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بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ 
ن١ًُ ايتٸشطٜط 

 إىل اغت٦ٓاف زضاغ١ تاضٜذ ايتهشٝٸ١ ٚتطبٝكٗا ع٢ً اؿٝا٠

 

     َٔ املعًّٛ يس٣ اؾُٝع إٔ ايتهش١ٝ قس يعبتٵ زٚضّا نبريّا يف 
ٌٸ عكط َٚكط يف تػٝري  فط٣ ايعًِ ٚا٫غتبساز إىل ايعسٍ  ن

ٌٸ فاٍ، ٚايػساز، َٚجٸًتٵ  متج٬ّٝ بايػّا يف إسساخ ايجٛض٠  يف ن
 سُٝٓا نجطتٵ ؾٝٓا ا٭قٛاٍ، ٚقًٓت ا٭ؾعاٍ، – َٔ ا٭غـ–ٚيهٔ

ٚطايت اٯَاٍ، ٚآثطْا ايسع١ ٚايسغؿٌ، ٚايطاس١ 
ٚايهػٌ،ٚايتعَٸت ٚايعطٌ، ٚايٓعاع ٚاؾسٍ، ٚتطنٓا اؾسٸ 

ضغِ إٔ أعسا٤ اٱغ٬ّ –ٚايعٌُ، ٚضغبٓا يف ايؿطاؽ إظا٤ ايؿػٌ 
ؾسؾع شيو إىل -  ع٢ً اٱغ٬ّ ٚاملػًُنيع٢ً قسّ ٚغام يًكها٤

ٌٸ سكٌ  . اـػاض٠ ٚايٌٜٛ، ٚأزٸ٣ إىل ا٫مطاط ٚايتدًٓـ يف ن
ٗٸطب١ إٔ ْرتى ايهػٌ       ؾٝذب عًٝٓا يف ٖصٙ ا٭ٚقات امله
ٚاـطٌ ٚامل٬س١ ٚاؾسٍ ٚايعطٌ، ْٚتٓاؾؼ يف َهُاض اؾسٸ 

ٚايعٌُ، ٚمطٸض أْؿػٓا، ْٚسعٛ اٯخطٜٔ إىل اغت٦ٓاف زضاغ١ 
تاضٜذ ايتهشٝٸ١ ٚايؿسا٤،  ْٚطبٸل ايتهش١ٝ ع٢ً سٝاتٓا ايؿطزٜٸ١ 

ٌٸ حمل١، ٭ْ٘ ٫ ىؿ٢ ع٢ً أسس إٔ  أعسا٤ اٱغ٬ّ ٚاؾُاعٝٸ١ يف ن
ٜعإًَٛ امل٪َٓني ايكازقني ٚايعًُا٤ املتبتٸًني ٚاجملاٖسٜٔ املدًكني 

ٚايكبٝإ املعكَٛني َعا١ًَّ ٚسؿ١ٝ ْهطا٤، ٜٚٓتٗهٕٛ أعطاض 
ا٭َٗات املػًُات ايعؿٝؿات، ٚا٭خٛات امل٪َٓات احملكٓات، 

ٚهعًٕٛ ؾباب  املػًُني َكعسٜٔ َهػطٟ ايععاّ قطُٞ 
ا٭دػاّ، ؾهِ َٔ املػًُني بػري اؿل تكطع أعٓاقِٗ، ٚتؿكٌ 

ض٩ٚغِٗ، ٚتهػط أٜسِٜٗ، ٚػاب أضدًِٗ، ٚنِ َٔ اَطأ ٜٴعصِّب 
 .َٴطٸ ايعصاب ؾٓكّا ٚقربا، ظًُّا ٚدربا

      نُا إٔ ايع١ًُ ايهؿط٠ قس أقاَٛا املصابح ٚاجملاظض يف ايب٬ز 
اٱغ١َٝ٬، سٝح إٕ نجريّا َٔ امل٪َٓني ؾكسٚا َعًِٝٗ، ٚايكبٝإ 

ؾكسٚا آبا٤ِٖ، ٚايٓػا٤ ؾكسٕ أظٚادٗٔ، ٚايؿٝٛر ؾكسٚا َٔ 
نإ تهأ٠ هلِ يف ؾٝدٛختِٗ، ٚنِ َٔ طؿٌ ٜٝتِ، ٚنِ اَطأ٠ 

قاضت ثه٢ً، ٚنِ َٔ ؾتا٠ قاضت أض١ًَ، ٚنِ َٔ أغط٠ تعٝـ 
ب٬ أٚيٝا٤، ٚنِ دجٸ١ خًؿتٵ ٚضا٤ٖا ظٚدات َؿذٛعات، ٚنِ 

َٔ ْؿؼ تطنت قًٛبّا َكسعات، ٚزَٛع َػؿٛسات، ٚنِ َٔ 

ٛٸيت إىل بٝٛت كطٸبات،  ٚنِ َػًِ بط٤ٟ بٝٛت عاَطات ؼ
ٟٸ دطّ  ٟٸ خطأ اضتهب٘، ٚأ ٜٴعصٸب تعصٜبّا تكؿعطٸ ي٘ اؾًٛز بسٕٚ أ

 .اقرتؾ٘
     أيٝؼ إٓ يهِ أٜٸٗا املػًُٕٛ يف ٖصٙ ا٭ٚناع املٛمل١ 
املتأغؿ١ إٔ تػتعسٸٚا ٱعا١ْ املكٗٛضٜٔ ٚٱغاث١  املعًَٛني 

املػتهعؿني يف ا٭ضض َٔ كايب ايؿٓطاضٜٔ ايكتٸايني ايػٓؿانني، 
، – ضنٞ اهلل عٓ٘ –أيٝػت يف عطٚقهِ زَا٤ خايس بٔ ايٛيٝس 

ٚق٬ح ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ، ٚ ايؿٝذ قاغِ ايٓاْٛتٟٛ، ٚايع١َ٬ أبٞ 
ٚزَا٤ املػًُني - ضمحِٗ اهلل تعاىل–اؿػٔ عًٞ اؿػين ايٓسٟٚ 

 –ايػٴٝٴط، ؾًُاشا ٖصا اـهٛ ع ٚاـٓٛع ٭عسا٤ اهلل ٚضغٛي٘ 
 ٚملاشا ٖصٙ املسا١ٖٓ ٚايًني يًُعاْسٜٔ –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

ِّٟ }:"يٲغ٬ّ؟ قاٍ تعاىل َٳٓٴٛا َيا تٳتٻدٹصٴٚا عٳسٴ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜٳا َأٜټ
ٚٵيٹٝٳا٤ٳ ِٵ َأ ٚٻُن َٳٓٴٛا }: ٚقاٍ أٜهّا) 1: املُتش١ٓ( {ٚٳعٳسٴ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜٳاَأٜټ

ِٵ  ٔٗ ٝٵ ٘ٴ عٳًَ َٶا َغهٹبٳ ايًٖ ٛٵ ٛٵا َق ٛٳٖي ٚقاٍ يف َٛنع  (13:املُتش١ٓ(َيا تٳتٳ
ِٵ }: آخط ٗٴ َٹًٖتٳ ٚٳَيا ايٓٻكٳاضٳ٣ سٳتٻ٢ تٳتٻبٹعٳ  ٗٴٛزٴ  ٔٵ تٳطٵنٳ٢ عٳٓٵَو اِيٝٳ  {ٚٳَي

 (120: ايبكط٠ )
  ٚملاشا ٖصٙ ايؿسٸ٠ ٚايكػ٠ٛ ع٢ً املػًُني َع إٔ اهلل تعاىل أَطْا    

 قاٍ – ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ –بإٔ ْؿسٸ ْٚػًغ َع أعسا٤ اهلل ٚضغٛي٘ 
ُٳا٤ٴ }:تعاىل ٘ٴ َأؾٹسٻا٤ٴ عٳ٢ًَ اِيُهٖؿأض ضٴسٳ َٳعٳ ٔٳ  ٚٳاٖيصٹٜ ٘ٹ  ٍٴ ايًٖ ُٻسٷ ضٳغٴٛ َٴشٳ
ِٵ ٗٴ ٝٵٓٳ  (29: ايؿتح){بٳ

ٕٳ ؾٹٞ }:ٚقاٍ أٜهّا ٖٹسٴٚ ٔٳ ٜٴذٳا َٹٓٹنيٳ َأعٹعٻ٠ٺ عٳ٢ًَ اِيَهاؾٹٔطٜ ُٴ٪ٵ َأشٹٖي١ٺ عٳ٢ًَ اِي
ِٕ َٳ١َ َيا٥ٹ ٛٵ ٕٳ َي ٚٳَيا ٜٳدٳاُؾٛ ٘ٹ  ٌٔ ايًٖ  (54: املا٥س٠){غٳبٹٝ

      إٕ املػًُني يف ايعامل ٜتًًُُٕٛ متًٌُ ايػًِٝ ،ٜٚبهٕٛ بها٤ 
اؿعٜٔ، ٚيهٔ أْٸ٢ هلِ ايطدٌ ايبكري املػٛاض ايباغٌ اؿًِٝ،أيٝؼ قاٍ 

تط٣ امل٪َني تطامحِٗ  ٚتٛازِٖ  :" – ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ –ايٓيب 
ٚتعاطؿِٗ نُجٌ اؾػس إشا اؾته٢ عهّٛا تساع٢ ي٘ غا٥ط دػسٙ 

(  889، م2ز":نتاب ا٭زب"ضٚاٙ ايبداضٟ يف قشٝش٘ يف )". بايػٗط ٚاؿ٢ُ        

20ايباق١ٝ يف قؿش١   
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 املكا١َٚ ٖٞ اؿٌ ايٛسٝس يكه١ٝ غع٠
نًٓا ٜعًِ َا قس دطت يف غع٠ ! أٜٗا ايكطا٤ ايهطاّ

املٓهٛب١ املػًٛب١ يف األٜاّ األخري٠، َٚا تعطض ي٘ إخٛآْا 
املظًُٕٛ فٝٗا، ٚإٕ إخٛآْا يف غع٠ قس ٚادٗٛا أغٛأ 

أْٛاع ايظًِ َٔ خالٍ احلطب ايعسٚا١ْٝ اييت قس اغتُطت 
 َٜٛا، ٚإٕ شْبِٗ ايٛحٝس أِْٗ 50

ٜطخٕٛ مبا بأٜسِٜٗ َٔ ْفٛغِٗ 
ايعن١ٝ ٚأضٚاحِٗ ايطاٖط٠ يف غبٌٝ 

ايسفاع عٔ بالزِٖ ٚأضاضِٝٗ 
املكسغ١ اييت مل تعٍ حتت احلصاض 

 ّ ايصٟ 2007اإلغطا٥ًٝٞ َٓص 
ٜػتٗسف إىل ابتالع أضاضِٝٗ 

ٚإبازتِٗ اجلُاع١ٝ ٚتؿطٜسِٖ َٔ 
يف ٖصٙ  فإخٛآْا يف غع٠َّ زٜاضِٖ،

 َٔ ٚادتاظاألٜاّ ايط١ًٜٛ قس ا
 َطح١ًً خطري٠ً؛ َّطاحٌ حٝات٘
 تػًطت ؛ فًكسخطري٠ دسا

ُٕ ايكطز٠ ٚاخلٓاظٜط   ع٢ًإغطا٥ٌٝ ايٝٗٛز اجمل١ْٛٓ إخٛا
، ٚاْتٗهٛا ّ، ٚزَّْػٛا َكسغاتّ٘، ٚأضاضّٝ٘بالزٙ

 فأصبح اجلٗاُز فطضًا ،، ٚعاثٛا يف أضدا٥٘ ايفػازّذلطَات٘
ِّ قازٍض بايٓفؼ ٚاملاٍ، ٚ ِّ فطٍز ٚدب عًٝٓٝا ع٢ً ن ع٢ً ن

َِ٘ جياٖس يف غبٌٝ  إٔ َُٜعسَّ ْفػ٘ يٝهٕٛ دٓسًٜا بطِٚح٘، ٚز
حتطٜط بالزٙ، ٚإْكاش َكسغات٘ َٔ أٜسٟ ايطػا٠ ٍاهلل، 

املعتسٜٔ ايصٜٔ اعتسٚا ع٢ً املػذس األقص٢ املباضى ُأٚىل 

؛ فإٕ املكا١َٚ ٖٞ احلٌ ايٛحٝس يكط١ٝ غع٠ بأٟ ايكبًتني
 تؿذٝعب ....بأخص ايػالح ضسِٖ .... ططم ؾا٤ 

باملكاطع١ ايػٝاغػ١ .... ايعًُٝات اجلٗاز١ٜ ع٢ً  ايؿباب
 ظُٝع أْٛاعٗا  اخلبٝج١، ايٝٗٛز١ٜيًُٓتذات اإلغطا١ًٝ٥

.  ٠ َٓٗا ٚايهبري٠ٚأؾهاهلا ايصػري
َٚٔ ٖصا املٓطًل ٖبَّ اجملاٖسٕٚ ايفًػطٕٝٓٝٛ ٜطّخٕٛ مبا 

بأٜسِٖ َٔ املٛاد١ٗ ايباغ١ً ٚاجلٗاز املؿطف ٚايكتاٍ 
اجلط٤ٟ ايؿطٜف يٝعٝس احلل ألصخاب٘، ٜٚػرتز أضضِٗ 

ٜعٝس ٚ ايػًٝب١، ٚحيكل ايهطا١َ، ٜٚعٌٜ ايصٍ ٚاإلٖا١ْ،
، ِٖ ايفكٝس ععَّٙيفًػطٝٓٝنيٍ

؛ فٝخػٔ بٓا إٔ  ايتًَّٝسِٖٚدلسٙ
ْؿري ٖٓا إىل إٔ عسزْا ٖصا 

 احملت١ًغٝهٕٛ عٔ قط١ٝ غع٠ 
احلع١ٜٓ،؛ فإْ٘ يٝؼ َٔ ايعكٌ بٌ 
ٚال َٔ ايؿطع إٔ ْتخسخ عٔ 
ٚاز ٚاأل١َ تعٝـ يف ٚاز آخط، 
فال ْطٜس إٔ ْهٕٛ خاضج إطاض 

. ايٓٛاظٍ اييت تعصف باأل١َ
أخريا ْطحب أٌٖ غع٠ بأِْٗ قس 

ٚاصًٛا يف ٖصٙ احلطب ضس 
 َِ إغطا٥ٌٝ تأَٜٝسِٖ حلُاؽ ضغ

َّ ٖصا ايتأٜٝس نإ ! خػا٥طِٖ ايعظ١ُٝ ايفازح١  ٚإ
يصاحلِٗ، فإِْٗ ٜسضنٕٛ إٔ محاؽ حتاضب َٔ أدٌ 
حٝاتِٗ َٚٔ أدٌ حطٜتِٗ، ٚإٕ َجٌ ٖصٙ احلطٚب 

صاضت دع٤ً َٔ حٝاتِٗ، ٚأِْٗ حيتادٕٛ إىل ٖصٙ احلطب 
.  الْتٗا٤ احلصاض ٚيًخصٍٛ ع٢ً االغتكالٍ

 ذلُس ؾعٝب: بكًِ 

 ن١ًُ اؿطا٤

ؾٝشػٔ بٓا إٔ ْؿري إىل إٔ عسزْا 
 احملت١ًٖصا غٝهٕٛ عٔ قه١ٝ غع٠ 

اؿع١ٜٓ؛ ؾإْ٘ يٝؼ َٔ ايعكٌ بٌ 
٫ٚ َٔ ايؿطع إٔ ْتشسخ عٔ 

ٚاز ٚا٭١َ تعٝـ يف ٚاز آخط، ؾ٬ 
ْطٜس إٔ ْهٕٛ خاضز إطاض ايٓٛاظٍ 

 .اييت تعكـ با٭١َ
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 َٔ ٖٓا ميطٸ ايططٜل إىل ؾًػطني

 ("ايساعٞ"ض٥ٝؼ ايتشطٜط جمل١ً )ْٛض عامل خًٌٝ ا٭َٝين : بكًِ 
 
ايسٚي١ ايك١ْٝٛٝٗ ٫تهتؿٞ مبشاقط٠ غع٠ ٚؼًٜٛٗا غذٓٶا : إغطا٥ٌٝ 

نبريٶا َعٚزٶا بهٌ آيٝٸات ايتعصٜب، ٚظضع نٌ ؾرب َٔ أؾباض أضض 
ؾًػطني باملػتٛطٓات ضغِ نٌ قٝشات ْؿام تٴِطًٹكٗا أَطٜها 
ٚايسٍٚ ايػطب١ٝ ٚقٝشات اغتػاث١ ٜطًكٗا ايعطب ٚاملػًُٕٛ، 

٫ٚتهتؿٞ بتكتٌٝ ايؿًػطٝٓٝني ٚتؿطٜسِٖ، ٚإمنا ٖٞ َان١ٝ زٚمنا 
تٛقـ َٚتشسٸ١ّٜ ايعاملٳ نًٖ٘ يف تٜٗٛس َس١ٜٓ ايكسؽ ٚد٤٬ أقشاب 
ايساض بايك٠ٛ، ٚيف تٓؿٝص َؿطٚع ٖسّ املػذس ا٭قك٢، ٚقبٌ شيو 

ٟٸ  .بتكػُٝ٘ بني املػذس اٱغ٬َٞ ٚايهٓٝؼ ايٝٗٛز
ٌټ شيو َٔ ا٭َٛض اييت يٝػت غاؾ١ٝ ع٢ً ايعامل؛ ٭ٕ      ٚن

إغطا٥ٌٝ ٫تكٓع ؾ٦ٝٶا يف اـؿا٤ ٚإمنا تكٓع بؿهٌ عًينٸ ٚيف ؼسٸ 
ٌٻ ايسعٛات ٚايٓسا٤ات ٚايكطاضات ا٭ممٝٸ١ ٖٚٞ . غاؾط ٚضان١ًّ ن

يتٓؿٝص َؿاضٜعٗا اـبٝج١ ٫تٓتعط ايٛقتٳ، ٫ٚ ت٬سغ ايؿطق١، ٫ٚ 
ٟٸ َٔ  ٛٵدٳسٵ يصيو أٚ ٭ تطاعٞ ايص١َ ٚايٛعس ٚايعٗس؛ ٭ْٗا مل تٴ

شيو؛ ٭ْٸٗا ٚسسٖا اييت ٫ؽاف ق٠ٛ ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض؛ ٭ْٗا ؾٛم 
مجٝع ايك٣ٛ اييت دعًتٗا ؾٛقٗا، ٚاعتربت اؾٓؼ ايٝٗٛزٟ أع٢ً 

ٞٸ دٛاظ #ٖتًط$ا٭دٓاؽ ايبؿطٜٸ١، ٚعسٸت تعصٜب ايٝٗٛز بٝس   ا٭ملاْ
َطٚض ع٢ً مجٝع اؿسٚز ايكاْْٛٝٸ١ ايعاملٝٸ١ ٚا٭عطاف ايسٚيٝٸ١، ٚأْٸٗا 
َٔ أدٌ شيو هٛظ هلا إٔ تٓتكِ َٔ ايعطب ٚاملػًُني ٚإٔ تؿطز 

  إٔ – زٕٚ إٔ تٓتكِ َٔ ا٭ملإ أٚ ايػطب –ٚتكتٌ ايؿًػطٝٓٝني 
تػهٔ أضنِٗ ٚزٜاضِٖ ٚتكِٝ ؾٝٗا زٚيتٗا بططٜك١ غري ؾطعٝٸ١ بهٌ 

 .املكاٜٝؼ
    قطا٠ُ٤ تاضٜذ ايكٗا١ٜٓ يف أضض ؾًػطني تٴ٪ٳنِّس أْٸٗا َان١ٝ َٓص 
ايّٝٛ ا٭ٍٚ يف اغتكاب ا٭ضض ٚاْتٗاى ايعطض ٚتكتٌٝ اٱْػإ 

ايؿًػطٝين ٚتٜٗٛس نٌ ؾ٤ٞ َٔ املكسغات اٱغ١َٝ٬، ٚأَطٜها 
ٟٸ، عٔ  ٟٸ ٚاملعٓٛ ٚايسٍٚ ايػطب١ٝ َان١ٝ نصيو يف زعُٗا املاز

ططٜل املػاعس٠ ايعػهطٜٸ١ ٚا٭غًش١ ايؿتان١ ٚاملػاعس٠ ايٓكسٜٸ١، 
ٚايتأٜٝس ايكٛتٞ يف احملاؾٌ ايسٚي١ٝ، ٚايػُاح هلا بإْتاز أغًش١ 

أَا ايؿًػطٕٝٓٝٛ ؾ٬ . َتطٛض٠ ؾتان١ مبا ؾٝٗا ا٭غًش١ ايٜٓٛٚٸ١

ْكٝب هلِ إ٫ٓ دطٸِٖ إىل َػًػ٬ت عكس َعاٖسات ايػ٬ّ َع 
ايكٗا١ٜٓ، ٚاحملازثات ايػ٬َٝٸ١ امل١ًُ اييت ٫ؽسّ إ٫ٓ املكاحل 

ٚ تٴَهطِّؽ ٚتٴطٳغِّذ . ايك١ْٝٛٝٗ ٚتهطٸ ايؿًػطٝٓٝني َٔ نٌ ايٛدٛٙ
 .ٚتٴ٪ٳنِّس اغتعبازِٖ بؿهٌ أنجط ٚأق٣ٛ َٔ شٟ قبٌ

ملاشا ظًٓت نٓؿ١ُ ايكٗا١ٜٓ ضادش١ّ ٚنٖؿ١ُ املػًُني :      ٚايػ٪اٍ
يهعـ املػًُني، ٚق٠ٛ ايػطب، : ٚايؿًػطٝٓٝني طا٥ؿ١؛ ٚاؾٛاب

ٚاضتٝاح املػًُني إىل نعؿِٗ، ٚضناِٖ بايعبٛزٜٸ١ يًػطب، 
ٚنطاٖٝتِٗ يًٝكع١ ٚؾكسِٖ يًػري٠، ٚػطزِٖ َٔ ضٚح ايٓد٠ٛ، 

، ٚإقٓاعِٗ يًُػًُني ٫غتجُاض ايػطب يهعـ املػًُني: ٚباملكابٌ
بايػبات ايعُٝل، ٚاؽاشِٖ ع٤٬ُ َِٓٗ، ضنٛا بإٔ ٜهْٛٛا عبٝسٶا 

ٖٳا سٝٓٶا  هلِ ٛٵ َكابٌ مثٔ غؼ زضاِٖ َعسٚز٠، ٚنطاغٞ سهِ اعٵتٳًَ
ٍٸ يٝؼ بعسٙ  َٔ ايسٖط، ثِ أْعيتِٗ أَطٜها ٚايػطب َٓٗا يف ش

ٍٸ، ثِ ؾطنت عًِٝٗ ايصٍ، ٚأعًٓت ٖصا ايصٍ عرب ٚغا٥ٌ  ش
 بني اٱع٬ّ، ثِ أعسَت نجريٶا َِٓٗ ؾّٓكا، ٚدعًتِٗ ْها٫ّ ملٔ

ٗٸطت بِٗ ست٢ ٜعترب #مناشز َاث١ً$ٚاؽصت َِٓٗ ٜسِٜٗ،   ٚؾ
 املػًُٕٛ ايصٜٔ ِٖ ع٢ً قٝس اؿٝا٠، ٫ٜٚتذط٩ٚا ع٢ً ايكاز٠ ٚايػاغ١

ٍٳ سٝاتِٗ، ست٢ كايؿ١ أَطٜها ٚايػطب، بٌ ٜعًٓٛا  ضٖٔ إؾاضتٗا طٛا
 .#َهطٚٙ$زٕٚ إٔ ٜٓاهلِ # ايعًـ ا٭خهط$ٜٓايٛا ْكٝبِٗ َٔ 

ايٛقت مل ٜؿتٹ املػًُني بعسٴ،إشا عازٚا إىل ايطؾس، ٚقٳشٻشٴٛا 
ايٓٝٸ١، ٚعكسٚا ايععّ يٝػتٝكعٛا َٔ ايّٓٛ، ٜٚٓؿهٛا عٔ ايعٕٝٛ 

مجٝع آثاض ايػبات، ٜٚأخصٚا بأغباب ايك٠ٛ، ٜٚٴعٹسٸٚا َا 
ٜػتطٝعٕٛ َٔ ايك٠ٛ املطٖب١ ٭عسا٤ اهلل، ٜٚٴدٓططٛا يًشكٍٛ 

ٚٸِٖ، ٜٚعًُٛا يف  ٚٸ اهلل ٚعس ع٢ً أغًش١ َتطٛض٠ ٜطٖبٕٛ بٗا عس
 شيو باؿه١ُ ٚايطٜٚٸ١ ٚايتعٓكٌ، ٫ٚ ٜتعاٖطٚا باؿُاؽ أنجط َٔ

ٖٓا غٝتػٝٸط املٝعإ، ٜٚٓؿتح  .اي٬ظّ، ٫ٜٚتهامخٛا أنجط َٔ ايٛاقع
  ايططٜلإٕ .ايططٜل مٛ اغتعاز٠ ؾًػطني، ٚا٫ْتكاض ع٢ً ايكٗا١ٜٓ

إىل ايكسؽ ٫ميطٸ باحملازثات ٚعكس املػاملات، ٚإمنا ميطٸ بايتهش١ٝ 
   .بعس اٱعساز اي٬ظّ
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 َٔ ٖٛ اإلْػإ يف ْظط جتاض حكٛم اإلْػإ ؟
 فط١ًٝ ايؿٝذ األغتاش ؾٗٝس اهلل فطٌ ايباضٟ

 زانا، بٓػالزٜـ (يألعُاٍ اخلري١ٜ)ايتابع يًُطنع اإلغالَٞ  (ايعطب١ٝ ٚاإلْهًٝع١ٜ)ض٥ٝؼ قػِ ايتسضٜب ع٢ً ايًػات 
 ْظطا ملا –قس الٜهٕٛ َٔ املجري يًسٖؿ١ أٚ االغػطاب يٛ غأٍ أحس 

ٜؿاٖسٙ َٔ ايتٓاقطات ٚاالظزٚادٝات يف ايطؤ١ٜ ٚاملٛقف ٚايتصطف 
يس٣ جتاض حكٛم اإلْػإ ٚضعا٠ احلط١ٜ ٚايسميكطاط١ٝ َٔ ايؿطم 

 َٔ ٖٛ اإلْػإ ايُٓٛشدٞ احلكٝكٞ ايصٟ ٜتأٌٖ ألٕ –ٚايػطب 
ٜٚػتخل إٔ ٜتُتع عكٛم ٚاَتٝاظات " اإلْػإ"ٜٓسضج حتت ن١ًُ 

خصصٗا ي٘ ايعامل ايػطبٞ ؟ ٖٚصا ايػؤاٍ املفاد٧ املٓسفع ٜفطض 
ْفػ٘ ع٢ً غاح١ ايٛاقع املًُٛؽ يًٓظط ٚايتأٌَ ٚايتسبط فٝ٘، ٚإجياز 
دٛاب ؾاف ي٘ تتالؾ٢ ب٘ احلريات ٚاالضتبانات اييت تطانُت يف 
أشٖإ ضخاٜا ايتُٝٝع ايسٜين ٚايطا٥فٞ َٔ أتباع ايسٜا١ْ اإلغال١َٝ 

 . عرب ايعامل املتخطط
يػٓا بصسز اخلٛض يف املربضات ٚاخلًفٝات ايتاضخي١ٝ اييت زفعت 

ايعامل ايػطبٞ إىل ٚضع َٝجام يريغِ احلسٚز حٍٛ احلكٛم اييت جيب 
تأَٝٓٗا يًٓٛع ايبؿطٟ ٚمحاٜتٗا َٔ اهلسض ٚاهلطِ إال إٔ األَط ايصٟ 

حيسٚ بٓا إىل ايبخح ٚايهؿف عٔ األٖساف احلكٝك١ٝ ٚضا٤ حتُؼ 
ايعامل ايػطبٞ املعاصط ٚإصطاضٙ ايعا٥س عٔ ايًعّٚ ع٢ً قط١ٝ حكٛم 

اإلْػإ ٖٛ إٔ حكٛم اإلْػإ ٖصٙ أصبخت يف ٖصٙ األٜاّ غالحا 
فتانا ع٢ً أٜسٟ ايعامل ايػطبٞ ٜؿٗطٙ ع٢ً َٔ ٜعاضض٘ أٚ ٜطفض 
ايٓعٍٚ عٓس ضغبات٘ ٚايطضٛر إلضازت٘، نُا أْٗا أصبخت غًعا 

اييت تػًل ع٢ً ٚادٗاتٗا " ذلالت احلكٛم"جتاض١ٜ تباع ٚتؿرت٣ يف 
يٛحات املٓظُات اإل١ًٖٝ أٚ اجلُعٝات اخلري١ٜ أٚ اهل٦ٝات ايطفا١ٖٝ 
ٜٚهػب بٗصٙ ايتذاض٠ ايطاع١ عُال٤ ايػطب يف زٍٚ ايعامل ايجايح 
َالٜني َٔ ايسٚالضات َكابٌ َا ٜؤزْٚ٘ َٔ أعُاٍ جتػؼ تٓصب 
. ٚتآَط ع٢ً ؾعٛب تًو ايسٍٚ ايفكري٠ خاص١ األ١َ اإلغال١َٝ َٓٗا

 قبٌ إٔ ٜأتٝٓا –ٜٚبسٚ َٔ تصطفات زعا٠ حكٛم اإلْػإ ٚجتاضٖا 
يف ْظطِٖ " اإلْػإ" إٔ –دٛاب عٔ ايػؤاٍ املططٚح غابكا 

ٚاعتباضِٖ صٓف َٔ ايٓٛع ايبؿطٟ جتطز َٔ ناٌَ َا ميت إىل 
اإلغالّ بص١ً، َٚٔ نٌ َا ٜسعٛ إيٝ٘ اإلغالّ َٔ ايعكا٥س ٚايكِٝ 

ٚاألخالم ٚايػًٛى ٚايعازات ٚايتكايٝس ايػا١َٝ، أٚ َٔ ٜهٔ عسا٤ 
ؾسٜسا عل اإلغالّ ٚأتباع٘، أٚ َٔ جيطأ ع٢ً ايتذسٜف ع٢ً اهلل 

ٚضغٛي٘، ٚايتُطز ع٢ً ؾطٜعت٘ ٚفططت٘، أٚ َٔ يسٜ٘ ٍَٝٛ ْٚععات 
ؾاش٠ التكطٖا األخالم ٚال األزٜإ، فُٔ ٖصا املٓطًل إٔ أتباع ناف١ 
ايسٜاْات غري ايسٜاْات اإلغال١َٝ إْػإ، ٚناف١ املًخسٜٔ ٚايهافطٜٔ 

إْػإ باعتباض أِْٗ أعسا٤ اهلل ٚضغٛي٘ ٚأعسا٤ يإلغالّ ٚأتباع٘، 
ٚناف١ ايفػك١ ٚايفذط٠ ٚاجمل١ٓ إْػإ باعتباض أِْٗ خاضدٕٛ ع٢ً 

أٚاَط اهلل ْٚٛاٖٝ٘ ٚإٔ ناف١ ايؿاشٜٔ أخالقا ٚغًٛنا ٚفهطا ٚدٓػا 
َٔ اإلْػإ باعتباض أِْٗ َتُطزٕٚ ع٢ً فطط٠ اهلل اييت فطط ايٓاؽ 

 . عًٝٗا
ع٢ً َا ٜبسٚ تتُجٌ يف حتكٝل " األْاؽ املجايٝني"فخكٛم ٖؤال٤ 

ٚتػٌٗٝ ٚتأٜٝس نٌ َا ٜطٜسٕٚ ايكٝاّ ب٘ َٔ أعُاٍ ٚتصطفات 
ْٚؿاطات َٔ ؾأْٗا ذلاضب١ اإلغالّ ٚاملػًُني َٚعاضض١ األْظ١ُ 
ٚايؿطا٥ع اإلغال١َٝ ٚرلايف١ ايكِٝ األخالم اإلغال١َٝ ٚاالغتٗعا٤ 

بايعف١ ٚايٓعا١ٖ ٚاحلؿ١ُ ٚاحلًٝٛي١ زٕٚ ْٗٛض اإلغالّ ٚاإلغالَٝني 
يف آ١ٜ بكع١ َٔ بكاع األضض، ٚأَا ايتصسٟ يتًو األعُاٍ 

ايتصطفات ٚايٓؿاطات املٓا١٥ٚ يًخط١ٜ اإلْػا١ْٝ فٗٛ ٜعترب اْتٗانا 
 . حلكٛم اإلْػإ

ٚاْطالقا َٔ ٖصٙ ايكاعس٠ ٜعترب غًُإ ضؾسٟ ٚ تػ١ًُٝ ْػطٜٔ 
ٚنٌ َٔ ع٢ً ؾانًتُٗا َٔ اإلْػإ حػب َٛاصفات َٚكاٜٝؼ 
جتاض حكٛم اإلْػإ، فتذسٜف ٖؤال٤ املًخسٜٔ ٚاملطتسٜٔ ع٢ً اهلل 
ٚضغٛي٘ ٜعترب حكا َٔ حكٛم اإلْػإ ايٛادب احرتاَٗا ٚمحاٜتٗا 
ٚتأزٜتٗا إىل أًٖٗا، يف حني ٜعترب ضفع صٛت االحتذاج ع٢ً شيو 

ايتذسٜف ٚاغتٓهاضٙ اْتٗانا حلكٛم اإلْػإ ٚايٌٓٝ حلط١ٜ ايتعبري 
عٔ ايطأٟ، َٚجٌ ٖصٙ اجلطمي١ تػتخل ايعتاب ٚايعكاب ٚاملكاطع١ 

ع٢ً ْفؼ . غٛا٤ ناْت صسضت َٔ ايفطز أٚ اجلُاع١ أٚ ايسٚي١
األغاؽ ٜعترب اخلبٝجٕٛ ٚاخلبٝجات ٚاملادٕٓٛ ٚاملادٓات ٚايفادطٕٚ 

ٚايفادطات ٚايػاقطٕٛ ٚايػاقطات ٚايؿاشٕٚ ٚايؿاشات ٚايساعطٕٚ 
فِٗ . اإلْػإ ٚايساعطات َٔ اإلْػإ املطًٛب َٔ قبٌ جتاض حكٛم

احلكٛم ٚاالَتٝاظات احملذٛظ٠ ٚاملط١ُْٛ َٔ قبٌ ايعامل "ٜتأًٖٕٛ يٌٓٝ 
  أَا ايطٝبٕٛ ٚايطٝبات ٚايصاحلٕٛ. ايػطبٞ

 23انثاقٍح فً صفحح 
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 أؾهاض ْٚعطٜات: "اؾُاع١ اٱغ١َٝ٬"ا٭غتاش املٛزٚزٟ ٚسعب 
 فط١ًٝ األغتاش ذلُس محاٜت ايسٜٔ/ بكًِ 

 فط١ًٝ األغتاش األزٜب األضٜب صفٞ اهلل فؤاز/ تعطٜب 
ض٥ٝؼ قػِ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا باجلاَع١ اإلغال١َٝ مبسْٞ ْػط،زانا 

ملاؾاٖسٚا تػٝٝؼ " اؾُاع١ اٱغ١َٝ٬"اْؿكٌ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ عٔ 
اٱغ٬ّ ٖصا ٚايتأ٬ٜٚت ايؿاغس٠ املصنٛض٠ أع٬ٙ ٭قٍٛ ايسٜٔ 
َٚباز٥٘، ٚطؿكٛا ىبطٕٛ ٜٚهتبٕٛ نس ايه٬ٍ ٚاملتاٖات اييت 

 ٚغٓتشسخ يف ايػطٛض .٫سعٛا ا٭غتاش املٛزٚزٟ ٜٳتٝ٘ ؾٝٗا
 . ايتاي١ٝ عٔ أخطا٤ ْعط١ٜ ا٭غتاش املٛزٚزٟ ق٬ًٝ ع٢ً ن٤ٛ نتب٘
ٚإٕ ْعط١ٜ ا٭غتاش املٛزٚزٟ َٚٛاؾكت٘ َٓشطؾ١ متاَا عٔ ْعط١ٜ 

قس سازٳ يف أَٛض اٱميإ ٚاملعتكسات أٜها . أٌٖ اؿل َٚٛاؾكتِٗ
ٚساز عٔ داز٠ اؿل يف ايعبازات . عٔ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١

َٴ٘ يف َكازض ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬. بسٚضٖا ايهتاب : بٌ قس ظيتٵ قس
ٚايػ١ٓ، ٚؾُٝا ٜتعًل بايتؿػري ٚايؿك٘ ٚاٱسػإ، ٚأغًٛب 

ْٳػطز ٖصا . اغتكا٤ املعًَٛات َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ نصيو
 . املٛنٛع يف ايػطٛضاملصنٛض٠ أزْاٙ بؿ٤ٞ َٔ ايتؿكٌٝ

 :ٖصا ٚإْٓا قس قٓٻِؿٓا سسٜجٳٓا يف ٖصا املٛنٛع إىل ث٬ث١ أقٓاف
امطاف ا٭غتاش املٛزٚزٟ يف أَٛض اٱميإ ٚاملعتكسات  . 
ظيتٴ٘ يف ايعبازات ٚأعُاٍ اؾٛاضح  . 
ايهتاب ٚايػ١ٓ، ٚؾُٝا :  امٝازٙ يف َكازض ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ ( أ)

.ٜتعًل بعًُٞ ايتؿػري ٚايؿك٘

                                                 
: نتاب١ " اجلُاع١ اإلغال١َٝ" أيف ايؿٝذ ذلُس َٓظٛض ايٓعُاْٞ بعس ايتدًٞ عٔ 1

خًف١ٝ )" ب مٍرا مىقفاور ازشد گرش مٍري رفاقد كً ےمىالوا مىدودي ش"
ٚأيف ايؿٝذ أبٛ احلػٔ ع٢ً  (ظَاييت َع األغتاش املٛزٚزٟ ٚ َٛقفٞ َٓ٘ اآلٕ

عصط حاضط َني "نتاٜ٘ " اجلُاع١ اإلغال١َٝ"احلػين ايٓسٟٚ بعس االْفصاٍ عٔ 
ايتفػري " باغِ قس مت ْكٌ ايهتاب إىل ايًػ١ ايعطب١ٝ)" زٜٔ ن٢ تؿطٜح ٚ تفِٗٝ

ٜصنطٕٚ " اجلُاع١ اإلغال١َٝ"َٚٔ اجلسٜط بايصنط إٔ ضداٍ  (".ايػٝاغٞ يإلغالّ
ٖصٙ . يف تأٜٝس َٛاقف األغتاش املٛزٚزٟ آضا٤ ٖصٜٔ ايعاملني ٚنجري َٔ زُْٚٗا

 ٍُ " اجلُاع١ اإلغال١َٝ"اآلضا٤ ٚاملالحظاُت مما ناْٛا ُأبَسٚٙ قبٌ إٔ ٜظٗط ضال
ِّ الٜصنطٕٚ آضا٤ ايعًُا٤ املصنٛضٜٔ " اجلُاع١"ٚيهٔ ضداٍ . ٚاألغتاش املٛزٚز

ٜٚسٍ ع٢ً اإلخالص ". اجلُاع١ اإلغال١َٝ"اييت أعطبٛا عٓٗا بعس اْػخابِٗ َٔ  
 . ٚايصسم

 :امطاف ا٭غتاش املٛزٚزٟ يف املعتكسات 
امطاف ا٭غتاش املٛزٚزٟ يف َٛنٛعات نجري٠ َٔ املعتكسات عٔ 

تكسٜٓا يف ايػطٛض ايتاي١ٝ بجُا١ْٝ . َٛقـ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١
 . َٓٗا

 : سٍٛ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ايػ٬ّ   (2)
ٜطٟ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ إٔ ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ايكًٛات 

ٖٴٕٛ عٔ نٌ ْٛع َٔ املعاقٞ  َٴٓٳعٻ ايكػا٥ط : ٚايتػًُٝات 
أٟ أِْٗ َعكَٕٛٛ َٔ اٯثاّ، . ٚايهبا٥ط، قبٌ ايٓب٠ٛ ٚبعسٖا

ُٳِٗ اهلل تعاىل َٔ نٌ إثِ ٚشْب ؾطح ايؿك٘ "دا٤ يف نتاب . عٳكٳ
ٚا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ نًِٗ َٓعٖٕٛ عٔ " : "ا٭نرب

". ايكػا٥ط ٚايهبا٥ط يف ايهؿط ٚايكبا٥ح، ٜعين قبٌ ايٓب٠ٛ ٚبعسٖا
 (12ؾطح ايؿك٘ ا٭نرب ٭بٞ املٓتٗٞ م )

قػري٠ ٫ٚ  (ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ)ٚمل ٜطتهب ايٓيب : "ؾٝ٘ أٜها 
 ." نبري٠ قط، ٜعين قبٌ ايٓب٠ٛ ٚبعسٖا

عك١ُ ا٭ْبٝا٤ َٔ ايهبا٥ط ٚايكػا٥ط : "ٚنتب امل٬ عًٞ ايكاضٟ 
 يف 81 ؼت سسٜح ضقِ 1/املطقات ز)." قبٌ ايٓب٠ٛ ٚبعسٖا

  (.اٱميإ بايكسض
أٟ )ؾًِ ٜٴُهٔ قسٚضٙ : "ٚقاٍ اؿاؾغ ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ 

ْكً٘ ." )َٓ٘ ٚيٛ قػري٠ّ قبٌ ايٓب٠ٛ ع٢ً ايكٛاب (قسٚض ايصْب
 يف باب 410 ؼت سسٜح ضقِ 1/ايكاضٟ يف املطقا٠ ز 

  (.ا٫عتكاّ بايهتاب ٚايػ١ٓ
ٚيهٔ ا٭غتاش املٛزٚزٟ ٜط٣ إَهإ قسٚض املعاقٞ عٔ ا٭ْبٝا٤، 

إٕ : "قاٍ . ست٢ بعس ايٓب٠ٛ ؾه٬ عُا قبًٗا، بٌ قسٚضٖا ؾع٬
بعهٓا ٜرتزز يف قبٍٛ ٖصا ايؿطح، ٚغبب٘ ايٛسٝس ٖٛ إٔ ضؾع ٖصا 

ايٓٛع َٔ زعاٟٚ ا٭خطا٤ نس ا٭ْبٝا٤ ٜٳبسٚ خ٬ف عكٝس٠ 
ٟٳ يعًِٗ مل ٜٴُعٓٛا " عك١ُ ا٭ْبٝا٤" إٕ ايصٜٔ ٜعتٓكٕٛ ٖصا ايطأ

. يٝػت َٔ يٛاظّ ايصات يٮْبٝا٤" ايعك١ُ"ايٓعطٳ يف إٔ 
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َٴتٹٝشا إٜاِٖ ؾطق١َ  بٌ سؿعِٗ اهلل تعاىل َٔ املعاقٞ نٓعاّ ْاؾع 
ٚإ٫ . ايكٝاّ بٛادبات َٓكب َا ٜٴػٳ٢ُٻ بايٓب٠ٛ ع٢ً ٚد٘ قا٥ب

ٞټ هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل عٔ ؾدكٝاتِٗ  يٛاْكطع ٖصا ايٓعاّ ايٛقا٥
يٛقت قًٌٝ أٜها ٜٳشتٌُ إٔ تكسض عِٓٗ ايصْٛب نُا تكسض عٔ 

. عا١َ ايٓاؽ
َٚٔ ايططا٥ـ 

دسا إٔ اهلل 
أظاح قكسا عٔ 
نٌ ْيب يف بعض 
َٳ١  ا٭ٚقات ْعا
ٞٻ، ٖٚٝٻأ  ايٛقا٥

ؾطق١ّ يكسٚض بعض ايصْٛب، نٞ ٫ ٜكبح ايٓاؽ ٜعتكسٕٚ 
 ُأعٵذٹبٵ ." يٝػٛا اٯهل١. ا٭ْبٝا٤ آهل١ّ ٜٚٴسضنٛا إٔ ايٓبٝني أْاؽ

بٗصٙ ايؿًػؿ١، مل ٜتتـ يجبٛت نٕٛ اٱْبٝا٤ أْاغا أنًِٗ ٚؾطبٴِٗ 
 ! نايٓاؽ، بٌ يعّ ٱثبات نٛهلِ أْاغا إقساضٴ املعاقٞ عِٓٗ 
نتب عٔ مجٝع ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ ٖٚٛ ٜؿػط اٯ١ٜ ايػازغ١ 

َٔ اؿكا٥ل إٔ ا٭ْبٝا٤ ٜهْٕٛٛ َٔ : "ٚا٭ضبعني َٔ غٛض٠ ٖٛز 
اٱْػإ، ٫ٚ أسس َٔ أؾطاز اٱْػإ ٜكسض ع٢ً إٔ ٜػتكِٝ زا٥ُا 

ع٢ً املعٝاض ا٭مس٢ احملسز يًُ٪َٔ، ٚنجريا َآٜٗعّ يٛقت قًٌٝ 
ٜٓٗعَٕٛ ِٖ بسٚضِٖ أَاّ : ا٭ْبٝا٤ ٴ ايصٜٔ ٜهْٕٛٛ خري ايٓاؽ 

  ." ايهعـ ايبؿطٟ يف ايًشعات املطٖؿ١ ايبؿط١ٜ
: قاٍ بعباض٠ قطو١ دسا يف خكٛم قسٚض ايصْٛب عٔ ا٭ْبٝا٤ 

ٖٓا هب إٔ تٴعًِ سكٝك١ُ شيو ايهعـ اٱْػاْٞ ايكازض عٔ "
ٕٳ  آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ايصٟ نإ ْأسسٳخٳ يف آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ايٓػٝا

يكس نإ ؾٛضٳ تكهو ضٜاط نبح ايٓؿؼ تٳطز٣ َٔ ايسضد١ . ايصاتٞ
 ." ايعًٝا يٲطاع١ يف ايػاض ايعُٝل يًُعاقٞ ايصٟ ٫ٜٴسضى عُُك٘

                                                 
، اسالمک پبلٌکشنز، لمٌٹٌد، 56/تفھٌمات، حصہ دوم، صفحہ  2
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سٍٛ تأز١ٜ ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ايكًٛات ٚايتػًُٝات - 2
 :َػ٪ٚيٝاتِٗ ايٓب١ٜٛ 

قس ثبت َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ إٔ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ عًِٝٗ ايكًٛات 
ٚايتػًُٝات أزٚا َػ٪ٚيٝاتِٗ ايٓب١ٜٛ ع٢ً ٚد٘ قشٝكح، ٚمل 

دا٤ يف ايكطإٓ . تكسض عِٓٗ شض٠ َٔ اـطأ يف ٖصا ايكسز
ٜآٜٗا : "ايهطِٜ عٔ غٝسْا قُس ق٢ً اهلل تعاىل عًٝ٘ ٚغًِ 

." ايطغٌ بًؼ َا أْعٍ إيٝو، ٚإٕ مل تؿعٌ ؾُا بًػت ضغايت٘
( 27غٛض٠ املا٥س٠ )

ٚنإ ٚد٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل تعاىل عًٝ٘ ٚغًِ يف خطبت٘ سذ١ 
نإ ٚد٘ ايػ٪اٍ إىل أنجط َٔ َا١٥ : ايٛزاع غ٪اي٘ ث٬خ َطات

ؾهإ أداب ايكشاب١ اجملتُعٕٛ " أ٫ ٌٖ بًػت ؟: "أيـ قشابٞ 
ثِ نإ ايٓيب ق٢ً اهلل تعاىل عًٝ٘ ٚغًِ ". ب٢ً، قس بًػت: "

ايًِٗ : "اغتؿٗس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ع٢ً إدابتِٗ تًو قا٬٥ 
قشٝح )". اؾٗس، ايًِٗ اؾٗس، ايًِٗ اؾٗس، ايًِٗ اؾٗس

 (ايبداضٟ
ثبت َٔ ٖصا إٔ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل تعاىل عًٝ٘ ٚغًِ مل ٜككط ؾ٦ٝا 

٫ٚ غطٚ يف شيو، ؾكس قطح . َا يف تأز١ٜ َػ٪٩يٝات٘ ايٓب١ٜٛ
إٔ ا٭١َ " عك١ُ ا٭ْبٝا٤: "اٱَاّ ؾدط ايسٜٔ ايطاظٟ يف نتاب٘ 

أمجعت ع٢ً عسّ قسٚض خطأ عٔ ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ايػ٬ّ يف تبًٝؼ 
.  ا٭سهاّ َٔ اهلل تعاىل، أٟ يف ايكٝاّ بتأز١ٜ ٚادبات ايٓب٠ٛ

ٚيهٔ ا٭غتاش املٛزٚزٟ ٜط٣ أْ٘ قس قسضت عٔ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ 
بٌ ٜٚبسٚ َٔ نتابات٘ . أخطا٤ ٚظ٫ت يف تأز١ٜ َػ٪ٚيٝاتِٗ ايٓب١ٜٛ

إٔ ايع٫ت ٚاـط٦ٝات يف تأز١ٜ ايٛادبات ايٓب١ٜٛ قس قسضت 
ست٢ عٔ غٝس ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني قُس بٔ عبس اهلل عًٝ٘ أيـ أيـ 

  (ْعٛش باهلل). ؼ١ٝ ٚغ٬ّ أٜها
: ايتُؼ إىل شيو ايصاب املكسؽ ٜكٛت أغٝـ نجٝـ : "نتب 

اغؿطيٞ َا قسض عين َٔ ا٭خطا٤ ٚايتككريات يف تأز١ٜ ! ٜا ضب 
َػ٪ٚيٝاتٞ يسٟ ايكٝاّ باـسَات ايس١ٜٝٓ يف اؿٝا٠ ايٓب١ٜٛ املُتس٠ 

   ". ث٬ث١ ٚ عؿطٜٔ غ١ٓ
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م۔ 1993اسالمً، دھلى، اٌڈٌشن پنجم، 

ٚيهٔ ا٭غتاش املٛزٚزٟ ٜط٣ أْ٘ 
قس قسضت عٔ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ 

أخطا٤ ٚظ٫ت يف تأز١ٜ 
 .َػ٪ٚيٝاتِٗ ايٓب١ٜٛ
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ٌٸ ايٛسٝس يػا٥ط املؿانٌ  ٚ يًتدًٓل َٔ مجٝع ايعطاقٌٝ اٱغ٬ّ ٖٛ اؿ

فط١ًٝ ايؿٝذ ذلُس عبس ايطب ايكامسٞ ايٓسٟٚ / بكًِ 
ازاى، 1-َريفٛض (املػذس األنرب)زاضايعًّٛ  ض٥ٝؼ قػِ ايًّػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا باجلاَع١ اإلغال١َٝأغتاش احلسٜح ٚاألزب ايعطبٞ ، 

ايتسخٸٌ يف َٓاٖر ايتعًِٝ،٭ٕ َٓاٖر ايتعًِٝ : خاَػّا 
 إشا ٚاملكطٸضات ايسضاغ١ٝ يف ايٛاقع ػعٌ اٱْػإ إْػّا،
ضعٝت يف املٓاٖر أسهاّ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚاؿسٜح 

إشا مل ت٬سغ يف   ايؿطٜـ؛ أٚ ػعٌ اٱْػإ ؾٝطاّْا،
املكطٸضات ايسضاغ١ٝ قٛاْني ايكطإٓ ايهطِٜ ٚاؿسٜح 

 .ايؿطٜـ

ؾًصيو تعايت ايكٝشات َٓص ظَإ باملطايب١ بتػٝري املٓاٖر  
ايسضاغ١ٝ باغِ ايتعسٌٜ، ٚظازت ٖصٙ ايكٝشات 

٫ٚ ٜػٝب عٔ ايباٍ إٔ املٓاٖر  ٚاملطايبات يف ٖصا ايٛقت؛
تؿتٌُ ع٢ً َٛاز ز١ٜٝٓ ٚيػ١ٜٛ َٚٛاز ز١ْٜٛٝ ٚتؿتٌُ ع٢ً 

نتب َ٪يؿ١ يف نٌ َاز٠،ؾأَا املٛاز ايس١ْٜٛٝ أٟ ايعًّٛ 
ايس١ْٜٛٝ ؾ٬ َاْع َٔ تػٝريٖا أٚ تػٝري ايهتب املكطض٠ ؾٝٗا 

ٚأَا ايعًّٛ - ٭ْٗا عٌُ بؿطٟ ٜتػري سػب املتطًبات- 
ايس١ٜٝٓ مبا ؾٝٗا َٔ تٛسٝس ٚتؿػري ٚسسٜح ٚؾك٘ ٚعًّٛ 

أٚ اغتبساي٘ ٭ٕ  عطب١ٝ ؾ٬ ميهٔ تػٝريٖا عصف ؾ٤ٞ َٓٗا،
َٚا ظاٍ املػًُٕٛ ٜسضغٕٛ ٖصٙ  ا٭١َ عاد١ إىل َعطؾتٗا،

ايعًّٛ ٜٚٗتُٕٛ بٗا يف ايسضاغ١ ايٓعا١َٝ ٚايسضاغ١ غري 
ايٓعا١َٝ يف املػادس ٚامل٪غػات ايس١ٜٝٓ ٚسًل ايعًِ،٭ٕ 

بٗا ؼكٌ َعطؾتِٗ بعكٝستِٗ ٚبسِٜٓٗ ايصٟ ٖٛ نُا١ْ 
 ،وكٌ ؾٝٗا ٜتػطٸب إيٝٗا ٚ خًٌٟٸؾأ بكا٥ِٗ ٚععٸِٖ،

غٝرتتب عًٝ٘ خًٌ يف زِٜٓٗ ٚبكا٥ِٗ،ؾًصيو هب ع٢ً 
املػًُني ا٫ٖتُاّ بٗصا املٓٗر ٚاؿؿاظ عًٝ٘ ٚعسّ اٱخ٬ٍ 

ٜطايبٕٛ  ٚإٕ نإ ا٭عسا٤ واٚيٕٛ ايتأثري ؾٝ٘ ٚ، بؿ٤ٞ َٓ٘
َٳا ﴿ :اهلل تعاىلؾًٝؼ شيو بػطٜب َِٓٗ،ؾكس قاٍ ، بتػٝريٙ

ٍٳ  ٕٵ ٜٴٓٳعٻ ُٴؿٵٔطنٹنيٳ َأ ٚٳَيا اِي ٌٔ اِيهٹتٳابٹ  ٖٵ ٔٵ َأ َٹ ٔٳ َنَؿطٴٚا  ٛٳزټ اٖيصٹٜ ٜٳ
ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴ  َٳ ٘ٹ  ُٳتٹ ٘ٴ ٜٳدٵتٳلټ بٹطٳسٵ ٚٳايًٖ ِٵ  ٔٵ ضٳبُِّه َٹ ٔٵ خٳٝٵٕط  َٹ ِٵ  ٝٵُه عٳًَ

ِٔ ٌٔ اِيعٳعٹٝ ٘ٴ شٴٚ اِيَؿهٵ  : ٚقاٍ تعاىل(105: ايبكط٠ ) ﴾ٚٳايًٖ

ِٵ ﴿ ٔٵ بٳعٵسٹ ٔإميٳاْٹُه َٹ ِٵ  ٛٵ ٜٳطٴزټْٚٳُه ٌٔ اِيهٹتٳابٹ َي ٖٵ ٔٵ َأ َٹ ٚٳزٻ َنجٹريٷ 
ِٴ اِيشٳلټ  ٗٴ ٔٳ َي َٳا تٳبٳٝٻ ٔٵ بٳعٵسٹ  َٹ ِٵ  ٔٗ ٔٵ عٹٓٵسٹ َأْٵُؿػٹ َٹ ُنٖؿاضٶا سٳػٳسٶا 
 ِّ ٘ٳ عٳ٢ًَ ُن ٕٻ ايًٖ ٙٹ ٔإ َٵٔط ٘ٴ بٹَأ ٞٳ ايًٖ ٚٳاقٵَؿشٴٛا سٳتٻ٢ ٜٳِأتٹ َؾاعٵُؿٛا 

ٞٵ٤ٺ َقسٹٜطٷ ٚأَا ايهتب ايسضاغ١ٝ يف تًو  (109: ايبكط٠) ﴾ؾٳ
ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ ؾٝذب إٔ ٜهٕٛ ايٓعط ؾٝٗا مباٜطقٝٗا إىل 

ؾإشا نإ ٫ بس َٔ ايٓعط ،أسػٔ َػت٣ٛ ٚأنجط ؾا٥س٠ 
، ؾٝٗا ؾ٬ بأؽ إٔ ٜتٛىل ايٓعط ؾٝٗا أٌٖ ايعًِ املدتكٕٛ
ٜٚعطض ع٢ً ١٦ٖٝ نباض ايعًُا٤ َا تٛقًٛا إيٝ٘ نُاْا 

يبكا٤ تًو ايعًّٛ ٚإمنا٥ٗا باختٝاض ايهتب امل١ُ٥٬ املؿٝس٠ 
َٔ ايهتب امل٪يؿ١ ايكسمي١، أٚ تأيٝـ نتب دسٜس٠ ع٢ً 

 .منطٗا تت٤٬ّ َع َساضى ايطًب١
ٚهب ع٢ً املػًُني إٔ ٫ ًٜتؿتٛا إىل ايسعاٜات      

ايكٝشات املػطن١ اييت تٗسف إىل قطف ا٭١َ  امله١ًً ٚ
عٔ زٜٓٗا َٚٛضٚثاتٗا ايع١ًُٝ ا٭ق١ًٝ ست٢ تٓؿأ أدٝاهلا 

ع٢ً اؾٌٗ، ٚايبعس عٔ ايسٜٔ، ست٢ ٜػٌٗ ع٢ً ا٭عسا٤ 
ادتجاثٗا ٚايتشهِ ؾٝٗا، ٫ سكل اهلل هلِ َطًٛبِٗ ٚنؿ٢ 

. املػًُني ؾطِٖ، ٚضز نٝسِٖ يف مٛضِٖ
َٸااملكطٸضات ايسضاغ١ٝ اؿسٜج١ اييت تكسٸّ إىل ايط٬ب        ٚأ

ايػصا٤ ايؿاغس ايعؿٔ، ٚؼتٟٛ ع٢ً املٛاز املجري٠ املٗٝٸذ١ 
 ٚتؿتٌُ ع٢ً ظععع١ يف اٱميإ ٚايعكٝس٠ ٚايجك١، يًػطا٥ع،

ُٸٔ ايتؿهَٝو يف َكازض ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ َٚكازض  ٚتته
ايًٓػ١ ٚا٭زب ا٭ٚىل ٚيف ق٬س١ٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚتسعٛ إىل 

ٚاٱؿاز ٚاي٬أخ٬ق١ٝ ٚاملطٚم َٔ ايسٸٜٔ  اي٬ز١ٜٝٓاؿهاض٠
ٚاهلسّ ٚايتدطٜب ٚايتسَري ٚتؿٜٛ٘ تاضٜذ املػًُني ٚأنٌ 

 ٚإَات١ ايطٚح ، اؿطاّ، ٚتؿطٜؼ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ َٔ  املٓٗر 
ٚايػاض٠ ع٢ً اٱْػا١ْٝ، ٚايؿتو بأؾطاز ايٓٛع ايبؿطٟ، 

، ؾًٔ ٜػُح ٚايؿطٙ ٚايٓٗا١َ ٚايكًل ٚايػآ١َ ٚاؾٌٗ باهلل
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 ٭ْٗا ٫ تأتٞ يػا٥ط اـًل إ٫ بايؿط هلا ٚئ تكبٌ أبسّا
.   ٚاؾٗاّ

يف نتاب َ٪متط : تؿهٝو املػًُني بسِٜٓٗ: غازغّا      
إٕ املػًُني ٜسٸعٕٛ  :ايعاًَني املػٝشٝني بني املػًُني ٜكٍٛ

إٔ يف اٱغ٬ّ َا ًٜب٢ نٌ ساد١ ادتُاع١ٝ يف ايبؿط،ؾعًٝٓا 
مٔ املبؿطٜٔ إٔ ْكاّٚ اٱغ٬ّ با٭غًش١ ايؿهط١ٜ 

. ٚايطٚس١ٝ
     تٓؿٝصّا يصيو ٚنعت نتب املػتؿطقني املرتبكني 

باٱغ٬ّ، اييت ٫ ػس ؾٝٗا إ٫ ايطعٔ باٱغ٬ّ، ٚايتؿهٝو 
. -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ- مبباز٥٘،ٚايػُع بٓبٝ٘ قُس 

ٚإٕ املػتؿطقني ٫ٜطٜسٕٚ مب٪ٓيؿاتِٗ ٚنتبِٗ إٓيا       
- تؿٜٛ٘ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚإغا٠٤ ؾِٗ اٱغ٬ّ ٚغري٠ ايٓيب 

- ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ
ٜعتكس ايػطبٕٝٛ إٔ ايعطب  :إبكا٤ ايعطب نعؿا٤: غابعّا    

ِٖ َؿتاح ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ ٜكٍٛ َٛضٚ بريدط يف نتاب٘ 
 ق٠ٛ ٖٞيكس ثبت تاضىّٝا إٔ ق٠ٛ ايعطب   ":ايعامل ايعطبٞ"

 .اٱغ٬ّ ؾًٝسَط ايعطب يٝسَطٚا بتسَريِٖ اٱغ٬ّ

 تأيٝـ ايهتب يف املٛنٛعات املدًتؿ١ يتؿٜٛ٘  :ثآَّا     
ق٢ً اهلل عًٝ٘ - ايكطإٓ ٚإغا٠٤ ؾِٗ اٱغ٬ّ ٚغري٠ ايٓيب 

 ٚايتؿهٝو يف املكازض اٱغ١َٝ٬ ،ْٚؿط املكا٫ت -ٚغًِ
 .  اؾطا٥س ٚايكشـ ٚاجملًٓات  ؾتٸ٠٢ يفعاـًٞ
إبعاز املػًُني عٔ ؼكٌٝ ايك٠ٛ ايكٓاع١ٝ : تاغعّا     

 ٜٚكٍٛ َػ٪ٍٚ .ٚقاٚي١ إبكا٥ِٗ َػتًٗهني يػًع ايػطب
يٝػت  :1952ّ ٚظاض٠ اـاضد١ٝ ايؿطْػ١ٝ عاّ عٔ

ايؿٝٛع١ٝ خططّا ع٢ً أٚضب١ ؾُٝا ٜبسٚ يٞ، إٕ اـطط 
اؿكٝكٞ ايصٟ ٜٗسزْا تٗسٜسّا َباؾطّا ٚعٓٝؿّا ٖٛ اـطط 
اٱغ٬َٞ، ؾاملػًُٕٛ عامل َػتكٌ نٌ ا٫غتك٬ٍ عٔ 

عاملٓا ايػطبٞ،ؾِٗ ميًهٕٛ تطاثِٗ ايطٚسٞ اـام 
بِٗ،ٜٚتُتعٕٛ عهاض٠ تاضى١ٝ شات أقاي١،ؾِٗ دسٜطٕٚ 

إٔ ٜكُٝٛا قٛاعس عامل دسٜس،زٕٚ ساد١ إىل إشاب١ 
ؾدكٝتِٗ اؿهاض١ٜ ٚايطٚس١ٝ يف اؿهاض٠ ايػطب١ٝ،ؾإشا 

تٗٝأت هلِ أغباب اٱْتاز ايكٓاعٞ يف ْطاق٘ 
ايٛاغع،اْطًكٛا يف ايعامل وًُٕٛ تطاثِٗ اؿهاضٟ ايجُني، 
 ٚاْتؿطٚا يف ا٭ضض ٜعًٜٕٛ َٓٗا قٛاعس اؿهاض٠ ايػطب١ٝ،

 .ٜٚكصؾٕٛ بطغايتٓا إىل َتاسـ ايتاضٜذ
 املاٖطٜٔ غعِٝٗ املػتُط ٱبعاز ايكاز٠ املػًُني :عاؾطّا 

 ا٭قٜٛا٤ عٔ اغت٬ّ اؿهِ يف زٍٚ ايعامل اؿاشقني
ٜكٍٛ املػتؿطم  .اٱغ٬َٞ ست٢ ٫ ٜٓٗهٛا باٱغ٬ّ

يف  ايربٜطاْٞ َْٛتذَٛطٟ ٚات يف دطٜس٠ ايتاميع ايًٓس١ْٝ،
إشا ٚدس ايكا٥س املٓاغب ايصٟ  .1968ّآشاض َٔ عاّ 

ٜتهًِ ايه٬ّ املٓاغب عٔ اٱغ٬ّ،ؾإٕ َٔ املُهٔ هلصا 
ايسٜٔ إٔ ٜعٗط نإسس٣ ايك٣ٛ ايػٝاغ١ٝ ايعع٢ُ يف ايعامل 

 ٚقاٍ بٔ غٛضٜٕٛ ض٥ٝؼ ٚظضا٤ إغطا٥ٌٝ .َط٠ أخط٣
إٕ أخؿ٢ َا نؿاٙ إٔ ٜعٗط يف ايعامل ايعطبٞ :" ايػابل

 ".قُس دسٜس
إؾػاز املطأ٠،ٚإؾاع١ ا٫مطاف  :اؿازٟ عؿط     

أٟ زع٠ٛ ايبٓات ايؿباب املػًِ إىل ايعْا :اؾٓػٞ
ٗٳِ ايهاشب١ بايؿباب ايصٜٔ ٜطؾهٕٛ ٖصا  بٗٔ،ٚإيكام ايتٴ
ايعطض ٚا٫قرتاح،ْٚؿط ا٭ؾ٬ّ اؾٓػ١ٝ اـًٝع١ ٚإعساز 

 .ايتػ٬ٝٗت يًسعاض٠ ٓفاّْا
ٌٸ شيوإٕ :       قكاض٣ ايكٍٛ  َٔ ا٭َٛض املصنٛض٠ مل ن

ٚتسَري أخ٬م   يتكٜٛض سكٔ اٱغ٬ّ،ٜهٔ إٓيا
املػًُني،ٚإبعازِٖ عٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايؿطٜع١ احملُس١ٜ 

 ٫ ٜطٕٚ اٱغ٬ّ دساضّا يف  ا٭عسا٤إٕٚ .ايػطٸا٤ ايػُش١
ٚد٘ َطاَعِٗ ؾكط، بٌ ٜعتكسٕٚ داظَني أْ٘ اـطط 

 .ايٛسٝس عًِٝٗ يف ب٬زِٖ
مٔ ْكه٢ ! ؾٝاأٜٸٗا ايعًُا٤ ايهطاّ ٚاملػًُٕٛ ايععاّ     

عٓا ع٢ً ؽطٝط أعسا٤ ٍأٜآَا يف ايتؿتت ٚايتبسز بعس َا آط
ضٕٚ نافِْٗ ٟأ ٫قت٬ع دصٚع اٱغ٬ّ،ٚ ٚزغا٥ػِٗاٱغ٬ّ

 قاٍ قاٍ ضغٍٛ -ضنٞ اهلل تعاىل- عٔ ثٛبإ . ٫بت٬ع املػًُني
ٜٛؾو ا٭َِ إٔ تساع٢ عًٝهِ :"ق٢ً اهلل تعاىل عًٝ٘ ٚغًِ اهلل 

  نُا تساع٢ ا٭ن١ً إىل
  23ايباق١ٝ يف قؿش١ 
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 قُس ؾعٝب: بكًِ 

 ايٝٗٛزٴ إخٛإ ايكطز٠ٹ ٚاـٓاظٜط ع٢ً إغطا٥ٌٝتػًٖطت   
 يف ٖصٙ  املػًٛب١ املٓهٛب١ ٚتعطٻنت غع٠غع٠ املكسغ١،

 َٜٛا يه١ُٝ 50اؿطب ايعسٚا١ْٝ اجمل١ْٛٓ اييت اغتُطت 
، ٖا١ً٥ َٔ ايكٓابٌ ٚايكٛاضٜذ ٚأغًش١ ايسَاض ايؿاٌَ

ٚامحطٻت أضض غع٠ بسَا٤ ا٭بطٜا٤ املػًُني َٔ ا٭طؿاٍ 
؛ سٝح زخًت اؾٓٛز اٱغطا١ًٝٝ٥ ٚايؿٝٛر ٚايٓػا٤

اؿهَٛٝٸ١ زاخٌ غع٠ ٚقتٸًت أًٖٗا تكت٬ّٝ عؿٛا٥ٝٽا، 
ٚزَٻطت عًِٝٗ َٓاظهلِ َٚػتؿؿٝاتِٗ َٚباِْٝٗ، ٚأطًكت 
عًِٝٗ ايطقامٳ عٔ نجب مما أزت إىل اغؿٗاز نجرئَ 

ٌټ ٖصا ايؿًػطٝٓٝني إىل داْب عسز نبري َٔ اؾطس٢،  ٚن
!  ع٢ً َطأ٣ َٚػُٕع َٔ أَِ ايعامل– يٮغـ ايؿسٜس –

ُٳعٴ قٛتٷ، َٚا شْبِٗ إ٫  ؾ٬ ٜتشطى هلِ أسس، ٫ٚ ٜٴػٵ
ٕٻ املصع١ ا٭خري٠ اييت ْٳٖؿصٳٖا إغطا٥ٌٝ !.أِْٗ َػًُٕٛ  ٚإ

ايػٓؿاس١ اجمل١ْٛٓ ع٢ً أٖايٞ غع٠ ناْت أؾسٻ نطا٠ّٚ َٔ 
ٌٸ اييت غبكتٗا، إْٗا اضتهبت َع أٌٖ غع٠ أؾٓع اؾطا٥ِ  ن
اؿطبٝٸ١ دٗاضٶا ْٚٗاضٶا، ٚإٕ َا أسسثت٘ إغطا٥ٌٝ َٔ دطا٥ِ 

يف سل ايؿعب ايؿًػطٝين ؼت ضعا١ٜ ٚمحا١ٜ ٚزعِ أَطٜها 
ٜ٪نس أْٗا ٖٞ ضاع١ٝ ٚسا١َٝ ٚزاع١ُ ايكٗا١ٜٓ اـبجا٤ 

ٚيهٔ اٱخ٠ٛ . املًعْٛني ع٢ً أيػ١ٓ ا٭ْبٝا٤ يف ايعامل
ايؿًػطٝٓٝني ٫ٚغُٝا ايؿباب ٚا٭طؿاٍ ايصٜٔ ؾتشٛا 

أعِٝٓٗ ع٢ً ايسَا٤ ٚايٓاض، ٚايتعطض يعًُٝات ايككـ 
ٚايكصا٥ـ ٖٚسّ املٓاظٍ ع٢ً ايط٩ٚؽ، ٚقتٌ ايكػاض 
ٚايهباض ٚتكٝټس ايٓػا٤ ٚا٭طؿاٍ، َٚٛاد١ٗ ايسبابات 
ٚايطا٥طات املكات١ً قسَٛا سػٳبٳ عازتِٗ يف ايتهش١ٝ 

 ؾٗٝس ؾًػطٝٓين َععُِٗ َٔ 2200ٚايؿسا٤ أنجط َٔ 
 ٫ٚؾو إٔ ٖصٙ . إىل داْب عسز نبري َٔ اؾطس٢املسْٝني

ا٭ضقاّ ٚاٱسكا٥ٝات َب١ٝٓ ع٢ً املعًَٛات اييت تٛقٸًت 
ٕٸ ايتٛقٸٌ إىل املعًَٛات  إيٝٗا ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٚاؿلټ أ

ايكشٝش١ يف َجٌ ايعطٚف اؿطد١ املتأظ١َ اييت ميطٸ بٗا 
 .ايؿعب ايؿًػطٝين قعبٷ دسٽا

ٕٻ ايعطبٳ نًِٖٗ يف َجٌ ٖصا ايٛنع  َٚٔ امل٪غـ دسا أ
ٟٻ خط٠ٛ سامس١ غطٜع١ يف  املتأظّ اؿطز أٜها مل ٜتٻدٹصٚا أ

ٚقـ إط٬م ايٓاض؛ َع أِْٗ ميًهٕٛ َٔ ق٠ٛ ؾسٜس٠ متٓعٗا 
َٔ تكتٌٝ إخٛآْا املػًُني ٚإبازتِٗ اؾُاعٝٸ١؛ بٌ ْعطٚا 
اؿٛازخ َهتٛيف ا٭ٜسٟ عادعٜٔ عٔ اؽاش خط٠ٛ ؾعٸاي١ 
ؿكٔ زَا٤ ايؿعب ايؿًػطٝين ٚقٝا١ْ أضٚاس٘ ٚممتًهات٘ 

 . ٚإعاز٠ سكٛق٘ ٚسطٜت٘ مٛ ايعٝـ ايهطِٜ يف ب٬زٙ
ٚقس نإ َٔ أخ٬م اٱغ٬ّ ايؿه١ًٝ أْ٘ أقاّ بني املػًُني 

يف : ا٭خ٠ٛ اٱميا١ْٝ ٚاٱغ١َٝ٬، ؾاؿل تباضى ٚتعاىل ٜكٍٛ 
ٔٳ : "نتاب٘ ايهطِٜ  ٛٳ٠ْ َؾَأقٵًٹشٴٛا بٳٝٵ ٕٳ ٔإخٵ َٹٓٴٛ ُٴ٪ٵ ُٳا اِي ٔإْٻ

ٕٳ ُٴٛ ِٵ تٴطٵسٳ ٘ٳ َيعٳًُٖه ٚٳاتٻُكٛا ايًٖ ِٵ  ٛٳٜٵُه غٛض٠ اؿذطات " )َأخٳ
ؾعكس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل بٗصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ ا٭خ٠ٛ  (10

ٚقسنإ ايٓيب اٱميا١ْٝ بني نٌ امل٪َٓني زٕٚ اغتجٓا٤ َِٓٗ، 
ق٢ً اهلل تعاىل عًٝ٘ ٚغًِ آخ٢ بني املػًُني ٚضٖنع ع٢ً 
تٛطٝس ايك١ً اٱميا١ْٝ ايعُٝك١ بِٝٓٗ، ؾهإ أقشاب٘ ق٢ً 

قُس "اهلل تعاىل عًٝ٘ ٚغًِ ضمحا٤ بِٝٓٗ نُا قاٍ عع ٚدٌ 
" ضغٍٛ اهلل ٚايصٜٔ َع٘ أؾسا٤ ع٢ً ايهؿاض ضمحا٤ بِٝٓٗ

امل٪َٔ يًُ٪َٔ نطدٌ : "ٚقاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل تعاىل ٚغًِ
ؾايٓيب  (ضٚاٙ َػًِ)" ٚاسس إٕ اؾته٢ ضأغ٘ اؾته٢ نً٘

ق٢ً اهلل تعاىل عًٝ٘ ٚغًِ ؾبٻ٘ امل٪َٔ يف ٖصا اؿسٜح 
ظػس ٚاسس، ْٚؿِٗ َٔ ٖصا اؿسٜح إٔ ناؾ١ امل٪َٓني يف 
ايعامل نذػس ٚاسس ي٘ أعها٤ َتٓٛع١، ؾطغِ ٖصا ايتٓٛع 

تٛدس ق١ً ٚز١ِّٜ عُٝك١ بني ٖصٙ ا٭عها٤؛ سٝح إشا ابت٢ً 
أسسٖا مبطض أٚ أمل ٫ ٜٛدس ايكطاض يف ا٭عها٤ ا٭خط٣، 

ٜٚػتعس نٌ ا٭عها٤ يٓكط ايعهٛ املطٜض سػب 
اغتطاعتٗا، ؾتُؿٞ ايطدٌ إىل ايطبٝب ٚنصيو ٜػتعس 

إْٞ يػت : ايؿِ يؿطب ايسٚا٤ ٚيٛنإ َطا، ٫ٜٚكٍٛ 
ُٻٌ قعٛب١َ املطاض٠ ملطض غريٟ؛ بٌ ٜٓكط  َطٜها، ؾ٬ أؼ
بعض ا٭عها٤ بعها يف اٯؾات ٚا٭َطاض، ؾًٛخطدت 

ٕٻ اهلل ْاقطنِ... بايػ٬ح ٜا أٌٖ غع٠   إ
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سطق١ يف ايٝس ٫ تٓاّ ايعني بأملٗا؛ بٌ ٜتػابل نٌ عهٛ 
ٱظاي١ ا٭مل َٔ شيو ايعهٛ املبت٢ً، ؾهصيو املػًُٕٛ يف 

ايب٬ز اٱغ١َٝ٬ إخ٠ٛ يًُػًُني يف ايب٬ز غري اٱغ١َٝ٬، 
.. ٚنصيو املػًُٕٛ يف ايػطب إخ٠ٛ يًُػًُني يف ايؿطم
ايهٌ ٜطتبط بعه٘ ببعض بٛسس٠ اٱغ٬ّ اييت أٚدبت 

ؾٝٓبػٞ يهٌ َػًِ يف عًِٝٗ سكٛقا يبعهِٗ ع٢ً اٯخط، 
بٓػ٬زٜـ إٔ ٜأمل ملا تعطض ي٘ إخٛت٘ يف ؾًػطني، 

ٚٚنصيو ٜٓبػٞ ملػًِ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ إٔ 
نُا دا٤ يف اؿسٜح . وعٕ ملا أقاب إخٛاْ٘ يف ايعطام

َٴٛغٳ٢ ا٭ؾعطٟ ايؿطٜـ،  ٔٵ َأبٹٞ   ضنٞ اهلل تعاىل –عٳ
ٍٳ –عٓ٘ ِٳ َقا ٚٳغٳًٖ ٘ٹ  ٝٵ ٘ٴ عٳًَ ِّ قٳ٢ًٖ ايًٖ ٔٵ ايٓٻبٹ ٔٴ " عٳ َٹ ُٴ٪ٵ اِي

٘ٹ  ٔٳ َأقٳابٹعٹ ِٻ ؾٳبٻَو بٳٝٵ ٘ٴ بٳعٵهٶا ثٴ ٕٔ ٜٳؿٴسټ بٳعٵهٴ ٓٵٝٳا ٔٔ َناِيبٴ َٹ ُٴ٪ٵ ًِ يٹ
ٌٷ  ِٳ دٳايٹػٶا ٔإشٵ دٳا٤ٳ ضٳدٴ ٚٳغٳًٖ ٘ٹ  ٝٵ ٘ٴ عٳًَ ٞټ قٳ٢ًٖ ايًٖ ٕٳ ايٓٻبٹ ٚٳَنا
ٍٳ اؾٵَؿعٴٛا  ٘ٹ َؾَكا ٔٗ ٛٳدٵ ٝٵٓٳا بٹ ٌٳ عٳًَ ٚٵ َطايٹبٴ سٳادٳ١ٺ َأِقبٳ ٍٴ َأ ٜٳػٵَأ

َٳا ؾٳا٤ٳ ٘ٹ  ٕٔ ْٳبٹِّٝ ٘ٴ عٳ٢ًَ يٹػٳا ٚٳِيٝٳِكٔض ايًٖ ًِتٴ٪ٵدٳطٴٚا  ضٚاٙ )" َؾ
ٔٔ ( 2585، َٚػًِ 6026ايبداضٟ  ٕٔ بٵ ُٳا عٔ ايٓټعٵ

ٍٳ– ضنٞ اهلل تعاىل عٓ٘–بٳؿٹري ٍٴ اهلل ق٢ً :  َقا ٍٳ ضٳغٴٛ َقا
ِٵ، $: اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٖٹ ٚٳتٳٛازِّ ِٵ،  ٔٗ ُٹ َٹٓٹنيٳ ؾٹٞ تٳطٳاسٴ تٳطٳ٣ امُل٪ٵ

٘ٴ  ٛٶا، تٳسٳاعٳ٢ َي ٌٔ اِيذٳػٳسٹ ٔإشٳا اؾٵتٳَه٢ عٴهٵ ُٳجٳ ِٵ، َن ٔٗ ٚٳتٳعٳاُطؿٹ
ُٻ٢ ٗٳٔط ٚاُؿ ٙٹ بٹايػٻ ، 6011ضٚاٙ ايبداضٟ ) .#غٳا٥ٹطٴ دٳػٳسٹ

ٌٕ ٚاسسٺ إٕ : "ٚيف ضٚا١ٜ  (2586َٚػًِ  املػًُٕٛ نطد
". اؾته٢ عٝٓ٘ اؾته٢ نً٘ ٚإٕ اؾته٢ ضأغ٘ اؾته٢ نً٘

 (2586ضٚاٙ َػًِ )
ٚإٕ غع٠ ايّٝٛ فطٚس١، ٚاملػًُٕٛ ا٭بطٜا٤ َعًُٕٛ يف 
زٜاضِٖ، ٚقس أخطدٛا َٔ بٝٛتِٗ ٚزٜاضِٖ، ْٚعٍ عًِٝٗ 

َٔ اي٬ٜٛت اييت ٫ٜعًِ ؾسٻتٳٗا إ٫ٓ اهلل غبشاْ٘ تعاىل 
ٚسسٳٙ، ٚقس ٜططح ٖٓا ايػ٪اٍ ملاشا ٜتعطض املػًُٕٛ يف 

نٌ عامل يًكتٌ ٚاٱباز٠ ٚايتسَري ٚايتؿطٜس ٚا٫عتسا٤ ع٢ً 
ٕٻ ايػبب ايٛسٝس يف شيو  ا٭ضٚاح ٚا٭َٛاٍ، ؾاؾٛاب أ

نً٘ أْٓا قس ابتعسْا عٔ تعًِٝ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل تعاىل 
ٌٕ ٚاسسٺ إٕ اؾته٢ عٝٓ٘ اؾته٢ نً٘ "ٚغًِ املػًُٕٛ نطد

، ٚإْٓا ؽًٝٓا عٔ احملب١ "ٚإٕ اؾته٢ ضأغ٘ اؾته٢ نً٘
ٚايتعاطـ اييت عًُٓاٖا ضغٛيٓا ق٢ً اهلل تعاىل ٚغًِ، ؾًِ 

ْبل ع٢ً ايكؿ١ اييت نإ آبا٩ْا عًٝٗا، ٚنصيو تطنٓا 
ا٭خص بأغباب ايك٣ٛ املاز١ٜ اييت أَطْا بأخصٖا ٚوجټٓا ع٢ً 

ٛٸ٠ٺ "إعساز ايك٣ٛ قاٍ تعاىل  ٔٵ ُق َٹ ِٵ  َٳا اغٵتٳَطعٵتٴ ٗٴِ  ٚٵا َي ٚٳأعٹسټ
ِٵ ٚٻُن ٚٳعٳسٴ ٚٻ اهللٹ  ٕٳ بٹ٘ عٳسٴ ٛٵ ٖٹبٴ ٌٔ تٴطٵ ٝٵ غٛض٠ ﴿" َٚٔ ٔضبٳاطٹ اِيدٳ

 ٜٚأَطْا إٔ ْهٕٛ ع٢ً سصض زا٥ِ َٔ أعسا٤ ﴾60: ا٭ْؿاٍ
اٱغ٬ّ، ٫ ْأَٔ يػًُِٗ ٫ٚ ْػتهني يػهِْٛٗ، قاٍ 

ِٵ"تعاىل  ٚٵا سٹصٵضٳُن ٕٻ أعسا٤  (102: غٛض٠ ايٓػا٤ )" ٚخٴصٴ ؾإ
اٱغ٬ّ ٚاملػًُني ٜتُٕٓٛ زا٥ُا إٔ ٜهع املػًُٕٛ 

غ٬سِٗ، ٜٚرتنٛا دٗازِٖ، ٜٚػؿًٛا عٔ ؼطٜط أٚطاِْٗ 
ٚأْؿػِٗ، ٜٚتذٗٛا إىل َتاع ايسْٝا ٚؾٗٛاتٗا، نُا قاٍ 

ِٵ "تعاىل  َٵتٹعٳتٹُه ِٵ َٚأ ٔٵ َأغٵًٹشٳتٹُه ٕٳ عٳ ٛٵ ٛٵ تٳػُؿًُ ٚٵا َي ٔٳ َنَؿطٴ ٚٳزٻ اٖيصٹٜٵ
ٚٳاسٹسٳ٠ّ  ١ًَّ ٝٵ َٳ ِٵ  ٝٵُه ٕٳ عٳًَ ٛٵ ًُ ٝٵ ُٹ ٚغٝعٌ  (102:غٛض٠ ايٓػا٤ )" َؾٝٳ

أعسا٤ اهلل َٓتعطٜٔ َرتقبني ٖصٙ ايؿطق١، َُٗا ٜٗتؿٕٛ عط١ٜ 
ايتسٜٔ، ؾأؾك٢ أَاِْٝٗ إٔ واضبٛا اٱغ٬ّ، ٚإٔ ٜعٝسٚا 

املػًُني عٔ زِٜٓٗ، ٚغٝعايٕٛ ٜػعٕٛ يصيو مبدتًـ ايططم 
ٚبؿت٢ ايػبٌ، ٖٚصا َا ٚنشت٘ يٓا اٯ١ٜ ايهطمي١ يف غٛض٠ 

ٔٵ  "217: ايبكط٠  ِٵ عٳ ٚٵُن ِٵ سٳتٸ٢ ٜٳطٴزټ ٛٵُْه ٕٳ ٜٴَكاتٹًُ ٛٵ ٚٳ٫َ ٜٳعٳاُي
ِٵ ٛٵا ٔإٕزٹٜٵٓٹُه ، ٚهلصا هب ع٢ً نٌ املػًِ إٔ " اغٵتٳَطاعٴ

ٜهٕٛ يف ساي١ اغتعساز زا٥ِ ملٛاد١ٗ أعسا٤ اٱغ٬ّ 
ٚٳ٫َ دٴٓٳاحٳ "ٚاملػًُني ٚأ٫ ٜرتى غ٬س٘ زا٥ُا، قاٍ تعاىل 

ٕٵ  َٳطٵنٳ٢ َأ ِٵ  ٚٵ ُنٓٵتٴ َٳَطٕط َأ ٔٵ  َِّ ِٵ َأشٶ٣  ٕٳ بٹُه ٕٵ َنا ِٵ ٔإ ٝٵُه عٳًَ
ِٵ ٛٵا َأغٵًٹشٳتٳُه ٫ٚ ٜكتكط  (102: غٛض٠ ايٓػا٤)" تٳهٳعٴ

ايتسضٜب ٚاٱعساز ع٢ً اؾٝـ ايٓعاَٞ ؾكط بٌ ٖٞ 
 .َػ٪ٚي١ٝ نٌ ؾطز َػًِ

ؾإٕ نٓا َٔ امل٪َٓني أيػٓا فطٚسني ظطح غع٠ ٚأًٖٗا املػًُني 
؟ ؾهٝـ تٓاّ عْٝٛٓا ّْٛ ايػؿ١ً ؟ ٚاؾتػًٓا  بػا٥ط املعا٬َت 

 ِٕ ِّ َػً ايس١ْٜٛ ٚتطنٓا اؾٗاز يف غبٌٝ اهلل تعاىل؛ بٌ سإ يه
ِٳ ٜٚٳهتٴبٳ، ٚإٔ ٜطؾعٳ  قٛت٘ ٜٚٳٓسٴبٳ، ٚإٔ إٔ ٜٴدطزٳ ايكً

ٞٳ َٓربٳٙ ٜٚٳدُطب، ٚإٔ ٜطؾعٳ غ٬سٳ٘ ٜٚٳهٔطب، ٚاهلل  ٜطتك
 .غبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٛ املػ٦ٍٛ إٔ ٜطز يٓا ضٚسٓا املؿكٛز
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تطبٝل ايؿطٜع١ هًب ا٭َٔ يف ايسٚي١ 
 دػِٝ ايسٜٔ ايٓسٟٚ :بكًِ 

املسٜط املػاعس يف داَع١ زاضاملعاضف اإلغال١َٝ ؾٝتاغْٛؼ بٓػالزٜـ
يف اٯ١ْٚ ا٭خري٠ َٔ ايعَٔ ٬ْسغ بهجط٠ ناثط٠ أسساخ 
ايكتٌ ٚا٫غتٝاٍ ٚا٫ختطاف ٚايتشطف اؾٓػٞ يف ب٬ز 

ؾب٘ ايكاض٠ اهلٓس١ٜ بكؿ١ خاق١، ؾكس اٱْػإ ا٭َٔ 
ايٓؿػٞ ٚا٭َٔ املايٞ يف بًسإ تًو ايكاض٠ ا٭غ١ٜٛٝ، 
امل٪غػات املاي١ٝ املطخك١ تػكب أَٛاٍ املؿاضنني 

ٚاملتعاًَني، ٚاملػ٦ٛيٕٛ عٔ ايؿطنات ٜٗطبٕٛ بأَٛاٍ 
ايؿطنا٤، ٚامل٪ظؿٕٛ يف ايسٚا٥ط اؿه١َٝٛ ٜأنًٕٛ أَٛاٍ 

ايؿعب بإغِ َكاضٜـ ايطاٚي١ ٖٚٞ ايطؾ٠ٛ احملط١َ، 
ٚأقشاب ايبٓٛى ٜػشبٕٛ أَٛاٍ ايعبا٥ٔ بإغِ ايؿٛا٥س 

ٖٚٞ ضبا احملطّ، ٚايػٝاغٕٝٛ ٜكتًٕٛ ضؾكا٥ِٗ َٚعاضنِٝٗ 
ٜٚٓٗهٕٛ سطَاتِٗ،  املؿػسٕٚ ٜسخًٕٛ يف املٓاظٍ 

ٜٚكتًٕٛ أقشابٗا أَاّ أعها٤ أغطتِٗ، ٚايؿتٝات تعاْني 
ا٫غتكاب اؾٓػٞ يف نٌ َهإ، ٚايطايبات ىطدٔ َٔ 

ايبٝٛت غاؾطات، ٚايؿباب ٚايؿابات ىتًطٕٛ يف املساضؽ 
ٚايهًٝات ٚاؾاَعات ٜٚطتهبٕٛ مبٓهطات ؾاسؿ١، 

ٜٚتذٛيٕٛ يف ا٭غٛام ٚاؿسا٥ل َٔ زٕٚ سٝا٤، ٚإظاز 
ؾطب اـُط ٚسبٛب اؾٓؼ يف نٌ َهإ، ْٛازٟ اـُط 

أقبشت َػُٛس١ يف عٛاقِ ايبًسإ، ٖهصا نٌ ّٜٛ 
ؼسخ أسساخ تكؿعط َٓٗا اؾًٛز ٚٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ 
ا٫دتُاعٞ  تٓؿطٖا بعٓاٜٚٔ باضق١، ٚضداٍ ا٭َٔ يف 

ايسٚي١ قاقطٕٚ عٔ ؼكٝل ا٭َٔ يف ايؿعب، أٌٖ ايبًس 
٫ورتَٕٛ قٛاْني ايسٚي١، أعها٤ ايربملإ ٚاؿطاغٕٛ 
ا٭خطٕٚ يف ايسٚا٥ط ٜطتهبٕٛ أْؿػِٗ ظطا٥ِ َتٓٛع١ 

بؿع١، ِٖٚ ٜػاعسٕٚ اجملطَني ٜٚؿهٕٛ املػذْٛني إشا 
ناْٛا َٔ سعبِٗ ٚؾطٜكِٗ ايػٝاغٞ، ٜٚكبهٕٛ ع٢ً 

َعاضنِٝٗ ايػٝاغٝني إشا ناْٛا َٔ غريسعبِٗ، ٚايتعاضض 
ايػٝاغٞ َٓتؿط يف املسٕ ٚايكط٣ ع٢ً ايػٛا٤، ؾايؿعب 
٫ٜتُتع با٭َٔ ٚايػ٬ّ ٚايطُأ١ْٓٝ ٚاهلس٤ٚ، ٚايسغتٛض 

ايٛنعٞ ؾٝ٘ قٛاْني َكاز١َ ملا يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ 
ايٓب١ٜٛ  ٚادتٗاز ايؿكٗا٤ املػًُني ، اؿه١َٛ اٱلًٝع١ٜ 
املػتعُط٠ قس ٚنعت ْعُا يًتعًِٝ ٚايرتب١ٝ ٚاؿه١َٛ 
.  ٚايعساي١ ٖٚٞ تأتٞ مبكاحل املػتعُطٜٔ يف ب٬ّ املػًُني

ٚأَا ايؿطٜع١ احملُس١ٜ اييت ْػدت ايؿطا٥ع قبًٗا ٚسككت 
ا٭َٔ ٚايػ٬ّ يف اجملتُع ايبؿطٟ يف نٌ ظَإ َٚهإ، 

ٖٚٞ اييت طٛضت ايعامل تطٜٛطا سػٓا مج٬ٝ ٜكبً٘ نٌ 
إْػإ شٚعكٌ غًِٝ، إْٗا متجٌ ايسغتٛض اٱهلٞ ايطباْٞ، 

ٖٚٞ تٓازٟ ايٓاؽ إىل تطى ايكتٌ ٚا٫غتٝاٍ ٚايػكب 
ٖٚتو اؿطَات، أضؾسْا ْيب ايطمح١  يف خطب١ سذ١ 

أٜٗا ايٓاؽ إٕ زَا٤نِ  ٚأعطانهِ سطاّ : " ايٛزاع قا٬٥
عًٝهِ إىل إٔ تًكٛا ضبهِ نشط١َ َٜٛهِ ٖصا يف ؾٗطنِ 

أٜٗا ايٓاؽ إمنا امل٪َٕٓٛ إخ٠ٛ ٫ٚوٌ "  "ٖصا يف بًسنِ ٖصا
". ٭َط٨ َاٍ ٭خٝ٘ إ٫ عٔ طٝب ْؿػ٘ َٓ٘

أسساخ ايكتٌ ٚا٫ختطاف اييت ْػُع عٓٗا يف ب٬زْا 
أغًبٗا ؼسخ ٭دٌ ايػٌ ايػٝاغٞ املصَّٛ، ايٛسسات 

ايػه١ٝٓ يف اؾاَعات ٚايهًٝات قس ؼرتم بٓريإ اؿكس 
ايػٝاغٞ، ٚايط٬ب املكُٕٝٛ اؿعبٕٝٝٛ ٜهعٕٛ  ا٭قؿاٍ 
يف أبٛابٗا ٚميٓعٕٛ اٯخطٜٔ عٔ ايسخٍٛ ؾٝٗا، ٜٚهطبٕٛ 

. عٔ ايسضٚؽ ٜٚػ٦ٕٝٛ ا٭غاتص٠ املعاضنني
ٚاـ٬ؾات ايس١ٜٝٓ اييت تكع يف بعض ايسٍٚ قس أثطت ع٢ً 

ايعامل نً٘، ؾاؾرتم ايٓاؽ إىل ؾطٜكني، ؾطٜل اػ٘ إىل 
ايٝٗٛز١ٜ أٚ ايٓكطا١ْٝ أٚ ايبٛش١ٜ أٚ اهلٓسٚغ١ٝ  ٚؾطٜل اماظ 

إىل املػًُني،  ٚايكشـ ٚاؾطا٥س تٓؿط ا٭خباض ٚؾل 
ٚمما هسض بايصنط إٔ بعض ايكشؿٝني ٜٓؿط اػاٖٗا ايؿهطٟ، 

ا٭خباض ا٫مٝاظ١ٜ زٕٚ تبٝني ايٛاقع  ؾٝتكعس ايؿٛن٢ يف أما٤ 
ٜا اٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا إٕ دا٤نِ : "ايعامل، ٚاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل قاٍ

 24 ايباق١ٝ يف قؿش١". ؾاغل بٓبأ ؾتبٝٓٛا
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 أبٞ ايؿطِٜ ايهٓا٥ٞ غٗاتٞ: بكًِ 

قه١ٝ ٫ٚ أبا "  ؾًػطني ٫ٚ ق٬ح زٜٔ هلا ع٢ً غطاض
تتٓاغبإ ٚ َؿَُٗٛٗا ٜطدع إىل ؾإٔ ؾًػطني " سػٔ هلا

احملت١ً اؿايٞ ؾؿًػطني ٖٞ ايبكع١ املباضن١ َٔ ايهط٠ 
ا٭ضن١ٝ اييت اغتؿًتٗا اجملاٖس ايباغٌ ق٬ح ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ 
َٔ أٜسٟ ايٓكاض٣ ٫ٚ شنط فٝس عربا ايتاضٜذ ٚيهٔ ٜعًِ 
قطا٥ٓا ايهطاّ ببايؼ َٔ ا٭غ٢ ٚاؿعٕ َا وسخ َٔ اقتشاّ 

ايكٗا١ٜٓ قطاع غع٠ بكٝاز٠ َٓعُات َتططؾ١ َٚػاْس٠ 
ايكٛات املػًش١ ٚ ؼت َع١ً ايٝات سطب١ٝ ٚ ٚغط 
سهٛض ضمسٞ َهجـ ؾاعٌ َٔ اؿه١َٛ ايك١ْٝٛٝٗ 

نُا ٜتٛغًٕٛ َٔ ؾٛضِٖ يف بك١ٝ ا٭ضانٞ 
ايؿًػط١ٝٓٝ ٚ ٜكبٕٛ ع٢ً ؾعبٗا ْريإ 

دشِٝ إغطا٥ٌٝ َٔ ٚضا٤ أبطاز 
ايسبابات ٚ قؿٝح املسضعات بعس إٔ 

تٗسّ طا٥طاتِٗ غكٛف ايػعٜني ٚ 
ٜعرب نٌ شيو , غريِٖ ع٢ً ض٩ؽ أًٖٗا

عٔ عذع ايٓعاّ ايعطبٞ بؿهٌ كع يًػا١ٜ 
خكٛقا ٚ عٔ نعـ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ عَُٛا 

. سٝح ٚاقًٛا قُتِٗ نايػابل 
ٚ دطا٥ِ اغطا٥ٌٝ تبسأ نُا بسأت زا٥ُا باغتٗساف املسْٝني 

ايؿًػطٝٓٝني بػض ايٓعط عٔ أعُاضِٖ ٚ أدٓاغِٗ ٚ إٕ 
اْػشبت إغطا٥ٌٝ عٔ َٝسإ ايكتاٍ بني ايؿ١ٓٝ ٚايؿ١ٓٝ ٚ قس 

ضأٜٓا َٔ بني ايهشاٜا يف غط٠ نجريا َٔ ا٭طؿاٍ ٚ عػ٢ 
إٔ ٜكّٛ ا٫ؼاز ايعاّ يًُشاَني ايعطب بايتعإٚ َع 

املٓعُات اؿكٛق١ٝ ايسٚي١ٝ أٚ هب إٔ ٜكَٛٛا بتٛثٝل ٖصٙ 
اؾطا٥ِ ٚ تكسِٜ َطتهبٝٗا يًُشان١ُ يف احملانِ ايسٚي١ٝ 

 زٚي١ َٔ 190املتاس١ ٚ يف احملانِ ايٛط١ٝٓ ٭نجط َٔ 
زٍٚ ايعامل ع٢ً اجملطَني اٱغطا٥ًٝٝني إٔ ٜسضنٛا أخريا إٔ 

.  عاملِٗ نٝل ست٢ زضد١ ا٫ختٓام 
تعايٛا أٜٗا املػًُٕٛ يف نٌ َهإ ْٓعٍ إىل ايؿٛاضع 

خٝرب : يًتٓسٜس باؿطب اٱغطا١ًٝٝ٥ ٚ ْٗتـ ؾعاضات َجٌ 
عباض٠ ؽطز َٔ , سعب قُس غٛف ٜعٛز + خٝرب ٜا ٜٗٛز 

قُِٝ ايهُا٥ط َٔ قطاض ايٛدسإ ٚ سطٚف تٓاغِ قساٖا 
َع خؿل ايكًٛب ٚ ْبض ايعطٚم ٚايصٟ ٫ تكبٌ عٓ٘ بس٬ٜ 

إٔ تعٌ ايٛؾٝذ١ اييت تطبطٓا بإخٛآْا ٚاييت يف ايكطاع ٚ 
غريٖا َٓػٛد١ غٝٛط احملب١ ٚ ايٛؾا٤ اييت مل تتٛؾط يؿعبني 
ؾكٝكني نُا تتٛؾط يًبٓػ٬زٜؿٝني ٚايؿًػطٝٓٝني مبؿ١٦ٝ اهلل 

. تعاىل 
أٜٔ َ٪غػات اؿكٛم اييت تٓازٟ باؿؿاظ عًٝٗا ٚ أٜٔ 

نُري ايعامل عٔ أٚناع ؾًػطني املأغ١ٜٛ ايطا١ٖٓ ؟ ٌٖ هلا 
ٜطمح٘ اهلل تعاىل - َٔ َجٌ ق٬ح ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ 

إىل سٌ َؿانًٗا ٚ يٓعًِ إٔ ٫ ْاقط - 
سكٝكٞ يًؿعب ايؿًػطٝين إ٫ اهلل 

ا٭سس ايٛاسس ايكازض ايكٟٛ ايععٜع 
اؾباض املٓتكِ َٔ ايعاملني ايػامشني 
ؾإىل اهلل املؿته٢ ٚ عًٝ٘ تٛنًٓا ٚ 

. إيٝ٘ اٱْاب١ 
اتكٛا اهلل , امسعٛا أٜٗا ايؿًػطٕٝٓٝٛ 

سل ايتك٣ٛ ٚ متػهٛا بهتاب اهلل تعاىل ٚ 
غ١ٓ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚ إٜانِ ٚ ظٟ أٌٖ 
ايؿطى ٚ ايتٓعِ ٫ٚ تؿبٗٛا بأٌٖ ايسٜاْات ا٭خط٣ يف 
ؾ٧ٝ َٔ سهاضاتِٗ ايص١َُٝ ٚ قًٛا مخػهِ يف مجاع١ 
تسضنٕٛ ايتهبري٠ ا٭ٚىل َع َطاعا٠ ايٛادبات ٚايػٓٔ 

ٚايٓٛاؾٌ قبٌ املهتٛب١ ٚبعسٖا ٚ قَٛٛا ؾٗطنِ ٚ أزٚا 
ظناتهِ ٚ َٔ اغتطاع َٓهِ إىل ايبٝت غب٬ٝ ؾًٝشذ٘ ٚ 

دايػٛا قًشا٥هِ ٚ اغتؿٝسٚا َٔ عًُا٥هِ ٚ أسؿٛا 
ايًش٢ ٚ اتبعٛا ايؿك٘ اٱغ٬َٞ أسهاَ٘ ٚ َػا٥ً٘ يف 

٫ تربدٔ تربز : َٓاسٞ اؿٝا٠ نًٗا ٚ قٛيٛا يٓػا٥هِ 
اؾا١ًٖٝ ا٭ٚىل ٚ ٫ ؽطدٔ غاؾطات ٚ أطعٔ بعٛيتهٔ 

ٜعؿطنِ اهلل مجٝعا بعسٚنِ ٚيٝشٝٝٓهِ سٝا٠ طٝب١ ٚ 
ميسزنِ بأَٛاٍ ٚ بٓني ٚ هعٌ يهِ دٓات ٚهعٌ يهِ 

ٚ ق٢ً اهلل ٚ غًِ ع٢ً . أْٗاضا إْ٘ ع٢ً نٌ ؾ٧ٝ قسٜط
 .غٝسْا ٚ ٫َْٛا قُس ٚ اي٘ ٚ قشب٘ أمجعني 
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 نٝـ ٜهتػب املعًِ قب١ ايط٬ب؟

 (األغتاش باجلاَع١) فط١ًٝ األغتاش املفيت صالح ايسٜٔ: بكًِ 
 

إٕ ايتسضٜؼ أَط َِٗ دسا، وتاز يٲتكإ ؾٝ٘ إىل بصٍ        
اجملٗٛز اؾباض٠ ٚايتهش١ٝ ايعع١ُٝ ٚايػٗط املػتُط ٚإعُاٍ ايؿهط 

ايػًِٝ ٚاغتشهاض اٱخ٬م ٚايتؿاْٞ، ٚايععّ ع٢ً تأز١ٜ 
ا٭َا١ْ، ٫ٚؾو إٔ نجريا َٔ املعًُني َع ق٬سٝاتِٗ يف نٌ 

اجملا٫ت ٫ٜػتطعٕٛ إٔ ٜكًٛا إىل قًٛب ط٬بِٗ، ؾٝؿتكطٕٚ إٔ 
هصبٛا اٖتُاَِٗ بِٗ ٚ سػٔ تٛدِٝٗٗ يف إطاض َٔ ايٛز ٚاحملب١ 

. املتبازي١
 

:  ايٛغا٥ٌ اييت وتاز إيٝٗا املعًِ يهػب قًٛب ايط٬ب 
  ٕ٫ بس يًُعًِ َٔ إٔ وكٌ ع٢ً ؾدك١ٝ باضظ٠، تكًح أ  

تهٕٛ قس٠ٚ يٰخطٜٔ، تتُٝع باؾس١ٜ ٚاهلٝب١، ؾشكٍٛ 
ايؿدك١ٝ ايك١ٜٛ قعب دسا، تعتُس ع٢ً سػٔ ايتكطف، 
ٚغ١َ٬ املٓطل، ٚؾكاس١ ايبٝإ، ٚق٠ٛ اؿذ١، ٚايكسض٠ ع٢ً 

ٖٚصا ٫ ٜتأت٢ يهٌ . َعاؾ١ َؿه٬ت ايط٬ب، ٚغري شيو
َعًِ، ٚ يٝؼ نٌ َعًِ ميًو َجٌ ٖصا ايؿدك١ٝ، ؾ٬ بس 
يهٌ َعًِ ٜطغب إٔ تهٕٛ ي٘ ؾدك١ٝ باضظ٠ إٔ ٜتسضب 

ع٢ً أَٛض نجري٠ تكٟٛ َٔ ؾدكٝت٘، ٚع٢ً ضأغٗا اـطٚز 
أَاّ ايط٬ب يف يباؽ ايػ١ٓ ٚ سػٔ املعٗط، ٚايتكٝٝس 

بايتهًِ بايًػ١ ايؿكش٢ َا أَهٔ، ٚعسّ اٱنجاض َٔ املعاح 
ٚايهشو، ٚإظٗاض اؾس١ٜ يف ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، 

ٚاختٝاضأسػٔ ايططم ٱؾٗاّ ايسضؽ، ٚاختٝاض ايططٜك١ 
املٓاغب١ عٓس سٌ َؿه١ً َا، ٚا٫يتعاّ بايٓعاّ، ٚايٛؾا٤ 

ؾإٕ ايطايب ٜعٔ َعًُ٘ . باملٛاعٝس، ٚايكسم ع٢ً نٌ ساٍ
قس٠ٚ قتصٜا ي٘، ٜٚعس َعًُ٘ املجاٍ ا٭ٍٚ، ٚايُٓٛشز 

ا٭مس٢، َٚٔ ثِ ٜتبع ططٜك١ تعًُٝ٘ ٚتطبٝت٘، ٚتكطؾات٘، 
ست٢ سطنات٘، َٚؿٝ٘، ٚن٬َ٘، ست٢ ٜهٕٛ املعًِ قس٠ٚ 

 .قاؿ١ يط٬ب٘، ؾ٬بس يًُعًِ إٔ واؾغ بٗصٙ ا٭َٛض

   ٕ٫بس يًُعًِ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً زضا١ٜ ق١ٜٛ نا١ًَ مبازت٘، ٚأ 
ٜهٕٛ شا اط٬ع ناٌَ بهٌ َا ٖٛ دسٜس يف فاي٘، َٔ 

ايهتب ٚايهتاب ٚاملػا٥ٌ اؾسٜس٠ املتعًك١ بؿٓ٘، ست٢ ميهٔ 
يًط٬ب إٔ ٜعتُس عًٝ٘ ٜٚػٌٗ هلِ إٔ ا٫غتؿاز٠ َٓ٘، 

ٚيهٔ ا٭غـ إٔ املعًُني عا١َ ميًٕٗٛ بٗصٙ ا٭َٛض، ٫ٚبس 
يهٌ َعًِ وطم إٔ ٜهػب قًٛب ايط٬ب إٔ ميتًو 
َٖٛب١ ًَٚه١ نا١َٓ تتُٝع بٗا عٔ غا٥ط ا٭غاتص٠ َجٌ 

ٚيهٔ ٜٓبػٞ إٔ . َٖٛب١ اؿؿغ أٚ َٖٛب١ أزب١ٝ أٚ َٖٛب١ ؾ١ٝٓ
ٜؿشصٖا إشا أضازت شيو، ٚميهٔ تؿعًٝٗا إشا ٚتٛؾط يسٜ٘ 

 اٱضاز٠،

 ْٜ٘ٓبػ٢ يهٌ َعًِ إٔ ٜبسأ ايه٬ّ َع ايط٬ب بايػ٬ّ، ؾإ   
ٜ٪ثط يف قًٛبِٗ إهابٝا، ؾٝؿعطٕٚ بايٛز ٚا٭يؿ١ ٚايػعاز٠، 

ٚعاز٠ ا٭تكٝا٤،  ٚؾٝ٘ أدط ععِٝ ٚغ١ُٝٓ، ٖٚٛ غ١ٓ ا٭ْبٝا٤،
خطدت َع ابٔ عُط ؾُا يكٞ قػريّا : " قاٍ عُط ايٓسٟ 

 ."نبريّا إ٫ غًِ عًٝ٘ ٫ٚ

  ،ِٖٜٚٓبػٞ يهٌ َعًِ إٔ ٜبتػِ أَاّ ايط٬ب عٓسَا ًٜكا   
أغطع غِٗ ميًو ب٘ املعًِ قًٛب ط٬ب٘، إناؾ١ إىل  ؾإْ٘

- ؾتبػــُـو يف ٚد٘ أخٝو قسق١ نْٛٗا عباز٠ ٚقسق١،
اهلل بٔ  نُا دا٤ شيو يف اؿسٜح عٓس ايرتَصٟ، ٚقاٍ عبس

َا ضأٜت أسسّا أنجط تبػـُّا َٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً : اؿاضخ
 .ٚغًِ اهلل عًٝ٘

   ٚنصيو ٜٓبػٞ يًُعًِ إٔ ىطز أَاّ ايط٬ب يف يباؽ
مجٌٝ، ٚؾهٌ سػٔ، ؾإْ٘ هًب احملب١ ٚقطب ايٓاؽ َٓ٘ 

ْٛٙ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إيٝٗا َطاضّا  ٚيصيو
إٕ اهلل مجٌٝ وب :" ٚغًِ ٚتهطاضّا، ؾكاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘

اهلل  ضنٞ- ٚقاٍ عُط بٔ اـطاب.  نُا يف َػًِ "اؾُاٍ
إْ٘ يٝعذبين ايؿاب ايٓاغو ْعٝـ ايجٛب طٝب :" عٓ٘

 20ايطٜح،      ايباق١ٝ يف قؿش١ 
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 ايػاض٠ ع٢ً ايتعًِٝ اٱغ٬َٞ يف بٓػ٬زٜـ

قُس ؾؿٝل اٱغ٬ّ 
إٕ تعًِٝ اٱغ٬ّ ٚثكاؾت٘ يف بٓػ٬زٜـ َعًّٛ َٚططٚز بٝس 

اؿه١َٛ ٖٚصا ايعًِ يٝؼ بأخـ َٔ ظًِ أٌٖ غعا بٝس 
إغطا٥ٌٝ ٭ٕ ايؿًػطٝٓٝني ٜعًُٕٛ أْؿػِٗ ٚأَٛاهلِ 

ٜٚكتًٕٛ بايػ٬ح ايٓاضٟ ٚايكٓابٌ اهلا١ً٥ ٚايسباب١ ٚاملساؾع 
املًٗه١ ؾٝػؿٗس أيٛف يف نٌ غ١ٓ ٚيهِٓٗ ٫ىهعٕٛ 

ض٩ٚغِٗ  يًك٠ٛ ايباط١ً بٌ ٜساؾعٕٛ عٔ أْؿػِٗ بكٛتِٗ 
ايهعٝؿ١ بكسضٚغعِٗ ٜٚتشسٕٚ بٓؿاطتِٗ اؾسٜس٠ بعس 

 . نٌ سطب

 ؾ٬ أغـ ٫ٚ قًل ع٢ً أٌٖ غع٠ ٭ٕ إغطا٥ٌٝ عسٚ 
َعطٚف َٚعًّٛ عٓس ا٭١َ املػ١ًُ يف ايعامل؛ ٚيهٔ ا٭غـ 

ٚاؿعٕ ع٢ً املػًُني يف بٓػ٬زٜـ ؾإِْٗ َٛاطٕٓٛ هلصٙ 
َػًُا يف ٖصٙ ايب٬ز َٚا هلِ سكٛم 90%ايب٬ز ِٖٚ 

املٛاط١ٓ ٚايعٝـ َع اؿط١ٜ ٚاـري ٫ٚ ٜػتشكٕٛ يًتعًِٝ 
ايصٟ ٜٗصبٕٛ ب٘ سٝاتِٗ ايؿدك١ٝ ٚا٭غط١ٜٚ ٚ 

ا٫دتُاع١ٝ ٚيٝؼ هلِ سكٛم ز١ٜٝٓ نإٔ ٖصا ايب٬ز ب٬ز 
ايهؿط ٚايؿطى بٌ اؿه١َٛ اْتٗبت ٖصٙ اؿكٛم َِٓٗ 
ٚؼٍٛ بني املػًُني ٚتعًُِٝٗ ٚثكاؾتِٗ ست٢ أخطدٛا 

ايتعًِٝ اٱغ٬َٞ َٔ املٓٗر املعني ٭طؿاٍ املػًُني ٚمتٓع 
ٚيف فتُع  .املػًُني َٔ اَتجاٍ ايؿطٜع١ ٚأسهاَٗا

ايػًُني ٚزٚيتِٗ ؼكل ايتعًِٝ ٚايجكاؾ١ اييت ٜبسٚ َٓٗا 
ايصبح ع٢ً اغِ "ايؿطى ٚايهؿطؾٝعًِ أطؿاٍ املػًُني 

ؾإِْٗ " ايعْا٤ َع ايرتانٞ يٝؼ ظطّ" ٚ"ا٭قٓاّ س٬ٍ
ٜعًُٕٛ إٔ ايػاض٠ ايجكاؾ١ٝ ع٢ً اٱغ٬ّ ٖٞ أخطط دسا َٔ 
ايػا ض٠ ايعػهط١ٜ ٭ْٗا تػطؽ ايهؿط ٚ ايؿطى ٚايعًُا١ْٝ 

ٚايعْسق١ ٚايعسا٠ٚ ٚايبػض يٲغ٬ّ يف سٝا٠ املػًُني ست٢ 
أقبشت ايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬ ٚثكاؾتٗا قاط١ بأْٛاع َٔ 

ايجكاؾات ا٭دٓب١ٝ ٖٚٞ ايجكاؾ١ ايٓكطا١ْٝ ٚايجكاؾ١ 
 .ايك١ْٝٛٝٗ ٚايجكاؾ١ اهلٓٛز١ٜ اييت ؽايـ اٱغ٬ّ نًٗا

ٚيتٓؿٝص ٖصٙ امل٪اَطات اـطري٠ اؽصٚا ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ 
غ٬سا ض٥ٝػٝا سٝح بصيٛا أَٛاهلِ ٚأٚقاتِٗ يف تؿٝٝسٖا 

بؿت٢ ا٭يٛإ َٔ ضازٜٛا ٚايتًؿعٜٕٛ ٚؾبه١ اْرتْت 
ٚإقساض اجمل١ً اي١َٝٛٝ ٚا٭غبٛع١ٝ ٚايؿٗط١ٜ ٚغريٖا َٔ 

 .اجمل٬ت اييت ؼٌُ ايػِ يًُػًُني
ٚاؿه١َٛ تعاٖط ٚتػاعس املبطًني يف نٌ َٔ ٖصٙ ا٭َٛض 

اـبٝج١ يتكٟٛ ٚ تهبط نطغٞ سهُٗا ٭ٕ أنجط ايٓاؽ قس 
ابتًٛا بايؿط ٚايؿػاز ٚايؿػل ٚايؿذٛض ؾؿػست قًٛبِٗ 

ٚق٠ٛ أضٚاسِٗ ؾ٬ ٜطٜسٕٚ سه١َٛ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ٚايعسٍ 
ٚاٱْكاف ٭ٕ اؿه١َٛ ؾاغك١ ؾًٛ اغتٝكغ ايٛعٞ 

اٱغ٬َٞ ٚاملعاٖط٠ ايس١ٜٝٓ يف قًٛب املػًُني ٫ٜسّٚ 
 . عطؾِٗ ٚإقاَتِٗ

ؾٲسهاّ سهُِٗ ٚإزاَت٘ ٜتدصٕٚ ايهؿاض ٚاملؿطنني 
ٚايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ أٚيٝا٤ ٭ٕ ضداٍ اؿه١َٛ ٚايػٝاغ١ 

فطزٕٚ عٔ ايسٜٔ ٚايؿطٜع١ بٌ أنجطِٖ ظْسقٕٝٛ 
َٚطتسٕٚ يف عكٝستِٗ ٚيٝؼ هلِ أٖب١ ٫ٚ تطب١ٝ ز١ٜٝٓ بٌ 

تػًطٛا ع٢ً اؿهِ ٚايػٝاغ١ بكٛتِٗ  ايعه١ًٝ ٚاغتبسٚا 
بإزاضتٗا زٕٚ إٔ ٜطاعٛا ايسٜٔ ٚايسٜا١ْ ٚسكٛم املٛاطٓني 

ٚايؿعب ٚؾكًٛا ايسٜٔ عٔ ايػٝاغ١ ٚسطضٚا ايػٝاغ١ عٔ 
ضقاب١ ايسٜٔ ست٢ أقبشٛا قٝكط١ٜ ٚنػط١ٜٚ ًَٚها 

عهٛنا ٚأقبشت اؿه١َٛ ٚضداهلا نذٌُ ٖا٥ر سبً٘ 
ظٗطت ؾِٝٗ ْععات اؾا١ًٖٝ ؾٝشًُٕٛ املؿك١ .ع٢ً غاضب٘

يٝكُٝٛا أخ٬م ايهؿاضٚاملؿطنني يف سٝا٠ ا٭١َ املػ١ًُ 
ٚغطت أخ٬قِٗ ٚغريِٖ يف سٝا٠ ايعٛاّ ٚا٫دتُاع 

 " ايٓاؽ ع٢ً زٜٔ ًَٛنِٗ"ؾكسم قٍٛ َٔ قاٍ 
ٚقس ؾكست سطن١ ا٭َطباملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ضٚسٗا 

٭ْٗا ٫تػتٓس إىل ق٠ٛ ٫ٚ ؼُٝٗا سه١َٛ ٚإمنا ٜكّٛ بٗا 
املتسٜٕٓٛ املتطٛعٕٛ أنجطِٖ ؾكطا٤ ٚنعؿا٤ ٫ ق٠ٛ يسِٜٗ 

٫ٚعكاب ؾٝكابًٕٛ املٓع؛ بٌ اؿه١َٛ ؽاف ٖ٪٤٫ ايؿكطا٤ 
ٚايهعؿا٤ يف ظٚاٍ ًَهِٗ ٚاْكطاع سهُِٗ ٚتػًطِٗ 

ؾٝعًُٕٛ املتسٜٓني . ٫ٚ تأشٕ هلِ بايتشطى ٚا٫ْك٬ب



  3: العدد   

 هـ2014 سثرمثر/ هـ 1435                                      رو انقعذي  20

ٚايطاغبني يف سهِ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ نُا ٚقعت ايٛاقع١ يف 
ؾٝٗا أغاضت ا ؿه١َٛ ع٢ً . غاس١ ؾب٬ اييت ٫ْٓػاٖا 

ايهعؿا٤ ٚاملتسٜٓني ايًصٜٔ ناْٛا فطزٜٔ عٔ ايػ٬ح  
ٜٓػاٖا اؿه١َٛ ٚيهٔ . خايني عٔ املهط ٚايهٝس متاَا

 . ٫ٜٚٓػ٢ خايكٗا.ايػُاٚات ٚا٭ضض ٫تٓػاٖا
 ٚايسٚاعٞ إىل املٓهطات ٚاـبٝج١ َتٛاؾط٠ ؾتتٓؿؼ اؾا١ًٖٝ 
ٚايؿشـ يف اجملتُع اٱغ٬َٞ بايػطع١ ، ٚأخًس ايعٛاّ إىل 

ايرتف ٚايٓعِٝ ٚإىل امل٬ٖٞ ٚامل٬عب ٚاْػُػٛا يف 
املًصات ٚايؿٗٛات ٭ٕ ايٓاؽ ع٢ً زٜٔ ًَٛنِٗ ٚاملًٛى 

 ٜطٜسٕٚ شايو ع١ًُٝ

 

 ؾعب ؾًػطني ؾعب َعًّٛ َٚكٗٛض
 قُس عاضف باهلل

طايب قػِ ايتسضٜب ع٢ً ايًػات باملطنع اٱغ٬َٞ 
ايعًِ ٚايٓهب ٚايكٗط قاضت قاسب١ يؿعب ؾًػطني ؾ٢ 

اٯ١ْٚ ا٭خري٠ نُا تكاسب ايجٝاب قاسبٗا ٚأططاف 
ؾًػطني ٚأدٛا٩ٖا قاضت َؿش١ْٛ ببها٤ ايٓػا٤ ا٭عؿا٤ 

ٚا٭طؿاٍ ا٭بطٜا٤ ٚؾٛاضع ؾًػطني ٚأضانٝٗا قاضت 
َتًطد١ بسَا٤ ايكػاض ا٭طٗاض ٚايؿٝٛر ايععٍ ٚزَٛعِٗ 

 -اؿاض٠ تتػاقط ع٢ً أضض ؾًػطني املكسغ١
ٜٗٛز إغطا٥ٌ املعتسٕٚ احملتًٕٛ ٜسَطٕٚ ٜٚطقٕٛ ا٭ضض 

املكسغ١ احملته١ٓ بٝت املكسؽ ٜٚؿطزٕٚ املٛاط١ٝٓ َٔ 
 (محاؽ)َػكط ضأغِٗ ٚواضبٕٛ سطن١ املكا١َٚ اٱغ١َٝ٬ 

باغِ ايسؾاع عٔ ايٛطٔ ٚاؿكٝك١ إٔ إيكا٤ ايكٛاضٜذ َٔ 
 drone(املساؾع ٚايكصا٥ـ َٔ ايطا٥طات ب٬ طٝاضٜٔ 

   يٌٝ ْٗاض Submarine)  ٚايكٓابٌ َٔ ايػٛاق١(
َػتٛض٠ َٚهٝس٠  )يٝؼ زؾاعا ؾكط، بٌ ؾٝٗا َ٪اَط٠

غاَه١ ٖٚٞ إ٬ٖى املػًُني ا٭تكٝا٤ ٚاملػًُات 
املػتٛضات ٚإخ٤٬ ايهٛنب ا٭ضنٞ ٚاملعُٛض٠ َٔ 

. املػًُني ايصٜٔ باعٛا أْؿػِٗ هلل ٚ يًطغٍٛ

أٜٔ ايعطب ٚاملػتعطبٕٛ َٔ ٖصٙ ايرببط٠ ايعع١ُٝ ؟ ؾٛاهلل 
ايصٟ ٫ إي٘ غريٙ إٕ َٔ ٜط٣ ٖصٙ املؿاٖس ايبؿع١ َٔ قتٌ 

ٚغؿو يًسَا٤ ٚمتعٜٔ يٲن٬ع ٫ٚورتم قًب٘ ع٢ً ٖصا 
. ايٛاقع ؾعًٝ٘ إٔ ٜػأٍ اهلل قًبا ؾإْ٘ ٫ قًب ي٘

ٚأٜٔ املٓعُات اٱغ١َٝ٬ ٚغرياٱغ١َٝ٬؟ ٚأٜٔ اهل٦ٝات 
ؿكٛم اٱْػإ ٚا٭عُاٍ اـري١ٜ؟ ٚأٜٔ اجملتُع ايسٚيٞ؟ 

ٚعك٩٬ٖا ٚايٓب٤٬؟ ٌٖ قاضت أٜسِٜٗ املساؾع١ أؾ٤٬ زٕٚ 
سطاى َٔ املٓع ٚايسؾع؟ ملاشا مل ٜأخصٚا زٚضا ؾعا٫ قبٌ ٖصا 

ايٛنع ٚاؿني؟ ٌٖٚ قاضٚاأعُا٤ ٚقُاْا أّ غانٕٛ 
ا٭ْعاضعٓٗا أّ ِٖ ْا٥ُٕٛ ّْٛ ايػؿ١ً عٔ ٖصٙ ايبًب١ً 

 .ايعع١ُٝ ٚاهلٛؾات اهلا١ً٥
٫ ؼريٚا٫ٚ تكًكٛا بٗصا ايٛاقع !أسبابٞ ايكطا٤ ايهطاّ

ٚاقربٚا ٫ٚ تٓػٛا ٚاقع١ تاضخ١ٝ ٫ تٓػ٢ ٖٚٞ ٚاقع١ أسس 
ٕٵ)٫ٚتٓػٛا قٍٛ ضب ا٭َِ  ِٵ ٔإ ُٵػٳػٵُه  َٳؼٻ َؾَكسٵ َقطٵحٷ ٜٳ

ّٳ ٛٵ ٘ٴ َقطٵحٷ اِيَك ًَِو َٹجٵًُ ّٴ ٚٳتٹ ٗٳا اِيَأٜٻا ُٚٔي ٔٳ ْٴسٳا ِٳ ايٓٻأؽ بٳٝٵ ًَ ٘ٴ ٚٳيٹٝٳعٵ  ايًٖ
ٔٳ َٳٓٴٛا اٖيصٹٜ ِٵ ٚٳٜٳتٻدٹصٳ آ ٓٵُه ٗٳسٳا٤ٳ َٹ ٘ٴ ؾٴ ُٹنيٳ ٜٴشٹبټ َيا ٚٳايًٖ   ايٖعايٹ

ٖٚصا ايعًِ َٔ إغطا٥ٌٝ ايػامش١ ٜهٕٛ ظًُات ّٜٛ ايكٝا١َ 
  (ايعًِ ظًُات ّٜٛ ايكٝا١َ )نُا قاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّ 

تصنطٚا ظًِ ايعاملني !أٜٗا ا٭سساخ ٚا٭بطاٍ
ٚدٛضاؾا٥طٜٔ ٚعاقبتِٗ ايػ١٦ٝ يف نٌ 

ايعكٛضٚايسٖٛضٚتصنطٚاإ٬ٖنِٗ ٚتسَريِٖ ٚتصنطٚا 
ؾأَا "عاقب١ ؾطعٕٛ ٚعاز ٚمثٛز نُا قاٍ غبشاْ٘ ٚتعاىل 

 ......"مثٛز ؾاًٖهٛا بايطاغ١ٝ
اغتعسٚا بايٓؿؼ ٚاملاٍ ٚايػ٬ح ٚأظَعٛا ! إخٛتٞ ا٭ععا٤

ع٢ً إٔ ْهطؽ أْؿػٓا ٱخٛتٓا املعَٓٛني ٚأخٛاتٓا 
املكٗٛضات ؾػٛف هعٌ اهلل بأٜسٜهِ عايٝٗا غاؾًٗا إٕ اهلل 

ٗٔٓٴٛا ٚٳَيا" ٚأْتِ ا٭عًٕٛ نُا قاٍ تعاىل  ِٴ تٳشٵعٳْٴٛا ٚٳَيا تٳ  ٚٳَأْٵتٴ
ٕٳ ٛٵ ًَ ٕٵ اِيَأعٵ ِٵ ٔإ َٹٓٹنيٳ ُنٓٵتٴ  "َٴ٪ٵ

ٚاهلل إشا ؾهطت يف أسٛاهلِ امل٪مل١ ٚأٚناعِٗ ايػ١٦ٝ ٚقـ 
قًُٞ ايكامل إٔ ٜٓبع املساز ع٢ً أضنايكطاطٝؼ ايبٝض 

   .   ٚتعب خٌٝ ايعكٌ َٔ إ ٜكسّ ا٭َاّ
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 املطنبات ايؿا٥ع١ ٚاغتدساَٗا يف ايًػ١ ايعطب١ٝ
 ؾهٌ ايهطِٜ ايؿٝهٞ: بكًِ 

َريؾٛض، زانا (املػذس ا٭نرب)املتدطز يف قػِ ايتدكل يف ا٭زب ايعطبٞ باؾاَع١ اٱغ١َٝ٬ زاضايعًّٛ 

 (اؿًك١ ايجا١ْٝ)
أبً إالَّ أن      cxovcxwo Kiv, †Rvi w`‡q ejv,  

 . مبارك أبى إالا أن نتعاون مع المعاقٌن بدال من إھمالھم

Avgiv †hb cÖwZwÜ‡`i‡K Ae‡njv bv Kwi; eis mvnvh¨ 

KwiÑ †gveviK (GwelqwU) †Rvi w`‡q e‡j‡Q| 

 إذأن KviY, †Kbbv, 

لم تعد بعُد حالة فلسطٌن إلى لضابھا إذ أنَّ اإلبادة 

 .الجماعٌة من قبل الٌھود لم تتوقف تماما حتى اآلن

 بؤسره  †MvUv, mKj, mgMÖ, me, 

ٌموت كثٌرمن الناس مصابٌن باألمراض المعدٌة فً 

 . العالم بؤسره فً كل سنة

cÖwZ eQi †MvUv we‡k¦ eû †jvK †c‡Ui †iv‡M AvµvšÍ 

n‡q gviv hvq|  

 بحكم، بحكم أن Kvi‡Y, d‡j, `i“Y, 

نفذت الحكومة الحالٌة عقوبة اإلعدام شنقا بحق ستة 

 .عشر شخصا بحكم تورطھم فً األعمال التخرٌبٌة

bvkZvg~jK Kvh©Kjv‡c RwoZ _vKvi `i“Y eZ©gvb 

miKvi 16 Rb‡K dvuwm‡Z Szwj‡q g„Zz¨`Û Kvh©Ki 

K‡i‡Q|  

 بالنسبة إلى Zzjbvq, A‡c¶vq 

 . سعد مرشح صالح ومحب للبالد بالنسبة إلى غٌره

mvAv` Ab¨vb¨ cÖv_©x‡`i Zzjbvq GKRb mr I 

†`k‡cÖwgK cÖv_x©|  

بٌن حٌن وآخر، بٌن الحٌن واآلخر  .gv‡S gv‡S, 

KL‡bv KL‡bv  

بٌن حٌن " الجامعة صوت الحراء"ٌدرب طلبة 

 .وآخرعلى تشغٌل الكومبٌتر

mIZzj †niv gv`ivmvi QvÎ‡`i‡K gv‡S gv‡S 

Kw¤úDUvi Pvjv‡bvi cÖwk¶Y †`qv nq|  

شٌئا فشٌئا، آنا فآنا  .Av‡¯— Av‡¯—, µgvMZ,  

       av‡c av‡c 

أفادت مصلحة األرصاد الجوٌة بؤن درجة الحرارة 

 .ترتفع شٌئا فشٌئا فً ھذا الشھر

AvenvIqv c~ev©fv‡m ejv n‡q‡Q †h, G gv‡m ZvcgvÎv 

Av‡¯— Av‡¯— e„w× cv‡e|  

  َّفً حٌن أنc¶vš—‡i,  

داكا عاصمة بنغالدٌش فً حٌن أن شٌتاغونغ مدٌنة 

 .تحجارٌة لبنغالدٌش

XvKv evsjv‡`‡ki ivRavbx c¶vš—‡i PÆMÖvg 

evsjv‡`‡ki GKwU evwYwR¨K bMix| 

 فً حاجة إلى cÖ‡qvR‡b, DwPZ 

المسلمون فً حاجة إلى أن ٌتحدوا فً ھذه األٌام 

 . لٌسترجعوا مجدھم وتراثھم

AvR gymjgvb‡`i HK¨e× nIqv cÖ‡qvRb, hv‡Z Zviv 

cybivq wb‡R‡`i ghv©`v I HwZn¨ wd‡i cvq| 

 فضال عن `y‡ii K_v, cÖkœB D‡V bv 

. النجد مقاما للقٌام فضال عن الجلوس 

`vuov‡bviB RvqMv cvBbv emvi †Zv cÖkœB D‡V bv| 

 .طفً الصغٌر الٌستطٌغ القٌام فضال عن السعً والجري

Avgvi †QvU ev”QvwU †`Šov‡bv ỳ‡ii K_v nvuU‡ZB cv‡i bv| 

 ناھٌك عن Kx Avi eje, ~̀‡ii K_v 

التستطٌع بنغالدٌش سد حاجات المستھلكٌن المحلٌن ناھٌك 

. عن تصدٌر الحبوب الغذائٌة إلى بالد أخرى

evsjv‡`k ’̄vbxq †fv³v‡`i Pvwn`vB †gUv‡Z cv‡i bv Ab¨ 

†`‡k Lv`¨km¨ idZvwb †Zv ~̀‡ii K_v|  

 مما أسفر عن d‡j  

انفجرت قنابل عدٌدة فً مٌرفور أمس مما أسفر إلى أن لقً 

أربعة أشخاص مصرعھم وأصٌب عشرون آخرون بجروح 

 .بالغة

MZKvj wgicy‡i K‡qKwU †evgv we‡ùvwiZ nq| d‡j 

Pvi e¨w³ wbnZ nb, Avci PviRb gvivZœKfv‡e AvnZ 

nb|  

.....ٌتبع  

 سسٜك١ ا٭طؿاٍ
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 َعاؾ١ اـطأ ٚايكٛاب
 .ٕ . م . ض . ع . ّ : بكًِ 

 ! إخٛاْٞ ايكطا٤ ايهطاّ 
إْهِ اطًعتِ ع٢ً إٔ سؿغ ايكٛاعس ٚا٭يؿاظ ؾكط ٫تهؿٞ ؾاٍ 

ايتشطٜط ٚاؿٛاض، بٌ ٜٓبػٞ يٓا إٔ ْتسضب نجريا ع٢ً ايكٛاعس 
ٚاغتدساّ ايهًُات يف سٝاتٓا اي١َٝٛٝ؛ ٭ٕ نجريا َٔ ايٓاؽ ايصٜٔ 
سؿعٛا ايكٛاعس ؾكغ؛ ٚيهٔ مل ٜتسضبٛا ٚمل ىتًؿٛا إىل أزٜب َاٖط 
ىط٪ٚا نجريا يف ايهتاب١ ٚايتهًِ، ؾًصيو مصض ْٚتب٘ ٚقت ايهتاب١ 

 . ٚاحملازث١، اٯٕ ٜكسّ إيٝهِ بعض ايٓكٛم يًتُطٕ
 : ايٓل ايصٟ وتٟٛ ع٢ً اـطأ 

  قٛاعس ايٓش١ٜٛ ؼتاز إىل  ٭ْ٘ قعب١ دسا؛ايًػ١ عطب١ٝ إٔ: قاٍ ايتًُٝص 
 مٛ      مٛ                       مٛ                      مٛ                

  أداب٘ يف قٛي٘، طايب ايؿطٔ، ؾًُا مسع ٫ أتعًُٗاٚايكطؾ١ٝ، ؾًصيو 
                         مٛ                     مٛ              ق١ً 

 يػ١ َعػٛي١  ٖصا ايًػ١ نصيو، بٌ يٝػت ا٭َط: ٖصٙ ايػ٪اٍ قا٬٥ 
                            مٛ                     مٛ 

  َطس١ً اٱبتسا٤، ٚايكطؾ١ٝ ؾًٗا نطٚض٠ يف ايكٛاعس م١ٜٛٚغ١ًٗ، ٚأَا 
                     مٛ                                        إ٤٬َ 

 ٫ٜعطف  ٭ٕ اييت نٌ طايب يف تعًِ أٟ يػ١؛  إيٝٗا ٖٚصا أَط وتاز
                   مٛ                                  مٛ 

، ؾهصيو ايًػ١  قٛاعس اٱْهٝع١ٜ وتاز يف ؾٗٛ أٜها  ايًػ١ إْهًٝع١ٜ
      مٛ                     ق١ً        مٛ 

 نتاب١ ٚتهًُا أنجط  قٛاعسٙ تتسضب يفايعطب١ٝ، ٚيهٔ هب عًٝو إٔ 
                                    ق١ً      مٛ 

 أغٌٗ؛  يػ١ ايعطبٞ َا شنطت يو يػ١ ػس إٕ تعٌُ ع٢ًَٔ سؿعٗا، 
                  ق١ً                                   مٛ 

 اغتعُاٍ   يف ٚا٭زٜب ايباضع قس زضبين نجرياعامل املاٖط٭ٕ أبٞ ٖٛ 
                 مٛ                                      ق١ً 

  ، ؾًصيو اٯٕ أغتطٝعاؾٌُ سؿٝس٠ايكٛاعس ٚايتطبٝل ع٢ً ايعباض٠ ٚ
                                        مٛ 

أزعٛ اهلل تعاىل  :  ؾكاٍ ايتًُٝص ؾطسا  اـطا٤ ٚايتهًِ بسٕٚع٢ً ايهتاب١
  اغتعُاٍ                   إ٤٬َ      

  .أزب ايعطبٞ ٚايتُٗط ع٢ً ايًػ١ عطبٞ ٜٛؾل بتعًِيٞ إٔ 
           ق١ً          مٛ         ق١ً           مٛ

 : ايٓل ايكشٝح 
قاٍ ايتًُٝص إٕ ايًػ١ ايعطب١ٝ قعب١ دسا؛ ٭ْٗا ؼتاز إىل ايكٛاعس 

ايٓش١ٜٛ ٚايكطؾ١ٝ، ؾًصيو ٫أتعًُٗا، ؾًُا مسع طايب ؾطٔ قٛي٘، أداب٘ 
يٝؼ ا٭َط نصيو؛ بٌ ٖصٙ ايًػ١ يػ١ َعػٛي١ : عٔ ٖصا ايػ٪اٍ قا٬٥ 

ٚغ١ًٗ، ٚأَا ايكٛاعس ايٓش١ٜٛ ٚايكطؾ١ٝ ؾًٗا نطٚض٠ يف َطس١ً 
ا٫بتسا٤، ٖصا أَط وتاز إيٝ٘ نٌ طايب يف تعًِ أٟ يػ١؛ ٭ٕ ايصٟ ٫ 

ٜعطف ايًػ١ اٱْهًٝع١ٜ ؾٗٛ أٜها وتاز إىل ايكٛاعس اٱْهًٝع١ٜ، ؾهصيو 
ايًػ١ ايعطب١ٝ، ٚيهٔ هب عًٝو إٔ تتسضب ع٢ً قٛاعسٖا نتاب١ 

ٚتهًُا، أنجط َٔ سؿعٗا، إٕ تعٌُ مبا شنطت يو ػس ايًػ١ ايعطب١ٝ 
أغٌٗ، ٭ٕ أبٞ ٖٛ عامل َاٖط، ٚأزٜب باضع قس زضبين نجريا ع٢ً 

اغتعُاٍ ايكٛاعس ايتطبٝل ع٢ً ايعباض٠، ٚاؾٌُ املؿٝس٠، ؾًصيو اٯٕ 
أزعٛ اهلل : أغتطٝع ايهتاب١ ٚايتهًِ بسٕٚ اـطأ، ؾكاٍ ايتًُٝص ؾطسا 

.  تعاىل يٞ إٔ ٜٛؾكين يتعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايتُٗط يف ا٭زب ايعطبٞ
 

٫َط٠٤ٚ ملٔ ٫ أزب ي٘، ٫ٚ أزب ملٔ ٫عكٌ ي٘، ٚايعكٌ أَري، 
ٚا٭زب ٚظٜط، ؾإٕ مل ٜهٔ ٚظٜط نعـ ا٭َري، ٚإٕ مل ٜهٔ أَري 

 .بطٌ ايٛظٜط

 !أيها القراء الكرام 
أن تضتقبل مضاهنات أصحاب " احلزاْ"يضّز جملُ 

القله من الكّتاب والباحثني وحمّبٌ اللغُ العزبًُ 
بإرصال مقاالتوه القًنُ ومشىراتوه الغالًُ املفًدَ 

وتزّ أن تكىن النصىص  وانطباعاتوه الضديدَ،
 :املزصلُ وفق الشزوط التالًُ 

. كىن النص املزصل جديدا مل يضبق نشزهٍ أن *
 حتتفظ اجمللُ حبقوا يف نشز النصىص وفق *

 .خطُ التحزيز وحضب التىقًت الذٍ تزاه مناصبا

 كلنُ كحد أقصِ، 800 أال يشيد حجه النص علِ *
وللنجلُ أن تلخص أو ختتصز النصىص اليت 

. تتجاوس احلد املطلىب
األعنال املعزوضُ للنشز ملىافقُ اللجنُ   ختطع*

 .العنلًُ للنجلُ
 (هي الوسؤوليي عي الوجلح) 
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تكسّ يهِ زَٚا نٌ دسٜس َٚؿٝس بكًِ قػري ٚؾهط َٓري، ػسٕٚ ؾٝٗا " َٔ أق٬ّ ا٭قسقا٤"بني أٜسٜهِ قؿش١ دسٜس٠ بعٓٛإ ! أٜٗا ا٭قسقا٤ 
يعطض َٛاٖبهِ ايها١َٓ ؾٝٗا، ؾ٦ٓٗٓهِ يف ! ٚإٕ ٖصٙ ايكؿش١ َؿتٛس١ يهِ أٜٗا ايكػاض ٚايرباعِ . قككا َتٓٛع١ ٚسهاٜات مج١ًٝ َٚػابك١ ؾا٥ك١

ٚعًٝهِ با٫دتٗاز يف . ؾانتبٛا هلا، ٚأضغًٛاٖا إيٝٓا، ست٢ تعزاز ق٠ٛ أق٬َهِ، ٚتهْٛٛا يف قازّ ا٭ٜاّ َٔ نتاب ايعطب١ٝ ايكازضٜٔ. قؿشتهِ ٖصٙ
ٕٻ: "تعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ، ؾإٕ اهلل تعاىل ٜعطٞ نٌ فتٗس أدطا ع٢ً ادتٗازٙ ٚإتكاْ٘ يًعٌُ، ٚيف شيو ٜكٍٛ تعاىل  ٔٳ  ٔإ َٳٓٴٛا اٖيصٹٜ ُٹًُٛا آ  ٔإْٻا ايكٻايٹشٳاتٹ ٚٳعٳ

ٔٵ َأدٵطٳ ْٴهٹٝعٴ َيا ٔٳ َٳ ُٳًّا َأسٵػٳ ؾادعًٛا تعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ عباز٠، ٚادتٗسٚا ؾٝ٘ دٗسا سجٝجا، ٚاٖتُٛا بايّٓٛ املطٜح، ٚايػصا٤ املتهاٌَ، ٚمماضغ١ " عٳ
. ْػأٍ اهلل تعاىل يهِ املػتكبٌ اؾٌُٝ .ايطٜان١ٝ ايبس١ْٝ

 

!  عًُا٤ ٖصٙ ا٭١َ 
 (ايطايب يًكـ ا٫بتسا٥ٞ باؾاَع١) قُس َكباح اؿل: بكًِ 

إٕ يًعًُا٤ يف ٖصٙ ا٭١َ َها١ْ نبري٠؛ ٭ِْٗ ٚضث١ ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني، 
عًِٝٗ َػ٪ٚي١ٝ عع١ُٝ يف محٌ ٖصا ايسٜٔ ايصٟ اضتهاٙ اهلل يٓا غبشاْ٘ 
ٚتعاىل، ٚيف ْؿط ايطغاي١ احملُس١ٜ اييت ُأضغٹٌ بٗا خامتٴ ايٓبٝني قُس بٔ 

ٚايعًُا٤ ِٖ ايصٜٔ أَط اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ْػأهلِ ْٚطدع . عبس اهلل
ٌٳ َؾاغٵَأُيٛا"إيِٝٗ ؾُٝا ٫ْعًِ َٔ أَٛض زٜٓٓا،  ٖٵ ٕٵ ايصِِّنٔط َأ ِٵ ٔإ  َيا ُنٓٵتٴ

ٕٳ ُٴٛ ٕٻ َػ٪ٚيٝتِٗ ٖصٙ عع١ُٝ، تػتًعّ ا٫ْتباٙ (43ايٓشٌ  )"تٳعٵًَ  ٚإ
ايساثِ عًٝٗا، ٭ٕ ٖؿٛتِٗ ٚأخطا٥ِٗ ٫تعٛز عًِٝٗ ؾكط؛ بٌ تعٛز 

ع٢ً نٌ َٔ ٜكتؿٞ أثطٙ، ٜٚتبع غبًٝ٘، ؾع٢ً ايعًُا٤ إٔ ٜهْٛٛا ع٢ً 
سصض زا٥ِ ٭ٕ ٫ٜكسض َِٓٗ يف أقٛهلِ ٚأؾعاهلِ َا ٜسؾع ايٓاؽ إىل 

ايه٬ي١، وطنِٗ ع٢ً تطى ايسٜٔ، ٚنإ َٔ ؾإٔ ايعًُا٤ إٔ ْطاِٖ 
ع٢ً َط ايعكٛضإٔ هتٓبٛا ايكطب َٔ ايػ٬طني ٚسٛاؾِٝٗ ٚأعٛاِْٗ 
خٛؾا ع٢ً أْؿػِٗ َٔ ايٛقٛع يف ايؿت١ٓ، ٚتعٜٝـ اؿل مبا ٜتٓاغب َع 

 . أٖٛا٤ اؿهاّ ايعاملني
ٚيهٓٓا ْط٣ با٭غـ ايؿسٜس إٔ ايعًُا٤ يف ٖصا ايعَإ واٚيٕٛ زا٥ُا 

إٔ ٜكرتبٛا َٔ ايػ٬طني ٚاؿهاّ ايعًُني، ٜٚتػابكٕٛ ؾٝ٘، ست٢ 
. أيعٛب١ بأٜسِٜٗ هعًٕٛ ايكطب َِٓٗ غببا يؿدطِٖ، ٚايسٜٔ قس قاض

ٚإٕ َجٌ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ أؾس خططا ع٢ً ا٭١َ املػ١ًُ َٔ مجٝع 
أعسا٥ِٗ، ؾإٕ يف ا٭١َ َٔ عٛاّ ايٓاؽ َٔ ٫ٜػتطعٕٛ إٔ ميٝعٚا بني 

ايعًُا٤ ايطباْٝني ٚعًُا٤ ايػ٬طني، ؾٝتبعٕٛ غبًِٝٗ ع٢ً غري عًِ ظٓٽا 
َِٓٗ أِْٗ عًُا٤ قاؿٕٛ، ؾٝهًٕٛ ايػبٌٝ، ؾ٬سٍٛ ٫ٚق٠ٛ إ٫باهلل 

. ايعًٞ ايععِٝ

 غع٠ يف املٓاّ

  (ايؿه١ًٝ ايجا١ْٝ)قُس ز٫ٚض سػني : بكًِ 
اؿبٝب١ َكاي١ عٔ غع٠، ؾؿهطت " اؿطا٤"قطأت يف ايعسز ايجاْٞ َٔ ف١ً 

نجريا، ٚسعْت سعْا ؾسٜسا ع٢ً َا ْعٍ َٔ َكا٥ب ع٢ً إخٛآْا يف 
غع٠، ثِ منت َْٛا عُٝكا، ؾطأٜت يف املٓاّ أْين َٓص َس٠ َسٜس٠ أعٝـ يف 
غع٠، ٚإٕ غع٠ قس أقٝبت ع٬ُت عٓٝؿ١ َٔ قبٌ إغطا٥ٌٝ املًع١ْٛ، ٚإٕ 

ايكٛاشف تػكط ع٢ً بٝٛتٓا ٚسٛيٓا، ؾتكتٌ أطؿايٓا ْٚػا٥ٓا، ٚتٗسّ 
َع أْٗا متًو أق٣ٛ - َػادسْا َٚساضغٓا ست٢ َػتؿؿٝاتٓا، ٚإٕ إغطا٥ٌٝ 

تطًب ايسعِ َٔ ايك٣ٛ ايهرب٣ يف ايعامل، ٚؽاف َٔ - اؾٝٛف يف ايعامل 
املٛاد١ٗ َٔ املػًُني، ْٚط٣ أٜها أْٓا لتٗس إٔ مطض أضنٓا َٔ ٜس 
ايكٗا١ٜٓ املًع١ْٛ، ٚنًٓا َػتعسٕٚ ع٢ً إٔ ْكسّ نٌ َا منًو َٔ 

أضٚاسٓا، ٚأَٛايٓا، ٚزَا٥ٓا؛ ٭ْٓا ْعٝـ يف ظطٚف سطد١، ٫ ْعطف َاشا 
ٞٳ ا٭ٜاّ أّ ٫ ؟ ٚؾهطت يف ْؿػٞ إٔ  غٓأنٌ أٚ ْتعًِٖ أٚ ٌٖ غٓعٝـ باق

يتذسٕ "ايٝٗٛز أؾس ايٓاؽ عسا٠ٚ يًُػًُني، ٚقس ٚقؿِٗ اهلل تعاىل بكٛي٘ 
، ٚايٝٗٛز يعبتِٗ "أؾس ايٓاؽ عسا٠ٚ يًصٜٔ آَٓٛا ايٝٗٛز ٚايصٜٔ أؾطنٛا

اٱع٬ّ، ؾًسِٜٗ ايكسض٠ ع٢ً إٔ ٜٴكٓع ايعامل بإٔ اؿل َعِٗ، ِٖٚ أنجط 
ايؿعٛب نصبا ٚخساعا، ٚإٔ أٌٖ ؾًػطني ٚأٌٖ غع٠ ٜعٝؿٕٛ يف ايسَٛع 
ٚاٯ٫ّ ٚاؾطاح ٚايسَا٤، ست٢ قاضٚا ٜؿاٖسٕٚ َجٌ ٖصٙ املٓاظط ايبؿع١ 
نٌ ّٜٛ، ؾِٗ ٜتعًُٕٛ َٔ قػطِٖ إٔ أضنِٗ أضض ضباط، ٚإٔ اهلل تعاىل 

ٚإٕ إغطا٥ٌٝ . ؼطٜط املػذس ا٭قك٢: قس اختاضِٖ ٭ؾطف ١َُٗ، ٖٚٞ
تػع٢ غعٝا سجٝجا ٱقا١َ زٚي١ ٜٗٛز١ٜ يف ؾًػطني، ؾأٌٖ ؾًػطني ٜؿتدطٕٚ 

. ع٢ً إٔ ٜعًُٛا يتشطٜط أضنِٗ ٚ وُٛا إخٛاِْٗ َٔ ظسـ ايٝٗٛز إيِٝٗ
اغتٝكعت َٔ ايّٓٛ، ٚمل أضظم يٞ إٔ أعٌُ َٚا إٕ ٚقًت إىل ٖٓا ست٢ 

................ َعِٗ يتشطٜط ب٬زِٖ، ؾذعْت سعْا مل 

 َٔ أق٬ّ ا٭قسقا٤
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: تطدِ ايٓل اٯتٞ بًػتو ايؿكش٢ 
ٌٻ إشا  ٚساضتٹ ايططٜٔل، عٔ ايطنبٴ َٚاٍ ايكشطا٤ٹ يف اؿازٟ ن

 ايٓهب١ُ ٚسًٓتٹ املكٝب١ُ، ٚقعت إشا .اهلل ٜا : ْازٚا ايػرٔي، يف ايكاؾ١ًُ
 ُأٚقستٹ إشا .اهلل ٜا : املٓهٛبٴ املكابٴ ْاز٣ ايهاضث١ُ، ٚدجُتٹ
 : قاسٛا ايػا٥ًني، ٚدٛٙٹ يف ايػتٛضٴ ُٚأغسٹيتٹ ايطايبني، أَاّ ا٭بٛابٴ

ٌٴ باضتٹ إشا  .اهلل ٜا ٌٴ ٚناقتٹ اؿٝ ٍٴ ٚاْتٗتٹ ايػټبٴ  ٚتكٖطعتٹ اٯَا
ٍٴ،  ٚناقتٵ ضسٴبتٵ مبا ا٭ضضٴ عًٝو ناقتٵ إشا .اهلل ٜا : ْازٚا اؿبا
ـٵ محًتٵ، مبا ْؿػٴو عًٝو  .اهلل ٜا: ؾاٖت

   1435ٙ شٟ اؿذ١ 20أضغٌ إيٝٓا اؿٌ قبٌ إٔ 
 14ايبك١ٝ َٔ قؿش١ : نٝـ ٜهتػب املعًِ 
إْٞ َا ضأٜت أسسّا :" اهلل ضمحُٗا- ٚقاٍ عبس اهلل بٔ أمحس بٔ سٓبٌ

ضأغ٘ ٚؾعط بسْ٘، ٫ٚ  أْعـ ثٛبّا ٫ٚ أؾسٸ تعاٖسّا يٓؿػ٘ ٚؾاضب٘ ٚؾعط
 . "أْك٢ ثٛبّا ٚأؾسٙ بٝانّا َٔ أمحس ابٔ سٓبٌ

بس يهٌ َعِِّ إٔ ٜعًٔ عٔ قبت٘ ٚٚزٙ يطًٖاب٘، ٚإٔ ٜعٗط هلِ    ٫
اٖتُاَ٘ بؿ٪ِْٚٗ، ٜٚؿعطِٖ باملعا١ًَ اؿ١ْٛٓ املؿؿك١، ٜٚػطؽ 

عطق٘ عًِٝٗ، ٚؾدطٙ بتؿٛقِٗ ٚسػٔ  يف قًٛبِٗ ا٫عتكاز
  .أخ٬قِٗ

بعض ايٛغا٥ٌ امل١ُٗ اييت ٜٓبػٞ ع٢ً املعًُني أ٫ٖ ٜػؿًٛا  ٖصٙ
ٚبتشكٝكٗا ٜػتطع . ٜٓػٖٛا أثٓا٤ مماضغتِٗ ملٗٓتِٗ عٓٗا، ٚأ٫

ٚهصبِٖٛ مِٖٛ، ٚبصيو  املعًُٕٛ إٔ ٜكًٛا إىل قًٛب ط٬بِٗ،
. ٜػتطٝعٕٛ إٔ ٜػطغٛا ؾِٝٗ خريِٖ ٚعًُِٗ

  

 كلوح الرائد 
  ×cÖwZ‡iva, cÖwZ‡iva hy- انمقاومح 

 nZfvM¨, `yN©UbvKewjZ- انمىكىتح 

  MYnZ¨v- اإلتادج انجماعٍح 

  ¨BmivBwj cY-انمىرجاخ اإلسرائٍهٍح 

  mg_©b- انرأٌٍذ 

 AvIZv, cwiwa- اإلطار ج اإلطاراخ 

 إىَّ هللا ًاصركن... السالح يا أهل غزج ب
cvbv¶†   -انصاروخ ¿̄, i‡KU 

  evgv†    -انقىثهح ج انقىاتم

  - AcwiKwíZfv‡e عؿٛا٥ٝٽا

  - wj, ey‡jU¸    ايطقامٳ

     - ¼U† ايسبابات

  - hy× wegvb  ٚايطا٥طات املكات١ً

   - msKUc~Y© cwiw¯’wZ ايٛنع املتأظّ

 الغارج على التعلين اإلسالهي
 AvMªvmb- انغارج

 msNwV -االذحاد- ٌرحذون

 bvMwiK- انمىاطىىن

  bvMwiK AwaKvi- حقىق انمىاطىح

 wQwb‡q wb‡q‡Q- اورهثد

 cvjb Kiv - االمرثال

 mvgwiK AvMªvmb  - انغارج انعسكرٌح

  ag©wbi‡c¶Zv- انعهماوٍح

 bvw¯—KZv- انسوذقح

 AvMÖvmb Pvjv‡bv- أغارخ

 ¿lohš- انمؤامرج

 gReyZ Kiv- ذشٍٍذ

 B›Uvi‡bU- شثكح اإلوررود

 ckx kw³† - انقىج انعضهٍح

 m¦ivPvi• - عضىض

  cÖeYZv- وسعح

 كيف يكتسة الوعلن هحثح الطالب ؟ 
  ¡weL¨vZ e¨w³Z  -شخصٍح تارزج

  cÖwZfv  -انمىهثح ج انمىاهة

 mvwnZ¨ cÖwZfv   -انمىهثح األدتٍح

 تطىلح حواس وجثي تٌي إسرائيل
 mvnmx cÖwZ‡iva  -انمقاومح انحماسٍح

 HK¨e× nIqv, †RvUe× nIqv - االئرالف 

 iY‡KŠkj  -االسرراذٍجٍح

  bvUK BZ¨vw`i wjwLZ -انسٍىارٌىهَهاخ واحذ انسٍىارِرٌىُو 

  iƒc‡iLv, „̀k¨Kí 

 hy×weiwZ, kvwš— Av‡jvPbv  -انهذوح

 ! فلسطيي وال صالح ديي لها 

 b¨vq, g‡Zv -عهى غرار

 emvgwiK bvMwiK†   -انمذوٍىن

  Y ¶‡Y, †_‡K †_‡K‡¶  -تٍه انفٍىح وانفٍىح

 Av‡eM, Abyf~wZ   -انىجذان

  wek¦ we‡eK  -ضمٍر انعانم 

 َػابك١ ايرتمج١



  3: العدد   

 هـ2014 سثرمثر/ هـ 1435                                      رو انقعذي  25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  3: العدد   

 هـ2014 سثرمثر/ هـ 1435                                      رو انقعذي  26

 صفخ١ ايبك١ٝ

   2 بك١ٝ صفخ١: ااالفتتاح١ٝ 
ؾكس سإ يهِ أٜٗا املػًُٕٛ يتكسِٜ ايتهش١ٝ ٚايؿسا٤ ٚايسع٠ٛ 

ٛٸ٠ ٚزٓق١ َٚٗاض٠،٭ٕ  ظًِ  ٌٸ غ٬ح ٚق ٚاملساؾع١ ٚاملكا١َٚ به
ُٸ١،  ا٭عسا٤ قس ؽٓط٢ غا٥ط اـطٛط ٚاؿسٚز، ٚٚقٌ إىل ايك

ِٸ ع٢ً ايَكطٵٟ؛ ؾإىل َت٢ تهٕٛ زَا٤  دط٣ ايٛازٟ: ستٸ٢ ٜكاٍ ؾط
إخٛآْا املػًُني ضخٝك١ّ يف أضض ضبٸ ايعاملني خكٛقّا يف أضض 

ٌٸ قطاس١ ٚقطار بإٔ ْهػط "  ؾًػطني" أيٝؼ ايٛقت ٜطايبٓا به
بطاثٔ أعسا٤ ايسٜٔ املتهبٸطٜٔ املتذبٸطٜٔ َتٸبعٞ ايؿٝاطني، ٚهلل زض 

 :  ايكا٥ٌ
   ٚإشا أنطَتٳ اي٦ًِٝ متطٸزا#إشا أنطَتٳ ايهطِٜ ًَهتٳ٘  

إٕ نٓتٳ :إٕ اؿسٜس باؿسٜس ٜٴؿًح،ٚقاٍ اٯخط:ٚيكس قسم َٔ قاٍ
ؾٝتشتٸِ عًٝٓا إٔ ْطدع إىل تاضٜذ تهشٝات  .ضوّا ٫قٝتٳ إعكاضّا

 ضنٞ –  ٚايكشاب١ ايهطاّ – ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ –ايطغٍٛ 
ْٚعترب بٗا ٱؾطام سٝاتٓا ٚٱقا١َ ا٭َٔ - اهلل  تعاىل عِٓٗ 

ٚايػ٬ّ يف ايعامل نًٓ٘؛ؾعٝس ا٭نش٢ ٖٛ ٜكسٸّ إيٝٓا ٖصٙ ايطغاي١ 
ايػاي١ٝ،ٚيٝؼ َع٢ٓ ايتهش١ٝ شبح ؾا٠ أٚ نبؿ١ أٚ بكط٠ أٚ 

ٌٸ  سٝٛإ ؾكط،بٌ ٖٛ يف اؿكٝك١ ضَع ٭ٕ ٜػتعسٸ املػًُٕٛ يف ن
ٌٸ ْٛع َٔ ايتهشٝات َٔ ا٭َٛاٍ ٚا٭ْؿؼ  ؿع١  يتكسِٜ ن

ٚايٓؿؼ ٚايٓؿٝؼ ٚايػايٞ ٚايطخٝل ٫بتػا٤ َطنا٠ اهلل تعاىل،نُا 
 عًُٝٗا ايك٠٬ –قسٸّ خًٌٝ اهلل تعاىل إبطاِٖٝ ٚشبٝح اهلل إمساعٌٝ 

ٌٸ ٖازٟ ايػبٌ غٝٸس ايطغٌ قُس بٔ عبس –ٚ ايػ٬ّ   ٚإَاّ ايه
 ضنٞ – ٚايكشاب١ ايهطاّ – ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ – اهلل ا٭َني

يٌٓٝ - ضمحِٗ اهلل تعاىل- ٚايػًـ ايكاحل- اهلل تعاىل عِٓٗ
 .َطنا٠ اهلل تعاىل 

أقٍٛ ٱخٛآْا املػًُني املعًَٛني :      ٚأخريّا ٫ آخطا
٫ تبًػٛا ٫ٚ ت٦ٝػٛا ٫ٚ تكٓطٛا َٔ ضمح١ :املػتهعؿني يف ا٭ضض

ِٸ ؾطز  ٌٸ ٖ اهلل تعاىل َُٗا ناْت ا٭ٚناع قاغ١ٝ ، ٭ْ٘ بعس ن
ٌٸ نٝل كطز ٚ٭ٕ ايع٬ّ نًُٓا اؾتسٸ اْبًر ايكبح   ٚبعس ن

 

ٚأغؿط ايٓٗاض، ؾاقربٚا ٚقابطٚا ٚضابطٛا ٚزاؾعٛا ٚقاَٚٛا،إٕ 
َٸا -  إٕ ؾا٤ اهلل تعاىل–ايٓكط ٜٓتعطنِ،ٚا٫ْتكاض وايؿهِ  ٚأ

َٓاٚضات ا٭عسا٤ ؾتب٤ٛ باـٝب١ ٚايؿؿٌ، ٚتطدع ْسا١َ غٓؿٞ 
اؿٓني،٭ٕ ايتاضٜذ ـري ؾاٖس ع٢ً إٔ عسٚ اهلل ؾطعٕٛ قس طػ٢ 

ٛٸ٠  ٌٸ طاق١ ٚق ٌٸ ن ٌٻ ٚغ١ًٝ، ٚ اغتػ ٚبػ٢ يف ا٭ضض، ٚاتٸدص ن
يتشكٝل ٖسؾ٘ ايؿٓٝع، ٚيهٔ ضغِ ٖصٙ احملا٫ٚت ايس١َٜٛ 

ٚاملدططات ايسقٝك١ َٔ إضغاٍ ايؿطط١ ٚ اؾٛاغٝؼ ٚضغِ 
اؾٓٛز اجملٓٸس٠ ٚا٭غًش١ ايؿتٸان١ املسَٸط٠ ٚايٛغا٥ٌ اؿسٜج١ ايطاق١ٝ 
املتاس١ مل ٜػتطع إٔ ٜطزٸ قها٤ اهلل املربّ، ؾإْ٘ أضاز إٔ ٜكهٞ ع٢ً 

 ٚيهٓ٘ مل ٜؿًح يف غطن٘ – عًٝ٘ ايػ٬ّ –نًِٝ اهلل َٛغ٢ 
ايبؿع املٓؿٛز،ؾهصيو ؾطعٕٛ ٖصٙ ا٭ٜاّ قس بسأ ٜعٝس ايتاضٜذ، 

ٚىتاض ططٜك١ ايعًِ ٚايطػٝإ، ؾٗٛ أٜهّا ئ ٜٓذح يف أٖساؾ٘ 
ٚٸ اهلل ؾطعٕٛ،  اـبٝج١ ايؿٓٝع١، ٜٚهٕٛ َكريٙ نُا نإ َكري عس
ٚإٕ َكريٙ َعًّٛ قتّٛ،ٚعاقبت٘ ٫ؼُس، بٌ نإ املكري ٚخُّٝا، 

 .ٚنإ ي٘ اـػاض٠ ٚايٛباٍ
إْٓا مٔ املػًُني ْعاْٞ يف أما٤ ايعامل املدتًؿ١ :       ٚيف ا٭خري

ٌٸ شيو  ٔٳ ٚايؿسا٥سٳ ز١ٜٝٓ ٚز١ْٜٛٝ، ؾهط١ٜ ٚثكاؾ١ٝ، ٚيٝؼ ن احمل
إ٫ بٓتٝذ١ تٗاْٚٓا ٚتػاؾًٓاعٔ ايكٝاّ بٛادب ايجبات ع٢ً ايسٜٔ 

ٛٸ٠ ٚايععمي١ ٚايؿسا٤ ٚايتهش١ٝ اييت تتذ٢ًٓ يف  ٚايتُػٸو مبعاْٞ ايك
ٌٸ عاّ  أعُاٍ اؿرٸ ٚعٝس ا٭نش٢،ؾٝأتٞ ّٜٛ عٝس ا٭نش٢ ن

ٛٸ٠ ايتهأَ ٚايتهش١ٝ  .يٝصٓنطْا ًٜٚؿت أْعاضْا إىل َجاٍ ق
     ؾا٭ٚناع اؿانط٠ تتطًٓب َٓٸا إٔ مرتظ عٔ اـ٬ف ٚ 

ٚٳَيا تٳَؿطٻُقٛا}ْعتكِ عبٌ اهلل  ُٹٝعٶا  ٘ٹ دٳ ٌٔ ايًٖ ُٴٛا بٹشٳبٵ آٍ ){ٚٳاعٵتٳكٹ
 ( 103: عُطإ

ْٚتكسٸّ إىل ايعاَيِ بايعٌُ قبٌ ايكٍٛ،ٚنطز َٔ ْطام اؾي إىل 
ٛٸ٠ سسٜج١ ٚقسمي١ بسٓق١ َٚٗاض٠،  ٌٸ ق ايبػاي١ ٚايؿذاع١، ْٚتٸدص ن

! ايًِٓٗ. ْٚػتدسَٗا يك٬ح ايب٬ز ٚتٛطٝس ايٓاؽ غايل ايعباز
 (َٔ ض٥ٝؼ ايتٸشطٜط).             ٚٓؾكٓا يؿِٗ اؿلٸ ٚايكٛاب
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ٌٸ ايٛسٝس  8بقية صفحة : اٱغ٬ّ ٖٛ اؿ

بٌ أْتِ ٦َٜٛص :قكعتٗا،ؾكاٍ قا٥ٌ َٚٔ ق١ً مٔ ٦َٜٛص قاٍ
نجري ٚيهٓهِ غجا٤ نػجا٤ ايػٌٝ ٚيٝٓععٔ اهلل َٔ قسٚض 

عسٚنِ املٗاب١ َٓهِ ٚيٝكصؾٔ اهلل ؾ٢ قًٛبهِ ايٖٛٔ، ؾكاٍ 
سبٸ ايسْٝا ٚنطا١ٖٝ :قا٥ٌ ٜا ضغٍٛ اهلل َٚا ايٖٛٔ قاٍ

( 590، م 2ز"نتاب امل٬سِ " غٓٔ أبٞ زاٚز )املٛت 
إٕ اؿكٍٛ ع٢ً اجملس ايتًٝس ! ؾٝاأٜٗا ايكطا٤ ايهطاّ      

ٌْٚٝ ايؿطف اؾسٜس ٫ميهٔ إٓيا إٔ ْطدع إىل ططٜك١ 
ايػًـ  ْٚتٸكـ با٭ٚقاف ايٓب١ًٝ اييت نإ ٜتش٢ًٓ بٗا 

عكط ايطغاي١ ٚاـًؿا٤ - ضداٍ عكطقسض اٱغ٬ّ 
. ايطاؾسٜٔ 

ضمح٘ اهلل - نُا قاٍ ؾكٝ٘ َس١ٜٓ ايطغٍٛ ايؿٝذ اٱَاّ َايو     
.       ئ ٜكًح آخط ٖصٙ ا٭َٸ١ إٓيا مبا قًح ب٘ ا٭ٍٚ-: تعاىل
ٚاعرتف بصيو بعض أعسا٤ اٱغ٬ّ نُا قاٍ َطَازٜٛى      

إٕ املػًُني ميهِٓٗ إٔ ٜٓؿطٚا سهاضتِٗ يف ايعامل اٯٕ  :بانتٍٛ
بؿطط إٔ ٜطدعٛا إىل .بٓؿؼ ايػطع١ اييت ْؿطٖٚا بٗا غابكّا

ا٭خ٬م اييت ناْٛا عًٝٗا سني قاَٛا بسٚضِٖ ا٭ٍٚ، ٭ٕ ٖصا 
.  ايعامل اـاٟٚ ٫ ٜػتطٝع ايكُٛز أَاّ ضٚح سهاضتِٗ

     ؾٝتشتِ ع٢ً ايعًُا٤ ايهطاّ يف ٖصٙ ايعطٚف ايسقٝك١ يًػا١ٜ 
ٌٸ  ٌٸ طاق١ ٚن إٔ ٜٓتبٗٛا َٔ ايّٓٛ ، ٚوػٸٛا ا٭ٚناع ، ٜٚكسٸّ ن

ْؿؼ ْٚؿٝؼ ٚغاٍ ٚضخٝل يًشؿاظ ع٢ً اٱغ٬ّ، ٚإؾشاّ 
ٗٸطٚا يف فاٍ ايهتاب١  املعاْسٜٔ يًسٜٔ ،بٛد٘ خام إٔ ٜتُ

ٚايتشطٜط ، ٭ٕ أعسا٤ اٱغ٬ّ ٜٗامجٕٛ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚايػري٠ 
ايٓب١ٜٛ باؿطب ايجكاؾ١ٝ ٚايػعٚ ايؿهطٟ أنجطؾأنجط ، ؾهِ َٔ 

املػًُني ايصٜٔ ٚيسٚا يف ا٭غط٠ املػ١ًُ خًعٛا ضبك١ اٱغ٬ّ عٔ 
أعٓاقِٗ بعس َا قطأٚا ٚطايعٛا نتب املػتؿطقني اؿاقسٜٔ، ٫ٚ 
ٜكٍٛ أسس َٔ ايعًُا٤ ايهطاّ َاايؿا٥س٠ يف ايتهًٓع َٔ ايهتاب١ 

ٌٸ َا ميهٔ َٔ  ٚاٱْؿا٤؟ نُا هب ع٢ً املػًُني إٔ ٜكسٸَٛا  ن
ايعٕٛ ٚايسعِ  املازٟ ٚاملعٟٓٛ ٚايتؿذٝع يًصٜٔ ٜعطنٕٛ 

اٱغ٬ّ يف ايعامل بٛدٗ٘ ايكشٝح ايٓكٞ ، ٜٚسسهٕٛ ايباطٌ ، 
 .ٜٚؿشُٕٛ املعاْسٜٔ يٲغ٬ّ 

     ٚأَا ايتككريات ٚايٓكا٥ل اييت قسضت َٓٸا يف ْؿط 
اٱغ٬ّ، ؾٓعًٜٗا بككاض٣ دٗٛزْا َٚٛاٖبٓا،ْٚتٸكـ بأٚقاف 
 اٱغ٬ّ نا٬َّ، ْٚتشاؾ٢ عٔ غا٥ط ا٭َٛض اييت ؽايـ اٱغ٬ّ

،٫ٚ مٝس عٔ ايتهأَ اٱغ٬َٞ َُٗا ناْت ايعطٚف زقٝك١ ، 
٘ٹ ﴿: قاٍ تعاىلْٚتُػٸو عبٌ اهلل املتني ، ٌٔ ايًٖ ُٴٛا بٹشٳبٵ ٚٳاعٵتٳكٹ  

ٚٳَيا تٳَؿطٻُقٛ ُٹٝعٶا  ، ٚإٔ ٫ ْتٓاظع ؾُٝا بٝٓٓا، (103 : آٍ عُطإ)﴾دٳ
ٖٳبٳ }"قاٍ تعاىل  ٚٳتٳصٵ ٛٵا  ٛٵا َؾتٳِؿؿٳًُ ٚٳ٫َ تٳٓٳاظٳعٴ ٛٵَي٘  ٚٳضٳغٴ ٚٳَاطٹٝٵعٴٛا اهلَل   
ِٵ   (  46:ا٭ْؿاٍ  ) (ٔضٜٵشٴُه

ِٸ أضْا اؿل سكا ٚاضظقٓا اتٸباع٘ ،ٚأضْا ايػٞ غٝٸا ٚاضظقٓا ! ايًٗ
. ادتٓاب٘

   5-بك١ٝ قؿش١... َٔ ٖٛ اٱْػإ يف ْعط ػاض 
ٚايكاؿات ٚاملًتعَٕٛ ٚاملًتعَات ٚاملػتكُٕٝٛ ٚاملػتكُٝات 
ٚاحملكٕٓٛ ٚاحملكٓات ؾٝعتربٕٚ َٔ املدًٛقات املٗسٚض٠ اؿل 

 . احملعٛض٠ ايتعاٌَ
بٓا٤ ع٢ً ْؿؼ املبسأ ؾإٕ اٱغطا٥ًٝٞ ايٝٗٛزٟ إْػإ َكابٌ 

ايؿًػطٝين املػًِ، ٚايكطبٞ املػٝشٞ إْػإ َكابٌ ايبٛغين 
املػًِ،  ٚاهلٓس ايٛثين إْػإ َكبٌ ايهؿُريٟ املٛسس، ٚايبٛضَٞ 

ايبٛشٟ إْػإ َكابٌ ايطٖٚٝٓذٞ املػًِ، ٚاٱَطٜهٞ املػٝشٞ 
ؾٝعترب انطٗسات ٖ٪٤٫ ايهؿط٠ . إْػإ َكابٌ ا٭ؾػاْٞ املػًِ

ٚاملؿطنني ٚاعتسا٤اتِٗ ٚفاظضِٖ ٚدطا٥ُِٗ ايبؿع١ نس أٌٖ 
ايتٛسٝس سكا َٔ سكٛم اٱْػإ هب تأٜٝسٖا ٚمحاٜتٗا ٚايسؾاع 

أَا أز٢ْ قاٚي١ يطز تًو . عٓٗا أٚ ايػهٛت عًٝٗا ع٢ً ا٭قٌ
ا٭عُاٍ ايعسٚا١ْٝ ٚاملُاضغات ايب١ُٝٗ ؾتعترب إضٖابا أٚ أعُا٫ 
ؽطٜب١ٝ ظب اغتدساّ قٛات ٱمخازٖا أٚ اغتٓهاضٖا ٚؾذبٗا 

ٚبٓؿؼ ا٫عتباضات ٜتهٌ ػاض سكٛم اٱْػإ يف ! ع٢ً ا٭قٌ 
ٖصا ايبًس املػًِ أٜها عٔ سكٛم ايساعطات ٚاملدٓٝجني 

ٚأقشاب ا٫مطاؾات اـًك١ٝ ٚايػًٛن١ٝ َٔ ايصنٛض ٚاٱْاخ 
ٜٚتهًُٕٛ عٔ سكٛم ا٭قًٝات َٔ ايسٜاْات غري اٱغ١َٝ٬ 

إ٫ أِْٗ . ٚا٭قٛاّ ايبسا١ٝ٥ َٔ غهإ اؾباٍ ٚا٭زغإ ٚايهٗٛف
ًٜذإٔٚ إىل قُت َطبل ع٢ً ا٫ْتٗانات ايؿانش١ ؿكٛم 
اٱْػإ بايٓػب١ يٮغًب١ٝ املػ١ًُ ايعع٢ُ ٚسكٛم اٱْػإ 
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يعًُا٤ اٱغ٬ّ ٚطًب١ املساضؽ اٱغ١َٝ٬ ٚايععُا٤ اٱغ٬َٝني 
يصا ٜتبازض . ؾه٬ عٔ إٔ ٜساؾعٛا أٚ ٜتهًُٛا عٔ سكٛقِٗ

َٔ ٖٛاٱْػإ يف ْعط ػاض سكٛم اٱْػإ : ايػ٪اٍ يف ا٭شٖإ 
؟ ٌٖٚ يسِٜٗ إداب١ َعكٛي١ ٚؾاؾ١ٝ ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ ؟ ٌٖٚ 

ميًهٕٛ دطأ٠ ع٢ً تربٜط َا ٜطتهبْٛ٘ َٔ ايتٓاقهات 
ٚا٫ظزٚادٝات عل اٱغ٬ّ ٚاملػًُني ؟ ٚايعاٖط أِْٗ ٫ ميًهٕٛ 

 .شيو، ٫إٔ اؿذ١ عًِٝٗ ٚاؿل َع غريِٖ

 

 12- بك١ٝ قؿش١ .... تطبٝل ايؿطٜع١ هًب ا٭َٔ

ٚايتؿطم ايعكسٟ ٜٛدس يف نٌ ايسْٝا ٚايٓعاعات 
ٚايكطاعات بني ايطٛا٥ـ ايعكس١ٜ أؾس خططا َٔ 

ايكطاعات ايس١ٜٝٓ ٚايػٝاغ١ٝ، َٚعاٖطات ايتهؿري انجط 
اْتؿاضا يف بًسإ املػًُني، تؿطقت مجاع١ املػًُني بأمسا٤ 
ؾت٢ ايرب١ًٜٜٛ ٚايٖٛاب١ٝ  ٚايؿٝع١ ٚايػ١ٝٓ  ٚاٌٖ ايػ١ٓ 

، ٖصٙ ا٭مسا٤ ....ٚاؾُاع١ ٚايسضٚش١ٜ ٚايكازٜا١ْٝ
ٚايطٛا٥ـ َػتشسث١ بعس ايكطٕٚ املؿه١ً يف ايتاضٜذ ، 

". ٚاعتكُٛا عبٌ اهلل مجٝعا ٫ٚتؿطقٛا :"ٚقاٍ تعاىل
ٚايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قس زعا إىل ايٛسس٠ ٚسصض 

تؿرتم أَيت ع٢ً ث٬خ غبعني ؾطق١ نًٗا يف "عٔ ايتؿطم 
". ايٓاض إ٫ ٚاسس٠

بعس اْٗٝاض اؿهَٛات اٱغ١َٝ٬ بأٜسٟ املػتعُطٜٔ 
ا٫لًٝعٜني يف ب٬ز اهلٓس ٚايػٓس امطت اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ 

بايتسضٜر ٚاْسضدت اؿهاض٠ اٱلًٝع١ٜ يف َٓاسٞ اؿٝا٠، 
ٚأقبٌ ايؿعب املػًِ ع٢ً قبٍٛ  َعاٖط اؿٝا٠ اٱلًٝع١ٜ 

ؾهطا ٚع٬ُ، ٚاضزت ايعكٍٛ عٔ اؾاز٠، ٚايؿطٜع١ 
اٱغ١َٝ٬ اْػُطت عٔ اؿٝا٠ اْػُاضا نًٝا، ٚغٝططت 

ايكٛاْني ايٛنع١ٝ  يف اجملتُع غٝطط٠ نا١ًَ، ؾأٜٔ ا٭َٔ 
ٚايطُأ١ْٝ يف اؿٝا٠؟  مٔ مجٝعا ْبشح عٔ َا ٜ٪َٔ أْؿػٓا 

ٚأَٛايٓا ٚمؿغ ب٘ أعطانٓا، ٫لس شيو إ٫ يف ؾطٜعتٓا 
. اؿٓؿ١ٝ احملُس١ٜ

ؾتعايٛا أٜٗا ايٓاؽ ْسضؽ ايتاضٜذ َٔ دسٜس ْٚبشح عٔ عكٛض 
ا٭َٔ ٚايطُأ١ْٓٝ ْٚطبل َا هًب ا٭َٔ يف اؿٝا٠ ٚايسٚي١، أ٫ 

. ٖٚٞ ايؿطٜع١ احملُس١ٜ
 
 

 ا٭خطا٤ ايؿا٥ع١
َباضى نطِٜ ايؿٝهٞ : بكًِ 

 (.َريؾٛض، زانا (املػذس ا٭نرب)طايب املتٛغط١ ايجا١ْٝ باؾاَع١ اٱغ١َٝ٬ زاضايعًّٛ )
         َٔ املعًّٛ يس٣ نٌ ٚاسس أْٓا َٔ َٛاطين بٓػ٬زٜـ 

ْٚاطكني بايًػ١ ايعطب١ٝ، ضغِ شيو مٔ َؿتاقٕٛ إىل تعًِ ايًػ١ 
ايعطب١ٝ؛ ٭ْٗا يػ١ ايكطإٓ ٚاؿسٜح ٚاٱغ٬ّ ٚاملػًُني، بٝس أْٓا 

ْطتهب ا٭خطا٤ املتٓٛع١ َجٌ اٱ٤٬َ ٚايهبط َٚا إىل شيو يف 
تعابريْا ايتشطٜط١ٜ ٚايؿؿ١ٝٗ غكٛم ايًػ١ ايعطب١ٝ، ٚسٝح أْٓا 

َٔ غري ايٓاطكني بايًػ١ ايعطب١ٝ ؾًٝؼ َٔ املػتبعس إٔ ٫تكسضَٓا 
َجٌ ٖصٙ ا٭خطا٤، َٚع شيو عًٝٓا إٔ ْبصٍ نٌ َا بٛغعٓا 

 . يتذٝبٗا يف ٖصٙ ا٭ٜاّ
ؾاٯٕ أضزت إٔ أقسّ أَاَهِ بعض ايهًُات اييت ىط٧ َععُٓا 

.  يف إ٥٬َٗا يف أنجط ا٭سٝإ
 قشٝح غري قشٝح  قشٝح غري قشٝح

 تعاىل إٕ ؾا٤ اهلل إْؿا٤ اهلل تعاىل

 

 أ١ُ٥  (مجع إَاّ) أمي١ 
 أَري امل٪َٓني أَري املَٛٓني ؾ٪ٕٚ (مجع ؾإٔ)ؾ٦ٕٛ 

 ضأؽ ضاؽ ؾ٤ٞ ؾ٧ٝ
 سٝا٠ س٠ٛٝ َؿاٜذ َؿا٥ذ
 قاض٨ قاضٟ ق٠٬ ق٠ًٛ
 تأخري تاخري ظنا٠ ظن٠ٛ
 َٛخط َ٪خط َػأي١ َػ١ً٦
 ض١ٜ٩ ض١ٜٚ غ٪اٍ غٛاٍ
 َ٪يـ َٛيـ ؾ٪از ؾٛاز
 ؾإٔ ؾإ ش٥ب شٜب

 


