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َ
 
َي َُثَاتلَّػَ يَ ٍَ َْ أ َف   ً َٓ ي  َ ٍَُضَ َ َال ََعٍَ خَ جَ ث 

72/17/1341َْ
َاخلطتثَاألوىل

ٌََّ  َاَةػد/أ
 ٌٍ   يف الشػاـ  كنُػارى  اإلظػم ي  اىفخًح  ُٔري  ةضغى ا ل
= امللػسس إىل ةيػًج  ظِاق   كاٌخس  ْآا كخٔاضى ٌسُى 
 املػمٌِ ى  نٌيً إىل  ةَ نيب ظفيافى  يضيسي  ْانٌيي  نخبى 
َغِػّ   اللي  رضى  اىفاركؽً  غٍصى  َك لد  لام  َالََّّ لو   ْ

 
َأ إ نَّ

ثَُ َ ن  ان د   ٍ ي ُوواَال ل  ٔاَإ َواوَو  خ اُج َوَو اح  ًُ ل ُٓ ٍُ ي  َُيػ   َ  ٌ َ َل 
آن ًَ اىُلر  ُٓ  َ  ٔ ٍُ ي  اٍلَُيػ  َة ر ج  ِّن  غ 

 
فساع غٍص اذليػَ   وَف أ

َى  ٔا اىلػػص فى مجػيػػ َ  هلػػً فلػػاؿى   الطػػداةث ٌػػ إ نَّ
َ    ٔ
اُُ للخ ػ  َاع  ٔ اُ ُمًَك للد  لل وََإ خ  آن  َاىُلللر  ًُ لل ُٓ ٍُ ي  َُيػ   َ لل  ٌ

َاهلُلَة ر ال ذ لٍثَ ًُ َي ر َح  ُم    ٔ ُِ
ي  ع 
 
وَف أ  َ

ي  َادل  َف   ً ُٓ ُٓ ل  يُف  و 
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  ًَ ت ب ُخ ح 

 
َأ َإ ن   ً ِ ُم ةيػٔ .. ٌ 

ى
ةي  كىن تىػاةى ُي ٌه  كى ػا ػى ٌي جى   صى فىزى

رٍةىاءً  ًٍ  اللي  رضى  ادل     .نمجػ  غِٓ

ـً  بلػػمةً  األرػػصل الغػػفثً كيف   نرًض  اإلظػػم
ًى  فإف    الصافسيَ كبمةً  اىػصاؽً   اللي  رضى  غٍػصى  امليٓ

ًٍ  غِّ ةػدى  غييػّ  ضًل اللي  اللً  رظٔؿً  ضاخبى  إحلٓ
ًى  َى   اىػيػً نكغيثً  كنخسى  كظي ٔةى  اةػ  اللي  رضى  معػػ

َهلػػً    غِػػّ ككػػاؿى  َٔ -إ ِّن  لل ُْ َ إالَّ  َ إ َل 
اَّلَّ يَالَ  َ-و اهللَ 
للَف ُ للُ واَ  َ َ ف  َ ّ َن   حُُمًَة لل للر 

َُّآذ  ِ لل  فؽاةػػٍج   ٌ 
ًٌ كنُاري  األريار  ةٓمالءً  األكؼافي   .ًٓ ادلياركا ةػئ

َ/َأيٓاَاىفضالء
َى  اىػيٍيػػثً  املصجػيػػاًت  حيػػمى  إف    الطػػداةثً  ٌػػ
 شلكٍج ٌخِليث   غيٍيثن  جاٌػاتو   ُشاؾى  حٌٍروي  اكٍُج 
 ّ يف غغػٔفً كهلػشا فإٌُػ ؛اإلظمٌيث ليدغارةً  ُٔاةن 
َى  كصفو  ٌ  ًَ   زاْػصة املسف خػٔاضى  يمى ح غسٍت  الضٌ
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ًى  ًً  شػػا ثن  كغٔاضػػ  كاتلٍػػسفً  كاملػصفػػثً  يف اىػيػػ
 .كاحلغارة

ٍَ  ةتػيسو  ىيطى ك  ٔا املػسفى يفخدي  )اكصن( نفٍ  نٌثً  ٌ
ٍَ   يثو  نكؿى  ةاىػيً  فإف   )اكػصن(  ِا اكُػٍج ربي  نخاًب  ٌ

ًً  ٌَ اىلص فً  ظٔرةه  ظٍيٍج  ككسٍ  ٔى   اىليً ةاظ  اذلم ْ
شا االخخفاءي   اىػيً  ىثي  ٔظييثً  ْك ًً  ة ىلع  ةحلػوه  اىػيػ

 اخلادلة. اإلظمٌيثً  الرشيػثً يف  املػصفثً  ماكُثً 
  اهلل/َغتادَ 
ًى  إف   ٔى  اتلػيي  األحلياء  كمضاكةي   األُبياء رظاىثي  ْ

َر ُعلٔاًلَ{  ً  ٓ َف لي َب ػ د 
َإ ذ  ٌ ِ ني  و  ٍُ

َال  َن   ُ َاَّللَّ ََّ  ٌ َ د  ى ل 
َ ًُ ل ُٓ ٍُ ي  يُػ  َو   ً  ٓ ي

ًل   َ يُل َو   ّ َآي اح   ً  ٓ ي 
ي  َي خ ئَُغ   ً  ٓ ُُفس 

 
َأ  َ  ٌ

ٍلَ لال  ََل  ل  
ت لُوَى  ٌ ََق  ٔاَ ُُ إ نََك  َو 

ث   ٍ  ه 
 
َو اْل اى ه خ اب 

ت للنٍيَ  كاملػيٍػػاتي  كذللػػم فػػاملػئٍفى   }(461)ٌُّ
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ِ   دلالطى  جييعٔفى   كبيِىػاةي   املجػس اعي املئؾ  فًٓ ضػ
 احلغارات    كٌِارةي األمو

َ َأوَأجوَّ َأرشف  ج  غيٍ 
 
ٌَََاَّليََأ

َ!يبِّنَوينىشءَأُفًساَوغلٔاًلَََََََََََََََََََََََََََ
ًً  ال ٌِاصى  ّإُ   ـي  لألم   اىيت حصك

ى
ٔن  نف حتت

َى   الطسارة  بلِاءً  ةاتلػييً  كال ٌفصى  اىػِايثً  ٌ
َى  األفصاةً   احلغاراًت  ىتشييسً  كال ؼصيقى   اتلػييً ٌ

ًً  ظٔل ؼصيًق   كاملػصفث. اىػي
ًً  ةِاءى  إف   ٔى  اىفصةً  ةبِاءً  إٍُا يكٔفي  األم  اذلم ْ
ٍَ إىل ةِائً  ظبيوى  املجخٍع  كال ُٔاةي   رمؿً  ّ إال ٌ

ًً  ممظعاًت  ا فإف  اتلػييً؛ كهلشى   دلخٍعو  يف نمي  اتلػيي
ٍَ  اةسءن   ُّٓغخً  كٌلياسي   ّكٔحً  ٌػياري  هى  ٌ 

ًً  ممظعاًت   ةٍمظعاًت  كاُخٓاءن   املتهص اتلػيي
 ًً  .اىػايل اتلػيي
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ًى إف   َى  اىػلػوً  ضػياُثى  يٍروي  لإلنعافً  اتلػيي  ٌػ
ً اخلصافثً  كراءى  االجنصاًؼ  َى  املِيػعى    كالعػسى كالْٔ  ٌػ
َى  احلط ى  اجلصيٍث  كادلرعى  كراءى  اتلٓٔرً   اتلزيًف  ٌ

َى  اللً  ةػإٌفً  املِيػثى  كاىليػثى  كاىفعاة   اتلؽػصًؼ  ٌػ
 كاىغئ.

ًً  كممظعػػاتي    غؽػػاء ٌِػػارةى  تلهػػٔفى  اتلػيػػي
 ا ىلع جػنطو خهصن  ال حكٔفى  فٍ ينتيغ ن  ةِاء كمصكضى 
ركل   غٍػػػص ةكفى  غٍػػػصو ىلع  كال  جػػػنط ةكفى 

ٍَ يف ضديدً  ابلزارم   َ » كاؿ  غٍصى  ّ غ ت لو  ٔاَق  ُٓ لَّ ت ف 
َُّٔدوا لل َتُس  ن 

 
َ »ةلػػًٔ  كنغلػػب ابلزػػارم    «أ ن 

 
َأ للد  ب ػ  و 

َ  ّ ي ي ل َاهلُلَغ  ل َّ َص  اُبَاجلَّلي  
ح  ص 
 
َأ  ً يَّ َت ػ  ك د  َُّٔدواَو  تُس 
 ًَ  ٓ  ِ َن َب  َع  َف   ً

يَّ  .«و ع 
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َأيٓاَاىفضالء/َ
ًي  اىرتبيثي   كضِاغثي   املجخٍع ضياغثي  هى  كاتلػيي

ًي   نجياً   ػشا إمجػاعي معخلتيً  كرظ ًً  ّ ْك  األرًض  نمػ
ًى  فإفى  كاؼتث؛ ذللمى   غظػ  ىلع اعحػًق  نٌاُػثه  اتلػيي

ًٍ  فينتيغٍ   املػيٍ  ْا ْشق األٌاُث كنةاؤي  اظتشػاري  هل
 ًّ ٔج َ{  اذلم يصض الل ىلع ال  ً  ٓ لاح 

اُ   ٌ
 
َأل   ً ُْ َ  َ ي و اَّلَّ 

َ َر اُغٔن   ً  ْ د   ٓ  .}(8)و ع 
ًي  ْشا  كظيفث  كرظٔخي  دلصةى  كىيطى  نٌاُثه  اتلػيي

 ًَ ًً  املتسن يف ٌْػ ىلع  األٌاُػثً  نةاءً ّ ىلع يتػريػ املػيػ
 ًّ ٔج  يف حتتيًب  احلسيرثى  اتللِيثى  فيعترٍصي   األكٍو ال
 ًً ًً  إىل األجياؿ  فاتلجسيسي  اىػي ًي  يف اتلػيي  ْٔ نغظػ

ٔى  لألجياؿً  املدفضاًت  يف  اىػؽػاءً  اتلػييً  كنٌػارةي  حن
ٔى  اتلػييٍيػػثً  املمظعػػاًت    املعػػخٍص اتلدػػسيدي  ْػػ
 .املعخجسات كمٔانتثي 
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ًً  يف اتلفػصيػي يػػ   ال اتلجسيػسى  نف   ةيسى   اىلػي
 اىغػػي  كظػػبيوي  يف ذلافػػاًت  كال اذلكبػػافى   ادلينيػػث
ًً  الصيػػاةةً  ٔى  يف اتلػيػػي  األضػػاىثً  ةػػ ى  ةػػاجلٍعً  ْػػ
ًً  ب ى ك  كاملػارصة ًٍ نةِائً  كاتلجسيس  فػلٔؿي  اىلي  ِا ْ
َي   الضاْػص ِا يف اىغسً نٌخً  ِا  كنموي معخلتيي  ـه  كحنػ  كػٔ

ـً  ُا اللي نغضٌ  ق يف غػيً  ِػا اىػػضةى فٍٍٓا اةخغيٍ  ةاإلظم
  نٌجلا الل

ًٍََامهللَخيَ َعتحاُم َ ٌََػي
ََََََََََََََََََََََََََََ ًَ َغيٍج  َاألوىلَاىلرونَ َةاىلي

َ ََ َْ اَاىػلو ََأخرجج  َّظيٍاح ٌََ
ديخَ َََََََََََََََََََََََََََََ َعبيالَاملتنيَ ََّاجلٔرَ ْو

َ َاَلٔىسَلرشدًََةاتلٔراة ََأرعيج 
ََََََََََََََََََََََََََََََ ََ ًَ َابلخٔلَ َواة َاإلجنيالَفػيّ

َ
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َحمٍداََابليانَ َينتٔعَ َوفجرت َ
ََََََََََََََََََََََََ َاتلزنيالَوُاول ََفسىقَاْلديد 

َفَاىلرآنَاىػظيً..َةاركَاهللَيلَوىمً
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َاخلطتثَاثلاُيث
اَةػد/َ ٌَّ َأ

اَاملؤٌِن/ َأيُّٓ
ًى  نفى  جيسٍ   األمً ألخٔاؿً  املخأموى إف   ٔى  اتلػيي ْ 
ًً  ُٓغثو  ألمي  اىػظ  الصكزيةي   اتلاريذً  يف كسي
  اتلػييً اكفى  اكُج اجلٓغثي  كخيدي  ق كخاضً 
ًي  اكفى  كخيدي  ًي إٌ  ؛اكُج اجلٓغث اتلػيي  صحتوي يى  اىػي
َى  َ.احلغارة علػي ت خ ى  األكؽارً  ٌ

ًي  ٔى  اذلم ُػِيّ ىيطى  كاتلػيي  ةالٔرؽً  املدطٔري  ْ
ٔى  الك ةٍو  فدعب  كالشٓاةةً  اذلم يٓسم إىل  ْ
ٍي  اىؽصيلثً  األضيو   اتلييق العييً  كابلِاءً  رًل يفال
ٔظؽيثً  اهلاةؼ  كاإلجياةيثً  كاجللسً   املِخجث  كال

 احلليليث.
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َٓاَاإلخٔةَالهرام/أيَُّ

ـى ةٍجخٍػاحً نزرل  إف  اذلم  ػوى نف جى  ِا احلٔ
ًى  ًٓػغي ة ٓا فإٌا نةركى  فلػ  ٌاةيثو  ىغايثو  اتلػيي

مالءً اىػيً ٔا غَاُلؽػي  اىؽمبي  ٌَ  الرضبي    ْك
َى  ًْ اىؽمًب   كبٓاءً   اىػيً كا لصكًُق ظاؤي ن اذلي

ًو  اتلػييً  كُطفي  ٌَ جاْو   ىلع األٌثً  نرؽصي  اعل
 ٌَ جاْو. صيًظ املىلع  نرؽصي  ؼتيبو  كُطفي 

ًً  ككطسي  نْٔل  املاةيثً  اىغاياًت  ألجوً  اىػي
ـً  يف اكفثً  كاحلشؽً   اجلتٔغ ِا غَ ٌسارؾً ةؽمةً   اىػئ
ًي  ؛كادلُئيث ادلينيثً  ّ  كال ك   اىػٍصى  يعخغصؽي  إٌ اىػي
 كاملزيصي الطاةؽ   ّ إال املدبي ىلع ألكائً  يطبي 

 اجلاضح.
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ٔى  كٌسري يكمما  ًً  ضف ْشا املجخٍػات   حػيي
ـي  ـً  ة ى  اجلهسي  اىفطا ـً  غئ اآلرصة   ادلُيا كغئ
ًي  ًً  ؼيبى  ِا نف  ٌَ نٌخً  فصيقو  كحْٔ يػ   الرشعي  اىػي
ـً  الطسكةى  ًً  ؼيبى  نف   ادلُيا  نكٍ  غَ غئ ادلُيا  غي

ًَ  يػ  اإلغصاضى  ًً  غ ٍ ى  الرشع  اىػي  ٌخْٔ
ـي  كىلس كاؿى ةيٍِٓا   اتلِاكظى  ا   اإلٌا ٍن الشافيع كسي

(َ  َ  ٌ َ ت و   َ
 
َأ َو اْل ر ام  ل 

َاْل ال  د  َب ػ  ي ٍاً َغ  ًُ ي  غ 
 
َأ ال 
َ ب  َكَ َواىط  َاله خ اب 

و   ْ
 
َأ نَّ
 
َأ َّ إالَّ ي ي  ُ اَغ   ٔ ي ُت َغ   (.د 

ي عى كاكف رمحّ الل حػاىل  ا عى ٌى ى  ٓ في ىلعى خىيى يى
ؿي   ٍٔ يىلي بي كى َى اىؽي ًٌ فى  ٍٔ ٍي ٍعًي ٍي َ)ال  ً َاىػ ي  َذُيُد  ٔا يَُّػ َل 
ار ى َو اجلَّص  ٔ د  ُٓ َاحل  َإ َل  ٔهُ

ُ َك  و  شا اتلدسي (و  ٌَ    ْك
ًّ  نراكفً  نخسً   رصيؽثى  لألٌثً  يب ي = األٌث فل

ًّ  األٌروى  اتلػييٍيث  كاملعارى  املمظعاًت  ٔجي  يف ح
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 ليٍجخٍعً  املفيسةً  اىػيٍيثً  ٓا إىل اللكياًت نةِائً 
 ّ الرضكريث.كخٔائً 

ٔغثي   ةٓا األٌثي  لٔ نرشٍت  الشافػيثي  ْشق الي
ـى  ٌٍ ؛ األمً يف مطاًؼ  لاكُج احلٔ  الرشيػثً  نٍاؿي  إ

َى يا كشٍٔهلً  ـً  يف ؼيًب  اجلفيى  األٌثً  لخيض ٌ  اىػئ
ا غَ كاظخلمهلً  األٌثً  ا لصياةةً ٓا حتليلن كي  اجلافػثً 
َى غيً   .األمً ْا ٌ

َغتادَاهلل/
ًً  ممظعثي  هى  األرسةي ك  األكىل يف خياةً  اتلػيي
 اتلػييٍيثً  املمظعاًت  رظاىثى  كإف    األكتاة فزلاًت 

 ٍَ ً   األرصل ى ًٍ  حخ ْا يف ةسكرً  حلً األرسةي  ٌا ل
 ٍَ ـً  اتلػييً  كٌ ًً  األرسةً  ممظعثً  ٌٓا ْٔ  يف اتلػيي

ًً  حتتيًب   .ليِاشئث اىػي
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 ٍَ ـً  كٌ َي  األرسةً  ٌٓا  املمظعاًت  اُخلاءً  خع
شا اليخأىت ًْ  فيٓا نةِاؤي  اىيت يِزصطي  اتلػييٍيثً  ْك

ـً  األًب  إيٍافً  ةػسى إال  ًى  كاأل  اكجلفًط  ةأف اتلػيي
 ٓا حصععي فإُ   اىػاملثً  املصنةً  ذٍصةي  كِْا يؽيبي   لألةِاء
ًً  خبى ْا نةِاءى    ًٓنةساًُ  ًٓ غشاءى ػي نٍا حصعي  اىػي

ـي   كاىٍج  خ ى  ةتػيس ااثلٔرم غٌِ  ظفيافى  كٌا ن
ًَ َياَةِّنَّ) ْا لٔدلً   (.ٍغَيلةَوأُاَأكفيم ََاطيبَاىػي

َأيٓاَاتلجار/َ
ٍَ  إف   ًً  خياةً  ٌ   اىػيٍيث األككاًؼ  إخياءي  اىػي
ـي جاٌػثو يف اىػالًاىلصكي   جاٌػثً فٓشق   نكس
 فيٓا املجسي  بي خى كٍ يي   احلُٔيعهٔ إخطائيث  حبعًب 
هلشق  األظاًس  خجصى  اىيت كعػٍج  اىفٓصيثً  ىفاؼٍثً 

ـى  ةٍِج  اىرثيثي  اىلصشيثي  املصنةي  خيمى فاجلاٌػث    نكس
ًً  جاٌػثو  َي  كاؿى   الل ا يف ظبيوً ككفن  يف اىػال  اة
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َُتََّ) غِٓا  ررلكفى  ًَ َٓج  َان َةػدَ َاملئكَ َغ   (ْاٌَ
ًً  الٔكًف  ْشا فهصةي ك  ليخجارً  ٌٍٓثه  ىفخثه  فيّ اىػظي

ـى  يف  اللً  غِسى  ً كةائعى نمٔاهلً  نف حيعِٔا اظترٍارى  احلٔ
ًى  اآلرصة  كإف   كف فيّ األمٔاؿ اىػي   نكىل ٌا حٔي

 غييٓا نذصياءي  اىيت اكف يغسؽي  كحيم األككاؼي 
ًً  ُٓغثً  نظتاًب  ا ٌَاملعيٍ  اكُج ظبتن  يف  اىػي

 حيمى  األٌث إىل إاعةةً  نخٔجى كٌا   العاىفث اىلصكفً 
 نٌافو  ةص   اىيت شلكٍج  الٔكفيث  اىػيٍيثً  األدلاةً 

 .فزصك ازةْارو  لألٌث  كاعموى 
ٌٔ ةالل ٌَ الشيؽاف الصجيً  بعً الل  نغ

َ){الصمحَ الصخيً   ي ق  َخ  َاَّلَّ ي ب م  َر   ً َة اع 
 
(1َاك ر أ

ي ٍقَ) َغ   َ  ٌ َ ان  نس   
َاإل  ي ق  7َخ  بُّم  ر  َو 

 
ر ُمَ)(َاك ر أ ك 

(4َاأل  
(َ  ً ي  َة اى ل   ً

يَّ ًَ 3اَّلَّ يَغ  ي  َي ػ   ً اَل   ٌ َ ان  نس   
َاإل   ً يَّ  .}(َغ 

 


