألميمـ أصمؾ او .نمغم اهلل ؽمبحوكف وسمعولم

وسمقضمقد ايمرزمقزمقي.  ،وأضوهمقهو إلم سمقضمقد إيمقهقي ،" يسمقضمقد احلوىمؿق"  همصونمقا فمبورة ،احلوىمؿقي مـ مؽقكوت سمقضمقدكو هلل

 ايمذيـ يمدهيؿ ضمرص زمويمغ فمعم ايمعؼقدة وفمعم ايممميعي. ،وفمعم هذا إؽموس صورت ايمديؿؼراؿمقي ىمػرًا زمرأي ايمسؾػقكم

ايمػصؾ يتسوءل اظمميمػ فمـ مدى ضموصمي أمتـو ظمػفقم احلوىمؿقي ايمذي أسموكو مـ أورزمو، هملدطمؾـوه دم صؾى  هذا دم هنويي

إٓ آكؼقود حلؽؿ اهلل ورؽمقيمف. ديــو يـظؿ ؿموفمتـو هلو غمة طِم وأمي ٓ  ،رم إمر مـوأوو فرؽمقيمؿموفمي اهلل ووكحـ أمي  ،سمـوفمؼقد

 ٕمرائـو وحيدد صالضمقوهتؿ ويدهمعـو إلم ايمطوفمي ايمراؾمدة ايمتل ٓ سمؽقن إٓ زموظمعروف وٓ سمؽقن دم معصقي أزمدًا.

مقضقع ؾموئؽ يمتداطمؾف مع فمؼقدة ايمتقضمقد، ومع ذيمؽ كجح اظمميمػ دم  ،هؾ هل هلل أم يمسقاه ،مقضقع احلوىمؿقي

دم  ىمـوإذا مو و يمبداهي دم أن كؼرر مدى احلوصمي إلم مػفقم احلوىمؿقيسمؽػقـو ا زمحقٌ ،سمبسقط إمر وسمتبعف مـ أويمف إلم آطمره

 نمـًك فمـف.
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 :ايمػصؾ ايمسوزمع 

 اإلؽمالم وايمديؿؼراؿمقي

ويعرض  ،"ٓ إىمراه دم ايمديـ"  مػفقم ايمديؿؼراؿمقي ومدى سمقاهمؼف مع مػفقمدم ايمػصؾ ايمسوزمع يبحٌ اظمميمػ 

ومل يعد زموظمعـك ايمذي ومصده فمؿر زمـ اخلطوب ريض اهلل فمـف فمـدمو ومول:  ،ػفقم احلريي ايمذي سمقؽمع ىمثغمًا دم هذا ايمزمونظم

أي ايمشخص احلر هق  ،ايمعبقديييمؼد ىموكً احلريي سمعـل كؼقض . " ؟متك اؽمتعبدسمؿ ايمـوس وومد ويمدهتؿ أمفوهتؿ أضمراً "

ايمذيـ سمعػػ حمؿد صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ أن يؽقن  ،ممؾقىمًو يمغغمه، ومل يؽـ اخلضقع يمؾؿؾقك ايمشخص ايمذي يمقس فمبداً 

 يتـوذم مع احلريي، ومثؾف اخلضقع ٕوامر ؾمقخ ايمؼبقؾي. ،مع أكف ىمون رئقس دويمي اظمديـي اظمـقرة ،مـفؿ

ورم أمر ىمام يمألرسة ورم أمرهو، وىموكً وموسمزال ؿموفمتفؿ يمسؾطي ورم إمر ىمون ايمـوس يتؼبؾقن أن يؽقن هلؿ 

ايمبمميي دم فمٌمكو صورت سمرى كػسفو  أضمد. ؿزمضقؼ أو افمتدى فمؾقف واإن مر ؿسمضؿـ هلؿ وومقهمف ووومقف ايمؼبقؾي معف

مر احلوىمؿ أو ؾمقخ ايمؼبقؾي سمزال سمتؼبؾ أوآومؾقؾي هل ايمشعقب ايمتل  ٌّم.ؼُ يمقرم أمر ىمام حيتوصمف إؿمػول وايمراؾمدة ٓ حتتوج 

 دون مراصمعي.

سمسغم إمقر وهمؼ  ،وزمؼل اظمتديـقن أومؾقي ،دم أورزمو ايمتل طمرج أىمثر أهؾفو مـ ايمديـ .فو.وئيمؽـ يمؾديؿؼراؿمقي مسو 

اؽمتبداد " :ن ايمديؿؼراؿمقي سمعـل زمقضقحإوفمعم إومؾقي اظمتديـي آكصقوع وايمؼبقل. أي  ،ديـقيمصويمح ورنمبوت إىمثريي ايمال

ت هذه واظمتقومع فمـد اؽمتػتوء إمي فمعم رء أن سمصقّ  ،ؾف فمعم اجلؿقع، ودم زمالدكو إىمثريي مممـيورسيون مو سمػّض  " إىمثريي

ام يقاهمؼ مصوحلفو وهقاهو، وفمعم إومؾقوت آكصقوع ضمتك يمق ىمون دم ذيمؽ ـمؾؿ هلؿ. إومؾقوت دم زمالدكو ختوف زمإىمثريي 

إن صقسمً زمطريؼي ديؿؼراؿمقي  ،مل فمؾقفؿؽمالمستؿدة مـ ايمديـ اإل اً أمقر فؿوهمرض ،ؿ اإلؽمالمقكم احلؽؿمـ سمسؾُّ 

يرهمضقن ايمديؿؼراؿمقي إٓ إن ىموكً ديؿؼراؿمقي  دم زمؾداكـو إىمثريي اظمممـي يمصوحلفو، وهذا صمعؾ إومؾقوت وايمعؾامكقكم

 زمـظرهؿ . أي احلؾدكققيي مئي زموظمئي وضعقي وسمؽقن ايمدؽموسمغم وايمؼقاككم ،تبعد ايمديـ هنوئقًو فمـ أمقر احلؽؿْس فمؾامكقي، أي يُ 

 ؽقؿ ايممميعي ايمذي سمتقق إيمقف.حتوـمؾؿ إىمثريي اظمممـي زمحرموهنو مـ  "اؽمتبداد إومؾقوت"  هق
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ويؽقن مـ ضمؼ ىمؾ ؿموئػي أن سمطبؼ فمعم  ،اظمميمػ يرى اظمخرج دم دويمي ديؿؼراؿمقي سمعؼمف زموٕديون وايمطقائػ

يمؽـفو فمؾامكقي ٓ سمستبعد  ،ومقاكقـًو مستؿدة مـ ديـفو، زمقـام ايمدويمي ىمؽؾ فمؾامكقي مـ ايمـوضمقي ايمؼوكقكقي ىمؾفو كػسفو ٓ فمعم إمي

فو واخلضقع حلؽؿ إيمقويمؾـوس ضمؼ اطمتقور ايمطوئػي أو اظمؾي ايمتل يريدون آكتامء  ،إكام حتٌم كػقذه دم اظمممـكم زمف ،ايمديـ

 وايمرومؿ ايمقؿمـل.أىمثريتفو. هذا أمر ؽمفؾ دم فمٌم احلوؽمبوت أيمقي 

يؽقن يمعؾامء ايمديـ ايمؽؾؿي  ،ل ايمدويمي إلم ديـقياخلقف مـ حتقّ  ،ومـ اظمخووف مـ وصقل اإلؽمالمقكم إلم احلؽؿ

إكشوء ؽمؾطي رازمعي دم  هق ،ىمام هق ضمول ايمديؿؼراؿمقي اإليراكقي اإلؽمالمقي. اظمميمػ يؼؼمح ضماًل هلذه اظمشؽؾي ،ايمعؾقو همقفو

الضمقوت سمـػقذيي هلو وزموظمؼوزمؾ ٓ ص ،ؽقن مستؼؾي ٓ أضمد يػرض فمؾقفو ؾمقئًو مـ طمورصمفوسم ،ايمدويمي سمسؿك ايمسؾطي ايمديـقي

وايمسؾطي ايمتـػقذيي. سمشورك  ،وايمسؾطي ايمؼضوئقي ،سمػرض مو سمراه فمعم ايمسؾطوت ايمثالث إطمرى: ايمسؾطي ايمتمميعقي همال

يمؽـ سمقاصمدهؿ دم ايمػمظمون يتقح  ،يمؽؾ مـفؿ صقت واضمد ىمبوومل ايمـقاب ،ايمسؾطي ايمديـقي زمعدد ومؾقؾ مـ ايمـقاب دم ايمػمظمون

واظمسمويمقي أموم اهلل  ،ويبؼك آطمتقور يمؾـقاب ،وإزمداء ايمرأي ايمديـل همقفو ،هلؿ آؿمالع فمعم مشوريع ايمؼقاككم اجلديدة

وسمؼمك إمقر  ،ام ايمبكّم سمـحٌم صالضمقتفو دم احلالل ايمبكّم ودم احلرو ،فمؾقفؿ. ايمسؾطي ايمرازمعي سمسفر فمعم ديـ إمي

 آصمتفوديي يمؾـوس سملطمذ زمام سمشوء مـفو.

ويصؾ إلم أن ايمديؿؼراؿمقي هل ؾمقرى  ،دم هنويي ايمػصؾ يبكم اظمميمػ فمالومي ايمشقرى زمويمديؿؼراؿمقي ويؿقز زمقـفامو

وايمسقودة فمعم ؽمؾطوت أرزمع وزمذيمؽ سمتقزع احلوىمؿقي ، " ميزِ ؾْ زمي اظمُ ايمشقرى ايماّل "واصمبي فمعم احلوىمؿ وفمؾقف اسمبوفمفو، أي هل 

 كػسفو زمـػسفو ومـ أصمؾ كػسفو. ي أو اظمؾؽ، وسمؽقن إمي ومد ضمؽؿًوٓ سمبؼك زمقد رئقس ايمدويم

 

 

 

 



19 
 

19 
 

 :ايمػصؾ ايمثومـ

 اإلصالح وسمغقغم مـؽر اظمحؽقمكم

 ،يمتغقغم مـؽر اظمحؽقمكم ىمؾف وخيصص ايمػصؾ ،يـوومش اظمميمػ ومضقي سمغقغم اظمـؽر دم اظمجتؿعدم ايمػصؾ ايمثومـ 

فمقي ايمتل سمقصمى فمعم اظمممـ سمغقغم ممويمصمؾ سمغقغم مـؽر احلوىمؿكم إلم ايمػصؾ ايمتوؽمع. يستعرض اظمميمػ ايمـصقص ايم

 ،أيوت وإضموديٌ هق جمؿقع شمقازمً ايمديـ اإلؽمالمل سمؾؽ يرى ؽمقوق إكفإلم همفؿ ايمـصقص دم ؽمقوومفو.  دويعق ،اظمـؽر

سمعورضو، أي ٓزمد مـ همفؿ أضموديٌ إمر زمتغقغم اظمـؽر دم و مهمي فمعم أي ضمديٌ ذيػ إن ؼدَّ ويرى أيوت ايمؽريؿي مُ 

 ."ٓ إىمراه دم ايمديـ"  :ضقء ومقيمف سمعولم

ىمل حيؿل كػسف مـ ايمتلشمر  ، ومؾى اظمممـدمسمغقغم مـؽر اظمحؽقمكم يبدأ زمنكؽور اظمـؽر  أن اظمميمػ يرى

جيعؾفو  ،مـ يراهو أو يسؿع هبو دمظمو يمؾـامذج ايمسؾقىمقي مـ أشمر كػز  ،يـزيمؼ همقفوٓ و يؿقؾ إيمقفوهمال  ،زمويمسؾقىموت اظمـؽرة

أن يؼتدوا هبو. هذا إن مل يؽـ زمنمؽون اظمممـ أىمثر مـ اإلكؽور ايمؼؾبل إٓ زمويمتعرض  فمـدهؿووارد  ،مستسونمي أىمثر

إلم  ،إلم ايمػـ ايمدرامل ،وذمـ وفمظ مب ،وهذا يشؿؾ ىمؾ وؽموئؾ ايمتعبغم ،يمإليذاء. اظمرسمبي إفمعم هل إكؽور اظمـؽر زمويمؾسون

مـ أن سمستسفؾ  ،ايمؽتوزمي وايمـمم.... ويمإلكؽور زمويمؾسون أشمر أومقى دم محويي ايمـػس ومحويي مـ يطؾع فمعم هذا اإلكؽور

 كػقؽمفؿ سمؼؾقد اظمـؽر وايمقومقع همقف.

غغّم اظمـؽر يأن  فهمقتقصمى فمؾق ،أمو إن ىمون اظمـؽر واومعًو دم ؽمؾطوين ايمذي رم همقف ضمؼ إمر وايمـفل واختوذ ايمؼرارات

وهذا يشؿؾ ىمؾ ؿمرق ايمتغقغم ايمتل ٓ سمؼتٌم فمعم ايمتعبغم زمؽوهمي أؾمؽويمف. وصوضمى  ،فايمبدكقي أو زمسؾطت فأي زمؼقسم ،فزمقدي

ىمل سمػمأ ذمتف وٓ يؽقن  ،فمؾقف سمغقغم اظمـؽر زمويمؼقة اظموديي أو اظمعـقيي ،ورب إرسة ،وصوضمى ايمممىمي ،ىموحلوىمؿ ،ايمسؾطون

 مؼٌمًا.

ايمثومـ أيضًو يبكم اظمميمػ أن ايمؼطعل مؼدم فمعم ايمظـل، أي إن آيي حمؽؿي ٓ خيتؾػ اظمسؾؿقن دم همفؿفو دم ايمػصؾ 

ويمقس ومطعل  ،ٕن احلديٌ يبؼك ـمـل ايمثبقت و،معف هق سمعورض مؼدمي فمعم أي ضمديٌ ذيػ مفام ىموكً صحتف إن

 ايمثبقت ىمويمؼرآن ايمؽريؿ.
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رضره إلم أطمريـ همقحؼ يمؾحوىمؿ واظمحتسى إىمراه ىمام يعرض ظمقضقع ضمجوب ايمـسوء وهؾ هق ممو يتعدى 

 ويؼتٌم ايمتغقغم فمعم ايمؾسون. ،همال يؽقن هلام صالضمقي ايمتغقغم زمويمقد ، همقفؼٌّم ، أو هق مؼصقر أذاه فمعم مـ سمُ ايمـسوء فمؾقف
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 :ايمػصؾ ايمتوؽمع

 اإلصالح وسمغقغم مـؽر احلوىمؿكم

شمؿ يعرض يمصالضمقوت  احلوىمؿكم أصحوب ايمسؾطون دم إمي،دم ايمػصؾ ايمتوؽمع يبحٌ اظمميمػ سمغقغم مـؽر 

وإصمبور ايمـوس فمعم ايمتقومػ فمـ همعؾ  ،زمويمؼقة سمغقغم اظمـؽر نأويبكم  ،احلوىمؿ واظمحتسى دم سمغقغم مـؽر واومع حتً ؽمؾطوكف

 ،وهب زمؾ يتلذى اظمجتؿع ،دم اظمـؽرات ايمتل ٓ يؼتٌم رضرهو فمعم مرسمؽبفوحمصقر ضمؼ احلوىمؿ واظمحتسى همقف  ،اظمـؽر

ٕكف ٓ  ،مـ أصمؾ محويي ايمـوس مـ مـؽرات زمعضفؿ زمعضًو، أمو مو ؽمقى ذيمؽ همؾف أن يغغم زمويمؾسون ،ويؽقن ايمتدطمؾ زمويمؼقة

 إىمراه دم ايمديـ.

فمؾقف ونمؾى فمعم ـمـ اخلورصمكم  ،إٓ مـ أفمؾـ ايمؽػر ايمبقاح ،اظمميمػ يرى حتريؿ اخلروج زمويمسالح فمعم أي ضموىمؿ

زملومؾ ومدر مـ اخلسوئر. اخلروج اظمحرم دم اإلؽمالم هق ايمثقرة اظمسؾحي فمعم احلوىمؿ، أن طمروصمفؿ ؽمقـجح دم اإلؿموضمي زمف 

، وهل ٓ هموئدة مـفو "ىمؾؿي ضمؼ فمـد ؽمؾطون صموئر"إكام هل  ،ايمثقرة ايمسؾؿقي ايمتل سمطبؼ مبدأ ايمالفمـػ يمقسً طمروصموً  نٕ

ايمثقرة اظمسؾحي صمرائؿ دم ضمؼ اظمؼوومكم ايمسؾؿقكم. كعؿ  إٓ أن يراهمؼفو إفمالم ومقي يمقعؾؿ ايمـوس مو يرسمؽبف كظوم ـمومل مـ

زمغض ايمـظر فمـ هقيي اظمعتدي، أي اإلؽمالم يؼر  ،مـ وُمتؾ همقف همق ؾمفقد ،يمؽـ ايمدهموع فمـ ايمـػس ضمؼ ممموع ،طمروج حمرم

هموت يمؽـ كحؿؾف يمـداهمع فمـ أكػسـو وأفمراضـو وأمقايمـو. أمو اختوذ ايمسالح وؽمقؾي حلؾ اخلال ،محؾ ايمسالح دم ايمثقرات

وهق رطمصي  ،همنن ايمؼوسمؾ واظمؼتقل همقف دم ايمـور. ايمدهموع همؼط هق آؽمتعامل ايمقضمقد احلالل ضؿـ اظمجتؿع ايمقاضمد ايمسقوؽمقي

مثؾ مو همعؾ ازمـ آدم إول فمـدمو أراد أطمقه أن هل  ، زمؾدهموفموً ويمق ىمػ إيدي ضمتك ايمالفمـػ وايمتل هل  ،مؼوزمؾ ايمعزيؿي

ًَ إرَِمَّ يَ "يؼتؾف:  ـْ زَمَسْط
وَْمُتَؾَؽ إيِن  َأطَموُف اهللََّ َربَّ ايْمَعوظمَكِمَ يَمئِ

ِٕ .  وآكتؼوم ممـ افمتدى "َدَك يمَِتْؼُتَؾـِل َمو َأَكو زمَِبوؽِمٍط َيِدَي إيَِمْقَؽ 

ٕكف ٓ سمزر وازرة وزر أطمرى. وفمـد محؾ  ،يمؽـ حيرم آكتؼوم مـ أومرزموء اظمعتدي ،رطمصي أطمرى زمشخصف إن فمؾؿـوه

ايمذي يؼتؾ  ،آمـي ٓ ُيسؿح زمدطمقهلو جلـد ايمـظوم مـوؿمؼمعقـي، يؿؽـ إفمالن أضمقوء أو زمؾدات  ،ايمسالح يمؾدهموع فمـ ايمـػس

زمؾ  ،وفمدم إفمالن آكػصول فمـفو ،مـوؿمؼ حمررة، ٕكف ٓزمد مـ احلػوظ فمعم ايمدويمي وممؽمسوهتو أن سمعؾـ ويمقس ،ايمـوس

يؼقمقن زملفمامهلؿ دم اظمـوؿمؼ أمـي. إن إفمالن   ،وزمؼوء ىمؾ اظمقـمػكم نمغم اجلـد اظمعتدي آمـكم ،فمعم ايمبؼوء حتً يمقائفواحلرص 

ايمدهموع زمويمسالح فمـ ايمـػس و شمقرة. يهق مـ إطمطوء ايمؽػمى دم أي ،ايمـظوم إؽمؼوط وإؽمؼوط ايمدويمي همقفو مع ،مـوؿمؼ حمررة
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واظمبودرة ؾفجقم يمزمؾ سمبؼك ؽمؾؿقي مو مل سمستخدم ايمسالح  ،ايمسؾؿقي ؽمؾؿقتفو آضمتجوصموتيسؾى ٓ  ،وإفمالن مـوؿمؼ آمـي

 متجووزة ضمد ايمدهموع فمـ ايمـػس ايمذي سمرطمصف ىمؾ إديون وإفمراف وايمؼقاككم.أي  ،زمويمعدوان

إكام  هق ر ايمدم اهدإويبكم أن  ،يبحٌ اظمميمػ ومضقي إهدار ايمدم واؽمتبوضمي ومتؾ ايمـوس زمػتقى ديـقي ،ودم هذا ايمػصؾ

إٓ ايمؼضوء ايمـزيف ايمعودل. وهمقف أيضًو يبحٌ ايمتعومؾ ايمسؾقؿ مع مـ يبغل فمؾقـو مـ  صدرهٓ ضمؼ ٕضمد أن ي ،ؽؿ زمويمؼتؾضم

ي مالضمؼي وموكقكقي ظمجرمل ايمعصوزموت اظمسؾحي إن هؿ سموزمقا وامتـعقا فمـ يّ ويستشفد زمحؽؿ اهلل زمسؼقط أ ،أزمـوء أمتـو

 ىمونايمتل ؽمتؼتؾ أو يعتدى فمؾقفو إن  وذيمؽ يمؾتؼؾقؾ مـ فمدد ايمضحويو، ومبؾ أن يؼعقا دم إرس ارسمؽوب صمرائؿ صمديدة

 ،سقستؿقتقن إلم أن ُيْؼتؾقاهم ،ٕهنؿ إن يمً مالضمؼتفؿ وحموؽمبتفؿ ،زموب ايمتقزمي مقصدًا أموم هذا ايمـقع اخلطغم مـ اظمجرمكم

فمـدمو كطبؼ ضمؽؿ اهلل همقفؿ  سمتؿ ايمقومويي مـف ،ذا يعـل اظمزيد مـ ايمؼتؾ وايمـفى وآنمتصوبهو ،ؾؿقا أكػسفؿْس ويمـ يُ 

إن هؿ سموزمقا مـ ومبؾ أن كؼدر فمؾقفؿ. اخلصامء ايمسقوؽمققن ايمذيـ يعتدون فمعم ايمـوس زمويمسالح  ايمدكققيي زمنؽمؼوط اظمالضمؼي

 ،عومؾقن ىمؿجرمكمٓ يُ  " إطمقاكـو زمغقا فمؾقـو"  يمقسقا أؽمقأ مـ رصمول ايمعصوزموت اظمسؾحي اإلصمرامقي، زمؾ هؿ ،وزمدون ؽمالح

 اظمالضمؼي ايمؼوكقكقي فمـفؿ. ًنن كٌمكو اهلل فمؾقفؿ ؽمؼطهم ،كؼوسمؾفؿغوة زمؾ ىمبُ 
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 :ايمػصؾ ايمعوذ

 احلدود
وايمظـ اخلوؿمكء أن اإلؽمالم  ،ؽمبى اظمبويمغي دم أمهقتفوويبكم  ،دم ايمػصؾ ايمعوذ يستعرض اظمميمػ احلدود ايمممفمقي

هق احلؾ زمؼمزمقتف يمـػقس احلؽوم يؽقن اإلؽمالم ىمقػ يبكم و ،هق احلؾ زمؿجرد همرض احلدود وايمتمميعوت إطمرى

رزمـو  فمو مل يزفم عُ زَ ويمعؼقزموت سمَ هم ،ايمتل ٓ سمردفمفو ايمؼمزمقي وٓ اظمقفمظي ،ايمعؼقزموت يمألومؾقي ايمشوذة سمبؼكو ،واظمحؽقمكم

آن، وهؿ ومؾي، ، ٓ زمؿعـك أهنو أىمثر هموفمؾقي مـ ايمؼرآن، إكام أىمثر اظمممـكم يزفمفؿ اهلل زمويمؼرآن، ومـ مل يستجى يمؾؼرزمويمؼرآن

 ايمقازع إهؿ فمعم اإلؿمالق هق ايمتؼقى. نٕ ،ؿهمنن ايمسؾطون يزفمف

يستعؾـ زمشتقؿي أو  نأكف ٓ ضمد يمؾردة دم اإلؽمالم، زمؾ ٓ إىمراه دم ايمديـ، يمؽـ ٓ حيؼ ٕي ىمون أاظمميمػ وزمدايي يبكم 

ضمريي سمعـل ٓ وٕن ٓ إىمراه دم ايمديـ سمعـل ضمريي ايمتػؽغم  ،ايمتل هل صمريؿي جيى اظمعوومبي فمؾقفو ،دؽموت أطمريـإهوكي مؼ

 ايمتحؼغم.

شمؿ يبحٌ اظمميمػ ضمد ايمزكو ويبكم زموٕديمي ايمؼقيي أن رصمؿ ايمزاين اظمحصـ اظملطمقذ مـ ايمتقراة كسختف آيي اجلؾد، همال 

أي هل كص ومطعل ايمثبقت حيؾ يمـو رصمؿ أضمد فمؼقزمي يمف فمعم ايمزكو. ويـوومش اظمميمػ ايمتـوومض زمكم آيي اجلؾد وهل آيي حمؽؿي 

ف دم ومطعل ايمدٓيمي وزمكم أضموديٌ دم صحقح ايمبخوري سمٌم فمعم رصمؿ ايمزاين اظمحصـ. ويبكم اظمميمػ ىمقػ يؽقن ايمتٌم

شمؿ  ودون أن كجعؾ إضموديٌ مفقؿـي فمعم ايمؼرآن. ،إضموديٌ وكؼتٌم فمعم ايمؼرآن ض ىمؾمثؾ هذه احلوٓت دون أن كرهم

يمئـ كخطكء دم ايمعػق طمغم مـ أن كخطكء  فرصمؿ ايمزاين كسختف آيي اجلؾد، وأك يستعرض جمؿقفمي مـ ايمؼرائـ سممىمد أن

 أضمدًا زملىمثر ممو أمر رزمـو زمف.ـعوومى همزمويمعؼقزمي 

أو أن كستبدهلو زموحلبس أو  ،حيؼ يمـو أن كسؼطفو ،زمؾ هق فمؼقزمي سمعزيريي ،د ايمسؽران يمقس ضمداً ؾْ شمؿ يبكم أن صَم 

زمقـام يعجز  ،ؾ دم كجوح اإلؽمالم دم فمالج جمتؿع مدمـ فمعم ايمؽحقلويػّص  ،يمؽايمغرامي اظمويمقي، ويقرد إديمي ايمؼقيي فمعم ذ

إلدمون فمعم ايمؽحقل سمؿ اإلؽمالم يمويبكم ىمقػ أن فمالج  ،ايمطى ايمـػز احلديٌ فمـ حتؼقؼ معشور مو ضمؼؼف ايمإلؽمالم
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ـّ  ،مـ ؿمرق فمؾؿقي زمـػس مو يسعك إيمقف إؿمبوء اإلؽمالم وموم زمويمتلهقؾ ايمـػز آصمتامفمل يمؾؿدمـ ومبؾ أن يؿـعف مـ  يمؽ

 ىمام هق مطبؼ دم ايمطى ايمـػز اظمعوس. ،ذب اخلؿر ويمقس زمعده
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 :ايمػصؾ احلودي فممم 

 اإلرهوب اإلىمراهل

ويبكم أن  ،يـوومش اظمميمػ اإلرهوب ايمذي يرسمؽبف اجلفوديقن وايمتؽػغميقن هذه إيوم دم ايمػصؾ احلودي فممم

فمعم ومقومفؿ هق اجلفود ايمذي هق ذروة ؽمـوم اإلؽمالم، إكام اخلالف معفؿ دم وٓ  ،اخلالف معفؿ يمقس دم إرهوب ايمعدو

ايمتل يمؽـفؿ مـ إىمراه  ،ممو صمعؾ ايمسالح دم كظرهؿ هق ايمقؽمقؾي ايمقضمقدة يمؾقصقل إلم ايمسؾطي ،زمنىمراه ايمـوس فمعم اإلؽمالم

إكام هق دم اؽمتحالهلؿ ومتؾ  ،معفؿ يمقس ضمقل معويغم سمؽػغم ايمـوس أو احلؽؿ زمردهتؿ ، واخلالفايمـوس فمعم ايمديـ وسمعويمقؿف

 يصـػقكف مممىمًو أو مرسمدًا.و سمعجبفؿ فمؼقدسمف أو مقومػف ايمسقود ٓ مـ

َو ايْمَؽوهمُِروَن " مـذ ايمبدايي دم مؽي فمؾؿـو رزمـو أن كؼقل يمؾؽوهمريـ:  َٓ َأفْمُبُد َمو سَمْعُبُدوَن 1)وُمْؾ َيو َأهيُّ َٓ َأْكُتْؿ 2)(  ( َو

َٓ َأَكو فَموزمٌِد َمو فَمَبْدسُمْؿ )3فَموزمُِدوَن َمو َأفْمُبُد ) َٓ َأْكُتْؿ فَموزمُِدوَن َمو َأفْمُبُد )4( َو ـِ ( 5( َو وهذا افمؼماف  ."(6)يَمُؽْؿ ِديـُُؽْؿ َورِمَ ِدي

احلؼ دم ايمعقش وايمبؼوء فمعم  كحـ ىمام يمـو ،فمعم ديـف ايمبؼوءو ،معـو وافمؼماف زمحؼف دم احلقوة ،زمويمؽوهمر ايمذي يشورىمـو ايمقؿمـ

ـِ  "  ديــو. يمؼد اكتؽس اإلرهوزمققن مـ هذه إمي ضمتك فمـ مستقى  . "يَمُؽْؿ ِديـُُؽْؿ َورِمَ ِدي

وسمريد مـ  ،رفمتفو ومقى فمظؿك ختطط يمتؼسقؿ مـطؼتـو إلم دويالت ؿموئػقي متـوضمرة ،ايمدويمي اإلؽمالمقي ودافمش

و. زمويمرفمى ىمؾام طمطر دم زموهلؿ إمؽوكقي سمطبقؼف احيسقأن و ،اظمسؾؿكم ومـ إومؾقوت دم زمالدكو أن يؽرهقا سمطبقؼ ايممميعي

همنذا هبو  ،وؿمؼ ايمتل اضمتؾفو دافمشـض اظمعدت ٓؽمتعودة زمـّ ايمتل صُم  ،دافمش ومـ فمعم كؿطف مـ ايمتـظقامت اإلرهوزمقي ايمشقعقي

 ،تػرغ سمؾؽ اظمـوؿمؼ مـ أهؾفو ايمسـييموىمذيمؽ  ،ٕهنؿ زمـظرهو ىمػور جيى سمطفغم إرض مـفؿ ،حتررهو يمتؼتؾ أهؾفو زمدم زمورد

ىمام أىمرهفؿ  ،فمعم ايمتشقعدم اظمـطؼي  ايمسـٌيىمؾ يمفقدًا ٓضمتالهلو وإضمالل ايمشقعي مؽوهنؿ. هؿ حيؾؿقن زموٓكتصور وإىمراه 

وٓ  ،نمغم أهنؿ ٓ يؼقمقن زمعؿؾقوت اكتحوريي ،مئوت ايمسـكم. هؿ إىمراهققن وسمؽػغميقن مثؾ دافمش ومبؾايمصػقيقن 

 قن أهداهمًو أورزمقي أو أمريؽقي. هيوَج

سمستخدمـو يمتؼسقؿ ايمبالد وايمعبود وزرع إضمؼود، وكحـ زمؼؾي وفمقـو يتؿ سمـػقذهو زمليد أمريؽقي واظممامرة صفققكقي 

إرسائقؾ سمتؿتعون زمويمػرصمي فمؾقـو. دافمش زمقـام أمريؽو و ،وكـػؼ فمعم ذيمؽ مـ أمقايمـو ،ؼقم زمويمؼتؾ وايمتدمغم وايمتفجغميمـ 
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ن وآؽمتشفوديقن همفؿ قأمو اظمؼوسمؾ ،ومـ ومقوداسمف فمؿالء اؽمتخبورات ،همفق خمؼمق ،يـػذ خمططًو صفققكقوً دون أن يدري

 ن ايمعدو يستخدمفؿ دم حتؼقؼ خمططوسمف.أويضحقن زملكػسفؿ ضمتك سمؽقن ىمؾؿي اهلل هل ايمعؾقو، وٓ يدرون  ،خمؾصقن

يؾػً إكظور إلم ضمؼقؼي يمقؾ دويمـو إلم إكؽورهو، وهل أن ايمدوافمش أزمطول وجموهدون دم  ،ايمػصؾاظمميمػ دم هذا 

ضمقٌ ٓ يعصؿ دم اظمممك إٓ  ،مـ اظمتديـكم، ٕهنؿ يروهنؿ يطبؼقن ايمػؼف اإلؽمالمل ايمسوئد دم زموكـو يـكظر ايمؽثغم

وومتؾ اظمممىمكم وؽمبل كسوئفؿ.  ،ويتقصمى همرض اجلزيي فمعم أهؾ ايمؽتوب ،وضمقٌ يتقصمى ومتؾ اظمرسمد دون رمحي ،اإلؽمالم

زمؾ رزمام  ،ف وهلذا ايمسبى ٓ سمـضى دافمش مـ اظمؼوسمؾكم، همؽؾام ومتؾـو واضمدًا اكضؿ إيمقفؿ نمغمههذا هق ايمػؼف ايمذي كـشل فمؾق

ذيمؽ إٓ زمؿراصمعي زمعض  ويمـ يؽقن ،ل ايمقاضمد. يمـ كـجح دم ايمؼضوء فمعم دافمش مو مل كتؿؽـ مـ جتػقػ مـوزمعفوداشمـون زم

 ؟ وضموؾمك هلل أن يلمر زمويمظؾؿ. وىمتوب اظمقزان يؼدم اظمراصمعي اظمطؾقزمي. ىمامأم ٓ هؾ هل احلؼمـ: إضمؽوم دم همؼفـو وايمتلىمد 

، ومو مل دم ايمقومً كػسف يمـ كجػػ مـوزمعفؿ مو مل سمصبح دفمويتـو ضدهؿ مـصػي، سمعؼمف زمنطمالصفؿ وسمبكم ضالهلؿ إكـو

 ؿجرمكم، ظمو دم ذيمؽ مـ أشمر دم كػقؽمفؿ وكػقس اظمتعوؿمػكم معفؿ.كعومؾفؿ ىمبغوة ٓ ىم

ـِ "جيى آكطالق مـ صمديد مـ ومقيمف سمعولم:  ي ايمذي  ،يمـتخؾص مـ وزموء اإلىمراه وايمتؽػغم ،" َٓ إىِْمَراَه دِم ايمد 

ضمقٌ ٓ إىمراه  ،فمعم أؽموس احلريي ايمػرديي ديــو أطمرى ىمثغمة. يؿؽـ إفمودة همفؿ وً اصمتوضمـو وأومض مضوصمعـو كحـ وؾمعقزم

ويصػم فمعم  ،همف أو كبدل دم شمقازمتف. ومـ أراد ايمتلىمد مـ ذيمؽ مو فمؾقف إٓ أن يؼرأ هذا ايمؽتوبوذيمؽ دون أن كحرّ  ،دم ايمديـ

، ومـ دوكف يمـ ىمؾفو احلؾ واظمخرج مـ أزمتـو ايمتل صورت أزمي ايمبمميي همقام أفمتؼد همقف. ىمتوب اظمقزان ومراءسمف ضمتك هنويتف

وسمطفغم أمتـو وديــو  ،ويمقس دم ايمؼضوء فمؾقفؿ ،إمـقي وايمعسؽريي إٓ دم إضعوهمفؿ وايمتؼؾقؾ مـ أرضارهؿسمػؾح احلؾقل 

 ،مـفؿ. يمؼد آن إوان ىمل كراصمع ايمؽثغم ممو افمتػمكوه شمقازمً، همفل ايمتل ختؾؼ يمـو اظمشؽالت فمـدمو صموء مـ يطبؼفو دون رمحي

 ى أكف حيسـ صـعًو.سوومد ضؾ ؽمعقف وهق حي ،-فمؾقف ايمسالم ىمام أمر اهلل حيقك- وهق يظـ أكف يلطمذ ايمؽتوب زمؼقة
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 :ايمػصؾ ايمثوين فممم

 مؼول ايمديؿؼراؿمقي اإلؽمالمقي

 اظمـوؽمى أن أشمبتف ىمؾف يمؽؿ يمتؼرؤوه. مـ ايمػصؾ ايمثوين فممم مؼول مقصمز ضمقل ايمديؿؼراؿمقي واإلؽمالم أرى

أمر كػسفو، أمو رئقسفو وزموومل ، أي إمي هل ويمّقي شضمؽؿ ايمشعى زمويمشعى ويمؾشعى»ايمديؿؼراؿمقي سمعـل 

اظمسمويمكم همفؿ مقـمػقن فمـد إمي ٓ حيؼ هلؿ أن يستبدوا زمويمؼرارات اهلومي، زمؾ يرصمعقن إلم إمي يستلمروهنو، أي 

يطؾبقن أمرهو، هؾ سمقاهمؼ فمعم مو يؼؼمضمقن همعؾف، أم ٓ سمقاهمؼ، ىمام يلطمذون دم افمتبورهؿ رأي إمي اظمسؿك دم هذا ايمعٌم 

 ، همقعؿؾقن فمعم آؽمتجوزمي يمف، أو فمعم سمبصغم إمي زمخطئف إن ىمون طموؿمئًو.شايمرأي ايمعوم»

ورصمقفمفؿ إلم إمي يؽقن إمو زمشؽؾ مبوذ أو زمشؽؾ نمغم مبوذ. اظمبوذ يؽقن فمـ ؿمريؼ آؽمتػتوء ايمشعبل، 

يمذيمؽ يتؿ ايمؾجقء ضمقٌ يمؽؾ همرد راؾمد صقت يدرم زمف مع اظممموع اظمؼدم أو ضده، وهذه ايمطريؼي مؽؾػي دم اجلفد واظمول، 

إيمقفو دم ايمؼضويو اظمصغميي ومو دم ضمؽؿفو. أمو ايمطريؼي ايمثوكقي يمؾرصمقع إلم إمي واؽمتئامرهو، همعـ ؿمريؼ ؿمرح اظممموع فمعم 

جمؾس مـتخى مـ ممثقم إمي، جيتؿعقن حتً ومبي واضمدة، صمؾسي أو صمؾسوت فمديدة، يتحوورون، ويدرم ىمؾ مـفؿ زمرأيف، 

تل اطمتورسمف يمقؿثؾفو.. وزمعد ايمـؼوش واجلدال، سُمطرح ايمؼضقي يمؾتصقيً، همنن كويمً مقاهمؼي أنمؾبقي زمصػتف وىمقاًل فمـ إمي ايم

أفمضوء ايمػمظمون، سمؿ إمضوؤهو، وأصبحً ومرارًا كوهمذًا، مل يـػرد زموختوذه ٓ ايمرئقس وٓ نمغمه، زمؾ اختذسمف إمي زمـػسفو ممثؾي 

راؿمقي، ويـتػل آؽمتبداد، همتؽقن ايمؼرارات أومرب يمؾصقاب زمـّقاهبو، وهبذا سمؽقن إمي ضموىمؿي كػسفو، وسمتحؼؼ ايمديؿؼ

 ويمتحؼقؼ مصؾحي إمي أىمثر زمؽثغم، ممو يمق اختذهو رئقس مستبد زمرأيف، ومد يدهمعف هقاه ظمو يمقس دم صويمح إمي.

يؿؽـ يمؾديؿؼراؿمقي أن سمؽقن فمؾامكقي ٓ سمستؿد ايمؼقاككم مـ ايممميعي، يمؽـفو أيضًو يؿؽـ أن سمؽقن إؽمالمقي سمؼرر 

همقفو إمي سمطبقؼ ايممميعي فمعم كػسفو، أي هل حتؽؿ كػسفو زمويممميعي ايمتل أكزهلو اهلل، وهذا يعـل أن ايمديؿؼراؿمقي يمقسً 

ضد ايمممع، إكام هل ضد آؽمتبداد وايمتػرد زمويمرأي وهمرضف فمعم إمي، ومو يـتٍ فمـ هذا آؽمتبداد مـ ـمؾؿ يمؾؽثغميـ مـ 

 ات إمي وضمرمون زموومل إمي مـفو.أزمـوء إمي، ومـ اؽمتئثور همئي ومؾقؾي زمخغم
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أمو ايمشقرى ايمتل هل مـ مبودىء اإلؽمالم إؽموؽمقي، همنهنو ختتؾػ فمـ ايمديؿؼراؿمقي، ويمقسً زمدياًل فمـفو، زمؾ هل 

مؽؿؾي هلو. ايمشقرى هل اؽمتشورة أطمريـ، وَجع أهمؽورهؿ وآرائفؿ، يستعكم هبو اإلكسون فمعم اختوذ ايمؼرار ايمصوئى دم 

همقفو. هق يلطمذ آراء اخلػماء واحلؽامء وايمقصمفوء، يمؽـف، وىمام ىمون احلول دم اخلالهمي اإلؽمالمقي، يبؼك هق  ايمؼضقي ايمتل يبحٌ

مـ يؼرر، وهق مـ خيتور مـ أراء ايمتل ؽمؿعفو مو يريده. أي ايمشقرى دم إصؾ يمقسً ُمؾزمي. أمو إن صمعؾـوهو ُمؾزمي 

ؼ يمف أن خيويمػ هذه إىمثريي، همنن ايمشقرى اظمُْؾِزمي هل يمؾرئقس، زمحقٌ فمؾقف سمؼرير مو أؾمورت زمف إىمثريي، وٓ حي

 ايمديؿؼراؿمقي ذاهتو.

فمعم مدى ايمؼرون ايمطقيؾي، ىمون طمؾقػي اظمسؾؿكم هق ورم أمرهؿ، ىمام يؽقن إب ورم أمر أوٓده، أي هق صوضمى 

زمؾ موَل إلم رأي ومول زمف واضمد  إمر وايمـفل، همنن اؽمتشور نمغمه ىمون مفتديًو هبدي اإلؽمالم ضمتك يمق مل يؾتزم زمرأي إىمثريي،

أو همئي ومؾقؾي، أو إلم أمر مل ُيمِم زمف فمؾقف أضمد، همقؼرره وفمعم إمي ؿموفمتف. يمق ىموكً ايمشقرى ُمؾزمي يمؾحوىمؿ ٓ حيؼ يمف أن 

خيويمػفو، همنكف ضمقـفو ٓ يؽقن ورم إمر، همفق يمقس صوضمى إمر، زمؾ يشورىمف همقف أهؾ احلؾ وايمعؼد، أو زفمامء ايمـوس 

 ، أو َجقع أهمراد إمي.وضمؽامؤهؿ

ايمديؿؼراؿمقي هل أن سمؽقن إمي ويمّقي أمر كػسفو، أي هل أمي راؾمدة، مل سمعد وموسة حتتوج يمقرم أمر يؼرر هلو، همؼد 

زمؾغً ؽمـ ايمرؾمد، ويمورس ضمؼفو دم اختوذ ايمؼرارات اهلومي زمـػسفو، ويمقس يمؾرئقس إٓ اظمشورىمي دم اختوذ ايمؼرار زموومؼماضموسمف، 

أمو ايمسؾطي صوضمبي إمر وايمـفل، ش. ايمسؾطي ايمتـػقذيي»ا ؽمبى سمسؿقي ايمرئقس وايمقزراء ومـ يعؿؾ معفؿ شمؿ ايمتـػقذ، وهذ

ـّ وموكقن إٓ مـ ومبؾ ايمػمظمون، يمذا زمف همفل إمي يؿثؾفو ايمػمظمون، أو سمشورك ىمؾفو  مـ طمالل آؽمتػتوء ايمشعبل. وزمام أكف ٓ ُيَس

هل سممميعقي ٓ زمؿعـك أهنو ٓ سملطمذ زمممع اهلل وسمستغـل فمـف، زمؾ زمؿعـك ش. ايمسؾطي ايمتمميعقي»يسؿك كقاب إمي اظمـتخبقن 

ـّ ايمؼقاككم همقام فمػو اهلل فمـف  أهنو سمسـ ايمؼقاككم، ايمتل مـ طمالهلو، يتؿ سمطبقؼ ايمثوزمً مـ أضمؽوم ايمممع، وجتتفد هل زمَس

 ؾ طمويمؼ إرض وايمسامء.وؽمؽً، رمحي زمـو ٓ كسقوكًو، وزمؼل مؼموىمًو حلؽؿتـو كحـ اظمستخؾػكم دم إرض مـ ومب

ٓ سمؼتٌم ايمديؿؼراؿمقي فمعم جمرد ضمؼ إمي دم اطمتقور رئقسفو ىمام اطمتور اظمسؾؿقن اخلؾػوء ايمراؾمديـ إرزمعي، 

وطمومسفؿ ايمذي صموء زمعد ضمؼبي، فمؿر زمـ فمبد ايمعزيز، همفؿ ايمذيـ سمقيمقا أمر إمي زمرضوهو، همؽوكقا ضمؽومًو ذفمقكم ضمؼًو، 

 والطمذيمقؽقمي إلم إمي دم ىمؾ ومضقي هومي وصمقب رصمقع ايمرئقس اظمـتخى ومـ معف مـ ضم يمؽـ ايمديؿؼراؿمقي يمتد همتشؿؾ

 أمرهو، ٓ جمرد رأهيو.
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، هل ايمشقرى ايمقاصمبي فمعم احلوىمؿ، وايمقاصمى فمؾقف إطمذ ٓ شيمَ زِ ايمشقرى ايمالزمي اظمُؾْ »زموطمتصور ايمديؿؼراؿمقي هل 

جمرد آؽمتئـوس هبو. هل ؾمقرى مػروضي فمعم احلؽقمي ويمقسً جمرد سمقاضع مـفو، وهل ُمؾزمي ٕن إمي ٓ سمعطل رأهيو 

ض اإلؽمالم ومؼؼمضموهتو، زمؾ هل سُمصدر أوامرهو وومراراهتو. يمذا فمؾقـو أن ٓ كتحسس مـ ايمديؿؼراؿمقي، ـموّككم أهنو سمـووم

ودطمقؾي فمؾقف. يمقس هـويمؽ ىمؾؿي فمرزمقي أصقؾي سمؼمصمؿ ىمؾؿي ديؿؼراؿمقي إصمـبقي، همؼوم ايمـوس زمتعريى ايمؽؾؿي إصمـبقي، 

ايمشقرى »وزمؼقً متـوهمرة يمغقيًو مع مصطؾحوت ايمممع، وإن ىموكً دم ضمؼقؼتفو يمقسً إٓ مـ مبودىء ايمممع، همفل 

 .ـو احلـقػ؟أيمقسً ايمشقرى مـ صؿقؿ ديـ، شايمالزمي اظمُؾزمي
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 ،مؼدمتفـ وزم همفرس ايمؽتوبـ وأطمتؿ هذه ايمـبذة زم

 ىمثغمًا دم سمؽقيـ همؽرة فمـ حمتقاه. ايػقدآُمؾ أن  ـيذؾايم
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 ايمػفرس

 مؼدمي

53 

 : إؽمس ايمـػسقي يمؾحريي ايمػرديي دم اإلؽمالم    ايمػصؾ إول
02 

 02 احلريي واحلقوة  

 05 ايمغريزة  
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 16 زمكم ايمروح واجلسد   

 17 شمؿ أكشلكوه طمؾؼوً آطمر  

 25 ومؾ ايمروح مـ أمر ريب  

 20 يمسـو جمرد آٓت ضمقي  

 21 ايمعؼؾ يتبع ايمؼؾى  
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 اظمؼدمي
 احلؿد هلل رب ايمعوظمكم، وايمصالة وايمسالم فمعم أذف اظمرؽمؾكم، ؽمقدكو حمؿد وفمعم آيمف وصحبف أَجعكم.

أمحد اهلل أن أفموكـل فمعم إيموم هذا ايمؽتوب يمقصدر دم وومتف إن ؾموء اهلل، إذ إهمؽور اجلديدة سممشمر دم ايمقاومع أؾمد وأرسع إن  أمو زمعد؛

لم سمعولم أن يؽقن ىمتويب هذا إضوهمي سمـػع ايمـوس، ويمؽٌ دم إرض، وُيضوفَمػ رم إصمر واظمثقزمي مـ أسمً دم وومتفو وأواهنو. وأدفمق اظمق

 ايمرمحـ.

َ هق اظمقزان؟ وايمؼصي زمؽؾ زمسوؿمي  شاظمقزان: جتديد كظريي اإلؽمالم ايمسقوؽمقي»زمدايي ومد يتسوءل زمعضفؿ فمـ ؽمبى سمسؿقتل هلذا ايمؽتوب  مِل

، وأحلحً فمعم ريب دم ؿمقادم أن يعقــل فمعم أن أسمرك فمؾاًم كوهمعًو دم ؽمبقؾف ومبؾ أن أمقت. 4002وم أكـل أديً ايمعؿرة دم ؾمفر مويق أيور فم

اكوً، زمعدهو زملؽموزمقع ومؾقؾي صموءسمـل ايمبشورة زمرؤيو رأهتو أطمً رم هموضؾي، هل اظمعوجلي ايمـػسقي، ايمدىمتقرة هموئؼي ضمبقى حمؿد، ىمـً همقفو أمحؾ مقز

. شإن ؾموء اهلل ؽمتؽتى مو زمبويمؽ وسمضع  هلذه إمي مقزاكوً »ئـل، وومد أّويمً هل ايمرؤيو زمؼقهلو رم: وايمـوس متجؿعقن مـ ضمقرم، هملرسفمً يمتفـ

سمػوءيمً زمويمرؤيو وزمويمتلويؾ مـ أطمً صوحلي، أضمسبفو ىمذيمؽ وٓ أزىمل فمعم اهلل أضمدًا، هملكو ممـ يبـقن فمعم ايمرؤى اظمبممة، وزمخوصي إن ىمون 

أن ىمؾؿي مقزان يمألمي أىمػم زمؽثغم ممو ىمون يمدي مـ أهمؽور، ضمقٌ ىمـً أىمتى مؼوًٓ ؾمفريًو سملويؾفو واضحًو.  وأصورضمؽؿ أين ؾمعرت يقمفو 

مطقًٓ ظمجؾي ايمػرضمي، ضمقل احلقوة ايمزوصمقي، مـ مـظقر كػز إؽمالمل، وىمـً أكتظر أن يتجؿع يمدي مـفو مو يؽػل إلصدار ايمؽتوب ايمثويمٌ 

وىمالمهو ش سمرزمقي ايمطػؾ: رؤيي كػسقي إؽمالمقي»وايمثوين ش ؽمؽقـي اإليامن»ـفو ، ايمتل ىمون ايمؽتوب إول مشزمصوئر كػسقي إؽمالمقي»مـ ؽمؾسؾي 

 متقهمران فمعم ايمـً.

ر شمالث ؽمـقات  غ يمؾؼراءة وايمبحٌ وايمتػؽُّ زمعد هذه ايمبشورة زمليوم ومؾقؾي ؿمرأ دم ضمقويت ؿمورىء مّؽــل دون اطمتقور مـل مـ أن أسمػرَّ

اإلزمداع، زمعد إرهوق ايمسـكم ايمطقيؾي دم ايمعؿؾ. دم هذه ايمػؼمة وايمسـكم ايمتل  ىمومالت، اؽمتعود همقفو ذهـل كشوؿمف وضمققيتف وومدرسمف فمعم

 زمعدهو، همتح اهلل فمقم زمبعض إهمؽور ايمبسقطي، يمؽـفو ومد حتدث كؼؾي دم فمؼؾقي اظمسؾؿكم اظمعوسيـ، وأدفمق اهلل أن سمؽقن ىمام أضمسبفو.

تٌمة، دم اظمميمر ايمعوظمل ايمتوؽمع يمؾطى ايمـػز، ايمذي دم ايمسـكم إطمغمة سمقضحً دم ذهـل كظريي كػسقي إؽمالمقي، فمرضتفو خم 

. ىمام سمقضح رم همفؿ يمؾؼضوء وايمؼدر، واخلؾؼ وإمر، جيعؾ ايمتػؽغم 4002كظؿتف صمومعي فمكم ؾمؿس دم اإلؽمؽـدريي دم ؾمفر مويق أيور 

 يبؼك مـفو رء متعورضًو مع إيامكـو. ايمعؾؿل مـ مؽقكوت سمػؽغمكو اإليامين، همتتسع فمؼقيمـو وومؾقزمـو حلؼوئؼ اإليامن وظمؽتشػوت ايمعؾؿ، وٓ
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أوروزمو همصؾً ايمعؾؿ فمـ ايمديـ وضمررسمف مـ ؽمؾطي ايمؽـقسي، هموكطؾؼً حمؾؼي دم ؽمامء ايمعؾؿ ايمتجريبل وايمـظري وايمتؼـل، يمؽـ ىمون ايمثؿـ 

 زموهظًو، همؼد ضحك إورزمققن زمويمديـ ىمل يػقزوا زمويمعؾؿ. 

دمو كػفؿ ايمؼضوء وايمؼدر ىمام صموء دم إضموديٌ ايممميػي وأيوت ايمؽريؿي، كحـ وهلل احلؿد دم نمـًك فمـ أن كػعؾ مثؾفؿ، إكـو فمـ

ايمؽؾؿي،  وكػفؿ ىمقػ خيؾؼ اهلل زمويمَؼَدر، وخيؾؼ زموٕمر، وأن اخلؾؼ دم يمغي ايمعرب هق ايمتؼدير، يتحد اإليامن زمويمعؾؿ دم فمؼقيمـو احتودًا زمؽؾ معـك

سمرسي دم فمؾقمفو رسيون ايمروح  "ٓ إيمف إٓ اهلل"و ،مـ ايمتؼدم دم ىمؾ رء إن ؾموء اهللوٓ يبؼك أي اهمؼماق زمقـفام، ممو ؽمقؿّؽـ إمي اإلؽمالمقي 

مـ  اجلسد، حتققف وٓ سمؾغقف. ويمـ سمدرىمقا أزمعود مو أومقيمف أن فمـ ايمػفؿ اجلديد يمؾؼضوء وايمؼدر واخلؾؼ وإمر، مو مل سمؼرؤوا ايمػصؾ ايمثويندم 

آكسجوم، ومتؽومؾي مع ايمتػؽغم ايمعؾؿل ايمذي يدفمقكو إيمقف اظمػؽرون ايمعرب اظمعوسون هذا ايمؽتوب، يمؼموا ىمقػ أن فمؼقدسمـو مـسجؿي يموم 

 ىمل سمـفض أمتـو وسمتؼدم، ٕهنو يمـ سمـفض ويمـ سمتؼدم مو مل يؽـ سمػؽغمكو فمؾؿقًو. ٓ يؿؽــو آؽمتغـوء فمـ ديــو ىمل كـفض وكتؼدم، همـحـ زمعد

ن ىموكً كوزمعي مـف. اإلكسون ايمذي فمرف اإلؽمالم يمـ يـبفر زمليي دفمقة أطمرى زمحقٌ أن فمرهمـوه يمـ حترىمـو أيي همؽرة أطمرى يمـبذل وؽمعـو إٓ إ

سمدهمعف يمؾعؿؾ زمؽؾ ؿموومتف، ٕن ىمؾ دفمقة ؽمقاه ؽمتبدو يمؾؿسؾؿ أومؾ ومقؿي، وٓ سمستحؼ أن يؽرس ضمقوسمف هلو إٓ إن هق ختعم فمـ إؽمالمف، يمؽــو 

غم ايمعؾؿل ايمتجريبل واإليامن زمديــو همقتحدان ويتزاوصمون زمدل أن يتجوورا ايمققم كستطقع أن كجؿع دم فمؼقيمـو ايمعؾؿ اظمعوس ايمؼوئؿ فمعم ايمتػؽ

 أو يتصورفمو.

ش مقدة ورمحي: فمؾؿ كػس احلى واجلـس وايمزواج مـ مـظقر إؽمالمل»ىمـً أطمطط دم ذهـل يمؽتوب رازمع يتؾق ىمتويب  

وهقؿ كػسقي وديـقي متؽومؾي مع زمعضفو زمعضًو، ايمذي مل يؽتؿؾ زمعد، ومل يصدر ضمتك أن، وىمـً أكقي أن أفمرض همقف مو وصؾً إيمقف مـ مػ

وسمغطل جموٓت احلقوة اإلكسوكقي ىمؾفو، زمام همقفو ايمسقوؽمقي. مو ىمـً أسمقومع يقمًو أكـل ؽملىمتى دم صؿقؿ ايمسقوؽمي، وأن أهمؽوري اجلديدة 

قي وايمدمور وايمتؼسقؿ، ىمؾ ؽمقضؿفو مميمَّػ ؽمقود. يمؽـ ايمرزمقع ايمعريب وايمثقرة ايمسقريي، وطمشقتل فمعم زمؾدي ؽمقريي مـ احلرب ايمطوئػ

مو حيدث دم ؽمقريي.. إلم »زمعـقان  4000ذيمؽ دهمعـل إلم أن أىمتى أول مؼول ؽمقود دم ضمقويت، وذيمؽ دم أىمتقزمر سممميـ إول فموم 

، شمؿ ؾموء اهلل أن أىمتى زمعده مؼوٓت متؿؿي يمف ضموويمً همقفو أن أؽموهؿ دم سمرؾمقد ايمثقرة ايمسقريي، وؽمعقً إلم اظمحوهمظي فمعم ؽمقريي شأيـ

مقضمدة يمؽؾ ايمسقريكم. شمؿ حتوورت مع زمعض اإلطمقة وإصدوموء اظمفتؿكم زمويمشلن ايمسقري دم صمدة، واومؼمح فمقم إخ وايمصديؼ ايمدىمتقر 

. وفمدسمف طمغمًا يقمفو، يمؽــل مل أىمـ أمؾؽ دم ذهـل سمصقرًا، وٓ دم كػز ايمثؼي أكـل شيد كظريي اإلؽمالم ايمسقوؽمقيجتد»مـذر دزموس أن أىمتى 

أومدر أن أصمدد كظريي اإلؽمالم ايمسقوؽمقي. وصمؾسً ايمسوفموت ايمطقال ىمؾ يقم أزمحٌ دم ايمـً فمـ ىمؾ زمحٌ أو ىمتوب أو مؼول يمف فمالومي 

إيوم، مثؾ احلريي ايمػرديي ايمتل سمشؿؾ ضمريي آفمتؼود ىمام هل متوضمي دم اظمجتؿعوت احلديثي، زمويمؼضويو ايمسقوؽمقي ايمتل سمشغؾ ؾمعقزمـو هذه 

ف وايمديؿؼراؿمقي واظمقاؿمـي وايمعؾامكقي وفمالومي اظمسؾؿكم زمغغم اظمسؾؿكم ايمذيـ يشورىمقهنؿ ايمقؿمـ. يمؼد أفموكـل مو ومرأت فمعم ايمـً، ومو سمصػحت
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ذهـل مو هق كػز، ومو هق فمؼدي، ومو هق همؼفل، ومو هق ؽمقود.. هملشمؿر ذيمؽ ىمؾف مـ ىمتى وأزمحوث، فمعم سمرسمقى أهمؽوري، هموكدمٍ دم 

 همصقل هذا ايمؽتوب. 

أضع ايمققم ايمطبعي إولم مـ ىمتويب هذا زمكم أيديؽؿ، وأكو آمؾ أن أضقػ دم ايمطبعي ايمثوكقي مـف، إن ؾموء اهلل، همصقًٓ فمـ اإلؽمالم   

كمم ىمتويب هذا ومبؾ أن أكجزهو ىمل ٓ يتلطمر صدوره، ضمقٌ إن احلوصمي إيمقف موؽّمي وومضويو اظمرأة، وضمؼقق اإلكسون، يمؽـل ضمرصً فمعم 

ومستعجؾي، وومد مؽــل همقف ريب مـ فمرض سملصقؾ إؽمالمل نمغم متؽّؾػ، وٓ يؾقي أفمـوق ايمـصقص، يمؾحريي ايمػرديي، ويمؾؿقاؿمـي، 

ظمجتؿع ايمقاضمد، وىمقػقي سمطبقؼ احلدود إذا فمودت ويمؾديؿؼراؿمقي، ويمؾسؾؿقي وايمالفمـػ دم فمؿؾقي اإلصالح وايمتغقغم آصمتامفمل داطمؾ ا

قوً ايممميعي إلم مؽوكتفو، وؿُمبؼً ىمؾفو مـ صمديد دم ايمبؾدان اإلؽمالمقي ايمتل فُمط ؾً همقفو إٓ دم إضمقال ايمشخصقي. يمؼد أّصؾً همؼفقًو وكػس

ٓ إىمراه دم »يمذي ىمدكو أن كضقعف وهق مبدأ يمؾؿقاؿمـي، ضمقٌ يؽقن نمغم اظمسؾؿكم دم أوؿموكـو مقاؿمـكم ٓ ذمقكم، وضمقٌ كعقد إلم اظمبدأ ا

يمـػّعؾف وكعؿؿف فمعم صمقاكى احلقوة اإلكسوكقي ىموهمي، همقتطقر همفؿـو يمديــو، سمطقرًا يؿؽــو مـ أن كؽقن مممـكم ضمؼ اإليامن،  ،شايمديـ

 دم ايمقومً ذاسمف، أي سمؽقن يمـو ضمداشمتـو اإلؽمالمقي.  ومعوسيـ ضمؼ اظمعوسة

ؽمؾطي رازمعي ديـقي دم ايمدويمي ايمديؿؼراؿمقي ايمتل كـشدهو، وكريدهو أن سمؽقن دويمي مقاؿمـي وديؿؼراؿمقي ضمؼقؼقتكم،  دم هذا ايمؽتوب، اومؼمضمً      

يعقي دون ايمؾجقء إلم ايمعؾامكقي، ايمتل ٓ سمـسجؿ مع ديــو فمعم اإلؿمالق. يمؽـ هذه ايمسؾطي ايمرازمعي اظمستؼؾي فمـ زموومل ايمسؾطوت ايمتـػقذيي وايمتمم

 نمغمهو مـ ايمسؾطوت، زمؾ سمعؿؾ مقازيي هلو زمحقٌ يتعوون اجلؿقع ىمؾ دم جمويمف. وايمؼضوئقي، ٓ هتقؿـ فمعم

وهمقف رصمعً إلم وشمقؼي اظمديـي، ايمتل وضعفو ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ، يمتؽقن أول دؽمتقر مؽتقب دم ايمتوريخ، يضؿـ  

هؾفو مـ مممـي وهيقديي ومممىمي، ودفمقت إلم آومتداء هبو سمعويش إمؿ ايمتل يتؽقن مـفو جمتؿع اظمديـي اظمـقرة يقمفو، رنمؿ اطمتالف فمؼوئد أ

 إلكشوء دويمـو ايمديؿؼراؿمقي ايمتعدديي، ايمتل ٓ يدهمع همقفو اجلزيي أضمد، زمؾ يؽقن همقفو اجلؿقع مقاؿمـكم متسوويـ زموحلؼقق وايمقاصمبوت. 

اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ زُمعٌ يمقعؾؿ ايمـوس واومؼمضمً همقف كؿطوً مـ سمطبقؼ ايممميعي يعقد آفمتبور حلؼقؼتكم، إولم أن ايمرؽمقل صعم 

وزمف ايمؽتوب واحلؽؿي، وايمثوكقي أن ديـ اإلؽمالم ىَمُؿؾ، وهدايي اهلل يمً، ومبؾ وهموة ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ، ىمام أطمػمكو رزمـو دم ىمت

 ايمؽريؿ.

هذه اظمؼدمي ضمتك سمؾخقصفو، دون سمصقرات صمديدة حتؾ ىمؾ اإلؾمؽوٓت ايمتل سمقاصمفـو، وزمخوصي زمعد ايمرزمقع ايمعريب، وٓ يؿؽـ دم 

، وأكو متؾفػ ظمالضمظوسمؽؿ، ؽمقاء شاظمقزان»أن سمتحقل اظمؼدمي كػسفو إلم ىمتوب صغغم، يمذا أىمتػل هبذا ايمتؿفقد، وأدفمقىمؿ إلم همصقل ىمتوب 
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كـل أسمعؾؿ مـ إطمقاين ومـ مـفو ايمؾغقيي واظمطبعقي أو ايمػؼفقي وايمػؽريي، وأكو ؾموىمر وممتـ يمؽؾ مـ جيقد فمقم زمرأيف مفام ىمون خمويمػًو رم، ٕ

 احلقار معفؿ، وأشمبً هـو زمريدي اإليمؽؼموين يمقتقاصؾ معل مـ ؾموء مـؽؿ.
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