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ىٛض ايّٝٛ َعطن١ َكرل، َٚٔ سك٘ ع٢ً أبٓا٥٘ ٚايػا٥طٜٔ يف زضب٘ إٔ  ـ اإلغ٬ّ

 ٜصٚزٚا عٓ٘ ٜٚٓاؾشٛا زْٚ٘ بهٌ َا ًُٜٕٛ َٔ إَهاْٝات ؾهط١ٜ َٚاز١ٜ َٚع١ٜٛٓ...

ؿط أٌٖ اإلميإ يف نٌ َهإ يػس ايجػطات َٚعطن١ املكرل ٖصٙ ٜٓبػٞ إٔ تػتٓ

 ٚمحا١ٜ اؾبٗات اييت ميهٔ إٔ ٜتػًٌ َٓٗا إىل اإلغ٬ّ خكَٛ٘ ٚأعسا٩ٙ...

َػ٪ٚي١ٝ ند١ُ ٚزقٝك١.  ـ يف ٖصٙ ايؿذل٠ ـَٚػ٪ٚي١ٝ ايعاًَني يف اؿكٌ اإلغ٬َٞ 

 ٚبكسض ايبصٍ ٜهٕٛ اؾعا٤، ٚع٢ً قسض اؾٗس ٜأتٞ ايعطا٤...

َكػط٠ يًُعطن١ اييت ىٛنٗا اإلغ٬ّ ع٢ً مجٝع اؾبٗات..  ٖٚصا ايهتاب ... قٛض٠

ٚعطض غطٜع يًسٚض ايصٟ تطًع ب٘ )اؿطن١ اإلغ١َٝ٬( املعاقط٠.. ٚد٤٬ يبعض 

 اؾٛاْب َٔ تاضىٗا املؿطم...

ٖٚٛ نصيو نؿـ ـكا٥ل اإلغ٬ّ ايؿهط١ٜ ٚا٫ْك٬ب١ٝ َكاضٕ غكا٥ل 

 سٜج١.اؿطنات ٚا٫ػاٖات ايعكا٥س١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ اؿ

ٚإْين ٭غأٍ اهلل تعاىل إٔ تتشكل ب٘ ايؿا٥س٠ ٜٚهتب ؾٗٞ ا٭دط... ٚع٢ً اهلل قكس 

 ايػبٌٝ...

 ٚاهلل أندل ٚهلل اؿُس

 امل٪يـ.
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 ــالمـــــــاإلســ
 لـــــــــــــسأ ٚايتطبٝـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٔ املبـــــــــــبٝ

يتشسٜات )ايؿهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايػٛغا١ٝ٥( اييت ٕ اأيٝؼ َٔ قبٌٝ املبايػ١ ايكٍٛ ب

نٌ ايتشسٜات اييت  ـ ندا١َ ٚؾطاغ١ ـٜتعطض شلا اإلغ٬ّ يف ايعكط اؿسٜح تؿٛم 

ٚادٗتٗا اؿطنات ا٭خط٣ فتُع١... ٚيٛ تعطض ملجٌ َا تعطض ي٘ اإلغ٬ّ ْعاّ آخط 

 ٝا٠ أز٢ْ ٚدٛز.َٔ ا٭ْع١ُ ايٛنع١ٝ يعؿ٢ أثطٙ، ٚاْط٣ٛ شنطٙ، ٚمل ٜعس ي٘ يف ٚاقع اؿ

ٚيهٓ٘ اإلغ٬ّ... املٓٗر اإلشلٞ اـايس ايصٟ نإ ٜػتعكٞ غكا٥ل ايبكا٤ ع٢ً 

َعاٍٚ اشلسّ، ٚىطز َٔ نٌ قطاع قّٜٛا َٓتكطّا، َ٪نسّا ع٢ً ايعَٔ أبسٜت٘ اييت دعًٗا 

 .{9اؿذط:} چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ چ :اهلل إسس٣ قؿات٘ املُٝع٠ سني قطض

زّا بايبؿط١ٜ إىل ايٛضا٤ ُِٛٛٙ ايسع٠ٛ إيٝ٘ َعَِٗتَُ َطَببايطدع١ٝ... ٚاعَتاإلغ٬ّ  َُِِٗتإ

ٚؽًؿّا عٔ ضنب اؿهاض٠ ٚاملس١ْٝ آ٫ف ايػٓني. دا٤ يف املٛغٛع١ ايػٛؾٝات١ٝ ايهبرل٠، 

َٔ اؾع٤ ايجاْٞ عؿط: )إٕ اإلغ٬ّ يعب ع٢ً ايسٚاّ نػرلٙ َٔ  (619ـ  615)ٚيف ايكؿش١ 

عّٝا... ٚنإ زا٥ُّا أزا٠ يف أٜسٟ ايطبكات ايطدع١ٝ املػتػ١ً ا٭زٜإ ا٭خط٣ زٚضّا ضد

غتعُاض ا٭دٓيب ايطاَٞ إىل اغتعباز ؾعٛب ايؿطم... ضٖام ايطبكات ايعا١ًَ، ٚأزا٠ يإإل

 إٕ ايٗػ١ٓ ٚايكطإٓ نًُٝٗا ٜدلضإ ايٓعاّ ايطبكٞ ٚا٫غتػ٬ٍ.... إخل(.

باؿٝا٠ ايعطب١ٝ يٝؼ إ٫،  ثِ دا٤ َٔ ٜعتدل اإلغ٬ّ ػطب١ َٔ ايتذاضب اييت َطت

ٚأْ٘ قس اغتٓؿس أغطان٘ ٚيٝؼ يسٜ٘ َكَٛات ايبكا٤ ٚايُٓا٤ ٚايعطا٤... ؾكس دا٤ يف 

َٔ نتاب )يف غبٌٝ ايبعح( ملٝؿٌٝ عؿًل قٛي٘:" ؾٗصٙ ا٭١َ اييت  (51)ايكؿش١ 

أؾكشت عٔ ْؿػٗا ٚعٔ ؾعٛضٖا باؿٝا٠ إؾكاسّا َتعسزّا َتٓٛعّا، يف تؿطٜع محٛضابٞ، 

 ٚزٜٔ قُس ٚثكاؾ١ املإَٔٛ ؾٝٗا ؾعٛض ٚاسس... إخل(. ـ ؾا١ًٖٝٚؾعط ا

 ٚأٓتِٗ اإلغ٬ّ بأْ٘ ْعط١ٜ )ػطٜس١ٜ( ٚؾًػؿ١ )َجاي١ٝ( غرل قاب١ً يًتطبٝل...
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ڈ      ڌ  ڌ      ڎ   ڎچ ٖٚهصا شٖب أعسا٤ اإلغ٬ّ يف اتٗاَاتِٗ َصاٖب ؾت٢ 

 .{8ايٖكـ:} چڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک

 بٗاتعٛاٌَ ْؿ٤ٛ ٖصٙ ايؿ

يكس تػبب ٚغاعس ع٢ً ْؿ٤ٛ َجٌ ٖصٙ ايؿبٗات ٚقٝاّ أَجاٍ ٖصٙ اؿ٬ُت املػعٛض٠ 

 َٔ ايتهًٌٝ ٚايتؿهٝو يف ٚد٘ اإلغ٬ّ عٛاٌَ نجرل٠، َٓٗا:

ٔ قٝاز٠ ا٭١َ ؾذل٠ ط١ًٜٛ َٔ ايعَٔ، مما غٝب١ ايٛدٛز )اؿطنٞ( يإغ٬ّ ع -1

اؾع زْٚ٘ ٚتطز عٓ٘ إغ١َٝ٬ تسٍ خكَٛ٘ يف ل٠ٛ َٔ ٚدٛز سه١َٛ أز٣ إىل تطاٚ

 ؾا٥عات اؿاقسٜٔ.

إقاب١ ا٭١َ  )ؾهطّٜا ْٚؿػّٝا( بًٛثات َاز١ٜ دام١ َٔ تأثرل اؿهاض٠ ايػطب١ٝ  -2

 ايػاظ١ٜ...

تػًٌ ايؿهط ايٝػاضٟ )املاضنػٞ( إىل اجملتُع اإلغ٬َٞ ٜػٛم أَاَ٘ ؾٝهّا َٔ  -3

١ يطز٠ ايؿعٌ اييت ايتكٛضات ٚاٯضا٤ ٚايطعٕٛ بهٌ ؾهط٠ )ز١ٜٝٓ( ع٢ً اإلط٬م، ْتٝذ

 أسسثتٗا امطاؾات ايهٓٝػ١ ا٭ٚضٚب١ٝ عٔ إطاض املػش١ٝ ايطٚسٞ...

دٌٗ املػًُني عكٝك١ زِٜٓٗ ٚخكا٥ل إغ٬َِٗ ٚآؾام ؾطٜعتِٗ، مما دعًِٗ  -4

١ غا٥ػ١ ي٬ػاٖات ٚاملصاٖب املاز١ٜ اييت غعت ايعامل اإلغ٬ّ يف َطًع ايكطٕ ُيك

 ايعؿطٜٔ.

ع٢ً ععٍ اإلغ٬ّ عٔ ايكطاع اؿٝاتٞ ايصٟ  ـ ع٢ً ايعَٔ ـ ٖصٙ ا٭غباب ٚغرلٖا عًُت

ؽٛن٘ ا٭١َ... ٚأيبػت٘ ثٛبّا نٗٓٛتّٝا يٝؼ َٓ٘... ٚبايتايٞ أزت إىل ْؿ٤ٛ أدٝاٍ َٔ 

املػًُني مل تطًع ع٢ً اإلغ٬ّ إ٫ َٔ ظٚاٜا َع١ًُ ظازتٗا َٓ٘ ْؿط٠ ٚاْؿ٬تّا... ست٢ 

از ٚأقبح املػًُٕٛ )املٓتػبٕٛ إيٝ٘( يف ٚاز أقبح اإلغ٬ّ بأؾهاضٙ ٚأخ٬ق٘ َٚباز٥٘ يف ٚ

 آخط ٫ ميت إيٝ٘ بك١ً َٔ ايك٠٬ ع٢ً اإلط٬م...

 أزضى املػًُٕٛ إٔ اإلغ٬ّ: ٚيٛ

 قش١ٝ اؿط١ٜ يف ٚد٘ ايعبٛز١ٜ* 

 ٚقٝش١ املػاٚا٠ يف ٚد٘ ايطبك١ٝ* 

 ٚقٝش١ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ يف ٚد٘ اإلقطاع ٚايطأزلاي١ٝ.* 
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ِٜٓٗ ٖصٙ خكا٥ك٘ َٚباز٥٘ ملا ٚدست ا٫ػاٖات ا٫ؾذلان١ٝ يٛ أزضى املػًُٕٛ إٔ ز

ٚايؿعٛب١ٝ َٓؿصّا إىل ب٬ز اإلغ٬ّ، ٚملا أقبشت اجملتُعات اإلغ١َٝ٬ غٛقّا )عا١َ( 

 يعطض املباز٨ املػتٛضز٠ ٚايؿعاضات ايهاشب١ املعٜؿ١...

نإ ٚيٝػُع ؾباب اإلغ٬ّ ٚاملجكؿٕٛ َِٓٗ بٛد٘ أخل َا ٜكٛي٘ )ايًٛضز اغتاًْٞ( ٚ

اعتٓام اإلغ٬ّ،  ْكطاّْٝا ؾأغًِ، ٚنإ ٜتشسخ عٔ ا٭غباب ٚايعٛاٌَ اييت سست ب٘ إىل

أًٖ٘، أٚ أدشس اهلل ٚعًُ٘.... أْا َػًِ... ضأٜت أثط ٚ ٛ أغُط ايؿهٌ قاٍ اغتاًْٞ: )ي

اإلغ٬ّ ٚقسضت٘ يف ْؿؼ سل قسضٙ.. ٖٚٛ عٓسٟ ععٜع ٭ْٞ ضأٜت ايؿطم بٝٓ٘ ٚبني ا٭زٜإ 

ْٞ ضنٝت ب٘ بعس عح ٚادتٗاز، ؾ٬ أقبٌ ب٘ بس٬ّٜ، أْا َػًِ أٖعأ بهٌ َا املٓػٛخ١، ٚ٭

وٝط بٞ َٔ َعاٖط املس١ْٝ... ؾكشٝشٗا اؿل َٔ نتاب اهلل ٚقطآْ٘... ٚباطًٗا امُلصاع 

 ٫ ًٜبح إٔ تدلٖٔ ا٭ٜاّ ع٢ً بط٬ْ٘..(

 خكا٥ل املٓٗر اإلغ٬َٞ

ٛاضم أق١ًٝ ٚبني ا٫ػاٖات إٕ اإلغ٬ّ ميتاظ غكا٥ل شات١ٝ ٖٞ ؾٛاقٌ دصض١ٜ ٚؾ

 ٚاملصاٖب  اؿسٜج١..

 اؿان١ُٝ هلل

 ؾاؿان١ُٝ يف املٓٗر اإلغ٬َٞ هلل.... ٫ يؿطز، ٫ٚ ؿعب، ٫ٚ يؿعب.

 ؾ٬ زٜهتاتٛض١ٜ يؿطز... ٫ٚ تػًط ؿعب... ٫ٚ سان١ُٝ يؿعب يف تؿطٜع اإلغ٬ّ.

٫غتبساز ايػٝاغٞ ٚاؿكٝك١ إٔ َععِ املعامل ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ، َٚعاٖط ا

 َٓؿ٪ٖا خهٛع اؿان١ُٝ يتؿطٜع ظَين ٚنعٞ ٚيػًط١ بؿط١ٜ...

ؾايٓعاّ ايسميكطاطٞ هعٌ اؿان١ُٝ يًؿعب... ٚهعً٘ َكسض ايػًطات... َٓ٘ 

ٚإيٝ٘ ٜعٛز نٌ أَط... ٚبصيو ٜهطؽ ايتُٝع )ايؿطزٟ( ٚا٫ْتؿار )ايؿدكٞ( مما ٫ 

 تُع...ٜتشكل َع٘ ٖٝب١ يف اؿهِ أٚ أَٔ ٚغ٬ّ يف اجمل

إٕ ؾعٛض ايؿطز يف ظٌ ايٓعاّ ايسميكطاطٞ بأْ٘ َكسض ايكٛاْني ٚايتؿاضٜع ُٜٓٞ ؾٝ٘ 

بٛاعح ا٫غتٗتاض بايكٛاْني ٚايتؿاضٜع... ٜٚعطٝ٘ َٔ أغباب ايػط٠ٛ َا هعً٘ قازضّا 

بٓؿٛشٙ ايؿدكٞ ٚاملازٟ ع٢ً تػدرل ايػًط١ ملكاؿ٘ ٚضغبات٘... ٚبايتايٞ ميٓش٘ سل 

 ٚٚنعٗا مبا ٜت٤٬ّ َع أٖٛا٥٘ ٚأغطان٘... ايت٬عب بايكٛاْني
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يف َعطض سسٜج٘ عٔ  18ٜكٍٛ )َاضتٔ زٚزز( يف نتاب٘ )أعطف َصٖبو( قؿش١ 

ايسميكطاط١ٝ: ) ٚؾهط٠ ايسميكطاط١ٝ تتًدل يف إٔ وهِ ايٓاؽ أْؿػِٗ زٕٚ إٔ ٜهْٛٛا 

ايػًط١  ضعاٜا. شيو إٔ ايٓاؽ شلِ املكاّ ا٭ٍٚ ٚايكساض٠، ثِ تًِٝٗ يف املطتب١ ايجا١ْٝ

 اؿان١ُ. ٚيف ظٌ ايٓعاّ ايسميكطاطٞ وهِ اجملتُع ْؿػ٘ َٔ أدٌ ْؿػ٘....(.

أَا ايٓعاّ ايؿٝٛعٞ، ؾإْ٘ ٜهطؽ سان١ُٝ )اؿعب ايٛاسس( يٮ١َ بأغطٖا... ٚبصيو 

ٜعطٞ اؿعب ْؿػ٘ سل غٔ ايكٛاْني ٚاغتكساض ايتؿاضٜع مبا ٜهؿٌ ي٘ ا يبكا٤ ٚايػٝطط٠ 

ٝاغٞ ٜكبض مبكتهاٙ اؿعب ع٢ً ظَاّ ايػًط١ يف بًس يف اؿهِ.. ٖٚٛ بصيو ْعاّ غ

 ؿطض عًِٝٗ ٚع٢ً ؾ٪ٕٚ سٝاتِٗ َٔ إدطا٤ات...َّا ملا ٜىهع أؾطازٙ عُٛ

ؾاؿعب ايؿٝٛعٞ يف )ضٚغٝا( َج٬ّ، ٖٛ اؿعب ايػٝاغٞ ايٛسٝس ٚاؿانِ... َٚع 

ؾكط شيو ؾإْ٘ ٫ ميجٌ ايؿعب ايطٚغٞ أقسم متجٌٝ، إش ٜبًؼ عسز أعها٥٘ غت١ ٬َٜني 

 ًَّْٝٛا، ٖٚٞ نُا ْط٣ ْػب١ ن١ًٝ٦ دسّا... 180َٔ أقٌ 

ٚبٗصا ٫ ميهٔ إٔ تهٕٛ سان١ُٝ )اؿعب ايٛاسس( يف أٟ ْعاّ َٔ أْع١ُ اؿهِ 

َكسض اغتكطاض ٚعساي١ َٚػاٚا٠. طاملا إٔ ايصٜٔ يف أٜسِٜٗ ايػًط١ ىهعٕٛ نٌ ؾ٤ٞ 

 ملكاؿِٗ ايؿدك١ٝ ٚاؿعب١ٝ.

ٜكّٛ )املٓٗر اإلغ٬َٞ( ؾٛم قٛاعس تؿطٜع١ٝ ىهع  ٚبني ٖصٜٔ ا٫ػاٖني املتططؾني

شلا اؿانِ ٚاحملهّٛ ع٢ً سس غٛا٤.. ٜٚٓكاع شلا ايهبرل ٚايكػرل زٚمنا متاٜع أٚ 

 ؽكٝل..

نُا ٖٛ ايؿإٔ يف ايٓعاّ ـ  ؾاؿان١ُٝ يف ايٓعاّ اإلغ٬َٞ يٝػت يؿعب

عٞ( ٚغا٥ط نُا أْٗا يٝػت ؿعب نُا ٖٛ اؿاٍ يف ايٓعاّ )ايؿٝٛ. )ايسميكطاطٞ(

ا٭ْع١ُ )ا٫ؾذلان١ٝ(... ٖٚٞ نصيو يٝػت يؿطز نُا ٖٛ ا٭َط يف ايٓعِ 

سغتٛض اإلغ٬َٞ يف )ايسٜهتاتٛض١ٜ( ٚإمنا ٖٞ )هلل( خايل ايهٕٛ َٚايه٘، ٖٚصا َا قطضٙ اي

ُِ ِإيَّا هلٔل..: نجرل َٔ آٜات٘ ِٕ اُؿِه ٤ِٕٞ َؾُش ،{67ٜٛغـ:}..ِإ ِٔ َؾ َٔ  ٔ٘ ِِ ٔؾٝ ًَِؿُت ََا اِخَت َٚ ُ٘ ُُ ِه

ْٖا، {10ايٗؿٛض٣:}..ِإَي٢ اهلٔل َٓا ِإ َِْعِي َِٝو َأ َِ ٔباَؿلِّ ائهَتاَب ِإَي َٔ ٔيَتِشُه ِٝ ٖٓاِؽ َب َُا اي  َأَضاَى ٔب

 .{105:ايٓػا٤}اهلُل..

ا٭سهاّ  ٚاإلغ٬ّ وكل ٖصٙ اؿان١ُٝ ايطبا١ْٝ عٔ ططٜل )قإْٛ إشلٞ( ٜتهُٔ

 .ٚؾكًتٗا غ١ٓ ضغٍٛ اهلل اييت دا٤ بٗا ايكطإٓ ايهطِٜ ٚؾػطتٗا 
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ؾاإلغ٬ّ َٓٗر َتؿطز يف خكا٥ك٘... مل تهع أسهاَ٘ ْٚعُ٘ ٚتؿطٜعات٘ أٖٛا٤ 

سانِ أٚ َكًش١ سعب... إمنا ٚنعتٗا عساي١ ايػُا٤... ؾ٬ متٝٝع ٫ٚ قابا٠، ٫ٚ أْا١ْٝ 

 ٫ٚ ؼهِ، ٫ٚ سعب١ٝ ٫ٚ غط٠ٛ، ٚإمنا اؾُٝع أَاّ ؾطع اهلل غٛا٤...

 ٓتّا ٫ٚ تؿانٌ...ًُّا ٫ٚ ععساي١ ٫ تعطف ظ

 َٚػاٚا٠ تطبل ع٢ً اؾُٝع َٔ غرل قػٛبٝات أٚ اغتجٓا٤ات.

َٔنَي ٖٚانِ بعض ايؿٛاٖس َٔ زغتٛض اهلل اـايس:  ٖٛا ُْٛا َق ُٓٛا ُنٛ ََ َٔ َآ َٗا ائَّصٜ ٜٗ َٜا َأ

٢ًَ َأيَّا َتِع ٍّ َع ِٛ ُٕ َق ََٓآ ِِ َؾ ُٖٓه ََ َِٜذِط ََٚيا  ََٗسا٤َ ٔبائكِػٔط  ٣َٛ هلٔل ُؾ َٛ َأِقَطُب ٔيًٖتِك ُٖ ٔسُيٛا اِعٔسُيٛا 

 ٖٕ ََٕٚاٖتُكٛا اهلَل ِإ ًُٛ َُ َُا َتِع ََٚيا َتٖتٔبِع ، {8:املا٥س٠} اهلَل َخٔبرْل ٔب ٍَ اهلُل  َِْع َُا َأ ِِ ٔب ُٗ َٓ ِٝ ِِ َب ِٕ اِسُه ََٚأ

ٍَ اهلُل ِإَي َِْع ََا َأ ِٔ َبِعِض  َُٓٛى َع َِٜؿٔت  ِٕ ِِ َأ ُٖ َٚاِسَصِض  ِِ ُٖ َٛا٤َ ِٖ ِِ ..، {49املا٥س٠:} ..َِٝوَأ َؾاِسُه

َٔ اَؿلِّ َٔ ُٖا َدا٤ََى  ِِ َع ُٖ َٛا٤َ ِٖ ََٚيا َتٖتٔبِع َأ ٍَ اهلُل  َِْع َُا َأ ِِ ٔب ُٗ َٓ ِٝ   .{48املا٥س٠:}..َب

؟ أٟ ٚضٟٚ إٔ اَطأ٠ َٔ بني كعّٚ غطقت، ؾكايت قطٜـ: َٔ ٜهًِ ؾٝٗا ضغٍٛ اهلل 

ٜك٣ٛ ع٢ً شيو، ؾًُا  ظٜس( سب ضغٍٛ اهلل  يٝهع عٓٗا اؿس، ؾًِ هسٚا إ٫ ) أغا١َ بٔ

أتؿؿع يف سس َٔ سسٚز اهلل ٜا ، بصيو، قاٍ ضغٍٛ اهلل غانبّا: ))نًِ أغا١َ ضغٍٛ اهلل 

أغا١َ"، ثِ قاّ ٚخطب ايٓاؽ قا٬ّ٥:" أٜٗا ايٓاؽ إمنا نٌ َٔ نإ قبًو أِْٗ ناْٛا إشا 

س، ٚاِٜ اهلل يٛ إٔ ؾاط١ُ غطم ايؿطٜـ تطنٛٙ، ٚإشا غطم ايهعٝـ ؾِٝٗ أقاَٛا عًٝ٘ اؿ

 بٓت قُس غطقت يكطع قُس ٜسٖا...((

إٕ اهلل يٝؼ بٝٓ٘ ٚبني أسس يػعس بٔ أبٞ ٚقام: )  َٚٔ ٚقاٜا عُط بٔ اـطاب

ْػب إ٫ طاعت٘، ؾايٓاؽ ؾطٜؿِٗ ٚٚنٝعِٗ يف شات اهلل غٛا٤(... ٚيف ٚقٝت٘ ـًٝؿ١ َٔ 

ٚدب اؿل. ثِ ٫ تأخصى يف اهلل  ٫ تباٍ ع٢ً َٔ بعسٙ ٜكٍٛ: )ادعٌ ايٓاؽ عٓسى غٛا٤.

 ي١َٛ ٥٫ِ. ٚإٜاى ٚا٭ثط٠ ٚاحملابا٠ ؾُٝا ٫ٚى اهلل...(

 

 ايؿٍُٛ ٫ اؾع١ٝ٥

َٚٔ خكا٥ل املٓٗر اإلغ٬َٞ سلٛي٘ ٚنًٝت٘.. ؾاإلغ٬ّ يٝؼ تكٛضّا )عكٝسّٜا( 

ّٝا ؾشػب... ٫ٚ زّٜٓا )عبازّٜا ضٚسّٝا( ٚنؿ٢... ٫ٚ ْعاَّا اقتكازّٜا ٚادتُاعّٝا ٚغٝاغ

فطزّا.. ٚيهٓ٘ َٓٗر سٝا٠. هُع إىل ضق١ )ايتٛدٝ٘( زق١ )ايتؿطٜع(، ٚإىل د٬ٍ 

 )ايعكٝس٠( مجاٍ )ايعباز٠( ٚإىل إَا١َ )احملطاب( قٝاز٠ )اؿطب(.
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إٕ املٓٗر اإلغ٬ّ مل ٜهٔ ضز٠ ؾعٌ يػ٤ٛ أٚناع اقتكاز١ٜ يٝهٕٛ ْعاَّا اقتكازّٜا ؾإٔ 

نُا أْ٘ يٝؼ َسضغ١ ضٚسا١ْٝ ؾإٔ  املاضنػ١ٝ ٚغا٥ٌ املصاٖب ا٫ؾذلان١ٝ...

 املػٝش١ٝ...

إٕ اإلغ٬ّ َٓٗر َتهاٌَ اؾٛاْب ؾاٌَ ايٓعط٠.. ؾٝ٘ تٓعِٝ ع٬ق١ ايؿطز بٓؿػ٘... 

ٚع٬قت٘ بأغطت٘... ٚع٬قت٘ مبذتُع٘... ٚع٬ق١ فتُع٘ ب٘.. ٚؾٝ٘ بٝإ يٮقٍٛ 

ايٓاؽ ٚؾل ْعط٠ ٚايكٛاعس اييت تكّٛ عًٝٗا ايٓعِ ٚايكٛاْني اييت ؼهِ غرل اجملتُع ٚ

 اإلغ٬ّ يًهٕٛ ٚاإلْػإ ٚاؿٝا٠.

ٜكٍٛ دبٝبٕٛ: )ايكطإٓ َػًِ بأْ٘ ايسغتٛض ا٭غاغٞ، يٝؼ ٭قٍٛ ايعكس١ٜ ؾشػب، 

بٌ ٚيٮسهاّ اؾٓا١ٝ٥ ٚاملس١ْٝ، ٚيًؿطا٥ع اييت عًٝٗا َساض سٝا٠ ايٓٛع اإلْػاْٞ ٚتطتٝب 

ؾٗٛ قإْٛ ؾاٌَ يًكٛاْني  ؾ٪ْٚ٘، ٚبعباض٠ أخط٣، ٖٛ ايكإْٛ ايعاّ يًعاٌَ اإلغ٬َٞ،

 املس١ْٝ ٚايتذاض١ٜ ٚاؿطب١ٝ ٚايكها١ٝ٥ ٚاؾٓا١ٝ٥(.

 

 ايؿطط٠ ٫ ايتططف أٚ املاي١ٝ

َٚٔ خكا٥ل املٓٗر اإلغ٬َٞ أْ٘ زٜٔ ايؿطط٠... اعذلف يإْػإ عادات٘ ايطٚس١ٝ 

اغل ٚايعه١ٜٛ، ٚقُٝ٘ تكُّٝٝا إْػاّْٝا، َطاعّٝا شيو ْٛاظع٘ ايؿطط١ٜ نًٗا، قككّا ايتٓ

 ٚايتٛاؾل بٝٓٗا مجٝعّا... 

ؾاإلغ٬ّ مل ٜٓعط إىل اإلْػإ ْعط٠ )َاز١ٜ فطز٠( ٫ تتعس٣ ٖٝهً٘ اؾػسٟ 

َٚتطًبات٘ ايػطٜع١ٜ ؾإٔ ايؿٝٛع١ٝ ٚغا٥ط املصاٖب املاز١ٜ.. يف ايٛقت ايصٟ مل وطَ٘ 

 سكٛق٘ ايبس١ْٝ ٚسادات٘ ايبؿط١ٜ.

٥ع ٚايؿٗٛات َٔ غرل تٓعِٝ ٫ٚ يف إط٬ق٘ يًػطا (1)ؾًِ ٜهٔ اإلغ٬ّ )أبٝكٛضّٜا(

يف ؾطض املجايج١ اـٝاي١ٝ، ٚإعساّ املتطًبات ايػطٜع١ٜ  (2) تهٝٝـ... نُا مل ٜهٔ )ضٚاقّٝا(

 يف اإلْػإ.

طط١ٜ اإلغ٬ّ دػست يف َباز٥٘ )ايٓعط٠ ايٛاقع١ٝ( ٚأؾطزت٘ غكا٥ل ايتٛؾٝل ؾٚ

ـُ َيا هطمي١:ٚايتٓػٝل بني املاز٠ ٚايطٚح. ٖٚصا َا ٜٓطل ب٘ َسيٍٛ اٯ١ٜ اي ِّ  َِْؿّػا اهلُل َُٜه

                                                           
ٟٚ٘  -إلٔغاْٚأٔٗ ٚحذ٘ا غا٠ح ا -ق.َ، ٚاٌرٟ ذؼرثش اٌٍزج أعاط األخالق343ٔغثح ئٌٝ اٌفٍغفح اٌرٟ ٚضؼٙا أت١مٛس ػاَ  - 1

 ٚحذ٘ا اٌخ١ش.
 ق.َ، ٚاٌرٟ ذؼرثش اٌشٙٛسج ششًا ِحضًا ٠دة ئتادذٗ...342ٔغثح ئٌٝ اٌفٍغفح اٌرٟ ٚضؼٙا ص٠ٕٛ اٌمثشصٟ ػاَ  - 2
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َٗا ِإيَّا َٗا ُِٚغَع َٗا َنَػَبِت ََا َي ِٝ ًَ ٜٚكٍٛ ايؿٗٝس غٝس قطب  ،{286:ايبكط٠}اِنَتَػَبِت.. ََا ََٚع

يف تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ: )إْٗا ايعكٝس٠ اييت تعذلف باإلْػإ إْػاّْا ٫ سٝٛاّْا ٫ٚ ًَهّا ٫ٚ 

ا ؾٝ٘ َٔ نعـ ٚنٌ َا ؾٝ٘ َٔ ق٠ٛ. ٚتأخصٙ ٚسسٙ ؾٝطاّْا... تعذلف ب٘ نُا ٖٛ بهٌ َ

َ٪يؿ١ َٔ دػس شٟ ْٛاظع، ٚعكٌ شٟ تكسٜط، ٚضٚح شٟ أؾٛام. ٚتؿطض عًٝ٘ َٔ ايتهايٝـ 

 .(1)َا ٜطٝل، ٚتطاعٞ يف ايتٓػٝل بين ايتهًٝـ ٚايطاق١ ب٬ َؿك١ ٫ٚ إعٓات(

 

 ا٫ط٦ُٓإ ايعكٝسٟ ٫ ايكًل ايٛدٛزٟ

عٓطف ) اإلْػإ( ع٢ً ْؿػ٘ ٚغط خًك٘ ٚغبب َٚٔ خكا٥ل املٓٗر اإلغ٬ّ أْ٘ 

 ٚدٛزٙ... ؾشٌ بصيو عكس٠ َٔ أخطط ايعكس يف اؿٝا٠ ايبؿط١ٜ.

مل ٜذلى اإلغ٬ّ اإلْػإ يف ايهٕٛ ٚسٝسّا ب٬ عُاز... سا٥طّا َٔ غرل ٖس٣.. هاب٘ 

 َكرلٙ مبؿطزٙ... ٚوسز ططٜك١ يٛسسٙ... ٚوهِ ْؿػ٘ بٓؿػ٘...

غ١ً٦ اييت ططسٗا )ايٛدٛزٜٕٛ( قسميّا ٚسسٜجّا ٚاييت يكس أداب اإلغ٬ّ ع٢ً نٌ ا٭

ِٖٚ يف  ـ نُا ٜععُٕٛ ـ أضازٚا َٔ ٚضا٥ٗا ايتؿًت َٔ نٌ ايكّٝٛ ٚاؿسٚز يٝعٝؿٛا أسطاضّا

 اؿكٝك١ )عبٝس( ٚأنجط َٔ عبٝس...

ؾاإلغ٬ّ مل ٜعتدل )ايٛدٛز( ب٬ غا١ٜ نُا ٜععِ )غاضتط( ٚمل ٜعتدلٙ ٚدٛزّا 

َعكٍٛ... ٚمل ٜعتدل إٔ اإلْػإ َٛدٛز ؾٝ٘ ٫ أنجط ٫ٚ أقٌ.. ٫ )غدٝؿّا( يف عامل ٫ 

ٜعطف َٔ أٜٔ أت٢ .... ٫ٚ إىل أٜٔ ٖٛ شاٖب... نصيو مل ٜعتدل اإلْػإ َػرلّا بسٕٚ 

 إضاز٠ تػٛق٘ ايطبٝع١ ناؿٝٛإ...

بٌ إٕ اإلغ٬ّ دعٌ يإْػإ عك٬ّ ٜؿهط ب٘ ٜٚػتؿتٝ٘، ٚإضاز٠ ٜتشطى بٗا نٝؿُٗا ؾا٤ 

 ٤... ٚدعٌ ـًك٘ غببّا ٚيٛدٛزٙ ٖسؾّا ٚيًشٝا٠ اإلْػا١ْٝ غا١ٜ...ٚأ٢ْ ؾا

ْٖا خًل اإلْػإ يٝبًٛٙ ؾُٝا آتاٙ ٚىدلٙ ؾُٝا أعطاٙ أٜهؿط أّ ٜؿهط َٓا ِإ ًَِك َٕ َخ َِْػا  اإِل

ِٔ ََِؿاٍز ُِْطَؿ١ٕ َٔ ٘ٔ َأ ًٝٔ ُٙ َِْبَت َٓا ًِ ُّٔٝعا َؾَذَع ْٖا]َبٔكرّلا َغ ُٙ ِإ َٓا ِٜ ٌَ ََٖس َٖ ايٖػٔبٝ َٖا َؾأنّطا اِإ  َِٚإ

 .{3:2:اإلْػإ}َنُؿّٛضا

ٚطايب٘ بتػدرل ْؿػ٘ ٚأعها٥٘ ٚزؾع غطا٥عٙ َٚٝٛي٘ يف ططٜل اـرل نُاّْا يعُاض٠ 

َٛا٭ضض، ٚؼكٝكّا يطغاي١ ا٫غتد٬ف:  ُٖ َِْؿَأ ائَّصٟ َٚ ُِ َأ َُِع َيُه  َٚاَ٭ِؾ٦َٔس٠َ َٚاَ٭ِبَكاَض ايٖػ

ًّا ًٝٔ َٕ ََا َق َٛ {78:ٕٓٛامل٪َ} َتِؿُهُطٚ ُٖ ِِ ائَّصٟ َٚ ٘ٔ اَ٭ِضِض ٔؾٞ َشَضَأُن ِٝ َٕ َِٚإَي  ُتِشَؿُطٚ

                                                           
 ذفغ١ش فٟ ظالي اٌمشآْ، ٌٍش١ٙذ ع١ذ لطة. - 1
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ِِ :إىل قٛي٘ تعاىل  ،{79:امل٪َٕٓٛ} َُا َأَؾَشٔػِبُت ْٖ ِِ َأ َٓاُن ًَِك ِِ َعَبّجا َخ ُْٖه َٓا ََٚأ ِٝ  َيا ِإَي

َٕ ًُٔو اهلُل َؾَتَعاَي٢ُتِطَدُعٛ َ٘ َيا اَؿٗل امَل َٛ ِإيَّا ِإَي ِِ ِطِفايَع َضٗب ُٖ  .{116:115:امل٪َٕٓٛ} ايَهِطٜ

ؾاإلْػإ يف اإلغ٬ّ قاسب ضغاي١ ٜعٌُ ع٢ً أزا٥ٗا، ٚي٘ غا١ٜ ٜػع٢ يًٛقٍٛ إيٝٗا.. 

إْ٘ ٜسضى إٔ سٝات٘ ضس١ً ٜٓبػٞ إٔ ٜكطعٗا ٚؾل اـط اإلشلٞ ايصٟ ٜهُٔ ي٘ ايػعاز٠ يف 

ِٔسْٝا، ٚايٓعِٝ ا٭بسٟ يف اٯخط٠ اي ََ ٌَ ُٔ ِٔ َقأيّشا َع ِٚ ٍطَشَن َٔ َِْج٢ َأ َٛ ُأ ُٖ َٚ ْٔ َٔ ٪َُِ 

ُ٘ ٖٓ َٝ ٔٝ ُِٓش ًَ َٝا٠ّ َؾ َِّب١ّ َس ِِ َط ُٗ ٖٓ َٜ َِٓذِع ِِ ََٚي ُٖ ِٔ َأِدَط ُْٛا ََا ٔبَأِسَػ َٕ َنا ًُٛ َُ  .{97:ايٓشٌ} ..َِٜع

 

 ا٫ْك٬ب١ٝ اؾصض١ٜ ٫ ايذلقٝع

َٚٔ خكا٥ل اإلغ٬ّ أْ٘ َٓٗر اْك٬بٞ دصضٟ... ؾٗٛ ٜطؾض أضباع اؿًٍٛ 

٫ ٜػتػٝؼ ايتعاٜـ َع اؾا١ًٖٝ، ٜٚأب٢ ايذلقٝع.. ٚيكس قسع اإلغ٬ّ يف ٚأْكاؾٗا، ٚ

عٗس ايٓب٠ٛ نٌ قاٚي١ ملػا١َٚ أقشاب٘ ٚاغتسضادِٗ يكبٍٛ بعض اؿًٍٛ أٚ ايتٓاظٍ 

 عٔ بعض اؿل..

ؾٗصٙ قطٜـ تكذلح ع٢ً قُس إٔ ٜعبس آيتٗا ؾٗطّا يتعبس إشل٘ ؾٗطّا آخط، ؾٝٓعٍ 

ٌِ ِ َٔ أَجاٍ ٖصٙ املػاَٚات ؾٝكٍٛ:ايكطإٓ ايهطِٜ باملٛقـ اؿاغ َٗا َٜا ُق ٜٗ َٕ َأ  ايَهأؾُطٚ

َٕ ََا َأِعُبُس َيا ِِ ََٚياَتِعُبُسٚ ُِْت َٕ َأ َْا ََٚياَأِعُبُس ََا َعأبُسٚ ِِ ََا َعأبْس َأ ِِ ََٚياَعَبِسُت ُِْت  َأ

َٕ َِِأِعُبُس ََا َعأبُسٚ ِِ َيُه ُُٓه َٞ ٔزٜ ِٔ َٚٔي    .{ايهاؾطٕٚغٛض٠ }ٔزٜ

ٜعطض عًٝ٘ ايعطٚض ايػد١ٝ... ٜعطض  ٚدا٤ عتب١ بٔ ضبٝع١ َّٜٛا إىل ضغٍٛ اهلل 

عًٝ٘ املًو ٚاملاٍ ٚايػًطإ ع٢ً إٔ ٜذلى ا٭َط ايصٟ دا٤ ب٘ ٜٚتد٢ً عٔ اإلغ٬ّ، ٚيهٔ 

َا د٦تهِ مبا د٦تهِ ب٘ ))ايتؿت إيٝ٘ َػتعًّٝا بإمياْ٘ َعتعّا بإغ٬َ٘، قا٬ّ٥:  قُسّا 

ايؿطف ؾٝهِ ٫ٚ امُلًو عًٝهِ، ٚيهٔ اهلل بعجين إيٝهِ ضغ٫ّٛ، ٚأْعٍ أطًب أَٛايهِ ٫ٚ 

نتابّا، ٚأَطْٞ إٔ أنٕٛ يهِ بؿرلّا ْٚصٜطّا، ؾإٕ تكبًٛا َين َا د٦تهِ ب٘ ؾٗٛ سعهِ يف 

 .((ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚإٕ تطزٚٙ عًٞ أقدل ٭َط اهلل ست٢ وهِ اهلل بٝين ٚبٝٓهِ
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 ــالمـــــــاإلســ 
 كاب١ًٝ ايتطبٝك١ٝ ٚايٓعط١ٜ اـٝاي١ٝبني اي

 

قس ٜهٕٛ َٔ ْاؾ١ً ايه٬ّ إٔ ْكٍٛ: إٕ ايبؿط١ٜ مل تعطف يف َساض ايتاضٜذ َٓٗذّا 

)ٚاقعٞ( اـكا٥ل ناإلغ٬ّ... ؾٗٛ املٓٗر )ايٛسٝس( ايصٟ ٜػرل فط٣ اؿٝا٠ 

ٌ اإلْػا١ْٝ، ٚأسسخ يف اجملتُع ايبؿطٟ اْك٬بّا دصضّٜا ؾا٬َّ قٛض نٌ ا٭ؾهاض ٚن

 ا٭خ٬م ٚنٌ املعتكسات اؾا١ًٖٝ...

ؾاملٓٗر اإلغ٬َٞ ػاٚظ ْطام ايٓعطٜات )ايتذطٜس١ٜ(... ٚػػست َباز٥٘ ٚاقعّا 

 سٝاتّٝا عاؾ٘ ايٓاؽ ٚسؿع٘ ايتاضٜذ ْٚطكت ب٘ ايؿٛاٖس ٚا٭سساخ..

 َٔ ايؿٛاٖس ايتطبٝك١ٝ يف اإلغ٬ّ:

 يف ْطام ايعكٝس٠: -أ٫ّٚ

ع١ ايعكٝس٠ يف قًٛب ايٓاؽ، ٚقطى ايجٛض٠ ا٭قٌٝ يف إ٫ اهلل( زؾ نإ َبسأ )٫ إي٘

ْؿٛغِٗ، ٚضَع ان٬عِٗ َٔ ن٫٬ت اؾا١ًٖٝ ٚأٚناضٖا ٚاْكٗاضِٖ يف بٛتك١ ايسٜٔ 

 اؾسٜس...

ٚنإ اؾص٠ٚ املتكس٠ اييت سطضت اإلْػإ َٔ عبٛز١ٜ ا٭قٓاّ، ٚنطَت٘ عٔ اؽاش 

بايطبٛب١ٝ ٚاُ٭ي١ٖٝٛ ٚاـهٛع ايٓاؽ أضبابّا َٔ زٕٚ اهلل، ٚأيعَت٘ أؾطازٙ غبشاْ٘ 

 ٚاؿان١ُٝ....

ؾًِ تهٔ )٫ إي٘ إ٫ اهلل ( ؾعاضّا تتشطى ب٘ ا٭يػٔ َٔ غرل ٚعٞ، أٚ تطززٙ ايؿؿاٙ بسٕٚ 

إزضاى... ٚإمنا نإ ٖتاؾّا ضباّْٝا عُٝكّا وسٚ ايكًٛب إىل ايػُا٤، ٜٚؿسٖا مٛ ايع٤٬، 

 . ٚتػسٚ ظٛاضٙ ععٜع٠ نطمي١...ؾتُت٧ً بك٠ٛ اهلل ق٠ٛ.. ٚؼؼ يف ٚقاي٘ طُأ١ْٓٝ..

بٗصا ا٫َت٤٬ ايعكٝسٟ ٚايعبل اإلمياْٞ نإ ايعطبٞ بعس اإلغ٬ّ ٜكـ أَاّ طٛاغٝت 

ؾاضؽ ٚايطّٚ ٜسعِٖٛ إىل اإلغ٬ّ باعتعاّ، ٜٚبني تعايُٝ٘ ظطأ٠... ثِ وصضِٖ عاقب١ 

 دشٛزِٖ ٚنؿطاِْٗ، ٚىرلِٖ بني اؾع١ٜ ٚاؿطب...

قبٌٝ َعطن١ )ايكازغ١ٝ( طًب ضغتِ قا٥س ايؿطؽ َٔ أْ٘  (1)شنطت نتب ايتاضٜذ

املػًُني إٔ ٜطغًٛا إيٝ٘ ٚؾٛزّا ٚضغ٬ّ َِٓٗ يٝباسجِٗ ٜٚباسجْٛ٘، ٜٚؿاٚنِٗ ٜٚؿاٚنْٛ٘، 

                                                           
 اٌمغُ اٌشاتغ. -اٌّدٍذ اٌثأٟ -ذاس٠خ اتٓ خٍذْٚ - 1
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ؾٓسب املػًٕٛ ؾُٝٔ ْسبٛا )املػرل٠ بٔ ؾعب١( يٝهٕٛ غؿرلِٖ إىل ضغتِ... ؾًُا ٚقٌ 

ٚدًؼ َع٘ ع٢ً غطٜطٙ...  إيِٝٗ ِٖٚ ع٢ً ظِٜٗ ٚبػطِٗ )أز٢ْ( َٔ فًؼ ضغتِ... دا٤

ؾػهب ٚأَط بإْعاي٘ عٔ ايػطٜط... ؾايتؿت املػرل٠ إيِٝٗ قا٬ّ٥: )إْين مل أض أغؿ٘ َٓهِ... 

إْٓا َعؿط املػًُني ٫ ٜػتعبس بعهٓا بعهّا... ؾعٓٓتهِ نصيو.... ٚنإ أسػٔ بهِ 

أْهِ  إٔ ؽدلْٚٞ إٔ بعههِ أضباب بعض... َع أْٞ مل آتهِ، ٚإمنا زعٛمتْٛٞ. ؾكس عًُت

 َػًٛبٕٛ ٚئ ٜكّٛ يهِ ًَو ع٢ً ٖصٙ ايػرل٠(.

ٚتهًِ ضغتِ ؾععِ َٔ ؾإٔ ؾاضؽ، ثِ قاٍ: )ناْت عٝؿتهِ غ١٦ٝ.. ٚنٓتِ 

تككسْٚٓا يف اؾسب ؾٓطزنِ بؿ٤ٞ َٔ ايتُط ٚايؿعرل... ٚمل وًُهِ ع٢ً قٓعتِ إ٫ 

ِ َا بهِ َٔ دٗس.. ؾٓشٔ ْعطٞ ٭َرلنِ نػ٠ٛ ٚبػ٬ّ ٚأيـ زضِٖ... ٚنٌ ضدٌ َٓه

 محٌ متط، ٚتٓكطؾٕٛ، ؾًػت أؾتٗٞ قتًهِ...(

صٟ ٚقؿتٓا ب٘ َٔ غ٤ٛ اؿاٍ أَا ايرل٠ إ٫ إٔ ايتؿت إيٝ٘ قا٬ّ٥: )ؾًِ ٜهٔ َٔ املػ

ؾهطمت َا أتانِ  ا زٍٚ.. ٚايؿس٠ بعسٖا ضخا٤... ٚيٛؾٓعطؾ٘ ٫ٚ ْٓهطٙ.. ٚايسْٝ ٚايهٝل

بهعـ ايؿهط إىل تػرل اهلل يهإ ؾهطنِ ق٬ًّٝ ع٢ً َا أٚتٝتِ... ٚقس أغًُهِ اهلل 

اؿاٍ... ٚإٕ اهلل بعح ؾٝٓا ضغ٫ّٛ ٜسعْٛا إىل نصا، ؾإٕ أبٝتِ ؾأَط أٖٕٛ َٔ شيو ؾٗٛ 

 اؾع١ٜ، ؾإٕ أبٝتِ ؾاملٓادع٠(.

 يف ْطام ايعباز٠: -ثاّْٝا

يف اإلغ٬ّ يٝػت طكٛغّا داَس٠، أٚ َطاغِٝ َٝت١ ٫ ٖسف شلا ٫ٚ غا١ٜ...  اتٚايعباز

َسضغ١( يًذلب١ٝ ٚ)َكٓعّا( يٮخ٬م ٚاملجٌ... أضازٖا َعطادّا تػُٛ بٌ إٕ اإلغ٬ّ أضازٖا )

ب٘ ايٓؿٛؽ ٚؼًل... َٚكؿا٠ تكؿٛ بٗا ا٭ضٚاح ٚتعنٛ... ؾاإلغ٬ّ وطم عٔ عبازات٘ 

 ع٢ً ْتا٥ذٗا ٚآثاضٖا... ٚواغب ع٢ً َس٣ ايتؿاعٌ بٗا ؾه٬ّ عٔ ؾطن١ٝ أزا٥ٗا...

إٔ ت٢ٗٓ قاسبٗا عٔ ايؿشؿا٤  (٠٬املسيٍٛ ايتطبٝكٞ ٚاشلسف ايعًُٞ ملبسأ )ايك

َٖٕا مل ت٪ز ٖصا ايػطض ؾكاٍ تعاىل :  ـعٓس اهلل ـ  ٚاملٓهط... ٚأْ٘ ٫ ق١ُٝ يًك٠٬ ًَا٠َ ِإ  ايٖك

٢َٗ ِٓ ِٔ َت َِٓهِط ايَؿِشَؿا٤ٔ َع َٔ مل تٓٗ٘ ق٬ت٘ عٔ : ))ٚقاٍ ايطغٍٛ   {45:ايعٓهبٛت}َٚامُل

ِ َٔ قا٥ِ سع٘ َٔ ق٬ت٘ ن)) ، ٚقاٍ:(1)((ملٓهط مل ٜعزز َٔ اهلل إ٫ بعسّاايؿشؿا٤ ٚا

 .يًعبس َٔ ق٬ت٘ إ٫ َا عكٌ َٓٗا(( يٝؼ، ٚقاٍ: ))(2)ْكب"ايتعب ٚا((

                                                           
 سٚاٖ اٌطثشأٟ. - 1
 أخشخٗ إٌغائٟ. - 2



 

13 
 

ٚاملسيٍٛ ايتطبٝكٞ ٚاشلسف ايعًُٞ ملبسأ )ايكّٛ( تطٜٚض ايٓؿؼ ٚغا٥ط ا٭عها٤ 

ع٢ً ايطاع١، ٚأْ٘ ٫ ثٛاب ملٔ قاّ ٚأؾططت دٛاضس٘ ع٢ً ايبػٞ ٚايؿشـ ٚايؿذٛض... 

إمنا ايكّٛ د١ٓ، ٜكٍٛ ؾٗٝا: )) َا ٜ٪نسٙ اإلغ٬ّ يف أسازٜح نجرل٠ يًطغٍٛ  ٖٚصا

ؾإشا نإ أسسنِ قا٥ُّا ؾ٬ ٜطؾح ٫ٚ هٌٗ، ٚإٕ اَط٩ قاتً٘ أٚ ؾامت٘ ؾًٝكٌ إْٞ قا٥ِ 

: ، ٜٚكٍٛ(1)يٝؼ ي٘ َٔ قَٛ٘ إ٫ اؾٛع ٚايعطـ((إْٞ قا٥ِ"، ٜٚكٍٛ " نُا َٔ قا٥ِ 

. ٚدا٤ يف هلل ساد١ يف إٔ ٜسع طعاَ٘ ٚؾطاب٘((ب٘ ؾًٝؼ  َٔ مل ٜسع قٍٛ ايعٚض ٚايعٌُ))

ؾأدٗسُٖا اؾٛع ٚايعطـ َٔ آخط  اـدل: )إٔ اَطأتني قاَتا ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل 

طاض، ؾأضغٌ إيُٝٗا ٜػتأشْٗا يف اإلؾ ايٓٗاض، ست٢ نازتا إٔ تتًؿا، ؾبعجتا إىل ضغٍٛ اهلل 

سسُٖا ْكؿ٘ زَّا عبٝطّا ٚؿُّا ؾكا٤ت أ قسسّا، ٚقاٍ: ))قٌ شلُا ق٦ّٝا ؾٝ٘ َا أنًتُا((،

غطٜهّا... ٚقا٤ت ا٭خط٣ َجٌ شيو ست٢ َٮتاٙ، ؾعذب ايٓاؽ َٔ شيو، ؾكاٍ ايطغٍٛ 

(( : ٖاتإ قاَتا عُا أسٌ اهلل شلُا ٚأؾططتا ع٢ً َا سطّ اهلل تعاىل عًُٝٗا... ؾعست

 .(2)(ايٓاؽ، ؾٗصا َا أنًتا َٔ ؿَِٛٗ( إسساُٖا إىل ا٭خط٣ ؾذعًتا تػتبإ

ٖٚهصا تػتٗسف ؾًػؿ١ ايعباز٠ يف اإلغ٬ّ ؼكٝل ا٭ثط ايؿعًٞ ٚسكٍٛ ايتشٍٛ 

  ايهٝؿٞ يف سٝا٠ ايٓاؽ...

 ثايجّا: يف ْطام ايتؿطٜع:

 

نصيو ايكٍٛ يف ايكٛاعس ا٭غاغ١ٝ اييت ٜكّٛ عًٝٗا ايتؿطٜع اإلغ٬َٞ... ؾإْٗا 

 متتاظ بكابًٝتٗا ا٭ق١ًٝ ٚاغتعسازٖا ايؿططٟ يًتطبٝل.

طٜع اإلغ٬َٞ يٝؼ نػا٥ط ايتؿاضٜع املػطط٠ يف بطٕٛ ايهتب... ايبعٝس٠ عٔ ؾايتؿ

قُِٝ سٝا٠ ايٓاؽ... بٌ إٕ ْععت٘ ايتطبٝك١ٝ ٚخكا٥ك٘ ايتٓؿٝص١ٜ ػعً٘ َٓٗذّا ثٛضّٜا 

ٚسطنّٝا ٚاْك٬بّٝا يف نٌ إَهاْٝات ايجٛض٠ ٚنٌ َتطًبات اؿطن١ ٚنٌ سادات 

 ا٫ْك٬ب.

قًس أغا١َ بٔ  املػاٚا٠( يف اإلغ٬ّ... إٔ ضغٍٛ اهلل ؾُٔ ايؿٛاٖس ايتطبٝك١ٝ ملبسأ )

ٚيف اؾٝـ نباض ايكشاب١. ٚإٔ ب٫ّ٬  ـ ٖٚٛ ابٔ عبس ضقٝل ـ  ظٜس إَط٠ اؾٝـ اإلغ٬َٞ

إشا   ّٚا نبرلّا دعٌ عُط بٔ اـطابا٤بًؼ يف اإلغ٬ّ َكاَّا ععُّٝا ٚؾ اؿبؿٞ 

ملا خطز املػًُٕٛ يؿتح َكط...ضغب ْا ٚأعتل غٝسْا(... ٚأْ٘ سشنطٙ ٜكٍٛ )أبٛ بهط غٝ
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املكٛقؼ يف املؿاٚن١... ؾأضغٌ إيِٝٗ ٚؾسّا يٝعًِ َا ٜطٜسٚ... ثِ طًب َِٓٗ إٔ ٜبعجٛا 

إيٝ٘ ٚؾسّا َِٓٗ... ؾؿهٌ عُطٚ بٔ ايعام )قا٥س اؾٝـ آْصاى( ٚؾسّا قٛاَ٘ عؿط٠ َٔ 

 املػًُني بط٥اغ١ عباز٠ بٔ ايكاَت، ٚنإ ؾسٜس ايػٛاز ط٬ّٜٛ...

خٌ ايٛؾس ع٢ً املكٛقؼ، تكسَِٗ عباز٠... ؾأب٢ املكٛقؼ إٔ ٜهًُ٘ ضدٌ أغٛز.... ٚملا ز

ؾكاٍ ايٛؾس مجٝعّا: إٕ ٖصا  ـ ٚقاٍ ملٔ َع٘: مٛا عين ٖصا ا٭غٛز، ٚقسَٛا غرلٙ ٜهًُين

ا٭غٛز أؾهًٓا ضأّٜا ٚعًُّا... ٖٚٛ غٝسْا ٚخرلْا ٚاملكسّ عًٝٓا... ٚإمنا ْطدع إىل قٛي٘ 

َٓط َٓطٙ، ٚأَطْا إٔ ٫ نايـ ضأٜ٘ ٚقٛي٘...ٚضأٜ٘... ٚقس أ  ٙ ا٭َرل زْٚٓا مبا أ

ؾكاٍ شلِ املكٛقؼ: ٚنٝـ ضنٝتِ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ا٭غٛز أؾهًهِ، ٚإمنا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ 

زْٚهِ؟ قايٛا: ٫، إْ٘ ٚإٕ نإ أغٛز نُا تط٣ ؾإْ٘ َٔ أؾهًٓا َٛنعّا، ٚأؾهًٓا غابك١ 

 .ٚعك٬ّ ٚضأّٜا.... ٚيٝؼ ٜٓهط ايػٛاز ؾٝٓا..

 نإ ٜؿطض ؾُٝع  َٚٔ ايؿٛاٖس ايتطبٝك١ٝ ملبسأ )ايعساي١(: إٔ عُط بٔ اـطاب

املػًُني عطا٤ َٔ بٝت املاٍ، ٜٚكٍٛ: ٚاهلل َا أسس أسل بٗصا املاٍ َٔ أسس... َٚا أْا أسل 

 ب٘ َٔ أسس...

ُني َٔ أسس إ٫ ٚي٘ يف ٖصا املاٍ ْكٝب، ٚيهٓا ع٢ً َٓاظيٓا يف نتاب ًٚاهلل َا َٔ املػ

 تعاىل... ؾايطدٌ ٚب٩٬ٙ يف اإلغ٬ّ... ٚايطدٌ ٚقسَ٘ يف اإلغ٬ّ... ٚايطدٌ ٚسادت٘... اهلل

 ٚاهلل ي٦ٔ بكٝت شلِ يٝأتني ايطاعٞ ظٌٝ قٓعا٤ سع٘ َٔ ٖصا املاٍ ٖٚٛ ٜطع٢ غُٓ٘.

قس أعًٔ َبسأ ايعساي١ يف ن٬ّ داَع قاٍ ؾٝ٘:" ٫ تكسؽ أ١َ ٫  ٚإشا نإ ايطغٍٛ 

٫ٚ ٜأخص ايهعٝـ سك٘ يف ايك٣ٛ". ؾكس أقبح ايكٍٛ ع٬ُّ ٚاملبسأ  ُٜكه٢ ؾٝٗا باؿل...

َٔ سٝا٠ املػًُني ٚع٥٬كِٗ َٚعاٜؿِٗ. ٚؼكل ؾِٝٗ قٍٛ اهلل تعاىل  عّا يفقاٚ َٗا ائَّصٜ ٜٗ َٜا َأ

َٚ  ِٔ ِٜ َٛأيَس ِٚ اي ِِ َأ ُِْؿٔػُه ٢ًَ َأ ِٛ َع ََٚي ََٗسا٤َ هلٔل  َٔنَي ٔبائكِػٔط ُؾ ٖٛا ُْٛا َق ُٓٛا ُنٛ ََ ِٔ َآ َُٜه  ِٕ اَ٭ِقَطٔبنَي ِإ

ِٕ َتِعٔسُيٛا ٣َٛ َأ ًَا َتٖتٔبُعٛا اشَل َُا َؾ ِٗ َِٚي٢ ٔب ِٚ َؾٔكرّلا َؾاهلُل َأ ٝ٘ا َأ ٔٓ  .{135ايٓػا٤:} ..َغ

بٗصٙ ايُٓاشز )ايتطبٝك١ٝ( ناْت تتذػس َباز٨ اإلغ٬ّ ايتؿطٜع١ٝ يف سٝا٠ 

ا مل تهٔ ْعطٜات َٚجايٝات املػًُني... مل تهٔ ؾعاضات ي٬غت٬ٗى ٚاملتادط٠... نُا أْٗ

 فطز٠ عادع٠ عٔ ايتطبٝل... عاض١ٜ عٔ ايتكسٜل...
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 يف ْطام ايٛاقع: -ضابعّا

نصيو ؾإٕ قٝاّ اجملتُع اإلغ٬َٞ يف عٗس ايٓب٠ٛ ٚاغتُطاضٙ ظَّٓا يٝؼ بايككرل 

 زيٌٝ ساغِ ع٢ً قاب١ًٝ اإلغ٬ّ يًتطبٝل....

سذلقت ؾٝ٘ ٚثٓٝات ايعطب، ٜكٍٛ )تَٛاؽ ناضيٌٝ(: َا ناز اإلغ٬ّ ٜعٗط ست٢ ا

 ٚدسيٝات ايٓكطا١ْٝ.. ٚنٌ َا مل ٜهٔ عل، ؾإْ٘ سطب داف أنًت٘ ْاض اإلغ٬ّ، ؾصٖب

ٚايٓاض مل تصٖب... ٚيكس أخطز اهلل ايعطب باإلغ٬ّ َٔ ايعًُات إىل ايٓٛض... ٚأسٝا ب٘ 

ُٜػُع شلا قٛت، ٫ٚ ؼؼ ؾٝٗا سطن١ َٓص بس٤  َٓٗا أ١َ خا١ًَ، ٚأضنّا ٖاَس٠، ٫ 

ؾٗط٠... يعامل. ؾأضغٌ اهلل شلِ ْبّٝا به١ًُ َٔ يسْ٘، ٚضغاي١ َٔ ٔقَبً٘... ؾإشا اـٍُٛ ا

ٚايهع١ ضؾع١، ٚايهعـ ق٠ٛ، ٚايؿطاض٠ سطٜكّا ٚغع ْٛضٙ  ٚايػُٛض قس اغتشاٍ ْبا١ٖ،

ا٭ما٤، ٚعِ ن٤ٛٙ ا٭ضدا٤، ٚعكس ؾعاع٘ ايؿُاٍ باؾٓٛب، ٚاملؿطم باملػطب... َا ٖٛ 

ازخ، ست٢ قاض يسٚي١ ايعطب ضدٌ يف اشلٓس، ٚضدٌ يف ا٭ْسيؼ... غ٬ قطٕ بعس ٖصا اؿ

ٚأؾطقت زٚي١ اإلغ٬ّ سكبّا عسٜس٠ ٚزٖٛضّا َسٜس٠، بٓٛض ايؿهٌ ٚايٓبٌ، ٚاملط٠٤ٚ ٚايٝأؽ، 

 .....(٠ٚايٓذس٠ ٚضْٚل اؿل ٚاشلس٣ ع٢ً ْكـ املعُٛض

 ا٫ػاٖات اؿسٜج١ ٚايؿؿٌ ايتطبٝكٞ.

ا٫ػاٖات ٚاملباز٨ ايؿهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚيٛ ؽطٝٓا اإلغ٬ّ إىل غٛاٙ َٔ 

"ايٛنع١ٝ"... يطأٜٓا أْٗا ٫ تعاٍ ؽبط يف فا٫ت ايتطبٝل خبط عؿٛا٤... ؾ٬ تهاز 

ست٢  ـ تػتٟٛ ست٢ تتعجط... ٫ٚ تٛؾو إٔ تتكسّ ست٢ تتكٗكط... ٜٚهؿٞ أْٗا مل تكسّ

ٓٛإ ػاضبٗا بني ٜسٟ ايٛاقع َا ٜ٪نس قابًٝتٗا ايتطبٝك١ٝ... بٌ إٕ ايؿؿٌ ع ـ اٯٕ

 ٚقا٫ٚتٗا ايهجرل٠ املػتُط٠...

 ؾؿٌ ا٫ػاٙ املاضنػٞ:-أ

٬ٜسغ املتتبع يًتطٛضات ايؿهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ يف ايعامل آثاض ايتدطب اييت ٜعاْٝٗا 

 ا٫ػاٙ املاضنػٞ يف فا٫ت ايتطبٝل... ٚغاق١ يف أضض ايتذطب١ ا٭ٚىل يف )ضٚغٝا(...

ايدلاؾسا( ايٓاطك١ بًػإ ايًذ١ٓ املطنع١ٜ ْؿطت دطٜس٠ ) 1961ؾؿٞ أًٍٜٛ عاّ 

يًشعب ايؿٝٛعٞ يف ا٫ؼاز ايػٛؾٝاتٞ َؿطٚع بطْاَر دسٜس يًشعب، ٜ٪نس يًُط٠ 

ا٭غاغ١ٝ .. ؾكس تهُٔ املؿطٚع ؾهط٠ ايػا٤ ايٓٗر ايجٛضٟ ايجايج١ خطٚز اؿعب عٔ َباز٥٘ 

ؿكط٠ ايٛاضز٠ يف ٚايصٟ ْٓكت عًٝ٘ اي ايهٝإ ايطأزلايٞ ايصٟ تعتُسٙ ايؿٝٛع١ٝ يف ٖسّ

َٔ نتاب )املاز١ٜ ايسٜايٝهتٝه١ٝ( مبا ًٜٞ )ٚبايتايٞ ؾا٫ْتكاٍ َٔ  25ايكؿش١ 
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ايطأزلاي١ٝ إىل ا٫ؾذلان١ٝ ٚؼطٜط ايطبك١ ايعا١ًَ َٔ ايٓرل ايطأزلايٞ... ميهٔ 

ؼكٝكٗا ٫ بتػٝرلات بط١٦ٝ ٫ٚ بإق٬سات، بٌ ٜتػٝرل نٝؿٞ يًٓعاّ ايطأزلايٞ، أٟ 

يف ايػٓٛات ا٭خرل٠ َػطسّا ٫ْؿكام نبرل  ـ بٝهني َٚٛغهٛـ ا دعٌ بايجٛض٠(. ٖٚصا َ

 ٚخطرل ع٢ً َػتكبٌ ا٫ػاٙ املاضنػٞ ْؿػ٘...

عٔ ؾًو ايٓعاّ  ـ ْؿطت٘ اؾطٜس٠ املصنٛض٠ـ ٚؾه٬ّ عٔ دٓٛح املٓٗر اؾسٜس ايصٟ 

ا٭غاغٞ يًشعب ايؿٝٛعٞ خ٬ٍ ايعؿطٜٔ غ١ٓ املكب١ً، ؾؿٌ ايٓعاّ ايؿٝٛعٞ خ٬ٍ 

عني غ١ٓ املان١ٝ يف خًل ا٭غاؽ ا٭ٜسٜٛيٛدٞ ٚاملازٟ يًُذتُع ايؿٝٛعٞ. ٖٚصا ا٭ضب

ٜعين بسٕٚ ؾو إٔ ايؿٝٛع١ٝ نؿهط٠ ؾكست ايكسض٠ ع٢ً َا )تػ١ُٝ باؿت١ُٝ ايتاضى١ٝ 

يف ا٫ْتكاٍ َٔ ايطأزلاي١ٝ إىل اإلؾذلان١ٝ( ٜٚعٛز َٓؿأ ٖصا ايعذع، إىل إٔ ايٓعط١ٜ 

ََِط١ْ... مما عطنٗا إىل نجرل َٔ ايؿٝٛع١ٝ ٫ تطتهع ع٢ً أقٍٛ ٚق ٛاعس عا١َ ؾا١ًَ 

 ايتعسٌٜ ٚايتبسٌٜ يف ْعطٜاتٗا املٓٗذ١ٝ ٚايؿهط١ٜ...

ؾُبسأ قٛ املًه١ٝ ايؿطز١ٜ عسٍ عٓ٘ إىل سٌ ٚغط... ٖٚٛ ا٫ستؿاظ يًسٚي١ 

بايكٓاعات ايجك١ًٝ ٚايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٚاملكاضف ٚاملؿاضٜع ايعا١َ... نصيو عسٍ عٔ 

ػًع ا٫غت٬ٗن١ٝ، ؾبسٍ إٔ ناْت ايكاعس٠ )َٔ نٌ سػب قسضت٘ ٚيهٌ َبسأ تٛظٜع اي

: )َٔ نٌ 1936سػب سادت٘( أقبشت نُا ْل عًٝٗا ايسغتٛض ايػٛؾٝاتٞ املعسٍ عاّ 

سػب قسضت٘ ٚيهٌ سػب َا ٜ٪زٜ٘ َٔ عٌُ، َٚٔ ٫ عٌُ ي٘ يٝؼ ي٘ اؿل يف إٔ ٜأنٌ(، 

ا٫ؼاز ايػٛؾٝاتٞ غٝطبل خ٬ٍ  ٜؿرل إىل إٔ 1961ثِ دا٤ املؿطٚع اؾسٜس ايكازض عاّ 

( َبسأ ايتٛظٜع سػب اؿاد١... ٚبصيو 1980-1971ايعؿط غٓٛات ايٛاقع١ َا بني )

 .1936ٜذلادع ايؿٝٛعٕٝٛ َط٠ أخط٣ عٔ تعسٌٜ عاّ 

َٚٔ ؾٛاٖس ايؿؿٌ ايتطبٝكٞ ملبسأ املػاٚا٠ يف اجملتُع ايؿٝٛعٞ... قٍٛ )نطٜٔ 

(: ٜعٝـ 335قؿش١  ـ ْتا٥ذٗا ـ ؼًًٝٗا ـ قطٖاايؿٝٛع١ٝ عٓا بطْتٕٛ( يف نتاب٘ )ايجٛض٠

يف فتُع ٜتؿاٚت ؾٝ٘ تٛظٜع ايػًع  ـ نُا ٜعطف ست٢ املٓاقطٕٚ يًؿٝٛع١ٝ ـايطٚؽ اٯٕ 

ؾايػٝاغٞ ايطٚغٞ شٚ املها١ْ، أٚ َسٜط   ا٫غت٬ٗن١ٝ ٚزخٌ ايؿطز تؿاٚتّا نبرلّا....

١ٜ ػعٌ َٔ اجملتُع ايطٚغٞ املكٓع أٚ ايهاتب أٚ ضاقك١ ايبايٝ٘، ٜتُع ٖ٪٤٫ بجط٠ٚ َاز

فتُعّا ٜؿتكط يف أغاغ٘ إىل املػاٚا٠ ا٫قتكاز١ٜ بكسض َا ٜؿتكط إيٝٗا أٟ فتُع 

 ضأزلايٞ....(.

ٚمث١ ؾٛاٖس نجرل٠ ع٢ً إخؿام )ايؿٝٛع١ٝ( يف فا٫ت ايتطبٝل ٜهٝل اجملاٍ 

 يتعسازٖا...
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 ؾؿٌ ايػطب يف فاٍ ايتطبٝل:-ب

...  ٚظٓٛا إٔ ْعاؾ١ ايكّٛ يف ١س١ْٝ ايػطبُٝخسع نجرل َٔ ؾبابٓا مبعاٖط امل

َعاٖطِٖ زيٌٝ ع٢ً ْعاؾ١ أضٚاسِٗ ٚنُا٥طِٖ... ٚإٔ غبكِٗ يف َٝازٜٔ ايهؿٛف 

َُ  ٬ّ عًٝا يف نٌ ؾ٤ٞ...ُجٚا٫خذلاع ٜهؿٞ ؾعًِٗ 

اؿل بٛؾط٠ اْتادٗا اٯيٞ، بٌ مبا سككت٘ يف ت املباز٨ يتٛظٕ يف َٝعإ ْٚيهٔ َا نا

 ق١ٝ ٚإْػا١ْٝ.اجملتُع َٔ قِٝ أخ٬

َُؿًػ١ غا١ٜ اإلؾ٬ؽ... ٚإْٓا ٫ لس َٔ َعاْٞ  ٚاؿهاض٠ ايػطب١ٝ بٗصا املكٝاؽ 

 ايؿعاضات اييت ٜٓازٟ بٗا ايػطبٕٝٛ إ٫ َعاٖط ايتهًٌٝ ٚاـساع...

ٜكٍٛ ا٭غتاش )دٛزا( أغتاش ايؿًػؿ١ اإللًٝع١ٜ يف نتاب٘ )غداؾات املس١ْٝ 

ٗا تٛاظٕ بني ايك٠ٛ ٚا٭خ٬م... ؾا٭خ٬م َتأخط٠ اؿسٜج١(: إٔ املس١ْٝ اؿسٜج١ يٝؼ ؾٝ

دسّا عٔ ايعًِ، َٚٓص ايٓٗه١ ظٌ ايعًِ يف اضتكا٤ ٚا٭خ٬م يف امطاط، ست٢ بعست 

املػاؾ١ بُٝٓٗا... ٚبُٝٓا ٜذلا٣٤ اؾٌٝ اؾسٜس يًٓاظط ؾتعذب خٛاضق٘ ايكٓاع١ٝ 

أخ٬ق٘... يف ؾطٖ٘  ٚتػدرل املس٠ ٚايك٣ٛ ايطبٝع١ٝ ملكاؿ٘ ٚأغطان٘، إش ٖٛ ميتاظ يف

ٚطُع٘... يف طٝؿ٘ ْٚعق٘... ٚيف قػٛت٘ ٚظًُ٘ عٔ غرلٙ... ٚبُٝٓا ٖٛ قس ًَو مجٝع 

 ٚغا٥ٌ اؿٝا٠... )إىل إٔ ٜكٍٛ(: إشا ٖٛ ٫ ٜسضٟ نٝـ ٜعٝـ!!.

 ؾؿٌ ايػطبٝني يف تطبٝل َبسأ املػاٚا٠:

عٓكط١ٜ ؾؿٞ ْطام املػاٚا٠ ؾؿٌ ايػطب ؾؿ٬ّ شضٜعّا يف تطبٝل َبسأ املػا٠٫ٚ اي

ٚايطبك١ٝ بني ايٓاؽ... ؾايتُٝٝع ايعٓكطٟ ٫ ٜعاٍ َؿه١ً املؿانٌ يف أَطٜها.. ٚاستكاض 

س ايصٟ ٜسعٞ اؿط١ٜ نطغت٘ ايكٛاْني ايطزل١ٝ بٓؿػٗا... بًايبٝض يًًُْٝٛني يف اي

ؾايطدٌ ا٭غٛز قطّٚ َٔ ايتعًِٝ يف َساضؽ ايبٝض... ٖٚٛ قطّٚ َٔ تأز١ٜ ايعباز٠ يف 

 يف ؾٛاضع ايبٝض؟؟ ٚمما ضٚت٘ رلبٌ ٖٛ ممٓٛع يف بعض اي٫ٜٛات َٔ ايػ َعابس ايبٝض...

ايكشاؾ١ ايػطب١ٝ عٔ قكل ايتُٝٝع ايعٓكطٟ َ٪خطّا ايكك١ ايتاي١ٝ: ) يكس أؾطز عٔ 

ايكؼ ايعلٞ ا٭َرلنٞ )ٚيُٝؼ نٓر( َٔ ايعاؾط٠ قباح ا٭سس ست٢ ايتاغع١ َٔ 

ٖا إىل ايػذٔ يٝكهٞ َس٠ ايعكٛب١ قباح ا٫ثٓني، ؿهٛض ايك٠٬ ايعا١َ. ثِ أعٝس بعس

 .احملهّٛ بٗا، ٭ْ٘ أنٌ يف َطاعِ ايبٝض؟؟(
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ٚيف اؼاز دٓٛب أؾطٜكٝا أدطت )بطٜطاْٝا( اغتؿتا٤ َعٜؿّا يتكطٜط بكا٤ ا٫ؼاز عهّٛا 

ٚ إع٬ٕ اؾُٗٛض١ٜ ؾٝ٘. ٚقس أعطٞ ٖصا اؿل ؾُٝع ا٭ٚضٚبٝني أٜطاْٞ يف ايهْٛٛيح ايدل

زِٖ ًَٕٝٛ ْٚكـ ًَٕٝٛ ؾدل... بُٝٓا ُسطّ َٓ٘ غهإ ايب٬ز املكُٝني يف ا٫ؼاز ٚعس

 ايٛطٕٓٝٛ ا٭قًٕٝٛ ٚعسزِٖ تػع١ ٬َٜني ْٚكـ ًَٕٝٛ ْػ١ُ؟

 نصب ايػطبٝني يف زع٣ٛ اؿط١ٜ ٚايػ٬ّ

ٚأدسْٞ يف غ٢ٓ عٔ تكسِٜ ؾٛاٖس ع٢ً ؾؿٌ ايػطب ٚنصب٘ يف زع٣ٛ ايػ٬ّ 

٬ت ا٫غتعُاض ٜٚاٍ ٜعاْٞ ايهجرل َٔ ٚاؿط١ٜ... ؾايعامل ايعطبٞ ٚاإلغ٬َٞ عا٢ْ َٚا ٜع

 ٚخساع٘ ٚٚسؿٝت٘.... 

ٖٚا ٖٞ أَرلنا تطتهب باغِ اؿط١ٜ ٚايػ٬ّ يف ؾٝتٓاّ ٚغرلٖا أبؿع اجملاظض... يتكسّ 

بني ٜسٟ ايعامل َٔ دسٜس زيٌٝ إؾ٬غٗا اإلْػاْٞ ٚا٭خ٬قٞ ٚايعكا٥سٟ... نصيو 

ٛب اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ باغِ اؿط١ٜ ايكٍٛ ؾُٝا قاَت ب٘ بطٜطاْٝا َٔ تكتٌٝ ٚتسَرل يف دٓ

 ٚايػ٬ّ...

ٜٚعًل ا٭غتاش )دٛزا( ع٢ً شيو يف نتاب٘ )غداؾات املس١ْٝ اؿسٜج١(، ؾٝكٍٛ: )اْعط 

إىل ايطٝاض٠ اييت ؼًل يف ايػُا٤... ىٌٝ إيٝو إٔ قاْعٝٗا يف عًُِٗ ٚيباقتِٗ ؾٛم 

اض٠ ٚغرلٖا َٔ ايبؿط... ٚيهٔ اْعط إىل املكاقس ايػ١٦ٝ اييت اغتدسَت شلا ايطٝ

املدذلعات... إمنا ٖٞ قصف ايكٓابٌ، ٚمتعٜل دجح اإلْػإ، ٚخٓل ا٭سٝا٤ بايػاظات 

 ايػا١َ، ٚإسطام ا٭دػاز... ٖٚصا َٔ َكاقس اؿُك٢ أٚ َكاقس ايؿٝاطني...(.

 اإلغ٬ّ نطٚض٠...

إشا ناْت ٖصٙ ٖٞ أبػط َعاٖط ايؿؿٌ اييت تٛادٗٗا ا٫ػاٖات ايؿهط١ٜ ٚاملعػهطات 

 اغ١ٝ يف ايعامل أمجع...ايػٝ

يف سٝا٠ اإلْػا١ْٝ اييت بطٖٓت عٔ  ـ ايتذطب١ ايٛسس٠ ـ ٚشا نإ املٓٗر اإلغ٬َٞ

ُاٍ... ؾكس بات ع٢ً ا٭١َ إٔ تًتُؼ اقايتٗا ٚعُكٗا... ٚاييت سككت ايٓذاح، ٚبًػت ايه

بٛعح ْٗهتٗا ٚعٛاٌَ قسضتٗا ٚططٜل ٚسستٗا ٚسطٜتٗا ؼت ضا١ٜ اإلغ٬ّ اجملٝس٠ ٚيف 

 قٝازت٘ ايهطمي١ ايطؾٝس٠... ظٌ
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 ١ــــــــــــ١ اإلغ٬َٝـــــــــــاؿطن

 ّٛـــــــــــــــــــــــــــــــــؼ ٚايٝـــــــــــــــــــــــــــــــٔ ا٭َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٝ

 

ؾ٘ أدسْٞ يف غرل ساد١ إىل نبرل دٗس يًتأنٝس ع٢ً إٔ َباز٨ اإلغ٬ّ ٚأٖسا

ايهدل٣ أندِ َٔ إٔ ٜهطًع عًُٗا ٚايعٌُ شلا أؾطاز َتؿطقٕٛ ٫ ًٜتكٕٛ ع٢ً ٚسس٠ 

 يف ايتكٛض ٚٚسس٠ يف ايؿِٗ ٚٚسس٠ يف ايتدطٝط...

ٖسّ اؾا١ًٖٝ بهٌ قٛضٖا ٚأؾهاشلا... غٛا٤ ناْت  ـ ٖسّ ٚبٓا٤ ـ زع٠ٛؾاإلغ٬ّ 

ثِ بٓا٤ اجملتُع ع٢ً دا١ًٖٝ أؾهاض، أّ دا١ًٖٝ أخ٬م، أّ دا١ًٖٝ ْعِ ٚتؿاضٜع... َٚٔ 

)قٛاعس اإلغ٬ّ( يف ؾهً٘ ٚقتٛاٙ... يف َعٗطٙ ٚدٖٛطٙ... يف ْعاّ سهُ٘... ٚأغًٛب 

عٝؿ٘... يف تطًع٘ )ايعكٝسٟ( يًهٕٛ ٚاإلْػإ ٚاؿٝا٠... ٚيف تكٛمي٘ )ايؿططٟ( يٮؾٝا٤ 

 نٌ ا٭ؾٝا٤....

 ٚاإلغ٬ّ َتؿطز غكا٥ك٘ ؾطٜس يف َٛاقؿات٘...

 تعاّ ٜطؾض )املػا١َٚ( ٫ٚ ٜكبٌ بايذلقٝع ٚأْكاف اؿًٍٛ...ؾٗٛ زع٠ٛ اغتع٤٬ ٚاع

 أغاغّا... (1)ٖٚٛ زع٠ٛ سل ٫ ٜػتػتٝؼ ايٛقٍٛ إيٝ٘ بػرلٙ... ؾٗٛ ٜطؾض )املٝهٝاؾ١ًٝ(

إٕ ْعط٠ اإلغ٬ّ تؿطض قٝاّ ايبٓا٤ نٌ ايبٓا٤ َٔ أقػط يبٓات٘ إىل أندِ أعُست٘ 

 ٚأغاغات٘ ٚؾل ٖٓسغ١ اإلغ٬ّ ٚأقٛي٘ ٚخكا٥ك٘...

َع  ـ ٖصا ٜتطًب َٔ )ايتهايٝـ( َا ٜعذع عٓ٘ ا٭ؾطاز، ٫ٚ ٜك٣ٛ ع٢ً ايٓٗٛض ب٘ٚ

إ٫ تٓعِٝ سطنٞ تتٛاؾط يسٜ٘ ايهؿاٜات ايؿهط١ٜ ٚايؿ١ٝٓ ٚاملاز١ٜ، ٜٚتٛؾط  ـ اؾٗس ايؿام

 يف اتباع٘ ايٛعٞ ٚاؾطأ٠ ٚاإلخ٬م.

 ساد١ ايتؿطٜع إىل زٚي١

ٜعٞ( ٫ ميهٔ إٔ ٜتدط٢ ايٓطام ٚاإلغ٬ّ يف قتٛاٙ )ايكاْْٛٞ( َٚهُْٛ٘ )ايتؿط

ايٓعطٟ إىل ايٛاقع ايعًُٞ زٕٚ إٔ تهٕٛ ي٘  )زٚي١( ؼتهِ إيٝ٘ ٚتكسض عٓ٘ يف ناؾ١ 

 ؾ٪ْٚٗا...

                                                           
ٔغثح ئٌٝ ١ِىاف١ٍٟ صاحة وراب األ١ِش، اٌزٞ فصً ف١ٗ ت١ٓ اٌغ١اعح ٚاألخالق ٚعٛؽ ف١ٗ ِثادئ اٌحىُ إٌّاف١ح ٌآلداب  - 1

 اإلٔغا١ٔح، ِٚٓ أفظؼٙا ِثذأ )اٌغا٠ح ذثشس اٌٛع١ٍح(.
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نطٚض٠ قٝاّ تٓعِٝ سطنٞ  ـ نصيو ـ ٚغٝاب ايٛدٛز  )اؿهَٛٞ( يإغ٬ّ ٜ٪نس

اؿهِ  ٜهٕٛ َٔ َدلضات ٚدٛزٙ )ؼهرل( ناؾ١ املػتًعَات ٚاملكَٛات اييت ٜتطًبٗا قٝاّ

 اإلغ٬َٞ.

ٚيكس ْػب غٝاب ايٛدٛز )اؿهَٛٞ( يإغ٬ّ ؾذل٠ َٔ ايعَٔ يف ْؿ٤ٛ نجرل َٔ 

ايؿبٗات َا ناْت يتٓؿأ يٛ نإ ي٘ زٚي١ ؼًُ٘ ٚؼُٝ٘... تٓاؾع عٓ٘ خكَٛ٘، ٚػػس 

َُُجً٘... َٚٔ ٖٓا تدلظ نطٚض٠ أخط٣ َٔ نطٚضات قٝاّ  َباز٥٘... ٚتهٕٛ قٛض س١ٝ يك١ُٝ ٚ

 بايتُٗٝس ايهايف ٫غت٦ٓاف اؿٝا٠ اإلغ١َٝ٬..ايتعِٝ اؿطنٞ 

 بني ايعٌُ ايؿطزٟ ٚايعٌُ اؿطنٞ

ٍ اؾٗٛز ايؿطز١ٜ َآْطام ايعٌُ اإلغ٬َٞ ٬ٜسغ إٔ  ثِ إٕ املطاقب ملا هطٟ يف

 ـ ناييت ٜبُصشلا ايٛعاظ ٚاملطؾسٕٚ ٚاـطبا٤ ٚاملٛدٕٗٛـ  ايػرل َطتبط١ بتٓعِٝ سطنٞ

ِ نجطتٗا... شيو إٔ ايتٓعِٝ اؿطنٞ َٔ ؾأْ٘ إٔ َآشلا إىل ايهٝاع ٚاشلسض بطغ

ٜػتٛعب ايطاقات ايؿطز١ٜ ٜٚٛدٗٗا ٚىتعٕ ايك٣ٛ املتؿطق١ ُٜٚٓٝٗإ يتكبح ع٢ً 

 ٛي٘ يف ع١ًُٝ )اشلسّ ٚايبٓا٤(.عايعَٔ تٝاضّا قّٜٛا ٖازضّا ي٘ أثطٙ َٚؿ

أَا َعاٍٚ اإلق٬ح ايؿطزٟ ؾكس تتشطِ إثط بعهٗا ايبعض يعذعٖا عٔ َٛاد١ٗ 

ٜات ايعكط، ٚبصيو تهٝع ع٢ً اإلغ٬ّ إَهاْٝات ٚدٗٛزٙ نجرل٠، نُا تهٝع ؼس

ايكٝشات اـاؾت١ يف ايٛغط ايًّذب زٕٚ إٔ وؼ بٗا أسس، ٜٚهٕٛ َجًٗا نكٝش١ يف 

 ٚاز ْٚؿد١ يف ضَاز...

 اشلسّ ٚايبٓا٤ ع١ًُٝ ؾاق١

ٖٚٓايو ْكط١ أخط٣ ٜٓبػٞ إزضانٗا ٫ٚ هٛظ إغؿاشلا، ٖٚٞ إٔ ططٜل ايعٌُ 

٬َٞ َؿطٚؾ١ باحملٔ قؿٛؾ١ با٭خطاض... ؾايعاقبات اييت تعذلض ايططٜل أنجط اإلغ

َٔ إٔ ُتشك٢... ٚايك٣ٛ اييت تذلبل باإلغ٬ّ ٚأًٖ٘ ٫ ُتعس... ٚاملؿه٬ت اييت خًؿتٗا 

اؿهاضات ٚايؿًػؿات املاز١ٜ ايػاظ١ٜ تتطًب ألع اؿٍٛ ٚأغطعٗا، ٚأندِ ا٫َهاْات 

املػًُني بٗصا ايسٜٔ ٚؼًًِٗ َٔ َباز٥٘ ٚأخ٬ق٘... مما ٚأسػٓٗا... ِظز ع٢ً شيو دٌٗ 

 وتِ قٝاّ تٓعِٝ سطنٞ قٟٛ ٜهٕٛ ع٢ً قسض املػ٪ٚيٞ ٚيف َػتٛاٖا...
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 ْؿأ٠ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ا٭ٚىل

َٔ أٍٚ ّٜٛ إٔ تهايٝـ ايعٌُ اإلغ٬َٞ ند١ُ ٚؾاق١... ٚإٔ  ٚيكس أزضى ايطغٍٛ 

ُٜٔع  س ؿًُٗا َا ٚغع٘ اإلعساز...عًٝ٘ إٔ 

يف ايتشهرل يبٓا٤ اجملتُع  ٚإٕ ْعط٠ غطٜع١ إىل ايٓٗر ايصٟ اعتُسٙ ايطغٍٛ 

اإلغ٬َٞ ٚقٝاّ اؿهِ اإلغ٬َٞ تهؿٞ يًتأنس ع٢ً إٔ أغًٛب ايعٌُ اؾُاعٞ 

 ٚايتٓعِٝ اؿطنٞ ٖٛ ايٓٗر ا٭غًِ ٚا٭غًٛب ا٭قّٛ...

٢ً إعساز ط١ًٝ )ايج٬ث١ عؿط عاَّا( اييت قهاٖا يف َه١ عانؿّا ع نإ ايطغٍٛ 

ُٜعسٖا يتهٕٛ ع٢ً قسض ايعب٤ ايصٟ  )ايطًٝع١ ا٭ٚىل يًشطن١ اإلغ١َٝ٬(.... نإ 

 ٜٓتعطٖا...

ٖصٙ ايؿذل٠ ايع١َٝٓ اشلا١َ َٔ سٝا٠ ايسع٠ٛ ْٚٛانب ْؿأ٠  ـ بإهاظـ ؾًٓػتعطض 

 اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ا٭ٚىل ؾٝٗا...

 قٛاعس ايتٓعِٝ اؿطنٞ

 ايٛعٞ ايعكا٥سٟ:-1

ْتٝذ١ ايٛعٞ  طم ع٢ً إٔ ٜأتٞ ايتٓعِٝ اؿطنٞؾسٜس اؿ نإ قُس 

اإلغ٬َٞ ٚمثط٠ َٔ مثاضٙ.. ؾًِ تهٔ )ايعاطؿ١( ق٠ٛ ايسؾع يف نٝإ ايسع٠ٛ، بٌ نات 

ايعكٝس٠ أغاؽ ايبٓا٤ نً٘... نإ اإلميإ ايٛاعٞ ٚقٛز ايٓؿٛؽ ٚقطنٗا ا٭قٌٝ يف 

 دٗازٖا ايؿام ايطٌٜٛ.

ب٠ٛ ؾه٬ّ )سعبّٝا( ايصٟ ْطاٙ يف ٚشلصا مل ٜتدص ايتٓعِٝ اؿطنٞ يف عٗس ايٓ

ػرل ٚضا٤ ايكٝاز٠ تتهٔ اؾُاع١ اإلغ١َٝ٬ )قطٝعّا( ايتٓعُٝات ايػٝاغ١ٝ اؿسٜج١.... مل 

 ايعكا٥سٟ ؾٝ٘... عُلع٢ً غرل ٖس٣... ٚإمنا ناْت ٬ََح شيو ايتٓعِٝ ت٪نس اي

ٗا مل تهٔ ايتبع١ٝ يف )اؿطن١ اإلغ١َٝ٬( ٭ؾدام... نُا مل ٜهٔ اإلقباٍ  عًٝ

ْت ايتبع١ٝ يًُباز٨، ٚنإ ٚا٫ْتػاب إيٝٗا ٜػتٗسف َكاحل ايعاًَني ؾٝٗا... بٌ نا

تباع يف ضنا٤ اهلل عع ٚدٌ، قاٍ ؾساز بٔ اشلاز : )دا٤ ضدٌ َٔ ا٭عطاب إىل ايٓيب طُع ا٭

 ؾآَٔ ب٘ ٚاتبع٘، ؾكاٍ: أٖادط َعو، ؾأٚق٢ ب٘ بعض ايكشاب٘... ؾًُا ناْت )غع٠ٚ ،

ؾ٦ّٝا، ؾكػُ٘ ٚقػِ يٮعطابٞ، ؾكاٍ ا٭عطابٞ يًطغٍٛ: َا ع٢ً   خٝدل( غِٓ ضغٍٛ اهلل

بػِٗ ؾأَٛت ؾأزخٌ  ـ ٚأؾاض إىل سًك١ـ  ا ٖٓاٖعُتو ع٢ً إٔ ُأضَٞ تبٖصا اتبعُتهـ ٚيهٔ ا
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ت٢ ب٘ : )إٕ تكسم اهلل يٝكسقٓو اهلل(، ثِ ْٗهٛا إىل ايكتاٍ، ؾُأاؾ١ٓ، ؾكاٍ ايطغٍٛ 

 ٖٛ"؟ ؾكايٛا :" ْعِ، قاٍ: "قسم اهلل ؾكسق٘...". :" أٖٖٛٚٛ َكتٍٛ... ؾكاٍ ايطغٍٛ 

ٖصا ايٛعٞ ايعكا٥سٟ ٖٛ ايصٟ سؿغ نٝإ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ َٔ ا٫ْؿطاط بعس 

ُٜعًٔ َٛت ايطغٍٛ  ، ٚيكس ػػس يف أد٢ً قٛض٠ ٚأٚقع بٝإ سني ٚقـ أبٛ بهط ايكسٜل 

هلل ؾإٕ اهلل سٞ ٫ ع٢ً املٮ )َٔ نإ ٜعبس قُسّا ؾإٕ قُسّا قس َات، َٚٔ نإ ٜعبس ا

  چڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ : كطأ ع٢ً ايٓاؽ قٛي٘ تعاىلميٛت(، ثِ ٜ

  ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڌچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ

 (.144)آي ػّشاْ: چک  ک  ک

يكس ػ٢ً ايٛعٞ ايعكا٥سٟ يف سٝا٠ املػًُني اـاق١ ٚايعا١َ... نإ ايبكط 

يطادع... ٚايبكرل٠ ايٓاؾص٠... بٌ نإ ايهٝا٤ ٚايٓٛض ٚقٛت ايهُرل ايجاقب... ٚايعكٌ ا

 يف نٝإ ايؿطز ٚاؾُاع١.

 ايتؿاعٌ اؿطنٞ: -2

َٔ تعُل ايٛعٞ ايعكا٥سٟ يف نٝإ اؾُاع١ إْؿا٤  ٚمل ٜهٔ ٖسف ايطغٍٛ 

)َسضغ١ ْعط١ٜ(، ٚإمنا ناْت ايػا١ٜ ا٭غاغٞ ؼكٝل ايتؿاعٌ بني ايؿهط٠ ٚاؿطن١.. 

ٜطٜس ملباز٥٘ إٔ ٜهٕٛ شلا ايسٚض ايكٝازٟ يف سٝا٠ ايٓاؽ... ؾاإلغ٬ّ يٝؼ زٜٔ ؾاإلغ٬ّ 

ضٖبا١ْٝ ٜٓععٍ بأقشاب٘ يف ايكٛاَع، بٌ ٖٛ زٜٔ سطن١ ٚتؿاعٌ ٚدٗاز... ٚأتباع٘ ٜٓبػٞ 

 إٔ ٜهْٛٛا ضٖباّْا يف ايًٌٝ ؾطغاّْا يف ايٓٗاض...

عازٕ ٜٚٓؿٞ اـبح: ١َٝ َتّْٛا ٜكٗط املغ٬ٚشلصا نات احمل١ٓ يف سٝا٠ اؿطن١ اإل

ىئ  ی  ىئ         ىئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئچ

 (.11)اٌشػذ: چی

ؾايصٜٔ آَٓٛا سل اإلميإ، ٚتؿاعًٛا َع اإلغ٬ّ سل ايتؿاعٌ أٚي٦و َكابٝح اشلس٣ 

ايتاضٜذ اإلغ٬َٞ يف عكٛضٙ املدتًؿ١ تٓذًٞ عٓسِٖ نٌ ؾت١ٓ عُٝا٤... ٚيكس ؾٗس 

ڀ  ڀ    ڀ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱچ مناشز ضا٥ع١ َٔ ضداٍ 

 (.23)األحضاب  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ
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ع١ً َع اع٢ً ٖصٙ ا٭غؼ ْؿأت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ا٭ٚىل... َ٪١َٓ بسعٛتٗا... َتؿ

املباز٨ اييت ؼًُٗا... َسضن١ أخطاض ايططٜل اييت تػًهٗا... َػتعس٠ يًبصٍ ٚايعطا٤ 

 بطن٢ ٚغدا٤...

َٔ ايعَٔ ست٢ نإ يًشطن١ اإلغ١َٝ٬ زٚي١ ؼهِ مبا أْعٍ اهلل... ٚملا متض ؾذل٠ 

ايعَٔ ٚاتػعت َع ا٭ٜاّ ست٢ غست ٤ٌَ عني ايعامل ٚزلع٘  عٚمنت ٖصٙ ايسٚي١ َ

 ٚبكطٙ..

 املٓذعات اييت سككتٗا اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف قسض اإلغ٬ّ

 سػاب يكس قسَت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يًبؿط١ٜ يف قسض اإلغ٬ّ خسَات تعازٍ يف

ايعَٔ عؿطات ايكطٕٚ... ٚسككت َٔ املٓذعات ٚاملعذعات َا اغتطاعت إٔ تػرل ب٘ ٚد٘ 

 ايتاضٜذ. َٔ ٖصٙ املٓذعات:

أْٗا سطضت ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ َٔ عبٛز١ٜ غرل اهلل...  ؾكهت بصيو ع٢ً ايٛث١ٝٓ -1

 أؾتٗا َٔ أضض ايعطب...ؾٚاإلؿاز ٚايؿطى ٚاغتأقًت 

ايعطب... ؾكهت بصيو ع٢ً  غ١ٝ( يف سٝا٠)عكٝس١ٜ ٚغٝا أغػت أٍٚ ٚسس٠-2

 ايٓععات ايكب١ًٝ ٚايجػطات اإلق١ًُٝٝ ٚاملصٖب١ٝ ٚايعٓكط١ٜ..

ٍٚ سه١َٛ )ؾٛض١ٜ( اغتُست تؿطٜعٗا َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ، ؾكهت بصيو أأْؿأت -3

 ع٢ً سان١ُٝ ايبؿط يًبؿط، ٚأعًٓت إٔ اؿان١ُٝ هلل...

ط ٚسلايٞ أؾطٜكٝا َٔ بطاثٔ ط٠ ٚب٬ز ايؿاّ ٚايعطام َٚكسطضت أططاف اؾعٜ-4

َٚاْٞ ٚايؿاضغٞ َٚٔ امطاؾات ايكًٝب١ٝ ٚاجملٛغ١ٝ... ؾٗسَت طا٫غتعُاض اي

ايػسٚز ٚؾتشت اؿسٚز ٚسككت ا٭َٔ ٚايػ٬ّ ٚأقبح ايطانب ٜػرل يف ا٭ضض 

 ٫ ىاف إ٫ اهلل ٚايص٥ب ع٢ً غُٓ٘..

ـ آثاضٙ ست٢ قسَت يإْػا١ْٝ تطاثّا ندُّا َٔ ايعًِ ٚاؿهاض٠ ٫ تعاٍ تعٝ-5

ايّٝٛ.. نُا َٮت أغؿاض ايتاضٜذ بايععُا٤ َٔ عًُا٤ ٚأزبا٤ ٚؾعطا٤ ٚسهُا٤ 

 ٚفاٖسٜٔ ٚؾٗسا٤...

ٚإشا ناْت ا٭ٜاّ ز٫ّٚ ٜساٚشلا اهلل بني ايٓاؽ مبا نػبت أٜسٟ ايٓاؽ ٚؿهُ٘ ٜطاٖا 

هُاف ٚمل َٮ  ايسْٝا أخص با٭ؾٍٛ ٚا٫ْٖٛ ٫ٚ ٜطاٖا غٛاٙ... ؾإٕ شيو ايٓٛض ٚاـرل ايصٟ 
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تعٍ ق٠ٛ املػًُني تهعـ َّٜٛا بعس ّٜٛ إىل إٔ َعم ايتتاض سه١َٛ ) خٛاضظّ ؾاٙ( يف ايكطٕ 

 ايػابع، ٚغكطت بػساز عاق١ُ ايسٚي١ اإلغ١َٝ٬ ا٭خرل٠..

ٖٚهصا ؾكس ايعامل اإلغ٬َٞ َهاْت٘ ايكٝاز١ٜ ٚأقبح عاي١ ع٢ً ايؿطم ٚايػطب 

املػًُٕٛ يف ايتكًٝس ٚاْػاقٛا يف تٝاض  ٜػتذسٟ َُٓٗا أؾهاضٙ َٚباز٥٘ ْٚعُ٘... ٚغطم

 اؿهاض٠ ايػطب١ٝ ٫ ًٜٕٛٚ ع٢ً ؾ٤ٞ...

ٚيهٔ ع٢ً ايطغِ َٔ  ٖصا ا٫مساض ايصٟ آٍ غًٝ٘ ايعامل اإلزلٞ ؾكس بكٞ )اإلغ٬ّ( 

قتؿعّا بؿعايٝات٘ ٚخكا٥ك٘... ٚبكٝت أقٛات َٔ اؿل تذلزز ق٠ٛ ٚنػٝؿ١ ع٢ً َط 

نْٛ٘ ٚإعذاظٙ يف زٜٓ٘:" ٫ تعاٍ َٔ أَيت طا٥ؿ١  ايعكٛض ٚايسٖٛض يت٪نس غ١ٓ اهلل يف

 قا١ُ٥ ع٢ً اؿل ٫ ٜهطِٖ َٔ خايؿِٗ ست٢ ٜأتٞ أَط اهلل...".

 ط٥٬ع اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف ايعكط اؿسٜح

يف ْٗا١ٜ ايكطٕ ايتاغع عؿط بست ط٥٬ع ايعسـ اإلغ٬َٞ َٔ دسٜس... ٚاضتؿع 

إٕ اهلل )) ح ٜكٍٛ:ٝس ٍ اهلل ايكٛت ا٭ٍٚ ؿطن١ اإلغ١َٝ٬ اؿسث١.. ٚقسم ضغٛ

ٚقس اتؿل عًُا٤ ايتاضٜذ  ((ٜبعح شلصٙ ا٭١َ ع٢ً ضأؽ نٌ َا١٥ غ١ٓ َٔ هسز أَط زٜٓٗا

ٞ( ٚايجايج١ ع٢ً إٔ فسز املا١٥ ا٭ٚىل )عُط بٔ عبس ايععٜع( ٚايجا١ْٝ  )اإلَاّ ايؿاؾع

ٖهصا قسم اهلل ايػعايٞ(... ٚ سذ١ اإلغ٬ّٚايطابع١ )ايباق٬ْٞ( ٚاـاَػ١ )ا٭ؾعطٟ( )

ٚقٝض شلصٙ ا٭١َ يف ايكطٕ ايطابع عؿط اشلذطٟ ضدا٫ّ دسزٚا ٖصا ايسٜٔ ٚبعجٛا  ٙٚعس

 تطاث٘ ٚمجعٛا ايكًٛب سٛي٘ ٚداٖسٚا ؾٝ٘ سل اؾٗاز..

 ايٖٛاب١ٝ ٚايػٓٛغ١ٝ:

يف ايكطٕ ايجاْٞ عؿط امل٬ٝزٟ ظٗطت اؿطن١ ايٖٛاب١ٝ بكٝاز٠ )قُس بٔ عبس 

ـطاؾات ٚتسعٛ إىل دٖٛط ايسٜٔ... إ٫ إٔ تططؾّا ؾسٜسّا ؼاضب ايبسع ٚا (1)ايٖٛاب(

َٚػا٠٫ داؾ١ ؾٖٛا٤ تػطبت إىل ٖصٙ ايسع٠ٛ ٚسايت زٕٚ اَتسازٖا ٚاْتؿاضٖا... ٚيكس 

عبأ ؿطبٗا قاَٚٗا ايطػا٠ َكا١َٚ ؾسٜس٠ ست٢ إٕ ٚايٞ َكط آْصاى )قُس عًٞ باؾا( 

 اؾٝٛف، َٚٮ أضض اؿذاظ بسَا٤ املػًُني.

                                                           
َ، ٠ٚماي: ئْ خذٖ ع١ٍّاْ سأٜ فٟ إٌّاَ 1114اٌّٛافك ٘ـ. 1116ٌٚذ ِحّذ تٓ ػثذ اٌٛ٘اب فٟ )اٌؼث١ٕح( ِٓ ٔدذ ػاَ  - 1

ٔاسًا خشخد ِٓ عشذٗ فأضاءخ اٌثٛادٞ وٍٙاْ فؼثش تؼضُٙ ٘زا اٌشؤ٠ا تأٔٗ ٠خشج ِٓ ُصٍثٗ سخً ٠ٙذٞ إٌاط ٠ٚإعظ 
 ٍِىًا وث١شًا، فىاْ رٌه اٌشخً ٘ٛ حف١ذٖ ِحّذ تٓ ػثذ اٌٛ٘اب.
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ٖاب١ٝ يف عكطٖا سطن١ أخط٣ ظٗطت يف يٝبٝا، ٖٞ )اؿطن١ ايػٓٛغ١ٝ( ٚتكاضب ايٛ

ايػٓٛغٞ دٗٛزّا دباض٠ بصٍ .... ٚقس  (1)اييت تٓتػب إىل ايػٝس قُس بٔ عًٞ ايػٓٛغٞ

يف ايسع٠ٛ إىل اإلغ٬ّ... ٚنإ ؿطنت٘ آثاض سػ١ٓ يف ايػاسٌ ايؿُايٞ َٔ أؾطٜكٝا 

 ..ٚخاق١ يف املػطب ٚايػٛزإ ٚايكشطا٤ ايهدل٣.

ايبصض٠ ايجا١ْٝ يف  (2)ٚيف أٚاخط ايكطٕ ايجأَ عؿط امل٬ٝزٟ بصض مجاٍ ايسٜٔ ا٭ؾػاْٞ

 نٝإ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ اؿسٜج١... ٚتتًدل زع٠ٛ ا٭ؾػاْٞ آْصاى يف ْكاط ث٬خ:

اق٬ح عاّ ؾاٌَ يًشٝا٠ ايس١ٜٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايعٛز٠  -1

اإلغ٬ّ يف قسضٙ ا٭ٍٚ. إىل

ايؿٛض٣ اإلغ١َٝ٬ ممج١ً يف اؿهِ ايٓٝابٞ. إق٬ح غٝاغٞ ٜكّٛ ع٢ً -2

ْهُاّ ايسٍٚ اإلغ١َٝ٬ يف داَع١ إغ١َٝ٬ ٚاسس٠....ايسع٠ٛ إىل ا -3

بٗا )اـسٜٟٛ تٛؾٝل( سطبّا ؾعٛا٤ اضٚمل تػًِ سطن١ ا٭ؾػاْٞ َٔ املكا١َٚ، ؾكس س

عاَّا ثا٥طّا َٚسضغ١ ت٪َٔ  بعس إٔ خًل ؾٝٗا ضأّٜا 1871اْتٗت بٓؿٞ ا٭ؾػاْٞ َٔ َكط عاّ 

ايصٟ أيكٞ  (3) باؿل ٚتٓؿسٙ. ٚنإ َٔ ت٬َٝصٙ ٖصٙ املسضغ١ اإلَاّ )قُس عبسٙ(

أغتاش٠ ا٭ؾػاْٞ اؿهِ، ثِ ْؿٞ َٔ ايب٬ز ٚؿل بايكبض عًٝ٘ بعس٥ص بت١ُٗ قًب ْعاّ 

 يف باضٜؼ...

يف غبٌٝ  ايصٟ محٌ يٛا٤ اؾٗاز (4)ٚنإ َٔ ٖصٙ املسضغ١ اإلَاّ ايػٝس ضؾٝس ضنا

اإلغ٬ّ أضبعني عاَّا َتك١ً اؿًكات مما سسا بؿهٝب أضغ٬ٕ إٔ ٜكٍٛ ؾٝ٘: ) أْ٘ َٓص 

إىل غاعتٓا ٖصٙ، َٚٓص ْؿأ٠ ا٭١َ  إقزأباسم ربك الذي خلق أٚسٞ إىل قُس 

احملُس١ٜ، ٚقس ْبؼ ؾٝٗا َٔ ا٭َطا٤ ٚايعًُا٤ ٚايكٛاز ٚاؿهُا٤ ٚضداٍ ايػٝـ ٚايكًِ 

ٌٓ ؾػٛا٤ْ .ٚا٭قطاب ٜني ٚاملؿاٖرلٚعسز نبرل َٔ ايعبكط ٖصا ايعسز أٚ نجط، ؾإٕ ايػٝس  ق

                                                           
 .1751ِغرغأُ( ِٓ تالد اٌدضائش، ٚذٛفٟ ػاَ فٟ تٍذج ) 1171ٌٚذ ِحّذ تٓ ػٍٟ اٌغٕٛعٟ ػاَ  - 1
، ثُ أرمً ئٌٝ األفغاْ، ٚف١ٙا ذؼٍُ اٌفمٗ ػٍٝ ِز٘ة أتٟ 1731ٌٚذ خّاي اٌذ٠ٓ األفغأٟ فٟ )أعذ آتاد( ِٓ تالد فاسط ٘اَ  - 2

فم١ٓ( ح١ٕفح، ثُ عافش ئٌٝ ِصش ِٕٚٙا ئٌٝ ِٕفاٖ... ٚفٟ أٚسٚتا أصذس صح١فح )اٌؼشٚج اٌٛثمٝ( ٚصح١فح )ض١اء اٌخا
أسٜ ِٓ اٌحك روش٘ا ٟٚ٘ أرّاؤٖ ٌٍحشوح اٌّاع١ٔٛح  -. ٚفٟ ح١اج األفغأٟ ػالِح ذؼدة وثش1711ٜٚذٛفٟ ػاَ 

 ٚأشاؤٖ ِحفاًل ِاع١ًٔٛا فٟ ِصش، ٚئْ واْ ِٓ اٌّحفً وّا ل١ً تؼ١ذًا ػٓ ع١طشج اٌّحافً اٌغشت١ح؟؟؟
ٚلذ أثش األفغأٟ ف١ٗ ذأث١شًا وث١شًا ٚٚخٗ ح١اذٗ ذٛخ١ًٙا فٟ لش٠ح )شرشاء( اٌّصش٠ح،  1747ٌٚذ اإلِاَ ِحّذ ػثذٖ ػاَ  - 3

خذ٠ذًا، فىاْ أْ عاُ٘ ِؼٗ فٟ دػٛذٗ، ٚواْ سف١مٗ فٟ ِٕفاٖ، ِٚٓ ألٛاٌٗ ف١ٗ: )ئْ أتٟ ٚ٘ثٕٟ ح١اج ٠شاسوٕٟ ف١ٙا )ػٍٟ 
ِٚٛعٝ  ِٚحشٚط( ّٚ٘ا أخٛاْ ٌٗ وأا ِضاسػ١ٓ، ٚاٌغ١ذ خّاي اٌذ٠ٓ ٚ٘ثٕٟ ح١اج أشاسن ف١ٙا )ِحّذًا ٚئتشا١ُ٘

 .1115ٚػ١غٝ ٚاأل١ٌٚاء ٚاٌمذ٠غ١ٓ(، ٚوأد ٚفاذٗ تاالعىٕذس٠ح ػاَ 
، ٚذٍمٝ ػٍِٛٗ فٟ ِذ٠ٕح طشاتٍظ ػٍٝ ٠ذ اٌش١خ حغ١ٓ 1765ِٓ ٌثٕاْ ػاَ  1ٌٚذ اٌغ١ذ سش١ذ سضا فٟ لش٠ح )اٌمٍّْٛ - 4

اتغ ف١ٙا خطٛاذٗ اٌدثاسج فٟ اٌدغش، ٚلذ أفاد ِٓ دػٛج األفغأٟ ٚذأثش تٙاْ ثُ ٘اخش ئٌٝ اٌشاَ ِٕٚٙا ئٌٝ ِصش ح١ث ذ
 -حم١مح اٌشتا -اٌغٕح ٚاٌش١ؼح -١ِذاْ اإلصالذ، فأصذس ِدٍح )إٌّاس( ٚػذدًا ِٓ اٌّإٌفاخ ِٕٙا: اٌٛحٟ اٌّحّذٞ

 -اٌٛحذج اإلعال١ِح -٠غش اإلعالَ ٚأصٛي اٌرشش٠غ اٌؼاَ -اٌخالفح ٚاإلِاِح اٌؼظّٝ -ِٕاعه اٌحح -اٌّمصٛسج اٌشش١ذ٠ح
 ذاس٠خ اإلِاَ ػثذٖ. -ء ٌٍدٕظ اٌٍط١فٔذا -إٌّاس ٚاألص٘ش
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ٝٓاْ٘ املعسٚزٜٔ يف ٖ٪٤٫. ٫ٚ ميهٔ إٔ ٜهتب تاضٜذ اإل ّ ع٢ً ايٛد٘ غ٬ضؾٝس ضنا َٔ ق

ايكشٝح، ٜٚٛؾط ؾٝ٘ يهٌ عًِ َٔ أع٬َ٘ اؿل ايصٟ ٜػتشك٘، بسٕٚ إٔ ٜهٕٛ يكشاب 

ايتأخط يف ايعَإ ايصٟ ٜسعٛ إىل ايتأخط يف  )املٓاض( ؾٝ٘ َكاّ نطِٜ ٚبطٖإ غاطع، ٚيٝؼ

 ايطتب١...(.

 اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف اشلٓس:

ؿٝذ ٚيٞ اهلل، ٖـ( املؿٗٛض باي1176ِ ايسًٖٟٛ )ّٚيف اشلٓس قاّ ايؿٝذ ابٔ عبس ايطسٝ

ٖٚٛ أسس سهُا٤ اإلغ٬ّ ْٚٛابػ٘ ٚنباض املؿهطٜٔ اإلغ٬َٝني َٔ ططاظ اإلَاّ ايػعايٞ 

عسٙ قاّ لً٘ ا٭ندل غطاز ـ ٚب َٞغ١ُٗ٬ ايتذسٜس اإلقاّ مب ـ ١ُٝٝٚؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت

 ٖـ( ٚنإ ي٘ أثطٙ ايهبرل يف ايسع٠ٛ إىل اإلغ٬ّ.1279اشلٓس ايؿٝذ عبس ايععٜع ايسًٖٟٛ )

عطؾإ  ٚيف ايطبع ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايجايح عؿط اشلذطٟ قاّ ايػٝس اإلَاّ أمحس بٔ

ك٣ٛ ٚاؾٗاز يف غبٌٝ اهلل، ؾاغتذاب ي٘ عسز نبرل ايؿٗرل مبٗاّ ايسع٠ٛ إىل اإلميإ ٚايت

كٛا ؾٝٗا أسهاّ َٔ ايٓاؽ ٚاغتطاعٛا إٔ ٜ٪غػٛا زٚي١ إغ١َٝ٬ يف َس١ٜٓ )بؿاٚض(، ٚطٓب

اإلغ٬ّ، ٚيهٔ ايكبا٥ٌ ا٭ؾػا١ْٝ ٚمجاع١ )ايػو( تأيبت عًِٝٗ ٚثاضت نسِٖ مما أز٣ 

 ٖـ.1246أقشاب٘، ٚشيو  إىل قٝاّ َعطن١ عٓٝؿ١ بني ايططؾني قتٌ ؾٝٗا اإلَاّ ٚنباض

ّ ثاض املػًُٕٛ ثٛضتِٗ املؿٗٛض٠ يًتدًل َٔ اإللًٝع، ٚيهٔ ايجٛض٠ 1857ٚيف غ١ٓ 

كت اؿه١َٛ ْعاّ ايتعًِٝ املسْٞ أخؿكت، ٚزخًت اشلٓس يف سهِ بطٜطاْٝا املباؾط٠، ٚطٓب

ملعاٖس ؾتح املساضؽ ايعطب١ٝ ٚايتكطع ايك١ً بني ايٓاؾ١٦ ٚاإلغ٬ّ، ؾًِ ٜط ايعًُا٤ بسّا َٔ 

س١ٜٝٓ ملهاؾش١ تٝاض اؿهاض٠ ايػطب١ٝ ايػاظ١ٜ، ٚبصيو تأغػت )َسضغ١ زٜٛبٓس( غ١ٓ اي

ٖـ( أْؿأ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً ْس٠ٚ ايعًُا٤ 1316ٖـ )َٚسضغ١ َعاٖط ايعًّٛ( ٚيف عاّ )1283

َسضغ١ )زاض ايعًّٛ( اييت أقبشت بعس٥ص قطسّا َٔ قطٚح اإلغ٬ّ يف اشلٓس، ٚقس خطدت 

ًٞ ايٓعُاْٞ، ٚايؿٝذ ؾبشّا ْصنط َِٓٗ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ: ايؿٝذ عًُا٤ َٚ٪يؿني أؾصا

 ُإ ايٓسٟٚ، ٚايػٝس أبٛ اؿػٔ ايٓسٟٚ ٚغرلِٖ...غً

 اؾُاع١ اإلغ١َٝ٬ يف اشلٓس:

١ بني قاَت )اؾب١ٗ اإلغ١َٝ٬( تسعٛ إىل اإلغ٬ّ ْٚؿط تعايُٝ٘ اؿّك 1947ٚيف غ١ٓ 

صاٖبِٗ ٚأيٛاِْٗ، ٚنإ أَرلٖا ا٭غبل املػًُني ٚغرلِٖ َٔ غهإ ايب٬ز ع٢ً اخت٬ف َ

ٚا٭ٍٚ ؾه١ًٝ ايؿٝذ أبٛ ايًٝح اإلق٬سٞ ٚٚادٗت اؾُاع١ أثٓا٤ ٖصٙ ايؿذل٠ إىل اٯٕ َا 

ٚادٗت َٔ احملٔ ٚاملتاعب َٚٔ ططز أعها٤ٖا َٔ املٓاقب ٚايٛظا٥ـ اؿه١َٝٛ َٚٔ 
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ا ٚيهٔ ّ، ٚسعطت ْؿاطات1975ٕٗ اؾُاع١ أيػٝت غ١ٓ أغذٔ أؾطازٖا َطاضّا، ست٢ 

ضغِ َا ٫قت َٔ احملٔ يف غبٌٝ اإلغ٬ّ مل تتٛقـ عٔ  ـ نذُاع١ إغ١َٝ٬ ـاؾُاع١ 

أزا٤ ٚادباتٗا ٚإب٬ؽ ضغاي١ اإلغ٬ّ إىل مجٝع غهإ ايب٬ز، ٖٚٞ ايّٝٛ ت٪زٟ أَا١ْ ايسع٠ٛ 

ضؾع ضا١ٜ اإلغ٬ّ بهٌ دس ْٚؿاط، ٖٚٞ أندل مجاع١ إغ١َٝ٬  إىل اإلغ٬ّ ٚتعٌُ ٭دٌ

اتٗا اإلغ١َٝ٬، ٫ٚ ؾو أْٗا ٖٞ اؾُاع١ ايٛسٝس٠ اييت تػع٢ يف َٔ سٝح ْؿاط

كتًـ اجملا٫ت يٓؿط ايسع٠ٛ باؽاش ٚغا٥ٌ َتٓٛع١ ميهٔ سكطٖا ع٢ً غبٌٝ اإلمجاٍ 

 يف ْكاط تاي١ٝ:

ْؿط تعايِٝ اإلغ٬ّ بعكس إدتُاعات ٚسؿ٬ت ع١ًُٝ ٜؿذلى ؾٝٗا املػًُٕٛ -1

 ٚاشلٓازى ع٢ً ايػٛا٤.

احملانطات ع٢ً َٛانٝع َتٓٛع١ تتًل عٌ َؿه٬ت ايعكط إقا١َ ايٓسٚات ٚ-2

اؿسٜح يف ن٤ٛ اإلغ٬ّ ٚهتُع ؾٝٗا ايباسجٕٛ ًٜٚكٕٛ آضا٤ِٖ ٜٚٓاقؿٕٛ سٍٛ 

 املٛنٛع.

إْؿا٤ املسضاؽ ٚاملعاٖس ايتع١ًُٝٝ ٚايهًٝات يًط٬ب ٚيًطايبات ٚزٚض ايهتب -3

 يًُطايع١ يف كتًـ أما٤ ايب٬ز.

ٓٛى ايػرل ايطب١ٜٛ.إْؿا٤ املػتؿؿٝات ٚايب-4

ْؿط ايهتب اإلغ١َٝ٬ يف ايًػات اشلٓس١ٜ املدتًؿ١ ٚايكٝاّ بذلمج١ ايهتب -5

يػ١ ٖٓس١ٜ(. 14اإلغ١َٝ٬ إىل يػات ق١ًٝ ٖٓس١ٜ )سٛايٞ 

إقساض اجمل٬ت ٚاؾطا٥س اي١َٝٛٝ ٚا٭غبٛع١ٝ ٚايؿٗط١ٜ يف كتًـ ايًػات -6

طات١ٝٗ ٚاٯغا١َٝ ٚيف يػ١ تًػٛ ٚغرلٖا )ا٭ضز١ٜ، اشلٓس١ٜ، اإلْهًٝع١ٜ، ايبٓػاي١ٝ، امل

 َٔ ايًػات(.

 اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف بانػتإ:

ٚيف بانػتإ أقبح يًشطن١ اإلغ١َٝ٬ ٚظْٗا ا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغٞ... ؾؿٞ عاّ 

ٖذط١ٜ سلط ا٭غتاش أبٛ ا٭ع٢ً املٛزٚزٟ عٔ غاعسٙ يًسؾاع عٔ ايسٜٔ ٚإسٝا٤ أثطٙ  1936

إ ايكطإٓ ايؿٗط١ٜ: متٗٝسّا يػبٌٝ ايسع٠ٛ ٚتٛظ١٦ يف ايٓؿٛؽ... ؾأْؿأ ف١ً )تطمج

أعًٔ سطبّا ؾعٛا٤ ع٢ً )امل٪متط ايٛطين( اشلٓسٟ  1937يٛادب ايعٌُ اإلغ٬َٞ... ٚيف عاّ 

ٚايك١َٝٛ اشلٓس١ٜ... ٚاغتُط املٛزٚزٟ يف دٗازٙ ايؿام ايطٌٜٛ ٜسعٛ إىل اإلغ٬ّ ٜٚ٪يـ 

ادتُع ْؿط  1940ست٢ إشا نإ عاّ  ايكًٛب عًٝ٘، ٜٚتعٗس ايؿباب بايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ،
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ممٔ غبكٛا إىل إداب١ ايسع٠ٛ يف )٫ٖٛض( ٚاتؿكت نًُتِٗ ع٢ً تأغٝؼ )اؾُاع١ 

اإلغ١َٝ٬( ٚاْتدبٛا أبا ا٭ع٢ً املٛزٚزٟ أَرلّا شلا. ٚدعًٛا غاٜتٗا إقا١َ ْعاّ اإلغ٬ّ 

 ايهاٌَ ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض ٚابتػا٤ ٚد٘ اهلل يف ايساض اٯخط٠.

اع١ اإلغ١َٝ٬ يف غبٌٝ ٖصٙ ايسع٠ٛ َا ٫قت َٔ احملٔ ٚاملتاعب... ٚقس ٫قت اؾُ

سٖا ا٫غتعُاض داٖات اييت أٚػٚاقطسَت اقطسَات عٓٝؿ١ بايؿ٦ات ٚا٫

  ٚاملدسٚعني باؿهاض٠ ايػطب١ٝ...َٓهطٟ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ، ٚاملتؿطلنيٚ ،نايكازٜاْٝني

ػت اَتٝاظٖا عذ١ إٔ قازضت اؿه١َٛ ف١ً )تطمجإ ايكطإٓ ( ٚأي 1963ٚيف عاّ 

 اجمل١ً ساٚيت إغا٠٤ ايع٬ق١ بني بانػتإ ٚإٜطإ.

أقسضت اؿه١َٛ أٚاَطٖا عٌ اؾُاع١ ٚقازضت أَٛاشلا ٚأغًكت زٚضٖا  1964ٚيف عاّ 

َٚطانعٖا. ثِ أيكٞ ايكبض ع٢ً أَرل اؾُاع١ ٚمجٝع أعها٤ فًؼ ايؿٛض٣ ِٖٚ 

. ٚبعسٖا قسّ املٛزٚزٟ يًُشانِ غتٕٛ ؾدكّا... ُٚظز بِٗ يف ايػذٕٛ ٚاملعتك٬ت..

ٚقسض اؿهِ عًٝ٘ با٫عساّ يكا٤ تأيٝؿ٘ ضغاي١ )املػأي١ ايكازٜا١ْٝ( ٚقس قسض ٖصا اؿهِ 

ؾع٬ّ ثِ ُخؿض إىل ايػذٔ امل٪بس ؼت نػط ايعامل اإلغ٬َٞ ٚاغتٓهاضٙ ايؿسٜس ملٛقـ 

 اؿه١َٛ َٔ اؾُاع١ اإلغ١َٝ٬.

ادب ايسع٠ٛ بإَساز املهتب١ اإلغ١َٝ٬ بإْتاد٘ ٚيكس أغِٗ املٛزٚزٟ إىل داْب قٝاَ٘ بٛ

 ٚامل٪يؿات ْصنط َٓٗا: ٚعبكطٜت٘، ؾٛنع عسزّا َٔ ايهتب

املػأي١  /ايبٝاْات /ايسٜٔ ايكِٝ  /املكطًشات ا٭ضبع١ يف ايكطإٓ  /َباز٨ اإلغ٬ّ

 /مٛ ايسغتٛض   /َعه٬ت ا٫قتكاز ٚسًٗا يف اإلغ٬ّ  /ايطبا  /اؿذاب  /ايكازٜا١ْٝ 

ا٭غؼ  /ْعط١ٜ اإلغ٬ّ اـًك١ٝ  /اإلغ٬ّ ٚاؾا١ًٖٝ / ا٫ْك٬ب اإلغ٬َٞ  َٓٗر

ْعاّ اؿٝا٠ يف  /ٚاقع املػًُني ٚغبٌٝ ايٓٗٛض بِٗ   /ا٭خ٬ق١ٝ يًشطن١ اإلغ١َٝ٬ 

 ٚغرلٖا. /ؾٗاز٠ اؿل  /اؾٗاز يف غبٌٝ اهلل   /اإلغ٬ّ 

 اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف إٜطإ: 

١َٝ٬ ٚغط اؿطنات ايعسٜس٠ اييت ناْت تتذاشب ٖصا يف إٜطإ قاَت اؿطن١ اإلغ

ايبًس إىل ايُٝني ٚإىل ايٝػاض... ؾهإ عًٝٗا ٚادب ايٛقٛف بإٜطإ ع٢ً اؿٝاز ٚضبطٗا 

بايعامل اإلغ٬َٞ َٚهاؾش١ ا٫غتعُاض ٚع٥٬ُ٘... ٚقس قٝض اهلل يًشطن١ س٦ٓٝص ؾابّا 

ّا، زضؽ يف َس١ٜٓ )ايٓذـ( َتٛقس اإلميإ ٚاؿُاؽ ٜبًؼ َٔ ايعُط تػع١ ٚعؿطٜٔ عاَ

 ايعطام، ثِ عاز إىل إٜطإ يٝكٛز سطن١ اؾٗاز نس اـ١ْٛ ٚاملػتعُطٜٔ...
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أغؼ )ْٛاب قؿٟٛ( سطن١ )ؾسا٥ٝإ إغ٬ّ(  اييت ت٪َٔ بإٔ ايك٠ٛ ٚاإلعساز ٖٞ 

 ايػبٌٝ ايٛسٝس يتطٗرل أضض اإلغ٬ّ َٔ ايك١ْٝٛٝٗ ٚاملػتعُطٜٔ...

اؿطب ايؿًػط١ٝٓٝ سني يبؼ ضداٍ مجاع١  إبإ 1948ٚيٓعس بايصانط٠ إىل عاّ 

 )ؾسا٥ٝإ إغ٬ّ( ا٭نؿإ ٚاغتعسٚا يًعسـ إىل ؾًػطني... يهٔ تٛقٝع اشلس١ْ أعازِٖ...

ٚيٓعس نصيو إىل َعاضى ايتشطٜط َٔ ايٓؿٛش ايدلٜطاْٞ عٓس تأَِٝ َكايف 

َٔ  )عبازإ(، ؾهإ ؾسا٥ٝإ إغ٬ّ ِٖ ايؿع١ً اييت أْاضت ايػبٌٝ َٚٗست ايططٜل بػٌٝ

 ايسَا٤..

ٚأخرلّا عٓسَا ْكهت اتؿاقٝات ايتأَِٝ ٚاْتهػت ايٛثب١، نإ ٫ بس يؿسا٥ٝإ إغ٬ّ 

َٔ إٔ ٜعًُٛا... ؾكاٍ ظعُِٝٗ )ْٛاب( بكطاس١ )٫( بايطغِ َٔ إٔ ايهتٌ ايٛط١ٝٓ نًٗا 

ُأغهتت أٚ ُظز بٗا يف ايػذٕٛ... ؾهإ إٔ ؾطؾ٘ اهلل بايؿٗاز٠ َع ْؿط َٔ إخٛاْ٘... ٚغكط 

قؿٟٛ بطقام اـ١ْٛ ٚايع٤٬ُ قباح ّٜٛ ا٭ضبعا٤ ايٛاقع يف اـاَؼ َٔ مجاز٣  ْٛاب

 .1956َٔ نإْٛ ايجاْٞ  18املٛاؾل  1375ايجا١ْٝ 

ٚايّٝٛ ٚبعس إٔ اعذلؾت إٜطإ بإغطا٥ٌٝ عس٠ٚ اإلغ٬ّ ٚاملػًُني... ٫ بس يًعطب إٔ 

ضى ٖصا ست٢ اٯٕ.. ٚمل ٜتًُػٛا يف إٜطإ ْٛاب ٚإخٛإ ْٛاب... يهٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ مل تس

 سعِ قهاٜاٖا خاضز ايعامل ايعطبٞ...تتعٌُ بإٔ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ٖٞ ٚسسٖا اييت 

ؾٌٗ إلٜطإ ايّٝٛ َٔ )ْٛاب(... بٌ ٌٖ يععُا٤ ايعطب ٚقازتِٗ إٔ ٜتععٛا ؾٝشؿعٛا 

 ٭َجاٍ ْٛاب ٚإخٛاْ٘ دٗازِٖ َٚٛاقؿِٗ؟؟؟

 اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف اْسْٚٝػٝا:

قاّ سعب)َاؾَٛٞ( أٟ )فًؼ ايؿٛض٣ اإلغ٬َٞ( ايصٟ ٜطأغ٘ ٚيف اْسْٚٝػٝا 

قُس ْاقط بسع٠ٛ اْسْٚٝػٝا إىل اؿهِ اإلغ٬َٞ ٚايتبعس بٗا عٔ غٝاغ١ ا٭س٬ف 

ايطا١َٝ إىل إخهاع  ايػٝاغ١ ٚا٫ضتباطات ا٭دٓب١ٝ... ٚيكس قاَٚت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬

 ايػٝطط٠ ٚا٫ْتؿاض... ٚإىلاْسْٚٝػٝا يًٓؿٛش ايؿٝٛعٞ، ٚمتهني ايؿهط املاضنػٞ َٔ 

ايّٝٛ ٫ ٜعاٍ سعب َاؾَٛٞ ساضغّا يجػٛض اإلغ٬ّ َٚباز٥٘ يف أْسْٚٝػٝا َطابطّا يف خط 

ا٭ٍٚ... ٚقسض عسز املٓتػبني إىل اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف اْسْٚٝػٝا بأنجط َٔ عؿط  ايٓاض 

 ٬َٜني عهٛ..
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 اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف تطنٝا:

١َٝ ع٢ً َٛعس َع املس اإلغ٬َٞ ايعاسـ يف نٌ ٚيف تطنٝا ناْت اؿطن١ اإلغ٬

َهإ.. ٚيكس أٚقس اجملاٖس ايؿٗٝس )غعٝس ايٓٛضغٞ( أٍٚ ؾع١ً يًهؿاح اإلغ٬َٞ يف 

ت  َعذلى ايػٝاغ١ قػرلّا سٝح قٝستطنٝا يف أٚا٥ٌ ايكطٕ ايعؿطٜٔ... ؾأيك٢ بٓؿػ٘ إىل

ُْؿٞ إىل )تًبٝؼ(... ٚبعس ع ٛزت٘ َٔ َٓؿاٙ بسأ بتهٜٛٔ ٜساٙ ٖٚٛ ٫ ٜعاٍ يف ايجا١َٓ عؿط ٚ

 أٍٚ يب١ٓ يًشطن١ اإلغ١َٝ٬ يف تطنٝا..

اتِٗ بإْؿا٤ مجع١ٝ غط١ٜ ٚقسّ يًُشان١ُ... َٚٓص شيو اؿني  1935ٚيف عاّ 

ٚاؿطن١ اإلغ١َٝ٬ اييت أغػٗا ايٓٛضغٞ يف منٛ ٚاْتؿاض ست٢ بًؼ عسز املٓتػبني إيٝٗا 

َٔ املكا١َٚ ايعٓٝؿ١ اييت ايطغِ  عهٛ، ٚع٢ً 600,000نُا ٚقؿت٘ ايكشـ املعاضن١ شلا 

تعطض شلا اؿطن١ يف تطنٝا، ؾكس أقبشت شلا زعا٥ِ ق١ٜٛ ضاغد١ يف اجملتُع ايذلنٞ ت

 ٜٚٓطل بًػاْٗا عسز َٔ ايكشـ ٚاجمل٬ت...

 اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف َكط:

ٚيف َطًع ايكطٕ ايعؿطٜٔ ناْت َكط، بٌ ايعامل اإلغ٬َٞ َٔ أقكاٙ إىل أقكاٙ َع 

سطنتٗا، شيو ٖٛ اإلَاّ ايؿٗٝس ٔ فسزٟ ايسع٠ٛ اإلغ١َٝ٬ ٚباعجٞ فسز دٌٝ َ

 ْهط اهلل ٚدٗ٘. (1)ٔ ايبٓا سػ

ٚيكس متٝعت سطنت٘ بٛنٛح )ايػا١ٜ( ٚسلٍٛ )ايؿهط٠( نُا متٝعت بايٛاقع١ٝ 

ـًُكٞ ٚايعًِ ايػٝاغٞ.. ٚمل  ٚايتدطٝط.. يكس مجعت بني ايعُل ايؿهطٟ ٚايتهٜٛٔ ا

ّٝا، ٚإمنا نإ اْط٬قّا َسضٚغّا ٜبسأ بايتشًٌٝ ٚايتؿدٝل ٜهٔ اْط٬قٗا عؿّٜٛا عاطؿ

 ٜٚٓتٗٞ بايعٌُ ٚايتٓؿٝص..

ع١ٝ يف سٝا٠ ايٓاؽ  ٚٚاقعِٗ اقست٢ تهٕٛ شات ؾاع١ًٝ ٚ ـ نٌ سطن١ـ  ٚاؿطن١

 ٜٓبػٞ إٔ ؼسز َٓٗاز عًُٗا ٚتطغِ خط غرلٖا ع٢ً ن٤ٛ تكٛضٜٔ أغاغٝني:

٘ َٔ َؿه٬ت ٚتٝاضات ٚق٣ٛ ٚاػاٖات. تكٛض ؾاٌَ يًٛاقع املطاز تػٝرلٙ، بهٌ َا ؾٝ

ل ٝتكٛض ٜهؿٞ يتشسٜس ايعٛاٌَ اييت تػببت يف ؼًً٘ ٚتساعٝ٘... أٟ تهؿٞ يتؿد

 أَطان٘ ٚعًً٘.. 

                                                           
ذخشج ِٓ داس اٌؼٍَٛ اٌما٘شج، ٚفٟ ػاَ  1121، ٚفٟ ػاَ 1116ٌٚذ حغٓ اٌثٕا فٟ )اٌّحّٛد٠ح( ِٓ اٌش٠ف اٌّصشٞ ػاَ  -1

ذأعظ أٚي فشع ٌٍحشوح فٟ اٌما٘شج،  1133ٌٚذخ خّاػح اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ فٟ ِذ٠ٕح اإلعّاػ١ٍ١ح، ٚفٟ ػاَ  1127
 غر١ً اٌش١ٙذ حغٓ اٌثٕا ػٍٝ ٠ذ )اٌمصش ٚاالٔد١ٍض(.ا 1141ٚفٟ ػاَ 
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ٚتكٛض ٚاع يًٓٗر ٚا٭غًٛب ايًصٜٔ غٝعتُسإ يف ع١ًُٝ ايتػٝرل ؼسزٖا ؾًػؿتٗا 

 ايعكا٥س١ٜ َٚباز٥ٗا اإلق٬س١ٝ..

ن١ اإلغ١َٝ٬ َٔ زضاغتٗا يٛاقع َٚؿه٬ت٘ خطدت اؿط ؾأَا عٔ ا٭ٍٚ... ؾكس

إؾكا٥٘ ٚإؾػازٙ... شيهِ ٖٛ ا٫عتسا٤ زت ع٢ً ن٥ٛ٘ ايعاٌَ ا٭غاغٞ يف بتكٛض عُٝل سٓس

ع٢ً غًطإ اهلل يف ا٭ضض، ٚع٢ً أخل خكا٥ل ا٭ٚشل١ٝ ٖٚٞ)اؿان١ُٝ(... ؾايٛاقع 

كٛض٠ ايبسا١ٝ٥ اإلْػاْٞ أغٓس اؿان١ُٝ إىل ايبؿط. ٚدعٌ بعهِٗ أضباب بعض، ٫ يف اي

ايػاشد١ اييت عطؾتٗا اؾا١ًٖٝ ا٭ٚىل... ٚيهٔ يف قٛض٠ ازعا٤ سل ٚنع ايتكٛضات 

 .(1)ٚايؿطا٥ع ٚايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ، مبععٍ عٔ َٓٗر اهلل يًشٝا٠ ٚؾُٝا مل ٜأشٕ ب٘ اهلل

ٚأَا عٔ ايجاْٞ.. ؾكس بٝٓت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ إٔ َُٗتٗا ا٭ٚىل ٖٞ تػٝرل ٖصا 

ع ٖصا اجملتُع اؾاًٖٞ أٚ تسٜٔ ي٘ اق٘... ٚأنست أْٗا ئ تكطًح َع ٚايٛاقع َٔ أغاغ

ايتكايٝس اإلغ١َٝ٬ ٚباي٤٫ٛ...  ٚإٔ ٚظٝؿتٗا ا٭ٚىل ٖٞ إس٬ٍ ايتكٛضات اإلغ١َٝ٬ 

َهإ ٖصٙ اؾا١ًٖٝ. ٚإٔ ٖصا ئ ٜتشكل مبذا٠٫ اؾا١ًٖٝ ٚايػرل َعٗا خطٛات يف 

 ًٝٗا.ايططٜل، ٚإمنا بايتُاٜع عٓٗا ٚا٫ْك٬ب ع

ٚع٢ً ن٤ٛ ٖصا ايتكٛض املبس٥ٞ يطبٝع١ ايعٌُ اإلغ٬َٞ َٚتطًبات٘ ضزلت اؿطن١ 

 اإلغ١َٝ٬ خط غرلٖا ٚقػُت٘ إىل ث٬خ َطاسٌ:

ٓؿط ايؿهط٠ ٚد٤٬ سكٝكتٗا ٚبٝإ أٖساؾٗا ٚزع٠ٛ بَطس١ً ايتعطٜـ ٚايتٛع١ٝ: -1

 ايٓاؽ إيٝٗا.

ؿٌُ ا٭عبا٤،  َطس١ً اإلعساز ٚايتهٜٛٔ:  باغتد٬م ايعٓاقط ايكاؿ١-2

 ٚتهٜٛٓٗا ٚإعسازٖا يتهٕٛ يف َػت٣ٛ املػ٪ٚيٝات اييت تٓتعطٖا.

َطس١ً ايتٓؿٝص: بتػٝرل ايٛاقع ايكا٥ِ ٚؼكٝل ايٛاقع املٓؿٛز ٚؾل خط١ -3

 َطغ١َٛ...

 زٚض اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ اؿسٜج١

٠ ٚزعا٠... ٛزع بًسيكس اَتست سطن١ اإلخٛإ يف نٌ َهإ.. ٚأقبح شلا يف نٌ 

 يف ايتاضٜذ املعاقط أزٚاضّا بايػ١ ا٭١ُٖٝ يف كتًـ املٝازٜٔ..ٚيعبت 

                                                           
 ِؼاٌُ فٟ اٌطش٠ك، ٌٍش١ٙذ ع١ذ لطة. - 1
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 ع٢ً ايكعٝس ايؿهطٟ

تٛيت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ إسٝا٤ ايذلاخ اإلغ٬َٞ ٚعطض ؾع٢ً ايكعٝس ايؿهطٟ 

 اإلغ٬ّ بأغًٛب ايعكط عطنّا عًُّٝا ضقّٝٓا نؿـ عٔ شخا٥ط ايؿهط اإلغ٬َٞ...

 َؿّٗٛ اؿطن١ يإغ٬ّ:

أٍٚ ّٜٛ ع٢ً إٔ تعٌٜ عٔ اإلغ٬ّ ضناّ ايبسع ٚاـطاؾات، سطقت اؿطن١ َٔ 

 ٚتكسَ٘ يًٓاؽ بكٛضت٘ ايكاؾ١ٝ املؿطق١ اييت تٛاؾل طبٝعت٘ ٚقتٛاٙ...

ؾٗٞ ت٪َٔ بإٔ أسهاّ اإلغ٬ّ ٚتعايُٝ٘ ؾا١ًَ... تٓعِ ؾ٩ٕٛ ايسْٝا ٚاٯخط٠... ؾٗٞ 

ٚسا١ْٝ ٚعٌُ ... عكٝس٠ ٚعباز٠... ٚأخ٬م ٚتؿطٜع ٚٚطٔ ٚدٓػ١ٝ... ٚزٜٔ ٚزٚي١... ٚض

 .(1)َٚكشـ ٚغٝـ..

ٚتعتدل اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ إٔ ايكاعس٠ ايٓعط١ٜ اييت ٜكّٛ عًٝٗا اإلغ٬ّ ع٢ً َساض 

ايتاضٜذ ايبؿطٟ ٖٞ قاعس٠ )٫ إي٘ إ٫ اهلل( أٟ إؾطاز اي٘ غبشاْ٘ يف ا٭ي١ٖٝٛ ٚايطبٛب١ٝ 

ٚعباز٠ يف ايؿعا٥ط..  ٚايكٛا١َ ٚايػًطإ ٚاؿان١ُٝ... إؾطازٙ بٗا اعتكازّا يف ايهُرل...

 .(2)ٚؾطٜع١ يف ٚاقع اؿٝا٠

 ايٓؿؼ اإلْػا١ْٝ َطنع ايجكٌ:

أَا عٔ ايٓؿؼ اإلْػا١ْٝ، ؾكس اختكتٗا اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ بهبرل ا٭١ُٖٝ، 

ٚاعتدلتٗا َطنع ايجكٌ يف اؿٝا٠ ايبؿط١ٜ، ٚإٔ بك٬سٗا ق٬ح اؿٝا٠ ٚبؿػازٖا ؾػاز 

 اجملتُع ٚايٓاؽ...

 ّ َٓٗا ٚعٓاٜت٘ بٗا َٚٓٗاز ايذلب١ٝ اييت أعسٖا اإلغ٬ّ شلا...ؾبٝٓت َٛقـ اإلغ٬

أنست اؿطن١ إٔ ططٜك١ اإلغ٬ّ يف ايذلب١ٝ ٖٞ َعاؾ١ ايها٥ٔ ايبؿطٟ نً٘، 

َعاؾ١ ؾا١ًَ ٫ تذلى َٓ٘ ؾ٦ّٝا ٫ٚ تػؿٌ عٔ ؾ٤ٞ.. دػُ٘ ٚعكً٘ ٚضٚس٘... سٝات٘ 

 املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ، ٚنٌ ْؿاط٘ ع٢ً ا٭ضض...

ّ سطم ع٢ً ٖصا ايتٛاظٕ ٚدعً٘ ٖسؾّا أغاغّٝا يف َٓٗاد٘. ٚبصٍ ؾٝ٘ نٌ ٚإٕ اإلغ٬

يف ايطاق١ َٔ دٗس.. بسأ ؾٝ٘ َع ايطؿٌ َٔ َٛيسٙ... ٚغاض ؾٝ٘ َع اإلْػإ يف مجٝع  اَ

 .(3)َطاسٌ سٝات٘ ٚمنٛٙ... ٚمل ٜذلن٘ ؿع١ زٕٚ َعا١ْٚ أٚ تٛدٝ٘

                                                           
 سعاٌح اٌّإذّش اٌخاِظ، ٌٍش١ٙذ حغٓ اٌثٕا. - 1
 ِؼاٌُ فٟ اٌطش٠ك، ٌٍش١ٙذ ع١ذ لطة.- 2
 ِٕٙح اٌرشت١ح اإلعال١ِح، ٌؤلعرار ِحّذ لطة. - 3
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 اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ٚاؿهاض٠ ايػطب١ٝ:

اإلغ١َٝ٬ َٔ اؿهاض٠ ايػطب١ٝ َٛقؿّا سازلّا َٔ أٍٚ ّٜٛ.. ٚنإ َٛقـ اؿطن١ 

 نؿؿت عٝٛبٗا... ٚعسزت َجايبٗا... ٚأَاطت ايًجاّ عٔ سكٝكتٗا ٚدٖٛطٖا..

يكس بٝٓت إٔ ٖصٙ اؿهاض٠ اييت ظٖت ظُاشلا ايعًُٞ سّٝٓا َٔ ايسٖط، ٚأخهعت 

سى أقٛشلا، ٚتٓٗسّ ْعُٗا تٓٚتٓسسط، ٚؿًؼ ايّٝٛ ايعامل نً٘ بٓتا٥ر ٖصا ايعًِ، ُت

 ٚقٛاعسٖا...

ؾايسٍٚ اييت متاضؽ ػاضب تطبٝل )ايٓعطٜات املاضنػ١ٝ( َجك١ً بايهٛا٥ل ٚا٭ظَات 

يف نٌ فاٍ، ؾُؿه٬ت ايتأَِٝ َٚؿه٬ت ايػ٤٬ َٚؿه٬ت سطب ايطبكات ٚغرلٖا 

 أقبشت عٓٛاّْا باضظّا ع٢ً ؾؿٌ ايتطبٝل ا٫ؾذلانٞ...

ٍٚ اييت متاضؽ تطبٝل )ا٭ْع١ُ ا٫قتكاز١ٜ اؿط٠( ٖٞ ا٭خط٣ غاضق١ يف نصيو ايس

طٛؾإ َؿه٬تٗا ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ نُؿه٬ت ا٫ستهاض ٚايبطاي١ ٚايطبا 

 ٚايتػًط ايؿطزٟ ٚغرلٖا.

ٚإٔ ايعامل أقبح بػبب ٖصٙ ايٓعِ ٚا٫ػاٖات املاز١ٜ املٓشطؾ١ نػؿ١ٓٝ يف ٚغط 

ٝٗا ايعٛاقـ َٔ نٌ َهإ. اإلْػا١ْٝ نًٗا َعصب١ ؾك١ٝ قًك١ ايِٝ ساض ضباْٗا ٖٚبت عً

قس انتٛت بٓاض املطاَع ٚا٫غتعُاض، ؾٗٞ يف أؾس اؿاد١ إىل عصب َٔ غ٪ض اإلغ٬ّ 

 أٚناض ايؿكا٤ ٜٚأخص بٗا إىل ايػعاز٠... عٓٗا ٌٜػػ

 اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ٚاإلبساع املازٟ:

ايػطب١ٝ، ؾإْٗا مل تتٓهط يإبساع اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ قس ْسزت باؿهاض٠  تٚإشا ناْ

املازٟ، ٚإمنا أْهطت أًٖٝت٘ يكٝاز٠ ايبؿط١ٜ. ٚأنست إٔ اإلغ٬ّ ٫ وتكط املاز٠، ٚيهٓ٘ ؾكس 

ٖا ٖٞ ايك١ُٝ ايعًٝا اييت تٗسض يف غبًٝٗا خكا٥ل اإلْػإ َٚكَٛات٘، ٚتٗسض دل٫ ٜعت

 ت٘...َٔ أدًٗا سط١ٜ ايؿطز ٚنطاَت٘، ٚتٗسض ؾٝٗا أخ٬م اجملتُع ٚسطَا

ٚخًكت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ إىل ايكٍٛ بأْ٘ ٫ بس َٔ َ٪ٌٖ آخط يكٝاز٠ ايبؿط١ٜ.. 

ز١ٜ، ٚيهٔ ؼت إؾطاف تكٛض آخط اَ٪ٌٖ ٜػُح يًبؿط١ٜ إٔ ؼتؿغ بٓتا٥ر ايعبكط١ٜ ٚامل

 ..(1)ًٜيب ساد١ ايؿطط٠

                                                           
 ِؼاٌُ فٟ اٌطش٠ك، ٌٍش١ٙذ ع١ذ لطة - 1
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 اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ٚايؿٝٛع١ٝ:

أخطط ا٫ػاٖات اييت تٗسز أَا عٔ ايؿٝٛع١ٝ، ؾكس اعتدلتٗا اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ َٔ 

 عكٝس٠ ا٭١َ بايؿٓا٤ ٚايسَاض.

ٚتكٍٛ )٫ إي٘  ـ ؾايؿٝٛع١ٝ تٓهط بكطاس١ عكٝس٠ ا٭ي١ٖٝٛ ٚايطغا٫ت ٚايعامل اٯخط

 ٚاؿٝا٠ َاز٠(.

ٚايؿٝٛع١ٝ تؿػط ايتاضٜذ تؿػرلّا َازّٜا قطؾّا هعٌ اؿٝا٠ ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض َعطن١ 

 ٚا٭خ٬م ٚا٭ؾهاض ٚاملجٌ. أَعا٤ ٚبطٕٛ، ٚتػكط َٔ سػابٗا ايكِٝ

 ٚايؿٝٛع١ٝ ؼاضب ايؿهط٠ ايبؿط١ٜ مبشٖٛا يًًُه١ٝ ايؿطز١ٜ.

ٚايؿٝٛع١ٝ تجرل ايؿنت ٚا٭سكاز، ٚتصنٞ ضٚح ا٫ْتكاّ بني أضباب ايعٌُ ٚايعُاٍ، 

 ٚتهطّ يف اجملتُع سطب ايطبكات.

 اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ٚايك١َٝٛ:

ُٜ طاز بٗا ا٫عتعاظ باؾٓؼ إىل زضد١ ٚاعتدلت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ )ايك١َٝٛ( اييت 

ت٪زٟ إىل اْتكام ا٭دٓاؽ ا٭خط٣، نُا ْازت بصيو )أملاْٝا ٚإٜطايٝا( َع٢ٓ شَُّٝا 

يٝؼ َٔ اإلْػا١ْٝ يف ؾ٤ٞ... ٚأنست إٔ ضغاي١ اإلغ٬ّ ؾٛم َا ٜػ٢ُ )بايؿطع١ْٝٛ 

 :طغٍٛ ٚايعطب١ٝ ٚايػٛض١ٜ ٚغرلٖا( َٔ ا٫ػاٖات ايك١َٝٛ... ٚأْٗا ت٪َٔ مبا قاي٘ اي

)إٕ اهلل قس أشٖب عٓهِ ن٠ٛ اؾا١ًٖٝ ٚتعاظُٗا باٯبا٤. ايٓاؽ ٯزّ ٚآزّ َٔ تطاب. ٫ )

 ؾهٌ يعطبٞ ع٢ً أعذُٞ إ٫ بايتك٣ٛ(.

ٚاؿطن١ اإلغ١َٝ٬ مل تٓهط َع ٖصا خٛام ا٭َِ ٚايؿعٛب، ؾٗٞ ت٪َٔ بإٔ يهٌ 

ٝب ا٭ٚؾ٢. ؾعب َٝعات٘ ٚقػط٘ َٔ اـًل ٚايؿه١ًٝ. ٚإٔ ايعطب شلِ َٔ شيو ايٓك

ٚيهٓٗا تٓهط اعتباض ٖصٙ املُٝعات ايك١َٝٛ َكسضّا عكٝسّٜا َٚ٪٬ّٖ ؾهطّٜا ٜكطف ايعطب 

ُٜػِٓٝٗ عٔ ضغاي١ اإلغ٬ّ... ٚ 

ؾايك١َٝٛ يف ْعط اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ نٝإ ؾاضؽ عاد١ إىل إ٤٬َ، ٚعاطؿ١ دٝاؾ١ 

يؿعٛب ايعطب١ٝ عاد١ إىل زعا٥ِ ؾهط١ٜ ٚعكٝس١ٜ... ٚإٔ َٓطل ايعكط ٜكهٞ باْؿتاح ا

ع٢ً ايؿعٛب اإلغ١َٝ٬ اييت تًتكٞ َعٗا ع٢ً ٚسس٠ يف ايتكٛض ٚٚسس٠ يف ا٫عتكاز 

ٚٚسس٠ يف اٯَاٍ ٚاٯ٫ّ، ٚإٔ ضغايتٗا اإلْػا١ْٝ تؿطض اغتع٤٬ٖا ع٢ً ايطٚابط 

 اإلق١ًُٝٝ ٚايٓعاعات ايؿعٛب١ٝ...
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 اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ٚايٛسس٠:

ّا ععٜعّا َٔ َطايبٗا أٚ دع٤ ٫ ٜتذعأ َٔ ٚاعتدلت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ايٛسس٠ َطًب

عكٝستٗا ٖٚسؾّا نبرلّا َٔ أٖساؾٗا... ؾايٛسس٠ َبسأ َٔ َباز٨ اإلغ٬ّ، ٚقؿ١ أغاغ١ٝ 

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چَٔ قؿات ا٭١َ اإلغ١َٝ٬: 

 (.12)األٔثاء: چٿٿ

ُٜ ز، ططح ع٢ً َػت٣ٛ سعبٞ قسٚٚاؿطن١ اإلغ١َٝ٬ بٗصا ٫ تعتدل ايٛسس٠ ؾعاضّا 

 ٚيف إطاض غٝاغٞ َػًٛم، يٝتذط بٗا سعب، أٚ تكتات ع٢ً سػابٗا ؾ١٦..

ٚيصيو ؾٗٞ تسعٛ إىل َعاؾتٗا ٚايعٌُ شلا بطٚح ضسب١ َػتُس٠ َٔ دٖٛط اإلغ٬ّ 

ايصاتٞ غًٛنّا أخ٬قّٝا ضباطّا عكٝسّٜا ٜطبط ايكًب بايكًب ٚايؿهط بايؿهط ٚاشلسف 

 باشلسف َٔ غرل َػا١َٚ ٫ٚ خساع.

١ اإلغ١َٝ٬ إٔ مجٝع احملا٫ٚت )ايٛسس١ٜٚ( ناْت تؿتكط إىل ؽطٝط ٚتط٣ اؿطن

زقٝل ٚعُٝل هػسٖا سكٝك١ ًَُٛغ١ ٚنٝاّْا قا٥ُّا، ٖٚصا َا دعٌ َؿَٗٛٗا غطشّٝا 

ح ؾبح ا٫غتعُاض ىل تععٜع )ايك٣ٛ ايعطب١ٝ( نُا ٫ٚعا٥ُّا... ؾتاض٠ ناْت تطَٞ إ

قتكاز ايعطبٞ( نًُا أسسقت بايب٬ز ٚايك١ْٝٛٝٗ... ٚطٛضّا ناْت تٗسف إىل تسعِٝ )ا٫

 نٛا٥ل َعٝؿ١ٝ َٚاي١ٝ... إىل غرل شيو َٔ ا٫عتباضات ٚاملكاحل ايع١َٝٓ اٯ١ْٝ..

غٝاغ١ٝ ٚعػهط١ٜ ٚاقتكاز١ٜ( ٚيهٓٗا ١َٝ٬ ٫ تٓهط إٔ ايٛسس٠ نطٚض٠ )ٚاؿطن١ اإلغ

ايسٜٔ ٫  تعتدلٖا قبٌ نٌ ٖصا ػػٝسّا ملباز٨ ا٭١َ ؾه٬ّ عٔ َكاؿٗا... ٚضَعّا ٯقط٠

 يطابط١ ايطني... َٚعٗطّا عكٝسّٜا ٫ قٛميّا ٫ٚ عٓكطّٜا...

ؾاؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ٫ تعذلف باؿسٚز اؾػطاؾ١ٝ املكطٓع١ ٫ٚ بايؿٛاضم اؾٓػ١ٝ، 

دل املػًُني مجٝعّا )أ١َ ٚاسس٠( نُا تعدل ايٛطٔ اإلغ٬َٞ ٚطّٓا ٚاسسّا َُٗا تٚتع

 عٔ ٖصا املع٢ٓ أسس ؾعطا٥ٗا بكٛي٘:تباعست أقطاضٙ ٚتٓا٤ت زٜاضٙ، ٚقس عدل 

 ٚيػت أزض٣ غ٣ٛ اإلغ٬ّ يٞ ٚطّٓا

 ٚٚازٟ ايٌٓٝ غٝإ ٝ٘ايؿاّ ؾ  

 ٚسٝجُا شنط اغِ اهلل يف بًس

 عست أضدا٤ٙ َٔ يب أٚطاْٞ.  
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 تطاخ اؿطن١ ايؿهطٟ:

َٚٔ قبٌٝ اإلْكاف ايكٍٛ بإٔ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ اؿسٜج١ َٮت )املهتب١ اإلغ١َٝ٬( 

 بؿت٢ املٛنٛعات ٚامل٪يؿات ٚايهتابات، ٚقسَت يًبؿط١ٜ تطاثّا ؾهطّٜا ؾطٜسّا..

بٗا تطاخ اؿطن١ ٚإٕ ؾ٦تِ بٝاّْا ؾُٗانِ طا٥ؿ١ َٔ ايهتب ٚامل٪يؿات اييت سؿٌ 

 .اإلغ١َٝ٬ ايهدِ

 ط١ٜ:يف ايسضاغات ايؿه

 يٮغتاش قُس قطب. -اإلْػإ بني املاز١ٜ ٚاإلغ٬ّ-

 يٮغتاش قُس قطب. -ؾبٗات سٍٛ اإلغ٬ّ -

 يٮغتاش قُس قطب. -ٌٖ مٔ َػًُٕٛ -

 يٮغتاش قُس قطب. -ايتطٛض ٚايجبات يف سٝا٠ ايبؿط١ٜ -

 يًؿٗٝس غٝس قطب. -ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ يف اإلغ٬ّ -

 يًؿٗٝس غٝس قطب. - ايػ٬ّ ايعاملٞ ٚاإلغ٬ّ -

 يًؿٗٝس غٝس قطب. -خكا٥ل ايتكٛض يف اإلغ٬ّ-

 يًؿٗٝس غٝس قطب. -ٖصا ايسٜٔ -

 يًؿٗٝس غٝس قطب. -املػتكبٌ شلصا ايسٜٔ -

 يًؿٗٝس غٝس قطب. -زضاغات إغ١َٝ٬ -

 يف ايسضاغات ايؿك١ٝٗ ٚايتؿطٜع١ٝ:

 يًؿٗٝس عبس ايكاض عٛز٠. -ايتؿطٜع اؾٓا٥ٞ يف اإلغ٬ّ-

 يٮغتاش ٜٛغـ ايكطناٟٚ. -طاّاؿ٬ٍ ٚاؿ-

 يٮغتاش ايبٗٞ اـٛيٞ. -املطأ٠ بني ايبٝت ٚاجملتُع -

 يًؿٗٝس عبس ايكازض عٛز٠. -املاٍ ٚاؿهِ يف اإلغ٬ّ-

 يٮغتاش غٝس غابل. -ؾك٘ ايػ١ٓ -

 يًؿٗٝس عبس ايكازض عٛز٠. -اإلغ٬ّ ٚأٚناعٓا ايكا١ْْٝٛ -

 ايكازض عٛز٠.. يًؿٗٝس عبس -اإلغ٬ّ ٚأٚناعٓا ا٫قتكاز١ٜ -
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 يف ايسضاغات ايٓؿػ١ٝ ايذلب١ٜٛ:

 يٮغتاش قُس قطب. -َٓٗر ايذلب١ٝ اإلغ١َٝ٬ -

 يٮغتاش قُس قطب -يف ايٓؿؼ ٚاجملتُع -

 يٮغتاش قُس قطب -َٓٗر ايؿٔ اإلغ٬َٞ -

 يٮغتاش قُس قطب -زضاغات يف ايٓؿؼ اإلْػاْٞ -

 بيٮغتاش قُس قط -َٔ َؿاٖس ايكٝا١َ يف ايكطإٓ -

 يٮغتاش قُس قطب -ايتكٜٛط ايؿين يف ايكطإٓ -

 يٮغتاش قُس قطب. -َعطن١ ايتكايٝس -

 يف ايسضاغات املكاض١ْ ٚايٓكس١ٜ:

 يًؿٗٝس غٝس قطب. -َعطن١ اإلغ٬ّ ٚايطأزلاي١ٝ -

 يًؿٗٝس غٝس قطب. -اإلغ٬ّ َٚؿه٬ت اؿهاض٠ -

 يٮغتاش قُس قطب. -دا١ًٖٝ ايكطٕ ايعؿطٜٔ -

 يٮغتاش ايبٗٞ اـٛيٞ. -ٝٛع١ٝ ٫ٚ ضأزلاي١ٝاإلغ٬ّ ٫ ؾ-

 يٮغتاش عُط اشلٓسٟ. -ايؿٝٛع١ٝ ٚاإلغ٬ّ -

 يف ايسضاغات اؿطن١ٝ:

 يًؿٗٝس غٝس قطب. -َعامل يف ايططٜل-

 يٮغتاش ايبٗٞ اـٛيٞ. -تصنط٠ ايسعا٠ -

 يٮغتاش عبس ايععٜع ناٌَ. -اشلسّ ٚايبٓا٤ -

 كط.يٮغتاش عبس ايبسٜع ق -نٝـ ْسعٛ ايٓاؽ -

 فُٛع١ ضغا٥ٌ اإلَاّ ايؿٗٝس سػٔ ايبٓا. -

 يًؿٗٝس سػٔ ايبٓا. -َصنطات ايسع٠ٛ ٚايساع١ٝ -

 يًؿٗٝس سػٔ ايبٓا. -َصنطات ايسع٠ٛ ٚايساع١ٝ -

 يٮغتاش ناٌَ ايؿطٜـ. -ا٭خٛإ يف سطب ؾًػطني -
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 يٮغتاش قُس ؾٛقٞ ظنٞ. -اإلخٛإ ٚاجملتُع املكطٟ -

 ٌَ ايؿطٜـ.يٮغتاش نا -املكا١َٚ ايػط١ٜ-

 يٮغتاش أْٛض اؾٓسٟ. -اإلخٛإ املػًُٕٛ يف َٝعإ اؿل -

 يٮغتاش أْٛض اؾٓسٟ. -قا٥س ايسع٠ٛ -

 يٮغتاش ناٌَ ايؿاؾعٞ. -ايٛؾس ٚاإلخٛإ يف املٝعإ -

 يٮغتاش أمحس اْؼ اؿذادٞ. 2-1اإلَاّ دع٤ -

 يٮغتاش أمحس أْؼ اؿذادٞ. -قٛت َٔ اؾ١ٓ -

 يٮغتاش يبٝب ايبٖٛٞ.–َع املطؾس ايعاّ  -

 يٮغتاش أمحس عبس اؾًٌٝ. -تاضٜذ ايسع٠ٛ-

 يٮغتاش أْٛض اؾٓسٟ. -تاضٜذ ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ -

 يٮغتاش ؾتشٞ ايعػاٍ. -سػٔ ايبٓا نُا عطؾت٘ -

 ع٢ً ايكعٝس ايػٝاغٞ

ٚع٢ً ايكعٝس ايػٝاغٞ نإ يًشطن١ اإلغ١َٝ٬ زٚضٖا ايطًٝعٞ يف فاٖس٠ 

 اإلغ٬َٞكا١َٚ ا٭س٬ف ا٭دٓب١ٝ ٚنٌ َا َٔ ؾأْ٘ إقشاّ ايعامل ا٫غتعُاض ٚأعٛاْ٘ َٚ

يف َٓاطل ْؿٛش ا٫غتعُاض. ٚخانت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف غبٌٝ شيو اعٓـ املعاضى 

 ٚأنطاٖا ٚقسَت يف غاسات اؾٗاز ظٖط٠ ؾبابٗا ٚخرل٠ ضداشلا...

ٚتػتكطب  ٚإشا ناْت ا٫ػاٖات ٚايععاَات ايؿعٛب١ٝ اييت تسعٞ ايجٛض٠ ٚايتكس١َٝ

يٓؿػٗا أفاز نٌ نؿاح يف ايتاضٜذ اؿسٜح، ؾإٕ َٔ سل ا٭١َ ع٢ً اؿطن١ 

٘ ؿاإلغ١َٝ٬ إٔ تطايبٗا بهؿـ قؿشاتٗا ٚتػذٌٝ تاضىٗا سؿاظّا ع٢ً اؿكا٥ل َٔ غ

 اؿاقسٜٔ ٚقٝا١ْ يًٛقا٥ع َٔ عبح ايعابجني.

ؿصٜٔ ٚأتباع٘ ٚاملٓ ٚإشا نإ زٚض اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف فاٖس٠ ا٫غتعُاض 

ملدططات٘ ٚايػا٥طٜٔ ع٢ً زضب٘ ٚاملػتٛضزٜٔ ملباز٥٘ بايؼ ا٭١ُٖٝ قسميّا ٚسسٜجّا، ؾٮٕ 

ٖ٪٤٫ ٜطٕٚ يف اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ اـطط نٌ اـطط ع٢ً َكاؿِٗ ٚظعاَاتِٗ 

ٚغٝاغاتِٗ ٚكططاتِٗ.. ٜٚسضنٕٛ متاّ اإلزضاى َس٣ ايك٠ٛ ايها١َٓ يف عكٝس٠ اإلغ٬ّ 

 اغتٝكعت يف املػًُني. َٚس٣ أثطٖا َٚؿعٛشلا إشا



 

39 
 

إٕ ا٫غتعُاض ٚايؿٝٛع١ٝ ٚا٫ػاٖات ايؿعٛب١ٝ ٚاؿطنات ايٝػاض١ٜ تسضى ٖصا غا١ٜ 

اإلزضاى، ٖٚٞ يصيو تعٌُ داٖس٠ يًكها٤ ع٢ً نٌ تٓعِٝ سطنٞ يإغ٬ّ يف ايعكط 

 اؿسٜح.

 سطب ايسؽ ع٢ً ايؿهط٠ اإلغ١َٝ٬:-1

ّ شيو ايسٗؽ اؿاقس ع٢ً اإلغ٬ّ ؿطب اإلغ٬ّ َٚٔ ايٛغا٥ٌ اييت اتبعٗا خكٛ

ٜٛ٘ قؿا٥٘ ْٚكا٥٘.. ٚيكس دٓسٚا يصيو أق٬ّ ايباطٌ يف نٌ َهإ تؿايؿهط اإلغ٬َٞ ٚ

يًٌٓٝ َٔ اإلغ٬ّ ٚا٫ؾذلا٤ عًٝ٘ َٔ ططٜل ايهتب ٚامل٪يؿات، نهتب املػتؿطقني 

ٚت٬َصتِٗ أَجاٍ دطدٞ ظٜسإ ٚغ١َ٬ َٛغ٢، ٚخايس قُس خايس، ٚا٭غتاش اؿساز، 

ٚعًٞ عبس ايطظام، ٚعبس ايطمحٔ بسٟٚ، َٚٝؿٌٝ عؿًل، ٚغاطع اؿكطٟ،  سيت،ٚؾًٝٝب 

 ز سبـ ٚغرلِٖ...ٛضٚد

ٚيكس ٚقؿت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ باملطقاز شل٪٤٫ ايسغاغني.. ؾهؿؿت ن٫٬تِٗ 

ٚامطاؾاتِٗ... ٚؾهشت ْٛاٜاِٖ ٚغاٜاتِٗ... ٚسصضت اؾُاٖرل املػ١ًُ َٔ نتبِٗ 

 َٚ٪يؿاتِٗ ٚأؾهاضِٖ...

 ُب ايؿا٥عات ع٢ً اؿطن١ اإلغ١َٝ٬:سط -2

 ٚمل ٜهتـ ا٫غتعُاض ٚأتباع٘ ٚخكّٛ اإلغ٬ّ ٚأعسا٩ٙ بايسؽ ع٢ً ايؿهط٠ اإلغ١َٝ٬،

ع٢ً اؿطن١ اإلغ١َٝ٬... ؾأثاضٚا سٛشلا ايؿا٥عات ٚا٭ضادٝـ  بٌ تعسٚٙ إىل ايسٓؽ

شلا كطعٛا بصيو ايططٜل عًٝٗا ٜٚعضعٛا َٔ سٛٝٚاختًكٛا شلا ايتِٗ ٚا٭ناشٜب، ي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ٜٚ٪يبِٖٛ عًٝٗا ايؿهٛى، بٌ ٚيٝٓتععٛا ثك١ ايٓاؽ َٓٗا 

 (.32)اٌرٛتح:  چپ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺٺ

ٚيهٔ تاضٜذ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ أْكع َٔ إٔ تًٛث٘ زعاٜات املػطنني ٚؾا٥عات 

َٔ ايٛط١ٝٓ  اؿاقسٜٔ.... إٕ تاضٜذ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف نٌ َهإ قؿش١ ْاقع١

ٚاإلخ٬م ٚايؿسا٤...، ٚست٢ ْهٕٛ َٛنٛعٝني ٫ بس َٔ ٚنع ايٓكاط ع٢ً اؿطٚف 

 ٚاغتعطاض ايتاضٜذ ايػٝاغٞ يًشطن١ اإلغ١َٝ٬ اؿسٜج١، ٚيٛ بإهاظ:
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 يف َكط: حملات َٔ تاضٜذ اؿطن١ ايػٝاغٞ

 بسا١ٜ ايٓؿاط ايػٝاغٞ يًشطن١ اإلغ١َٝ٬ يف َكط.. ٚقس اقتكط يف 1939نإ عاّ 

شيو اؿني ع٢ً ايكٝاّ بٛادب ايٓكح يًشهَٛات املكط١ٜ املتعاقب١. ٚيف عٗس )عًٞ 

 َاٖط( أعًٓت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ تأٜٝسٖا قطاض ػٓٝب َكط ٬ٜٚت اؿطب...

تعطنت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يًُش١ٓ ا٭ٚىل يف عٗس )سػني غطٟ(  1941ٚيف عاّ 

ٓٛز ا٫ست٬ٍ يف قاعس٠ ايكٓاٍ، بهػط َٔ ايػؿاض٠ ايدلٜطا١ْٝ يف ايكاٖط٠ ٚقٝاز٠ د

ٚاملٓاض( ٚاعتكٌ  -ٚايؿعاع -ؾعطًت يف ٖصٙ ايؿذل٠ ف٬ت اؿطن١ ايج٬خ )ايتعاضف

 عسز َٔ قازتٗا ٚيف طًٝعتِٗ ايؿٗٝس سػٔ ايبٓا املؿطز ايعاّ.

تعطنت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ حمل١ٓ دسٜس٠ يف عٗس سه١َٛ )أمحس َاٖط(  1944ٚيف عاّ 

اإللًٝع يف قاضب١ َطؾشٞ  عكط١ٜ يف شيو اؿني َٚقس اؾذلنت ايػًطات امل

 اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف ا٫ْتدابات ايٓٝاب١ٝ.

أعًٓت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ اؾٗاز نس دٓٛز ا٫ست٬ٍ ايدلٜطاْٞ،  1946ٚيف عاّ 

ٚخاض ضداشلا أعٓـ املعاضى نس ايعسٚ ايػاقب. ٚاغتُطت املعاضى ايسا١َٝ بٝٓٗا ٚبني 

سٝح ْؿبت اؿطب )ايؿًػط١ٝٓٝ(، ٚأقبشت اؿطن١ أَاّ  1948ايدلٜطاْٝني ست٢ عاّ 

خكُني: ايكٛات اإللًٝع١ٜ يف ايساخٌ ٚاـطط ايكْٗٝٛٞ يف ؾًػطني، ٚقُُت 

املعطن١ يف ؾًػطني، ٚأقُٝت َعػهطات ايتسضٜب، ٚتسؾل ايؿباب  ٛضاؿطن١ ع٢ً خ

 اؾاَعٞ ع٢ً ايتطٛع يف نتا٥ب اؾٗاز عُاؽ َٓكطع ايٓعرل...

اٖسٕٚ املعطن١ ببػاي١ ٚإميإ ؾٗس بُٗا ايكطٜب ٚايبعٝس مما اغذلع٢ ٚخاض اجمل

إعذاب ايهباط املكطٜني أْؿػِٗ.. ست٢ إٔ أْٛض ايػازات ٜكٍٛ يف نتاب٘ ) قؿشات 

: ) ٚناْت أنجط اؾُاعات يف شيو ايٛقت 256فٗٛي١ يف تاضٜذ ايجٛض٠ املكط١ٜ( قؿش١ٓ

١(... ٚيكس أب٢ً ضداٍ اإلغ٬ّ ٚؾباب٘ يف محاغّا يًتطٛض ٚايكتاٍ ٖٞ )اؿطن١ اإلغ٬َٝ

ٔ ايؿٗسا٤ ْصنط َِٓٗ: ايؿٗٝس اؾٗاز ايب٤٬ اؿػٔ... ٚغكط َِٓٗ عسز نبرل َ

اـايل، ايؿٗٝس ايؿٝذ ؾطز إبطاِٖٝ، ايؿٗٝس قُس عبس ايط٩ٚف، عبسايطمحٔ عبس

ايؿٗٝس عبس ايػُٝع قٓسيٞ، ايؿٗٝس عع ايعطب قُس غًُٝإ، ايؿٗٝس َكطؿ٢ 

، ايؿٗٝس قُس عبس اـايل ٜٛغـ، ايؿٗٝس عبس ايطمحٔ عبس اؿٞ، ايؿٗٝس ايؿطبٝين

 قُٛز غًطإ... اخل.
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ٚبُٝٓا نإ فاٖسٚ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف أضض املعطن١ ٜصٚزٕٚ عٔ  1948ٚيف عاّ 

ايٛطٔ باملٗر ٚا٭ضٚاح ناْت ايسٚا٥ط ا٫غتعُاض١ٜ تهع با٫ؾذلاى َع ايككط خطٛط 

شٖب نشٝتٗا املطسّٛ ايؿٗٝس سػٔ ايبٓا املطؾس ايعاّ يًشطن١ امل٪اَط٠ اـػٝػ١ اييت 

 اإلغ١َٝ٬.

ٚيٝت ا٭َط ٚقـ عٓس ٖصا اؿس... بٌ يكس تعساٙ إىل أبؿع َ٪اَط٠ يف ايتاضٜذ... ؾكس 

قسضت أٚاَط ايككط باعتكاٍ اجملاٖسٜٔ يف اؾب١ٗ ٚظدِٗ يف املعتك٬ت اؿكطا١ٜٚ... 

ُٜ جملاٖسٕٚ َٔ َٝازٜٔ ايكتاٍ إىل ايعْاظٜٔ شٌُ اٚناْت َٗعي١ تسَٞ ايكًٛب إٔ 

، قاٍ : 12ٚايػذٕٛ... ٚيكس أؾاض إىل شيو أْٛض ايػازات يف ْؿؼ املكسض ايػابل قؿش١ 

)ٚضأ٣ ايؿعب أبٓا٤ٙ ايصٜٔ ٖبٛا ٜصٚزٕٚ عٔ ؾطؾ٘ ٚسطٜت٘ ٜعٛزٕٚ إىل املس١ٜٓ َهبًني 

 با٭غ٬ٍ يٝكهٛا أٜاَِٗ خًـ أغٛاض املعتكٌ...(.

 إللًٝع:دٛي١ ثا١ْٝ َع ا

ُٜعسٕٚ ملعطن١ ثا١ْٝ  1951ٚيف عاّ  خطز ضداٍ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ َٔ املعتكٌ، ٚبسأٚا 

َع قٛات ا٫ست٬ٍ ايدلٜطاْٞ... ٚاغتأْؿٛا سطب ايعكابات بعًُٝات دط١٦ٜ خاطؿ١. 

ٚغُطت ايب٬ز َٛد١ َٔ اؿُاؽ ٚخكٛقّا يف أٚغاط ايط٬ب ٚاؾاَعٝني... ٚقس 

 اؾاَعات ضغِ املهاٜكات اؿه١َٝٛ ايؿسٜس٠.. ْؿ٦ت َعػهطات ايتسضٜب يفُأ

ٚاغتُطت ايعًُٝات ايعػهط١ٜ ع٢ً طٍٛ قٓا٠ ايػٜٛؼ ٚايكاعس٠ ايدلٜطا١ْٝ ست٢ 

اغتشايت ايكاعس٠ غاس١ سطب تتًع٢ بايٓاض ٚايسٖإ... ٚقس غذٌ فاٖسٚ اؿطن١ 

اإلغ١َٝ٬ يف تًو ايؿذل٠ أْكع قؿشات ايبطٛي١ سٝح قابًٛا بأغًشتِٗ اـؿٝؿ١ 

كؿشات ايعسٚ َٚساؾع٘... ؾأناؾٛا بصيو عسزّا آخط َٔ ايؿٗسا٤ إىل غذٌ اـايسٜٔ َ

 ْصنط َِٓٗ:

ايؿٗٝس عُط ؾاٖني، ايؿٗٝس عازٍ غامن، ايؿٗٝس ْبٌٝ َٓكٛض، ايؿٗٝس أمحس 

 املٓٝػٞ، ايؿٗٝس عباؽ ا٭عػط...

ػٔ ٚمما ٜسٍ ع٢ً إَعإ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف َكا١َٚ اإلْهًٝع إٔ اإلَاّ ايؿٗٝس س

ايبٓا ٚنع قٝػ١ زعا٤ يٝتًٛٙ املػًُٕٛ يف املػادس عكب ايك٠٬، ٖصا ْك٘: ) ايًِٗ ضب 

ايعاملني... ٚأَإ اـا٥ؿني، َٚصٍ املتهدلٜٔ، ٚقاقِ اؾباضٜٔ، تكبٌ زعا٤ْا ٚأدب 

ْسا٤ْا.. ٚأًْٓا سكٓا، ٚضز عًٝٓا سطٜتٓا ٚاغتك٬يٓا... ايًِٗ إٕ ٖ٪٤٫ ايػاقبني َٔ 

تًٛا أضنٓا، ٚدشسٚا سكٓا، ٚطػٛا يف ايب٬ز ٚأنجطٚا ؾٝٗا ايؿػاز... ايدلٜطاْٝني قس اس
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ايًِٗ ؾطز عٓا نٝسِٖ، ُٚؾٌ سسِٖ، َٚعم مجعِٗ... ٚخصِٖ َٚٔ ْاقطِٖ أٚ أعاِْٗ أٚ 

ٖازِْٗ أٚ ٚازِٖ أخص ععٜع َكتسض... ايًِٗ ٚادعٌ ايسا٥ط٠ عًِٝٗ... ٚغل ايٛباٍ إيِٝٗ، 

 ٫ٚ تسع شلِ غب٬ّٝ ع٢ً أسس َٔ امل٪َٓني...( ٚأشٍ زٚيتِٗ، ٚأشٖب عٔ أضنو غًطاِْٗ،

٫ٚ ؾو إٔ تًهِ املهاٜكات اييت تعطض شلا املػتعُطٕٚ ايدلٜطإْٝٛ أقٓعتِٗ بإٔ 

قاعس٠ ايكتاٍ مل تعس قاؿ١ يبكا٥ِٗ.. ٚقس غاعس شيو ع٢ً ؼػني َٛقـ املؿاٚض 

 ٚإد٤٬ ايكٛات ا٭دٓب١ٝ عٔ أضض ايهٓا١ْ... ـ ؾُٝا بعسـ  املكطٟ

ناْت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ايػاعس ا٭مئ يًجٛض٠ اييت أطاست باملًو  1953اّ ٚيف ع

ؾاضٚم، ٖٚصا َا شنطٙ عبس ايٓاقط يف َصنطات٘ اييت نتبٗا ي٘ ا٭غتاش سًُٞ غ٬ّ يف 

ف١ً املكٛض ؼت عٓٛإ )سطن١ اؾٝـ َٔ املٗس إىل ايًشس(... ٚقس أؾاض إىل ٖصا 

اض ايجٛض٠ املكط١ٜ( َٓٗا قٛي٘: نتاب٘ )أغط نصيو أْٛض ايػازات يف َٛانع كتًؿ١ َٔ

ٚنٓا ْطٜس إٔ ْؿهط يف ايتٓؿٝص ايعًُٞ، ؾهإ ٫ بس يٓا َٔ إٔ ْعاٚز ا٫تكاٍ باإلخٛإ )

، إىل إٔ (1)يٝهْٛٛا ِٖ ايك٠ٛ ايؿعب١ٝ اييت تؿاضنٓا باغِ ايؿعب تبعات ايعٌُ ايهبرل(

يف اغتطاعتٓا إٔ ْعٍٛ عًٝ٘ يف ٜكٍٛ  )يكس أقبح املًو أيعٛب١ يف ٜس اإللًٝع، ٚمل ٜعس 

دلٙ َٔ ا٭عسا٤... ٖٚهصا شٖبت َع ا٭عسا٤ ؾ٤ٞ َٔ خططٓا، بٌ يعٌ َٔ ا٭غًِ إٔ ْعت

 .(2)قؿٛف ايٛؾس ٚقؿٛف ايػعسٜني ٚمل ٜبل يف املٝسإ إ٫ ق٠ٛ اإلخٛإ( 

متٛظ قطضت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ عسّ ا٫ؾذلاى يف اؿهِ، ٚآثطت  22بعس سطن١ 

َٓ٘ َٛقـ ايٓاقح ا٭َني. ٚيكس عدل املطسّٛ ا٭غتاش سػٔ اشلهٝيب املطؾس ايٛقٛف 

ايعاّ بكٛي٘ : ) إْٓا ْكـ َِٓٗ َٛقـ ايٓاقح املتذطز ْ٪ٜسِٖ إشا أقابٛا ْٚٛدِٗٗ إشا 

 أخط٪ٚا...(.

ثِ دا٤ت ا٫تؿاق١ٝ ا٭خرل٠ َع اإللًٝع اـاق١  )بكٓا٠ ايػٜٛؼ( ٚضأت اؿطن١ 

كط بعذ١ً ايػطب، ٚاػاّٖا غٝاغّٝا خطرلّا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜٛضط اإلغ١َٝ٬ ؾٝٗا ضبطّا مل

ايعامل ايعطبٞ يف آشاضٙ، ٚاتؿاقّا نُّٓٝا ع٢ً ايسؾاع املؿذلى... ؾكسَت بصيو َصنط٠ 

ضزل١ٝ إىل قٝاز٠ ايجٛض٠ قٝاَّا بٛادب ايٓكح، إ٫ إٔ ٖصا ايتكطف مل ٜطم يطداٍ ايجٛض٠ 

 ن١ اإلغ١َٝ٬ عًِٝٗ..ٚاعتدلٚا ٖصٙ ايبازض٠ تهطٜػّا يٛقا١ٜ اؿط

( أقسضت قٝاز٠ ايجٛض٠ قطاضا عٌ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ 1954نإْٛ ايجاْٞ عاّ  13ٚيف )

 ع٢ً اعتباض أْٗا سعب غٝاغٞ ٜػطٟ عًٝٗا َا ٜػطٟ ع٢ً غا٥ط ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ...

                                                           
 .11اٌثٛسج اٌّصش٠ح، تمٍُ أٔٛس اٌغاداخ، صفحح  أعشاس - 1
 .121أعشاس اٌثٛسج اٌّصش٠ح، صفحح  - 2
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اتُٗت اؿطن١ بايكٝاّ مبشاٚي١ قًب ْعاّ اؿهِ، ٚظز بطداشلا  1954ٚيف أٚاخط عاّ 

 يف املعتك٬ت ٚايػذٕٛ.. ٚسهِ ع٢ً غت١ َِٓٗ باإلعساّ..ٚقازتٗا 

ْؿص سهِ اإلعساز،  1954نإْٛ ا٭ٍٚ عاّ  8ٖـ. املٛاؾل  1374ضبٝع ايجاْٞ  13ٚيف 

 ٬َٞ ايؿعيب ٚايطزلٞ شلصٙ ا٭سهاّ.غبايطغِ َٔ اغتٓهاض ايعامل اإل

 :1954ؾٗسا٤ عاّ َٔ ِٖ 

 ٚايؿٗسا٤ ايػت١ ِٖ:

ايكاْْٛٞ ايهبرل، ٚايعامل ايؿكٝ٘، ٚقاسب نتاب  ـ ايؿٗٝس عبس ايكازض عٛز٠-1

)ايتؿطٜع اؾٓا٥ٞ يف اإلغ٬ّ( ٚايصٟ نإ َكطضّا إٔ ٜعؿط ظا٥ع٠ ؾ٪از ا٭ٍٚ يًسضاغات 

، ي٫ٛ عباضتإ أقط امل٪يـ ع٢ً ثباتِٗ يف ايهتاب... ُٖٚا تكطٜطٙ إٔ 1951ايكا١ْْٝٛ عاّ 

ٝاض ٚايبٝع١. ٚتكطٜطٙ إٔ اإلغ٬ّ ٫ ٜعذلف اإلغ٬ّ ٫ ٜعطف تٛاضخ املًو ٫ٚ ٜكط إ٫ ا٫خت

 ؿانِ بأْ٘ ؾٛم ايكإْٛ.

ايعامل اجملاٖس ٚايكا٥س ايبطٌ ايصٟ اقذلٕ ازل٘  ـ ايؿٗٝس ايؿٝذ قُس ؾطغًٞ -2

ُٜػُع طٛاٍ ايًٌٝ أٜاّ ايهؿاح َٔ قط١  مبا ٜؿب٘ ا٭غاطرل عٓس اإللًٝع. ٚنإ ازل٘ 

ع٠ قسضٖا مخػ١ آ٫ف دٓٝ٘ ملٔ ٜطؾس إيٝ٘ سّٝا )ؾاٜس( يإشاع١ ايدلٜطا١ْٝ َع١ًٓ عٔ دا٥

 أٚ َٝتّا...

اييت ناْت تػُٝ٘ ايكٝاز٠ ايدلٜطا١ْٝ يف ايكتاٍ )ظعاض  ـ ايؿٗٝس ٜٛغـ طًعت -3

اإللًٝع(، ٖٚٛ أسس أؾصاش ايطداٍ ايصٜٔ قازٚا اجملاٖسٜٔ يف قتاٍ اإللًٝعٟ يف َكط 

 ٚايٝٗٛز يف ؾًػطني.

 .ٝبايؿٗٝس احملاَٞ إبطاِٖٝ ايط -4

 .ايؿٗٝس احملاَٞ ٖٓساٟٚ زٜٚط -5

 .ايؿٗٝس قُٛز عبس ايًطٝـ -6

 أغباب اـ٬ف: 

قس ٫ تعٗط يػرل املطًعني ع٢ً سكا٥ل ا٭َٛض ايعٛاٌَ ايط٥ٝػ١ٝ اييت ؾذطت اـ٬ف 

بني اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ٚضداٍ ايجٛض٠... َٚٔ اإلْكاف ايكٍٛ بإٔ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ مل 

ع١َٝ٬ َا تساؾع بٗا عٔ ْؿػٗا، أٚ تسؾع بٗا شيو ايػٌٝ ايعطّ ٜتأت شلا َٔ ايٛغا٥ٌ اإل

 َٔ ايؿبٗات ٚايؿا٥عات اييت أيككت بٗا..
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 ٚاؿكٝك١ إٔ اـ٬ف ٜٔ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ٚايجٛض٠ خ٬ف عكٝسٟ َبس٥ٞ..

ؾاؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ت٪َٔ باإلغ٬ّ ق٠ٛ أغاغ١ٝ يٓٗه١ ايعطب ٚاملػًُني... ٚت٪َٔ 

أسهاَ٘ يف نٌ اـطٛات اإلق٬س١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ا٫قتكاز١ٜ بهطٚض٠ تبين َباز٥٘ ٚ

ٚايػٝاغ١ٝ.. ٚا٫عتُاز ع٢ً ضٚس٘ ايجا٥ط٠ يف ٚد٘ ا٫غتعُاض ٚايك١ْٝٛٝٗ.... ٚتط٣ يف 

تبين )املصاٖب املاز١ٜ( ٚتطبٝل )ا٫ؾذلان١ٝ ايع١ًُٝ( غرلّا ع٢ً غرل ٖس٣، ٚؽبطّا بسٕٚ 

ػّا يذلاخ اإلغ٬ّ ايععِٝ، ٚتٓهطّا شلصا طا٥ٌ، ٚاغتٓؿازّا يًذٗٛز ٚإناع١ يًعَٔ، ٚطُ

 ايسٜٔ ايكِٝ، ٚإس٫ّ٬ ٫غتعُاض َهإ اغتعُاض...

ٚاؿطن١ اإلغ١َٝ٬ تط٣ إٔ َعطن١ ؼطٜط ؾًػطني ٖٞ املعطن١ ايط٥ٝػ١ٝ اييت 

هب إٔ تٛد٘ إيٝٗا ايك٣ٛ ٚؼؿس شلا اؾٗٛز. ٚتط٣ إٔ تأدٌٝ املعطن١، أٚ ؼًٜٛٗا َٓٗا 

إ٫ إغطا٥ٌٝ ٜٚعطٝٗا ؾطق١ ايتػًح  ـ يف اؿكٝك١ـ  ٫ ىسّإىل غرلٖا، أٚ َػدٗا 

ٚايتُهٔ، ٚبايتايٞ ٜعٌُ َع ايعَٔ ع٢ً تعكٝس ايكه١ٝ، ٚؾطض ع٢ً ايعطب ايطنٛر 

 يػٝاغ١ ا٭َط ايٛاقع.

َٔ املعاٖط،  ٚاؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ت٪َٔ باؿط١ٜ... اؿط١ٜ ايؿعب١ٝ يف نٌ َعٗط

ؾ٪ٕٚ ب٬زٙ عط١ٜ ٚاط٦ُٓإ. َٚٔ شيو سط١ٜ عدل عٔ آضا٥٘ يف ٜ سٝح ٜتػ٢ٓ يًؿعب إٔ

ايكشاؾ١ ٚايهتاب١، ٚتط٣ يف انطٗاز سط١ٜ ايطأٟ ٚسطَإ ايؿعب َٔ سك٘ املكسؽ 

ٚنتب ا٭ْؿاؽ َٚكازض٠ اؿطٜات َٔ ؾط َا تكاب ا٭َِ ٚتٓهب ب٘ ايؿعٛب... ؾٗٛ 

بٔ تهطٜؼ يًسٜهتاتٛض١ٜ ٚايتػًط. ٖٚصا َا تأباٙ طبٝع١ اإلغ٬ّ، َٚا سصض َٓ٘ عُط 

بكٛي٘ : ) ٫ خرل ؾٝهِ إٕ مل تكٛيٖٛا، ٫ٚ خرل ؾٝٓا إٕ مل  اـطاب خًٝؿ١ ضغٍٛ اهلل 

 ْػُعٗا(.

ثابت١ ع٢ً ٖصٙ املٛاقـ أ١َٓٝ ع٢ً تًهِ  1954ٚظًت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ َٓص عاّ 

 املباز٨ بطغِ احملٔ ايؿسٜس٠ اييت تعطنت شلا، ٚبطغِ ايتٓهٌٝ ايصٟ ٚقع بأؾطازٖا...

 1965ق١ٓ عاّ 

تُٗت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ َط٠ أخط٣ باإلعساز يكًب ْعاّ ُأ 1965ٚيف َطًع عاّ 

َُ  ٦ًت ايػذٕٛ ٚاملعتك٬ت ٚايٛاسات بعؿطات اٯ٫ف َٔ املٛاطٓني.اؿهِ، ٚ

َٚٔ غطا٥ب ٖصٙ اؿ١ًُ اتٗاّ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ بأْٗا تٟٓٛ ْػـ املٓؿ٦ات ٚايهباضٟ 

غتٝاٍ املططبني ٚاملططبات ٚايطاقكني ٚقطات اإلشاع١ َٚطانع تٛيٝس ايهٗطبا٤ ٚا

ٚايطاقكات. نٌ شيو َٔ أدٌ اغتجاض٠ ايطأٟ ايعاّ نس اؿطن١ اإلغ١َٝ٬.. ٚايطبط 
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باغتُطاض بٝٓٗا ٚبني اإلضٖاب ٚاإلدطاّ ٚيطبع ٖصٙ ايكٛض٠ ايهط١ٜٗ املٓؿط٠ يف أشٖإ 

 ايٓاؽ...

ُٜػام ا٭بطٜا٤ إىل املٛت َ ـ نصيوـ  َٚٔ غطا٥ب ٖصٙ اؿ١ًُ ٔ غرل إٔ ٜػُح شلِ إٔ 

بايسؾاع عٔ أْؿػِٗ. ٚميٓع ست٢ ايسؾاع عِٓٗ َٔ قاَني نجرلٜٔ ناْٛا قس تطٛعٛا 

 يًسؾاع...

قسض اؿِ باإلعساز ع٢ً ايساع١ٝ اإلغ٬َٞ ايهبرل ا٭غتاش غٝس  1966آب  21ٚيف 

 ُا قُس ٜٛغـ ٖٛاف ٚعبس ايؿتاح ازلاعٌٝ.ٖ، ٚاثٓني آخطٜٔ (1)قطب

، نإ قاسب )ايع٬ٍ( يف ططٜك٘ إىل 1966ؿطٜٔ َٔ آب عاّ ٚيف قباح ايتاغع ٚايع

َٓك١ اإلعساّ ؾطسّا بًكا٤ ضب٘... ٚيف ايهٕٛ ايؿػٝح قس٣ قكٝست٘ ايعكُا٤ ظغاضٜس 

 بٗذ١ ٚأغاْٞ أعطاؽ يًؿٗٝس اؾسٜس...

 ٚبًًت قدلٟ بٗا يف خؿٛع   أخٞ إٕ شضؾت عًٞ ايسَٛع

 تًٝسٚغرلٚا بٗا مٛ فس   ؾأٚقس شلِ َٔ ضؾاتٞ ايؿُٛع

 ؾطٚنات ضبٞ أعست يٓا   أخٞ إٕ منت ًْل أسبابٓا

 ؾطٛب٢ يٓا يف زٜاض اـًٛز   ٚأطٝاضٖا ضؾطؾت سٛيٓا

 ٜٚؿطم يف ايهٕٛ ؾذط دسٜس           أخٞ غتبٝس دٝٛف ايع٬ّ

 تط٣ ايؿذط ٜطَكٓا َٔ بعٝس.   ؾأطًل يطٚسو أؾٛاقٗا

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ٚفٟ 1151سائذ اٌفىش اإلعالِٟ اٌحذ٠ث ٚ٘ٛ واذة ٚشاػش ٚأد٠ة، ٚضغ وراب )اٌؼذاٌح االخرّاػ١ح فٟ اإلعالَ( ػاَ  - 1

حىُ ػ١ٍٗ تاٌغدٓ ِذج  1155ٟ ػاَ ، ِثً ِصش فٟ حٍماخ اٌذساعاخ االخرّاػ١ح اٌزٞ ػمذ فٟ دِشك. ٚف1153ػاَ 
 أػ١ذ ئٌٝ اٌغدٓ ٚصذس ػ١ٍٗ اٌحىُ تاإلػذاَ. 1165خّغح ػشش ػاًِا ِغ األشغاي اٌشالح، ٚفٟ ػاَ 
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 حملات َٔ تاضٜذ اؿطن١ ايػٝاغ١ٝ يف ايعطام

 

ض اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف ايعطام ؾًِ ٜهٔ أقٌ أ١ُٖٝ َٔ زٚضٖا يف غا٥ط أَا زٚ

 ا٭قطاض...

قاز ا٭غتاش قُس قُٛز ايكٛاف َ٪غؼ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف  1947ؾؿٞ عاّ 

ايعطام اؾُاٖرل ايؿعب١ٝ يف بػساز نس َعاٖس٠ )بٛضتػُٛخ( اإلْهًٝع١ٜ ايعطاق١ٝ ست٢ 

 أيػٝت ٚأغكطت.

طن١ اإلغ١َٝ٬ املعاٖطات ٚعبأت ايك٣ٛ ايؿعب١ٝ نس ْعُت اؿ 1948ٚيف عاّ 

قطاضات ايتكػِٝ اييت أقطتٗا ١٦ٖٝ ا٭َِ املتشس٠ مما أز٣ إىل إغكاط سه١َٛ قاحل 

 ددل...

ٚعٓسَا ْؿبت َعطن١ ؾًػطني نإ ايكٛاف ع٢ً اـطٛط ا٭َا١َٝ ٜٓعِ اؾُٛع 

ست إيٝ٘ اشل٦ٝات ٚهٓس اؾٓٛز ٜٚبح يف ايٓؿٛؽ ضٚح اإلقساّ ٚايتهش١ٝ... ٚقس أغٓ

 ايؿعب١ٝ سٝٓصاى أَا١ْ غط مجع١ٝ إْكاش ؾًػطني.

أقسضت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ف١ً )ا٭خ٠ٛ اإلغ١َٝ٬( ْٚسزت ؾٝٗا  1952ٚيف عاّ 

بػٝاغ١ اؿه١َٛ املٛاي١ٝ ي٬غتعُاض ايدلٜطاْٞ... ؾهإ إٔ عطًٗا )ْٛضٟ ايػعٝس( نُا 

تكٌ قازتٗا ٚدطز بعهِٗ َٔ عطٌ مجاع١ ا٭خ٠ٛ اإلغ١َٝ٬ ٚقازض ممتًهاتٗا ٚاع

 ٚظا٥ؿِٗ..

متٛظ ناْت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف طًٝع١  14عٓسَا قاَت ثٛض٠  1958ٚيف عاّ 

ا٫ػاٖات ايؿعب١ٝ اييت زعُتٗا ٚأٜستٗا ٚغاْستٗا... ٚعٓسَا امطؾت ايجٛض٠ عٔ ططٜكٗا 

ايػٟٛ تكست اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ملهاؾشتٗا َٚهاؾش١ ا٫ػاٙ ايؿٝٛعٞ ايصٟ 

ؿ١ًُ َػعٛض٠ َٔ ايؿٛنٜٛني  ـ آْصاى ـا... ٚيكس تعطنت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ٜػٓسٖ

ٚايؿٝٛعٝني ٚاملٓشطؾني عكب ثٛض٠ املٛقٌ.. ؾٗٛمجت املٓاظٍ... ْٚٗبت املهتبات... 

ٚسطُت املطابع ٚزٚض ايٓؿط اإلغ١َٝ٬... بٌ يكس بًؼ ا٭َط سس ايػشٌ يف ايؿٛاضع يعسز 

ٝس ٖاؾِ عبس ايػ٬ّ، ايؿٗٝس عبس ايطظام ؾٓساي١، َٔ ؾباب ايسع٠ٛ، نإ َِٓٗ : ايؿٗ

 ايؿٗٝس قُس ايبٓا... ٚغرلِٖ.
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 ن١ اإلغ١َٝ٬ ايػٝاغ١ٝ يف ا٭ضزٕحملات َٔ تاضٜذ اؿط

 

 ٚيف ا٭ضزٕ غذًت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ قؿشات َؿطق١ يف تاضٜذ ايعطب ايػٝاغٞ...

. ٫ٚ تعاٍ ايطٚابٞ اؾذلى ؾبابٗا يف سطب ؾًػطني ع٢ً طٍٛ اؿسٚز.. 1948ؾؿٞ عاّ 

ا٭َا١َٝ يف ايكسؽ ٚقٛض باٖط ٚدٝٓني ْٚابًؼ ٚاـًٌٝ ؼتؿغ بصنطٜات ايبطٛي١ 

 شل٪٤٫ اجملاٖسٜٔ ا٭بطاض..

ه١ٝ ايؿًػط١ٝٓٝ، ٚتؿهح امل٪اَطات كٚظًت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف ا٭ضزٕ تٛانب اي

 املبٝت٘ شلا بسٕٚ ٖٛاز٠ ٫ٚ يني.

ٜسٕ( ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ ايدلٜطاْٞ َٛنٛع عٓسَا أثاض )اْتْٛٞ إ 1955ٚيف عاّ 

ا٭خص بكطاضات ا٭َِ املتشس٠ اييت تكهٞ بتكػِٝ ؾًػطني ٖب ضداٍ اؿطن١ ٜعًٕٓٛ 

 ايٓهرل ٜٚؿهشٕٛ ايٓٛاٜا ا٫غتعُاض١ٜ اـبٝج١..

ٚقس دا٤ يف ايبٝإ ايصٟ أشاعت٘ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف شيو اؿني َا ًٜٞ: ) إٕ ضأٟ 

ه١ٝ ؾًػطني ٚانح قطٜح ٫ وتٌُ أز٢ْ َع٢ٓ َٔ َعاْٞ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف ق

املٛاضا٠ ٚاملطاٚغ١.. ضأٟ اؿطن١ اييت محًت ا٭ضٚاح ع٢ً ا٭نـ، ٚخانت املعطن١ 

َسؾٛع١ بإميإ ضاغذ ٚعكٝس٠ ثابت١... َٚا ظيٓا ْط٣ إٔ قه١ٝ ؾًػطني ٫ وًٗا )إٜسٕ( 

بأعع َا ميًهٕٛ يف غبٌٝ  ٫ٚ وًٗا )أٜعْٗاٚض( إمنا وًٗا )املػًُٕٛ( ايصٟ ٜهشٕٛ

  اهلل....(.

 :كا١َٚ نًٛب ٚايػٝاغ١ٝ اإللًٝع١َٜ

أَا ع٢ً قعٝس ايػٝاغ١ ايساخ١ًٝ، ؾإٕ َٛاقؿِٗ اؾط١٦ٜ َع ا٫غتعُاض املتُجٌ 

َٜٛصاى بـ)نًٛب ٚأعٛاْ٘( َٔ ايدلٜطاْٝني نإ ي٘ أندل ا٭ثط يف إشلاب اؾُاٖرل، ٚيف 

 .إيػا٤ املعاٖس٠ ايدلٜطا١ْٝ ايًع١ٓٝ.

تشت ٚقس تعطنت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ َٔ دطا٤ شيو ؿ٬ُت َت٬سك١... ُٚؾ

ايػذٕٛ ٚاملعتك٬ت ايكشطا١ٜٚ يًُذاٖسٜٔ ايصٜٔ قايٛا يًطاغ١ٝ )نًٛب( ٖٚٛ يف أٚز 

 غطٛت٘ ) أْت غؿاح إلًٝعٟ كازع ٫ بس إٔ ٜهٕٛ يو ْٗا١ٜ(...

ب٘ اإلدطاّ إىل  ٚمل ٜهتـ )نًٛب( مبطاضز٠ زعا٠ اإلغ٬ّ ٚاعتكاشلِ... بٌ ٚقٌ

تعطٌٝ دطٜس٠ )ايهؿاح اإلغ٬َٞ( ايٓاطك١ بًػإ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف ا٭ضزٕ... 
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ٚطايب بٛنع قإْٛ ميٓع املػًُني َٔ ايتشسخ ٚاـطاب١ يف املػادس إ٫ بذلخٝل 

 ضزلٞ َٔ اؿه١َٛ...

 

 :َكا١َٚ ا٭س٬ف ا٭دٓب١ٝ

بايٓهرل ع٢ً َكذلسات نإ قٛت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف ا٭ضزٕ أٍٚ قٛت اضتؿع 

)متًٝط( اييت تطَٞ إىل إزخاٍ ا٭ضزٕ يف )سًـ بػساز(.... ٚقس قاَٚت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ 

ٖصٙ ايؿهط٠ َكا١َٚ ؾسٜس٠... ٚخطدت َعاٖطاتٗا يف مجٝع أما٤ ايب٬ز تطايب 

اؿه١َٛ بتٓؿٝص ضغبات ايؿعب ٚػٓٝب ا٭ضزٕ ا٭س٬ف ا٭دٓب١ٝ، مما سس بطداٍ 

ؼ إىل إط٬م ايٓاض ع٢ً ؾطؾ١ املطنع ايعاّ يًشطن١ اإلغ١َٝ٬ يف عُإ، اؾٝـ ٚايبٛيٝ

تعاٖطٜٔ... ثِ أعكب شيو مح١ً امل ا نإ قاز٠ اؿطن١ ىطبٕٛ يف مجٛعُٓٝب

ايطمحٔ خًٝؿ١ ٚأٚزعتِٗ ايػذٔ...ثِ عازت ؾأؾطدت عِٓٗ بعس إٔ دطف تٝاض عبس

 ايؿعب سه١َٛ )اجملايٞ( ٚأيك٢ بٗا خاضز اؿهِ...

طض ا٭ضزٕ يهػط اغتعُاضٟ نٞ ٜكبٌ مبؿطٚع )أٜعْٗاٚض( قاز ظعُا٤ ّٜٚٛ تع

 : 1958ضزلٞ أشاعٛٙ عاّ  إاؿطن١ املعطن١ َٔ دسٜس... ٚقس دا٤ يف بٝ

)أٜٗا ايؿعب ايصٟ ٖعّ )تُٓبًط( ٚسطِ )سًـ بػساز( ٚططز ايطاغ١ٝ )نًٛب( 

 ببط٫ٛت خايس٠... أْت َسعٛ ايّٝٛ ملكا١َٚ َؿطٚع )أٜعْٗاٚض(...(.

 ٚد٘ ايكٛات ايدلٜطا١ْٝ: يف

متٛظ ايعطاق١ٝ ٚأثٓا٤  14ّٜٛ ْعيت قٛات بطٜطا١ْٝ يف ا٭ضزٕ عكب ثٛض٠  1958ٚيف عاّ 

ايجٛض٠ ايًبٓا١ْٝ ٚٚقٌ ا٭غطٍٛ ايػازؽ ا٭َرلنٞ إىل ؾٛاط٧ يبٓإ ٚقؿت اؿطن١ 

اإلغ١َٝ٬ بهٌ قٛاٖا ػاب٘ ٖصٙ اإلدطا٤ات ا٫غتعُاض١ٜ، مما محٌ ايػًط١ اؿان١ُ 

 ايعز بكازتٗا يف َعتكٌ )اؾؿط( ايكشطاٟٚ. ع٢ً

ٖٚهصا تٛاقٌ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ بعني غاٖط٠ نؿـ َا ٜبٝت٘ ا٫غتعُاض َٔ 

 َ٪اَطات إلخهاع ا٭ضزٕ يًٓؿٛش ايػطبٞ ٚأطُاع إغطا٥ٌٝ..
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 َٔ تاضٜذ اؿطن١ ايػٝاغ١ٝ يف غٛضٜا

... ٚإمنا مل ٜهٔ يف غٛضٜا ست٢ َطًع ايكطٕ ايعؿطٜٔ تٝاض إغ٬َٞ ٚانح املعامل

ناْت ٖٓايو زعٛات ز١ٜٝٓ ٚططم قٛؾ١ٝ َكتكط٠ يف زعٛتٗا ع٢ً بعض دٛاْب 

 اإلغ٬ّ...

 املطسّٛ )ايسنتٛض َكطؿ٢ ايػباعٞ، ٚنإ س٦ٓٝص ؾابّا ٜاؾعّا(ؾعط  1933ٚيف عاّ 

عاد١ اإلغ٬ّ إىل مجاع١ ت٪َٔ ب٘ ٚؼًُ٘ ٚتساؾع عٓ٘، ؾبسأ بسع٠ٛ ايٓاؽ إىل زٜٔ اهلل، 

 ُعِٗ عًٝ٘.ٜبكطِٖ ب٘ ٚه

ٚيف محل  (ايؿبإ املػًُٕٛ)ٚيف زَؿل  (زاض ا٭ضقِ)تأغؼ يف سًب  1937ٚيف عاّ 

 (.ا٭خٛإ املػًُٕٛ)ٚقٞ محاٙ  (مجع١ٝ ايطابط١)

ٗا ٚاؽصت ؾه٬ّ تٓعُّٝٝا ٚاسسّا يف تناْت اؿطن١ قس اغتهًُت عس 1944ٚيف عاّ 

 ّا شلا.دب ا٭غتاش ايػباعٞ َطاقبّا عاَنٌ املسٕ ايػٛض١ٜ، ٚاُْت

سسثت ناضث١ ؾًػطني، ٖٚب ايؿعب ايػٛضٟ ٜطايب بايتطٛع يًكتاٍ،  1948ٚيف عاّ 

ٚأخصت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ظَاّ املبازض٠، ٚؾتشت َطانع ايتطٛع يف نٌ َهإ. ٚملا مت 

يًشطن١ اإلغ١َٝ٬ إعساز نتا٥بٗا خطدت بِٗ إىل أضض اؾٗاز، ٚنإ َٔ ْكٝبٗا 

بًتني ٚثايح اؿطَني ايؿطٜؿني، ٚنإ ايكتاٍ ٜسٚض ؾٗٝا ايسؾاع عٔ بٝت املكسؽ أٚىل ايك

َٔ بٝت إىل بٝت َٚٔ ؾاضع يؿاضع. ٚيكس أب٢ً اجملاٖسٕٚ ب٤٬ سػّٓا، ٚغكط َِٓٗ 

 عؿطات ايؿٗسا٤ ٚأٚزع أنجطِٖ ايجط٣ ظٛاض املػذس ا٭قك٢، َِٓٗ:

ايؿٗٝس  -ايؿٗٝس قُس عٝٓٛم -ايؿٗٝس تٝػرل ط٘ -ايؿٗٝس نٝـ اهلل َطاز

ايؿٗٝس ْاٜـ  -ايؿٗٝس قُس قباْٞ -ايؿٗسٟ قُٛز زْسؾٞ -طْٛؽقُس ع

ايؿٗٝس قُس  -ايؿٗٝس قُس طايب -ايؿٗٝس ضانٞ اؾٖٛطٟ -سػٔ عٛز٠

 قباؽ.

ٚيف َٝسإ اإلق٬ح ايػٝاغٞ يعبت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف غٛضٜا زٚضّا ٖاَّا.. ؾسعت 

عُاض.... ٚٚدٗت ايٓكح أٍٚ َا زعت إىل إقا١َ سهِ قاحل ٜعٌٜ عٔ غٛضٜا كًؿات ا٫غت

إىل اؿهَٛات ايٛط١ٝٓ املتعاقب١، ٚقاَٚت نٌ امطاف يف اؿهِ ٚاإلزاض٠، ٚمل ػاٌَ يف 

شيو ض٥ٝػّا ٫ٚ سه١َٛ ٫ٚ ظعُّٝا.. ٚساضبت اؿطن١ َؿطٚع غٛضٜا ايهدل٣ ٭ْ٘ َؿطٚع 

 اغتعُاضٟ هعٌ َٔ غٛضٜا ْكط١ اضتهاظ يًٓؿٛش ايػطبٞ يف ايٛطٔ ايعطبٞ.
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اشلا دغاُٖت يف اْتدابات )اؾُع١ٝ ايتأغٝػ١ٝ( ٚلح عسز َٔ ض 1949ٚيف عاّ 

 ٚاؾذلنٛا يف ٚنع )ايسغتٛض( ٚقبػٛٙ بايكبػ١ اإلغ١َٝ٬...

طنت تعطنت اؿطن١ ملهاٜكات ؾسٜس٠ ُٚؾ 1952ٚيف عٗس أزٜب ايؿٝؿهًٞ عاّ 

َٔ ايطقاب١ ع٢ً قازتٗا، ٚغطح ايسنتٛض ايػباعٞ َٔ عًُ٘ يف اؾاَع١ ايػٛض١ٜ، ثِ ْؿٞ 

 ايب٬ز.

ناْت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف طًٝع١ اؿطنات اييت أٜست )ايٛسس٠  1958ٚيف عاّ 

ايجٓا١ٝ٥( بني َكط ٚغٛضٜا... ّٜٚٛ ػُعت ايؿ٦ات اؿعب١ٝ ايػٛض١ٜ نًٗا يف )ْازٟ 

ايهباط( بسَؿل يتٛقٝع ٚثٝك١ ا٫ْؿكاٍ ناْت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ايٛسٝس٠ اييت 

طاعت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف ٖصٙ ايؿذل٠ إٔ تػتكطب ضؾهت مبٛنٛع١ٝ ٚإقطاض... ٚاغت

تأٜٝس ايك٣ٛ ايؿعب١ٝ نًٗا، ٚتهٕٛ تٝاضّا إغ٬َّٝا قّٜٛا ظٗطت ْتا٥ذ٘ يف أٍٚ اْتدابات 

 .1961ْٝاب١ٝ بعس ا٫ْؿكاٍ عاّ

ٚيف أعكاب سطن١ ايجأَ َٔ آشاض اييت أطاست بايعٗس ا٫ْؿكايٞ تعطنت اؿطن١ 

 ع٢ً ٜس اؿعب اؿانِ يف غٛضٜا...٫ٚ تعاٍ تتعطض حملٔ َت٬سك١ 

تٛيف َ٪غؼ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ايسنتٛض َكطؿ٢ ايػباعٞ كًؿّا  1964ٚيف عاّ 

 ٚضا٤ٙ تطاثّا إغ٬َّٝا ندُّا َٔ ايهتب ٚامل٪يؿات ٚسطن١ إغ١َٝ٬ ٖٞ أٌَ غٛضٜا ايّٝٛ..

 َٚٔ َ٪يؿات ايػباعٞ: 

 ايػ١ٓ َٚهاْٗا يف ايتؿطٜع اإلغ٬َٞ

 ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ

 طأ٠ بني ايؿك٘ ٚايكإْٛامل

 أسهاّ ايكٝاّ ٚؾًػؿت٘

 أسهاّ ا٭١ًٖٝ ٚايٛق١ٝ

 أسهاّ املٛاضٜح

 ايٛقاٜا ٚايؿطا٥ض

 َؿطٚع١ٝ اإلضخ يف اإلغ٬ّ

 ْعاّ ايػًِ ٚاؿطب يف اإلغ٬ّ

 أخ٬قٓا ا٫دتُاع١ٝ

 ٬ّ اييت ٫ تعاٍ تكسض ست٢ ايّٝٛ.ٚف١ً سهاض٠ اإلغ
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 ن١ًُ أخرل٠:

غ١َٝ٬ اؿسٜج١ اييت نإ شلا ؾهٌ ايػبل يف َٝسإ ٚأخرلّا، ؾإٕ اؿطن١ اإل

اؾٗاز، َٚكا١َٚ أعسا٤ اإلغ٬ّ يف ايساخٌ ٚاـاضز، ٚاييت قسَت خ٬ٍ ْكـ قطٕ َٔ 

ايعَٔ قٛاؾٌ َت٬سك١ َٔ ؾٗسا٥ٗا ا٭بطاض. دسٜط٠ بإٔ ٜعاح عٔ تاضٜذ املؿطم غتاض 

 ا٭باطٌ ٚتبسز عٔ أفازٖا سذب ايسؽ ٚا٫ؾذلا٤..

ا أعسا٤ اإلغ٬ّ مبا ميًهٕٛ َٔ ٚغا٥ٌ ٝٗ٭١َ ؾذل٠ غٛزا٤ قامت١ متهٔ ؾيكس َطت با

ايسعا١ٜ ٚاإلع٬ّ، متهٓٛا َٔ خساع اؾُاٖرل ٚتهًٌٝ ايطأٟ ايعاّ... متهٓٛا َٔ قصف 

امل٪َٓني ا٭بطٜا٤ ٚتؿٜٛ٘ زلع١ اجملاٖسٜٔ ا٭تكٝا٤ ا٭ْكٝا٤... متهٓٛا َٔ ٚقُِٗ بؿت٢ 

 يف شيو إ٫ ٫ٚ ش١َ ٚزٚمنا خٛف َٔ اهلل املٓتكِ اؾباض..ايتِٗ ٚا٭ضادٝـ زٕٚ إٔ ٜطاعٛا 

يكس ساضب اإلغ٬ّ ٚزعات٘ أعسا٤ اإلغ٬ّ يف ايؿطم ٚايػطب يف ايساخٌ ٚاـاضز... 

تِٗ ايطأزلاي١ٝ بساضبِٗ ا٫غتعُاض َتذُعّا... ٚساضبتِٗ اإلقطاع١ٝ َتهت١ً... ٚساض

از ٚايؿط ٚايطػٝإ يف نٌ ِ ايؿٝٛع١ٝ َتذ١ٝٓ... ٚساضبِٗ ايؿػٗطاغ١ٝ... ٚساضبت

 َهإ...

ٚأقبح َٔ ٚادب اؾُاٖرل املػ١ًُ إٔ تعطف )اؿطن١ اإلغ١َٝ٬( ع٢ً سكٝكتٗا، 

پڀ  ڀ  ڀ   چ ؾ٬ تٓدسع بعس ايّٝٛ بسعاٜات املػطنني ٚٚؾاٜات اؿاقسٜٔ: 

 (.5)اٌىٙف: چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٺڀ

 

ع٢ً اؿطن١ ٚأخرلّا، ؾًٝعًِ املػًُٕٛ يف ؾت٢ زٜاضِٖ ٚأقطاضِٖ إٔ اؿطب 

اإلغ١َٝ٬ ٖٞ يف سكٝكتٗا سطب ع٢ً اإلغ٬ّ ْؿػ٘.... ٚإٔ أعسا٤ اإلغ٬ّ َٔ املًشسٜٔ 

ٚايؿٝٛعٝني ٚايػطبٝني ٚأتباعِٗ ٚأؾٝاعِٗ َكُُٕٛ ع٢ً اخت٬م نٌ َدلض يهطب 

 اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يٝكًٛا َٔ ٚضا٤ شيو إىل نطب اإلغ٬ّ..

إلغ٬ّ يف ب٬ز اإلغ٬ّ بايذلٜٚر ٚا٭غطب َٔ نٌ ٖصا قٝاّ بعض احملػٛبني ع٢ً ا

شلصٙ ا٫ػاٖات اشلسا١َ ٚتأٜٝسٖا َٚٓاقطتٗا، بٌ ٚإيباغٗا ثٛب اإلغ٬ّ، ٚاإلغ٬ّ َِٓٗ 

 َٚٓٗا بطا٤..
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يكس ٖإ اإلغ٬ّ ع٢ً ايٓاؽ إىل زضد١ أِْٗ أقبشٛا يف ؾو َٔ نٌ َا ٜتكـ 

 ظَٔ بعٝس...ٍٛ إيٝ٘ أعسا٤ اهلل َٓص ٛقباإلغ٬ّ أٚ وٌُ ازل٘، ٖٚصا َا دٗس يً

ٚأخرلّا... ؾإٕ ايكطاع املكرلٟ ايصٟ ىٛن٘ اإلغ٬ّ َع ايك٣ٛ املاز١ٜ ايعات١ٝ 

ٚاؿطنات ايؿعٛب١ٝ اؿاقس٠ يٝؼ إ٫ قٛض٠ َكػط٠ عٔ ايتآَط ايصٟ اغتكطب َعاٍٚ 

 اشلسّ يف ايؿطم ٚايػطب، ٚايصٟ ٫ ٜٗسف غ٣ٛ اغت٦كاٍ ايٛدٛز اؿطنٞ يإغ٬ّ...

ؼسٜس َٛقؿِٗ َٔ ٖصا ايكطاع...  ـنٌ املػًُني  ـُني َٚٔ ٖٓا ٜتشتِ ع٢ً املػً

اهلل عع َٔ  ؾإٕ مل ٜهْٛٛا يف قـ اإلغ٬ّ ؾكس ٚقؿٛا يف قـ أعسا٥٘... ْٚصنطِٖ بكٍٛ

ڎ    ڎ       ڈ   ڈ    ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ    ڳ    چ :قا٥ٌ

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ               ںڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

﮿    ﮾﮻  ﮼  ﮽  ﮺ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹

      ڭ      ڭ             ﯀  ﯁                              

ىئ  يئ     جب  حب  خب    مئۋ  جئ  حئ  ٴۇڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ      ۈ

  محيث  حج  مج  جح  مب   ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث   ىث

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  جخ   حخ  مخ  جس  حس   

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

ڃ  چ    ڃڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ

 (.22-14) اٌّدادٌح  چڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  چ   چ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

ةــــــــاالنقالبي  
اؿسٜج١ ٚا٫ػاٖات إلغ٬ّا يف  

 

إٕ ظٛاٖط ا٫ْك٬ب١ٝ ايػٝاغ١ٝ ٚايؿهط١ٜ ٚايعػهط١ٜ تػٛز ايعكط اؿسٜح... ؾؿٞ 

نٌ قطط َٔ أقطاض آغٝا ٚأؾطٜكٝا ٚأَرلنا اي٬ت١ٝٓٝ َعٗط َٔ َعاٖط ايجٛض٠ ٚايتُطز 

 ع٢ً أضنإ ايٛدٛز ايتكًٝسٟ...

 سٝاتٗا ايساخ١ًٝ ٚع٬قاتٗا أظ١َ اغتكطاض يف 1948ٚاملٓطك١ ايعطب١ٝ، تعٝـ َٓص عاّ 

 اـاضد١ٝ، بػبب َا َط بٗا َٔ انططابات َٚا تتابع عًٝٗا َٔ أسساخ...

يكس عاْت ٖصٙ املٓطك١ َٔ ا٫ْتهاغات يف َانٝٗا ٚسانطٖا َٚا زَط ؾٝٗا ايطٚح 

املع١ٜٛٓ، ٚعاز باـطاب ٚايب٪ؽ ع٢ً سٝاتٗا ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ... إٕ 

ملؿاِٖٝ ع٢ً ؾًػؿ١ سٝا٠ قشٝش١ دعٌ نٌ احملا٫ٚت )ا٫ْك٬ب١ٝ( عسّ تطنٝع ا

ٖاَؿ١ٝ ٚغطش١ٝ ٚداْب١ٝ... شيو إٔ نٌ قاٚي١ إق٬س١ٝ ٫ تكسّ س٫ًّٛ دصض١ٜ 

ع٢ً تعكٝس ٖصٙ ايكهاٜا،  ـ ستُّا ـيًكهاٜا اييت ؾؿًت غابكتٗا يف سًٗا، غتعٌُ 

 ٚبايتايٞ غتتػبب يف ْؿ٤ٛ َؿه٬ت دسٜس٠ ٚخطرل٠...

ست٢ ـ ٓكط١ اييت تٓطًل َٓٗا نٌ َؿه٬تٓا ٚتتأثط بٗا مجٝع أٚناعٓا، ٖٞ أْٓا إٕ اي

 َٔ ػاضبٓا ايهجرل٠ املت٬سك١ مل ْعطف َٔ مٔ َٚاشا ْطٜس؟؟ـ اٯٕ 

إٕ  )ضاٜؿٓبذ( ٜكطض يف زضاغات٘، بإٔ ايتكسّ ايؿهطٟ هس َهاْ٘ أ٫ّٚ يف ا٭غ١ً٦ اييت 

ايؿ٬غؿ١ يًبشح، ٚيٝؼ يف ا٭دٛب١... ٚنعٗا املؿهطٕٚ، ٚيف ايكهاٜا اييت ططسٗا 

 شٝح..يػ٪اٍ ايكشٝح ٖٛ َؿتاح نٌ تطٛض قؾا

 هب إٔ تططح ع٢ً ْؿػٗا غ٪ايني اثٓني:  ـ يف عكطٖا اؿسٜح ـ ٚأَتٓا

 َٔ أْا؟

 َٚاشا أضٜس؟

عٔ ؾدك١ٝ ٖصٙ ا٭١َ  ـ بعُل ـ ٚاؾٛاب ع٢ً ٖصٜٔ ايػ٪ايني ٜٓبػٞ إٔ ٜكسضا

 ايؿهطٟ ٚا٭خ٬قٞ..ٚخكا٥كٗا ٚعٔ تطاثٗا ايعكٝسٟ ٚ
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ؿطض ع٢ً ا٭١َ ؾطنّا ٖٚٞ ٫ متجٌ ؾدكٝتٗا، ٫ٚ تعدل عٔ أَا ا٭دٛب١ اييت ُت

 أقايتٗا، ؾػتهطؽ ايسٚضإ يف سك١ً َؿطغ١ َٔ ايتذاضب ايؿاؾ١ً املسَط٠...

 :دٌٗ ٚتهًٌٝ

ظٌ ا٫عتكاز ايػا٥س يس٣ مجٗٛض املػًُني إٔ اإلغ٬ّ زٜٔ تعبسٟ ٫ ع٬ق١ ي٘ يف 

ايؿهط١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ست٢ قٝاّ )اؿطن١  ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠

 اإلغ١َٝ٬( ٚظٗٛض ايٛعٞ اإلغ٬َٞ يف ايعكط اؿسٜح.

ؾايعامل اإلغ٬َٞ بػبب َٔ تأثطٙ باؿهاض٠ ايػطب١ٝ ٚيٛثاتٗا اؾام١ اعتدل خطٚز 

ًط١ أٚضٚبا ٚايعامل ايػطبٞ ع٢ً ايهٓٝػ١ ٚسٓسٙ َٔ ْؿٛشٖا ايػٝاغٞ، بٌ ٚؾكً٘ ايػ

٫ّ ٜٓبػٞ ايٓػر عًٝ٘، ٚقاعس٠ عا١َ هب ايكسٚض ٭نًرل١ٜ عٔ ايػًط١ ايع١َٝٓ، َٓٛا

 عٔ ايسٚي١، ٚدعٌ َا يكٝكط يكٝكط َٚا هلل هلل. ـ نٌ زٜٔ ـ عٓٗا يف ؾكٌ ايسٜٔ

غكا٥ل زِٜٓٗ ٚآؾام ؾطٜعتِٗ... ٚباْتكاٍ  ـ نصيو ـ ٚبػبب َٔ دٌٗ املػًُني

ىل غرلِٖ... ٚباْتكاض اؿهِ اإلغ٬َٞ يف ايعٗس ايكٝاز٠ ايؿهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ َِٓٗ إ

ت٘ َٚػا٥ٚ٘ َعٗطّا يًشان١ُٝ اإلغ١َٝ٬ ٚايٛدٛز ُاْٞ، ٚايصٟ نإ ع٢ً ع٬ّجايع

 ايػٝاغٞ يإغ٬ّ...

بأغباب َٔ ٖصٙ ٚغرلٖا أقبح تكٛض املػًُني ٚؾُِٗٗ يإغ٬ّ ٫ ٜتؿل ٚدٖٛط ٖصا 

 ايسٜٔ ٚسكٝكت٘ يف ؾ٤ٞ...

 اإلغ٬ّ َٓٗر اْك٬بٞ

عٓسَا قاَت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف َطًع ايكطٕ ايعؿطٜٔ متػح عٔ ايسٜٔ ضناّ ٚ

اؾٌٗ ٚايتهًٌٝ ناْت سطٜك١ غا١ٜ اؿطم ع٢ً َعاؾ١ ٖصٙ املؿه١ً باز٨ شٟ بس٤، 

 ٚتطنٝع قٛض٠ اإلغ٬ّ ايكاؾ١ٝ ايكشٝش١ يف ا٭شٖإ..

ُٜؿِٗ.. ٖٚهصا هب إٔ ٜطبل... ٖٚ ٛ ثٛض٠ ؾاإلغ٬ّ َٓٗر سٝا٠... ٖهصا هب إٔ 

ٚاْك٬ب... ثٛض٠ ٫ تكتكط ع٢ً داْب َٔ دٛاْب اؿٝا٠، ٚإمنا متتس إىل نٌ داْب.... 

ٚاْك٬ب ٫ تعدل عٓ٘ )ن١ًُ أٚ ؾعاض( بٌ ٖٛ ؼٌٜٛ )نٝؿٞ( يًُذتُع ٚتػٝرل )دصضٟ( 

 يكٛاعسٙ ٚأقٛي٘.

ؾا٫ْك٬ب اإلغ٬َٞ ٫ ٜتشكل بتػٝرل ْعاّ أٚ تعسٌٜ زغتٛض... ٫ٚ ٜتِ بطؾع ضا١ٜ 

اع١ بٝإ... ٚإمنا ٜتشكل ٜٚتِ باغتهُاٍ املكَٛات ايؿعايٝات ٚاـكا٥ل اإلغ١َٝ٬ ٚإش
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يف ؾدك١ٝ ا٭١َ... ٜتِ )بكٛاَ٘( ايٓٗر اإلشلٞ )ٚسانُٝت٘( يًُذتُع... ٚبايتايٞ 

شلصٙ ايكٛا١َ  ـ نٌ ايتكطؾات ـ ٚخهٛع ايتكطؾات ـ نٌ ايتكٛضات ـتكِٜٛ ايتكٛضات 

 ٚاؿان١ُٝ.

 

 إلغ١َٝ٬خكا٥ل ا٫ْك٬ب١ٝ ا

شلصا ناْت)اْك٬ب١ٝ( اإلغ٬ّ ؾاق١ ٚتتطًب ايهجرل َٔ ايهؿاٜات ٚاؾٗٛز; 

ؾا٫ْك٬ب١ٝ اإلغ١َٝ٬ ؽتًـ يف خكا٥كٗا ٚطبٝعتٗا عٔ غا٥ط )اؿطنات ا٫ْك٬ب١ٝ(، 

ٚأٖساف ا٫ْك٬ب١ٝ اإلغ٬َٝني غرل أٖساف ا٫ْك٬ب١ٝ اؿعب١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايعػهط١ٜ... 

ذ٘ شٚم اإلغ٬ّ ٜٚأباٙ... ؾاإلغ٬ّ ْػٝر ٚسسٙ يف )تكٛضٙ َٚا تػتػٝػ٘ ٖصٙ قس مي

 ايعكٝسٟ( ٚيف )ؽطٝط٘ ا٫ْك٬بٞ(.

 ايه١ًٝ:

َبسأ ٚدساْٞ... ؾٗٛ إٕ اإلغ٬ّ يف دع٥ٝات٘ ٚنًٝات٘ ٚأسهاَ٘ ٚأقٛي٘ ٚتؿطٜعات٘ 

طم ع٢ً ؼطٜو عٛاٌَ اـرل يف أعُام ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ، ٚإقا١َ ضقاب١ وطم أؾس َاو

 يتٛا٤ ٚا٫مطاف...ْػإ غٛا٥ٌ اإلإلغاٖط٠ تكٞ ا

ٚاإلغ٬ّ يٝؼ فطز ْعاّ َٔ ايٓعِ ٫ ٜتذاٚظ يف َساٙ اإلق٬سٞ ا٫ْك٬بٞ زا٥ط٠ 

ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ... ٚإمنا ٖٛ عهِ طبٝعت٘ َٓٗر نًٞ 

 ٚؾاٌَ... ٖٚصا َا هعٌ اْك٬بٝت٘ َتؿطز٠ يف ايٓٗر ٚا٭غًٛب...

غ٬َٞ ٫ ميهٔ ؼكٝك٘ بططم َتكٓع١ َطػ١ً، ٫ٚ غطط عػهط١ٜ ؾا٫ْك٬ب اإل

خاطؿ١، بٌ ٫ بس يصيو َٔ عٛاٌَ َٚكَٛات ٜتشكل بٗا تػٝرل ا٭غؼ ايؿهط١ٜ ٚاـًك١ٝ 

 ٚايجكاؾ١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ اييت ٜكّٛ عًٝٗا بٓا٤ اجملتُع اؾاًٖٞ...

 

 ايعكا٥س١ٜ:

غِ بايتايٞ َٓاٖذ٘ ٚعكا٥س١ٜ اإلغ٬ّ ٖٞ اييت ؼسز طبٝعت٘ ا٫ْك٬ب١ٝ ٚتط

ٚكططات٘، ؾاإلطاض ايصٟ وسز ب٘ اإلغ٬ّ َٝسإ ايعٌُ اإلغ٬َٞ ٜطتهع ع٢ً زعاَتني 

 أغاغٝتني:
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: غ١َ٬ ايػا١ٜ اييت ٜػتٗسؾٗا ضٚح ايعٌُ اإلغ٬َٞ ٚاييت ٫ تعتس بٗا َكاٜٝؼ أ٫ّٚ

 ا٫ْك٬ب١ٝ اؿعب١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايعػهط١ٜ.

عٝتٗا َٚٛاؾكتٗا يطٚح اإلغ٬ّ ست٢ تتشكل غ١َ٬ ايٛغ١ًٝ ٚنُإ َؿطٚ ثاّْٝا:

 قٝا١ْ ا٫ْك٬ب اإلغ٬َٞ َٔ نٌ اْتهاؽ أٚ اضتهاؽ..

ؾاإلغ٬ّ ٫ ٜعتدل ايٛقٍٛ إىل اؿهِ )غا١ٜ( بٌ ٚغ١ًٝ إلقا١َ أَط اهلل ٚتٓؿٝص 

سانُٝت٘... ؾإشا نإ ايٛقٍٛ إىل اؿهِ ٫ ٜهُٔ ؼكٝل ٖصٙ ايػا١ٜ، ؾٗٛ ٚعسَ٘ 

 غٛا٤..

 اإلْػا١ْٝ:

٫ ٜػًو إىل اـرل غبٌٝ  ـ َؿّٗٛ إْػاْٞ ـ ّٗٛ )ا٫ْك٬ب١ٝ( يف اإلغ٬ّ نصيوَٚؿ

 ايؿط، ٫ٚ ٜسعٛ إىل ايؿه١ًٝ بًػإ ايطش١ًٜ، ٫ٚ ٜؿٝس ايبٓا٤ باؾُادِ ٚايسَا٤...

ؾبُٝٓا ٜٗسز )تهاتؿـ( ايععِٝ ايؿٝٛعٞ بإباز٠ ٚإؾٓا٤ نٌ ايطٚؽ ايصٜٔ ػاٚظٚا 

 يتُجٌٝ ا٭ؾهاض املطانػ١ٝ، ٜطايعٓا اإلغ٬ّ َػ١ ٚايعؿطٜٔ ٭ِْٗ غرل قابًنيااـ

 مبٛاقؿ٘ اإلْػا١ْٝ ايهطمي١ يف َعا١ًَ اٯخطٜٔ.

ؾًُا ضآٙ  ـ ٚنإ ٫ ٜعاٍ َؿطنّا ـ )عٓسَا ؾتح املػًُٕٛ َه١، أت٢ أبٛ بهط بأبٝ٘ ٜكٛزٙ

... ؾكاٍ ٬ٖ تطنت ٖصا ايؿٝذ يف بٝت٘ ست٢ أنٕٛ أْا ايصٟ آتٝ٘ ؾٝ٘"قاٍ :"  ايطغٍٛ 

ط: ٜا ضغٍٛ اهلل ٖٛ أسل إٔ ميؿٞ إيٝو َٔ إٔ متؿٞ أْت إيٝ٘... ؾأدًػ٘ ايطغٍٛ أبٛ به

 بني ٜسٜ٘، ثِ َػح ع٢ً قسضٙ، ٚقاٍ ي٘:" أغًِ" ؾأغًِ(.

بٗصا تهٕٛ اْك٬ب١ٝ اإلغ٬ّ.. إْػا١ْٝ يف خكا٥كٗا أخ٬ق١ٝ يف طبٝعتٗا... عكا٥س١ٜ  

 ا٥ًٗا ٚغاٜاتٗا...ٚغيف 

 ا٭خط٣ا٫ْك٬ب١ٝ يف َؿّٗٛ ا٫ػاٖات 

 يف املؿّٗٛ ايؿٝٛعٞ:

تعتُس )ا٫ْك٬ب١ٝ( يف اؿطن١ ايؿٝٛع١ٝ أٍٚ َا تعتُس ع٢ً زؾع١ ا٭سكاز اييت 

تػتجرلٖا ٚتصنٝٗا يف ْؿٛؽ ايعُاٍ ٚايهازسني، ٚبايتايٞ ع٢ً بح ضٚح ا٫ْتكاّ ٚايتؿؿٞ 

.. بني طبكات اجملتُع ايٛاسس نػبٌٝ يكٝاّ ايجٛض٠ ايع١ًُٝ ٚؼكٝل ا٫ْك٬ب ايؿٝٛعٞ.

ٚإىل ٖصٙ ايػا١ٜ ٜٛد٘ َاضنؼ خطاب٘ يًعُاٍ، ؾٝكٍٛ : )غٝهٕٛ عًٝهِ إٔ ػتاظٚا 

مخػ١ عؿط عاَّا أٚ عؿطٜٔ أٚ مخػني َٔ اؿطٚب ا٭١ًٖٝ بني ايؿعٛب يهٞ تكبشٛا 
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 ٞي، ٖٚصا َا ْكت عًٝ٘ ايؿكط٠ ايؿٝٛع١ٝ ايتاي١ٝ: )ٚبايتا(1)أ٬ّٖ يًػًط١ ايػٝاغ١ٝ(

ا٫ؾذلان١ٝ ٚؼطٜط ايطبك١ ايعا١ًَ َٔ ايٓرل ايطأزلايٞ ؾا٫ْتكاٍ َٔ ايطأزلاي١ٝ إىل 

ميهٔ ؼكٝكٗا ٫ بتػٝرلات بط١٦ٝ ٫ٚ بإق٬سات، بٌ بتػٝرل نٝؿٞ يًٓعاّ ايطأزلايٞ، 

 .(2)أٟ بايجٛض٠

ٚتعتُس )ا٫ْك٬ب١ٝ( يف اؿطن١ ايؿٝٛع١ٝ ع٢ً ٚغا٥ٌ ايعٓـ ٚايكػط يف غبٌٝ 

ٚٚانشّا يف َععِ بٝاْاتٗا ٚنتبٗا، ٜكٍٛ ؼكٝل أٖسؾٗا ٚغاٜاتٗا... ٜٚبسٚ ٖصا دًّٝا 

يٝٓني: )إٕ ايجٛض٠ ايدلٚيٝتاض١ٜ غرل ممه١ٓ بسٕٚ ؼطِٝ دٗاظ ايسٚي١ ايبٛضدٛاظٟ بايعٓـ 

ملًٕٝٛ املصٖبني(. ، ٜٚكٍٛ )بابٕٛ( : )اشعٛا املػتبسٜٔ ٚا٭ؾطاف ٚا(3)ٚإبساي٘ ظٗاظ دسٜس(

ٚأخرل٠ بإٔ يٝؼ َٔ ع٬ز نس : )هب ع٢ً ايعامل إٔ ٜسضى َط٠ ٚاسس٠ ٚقٍٛ )بطٚزٕٚ(

 ا٫ضغتكطاط١ٝ غ٣ٛ اإلؾٓا٤(.

ٚيعٌ يف ايٛغا٥ٌ اؿكرل٠ املًت١ٜٛ اييت تعتُسٖا ايؿٝٛع١ٝ يف ؼكٝل ا٫ْك٬ب 

املاضنػٞ َا ٜبني ايؿطم ايؿاغع بني طبٝعتٗا ٚطبٝع١ اإلغ٬ّ ا٫ْك٬ب١ٝ... ٜكٍٛ  

اـساع ٚايػـ يٝٓني : ) هب ع٢ً املٓانٌ ايؿٝٛعٞ إٔ ٜتُطؽ بؿت٢ نطٚب 

ٚايتهًٌٝ... ؾايهؿاح َٔ أدٌ ايؿٝٛع١ٝ ٜباضى نٌ ٚغ١ًٝ ؼكل ايؿٝٛع١ٝ.. هب إٔ 

ٜهٕٛ َؿَّٗٛا إٔ ايؿٝٛع١ٝ غا١ٜ ْب١ًٝ.. ٚإٔ ؼكٝل ايػا١ٜ ايٓب١ًٝ ٜتطًب يف نجرل َٔ 

ا٭سٝإ اغتدساّ ٚغا٥ٌ غرل ْب١ًٝ... ٚشلصا ؾإٕ ايؿٝٛع١ٝ تباضى ؾت٢ ايٛغا٥ٌ املٓاٖه١ 

 َا زاَت ٖصٙ ايٛغا٥ٌ تػاعس ع٢ً ؼكٝل أٖسؾٓا ايؿٝٛع١ٝ...(.يٮخ٬م 

 ا٫ْك٬ب١ٝ يف َؿّٗٛ ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ:

ٚايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ اييت ناْت اْتؿان١ يف ٚد٘ ايعًِ ا٫دتُاعٞ ٚا٫غتبساز 

ايػٝاغٞ اتبعت ٚغا٥ٌ غرل ؾطٜؿ١ ٚكايؿ١ نٌ املدايؿ١ يًؿعاضات ٚاملباز٨ اييت 

 ضؾعتٗا....

ا( َا ٖصا ايعًِ؟ َٔ ٖٛ ايصٟ ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜؿٗس بأْين أضٜس قطع ٜكٍٛ )َاض

 ايط٩ٚؽ سبّا غ٬م ايهجرلٜٔ..

                                                           
 واي ِاسوظ، وشف اٌغراس ػٓ ِحاوّح اٌش١ٛػ١١ٓ فٟ وٌٟٛٛٔ. - 1
 .25اٌّاد٠ح اٌذ٠ا١ٌىر١ى١ح، صفحح  - 2
 .342ص  22اٌثٛسج اٌثش١ٌٚراس٠ح، اٌّدٍذ  - 3
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ٚوطض )يٛثط( إلمخاز ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ، ؾٝكٍٛ : ) َٔ ٜػتطٝع، ؾًٝكتٌ، ؾًٝدٓل، 

ؾًٝصبح غطّا أٚ ع١ْٝ٬... إشٕ ؾاقتًٛا ٚاشعٛا ٚاخٓكٛا َا طاب يهِ ٖ٪٤٫ ايؿ٬سني 

 ايجا٥طٜٔ...(.

 ا٫ْك٬ب١ٝ يف َؿّٗٛ ايدلٚتٛن٫ٛت ايك١ْٝٛٝٗ:

املهط ٚاـساع َٔ أدٌ  ايؿعا٥ع ٚاملؿاغس ٚأغايٝب نٌٚاؿطن١ ايك١ْٝٛٝٗ تػٛؽ 

 ١ ٜٗٛشا( ٚإْؿا٤ )ايسٚي١ ايٝٗٛز١ٜ ايعامل١ٝ(.قٝاّ )ممًه

يٓتبني  (1)سهُا٤ قٕٗٝٛ(بطٚتٛن٫ٛت ٜٚهؿٝٓا إٔ ْٓكٌ بعض ايؿكطات ٚاملكاطع َٔ )

 ؿّٗٛ ا٫ْك٬بٞ( يف اؿطن١ ايك١ْٝٛٝٗ.طبٝع١ )امل

 َٔ ؾكطات ايدلٚتٛنٍٛ ا٭ٍٚ:

)إٕ ايػٝاغ١ ٫ تتؿل َع ا٭خ٬م يف ؾ٤ٞ... ٚاؿانِ املكٝس با٭خ٬م يٝؼ بػٝاغٞ 

باضع، ٖٚٛ يصيو غرل ضاغذ ع٢ً عطؾ٘... ٫ٚ بس يطايب اؿهِ َٔ ا٫يتذا٤ إىل املهط 

َٔ اإلخ٬م ٚا٭َا١ْ تكرل ضشا٥ٌ يف ايػٝاغ١، ٚايطٜا٤، ؾإٕ ايؿُا٥ٌ اإلْػا١ْٝ ايعع١ُٝ 

 ٚأْٗا تبًؼ يف ظععع١ ايعطف أععِ مما ٜبًػ٘ أيس اـكّٛ(.

)إٕ ايػا١ٜ تدلض ايٛغ١ًٝ، ٚعًٝٓا ٚمٔ ْهع خططٓا أ٫ ًْتؿت إىل َا ٖٛ خرل 

 ..(َا ًْتؿت إىل َا ٖٛ نطٚضٟ َٚؿٝس ٚأخ٬قٞ بكسض

ٜع١(... إٕ ٖصا ايؿط ٖٛ ايٛغ١ًٝ ٕ ٜهٕٛ ؾعاضْا )نٌ ٚغا٥ٌ ايعٓـ ٚاـس)هب أ

ايٛسٝس٠ يًٛقٍٛ إىل ٖسف اـرل.. يصيو ٜتشتِ أ٫ ْذلزز ؿع١ ٚاسس٠ يف أعُاٍ 

 .ايطؾ٠ٛ ٚاـسٜع١ ٚاـٝا١ْ إشا ناْت ؽسَٓا يف ؼكٝل غاٜتٓا.

 َٔ ؾكطات ايدلٚتٛنٍٛ ايجايح:

يهٝل )ٜٓبػٞ إٔ مهِ ايطٛا٥ـ باغتػ٬ٍ َؿاعط اؿػس ٚايبػها٤ اييت ٜ٪دذٗا ا

ًتٓا اييت ْهتػح بٗا بعٝسّا نٌ ايبعس َٔ ٜكسْٚٓا عٔ ٝٚايؿكط، ٖٚصٙ املؿاعط ٖٞ ٚغ

 غبًٝٓا(.

)ٚسُٝٓا ٜأتٞ أٚإ تتٜٛر سانُٓا )ايعاملٞ( غٓتُػو بٗصٙ ايٛغا٥ٌ ْؿػٗا، أٟ 

 ْػتػٌ ايػٛغا٤ نُٝا مطِ نٌ ؾ٤ٞ قس ٜجبت أْ٘ عكب١ يف ططٜكٓا..(

                                                           
 وراب اٌخطش ا١ٌٙٛدٞ )تشٚذٛوٛالخ حىّاء ص١ْٙٛ(، ذأ١ٌف ِحّذ خ١ٍفح اٌرٛٔغٟ. - 1
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 َٔ ؾكطات بطٚتٛنٍٛ ايػابع

هب إٔ ْٓؿط يف غا٥ط ا٭قطاض ايؿت١ٓ ٚاملٓاظعات  ـ ٚمبػاعس٠ أٚضٚبا ـ أٚضٚبا)يف نٌ 

ؾبٗصٙ ايػٛا٥ٌ غٓتشهِ يف  ـ ٚايعساٚات املتبازي١، ؾإٕ يف ٖصا ؾا٥س٠ َعزٚد١: ؾأَا أ٫ّٚ

أقساض نٌ ا٭قطاض اييت تعطف سل املعطؾ١ إٔ يٓا ايكسض٠ ع٢ً خًل ا٫نططابات نُا 

س ٚايسغا٥ؼ غٛف ْكطاز مجٝع اؿهَٛات.. ٚيهٞ ْكٌ إىل ها٥ـ ؾبامل ْطٜس.. ٚأَا ثاّْٝا

 ٖصٙ ايػاٜات هب عًٝٓا إٔ ْٓطٟٛ ع٢ً نجرل َٔ ايسٖا٤ ٚاـبح...(

 َٔ ؾكطات ايدلٚتٛنٍٛ اؿازٟ

)إٕ ا٭ممٝني غرل ايٝٗٛز نكطٝع َٔ ايػِٓ.. ٚإْٓا ايص٥اب، ؾٌٗ تعًُٕٛ َا تؿعٌ 

ْٗا يتػُض عْٝٛٗا عٔ نٌ ؾ٤ٞ... ٚإىل ٖصا ايػِٓ سُٝٓا تٓؿص ايص٥اب إىل اؿعرل٠؟؟ إ

املكرل غٝٓسؾعٕٛ، ؾػٓعسِٖ بأْٓا غٓعٝس إيِٝٗ سطٜاتِٗ بعس ايتدًل َٔ أعسا٤ 

ايعامل... ٚيػت يف ساد١ ًَش١ إىل إٔ أخدلنِ إىل َت٢ غٝطٍٛ بِٗ ا٫ْتعاض ست٢ 

 تطدع إيِٝٗ سطٜاتِٗ ايها٥ع١؟(.

 َٔ ٚقا٥ع ا٫ْك٬بني ايعطب١ٝ

ؾٗست يف ايػٓٛات ايعؿط املان١ٝ ٚقا٥ع ٚأسساخ )اْك٬ب١ٝ( أقٌ َا  ٚايب٬ز ايعطب١ٝ

 ٜكاٍ ؾٝٗا أْٗا ز١٦ْٝ ٚخػٝػ١ ٚأْٗا )٫ عكا٥س١ٜ ٫ٚ أخ٬ق١ٝ ٫ٚ إْػا١ْٝ(.

ناْت نٌ اؿطنات ا٫ْك٬ب١ٝ )ايٛط١ٝٓ، ٚايك١َٝٛ، ٚايؿعٛب١ٝ، ٚا٫ؾذلان١ٝ، 

، ٫غتباس١ ا٭عطاض، ٚايؿٝٛع١ٝ( عطؿ٢ يًسَا٤، يًكتٌ، يًػشٌ، شلسض ايهطاَات

 يًتُجٌٝ باؾجح، ٚؿطم ا٭سٝا٤؟؟؟

ؾُاشا ٜكاٍ عٔ )اْك٬بات( تعُس إىل ايط٩ٚؽ ؾتكطعٗا، ٚإىل ا٭دػاز ؾتُعقٗا، ٚإىل  

 ايبطٕٛ ؾتبكطٖا، ٚإىل اؾُادِ ؾتٗؿُٗا؟

يكس زيت ا٭ضقاّ ٚاؿكا٥ل إٔ ٖٓاى ٦َات ايكت٢ً زؾٓٛا بسٕٚ َدلض، ٚبسٕٚ قان١ُ، 

 ايتعصٜب املدلح يف َهاتب ايتشكٝل، َٚكطات )اؿطؽ ايكَٛٞ(؟؟؟بٌ َٔ دطا٤ 

إٕ ايٛقـ شلصٙ ا٭سساخ ٚايٛقا٥ع ٜبك٢ فطز ن١ًُ ٫ تعطٞ ايكٛض٠ اؿكٝك١ ملٔ 

 أضاز ايٛقٍٛ إىل تكٛض ضقُٞ قشٝح ٚناٌَ..

إٕ ٖصٙ ا٫ػاٖات ا٫ْك٬ب١ٝ املٓشطؾ١ تسٚض مجٝعٗا يف سًكات َؿطغ١ َٔ املآغٞ 

ؿط١ٜ ايطٖٝب١... يف سني ؼتاز ا٭١َ إىل ٚنع ٜهُٔ شلا ا٫غتكطاض ٚاجملاظض ايب
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ٚا٫ط٦ُٓإ ٜٚعٌٜ عٔ ْؿػٗا نابٛؽ ايب٪ؽ اؾاثِ ؾٛقٗا... ٚنع غًِٝ قشٝح ٫ 

ٜؿطض باؿسٜس ٚايٓاض ٫ٚ باملساؾع ٚايسبابات... ٚنع ؼُٝ٘ ْؿٛؽ ايٓاؽ ٚؼطغ٘ قًٛب 

 اؾُاٖرل..

 ٚبا٫ْك٬ب اإلغ٬َٞ...ٖٚصا ايٛنع ئ ٜتشكل إ٫ باإلغ٬ّ 

 

 ا٭ٖساف ايهدل٣ ٫ْك٬ب١ٝ اإلغ٬ّ

ضأٜٓا ؾُٝا تكسّ نٝـ إٔ اإلغ٬ّ ٜٓؿطز مبؿَٗٛ٘ ا٫ْك٬بٞ عٔ غا٥ط ا٫ػاٖات 

ٚاؿطنات اؿعب١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايعػهط١ٜ، ٚإٔ ايػا١ٜ اييت ٜػع٢ إيٝٗا اإلغ٬ّ ٫ تدلض 

ٛاٖط... ٚؾُٝا ًٜٞ غٓعطض يبعض اغتدساّ ٚغا٥ٌ َٓشطؾ١ ٫ تٛاؾكٗا يف املهُٕٛ ٚاؾ

 ا٭ٖساف اييت ؼككٗا اْك٬ب١ٝ اإلغ٬ّ..

 يف اجملاٍ ايعكٝسٟ:

ؾايعكٝس٠ ٖٞ املطآ٠ اييت تٓعهؼ عًٝٗا ؾدك١ٝ ا٭١َ ٚأخ٬قٗا َٚباز٥ٗا... ٚنًُا 

ناْت ٖصٙ املطآ٠ قاؾ١ٝ ضقطاق١ ناْت ؾدك١ٝ ا٭١َ خ٬ق١ َعطا٠٤.. ٖٚصا َا دعٌ 

 ٜٗتِ بذلنٝع ايتكٛض ايعكٝسٟ ايػًِٝ يف أشٖإ ايٓاؽ.. اإلغ٬َٞ ٜٗتِ أٍٚ َا

غ٤ٛ أٚناع٘ )ا٭خ٬ق١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ( ٖٞ يف اؿكٝك١ 

اْعهاؽ طبٝعٞ شلصا )اـٛا٤ ايعكٝسٟ( ايصٟ خًؿت٘ اؿهاض٠ ايػطب١ٝ ٚأقًت٘ ايؿًػؿ١ 

، ٚغرلٖا: َٔ ؾا٥ض اإلبساع املاضنػ١ٝ.. إٕ مجٝع املكسضات )ايع١ًُٝ، ٚاملاز١ٜ، ٚايؿ١ٝٓ

املازٟ مل تتُهٔ َٔ تٛؾرل ايطُأ١ْٓٝ ٚا٫غتكطاض يف ٖصا اجملتُع... ٚإسػاؽ اإلْػإ 

ظٛع٘ ايٓؿػٞ ٚايطٚسٞ آخص يف ا٫ظزٜاز َّٜٛا بعس ّٜٛ.. شيو إٔ سٝات٘ اجملس١ٜ أقبشت 

طٚح ٚػ٤ٞ يف تػرل غرلّا )آيّٝا( مم٬ّ ٫ ٜؿك٘ ي٘ َع٢ٓ، غرل َا ٜطاٙ أَاَ٘ َٔ َط٥ٝات ت

 طًب ايطظم، ٚتأَني َطايب اؾػس...

ع٢ً سٌ ٖصٙ املؿه١ً س٬ّ دصضّٜا، ٜتصٚم َع٘  ـ َٔ أٍٚ ايططٜل ـ شلصا سطم اإلغ٬ّ

اإلْػإ طعُّا دسٜسّا شلصٙ اؿٝا٠... ؾٝسضى ايػا١ٜ َٔ ٚدٛزٙ ع٢ً ا٭ضض، ٜٚسضى 

ُٜدًل عبجّا... ٚمل ؽ  ًك٘ املاز٠ ايكُا٤... ٖٚٛ مل)ايكسض٠ اؿكٝك١ٝ اييت أٚدست٘.. إْ٘ مل 

ٛدس قسؾ١ يف ٖصٙ ا٭نٛإ... بٌ إٕ اهلل خًك٘ بكسضت٘، ْٚؿذ ؾٝ٘ َٔ ضٚس٘، ٚأغذس ي٘ ٜ
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٤ٙ ٥٬َهت٘، ٚدعٌ ي٘ ايػُع ٚايبكط ٚايؿ٪از... ٚغدط ي٘ َا يف ايدل ٚايبشط... ٚدعٌ بكا

 ٌُ.نُا دعٌ َكرلٙ يف اٯخط٠ مبا قسَ٘ َٔ عيف ايسْٝا َطّْٖٛا مبا قسض ي٘، 

تًو ٖٞ عكٝس٠ اإلغ٬ّ اييت تطبط اإلْػإ ايها٥ع بك٠ٛ اهلل ٚمبٓٗر اهلل ٚباـط 

ڇ  ڇ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇچ  ايصٟ ضزل٘ اهلل يف ٖصٙ اؿٝا٠ سني قاٍ

 .(153)األٔؼاَ : چ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ   ڎڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 يف اجملاٍ ا٭خ٬قٞ:

ٚغا٥ط ايٓعِ اؿسٜج١، أْ٘ َبسأ ايط٥ٝػ١ٝ بني املٓٗر اإلغ٬َٞ  إٕ ْكط١ اـ٬ف

 أخ٬قٞ ٚأْٗا ْعِ َاز١ٜ غرل أخ٬ق١ٝ.

َٚٔ ٖصٙ ايٓكط١ بايصات تٓؿأ غا٥ط املهاعؿات ٚتتهاثط كتًـ ا٭نساز بني طبٝع١ 

 ا٫ْك٬ب اإلغ٬َٞ ٚأٖساؾ٘ ٚبني طبا٥ع ا٫ْك٬بات ا٭خط٣ ٚأٖساؾٗا...

كٗا نإ قطوّا َع طبٝعت٘ ؾا٫ْك٬ب اإلغ٬َٞ سني أٚنح ايػا١ٜ اييت دا٤ يتشكٝ

 منا بعجت ٭متِ َهاضّ ا٭خ٬م..((إ))ا٭خ٬ق١ٝ إىل أبعس سسٚز ايكطاس١ 

ٚا٭خ٬ق١ٝ يف اإلغ٬ّ يٝػت ْعاَّا خاقّا، أٚ فُٛع١ تعايِٝ َٚجٌ َٓؿك١ً عٔ 

أدعا٤ املٓٗر اإلغ٬َٞ نُا قس ٜعٔ نجرل َٔ ايٓاؽ... ٚإمنا ٖٞ َعطٝات خرل٠ ٚضٚح 

 نٌ داْب َٔ دٛاْب ٖصا املٓٗر.. نطمي١ تٓػاب يف

َٚٔ ٖٓا ناْت أخ٬ق١ٝ ا٫ْك٬ب اإلغ٬َٞ تعين إضغا٤ ايكِٝ اإلْػا١ْٝ ايطؾٝع١ يف 

 نٌ ْاس١ٝ َٔ ْٛاسٞ اؿٝا٠، ادتُاع١ٝ ناْت أّ اقتكاز١ٜ أّ غٝاغ١ٝ..

ؾاؿهِ اإلغ٬َٞ.. ٫ ٜكّٛ ع٢ً )ايؿٛض٣( إضنا٤ ـٛاطط ايؿعب، ٚمتًكّا يعٛاطـ 

بٌ ٭ٕ ايؿٛض٣ َبسأ أخ٬قٞ ٚغٛاٙ َٔ أْع١ُ اؿهِ )َباز٨ ٫ أخ٬ق١ٝ(  اؾُٗٛض...

 نايتػًط ٚايتشهِ ٚايسٜهتاتٛض١ٜ..

ٚاإلغ٬ّ سني ٜٓازٟ )بايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ( ؾ٬ يٝططح بٗا ؾعاضّا يًسعا١ٜ ٚاملتادط٠ 

 ٚا٫غت٬ٗى، أٚ يٝػتٌُٝ بٗا ايعُاٍ ٚايهازسني... بٌ ٭ْ٘ ٜط٣ يف ايعًِ ا٫دتُاعٞ

 ٚايٓعاّ ايطأزلايٞ ظٛاٖط غرل أخ٬ق١ٝ َسَط٠..

املػاٚا٠ اإلْػا١ْٝ( بني ايبؿط أمجعني بٝهِٗ ٚغٛزِٖ، عطبِٗ ٚاإلغ٬ّ سني ٜعًٔ )

ٚعذُِٗ، ؾ٬ ٜؿعٌ شيو سطقّا ع٢ً تأٜٝس املًْٛني ٚاملػتهعؿني، بٌ ٭ٕ يف ايتُٝٝع 

 ايعٓكطٟ ٚايتؿاٚت ايطبكٞ بٛاعح )٫ أخ٬ق١ٝ(.
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٬ق١ٝ اإلغ٬ّ يف مجٝع َباز٥٘ ْٚعُ٘ ٚتؿطٜعات٘... َٚٔ ٖٓا ناْت ٖٚهصا تطتػِ أخ

أخ٬ق١ٝ املٓٗر اإلغ٬َٞ تطؾض ضؾهّا قاطعّا مجٝع ايٛغا٥ٌ ٚايططم ا٫ْك٬ب١ٝ غرل 

ا٭خ٬ق١ٝ... ؾامل٪متطات ٚايجٛضات ٚا٫ْك٬بات اييت تعتُس ع٢ً ا٫غتٝاٍ ٚايكتٌ ٚايتسَرل 

ٗا أخ٬ق١ٝ اإلغ٬ّ ٚتأباٖا طبٝعت٘ اإلْػا١ْٝ ٚاإلنطاٙ، أغايٝب ٚسؿ١ٝ ٫ تطن٢ عٓ

 ايػُش١...

 يف اجملاٍ ايؿهطٟ ٚايتؿطٜعٞ

مل تكتكط اْك٬ب١ٝ اإلغ٬ّ ع٢ً ضبط ايهُرل اإلْػاْٞ باهلل عع ٚدٌ عٔ ططٜل 

)ايعكٝس٠(... أٚ ع٢ً إضغا٤ ايكِٝ اإلْػا١ْٝ عٔ ططٜل )ا٭خ٬م(... ٚإمنا ضاؾل شيو نً٘ 

كٛض سلٌ نٌ ْاس١ٝ َٔ ْٛاسٞ اؿٝا٠، ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ، اْك٬ب يف ايتؿهرل ٚايت

 ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ، ايتٛد١ٝٗٝ ٚايتؿطٜع١ٝ...

ٚناْت ايجٛض٠ ا٫ْك٬ب١ٝ اييت أعًٓٗا اإلغ٬ّ ع٢ً ايؿهط اؾاًٖٞ عٓٝؿ١ ؾعٛا٤.. 

بسأٖا بتٓعٝـ ايعكٌ ايبؿطٟ َٔ ايِٖٛ ٚاـطاؾ١، ٚؼطٜط ايتكٛض اإلْػاْٞ َٔ نٌ َا 

 ؿا٤ٙ ْٚكا٤ٙ...ًٜٛخ ق

نإ ايؿهط ايعطبٞ قبٌ اإلغ٬ّ قسٚز اٯؾام، قبًٞ ايٓعع١. خ٬ بعض ايًؿتات 

اإلْػا١ْٝ اييت عطض شلا ايؿعط اؾاًٖٞ مما ٫ ميهٔ اعتباضٖا عاٍ َٔ خكا٥ل 

ايؿهط اؾاًٖٞ. ٚإمنا ٖٞ َعٗط َٔ َعاٖط ايتأثط مبدًؿات ايٓكطا١ْٝ ٚايٝٗٛز١ٜ 

 ٚايؿًػؿات ايكسمي١...

ؿّٗٛ  ايػٝاغٞ عٓس ايعطب نإ ٜكّٛ ع٢ً اعتباض  )ايكب١ًٝ( ٖٞ ايٛسس٠ ؾامل

ايػٝاغ١ٝ... ٚناْت ايعكب١ٝ ٖٞ ايطابط١ اييت ػُع بني أؾطازٖا أٚ ايعؿا٥ط املٓت١ُٝ 

إيٝٗا... ؾشطم ا٫ْك٬ب اإلغ٬َٞ ع٢ً َهاؾش١ ٖصٙ ايٓعع١ ٚبح ضٚح ا٫ْؿتاح... متٗٝسّا 

١ يف سٝا٠ ايٓاؽ.. ؾهإ َٔ آثاض ٖصا ا٫ْك٬ب ايؿهطٟ إلع٬ٕ أٍٚ ٚسس٠ غٝاغ١ٝ ٚعكٝسٜ

ايصٟ سكك٘ اإلغ٬ّ إٔ أقبح ايعطب ٜعتدلٕٚ ايتهأَ ٚا٫ؼاز ٚادبّا َكسغّا متًٝ٘ 

آقط٠ ايسٜٔ اؾسٜس... ٚبُٝٓا ناْت ع٥٬كِٗ ايػٝاغ١ٝ َب١ٓٝ ع٢ً ثاضات اؾا١ًٖٝ إشا 

ؾٗٝا َٔ ضٚح ا٭خ٠ٛ ٚا٭يؿ١ َا باإلغ٬ّ ميػح عٔ ٖصٙ ايع٥٬ل نٌ َا ٜؿٛبٗا، ٜٚػهب 

 دعًٗا أَنت ايع٥٬ل ٚأقٛاٖا، ٚدعٌ ايٛسس٠ اإلغ١َٝ٬ أضغذ ايٛسسات ٚأعُكٗا:

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ      ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ

  (.113)آي ػّشاْ: چڇ   ڍ  ڍ  ڌ    
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. ٚإشا ناْت ٚأَا املؿّٗٛ ا٫دتُاعٞ عٓس ايعطب، ؾًِ ٜهٔ أغًِ َؿَِٗٛٗ ايػٝاغٞ..

ايعكب١ٝ ايكب١ًٝ عٓٛإ سٝاتِٗ ايػٝاغ١ٝ، ؾإٕ ايٓعع١ ايطبك١ٝ ٚايعٓكط١ٜ َٝع٠ سٝاتِٗ 

ا٫دتُاع١ٝ، ست٢ بًؼ ايتؿاٚت ايطبكٞ عٓسِٖ سسّا ٫ ٜٛقـ... ؾعُس اإلغ٬ّ ؾٛضّا ع٢ً 

إشاب١ ٖص ايؿٛاضم ا٫دتُاع١ٝ ٚؼطٜط ا٭ضقا٤ ٚايعبٝس ٚإؾاع١ ضٚح املػاٚا٠ ع٢ً ن٤ٛ 

أٜٗا ايٓاؽ، إٕ ضبهِ ٚاسس.... ٚإٕ أبانِ ٚاسس... نًهِ )) س٠ اإلغ١َٝ٬ ايهطمي١ :ايكاع

ٯزّ ٚآزّ َٔ تطاب.. أنطَهِ عٓس اهلل أتكانِ... يٝؼ يعطبٞ ع٢ً عذُٞ ٫ٚ يعذُٞ 

 .٭بٝض ع٢ً أمحط ؾهٌ إ٫ بايتك٣ٛ(( ع٢ً عطبٞ ٫ٚ ٭محط ع٢ً أبٝض، ٫ٚ

ْٗا أضغت أغؼ ايتهاؾٌ ايعطب ا٫قتكاز١ٜ أأثطّا يف سٝا٠ ٜٚهؿٞ اْك٬ب١ٝ اإلغ٬ّ 

ا٫دتُاعٞ ٚاملازٟ، ٚٚنعت َٔ ايٓعِ ٚايتؿطٜعات َا وكل ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ 

ٚايطخا٤... ؾإشا باجملتُع ايعطبٞ اؾاًٖٞ ايصٟ نإ ٦ٜٔ َٔ ايؿاق١ ٚايعٛظ ٜٚتهؿـ 

طؾاٙ ٜٚأتٝ٘ ؾاضؽ ٚايطّٚ... إشا بٗصا اجملتُع تتسؾل ؾٝ٘ اـرلات ٚتعُ٘ ايبشبٛس١ ٚاي

 ايطظم ضغسّا َٔ نٌ َهإ...

 اـط١ ا٫ْك٬ب١ٝ

إشا نإ اإلغ٬ّ َٓٗذّا اْك٬بّٝا، ؾإٕ ؼكٝل ٖصا املٓٗر ٜتطًب ػُعّا سطنّٝا 

بػٞ إٔ تهٕٛ يف َػت٣ٛ اْك٬بّٝا... أٟ إٕ اؿطن١ اييت تتكسض ايعٌُ اإلغ٬َٞ ٜٓ

 اإلغ٬َٞ ٚعّٝا ْٚٗذّا ٚنؿا١ٜ.. ؼكٝل ا٫ْك٬ب

طن١ اإلغ١َٝ٬ أسٛز َا تهٕٛ إىل ؽطٝط اْك٬بٞ تبًؼ ب٘ َطس١ً ايتٓؿٝص إٕ اؿ

ايعًُٞ ٭ٖساؾٗا َٚباز٥ٗا.. ٚأعين بايتدطٝط ا٫ْك٬بٞ "ْعط١ٜ اؿطن١ ٚأغًٛبٗا يف 

تػٝرل ٚاقع إْػاْٞ قا٥ِ بآخط َٓؿٛز... بهٌ َا ٜكتهٝ٘ شيو َٔ ؾِٗ ؾاٌَ ٚزقٝل 

اٌَ اييت ؼطن٘... ٚتكٛض عُٝل يًٛاقع يًٛاقع ايكا٥ِ، ٚتكسٜط ٚاع يًك٣ٛ ٚايعٛ

 اإلغ٬َٞ املٓؿٛز، َٚس٣ َا وتاد٘ َٔ نؿاٜات ٚإَهاْٝات".

ٜٚٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ يف َهُٕٛ خط١ ا٫ْك٬ب اإلغ٬َٞ سطم اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ع٢ً 

إٔ تتٛىل ٖٞ بٓؿػٗا ؼكٝل َٓٗذٗا يف اؿهِ اإلغ٬َٞ... ٚيٝؼ َٔ اإلخ٬م 

ظٖسٖا يف تٛيٞ اؿهِ.. شيو إٔ ايعامل ٚايتاضٜذ  ـ ض ايبعضنُا ٜتكٛ ـٚايتذطز يف ؾ٤ٞ 

٫ ٜعطؾإ سطن١ ع٢ً اإلط٬م قسَت عكاض٠ ْهاشلا ٚنؿاسٗا يػرل امل٪َٓني بأٖساؾٗا 

املًتكني َعٗا ؾهطّٜا ٚعكٝسّٜا ٚأخ٬قّٝا ٚغٝاغّٝا... ؾايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ ناْت أ١َٝٓ َٔ 

... ٚا٫ْك٬ب ايؿٝٛعٞ نإ مثط٠ ا٭َاْٞ اييت عٌُ شلا ضٚغٛ ٚؾٛيترل َٚٓتػهٝٛ
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املدطط ايصٟ ٚنع٘ َاضنؼ ٚيٝٓني... ٚايٓاظ١ٜ ا٭ملا١ْٝ مل تعٗط إ٫ يف أضض غعاٖا 

 ٖٝذٌ ٚؾٝدت٘ ٚغٛت٘ ْٚتؿٝ٘...

 ايطًٝع١ امل٪١َٓ

ناْت غا١ٜ يف ايسق١ ٚاإلسهاّ...  إٕ اـط١ )ا٫ْك٬ب١ٝ( اييت اعتُسٖا ضغٍٛ اهلل 

 ٖساؾٗا ٚقكك١ غاٜاتٗا إٕ ٖٞ ايتعَت ْؿؼ ايططٜل..٫ٚ أظٔ اؿطن١ إ٫ بايػ١ أ

نإ ايعٓكط ايط٥ٝػٞ ٚا٭غاغٞ يف خط١ ا٫ْك٬ب اإلغ٬َٞ ا٭ٍٚ ٜتُجٌ يف إعساز 

)ايطًٝع١ ايكٝاز٠ امل٪١َٓ( املطؾش١ ؿٌُ تبعات ايعٌُ ٚايتٓؿٝص... إعسازٖا ْؿػّٝا 

ا إمياّْٝا ٚدٗازّٜا... يًكٝاّ بايسٚض َٚعّٜٓٛا ٚأخ٬قّٝا... ٚإعسازٖا ؾهطّٜا ٚعًُّٝا... ٚإعسازٖ

 ايهبرل..

إٕ مل تعب٧ يف أٚىل َطاسًٗا )كعٕٚ(  ـ يف ايعكط اؿسٜح ـٚاؿطن١ اإلغ١َٝ٬ 

ايهؿاح يًُس٣ ايطٌٜٛ، ؾػتػتٓؿص قٛتٗا بػطع١ يف أٍٚ ايططٜل... ٚتهٕٛ بصيو قس 

 أقابت اإلغ٬ّ َكت٬ّ ٚسهُت ع٢ً ْؿػٗا باإلعساّ...

از يف ٖصٙ ايؿذل٠ إىل )طًٝع١( ع٢ً َػت٣ٛ دٝس َٔ اإلعساز إٕ اإلغ٬ّ يٝشت

ٚايتهٜٛٔ... طًٝع١ ْصضت ْؿػٗا شلصا ايسٜٔ.. طًٝع١ ضاغد١ ايعكٝس٠ ٚاإلميإ، ثابت١ 

ايكًب ٚاؾٓإ.. طًٝع١ غا١َٝ اـًل، عُٝك١ اإلزضاى، َان١ٝ ايععمي١... طًٝع١ تعٝـ 

ايؿ١٦ ٫ ميهٔ إٔ تكٓعٗا ا٭دٛا٤ اإلغ٬ّ بهٌ ٚدٛزٖا ٚمتٓش٘ نٌ ٚدٛزٖا. َٚجٌ ٖصٙ 

ايعاطؿ١ٝ ٚاملٓاٚضات ايػٝاغ١ٝ، نُا ٫ ميهٔ إٔ ؽًكٗا املٓاٖر ايػطش١ٝ ٚايعؿ١ٜٛ، إٕ 

 مل تهٔ قس قاغتٗا ايعكٝس٠ ْٚػذت دٛاْب ؾدكٝتٗا َباز٨ اإلغ٬ّ ٚأخ٬ق٘ َٚجً٘...

ا قاَت ٚيٛ مل تهٔ طًٝع١ اإلغ٬ّ يف عٗس ايٓب٠ٛ ع٢ً ٖصا املػت٣ٛ َٔ اإلعساز مل

يإغ٬ّ قا١ُ٥، ملا خطت زعٛت٘ خط٠ٛ ٚاسس٠ إىل ا٭َاّ ؾه٬ّ عٔ بًٛغٗا أططاف 

 املعُٛض٠..

ٚيكس اغتٓؿست َطس١ً ايتهٜٛٔ َٔ سٝا٠ ايٓب٠ٛ َا مل ٜػتٓؿسٙ عٌُ آخط... ٚيهٓٗا 

أغؿطت يف ايٓٗا١ٜ عٔ سك١ًٝ َباضن١ أَست اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ بأؾصاش ايطداٍ َس٣ 

 ط٬ّٜٛ َٔ ايعَٔ.
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 املٓار املٓاغب

ٚإشا ناْت خط١ ا٫ْك٬ب اإلغ٬َٞ يف عٗس ايٓب٠ٛ قس سطقت أؾس اؿطم ع٢ً 

إعساز ايطًٝع١ اإلغ١َٝ٬... ؾإْٗا قس سطقت نصيو، ٚبعس شيو ع٢ً اْتكا٤ املٓار 

 املٓاغب، ٚاملهإ ايكاحل يكٝاّ ا٫ْك٬ب اإلغ٬َٞ...

ايعٌُ اإلغ٬َٞ... ٚإؾاض٠ إىل يؿت١ إىل اي٬َطنع١ٜ يف  ٖٚصٙ ايبازض٠ َٔ ايطغٍٛ 

إٔ إقا١َ اؿهِ اإلغ٬َٞ قس ٜهٕٛ غ٬ّٗ ٚممهّٓا يف َهإ ٚقعبّا َٚػتش٬ّٝ يف آخط... 

سؿاظّا ع٢ً ايطاقات  ٛضهٔ َٚٝػممٚعٓسٖا ٜكبح َٔ ايهطٚضٟ إؾطاؽ اؾٗس ؾُٝا ٖٛ 

 ٚا٭ٚقات َٔ ايهٝاع ٚايبٛاض..

ٌ اإلغ٬َٞ يف ايعكط اؿسٜح... ؾطض ٚدٛز ٚسس٠ ؽطٝط يًعُ ٖٚصا املع٢ٓ بايصات

َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜٛد٘ ْؿاط ايتذُعات اؿطن١ٝ مجعا٤، ٜٚعٌُ ع٢ً قب اؾٗس سٝح 

 ٜٓؿع اؾٗس، ٚتعب١٦ ايك٣ٛ سٝح ٜكسض ايٓذاح، ٚمتهني ايػطؽ سٝح ٜ٪ٌَ اإلمثاض..

 إٕ ٖصٙ تصنط٠، ؾُٔ ؾا٤ اؽص إىل ضب٘ غب٬ّٝ، قس بًػت ايًِٗ ؾاؾٗس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

 

 

 

 ؾٗطؽ

 1 _______________________________________________ املكس١َ

 3 ___________________________________ ٚايتطبٝل املبسأ بني اإلغ٬ّ

 .Error! Bookmark not defined _______________ اإلغ٬ّ سٍٛ ؾبٗات

 4 ___________________________________ ايؿبٗات ٖصٙ ْؿ٤ٛ عٛاٌَ

 5 ___________________________________ اإلغ٬َٞ املٓٗر خكا٥ل

 5 ________________________________________ :هلل اؿان١ُٝ

 7 _____________________________________ :اؾع١ٝ٥ ٫ ايؿٍُٛ

 8 ________________________________ :املاي١ٝ أٚ ايتططف ٫ ايؿطط٠
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