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 اإلهذاء
 ٠ اؿطنات اإلغال١َٝ يف نٌ َهإ..زخ٠ٛ , قاإىل ايـا

  ..٘ بٝع١ ٚنٗسك نٌ َػًِ يف نٓىلإ

ايعاًَني يف اؿكٌ اإلغالَٞ ن٢ً اَتساز ايػاس١ اإلغال١َٝ ٚتؿعباتٗا  ىلإ

  ..ٗا املدتًؿ١عستٚاق

خٛط ايتًٛخ بٛبا٤  ,ايؿط املػتٛرل ٚاـٛط ايهبرل قٝش١ ايتشصٜط َٔل ًاط

 ايصٟ ٜؿتت اؿطنات ٚايتٓعُٝات ٜٚسَطٖا ٚهعًٗا أثط بعس (االٜسظ اؿطنٞ)

  ..نني

َٜٚيا :يف قٛي٘ تعاىل ايٛبا٤ ايصٟ دا٤ ايتشصٜط ايكطآْٞ َٓ٘ ؾسٜسا ٚقاضخٟا

ِِ ََٖب ض٢ٝوٝه ََٚتِص ًٝٛا  َٓاَظُنٛا ٜؾَتٞؿَؿ   .{46األْؿاٍ:} َت

 ؟ .ؾٌٗ َٔ فٝب َٚػتذٝبب 

 .ٚنًٝ٘ ايتهالٕ ,ٚاهلل املػتعإ ,أضدٛ إٔ ٜهٕٛ نصيو

 

 ٖـ 1409ضَهإ 1

 املؤيـ                                                                   ّ            1989ْٝػإ 6
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 األول انفصم
 ظاٖط٠ متعم ايب٢ٓ ايتٓع١ُٝٝ ن٢ً ايػاس١ ايًبٓا١ْٝ

 

  .ٙ ايعاٖط٠صَٔ نشاٜا ٖ -1

  .غباب ٖصٙ ايعاٖط٠أ -2

 ؾكسإ املٓان١. 

  .ع ايهٝؿٞ يالؾطازٝايتذُ 

  .ـاضد١ٝاالضتٗاْات ا 

 .ايًٗح ٚضا٤ ايػ١ًٛ 

  .ق٣ٛ نُٔ اؿطن١ْؿ٤ٛ َطانع  

  .اإلخذلاقات اـاضد١ٝ 

 .نعـ ايٛنٞ ايػٝاغٞ 
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 :يٍ ظحاَا هزِ انظاهشة -1

 نُا تػتسنٞ اغتهؿاف ,ٚتػتسنٞ ايتأٌَ ٚايسضاغ١ ٚايؿهرل ,ظاٖط٠ ًَؿت١

  ..ٖااألغباب ٚاـًؿٝات اييت تكـ ٚضا٤

ن١ٝ ٚايٛا٥ؿ١ٝ ٚاملصٖب١ٝ ن٢ً ايتٓع١ُٝٝ ٚاؿطظاٖط٠ متعم َععِ ايب٢ٓ  ْٗاإ

نطبت ٖصٙ ايعاٖط٠  1975أت َٓص ناّ سنذ١ً األسساخ اييت ب ؾتشت .ايػاس١ ايًبٓا١ْٝ

ايك٣ٛ ٚاألسعاب ٚايتٓعُٝات ٚايٛٛا٥ـ ن٢ً كتًـ ٖٜٛاتٗا ٚاْتُا٤اتٗا ايؿهط١ٜ 

 َٚٓٗا َٔ تؿػذ ٚاْكػِ.. ,ٚاْت٢ٗ ؾُٓٗا َٔ باَز .ٚايػٝاغ١ٝ

بٝٓٗا ٚبني سعب اهلل قتاٍ ناض ٌ اْؿل نٓٗا ) أٌَ اإلغال١َٝ ( ٚدط٣ ؾشطن١ أَ 

 .شٖب نشٝت٘ ٦َات َٔ ايكت٢ً ٚاؾطس٢ َٔ ايٛطؾني

قصف باؿعب يف بؤض٠  نبرلٟا ٚاؿعب ايػٛضٟ ايكَٛٞ االدتُانٞ ؾٗس اْؿكاقٟا 

  .قتتاٍ ايسَٟٛ ٚايتكٓٝؿات اؾػس١ٜ املتبازي١اال

 نإ ,ُٛن١ ؾكا٥ٌىل فٚاؿطن١ ايٓاقط١ٜ اْكػُت إ 

 

 ,ٚايتٓعِٝ ايؿعيب ايٓاقطٟ ,ٚاؼاز ق٣ٛ ايؿعب ايٓاقطٟ ايعاٌَ ,املطابٕٛٛ :َٓٗا 

 ..ٚغرلٖا ,ٚاإلؼاز اإلؾذلانٞ ايعطبٞ ,ٚقٛات ْاقط

ايعػهط١ٜ  ٠ٚايهتا٥ب ايًبٓا١ْٝ اْؿكت نٓٗا ايكٛات ايًبٓا١ْٝ اييت ُٖٝٓت ن٢ً ايكٛ 

ٖٚٞ  .زتٞ ْٚٗذٞ اًٜٞ سبٝك١ ٚزلرل دعذعكام ايهبرل بني قٝاتالٖا االْؿ ,يًهتا٥ب

  .َطؾش١ ايّٝٛ ملعٜس َٔ االْؿكاقات

. ناْت اشلع٠ نٓٝؿ١ ن٢ً َساض تاضىٗا ت ٖعإتٚاؾب١ٗ ايًبٓا١ْٝ ٖٞ األخط٣ ؾٗس 

ألسطاض يف ٚىل ّٜٛ أقسّ سعب ايهتا٥ب ن٢ً تكؿ١ٝ اؾٓاح ايعػهطٟ ؿعب ايٛطٓٝني ااأل

شلع٠ ايجا١ْٝ ّٜٛ أقسّ ؾطٜل َٔ سعب ايهتا٥ب ن٢ً ٚناْت ااملؿٗٛض٠..  (ايكؿطا)َعطن١ 

تكؿ١ٝ قا٥س املطز٠ طْٛٞ ؾطل١ٝ ٚنا٥ًت٘ ٚفُٛن١ نبرل٠ َٔ قاظبٝ٘ َٚطاؾكٝ٘ ؾُٝا 

  .ذعض٠ إٖسٕنطف مب

 ,األسساخ يف َس١ٜٓ ططابًؼغالَٞ اييت قؿعت اىل ٚاد١ٗ ٛسٝس اإلتٚسطن١ اي 

 ٜتذاٚظ األضبع غٓٛات زَطتٗا ٚاييت اَتًهت قطاض املس١ٜٓ ن٢ً َساض نُطٖا ايصٟ مل

 .ًؿ١قطانات األدٓش١ َٚطانع ايك٣ٛ املدت
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ٖٚهصا تٓتكٌ ظاٖط٠ متعم ايب٢ٓ ايتٓع١ُٝٝ َٔ سطن١ اىل أخط٣ َٔ غرل إٔ  

 َٚٔ غرل ,تعتدل ٚاسس٠ َٓٗا باألخط٣

ؾإشا بهٌ ؾ١٦ تكع يف ْؿؼ َا ٚقعت ؾٝ٘ غابكتٗا ٚتكاب  .إٔ تأخص بأغباب ايتشكٔ

 ..َٔ نًٌ َٚؿهالت مبجٌ َا أقٝبت ب٘

ؾًٓط اآلٕ َا ٖٞ األغباب ايها١َٓ ٚضا٤ ٖصٙ ايعاٖط٠ اـٛرل٠ املسَط٠ تًُػا يًعدل٠   

ٚاغتؿاز٠ َٔ ايتذطب١ ٚاغتٓا٤ يًددل٠ ٚاؿه١ُ ناي١ املؤَٔ أ٢ْ ٚدسٖا ؾٗٛ أسل بٗا 

 .نُا ٜكٍٛ ضغٍٛ اهلل 

 

 أصباب هزِ انظاهشة : -2

ٖط٠ متعم ايب٢ٓ اؿعب١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ ن٢ً ٖٓايو أغباب َتعسز٠ ٚكتًؿ١ تكـ ٚضا٤ ظا

 ايػاس١ ايًبٓا١ْٝ ْػٛم َٓٗا َا ًٜٞ :

.. ؾكس ٜهٕٛ ١ٝٓ ن٢ً أغؼ ؾهط١ٜ َٚبس١ٝ٥ ثابت١ؾكسإ املٓان١ ايعكس١ٜ ٚنسّ قٝاّ ايب : أٚال

تٛػ٢ نًٝ٘ غ١ًٛ  ٚقس ٜهٕٛ ؾدكاْٟٝا ..ايٛال٤ يعنُٜٝ٘كّٛ ن٢ً أغاؽ  ايتٓعِٝ ظناَٟٝا

ؼكٝل َهاغب َاز١ٜ ٚسػ١ٝ يٝؼ ٜهٕٛ َكًشٝا َٓؿعٝا ٜٗسف اىل ايؿدل ُٖٚٝٓت٘ ٚقس 

ال تك٣ٛ ن٢ً َٛاد١ٗ األسساخ ٚايعكبات ؾٝٗتع  ١ٟيصيو تكبح ب١ٝٓ ايتٓعِٝ نعٝؿ١ ٖٚٓؿ.. إال

 ايبٓا٤ ٜٚتكسع ايكـ ٚتكع ايهاضث١.

  ,عٝح ٜكبح ايهِ ٚايعسز ايؿػٌ ايؿاغٌ يًكٝاز٠ ,: ايتذُع ايهُٞ يألؾطاز ٚيًكانس٠ثاْٟٝا

  ٚؼكل ايػًب١ ٖٚٞ ال تسضٟ إٔ ايهِ ٖٛ بال٤ نٌ ظٓا َٓٗا أْٗا بصيو ؼطظ ايٓكط

تدلظ  (سٓني)ٜٚهؿٞ إٔ ن١ًُ قاشلا أسس املػًُني ّٜٛ قه١ٝ َٚكتٌ نٌ سطن١. 

ُْاالٖتُاّ ٚاالغتٛا٤ بايهِ  قٛضٖا ايكطإٓيف اشلعمي١ اييت  ٟاب( ناْت غبػًب ايّٝٛ َٔ ٔق١ً: )ئ 

ََٚناٜقِت ح قاٍ: ؼ تكٜٛط سًٝأب ايهطِٜ ٦ِّٝا  ِِ َؾ ِٓٝه ٢ٔ َن ِِ ُتِػ ًٜ ِِ ٜؾ ِِ ٜنِجَطُتٝه ٣ٔ إ٢ِش ٜأِنَذَبِتٝه ِٝ َٓ َّ ُس ِٛ َٜ َٚ

َٔ َُِسٔبط٢ٜ  ِِ ُِٝت َٚي٤  ِٖ َُا َضُسَبِت ُث ُِ اأٜلِضُض ٔب ِٝٝه ًٜ   .{25ايتٛب١:} ..َن

ُْ تباضٙ َٔ ١ْٝ ٚخكٛقٝاتٗا ميهٔ انيٝ٘ َٔ ظا١ٜٚ ايب١٦ٝ ايًبٓاعط إايتذُع ايهُٞ ٖصا إٕ 

سساخ ايًبٓا١ْٝ َٔ خالٍ تهاضٜػٗا َٚطاسًٗا أندل ٚأخٛط َعاٍٚ اشلسّ يف اؿطنات ؾاأل

. ؾطو١ ٚاغع١ ٚنطٜه١ يف اجملتُع بطغِ االهاض ٚؼت ايًٛب نُا ٜكٛيٕٛاملتعسز٠ أؾطظت 

ٖصٙ ايؿطو١ ميهٔ إٔ تهٕٛ ايكانس٠ ايؿعب١ٝ ٚاألزا٠ ايتٓؿٝص١ٜ شلصا ايؿطٜل أٚ شاى ٚقس تهٕٛ 

يبٛضق١ ايعطض ٚايًٛب ٚعػب  تبعٟا ,ٖٚهصا زٚايٝو نْٛا شلصا ايتٓعِٝ ايّٝٛ ٚنسٙ غسٟا

 ..١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايسٚي١ٝايعطٚف ٚاملٓاخات احملً
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ٚيٛ ناْت  ,أ١ٜ أٖساف ,ٚاييت تتعذٌ بًٛؽ األٖساف ,ٚاؿطنات ايالٖج١ ٚضا٤ َػامن غطٜع١ٕ

ػس ْؿػٗا  ,٘ األغطاضَٔ تٛاؾ غرل شيوأٚ  ,ٚ استالٍ نُاض٠ أٚ َؤغػ١, أظنا١َ سٞ أٚ ؾاضع

ايػٛاز َٚٔ ؾإشا بٗا نش١ٝ ٖصا . َهٛط٠ يًتعاٌَ َع ٖصا ايُٓط َٔ ايٓاؽ يتهجرل غٛازٖا

 غرل إٔ تعتدل مبٔ غبكٗا يف ٖصا املٝسإ..

 

, االضتٗإ اـاضدٞ َٚٔ األغباب ايها١َٓ ٚضا٤ ظاٖط٠ متعم ايب٢ٓ ايتٓع١ُٝٝ :رانزًا

ٚ شلصٙ أٚ ملطانع ٚق٣ٛ غٝاغ١ٝ أٚ َاي١ٝ أٚ ا١َٝٓ أْع١ُ ٚزٍٚ ٕ ألغٛا٤ّ نإ ٖصا االضتٗا

ايكطاض ٚايتٛد٘ ٚايػٝاغ١, ٚهعً٘ مما ٜؿكس ايتٓعِٝ شات١ٝ  .اؾٗات فتُع١ اٚ يبعهٗا

 ْ٘ بصيو وكل َكًشت٘ نصيو..أزا٠ يتشكٝل َكاحل ايػرل ٚإٕ تطا٣٤ ي٘ أسٝاْا أ

اآلخطٜٔ..  أتٚغٝاغ أغرل٠ ْؿٛٔش ؾهجرل َٔ اؿطنات ٚايتٓعُٝات ايًبٓا١ْٝ ناْت

َٓ , أٚ ىل االغتكٛا٤ بِٗ غٝاغٝا.. أٚ الستٝادٗا إًِٗا يهْٛٗا َكٛٓع١ يف األقٌ َٔ ٔقَبإ

 ٖٚصا َا أتاح شلصٙ اؾٗات ؾطق١ٜ .َٟٓٝاأَطتب١ٛ بِٗ َايٝا, أٚ ـٛؾٗا َِٓٗ  يهْٛٗا

 كٝل َكاؿٗا ايعًٝا ٖٞ زٕٚ غرلٖا.تػدرل ايتٓعُٝات املدتًؿ١ يتش

ُٓاٚنِ َٔ سطنات ابتاؾذلتٗا َبايؼ َٔ ايسٚالضات..  هِ َٔ تٓعُٝاتؾ  ٠١ٝنتٗا ن

 َٔ األغًش١ ..

 ُحِٗغال١َٝ اي١ًؿعب١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ ن٢ً ايػاس١ اإلَٚٔ أغباب متعم ايب٢ٓ ا :سابؼًا

ميهٔ إٔ طم ن٢ً بًٛؽ َطانع ايك٣ٛ ٚيٛ َٔ غرل َكَٛات ٚقسضات ٚضا٤ ايػ١ًٛ ٚأؿ

 ايٓذاح.تٛؾط أز٢ْ ْكٝب َٔ 

ؾهِ َٔ سطنات ٚتٓعُٝات ٚأسعاب تػبب بًٛؽ ايػ١ًٛ يف َكتًٗا. ؾايػ١ًٛ تعتدل 

 ايتذطب١ األخرل٠ يف سٝا٠ نٌ سطن١.

ٚاغتعذاٍ ٖصٙ ايتذطب١ قبٌ األٚإ ٚقبٌ اغتهُاٍ ايبٓا٤ ٚأغباب ايٓذاح غٝؤزٟ 

 .اىل تسانٞ ايبٓا٤ ٚغكٛط ايتذطب١ ستُا

ٜٓـ ٚايػ١ًٛ  قشابٗا َٔ َػامن ميهٔ إٔ تتػبب شلِ بكسض َا ؼكل أل ـ غ١ًٛ ١ٜأ

بٌ إٕ املػامن اييت ؼككٗا ايػ١ًٛ قس تكبح بال٤ ْٚك١ُ ن٢ً اؿطن١ َٔ  ..باملػاضّ

بني أؾطاز اؿطن١ ٚقٝازاتٗا َٚٔ خالٍ تػدرلِٖ ايػ١ًٛ خالٍ ايتٓاظع ن٢ً تٛظٜعٗا 

 ملآضبِٗ ٚأغطانِٗ ايؿدك١ٝ ٚاـاق١.
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الٍ َعطن١ نػهط١ٜ َٔ اقتشاّ َٛقع سطن١ َٔ اؿطنات متهٓت َٔ خ إٔأشنط 

ح ٚايصخرل٠, ٚيهٔ غطنإ َا نػهطٟ ٖاّ َٔ َٛاقع خكَٛٗا, ٚنإ ممت٦ًٟا بايػال

ىل ٖعمي١ بٌ ناضث١ بعس ْؿٛب قطاع ؾسٜس بني أؾطازٖا كاض ٖصٙ اؿطن١ إتْؼٍٛ ا

ن٢ً تٛظٜع ايػٓا٥ِ مما أز٣ اىل ٚقٛع فعض٠ غكط نشٝتٗا أنجط َٔ  بػبب اـالف

 اجملُٛن١ املػرل٠. ْكـ نسز

ال ميهٔ  خ ؾٝٗا ؾطخٟاكطاع اىل ب١ٝٓ اؿطن١ ْؿػٗا ٚأسسٚاي ثِ اْتكٌ اـالف

 .ُ٘ضأُب

عٗط إٕ زضاغ١ َتأ١ْٝ ملا تػبب٘ بًٛؽ بعض األسعاب ايػ١ًٛ ن٢ً اَتساز ايعامل ُت

. ؾُٔ ٖصٙ اآلثاض غكٛط بعض املأغ١ٜٛ اييت ؿكت بٗصٙ األسعابَس٣ اآلثاض ايػًب١ٝ بٌ 

 ألسعاب ٚاْٗٝاضٖا.. َٚٓٗا اْكػاَٗا ٚمتعقٗا.. َٚٓٗا إؾطاغٗاٖصٙ ا

ْٚعٚاتٗا تتؿانٌ َع شاتٗا  ْؿع١ٕٝ ىل بؤض٠ٕٛاٖا ايعكا٥سٟ ٚاملبس٥ٞ ٚؼٛشلا إَٔ قت

 يٝؼ إال..

ٚأنجط ايب٢ٓ  ..ع ق٣ٛ ٚتٝاضات ٚأدٓش١ نُٔ اؿطن١َطان ْؿ٤ُٛ :خايضًا

 أ١ٜـ ؾاؿطن١ املطض اـبٝح. ٖصا ايتٓع١ُٝٝ اييت متعقت ٚتؿككت ْاشلا قػط َٔ 

سني تتذاشبٗا ٚال٤ات َتعسز٠, ٚؼهُٗا َطانع ق٣ٛ كتًؿ١, ٚال ىهع ـ  سطن١

اؾُٝع ؾٝٗا يكٝاز٠ ٚاسس٠ ٚقا٥س ٚاسس, ٚال ًٜتكٞ أؾطازٖا ٚايكٝازٜٕٛ ؾٝٗا ن٢ً قًب 

ضدٌ ٚاسس تكبح َطتعٟا يًكطانات, ٚبؤض٠ يتذاشب ايػًٛات ٚايكطاضات, ٚؼكٝل املكاحل 

 يؿدك١ٝ ٚايػاٜات ٚايٓعٚات..ا

١ اييت تكـ ٚضا٤ ظاٖط٠ اإلخذلاقات اـاضد١ٝ, ٖٚٞ َٔ األغباب ايط٥ٝػٝ :صادصًا

ٙ األغباب ؾا٥ع١ ن٢ً اَتساز .. ٚيف ايعكط اؿسٜح أقبشت ٖصمتعم ايب٢ٓ ايتٓع١ُٝٝ

يهطب  . ؾايك٣ٛ ايػٝاغ١ٝ ٚايؿهط١ٜ, ٚاألدٗع٠ األ١َٝٓ ٚاؾاغٛغ١ٝ املدتًؿ١ تًذأايعامل

, ثِ يف بٓٝتٗا ايتٓع١ُٝٝ, ندل اغتهؿاف ْكاط ايهعـ أٚاٟلخكَٛٗا إىل إسساخ خطم َا

َٚٔ خالٍ  .. ٚاملساخٌ اىل شيو نجرل٠.. ؾكس ٜهٕٛ املسخٌ غٝاغٟٝاَس ايٝس ٚاإلخذلام

١ٝ, ٚقس ٜهٕٛ استٝادات اؿطن١ املاياملكاحل ايػٝاغ١ٝ, ٚقس ٜهٕٛ َازٜٟا َٚٔ خالٍ 

  ات األ١َٝٓ, ٚقس ٜهٕٛ َٔ ٖصٙنتباضأَٟٓٝا َٚٔ خالٍ اال

 ٚتًو فتُع١ أٚ َتؿطق١ أٚ َٔ غرلٖا..
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تعاْٞ َٓ٘ ن٢ً َػت٣ٛ يهعـ ايب٢ٓ ايتٓع١ُٝٝ نَُٟٛا, ٚيًؿطاؽ ايعكا٥سٟ ايصٟ  ْٚعطٟا

األؾطاز ٚايكٝازات, ٚبػبب تعاظِ ايتهايٝـ املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ اييت تطظح ؼتٗا, تكبح ايب١ٝٓ 

 ١ مبا١٥ أغًٛب ٚأغًٛب..َنط٢ِػمٝلاألٜسٟ اـ  َٚٔ زاخًٗاـ  , تعبح بٗااألبٛاب ن١َٜؿٖط

ٚيف نجرل َٔ األسٝإ تهٕٛ االخذلاقات اـاضد١ٝ ايػبب املباؾط يٓؿ٤ٛ َطانع ق٣ٛ 

 ٚتٝاضات ٚأدٓش١ َتكاضن١ يف اؿطن١.

ناَاٟل يف متعٜكٗا نعـ أٚ اْعساّ ايٛنٞ ايػٝاغٞ يس٣ اؿطن١ قس ٜهٕٛ  :صابؼًا

٣ٍ ٚدٝس َٔ ايٛنٞ  ـ ١ٜ سطن١أـ  ١.. ؾاؿطنٚاْؿطاط نكسٖا إٕ مل تهٔ ن٢ً َػت٣ٛ نا

ٚال تكطؾٗا ظٛاٖط األسساخ نٔ  ايػٝاغٞ, تعٝـ نكطٖا, ٚتسضى سكٝك١ َاهطٟ سٛشلا,

طٖا ايهدل٣, ٚاييت ٝطٚاييت تهع تؿكٝالت اؿٛازخ نُٔ ٝأاغتهؿاف سكا٥كٗا ٚخًؿٝاتٗا. 

١ًٝ يف ن٤ٛ املعازالت ايسٚي١ٝ. إٕ تكطأ اشلٛاَـ َٔ خالٍ املتٕٛ, ٚاييت تعطض ايػٝاغات احمل

سطن١ ال تهٕٛ نصيو أٚ يف ٖصا املػت٣ٛ يف نكط تتساخٌ ؾٝ٘ ايػٝاغات, ٚتتؿابو املكاحل, 

ظٛاٖط األَٛض نبٛاطٓٗا, غٝدتٌ غرلٖا, ٚتتٓاقض َٛاقؿٗا, ٜٚػٌٗ  ـ بايهطٚض٠ـ  ٚال تهٕٛ 

 اغتسضادٗا, ؾإشا بٗا قس يكٝت َكطنٗا ٚسهُت ن٢ً ْؿػٗا باإلنساّ..
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 َؤؾطات تآَط زٚيٞ. -2
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 ايعاٖط٠ اإلنتعاي١ٝ. - ز
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 ظىاهش ويؤششاث: -1

ٔ خالٍ .. َُٚع, ٚنُٔ ٖصا ايهٝإيف ٖصا اجملتَٔ ٚادبٓا نشطن١ إغال١َٝ 

ُْ ..فطٜات األسساخ ايًبٓا١ْٝ.. َٔ خالٍ أغبابٗا ْٚتا٥ذٗا َّإٔ  ٓٛ  ٖصٙ األسساخ, ٚإٔ ك

ٗا, إىل األزٚات ٚايس٢َ املتعا١ًَ َعٗا, ٚإىل شطنٖا ُٚتْتعطف اىل ايك٣ٛ اييت تكـ ٚضا٤

 اإلؾطاظات اييت خًؿتٗا ن٢ً نٌ قعٝس..

بطظ ايعٛاٖط املطن١ٝ اييت خًؿتٗا األسساخ ايًبٓا١ْٝ, ٖٚصا ايبشح غٝتٓاٍٚ إسس٣ أ

نُٔ ْػب َتؿاٚت١ ٖٚٞ ظاٖط٠ اْكػاّ ٚتؿػذ ايب٢ٓ اؿعب١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ بؿهٌ ناّ, ٚ

 ْكػاّ ٚايتؿػذ أٚ االْٗٝاض..َٔ اال

ِ َٔ نتباض مبا دط٣ ٚهطٟ, ٚقاٚي١ ايتع٥ً, ايتأٌَ ٚااليوٚاشلسف َٔ نٌ ش

 ايجُٔ غايٟٝا ٚغايٟٝا..ػاضب اآلخطٜٔ ايصٜٔ زؾعٛا 

اشلسف إٔ ْهع إقبعٓا ن٢ً األغباب ايها١َٓ ٚضا٤ ٖصٙ ايعاٖط٠ .. إٔ ْهتؿـ 

 ايعٛاٌَ اييت أزت إىل تؿػذ ٖصا ايؿطٜل أٚ شاى..

ٚاشلسف أخرلٟا إٔ مٓكٔ غاستٓا اإلغال١َٝ ٚبٓٝتٓا ايتٓع١ُٝٝ َٔ أغباب ٖصا 

٘ ٚاؿصض ٚاملٓان١ َٔ نٛاٌَ ايتًٛخ تٓٓبايٛبا٤, ٚإٔ ْهٕٛ ن٢ً أن٢ً َػت٣ٛ َٔ ايٝكع١ ٚاي

 مبٝهطٚبات ٖصا ايسا٤ ٚؾرلٚغات٘ املسَط٠..

ثِ إْ٘ ال تؿٛتين يف ٖصا املكاّ إال إٔ أبني بإٔ ايػاس١ اإلغال١َٝ تبك٢ أقٌ تأثطٟا مبجٌ 

ٖصٙ ايعٛاٖط املطن١ٝ ألغباب تتعًل باملٓٗر اإلغالَٞ ٚخكا٥ل ايتشكني ايذلبٟٛ 

ؾ١ اجملاالت ايعكا٥س١ٜ ٚايعباز١ٜ ٚاألخالق١ٝ. إال١ إٔ شيو ال ميٓع اييت ٜتؿطز بٗا يف نا

 َٔ َعٜس األخص بهٌ أغباب ايٛقا١ٜ ايؿطز١ٜ ٚاؾُان١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ.

ىل ْك١ٛ ٖا١َ قس ٜػؿٌ نٓٗا ايهجرلٕٚ ٚال ٜكـ إنُا إْ٘ ال ٜؿٛتين إال إٔ أؾرل 

١َٝ تٛاد٘ ايّٝٛ تآَطٟا نٓسٖا إال ايكًٌٝ, ٖٚٞ إٔ ايػاس١ اإلغال١َٝ ٚاؿطن١ اإلغال

زٚيٝا تكـ ٚضا٤ٙ َعػهطات ٚزٍٚ ٚأدٗع٠ كابطات ظاٖط٠ ٚخؿ١ٝ ٖسؾٗا إدٗاض 

 ايكش٠ٛ اإلغال١َٝ ٚايكها٤ ن٢ً اؿطن١ اإلغال١َٝ بأيـ ٚغ١ًٝ ٚٚغ١ًٝ..
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َاناْت ٚغا٥ٌ تسَرل َٔ زاخًٗا,  ,َٚٔ أخٛط ايٛغا٥ٌ ن٢ً اؿطنات نَُٟٛا

بعضع األزٚات, ٚباختٝاض َاٜتٓاغب يصيو َٔ ؾعاضات  از ايتٓاقهات,هببعح اـالؾات, بإ

 ٚإيكا٤ات ٚططٚسات. َٔ ٖٓا مل ٜعس َكبٛاٟل يف ٖصا 

ايعكط تبػٝط األَٛض َٚٛادٗتٗا بعؿ١ٜٛ, بٌ ال بس َٔ ايتعاٌَ َعٗا بكانس٠ 

  ايتهعٝـ ثِ ايتٛثٝل..

 

 : * يخغُشاث دونُت وإلهًُُت حذػى إنً انحزس

ُٔٔ َ ثِ إٕ مما ٜبعح ن٢ً ايتدٛف ٘ َٔ تآَط ن٢ً ًٜاملطس١ً ايكاز١َ َٚا ميهٔ إٔ ؼ

طات ؾايػاس١ اإلغال١َٝ نَُٟٛا ٚن٢ً اؿطن١ اإلغال١َٝ خكٛقٟا بطٚظ مج١ً َؤ

 إق١ًُٝٝ ٚزٚي١ٝ ْػٛم َٓٗا َا ًٜٞ :

ٚغاق١ بني  ـ ايؿطقٞ ٚايػطبٞ ـ عػهطٜني ايسٚيٝنيايتٓاغِ ايكا٥ِ بني امل -1

ُٗا أنجط تؿطغٟا يًتآَط ن٢ً ايعامل اإلغالَٞ, اإلؼاز ايػٛؾٝاتٞ ٚأَرلنا مما غٝذعً

 ٚن٢ً قهاٜاٙ املكرل١ٜ, ٚن٢ً سطنات٘ اإلغال١َٝ.

تطادع ايجٛض٠ اإلٜطا١ْٝ, ٚخطٚز إٜطإ ؾب٘ نعٝؿ١ َٔ سطب اـًٝر َٔ  -2

ؾأْ٘ إٔ ٜٛظـ غًبٟا نس اإلغالّ ٚيتؿٜٛ٘ قٛض٠ اؿهِ اإلغالَٞ ٚايتؿطٜعات 

 اإلغال١َٝ ن٢ً اَتساز ايعامل..

ز ايٓٗر االغتػالَٞ بايٓػب١ يًكه١ٝ ايؿًػ١ٝٓٝٛ ٚايكبٍٛ بكطاضات انتُا -3

ؾأْٗا إٔ تؤزٟ إىل االنذلاف بايعسٚ ايكْٗٝٛٞ ٚمبؿطٚن١ٝ َٔ ١٦ٖٝ اإلَِ املتشس٠ اييت 

ٚايسٚي١ٝ اىل إقا١َ ايهٝإ اإلغطا٥ًٝٞ ن٢ً أضض ؾًػٛني, غٝسؾع بايك٣ٛ اإلق١ًُٝٝ 

ؾٗاز١ٜ َٔ أدٌ متطٜط املؿطٚع اـٝاْٞ ايهػط ٚايتهٝٝل ن٢ً اؿطنات اإلغال١َٝ ٚا

 املصنٛض..

 يؤششاث يٍ انخآيش انذونٍ ػهً انضاحت اإلصاليُت: -2
ْٚٛز يف ٖصٙ ايعذاي١ إٔ ْؿرل اىل َؤؾطات ضقسٖا اإلنالّ اإلغالَٞ نسيٌٝ ن٢ً 

 خكٛب١ ايتآَط املتٛقع ن٢ً اؿطن١ اإلغال١َٝ يف املٓعٛض ايكطٜب.. َٔ شيو:

ٚاْتٗا٤ ت يف بانػتإ, ابتسا٤ مبكتٌ نٝا٤ اؿل, َؤؾط األسساخ اييت ٚقع -1

ز تؿٗس َسٟا إغالَٟٝا اْت ؾٝ٘ ايبالٚتػًُ٘ ملكايٝس األَٛض, يف ٚقت ن بدلٚظ سعب نًُاْٞ

ن٢ً ٚؾو إٔ ٜكبؼ اؿٝا٠ ايبانػتا١ْٝ يف نٌ دٛاْبٗا بايؿطٜع١  ناضَٟا نإ
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ّ إىل ايػ١ًٛ ٜٚكؿع أنسا٤ اإلغال  ٚؾذأ٠ ػٗض ايكش٠ٛ اإلغال١َٝ, اإلغال١َٝ. 

 مبباضن١ َٔ ايؿطم ٚايػطب, َٚٔ ٖٓسٚؽ اشلٓس بؿهٌ خام!!.

باإلْػشاب ايػٛؾٝاتٞ  َؤؾط األسساخ اؾاض١ٜ يف أؾػاْػتإ, ابتسا٤ّ -2

ايػطٜع ٚاملؿبٛٙ َٔ ايبالز, َٚطٚضٟا بايتشطنات املؿب١ٖٛ اييت تػتٗسف استٛا٤ مثطات 

 ا٥ٌ, ٚإؾعاٍ اؿطب األ١ًٖٝ, اؾٗاز اإلغالَٞ َٔ خالٍ تؿذرل اـالؾات بني ايؿك

 ٚٚقٛاٟل إىل اـ١ٛ اييت تطَٞ إىل تٛغع١ قانس٠ اؿهِ ٚإؾطاى ايؿٝٛنٝني ؾٝٗا!!.

َؤؾط اإليتؿاف ن٢ً اإلْتؿان١ اإلغال١َٝ املباضن١ إلدٗانٗا ٚتكؿٝتٗا  -3

َٔ خالٍ ايٛطٚسات اإلغتػال١َٝ اييت تٗسف إىل اإلنذلاف بايهٝإ اإلغطا٥ًٝٞ ٚؼكٝل 

 طاضٙ, َكابٌ ايػُاح بإقا١َ ز١ًٜٚ ؾًػ١ٝٓٝٛ ال سٍٛ شلا ٚال ق٠ٛ!!.أَٓ٘ ٚاغتك

ن٢ً اؿطن١ اإلغال١َٝ يف ايػٛزإ إلدٗاض نٌ اـ٢ٛ  َؤؾط اإليتؿاف -4

اييت ؼككت ن٢ً ططٜل تٛبٝل ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ, ٚأغ١ًُ ايكٛاْني, ٚشيو َٔ خالٍ 

طْل( ظنِٝ األق١ًٝ تٛظٝـ قه١ٝ اؾٓٛب ٚتآَط بعض ايعناَات ايػٛزا١ْٝ َع )دٕٛ ق

 !!. ابتعاخ ْعاّ نًُاْٞ يف ايػٛزإايٓكطا١ْٝ يف اؾٓٛب ٚقٛاٟل إىل

َؤؾط ايتكسع ايصٟ أقاب بعض اؿطنات اإلغال١َٝ يف املٓٛك١ ايعطب١ٝ  -5

بػبب ايتشايؿات غرل املتهاؾ١٦ ٚغرل اؾا٥ع٠ َع بعض أْع١ُ اؿهِ, ٚاييت ناْت 

 َسخاٟل إْؿكاقٟٝا ٚاْكػاَٝا َأغاٜٟٚا!!.

 ظىاهش يشظُت ػهً انضاحت اإلصاليُت: -3

 
 ظاهشة انخؼذدَت: - أ

ؾايػاس١ اإلغال١َٝ تؿٗس ٚالز٠ سطنات ٚتٓعُٝات ٚمجعٝات ٚؾطم إغال١َٝ ن٢ً  

َٔ خالٍ املؿّٗٛ ـ ْٛام ٚاغع, ٚإٕ نإ ايبعض ٜعتدل شيو ظاٖط٠ قش١ٝ ؾإْين 

َٚٔ خالٍ   َٚٔ خالٍ ايتكسٜط ايكشٝح يًُكًش١ اإلغال١َٝايؿطنٞ يًعٌُ اإلغالَٞ 

انتدلٙ ظاٖط٠ َطن١ٝ ٚخٛرل٠ ٚتٓصض بعٛاقب ٚخ١ُٝ ال ٜعًِ  ـَتابع١ َا هطٟ نًٝٗا 

تعسز٠, َساٖا إال اهلل.. ؾًٛ بط٥ت ايتعسز١ٜ َٔ ايتعكب ٚغازت ضٚح األخ٠ٛ بني ايؿ٦ات امل

خـ املكاب, ٚيهٔ األَط ؿاِٖ ٚايتٓػٝل بِٝٓٗ, شلإ اـٛب, ٚٚسًت أدٛا٤ ايتعإٚ ٚايت

شيو متاَٟا.. ؾايتعسزٜات مل تؿطظ إال َعٜسٟا َٔ ايكطانات, ٚمل تتػبب إال هؼ هطٟ بع
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بإؾان١ األسكاز ٚايهػا٥ٔ بني املػًُني, مما ؾػًِٗ باؾسٍ نٔ ايعٌُ, ٚبايتٓكٝب نٔ 

 ايػكٛات ٚايعٝٛب بسٍ ايتُاؽ ايعصض ٚاؿطم ن٢ً ايػذل.

ـ َٓ٘ أنسا٤ اإلغالّ إٔ ٜسٝي ٚايتعسز١ٜ باتت ايّٝٛ َطتعٟا خكبٟا َٚٓاخٟا َٓاغبٟا ميهٔ

إىل ايػاس١ اإلغال١َٝ, ٚؼت نٓاٜٚٔ ٚؾعاضات إغال١َٝ يف ظاٖطٖا, ٚباطٓٗا ؾٝ٘ ايؿط 

 املػتٛرل.

ٚاملػًُٕٛ, أَاّ ٖصا ايػٌٝ ايعطّ ٚاألضقاّ املتعاٜس٠ َٔ اؿطنات ٚايتٓعُٝات 

ٕٚ؟ ٚنإٔ ط٣ َٔ ٜكسقٕٛ, ٚمبٔ ٜجكٕٛ, َٚع َٔ ٜػرليف سرل٠.. ُت اٚاملؤغػات, أقبشٛ

 املطاز ٖٛ بًٛؽ ٖصٙ ايٓتٝذ١ ألْٗا األخٛط ٚاألز٢ٖ ٚاألَط!.

ؾايتعسز١ٜ َٔ ؾأْٗا إٔ تطغِ نال١َ اغتؿٗاّ نطٜه١ ن٢ً نٌ اؿطنات 

خ١ًٝ, ايكازق١ َٓٗا ٚايع١ًُٝ, ايػ١ًُٝ َٓٗا ٚايػك١ُٝ, ساإلغال١َٝ, األق١ًٝ َٓٗا ٚاي

بسٕٚ أغاؽ, ٚبسٕٚ ضقٝس, ٚبسٕٚ ٜكبح ايعٌُ اإلغالَٞ بسٕٚ قانس٠, ٚشيو  ٚسني ٜتشكل

 ظٗط, نُا تكبح قٛض٠ اؾُٝع َؿ١ٖٛ َٚٗعٚظ٠!.

س نٌ ايتٓاقهات ن٢ً ايػاس١ اإلغال١َٝ, ٖٚصا نصيو ٚايتعسز١ٜ َٓار َٓاغب يتٛاي

ًَٛٛب ألٕ أنسا٤ اإلغالّ إٕ ناْٛا سطٜكني ن٢ً ؾ٤ٞ ؾع٢ً إسساخ املتٓاقهات بني املػًُني 

 يف تطتٝب املعازالت ٚايتٛاظْات ٚضغِ ايػٝاغات ٚاملؤاَطات.. ٚايًعب نًٝٗا, ٚاالغتؿاز٠ َٓٗا

 

 ٍَ؟انخؼذدَت إنً أ 

ت َاٖٛ َعطٚف.. ؾٗٓايو سطنات ٚتٓعُٝات ايتعسز١ٜ خطدت نٔ املأيٛف ٚػاٚظثِ إٕ 

ث١ َع مجان١ ؾهًٛا مجان١ أخط٣, ٚإشا ؾإٕ اختًـ ثال  قاَت ٚتكّٛ ٚيٝؼ يكٝاَٗا َٔ َدلض..

أٚا تٓعُٟٝا دسٜسٟا, ٚإٕ ططزت فُٛن١ َٔ سطن١ نْٛت سطن١ َٔ تٓعِٝ أْؿ كٌ مخػ٠١ٝؾ

 ش١ٝ!.ٝتكش

َٚطض االْؿكاّ ٚاالْؿكاٍ ٖصا ٜؿب٘ يف نًِ اؿػاب ايهػط ايصٟ ٜتٛايس نٔ ػع١٥ 

 َٔ اؾع٥ٝات ٚنػط ايهػط مما ال نس ي٘ ٚال سكط.. ايٛسس٠ ايعسز١ٜ, مما ٜتٛايس نٓ٘ أنساّز

تهٕٛ قٌ ْعط ٚتؿهرل, ٚقس ٜهٕٛ يس٣ أقشابٗا يف املانٞ َدلضات قس  نإ يًتعسزٜات

  أزي١ ؾطن١ٝ َعتدل٠ ٚادتٗازات َدلض٠, َٚع ٖصا ؾكس نإ ٖؤال٤ كتًؿني بأزب
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 اـالف ٚن١ًُٝ االختالف ال ىطدٕٛ نٓٗا قٝس أمن١ً..

أَا ايّٝٛ ؾكس باتت ايتعسزٜات ن٢ً ايػاس١ اإلغال١َٝ خالؾٟا بال أزب, ٚاختالؾٟا بسٕٚ 

َٔ طٟا َٔ غرل َدلض, باتت تعسزٜات ايّٝٛ تٓاؾػٟا ن٢ً املػامن, ٚتٓكاٟل ٖٚطٚبٟا نًِ, ٚتهاث

 ن٢ً األخص ٚإزباضٟا نٔ ايعٛا٤.. ٚتٗاؾتٟا ن٢ً ايسنا١ٜ ٚاألنٛا٤ ٚإقباالاملػاضّ, 

إٔ تهٕٛ ايتعسز١ٜ َكبٛي١ بٌ نٝـ ميهٔ إٔ تهٕٛ  ـٚاؿاي١ ٖصٙ  ـؾهٝـ ميهٔ 

 ظاٖط٠ قش١ٝ؟

ٌٗؾعٓسَا ٜكبح ايتٝاض ا  يٛاسس تٝاضات, ٚايػٝاض٠ اييت تػرل ن٢ً أضبع, غٝاضات تػرل ن

 ن٢ً زٚالب.. َٓٗا ٠ٕٚاسس

ٚنٓسَا ٜٓكػِ  ايتٝاض ايػًؿٞ إىل َعتسٍ َٚتٛطف, ٜٚٓكػِ املعتسٍ إىل تٝاضات 

٣ٛ  َٔ شيو نصيو.. َتؿاٚت١ االنتساٍ ٚايتٛطف إىل م

ـٜ ٢ً ايعكٌ, أٚ َبايؼ يف ؿٞ إىل َتٛغط يف اإلنتُاز نًٜٚنٓسَا ٜٓكػِ ايتٝاض ا

 تٛغط ٚاملبايػ١ !َٔ َطاتب شات ْػب َتؿاٚت١ يف اي اَتٗإ ايٓكٌ, َٚابني ٖصا ٚشاى

أٚ غٝاغٟٝا بال تطب١ٝ, أٚنػهطٜٟا ٚنٓسَا ٜكبح ايعٌُ اإلغالَٞ تطبٜٟٛا بال غٝاغ١ٝ, 

 ٚادتٗازات!! بال نٛابط أٚ سسٚز, أٚ َابني ٖصٙ ٚتًو َٔ قٝؼ٣

١ اإلغال١َٝ ؾطٜل َتدكل بتهؿرل املػًُني ٚإخطادِٗ ٚنٓسَا ٜدلظ ن٢ً ايػاس

َٔ امل١ً, ٚآخط مبشاضب١ بسن١ املٛايس, ٚايتػابٝح يف قال٠ ايذلاٜٚح, ٚإتكإ ْٛل سطف 

 ايهاز, ٚتعٌٛٝ ايعٌُ ٚاْتعاض املٗسٟ!!.

نٓسَا وسخ نٌ ٖصا أٚ شاى, ٜٚهٕٛ َٔ ْتٝذ١ تؿهو ايب١ٝٓ اإلغال١َٝ, ٚٚقٍٛ 

ضنٔ املػًُني األق٣ٛ ٚاألخرل, ٜٚٓػ٢ ٖؤال٤ إٔ نسٟٚا ؾطغٟا ايؿت١ٓ إىل املػادس, 

ٜتٗسزِٖ مجٝعٟا ٜٚتآَط نًِٝٗ مجٝعٟا ٜٚطٜس تكؿٝتِٗ مجٝعٟا, ٚأِْٗ بتعسزٜتِٗ 

 ٚاختالؾِٗ ٜٝػطٕٚ نًٝ٘ األَط ٜٚػًٕٗٛ ايٛطٜل..

َٔ ٖصا تكبح ايتعسز١ٜ ن٢ً ايػاس١ اإلغال١َٝ دطمي١ نٓسَا وسخ ٖصا ٚأنجط 

 ؾٓٝع١ ٚقؿش١ غٛزا٤, ٚناٌَ ٖسّ ٚؽطٜب. ْهطا٤ ٚظاٖط٠ 

: )) َٔ ؾطم يٝؼ َٓا, ٜس اهلل َع اؾُان١, ٚإمنا ٜأنٌ ايص٥ب  ٚقسم ضغٍٛ اهلل 

 َٔ ايػِٓ ايكاق١ٝ((.
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ٚنٓسَا وسخ ٖصا, ٚأبؿع َٔ ٖصا, نإ َٔ ٚادبٓا إٔ ْبشح نٔ ايػبب ْٚؿتـ 

١ٜ ٚناطؿ١ٝ.. نٔ اـًؿ١ٝ ْٚسضؽ ايعاٖط٠ زضاغ١ ن١ًُٝ َٚٛنٛن١ٝ ٚيٝؼ بعؿٛ

 ؾايػاس١ اإلغال١َٝ باتت َٗسز٠ ايّٝٛ َٔ زاخًٗا ٖٚصا ٖٛ األخٛط ٚاهلل أنًِ..

 

  : ػصبُت َكشاء 

 ٠. أبطظٖا آؾ١ ايتعكب يًتٓعِٝ أٚٚتتٛايس نٔ ظاٖط٠ ايتعسز١ٜ آؾات نجرل٠ ٚخٛرل

ٚقس تتؿاقِ ٖصٙ اآلؾ١ ؾتعُٞ ٚتكِ! ٚبسٍ إٔ ٜهٕٛ  اؿعب أٚ اؾُان١ أٚ اؿطن١

ًشل ٚايٓعٍٚ نٓس سهِ ايؿطع ٖٛ األغاؽ, وٌ قً٘ ايتعكب يًتٓعِٝ ايتعكب ي

ٚألؾدام ايتٓعِٝ ٚيػٝاغ١ ايتٓعِٝ, ٚبسٍ إٔ تهٕٛ ايسن٠ٛ يإلغالّ تكبح ايسن٠ٛ 

 يًتٓعِٝ ٚيٛ َٔ غرل إغالّ ٚبسٕٚ ايتعاّ!.

إٕ ظاٖط٠ ايتعكب شلصٙ ايؿ١٦ أٚ تًو, بسن١ خٛرل٠ ٚامطاف َطٜع يف ايتؿهرل 

 ًٛى ٚايذلب١ٝ!!.ٚايتكٛض ٚايػ

ايتٓعُٝات ٚاؿطنات, إمنا املًٛٛب إٔ ٜهٕٛ إٕ ٖصا ال ٜعين ضؾض االْتُا٤ إىل 

ٚإٔ ٜهٕٛ اإليتعاّ قبٌ األؾدام, االْتُا٤ يإلغالّ قبٌ ايتٓعُٝات, ٚإٔ ٜهٕٛ ايٛال٤ هلل 

 بؿطع اهلل قبٌ اإليتعاّ بايٓعِ ٚايسغاترل اإلزاض١ٜ.

ْٛا َػًُني أٚاٟل .. ؾإٕ ناْٛا نصيو عل إٕ َٔ ٚادب ايعاًَني يإلغالّ إٔ ٜهٛ

 ناْٛا إخ٠ٛ َٚتشابني ن٢ً اختالف َٓاٖذِٗ ٚتكٛضاتِٗ يًعٌُ اإلغالَٞ.. أَا إٕ

غبل ٖصا شاى, ٚطػ٢ اؿؼ ايؿ٦ٟٛ ن٢ً اؿؼ اإلغالَٞ.. ٚقٟٛ ايؿعٛض اؿعبٞ 

   ٚنعـ ايؿعٛض اإلمياْٞ, ٚقع اـًٌ, ٚتكٛعت أٚقاٍ املػًُني, ٚؼكل ؾِٝٗ قٍٛ اهلل

َٔ امٝلِؿط٢ٔننَي تعاىل:  َٔ ُْٛا  َُا  َٜٚيا َتٝهٛ ٌٗ ٔسِعٕب ٔب َّٝعا ٝن ُْٛا ٔؾ َٜٚنا  ِِ ُٗ َٓ َٔ ٜؾٖطٝقٛا ٔزٜ َٔ اي٤ٔصٜ َٔ

َٕ ِِ ٜؾط٢ُسٛ ٢ٗ ِٜ  .{31:32 ايٗطّٚ:} ٜيَس

 

 :ّايعكب١ٝ اؿعب١ٝ ْكٝض اإلغال 

ٙٔ أَت٘,  , ؾاملػًِ ٜٓتُٞ يف األغاؽ إىلٚايعكب١ٝ اؿعب١ٝ ْكٝض اإلغالّ ٚاإلميإ َٖٔص  ٖٕ إ٢

٢ٕ ِِ ٜؾاِنُبُسٚ َْا َضٗبٝه َٜٚأ َٚأسَس٠ٟ   ١َٟٖ ِِ ٝأ َُٖتٝه . ٚاألخ٠ٛ اإلغال١َٝ ٖٞ اآلقط٠ اييت تؿس املػًُني ٝأ

٠٠َٛ مجٝعٟا إىل بعهِٗ ايبعض  َٕ إ٢ِخ ُٛٓ َٔ َُا امٝلِؤ ْٖ غالّ وض ايٓاؽ نٌ ايٓاؽ ن٢ً بٌ إٕ اإل إ٢

ْٖا أٚ ايتػابل ن٢ً اـرل ٚاشلس٣ ٚايتك٣ٛ  عاضف ٚايتآيـ يف إطاض ايتٓاؾؼايت ٖٓاُؽ إ٢ َٗا اي ٜٗ َٜا ٜأ
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ٕٖ ٜأٞنَط ٌَ ٔيَتَعاَضٝؾٛا إ٢ َٜٚقَبا٥ٔ ِِ ُؾُعّٛبا  َٓاٝن ًٞ ََٚدَع َِْج٢  َٚٝأ ِٔ َشٜنط٣  َٔ  ِِ َٓاٝن ًٜٞك َِٓس اهلٔل َخ ِِ ٔن ََٝه

ِِ  .{13اؿذطات:}..ٜأِتٜكاٝن

.. ؾايكطإٓ زنا إىل  ٗا ضغٍٛ اهلل ٚايتعكب ٚايعكب١ٝ خكاٍ ميكتٗا اإلغالّ ٜٚبػه

ِٕ ؾكاٍ تعاىل: ـ ٚايعؿا٥ط١ٜ ٚايؿ١ٜٛ٦ايعا١ًٝ٥  ـْعتام َٔ أغط نٌ ايعكبٝات ايتذطز ٚاال ٌِ إ٢ ٝق

َٚٔتَذاَض٠٠ َت َٖا  ُُٛ ٍْ اٞقَتَطٞؾُت َٛا َِ َٜٚأ  ِِ ََٚنٔؿرَلُتٝه  ِِ َٚاُدٝه َٜٚأِظ  ِِ ُْٝه َٛا َٚإ٢ِخ  ِِ َٓاُؤٝن َٜٚأِب  ِِ َٕ ٜآَباُؤٝن ِٜٛنا َٕ ِدَؿ

َٜ ٘ٔ ٜؾَتَطٖبُكٛا َسٖت٢  ًٔ َٗإز ٔؾٞ َغٔبٝ َٚٔد  ٔ٘ ََٚضُغٛٔي َٔ اهلٔل  َٔ  ِِ ِٝٝه َٗا ٜأَسٖب إ٢ٜي َْ ِٛ ُٔ َتِطَن َََػأن َٚ َٖا  َٞ ٜنَػاَز ٞأٔت

َّ ايٜؿأغٔكنَي ِٛ ِٗٔسٟ ايٜك َٜ َٚاهلٝل ٜيا   ٔٙ َِط٢  .{24ايتٛب١:}اهلٝل ٔبٜأ

ُٓٛاٚقاٍ اهلل تعاىل: ََ َٔ ٜآ َٗا اي٤ٔصٜ ٜٗ ٢ٕ اِغَتَشٗبٛا  َٜا ٜأ َٝا٤َ إ٢ ِٚٔي ِِ ٜأ َْٝه َٛا َٚإ٢ِخ  ِِ ٜيا َتٖتٔدُصٚا ٜآَبا٤َٝن

٢ٕ ٢ًٜ اإل٢مَيا  .{23ايتٛب١:} ايٝهٞؿَط َن

 

 نكب١ٝ ن٢ً قاتٌ َٔ َٓا يٝؼ: )) ؾكاٍ ٚايعكب١ٝ ايتعكب َٔ سصض اهلل ٚضغٍٛ

 َٓت١ٓ((.: ))زنٖٛا ؾإْٗا  ٚقاٍ  ,(ضٚاٙ أبٛ زاٚز)(( نكب١ٝ ن٢ً َات َٔ َٓا ٚيٝؼ

 

 انؼصبُت َمُط انىحذة: 

ٚايعكب١ٝ ْكٝض ايٛسس٠ ألْٗا متعم ايػاس١ اإلغال١َٝ, ٚتكِٝ ايػسٚز بني 

ِِ ٜأِنَسا٤ّ املػًُني. ؾٌٗ ٜتؿل ٖصا َع قٛي٘ تعاىل:  ُِٓت ِِ إ٢ِش ٝن ِٝٝه ًٜ ١َُٜ اهلٔل َن ِْٔع َٚاِشٝنُطٚا 

٘ٔ إ٢ َُٔت ِٓٔع ِِ ٔب ِِ ٜؾٜأِقَبِشُت ًٝٛٔبٝه َٔ ٝق ِٝ ـَ َب ّْاٜؾٜأي٤ َٛا  .{103آٍ نُطإ:}ِخ

: ))َجٌ املؤَٓني يف تٛازِٖ ٚتطامحِٗ ٚتعاطؿِٗ َجٌ  ٌٖٚ ٜتؿل ٖصا َع قٛي٘ 

ضٚاٙ ايبداضٟ )اؾػس ايٛاسس إشا اؾته٢ َٓ٘ نهٛ تسان٢ ي٘ غا٥ط اؾػس بايػٗط ٚاؿ٢ُ(( 

 .(َٚػًِ

 .(ضٚاٙ ايبداضٟ َٚػًِ) ٚقٛي٘:))املؤَٔ يًُؤَٔ نايبٓٝإ ٜؿس بعه٘ بعها((

: )) ال تكاطعٛا ٚال تباغهٛا ٚال ؼاغسٚا ٚنْٛٛا نباز  تؿل ٖصا َع قٛي٘ ٌٖٚ ٜ

ايصٟ ْؿػٞ بٝسٙ ال ٜؤَٔ نبس ست٢ ٚ. ٚقٛي٘:))(ٚغرلُٖا ايو ٚايبداضٟضٚاٙ َ)اهلل إخٛاْا(( 

 .(ضٚاٙ ايبداضٟ َٚػًِ)وب ألخٝ٘ َا وب يٓؿػ٘(( 
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ًزهبُت وانخشكُز ػهً ابخؼاد انخالفاث انظاهشة إجهاض انضاحت اإلصاليُت يٍ خالل  - ب

 لعاَا جزئُت وبضُطت إرا وظؼج ظًٍ صهى األونىَاث:

ؾبني اؿني ٚاآلخط تٛؿٛ ن٢ً ايػاس١ اإلغال١َٝ ظٛاٖط غرل طبٝع١ٝ ٚقسث١. ٚقس 

ؽتؿٞ ٚضا٤ٖا ٚؼطنٗا ق٣ٛ ٚدٗات َؿب١ٖٛ أقٌ َا ٜكاٍ ؾٝٗا أْٗا تٗسف إىل إؾػاٍ 

طانات زاخ١ًٝ َٔ ؾأْٗا إنعاؾِٗ املػًُني نٔ قهاٜاِٖ ايط٥ٝػ١.. اؾتػاشلِ بك

ُٜ  ط شلِ َٔ َؤاَطات َٚها٥س ن٢ً أنجط َٔ قعٝس..شٓهٚؾطشَتِٗ ٚإشلاؤِٖ نُا 

ًبؼ يف نجرل َٔ األسٝإ إٕ مل ٜهٔ يف غايب األسٝإ َٚٔ املًؿت إٔ ٖصٙ ايعٛاٖط َت

 تهٕٛ نٔ ايع١ًُٝ ٚايؿطن١ٝ!. ثٛب )ايع١ًُٝ ٚايؿطن١ٝ( ٖٚٞ يف اؿكٝك١ أبعس َا

عٛاٖط تٛؿٛ ايّٝٛ ن٢ً ايػاس١ اإلغال١َٝ يف يبٓإ يف ٚقت تتػاضع ؾٝ٘ ٖصٙ اي

االغتشكاقات ٚتتشطى ايك٣ٛ املعاز١ٜ يإلغالّ يف ايساخٌ ٚاـاضز يف تٓاغل ٚإٜكاع َع 

ك١ْٝٛٝٗ ايعامل١ٝ ٚضبٝبتٗا إغطا٥ٌٝ ؾط املٓٛك١ إىل َؿاضٜع َؿب١ٖٛ ظاٖطٖا ؾٝ٘ اي

ٚيف ٚقت ٜؿذلض إٔ ٜتالسِ ؾٝ٘ املػًُٕٛ أؾطازٟا ايطمح١ ٚباطٓٗا ؾٝ٘ ايعصاب ايؿسٜس.. 

ٚمجانات ملٛاد١ٗ املؤاَط٠ اييت تػتٗسؾِٗ مجٝعٟا. يف سني إٔ َاهطٟ ٖٛ خالف شيو 

متاَٟا, مما ٜؤنس ٚدٛز َؤاَط٠ ن٢ً ايػاس١ اإلغال١َٝ يهطبٗا َٔ ايساخٌ بعس ايؿؿٌ 

دع أنسا٤ اإلغالّ يف نطبٗا َٔ اـاضز, ٚبعس إٔ أقبشت ايكش٠ٛ اإلغال١َٝ تكض َها

  يف نٌ َهإ.

َٔ ٖصٙ ايعٛاٖط, ظاٖط٠ األغًٛب املبتسع يف قاضب١ ايبسع, إش ٖٞ ايبسن١ يف شاتٗا, 

ألٕ َا ؼسث٘ يف دػِ األ١َ َٔ متعٜل َٚا تًشك٘ َٔ إٜصا٤ ٚتؿٜٛ٘ ٜؿٛم خٛٛض٠ سسٚز 

 ايبسع اييت تسنٞ أْٗا قاَت حملاضبتٗا..

ا ٖٛ أؾس َٓ٘ إْهاضٟا. ّ. ٚيف إْهاض َٓهط تكع ؾُٝ اؿطاؾٗٞ يف َٛاد١ٗ ايؿب١ٗ تكع يف

َتذاٚظ٠ قانس٠ )زع اـرل ايصٟ نًٝ٘ ايؿط ٜطبٛ( ٚقانس٠ )زض٤ املؿاغس ٜكسّ ن٢ً دًب 

 املٓاؾع(

 يارا َشَذ هؤالء؟:-1

ٖؤال٤ تعٌٛٝ نٌ األغباب ٚاملٓاخات ٚاملٓاغبات اييت ميهٔ إٔ ٜػدطٖا ٜطٜس 

يٝتؿكٗٛا يف زِٜٓٗ, ٚيٝعٛا قهاٜاِٖ املكرل١ٜ يف املػًُٕٛ ايّٝٛ يٝتعًُٛا إغالَِٗ ٚ

 مل ٜؿعًٗا. ن٤ٛ اإلغالّ عذ١ أْٗا بسن١, ٚإٔ ضغٍٛ اهلل 
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ٚنإٔ املطاز ػطٜس اإلغالّ َٔ ٚاقع١ٝ ايٛطح, ٚإبعازٙ نٔ َالَػ١ األسساخ يٝبك٢ 

 َععٚاٟل نٔ قٝاز٠ األ١َ ٚتٛدٝ٘ اؾُاٖرل.

ُٜصن١ط املػًُني بػرل٠ ؾإشا أقِٝ استؿاٍ مبٓاغب١ شنط٣ اإلغطا٤ ٚ* املعطاز, 

 , ٜٚكل نًِٝٗ اؿازث١ َٚا ْبِٝٗ

َٚٔ خالٍ  ؾٝٗا َٔ زضٚؽ ٚنعات نُا ٚضز يف نتاب اهلل تعاىل ٚغ١ٓ ْبٝ٘

األسازٜح ايكشٝش١, ثِ ٜطبط شيو بايٛاقع ايكا٥ِ يف ؾًػٛني سٝح تٓتٗو أضض 

املػًُني ػاٙ ايبًس  ١ ايعامل١ٝ, ٚٚادبٝاإلغطا٤ ٚاملعطاز َٔ قبٌ إغطا٥ٌٝ ٚايكْٗٝٛ

 ٚايؿعب املػًِ ايصٟ قٗط, قايٛا: إٕ ٖصٙ اإلستؿاالت بسن١!. ٌَُتاإلغالَٞ ايصٟ اِس

*ٚإشا أقِٝ استؿاٍ بصنط٣ غع٠ٚ بسض أٚ ؾتح َه١ أٚ َعطن١ نني دايٛت أٚ 

ٚاملعاضى, ٚيًتأنٝس ن٢ً ساد١ ايكازغ١ٝ أٚ غرلٖا, يتبٝإ نٛاٌَ ايٓكط يف ٖصٙ ايػعٚات 

يّٝٛ إىل ٖصٙ ايعٛاٌَ يف َعاضنِٗ َع أنسا٤ اإلغالّ يف نٌ َهإ, قايٛا: إٕ املػًُني ا

 شيو بسن١!.

 َطَخا إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ َشًِٛٛا أٚ ػاًٖٛا ْٚػٛا أٚ تٓاَغ٢ٖٗؤال٤ َد ٕٚايػطٜب أ

دل األٚيني ٚايػابكني. بٌ إٕ باغتعطاض أسساخ ايتاضٜذ ٚقكل األْبٝا٤ ٚاملطغًني ٚٔن

ِِ رل إىل أ١ُٖٝ شيو بهٌ ٚنٛح سٝح ٜكٍٛ:ٝؿايكطإٓ ايهطِٜ ٜي ٢ٗ َٕ ٔؾٞ ٜقَكٔك ٜيٜكِس ٜنا

٘ٔ ٜٚكٍٛ: {111ٜٛغـ:}ٔنِبَط٠٠ ٔيٝأٚٔيٞ اأٜلٞيَبأب  َُْجٚبُت ٔب ََا   ٢ٌ َِْبا٤ٔ ايٗطُغ ِٔ ٜأ َٔ ِٜٝو  ًٜ َْٝكٗل َن َٚٝن٦ًا 

ََٜت ٜٚكٍٛ اهلل تعاىل: ,{120ٖٛز:}ٝؾَؤاَزٜى  ِِ ُٗ ٤ً َٕٜؾاٞقُكل٢ ايٜكَكَل ٜيَع  . {176األنطاف:} ٜؿه٤ُطٚ

 ٚايػطٜب يف ٖؤال٤ نصيو أِْٗ غؿًٛا أٚ تػاؾًٛا نٔ 

ايٓٗر ايٓبٟٛ يف اإلغتؿاز٠ َٔ املٓاغبات ٚاملٛاغِ يعطض اإلغالّ ٚتبًٝؼ ايسن٠ٛ. قاٍ 

ن٢ً شيو َٔ أَطٙ, نًُا ادتُع ي٘ ايٓاؽ باملٛغِ  )ؾهإ ضغٍٛ اهلل )ابٔ اغشام: 

أٚ اغتؿاز٠  ,(, ؾأٜٔ ايبسن١ يف اغتٓاّ ؾطق١ َا( ٚإىل اإلغالّأتاِٖ ٜسنٛ ايكبا٥ٌ إىل اهلل

يعطض ضغاي١ اإلغالّ ن٢ً ايٓاؽ قاؾ١ٝ ْك١ٝ نُا دا٤ بٗا  ,أٚ َٓاغب١ َا ,َٔ َٛغِ َا

ُٜ ضغٍٛ األْاّ قُس بٔ نبساهلل   عتدل شيو أقاٟل يف ايسٜٔ ..؟ ٚزٕٚ إٔ 

َٜ – ًُٕٛ بني ضنعات ايذلاٜٚح يف ضَهإح املػ*ٚإشا غٖب عتدلٚا شيو أقاٟل يف زٕٚ إٔ 

يف اؿسٜح ايكسغٞ سٝح  ايسٜٔ, ٚإمنا اغتعاز٠ َٔ ايٓٛاؾٌ سض نًٝٗا ايباضٟ نع ٚدٌ

ٞٓ بايٓٛاؾٌ ست٢ أسب٘..(( ٜكٍٛ: )) قاٍ ٖؤال٤: إٕ شيو  ,(اؿسٜح)َٚا ٜعاٍ نبسٟ ٜتكطب إي

 ت., ٜٚهٕٛ بكسض األضبع ضنعاببسن١, َع إٔ اؿٓؿ١ٝ قايٛا : ٖصا اؾًٛؽ َٓسٚ
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 ٚيًُكًٞ يف ٖصا اؾًٛؽ إٔ ٜؿتػٌ بصنط أٚ تًٌٗٝ أٚ ٜػهت.

زٕٚ َٛاظب١  ـٚإشا شلذت أيػ١ٓ املػًُني بصنط اهلل يف َػذس بكٛت َػُٛع *

عٛا أْهطٚا نًِٝٗ شيو ٚضؾ ـ أْ٘ َٔ متاّ ايكال٠ ٚأقٌ يف ايسٜٔ َِٓٗ ن٢ً شيو, أٚ انتباض٣

بإٔ اضتؿاع األقٛات يف  ١ٓ, نًُٟاخ ؾتاألقٛات يف املػادس يتعٌٛٝ شنط اهلل ٚيٛ بإسسا

 املػادس َٔ نال٥ِ ايػان١, ٚايؿت١ٓ أؾس َٔ ايكتٌ!.

 –سني يؿت ايكشاب١ ايهطاّ إىل نطٚض٠ خؿض ايكٛت يف ايتهبرل  ٚضغٍٛ اهلل 

مل ٜكٌ إٕ شيو بسن١, ٚإمنا يؿتِٗ إىل سكٝك١ هب إٔ ال تػٝب  –ٚناْٛا َٜٛٗا يف غؿط 

أضبعٛا ن٢ً أْؿػهِ ؾإْهِ ال تٓازٕٚ أقُٟا ٚال غا٥بٟا( ضٚاٙ نِٓٗ ؾكاٍ : )ٜاأٜٗا ايٓاؽ, 

 .ايبداضٟ, ٚأضبعٛا ٖٓا : أٟ نؿٛا ٚأضؾكٛا بأْؿػهِ

ٜكٍٛ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ ضمح٘ اهلل: )ٚاتؿل املػًُٕٛ ن٢ً إٔ ايكال٠ ن٢ً ايٓيب 

 .(كتكط ايؿتا٣ٚ املكط١ٜ)ٚايسنا٤ نً٘ غطٟا أؾهٌ( 

قايٛا: إٕ شيو بسن١, بايطغِ َٔ ٚضٚز أسازٜح *ٚإشا ختِ فًؼ بسنا٤ مجانٞ 

يف ْٗا١ٜ نٌ فًؼ,  ٤تؤنس ن٢ً ايتعاّ ايسنا  رل٠ ٚضٚاٜات َتعسز٠ نٔ ضغٍٛ اهللنج

٤ًُا نإ ضغٍٛ اهلل ٜكّٛ  َٔ شيو َا ضٚاٙ ايذلَصٟ نٔ ابٔ نُط ضنٞ اهلل نُٓٗا, قاٍ : ٜق

ٝتو َا وٍٛ بٝٓٓا ايًِٗ أقػِ يٓا َٔ خؿ)فًؼ ست٢ ْسنٛ بٗؤال٤ ايسنٛات: )َٔ 

ٚبني َعاقٝو, َٚٔ طانتو َاتبًػٓا ب٘ دٓتو, َٚٔ ايٝكني َا تٕٗٛ ب٘ نًٝٓا َكا٥ب 

ايسْٝا, ايًِٗ َتعٓا بأزلانٓا ٚأبكاضْا ٚقٛتٓا َا أسٝٝتٓا. ٚادعً٘ ايٛاضخ َٓا, ٚادعٌ 

ظًُٓا, ٚاْكطْا ن٢ً َٔ نازاْا, ٚال ػعٌ َكٝبتٓا يف زٜٓٓا, ٚال ػعٌ ثأضْا ن٢ً َٔ 

قاٍ ايذلَصٟ: سسٜح )( (ًط نًٝٓا َٔ ال ٜطمحٓاأندل ُٖٓا ٚال َبًؼ نًُٓا, ٚال تػيسْٝا ا

     .(سػٔ

ٜهبط  *ٚإشا دًؼ ؾباب يف َػذس ٜتٓاٚبٕٛ ن٢ً قطا٠٤ ايكطإٓ عهٛض َٔ

, بايطغِ مما ٚضز َٔ آثاض يف اؿض ن٢ً قطا٠٤ ايكطإٓ. قطا٤تِٗ قايٛا: إٕ شيو بسن١

ّ يف بٝت َٔ بٝٛت اهلل ٜتًٕٛ نتاب اهلل ٜٚتساضغْٛ٘ ٚاؿسٜح ايكشٝح: )َا ادتُع قٛ

بِٝٓٗ إال ْعيت نًِٝٗ ايػه١ٓٝ ٚغؿٝتِٗ ايطمح١ ٚسؿتِٗ املال٥ه١ ٚشنطِٖ اهلل ؾُٝٔ 

 نٓسٙ(.

أْ٘ زخٌ ايػٛم ٚقاٍ: أضانِ ٖآٖا َٚرلاخ ضغٍٛ اهلل ٜكػِ يف  ٚنٔ أبٞ ٖطٜط٠ 

ٚا َرلاثٟا, ؾكايٛا: ٜا أبا ٖطٜط٠ املػذس. ؾصٖب ايٓاؽ إىل املػذس ٚتطنٛا ايػٛم, ؾًِ ٜط
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َا ضأٜٓا َرلاثٟا ٜكػِ يف املػذس, ؾكاٍ: ؾُا ضأٜتِ؟ قايٛا: ضأٜٓا أقٛاَٟا ٜصنطٕٚ اهلل نع 

 .ٚدٌ ٜٚكطإٔٚ ايكطإٓ, قاٍ: ؾصيو َرلاخ ضغٍٛ اهلل 

 

 :انخالف فٍ كىٌ انبذػت ظالنت شنُ -2

 ؾايبسن١ يف ايسٜٔ قسث١ ٚنالي١ ال خالف يف شيو.

َُٓٗا يف أسازٜح نجرل٠, َٓٗا: َا ضٚاٙ أمحس ٚأبٛ زاٚز  ض ضغٍٛ اهلل سص ٚيكس

 )أٚقٝهِ بتك٣ٛ اهلل)أْ٘ قاٍ:  ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد٘, بػٓس قشٝح نٔ ضغٍٛ اهلل 

َٜٚايػُع  َٓهِ بعسٟ ؾػرل٣ اختالؾٟا  ـِٔعٚايٛان١, ٚإٕ نإ نبسٟا سبؿٟٝا. ؾإْ٘ َٔ 

متػهٛا بٗا ٚنهٛا نًٝٗا  سٜٔ املٗسٜني,نجرلا. ؾعًٝهِ بػٓيت ٚغ١ٓ اـًؿا٤ ايطاؾ

 .(قسثات األَٛض, ؾإٕ نٌ قسث١ بسن١ ٚنٌ بسن١ نالي١(, ٚإٜانِ ٚبايٓٛادص

)إٕ اهلل سذب ايتٛب١ نٔ نٌ )قاٍ:  إٔ ايٓيب  ٚيف سسٜح أْؼ بٔ َايو 

 .(ضٚاٙ ايٛدلاْٞ ٚإغٓازٙ سػٔ)( (قاسب بسن١ ست٢ ٜسع بسنت٘

أْا َجًهِ ٚإْٞ ال أزضٟ يعًهِ غتهًؿْٛٞ َا ٜكٍٛ: )إمنا  ٖٚصا أبٛ بهط ايكسٜل 

ٜٛٝك٘. إٕ اهلل اقٛؿ٢ قُسٟا ن٢ً ايعاملني, ٚنكُ٘ َٔ اآلؾات.  نإ ضغٍٛ اهلل 

 تابعْٛٞ. ٚإٕ ظغت ؾكَْٛٛٞ(.َتبع ٚيػت َبتسع, ؾإٕ اغتكُت ؾٚإمنا أْا 

 نٔ ابٔ َػعٛز قٛي٘: )اتبعٛا ٚال تبتسنٛا ؾكس نؿٝتِ(.ٚدا٤ 

 غأي٘ ايٛق١ٝ: )نًٝو بتك٣ٛ اهلل ٚاإلغتكا١َ, اتبع ٚال تبتسع(.ٚقاٍ ابٔ نباؽ ملٔ 

    ٚقاٍ ابٔ نُط ضنٞ اهلل نِٓٗ: )نٌ بسن١ نالي١ ٚإٕ ضآٖا ايٓاؽ سػ١ٓ(.

َُ  ن٢ً اهلل. يًؿاضع ٚادذلا٤ْ هاٖا٠٠ؾاإلبتساع يف ايسٜٔ 

ّْ تسع بٓككإ ايؿطٜع١. ٚضسِ اهلل اإلَاّ َايهٟا سٝح ٜكٍٛ: )َٔ اب غرل َباؾط٣ ٚاتٗا

قس خإ ايطغاي١, ألٕ اهلل ٜكٍٛ:  يف اإلغالّ بسن١ ٜطٖا سػ١ٓ, ؾكس ظنِ إٔ قُس 

ََٚض َُٔتٞ  ِْٔع  ِِ ِٝٝه ًٜ ُُِت َن َُ َٜٚأِت  ِِ َٓٝه ِِ ٔزٜ ًُٞت ٜيٝه َُ َّ ٜأٞن ِٛ َٝ ّٓااي َّ ٔزٜ ًٜا ُِ اإل٢ِغ  .{3املا٥س٠:}ٔنُٝت ٜيٝه

 

 إًَا انخالف فٍ حؼٍُُ انبذػت: -3

احملسثات نطبإ: َاأسسخ ىايـ نتابٟا أٚ غ١ٓ أٚ أثطٟا أٚ  ضمح٘ اهلل: قاٍ ايؿاؾعٞ

مجان١ ؾٗصٙ بسن١ ايهالي١. َٚا أسسخ َٔ اـرل ال ىايـ ؾ٦ٟٝا َٔ شيو ؾٗصٙ قسث١ 
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  بٔ  , ٚقٛانس األسهاّ يف َكاحل األْاّ يًعِع253/13, ٚؾتح ايباضٟ 81/3)اْعط ضغا٥ٌ اإلقالح غرل َص١ََٛ. 

 (.١106/1 البٔ األثرل , ٚايٓٗا204/2ٜنبسايػالّ 

ِ )ايعع بٔ نبسايػالّ( ضمح٘ اهلل بٓا٤ّ ن٢ً ٖصا ايتعطٜـ ايبسن١ إىل مخػ١ ٚقس قٓػ

ٌُ . ٖٚٞ تٓكػِ إىل: بسن١ ٗس يف نكط ضغٍٛ اهلل ِعَُٜا مل  أقػاّ سٝح قاٍ: ايبسن١ ؾع

 ٚبسن١ َباس١. ٚايٛطٜل يف َعطؾ١ ١,قط١َ, ٚبسن١ َٓسٚب١, ٚبسن١ َهطٖٚٚادب١, ٚبسن١ 

شيو, إٔ تعطض ايبسن١ ن٢ً قٛانس ايؿطٜع١ ؾإٕ زخًت يف قٛانس اإلهاب ؾٗٞ ٚادب١, 

و ٚادب ؿؿغ , ٚشينٛنع نًِ ايٓشٛ سٝح ٜؿِٗ ب٘ نالّ اهلل ٚنالّ ضغٍٛ اهلل 

 ايؿطٜع١. َٚا ال ٜتِ 

ايٛادب إال ب٘ ؾٗٛ ٚادب. ٚإٕ زخًت يف غرل شيو ؾٗٞ عػب َا زخًت ؾٝ٘ ايهطا١ٖ 

يتشطِٜ أٚ ايٓسب, ٚاهلل أنًِ.. ٚيكس غاض ن٢ً ٖصا ايتعطٜـ ابٔ األثرل ضمح٘ أٚ اإلباس١ أٚ ا

 (.106/1, ٚايٓٗا١ٜ يف غطٜب اؿسٜح 204/2)اْعط قٛانس األسهاّ اهلل. 

َا زلٞ بسن١ ٚثبت سػٓ٘ بأزي١ ايؿطع اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ ضمح٘ اهلل: ) ٚقاٍ ؾٝذ

ايسٜٔ, ٚإٕ نإ ٜػ٢ُ بسن١ َٔ  ؾأسس األَطٜٔ ؾٝ٘ الظّ: إَا إٔ ٜكاٍ يٝؼ ببسن١ يف

سٝح ايًػ١, نُا قاٍ نُط )ْعُت ايبسن١ ٖصٙ( نٓسَا مجع ايٓاؽ ن٢ً إَاّ ٚاسس يف 

ّٙ خكت َٓ٘ ٖصٙ ايكٛض٠ ملعاضض ضادح, ؾٝبك٢ ؾُٝا  قال٠ ايذلاٜٚح, ٚإَا إٔ ٜكاٍ ٖصا نا

 (.370/10)اْعط فُٛع ايؿتا٣ٚ نساٖا ن٢ً َكته٢ ايعُّٛ نػا٥ط نَُٛات ايهتاب ٚايػ١ٓ( 

 

 انخالصت:

ٚمتشٝك٘ َٚكابًت٘  ت٘ٚقبٌ اؿهِ ببسن١ أٟ أَط زضاغ َٔ خالٍ َاتكسّ, يعّ ابتسا٤ّ

ٕ ي٘ أقٌ ٜسٍ نًٝ٘ ؾٗٛ ؾإٕ نان٢ً ايؿطع, ملعطؾ١ َا إشا نإ ي٘ أقٌ يف ايسٜٔ أّ ال. 

 يٝؼ ببسن١, ٚإٕ غرل شيو ؾٗٛ بسن١ ٚنالي١.

ًؿ١ سني ٜهٕٛ ادتُاع اغتصناض يًسٜٔ ؾادتُاع املػًُني يف املٓاغبات ايس١ٜٝٓ املدت

  ٚتعًِ يإلغالّ ٚاغتدالم

َٚٔ غرل إٔ تتدًٌ  ـَٔ غرل سهِ بٛدٛبٗا ٚٚدٛب ايسٚاّ نًٝٗا  ـيًسضٚؽ ٚايعدل 

املٓاغب١ َا ٜعتدل خطٚدٟا ن٢ً ايؿطع ٚإسساثٟا يف ايسٜٔ نإٔ تكطأ يف ٖصٙ املٓاغبات قٝؼ 

, ٚإٜكاز ايؿُٛع, املٛيس أٚ إتٝإ املٓهطات قسز٠ َع١ٓٝ )نُٛيس ايعطٚؽ َجاٟل( يف َٓاغب١

ٚنطب ايٛبٍٛ ٚايؿٝـ, ٚاختالط ايطداٍ بايٓػا٤ ٚغرل شيو َٔ احملطَات, ٚاملبايػ١ 
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خال بكؿات ٖٞ َٔ قؿات اهلل تعاىل, ؾإٕ  ٚٚقؿ٘ ٚايػًٛ يف إططا٤ ضغٍٛ اهلل 

 ال ٜعتدل بسن١ ٚاهلل أنًِ. االدتُاع َٔ ٖصٙ احملطَات

زضاغ١ ايسٜٔ ٚاإلغالّ قبٌ ايتذطؤ ن٢ً  ـ ٚغاق١ َٔ ايؿباب ـًٛب ٚيف ايٓٗا١ٜ, املٛ

 ايؿت٣ٛ ٚإقساض األسهاّ.

ظاهشة ابخؼاد انفكش )اإلػخزانٍ( نخذيُش انؼمُذة اإلصاليُت يٍ خالل يذخهٍُ -ز

 ُش:كفخطُشٍَ وكبُشٍَ: انخؤوَم وانخ

ال١َٝ ٚيف ايٛقت ايصٟ ٜتٛدب ؾٝ٘ إنساز ايؿباب املػًِ يٝهٕٛ سكٔ ايػاس١ اإلغ

لس إٔ األثط ٚزضنٗا ٚناٌَ ٚسستٗا ٚتالمحٗا, ٚايصٟ ٜتُجٌ بأغ٘ ن٢ً أنسا٥ٗا ال نًٝٗا, 

نإ ن٢ً نهؼ َا ٖٛ َتٛقع َٚٓتعط. ٚبسٍ إٔ ٜهٕٛ اإلنساز يف االػاٙ ايكشٝح, نإ 

 يف اػاٙ َعانؼ متاَٟا, سٝح ْتر نٔ شيو:

 ِٗ قبٌ ناَتِٗ.٥ْؿ٤ٛ دٌٝ َٔ ايؿباب ايٝاؾع ُؾػٌ بتهؿرل املػًُني, نًُا 

 ػٌ بؿت١ٓ ايتأٌٜٚ اييت ؾتشت بابٟا يًؿٝٛإ ٜكعب إغالق٘..نُا ُؾ 

نٌ شيو َٔ خالٍ أغًٛب نسٚاْٞ َتٛطف, دعٌ ايػاس١ اإلغال١َٝ غاس١ سطب 

ٚقطاع, بهٌ َا يف ٖصٙ ايهًُات َٔ َع٢ٓ, سٝح نإ ٜكٌ األَط إىل سس االقتتاٍ 

ايٛني ب١ً ٚاألَط خٛٛض٠ إٔ أقبشت  باهلل تعاىل. ٚيكس ظاز ايسَٟٛ املػًح ٚايعٝاش

 ب١ ٖصا ايكطاع ٚايكتاٍ.ًٜاملػادس َس

ٚايػطٜب ايصٟ ٜسنٛ إىل ايتؿهرل ٚايتأٌَ إٔ ٖؤال٤ مل ٜؿهطٚا َٜٟٛا بايتكسٟ 

, أٚ ايعًُا١ْٝ ٚناليتٗا, أٚ ايك١ْٝٛٝٗ َٚؤاَطتٗا, ٚإمنا نإ ٖايًؿٝٛن١ٝ ٚإؿاز

س١ اإلغال١َٝ نًُا٤ ٦ٖٝٚات ٚسطنات ايػا ايتكسٟ زا٥ُٟا ٚباغتُطاض يًعاًَني ن٢ً

 ٚمجانات!.

  يخانفت صشَحت نهششع:* 

ط٠ ايكاق١ُ يُعط٣ ايٛسس٠ ٚاألخ٠ٛ بني املػًُني, ؽايـ َٓٗر ايٓب٠ٛ ٖٖصٙ ايعا

ٚأسهاّ ايؿطٜع١ ٚتعايِٝ اإلغالّ مج١ً ٚتؿكٝاٟل, ألْٗا تػطٟ ايعسا٠ٚ ٚايبػها٤ بِٝٓٗ, 

 كط ٖٝبتِٗ, يف نهسِٖ, ٚتهػط ؾٛنتِٗ, ُٚتػ ؿٗتُٚت

ٓٗ ن٢ً ايعسٚ نطبِٗ ٚاغت٦كاشلِ.. ٖٚصا نً٘ ىايـ قطٜح قٍٛ اهلل  ٌٚتػ

ِِ تعاىل: ُٗ َٚٝأٜٚي٦ٜٔو ٜي َٓاُت  ٚٝ ُِ ايَب ُٖ ََا َدا٤َ ِٔ َبِعٔس  َٔ ًٜٝؿٛا  َٚاِخَت َٔ َتٜؿٖطٝقٛا  ُْٛا ٜناي٤ٔصٜ َٜٚيا َتٝهٛ

ِْ َٓاَظُنٛا ٜؾٚقٛي٘:  {105آٍ نُطإ:} َنَصاْب َنٔعٝ ِِ َٜٚيا َت ََٖب ض٢ٝوٝه ََٚتِص ًٝٛا   {46األْؿاٍ:} َتٞؿَؿ
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ِِ : ٚقٛي٘ تعاىل ُٗ َٓ ِٝ َُا٤ُ َب ٢ًٜ ايٝهؿ٤اض٢ ُضَس ُ٘ ٜأٔؾٖسا٤ُ َن َََع  َٔ َٚاي٤ٔصٜ ٍُ اهلٔل  ُْٖس َضُغٛ  ََُش

 .{29ايؿتح:}

)ال ), َٔ شيو قٛي٘: ضغٍٛ اهلل  ٘ ىايـ قطٜح أقٛاٍ ٚٚقاٜا غٝسْانُا إْ

َٔ محٌ )(. ٚقٛي٘: )ضٚاٙ ايبداضٟ) (هطب بعههِ ضقاب بعض(تطدعٛا بعسٟ نؿاضٟا ٜ

يٝؼ املؤَٔ بايٛعإ ٚال يعإ ))ٚقٛي٘:  ,(ضٚاٙ ايبداضٟ َٚػًِ) ((نًٝٓا ايػالح ؾًٝؼ َٓا

)ال ٜطَٞ ضدٌ ضداٟل بايؿػل أٚ ايهؿط إال )ٚقٛي٘:  .(ضٚاٙ ايذلَصٟ) (ٚال ؾاسـ ٚال بص٤ٟ(

 .(ضٚاٙ ايبداضٟ) (ٜهٔ قاسب٘ نصيو(اضتست نًٝ٘ إٕ مل 

ا شنطٙ اإلَاّ ايٟٓٛٚ يف ٖصا ايباب قٛي٘: )ٚانًِ إٔ َصٖب أٌٖ اؿل أْ٘ ال ٚمم

ُٜعًِ َٔ ط أسْس َٔ أٌٖ ايكب١ً بصْب, ٚال ٜهؿ٤ُٜهؿ٤ ط أٌٖ األٖٛا٤ ٚايبسع. ٚإٔ َٔ دشس َا 

إال إٔ ٜهٕٛ قطٜب نٗس باإلغالّ أٚ ْؿأ بباز١ٜ  زٜٔ اإلغالّ بايهطٚض٠ سهِ بطزت٘ ٚنؿطٙ,

 . (ح َػًِؾط)بعٝس٠ ٚمٛٙ( 

 

 ُا:ْخجشأة يخُاهُت ػهً انُف* 

ٚمما ٜػانس ن٢ً بطٚظ ٚتٓاَٞ ٖصٙ ايعٛاٖط ابتسا٤, ٖٛ اؾطأ٠ ن٢ً ايؿتٝا ٚإقساض 

ايعًِ, قسٚز  األسهاّ ست٢ يف أخٛط ايكهاٜا ٚأِٖ األَٛض, َٚٔ قبٌ ؾباب قسٚز

 اإلط١الع, الٜتٛؾط يٝسٜ٘ ؾطط ٚاسس َٔ ؾطٚط اإلدتٗاز.

كاحل َٚٔ أتٛا ْكٝبٟا ٚاغعٟا َٔ ايعًِ ٚايؿك٘ ٜتٗٝبٕٛ َٔ ٚيكس نإ ايػًـ اي

 اقساض األسهاّ ٚايؿتا٣ٚ خٛؾٟا َٔ إٔ ٜذلتب ن٢ً شيو َػؤٚيٝات ؾطن١ٝ.

ؾأٜٔ ٖؤال٤ َٔ ايكٍٛ املأثٛض: )ادطؤنِ ن٢ً ايؿتٝا أدطؤنِ ن٢ً ايٓاض(؟ ٚأٜٔ ِٖ 

ُٜػأيٕٛ ؾال هٝبٕٛ أٚ وًٕٝٛ ايػؤاٍ إىل  غرلِٖ تٗٝبٟا ٚٚضنٟا؟ َٔ أٚي٦و ايصٜٔ ناْٛا 

ُٜػأٍ ست٢ قاٍ نتب١ بٔ َػًِ: قشبت ابٔ نُط أضبع١ ٚثالث ني ؾٗطٟا ؾهإ نجرلٟا َا 

كٍٛ: ال أزضٟ. ٚقاٍ ابٔ ايكاغِ: زلعت َايهٟا ٜكٍٛ: إْٞ ألؾهط يف َػأي١ َٓص بهع١ ؾٝ

 نؿط٠ غ١ٓ, ؾُا اتؿل يٞ ؾٝٗا ضأٟ إىل اآلٕ.

َعٝبني ن٢ً املتػطنني يف االدتٗاز  ٚمما نإ ٜكٍٛ أٌٖ ايعًِ َٔ ايػًـ ايكاحل

َُع شلا أٌٖ بسض(. ُٜؿيت يف املػأي١ يٛ ُنطنت ن٢ً نُط ٜؾ  ٚايؿتٝا: )إٕ أسسنِ 
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 وانخؤوَم يذخم شُطاٍَ:*

يتسَرل ايعكٝس٠ ٚغاق١ إشا   تعتدل َسخال ؾٝٛاْٝاٚايتأٌٜٚ َٔ ايٛطٚسات اييت

عط يف أزي١ األسهاّ ايؿطن١ٝ, ٚمل ٝططست يف ايٛغط ايؿبابٞ املطاٖل ايصٟ ال ميًو ق٠ٛ ايٓ

ٝٓع ب٘ بني اشلس٣ ٚايهالٍ ٚاـرل ٚايؿط.  ٜؤت ْكٝبٟا َٔ ايعًِ ٜػتٛٝع إٔ مي

إْ٘ ٜهؿٞ ايتأٌٜٚ امطاؾٟا ٚإغؿاؾٟا إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ْسز بايكا٥ًني ب٘ أبؿع تٓسٜس سٝح 

ََا َت قاٍ:   َٕ َٖٝتٔبُعٛ ِْٜؼ ٜؾ ِِ َظ ٢ٗ ًٝٛٔب َٔ ٔؾٞ ٝق َٖا اي٤ٔصٜ ََا ٜؾٜأ َٚ  ٔ٘ ًٔ ٜ٢ٚ َٚاِبٔتَػا٤َ َتٞأ  ١َٔٓ ُ٘ اِبٔتَػا٤َ ائؿِت ِٓ َٔ  َ٘ َؿاَب

ُ٘ إ٢ي٤ا اهلٝل ًٜ ٜ٢ٚ ُِ َتٞأ ًٜ  .{7آٍ نُطإ:} َِٜع

ٚايتأٌٜٚ َٔ ايعكا٥س ايؿاغس٠ ايهاي١ اييت ٝأزخًت ن٢ً اإلغالّ يف مج١ً َا زخٌ نًٝ٘ 

ػًُني باملٓٛل ٚنًِ َٔ ؾًػؿات ٚثكاؾات َٚٓاٖر تؿهرل بككس تسَرل نكٝست٘ ٚاؾتػاٍ امل

آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ, ٚغاق١ آٜات ايكؿات, مما ٜعتدل ادذلا٤ ن٢ً ايهالّ َٚتاٖات تأٌٜٚ 

اهلل, ٚػػُٟٝا َكٓعٟا بايتٓعٜ٘ يٝؼ إال, ٚبايتايٞ إخهاع أقٍٛ ايسٜٔ ألسهاّ ايعكٌ نُا 

 )األنش١ٜٛ(.قطض شلِ أغتاشِٖ ابٔ غٝٓا يف ضغاي١ 

بٓككإ ايسٜٔ ٚنبابٝت٘ ٚنسّ ٚنٛس٘. ؾٌٗ ٜتؿل ـ  باؾطغرل َ ـ ثِ إٕ ايتأٌٜٚ اتٗاّ

َُٔتٖٞصا أٚ بعه٘ َع قطٜح قٛي٘ تعاىل:  ِْٔع  ِِ ِٝٝه ًٜ ُُِت َن َُ َٜٚأِت  ِِ َٓٝه ِِ ٔزٜ ًُٞت ٜيٝه َُ َّ ٜأٞن ِٛ َٝ  اي

ّٓا  َّ ٔزٜ ًٜا ُِ اإل٢ِغ ُٙ ٚقٛي٘:  ,{3املا٥س٠:}ََٚضٔنُٝت ٜيٝه َٓا ًٞ ٤ِٕٞ ٜؾٖك ٌٖ َؾ ًٟاَٚٝن  {12ا٤:اإلغط}َتٞؿٔكٝ

ُّ ٚقٛي٘:  َٛ َٞ ٜأٞق ٖٔ ٤ًٔتٞ  ِٗٔسٟ ٔي َٜ  َٕ ََٖصا ايٝكِطٜآ  ٖٕ  .{9اإلغطا٤:}إ٢

ٚٚ َٜٖسُنٕٛ أِْٗ أنًِ باهلل َٔ اهلل ٚضغٛي٘, ٚأِْٗ أبط ٚاملؤ ي١ بتأٜٚالتِٗ ٖصٙ, نأِْٗ 

, ألٕ َا دا٤ٚا ب٘ َٔ تأٌٜٚ مل هط باملؤَٓني ٚأؾس سطقٟا ن٢ً ٖساِٖ َٔ ضغٍٛ اهلل 

اْ٘, ٖٚٛ ايصٟ بني اؿل املطاز َٔ قؿات اهلل, مبا ضٚاٙ نٓ٘ األ١ُ٥ ايعسٍٚ قط ن٢ً يػ

 ها٤ اييت ال ٜعٜؼ نٓٗا إال ٖايو..ٝنٓا ؾٝ٘ ن٢ً احملذ١ ايبَطايجكاٙ, ٚايصٟ َت

 

ََ *ٌْ  َٔ باطٌ ايتأٌٜٚ: ج

٢ًٜ ايَعِطف٢ يف قٛي٘ تعاىل:  اغت٣ٜٛعنِ ٖؤال٤ بايتأٌٜٚ ايباطٌ: إٔ  ُٔ َن َُ ايٖطِس

 )اغتٛىل(. َعٓاٖا٣َٛاِغَت

ب٘. ٚإشا أخصْا بتأٌٜٚ  ُطٜؿٚاإلغتٝال٤ ال ٜتشكل َعٓاٙ إال نٓس املٓع َٔ ايؿ٤ٞ ثِ ايٜع

ٖؤال٤ ْؿِٗ إٔ ايعطف نإ َع غرل اهلل ثِ غايب٘ اإلي٘ ست٢ اْتعن٘ َٓ٘)تعاىل اهلل نٔ 

 ( نُا ٜؿٝس ٚدٛز إي٘ غرل اهلل نإ ايعطف َع٘!.شيو نًٟٛا نبرلا
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أمجع نًٝ٘ ايػًـ ايكاحل؟ أل١ُ٥ مجٝعٟا؟ ٚملاشا ىايؿٕٛ َا ٔ أقٛاٍ اؾأٜٔ ٖؤال٤ َ

ٚملاشا ٜجرلٕٚ ٖصٙ ايؿبٗات ٜٚؿٝعٕٛ ٖصٙ ايهالالت يف نكط اْعسَت ؾٝ٘ ٖصٙ اإلؾهاالت 

بني املػًُني, ٚغاق١ ناَتِٗ ايصٜٔ مل ٜػُعٛا بٗا أغاغٟا؟ ؾًُاشا تكٛٓع املؿهالت 

املػًُني مجٝعٟا ٚن٢ً  ـ ـ بطغِألغ١ً٦ املٛطٚس١ ا ٚتػُِ األدٛا٤.. إٕ ٖصا ايػؤاٍ بٌ

 ناؾ١ املػتٜٛات ٚايكعس!!.

إٕ َٔ ٜطادع أقٛاٍ األ١ُ٥ األضبع١ يف قه١ٝ )االغتٛا٤(. ٜط٣ أِْٗ فُعٕٛ ن٢ً: إٕ 

اإلغتٛا٤ َعًّٛ نُا دا٤ يف ايكطإٓ, ٚايهٝـ َطؾٛع, ٚاإلميإ بٗا ٚادب, ٚايػؤاٍ نٓٗا 

ٍ: نٓت نٓس َايو ؾسخٌ ضدٌ ؾكاٍ: ٜا أبا نبساهلل ؾعٔ ابٔ ٖٚب قا بسن١ ٚظْسق١.. 

٣َٛ ٢ًٜ ايَعِطف٢ اِغَت ُٔ َن َُ نٝـ اغت٣ٛ؟ ؾأططم َايو ٚأخصت٘ ايطَها٤)أٟ  ايٖطِس

٣َٛايعطم( ثِ ضؾع ضأغ٘ ؾكاٍ:  ٢ًٜ ايَعِطف٢ اِغَت ُٔ َن َُ نُا ٚقـ ْؿػ٘, ٚال ٜكاٍ  ايٖطِس

 نٝـ, ٚنٝـ نٓ٘ َطؾٛع, ٚأْت قاسب بسن١, أخطدٛٙ.

 

 ايتهؿرل ادذلا٤ خٛرل؟:*

َٔ تِٗ ٚناَتِٗ ؾبايػ١ اـٛٛض٠ ألٕ َُأَا قه١ٝ اؾطأ٠ ن٢ً تهؿرل املػًُني أ٥ٔ

ؾأْٗا تًػِٝ ايػاس١ اإلغال١َٝ ٖٚع ايجك١ بعًُا٤ املػًُني مبا َٔ ؾأْ٘ ْػـ املطدعٝات 

اإلغال١َٝ اييت ٜتًك٢ املػًُٕٛ نٓٗا, نُا َٔ ؾأْ٘ ايتؿهٝو بذلاخ ايػًـ ايكاحل 

ٚتؿكٝاٟل, يتكبح األ١َ َٔ غرل تطاخ أٚ تاضٜذ ٚيف َٗب ايطٜاح ايعات١ٝ ٚايعٝاش باهلل  مج١ً

 تعاىل.

َعتكسات  ٚيكس بًػت اؾطأ٠ يف ايٌٓٝ ممٔ ىايؿِْٛٗ ؾُٝا ٜصٖبٕٛ إيٝ٘ َٔ

 ٛاظ إٖساض ٚنالالت زضد١ االنتكاز ظ

ييت نًٝٗا زَا٥ِٗ ٚدٛاظ قتًِٗ ن٢ً انتباض أِْٗ نؿاض َطتسٕٚ خاضدٕٛ َٔ امل١ً )ا

ٖؤال٤( ٚإٕ نإ ؾِٝٗ نًُا٤ أدال٤ أَجاٍ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ ضمح٘ اهلل. ٚيٛ أْ٘ 

نإ سٟٝا ؿهِ نًٝ٘ ٖؤال٤ باإلنساّ, ٚيكتًٛٙ ِٖٚ ٜعٕٓٛ أِْٗ ٜتكطبٕٛ بصيو إىل اهلل, 

 ٚال سٍٛ ٚال ق٠ٛ إال باهلل؟.

ب اؿسٜح ٚال أدسْٞ عاد١ إىل تكسِٜ ايؿٛاٖس ن٢ً نالي١ ايتهؿرل ألٕ نت

إمجاع ٖؤال٤ ٚاسس َٔ أٌٖ ايػ١ٓ ٚأقٛاٍ األ١ُ٥ مل تذلى ظٜاز٠ ملػتعٜس, ٚمل ٜؿص نٔ 

 ٚاؾُان١, ٚاهلل املػتعإ ن٢ً َا ٜكؿٕٛ.
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 ايػاس١ ؾإٕ ٚاْٗٝاض, ٚاْكػاّ تؿػذ ظٛاٖط ؾٗست قس ايًبٓا١ْٝ ايػاس١ ناْت إشا

 (.اؿطنٞ اإلٜسظ َطض) َٔ ْكٝب نصيو ؿكٗا قس اإلغال١َٝ

 ايػاس١ زؾعت اتٗاٚٔنع بسضٚغٗا غ١ٝٓ ػاضب املعاقط ايكطٜب تاضىٓا ؾؿٞ

 َط٠ تتهطض ال ست٢ ْٛام أٚغع ن٢ً َٓٗا االغتؿاز٠ ٜؿطض مما باٖعٟا, مثٓٗا اإلغال١َٝ

 ..أخط٣

 إىل أزت اييت األغباب ن٢ً ايتعطف ٖٛ املكاّ صاٖ يف ٚىكٓا ُٜٗٓا َا نإ ٚإشا

 :ًٜٞ َا خالٍ َٔ شيو تًدٝل ؾُٝهٔ ايتُعم,

 

 :انؼًم جًاهُشَت -1

 تٝاض خًل إىل ٚقٛاٟل اؾُاٖرلٟ, ايُٓط يإلغالّ زنٛتٗا يف ايؿ٦ات ٖصٙ انتُست

 (..ؾعب١ٝ ساي١ ٚدعً٘ ايتٓع١ُٝٝ اؿاي١ َٔ اإلغالّ ْكٌ) خام ٚبتعبرل ناّ, إغالَٞ

 تأخص ايؿ٦ات ٖصٙ ناْت سٝح مجٝعٟا, بٝٓٗا َؿذلنٟا قازلٟا املٓش٢ ٖصا نإ ٚيكس

 إطاض يف ايعٌُ ٚمتشٛض ايتٓع١ُٝٝ ٚايكٝٛز بايُعكس تؿبجٗا( اإلغال١َٝ اؿطن١) ن٢ً

 تٓع١ُٝٝ قٝػ١ إىل قٝاَٗا َٔ قكرل٠ ؾذل٠ بعس ؼٛيت ايؿ٦ات ٖصٙ بإٔ نًُٟا. ايتٓعِٝ

 .دسٜس٠ سعب١ٝ ٚب١ٝٓ

 مل ايؿ٦ات ٖصٙ يٓؿأ٠ األٚىل ايًشع١ َٓص اؾُاٖرل١ٜ ايػٝاغ١ انتُاز إٔ كٝك١ٚاؿ

 ٚتٛدٝ٘ نبط ن٢ً ايكازض٠ ايعا١ًَ ٚأدٗعتٗا ايتٓع١ُٝٝ بٓٝتٗا يتهٜٛٔ فااٟل شلا ٜذلى

 أَهٔ إشا ْادشٟا ٜهٕٛ إٔ ميهٔ اؾُاٖرلٟ ٚايعٌُ.. بٗا املًتشك١ ايؿعب١ٝ ايؿطا٥ح

 ..ٚاغتٝعاب٘ ٚتطؾٝسٙ نبٛ٘

 قؿٗا, إىل ؾت٢ نٓاقط ٚيٛز إىل ـ ايؿ٦ات ٖصٙ يس٣ ـ اؾُاٖرلٟ ايعٌُ تػبب كسٚي

 ..ؾٝٗا ٚخٛرل٠ ١َُٗ َٛاقع إىل بٌ

 َٔ عطفُٜ إٔ ٜٓبػٞ َا ست٢ يإلغالّ, ؾِٗ أز٢ْ يسٜ٘ يٝؼ َٔ ٖؤال٤ َٔ -

 .بايهطٚض٠ ايسٜٔ

 ..اخل أ١َٝٓ أٚ غٝاغ١ٝ أٚ َاز١ٜ ْؿػ٘, يف يػا١ٜ ايػاس١ زخٌ َٔ َِٚٓٗ -
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 ٜٚػدل أغطاضٖا ٜٚػتًٛع ؼطناتٗا ٜطقس نًٝٗا نٟٝٓا نإ َٔ َِٚٓٗ -

 َتٓاقهٟا خًٟٝٛا ايؿذلات, َٔ ؾذل٠ يف اإلغال١َٝ ايػاس١ مجٗٛض أقبح ٖٚهصا.. أغٛاضٖا

 ٚناٌَ اؿطن١ ن٢ً نب٦ٟا( اؾُاٖرل١ٜ) دعٌ مما ٚيًشطن١, يإلغالّ ٚال٥٘ يف َتؿاٚتٟا

 ..ٚيػُعتٗا شلا َٜٛٞ إٜصا٤

 :بالشعار اماالهتم -2

 ٚشيو املهُٕٛ, َٔ أنجط ايؿعاض ن٢ً ناز٠ ٜعتُس ايعٌُ يف اؾُاٖرلٟ ايُٓط إٕ

 َهُٕٛ, إىل ايؿعاض ؼٌٜٛ َٔ تتُهٔ ال اييت ٚاؿطنات.. ٚتساٚي٘ ْكً٘ يػٗٛي١

 ؼكٝل نٔ أنذع بايتايٞ ٚتهٕٛ ٚؾانًٝتٗا, قُٝتٗا تؿكس قت٣ٛ إىل ايؿهٌ ٚتطمج١

 ..ٚايبعٝس٠ ايهدل٣ أٖساؾٗا

 ٚايؿهٌ, يًؿعاض إغؿاٍ غرل َٔ ٚاحملت٣ٛ املهُٕٛ ن٢ً اٖتُاَ٘ ضنع ٚاإلغالّ

 اؾٖٛط اختل أْ٘ إال ٚاؾٖٛط املعٗط ْٚعاؾ١ ْكان١ ؼكٝل ن٢ً سطم أْ٘ ٚنُا

َُِع : تعاىل قٛي٘ ؾُٔ.. أندل باٖتُاّ َٜٝكٛٝيٛا َتِػ  ِٕ َٚإ٢  ِِ ُٗ َُ ِِ ُتِعٔذُبٜو ٜأِدَػا ُٗ َِٜت َٚإ٢َشا َضٜأ

ِِ ٢ٗ ِٛٔي ِِ ٔيٜك ٢ٗ ِٝ ًٜ َِٝش١ٕ َن ٌٖ َق َٕ ٝن َِٜشَػُبٛ َٖٓس٠٠  ََُػ ِِ ُخُؿْب  ُٗ ْٖ  قٍٛ َٚٔ ,{4املٓاؾكٕٛ:}..ٜنٜأ

 إىل ٜٓعط ٚيهٔ قٛضنِ إىل ٚال أدػازنِ إىل ٜٓعط ال اهلل إٕ)):  األنعِ ايطغٍٛ

 .((قًٛبهِ

 ايؿعاض تطمج١ َٔ تتُهٔ ٚمل األندل االٖتُاّ ايؿعاض أٚيت ٖصٙ, اإلغال١َٝ ٚايؿ٦ات

 كايؿٟا األسٝإ َٔ نجرل يف ايعٌُ نإ بٌ.. ًُٜٚػْٛ٘ ايٓاؽ ٜطاٙ َٜٛٞ نٌُ ؾعٌ إىل

 ..اؿطن١ دػِ يف اشلسّ نٛاٌَ أؾس َٔ ٖصا ٚنإ.. املعٗط َع َتعاضنٟا يًؿعاض

 ٖٞ يٝػت اإلغال١َٝ ٚاملًككات اإلغال١َٝ ٚايؿعاضات اإلغال١َٝ ايطاٜات ٦َات إٕ

 َهُٕٛ تطمج١ ٜتِ مل َا األضض, يف اهلل سهِ ٚإقا١َ اإلغالَٞ ايتػٝرل يتشكٝل ايػبٌٝ

 ..ٚقٛاِْٝٓٗ ٚأخالقِٗ ايٓاؽ سٝا٠ ٚاقع يف ٚاملًككات ٚايؿعاضات ايطاٜات ٖصٙ

 

 :بانكى االهخًاو -3

 ـ ايؿ٦ات ٖصٙ أقابت ٚاييت ـ نَُٟٛا اؿطنات تكٝب اييت ايؿتان١ األَطاض َٚٔ

 ٖصا تطنٝع بسٍ اْتؿاضٖا ضقع١ تٛغع١ إىل ٚاْكطاؾٗا ايهٝـ, نٔ بايهِ اْؿػاشلا

 ..ٚػصٜطٙ ٚتأقًٝ٘ االْتؿاض
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 َِٝائك باغتٓٗاض ػٌُٚؾ بايعسز, ال بايٓٛع اٖتِ ؾكس متاَٟا, ٖصا نهؼ ن٢ً ٚاإلغالّ

 األؾطاز تهسٜؼ َٜٟٛا ُٖ٘ ٜهٔ ٚمل ايبؿطٟ, ايهُاٍ َساضز يف ب٘ ٚاالضتكا٤ اإلْػإ يف

٣ِ إىل يًٛقٍٛ  !!أندل ضق

 سٝح سٓني يف ايهجط٠ اْٗعَت بُٝٓا قًتٗا, ن٢ً اؾٝس٠ ٓٛن١ٝاي اْتكطت بسض ّٜٚٛ

 ٚضاث١ ٚإٔ ق١ً, ناْٛا ٚيٛ يًُؤَٓني ايٓكط إٔ شيو, َٔ يٝتأنس ضٜا٤, َٔ ؾ٤ٞ خايٛٗا

َٗا : ايكاؿني اهلل يعباز األضض َٜط٢ُث ٕٖ اأٜلِضَض  ِٔ َبِعٔس ايٚصٞنط٢ ٜأ َٔ َٓا ٔؾٞ ايٖعُبٛض٢  َٜٚيٜكِس ٜنَتِب

َٟ اي َٕٔنَبأز  .{105األْبٝا٤:}ٖكأيُشٛ

 مبتاع زَٟٚا َطتبط ايهِ ألٕ اإلغال١َٝ, اؿطن١ ن٢ً نب٦ٟا إال َٜٟٛا ايهِ ٜهٔ ٚمل

َٓٚػا٤ٔ :تعاىل اهلل قٍٛ يف ٚقؿ٘ دا٤ سٝح ايسْٝا اؿٝا٠ َٔ اي َٔ َٛأت  َٗ ٖٓاؽ٢ ُسٗب ايٖؿ َٔ ٔيً ٜٚ ُظ

َٔ ايٖص َٔ َٜٛط٠ٔ  ِٓ َٓأطرل٢ امٝلٜك َٚايٜك ٓٔنَي  َٚاٜؿِطٔخ َشٔيٜو َٚايَب  ٢ّ َِْعا َٚاأٜل  ١ََٔ ٖٛ ٢ٌ امٝلَػ ِٝ ـٜ َٚا َٚائؿٖه١ٔ  َٖٔب 

ُٔ امٜلٜآٔب ُٙ ُسِػ َِٓس َٚاهلٝل ٔن َٝا  ِْ َٝا٠ٔ ايٗس  .{14آٍ نُطإ:}َََتاُع اٜؿ

 يًكاز٠ ,اـٛاب بٔ نُط ايؿاضٚم اـًٝؿ١ ا٤اْتك غط ْؿِٗ إٔ ميهٔ ٖٓا َٚٔ

 إْٞ: )قا٥اٟل ي٘ نتب سٝح َكط, ؾتح ّٜٛ ايعام بٔ نُطٚ ملػاْس٠ أضغًِٗ ايصٜٔ األضبع١

٣ٌ, أيـ نٌ ن٢ً ضدٌ آالف بأضبع١ أَسزتو  ايعٛاّ, بٔ ايعبرل: األيـ َكاّ َِٓٗ ضدٌ ضد

ََ ايكاَت, بٔ ٚنباز٠ نُطٚ, بٔ ٚاملكساز  أيؿٟا, نؿط اثين َعو إٔ ٚانًِ. د١ًسَُ بٔ ١ًُِٜػٚ

 ..(.ق١ً َٔ أيؿٟا نؿط اثٓا ػًبُت ٚال

 

 :انؼضكشٌ الهخًاوا غهبت -4

 أٟ ن٢ً يسٜٗا ايعػهطٟ االٖتُاّ غًب١ ايؿ٦ات ٖصٙ بٗا اتػُت اييت ايعٛاٖط َٚٔ

 ..آخط اٖتُاّ

 االيتشام إىل – ايػالح محٌ ٣َِٜٛٗ ايصٟ – ٚاملطاٖل ايٝاؾع ايؿباب زؾع َا ٖٚصا

 األسٝا٤ قبهاٜات َٔ ٚػاضٙ ايػالح مح١ً أغط٣ َا ٖصا بٌ.. اإلغال١َٝ بايػاس١

 ٚايهطب بػٛا٥ٗا ٚاالستُا٤ املٛد١ بطنٛب املدتًؿ١ ٚاملٓاؾع ايػٛابل ابٚأقش

 ..بػٝؿٗا

 نإ اغتعُاي٘, ٚوػٔ ٜهبط مل إٕ سسٜٔ, شٚ غالح ايعػهط١ٜ ايك٠ٛ إٔ ٚاؿكٝك١

 ىاؾٕٛ ال أْاؽ َٚع أ١َٓٝ, غرل بٝس ايػالح ٖصا نإ إٕ ٚغاق١ أقشاب٘, ن٢ً ٚبااٟل

 ..ٜتكْٛ٘ ٚال اهلل
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 اغتدسَت سٝح اإلغال١َٝ, ايػاس١ ن٢ً ؾاش٠ مبُاضغات ايعاٖط٠ ٖٙص تػببت يكس

 ؼكٝل غبٌٝ يف ٚٚظؿت ٚممتًهاتِٗ, ايٓاؽ أَٛاٍ ن٢ً االنتسا٤ يف ايعػهط١ٜ ايك٠ٛ

 نكاضات َٔ ٚنِ.. ايػالح بك٠ٛ أخًٝت بٝٛت َٔ ؾهِ.. ايؿدك١ٝ ٚاملٓاؾع املكاحل

ٛٓات) َٔ ٚنِ.. ايػالح بك٠ٛ ـ غػ١ بأمثإ ـ اؾذلٜت  ٚاملؤغػات األؾطاز ن٢ً ؾطنت( خ

 !!ايػالح بك٠ٛ أٖٝٓت َٚكاَات زٜػت نطاَات َٔ ٚنِ.. ايػالح بك٠ٛ

ـٝ ٚايهؿا٠٤ ميا١ْٝ,اإل ايك٠ٛ اَتالى قبٌ ايعػهط١ٜ ايك٠ٛ اَتالى إٕ ثِ  ًك١ٝ,ا

 ايٓؿػ١ٝ, اآلؾات نٌ إىل ْؿػٞ َسخٌ ايتٓعُٝٞ, ٚاالْهباط ايػٝاغٞ, ٚايٛنٞ

 نايعذب

 نٓٗا, ايعازٟ اإلْػإ ٜٓأ٣ إٔ هب اييت ايكؿات َٔ ٖٚٞ ال٤,عتغٚاال ٚايػطٚض

 !!غاست٘ ن٢ً ٚناَاٟل يإلغالّ زان١ٝ ْؿػ٘ ْكب مبٔ ؾهٝـ

 تٓسؾع املؤٜسٜٔ, َٔ ايهبرل٠ األنساز ٚؽسنٗا ايك٠ٛ, َعاٖط هطٖاِػُت اييت ٚاؿطن١

 ناْت ٚيٛ أخط٣ ق٠ٛ نٌ َٔ ٚإخال٥ٗا ؾٝٗا, ٚايتشهِ ايػاس١ اَتالى إىل ٚنٞ بػرل

 ايعٌُ, بػاس١ االْؿطاز ن٢ً ؼطم ـ ايعػهط١ٜ ايٓعن١ شات ـ اؿطن١ إٔ شيو. إغال١َٝ

 !قه١ٝ أْكاض أٚ َطس١ً سًؿا٤ ناْٛا ٚيٛ املٓاؾػني نٌ تكؿ١ٝ ٚن٢ً

 َا ٖٚٛ ايعكٌ ًٜٚذُٗا ايؿطع, وهُٗا إٔ َٔ ايعػهط١ٜ يًك٠ٛ بس ال نإ ٖٓا َٔ

 سٝح اؿطن١ يف ايك٠ٛ َٛقع نٔ نالَ٘ َعطض يف ايبٓا سػٔ ايؿٗٝس اإلَاّ نٓ٘ ندل

 إٔ بس ال املػًُٕٛ ٚاإلخٛإ.. ٚتؿطٜعات٘ ْعُ٘ نٌ يف اإلغالّ ؾؿعاض ايك٠ٛ أَا: )قاٍ

 إٔ َٔ ْعطٟا ٚأبعس ؾهطٟا أنُل اإلخٛإ ٚيهٔ.. ق٠ٛ يف ٜعًُٛا إٔ بس ٚال أقٜٛا٤, ٜهْٛٛا

 َٚا ْتا٥ذٗا ْٛاع٢َٜ ٚال أنُاقٗا, إىل ٜػٛقٛا ؾال ٚايؿهط, األنُاٍ غٛش١ٝ تػتِٜٗٛٗ

 ًٜٚٞ ٚاإلميإ, ايعكٝس٠ ق٠ٛ ايك٠ٛ زضدات أٍٚ إٔ ٜعًُٕٛ ؾِٗ. بٗا زاٜط َٚا َٓٗا ٜككس

 تٛقـ إٔ ٜكح ٚال.. ٚايػالح ايػانس ق٠ٛ بعسُٖا ثِ تباط,ضٚاال ايٛسس٠ ق٠ٛ شيو

 ٚايػالح ايػانس اغتدسَت إشا ٚأْٗا. مجٝعٟا املعاْٞ ٖصٙ شلا تتٛؾط ست٢ بايك٠ٛ مجان١

 ؾػٝهٕٛ اإلميإ خاَس٠ ايعكٝس٠, نعٝؿ١ أٚ ايٓعاّ َهٛطب١ األٚقاٍ َؿهه١ ٖٚٞ

 ..ٚاشلالى ايؿٓا٤ َكرلٖا

 نٌ يف ايك٠ٛ باغتدساّ ـ ؾعاضٙ ٚايك٠ٛ ـ اإلغالّ أٚق٢ ٌٖ: أخط٣ ْٚعط٠٠ ْعط٠, ٖصٙ

 قسٚزٟا؟ تٛدٟٝٗا ايك٠ٛ ٚٚد٘ ؾطٚطٟا, ٚاؾذلط ٟا,سسٚز يصيو سسز أّ ٚاألسٛاٍ؟ ايعطٚف
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 إٔ ايٛادب َٔ ٌٖٚ ايهٞ؟ ايسٚا٤ آخط إٔ أّ نالز أٍٚايك٠ٛ  تهٕٛ ٌٖ: ثايج١ ٠ْٚعط

 بٗصا وٝط َٚا ايهاض٠, ْٚتا٥ذٗا ايٓاؾع١ ايك٠ٛ اغتدساّ ْتا٥ر بني اإلْػإ ٜٛاظٕ

فُٛن١  )(ٜهٕٛ؟ َا بعس ٚيٝهٔ ايك٠ٛ ٜػتدسّ إٔ ٚادب٘ َٔ أّ ظطٚف؟ َٔ االغتدساّ

 .(134ايطغا٥ٌ م 

 

 :شٍء كمِّ ػالَُت -5

 نٌ يٝؼ) قانس٠ بعهؼ ايعٌُ اإلغال١َٝ ايػاس١ ن٢ً هبتاضُت اييت األخٛا٤ َٚٔ

 ٚاألٖساف املٛاقع نٌ نؿـ ٚبػٝاغ١( ناٍ بكٛت ايتؿهرل) بػٝاغ١ بٌ( ٜكاٍ ٜعًِ َا

 أنسٙ َا نجرلٟا ايصٟ ايٓبٟٛ يًٓٗر كايـ نً٘ ٖٚصا ٚايبعٝس٠, ايكطٜب١ ٚاـٛٛات

 ن٢ً اغتعٝٓٛا((: ٚقٛي٘ ))بايهتُإ سٛا٥ذهِ قها٤ ن٢ً اغتعٝٓٛا((: بكٛي٘  ايطغٍٛ

 ٖصٙ إىل نجرل٠ إؾاضات ايهطِٜ ايكطإٓ ٚيف. (ايٛدلاْٞ ٚايبٝٗكٞ) ))..بايهتُإ اؿٛا٥ر إلاح

َٚأسٕس : يبٓٝ٘ ايػالّ نًٝ٘ ٜعكٛب ٚق١ٝ َٓٗا ٞاملعاْ ِٔ َبإب  َٔ ًٝٛا  ٖٞ ٜيا َتِسُخ ٔٓ َٜا َب  ٍَ َٜٚقا

٤ِٕٞ ِٔ َؾ َٔ َٔ اهلٔل  َٔ  ِِ ِٓٝه ٓٔٞ َن ََا ٝأٞغ َٚ ََُتٜؿٚطٜق١ٕ  َٛإب  ِٔ ٜأِب َٔ ًٝٛا   َٔ إؾاض٠ ٖٚصٙ .{67ٜٛغـ:} َٚاِزُخ

 ٣ٛائك نؿـ ٚنسّ ٚاؿصض اؿ١ٛٝ أغباب بهٌ األخص نطٚض٠ إىل اهلل أْبٝا٤ َٔ ْيب

( ايتٓعِٝ ٚغط١ٜ ايعٌُ نال١ْٝ) بكانس٠ االيتعاّ األسٛاٍ نٌ يف ٚاألَجٌ.. األؾدامٚ

ِْٔؿُطٚا : ٜكٍٛ سٝح تعاىل اهلل ٚقسم ٢ٚ ا ِْٔؿُطٚا ُثَبإت ٜأ ِِ ٜؾا ُٓٛا ُخُصٚا ٔسِصَضٝن ََ َٔ ٜآ َٗا اي٤ٔصٜ ٜٗ َٜا ٜأ

ُّٔٝعا  .{71ايٓػا٤:}َد

 أزت( املهؿٛف ن٢ً) ايساضد١ بايعباض٠ أٚ ايه٤ٛ, ْك١ٛ يف عٌُاي غٝاغ١ إٔ ٚاؿكٝك١

 ؼطناتٗا تؿكٝالت َٚعطؾ١ ضقسٖا ن٢ً غانس مما ايؿ٦ات, ٖصٙ ٚتعط١ٜ نؿـ إىل

 ٚغا٥ٌ ٚندل ايػٛح ن٢ً أقبح ؾ٤ٞ ؾهٌ.. مجٝعٟا ٚقٛاٖا ٚقٝازاتٗا ضداشلا ٚاغتهؿاف

 أنست ٚيكس. َػتٛرل ٚؾطٙ نبرل خٛطٙ بايٓتٝذ١ ٖٚصا.. ؼؿغ أز٢ْ زٕٚ اإلنالّ

 .ايبكط٠ ٚخطاب األٚإ  ؾٛات بعس ٚيهٔ شيو, قش١ شيو بعس ٚاألسساخ األٜاّ

 

 :انضُاصٍ انىػٍ اَؼذاو -6

 ٚنٔ ايػٝاغٞ, ايٛنٞ ٚنٔ باألغباب, األخص ٔن ٜػين اإلميإ إٔ ايبعض ٜعٔ قس

 األغباب بهاٌَ األخص ن٢ً ٚوض ٜسؾع اإلغالّ إٔ ٚاؿكٝك١. األَٛض يف ٚايتبكط ايتسبط

 .ٚبٛاطٓٗا األَٛض ظٛاٖط ٚاغتؿؿاف اآلؾام ٚاغتهؿاف ايػٝاغٞ, ايٛنٞ َٚٓٗا
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 يف ايٓعط نُل ن٢ً تعٝٓٗا اييت ايالظ١َ ٚايكسضات األدٗع٠ متتًو ال اييت ٚاؿطن١

 ٚاملٛاقـ ايػٝاغٝات سكا٥ل اغتهؿاف أدٌ َٔ األَٛض, يف ايٓعط بعس ٚن٢ً ايكهاٜا,

 هطٟ مما سسخ نٌ َٛقع َٚعطؾ١ ٚايسٚي١ٝ, ٚاإلق١ًُٝٝ احمل١ًٝ ٚايكطانات ٚاملٛاقع

 وايؿٗا ٚئ اؿٝا٠, شلا هتبُت ئ سطن١ ٖٞ مجٝعٟا, ٚاملػتٜٛات ايػاسات ٖصٙ ن٢ً

 ٚايٓعِ ايسٍٚ َكاحل ؾٝ٘ غست نكط يف ٚأْٓا خاق١ ٚناؾ١ٝ, خرل يف تهٕٛ ٚئ ايتٛؾٝل,

 ٚايتشًٌٝ ايتؿهٝو ٚن١ًُٝ َتساخ١ً, َتؿابه١ ٚاألؾدام ٚاملؤغػات ٚاألسعاب

 ٚأدٗع٠ دباض٠ ٚإَهاْات دٗٛز إىل ٚؼتاز ايػٌٗ باألَط يٝػت ايٓتا٥ر ٚاغتدالم

 .َتدكك١

 اييت ايصات١ٝ ٚاملطدع١ٝ غٞ,ايػٝا األؾل يسٜٗا ٜهٔ مل ايؿ٦ات ٖصٙ إٔ ٚاؿكٝك١

 َا ٖٚصا ايكشٝش١, ايػ١ًُٝ ٚايػٝاغات ايتٛدٗات ٚؼسٜس اؿكا٥ل, تكٓكٞ ن٢ً تعٝٓٗا

 ..ٚايتكطؾات ٚاملٛاقـ املكٛالت يف ايتٓاقهات َٔ نجرل يف تكع دعًٗا

 ؾ٤ٞ ن٢ً زيت إٕ اييت ايػٝاغات ٖصٙ َٔ بعهٟا ايعذاي١ ٖصٙ يف أتٓاٍٚ إٔ ٚسػيب

 ..ْعط قكط ٚن٢ً ايػٝاغٞ ايٛنٞ يف نآي١ ن٢ً تسٍ ؾإمنا

 زؾع١ ٚاألسعاب ٚايتٓعُٝات ٚايسٍٚ األْع١ُ يهٌ نسا٤ٖا ايؿ٦ات ٖصٙ أنًٓت: أٚاٟل

 َٔ ٚايتشسٟ ايؿعٌ ضزٚز َٛاد١ٗ ن٢ً قازض٠ ٚإَهاْاتٗا بٓٝتٗا تهٕٛ إٔ ٚقبٌ ٚاسس٠

 !.فتُع١؟ بٗا ؾهٝـ ايك٣ٛ, ٖصٙ َٔ ٚاسس٠

 ٚبٝاْات ٚتكطوات خٛب يف شيو ػ٢ً عنيَ ْعاّ ن٢ً ٖذَٟٛا ؾٓت: ثاْٟٝا

 !ٛطٟ؟ُٚت ٚمتتسح بٌ ٚتالٜٔ تٗازٕ شيو بعس نازت ثِ َتعسز٠,

 َٔ بعسز شيو بعس َٔ ٚقاَت يألَٔ, اؾٝـ تٛيٞ ؾهط٠ ٚنٓـ بك٠ٛ ناضنت: ثايجٟا

 .ٚضسبت ٚاؾكت إٔ يبجت َا ثِ ايٓعٍٚ, َٔ اؾٝـ ملٓع ايعٓٝؿ١ ايتكطؾات

 َا ثِ ٚاسس٠, نًُٝات غطؾ١ يف َع٘ ٚاؾذلنت ػٛٝينؾً ظنِٝ َع ؼايؿت: ضابعٟا

 .!(نصا) ٚايعٌُٝ باـا٥ٔ ٚٚقؿت٘ ؾعٛا٤ سطبٟا نًٝ٘ ؾٓت إٔ يبجت

 ٜسٟ بني تكسّ إٔ زٕٚ ٚيهٔ ايًبٓا١ْٝ, ايكه١ٝ ؿٌ اغتعسازٖا نٔ أنًٓت: خاَػٟا

 ايبسٌٜ ٚأْ٘ يإلغالّ املبس٥ٞ ايٛطح اغتجٓٝٓا إشا إال اـكٛم, بٗصا َؿطٚع أٟ شيو

 ..مجعا٤ ايبؿط١ٜ َؿانٌ سٌ ن٢ً ايكازض

 ال شيو ٚإٕ بػٝط, دس أَط اإلغالَٞ اؿهِ إقا١َ إٔ ايؿ٦ات ٖصٙ تكٛضت: غازغٟا

 نسز إىل إناؾ١ ايؿٛاضع, وهُٕٛ ٚأَطا٤ ٚضاٜات ٚؾعاضات َػًش١ ق٠ٛ َٔ ألنجط وتاز
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 ٜػبك٘ إٔ هب اإلغالَٞ اؿهِ إٔ ؾاتٗا ٚيكس.. االغتٗالن١ٝ ٚايتعاْٚٝات ايػذٕٛ َٔ

 استهإ ن٢ً قازض٠ ب١٦ٝ قٝاّ نًٝ٘ ٜٚػانس ي٘ سَٗمَي ٚإٔ اؾاًٖٞ, يًٛاقع دصضٟ تػٝرل

 ايكُٛز َتًٛبات بهٌ إَسازٖا ٚن٢ً نٓٗا, ايسؾاع ٚن٢ً اإلغالَٞ, ايتػٝرل سطن١

 ..ٚاالغتُطاض

 اقتكازٜٟا, قاقط٠ نػهطٜٟا, َٛٛق١ َس١ٜٓ يف ؼكٝك٘ ميهٔ ال اإلغالَٞ اؿهِ إٕ

 ؾاضع أٚ املسٕ َٔ َس١ٜٓ يف إغالَٞ سهِ إقا١َ يف ايتؿهرل فطز إٕ بٌ.. دػطاؾٟٝا َععٚي١

 .ٚايػٛش١ٝ ايعبج١ٝ َٔ نطب ايؿٛاضع َٔ

 

 :انزيٍ اخخصاس -7

 ن٢ً سطٜك١ ناْت أْٗا ايؿ٦ات ٖصٙ ٚططٚسات أغايٝب يف ايباضظ٠ ايػُات َٚٔ

 ايتػٝرل ن١ًُٝ يف ايعَٔ اختكاض

 ست٢ أٚ تػٝرل١ٜ ن١ًُٝ أ١ٜ يف ٚأُٖٝت٘ قُٝت٘ ي٘ عَٔاي ناٌَ بإٔ نًُٟا.. اإلغالَٞ

 إىل وتاز َٚا بػ١ٓ, ادتعاؤٙ ميهٔ ال غٓٛات نؿط إىل وتاز ؾُا.. تكشٝش١ٝ خ٠ٛٛ

 ..أنٛاّ بعؿط٠ اختكاضٙ هٛظ ال ناّ َا١٥

 ٖٛ ٚإمنا ؾه١ًٝ, أٚ ػ١ًُٝٝ ن١ًُٝ يٝؼ ـ خاق١ بكٛض٠ ـ اإلغالَٞ ٚايتػٝرل

 ٚتؿطٜع١ٝ ٚؾهط١ٜ نكا٥س١ٜ َطتهعات َٔ ايٛاقع ٖصا يف َا بهٌ بٛاقع, ٚاقع اغتبساٍ

 ايعامل يف اؾا١ًٖٝ ق٣ٛ نٌ تكـ إٔ ٜٓتعط نٗصٙ ٚن١ًُٝ. ٚسهاض٠ ٚخًك١ٝ ٚقا١ْْٝٛ

 ..االغتعساز َٔ ٚسادتٗا اإلنساز َٔ َساٖا تأخص ٕأ هب ٚلاسٗا, ؼكٝكٗا زٕٚ

١ٛ ٚنٌ  سطنات َٔ غالّ,اإل أنسا٤ ٜعتُسٖا اييت ٚايػٝاغات املؿاضٜع ن٢ً ًعَ

 ٖؤال٤ نٓا١ٜ َس٣ ًٜشغ ٚغاٜاتِٗ, أٖساؾِٗ يتشكٝل ٚؾٝٛن١ٝ, ٚقًٝب١ٝ ق١ْٝٛٝٗ

 َػتٛانٟا ٜهٕٛميهٔ إٔ  ؾرلٕٚ إٔ اشلسف ايصٟ قس ٜػتشٌٝ ؼكٝك٘ ايّٝٛ, ايعَٔ, بعاٌَ

 ٚشيو غسٟا, ٜػٌٗ قس ايّٝٛ, ٚإقاَت٘ إيٝ٘ ايٛقٍٛ ٜكعب ايصٟ املؿطٚع ٚإٔ شيو, بعس

 ايعطٚف َٔ َعٜس ٚتٛقع ٚايتشهرل, نسازاإل َٔ َعٜس تٛؾط: َٓٗا ٠نجرل النتباضات

 ..املػانس٠ املعٛٝات َٔ َعٜس ٚاَتالى املٓاغب١,

 أٜٗا: )ٍقا سٝح اـاَؼ املؤمتط ضغاي١ يف ايٓاس١ٝ ٖصٙ إىل أؾاض ايبٓا ٚاإلَاّ

 إٕ: َس١ٜٚ ناي١ٝ ن١ًُ َين ازلعٖٛا.. َٓهِ املتعذًٕٛ املتشُػٕٛ ٚغاق١ األخٛإ

 اييت اؿسٚز ٖصٙ كايؿٟا ٚيػت سسٚزٙ, َٛنٛن١ خٛٛات٘, َطغ١َٛ ٖصا ططٜكهِ
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 ٚيهٔ ط١ًٜٛ ططٜكٟا تهٕٛ قس أدٌ,.. يًٛقٍٛ ططٜل أغًِ بأْٗا االقتٓاع نٌ بٗا اقتٓعت

 ..غرلٖا ٖٓاى يٝؼ

 إٔ َٓهِ أضاز ؾُٔ.. ايسا٥ب ٚايعٌُ ٚاؾس جابط٠ٚامل بايكدل ايطدٛي١ تعٗط إمنا

 ٚخرل عاٍ, شيو يف َع٘ ؾًػت أٚاْٗا, قبٌ ظٖط٠ ٜكٛـ أٚ هذٗا,ْ قبٌ مثط٠ ٜػتعذٌ

 ايبصض٠ تُٓٛ ست٢ َعٞ قدل َٚٔ.. ايسنٛات َٔ غرلٖا إىل ايسن٠ٛ ٖصٙ نٔ ٜٓكطف إٔ ي٘

 ٚإٜاٙ ٜؿٛتٓا ٚئ اهلل, ن٢ً شيو يف ؾأدطٙ قٛاؾٗا ٚوني ايجُط٠ ٚتكًح ايؿذط٠ ٚتٓبت

 .(ضغاي١ املؤمتط اـاَؼ) ...(ٚايػعاز٠ ز٠ايؿٗا إَا ٚايػٝاز٠ ايٓكط َاإ احملػٓني, أدط

 

 :انخشبىٌ انًضخىي ظؼف -8

 َا خًٌ ؾٗٓايو ايذلبٟٛ, املػت٣ٛ نعـ اإلغال١َٝ ايؿ٦ات بعض اْٗٝاض أغباب َٚٔ

 املطبٞ, َٔ ٜهٕٛ ٚقس ايذلبٟٛ, املٓٗر َٔ ٜهٕٛ ؾكس. َٚعاؾت٘ الغتهؿاؾ٘ ٜسؾع إٔ هب

 ..َعٟا املطبٞ ٚقالس١ٝ املٓٗر بػال١َ َطتٗٔ ايذلب١ٝ ؾٓذاح. َعٟا االثٓني َٔ ٜهٕٛ ٚقس

 خٛط يف خًٌ ٚ ايتدٛٝط يف قكٛض َٔ ايذلبٟٛ املػت٣ٛ نعـ ٜتأت٢ قس إْ٘ ثِ

 بػبب ٜهٕٛ ٚقس. خط٣األ اؾٛاْب ن٢ً ايعٌُ دٛاْب َٔ داْب ٜتهدِ عٝح ايعٌُ,

 تػتًٗو قس أٚ َٓٗا, ؾا٥س٠ ٚال ؼتٗا طا٥ٌ ال داْب١ٝ َعاضى يف اؿطن١ اغتٓعاف

سبصا ) ٚاألٚي١ٜٛ األ١ُٖٝ سٝح َٔ األٚىل ايسضد١ يف تكع ال َؿاضٜع يف طاقاتٗا َٔ نجرلٟا

نٛن١ٝ ملا آيت إيٝ٘ أسٛاٍ بعض اؿطنات اإلغال١َٝ املعاقط٠ اييت طػت نًٝٗا االٖتُاَات ٛيٛ ٜتِ ٚنع زضاغات َ

ًعب١ ايػٝاغ١ٝ ايعا١َ, يالغتؿاز٠ َٔ ٖصٙ ايتذاضب, ٚست٢ ال ٚاملؿاغٌ ايػٝاغ١ٝ ٚايعػهط١ٜ ؾأقبشت أزا٠ نُٔ اي

 .(ًٜسؽ املػًُٕٛ َٔ دشط نؿطات املطات..

 ٚاألٚب١٦ ايعًٌ نٌ َٓ٘ تسيـ إٔ ميهٔ ايصٜٔ اـطم ٖٛ ايذلبٟٛ املػت٣ٛ نعـ إٕ

 .ايؿنت أَاّ َكطانٝ٘ ن٢ً ايباب ٜؿتح ايصٟ ٖٚٛ اؿطن١, دػِ إىل التٚاملؿه

 األؾطاز سٝا٠ يف ٚاالْكػاَات اشلعات سكٍٛ ن٢ً املػانس٠ يآلؾات املٓاغب املٓار ؾٗٛ

 ٚايتؿهٝو اشلساّ, ٚايٓكس ايعٛضات, ٚتتبع ٚاي١ُُٝٓ, نايػٝب١ ٚاؿطنات, ٚاؾُانات

 ٚططح ٚايعٓاز, ٚاملهابط٠ يًطأٟ, ٚايتعكب ايتبني, ٚنسّ األنصاض, ايتُاؽ ٚنسّ ضداف,ٚاإل

 املبس١ٝ٥ اـالؾات ٚؼٌٜٛ ٚؼطٜهٗا,  احملاٚض ٚإْؿا٤ ططسٗا, َٛاطٔ غرل يف اـالؾات

 ..تصض ٚال تبكٞ ال ٚنًٌ آؾات َٔ ٖٓايو َا إىل ؾدك١ٝ, خالؾات إىل

 ايؿطٜع١ قٛا١َ نعـ ٜعين.. ٚايٛضع ايتك٣ٛ َػت٣ٛ تسْٞ ٜعين ايذلب١ٝ نعـ إٕ

 يف ايػكٛط إىل بايٓتٝذ١ ٜؤزٟ ٖٚصا نَُٟٛا, ٚايتكطؾات ٚاألقٛاٍ ٚاألنُاٍ ايػًٛى ن٢ً
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 ايؿطز ًٖه١ ؾٝ٘ مما بايػ٤ٛ, األَاض٠ ايٓؿؼ َٚهالت اشل٣ٛ ىَطَٚؾ ايؿٝٛإ سبا٥ٌ

 ..ٚاؾُان١

 َع ٚايتػاٌٖ ايصْٛب ٚاغتكػاض ايذلخل إىل َسخٌ ٚايٛضع ك٣ٛايت نعـ إٕ

 َٚبدلات ؾعاضات ؼت ٚايهبا٥ط املٛبكات اضتهاب إىل ايٓتٝذ١ يف ٜؤزٟ مما ايٓؿؼ,

 سني  أْؼ إيٝ٘ أؾاض َا ٖٚصا. إبًٝؼ تًبٝؼ َٔ اؿكٝك١ يف نًٗا نطٜه١, ٚنٓاٜٚٔ

 اهلل ضغٍٛ نٗس ن٢ً ْعسٖا نٓا ط,ايؿع َٔ أنٝٓهِ يف أزم ٖٞ أنُااٟل يتعًُٕٛ إْهِ: )قاٍ

 َٔ (ايبداضٟ ضٚاٙ) (اتاملٛبك . 

 :وانًًُُت وانغُبت انُمذ احخشاف -9

 اسذلاف ايبٓٝإ, ن٢ً ٚتأتٞ ٍ,ِعايَػ ٚتٓكض ايكؿٛف, تؿل اييت ايؿنت نٛاٌَ َٚٔ

 ٚاْتؿاضٙ شيو ٚؾٝٛع األيػٔ, ٚتٛاٍٚ ايعٛضات, ٚتتبع ٚاي١ُُٝٓ, ايػٝب١ ٚاَتٗإ ايٓكس

 ..املٓهط نٔ ٚايٓٗٞ باملعطٚف ٚاألَط األٚناع, تكشٝح عذ١ اغذلشاي٘, ٚنسّ ٚاغتػاغت٘

 قًٟٝا ايػاس١ اَتساز ن٢ً اإلغال١َٝ اؿطنات ب٘ ابتًٝت اٍايعه ايسا٤ ٖصا

 ايكؿٛف, ٚتكسع ايٓؿٛؽ, إسباط: سني نٌ يف ْتٝذت٘ َٔ ٚنإ ٚزٚيٟٝا, ٚإقًُٟٝٝا

 ..ايعسٚ أَاّ ايهعـ ٚاْهؿاف ايجك١, ٚؾكسإ

: تعاىل ؾكاٍ. ٚقاضخٟا قٜٟٛا اآلؾ١ ٖصٙ َٔ ٚايٓبٟٛ ايكطآْٞ ايتشصٜط ٕنا ٖٓا َٔ

ِِ ِٔ ٜي ِٖ  ٜي٦ٔ ِِ ُث ٢ٗ ٖٜٓو ٔب َٜ ُِٓػط٢ ١َٔٓ ٜي َٕ ٔؾٞ امٜلٔسٜ َٚامٝلِطٔدٝؿٛ َََطْض   ِِ ٢ٗ ًٝٛٔب َٔ ٔؾٞ ٝق َٚاي٤ٔصٜ  َٕ َٓأؾٝكٛ ٘ٔ امٝل َِٓت َٜ

َٗا إ٢ي٤ا  َْٜو ٔؾٝ ٢ُٚضٚ َُٜذا ًٟاٜيا  ًٝٔ ًٟاٜق ًٝٛا َتٞكٔتٝ َٚٝقٚت َُا ُثٔكٝؿٛا ٝأٔخُصٚا  َٓ ِٜ ْٔنَي ٜأ ًُٞعٛ ََ ٞ١ٜٖٓ اهلٔل ٔؾ ُغ

 َٔ ًٟااي٤ٔصٜ ١ٖٔٓ اهلٔل َتِبٔسٜ ِٔ َتٔذَس ٔيُػ َٜٚي  ٌُ ِٔ ٜقِب َٔ ِٛا  ًٜ  .{62:60األسعاب:} َخ

 قٌ: "قاٍ ب٘, انتكِ بأَط سسثين اهلل, ضغٍٛ ٜا قًت: قاٍ  اهلل نبس بٔ غؿٝإ ٚنٔ

٢ٕ ؾأخص نًٞ؟ ؽاف َا أخٛف َا اهلل ضغٍٛ ٜا قًت ,"اغتكِ ثِ اهلل َٞٚبَض  ثِ ْؿػ٘ بًػا

 . (ضٚاٙ ايذلَصٟ )"ٖصا: "قاٍ

 اإلغال١َٝ اؿطنات َٔ سطن١ إٔ: تكسّ َا ن٢ً املعاؾ١ ايكطٜب١ األَج١ً َٔ

 ايكٌٝ ٖصا أَاّ َكطانٝ٘ ن٢ً ايباب ؾتح مما ـ نػهط١ٜ أٚ غٝاغ١ٝ ـ بٗعمي١ أقٝبت

 .نطٟا بٓٝتٗا نط ست٢ ايكانس٠ إىل اَتس ثِ ايكٝاز٠, َػت٣ٛ ن٢ً بايتالّٚ بسأ .ٚايكاٍ

نُا ٜؿطح ايٛبٝب  ٜؿٓطسِْٛٗ.. إخٛاِْٗ أنطاض يف اهلل ٜتكٕٛ ال ٖؤال٤ نإ

 أٚ اـالف, يف أزب أٚ ايتعبرل, يف ؼؿغ غرل َٔاؾج١ ,اٚ نُا ٜكٛع اؾعاض ايساب١ 

 اهلل قٍٛ ْاغني َكٛالتِٗ ؾٝٗا تٛطح إٔ هب يتاي يألطط ؽرل أٚ ايٓكس, يف َٛنٛن١ٝ
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ِٟٛيا َغٔسّٜسا: : تعاىل َٚٝقٛٝيٛا ٜق ُٓٛا اٖتٝكٛا اهلٜل  ََ َٔ ٜآ َٗا اي٤ٔصٜ ٜٗ َِٜػٔؿِط َٜا ٜأ َٚ  ِِ َُاٜيٝه ِِ ٜأِن ًِٔح ٜيٝه ُِٜك

ُّا ِّٛظا َنٔعٝ ُ٘ ٜؾٜكِس ٜؾاَظ ٜؾ ََٚضُغٜٛي ٛٔع٢ اهلٜل  ُٜ  ِٔ ََ َٚ  ِِ َُْٛبٝه ِِ ُش  قٍٛ ْٚاغني .{70:71اب:األسع}ٜيٝه

 َا ب٘ تبًؼ إٔ ٜعٔ َا اهلل غدط َٔ بايه١ًُ يٝتهًِ ايطدٌ إٕ)): ٚؼصٜطٙ  اهلل ضغٍٛ

 (.ٚايذلَصٟ َاد١ ضٚاٙ ابٔ )((ايكٝا١َ ّٜٛ إىل غدٛ٘ بٗا اهلل ؾٝهتب بًػت,

 َطتعٟا اؿطن١ قـ ٚأقبح ايبٓٝإ, ٚتكسع ايكـ, اْؿل إٔ ايٓتٝذ١ ؾهاْت

 ...ايسٜإ املًو باهلل إال ق٠ٛ ٚال سٍٛ ٚال يًؿٝٛإ,

 َٔ باب) أزلاٙ بابٟا( ايكاؿني ضٜاض) نتاب٘ يف خكل اهلل, ضمح٘ ايٟٓٛٚ ٚاإلَاّ

 إيٝ٘ ايٛقٍٛ ميهٔ ال نٞؾط قشٝح يػطض تباح ايػٝب١ إٔ انًِ: )ؾكاٍ( ايػٝب١ َٔ ٜباح

 :أبٛاب غت١ ٖٚٛ بٗا, إال

 .الْكاؾ٘ غرلٙ أٚ ايػًٛإ إىل ٜتعًِ إٔ يًُعًّٛ  ؾٝذٛظ ـ ٥ًِٜعايتَٓ: األٍٚ

 .ايكٛاب إىل ايعاقٞ ٚضز املٓهط تػٝرل ن٢ً االغتعا١ْ: ايجاْٞ

 .ايعًِ ٚزؾع اؿل يتشكٌٝ ـ االغتؿتا٤: ايجايح

 .كٝشتِْٗٚ ايؿط َٔ املػًُني ؼصٜط: ايطابع

 .بؿػك٘ فاٖطٟا ٜهٕٛ إٔ بعس ؾٝ٘, مبا ايؿاغل شنط: اـاَؼ

 ٚإشا ٚاألسٍٛ, ٚاألنطز ناألنُـ ب٘ َعطٚف بًكب اإلْػإ تعطٜـ دٛاظ: ايػازؽ

 (.ؾسٜس نٔ املطدع املصنٛض باختكاض ْكٌ)(. أٚىل نإ شيو بػرل تعطٜؿ٘ أَهٔ

 :بايكٝاز٠ ايجك١ اٖتعاظ -10

 ايجك١ تعاظاٖ االْؿكاقات, ٚسسٚخ اؿطنات تكسع ن٢ً املػانس٠ ايعٛاٌَ َٚٔ

 .ايكانس٠ يس٣ َٚكساقٝتٗا اغتكاَتٗا َٔ ٜٓاٍ أٚ ٚأًٖٝتٗا, دساضتٗا هطح مبا بايكٝاز٠,

 أخًت ايكٝاز٠ ٖصٙ إٔ يٛ َػتٛرل ٚؾط خٛرل ؾ٤ٞ األَط ٖصا ن٢ً ٜذلتب ال ٚقس

 .ٚايتكسع األش٣ َٔ ايبٝٓإ يػًِ إشٕ ْؿػٗا, تًكا٤ َٔ ٚاْػشبت يػرلٖا, َٛقعٗا

 ٜٚػتػٌ مبٓكب٘ ايكا٥س ؾٝتؿبح ايكشٝح, ٖٛ ايعهؼ ٜهٕٛ األسٝإ بعض يف أْ٘ إال

 الؾاتاـ فاضٟ ٚوٍٛ ٜٚسٜطٖا, ايكطانات ٚوطى احملاٚض, ؾٝكِٝ.. اغتػالٍ أبؿع َٛقع٘

 أنُايٓا, ٚغ٦ٝات أْؿػٓا  ؾطٚض َٔ تعاىل باهلل ْعٛش بهاًَٗا, اؾُان١ ًٖهت ٚيٛ ٖٛ يٝٓذٛ

 أبٛ ضٚاٙ) ((أؾػسِٖ ايٓاؽ يف ايطٜب١ ابتػ٢ إشا األَرل إٕ)) : ٜكٍٛ سٝح  اهلل ضغٍٛ ٚقسم

 (.ٚز ٚابٔ سٝإزا



 

38 
 

 ٚاؾذلا٤, اؾت٦ات قض نًٝٗا ٚاـطٚز َع١ًَٛ, ؾٝٗا ايكٝاز٠ تهٕٛ قس أخط٣, ساي١ ٚيف

 ثايج١ د١ٗ إىل ايكه١ٝ ؼٌٝ إٔ بايكٝاز٠ وػٔ ؾإْ٘ شيو نٌ َٚع. دذلا٤ٚا ٚتعػـ

 .ٚاؿػاب ايؿب١ٗ نٔ ٚأبعس ٚايعتاب, ايًّٛ َٔ َأَٔ يف بصيو ؾتهٕٛ. اـٛاب يؿكٌ

 باملع٢ٓ قٝاز٠ ٚتبك٢ ٚايتذطٜح, ايٓكس غٗاّ َٔ َأَٔ يف تبك٢ نٞ ايكٝاز٠ إٕ

. املاي١ٝ بايؿؤٕٚ َٓٗا ٜتكٌ َا غاق١ٚ ايؿبٗات, نٔ َٓأ٣ يف تهٕٛ ٚإٔ بس ال ايكشٝح,

  اهلل ضغٍٛ ٚقسم. ايٓؿع١ٝ ضا٥ش١ َٓ٘ ٜؿتِ َا نٌ نٔ ٚاألبعس األظٖس تهٕٛ إٔ ٚنًٝٗا

 ابٔ ضٚاٙ) ))ايٓاؽ وبو ايٓاؽ نٓس ؾُٝا ٚاظٖس اهلل, وبو اايسْٝ يف إظٖس((: ٜكٍٛ سٝح

 (.َاد١ ٚغرلٙ

 ؼبِْٛٗ ايصٜٔ أ٥ُتهِ خٝاض((:  اهلل ضغٍٛ قاٍ: قاٍ  َايو بٔ نٛف ٚنٔ

 تبػهِْٛٗ ايصٜٔ أ٥ُتهِ ٚؾطاض. نًٝهِ ٜٚكًٕٛ نًِٝٗ (أٟ تسنٕٛ) ٚتكًٕٛ ٚوبْٛهِ,

 أقاَٛا َا ال,: "قاٍ ْٓابصِٖ؟ أؾال: اهلل ضغٍٛ ٜا: قًٓا". ًٜٚعْٓٛهِ ٚتًعِْٓٛٗ ٜٚبػهْٛهِ,

 (.َػًِ ضٚاٙ) ))ايكال٠ ؾٝهِ

 

 :يخخهفت لىي يشاكز َشىء -11

 إىل إناؾ١ اؿطن١, يف َتعسز٠ ق٣ٛ َطانع قٝاّ ٚاالْؿكام بايؿكام ٜتػبب ٚمما

 ايٓٛاظع ٚؾِ ايتٛاظْات, ٚؼكٝل ايٓعانات, نبط ٚبني بٝٓٗا شٍَٜٛ ايكٝاز٠ يف نعـ

 ..ٚايكطانات اـالؾات ٚسػِ ٚايتًٛعات,

 ايػٝاغٞ اؾاْب ٜٛػ٢ ؾكس.. ٚنجرل٠ َتعسز٠ ايك٣ٛ َطانع ْؿ٤ٛ ابٚأغب

 ..ٚمماضغات أؾداقٟا ب٘ ايكا٥ُني ؾإٔ ٜٚتعاظِ

 نُا ٚايؿٛق١ٝ, ايعذب ؾعٛض نٓ٘ املػؤٚيني يف ؾٝتٛيس ايعػهطٟ اؾاْب ٜٛػ٢ ٚقس

 اؿطن١ زؾعت سٝح املؿهالت, بأغٛأ ٚتػبب َكط, يف اـام يًذٗاظ بايٓػب١ َٜٟٛا سكٌ

 ..نات١ٝ َطٜط٠ ق١ٓ إىل َسخاٟل ٚنإ باٖعٟا, مثٟٓا شيو بٓتٝذ١

 دسضإ ٚتػًل ايعع١ُ سب أٚ ايٓؿٛؽ, يف ٚايػطٚض ايهدل نٛاٌَ ٚدٛز األغباب َٚٔ

 ٚبًػت ٚمنت ايعٛاٌَ ٖصٙ قٜٛت ايعطٚف, َٔ ظطف َع شيو تٛاؾل ؾإشا. مثٔ بأٟ ١َايعنا

 سني إبًٝؼ ب٘ أقٝب ايصٟ ٚايؿُٛر ايعتٛ بسا٤ أقشابٗا ٜكاب سٝح ايالنٛز٠, َطس١ً

ِٔ ٔطني٣: قاٍ َٔ  ُ٘ ًٜٞكَت ََٚخ َْاض٣   ِٔ َٔ  ٞٔٓ ًٜٞكَت ُ٘ َخ ِٓ َٔ ِْٝط  َْا َخ ٍَ ٜأ  .{76م:} ٜقا

َٔ : تعاىل قٛي٘ عهِ ٚضغٛي٘ اهلل طان١ َٔ إلغالّا يف ايكٝاز٠ طان١ إٕ َٗا اي٤ٔصٜ ٜٗ َٜا ٜأ

ُٙ إ٢ٜي٢ ا ٤ِٕٞ ٜؾُطٗزٚ ِِ ٔؾٞ َؾ َٓاَظِنُت ِٕ َت ِِ ٜؾإ٢ ِٓٝه َٔ َِط٢  َٚٝأٚٔيٞ اأٜل  ٍَ َٜٚأٔطُٝعٛا ايٖطُغٛ ُٓٛا ٜأٔطُٝعٛا اهلٜل  ََ هلٔل ٜآ
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 ٢ّ ِٛ َٝ َٚاي َٕ ٔباهلٔل  ُٛٓ َٔ ِِ ُتِؤ ُِٓت ِٕ ٝن ٢ٍ إ٢ ًٟاَٚايٖطُغٛ ٜ٢ٚ ُٔ َتٞأ َٜٚأِسَػ ِْٝط   ٚعهِ. {59ايٓػا٤:}اآٜلٔخط٢ َشٔيٜو َخ

 ؾكس األَرل ٜٛع َٚٔ اهلل, نك٢ ؾكس نكاْٞ َٚٔ اهلل, أطاع ؾكس أطانين َٔ)):  قٛي٘

 .(نًٝ٘ َتؿل)(( نكاْٞ ؾكس األَرل ٜعل َٚٔ أطانين,

 َٛاقعِٗ كتًـ ن٢ً ألؾطازا نٌ تًعّ ٖصٙ ٚايٛان١

 ٚاسسٟا, األَط َكسض ٜهٕٛ ست٢ ـ ايكٝاز٠ فًؼ يف أنها٤ ناْٛا ٚيٛ ـ َٚطانعِٖ 

 تٛاظٕ ٚاختٌ ايك٣ٛ, َطانع بايتايٞ ْٚؿأت ايكٝازات تعسزت ٚإال َٛسسٟا, ايٛان١ َٚطدع

 ..ؾ٤ٞ نٌ

 َعك١ٝ يف ملدًٛم طان١ ال ألْ٘ باملعطٚف, ايٛان١ ٖٞ املككٛز٠, ايٛان١ إٔ ٚبسٜٗٞ

 نػطى يف ٚايٛان١ ايػُع نًٝو((:  اهلل ضغٍٛ قاٍ: قاٍ  ٖطٜط٠ أبٞ ؾعٔ: اـايل

 (.َػًِ ٚاٙض) ))نًٝو ٠َٕطٚأَث َٚهطٖو, َٚٓؿٛو ٜٚػطى,

 ٚبات ,بٗا ايجك١ ٚاْٗاضت ٚايؿػٛم, بايهؿط داٖطت قٝاز٠ َٔ ايبٝع١ تػشب إٔ ٚهٛظ

 أَا. ٚٚيٖٛا اختاضٖٚا ممٔ ٚايعكس اؿٌ أٌٖ َٔ ايجكا٠ بإمجاع ْؿعٗا َٔ أندل نطضٖا

 ٚاألش٣ ايؿت١ٓ ن٢ً ٚايتشطٜض ايكسٚض, ٚإٜػاض احملاٚض, ٚتؿهٌٝ ايكٝاز٠, ن٢ً اـطٚز

 ..بطٖإ أٚ زيٌٝ اهلل ؾطع يف ي٘ ٚيٝؼ ايؿٝٛإ, ْٚعنات اشل٣ٛ َهالت َٔ ؾإْ٘ ٚايعسٚإ,

 اجملاالت يف ٜٓشكط إٔ هب َا, َٛقـ أٚ َا, غٝاغ١ ن٢ً األؾطاز اضانذل سسٚز إٕ

 :ايتاي١ٝ

 ٖصٙ يف األؾطاز ن٢ً ؾإٕ يًُؿػس٠, ٜعطنٗا مما بؿب١ٗ َا َػأي١ تهتٓـ إٔ -أ

 .إال يٝؼ ٚايتٓبٝ٘ ايتبني اؿاي١

 سل َٔ نإ ٚإٕ ؾٗصا َا, َكًش١ ؼكل نسّ أٚ ؼكل تكسٜط ن٢ً دتًـُٜ إٔ -ب

 .ايٓعط ٚيؿت ايتٓبٝ٘ َٔ األؾطاز ن٢ً نرل َٔ ؾًٝؼ ايكٝاز٠

 َعكٝتٗا ساٍ يف ؾٝٓشكط طانتٗا, ٚنسّ ايكٝاز٠ َعك١ٝ يف األؾطاز سل أَا -ز

 اؿذ١ ٚقٝاّ ٚمماضغاتٗا, املٛاقؿٗ ؾطنٞ َدلض أٟ ٚدٛز ٚنسّ هلل, ٚايجابت١ ايكٛع١ٝ

 أخص ؾُٝا ؾكاٍ. ؾباٜعٓاٙ , ايٓيب زناْا: قاٍ ايكاَت بٔ نباز٠ ؾعٔ. شيو يف نًٝٗا

 ْٓاظع ال ٚإٔ نًٝٓا, ط٠ٚأَث َٚهطٖٓا َٓؿٛٓا يف ٚايٛان١ ايػُع ن٢ً باٜعٓا إٔ((: نًٝٓا

 .(ايبداضٟ ضٚاٙ) ))بطٖإ ؾٝ٘ اهلل َٔ نٓسنِ بٛاسٟا نؿطٟا تطٚا إٔ إال أًٖ٘ األَط

ٕٓ  َٔ إٔ َٚٓٗا. نًٝٗا ايكانس٠ تطب٢ إٔ هب ؾطن١ٝ َؿاِٖٝ ايٛان١ َعاْٞ يتعُٝل إ

. ٚاملكًش١ ايعطٚف ٜتٓاغب َا ٚاختٝاض اؾا٥ع٠, ايػٝاغات بني املؿاق١ً ايكٝاز٠ سكٛم
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ٔٓ: األغط٣ َٔ َٛقـ يف  اهلل ضغٍٛ نإ ؾكس ُُ  اآلخط, ايبعض ٜٚكتٌ بعهِٗ, ن٢ً َٜ

. املكًش١ عػب نً٘ شيو ؾعٌ ٚقس املػًُني, بأغط٣ ٚبعهِٗ باملاٍ, بعهِٗ ٜٚؿازٟ

 .(2/266املعاز  ظاز)

 َٚكته٢ املكًش١ سػب ؼايـ أٚ تٗازٕ أٚ ؼاضب إٔ يف ايؿطنٞ اؿل شلا ٚايكٝاز٠

 .ٚاالغتؿاض٠ اآلضا٤ متشٝل بعض شيو ٜهٕٛ ٕأ ؾطط ايهطٚض٠,

 بعهٗا ٚتؿهٌٝ ٚاغتشػإ ايػٝاغات, ٖصٙ َٔ بٛاسس٠ األخص يف اـرل٠ ًكٝاز٠يٚ

 ايكٝاز٠ اختٝاضات ًٜتعَٛا إٔ األؾطاز ن٢ً إٔ نُا ٚتكسٜطٖا, ادتٗازٖا عػب بعض ن٢ً

 خطٚدٟا ٚقطضت٘ ٠ايكٝاز اختاضت٘ ؾُٝا ٜطٚا إٔ إال ٚقٓاناتِٗ, آلضا٥ِٗ كايؿ١ ناْت ٚيٛ

 َهاؾؿتٗا نًِٝٗ ٜتعني ٚنٓس٥ص املػًُني, مبكًش١ ٚانشٟا ٚتعطٜهٟا اإلغالّ, ن٢ً

 .املباح ايٓكس ٚأقٍٛ باؿل ايتٛاقٞ آزاب سسٚز ٚيف ٚايب١ٓٝ, ٚاؿذ١ ايؿطنٞ بايسيٌٝ

 

 :هزًَخها أو انحشكت فشم ـ12

 شات قه١ٝ يف اؿطن١ ؾؿٌ االْؿكام, إىل ٜٚؿهٞ ٚايؿكام, باـالف ٜتػبب ٚمما

 أقابع ٚناْت بايكٝاز٠, ايػبب متشٛض إشا ٚغاق١ َعطن١, يف اْٗعاَٗا أٚ أ١ُٖٝ,

ُٜ أٖٛاؤٖا ايٓؿٛؽ يف تتشطى ؾٗٓا. يٛسسٖا إيٝٗا َؿرل٠ االتٗاّ  ٚنؿ٢ زؾٔ َا بتعحٚ

 اٖتباشلا؟ هب ايسٖط, ٚغام١ ايعُط ؾطق١ ٚنأْٗا ٚأخٛا٤, غكٛات َٔ ايسٖط نًٝ٘

 ٣ٖٛ ٚإمنا تجبت, ٚال َٛنٛن١ٝ ؾال.. نًٗا ايؿطن١ٝ املعاْٞ ايًشع١ تًو يف ٓػ٢ؾُت

 .تعاىل باهلل ٚايعٝاش ٖٛاٙ ن٢ً إبًٝؼ ؾٝٗا ٜطتع ٖا٥ذ١ ٚؾت١ٓ َؿط٥ب١, ْٚؿٛؽ َتشهِ,

 أخٛ املػًِ إٕ)) ٜٓػ٢. أخاٙ األر ٜٓػ٢ ايؿٝٛإ َع ٚاْػٝام ايٓؿؼ, َٔ غؿ١ً ٚيف

 زَ٘ سطاّ املػًِ ن٢ً َػًِ نٌ" ٚإٔ ,(ضٚاٙ ايذلَصٟ)" ىصي٘ ٚال ٜهصب٘ ٚال ىْٛ٘ ال املػًِ

 .(ضٚاٙ َػًِ) ((ٚنطن٘ َٚاي٘

 أٚ اهلل َٔ كاؾ١ زٕٚ إخٛاْ٘ ٜٓٗـ غطٟاان ٚسؿٟا ٜٚتشٍٛ شيو نٌ ٜٓػ٢

 ..طٜٙؿأٞن َا اإلْػإ ٌٔتٝق أال.. تعاىل َٓ٘ اغتشٝا٤

 اييت ايؿت١ٓ َٔ أقشابٗا ىطز إٔ اهلل أغأٍ ٚقاغ١ٝ, َٓط٠ ػطب١ املعاقط تاضىٓا يف

 ٚأؾطْا غبل َا ايؿت١ٓ شلصٙ املباؾط ايػبب نإ.. ممعم ؾط متعقِٗ إٔ قبٌ ؾٝٗا ٚقعٛا

. ٚؾبابٗا ضداشلا َٔ باٖعٟا مثٓٗا اؿطن١ زؾعت ٖعمي١, بػاستِٗ ٚقعت ؾكس.. إيٝ٘
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 اؿس إىل شيو ٚترل٠ اضتؿعت ثِ ٚايتذطٜح, ايٓكس ٚنإ االتٗاّ, ٚتبازٍ ايتالّٚ ٚنإ

 .تعاىل باهلل ٚايعٝاش ٚقٝاز٠ قانس٠ كـاي اْؿكام ٚنطؽ ٚاؿكس, ايػٌ ٚي١س ايصٟ

 ايٓؿؼ ٚيهٓٗا. يػانت٘ ٓضٝؿٜي اـالف يف اإلغالّ أزب ايتعَٛا مجٝعٟا ٖؤال٤ إٔ ٚيٛ

 ٚايتٛدٝٗات ايكِٝ نٌ ميإاإل ٚاضتهاؽ ايػؿ١ً غان١ يف تٓػ٢ اييت ايٓؿؼ. بايػ٤ٛ األَاض٠

 :بكٛي٘  اهلل ضغٍٛ إيٝ٘ أؾاض ايصٟ بايٛابع نًٝٗا طبع ٚنأْ٘ ٚايٓب١ٜٛ, ايكطآ١ْٝ

 باملعاقٞ, ٌُُٚن ط١َ,اٝؿ ٗهتاُْت ؾإشا. ٚدٌ نع اهلل نطف بكا١ُ٥ َعًل(اـامت)ايٛابع))

ضٚاٙ ) ((ؾ٦ٟٝا شيو بعس ٜعكٌ ؾال ًب٘,ق ن٢ً ؾٝٛبع ايٛابع, اهلل بعح اهلل, ن٢ً طئٚادُت

  (.ايبٝٗكٞ

 خالٍ َٔ: )ًٜٞ َا (.72م /ايسنتٛض ط٘ نًٛاْٞ  )(االغالّ يف االختالف أزب) نتاب يف دا٤

 اهلل ضنٛإ ايكشاب١ َٔ أسس ١َٝٛ ٜهٔ مل اشل٣ٛ إٔ ًْشغ االختالف يكهاٜا اغتعطانٓا

. اؿل ؼطٟ غرل إيٝٗا ايساؾع ٜهٔ مل اآلزاب تًو أؾطظت اييت اـالؾات ٚإٔ. أمجعني نًِٝٗ

 ن٢ً اؿطم نٌ وطقٕٛ ؾِٗ َٓسٚس١, نٓ٘ هسٕٚ ِٖٚ االختالف ٜتشاؾٕٛ ناْٛا

 باـٟٛا, ٚاالنذلاف يًشل, يالغتذاب١ ٜػاضنٕٛ تدلضٙ أغباب يًدالف ٜهٕٛ ٚسني. نسَ٘

 َِٓٗ ٚنٌ. أخٝ٘ سل ٜػُط ٚال ْؿػ٘, قسض َِٓٗ أسس هاٚظ ال. بايػهان١ ؾعٛض أٟ زٕٚ

 نٓسٙ, ايطادح ٖٛ ٖٚصا إيٝ٘, شٖب ؾُٝا ٜهٕٛ إٔ ٔميه اؿل ٚإٔ َؿذلى, ايطأٟ إٔ ٜط٣

 ظٓ٘ َا ٜهٕٛ إٔ َاْع ٚال. املطدٛح ٖٛ شيوٚ أخٛٙ, إيٝ٘ شٖب ؾُٝا اؿل ٜهٕٛ إٔ ٚميهٔ

 أخ٠ٛ ناْت. ايطادح ٖٛ َطدٛسٟا ظٓ٘ َا ٜهٕٛ إٔ ميٓع ؾ٤ٞ ٚال املطدٛح, ٖٛ ضادشٟا

 اـالف ؾٛم ٖٚٞ زْٚٗا, يإلغالّ قٝاّ ال اييت اشلا١َ اإلغالّ أقٍٛ َٔ أقاٟل بِٝٓٗ اإلغالّ

 (.االدتٗاز١ٜ املػا٥ٌ يف ايٛؾام أٚ

 يف اإلغالّ أزب نٔ ٖؤال٤ ىطز مل االقتتاٍ سس إىل ٚقٌ يصٟٚا األٚيني اختالف إٕ

. ٚأزب٘ طٛضٙ نٔ َُٓٗا ٚاسسٟا ىطز مل ؾست٘ ن٢ً َٚعا١ٜٚ نًٞ بني ؾاـالف. اـالف

 ؾكاٍ َعا١ٜٚ, ن٢ً ايهٓاْٞ قدط٠ بٔ نطاض زخٌ: قاٍ قاحل أبٞ نٔ ْعِٝ أبٛ أخطز ؾكس

 بس, ال إشا أَا: قاٍ. أنؿٝو ال: قاٍ ٓني؟املؤَ أَرل ٜا تعؿٝين أٚ: ؾكاٍ نًٟٝا؟ يٞ قـ: ي٘

 دٛاْب٘, َٔ ايعًِ ٜٚتؿذط نساٟل, ٚوهِ ؾكاٟل, ٜكٍٛ ايك٣ٛ, ؾسٜس املس٣, بعٝس ٚاهلل ؾإْ٘

 ٚظًُت٘, بايًٌٝ ٜٚػتأْؼ ٚظٖطتٗا, ايسْٝا َٔ ٜػتٛسـ. ْٛاقٝ٘ َٔ اؿه١ُ ٚتٓٛل

 َٔ ٜعذب٘. ْؿػ٘ بٚىاط نؿٝ٘ ٜكًب ايؿهط٠, طٌٜٛ( ايسَع١) ايعدل٠ غعٜط ٚاهلل نإ

 أتٝٓاٙ, إشا ٜسْٝٓا نأسسْا, ٚاهلل نإ(. خؿٔ) دؿب َا ايٛعاّ َٚٔ قكط, َا ايًباؽ
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ِٜٔؾ ٜبتػِ ؾإٕ. ي٘ ٖٝب١ ْهًُ٘ ال َٓا ٚقطب٘ تكطب٘ َع ٚنإ. غأيٓاٙ إشا ٚهٝبٓا  َجٌ ع

  ٜٝأؽ ٚال باطً٘, يف ايكٟٛ ُٜٛع ال. املػانني ٚوب ايسٜٔ أٌٖ ِٜعع١ املٓعّٛ, ايًؤيؤ

 غسٚي٘, ايًٌٝ أضخ٢ ٚقس َٛاقؿ٘ بعض يف ضأٜت٘ يكس باهلل ؾأؾٗس. نسي٘ َٔ ايهعٝـ

 بها٤ ٜٚبهٞ ايػكِٝ, متًٌُ ٜتًٌُُ ؿٝت٘, قابهٟا قطاب٘ يف ميٌٝ لَٛ٘, ٚغاضت

 تعطنت؟ إيٞ: يًسْٝا ٜكٍٛ إيٝ٘, ٜتهطع ضبٓا, ٜا ضبٓا ٜا: ٜكٍٛ ٖٚٛ أزلع٘ ؾهأْٞ اؿعٜٔ

 قكرل ؾعُطى( طًكتو أٟ) ثالثٟا بتتو قس. غرلٟ ٟغٓط ٖٝٗات, ٖٝٗات تؿٛؾت إيٞ

 .ايٛطٜل ٚٚسؿ١ ايػؿط, ٚبعس ايعاز, ق١ً َٔ آٙ آٙ ٜػرل, ٚخٛطى سكرل, ٚفًػو

 ايكّٛ اختٓل ٚقس بهُ٘, ٜٓؿؿٗا ٚدعٌ ميًهٗا, َا ؿٝت٘ ن٢ً َعا١ٜٚ زَٛع ِتؾٛنٜؿ

 ..اهلل ضمح٘ اؿػٔ أبٛ نصا: َعا١ٜٚ ؾكاٍ. بايبها٤

 – ٜاغط بٔ نُاض َٔ مبشهط نٓٗا اهلل ضنٞ نا٥ؿ١ املؤَٓني ّأ َٔ أسسِٖ ٜٚٓاٍ

 َٓبٛسٟا, َكبٛسٟا أغهت: ) ي٘ ؾٝكٍٛـ  ((اؾٌُ)) ّٜٛ َٛقؿٗا غرل ن٢ً نإ ايصٟ

 نا٥ؿ١ أَٓا غاضت يكس. اؾ١ٓ يف  اهلل ضغٍٛ ظٚد١ أْٗا ؾأؾٗس اهلل, ضغٍٛ قبٛب١ أتؤشٟ

 ابتالْا اهلل ٚيهٔ. آلخط٠ٚا ايسْٝا يف  ٓيباي ظٚد١ أْٗا يٓعًِ ٚإْا َػرلٖا نٓٗا اهلل ضنٞ

  .(.ايبٝٗكٞ أخطد٘ )(إٜاٖا أٚ ْٛٝع إٜاٙ يٝعًِ بٗا
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َٓط٠ ايعاٖط٠ ٖصٙ سٝاٍ  كتًـ ن٢ً ٚايتٓعُٝات اؿطنات ػتاح اييت املس

 َبازض٠ َٔ اإلغال١َٝ يًشطن١ بٓس ال نإ ٚايسٍٚ, األقٛاض َٔ نجرل ٚيف ايػاسات

 .خام بؿهٌ ايتٓع١ُٝٝ ايب١ٝٓ ٚيتشكني نَُٟٛا, اإلغال١َٝ ايػاس١ يتشكني َسضٚغ١

 َٚٓصضٜٔ شيو, إىل ٚزانني بصيو َٛايبني ايكٛت ْطؾع سني ظسٜس ْأتٞ ال ٚمٔ

 قٛي٘ خالٍ َٔ شيو بهٌ اإلغالّ أَطْا ؾكس شيو, يتشكٝل املبازض٠ نسّ َٔ صضٜٔٚق

َٕ: تعاىل ًُٔشٛ ِِ ُتٞؿ ٤ًٝه َٚاِشٝنُطٚا اهلٜل ٜنٔجرّلا ٜيَع ِِ ٔؾ١ٟ٦َ ٜؾاِثُبُتٛا  ُٓٛا إ٢َشا ٜئكُٝت ََ َٔ ٜآ َٗا اي٤ٔصٜ ٜٗ  َٜا ٜأ

 َٓاَظُنٛا ٜؾَتٞؿَؿ َٜٚيا َت  ُ٘ ََٚضُغٜٛي َََع َٜٚأٔطُٝعٛا اهلٜل  ٕٖ اهلٜل  َٚاِقٔبُطٚا إ٢  ِِ ََٖب ض٢ٝوٝه ََٚتِص ًٝٛا 

َٔ ٖٔ :ٚقٛي٘  ,{45:46األْؿاٍ:} ايٖكأبط٢ٜ ُُُٛت َٜٚيا َت  ٔ٘ ُٓٛا اٖتٝكٛا اهلٜل َسٖل ُتٜكأت ََ َٔ ٜآ َٗا اي٤ٔصٜ ٜٗ َٜا ٜأ

َٕ ُُٛ ًٔ َُِػ  ِِ ُِْت َٜٚأ ٢ٌ ا  إ٢ي٤ا  ُُٛا ٔبَشِب َٜٚيا َتٜؿَٚاِنَتٔك ُّٔٝعا  , {102:103آٍ نُطإ:} ..ٖطٝقٛاهلٔل َد

َٚٝأٜٚي٦ٜٔو : ٚقٛي٘ ِٜٓهط٢  ٢ٔ امٝل َٕ َن ِٛ َٗ ِٓ َٜ َٚ َٕ ٔبامٜلِعُطٚٔف  َُُطٚ َٜٞأ َٚ ِٝط٢  ـٜ َٕ إ٢ٜي٢ ا َِٜسُنٛ  ٠١َٖ ِِ ٝأ ِٓٝه َٔ  ِٔ َٚٞيَتٝه

َٕ ًُٔشٛ ُِ امٝلٞؿ ُٖ  ََا َدا٤َ ِٔ َبِعٔس  َٔ ًٜٝؿٛا  َٚاِخَت َٔ َتٜؿٖطٝقٛا  ُْٛا ٜناي٤ٔصٜ َٚٝأٜٚي٦ٜٔو َٜٚيا َتٝهٛ َٓاُت  ٚٝ ُِ ايَب ُٖ

ِْ ِِ َنَصاْب َنٔعٝ ُٗ  .{104:105آٍ نُطإ:}ٜي

 االْكػاّ خٛط إىل ايٓب١ٜٛ تٛدٝٗات٘ َٔ نجرل يف ٜؿرل نإ  اهلل ٚضغٍٛ

 ٚايتعانس ٚايتالسِ ٚايتٛاز ايتُاغو إىل ٜٚسنٛ ْتا٥ذ٘ َٚٔ َٓ٘ ٚوصض ٚاالختالف

 :قٛي٘ شيو َٔ.. اهلل يف ٚاؿب األخ٠ٛ ط٠آق خالٍ َٚٔ اهلل عبٌ االنتكاّ قانس٠ ن٢ً

 وٌ ٚال. إخٛاْٟا اهلل نباز ٚنْٛٛا تكاطعٛا, ٚال تسابطٚا, ٚال ؼاغسٚا, ٚال تباغهٛا ال))

 أنصب ايعٔ ؾإٕ ٚايعٔ, إٜانِ)): ٚقٛي٘. نًٝ٘ َتؿل ((ثالخ ؾٛم أخاٙ ٜٗذط إٔ ملػًِ

 نباز ٚنْٛٛا تسابطٚا, ٚال غهٛا,تبا ٚال ؼاغسٚا, ٚال تٓاؾػٛا, ٚال ػػػٛا, ٚال. اؿسٜح

 .(أمحس ضٚاٙ) ((ٜذلى أٚ ٜٓهح ست٢ أخٝ٘ خٛب١ ن٢ً ايطدٌ ىٛب ٚال. إخٛاْٟا اهلل

 يف اإلغال١َٝ ايتٓع١ُٝٝ ايب١ٝٓ يتشكني املًٛٛب١ ايؿطن١ٝ ايعٛاٌَ ٖٞ َا ٚاآلٕ

 سَاضٚاي باالْٗٝاض يسٜٗا املهتػب١ املٓان١ ٜٗسز ٚايصٟ ٖصا, اؿطنٞ اإلٜسظ ٚبا٤ َٛاد١ٗ

 ٔ؟َِٝٝايهِّ

 

 :اهلل حمىي ػهً انبُاء إلايت -1

 أضناْ٘ َٔ ٚضنٔ دٛاْب٘ َٔ داْب نٌ يف تعاىل اهلل تك٣ٛ ن٢ً ايبٓٝإ إقا١َ

 ٚتهٕٛ نً٘ اإلغالَٞ ايعٌُ َػاس١ ايتك٣ٛ تػٛٞ ٚإٔ بس ال إْ٘.. ظٚاٜاٙ َٔ ٚظا١ٜٚ
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.. ايتك٣ٛ ٜتشط٣ إٔ هب ايذلبٟٛ ايعٌُ قبٌ ايػٝاغٞ ؾايعٌُ.. ٚؾٝ٘ ي٘ األَإ قُاّ

 َػت٣ٛ ؾٛم بسٚضٙ ٜبك٢ إٔ هب ٚاالدتُانٞ ٚاملايٞ االقتكازٟ اؾاْب نصيو

 ..ايؿب١ٗ

ِْٝط: تعاىل ٜكٍٛ ٣ٕ َخ َٛا َٚض٢ِن َٔ اهلٔل  َٔ  ٣َٛ ٢ًٜ َتٞك ُ٘ َن َْ َٝا ِٓ ِٔ ٜأٖغَؼ ُب َُ ِٔ ٜأٖغَؼ  , ٜأٜؾ ََ  ِّ ٜأ

٘ٔ ٔؾ َٗاَض ٔب ِْ َٖاض٣ ٜؾا ٢ًٜ َؾٜؿا ُدُطٕف  ُ٘ َن َْ َٝا ِٓ ُٔنَيُب َّ ايع٤أي ِٛ ِٗٔسٟ ايٜك َٜ َٚاهلٝل ٜيا   َِ ٖٓ َٗ َْاض٢ َد  ٞ 

 .{109ايتٛب١:}

 َع نالقتٗا يف.. ٚقطاضٖا َٚٛقؿٗا غرلٖا يف ٚتتكٝ٘ اهلل ؼؿغ سني ؾاؿطن١

 ..ٚاؿبٝب ايعسٚ َع ٚايكطٜب, ايبعٝس

 ٚايهطا٤, ٚايػطا٤ ٚاؿطب, ايػًِ ساييت يف ٚتتكٝ٘ اهلل ؼؿغ سني ٚاؿطن١

 ..ٚايطخا٤ ٠ٚايؿس

 ؼكل سني.. شيو بهٌ ايتُػو ٚن٢ً شيو ن٢ً أؾطازٖا تطبٞ سني ٚاؿطن١

 ..بطناٙ ٚأبسٟا زا٥ُٟا ٚايُٛع َٚطاقبت٘ ٚدٌ نع اهلل تك٣ٛ ؾِٝٗ ايذلب١ٝ

 ..ايؿٛاغٌ ٚتعسزت نجطت َُٗا ؾاغٌ, امل١ُٗ ٖصٙ نٔ ٜؿػًٗا ال سني اؿطن١

 َهالت َٔ قك١ٓ اشلسّ, ٍَعاٚ ن٢ً ـ اهلل بعٕٛـ  َػتعك١ٝ تبك٢ اؿطن١ ٖصٙ

 .ايؿٝاطني ْٚعنات اشل٣ٛ

 االيتعاّ َٔ بس ال ٚقٝاز٠, قانس٠ اإلغال١َٝ اؿطن١ يف ايتك٣ٛ ؾه١ًٝ ٚيتعُٝل

 .ايطٚس١ٝ ايذلب١ٝ يف ايٓبٟٛ باملٓٗر

 ٚاؿطاّ اؿالٍ َٚعطؾ١ اهلل بؿطع ٚايتبكط اهلل زٜٔ يف ٘ايتؿٞك ؾشػٔ -

 ايكاحل ٚايعٌُ ايتك٣ٛ ؼكٝل ن٢ً املػانس٠ ايعٛاٌَ َٔ تعتدل ٚغرلٙ, ٚاملهطٚٙ ٚاملٓسٚب

 إٔ شيو ٚؾطط. ((ضؾسٙ ٜٚعًُ٘ ايسٜٔ يف ٜؿكٗ٘ خرلٟا ب٘ اهلل ٜطز َٔ)):  قٛي٘ بسيٌٝ

 َٔ)):  قٛي٘ قصٚض يف ٚاقعٟا نإ ٚإال َطنات٘, ٚابتػا٤ تعاىل هلل ٚايتؿك٘ ايتعًِ ٜهٕٛ

 أزخً٘ إيٝ٘ ايٓاؽ ٚدٛٙ ب٘ ٜٚكطف ٗا٤ايػؿ ب٘ ٚمياضٟ ايعًُا٤ ب٘ يٝذاضٟ ايعًِ تعًِ

 .((ايٓاض اهلل

 اهلل ضغٍٛ ٜؿرل شيو ٚإىل اهلل, تك٣ٛ يبًٛؽ ٚاغع َسخٌ هلل ايعباز٠ ٚإسػإ -

 تطاٙ تهٔ مل ؾإٕ تطاٙ, نأْو اهلل تعبس إٔ: اإلسػإ)): ؾكاٍ االسػإ نٔ غ٦ٌ سني 

 .((ٜطاى ؾإْ٘
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 اهلل َٔ ٚاـٛف ايٛضع يٓؿؼا يف تبعح ٚإسػإ, قًب عهٛض تؤز٣ سني ؾايكال٠

ًٜا٠ٜ : ٚدٌ نع يكٛي٘ َكساقٟا تعاىل ٕٖ ايٖك ًٜا٠ٜ إ٢ ٢ِ ايٖك َٜٚأٔق َٔ ائهَتأب  َٔ ِٜٝو  َٞ إ٢ٜي ََا ٝأٚٔس  ٌُ اِت

ِٜٓهط٢ َٚامٝل ٢ٔ ايٜؿِشَؿا٤ٔ  ٢َٗ َن ِٓ   .{45ايعٓهبٛت:}َت

 يكٛي٘ َكساقٟا يًتك٣ٛ َسضغ١ ٜكبح ايكشٝح, ايٛد٘ ن٢ً ٜؤٓز٣ سني ٚايكّٛ

ِِ : عاىلت ًٔٝه ِٔ ٜقِب َٔ  َٔ ٢ًٜ اي٤ٔصٜ َُا ٝنٔتَب َن ُّ ٜن َٝا ُِ ايٚك ِٝٝه ًٜ ُٓٛا ٝنٔتَب َن ََ َٔ ٜآ َٗا اي٤ٔصٜ ٜٗ َٜا ٜأ

َٕ ِِ َتٖتٝكٛ ٤ًٝه  ٚوكٔ ايكًب, ٦ُٜٛٔ نًٝ٘ ملسا١َٚاٚ تعاىل اهلل ٚشنط .{183ايبكط٠:}ٜيَع

 ٚدٗ٘ َٚطاقب١ هللا َع ايعٝـ سال٠ٚ ٚميٓشٗا ايؿٝٛا١ْٝ, ايٛٛاضئ نٌ َٔ ايٓؿؼ

ٕٓ اهلل, بصنط ٚآَطنِ: )يكَٛ٘ ايػالّ نًٝ٘ زاٚٚز ٚق١ٝ ٚيف. تعاىل  ٜهٕٛ َا سكٜٔأ ؾإ

ٕٓ. تعاىل اهلل شنط يف ايعبس  سكٟٓا ؾأت٢ غطانٟا ايعسٚ طًب٘ ضدٌ نُجٌ شيو َجٌ ٚإ

 (..ؾٝ٘ ؾتشكٔ

 ؾٛاضحا ن٢ً يًتك٣ٛ ايكٛا١َ تهٕٛ ٚال ايٓؿٛؽ, يف تعاىل اهلل َطاقب١ تهعـ سني إْ٘

 أؾهاضٙ ٚتكبح ايؿٝٛإ بٝس ١ٟأيعٛب ايؿطز ٜكبح ٚتكطؾات, أنُاٍ َٔ ػذلس٘ َٚا

 ..إبًٝؼ تًبٝؼ َٔ بعهٟا ٚتدلٜطات٘ ٚأقٛاي٘

 بايػٝب١ ايػرل ٚنٔ ايؿت١ٓ, ْاض إٜكاز نٔ ٜتٛضع ال تعاىل اهلل ٜتكٞ ال ؾايصٟ -

 ..األؾطاز بني ٚاي١ُُٝٓ

 سٛي٘ َٚٔ إخٛاْ٘ تٓاٍٚ نٔ يػاْ٘ ميػو إٔ ميًو ال اهلل ٜتكٞ ال ٚايصٟ -

 .إيِٝٗ ٜٚػ٤ٞ ٜؤشِٜٗ مبا

 إٔ ميهٔ نُا بسضُٜٗات, ٚزنٛت٘ زٜٓ٘ ٜبٝع إٔ ميهٔ اهلل ٜتكٞ ال ٚايصٟ -

 ..ٚاَتشإ اختباض أٟ يف ٜػكط

 اإلغالّ ن٢ً ٜٚػاّٚ ب٘, ٜٚتادط باإلغالّ ذطٓتَٜ إٔ ميهٔ اهلل ٜتكٞ ال ٚايصٟ -

 ..ب٘ ٜٚػاّٚ

ٖٓا ٔباهلٔل : تعاىل بكٛي٘ املعين ٖٛ اهلل ٜتكٞ ال ٚايصٟ - ََ ٍُ ٜآ َٜٝكٛ  ِٔ ََ ٖٓاؽ٢  َٔ اي َٔ َٚ

ٖٓ ْٖا ٝن ٖٔ إ٢ َٝٝكٛٝي ِٔ َضٚبٜو ٜي َٔ َِْكْط  ِٔ َدا٤َ  َٜٚي٦ٔ ٖٓاؽ٢ ٜنَعَصأب اهلٔل  ١َٜٓ اي ٌَ ٔؾِت َٟ ٔؾٞ اهلٔل َدَع ا ٜؾإ٢َشا ٝأٚٔش

َُا ٔؾٞ ُقُسٚ َِ ٔب ًٜ َِٝؼ اهلٝل ٔبٜأِن َٜٚي ِِ ٜأ ُٔنَيَََعٝه ٖٔ ض٢ ايَعاٜي َُ ًٜ َِٝع َٜٚي ُٓٛا  ََ َٔ ٜآ ٖٔ اهلٝل اي٤ٔصٜ َُ ًٜ َِٝع َٜٚي

َٓأؾٔكنَي  .{11:10ايعٓهبٛت:}امٝل
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٢ٕ : تعاىل بكٛي٘ املعين ٖٛ اهلل ٜتكٞ ال ٚايصٟ - ٜٛا ِٝ َٔ ايٖؿ َٔ  ٣َٛ ِٖٓذ َُا اي ْٖ إ٢

٦ِّٝا إ٢ي٤ا  ِِ َؾ ٖٔ َِٝؼ ٔبَهاٚض َٜٚي ُٓٛا  ََ َٔ ٜآ َٕ اي٤ٔصٜ َِٝشُع ٢ٌ ٔي َٛن٤ ََٝت ًٞ ٢ًٜ اهلٔل ٜؾ ََٚن ٢ٕ اهلٔل  ٔبإ٢ِش

َٕ ُٛٓ َٔ  .{10اجملازي١:}امٝلِؤ

ُٓٔبٛا : بكٛي٘ املعٕٓٝٛ ِٖ اهلل ٜتكٕٛ ال ٚايصٜٔ - ُٓٛا اِدَت ََ َٔ ٜآ َٗا اي٤ٔصٜ ٜٗ َٜا ٜأ

ِِ َِٜػَتِب َبِعُهٝه َٜٚيا  َٜٚيا َتَذٖػُػٛا   ِْ ٔٚ إ٢ِث ٕٖ َبِعَض ايع٤ ٔٚ إ٢ َٔ ايع٤ َٔ ِِ  ٜنٔجرّلا  ُٜٔشٗب ٜأَسُسٝن َبِعّها ٜأ

ِْ ٖٛاْب َضٔسٝ ٕٖ اهلٜل َت َٚاٖتٝكٛا اهلٜل إ٢  ُٙ ُُٛ ُِٖت ِّٝتا ٜؾٜهط٢ ََ  ٔ٘ َِ ٜأٔخٝ ٌَ ٜيِش َٜٞأٝن  ِٕ  .{12اؿذطات:} ٜأ

ِٕ َتٔؿَٝع : تعاىل بكٛي٘ املعٕٓٝٛ ِٖ اهلل ٜتكٕٛ ال ٚايصٜٔ - َٕ ٜأ ُٜٔشٗبٛ  َٔ ٕٖ اي٤ٔصٜ إ٢

َٕايٜؿأسَؿ١ٝ ٔؾٞ اي٤ٔصٜ ُُٛ ًٜ ِِ ٜيا َتِع ُِْت َٜٚأ  ُِ ًٜ َِٜع َٚاهلٝل  َٚاآٜلٔخَط٠ٔ  َٝا  ِْ ِْ ٔؾٞ ايٗس ِِ َنَصاْب ٜأٔيٝ ُٗ ُٓٛا ٜي ََ  َٔ ٜآ

 .{19ايٓٛض:}

ٕٖ : بكٛي٘ املعٕٓٝٛ ِٖ اهلل ٜتكٕٛ ال ٚايصٜٔ - ٓ٘ا إ٢ ِِ إ٢ي٤ا ٜظ ُٖ َٜٖتٔبُع ٜأٞنَجُط ََا  َٚ

٦ِّٝا إ٢ َٔ اٜؿٚل َؾ َٔ  ٞٔٓ ُِٜػ ٖٔ ٜيا  َٕايع٤ ًٛٝ َٜٞؿَع َُا  ِْ ٔب ًٝٔ   .{36ْٜٛؼ:}ٕٖ اهلٜل َن

 

ُٓٛا إ٢َشا : ايكطآ١ْٝ بايٓصض املعٕٓٝٛ ِٖ اهلل ٜتكٕٛ ال ٜٔٚايص - ََ َٔ ٜآ َٗا اي٤ٔصٜ ٜٗ َٜا ٜأ

َٛ َٚايٖتٞك ِٛا ٔبائبٚط  َٓاَد ََٚت  ٢ٍ ١َٔٝ ايٖطُغٛ ََِعٔك َٚ  ٢ٕ َٚا َٚايُعِس  ٢ِ ِٛا ٔباإل٢ِث َٓاَد ًٜا َتَت ِِ ٜؾ ُِٝت َٓاَد َٚاٖتٝكٛا اهلٜل َت  ٣

َٕ ٘ٔ ُتِشَؿُطٚ ِٝ   .{9اجملازي١:}اي٤ٔصٟ إ٢ٜي

ِِ َنَصاْب : بكٛي٘ املعٕٓٝٛ ِٖ اهلل ٜتكٕٛ ال ٚايصٜٔ - ُٗ ٦َٚٝأت ٜي َٕ ايٖػ ُِٝهُطٚ َٜ  َٔ َٚاي٤ٔصٜ

َُٜبُٛض  َٛ ُٖ ََٞهُط ٝأٜٚي٦ٜٔو  َٚ  .{10ؾاطط:} َؾٔسْٜس 

َٓأت َٚ: بكٛي٘ املعٕٓٝٛ ِٖ اهلل ٜتكٕٛ ال ٚايصٜٔ - َٔ َٚامٝلِؤ ٓٔنَي  َٔ َٕ امٝلِؤ ُِٜؤُشٚ  َٔ اي٤ٔصٜ

ّٓا َُٔبٝ ُّا  َٚإ٢ِث ّْا  َِٗتا ًٝٛا ُب َُ ََا اٞنَتَػُبٛا ٜؾٜكٔس اِسَت ِٝط٢    .{58األسعاب:} ٔبَػ

ًٜأت : بكٛي٘ املعٕٓٝٛ ِٖ اهلل ٜتكٕٛ ال ٚايصٜٔ - َٓأت ايَػأؾ َٕ امٝلِشَك َُٛ َِٜط  َٔ ٕٖ اي٤ٔصٜ إ٢

ُٛٓ َٓأت ٝئع َٔ ِْامٝلِؤ ِِ َنَصاْب َنٔعٝ ُٗ َٜٚي َٚاآٜلٔخَط٠ٔ  َٝا  ِْ ِِ ا ٔؾٞ ايٗس ٢ٗ ِٜٔسٜ َٜٚأ  ِِ ُٗ َُٓت ِِ ٜأٞئػ ٢ٗ ِٝ ًٜ َُٗس َن َّ َتِؿ ِٛ َٜ

َٕ ًٛٝ َُ َِٜع ُْٛا  َُا ٜنا ِِ ٔب ُٗ ًٝ  .{23:24ايٓٛض:}َٜٚأِضُد

ُٓاّ ايتك٣ٛ إٔ إىل شيو نٌ َٔ لًٝأِخ إٔ ٚأٚز -  ٚاؾُانات, األؾطاز أَإ ق

 يف ٚاألِٖ األق٣ٛ ٚايعاٌَ ٚايتكٛضات, ايبكا٥ط ْٚٛض ٚايتكطؾات, األنُاٍ لاح ٚغبب

 ..ٚاملٛبكات ايؿٛاسـ نٔ ؾهاٟل ٚايؿبٗات املعاقٞ ادتٓاب

 يف غٛا٤ ايٛضع, ٚق١ً ايتك٣ٛ, نعـ َبعجٗا املؿانٌ, أنجط إٕ قًت إشا َبايػٟا أنٕٛ ٚال

 ..ٚأبؿع أؾٓع ايكٝاز٠ يف شيو ٚأثط ايكٝاز٠, يف أّ ايكانس٠
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 :اهلل فٍ األخىة لاػذة اءإسص -2

 اييت ٚاآلقط٠ ايبٓٝإ, يف األق٣ٛ ٚايًب١ٓ اإلميإ, نط٣ أٚثل ٖٞ اهلل يف األخ٠ٛ قانس٠ إٕ

 ..بعهٟا بعه٘ ٜؿس املطقٛم نايبٓٝإ اإلغال١َٝ اؿطن١ ػعٌ

 ٚتػسزٙ, ؼكٓ٘ َا ٚبكسض ايك٠ٛ, ايكـ يف تبعح َا بكسض ق١ٜٛ األخ٠ٛ تهٕٛ َا ٚبكسض

 تكبح اشلعاٍ ٜعذلٜٗا أٚ األخ٠ٛ تهعـ ٚسني.. ايٓا٥بات نٓ٘ ٚتطز ازٜات,ايع نٓ٘ ٚتسؾع

 .ٚايعًٌ طاضٚاألَ يًُؿانٌ َطتعٟا اؿطن١

َٜٚيا : ايكاضخ١ ايكطآ١ْٝ ايسنٛات ٖٓا َٔ - ُّٔٝعا  ٢ٌ اهلٔل َد ُُٛا ٔبَشِب َٚاِنَتٔك

َٚ ,{103آٍ نُطإ:}َتٜؿٖطٝقٛا َٔ َتٜؿٖطٝقٛا  ُْٛا ٜناي٤ٔصٜ ِٔ َبَٜٚيا َتٝهٛ َٔ ًٜٝؿٛا  َٓاُتاِخَت ٚٝ ُِ ايَب ُٖ ََا َدا٤َ  ِعٔس 

ِِ ,{105آٍ نُطإ:} ََٖب ض٢ٝوٝه ََٚتِص ًٝٛا  َٓاَظُنٛا ٜؾَتٞؿَؿ    .{46األْؿاٍ:}َٜٚيا َت

٠٠َٛ : بٗا ايتُػو ن٢ً ٚاؿض باألخ٠ٛ ايتصنرل ٖٓا َٚٔ - َٕ إ٢ِخ ُٛٓ َٔ َُا امٝلِؤ ْٖ إ٢

َٚاٖت  ِِ ِٜٝه َٛ َٔ ٜأَخ ِٝ ًُٔشٛا َب َٕٜؾٜأِق ُُٛ ِِ ُتِطَس ٤ًٝه   .{10اؿذطات:} ٝكٛا اهلٜل ٜيَع

 تٛازِٖ يف املؤَٓني َجٌ)): اهلل يف يًُتشابني ايٓبٟٛ ايتكٜٛط ٖٓا َٚٔ -

 باؿ٢ُ األنها٤ غا٥ط ي٘ تسان٢ نهٛ َٓ٘ اؾته٢ إشا اؾػس نُجٌ ٚتعاطؿِٗ ٚتطامحِٗ

 غًِ َٔ املػًِ)) ,((بعهٟا بعه٘ ٜؿس املطقٛم نايبٓٝإ يًُػًِ املػًِ)) ,((ٚايػٗط

 نباز ٚنْٛٛا ؼاغسٚا, ٚال تباغهٛا ٚال تسابطٚا ٚال تكاطعٛا ال)) ,((ٜٚسٙ يػاْ٘ َٔ املػًُٕٛ

 .((إخٛاْٟا اهلل

 نؿاضٟا بعسٟ تطدعٛا ال)): ٚاالختالف ايؿطق١ َٔ ايٓبٟٛ ايتشصٜط ٖٓا َٚٔ -

 تباغهٛا ٚال ٚاتسابط ٚال تكاطعٛا ال)) ,((بعهٟا بعههِ ًٜٚعٔ بعض ضقاب بعههِ ٜهطب

 .((إخٛاْٟا اهلل نباز ٚنْٛٛا ؼاغسٚا, ٚال

 ن٢ً املػًِ نٌ)): اإلغالّ يف األخ٠ٛ سكٛم إىل ايٓب١ٜٛ ايًؿتات ٖٓا َٚٔ -

 َا ألخٝ٘ وب ست٢ نبس ٜؤَٔ ال بٝسٙ ْؿػٞ ٚايصٟ)) ,((ٚنطن٘ َٚاي٘ زَ٘ سطاّ املػًِ

: ٜسٙ ؼت أخاٙ اهلل دعٌ ٔؾُ. أٜسٜهِ ؼت اهلل دعًِٗ إخٛاْهِ, ِٖ)) ,((يٓؿػ٘ وب

 نًؿ٘ ؾإٕ ٜٛٝل, َا ؾٛم ايعٌُ َٔ ٜهًؿ٘ ٚال ًٜبؼ, مما ٚيًٝبػ٘ نٌٜأ مما ؾًٝٛعُ٘

 .((ؾًٝعٓ٘

 اَطئ٣ َٔ َا)): األخٟٛ ايٛؾا٤ ن٢ً ؼض اييت ايٓب١ٜٛ اإلؾاضات ٖٓا َٚٔ -

 إال نطن٘, َٔ ؾٝ٘ ٜٚٓتكل سطَت٘, ؾٝ٘ تٓتٗو َٛنع يف َػًُٟا إَطأ ىصٍ َػًِ

 .((أخٝ٘ نطض يف ايطدٌ اغتٛاي١ ايطبا أضب٢ إٕ)) ,((ْكطت٘ ؾٝ٘ وب َٛطٔ يف اهلل خصي٘
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 ٚاي١ُُٝٓ ايػٝب١ َٚٗايو ايًػإ, آؾات َٔ ايٓب١ٜٛ ايعٚادط ٖٓا َٚٔ -

 املؿًؼ)): ؾكاٍ. (َتاع ٚال ي٘ زضِٖ ال َٔ املؿًؼ): قايٛا ((املؿًؼ؟ َا أتسضٕٚ)). ٚايبٗتإ

 ٖصا, ٚقصف ٖصا, ؾتِ ٚقس ٜٚأتٞ ٚظنا٠, ٚقٝاّ ال٠بك ايكٝا١َ ّٜٛ أت٢ َٔ أَيت َٔ

 سػٓات٘, َٔ ٖٚصا سػٓات٘, َٔ ٖصا ؾٝع٢ٛ. ٖصا ٚنطب ٖصا, زّ ٚغؿو ٖصا, َاٍ ٚأنٌ

 ؾٛطست خٛاٜاِٖ َٔ أخص نًٝ٘ َا ٜكهٞ إٔ قبٌ سػٓات٘ ؾٓٝت ؾإٕ. سػٓات٘ َٔ ٖٚصا

 بٗا ٜؿٝٓ٘ بط٤ٟ ٓٗاَ ٖٚٛ به١ًُ َػًِ ضدٌ ن٢ً أؾاع ضدٌ أميا ايٓاض, يف طحٝط ثِ نًٝ٘,

 ,((قاٍ َا بٓؿاز ٜأتٞ ست٢ ايٓاض يف ايكٝا١َ ّٜٛ ٜصٜب٘ إٔ اهلل ن٢ً سكٟا نإ ايسْٝا, يف

 ٖصٙ ايطٜح؟ ٖصٙ َا أتسضٕٚ)):  اهلل ضغٍٛ ؾكاٍ. َٓت١ٓ ضٜح تؿعتضؾا , ايٓيب َع نٓا

 طانٞاي ِٜعُهس نُا اإلميإ ٝوٓتإ ٚاي١ُُٝٓ ايػٝب١ املؤَٓني, ٜػتابٕٛ ايصٜٔ ضٜح

 ي١ًٜٛٛ ٖصٙ إٕ:  ايٓيب نٓس َط٠ الَطأ٠ قًت)): نٓٗا اهلل ضنٞ نا٥ؿ١ قايت ((ايؿذط٠

 ضأٚا إشا ايصٜٔ اهلل نباز خٝاض)) ,((ؿِ َٔ بهع١ ؾًؿعت ,"ايؿعٞ ايؿعٞ: "ؾكاٍ. ايصٌٜ

. ((ايعٓت يًدلا٤ ايباغٕٛ األسب١ بني املؿطقٕٛ باي١ُُٝٓ املٓؿاؤٕٚ اهلل نباز ٚؾطاض اهلل, شنط

ـُ املؤَٔ)) ,"ايعٝب: "ضٚا١ٜ ٚيف  .((ٜؤيـ ٚال ٜأيـ ال ؾُٝٔ خرل ٚال َأيٛف إي

 

 :بانحك انخىاصٍ لاػذة اػخًاد ـ3

 األَط ٚقانس٠ اهلل, يف ايٓكح ٚقانس٠ بايكدل, ٚايتٛاقٞ باؿل ايتٛاقٞ قانس٠ ٖٚٞ

 .املٓهط نٔ ٚايٓٗٞ باملعطٚف

 ن٢ً تك٣ٛ ال غك١ُٝ ن١ًًٝ تهٕٛ ايكٛانس ٖصٙ َٔ أغاؽ ن٢ً تكّٛ ال ب١ٝٓ ؾهٌ

  تعاىل اهلل يعٔ ٚيكس. ٚايؿٗٛات ٚاملكاحل ٚايٓعٚات األٖٛا٤ بٗا تعبح ٚايكُٛز, االغتُطاض

٢ٕ : ؾكاٍ ٖصا َٔ بػبب إغطا٥ٌٝ بين ٢ًٜ ٔيَػا ٌَ َن ٓٔٞ إ٢ِغَطا٥ٔٝ ِٔ َب َٔ َٔ ٜنٜؿُطٚا  َٔ اي٤ٔصٜ ٝئع

َُ َِ َشٔيٜو ٔب َٜ ََِط  ٢ٔ َٚٔنَٝػ٢ اِب َُٚٚز  َٜٚنَزا ِٛا  َِٜعَتُسٕٚا َنَك ُْٛا  ِٜٓهط٣ ن ا َُ  ِٔ َٕ َن ِٛ َٖ َٓا ََٜت ُْٛا ٜيا  ا

َٕ ًٛٝ َٜٞؿَع ُْٛا  ََا ٜنا ُٙ ٜئب٦َِؼ  ًٛٝ  .{79:78املا٥س٠:} ٜؾَع

 ايكٝاز٠, ٚبني ٚبِٝٓٗ بعض َع بعهِٗ أؾطازٖا بني ايعالق١ تكّٛ ال اييت اؿطن١ إٕ

 َٗتس١ٜ ٚغرل ٠ضاؾس غرل سطن١ تهٕٛ بايكدل, ٚايتٛاقٞ باؿل ايتٛاقٞ َٔ أغاؽ ن٢ً

 تٟٗٛ ؾٗٞ( ايؿطاٌَ) اؾُاح نابح ؾٝٗا ٚتعٌٛ األَإ, قُاّ ؾٝٗا تعٌٛ َٛؾك١, ٚغرل

 ..قطاض شلا يٝؼ ؾ١١ يف
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 َػرل٠ يف املٓهط نٔ ٚايٓٗٞ باملعطٚف األَط ق١ُٝ تبٝإ يف ايػعايٞ اإلَاّ قٍٛ ٖٓا َٔ

 ٖٚٛ ايسٜٔ, يف ألنعِا ايكٛب ٖٛ املٓهط نٔ ٚايٓٗٞ باملعطٚف األَط: )ٜكٍٛ سٝح اإلغالّ

 يتعًٛت نًُ٘ ٚأٌُٖ بػاط٘ طٟٛ ٚيٛ. أمجعني ايٓبٝني شلا اهلل ابتعح اييت امل١ُٗ

ُٓت ايسٜا١ْ, ٚانُشًت ايٓب٠ٛ,  ٚاغتؿط٣ اؾٗاي١, ٚؾانت ايهالي١, ٚؾؿت ايؿذل٠, ٚن

 .(269-2 اإلسٝا٤)..( ايعباز ًٖٚو ايبالز, ٚخطبت اـطم ٚاتػع ايؿػاز,

 َٚا ٜعطف َا سسٚز يف نٌ اؾُٝع, قبٌ َٔ ايٛادب بٗصا ّايكٝا َػؤٚي١ٝ ٖٓا َٚٔ

 ٚيهتاب٘, هلل,: قاٍ ملٔ؟: قًٓا ايٓكٝش١, ايسٜٔ)): ٜكٍٛ سٝح  اهلل ضغٍٛ ٚقسم.. ميًو

 .(َػًِ ضٚاٙ) ((ٚناَتِٗ املػًُني, ٚأل١ُ٥ ٚيطغٛي٘,

 ْٛام يف ٚتتشكل تتٛاؾط إٔ هب اييت ايجٛابت َٔ نسز اغتعطاض َٔ بس ال ٖٚٓا

 ايطانٞ ٚبني ٚايكٝاز٠ ايكانس٠ بني بايكدل ٚايتٛاقٞ باؿل ايتٛاقٞ بكانس٠ عاٌَايت

 ..ٚايطن١ٝ

 ـ ٚقٝاز٠ قانس٠ ـ ي٘ ٜطندٛا إٔ اؾُٝع ن٢ً ٚإٕ اؾُٝع, ؾٛم اؿل إٔ انتباض: أٚاٟل

َٚ: تعاىل يكٛي٘ َكساقٟا ٢ٟ اهلٔل  ََٜس  َٔ ِٝ َُٛا َب ُٓٛا ٜيا ُتٜكٚس ََ َٔ ٜآ َٗا اي٤ٔصٜ ٜٗ ٕٖ َٜا ٜأ َٚاٖتٝكٛا اهلٜل إ٢  ٔ٘ َضُغٛٔي

ِْ ًٝٔ ُْٔٝع َن ِٖ  ,{1اؿذطات:} اهلٜل َغ ِِ ُث ُٗ َٓ ِٝ َُا َؾَذَط َب ُُٜٛى ٔؾٝ َُٜشهِّ َٕ َسٖت٢  ُٛٓ َٔ ُِٜؤ ََٚضٚبٜو ٜيا  ًٜا  ٜؾ

ُّا ًٝٔ ُُٛا َتِػ ِّ َُٜػ َٚ َِٝت  ُٖا ٜقَه َٔ ِِ َسَطّدا  ٢ٗ ِْٝؿٔػ َٜٔذُسٚا ٔؾٞ ٜأ ََا ٜنا .{65ايٓػا٤:} ٜيا  َٚ ٣ٔ َٔ ُُِؤ َٕ ٔي

ِِ ٖٔ َِط٢ ِٔ ٜأ َٔ ََٝط٠ٝ  ـٔ ُِ ا ُٗ َٕ ٜي َٜٝهٛ  ِٕ َِّطا ٜأ ُ٘ ٜأ ََٚضُغٛٝي ١َٕٓ إ٢َشا ٜقَه٢ اهلٝل  َٔ َُِؤ  .{36األسعاب:} َٜٚيا 

 ٚإٔ تبع,ُٜ إٔ أسل اؿل ٚإٔ بِٗ, اؿل ٜعطف ٚال باؿل, ٜعطؾٕٛ ايطداٍ إٔ ٚانتباض

 ْطز ٚإٔ بعٝسٟا, بػٝهٟا نإ يٛٚ نبرل أٚ قػرل َٔ ب٘ دا٤ ممٔ اؿل ْأخص إٔ نًٝٓا

 .قطٜبٟا سبٝبٟا نإ ٚيٛ نبرل أٚ قػرل َٔ ب٘ دا٤ َٔ ن٢ً يباطٌا

 بني ؾًٝؼ. َٚػؤٚيني أؾطازٟا ٚقانس٠, قٝاز٠ غٛا٤, اؿل أَاّ اؾُٝع إٔ انتباض: ثاْٟٝا

 ٖصٙ تٗتع سني ٚأْ٘. غٛا٤ اهلل ؾطع أَاّ ؾاؾُٝع طانت٘, إال ْػب أسس ٚبني تعاىل اهلل

 . يًشل ال ي٣ًٛٗ االستهاّ ٜٚكبح نً٘ ايبٓٝإ ٜٗتع انس٠ايك

  اهلل ضغٍٛ إىل ظٜس بٔ أغا١َ دا٤ نٓسَا ايؿإٔ ٖصا يف ؾاقاٟل ايٓبٟٛ املٛقـ نإ ٚشلصا

 ؾابتسضٙ)) ـ  اهلل ضغٍٛ إىل ايٓاؽ أسب َٔ أغا١َ ٚنإ ـ غطقت اييت املدع١َٝٚ يًُطأ٠ ٜؿؿع

 ًٖو إمنا ايٓاؽ أٜٗا: "ؾكاٍ ؾدٛب قاّ ثِ اهلل؟ سسٚز َٔ سس يف أتؿؿع: بكٛي٘  اهلل ضغٍٛ

 نًٝ٘ أقاَٛا ايهعٝـ ؾِٝٗ غطم ٚإشا تطنٛٙ, ايؿطٜـ ؾِٝٗ غطم إشا إِْٗ قبًهِ َٔ ايصٜٔ

 .(ايبداضٟ ضٚاٙ) ((ٜسٖا يكٛعت غطقت قُس بٓت ؾاط١ُ إٔ يٛ اهلل ٚأِٜ. اؿس
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 ايػٝاغات بني تؿانٌ إٔ ٚشلا ْل, ؾٝ٘ يٝؼ ؾُٝا االدتٗاز ايكٝاز٠ سل َٔ: ثايجٟا

 سل األؾطاز ن٢ً شلا إٕ نُا. أدطإ ؾًٗا أقابت ٚإٕ أدط ؾًٗا أخٛأت ؾإٕ. اؾا٥ع٠ ٚاملٛاقـ

 .ؾٝ٘ َعك١ٝ ال ؾُٝا ٚايٛان١ ايػُع

 إىل ٚيٝؼ ٚايعطٚف اؿاالت نٌ إىل تٓعط ايؿطن١ٝ األسهاّ إٔ َعًَٟٛا ٜهٕٛ إٔ هب إْ٘

 ايعاز١ٜ ٚايعطٚف ٚايهعـ, ايك٠ٛ ساالت شيو ٌن يف تًشغ إْٗا ثِ. ٚاسس ٚظطف ٚاسس٠ ساي١

 ايعطٚف تًهِ َٔ ظطف يهٌ تهع ثِ ؼًُِٗ, َٚبًؼ ٚطاقاتِٗ األؾطاز ٚقسضات ٚاالغتجٓا١ٝ٥,

َْٞؿّػا : تعاىل يكٛي٘ تجااٟلَا سطز, ٚال نٓت غرل َٔ ب٘ ٚايكٝاّ ؼكٝك٘ ميهٔ َا ـُ اهلٝل  ًِّ ُٜٜه ٜيا 

َٗا ُِٚغَع  .{286ايبكط٠:} إ٢ي٤ا 

 (.ايتٝػرل ػًب املؿك١: )إٔ ن٢ً تٓل اييت ايؿك١ٝٗ ايكانس٠ ٖٓا َٚٔ

 .اؿاد١ نٓس( ايؿطٜٔ أٖٕٛ اختٝاض: )بكانس٠ األخص دٛاظ ٖٓا َٚٔ

 (.املٓاؾع دًب ن٢ً ٜكسّ املؿاغس زض٤: )قانس٠ َالسع١ نطٚض٠ ٖٓا َٚٔ

 ؾٝ٘ األَط نإ ؾإٕ. ٚيًكٝاز٠ ايبعض يبعهِٗ ايٓكح ٚادب األؾطاز ن٢ً: ضابعٟا

 اَتالى َٔ بس ال األسٛاٍ نٌ ٚيف. ٚاملكانا٠ اؿهِ قبٌ ٚايتسقٝل ايتبني ٚدب ايتباؽ

 ن٢ً اؿذ١ غكٛت قٍٛ َٔ أنجط ايكه١ٝ يف نإ ؾإٕ. املدايؿ١ ن٢ً ايؿطنٞ ايسيٌٝ

 املٛقـ تكشٝح ايكٝاز٠ ن٢ً ٚدب املدايؿ١ ن٢ً ايؿطنٞ ايسيٌٝ ٚدس ٚإٕ. املدايؿ١

 ..اـٛأ نٔ ٚايطدٛع

 ميهٔ ٚال ي٘, يًُٓكٛح اـرل إضاز٠ ٖٞ: )نجرل ابٔ ٜكٍٛ نُا ٓكٝش١ٚاي ٚايٓكح

 .4/148 ايٓٗا١ٜ( غرلٖا َعٓاٙ ػُع ٚاسس٠ به١ًُ املع٢ٓ ٖصا نٔ ٜعدل إٔ

 .ٚنُاٟل قٛاٟل األخالم َٚهاضّ بايؿها٥ٌ األَط ٜعين باملعطٚف ٚاألَط -

 .ٚنُاٟل ٛاٟلق ٚاملٛبكات ايطشا٥ٌ نٔ ايٓٗٞ بايتايٞ ٜعين املٓهط نٔ ٚايٓٗٞ -

 ..ٚايعٌُ ايكٍٛ َٔ مبٓهط باملعطٚف األَط ٜهٕٛ إٔ ميهٔ ال ٖٓا َٚٔ

 باملؤَٓني ٚايػدط١ٜ آَٓٛا, ايصٜٔ يف ايؿاسؿ١ ٚإؾان١ ٚاملؤَٓات, املؤَٓني ؾكصف

 األناشٜب ْٚؿط ايعٛضات, ٚتتبع ٚاالضداف, ايتِٗ, ٚاختالم ايعٝٛب, ٚايتُاؽ ٚاملؤَٓات,

 ..املٓهط نٔ ٚايٓٗٞ باملعطٚف األَط زا٥ط٠ نُٔ عاٍ تكع ٚال بصات٘ املٓهط ٖٞ

 ػٛظ ال ٖٚٞ. ؾٝٗا خالف ال اييت املٓهطات يف تهٕٛ إمنا ايؿطع يف ٚاؿػب١: خاَػٟا

 ٜهٕٛ إٔ: )اؿػب١ ؾطٚط َعسزٟا ايػعايٞ اإلَاّ ٜكٍٛ ٖصا ٚيف. ادتٗاز َٛنع ٖٞ أَٛض يف

 (.ؾٝ٘ سػب١ ؾال ازاالدتٗ قٌ ٖٛ َا ؾهٌ ادتٗاز, بػرل َعًَٟٛا َٓهطٟا
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 فتٗس نٌ إٔ ن٢ً بٓا٤ ؾٝ٘ املدتًـ يف إْهاض ال: )املاٚضزٟ اؿػٔ أبٛ ٜٚكٍٛ

 (.َكٝب

 نٔ ٚايٓٗٞ باملعطٚف األَط أٚ بايٓكح ايكٝاّ يس٣ ايؿطن١ٝ بايؿطٚط ايتكٝس: غازغٟا

 :شيو َٚٔ املٓهط

 ايٓكس مماضغ١ قبٌ ٚاملعًَٛات األخباض َٔ ايكشٝح ٚؼٓطٟ ٚايتٛثل ايتبني -أ 

 اتٗاَات َٔ ٚنِ.. أقٌ اؿكٝك١ يف شلا ٜهٔ مل َٚكٛالت ؾا٥عات َٔ ؾهِ.. ايٓكح أٚ

 ٚقسم. ؿكٝكتٗا ؼط٣ غرل َٔ شلا األيػ١ٓ تٓاقٌ نجط٠ ٚندُٗا قاغٗا ٚأضادٝـ

 ٚأْت َكسم يو ٖٛ سسٜجٟا أخاى ؼسخ إٔ خٝا١ْ ندلت)): ٜكٍٛ سٝح  اهلل ضغٍٛ

 ..(ايبداضٟ ضٚاٙ) ((ناشب

 

 ايبٛانح سكٝك١ ايٓاقح أٚ ايٓاقس ٜػتًٛع إٔ مبع٢ٓ: ايككس ؼٓطٟ -ب 

 نايػرل٠ ايٓؿؼ ٣ٖٛ َٔ ؾ٤ٞ ىايٛٗا إٔ َٔ خٛؾٟا شيو, إىل تسؾع٘ اييت ٚاملكاقس

 .ش١َُٝ َكاقس َٔ شيو ؾانٌ َٚا ٚاؿػس

 باملعطٚف ٚاألَط ايٓكح يف املتبع األغًٛب ٜهٕٛ إٔ مبع٢ٓ: األغًٛب ؼٓطٟ -ز 

 َكساقٟا بايباطٌ ال باؿل ٜهٕٛ إٔ ايتٛاقٞ ؾؿطط. َٓهط ٚغرل طنٟٝاؾ املٓهط نٔ ٚايٓٗٞ

 .باؿل ٚتٛاقٛا: تعاىل يكٛي٘

 ٚأسٛط ايٓؿؼ, يف أٚقع شيو ألٕ اْؿطاز ن٢ً ايٓكح ٜػسٟ إٔ ُٔػِشَٜ ؾإْ٘ شيو َٔ

 ,(تكطٜع املأل بني ايٓكح: )ٜكٍٛ سٝح طايب أبٞ بٔ نًٞ ٚقسم. ايؿٝٛإ زخٍٛ َٔ

 .ْؿػ٘ ايؿإٔ قاسب َٚع َٛنع٘ يف ايٓكح إغسا٤ ٕٜهٛ إٔ ٚدب ٚيصيو

 املعطٚف ي٘ يٝشكٌاملٓهط  إْهاض األ١َ ن٢ً أٚدب  ايٓيب إٔ ٜط٣ ايكِٝ ابٔ ٚاإلَاّ

 .هع مل َٓ٘ ؾط آخط سسٚخ إىل َٓهط إْهاض أؾه٢ إشا ٚيهٔ ٚضغٛي٘, اهلل وب٘ ايصٟ

 :زضدات أضبع املٓهط إْهاض: )ٜكٍٛ ثِ 

 .نسٙ ٚىًؿ٘ ٜعٍٚ إٔ: األٚىل

 .ظًُت٘ ٜعٍ مل ٚإٕ ٜكٌ إٔ: ايجا١ْٝ

 .َجً٘ ٖٛ َا ىًؿ٘ إٔ: ايجايج١

 َٛنع ٚايجايج١ َؿطٚنتإ, األٚيٝإ ؾايسضدتإ َٓ٘, ؾط ٖٛ َا ىًؿ٘ إٔ: ايطابع١

 .(2/280 ايسٜٔ نًّٛ إسٝا٤)( قط١َ ٚايطابع١ ادتٗاز,
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 :شيو َٔ ؾطن١ٝ, غرل بٛغا٥ٌ املٓهط ن٢ً ايتعطف نسّ: غابعٟا

 اتبعت إٕ إْو)):  يكٛي٘ َكساقٟا ٚايبكط ايػُع ٚاغذلام ايعٛضات بعتت - أ

 .(زاٚز أبٛ ضٚاٙ)(( ِٗتأؾػس ايٓاؽ نٛضات

 بسيٌٝ. ٚاؾُان١ٝ ايؿطز١ٜ املباؾط٠, ٚغرل املباؾط٠ أؾهاي٘ بهٌ ػؼذايت - ب

 ذلؾًٝػت ؾ٦ٟٝا ايكاشٚضات ٖصٙ َٔ أقاب َٔ)):  ٚقٛي٘ ...ػػػٛا ٚال: تعاىل قٛي٘

 بٔ اهلل يعبس ٚقٌٝ. َايو ضٚاٙ ((اهلل نتاب نًٝ٘ ْكِ قؿشت٘ يٓا سِبُٜ َٔ ؾإْ٘ اهلل, ذلبٔػ

 ٜعٗط إٕ ٚيهٔ ػؼ,ذايت نٔ ْٗٝٓاقس  إْا: )ؾكاٍ مخطٟا ؿٝت٘ تتكٛط ؾالْٟا إٕ: َػعٛز

 (.ب٘ ْأخص ؾ٤ٞ يٓا

. نًٝ٘ ؾأْهط َهط١ٖٚ, ساي١ ن٢ً ؾطآٙ ضدٌ, زاض تػًل , اـٛاب بٔ نُط إٔ ٚسهٞ

 نكٝت٘ ؾأْت ٚاسس ٚد٘ َٔ اهلل نكٝت قس أْا نٓت إٕ: املؤَٓني أَرل ٜا: يطدٌا ؾكاٍ

 ٚأْت ػػػٛا ٚال: تعاىل اهلل قاٍ قس: ايطدٌ قاٍ ٖٞ؟ َٚا: ؾكاٍ. أٚد٘ ثالث١ َٔ

َٗا: ٚقاٍ. ػػػت َٛأب ِٔ ٜأِب َٔ َُٝٛت  ًٝٛا : ٚقاٍ. ايػٛح َٔ تػٛضت ٚقس َٚٞأُتٛا ايُب ٜيا َتِسُخ

ُّٝٛتا ٜغ َٗاُب ًٔ ِٖ ٢ًٜ ٜأ ُُٛا َن ِّ َُٚتَػ ُْٔػٛا  ِِ َسٖت٢ َتِػَتٞأ ُٝٛٔتٝه  ٚؾطط نُط, ؾذلن٘. غًُت َٚا َِٝط ُب

 .ايتٛب١ نًٝ٘

 :انشىسي لاػذة اػخًاد -4

 ْبٝ٘ تعاىل اهلل بٗا أَط اييت ايكانس٠ ٖصٙ. طػ٥ًًٖتي ٚال زًتؿٗطي ال ايؿٛض٣ قانس٠

َِ: قاٍ سٝح ايهطِٜ ِِ ٔؾٞ اأٜل ُٖ ٢ِٚض ٢ًٜ اهلٔلََٚؾا ٌِ َن َٛن٤ ََِت ٜؾَت . {159آٍ نُطإ:}  ط٢ ٜؾإ٢َشا َنَع

ِِ : ؾكاٍ بٗا املػًُني ٚدٌ نع اهلل ٚقـ ٚاييت ُٖ َٓا ُٖا َضَظٞق َٔ َٚ  ِِ ُٗ َٓ ِٝ ِِ ُؾَٛض٣ َب ُٖ َُِط َٜٚأ

َٕ ِٓٔؿٝكٛ ُٜ{:38ايٗؿٛض٣} . 

ْٖ اإلنالّ أّ االيعاّ سهِ ؾٝٗا انتُس غٛا٤ ٖصٙ ايؿٛض٣ ٚقانس٠ ُٖ ٗاؾإ  أَإ ّاق

 َٚٔ. َعهالت َٔ تعكس َٚا أَٛض َٔ أؾهٌ ؾُٝا ب٘ ُسػذلَؾُٜ ايصٟ ٚايػبٌٝ األنُاٍ,

 خاب َا)): ٚقٛي٘ ,((نالي١ ن٢ً أَيت ػتُع ال)):  قٛي٘ ؿُِٜٗ إٔ ميهٔ ايعا١ٜٚ ٖصٙ

ْٔ ٚاملػتؿاض اغتداض, َٔ ٌَٖن َٚا اغتؿاض, َٔ  .((َؤمت

 سطٜك١ٟ بك٢َٚت بطأٜٗا ايكٝازات ؾٝٗا تتؿطُز ٚال ايكانس٠ ٖصٙ تًتعّ اييت ٚاؿطنات

 تعاىل اهلل بؿهٌ تبك٢ ـ ٚأْؿعٗا أنجطٖا َٚا ـ آضا٤ َٔ اآلخطٜٔ نٓس مما َػتؿٝس٠

 .ٚاألغسز ٚاألضؾس األٖس٣
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٢ٌ ضأُؽ)):  قٛي٘ ٖٓا َٔ ٖٓ ساضا٠َُ باهلل اإلميإ بعس ايعك  َٚا. إيِٝٗ زٚايتٛٗز اؽاي

 نإ نبسٟا ًٗوُٜ إٔ اهلل أضاز ٚإشا. بطأٜ٘ ٘باغتػٓا٥ٔ ضدٌ سٔعَغ َٚا ,ٛض٠ُٕؿََ نٔ ضدٌ ًٖو

ُٜ َٓ٘ ؿػسُٜ َا أٍٚ ٕٖ. ُ٘ضأ ٌُ ِٖ ايسْٝا يف املعطٚف أٌٖ ٚإ ٕٖ. اآلخط٠ يف املعطٚف أٖ  أٌٖ ٚإ

ٌُ ُِٖ ايسْٝا يف املٓهط  .((اآلخط٠ يف املٓهط أٖ

ٖٕ  ميهٔ ن١ٝٚاؿط ايتٓع١ُٝٝ ايب٢ٓ متعم ظاٖط٠ ٚضا٤ تكـ اييت يألغباب املتتبع إ

ٜٖ ايط٥ٝػ١ٝ, األغباب َٔ إٔ ٜهتؿـ إٔ  .اآلخطٜٔ آضا٤ٔ نٔ بطأٜٗا ٖاٚاغتػٓا٤ ايكٝاز٠ ١ؾطز

ْٖ  ضوٗا ٚأشٖب سلًٗا تٚؾٖت أًٖهٗا ,َا مجان١ٟ نطب إشا ايصٟ ذٔبايُع َطض ٘إ

ٖٝ ٚاإلؾاضات ِايعال٥ٔ َٔ ٖٚٛ بٝٓٗا, بأغٗا ٚدعٌ  ؿطٍّب ُضٓٔصُت ٚإمنا غرل ؿطَبُت ال اييت ١٦ايػ

ٌٚ ٚإنذاَب بعٟا,َٖت ٣ّٖٛٚ ٛانٟا,َُ شٟاُؾ ضأٜت إشا)): بكٛي٘  املكٛؿ٢ ددلُٜ نُا  شٟ ن

٣ٟ ٕٖ ٜٚط٣ٚ((َْؿػو ١ٝٚغأق عًٝوؾ بطأٜ٘, ضأ  بَٜٛخ إشا: نإ  ايععٜع نبس بٔ ُطُن أ

ْٚ ايًِٗ: )ٚقاٍ م,َٖع ذبايُع ؾداف تبٜن ٚإشا ٛع,ٜق بِذايُع ؾداف  ؾَط َٔ بو أنٛش ٞإ

 (.ػْٞؿ

 أخ٠٠ٛ ال ُٝبٚقأغ اتباْع ٚنأِْٗ األؾطاز, َع ايكٝاز٠ ؾٝٗا تتعاٌَ اييت اؿطن١ إٕ

٣ٕ ١ٖٖٔٛٝؾ ن٢ً تهٕٛ ٚؾطنا٤ْ ٌٚ يف االْٗٝاض ثِ يالْؿذاض َٚعطن١ٟ بطنا ٣ٕ ن  ..آ

ٖٓ األٖٛا٤ أغرل٠ تكبُح َٓتكٕس أٚ ملعذلض ؾٝٗا َهإ ال اييت ٚاؿطن١  غ١ًٜٗ عٚاتٚاي

 .ٚاملؿهالت املداطط اَٟٚٗ يف االْعالم

 ٓٗا,ٚمته٥ اؿطن١ ق٠ٛ نٛاٌَ َٔ أغاغٟٝا ناَاٟل املؿطٚن١ املعاضن١ ناْت ٖٓا َٔ

ٓٚ ٚغالَتٗا أَٓٗا وكل ْٚٗذٟا  ..ٚايؿؿٌ كٛطايٗػ بٗاٚه

ٖٔ ـٚ ن٢ً املعاضن١ خطٚز دٛاظ عاٍ ٜعين ال ٖصا ٚيه  االختالف نإ َا نا٥ٟٓا ايك

 .ايٓعط ٚدٗات يف

 إيٝ٘ أؾاض َا ايكٝاز٠ مبؿاق١ً يًُعاضن١ ؿطُعاي٤ ؾٝٗا ٜػُُح اييت ايٛسٝس٠ٝ ٚاؿاي١ٝ

 اهلل َٔ ؾٝ٘ يهِ بٛاسٟا ؿطٟاٝن تطٚا إٔ إال طان١ٕ َٔ ْٜس تٓعُع ال)): بكٛي٘  اهلل ضغٍٛ

 .((بطٖإ

 ايتٓع١ُٝٝ ايب١ٝٓ إطاض نُٔ ٚايتٝاضات ايتهتالت ٚإهاز ٚؼطٜهٗا  احملاٚض خًُل أَا

 تعسٚ ال ٖٞ ثِ ؾ٤ٞ, يف اإلغالّ َٔ ٚيٝؼ بصات٘ املٓهط ؾٗٛ ,َا َٓهط٣ إظاي١ٔ ١عٖذ ايٛاسس٠

 َٔ)): بكٛي٘  اهلل ضغٍٛ أؾاض املع٢ٓ ٖصا ٚإىل. إال يٝؼ ٚؽطٜب ٖسّ ناٌَ تهٕٛ إٔ

ٖٝ ضا١ٜ ؼت قاتٌ َٚٔ. دا١ًٟٖٝ َٝت١ٟ َات ؾُات, اؾُان١ ٚؾاضم ايٛان١ َٔ خطز  ,١ٕنُ
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ٝٓ ٠١ًِتٜكٜؾ ٌٔتٝكٜؾ نكب١, طُكَِٜٓ أٚ نكب١, إىل ٜسنٛ أٚ ,يعكب١ٕ ٜػهُب  ن٢ً خطز َٚٔ ١داًٖ

 َين ؾًَٝؼ ,َُٙس٢َٗن نٕٗس يس٣ ؿَٜٞ ٚال َؤَٓٗا, َٔ ٜتشاؾ٢ ال ٖا,َطٚؾأد ٖاٖطَب طبِهَٜ أَيت

 .(َػًِ ضٚاٙ)(( َٓ٘ ُتٚيِػ

َٖ ٓاْتَٖ غتهٕٛ إْ٘)) : ٚقاٍ  عمجٝ ٖٚٞ األ١َ ٖصٙ أََط مٓطٜؿُٜ إٔ أضاز ؾُٔ ٓات,ٚ

 .(َػًِ ضٚاٙ) ((نإ َا نا٥ٟٓا بايػٝـ ؾانطبٛٙ

 تعتدل إٔ ميهٔ ٚاألقٍٛ ايكٛانس َٔ نسزٟا ايبٓا سػٔ ايؿٗٝس اإلَاّ ٚنع ٚيكس

 :شيو َٔ.. اـكٛم بٗصا ٚسطن١ٝ تٓع١ُٝٝ ثٛابت

٣ٕ ْعط٠ ايكٝاز٠ إىل ٜٚٓعط ب٘, خاق٠١ أغايٝب ي٘ ايصٟ األر -  كػُٜٞ ٚال ,أقطا

 ػطُٟٜ ألْ٘ ,الحايٖك َٔ بًؼ َُٗا .(132املصنطات ) كاطط٠٠ نًٝ٘ االنتُاز ؾإٕ قًٝاٟل, إال آلضا٥ٗا

 .(94املصنطات )غالؾ٘ قٗاٜٚؿط٢ بكالس٘ اؾُان١

 اإلخٛإ ظٗٛز أٚ بٓؿػٗا, ايكٝاز٠ بٓت َا إال اؾُان١ بٓا٤ يف ٜٓؿع ال -

ٕٖ ٚشلصا. ٚايتعًِٝ ايتٗصٜب يف ؾطن١ َعِٗ يًكٝاز٠ ٜطٕٚ ايصٜٔ ٌٖ ؾإ  بػرل أْؿ٤٢ ؾطع ن

 قطق١ بسا١ٜ ي٘ تهٔ مل َٔ: )نٛا٤ سهِ ٚيف. (131املصنطات)نجرلٟا ٜٓؿع ال از٠ايكٝ أغًٛب

 (.َؿطق٠١ ْٗا٠١ٜ مل

 تعٝس إٔ ايعٌُ َطاسٌ َٔ دسٜس٠ َطس١ً إىل اْتكًت نًُا يًذُان١ -

 ّ,ٜتكٖس إٔ املػرل َتابع١ ن٢ً ايكازض َٔ ايكٝاز٠ تًٛب ٚإٔ ,(191املصنطات )إخٛاْٗا تكٓٝـ

 .(179املصنطات )طٜتأٖخ إٔ ايكازض غرل َٔ ٚتًٛب

 األقٍٛ ن٢ً طٚز٣ُٚخ يًكٝاز٠ َعاضن١ٕ يف اإلخٛإ بعُض طٜتٖٛض نٓسَا -

 ايكٝاز٠ ٚادب ٕؾإ ايٛطٜل, د٦ُٕٜٛٛ ٚيهِٓٗ ايككس, ٚسػٔ اإلخالم َٔ بساؾع بع١املٖت

. غبًٝٗا يف ٚتهشٝتِٗ إٜاٖا, ٚخسَتِٗ ايسن٠ٛ, يف غابكتِٗ ٚتكسٜط بِٗ, ايعٔ سػٔ

ٖٛٝأ ن٢ً ؾتشطُم  أٚ ,بعكٛب١ٕ ًُِٗٔدتعا أٚ بكػ٠ٕٛ ِٖتؤاخُص ٚال ْؿٛغِٗ, ٚغال١َ تِٗ,خ

. خرل ٖٞ باييت األَط َعاؾ١ ؼاٍٚ إمنا ؾكٌ, أٚ بإقكا٤ٕ إخٛاِْٗ ٚبني بِٝٓٗ تبانُس

ْٔ ٗاؾٝ ٠اؾاٖز إىل نازٚا ؾإٕ  ٚإٔ ٖسُب ال ايكٝاز٠ ؾإٕ زايتُٗط إال ٛاأِب ٚإٕ ت,َُِعٚ

 .(115,118,119 املصنطات)تؿكًِٗ

 ن٢ً اـرل َٔ ؾًٝؼ ,َٚهْط ٠١ٚخٖػ ٚانح تآَط ٖٓاى ٜهٕٛ نٓسَا أَا -

 طَٗٚؿُت إٔ يًذُان١ ٜٓبػٞ ال أْ٘ إال اؾُان١, َع ايعٓاقط تًو أَجاٍ بكا٤ اإلطالم
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 ٚاختالف. خاضدٗا َٔ ٜعًُٛا إٔ ٚيإلغالّ ٚشلِ شلا أقًح ٜهٕٛ ً٘ؾًع ؾكًتِٗ, بايصٜٔ

 .(124ٚ125 املصنطات)قه١ٝ يًٛٚز ٜؿػس ال ايطأٟ
 

 :وانشحًت بانشفك انخؼايم -5

 يًكٛانس إغؿاٍ زٚمنا ٚايتهاؾٌ ٚايتعاطـ ِايذلاُس قانس٠ ن٢ً قا١ُٟ٥ تهٕٛ إٔ

 ٚايكٝاز٠ ايكانس٠ بني ايعالق١ أغاؽ( ايتٓع١ُٝٝ اؿطؾ١ٝ) تكبح إٔ ٚزٕٚ. ايتٓع١ُٝٝ

 .ٚبايعهؼ

 ق١ٜٛ طن١ٝاؿ ايب١ٝٓ تهٕٛ َا بكسض مح١ُٟٝ ايكٝاز٠ َع األؾطاز نالق١ تهٕٛ َا ؾبكسض

 .ٚتٓٛنت تهاثطت َُٗا اشلسّ َعاٍٚ ن٢ً َٚػتعك١ٝ َٚت١ٓٝ

َِٓت  بايكانس٠ ايٓب١ٜٛ ايكٝاز٠ يعالق١ ايكطآْٞ ايٛقـ ٖٓا َٔ َٔ اهلٔل ٔي َٔ  ١َُٕ َُا َضِس ٜؾٔب

ِٛٔيٜو ِٔ َس َٔ ِْٜؿٗهٛا  ًٞٔب ٜيا ًٜٔٝغ ايٜك َِٓت ٜؾع٦ا ٜغ ِٛ ٝن َٜٚي  ِِ ُٗ  .{159آٍ نُطإ:} ٜي

ٜيٜكِس  ٚايطن١ٝ األؾطاز ن٢ً ايٓب١ٜٛ ايكٝاز٠ سطم ملس٣ كطآْٞاي ايٛقـ ٖٓا َٚٔ

ِْ ٓٔنَي َض٤ُْٚف َضٔسٝ َٔ ِِ ٔبامٝلِؤ ِٝٝه ًٜ ِِ َسط٢ْٜل َن ٓٔٗت ََا َن  ٔ٘ ِٝ ًٜ ِِ َنع٢ْٜع َن ِْٝؿٔػٝه ِٔ ٜأ َٔ  ٍْ ِِ َضُغٛ  َدا٤َٝن

 . {128ايتٛب١:}

 ٚبايطؾل بايؿس٠, ال بايًني يًتعاٌَ ٚايٓب١ٜٛ ايكطآ١ْٝ ٚايتٛدٝٗات ؾاضاتاإل ٖٓا َٚٔ

َٔ : ُٛتٚايُع بايهدل ال اؾٓاح ٚغؿض بايػًع١, ال َٔ ٢ٔ اٖتَبَعٜو  َُ َٓاَسٜو ٔي َٚاِخٔؿِض َد

ٓٔنَي َٔ َٔ,{215ايؿعطا٤:} امٝلِؤ ٢ًٜ ايٜهأؾط٢ٜ ٓٔنَي ٜأٔنٖع٠ٕ َن َٔ ٢ًٜ امٝلِؤ ٢ًٜ  ,{54املا٥س٠:}ٜأٔشي١ٕ٤ َن ٜأٔؾٖسا٤ُ َن

ُٗ َٓ ِٝ َُا٤ُ َب  .{29ايؿتح:}ِِايٝهؿ٤اض٢ ُضَس

ٌٖ ست٢ طاٍ سسٟا  اهلل بطغٍٛ ٚايطمح١ ايطؾل بًؼ ٚيكس  ٚأزْاِٖ ؾأْٟا ايٓاؽ أق

 يٞ قاٍ ؾُا نُطٟ ط١ًٝ  اهلل ضغٍٛ خسَت يكس: )ٜكٍٛ خازَ٘ ظٜسٟا دعٌ مما قسضٟا,

 (.فٍّٝأ: َٜٟٛا

ـْ املؤَٔ)):  اهلل ضغٍٛ ىدل نُا ٚاملؤَٔ  ٚال ـُٜيٜٞأ ال ؾُٝٔ خرل ٚال ,َأيْٛف أي

 .((ـُٜيِؤُٜ

 نطَ٘ ايصٟ باالْػإ ؾهٝـ باؿٝٛإ ايطؾل ن٢ً ٚسض زنا قس االغالّ نإ ٚإشا

َّ : خام بؿهٌ اإلغالّ نٓطَ٘ ايصٟ باملػًِ نٝـ ثِ نَُٟٛا, اهلل ٓٔٞ ٜآَز َٓا َب َِ َٜٚيٜكِس ٜنٖط

.. {:70اإلغطا٤} . 
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 ٚقس غال١َٝ,اإل ايػاس١ ن٢ً ٜعًُٕٛ ممٔ ٗا,الٝظٚٔغ ايكًٛب ػا٠ٝق ٜػُع أٚمل

 ٚممٔ اإلغالّ, بِٗ ًُٞٔتاِب ممٔ ٚأٚي٦و ٖؤال٤ ٜػُع أمل قؿٛؾٗا, ضٕٜٚتكٖس ممٔ ٜهْٕٛٛ

 سٝا٤ غرل َٔ نًِٝٗ األسهاّ ٚإقساض ايٓاؽ َكانا٠ ايؿاغٌ ًِِٗػُؾ زٜٔال١َد إىل اْكًبٛا

 َٔ ٚوٓصض ايطؾل إىل ٜسنٛ  قُس ايٓيب قٛت ٖؤال٤ ٜػُع أمل.. خذٌ ٚال اهلل َٔ

 .نَُٟٛا ٚايتٛطف ـايعٓ

َْ إال ؾ٤ٞ يف ايطؾل نإ َا)): قٛي٘  ؾعٓ٘  .((ؾاْ٘ إال ؾ٤ٞ َٔ ععُْ َٚا ,ُ٘ظا

 ٜٚعٛٞ. ايطؾل وب ضؾٝل اهلل إٕ نا٥ؿ١ ٜا)): نٓٗا اهلل ضنٞ يعا٥ؿ١ قٛي٘  ٚنٓ٘

 .(َػًِ ضٚاٙ) ((ٙغٛا ن٢ً ٜعٛٞ ال َٚا ايعٓـ, ن٢ً ٜعٛٞ ال َا ايطؾل ن٢ً

 .((اـرل شطُّٜ ايطؾل طِّشُٜ َٔ)): ٚايػالّ ٠ايكال أؾهٌ نًٝ٘ ٚنٓ٘

 ايطؾل طَٛاُس ٚايصٜٔ.. زنا٠ إىل ّٜٛ نٌ ٚيف ايّٝٛ ؼتاز اإلغال١َٝ ايػاس١ إٕ

 تهٕٛ قس َِِٖٗس َعاٍٚ ٕٓإ بٌ زنا٠, َٜٟٛا ٜهْٛٛا إٔ ميهٔ ال ٚايعٓـ ًع١ائػ ن٢ً بًٛاُٚد

 :ٜكٍٛ سٝح ايؿانط ٚقسم. اآلخطٜٔ بٓا٤ نٛاٌَ َٔ أٚقع

٣َٕب ـُأٞي يٛ               ٢ٜؿٜن ّْٖأز َِٗخًٜؿ ا

ـَ                                          ٣ٕ ؾهٝ ـُ ٜ٘ؿًَٞخ ببا  ٢ّٖأز أي

 

 :عانخطىُّ لاػذة اػخًاد -6

ٛٗ قانس٠ ن٢ً قا٥ُٟا ايعٌُ ٜهٕٛ إٔ  ٚاؿطن١. ٚاالضتعام املٓؿع١ ال ٚاؾٗاز عايتٛ

 ٚايبصٍ ٚايتهش١ٝ ايعٛا٤ ن٢ً تٓاؾؼ غاس١ ناْت ايٌٜٛٛ تاضىٗا ندل اإلغال١َٝ

٣ٟ نػٕب غاس١ قط٥ تهٔ ٚمل قعٝس, نٌ ن٢ً  َٓاٝط ٖٛ ٖٚصا. زْٟٝٛ اْتؿاع٣ أٚ َاز

ِٖ : تعاىل قٛي٘ يف ٜتذ٢ً ٚايصٟ ابتسا٤ّ ايتهًٝـ ٘ٔ ُث ََٚضُغٛٔي ُٓٛا ٔباهلٔل  ََ َٔ ٜآ َٕ اي٤ٔصٜ ُٛٓ َٔ َُا امٝلِؤ ْٖ إ٢

َُٖسٚا ٔب ََٚدا َِٜطَتاُبٛا   ِِ َٕٜي ُِ ايٖكأزٝقٛ ُٖ ٢ٌ اهلٔل ٝأٜٚي٦ٜٔو  ِِ ٔؾٞ َغٔبٝ ٢ٗ ِْٝؿٔػ َٜٚأ  ِِ ٢ٗ َٛأي َِ  .{15اؿذطات:} ٜأ

 اإلغالّ, بعٗس ايٛؾا٤ ٚؾطط اإلميإ, ٚزيٌٝ زيٌٝ, َٔ شلا بس ال اإلميإ زن٣ٛ إٕ ثِ

ٖٛ ٍُ ٣ٍ مثني٣ بهٌ ٚايػدا٤ُ ٚاؾُٛز ٚايعٛا٤ُ ايبص ٖٓ نٕٛ نٔ ؾهاٟل ٖصا. ٚغا  غًع١ـ  ١اؾ

َٔ : تعاىل قٛي٘ يف ٜتذ٢ً ٚمثٓٗا. ايجُٔ زؾع َٔ إال ٜٓاشلا ال ـ غاي١ٝ اهلل َٔ ٕٖ اهلٜل اِؾَتَط٣  إ٢

١ٜٖٓ ُِ اٜؾ ُٗ ٕٖ ٜي ِِ ٔبٜأ ُٗ َٛاٜي َِ َٜٚأ  ِِ ُٗ ِْٝؿَػ ٓٔنَي ٜأ َٔ  . {111ايتٛب١:} ..امٝلِؤ

ٚٓ املػًُٕٛ ؾِٗ ٖهصا  إىل غباقني ؾهاْٛا نكٝستِٗ َٚكتهٝات زنٛتِٗ طبٝع١ يٕٛاأل

 ..َٝسإ نٌ يف عٛا٤اي
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 إٔ َٜٟٛا  اهلل ضغٍٛ أَطْا: قاٍ  ُطُن نٔ ضٟٚ املازٟ ايعٛا٤ َٝسإ ؾؿٞ -

 ؾذ٦ت. َٜٟٛا غبكت٘ إٕ  بهط أبا أغبل ايّٝٛ: ؾكًت نٓسٟ, َااٟل شيو ٚٚاؾل. مْتكٖس

 أبكٝت َا: "قاٍ. شلِ أبكٝت: قًت ((ألًٖو؟ أبكٝت َا)):  اهلل ضغٍٛ ؾكاٍ َايٞ, بٓكـ

ٌٚ بهط أبٛ ٚأت٢. َجً٘: قًت" شلِ؟  ((أًٖو؟ إىل ابكٝت َا ,بهط أبا ٜا)): ؾكاٍ. نٓسٙ َا به

 .(زاٚٚز أبٛ أخطد٘).. أبسٟا ؾ٤ٞ إىل ٘أغبٝك ال: قًت ((..ٚضغٛي٘ اهلل شلِ أبكٝت)): قاٍ

 خٛب: قاٍ ايػًُٞ خباب بٔ ايطمحٔ نبس نٔ أمحس أخطد٘ ٚؾُٝا -

 بأسالغٗا بعرل٣ َا١٥ نًٞ:  نؿإ بٔ ٕنجُا ؾكاٍ ايعػط٠, دٝـ ن٢ً ؾشح  ايٓيب

 أخط٣ َا٠١٥ ًَٖٜٞن:  نجُإ ؾكاٍ. سح ثِ املٓدل َٔ  اهلل ضغٍٛ ْعٍ ُِٖث. ٚأقتابٗا

 َا)): ناملتعذب نٗاشٚطُٜ ٖهصا بٝسٙ ٜكٍٛ  اهلل ضغٍٛ ؾطأٜت: قاٍ. ٚأقتابٗا بأسالغٗا

 .((!ٖصا بعس نٌُ َا نجُإ ن٢ً

 قعًٛنٟا أتٝتٓا: قطٜـ نؿاض ي٘ قاٍ اشلذط٠ أضاز سني قٗٝبٟا إٔ ٚضٟٚ -

 ال ٚاهلل ْٚؿػو؟ مبايو ؽطز إٔ تطٜس ثِ بًػت, ايصٟ ٚبًػت نٓسْا َايو ؾهجط سكرلٟا

: قاٍ. ْعِ قايٛا غبًٝٞ؟ أؽًٕٛ َايٞ, يهِ دعًت إٕ أضأٜتِ: قٗٝب شلِ ؾكاٍ. شيو ٜهٕٛ

ٝٚ َحٔبَض)): ؾكاٍ اهلل ضغٍٛ شيو ؾبًؼ: قاٍ. َايٞ يهِ دعًت ؾإْٞ ٖٝ َحٔبَض بقٗ  .((بقٗ

. ٚاتبع٘ ب٘ ؾآَٔ  ايٓيب إىل األنطاب َٔ ضدٌ دا٤: اشلاز بٔ ؾساز ٚقاٍ -

  اهلل ضغٍٛ غِٓ خٝدل غع٠ٚ ناْت ؾًُا. أقشاب٘ بعض ب٘ ؾأٚق٢ عو,ََ طٖأدٝأ: ؾكاٍ

 ٚيهٔ و,بعُتاٖت ٖصا ن٢ً َا:  يًطغٍٛ األنطابٞ ؾكاٍ. يألنطابٞ ٚقػِ ؾكػُ٘, ؾ٦ٟٝا

٣ِ ـ سًك٘ إىل ٚأؾاض ـ ٖٓا ٖا ض٢َٝأ إٔ ن٢ً واتبعت  إٕ: ؾكاٍ. اؾ١ٓ ؾأزخٌ ؾأَٛت بػٗ

 ؾكاٍ َكتٍٛ ٖٚٛ ب٘ ت٢َؾٝأ. ايعسٚ قتاٍ إىل ْٗهٛا ثِ. اهلل وٜٓٓقيٝكُس اهلل تكسم

ُٖ: "ايطغٍٛ َٛ َٛأ  .((ٜ٘قَسَكٜؾ اهلل قسم)): قاٍ. ْعِ: قايٛا" ؟ٖ

 يف اهلل ضمح٘ آٖايَب اإلَاّ شنطٙ َا ؽٚايتؿٗط ايتٛٛع قهٝيت يف ايكٍٛ ٠َٝٛٞؿَٚق -

 نٓس ب٘ ٌَُِعُٜ قشْٝح أ٠َبَس يًعٌُ ايتؿطؽ: )ٜكٍٛ سٝح ٚايسان١ٝ ايسن٠ٛ طاتَُٓصنِّ نتاب٘

 َؿانًِٗ ؿٌ َتهٟأ اؾُان١ هعًٛا ال١أ األخ٠ٛ ن٢ً ٜٓبػٞ ٚيهٔ. إيٝ٘ اؿاد١

 (.َٓٗا َصٜأُخ إٔ َٔ ي٘ خرل ايسن٠ٛ أسسِٖ َِٞٛٔعُٜ ِٕأٜلٜؾ اـاق١,

 ؾشػب بايٓؿؼ األٚيني غدا٤ َٔ دٛاْب نٔ ٖٓا ْػتؿٗس إٔ ْٛز ٚال -

 ظاخط٠ قؿشاتٗا يٝذس اإلغالَٞ ٚايتاضٜذ ايػرل٠ نتب َٔ نتاب أٟ إىل ٜعٛز إٔ أسسْا
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ِِ : اهلل غبٌٝ يف املٛت ن٢ً ٚاملكبًني اؾ١ٓ نؿام َٔ ٚايؿٗسا٤ اجملاٖسٜٔ بأزلا٤ ُٗ ِٓ ُٔ ٜؾ

َٔ َٚ  ُ٘ َِْشَب ِٔ ٜقَه٢  ًٟاََ ََا َبٖسٝيٛا َتِبٔسٜ َٚ َِٓتٔعُط  َٜ  ِٔ ََ  ِِ ُٗ ِٓ {:23األسعاب}. 

 بأَػٗا َٜٛٗا ٚتكاضٕ سػاباتٗا, تطادع إٔ إىل اإلغال١َٝ ايػاس١ٜ أسَٛز ؾُا

 إٔ إىل َهإ نٌ يف اإلغالَٞ اؿكٌ يف ايعاًَني أسٛز َٚا.. عانطٖا َٚانٝٗا

 نبرل, ايؿاضم إٔ يٝذسٚا ِٗقبً َٔ خًٛا ايصٜٔ قؿشات ن٢ً سٝاتِٗ قؿشات ٜعطنٛا

٣ٌ نٌ ٗطٔغ ٚسسُٙ ٖٚصا ؾاغع, َِٕٛٚايَب  ايعؿٛ تعاىل اهلل ؾٓػأٍ. ٖعمي١ٕ نٌ ٚغبُب ,ؾؿ

 .ٚاآلخط٠ ٚايسْٝا ايسٜٔ يف ٚايعاؾ١ٝ

ُٓ ايّٝٛ اإلغال١َٝ ايػاس١ ابتًٝت يكس  َٓػٛب ٚطػٝإ ايعٛا٤, َٓػٛب ككإب

 ..اظزٜاز إىل( ايتؿطؽ) ْػب١ ؾُٝا( ايتٛٛع) ْػب١ تذلادع ٚأخصت.. األخص

 اجملاٖس٠ ضٚح ن٢ً بايتسضٜر ٜكهٞ إٔ ؾأْ٘ َٔ ٚاغتؿشاشلا ايعاٖط٠ ٖصٙ تؿاقِ إٕ

ُٜ ايعاًَني, يس٣ ايصات١ٝ ٚاملبازض٠ ٌُٚ  َٔ طابٛضٟا اإلغال١َٝ ٚايسن٠ٛ اإلغال١َٝ ايػاس١ شٝ

 ..ٚاملٓتؿعني ٚاملطتعق١ املٛظؿني

ٕٖ إىل ٖٓا ْ٘ٚبٝأ إٔ أٚٗز ٚيهٓين  بهٝؿٝت٘ ٚإمنا ايتؿطؽ مببسأ ٜتكٌ ال ايهالّ َٔ سايكك أ

 ٠ٖطَػتٔك َتؿطغ١ ػإتَؤٖغ إىل اؿاد١ مبػٝؼ باتت اإلغال١َٝ ؾاؿطن١. ْٚٛنٝت٘

َٗ  ؾطٜه١ٟ بات املٛاقع ٖصٙ يػٚس األنؿا٤ ٚاختٝاض. قعٝس نٌ ن٢ً ايعٌُ بتبعات ُضتٓ

 (.ٚادب ؾٗٛ ب٘ إال ايٛادُب ٜتِ ال َا: )ايؿطن١ٝ ايكانس٠ بسيٌٝ ؾطن١ٝ

 

 :ٚاؿطن١ٝ ايؿطن١ٝ ايجٛابت ايتعاّ ـ7

 باٖتعاظ تٗتع ال ٚسطن١ٝ ٚغٝاغ١ٝ ٚؾهط١ٜ نكا٥س١ٜ ثٛابت ن٢ً قا٥ُٟا ايعٌُ ٜهٕٛ إٔ

ٖٜٝ ٚال ايعطٚف  املط١ْٚ يف ايؿطع بٗا ٜػُح اييت املػاس١ َٔ االغتؿاز٠ َع األؾدام طتػ

 ..ٚاالدتٗاز

ُٚ يٓؿػٗا تػُح سني ؾاؿطن١  بؿدكٝتٗا نبجت قس تهٕٛ ثٛابتٗا بعض٢ ظ٢بتذا

 ٚتٗتع ٛاٖا,ُخ ٚتتُاٌٜ غرلٖا, ؾٝهٛطب. ١ٜٖٛ ٚال ؾدك١ٝ بال تكبح إٔ إىل ٖٜٚٛتٗا

ًٝٔشُٚت ايعازٜات, بٗا ٚتعكـ ٗا,ُٓٝتُب  .نني٣ بعس أثطٟا ٗاٝ

 انتُازٖا إىل ـ غط٠ سني ن٢ً ـ بٗا ٚزؾعت اآلخطٜٔ ططٚسات اغتسضدتٗا سطن١ٕ َٔ ؾهِ

 .ثٛابتٗا َع بايه١ًٝ تتٓاقض أْٗا تسضٟ ال ٖٚٞ
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ُٖ ؾهط٠ ايبعض أداظ ايجٛابت اٖتعاظ ؾذلات َٔ ؾذل٠ ؾؿٞ  االيتعاّ يف ايعاًَني ٢ٌتػا

 ٖصا إٔ َع ايعاّ, اإلغالَٞ ايتػٝرل َٔ ايؿطاؽ بعس شيو ؼكٝل إَهإ بصضٜع١ اإلغالَٞ

ِٔ :تعاىل قٛي٘ يف تتذ٢ً ثابت١ قطآ١ْٝ مبعازي١ ٜكٛسّ َٔ ََُعكَِّباْت   ُ٘ ٘ٔ  ٜي ًٞٔؿ ِٔ َخ َٔ َٚ  ٔ٘ ِٜ ََٜس  ٢ٔ ِٝ َب

ِِ ٢ٗ ِْٝؿٔػ ََا ٔبٜأ ُٝٚطٚا  َُٜػ ٣ّ َسٖت٢  ِٛ ََا ٔبٜك ُٝٚط  َُٜػ ٕٖ اهلٜل ٜيا  َِط٢ اهلٔل إ٢ ِٔ ٜأ َٔ  ُ٘ َْ  ٚأداظ .{11ايطنس:}َِٜشٜؿٝعٛ

 يف املػًُني, بني ؾنت بإسساخ ٚتػببٛا اإلغالَٞ املٓٗر دع٥ٝات َٔ ظع١ٝ٥ االْؿػاٍ ايبعض

 ..قعٝس َٔ أنجط ن٢ً إباز٠ ؿُالت ٚاملػًُٕٛ ؾٝ٘ إلغالّا ٜتعطض ٚقت

 إٔ إىل بعس تكٌ مل اإلغال١َٝ اؿطن١ إٔ تٓػ٢ الأ هب اييت ايجٛابت ؾُٔ -

 ٚإٕ. شيو يتشكٝل َان١ٝ ٖٞ ٚإمنا ايؿطٜؿ١, األسازٜح يف املككٛز٠( املػًُني مجان١) تهٕٛ

 املٓهُني غرل طٔبَتِعَت ال أْٗا الإ. ؿٛزاملٓ اشلسف إىل يًٛقٍٛ إيٝٗا ٜٓهُٛا إٔ املػًُني ن٢ً

 .(185اشلهٝيب )ايؿطن١ٝ ٚادباتِٗ يف َككطٕٚ ِٖ ٚإمنا َطتسٜٔ إيٝٗا

 ايٓاؽ, ؾُٝع نا١َ زنٛتٗا تعتدل اإلغال١َٝ اؿطن١ إٔ نصيو ايجٛابت َٚٔ -

ِٚ يف ُزتشٖطتال ؾٗٞ. َع١ٓٝ بكؿ٠ٛ خاق١ ٚيٝػت  املكبًني ايٛانات بعض يف املككطٜٔ ن

 ايٛان١, ٚسػٔ ايٓعاّ ٚاسذلاّ اهلل خٛف َِٓٗ تعطف تَزا َا املدايؿات, بعض ن٢ً

 ايصٜٔ ايكاؿني تطؾض نُا املالسس٠, تطؾض ٚيهٓٗا.. بساخًٗا تطبٝتِٗ يف تأٌَ ؾٗٞ

زنٛتٓا + )اؾُانٞ يًعٌُ قالسٝتِٗ يعسّ ايٛان١ َع٢ٓ ٜكسضٕٚ ٚال ايٓعاّ وذلَٕٛ ال

 ..(املصنطات+ املؤمتط ايجايح يإلَاّ ايؿٗٝس

ٕٖ ايجٛابت َٚٔ -  اختالف ن٢ً املػًُني إٔ تط٣ اإلغال١َٝ اؿطن١ أ

 األقٍٛ يف ٚضز نُا يإلغالّ ؾُٗٗا سٍٛ يتٛسٝسِٖ تػع٢ ٖٚٞ ,ٚاسس٠ٟ أ١َٟ َصاٖبِٗ

 .(+ ضغاي١ ايتع41ًِٝ+ نبساؿًِٝ 170املصنطات )ايعؿطٜٔ

 ْعُ٘ نٌ يف اإلغالّ ؾعاض ايك٠ٛ تعتدل اؿطن١ إٔ ايجٛابت َٚٔ -

 ايٛسس٠ ق٠ٛ شيو ًٜٚٞ ٚاإلميإ, ايعكٝس٠ ق٠ٛ ايك٠ٛ زضدات َٔ زضد١ ٚأٍٚ ٚتؿطٜعات٘,

 ست٢ بايك٠ٛ مجان١ تٛقـ إٔ ٜكح ٚال. ٚايػالح ايػانس ق٠ٛ شيو بعس ثِ ٚاالضتباط,

 ه١َؿه٤ ٖٚٞ ٚايػالح ايػانس ق٠ٛ اغتدسَت إشا ٚإْٗا ,مجٝعٟا املعاْٞ ٖصٙ شلا تتٛؾط

 ايؿٓا٤ َكرلٖا ؾػٝهٕٛ اإلميإ, خا١ًَ ايعكٝس٠ نعٝؿ١ أٚ يٓعاّ,ا َهٛطب١ األٚقاٍ

 .(ايؿٗٝس ضغاي١ املؤمتط اـاَؼ يإلَاّ)ٚاشلالى

 ١,ٝاإلغالَ اؿطن١ ٚغا٥ٌ َٔ يٝػت ٚيهٓٗا ايك٠ٛ, َعاٖط أنٓـ ٚايجٛض٠ -

 .(ضغاي١ املؤمتط اـاَؼ ٚايػازؽ)ْٚتا٥ذٗا بٓؿعٗا تؤَٔ ال ٖٚٞ
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 ط١ًٟٜٛ املٛنٛن١ اـ١ٛ تهٕٛ ؾكس.. اـٛٛات ٌتعٗذ نسّ ايجٛابت َٚٔ -

 إٔ أضاز ملٔ ٚخرل. اؾٗس مبهانؿ١ األَس تككرل ميهٔ ٚإمنا.. غرلٖا ٖٓاى يٝؼ ٚيهٔ

 .(ضغاي١ املؤمتط اـاَؼ)ايسن٠ٛ ٖصٙ نٔ ٜٓكطف إٔ أٚاْٗا قبٌ ايجُط٠ تعذٌٜػ

 اـرل اإلغال١َٝ اشل٦ٝات يهٌ تت٢ُٓ اإلغال١َٝ اؿطن١ إٔ ايجٛابت َٚٔ -

 نٔ غرلٖا إىل االيتؿات ٜؿػًٗا أال تػًهٗا ططٜل خرل إٔ ٚتط٣. بايتٛؾٝل شلا ٚتسنٛ

 إىل عيًت٥ًٛ تػعٜ ال ٚايٛقت ٚدٗاز, دٓٛز إىل قتاد١ ؾاأل١َ. ْؿػٗا إىل االيتؿات

 ..(املصنطات)احملػٓني َع ٚاهلل َٝساْ٘ يف ؾهٌ. ٘ب ٚاالْؿػاٍ ايػرل

 تعٌُ ٖٚٞ اشل٦ٝات, ٖصٙ َع تتعإٚ إٔ ن٢ً ؼطم اإلغال١َٝ ٚاؿطن١ -

 بني ٜبانس ال إٔ ٜٚٓبػٞ. ايؿهط كتًـ بني ٚايتٛؾٝل ايٓعط, ٚدٗات يتكطٜب داٖس٠

 .(ضغاي١ املؤمتط اـاَؼ)َصٖيب خالف أٚ ؾكٗٞ ضأٟ ايعاًَني

 

 :واإلدسان اإلحاطت ـ8

 ٝس٠,ٚايبع ايكطٜب١ يألٖساف ايهاٌَ ايٛنٞ َٔ أغاؽ ن٢ً قا٥ُٟا ايعٌُ ٜهٕٛ إٔ

ـٜ املٓعٛض٠ احمل١ٛٝ ٚيًعطٚف ٖٝٚا  ٚيًك٣ٛ ٚايسٚي١ٝ, ٚاألق١ًُٝٝ احمل١ًٝ ٚيًُعازالت ١,ؿ

 ٚاملتاس١ املتٛؾط٠ اإلَهاْات َالسع١ إىل إناؾ١ ٚاـؿ١ٝ, املع١ًٓ ٚيػٝاغاتٗا ايؿان١ً

 ..اَتالنٗا ميهٔ ٚاييت

 ٚنٞ نسّٚ  ايتكٛض يف يػبا٤ ـ َكاتًٗا إىل اغتسضدت ٚتٓعُٝإت سطنإت َٔ ؾهِ

 ..قٓعٟا شػُٔت أْٗا ؼػب ٖٚٞ ـ هطٟ َا ؿكٝك١

 ايؿان١ً ٚاؾٗات ٚايتٓعُٝات ٚاملٓعُات ايسٍٚ غٝاغات إٔ ٜالسغ إٔ هب إْ٘

 سٟٝٓا املٓؿطز٠ املكاحل ن٤ٛ يف ٚتتػرل تتبسٍ ٚإمنا ٥ٖٝ,١َبس ٚيٝػّت ثابت١ يٝػت

 ..ٕاألسٝا بعض يف ٚايسا١ُ٥ سٟٝٓا ٚاملؤقت١ أسٝاْٟا, ٚاملؿذلن١

 ايعامل, يف اؿكٝكٝني ٚايتشطى ايكطاع قٛض٠ اغتهؿاف اؿطن١ ٚادب ٖٓا َٔ

 ثِ َٚٔ ايػٝاغات, ٖصٙ بني عايتكاٝط ْكأط ٚؼسٜس املدتًؿ١, يًػٝاغات خطا٥ط ٚضغِ

 ٚايجٛابت االَهاْات ن٤ٛ يف املدتًؿ١ ٚاألٚناع األسساخ َع ايتعاٌَ نٝؿ١ٝ ؼسٜس

 ..االنتباضات َٔ شيو ٚغرل
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 َع تٓاغب٘ َٚس٣( ايؿعاض) َهُٕٛ ست٢ سضؽت إٔ اؿطن١ ٢نً إٕ -

 بايتايٞ ٚنإ شلا, ٚيٝؼ نًٝٗا ١ٟٖذُس نإ ٚإال ططس٘, قبٌ ؼكٝك٘, ٚإَها١ْٝ ايعطٚف

ُٙ إىل اإلغا٠٤ نٔ ؾهاٟل شات٘ ايؿعاض إدٗاض يف غببٟا ُٙ َعٓا  ..ٚقتٛا

ٕٖ نُا -  الدتُان١ٝٚا ٚايؿهط١ٜ ايػٝاغ١ٝ َٛاقؿٗا بعُل تسضؽ إٔ نًٝٗا إ

 ثٛابتٗا َع املٛاقـ ٖصٙ تٛاؾل َس٣ شيو نٓس تالسغ ٚإٔ.. نٓٗاقبٌ اإلنالٕ  ٚغرلٖا

 سانطٟا املٛاقـ ٖصٙ ٚقالس١ٝ قٛاب١ٝ َس٣ َالسع١ إىل إناؾ١ َٚطاسًٗا, ٚكٛٛاتٗا

 ..َٚػتكباٟل

 بعض, َع بعهٗا غٝاغتٗا تٓاقض َٔ بػبب اٖتعت سطنات َٔ ؾهِ -

 .ٚايؿهط١ٜ س١ٜايعك ثٛابتٗا َع اتايػٝاغ ٖصٙ تٓاقض َٔ ٚبػبب

 أٚ َؿب١ٖٛ ٚؼايؿات خاط١٦ َٛاقـ إىل اغتسضدت ؾ٦ات َٔ ٚنِ -

 .َسضٚؽ غرل ٖٛا٥ٞ َٛقـ خالٍ َٔ شيو ٚغرل داْب١ٝ قطانات

 نإ َا نا٥ٟٓاـ  ايتٓعِٝ يف ؾطز قبٌ َٔ ٚإنالْٗا املٛاقـ اؽاش ايّٝٛ دا٥عٟا ٜعس مل

 َٚتدكك١ َػؤٚي١ أدٗع٠ ٚندل ايٓعط ٚدٗات ًٝبٚتك ٚايسضاغ١  ايتؿاٚض قبٌ ـ َٛقع٘

 .ٚإنالْ٘ اؽاشٙ املطاز املٛقـ َٛنٛع يف

 ٚاألغايٝب ٚايكٛض ٚاألؾهاٍ األزٚات َتعسز تآَطٟا تٛاد٘ اييت اإلغال١َٝ ٚاؿطن١

 َٔ ايٛسٝس٠ املػتٗسؾ١ ألْٗا غرلٖا قبٌ ٚاألقٍٛ ايكٛانس ٖصٙ اليتعاّ اؿاد١ مبػٝؼ

 ..ايعامل اَتساز ن٢ً ـ َٚعػهطات ٚأْع١ُ تٓعُٝات ـ١ٝاؾاًٖ ق٣ٛ َٔ ايتآَط

 

 :وانخُظُى انخخطُط ـ 9

 ؼٌُ يف اؾُٝع ٚإؾطاى ٚايتٓعِٝ ايتدٛٝط قانس٠ ن٢ً قا٥ُٟا ايعٌُ ٜهٕٛ إٔ

 ايجٛاب) بكانس٠ ايتعاٌَ إىل إناؾ١ املٓاغب, املهإ يف املٓاغب اإلْػإ ٚٚنع املػؤٚي١ٝ,

 .ٜٚعاؾٝ٘ ٜكًش٘ مبا املػ٤ٞ َٚعاقب١ َ٘اٚإنط احملػٔ ذٝعبتؿ( ٚايعكاب

 َٔ ٚايتٓعِٝ يًتدٛٝط بس ال ؾإْ٘ ـ نصيو ـ َطبني َٔ يًذلب١ٝ بس ال أْ٘ ٚنُا

 بٗصٙ يًكٝاّ قاحل اإلغال١َٝ ايػاس١ ن٢ً ناٌَ أٚ ؾطز نٌ ؾًٝؼ. َٚٓعُني كٛٛني

 تاب١ٝايه ًَٚهات٘ ٚايٛنع١ٝ اـٛاب١ٝ ٚقسضت٘ ايؿطن١ٝ ثكاؾت٘ ناْت َا نا٥ٟٓا امل١ُٗ

 اإلزاض١ٜ ٚايعًّٛ بايؿؤٕٚ ٚخدل٠ أٚاٟل تٓع١ُٝٝ نك١ًٝ شا ٜهٕٛ ٚإٔ بس ال ألْ٘. ٚايهال١َٝ

 .ثاْٟٝا
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 ػطٜس١ٜ نًّٛ َٔ ايعكط أْتذ٘ َا نٌ َٔ تػتؿٝس إٔ اإلغال١َٝ اؿطن١ ن٢ً إٕ

 ٚايدلف١ ٚايتٓعِٝ ايتدٛٝط ؾؤٕٚ يف ٚغاق١ ٚتك١ٝٓ ٚغا٥ٌ َٔ ابتهطٙ َٚا

 ...إخل ثٝلٚايتٛ ٚاملعًَٛات١ٝ

  ٚايػٝاغ١ٝ, ايؿهط١ٜ املعطؾ١ أغباب متًٝو اييت اؿطن١ إٕ

 

 املٛثك١ يًُعطؾ١ بٓا٤ َٛاقؿٗا ٚؼسز غٝاغاتٗا ٚتطغِ كٛٛاتٗا تهع ٚاييت

 تػرل اييت تًو َٔ األٜاّ َٚؿادآت ايعكط ؼسٜات َٛاد١ٗ ن٢ً أقسض تهٕٛ ٚايسقٝك١

 اإلزاض١ٜ ايعًّٛ يف نا١ًَٕ ١َٕٝٚٝأ ٢نً أٚ ؾ٦ٟٝا, ايتدٛٝط أغباب َٔ متًو ٚال بعؿ١ٜٛ

: املعذع تعاىل اهلل قٍٛ يف ايك٠ٛ أغباب نٌ اَتالى ن٢ً اؿٖض ٖٓا َٚٔ.. ٚايتٓع١ُٝٝ

ِِ ُٗ ٠ٕٖٛ َٜٚأٔنٗسٚا ٜي ِٔ ٝق َٔ  ِِ ِٜٛعُت  . {60األْؿاٍ:}..ََا اِغَت

 عك١ًٝاي يف ـبتد٥ً بتال٠٠َُ اإلغال١َٝ اؿطن١ إٕ أقٍٛ ايصاتٞ ايٓكس ٌٝٔبٜق َٚٔ

 .ايعكط ٜٚتًٛب٘ ايؿطع ٜؿطن٘ ايصٟ املػت٣ٛ زٕٚ ناّ بؿهٌ ٖٚٞ ايتٓع١ُٝٝ,

 ٚايكٛانس يألقٍٛ اغتٝعابٗا نسّ ايتٓع١ُٝٝ ايعك١ًٝ بتدًـ ٖٓا ٚاملككٛز

 نصيو شيو َٚٔ. ٚاألقٍٛ ايكٛانس ٖصٙ ن٢ً خطٚدٗا ٚبايتايٞ ايتٓع١ُٝٝ, ٚاألقٍٛ

 هعٌ مما ٜهٕٛ, إٔ ٜٓبػٞ ٚملا نا٥ٔ ٖٛ ملا بايٓػب١( األٚيٝات َٓٛل) َالسع١ نسّ

 أبػط َع َتكاز١َ تهٕٛ ٚقس َسضٚغ١ غرل نؿ١ٜٛ ٚايتكطؾات ٚاألنُاٍ املُاضغات

 ..ايتٓعِٝ( ٜاتأظس)

ٖٕ  األنُاٍ َؿطزات ٚتٛظٜع تكٓٝـ ن٢ً ايكسض٠ نسّ ٜعين ايتٓع١ُٝٝ ايعك١ًٝ ـؽ٤ً إ

 َٗتع٠ َتساخ١ًٟ هعًٗا مما ٚقشٝش١, غ١ًُٝ ٚأقٍٛ قٛانس ٚؾل ٚاـٛٛات ٚاملؿاضٜع

 ..َتٓاغك١ٕ أٚ َتٛاظ١ْٕ ٚغرل

 اإلغالَٞ ايعٌُ اضتهاؽ َعٓاٙ ايتٓع١ُٝٝ ايعك١ًٝ اضتهاؽ إٔ ٜعين شيو نٌ

 تكسنٗا إىل بايٓتٝذ١ ٜؤزٟ مما ٚؾؿًٗا, ٚؽبٛٗا اإلغال١َٝ اؿطن١ اضتهاؽ ٚبايتايٞ

 ..ٚاْٗٝاضٖا
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 :ٚايتٛاظٕ ايتهاٌَ ـ10

 أٚ داْب, ن٢ً داْب ٕطػٝا ٚنسّ ٚايتٛاظٕ هاٌَايت َٔ أغاؽ ن٢ً ايعٌُ قٝاّ

 .ٗاًِّٝن املعازي١ اسالٍ إىل ٜؤزٟ ايعٌُ َٔ دع١ٝ٥ ؾٛػٝإ. أخط٣ يف دع١ٝ٥ تساخٌ

 غرلٖا َٔ أسطم تهٕٛ إٔ هب ايهبرل٠ ايتػٝرل١ٜ األٖساف شات اإلغال١َٝ ٚاؿطن١

 َٔ ُ٘ك٤س ايعٌُ دٛاْب َٔ داْب نٌ ٚإنٛا٤ االٖتُاَات يف ايتٛاظٕ ؼكٝل ن٢ً

 .ٚايطنا١ٜ ايعٓا١ٜ

 ناْت َا نا٥ٟٓا ايعٓا١ٜ َٔ سعٗا تأخص إٔ هب ايذلب١ٜٛ ؾايع١ًُٝ -

 غتعٗط تهعـ أٚ ايع١ًُٝ ٖصٙ ؾٝ٘ تتعٌٛ ايصٟ ايٛقت ٚيف. ايعا١َ اؿطن١ ظطٚف

 ..آداٟل أّ ناداٟل قاي١ ال اؿطن١ ب١ٝٓ يف ايػًب١ٝ اآلثاض

 إغالَٟٝا أٖساؾٟا ٚوكل إغالَٞ عَؿطٚ إىل ٜطتهع إٔ هب ايػٝاغٞ ٚايعٌُ -

 .َعتُس٠ ؾطن١ٝ ٚأزي١ نكا٥س١ٜ ثٛابت إىل اغتٓازٙ نٔ ؾهال قسز٠, ٚانش١

 

 تكٝسٙ نٔ ؾهاٟل إغالَٟٝا ٖسؾٟا وكل إٔ هب االدتُانٞ ٚايعٌُ -

 .قعٝس نٌ ٚن٢ً األخط٣ األنُاٍ نٌ يف ٖٚهصا.. َٚػًهٟا سهُٟا ايؿطن١ٝ بايهٛابط

 .ٚاالْٗٝاض ٚايهعـ ػذيًتؿ٥ َسنا٠٠ شاى أٚ باؾاْ ٖصا يف خًٌ ٚنٌ

 .ٚايػساز ٚايتٛؾٝل ٚايطؾاز اشلس٣ تعاىل اهلل ؾٓػأٍ

 

 .ايعاملني ضب هلل اؿُس إٔ زنٛاْا ٚآخط
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