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 بسم اهلل انرمحن انرحيم
 ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً املبعٛخ ضمح١ يًعاملني

 

  اإلهداء

  .إٌٝ سف١مخ اٌذسة شم١مخ اٌمٍت

 .اٌضٚجخ اٌتٟ ػشفتٙب داػ١خ ِٚشث١خإٌٝ 

ٓ ػٍٝ ٠ذ٘ب ِسٍّبد ٚساثؼخ ثً أَ اٌّئبد اٌٍٛاتٟ تخشْج : إ٠ّبْ ٚػبئشخ ٚجٕبْإٌٝ أَ اٌجٕبد األسثغ

 داػ١بد ثتٛف١ك اهلل تؼبٌٝ .

 :إٌٝ أَ اٌسب١ٌّٓ

 . 791ٔ( اٌزٞ لضٝ فٟ إحذٜ ِؼبسن اٌجٙبد ػبَ سبٌُ اٌش١ٙذ )أثٛ اٌش١ٙذ

  .ٚسبٌُ ا١ٌٌٛذ اٌزٞ اسأي اهلل أْ ٠جؼٍٗ لشح ػ١ٓ ِٚٓ اٌصبٌح١ٓ

ٚػشتٗ ِؼٙب فٟ وتبثتٗ ػشثْٛ بة اٌزٞ ػبشتٗ ِؼٟ فٟ لشاءتٗ إٌٝ اٌؼض٠ضح :أَ ثالي أ٘ذٞ ٘زا اٌىت

     .ٚفبء
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املؤنف مقدمة
ٍٛة ِتخٍف وث١ش ِٓ اٌّشىالد اٌتٟ تجشص ػٍٝ سبحخ اٌؼًّ اإلسالِٟ ٚفٟ ٔغبق اٌذػٛح ٠تسججٙب أس

ْٛ سدح فؼً ٌفؼً ا٢خش٠ٓ ٚ٘ٛ ّٚٔظ ِٓ اٌّّبسسخ خبعئ .. إٔٗ ِتخٍف ألٔٗ فٟ وث١ش ِٓ األح١بْ ٠ى

  .ٌىٛٔٗ ال ٠ٙتُ ثبٌٛلب٠خ ِٓ اٌّشىٍخ ٌتالف١ٙب ٚإّٔب ٠تصذٜ ٌّؼبٌجتٙب ثؼذ ثشٚص٘ب ٚتٕب١ِٙب خبعأ

ِأسبح اٌٛلٛع ف١ّب ٚلغ  ،بحإٔٙب اٌظب٘شح اٌتٟ تتىشس ػٍٝ سبحخ اٌؼًّ اإلسالِٟ ٚتتىشس ِؼٙب اٌّأس

.. خغغبد اٌغ١ش ِٚٛالف ِٚؼبسن اٌغ١ش.. ِأسبح االستذساج ٌِّٓ سجك دّٚٔب استفبدح ِٓ اٌتجشثخف١ٗ 

 ..ثٙب اٌغ١ش ٠تست ِأسبح اٌسمٛط فٟ أسش اٌّشىالد اٌتٟ

ُِ دسح شتًٕٙب ٌفؼً ا٢خش٠ٓ ِٚخغغبتُٙ ٚخغغُٙ دْٚ أْ ٠أخز اٌّجبٚثزٌه ٠جمٝ اٌؼًّ اإلسالِٟ 

 ..ْٛ ٘ٛ صبحت اٌفؼً ال سٛا١ٌٖى

اٌتشثٛٞ فئٔٗ ١ٌس أحسٓ حظًب  ٘زا فٟ اٌجبٔت اٌحشوٟ ِّب ٠جشٜ ػٍٝ اٌسبحخ اإلسال١ِخ أِب اٌجبٔت

ٍٝ تى٠ٛٓ اٌج١ً اإلسالِٟ .. فبٌؼ١ٍّخ اٌتشث٠ٛخ ال تضاي حتٝ ا١ٌَٛ لبصشح ٚفبشٍخ ٚدْٚ اٌمذسح ػِٕٗ

٠ٛخ تؼتّذ ّٔظ اٌؼالج إٌٝ أْ إٌظش٠خ اٌتشثـ  أػٍُ ٚاهللسجت اٌشئ١سٟ فٟ ٔظشٞ إّٔب ٠ؼٛد ـ .. ٚاٌإٌّشٛد

 .ال اٌٛلب٠خ

ِٓ ٕ٘ب وبْ ٘زا اٌجحث ِحبٌٚخ ِتٛاضؼخ ٌسجش أغٛاس ٘زٖ اٌظب٘شح اٌّتىشسح ػٍٝ اِتذاد سبحخ اٌؼًّ 

اإلسالِٟ ٚفٟ اٌّجب١ٌٓ اٌحشوٟ ٚاٌتشثٛٞ ِّب ٠تسجت ثئضبػخ وث١ش ِٓ األٚلبد ٚإجٙبض وث١ش ِٓ 

ّٚاٌغبلبد ٚإلحبَ اٌ  ..اٌّشبوً ٚاألصِبد اٌتٟ ال تٕتٟٙ اِبدسبحخ اإلسال١ِخ ٚاٌؼب١ٍِٓ ػ١ٍٙب فٟ د

٘ب ثؼْٛ اهلل أسجٛ أْ ٠ىْٛ فٟ رٌه ِب ٠ؼ١ٓ ػٍٝ اٌتخٍص ِٓ ٘زٖ اٌظب٘شح ِٚٓ أخغبس٘ب ِٚحبر٠ش

 ...تؼبٌٝ

 

 

 األِش ٚاٌتٛف١ك . ٚ٘ٛ ٌٟٚ ٚأتٙبًء ٚاهلل اٌّستؼبْ اثتذاًء

 

 ٘ـ 0ٓ1ٔسجت اٌخ١ش  ٔ                                                                                    

 ـِ 711ٔ  شجبط 1ٔ                                                                                    

                                                                                                  

 اٌّؤٌف                                                                                                             
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األول انفصم
 ؟َاشا أع٢ٓ بايٛقا١ٜ ٚايع٬ز

ايٛقا١ٜ تػبل  ايؿا٥ع ٚاملعطٚف يف عامل ايطب إٔ املطض ٜػبل ايع٬ز ٚإٔ

 (.:) زضِٖ ٚقا١ٜ خرل َٔ قٓطاض ع٬زصا قايٛااملطض ٚهل

ٔ َٔ ؾأْٗا إٔ ٚايطب ايٛقا٥ٞ يف اٱغ٬ّ ٜكّٛ ع٢ً قٛاعس أغاغ١ٝ َٔ ايتشكٸ

َٚٝهطٚباتٗا هػب اؾػِ َٓاع١ شات١ٝ تكٝ٘ غٛا٥ٌ ايعس٣ٚ ٚا٭َطاض ايٛاؾس٠ تٴ

 ...ٚؾرلٚغاتٗا املدتًؿ١

بايػصا٤  ٢ أَهٔ ايتساٟٚ: )ٚقس اتؿل ا٭طبا٤ ع٢ً أْ٘ َتٜكٍٛ ابٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ

ٜٴ  ٚاؿ١ُٝ ٫ سض ع٢ً زؾع٘ با٭غص١ُٜق نٌ زا٤: عسٍ عٓ٘ إىل ايسٚا٤.. ٚقايٛا٫ 

ؾإٕ  ،٫ ٜٓبػٞ يًطبٝب إٔ ٜٛيع بػكٞ ا٭ز١ٜٚ: ٚواٍٚ زؾع٘ با٭ز١ٜٚ.. ٚقايٛا

، أٚ ٚدس َا ٜٛاؾك٘ ،أٚ ٚدس زا٤ ٫ ٜٛاؾك٘ ،ايسٚا٤ إشا مل هس يف ايبسٕ زا٤ وًً٘

 .(4/10)ظاز املعاز:ح بايكش١ ٚعبح بٗا(تؿب ،ٝت٘ عًٝ٘ أٚ نٝؿٝت٘ظازت نُ

)َع ايطب يف ايكطإٓ يًسنتٛض عبساؿُٝس زٜاب، ٚايسنتٛض أمحس  دا٤ يف نتاب )َع ايطب يف ايكطإٓ(

ت٘ ٚبني : )ايؿطم نبرل بني إٔ ْذلى اٱْػإ يٝكاب باملطض ثِ ْػع٢ ملعاؾقطقٛظ(

 (.إٔ ْك١ٝ َٔ املطض أق٬ّ

( ايػٌ اييت تػتُط ٚغطّٝا سٛايٞ غ١ٓ ٕ َعاؾ١ َطٜض )ايتسضٕأدٌ.. إ

ْٚكـ تهًـ املطٜض ٚايسٚي١ أَٛا٫ّ ٚإَهاْات نبرل٠ إناؾ١ ملا ٜعاْٝ٘ املطٜض َٔ 

ايتسضٕ غ٣ٛ يكاح ٜهًـ بهع١  ايعصاب ٚاـطط بُٝٓا ٫ تتطًب ٚقاٜت٘ َٔ

 .قطٚف

١ ؾأٚيٛا ٚيكس أزضى اؿهُا٤ ايكسا٢َ ٖصا ايؿطم ٚنصيو ا٭َِ اؿسٜج

 .ُاّ ا٭ٍٚ يف نٌ ايتسابرل ايكش١ٝاؾٛاْب ايٛقا١ٝ٥ ا٫ٖت
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ٚإْ٘ يٝأخص ايٓاظط يف نتاب اهلل ايعذب ايعذاب سُٝٓا هسٙ قس أٚىل 

ايٓٛاسٞ ايٛقا١ٝ٥ ا٭١ُٖٝ ايهدل٣ ٚأضغ٢ زعا٥ِ ايطب ايٛقا٥ٞ يف ايٛقت ايصٟ مل 

ايعاملني  ط ضبٸِنؾايكطإٓ شٹ ،ٌُٜٗ َع٘ ايٓٛاسٞ ايع٬د١ٝ ٚيهٔ ٫ عذب يف شيو

كِٜٛ ططٜل ايكش١ ٚايك٠ٛ أْعي٘ ع٢ً ايٓاؽ يٝأخص بٓاقٝتِٗ إىل ايططٜل اي

ّٴٚاجملس  ٛٳ ٞٳ َأِق ٖٹ ًٖتٹٞ  ٗٵسٹٟ يٹ ٜٳ ٕٳ  ٖٳصٳا ايُكطٵَآ ٕٻ    .{9اٱغطا٤:}..ٔإ

ًُِكٛا بٹ .. سُٝٓا ْاز٣ ايبؿط١ٜ يكس بني ايكطإٓ ايهطِٜ ِٵ ٔإَي٢ ٚٳَيا تٴ ٜٵسٹُٜه َأ

ًَُه١ٹ ٗٵ ٝٸ، {195ايبكط٠:}..ايتٻ  ضِٖ أؾسٸٚسصٸ ،بِٗ إىل اهل٬ى ٔ هلِ ايططٜل اييت ت٪زٟب

نُا بني  ،ضمح١ ب٘ ٚمبذتُع٘ ،ايٛعٝس ٚتٛعس َٔ ٜػًهٗا أؾسٸ ،ايتشصٜط َٓٗا

نٌ شيو يف  .هلِ ايػبٌ اييت تػُٛ بِٗ دػسّٜا ْٚؿػّٝا مٛ ايكش١ ٚايػ١َ٬

 .ٞ مل ٚئ ٜؿٗس ايتاضٜذ ي٘ َج٬ّٝإطاض عًُ

 .غباب ايٛقا١ٝ٥ ايطب١ٝ يف اٱغ٬ّ٭ؾُٔ ا

))ايٓظاؾ١  :٘ إٔٚإع٬ْ ،ا٫ٖتُاّ بايطٗاض٠ ٚايٓظاؾ١ ايؿدك١ٝ ٚاجملتُع١ٝ -

 .)ضٚاٙ ايطدلاْٞ( ((تسعٛ إىل اٱميإ

))امل٪َٔ  :اؿض ع٢ً ا٭خص بأغباب ايك٠ٛ اؾػس١ٜ بؿت٢ ايطٜانات -

 .ِ()ضٚاٙ َػً ((ٚأسب إىل اهلل َٔ امل٪َٔ ايهعٝـ ايك٣ٛ خرل

: عٔ قاٍ عبس ايطمحٔ بٔ أب٢ ي٢ًٝ .ًٝٗاإزضاى ق١ُٝ ايعاؾ١ٝ ٚاحملاؾظ١ ع -

ٞٸ ؾأؾهط أسب ٭ٕ أعاؾ٢ ،: ))قًت : ٜا ضغٍٛ اهلل أب٢ ايسضزا٤ بت٢ً َٔ إٔ ُأ إي

  .)ضٚاٙ أبٛ زاٚز( ((١ٝ: ٚضغٍٛ اهلل وب َعو ايعاؾؾكاٍ ايطغٍٛ  .ؾأقدل

١ يف املأنٌ ٚاملؿطب ٚاملٓهض ايتشصٜط َٔ إتٝإ اـبا٥ح املسَط٠ يًكش -

نٛبا٤ )اٱٜسظ( ايصٟ  ٭غكاّ ٚتٛضز ا٭َِ َٛاضز ايتًٗٗوٚغرلٖا اييت تٛضخ ايعًٌ ٚا

ٚهعٌ  ،َهادع ايعامل ايّٝٛ يهْٛ٘ ٜتػبب بؿكسإ املٓاع١ املهتػب١ ضٸُٜك

ٜهؿٞ ٖٓا إٔ ْؿرل إىل ٚ .١ يهٌ اٯؾات ٚاملٛت ايػطٜع احملكلنٳطٵاٱْػإ املكاب عٴ

ٚيٓا عٛز٠ إىل ٖصا  طض ٖٛ ايؿصٚش اؾٓػٞ )ايًٛا  (،ايػبب ايط٥ٝػٞ هلصا املإٔ 

 ..ٛنٛع يف َهإ ٫سل َٔ ٖصا ايهتابامل
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 ٚقا١ٝ٥ اٱغ٬ّ عا١َ

ؾإْ٘ نصيو يف نٌ ( ب اؾػسٟ)ايطشا نإ اٱغ٬ّ ٚقا٥ّٝا يف فاٍ ٚإ

 ..اجملا٫ت ا٭خط٣

اهلل  ٔ مثطات َعطؾ١ط٠ َ.. ؾاط٦ُٓإ ايكًٛب مثؾٗٛ ٚقا٥ٞ يف فاٍ ايعكٝس٠

٫ تعطف ايكًل ايصٟ تعٝؿ٘ ٚايكًٛب املتك١ً باهلل ايصانط٠  ..تعاىل ٚشنطٙ

ٚزؾع بٗا  ،ٚايصٟ أٚضثٗا ا٭َطاض ايعكب١ٝ املدتًؿ١ ـ غرل اٱغ١َٝ٬ـ اجملتُعات 

 :.. ٚقسم اهلل تعاىل سٝح ٜكٍٛطمي١ ٚا٫ْتشاض إىل ايسضى ا٭غؿٌيف ططٜل اؾ

..ًُٛبٴ َأَيا بٹصٹِنٔط ٔټ ايُك ُٳ٦ٹ ِٵ ، {28ايطعس:} اهللٹ تٳِط ٗٴ ًُٛبٴ ٔټ ُق ُٳ٦ٹ ٚٳتٳِط ٓٴٛا  َٳ ٔٳ َآ اٖيصٹٜ

 .{28ايطعس:}..بٹصٹِنٔط اهللٹ

.. إش إٔ ا٫غتكا١َ ٚايبعس عٔ ايؿشؿا٤ ٚاملٓهط ٖٚٛ ٚقا٥ٞ يف فاٍ ايعباز٠

 :تعاىل ١ًٝ يف قٍٛ اهلل.. ؾايٛقا١ٝ٥ تبسٚ دٳ٠ َٔ مثطات ايك٠٬ ٚايكّٛ ٚغرلٖامثط

..ٓٵَهٔط ٚٳامُل ٔٔ ايَؿشٵؿٳا٤ٹ  ٗٳ٢ عٳ ٓٵ ًَا٠َ تٳ ٕٻ ايكٻ ٔٳ : ٚيف قٛي٘ ،{45ايعٓهبٛت:}..ٔإ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ٕٳ ِٵ تٳتٻُكٛ ًُٖه ِٵ َيعٳ ًٹُه ٔٵ َقبٵ َٹ ٔٳ  ٢ًَ اٖيصٹٜ ُٳا ُنتٹبٳ عٳ ّٴ َن ٝٳا ِٴ ايكِّ ٝٵُه ًَ ٓٴٛا ُنتٹبٳ عٳ َٳ  َآ

 .{183ايبكط٠:}

ع٢ً باب  ٕطُٵ))َجٌ ايكًٛات اـُؼ نُجٌ ْٗط داض َغ : أٚمل ٜكٌ ضغٍٛ اهلل

))ايكٝاّ  :ٚيف سسٜح آخط )ضٚاٙ َػًِ(، ((أسسنِ ٜػتػٌ َٓ٘ نٌ ّٜٛ مخؼ َطات

ؾإٕ غاب٘ أسس أٚ  ،كدبؾإشا نإ ّٜٛ قّٛ أسسنِ ؾ٬ ٜطؾح ٫ٚ ٜ )ٚقا١ٜ(د١ٓ 

 .)َتؿل عًٝ٘( .((.إْٞ قا٥ِ . ،: إْٞ قا٥ِؾًٝكٌ ،قاتً٘

ٕ نإ َككسٖا ايتٛد٘ إىل املعبٛز بايطاع١ ايتعاَّا ٭َطٙ ٚطًبّا ٚإ ،ؾايعباز٠

)ؾايك٠٬ َج٬ّ أقٌ َؿطٚعٝتٗا اـهٛع هلل  :ملطنات٘ ٚنُا ٜكٍٛ ايؿاطب٢

 ،ٚا٫ْتكاب ع٢ً قسّ ايصي١ ٚايكػاض بني ٜسٜ٘ ،غبشاْ٘ بإخ٬م ايتٛد٘ إيٝ٘

قًب ع١ًُٝ ؾإٕ هلا َكاقس أخط٣ تابع١ تسخٌ يف  ،(رل ايٓؿؼ بايصنط ي٘ٚتصن



 

7 
 

: يٝتين ٞ يًؿطز ٚاؾُاع١.. ض٣ٚ أبٛ زاٚز إٔ ضد٬ّ َٔ خعاع١ قاٍايتهٜٛٔ ايٛقا٥

 :ٜكٍٛ زلعت ضغٍٛ اهلل  :ؾكاٍ .ؾهأِْٗ عابٛا شيو عًٝ٘ .قًٝت ؾاغذلست

  ...((أضسٓا بٗا ،))أقِ ايك٠٬ ٜا ب٬ٍ

.. إش إٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ اييت َٔ ؾأْٗا ٖٚٛ ٚقا٥ٞ يف فاٍ ايتؿطٜع-

ٛٸ ،ظٝـ اجملتُع َٔ املٛبكاتتٓ ٍ هلِ ٚايعكٛبات اٱغ١َٝ٬ ايعادط٠ ايطازع١ ملٔ تػ

 .ٗا إٔ ؼؿظ اجملتُع غًُّٝا َعاؾ٢ْؿٛغِٗ اضتهاب املٓهطات َٔ ؾأْ

إق٬ح ايؿطز  ٢ٓعٵ: )ٚاؿكٝك١ إٔ ايؿطٜع١ تٴدا٤ يف نتاب أقٍٛ ايسع٠ٛ

: َطاقب١ ا١َٝ َٚٓٗإق٬سّا دصضّٜا عٔ ططٜل تطبٝت٘ ع٢ً َعاْٞ ايعكٝس٠ اٱغ٬

ٖٚصا نً٘ غٝذعٌ  .ٚأزا٤ َا اؾذلن٘ عًٝ٘ َٔ نطٚب ايعبازات ،ٚخٛؾ٘ َٓ٘ ،اهلل

 ٚيف .ؾطا٥ِبعٝس٠ عٔ اضتهاب ا ،يؿعٌ ايؿط ناض١ّٖ ،يؿعٌ اـرل ْؿػ٘ َطٛاع١ّ

تِ بطٗاض٠ . ٚباٱناؾ١ إىل شيو ؾإٕ ايؿطٜع١ تٗنً٘ أندل ظادط يًٓؿٛؽ ٖصا

ؾو إٔ اجملتُع  ٫ٚ .أؾطازٙ بإظاي١ املٓهط تٵَٳعٳِيصا َأ.. ٚهلاجملتُع ٚإظاي١ َؿاغسٙ

ٚغٝك٣ٛ  ،ايطاٖط ايعؿٝـ غٝػاعس نجرلّا ع٢ً َٓع اٱدطاّ ٚقُع اجملطَني

ٚيف  ،ٝؿ١هعٜٚػس َٓاؾص ايؿط اييت تطٌ َٓٗا ايٓؿٛؽ اي ،داْب اـرل يف ايٓؿٛؽ

 .يٓؿٛؽ ٚإعطا٥ٗا َٓاع١ نس اٱدطاّٖصا نُإ أٜهّا يتك١ٜٛ ا

ٛٸؾكس تٴ ،ٖصا نً٘ٚيهٔ َع  ؾهإ ٫بس َٔ  ،ٍ يًبعض ْؿٛغِٗ اضتهاب اؾطا٥ِػ

ٛٸ ،عكٛب١ عاد١ً ظادط٠ متٓعِٗ َٔ ايعٛز٠ إيٝٗا ٍ هلِ ٚتطزع اٯخطٜٔ ايصٜٔ تػ

)أقٍٛ  ض يًُذتُع ٚإؾاع١ يًطُأ١ْٓٝ ؾٝ٘(أْؿػِٗ اضتهاب اؾطمي١ ٚيف ٖصا اغتكطا

 (.271ايسع٠ٛ يعبسايهطِٜ ظٜسإ: م 

ٜتبني يٓا إٔ اٖتُاّ اٱغ٬ّ  ،كٓاٙ ع٢ً غبٌٝ املجاٍٚايصٟ غٴ َٔ خ٬ٍ َا تكسّ

ٖٚصا َا هعٌ  ،باؾاْب ايٛقا٥ٞ ٜؿٛم بؿهٌ نبرل اٖتُاَ٘ باؾاْب ايع٬دٞ

 .ٓاٖر شات املٓش٢ ايع٬دٞ املطنٞاملٓٗر اٱغ٬َٞ َتؿطزّا ع٢ً غا٥ط امل
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انثاني انفصم
 

 ايٓٗر ايع٬دٞ َطض َعَٔ

ٚيف ْطام  ،نُا يف عامل ا٭ضٚاح ،دٞ يف عامل ا٭بسإإٕ اعتُاز ايٓٗر ايع٬

إطاض ايعٌُ  نُا يف ،ٚيف إطاض ايػًٛى ايؿطزٟ ،ايؿطز نُا يف ْطام اؾُاع١

ز ٛٸعٳٚتٳ ،ْ٘ إٔ ٜتػبب بؿكسإ املٓاع١ ايصات١ٝ ٚاملهتػب١َٔ ؾأ ،ايسع٣ٛ ٚاؿطنٞ

 ..َػتطرل ٚيف ٖصا خطط نبرل ٚؾطٷ ،اٱزَإ ايع٬دٞ

ؼتاز ملٛاد١ٗ ايظطٚف ايكعب١ إىل  ،١ٝ نايب١ٝٓ ايبؿط١ٜٚايب١ٝٓ اؿطن

ٛٸ  ...ٝٗا بػ٬ّ ٚأَإدطَِّات شات١ٝ متهٓٗا َٔ ػاٚظٖا ٚتٳَك

ٚقبٌ إٔ  ،تسضز إيٝ٘ قبٌ ا٭ٚإػأٚ تٴ ،ٚنٌ ب١ٝٓ سطن١ٝ تسخٌ َعذلى ايكطاع

أْٗا يف شيو .. ٚؾتهٕٛ قس سهُت ع٢ً ْؿػٗا باٱعساّمتتًو َكَٛات ايكُٛز 

ْ٘ ٜهٕٛ ٭ ،١ ايبشط قبٌ إٔ ٜتعًِ ايػباس١ذٸْؿػ٘ إىل ُي ٌٖ ايصٟ ٜطَٞؾإٔ اؾا

 .قس سهِ ع٢ً ْؿػ٘ بايػطم

٭ْٗا اغتعذًت  ،َٚٔ ٖٓا غط اْسثاض نجرل َٔ اؿطنات اييت قاَت ثِ بازت

ٚضؾعت  ،ٚاعتُست َٛاقـ ٚغٝاغات غرل قازض٠ عًٝٗا ،ايؿسا٥س قبٌ إٔ تتٗٝأ هلا

ؾسخًت ايٓؿل املظًِ سٝح تتهاثط  ،هُْٛٗأَ َ ؾعاضات ٖٚٞ خا١ٜٚ ايٛؾاض

ِٻ .٫ٚ َٔ َٓاعات ناؾ١ٝ أٚ ع٬دات ؾاؾ١ٝ ،ٚتعزسِ املؿه٬ت  ايكسض ٚعُٞ ؾشٴ

 .، ٚٚقع َا ٖٛ أز٢ٖ ٚأَطايبكط

ٚتعًٔ َٔ  ،٫ٚ تًتعّ سسٖا ،عٓسَا تتدط٢ سذُٗا ـ أ١ٜ سطن١ ـ إٕ اؿطن١

ٚغكطت يف زٚا١َ  ،اع١تهٕٛ قس ؾكست املٓ ،ايططٚسات َا ٜؿٛم طاقتٗا ٚقسضتٗا

 .ٞ املطض ٚايع٬ز إىل َا ؾا٤ اهللٚٚقعت بني ؾه ،ا٫غتٓعاف
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َٸ ٚإهاز املٓاعات اـاق١  ،ا ايٓٗر ايصٟ ٜعتُس ع٢ً تؿعٌٝ ايكسضات ايصات١ٝأ

 ،ٚقبٌ زخٍٛ َعذلى ايكطاع ٚسكٍٛ ايتذاضب ٚانتػاب ايطاقات ايٛقا١ٝ٥ ابتسا٤ٶ

 ،َػت٣ٛ ايؿطز ٚع٢ً َػت٣ٛ اؾُاع١ ؾإٕ َٔ ؾأْ٘  إٔ وؿظ ايب١ٝٓ غ١ًُٝ ع٢ً

ٜٚعٌُ ع٢ً خؿض ْػب١  ،نُا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜٛؾط ايطاقات َٔ إٔ تٗسض ب٬ طا٥ٌ

 ..اؿسٚز ايسْٝا اـًٌ إىل

ٕٸ ٌٔجٌ شيو َنَٳ إ قٝازت٘  ،ناٌَ ايتعب١٦ ٚايتسضٜب ،دٝـ ناٌَ ايتذٗٝع ُج

ايعسٚ ٚسًٝ٘ .. تعطف قسضات ٚتكسٜط ا٭َٛض عس ايٓظطع٢ً قسض نبرل َٔ ايٛعٞ ٚبٴ

املؿاد٦ات آخص٠  ٌٸَتأٖب١ ؾب٘ ن ،تعطف غ٬س٘ ٚتهتٝهات٘ املعتُس٠ ،ايعػهط١ٜ

 .بهٌ ا٫ستٝاطات

أقسض يف املكٝاؽ املازٟ  ـ مبا أخصٙ َٔ أغباب ٚقا١ٝ٥ ٚزؾاع١ٝـ إٕ ٖصا اؾٝـ 

ٟٸ ع٢ً ٚعسِٜ ايٛقا١ٜ  ،٘أٚ نعٝؿٹ ايتذٗٝع ايٓذاح ٚؼكٝل ايٓكط َٔ آخط عاز

 ..ٚاؿٝط١

يف نتاب٘ اؿطب:  ،ايعكٝس قُس قؿاأ١ُٖٝ اؿٝط١ ٚايٛقا١ٜ ٜكٍٛ  ٚعٔ

.. إْٗا ا٫ستٝا  نس أٚ ٖٞ ايٛاغط١ يتشكٝل ايػ١َ٬ .١َاؿٝط١ ٖٞ ايػ٬)

ٚإْ٘ ٚادب نٌ  .مجٝع ا٫ػاٖات ايطٛاض٨ ٚاملؿاد٦ات َٔ أٟ ْٛع ناْت َٚٔ

 ..ط٠ٜ٪خص أبسّا ع٢ً غٹ مجاع١( أ٫ٍٓٚ )َٚػ٪

، ٚاييت ٖٞ ٫ستٝا  يًطٛاض٨ َٔ نٌ ْٛع َٚكسضػ١ ااييت ٖٞ ي ،ٚاؿٝط١

عًُّٝا عباض٠ عٔ فُٛع ٚساقٌ يعسز َٔ ايتسابرل ٚاٱدطا٤ات ا٫سذلاظ١ٜ 

ٖٚٞ نُبسأ إغذلاتٝذٞ  .( ايؿطز ٚاؾُاع١ٚنصيو ْتاز )يتهٜٛٔ ،ٚايتشهرل١ٜ

 .غاغ١ٝ َٔ سٝح ا٭١ُٖٝ ٚا٭غبك١ٝ( ا٭ٝهٞ يف َكس١َ املباز٨ )ايع١ْٝ٬ُٚتهت

ٚؼسٜسّا  ،َعطؾ١ باـطط ٚتكسٜطٙ سل قسضٙ ٤ٞ،سع٢ اؿٝط١ قبٌ نٌ ؾتػت

ٌ ػٓب٘ ٚؼهرلّا يًٛغا٥ٌ ايع١ًُٝ ٚاملاز١ٜ َٔ أد ،يٓٛع٘ َٚكازضٙ ٚاػاٖات٘

 ..َٚكابًت٘



 

10 
 

ٚملا  .إْ٘ ٫ َباغت٘ أبسّا سٝح تهٕٛ اؿٝط١ دٝس٠ ٚؾا١ًَ َٚػتُط٠ زٕٚ اْكطاع

 ،شٍٛ زٕٚ ٚقٛع املباغت١ؿٝط١ اييت تٳؾا ،ناْت املباغت١ ْكـ ايططٜل إىل ايٓكط

ايؿكٌ اـام  –)ضادع نتاب اؿطب يًعكٝس قُس قؿا  ٖٞ أٜهّا ْكـ ايططٜل إىل ايٓكط ..(

 .مبػتًعَات اؿٝط١(

ؾاؿطن١  ..ٚيف ْطام ايعٌُ اٱغ٬َٞ ٚسٝا٠ ايسع٠ٛ ٚايساع١ٝ ايٛنع َتؿاب٘

ٚتهٕٛ  ،ٟٛ ٚاؿػٞاييت تأخص بهٌ أغباب اٱعساز ايعكا٥سٟ ٚايؿهطٟ ٚايذلب

ٚتكٛؽ قطاضاتٗا َٚٛاقؿٗا يف ن٤ٛ املٓطل ايصٟ  ،َٓاٖر ايذلب١ٝ عٓسٖا ٚقا١ٝ٥

ٚٚؾل َا تطٜس ٖٞ ٫  ،ٚؾل ا٭ٚيٜٛات ٚايكسضات ٚايظطٚف املتاس١ ،ٜؿطن٘ ايؿطع

 ٚيف ايعَإ ٚاملهإ ٚايهٝؿ١ٝ اييت تٓاغبٗا ٖٞ ٫ ٚؾل َا ،ٚؾل َا ٜطٜسٙ ايعسٚ

يعَاّ ْؿػٗا  .. ٖصٙ اؿطن١ تهٕٛ َايه١ّٚإدٗانٗا ؿطض عًٝٗا ٫غتسضادٗاٜٴ

غرل َٓػاق١ أٚ َػتسضد١ أٚ قتٛا٠ أٚ  ـ بعٕٛ اهللـ ٚقٛاٖا ٚخطٛاتٗا ْٚٗذٗا 

ٚتهٕٛ بعٝس٠ عٔ زٚا١َ ا٫غتٓعاف ٚاستٝادات ايعٓا١ٜ ايطب١ٝ اي١َٝٛٝ  .كذلق١

ٍ اهلل ؿتات ايكطآ١ْٝ يف قُِٝ ٖصا املع٢ٓ سٝح ٜكًٛٓٚيٓػُع إىل اي ..ايؿا٥ك١

ُٹٝعٶا :تعاىل ْٵؿٹطٴٚا دٳ ٚٔ ا ْٵؿٹطٴٚا ثٴبٳاتٺ َأ ِٵ َؾا ٓٴٛا خٴصٴٚا سٹصٵضٳُن َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ  ٜٳا َأ

ِٵ  ..ٜٚكٍٛ   ،{71ايٓػا٤:} َٵتٹعٳتٹُه ٚٳَأ ِٵ  ًٹشٳتٹُه ٔٵ َأغٵ ٕٳ عٳ ًُٛ ٛٵ تٳػٵُؿ ٔٳ َنَؿطٴٚا َي ٚٳزٻ اٖيصٹٜ

ٚٳاسٹسٳ٠ّ  ١ًَّ ٝٵ َٳ ِٵ  ٝٵُه ًَ ٕٳ عٳ ًُٛ ُٹٝ ٝٳ  .{102ايٓػا٤:} ..َؾ

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

انثانث انفصم
 ايٛقا١ٜ ايذلب١ٜٛ

ٚإشا أضزْا إٔ ْٓتكٌ َٔ ايعَُٛٝات يف ايه٬ّ عٔ ايٛقا١ٜ ٚنطٚضتٗا يف نٌ 

١ٜ ايذلب١ٜٛ أٚ ْبسأ بايه٬ّ يف ٖصا ايؿكٌ عٔ ايٛقا ،داْب َٔ دٛاْب اؿٝا٠

 ..ايذلب١ٝ ايٛقا١ٝ٥

ع ٚؾل قٝػ١ قا١ُ٥ ع٢ً َؿاِٖٝ ع١ًُٝ بٓا٤ ايؿطز ٚاجملتُـ عَُّٛا ـ ايذلب١ٝ 

نإ اضتهاظ ٖصٙ ايكٝػ١  ،ؾإشا ناْت ايذلب١ٝ إغ١َٝ٬ ،عكا٥س١ٜ ٚأخ٬ق١ٝ قسز٠

 .ّ ايعكا٥س١ٜ ٚايؿهط١ٜ ٚاملػًه١ٝع٢ً َؿاِٖٝ اٱغ٬

 ،بٓا٤ ايؿطز ٚاجملتُع ،ٚايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ يف اٱغ٬ّ تػتٗسف بٓا٤ ايؿدك١ٝ

ؾإشا ؼكل شيو نإ بٓا٤  ..٬ت أخط٣ٚؾل ٖصٙ املؿاِٖٝ متاَا َٚٔ غرل َساخ

ايؿدك١ٝ اييت متتًو  .ايؿدك١ٝ اٱغ١َٝ٬ بٓا٤ َتها٬َّ َٚتٛاظّْا ٚٚقا٥ّٝا

ٚايٛقٛع يف ؾذ ا٭ٖٛا٤  َٓاع١ شات١ٝ ؼؿظٗا َٔ ايػكٛ  يف املتاٖات ٚا٫مطاؾات

 .ٚايٓعٚات

ٕٸ ٬ت ٬َسظ١ إٔ تهٕٛ ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚقا١ٝ٥ َٔ ؾأْٗا خؿض ْػب١ املؿه إ

ٚبايتايٞ  ،ٚاٯؾات يف سٝا٠ ايؿطز ٚاؾُاع١ إىل اؿسٚز ايسْٝا نُا غبل ٚأؾطْا

ملػتٜٛات ـ إىل اؿسٚز ٚع٢ً نٌ ا ـ ٗسضخؿض ْػب١ ايطاقات ٚا٭ٚقات اييت تٴ

 .ايسْٝا نصيو

إٕ ايػاس١ اٱغ١َٝ٬ عَُّٛا ٫ تعاٍ تعا٢ْ َٔ إخؿام َٓاٖر ايذلب١ٝ َٚٔ بطٚظ 

 :  آَٗ ،ٚا٫عتباضات يف ٖصا ايؿإٔ نجرل٠ ..٠ٚتٓاَٞ ظٛاٖط َطن١ٝ نجرل

إٕ ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ تتِ ٚغط ب١٦ٝ َٓشطؾ١ ٫ تػاعس ع٢ً إلاح  -1

 ..، ٚإمنا تتػبب بإدٗانٗا ٚإؾؿاهلاايع١ًُٝ
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ايتع١ًُٝٝ  ،مبا متتًه٘ َٔ إَهاْات ايتأثرل املدتًؿ١ ،إٕ ٖصٙ ايب١٦ٝ -2

ٟٛ ْؿػ٘ إىل ايٓٗر ايذلب ،ملطاز تطبٝتٗاػاٚظ أثطٖا ايؿطو١ ا ،ٚاٱع١َٝ٬ ٚغرلٖا

 .ٚإىل آي١ٝ ايذلب١ٝ ْؿػٗا

٫ تكّٛ ع٢ً ْظط١ٜ َتها١ًَ  ،إٕ ع١ًُٝ ايذلب١ٝ ٫ تعاٍ تطان١ُٝ ا٭غًٛب -3

ؾأْٗا ؾإٔ  ،ؾٗٞ تكًٝس١ٜ املٓش٢ .َتٓاغك١ ا٭زٚاض ٚاـطٛات ،اؿًكات ٚاملؿطزات

كسٖا ايكسض٠ ع٢ً ؼٌٜٛ ٖصٙ ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ )املسضغ١ٝ أٚ اؾاَع١ٝ( مما ٜؿ

ضات شات١ٝ ٚإىل َٛاقـ َٚباز ،ٚإىل مماضغات غ١ًُٝ ،املؿاِٖٝ إىل ٚاقع َعاف

 ..قشٝش١ يف ؾت٢ اجملا٫ت

َٚٔ خ٬ٍ  ،إٕ بطٚظ نجرل َٔ اٯؾات املطن١ٝ يف بٓٝتٓا ايذلب١ٜٛ ٚاؿطن١ٝ

١ٜ ٚايٓععات ايؿطز ،نػكٛ  ا٭عها٤ ٚخػاضتِٗ :املُاضغات ٚايتذاضب املدتًؿ١

ٚايٓععات ايٓؿع١ٝ ٚاملكًش١ٝ  ،ٚايظٛاٖط ايعٓٝؿ١ ٚايتططؾ١ٝ املسَط٠ ،ايكات١ً

ايتشت١ٝ  ، ٚا٫ْؿكاقات يف ايب٢ٓٚإؾطاظات اـطٛات ٚاملؿاضٜع غرل املسضٚغ١ ،امل٪ش١ٜ

ٚنعـ  ،ٚعسّ تؿعٌٝ ايسٚض امل٪غػٞ ،ٚايعكبٝات احمل١ًٝ ٚاٱق١ًُٝٝ ،ٚايؿٛق١ٝ

 ،ٚتطادع١ٝ ايكس٠ٚ اؿػ١ٓ ،ا٤ ايبٝت املػًِٚايؿؿٌ يف بٓ ،ايتأثرل يف احملٝط

ٌٕٜ٪ٓن   .َا يف ايٓٗر ايذلبٟٛ س ٚدٛز خً

هب إٔ  ـ ست٢ تهٕٛ ؾاع١ً ٚدصض١ٜ ٚٚقا١ٝ٥ـ .. إٕ ع١ًُٝ ايذلب١ٝ بكطاس١ أقٍٛ

ايتهعٝـ ثِ ايتٛثٝل( ٚبعباض٠ ٠ )١ ثِ ايذلق١ٝ( أٟ قاعسٝٳًٹتعتُس أغًٛب )ايتدٵ

ٚإعاز٠ بٓا٤  ،أٟ إظاي١ ضٚاغب املانٞ ،ؾسٜسأٚنض قاعس٠ تسَرل ايكسِٜ ٚبٓا٤ ا

 ..ك١ٝ ٚؾل ا٭غؼ ٚا٭ٚيٝات ايؿطع١ٝايؿد

: ملعطؾ١ ،اؿاي١ اييت عًٝٗا ايؿطز بعس نؿـ ،إٕ ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ هب إٔ تبسأ

ع٬قات٘ َٚٔ ٜعاؾط، َؿانً٘ ، ٚنٝـ ٜؿهط، تكطؾات٘ ٚنٝـ ٜتكطف أؾهاضٙ

، َهأَ ٗا، ْكا  ايك٠ٛ ٚايهعـ عٓسَٙٚػبباتٗا، َٝٛي٘ ٚغطا٥عٙ َٚس٣ ؼهُ٘ ؾٝ

.. ٚنٌ هٔ ؼسٜس املٓٗر َٛنٛعّا ٚنٝؿ١ٝمي ،بعس شيو ..اـرل ٚايؿط ؾٝ٘

 ،ع١ًُٝ تطب١ٜٛ تتِ خ٬ف شيو ٫ ؼكل إ٫ تطانُات دسٜس٠ يف ؾدك١ٝ ايؿطز
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ع٢ً  ٭ٕ اؾسٜس بينٳ ،يف غايب ا٭سٝإ قس تكٝب سّٝٓا ٚيهٓٗا تهٕٛ ؾاؾ١ًّ

 اعٛداز ايكسِٜ ...

 .إٕ ع٢ً اؿطن١ اٱغ١َٝ٬ إٔ تعٝس ايٓظط ٚبؿهٌ دصضٟ يف ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ

ايذلب١ٜٛ ، إٔ تسضؽ ايتذاضب ًٌهب إٔ تتشػؼ ايٛاقع مبا ؾٝ٘ َٔ أَطاض ٚعٹ

يذل٣ يف ايٓٗا١ٜ  ،ٚإٔ تػتٝكٔ َٔ َس٣ دساض٠ املٓاٖر املعتُس٠ .َٚس٣ لاساتٗا

ـ ٚا٫ضتكا٤ ب٘ أؾطازّا ٚسطن١  ـ اقعإٕ ناْت ٖصٙ املٓاٖر تتهاؾأ َع ع١ًُٝ تػرل ايٛ

 ؟.إىل املطػ٢

نتؿٞ بعطض َجاٍ ٚاسس َٔ ايظٛاٖط املطن١ٝ يف ايٛاقع اؿطنٞ اٱغ٬َٞ أ

، ٚاـكاّ ؾب٘ ايسا٥ِ كاّ املعَٔ بني ايػٝاغ١ ٚايذلب١ٝاملعاف ٖٚٛ َطض ا٫ْؿ

٣ غببّا .. ٫ٚ أضٚبني ايعاًَني يف اؿكٌ ايذلبٟٛ بني ايعاًَني يف اؿكٌ ايػٝاغٞ

اْكطعٛا عٔ اجملا٫ت  إٔ ايعاًَني يف اؿكٌ ايػٝاغٞ ض٥ٝػّٝا يصيو إ٫

ٚإٔ ايعاًَني يف اؿكٌ ايذلبٟٛ  ـ ؾهطّا ٚمماضغ١ـ ٚا٫ٖتُاَات ايؿطع١ٝ ٚايذلب١ٜٛ 

  ؾهطّا ٚمماضغ١ ـ اْكطعٛا عٔ اجملا٫ت ٚا٫ٖتُاَات ايػٝاغ١ ٚا٫دتُاع١ٝ

 نصيو ـ.

ع٢ً أزي١  غرل َب١ّٝٓ ،ٚايٓظط١ٜ ايػٝاغ١ٝ : إٔ املؿّٗٛ ايػٝاغٞنُا لس

ط١ بايٛاقع ايػٝاغٞ أٚ ؾطع١ٝ ٚإٔ املؿاِٖٝ ايؿطع١ٝ ٚاملٓاٖر ايذلب١ٜٛ غرل َطتب

 .٬َسٹَظ١ّ ي٘

َٚؿطزات  عإٕ ايٓظط١ٜ ايذلب١ٜٛ هب إٔ تػتٗسف َٚٔ خ٬ٍ أٟ َٓٗر ٜٛن

 :ـ تهٜٛٔ اؾٌٝ اٱغ٬َٞ املٓؿٛز.. َٚٔ َٛاقؿات٘ ـتعتُس ٚتكٓٻ

 .اهلل ًَتعَّا ب٘إٔ ٜهٕٛ َتؿكّٗا يف ؾطع  -

 .بأؾهاضٙ ٚغًٛن٘ َٚٛاقؿ٘ ٚططٚسات٘إٔ ٜهٕٛ ؾاع٬ّ يف فتُع٘ ٚب٦ٝت٘  -

 .ّ ٚاؿاي١ اٱغ١َٝ٬ يف نٌ ؾ٪ْٚ٘إٔ ٜعٝـ ِٖ اٱغ٬-

. ؾٗٛ إٕ نإ َهًؿّا َاْ٘ ٚعكطٙ َسضنّا ملا هط٣ سٛي٘إٔ ٜهٕٛ ٚاعّٝا يع-

ؾإْ٘ َهًـ نصيو عٝاظ٠ َا هب  ،ٔ بايهطٚض٠عٝاظ٠ َا هب إٔ ٜعطف َٔ ايسٜ



 

14 
 

( بهٌ أسٛاي٘ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٭١َٝٓ إٔ ٜعطف َٔ )ايعكط

 .ا ٫ ٜتِ ايٛادب إ٫ ب٘ ؾٗٛ ٚادبَٚ ،ٚغرلٖا بايهطٚض٠ نصيو

إٕ لاح ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ يٝؼ يف اختعإ املعًَٛات ٚايجكاؾات ٚايعًّٛ 

َٳ ٌټ تؿعٌٝ ٖصٙ مجٝعّا يت٪زٟ يفٖٛ إمنا  ،زَػ١ باملعاضف٤ ا٭ٌٵاملدتًؿ١ ٚ  َعطؾ١ٺ ن

 ...، ٚاهلل أعًِزٚضٖا ايكشٝض يف ع١ًُٝ ايذلب١ٝ ٚايتهٜٛٔ ايٛقا٥ٝني

إٕ لاح ٖصٙ ايع١ًُٝ ٜطتبط نصيو مبس٣ قسض٠ املطب٢ ع٢ً ؼسٜس ْكط١ 

 ٚيف نجرل .٭ٕ ايبسا١ٜ ايكشٝش١ ؼكل ايٓٗا١ٜ ايكشٝش١ ،ايبس٤ يف  ايتهٜٛٔ

٢ مل ٜعطف ْامجا عٔ نٕٛ املطب ،َٔ ا٭سٝإ ٜهٕٛ َٓؿأ ايؿؿٌ يف فاٍ ايذلب١ٝ

 .َٔ أٜٔ ٜبسأ ٚنٝـ ٜبسأ

ٌٳ شيو بٓا٤ٴ )ايعُاضات ٚايسٚضإ َٳجٳ ( ؾإٕ أقِٝ ايبٓا٤ َٔ غرل غدل ٭غٛاض ا٭ضض ٕ 

١ْٚ ، َٚا ًٜعَٗا َٔ عُل ا٭غاؽ َٚ٪َٚعطؾ١ بطبٝعتٗا ٚتطبتٗا ٚخكا٥كٗا

ْٗٝاض ٚايػكٛ  يس٣ نعٝؿّا َعطنّا ي٬ نإ بٓا٤ٶ ،ٚخ٬ؾ٘ اؿسٜس ٚا٭زلٓت

 أز٢ْ اٖتعاظ.

 ،ؾايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ هب إٔ تبسأ إشٕ بعس نؿـ اؿاي١ اييت عًٝٗا ايؿطز

 ،ٚهب إٔ تهٕٛ ٚؾل  ْظط١ٜ تطب١ٜٛ َتٓاغك١ املؿطزات ٚايعًّٛ ٚاملعاضف ٚايجكاؾات

 ،ايٓظط ٚايؿطاغ١ يف ايٓاؽٚميًو ق٠ٛ  ،ميًو إَهاْٝات ايذلب١ٝ ٚبٛاغط١ َطبٺ

، ٚىاطبِٗ َٔ سٝح ٜػُعٕٛ ؾٝتٓاٚهلِ َٔ سٝح ٜػتذٝبٕٛ ٜٚتأثطٕٚ

 ٜٚؿُٕٗٛ.

 :ؿكٌ ايذلبٟٛ إىل ا٭َٛض ايتاي١ٝٚيف َعظِ ا٭سٝإ ٜعٛز ايؿؿٌ يف ا

ؿطز َٚؿطزات تهٜٛٓ٘ ايػابك١ يٝبين ع٢ً ٕ املطب٢ مل ٜػتهؿـ ؾدك١ٝ ايأ-

 .أغاغٗا

 .َٛات اييت تػاعس ع٢ً ايذلب١ٝاملكإٕ املطب٢ ٫ ميًو  -

 .ؾٝتعطٌ بايتايٞ َؿعٛهلا ،اختٝاضٖاإٕ املاز٠ ايذلب١ٜٛ مل وػٔ  -
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م تطانُات أٚ ؾٛ ،إٕ بٓا٤ اؾسٜس نإ يف ايؿطاؽ أٚ ع٢ً أغاؽ غرل غًِٝ -

 .مل ِهٔط ضؾعٗا ٚإظايتٗا

 :ؾٛاٖس َٔ ايٛاقع

ٓٸٖٓايو ؾٛاٖس نجرل٠ ميهٔ إٔ تػام ع٢ً ؾؿٌ  ٚايع١ًُٝ ٗر ايذلبٟٛ اي

 ..ايذلب١ٜٛ

ايتشل بأسس ْٛازٜٓا  ،( نإ َٗٛٚغّا بايطٜان١اقطّٜاأشنط إٔ ؾابّا )ْ -

.. ٖصا ايؿاب ايطٜان١ٝ ٚنإ شيو َسخ٬ّ ٫دتصاب٘ إىل إسس٣ اؿًكات ايسضاغ١ٝ

بعض قكاض ايػٛض، ٚا٭ضبعني سؿظ خ٬هلا  ،يف اؿًك١ ايسضاغ١ٝ قطاب١ عاَني بكٞ

ض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ املتعًك١ بايطٗاض٠ ٚايٓذاغ١ ٚتعًِ بع ،اي١ٜٚٛٓسسٜجّا 

 ..دبات ايػػٌ ٚؾطا٥ض ايك٠٬ ٚغٓٓٗاْٚٛاقض ايٛن٤ٛ َٚٛ

ٕ ٖٞ املاز٠ اييت مل تهٛ ـ ٚاؿكٝك١ إٔ ٖصٙ املؿطزات ع٢ً قُٝتٗا ايصات١ٝ

.. مل تهٔ املسخٌ ايكشٝض يع١ًُٝ ايتػٝرل يف أؾهاضٙ ٚتكٛضات٘ وتادٗا ابتسا٤ٶ

ٟٸٚيصيو  ..َٚعتكسات٘ ٟٸ ،ايعكٝس٠ بك٢ ْاقط ٟٸ ،ايتؿهرل ْاقط ايػٝاغ١  ْاقط

َٔ  .. ٚيف ظطفٺ٠٬ قاؾظّا ع٢ً ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓٚإٕ بك٢ َكِٝ ايك ،ٚايتٛد٘

نإ ٖصا  ،ظطٚف املؿاق١ً اؾصض١ٜ بني ا٫ػاٙ اٱغ٬َٞ ٚا٫ػاٙ ايٓاقطٟ

 .َٛاقع ايٓاقط١ٜ تططؾّا ٚإغؿاؾّا ايؿاب يف أقك٢ َٛقع َٔ

ٟٛ يف املتابع١ ايذلبٟٛ َٔ اييت ميهٔ إٔ تػام ع٢ً ايٓٗر ايٓبَٔ ايُٓاشز 

ؾأْهط شيو  .: َا ؾا٤ اهلل ٚؾ٦ت ٜا ضغٍٛ اهللإٔ ضد٬ّ قاٍ يطغٍٛ اهلل  املطبٞ،

ٛض مبا ٜكشض عكٝست٘ ٜٚٓكٝٗا ؾكاٍ: ))أدعًت٢ٓ هلل ضغٍٛ اهلل ٚابتسضٙ ع٢ً ايؿ

َٚٔ  ،هلل ٚضغٛي٘ ؾكس ضؾس: َٔ ٜطع اْسّا؟ بٌ َا ؾا٤ اهلل ٚسسٙ((، ٚقاٍ ي٘ آخط

: ))ب٦ؼ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َكششّا ؾكاٍ ضغٍٛ .ُٗا ؾكس غ٣ٜٛعكٹ

 ((.ٝب أْت قٌ : َٚٔ ٜعل اهلل ٚضغٛي٘اـط
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ؾدل آخط تبٛأ ع٢ً ايػاس١ اٱغ١َٝ٬ َٓاقب قٝاز١ٜ َطَٛق١ َع أْ٘  -

بٟٛ .. املٓٗر ايذل١َ ٚايسٚضإ يف ايصات َٓص سساثت٘نإ َعطٚؾّا عب ايععا

.. ٚايتدطٝط اؿطنٞ بسٍ ػتٗسف اغت٦كاٍ ايع١ً ٚإمنا غًؿٗاايذلانُٞ مل ٜ

ض ؾٸؾطٴ .ك١ٝ يسٜ٘ عٌُ ع٢ً بعجٗا ٚتٓاَٝٗاإٔ ٜعٌُ ع٢ً ؼذِٝ ايتطًعات ايؿد

ٚبايٓػب١ إيٝ٘ قازل١  ،إىل َٓكب ظعاَٞ نإ بايٓػب١ يًشطن١ غًط١ ايعُط

ٚايصٟ أؾاض إيٝ٘ ضغٍٛ  ،نٌ شيو بايطغِ َٔ ايتشصٜط ايٓبٟٛ ايٛقا٥ٞ ..ايظٗط

إْا ٚاهلل : ))ٚقاٍ ،((: ))طايب اي١ٜ٫ٛ ٫ ٜٛىلسٝح قاٍ ،يف أنجط َٔ َٛنع اهلل 

 ،))اتكٛا اهلل :ٚقاٍ ،)َتؿل عًٝ٘(((، ٚأسسّا سطم ع٫ً٘ٝ ْٛىل ٖصا ايعٌُ أسسّا غأي٘

 .)ضٚاٙ ايطدلاْٞ يف ايهبرل( ْهِ عٓسْا َٔ طًب ايعٌُ((ٛٳخٵؾإٕ َأ

ست٘ ايسع٠ٛ قبّٝا ٜاؾعّا ست٢ بًؼ َٔ خ٬هلا ٚبتؿذٝع ٚؾدل آخط تعٗ -

.. نإ َكابّا بسا٤ ايعظ١ُ ٚايػطٚض َٓص ٓٗا َطاتب ادتُاع١ٝ ٚع١ًُٝ عاي١َٝ

مل تعُس َٓاٖر ايذلب١ٝ إىل َعاؾتٗا  .َٚعطٚؾّا بٓعع١ ؾطز١ٜ قات١ً .ايكػط

.. اب٢ٚمل تتعس ايعٓا١ٜ ب٘ داْب ايتهٜٛٔ ايعًُٞ ٚايجكايف ٚاـط ،ٚاغت٦كاهلا

ؼطى  ،ٚعٓسَا اغتؿشٌ أَطٙ ٚظاز خططٙ .ٚيصيو ندل يف ايسع٠ٛ ٚندل زا٩ٙ

ٖصا اٱْػإ  ..عٛز٠ٚبعس إٔ بًؼ َطس١ً اي٬ٓ ،ٚإاملعٕٓٝٛ يًع٬ز ٚيهٔ بعس ؾٛات ا٭

قس غؿٌ عٔ ٚ ،ع عٔ إٔ ميتس يػاْ٘ ع٢ً َٔ عًُ٘ ايه٬ّ بايٓكس ٚايتذطٜضمل ٜتٛضٸ

ٚقسم اهلل تعاىل سٝح  ،((غاع١ ٠ٹؿطٳ ٜػأٍ عٔ عٹ))إٕ اهلل :ايتٛدٝ٘ ايٓبٟٛ ايهطِٜ

ٕٳ بٳكٹرلٷ ..: ٜكٍٛ ًُٛ ُٳ ُٳا تٳعٵ ٕٻ اهلَل بٹ ِٵ ٔإ ٓٳُه ٝٵ ٌٳ بٳ ٛٴا ايَؿهٵ ٓٵػٳ ، ٚقاٍ {237ايبكط٠:}ٚٳَيا تٳ

ٙٴ غبشاْ٘: َٳا َأِنَؿطٳ ٕٴ  ْٵػٳا ٌٳ أٱ ٘ٴ ُقتٹ ًََك ٞٵ٤ٺ خٳ ِّ ؾٳ ٔٵ َأ ٘ٴ  َٹ ًََك ْٴِطَؿ١ٺ خٳ ٔٵ  َٹ

ٙٴ ٙٴ  َؾَكسٻضٳ ٜٳػٻطٳ ٌٳ  ِٻ ايػٻبٹٝ ٙٴ  ثٴ ٘ٴ َؾَأِقبٳطٳ َٳاتٳ ِٻ َأ ٙٴ  ثٴ ْٵؿٳطٳ ِٻ ٔإشٳا ؾٳا٤ٳ َأ ُٻا   ثٴ َنًٖا َي

ٙٴ َٳطٳ َٳا َأ   .{23:  17عبؼ:}ٜٳِكٔض 

ا٤ ؾؿٌ ايع١ًُٝ ٖٚهصا تتهاثط ايظٛاٖط ايؿادع١ ع٢ً َػطح ايسع٠ٛ َٔ دطٸ

 ،١ ٚدصٚض ايسا٤َهأَ ايعًٓٚعسّ ٬ََػ١ املٓٗر ايذلبٟٛ َٚؿطزات٘  ،ايذلب١ٜٛ
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ٚايصٟ ٫ ميهٔ ؼسٜسٙ َٔ غرل اعتُاز يكٝػ١ )ايتكؿ١ٝ ثِ ايذلق١ٝ( َٚٔ غرل 

 .زضإ ايػططا١ْٝ املتؿبج١ بعك١ًٝ ايؿطز ْٚؿػٝت٘اغت٦كاٍ يٮ

تتؿاٚت  ،( اييت تػبل َطس١ً ايذلب١ٝ ٚايذلق١ٝإٕ ع١ًُٝ )ايتكؿ١ٝ أٚ ايتد١ًٝ

و عػب َا يس٣ نٌ ؾطز َٔ غابل ٚشي ،َٛنٛعّا ْٚٗذّا بني ؾدل ٚآخط

ًكٞ .. ٚعػب َا عٓسٙ َٔ اغتعسازات يًتٸضات ٚأؾهاض ٚعازات ٚطباع َٚؿه٬تتكٛ

ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ٚاملطس١ً ٫ ميهٔ إٔ تهٕٛ ٚسس٠ ايتٛدٝ٘ ٚايعطا٤  .ٚا٫ْؿعاٍ

أَا إشا اغت٣ٛ اؾُٝع بعس ع١ًُٝ ايتكؿ١ٝ ٚمت ادتجاخ ضٚاغب املانٞ  .ْادش١

ؾُٝهٔ إٔ تتِ َطس١ً ايذلب١ٝ ٚايذلق١ٝ ٚؾل َٓٗر ٚاسس  ،سٝاتِٗٚكًؿاتٗا َٔ 

، ٚقسض٠ ع٢ً ايذلب١ٝ ؾط  إٔ تٓتظِ َؿطزات املٓٗر ْظط١ٜ تطب١ٜٛ نا١ًَ ،ٚبٓذاح

 .ؾاع١ً

: ايعك١ًٝ اٱغ١َٝ٬ ٚايٓؿػ١ٝ ٓٗر ايذلبٟٛ هب إٔ ٜػتٗسف بٓا٤إٕ امل

ًٓ ملٓٗر ؼكل َؿطزات اٚإٔ  ،تني تتهٕٛ َُٓٗا ايؿدك١ٝ اٱغ١َٝ٬اٱغ١َٝ٬ اي

 .خس١َ ٖصا اهلسف بؿهٌ أغاغٞ

 ،٣ زٚضّا أغاغّٝا يف خًل ايؿدك١ٝ ايكطآ١ْٝ: هب إٔ ت٪زٸؾايسضاغات ايكطآ١ْٝ

ٚايٛقا١ٜ يٓؿػ٘ َٔ  ،ٚايك٠ٛ ٱضازت٘ ،ٚايٓٛض يكًب٘ ،ٜأخص َٓٗا املػًِ ايؿهط يعكً٘

 أْ٘ املعينٸ، ٚنٜعٝـ ايكطإٓ يف أسٛاي٘ نًٗا .ٚغاٚؽ ايؿٝطإ ٚإيكا٤ات اهل٣ٛ

ايسعا٤ اؾاَع امله٤ٞ  َٚٔ ٖٓا غطٸ ..باـطاب ٚايتهًٝـ ٚايذلغٝب ٚايذلٖٝب

))ايًِٗ إْٞ عبسى ٚابٔ عبسى ٚابٔ  :سٝح  ٜكٍٛ ُٓا إٜاٙ ضغٛيٓا ايصٟ عًٓ

ِٕ ،قها٩ى ٍ يفٸعسٵ ،سهُو يفٸ َإض ،أَتو ْاقٝيت بٝسى ٖٛ يو  أغأيو بهٌ اغ

أٚ اغتأثطت ب٘  ،أٚ عًُت٘  أسسّا َٔ خًكو ،أٚ أْعيت٘ يف نتابو ،ٝت ب٘ ْؿػوزلٸ

، ٚد٤٬ سعْٞ ،قًيب ْٚٛض قسضٟ يف عًِ ايػٝب عٓسى: إٔ  ػعٌ ايكطإٓ ضبٝع

ُٸ  ((.ٞٚشٖاب ٖ
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 :(زضدات ايكطا٠٤ ث٬خ ٜكٍٛ ايػعاىل ضمح٘ اهلل :) -

ٚاقؿّا بني ٜسٜ٘ ٖٚٛ ْاظط  ،ض ايعبس نأْ٘ ٜكط٩ٙ ع٢ً اهلل عع ٚدٌإٔ ٜكسٸ -1

 .يػ٪اٍ ٚايتًُل ٚايتهطع ٚا٫بتٗاٍؾٝهٕٛ عٓس ٖصا ايتكسٜط ا .َٓ٘ إيٝ٘ َٚػتُعٷ

أيطاؾ٘ : إٔ ٜؿٗس  بكًب٘ نإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜطاٙ ٚىاطب٘ بٹٚايجا١ْٝ -2

 .اؿٝا٤ ٚايتعظِٝ ٚاٱقػا٤ ٚايؿِٗ: ، ؾُكاَٜ٘ٚٓادٝ٘ بإْعاَ٘ ٚإسػاْ٘

ٜٓظط إىل  ؾ٬ ،ايكؿات ،ٚيف ايهًُات ،: إٔ ٜط٣ يف ايه٬ّ املتهًِٚايجايج١ -3

 ،اهلِ ع٢ً املتهًِ بٌ ٜهٕٛ َككٛضٳ ،٫ٚ إىل تعًل اٱْعاّ ب٘ ،٫ٚ إىل قطا٤ت٘ ،ْؿػ٘

ٖٚصٙ زضد١  .نأْ٘ َػتػطم مبؿاٖس٠ املتهًِ عٔ غرلٙ ،َٛقٛف ايؿهط عًٝ٘

(( ٔ  ٖصٙ ايكٛض٠ ؾٗٛ زضد١ ايػاؾًنيَٚا خطز ع ،ايُٝني املكطبني َٚا قبً٘ أقشابٴ
 (.281اَس ايػعايٞ ـ اجملًس ا٭ٍٚ م: )إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ ـ أبٛ س

َٴ  ـ اٖا ٚأثطٖا سسٚز اؿؿظ ٚايت٠ٚ٬زٸ٪ٳايسضاغات ايكطآ١ْٝ هب إٔ تتعس٣ يف 

.. ٚسػيب إىل ؼكٝل ع١ًُٝ قٝاغ١ ايؿدك١ٝ ايكطآ١ْٝ ـ ع٢ً أُٖٝتٗا ٚقُٝتٗا

 :يت تطغِ ٚتٛنض َعامل ٖصٙ ايؿدك١ْٝكٌ ٖٓا بعض ايؿٛاٖس ايإٔ أ

ٜٴٜقاٍ ابٔ َػعٛز: ) - ف بًًٝ٘ إشا ايٓاؽ  ٜٓإَٛ طٳعٵٓبػٞ ؿاٌَ ايكطإٓ إٔ 

إشا ايٓاؽ ، ٚببها٥٘ ٚععْ٘ إشا ايٓاؽ ٜؿطسٕٛ ،ٚبٓٗاضٙ إشا ايٓاؽ ٜؿططٕٛ

  .(، ٚغؿٛع٘ إشا ايٓاؽ ىتايٕٛٚبكُت٘ إشا ايٓاؽ ىٛنٕٛ ،ٜهشهٕٛ

: ؾٝبتين ٖٛز ٜا ضغٍٛ اهلل أضاى ؾبت؟ ؾكاٍ)) :قاٍ أبٛ بهط ايكسٜل  -

ِٸٚايٛاق  .)ضٚاٙ ايبٝٗكٞ(ٜتػا٤يٕٛ ٚإشا ايؿُؼ نٛضت((  ع١ ٚاملطغ٬ت ٚع

ْٵَهاّيا زلع قاض٥ّا ٜكطأ:  إٔ ضغٍٛ اهلل  (ضن٢ اهلل عُٓٗا)ٚعٔ ابٔ عُط  ٓٳا َأ ٜٵ ٕٻ َيسٳ ٔإ

ُٶا  .)ضٚاٙ ابٔ ايٓذاض(. لعٹؾكٳ ،{12املعٌَ:} ٚٳدٳشٹٝ

ٓٴٛا  :ْعٍ اهلل ع٢ً ْبٝ٘ ٖصٙ اٯ١ٜملا َأ:)ٚعٔ ابٔ عباؽ قاٍ - َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ٚٳاؿٹذٳاضٳ٠ُ  ٓٻاؽٴ  ٖٳا اي ٚٳُقٛزٴ ْٳاضٶا  ِٵ  ًٹُٝه ٖٵ ٚٳَأ ِٵ  ْٵُؿػٳُه ت٬ٖا ضغٍٛ اهلل  {6ايتٻشطِٜ:}..ُقٛا َأ

 ،ؾٛنع ايٓيب ،َػؿّٝا عًٝ٘ ؾت٢ٶ ؾدطٻ  ٖٛ ٜتشطى ؾكاٍ  ٜسٙ ع٢ً ؾ٪ازٙ ؾإشا

 (.(. ؾكاهلا، ؾبؿطٙ باؾ١ٓي٘ إ٫ اهلل(: ٫ إ: ))ٜا ؾت٢، قٌضغٍٛ اهلل 
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ِٗ ب٘ ٚتؿاعًِٗ ٖٚهصا ناْت ع٬قت ،ٖهصا ناْت ق١ً ا٭ٚيني بايكطإٓ ايهطِٜ

 .َع آٜات٘ ٚأسهاَ٘

اػاٙ  ،يف شات ا٫ػاٙ كبٸ: هب إٔ ت٪ز٣ ْؿؼ ايػطض ٚتٳيعباز١ٜٚايتهايٝـ ا

 ؾ٬ تهٕٛ ايعباز٠ طكٛغّا .ٚؾل َا ؾطع اهلل ،تهٜٛٔ ٚقٝاغ١ ايؿدك١ٝ اٱغ١َٝ٬

٬ّ يتذسٜس اٱميإ خٳٚإمنا تهٕٛ َسٵ ،َٝت١ ٫ ضٚح ؾٝٗا ضانس٠ّ ٚسطناتٺٺ داَس٠ّ

ٚسب ٚتٗصٜب اؾٛاضح ٚنبط ايٓعٚات  ،ٚتعن١ٝ ايٓؿؼ ٚتطقٝتٗا ،ٚتكٜٛت٘

 .اـرلات ٚاملهطَات

ٜٴكاٍ: يف ضغاي١ ايعبٛز١ٜٜكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ   : ططٜلٷ)ايعباز٠ أقٌ َعٓاٖا ايصٍ: 

ٚيهٔ ايعباز٠ املأَٛض بٗا تتهُٔ َع٢ٓ  ..س ٚط٦ت٘ ا٭قساّإشا نإ َصي٬ّ ق ،سَعبٸ

ؾإٕ آخط َطاتب  .ايصٍ ٚاؿب ؾٗٞ تتهُٔ غا١ٜ ايصٍ هلل تعاىل بػا١ٜ احملب١ ي٘

ٝٸاؿب ٖٛ ايتٳ اب ايكًب بٚأٚي٘ ايع٬ق١ يتعًل ايكًب باحملبٛب ثِ ايكباب١ ٫ْك ِت

 ِٴٝٵ: تٳكاٍٜ .خطٖا ايتتِٝٚآ ،ثِ ايعؿل ،ٖٚٛ اؿب امل٬ظّ يًكًب ،ثِ ايػطاّ ،إيٝ٘

َٚٔ خهع ٱْػإ َع بػه٘ ي٘ ٫ ٜهٕٛ  .املعبس حملبٛب٘ ،ؾاملتِٝ ،اهللأٟ عبس ،اهلل

 ،نُا قس وب ايطدٌ ٚيسٙ ٚقسٜك٘ ،ٚيٛ أسب ؾ٦ّٝا ٚمل ىهع ي٘ ،ي٘ عابسّا

ٜهٕٛ اهلل أسب إىل ايعبس بٌ هب إٔ  ،ٚهلصا ٫ ٜهؿٞ أسسُٖا يف عباز٠ اهلل تعاىل

 (.ٕ ٜهٕٛ اهلل أعظِ عٓسٙ َٔ نٌ ؾ٧ٚأ ،َٔ نٌ ؾ٤ٞ

ٜٚػدط٘ َا  ،اهلل اهلل َٔ ٜطنٝ٘ َا ٜطنٞ : )ٚإمنا عبسٚيف َٛنع آخط ٜكٍٛ

 ٜٚٛايٞ ،ٜٚبػض َا أبػه٘ اهلل ٚضغٛي٘ ،ٚوب َا أسب اهلل ٚضغٛي٘ ،ٜػدط اهلل

نُا يف  ،صٟ اغتهٌُ اٱميإ. ٖصا ايأعسا٤ اهلل تعاىل ، ٜٚعازٟأٚيٝا٤ اهلل تعاىل

)ضٚاٙ  ((هلل َٚٓع هلل ؾكس اغتهٌُ اٱميإَٔ أسب هلل ٚأبػض هلل ٚأعط٢ : ))ٜحاؿس

)ضٚاٙ أمحس  ((إ اؿب يف اهلل ٚايبػض يف اهللأٚثل عط٣ اٱمي. ٚيف آخط ))أبٛ زاٚز(

 .ٚايطدلاْٞ(
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نٝـ ٜعٝبٕٛ  ،ٜا سبصا ّْٛ ا٭نٝاؽ ٚإؾطاضِٖ) :أْ٘ قاٍ ٚعٔ أب٢ ايسضزا٤ 

تك٣ٛ ٜٚكني أعظِ ٚأؾهٌ  قاسبٹ كاٍ شض٠ َٔ  بطَِّٚج .غٗط اؿُك٢ ٚقٝاَِٗ

 .(2/617)سٝا٠ ايكشاب١  (أَجاٍ اؾباٍ َٔ عباز٠ املػذلٜٔ ٚأضسِ َٔ

ٝٵ: هب إٔ ٜهٕٛ ايباعح َٔ ٚضا٥ٗا ايتؿٓكٚايسضاغات ايؿك١ٝٗ ُا ٘ يف ايسٜٔ ن

ٚايتعاّ  ،عت٘طٵٚا٫ستهاّ إىل ؾٴ ،ٚاَتجاٍ أَطٙ ،ؼكل َعاْٞ ايعبٛز١ٜ اؿك١ هلل

ٚبصيو تتشكل َعاٜؿ١ اٱغ٬ّ يف ناؾ١   .ع٢ً عًِ ٚزضا١ٜ ٖٚس٣ ْٚٛض ،طٜعت٘ؾ

ا٭خ٬ق١ٝ ٚاملعٝؿ١ٝ  ،ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ،ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠ اـاق١ ٚايعا١َ

ٚيف ٖصا ق٠ٛ  ،ٖٛا٤ ٚاملكاحلٚؾل أسهاّ ايؿطع ٚبعٝسّا عٔ َتاٖات ا٭ ،ٚا٫قتكاز١ٜ

ُٳا  :ٚقسم اهلل تعاىل سٝح ٜكٍٛ ،ٚتهاٌَ املؿعٍٛ ايٛقا٥ٞ يف ؾدك١ٝ املػًِ ْٻ ٔإ

ُٳا٤ٴ ًَ ٙٹ ايعٴ ٔٵ عٹبٳازٹ َٹ ز َٔ ٜط)) :سٝح ٜكٍٛ ٚقسم ضغٛي٘ ، {28ؾاطط:}ٜٳدٵؿٳ٢ اهلَل 

 .)ضٚاٙ ايبداضٟ( ((اهلل ب٘ خرلّا  ٜؿكٗ٘ يف ايسٜٔ

بني اؾاَع١  ،املعٗس ٚايسع٠ٛ إ اخت٬ف زضاغ١ ايؿك٘ بني ب٦ٝيتٵَٔ ٖٓا ن

 ..ًٛبّا ٚغا١ٜ، َاز٠ّ ٚأغٚاؾُاع١

: يف نٝؿ١ٝ تؿعٌٝ ايسٚض ايؿكٗٞ ٚايذلب١ٝ ايؿك١ٝٗ يف ٚايؿاضم ٖٓا إمنا ٜتُجٌ

ؾايػا١ٜ هب إٔ تتذاٚظ ؼكٝل ايكسض٠ ع٢ً ايؿت٣ٛ  .بٓا٤ ايؿدك١ٝ اٱغ١َٝ٬

إىل  ،ٚاغتٓبا  ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٚق٠ٛ ايٓظط يف ايسيٌٝ ايؿطعٞ ،ٚا٫دتٗاز

اض ايٓؿٛؽ َٔ غؿًتٗا ٚايٛقٛف بٗا عٓس ٚاغتٓٗ ،اغتكا١َ ا٭عُاٍ ٚق٬سٗا

ِ ثابت يف ًِعٹ: َؾُإًِ: ))ايعًِ عٹسٝح ٜكٍٛ ٚقسم ضغٍٛ اهلل  .سسٚز اهلل تعاىل

 .)ضٚاٙ ايبٝٗكٞ(((يًػإ ؾصيو سذ١ اهلل ع٢ً عبازٙا ٚعًِ يف ،ايكًب ؾصاى ايعًِ ايٓاؾع

ؾ١ ٚايعًِ إٔ تهٕٛ يًتأغٞ ٚاٱقتسا٤ ٚيٝؼ يًُعط هب :ٚزضاغ١ ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ

إهلٞ إش ٖٛ  ضباْٞ ٚإَٔط سني ْؿعٌ شيو ؾإمنا ْصعٔ يتهًٝـ ٚمٔ .اجملطزٜٔ

ٓٳ١ْ : ايكا٥ٌ غبشاْ٘ ٛٳ٠ْ سٳػٳ ِٵ ُأغٵ ٔٗ ِٵ ؾٹٝ ٕٳ َيُه ِٵ  ، {6املُتش١ٓ:} ..َيَكسٵ َنا ٓٵتٴ ٕٵ ُن ٌٵ ٔإ ُق

ْٴٛبٳ ِٵ شٴ ٜٳػٵؿٹطٵ َيُه ٚٳ ِٴ اهلُل  ٜٴشٵبٹبٵُه ْٹٞ  ٕٳ اهلَل َؾاتٻبٹعٴٛ ِٷتٴشٹبټٛ ٚٳاهلُل َغُؿٛضٷ ضٳسٹٝ ِٵ  ٌٵ ُه ُق



 

21 
 

ٔٳ ٜٴشٹبټ ايَهاؾٹٔطٜ ٕٻ اهلَل َيا  ٛٵا َؾٔإ ٛٳٖي ٕٵ تٳ ٍٳ َؾٔإ ٚٳايطٻغٴٛ َٳا ، {32:31آٍ عُطإ:} َأطٹٝعٴٛا اهلَل  ٚٳ

ٗٴٛا ْٵتٳ ٘ٴ َؾا ٓٵ ِٵ عٳ ٗٳاُن ْٳ َٳا  ٚٳ ٙٴ  ٍٴ َؾدٴصٴٚ ِٴ ايطٻغٴٛ  .{7اؿؿط:}َآتٳاُن

 .طاعين ؾكس أطاع اهلل َٚٔ عكاْٞ ؾكس عك٢ اهلل))َٔ أ سٝح ٜكٍٛ: ٚقسم ضغٍٛ اهلل 

 .)ضٚاٙ ايبداضٟ( ((أطاعين َٚٔ عك٢ أَرلٟ ؾكس عكاْٞ َٚٔ ٜطع أَرلٟ ؾكس

 .(ايذلَٝصٟ)ضٚاٙ  (، َٚٔ أسبين نإ َعٞ يف اؾ١َٓٔ أسب غٓيت ؾكس أسبين): ٚقاٍ

 .(كٞايبٝٗ)ضٚاٙ  : ))َٔ متػو بػٓيت عٓس ؾػاز أَيت ؾً٘ أدط َا١٥ ؾٗٝس((ٚقاٍ 

 .(ايساضقطين)ضٚاٙ  ((: ))َٔ متػو بايػ١ٓ زخٌ اؾ١ٓٚقاٍ 

َٳ ،ٚسػٔ اٱقتسا٤ غبب َٔ أغباب سػٔ ا٫ٖتسا٤ ٛاطٔ مما ٜعني ع٢ً اتكا٤ 

قٌ يٞ َٔ تعاؾط أقٌ  :.. ٚقس قٌٝ، ٚايتعاّ غبٌ اـرلايؿط ٚادتٓاب َٛاقع ايهط

ٚإَاّ املتكني  .. ؾهٝـ إشا ؼككت قشب١ خرل ا٭ْاّ ٚغٝس املطغًنييو َٔ أْت

.. إْ٘ اـرل نً٘ ٚا٭َإ اهلل عًٝ٘ أؾهٌ ايك٠٬ ٚايتػًِٝ غٝسْا قُس بٔ عبس

 ..، ٚايٛقا١ٜ مجٝعٗاٚاهلسا١ٜ نًٗا ،نً٘

يف غهٛت٘  ،يف عبازت٘ َعاًَت٘ ..هب إٔ ْعٝـ َع ضغٍٛ اهلل غرلت٘ ٚغٓت٘

قسض ـ يٓشاٍٚ  ،يف سهُ٘ ٚقها٥٘ ،َْٛ٘ ٚقٝاَ٘ يف ،ٚن٬َ٘ يف ؾطاب٘ ٚطعاَ٘

ٌٸ ٚيٛ بٓػب١ٺ ،إٔ ْؿعٌ نُا ؾعٌ ـ ا٫غتطاع١ ٭ْ٘ املعكّٛ ٚيًػٓا  ،أز٢ْ ٚقسٕض أق

ط اهل٣ٛ نج، َٚا أٚيهْٛ٘ ٫ ٜٓطل عٔ اهل٣ٛ ،ٚمٔ أتباع٘ ّاٚيهْٛ٘ ْبٝ ،نصيو

  ..!ؾُٝا ْٓطل

ْٚتشط٣ غٓت٘ ٫ بس ٚإٔ مب٘ ْٚتابع خطاٙ  ٚست٢ ْعٝـ َع ضغٍٛ اهلل 

 ،ٚإ ٜهٕٛ اهلل ٚضغٛي٘ أسب إيٝٓا َٔ نٌ ؾ٧ ،ّاسب أقشاب قُس قُسنُا أ

ِٵ  :ٚإ٫ نٓا َعٓٝني بكٛي٘ تعاىل ْٴُه ٛٳا ٚٳٔإخٵ ِٵ  ٓٳا٩ٴُن ٚٳَأبٵ ِٵ  ٕٳ َآبٳا٩ٴُن ٕٵ َنا ٌٵ ٔإ ُق

ٔٴ  َٳػٳانٹ ٚٳ ٖٳا  ٕٳ َنػٳازٳ ٛٵ ٚٳتٹذٳاضٳ٠ْ تٳدٵؿٳ ٖٳا  ُٴٛ ٍٷ اِقتٳطٳِؾتٴ ٛٳا َٵ ٚٳَأ ِٵ  ٚٳعٳؿٹرلٳتٴُه ِٵ  ٚٳادٴُه ٚٳَأظٵ

ٗٳا ْٳ ٛٵ ٞٳ اهلُل  تٳطٵنٳ ٜٳِأتٹ ٘ٹ َؾتٳطٳبٻكٴٛا سٳتٻ٢  ًٹ ٗٳازٺ ؾٹٞ غٳبٹٝ ٚٳدٹ ٘ٹ  ٚٳضٳغٴٛيٹ ٔٳ اهللٹ  َٹ ِٵ  ٝٵُه َأسٳبٻ ٔإَي

ّٳ ايَؿاغٹكٹنيٳ ٛٵ ٗٵسٹٟ ايَك ٜٳ ٚٳاهلُل َيا  ٙٹ  َٵٔط    .{24ايتٛب١:}بٹَأ
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 : دا٤ ضدٌ إىل ايٓيب ا٢ْ عٔ عا٥ؿ١ ضن٢ اهلل عٓٗا قايتأخطز ايطدل -

ٞٸإْو ٭ ،ٜا ضغٍٛ اهلل :ؾكاٍ ٚإْٞ  ، ٚإْو ٭سب إىل َٔ ٚيسٟ،َٔ ْؿػٞ سب إي

  إشا شنطت َٛتٞٚ ،٭نٕٛ يف ايبٝت ؾأشنطى ؾُا أقدل ست٢ آت٢ ؾأْظط إيٝو

، ٚأْٞ إشا زخًت اؾ١ٓ ؾعت َع ايٓبٝنيعطؾت أْو إشا زخًت اؾ١ٓ ضٴ ،َٚٛتو

ٜٴطٹ: ست٢ ْعٍ  قٛي٘ تعاىل ؟ ؾًِ ٜطز عًٝ٘ ايٓيب أضاى ٫ٓخؿٝت أ ٔٵ  َٳ ٔع اهلَل ٚٳ

ٗٳسٳا٤ٹ  ٚٳايؿټ ٚٳايكِّسِّٜكٹنيٳ  ِّنيٳ  ٓٻبٹ ٔٳ اي َٹ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ًَ ِٳ اهلُل عٳ ْٵعٳ ٔٳ َأ َٳعٳ اٖيصٹٜ ٍٳ َؾُأَٚي٦ٹَو  ٚٳايطٻغٴٛ

ٔٳ ُأَٚي٦ٹَو ضٳؾٹّٝكا ٚٳسٳػٴ  .{69ايٓػا٤:} ٚٳايكٻايٹشٹنيٳ 

ايكّٛ ٫ٚ ٜػتطٝع إٔ ايطدٌ وب  ،: ٜا ضغٍٛ اهللأْ٘ قاٍ ٚعٔ أب٢ شض  -

أسب اهلل  : ))أْت ٜا أبا شض َع َٔ أسببت(( قاٍ: ؾأٌْٞ بعًُِٗ؟ قاٍ ٜعُ

ؾأعازٖا ضغٍٛ اهلل  . قاٍ : ؾأعازٖا أبٛ شضٸ)ؾإْو َع َٔ أسببت(() : قاٍ .ٚضغٛي٘

 )ضٚاٙ أبٛ زاٚز(. 

باَطأ٠  ضغٍٛ اهلل  : َطٸقاٍ عٔ غعس بٔ أب٢ ٚقام  ،ابٔ إغشام ٚعٔ -

ُٸ .سسُأبٹ ٚأخٛاٖا ٚأبٖٛا َع ضغٍٛ اهلل  ٚقس أقٝب ظٚدٗا ،َٔ ب٢ٓ زٜٓاض ْٴؾً ٛا عٴا 

ٖٛ   ،: خرلّا ٜا أّ ؾ٬ٕ)أٟ أخدلت مبٛتِٗ( قايت: َا ؾعٌ ضغٍٛ اهلل؟ قايٛا اهل

، ست٢ : ؾأؾرل هلا إيٝ٘.  قايت: أضْٚٝ٘ ست٢ أْظط إيٝ٘، قاٍعُس اهلل نُا  ؼبني

ٝٸ ٌٸًَ: نٌ َكٝب١ بعسى دٳإشا ضأت٘ قايت  . (4/47)ايبسا١ٜ:  ١ٓ ٜػرل٠()أٟ ٖ

إٔ ضغٍٛ  ،أتِٗ َٔ ا٭ْكاض: سسثين َٔ ٫ ٚأخطز ايبٝٗك٢ عٔ ايعٖطٟ قاٍ-

 . ، ؾُػشٛا بٗا ٚدِٖٛٗ ٚدًٛزِِٖ ابتسضٚا ناَت٘نإ إشا تٛنأ أٚ تٓدٸ اهلل 

: ))ملا تؿعًٕٛ ٖصا؟((. قايٛا: ًْتُؼ ب٘ ايدلن١. ؾكاٍ ضغٍٛ ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل 

(( : ٝٳ ،ٚضغٛيَ٘ٔ اسب إٔ وب٘ اهلل ا٭َا١ْ ٫ٚ ٜ٪ش  زٸٝ٪ٳِٚي ،م اؿسٜحسٴكٵؾً

 .(8/228)ايهٓع:  داضٙ((
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انرابع انفصم
 ايٓٗر ايكطآْٞ يف ايذلب١ٝ ايٛقا١ٝ٥

َٳ ٜٴذطٟٔ ٜتُعٵإٕ  ٜٳ ٔ يف ايٓٗر ايذلبٟٛ ايكطآْٞ، ٚ ٕ َأ ذسٵَػشّا يٰٜات ايذلب١ٜٛ 

١ٜ املٓاع١ ٚع٢ً تكٛ، ع٢ً ايبٓا٤ ايٛقا٥ٞ يًؿطز ٚيًُذتُع ايذلنٝع إمنا ٜٓكبٸ

املهتػب١ يس٣ ايٓاؽ، تساضنّا يٮَٛض ٚ املؿه٬ت، ٚؼٛطّا َٓٗا، ٚاتكا٤ يؿطٖا قبٌ 

 ..ٚقٛعٗا

ايعٛاٌَ املطن١ٝ غباب ٚاجملتُع نٌ ا٭ايكطآْٞ ٜعُس إىل ػٓٝب ايؿطز ٚ إٕ ايٓٗر

ت٢ ًك١ٝ س، غٛا٤ ناْت عكٝس١ٜ أٚ ْؿػ١ٝ أٚ ؾهط١ٜ أٚ دػس١ٜ أٚ خٴٚامل٪ز١ٜ إىل املطض

تشٍٛ اجملتُع نً٘ بؿعٌ ، ٚست٢ ٫ ٜ سٝا٠ ايٓاؽ ايعاؾ١ٝ ٚيٝؼ املطضٜهٕٛ ا٭قٌ يف

 .ت املدتًؿ١ إىل )َكض أٚ َػؿتؿ٢( نُا ٖٛ اؿاٍ ايّٝٛاملؿه٬ا٭َطاض ٚ

نٌ اجملتُعات ايبؿط١ٜ ايّٝٛ فتُعات َٛب٠٤ٛ ع١ًًٝ ٭ْٗا ؾكست َكَٛات ايٛقا١ٜ 

  .زؾاغتؿطت ؾٝٗا ا٭َطاض ٚ ايعًٌ ب٬ سسٚ

ا بعهؼ َا عًٝ٘ ، ٖٚصعات اغتجٓا١ٝ٥، ٚأٌٖ ايعاؾ١ٝ ق١ًؾايعاؾ١ٝ يف ٖصٙ اجملتُ

 .اجملتُع اٱغ٬َٞ، سٝح ايعاؾ١ٝ ٖٞ ا٭قٌ ٚاملطض ٖٛ ايؿصٚش

 ت٪نس يٓا ٚقا١ٝ٥ ايٓٗر إٕ دٛي١ غطٜع١ يف ايطٜاض ايعطط٠ َٔ نتاب اهلل تعاىل

َٔ ؾأْٗا ؾسٸ ا٫ْتباٙ، ٚا٭خص  ط، اييت، َٔ خ٬ٍ عسز َٔ قطات اٱْصاض املبهايكطآْٞ

ٚؾُٝا ًٜٞ  ؿصض يهُإ عسّ اٱقاب١ باملطض ٚايٛقٛع يف ايع١ً..ابهٌ أغباب اؿٝط١ ٚ

 :َٔ ٖصٙ ايًؿتات ايكطآ١ْٝ ايهطمي١مناشز 

ٕٔ..:ؾؿٞ ايٛقا١ٜ َٔ ايؿطى قاٍ تعاىل- ٚٵثٳا ٔٳ اَ٭ َٹ ٓٹبٴٛا ايطِّدٵؼٳ  ، {30اؿر:} َؾادٵتٳ

ٌٵ  ٚقاٍ: َٳدٵصٴّٚياَيا تٳذٵعٳ َٶا  َٴٛ َٳصٵ ٗٶا َآخٳطٳ َؾتٳِكعٴسٳ   ، ٚقاٍ{22اٱغطا٤:} َٳعٳ اهللٹ ٔإَي

َٴبٹنيٷ:غبشاْ٘ ْٳصٹٜطٷ  ٘ٴ  ٓٵ َٹ ِٵ  ِّٞ َيُه ٗٶا َآخٳطٳ ٔإ َٳعٳ اهللٹ ٔإَي ًُٛا   .{51ايصاضٜات:} ٚٳَيا تٳذٵعٳ
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ٓٴٛا ُقٛا  :يف ٚقا١ٜ ا٭ْؿؼ ٚا٭ٌٖ َٔ ايٓاضٚ- َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ِٵ ٜٳا َأ ًٹُٝه ٖٵ ٚٳَأ ِٵ  ْٵُؿػٳُه َأ

ٚٳاؿٹذٳاضٳ٠ُ ٓٻاؽٴ  ٖٳا اي ٚٳُقٛزٴ ٝٵ٦ٶا ، {6ايتٻشطِٜ:}..ْٳاضٶا  ْٳِؿٕؼ ؾٳ ٔٵ  ْٳِؿؼٷ عٳ َٶا َيا تٳذٵٔعٟ  ٛٵ ٜٳ ٚٳاتٻُكٛا 

ٕٳ ٓٵكٳطٴٚ ٜٴ ِٵ  ٖٴ ٚٳَيا  ٍٷ  ٗٳا عٳسٵ ٓٵ َٹ ٜٴ٪ٵخٳصٴ  ٚٳَيا  ٗٳا ؾٳَؿاعٳ١ْ  ٓٵ َٹ ٌٴ  ٜٴِكبٳ  .{48ايبكط٠:} ٚٳَيا 

ٕٳ ..: ايبدٌٔ ايؿض َٚ ٚيف ايٛقا١ٜ- ًٹشٴٛ ِٴ امُلِؿ ٖٴ ٘ٹ َؾُأَٚي٦ٹَو  ْٳِؿػٹ ٜٴٛمٳ ؾٴضٻ  ٔٵ  َٳ  ٚٳ

 .{9اؿؿط:}

ِٵ، نٌ عسٚ ٚيف ايٛقا١ٜ َٔ ايعسٚ- ٓٴٛا خٴصٴٚا سٹصٵضٳُن َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ  ،{71ايٓػا٤:} ٜٳا َأ

.. ٍٳ اهلُل ٔإَي ْٵعٳ َٳا َأ ٔٵ بٳعٵٔض  ٓٴَٛى عٳ ٜٳِؿتٹ ٕٵ  ِٵ َأ ٖٴ  .{49املا٥س٠:} ..ٝٵَو ٚٳاسٵصٳضٵ

ٞٳ  :ٚيف ايٛقا١ٜ َٔ ايطبا ٜكٍٛ تعاىل- َٳا بٳكٹ ٚٳشٳضٴٚا  ٓٴٛا اتٻُكٛا اهلَل  َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ٓٹنيٳ َٹ َٴ٪ٵ ِٵ  ٓٵتٴ ٕٵ ُن ٔٳ ايطِّبٳا ٔإ  .{278ايبكط٠:} َٹ

ٚٳا .. :املٝػط ٚغرلٙٚيف ايٛقا١ٜ َٔ اـُط ٚ- ٝٵػٹطٴ  ٚٳامَل ُٵطٴ  ـَ ُٳا ا ْٻ ّٴ ٔإ ٚٳاَ٭ظٵَيا ْٵكٳابٴ  َ٭

ٕٳ ًٹشٴٛ ِٵ تٴِؿ ًُٖه ٙٴ َيعٳ ٓٹبٴٛ ٕٔ َؾادٵتٳ ٝٵَطا ٌٔ ايؿٻ ُٳ ٔٵ عٳ َٹ  .{90املا٥س٠:} ٔضدٵؼٷ 

ِٵ : ٜكٍٛ تعاىل ،(ٚيف ايٛقا١ٜ َٔ قٍٛ ايعٚض )ٚايتعٜٚط عَُّٛا- ٜٴعٳظِّ ٔٵ  َٳ ٚٳ شٳيٹَو 

ًٖتٵ َي ٚٳُأسٹ ٘ٹ  ٓٵسٳ ضٳبِّ ٘ٴ عٹ ٝٵطٷ َي ٛٳ خٳ ٗٴ َٳاتٹ اهللٹ َؾ ٓٹبٴٛا سٴطٴ ِٵ َؾادٵتٳ ٝٵُه ًَ ٢ًَ عٳ ٜٴتٵ َٳا  ّٴ ٔإٖيا  ْٵعٳا ِٴ اَ٭ ُه

ٍٳ ايعټٚٔض ٛٵ ٓٹبٴٛا َق ٚٳادٵتٳ  ٕٔ ٚٵثٳا ٔٳ اَ٭ َٹ  .{30اؿر:} ايطِّدٵؼٳ 

ٕٻ بٳعٵضٳ  :ٚيف ايٛقا١ٜ َٔ ايظٔ - ِّ ٔإ ٔٳ ايٖظ َٹ ٓٹبٴٛا َنجٹرلٶا  ٓٴٛا ادٵتٳ َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ٚٳَيا ِٷ  ِّ ٔإثٵ ٘ٹ  ايٖظ ِٳ َأخٹٝ ٌٳ َيشٵ ٜٳِأُن ٕٵ  ِٵ َأ ٜٴشٹبټ َأسٳسٴُن ِٵ بٳعٵهٶا َأ ٜٳػٵتٳبٵ بٳعٵهٴُه ٚٳَيا  تٳذٳػٻػٴٛا 

ِٷ ٛٻابٷ ضٳسٹٝ ٕٻ اهلَل تٳ ٚٳاتٻُكٛا اهلَل ٔإ ٙٴ  ُٴٛ ٖٵتٴ ٝٵتٶا َؾَهٔط  .{12اؿذطات:} َٳ

ْٻ: ، ٜكٍٛ تعاىلٚيف ايٛقا١ٜ َٔ اٯؾات اؾٓػ١ٝ- ْٳا ٔإ ٕٳ َؾاسٹؿٳ١ّ ٚٳَيا تٳِكطٳبٴٛا ايعِّ ٘ٴ َنا

ًّا ٔٳ .. ،{32اٱغطا٤:} ٚٳغٳا٤ٳ غٳبٹٝ َٳا بٳَط ٚٳ ٗٳا  ٓٵ َٹ ٗٳطٳ  َٳا َظ ـٳ  ٛٳاسٹ  ،{151ا٭ْعاّ:} ٚٳَيا تٳِكطٳبٴٛا ايَؿ

ِّػٳا٤ٳ ؾٹٞ امَلشٹٝٔض  .{222ايبكط٠:} َؾاعٵتٳٔعُيٛا اي

ٔٳ تٳَؿطٻ :ايتؿطمٚيف ايٛقا١ٜ َٔ اـ٬ف ٚ- ْٴٛا َناٖيصٹٜ ٔٵ بٳعٵسٹ ٚٳَيا تٳُهٛ َٹ ًَُؿٛا  ٚٳاخٵتٳ ُقٛا 

ٓٳاتٴ ِّ ِٴ ايبٳ ٖٴ ٚٳَيا تٳَؿطٻُقٛا ،{105آٍ عُطإ:} َٳا دٳا٤ٳ ُٹٝعٶا  ٌٔ اهللٹ دٳ ُٴٛا بٹشٳبٵ آٍ } ..ٚٳاعٵتٳكٹ

 .{103عُطإ:

ٖصٙ بعض مناشز َٔ ايٓٗر ايكطآْٞ يف ايذلب١ٝ ايٛقا١ٝ٥ اييت ٜصخط بٗا نتاب اهلل 

 .جاٍ ٫ اؿكطٖا ٖٓا ع٢ً غبٌٝ املتعاىل عطنٓا
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اخلامس انفصم
 ايٓٗر ايٓبٟٛ يف ايذلب١ٝ ايٛقا١ٝ٥

ؾٗٛ َٔ  .ٚتؿكٌٝ ي٘ بػٛا٤ ٭ْ٘ تطمج١ْ ا٤ٶٛٚايٓٗر ايٓبٟٛ نايٓٗر ايكطآْٞ غ

 ايٛقا١ٝ٥ ٜٚٛغع ٌ يف ايتسابرلؿكٸَٜٚٔ آخط  ،داْب ٜ٪نس ايُٓط ايٛقا٥ٞ

 .َػاستٗا ٚسذُٗا

هسٖا شاخط٠ بايتسابرل  ،١ٚاملتتبع ـطٛات ايٓب٠ٛ عدل ايػرل٠ ٚايػٓٸ

مما ٜ٪نس إٔ ع١ًُٝ ايذلب١ٝ يف  .ٚايتٛدٝٗات ٚايٛقاٜا ايٛقا١ٝ٥ ع٢ً نٌ قعٝس

ٚتكٞ ا٭ؾطاز ٚاجملتُع  ،١ قبٌ سسٚثٗااٱغ٬ّ تٗسف إىل قطع ايططٜل ع٢ً ايعًٓ

ٌٸ ٢. ٚبصيو تبكقبٌ ٚقٛعٗا َٓٗا  ايب١٦ٝ اٱغ١َٝ٬ َعاؾا٠ َٔ ا٭َطاض ٚايعً

 ..اييت تؿتو بػا٥ط ايب٦ٝات ا٭خط٣ ٚاملؿه٬ت ٚاٯؾات

ـٸطٚس َعامل ٖصا ايٓٗر  ٟ مبٓاٖر ايذلب١ٝ ع٢ً ايػاس١ اٱغ١َٝ٬ إٔ تػتؿ

ٚيف كتًـ فا٫تٗا ايعكٝس١ٜ ٚايؿهط١ٜ  ،ايكِٜٛ ٚايؿطٜس يف نٌ َطاسٌ ايذلب١ٝ

ٚبصيو ميهٔ إٔ تػتكِٝ نجرل َٔ  .ٚايطٚس١ٝ ٚاؿطن١ٝ ٚا٭١َٝٓ ٚغرلٖا

اييت ٜعا٢ْ َٓٗا اؾػِ اؿطنٞ ٚايب١ٝٓ  ،َٔ املؿه٬ت ٚؽتؿٞ نجرل ،ا٭َٛض

 ايسع١ٜٛ يف نٌ َهإ .

هب إٔ تهٕٛ ع١ًُٝ قٝاغ١ ـ يف ْطام ايسع٠ٛ ٚاؿطن١ ـ إٕ ع١ًُٝ ايذلب١ٝ 

ٖصٙ ايع١ًُٝ هب إٔ تؿذلى ؾٝٗا نٌ ايعٛاٌَ  .ٚبٓا٤ يًؿدك١ٝ اٱغ١َٝ٬

ٚنُٔ  ،غك١ غرل َتعاضن١َٚتٓا ،فتُع١ غرل َتؿطق١ ،ٚاملٛاز ايذلب١ٜٛ اي٬ظ١َ

املٛيٛز غًُّٝا َعاؾ٢ ٚغرل  ٜٚهٕٛ ،إٜكاع ٚاسس يتتِ ٫ٚز٠ ايؿدك١ٝ بؿهٌ قشٝض

 .َؿٛٙ
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ٚؾُٝا ًٜٞ ْكسّ ع١ٓٝ َٔ ايٓكٛم ايٓب١ٜٛ يف فا٫ت ايذلب١ٝ ايٛقا١ٝ٥ 

 ..أقٌٝ يف املٓٗر اٱغ٬َٞ عَُّٛا يٝتأنس يٓا بايتايٞ إٔ ايٛقا١ٝ٥ ْٗر

 :املٛبكاتدتٓاب ْكٛم ٚقا١ٝ٥ يف ا

ٚقتٌ ايٓؿؼ اييت  ،ٚايػشط ،: ايؿطى باهللادتٓبٛا ايػبع املٛبكات: ))ٜكٍٛ 

ٚقصف  ،ايتٛيٞ ّٜٛ ايعسـ ،ٚأنٌ َاٍ ايٝتِٝ ،ٚأنٌ ايطبا ،سطّ اهلل إ٫ باؿل

 )ايبداضٟ َٚػًِ(. ((ػاؾ٬تاحملكٓات امل٪َٓات اي

اهلل تعاىل  ٢اييت ْٗ ػتكبض()نٌ قٍٛ أٚ ؾعٌ ٜػتؿشـ أٚ ٜ ادتٓبٛا ٖصٙ ايكاشٚضاتٜٚكٍٛ: ))

ؾإْ٘ َٔ ٜبس يٓا  .ٚيٝتب إىل اهلل ،بؿ٤ٞ َٓٗا ؾًٝػتذل بػذل اهلل ِٸَيعٓٗا ؾُٔ َأ

ْٴ  .)ضٚاٙ اؿانِ( كِ عًٝ٘ نتاب اهلل((قؿشت٘ 

ـطاٜا نُا إٔ ؾذطتٗا تؿطِّع ع اؾإٕ خط٦ٝتٗا تؿطِّ ،إٜانِ ٚاـُط٠)) :ٜٚكٍٛ

 .)ضٚاٙ ابٔ َاد١( ((ايؿذط

ٝٸ .ايططٜل ٢ًعِ ٚاؾًٛؽ إٜانٜٚكٍٛ )) ، ؾأعطٛا تِ إ٫ اؾًٛؽؾإٕ أب

ـٸ ،: غض ايبكطايططٜل سكٗا ، ٚايٓٗٞ ٚا٭َط باملعطٚف ،ٚضز ايػ٬ّ ،ا٭ش٣ ٚن

 .)ضٚاٙ أمحس((( عٔ املٓهط

ٜٸٜٚكٍٛ  )ضٚاٙ أمحس(. انِ ٚايسخٍٛ ع٢ً ايٓػا٤((: ))إ

ٚسني  ،ا٥طؾإٕ َعهِ َٔ ٫ ٜؿاضقهِ إ٫ عٓس ايػ ،إٜانِ ٚايتعط٣ٜٚكٍٛ: ))

 (.)ضٚاٙ ايذلَصٟ ((اغتشِٖٝٛ ٚأنطَِٖٛؾ ،ٜؿهٞ ايطدٌ إىل أًٖ٘

ٜٴٜٚكٍٛ: ))إٜانِ ٚايعْا ؾإٕ ؾٝ٘ أضبع خكاٍ ٜٚكطع  ،صٖب ايبٗا٤ عٔ ايٛد٘: 

 (.)ضٚاٙ ايطدلاْٞ ((ظم، ٜٚػدط ايطمحٔ، ٚاـًٛزٳ يف ايٓاضايط

ٜٚعتعٍ ؾإْ٘ نإ ضدٌ ممٔ نإ قبًهِ ٜتعبس  .: ادتٓبٛا أّ اـبا٥حٜٚكٍٛ

 ،ؾسخٌ .إْا ْسعٛى يؿٗاز٠ :ؾأضغًت إيٝ٘ خازَّا تكٍٛ ،ت٘ اَطأ٠ِكًٹعٳَؾ ،ايٓاؽ

ست٢ إشا أؾه٢ إىل اَطأ٠ ٚن١٦ٝ دايػ١  ،ؾطؿكت نًُا زخٌ بابّا أغًكت٘ زْٚ٘

ٚيهٔ زعٛتو  ،و يؿٗاز٠: إْٞ مل أزعٴ تؾكاي ،مخطؾٝٗا  ٚباط١ْٝ ،ٚعٓسٖا غ٬ّ

ٞٸ،يتكتٌ ٖصا ايػ٬ّ ؾإٕ أبٝت قشت بو  .ؿطب نأغّا َٔ اـُطأٚ ت ، أٚ تكع عً
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ُٸتوٚؾهشٵ  ،اغكين نأغّا َٔ اـُط :، قاٍأْ٘ ٫ بس ي٘ َٔ شيو ا ضأ٣، قاٍ: ؾً

 ((ًِ تعٍ ست٢ ٚقع عًٝٗا، ٚقتٌ ايٓؿؼؾ ،ؾكاٍ ظٜسٜين ،٘ نأغّا َٔ اـُطؾػكتٵ
 (.)ضٚاٙ ابٔ سبإ

 :ْكٛم ٚقا١ٝ٥ َٔ ؾت١ٓ ايسْٝا

بٝسٙ إْٗا ٭غشط َٔ ٛايصٟ ْؿػٞ ٛا ايسْٝا َؾ: ))اتكٜكٍٛ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ

 .)اؾاَع ايكػرل( ((ٖاضٚت َٚاضٚت

از َٚاٖٛ بؿ٤٢ َٔ ع ضقٸاتكٛا ايسْٝا ٚاتكٛا ايٓػا٤ ؾإٕ إبًٝؼ ط٬ٜٓٚكٍٛ:))

 .ضٚاٙ ايسًُٜٝٞ() ((ٚثل يعبسٙ يف ا٭تكٝا٤ َٔ ايٓػا٤ؾدٛخ٘ بأ

يف نٝل َٔ  نطٙ أسسٷؾإْ٘ مل ٜصـ املٛت  ـ ّ ايًصاتأنجطٚا شنط ٖاز: ))ٜٚكٍٛ

 (.ضٚاٙ ابٔ سبإ) ((إ٫ نٝكٗا عًٝ٘ ، ٫ٚ شنطٙ يف غع١ايعٝـ إ٫ ٚغع٘ عًٝ٘

ٜٴ ،ل ايصْٛبؾإْ٘ ميشٸ ،أنجطٚا شنط املٛت: ))ٜٚكٍٛ ِّٚ ؾإٕ  .س يف ايسْٝاع

ضٚاٙ ابٔ )شنطمتٛٙ عٓس ايؿكط أضنانِ بعٝؿهِ(( ٚإٕ  ،شنطمتٛٙ عٓس ايػ٢ٓ ٖسَ٘

 (.أبٞ ايسْٝا

 :َٔ َطض ايتؿطم ٚاـ٬ف ْكٛم ٚقا١ٝ٥

  (.ضٚاٙ ابٔ عػهط) ((ًٛا أضساَهِ)) اتكٛا اهلل ٚقٹ :ٜكٍٛ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ

إٜانِ ٚايظٔ ؾإٕ ايظٔ أنصب اؿسٜح ٫ٚ ػػػٛا ٫ٚ ؼػػٛا )) :ٜٚكٍٛ

٫ٚ تٓاؾػٛا ٫ٚ ؼاغسٚا ٫ٚ تباغهٛا ٫ٚ تسابطٚا ٚنْٛٛا عباز اهلل إخٛاّْا ٫ٚ 

 (.ضٚاٙ امحس)(( طب١ أخٝ٘ ست٢ ٜٓهض أٚ ٜذلىىطب ايطدٌ ع٢ً خ

ٕٸ)) :ٜٚكٍٛ  (.بٔ َاد١ضٚاٙ ا)ع ايًػإ ؾٝٗا َجٌ ٚقع ايػٝـ(( ِٚق إٜانِ ٚايؿنت ؾإ

قاسب٘ سػسّا ؾٗٛ  آزّ إمنا قتٌ أسسُٖا ، ؾإٕ ابينإٜانِ ٚاؿػسٜٚكٍٛ: ))

ٌٔٸ خط١٦ٝ((   (.ضٚاٙ ابٔ عػهط)أقٌ ن

ايكاي١: نجط٠ ايكٍٛ ٚإٜكاع ) بني ايٓاؽ(( ايعه١ اي١ُُٝٓ ايكاي١إٜانِ ٚ)) :ٜٚكٍٛ

 (.اـك١َٛ
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 :ْكٛم ٚقا١ٝ٥ َٔ َساخٌ ايؿٝطإ

دسض إٔ ٫ ؾإْ٘ أ ،ٛا ايسخٍٛ ع٢ً ا٭غٓٝا٤))أقًٗ :ٜكٍٛ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ

 (.ضٚاٙ اؿانِ)تعزضٚا ْع١ُ اهلل(( 

 (.ضٚاٙ امحس)٠ ؾتٓعٗا يعٚدٗا نأْ٘ ٜٓظط غًٝٗا(( ٫ تباؾط املطأٜٚكٍٛ: ))

٫ٚ ٜسخٌ عًٝٗا ضدٌ إ٫ َٚعٗا  ،٫ تػاؾط املطأ٠ إ٫ َع شٟ قطّ)) :ٜٚكٍٛ

 (.ضٚاٙ ايبداضٟ) قطّ((

ِٷٜٚكٍٛ: )) َٔ تطنٗا َٔ كاؾيت  ،َػ١َُٛ َٔ غٗاّ إبًٝؼ ايٓظط٠ غٗ

 (.ضٚاٙ ايطدلاْٞ)س س٬ٚت٘ يف قًب٘(( أبسيت٘ إمياّْا ه

 (.ضٚاٙ ايذلَصٟ)ٜٚٛيس ايػؿ١ً(( ظط ؾإْ٘ ٜبصض اهل٣ٛ ٍٛ ايٓهٴ))إٜانِ ُٚؾ :ٜٚكٍٛ

ْٗٔ هتُعٔ ع٢ً ايطدٌ ست٢ إٜانِ ٚقكطات ايصْٛب ؾإ: )) ٜٚكٍٛ

 (.ضٚاٙ امحس) ((ًٜٗهٓ٘

ٜٴٜٚكٍٛ: )) كطأ ؾٝ٘ أنجطٚا َٔ ت٠ٚ٬ ايكطإٓ يف بٝٛتهِ ؾإٕ ايبٝت ايصٟ ٫ 

ٌٸ  (.ضٚاٙ ايساضقطين)(( خرلٙ ٜٚهجط ؾطٙ ٜٚهٝل ع٢ً أًٖ٘ ايكطإٓ ٜك

ٚعٔ ايػٝب١ ٚا٫غتُاع إىل  ،عٔ ايػٓا٤ ٚا٫غتُاع إىل ايػٓا٤ ٢ْٗٚعٓ٘ أْ٘: ))

 (.ضٚاٙ ايطدلاْٞ)ٔ اي١ُُٝٓ ٚا٫غتُاع إىل اي١ُُٝٓ(( ٚع ،ايػٝب١

 (.ضٚاٙ امحس) ((ٚايهصب ؾإٕ ايهصب فاْب يٲميإ إٜانِ)) ٜٚكٍٛ:

ٚإٕ ايؿذٛض ٜٗس٣ إىل  : إٜانِ ٚايهصب ؾإٕ ايهصب ٜٗس٣ إىل ايؿذٛض ٜٚكٌ

 .)َتؿل عًٝ٘(َٚا ٜعاٍ ايعبس ٜهصب ست٢ ٜهتب عٓس اهلل نصابّا((  ايٓاض 

 

 :ْكٛم ٚقا١ٝ٥ َٔ ايػًٛ ٚايتططف

ًو َٔ نإ ؾبًهِ بايػًٛ يف ؾإمنا ٖ ،ٛ يف ايسٜٔإٜانِ ٚايػًٓ:))ٜكٍٛ 

 (.ضٚاٙ امحس)ايسٜٔ(( 
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ٓٵ: ))ٜٚكٍٛ  (.سسٜح قشٝض) ((بت ٫ أضنّا قطع ٫ٚ ظٗطّا أبك٢إٕ امل

 (.يًطدلاْٞ)٪ز٣ ؾهطٙ خرل َٔ نجرل ٫ تطٝك٘(( ت : ))قًٌٜٝٚكٍٛ

 ((.بني أَطٜٔ إ٫ اختاض أٜػطُٖا : ))َا خرل ضغٍٛ اهلل ٚأْ٘

  (.ضٚاٙ امحس)ٖصا ايسٜٔ َتني، ؾأٚغًٛا ؾٝ٘ بطؾل(( إٕ ٜٚكٍٛ: ))

ٓبت ٫ أضنّا قطع ٫ٚ ؾإٕ امل ،ؾأٚغٌ ؾٝ٘ بطؾل ،إٕ ٖصا ايسٜٔ َتني)) :ٜٚكٍٛ

 (.بعاضضٚاٙ اي)ظٗطّا أبك٢(( 

 ،ع٢ً ايعٓـ ، ٜٚعطٞ ع٢ً ايطؾل َا ٫ ٜعطٞ: ))إٕ اهلل ضؾٝل وب ايطؾلٜٚكٍٛ

 (.ضٚاٙ َػًِ)ٜعط٢  ع٢ً غٛاٙ(( َٚا ٫ 

ٜٴ ٜٴٜٚكٍٛ: ))َٔ   (.ضٚاٙ َػًِ) شطّ اـرل نً٘((شطّ ايطؾل 

 :ْكٛم ٚقا١ٝ٥ َٔ ايعٚاز ايؿاؾٌ

ٓٴ)): ٜكٍٛ  )شنطٙ ايؿطٜـ ( ، ٚيف ضٚا١ٜ زغاؽ(طؿهِ ؾإٕ ايعطم ْعاعؽرلٚا ي

 ايطنٞ(.

ات ؾاظؿط بص ،ُاهلا ٚؾُاهلا ٚؿػبٗا ٚيسٜٓٗا: يٹٓهض املطأ٠ ٭ضبعتٴ)): ٜٚكٍٛ

 (.ضٚاٙ َػًِ) ايسٜٔ تطبت ٜساى((

إٕ أَطٖا  ،َا اغتؿاز امل٪َٔ بعس تك٣ٛ اهلل خرل ي٘ َٔ ظٚد١ قاؿ١)) :ٜٚكٍٛ

ٓٗا سؿظت٘ يف ٕ غاب عإ ،ٚإٕ أقػِ عًٝٗا أبطت٘ ،أطاعت٘ ٚإٕ ْظط إيٝٗا غطت٘

 (.ضٚاٙ ابٔ َاد١)ْؿػٗا َٚاي٘(( 

؟  ٜٚكٍٛ: ))إٜانِ ٚخهطا٤ ايسَٔ (( قايٛا: َٚا خهطا٤ ايسَٔ ٜا ضغٍٛ اهلل

 (.ضٚاٙ ايساضقطين))املطأ٠ اؿػٓا٤ يف املٓبت ايػ٤ٛ(( : )ٍقا

، إ٫ تؿعًٛا تهٔ ؾت١ٓ يف ا٭ضض إشا دا٤نِ َٔ تطنٕٛ زٜٓ٘ ؾعٚدٜٛٙٚكٍٛ: ))

 (.ٚاٙ ايذلَصٟض) ٚؾػاز نبرل((

 ((.َٔ ؾكطا٥هِ ٜػٓٝهِ اهلل َٔ ؾهً٘ : )) تعٚدٛاٜٚكٍٛ
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انسادس انفصم
 مناشز َٔ املعاؾات ايٛقا١ٝ٥ 

 يبعض اٯؾات ا٭خ٬ق١ٝ

يف ٖصا ايؿكٌ غأتٓاٍٚ مناشز َٔ اٯؾات ا٫دتُاع١ٝ َبّٝٓا ايٓٗر ايٛقا٥ٞ 

 ...غ٬ّ يف َٛادٗتٗا َٚهاؾشتٗا ٚايكها٤ عًٝٗاايصٟ اعتُسٙ اٱ

 :(اـُط٠ )أّ اـبا٥ح

َسخ٬ّ يعامل اـبا٥ح ٚايؿٛاسـ  (تعتدل اـُط٠ )املػهطات عَُّٛا 

.. ٚبا٤ عاتٺ ٚقسِٜ اـُط٠ ٚاٱزَإ عًٝٗا . ؾٛبا٤ تعاطٞٚا٫مطاؾات املدتًؿ١

 ...٥ٔ َٚتؿاقِ يف نٌ أما٤ املعُٛض٠ٖٚٛ اٯٕ نا ،نإ يف اؾا١ًٖٝ قبٌ اٱغ٬ّ

إ٫  ،ملهاؾش١ ٖصا ايٛبا٤ قسميّا ٚسسٜجّا با٤ت بايؿؿٌ نٌ احملا٫ٚت اييت قاَت

 ...اسّا باٖطّا ٚدصضّٜاايتذطب١ اٱغ١َٝ٬ اييت لشت ل

ايتذطب١ اييت قاَت بٗا )اي٫ٜٛات املتشس٠  ،َٔ ايتذاضب اؿسٜج١ ايؿاؾ١ً

ّ قٓاع١ اـُط غطّا ( قاّْْٛا وطِّ، سٝح  أقسض )ايهٛلطؽ1919ا٭َطٜه١ٝ ( عاّ 

ٜٚؿطض ايعكٛبات  ،ٚميٓع بٝعٗا ٚتكسٜطٖا ٚاغترلازٖا ْٚكًٗا ٚسٝاظتٗا ،ٚدٗطّا

 .ٚٚنعت اؿه١َٛ يتٓؿٝص ايكإْٛ إَهاْات نبرل٠ ..ايؿسٜس٠ عل املدايؿني

. ْٚؿطت ًَٕٝٛ ز٫ٚض ١ٜ60 اٱع١َٝ٬ ٚايتع١ًُٝٝ َا ٜعٜس عٔ ؾأْؿكت ع٢ً ايسعا

 250ايكإْٛ سٛايٞ . ٚأْؿكت يتٓؿٝص ١ٝؿش٬َٜني ق 10َٔ ايهتب َا ٜعٜس عٔ 

 ،اْتؿاض آ٫ف اؿاْات ايػط١ٜ ،ٚناْت ايٓتٝذ١ بعس نٌ شيو .ًَٕٝٛ دٓٝ٘

ٚاظزٜاز عسز ؾاضبٞ اـُط أنعاؾّا ٚغذٔ سٛايٞ ْكـ ًَٕٝٛ ؾدل ملدايؿتِٗ 

ا٫باس١ بػبب ٜكه٢ بإيػا٤ سظط  1933مما زؾع إىل إقساض قطاض عاّ  ،ايكإْٛ

 قساض َ٪غػ١ عًّٛ ايكطإٓ(.)َع ايطب يف ايكطإٓ ـ إايؿؿٌ ايصضٜع 
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إٕ نٌ ايتذاضب اييت قاَت يًشس َٔ تٓاٍٚ اـُط ؾؿًت يهْٛٗا عاؾت 

ايكه١ٝ َٔ داْب ٚاسس، ٚمل تعاؾٗا َٔ نٌ اؾٛاْب.. ؾايع٬ز مل ًٜشظ 

، ؾبك٢ املطض َػٝططّا عًٝٗا ،اٱزَإ َعاؾ١ ايٓؿٛؽ ايبؿط١ٜ اييت تعٛزت ع٢ً

 .بايطغِ َٔ قٛاْني املٓع ٚاؿظط

.. قه١ٝ بٓا٤ َكَٛات دل إٔ ايكه١ٝ قه١ٝ اٱْػإ أ٫َّٚا اٱغ٬ّ ؾكس اعتأ

إناؾ١ إىل ا٫ستٝاطات ا٭خط٣ اي٬سك١  َٓ٘ اـرل ؾٝ٘ ٚادتجاخ عٛاٌَ ايؿطٸ

 .ظت بعهٗا َٓٗا ايكٛاْني ايٛنع١ٝاييت ؿ

 ...صا ايٛبا٤ اـطرل ؾطٜسّا ْٚادشّاٚهلصا نإ ايٓٗر اٱغ٬َٞ يف َعاؾ١ ٖ

يٓؿػٞ ايعكٝس٣ ا٫ٖتُاّ ع٢ً إهاز ا٫غتعساز ا طس١ً ا٭ٚىل اْكبٸؾؿٞ امل-

 ..ٚايكاب١ًٝ ايصات١ٝ يًتًكٞ أ٫ّٚ.. ايتًكٞ بؿؿاؾ١ٝ ٚتػًِٝ ٚضن٢

ٜهٕٛ  ٚإٔ ؾ٬ بسٸ ،( ٫ ٜهؿٞ إٔ ٜهٕٛ دٗاظ إضغاٍ دٝسّامل )ايبح اٱشاعٞيف عا

ٚإٔ   ٫ بسٸـ نُٝا تهٕٛ ْادش١ ـ ١ًٝ ايذلب١ٜٛ . ٚايعُدٗاظ ا٫غتكباٍ نصيو

إناؾ١ إىل قاب١ًٝ  ،ٚاملاز٠ ايتٛد١ٝٗٝ نصيو ،ٜهٕٛ َكسض ايٛدٝ٘ قّٜٛا ٚؾاع٬ّ

غٝ٪ز٣ إىل ايؿؿٌ ٚنٌ خًٌ يف ٚاسس٠ َٓٗا  ..املتًكٞ ٚاْؿعاي٘ َع ايتٛدٝ٘

 ..ٚاٱخؿام ستُّا

ٚا٫ْؿعاٍ ٚايتؿاعٌ َع ايٛسٞ  ،عٔ املدًٛم ؾايتًكٞ عٔ اـايل غرل ايتًكٞ

ٚاغتذاب١ اٱْػإ ملٔ  ٜ٪َٔ ب٘ ٚوب٘ ٜٚعظُ٘ ٜٚعبسٙ ٚىؿاٙ  ،غرلٙ َع ايكإْٛ

ٚغرل ػاٚب٘ َع قسض٠ بؿط١ٜ   ،غرل اغتذابت٘ يطدٌ ايكإْٛ خٛؾّا َٔ عكٛبت٘

 .ـ َٔ عٝٓٗا . يس٣ اضتهاب٘ يًُعك١ٝـ قسٚز٠ ميهٔ إٔ ىازعٗا أٚ ىتؿٞ 

ْٻ مل ايػٝب ٕ نإ اؿػٝب عا، ٚإإٕ نإ ايطقٝب ٖٛ اهلل ،٢ ي٘ شيوٚيهٔ أ

ٔٔ  :ايصٟ ٫ ىؿٞ عًٝ٘ ؾ٧ يف ا٭ضض ٫ٚ يف ايػُا٤ ،ٚايؿٗاز٠ ٝٴ ٓٳ١َ اَ٭عٵ ِٴ خٳا٥ٹ ًَ ٜٳعٵ

َٳا تٴدٵؿٹٞ ايكټسٴٚضٴ ٚٳَأخٵَؿ٢، {19غاؾط:}ٚٳ ِٴ ايػِّطٻ  ًَ ٜٳعٵ ٘ٴ  ْٻ َٳا  ..  ،{7ط٘:} َؾٔإ ِٴ  ًَ ٜٳعٵ ٚٳ

ٕٳ ٓٴٛ ًٹ َٳا تٴعٵ ٚٳ ٕٳ  ٕٻ اهلَل َيا، {25ايٌُٓ:} تٴدٵُؿٛ ٚٳَيا ؾٹٞ  ٔإ ٞٵ٤ٷ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض  ٘ٹ ؾٳ ٝٵ ًَ ٜٳدٵَؿ٢ عٳ

ُٳا٤ٹ  .{5آٍ عُطإ:}ايػٻ
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إٕ بًٛؽ اٱْػإ َطس١ً ايتًكٞ يًتٓؿٝص ٖٛ ايبسا١ٜ ايكاؿ١ يًتؿاعٌ َع 

 يتبسأ َطس١ً دسٜس٠ . ،ايع٬ز

ـُط٠ َٚٓابعٗا يف إىل اايهطِٜ ٚيف  املطس١ً ايجا١ْٝ ناْت يؿت١ ايكطإٓ -

ٚيػا١ٜ تػسٜس ايؿهط  ،طظم اؿ٬ٍ ايطٝب َطعُّا َٚؿطبّاَع اي َعطض املكاض١ْ

ٌٔ  :ؾكاٍ تعاىل .ٚايتكٛض ٚتطؾٝسٙ إىل ا٭ؾهٌ ٚا٭سػٔ ٓٻدٹٝ ُٳطٳاتٹ اي ٔٵ ثٳ َٹ ٚٳ

ٓٶا ٚٳٔضظٵّقا سٳػٳ ٘ٴ غٳَهطٶا  ٓٵ َٹ ٕٳ  ٓٳابٹ تٳتٻدٹصٴٚ  .{67ايٓشٌ:}..ٚٳاَ٭عٵ

ٓٵ ٚسٓاٜا  ،أعُام ايٓؿؼ ػاب بطؾل يفٖصٙ ايًؿت١ ايهطمي١ ايعابط٠ َٔ ؾأْٗا إٔ ت

َا ٖٛ  نُٔ ع١ًُٝ سٛاض بني ،املعٜس بؿػـ ٚؾٛم ، ؾتشؿعُٖا إىل تًكٞايصٖٔ

 ،.. إْٗا ع١ًُٝ ػاشب بني ايعٛاٌَ ايٓؿػ١ٝ املدتًؿ١نا٥ٔ ٚبني َا هب إٔ ٜهٕٛ

ٖٚصا َا مت ؾع٬ّ َٚا  .َٔ ؾأْٗا إٔ تػتٓٗض عٛاٌَ اـرل ٚتػتشجٗا ٚتكٜٛٗا

ٖٴ ،يف ٖصٙ املطس١ً بايصات  ط عٓ٘ عُط بٔ اـطابعبٸ  ع إىل ضغٍٛ اهلل ٔطسٝح  

 .(يٓا يف اـُط بٝاّْا ؾاؾّٝا ٔٵٝٸبٳ ايًِٗ) :غا٬ّ٥ َتًٗؿّا

ٞٳ- اؾٛاب َٔ خ٬ٍ يؿت١ نطمي١ أخط٣ أنجط  ٫ٚ ٜطٍٛ ا٫ْتظاض ست٢ ٜأت

ٔٗ :قٛي٘ تعاىل ٚنٛسّا تتذ٢ً يف ٌٵ ؾٹٝ ٝٵػٹٔط ُق ٚٳامَل ُٵٔط  ـَ ٔٔ ا ْٳَو عٳ ِٷ َنبٹرلٷ ٜٳػٵَأُيٛ ُٳا ٔإثٵ

ُٳا ٔٗ ْٳِؿعٹ ٔٵ  َٹ ُٳا َأِنبٳطٴ  ٗٴ ُٴ ٚٳٔإثٵ ٓٻأؽ  ٓٳاؾٹعٴ يٹً َٳ قه١ٝ ـ ٚيف ٖصٙ ايًؿت١ ، {219ايبكط٠:}..ٚٳ

املذلتب ع٢ً ؾطب ـ املازٟ املعٟٓٛ  ح ع٢ً ايتؿهط أْٗا قه١ٝ ايهطض ـتبع ـ دسٜس٠

عٛض ٚقعا يٝهٕٛ ٚقع١ يف ايٛدسإ ٚايؿ ،اـُط ٚايصٟ دا٤ ايتعبرل عٓ٘ باٱثِ

 .ُٝكّا ٜتعس٣ سسٚز اٱنطاض املازٟع

.. تبسأ ؾٝٗا املؿاق١ً ر ايٛقا٥ٞ إىل َطس١ً أنجط تكسَّاثِ ٜٓتكٌ ايدلْاَ-

ٚاؾصض١ٜ  ٗٝسّا يًُؿاق١ً ايسا١ُ٥ ٚايها١ًَبني اـبٝح ٚايطٝب مت )امل٪قت١(

ٗٳا ا: ؾٝكٍٛ تعاىل ،إٝيف اؿكٝك١ قٓٛإ ٫ ًٜتك ، ٭ُْٗاُاٗبٝٓ ٜټ ٓٴٛا ٜٳا َأ َٳ ٔٳ َآ ٖيصٹٜ

ٕٳ َٳا تٳُكُٛيٛ ُٴٛا  ًَ ِٵ غٴَهاضٳ٣ سٳتٻ٢ تٳعٵ ْٵتٴ ٚٳَأ ًَا٠َ   .{43ايٓػا٤:}..َيا تٳِكطٳبٴٛا ايكٻ

ٚبني  ،ٚعٓسَا ٜتشكل ايتؿاعٌ ايهاٌَ بني َٛاز املٓٗر َٚطاسً٘ املدتًؿ١-

ٜأتٞ ا٭َط اٱهلٞ ٚاؿهِ  ،ٜٚبًؼ َطس١ً اي٬عٛز٠ إىل ايٛضا٤ ،اٱْػإ املػًِ
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ُٵطٴ : ؿطعٞ ايكطعٞ بايتشطِٜ يف قٛي٘ تعاىلاي ـَ ُٳا ا ْٻ ٓٴٛا ٔإ َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ِٵ  ًُٖه ٙٴ َيعٳ ٓٹبٴٛ ٕٔ َؾادٵتٳ ٝٵَطا ٌٔ ايؿٻ ُٳ ٔٵ عٳ َٹ ّٴ ٔضدٵؼٷ  ٚٳاَ٭ظٵَيا ْٵكٳابٴ  ٚٳاَ٭ ٝٵػٹطٴ  ٚٳامَل

ٕٳ ًٹشٴٛ ِٴ ايعٳتٴِؿ ٓٳُه ٝٵ ٜٴٛقٹعٳ بٳ ٕٵ  ٕٴ َأ ٝٵَطا ٜٴٔطٜسٴ ايؿٻ ُٳا  ْٻ ُٵٔط ٔإ ـَ ٚٳايبٳػٵهٳا٤ٳ ؾٹٞ ا ٚٳ٠َ  سٳا

ٕٳ ٗٴٛ ٓٵتٳ َٴ ِٵ  ْٵتٴ ٌٵ َأ ٗٳ ًَا٠ٹ َؾ ٔٔ ايكٻ ٚٳعٳ ٔٵ شٹِنٔط اهللٹ  ِٵ عٳ ٜٳكٴسٻُن ٚٳ ٝٵػٹٔط  ٚٳَأطٹٝعٴٛا اهلَل طٚٳامَل

ًَاؽٴ  ٓٳا ايبٳ ٢ًَ ضٳغٴٛيٹ ُٳا عٳ ْٻ ُٴٛا َأ ًَ ِٵ َؾاعٵ ٝٵتٴ ٛٳٖي ٕٵ تٳ ٚٳاسٵصٳضٴٚا َؾٔإ ٍٳ  ٚٳَأطٹٝعٴٛا ايطٻغٴٛ

  .{92:91:90املا٥س٠:}نيٴامُلبٹ

ٕٳ ..: ط دٛاب املػًُني ع٢ً غ٪اي٘ تعاىلٚمل ٜتأخ ٗٴٛ ٓٵتٳ َٴ ِٵ  ْٵتٴ ٌٵ َأ ٗٳ ٭ٕ  ،َؾ

ٚ٭ٕ ا٭ؾ٦س٠ ناْت  ،ٚ٭ٕ اٱضازات ناْت قس ؾشصت ،ايٓؿٛؽ ناْت  قس تٗٝأت

: عُط بٔ اـطاب  غٝسْا ؾذا٤ اؾٛاب ع٢ً يػإ ،قس اغتها٤ت ٚاغتٝكٓت

 (.)اْتٗٝٓا ٜا ضب

عت ابٔ عُط ضن٢ اهلل عُٓٗا زل ،عٔ أب٢ طع١ُ ،ا٤ يف تؿػرل ابٔ نجرلد

ٚأقبٌ أبٛ  ،ٓت عٔ ميِٝٓ٘هَؾ ،ؾدطدت َع٘ ،بسإىل املطٵ : )خطز ضغٍٛ اهلل ٜكٍٛ

 ،ثِ أقبٌ عُط بٔ اـطاب .ٚنٓت عٔ ٜػاضٙ ،بهط ؾتأخطت عٓ٘ ؾهإ عٔ ميٝٓ٘

ا بعقام ع٢ً املطبس ؾٝ٘ ؾإش ،ؾأت٢ ضغٍٛ اهلل املطبس ،ؾتٓشٝت ي٘ ؾهإ عٔ ٜػاضٙ

ؾأَط  .َٚا عطؾت املس١ٜ إ٫ ٦َٜٛص ،س١ٜؾسعاْٞ ضغٍٛ اهلل بامُل ;قاٍ ابٔ عُط .مخط

ٓت اـُط ٚؾاضبٗا ٚغاقٝٗا ٚبا٥عٗا َٚبتاعٗا عٹ: ))ُي، ثِ قاٍكتبايعقام ؾؿٴ

 . يٝ٘ ٚعاقطٖا َٚعتكطٖا ٚآنٌ مثٓٗا((ٚساًَٗا ٚاحملُٛي١ إ

 ،ؿطعٞ يف اـُط٠ تًكّٝا نا٬َّ ٚؾٛضّٜايكس نإ تًك٢ املػًُني يًشهِ اي

 ،ِٗ َٔ بكاٜا اـُط٠، ٜبككٕٛ َا يف أؾٛاٖدعًِٗ عٓسَا دا٤ِٖ أَط ايتشطِٜ

، ست٢ ؾانت بٗا ؾٛاضع املس١ٜٓ ،ٜٚػهبٕٛ َا يف ايك٬ٍ َٔ اـُط ع٢ً ا٭ضض

 .ٖصا ايٛبا٤ ايعاتٞ ٚاملطض اـطرلقؿٌ ًَـ ٚبصيو ُأ
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 :ايؿصٚش اؾٓػٞ )ايًٛا (

ا٭َطاض اـبٝج١ ٚا٭ٚب١٦ ايؿتان١ اـطرل٠ اييت تتٗسز اجملتُعات َٚٔ 

ٚيف َكسَت٘  ،ناؾ١ بأٚخِ ايعٛاقب ايٓؿػ١ٝ ٚاؿػ١ٝ ٚبا٤ ايؿصٚش اؾٓػٞ

 ..ٛا ايً

تعٛز ب٘ إىل عٗس ايٓيب اييت .. ٚتػُٝت٘ قسّ اٱْػإ ٚايتاضٜذٖصا ايٛبا٤ قسِٜ 

 ..تسٍ ع٢ً شيو ،يٛ  عًٝ٘ ايػ٬ّ ايصٟ ناؾش٘

ٚسه٢ ايكطإٓ ايهطِٜ قك١ ٖصا املطض اـطرل يف أنجط َٔ  ،٤ اٱغ٬ّٚدا

 .ايؿطٜؿ١ يف َٛاقع نجرل٠ ٚكتًؿ١ َٔ أسازٜج٘ ٚعطض ي٘ ايطغٍٛ  ،َٛنع

ٚبسأت ضس١ً أخط٣ ع٢ً ططٜل اغت٦كاٍ ٖصا ايسا٤ ٚادتجاخ ٖصا ايٛبا٤ ع٢ً 

اْني تُست٘ ايكٛٚخ٬ف َا ؾأت إيٝ٘ ٚاع ،ايٓشٛ ايٛقا٥ٞ اؾصضٟ املعتُس

 ..ايٛنع١ٝ املدتًؿ١

٫ بس َٔ إضغا٤ نٌ املكَٛات  ،يف املطس١ً ا٭ٚىل نهٌ ع١ًُٝ تهٕٛ ٚقا٥ٞ-

ٖصٙ  ست٢ ٫ ٜبطٌ َؿعٛي٘ ٜٚٓعسّ تأثرلٙ. ،املػاعس٠ ع٢ً ايتذاٚب َع ايع٬ز

ع٢ً اٱميإ باهلل تعاىل َٚا ٜتؿطع عٓ٘  ـ أغاغّاـ تعتُس  ،املكَٛات ٚنُا أغًؿٓا

 َٚساخ٬ت كتًؿ١، َٔ ؾأْٗا إٔ تٴشهط اٱْػإ يٝهٕٛ ـَٔ َكتهٝات ٚتهايٝ

ٜٴ ٚيتكبض طاع١ اهلل ٚضغٛي٘ أسب عٓسٙ ٚأٚدب  ،ّ سطاَ٘٘ ٚوطِّس٬َي ٌټشٹعبسّا هلل 

 ..َا غٛاُٖا ٚطاع١ٹ َٔ سبِّ

ٜبسأ اٱغ٬ّ ع٬د٘ ٖٚٛ  ،ٚايكاعس٠ ايطاغد١ ،ؾٛم ٖصٙ ا٭ضن١ٝ ايكًب١

 ،ٚاٱميإ َٗعٚظ ،ايع٬ز ٚايعكٝس٠ نعٝؿ١ب٨ سٹأَا إشا بٴ ،َط٦ُٔ إىل ايٓتٝذ١

ؾايع١ًُٝ تهٕٛ  ،ٚايٓؿؼ غرل َط١ٓ٦ُ َٚػتٝك١ٓ َٚػتعس٠ يًتًكٞ ٚايتٓؿٝص

 .غباب اـاضد١ٝ ٱلاسٗاؾاؾ١ً َُٗا تهاؾطت ا٭

عدل  ،ايتأثرل ٚا٭ثط ١ُػٳَطس١ً إوا٤ ْؿػٞ بايٹ ..بعس شيو َطس١ً دسٜس٠-

يكّٛ يٛ  ايصٜٔ  ـ أنجط َٔ َٛقع ٚيف ٭غًٛب ايكككٞ ايكطآْٞ ايصٟ عطض ـا

نٌ شيو يف إطاض  ..ٚش ع١ْٝ٬ َٚٔ غرل سٝا٤ ٫ٚ خذٌناْٛا مياضغٕٛ ايؿص
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إٜكاع تطٖٝيب تكؿعط َٓ٘ ا٭بسإ ٚت٪ز٣ نٌ دع١ٝ٥ ؾٝ٘ زٚضٖا ايؿاعٌ يف َعاؾ١ 

 .٘ َٔ ٚاقع سٝا٠ اٱْػإدصٚض ٖصا ايٛبا٤ ٚاغت٦كاي

ؿٌ اش ايصٟ سٳٟٛ ايٛقا٥ٞ ا٭خٸؾًٓػتعطض اٯٕ بعهّا َٔ ٖصا ايككل ايذلب

ض٠ تأنٝسّا ع٢ً ب٘ نتاب اهلل تعاىل ٚدا٤ت اٱؾاض٠ إيٝ٘ يف مٛ أضبع١ عؿط غٛ

 ..خطٛض٠ ٖصا ايٛبا٤

ٔٵ َأسٳسٺ  :قاٍ تعاىل َٹ ٗٳا  ِٵ بٹ َٳا غٳبٳَكُه ٕٳ ايَؿاسٹؿٳ١َ  ِٵ َيتٳِأتٴٛ ْٻُه ٘ٹ ٔإ َٹ ٛٵ ٍٳ يٹَك ٚٳُيّٛطا ٔإشٵ َقا

ُٹنيٳ) ٔٳ ايعٳاَي ٓٵَهطٳ ( َأ٥ٹ28َٹ ِٴ امُل ْٳازٹُٜه ٕٳ ؾٹٞ  ٚٳتٳِأتٴٛ ٌٳ  ٕٳ ايػٻبٹٝ ٚٳتٳِكَطعٴٛ ٍٳ  ٕٳ ايطِّدٳا ِٵ َيتٳِأتٴٛ ٓٻُه

ٔٳ ايكٻازٹقٹنيٳ) َٹ ٓٵتٳ  ٕٵ ُن ٓٳا بٹعٳصٳابٹ اهللٹ ٔإ ٕٵ َقاُيٛا ا٥ٵتٹ ٘ٹ ٔإٖيا َأ َٹ ٛٵ ٛٳابٳ َق ٕٳ دٳ ُٳا َنا ( 29َؾ

ٔٳ) ّٔ امُلِؿػٹسٹٜ ٛٵ ٢ًَ ايَك ْٹٞ عٳ ْٵكٴطٵ ٍٳ ضٳبِّ ا ِٳ بٹايبٴؿٵطٳ٣ 30َقا ٖٹٝ ٓٳا ٔإبٵطٳا ًُ ُٻا دٳا٤ٳتٵ ضٴغٴ ٚٳَي  )

ُٹنيٳ) ْٴٛا َظايٹ ٗٳا َنا ًَ ٖٵ ٕٻ َأ ٜٳ١ٹ ٔإ ٙٹ ايَكطٵ ٖٳصٹ  ٌٔ ٖٵ ًٹُهٛ َأ ٗٵ َٴ ْٻا  ٗٳا ُيّٛطا 31َقاُيٛا ٔإ ٕٻ ؾٹٝ ٍٳ ٔإ ( َقا

٘ٴ َن َٵطٳَأتٳ ٘ٴ ٔإٖيا ا ًَ ٖٵ ٚٳَأ ٘ٴ  ٓٻ ٝٳ ٓٳذِّ ٓٴ ٗٳا َي ٔٵ ؾٹٝ ُٳ ِٴ بٹ ًَ ٔٴ َأعٵ ْٳشٵ ٔٳ)َقاُيٛا  ٔٳ ايػٳابٹٔطٜ َٹ ْٳتٵ  ُٻا 32ا ٚٳَي  )

ْٻا  ٕٵ ٔإ ٚٳَيا تٳشٵعٳ ـٵ  ٚٳَقاُيٛا َيا تٳدٳ ِٵ شٳضٵعٶا  ٔٗ ٚٳنٳامٳ بٹ ِٵ  ٔٗ ٓٳا ُيّٛطا غٹ٤ٞٳ بٹ ًُ ٕٵ دٳا٤ٳتٵ ضٴغٴ َأ

ٔٳ) ٔٳ ايػٳابٹٔطٜ َٹ ْٳتٵ  َٵطٳَأتٳَو َنا ًََو ٔإٖيا ا ٖٵ ٚٳَأ ٓٳذټَٛى  ٙٹ33َٴ ٖٳصٹ  ٌٔ ٖٵ ٢ًَ َأ ٕٳ عٳ ٓٵٔعُيٛ َٴ ْٻا   ( ٔإ

ٕٳ) ٜٳِؿػٴُكٛ ْٴٛا  ُٳا َنا ُٳا٤ٹ بٹ ٔٳ ايػٻ َٹ ٜٳ١ٹ ٔضدٵعٶا  ّٕ 34ايَكطٵ ٛٵ ٓٳ١ّ يٹَك ِّ ٜٳ١ّ بٳ ٗٳا َآ ٓٵ َٹ ٓٳا  ٚٳَيَكسٵ تٳطٳِن  )

ٕٳ ًُٛ    .{ايعٓهبٛت}. ٜٳعٵكٹ

 ـ بػبب ؾعًتِٗ ايؿٓعا٤ ـ إٕ عكٛب١ قّٛ يٛ  :دا٤ يف تؿػرل ٖصٙ اٯٜات

ضض بِٗ سٝح أقبض عايٝٗا ٚقًب ا٭ ،إسطاقِٗ بٓاض ٚندلٜت ْاظٍ َٔ ايػُا٤

 ..، إناؾ١ إىل ايطدِ باؿذاض٠غاؾًٗا

ّٴ ُيٛ ٺ  :تعاىلَٛنع آخط َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ قٛي٘ ٚدا٤ يف  ٛٵ َنصٻبٳتٵ َق

ٓټصٴٔض) ِٵ بٹػٳشٳٕط33بٹاي ٖٴ ٓٳا ٝٵ ْٳذٻ ٍٳ ُيٛ ٺ  ِٵ سٳاقٹبٶا ٔإٖيا َآ ٔٗ ٝٵ ًَ ٓٳا عٳ ًِ ْٻا َأضٵغٳ   .{ايكُط}( ٔإ

ُٻ: ٚيف َٛقع آخط ٖٳصٳا ٚٳَي ٍٳ  ٚٳَقا ِٵ شٳضٵعٶا  ٔٗ ٚٳنٳامٳ بٹ ِٵ  ٔٗ ٓٳا ُيّٛطا غٹ٤ٞٳ بٹ ًُ ا دٳا٤ٳتٵ ضٴغٴ

ّٷ عٳكٹٝبٷ) ٛٵ ٍٳ 77ٜٳ ٦ِّٳاتٹ َقا ٕٳ ايػٻ ًُٛ ُٳ ٜٳعٵ ْٴٛا  ٌٴ َنا ٔٵ َقبٵ َٹ ٚٳ ٘ٹ  ٝٵ ٕٳ ٔإَي ٗٵطٳعٴٛ ٜٴ ٘ٴ  َٴ ٛٵ ٙٴ َق ٚٳدٳا٤ٳ  )

ِٵ َؾاتٻُكٛا ا ٗٳطٴ َيُه ٔٻ َأِط ٖٴ ٓٳاتٹٞ  ٖٳ٪ٴَيا٤ٹ بٳ  ّٔ ٛٵ ِٵ ٜٳا َق ٓٵُه َٹ ٝٵؼٳ  ٝٵؿٹٞ َأَي ٕٔ ؾٹٞ نٳ ٚٳَيا تٴدٵعٴٚ هلَل 

ٌٷ ضٳؾٹٝسٷ) َٳا 78ضٳدٴ ِٴ  ًَ ْٻَو َيتٳعٵ ٚٳٔإ ٔٵ سٳلٍّ  َٹ ٓٳاتٹَو  ٓٳا ؾٹٞ بٳ َٳا َي ُٵتٳ  ًٹ ( َقاُيٛا َيَكسٵ عٳ
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ٕٔ ؾٳسٹٜسٺ)79ْٴٔطٜسٴ) ٟٚٔ ٔإَي٢ ضٴِن ٚٵ َآ ٛٻ٠ّ َأ ِٵ ُق ٕٻ يٹٞ بٹُه ٛٵ َأ ٍٳ َي ٜٳا ُيُٛ  80( َقا ٌٴ ( َقاُيٛا  ْٻا ضٴغٴ ٔإ

ِٵ َأسٳسٷ ٔإٖيا  ٓٵُه َٹ ًِتٳؿٹتٵ  ٜٳ ٚٳَيا   ٌٔ ٝٵ ًٖ ٔٳ اي َٹ ًٹَو بٹكٹِطٕع  ٖٵ ٝٵَو َؾَأغٵٔط بٹَأ ًُٛا ٔإَي ٜٳكٹ ٔٵ  ضٳبَِّو َي

ٝٵؼٳ ايكټبٵضٴ بٹَكٔطٜبٺ) ِٴ ايكټبٵضٴ َأَي ٖٴ ٛٵعٹسٳ َٳ ٕٻ  ِٵ ٔإ ٗٴ َٳا َأقٳابٳ ٗٳا  َٴكٹٝبٴ ٘ٴ  ْٻ َٵطٳَأتٳَو ٔإ ( 81ا

َٵ ُٻا دٳا٤ٳ َأ ًَ ٌٕ َؾ ٔٵ غٹذِّٝ َٹ ٗٳا سٹذٳاضٳ٠ّ  ٝٵ ًَ ْٳا عٳ َٵَططٵ ٚٳَأ ٗٳا  ًَ ٗٳا غٳاؾٹ ٝٳ ٓٳا عٳايٹ ًِ ْٳا دٳعٳ طٴ

ٓٵهٴٛزٺ) ُٹنيٳ بٹبٳعٹٝسٺ82َٳ ٔٳ ايٖظايٹ َٹ ٞٳ  ٖٹ َٳا  ٚٳ ٓٵسٳ ضٳبَِّو  َٳ١ّ عٹ ٛٻ َٴػٳ  ) {ٖٛز}. 

ًٹنيٳ): ٚيف َٛقع آخط  ّٴ ُيٛ ٺ امُلطٵغٳ ٛٵ ِٵ َأخٴ160َنصٻبٳتٵ َق ٗٴ ٍٳ َي ِٵ ُيْٛ  َأَيا ( ٔإشٵ َقا ٖٴ ٛ

ٕٳ) َٹنيٷ)161تٳتٻُكٛ ٍٷ َأ ِٵ ضٳغٴٛ ِّٞ َيُه ٕٔ)162( ٔإ ٚٳَأطٹٝعٴٛ ٘ٹ 163( َؾاتٻُكٛا اهلَل  ٝٵ ًَ ِٵ عٳ َٳا َأغٵَأُيُه ٚٳ  )

ُٹنيٳ) ٢ًَ ضٳبِّ ايعٳاَي ٟٳ ٔإٖيا عٳ ٕٵ َأدٵٔط ٔٵ َأدٵٕط ٔإ ُٹنيٳ)164َٹ ٔٳ ايعٳاَي َٹ ٕٳ  ٕٳ ايصټِنطٳا ( 165( َأتٳِأتٴٛ

َٳ ٕٳ  ٕٳ)ٚٳتٳصٳضٴٚ ّٷ عٳازٴٚ ٛٵ ِٵ َق ْٵتٴ ٌٵ َأ ِٵ بٳ ٚٳادٹُه ٔٵ َأظٵ َٹ ِٵ  ِٵ ضٳبټُه ًَلٳ َيُه ٘ٹ 166ا خٳ ٓٵتٳ ِٵ تٳ ٔٵ َي ( َقاُيٛا َي٦ٹ

ٔٳ امُلدٵطٳدٹنيٳ) َٹ ٔٻ  ْٳ ٔٳ ايَكايٹنيٳ)167ٜٳا ُيُٛ  َيتٳُهٛ َٹ ِٵ  ًٹُه ُٳ ِّٞ يٹعٳ ٍٳ ٔإ ٓٹٞ 168( َقا ْٳذِّ ( ضٳبِّ 

ٕٳ) ًُٛ ُٳ ٜٳعٵ ُٻا  َٹ ًٹٞ  ٖٵ ٓٳ169ٚٳَأ ُٳعٹنيٳ)( َؾ ٘ٴ َأدٵ ًَ ٖٵ ٚٳَأ ٙٴ  ٓٳا ٝٵ ( ٔإٖيا عٳذٴٛظٶا ؾٹٞ 170ذٻ

ٔٳ) ٔٳ)171ايػٳابٹٔطٜ ْٳا اَٯخٳٔطٜ َٻطٵ ِٻ زٳ َٳَططٴ 172( ثٴ َٳَططٶا َؾػٳا٤ٳ  ِٵ  ٔٗ ٝٵ ًَ ْٳا عٳ َٵَططٵ ٚٳَأ  )

ٔٳ) ٓٵصٳٔضٜ ٓٹنيٳ173امُل َٹ َٴ٪ٵ ِٵ  ٖٴ ٕٳ َأِنجٳطٴ َٳا َنا ٚٳ ٜٳ١ّ  ٕٻ ؾٹٞ شٳيٹَو َيَآ   .{ايؿعطا٤} ( ٔإ

بعس ٖصا ٜٓتكٌ اٱغ٬ّ باملعاؾ١ إىل َطس١ً ٜػس ؾٝٗا نٌ املٓاؾص اييت -

 :... َٔ شيو ٖصا ايٛبا٤ اـطرليفإىل ايٛقٛع ت٪ز٣ 

ٜا َعؿط ايؿباب َٔ )) :سٝح ٜكٍٛ ايطغٍٛ  ،اؿض ع٢ً ايعٚاز املبهط-أ

تطع ؾُٔ مل ٜػ ،ٚأسكٔ يًؿطز ،ؾإْ٘ أغض يًبكط ،اغتطاع َٓهِ ايبا٠٤ ؾًٝتعٚز

 )ضٚاٙ اؾُاع١(.بايكّٛ ؾإْ٘ ي٘ ٚدا٤(( ؾعًٝ٘ 

ؾٝكٍٛ عًٝ٘  ،ايتشصٜط َٔ ايؿطاؽ ٚاؿض ع٢ً ٦ًَ٘ مبا ٖٛ قاحل َٚؿٝس-ب 

 أخٛف َا أخاف عًٝهِ ايكش١ ٚايؿطاؽ ((.: ))ايك٠٬ ٚايػ٬ّ

طٟ ؾإٕ َعهِ َٔ ٫ ٜؿاضقهِ إٜانِ ٚايتع)) :يكٛي٘  ،ادتٓاب ايتعطٟ -ز 

إىل أًٖ٘، ؾاغتشِٖٝٛ  ٚأنطَِٖٛ ((        هٞ ايطدٌس ايػا٥ط ٚسني ٜؿإ٫ عٓ
  .ضٚاٙ ايذلَصٟ()



 

37 
 

إىل ايؿ٠ٛٗ ٚتٛقع يف  ، يهْٛٗا ػطٸتشصٜط َٔ فايػ١ َٚعاٜؿ١ املطٵزإاي-ز

نكٛض  ا٭غٓٝا٤ ؾإٕ هلِ قٛضّا يػٛا أ٫ٚز)٫ ػا نٛإ:قاٍ اؿػٔ بٔ شٳ .ايؿت١ٓ

اّ ؾسخٌ عًٝ٘ ُٸ. ٚزخٌ غؿٝإ ايجٛضٟ اؿ(ايعصاض٣ ِٖٚ أؾس ؾت١ٓ َٔ ايٓػا٤

، َٚع قب٢ سػٔ ايٛد٘، ؾكاٍ: )أخطدٛٙ عين ؾإْٞ أض٣ َع نٌ اَطأ٠ ؾٝطاْا

سػٔ  محس َٚع٘ قيبٸٚدا٤ ضدٌ إىل اٱَاّ أ نٌ أَطز غبع١ عؿط ؾٝطاْا(.

ٔٴ)َٔ ٖصا َٓو؟ :٘ايٛد٘ ؾكاٍ ي ب٘ إيٝٓا َط٠  ٧ٵذٹ٫ تٳأخيت. قاٍ: ) ( قاٍ: اب

ـٔ أخط٣. ٜٳ ٫ٚ مت بو َٔ ٫ ٜعطؾو ٜٚعطؾ٘ بػ٤ٛ(. ٚقاٍ  ٔٸُظَع٘ بططٜل ي٬٦ 

 (.ايٓظط إىل ايػ٬ّ ا٭َطز ؾاتُٗٛٙإشا ضأٜتِ ايطدٌ وس غعٝس بٔ املػٝب: )

ٚإؾطا  ؾهٌ تؿطٜط  ،يف ايع٬قات بني ا٭ؾطاز ايتعاّ اؿسٚز ايؿطع١ٝ-ٖـ

 .ميهٔ إٔ ٜ٪ز٣ إىل امطاؾات

٠ٛ اٱغ١َٝ٬ ا٭خسع٠ٛ ٚايساع١ٝ قًت يف ٖصا اجملاٍ: )ؾؿٞ نتاب َؿه٬ت اي

ع١ٝ ايؿطط١ٜ اييت ٫ ػٓض دٓٛح ايعؿل ٫ٚ تبًؼ َبًؼ ايٛي٘ ٖٞ ايع٬ق١ ايطبٝ

بٌ ٜٓبػٞ إٔ ٫ تكٌ إىل سس شٚبإ ا٭ر بأخٝ٘ ٭ْٗا إٕ ٚقًت إىل ٖصا  ٚايتِٝ

ؾكست نٛابط ايكٝا١ْ ٚاؿسٚز ايؿطع١ٝ ٚٚقع َا مل ٜهٔ باؿػبإ ٚايعاقٌ َٔ 

)اؿسٚز ٔ ساّ سٍٛ اؿ٢ُ أٚؾو إٔ ٜكع ؾٝ٘( َتساضى ا٭َط قبٌ ؾٛات ا٭ٚإ ٚ

 .(206م:  /نتاب َؿه٬ت ايسع٠ٛ ٚايساع١ٝ/ايؿطع١ٝ يًع٬قات ا٭خ١ٜٛ 

بعس ٖصٙ اٱدطا٤ات ايٛقا١ٝ٥ اييت ٜتدصٖا اٱغ٬ّ يتشكني ا٭ؾطاز -

َٔ خ٬ٍ ايعكٛب١ آخط  با٤ اـطرل ًٜذأ إىل أغًٛب ٚقا٥ٞٚاجملتُع َٔ ٖصا ايٛ

 ..ايطازع١ ايعادط٠

 ؼسٜس يف مجع ايعًُا٤ ع٢ً إٔ ايًٛا  ظ٢ْ ٚيهِٓٗ اختًؿٛا ْػبّٝاؾكس أ

 :ايعكٛب١

ٟٸ ؾصٖب قّٛ إىل إٔ سس ايؿاعٌ   .: )اختًـ أٌٖ ايعًِ يف سس ايًٛطٞقاٍ ايبٳػٳٛ

 .ذًس َا١٥ دًس٠ٜٴ إٕ نإ قكّٓا ٜطدِ ٚإٕ مل ٜهٔ قكّٓا :ٖٛ سس ايع٢ْ
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ٜٴ ٚشٖب  .كّٓا أٚ غرل قكٔطدِ غٛا٤ نإ قٚشٖب قّٛ إىل إٔ ايًٛطٞ 

 (.زعّا يًُذطّايبعض إىل ٚدٛب ايتععٜع سػب َا ٜطاٙ اٱَاّ ضا

 ،ٚعطا٤ بٔ أب٢ ضباح ،: غعٝس بٔ املػٝبؾُٔ ايكا٥ًني بإٔ سسٙ سسٸ ايع٢ْ

 .ٚغرلِٖ ،ٚاٱَاّ و٢ٝ ، ٚا٭ٚظاعٞ،ٚايجٛضٟ ، ٚقتاز٠، ٚايٓدعٞ،ٚاؿػٔ

ٚايكاغِ بٔ  ،ٚايٓاقط ،هلل : أقشاب ضغٍٛ اَٚٔ ايكا٥ًني بايكتٌ َطًكّا

 ..، ٚايؿاؾعٞ يف قٍٛإبطاِٖٝ

 ٚغرلِٖ . ،ٚاملطته٢ ،ٚامل٪ٜس باهلل ،: أبٛ سٓٝؿ١ايكا٥ًني بايتععٜطَٚٔ 

صٟ قاٍ ـ املصٖب ا٭خرل ايٚنعٸ ،ض ايؿٛنا٢ْ َصٖب ايكا٥ًني بايكتٌٚقس ضدٸ

 ..بايتعصٜط ملدايؿت٘ يٮزي١

))َٔ ٚدسمتٛٙ  :قاٍ ضغٍٛ اهلل  :َا ضٚاٙ  عهط١َ عٔ ابٔ عباؽ قاٍ َٔ شيو

 .)ضٚاٙ اـُػ١ إ٫ ايٓػا٥ٞ( يٛ  ؾاقتًٛا ايؿاعٌ ٚاملؿعٍٛ ب٘(( ٜعٌُ عٌُ قّٛ

 : ـ ايعًُا٤ يف نٝؿ١ٝ قتٌ ايًٛطٝنيٚاختً

ٟٳَؾ- ٞٸ طٚ  .، ثِ وطم يعظِ املعك١ٝ: أْ٘ ٜكتٌ بايػٝـعٔ أب٢ بهط ٚعً

 .ُط ٚعجُإ: إىل أْ٘ ًٜك٢ عًٝ٘ سا٥طٚشٖب عٴ-

 .أْ٘ ًٜك٢ َٔ أع٢ً سا٥ط يف ايبًس إىل ابٔ عباؽ: ٚشٖب-

ٟٸ ٣ٛ عٔ ايؿعيبٸػٳٚسه٢ ايبٳ-  .َٚايو ٚأمحس ٚإغشام أْ٘ ٜطدِ ٚايعٖط

ٚغاق١ أْٗا تطاٍ ايؿاعٌ  ،ٚعكٛب١ املٛت قس تبسٚ ٭ٍٚ ١ًٖٚ قاغ١ٝ ٚكٝؿ١

( ض ٚبا٤ )اٱٜسظ ٚايػٝسا ٚاهلرلبؼإ٫ أْٗا أقبشت ايّٝٛ ٚبعس ظٗٛ ،ب٘ ٚاملؿعٍٛ

ٜٵعذاظّا ٚإلاظّا ؾإ ١َ ايبؿط١ٜ نًٗا بكٛا ٔ ٜهٝؿإ يف إقا١َ اؿذ١ ع٢ًطٜس

 ..اٱغ٬ّ

ا َا أٚضزٙ ايسنتٛض )غعٝس ايكا٥ؼ(  يف نتاب٘ )اٱٜسظ ٚسػيب إٔ اْكٌ ٖٓ

ط٥ٝػٞ اي َطض ايؿباب( ٚايصٟ ٜبني ؾٝ٘ بهٌ ٚنٛح إٔ )ايًٛا ( ٖٛ ايػبب

 .ٚا٭ِٖ هلصا ايٛبا٤ اـطرل
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ملطؾشٕٛ يٲقاب١ مبت٬ظ١َ ايككٛض يف املٓاع١ املهتػب١ ٜكٍٛ ؼت عٓٛإ )ا

 :َٔ ايٓاؽ ٚأنجط ٖصٙ ايؿ٦ات تعطنّااٱٜسظ( ٜكٝب ٖصا املطض ؾ٦ات َع١ٓٝ 

 .باملا١٥ َٔ اجملُٛع ايعاّ 7ايـ  ايًٛاطٕٝٛ ٚتتعس٣ ْػبتِٗ -1

 .باملا١٥ 17بٛاغط١ اؿكٔ ْٚػبتِٗ املسَٕٓٛ ع٢ً املدسضات  -2

تتٛظع ع٢ً: املتشسضٜٔ َٔ أقٌ أغباْٞ أٚ املٗادطٜٔ إىل ٚايٓػب١ ايباق١ٝ  -3

 (.40)ايسنتٛض غعٝس ايكاٜؼ ـ اٱٜسظ َطض ايؿباب ـ م: ملتشس٠ َٔ دعٜط٠ )ٖاٜٝيت( بايصاتاي٫ٜٛات ا

ٚأَا ٖ٪٤٫ املطؾشٕٛ يٲقاب١ باٱٜسظ أٚ َٔ ميهٔ إٔ  :ٚيف َٛنع آخط ٜكٍٛ

 :طنّا هلصٙ اٱقاب١ ؾِٗا٭نجط تع ْػُِٝٗ بايؿ٦ات ايبؿط١ٜ اـطرل٠ أٟ

ايًٛاطٕٝٛ ايصنٛض ِٖٚ ا٭نجط تعطنّا يٲقاب١ بٗصا املطض ع٢ً -1

 اٱط٬م. 

إٕ ؾرلٚؽ املطض ايصٟ ٜكٝبِٗ ٜ٪ز٣ إىل انؿاض يف اـ٬ٜا ايًُٝؿا١ٜٚ )ت( 

املػاعس٠ ٚاحملطن١ ٚت٪ز٣ ٖصٙ اؿاي١ إىل اعت٬ٍ ايػسز ايًُٝؿا١ٜٚ أٟ إىل اْتؿار 

مما ٜؿهٞ إىل فُٛع١ َٔ ا٭َطاض ٚقس ٜتطٛض ٖصا  ٖصٙ ايػسز ٚتهدُٗا

 .ض إىل املطض ْؿػ٘ ايصٟ مٔ بكسزٙاملطنب َٔ ا٭َطا

طض ايًٛاطني ايصنٛض  أَا أِٖ ٚأٚنض اـكا٥ل اييت تعٜس يف ْػب١ تع

 :يٲقاب١ ؾٗٞ

ؾهًُا اظزاز عسز  .نجط٠ ايؿطنا٤ يف ايؿعٌ اؾٓػٞ ايؿاش عٓسِٖ-أ 

 .ِ ظاز استُاٍ اٱقاب١ بٗصا املطضٓؼ ؾُٝا بٝٓٗايؿطنا٤ ايصٜٔ مياضغٕٛ اؾ

   (Receptive) يصنٛض املػتكبًٕٛ يًكهٝب يف ايؿطزايًٛطٕٝٛ ا-ب 

(Homosexuals)  ؾٗ٪٤٫ ايًٛاطٕٝٛ َعطنٕٛ يٲقاب١ أنجط َٔ ايًٛطٝني

 أٟ ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بايعٌُ اؾٓػٞ ايؿاش. ،ايؿاعًني

ٖٚصٙ ايكبه١ ٖٞ ْٛع  (Fisting)ايًٛطٕٝٛ املػتكبًٕٛ يكبه١ ايٝس يف -ز 

طٕٝٛ ؾُٝا بِٝٓٗ قبٌ أٚ بعس ايكٝاّ اضغات ايؿاش٠ اييت ٜػتعًُٗا ايًَٛٔ املُ
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َا  ّاٚنجرل .ْٚع٢ٓ بايكبه١ إزخاٍ قبه١ ايٝس يف ايؿطز .بايعٌُ اؾٓػٞ ْؿػ٘

ٜح ٚايتًٛ ّا ٚمتعقّا يف ْػٝر ايؿطز مما ٜػٌٗ ايتًٛخٜػبب ٖصا اٱزخاٍ ضنٸ

 .بؿرلٚؽ اٱٜسظ

باملا١٥ َٔ  17ٚميجٌ ٖ٪٤٫ ْػب  .املسَٕٓٛ ع٢ً املدسضات بٛاغط١ اؿكٔ -2

خاق١ إٔ ٖ٪٤٫ ٜهْٕٛٛ إمجا٫ّ َٔ ايًٛطٝني أٚ  .املطؾشني يٲقاب١ مبطض اٱٜسظ

( ٓؼ َع ايطدٌ ٚاملطأ٠ ع٢ً ايػٛا٤َٔ ثٓا٥ٞ اؾٓؼ )أٟ ايصٜٔ مياضغٕٛ اؾ

إش إٔ اؿكٔ بايٛضٜس ٜؿهٌ  ،ٖٚصا َا ٜػٌٗ اْتكاٍ ايؿرلٚؽ بني أؾطاز ٖصٙ ايؿ١٦

 .ٚؽ ٖصا املطض يسّ ايهش١ٝ املسَٔططٜكّا غ١ًٗ دسّا يػعٚ ؾرل

ؾعٜط٠ َٓص عاّ ملطض ٜٓتؿط يف ااؾكس بسأ ٖصا  :(ٖاٜٝيت)غهإ دعٜط٠  -3

س ُٖٚا َسٜٓتإ َعطٚؾتإ بايبػا٤ عٓ ،ناضؾٛض ٚبٛضت اٚبطْؼ :يف َسٜٓيت 1980

 .ايٓػا٤ ٚعٓس ايطداٍ ع٢ً ايػٛا٤

عٔ آي١ٝ ايعس٣ٚ يف ٖاٜٝت٢ ؾٗٞ تعٛز إىل ا٫تكاٍ اؾٓػٞ ايؿاش ٚإىل أَا 

 .(41/42)املكسض ايػابل: م: غتعُاٍ اؿكٔ ٚاٱبط غرل املعك١ُا

يعسز َٔ اٱدطا٤ات  ٚبعس إٔ ٜعطض ،ٚيف َٛنع آخط ٜكٍٛ ايسنتٛض قا٥ؼ

ٌ ٖصا ايعُ .ٓٝت ع٢ً أغاؽ ٚدٛز ايًٛا )ٖصٙ اٱدطا٤ات ايٛقا١ٝ٥ بٴ ايٛقا١ٝ٥:

ٚيهٓٓا إشا أضزْا إٔ ْعًٔ قازقني إدطا٤ات ٚقا١ٝ٥  ،ايؿاش احملطّ زّٜٓٝا نٛاقع

ؾًٝؼ عًٝٓا إ٫ إٔ ْعٌُ ع٢ً ايتشصٜط َٔ ٖصٙ اٯؾ١  ،ؾا١ًَ ٚسازل١

ٌٷ ،ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚايكش١ٝ احملط١َ ،  ٚضمبا سٌ ْٗا٥ٞ عاّ ؾؿٞ شيو س

 .ملطض اٱٜسظ

ْا إىل ا٫عذلاف بإٔ ٖصا املٓطل هطٸ: )ٚىتِ ايسنتٛض قا٥ؼ ن٬َ٘ ؾٝكٍٛ

ؾِٗ ناْٛا  نكّٛ يٛ  َج٬ّ. ،ايؿرلٚؽ مل ٜهٔ يٝشهٓ٘ غرل فتُع زْؼ

ِ اهلل  مل ٜكؿٗملأ .ٜعبجٕٛ باحملطَات ٜٚكذلؾٕٛ َٔ ايطشا٥ٌ َا تٓس٣ ي٘ اؾباٙ

ٕٳ ايَؿاسٹ :تعاىل يف نتاب٘ ايهطِٜ ِٵ َيتٳِأتٴٛ ْٻُه ٘ٹ ٔإ َٹ ٛٵ ٍٳ يٹَك ِٵ ٚٳُيّٛطا ٔإشٵ َقا َٳا غٳبٳَكُه ؿٳ١َ 

ُٹنيٳ) ٔٳ ايعٳاَي َٹ ٔٵ َأسٳسٺ  َٹ ٗٳا  ٕٳ ؾٹٞ 28بٹ ٚٳتٳِأتٴٛ ٌٳ  ٕٳ ايػٻبٹٝ ٚٳتٳِكَطعٴٛ ٍٳ  ٕٳ ايطِّدٳا ِٵ َيتٳِأتٴٛ ٓٻُه ( َأ٥ٹ



 

41 
 

ٓٵَهطٳ  ِٴ امُل ، ٚقس ٚيف ٖصا ايٛقـ تٛنٝض يؿصٚش ٖ٪٤٫ ايؿاغكني، {ايعٓهبٛت} ..ْٳازٹُٜه

ُٹنيٳ)َأتٳِأتٴنطض تعاىل شيو يف آٜات أخط٣:  ٔٳ ايعٳاَي َٹ ٕٳ  ٕٳ ايصټِنطٳا َٳا 165ٛ ٕٳ  ٚٳتٳصٳضٴٚ  )

ٕٳ ّٷ عٳازٴٚ ٛٵ ِٵ َق ْٵتٴ ٌٵ َأ ِٵ بٳ ٚٳادٹُه ٔٵ َأظٵ َٹ ِٵ  ِٵ ضٳبټُه ًَلٳ َيُه ٍٳ ط، {ايؿعطا٤}خٳ ٕٳ ايطِّدٳا ِٵ َيتٳِأتٴٛ ْٻُه ٔإ

ٕٳ َٴػٵٔطُؾٛ ّٷ  ٛٵ ِٵ َق ْٵتٴ ٌٵ َأ ِّػٳا٤ٹ بٳ ٕٔ اي ٔٵ زٴٚ َٹ ٛٳ٠ّ  ٗٵ  .{81ا٭عطاف:}ص ؾٳ

ؾًِ   ،اؽ املًصات مل ٜهٔ يرلع٣ٛ عٔ ايؿط أبساأدٓصا اجملتُع املٛب٤ٛ بهٌ ٖ

نُا ْاٍ  ،ؾػهب اهلل ْٚاهلِ َٓ٘ ،ٜٓتكض مبا قاي٘ يٛ  ٫ٚ مبا أت٢ ب٘ إيِٝٗ

أضنٗا سطٜل ٫ تعضع ٫ٚ تٓبت ٫ٚ ٜطًع  ،ندلٜت ًَٚض هلا إىلا سٛٸمم ،بًستِٗ

ٚيٝهٔ ايعٚاز َهطَّا ، )إ ٖٛ َا ٜعطف ببشرل٠ يٛ  سايّٝا(/ ٖٚصا امله24ـ30:23ٚ  29)ايتج١ٝٓ / ؾٝٗا عؿب

)عدلاْٝني  (ايعاٖطٕٚ ٚايعْا٠ ؾػٝسِٜٓٗ اهلل ٚأَا ،ملهذع غرل لؼاعٓس نٌ ٚاسس ٚ

13:4). 

ٚيهٔ ايؿاغكني ضؾهٛا ايٓكا٥ض نًٗا ؾهإ غهب اهلل عًِٝٗ إغطاقّا ٚسطقّا 
 ؾُا بعس(. 231)اٱٜسظ َطض ايؿباب: م 
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انسابع انفصم
 مناشز َٔ اٯؾات اؿطن١ٝ 

 ٚع٬دٗا ايٛقا٥ٞ يف اٱغ٬ّ

َٴ أٚزټ تاض٠ َٔ اٯؾات ٚا٭َطاض ٚاملؿه٬ت دٵيف ٖصا ايؿكٌ إٔ أعطض يُٓاشز 

اؿطن١ٝ اييت تطؿٛ ٚتظٗط ع٢ً َػطح ايعٌُ اٱغ٬َٞ ٚيف ب١ٝٓ اؿطنات 

ًتأنٝس ع٢ً ٚشيو بٗسف ايتعطف إىل أغبابٗا ٚعٛاًَٗا ٚي .اٱغ١َٝ٬ املعاقط٠

ٚبػبب عسّ اعتُاز ايٓٗر ايٛقا٥ٞ يف  ،أْٗا َٔ ْتا٥ر ايككٛض أٚ اـًٌ ايذلبٜٛني

 .، ٚيف َعظِ فا٫ت ايعٌُ اٱغ٬َٞايذلب١ٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط

  

 :ا٫ْؿكاقات ايساخ١ًٝ يف اؿطنات :أ٫ّٚ

تعتدل ا٫ْؿكاقات ايساخ١ًٝ َٔ أخطط اٯؾات اييت تكٝب ايػاس١ بٗسّ 

 ..ٚاغتٓعاؾٗا ٚإدٗانٗا َٔ ايساخٌ اؿطن١

قس ٫ تك٣ٛ َعاٍٚ ا٭عسا٤ فتُع١ إٔ تٓاٍ َٔ اؿطن١ َا بكٝت قك١ٓ 

 .ت١ٓ زاخ١ًٝ ؾتذعًٗا ٖبا٤ َٓجٛضّأَ زاخًٗا ٚقس ػٗع عًٝٗا ؾ

ٚإشا قُٓا بسضاغ١ َٛنٛع١ٝ زقٝك١ ٫غتهؿاف ا٭غباب اييت تكـ خًـ ٖصٙ 

 :ايظاٖط٠ ـطدٓا ظ١ًُ أَٛض َٓٗا

 :املػت٣ٛ ايذلبٟٛنعـ 

ٜٴ ؾكس ٜهٕٛ َٔ  .٫غتهؿاؾ٘ َٚعاؾت٘ باػاٖ٘ سؾعؾٗٓايو خًٌ َا هب إٔ 

. ٚلاح ايذلب١ٝ ثٓني َعّا، ٚقس ٜهٕٛ َٔ اٱٚقس ٜهٕٛ َٔ املطب٢ ،املٓٗر ايذلبٟٛ

 .١َ٬ املٓٗر ٚق٬س١ٝ املطب٢ َعّابػ َطتٗٔ
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يف خطط  ٚقس ٜتأت٢ نعـ املػت٣ٛ ايذلبٟٛ َٔ قكٛض يف ايتدطٝط أٚ خًٌ

ٜهٕٛ ٚقس  .عٝح ٜتهدِ داْب َٔ دٛاْب ايعٌُ ع٢ً اؾٛاْب ا٭خط٣ ،ايعٌُ

أٚ قس  ،بػبب اغتٓعاف اؿطن١ يف َعاضى داْب١ٝ ٫ طا٥ٌ ؼتٗا ٫ٚ ؾا٥س٠ َٓٗا

٭ٚىل َٔ سٝح تػتًٗو نجرلّا َٔ طاقاتٗا يف َؿاضٜع ٫ تكع يف ايسضد١ ا

ٛنٛع١ٝ ملا آيت إيٝ٘ أسٛاٍ بعض اؿطنات اٱغ١َٝ٬ املعاقط٠ اييت )سبصا يٛ ٜتِ ٚنع زضاغات َا٭١ُٖٝ ٚا٭ٚي١ٜٛ 

نُٔ ايًعب١ ايػٝاغ١ٝ ايعا١َ، ي٬غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ ايتذاضب  طػت عًٝٗا ا٫ٖتُاَات ٚاملؿاغٌ ايػٝاغ١ٝ ٚايعػهط١ٜ ؾأقبشت أزا٠

 ٚست٢ ٫ ًٜسؽ املػًُٕٛ َٔ دشٕط عؿطات املطات(.

ـَ إٕ نٳعٵـ املػت٣ٛ ايذلبٟٛ ٖٛ  ٌٵًَيـ َٓ٘ نٌ ايعٹسٵايصٟ ميهٔ إٔ تٳ مطٵا

تض ايباب ع٢ً َكطاعٝ٘ أَاّ ٖٚٛ ايصٟ ٜؿ ،ٚا٭ٚب١٦ ٚاملؿه٬ت إىل دػِ اؿطن١

 .ايؿنت

ؾٗٛ املٓار املٓاغب يٰؾات املػاعس٠ ع٢ً سكٍٛ اهلعات ٚا٫ْكػاَات يف سٝا٠ 

 ،ساّٚايٓكس اهل ،نايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ ٚتتبع ايعٛضات ،ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات ٚاؿطنات

 ،ٚايتعكب يًطأٟ ،ٚعسّ ايتُاؽ ا٭عصاض ٚعسّ ايتبني ،ٚايتؿهٝو ٚاٱضداف

  ٚإْؿا٤ احملاٚض ،غرل َٛاطٔ ططسٗا ٚططح اـ٬ؾات يف ،ٚاملهابط٠ ٚايعٓاز

ىل َا ٖٓايو َٔ إ ،ٚؼٌٜٛ اـ٬ؾات املبس١ٝ٥ إىل خ٬ؾات ؾدك١ٝ ،ٚؼطٜهٗا

  .٫ٚ تصض آؾات ٚعًٌ ٫ تبكٞ

ٜع٢ٓ نعـ قٛا١َ  ..َػت٣ٛ ايتك٣ٛ ٚايٛضع ٢ٓ تسْٸٞب١ٝ ٜعإٕ نعـ ايذل

ٖٚصا ٜ٪ز٣  ،ايؿطٜع١ ع٢ً ايػًٛى ٚا٭عُاٍ ٚا٭قٛاٍ ٚايتكطؾات عَُّٛا

طاى اهل٣ٛ َٚه٬ت ايٓؿؼ ا٭َاض٠ بايٓتٝذ١ إىل ايػكٛ  يف سبا٥ٌ ايؿٝطإ ٚؾٹ

 ..مما ؾٝ٘ ًٖه١ ايؿطز ٚاؾُاع١ ،ػ٤ٛباي

ل ٚاغتكػاض ايصْٛب ٚايتػاٌٖ َع إٕ نعـ ايتك٣ٛ ٚايٛضع َسخٌ إىل ايذلخټ

ؼت ؾعاضات َٚدلضات  ،مما ٜ٪ز٣ يف ايٓتٝذ١ إىل اضتهاب املٛبكات ٚايهبا٥ط ،ايٓؿؼ

ٖٚصا َا أؾاض إيٝ٘ أْؼ  .نًٗا يف اؿكٝك١ َٔ تًبٝؼ إبًٝؼ ،ٚعٓاٜٚٔ عطٜه١

 ٍايؿعط نٓا ْعسٖا  تعًُٕٛ أعُا٫ّ ٖٞ أزم يف أعٝٓهِإْهِ ي) :سني قا َٔ

 )ضٚاٙ ايبداضٟ(.َٔ املٛبكات(  ٍ اهلل ع٢ً عٗس ضغٛ
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 :اسذلاف ايٓكس ٚايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ

 ،ٚتأت٢ ع٢ً ايبٓٝإ ،ٍايػعٵ ضٴُٓكٚتٳ ،َٚٔ عٛاٌَ ايؿنت اييت تؿل ايكؿٛف

ٚؾٝٛع  ،ػٔٚتتبع ايعٛضات ٚتطاٍٚ ا٭ِي ،اسذلاف ايٓكس ٚاَتٗإ ايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ

ا٭َط تكشٝض ا٭ٚناع ٚعذ١  ،شاي٘شيو ٚاْتؿاضٙ ٚاغتػاغت٘ ٚعسّ اغذلٵ

 .باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط

ب٘ اؿطنات اٱغ١َٝ٬ ع٢ً اَتساز ايػاس١ قًّٝا  ًٝتٵتٴهاٍ ابٵٖصا ايسا٤ ايعٴ

ٚتكسع  ،: إسبا  ايٓؿٛؽ، ٚنإ َٔ ْتٝذت٘ يف نٌ سنيٚإقًُّٝٝا ٚزٚيّٝا

 . ايجك١، ٚاْهؿاف ايهعـ أَاّ ايعسٚ ٚؾكسإ ،ايكؿٛف

ؾكاٍ  ،يكطآْٞ ٚايٓبٟٛ َٔ ٖصٙ اٯؾ١ قّٜٛا قاضخّأَ ٖٓا نإ ايتشصٜط ا

ٓٳ١ٹ تعاىل:  ٕٳ ؾٹٞ امَلسٹٜ ٚٳامُلطٵدٹُؿٛ َٳطٳضٷ  ِٵ  ٔٗ ًُٛبٹ ٔٳ ؾٹٞ ُق ٚٳاٖيصٹٜ ٕٳ  ٓٳاؾٹُكٛ ٘ٹ امُل ٓٵتٳ ٜٳ ِٵ  ٔٵ َي َي٦ٹ

ًّا) ًٹٝ ٗٳا ٔإٖيا َق ْٳَو ؾٹٝ ٚٔضٴٚ ٜٴذٳا ِٻ َيا  ِٵ ثٴ ٔٗ ٓٻَو بٹ ٜٳ ٓٴػٵٔط ُٳا 60َي ٓٳ ٜٵ ْٹنيٳ َأ ًِعٴٛ َٳ ثٴكٹُؿٛا ُأخٹصٴٚا ( 

ًّا) ًُٛا تٳِكتٹٝ ٓٻ١ٹ اهللٹ 61ٚٳُقتِّ ٔٵ تٳذٹسٳ يٹػٴ ٚٳَي ٌٴ  ٔٵ َقبٵ َٹ ٛٵا  ًَ ٔٳ خٳ ٓٻ١َ اهللٹ ؾٹٞ اٖيصٹٜ ( غٴ

ًّا   .{ا٭سعاب}تٳبٵسٹٜ

ٍ اهلل سسثين بأَط اعتكِ  ب٘ : قًت ٜا ضغٛقاٍ  ٔ غؿٝإ بٔ عبس اهللٚع

ٞٳ اهلل ثِ اغتكِ(( قًت: ٜا ضغٛ ٞٸقاٍ: ))قٌ ضبٸ ؟ ؾأخص ٍ اهلل، َا أخٛف َا ؽاف عً

ٕٔ  )ضٚاٙ ايذلَصٟ(.))ٖصا ((  :ْؿػ٘ ثِ قاٍ بًػا

ٕٸج١ً ايكطٜب١ املعاؾ١ ع٢ً َا تكسَّٚٔ ا٭َ َٔ اؿطنات اٱغ١َٝ٬  سطن١ّ : أ

مما ؾتض ايباب ع٢ً َكطاعٝ٘ أَاّ ٖصا  ـ غٝاغ١ٝ أٚ عػهط١ٜ ـ أقٝبت بٗعمي١

ْٳ ،٣ٛ ايكٝاز٬٠ّٚ ع٢ً َػتبسأ بايتٵ .ايسا٤ ايعهاٍ ط دٳثِ اَتس إىل ايكاعس٠ ست٢ 

 ! .بٓٝتٗا نطّا

ٜٴطِّؿٳٜٴ ...نإ ٖ٪٤٫ ٫ ٜتكٕٛ اهلل يف أعطاض إخٛاِْٗ ح ؿطِّسِْٛٗ نُا 

أٚ أزب يف  ،ظ يف ايتعبرلَٔ غرل ؼٓؿ ،أٚ نُا ٜكطع اؾعاض ايساب١ ،ايطبٝب اؾج١

ح ؾٝٗا طٳِطإٔ تٴ ط يٮطط اييت هبأٚ ؽٝټ ،أٚ َٛنٛع١ٝ يف ايٓكس ،اـ٬ف

ٛٵّيا  :ْاغني قٍٛ اهلل تعاىل ،َك٫ٛتِٗ ٚٳُقُٛيٛا َق ٓٴٛا اتٻُكٛا اهلَل  َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ
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٘ٴ َؾَكسٵ َؾاظٳ 70غٳسٹٜسٶا) ٚٳضٳغٴَٛي ٜٴطٹٔع اهلَل  ٔٵ  َٳ ٚٳ ِٵ  ْٴٛبٳُه ِٵ شٴ ٜٳػٵؿٹطٵ َيُه ٚٳ ِٵ  ُٳاَيُه ِٵ َأعٵ ًٹضٵ َيُه ٜٴكٵ  )

ُٶا ٛٵظٶا عٳظٹٝ ))إٕ ايطدٌ يٝتهًِ  :ٚؼصٜطٙ ْٚاغني قٍٛ ضغٛي٘  ،{عابا٭س} َؾ

ب اهلل بٗا غدط٘ إىل ؾٝهت ،بايه١ًُ َٔ غدط اهلل َا ٜظٔ إٔ تبًؼ ب٘ َا بًػت

 )ضٚاٙ ابٔ َاد٘ ٚايذلَصٟ(.(( ّٜٛ ايكٝا١َ

ٚأقبض قـ اؿطن١ َطتعّا  ،ٚتكسع ايبٓٝإ ،ؾهاْت ايٓتٝذ١ إٔ اْؿل ايكـ

 ..إ باهلل املًو ايس٫ٜٚ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ ،يًؿٝطإ

يف نتاب٘ )ضٜاض ايكاؿني( بابا أزلاٙ  خكلٸ ضمح٘ اهلل ٚاٱَاّ ايٟٓٛٚ

 ( ؾكاٍ:)باب َا ٜباح َٔ ايػٝب١

ٛقٍٛ إيٝ٘ إ٫ بٗا ٖٚٛ اعًِ إٔ ايػٝب١ تباح يػطض قشٝض ؾطعٞ ٫ ميهٔ اي)

 (:غت١ أبٛاب

 .رل املٓهط ٚضز ايعاقٞ إىل ايكٛاب: ا٫غتعا١ْ ع٢ً تػٝا٭ٍٚ 

 .ظًِ إىل ايػًطإ أٚ غرلٙ ٱْكاؾ٘: ايتظًِ ؾٝذٛظ يًُظًّٛ إٔ ٜتايجاْٞ

 .٫غتؿتا٤ يتشكٌٝ اؿل ٚزؾع ايظًِ: اايجايح

 .ؼصٜط املػًُني َٔ ايؿط ْٚكٝشتِٗ: ايطابع

 .ا ؾٝ٘ بعس إٔ ٜهٕٛ فاٖطّا بؿػك٘: شنط ايؿاغل مباـاَؼ

ٚإشا  عطز ٚاؿٍٛ: دٛاظ تعطٜـ اٱْػإ بًكب َعطٚف ب٘ نايعُـ ٚايايػازؽ

 .أَهٔ تعطٜؿ٘ بػرل شيو أٚىل

 :اٖتعاظ ايجك١ بايكٝاز٠

اٖتعاظ ايجك١  ،اؿطنات ٚسسٚخ ا٫ْؿكاقات َٚٔ ايعٛاٌَ املػاعس٠ ع٢ً تكسع

غتكاَتٗا َٚكساقٝتٗا يس٣ أٚ ٜٓاٍ َٔ ا ،مبا هطح دساضتٗا ٚأًٖٝتٗا ،بايكٝاز٠

 .ايكاعس٠

 تٵًََػتطرل يٛ إٔ ٖصٙ ايكٝاز٠ أخٵ خطرل ٚؾطٷ ٚقس ٫ ٜذلتب ع٢ً ٖصا ا٭َط ؾ٧ٷ

 .إشٕ يػًِ ايبٓٝإ َٔ ا٭ش٣ ٚايتكسع،ٚاْػشبت َٔ تًكا٤ ْؿػٗا، َٛقعٗا يػرلٖا
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ؿبح ايكا٥س مبٓكب١ ؾٝت سٝإ ٜهٕٛ ايعهؼ ٖٛ اؿاقٌأْ٘ يف بعض ا٭ إ٫

 ،ٚوطى ايكطاعات ٜٚسٜطٖا ،ؾٝكِٝ احملاٚضٜٚػتػٌ َٛقع١ أبؿع اغتػ٬ٍ.. 

ٜٴ ْعٛش باهلل .. !ًٖهت اؾُاع١ بهاًَٗا ٛ ٚإٕٖ ٛٳ٬ؾات يٝٓذٴشٍٛ فاضٟ اـٚ

إٕ )) :سٝح ٜكٍٛ تعاىل َٔ ؾطٚض أْؿػٓا ٚغ٦ٝات أعُايٓا ٚقسم ايطغٍٛ اهلل 

 .)ضٚاٙ أبٛ زاٚز ٚابٔ سبإ( ((شا ابتػ٢ ايطٜب١ يف ايٓاؽ أؾػسِٖا٭َرل إ

ض اؾت٦ات ٚاـطٚز عًٝٗا ق ،قس تهٕٛ ايكٝاز٠ ؾٝٗا َظ١ًَٛ ،أخط٣ ٚيف ساي١ٺ

شٌٝ ايكه١ٝ بايكٝاز٠ إٔ تٴ ٔٴػٴَٚع نٌ شيو ؾإْ٘ ِوٚادذلا٤. ٚتعػـ  ،ٚاؾذلا٤

ًٓ .يؿكٌ اـطاب ثايج١ٺ إىل د١ٗٺ بعس تاب ٚأّٛ ٚايعٹؾتهٕٛ بصيو يف َأَٔ َٔ اي

 .١ٗ ٚاؿػابعٔ ايؿبٵ

باملع٢ٓ  ؿٞ َأَٔ َٔ غٗاّ ايٓكس ٚايتذطٜض، ٚتبك٢ قٝاز٠ّإٕ ايكٝاز٠ نٞ تبك٣

ٚغاق١ َا ٜتكٌ َٓٗا بايؿ٪ٕٚ  ،ٕ تهٕٛ يف َٓأ٣ عٔ ايؿبٗاتبس ٚأ ، ٫ايكشٝض

ٜٴؿٳظٖس ٚا٭ٚعًٝٗا إٔ تهٕٛ ا٭ .املاي١ٝ  .َٓ٘ ضا٥ش١ ايٓؿع١ٝ ِٸبعس عٔ نٌ َا 

يف َا يف  ٚاظٖس ،ظٖس يف ايسْٝا وبو اهلل))إ :سٝح ٜكٍٛ ٚقسم ضغٍٛ اهلل 

 .)ضٚاٙ ابٔ َاد٘ ٚغرلٙ( ((أٜسٟ ايٓاؽ وبو ايٓاؽ

خٝاض أ٥ُتهِ ايصٜٔ ؼبِْٛٗ )) :قاٍ ضغٍٛ اهلل  :قاٍ عٛف بٔ َايو ٚعٔ 

ٚؾطاض أ٥ُتهِ ايصٜٔ  .ٕٛ عًٝهِعًِٝٗ ٜٚكًٓ )أٟ تسعٕٛ( ٕٛٚوبْٛهِ ٚتكًٓ

 ؟: ٜا ضغٍٛ اهلل أؾ٬ ْٓابصًِٖٓاق ((.ِ ٜٚبػهْٛهِ ٚتًعِْٓٛٗ ًٜٚعْٓٛهِتبػهْٛٗ

 ((. ))٫ َا أقاَٛا ؾٝهِ ايك٠٬ :قاٍ

 :٣ كتًؿ١ْؿ٤ٛ َطانع قٛ

 ،ٚمما ٜتػبب بايؿكام ٚا٫ْؿكام قٝاّ َطانع ق٣ٛ َتعسز٠ يف اؿطن١

ٜٳ  ،ٚؼكٝل ايتٛاظْات ،ٍٛ بٝٓٗا ٚبني نبط ايٓعاعاتشٴإناؾ١ إىل نعـ يف ايكٝاز٠ 

 ، ٚسػِ اـ٬ؾات ٚايكطاعات.ٚؾِ ايٓٛاظع ٚايتطًعات

اغٞ ؾكس ٜطػ٢ اؾاْب ايػٝ ..ٚأغباب ْؿ٤ٛ َطانع ايك٣ٛ َتعسز٠ ٚنجرل٠

ٚقس ٜطػ٢ اؾاْب ايعػهطٟ  ..ٜٚتعاظِ ؾإٔ ايكا٥ُني ب٘ أؾداقّا ٚمماضغات
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نُا سكٌ َّٜٛا بايٓػب١  ،ٚيني عٓ٘ ؾعٛض ايعذب ٚايؿٛق١ٝؾٝتٛيس يف املػ٪

سٝح زؾعت اؿطن١ بٓتٝذ١  ،ٚتػبب بأغٛأ املؿه٬ت ،يًذٗاظ اـام يف َكط

 ..١نإ َسٵخ٬ّ إىل ق١ٓٺ َطٜط٠ٺ عاتٝٚ ،شيو مثّٓا باٖظّا

أٚ سب ايعظ١ُ ٚتػًل  ،َٚٔ ا٭غباب ٚدٛز عٛاٌَ ايهدل ٚايػطٚض يف ايٓؿٛؽ

قٜٛت ٖصٙ  ،ؾإشا تٛاؾل شيو َع ظطف َٔ ايظطٚف .دسضإ ايععا١َ بأٟ مثٔ

ايعتٛ ٚايؿُٛر  سٝح ٜكاب أقشابٗا بسا٤ٶ ،عٛز٠ايعٛاٌَ ٚمنت ٚبًػت َطس١ً اي٬ٓ

ٓٳعٳَو :ايصٟ أقٝب ب٘ إبًٝؼ سني قاٍ َٳ َٳا  ٍٳ  ٝٵطٷ  َقا ْٳا خٳ ٍٳ َأ َٳطٵتٴَو َقا َأٖيا تٳػٵذٴسٳ ٔإشٵ َأ

ٔٵ طٹنٕي َٹ ٘ٴ  ًَِكتٳ ٚٳخٳ ْٳإض  ٔٵ  َٹ ٓٹٞ  ًَِكتٳ ٘ٴ خٳ ٓٵ  .{12ا٭عطاف:}َٹ

ٗٳا  :إٕ طاع١ ايكٝاز٠ يف اٱغ٬ّ َٔ طاع١ اهلل ٚضغٛي٘ عهِ قٛي٘ تعاىل ٜټ ٜٳا َأ

ٍٳ  ٚٳَأطٹٝعٴٛا ايطٻغٴٛ ٓٴٛا َأطٹٝعٴٛا اهلَل  َٳ ٔٳ َآ ِٵ اٖيصٹٜ ٓٵُه َٹ َٵٔط  ٚعهِ ، {59ايٓػا٤:} ..ٚٳُأٚيٹٞ اَ٭

َٚٔ ٜطع  ،َٚٔ عكاْٞ ؾكس عك٢ اهلل ،))َٔ أطاعين ؾكس أطاع اهلل :قٛي٘ 

 .)َتؿل عًٝ٘( ((ٔ ٜعل ا٭َرل ؾكس عكاَْٞٚ ،ا٭َرل ؾكس أطاعين

ٚيٛ ناْٛا ـ ٚايطاع١ ٖصٙ تًعّ نٌ ا٭ؾطاز ع٢ً كتًـ َٛاقعِٗ َٚطانعِٖ 

َٚطدع ايطاع١  ،ست٢ ٜهٕٛ َكسض ا٭َط ٚاسسّاـ ايكٝاز٠  أعها٤ يف فًؼ

، ٚاختٌ تٛاظٕ نٌ ٚإ٫ تعسزت ايكٝازات ْٚؿأت بايتايٞ َطانع ايك٣ٛ ،َٛسسّا

 ..ؾ٧

٭ْ٘ ٫ طاع١ ملدًٛم يف  ،ٖٞ ايطاع١ باملعطٚف ،ٚبسٜٗٞ إٔ ايطاع١ املككٛز٠

ايػُع ))عًٝو  :: قاٍ ضغٍٛ اهلل قاٍ ؾعٔ أب٢ ٖطٜط٠ . َعك١ٝ اـايل

 .)ضٚاٙ َػًِ( ((، ٚأثط٠ عًٝوَٚٓؿطو َٚهطٖو ،ٚايطاع١ يف عػطى ٜٚػطى

 ،ٚاْٗاضت ايجك١ بٗا ،ٚهٛظ إٔ تػشب ايبٝع١ َٔ قٝاز٠ داٖطت بايهؿط ٚايؿػٛم

ٚبات نطضٖا أندل َٔ ْؿعٗا بإمجاع ايجكا٠ َٔ أٌٖ اؿٌ ٚايعكس ممٔ اختاضٖٚا 

ٚايتشطٜض ع٢ً  ،ٚإٜػاض ايكسٚض ،ٚضٚتؿهٌٝ احملا ،أَا اـطٚز ع٢ً ايكٝاز٠ .ٚٚيٖٛا

 ٚيٝؼ ي٘ يف ،ؾإْ٘ َٔ َه٬ت اهل٣ٛ ْٚععات ايؿٝطإ ،ايؿت١ٓ ٚا٭ش٣ ٚايعسٚإ

 ..ؾطع اهلل زيٌٝ أٚ بطٖإ
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هب إٔ ٜٓشكط يف  ،أٚ َٛقـ َا ،إٕ سسٚز اعذلاض ا٭ؾطاز ع٢ً غٝاغ١ َا

 اجملا٫ت ايتاي١ٝ:

ٕٸ ،مما ٜعطنٗا يًُؿػس٠ إٔ تهتٓـ َػأي١ َا بؿب١ٗٺ-أ ع٢ً ا٭ؾطاز يف ٖصٙ  ؾإ

 .اؿاي١ ٚادب ايتبني ٚايتٓبٝ٘ يٝؼ إ٫ٓ

ؾٗصا ٚإٕ نإ  ،إٔ ىتًـ ع٢ً تكسٜط ؼكل أٚ عسّ ؼكل َكًش١ َا-ب

 .ا٭ؾطاز َٔ ايتٓبٝ٘ ٚيؿت ايٓظطَٔ سل ايكٝاز٠ ؾًٝؼ َٔ نرل ع٢ً 

ؾٝٓشكط يف ساٍ  ،أَا سل ا٭ؾطاز يف َعك١ٝ ايكٝاز٠ ٚعسّ طاعتٗا -ز

ٚعسّ ٚدٛز أٟ َدلض ؾطعٞ ملٛاقؿٗا ٚمماضغاتٗا  ،ايكطع١ٝ ٚايجابت١ هللَعكٝتٗا 

 .شيو ٚقٝاّ اؿذ١ عًٝٗا يف

 :ؾكاٍ ؾُٝا أخص عًٝٓا .ؾباٜعٓاٙ ،: زعاْا ايٓيب ؾعٔ عباز٠ بٔ ايكاَت قاٍ

ٚإٔ ٫ ْٓاظع  ،))إٔ باٜعٓا ع٢ً ايػُع ٚايطاع١ يف َٓؿطٓا َٚهطٖٓا ٚأثط٠ عًٝٓا

 .)ضٚاٙ ايبداضٟ( ((بٛاسّا عٓسنِ َٔ اهلل ؾٝ٘ بطٖإ ٚا نؿطّاا٭َط أًٖ٘ إ٫ إٔ تط

 ;َٚٓٗا .طب٢ ايكاعس٠ عًٝٗاتعُٝل َعاْٞ ايطاع١ َؿاِٖٝ ؾطع١ٝ هب إٔ تٴإٕ يٹ

ٚاختٝاض َا ٜتٓاغب  ،إٕ َٔ سكٛم ايكٝاز٠ املؿان١ً بني ايػٝاغات اؾا٥ع٠

ع٢ً  ٔٸُٴٜٳ :يف َٛقؿ٘ َٔ ا٭غط٣ كس نإ ايطغٍٛ ؾ .ٚايظطٚف ٚاملكًش١

، ٚبعهِٗ بأغط٣ املػًُني ،بعهِٗ باملاٍ ، ٜٚؿازٟٜٚكتتٌ ايبعض اٯخط ،بعهِٗ

 .(2/266)ظاز املعاز (ٚقس ؾعٌ شيو نً٘ عػب املكًش١

ٚايكٝاز٠ هلا اؿل ايؿطعٞ يف إٔ ؼاضب أٚ تٗازٕ أٚ ؼايـ سػب املكًش١ 

 .شيو بعس متشٝل اٯضا٤ ٚا٫غتؿاض٠ؾط  إٔ ٜهٕٛ  ،َٚكته٢ ايهطٚض٠

ٚاغتشػإ ٚتؿهٌٝ  ،ط٠ يف ا٭خص بٛاسس٠ َٔ ٖصٙ ايػٝاغاتٚيًكٝاز٠ اـٝٳ

نُا ع٢ً ا٭ؾطاز إٔ ًٜتعَٛا  ،بعهٗا ع٢ً بعض عػب ادتٗازٖا ٚتكسٜطٖا

إ٫ إٔ ٜطٚا ؾُٝا اختاضت٘  ،اختٝاضات ايكٝاز٠ ٚيٛ ناْت كايؿ١ ٯضا٥ِٗ ٚقٓاعاتِٗ

ٚعٓس٥صٺ  ،ّا مبكًش١ املػًُنيٚتعطٜهّا ٚانش ،ايكٝاز٠ ٚقطضت٘ خطٚدّا ع٢ً اٱغ٬ّ
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، ٚيف سسٚز آزاب عًِٝٗ َهاؾؿتٗا بايسيٌٝ ايؿطعٞ ٚاؿذ١ ايب١ٜٓٝتعني 

 .يتٛاقٞ باؿل ٚأقٍٛ ايٓكس املباحا

 :ؾؿٌ اؿطن١ أٚ ٖعميتٗا

ٜٴؿهٞ إىل ا٫ْؿكامٚمما ٜتػبب باـ٬ف ٚ ا ؾؿٌ اؿطن١ يف  :يؿكام، ٚ

، ق١ إشا متشٛض ايػبب بايكٝاز٠ٚغا، قه١ٝ شات أ١ُٖٝ، أٚ اْٗعاَٗا يف َعطن١

، ؾٗٓا تتشطى يف ايٓؿٛؽ أٖٛا٤ٖا أقابع ا٫تٗاّ َؿرل٠ إيٝٗا ٚسسٖاٚناْت 

ٜٴ ، ٚنأْٗا ؾطق١ ايعُط بتعح َا زؾٔ ٚعٳؿ٢ٳ عًٝ٘ ايسٖط َٔ غكطات ٚأخطا٤ٚ

 .!١ ايسٖط هب اٖتباهلاٚغام

جبت، ، ٫ٚ تتًو ايًشظ١ املعاْٞ ايؿطع١ٝ نًٗا... ؾ٬ َٛنٛع١ٝٓػ٢ يف ؾتٴ

ا٥ذ١ ٜطتع ؾٝٗا إبًٝؼ ع٢ً ٖٛاٙ ، ٚؾت١ٓ ٖٚإمنا ٣ٖٛ َتشهِ ْٚؿٛؽ َؿط٥ب١

 .ٚايعٝاش باهلل تعاىل!

املػًِ ْػٝام َع ايؿٝطإ ٜٓػ٢ ا٭ر أخاٙ، ٜٓػ٢ إٔ ))، ٚاٚيف غؿ١ً َٔ ايٓؿؼ

٢ نٌ املػًِ عً))، ٚإٔ )ضٚاٙ ايذلَصٟ( ًِ ٫ ىْٛ٘ ٫ٚ ٜهصب٘ ٫ٚ ىصي٘((أخٛ املػ

 .)ضٚاٙ َػًِ(َ٘ َٚاي٘ ٚعطن٘(( املػًِ سطاّ ز

ؾ١ َٔ اهلل أٚ ٜٓػ٢ نٌ شيو ٜٚتشٍٛ ٚسؿّا ناغطّا ٜٓٗـ إخٛاْ٘ زٕٚ كا

 .اغتشٝا٤ َٓ٘ تعاىل.. أ٫ قتٌ اٱْػإ َا أنؿطٙ!

ٜٳاضىٓا املعاقط ػطب١ َط٠ ٚقاغ١ٝ، أيف ت  طز أقشابٗا َٔ ايؿت١ٓ دٵغأٍ اهلل إٔ 

 .قعٛا ؾٝٗا قبٌ إٔ متعقِٗ ؾط ممعم.اييت ٚ

. ؾكس ٚقعت بػاستِٗ هلصٙ ايؿت١ٓ َا غبل ٚأؾطْا إيٝ٘. نإ ايػبب املباؾط

مثٓٗا باٖظّا َٔ ضداهلا ٚؾبابٗا. ٚنإ ايت٬ّٚ ٚتبازٍ  ٖعمي١ زؾعت اؿطن١

٠ شيو إىل اؿس ايصٟ ٚيس ايػٌ ايتذطٜض ثِ اضتؿعت ٚترل، ٚنإ ايٓكس ٚا٫تٗاّ

 .ش باهلل تعاىلاْؿكام ايكـ قاعس٠ ٚقٝاز٠ ٚايعٝا اؿكس ٚنطؽٸٚ

يػاعت٘، ٚيهٓٗا  ضٸٚيٛ إٔ ٖ٪٤٫ مجٝعّا ايتعَٛا أزب اٱغ٬ّ يف اـ٬ف يُؿ

، ايٓؿؼ اييت تٓػ٢ يف غاع١ ايػؿ١ً ٚاضتهاؽ اٱميإ نٌ ايٓؿؼ ا٭َاض٠ بايػ٤ٛ
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يٝ٘ ، ٚنأْ٘ طبع عًٝٗا بايطابع ايصٟ أؾاض إيكطآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛايكِٝ ٚ ايتٛدٝٗات ا

، ؾإشا اْتٗهت َعًل بكا١ُ٥ عطف اهلل عع ٚدٌ )اـامت( يطابعا)) :بكٛي٘ ضغٍٛ اهلل 

ؾ٬  ،ؾٝطبع ع٢ً قًب٘ ،بعح اهلل ايطابع ،ٚادذل٨ ع٢ً اهلل ،اؿط١َ ٚعٌُ باملعاقٞ

 .)ضٚاٙ ايبٝٗكٞ(ٜعكٌ بعس شيو ؾ٦ّٝا(( 

 :(72م: يسنتٛض ط٘ عًٛاْٞ/نتاب ا٭١َ/)ا( َا ًٜٞب ا٫خت٬ف يف اٱغ٬ّأزدا٤ يف نتاب )

١ أسس َٔ ٬ٍ اغتعطانٓا يكهاٜا ا٫خت٬ف ًْشظ إٔ اهل٣ٛ مل ٜهٔ َطٝٸَٔ خ)

زاب مل ٚإٕ اـ٬ؾات اييت أؾطظت تًو اٯ .ايكشاب١ ضنٛإ اهلل عًِٝٗ أمجعني

ٕ ا٫خت٬ف ِٖٚ هسٕٚ عٓ٘ ناْٛا ٜتشاؾٛ .اؿل ٜهٔ ايساؾع إيٝٗا غرل ؼطٟ

 ٬ف أغبابٷ، ٚسني ٜهٕٛ يًدوطقٕٛ نٌ اؿطم ع٢ً عسَ٘ ، ؾَِٗٓسٚس١ّ

غتذاب١ يًشل ، ٚا٫عذلاف باـطأ، زٕٚ أٟ ؾعٛض بايػهان١. تدلضٙ ٜػاضعٕٛ ي٬

٫ هاٚظ أسس َِٓٗ قسض ْؿػ٘، ٫ٚ ٜػُط سل أخٝ٘.. ٚنٌ َِٓٗ ٜط٣ إٔ ايطأٟ 

، ٚميهٔ عٓسٙ ، ٖٚصا ٖٛ ايطادضَؿذلى، ٚإٔ اؿل ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ؾُٝا شٖب إيٝ٘

ٕ ٜهٕٛ َا ظٓ٘ ، ٫ٚ َاْع أشيو ٖٛ املطدٛحإٔ ٜهٕٛ اؿل ؾُٝا شٖب إيٝ٘ أخٛٙ، ٚ

ناْت  .ٕ ٜهٕٛ َا ظٓ٘ َطدٛسّا ٖٛ ايطادض، ٫ٚ ؾ٧ ميٓع أضادشّا ٖٛ املطدٛح

، ا١َ اييت ٫ قٝاّ يٲغ٬ّ زْٚٗاأخ٠ٛ اٱغ٬ّ بِٝٓٗ أق٬ّ َٔ أقٍٛ اٱغ٬ّ اهل

 .ايٛؾام يف املػا٥ٌ ا٫دتٗاز١ٜ ٖٚٞ ؾٛم اـ٬ف أٚ

ٜٴصٟ ٚقٌ إىل سس ا٫قتتاٍ، ٚايإٕ اخت٬ف ا٭ٚيني ٖ٪٤٫ ع٢ً أزب دطز ، مل 

ىطز ٚاسسّا َُٓٗا ، مل اٱغ٬ّ يف اـ٬ف، ؾاـ٬ف بني عًٞ َٚعا١ٜٚ ع٢ً ؾست٘

: زخٌ نطاض بٔ قدط٠ ، ؾكس أخطز أبٛ ْعِٝ عٔ أب٢ قاحل قاٍعٔ طٛضٙ ٚأزب٘

؟ َٓنيع٢ً َعا١ٜٚ، ؾكاٍ ي٘: قـ يٞ عًٝا ؾكاٍ: أٚ تعؿٝين ٜا أَرل امل٪ ايهٓا٢ْ

ٜكٍٛ ؾك٬ّ،  ،قاٍ: ٫ أعؿٝو، قاٍ: أَا إشا ٫بس، ؾإْ٘ ٚاهلل بعٝس املس٣، ؾسٜس ايك٣ٛ

ٜػتٛسـ  ،، ٚتٓطل اؿه١ُ َٔ ْٛاقٝ٘ٚوهِ عس٫ّ، ٜٚتؿذط ايعًِ َٔ دٛاْب٘

 ()ايسَع١ٌٝ ٚظًُت٘، نإ ٚاهلل غعٜط ايعدل٠ ٜٚػتأْؼ بايً ،َٔ ايسْٝا ٚظٖطتٗا

، َٚٔ ٜعذب٘ َٔ ايًباؽ َا قكط ب ْؿػ٘،، ٜكًب نؿٝ٘ ٚىاططٌٜٛ ايؿهط٠
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، بٓا إشا غأيٓاٜٙٝسْٝٓا إشا أتٝٓاٙ، ٚه أسسْا،، نإ ٚاهلل ن()خؿٔب ايطعاّ َا دؿٴ

جٌ ايً٪ي٪ ؾإٕ ٜبتػِ ؾعٔ َ، يٝٓا ٚقطب٘ َٓا ٫ ْهًُ٘ ٖٝب١ ي٘ٚنإ َع تكطب٘ إ

ٝأؽ ، ٫ ٜطُع ايك٣ٛ يف باطً٘، ٫ٚ ٜ، ٜعظِ أٌٖ ايسٜٔ ٚوب املػاننياملٓظّٛ

ؾٗس باهلل يكس ضاٜت٘ يف بعض َٛاقؿ٘ ٚقس أضخ٢ ايًٌٝ ايهعٝـ َٔ عسي٘، ؾأ

، ، ٜتًٌُُ متًٌُ ايػكِٝ، ميٌٝ يف قطاب٘ قابهّا ؿٝت٘ٚغاضت لَٛ٘ ،غسٚي٘

ٜكٍٛ  )ٜا ضبٓا ٜا ضبٓا، ٜتهطع إيٝ٘،: ٜكٍٛ زلع٘ ٖٚٛؾهأْٞ أ ٜٚبه٢ بها٤ اؿعٜٔ

ٞٸ تعطنت؟ إىل تؿٛؾت؟ ٖٝٗات ٖٝٗ )أٟ و ث٬ثّا ، قس بتتٸات، غطٟ غرلٟيًسْٝا: إي

ُٴ ،(طًكتو ١ ايعاز ٚبعس ، آٙ آٙ َٔ قًٚخططى ٜػرل ،ٚفًػو سكرل ،قكرل ىٹطٴؾع

 .ايػؿط ٚٚسؿ١ ايططٜل

ٛٳ ، ٚقس اختٓل ٜٓؿؿٗا بهُ٘، ٚدعٌ زَٛع َعا١ٜٚ ع٢ً ؿٝت٘ َا ميًهٗا تٵَؿَنؾ

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

 عٓٗا مبشهط َٔ عُاض بٔ ٜاغط ـ أسسِٖ َٔ أّ امل٪َٓني عا٥ؿ١ ضن٢ اهللٜٚٓاٍ 

، : )اغهت َكبٛسّا َٓبٛسّاؾٝكٍٛ ي٘  ـ"ايصٟ نإ ع٢ً غرل َٛقؿٗا ّٜٛ "اؾٌُ

يكس غاضت  .يف اؾ١ٓ ٗس إْٗا ظٚد١ ضغٍٛ اهلل ؾٵ، ؾَأأت٪ش٣ قبٛب١ ضغٍٛ اهلل 

يف ايسْٝا   ايٓيبْٗا ظٚد١ أَٓا عا٥ؿ١ ضن٢ اهلل عٓٗا َػرلٖا ٚإْا يٓعًِ أ

 .)ضٚاٙ ايبٝٗكٞ(( ْا بٗا يٝعًِ إٜاٙ ْطٝع أٚ إٜاٖاٚيهٔ اهلل ابت٬. ٚاٯخط٠

  

ٚبعض اؿطنات تتعس٣ إقابتٗا سسٚز : : ا٫ْٗٝاض ايهاٌَ يًشطن١ثاّْٝا

ٌ ٚقس تٓسثط ٚتكبض أثطّا بعس ا٫ْكػاَات ٚا٫ْؿكاقات ؾتكاب با٫ْٗٝاض ايهاَ

 ..عني

 .املعاقط سطنات قاَت ثِ بازت ٚيف تاضىٓا

ػطع١ عذٝب١ ٚشاع ٚأدس٢ْ يف ٖصا املكاّ أَاّ سطن١ قاَت يف بًسْا ٚمنت ب

ِ َا يبجت إٔ تٗاٚت ٚاْؿط  عكسٖا، ٚمل ٜبل َٔ آثاضٖا إ٫ ، ثقٝتٗا يف اٯؾام

 ..خًؿت٘ ٚضا٤ٖا َٔ غًبٝات ع٢ً غاس١ ايعٌُ اٱغ٬ََٞا
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تهض َعامل ايٓٗر ت ،ٙ اؿطن١َٚٔ ؾكطات ايبٝإ ا٭ٍٚ ايصٟ قسض عٔ ٖص

أٍٚ ّٜٛ َع نٌ ايك٣ٛ ٚا٭ْظ١ُ  ايكا٥ِ ع٢ً املؿك١ً املع١ًٓ َٔاملعتُس يسٜٗا ٚ

بٓا٤ ٚنبط ٚتٓظِٝ يهٌ املكَٛات ٚزٕٚ إٔ ٜػبل شيو إعساز ٚ ٚايتٓظُٝات،

 .. ١َٝٓ ٚايعػهط١ٜ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايطب١ٝ ٚخ٬ؾٗاايتك١ٝٓ ٚا٭ايطاقات ايبؿط١ٜ ٚٚ

ايتكؿٝات املت٬سك١ ٚاؾكسٖا ايكسض٠ ع٢ً ن١ يف أتٕٛ ايكطاعات ٚأقشِ اؿط مما

دعًٗا ، ٖٚصا َا ٖا َٚٛاقؿٗا ٚغٝاغاتٗا ٚتكطؾاتٗاايتشهِ يف ظَاّ ْؿػٗا ٚخطا

غ٬ّٗ ٫غتسضاز ايك٣ٛ ٚايػٝاغات املعاز١ٜ  ، ٚطعُّاعطن١ يطزات ايؿعٌ املدتًؿ١

 .باٱعساّ!، ٚبصيو اْتٗت ٚسهُت ع٢ً ْؿػٗا يٲغ٬ّ

 :ٌَ ايهعـ يف ٖصٙ اؿطن١عٛا

ت دسٜس٠ ًَٚؿت١ َٚجرل٠ يف ظاٖطٖا، متٝعت ٖصٙ اؿطن١ غكا٥ل ناْ

بب ايصٟ قٛض بٓٝاْٗا ٚزى ، بٌ ناْت ايػٚيهٓٗا ناْت َهط٠ ٚخطرل٠

ٖصٙ ايعٛاٌَ ع٢ً غبٌٝ ايسضاغ١  ، ٚغٓتٓاٍٚ يف ٖصا املكاّ بعهّا َٔأضناْٗا

 :ايعدل٠ٚ

 :ايعٌُمجاٖرل١ٜ -1

ٚق٫ّٛ إىل  ،زعٛتٗا يٲغ٬ّ ايُٓط اؾُاٖرلٟ طن١ يفاعتُست ٖصٙ اؿ 

اي١ ايتٓظ١ُٝٝ ٚدعً٘ ْكٌ اٱغ٬ّ َٔ اؿخًل تٝاض إغ٬َٞ عاّ، ٚبتعبرل خام )

بني أططاف اؿطن١ ست٢ . ٚيكس نإ ٖصا املٓش٢ قازلّا َؿذلنّا .ساي١ ؾعب١ٝ(

ايعكس ( تؿبجٗا ب٢ً )اؿطن١ اٱغ١َٝ٬، سٝح نإ ٖ٪٤٫ ٜأخصٕٚ عقبٌ قٝاَٗا

عًُّا بإٔ ٖصٙ اؿطن١  ١ٝ ٚمتشٛض ايعٌُ يف إطاض ايتٓظِٝ.ايكٝٛز ايتٓظُٝٚ

 ..قٝػ١ تٓظ١ُٝٝ ٚب١ٝٓ سعب١ٝ دسٜس٠ ؼٛيت بعس ؾذل٠ َٔ قٝاَٗا إىل

ٕ اعتُاز ايػٝاغ١ اؾُاٖرل١ٜ َٓص ايًشظ١ ا٭ٚىل يٓؿأ٠ اؿطن١ ٚاؿكٝك١ أ

ا ايعا١ًَ ايكازض٠ ع٢ً مل ٜذلى هلا فا٫ّ يتهٜٛٔ بٝٓتٗا ايتٓظ١ُٝٝ ٚأدٗعتٗ
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.. ٚايعٌُ اؾُاٖرلٟ ميهٔ إٔ ٜهٔ ٘ ايؿطا٥ض ايؿعب١ٝ املًتشك١  بٗانبط ٚتٛدٝ

 ..شا أَهٔ نبط٘ ٚتطؾٝسٙ ٚاغتٝعابْ٘ادشّا إ

ٚيكس تػبب ايعٌُ اؾُاٖرلٟ يس٣ ٖصٙ اؿطن١ إىل ٚيٛز عٓاقط ؾت٢ إىل 

 ..١َُٗ ٚخطرل٠ ؾٝٗاقؿٗا بٌ إىل َٛاقع 

ٜٴَٔ ٖ٪٤٫ َٔ يٝؼ يسٜ- عطف َٔ ٘ أز٢ْ ؾِٗ يٲغ٬ّ ست٢ َا ٜٓبػٞ إٔ 

 ..ايسٜٔ بايهطٚض٠

 ..٘ َاز١ٜ أٚ غٝاغ١ٝ أٚ أ١َٝٓ اخلَِٚٓٗ َٔ زخٌ اؿطن١ يػا١ٜ َا يف ْؿػ-

ٜٚػتطًع أغطاضٖا  طقس سطناتٗاَِٚٓٗ َٔ نإ عّٝٓا ع٢ً اؿطن١ ٜ-

 ..ٜٚػدل أغٛاضٖا

 ٥٫ٚ٘ يٲغ٬ّ يفاؿطن١ خًٝطّا َتٓاقهّا َتؿاٚتّا ٖٚهصا أقبض مجٗٛض 

ٚعاٌَ إٜصا٤ َٜٛٞ هلا عب٦ّا ع٢ً اؿطن١  ًشطن١ مما دعٌ اؾُاٖرل١ٜٚي

 .ٚيػُعتٗا.

 :ا٫ٖتُاّ بايؿعاض-2

 ،إٕ ايُٓط اؾُاٖرلٟ يف ايعٌُ ٜعتُس عاز٠ ع٢ً ايؿعاض أنجط َٔ املهُٕٛ

ٚاؿطنات اييت ٫ تتُهٔ َٔ ؼٌٜٛ ايؿعاض إىل  ..ٚشيو يػٗٛي١ ْكً٘ ٚتساٚي٘

تهٕٛ بايتايٞ ٚ ،ايؿهٌ إىل قت٣ٛ تؿكس قُٝتٗا ٚؾاعًٝتٗا ١ٚتطمج ،َهُٕٛ

  .أعذع عٔ ؼكٝل أٖساؾٗا ايهدل٣ ٚايبعٝس٠

 ،اٖتُاَ٘ ع٢ً املهُٕٛ ٚاحملت٣ٛ َٔ غرل إغؿاٍ يًؿعاض ٚايؿهٌ ٚاٱغ٬ّ ضنعٸ

إ٫ أْ٘ اختل  ،ٚنُا أْ٘ سطم ع٢ً ؼكٝل ْكاع١ ْٚظاؾ١ املظٗط ٚاؾٖٛط

ٕٵ  :ؾُٔ قٛي٘ تعاىل ..اؾٖٛط باٖتُاّ أندل ٚٳٔإ ِٵ  ٗٴ َٴ ِٵ تٴعٵذٹبٴَو َأدٵػٳا ٗٴ ٜٵتٳ ٚٳٔإشٳا ضٳَأ

ٝٵشٳ١ٺ  ٌٻ قٳ ٕٳ ُن ٜٳشٵػٳبٴٛ ٓٻسٳ٠ْ  َٴػٳ ِٵ خٴؿٴبٷ  ٗٴ ْٻ ِٵ َنَأ ٔٗ ٛٵيٹ ُٳعٵ يٹَك ٜٳُكُٛيٛا تٳػٵ

ِٵ ٔٗ ٝٵ ًَ إٕ اهلل ٫ ٜٓظط إىل )) :َٚٔ قٍٛ ايطغٍٛ ا٭عظِ ، {4املٓاؾكٕٛ:}عٳ

 ((.هِٚيهٔ ٜٓظط إىل قًٛب أدػازنِ ٫ٚ إىل قٛضنِ
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ٚمل تتُهٔ َٔ تطمج١ ايؿعاض  ،ٚاؿطن١ ٖصٙ أٚيت ايؿعاض ا٫ٖتُاّ ا٭ندل

ٌٔ ٌٕ إىل ؾع ٕٞ عُ .. بٌ نإ ايعٌُ يف نجرل َٔ ا٭سٝإ ٜطاٙ ايٓاؽ ًُٜٚػْٛ٘ َٜٛ

أؾس عٛاٌَ اهلسّ يف دػِ .. ٚنإ ٖصا َٔ ايؿّا يًؿعاض َتعاضنّا َع املظٗطك

 ..اؿطن١

ايطاٜات اٱغ١َٝ٬ ٚايؿعاضات اٱغ١َٝ٬ ٚاملًككات اٱغ١َٝ٬  إٕ ٦َات َٔ

َا مل  ،يٝػت ٖٞ ايػبٌٝ يتشكٝل ايتػرل اٱغ٬َٞ ٚإقا١َ سهِ اهلل يف ا٭ضض

ع سٝا٠ ايٓاؽ ٜتِ تطمج١ َهُٕٛ ٖصٙ ايطاٜات ٚايؿعاضات ٚاملًككات يف ٚاق

 .ٚأخ٬قِٗ ٚقٛاِْٝٓٗ

 :ا٫ٖتُاّ بايهِ -3

ٚاييت أقابت ٖصٙ ـ يت تكٝب اؿطنات عَُّٛا َٔ ا٭َطاض ايؿتان١ اي

اْؿػاهلا بايهِ عٔ ايهٝـ ٚاْكطاؾٗا إىل تٛغع١ ضقع١ اْتؿاضٖا بسٍ  ـ اؿطن١

 ..ع ٖصا ا٫ْتؿاض ٚتأقًٝ٘ ٚػصٜطٙتطنٝ

ػٌ باغتٓٗاض ٚاٱغ٬ّ ع٢ً عهؼ ٖصا متاَّا ؾكس اٖتِ بايٓٛع ٫ بايعسز ٚؾٴ

ٚمل ٜهٔ ُٖ٘ َّٜٛا  ايهُاٍ ايبؿطٟ، ضتكا٤ ب٘ يف َساضزايكِٝ يف اٱْػإ ٚا٫

 .سٜؼ ا٭ؾطاز يًٛقٍٛ إىل ضقِ أندلته

عَت ايهجط٠ يف بُٝٓا اْٗ ،اْتكطت ايٓٛع١ٝ اؾٝس٠ ع٢ً قًتٗا (ضبسٵ)ّٜٚٛ  

يٝتأنس َٔ شيو إٔ ايٓكط يًُ٪َٓني ٚيٛ  ،َٔ ضٜا٤ )سٓني( سٝح خايطٗا ؾ٤ٞ

ٔٵ ٚٳ :ٚإٔ ٚضاث١ ا٭ضض يعباز اهلل ايكاؿني ،ناْٛا ق١ً َٹ ٓٳا ؾٹٞ ايعٻبٴٛٔض  َيَكسٵ َنتٳبٵ

ٕٳ ٟٳ ايكٻايٹشٴٛ ٗٳا عٹبٳازٹ ٜٳٔطثٴ ٕٻ اَ٭ضٵضٳ   .{105ا٭ْبٝا٤:}بٳعٵسٹ ايصِِّنٔط َأ

٭ٕ ايهِ َطتبط زَّٚا  ،ٚمل ٜهٔ ايهِ َّٜٛا إ٫ عب٦ّا ع٢ً اؿطن١ اٱغ١َٝ٬

ٓٻ :ٚقؿ٘ يف قٍٛ اهلل تعاىل دا٤ مبتاع اؿٝا٠ ايسْٝا سٝح ٔٳ يٹً ِّٜ ٛٳاتٹ ظٴ ٗٳ أؽ سٴبټ ايؿٻ

 ّٔ ْٵعٳا ٚٳاَ٭ َٳ١ٹ  ٛٻ ٌٔ امُلػٳ ٝٵ ـَ ٚٳا ٚٳايؿٹهٻ١ٹ  ٖٳبٹ  ٔٳ ايصٻ َٹ ٓٵَططٳ٠ٹ  ٓٳاطٹرٔل امُلَك ٚٳايَك ٓٹنيٳ  ٚٳايبٳ ِّٓػٳا٤ٹ  ٔٳ اي َٹ

ٔٴ امَلَآبٹ ٙٴ سٴػٵ ٓٵسٳ ٚٳاهلُل عٹ ٝٳا  ْٵ ٝٳا٠ٹ ايسټ َٳتٳاعٴ اَؿ  .{14آٍ عُطإ:}ٚٳاَؿطٵخٹ شٳيٹَو 
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يًكاز٠  ٕ ْؿِٗ غط اْتكا٤ اـًٝؿ١ ايؿاضٚم عُط بٔ اـطاب أ َٚٔ ٖٓا ميهٔ

سٝح نتب ي٘  ،ا٭ضبع١ ايصٜٔ أضغًِٗ ملػاْس٠ عُطٚ بٔ ايعام ّٜٛ ؾتض َكط

: ضدٌ َِٓٗ َكاّ ا٭يـبأضبع١ آ٫ف ضدٌ ع٢ً نٌ أيـ ضدٌ،  إْٞ أَسزتو: )قا٬ّ٥

ٚاعًِ  ،١ بٔ كًسَٚػًُ ،ٚعباز٠ بٔ ايكاَت ،ٚاملكساز بٔ عُط ،ايعبرل بٔ ايعٛاّ

 (.٫ٚ تػًب اثٓا عؿط أيؿّا َٔ ق١ً إٔ َعو اثين عؿط أيؿّا

 :غًب١ ا٫ٖتُاّ ايعػهطٟ -4

ايعػهطٟ يسٜٗا َٚٔ ايظٛاٖط اييت اتػُت بٗا ٖصٙ اؿطن١ غًب١ ا٫ٖتُاّ 

 ..ع٢ً أٟ اٖتُاّ آخط

م إىل ا٫يتشاـ ايصٟ ٣ٜٛٗ محٌ ايػ٬ح  ـ ٖٚصا َا زؾع بايؿباب ايٝاؾع ٚاملطاٖل

بٌ ٖصا َا أغط٣ مح١ً ايػ٬ح ٚػاضٙ َٔ قبهاٜات ا٭سٝا٤ ٚأقشاب  ..باؿطن١

 ..ٚا٫ستُا٤ بػطا٥ٗا ٚايهطب بػٝؿٗاايػٛابل ٚاملٓاؾع املدتًؿ١ بطنٛب املٛد١ 

ٜٴ ،ٚاؿكٝك١ إٔ ايك٠ٛ ايعػهط١ٜ غ٬ح شٚ سسٜٔ ٜٴإٕ مل   ،شػٔ اغتعُاي٘هبط ٚ

أْاؽ  َٚع ،يػ٬ح بٝس غرل أ١َٓٝٚغاق١ إٕ نإ ٖصا ا ،نإ ٚبا٫ّ ع٢ً قاسب٘

 ..٫ ىاؾٕٛ اهلل ٫ٚ ٜتكْٛ٘

سٝح  ،يكس تػببت ٖصٙ ايظاٖط٠ مبُاضغات ؾاش٠ ع٢ً ايػاس١ اٱغ١َٝ٬

ٚٴ ،اغتدسَت ايك٠ٛ ايعػهط١ٜ يف ا٫عتسا٤ ع٢ً أَٛاٍ ايٓاؽ ٚممتًهاتِٗ ظؿت يف ٚ

 ..ػ٬حؾهِ َٔ بٝٛت أخًٝت بك٠ٛ اي ..غبٌٝ ؼكٝل املكاحل ٚاملٓاؾع ايؿدك١ٝ

( ؾطنت ٚنِ َٔ )خٛات بك٠ٛ ايػ٬ح ـ بأمثإ غػ١ـ ٚنِ َٔ عكاضات اؾذلٜت 

ٖٝٓت ٚنِ َٔ نطاَات زٜػت َٚكاَات ُأ ..ع٢ً ا٭ؾطاز ٚامل٪غػات بك٠ٛ ايػ٬ح

  ..بك٠ٛ ايػ٬ح

 ،ٚايهؿا٠٤ اـًك١ٝ ،ثِ إٕ اَت٬ى ايك٠ٛ ايعػهط١ٜ قبٌ اَت٬ى ايك٠ٛ اٱميا١ْٝ

 ،َسخٌ ْؿػٞ إىل نٌ اٯؾات ايٓؿػ١ٝ ،با  ايتٓظُٝٞٚا٫ْه ،ٚايٛع٢ ايػٝاغٞ

ٖٚٞ َٔ ايكؿات اييت هب إٔ ٜٓأ٣ اٱْػإ  ،نايعذب ٚايػطٚض ٚا٫غتع٤٬

 .ع٢ً غاست٘؟؟ يٲغ٬ّ ٚعا٬َّ ؾهٝـ مبٔ ْكب ْؿػ٘ زاع١ّٝ ،ايعازٟ عٓٗا
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 ،ٚؽسعٗا ا٭عساز ايهبرل٠ َٔ امل٪ٜسٜٔ ،ػهطٖا َظاٖط ايك٠ٛٚاؿطن١ اييت تٴ

أخط٣  ٚإخ٥٬ٗا َٔ نٌ ق٠ٛٺ ،إىل اَت٬ى ايػاس١ ٚايتشهِ ؾٝٗا بػرل ٚعٞ تٓسؾع

ؼطم ع٢ً  ـ شات ايٓعع١ ايعػهط١ٜـ !!! شيو إٔ اؿطن١ ٚيٛ ناْت إغ١َٝ٬

ناْٛا سًؿا٤ َطس١ً أٚ ا٫ْؿطاز بػاس١ ايعٌُ ٚع٢ً تكؿ١ٝ نٌ املٓاؾػني ٚيٛ 

 .أْكاض قه١ٝ

ٖٚٛ َا  ،ذُٗا ايعكًٌِٜٳٚٳ ،ايؿطع َٔ ٖٓا ٫ بس يًك٠ٛ ايعػهط١ٜ َٔ إٔ وهُٗا

قع ايك٠ٛ يف َٛقع عدل عٓ٘ اٱَاّ ايؿٗٝس سػٔ ايبٓا يف َعطض ن٬َ٘ عٔ َٛ

ْٴ ؾؿعاض اٱغ٬ّ: )أَا ايك٠ٛ اؿطن١ سٝح قاٍ .. ظُ٘ ٚتؿطٜعات٘يف نٌ 

ٚيهٔ اٱخٛإ  ..٫ٚبس إٔ ٜعًُٛا يف ق٠ٛ ،ٚاٱخٛإ املػًُٕٛ ٫ بس إٔ ٜهْٛٛا أقٜٛا٤

ؾ٬ ٜػٛقٛا ٕ تػتِٜٗٛٗ غطش١ٝ ا٭عُاٍ ٚايؿهط، ٚأبعس ْظطّا َٔ أ أعُل ؾهطّا

ِ ٜعًُٕٛ إٔ أٍٚ ٗٴَؾ ..٫ٚ ٜعْٛا ْتا٥ذٗا َٚا ٜككس َٓٗا َٚا ٜطاز بٗا ،إىل أعُاقٗا

ثِ بعسُٖا  ،ا ًٜٚٞ شيو ق٠ٛ ايٛسس٠ ٚا٫ضتب ،زضدات ايك٠ٛ ق٠ٛ ايعكٝس٠ ٚاٱميإ

ع١ بايك٠ٛ ست٢ تتٛؾط هلا ٖصٙ ٫ٚ ٜكض إٔ تٛقـ مجا ..ق٠ٛ ايػاعس ٚايػ٬ح

ايػ٬ح ٖٚٞ َؿهه١ ا٭ٚقاٍ ٚأْٗا إشا اغتدسَت ايػاعس ٚ .املعاْٞ مجٝعّا

إ ؾػٝهٕٛ َكرلٖا ايؿٓا٤ ايٓظاّ أٚ نعٝؿ١ ايعكٝس٠ خاَس٠ اٱمي َهططب١

 ..ٚاهل٬ى

باغتدساّ ايك٠ٛ يف  ـ ٚايك٠ٛ ؾعاضٙ ـ : ٌٖ أٚق٢ اٱغ٬ّأخط٣ ْٚظط٠ْ ،ٖصٙ ْظط٠

، ٚٚد٘ ايك٠ٛ ٚاؾذل  ؾطٚطّا ،؟ أّ سسز يصيو سسٚزّاا٭سٛاٍظطٚف ٚنٌ اي

 .تٛدّٝٗا قسٚزّا؟

؟ ٌٖٚ َٔ ايٛادب أٍٚ ع٬ز أّ إٔ آخط ايسٚا٤ ايهٞ : ٌٖ تهٕٛ ايك٠ْٛٚظط٠ ثايج١

َٚا وٝط  ،إٔ ٜٛاظٕ اٱْػإ بني ْتا٥ر اغتدساّ ايك٠ٛ ايٓاؾع١ ْٚتا٥ذٗا ايهاض٠

دسّ ايك٠ٛ ٚيٝهٔ بعس شيو َا إٔ ٜػت أّ َٔ ٚادب٘ ؟بٗصا ا٫غتدساّ َٔ ظطٚف

 .ٜهٕٛ؟
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 :ع١ْٝ٬ نٌ ؾ٤ٞ -5

 ،َٚٔ ا٭خطا٤ اييت اضتهبت ع٢ً ايػاس١ اٱغ١َٝ٬ َٔ قبٌ اؿطن١ ٖصٙ

ٍٕ )ايتؿهرل بكٛتٺ ( بٌ بػٝاغ١بعهؼ قاعس٠ )يٝؼ نٌ َا ٜعًِ ٜكاٍايعٌُ  ( عا

نً٘  ٖٚصا ،ٚبػٝاغ١ نؿـ نٌ املٛاقع ا٭ٖساف ٚاـطٛات ايكطٜب١ ٚايبعٝس٠

اغتعٝٓٛا ع٢ً )) :بكٛي٘ َا أنسٙ ايطغٍٛ  كايـ يًٓٗر ايٓبٟٛ ايصٟ نجرلّا

اضات نجرل٠ إىل ٚيف ايكطإٓ ايهطِٜ إؾ ،)ضٚاٙ ايطدلاْٞ ٚايبٝٗكٞ((( قها٤ اؿٛا٥ر بايهتُإ

ٔٵ : ٝ٘ٓٹ: ٚق١ٝ ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ يبٳٖصٙ املعاْٞ َٓٗا َٹ ًُٛا  ٞٻ َيا تٳسٵخٴ ٓٹ ٜٳا بٳ ٍٳ  ٚٳَقا

ٞٵ٤ٺ بٳابٺ ٔٵ ؾٳ َٹ ٔٳ اهللٹ  َٹ ِٵ  ٓٵُه ٓٹٞ عٳ َٳا ُأِغ ٚٳ َٴتٳَؿطَِّق١ٺ  ٛٳابٺ  ٔٵ َأبٵ َٹ ًُٛا  ٚٳازٵخٴ  ..ٚٳاسٹسٺ 

ٖٚصٙ إؾاض٠ َٔ ْيب َٔ أْبٝا٤ اهلل إىل نطٚض٠ ا٭خص بهٌ أغباب  .{67ٜٛغـ:}

ٚا٭َجٌ يف نٌ ا٭سٛاٍ  ..اؿٝط١ ٚاؿصض ٚعسّ نؿـ ايك٣ٛ ٚا٭ؾدام

: يعٌُ ٚغط١ٜ ايتٓظِٝ( ٚقسم اهلل تعاىل سٝح ٜكٍٛ)ع١ْٝ٬ ا ا٫يتعاّ بكاعس٠

ُٹٝعٶا ْٵؿٹطٴٚا دٳ ٚٔ ا ْٵؿٹطٴٚا ثٴبٳاتٺ َأ ِٵ َؾا ٓٴٛا خٴصٴٚا سٹصٵضٳُن َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ  .{71ايٓػا٤:}ٜٳا َأ

)ع٢ً  أٚ بايعباض٠ ايساضد١ ،ٚاؿكٝك١ إٔ غٝاغ١ ايعٌُ يف ْكط١ ايه٤ٛ

مما غاعس ع٢ً ضقسٖا  ،اٱغ٬َٞ ( أزت إىل نؿـ ٚتعط١ٜ غاس١ ايعٌُاملهؿٛف

ؾهٌ  ..ٚاغتهؿاف ضداهلا ٚقٝازاتٗا ٚقٛاٖا مجٝعّا ،َٚعطؾ١ تؿك٬ٝت ؼطناتٗا

ٖٚصا بايٓتٝذ١  ..ؾ٧ أقبض ع٢ً ايػطض ٚعدل ٚغاٍ اٱع٬ّ زٕٚ أز٢ْ ؼؿظ

هٔ ٚي ،ا٭سساخ قش١ شيوٚٚيكس أنست ا٭ٜاّ  ..خططٙ نبرل ٚؾطٙ َػتطرل

 .كط٠بعس ؾٛات ا٭ٚإ ٚخطاب ايب

 :اْعساّ ايٛعٞ ايػٝاغٞ -6

عٔ ا٭خص با٭غباب ٚعٔ ايٛعٞ  س ٜظٔ بعض اؾٗاٍ إٔ اٱميإ ٜػينق

 .. ٚاؿكٝك١ إٔ اٱغ٬ّ ٜسؾع ٚوضٸٛضايػٝاغٞ ٚعٔ ايتسبط ٚايتبكط يف ا٭َ

ٚاغتؿؿاف ظٛاٖط  ٚاغتهؿاف اٯؾام ،ع٢ً ا٭خص بهاٌَ ا٭غباب َٚٓٗا ايٛعٞ

 ..ا٭َٛض ٚبٛاطٓٗا
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اييت ٫ متتًو ا٭دٗع٠ ٚايكسضات اي٬ظ١َ اييت تعٝٓٗا ع٢ً عُل ٚاؿطن١ 

َٔ أدٌ اغتهؿاف أبعاز ٚآؾام  ،ٚع٢ً بعس ايٓظط يف ا٭َٛض ،ايٓظط يف ايكهاٜا

، ٚع٢ً َعطؾ١ ايػٝاغات ٚاملٛاقـ ٚاملٛاقع ٚايكطاعات احمل١ًٝ ٚاٱق١ًُٝٝ ٚايسٚي١ٝ

ٖٞ سطن١ ئ  ،ٝعّاع٢ً ٖصٙ ايػاسات ٚاملػتٜٛات مج َٛقع نٌ سسخ مما هطٟ

عاؾ١ٝ، خاق١ ٚأْٓا يف ٚئ تهٕٛ يف خرل ٚ ،ٚئ وايؿٗا ايتٛؾٝل ،ٜهتب هلا اؿٝا٠

َكاحل ايسٍٚ ٚايٓظِ ٚا٭سعاب ٚامل٪غػات ٚا٭ؾدام َتؿابه١  عكط غست ؾٝ٘

يٓتا٥ر يٝػت با٭َط ايػٌٗ ٚع١ًُٝ ايتؿهٝو ٚايتشًٌٝ ٚاغتد٬م ا ،َتساخ١ً

 .٠اضإىل دٗٛز ٚإَهاْات دب ٚؼتاز

ع١ٝ ٚاؿكٝك١ إٔ ٖصٙ اؿطن١ مل ٜهٔ يسٜٗا ٖصا ا٭ؾل ايػٝاغٞ ٖٚصٙ املطد

اؿكا٥ل ٚؼسٜس ايتٛدٗات ٚايػٝاغات ايػ١ًُٝ  ايصات١ٝ اييت تعٝٓٗا ع٢ً تككٞ

يف املك٫ٛت ٚاملٛاقـ ٖٚصا َا دعًٗا تكع يف نجرل َٔ ايتٓاقهات  ،ايكشٝش١

 ..ٚايتكطؾات

ت ع٢ً ّا َٔ ٖصٙ ايػٝاغات اييت إٕ زٓيٚسػيب أتٓاٍٚ يف ٖصٙ ايعذاي١ بعه

 ..يف ايٛعٞ ايػٝاغٞ ٚع٢ً قكط ْظط ٍ ع٢ً نآي١ؾإمنا تسٸ ؾ٤ٞ

: أعًٓت اؿطن١ عسا٤ٖا يهٌ ا٭ْظ١ُ ٚايسٍٚ ٚايتٓظُٝات ٚا٭سعاب زؾع١ أ٫ّٚ

ٚاسس٠ ٚقبٌ إٔ تهٕٛ بٓٝتٗا ٚإَهاْاتٗا قازض٠ ع٢ً َٛاد١ٗ ضزٚز ايؿعٌ ٚايتشس٣ 

 )ضادع ايٛثا٥ل (.؟ ؾهٝـ بٗا فتُع١ ،٣َٔ ٚاسس٠ َٔ ٖصٙ ايكٛ

٢ شيو يف خطب ٚتكطوات : ؾٓت اؿطن١ ٖذَّٛا ع٢ً ْظاّ َعني ػًٓثاّْٝا

 .()ضادع ايٛثا٥ل تٗإٚ ٚت٬ٜٔ بٌ ٚمتتسح ٚتططٟ ثِ عازت بعس شيو ،ٚبٝاْات َتعسز٠

شيو  ، ٚقاَت بعس: عاضنت اؿطن١ بك٠ٛ ٚعٓـ ؾهط٠ تٛىل اؾٝـ يٮَٔثايجّا

إٔ ٚاؾكت  ثِ َا يبجت ،ملٓع اؾٝـ َٔ ايٓعٍٚ ايتكطؾات ايعٓؿ١ٝ بعسز َٔ

 .)ضادع ايٛثا٥ل (ٚضسبت 
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: ؼايؿت اؿطن١ َع ظعِٝ ؾًػطٝين ٚاؾذلنت َع٘ يف غطؾ١ عًُٝات ضابعّا

نصا(! ٚايعٌُٝ )ثِ َا يبجت إٔ ؾٓت  عًٝ٘ سطبّا ؾعٛا٤ ٚٚقؿت٘ باـا٥ٔ  ،ٚاسس٠

 .)ضادع ايٛثا٥ل (

ٚيهٔ زٕٚ إٔ  ،ؿطن١ عٔ اغتعسازٙ ؿٌ ايكه١ٝ ايًبٓا١ْٝ: أعًٔ أَرل اخاَػّا

إ٫ إشا اغتجٓٝٓا ايططح املبس٥ٞ  ،ٜكسّ بني ٜسٟ شيو أٟ َؿطٚع بٗصا اـكٛم

 .()ضادع ايٛثا٥لايبؿط١ٜ مجعا٤... يٲغ٬ّ ٚأْ٘ ايبسٌٜ ٚايكازض ع٢ً سٌ َؿانٌ 

ٚإٔ  ،طبػٝ أَط دسٸ اؿطن١ إٔ إقا١َ اؿهِ اٱغ٢َ٬ : تكٛضت ٖصٙغازغّا

 ،شيو ٫ وتاز ٭نجط َٔ ق٠ٛ َػًش١ ٚؾعاضات ٚضاٜات ٚأَطا٤ وهُٕٛ ايؿٛاضع

ٚيكس ؾاتٗا إٔ اؿهِ  ،إناؾ١ إىل عسز َٔ ايػذٕٛ ٚايتعاْٚٝات ا٫غت٬ٗن١ٝ

ٚإٔ ميٗس ي٘ ٜٚػاعس  ،اٱغ٬َٞ هب إٔ ٜػبك٘ تػٝرل دصضٟ يًٛاقع اؾاًٖٞ

 ،ٚع٢ً ايسؾاع عٓٗا ،رل اٱغ٬َٞعًٝ٘ قٝاّ ب١٦ٝ قازض٠ ع٢ً استهإ سطن١ ايتػٝ

 ..بهٌ َتطًبات ايكُٛز ٚا٫غتُطاض ٚع٢ً إَسازٖا

ٕٸ اقط٠ اؿهِ اٱغ٬َٞ ٫ ميهٔ ؼكٝك٘ يف َس١ٜٓ َطٛق١ عػهطّٜا ق إ

ٕٸاقتكازّٜا َععٚي١ دػطاؾّٝا فطز ايتؿهرل يف إقا١َ سهِ إغ٬َٞ يف َس١ٜٓ  !! بٌ إ

)ضادع نتاب ايتػٝرل اٱغ٬َٞ  بج١ٝ ٚايػطش١ٝعب َٔ ايطٵَٔ املسٕ أٚ ؾاضع َٔ ايؿٛاضع نٳ

 زلات٘ َٚػتًعَات٘ (.

 :اختكاض ايعَٔ -7

أْٗا ناْت سطٜك١  ،َٚٔ ايػُات ايباضظ٠ يف أغايٝب ٚططٚسات ٖصٙ اؿطن١

.. عًُّا بإٔ عاٌَ ايعَٔ ي٘ قُٝت٘ ايعَٔ يف ع١ًُٝ ايتػٝرل اٱغ٬َٞع٢ً اختكاض 

ؾُا ؼتاز إىل عؿط  ..خط٠ٛ تكشٝش١ٝٚأُٖٝت٘ يف أ١ٜ ع١ًُٝ تػٝرل١ٜ أٚ ست٢ 

ّ ٫ هٛظ اختكاضٙ بعؿط٠ َٚا وتاز إىل َا١٥ عا ،غٓٛات ٫ ميهٔ ادتعا٩ٙ بػ١ٓ

 .أعٛاّ!

ٚإمنا ٖٛ  ،يٝؼ ع١ًُٝ ػ١ًُٝٝ أٚ ؾه١ًٝ ـ بكٛض٠ خاق١ ـ ٚايتػٝرل اٱغ٬َٞ

بهٌ َا يف ٖصا ايٛاقع َٔ َطتهعات عكا٥س١ٜ ٚؾهط١ٜ  ،اغتبساٍ ٚاقع بٛاقع
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ٜٓتظط إٔ تكـ نٌ ق٣ٛ  ،ٚع١ًُٝ نٗصٙ .ع١ٝ ٚقا١ْْٝٛ ٚخًك١ٝ ٚسهاض١ٜٚتؿطٜ

ٔ اٱعساز هب إٔ تأخص َساضٖا َ ،اؾا١ًٖٝ يف ايعامل زٕٚ ؼكٝكٗا ٚلاسٗا

 ..ٚسادتٗا َٔ ا٫غتعساز

َٴ َٔ  ،ًع ع٢ً املؿاضٜع ٚايػٝاغات اييت ٜعتُسٖا أعسا٤ اٱغ٬ّٓطٚنٌ 

ًٜشظ َس٣  ،ل أٖساؾِٗ ٚغاٜاتِٗيتشكٝ ،سطنات ق١ْٝٛٝٗ ٚقًٝب١ٝ ٚؾٝٛع١ٝ

 ،ؾرلٕٚ إٔ اهلسف ايصٟ قس ٜػتشٌٝ ؼكٝك٘ ايّٝٛ ،عٓا١ٜ ٖ٪٤٫ بعاٌَ ايعَٔ

ٚإٔ املؿطٚع ايصٟ ٜكعب ايٛقٍٛ إيٝ٘ ٚإقاَت٘  ،ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َػتطاعّا بعس شيو

ٜٳ ،ايّٝٛ ط َعٜس َٔ اٱعساز ٓؾٛٳ: تٳغسّا، ٚشيو ٫عتباضات نجرل٠ َٓٗا ػٌٗقس 

َت٬ى َعٜس َٔ املعطٝات ٚا ،ع َعٜس َٔ ايظطٚف املٓاغب١ٓقٛٳٚتٳ ،ٚايتشهرل

 ..املػاعس٠

أٜٗا ) :ٚاٱَاّ ايبٓا أؾاض إىل ٖصٙ ايٓاس١ٝ يف ضغاي١ امل٪متط اـاَؼ سٝح قاٍ

 ن١ًُ عاي١ٝ ٚغاق١ املتشُػٕٛ املتعذًٕٛ َٓهِ.. ازلعٖٛا َيناٱخٛإ 

ٚيػت كايؿّا ٖصٙ  ،١ سسٚزَٙٛنٛع ،َطغ١َٛ خطٛات٘ ا: إٕ ططٜكهِ ٖصَس١ٜٚ

قس تهٕٛ  ،.. أدٌا٫قتٓاع بأْٗا أغًِ ططٜل يًٛقٍٛاؿسٚز اييت اقتٓعت بٗا نٌ 

إمنا تظٗط ايطدٛي١ بايكدل ٚاملجابط٠  ..ططٜكّا ط١ًٜٛ ٚيهٔ يٝؼ ٖٓاى غرلٖا

أٚ ٜكطـ  ،ؾُٔ أضاز َٓهِ إٔ ٜػتعذٌ مثط٠ قبٌ ْهذٗا ..ٚاؾس ٚايعٌُ ايسا٥ب

ٚخرل ي٘ إٔ ٜٓكطف عٔ ٖصٙ ايسع٠ٛ  ،يف شيو عاٍ ؾًػت َع٘ ،ظٖط٠ قبٌ أٚاْٗا

َٚٔ قدل َعٞ ست٢ تُٓٛ ايبصض٠ ٚتٓبت ايؿذط٠ تكًض  ..إىل غرلٖا َٔ ايسعٛات

 ،ٚئ ٜؿٛتٓا ٚإٜاٙ أدط احملػٓني ،ؾأدطٙ يف شيو ع٢ً اهلل ،ايجُط٠ ٚوني ايكطاف

 .ٚايػٝاز٠ ٚإَا ايؿٗاز٠ ٚايػعاز٠..(إَا ايٓكط 

: ٌٖ املػتعذًني : )ثِ ْكٍٛ هل٪٤٫ٔ عبس اـايلٍ ا٭غتاش عبس ايطمحٜٚكٛ

تكٓٸع اـا١َ َٔ املعسٕ أٚ ايكطٔ أٚ  سٝح ،تظٕٓٛ إٔ ايذلب١ٝ نايكٓاع١ املاز١ٜ

 ؟؟. داْب آخط غٝاض٠ ٚث٬د١ ٚقُاؾّايٓتًكاٖا يف ايكٛف يف داْب َٔ املكٓع،
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 .اْٞ٭ٕ ايذلب١ٝ اٱْػا١ْٝ ايؿع١ًٝ بط١٦ٝ بط٤ ايُٓٛ اؾػُ ،ٖٚصا خطأ نبرل

َا وتاد٘ ايُٓٛ  ايعَٔ اب ايػًٛى وتاز َٔؾذلب١ٝ ا٭ؾهاض ٚايعكا٥س ٚآز

 .اؾػُاْٞ ٚأنجط

نُجٌ َٔ ٜطٜس دّٓٝٓا بؿطّٜا يف أقٌ َٔ تػع١  ،َٚجٌ املػتعذًني يف ايذلب١ٝ

 . أقٌ َٔ ايػٓني اييت تػتًعّ شيوَٚٔ ٜطٜس إخطاز ضدٌ ناٌَ يف ،أؾٗط

 داز٠ اؿل ٚقطا  اهلل إىل عسز َٔ إْٓا متاز يٓعٝس ا٭١َ إىل ،ٚاؿاٍ

 .(39)ايعكبات اييت تعذلض بٓا٤ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬:  ايٛقت ايصٟ يف َجً٘ ٜذلب٢ اؾٌٝ( ايػٓني ٜٓاغب
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اخلامتة
إىل ايكٍٛ بإٔ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ا٭ق١ًٝ  لٳًُخٵيف ْٗا١ٜ ٖصا ايهتاب أٚز إٔ َأ

 ..دل ضسًتٓا ايككرل٠ يف ٖصا يهتاباؿذ١ عتطب١ٝ ٚقا١ٝ٥ نُا تبني يٓا بايسيٌٝ ٚ

ٚإْين أمت٢ٓ ع٢ً املطبني ٚايكا٥ُني ع٢ً ايؿ٪ٕٚ ايذلب١ٜٛ يف نٌ َهإ إٔ ٜٛيٛا 

ٌٸ ،ٖصا املٛنٛع أ١ُٖٝ خاق١  ،ع٢ً ضأب ايكسع ،بعٕٛ اهلل ،يف شيو َا ٜعني يع

َٔ ايظٛاٖط  ،أؾطازّا ٚمجاعات ،ٚؼكني ايػاس١ اٱغ١َٝ٬ ،َٚعاؾ١ اـًٌ

 .١ ٚا٫مطاؾات ايػًٛن١ٝ ٚاؿطن١ٝطنٝامل

س ايٓظط يف َٓاٖر تعٝ إٔ ـ سطن١ٝ ٚضزل١ٝـ ك١ إْين أقذلح ع٢ً اؾٗات املدت

 تطبٝتٗا ٚايػٝاغات ايذلب١ٜٛ اييت عٓسٖا يف ن٤ٛ ؾطن١ٝ اعتُاز ايٓٗر ايٛقا٥ٞ يف

ٕٳ َي :ؾت٢ اجملا٫ت ايذلب١ٜٛ ٚاؿطن١ٝ ٔٵ َنا ُٳ ٕٻ ؾٹٞ شٳيٹَو َيصٹِنطٳ٣ يٹ ٚٵ ٔإ ًِبٷ َأ ٘ٴ َق

ٗٔٝسٷ ٛٳ ؾٳ ٖٴ ٚٳ ُٵعٳ    .{37م:} َأِيَك٢ ايػٻ

 

 .ايهطِٜ ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِٚق٢ً اهلل ع٢ً ضغٛي٘ قسم اهلل ايعظِٝ، 

 

 

  


