
 

 

 

 

 

 

 

 اإلسالم الجنس
 فتحي يكن

 

 

 

 

 

 

 



 

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ

 َكس١َ

إٕ اغتؿشاٍ املؿه١ً اؾٓػ١ٝ يف ايعامل ٚتػببٗا بتؿتٝت ا٭غؼ ٚايهٝاْات اجملتُع١ٝ، ْٚػـ 

١ٜ، ٚزيٌٝ ع٢ً ؾؿٌ ٖصٙ اؿهاض٠ نٓتٝذ١ يًشهاض٠ املاز ا٭طط ا٭خ٬ق١ٝ ٚاملػًه١ٝ ٜٛدب ططسٗا

 ْػاْٞ ايهطِٜ.ٚإؾ٬غٗا يف إجياز اجملتُع اٱ

ٕ نإ َٔ املِٗ ٖسّ ايٛاقع إىل ططح ايبسٌٜ املٓكص... ٭ْ٘ إ ُا إٔ شيو ٜػٛم نصيون

 ايؿاغس ؾإٕ َٔ ا٭ِٖ بٓا٤ ايٛاقع ايػًِٝ اؿػٔ...

تٛاد٘ مبذطز ؼسٜس َٛاقؿاتٗا، ٚإمنا بتكسِٜ اؿًٍٛ إٕ املؿانٌ اييت تعٝؿٗا ايبؿط١ٜ ٫ 

 اؾصض١ٜ شلا.

ٚتٛدٝٗٗا... ْعاّ حيكل ايبعس  إٕ ايػطٜع٠ اؾٓػ١ٝ عاد١ إىل ْعاّ ؾططٟ ٜتٛىل تكُٝٝٗا

 ْػاْٞ َٓٗا، ٚقٝا١ْ ايؿطز ٚاجملتُع َٔ أخطاضٖا ٚأنطاضٖا.اٱ

املطًٛب بني ؼكٝل  ت٪َٔ ايتٛاظٕ املططٚس١ بؿإٔ املؿه١ً اؾٓػ١ٝ ٫إٕ اؿًٍٛ ـ نٌ اؿًٍٛ ـ 

 نطاض، ٚبني مماضغ١ اؾٓؼ ٚقٝا١ْ ا٭خ٬م.ايًص٠ ٚعسّ اٱ

 ٖٚصا ايهتاب ٜبشح يف املٓٗر ايصٟ حيكل ٖصا ايتٛاظٕ ايؿططٟ ايعذٝب...

 غا٬ّ٥ اهلل تعاىل إٔ حيكل ايٓؿع ب٘ ٚجيعٍ ا٭دط.

 امل٪يـ                                 .. ازٟ ايصٜٔ آَٓٛا إىل قطاط َػتكِٝٚإٕ اهلل شل
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 التصّور عهواى التصرف

اٱْػإ ٜكسض يف نٌ تكطؾات٘ ٚأؾعاي٘ عٔ ايتكٛضات اييت حيًُٗا ٚعٔ ايعكٝس٠ اييت 

ٝٸٔ عٔ ايهٕٛ ٚاٱٜعتٓكٗا... ٜٚكعب إٔ ػس إْػاّْا  ٛٸض َع  ْػإ ٚاؿٝا٠...يٝؼ ي٘ تك

ِٳْػإ ايصٟ ٜ٪َٔ بايبسٜٗٝاؾاٱ ًٹل ٚيٹ ٜٴبعح ّٜٛ  ُٝٛت،... ٚأْ٘ غت ايه١ْٝٛ، ٜعطف نٝـ خٴ ثِ 

 خرلّا غرل ٚؾطّا بؿط، ٫ٚ بسٸ ٚإٔ تٓػذِ تكطؾات٘ يف اؿٝا٠ ٚؾل تكٛضٙ شاى. ايكٝا١َ يٝذع٣

ٜٴٓهط ٚدٛز اهلل، ٜٚهؿط بايبعح، ٜٚعتدل إٔ اؿٝا٠ َاز٠، غٝتٛاؾل تكطؾ٘ ستُّا َع  ٚاملًشس ايصٟ 

 ٖصا ايتكٛض َٚع ايٓعاّ ٚايػًٛى ايصٜٔ اْبجكا عٓ٘...

ٖصا ٚشاى، ٜهٕٛ تكطؾ٘ يف اؿٝا٠ َتٛاؾكّا َع نٝاع٘ ٚؾطٚزٙ،،، ؾتاض٠ إىل ست٢ ايها٥ع بني 

 ٖ٪٤٫ ٚتاض٠ إىل أٚي٦و زٕٚ إٔ ًٜتعّ ْٗذّا ٚاسسّا...

 تكشٝض ايتكٛض ٖٛ ا٭غاؽ

َٔ  يصيو نإ نٌ تكشٝض أٚ تػٝرل يف ٚاقع اؿٝا٠ ايبؿط١ٜ ٫ ٜعتُس ع٢ً ؾهط نطبّا

ٜٴكاز بؿهطٙ أ٫ّٚ ٚ ٜٓهط أثط غطا٥عٙ عًٝ٘ نصيو. بٌ إٕ ٖصٙ ايػطا٥ع  ٕ نإ ٫إايعبح... ؾاٱْػإ 

 ْػإ...َتٛاؾكّا َع ايؿهط ايصٟ حيًُ٘ اٱؾباعٗا ٚتكطٜؿٗا بايصات ٜهٕٛ إ

ْػإ يف اؿٝا٠ ٖٛ يف اؿكٝك١ اْعهاؽ ملؿاُٖٝ٘ ٚأؾهاضٙ ٚيٝؼ ايعهؼ نُا تععِ إٕ غًٛى اٱ

 ٕ املاز٠ ٖٞ قاْعتٗا.ٚايػًٛى ٚأ ايؿهط٠ ٚيٝس٠ املاز٠ ايؿًػؿ١ املاز١ٜ اييت تعتدل



 

ٓتُٞ مٔ أْؿػٓا إيٝ٘، ٖٛ ايٛاقع سٛاغٓا، ٚايصٟ ْ ٕ ايعامل املازٟ ايصٟ تسضنٜ٘كٍٛ الًط: )إ

زضانٓا ٚؾهطْا َُٗا ظٗطا ضؾٝعني غاَٝني، يٝػا غ٣ٛ ْتاز عهٛ َازٟ دػسٟ ٖٛ إايٛسٝس، إٕ 

 ْؿػ٘ يٝؼ غ٣ٛ ْتاز املاز٠ ا٭ع٢ً(.ٕ ايعكٌ املاز٠ يٝػت َٔ ْتاز ايعكٌ، بٌ إ ٕإايسَاؽ... 

 

ُع داًٖٞ إىل فتُع غ٬ّ ا٭ٍٚ يف ع١ًُٝ ؼٌٜٛ اجملتُع َٔ فتنإ اعتُاز اٱ يصيو

ٍ َؿاُٖٝ٘ ايعكٝس١ٜ عٔ ايهٕٛ ٚاٱْػإ ٚاؿٝا٠... ٚع٢ً إشنا٤ دص٠ٚ غ٬َٞ ٜكّٛ ع٢ً اس٬إ

 س٠ ٚاعتٓاقٗا بعُل ٚأقاي١...ايعكٝ ايتؿهرل ٚايٓعط يس٣ اٱْػإ، ست٢ ٜتُهٔ بُٗا َٔ ؾِٗ ٖصٙ

ًٹلٳ :ٜكٍٛ اهلل تعاىل يف ايكطإٓ ايهطِٜ ِٻ خٴ َٹ ٕٴ  ْٵػٳا ٓٵُعٔط أٱ ٝٳ ًِ َٳا٤ٺ زٳاؾٹٕل َؾ ٔٵ  َٹ ًٹلٳ   خٴ

ٚٳايتٻطٳا٥ٹبٹ ًِبٹ  ٔٔ ايكټ ٝٵ ٔٵ بٳ َٹ ًَافٹ  ،{5:6:7ايطًّاضم:} ٜٳدٵطٴزٴ  ٚٳاخٵتٹ ٚٳاَ٭ضٵٔض  ٚٳاتٹ  ُٳا ًِٔل ايػٻ ٕٻ ؾٹٞ خٳ ٔإ

َٹ ُٳا٤ٹ  ٔٳ ايػٻ َٹ ٍٳ اهلُل  ْٵعٳ َٳا َأ ٚٳ ٓٻاؽٳ  ٓٵَؿعٴ اي ٜٳ ُٳا  ًِوٹ اٖيتٹٞ تٳذٵٔطٟ ؾٹٞ ايبٳشٵٔط بٹ ٚٳايُؿ ٗٳأض  ٓٻ ٚٳاي  ٌٔ ٝٵ ًٖ ٔٵ اي

ِّ ٔٵ ُن َٹ ٗٳا  ٚٳبٳحٻ ؾٹٝ ٗٳا  ٛٵتٹ َٳ ٘ٹ اَ٭ضٵضٳ بٳعٵسٳ  ٝٳا بٹ ٚٳايػٻشٳابٹ امُلػٳدٻٔط  َٳا٤ٺ َؾَأسٵ ٜٳأح  ـٹ ايطِّ ٚٳتٳكٵٔطٜ زٳابٻ١ٺ 

 ّٕ ٛٵ ٜٳاتٺ يٹَك ٚٳاَ٭ضٵٔض َيَآ ُٳا٤ٹ  ٔٳ ايػٻ ٝٵ ٕٳبٳ ًُٛ   .{164ايبكط٠:} ٜٳعٵكٹ

غ٬َٞ يف قٝاغ١ طإٓ ايهطِٜ تبني أغًٛب املٓٗر اٱٖصٙ ٚغرلٖا َٔ اٯٜات اييت حيؿٌ بٗا ايك

 ايؿعٛب ٚاجملتُعات.ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات ٚيف بٓا٤ ٚتهٜٛٔ 

 ْ٘ ا٭غًٛب ايصٟ ٜبسأ بكٝاغ١ ايؿهط ٜٚٓتٗٞ إىل قٝاغ١ ايٛاقع يف نٌ ؾ٪ْٚ٘ ٚأسٛاي٘...إ

ْػاْٞ َٔ خ٬ٍ ٚايٓعِ ايٛنع١ٝ تكشٝض ايٛاقع اٱ ٚعبجّا ؼاٍٚ ا٫ػاٖات املاز١ٜ

 ا٫ق٬سات املاز١ٜ املعٝؿ١ٝ ؾشػب...



 

ٕٻ اهلَل َيا..: ٚقسم اهلل تعاىل سٝح ٜكٍٛ َٳا  ٔإ ِّطٴٚا  ٜٴػٳ ّٕ سٳتٻ٢  ٛٵ َٳا بٹَك ِّطٴ  ٜٴػٳ

ِٵ ٔٗ ْٵُؿػٹ   .{11ايطعس:}..بٹَأ

 

 

 الجورة اجلهسية

مل ٜعس ايه٬ّ عٔ اؾٓؼ قكٛضّا ايّٝٛ يف ْطام ايٓعطٜات )ايتذطٜس١ٜ(، أٚ يف سسٚز 

ايّٝٛ ثٛض٠ دٓػ١ٝ طاغ١ٝ، ايتكٛضات ايتكًٝس١ٜ )ايه٬غٝه١ٝ( شلصا املٛنٛع... ؾايعامل ايصٟ ٜعٝـ 

سس٣ ايكهاٜا ٚأؾسٖا أثطّا ٚخططّا إططح ع٢ً أْٗا أبطظ ػاٚظت نٌ اؿسٚز ٚايكٝٛز، دعٌ ايكه١ٝ تٴ

 ع٢ً ايهٝإ ايبؿطٟ بطَت٘...

 ٜكٍٛ "دٛضز بايٛؾٞ ٖٛضؾت" يف نتاب٘ "ايجٛض٠ اؾٓػ١ٝ" 

( يف 90)غذلْٚٝتّٛ)ٚاٯٕ، بعس إٔ نازت أشٖآْا تهـ عٔ اـٛف َٔ اـطط ايصضٟ، ٚٚدٛز 

ععآَا ٚععاّ أطؿايٓا. ٫ ٜؿتكط ايعامل إىل عٓاقط بؿط١ٜ تكًل يٮ١ُٖٝ املتعاٜس٠ اييت ٜهتػبٗا 

ؿػٌ ايعطٟ ٚغاضات اؾٓؼ ٫ تٓكطع. ٜٓ اؾٓؼ يف سٝاتٓا اي١َٝٛٝ، ٚتؿعط باـطط إش تط٣ َٛد١

اؿاد١ اؾٓػ١ٝ إش مل حيسٸٖا  يٝٗاتكٌ إ ٖ٪٤٫ ايٓاؽ اْؿػا٫ّ دازّا بايك٠ٛ اشلا١ً٥ اييت ميهٔ إٔ

اـٛف َٔ اؾشِٝ، ٚا٭َطاض ايػاض١ٜ، ٚاؿٌُ... ٚيف ضأِٜٗ إٔ أطٓاّْا َٔ ايكٓابٌ اؾٓػ١ٝ تٓؿذط 

نٌ ّٜٛ، ٜٚذلتب عًٝٗا آثاض تسعٛ إىل ايكًل، قس ٫ جيعٌ أطؿايٓا ٚسٛؾّا أخ٬ق١ٝ ؾشػب، بٌ قس 

 تؿٛٙ فتُعات بأغطٖا(.



 

 َ٪خطّا "ايٜٓٝٛٛضى تاميع"يف  "دُٝؼ ضغتٕٛ"ٚنتب 

 )إٕ خطط ايطاق١ اؾٓػ١ٝ قس ٜهٕٛ يف ْٗا١ٜ ا٭َط أندل َٔ خطط ايطاق١ ايصض١ٜ؟؟(

 غٝطط٠ اؾٓؼ ميهٔ إٔ ت٪زٟ إىل تسٖٛض اؿهاضات. إٔ ايٓعط إىل "امل٪ضر اضْٛيستٜٛٓيب"ًٜٚؿت 

قّٛ قط إ٫ َٚا تؿٝع ايؿاسؿ١ يف ): )ٌ سٝح ٜكٍٛ ايطغٍٛ غ٬ّ َٔ قبٵٖٚصا َا أنسٙ اٱ

 .(عُِٗ اهلل بايب٤٬(

ٚضٚبا ٚغرلُٖا َٔ ب٬ز ايعامل تؿٗس َٓص غٓٛات قطٜب١ دّْٓٛا دٓػّٝا قَُّٛا، إٕ أَرلنا ٚأ

غٛا٤ يف عامل ا٭ظٜا٤ ٚايتذٌُٝ، أٚ يف عامل ايهتب ٚا٭ؾ٬ّ، أٚ يف عامل ايٛاقع ع٢ً نٌ قعٝس... ست٢ 

ايبؿط١ٜ، بٌ أنشت مماضغت٘ ٚا٫غطام ؾٝ٘ غا١ٜ غسا اؾٓؼ ايؿػٌ ايؿاغٌ ملععِ أؾطاز اجملُٛع١ 

 اؿٝا٠ ٚق١ُ ا٭َٓٝات يس٣ نجرل َٔ ايٓاؽ....

ؾًِ ٜعس اؾٓؼ تًو ايع٬ق١ اؿػ١ٝ ايكا١ُ٥ بني ظٚدني اثٓني أٚ ست٢ بني ؾدكني ٫ 

ٜطبطِٗ عكس ؾطعٞ أٚ قاْْٛٞ، بٌ أنش٢ عاملّا ٚاغعّا بهٌ َا ؾٝ٘ َٔ ؾٕٓٛ ٚٚغا٥ٌ َٚجرلات؟؟ غسا 

ؼ نايطعاّ كتًؿ١ أيٛاْ٘ َتعسز٠ تٛابً٘ َٚكب٬ت٘، ٫ خيهع يصٚم أٚ َعاز أٚ قاعس٠، ؾه٬ّ اؾٓ

 .عٔ ؼطضٙ َٔ نٌ عطف أٚ تكًٝس

يف ايٛاقع ٜػتشٌٝ ايّٝٛ ايػرل يف أٟ َس١ٜٓ نبرل٠ زٕٚ ايتعطض )يًككـ اؾٓػٞ( 

َعطٚن١ يف  اؿكٝكٞ... اع٬ْات َٔ نٌ سذِ، ف٬ت ٚأغًؿ١ َكٛض٠، أؾ٬ّ غُٝٓا١ٝ٥، قٛض

َساخٌ عًب ايًٌٝ، ٚآ٫ف َٔ ايؿتٝات ٚايٓػا٤ ٜطتسٜٔ ثٝابّا نإ ميهٔ إٔ تٛقـ بك١ً اؿؿ١ُ َٓص 

 .أَس قطٜب



 

اضغات اؾُاع١ٝ يًذٓؼ ٚايعٚاز ايتذطٜيب أٚ اؿب ايػابل يًعٚاز، إٕ ايًٛاط ٚايػشام ٚاملُ

ّ ٕ اجمل٬ت املاد١ٓ ٚا٭ؾ٬ايًٌٝ، ٚإ ٕ ْٛازٟ ايؿصٚش ٚايػاضغْٛرلا ٚايػترلٜٖٛات ْٚٛازٟ ايعطا٠ ٚعًبإٚ

ٝٸع٠ يًُذتُعات ايبؿط١ٜ يف ؾت٢ اؾٓػ١ٝ ٚايكٛض اـًٝع١ اخل.  نٌ ٖصٙ ٚغرلٖا باتت ايػ١ُ املُ

 أما٤ ا٭ضض...

ٖصٙ ايجٛض٠ اؾٓػ١ٝ احمل١َُٛ اييت بسأت ط٥٬عٗا َٓص غٓٛات ناْت سكاز أٚناع ٚقِٝ 

منا ناْت ْتٝذ١ ٚاقع، ٙ ايعاٖط٠ ٚيٝس٠ ايكسؾ١ أبسّا. ٚإعكا٥س١ٜ ٚؾهط١ٜ ٚأخ٬ق١ٝ َع١ٓٝ. مل تهٔ ٖص

 ٚمثط ؾذط٠ منت ٚتػصت َٔ ٖصا ايٛاقع...

نإ سكٍٛ نٌ شيو َتٛقعّا َٚٓتعطّا َٓص ايًشع١ ا٭ٚىل اييت بسأ ايؿهط املازٟ جيتاح 

ايٛدٛز ا٫ْػاْٞ... َٓص ايًشع١ اييت اْكطعت ؾٝٗا ايك١ً بني ايها٥ٔ ايبؿطٟ ٚبني اؿكا٥ل 

ػًُات ايػٝب١ٝ. َٓص ايًشع١ اييت أْهط ايٓاؽ ؾٝٗا ٚدٛز اهلل، ٚبايتايٞ ٚدٛز نٛابط أخ٬ق١ٝ ٚامل

 .ؿٝاتِٗ، ٚعكٛبات ضبا١ْٝ يتكطؾاتِٗ

تعٓطًت ؾٝ٘  ْػإ سٝٛاّْا ٜعٝـ بػطا٥عٙ ٚشلا، ٚحيٝا يٓعٚات٘ ٚبٗا..َٓص تًو ايًشع١ غسا اٱ

ُٸ٘ ٚايسْٝا َبًؼ عًُ٘ )أٚي٦و ايت ْٛاظع ايؿط.. أقبش ْٛاظع اـرل، ٚاغتٝكعت يسٜ٘ ؿٗٛات أندل ٖ

 نا٭ْعاّ بٌ أنٌ غب٬ٝ(.

إٕ غٝب١ ايؿهط ايسٜين عٔ زْٝا ايٓاؽ، ٚتعطٌ سان١ُٝ اهلل يف ا٭ضض، ١ُٖٓٝٚ ايتؿطٜعات 

ٚايٓعِ ٚايكٛاْني املٓبجك١ عٔ ايٓعطٜات املاز١ٜ ناْت ايعاٌَ ا٭غاغٞ يف امطاف غرل ايكاؾ١ً 

 ِٜ، ٚاْط٬قٗا يف َتاٖات ايهٝاع ٚايؿطٚز.ايبؿط١ٜ عٔ ايططٜل ايكٛ

ْػا١ْٝ ٚايؿًػؿات املاز١ٜ اييت تكسّ يٲ منا تكع ع٢ً ٖصٙ ا٫ػاٖاتإٕ املػ٪ٚي١ٝ ا٭ٚىل إ

 .قاطب١ َدلضات ٚشضا٥ع ا٫مطاف ٚايؿصٚش



 

 دا٤ يف ايبٝإ ايؿٝٛعٞ

دٛز٠. ٫ٚ ؾاع١ ايٓػا٤، ؾٗٞ تكطٜبّا ناْت زا٥ُّا َٛ)يٝؼ ايؿٝٛعٕٝٛ عاد١ إىل إزخاٍ إ

غٛا٤ ٚبٓاتِٗ. بٌ جيسٕٚ يص٠ خاق١ يف إ ٜهتؿٞ ايبٛضدٛاظٜٕٛ بإٔ ٜهٕٛ ؼت تكطؾِٗ ْػا٤ ايعُاٍ

ؾاع١ ايٓػا٤ املتعٚدات. ٛضدٛاظٟ يف اؿكٝك١ ٚايٛاقع غ٣ٛ إبعهِٗ يٓػا٤ بعض. يٝؼ ايعٚاز ايب

٤ املػتذل٠ بايطٜا٤ ؾاع١ ايٓػاايؿٝٛعٕٝٛ اشٕ، ٖٛ أِْٗ ٜطٜسٕٚ إبساٍ إ ؾككاض٣ َا ميهٔ إٔ ٜتِٗ ب٘

 .52املػطا٠ باملسادا٠ باؾاع١ قطحي١ ضزل١ٝ(قؿش١

إٔ ٜٓعِ  إٕ ا٫ْػإ املهٕٛ َٔ ايٓٛاظع املاز١ٜ ٚايطٚس١ٝ ٚاملتطًبات ايبس١ْٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٫ ميهٔ

ْػإ ايكطٕ ايعؿطٜٔ إش ًٜٗح ؾباع استٝادات٘ ايؿطط١ٜ نًٗا.. ٚإبايطاس١ ٚا٫ط٦ُٓإ َا مل حيكل ا

ش ٜػطف يف شيو َٔ ؼكٝل ٖصٙ ا٫ؾباعات... ٖٚٛ إ اؾباعات٘ ايعه١ٜٛ ايػطٜع١ٜ زٕٚ إٔ ٜتُهٔٚضا٤ 

ٜٛٓ٘، ٜٚبايؼ طًبّا يًطاس١ ٚايػعاز٠ َٔ غرل إٔ تتشككا ي٘. ؾًهْٛ٘ أٌُٖ اؾع٤ ا٭غاغٞ َٔ ته

 أٌُٖ ْؿػ٘ ٚضٚس٘... ٚا٫ستٝاز ا٭ِٖ يف تطنٝب٘،

ٕٸ ا٫ػاٖات املاز١ٜ ؾؿًت ؾؿ٬ّ شضٜعّا ١  ؼكٝل ايطُأ١ْٓٝ ٚا٫غتكطاض يٲْػإ.. ٚإٕ املسْٝيف إ

ني يف سٝا٠ اؿسٜج١ ع٢ً نجط٠ َٓذعاتٗا ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ مل تتُهٔ َٔ غس ايؿطاؽ ٚاؾٛع ايٓؿػٝ

ٕ ٖصٙ ا٫ػاٖات املاز١ٜ تػببت يف نجرل َٔ سا٫ت ايتٛتط ٚا٫ْٗٝاض ايعكبٝني ايها٥ٔ ايبؿطٟ... بٌ إ

َطاض ايٓؿػ١ٝ مما تؿٗس ٚقا٥ع٘ با٭ضقاّ َكشات ا٭َطاض ايعكب١ٝ يف ؾت٢ ٚيف اْتؿاض ٚتهاثط ا٭

 أما٤ ايعامل...

َٔ أمجٌ ْػا٤ ايكطٕ ايعؿطٜٔ. ٚاملػت٣ٛ ايصٟ ٚقًت٘ نطَع يًذٓؼ  ناْت )َاضيني َْٛطٚ(

ٕ ٚيػبب َا، أزضنت إٔ ٖصا ايطَع غٝتساع٢، ٚأ 1962ّٛ َٔ قٝـ مل تكٌ إيٝ٘ اَطأ٠ أخط٣ ٚشات ٜ



 

ٕ ٖصٙ ايؿ٠ٛٗ غتهُشٌ ٚمتٛت، ؾابتًعت ن١ُٝ َٔ اؿبٛب امل١َٛٓ اٍ غٝصبٌ ٜٚعٍٚ، ٚأُٖصا اؾ

 .ٚنعت بٗا ْٗا١ٜ ؿٝاتٗا ايتعٝػ١ ايكًك١

ٜطايٞ بٌ مل٦ات اٯ٫ف َٔ ٚنُا ٚقع ملاضيني َْٛطٚ ٚقع ؾني ٖاضيٛ ٚيعٚد١ املطنٝع اٱ

 .نشاٜا اؾٓؼ ٜكهٕٛ قت٬ّ أٚ اْتشاضّا ٖٓا ٖٚٓاى

َٔ ا٭طبا٤ املطَٛقني َصنط٠  140ثرلت يف ايػٜٛس نذ١ ندل٣ عٓسَا ٚد٘ أ 1964يف ْٝػإ 

تٗسز سكّا  دطا٤ات عاد١ً يًشس َٔ ايؿٛن٢ اؾٓػ١ٝ اييتإإىل املًو ٚايدلملإ ٜطًبٕٛ ؾٝٗا اؽاش 

 .س١ٜٛٝ ا٭١َ ٚقشتٗا. طايب ا٭طبا٤ بكٛاْني نس ا٫م٬ٍ اؾٓػٞ

شاع١ ٚؾاؾات الًٝع١ٜ ع١ًُ )تٓعٝـ َٛدات اٱقاَت أنجط َٔ أيؿٞ  1964ٚيف أٜاض غ١ٓ 

ْاؽ أايتًؿعٜٕٛ َٔ ايٛسٌ ايصٟ ًٜطدٗا( ٚيف أٍٚ ادتُاع شلٔ قاٍ أسس املصٜعني )ٜٛدس يف اـاضز 

 .ٜتُٕٓٛ إٔ تٗسّ ا٭خ٬م اؾسٜس٠ ايعكب ا٭خ٬قٞ يف بًسْا(

ِْٗ َهططٕٚ يًكٝاّ ع١ًُ ٚاغع١ )َاٚتػٞ تْٛؼ( أ ست٢ يف ايكني ايؿعب١ٝ ٜؿعط أتباع

 ايٓطام نس اؿب اؿػٞ اي٬ادتُاعٞ.

ِْٗ َهططٕٚ ٫يكا٤ ْعط٠ دسٜس٠ ؾٝاتٞ ٚبٛيٓسا ٚاملاْٝا ايػطب١ٝ أٜٚط٣ نٌ َٔ ا٫ؼاز ايػٛ

 ع٢ً قهاٜا اؿب ٚا٭خ٬م ايؿطز١ٜ..

َا٥ع َٓشٌ غاضم يف  قطح نٓٝسٟ بإٔ َػتكبٌ أَرلنا يف خطط ٭ٕ ؾبابٗا 1962ٚيف غ١ٓ 

ٜٛدس  ي١ٝ املًكا٠ ع٢ً عاتك٘. ٚأْ٘ َٔ بني نٌ غبع١ ؾبإ ٜتكسَٕٛ يًتذٓٝسػ٪ٚايؿٗٛات ٫ ٜكسض امل

 .غت١ غرل قاؿني.. ٭ٕ ايؿٗٛات اييت غطقٛا ؾٝٗا أؾػست يٝاقتِٗ ايطب١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ



 

يٝٗا آيت إ طاؾات اؾٓػ١ٝ اـطرل٠ اييتٕ ٖصٙ ايكٝشات اييت بسأت تػتٓهط َ٪خطّا ا٫مإ

اجملتُعات ايعامل١ٝ قاطب١، مل تكٌ بأقشابٗا َٚطًكٝٗا إىل ايٓكط١ اييت ميهٔ َٓٗا ا٫ْط٬م إىل 

ايتكشٝض ٚايتكِٜٛ... ٭ْٗا مل تهٔ إ٫ مبجاب١ ضز٠ ؾعٌ عابط٠ غرل َطتهع٠ ع٢ً أغؼ عكٝس١ٜ ٚأخ٬ق١ٝ 

 غ١ًُٝ..

ٗذإ ايكبٝض ٚاغتٓهاضٙ، ٚامنا إٕ تكشٝض ايٛاقع ا٫دتُاعٞ ٚا٭خ٬قٞ ٫ ٜتشكل مبذطز اغت

 بتكِٜٛ اجملتُع ٚبٓا٥٘ يف ناؾ١ َطاؾك٘ ٚؾ٪ْٚ٘ ٚؾل ْعاّ أخ٬قٞ َتٓاغل..

ٚإشا ناْت ا٭خ٬م ٚايكِٝ ٚاملجٌ ايهطمي١ ٫ ميهٔ قسٚضٖا عٔ غرل أقٍٛ عكٝس١ٜ.. ؾتكبض 

كا١َ٤ ٚايٓعِ بايتايٞ اغتكا١َ َٛاظٜٔ ا٭خ٬م يف ايعامل نطبّا َٔ احملاٍ، َا زاَت ا٭ؾهاض اي

 ٛى ايسٜٓٝني؟؟ًاؿان١ُ أؾهاضّا ْٚعُّا َاز١ٜ ٫ أخ٬ق١ٝ بٌ َٚتعاضن١ متاّ املعاضن١ َع ايؿهط ٚايػ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 واجلهس األخالق

 

يٮخ٬م يف ْعط املازٜني َؿاِٖٝ غطٜب١ ٫ تتؿل يف ؾ٤ٞ َع َا تعاضف عًٝ٘ ايٓاؽ َٚع َا 

 ايؿططٜني...دا٤ت ب٘ ا٭زٜإ، بٌ ست٢ َع اؿؼ ٚايصٚم 

منا َٔ داْب اضتباطٗا م َٔ اؾاْب ايتكًٝسٟ املعطٚف، ٚإٚمٔ ٖٓا ٫ ْٛز إٔ ْتهًِ عٔ ا٭خ٬

 )َٛنٛع ٖصا ايهتاب(.. ٚع٬قتٗا باؾٓؼ

ع٬ق١ شلا با٭خ٬م، نُا  عتدل اؾٓؼ ع١ًُٝ )بٝٛيٛد١ٝ( عت١ ٫إٕ املصاٖب املاز١ٜ مجعا٤ تٳ

 ٫ٚ ع٬ق١ شلا با٭خ٬م...ٕ ايػٝاغ١ ٖٞ غٝاغ١ نصيو تعتدل أ

 ٜكٍٛ زضناِٜ:

ٕ ا٭خ٬قٝني ٜتدصٕٚ ٚادبات املط٤ مٛ ْؿػ٘ أغاغّا يٮخ٬م. ٚنصا ا٭َط ؾُٝا ٜتعًل )إ

دكٝات تجرلٖا ايك٣ٛ ايطبٝع١ٝ ايهدل٣ أٚ بعض ايؿبايسٜٔ، ؾإ ايٓاؽ ٜطٕٚ أْ٘ ٚيٝس اـٛاطط اييت 

٢ ايعٛاٖط ملُهٔ تطبٝل ٖصٙ ايططٜك١ عًْػإ. ٚيهٔ يٝؼ َٔ اايؿص٠ )ٜعين ايطغٌ( يس٣ اٱ

 .شا أضزْا تؿٜٛ٘ ايطبٝع١(ا٫دتُاع١ٝ إ٫ إ

 ٜٚكٍٛ ؾطٜٚس:

ؾباع اؾٓػٞ.. ٚنٌ قٝس َٔ زٜٔ أٚ أخ٬م أٚ فتُع أٚ )إٕ اٱْػإ ٫ حيكل شات٘ بػرل اٱ

 .ْػإ ٖٚٛ نبت غرل َؿطٚع(ايٝس ٖٛ قٝس باطٌ َٚسَط يطاق١ اٱتك

ايؿًػؿ١، ٚؾكًت ايسٜٔ عٔ اؿٝا٠، ٚدعًت َا يكٝكط بيسٜٔ اَٚٔ ّٜٛ اغتبسيت أٚضٚبا 

 يكٝكط َٚا هلل هلل ، بسأ ا٫مطاف يف املؿّٗٛ ا٭خ٬قٞ يس٣ ايؿعٛب.



 

ْ٘ تبعّا يؿكسإ ايكٛا١َ ايس١ٜٝٓ ع٢ً ا٭خ٬م غسا َؿَٗٛٗا عطن١ يًتؿػرلات ٚايتكٛميات إ

 ايبؿط١ٜ ايؿت٢...

ُّٝا َاز١ٜ ْؿع١ٝ أخصت إٔ ٜكبض يٮخ٬م قٹ نٌ شيو أز٣ ٚبكٛض٠ تسضجي١ٝ ٚتًكا١ٝ٥ إىل

 ـ أٟ ا٭خ٬م ـ تعطٸٜٗا ع٢ً ايعَٔ َٔ َسي٫ٛتٗا ايؿطط١ٜ ا٭ق١ًٝ... ٖٚصٙ ْتٝذ١ ست١ُٝ ٫ْؿكاشلا

 عٔ )ايسٜٔ( املسز ايطبٝعٞ ايصٟ جيسز سٜٝٛتٗا ٚميٓشٗا املعطٝات اـرل٠ ٚاٯثاض اؿُٝس٠..

 ٜكٍٛ ا٭غتاش قُس قطب:

ّا َٓؿك٬ّ عٔ ايٛاقع. يٝػت ْعطٜات تسضؽ يف ا٭بطاز ايعاد١ٝ َػتك١ً يٝػت ؾ٦ٝ)إٕ ا٭خ٬م 

 ٫ٚ ميهٔ إٔ ٜٛدس ؾػاز )خًكٞ( َع ،بصاتٗا. ٚيٝؼ شلا قٛاْني خاق١ غرل قٛاْني اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ

. .از يف ا٭خ٬م. ٚايؿػاز يف ٚاقع اؿٝا٠ َعٓاٙ ؾػاغتكا١َ يف سٝا٠ ايٓاؽ ايٛاقع١ٝ.. إمنا ؾ٤ٞ ٚاسس.

٭ُْٗا قإْٛ َػتُس َٔ ايٛدٛز ايبؿطٟ املتهاٌَ  ٬م َعٓاٙ ؾػاز يف ٚاقع اؿٝا٠..ايؿػاز يف ا٭خ

 .)دا١ًٖٝ ايكطٕ ايعؿطٜٔ( ٚايؿطط٠ ايبؿط١ٜ ايؿا١ًَ(

ّ باس١ َطًك١ ٖٞ تٗسّ ا٭خ٬م ٚاْعسا٫ْط٬م ايػطا٥ع ٫ٚباس١ اؾٓؼ إ إٕ ايٓتٝذ١ احملت١َٛ

.. ٖٚصا َا ت٪نسٙ اؿطن١ ايك١ْٝٛٝٗ اييت تعٌُ ع٢ً تكٜٛض ِايؿها٥ٌ ٚاْٗٝاض ايؿعٛب ٚا٭َ

 باؾٓؼ. دا٤ يف بطٚتٛن٫ٛت سهُا٤ قٕٗٝٛ: ـ نٌ ايؿعٛب غرل ايٝٗٛز١ٜـ  ايؿعٛب

" َٓا ٚغٝعٌ ؾطٜٚس"ا٭خ٬م يف نٌ َهإ ؾتػٌٗ غٝططتٓا... إٕ  ٱْٗٝاض)جيب إٔ ْعٌُ 

٤ َكسؽ، ٜٚكبض ُٖ٘ ْعط ايؿباب ؾٞعطض ايع٬قات اؾٓػ١ٝ يف ن٤ٛ ايؿُؼ يهٞ ٫ ٜبك٢ يف ٜ

 ضٚا٤ غطا٥عٙ اؾٓػ١ٝ ٚعٓس٥ص تٓٗاض أخ٬ق٘(.ا٭ندل ٖٛ إ

 



 

 ٚدا٤ ؾٝٗا أٜهّا:

)يكس ضتبٓا لاح زاضٕٚ َٚاضنؼ ْٚٝتؿ٘ بايذلٜٚر ٯضا٥ِٗ. ٚإ ا٭ثط اشلساّ يٮخ٬م ايصٟ 

 تٓؿ٦٘ عًَِٛٗ يف ايؿهط غرل ايٝٗٛزٟ ٚانض يٓا بهٌ تأنٝس(.

َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜهؿـ نجرلّا َٔ ا٭غطاض ٚامل٬بػات ايها١َٓ ٚضا٤ اشلعا٥ِ املت٬سك١ ٕ ٖصا املؿّٗٛ إ

و امل٪اَط٠ سٝح يعب "اؾٓؼ" ايسٚض ا٭غاغٞ يف سبٵ 1967اييت َٓٝت بٗا أَتٓا ٚغاق١ ٖعمي١ عاّ 

 ٚيف اْعاٍ ايهطب١ ايكان١ٝ بػ٬ح اؾٛ املكطٟ. ٚقسم ايؿاعط سٝح ٜكٍٛ:

 ٕ ِٖ شٖبت أخ٬قِٗ شٖبٛا.ٝت    ؾإؾإمنا ا٭َِ ا٭خ٬م َا بك

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فلسفة األخالق يف اإلسالم

ايؿًػؿ١ ا٭خ٬ق١ٝ يف اٱغ٬ّ تكّٛ ع٢ً أغاؽ تٛؾٝل تكطٜـ ايػطا٥ع نٌ ايػطا٥ع ٚتٓعِٝ 

 ايع٥٬ل ٚايتكطؾات ايبؿط١ٜ ٚؾل تكٛض اٱغ٬ّ ايعكٝسٟ ٚٚؾل ايٓعاّ املٓبجل عٔ ٖصا ايتكٛض...

ع٢ً تكعٝس مجٝع ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ َٓٗا ٚا٫قتكاز١ٜ  إْ٘ اٱطاض ايصٟ ٜعٌُ

ٚايػٝاغ١ٝ، ايؿطز١ٜ َٓٗا ٚاؾُاع١ٝ ٚؾل أغؼ أخ٬ق١ٝ يٝهٕٛ ايتعاٌَ بٗا، ٚيٝهٕٛ ا٭ثط ايٓاتر عٓٗا 

 أخ٬قّٝا...

َٓؿك١ً عٔ  َجٌٚغ٬َٞ يٝػت ْعاَّا خاقّا أٚ فُٛع١ تعايِٝ إٕ ا٭خ٬ق١ٝ يف املٓٗر اٱ

يف  منا ٖٞ َعطٝات خرل٠ ٚضٚح نطمي١ تٓػاب اْػٝابّا َتٛاؾكّا َٓػذُّاإٗر ٚأدعا٥٘. دػِ ٖصا املٓ

 غ٬َٞ بٌ يف نٌ دع١ٝ٥ َٔ دع٥ٝات٘...نٌ داْب َٔ دٛاْب املٓٗر اٱ

غ٬ّ ٜكّٛ ع٢ً َباز٨ أخ٬ق١ٝ ؾُٔ باب أٚىل إٔ ٜتِ تكطٜـ ؾإشا نإ ايٓعاّ ايػٝاغٞ يف اٱ

ْػإ نًٓٗا، ايؿهط١ٜ َٓٗا ٚايؿ١ٝٓ، أعُاٍ اٱ يٮخ٬ق١ٝ يفايػطا٥ع ٚؾل ٖصٙ املباز٨ ؼكٝكّا 

 ا٫قتكاز١ٜ َٓٗا ٚا٫دتُاع١ٝ، ايػٝاغ١ٝ َٓٗا ٚايعػهط١ٜ.

منا ٜؿعٌ شيو يف ن٤ٛ تكسٜطٙ ع يًػطٜع٠ نٛابط أخ٬ق١ٝ َع١ٓٝ ؾإغ٬ّ سني ٜهإٕ اٱ

ات٘ ايطٚس١ٝ يطبٝع١ ايها٥ٔ ايبؿطٟ ٚيطبٝع١ استٝادات٘ ايعه١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ، ٚيطبٝع١ َتطًب

 ٚايبس١ْٝ، متاَّا نُا ٜؿعٌ بايٓػب١ يػطا٥عٙ ا٭خط٣...

١ ٚيف قسضت٘ ع٢ً ٖٚٓا بايصات ٜهُٔ ايػط يف تؿطٸز املٓٗر ا٫غ٬َٞ عٔ غا٥ط املٓاٖر ايٛنعٝ

ْػاْٝتٗا ٜٚكٝٗا غٛا٥ٌ ا٫مطاف ٚايتططف ا١ْٝ تٓعُّٝا زقٝكّا حيؿغ عًٝٗا إْػتٓعِٝ اؿٝا٠ اٱ

 ٚايؿصٚش...



 

 اجلهسية يف االسالم الهظرية

غ٬ّ إىل اٱْػإ ْعط٠ ؾا١ًَ... ٜٓعط إيٝ٘ دػُّا ٚعك٬ّ ٚضٚسّا. ٜٓعط إيٝ٘ َٔ خ٬ٍ ٜٓعط اٱ

 تهٜٛٓ٘ ايؿططٟ. ثِ ٖٛ ٜٓٓعِ سٝات٘ ٜٚعاؾ٘ ع٢ً أغاؽ ٖصٙ ايٓعط٠...

غ٬ّ مل ٜٓعط إىل اٱْػإ ْعط٠ َاز١ٜ )َاز١ٜ فطز٠( ٫ تتعس٣ ٖٝهً٘ اؾػسٟ ؾاٱ

 ٚسادات٘ ايعه١ٜٛ. ٘ ايػطٜع١ٜ ؾإٔ املصاٖب املاز١ٜ، يف سني مل حيطَ٘ سكٛق٘ ايبس١َْٝٚتطًبات

ٚاييت تعتدل ايًص٠ أغاؽ ا٭خ٬م، ٚأْٗا  .ّ .م 343)ْػب١ إىل ايؿًػؿ١ اييت ٚنعٗا ابٝكٛض عاّ مل ٜهٔ اٱغ٬ّ )ابٝكٛضٜا( 

َٔ غرل تٓعِٝ ٫ٚ تهٝٝـ، ٚمل ٜهٔ  ط٬م ايػطا٥ع ٚايؿٗٛاتيف إ ٚسسٖا غا١ٜ اٱْػإ ٖٚٞ ٚسسٖا اـرل..(

)ْػب١ إىل ايؿًػؿ١ اييت ٚنعٗا ظٜٓٛ  ْػإيو )ضٚاقّٝا( يف ؾطض املجايٝات ٚإعساّ املتطًبات اؿػ١ٝ يف اٱنص

 .م. ّ. ٚاييت تعتدل ايؿ٠ٛٗ ؾطّا قهّا جيب إبازت٘..( 342ايؿدلقٞ عاّ 

 :ٜكٍٛ ا٭غتاش قُس قطب يف نتاب٘ )َٓٗر ايذلب١ٝ ا٫غ١َٝ٬(

. ٜ٪َٔ ْػاْٞ مبا تسضن٘ اؿٛاؽ، ٚمبا ٜكع خاضز ْطام اؿٛاؽ..)اٱغ٬ّ ٜ٪َٔ بايها٥ٔ اٱ

ْ٘ قبه١ َٔ طني ا٭ضض... ٜ٪َٔ مبا شلصا ايهٝإ احملػٛؽ َٔ َطايب بهٝاْ٘ املازٟ احملػٛؽ، ٚأ

ٜٗسض  ٜٚ٪َٔ مبا ؾٝ٘ َٔ طاقات. ٜٚعذلف بٗصا ايهٝإ اعذلاؾّا نا٬َّ ٫ ٜػض ؾ٦ّٝا َٔ قُٝت٘ ٫ٚ

 ؾ٦ّٝا َٔ طاقت٘...

ٜػتذٝب ؿادات٘ َٚطايب٘، ؾٝٛؾط ي٘ املأنٌ ٚاملًبؼ ٚاملػهٔ ٚاؾٓؼ ْٚكٝب٘ َٔ املتاع. 

 ٚتؿٝٝس اؿهاضات.  ْؿا٤ ايٓعِس طاقات٘ يتعٌُ يف تعُرل ا٭ضض ٚإٚجيٓ

 مباْػإ. ٜ٪َٔ بإٔ ؾٝ٘ ْؿد١ َٔ ضٚح اهلل... ٜٚ٪َٔ ٛقت شات٘ ٜ٪َٔ بايهٝإ ايطٚسٞ يٲٚيف اي

َٴ جٌ شلصا ايهٝإ ايطٚسٞ َٔ َطايب، َٚا ٜؿتٌُ عًٝ٘ َٔ طاقات. ؾٝعطٝ٘ َا ٜطًب٘ َٔ عكٝس٠ ٚ



 

قا١َ اؿل ٚايعسٍ ٚإ ق٬ح ؾطٚض اجملتُع،ع، ٚجيٓس طاقات٘ يف إق٬ح نٝإ ايٓؿؼ ٚإٛز ٚتطٓؾٚقع

 ا٭ظيٝني، بإٔ ٜكً٘ باهلل...

ٕ بأْ٘ يٝؼ مث١ ضٚح أٚ يٝؼ ثِ إي٘، ٚأ ؾشني تٛسٞ عكٝس٠ َٔ ايعكا٥س أٚ ْعاّ َٔ ايٓعِ

.. سٝا٠ ايبؿط١ٜ.ازٟ ٚايتٓعِٝ ا٫قتكازٟ ٖٛ نٌ ْتاز املقع املازٟ ٖٛ اؿكٝك١ ايٛسٝس٠، ٚإٔ اٱايٛا

ٚقس تصبٌ ٚتٓشػط ٜٚكٝبٗا  ْػإ ايطٚس١ٝ ٚايٛدسا١ْٝ ٚايؿهط١ٜ...سني شيو تهبت َ٪قتّا دٛاْب اٱ

٢ نصيو إىل ا٭بس، ٚإ٫ َات ايؿعب ٚاْكطض نُا سسخ تعذع عٔ ايٓؿاط، ٚيهٓٗا ٫ تبكايؿًٌ ؾ

 يبعض ايؿعٛب يف ايتاضٜذ...

ْػإ يف اؿٝا٠ َٔ ؾط، نٌ َا ٜكٝب٘ َٔ ؾػاز أٚ بٛاض أٚ ؾك٠ٛ، ٖٛ إٕ نٌ َا ٜكٝب اٱ

 ْتٝذ١ ست١ُٝ يؿكسإ ايتٛاظٕ يف زاخٌ ايٓؿؼ، ٚؾكساْ٘ َٔ ثِ يف ٚاقع اؿٝا٠.

ٛات٘... ؾ٠ٛٗ َاٍ أٚ ؾ٠ٛٗ دٓؼ أٚ ؾ٠ٛٗ ق٠ٛ أٚ ؾ٠ٛٗ ْػإ ؾ٠ٛٗ َٔ ؾٗسني تطػ٢ ع٢ً اٱ

غًطإ، ؾصيو اخت٬ٍ يف باطٔ ْؿػ٘ ٫ ٜػعسٙ يف اؿكٝك١ ٚإٕ بسا ي٘ يف أٍٚ ا٭َط أْ٘ َػتُتع 

ع٢ً َا عٓسٙ ٚضاغب يف املعٜس ثِ ٖٛ اخت٬ٍ  قًلٛ يف ايٛاقع يف ؾك٠ٛ زا١ُ٥ ٭ْ٘ ٚضاض ٚغعٝس. إمنا ٖ

ا٥س٠ عٔ اؿس ٫ ػطف قاسبٗا ٚسسٙ ، ٚإمنا تكٝب غرلٙ َٔ ايٓاؽ يف هٌ ؾ٠ٛٗ ظٝا٠. ؾيف ٚاقع اؿ

 ايططٜل. تكٝبِٗ بعسٚإ ٜكع عًِٝٗ ٫ قاي١ َٔ ٖصٙ ايؿ٠ٛٗ اييت ػاٚظ اؿسٚز(.

ْػإ ٫ٚستٝادات٘ ايؿطط١ٜ ٚيهطٚض٠ ؼكٝل ايتٛاظٕ يف يف ْطام ٖصا ايتكٛض يطبٝع١ اٱ

سس٣ ايطاقات ايؿطط١ٜ يف تطنٝب ايػطٜع٠ اؾٓػ١ٝ إ غ٬ّ، ٜعتدل اٱاؾباعات٘ ايٓؿػ١ٝ ٚاؿػ١ٝ

طاض ايسٚض احملسز شلا، ؾأْٗا يف شيو ؾإٔ غا٥ط ايػطا٥ع ٕ ٜتِ تكطٜؿٗا ٚا٫ْتؿاع بٗا يف إْػإ جيب أاٱ

 ا٭خط٣...



 

، إٔ اختعاْٗا ؾٝ٘ َهط ٚغرل طبٝعٞ ْػإ نطٚضٟ، نُاإٕ اغتدطاز ٖصٙ ايطاق١ َٔ دػِ اٱ

 ْػا١ْٝ...ا٫ْتؿاع بٗا ٚؼكٝل َكاقسٖا اٱ ٚيهٔ بؿطط

ٕ ايؿطط٠ دعًت يف اغتدطاز ٖصٙ ايطاق١ يص٠ ممتع١، ٚيهٓٗا مل ػعٌ ٖصٙ ايًص٠ ٖسف إ

 ا٫غتدطاز احملض.

 ْػا١ْٝ:طاؽ ايؿش١ٓ اؾٓػ١ٝ يف اؿٝا٠ اٱٕ َٔ ا٭ٖساف اييت جيب إٔ حيككٗا اؾإ

 يٝ٘ اٯ١ٜ ايهطمي١ٖصا َا أؾاضت إٚاملطأ٠، ٚعكس أٚاقط املٛز٠ ٚايطمح١ بني ايطدٌ  -1

ُٳ ٚٳضٳسٵ ٛٳزٻ٠ّ  َٳ ِٵ  ٓٳُه ٝٵ ٌٳ بٳ ٚٳدٳعٳ ٗٳا  ٝٵ ٓٴٛا ٔإَي ٚٳادٶا يٹتٳػٵُه ِٵ َأظٵ ْٵُؿػٹُه ٔٵ َأ َٹ ِٵ  ًَلٳ َيُه ٕٵ خٳ ٘ٹ َأ ٜٳاتٹ ٔٵ َآ َٹ  .{21ايطټّٚ:} ١ّٚٳ

تهٜٛٔ ا٭غط٠، َٛطٔ ايطاس١ ٚا٫غتكطاض َٚكٓع ا٭دٝاٍ ٚايؿعٛب، َٚبتعح  -2

ؾايطدٌ ضاع يف بٝت٘ َٚػ٪ٍٚ عٔ ضعٝت٘، ٚاملطأ٠ ضاع١ٝ يف بٝتٗا َٚػ٪ٚي١ عٔ ضعٝتٗا، ُٖٚا املػ٪ٚي١ٝ. 

ٖٳبٵ ..  َعّا ضاعٝإ يف اجملتُع َٚػ٪٫ٕٚ عٔ ضعٝتُٗا، ٜٓؿسإ شلا اـرل ٚحيككإ شلا ايػعاز٠ ٓٳا  ضٳبٻ

ًِ ٓٳا يٹ ًِ ٚٳادٵعٳ  ٕٔ ٝٴ ٓٳا ُقطٻ٠َ َأعٵ ٜٻاتٹ ٚٳشٴضِّ ٓٳا  ٚٳادٹ ٔٵ َأظٵ َٹ ٓٳا  َٶاَي َٳا  .{74ايؿطقإ:} ُٴتٻكٹنيٳ ٔإ

اغتُطاض ايٓٛع ٚتهاثط ايٓػٌ ٚعُاض٠ اؿٝا٠، ٖٚصٙ غ١ٓ ايهٕٛ ٚؾطط٠ اؿٝا٠ اييت ؾطط  -3

 اهلل ايٓاؽ عًٝٗا...

 ؾطاؽ ايؿش١ٓ اؾٓػ١ٝ...ؼكٝل ايٓؿعني اؿػٞ ٚايٓؿػٞ يٲْػإ َٔ إ -4

ْػإ ايتؿك١ًٝٝ بطبٝع١ اٱ إىل اٱساط١.. ايٓعط٠ اييت تػتٓس ٖصٙ ٖٞ ْعط١ٜ اٱغ٬ّ يًذٓؼ

َيَكسٵ  . ٚبايٓتا٥ر املذلتب١ عًٝٗا ٚايػاٜات املككٛز٠ َٓٗا.بطبٝع١ خكا٥ك٘ ايعه١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ.ٚ

ِٕ ٜٔٛ ٔٔ تٳِك ٕٳ ؾٹٞ َأسٵػٳ ْٵػٳا ٓٳا أٱ ًَِك ًٹنيٳخٳ ٌٳ غٳاؾٹ ٙٴ َأغٵَؿ ْٳا ِٻ ضٳزٳزٵ ٗٴثٴ ًَ ًُٛا ايكٻايٹشٳاتٹ َؾ ُٹ ٚٳعٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ َآ ِٵ ٔإٖيا اٖيصٹٜ

ٕٕ ٓٴٛ ُٵ َٳ ٝٵطٴ   .{6:4:5ايتِّني:} َأدٵطٷ َغ

 



 

 

 

 الطريق الفطري لإلشباع اجلهسي

مما تكسّ ٜتبني يٓا إٔ اٱغ٬ّ ٜعذلف بٛدٛز ايطاق١ اؾٓػ١ٝ يف ايها٥ٔ ايبؿطٟ، نُا ٜعذلف 

غ٬ّ زٜٔ ايؿطط٠ ؾكس ٚنع ايٓعاّ ايؿططٟ ٚملا نإ اٱ ..ز طاقات٘ ٚغطا٥عٙ ا٭خط٣ ايؿطط١ٜبٛدٛ

 يتٓعِٝ تكطٜـ ٖصٙ ايػطٜع٠...

ؾٗٛ َٔ داْب مل ٜطًل شلا ايعٓإ نُا ٖٛ اؿاٍ يف َصاٖب املازٜني، نُا أْ٘ مل ٜهبتٗا نُا 

منا نإ َٛقؿ٘ سٝاشلا َٛقؿّا حيكل ب املتكؿؿني ٚايكٛؾٝني املتططؾني.. ٚإٖٛ اؿاٍ يف َصاٖ

تُع َٔ ا٭نطاض اييت تٓتر عٔ ْػا١ْٝ َٔ تكطٜؿٗا نآَّا بصيو قٝا١ْ اجملا ٚايػا١ٜ اٱتكطٜؿٗ

 نٌ تكطٜـ َٓشطف ؾاش..

 ايعٚاز ٖٛ ايططٜل:

ىل ا٫ؾباع ْػاْٞ ا٭خ٬قٞ ا٭ٚسس ايصٟ ٜ٪زٟ إيصيو نإ ايعٚاز يف اٱغ٬ّ ايططٜل اٱ

بٌ نإ ايٛاس١ ايطبٝع١ٝ ايؿطط١ٜ اييت ػُع بني ايطدٌ  نطاض باجملتُع.اؾٓػٞ يًؿطز َٔ غرل إ

.. ٚناْت اٯقط٠ املكسغ١ اييت تتٛايس عٓٗا ٚتتعاٜس ا٭ٚاقط ٚمتٓشٗا ايطاس١ ايٓؿػ١ٝ ٚاؿػ١ٝ ٚاملطأ٠

 ٚايك٬ت اجملتُع١ٝ ا٭خط٣..

تٗا ٚاؾاع١ اشلس٣ ٚاـرل ٕ اٱغ٬ّ ٜٓعط إىل اٱْػإ ع٢ً أْ٘ َػتدًـ يف ا٭ضض يعُاضإ

 ٚعٛاطؿ٘ جيب إٔ تػرل يف ٖصا ا٫ػاٙظاي١ ايؿط ٚايب٪ؽ عٓٗا.. ٚإ نٌ قٛاٙ ٚغطا٥عٙ ٚأؾهاضٙ ؾٝٗا، ٚإ

ُٹنيٳ ُٳاتٹٞ هللٹ ضٳبِّ ايعٳاَي َٳ ٚٳ ٟٳ  ٝٳا َٳشٵ ٚٳ ْٴػٴهٹٞ  ٚٳ ًَاتٹٞ  ٕٻ قٳ ٌٵ ٔإ  .{162ا٭ْعاّ:}ُق



 

ْ٘ غٝبعح يف اؿٝا٠ ايجا١ْٝ  اؿٝا٠ َٛنع ػطب١ ٚاختباض.. ٚأغ٬ّ ٜعتدل اٱْػإ يفإٕ اٱ

ُٳا يٝٓاٍ دعا٤ٙ.  ْٻ ِٵ َأ ٕٳَأَؾشٳػٹبٵتٴ ٓٳا َيا تٴطٵدٳعٴٛ ٝٵ ِٵ ٔإَي ْٻُه ٚٳَأ ِٵ عٳبٳجٶا  ٓٳاُن ًَِك   .{115امل٪َٕٓٛ:}خٳ

عٔ غطا٥عٙ عٔ  ؾاٱْػإ يف ْعط اٱغ٬ّ َػ٪ٍٚ عٔ ْؿػ٘، َػ٪ٍٚ عٔ دػسٙ، َػ٪ٍٚ

ٚٳايُؿ٪ٳازٳ  أعها٥٘.. َػ٪ٍٚ عٔ شات٘ َٚػ٪ٍٚ عٔ اجملتُع َٔ سٛي٘ يف نٌ شيو ٚٳايبٳكٳطٳ  ُٵعٳ  ٕٻ ايػٻ ٔإ

ٌټ ُأ َٳػٵ٦ٴّٛياُن ٘ٴ  ٓٵ ٕٳ عٳ   .{36اٱغطا٤:}َٚي٦ٹَو َنا

.. غهٛع تؿهرلٙ  غهٛع٘ ن١ًٝ هللْػإ اؿك١ هلل ٫ ميهٔ إٔ تتشكل إ٫إٕ عبٛز١ٜ اٱ

َٚؿاعطٙ ٚغطا٥عٙ يًُٓٗر ايصٟ أضازٙ اهلل ٚدعً٘ زٜٔ ايؿطط٠ ْٚعاّ ايؿطط٠، زٜٔ ايبؿط١ٜ ْٚعاَٗا َٔ 

ًِتٴ ..  ّٜٛ إٔ قاٍ ُٳ ّٳ َأِن ٛٵ ٝٳ ّٳ اي ًَا ِٴ أٱغٵ ٚٳضٳنٹٝتٴ َيُه ُٳتٹٞ  ْٹعٵ ِٵ  ٝٵُه ًَ ُٵتٴ عٳ ُٳ ٚٳَأتٵ ِٵ  ٓٳُه ِٵ زٹٜ َيُه

ٓٶا  .{3املا٥س٠:} ..زٹٜ

ٕ اٱغ٬ّ ٜعٌُ ع٢ً تهٜٛٔ اٱْػإ ايصٟ ٫ ٜعتدل ا٫ؾباعات املاز١ٜ غا١ٜ بصاتٗا نا٥ّٓا َا إ

 ْػا١ْٝ نطمي١.ت، ٚإمنا ٖٞ ٚغا٥ٌ يتشكٝل ْتا٥ر إناْ

ايٓعط٠ اـرل٠ ايهطمي١ تكبض نٌ تكطؾات اٱْػإ ست٢ ايبػٝط١ َٓٗا دع٥ٝات يف ن٤ٛ ٖصٙ 

 ْ٘ ايػرل َع ايؿطط٠ اييت ؾطط اهلل ايٓاؽ عًٝٗا.ٚاسس. إٖا قكس زٜٓتعُٗا عكس ٚاسس ٚحيس

 )ضادع نتاب ايط٬م ٭بٞ ا٭ع٢ً املٛزٚزٟ( املؿّٗٛ ا٭غاغٞ يًعٚد١ٝ

ٌ ٚآخط َتكؿّا بايكبٍٛ ٤ َتكؿّا بايؿعٕ ايعٚد١ٝ يف اؿكٝك١ عباض٠ عٔ إٔ ٜهٕٛ ؾٞإ

.. ٜٚهٕٛ يف أسسُٖا ايتأثرل ٚيف اٯخط ايتأثط، ٚيف ٖصا ايعكس ٚيف شاى ا٫ْعكاز. ٖٚصا ايؿعٌ ٚا٫ْؿعاٍ

ٚا٫ْؿعاٍ، ٚايتأثرل ٚايتأثط، ٚايعكس ٚا٫ْعكاز بني ايؿ٦ٝني ٖٛ ع٬ق١ ايعٚد١ٝ بُٝٓٗا. ٖٚصٙ ايع٬ق١ 

ؾ٤ٞ يف ٖصا ٖٞ أغاؽ تطنٝب ا٭ؾٝا٤ يف ايعامل ٚع٢ً ٖصا ايذلنٝب جيطٟ ْعاّ ايهٕٛ... ؾهٌ 



 

أ ٚا٭قٌ َٔ سٝح املبسٕ قس خًل ظٚدني ٚقٓؿني يف طبكت٘.. ٚنٌ ظٚدني َٔ ا٭ظٚاز ٜطتبطإ ـ ايهٛ

 بٗصٙ ايع٬ق١ ايعٚد١ٝ اييت ٜهٕٛ أسسُٖا ؾٝ٘ ؾاع٬ّ ٚاٯخط قاب٬ّ َٚٓؿع٬ّ... ـ

دٛز غ٬ّ ٍٚ ا٭غتاش قُس قطب يف نتاب٘ )اٱْػإ بني املاز١ٜ ٚاٱغ٬ّ( : ٜتكٛض اٱٜكٛ

 ع٬ق١ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠ ع٢ً أْ٘ ايؿ٤ٞ ايطبٝعٞ ايصٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ. ؾٗٛ ٜكط بإٔ اهلل قس دعٌ يف

يٝ٘. ٚيهٓ٘ ٜصنطُٖا بأُْٗا ًٜتكٝإ شلسف ٖٛ سؿغ ايٓٛع. قًب نٌ َُٓٗا ٣ٖٛ يٰخط ٬َّٝٚ إ

١ٝ ٖسؾّا ٕ يًٛظٝؿ١ اؾٓػِ ب٘ يس٣ )ايعًِ( أٚتًو سكٝك١ ٫ أسػبٗا َٛنع دساٍ. ؾُٔ املػًٓ

ِٵتعاىل: َعًَّٛا. ٚيٝػت ٖٞ ٖسؾّا يف شاتٗا. ؾٝكٍٛ  ِٵ سٳطٵخٷ َيُه ؾٝشسز  ،{223ايبكط٠:}..ْٹػٳا٩ٴُن

 بصيو ٖسف ايع٬ق١ بني اؾٓػني، بتًو ايكٛض٠ املٛس١ٝ...

ٕ ٖسف اؿٝا٠ َٔ ٖصٙ ايؿ٠ٛٗ ٜتشكل غٛا٤ تٝكغ إيٝ٘ ٚضمبا خطط يف ؾهط غا٥ٌ إٔ ٜكٍٛ: ا

 يف ايؿ٠ٛٗ ايعُٝا٤، ؾُا ايؿطم إشٕ بني ٖصا ٚشاى؟ ايؿطز أٚ نإ غاضقّا

ْػإ بإٔ ٪َٔ اٱٚيهٔ اؿكٝك١ إٔ ٖٓاى ؾاضقّا ٖا٬ّ٥ بني ايٓعطتني يف ٚاقع ايؿعٛض. ؾشني ٜ

ـٸ غًطإ ايؿ٠ٛٗ ايطاغ١ٝ يف ؾعٛضٙ، ؾ٬  يًعٌُ ايػطٜعٟ ٖسؾّا أزل٢ َٓ٘، ٚيٝؼ ٖٛ ٖسؾّا بصات٘، خي

ٜتدص تًو ايكٛض٠ اؾاق١ اييت تعصب اؿؼ أنجط مما تتٝض ي٘ املتع١ ٚا٫ضتٝاح. ٚيٝؼ َع٢ٓ شيو 

 أْ٘ ٜكًٌ َٔ يصتٗا اؾػس١ٜ ٚيهٓ٘ ع٢ً ايتشكٝل ميٓع اٱغطاف ايصٟ ٫ ٜكـ عٓس اؿس املإَٔٛ.

يًطاق١ اؾٓػ١ٝ فاشلا ايطبٝعٞ املعكٍٛ. ؾؿٞ سسٚز ا٭غط٠ ٚيف ْطام ايعٚاز ٜتٝض اٱغ٬ّ 

ٚيهٓ٘ ٫ ٜتٝض شلا اجملاٍ يف ايؿاضع، خًػ١ أٚ ع١ْٝ٬، ٖٚٛ ٜط٣ ببكرلت٘ نٝـ تٓشٌ ا٭َِ ٚتػكط 

 ...(ٓعِٗ َٔ ا٫مساضذعِٖ ٚمتتٗإٚٚ يف ايطش١ًٜ زٕٚ إٔ تأخص ظسني تذلى أؾطازٖا ٜ

شٝض يتكطٜـ ايطاق١ اؾٓػ١ٝ ٜٚط٣ ايسنتٛض ؾطٜسٜطٜو نٗٔ إٔ ايعٚاز ٖٛ ايططٜل ايك

ٖٚٛ اؿٌ ا٭ٚسس اؾصضٟ يًُؿه١ً اؾٓػ١ٝ، ؾٝكٍٛ يف نتاب٘ )سٝاتٓا اؾٓػ١ٝ( : )نإ ايبؿط يف 



 

املانٞ ٜتعٚدٕٛ بانطّا، ٚنإ شيو س٬ّ قشٝشّا يًُؿه١ً اؾٓػ١ٝ. أَا ايّٝٛ ؾكس أخص غٔ ايعٚاز 

ؾاؿهَٛات اييت غتٓذض  ،ـطب١ َطاضّاٜتأخط نُا إٔ ٖٓاى أؾداقّا ٫ ٜتٛإْٛ عٔ تبسٌٜ خٛامت ا

يف ْل قٛاْني تػٌٗ بٗا ايعٚاز ايبانط غتهٕٛ اؿهَٛات اؾسٜط٠ بايتكسٜط ٭ْٗا تهتؿـ بصيو 

ٌٸ ملؿه١ً اؾٓؼ يف عكطْا ٖصا(.  أععِ س

 

 ا٫غ٬ّ حيض ع٢ً ايعٚاز

 ْػاْٞ ؾه٬ّصٟ حيكل يًطاق١ اؾٓػ١ٝ ٖسؾٗا اٱٚإش ٜعتدل اٱغ٬ّ ايعٚاز ايططٜل ايؿططٟ اي

 ْ٘ ٜٓدلٟ يًشض ع٢ً ايعٚاز ٚتػًٗٝ٘ ٚتٝػرل أغباب٘.عٔ ؼكٝك٘ ايًص٠ اٯ١ْٝ َٓٗا ؾإ

ٕ اٱغ٬ّ ٜسعِٖٛ إىل ا٫غتعؿاف ٖٚٛ ع٬ز ٗٝأ يًؿباب ؾطم ايعٚاز ٚأغباب٘ ؾإٚإىل إٔ تت

 ْػإ ؾطٜػ١ ايككـ ايػطٜعٟاٍ َٔ املجرلات فتُع ٫ ٜذلى اٱَكبٍٛ ٚطبٝعٞ يف فتُع ْعٝـ خ

ٔ )ٜا َعؿط ايؿباب َ: )املسَط، نُا ٖٛ َؿاٖس ايّٝٛ يف اجملتُعات ايبؿط١ٜ ناؾ١. ؾٝكٍٛ ايطغٍٛ 

ْ٘ بايكّٛ ؾإْ٘ أغض يًبكط، ٚأسكٔ يًؿطز، َٚٔ مل ٜػتطع ؾعًٝ٘ اغتطاع َٓهِ ايبا٠٤ ؾًٝتعٚز، ؾإ

. ٜٚكٍٛ (يباقٞ()إشا تعٚز ايعبس ؾكس اغتهٌُ ْكـ زٜٓ٘ ؾًٝتل اهلل يف ايٓكـ ا: )ٜٚكٍٛ  (ي٘ ٚدا٤(

( : ث٬خ سل ع٢ً اهلل عِْٛٗ: اجملاٖس يف غبٌٝ اهلل، ٚاملهاتب ايصٟ ٜطٜس ا٭زا٤، ٚايٓانض ايصٟ ٜطٜس(

 .()َٔ نإ َٛغطّا ٭ٕ ٜٓهض ثِ مل ٜٓهض ؾًٝؼ َين(: )ايعؿاف( ٚقاٍ 

ُا ٜػأيٕٛ عٔ عباز٠ ايٓيب، ؾً دا٤ ضٖط إىل بٝٛت أظٚاز ايٓيب )) :قاٍ ٚعٔ أْؼ بٔ َايو 

ٚقس غؿط اهلل ي٘ َا تكسّ َٔ شْب٘ َٚا تأخط.  أخدلٚا نأِْٗ تكايٖٛا. ؾكايٛا: ٚأٜٔ مٔ َٔ ايٓيب 

ؾكاٍ أسسِٖ: أَا أْا ؾأقًٞ ايًٌٝ أبسا، ٚقاٍ آخط: أْا أقّٛ ايسٖط ٫ٚ أؾطط أبسّا. ٚقاٍ آخط: ٚأْا 

ٜٔ قًتِ نصا ٚنصا؟ أَا صاييِٝٗ ٚقاٍ: أْتِ ايكّٛ إ أعتعٍ ايٓػا٤ ٫ٚ أتعٚز أبسّا، ؾذا٤ ايطغٍٛ 



 

ْٞ ٭خؿانِ هلل، ٚأتكانِ ي٘، يهين أقّٛ ٚأؾطط، ٚأقًٞ ٚاضقس، ٚأتعٚز ايٓػا٤، ؾُٔ ضغب عٔ ٚاهلل إ

ٓٸيت ؾًٝؼ َين(  .(غ

 

 تعسز ايعٚدات كطز َإَٔٛ

غ٬ّ سني ٜهع ْعاَّا يتكطٜـ ايطاق١ اؾٓػ١ٝ ٜٓعط إىل ايكه١ٝ َٔ ناؾ١ دٛاْبٗا... ٚاٱ

.. ٖٚٛ يصيو ٜهع َٔ ايتؿطٜعات ٚاملداضز َا حيكل يف ايك٣ٛ اؾٓػ١ٝ بني ايٓاؽٛاضم ًٜشغ ٚدٛز ؾ

 ..ؾباعات اؾٓػ١ٝ يف ْطام ايؿطع١ٝا٫

. ؾٗٛ خرل غبٌٝ ٓطٟٛ ع٢ً سًٍٛ نجرل َٔ املؿه٬ت.غ٬ّ، ٜإٕ ْعاّ تعسز ايعٚدات يف اٱ

. ٚخرل شل٪٤٫ يػس اؾٛعات اؾٓػ١ٝ يس٣ املتؿٛقني دٓػّٝا ايصٜٔ ٫ تهؿِٝٗ ظٚد١ ٚاسس٠.

 ٚيًُذتُع ايصٟ ٜعٝؿٕٛ ؾٝ٘ إٔ تتعسز ظٚداتِٗ َٔ إٔ تتعسز خ٬ًٝتِٗ؟

 غ٬ّ(:يف نتاب٘ )اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ يف اٱ ٜكٍٛ ا٫غتاش ٜٛغـ ايكطناٟٚ

غ٬ّ ٖٛ ن١ًُ اهلل ا٭خرل٠ اييت ختِ بٗا ايطغا٫ت. ٚشلصا دا٤ بؿطٜع١ عا١َ خايس٠ )إٕ اٱ

ْ٘ ٫ ٜؿطع يًشهطٟ ٜٚػؿٌ ايبسٟٚ، ٫ٚ قاطب١ ٚيًٓاؽ مجٝعّا.. إا ٚي٬عكاض تتػع يٮقطاض نًٗ

ض نطٚض٠ ا٭ؾطاز ْ٘ ٜكسٸ٫ يعكط خام ٬َُّٗ بك١ٝ ايعكٛض.. إيٮقايِٝ ايباضز٠ ٜٚٓػ٢ اؿاض٠، ٚ

.. ؾُٔ ايٓاؽ َٔ ٜهٕٛ قٟٛ ايطغب١ يف ايٓػٌ ت ٜٚكسض ساداتِٗ َٚكاؿِٗ مجٝعّاٚنطٚض٠ اجملتُعا

ذب يعكِ أٚ َطض أٚ غرلٙ. أؾ٬ ٜهٕٛ أنطّ شلا ٚأؾهٌ إٔ ٜتعٚز عًٝٗا َٔ ٚيهٓ٘ ضظم بعٚد١ ٫ تٓ

تٴشكل ي٘ ضغبت٘ َع بكا٤ ا٭ٚىل ٚنُإ سكٛقٗا؟ َٚٔ ايطداٍ َٔ ٜهٕٛ قٟٛ ايػطٜع٠ ثا٥ط ايؿ٠ٛٗ، 

ٚيهٓ٘ ضظم بعٚد١ ق١ًًٝ ايطغب١ يف ايطداٍ. أٚ شات َطض، أٚ تطٍٛ عٓسٖا ؾذل٠ اؿٝض، أٚ مٛ شيو. 



 

طٝل ايكدل نجرلّا عٔ ايٓػا٤. أؾ٬ ٜباح ي٘ إٔ ٜتعٚز بأخط٣ س١ًًٝ بسٍ إٔ ٜبشح عٔ ٚايطدٌ ٫ ٜ

 خ١ًًٝ؟

ْهطٙ ايػطب املػٝشٞ ع٢ً املػًُني ٚؾٓع عًِٝٗ، ع٢ً سني أباح ٖصا ٖٛ تعسز ايعٚدات ايصٟ أ

املطأ٠  ٬ قٝس ٫ٚ سػاب، ٫ٚ اعذلاف بأٟ ايتعاّ قاْْٛٞ أٚ أزبٞ مٛبيطداي٘ تعسز ايعؿٝكات ٚاـ٬ًٝت 

زٜين أٚ اي٬ أخ٬قٞ... ؾأٟ ايؿطٜكني أقّٛ ق٬ّٝ ٚأٖس٨  أٚ ايصض١ٜ اييت تأتٞ مثط٠ شلصا ايتعسز اي٬

غب٬ّٝ؟( )ٚقس ثبت إٔ اـٝا١ْ ايعٚد١ٝ يف ا٭َِ ايكا١ً٥ با٫قتكاض ع٢ً ظٚد١ ٚاسس٠ تعٜس بانططاز. 

أقبع تػع١  1880 ؾطْػا غ١ٓ ؾكس زيت ا٫سكا٤ات ايطزل١ٝ اييت ْؿطت ع٢ً إٔ عسز قهاٜا ايع٢ْ يف

 (.1826أَجاٍ َا نإ عًٝ٘ غ١ٓ 

 

 اؿػ١ٝ بني ايعٚدنيايع٬ق١ 

غ٬ّ نُٓٗر سٝا٠ مل ٜػؿٌ أٚ ٌُٜٗ ست٢ زقا٥ل ٚتؿك٬ٝت ايػًٛى ايبؿطٟ اـام إٕ اٱ

 ٚايعاّ يتهٕٛ َتٛاؾك١ َٚٓػذ١ُ َع ايكٛاعس ا٫عتكاز١ٜ ٚا٭خ٬ق١ٝ اييت دا٤ يتشكٝكٗا ٚتعُٝكٗا.

 غ٬ّ ٚنع يًع١ًُٝ اؾٓػ١ٝ )اؾُاع( َا ؼتاد٘ َٔ تٛدٝ٘ ٚتٓعِٝ...لس إٔ اٱيصيو 

ؾٗٛ ٜسضى إٔ )اؾُاع( نُا ٜهٕٛ َجايّٝا قككّا ايػا١ٜ ايؿطط١ٜ َٓ٘ جيب إٔ ٜهٕٛ َٓػذُّا 

يف ايعٌُ ٚا٫غتذاب١، َ٪زّٜا إىل ا٫غتُتاع ٚا٫ؼاز اؿػٝني ٚايٓؿػٝني بني ايعٚدني. ٚا٫غتعساز 

.. ٚإىل شيو ٜؿرل ؽ بايعٚدني َعّا ا٫ؾباع املطًٛبٚايتشهرل ايعاطؿٞ خرل غبٌٝ يًبًٛ ايٓؿػٞ

٫ ٜكعٔ أسسنِ ع٢ً اَطأت٘ نُا تكع ايب١ُٝٗ، ٚيٝهٔ بُٝٓٗا ضغٍٛ قٌٝ َٚا  )بكٛي٘: ) ايطغٍٛ 

 .)َػٓس ايؿطزٚؽ( ((ايطغٍٛ ٜا ضغٍٛ اهلل؟ قاٍ: ايكب١ً ٚايه٬ّ



 

ٜٳ)ث)ٜٚكٍٛ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ:  ًك٢ َٔ حيب َعطؾت٘ ٬خ َٔ ايعذع يف ايطدٌ: ا٭ٍٚ إٔ 

ؾٝؿاضق٘ قبٌ إٔ ٜعًِ ازل٘ ْٚػب٘. ٚايجاْٞ: إٔ ٜهطَ٘ أسس ؾرلز عًٝ٘ نطاَت٘. ٚايجايح: إٔ ٜكاضب 

 .)َػٓس ايؿطزٚؽ( ايطدٌ داضٜت٘ أٚ ظٚدت٘ ؾٝكٝبٗا قبٌ إٔ حيسٸثٗا ٜٚ٪اْػٗا(

 ؾٝ٘:٤ سٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ( دايف نتاب٘ )إن٬ّ يٲَاّ ايػعايٞ  ٚقس ٚضز سٍٛ ٖصا املع٢ٓ

ط ْعاشلا ضمبا ٜتأخٖٞ أٜهّا ُْٗتٗا. ؾإٕ ا)ثِ إشا قه٢ ٚططٙ ؾًٝتٌُٗ ع٢ً أًٖ٘ ست٢ تكهٞ 

ؾط َُٗا نإ ايعٚز ْعاٍ ٜٛدب ايتٓاؾٝٗٝر ؾٗٛتٗا. ثِ ايكعٛز عٓٗا إٜصا٤ شلا. ٚا٫خت٬ف يف طبع اٱ

 عٓسٖا(. ْعاٍ أيصغابكّا إىل اٱْعاٍ. ٚايتٛاؾل يف اٱ

غ٬ّ ع٢ً ؼكٝك٘ بني ايعٚدني أثٓا٤ اؾُاع ي٘ ؼاز اؿػٞ ٚايٓؿػٞ ايصٟ حيطم اٱٕ ا٫إ

ؾٛا٥سٙ ايهجرل٠ اييت ٫ ؽؿ٢ ع٢ً َٔ شلِ إملاّ يف ايعًّٛ ايٓؿػ١ٝ ٚاؾٓػ١ٝ. ٜٚهؿٞ أْ٘ ٜهُٔ 

 .سكاْٗا ٚتٛثٝل عط٣ اؿب ٚاملٛز٠ بُٝٓٗا..ع ايهاٌَ يًططؾني مما ٜتشكل َع٘ إا٫ؾبا

ٌ اييت ٕ نجرلّا َٔ ايسضاغات اؾٓػ١ٝ اؿسٜج١ تؿرل إىل إٔ ا٫مطاؾات ٚاـٝاْات ٚاملؿانإ

منا تعٛز يف َععِ اؿا٫ت إىل عسّ ايتذاْؼ اؾٓػٞ ٚايٓؿػٞ بني تكٝب اؿٝا٠ ايعٚد١ٝ إ

 ايعٚدني، ٚعسّ بًٛغُٗا زضد١ ا٫ؼاز...

 

 قسغ١ٝ ايع٬قات ايعٚد١ٝ

ايع٬قات اؾٓػ١ٝ بني ايعٚدني، ؾإْ٘ ؼكٝل ايتهاٌَ يف غ٬ّ حيطم ع٢ً ٚإشا نإ اٱ

.. سؿاظّا ع٢ً املط٠٤ٚ ٚايؿطف قات بػٝاز َٔ ايكسغ١ٝ ٚايػط١ٜساط١ ٖصٙ ايع٬حيطم نصيو ع٢ً إ

 .ٚأنطاض  تكٛض ايؿها٥ٌ اٱْػا١ْٝ.  ٚقٝا١ْ يًؿطز ٚاجملتُع مما تتػبب٘ اجملاٖط٠ َٔ أخطاض



 

ضغ١ اؾٓؼ ع١ْٝ٬، أٚ دعً٘ َٛنع أسازٜجِٗ ٚزلطِٖ. غ٬ّ ا٭ظٚاز َٔ مماض اٱٚيصيو سصٸ

ؾط ايٓاؽ َٓعي١ عٓس اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ايطدٌ ٜؿهٞ إىل املطأ٠ ٚتؿهٞ إيٝ٘ ثِ ٜٓؿط :  ((  ؾكاٍ 

 .(غطٸٖا(

. )فايػهِ)ؾًُا أقبٌ عًٝٓا بٛدٗ٘ ؾكاٍ :  ق٢ًٓ بٓا ضغٍٛ اهلل )قاٍ:  ٚعٔ أبٞ ٖطٜط٠ 

غًل باب٘ ٚأضخ٢ غذلٙ، ثِ خيطز ؾٝشسخ ؾٝكٍٛ: ؾعًت بأًٖٞ نصا أ ٌٖ َٓهِ ايطدٌ إشا أت٢ أًٖ٘

هٔ َٔ ؼسخ؟ ؾذجت ؾتا٠ نعاب ٚؾعًت بأًٖٞ نصا؟ ؾػهتٛا... ؾأقبٌ ع٢ً ايٓػا٤، ؾكاٍ: ٌٖ َٓ

ٜٚػُع ن٬َٗا. ؾكايت: أٟ ٚاهلل. إِْٗ ٜتشسثٕٛ  سس٣ ضنبتٝٗا ٚتطاٚيت يرلاٖا ايطغٍٛ ع٢ً إ

ٕ َجٌ َٔ ؾعٌ شيو َجٌ شيو؟ إْٗٔ ٜتشسثٔ. ؾكاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٌٖ تسضٕٚ َا َجٌ َٔ ؾعٌ ٚإ

 .(ؾٝطإ ٚؾٝطا١ْ يكٞ أسسِٖ قاسب٘ بايػه١ ؾكه٢ سادت٘ َٓٗا ٚايٓاؽ ٜٓعطٕٚ إيٝ٘(

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 االسالم واالحنرافات اجلهسية

طز ٚاجملتُع، غٛا٤ ٕ َٔ ٬ََض ايتهاٌَ يف املٓٗر اٱغ٬َٞ َعاؾات٘ اؾصض١ٜ يكهاٜا ايؿإ

 بايذلب١ٝ أٚ بايذلٖٝب ٚايذلغٝب، أٚ بايعكٛب١.

غ٬ّ ٜهع تؿطٜعات٘ يف ن٤ٛ تكٛضٙ ايعُٝل يطبٝع١ ايٓاؽ ٚقسضاتِٗ، ٚيعٛاٌَ اـرل ؾاٱ

 ٜؿكِٝٗ... اٚايؿط ايٓاؾص٠ ؾِٝٗ، َبّٝٓا َا ٜهطِٖ َٚا ٜٓؿعِٗ َٚا ٜػعسِٖ َٚ

ٚأبسّا إىل قطاط ايععٜع  . إْ٘ حيسِٖٚ زا٥ُّاشٚاتِٗ، ٫ٚ ٜهًِٗ إىل ْعٚاتِٗ. ؾٗٛ ٫ ٜذلنِٗ إىل

ْػٝام َع اشل٣ٛ ٚاتباع غرل غبٌٝ ـرل ٚايطٗط، ٚحيصضِٖ َٔ َػب١ اٱ.. حيهِٗ ع٢ً ااؿهِٝ

 امل٪َٓني.

 غ٬ّ حيصض َٔ ايعْااٱ

غ٬ّ ٜسضى إٔ ايعْا ططٜل َٓشطف يتكطٜـ ايطاق١ اؾٓػ١ٝ ملا ٜ٪زٟ َٔ اخت٬ط إٕ اٱ

ا٭ْػاب ٚاْٗٝاض ا٭غط ٚاجملتُعات ٚاْتؿاض ا٭َطاض، ٚطػٝإ ايطشا٥ٌ، ٚاْسثاض ايؿها٥ٌ. ٚيصيو دا٤ 

ٕٳ ايتشصٜط َٓ٘ ؾسٜسّا ٚايتشطِٜ ي٘ أنٝسّا، ؾكاٍ تعاىل:  ٘ٴ َنا ْٻ ْٳا ٔإ ٚٳغٳا٤ٳ ٚٳَيا تٳِكطٳبٴٛا ايعِّ َؾاسٹؿٳ١ّ 

ًّا ٓٻِؿؼٳ اٖيتٹٞ : ٚقاٍ تعاىل، {32اٱغطا٤:}غٳبٹٝ ٕٳ اي ًُٛ ٜٳِكتٴ ٚٳَيا  ٗٶا َآخٳطٳ  َٳعٳ اهللٹ ٔإَي ٕٳ  ٜٳسٵعٴٛ ٔٳ َيا  ٚٳاٖيصٹٜ

َٶا ًِلٳ َأثٳا ٜٳ ٌٵ شٳيٹَو  ٜٳِؿعٳ ٔٵ  َٳ ٚٳ ٕٳ  ْٴٛ ٜٳعٵ ٚٳَيا  ّٳ اهلُل ٔإٖيا بٹاَؿلِّ  ٘ٴ ايعٳصٳابٴ سٳطٻ ـٵ َي َٳ١ٹ ٜٴهٳاعٳ ٝٳا ّٳ ايكٹ ٛٵ ٜٳ

ْٶا ٗٳا َٴ ٘ٹ  ًُسٵ ؾٹٝ ٜٳدٵ  .{69:68ايؿطقإ:} ٚٳ

ٕ ؾٝ٘ غت خكاٍ: ث٬خ يف ايسْٝا ))ٜا َعؿط املػًُني اتكٛا ايعْا ؾإ :أْ٘ قاٍ ٚدا٤ عٔ ايٓيب 

يف ايسْٝا: ؾصٖاب بٗا٤ ايٛد٘ ٚقكط ايعُط ٚزٚاّ ايؿكط، ٚأَا اييت يف ٚث٬خ يف اٯخط٠. ؾأَا اييت 

 .(اهلل تباضى ٚتعاىل، ٚغ٤ٛ اؿػاب، ٚايعصاب بايٓاض(اٯخط٠: ؾػدط 



 

شا ؾؿا ؾِٝٗ ٚيس غرل َا مل ٜؿـ ؾِٝٗ ٚيس ايعْا ؾإ٫ تعاٍ أَيت )ٜٚكٍٛ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ )

 .(ايعْا ؾأٚؾو إٔ ٜعُِٗ اهلل بعصاب(

٘ ٜسضى غ٬ّ سني ٜػٛم ٖصٙ ايٓصض ايكطآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛ تطٖٝبّا َٔ ايعْا ٚتٓؿرلّا َٓ٘، ؾًهْٛٚاٱ

 َس٣ َا ًٜشك٘ بايؿطز ٚاجملتُع َٔ أخطاض ٚأنطاض َٚٗايو.

 َهاض ايعْا ايكش١ٝ

إٔ ايعْا ٜتػبب يف نجرل َٔ ا٭َطاض ٚا٭ٚب١٦ ايؿتان١ اييت ـ طبّٝا ـ  يكس بات يف سهِ امل٪نس

ٕ ايكطا٥ٔ اييت مجعت َٔ عس٠ ا... ٜكٍٛ ايسنتٛض دٕٛ بٝػتٕٛ: )إتتؿاٚت يف خطٛضتٗا َٚهاعؿاتٗ

 ات تكٍٛ إٔ ا٭َطاض اؾٓػ١ٝ َععُٗا تٓتر َٔ ايع٬قات اؾٓػ١ٝ خاضز ْطام ايعٚاز(.زضاغ

ُٝٓا ا٭خ٬ق١ٝ ٕ املؿه١ً اييت تٛادٗٓا ايّٝٛ ٖٞ تبسٍ قٜكٍٛ ايسنتٛض نًٛز غهٛت ْٝهٍٛ: )إٚ

ٓػ١ٝ احملط١َ. ٖٚصٙ بسٚضٖا غببت اظزٜازّا سازّا يف إقابات قا١َ ايع٬قات اؾاييت ؾذعت ٚتؿذع إ

 باس١ اؾٓػ١ٝ(.َطاض ايٓاػ١ عٔ اٱا٭

 َٔ ٖصٙ ا٭َطاض:

 َطض ايػٝؿًؼ:

ٖٚٛ َطض  دطثَٛٞ ٜٓتر عٔ دطث١َٛ تتدص ؾهٌ بطغٞ تعطف باغِ )غبرلٚؾٝت( ٚايططٜك١ 

ايؿا٥ع١ ي٬قاب١ تتِ َٔ خ٬ٍ ايع١ًُٝ اؾٓػ١ٝ احملط١َ )ايعْا(. ٚتٓؿص دطث١َٛ ايػًٝؿؼ إىل 

٬ٍ َٓطك١ َكاب١ يف اؾػِ ثِ تُٓٛ ٚتهدل. ٖٚصا املطض ٖٛ اؾػِ َٔ خ٬ٍ دطح َتكطح أٚ َٔ خ

ٚاسس َٔ أخطط ا٭َطاض اييت عطؾٗا اٱْػإ. ؾاؾٗاظ ايعكيب ٜٓٗاض، ٜٚكاب املطٜض بايع٢ُ 



 

ٚبايؿًٌ ٚبامطاط عاّ يف قشت٘. ٚقس متتس اؾطث١َٛ إىل أٟ دع٤ َٔ دػسٙ يتكٝب ععاَ٘ 

 ٚتٓدطٖا.

 َطض ايتعكٝب١ أٚ ايػ٬ٕٝ

ؿؼ إ٫ أْ٘ غرل َطغٛب ؾٝ٘ ع٢ً ْػإ َٔ ايػًٝػبّٝا ع٢ً اٱاملطض ٚإٕ نإ أقٌ خططّا ْٖٚصا 

ط٬م. ٚتتِ ا٫قاب١ بٗصا املطض عٔ ططٜل اجملاَع١ احملط١َ )ايعْا(. َٚٔ أعطاض ٖصا املطض: اٱ

سسٚخ أمل ٚسطق١ ؾسٜس٠ عٓس ايتبٍٛ. ػُع َٛاز قؿطا٤ ع٢ً ايؿطز زاخٌ اؿؿؿ١ ٜتٛيس عٓٗا 

 نط١ٜٗ... باٱناؾ١ إىل ايتٗابات أخط٣ قس ٜتػبب بٗا ٖصا املطض...ضا٥ش١ 

َٚطض ايتعكب١ٝ قس ٜ٪زٟ إىل ايعكِ َٔ خ٬ٍ اقؿاٍ )ؾاؽ زٜؿرلْؼ( نُا إٔ ايعطب قس 

ميتس إىل ا٭عها٤ ايتٓاغ١ًٝ ا٭خط٣. ٚقس تكاب ايكٓا٠ ايبٛي١ٝ عٓس ايطدٌ بكطٚح ت٪زٟ إىل امباؽ 

 ايبٍٛ...

ي٬غٗاب نجرلّا عٔ ٖصٙ ا٭َطاض ٭ٕ املهتبات متت٧ً بايهتب ايطب١ٝ ٫ أدس ْؿػٞ عاد١ 

 اييت تتشسخ عٓٗا...

ٚسػيب يف ٖصٙ ايعذاي١ إىل إٔ أْكٌ إىل ايكطا٤ ْتٝذ١ ايسضاغ١ اييت ٚنعتٗا ١٦ٖٝ ايكش١ 

-1950ايعامل١ٝ ٚاييت تبني َس٣ تكاعس اـط ايبٝاْٞ ؿسٚخ ا٭َطاض ايعٖط١ٜ ٚشيو َا بني عاّ 

 (زٍٚ ٚناْت نُا ًٜٞ:105ح َػشت ؾٝٗا )سٝ 1960

 ايسٍٚ املكاب١ عسز ايسٍٚ املُػٛس١ املٓطك١

 زٚي١ 23 زٚي١ 29 اؾطٜكٝا

 زٚي١ 15 زٚي١ 21 اَرلنا

 زٍٚ 6 زٚي١ 12 ؾطقٞ ايبشط املتٛغط



 

 زٚي١ 13 زٚي١ 23 دٓٛب ؾطقٞ آغٝا

 زٚي١ 19 زٚي١ 20 أٚضٚبا

 زٚي١ 76 زٍٚ 105 اجملُٛع

 

 ا٫دتُاع١َٝهاض ايعْا 

خطٛض٠ ا٭َطاض ايعٖط١ٜ، ؾهٝـ دتُاعّٝا ٚأخ٬قّٝا قس تؿٛم ٕ اٯثاض املذلتب١ عٔ ايعْا إثِ إ

 ثٓني َعّا؟باٱ

ٕ ايعْا عسٚإ ع٢ً ايؿطط٠ ايبؿط١ٜ يف ايتآيـ ٚايعٚاز ٍ ايع١َ٬ أبٛ ا٭ع٢ً املٛزٚزٟ: إٜكٛ

ٚايتػٝرل، ٖٚصا عهؼ َا ٜطد٢ يًع٬قات ٚايػه٢ٓ ٚايطُأ١ْٓٝ ٚا٫غتكطاض. ؾايعاْٞ ٜتعٛز ع٢ً ايتصٚم 

ايعٚد١ٝ ايكشٝش١ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠، ؾًٔ ٜهٕٛ اْػذاّ ٫ٚ ٚؾا٤ ٫ٚ سػٔ َعا١ًَ ٫ٚ ثك١ ٫ٚ 

طُأ١ْٓٝ ٫ٚ ضاس١ باٍ بني ايعٚدني. ٖصا إشا مل ٜععف ايعاْٞ عٔ ايعٚاز نًّٝا تٗطبّا َٔ ايتبعات 

 ٚاملػ٪ٚيٝات.

 ٜعتُس ع٢ً ايؿطز أ٫ّٚ ٚا٭غط٠ ثاّْٝا...ٖٚصا ؽطٜب ظاٖط يًُذتُع ايصٟ 

َٚٔ ايبسٜٗٞ إٔ ٚدٛز ايعْا ٜػتًعّ أٜهّا ٚدٛز أبٓا٤ ايػؿاح ايصٜٔ ٜٛيسٕٚ عٔ غرل ضغب١ أٚ 

 بكٛض٠ عا١َ... ْػاْٞاملٛيٛز ْؿػ٘، ثِ ع٢ً ايتُسٕ اٱ قكس، ٚايعسٚإ ٚايعًِ ٜكعإ عاز٠ ع٢ً

ٕ عاز٠ يف َ٪غػات أٚ ٛٵغرل ايؿطعٝني ٜطبٸ ٜكٍٛ ايسنتٛض نًٛز غهٛت ْٝهٍٛ )ٖٚ٪٤٫ ا٭طؿاٍ

 عٓس عا٬٥ت غطٜب١، ٚشلصا ايػبب بايصات ٜٓؿإٔٚ َعكسٟ ايؿدك١ٝ َٓشطيف ايٓؿػ١ٝ(.



 

ٚايعْا ٜػتًعّ ٚدٛز ايبػا٤ ٚٚدٛز طبك١ با٥ػ١ َٔ ايٓػا٤ ايًٛاتٞ ميجًٔ أغؿٌ طبكات اجملتُع 

ْػا١ْٝ يف املػاٚا٠ ٚايعساي١ ٚا٭خ٠ٛ اٱ٠ يف ايصٍ ٚاملٗا١ْ ْٚكل ا٫عتباض ٖٚصا َتٓاقض قطعّا َع ؾهط

ٔٸ َٔ ايٓػا٤ ايؿطٜؿات ٚا٭َٗات ايؿان٬ت ٚضبات ايبٝٛت احملكٓات ٚاملطبٝات  اجملتُع. ؾبسٍ إٔ ٜه

ػتعًُٔ يكها٤ ٚطط نٌ خًٝع زاعط، ٜهػدي عٝؿٗٔ ببٝع أدػازٖٔ ٜٴايهطميات تطأٖ ناملطاسٝض 

 إٔ ٜكُٔ غس١َ ْاؾع١ َجُط٠ يف اجملتُع. يهٌ ظا٥ط، ٜٚكهني أعُاضٖٔ يف ٖصا ايسْؼ بسٍ

باس١ٝ َطاض ايعٖط١ٜ ضادع با٭غاؽ إىل إٕ اْتؿاض ا٭ٍٛ ايطبٝبإ )باتؿًط َٚٛضٌٜ( : )إٜك

باس١ٝ ٚا٭َطاض. ٜصٖب ايٛايسإ ٜؿتت سلٌ ا٭غط٠ ٜعٜس يف ٖصٙ اٱ ايك٬ت اؾٓػ١ٝ ٚنٌ ؾ٤ٞ

إىل نعـ ايك٬ت  بسٚضٙ بأْؿػِٗ ٖٚصا ٜ٪زٟ يًعٌُ خاضز ايبٝت تاضنني ا٭٫ٚز ٚاملطاٖكني يٝعتٓٛا

يًُػتٜٛات ا٭خ٬ق١ٝ. ؾًكس اضتؿعت ْػب١ ايؿتٝات ايًٛاتٞ مياضغٔ ايك٬ت  ايعا١ًٝ٥ ٖٚبٛطٺ

اؾٓػ١ٝ قبٌ ايعٚاز ست٢ أقبشت تكطٜبّا متاثٌ ْػبتٗا يف ايؿباب. ٖٚصا تطٛض قعٕ يف فاٍ 

 املػاٚا٠ بني اؾٓػني.

 غ٬ّ حيصض َٔ ايًٛاط:اٱ

ايًٛاط ٖٛ مماضغ١ ايطدٌ اؾٓؼ َع ضدٌ آخط، إَا مبُاضغ١ ايعاز٠ ايػط١ٜ، أٚ بٛاغط١ ايسبط، 

 أٚ بٛاغط١ ايؿِ...

ٚتتشسخ ايتكسٜطات عٔ ٚدٛز عؿطات امل٬ٜني َٔ ايطداٍ ايصٜٔ مياضغٕٛ ايًٛاط يف ايعامل... 

 بِٝٓٗ ث٬ث١ ٬َٜني يف اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َرلن١ٝ يٛسسٖا...

ايتػ١ُٝ بايًٛاط إىل قّٛ يٛط ايصٜٔ ؾؿا ؾِٝٗ ٖصا ايسا٤ ايٛبٌٝ، ؾاغتشكٛا ْك١ُ ٚتعٛز أقٌ 

ٕٳاهلل ٚعصاب٘. ٚقس سه٢ ايكطإٓ ايهطِٜ قكتِٗ سٝح قاٍ :  ِٵ ُيْٛط َأَيا تٳتٻُكٛ ٖٴ ِٵ َأخٴٛ ٗٴ ٍٳ َي ِّٞ ٔإشٵ َقا ٔإ

َٹنيٷ ٍٷ َأ ِٵ ضٳغٴٛ ٕٔ َيُه ٚٳَأطٹٝعٴٛ ٢ًَ ضٳبِّ َؾاتٻُكٛا اهلَل  ٟٳ ٔإٖيا عٳ ٕٵ َأدٵٔط ٔٵ َأدٵٕط ٔإ َٹ ٘ٹ  ٝٵ ًَ ِٵ عٳ َٳا َأغٵَأُيُه ٚٳ



 

ُٹنيٳ ُٹنيٳايعٳاَي ٔٳ ايعٳاَي َٹ ٕٳ  ٕٳ ايصټِنطٳا ّٷ َأتٳِأتٴٛ ٛٵ ِٵ َق ْٵتٴ ٌٵ َأ ِٵ بٳ ٚٳادٹُه ٔٵ َأظٵ َٹ ِٵ  ِٵ ضٳبټُه ًَلٳ َيُه َٳا خٳ ٕٳ  ٚٳتٳصٳضٴٚ

ٕٳ ٜٳا ُيُٛطعٳازٴٚ ٘ٹ  ٓٵتٳ ِٵ تٳ ٔٵ َي ٔٳ امُلدٵطٳدٹنيٳ َقاُيٛا َي٦ٹ َٹ ٔٻ  ْٳ ٔٳ ايَكايٹنيٳَيتٳُهٛ َٹ ِٵ  ًٹُه ُٳ ِّٞ يٹعٳ ٍٳ ٔإ ٓٹٞ َقا ْٳذِّ ضٳبِّ 

ٕٳ ًُٛ ُٳ ٜٳعٵ ُٻا  َٹ ًٹٞ  ٖٵ ُٳعٹنيٳٚٳَأ ٘ٴ َأدٵ ًَ ٖٵ ٚٳَأ ٙٴ  ٓٳا ٝٵ ٓٳذٻ ٔٳَؾ ْٳا ٔإٖيا عٳذٴٛظٶا ؾٹٞ ايػٳابٹٔطٜ َٻطٵ ِٻ زٳ ثٴ

ٔٳ َٳَططٶا َؾػٳاَٯخٳٔطٜ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ًَ ْٳا عٳ َٵَططٵ ٔٳٚٳَأ ٓٵصٳٔضٜ َٳَططٴ امُل  .{173:161ايؿعطا٤:} ا٤ٳ 

.. ٖٚصٙ ١ًُ )قاز١َٝٚ( يًتعبرل عٔ ايًٛاطاب ٜػتعًُٕٛ ن٬ٜٚسغ نصيو إٔ بعض ايهتٸ

سس٣ َسٕ قّٛ يٛط اييت ؾاع ؾٝٗا ٖصا ايؿصٚش اٯثِ ١ َؿتك١ نُا ٜبسٚ َٔ اغِ )قسّٚ( إايهًُ

 أْٗا تكع يف قاع ايبشط املٝت أٚ عرل٠ يٛط...ؾأسطقٗا اهلل ٚدعٌ عايٝٗا غاؾًٗا. ٜٚصنط امل٪ضخٕٛ 

 ٠ ٚايطدٛي١ ٚايهطا١َ...٤ٚٚايًٛاط ؾصٚش بايؼ عٔ ايؿطط٠، ميذ٘ ايصٚم ايػًِٝ ٚتأباٙ املط

. ؾ٬ عذب بعس٥ص إٔ ٜهٕٛ َٛقـ ْ٘ امطاف ٖا٥ٌ َٚطٜع عٔ قٛاْني ايطبٝع١ ْٚٛاَٝػٗاإ

ٚظادطّا... ٜبسٚ أ٫ّٚ يف ايعكاب ايطباْٞ يكّٛ  غ٬ّ َٔ ٖصٙ ايعاز٠ ايؿٓٝع١ املطشٚي١ َٛقؿّا قاضَّااٱ

ٓٵهٴٛزٺيٛط  َٳ  ٌٕ ٔٵ غٹذِّٝ َٹ ٗٳا سٹذٳاضٳ٠ّ  ٝٵ ًَ ْٳا عٳ َٵَططٵ ٚٳَأ ٗٳا  ًَ ٗٳا غٳاؾٹ ٝٳ ٓٳا عٳايٹ ًِ ْٳا دٳعٳ َٵطٴ ُٻا دٳا٤ٳ َأ ًَ  .{82ٖٛز:}َؾ

أخٛف َا أخاف عًٝهِ عٌُ قّٛ )َٓٗا قٛي٘: ) نُا ٜبسٚ َٔ خ٬ٍ أسازٜح نجرل٠ يًطغٍٛ 

يٛط. ٚيعٔ َٔ ؾعٌ ؾعًِٗ ث٬ثّا، ؾكاٍ: يعٔ اهلل َٔ عٌُ عٌُ قّٛ يٛط، يعٔ اهلل َٔ عٌُ عٌُ قّٛ 

)أضبع١ ٜكبشٕٛ يف غهب اهلل ٚميػٕٛ يف غدط )( ٚقٛي٘: ، ، يعٔ اهلل َٔ عٌُ عٌُ قّٛ يٛط(يٛط

ػا٤ بايطداٍ، اهلل. قًت َٔ ِٖ ٜا ضغٍٛ اهلل؟ قاٍ: املتؿبٕٗٛ َٔ ايطداٍ بايٓػا٤، ٚاملتؿبٗات َٔ ايٓ

 .(ٚايصٟ ٜأتٞ ب١ُٝٗ، ٚايصٟ ٜأتٞ ايطداٍ(

 

 



 

 تأ٬ٜٚت ٚتؿػرلات:

ْ٘ بتؿؿٞ ايًٛاط مل ٜعطف قبٌ أٌٖ )غسّٚ( ٚإٕ نجرلّا َٔ ايعًُا٤ ٚامل٪ضخني ٜعتكسٕٚ بإٔ إ

 ٖصٙ ايعاٖط٠ ايؿاش٠ ؾِٝٗ ؾأت ْػا٩ِٖ إىل مماضغ١ ايػشام ؾُٝا بٝٓٗٔ يٝكُعٔ ؾٗٛتٗٔ.

ٕ ٣ ايعًُا٤ ْعطٜات َتعسز٠ أبطظٖا أايعًُٞ يعٛاٖط املٌٝ يصات اؾٓؼ أبسٚيف ْطام ايتؿػرل 

ٕ ايتذاضب ايع١ًُٝ ت٪نس إٔ اض عكًٞ ٫ ٚدٛز ي٘ يف ايٛاقع. ٚأْٛث١ ايها١ًَ ُٖا اؾذل٭ايطدٛي١ ٚا

ٕ ٖصٙ ايٓػب ٚتؿاٚتٗا يف ن٬ ايططؾني ٖٞ ايٓػا٤ ْٚػب١ أْٛث١ يف ايطداٍ ٚإ ٖٓايو ْػب١ ضدٛي١ يف

 ايطبٝع١ٝ يًؿصٚش... اؿٛاؾع

ٕ ا٫غباب اؾٖٛط١ٜ إ٫ إٔ ناْت ي٘ مث١ َدلضات خًك١ٝ )ته١ٜٝٓٛ( ٚاؿكٝك١ إٔ ايؿصٚش ٚإ

 ايها١َٓ ٚضا٤ٙ ٚايباعج١ عًٝ٘ إمنا ٖٞ أغباب ْؿػ١ٝ ٚتطب١ٜٛ...

ْػإ أّٜا ناْت قاب١ً أق٬ّ ؿاييت ا٫غتكا١َ ٚايؿصٚش... ٚايذلب١ٝ ٖٞ اييت إٕ ايػطٜع٠ يس٣ اٱ

 ايسٚض ايهبرل يف ؼسٜس طبٝع١ تكطٜؿٗا...تًعب 

ٕ امطاف ايذلب١ٝ ٚاْعساّ اؿؼ ايسٜين، ٚؾػاز ا٭خ٬م َٔ ؾأْٗا مجٝعّا إٔ ت٤ٞٗ ا٭دٛا٤ إ

 ٚاملٓاخات املٓاغب١ ي٬مطاف ٚايؿصٚش.

ٝٸإ ع َٛاقـ ايكٛاْني ايٛنع١ٝ َٔ اؾطا٥ِ ا٭خ٬ق١ٝ ٚاؾٓػ١ٝ َٔ ٕ ايؿطاؽ ٚايذلف ٚمت

 ايط٥ٝػ١ٝ ايها١َٓ ٚضا٤ ظٛاٖط ايؿصٚش اؾٓػٞ...ا٭غباب 

ٕ غًُٓا دس٫ّ بكش١ ايٓعط١ٜ ايع١ًُٝ اييت غكٓاٖا يف ْطام تؿػرل املٌٝ )يصات ثِ إْٓا ٚإ

اؾٓؼ( ؾُا ٖٞ ايتؿػرلات ايع١ًُٝ ٜا تط٣ ٭ْٛاع أخط٣ ٫ سكط شلا َٔ أْٛاع ايؿصٚش، نإتٝإ 

)إتٝإ اؾٓؼ عٔ ططٜل أؾٝا٤ قسز٠ قس با٭ؾٝا٤  ٚايهًـ ايٓػا٤ يًٓػا٤( )فاَع١ ٚايػشام )فاَع١ اؿٝٛاْات( ايب١ُٝٗ



 

 )ؾبٝ٘ بايػاز١ٜ(ٚاملاغٛؾ١ٝ  )اؿكٍٛ ع٢ً ايًص٠ َٔ خ٬ٍ ايتعطض يًعصاب ٚاٯ٫ّ(ٚايػاز١ٜ  تهٕٛ أسٝاّْا ٬َبؼ ْػا١ٝ٥ زاخ١ًٝ(

 ٚغرلٖا؟

كٛضات ٚعازات َطٜه١ ْٗا ٚيٝس٠ ْؿٛؽ ٚتتؿػرل شلصٙ ايعٛاٖط ايؿاش٠ إ٫ أ يٝؼ يسٜٓا َٔ

َؿ١ٖٛ غك١ُٝ... ٚيف اجملتُع ايػًِٝ ٫ ميهٔ فاٍ ٚدٛز َجٌ ٖصٙ اٯؾات، ٚي٦ٔ ٚدست يف ْطام 

 نٝل ٚقسٚز ثِ ٫ تًبح إٔ تػتأقٌ...

ْ٘ سكاز غ٤ٛ ايتكٛض يطبٝع١ ايٛظٝؿ١ اؾٓػ١ٝ، ٚاعتباض املتع١ ايٓاػ١ عٓٗا ٖٞ ا٭غاؽ إ

 نا٥ّٓا َا نإ ا٭غًٛب أٚ ايططٜل.

 ايعاز٠ ايػط١ٜ:

ايعاز٠ ايػط١ٜ أٚ ا٫غتُٓا٤ ٖٞ تكطٜـ ايطاق١ اؾٓػ١ٝ عٔ ططٜل َساعب١ ا٭عها٤ 

يف َطًع ْهذِٗ اؾٓػٞ يف ساٍ ٖصٙ ايعاز٠ ًٜذأ إيٝٗا املطاٖكٕٛ ـ شنٛضّا ٚاْاثّا ـ ايتٓاغ١ًٝ... ٚ

غايبّا يف اـؿا٤  ِ.. ٚقس زلٝت بايعاز٠ ايػط١ٜ ٭ٕ مماضغتٗا تتْعساّ ايذلب١ٝ ٚايتٛدٝ٘ ايػًُٝنيا

 ..ٚايػط١ٜ

ٜٚكسض ايعًُا٤ إٔ ْػب١ مماضغ١ ٖصٙ ايعاز٠ َطتؿع١ ٚغاق١ يس٣ ايؿباب ايصٜٔ تذلاٚح 

أعُاضِٖ بني ايجايج١ عؿط٠ ٚاـاَػ١ عؿط٠، بُٝٓا تٗبط ايٓػب١ بعس ٖصا ايػٔ ٫عتباضات ٚأغباب 

 َتعسز٠...

َٔ مماضغ١ ٖصٙ ايعاز٠، إ٫ إٔ عسزّا آخط  ٚإشا نإ بعض ايعًُا٤ ٚا٭طبا٤ ٫ ٜطٕٚ بأغّا أٚ نرلّا

زَاْٗا ٜٛيس أْٛاعّا َٔ ش١ٝ نجرل٠... بٌ إٕ بعهِٗ يٝ٪نس إٔ إَٔ ٖ٪٤٫ ٜط٣ أْٗا ت٪زٟ إىل أنطاض ق



 

ـ ٖبٛط ايٛظٕ ـ تكٛؽ ايهتؿني  ـ نعـ ايٓعط ـسب ايؿباب ـ ا٭َطاض أُٖٗا: امطاط دػسٟ ٚعكًٞ 

 ٚقـ منٛ اؾػِ. إىل غرل شيو... ايعذع اؾٓػٞ ـ

ٚمما ػسض اٱؾاض٠ إيٝ٘ يف ٖصا املكاّ إٔ مماضغ١ ايعاز٠ ايػط١ٜ مل تعس َككٛض٠ ع٢ً ايؿباب 

ايصٜٔ ٫ ميًهٕٛ َتٓؿػّا طبٝعّٝا يتكطٜـ طاقتِٗ اؾٓػ١ٝ... بٌ إٕ ٖصٙ ايعاز٠ غست يّْٛا َٔ أيٛإ 

، اؾطازٜا دٓػّٝا قػاضا ٚنباضا، شنٛضا ٚاْاثاايؿصٚش مياضغ٘ املٓشطؾٕٛ ٚا٫باسٕٝٛ ٚاملٗٛٚغٕٛ 

 .ٚمجاعٝا، غطا ٚع١ْٝ٬.

َٚٔ ٖٓا نإ ٫ ميهٔ َعاؾتٗا عاٍ نعاٖط٠ َٔ ظٛاٖط ايتٗٝر ايصاتٞ نُا حياٍٚ إٔ 

َاّ أمحس بٔ سٓبٌ ايصٟ يؿكٗا٤ ٚنُا شٖب إىل شيو َصٖب اٱٜؿعٌ بعض ايعًُا٤ ٚا٭طبا٤ ٚا

ٕ قٝس ؾكٗا٤ اؿٓاب١ً اؾٛاظ بأَطٜٔ: خؿ١ٝ جيٛظ اخطاد٘، ٚإ ١ َٔ ؾه٬ت اؾػِاعتدل املين ؾهً

 ايٛقٛع يف ايعْا، ٚعسّ اغتطاع١ ايعٚاز.

طس١ً َع١ٓٝ َٔ ْػإ يف ٠َ ايػط١ٜ ساي١ طبٝع١ٝ ميط بٗا اٱٕ غًُٓا دس٫ّ بإٔ ايعازإْٓا ٚإ

 تٜٓٛع.ْٓا ٫ ميهٔ اعتباضٖا نصيو عٓسَا تكبض مماضغتٗا يصاتٗا أٚ نٛغ١ًٝ عُطٙ، غرل أ

ٕ ؼٌٜٛ ايٓعط اؽ ٖٛ ا٭غًٛب ا٭غًِ يف ايذلب١ٝ.. ٚإٔ غس َٓاؾص ايؿصٚش ٚا٫مطاف َٔ ا٭غإ

زا٥ُّا ٚأبسّا إىل ايططٜك١ ايطبٝع١ٝ ايؿطط١ٜ يتكطٜـ ايطاق١ اؾٓػ١ٝ ٜكطف ايتؿهرل مبا عساٖا. 

١ٝ خاضز ايعٚاز ٖٚصا َا شٖب إيٝ٘ أنجط ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ايصٜٔ اعتدلٚا نٌ ٚغ١ًٝ أٚ ع٬ق١ دٓػ

ٕٳسطاَّا قطعّا َػتسيني بكٍٛ اهلل تعاىل:  ِٵ سٳاؾٹُعٛ ٔٗ ِٵ يٹُؿطٴٚدٹ ٖٴ ٔٳ  َٳا ٚٳاٖيصٹٜ ٚٵ  ِٵ أ ٔٗ ٚٳادٹ ٢ًَ َأظٵ ٔإٖيا عٳ

َٹنيٳ ًُٛ َٳ ٝٵطٴ  ِٵ َغ ٗٴ ْٻ ِٵ َؾٔإ ٗٴ ْٴ ُٳا ٜٵ ًََهتٵ َأ ٕٳَٳ ِٴ ايعٳازٴٚ ٖٴ ٚٳضٳا٤ٳ شٳيٹَو َؾُأَٚي٦ٹَو  ٔٔ ابٵتٳػٳ٢  ُٳ  .{5:6:7امل٪َٕٓٛ: } َؾ

اؽ َٔ نٌ َا ٕ تٓعٝـ سٝا٠ اي١ٓ ايكشٝش١ ٚايتٛع١ٝ ايػ١ًُٝ... ٚإٕ تعٗس اجملتُع بايذلبٝإ

ٕ تٓعِٝ تكطٜـ ا٭ٚقات ٚايطاقات ؾُٝا ٜعٛز ع٢ً ايؿطز ٚاجملتُع بايٓؿع ٜػتجرل غطا٥عِٖ... ٚإ



 

خاق١ إشا ٚاـرل...نٌ شيو ٚغرلٙ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜهػط سس٠ ا٫مطاف ٚايؿصٚش يف ٚاقع اؿٝا٠... ٚ

 جياز ايتػ٬ٝٗت اي٬ظ١َ يتشكٝك٘...يعٚاز مبا يف شيو تٛؾرل أغباب٘ ٚإضاؾك٘ ايتؿذٝع ايؿعًٞ ع٢ً ا

 :(َا ٫ جيب إٔ ػًٗ٘ نٌ ؾتا٠)تكٍٛ ايسنتٛض٠ )َاضٟ ٚٚز آئ( يف نتابٗا 

جيب إٔ تعتدلٕ اؾٓؼ  َا ٜتعًل باؾٓؼ... إٔ تػتبسئ اػاٖهٔ ايعكًٞ يف نٌ )أ٫ّٚ جيب

َكسغّا ٚخاقّا بأضؾع ايٛظا٥ـ اؾػس١ٜ، أعين ٚظٝؿ١ ايتٓاغٌ. نُا جيب إٔ تعذلؾٔ بإٔ ٖصٙ 

ايٛظٝؿ١ عٓسَا ٜػٝطط عًٝٗا ايعكٌ تكبض ٜٓبٛعّا يًك٠ٛ عٓس ايؿطز. ؾًٓطٗط ؾهطْا َٔ نٌ قٛض٠ 

ٔٸ... أؾطٜط٠، ٚيُٓٮٙ با٭ؾهاض ايطاٖط٠. ثِ يٓأخص أْؿػٓا باؿٝا٠ املػتك١ُٝ أٜتٗا ايؿتٝات إىل  سػ

ٔٸ زا٥ُّا غٝسات  أْؿػهٔ اسػاّْا سكٝكّٝا ؾاْعطٕ إىل اشلسف ايصٟ تػعني إيٝ٘ يف بس٤ نٌ عٌُ... ٚن

 ؿٛاغهٔ ٫ عبسات شلا(.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 العقوبة يف االسالم وسيلة تربية وبهاء

١ْ اجملتُع َٔ غ٬ّ يكٝاغ١ًٝ َٔ ايٛغا٥ٌ اييت ٜعتُسٖا اٱغ٬َٞ ٚايعكٛب١ يف ايٓعاّ اٱ

غٛا٥ٌ ا٫مطاف ٚايؿصٚش... يتأزٜب اؾاْٞ ٚيًذلٖٝب َٔ اؾٓا١ٜ... ي٬قتكام َٔ اجملطّ ٚيًشس 

 َٔ اؾطمي١...

َٔ ايتؿطٜعات ٚايكٛاْني ٚا٫دطا٤ات ا٫سذلاظ١ٜ ٚايعدط١ٜ  غ٬ّ نُا غبل ٚأؾطْا ٜهعؾاٱ

ٚايذلب١ٜٛ َا ٜهُٔ غ١َ٬ اجملتُع ٚغ١َ٬ ا٭ؾطاز َٔ ؾت٢ اؾطا٥ِ ٚاحملا٫ٚت اؾط١َٝ مبا ٜتٓاغب 

 ٚطبا٥ع ايٓاؽ ناؾ١...

ؾُٔ ايٓاؽ َٔ ٜهؿٝ٘ ايٓكض ٚايتصنرل َٚٔ ايٓاؽ َٔ ًٜعَ٘ ايتأْٝب ٚايتععٜط... َِٚٓٗ َٔ 

 ٚايككام ايطازع. ع َع٘ غ٣ٛ ايعكٛب١ ايعادط٠ ٫ ٜٓؿ

، قساّ ع٢ً ايؿعٌبعسٙ، أٟ ايعًِ بؿطعٝتٗا ميٓع اٱ)ؾايعكٛبات َٛاْع قبٌ ايؿعٌ ظٚادط 

 ٜكاعٗا بعسٙ ميٓع َٔ ايعٛز٠ إيٝ٘(.ٚإ

 ٜكٍٛ املاٚضزٟ:

ٔ اؿسٚز ظٚادط ٚنعٗا اهلل تعاىل يًطزع عٔ اضتهاب َا سعط ٚتطى َا أَط، ملا يف ايطبع َ)

َػايب١ ايؿٗٛات امل١ًٝٗ عٔ ٚعٝس اٯخط٠ بعادٌ ايًص٠. ؾذعٌ اهلل تعاىل َٔ ظٚادط اؿسٚز َا ٜطزع ب٘ 

شا اؾٗاي١ سصضّا َٔ أمل ايعكٛب١ ٚخٝؿ١ َٔ ْهاٍ ايؿهٝش١. يٝهٕٛ َا سعط َٔ قاضَ٘ ممٓٛعّا َٚا 

 أَط ب٘ َٔ ؾطٚن٘ َتبٛعّا، ؾتهٕٛ املكًش١ أعِ ٚايتهًٝـ أمت.

غ١َٝ٬ َٚٛاؾكتٗا يٓٛع١ٝ اؾطا٥ِ احملسز٠ شلا، شلا بايؼ ا٭١ُٖٝ يف ٛبات اٱإٕ طبٝع١ ايعك

 سكٍٛ ا٭ثط ايٓؿػٞ ايطازع عٔ اضتهاب اؾطمي١...



 

غ٬ّ يف تكطٜطٙ يٓٛع١ٝ ايعكٛب١ حيطم ع٢ً محا١ٜ ا٭خ٬م بٌ ٜكسض عٔ ٖصا اؿطم اٱ ٕإ

غ٬ّ ٚبني ايكٛاْني ٚتكٛضٖا بني اٱ يٓعط إىل اؾطمي١أغاغّا سني تكطٜطٖا، ٖٚصا أغاؽ اـ٬ف يف ا

ع٢ً  ُٖا٫ّ ؾب٘ تاّ... ؾٗٞ ٫ تعاقبايٛنع١ٝ تٌُٗ املػا٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝ إايٛنع١ٝ مجعا٤.. ؾايكٛاْني 

نطاٙ... مبع٢ٓ إٔ ايعْا يف تكٛض ايكٛاْني ايٛنع١ٝ يٝؼ دطَّا بصات٘ ٚإمنا ايعْا َج٬ّ إ٫ يف ساي١ اٱ

ٕ ٞ ٚبسٕٚ أدط ؾ٬ نرل يف شيو؟ ثِ إدط عًٝ٘، أَا إشا سكٌ بايذلاناؾطّ يف ا٫نطاٙ أٚ يف تٓاٍٚ ا٭

منا تعاقب )املجٍُٛ( سني خيطز ٖٚٛ ٚإٖصٙ ايكٛاْني ٫ تعاقب ع٢ً ؾطب اـُط٠ أٚ ع٢ً ايػهط بصات٘، 

 يف ساي١ ايػهط ايؿسٜس إىل ايؿاضع ٫ستُاٍ تعطض ايٓاؽ ٫ٜصا٥٘؟

 ٜكٍٛ ا٫غتاش ايؿٗٝس عبس ايكازض عٛزٙ:

ٕ ٖصٙ ايكٛاْني ٫ تكّٛ ع٢ً أغاؽ َٔ ايسٜٔ، ٗا١ْ ايكٛاْني ايٛنع١ٝ با٭خ٬م أع١ً يف اغت)ٚاي

ٚإمنا تكّٛ ع٢ً أغاؽ ايٛاقع َٚا تعاضف ايٓاؽ عًٝ٘ َٔ عازات ٚتكايٝس. ٚايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايٛنع١ٝ 

ا بأٖٛا٥ِٗ ٜهعٗا عاز٠ ا٭ؾطاز ايعاٖطٕٚ يف اجملتُع با٫ؾذلاى َع اؿهاّ ِٖٚ ٜتأثطٕٚ سني ٚنعٗ

ٚنعؿِٗ ايبؿطٟ ْٚععاتِٗ ايطبٝع١ٝ إىل ايتشًٌ َٔ ايكٝٛز... نصيو ؾإ ٖصٙ ايكٛاعس قاب١ً 

يًتػٝرل ٚايتبسٌٜ عػب أٖٛا٤ ايكا٥ُني ع٢ً أَط اؾُاع١. ؾهإ َٔ ايطبٝعٞ إٔ تٌُٗ ايكٛاْني 

اعس٠ ٚا٭خ٬م باس١ ٖٞ ايكملػا٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝ ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا ٚإٔ ٜأتٞ ٚقت تكبض ؾٝ٘ اٱايٛنع١ٝ ا

 ايؿان١ً ٖٞ ا٫غتجٓا٤. ٚيعٌ ايب٬ز اييت تطبل ايكٛاْني ايٛنع١ٝ قس ٚقًت ٖصا اؿس اٯٕ(.

 

 

 



 

 حمل١ عٔ عكٛبات دطا٥ِ ايعْا

 عكٛب١ ايعْا:

 ايطدِ.ـ ايتػطٜب ـ  يًعْا يف ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ث٬خ عكٛبات ٖٞ : اؾًس

ٌٻ أَا اؾًس ٚايتػطٜب ؾًًعاْٞ غرل احملكٔ يكٛي٘ تعاىل :  ًٹسٴٚا ُن ْٹٞ َؾادٵ ٚٳايعٻا ٝٳ١ُ  ْٹ ايعٻا

ٝٳ ٚٳاي ٕٳ بٹاهللٹ  ٓٴٛ َٹ ِٵ تٴ٪ٵ ٓٵتٴ ٕٵ ُن ٔٔ اهللٹ ٔإ ُٳا ضٳِأَؾ١ْ ؾٹٞ زٹٜ ٔٗ ِٵ بٹ ٚٳَيا تٳِأخٴصٵُن ًِسٳ٠ٺ  َٹ٦ٳ١َ دٳ ُٳا  ٗٴ ٓٵ َٹ ّٔ ٚٳاسٹسٺ  ٛٵ

ٗٳسٵ عٳصٳابٳ ٝٳؿٵ ٚٳِي ٓٹنيٳاَٯخٹٔط  َٹ ٔٳ امُل٪ٵ َٹ ُٳا َطا٥ٹَؿ١ْ  ايبهط بايبهط: دًس َا١٥ )) :ٚيكٛي٘  ،{2ايٓٛض:} ٗٴ

 .(ٚتػطٜب عاّ(

٫ حيٌ زّ اَط٨ َػًِ ٜؿٗس إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل )): ٚأَا عكٛب١ ايطدِ ؾًًعاْٞ احملكٔ يكٛي٘ 

ٚايتاضى يسٜٓ٘ املؿاضم  ـ ايٓؿؼ بايٓؿؼـ  ايجٝب ايعاْٞ ٚإٔ قُس ضغٍٛ اهلل إ٫ باسس٣ ث٬خ:

 .(اؾُاع١(

 عكٛب١ ايًٛاط:

 ٕ اختًؿٛا ْػبّٝا يف ؼسٜس ايعكٛب١.إجيُع ايعًُا٤ ع٢ً اعتباض ايًٛاط ظْا. ٚ

َاّ َايو ٜط٣ إٔ عكٛب١ ايًٛاط ايطدِ َطًكّا غٛا٤ نإ ايؿاعٌ أٚ املؿعٍٛ ب٘ ؾُصٖب اٱ

 قكٓني أٚ غرل قكٓني.

 آضا٤:ٚيف َصٖب ايؿاؾعٞ ٚأمحس ث٬ث١ 

ٕ ايًٛاط سهُ٘ سهِ ايعْا، ؾٝعاقب اي٥٬ط ٚاملًٛط ب٘ بعكٛبت٘. ؾُٔ نإ قكّٓا إ .1

 ضدِ َٚٔ مل ٜهٔ قكّٓا دًس ٚغطب.



 

ٕ اي٥٬ط ٖٛ ايصٟ ٜطدِ أَا املًٛط ب٘ ؾ٬ ٜطدِ ٚإمنا جيًس ٜٚػطب يف نٌ إ .2

 ا٭سٛاٍ.

 ٕ عكٛب١ اي٥٬ط ٚاملًٛط ب٘ ايكتٌ يف نٌ ساٍ.إ .3

 عكٛب١ ايػشام:

ِٵ غ٬ّ يٓل اٯ١ٜ ايهطمي١: ايػشام َتؿل ع٢ً ؼطمي٘ يف اٱمماضغ١  ٔٗ ِٵ يٹُؿطٴٚدٹ ٖٴ ٔٳ  ٚٳاٖيصٹٜ

ٕٳ َٹنيٳسٳاؾٹُعٛ ًُٛ َٳ ٝٵطٴ  ِٵ َغ ٗٴ ْٻ ِٵ َؾٔإ ٗٴ ْٴ ُٳا ٜٵ ًََهتٵ َأ َٳ َٳا  ٚٵ  ِٵ أ ٔٗ ٚٳادٹ ٢ًَ َأظٵ ٚٳضٳا٤ٳ ٔإٖيا عٳ ٔٔ ابٵتٳػٳ٢  ُٳ َؾ

ٕٳ ِٴ ايعٳازٴٚ ٖٴ )٫ ٜٓعط ايطدٌ إىل عٛض٠ ايطدٌ، ٫ٚ املطأ٠ ) :ٚيكٛي٘ ، {7:6:5امل٪َٕٓٛ:}ص شٳيٹَو َؾُأَٚي٦ٹَو 

 (،إىل عٛض٠ املطأ٠، ٫ٚ ٜؿهٞ ايطدٌ إىل ايطدٌ يف ثٛب ٚاسس، ٫ٚ تؿهٞ املطأ٠ إىل املطأ٠ يف ثٛب ٚاسس(

. ٚعكٛب١ ٖصٙ () إشا أت٢ ايطدٌ ايطدٌ ؾُٗا ظاْٝإ، ٚإشا أتت املطأ٠ املطأ٠ ؾُٗا ظاْٝتإ(: )ٚيكٛي٘ 

 اؾطمي١ ايتععٜط...

 عكٛب١ ٚط٤ ايبٗا٥ِ:

َاَني َايو ٚأبٞ سٓٝؿ١ َعك١ٝ ٚؾٝٗا ايتععٜط، ٱٜعتدل ٚط٤ ايبٗا٥ِ ٚاؿٝٛاْات عٓس ا

 ٚنصيو اؿهِ يف متهني املطأ٠ سٝٛاّْا َٔ ْؿػٗا.

أَا يف َصٖب ايؿاؾعٞ ٚأمحس ؾٝعتدل ظْا ٜٚعاقب عًٝ٘ بايكتٌ يف نٌ ا٭سٛاٍ ملا ٚضز عٔ 

 .(َٔ أت٢ ب١ُٝٗ ؾاقتًٛٙ ٚاقتًٛا ايب١ُٝٗ(): )ايطغٍٛ 

غ١َٝ٬ َٔ ؾأْٗا إٔ تػتأقٌ ؾأؾ١ ايعكٛبات اييت ٚنعتٗا ايؿطٜع١ اٱٕ طبٝع١ ٚيف اؿكٝك١ أ

ايطش١ًٜ َٔ اجملتُع يف سني تعٌُ ايعكٛب١ املا٥ع١ يف ايكٛاْني ايٛنع١ٝ بكٛض٠ غرل َباؾط٠ ع٢ً 

عكٛبات يف ايٛاقع ٫ ت٪مل املٓشطؾني أٚ ؽٝـ تؿذٝع ايطشا٥ٌ ٚا٫مطاؾات اؾٓػ١ٝ ٭ٕ ٖصٙ اي



 

ْٗا ٫ تػتجرل يف ْؿٛغِٗ َٔ تطى ؾعًتِٗ ٚاٱق٬ع عٓٗا... بٌ إَطتهيب ايؿاسؿ١ ٫ٚ ؼًُِٗ ع٢ً 

 تٝإ ايؿٛاسـ ٚاملٛبكات أّٜا ناْت...ٛاٌَ املهاز٠ َا ٜهبض مجاسِٗ عٔ إايع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باحية اجلهسية اإل

 البشريةوأثريا على اجملتنعات 

نٌ َٔ ٜػتكط٨ أسٛاٍ ا٭َِ ٚايؿعٛب ع٢ً َساض ايتاضٜذ َتًُػّا أغباب ايٖٛٔ ٚايهعـ، 

ٚعٛاٌَ ايتؿهو ٚا٫ْٗٝاض، ٚبٛاعح اشلعمي١ ٚا٫ْهػاض ؾٝٗا، ٜسضى َهإ ي٬مطاؾات ا٭خ٬ق١ٝ 

 ٚايؿٛن٢ اؾٓػ١ٝ َٔ تًو ا٭غباب ٚايعٛاٌَ ٚايبٛاعح...

اؾٓؼ يف فتُع َا َٔ اجملتُعات ٖٛ أق٣ٛ َعاٍٚ اشلسّ كس بات سهِ ايٝكني إٔ طػٝإ ي

 ؾٝ٘...

 اؾٓؼ ٜبسز ايجط٠ٚ ايك١َٝٛ:

ٟٛ ؾٝٛع ايذلف ٚايتبصٜط ٕ طػٝإ ايطشا٥ٌ ٚايؿٛاسـ ٚاملجرلات يف اجملتُع ًٜشكٗا بؿهٌ عؿإ

ٖساض ا٭َٛاٍ ٚتؿتٝت ايجطٚات ٚتبسٜسٖا ؾُٝا ٜعٛز ع٢ً ايٓاؽ بأٚخِ ايعٛاقب. ٚبصيو ٚايبصر ٚإ

ٝٸ ؾاز٠ َٓٗا يف فا٫تٗا اـرل٠ عٛب طاقات ٚإَهاْٝات نإ ميهٔ اٱع ع٢ً ا٭َِ ٚايؿته

 نايكٓاع١ ٚايعضاع١ ٚايعُطإ ٚغٛاٖا َٔ اجملا٫ت اييت ؼكل شلا ايطقٞ ٚايتكسّ ٚايطؾا٤...

ٜتكٌ ٕ عؿطات امل٬ٜني َٔ غا٥ط ايع٬ُت يف ايعامل تٓؿل َّٜٛٝا ع٢ً )اؾٓؼ( ٚع٢ً نٌ َا إ

ٕ ْكسّ ٖٓا قٛض٠ َٔ قٛض ايبصر اييت ٜعٝؿٗا بعض ا٭ؾطاز ٚاجملتُعات قطٜب أٚ بعٝس. ٜٚهؿٞ أب٘ َٔ 

ٓٗا١ٜ املؿذع١ يف ْطام ايجٛض٠ اؾٓػ١ٝ احمل١َُٛ اييت تؿٗسٖا ايبؿط١ٜ يٓسضى ايٓتٝذ١ اؿت١ُٝ ٚاي

 ٕ عاد٬ّ أٚ آد٬ّ؟اييت تٓتعط ٖ٪٤٫ إ



 

ٚتاغٝؼ( ًَو ايبذلٍٚ ايْٝٛاْٞ ع٢ً أيٝهؼ( ايطدٌ ايصٟ نتب عكس ظٚاز )ٜكٍٛ ) ناؾاض

 (دانًني)ٕ صٟ نؿـ ؾٝ٘ أغطاض ٚؾها٥ض َص١ًٖ أيف نتاب٘ )غط ا٫عذلاف( ٚاي )دانًني نٓسٟ(

ْا ْاظي١ يًػٛم... بٌ سسزت يف ايبٓس اقٞ ايعٚدات، أٟ إٔ تكٍٛ يعٚدٗا أعطين أمل تؿأ إٔ تهٕٛ نب

.. ٖٚصا املطتب نُا ٜكٍٛ ايبٓس ايـ يرل٠ يبٓا١ْٝ( 750ض )سٛايٞ ايـ ز٫ٚ 270ايجاْٞ َطتبّا ؾٗطّٜا ٜبًؼ 

ٕ )ايهٛاؾرل(. َٔ شيو أٖٛ يؿطا٤ ا٭ظٜا٤ ٚا٭سص١ٜ ٚاؾٛاضب ٚأزٚات ايع١ٜٓ ٚايتذٌُٝ َٚكاضٜـ 

ْؿكت ؾٝ٘ سٞ ا٭ٚبطا، ؾًِ تذلن٘ إ٫ بعس إٔ أ دانًني نٝٓسٟ ْعيت إىل ؾاضع )أٚبرل( املتؿطع َٔ

 بؼ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ ٚأزٚات ايع١ٜٓ ٚايؿعط املػتعاض(.قطاب١ مخػني ايـ ز٫ٚض، ع٢ً امل٬

 اؾٓؼ ٜكٛض ايكش١ ايعا١َ:

يو تًشل با٭ؾطاز ْٗا نصِ يف ثطٚاتٗا ٚأَٛاشلا ؾإٚإشا ناْت ايؿٛن٢ اؾٓػ١ٝ تكٝب ا٭َ

 غكاّ ٚايعًٌ مما ٜعٛز بأٚخِ ايعٛاقب ع٢ً ايكش١ ايعا١َ...ٚاجملتُعات ٚا٭

ْ٘ ميٛت يف ؾطْػا ث٬ثٕٛ ايـ ْػ١ُ بأَطاض طبٝب ؾطْػٞ )إيسنتٛض )يرلٜس( ٖٚٛ ٜكٍٛ ا

 ايعٖطٟ املدتًؿ١ نٌ عاّ(.

 ضبعني أيـ طؿٌ مبطض ايعٖطٟ املٛضٚخ نٌ غ١ٓ.صا ٚميٛت يف أَرلنا بني ث٬ثني ٚأٖ

 اؾٓؼ ٜٗسّ ا٭ٚاقط اجملتُع١ٝ:

ٚمتعم أٚاقط باس١ ٚايؿٛن٢ اؾٓػ١ٝ تٗسّ ا٭غط ٚتؿهو ايٛسسات اجملتُع١ٝ، َٚٔ سكاز اٱ

 ايكطب٢، ٚتكطع ق٬ت ايطسِ...

 سس٣ قٛاعسٙ ايط٥ٝػ١ٝ.ُا ٖٛ َعًّٛ بسا١ٖ ضنٔ اجملتُع ٚإؾا٭غط٠ ن

 ٚا٭غط٠ ٖٞ َٛطٔ ا٫غتكطاض ٚا٫ط٦ُٓإ َٚبعح تٓعِٝ ايع٬قات ٚايٓٛاظع ٚايتكطؾات...



 

تعكٝس ؾٝٗا  ٖٚٞ ايٛاس١ ايؿطط١ٜ ٚايسا٥ط٠ ايطبٝع١ٝ يذلب١ٝ ا٭دٝاٍ تطب١ٝ َتٛاظ١ْ غ١ًُٝ ٫

 ٫ٚ امطاف...

ف ا٭ؾطاز عٔ ايعٚاز، ٚمياضغٕٛ بططٜك١ ٚبأخط٣ تكطٜـ طاقاتِٗ اؾٓػ١ٝ، ؾشني ٜعع

.. يف سني تعكـ ؾٝ٘ ؾت٢ أيٛإ ١، ٜٚؿكس اجملتُع أسس أِٖ أضناْٜ٘تكٛض بايتايٞ ْعاّ ايعا٥ً

 ا٫مطاف ٚايؿصٚش نُا ٖٛ َؿاٖس يف اجملتُعات ايػطب١ٝ بكٛض٠ خاق١.

 ْػا١ْٝطب ا٭خ٬م اٱاؾٓؼ خي

ْػا١ْٝ ٚبطٚظ ايٓععات ٔ َعاٖط ايتدطٜب يف اجملتُعات اٱباس١ٝ تٗسّ ا٭خ٬م ٚايكؿات اٱَٚ

 ْا١ْٝ ٚايٓؿع١ٝ ٚايتُطز ٚاي٬َبا٠٫ إىل َا ٫ ْٗا١ٜ ي٘...ا٭ايب١ُٝٝٗ ن

اْتؿطت ٕ ع٬َات ايتدطٜب ٖصٙ باز١ٜ بٛد٘ خام يف اجملتُعات ا٭ٚضٚب١ٝ ٚا٫َرلن١ٝ سٝح إ

ظٛاٖط ايٛدٛز١ٜ ٚاشلٝب١ٝ َٚعاٖط ايتُطز ٚا٫ْعتام َٔ نٌ ايكٝٛز ا٫دتُاع١ٝ، ٚايتؿًت َٔ نٌ 

 نٌ ايتكايٝس ٚايكِٝ ٚايكٛاْني؟ع٢ً  املػ٪ٚيٝات، ٚبايتايٞ اـطٚز

ٚأممِٗ ٫ ٜتشًُٕٛ أز٢ْ  ٕ ٬َٜني َٔ ايؿبإ ٚايؿتٝات ٜعٝؿٕٛ ايّٝٛ عاي١ ع٢ً فتُعاتِٗإ

ؾباح، ٚسٝٛاْات ايكتٌ ٚاملدسضات ٚاؾٓؼ. ٜعٝؿٕٛ أؾباسّا أٚ ؾب٘ أع٢ً ايػطق١ ٚ .. ٜعٝؿَٕٛػ٪ٚي١ٝ

 ٚأنجط َٔ سٝٛاْات؟

 ايٓتٝذ١:

سني تبت٢ً أ١َ َٔ ا٭َِ مبجٌ ٖصٙ اٯؾات بػبب تؿشؿٗا ٚتٗتهٗا... سني تتبسز ثطٚتٗا، 

ت َكَٛات ٚتتٗسّ أخ٬قٗا، ٚتٓؿكِ أٚاقطٖا... ٚسني ػتاسٗا ا٭َطاض ايؿتان١ تهٕٛ قس ؾكس

 عساّ...ٔ ثِ ٜهٕٛ قس سهُت ع٢ً ْؿػٗا باٱٚدٛزٖا، ٚأغباب بكا٥ٗا ٚاغتُطاضٖا، َٚ



 

ؿطٟ ٜ٪نس ٖصٙ اؿكٝك١... ٜ٪نسٖا قسميّا ٜٚ٪نسٖا سسٜجّا. ٜ٪نسٖا قسميّا ٚايتاضٜذ ايب

سني ٜهؿـ عٔ أغباب اْٗٝاض ا٫َدلاطٛضٜات. ٜٚ٪نسٖا سسٜجّا سني ٜبشح يف أغباب ٖعا٥ِ اؾٝٛف 

 ٚايسٍٚ.

طْػا يف اؿطب ايعامل١ٝ ٜكٍٛ ايهاتب ايؿطْػٞ )اْسضٜا َٛضٚا( يف نتاب٘ )أغباب اْٗٝاض ؾ

: )َٔ أِٖ أغباب اْٗٝاض ؾطْػا ٖٛ تؿػذ ايؿعب ايؿطْػٞ ْتٝذ١ ٫ْتؿاض ايطش١ًٜ بني أؾطازٙ(. ايجا١ْٝ(

ط١ باضٜؼ ٜٚكٍٛ سعٞ ض٥ٝؼ ؾطٖٚصا َا سسا باؾٓطاٍ زٜػٍٛ يف أعكاب تػًُ٘ ظَاّ ايػًط١ ٭ٕ ٜػت

 غًل يٞ ٖصٙ املٛاخرل ٚأٚناض اـٓاؾؼ يف عاقُيت(.ي٘: )أ

ٚايعطب مل ٜكًٛا يف تاضخيِٗ اؿسٜح، ٚاؿسٜح دسّا إىل َا ٚقًٛا إيٝ٘ َٔ نعـ ٚاغتدصا٤، 

ٚمل ٜكابٛا مبا أقٝبٛا ب٘ َٔ ٖعا٥ِ ٚاْتهاغات إ٫ بامطاف َعتكساتِٗ، بكٛا١َ ا٫ؿاز ٚايؿهط 

 ِ، بطػٝإ اجملٕٛ ٚايتٗتو ٚايطش١ًٜ يف فتُعاتِٗ...املازٟ ع٢ً سٝاتٗ

ٕ اـًؿٝات اييت تهُٔ ٚضا٤ ٖعا٥ِ ايعطب املتهطض٠ أَاّ اغطا٥ٌٝ إٕ نجرلّا َٔ ايٛثا٥ل ت٪نس أ

ٚاست٬ٍ  ٚاييت تػببت بتسَرل ايكٛات اؾ١ٜٛ املكط١ٜ ٚغكٛط اؾ٫ٕٛ 1967ٚغاق١ ٖعمي١ عاّ 

 صٙ ا٭غباب املؿاض إيٝٗا.منا تتكٌ بٗغٝٓا٤ ٚايكؿ١ ايػطب١ٝ، إ

ع٢ً قٝا١ْ ـ عساز ٚا٫غتعساز يصيو نإ بسّٜٗٝا إٔ ٜأتٞ سطم اٱغ٬ّ ؾسٜسّا ـ يف ْطام اٱٚ

ايٓاؽ َٔ نٌ عٛاٌَ اشلعمي١ ٚا٫ْٗٝاض، ٚع٢ً بعح ايجك١ يف ْؿٛغِٗ، ع٢ً ضؾع ايطٚح املع١ٜٛٓ يف 

 ك١ٝ.قؿٛؾِٗ. ع٢ً تٓعٝـ سٝاتِٗ اـاق١ ٚايعا١َ َٔ نٌ امطاف َٚع

ٕ ايعع٠ ٫ تهٕٛ إ٫ إٕ اٱغ٬ّ ٜسضى إٔ املعك١ٝ عٓٛإ، ٚإٔ ايطش١ًٜ غبب ايصٍ ٚاملٗا١ْ، ٚأ

 بايطاع١ ٚايتعؿـ ٚايطٗط...



 

غ١َٝ٬ َٔ ادتٝاح إىل ا٭غباب اييت َهٓت اؾٝٛف اٱغ٬َٞ، إىل ايتاضٜذ اٱ ٕ ْعط٠ غطٜع١إ

ٌ َٔ ضبع قطٕ ت٪نس َس٣ املعُٛض٠ يف أقاَدلاطٛضٜيت ؾاضؽ ٚايطّٚ ٚايػٝطط٠ ع٢ً أنجط َٔ ْكـ 

: بكٛي٘ غ٬ّ بأخ٬ق١ٝ ايؿطز ٚاجملتُع يف ساييت ايػًِ ٚاؿطب، ٚاييت عدل عٓٗا ايطغٍٛ اٖتُاّ اٱ

 .()إمنا بعجت ٭متِ َهاضّ ا٭خ٬م()

 ؾتض َكط نتب إىل عُطٚ بٔ ْ٘ عٓسَا اغتبطأ عُط بٔ اـطاب تصنط نتب ايتاضٜذ أ

أَا بعس: ؾكس عذبت ٫بطا٥هِ عٔ ؾتض َكط، ) :غ٬َٞ ٜكٍٛع٢ً اؾٝـ اٱايعام ٚنإ قا٥سّا 

تكاتًِْٛٗ َٓص غٓتني، َٚا شاى إ٫ ملا أسسثتِ ٚأسببتِ َٔ ايسْٝا َا أسب عسٚنِ، ٚإٕ اهلل تباضى 

 ٚتعاىل ٫ ٜٓكط قَّٛا إ٫ بكسم ْٝاتِٗ(.

)أَا بعس ؾإْٞ  :ؾاضؽ ٜكٍٛغ١َٝ٬ إىل غعس بٔ أبٞ ٚقام قا٥س اؾٝٛف اٱ ٚيف ٚق١ٝ ي٘ إىل

ٕ تك٣ٛ اهلل أؾهٌ ايعس٠ ع٢ً ايعسٚ ٭دٓاز بتك٣ٛ اهلل ع٢ً نٌ ساٍ، ؾإأٚقٝو َٚٔ َعو َٔ ا

غّا َٔ املعاقٞ َٓهِ َٔ َطى َٚٔ َعو َٔ ا٭دٓاز إٔ تهْٛٛا أؾس اسذلا اؿطب. ٚآٚأق٣ٛ املهٝس٠ يف

ػًُٕٛ مبعك١ٝ عسِٖٚ هلل. ٚي٫ٛ منا ٜٓكط املٛب اؾٝـ أخٛف عًِٝٗ َٔ عسِٖٚ، ٚإٕ شْعسٚنِ، ؾإ

ٕ اغتٜٛٓا يف املعك١ٝ يٝؼ نعسزِٖ، ٫ٚ عستٓا نعستِٗ. ؾإشيو مل تهٔ يٓا بِٗ ق٠ٛ، ٭ٕ عسزْا 

ْٴاِ ايؿهٌ عًٝٓا يف ايك٠ٛ، ٚنإ شل ٕ عًٝهِ يف ًٓا، مل ْػًبِٗ بكٛتٓا. ٚاعًُٛا أٓكط عًِٝٗ بؿه٫ 

ٕ ا مبعاقٞ اهلل ٚأْتِ يف غبًٝ٘. ٫ٚ تكٛيٛا إغرلنِ سؿع١ َٔ اهلل ٜعًُٕٛ َا تؿعًٕٛ، ؾ٬ تعًُٛ

غًط ع٢ً بين ؾطب قّٛ غًط عًِٝٗ ؾط َِٓٗ نُا  ٕ اغأْاعسْٚا ؾط َٓا ؾًٔ ٜػًط عًٝٓا ٚإ

 ٚنإ عسّٚا َؿع٫ّٛ(. اغطا٥ٌٝ ملا عًُٛا مبػاخط اهلل نؿط٠ اجملٛؽ ؾذاغٛا خ٬ٍ ايسٜاض 

 

 



 

 ايطنٔ قُٛز ؾٝت خطاب قٛي٘:ٚدا٤ يف نتاب )ططٜل ايٓكط يف َعطن١ ايجأض( يًٛا٤ 

ايصٟ أعًُ٘ عًِ ايٝكني، ٫ٚ ؾو ؾٝ٘ ابسّا، ٖٛ إٔ املًٛخ دٓػّٝا أٚ املًٛخ دٝبّٝا، ٫ٚ ميهٔ إٔ )

 ايطداٍ... ٜكاتٌ يف اؿطب نُا ٜكاتٌ

ٚأضٜس باملًٛخ دٓػّٝا، ايصٟ تطز٣ يف َٗاٟٚ ايطش١ًٜ ؾػكّا ٚؾذٛضّا، ٜكهٞ أٜاَ٘ َؿهطّا يف 

 ايٝ٘ يف َعاؾطتٗٔ، ٜٚهؿـ شًٜ٘ ع٢ً َا سطّ اهلل ٜٚطُع يف أعطاض ايٓاؽ.ايبػاٜا، ٜٚكهٞ يٝ

ٚأقكس باملًٛخ دٝبّٝا، ايصٟ زخٌ دٝب٘ املاٍ اؿطاّ ضؾ٠ٛ ٚغؿّا ٚمجعّا يًُاٍ َٔ غرل ططٜل 

 َؿطٚع...

زّا إىل زضاغاتٞ يتاضٜذ ايؿتض ٚاقطض ٖصا املبسأ اعتُازّا ع٢ً ػطبيت ايع١ًُٝ يف اؿطٚب اغتٓا

 غ٬َٞ ايععِٝ، ٚإىل َا قطضٙ ايكاز٠ ايععاّ ا٭قسَٕٛ ٚاحملسثٕٛ ع٢ً سس غٛا٤(.اٱ

سني قاٍ : )َا تطى قّٛ اؾٗاز يف غبٌٝ اهلل إ٫ نطبِٗ اهلل  ٖٚصا َا قطضٙ أبٛ بهط ايكسٜل 

 بايصٍ، ٫ٚ تؿٝع ايؿاسؿ١ يف قّٛ يٛط إ٫ عُِٗ ايب٤٬(.

 

 

 

 

 



 

 املرأة وظيفتًا يف احلياة

 

ٔ اؾٓؼ يف َا تكسّ َٔ ؾكٍٛ ٜػٛقٓا يًه٬ّ عٔ املطأ٠... عٔ زٚضٖا ا٭قٌٝ يف ٕ ايه٬ّ عإ

ٖصٙ اؿٝا٠. عٔ ٚظٝؿتٗا ايطبٝع١ٝ يف ٖصا ايهٕٛ. نُا ٜػٛقٓا يًه٬ّ عٔ َس٣ اَتٗإ اؿهاض٠ 

ثاض٠، طٌٝ ٚظٝؿتٗا، ٚدعًٗا أزا٠ إؾػاز ٚإايػطب١ٝ يًُطأ٠... عٔ اغتػ٬ٍ ٖصٙ اؿهاض٠ شلا، عٔ تع

 زعا١ٜ ٚغٛا١ٜ.ٚٚغ١ًٝ 

 املطأ٠ يف اؿهاض٠ ايػطب١ٝ:

٫ تعَط إ٫ إيٝ٘، ٫ٚ تعين إ٫ إثاضت٘ يكس أضٜس يًُطأ٠ يف ٖصا ايعكط إٔ تهٕٛ عٓٛإ اؾٓؼ. 

غطا٤ ب٘... أضٜس شلا إٔ تهٕٛ قطّا يًعٕٝٛ اي١ُٗٓ، ٚايٓؿٛؽ ايعؿ١ٓ املتعطؿ١ يًُذٕٛ. ٖٚصا َا ٚاٱ

 َٔ ؾأْٗا زؾع املطأ٠ يف غًِ ْتاز نٌ ايٛغا٥ٌ اييتؾؼ يف إٚتتٓادعٌ اجملتُعات ايػطب١ٝ تتباض٣ 

 ثاض٠ إىل ايٓٗا١ٜ؟اٱغطا٤ ٚاٱغٛا٤ ٚاٱ

... يف يؿت ايٓاؽ كط ا٭غاغٞ يف ايسعاٜات ايتذاض١ٜإٔ تهٕٛ ايعٓ ـنصيو  ـٚيكس أضٜس يًُطأ٠ 

ًت أْٛثتٗا أبؿع ػٹإىل ايػًع ا٫غت٬ٗن١ٝ يف ادتصابِٗ إىل املطاعِ ٚايؿٓازم ٚاملكاٖٞ ٚبصيو اغتٴ

 اغتػ٬ٍ، ٚتعطًت ٚظٝؿتٗا ايؿطط١ٜ يف اؿٝا٠، ٚغست َتاعّا أٚ ؾب٘ َتاع.

ٕ ؼطض املطأ٠ املعٜـ يف املس١ْٝ ايػطب١ٝ دعًٗا تتشطض ست٢ َٔ ٚادباتٗا نعٚد١، َٔ ٚادباتٗا إ

 نأّ، َٔ ٚادباتٗا نُطب١ٝ أدٝاٍ ٚقاْع١ ضداٍ...



 

ِ َٝسإ نٌ عٌُ... َٝسإ ايكٓاع١ ٚايعضاع١ ٚايؿٔ ٕ ٖصٙ املس١ْٝ ايعا٥ؿ١ دعًت املطأ٠ تكتشإ

ٚايتذاض٠ ٚغرلٖا َٔ املٝازٜٔ مما ٜتعاضض يف نجرل َٔ ا٭سٝإ َع تطنٝبٗا ايعهٟٛ ٚطاقاتٗا 

 اؾػس١ٜ ٚايٓؿػ١ٝ... نٌ شيو ع٢ً سػاب َػ٪ٚيٝاتٗا ا٭ق١ًٝ يف ْطام ايعٚد١ٝ ٚا٭١ََٛ...

تػًو ْػا٩ٙ ْؿؼ ايططٜل ايصٟ غًهت٘ املطأ٠ ٕ أغ٬َٞ إٕ ايؿادع١ ايهدل٣ يف ايعامل اٱ

ا٭دٓب١ٝ ٚتتبع خطاٖا خط٠ٛ خط٠ٛ، اتباع اْكٝاز ٚاقتسا٤.. َبٗٛض٠ با٭نٛا٤ ٚايهٛنا٤، َؿتت١ٓ 

ُٸ  ٢ ا٭ظٜا٤ ٚامل٬بؼ ايؿانش١...بايع١ٜٓ ٚاملػاسٝل ٚايعطٛض، َكطٚع١ ع

املطأ٠ ا٭دٓب١ٝ بسٕٚ أنٛا٤  ْٗا تػتطًع ٚنعٚيٝت املطأ٠ يف عاملٓا اٱغ٬َٞ تسضى اؿكٝك١. أ

َٚٔ غرل )ضٚتٛف( تػتطًع ٚنعٗا ايٓؿػٞ. ٚسٝٓصاى غتسضى أْٗا يف ؾكا٤ ٚتعاغ١ ٚقًل ٫ ؼػس 

 عًٝ٘...

غ٬َٞ تكطأ ٚتطايع ٚتٓطًع ع٢ً َا ٜهتب٘ عك٤٬ ايػطب ٚعًُا٩ٙ ٚأطبا٩ٙ يٝت املطأ٠ يف عاملٓا اٱ

 ٚؽًؿٗا يف سٝا٠ ايٓاؽ ٖٓاى ؟؟ عٔ ايٓهبات ٚاملآغٞ اييت خًؿتٗا اؿهاض٠ ايػطب١ٝ

٪متط قطح ايدلٚؾٝػٛض زنتٛض )نًني( ض٥ٝؼ أطبا٤ َػتؿؿ٢ سهَٛٞ يف املاْٝا، ٚشيو يف َ

ٕ ْػب١ نبرل٠ ٚنبرل٠ دسّا َٔ ايٓػا٤ يف فتُعٓا يػٔ غعٝسات يف يٮطبا٤ عكس ٖٓاى، قاٍ:  ) إ

 أعًٔ ايٓؿرل ْين٠. ٚع٢ً ٖصا ؾإملتكاعسسٝاتٗٔ. ٚايػبب يف شيو ٖٛ املتطًبات اؾػ١ُٝ ٚايطٚس١ٝ ا

ٕ ايٛادب ع٢ً )اجملًؼ ايبًسٟ( إٔ ٜٓعط إىل ٖصٙ ايؿادع١ اييت ؼٌ بهجرل َٔ ايعاّ يعًِ ايطب. إ

ٕ ٖصا اـطط ٜٗسز نجرلٜٔ َٓا، ٭ٕ ٖصا َعٓاٙ اْٗٝاض ععِٝ ايعا٬َت بعني اؾس ٚا٫عتباض. إ ْػا٥ٓا

 (.طٚخػاض٠ َعزٚد١ مل٬ٜني َٔ ايبؿ

ٚب٪ؽ ٫ٜٛى( أظ١َ اؿهاض٠ ايػطب١ٝ، َٚا خًؿت٘ َٔ ؾكا٤ تب ا٫دتُاعٞ ) ز ـ ؽ ـ  ايهاٜٚعاجل

ْٓا ٬ْسغ َٓص غٓٛات إٔ عكطْا بؿكس بايتسضٜر سطاض٠ اؿٝا٠ ؾٝ٘، يف ايؿطز ٚاجملتُع ؾٝكٍٛ: )إ



 

ٚخيػط باططاز ايسف٤ ٚايطُأ١ْٓٝ َٔ ايكًب ايبؿطٟ. ؾشٝا٠ ايؿطز ٫ تعطف ا٫ضتباطات ٚايٛادبات 

ْػإ ا٭َؼ. مل ٜعس املط٤ ٜؿعط مٛ دٛاضٙ بصيو ايؿعٛض ايصٟ نإ ُاع١ٝ نُا عطؾٗا إدتا٫

ْٓا يف ت، بٌ ؾكست نجرلّا َٔ َكَٛاتٗا. إَعطٚؾّا يف املانٞ. نُا إٔ ضٚابط ا٭غط٠ مل تعس نُا ناْ

ْٓا ا٫دتُاع١ٝ ست٢ ضٚابط ا٭غط٠... إاؿكٝك١ ٚغا٥ٌ يًُٝهاْٝه١ٝ اييت غرلت نٌ ايطٚابط 

ْٓا ْعاْٞ خػاض٠ َططز٠ يف ٓا ايتطٛض ايتهتٝهٞ َٔ أزٚات... إيٮغـ ْسؾع طا٥عني مثّٓا ملا ٜعطٜٝاٚ

 َازتٓا ايطٚس١ٝ زٕٚ إٔ ْؿعط(.

غ٬َٞ تطًع ع٢ً ايتكاضٜط اييت تهعٗا ايػًطات يف ايسٍٚ ايػطب١ٝ ٚيٝت املطأ٠ يف ؾطقٓا اٱ

ٕ بطاثٓ٘. إسٍٛ سٛازخ ا٫ْتشاض املتعاٜس٠ بني ايٓػا٤ بػبب ايكًل ٚايؿكا٤ ٚايٝأؽ ايصٟ ٜعؿٔ بني 

 ٚقعت يف اْهًذلا خ٬ٍ غ١ٓ ٚاسس٠.  سازث١ اْتشاض 5000أسس ٖصٙ ايتكاضٜط ٜؿرل إىل إٔ أنجط َٔ 

ا٭نٛا٤ َٔ ْػا٥ٓا إٔ ٜٓطًعٔ ع٢ً ايطغاي١ اييت نؿؿٗا ايتشكٝل  يف ٜٚهؿٞ يًُبٗٛضات ب

قه١ٝ اْتشاض )َاضيني َْٛطٚ( أؾٗط ممج١ً اغطا٤، ٚاحملؿٛظ١ يف قٓسٚم ا٭َاْات يف )َاْٗاتٗٔ بٓو 

يف ْٜٝٛٛضى( ٚاييت تًكٞ بعض ا٭نٛا٤ ع٢ً ا٭غباب اييت زؾعت ٖصٙ املطأ٠ ٖٚٞ يف أٚز ؾٗطتٗا ٚق١ُ 

 إىل اٱْتشاض.. تكٍٛ  )َاضيني َْٛطٚ( يف ضغايتٗا تًو:فسٖا ايؿين 

إْٞ أتعؼ اَطأ٠ ع٢ً ٖصٙ ا٭ضض. مل أغتطع إٔ  إسصضٟ َا خيسعو با٭نٛا٤.. سصضٟ اجملس.)إ

١ًٝ٥ شلٞ ٕ ٖصٙ اؿٝا٠ ايعا٠ ايعا١ًٝ٥ ايؿطٜؿ١ ايطاٖط٠. بٌ إْٞ اَطأ٠ أؾهٌ ايبٝت، اؿٝا. إأنٕٛ أَّا

ٕ ايعٌُ يف ايػُٝٓا جيعٌ املطأ٠ غًع١ ضخٝك١ ١ْٝ. يكس ظًُين ايٓاؽ. ٚإضَع غعاز٠ املطأ٠ بٌ اٱْػا

 تاؾ١ٗ َُٗا ْايت َٔ اجملس ٚايؿٗط٠ ايعا٥ؿ١(.

ٕ ايسضاغات املػتؿٝه١ سٍٛ أظ١َ اؿهاض٠ ايػطب١ٝ َٚا دطٸت٘ ع٢ً اجملتُعات ايبؿط١ٜ َٔ إ

ٚإٜصا٤. َٚا أٚقًتٗا إيٝ٘ َٔ َٔ إ٬ّٜ ـ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم ـ ب٪ؽ ٚؾكا٤ ٚتعاغ١، َٚا أؿكت٘ باملطأ٠ 



 

ْػا١ْٝ اض٠ يف ايٓعع ا٭خرل، ٚإٔ ا٭ٌَ يف ْؿ٤ٛ سهاض٠ إٕ ٖصٙ اؿهَٗا١ْ ٚنع١، نؿ١ًٝ بإٔ ت٪نس أ

 ضٚس١ٝ أخ٬ق١ٝ ؼؿغ ع٢ً املطأ٠ طٗطٖا ٚنطاَتٗا، ٚتكًسٖا ٚظٝؿتٗا ايطؾٝع١ يف اؿٝا٠...

 

 غ١َٝ٬:املطأ٠ يف اؿهاض٠ اٱ

ايٛنع١ٝ املطشٚي١ اييت أٚقًت اؿهاض٠ ايػطب١ٝ املطأ٠ إيٝٗا... َكابٌ شيو َكابٌ تًو املها١ْ 

ق١ًٝ يف اؿٝا٠. املها١ْ اييت يطخٝل شلا ... تبسٚ املطأ٠ يف اٱغ٬ّ ٚقس استًت َهاْتٗا ا٭ا٫غتػ٬ٍ ا

 ...ْػاْٞ ايهبرل يف تطب١ٝ ا٭دٝا١ٍْ اييت ت٪ًٖٗا يًكٝاّ بسٚضٖا اٱؼؿغ عًٝٗا نطاَتٗا... املها

 غ٬ّ يًُطأ٠ إٔ تهٕٛ يف ْطام )ايعٚد١ٝ( املطأ٠ اييت تٗب ا٭ْؼ ٚاملتع١ يعٚدٗا،يكس أضاز اٱ

 غطتٗا...ٚتٛؾط ايػعاز٠ ٚاشلٓا٤ يبٝتٗا ٚأ

ٚاز ضازٖا إٔ تهٕٛ يف ْطام )ا٭١ََٛ( ا٭ّ اؿا١ْٝ ٚاملطب١ٝ ايٛاع١ٝ. تكٓع َٔ قػاضٖا ضٚأ

ق٬ح، ٚزاع١ٝ خرل اجملُٛع١ ايبؿط١ٜ إٔ تهٕٛ ضا٥س٠ إم غ٬ّ يف ْطاَػتكبٌ ٚأبطاٍ غس ٚأضازٖا اٱ

 ٚق٬ح... أضازٖا َطؾس٠ َٚٛد١ٗ َٚع١ًُ...

غ٬ّ يف َػت٣ٛ ٚظٝؿ١ ايطدٌ أ١ُٖٝ ... ٚنصيو َػ٪ٚيٝتٗا أَاّ ايؿطع. إٕ ٚظٝؿ١ املطأ٠ يف اٱ

 ٖٚصا َا ْطكت ب٘ ايؿٛاٖس ايتاضخي١ٝ د٬ّٝ بعس دٌٝ.

اجملتُع املػًِ ٚبٓا٤ اؿهاض٠ قا١َ ايهبرل إىل داْب ايطدٌ يف إزٚضٖا يكس نإ يًُطأ٠ املػ١ًُ 

 غ١َٝ٬...اٱ

 غ٬ّ، ؾتعًُت ٚعًُت ٚتؿكٗت ٚؾكٗت...ؾاضنت٘ أعبا٤ محٌ زع٠ٛ اٱ



 

ؾاضنت٘ نٌ قٓٛف احملٔ ٚأيٛإ ا٫نطٗاز يف غبٌٝ اهلل... اَتشٓت ؾكدلت، ٚابتًٝت 

 ؾجبتت.

 اؾٗاز، ٚابًت ب٤٬ سػّٓا... ٚؾاضنت٘ أخطاض اؿطٚب، َٚعاَع ايكتاٍ ٚزضٚب

مل تهٔ املطأ٠ زؾ١ٓٝ بٝتٗا نػكط املتاع نُا ٜعٔ ايبعض نُا مل تهٔ َٓطًك١ ع٢ً ٚدٗٗا 

 ضانب١ ضأغٗا بسٕٚ سس أٚ قٝس نُا ٜطاز شلا ايّٝٛ...

 تكٍٛ ايهاتب١ ايؿٗرل٠ )آْا ضٚضز( يف َكاي١ ْؿطتٗا يف دطٜس٠ )ا٫غذلٕ ٌَٝ( :

ٛت خٛازّ أٚ ناـٛازّ خرل ٚأخـ ب٤٬ َٔ اؾتػاشلٔ يف املعاٌَ. ي٦ٔ تؿتػٌ بٓاتٓا يف ايبٝ)

سٝح تكبض ايبٓت ًَٛث١ بأزضإ تصٖب بطْٚل سٝاتٗا إىل ا٭بس. أ٫ يٝت ب٬زْا نب٬ز املػًُني ؾٝٗا 

اؿؿ١ُ ٚايعؿاف ٚايطٗط ضزا٤ ... اـاز١َ ٚايطقٝل ٜتٓعُإ بأضغس عٝـ ٜٚعا٬َٕ نُا ٜعاٌَ أ٫ٚز 

ْ٘ يعاض ع٢ً ب٬ز ا٫لًٝع إٔ ػعٌ بٓاتٗا َج٬ّ يًطشا٥ٌ بهجط٠ ا٭عطاض بػ٤ٛ... ْعِ إت، ٫ٚ متؼ ايبٝ

كايط١ ايطداٍ. ؾُا بايٓا ٫ ْػع٢ ٚضا٤ َا جيعٌ ايبٓت تعٌُ مبا ٜٛاؾل ؾططتٗا ايطبٝع١ٝ، َٔ 

 ايكٝاّ يف ايبٝت ٚتطى أعُاٍ ايطداٍ يًطداٍ غ١َ٬ يؿطؾٗا(.

ت ايؿطْػ١ٝ:)املطأ٠ اييت تؿتػٌ خاضز بٝتٗا ت٪زٟ عٌُ ٜٚكٍٛ )دٍٛ غُٕٝٛ( يف ف١ً اجمل٬

 عاٌَ بػٝط ٚيهٓٗا ٫ ت٪زٟ عٌُ اَطأ٠؟(.

 

 

 



 

 املهًج االسالمي لصيانة اجملتنع مو االحنراف واالحنالل

غًٛب تعُٝل ٖصٙ يف تكٛضٙ يًُعاْٞ ا٭خ٬ق١ٝ... ٭غ٬ّ عٔ ا٫ػاٖات ا٭خط٣ ٜٓؿطز اٱ

ٚاجملتُع... يبٛاعح ا٫مطاف... ٭غباب طػٝاْ٘... يهٝؿ١ٝ َٛاد١ٗ ٖصٙ ا٭خ٬م يف نٝإ ايؿطز 

ايبٛاعح ٚا٭غباب. يًؿاعًٝات ٚايعٛاٌَ ايهؿ١ًٝ بكٝا١ْ اؿٝا٠ َٔ نٌ َا ٜٗسز اْػاْٝتٗا، َٔ نٌ 

 َا ٜٗبط بكُٝتٗا ا٭خ٬ق١ٝ...

ساط١ نا١ًَ بطبا٥ع ا٭ؾٝا٤ نًٗا... بطبا٥ع ا٭ؾطاز ٚاملٓٗر اٱغ٬َٞ يف تكٛضٙ ٖصا حيٝط إ

ٚبطبا٥ع تطنٝب اجملتُعات... َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ـ شنٛضّا ٚإْاثّا ـ ٚاجملتُعات... بطبا٥ع تطنٝب ا٭ؾطاز 

 ْػإ قٛاعس ايػًٛى ا٫دتُاعٞ، نٛابط٘، َكَٛات٘.ض املتهاٌَ يطبٝع١ نٌ ؾ٤ٞ ٜهع اٱايتكٛ

١ ٚاغتعطاض ْعاَ٘ ٓاقؿ١ ْعط١ٜ اٱغ٬ّ ا٫دتُاعٝٚيػٓا مٔ يف ٖصا ايٓطام بكسز َ

غ٬ّ يكٝا١ْ ٖا اٱمنا ايصٟ ٜعٓٝٓا َٔ نٌ شيو اغتد٬م أبطظ ايكٛاعس اييت ٜعتُسا٫دتُاعٞ... ٚإ

 اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ، ٚغاق١ ؾُٝا ٜتعًل َٓٗا )باؾٓؼ( َٛنٛع ٖصا ايهتاب..

 يف ايكٛاعس ايذلب١ٜٛ :

ي٘ ع٢ً تهٜٛٔ ا٭ؾطاز ٚتطبٝتِٗ ٝا١ْ اجملتُع ٚتٛؾرل ايػ١َ٬ يف ْطام ق حيطم اٱغ٬ّ أ٫ّٚ

 عسازِٖ ملٛاد١ٗ َػطٜات اؿٝا٠ َٚؿاتٓٗا بك٬ب١ ٚثبات...ٚإ

ٚايتعؿـ عٔ َػاخط اهلل،  ٚيًٛقٍٛ إىل ٖصا املػت٣ٛ َٔ ايجبات ٚايك٬ب١ يف اؿل ٚايتٛضع

ععات ايؿط ٚزٚاؾع اشل٣ٛ، كٓٗا َٔ ْقا١َ ضقاب١ شات١ٝ يف أعُام ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ ؼٜعُس اٱغ٬ّ إىل إ

غ٬ّ إىل اغتٓٗاض َكَٛات اـرل يف ايٓاؽ ٚتُٓٝتٗا ؾِٝٗ يٝهتػبٛا املٓاع١ نس َا ٜعذلض ٜعُس اٱ

 سٝاتِٗ َٔ دطاثِٝ ٚأٚب١٦ ادتُاع١ٝ...



 

ع٢ً ْؿػ٘، ٚغًطاْ٘  ـ قٛاَت٘ع٢ً ايعَٔ  ـٕ ؼكل يهٌ ؾطز إٕ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ َٔ ؾأْٗا أ

ساد١ إىل تٝإ املٓهطات ٚاـبا٥ح زٚمنا غطا٥عٙ، سٝح تعاف ْؿػ٘ تًكا٥ّٝا إايعكٝسٟ ع٢ً ْٛاظع٘ ٚ

 ضقاب١ ؾططٞ أٚ غٛط د٬ز.

 

 ايذلب١ٝ ايطٚس١ٝ-1

يًشعات ؼكٝكّا ْػإ ٚبني اهلل يف نٌ ؿع١ َٔ اغاٜتٗا عكس ايك١ً ايسا١ُ٥ بني اٱٚ

 غ٬َٞ يف مجٝع تؿطٜعاتٗا ٚتؿك٬ٝتٗا.عٗا يًُٓٗر اٱ٫غتكا١َ سٝا٠ اٱْػإ ٚخهٛ

ْػإ بإٔ اهلل قطٜب َٓ٘، ٜػُع٘ ٜٚطاٙ، حيكٞ غ٦ٝات٘ ٚسػٓات٘، ٜبعح يف ْؿػ٘ إٕ ؾعٛض اٱ

ٚضنٛاْ٘،  ايطٖب ٚايطغب ٚا٫ط٦ُٓإ... ايطٖب َٔ كايؿ١ اهلل ٚعكٝاْ٘، ٚايطغب يف ضمحت٘

ٜؿرل إىل ٖصٙ املعاْٞ يف نجرل َٔ املٛاقع، َٓٗا قٛي٘  سػاْ٘ ٚايكطإٓ ايهطِٜٚا٫ط٦ُٓإ إىل عسي٘ ٚإ

٢ًَ اشُلسٳ٣تعاىل:  ٕٳ عٳ ٕٵ َنا ٜٵتٳ ٔإ ٛٳ٣ َأضٳَأ َٳطٳ بٹايتٻِك ٚٵ َأ ٛٳٖي٢ َأ ٚٳتٳ ٕٵ َنصٻبٳ  ٜٵتٳ ٔإ ِٵ  َأضٳَأ ًَ ٜٳعٵ ِٵ  َأَي

ٜٳطٳ٣ ٕٻ اهلَل  ْٻا َيا : ٚقٛي٘، {14:13:12:11ايعًل:}بٹَأ ٕٳ َأ ٜٳشٵػٳبٴٛ ّٵ  ٢ًَ َأ ِٵ بٳ ٖٴ ٛٳا ْٳذٵ ٚٳ ِٵ  ٖٴ ُٳعٴ غٹطٻ ْٳػٵ

ٕٳ ٜٳِهتٴبٴٛ ِٵ  ٔٗ ٜٵ ٓٳا َيسٳ ًُ ِٴ : ٚقٛي٘، {80ايعټخطف:} ٚٳضٴغٴ ًَ ٜٳعٵ ٚٳؾٹٞ اَ٭ضٵٔض  ٚٳاتٹ  ُٳا ٛٳ اهلُل ؾٹٞ ايػٻ ٖٴ ٚٳ

ٕٳ َٳا تٳِهػٹبٴٛ ِٴ  ًَ ٜٳعٵ ٚٳ ِٵ  ٗٵطٳُن ٚٳدٳ ِٵ  ٓٳا ٚقٛي٘ غبشاْ٘:  ،{3ا٭ْعاّ:}غٹطٻُن ًَِك ٕٳ ٚٳَيَكسٵ خٳ ْٵػٳا أٱ

ٛٳٔضٜسٹ ٌٔ اي ٔٵ سٳبٵ َٹ ٘ٹ  ٝٵ ٔٴ َأِقطٳبٴ ٔإَي ْٳشٵ ٚٳ ٘ٴ  ْٳِؿػٴ ٘ٹ  ٛٔؽٴ بٹ ٛٳغٵ َٳا تٴ ِٴ  ًَ ْٳعٵ  .{16م:}ٚٳ

ٞ يف أعُام اٱْػإ. ؾطع اٱغ٬ّ ايعباز٠ َٚٔ أدٌ بعح ٖصٙ ايك١ً، َٔ أدٌ ؼكٝل ٖصٙ املعاْ

ْػإ زا٥ُّا إىل ا٭ع٢ً ٜٚسؾع٘ زَّٚا إىل يتٓعِٝ ٚت١ُٝٓ ٖصا ايعطٚز ايطٚسٞ ايصٟ ٜطتكٞ باٱ



 

ٓٵَهٔط .. ا٭زل٢.. ٚٳامُل ٔٔ ايَؿشٵؿٳا٤ٹ  ٗٳ٢ عٳ ٓٵ ًَا٠َ تٳ ٕٻ ايكٻ )َٔ مل تٓٗ٘ ق٬ت٘ عٔ ) ،{45ايعٓهبٛت:}ٔإ

 (.(ايؿشؿا٤ ٚاملٓهط مل ٜعزز َٔ اهلل غ٬ بعسا

ايطٚس١ٝ اييت تٛقغ ٕ ايعباز٠ يف َسيٛشلا اؿكٝكٞ ٚيف َطزٚزٖا ا٭قٌٝ ٖٞ بعح يًطاق١ إ

 ْػإ.ت٘ اشلاز١ٜ يف سٝا٠ اٱايكًب ٚؼٝٝ٘ ٚػعً٘ مياضؽ ٚظٝؿ

ٕ َٛت ايكًب ٚغؿًت٘ ٜٚكعتٗا، سٝا٠ ايهُرل ٜٚكعت٘. ٚإ ٕ سٝا٠ ايكًب ٜٚكعت٘ سٝا٠ ايٓؿؼإ

 َٛت ايهُرل ٚغؿًت٘ ٚاْعساّ اـرل ٚاْطؿا٤ ايٓٛض يف أعُام ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ. ٚقسم ضغٍٛ اهلل 

٫ )إٕ يف اؾػس َهػ١ إشا قًشت قًض اؾػس نً٘ ٚإشا ؾػست ؾػس اؾػس نً٘، أ) :سٝح ٜكٍٛ

 ٚإىل ٖصا املع٢ٓ ٜؿرل ايؿاعط: (ٖٚٞ ايكًب(

 زَاْٗامتٝت ايكًٛب      ٚقس ٜٛضخ ايصٍ اضأٜت ايصْٛب 

 ٚتطى ايصْٛب سٝا٠ ايكًٛب       ٚخرل يٓؿػو عكٝاْٗا

١ املػ١ًُ املتها١ًَ )ايهٝؿ١ٝ ىل اجياز ايٓؿػٕٝ ايذلب١ٝ ايطٚس١ٝ يف َكاقسٖا ا٭غاغ١ٝ تٗسف إإ

 ْػإ بٗا غطا٥عٙ َٚٝٛي٘ ْٚععات٘ مجٝعّا...اٱغ١َٝ٬( اييت مياضؽ اٱ
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غ٬ّ ٚأسهاَ٘ يس٣ ايٓاؽ يتذطٟ ٚتٗسف ايذلب١ٝ ايؿهط١ٜ يف اٱغ٬ّ إىل تطنٝع َؿاِٖٝ اٱ

غ٬ّ عٓسِٖ َكٝاؽ نٌ قه١ٝ، ٚؾكٌ نٌ خطاب، ٚسٌ طؾاتِٗ ع٢ً أغاغٗا، عٝح ٜكبض اٱتك



 

ِٻ َيا نٌ َؿه١ً، ٚظَاّ نٌ أَط.  ِٵ ثٴ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ُٳا ؾٳذٳطٳ بٳ ُٴَٛى ؾٹٝ ٜٴشٳهِّ ٕٳ سٳتٻ٢  ٓٴٛ َٹ ٜٴ٪ٵ ٚٳضٳبَِّو َيا  ًَا  َؾ

ُٶا ًٹٝ ُٴٛا تٳػٵ ِّ ٜٴػٳ ٚٳ ٝٵتٳ  ُٻا َقهٳ َٹ ِٵ سٳطٳدٶا  ٔٗ ْٵُؿػٹ   .{65ايٓػا٤:} ٜٳذٹسٴٚا ؾٹٞ َأ

ْػإ يف اتباع ٖصا املٓٗر ٚايكسٚض عٓ٘ يف ناؾ١ ٱٕ اغتكا١َ سٝا٠ آَٗر سٝا٠... إ إٕ اٱغ٬ّ

ايؿ٪ٕٚ ٚا٭سٛاٍ. ٚيصيو ناْت َعطؾ١ ٖصا املٓٗر ٚسػٔ تسبطٙ ٚاغتٝعاب٘ ؾطط ا٫تباع ٚأغاغ٘ 

 .() َٔ ٜطز اهلل ب٘ خرلّا ٜؿكٗ٘ يف ايسٜٔ() :سٝح ٜكٍٛ ٚقسم ضغٍٛ اهلل 

ٕ ؿاُٖٝ٘ يف َععِ ا٭سٝإ. ٚشلصا ؾإبٛعٝ٘، قازض عٔ تكٛضات٘ َْٚػإ َطتبط إٕ غًٛى اٱ

ْػإ ايكسض٠ ع٢ً ايتُٝٝع بني ايػح ٚايجُني بني ايكاحل ٚايطاحل ؾإٔ ايذلب١ٝ ايؿهط١ٜ إٔ متٓض اٱ َٔ

ٕ َٔ ؾأْٗا إٔ ت٤ٞٗ عكً٘ يٝهٕٛ ايطاق١ ايٛاع١ٝ اييت ٚايؿط بني اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ. نُا إ بني اـرل

 رل. تعطؾ٘ ب٘، ٚتًعَ٘ باتباع٘...ؼسٚٙ إىل اـ

ْػإ ايكسض٠ ع٢ً املعطؾ١ ٚايتُٝٝع ٜػسٚ قازضّا ع٢ً تٛدٝ٘ خطاٙ ٚايػرل يف ٚعٓسَا تتٗٝأ يٲ

ُٳا٤ٴيػٟٛ ٚقسم اهلل تعاىل سٝح ٜكٍٛ: ايططٜل ا ًَ ٙٹ ايعٴ ٔٵ عٹبٳازٹ َٹ ٜٳدٵؿٳ٢ اهلَل  ُٳا  ْٻ ، {28ؾاطط:}ٔإ

 .)ضٚاٙ َػًِ(( ُؼ ؾٝ٘ عًُّا، غٌٗ اهلل ي٘ ططٜكّا إىل اؾ١ٓ() َٔ غًو ططٜكّا ًٜت: )ٜٚكٍٛ ايطغٍٛ 

غ٬ّ أساطت بهٌ ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠ قػرلٖا ٚنبرلٖا، بٝٓت طبٝعتٗا، َٚٝعت بني إٕ أسهاّ اٱ

 :عٓات. ٖٚصا َع٢ٓ قٛي٘ ط٤ فاْب١ اـبٝح بسٕٚ َؿك١ ٫ٚ إخبٝجٗا ٚطٝبٗا يٝػٌٗ ع٢ً امل

ٝٸٔ، ٚبُٝٓٗا ) ٝٸٔ ٚاؿطاّ ب أَٛض َتؿابٗات ٫ ٜعًُٗٔ نجرل َٔ ايٓاؽ. ؾُٔ اتك٢ ايؿبٗات )اؿ٬ٍ ب

طع٢ سٍٛ اؿ٢ُ ٜٛؾو ؾكس اغتدلأ يسٜٓ٘ ٚعطن٘. َٚٔ ٚقع يف ايؿبٗات ٚقع يف اؿطاّ. نايطاعٞ ٜ

ٕ مح٢ اهلل قاضَ٘. أ٫ ٚإٕ يف اؾػس َهػ١ إشا قًشت إٔ ٜكع ؾٝ٘. أ٫ ٚإٕ يهٌ ًَو مح٢. أ٫ ٚإ

 .)َتؿل عًٝ٘( (ؾػس اؾػس نً٘، أ٫ ٖٚٞ ايكًب(قًض اؾػس نً٘، ٚإشا ؾػست 
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ْػإ َٔ ايكٝاّ بٛظٝؿت٘، َٔ تٛدٝ٘ إىل متهني ايتهٜٛٔ ايعهٟٛ يف اٱ ٚتٗسف ٖصٙ ايذلب١ٝ

صيو ايتذاْؼ غ٬ّ. يٝتشكل بايؿهط١ٜ ٚايطٚس١ٝ اييت ٚنعٗا اٱ ايطاق١ اؿ١ٜٛٝ ؾٝ٘، ٚؾل ا٭طط

 ٚيٝتشكل أثط ايتٛاظٕ بني َساضى عكً٘ َٚٛسٝات قًب٘ ْٚٛاظع بسْ٘..ْػإ ٚايتٛاؾل يف سٝا٠ اٱ

ْػإ ٚتكطؾ٘ إٔ ٜكبض شلصا طٝات ايتٛاؾل يف َٓٗر ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ بني تكٛض اٱٕ َٔ َعإ

ايتكطف ق١ُٝ.. ق١ُٝ تؿٛم سسٚز ايتكطف ْؿػ٘.. تتعس٣ ايًص٠ ايٓاػ١ عٓ٘. ق١ُٝ تتٛاظ٣ ٚتتػا٣ٚ 

ط١ٜ غٛا٤ يف ٚاقع اؿٝا٠ أٚ يف َٝعإ اٯخط٠. نٌ شيو َٔ غرل اْكام ٭ثط َع ايكِٝ ايطٚس١ٝ ٚايؿه

 ايًص٠ ْؿػٗا أٚ ؾا٥س٠ ايتكطف شات٘.

إىل ٚظٝؿ١ ٖصا اؾػس. إىل ٚظٝؿ١ نٌ عهٛ  ٚبصيو ٜتشكل يؿت اٱْػإ إىل ق١ُٝ دػسٙ..

 ؼكٝل ٖصٙ َٔ أعها٥٘.. َٚٔ ثِ إىل َػ٪ٚيٝت٘ يف سؿغ ٖصٙ ايك١ُٝ ٚقٝاْتٗا، ٚإىل َػ٪ٚيٝت٘ يف

شا اٍ عبسٟ ٜتكطب إيٞ بايٓٛاؾٌ ست٢ أسب٘. ؾإَٚا ٜع)): ايٛظٝؿ١ ٭عها٥٘. ٖٚصا غط َع٢ٓ قٛي٘ 

أسببت٘ نٓت زلع٘ ايصٟ ٜػُع ب٘، ٚبكطٙ ايصٟ ٜبكط ب٘، ٜٚسٙ اييت ٜبطـ بٗا، ٚضدً٘ اييت ميؿٞ 

 بٗا ... اؿسٜح(

نتاب٘ )َٓٗر ايذلب١ٝ ٚقس أعذبين َا غاق٘ ا٭غتاش قُس قطب سٍٛ ٖصا املع٢ٓ يف 

 ا٫غ١َٝ٬( سٝح ٜكٍٛ:

ْين أسؼ يف أعُاقٞ عٓني إىل اؾٓؼ اٯخط، ٚضغب١ ق١ٜٛ يف ؾشني ٜكٍٛ إْػإ يٓؿػ٘: إ)

يٝ٘، ٚا٫ؼاز ايهاٌَ َع٘ ست٢ نأْٓا ؾدل ٚاسس ٫ بأسس أؾطازٙ، ٚا٫َتعاز َع٘، ٚاٱؾها٤ إايًكا٤ 

 ؾدكإ َٓؿك٬ٕ...



 

ْ٘ ؾطط٠ اهلل اييت ؾطط ايٓاؽ عًٝٗا. نٌ ايطداٍ شات٘ ٫ٚ قصاض٠. إيٝؼ عٝبّا يف سػاؽ ٖصا اٱ

ٚنٌ ايٓػا٤ ٜؿعطٕٚ بٗصا اؿٓني ٚبٗصٙ ايطغب١. ٫ٚ بس إٔ ٜؿعطٚا بٗا يٝشككٛا غا١ٜ اؿٝا٠ 

ٚحيؿعٛا ايٓٛع ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض. ٚايذلنٝب اؾػُٞ ٜؿرل إىل ٖصٙ ايٛظٝؿ١. ؾؿٝعٜٛيٛدٝات٘ 

َٗٝأ٠ يًكٝاّ بٗصٙ ايٛظٝؿ١ ع٢ً ٚدٗٗا ا٭نٌُ، يتٓتر أدٝا٫ّ ٚبٝٛيٛدٝات٘ ٚنُٝاٜٚات٘ نًٗا 

 دسٜس٠ َٔ اؿٝا٠، ٖٚٛ أَط ٫ ٜتِ بػرل يكا٤ ظٚدني.

 سػاؽ ٖٚصا املٌٝ، ؾأْا غا٥ط َع ايؿطط٠ يف اػاٖٗا ايػًِٝ.ٚسني أسؼ بٗصا اٱ

س كعٚيهٔ يٝؼ َع٢ٓ ٖصا إٔ ٜهٕٛ ايتؿهرل يف َػا٥ٌ اؾٓؼ ٖٛ ؾػًٞ ايؿاغٌ، ُٖٚٞ امُل

ٞٸ تبعات أخط٣ ػاٙ ّا، ٫ٚ ٖٞ قكٛض٠ يف ٖسف ٚاسس. إاملكِٝ. ؾاؿٝا٠ يٝػت دٓػّا خايك ٕ عً

ٞٸ إٔ أْعط يف أَط اجملتُع: ٞٸ إٔ أْتر. ٚعً ٞٸ إٔ أتعًِ. ٚعً  ْؿػٞ ٚػاٙ ايٓاؽ. عً

ٞٸ إٔ أقّٛ بسٚضٟ يف  أغا٥ط ٖٛ ع٢ً َا ٜٓبػٞ ي٘ أّ َٓشطف عٔ غبًٝ٘. َٚا أغباب امطاؾ٘. ٚعً

٫ ؾ٬ إٔ أنٕٛ أْا بصاتٞ قس٠ٚ سػ١ٓ. ٚإ ٘ َٔ امطاؾ٘. ٚخرل ٚغ١ًٝ يصيو ٖٞ ايكس٠ٚ. ؾٝٓبػٞتكٛمي

ٕ ايصٟ ٜؿػسِٖ ٖٛ الطاؾِٗ يف ططٜل ايؿٗٛات. أقٍٛ َٔ أقٛاٍ. ٚأْا أقٍٛ يًٓاؽ إق١ُٝ يهٌ َا 

 لطاف بايؿٗٛات.نٔ أْا املجٌ يف عسّ اٱؾٮ

َعٗا ضغب١ اؾٓؼ ؾٗصٙ ايؿتا٠ يٝػت يٞ.  ٚنصيو يٝؼ َع٢ٓ ٖصا إٔ أخطـ ؾتا٠ َا ٭قهٞ

هاؾ٧ عطنٞ ٫ جيٛظ ٜ ٕ شلا عطنّايف ؾأْٞ ٚؾأْٗا ع٢ً ٖصا ايٛنع. إ ٫ أًَهٗا يٓؿػٞ ست٢ أتكطف

ْٞ أسب إٔ ٜهٕٛ عطنٞ ْعٝؿّا طاٖطّا مل ٜسْػ٘ ؾ٤ٞ. ؾٮساؾغ ع٢ً عطض ٖصٙ يٞ إٔ أزْػ٘. إ

ػُٗا ٕ تهٕٛ خايك١ يٞ. بطٚسٗا ٚدعٝؿ١ أسني تهٕٛ يٞ ظٚد١ إٔ تهٕٛ ْايؿتا٠ نصيو. ٚأْٞ أسب 

شٕ ْعٝؿ١ ملٔ غتهٕٛ ظٚدّا ي٘، ؾٮتطنٗا ي٘ خايك١ نُا أسب إٔ تهٕٛ مجٝعّا. ؾٮتطى ٖصٙ ايؿتا٠ إ

 ظٚديت يٞ خايك١...



 

أٚ زعتين ٖٞ إىل شيو ؾ٬ ؾاضم. إْ٘ ٫ جيٛظ  ٚيٛ أْٗا ضنٝت ضنا٤ بإٔ أقهٞ َعٗا ضغب١ اؾٓؼ

ٜسعٛ ايٓاؽ إىل غطق١ املاٍ ايصٟ حيطغ٘ ؾصيو ٫ ٜعطٞ ايٓاؽ اؿل يف ْٗا ناؿاضؽ ايصٟ يٞ... إ

ايػطق١، ٭ٕ اؿاضؽ ٫ ميًو املاٍ يف اؿكٝك١. ٖٚصٙ ايؿتا٠ اؿاضغ١ ع٢ً عطنٗا ٫ متًو ايتكطف 

طض أغطتٗا ْ٘ عطنٗا ٚعطض ٚايسٜٗا ٚعإْ٘ يٝؼ عطنٗا ٚسسٖا إ ؾٝ٘ ٫ٚ زع٠ٛ ايٓاؽ إىل اغتكاب٘.

ْػا١ْٝ إْ٘ عطض ا٭َا١ْ اييت ا٥تُٔ اهلل عًٝٗا ايبؿط ٜٚٓبػٞ إٔ ٜطزٚا ي٘ عطض اٱٚعطض فتُعٗا، ٚ

 ا٭َا١ْ ْعٝؿ١ نُا تًكٖٛا، نا١ًَ نُا تػًُٖٛا إ٫ عكٗا ايصٟ ْل عًٝ٘ قاسب اؿل.

ٕ تهٕٛ قٛض٠ اؾٓؼ يف سػٞ ٚيف تؿهرلٟ ٖٞ قٛض٠ اؾػس اشلا٥ِ ٚيٝؼ َع٢ٓ ٖصا نصيو أ

ػس ب٬ عكٌ. أٚ ٚاسس٠ يف سٝاتٞ أنٕٛ ؾٝٗا دخايكّا، ٫ٚ متط عًٞ ؿع١ ايؿٗٛإ، ؾأْا يػت دػسّا 

ين، ١ َٚيف نٌ ؿع١ دػس ٚعكٌ ٚضٚح. ٚإسػاغٞ باؾٓؼ ٖٛ قطع ْا زا٥ُّادػسّا ب٬ ضٚح. ٚإمنا أ

شٕ ع٢ً ايؿطط٠ ايػ١ًُٝ يبين ايبؿط. ؾًٝهٔ إسػاغٞ باؾٓؼ ٖٛ دع٤ َٔ نٝاْٞ نً٘، ؾٮنٔ إ

، ٚضق١ ْا َؿتٌُ عًٝ٘ َٔ َؿاعط. ؾًٝهٔ ضغب١ دػِ، ٚخؿك١ قًبؾا٬َ يهٌ َا أيهٝاْٞ ي٘،  ؾا٬َّ

ىل داْب ايطغب١ َٛز٠ ٚضمح١ ٚتعاطؿا ٚتؿاُٖا ٚاَتعادا ضٚسٝا، ٚيكا٤ ضٚح. ؾًٝهٔ عاطؿ١. ؾًٝهٔ إ

ٝٸٔ. ٚئ ٜتأت٢ شيو ٚأْا أٜطتؿع بايه تٓاٚي٘ خًػ١ يف ايع١ًُ، أٚ غطق١ َٔ اؿاضؽ ايصٟ ٫ ٝإ اىل عًٝ

ٞٸمي ٞٸ ؿع١ خيٌٝ إي ٕ ٖصٙ اـًػ١ املدتًػ١ ؼكل نٝاْٞ نً٘، ؾٝٗا أ ًو ايتكطٜض. ٚقس تأتٞ عً

إىل سٝح أضٜس إٔ أنٕٛ. ٚيهٓٗا َؿاعط ايطغب١ ٖٞ اييت ؽٌٝ شيو. ؾٮْعطٕ  ـيف ُٖٚٞ  ـٚتطتؿع بٞ 

ضأٜٞ  َا ؾٮْعط ـًػ١ خيتًػٗا ؾدل غرلٟ.غاع١ ايطغب١ ٭زضى اؿكٝك١ . أٚ إىل ا٭َط يف غرل 

 ْٗا ْعٝؿ١ ٚغا١َٝ؟ ٌٖ أقبًٗا يف أًٖٞ؟؟؟ؾٝٗا؟ ٌٖ أقسق٘ يٛ قاٍ إ

منا أْا أسؼ بتًو ايطغب١ ػاغٞ باؾٓؼ ؾ٦ّٝا َٔ ٖصا نً٘. ٚإسن٬ !!! يٝؼ َع٢ٓ إ

ْػإ ايصٟ ميًو تكطؾ٘ ٚخيتاض ططٜك٘ ٫ ع٢ً يؿطط١ٜ ٚاغتذٝب شلا ع٢ً ططٜك١ اٱْػإ. اٱا



 

كطف ٫ٚ خيتاض ايٛغ١ًٝ، ٫ٚ ٜعطف غرل َا متًٝ٘ عًٝ٘ ططٜك١ اؿٝٛإ ايصٟ ٫ ميًو ايت

 ؾٝعٜٛيٛدٝات٘ ٚبٝٛيٛدٝات٘ ٚنُٝاٜٚات٘. ٭ْ٘ دػس بػرل عكٌ، ٚؾ٠ٛٗ بػرل ضٚح.

ك١ تكطؾٗا. ٜٚأْا أسؼ مبٌٝ ؾسٜس ٱْػا١ْ َع١ٓٝ. أعذبين ؾهًٗا أعذبين غًٛنٗا ٚطط

ٞ ٖصٙ اييت تهًُو. ٖصٙ ٖٞ يٝٗا. أسػػت بٗاتـ ٜكٍٛ يذبتين أخ٬قٗا. أسػػت با٫ضتٝاح إأع

عد١ٝ ؾطاؽ ٫ٚ سًُّا ْ٘ يٝؼ تا املٌٝ يٝشطى ْؿػٞ سطن١ داز٠.. إٕ ٖصهٌُ نٝاْو ٚإ)ايؿل( ايصٟ ٜ

ٕ تهٕٛ سٝاتٞ َع ٖصٙ ايؿتا٠. ـ أيف خٝايٞ  ـيكس ضتبت ْين أضٜسٖا. ٫ ؾو عٓسٟ يف شيو. يف ايٝكع١. إ

يف  ـا٭ٍٚ ايصٟ ميًو ا٭َا١ْ. ؾٰخص ا٫شٕ  شٕ َٔ قاسب اٱشٕؾٮؾطع إشٕ يف ايتٓؿٝص. ؾٰخص اٱ

ٕ ٜتُِ ؾأْٞ ع٢ً َا حيب٘ ٜٚطناٙ. ثِ ؾٮتٛد٘ إىل ـ َٔ اهلل. ؾٮتٛد٘ إيٝ٘ إٔ ٜٛؾكين إيٝٗا ٚأقًيب 

أًٖٗا أطًب ٜسٖا ٚأتؿاِٖ َعِٗ ع٢ً ا٭َط. ٚ٭نٔ يف تكطؾاتٞ نُا ٜٓبػٞ إٔ أقع يف ْؿػٗا نُا 

أعذبتين. ؾٮنٔ ضد٬ّ. ؾٮنٔ عٝح ؼؼ أْٗا تػتطٝع إٔ تجل ٚقعت يف ْؿػٞ، ٚأعذبٗا نُا 

 بٞ، ٚتط٦ُٔ إيٞ...

أٚ... أْٞ ٫ أًَو يف ايٛقت اؿانط ايٛغ١ًٝ... ؾٮقدل إشٕ ست٢ ٜأشٕ اهلل بايتٝػرل، ٚ٭ْكطف 

 إىل ايعٌُ اؾاز ايصٟ ٜٛقٌ، ٚ٭ْكطف إىل أٖساف اؿٝا٠ ا٭خط٣ اييت تتطًب َين اؾٗٛز...

ٞٸ، ؾٓشٔ اٯٕ يف سٌ َٔ إ ٖصٙ ايؿتا٠ اييت ًَت ـاٯٕ أٚ يف املػتكبٌ  ـ شا تعٚدتؾإ يٝٗا َٚايت إي

ٕٳاملتع١ ايها١ًَ اييت أباسٗا اهلل... أباسٗا ب٬ قٝٛز:  ٓٴٛ َٹ ًَضٳ امُل٪ٵ ِٵ  َقسٵ َأِؾ ٔٗ ًَاتٹ ِٵ ؾٹٞ قٳ ٖٴ ٔٳ  اٖيصٹٜ

ٕٳ ٕٳخٳاؾٹعٴٛ َٴعٵٔطنٴٛ  ٔٛ ًٖػٵ ٔٔ اي ِٵ عٳ ٖٴ ٔٳ  ٕٳ ٚٳاٖيصٹٜ ًُٛ ِٵ يٹًعٻَنا٠ٹ َؾاعٹ ٖٴ ٔٳ  ِٵ  ٚٳاٖيصٹٜ ٖٴ ٔٳ  ٚٳاٖيصٹٜ

ٕٳ ًُٛ ٕٳيٹًعٻَنا٠ٹ َؾاعٹ ِٵ سٳاؾٹُعٛ ٔٗ ِٵ يٹُؿطٴٚدٹ ٖٴ ٔٳ  ِٵ ٚٳاٖيصٹٜ ٗٴ ْٴ ُٳا ٜٵ ًََهتٵ َأ َٳ َٳا  ٚٵ  ِٵ أ ٔٗ ٚٳادٹ ٢ًَ َأظٵ ٔإٖيا عٳ

َٹنيٳ ًُٛ َٳ ٝٵطٴ  ِٵ َغ ٗٴ ْٻ ِٵ َؾِأ،{1ـ6امل٪َٕٓٛ:}َؾٔإ ِٵ سٳطٵخٷ َيُه ْٻ٢ ْٹػٳا٩ٴُن ِٵ َأ تٴٛا سٳطٵثٳُه

ِٵ  .{223ايبكط٠:}..ؾٹ٦ٵتٴ



 

ناٌَ ٫ ٜعطف  ْٞ ٭سؼ َعٗا باَتعازبض دػسّا ٚاسسّا ٚضٚسّا ٚاسس٠. ٚأمٔ يف سٌ إٔ ْك

ٜٔ ٜبسأ اٯخط. مٔ نٝإ ٚاسس كتًط ا٭دعا٤. ٚأْا أسؼ بطاس١ نُرلٟ أسسْا أٜٔ ٜٓتٗٞ ٚأ

ب٘ دػِ َٔ دػِ. ٭ْين ايتكٞ بٗا ع٢ً طٗاض٠ قًب ْٚعاؾ١ ضٚح. ٚأْا أغتُتع َٓٗا بهٌ َا ٜػتُتع 

ٚيهٔ ٫ متط عًٝٓا ؿع١ دػس خايك١ ٖٓايو زا٥ُّا شيو ايتعاطـ ايكًيب ٚا٫َتعاز ايطٚسٞ. 

ْؿػٞ زا٥ُّا َػاس١ أندل َٔ َػاس١ اؿؼ. ست٢ يف ؿع١ ايًكا٤ اؿػٞ. ٚع٬قيت بٗا تؿٌُ َٔ 

 ٚأْا بٗصا نً٘ أٚؾط ْكٝبّا َٔ املتع١ ٚأٚؾط يف ا٭عكاب...

غ٬ّ. ٫ نبت ٫ٚ اغتٓهاض ٫ٚ قصاض٠ بٌ َتاع ناٌَ بهٌ َا يف ٖصا أَط اؾٓؼ يف سػاب اٱ

١ ٫ ٜعطؾٗا اؿٝٛإ ٜٚكسٸضٖا يٛإ َٔ املتعأملتاع َتاع اؿؼ ايكطٜب، َهاؾّا إيٝ٘ ايؿطط٠ َٔ دٛاْب ا

 ْػإ(.اٱ

 يف ايكٛاعس ايٛقا١ٝ٥:

غاغٞ ع٢ً إجياز اؿٛاؾع اـرل٠ يف أعُام ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ... َع ٚاٱغ٬ّ َع تطنٝعٙ ا٭

دطا٤ات ايؼ يف تٛؾرل اؿكا١ْ ايصات١ٝ يٲْػإ. اٱغ٬ّ َع ٖصا ٚؾٛم ٖصا ٜهع َٔ اٱاٖتُاَ٘ ايب

 ٚا٫سذلاظ١ٜ َا ٜػس ب٘ َٓاؾص ايؿط ع٢ً ايؿطز ٚاجملتُع.ايٛقا١ٝ٥ 

 ػٓب املجرلات:

ٛاسـ. نٌ ؾاع١ ايؿ٤ اييت َٔ ؾأْٗا إثاض٠ ايػطا٥ع ٚإغطاؾاٱغ٬ّ سطّ ؾت٢ أْٛاع ٚٚغا٥ٌ اٱ

١ ؾٝ٘ ع٢ً أعكاب٘. ْػإ يف فتُع ْعٝـ ٫ أثط يًهػٛط اـاضدٝشيو يف غبٌٝ إٔ ٜعٝـ اٱ

 غًٛى غبٌٝ ايؿطط٠. ٜعٝٓ٘ ٫ٚ ٜعني عًٝ٘. ْػإ ع٢ًفتُع ٜعني اٱ



 

ؾػاز يف اجملتُع. اٱغ٬ّ سازلّا ٚساظَّا بايٓػب١ يهٌ عاٌَ َٔ عٛاٌَ ٚيصيو نإ َٛقـ اٱ

 ٚقاعست٘ يف شيو إٔ )نٌ َا ٜ٪زٟ إىل اؿطاّ ؾٗٛ سطاّ(.

ٕٵ تٳؿٹٝعٳ ايَؿاسٹؿٳ١ُ ؾٹٞ اٖيصٹٜ: قاٍ اهلل تعاىل ٕٳ َأ ٜٴشٹبټٛ ٔٳ  ٕٻ اٖيصٹٜ ِٷ ٔإ ِٵ عٳصٳابٷ َأيٹٝ ٗٴ ٓٴٛا َي َٳ ٔٳ َآ

ٕٳ ُٴٛ ًَ ِٵ َيا تٳعٵ ْٵتٴ ٚٳَأ ِٴ  ًَ ٜٳعٵ ٚٳاهلُل  ٚٳاَٯخٹطٳ٠ٹ  ٝٳا  ْٵ   .{19ايٓٛض:} ؾٹٞ ايسټ

ايطدٌ ًٜبؼ يبؼ املطأ٠، ٚاملطأ٠ تًبؼ يبؼ  )يعٔ ضغٍٛ اهلل ) :قاٍ ٚعٔ أبٞ ٖطٜط٠ 

ٚاملػتٛسلات ٚاملتُٓكات ٚاملتؿًذات يًشػٔ )يعٔ اهلل ايٛاسلات ) :قاٍ ٚعٔ أبٞ َػعٛز  (ايطدٌ(

 .(املػرلات خًل اهلل(

قٓؿإ َٔ أٌٖ ايٓاض مل أضُٖا: قّٛ َعِٗ غٝاط نأشْاب ايبكط ٜهطبٕٛ )ٚأخطز َػًِ ٚغرلٙ )

ٜسخًٔ اؾ١ٓ  بٗا ايٓاؽ، ْٚػا٤ ناغٝات عاضٜات َا٬٥ت مم٬ٝت، ض٩ٚغٗٔ نأغ١ُٓ ايبدت املا١ً٥، ٫

 .(ٗا يٝٛدس َٔ َػرل٠ نصا ٚنصا(ٕ ضحي٫ٚ ٜعطؾٔ ضحيٗا، ٚإ

 

 ػٓب ا٫خت٬ط

ػرل َكاقس غ٬ّ ا٫خت٬ط ييؿت١ٓ بني ايٓػا٤ ٚايطداٍ سعط اٱَٚٔ قبٌٝ قطع زابط ايػٛا١ٜ ٚا

 ( ٚيف سسٚز اؿؿ١ُ ٚاؿٝط١ ايؿطعٝتني ايٛاقٝتني.)ايعباز٠ ٚايعًِ ٚاؾٗاز

املػرل٠ اييت تٓتٗٞ إىل َا اْتٗت  ٕ ا٫خت٬ط بني اؾٓػني ٖٛ اـط٠ٛ ا٭ٚىل يفٚيف اؿكٝك١ أ

 إيٝ٘ اجملتُعات ايػطب١ٝ َٔ تٗتو ٚفٕٛ...



 

غ٬ّ يف َٓع اخت٬ط ايٓػا٤ بايطداٍ. عًُّأ بإٔ ٖصا ايؿكٌ بني اؾٓػني مل تؿسز اٱٚشلصا 

 ْػاْٞ نٌ اؿهاضات، نإ يًُطأ٠ ؾٝٗا زٚض ضا٥س ٚطًٝعٞ.ض٠ ؾاقت يف عطا٥ٗا اٱميٓع َٔ قٝاّ سها

يسخٍٛ )َا خ٬ ضدٌ باَطأ٠ إ٫ نإ ايؿٝطإ ثايجُٗا( ٜٚكٍٛ )إٜانِ ٚا: )ٜكٍٛ ايطغٍٛ 

 (.(ْكاض: أؾطأٜت اؿُٛ؟ قاٍ اؿُٛ املٛتع٢ً ايٓػا٤ ؾكاٍ ضدٌ َٔ ا٭

إٜانِ ٚاـ٠ًٛ بايٓػا٤ ٚايصٟ ْؿػٞ بٝسٙ َا خ٬ ضدٌ باَطأ٠ إ٫ زخٌ )ٚض٣ٚ ايطدلاْٞ أٜهّا )

ضد٬ّ خٓعٜط ًَطذٷ بطني أٚ محأ٠، خرل ي٘ َٔ إٔ ٜعسِ َٓهب٘ َٓهب  ايؿٝطإ بُٝٓٗا.ٚ٭ٕ ٜعسِ

 .(اَطأ٠ ٫ ؼٌ ي٘(

 

 غض ايبكط

غ٬ّ بػض ايبكط ٚعسّ ى غطا٥عٙ ٜٚػتجرل ْٛاظع٘، أَط اٱْػإ مما حيطٚيف غبٌٝ ٚقا١ٜ اٱ

ٚايطغب١. تتبع ايعٛضات. ؾايٓعط قطى ايؿ٠ٛٗ ٚباعجٗا، ٚايٓاؾص٠ اييت تٓؿص َٔ خ٬شلا عٛاٌَ املٌٝ 

 ؾاهلل تعاىل دعٌ ايبكط َطآ٠ ايكًب. ؾاشا غض ايعبس بكطٙ غض ايكًب ؾٗٛت٘. ٚقسم ضغٍٛ اهلل 

ٛٸاظ ايكًٛب َٚا َٔ ْعط٠ إ٫ ٚيًؿٝطإ ؾٝٗا َطُع())اٱ :سٝح ٜكٍٛ )َا َٔ َػًِ ) :ٜٚكٍٛ (ثِ س

 (.(بٜ٘ٓعط إىل قاغٔ اَطأ٠ ثِ ٜػض بكطٙ إ٫ أسسخ اهلل ي٘ عباز٠ جيس س٬ٚتٗا يف قً

٘. ٖٚٞ مبٓعي١ ايؿطاض٠ ٕ ايٓعط٠ نُا ٜكٛيٕٛ تؿعٌ ؾعٌ ايػِٗ يف ايط١َٝ، إٕ مل تكتً٘ دطستإ

)ايٓعط٠ غِٗ َػُّٛ َٔ غٗاّ ) :ٕ مل ؼطق٘ نً٘ أسطقت بعه٘.  قاٍ ايطغٍٛ يف اؿطب إ

 .(مياّْا جيس س٬ٚت٘ يف قًب٘(ًٝؼ، َٔ تطنٗا َٔ كاؾيت ابسيت٘ إاب



 

ٕ يو ا٭ٚىل ٚيٝؼ يو ٜا عًٞ ٫ تتبع ايٓعط٠ ايٓعط٠، ؾإ))ٜكٍٛ:  ٚيف سسٜح يًطغٍٛ 

 .(اٯخط٠(

 ٚقسميّا قٌٝ :

 نٌ اؿٛازخ َبسأٖا َٔ ايٓعط

 َٚععِ ايٓاض َٔ َػتكػط ايؿطض

 نِ ْعط٠ ؾعًت يف قًب قاسبٗا

 ؾعٌ ايػٗاّ ب٬ قٛؽ ٫ٚ ٚتط

 ٚاملط٤ َا زاّ شا عني ٜكًبٗا

 يف أعني ايػٝس َٛقٛف ع٢ً خطط

 َكًت٘ َا نط َٗذتٜ٘ػط 

 ٫ َطسبا بػطٚض عاز بايهطض

 

 غذل املطأ٠

غ٬ّ ع٢ً املطأ٠ يباغّا ٜػذل دػسٖا ؿاغس عٔ ايؿطز ٚاجملتُع أٚدب اٱٚيف غبٌٝ زض٤ امل

ْٹنيٳ عٳَٚؿاتٓٗا... ٜكٍٛ اهلل تعاىل: ٜٴسٵ ٓٹنيٳ  َٹ ْٹػٳا٤ٹ امُل٪ٵ ٚٳ ٓٳاتٹَو  ٚٳبٳ ٚٳادٹَو  ٌٵ يٹَأظٵ ٞټ ُق ٓٻبٹ ٗٳا اي ٜټ ٔٻ ٜٳا َأ ٔٗ ٝٵ ًَ

ٕٳ اهلُل َغُؿٛضٶا  ٚٳَنا ٔٳ  ٜٵ ٜٴ٪ٵشٳ ًَا  ٔٳ َؾ ٜٴعٵطٳِؾ ٕٵ  ْٳ٢ َأ ٔٻ شٳيٹَو َأزٵ ٔٗ ًَابٹٝبٹ ٔٵ دٳ ُٶاَٹ ٜٚط٣ٚ ، {59ا٭سعاب:} ضٳسٹٝ



 

يف يباؽ ضقٝل ٜؿـ عٔ  زخًت ع٢ً ايٓيب  ـأختٗا  ـٕ أزلا٤ بٓت أبٞ بهط عٔ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا أ

ٜٴط٣ َٓٗا إ٫ ٖصا أزلا٤ إٕ املطأ٠ إ: ))ٜا ٚقاٍ دػُٗا. ؾأعطض ايٓيب  شا بًػت احملٝض مل ٜكًض إٔ 

 .(ٖٚصا ٚأؾاض إىل ٚدٗ٘ ٚنؿٝ٘(

ؾأٜٔ ٖصا مما عًٝ٘ ْػا٤ ايّٝٛ َٔ ٬َبؼ ؾانش١ ٚأظٜا٤ غاقط١ تػتشٞ َٔ اضتسا٥ٗا ايٓػا٤ 

 امل٪َٓات ست٢ يف كازعٗٔ؟

ايهاٌَ ايكشٝض ايصٟ ايٓؿػٞ ٕ ايتعبرل عًٞ املٛزٚزٟ يف نتاب٘ اؿذاب : إٜكٍٛ ا٭غتاش أبٛ 

ْػاْٞ يف باب غذل ايعٛضات، ٫ َجٌٝ ي٘ يف سهاض٠ َٔ سهاضات قس عدل ب٘ اٱغ٬ّ عٔ غطٜع٠ اؿٝا٤ اٱ

ٕ ضداشلا ْٚػا٤ٖا ٫ ٜتشطدٕٛ َٔ نؿـ أٟ دع٤ أضق٢ ا٭َِ ٚأع٬ٖا ثكاؾ١ ايّٝٛ أايعامل. َٚٔ ساٍ 

غ٬ّ أنجط َا ُٜٗ٘ َٔ ايًباؽ ًػذل. ٚيهٔ اٱجملطز ايع١ٜٓ ٫ ي َٔ أدعا٤ دػسِٖ. ٚايًباؽ عٓسِٖ

شب١ٝ ٖٛ ايػذل زٕٚ ايع١ٜٓ. ؾٗٛ ٜأَط ايطدٌ ٚاملطأ٠ إٔ ٜػذلا َٔ دػُُٗا نٌ ا٭دعا٤ اييت ؾٝٗا دا

غ٬ّ َٔ ايٛقاس١ ٚغ٤ٛ ا٭زب ايصٟ ٫ ٜهاز سٝا٩ٙ ٜكدل عًٝ٘ عاٍ يًكٓـ اٯخط. ٚايعطٟ عٓس اٱ

 َٔ ا٭سٛاٍ.

ملػطٜات ٛ اجملتُع ٚب٦ٝت٘ َٔ نٌ َػطٜات ايؿشـ ٚاملٓهط. ٖٚصٙ اغ٬ّ ٜطٜس إٔ ٜطٗط دؾاٱ

ْػاْٞ. ؾٗٓاى تٓؿأ دطاثِٝ نٌ َٓهط ٚؾاسؿ١. َٚٔ ٖٓاى تبتس٨ َكسضٖا مجٝعّا ايباطٔ اٱ

أٟ ضيف  ـْػإ اؾاٌٖ ظاعُّا ٭ْٗا ٖٓاى ٫ تهط ٚيهٓٗا ت اـؿٝؿ١ اييت ضمبا غؿٌ عٓٗا اٱاحملطنا

 قٌ ا٭َطاض اييت تسَط ايتُسٕ ٚا٭خ٬م يف اجملتُع.ٚأ ـ ع١ً ايعًٌاؿهِٝ ايعًِٝ 

ْػإ ؾعٛضّا ْؿػّٝا َٔ اؿٝا٤، ٚيصيو ٜطٜس ايتعًِٝ اـًكٞ اٱغ٬َٞ إٔ ٜبعح يف باطٔ اٱ

 ٜهٕٛ َٔ ايك٠ٛ ٚايؿس٠ عٝح ٜسؾع٘ ع٢ً قاغب١ ْؿػ٘ بٓؿػ٘ ع٢ً ايسٚاّ...

 



 

 اخلالصة

ٜٛادٗٗا يف ْطام َٛادٗت٘ ايؿا١ًَ يكهاٜا منا ٬ّ سني ٜٛاد٘ املؿه١ً اؾٓػ١ٝ ؾإغإٕ اٱ

 َٚؿه٬ت ايؿطز ٚاجملتُع مجٝعّا. ٫ ٜٓعط إيٝٗا َٓؿك١ً أٚ ٜتٓاٚشلا ع٢ً سس٠.

غ٬َٞ ايؿاٌَ... ايع٬ز ايصٟ ٫ حيكل ايدل٤ ٜعاؾٗا نعٓكط يف َطنب ايع٬ز اٱٖٚٛ سني 

هٌ... ٜعاجل ب٘ ؾهطّا، َا مل ٜهٔ َػته٬ُّ نٌ عٓاقطٙ ٚدع٥ٝات٘. َا مل ٜأخص نهٌ ٜٚعاجل ن

 ٜٚعاجل ب٘ ْعاَّا، ٜٚعاجل ب٘ تؿطٜعّا، ٜٚعاجل ب٘ عباز٠، ٜٚعاجل ب٘ أخ٬قّا...

ببعض. ٚعاؾ١ٝ  ْػإ َتساخٌ ايذلنٝب، تتأثط أعها٩ٙ بعهٗانذػِ اٱ ٕ دػِ اجملتُعإ

 ْػإ ٫ تتشكل إ٫ إٔ تهٕٛ أعها٩ٙ نًٗا غ١ًُٝ َٚعاؾا٠...اجملتُع نعاؾ١ٝ اٱ

ٚؾل َٓاٖر ؾاغس٠، ٚتكّٛ ٚغا٥ٌ يصٟ ؼهُ٘ أْع١ُ ٚقٛاْني ؾاغس٠، ٜٚطب٢ أؾطازٙ  ؾاجملتُع ا

غ٬َٞ، بٌ ٫ بس ي٘ َٔ ٓؿع َع٘ دطع١ َٔ دطعات ايع٬ز اٱع٬ّ ؾٝ٘ ع٢ً قٛاعس ؾاغس٠ ميهٔ إٔ تاٱ

 أخص ايع٬ز نا٬َّ.

 ٘ ٚعازات٘.ْ٘ عاد١ إىل ع١ًُٝ تطبٝب تتٓاٍٚ أؾهاضٙ َٚعتكسات٘ ْٚعُ٘ ٚتؿطٜعات٘ ٚأخ٬قإ

ٕ املؿه١ً اؾٓػ١ٝ نٛاسس٠ َٔ نجرل َٔ املؿانٌ اييت خًٓؿتٗا اؿهاض٠ ايػطب١ٝ ٚايكٛاْني إ

ايٛنع١ٝ ٚايؿًػؿات املاز١ٜ يف أنجط اجملتُعات ايعامل١ٝ، ٫ ميهٔ سًٗا اؿٌ ايؿططٟ ايػًِٝ َا مل 

ع٬ّ ايتٛدٝ٘، ٚيف ْطام اٱُا يف ْطام غ٬ّ، يف ْطام اؿهِ، نيف ٖصٙ اجملتُعات يٲتهٔ ايكٛا١َ 

ِٻ َيا نُا يف ْطام ايتعًِٝ غٛا٤ بػٛا٤...  ِٵ ثٴ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ُٳا ؾٳذٳطٳ بٳ ُٴَٛى ؾٹٝ ٜٴشٳهِّ ٕٳ سٳتٻ٢  ٓٴٛ َٹ ٜٴ٪ٵ ٚٳضٳبَِّو َيا  ًَا  َؾ

ُٶا ًٹٝ ُٴٛا تٳػٵ ِّ ٜٴػٳ ٚٳ ٝٵتٳ  ُٻا َقهٳ َٹ ِٵ سٳطٳدٶا  ٔٗ ْٵُؿػٹ  .{65ايٓػا٤:} ٜٳذٹسٴٚا ؾٹٞ َأ

 ٚاهلل غايب ع٢ً أَطٙ


