
 ةل$حتسملا ة01ناس-إلا باتك ص$خلت
 حامرلا A د?ع نب م$;اربإ .د
 

Dمس A م$حرلا نمحرلا 

 ةمدقملا
       GH

I ت نمزKلا
L

 صوصنلا ل1وأت Vإ نورخآو ،نيدلا دXدجت Vإ مهضعR اعد PQHملسملا Oع نحملا ِب
ال1وأت ة$عefلا

ً
الدR ةضحملا ة$ناس-إلا Oع سسأتت ةطRار ةماقإ Vإ نورخآو ،اj$ثادح 

ً
 ،ة$qيدلا ةطRارلا نم 

vHاس-إلا نيدلا قانتعاو ة$لtلاR را?تعالا نم sIلإلا نيدلا طاقسإ Vإ نورخآو
I لا دِّحوي هنأ اًنظ{ef1فقو1و ،ة 

 .يداملا مدقتلل اًعفد نوك1و ،ممألا PQHب مالسلا عيش~ف بورحلا

GH اهحمالمو ،اهتأش-و ،ا;روذجو ،ة01ناس-إلا ملاعم فشك$ل ثح?لا اذ; ءاج دقو     
I رعلا قا$سلاv�I، 

vHاس-إلا نيدلا ما��Hلا تال�مو ،اهتاضقانتو اهما;وأو ،اهينا?مو
I، ثح?لا اذ; نإ ،اهتازكترمو Xنيدلا عض 

vHاس-إلا
I GH

I م�QHلقنلا ساطسقو لقعلا نا. 

GH حلاصلا نِّوكملا نأ هنع فشك اممو     
I دوجوم ة01ناس-إلا GH

I ةروص متأ GH
I م دَّدح ام� ،مالسإلاKةنا 

GH ناس-إلا
I نأ ت}ثأو ،ه$ف هم�1كت ەوجوو مالسإلا �ef1دوجو ال ة$لاثم م$لاعت درجم نكت مل مالسإلا تاع 

GH اهل
I عقاولا، Rثك ة$خ1رات تاققحت ةمث ل�Qملسملا قوفتب دهش� ةPQH عO نيذخآ اونا� امل ممألا رئاس 

    .ةوقR بات�لل

 ة01ناس-إلا ملاعم :لوألا لصفلا

 ف�1عتلا

GH ةرم لوأل Humanism ة$ناس-إلا حلطصم رهظ     
I ة$̈�غلا ةفاقثلا GH

I ع عساتلا نرقلا لئاوأef ماع 
 .ل01ط تقو ذنم اًدوجوم نا� ةملtلا لولدم نإ عم ،م١٨٠٨

 
Humanism GH ة01ناس-إلا     

I ةثيدحلا تاقا$سلا I: ةا$حلل ةق�1ط وأ ،تا$كولسلا نم ةعومجم ،ةد$قع 
 ،اً$ع$بط اًعوضوم ناس-إلا ��تعت ،ةع$بطلا قوف ام ضفرت ةفسلفك ،هم$ق وأ ناس-إلا تامامت;ا لوح ةزكرمتم
 Íلعلا جهنملاو لقعلا لالخ نم تاذلا قيقحت Oع هتردقو ناس-إلا ةم$قو ة$ساسألا ةمار�لا Oع دكؤت
GH حلطصم� ة$ناس-إلا ةع�HHلا نإف ةلمجلا¨و .�1µ�Iجتلا

I هل س~لو س}لمو دقعم ةثيدحلا ة$̈�غلا ةفاقثلا 
 .قيقد ف�1عت
 
vHاس-إلا ب;ذملا ،ة$ناس-إلا ةع�HHلا ،ة$س-إلا ،ة01ناس-إلا ،ة$ناس-إلا     

I، اس-إلا نيدلاvH
I، ة$نامويهلا، 

GH اهب داري تاحلطصم ة?عش·م داعRأ اهل تاحلطصم
I هلعجو – اًنا$حأ ههيلأتو – ناس-إلا ةم$ق عفر ةلمجلا 

GH
I نو�لا زكرم. 

GH ولغلاو ةغلا?ملا Oع ةلالدلل ة$ناس-إلا ال ة01ناس-إلا ظفل ةع�HHلا ەذ; نع �Qبعتلل ان; �Qتخا     
I كلذ 

 .ةثيدحلا ة$̈�غلا هتغ$صR ب;ذملا

 



 :I ة$ناس-إلا ةع�HHلل ةمظانلا ئدا?ملا

 .هلإلا عــــ�ef1 نع لاصفنالاو ەدحو ناس-إلا Vإ هجوتلا.١

 .I¿ولا ه$جوت نع لاصفنالاو ەدحو لقعلا Oع ل01عتلا .٢

 .ة1ورخأ ةلالد ةXأ نع لاصفنالاو ا;دحو ا$ندلا ةا$حلاR قلعتلا .٣

  روذجلا
GH ة$ناس-إلا ةع�HHلا     

I وروألا ركفلاv�I ةط?ترم تنا� D1رات قا$سÁH
I ;ش يذلا وK

Ã
 رول¨و ،اهت01;و اهتع$بط ل

 روصعلاR اًرورم ،ثXدحلا Äعلا �µح مXدقلا Äعلا نم ة$ناس-إلا ةع�HHلا روذج دتمتو ،اهتاددحمو اهحمالم
 .ة$¨وروألا ةضهنلا Äعو Åسولا

الوأ
ً

 ةمXدقلا روصعلا :

GH ةXاغ ناس-إلا :لوألا ق�1فلا •
I ل� سا$قم و;و ،هتاذ Çf

Iانمو ،ءÈ1ة$ناس-إلا ةاواسملل ن، Xمهلثم: 
  .م;�Qغو سراغوتورب ،سط�1قومXد ،نويقاورلا

vHاثلا ق�1فلا •
I: انمÈ1ع قرعلا س~سأتو ،ة$ع$بطلا ةاواسم اللا ة�1ظنل نO بطلا نوناقلا$ÊI م$سقتو 

  .وطسرأو نوطالفأو طارقس :مهلثمX ،ةرطفلاR ءال?نو د$بع Vإ سانلا

الوادتم نكX ملف ةمار�لا موهفم امأ     
ً

 GH
I مملا ةصاخلل ةفص تنا�و ،ة$نامورلا الو ة$ق�1غإلا ةفاقثلا�QHنم ة 

GH ،ءال?نلا
I حPQH مل ة$بلاغلا نأ Xد$بع ىوس اونوك. 

 Åسولا نورقلا :اً$ناث

 تمهلتساو ،قلقلاو ةt�Rلا حورب ة$ح$سملا تس·Ìاو ،تو;اللا Oع �Qبك لKشD اj?صنم OIقعلا دهجلا نا�     
PQH GHطسغوأ سÍدقلا م$لاعت

I دنت ب;اذملا دشأ و; يذلا ه?;ذمXاًد Rم$حجلا ران نم هل اًف01ختو ناس-إلا، 
GH سانلا دنع ناKف

I سولا روصعلاÅ دش ة?غرXةد GH
I لمأتلاو ا$ندلا نع فوزعلا GH

I رخآلا مويلاو تو;اللا، 
  .دسجلا راقتحاو ناس-إلا ةناKم نم صقنتلاو

 ةضهنلا Äع :اًثلاث

 بادآلاو نونفلا تزكرو ،يويند عباط تاذ تنا� µ�Iلا ءامدقلا نامورلاو ق�1غإلا تاRاتك ءا$حإ Vإ هجوتلا     
GH ة$ملعلا ةروثلا روهظ عمو ،اًردان قلاخلا دوجو راKنإ نا� كلذ عمو ،ناس-إلا Oع

I ع سداسلا نرقلاef راص 
GH سانلا

I نونمؤي ا¨وروأ Rلا لقعلا نأ{efع رداق يO نو�لا راوغأ ��س. 

 طنا� مهضعR ��تعاو ،اj$فسلف اًموهفم ناس-إلا لوان·ي باطخ روهظ ةXادR تلKش ةلحرملا ەذ;     
GH مامت;الا زكرم ناس-إلا نأ را?تعاR ،ة$ناس-إلا ةفسلفلل لوألا سسؤملا

I امتجالا نأشلا ل01حتو ،ركفلاÑI 
 .يرظنلا لمأتلاو لقعتلل ةدام Vإ



GH ة$لاXKدارلا ة$ناس-إلا ترهظو ،را$تلا لخاد تاعازنو تازا��H;اR ة01ناس-إلا ةع�HHلا تَّرم     
I عساتلا نرقلا 

vHاس-إ رمأ ةفرعملا لعج يذلا ،رل$ش دنانيدرف اهئامعز زربأ نمو ،نef1علاو efع
I ة01يحلا ضارغألل عبات، 

    .ناس-إلا �Qثأتل عضاخ جئاتن نم اهيلع بت��ي امو

 ثXدحلا Äعلا :اًعRار

GH لوألا يوناس-إلا نا$بلا رهظ     
I ع ،م١٩٣٣O Xة01ناس-إلا تفِّرُعو ،غارب نوم1رو زرل$س يور د Rا;را?تعا 

  .sIلإلا لصألا تاذ ةقRاسلا ناXدألا زواجتو VIاعتلل فدهت ة$qيد ةكرح

vHاثلا يوناس-إلا نا$بلا رهظ     
I GH

I ع ،م١٩٧٣O Xد Rو زترك لواØدحت فدهب ،نوسل1و ن1ودXلاد?·ساو ث 
لجتو ،قباسلا نا$بلا

Ã
 اًحلاصت Ì�Úأ لوألا نا$بلا نا� امنÛب ،داحلإلا Vإ Ì�Úأ عوزنو نيدلا عم مظعأ ةع$طق ت

 .نيدلا عم

GH ثلاثلا يوناس-إلا نا$بلا رهظ
I ة$ك�1مألا ة01ناس-إلا ة$عمجلا ةطساوب ،م٢٠٠٣. 

  :اهتصالخ 01PQHناس-إلل ة$ل� ة1ؤر لثمت ةَّ$عا?س ول نف$·س ح�ط ام�

 .OIقعلا ءاصقتسالل تادقتعملا عيمج عضخت .١

GH نوكKشÍ ،نو1ردأ ال وأ نودحلم امإ نويناس-إلا .٢
I و ةهلآ وأ هلإ دوجوGH

I ةع$بطلل قوف تانا$ك دوجو. 

 .باسحو ءازج نم اهيف امR توملا دعR ةا$حلا راKنإ .٣

 امو ef}لل ة$لعفلا ةع$بطلا ةسارد نم دمتس� µ�Iلا ة$قالخألا ةم$قلا ة$م;أو دوجوب دXدش نامXإ .٤
Íع ا;دعاسO را;دزالا GH

I ;ةا$حلا ەذ. 

�Gالخألا لالقتسالا Oع د$Ìأتلا .٥
I يدرفلا. 

  .ا;اXإ هلإلا مهبهي نأ نود ةا$حلل µHعم دوجوب نامXإلا.٦

 .يدا$حلا áIارقمXدلا عمتجملا نولضفX نويناملع نو01ناس-إلا.٧

 ة01ناس-إلا تامظنملا

الوبق Ì�Úأ ة01ناس-إلا�Q Rش}تلا نأ دXدجلا داحلإلا زومر دجو     
ً

 اذل ،درجملا داحلإلا�Q Rش}تلا نم سانلا دنع 
vHاس-إلا عباطلا تاذ ةXداحلإلا تامظنملا اوؤش-أ

I، اهنمو: 

�Gالخألاو يوناس-إلا داحتالا •
I ودلاVI، وI لا ةهجلاµ�I نآلا ة$ملاعلا ة01ناس-إلا ةكرحلا لثمت. 

 .ة$ناملعلا ة01ناس-إلا سلجم  •
 .ة01ناس-إلل ة$ملاعلا ة$مXداâألا •
GHو ،ة$ناط��1لاو ،ة$ك�1مألا :ة01ناس-إلا تا$عمجلا  •

I و ،ادنلريإGH
I ادنك. 



 Oع ةلالد Oعألا Vإ ەدX عفارلا د$عسلا ناس-إلا زمر Iو ةدحوم ةنوقXأ امومع تا$عمجلا ەذهلو     
 .لؤافتلاو ةجهبلاو راصتنالا

 

 

 ةضراعمو ،نيدحلملا دض �QHيمتلا Oع ءاضقلل ÊIسلا ،داحلإلل جــــ1و��لا :تا$عمجلا ەذ; ةطش-أ نم     
µHI GHيدلا م$لعتلا

I و ،مالسإلا نع نيدترملا نع عافدلاو ،سرادملاØة�1هش تاءاقلو ة01نس تارمتؤم ةماق، 
 .µHIيداللا عمتجملل تالافتحالا م$ظنتو

Í GHلاعلا يوناس-إلا مويلا :ة01ناس-إلا دا$عألا نم     
I ن1وراد مو1و ،وينوي ٢١ GH

I قوقح مو1و ،ريا��ف ١٢ 
GH ناس-إلا

I د ١٠Íاس-إلا ءوضلا مو1و ،��مسvH
I GH

I 23 دÍمس��. 

 س~لو ،دودح الR نونمؤم ةسسؤمو ،برعلا نويناس-إلا ةمظنم :لثم ة$̈�ع ة01ناس-إ تاسسؤم ترهظ     
 I تا$عمجلا ەذهل ةك��شملا ةج$·نلاو ةلصحملا ن�ل ،اً$qيد ال وأ اًدحلم تامظنملا ەذهب قحتلا نم ل�
     .فرطتلا ة̈راحم ءاطغ تحت وأ ةحاÈ اًصوصخ مالسإلاو اًمومع ناXدألا ة̈راحم

vHاثلا لصفلا
I: شإKيوناس-إلا باطخلا تا$لا 

 لخدم
 ،ة$مدعلا ،ةXدوجولا ،ة$Ìا��شالا ،ة$لا��يللا اهنم ،ةضقانتم راKفأ يوناس-إلا ب;ذملا دعاوق Oع تد$ش     
GHو ،خلإ ...ة1زانلا ،ة$شافلا

I ;تخم ضرع تاحفصلا ەذÄ عم يوناس-إلا ركفلا تاعطاقتل Rەذ; ضع 
 .اهتاضقانتو اهما;وأل فشكو ،اهتال�م نا$¨و ب;اذملا
 

 ناس-إلا ه$لأتو داحلإلا ةعزن    

 اممو ،ة1ردأ اللاو داحلإلا عم ةقفاوتم ة01ناس-إلا تح?صأو ،كشلا ةعزن نم يوناس-إلا ب;ذملا دافتسا    
  :ة01ناس-إلا روهظ Oع دعاس

١.Rماعلا ەاجتالا ىدل خسرت نأ دع GH
I رغلا ركفلاv�I فونص ةفا� نع لوؤسملا و; ثوروملا نيدلا نأ ةلوقم 

ef GHلاو لهجلاو تُّم��Hلا
I ي نأ ه$لعو ،ملاعلاqتsI RKهتادقتعم ةفا. 

 م$;افملا Oع اهتاذR ةمâاح ا$لع ةم$ق هسفن لعجف ،نو�لا راèأ نم هفش·Ìا امR ناس-إلا رورغ .٢
 .ة$qيد م$;افملا ەذ; تنا� ول �µح ،تاروصتلاو

 تا�1ظنلا Oع مئاقلا نيدلا دقن أش-و ،اً$ج1ردت ة$هيلأتلا تراوت ة$ملعلا تافاش·Ìالاو ملعلا راش·نا عم .٣
 .ة$ملعلا

  نيدلا نم نويناس-إلا فقوم

GH ل$حتسم مدقتلا نأ م;داقتعال ؛µHIيد و; ام لRK مهضعR مKهت
I مل ه$لعو ،نيدلا لظ Xمهيدل دع 

   .ة$سدق وذ و; ام ل�و نيدلاR ة$حضتلا ىوس را$تخا



 تاذ ةا$حو قالخأ ةموظنم دوجو ة$ناKمëب نول?قX نيذلا PQHيناملعلا PQHيqيدلا نم ددع ا;دê1ي ام�     
µ� GHح µHعم

I نو01ناس-إلا عم نوكراش·ي دقو ،هلإلا با$غ GH
I ثك�Q نأ ه$لع قفتملا نمو .مهفاد;أ نم 

ف دق نيدلا
ُ

 .نيدلل ةقرافملا ة01ناس-إلا ىؤر نم ةمزح ل?قتت تراصف ،ةفئاطلا كلت دنع ەاوتحم نع غ�

GH ناس-إلا نوكX نأ لد¨و ،سوقطلا نم درجملا نيدلا قنتعX نم مهنم راصو     
I راص تو;اللا ةمدخ 

�ì$قح µHعم نم نا� نØو ،همدخX نأ تو;اللا Oع
I وهف ،نيدلل GH

I نو�لا زكرم هلعجو ناس-إلا د$جمت 
 .م;داقتعا بسح

الوأ ەوÄق ث$ح نيدلل طولغملا م;روصتل رثأ اذ;و     
ً

GH اًقحال ەوÄح مث ،ةمزاللا سوقطلا Oع 
I 

 :ه$ف لخد ناسحإلاف ،قولخملا ةلماعمو قلاخلا ةلماعم PQHب عمج دقف مالسإلا امأ .ةXدعتملا ةعفنملا
 .A قلخ Oع ةقفشلاو Vاعت A رمأل م$ظعتلا

  ناس-إلا نم نويناس-إلا فقوم

 ةركف تغلأو ؛اًد$س هلعجو فوخلا نم ناس-إلا ر�1حت هفد;و ،مدقتلا ةركف نع ا�Qًبعت ر01نتلا َِ��ُتعا     
�ì$قحلا سÍدقتلا طحم حبصأو ،اهب ةط?ترملا A ةركفو تاذلا

I لاوtلما I ناس-إلاو ،ءاعمج ة$ناس-إلا 
GH ةوقلاو �Qخلل îعاو لKشD صصخملا قلطملا ردصملا و;

I نو�لا. 

 قلاخلا اهب دَّجمµ�I Xلا ةق�1طلا �Qبك دح Vإ ه?شÍ لKشD هتردقو ناس-إلا ة$ناس-إلا تافسلفلا دجمتو     
GH
I تراصو ،نيدلا - GH

I برلا ةدارإ ال ناس-إلا ةدارإ – م;رظن، I عملاPQH ف��عملا Rسحت با?سأل هPQH 
لأ ف$ك ةع̈رألا تاءاللا ترَّوصو ،ةef1}لا ر�1حتو ملاعلا

Ã
 قوف ةطلس ال( :ەدودح ىدعتو هسفن ناس-إلا ه

 الإ ةق$قح ال ،تاذلا عا?شإ ق�1ط نم الإ ةداعس ال ،تاذلا عفانم ق�1ط نم الإ ة$قالخأ م$ق ال ،تاذلا
 .)تاذلا ةفرعم ق�1ط نم

  ة01ناس-إلا ر;وج

GH امR ،ة1روطسألا ىوقلا ضفرو ،يef}لا لقعلاO Rعألا نامXإلا     
I ةع$بطلا قوف امو ،هلإلا ةوق كلذ، 

 .اهــ1ردز1و لR ةفطاعلا بنجتي ثXدحلا جازملا حبصأ نأ Vإ لقعلا ه$لأت ةجرد تلصوو

 ةef1}لا ىوقلاR نوكX هصالخ نأو ،ةفرعملا ردصم ناس-إلا را?تعا Oع ة01ناس-إلا تماق اذك;و     
GH دقتعت ناXدألاف ؛ناXدألا عيمج عم ضراعتي يذلا داقتعالا ،ا;دحو

I ناس-إلا صالخ Rاó ەدحو. 

 برعلا نو01ناس-إلا

الوأ      
ً

 نوكرأ دمحم :

 Vإ ةنس-ألا موهفم لاخدإ ة$لَّوأ هسفنل بِس1qو ،برعلا نم ة01ناس-إلاو ةنس-ألاR جهل نم Ì�Úأ نم و;.١
 .v�Iرعلا لوادتلا

٢.Xاهفرع Rملاع نم لاقتنالا ة$لمع اهنأ Íإ سدقملا ه$ف رط$سV ملاع Íدوجو الو ،ناس-إلا ه$ف رط$س 
  .ناس-إلا جراخ وأ عمتجملا جراخ Oعأ لاثمل

 دهش·ساو ،�1PQHجهلا عبارلاو ثلاثلا PQHنرقلا ذنم ة$ناس-إلا ةع�HHلا تفرع ة$مالسإلا ةفاقثلا نإ لوق1و.٣
Rس نباو دشر نبا :لثم ءامسأÛغو ان�Q;م. 

GH ةقحاللا ة$ناس-إلا ةع�HHلا ه?ش� ةع�HHلا ەذ; .٤
I عÄ ع فسأتو ،ةضهنلاO اهتوم Dتا�رحلا ب}س 

 .ة$لوصألا ة$فلسلا



GH اهجاردØو اهحèfو ،-م;�Qغو دشر نباو انÛس نبا- م;ركذ مدقتملا صوصن ش}ن Vإ اعد.٥
I جمارب 

 .ة01ناثلا ةلحرملا ذنم م$لعتلا

ìHسلفلا فقوملا µHIبتل وعد1و ة$qيدلا م$لاعتلا Oع ةنس-ألا ءانب ضفري.٦
I Rالد

ً
 .اهنع 

٧. Rلاqدألا نإف هل ة?سXه$لإ وعدتو هكرا?تو ،اً$قالخأ فنعلا نيدت ة$ناملعلا ةثيدحلا لودلا لثم اهلثم نا 
 .I اهمهفت ام� ةق$قحلا نع عافدلاR رمألا قلعتي امدنع

٨. GH
I شإ ەرظنKل1وأتلاو ةنس-ألا ة$لا GH

I ناس-إلا ةقالع ةلأسم ح�طت ا;ر;وج Rصنلا ةصاخ ،صنلا 
 درفلا- ناس-إلا ل;و ،ناس-إلا Oع صنلا وأ صنلا Oع ناس-إلا ة$ق?سأ ةلأسم يأ ،سسؤملاو سدقملا
 مسر1و هت01; رول?1و ناس-إلا µHعم ددحX يذلا و; صنلا مأ ،صنلا µHعم ددحX يذلا و; -�Qغتملا

  ؟ەدودح

 يودR نمحرلا دR :اً$ناث      

     Xنيد ل� نأ :لوق GH
I اق زمر هلصأRاهن ال امل لXسفتلا عاونأ نم هل ة�Q لاµ�I ب قرافلا غل?ي دقÛدح اهن 

 I¿ نيدلا اذ; نإ Oع ل$لد اذ; نا� -تضقانت يأ- تق��فاو تا�Qسفتلا ەذ; تددعت امل�و ،ضقانتلا
 .ءاق?لاR قيلخو

 د1ز وبأ دماح Äن :اًثلاث     

Xتلأ ال" :لوقì�
I فنبøI وØ-يناسµ�I الإ Rل� جورخلا$jيدلا ة1ؤرلا نم اq$ة$نادحولا ة". 

 برح OIع :اًعRار      

Xناس-إلا" :لوق GH
I صم قيقحت نع لوؤسملاو هتاذ عجرم و; ة$ناس-إلا ة1ؤرلا�Qملاو ،ەefِّهعمتجمل ع 

 ."هتاسراممو

 درفلل ة01ناس-إلا ة1ؤرلا

 نيد الو قلاخ ال هجوم Vإ جاتحم �Qغو ،رح �Qكفت بحاص ەرا?تعاR ،عــــef1·لا ردصمو ،هسفن د$س و; درفلا
 .فرع الو

  ه$بqت

 ،هتياهن ەذ; ق�1ط كلذ ن�لو ،ةروÄHلاR قلاخلل اًركنم اًدحلم حبصأ ة01ناس-إلا ه$لع تلخد نم ل� س~ل
GH فقX نم مهنمو ،اهم��Hل1و ةXاهنلا Vإ لصX نم 01PQHناس-إلا نمف

I ركني ال نم مهنمو ،اًضقانتم فصتنملا 
 .ةل�HHملا عئاefلا Vإ ةجاحلاو تاوبنلا دوجو ركني هن�لو قلاخلا دوجو

 يزواجتلا دع?لاو ة01ناس-إلا نيد

ùHرألا اهلصأ عم زواجتلاو VIاعتلا ةغ?ص اهسفنل ة01ناس-إلا تذختا اَّمل     
I َّدُملاÑ، اًدج عقوتملا نم نا� 

 د$ÌأتلاR اهنإف اًنيد نكت مل نØو Iو ،ىرخألا ة$عضولا ناXدألا نع فلتخX ال دXدج نيد Vإ لوحتت نأ
 .I¿و الR نيد و;و ،�1µ�Iجتلا ملعلا و; نيدلا اذ;و ،ناXدألا دحأ� فÄتت

GH هقفاوي ال نمل هضفرو هتفلاخم نط?·سÍ كلذ نإف ،يوناس-إ هنأR هسفن صخش فِّرَعXُ امدنع     
I ەروصت 

 .عيمجلا بعوتسÍ هنأ Ñدا نØو ،ناس-إلا نع



 تنا� ة01ناس-إلا تاقلطنمف ،مويلا اهيلع ود?ت µ�Iلا ةءا��لاR س~ل ناس-إلا Oع ة01ناس-إلا �QHكرت نإف كلذل     
 Oع لعف ةدر تنا� اهنأل ،تا�Qسفتلا نم ەاوس امل اًداع?·سا نا� نو�لل ا;�Qسفت نأ ذإ ؛اًق?سم ة�QHحتم
 .ةس~ن�لا Oعو ة$ح$سملا

 ب;ذملا دَّ$ُش يذلا ر01نتلل يزكرملا عوefملاف ؛اهيلع ة$لاعتمو ناXدألل ةزواجتم اهسفن ة01ناس-إلا ��تعت     
 ةXدقن قالخأVI Rاعتملا نامXإلا لاKشأ ل�و د$لاقتلاو ة$فرعلاو ة$لحملا قالخألا لاد?·سا نا� هساسأ Oع
 .ة$نالقعو

 ة1زانلاو ة$Ìا��شالا :لثم ،نيدلل ةقرافملا تا�رحلا اهيف تتúن µ�Iلا ة¨��لا ام; ة01ناس-إلا ةفاقثو ة$ناملعلاف     
الXدR اًنُّيدت اهفصوب اهعRاط فشكو ،ة$شافلاو

ً
GH ق�1طلا لوأ نوكX دق 

I اهطاقسإ جهن. 

 ة$قالخألا ة$úسqلا

 كان; س~لو ،ىرخأ Vإ ةفاقث نم فلتخت اj$قالخأ ة?ئاصلا لاعفألا نأR لوقلا I ة$قالخألا ة$úسqلا     
GH قلطم باوص

I لا ەذ; روذج عجرتو ،قالخألا لاجم�HHإ ةعV لا ة$ئاطسفوسلاµ�I ع دكؤتO -سú$م$قلا ة 
Çf ل� ّدرو ،ساوحلا ةطلسو

Iإ ءV تمعزو ،ناس-إلا Rاهل دوجو ال ةقلطملا ةق$قحلا نأ. 

 اهتضرف امنØو ،ةداملا Oع ة$لاعتم تس~لو نيد نم دمتسُ� ال قالخألا نأ Oع نو01ناس-إلا ُّحل1و     
 .ة̈�جتلا اهتqسحتساو ةع$بطلا

�Gالخأ را$عم دوجو ركنت ة01ناس-إلاو     
I دحاو، Xقيبطتلا ل?ق Rواس·م ردقî عO سانلا عيمج GH

I ل� 
 نم دR الف ،ة$قالخألا ة$úسqلا نم ع0ن فقوملا اذ;و ،ة$قالخأ �Qياعمو PQHناوق ةدع كان; امنإ ،نامز
GH درفلا ة�1ح Oع د$Ìأتلا

I ة$قالخأ ئدا?م نم ەاري ام قانتعا. 

 راثآ ثادحإ Vإ حنجت لR ،بسحف ة$قالخألا ة�1ظنلا Oع ة$قالخألا ة$úسqلا راطخأ Äتقت الو     
 .اًضXأ OIمعلا كولسلا Oع ةرمدم

�Gالخألا داسفلا ب}سÍ امم ،ة$úسqلا م$قلاو ة$عفنلا Oع موقت ة01ناس-إلاو     
I نإ مث .ض�1علا 

ìHل ة01ناس-إلل ÇIا$سلا هجولا µ�I Iلا ة$طارقومXدلا
I ذإ ؛رطخ Xس- ل;أ اهب ث?عú$إ ،قالخألا ةV نأ 

GH ة$طارقومXدلا لشفت
I اس-إلا قلطملا نع عافدلاvH

I. 

GH نود?ُي نو01ناس-إلاو     
I اطخRالصلا نم اًردق مهتاRام لا$ح ة$قالخألا ة Xاوص هنودقتعRًأطخ وأ ا

ý
 نود ،

 اوعقX نأ امإف اًنا$حأ حيضوتلا اودارأ اذØو ،ة$قالخألا ةRالصلا ەذ; اهيلع سسأتت µ�Iلا ةدعاقلا اوحضوي نأ
GH
I شإKفنلا غــــ01س·لا ة$لاÊI امغا��لاv�

I يذلاو ،قالخألل Xوأ ،اهتم$ق ة$قالخألا م$قلا دقف Xاوعق GH
I ر�1قت 

 .ةقلطملا اهتم$ق ا;دقفX امR اهتيúس-

GH ة$نادرفلاو انألا ةعزن راش·نا يوناس-إلا ب;ذملا راثآ نم     
I اقمRع ظافحلا لO ألا كسامتèة، 

GH دترت µ�Iلا ة$سج�Hلا نم ع0ن Vإ يدؤت ة$لاغلا ة$نادرفلا ەذ;و
I إ رمأ ل�V إ يدؤتو ،اهتاذV ب$لغت 

 .عمتجملا قوقح Oع درفلا قوقح

vHاس-إلا درفتلاو ة$1qورادلا
I 

GH ةÿ1كرم ة$نورادلا ة�1ظنلا     
I نولوق1و ،يوناس-إلا باطخلا Rوأ ل;اج امإ وهف روطتلا ركني ناس-إ يأ نأ 

 .رèf1 وأ نونجم
 



 ،اj$فسلف اًقس- ةXداملا نم ەروذج دمتسÍ هتلحتناو ة01ناس-إلا هR تجهل يذلا ة$ناس-إلا ةاواسملا أد?م
GH اً;اجتاو

I ب حضاو ضقانت كان;و .عامتجالا ملعPQH 1ورادلا ت?;ذ دقو ،ة$نورادلاو ة$ناس-إلا أد?مq$ة 
GH اهتاق$بطتب

I إ عامتجالا ملعV ب عقاف ضقانت اذهف ؛اًمات اًضفر ة$ناس-إلا ةاواسملا ضفرPQH ةاواسملا 
vÚادحلا v�Iرغلا ركفلا ئدا?م م;أ� ة$ناس-إلا

I، و¨PQH 1ورادلاq$لا ةµ�I نعلا ��تعتÄ ئرلا~øI GH
I ادحلا ركفلاvÚ

I 
 .اًضXأ v�Iرغلا

 ة$1qورادلا نم هش·ين فقوم

 هتماركR ءرملا نامXإ �Qمدتو تاذلا �Qغصتل اً?úس ة$ك$ناK$م ة1روطت ةعزن نم اهيف امR ة$نورادلا هش·ين ىأر.١
 .ناويح Vإ اj$فرح ناس-إلا تلَّوح ة$ع$بطلا مولعلاف ؛ەدرفتو

 ةاواسملا قالخأ نأ ىأرو ،ةوقلا قالخأ س~سأت Vإ اعدو ،د$بع قالخأو دا$سأ قالخأ Vإ قالخألا مَّسق.٢
GH
I قوقحلا I عيطقلا قالخأ.  

 ةقرافألاو دونهلا� م;�Qغ PQHي¨وروألا ��تعا ،ة1روطتلا ة1ؤرلا قفو سانجألا PQHب توافتلا ةركف ساسأ Oعو     
  .ة$1qورادلا ةد$قعلا كلذ تخَّسر مث ،ناس-إلا ەا?شأ نم م;�Qغو 01PQHيسآلاو

 روطتلا ة�1ظن لوح تاظحالم

لأ دق ة�1ظنلا ەذ; نإف ،همدع نم روطتلا ة�1ظن باوصR قلعتي ام$ف     
Ã

�Q GHث�لا ف
I رظن ةهجو نم ا;دقن 

 ةرط$سم ة�1ظن لازت ال تنا� نØو ،مهضعR نظX ام� ةتباث ةق$قح تس~لف ،نيدلا Oع دمتعت ال ةتحR ة$ملع
 ةض��عمو ةدقان ة�Qثك اًتاوصأ اًضXأ كان; نأ الإ ،ة$عوضوم �Qغ با?سأل مويلا v�Iرغلا Íلعلا دهشملا Oع
   .اهيلع

 رخآلاو ة$̈�غلا ة01ناس-إلا

GH ة$ناس-إلا م$قلا PQHب ةوجفلا     
I و ا¨وروأ¨PQH ة$عقاولا ةسرامملا Xبك ةوجف نوكت نأ نكم�Qف ،اًدج ة�HHةع 

�Gرعلا ءالعتسالا
I دج تس~لXع ةدO 01ناس-إلاPQH. 

 
 ة$ناس-إلا م$قلا فاطتخاو ة$̈�غلا ةÿ1كرملا مُّ;وت

 ،ة$عوضوملاو ة$نالقعلل µ�I;ذلا را$عملا I ءاض$بلا ة$̈�غلا ةراضحلا نأ PQHيناس-إلا نم �Qثك دقتعا     
 ةروÈH اوأر ،ىرخألا تاراقلا Oع ا¨وروأ قوفتب مهنامXإلو ،ةÄ1نعلاو بصعتلا دض ةنصحم اهنأو
 ة$ناس-إلل ةسدقم ةكرعم اهنأ Oع ةنم$هلا لجأ نم اهعاÈ ة$̈�غلا ةراضحلا ترَّوصف ،اهنيدمتل ا;رامعتسا

 .ة�1¨��لا دض

 رارقëب قبسلا لضف ركتحت نأ لواحتو ،رخافتتو ة$ناس-إلا ةع�HHلاR حج?·ت ة$¨وروألا ةفاقثلا تلاز الو     
GH ،ناس-إلا قوقح

I حPQH دلا نأXدعلا تفطتخا ة$̈�غلا ة$طارقمXةدوجوملا م$قلا نم د GH
I تاعمتجم 

vHاس-إلا ب;ذملا تفطتخاو ،ىرخأ
I. 

كِهُتنا µ�Iلا ثداوحلاو     
!

GH ناس-إلا قوقح اهيف ت
I عÄ ة01ناس-إلا Íح ل$حتسÄ;برغلا ة$ناس-إف ،ا 

GH ة$¨وروأ ة$ناس-إ
I و لخادلاØ-ة1رامعتسا ة$ناس GH

I جراخلا.       

 راKفألا نم ل?قXُ ال امو ل?قXُ ام ر�1قت ركتحت تح?صأ اهنأ اهتملوع داري µ�Iلا ة$̈�غلا ةفاقثلا ملاعم نمو    
 .تاق$بطتلاو تاسا$سلا نم ذفني ال امو ذفني ام دXدحتو ،م$قلاو قالخألاو

 



GH داهجلا
I مالسإلا  

GH برحلا نالعإ نم ةXاغلا     
I مالسإلا نيد I: ةمل� ءالعإ A نوÄ مولظملاPQH، ظفحو ناودعلا درو 

 نم Vوأ نا� داهج �QغR ل$لدلا ةماقëب ةXادهلا نكمأ ولف ،دصاقملا ال لئاسولا بوجو ه¨0جوو .مالسلا
 .داهجلا

GH ولو ة$قالخألا ئدا?ملا نع OIختلاR مالسإلا رمأX الو     
I لوسر لاق ،فورظلا كلحأ A صO A ه$لع 

ذِإ( :ملسو
َ

Kَح ا
!

ف ْمُتْم
َ

لِدْعا
L

ذØَِو ،او
َ

ق ا
َ

لَت
#

ف ْمُت
َ

أ
!

ف ،اوُنِسْح
َ

إلا ُّبِحXُ ٌنِسْحُم َّلَجَو َّزَع Ãَ$ا َّنِإ
ْ
 مالسإلا عنم1و ،)َناَسْحِ

 .عساو قاطن Oع اRًارخ ثدحت µ�Iلا ة$̈�حلا لئاسولا Vإ ءوجللاو اهتحت لئاط ال µ�Iلا �Qمدتلا لامعأ

العف نوملسملا لثتما دقف     
ً

 GH
I مهخ1رات �ef1ولا تاع¿I GH

I إ ناسحإلاV غلا�Q، وGH
I ملف ،لمعلا ناقتإ 

I GH ام� قيبطتلا نع ة�1َّع ة$لا$خ تاررقم درجم نكت
I ة$̈�غلا ة01ناس-إلا. 

 ةفرعملا راKتحاو ة01ملعلا

 م;دنع دمتسُ� ةفرعملا نإف ،ةق$قحلا Vإ لوصولل اًد$حو اًجهنم ÊI$بطلا ملعلا يوناس-إلا ب;ذملا µHَّبت     

vHالقعلا ل$لحتلاو ب�1جتلاو ةظحالملا نم
I.  

GH ةق$قحلل لوصولا قرط ÄحX يركف را$تك رهظ :يوملعلا ەاجتالا     
I �1جتلا ملعلاµ�I، حµ� قالخألا 

 .ةداملل ÊI$بطلا روطتلا ا;ردصم نأ نومعزي

 نكمX ال هضحد نكمX ال ام نأ يأ ،ضحدلل ة$لRاقلا وأ ة$ضوحدملاو ،ة$úسqلا :�1µ�Iجتلا ملعلا تاموقم     
GHو ،هتا?ثإ

I ;حت اذK
&

 .ةفرعملاو ملعلا باوبأل قيÛضتو م

 ةرئاد جراخ نم ًءادتبا اونا� نيذلا ،ن�1كفملاو ءاملعلا نم ددع ةع�HHلا ەذهل ىدصت :ة01ملعلا ةمواقم     
 ةفرعم مهيدلو �1µ�Iجتلا ملعلاR ة01ق ةلص مهل نمم ءاملعلا نم ة01ملعلا داقن نم رهظ ن�ل ،�1µ�Iجتلا ملعلا

 .هR ةد$ج

لَسو ،ملعلا دودح PQHيعت :ة01ملعلا دقن نم فدهلا     
!

 تا$ضا�1لا� ،ةXاغلا ەذهل لصوي اًق�1ط مهنم ل� َك
 .اهتاردق دودح نع ثح?لاو اهل$لحتو ة$ملعلا تا�1ظنلاو PQHناوقلا ةءارق نود$ع$ف ،ا;�Qغو ءا�QH1فلاو

q?ÊHي الف ،ةلما� ةع$بطلا مولع تا�1ظن نكت امهم هنأ ه$لإ داقنلا صلخ امم :ة01ملعلا دقن ةج$·ن     
I ا;را?تعا 

 مولعلا نأR ن�1كفملا نم �Qثك ا;دنع َّرقأو ،كلذ نم Ì�Úأ س~لو ،نو�لا مهفل ةمئالم ة$مال� لئاسو الإ
قالطإ عتمتت ال ة$ع$بطلا

ً
 .زواجتملا ىدملا كلذو ةلالدلا كلتب ا

 ملاعلا لمعل اًعجرم ة$ملعلا تا�1ظنلا تح?صأف ،ة$ملعلا ة�1ظنلا ةم$ق رُّوصت لوح ا�Qًبك ا�Qًُّغت اذ; دع1ُو     
 .ةروظنملا �Qغ اXاضقلاR بXذكتلاو قيدصتلل اًعجرم تنا� نأ دعR ،طقف

  :ة01ملعلا قز�م نم

 .ة$ئاغلا لاؤس نع ةRاجإلا عيطتس� ال اهنأ.١

  .ة$ناس-إلا م$قلا لمتحت نأ ة01ملعلا ة$عقاولا Oع eع$ف ،ةتباث ة$ضرأ Oع قالخألا س~سأت اهنكمX ال هنأ.٢

 



 ة$ناملعلاو ةلودلا

GH ماعلا يأرلا ق��خاو يوناس-إلا ركفلا ef·نا     
I م ل�Kاس-إلا ب;ذملا حبصأو ،ناvH

I أ س~لÌ�Ú ةرا?ع نم 
 .اهيمانت نم اًصوصخ دوهيلا دافتساو ،روهمجلا ناسحتسا ةراثإل اهيلع دامتعالا نكمX ةكرا?م

vHاملعلا نيدلا اهب دار1و اًنا$حأ قلطت ة01ناس-إلاو
I لا ل$مت مويلاو ،ة$ناس-إللtإ ةملV إ ةراشإلاV: م$قلا 

 PQHب مهضعR جÿم1و .ة$qيدلا ةجحلاو ة$سا$سلا ةطلسلا PQHب لصفلا ،ة$qيدلا ال ة$ناملعلا لخادملا ،ة$ناس-إلا
 وأ اً$نالقع وأ اً$ناس-إ اًرا$ت ��تعX هلâاشمو هموم;و ناس-إلا لوح روحمتي را$ت ل� ��تع1و ،ة$ناملعلاو ةنس-ألا

 .اً$ناملع
 ة�1حلا راKفأR اًق$ثو اًطا?ترا اهطا?ترال ؛ةزرا?لا ة$ناس-إلا ب;اذملل ة$س~ئرلا حمالملا دحأ ة$طارقومXدلاو    
 .ناس-إلا قوقحو ة$ندملا ةكراشملاو ةاواسملاو

 ةل�R اًرثأت ؛VIاثملا ÇIا$سلا ماظنلا اهنأ نو�Qثك نظX ة$عامتجالاو ة$قالخألا م$قلل ة$طارقمXدلا داقتفا عمو
�Q، GHصملا ر�1قتو ناس-إلا قوقحو ةاواسملاو ة�1حلا لوح ة$ئامغود ةروصR ندندت µ�Iلا ة$مالعإلا ةXاعدلا

I 
GH قوقحلا ەذ; كهتqُت هتاذ تقولا

I عقاولا. 

OI GHل$فا$كم راKفأ Oع هلمجمv�I Rرغلا ÇIا$سلا ركفلا موق1و
I اتكRمألا ه�Q، دألا نأ ىري يذلاوXعنص نم نا 

 عنام الو ،قافنو بذك ةسا$سلا نأو ،ةسا$سلل ة01لوألا لعجو قالخألا نع ةسا$سلا لصفل وعد1و ،ناس-إلا
 .بوعشلا لالغتسا نم

GH ىرُي دق نا� نØو
I Rغ ناس-إلا قوقح نأ ة$̈�غلا لودلا ضع�Q ناوقلا اهيمحتو ةمئاق ة$سا$سلاPQH، هنأ الإ 

Rنعمتلا Xع ظافح و; امنإ ظافحلا اذ; نأ رهظO رغلا ناس-إلا قوقحv�I، لمعلاو قلطملا ناس-إلا ما��حا امأ 
 .PQHي̈�غلا نم �Qث�لاR هل ةلص ال رمأف هتمارك ظفح Oع

 
 مالسإلاو ة$ناملعلا

 ناXدألاR ´سÍ ام Oع لضف ناXدألا ل� نم ةدحاو ةفاسم Oع فقت اهنأ ÑIدت µ�Iلا ة$ناملعلل نوكX دق
 و; س~ل اهيف ةالصلاو دجاسملا ءانúب حامسلا درجمو ،مالسإلاR قلعتي ام$ف كلذك س~ل رمألا ن�ل ة$حورلا
 .PQHملسملا نم رظتqُي ام ەدحو اذ; س~لو ،لماtلا نيدلا

GH ة$ناملعلا تم;اس ام�
I ملسملا عادخPQH Rاس-إلا ءاخإلا ةركفvH

I اعتملاVI عO دألا فالتخاXقارعألاو نا، 
GH
I مالسإلل ءادعلا ر;اظم ه$ف بغت مل يذلا هسفن تقولا Rر;اظ اذ;و ،هتاذ GH

I ناوقلاPQH ةلَّصفملا ة$ناملعلا 
GH ام� هعئاèfو مالسإلا راش·نا ة̈راحمل

I باجحلا ءادترا عنم نوناق.  
 
GH مالسإلا Vإ ةوعدلاR انل نوحمسÍ مهنأ ضع?لا لوق :ضا��عا

I Rإ ةوعدلا نم مهعنمن اذاملف م;دالV مهنيد 
GH
I R؟اندال 

  :باوجلا

 اهنب·ي مل نمو ،تقولا لاوط اهب م��Hل$لف ة$لا��يلل ه$ِّنúت Ñَّدا نمف ،هئدا?م Vإ ق�1ف ل� مâاحX امنإ.١
الصأ

ً
  .اهب مزلXُ الف 

 ال ا;ددري نمو ،لالضلاو ىدهلاو ،لطا?لاو قحلا PQHب ة01س·لا ةركف نم قلطنت تاداريإلا كلت لثم.٢
 .ةق$قحلا ةفرعمل ەدنع را$عم

 



 ة01ناس-إلا دعR امو لالحمضالا

 ،ةموسحمو ةخسار ةق$قحلا ةفرعمل ةادأ لقعلاR ةقثلا دعت ملو ،ناس-إلا ةناKم ةثادحلا دعR ام را$ت َعÿعز     
 ،ر01نتلا راعش فس- ةثادحلا دعR ام ُرا$ت ÊHتبا ام لوأف ،PQHم;او PQHملاحل ة$لاثم ةXاغ ة�1حلا ترِّوُص ام�
 مساقلا نا� ،ة$ناس-إلا ةع�HHلل ةدقتنملا ة$فسلفلا تارا$تلل اýظوحلم اًرا;دزا ةÈاعملا ةحاسلا تدهشو
 .ك$كفتلاو ض01قتلا حور ةنم$; و; اهنÛب ك��شملا

 ة01ناس-إلا دعR ام نع اهل ا�QHًيمت Transhumanism ةلوحتملا ة01ناس-إلا ترهظ ام�     
Posthumanism لاµ�I اهلعج Rألا مهضعXا;زمرو ةلوحتملا ة01ناس-إلا تا$نقتل ةهِّجوملا ة$جولويد 

)H+(.             

 ءا�ذلا تا$ل�� ه$ف ةروطتملا تا$نقتلا جامدتساR هتقلخ �Qيغتو ناس-إلا ةلاح �Qيغت هفد; لوحتلا اذ;     
 ٌناس-إ و;و Posthuman فلتخم رخآ نئا� هنع أشqي دق امم ا;�Qغو ة$ثارولا ةسدنهلاو ÑIانطصالا
H.قX دق ة1روطتلا ة�1ظنلا بسح "قئاف"

I عO احلا ناس-إلاVI ع وأO لقألا Íحت1و ه$لع رط$سKه$ف م. 

 ەذهف ،ة$مدعلا ةلحرم د$Ìأت تدازو ىوصقلا اهتاXاهن Vإ ناس-إلا زواجت ةلوقمR تراس ة01ناس-إلاف     
 .ةمار�لاو ة�1حلاR عتمتت ال ةنونيك ەرا?تعاو ناس-إلا دا?عتسا نم دÿ1ملا Vإ الإ ِّدؤت مل ةع�HHلا

 اهيناعµ�I Xلا ةمزألا ةلوهسD كردX نأ ءرملا عيطتسÍ ةÈاعملا تا$طعملا نم ل$س ةنياعم لالخ نمو     
 ،ةÈاعملا ة$̈�غلا ةا$حلا ةع$بط لالخ نم ةمزألا ەذ; ترول?ت دقو ،Èاعملا ناس-إلا اهش~ع1و v�Iرغلا ركفلا

 .برغلا يركفم نم ل$لق س~ل ددع اهب Vدأ µ�Iلا تاداهشلا دوشحو

 :ثلاثلا لصفلا
GH ة01ناس-إلا

I م�QHنيدلا نا 
 لخدم

GH ناقتإلاو ،ef}لا Vإ ناسحإلاو ،ناس-إلا م$ظعت :ا;َراKتحا اهسفنل ÑIدت µ�Iلا ة01ناس-إلا تازكترم نم     
I 

GH نوقلطني ال نو01ناس-إلاو ،ةا$حلا ةعانص
I ُم نيِد نم م$قلا ەذ; م$ظعت لاحتنا�HَHَّةزواجتم ٍة$عجرم وأ ٍل، 

 .ة$خ1راتلا ةرو�Qصلا ة$متحو ÊI$بطلا قحلا ة�1ظنك ة$فسلف تا�1ظن Oع مهم$ق نونúي امنØو

 نم تس~ل ا;ركتحتو ةÈاعملا ة01ناس-إلا اهلحتqت µ�Iلا لئاضفلا نأ نا$ب Vإ لصفلا اذ; فدهي     
 ،مالسإلا و; اهيلع نم$هملاو ناXدألا متاخو ،نيدلا هR ءاج امR قوبسم وهف �Qخ نم اهيف نا� ام لR ،مهعادRإ

  .PQHمدقتملا مالسإلا ةمئأ حو0efو ،PQHيحولا صوصن لئالد حــــRÄ1 ت?ثم اذ;و

أ{ :زعو لج لاق ،هماظن أد?مو نو�لا نيد مالسإلا نأ مولعملا نمو.١
!

ف
َ

Ã$ا 2نيِد �Qََْغ
لَو َنوُغْ?َي ِ

!
أ ُه
!

لْس
!

GH نَم َم
ِI 

ألاَو ِتاَواَمَّسلا
َْ

Ìَو اًعْوَط 2ضْر
!

لØَِو اً;ْر
!

 .ناس-إلا ل?ق مالسإلا دجُو دقف ،]٨٣:نارمع لآ[ }َنوُعَجْرُي ِهْ$

 A د?عX نأ ناس-إلا دجوأ هلجأل يذلا ضرغلاف ،مهنع µHIغلا و;و العو لج هتدا?عل سانلا Aُ قلخو.٢
لَخ اَمَو{ :Vاعت لاق ،هضرأ رمع1و ەÄن1و هفلخ1و

!
لا ُتْق

#
إلاَو َّنِج

ْ
الِإ َس-ِ

َّ
 .]٥٦:تا1راذلا[ }ِنوُدُ?ْعَ$ِل 

ألا اَنْضَرَع اَّنِإ{ :Vاعت لاق ،اهلمحف ةنامألا لمح ناس-إلا Oع A ضرع دقو.٣
َْ

ةَناَم
َ

Oَع 
!

ألاَو ِتاَواَمَّسلا 
َْ

 2ضْر
لاَو
#

ف ِلاَ?ِج
َ

أ
!

PQَب ْHَ أ
!

لِمْحXَ ن
#

أَو اَهَن
!

لَمَحَو اَهْنِم َنْقَفْش
!

إلا اَه
ْ
� ُهَّنِإ ۖ ُناَس-ِ

!
ل!ظ َنا

L
الوُهَج اًمو

ً
  ]٧٢:بازحألا[ }



 دوجو نأ نم ة01ناس-إلا تاررقم ضقنت ةنامألل ناس-إلا لُّمحتو قلخلا نم ةXاغلا ةق$قح :ةج$·نلا     
 .ءازج الو ف$لKت الو I¿و الو تاَّوبُن الو قلاخ ال هنأو ،ةفدص ضرألا Oع ناس-إلا

GH ناس-إلا م�1كت
I مالسإلا  

ef GH}لا v�Iأ مدآ قلخ ةصق تءاج     
I سانلا( )ناس-إلا) ظافلأ دورو رركت ام� ،نآرقلا نم عضاوم ةدع( 

أ( )ÇIّانأ(
L

GH )مدآ µHIب( )سان
I علا بات�لاÿ1ز. 

GH ءاج ناس-إلل sIلإلا م�1كتلا
I ع نآرقلاO اهنم ،ةَّدِع ٍەوجو: 

  .هل دوجسلاR هتكئالم رمأو ،هحور نم ه$ف خفنلاو ،ەد$ب مدآل هناح?س A قلخ :لوألا هجولا

GHو
I َو{ :العو لج لاق كلذØِذ

ْ
ق 

َ
لِل َكَُّ̈ر َلا

#
الَم

َ
كِئ
!

vHِِّإ ِة
I ٌقِلاَخ Dَefًَلَص نِّم ا

#
ف نوُنْسَّم ٍإَمَح ْنِّم ٍلاَص

َ
ذِإ

َ
 ُهُت0َّ1َْس ا

ف Iِ¿وُّر نِم ِه$ِف ُتْخَفَنَو
َ

اوُعَق
#

ل 
!

 .]٢٩-٢٨:رجحلا[ }نيِدِجاَس ُه

vHاثلا هجولا
I: هتروصو هتقلخ ناسحإ. 

لا Ãُ$ا{ :Vاعت لاق
Ã

ل َلَعَج يِذ
!

t
L

ألا ُم
َ

ق َضْر
َ

âَرَّوَصَو ءاَنِب ءاَمَّسلاَو اًراَر
L

ف ْم
َ

أ
!

âَرَوُص َنَسْح
L

قَزَرَو ْم
َ

t
L

 ِتاَ?ِّيَّطلا َنِّم م
ذ
َ

tِل
L

ẗَُّر Ãُ$ا ُم
L

ف ْم
َ

لا ُّبَر Ãُ$ا َكَراَ?َت
#

لاَع
!

 .]٦٤:رفاغ[ }PQHِم

 .تاقولخملا PQHب نم م�1كتلاR هص$صخت :ثلاثلا هجولا

 :Vاعت لاق ،هل ةنوعملا� ەاوس امو ،ةمار�لاR صوصخملا و;و ،هتد̈زو ملاعلا ةلالس ناس-إلا لعج دقف
لَو{
!

ك ْدَق
!

µHَب اَنْمَّر ِI لَمَحَو َمَدآ
#

GH ْمُ;اَن
ِI لا

#
لاَو َِّ��

#
قَزَرَو 2رْحَ?

ْ
فَو ِتاَ?ِّيَّطلا َنِّم مُ;اَن

َ
لَّض
#

Oَع ْمُ;اَن
!

ك 
!

لَخ ْنَّمِّم �Qîِث
!

 اَنْق
 .]٧٠:ءاèإلا[ }ال$ِضْفَت

 .م$ظعR الإ هناح?س مسقX الو هR ماسقإلا :عبارلا هجولا

ف * اَ;اَّوَس اَمَو îسْفَنَو{ :Vاعت لاقف
َ

أ
!

ل
#

ف اَهَمَه
ُ

ق * اَ;اَوْقَتَو اَ;َروُج
َ

أ ْد
!

ف
ْ

ل
!

âَز نَم َح
Ã

قَو * اَ;ا
َ

 }اَ;اَّسَد نَم َباَخ ْد
 .]١٠-٧:سمشلا[

 .م$لعتلاو لقعلاR ه$لع نانتمالا :سماخلا هجولا

قا{ :Vاعت لاق
ْ

أَر
#

 Rِلا َكَِّ̈ر ِمْسا
Ã

لَخ يِذ
!

لَخ * ق
!

لَع ْنِم َناَس-ِإلا َق
!

قا * ق
ْ

أَر
#

ألا َكَُّ̈رَو 
َ

Ì
#

لا * مَر
Ã

لَع يِذ
Ã

لاRِ َم
#

لَق
!

 * م
لَع
Ã

ل اَم َناَس-ِإلا َم
!

لْعXَ ْم
!

 .]٥-١:قلعلا[ }م

 .هل نو�لا �Qخس� :سداسلا هجولا

GH ءاج هنم فÄَّت امو )�Qخس·لا( ظفل
I نآرقلا GH

I أÌ�Ú ع نمef1عملا اذ; دروو ،اًعضوم نµH GH
I ثك عضاوم�Qة 

Rاعت لاق ،ىرخأ ظافلأV: }لا
Ã

ل َلَعَج يِذ
!

t
L

ألا ُم
َ

اشاَرِف َضْر
ý

أَو ءاَنِب ءاَمَّسلاَو 
!

ف ءاَم ءاَمَّسلا َنِم َلَزن
َ

أ
!

 َنِم ِهRِ َجَ�ْخ
اقْز2ر ِتاَرَمَّثلا

ý
ل 
Ã

t
L

ل{و; امنإ اذ; ل� ءاش-إف ،]٢٢:ةرق?لا[ }ْم
Ã

t
L

 امنإ لوألا دصقلاR هنم د$فتسملاف ،م��Qغل ال }ْم
 .ةصاخ ناس-إلاو ،قلخلا م;

 



 .ةجهبملا تا$لامجلاو هل تا?يطلا قلخ :عباسلا هجولا

أ{ :هنأش لج لاق
!

لَخ ْنَّم
!

ألاَو ِتاَواَمَّسلا َق
َ

أَو َضْر
!

ل َلَزن
!

t
L

ف ءاَم ءاَمَّسلا َنِّم م
َ

أ
!

ذ َقِئاَدَح ِهRِ اَنْتúَن
َ

� اَّم ٍةَجْهَب َتا
!

 َنا
ل
!

t
L

أ ْم
!

أ اَ;َرَجَش اوُتِبqُت ن
!

لِإ
!

Ã$ا َعَّم ٌه
ِ Rَق ْمُ; ْل

َ
لِدْعXَ ٌمْو

L
 .ة�Qث�لا تاXآلا نم ا;�Qغو ]٦٠:لمنلا[ }نو

ف :نماثلا هجولا
َ

 .نامXإلا Oع ُەُرط

ف{ :Vاعت لاق ةقولخملا ناثوألا ةدا?عو كefلا نم ەر�1حتو ،د$حوتلاR ه$لع ماعنإلاو
َ

أ
!

 اًف$ِنَح 2نيِّدلِل َكَهْجَو ْمِق
Ã$ا َةَرْطِف

لا ِ
Ã

µ� ِI ف
َ

لَع َساَّنلا َرَط
!

ال اَهْي
َ

لَخِل َلXِدْ?َت 
#

Ã$ا ِق
ذ ِ

َ
لا ُنيِّدلا َكِل

#
لَو ُمِّ$َق

!
أ َّنِ�

!
Ì
#

�Úََ ال 2ساَّنلا
َ

 Xَلْع
!

 }نوُم
 .]٣٠:مورلا[

GH ام� ة$لصأ ةئيطخ مدآ نبا Oع س~لو
I اعت لاق دقف ،ة$ح$سملاV: }الَو

َ
�َت 

#
� ُبِس

L
الِإ îسْفَن ُّل

َّ
لَع 

!
الَو اَهْي

َ
 ُر2زَت 

أ َرْز2و ٌةَر2زاَو
L

 .]١٦٤:ماعنألا[ }ىَرْخ

GH ناس-إلا دسف اذإف ،ناويحلا رئاس اهيف قرافµ�I Xلا قالخألاR هل$مKت ةرطفلاR هحالصإ نمو
I ع هتردقO 

 .ةق$قحلا Oع اًخسم راصو هتÛناس-إ تدسف دقف هنيدو هقالخأ

ذØَِو{ :العو لج لاق ،طونقلا باR قلغأو ة¨0تلا باR هل َحتفو برقلاR ەَد?ع Vاعت Aُ س-آ دقو
َ

أَس ا
!

ل
!

 َك
ف µHِّIَع يِداَ?ِع

َ
vHِِّإ

I ق
َ

أ ٌب�21
L

ذِإ 2عاَّدلا َةَوْعَد ُب$ِج
َ

ف ِناَعَد ا
َ

ل
#

اوُبيِجَتْسَ~
#

 VِI لَو
#

اوُنِمْؤُي
#

 v�ِI ل
!

لَع
Ã

 ْمُه
 .]١٨٦:ةرق?لا[}نوُدُشْرَي

 .قلَخلا عم ةلماعملا ناسحإل ەداشرإ :عساتلا هجولا

اوُدُ?ْعاَو{ :Vاعت A لاق
#

الَو 9َ$ا 
َ

 �ُefْ2ك
L

او
#

 Rَِش ِهÛْلاِ¨َو اًئ
#

لا يِذِ¨َو اًناَسْحِإ 2نْيَدِلاَو
#

�vْرُق
لاَو َ

#
لاَو َ:اَتَي

#
ÌِPQHاَسَم لاَو 2

#
 2راَج

لا يِذ
#

�vْرُق
لاَو َ

#
لا 2راَج

#
لَم اَمَو ِل$úَِّسلا 2نْباَو ِبنَجلاRِ ِبِحاَّصلاَو ِبُنُج

!
�
!

أ ْت
!

Xُْناَمt
L

ال 9َ$ا َّنِإ ْم
َ

 Xُنَم ُّبِح �
!

 َنا
الاَتْخُم

ً
ف 
َ

 .]٣٦:ءاسqلا[ }اًروُخ

GH ناسحإلاو
I علا بات�لاÿ1رمأو ،لدعلا ن�1ق ز Rللا لوقلاPQّH نسحلا GH

I لا ةوعدtب رمأو ،رفاëو هتراجØهئاطع 
 نم فانصأ Vإ ناسحإلا هناح?س عèfو ،وفعلا لَّضفو ،ءادتعالا نع sنو ،ةراجإلا ه?لط دنع نامألا
PQH GHفلاخملا

I ثأو ،ن�1فا� انا� ولو نيدلاولا ِّ��ب َرمأف ،نيدلاµH A اعتV عO سألا معطأ نم�Q، أوRناسحإلا حا 
  .PQḦراحملا �Qغ راف�لا Vإ

 مهثعR امنإ ىرخألا ممألا ەاجت مهتوق ماXأ مالسإلا ل;أ نم رداصلا ناسحإلا اذ; نأ ه�Q Rكذتلا ردجX اممو
 .نيدلا Oع Vاعتت ة$فسلف ة$ناس-إ ةعزن ه?úس نكX ملو ،مهعefل مهمXدقتو ،مهنيدل مهلاثتما ه$لع

 .لماtلا عــــef1·لاR ه$لع ماعنإلا :èfاعلا هجولا

vHاسفنلا لامtلا لوصحو لجآلاو لجاعلا مهحالص الإ اهب دارأ ام لسرلا ةنسلأ Oع دا?علل A ف$لاKت
I كلذل 

ÑI GHامتجالا هماظن ط?ضو ناس-إلا لام� عئاefلا نم دارأ A نأ مرج الف ،حالصلا
I كلتو ،ەروصع فلتخم 

 .هئاش-إ ةمKح

 مَّرحو ،تا?يطلا هل َّلحأو ،ج�حلا هنع عفرو ،هعسو الإ ناس-إلا فلXK مل هنأ :ةعef1لا ەذ; لام� نمو     
GH نزحلا نع Vاعت s Aنو ،ثئا?خلا ه$لع

I قلعت ولو نآرقلا نم عضاوم Rدشرأو ،نيدلا رمأ Aُ هناح?س 
ÊI GHسلا Vإ ناس-إلا

I ماو ،هحلاصمP�Hَّ ه$لع Rملو ،ةرامعلل ةحلاص ضرألا لعج Xرمأ Rولو لذ?لا نع دوعقلا 



GH نا�
I و ،ةرخآلا راظتناèfلا ظفح مالسإلا عÄHو سمخلا تا1روèfةعدارلا دودحلاو تا¨0قعلا اهظفحل ع، 

GH لادتعالاA R رمأ دقو
I ملو ،قافنإلا Xرمأ Rع ةوسقلاO لا ەذ; ل�و ،دسجلاtصوصنلا نم اهتلدأ اهل تالام 

  .ة$عefلا

GH ة$طسولا ر;اظم نم رهظم Oجت1و     
I إ ةرظنلاV ب;اذم فقت ث$ح ناس-إلا ةق$قح GH

I يذلا فرطلا 
فÈِ اj$حور اًدعR ه$ف ىري

ً
q?ÊHيف حورلا ه$ف تefُح اًنجس الإ مسجلا ��تعX الو ،ا

I هتلماعم Rا;ر�1حتل تقملا، 
GHو ،ة$فوصلا ة$صونغلا ب;اذملا I كلتو

I اقمRناس-إلا ةق$قح نأ ىرت ىرخأ ب;اذم فقت كلذ ل I 
Rُداملا ب;اذملا فقوم اذ;و ،ة$حور ةق$قح كلذ ءارو س~لو ،يدام دعXاعملا ةÈع ةO و ،اهفالتخاGH

I 
GH ى�Qل I:السإلا أد?ملا فقPQH Xفرطلا نيذ; PQHب طسولا

I ناس-إلا Rُ1زاوتم نيدعPQH، Rدام اًدعXjحور اًدع¨و ا$jا. 

GHو     
I سفت�Q امجلا نا$�لاÑI ب;اذم فقت ،ناس-إلل GH

I فرط Xوألا ةق$قحلا و; درفلا ��تعV، س~لو 
GH الإ عمتجملا

I هتمدخ Rكلتو ،قالطإلا I ة$لاغلا ة$نادرفلا تا;اجتا Individualism لاµ�I اهيلع موقت 
GH مويلا ة$̈�غلا تاعمتجملا

I ىرخأ ب;اذم فقتو ،اهمومع GH
I اقم فرطRةق$قحلا و; عمتجملا ��تعتف ل 

Groupism GH ة$تاعامجلا تا;اجتالا ه$لع موقت ام كلذو ،ةعامجلا ةدئافل درفلا رَدهُي نأ بج$ف ،Vوألا
I 

�vأ1و ،ة$Ìا��شالا� اهمومع
I السإلا أد?ملا:I GH

I ب نزاويل طسولاPQH بف ،عمتجملاو درفلاÛب;اذملا قحس� امن 
لؤتو ،ناس-إلا ة$ناس-إ ة$تاعامجلا

A
�vأت ،ناس-إلا ة$نادرفلا ب;اذملا ُه

I ةنزاوتم ناس-إلل مالسإلا ةرظن، Rال 
 .ط�1فت الو طارفإ

GH ءاج ام امأو     
I آ نم م��1لا نآرقلاXع لدت تاO ام� ،ناس-إلا ةل�ض GH

I اعت هلوقV: }أ
!

ل
!

لْخَن ْم
L

Kق
&

 ءاَّم نِّم م
GH نآرقلا كلسمف ،]٢٠:تالسرملا[ }PQHِهَّم

I ;فملا يداحلإلا باطخلا كلسم نع ٌفلتخم اذ.H
I ة$مدعلل 

GH هلالج الج قلاخلا ةمظع Vإ راظنألا تفل دارملا لR ،ةا$حلا نم ةXاغلاو µHعملا نادقفو
I ناس-إلا قلخ، 

ةل�HHم بلطX وأ ،قلخلا Oع ��كتي وأ ،ةدا?علا نع ��كتسÍ ال نأR ە�Qكذتو
ً

 Vإ جاتحX ال هنأ مع�QHف هتل�HHم قوف 
 .عefِّم ٍهلإ

vHاس-إلا سqجلا ُّمذ اهنم مهفXُ تاXآ نم ءاج ام امأو     
I اعت هلوقكV: }َوâ

!
 ،]١١:ءاèإلا[ }الوُجَع ُناَس-ِإلا َنا

âَو{
!

ك ُناَسْ-ِإلا َنا
!

GH نإف .]٦٧:ءاèإلا[ }اًروُف
I و هل� كلذGH

I غ�Qاعم كولس نم ناس-إلل ٌريذحت ەXقالخألا ب، 
 ،ضرعأو رفك نإ ەرف�ل امنØو ،و; ث$ح نم اًمومذم ناس-إلا س~لف ،حلاصلا لمعلاو نامXإلا Oع هل ٌّثحو
 .ةكئالملا نم لضفأ وهف نسحأ و; نØو

vHاس-إلا ك��شملاو نيدلا موهفم
I 

     GH
I حPQH كرم تاذ ملاعلل ة$ل;اجلا ة1ؤرلا تنا�ÿ1الد لقح ولو دجوي ال ،ة$ناس-إ ةVI دحاو GH

I ماظنلا 
vHآرقلا

I غ�Q ا?م ط?ترمèfموكحم الو ة Rعم اذ;و ،يزكرملا هلإلا موهفمµH كرم وذ نآرقلا نأÿ1ان;و .ة$هلإ ة 
 نيدلا ةق$قح ل��Hخ1و ،ا$ندلا الإ ��تعX ال يذلا يوناس-إلا نيدلا PQH¨و sIلإلا نيدلا ةق$قح PQHب قرفلا PQHب·ي

GH
I قلخلا ةلماعم. 

vHاس-إلا ك��شملا موهفمو     
I مل Xنلا ةوعد نع اً?�1غ نكµ�I صO A نا� دقف ،ملسو ه$لع Xرمأ Rةلصلاو ��لا 

 ،مالسإلا ا;دحو تس~ل تا���شملا ەذ; نأ ملعXُ نأ دR ال هنأ الإ ، خلا .. ناودعلاو ملظلا نع sن1و قدصلاو
Rنلا لتاق اهيلعو ناتداهشلا و; رمألا سأر لµ�I صO A ملسو ه$لع. 



 ،ة$ناس-إلا تا���شملا Oع راصتقالا وأ ،ةرخآلل لمعلا نود طقف ا$ندلا ةماقإ نيدلا نم دوصقملا س~لف     
GH سانلا PQHب لدعلا درجم عefلاR دارملا س~لف

I لا و; ملظلا مظعأ نإف ،مهتالماعمefك Rاó اعتV، و;و 
 .PQHقولخملا ملظل رياغم ٌرمأ

GH طسولاو     
I اس-إلا ك��شملا ة$ضقvH

I بPQH فرطPQH: اعملا نم مالسإلا تدَّرج ةفئاطvH
I ةفئاطو ،ة$ناس-إلا 

GH هتÄحو مالسإلا تqس-أ
I اعملا كلتvH

I ب ةك��شملاPQH ممألا. 

GH ةغلا?ملا ،ضع?لا Vإ تµ�I èلا ة01ناس-إلا ةع�HHلا راثآ نمو
I تادا?علا نم لجاعلا ناس-إلا ظح ةظحالم، 

 لمعلاR ةرخآلا رادلا دصقو لجو زع V Aإ برقتلاو ىوقتلا ل$صحتو اهيف د?عتلا µHعم ةظحالم مدعو
 .حلاصلا

 
 ةXالولا ُدِقعَمو زيامتلا ُرا$عم

كذ      
Ã

GH ام� ا$ند ٍقارعأو ا$لع ٍقارعأل لاجم الف ،يef}لا لصألا ةدحوب َسانلا هناح?س A ر
I 1ورادلاq$ة 

 .يوناس-إلا ب;ذملا اهب نمؤي µ�Iلا ة1روطتلا

لعX ملو
A

لع لR ،هتقلِخ ةوقك هتدارإ نع جراخ رمأR ناس-إلا ةمارك هناح?س ق
9

 Iو ،ىوقتلا قيقحت Oع اهق
 .µ�Iسك ٌرمأ

ìHف     
I èf1إلا نم مهفقوم بسح سانلا زيامتي مالسإلا ةعXنام Rاó اعتV و¨qص دمحم ةوبO A ه$لع 

 .ةسDاR ةلواحم هل1وأت وأ اذ; نع I:اعتلا ةلواحمو ،مهتقلخ لصأل ال ،ملسو

 :نا$س~ئر نارمأ ن�1فاtلاو PQHملسملا PQHب زيامتلا اذ; Oع بت��1و

 .نامXإلا نم فقوملل اًع?ت عمتجملاو درفلاR ةصتخملا ة$مالسإلا ةعef1لا ماKحأ فالتخا :لوألا

vHاثلا
I: صم فالتخا�Q ناس-إلا GH

I إلا ة$ضق نم هفقومل اًع?ت ةرخآلا ةا$حلاXأ نامXاًض. 

 :ة01ناس-إلا ةع�HHلا راثآ نمو

ةغلا?ملا.١
ً

 GH
I لا رعاشم را?تعاtح ،رفاµ� نلا نأ اومعزsI م;رعاشم ةاعارمل و; امنإ راف�لا ةهلآ ِّبس نع 

 .ة$ناس-إلا

الَو{ :Vاعت لاق ،ة$;ولألا ماقمل Eظفح و; امنØو ،كلذك رمألا س~ل :درلا
َ

اوُّبُسَ� 
#

لا 
Ã

 9ِ$ا ِنوُد نِم َنوُعْدXَ َنيِذ
ف
َ

اوُّبُسَ~
#

لِع �Qْ2َغRِ اًوْدَع 9َ$ا 
#

 .]١٠٨:ماعنألا[ }ٍم

GH راف�لاو PQHملسملا PQHب �QHيمتلا نأ ةفرعم نم دRالو
I Rملظلا نم ردق يأ ه$ف س~ل تا?جاولاو قوقحلا ضع، 

Rع و; لPQH لا نإف ؛لدعلاtرفا Xلا ةع$فرلا ةفصلا هضفرب هسفنب هسفن درطµ�I نيدلا ا;رفوي. 

 ءاملع ل$ضفت وأ ،ةef1}لا اوعفن نمم PQHملسملا �Qغ نم PQHفش·كملاو PQHع��خملا ضعO Rع مهمُّحرت.٢
 .PQHملسملا ةعef1لا ءاملع Oع راف�لا نم ةع$بطلا

ìHكX :درلا
I GH

I ح ةفرعمKاعت هلوق كلذ مV: }اَم �
!

لاَو µ�ِIَِّّنلِل َنا
Ã

اوُنَمآ َنيِذ
#

أ 
!

اوُرِفْغَتْسÍَ ن
#

لِل 
#

لَو PQHَِكefْ2ُم
!

� ْو
!

اوُنا
#

أ 
L

 VِIْو
ق
ُ

�vْر
ل PQَّHََبَت اَم ِدْعRَ نِم َ

!
أ ْمُه

!
أ ْمُهَّن

!
لا ُباَحْص

#
 .]١١٣:ة¨0تلا[ }م$ِحَج



GH عقX دق :ضا��عا
I Rةكسح بولقلا ضع

ٌ
GH َسانلا عفني نا� نم َءازج ُرانلا نوكت ف$ك ذإ ،كلذ نم 

I ؟ا$ندلا 
 ؟رانلا ءالؤ; لخدX نأ sIلإلا لدعلا نم نوكX ل;

 اًدحأ ذخاؤي الو ،ةَّرذ َلاقثم اًدحأ ملظX الو ،ا;دلوب ةدلاولا نم ەدا?عR ُمحرأ Vاعتو هناح?س A نأ :باوجلا
� نَم{ :لجو زع لاقو ،ه$لع ةجحلا ما$ق دعR الإ

!
ل ْد2زَن ِةَرِخآلا َثْرَح ُد�21ُي َنا

!
GH ُه

ِI نَمَو ِهِثْرَح �
!

 َثْرَح ُد�21ُي َنا
ل اَمَو اَهْنِم ِهِتؤُن اَ$ْنُّدلا

!
GH ُه

ِI ٢٠:ىروشلا[ }ب~ِصَّن نِم ِةَرِخآلا[. 

GH مهتأفاKمو مهبÛصن اولان دق م;�Qغو PQHفش·كمو PQHع��خم نم اXjدام ةef1}لا اوعفن نيذلا راف�لاف
I ا$ندلا 

GHو ،ءاوضألاو لاملاو ءانثلاو دجملا اولَّصحو
I أ

E
 .تاذلا قيقحتب اورعش ريدقت لق

الصأ هلاO Rع رطخX ال مهضع¨و
ً

الضف ،يدام لRاقمR الإ لمعX الو ةef1}لا عفن ةلأسم 
ً

 ضعR نأ نع 
 وأ اهيلع ةنم$هلا امنØو ةef1}لا ةمدخ ًءادتبا اهيلع ثعا?لا نكX مل µ�Iلا ىرخألا تافاش·Ìالاو تاعا��خالا
 .اًع?ت ة$ملس ٌتاق$بطت اهل تدجُو مث ،اهتداRإ

vHو�لا خألا(و )µ�Iكو�لا خألا( ل$بق نم ٌتاحلطصم ة01ناس-إلا تازرفم نم     
I( و)لاعلا ناس-إلاÍ(، لاµ�I 

GH ةع$بطلا ما��حاو لادجلا مدعو ،ة$;ار�لا ذ?نو نو�لا مغانت بوجو نم هنودقتعX امل ةوعدلا نمضتت
I 

 ءالولا جهنم ،مالسإلا جهنم نع اًمامت فلتخت ة�1كف ةفسلف هتق$قحو حماس·لاو فطللا ef- ودعX ال îر;اظ
GH ش~عX يذلا ءا��لاو

I لا هلظ{efُ َلدعلا GH
I د$حوتلا لظ. 

 قالخألا لصأ

     GH
I حPQH Xُنم قالخألا نأ ملعúصألا اهتOI ;1رات قا$س لوأ نأو ،نيدلا وÁH

I إ ةوعدلا ه$ف تققحتV 
 اوفÄ$ف ،قالخألاو نيدلا PQHب ةلصلا عطق Vإ ة$ناس-إلا مساR نو01ناس-إلا وعدµHI، Xيدلا قا$سلا و; قالخألا
GH لوخدلا نع سانلا

I نيدلا، Rقالخألا الإ ا;دِّحوت ال ة$ناس-إلا نأ ةجح. 

 ،ل$صافتلا ةفرعمR لقتسÍ ال هنأ الإ ،ه$لع عefلا دورو ل?ق قالخألا ضعR نسُح ت?Gي نا� نØو لقعلاو     
Xاغ" :م$قلا نبا لوقXنأ لقعلا ة Xُكرد Rأ ام نسُح لامجإلاv� لاefق وأ هل$ضفتب ع

ُ
ةلمج لقعلا هكردُ$ف ،هح?

ً
 

�vأ1و
I لاefإ ةجاحلاف … هل$صفتب عV ةجاح لسرلا ÈHة1رو، Rل I ةجاح ل� قوف".  

�Gالخألا باطخلاو     
I يدلا تالوقملا نع ُّكفني الq$و ،ةØاعت يوناس-إلا ب;ذملا معز نVI باطخلا 

�Gالخألا
I ظنمف ،نيدلا نع ەًءانغتساوA01ناس-إلا نم قالخألا ورPQH كفنا ام

&
 ة$قالخألا تالوقملاR نونيعتسÍ او

GH ةررقملا
I نيدلا لاجم Rا?م ةروصèfغ وأ ة�Q ا?مèfة. 

GH نيدلا ءاعدتسال ةجاح ال هنأ ÑIَّدت ة01ناس-إلا ةكرحلاو     
I خلا لامعألل ةوعدلا�Q1و ة$ثاغإلاو ةGH

I تقولا 
لغتسÍ يذلا هتاذ

&
GH ام� ةXداحلإلا مهت1ؤر قفاوي نمR مهتاع��ت نوُّصُخX لماشلا ة$ناس-إلا مسا ه$ف نو

I 
  .نامXإلا ءارو ام ةسسؤم

 ة?حاصملا مالسإلا Vإ ةوعدلا جمارب نو��تعX مهنأ سوفنلا ضعV Rإ ة01ناس-إلا راKفألا ب�eُّ راثآ نمو     
الالغتسا ة$ثاغإلا تالمحلل

ً
GH ةجاحلل 

I -ef ألاXا$جولد.  

Çf يأو ،ةef1}لل مَّدقُت ةXد; مظعأ و; مالسإلا نأ ءالؤ; 2ردX مل :درلا
Iتاظحل مالآ ف$فخت ء GH

I ;ا$ندلا ەذ 
GH ناRذعتي دسجلاو حورلا كرت نم ة$نافلا

I أ ءاقشRيد.  



 ةفرعملا رداصمو ملعلا

     XكìH
I ةلالد

ً
GH ملعلا ةناKم Oع 

I تئِدُتبا تلزن ٍةروس لوأ نأ مالسإلا RدحلاXام� ،هلئاسوو ملعلا نع ث 

GH ءاج ملعلا نأ
I نآرقلا GH

I ةددعتم تاقا$س، GH
I قلعتي ام ىوس ،عضاوملا نم تائم Rىرخأ م$;افم نم ه 

 .ا;�Qغو ربدتلاو ركفتلاو هقفتلاو لقعتلا�

ةفص هنوك ةهج نم ملعلاR قلعتي ام$ف اذ;     
ً

 ناKمإلا?ف ،هسفن ملعلا ةق$قحR قلعتي ام$ف امأ ،ناس-إلل 
ةلمج مولعلا م$سقت

ً
  :ام; PQHيس~ئر PQHمسق Vإ 

 .ةلآ مولعو ةXاغ مولع :Vإ مسقنتو ،عمسلا مولع وأ I¿ولا مولع وأ ة$عefلا مولعلا.١

 مولعلاو ة$ق$بطتلا مولعلاو ةتح?لا مولعلا لثم ،ة01يندلا وأ ة$تا$حلا وأ ة$�1úجتلا وأ ة$ع$بطلا مولعلا.٢
 . ة$ناس-إلا

 I ةفرعملا رداصم نم اهلعجو اهعا?ِّتا Vإ ة01بنلا ثXداحألاو م��1لا نآرقلا اعد µ�Iلا رومألا نمض نمو     
GH تدرو µ�Iلا )ملعلا( ةدرفم نأ نم مغرلا¨و ،ةef1}لا ة̈�جتلاو لقعلا

I �1جتلا ملعلا فدارت ال م��1لا نآرقلاµ�I، 
 .ملعلا قيداصم نم I مولعلل ة$عطقلا تا$طعملا نأ الإ

 ءاملع نم ددع ُعمج ÊIمسلا ملعلاو �1µ�Iجتلا ملعلا PQHب ضراعتلا مدع Oع ة$خ1راتلا ةلدألا مظعأ نمو     
 ةقدانزلا Oع اÄًتقم ة$�1úجتلا مولعلا بلط نكX ملو ،ة$لقعلا مولعلاو ة$لقنلا مولعلا ل$صحت PQHب PQHملسملا
 كولسلاو نسحلا داقتعالا ل;أ نم ءالؤ; نم �Qثك نا� لR ،ضع?لا ُروِّصX ام� ةفرحنملا دئاقعلا ل;أ وأ
 .م$قتسملا

 Iو ،طسقلاو قحلاو ،PQHق$لاو قدصلاو ،نا;��لاو ةجحلا بلط Oع ثحلاR ٌءولمم م��1لا نآرقلاو     
H.تق1و ملعلا بلط و; اهبلطف ،ملعلاR الإ ققحتت ال رومأ

I انعلاXة Rەدجو نآرقلا عَّب·ت نمف ،ه Xع ثحO 
GH فقت µ�Iلا قئاوعلا ل1ÿ1و ه$لإ ق�1ط ل� e~1و ملعلا

I نلاو ،ىوهلا عا?تاو نظلا عا?تا نم ريذحتلا� هق�1طsI 
 .ا;�Qغو ةذوعشلاو رحسلا نم ةفارخلا ة̈راحمو ،لطا?لاR ءاRآلا د$لقت نع

 ة$�1úجتلا مولعلا Oع عالطالا عفانم

١.XعPQH عO كفتلا
&

GH ر
I قلخلا. 

٢.Xحتف RاRًكفتلل اًعساو ا
&

GH ر
I ةعنص م$ظع A إ يدؤملاV شخÛهت. 

GH ا;ركذX امنإ ،ة$ع$بطلا ر;اوظلا ركذX امدنع م��1لا نآرقلاو     
I ةردق نا$ب قا$س A اعتV عO ;ادXة 

 ا;ركذX الو ،نو�لاR هتقالعو ،ناس-إلا ةف$ظو نا$¨و قلاخلا Oع قلخلا ةلالدو ،ركشلاو دمحلا Vإ ناس-إلا
GH ام� ةدرجم

I فلا بتك�QH1قلخلا د$بعتل ءاج مالسإلاف ،ءا$حألاو ءا$م$�لاو ءا ó امنإ ة01يندلا مولعلا ەذ;و 
I اغلا قيقحتل تاودأXة. 

 ةفرعملا رداصم

 :ةفرعملاو ملعلا ل$صحتل لئاسو داؤفلاو Ä?لاو عمسلا



 مولعو ،ة$�1úجتلا مولعلل )ةظحالملا( ة$م;أ تءاج ان; نمو ،PQHعلاR اً?لاغ ط?ترت ة$سحلا ة01يندلا مولعلاف
 ،عمسلا Oع ا;انبم I¿ولا مولع نوك عمو .ة$عمسلا مولعلاR ت$مس اذهلو ؛بلقلاو نذألاR اً?لاغ ط?ترت I¿ولا
 .اًع$مج ة$عمسلاو ة$لقعلا ةلدألل ةعماج sIف ،ة$لقعلا ةلدألا نع ة�1َّع را?خأ درجم اهنأ µHIعX ال كلذ نإف

GH تس~ل ة01ملعلا ة01ناس-إلا ة$لاKشإ     
I ن�لو ،ة$ع$بطلا مولعلا جئاتن را?تعا GH

I َحÄ2 إ لوصولا ق�1طV 
GH ملعلا موهفم نو01ملعلا Äَََح ذإ ،اهيف ةق$قحلا

I اغلاو نطاوبلا نود ر;اوظلا ةساردXتا. 

 قرطلاR نوُّرِقُملا اًملع ممألا لمâأ نا� اذهلو ،ملعلا رداصم عيمج ُرا?تعا مهل لَّصحت دقف نوملسملا امأ     
ذك نمف ،ة��1خلاو ة$لقعلاو ة$سحلا

َّ
 .قرطلا كلت نم هR بذك ام بسحR مولعلا نم هتاف اهنم ق�1طR ب

ذكت µ�Iلا ة01ملعلاف     
ِّ

 كلذ عم نو01ملعلاو ،هتلَّصح ام قوف مولعلا نم ب~صن اهتاف ةقداصلا را?خألاR ب
 مِلاعلا ��خR نول?ق�1µ�I Xجتلا Íلعلا ل$لدلا الإ ةلدألا نم نول?قX ال مهنأR مهمعز عم مهف ،نوضقانتم
ال$لد �1µ�Iجتلا

ً
 .هلمع اومهفX مل وأ ،مهسفنأR هت̈�جت اوري مل ولو 

 ة$ع$بطلا مولعلا ة$عوefم

GH قصلأ ة$�1úجتلا ة$ع$بطلا مولعلاR ذخألا     
I خس� با?ب نآرقلا�Q س~لو ةوقلا دادعإ با¨و ناس-إلل ضرألا 

GH حودمملا ملعلا تحت اًجردنم
I ملعلا و;و نآرقلا Rاó 0وef1و ،هعq?ÊH

I نأ Xم لصأ نوكefلوق هتيعو A 
أَو{ :Vاعت

!
ل اوُّدِع

!
ق نِّم مُتْعَطَتْسا اَّم مُه

ُ
 .]٦٠:لافنألا[ }ٍةَّو

 µ�Iلا عراوقلا َفصو م;ُراKن·سا :ة01ملع ةعزن نم مالسإلا Vإ PQHبس·نملا ضعV Rإ ىè ام راثآ نمو     
 ة$ع$بطلا ر;اوظلاR اهنوفص1و ،ة$هلإ تا¨0قع اهنأR ا;�Qغ وأ فوسخ وأ تاناض$ف وأ لزالز نم راف�لا ب~صت
 .ةXداملا

 ؟مظعأ ٌروèf مهنم تعقو دقو تقولا اذ; ل� ة¨0قعلا ترخأت اذامل اjقح كلذ نا� ول :لوقX مهضع?ف     
 لهف اًنا$حأ PQHملسملا ب~صت ة$ع$بطلا ثراو�لا I ا;و ؟ة$لtلاR راف�لا ةفأش ثراو�لا لصأتس� مل اذاملو

I أ ٌتا¨0قعX؟اًض 

  :باوجلا

 اَمَو{ :Vاعت لاق ،اًص$حمتو ا�Qًهطتو ًءالتبا ن�1خآل نوكتو ،مهــ¨0نذPQH Rملسملا ضعR ُتاXآلا ب~صت دق .١
أ
!

Rَtاَص
L

ف ٍةَ?Ûِصُّم نِّم م
َ

ك اَمِ?
!

أ ْتَ}َس
!

XِْدXK
L

ك نَع وُفْع1ََو ْم
!

 .]٣٠:ىروشلا[ }�Qِث

ةRاصØو ،اًرادقمو اًتيقوت هلالج لج V Aإ ەرمأ راف�لا Oع ة$نو�لا تا¨0قعلا ع0قو .٢
ً

فÈَو موقل 
َ

 نع ُه
ó GH ن�1خآ

I حلا هل� كلذKةغلا?لا ةم. 

 رمقلا فوسخو سمشلا فوسك� ؛ÊI$بط ر;اظ ٌب}سو µ�Iيغ ٌب}س ة$نو�لا ةXآلل عمتجX نأ عنتمX ال.٣
 .حــــ�1لا لاسرØو

 با?سألاR ذخألا

GHو ،�1µ�Iجتلا ملعلا لوصأ نم أد?ملا اذ;     
I ت ةنسلاو نآرقلاqإ ه$بV إلا نأXنام Rذخألاو ردقلا Rبا?سألا 

�وتيف ،ناضراعتي ال
Ã

GH ەِّدِج عم O Aع ملسملا ل
I سلاÊI ي الف ،رطاخملا نم هطا$تحاو لمعلاوq?ÊH

I نوكرلا 



 هناح?س با?سألا ِّب}سم نع ةلفغلاو ،�1µ�Iجتلا ملعلاtOI Rلا قلعتلاو ،اهب قلعتلاو ةXداملا با?سألا Vإ
 .ه$لع ل�وتلا فعضو

 حلطصملا ةكرعم

GH موهفملاو لولدملاو µHعملا Vإ رظنلل دRالف ،ة01غللا دودحلا دنع فقX ال ام حلطصم عم لماعتلا     
I 

 .قوطنملاو ظفللا Vإ رظنن ام� ة$فاقثلاو ة$خ1راتلا ەروذجو هتئÛب قا$س

 انتاودأR حلطصملا Oع مKحلا نم دR ال هنإف انتفاقث Oع نم$هت نأ ام تاحلطصم PQHماضمل داري امدنعو     
 ة$صوصخلا دقف1و ،تاذلا لتقX ة�1كف ةلومح نم هنمضتت امR ةدفاولا تاحلطصملل مالس·سالاف ،ة$ملعلا

GH ملسملا لعج1و ،يراضحلا �QHمتلاو
I ش~ع1و ،هتغلو هتفاقثو هنيد نع ة̈�غ GH

I ب ضقانتلا نم ةماودPQH 
GH هش~ع1و هعمسÍ ام PQH¨و هفالسأ ةورثو ەداقتعا

I ة1راضحلا هتموظنم. 

 ،با;رإلاو ،مالسلاو ،ناس-إلا قوقحو ،)ة$لا��يللا( ة�1حلا� ةملوعلا ا;انب·ت µ�Iلا تاحلطصملا ةمزح نإ     
q?ÊHي تاحلطصم I ،ا;�Qغو ة$ندملاو

I مهنأل ؛اهلامعتسا دنع زرحتلاو رذحلا Íإ نوعسV م$ق ضرف 
 .مالسإلل ةرياغم ةرظن Iو ،ناس-إلاو ةا$حلاو نو�لل مهترظن عم قفتت ةنيعم م$;افمو

 نأ¨و ،)ة$نوك(و )ة$ملاع( اهنأR مهتفاقثو م;راKفأ ة$مس� نوي̈�غلا اه�لسµ�I Íلا ل$لضتلا ب$لاسأ نم نإ     
 طسD غــــ01س� Oع دعاسÍ ة$ملاعلا ةراضحلا موهفمف ،)ة$نو�لا(و )ة$ملاعلا( قاطن جراخ و; اهفلاخX نم
 تاسرامملا د$لقت Vإ تاعمتجملا كلت ةجاحو ،ىرخألا تاعمتجملا Oع ة$̈�غلا ةفاقثلا ةرط$س
 .ة$̈�غلا تاسسؤملاو

 ة01ناس-إلا حلطصم

ةغ?ص Åعُت نأ دارُي µ�Iلا تاحلطصملا نم     
ً

أ اذإ حلطصملا اذ;و ،)ة$ناس-إلا( حلطصم :ة$ملوع 
L

GH قلط
I 

 )ة$ناس-إلا( ف�1عت دودح دنع فقن نأ أطخلا نم نأ ملعن ان; نمو ،ة$فاقث ةلومح اًنمضتم اً?لاغ هنإف برغلا
Rإ ناسحإلا اهنأV غلا�Q، إ دن·س� ال تا$قالخأ ردجم اهنأ وأV ة$فسلفو ة�1كف تا$فلخ. 

vHاس-إلا ب;ذملا دض مالسإلا( :لوقX نم عمس اذإ ضع?لاف     
I( مالسإلا نأ م;وتي دق Xناس-إلا عمق، 

GHو ،هعادØRو هلقع Oع رجح1و
I ;اذ Xم$ظع طلخ عق. 

GH نإف ،قالطëب اذك; )يوناس-إ نيد مالسإلا( لوقX نم اًضXأو     
I ;انبحصتسا اذإ ةفزاجم فصولا اذ 

�ì$قحلا µHعملا
I الف ،ة01ناس-إلا حلطصمل Xمالسإلا فصن نأ نذإ حص Rزُّوجتلا اذ; لثم نإ ،يوناس-إ هنأ 

 .هئدا?م ه01ش�و مالسإلا قئاقح ف�1حت Vإ يدؤي ÁIطسلا ف$يكتلاو

 ،ة$مالسإلا ةمظنألاو راKفألا Oع مالسإلاR اهل ةلص ال µ�Iلا تاحلطصملا طاقسإ للضملا نم هنإ     
 سَردXُ نأ I:السإلا ماظنلل نكمX الو ،ة$عضولا ةمظنألا نع ەوجو ةدع نم فلتخ�QH Xمتم ماظن مالسإللف
GH الإ

I ةصاخلا هتاحلطصمو هم$;افم دودح. 

 هلولدم دصقX هقلطX نم ضعR نا� اَّمل ن�لو ،ة$لtلاR ەؤاغلإ )ة$ناس-إلا( حلطصم رجهب دوصقملا س~لو     
GH لمâأ µ�I Iلا ناسحإلاو ��لا� ة$عefلا ظافلألا لامعتسا Vوألا نا� نيدلل قرافملا

I عملاµH ُّلدأو GH
I 

  .ة$ناس-إلا ظفل نم دوصقملا



 ة�Qخأ ةمل�

GH هل ةقRاس ،I¿ولا H.تقم Oع ة$لاعتم راKفألا نم ةركف لعجX ال قحلا ملسملا.١
I 1و ،را?تعالاúتÊH

I RKل 

GH و;و ة$ناس-إلا هجو دصقX هنأ ÑIَّدX نمم لمâأ كلذR و;و Vاعت A هجو هلامعأ
I الإ د�1ي ال ةق$قحلا 

  .لئاز ÊIفن يويند ضَرَع قيقحت

GH نيدلا موهفم Äح.٢
I حو ،ةعدتبم ة$نا?;ر ەدحو قلاخلا ةلماعمÄە GH

I ة$نا$ند م;دحو قلخلا ةلماعم 
  .امهنÛب تعمج ة$ف$نحلاو ،ة$لاغ

ÊHتúي الو ،هA R ەامس يذلا مسالا هنأل ؛مالسإلل هRاس·نا��H RعX قحلا ملسملا.٣
I هنع Rالد

ً
 Rإ بس·ني نأV 

  .ە�Qغ وأ يوناس-إ ب;ذم

GH قلطني قحلا ملسملا.٣
I ولا يد; نم هتاقالع ل�¿I، ع هتيالو دقع1وO تقم.H إلاXنأ معزي الو ،نام 

GH مهل� ةef1}لا
I الولاو ة?حملاXو;و ،ءاوس ة Rال كلذ Xغ لماع�Q ملسملاPQH الإ Rلدعلاو طسقلاو ��لا 

  .ناسحإلاو

GH لمحX ال هنأ ÑIَّد1و ،بحلاR يوناس-إلا efَِّ}ُي.٤
I نونكم فشكت ناسللا تاتلف ن�ل ،دحأل ةنيغض ه?لق 

 .نانجلا

GH ةَّنم ة01ناس-إلل س~لو ضرألا هل Íeَّ A دقو ،ناقتالاو لادتعالاو دصقلاR رومأم قحلا ملسملا .٥
I كلذ، 

GH ةف$لخ ناس-إلاف
I ضرألا Rفالختسا A هل، Íنع ةف$لخ س~لو ،هناح?س هقلاخ نم هتَّوق دمتس A، وØامن 

  .اًضعR مهضعR فلخX مدآ ونب

 ةل$ضف نم اهيف امف ؛م;و الإ كاذ امو ناXدألا عيمج Oع Vاعتت اهنأ ÑIَّدتو ،لئاضفلا ة01ناس-إلا لحتqت .٦
  .تا$qثولا راثآ نم وهف ةلXذر نم اهيف امو ،تاوبنلا اXاقR نم وهف

 

 

 

 

 

 

 هللا دمحب َّمت


