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 سمر حمدان تصميم الغالف :
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 اهداء

للمسيييييواومسلالمسيييييلمومسانلانسة سا  سيييييي  ويي سس

لو اييدنلمسممساوسلااييدسلاحسلااييدبسهلسادل يي سادحس

لال سكلسالشيي وسالمىيينوسانلبسلاد  ءسس،سلام  سالاء

سلطمسلااد.
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 مقدم 

 كلسمناجعسالكت وسممسلكودودو 

 **س**س**
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يد(سدأنوِهس)المسوح  ؟(كوفسااتفَ س)ُمامَّ

يييييييييد(سدأنوهسالمسوح سالنام س)ُمامَّ سكذلك؛سااتف س ديُّ

تلفيين مت ييددب،س كوونب،سلدىيييييلنس م يي سيييييديي نس سةيس

ديي لمييد  مييهس وُقييدمِ الدةجيي ،ةتيي نبس سا  تديي  ،لتد يياس

سلالو  ء،لت نبسدِذكنسىييف تهسلصلىيي ةهسالَنل،قو ،سلت نب

ميلا ي يييه نس ِذكي، س صل، الي ييي و،س ميعس ميلاعيفيييهس سديييذكينس

س  يهسلويدةعسمي سِلا سديهسِممويداةعسسسسللىييييي وي  ،لتي نب

سدةت م.سل  سسذلكسودنزسماد سالماد سلالسالحدصذوسصل،

سصاداًسممسالمسييلمومسص كنسشييوأ ًسصل،س سواداسصمَّ سهذا؛سللح،

سلندسممسالمسيييييوحسسسسسكلمي ًسلاايدبًسممي سجي ءسةيسا 

سااتف سالمسيييلملمسدةذاسصا دواسال ديمس سالشييينوف ،سدل،

ال دل ،سلتقندلاسدةي سلل سهسس-سالو ي ءسالقنن يسلالةيد 

 سدا  ه-سةيسىللاتةحسلملا  ةح
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سل س جيوسصمستكلمسللمسيييييوحسمكي  ي سنةو ي ،سلم زلي 

سن ىي سةيسعللوسالمسيلموم،سةىل سج  وسص ةحسونم لم

سديأ يهسممسالنمسييييي سصُلِليسال زحسممسالنسيييييل،سلص يه

سىيي اوسنسيي ل سسييم لو ،سلص هسم جزبسلد يسلسييناأول

س ل سلجهسالنىيل،،سللل سال  لحسكلهسدىيف سال ملح؛

نسد دومِةح،سكمي سلندسةي ًس-سسص يهسدَشيييييَّ سونلمسةويهسس–صوضييييي 

ِد القرآن الكريم) سدَ ي، سوَيأ،تِيسِمم، للم ناًسدَِنسيييييُ سَلُمدَشيييييمِ

َمدُس ُمهُسصَا،  .[الىف:6](اس،

سلعدسَ َنَضسالقننُمسالكنوحسىييييلناًساو سىيييي دع سمم

سعىييييي سالسيييييومدسالمسيييييوحسلاو تهسةيسللا نسجمول 

نساسييييمهسةيسالقننمس38سسمنبسةي ع ،سات ستكنَّ ِ سمشييييلم

دِه  تيييُ دييي هنب،س ل جييي زوييي س لمشييييييي هيييدس س سىيييييلنم

ًسس،األسييييم  ،لتنطفساألدىيييي ن ست ةدسالد و سادوو  سةلح،

 ص ذوسم هسل سكالم ًسصىدقسم ه
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سالقننَمسالكنوحست  للة  سِممسجم لسعىيييي سالمسييييوح؛سصمَّ

سممسعديلسل دبسصُميهسالطي هنب سممسالديداوي نساأللل ،سص ،

سامنصبس منامسلل سهس- سلتلسييلن، لذلكس  دم سادتةلن،

سمي سةيسدط ةي سني دمي ًسلدوينسالمقيدو سجيلَّسجالليه-سسل يذنن،

َكسمييَ سةِي} لييَ ُنس ذَن، لِ مِيس ييَ ِس َناَمسَنوم ِ م، َنصَبُس ام، ِنس سلِذ،سعييَ لييَ

ِموُعسال َِلوحُس َنسالسيييييَّ َكسصَ ي، سِم مِيسلِ يَّ ل، ناًسةَتَقَديَّ س{دَط، ِيسُمَانَّ

س[نلس منام:35]

األُح س ل َّسسصمَّ )ص ييويي (؛س الييمييللييلدس س صمَّ مييمس سلدييي ليين ييحس

ساليذََّكنَس سصم،سسستفيسد يذنهي س ،سمعسصمَّ نن، سالىييييي لاي سعنم

سلووسكي أل و سني ىييييي سةيسسمويلسهيذ سالمةمي سالشييييي عي 

لَحُس} ُسصَ ، َُّ ِسلِ مِيسَلضَي ،تَُة سصُ وَ سَل سَنوم سةَلَمَّ سَلضَي َت،َة سعَ لَن،

و،تُةَي  مَّ سَللَو،َوساليذََّكُنسكَي ألُ وَ سَللِ مِيسسيييييَ سدِمَي سَلضيييييَ َين،

و،طييَ مِس الشيييييَّ ِمَمس وَّتَةييَ س َلذُنمِ َكس دييِ صُِ وييذُهييَ س َللِ مِيس وََحس سمَسن،

ِجوِح}س[نلس منام:36]  النَّ
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سل نضسالقننُمسىييلنبَسمنوحسالدتللس) لوة سالسييالح(

سةيسصكملسالمشيي هدسالقنن و سلصجملة .سةيسذانساللعن؛

سصةاحسالوةلد،سلندَّس ل ساتة م تةحسالتيسصلىيييقله سدة 

َس َُّ س لِمَّ وَيُحس ن، ميَ ويييَ س الأِيكيييَ ُس اليميَ سِنس عيييَ ليييَ {َللِذ،س سةيقييي ل:س

َطفَ ِكسَ لَ س ِسيييَ ِءسال َ لَِمومَس َنِكسَلاىييي، َطفَ ِكسَلَطةَّ ساىييي،

اِكِ ومَس َكِ يسَمَعسالنَّ ُجِد سَلان، وَُحساع، ُتِيسِلَندمِِكسَلاسييي، س{وَ سَمن،

 [نلس منام:س43-42]

صُح تيي جيي ًس ل سنصوس دييدوع،سو ييلس و يي ءسنننس سله يي كس

َجَة  سةَن، ىييييَ َن، سالمسييييوحس) لوهسالسييييالح(:{َلالَّتِيسصَا،

نوييَ ًس َلاد، َةييَ س َلَج َل، ييَ هييَ س لِا ييَ س نُّ ِممس ةِوةييَ س سةَ َفَن، ييَ س

ل، َ لَِموَم}س[األ دو ء:91]  لمِ

س)منويييييح(سهيسالمنصبساللاودب سل ست جوسلذاس لمَنسصمَّ

سصةندسلةي سسيييييلنب سالتيسذكنهي سالقننمسدي  سيييييحفسديل،

سُمشييِنع سددو  ستاملساسييمة سهيس)سييلنبسمنوح(.سكم 
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سصةندسسييلنبًسصننوسل  ألتة سالمقدَّسيي ؛سهيس)سييلنبسنل

 ) منام

؛سةي لمتيأميلسةيسالقننمسالكنوح،سوجيد سلووسهيذاسةاسيييييو،

سصندي نسالمسيييييوحسلصُميه) لوةمي سالسيييييالح(سمدولوي سةي

سلج ءنسةيسشيييكلساداأ س  َّ ءسص لوسسيييلنسالقننم

سال   نوم،سلدس تومسةوا ءستُدِةجسالمنم وم  تسنُّ

سالدشيي نبسال طنبسالتي سلعدسصندنساللاُيسالسييم ل ؛سصمَّ

سلىيييفتهسست زلنس ل سمنوحسك  نستاملساسيييحسالملللد

سلُك ،وتِيه،لم زلتيه،لم جزتيه،سلنسييييي لتيهسكيلسذليكسةي،

سلِذ،سعَ لَِنسالَمالأَِك ُس)سصسيييللوسصدديسدلوو،سلولوسعشيييوو

وحُس ُمهُسالَمسييييِ سممِ ،هُساسيييي، ُنِكسدَِكِلَم م َسوُدَشييييمِ َُّ س وَُحسلِمَّ سوَ سَمن،

وََحسَلِجوةي ًسةِيساليدُّ ،وَي سسَلاآلِنَنبِسسسَلِممَس سِ وسيييييَ ساد،ُمسَمن،

َلمِيمَس الًس َلكَيةي، ِدس اليمَيةييي، ةِييس الي يييَّ َوس ُحس َلوُيكَيليمِ دِيويَم.س ساليمُيقَينَّ

سالىَّ ِلِاوَم}س[نلس منام:46-45]
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سلقيدسج ءنسىيييييلنبسالمسيييييوحسلاو تهسةيسالقننمسةي

سصدة سم ي هنهي ،سلصكميلسصطلانهي ،سةفيسسيييييلنبسمنوح

ِسنَتَي  َِيسال،ِكتَي َوسَلَج َلَ ِيس َدِوي  سسَلَج َلَ ِي} َُّ ُدس سعَي َلسلِ مِيسَ دي،

َك ِبسَم سُمدَ َنًك سصَو،َمسَم سُك ،نُس الِبسَلالزَّ ىييييَ  ِيسدِ لىييييَّ سَلصَل،

ِقوي   سوَج، َل، ِيسَجديَّ ناًسشيييييَ اسدَِلالِيَدتِيسَللَح، ُنسَاوي  .سَلدَن  سُدمي،

حَس ل، َلوييَ لُنس صَمييُ َحس ل، َلوييَ ُنس د، ُلليييِ َحس وييَسل، س يَّ لييَ الُحس ييَ سَلالسييييييَّ

ِذ  ساليَّ ِ َلسال،َا م وََحسعَل، سصُد، َيُاسَاوي  .سذَلِيَكس وسيييييَ ساد،ُمسَمن،

تَُنلَم}س[منوحس:34-30]  ةِوِهسوَم،

سكمي سعَيدَّحسممسالدناهومسلاألدلي س ل سىييييييدقس دلتيه

سلنسييييي لتيهسلتيأوويد سدنل سالقيدوسطلالسةتنبسد لتيه

سو نةل  سلصشي نسلل سم جزاته،سلصندنسسال ىي نوسدم سلح،

ةيس لهلس تكلَّحس ص يييهس ذاتيييهسسةيييأندنهحس المسيييييوحس س مس

 سسسسسالمةد،لك  لاسج هلومسدةذ ساآلو 
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س ِ ،َمتِيسَ لَوي،كَس)س وََحساذ،ُكن، ُسوَي سِ وسيييييَ ساد،َمسَمن، َُّ سلِذ،سعَي َلس

حُس تُيكَيليمِ ُدِوس اليقيييُ دِيُنل ِس َكس دتيييُّ صَويييَّ لِذ،س َكس َدتيييِ َلاليييِ سَل َيلَي س

مَي َس تُيَكسالِكتَي َوسَلال،ِاك، الًسَللِذ،سَ لَّم، سال يَّ َوسةِيسالَمةي،سِدسَلَكة،

أيييَ ِس كَيةَيوي، ويِمس اليطيمِ مِيَمس لُيُ س تَيني، َللِذ،س ويييَلس َلاِن يجيِ َنابَس سَلاليتيَّل،

ِىذ، ِيي ديييِ ناًس طَيوي، ةَيتَيكُيلُمس ةِيويةيييَ س س َُ ةَيتَي يفُي ِىذ، ِييس ديييِ ِنس وي، ساليطيَّ

الَمل،ستَ  ِنُلس تُن، َللِذ،س ِىذ، ِيس دييِ َلاألَد،َنَ،س هَس مييَ األَك، سَلتُد،ِنُئس

ِجأ،تَُةح لِذ،س َ  ييَكس َناأِوييَلس لِسييييي، دَ ِيس ُنس َكفَفيي، َللِذ،س ِىذ، ِيس سدييِ

لِ َّس ذَاس هيييَ س لِم، س ةُيح، مِي ي، كَيفَيُنلاس ِذويَمس اليييَّ ةَيقيييَ َلس دَيويمِ يييَ ِنس سديييِ لي،

دِومٌس ٌنسمُّ  .[الم أدب:110]س(ِسا،

سهذ سنموسم جزانسللمسييوح.سلالم جزبسالسيي دسيي ؛

َلمييَ  سأ،ُكلُلَمس تييَ دِمييَ س {َلصُ َدمِأُُكحس ت يي ل :س عللييهس ةيس سهيس

لِم س كُيح، ليَّ آلويييَ ًس َكس ذَليييِ ةِييس س لِمَّ س دُيوُيلتِيكُيح، ةِييس ُنلَمس دَّنيِ ستيييَ

ِم ِوَم}س[نلس منام:49] ن،  ُك تُحسمُّ
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سصميَّ سالم جزبسالسييييي د ي :سةةيسم جزبس)المي أيدب(سالتي

س ل سالالانووم،سلهيسمفي جيأبسصننو،سةلحسوكم سصُ زلين،

 و نةة سال ى نوسعدلس زللسالقننمسالكنوح

سلِذ،سعَي لَس)سلعيدسجي ءنسالقىييييي سةيسللاي سلومي  وي سديدو ي 

تَِطوُعسَنديُّكَس سوَسييييي، وََحسهَيل، سالَاَلاِنوُّلَمسوَي سِ وسيييييَ ساد،َمسَمن،

َس َُّ اتَّقُلاس مييَ ِءسعييَ َلس َمسالسيييييَّ ممِ َدبًس َلسَ لَو، ييَ سمييَ أييِ وُ َزمِ سصَمس

مِي ِيويمَس ن، ميُّ كُي يتيُحس س.سلِمس مِي ي،ةيييَ  َلس أ،كيييُ صَمس يييَّ سعيييَ ليُلاس يُِنويييُدس

َدع،تَ َي سَل َُكلَمسَ لَو،ةَي  سىيييييَ سعُلُلدُ َي سَل َ ،لََحسصَمسعَيد، َمأِمَّ سَلتَط،

وََحساللَُّةحَّسَندَّ َي س.سِمَمسالشيييييَّ هِيِدوم سعَي َلسِ وسيييييَ ساد،ُمسَمن،

مَي ِءستَُكلُمسلَ َي سِ ويداًسألَلَّسِل َي  َمسالسيييييَّ سَ لَو، َي سمَي أِيَدبًسممِ سصَ ِزل،

اِزعِومَس النَّ َنو،ُنس َنس َلصَ يي، ُزع، ييَ س َلان، ممِ ييَكس س(َلنِنِن ييَ سَلنوييَ ًس

 [الم أدب:س114-112]

سهذ سهيسم جزانسالمسيييوحسالسيييدع،ستسيييدقة سم جزب

م ميِ نةي يييهس ديمي يجيزبس لتُينيتَيحس صو،س ميمس يوينس سميويالد س
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ساألنض؛ساومسا للنسالسييلط نسالا كم سللق ءسالقدض

  لوه،سلعتله

سالمتيأميلسةيسهيذ سالم جزان؛سونوسص ةي سكلةي سمت لمِقي 

َلسلل سعلح سد ي لحسالنل سكمي سهلسلاضيييييح؛سأل يهسصُنسيييييِ

سمي دووم،سوُ ِكنلمسالنل ستمي مي ً،سلوُ ِكنلمسالد ياسكلوي 

سلوز ملمسصمسان سيي مسجسييحسدالسنل ،سلو تقدلمسصم

س فسيييييه.ستقللسالتلنابُسةي سدحسالمنللقسهلسنلايهسصل،

ستفسيييييونسال فو:سل ةي ساليدح،سةجي ءسةوةي :س سستيأكللاسدح

س فوسكلسجسدسهيسدمه  جسحسم ،سألمَّ

سلسيييييطسهيذاسال ىييييينساليذ سص كنسالنل ستمي مي ً،سكي م

ل يي لَح المسيييييوحسل ال يي ًس صمستجيءسم جزانس سم طقويي ًس

ممس ون المسيييييوحس السيييييوييدس مجيءس لل ييلَّس سالنل فس

سصو،وودنسطالع سالقدنبسانلةو 
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سالمسيييوحس) لوهسالسيييالح( نسصمَّ سلعدسج ءسانسيييالحسلوُقنمِ

سنسيللسسسيالحسسلهداو سلل سشي وسلسيناأول،سصنسيلهسه

سلوننجةحسممس لم نسالشييينكسلال   دسلالضيييالل سالتي

لاسةوةي سلل س لنسالتلاويدسلالةيداوي سلانومي م،سل يلَّس سلجُّ

س لويه نسمولةح،سللكمسهسَممَّ سونكيدسلةحسدلمي ًسص يهسدَشيييييَ

بسلالنسييييي لي ،سلص يهسجي ءسلوايلَّسلةحسد ضساليذ  سدي ل دلم

كيي،س اليديوي ييي ن؛س دييي ليمي يجيزانس لجييي ءهيحس حس يليويةيح،س ساُينمِ

عل سلوتد ل   وىدمِ

سهذا؛سلعدسعَدَّحساللاُيسالقنن ُيسنالىيي َسم ةجسالمسييوح

سلد لتيه،لطنوقي سهيداوتيهسلل ي وسدي لاكمي سلالمل  ي 

طنوق سسللسيالحسسسسالاسي  ،لنسي لتهسالتيسةتحسممسناللة 

سالقي دحسمملالمادي سة سهيذاسال ي لحسالماتنقسدي لكناهوي س

سلعيدسصلجزسالقننمسذليكسكليهسلقللواجميلسدتيوونساسسد يد 

https://larewaia.blogspot.com/?m=1
https://larewaia.blogspot.com/?m=1


https://larewaia.blogspot.com/?m=1 

16 
 

وََحسوَي سدَ ِي)سةيسنوي سلاايدب سَللِذ،سعَي َلسِ وسيييييَ ساد،ُمسَمن،

َُِّس َناأِوَلسلِ مِيسَنُسلُلس  (سلِس،

سل نضساللاُيسج  د ًسمةم ًسلجة دسالمسيوح،سلتىيدو 

ةقيي ل لييه،س وَحَس)الانووييهس َمن، اد،ُمس ِ وسيييييَ س عييَ َلس سَكمييَ س

الَاَلاِنوُّلمَس عييَ َلس ِس َُّ لِلَ س صَ ىييييييَ ِن س س َمم، سِلل،َاَلاِنومِوَمس

َناأِويلَس سدَ ِيسلِسييييي، ِسةَي َم َينسطيَّ أِفَي ٌسِمم، َُّ ُمسصَ ىيييييَ ُنس س َا،

ِهح،س ِ ُدلم َ لَ س ييَ نَم ُلاس ِذوَمس الييَّ د، ييَ س أَوييَّ ةييَ طييَّ أِفييَ ٌس سَلَكفََننس

دَُالاسَ  ِهِنومَس  .[الىف:14]س(ةَأَى،

صتديي  ييهسمم جموالًس ل س و يي ًءس طناًس صو  سهس سلعييدس

َنص،ةييَ ًس)سد ييد ،ةقيي ل اتَّدَ ُل ُس ِذوَمس الييَّ عُلُلِوس ةِيس سَلَج َل، ييَ س

َم ًس  س[الادود:27](َلَنا،

س ي ةحس مسمنم يسال ىييييي نو سلووسهيذاسةاسيييييو؛سديل،

سالمضيطةدوم؛سكأىيا وساألندلد،سلداةعس  ةحسدة   ً؛
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ساتسييييحسد لماد سلا  او زسلةح،سلتل َّدسمضييييطةدوةح

سال ذاوسةيساآلننب  األلدَّاءسدأشدمِ

سانسييييالح(سنوناًسد ل ىيييي نوس  م  سكم سصلىيييي س) ديُّ

سل ة س،لصمنسدىكنامةح،سلملدتةح،سلاناسيييي مسللوةح

ًس سانسييييي ءبسللوةح،سُميلمِ ي  سصكونسممسمنبس مسلويذاأةحسصل،

سالقللسةيسذليكسلل سايدسالتةيدويدسلالل ويد،سةقي ل:سَمم

 نذوسِذموم ً؛سةأ  سنىمهسولحسالقو م 

اًسو نةه نم سهذاسالقىييي،سالناأع،سلووسسيييِ سلال جو؛سصمَّ

سالنلا،سةقط،سللووسمطلوي ًسةيسلفي أف،سل سمافلناًس

اللوييل ن يي ءس تُتلَ س دو يي نس نويي نس سهلس دييل، سةيسن يي دق،س

سلصطنافسال ة ن،سلتطلفسالد و سكلة سممسصعىييي ه سلل 

ك،نسالن لد،سلالو  ءسالد هنس،سصعىيي ه  سلوسييتمنسهذاسالذمِ

القللوسلاألنلا  دييهس دييهساأللسييييي يي ،سلتييأ وس ستلةجس

 لوت   حسم هسالكلمسكلهسلل سولحسالقو م 
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سةةلسه  كستشييينوفسةلقسهذاسالتشييينوف؟سلهلسه  ك

 تمجودسوندلس ل سهذاسالتمجود؟

سونكدساللايسالكنوحس ل س)دشنو ( سللووسمى دة ؛سصم،

سالمسييوحسةيسكلسملضييعسوأتيسةوهسالادواس  ه،سلذلك

سممسديداوي سملليد سلطفللتيه،سلدنمِ سألُميه،سلىيييييالتيه

سلىيييييو مهسل د دتهسلندمِه،سل   أهسلجة د ،سلل سنة ه

ساليذ سجي ءسدم جزبسصوضييييي ً،ساوياسص قيذ سهسسيييييداي  ه

سل ىييييين سل َجيَّ  ُسممسص يداأيهسالطيي ب،سلنة يهُسهسللويه

ُسوَ سِ وسييييَ سلِ مِيسُمتََلةمِوكَس)سسسنلا ًسلجسييييداًس َُّ سلِذ،سعَ َلس

لُس َلجييَ  ييِ َكفَنُسلاس ِذوَمس الييَّ ِمَمس ُنَكس َلُمَطةمِ س لِلَيَّ َكس سَلَناةِ ييُ

حِس ل، وييَ لِلييَ س ُنلاس فييَ كييَ ِذوييَمس اليييَّ َقس ل، ةييَ لَكس دييَ ييُ اتييَّ ِذوييَمس ساليييَّ

 .[نلس منام:55](الِقوَ َم ِس

س**س**س**س

س
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سالنام (س مس)نسللسالسالح(؟  م ذاسع لس) ديُّ

ه سوقفسالتمجودسلالتكنوحسلالتشييينوفسللمسيييوحسلصُمم سلح،

سالط هنبس  دسادلدسم سج ءسدهسالقننمسالكنوحسةاسييييو

سلكي مسهيذاسسوكفيسجيداً،د يدمي سصاي طسد ملحسنسييييي لتيه

ًس س جيدسه ي كستمجويداًسزاأيداً،سلتكنومي  سلاي طي ستي مي ،سديل،

سمضيي  ف ًسللسييودسالمسييوحسوجن س ذد ًسسييلسييدوالًس ل 

د،سات سل يهس سويد ،سم ي سيييييدي ًسل َّس سلسييييي مسصنويهسُماميَّ

سالكلم ن سلوذ،ُكنسصن  سالمسييييوحسدألطفسال د نانسلصنقم

سة  ييدميي ستاييدَّاس مس فسييييييه،سعيي ل:سس)ص يي سد لبسصدي

 (لدناهوح،سلدُشنوسصنيس وس 

سلويذكنسصني  سالمسيييييوحسةيسىيييييلنبسال ةيس مساليللمس

سلالمد لي سةيسانطناءسلالتمجود،سالذ سوىييييلسلل ساد

سال ىيي نوسادم سالتألوه،سةوقلل:س) ستطنل يسكم سصطنن،

س(منوح،سةقلللا:س ددسهسلنسلله
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سلوىييفسل  سصن  سالمسييوح،سةوقلل:سعِند  سصامنسكأ م 

سننلسممسسللضييي ءتهسللشيييناقسلجةه.سسدوم و”.سص ،س

سَامم ح،سلةيسذلكسلش نبسلل سجم لهسل ق أه

 :لِممسشدَّبسمادتهسله،سوىفهسمنبسصننو،سةوقلل

سدو مي سص ي سجي لوس  يدسالك دي ،سةنصويُنسةيسصجميلسمي س

سونوسالناأي؛سنصوُنسنجالًسصدحسسييدطسالشيي نسوُة َدوسدوم

سنصسييييييهسوقطنسمي ًء،سسةقليُنسَممسهيذا؟ سنُجلو،م،سلكيأمَّ

 ع للا:سهذاسصنلكسادمسمنوح

ستأملسهذاسالمشيييةدسال دل سالجمول،سوحَّسصِ دسالتأملسمنبًس

س:لاسييألس فسييكس،تللساألننوسةيسهذ سالللا سالناأ  

سكي موناس جودي سديدو ي ،سةي أقي سالقيدنبسالتيس قلينسهيذ  سص م

 الىلنبسالشف ة س مسدُ ،د؟

سلد يدسنجل يهسممسنالي سالسيييييمي ءسس)الم نال(سوق،ُّس

س ل سال  وسم سشييي هد سممسنو نسندهسالكدنو،سةونل 
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سلل  وسص هسنصوس وسي سلواو س)صد  ءسالن ل (سوجلسي م

س ل سكناسييييييسممس لن،ةوىييييي ةاي  يه،سلويد لامسليه

سالنام (سسسد لدنك ،سلوقنأ مسصُمتهسالسالح سسه سهلس) ديم

ًس ييييد(سوداةعس مسصنوهسالمسوحسدة     )ُمامَّ

ساي ناً،سلليدويهسصدلتيه،سةوقلل:سص ي سصلل سال ي وسد وسييييي 

 دمسمنوحسةيسالد و سلاآلننب؛سةلووسدو يسلدو هس ديمس

سصتدي  يهسلصُمتيهس ل سانومي مسديه،سلالشيييييةي دب سواضُّ سديل،

سلهسد ل دلبسلالنسييي ل ،سكأادسصنك مسانوم مسالىييياوح

سالذ سوقلدسلل سنضيلامسهسلج ته،سةوقلل:س)َممسشَيِةدَس

داًس دد  سُمامم سصمس سللهسل َّسهسلاد س سشيينوكسله،سلصمم

س وسيييي س ددسهسلنسييييللهسلكلمته سلنسييييلله،سلصمم

سلال ي نسا مس سصلقي هي سلل سمنوحسلنل سم يه،سلالج يم سا م

 (صدنلهسهسالج  س ل سم سك مسممس مل
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سله سهلس) ديسالنام (سوتةلملسلجةهسد لسيينلن،سلومأ

سلليد وي س ديأًسجموالً،سلندناًس سال فلوسدةجي ،سلهلسوزفُّ

دقس دلته،سلذ،سوقلل ع ً،سل ة سنو سصننوس ل سىيييِ سمشيييلم

ًس سو زلسةوكحسادمسمنوحساكمي ًس يد ً،سللمي مي  كسصم، سولشيييييِ

ًس سُ لم  سمقسييييط ً،سومأساألنضس د ًسلسييييالم ًسكم سُمِلأن،

سلجلناًس

سويذهيوسصكونسممسذليك،سةوُدي هيساألُمحسلالشييييي لو سديل،

سكلةي ،سلوفتننسسديأنويهسالمسيييييوح،سعي أالً:س)كوفستةليك

  وس سةيسنننه سصُمم ٌسص  سةيسصللة سلصني

سكم سوُد ِهيسدأ ىييي نسالمسيييوحسلصتد  ه،سةوقلل:سلوجدمَّس

سادمسمنوحسِممسصَُمتيسِنج  ًسكالانووه.سلوقللسألىيا ده

ِلدلا ته:سلكل لاسكأىييييا وس وسيييي ،سعُتِللاسلىييييُ سلصُمم

سِموت ًسس،ل ُشِينلاسد لم  شيونسلُاِمللاس ل سالاطو سص َسلمَّ

 ةيسسدولسهسنونسِممساو بسةيسم ىو سه
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سالنام (سد ض سكوونب،سوُشيييييدمِهس) ديم سلةيسم  سيييييد نم

سصىييييا دهسد لمسييييوحسةيس طفه،سلشييييفقته،سلنامته

وقللسألديسدكنس  ييدميي ساعتن سلطالقسسييييينا  سةموالًس

سموَلَيَكسوي سصدي سدكنسكمويلسالمسيييييوحسدم سصسييييينوسديدن:سلمَّ

عيي ل َللِم)منوحس  ييدميي س ِ دييَ ُدَكس س ِى َُّةح، ةييَ س د،ُةح، ذمِ تُ ييَ سلِمس

َنسال َِزوُزسالَاِكوحُس َكسصَ ي، سةَيِى يَّ سلَُةح، هسصدي سسس(تَي،ِفن، سلوُشيييييديمِ

المسيييييوح ديي لسيييييوييدس سسسذنس لىيييييدن  لدا تييهس سةيس

سلهيدلأيه،ةوقلل:سموليَكسوي سصدي سذنسةيسصىييييياي ديسكمويل

 المسوحسدمسمنوحسدومسال  و

س جييد سوقفساألمنس  ييدسهييذاسالاييدسممسالتكنوح؛سدييل، سلح،

سالنام (سوو يس ل سلالدبسالمسييوح،سةوقلل:سَكُملَس س) ديم

ُملسممسال سييي ءسل َّسمنوحساد   سممسالنج لسكوون،سللحسوك،

  منام،سلنسو سد نسُمزاِاح
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سالنامي (سةيسو ي أيهسلتكنوميهسألنويه سلومضييييييس) ديم

هسالدتلل،سة نا سوف جلسالد و سداقوقو سلح سالمسيييوحسلصُممِ

سوُللَيُدسلِ َّسسسو نةةي سصايدسممسعديل لُلدم سَمل، سةوقلل:سميَ سِمم،

تَِةلُّسىيييييَ ِنًن  هُسِاوَمسوُللَُدسةَوَسييييي، و،َط ُمسوََمسيييييُّ سلَسالشيييييَّ

وََحسَلاد، ََة  سَمن، سالشَّو،َط ِمسلِ َّ سَمومِ  ِمم،

 هسصكديين،سسهسصكديين

سسلوفي جلسدةي  سمي سهيذ سالاقي أ سالتيسوكشيييييفةي سال ديم

 ال  لَِموم؟

س ل سمسييي معسال د لم سهذاسالدو مسال ذوسالذ سوُذو ه

 الد و ؟

سم سهذاسالِ ل،حساليوديسالذ سة جأسدهسال  لَحسكله؟  دل،

سهذاسل َّسَملٌَكسكنوح؟س،سصصعلُلسم سهذاسدََشناًس  لم،
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سصعلُلسكم سصمن سهسصمسوىيييفس فسيييهس،س س  سعُل،س)س:دل،

سوُلَا سلِس و،لُُكح، ٌنسممِ المسيييييوحسنل سممسلويهسسلِ َّمَي سصَ َي سدَشيييييَ

 (هسلكلمته

سج ءسد لا ،سلَىدَّقسالمنسلومس،س َدي سس،سدََشنٌس

** ** ** 

س

س

س

س

س

س

س
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 انسالحسكمشنل سةكن سم ةجيسللىالاي

سةيسعىىةحس دنب،سسسييييالحس لوييَكسو سصمويينساأل دويييي ء

 ألللساأللد و

سلقدسك مسةيسعىيىيةحس)ع لست  ل سةيسسيلنبسولسيف

س(سسس دنبسأللليساأللد و

 سلم ذا دنوسالت نوَ؟س

س شنانسالمنانسسنالسندم سسم نسدهسصلسعنصته

 السونبسالفلسفو 

ستلاندنسكلم سالسيونبسالفلسيفو سةيسالملنلاسالفلسيفي

سسال نديسانسيالميستانسصسيم ءسم ة سالسيونبسالف ضيل 

 السمونبساألم مو سلسلسونالفالسف 

** ** ** 

س
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 او ت  سم ومس سو ضو

و ت  :ستليكسالفتنبسالزم ويم سالتيستتفي لنسميدمتةي سدوم سا

سل سي مسلنننسل قضيوة سةلقسكلكد  ساألنضييسهذاسهي

سص ل سم س  د  ،سلهيسةنىييييت  ساللاودبسالتيستت  سل  

سل   حسدسيي  دبساللجلدسصلسل شييق سدهسلللس ل سدنج ن

سلد سيييييوسمتفي لتي .سلان سييييي مسهلسمالنساللجلد

 لال  ملسالف م لسةوه

** ** ** 

 س

س

س

س

س
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 الجزءسا لل

 سلح.انعتداءسدأنالقسنسللسهسىل سهس لوهسل

مامدسونكدسادهسللمسيييييوحسلكلساهلسالكت و:نسيييييللسس

السيالحسدسيونت سوندس ل سدد س دحسمىي ةا سال ىي نوسس

سالسالمد نك سلةحسة سا و دهح.

هكييذاستاييداسسسس"موسلدلووسكييلسملللدسل س وسييييي "

سنسللسهس مسالمسوحس لوهسالسالح.

"ص  سصلل سال  وسد دمسمنوح"سهكذاسلىييفسنسييللسهس

ىيل سهس لوهسلسيلحس العتهسدسيود  س وسي سدمسمنوحس

 لوهسالسيالح،سةيسنلاو سذكنه سمسيلحسةيسىياواه،سلذس

ِس َُّ لُلس سصَدِيسُهَنو،َنبَ،سعَ َلس:سعَ َلسَنسييييُ نلوسمسييييلحسَ م،

ُسَ لَو،هِس َُّ لَّ س لََّحس:سسسىيييَ لَ سال َّ ِوسدِِ وسيييَ س،س)َلسيييَ صَ َ سصَل،

، س،سَللَو،َوسدَو، ِيسَلدَو،َمسِ وسَي س َدِي  نم َ ،دِوَ ُءسصَد، َ ُءسَ الَّ (ساأل،
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لصل دسال النسهحساألنلبسألوسممسصمة نسشيييت ،سلصم سس

األنلبسممساألدلومسةوقي لسلةحسصل دساأل وي م،سلوقللسس

ايدوياساىيييييلسال لل :سعي لسجمةلنسال لمي ءسم   سال

اوم  ةحسلاادسلشييييناأ ةحسمنتلف ،سة  ةحسمتفقلمسةيس

اىيييييللسالتلاويدسلامي سةنل سالشيييييناأعسةلععسةوةي سس

ا نتالف،سلام سعللهسىيييل سهس لوهسلسسيييلحسلدو ةحسس

لااد،سة لمنادسدهساىييييللسالتلاودسلاىييييلسط   سهس

ت  ل سلامسانتلفنسىييفتة سلاىييللسالتلاودسلالط   سس

 دواسال ديسىييل سهس لوهسجمو  ،سلداننسكوونسممسصا

لسييلحساللس وسيي سدمسمنوحسلةضييلهسلىييف تهسلةيس

سالسطلنسالت لو س ذكنسد ًض سم ة :ل الم

لىيييفس وسييي س لوهسالسيييالح:سصسيييمنسومولسللدو ضسس

سلالامنب
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نسيحسل  سنسيللسهسىيل سهس لوهسلسيلحس وسي سدمس

منوحس لوهسالسيييالحسةيسادواسو دنسةيسالىييياواوم،سس

ساواسلىيفسسيم نس وسي س ل وهسالسيالحسالشيكلو ،سة َم،

َ د،ِدسِهسد،ِمسُ َمَنسد،ِمسال،َنطَّ ِو،سعَ َل:سسَيِم ،ُنسَنسُيلَلسِهس

لََّحسوَقُلُل:س"دَو، ََم سصَ َ س َ أٌِحسَنصَو،تُ ِيسس لَّ سهُسَ لَو،ِهسَلسيييَ ىيييَ

دُِطسالشيييييَّ ،ِن،سدَو،َمس صَُطلُفسدِي ل،َك ،دَيِ ،سةَيِىذَاسَنجُيٌلسنَدُح،سسيييييَ

سوَُةَناُقسَنص،ُسهُسَم ء،سس-وَ ،ِطُفسَنص،ُسهُسَم ًءسسسسَنُجلَو،مِس .عُل،ُن:سسصَل،

ُنسصَل،تَفِيُن،سةَيِىذَاس وََحس،وُحَّسذََهدي، سهَيذَا؟سعَي لُلا:سهَيذَاساد،ُمسَمن، َمم،

س َلُنسال، َو،ِم،سكَيأَمَّ ص،ِو،سصَ ، ُدسالنَّ وٌح،سَج ي، َمُن،سَجسيييييِ َنجُيٌلسصَا،

ُن:سَمم،س سهَيذَا؟سعَي لُلا:ساليدَّجيَّ ُل،سَ و، َيهُسِ  َدَي ٌسطَي ةِوَي ٌس،عُلي،

"،سلكيذليكسةيسايدواسس دَةًي ساد،ُمسعََطمم صَع،َنُوسال يَّ ِوسدِيِهسشيييييَ

لُملسيييييَ سس ِ وسيييييَ س ُنس َنصَويي، "س الدنيي ن :س نلا س نننس

ِن،س د، َمُنسَج ،ٌدسَ ِنوُضسالىيييَّ َللِد،َناِهوَح،سةَأَمَّ سِ وسيييَ سةَأَا،

"،سسَلصَمَّ سُملسَي ،سةَ َدُحسَجسِيوٌحسسَيد،ٌطسَكأَ َّهُسمِس طمِ سِنَج ِلسالزُّ م،
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لكالسالادووومسو  يسصمس وسي س لوهسالسيالحسك مسللمس

دشينتهسدومسالسيمنبسلالامنب،سة ألدم سهيسالسيمنبسةيس

ان سي م،سةةلسصسيمنسومولسلل سالدو ضسلالامنبس سلل س

سشدبسالسمنبسلالسلاد.

 لحسومسهسالشوط م

موسلدلووسكلسملللدس  دسمللد سل س وسيي سدمسمنوحس

ةضييول سصودتة سنسييللسهسىييل سهس لوهسلصمه،سلهيسس

لسييلحسةيسادواسشيينوفسو دنسةيسالىيياوحسل وسيي سس

 لوهسالسيالحسلصمهسدلمس ونهم سممسالدشين،سدلسلات سس

األ دو ء،سةق لسةيسالىياواومسلاللف سلمسيلح:س"م سممس

وط ُمسةوسييتَةلُّسىيي نًن سممس هُسالشييَّ س نسييَ سوللَُدسل َّ ملللدم

سادَمس هُ" نسِ سالشَّوط ِمسل َّ سمنوَحسلصمَّ

س
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ودلنسالج  سلممسنممسد  سلمامدسل وس س لوةم س

 السالح

مي سايدوويً س مسونلوسالدني ن سلمسيييييلحسةيسىييييياواة

نسييللسهسىييل سهس لوهسلسييلحسودشيينسممسنممسد  سس

لدهسلد وسييي س لوةم سالسيييالحسد لج  ،سة مس مونسدمس

ص هسسملسو هيلع هللا ىلصه  ل،س مسج  دب،س مس د دب،س مسنسيييللسهسس

ع ل:س"ممسشييةدسصمس سللهسل سهسلاد س سشيينوكسله،س

لصمسماميداس ديد سلنسيييييلليه،سلصمس وسييييي س ديدسهس

تيسصلقي هي سلل سمنوحسلنل سم يه،سلنسيييييلليهسلكلمتيهسال

لالج  سا ،سلال  نسا ،سصدنلهسهسالج  س ل سم سك مس

ممسال مل"،سلوقللسادمساجنسةيسشيييناهسللادواسص هس

ممسصجمعساألا دواسالمشيييتمل س ل سال ق أد،سةقدسجمعسس

ةويهسمي سوننجيهس  يهسجموعسمليلسالكفنس ل سانتالفس

س ق أدهحسلتد  دهح.
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،سدلسذكنسنسيللسهسىيل سللحسوكمسهذاسالادواساللاود

هس لوهسلسيييلحسةيسادواسالدن ن س وسييي سدمسمنوحس

للاجوسانوم مسده،سلذسع لسىيييل سهس لوهسلسيييلحسصمس

ممسنممسد وسييييي سوحسنممسديهسةليهسصجنام،سةفيسايدوياسس

الدن ن س مسالشيي دي،س مسصديسدندبسدمسصديسملسيي ،سس

:س"لذاسصدوسالنجيلسسملسو هيلع هللا ىلص مسصدويهسعي ل:سعي لسنسيييييللسهسس

تأدودة ،سل لمة سةأاسييييمست لومة ،سوحسسسصمتهسةأاسييييم

ص تقة سةتزلجة سك مسلهسصجنام،سللذاسنممسد وسيي سدمس

اتق سندييهس لذاس ةلييهسصجنام،سلال دييدس نممسديس منوحسوحس

سلصط  سملالوهسةلهسصجنام".

 الشة دبسل وس سدمسمنوحسد لسجو سالط هنبسال قو 

نلوسمسييلحسةيسىيياواهس مسنسييللسهسىييل سهس

"نصوس وسي سنجالسوسينقسةق ل:سس لوهسلسيلحسص هسع ل:

و سةالمسصسينعن؟سةق ل:س سلهسم سسينعن.سةق ل:سنم نسس
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دي  سلكيذدينسدىييييين "،سوقللسادمسكوونسةيسالديداوي س

لال ةي وي سم لقًي س ل سالايدويا:سلهيذاسويدلس ل سسيييييجوي سس

طي هنب،ساوياسعيدحسالفسذليكسالنجيل،سة مسصمسصايداس سس

،سسوالفسد  مي سهسكي ذدي س ل سمي سشييييي هيد سم يهس وي  ي س

ةقديلس يذن سلنجعس ل س فسيييييهسةقي ل:سنم ينسدي  سص :س

سىدعتكسلكذدنسدىنوسألجلسالفك.

 التدشونسد زللهسنننسالزم م

لعدسذكنسنسللسهسىل سهس لوهسلسلحس زللس وس س

 لوهسالسيييالحسةيسنننسالزم م،سل نفسالمسيييلمومسدهس

ةيس ددسممسالنلاو ن،سلع لسل هسسيييومكاسةيساألنضسس

ة  سهسسيدا  هسلت  ل ،سلسيلفسصند ومسسي  ،سوحسوتل

وىييليس لوهسالمسييلملمسلودة ل ه،سلذسع لسىييل سهس

 لوهسلسيييلحسكم س قلسادمسكوونسةيس"الدداو سلال ة و "سس

لالطدن سةيستي نونيهس:س"األ دوي ءسصنلبسل النسلدو ةحسس
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لااد،سلصمة تةحسشيييت ،سلص  سصلل سال  وسد وسييي سدمس

 زل،سةيىذاسمنوح،سأل يهسلحسوكمسدو يسلدو يهس دي،سلل يهس ي

الامنبسس لل س ةييى ييهسنجييلسمندل س ةيي  نةل ،س نصوتمل س

لالدو ض،سسييدطسكأمسنصسييهسوقطنسللمسلحسوىييدهسدلل،سس

دومسمنىييينتوم،سةوكسييينسالىيييلوو،سلوقتلسالن زون،سس

لوضيييييعسالجزوي ،سلو طيلسالمليل،سات سوةليكسةيسزمي  هسس

كلةي س ونسانسيييييالح.سلوةليكسهسةيسزمي  يهسالمسيييييوحسس

يساألنضسات ستنتعسساليدجي لسالكيذاو،سلتقعساألم ي سة

انديلسمعساألسيييييدسجمو ي ،سلال ملنسمعسالدقن،سلاليذأي وسس

معسالي ح،سلول وسالىييدو مسلاليلم مسد لاو نس سوضيينسس

سد ضةحسد ض ،سةومكاسم سش ءسهسصم.

سالىييدو مسلاليلم مسد لاو نس سوضيينسد ضييةحسد ضيي 

سةومكاسم سشيي ءسهسصمسومكا،سوحسوتلة سةوىييل س لوه

سالمسلملمسلودة ل ه
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سوالسالسالحسة سكلسانج ءسال  لح.

سلنل سهستملكس ل سا نض

سالهسالسالحسو طو  سسالمه.

س والسالسالحساددصسلةكنسا  س مس

سامسهسوفضلهسهلسةقطسس.

سالدنسل فسة .سالساوسفءبستفكنسة 

ستتلهحسةجموعسالدشنسزا لسلةسدل.س

سل سلناسلالنضسلدشن.

سدلس سا نضسلملنه س.

** ** ** 
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 الو   الجزءس

 عللسالقنامس مسالمسوح

سم ذاسع لسالقننمس مسالسودسالمسوح؟

سم سجلهنسانوم مسد لسودسالمسوح؟

سكوفسا تىنسالسودسالمسوحس ل سالملن؟

سهلساق ًسى دسالسودسالمسوحسلل سالسم ء؟

سهلسسو لدسالسودسالمسوحسو  و سلل ساألنض؟

سالمسوحساكتوسل  سالكت وسالمقدو

 السودسالمسوح؟م ذاسع لسالقننمس مس

وسييييموهسالقننمس" وسيييي ".سلهذاسا سييييحسوقنوسممس

لم  ي هي :سسسسIycoucالكلمي سالول ي  وي س)لوسيييييلو(سس

المنلمِ،.سصم سا سيح:سالمسيوحسةيسال دنو سةةلسوسيل سس

https://larewaia.blogspot.com/?m=1
https://larewaia.blogspot.com/?m=1


https://larewaia.blogspot.com/?m=1 

38 
 

لم    سمنلمِ،.سلعدسذكنسالقننمساسيييحسالمسيييوحسصكونس

سممس شنسمنان.

لاسيييحس"المسيييوح"سهذاسك مسملضيييعسدناسييي سلكد نسسس

نسالح.سلعولسةيسذلكسل هسسميسمسوا ًسسالمفسنومسةيسا

"أل هسُمسيحسممساأللزانسلاألو ح".سلصلندسانم حسالفننسس

سيم نسنسيللسهسوقلل:سسسالناز سادوو ًسع لسةوهسنالو 

،سم سممسملللدسممسندحسل سل نسيهسالشيوط مساومسوللد

سةوستةلسى نن ًسممس نسهسلو  .سل سمنوحسلاد ة .

المنكزسالنةوعساليذ سكيلسهيذاس،سلمي سسيييييويأتيسويدلس ل سس

تمتعسدهسالمسيييوحسةيسالقننمسلةيسكتوسالمفسييينومس،س

سلهلسمنكزستموزسدهس مسس أنسالدشن.سلممسذلك:

 :ص هسد يسكلم سهسلنل سم ه -1

لعيدستكننسهيذاساللقيوس،سةلندسةيسسيييييلنبسنلس منامسس

(:س"لذسعي لينسالمالأكي سوي سمنوحسلمسهسودشييييينكسس45)
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وحسلجوة ًسةيسدكلم سم هساسيمهسالمسيوحس وسي سدمسمن

اليد وي سلاآلننبسلممسالمقندوم".سللندسةيسسيييييلنبسس

(:س"ل م سالمسييييوحس وسيييي سادمسمنوحس171ال سيييي ءس)

سنسللسهسلكلمتهسصلق ه سلل سمنوحسلنل سم ه".

 ل دتهسالم جزو سممس ذناء: -2

حسوقتىينساألمنس ل سك هسالمسيوحسصلسطدو تهسممساواسسل

لهيذاسمي سسسهلس"كلمي سهسلنل سم يهسصلقي هي سلل سمنوح"

لحسولىيييفسدهسصادسممسالدشييينس،سلل م سالطنوق سالتيس

للدسدة سلالتيسشيناة سالقننمسةيسسيلنبسمنوحس،سك  نسس

طنوقي س جودي سم جزوي سلحسولليدسدةي سصايدس ون سممس

امنصبس،سزاده س ناد سص هساسيييوسم سج ءسةيسالقننمس"سس

المةييدسس"س)نلس منامسس ال يي وسةيس (س،ساألمنسس46وكلحس

سمسعدلسالمسوحسل سممسد د .الذ سلحسواداسألادسم

س
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 م جزانسالمسوحسال جود : -3

ف ءساألكمهسلاألدن،سللاو ءسالملت سلالقدنبس ل سشييي

النل .سل ل سم نةي ساليويو.سلةيسذليكسوقللسالقننمس

 ل سلسي مسالمسيوحس"سل يسصنل سلكحسممسالطومسكةوأ سس

لصدنئسس دييىذمسه.س طوناًس ةوكلمس ةوييهس ةييأ فَس ،س الطونس

الملت سدييىذمسهس،سلص دأكحسسسساألكمييهسلاألدن،سلصاوي

دمي ستيأكللمسلمي ستيدننلمسةيسدولتكحسلمسةيسذليكسآلوي س

س(.49لكحسلمسك تحسمنم وم"س)سلنبسنلس منامس

لم ذاسونت،سالمسيييوحسدةذ سالم جزانسالتيسلحسو ملة سس

صايد،سلالتيسهيسممس ميلسهسذاتيه:سالنل سلم نةي سس

ساليووف

سالسوووووووووووووموووووو ء:س-4سس سللوووووو  سلنةوووووو ووووووه سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسموووووولتووووووه

"لذسع لسهسو س وسييي سل يسمتلةوك.سسعدسلندسةيسذلكل

الييذومسكفنلاس،سلجيي  ييلسس لليمسلمطةنكسممس لناة ييكس
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اليذومساتد لكسةلقساليذومسكفنلاسلل سولحسالقوي مي س"س

س(55)سلنبسنلس منامس

 ىف نسالمسوحساألننو:س -5

مسالىيف نسالتيسذكنه سالقننمس مسالمسيوح:س"لجوة ًسسم

 سلعدسشييين سصأم سالمفسييينومسم  ةيسالد و سلاآلننب"

هذاساللىييفسد سييتف ضيي س،سلننجلاسم هسد للسمنكزسس

،سالمسييوحس للاًس جود ًس؛سةلجوة ًسةيسالد و ست  يسال دلب

للجوة ًسةيساآلننبست  يسالشييييف   س،سلالمسييييوحسهلسس

ساللاودسدومساأل دو ءسالذ سلىفسد للج ه سةيسالقننم.

** ** **  
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 الجزءسالو لا

 م   ساسحسالمسوحسة سالقنامس

الذ لوسلالم  ىييييستضييينسل دد،سةىمسمم ساتف س لوهس

ال لم ءسلصند وسالسييللكسصمسللم  ىيييسنو ناسلو نان،سس

لصمسلةي س قلدي نس ل سعليوسال ي ىييييييسلديد يه،سل ل س

سدو هسل قله،سل ل سد و  سلنننته.س

الذ لوسلالم  ىييييستضييينسل دد،سةىمسمم ساتف س لوهس

،سسال لم ءسلصند وسالسييللكسصمسللم  ىيييسنو ناسلو نانس

لصمسلةي س قلدي نس ل سعليوسال ي ىييييييسلديد يه،سل ل س

سدو هسل قله،سل ل سد و  سلنننته.س

 م   س)المسوح(سلانتى ،سلطالعه

 م سم   سكلم سالمسوح؟:سسالسنال
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الامدس سلالىالبسلالسالحس ل سنسللسهس:سسسانج ديي 

ةقدسع لسادمسجنون:سلصم سسسسل ل سنلهسلىيييادهسصم سد د:

ممسمف للسلل سة ول،سلل م سسالمسوح،سةى هسة ولسىنفسس

هلسممسييل ،سلكلم س"المسييوح"ستطل س ل س وسيي س

سكم .س- لوهسالىالبسلالسالح-ادمسمنوحس

عي لسانمي حسادمس ديدسالدنسةيسكتي ديهس"التمةويد":سصمي س

المسييوحسادمسمنوحس لوهسالسييالحسةفيساشييتق قساسييمهسس

ةوم سذكنسادمساأل د ن سألهلساللي سنمس سصعلالسصاده :سس

وحسلسيو اتهسةيساألنض،سلهلسة ولسممسص هسعولسلهسمسي

مسييحساألنضسص سممسعط ة سد لسييو ا .سلاألىييلسةوهس

مسييوحس ل سلزمسمف لسةأسييك نسالو ءسل قلنسانكتة سس

لل سالسييومس سييتوق لةحسالكسيينبس ل سالو ء،سلعولسل م س

عولسلهسمسيييوحسأل هسك مسممسيييل سالنجلسلووسلنجلهسس

ديي طمسس ممس األنضس وموس ميي س س لاألنم،س صنم،،س
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لعولسسيييميسمسيييوا سأل هسننلسممسدطمسصمهسسسالنجل،

ممسيييلا سد لدهم،سلعولسسيييميسمسيييوا سأل هسك مس سس

سومسحسذاس  ه سل سدنئ،سلعولسالمسوحسالىدو .

** ** ** 

 

 

س
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 الجزءسالنادع

 اسم ءسالمسوحسة سالقنام

 ذكنسالقننمسمجمل  سممساألسم ءسللمسوح،سلم ة 

 كلم سه

 نل سم ه

سعللسالا 

سالمسوح

ساسييمهسالمسييوح)سج ءسةيسسييلنبسنلس منامس45:3س

ساواسلندساسييييحسسالمسييييوحسسصادس( وسيييي سادمسمنوح

س شنبسمنبسةيسالقننم

سال س ء157:4ل171،172

سسل72ل75؛17:5س الم أد
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سسلالتلد س30:9ل31

سلعدسانتلفسمفسيييينلسالقننمسةيستفسييييونسم   سكلم 

سسييييميسالمسييييوحسأل َّهُسك مس :المسييييوح،سلمم سع لل 

 ومسحسذاس  ه سل مسدنئسممسمنض 

سألمسالجمي ل،المسيييييوحسص سالممسيييييل سدزوينسالدنكي 

سسيييميسكذلكسأل َّهُس،سسمسييياهسص سصىييي دهسل ةنس لوه

 مسحسد لُطَةِنسممسالذ لو

 المسوحسص سالِىمدو 

 سميسالمسوحسلكونبسسو اته

 المسوحساسحسل وس س ونسمشت ،سلعدسسم  سهسده

سهذ سالم   يسالمتيسص ط ه سالمسييييلملم س الا سه  سدأمَّ

ننسةيسل طي ءسالم   سالاقوقي سللمسيييييوح،لل يهسعىيييييم

سللكلم ،سةى مة ستدلُّس ل سامتو زانسةنودبسللمسييوح:سةةل
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سالطمدووسالشيم ةيسالممسيل سدنل سالدنك ،سلالن ليسمم

دو سلاليمذ سجمي ليهسدي ن  ساليذم لوسلالنطي وي ،سةةلسالىيييييم

ف ن،سسيييلاءسا تنفسدذلكس لم ء سل  هن،سلهذ سالىيييم

سالمسيلمومسصحس ،ستفلقسىيف نسالدشين.لو تنفسالقننم

سجموعسالدشيييينسنط بسد سييييتو  ء سلال مديسدىييييناا سصمَّ

سالمسوح،سص سص َّهُسلضعسالمسوحسةلقسالدشنسجمو  

 **س**س**

س

س

س

 

س

س
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 الجزءسالن مو

 المسوحسةيسانسالح

 تاداسدشييكلسصسيي سيييس مسالننو سانسييالمو سلل ديسسس

 وسي سدمسمنوح،سللقناءبس مسالننو سالمسيواو سا  نسس

وسييييل سالمسييييوح،للمزودسممسالمق  نسا  نسىييييفا س

سالتلضوحسالمسوح.

سص دو ءسانسالحسةيسالقننم

سنسلسلص دو ء

،سسساديناهيويح·ليلط،سسسس يل ·هيلد·ىييييييي ليح،سسندح·لدنويو

شيي ووس·سسصولوسو قلو·ولسييفس.ساسييم  ولساسييا ق

سسسيييلوم مس·سللو و.سذلسالكفلس·سدالدسملسييي س·ه نلم

 وسي سدمسمنوح·سمامدسسزكنو س·سواو سالوسيعس·سول و
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 وسيي سدمسمنوحس لوةم سالسييالح،س ديسممسسدمس ددسه

سصلليسال زحس  دسالمسلموم

و تقدسالمسييييلملمسد  وم مسدهسك ديسمنسييييلسلمللد س

م جزبسل يدحسا ومي مسديهسصلسديأايدسممسا  دوي ءسو يدسكفنس

مننلسممسمل سانسيييالحسدلسلمسال د سمامدساو  س ل س

 وسييييي سو ي ءسم قطعسال  ونسكمي سامسال د سماميدسصمنس

ممسعديلسهس زسلجيلسدي نعتيداءسدةيدوسهن ءسا  دوي ءسس

.سلوىيييفسالقننمس وسييي ساجم ومسةيسالىيييدنسلالجلد

ديأ يهسكلمي سهسالتيسصلقي هي سلل سمنوحسد ينس منام.سويذكنس

القننمسصمس وسي سدشينسككلسالدشينسلصمسهسنلقهسكم س

نل سندحسددلمسصو،سلصمسصمهسمنوحسىدوق سانت نه سهس

لم جزتيهسدل دبس وسييييي سممس ونسذكن.سلسعيدسانتي ن سس

ءسسالملل سلوكلمس ديسعلميهسلصويد سدي لم جزانسممسلاوي س

سالملت سدىذمسهسل ونه سكد ل س ل سىدعه.
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صلايسللويهسان جويل،سلسصويد سهسدم جزانس يدويدب:سكي مس

صللةي سص يهسلليدسألحسممس ونسصو،سلسص يهستكلحسةيسالمةيد،سس

لسص هسشيف سالمنضي سدىذمسهس،سلص هسنل سممسالطومسس

سطوناسدىذمسهس.سلحسوىلوسللحسوقتلسدلسنة هسهسللوه.

المسيييلملمس وسييي سلوقلللمسالىيييالبسللةذاسواتنُحسس

لالسيييالحس لوه،سلو تدنلمسص فسيييةحسصعنوسال  وسللوهس

سلصلل سدملا ته.

** ** ** 
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 المسوحسدومسانسالحسلالمسواو 

المسيييييواويي ساللسس لس انسيييييالحس دومس ا نتالفس ن حس

شينىيو سالمسيوحسة  تف قسدومسالطنةومسهلسةيسل دبس

المسييييوحسممساحسط هنبسه سمنوحسال ذناءسالت ساملنسس

جدينساد ةي سدل دبسممس ونسزن سدشييييينستكنومي سليهسلا 

لتكنوم سلة سلا تد نسامهسط هنبسىدوق س فوف سكنمة سس

انسييالحسةيسالقننمسالكنوحساواسسييمونسسييلنبسك مل سس

د سييمة سلةوة ساو تة سدلىييفستموزسدهسالقننمسالكنوحسس

ةيسهذ سالمنصبسدلسا ة س دنسممس سي ءسط هنانسسيودبسس

ديويمسس لا نيتيالفس اليجي ييي س اليمسيييييليميويمسسميمس سييييييي ءس

لالمسيييييواوومساللسشييييينىيييييوي سالمسيييييوحسهلسصمس

المسيييييواوومسوقلللمسا يهسهسلادمسهسلا يهس هلنسس

ل  سيلنسل ونه سلسانسيالحسوقللسا هس ددسمنسيلسممس

سا دو ءسه.
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  وس سةيسالقنام

{ةتقدلة سندة سدقدللساسيمسلص دتة س د ت ًساسي  ًسلكفلة سس

سزكنو }

لماناوسلجيدس  يدهي سنزعي ً،سس{كلمي سدنيلس لوةي سزكنوي سا

ع لسو سمنوحسص يسلكسهذا،سع لنسهلسممس  دسه،سلمسهس

س(37ونزقسممسوش ءسديونساس و}س)سلنبسنلس منام:

{ةىم ستنومسممسالدشيينسصاداًسةقلليسل يس ذننسللناممسس

سىلم ًسةلمسصكلحسالولحسل سو ً}

س{كليسلاشنديسلعن س و  ًسةىم ستنومسممسالدشنسصاداً}

علمة ستاملهسع للاسو سمنوحسلقدسجأنسشييييوأ ًسس{ةأتنسدهس

سلمي سس ةنوي س*سوي سصنينسهي نلمسمي سكي مسصدلكسامنصسسيييييلءم

س(28ي27ك  نسصمكسديو }س)سلنبسمنوح:
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{ع لسل يس ددسهسنت  يسالكت وسلج ل يس دو ًس*سلج ل يسس

مد نك ًسصومسم سك نسلصلىيييي  يسد لىييييالبسلالزك بسم س

 ناًسشييييقو ًس*سدمنساو ًس*سلدناًسدلالدتيسللحسوج ل يسجد

ًس *سسلالسيالحس ليسولحسللدنسلولحسصملنسلولحسصد اساو 

ذلكس وسييي سادمسمنوحسعللسالا سالذ سةوهسومتنلمس*س

م سك مس سصمسوتنذسممسللدسسيييدا  هسلذاسعضييي سصمناًس

س(35ي30ةى م سوقللسلهسكمسةوكلم}س)سلنبسمنوح:

{ذليكس تلل س لويكسممساآلوي نسلاليذكنسالاكوحس*سلمسمويلس

هسكمولسندحسنلقهسممستناوسوحسع لسلهسكمس وس س  دسس

ةوكلمس*سالا سممسنديكسةالستكمسممسالممتنومس*سةممس

اي جيكسةويهسممسد يدسمي سجي ءكسممسال لحسةقيلست ي للاس يد س

صد  ء  سلصد  ءكحسل سي ء  سل سي ءكحسلص فسي  سلص فسيكحس

وحس دتةيلسة ج يلسل  ي سهس ل سالكي ذدومس*سلمسهيذاسلةلسس

ل سه،سللمسهسلةلسسسسالقىييييي،سالا ،سلمي سممسلليه
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ال زوزسالاكوحس*سةىمستلللاسةىمسهس لوحسد لمفسيييدوم}س

س(63ي58)سلنبسنلس منام:

 نةعسالمسوح

ونممسالمسلملمسدأمسهسنةعسالمسوحسللوهسةيسالسم ءسس

لص هسلحسوقتلسللحسوىيلو،سلص هسسيو لدسلل ساألنضسةيس

لمسيلملمسنننسالزم مسلوق تلسالمسيوحسالدج ل.سلو تقدسا

صمسالوةلدسىلدلاسشدوة سللمسوحسلعدسلندسذلكسىنوا سس

وَحسس سلِ يَّ سعَتَل، َي سال،َمسيييييِ ِلِةح، ةيسالقننمسةيسعللسه:س))َلعَل،

لَدُل ُس ِسَلَم سعَتَلُل ُسَلَم سىيييَ ُم لَلس وََحسَنسيييُ ِ وسيييَ ساد،َمسَمن،

تَلَفُلا،سةِوِهسلَِفي سالَِّذوَمسان، سَللِمَّ سِمم ،هُسسَللَييييِكمسُشدِمهَسلَُةح، َشكمم

سَلمَي سعَتَلُل ُسوَِقو ًي س*س مدَي َ سال َِّمم سلِ َّساتِ سِ ل،حم مَي سلَُةحسدِيِهسِمم،

ُسَ ِزوًزاسَاِكوًم ((س)ال سييي ءسيس ُم ُسلِلَو،ِهسَلَك َمس ُم ةَ َهُس دَلسنَّ

س(.158يسس157

** ** ** 
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 المسوحسةيسالدو   نساندناهومو ساألننو

 ملعفسالوةلدو 

وةلدسد وسييي سصلسوسيييل سلونةضيييلمسةكنبس ونممسال

تألةهسلسدأ هسجزءسممسو للاسللةيس،سلالوةلدو سصوضيي س

،سس ت تنفسدكلمس وس سهلسالمسو سصلسالمسوحسالم ت نس

أل يهسلاسيييييوسا تقي دهحسلحسوتمحسال دلانسالتيستايدوينس

 مسالمسييوحسل مسال ىيينسالمسييوا  يسالذ سسييوجلدهسس

سم ه.

 ملعفسالمسواو 

المسيييييواوومسس ص ليييوس الكييي وللويييكسسو تقيييدس ةوةحس دمييي س

لاألنولذكوسدأللهو سالمسوح،سله  كسةنقسصننوسصعلس

س دداس تنممسدىللهون.

 **س**س**
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 صا دواس مسالسالح

ستمنسالكت د سدلاسط :سس دوسالملم ي

تحسالتيدعو سدلاسيييييطي :سماميدسالنفي جيسنننستايدويا:سس

س٢٠٢١ةدناونسس١،سس١٢:٠٥

 ادوا:سالسالحساسٌحسممسصسم ءسه

 الادوامتمس

-صمسال ديسس-نضيييسهس  ه- مس ددسهسدمسمسيي لدس

ع ل:س"السيالُحساسيٌحسممسصسيم ِءسسسس-ىيلم سهس لوهسلسيلمح

سالنجَلسس ،سةىمَّ ِهسلضَي َهُسهُسةيساألنِض،سةأة،شُيل ُسدو َكح،

سةسيلََّحس لوةح،سةندُّلاس لوه؛سك مسلهُس سدقلحم المسيلَحسلذاسَمنَّ

سدتيذكوِنِ سل س لوةحسةضيييييُلسدنجي م سلح، ويَّ ُهُحسالسيييييالَح،سةيىم،

وُو".[ سلصط، سهَلسنوٌنسِم ةح،  ]١وُندُّلاس لوهسَندَّس لوهسَمم،

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسشن سالادوا
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صمساسيحسالسيالحسهلسممسصسيم ءسهسالذ سو  يسسيالمتهس

لاليفي ييي س كييي لي يقي،س الينيالأي س تيلياي س اليتييس الي يويلوس ءسسميمس

ل ون ،سلعدسصمنسهست  ل سد لسييالح،سة ل سالمسييلحسصمس

دس لويهسالسيييييالحسممس سديون ،سللمسلحسوُنَّ وندويهسلذاسمنم

س]٢ال  وسندم س لوهسممسهلسنوٌنسم ةحسلهحسالمالأك .[

** 
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سالمنمَمسلذاسلقيسالمنمَمسةسلَّحس لوه  ادوا:سلمَّ

 متمسالادوا

-ال ديسس مسسسس-نضييييييسهس  يه- مسايذوفي سدمسالومي مسس

ل هسع ل:س"لمسالمنمَمسلذاسلَِقَيسس-ىييلم سهس لوهسلسييلمح

سس لََّحس لويِه،سلصَنَيذَسدويِدِ سةَىييييي ةَاَيهُستَ ي وََنن، ِمَمسةَسيييييَ الُمن،

س]٣َنَط و ُهم سكم سوَتَ  وَُنسلَنُقسالشجِن".[

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسشن سالادوا

وسييتاوسللمنممسصمسوىيي ةحسصنوهسالمنممس  دم سص مهس

وُلقيس لويهسالسيييييالح،سة  يدمي سوف يلسذليكسويفنسهست ي ل س

لةم ذ لدةم ،لتتسييييي عطسالذ لوسلتت  ونسكم سوسيييييقطسس

س]٤لنقسالشجن.[

** 

س
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 ادوا:سصةشلاسالسَّالَحستسلَملا

 متمسالادوا

- مسال ديسسسس-نضييييييسهس  يه- مسالدناءسدمس ي زوسس

الَحسلس-ىيييلم سهس لوهسلسيييلمح  هسع ل:س"صَةشيييلاسالسيييَّ

س]٥تَسلَُملا".[

 شن سالادوا

وجوس ل سالمسييلمومسصمسوفشييلاسالسييالحسدو ةحسلذلكس

دأمسولقلاسالتاو سلالسيالحس ل سد ضيةح،سلدف لةحسلذلكس

ت تشيينسالسييالم سدومسالمنم ومسلت ةنسالمسيي لم سةوم س

س]٦دو ةح،سلتسلدسالطمأ و   سةيسدو نهحسلصناضوةح.[

** 

س

س
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 لسمالحس لَ سممس نةنادوا:سلتقنصُسا

 سمتمسالادوا

سَنُجاًلسَسأََلسس  مس ددسهسدمس منلسنضيسهس  ه:س"صمَّ

اَلِحسَنو،ٌن؟سع َل:س سانسيي، لَّ سهُس لوهسلسييلََّح:سص ُّ ال ديَّسىييَ

س اَلَحس لَ سَممسَ َنة،َنسلَممسلَح، ِ ُحسالطَّ َ َح،سلتَق،َنصُسالسييييَّ تُط،

]." س]٧تَ ،ِنف،

 شن سالادوا

نىيييي لسالمسييييلمومسلممسةضيييي ألةحسلندادةحسسصمسممسس

انط  حسلللق ءسالسييالحس ل سجموعسالمسييلمومسسييلاًءسس

س]٨ك مسو نفسالشن،سالذ سوسلحس لوهسصحس سو نةه.[

** 

س

س
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 ادوا:سللةش ءسالسالحسللدنانسالمقسح

 متمسالادوا

عي ل:س"صََمَن يَ سسسس-نضييييييسهس  يه- مسالدناءسدمس ي زوسس

ِس َُّ لَّ سهُس لوهسلسيييلَّحَس-سَنسيييلُلس د،عم:سدِ وَ َدِبسس-ىيييَ دسيييَ

ِنسس ِموِنسال َ ِطِو،سل َىي، مدَ  ِسالَج َ أِِز،سلتَشيي، الَمِنوِض،سلاتِ

اَلِح،سللد،َناِنسس لُلِح،سللة،شييَ ِءسالسييَّ ِمسالَم ، ِ وِف،سلَ ل، الضييَّ

س]٩الُمق،ِسِح".[

 شن سالادوا

ىيييلم سهس لوهس-صمسه  كسسيييدعسنىييي لسوأمنسال ديسس

صمتهسدف لة ،سلذكنسم ة سالسيالح،سل ل سالمسيلحسسس-لسيلمح

صمس سوكتفيسدىلق ءسالسييالحسةاسييوسدلسوجوسلةشيي ن ؛س

ةةلسصدلوسممسانلق ءسالذ سوقىييدسدهسصمسوندوسالسييالحسس

منبسصلسمنتومسلتنكه،سصمم سانةشيي ءسةوقىييدسدهسالكونبس

ىيدحسىيف سممسىيف نسالمسيلمومسلسيم ستموزسسات سو
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المجتمعسانسيييييالميس مس ون ،سكمي سصمسةيسلةشييييي ءسس

س]١٠السالحسصجنسلدنك .[

** 
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 ادوا:سصةشلاسالسَّالحسدو كح

 متمسالادوا

ىيلم سهس- مسال ديسسس-نضييسهس  ه- مسصديسهنونبسس

ِم ُلا،سسسس- لوهسلسلمح ُنلُلَمسالَج َّ َساتَّ ستُن، ل هسع ل:س" ستَد،

سلذاسسسل  س لَ سشييييييءم ِم ُلاساتَّ ستَاي دُّلا،سصَل سصُدلُُّكح، تُن،

]." ؟سصة،ُشلاسالسَّالَحسدو، َُكح، س]١١ةَ َل،تُُمل ُستَا دَد،تُح،

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسشن سالادوا

ص يمهسلمسو ي لسالمسيييييلحسدنللسالج ي سات سويدنيلسانومي مسس

ديهسلهيذاس سوتاق سات سوايوسلنلا يهسالمنم ومسسلل سعل

جمو ةحسادً سةيسهسألجلسلسييالمةحسللوم  ةحسوحسوندنسس

 مسصةضيييلسلسيييول سسس-ىيييلم سهس لوهسلسيييلمح-ال ديس

لللىييييللسلل سذلكسلوتاق سدة سماد سالمنم ومسلهيسس

س]١٢لةش ءسالسالحسل شن سةيسالمجتمعسانسالمي.[
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س   لوهادوا:سلذاسلقوتهسةسِلمح،

 متمسالادوا

ىيلم سهس- مسال ديسسس-نضييسهس  ه- مسصديسهنونبسس

سالمسيِلِحس ل سالمسيِلِحسسيٌن:سسسس- لوهسلسيلمح ل هسع ل:س"َا ُّ

،سلسلذاس و، س لَويِه،سلسلذاسَد ي َكسةيأجيِ ةَسيييييِلمح، لذاسلقوتَيهُس

،س ن، سلهُ،سللذاسَ طَوسةََاِمَدسهَسةَشَيِمم اسيت ىَيَاَكسة  ىَيح،

،  ]١٣لسلذاسم َنسة ت،دَ ،هُ".[سلسلذاسَمِنَضسةَ ُد،

 شن سالادوا

صمسللمسييييلحس ل سصنوهسالمسييييلحسالكوونسممسالاقلق،سسس

سيييت سسس-ىيييلَّ سهس لوهسلسيييلَّح-لعدسذكنسم ة سال ديس

اقلقسممسدو ة سالسيالح،سة  دتداءسد لسيالحس  دساللق ءسس

دسالسييالحساكمهسةنضسس سيي  سمنكدبس مسنسييللسهسلنم

ك  نسجم  هسسس ومس ل سممسعُىييدسدهسدشيينىييه،سللم

ةاكحسندسالسييييالحسةنضسكف و ،سلوكلمسداسييييوسا لسس
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األشين ،سةولقوهسالىييون ل سالكدون،سلالم شييس ل س

س]١٤الق  دسلهكذا.[

** 
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 ادوا:سلندمسالسالحسلاألمنسد لم نلف

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمتمسالادوا

- مسال ديسسس-نضيييسهس  ه-مسصديسسيي ودسالندن سس 

ةيسسسل هسع ل:س"لوَّ كحسلالجللوَسسس-ىييلم سهس لوهسلسييلمح

الطُّنع ِن،سع للا:سو سنسيييلَلسِهسم سل  سِممسمجِلسيييِ  سدد س

ةييأ طلاسس المجِلَوس س ل َّ صدَو،تُحس ةييىذاس عيي ل:س ةوةيي س  تاييدَُّاس

سس عيي ل:س ضُّ الطَّنوِ س؟س س عيي للا:سميي سا ُّ هس الطَّنوَ ساقييَّ

الِحسلاألمُنسد لم نلِفسس ساألذوسلندُّسالسييييَّ الدىييييِنسلكفُّ

س]١٥لال َّةُيس مسالم َكِن".[

 سالادواشن س

سوجلزسالجللوسةيسالطنع نسل سدشيينطسلهلسل ط ءسس 

الطنو ساقه،سلممسا سالطنو س ل سالج لوسةوة سصمس

وندسالسيييالح،سألمسالسيييالحسولق سممسالم نسةيسالطنو سس
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 ل سالق  دسةوه؛سللةذاسع لسندسالسيييالحسللحسوقلسالددءسس

س]١٦د لسالح.[

** 

س

س

س

س

س

س

س

س

س
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 ادوا:سو س  أُ سهذاسجدنولسوقنأكسالسالح

 الادوامتمس

 مسال ديسسس-نضييسهس  ة -مس  أشي سصحسالمنم ومسس 

ل هسع لسلة :س"و س  أَِ سهذاسسس-ىيييلم سهس لوهسلسيييلمح-

ِ،س َُّ َم ُس الُحسلَنا، الَحسعُلُن:سل لوهسالسيَّ ِجد،ِنوُلسوُق،ِنأُِكسالسيَّ

:سلهلسوََنوسم س س ََنو".[ س]١٧ع لَن،

 شن سالادوا

لسسمسد اسالسيالحساكمهسمسيتاو،سلوجوس ص ل سممسُاِمم

ةةذاسجدنولسسسيالًم سصمسودليهسلكل هسصم   سلوجوسصداأة ،

س-نضيييسهس  ه-لم سصنسييلسل  أشيي سسس- لوهسالسييالح-

سيييالًم سدلية سلو  ،سلوُندسالسيييالحس ل سممسد وهسلممس

صلق  ،سلىيوي سالسيالحسهي"السيالحس لوكح"،سلوسيتاوسس

  ييدسالندسالزويي دبس لوةيي سكميي سندنسصحسالمنم ومسةيس
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لناميي سسالاييدويياسس السيييييالحس دقلل:س"ل لوكحس ةتكلمس

 ]١٨ه".[

** ** ** 
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 الجزءسالس دو

 هلسا سالحسدومسالسالح

لمساليدومسانسيييييالميسهلسدومسالتسيييييي محسلالمادي سس

لالسييييالح.سلهلس قودبسعلو ستضييييحسجموعسالفضيييي ألس

ا جتم  و سلالما سييمسان سيي  و ،سلالسييالحسمددصسممس

انسيييييالحسجييذل التيس م س نهيي سةيس فلوسالمديي دئس

المسيييلموم،سلصىيييدانسجزءاًسممسكو  ةح،سلهلس  و س

سانسالحسةيساألنض.

انسيييييالحسلالسيييييالحسوجتم ي مسةيستلةونسالسيييييكو ي سس

لالطميأ و ي سل س نادي سةيسصمسكلمي سا سيييييالحستجمعسس

 فوسانلفسالسيييلحسلالسيييالح،سلذلكسو كوست  سيييوسس

المديدصسلالم ةجسلالاكحسلالملضيييييل سلعيدسج يلسهس

لمسلح،سداواس سو دييسصمسوتكلحسان س مسسالسالحستاو سا

المسييلحسمعسنننسعدلسصمسوددصسدكلم سالسييالح،ساواسع لس
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نسييلل  سالكنوحسىييل سهس لوهسلسييلحس السييالحسعدلس

الكالح«سلسييدوسذلكسصمسالسييالحسصم مسل سكالحسل سد دس

ساألم مسلهلساسحسممسصسم ءسهسالاس  .

 لوهسلسييلحسسلمم س سشييكسةوهسصمسالنسييللسىييل سهس

ج ءسسيالم ًسلنام ًسللدشينو سلن ق ذه سللنناجة سممس

ال لم نسال سال لنسات سوىييلسال  وسجمو  ًسلل سص ل س

سمناتوساألنالقسان س  و سةيسكلست  مالتةحسةيسالاو ب.س

لممسالم نلفسصمسال  لحسدأسييين سلن ىييي سال نوسعدس

شةدسانلد سكوونبسةيسزممس شأبسالنسللسلعدلسد وته،س

دي أيلسال ندوي ستتقي تيلسةومي سدو ةي سصلسمعسالقدي أيلسسةكي  ينسالق

األننوسدسييييدوسصلسددلمسسييييدو،سلعدسج ءسا سييييالحسس

السيييييوأيي سس الاويي بس هييذ س ممس ال يي وس لوننلس الا وفس

لالىي د سلو قلةحسال ساواساألممسلا م مسلالسيكو  ،سس

لك مسالنسيييللسىيييل سهس لوهسلسيييلحسانوىييي س ل س
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 سسلد ي دسال ي وستمي مي س مسالانلوسل مسكيلسمي سوندس

للوة ،سلك مسىييل سهس لوهسلسييلحساوضيي ًسودااسداأم س

 مسالطنقسالسييييلمو سلالة دأ سللت  ملسمعسالمن لفومسس

سله.

لعنانسالسيييييالحس سو  يسا تفي ءسالانوستمي مي ً،سديلسلمس

الانوسلضيي نسةيسالشيينو  سنعنانسالسييالحسلام وتهسس

ممسالم تيدومس لويه،سلعيدسصمنسهسسيييييداي  يهسلت ي ل س

المسييلمومسالمنم ومسدأمسوق تللاسةيسسييدوله،سلهسهلسس

السيييييالح،سلصمنهحسديأمسوقي تللاسالم تيدومسلو ىييييينلاسس

س لموم.الم تدوس لوةحساآلم ومسالمس

لمسالسييالحسدمفةلمهسالسييلميسهلسصم و سلن د سصكودبس

وتم  ه سكلسل سيي مسو و س ل سهذ سا نض،سة لسييالحس

وشيييييميلسصملنسالمسيييييلمومسةيسجموعسم ي ايسالاوي بسس

لوشييملساألةنادسلالمجتم  نسلالشيي لوسلالقد أل،سةىمس
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لجدسالسيييالحسا تفنسالانلوسلالضيييي أمسدومسال  و،سس

نويم سلالمادي سلالملدبسل مينسالنااي سلالطميأ و ي سلالا

سدومسالش لو.

لةيسالقننمسالكنوحسلالسييييي ي سال دلوي سالشييييينوفي س يدبس

علا دسلصاك حسو د يس لوة سمفةلحسالسيالح،سمم سوشيكلس

للمسيلمومسع  ل  ًسدللو ًسوسيونلمس لوه،سلهذ سالقلا ومس

لالشيينلطساللاجوستلةنه سات سوتاق سالسييالحست ةنسس

ة نسيالحسسسةيسالمسي لابسدومسالشي لوسد ضية سالد ض،

سال ي َو،سديضسال  نس مسانتالفسم تقيداتةحس نسصمَّ وُقِنم

،سةةحسلنلبسس سلاادم لصللا ةحسلصلس تةحسو تملمسلل سصىلم

ةيسان سي  و ،سلم هسعللسال ديِمسىيل سهس لوهسلسيلح:س

س ل س  ُكلُّكحسآلدَح،سلندحسممستناوم،س سةضييييييَلسل نديمم

سل سد لتقلو«. َجِميمم سصَ ،
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 ةلد،سلم عسال دلام،سللوو نسالسيييلحسسكم سصمساللة ءسد ل

 ل سالانوسا سللضييينلنبسللع م سال دلسلا  ىييي ف،سس

لدةعسال لح،سممسالقلا دساألسيي سييو سلتاقو سالسييالحسس

دومسالشيييي لوسلالمجتم  ن،سةالسو تد سصاٌدس ل سا سس

،سل سو لحسصاٌدسصاًدا،سة نسيييالحسوسييي  سداأم سال س صادم

ل ساسييتقنانسساسييتقنانساألم سا سييالمو ،سكم سوسييت  سا

س الع نسالمسلمومسد ألمحسا ننو.

لمسصونسانسييالحسةيستاقو سالسييالحسال  لميسوتجل سةيس

ت زوزسالت  و سالسييلميسللشيي   سالتنااحسدومسال  وسس

ل دذسال  فسلالتطنفسدكلسىييييلن سلم  هن ،سلكذلكس

ةيس شييييينسوقي ةي سالالانسالةي دفسدومسصتدي  ساألدوي مس

 سالسيييالحسدومسلالوق ة نسلملاجة سالمشيييكالنسلتاقو

جةلدسس لت زوزس ان سييييييي  وييي س المجتم ييي نس مكل ييي نس

لمسللسيييالحسسسالمنسيييسييي نسالدو و سلالوق ةو سةيسذلك.
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ال ي لميسشيييييأ ي ًس  ومي ًسةيسا سيييييالح،سةمي سكي مسصمناًس

شييييينىيييييوي ًسل سهيدةي ًسعلموي ًسالسلط وي ًسديلسكي مس ي لموي س

لشييمللو ،سة لسييالحسهلساألىييلسالذ سوجوسصمسوسييلدس

و ي ً،سةي لملل س زسلجيلس  يدمي سسال العي نسدومسال ي وسجم

نل سالدشيينسلحسونلقةحسلوت  دلاسصلسوت  انلاسلوسييت ددسس

د ضيةحسد ضي ً،سلل م سنلقةحسلوت  نةلاسلوت لفلاسلو ومس

د ضيةحسد ضي ،سة نسيالحسود لسال ساسيتقنانسالمسيلمومس

لاسيييتقنانس ونهحسمممسو وشيييلمس ل سهذ سا نض،سس

اع سسلوكشيفسل  سالت نوَسصمسجموعسالاضي نانسك  نستل

سممسصجلستاقو سالسالحسال  لمي.

السيالحسضينلنبساضي نو سطناة سانسيالحسم ذسعنلمس

 دودبسممسالزممسد  تد ن سضينلنبسلكلسم  ايسالاو بسس

الدشييييينوي سادتيداءسممسالفندسلا تةي ًءسدي ل ي لحسصجمعسةديهس

سوتأسوسلوتطلنسالمجتمع.
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لعيدساي مساللعينسل قفس ل س تدي نسالمجتمعساليدلليس

لي سالالانسل ىين سدىيلنس  لس سسسل قلدسصجو ل  سلل 

سللانلوس سلإلنه وس سللقتلس سللدم نسل سلل  ف.

 **س**س**

 

 

 

 

 

 

 

س
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 انسالحسدومسالسالح

الادواس مسالسييالحسةيسانسييالحسصكدنسممسونتىيينسةيس

مق ل ،سة نسيييالحسدومسالسيييالحسلدومسالنام ،سلمم س سس

شييكسةوهسل سمناءسصمسال ديس)ًىييل سهس لوهسلسييلح(سس

َم ًسسصنسيييلسد لن سَنا، ل، َ َكسلِ َّ سيييَ ام سع لست  ل س"َلَم سصَن،

(،سلصمسال ديسجي ءسدي ألنالقسس107ِلمل، َي لَِموَم"س)األ دوي ءسس

"ل مي سد وينسألتمحسمكي نحساألنالق"،سةيىذاسجي ءسال ديسس

سد لنام سلاألنالقسةةلسو تجس مسذلكسل سالسالح.

لمسال ي  نسةيساي لسال نوسعديلسالد وي سونوسص ةحسذاعلاس

نسالانلوسم سذاعلا،سلعدسشيي هدسال ديسد ضيي سممسلوال

م ة سةيس شيأته،سلال جووسص ة سألتفهساألسيد وسدلسندم سس

ددلمسسيييدوسصىيييال،سوحسج ءسانسيييالحسلو تز سكلسهذ س

الج هلو سلوقنسمددصسالسالحسلاألنالقسلاسمسالم  مل ،سس

لك مسىل سهس لوهسلسلحسصد دسم سوكلمس مسالانلوسس
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ة سلذلكسا طالع سممستلكسلالىدام ن،سدلسلم سوند سللو

 سسسسالنسييي ل سالسييي مو سالتيسج ءنس لناسلهدوسلل  و.

وزالسص داءسانسيييالحسولقلمسد لشيييدهس لوه،سةق للاسصمس

انسييييالحسةتحسد لسييييوفسلدومسالقتل،سلوكفيسداضيييي س

الفكنس د ومس الكنوحس القننمس المتتدعسآلويي نس صمس لةن ءس

لالتيددن،سوجيدسصمسلف سالسيييييلحسلمشيييييتقي تيهسلندسمي أي سس

عسلصند ومسمنب،سلصمسلف سالانوسلم ساشييت سم هسلصند

سلندسسنسمنانسةقط

لك مسىييل سهس لوهسلسييلحسونت نساألسييم ءساللطوف سس

الجمول سلك مسمم سوكن ساسييييحسانو،سلك مسالنسييييللسس

ىييل سهس لوهسلسييلحسوُيومنساسييحسَممساسييمهسانوسلل س

س ،ساسييييحسنننسصاسييييمسلصجمل،سة َم، سَه  ِِلسد،ِمسَه  ِلم َ م،

ُمسسعَ َل:س"لَمَّ سُلِلَدسنضيييسهس  ه،سسَ ِليممس و،تُهُسسال،َاسييَ مَّ سييَ

دً ، ِسىييل سهس لوهسلسييلحسسَان، َُّ لُلس ةَقَ َل:سةََج َءسَنسييُ
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ُن: و،تُُمل ُ؟سعَي َل:سعُلي، مَّ دًي ،سسسسصَُنل ِيساد، ِي،سمَي سسيييييَ عَي َل:سسَان،

ٌم"، سُهلسَاسيييَ و،ُمسسةَلَمَّ سُلِلَدسس"دَل، مَّسال،ُاسيييَ دً ،سسو،تُهُسسسيييَ َان،

ِسىيل سهس لوهسلسيلحس َُّ ةَقَ َل:س"صَُنل ِيسسةََج َءسَنسُيلُلس

و،تُُمل ُ؟سعيَ َل:سعُلي،ُن:س مَّ ديً ،ساد، ِي،سمَي سسيييييَ سُهَلسسَان، عيَ َل:س"ديَل،

و،ٌم"، و،تُهُسسُاسييَ مَّ دً ةَلَمَّ سُلِلَدسالوَّ ِلُاسسييَ سسةََج َءسال َّدِيُّس،سسَان،

ةَقييَ َل:س"صَُنل ِيساد، ِي،سمييَ سسلسيييييلحسسىيييييل سهس لوييهسس

و،تُُمل ُ؟"سعُل،ُن:س دً ،َسمَّ سَان،

سُهَلس َم ِءسَللَِدس"سوُحَّسعَ َل:ُمَاسِيمٌم"،سسعَ َل:س"دَل، سدِأَس، و،تُُةح، َسمَّ

سَلُمَشدِمٌن.س)نلا سصامد(َلَشدِوُنسَشدَُّنسَه ُنلَم:س

سسةةذ سهيس  نتهسللانو،سلهذ سهيس  نتهسللسيلح..سص 

اقًي سمي سصنامةي سممس  نبفسللذاسص نينسدطنفسال ومس

 السالفقةي ءسلجيدتةحس  يدسالايدوياس مسمسيييييي أيلسس

السيييييلحسس الديي وس)ةقييهس و  ل لمس الانلوسلالسيييييالح،س

لالانو(سدتقيدوحسالسيييييلحس ل سالانوسأل يهسصىييييييلسس
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النسي ل ،سل سوزالسص داءسانسيالحسولقلمسد لشيدهس لوه،س

،سلوكفيسةق للاسصمسانسيييالحسةتحسد لسيييوفسلدومسالقتل

داضيييي سلةن ءسصمسالمتتدعسآلو نسالقننمسالكنوحسد ومس

الفكنسلالتددن،سوجدسصمسلف سالسيلحسلمشيتق تهسلندسم أ سس

لصندعسلصند ومسمنب،سلصمسلف سالانوسلم ساشييت سم هس

لندسسيييينسمنانسةقط،سةىمسدلسهذاسةى م سودلسلو كوس

  نبسانسيييالحسةيسهذ سالقضيييو سل  نبس ديسانسيييالحس

سسلح.ىل سهس لوهسل

للذاس نج ي سعلوالسل قفس ل سنوي سممسكتي وسهسةيسهيذاس

سس ل،ِحسةَ ج، َح، سَج َُالاسِللسييَّ الىييددسلهيسعللهست  ل :س"َللِم،

لَةييَ "،سةفوةيي سد ليي سدامييي س ل ستد يسمدييدصسالسيييييلحسس

لالسييالحسلص هسالق  دبساألسيي سييو سلةذ ساألم .سلوقللسس

:ساألسيت ذسسيودسعطوسنامهسهس  دستفسيون سلةذ ساآلو 

الت دونس مسالمويلسلل سالسيييييلحسدي لج ل ست دونسلطوف،سس
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ولقيس يلساليدَّ ي سالنعو ،سةةيسانكي سج ي  سومويلسلل س

سج  وسالسلح،سلوُننيسنوشهسةيسلدا  .

دلسل دنسهست  ل س مسانسييالحسد لسييلحسع لست  ل :س"س

ل،ِحسكَي ةيَّ ً")الدقنبس م ُنلُلاسةِيسالسيييييِ ِذوَمسنَم ُلاساد، وَي سصَوُّةَي ساليَّ

لالسيلحسه  سهلسانسيالح،سدلسلصندنسالملل س زسس(208

ِد سس لجلسصمسسيدولسهسلدو هسهلسالسيالحسع لست  ل س"وَة،

الِح"س)الم أدبس َلا َهُسسُيدَُلسالسيَّ ُسَمِمساتَّدََعسِنضي، َُّ (،س16دِِهس

ل ونسذلكسكوون.سللذاستطنعنس ل سسم ا سانسالحسمعسس

 ونسالمسيييييلموم،سل قدينسالتي نوَسلدانسييييينسصالالسس

سي دقومسلت لحسكوفسنسيَسالدومسعلا دسالسيالحسلأم سال

ل لوهسك مس ةجسالسييلفسالىيي لح،سلاسييدةحسةيسذلكس

سةِيس سوُقَي تِلُلُكح، ِذوَمسلَح، ُسَ ِمساليَّ َُّ علليهست ي ل س" سوَ ،ةَي ُكُحس

ُطلاسس سَلتُق،سييِ لُهح، ستَدَنُّ سصَم، سِدوَ ِنُكح، سِمم، ِنُجلُكح، سوُن، الِدموِمسَللَح،

سلِمَّس ِطوَم"س)الممتا  سلِلَو،ِةح، سال،ُمق،سيييِ َسوُِاوُّ (،سلد ل سس8َُّ
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اآلوي سلاضييييياي س ستاتي لسلل سدوي مسللكمسلمسويدنكس

سالشموسممسدهسنمد.

لمسالسييالحسهلساألىييلسةيس الع سالمسييلمومسديونهح،سس

لصمسالجة دس)الانو(سشين سألجلسالاف  س ل سالسيالحس

ممسا تيداءسال ي لمومس ل سالضييييي في ء،سللةيذاسجي ءسس

ط ،سةلحسوج لسالانوسصىيال،سللك هسلحسوكمسانسيالحسلسي

سولم سم سدومسذلسلهلام

لل لسسيييي أالسوسييييأل:سم سد لستلكسالانلوسلاليزلانسس

التيسن ضية سال ديسىيل سهس لوهسلسيلح؟ف،سةجدونسدهس

صمسو لحسصمسال ديسمكياسمي سوقنوسممس ىيييييفسد لتيهس

ىيي دناسماتسييد سلحسوا نوسعط،سلك مسوااسصىييا دهسس

لالىيدن،سلك مسكلم سشيكلاسللوهسوقللس"لحس ل سالتاملسس

صنمنسدقتيي ل"سلللس  ننسلأمنس قالسميي سوم  ييكسممس

نجلسو ذدكسلوستدوحسم لكسلدمك،سدلسلوقتلك،سهلسممس
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ال قيلسصمستتنكيهسوف يلسديكسمي سوشييييي ء،سلك ةي ساكمي سهس

سلدنلوسالىدن.

للذاسمي سا تقلينسل  ننسد ومسالدىيييييونبسلل س زلانسس

لحسوودينسص يهسديدصسدانوسسال ديس،سلانلديه،ستجيدسص يهسس

ديتي سصلسةجيأبسلل مي سكي  ينسانلديهسدةي  ي سللاوي ءاًسلمديدصس

السيالح،سة ل ديسىيل سهس لوهسلسيلحسهلسصللسلاضيعس

للووق ستاف سالسالحسلاألم م،سلهلسدمو د سصللسدستلنسس

ميد يسوكفيلسالاقلقسلالانوي ن،سلالميدو ي سن يذاكسدةي سس

جيي  ييوسس لل س األلويي مس ل ديي دس لال ىييييييي نوس الوةلدس

لموم،سة نسيييالحسصىيييلسال الع سدو هسلدومس ونسالمسييي

المسييلموم.سلمعسذلكسشيين سانسييالحسالجة د،سلوتانلسس

الد ضسممسالتىينوحسد  سيحسةيساللعنسالذ سوسيت ملس

سةوهسلف سالانوف
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لالجة دسةيسالتشيينوعسولزحسالمج هدومسصنالع سوناعدلمسس

دِوِلس دة سهست  ل سات سةيسا لسعت لةحس"َلعَ تِلُلاسةِيسسييَ

سَل ستَ ،تَُدلا"س)الدقنبسسَُِّس (سلاآلو نسس190سالَِّذوَمسوُقَ تِلُل َُكح،

ةيسذلكسكوونبسلنالىي سالقلل:سصمسالسيالحسهلساألىيلسس

ةيس العي سالمسيييييلمومسديونهح،سلصمسالجةي دس)الانو(سس

شيين سألجلسالاف  س ل سالسييالحسممسا تداءسال  لمومسس

 ل سالضيي ف ء،سللةذاسج ءسانسييالحسلسييط ،سةلحسوج لسس

نوسصىييال،سللك هسلحسوكمسولم سم سدومسذلسلهلام،سسالا

سوَ ،ُىُن ُس ُسَمم، َُّ سدلسدومسعلبسل زب،س"َلِلوَ ،لََحس

لقدسص ةكنسالانلوسلالىيينا  نسك ةم سشيي لوسال  لح،س

ة ل  لحسكلهسالولحسوطمحسلل سالسيييالحسالذ سولديسنم لةحسس

لتطل ي تةح،سلوج لةحسو وشيييييلمساوي بسهي  أي سلكنومي سس

عييذوفيي صلسمنلاويي ،سصلسسدلمسنلفسممس صلس،سسF16 ،س

،سصلس  زسمسيييييولسس ع دل س للوم ،سصلسنىييييي ،سمط طيم
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للدمل ،سصلسصسيلا س  قلدوم ،سصلسصسيلا س للوم ،سةةذ س

األملنستن يوسالكدي ن،سلتقضييييييس ل سدناءبساألطفي ل،سس

سلتةدمحسالمد  ي،سلالاض نب،سلاآلو ن.

ك مسسي يسشي لوسال  لحسدءلد سجدماًسممسصجلساللىيللسس

الييي ويي  زتةيي سسسسلل سهييذ س ال  وميي سلالجلوليي سلالتيس زم

اليدوي  ي نسالسيييييمي لويم سالتيسد ينسجمو ةي سلل سالماديم ،سس

لالنامي ،سلالسيييييالح،سلالتي ني،سلد ي ءسالمسيييييتقديلسس

سالمشتنكسدومسك ةم سش لوسالكنبساألنضوم .

ة لسييالحساسييحسممسصسييم ءسهسالاسيي  ،سلالسييالحسهلسس

 لوةحسالسيييييالحسس–تاوي سالمسيييييلموم،سلد لبساأل دوي ءس

ًس ،سلالسيييييالحسهلسمي س ت ديدسديهسهست ي ل سةيس-جمو ي 

ىيييللات  ،سة لىيييالبستنتتحسد لسيييالح،سلكأ مة سلىيييوم س

السيييييمي ءسلل ساألنضسعديلسا  قطي  سالمنعيمنسلال لدبس

سو  و سلل سمش  لسالاو بسالد و 
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 صهموم سالسالحسةيساو ت  

للسيييييالحسس ومكمس الييذ س الييدلنس ل فيي لس صدييداًس ومكمس  س

لالتىييييي لح،سلالملدمب،سلالنامي سسللةي سصهموتةي سةيس

او ت  سالولموم ،سة امسُنلق  سل  و سةيسسييييالحسلصم مس

لاطمأ  م،سللحس ُنل سل ُقتلسصلستُقىييييفسص م ن  ،سلم سس

ومكمستاقوقيهسةيسصلع نسالسيييييالحسصضييييي ي فسم سومكمس

تاقوقيهسةيسال زا ي نساليدملويم سلالانلوسلالكلاناسس

سالسالحسةيساو ت  :سالدشنوم ،سلةوم سوليسصهموم 

ممسناللسالسيالحسومكمسلإل سي مس شينسةكنتهسالتيسممس

الممكمسصمستكلمسعيدستحمسلصدهي سناللسالانلو،سصلس ل س

دس سنسييللسهسمامم –ساألعلستحمستشييلوةة ،سلةذاس جدسصمم

ل ل سالن حسممسىيييي لد سسسس-ىييييل سهس لوهسلسييييلمح

شينلطسالتيساشيتنطة سالكف نس ل سالمسيلمومسةيسىيلحسس

 سل سص يمهسعديلسدةي سةيسمقي ديلساندقي ءس ل سهيد ي سالايدودويمس
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ممسناللسالسيالحسومكمسلل  وسالت لمح،سسسال شينسسي لان.

ل شينسالوق ة ،سلد  ءسالمجتم  ن،سلال ةلضساعتىي دوم ًس

نسل ستد ي،سالد ي ءس سوكلمس لاجتمي  ويم ً،سةي لانلوستيدمم

سل سةيسصلع نسالسلح.

نللسسالسييييالحسوج لسال  وسلا ومسلمدنكومسلميد سالد

ةيسالانلوسلالتيسسيييييتكلفةحساويي تةحسمقيي دييلسهييذ س

اليطنسييي سالدشييينوم .سالسيييالحسهلسالذ سوقطعسالطنو سس

الياينلو،سس ويفيتي يليلمس اليييذويمس الياينلوس تيجييي نس  يلي س

لون دلمسةيساسيييييتمنانهي سألجيلسزوي دبسمدو ي تةحسممس

ساألسلا ،سلد لت ليسزو دبسصند اةحسلصملالةح.

وُننلسسالانلوستُننلسصسيلصسم سةيسان سي م،سلالسيالحسس

صاسييمسلصةضييلسم سةوه.سالسييالحسدوأ سم  سييد سلزو دبس

انديدا ،سةةلساليذ سومكمسممسنالليهسزوي دبسم سيييييلوسس
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الجمي لس ل س كوسالانوساليذ سو تجسكيلست نفسمي سس

سهلسعميءسلكنوه.

السيالحسوسيملسد ن سي مسلل سنة قسنلا  وم س  لو سجدماً،س

لذسوسييي  دس ل سا تشييي نسالنلا  وم نسلشيييول ة سدومس

سالدشن.س

 مسصديسهنونبسنضييييسهس  هسع ل:سع لسنسيييللسهس

ىيييييل سهس لوهسلسيييييلح:س))لالذ س فسييييييسدود ،س سس

تيدنللمسالج ي سات ستنم لا،سل ستنم لاسات ستاي دلا،سس

صَلَ سصدلكحس ل سشيييييءسلذاسة لتمل ستا ددتح؟سصةشييييلاسس

س.1السالحسدو كح((؛سنلا سمسلح[

ةممسالسيييي مسلةشيييي ءسالسييييالحسلل ة ن سلل ال هسدومس

ل  و،سات سوكلمسشييي  ًناس  هًناسدومسالمسيييلموم،س سسا

تن،سدهسةأ سدلمسصننو،سصلسكدونسدلمسىيييييون،سل سس

ممسو نفسدلمسممس سو نف؛سة مس ديدهسدمس منلس

https://larewaia.blogspot.com/?m=1
https://larewaia.blogspot.com/?m=1


https://larewaia.blogspot.com/?m=1 

89 
 

دمسال  ،سنضيسهس  ةم :سصمسنجاًلسسألسنسللسهس

ىيل سهس لوهسلسيلح:سص سانسيالحسنوٌن؟سع ل:س))تُط حس

السيييييالحس ل سس لتقنصس لحسالط يي ح،س لممس ممس نةيينس

نضيييسس-لع لس م نسدمسو سيينسسس،ت نف((؛سمتف س لوه

س:سوالٌاسممسجم ةمسةقدسجمعسانوم م-هس  ةم س

 ** ** ** 
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 صونسالانلوسةيستدمونسالدوأ 

تتأومنسالدوأ سدشيييييكلسلاسيييييعسد لانلوسالتيسوشييييي مة سس

سان س م،سلوكلمسذلكسممسناللسم سوأتيس

 س:تدمونسالملاأل -

 تجس مستةجونسال يدويدسممساألةنادسلل سملاطمسجيدويدبسو

لونسالانلوس يددسممساآلوي نسالسيييييلدوي ،سم ةي :سلزالي سس

ال دودسممسالي د ن،سلم سوتنتموس ل سذلكسممسمشيييي كلسس

،سد نضي ة سلل سمشي كلسالىيودسصننوسمولست كلسالتند 

اسالميي ءسلاألنضسدسيييييدييوسال فيي ويي نسس الجيي أن،سلتللم

جأوم،سكم سعدستلجأسالجول سس الدشييينو سال  تج س مسالالم

لل ساسيييتنداحسد ضسصدلانسالانلوس ونسالشييين و ،سس

مولسمدودانساأل شيي و،سممم سوتسييدموسدمشيي كلسدوأوم سعدس

تاتي لسد يدهي سالم ي ط سالمسيييييتةيدةي سلل س قلدسطلولي سس

س ست لدسلل سطدو تة .ات
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لدن لسص لا سممسال د ت نسلالاولا  نسلل سملطمس -

سس:جدودس ونسملط ة ساألىلي

سوقتىييييينسمي ستامليهسطي أنانسالشيييييام،سلالسيييييفمسس 

الاندوي ،سل ونهي س ل سالج لد،سلاليذني أن،سلالم يدمانس

ةقط،سديلسوت يدموسذليكسلوشيييييميلس قيلس دي تي نسصلساولا ي نسس

 دنسهيذ سممسملاط ةي ساألىيييييلوي سلل سملاطمسصننوسس

كيي ن،سلهلساألمنسالييذ سعييدسونومنسسيييييلديي ًس ل س التانم

سالاولا  نسالملجلدبسصىالًسةيسهذ سالملاطمسالجدودب.

:ستسيييتةدفسالامالنسال سيييكنو سسا ةو نسالد و سالتاتو 

ةيسالانلوسملاععسالد و سالتاتوم سةيسالدالدسممسطنق،سس

لجسييييلن،سلمناة س  م ،سل ونه ،سممم سونومنسسييييلد ًسس

شيييينس ل سالدوأ ،سةموالًسوندم ستدمونسدشييييكلس ونسمد 

ماط نسم  لج سمو  سالىيييينفسالىييييايسلل ستدهلنسس
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جلدبسالمو  ،سكم سعدسوتسيييدموسعىيييفسمىييي  عسالملادس

وسالسملحسم ة . سالكومو أو سدتسنم

 :سزو دبسان ت ل -

الم تلجيي نسةيسعيي الطلييوس ل سد ضس دستندم سزويي دبس

مجي  نسالىييييي ي  ي ،سلالزنا ي ،سل ونهي سدةيدفسد حس

الانديسةيسم يي ط سالانلو،سصلسات ستلييكسالمجةلدسس

الم ي ط سالتيسلحستتيأومنسمدي شييييينبسدي لانوسلل سللاي قسس

الضييييننسد لدوأ سالطدو و ،سلمو لسذلكسعطعسال دودسممس

األشيييج نسممسالم  ط سالدنو سلتلدو سالمط لوسالاندو سس

 ل سالم تجي نسالنشيييييدويم ،سصلسلتلةونسمىيييييدنسدنيلسس

سلشناءساألسلا .

نسان سييييي مس ل سالدوأي سومك يكسللت نفسصكونس ل ستيأوو

سعناءبسالمق لسكوفسونونسان س مس ل سالدوأ 

** ** ** 
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 األة  لسالاندو سالمنومنبس ل سالدوأ 

سنو نسالانلوس ل سالدوأ سلفتنانسطلول سجداً،س تمسيييتمنم

سالانلوسليدوةي سالقُيدنبس ل سلايدااسدمي نسدوأيس لذسلمم

كدونسللتُّندي ،سلاألناضييييييسالزنا وي ،سدي نضييييي ةي سلل س

لةلاءسلالمي ء،سلللا قسالضيييييننسد لمىييييي دنسستللواسا

الطدو و ،سممم سسييونومنس ل ساو بسان سيي م،سلىيياته،سس

ل مطسم وشيته،سلممسالُمم نسي نسالاندو سذانسالتأوونسس

 ل سالدوأي سلان سييييي م:سل تي لسلتجنويوساألسيييييلاي سس

لاأللييييي حسس لاليدياين ،س اليجيل س لاليقىيييييفس الي يللوييي ،س

 ]٢األنضو ،سل ونه .[

 الدوأ سصونساألسلا سال للو س ل  -

 سزالنساألسيييلا سال للو سم ذسدداو س شيييأتة ،سلصو  ءسسم

نه ،سلات ساآلمسَمىييدناًسللنطنسلالنلفسس مناالستطلم

دسييييدوساآلو نسالتيسعدستُنِلمفة سةيسالدوأ سناللسل ت جة سس
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مس ملو سىُي عساألسيلا سال للو سس صلستجنودة ،سلذستتضيمم

لانتد نه سلطالقس شييي طسلشييي   يسدكمو نسه أل سةيس

 سللُمنلمف نسال  تج س  ة ،سلالتيسوتحمسالدوأ ،سد نضيييي ة

التَّنلم،سم ة سةيسمىييي دنسالمو  سلالتند ،سممم سوندم سس

سا فجي نسع دلي س للوي سعيدسوُسيييييديموسس لل ستللووةي ،سكمي سصمم

ك م،سلالدوأ ،سلذلكستِد  ًس صضيناناًسلنوم سللُمدم،سلالسيُّ

لدُ يدسالق دلي س مسالةيدف،سةكلممي سزادسالقُنوسم ةي سزادس

سالضنن.

 مسا فج نسالق دل سال للو سملج سانانبسلضييطسسو تجس

شيدودوم،سممم سوندم سلل سلشي  لسالاناأ ،سكم سوتسيدموسس

ك م،س ا  فج نسد  ةو نسالمد  ي،سلملنسص دادسممسالسييييُّ

د نضي ة سلل سلطالقسكمو سلشي   سكدونبستتموملسد ةلنسس

 ولحسممسُجزوأ نسُمشيي م سممساليد ن،سلل سج  وساط حسس

قييلس دنسالنويي  سلل سمسيييييي ةيي نسسالق يي دييل،سلالتيست ت
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وة ،سكم س شي سي  ،سةتدنلسلل سمىي دنسالمو  سُمسيدمد ًستللم

ص مة سعدستندم سلل ساجوسصشيي  سالشييمو،سممم سوسييدموسس

انتاللسةيسدنجي نسالانانب،سلنفضس ملوي سالتموويلسس

الضييييلأيسةيسال د ت نسلالدكتونو ،سلهذاسددلن سوندم سس

ضسةيسلل سلادااسنللسةيسالسييلسييل ساليذاأو ،سلا قنا

سصشك لسالاو ب.

 تأوونسالقىفسالجل سلالدان س ل سالدوأ  -

دموسالقىيييييفسالدَان سلالجل سللمُيدمسصو ي ءسالانلوسسص

زم سلم وشييي سان سييي م،سس لل ستدمونسالدُ و سالتاتو سالالم

مميم ستسيييييديموسةيسِهجنبسال ي وس توجي ستيدمونسالم ي زل،سس

،سس الن م الزنا ويي ،سلشيييييدكيي نس لالييي ديي ن،سلالاقللس

لاايل،سل نقسسلص  مي سال قيل،س لل سجي  يوستننويوسالسيييييَّ

سالمناكزسالتجي نوي سلالم ي ط سس فمسدي لموي  ،سكمي سصمم السيييييُّ

السيك و سصىيدانسدف لسالقىيفسم  ط سمةجلنب،سلعدس
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 ي  ينسد ضساليدللس ل سميدوسالتي نوَسممسنوي نسالانوسس

 ل سدوأتة ،سلذسةشييلنسةوة سالما ىييول،سممم سصدموسلل س

لكوونسسادلاسسييلءستيذو سلمج   ستسييدمدنسةيسملنسا

سممسسكم  ة .

نانسةيساألنضس ل س - تأوونسزنا  ساأللي حسلالُمتفجم

 الدوأ 

  نساأللي حستُسيييت ملسةيسالانلوسسييي دق ًسكلسيييول سسك

-70لتأمومسلسييلوساألناضييي،سلم سزالسه  كسالاليسس

ملولمسلُيُحس َشِيطسم تشينومسةيسص ا ءسمنتلف سممسس100

كيم مسمم سال ي لح،سلتكممسصوي نساألليي حسةيسم  ةي سالسيييييُّ

زنا  ساألناضيييسلا سييتف دبسممسالمىيي دنسالطدو و سس

نسالتُّند ،سلتُسيييدموسس ةوة ،سلةيسا لسا فج نه سةى مة ستُدمم

نلالًسةيس  ي مةي ،سكمي ستندم سةيسد ضسالاي  نسلل س

سملنسالك أ  نسالاو ،سلل  ع سمس نسالمو  
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للت نفسصكونس ل ست نوفسالدوأي سومك يكسعناءبسالمقي لس

ست نوفسالدوأ 

 الانلو -

عييي أيييد س يايلسسليا ميمس ديييأمينس اليجيوي س هس تيََلجيييُّ هييس اينوس

نا ي نسل زا ي نسس مجمل ي سصُننو،سلالنلضسةيسىيييييِ

القييدنبس ل س لييهسةيسايي لس ييدحس اللمجلءس م ةيي ،سلوتحمس

سدومسطنةوم،سلمم سدسييييدوسس لميم لسلل سعنانسسييييِ التَّلىييييم

تضي ُنوسالَمىي لحسدو ةح،سصلسدسيدوسَمولسصادساألطنافسس

للسيييوطنبسسسسلل سا سيييتددادسلاسيييتنداحسال ُ فسكلسيييول 

 لالاىللس ل سم سونود

** ** ** 
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 صهمو سالسالح

 ال  فسلالانو -

األعلالسسوُس لالف يي  يي سةيس الِيل يي س هس دييأ ييم ال  فس فس  نم

لاألة يي ل،سلهلس ِتيي لساليَضييييييو،سلهلسو فنسالطديي  سس

ست ي ل س  يهس َُّ لوند سلل سانتاللسالاوي ب،سلليذليكس ة س

َنسةَ ي  سس سُك ي، سةيسعلليه:س{َللَل، لاسِمم، ِوسَ  ،فَضيييييُّ َ ِلوَ سال،قَلي،

لِيَك}.سليذليكسوجيوس ل سكيلس ي عيلستجت يوسال  فسةيس َال،

القللسلالف ل؛سلواف س فسييهس مسالت  فسلاليل  سةوه.س

كذلكسالانو،سالتيستةددساسييييتقنانسال   حسا جتم  يسس

لاليدو يسللطنفسالم ةزحسم ةي ،سلتد ي تةي سانوجي دوي سس

م  يسلالسيو سييسستم حسالم تىينسةنىي سللتيوونسا جت

لاليدو يس ل سالطنفسالم ةزح،سلوشيييييميلسهيذاسالتيوونسس

ج لسالطنفسالم ةزحسضيييي وفً سذلوالسمسييييوطًناس لوه،س

لممسصجلسام و سان سييي مسممسالضييي فسلالسيييوطنبسس
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 لويه،سلامتةي مساوي تيهسلانتاللسصملنهي سدمي سوقعس لويهس

ممس  فسعلً سصلسة اًل،سك مسالسييالح،سةم سهلسالسييالح،س

سح.لم سصهمو سالسال

 ت نوفسالسالح -

مكمسالت نفسلل سصهموي سالسيييييالحسممسناللست نوفسوُس

ل،ُحسهلسا ل سالةدلءسس م اَلُحسصلسالسيييِ السيييالحس فسيييه،سة لسيييَّ

لالسييكو  ،سلهلسمىييطلحسوُسييتندحسكم  كوسلُم  ًفسس

للانوسلص م لسال  فسالا ىيلسدومسالشي لوسالمنتلف سس

صلسطدق نسالمجتمعسالمتد و  سصلسالدمللسالمت  ةسيي .سل سس

كلمسةيسالانوسةقط،سةات سلعنسالسيلحسودنلسال  وسسو

ةيسىييييينا يي نسالامالنسا  تنيي دويي سلالسيييييجيي  نسس

لت ي نضساآلناءسل ونهي .سلدوي سلعيدساي للسان سييييي مسس

 دنسالت نوَسىيييي عسالسييييالح،سلما لل سلااللهسكا ل سس

طدو و سمسيتمنبسةيسمسي نسالتطلنسلال مم ءسان سي  ي،سس
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لا زده نسسلم ي ةوي سللانوسلال  فساليذ س سوتمي شييييي سس

لالنعيسان سيييي  ي.سكم سصمسالسييييالحسا ل س سوشيييي نسس

دقومتة سال فسيييو سلالنلاو سلا جتم  و سلالم دو سل سس

الانوسلعييذاناتةيي ،سلهلسشييييينطسس ممس يي  سلوالنس

ستطلنسلازده نسس لضنلنبسعُىلوسلنكوزبسصس سوم سأل م

ل ميي ءسلنعيسل سيييييي  يسةيسجموعسجلا دييهسالميي دويي س

ةيسلىييييفسصهمو سسسسلاألنالعو .سلممسصةىييييحسم سج ء

السيالحسلا ل سالانوسةيساألدوسال نديس  دس منلسدمس

سم د سكنو

ُلسَم ستَُكلُمسةُتَوَّ ًس ُوسصَلَّ سال،َان،

ستَس، َ سدِِزو َتَِة سِلُكِلمسَجُةللِس

سِضَناُمَة  سَلَشوَّ تَ ََنن، سَاتَّ سلِذَاساس،

سَ ُجلًزاسَ و،َنسذَاِنسَنِلولِس سَ  َدن،
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سَنص،َسةَس ن، َط َءسَجزَّ س سَلتَ َكََّنن،سَشم،

ُنلَه ًسِللشَِّحمسَلالتَّق،دِولِس سَمك،

 صهمو سالسالح -

دنزسصهمو سالسالحسةيسال دودسممسالجةلدسالدللو سالتيست

سيي نسلالدللسلتاقوقه،سلم ست  حسدهسهذ س تدذلة سالمنسييم

الشييي لوسدنالفسد ضسالدللسالتيستشيييوعسةوة سا ل سس

ممسالانوسلا عتت ل،سديضسال  نس مسص لا سالانلوسس

 دنسالت نوَسصهلو سصلسدللو ،سل لوهسةىمسصهمو سالسالحس

 سوييأتي،ستدييدصسصلً سممسالشييييي لنسسومكمسلجميي لةيي سةوميي

د لناا سلالسييكو  سلاألم مسلا سييتقنانسال فسيييسلدوس

و وشيييييلمسةيس الييذومس األةناد،سدنالفسايي ليي ساألةنادس

الدلدامسالتيست   يسالانلوسللوالتة ،ساواسو وشيييلمس

سا ل سممسالقل سلالةلعسدسدوسا ل سا عتت لسالمستمنب.س
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لويمس  سالمديذللي سسلتكممسصهموي سالسيييييالحسةيسالجةلدساليدَّل،

ل ز سالسيال سلالنع د س ل ساألسيلا ،سللعفسا تشي نسس

األسيييييلاي سال للو ،سللافي  س ل ساألنلا سلالممتلك نسس

ممسجناأحسالانوسالتيستاىييدسال دودسممساألنلا سةيس

منتلفسدللسال  لح،سد نضييي ة سلل ساألضييينانسالم دو سس

الجسييوم سالتيستتكدده سالدللسالتيست و سا ل سالانوسس

 سالتاتو سلتزودسالىيينفس ل سالتجةوزانسسلتدمنسالد و

ال سييكنو سالتيستتسييحسدادمبسالتكلف .سلألهمو سالسييالحس

ممسهذاسالجي  وسلاف يه،سةقيدسلع ينساألمحسالمتايدبس  حس

 ل سم  هدبسم عسا  تشيي نسلأسييلا سال للو ،سسسس1968

،سَلعَّعسا تا دسالسييييلةوتيسس1988لس1972لةيس  ميس

ومسللايدسممسل تي لسالسييييي د سلالل و نسالمتايدبساتفي عوت

لاو زبساألسييلا سالذنو .سلةيسالسييد و و نسممسالقنمس

ال شيييينومستمك نساألمحسالمتادبسممسالاىييييللس ل س
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ملاةقي ساأل ضييييي ءس ل س يددسممسالم ي هيدانسللنعي دي سس

 ل ساألسيلا .سلتم عسهذ سا تف عو نسالدللسممسلضيعسس

صسيييييلاي سذنوي سةيسعي  سالماوطي نسكمي ستا نسل تي لسس

،سس1993 سلتكدوسيييية .سلةيس  حسساألسييييلا سالدولللجو

اتفي عوي سا نسسسس- يداسالكوي مسالماتيلمس-دللي سسسس125لع ينسس

تىيييي وعساألسييييلا سالكومو أو سلاسييييتندامة سل قلة سس

س1997لتنزو ة ،سلعدسصىدانسا تف عو س  ةذبس  حس

لييهسدلًناسكدوًناسةيستطلنسس السيييييالح،سصمس لممسصهمويي س

المجتم ي نسل ةضيييييتةي ،سةي ليدللسالتيس ست و ساي لي سس

،ست و سةيساضيييطناوسداأح،سل دحسالشييي لنسسالسيييالح

دي ألمي م،سةدي لتي ليست شيييييييلسديأم ةي سلصمي  ةي سصكونسممس

ا شييييييي لةي سدتطلونسمجتم ي تةي ساليدانلوي ،سل العي تةي س

الني نجوي ،سصمي سلمسكي  ينست و ساي لي سممسالسيييييالحسس

ةسيييت شيييطسةوة سالقط   نسا عتىييي دو سلا جتم  و سس
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لت مو سسلالم وشيو ،سلسيو ملسالسيالحس ل سالدةعسد جل سا

سممسصجلستاقو سال ةض س ل ساألى دبسك ة .

 الجةلدسالدللو سلاف سالسالح -

،سس1945 يدسا تةي ءسالانوسال ي لموي سالوي  وي سةيس ي حسس 

دنزنسصهمو سالسيييالحسدلىيييفهسضييينلنبسملام سوجوسس

ال ملس لوة ،سن ة ءسالجناأحسالالل سييي  و سالتيس   تة سس

الش لوسالمشتنك سةيسالانو،سلل دحستكنانه ،سلممس

صجيلسل ي دبسلاوي ءساألناضييييييسالتيسمي تينسممسالانو،سس

لل مي نسالدالد،سلدي لتي ليسعي مينسال يدويدسممسالماي ل نسس

لتاقو سالسيييييالحساليداأحسدومسكي ةي ساألمح.سلكي  ينسصهحس

ولي:س الجةلدسميي س تلييكس التيستضيييييم تةيي س األشيييييكيي لس

الددللم سيو سالمت لق سد لمف لضي نسدومسالدللسلتاقو سس

ليدلل.سللعي مي سالم  مي نسساي  نساللةي قسلالت ي لمسدومسا
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الدللوي سالتيست ميلس ل سالسالنالة نسدومساألمحسدطنقسس

سسلمو .

لممسصدنزسالم  ممي نساليدللوي سالتيست ميلس ل ساااللسس

السيييييالح،سمجلوساألممسالتي دعسلأمحسالمتايدب،سلاليذ سس

و ميلس ل سايلسال ز ي نسالتيستقلحسدومساليدللسلوقتن سس

دسالسيييالحسةىمسالطنقسلالمة .سةىذاسع منسص سدلل سدتةدو

المجلوسوفنضسضيييييده س قلد نساعتىييييي دو ،سكم عسس

التد دلسالتج ن سمعسالدلل سالم تدو ،سلممسوحستىييي ودس

انجناءان،سةوطلوسمجلوساألممسممسالدللساأل ضيي ءسس

لت فوييذس الالزميي س ديي لقلانس دَّ ُس مييَ المتاييدبس األمحس ةيس

عناناتةي .سلعدسصانزنساألمحسالمتمايدبسد ضسال جي  سةيس

الح.سللك ة سلحستسيييتطعسصمستم عسعو حس ملو ساف سالسييي

الانلوسالمالوي سةيس يددسممسالم ي ط ،سم ةي سصةنوقوي سس

سس لج لوسشينعيسنسيو ،سلالشينقساأللسيط.سلةيسصاو مم
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اليطينفس يمييي س صلس يضس األميمس ميجيليوس تيناني س صنينوس

وجن سممسانلوسلكلانا،سلدني ىيييييي ساومستكلمس

الشي لوسانسيالمو سهيسالمسيتةدة سد ل دلام،سلتشيكلسس

األممساليدلليسلملاعفساليدللسالكدنوسسملاعفسمجلوسس

ممسال يدلامس ل سالمسيييييلمومسةيسةلسيييييطومسالماتلي سس

سلالدلس  سلالةنسكسصكدنسدلولس ل سذلك.

لممسالجةلدسالتيستنكدسصهمو سالسييالحسلالاف  س لوه،س

عو حسم  م نساألممسالجم  يسالتيستشيييدهس   حسموزامس

القلو،سلعنانسصمسولاة سكلمس ضيييييلسةيسمجمل  سممس

ل سمسييي  دبسص س ضيييلسنننسةيسالمجمل  ،سسالدللس 

 لذاست نضنسللةجم ن.
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