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مربـــــــدمماظغــــــذامتؼـــهل

مأ.دم/محمؿدمخمؿارمذيعة

موزؼرماألوضاف

م

المذؽمأنمايؽؿةمػلمضاظةماٌمعـم،مؼؾقثمسـفام،موجيؿفدميفمرؾؾفام،موؼلـدماظػضؾمصقفامإديمأػؾفم،م

نموأغـامالبدمأنمغـظرميفمواربماآلخرؼـم،مصـلخذمعـفاماظـاصعمواٌػقدم،موغطرحمعامدقىمذظؽم،موالمؼـؾغلمأ

نيمأومعؿـادنيمأنمدقدماًؾؼمحمؿدمغؽابرمصـزسؿمباظؼقلمدونماظعؿؾمأغـامخريماألعؿمودادةماظؾشرم،مغاد

مآمس مودؾؿ)صؾك ماًطابمؾقف مبـ مسؿر مدقدغا موأن م، مصقفا مشـاء مال ماظلقؾ مطغـاء مطـرة معـ محذرغا مضد ممممممممممممم(

وطانمؼؼقلميفمذلنماظعفؿم:موآمظؽـمم(مطانمؼؼقلم:معـمأبطلمبفمسؿؾفمٕمؼلرعمبفمغلؾفم،رضلمآمسـف)

م(معـامؼقمماظؼقاعةم.وجؽـامبغريمسؿؾمهلؿمأوديممبقؿدم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿجاءتماألساجؿمباألسؿالم

يفمدرمتؼدمماظغربموجدغامأدؾاّبامطـريةم،موأنمػذاماظؿؼدممٕمؼؽـممغقةعؿلصاحصةموإذامغظرغامغظرةمعؿلعؾةم

مغؿاجمجفدموسؿؾمذاقمودءوبم.مسػقّؼامأوموظقدماظصدصةم،مإمنامطان

مأػؿماألدؾابم:

تؼدؼسماظعؿؾموضقؿؿفم،مصؽؾمعامدسامإظقفماإلدالممعـمتؼدؼسماظعؿؾموايثمسؾقفمتراهمواضّعامعؾؿقّدام -1

 يفمحقاةماألعؿماظراضقةمواٌؿؼدعةم،موالمجمالمظؾؿقاباةمأوماجملاعؾةميفمجمالماظعؿؾم.

وأصؾحمعؿقدطمإغؿاجماظػردمظدؼـامالمؼؼاسموالمؼؼارنممظؽــامظألدػماظشدؼدمواػؾـامضقؿـاماإلدالعقةم،

مسؿؾف مؼمدي مرأؼـاه مأخرى مدوظة مإدي مداصر مإذا مغػلف ماظشكص مأن مسؾك م، ماظعاٌقة ممممممممباٌلؿقؼات

ميفمحنيمأغفم م، مظقسمذظؽماظشكصماظذيمطانمؼعؿؾميفمبؾده موطلغف م، ماٌطؾقبة ممممممممسؾكماظصقرة

دمبرطةميفمعاظفمحؿكمظقمطانمضؾقالم،مظؽـفامثؼاصةمتلريمظقمسؿؾمبفذاماىدميفمأيمعؽانمطانمظقج

مإدالّعام مصرأؼت مأوربا مإدي مذػؾت محنيمضال مسؾده محمؿد ماإلعام ماظشقخ موصدق م، مػـاك مأو ممممممممممممممممػـا

مبالمعلؾؿنيم،موجؽتمإديمعصرمصرأؼتمعلؾؿنيمبالمإدالمم.

وػذامغؾقـام)صؾكممعؿؾمبؾمبنتؼاغفم،والمدؾقؾمإديماظـفضةمواظرضلمإالمباظعؿؾماىادم،موظقسممبفردماظ

مودؾؿ مسؾقف م،مآ م" مؼؿؼـف مأن مسؿال مأحدطؿ مسؿؾ مإذا محيب موجؾ( م)سز مآ مإن م" مؼؼقل: ممممممممممممممممممم(

مضاعتماظلاسةمويفمؼدمأحؽؿمصلقؾةمصننمادؿطاعمأالمؼؼقممصؾكمآمسؾقفمودؾؿوؼؼقلم) م"مإذا م: ممممممممممممممممممم(

م، م" مصؾقغردفا موتعاديمحؿكمؼغردفا مصؼالمدؾقاغف مباظلعلمواظعؿؾم، موجؾم( مسز مآم) مأعرغا ممممممممممممم:مموضد

ـِمِرِزِضِفمم..." م.(م15)اٌؾؽم:م"مماظُُّشقُرمَوِإَظِقِفمۖ  َصاِعُشقامِصلمَعـَاِطِؾَفامَوُطُؾقامِع



 تؼدؼسمضقؿةماظقضتم: -2

موتعاديمبف مصلضلؿمايؼمدؾقاغف معـمعقضعممظؼدمأسؾكماإلدالممعـمذلنماظقضتموضقؿؿف ممممممممممممممميفمأطـر

واظضقكمواظؾقؾمإذام"مواظػفرموظقالمسشرم"م،م"ميفمطؿابفماظعزؼزم،محقثمؼؼقلمدؾقاغفم:م"مواظعصرم"م،م

واظشؿسموضقاػامواظؼؿرمإذامتالػام"م،موؼؼقلمغؾقـام)صؾكمآمسؾقفمودؾؿم(م:م"مالمتزولم"مدفكم"م،م

مأص مأبالهم،موسـمعاظفمعـمأؼـمضدممسؾدمحؿكمُؼلللمسـمأربعمسـمسؿرهمصقؿا ـاهم،موسـمذؾابفمصقؿا

مغػؼفم،موسـمسؾؿفمعاذامسؿؾمبفم"م.اطؿلؾفموصقؿامأ

ماظيتمُأعرغام ماٌقاسقد مبدضة مغؾؿزم موال م، مضقؿؿف مغعرفمظف موال مظؾقضتمضدره مغؼدر مال مذظؽمطؾف وعع

مبا مؼؽرتث مؼؽاد مال مبعضـا مإن مبؾ م، محدود مبال مصقفا موغؿلاعحميفماظػلقة م، مبفا مممممممممممممٌقاسقدمباالظؿزام

ماظيتمحيددػاموظقمراجعؿفمأومغاضشؿفمظضاقمبؽمذرّسام.

معطؾًؼام معؾؿقّدا مواضّعا متراػا مبفا مأنمغؾؿزم ماإلدالم ماظيتمأعرغا ماظلاعقة شريمأنمطؾماٌعاغلماظراضقة

مدؾقؾم مسؾك مذظؽ مأضقل مأطـرػؿ مأضقل موسـدعا م، ماظغربقني مأطـر مظدى موايرصقة ماظدضة مبـؿفك

مصقلب ماغضؾاًرامماالحؿقاط مأطـر مطاغقا مبارؼس مإدي مرحؾيت ميف مععفؿ متعاعؾت معـ مطؾ مظؽـ ممممممممم،

مأسؿاهلؿم مإلناز محيؿاجقغف ماظذي مظؾقضت متؼدؼرػؿ مأن مطؿا م، مؼؼقظقن مطؿا ماظلاسة مسؼارب مممممممممعـ

م،م مظـا مواإلسفاب ماظدػشة متـري ماظيت مواٌفـقة موايرصقة ماظدضة ممبـؿفك موحمدّدا معدروّدا ممممممممممممممممممصار

مشريمأنماظذيمؼـريماظدػشةمظدؼفؿمػقمأالمتؽقنمطذظؽم،مصؼدمصارمػذاماالظؿزاممرؾّعامصقفؿم.

احرتامماآلخرموثؼاصؿفموخصقصقؿفمأؼِّامطاغتمػذهماظـؼاصةموتؾؽماًصقصقةم،موتشعرمأنمػـاكماعؿالّءم -3

محماوظة ماظؿؾصصمسؾكماآلخرؼـمأو مأو موبنيماظػضقل مبنيماإلغلان محيقل موثؼاصّقا اخرتاقممصؽرّؼا

ماإلدالعلم معـففـا مػق موػذا م، مسؿقعقؿفا محؿك مأو محقاتفؿ ماًقضميفمتػاصقؾ مأو مخصقصقاتفؿ

اظذيمشػؾـامسـفم،مإٔمؼؼؾمغؾقـام)مصؾكمآمسؾقفمودؾؿم(م:م"عـمحلـمإدالمماٌرءمترطفمعامالمؼعـقفم"م

 وضدمّيامضاظقامعـمتدخؾمصقؿامالمؼعـقفممسعمعالمؼرضقفم.

مقنموؼعؿؾقنممألوراغفؿم.وػذامػقماألػؿمإغفؿمؼؾـ -4

م،ممممممممممممممم مواحد مآن ميف موظقرـف مظـػلف مؼعؿؾ ماظشكص مأن مجيد ماظغربل ماجملؿؿع محرطة مؼؿابع صؿـ

صفقمجزءمعـمعـظقعةمتؿقركمظؾؿصؾقةماظقرـقةم،مموتعرفمبدّضةمررؼؼفام،موهددماواػاتفاموأػداصفام،م

مصائدة موأطـرػا م مطؾػة، موأضؾفا مُعدرطنيممووؿفدمميفماظقصقلمإديمػذهماألػدافمعـمأضصرماظطرقم، ،

إدراًطامالمظؾسمصقفمأنمعصؾقةماظقرـمدؿـعؽسمبالمذؽمسؾكمأصرادهم،موأّنمأحّدامظـمؼـفحموحدهم،ممممممممممممممممممممممممم

شريمأّنمطـرّيامعـامظألدػماظشدؼدمالمؼؽؿػلمبعدمماظؾـاءم،مصصارمبعضـامؼفدمم،مواألدػكمواألعّرممأنمؼفدمم

مبؾمبادؿماإلدال موػقمعـفؿممبعضماظـاسمبادؿماظدؼـم، مم،محمّؿؾنيمآثاعفؿموخطاؼاػؿمسؾكماإلدالمم،

ماألطربميفمطؾؿؿفمممممممممممممممم ماإلعام مصضقؾة مذطر موطؿا م، ماظشـعاء ماآلٔة مأصعاهلؿ موعـ معـفؿ مظؿربأ مغطؼ موظق م، براء



مواظعالضاتماظدوظقة"م ماظؿؽػرييمواظػؿقىمبدونمسؾؿمسؾكماٌصاحلماظقرـقة ماظػؽر أعاممعممترم"خطقرة

مأ م،ممممممممممممممممماظذي ماٌاضل معارس مأواخر ماٌصرؼة ماألوضاف مبقزارة ماإلدالعقة مظؾشؽقن ماألسؾك ماجملؾس ضاعف

ماإلدالممممممممممممممم مبادؿ مُترتؽب ماآلعـني موتروؼع مواإلرػاب ماظؼؿؾ مأسؿال مصنن ماظشدؼد موظألدػ مضال حقث

اإلجراعقةماظيتمتؿكذمموهتمصققاتماظؿؽؾريمواظؿفؾقؾم،مسؾكمدمقمعامغرىموغشاػدمعـمتؾؽماألسؿال

مأدرعم،م مصننمؼدماهلدم م، محياولماظؾـاء مطانمبعضـا موحؿكمظق م، عـماظؿػفريمواظؿدعريمواإلرػابمعلؾًؽا

موضدمّيامضالمذاسرغاماظعربلم:م

مظقمطؾمباٍنمخؾػفمػادممطػــكممممممممممممممممصؽقػمبؾاٍنمخؾػفمأظػمػادم

موضالماآلخرمم:مممممم

مَعــفممممممممممممممممممإذامطـتمتؾـقفموشريكمؼفـــدمعؿكمؼؾؾغماظؾـقاُنمؼقّعاممتام

م،ممممم مسؾكمأؼديماجملرعنيمواٌكربنيمواٌدعرؼـ معـمحدؼد مغؿعاونميفماظضربمبقد مأن مبّد صال

موأاّلمواإلغؿاج،ماألسؿالمعلريةمؾقنوُؼعّطم،ماآلعـنيمسقنوؼرّووعـمؼؼطعقنماظطرضاتم،م ،مممممممممدؾؾقنيمغؽقنم

ممغؾقـامؼؼقلم،مواظؾغلمواظطقشم،مواظعدوانمؿاظظؾمطّػمسؾكمغعؿؾمبؾ مممممممممممممممممممممممم:مم(مودؾؿمسؾقفمآمصؾك)

م ًٌامأخاكماغصر" ممآمردقلمؼامضاظقام،معظؾقّعامأومزا ًٌامغـصرهمصؽقػمعظؾقّعامغـصرهم: مممممممممممممممممممممممم؟مممزا

ممصؼال مودؾؿمسؾقفمآمصؾك) م( ممؼدهمسؾكمتلخذ: م،مممممممممممممممممممممممزؾؿفمسـمفّػُؽَتمأي" م( ماظؾكاري )صققح

ممدؾقاغفمايؼموؼؼقل م" َّمَواَل: مِصقِفمَتِشَكُصمِظَقِقٍممُؼَمخُِّرُػِؿمِإغََّؿاماظظَّاِظُؿقَنمَؼِعَؿُؾمَسؿَّامَشاِصاًلماظّؾَفمَتِقَلَؾ

م.م(43،ممم42:ممإبراػقؿم"م)مَػَقاءمَوَأْصِؽَدُتُفِؿمِرُصُفِؿَرمِإَظِقِفِؿمَؼِرَتدُّماَلمُرُءوِدِفِؿمُعْؼـِِعلمُعِفِطِعنَي*مماأَلِبَصاُر

م،مُغشّقهمودمـمحضارتفؿمُؼؼّددقنمػؿ -5 مراضاتمعـمظدؼفؿمعامتعظقؿمسؾكمؼعؿؾقنمإغفؿمحضارتـا

م،ماإلذادةمسـمؼُؽّػقنمصالمحضارؼة،مأومعادؼةمأومععرصقةموإعؽاغات ممممممممممممممموتلقؼؼفام،مسرضفاموُؼقلـقنمبفا

ممممممممممممممممممصؽٌةمجـقتموضدمععاٌفا،معـمطـريمعـمؼؿرّبأموؼؽادميضارتف،مؼؿـّؽرمعـّاموطـريمبفام،مخرؼـاآلموإبفار

ممممممممممممممماظػؽةمػذهمجـَقتماظراضقة،مبكدابفامتؿلّدبموالماظصقققة،مبلخالضفمتؿكؾؼموالمدؼـفام،مصفؿمُتقلـمال

مماظؿلوؼؾم،مودقءماظؿػلريم،مودقءماظػفؿ،مودقءمواإلرػابم،مواظؿطرفمواظعـػم،ماظؿشددمعلؾؽمإدي

مُؼلّؾؿقنمذيقّعاماظـاسمطانمأنمصؾعدماإلدالعقةم،ميضارتـامايضاريماظراضلماظلؿحماظقجفمصشّقػت

ـَمأنمعضطرؼـمِصرغامصقفمظؾفداِلمجماَلمالمتلؾقّؿامأصؼفمودعةماإلدالممبلؿاحة مأنمسؾكموغدظؾمغربػ

مممباإلرػابم،مظفمسالضَةمالماإلدالمموأنماإلرػابقةم،مإلجراعقةاماألصعالمتؾؽمسـماظؾعدمطؾمبعقدماإلدالم

ـَمالماإلرػابموأن م،مدؼ م،مظقَنموالمظف م،مجـسموالمظف م،مورـموالمظف مغصرخمأنمعضطرونموطلغـامظف

مظإلدالمماٌؿطرصةمايؿؼكماىؿاساتمرمسؿفاماظيتماظؾشعةماظصقرةمبفذهمظلـامطذظؽم،مظلـا:مضائؾنيم

مأنميفمعضـقةمجفقدمظؾذلمعضطرؼـموجيعؾـاممأطربمسؾّؽامحيّؿؾـامممامربقنيم،اظغمعـمطـريمأذػانميف

مؼعؼقبم)سؾقفماظلالمم(م.مابـمدممعـماظذئبمبراءةمبراءمعـفامدمـمُتفّؿامأغػلـامسـمغـػل



م

ماظؿكطقطمواظـظاممواحرتاممدقادةماظؼاغقنم. -6

مصاظعدا مواظرضلم، متؾقثمسـمدؾؾماظؿؼدم مأليمأعة مالمشـكمسـفا مععاٍن ماظيتمالمتعرفماظؿػرضةمممممممممممموػذه ظة

بنيماظغينمواظػؼريمبنيماظـاسمذيقّعامسؾكماخؿالفمرؾؼاتفؿماظلقادقةمواالجؿؿاسقةمواظقزقػقةمػلماظضؿاغةم

مطاغتم موظق ماظعادظة ماألعة مؼـصر موجّؾ مإنمآمسّز مضالمأحدماظلػم: مصؽؿا ماجملؿؿعاتم، األوديمالدؿؼرار

مظقمطاغتمعمعـةم.طاصرةم،موالمؼـصرماألعةماظظاٌةمو

م،مممممممممممممممممم مسام ميف مخيطط مضد مايؽقؿ م م: موؼؼقظقن م، مسـفؿا مبدؼؾ مال مأعران مواظـظام ماظؿكطقط مأن طؿا

ميفماظؿـػقذمممممممممممممممممم موؼؿكؾط م، مخيطط موال مؼػؽر مال مواألريؼ م، محمؽّؿا مدضقًؼا متـػقّذا مأدؾقع مأو ميفمؼقم وؼـػذ

مرقالمحقاتفم.


