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 يقّذيح

 

ٌّة اإلسالم السٌاسً، وهً  ٌّب الذي أنت بصدد قرائته أفضل ستة مقاالت حول قض ٌضم الكت

 . 7002من القضاٌا التً طرحناها على صفحات من المدّونة منذ إنشائها فً العام 

ٌّزاً واسعاً من صفحات المدّونة، وسٌكون له حّصة كبٌرة  أخذ موضوع اإلسالم السٌاسً ح

ٌّاً فً المشهد السٌاسً المحلً، إلى ، وذلك ٌعود الحقاً  كون اإلسالم السٌاسً أصبح العباً أساس

ٌّة.  ٌّة الذكور  اإلقلٌمً والعالمً، وهو أحد أبرز دعائم اإلستبداد الفكري والبطرٌرك

ٌّة،  ٌّة فً مواجهة أي منظومة قمع ٌّة، وألّن المدّونة هً فسحة حر ٌّة، دٌن إن كانت سلطو

ٌّة، أ ٌّة، سٌاس ٌّةاقتص مبطرٌرك  ، تعددت المقاالت التً تتناول اإلسالم السٌاسً، تحلٌالً ونقداً.اد

المقاالت التالٌة ال ترتبط بالضرورة فً شكلها العام، ولكن المقاربة واحدة لإلسالم السٌاسً، 

إن كان من ناحٌة تناول مسألة "موت بن الدن"، أسباب صعود اإلسالمٌون ووصولهم إلى 

ٌّة، أم من ناحٌة نماذج "حزب هللا" و"حماس" كحركات تحمل السلطة فً عدد من الدول ا لعرب

ٌّة فلسطٌن والصراع الدائر مع  شعار "مقاومة اإلحتالل"، وتأثٌر اإلسالم السٌاسً على قض

 إسرائٌل.

  

 البداٌة. لنستعد!المعركة مع اإلسالم السٌاسً طوٌلة، وما نعٌشه الٌوم لٌس سوى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 الدٌ؟ تٍْم حقاً ياخ 

  

 03/05/2013َشس فً 

 
 
ُّذ ثؼل. ِب ئْٔغً ثٗ اٌؼبٌُ، ِٓ ؽىِٛبد ٚلبكح ٚئػالَ ٚٔبً، ٠َٛ أٌِ، ١ٌٌ ئالّ ِغوّك فجو   ثٓ الكْ، ٌُ ٠

ض١و ٌٍغلي، ٠ّألْٚ ثٗ ٔٙبهُ٘  ُِ اٌط٠ًٛ، ٠َٚىَوْٚ ثٗ ِْٙل اٌضٛهاد اٌؼوث١ّخ اٌزٟ اٍزمطجذ اٌّْٙل  ع١ًّ، 
 ثوِّزٗ ِٕن ّٙٛه غ٠ٍٛخ.

ُّذ. ٘نٖ ١ٌَذ ٔظو٠ّخ اٌّإاِوح، اٌزٟ ِألد اٌفعبء األٌىزوٟٚٔ ئصو ئػالْ ٔجأ اغز١بٌٗ، ْٚٔو صٛهح ثٓ  الكْ، ٌُ ٠
ُٚىّػذ ػٍٝ اإلػالَ ثؼل اغز١بٌٗ.  لل٠ّخ ألؽل اٌمزٍٝ، رْجٗ اٌصٛهح اٌزٟ 

 

بغز١بي ثٓ الكْ فٟ ٔؼُ، لبِذ اٌّقبثواد األ١ِوو١خ، ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌجبوَزب١ّٔخ، هغُ ٔفٟ األف١وح ِْبهوزٙب، ث
 ئؽلٜ اٌّلْ اٌجبوَزب١ّٔخ.

ّْ األهض ٍزصجؼ ألً ػٕفبً ٚئه٘بثبً ثمزٍٗ. ٚلٍّخ ل١ٍٍخ  األٌِ، ٚا١ٌَٛ، ًٍّ٘ اٌؼبٌُ الغز١بي ثٓ الكْ، اٌنٞ اػزجو أ
، ػٍٝ ؽل رؼج١و أؽل لبكح ؽووخ ؽّبً اإلٍال١ِّخ، هئ١ٌ اٌؾىِٛخ ”ِغب٘ل ػوثٟ ٍَُِ“فوعذ ٌُزؼٍٕٗ 

ٌٕلْ، ئٌٝ هثٛع  طبع غيح اٍّبػ١ً ١ّٕ٘خ. ئظبفخ، ئٌٝ هعبي ك٠ٓ ئٍال١١ِٓ فوعٛا ِٓ وٙٛفاٌالّوػ١ّخ فٟ ل
 ، ِزؾلص١ٓ ػٓ ِيا٠ب ثٓ الكْ، ومبئل ِٚغب٘ل ئٍالِٟ.”اٌغي٠وح“

 
 الدٌ؟ بٍ هى يٍ

 
ٌُ ٠أرٟ ثٓ الكْ ئٌٝ اٌّْٙل اإلٍالِٟ، ِٓ اٌؼلَ. عبء فٟ ٌؾظخ ربه٠ق١ّخ ١ٌّأل اٌفواؽ. ٚاٍزطبع، ثْقص١ّزٗ 
ض١وح ٌٍغلي، ثغّٛظٙب، ٚلّٛرٙب، أْ ٠ىْٛ هِياً ٌٍْجبة فٟ ِٛاعٙخ االؽزالي اٌَٛف١برٟ ألفغبَٔزبْ، ٚالؽمبً  ُّ اٌ

 ”.اٌغوة اٌص١ٍجٟ اٌىبفو“ٌّٛاعٙخ 



 

 أ٘الً ثىُ فٟ اٌموْٚ اٌٍٛطٝ

 

لٕبع، ٚأكٚاد ٘ٛ اإلٍالَ ا١ٌَبٍٟ كْٚ ”. ا٢فو٠ٓ“ّىًّ ثٓ الكْ ٌؾمجخ غ٠ٍٛخ هِياً عٙبك٠ّبً ئٍال١ِّبً ظل وً 
رغ١ًّ. أ٠مٛٔخ اٌْٛف١ٕ١ّخ اٌل١ٕ٠ّخ ثأثٙٝ أّىبٌٙب. ّٛف١ٕ١ّخ ظل اٌغ١ّغ: اٌوافعخ )ا١ٌْؼخ، ؽَت ر١َّخ ر١ّبه 
ثٓ الكْ(، اٌص١ٍج١ْٛ )ا١ٌَّؾ١١ٓ(، اٌىفوح )اٌغوث١١ٓ ٚأرجبػُٙ(، اٌّورلْٚ )اٌن٠ٓ ٠ورلْٚ ػٓ اٌل٠ٓ اٌؾ١ٕف(، 

ُُٙ ِْووْٛ، ٚإٌص اٌل٠ٕٟ ا١ٌٙٛك )١ٌَٛا ثؾبعخ ٌز١َّخ فبصخ ثُٙ. اٌ ١ٙٛك٠ّخ ٟ٘ اٌزّٙخ(. أِب اٌّْووْٛ، ف
ٕيٌخ ثُٙ. ُّ  ٚاظؼ ثبألؽىبَ اٌ



ّْ ثٓ الكْ ١ٌٌ ِغوّك لبئل ٌزٕظ١ُ ك٠ٕٟ ٠ُّبهً اإله٘بة، ثً ٘ٛ فىو ٚٔٙظ  اٍزطبػذ اٌؼمٛك األف١وح، أْ رإوّل أ
و ثْىٍٗ األٍبٍٟ، ِؼزّلاً ػٍٝ إٌص رؼٛك عنٚهٖ ئٌٝ ػْواد اٌموْٚ، ِٚب لبَ ثٗ ٘ٛ أْ أػبك ئؽ١بء ٘نا اٌفى

 اٌّمّلً.

ِمزً ثٓ الكْ ٠ؼٕٟ غ١بة عَلٖ، ٚرغّنهٖ أوضو فٟ اٌؼبٌُ أعّغ، فبٌؾووبد اٌزٟ رؾًّ اٌن١ّٕ٘خ اٌجٓ الك١ّٔخ، 
ًّ ثوأٍٙب فٟ ثغلاك، اٍالَ أثبك، ٌٕلْ، لٕل٘به،ا ٌو٠بض، ث١وٚد، غٙواْ، ٠ٛ١ٔٛهن، ٚغيح، ٚأِبوٓ افوٜ ِٓ  رط

 ١ّٕخ اٌزؾو٠ُ، ٚاٌزىف١و اٌل٠ٕٟ اٌزٟ أفوىد ثٓ الكْ، ٚاّجب٘ٗ.اٌىٛوت. ٟ٘ م٘

 الدٌ؟ بٍ ياث حقا   هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فشصح ئسقاط اإلسالو انسٍاسً
  

  

  05/11/2012َشس فً  

  

  
 

ّْ اإلٍالَ ا١ٌَبٍٟ ١ٍىْٛ ِزوثّؼبً ػٍٝ ػوُ اٌٍَطخ، ئْ  ِالِؼ اٌؾمجخ اٌّمجٍخ ثلأد رزْىًّ. ِٓ اٌٛاظؼ أ
٘ٛ ١ٌٌ أفعً ؽبالً ِّب ػْٕبٖ فالي … فٟ رٌٛٔ، ِصو، أٚ فٟ كٚي افوٜ. ٠ُّىٕٕب ِٕن ا٢ْ روو١ت اٌّْٙل

اٌؾمجخ اٌّبظ١خ. اٌل١ٕ٠ّْٛ فٟ اٌٍَطخ ٘نا ٌٓ ٠ؼٕٟ ٍٜٛ رُع١ّك أوضو ػٍٝ اٌؾو٠ّبد، ٚأزٙبن أوجو ٌؾمٛق 
 .اإلَٔبْ. ِٚب ٠غوٞ فٟ رٌٛٔ ١ْ٠ُو فٟ أٞ ارغبٖ ٔن٘ت

، ٠ُٕٚب٘ط ”اٌوث١غ اٌؼوثٟ“٠ٟٙ أْ ٠قوط ر١ّبه ِلٟٔ غ١و ِٕظُ ٠وفط ِب أغٍك ػ١ٍٗ ر١َّخ ٌنا وبْ ِٓ اٌجل
ّْ ٔز١غزٙب ٟ٘ ٚصٛي اإلٍال١ِّْٛ ئٌٝ اٌٍَطخ. ٌٚىٓ ً٘ وبْ ثبإلِىبْ اٌٛصٛي ئٌٝ  اإلٔزفبظبد اٌْؼج١ّخ ثؾّغخ أ

 ٔزبئظ ِقزٍفخ، اٌٝ أٔظّخ أوضو ِل١ّٔخ ٚئَٔب١ّٔخ؟

الً. ٌٕواعغ إٌصف االف١و ٌٍموْ اٌؼْو٠ٓ. فالي رٍه اٌؾمجخ رؼوّظذ اٌمٜٛ اٌّل١ّٔخ فٟ ؽَٕبً، ٌٕؼل ئٌٝ اٌٛهاء ل١ٍ
ّٙخ افوٜ فٍْذ فٟ ثٍٛهح هؤ٠خ لبكهح  ّٙخ، ِٚٓ ع ػبٌُ ِب ث١ٓ األىهل١ٓ ٌزل١ِو ِّٕٙظ ِٓ اٌل٠ىزبرٛه٠ّبد ِٓ ع

 .ػٍٝ ثٕبء عٛ ِلٟٔ رؾوهٞ ٠مٛك ئٌٝ ٚالغ أوضو ك٠ّٛلواغ١ّخ ٚئَٔب١ّٔخ

ُ ١ٌَٛا لّٛح ِٕظّّخ، ثً ٚا١ٌَٛ ٠جل ُٙ ٚ اٌّل١ّْٔٛ، اٌؼٍّب١ّْٔٛ، ا١ٌَبه٠ّْٛ، ا١ٌٍجوا١ٌّْٛ ٚغ١وُ٘ ِْززْٛ ٚظبئؼ١ٓ. ف
ِغّٛػبد ِْززخ، ثأ٘لاف ِزجبػلح، فطبثُٙ غ١و ِزّبٍه، ٠فزملْٚ اٌوؤ٠خ، ٚأغٍجُٙ ػبٌمْٛ فٟ ٍجؼ١ٕبد 

 .مغ أوضو ّؼج١ّخاٌموْ اٌّبظٟ. ٘نا اٌٛالغ ال ٠غؼً ُِٕٙ لبكح ٌٍّغزّؼبد، أٚ فٟ ِٛر

ّٙخ اٌّمبثٍخ، ٚأصٕبء مٌه، وبْ اإلٍال١ِّْٛ ٠ؼٍّْٛ ػٍٝ رٕظ١ُ أٔفَُٙ، رط٠ٛو للهارُٙ، ٚثٍٛهح  ث١ّٕب فٟ اٌغ
هؤ٠زُٙ اٌقبصخ ثُٙ ٚاٌزٟ ٍبػلرُٙ ػٍٝ ر١ٍٛغ اِزلاكُ٘ اٌْؼجٟ ؽزّٝ فٟ اٌج١ئبد اٌزٟ رؼزجو أوضو ِل١ّٔخ، 

ّْ ٚعٛكُ٘ كائّبً فٟ صفٛف اٌّؼبهظخ، عؼً ُِٕٙ األثطبي  ِضً اٌج١ئز١ٓ اٌز١َّٔٛخ ٚاٌّصو٠ّخ ٚغ١وّ٘ب. وّب أ
ا٠عبً و١ف ٠َزغٍّْٛ ٘بِِ اٌؾو٠ّخ ػٍٝ صؼ١ل اٌؼًّ اإلعزّبػٟ ٚ٘نا ِب  اٌّؾجٛث١ٓ ّؼج١ّبً.ٚػوف اإلٍال١ِْٛ

ٍبػلُ٘ أوضو ػٍٝ اٍٍّخ اٌّغزّؼبد، ٚاٌزغٍغً ف١ٙب، ٚلل اِبغذ اإلٔزفبظبد اٌْؼج١ّخ اٌٍضبَ ػٓ ؽغُ 
 .اٌنٞ رؼوّظذ ٌٗ ِغزّؼبرٕب غٛاي رٍه اٌفزوح، فصٛصبً ِٕن ِٕزصف اٌضّب١ٕٔبد االٍٍّخ

ُ اٌمّٛح اٌزٟ ٌُ ٠ؼل ثبإلِىبْ رفبك٠ٙب  ُ٘ ٌنا ٠جوى اإلٍال١ِّْٛ ا١ٌَٛ اٌمّٛح األوضو رٕظ١ّبً، ّٚؼج١ّخ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ. 
اكُ٘ كافً اٌّغزّؼبد. ٌُٚ ال؟ اعزّبػ١ّبً، أٚ ١ٍب١ٍّبً، ٚٚصٌُٛٙ ئٌٝ اٌٍَطخ ١ٌٌ ٍٜٛ أؼىبً ٌؾغُ اِزل

 .١ٌزٍَُ اإلٍال١ِْٛ اٌٍَطخ

” اإلٍالَ ٘ٛ اٌؾً“ٟ٘ ٌؾظخ ربه٠ق١ّخ رؼ١ْٙب إٌّطمخ. ٘نٖ اٌّوّح األٌٚٝ اٌزٟ ٠ىْٛ ف١ٙب ّؼبه اإلٍال١ّ١ِٓ  

أِبَ افزجبه ؽم١مٟ، ٚأ٠عبً ٟ٘ فوصخ ٌىً اٌمٜٛ اٌوافعخ ٌٍؾىُ اٌل٠ٕٟ ٌالٔزمبي ئٌٝ غٛه آفو، ػٍٝ اٌصؼ١ل 
 .ٌفىوٞ، اٌوؤ٠ٛٞ، ٚاٌزٕظ١ّٟا

ّْ ِؼظُ األفىبه اٌزٟ رؾٍّٙب ا٢ْ ٌُ رؼل  ًّ ّٟء، عوأح االػزواف ثأّٔٙب فٍْذ ربه٠ق١ّبً، ٚثأ ٚ٘نا ٠َزٍيَ لجً و
ّْ اٌْىً اٌزٕظ١ّٟ ٚاألكٚاد اٌزٟ اٍزقلِزٙب ٠غت أْ ُرؼ١ل إٌظو ف١ٙب  .ٔبفؼخ، ئظبفخ ئٌٝ أ

ٌزمَٛ ثٛهُ كاف١ٍّخ، ؽم١م١ّخ، ِٚزؾوّهح ِٓ وً هٚاٍت اٌؾمجبد ٘نٖ فوصخ ٌٍمٜٛ اٌّل١ّٔخ ثىً ارغب٘برٙب، 
اٌضمبف١ّخ، ٚكٚه٘ب  -اٌّبظ١ّخ، ٚاألغو اٌجب١ٌخ، فٟٙ أصجزذ أّٔٙب لبكهح ػٍٝ اٌزأص١و اٌؼ١ّك فٟ اٌجٕٝ االعزّبػ١ّخ

ؤ٠خ اٌزٟ ِٓ فالٌٙب اٌؾ١ٛٞ أصٕبء اإلٔزفبظبد ٠ُْىًّ لبػلح ئٔطالق ٔؾٛ ثٍٛهح األغو اٌفىو٠ّخ، ٚاٌزٕظ١ّ١ّخ، ٚؽًّ اٌو
اٌظوٚف اٌّقزٍفخ اٌزٟ وبٔذ رّو      ٠ُّىٓ ِٛاعٙخ أٞ ك٠ىزبرٛه٠ّخ ِؾزٍّخ، ٚرإٌٍ ٌضمبفخ عل٠لح فٟ اٌّغزّغ



ف١ٙب إٌّطمخ، ٌٚىٓ ا١ٌَٛ ٌُ ٠ؼل ٕ٘بن ِٓ ِفو. ٟ٘ ِؼووخ ؽز١ّّخ ث١ٓ اإلٍالَ ا١ٌَبٍٟ ٚاٌؾو٠ّخ. ٚؽووخ 
 !أٔطٍمذ فٟ وً ِٓ رٌٛٔ ِٚصو، ١ٌَذ ٍٜٛ اٌجلا٠خ. ٌَٕزؼل ِٛاعٙخ األٍٍّخ، اٌزٟ ِبىاٌذ فغٌٛخ، ٚاٌزٟ

  

 كتبته انري انًدوَّت حىل انصحفً انتحقٍق يع بانتصايٍ انبٍسوتٍّت انُهاز جسٌدة فً انًقال هرا َشس
 .يىسى بى زٌٍ انصحافٍّت
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 انًٕاجٓح نٍسرهى اإلساليٌٍّٕ انسهطح: حقثح جذٌذج يٍ
  

 26/06/2012َشس فً  
  

  
 

ّْ ً٘ غٜٛ اٌْؼت اٌّصوٞ، األّٚي ِٓ أٌِ صفؾخ لل٠ّخ، ٚثلأ صفؾخ  عل٠لح فٟ ربه٠قٗ اٌؾل٠ش؟ ِٓ اٌٛاظؼ أ
ّٟ اٌوؤ٠خ ٚاٌزّٛعٗ، فٙٛ  ّْ اٌوئ١ٌ اٌغل٠ل ِؾّل ِوٍٟ ئٍالِ اٌجالك لل كفٍذ فٟ ػٙل عل٠ل، ٚثغط إٌظو ػٓ أ

اٌوئ١ٌ اٌؼوثٟ األّٚي اٌنٞ عبء ػجو صٕبك٠ك اإللزواع ئٌٝ ٍّلح اٌؾىُ، ٌُٚ ٠أرٟ ػجو ثٕلل١ّخ، كثّبثخ، أٚ ئهاكح 
 فبهع١ّخ.

ّٞ ِىبْ غجؼبً  ، ٌَُذ ٍؼ١لاً، ثبٌّؼٕٝ اٌؼ١ّك ٌٍىٍّخ ثّغٟء هئ١ٌ ئٍالِٟ ئٌٝ اٌؾىُ، ئْ وبْ فٟ ِصو، أٚ أ
ًِّ اٌّْٙل ل١ٍالً، ٚاالؽزّبالد اٌمبئّخ، لجً أْ ٔجلأ اٌٛلٛف ػٍٝ األغالي، ٚإٌظو ٌٍضٛهاد ثأّٔٙب  آفو. ٌٚىٓ ٌٕزأ

ّْ اٍزّواه اٌلوزبرٛه٠ّبد ٘ٛ اٌؾً  اٌٛؽ١ل ٌزفبكٞ ٚصٛي اٌل١١ٕ٠ّٓ ئٌٝ اٌٍَطخ. ؽلس ٍٟء فٟ ربه٠قٕب، ٚوأ

 

 غواف١زٟ ظل االفٛاْ اٌٍَّّْٛ فٟ اٌمب٘وح

 



ٌالٍف، اٌز١ّبه اٌّلٟٔ فٟ ِصو، ٚغ١و ِىبْ ِٓ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ، ٘ٛ ر١ّبه ظؼ١ف، غ١و ِٕظُّ، ِؾصٛه ثٕقت ِغٍمخ، 
ٕظُّ ثْىً كل١ك، ٠ٚفزمل ٌٍوؤ٠خ اٌزٟ ٠ؼًّ ِٓ فالٌٙب، ث١ّٕب اٌز١ّبه اٌل٠ٕٟ فٙٛ ر١ّبه  ُِ ٠زصبػل ٠ِٛبً ثؼل آفو، 

٠ّزٍه هؤ٠خ، ٚفطبثبً ٠َزط١غ ِٓ فالٌٗ أْ ٠صً ئٌٝ األِبوٓ، اٌزٟ ٌُ ٠َزطغ اٌقطبة اٌّلٟٔ أْ ٠صً ئ١ٌٙب. 
٘نا ِب أكّٜ ئٌٝ فوٚط اٌّوّؾ١ٓ اٌؼٍّب١١ٔٓ ٚاٌّل١١ٔٓ ِٓ اٌلٚهح األٌٚٝ، ٚٚصٛي اٌّوّؼ اإلٍالِٟ ئٌٝ 

 زقبثبد اٌوئب١ٍّخ.اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ ِٓ اإلٔ

ؼ فٍٛي إٌظبَ أؽّل ّف١ك أْ ٠صً ئٌٝ اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ ِٓ  ّّ ّٙخ افوٜ، اٍزطبع ِو ّٙخ، أِب ِٓ ع ٘نا ِٓ ع
% ِٓ أصٛاد اٌّصو١٠ٓ. لل ٠َزغوة اٌجؼط مٌه، ٠ّٚزؼط ِٓ لّٛح إٌظبَ، 84االٔزقبثبد، ٚاٌؾصٛي ػٍٝ 

ؾٗ. ٔؼُ ٍمػ إٌظبَ، ٌٚىٓ ٌٕىٓ ٚالؼ١١ٓ، ٔظبَ ؽى ّّ ُ ٌٕصف لوْ رمو٠جبً، ٌٓ ٠يٚي ثْىً وبًِ، ث١ٓ ١ٌٍخ ِٚو
ٚافوٜ، ٌٚٓ ٠قزفٟ ِٓ اٌٛعٛك ٚوأّٔٗ ٌُ ٠ىٓ. ٘نا إٌظبَ ٍزجمٝ ٚعٛ٘ٗ ث١ٕٕب، ٚ٘نٖ اٌٛعٖٛ ١ٍىْٛ ٌٙب اكٚهاً 
ِقزٍفخ اٌزأص١و، ٌؾمجخ ال ثأً ف١ٙب ِٓ اٌيِٓ، ئٌٝ أْ ُرٕزظ اٌجالك ِغّٛػبد ١ٍب١ٍّخ، الزصبك٠ّخ، ٚصمبف١ّخ افوٜ. 

 ٚ٘نا ٠َزٍيِٗ صجو، ٚعٙل ال ٠ٕز١ٙبْ. اٌضٛهاد ١ٌَذ ٍؾو، وّب لل ٠ؼزمل اٌجؼط.

ؼ إٌظبَ ١ٌ23ٌ ثبٌعوٚهح أْ رىْٛ َٔجخ  ّّ % اٌزٟ ؽصً ػ١ٍٙب ِوّؼ اإلفٛاْ كل١مخ، ٚونٌه األِو ثبٌَٕجخ ٌّو

و. اٌَبثك. فّغ فوٚط اٌز١بهاد اٌّل١ٔخ ٚاٌؼٍّب١ّٔخ ِٓ اٌّٛاعٙخ، أصجؼ اٌّٛاغٓ اٌّصوٞ ث١ٓ ف ُِ ١به٠ٓ، اؽالّ٘ب 
ؼ إٌظبَ ئٌٝ ّّ ؼ اإلفٛاْ ِٕؼبً ٌٛصٛي ِو ّّ ٍّلح اٌؾىُ، ِب ٠ؼٕٟ  ٚ٘نا ِب أكّٜ ئٌٝ ل١بَ اٌىض١و٠ٓ ثبٌزص٠ٛذ ٌّو

ئػبكح ئٔزبط إٌظبَ، ثْىً ك٠ّمواغٟ، ٚرع١١غ ِىزَجبد اٌضٛهح. ِٚٓ ٔبؽ١خ افوٜ، لبَ اٌىض١و٠ٓ ثبٌزص٠ٛذ 
ؼ إٌظبَ رفبك٠بً ٌٛلٛع اٌٍَطخ ف ّّ ٟ لجعخ اإلٍال١١ِٓ، ِغ وً ِب ٠ؼٕٟ مٌه ِٓ اٍزّواه لّغ اٌؾو٠ّبد ٌّو

 اٌؼبِخ، اٍٍّخ اٌّغزّغ ثْىً هٍّٟ ِّٕٚٙظ، ٚرؾ٠ًٛ ِصو ئٌٝ كٌٚخ ئٍال١ِّخ كٍزٛه٠ّبً، ٚلب١ّٔٛٔبً.
ّْ اٌجالك كفٍذ ؽمجخ عل٠لح، ٚاٌٍَطخ ا٢ْ ث١ل اإلٍال١١ِٓ.  ثغط إٌظو ػٓ إٌَت ٚاألهلبَ، فا

 بانسئاست؟ انُظاو يسّشح فاش نى ياذا :مانًستقب يٍ ياليح

 

ؼ إٌظبَ، ٚثغط إٌظو ػٓ اؽزّبالد ْٔٛة اٌؾوة األ١ٍّ٘خ اٌزٟ ٍّؼٕب ػٕٙب  ّّ ا١ٌَٕبه٠ٛ اٌّؾزًّ ٌٛ فبى ِو
وض١واً لجً ئػالْ ٔزبئظ االٔزقبثبد اٌوئب١ٍّخ، ٘ٛ أْ ٠َزّو إٌظبَ ثَّلح اٌؾىُ ٌّّلح اهثغ ٍٕٛاد افوٜ. ِب ٠ؼٕٟ 

ٌٕبّط١ٓ، األؽ١بء ُِٕٙ ٌّوثّغ األّٚي. ئٌٝ ِب لجً اٌضٛهح، ٚثبٌزبٌٟ ظ١بع اٌّىزَجبد، ٚٔعبي ااٌؼٛكح ئٌٝ ا
 ٚاٌْٙلاء.

َْ االفٛاْ اٌٍَّّْٛ لل فَوٚا فٟ ٘نٖ اإلٔزقبثبد، فٙنا ٠ؼٕٟ أُّٔٙ فالي أهثغ ٍٕٛاد ١ٍىٛٔٛا أوضو  ٚوٛ
ٚاٌْؼجٟ فصٛصبً ٚأُّٔٙ ١ٍٍؼجْٛ، ١ٍب١ٍّبً، كٚه اٍزؼلاكاً ٌالٔزقبثبد اٌمبكِخ. ٚمٌه ػٍٝ اٌصؼ١ل٠ٓ ا١ٌَبٍٟ 

اٌّؼبهظخ اٌقبئفخ ػٍٝ ِصبٌؼ اٌْؼت، ٚاٍزقلاَ ٘نا اٌلٚه فٟ ر١ٍٛغ ّؼج١زُٙ، ٚ٘نا اؽزّبي عّلاً ٚاهك، 
خ، اٌّل١ّٔخ ٚاٌؼٍّب١ّٔخ فصٛصبً ٚأُّٔٙ ِزمل١ِٓ رٕظ١ّ١ّبً ٌٚٛعَز١ّبً ػٍٝ اٌز١ّبهاد اٌّؼبهظخ االفوٜ وبٌز١ّبهاد اٌْجبث١ّ 

 ٚغ١و٘ب.

ٚؽزّٝ ٌٛ رُ رفبكٞ ٚصٛي اإلٍال١١ِٓ ئٌٝ اٌٍَطخ ا٢ْ. ِبما ١ٍؾصً ثؼل أهثغ ٍٕٛاد؟ ٍٕىْٛ أِبَ اٌّؼعٍخ 
َِٓ ِٓ ث١ٓ اٌز١ّبهاد ا١ٌَب١ٍّخ إٌبّطخ ١ٍىْٛ لبكهاً ػٍٝ ئ٠صبي هئ١ٌ ئٌٝ إٌّصت األّٚي؟ ٚاالٍزؾٛام  مارٙب. 

 ػٍٝ اٌؾصّخ األوجو ِٓ اٌجوٌّبْ؟

١ٍّ٘ٓ اٌٛؽ١ل٠ٓ رٕظ١ّ١ّبً، ٌٛعَز١ّبً ّٚؼج١ّبً، الٍزالَ اٌؾىُ ُ٘ اإلٍال١١ِٓ. ٚمٌه غجؼبً، ١ٌٌ اٌّلٔ ١١ٓ. ٚاٌّإ
ألُّٔٙ غٛاي ػمٛك وبٔٛا ػٍٝ اٌٙبِِ، ٚ٘نا ِب ِّلُ٘ ثمّٛح ّؼج١ّخ ال ثأً ثٙب، فصٛصبً ٚأُّٔٙ ثوىٚا وّعطٙل٠ٓ 

ْ ثبٌٍَطخ، ٘ٛ اٌّؼبهض اٌنٞ رٕغنة ئ١ٌٗ ِٓ لِجً إٌظبَ )ٚاألٔظّخ ثْىً ػبَ(، ٚاٌّؼبهض اٌلائُ اٌنٞ ال ٠ىٛ
ُِطبٌت ثؾمٛلٙب. ٚ٘نا ِب ٔغؼ ثٗ اإلٍال١ِّْٛ، ئٌٝ أْ  لافغ ػٓ لعب٠ب٘ب، ٚ ُِ اٌفئبد اٌْؼج١ّخ وّؼجّو ػٓ رطٍؼبرٙب، 

-اٌضمبف١ّخ، ٚا١ٌَب١ٍّخ -أصجؾٛا ا١ٌَٛ اٌصٛد األػٍٝ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ، ٚاٌولُ األصؼت فٟ اٌّؼبكٌخ اإلعزّبػ١ّخ
 بك٠ّخ.اإللزص

ّ ِٓ غيّح، ١ٌج١ب، ٚرٌٛٔ،   ً ا١ٌَٛ، ال ٠ُّىٓ رفبكٞ ٚصٛي اإلٍال١ِْٛ ئٌٝ اٌٍَطخ. فٟ األٌِ ٚصٍٛا ئ١ٌٙب فٟ و
.ُ ُٙ  ٚا١ٌَٛ فٟ ِصو. ٚاٌلٚي األفوٜ ِوّعؾخ كائّبً ٌزىْٛ ٔمطخ ٚصٛي ٌ



ّْ ؽمجخ عل٠لح كفٍزٙب ِصو، ٚ٘نا أِو ع١ّل. ؽمجخ ِٓ اٌّٛاعٙخ ِغ اٌلوزبرٛه ٠ّخ لل غ٠ٛذ، ٚأٔزٙذ. ِٓ اٌّإوّل أ
ٚا٢ْ، رلفً اٌجالك ؽمجخ ٠ؾىّٙب اإلٍال١ِّْٛ، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼٕٟ ثلء ؽمجخ عل٠لح ِٓ اٌّٛاعٙخ ِغ اٌمّغ اٌل٠ٕٟ، 

 ٚاٌلفبع ػٓ اٌؾو٠ّبد اٌؼبِّخ.

 

 ٍِصمبد اٌؾٍّخ االٔزقبث١ّخ ٌالفٛاْ اٌٍَّّْٛ فٟ اٌمب٘وح –” اإلٍالَ ٘ٛ اٌؾً“اٌْؼبه اٌزبه٠قٟ ٌإلٍال١١ِٓ 

 

ٖ اٌؾمجخ رزَُّ ثٕمطز١ٓ هئ١١َ١ز١ٓ. األٌٚٝ، اٌّل اٌْؼجٟ ٌإلٍال١١ِٓ ١ٍزمٍّص فالي ٍٕٛاد ِؼلٚكح، ٘ن
فصٛصبً ٚأّٔٗ اٍزٍُ اٌجالك فٟ ؽبٌخ ِٓ اإلٔٙبن االلزصبكٞ، ١ٍٚىْٛ ِٓ اٌصؼت ػٍٝ اإلفٛاْ رؾم١ك ٚػٛكُ٘ 

ُ رغبٖ إٌبً اٌن٠ٓ أزقجُٛ٘، ٚثأ٠ّخ ؽبي، ٘نٖ فوصخ الفزجبه ثواِغُٙ اٌَ ُٙ ١ب١ٍّخ، ٚصللُٙ رغبٖ إٌبً، ف
ّْ ّؼبه اٍزمطبثُٙ ٌٍٕبً ٘ٛ  ُ، فصٛصبً ٚأ ُٙ ٌُ “ْٔأٚا فبهط اٌٍَطخ ٚػبّٛا فبهعٙب. ٘نا افزجبه ؽم١مٟ ٌ

ُ ا٢ْ ل١ل اٌزغو٠ت.”. ُٔغوّة ثؼل ُ٘  ٚمٌه وبْ صؾ١ؾبً. 

ّْ ٘نٖ اٌّوؽٍخ صؼجخ، ٚاٌّٛاعٙخ ف١ٙب رَزٍيَ ؽًّ هؤٜ ؽ١ّخ، فصٛ ّْ اٌٍَطخ اٌل١ٕ٠ّخ ٌل٠ٙب أِب اٌضب١ّٔخ، فا صبً ٚأ
ا٠ل٠ٌٛٛع١ّزٙب، ٚهؤ٠زٙب، ػٍٝ ػىٌ اٌلوزبرٛه٠ّخ اٌمبئّخ ػٍٝ اٌفوك اٌزٟ رفزمو ٌىً مٌه، ٚرمَٛ ػٍٝ صٛهح 

ّْ اٌّؼبهظ١ٓ ٌٍٍَطخ اٌل١ٕ٠ّخ، ِٓ ِل١١ٔٓ، ػٍّب١١ٔٓ ٚاٌّإ١ِٕٓ ثبٌؾٍٛي اٌجل٠ٍخ أْ ٠ٕزمٍٛا  اٌلوزبرٛه. ٚ٘نا ٠ؼٕٟ أ
 ٌصؼ١ل اٌفىوٞ، اٌوؤ٠ٛٞ، ٚاٌزٕظ١ّٟ.ئٌٝ غٛه آفو، ػٍٝ ا

ّْ ِؼظُ األفىبه اٌزٟ رؾٍّٙب ا٢ْ ٌُ رؼل  ًّ ّٟء، عوأح االػزواف ثأّٔٙب فٍْذ ربه٠ق١ّبً، ٚثأ ٚ٘نا ٠َزٍيَ لجً و
ّْ اٌْىً اٌزٕظ١ّٟ ٚاألكٚاد اٌزٟ اٍزقلِزٙب ٠غت أْ ُرؼ١ل إٌظو ف١ٙب.  ٔبفؼخ، ئظبفخ ئٌٝ أ

ىً ارغب٘برٙب، ٌزمَٛ ثٛهُ كاف١ٍّخ، ؽم١م١ّخ، ِٚزؾوّهح ِٓ وً هٚاٍت صواؽخ، ٘نٖ فوصخ ٌٍمٜٛ اٌّل١ّٔخ ث
اٌضمبف١ّخ،  -اٌؾمجبد اٌّبظ١ّخ، ٚاألغو اٌجب١ٌخ، فٟٙ أصجزذ أّٔٙب لبكهح ػٍٝ اٌزأص١و اٌؼ١ّك فٟ اٌجٕٝ االعزّبػ١ّخ



لح ئٔطالق ٔؾٛ ثٍٛهح األغو ٠ٕب٠و )ولٚه اٌمٜٛ اٌّل١ّٔخ فٟ اٌضٛهاد االفوٜ( ٠ُْىًّ لبػ 32ٚكٚه٘ب اٌؾ١ٛٞ أصٕبء صٛهح 

اٌفىو٠ّخ، ٚاٌزٕظ١ّ١ّخ، ٚؽًّ اٌوؤ٠خ اٌزٟ ِٓ فالٌٙب ٠ُّىٓ ِٛاعٙخ أٞ كوزبرٛه٠ّخ لبكِخ، ٚرإٌٍ ٌضمبفخ عل٠لح 
 فٟ اٌّغزّغ رمَٛ ػٍٝ أٌٍ اٌّٛاغٕخ اٌّزَب٠ٚخ، اٌؾو٠ّبد اٌؼبِخ، ٚؽمٛق اإلَٔبْ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هللا أصٕنٍّح حضب
  

  

 27/05/2013ْٔو فٟ  

 
 

 آخش نخشٔج انرهفاص ػهى يشاْذذُا أثُاء ٔانذي نً قانٓا انؼثاسج ْزِ ."انؼقهٍّاخ ٍْذي يغ ذكٌٕ سح يؼشكرُا اتًُ، ٌا تكشا"

 .تالدَا ٌُرظش انزي انًسرقثم ػٍ ذحذثُا كهًّا يشاتٓح( )ٔيقٕالخ انًقٕنح ْزِ ٌُشدد ٔتقً نثُاٌ. يٍ اسشائٍهً جُذي
 

 احرهد انرً انظاليٍّح انذٌٍُّح انزٍُّْح فًٓ "انؼقهٍّاخ ٍْذي" أيا اإلحرالل، يٍ األسض ذحشٌش تؼذ يا تٓا ٌقصذ كاٌ "تكشا"

 .األسض يٍ انًحرم خشٔج تؼذ يا يشحهح فً نحٍاذُا انؼاو انًشٓذ

 
*** 

 

ؽّص كػّبً ٌٕظبَ اٌجؼش. ٍٕخ ػٍٝ رؾو٠و عٕٛة ٌجٕبْ، ٠ُواثط ِمبرٍٛ ؽية هللا ػٍٝ ِؾبٚه اٌمص١و ٚه٠ف  02ثؼل 

اٌجؼط اٍزغوة ٚاٍزٕىو كفٛي ؽية هللا اٌّؼبهن اٌَٛه٠ّخ ٚئهٍبٌٗ ا٢الف ِٓ ػٕبصوٖ ٚٔقجٗ اٌؼَىو٠ّخ ٌٍمزبي 
ظل ّؼت ِٕزفط ػٍٝ ٔظبَ اٍزجلاكٞ. ٌٚىٓ فٟ اٌٛالغ ِب ٠مَٛ ثٗ ؽية هللا ٠ٕجغ ِٓ عٛ٘و ٚعٛكٖ، ٠ٚغت أْ 

 واْ، ٍٛه٠ب اٚ ٌجٕبْ، ٚ٘نٖ ثؼط رٍه األٍجبة:ال ٠فبعئٕب كفبػٗ ػٓ اٌظٍُ ئْ وبْ فٟ ئ٠

 أوال : انًعادنت االقهًٍٍّت

، ِٚب ػيى ِٓ ِٛلغ ؽية هللا ”رصل٠و اٌضٛهح“، أْأد اٌغّٙٛه٠خ اإلٍال١ِّخ ؽية هللا ِٓ ظّٓ ١ٍبٍخ 0843فٟ 

وبٔذ رؼًّ فبهط اٌَٛهٞ اٌنٞ لبَ ػٍٝ رصف١خ عجٙخ اٌّمبِٚخ اٌٛغ١ّٕخ اٌزٟ  -ٚكٚهٖ فٟ ٌجٕبْ اٌزؾبٌف اإل٠وأٟ
اعٕلح مٌه اٌّؾٛه، ٚثبٌزبٌٟ ر١ٙئخ األهظ١ّخ إٌّبٍجخ ٌؾية هللا ١ٌىْٛ اٌٛو١ً اٌؾصوٞ ٌٍؼًّ اٌّمبَٚ اٌٍَّؼ 

 فٟ عٕٛة ٌجٕبْ.



اهرجػ ٚعٛك ؽية هللا ثبٌّؼبكٌخ اإلل١ّ١ٍّخ، فٙٛ عيء ال ٠زغيأ ِٓ ِٕظِٛخ ِؾٛه ِب ٠َُّٝ اٌّّبٔؼخ، ٠ٚؼًّ ظّٓ 
 خ. ٚ٘ٛ وؾية إِٟٔ ٚػَىوٞ وبْ ١ٍٚىْٛ ٌٗ كٚه فٟ اٍزّواه٠ّخ ٘نٖ إٌّظِٛخ.ئغبه اعٕلرٗ االل١ّ١ٍّ 

٘نا ”. ّوف ٌٟ أْ أوْٛ عٕل٠بً فٟ ع١ِ ٌٟٚ اٌفم١ٗ“فٟ ِٕبٍجبد ػلح، أػٍٓ ىػ١ُ ؽية هللا ؽَٓ ٔصو هللا 
 اٌزصو٠ؼ ثوِي٠ّزٗ ٠ُؼجّو ػٓ ِٛلغ ؽية هللا ِٓ اٌّؼبكٌخ االل١ّ١ٍخ.

ّْ ػٕب صو ِٓ ؽية هللا رُْبهن فٟ لّغ االؽزغبعبد اٌْؼج١ّخ )اٌضٛهح اٌقعواء( اٌزٟ ألٌؼذ ٌُ ٠ُصّلق اٌىض١و٠ٓ ثأ
فأفالق اٌؾية ال “ِٓ ظّٓ ؽٍّخ اٌزؾو٠ط ػٍٝ ؽية هللا،  ٚلل اػزجو مٌه  ، ظل إٌظبَ اإل٠وأٟ.3118ػبَ 

، ػٍٝ ؽل ”ػٓ ٔظبَ آفو رَّؼ ٌٗ ثأْ ٠مَٛ ثّضً رٍه األػّبي، وّب أّٔٗ ٌٓ ٠ُوًٍ ِمبر١ٍٗ ئٌٝ ثالك افوٜ ١ٌُلافغ
ّْ اٌىض١و  رؼج١و اٌّلافؼ١ٓ ػٕٗ. ٚلل اصجزذ اٌؼل٠ل ِٓ اٌْٙبكاد ِٓ إٌبّط١ٓ ا١ٌّلا١١ٔٓ فٟ رٍه االؽزغبعبد أ

ِٓ اٌؼٕبصو اٌزٟ وبٔذ رمَٛ ثاغالق إٌبه ػ١ٍُٙ ال رزىٍُ اٌفبه١ٍّخ، ٌٚٙغزٙب لو٠جخ ٌٍجٕب١ٔخ. ٚثغط إٌظو ػٓ أّٗ 
ّْ رٍه اٌّْبهوخ ٠ّىٓ اػزجبه٘ب ٘ب١ِّْخ ئما ِب ال اصجبربد لبغؼخ ػٍٝ ِْب هوخ ؽية هللا فٟ لّغ االؽزغبعبد، فا

 لّٕب ثبٌّمبهٔخ ِغ ِْبهوزٗ فٟ االلززبي اٌَٛهٞ.
٠ؼزجو كفبع ؽية هللا ػٓ ٔظبَ ف١ّٕٟ عيء ال ٠زغيأ ِٓ ٚعٛكٖ، وْٛ ٍمٛغ ٘نا إٌظبَ ٠ؼٕٟ رغ١١و فٟ اٌّؼبكٌخ 

عٛك، ٚثبٌزبٌٟ رأصوٖ اٌؼعٛٞ ثأٞ رغ١١و عنهٞ ٠ٍؾك ثبٌٕظبَ اال٠وأٟ، ٚونٌه األِو االل١ّ١ٍّخ اٌزٟ عبءد ثٗ ئٌٝ اٌٛ
ثبٌَٕجخ ٌٍٕظبَ اٌجؼضٟ ئم ٠ُؼزجو أٞ رغ١١و عنهٞ فٟ إٌظبَ )أٚ ئٍمبغٗ( ٠ؼٕٟ اٌزأص١و اٌّجبّو ػٍٝ ٚعٛك ؽية 

 هللا ٚاٍزّواهٖ.

 ثاٍَا : وهى انحدود

ِٓ ؽية هللا أْ ٠ؾزوَ اٌؾلٚك، ٚأْ ال ٠ُّبهً أٞ أػّبي ػَىو٠ّخ  ٠ٕزظو اٌىض١وْٚ )ُِٕٚٙ ٠َبه٠ّْٛ ٚػٍّب١ّْٔٛ(
ّْ إٌّظّبد اٌل١ٕ٠ّخ رؼًّ ظّٓ ئغبه٘ب اٌل٠ٕٟ اٌنٞ ال ٠ٕؾصو ”اٌجالك“فبهط ؽلٚك  ، ٚ٘نا أِو َِزغوة، فصٛصبً ٚأ

 ”.اِزٙب“ثم١ِّٛخ أٚ ئص١ّٕخ ِؼ١ّٕخ، ٟٚ٘ رؼزجو وً ِٓ ٠ٕزّٟ ئٌٝ ك٠ٕٙب ٘ٛ عيء ِٓ 

٠ؼًّ ؽية هللا. ثبٌَٕجخ ٌٗ ٘نٖ اٌؾلٚك غ١و ِٛعٛكح، ٚ٘ٛ عيء ال ٠زغيأ ِٓ ٔٙظ ٚفىو ال  ػٍٝ ٘نا األٍبً
٠ؾّلّ٘ب ؽلٚك ك١ٌّٚخ، فٙٛ ٠إِٓ ثٕظبَ ٚال٠خ اٌفم١ٗ اإلٍالِٟ اٌنٞ ٠ْجٗ فٟ ِٕطمٗ ٔظبَ اٌقالفخ اإلٍال١ِخ 

ب كفبػبً ػٓ أً٘ إٌَّخ، ثغط اٌنٞ رلػٛ ئ١ٌٗ اٌمبػلح. ِٚضٍّب رمَٛ اٌمبػلح ثاهٍبي ِمبر١ٍٙب ٌٍغٙبك فٟ ٍٛه٠
إٌظو ػٓ اٌؾلٚك، ٠مَٛ ؽية هللا ثاهٍبي ِمبر١ٍٗ ٌٍغٙبك فٟ ٍٛه٠ب كفبػبً ػٓ أً٘ اٌج١ذ ٚإٌظبَ، ٚثناد إٌّطك 

ٌٚىٓ  .3102ا٠به  32أهًٍ ؽية هللا ِمبر١ٍٗ ٌٍلفبع ػٓ ا١ٌٍَّّٓ فٟ صوث١ب، ؽَت رصو٠ؼ ٔصو هللا فٟ فطبثٗ 

ِٓ اٌؾووبد اإلٍال١ِّخ االفوٜ، ئم ٌل٠ٗ اٌملهح ػٍٝ ئظبفخ اٌُجُؼل اٌٛغٕٟ ػٍٝ ؽية هللا ٠ؼًّ ثطو٠مخ أموٝ 
 ”.اٌٍجٕب١١ٔٓ فٟ ٍٛه٠ب، ٚاٌلفبع ػٓ اٌّمبِبد اٌّمّلٍخ“ؽغغٗ، ٘ىنا ٠ُصجؼ ؽية هللا ٠مَٛ ثؾّب٠خ 

ٕب١ّٔخ، ٚ٘نا ِب وّب أّٔٗ ثؼل فوٚط االؽزالي ِٓ عٕٛة ٌجٕبْ، هثػ ؽية هللا ٍالؽٗ ثزؾو٠و ِب رجمٝ ِٓ األهاظٟ اٌٍج
، ٚاٌغلي اٌج١ئطٟ ؽٛي ٌجٕب١ٔزٙب أٚ ٍٛه٠ّزٙب. ٌٚىٓ ؽ١ٕٙب ؽَُ أ١ِٓ ػبَ ؽية ”ِياهع ّجؼب“اكٜ ٌجوٚى َِأٌخ 

ّْ ٘نا اٌَالػ ٘ٛ ٌزؾو٠و فٍَط١ٓ. ّْ مٌه ال ٠إصّو ػٍٝ ٍالػ اٌؾية ئم أ  هللا اٌغلي ِؼزجواً ثأ

َغبي اٌٍجٕبٟٔ اٌلافٍٟ، ِٚٓ اهرجبغٗ ثبٌؾلٚك اٌٍجٕب١ّٔخ، ، أفوط ؽية هللا ٍالؽٗ ِٓ ا3112ٌغجؼبً، ثؼل ؽوة رّٛى 

ّْ ٘نا اٌَالػ ١ٍجمٝ ِؼٗ ؽزٝ  ١ٌوثطٗ ثٛعٛك اٌجالك ٚاٌلفبع ػٕٗ فٟ ٚعٗ اٌّطبِغ اإلٍوائ١ٍ١ّخ، ٚ٘ىنا ظّٓ ثأ
 ػٛكح اٌّٙلٞ إٌّزظو.

 ثانثا : االقتتال انطائفً

غالة ؽية هللا فٟ اٌغبِؼخ ؽٛي ػم١لح اٌؾية ِب ٠ؾلس ا١ٌَٛ، ٠ُنوّؤٟ ثبألؽبك٠ش اٌزٟ وّٕب ٔقٛظٙب ِغ 
َِٚزمجٍٗ وؾية أصٌٟٛ فٟ إٌّطمخ، ٚأموو ع١ّلاً ثأّٔٗ فٟ ئؽلٜ إٌمبّبد اٌزٟ أؽوط ف١ٙب َِإٚي اٌزؼجئخ فٟ 

ٔؾٓ ٔو٠ل اٌضأه ٌٍؾ١َٓ، ٚاٌؾوة “ؽية هللا ثأّٔٗ ٌّقص ٚعٛك ؽية هللا ٚاٌؾوة اٌطبئف١ّخ فٟ إٌّطمخ ثّب ٠ٍٟ: 
ّْ إٌَّخ ٚا١ٌْؼخ ّ٘ب ِضً لطبهاْ ١ّْ٠بْ ثؼىٌ ثؼعّٙب اٌعوًٚ ِغ اٌَ ّٕخ ٍزَزّو ؽزٝ ٠َٛ اٌم١بِخ، أل

 ”.ػٍٝ ٍىّخ ؽل٠ل ٚاؽلح



غجؼبً ٌٓ ٠قوط َِإٚي ِٓ ؽية هللا ١ٌُلٌٟ ثٙىنا رصو٠ؼ ػٍٝ اإلػالَ، فٙٛ أموٝ ِٓ أْ ٠مغ ػٍٕبً فٟ فـ 
االٔزؤذ رْجٗ ٌؾل ثؼ١ل صفؾبد عجٙخ إٌصوح اٌطبئف١ّخ، ٌٚىٓ إٌّزل٠بد ٚاٌصفؾبد اٌزبثؼخ ٌؾية هللا ػٍٝ 

 ٚإٌّظّبد اٌٍَف١ّخ فٟ ٌجٕبْ ٍٚٛه٠ب ِٓ ؽ١ش إٌجوح اٌطبئف١ّخ، ٚؽعٛه إٌفٌ اٌل٠ٕٟ األصٌٟٛ ف١ٙب.

 

اٌُجُؼل اٌل٠ٕٟ ٚاٌطبئفٟ ٌؾية هللا ؽبظو ِٕن ا١ٌَٛ االّٚي ٌقوٚعٗ ئٌٝ اٌعٛء، ثلءاً ِٓ رصف١زٗ ٌىٛاهك عجٙخ 
اٌٍجٕب١ّٔخ، ٚاٌّغبىه اٌزٟ ألبِٙب ثؾك اٌؼٍّب١١ٔٓ ٚا١ٌَبه١٠ٓ )رمط١غ أ٠لٞ ٚرّض١ً ثبٌغضش( فٟ اٌّمبِٚخ اٌٛغ١ّٕخ 

ّْ اٌٛعٛك ا١ٌَّؾٟ  ثٍلاد ٚلوٜ اٌجمبع اٌغوثٟ ٚاٌغٕٛة، ِوٚهاً ثقطبثبد ٔصو هللا فٟ اٌضّب١ٕٔبد اٌزٟ اػزجو ف١ٙب ثأ
ٍٝ اٍٍّخ إٌّبغك اٌقبظؼخ ٌٗ، ِٓ فوض فٟ ٌجٕبْ ٚاٌْوق ِغوّك اؽزالي ٠غت الزالػٗ، ٚصٛالً ئٌٝ ػٍّٗ ػ

ٌٍؾغبة ٚاٌزْبكٚه رو١٘جبً ٚروغ١جبً، ٌزفغ١و ِؾالد اٌىؾٛي، ٌزٙل٠ل أٞ ِؼبهض ٌٗ ثزٍف١ك ٍِف ػّبٌخ ٌٗ، ئظبفخ 
 ئٌٝ ِٕغ اٌلثىخ فٟ اٌغبِؼخ اٌٍجٕب١ّٔخ )فصٛصبً اٌلثىخ اٌّقزٍطخ ث١ٓ اٌْجبة ٚاٌصجب٠ب(.

ّْ اٌْجبْ 3112ألغبصخ اٌّل١ّٔخ فٟ ئؽلٜ اٌموٜ اٌغٕٛث١ّخ ثؼل ؽوة رّٛى أرنوّو ثأّٔٗ أصٕبء ػٍّٟ وّزطٛع فٟ ا ، ثأ

ٕ٘بن أفجوٚٔب ػٓ ِّبهٍبد ؽية هللا رغبٖ وً ّبة ٠مَٛ ثبٌن٘بة ئٌٝ ئؽلٜ اٌَٙواد اٌزٟ رؾ١١ٙب اٌجٍل٠ّبد 
ػٍٝ ثبة ” ؼخاٌفبٍمْٛ فٟ اٌع١“فٟ اٌموٜ ا١ٌَّؾ١ّخ، ثأُّٔٙ ٠ؼٍّمْٛ فٟ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ ٌٍَٙوح الئؾخ ثأٍّبء 

 اٌؾ١ٕ١َّخ، ٚمٌه ٌٍزع١١ك ػ١ٍُٙ اعزّبػ١ّبً.

ِٚٓ أثوى إٌْبغبد اٌزٟ لبَ ثٙب ؽية هللا ٚاٌزٟ ػجّود رّبَ اٌزؼج١و ػٓ ثؼلٖ اٌطبئفٟ، ٔيٚي ١ٍِْٛ ِٕبصو ٌٍؾية 
، ػٍّبً 3118ِورل٠ٓ األوفبْ اؽزغبعبً ػٍٝ االػزلاء اال١ِووٟ ػٍٝ اٌّمبِبد اٌل١ٕ٠ّخ ا١ٌْؼ١ّخ فٟ اٌؼواق فٟ ػبَ 

ّْ ٘نا اٌزؾوّن ٘ٛ اٌزؾوّن ا١ٌّلأٟ األلٜٛ ّْ ِٛلفٗ رّب٘ٝ ِغ   أ ٌؾية هللا رغبٖ اٌؾوة ػٍٝ اٌؼواق، فصٛصبً ٚأ
 ِٛالف اٌمٜٛ ا١ٌْؼ١ّخ اٌّزؾبٌفخ ِغ االؽزالي األ١ِووٟ.

 

 

  



 زابعا : انتكفٍس

ػبِب ٌّب رغوأ  01ٍٍّبْ هّلٞ ِٕن ٌٛ ٔفن ٍَُِ اٌفزٜٛ اٌصبكهح ثب٘لاه كَ اٌىبرت اٌجو٠طبٟٔ إٌٙلٞ االصً “

 ”أؽل ا١ٌَٛ ػٍٝ ا١ًٌٕ ِٓ إٌجٟ ِؾّل.

٘نا اٌمٛي ال ٠ؼٛك ئٌٝ ىػ١ُ اٌمبػلح اٍبِخ ثٓ الكْ، ثً ٠ؼٛك ئٌٝ ىػ١ُ ؽية هللا ؽَٓ ٔصو هللا ئم لبٌٙب أِبَ 
، ئم اغٍمٙب 0848 . ٚاٌفزٜٛ رؼٛك ئٌٝ ّجبغ3112اٌّئبد االالف ِٓ ِٕبصو٠ٗ فٟ ظبؽ١خ ث١وٚد اٌغٕٛث١ّخ فٟ ّجبغ 

 ”.آ٠بد ١ّطب١ّٔخ“اٌق١ّٕٟ ثؼل ئصلاه هّلٞ ٌىزبثٗ 

ٌٍزؼبًِ ِغ اٌّقزٍف١ٓ ػٕٗ فىو٠ّبً ٚك١ٕ٠ّبً،  هللا ؽية ِٕٙب ٠ٕطٍك اٌزٟ اٌن١ّٕ٘خ ٘نٖ اٌفزٜٛ رلي ثْىً وج١و ػٍٝ
ّٓ ِظٙو٘ب اٌقبهعٟ ٚػٍٝ اٌُجُؼل اٌزىف١وٞ فٟ ا٠ل٠ٌٛٛع١ّزٗ اٌل١ٕ٠ّخ،  ٟٚ٘ رزّبصً ِغ فىو اٌٍَف١ّخ اٌغٙبك٠ّخ، ٌٚى
 أوضو ثو٠مبً ٚعبمث١ّخ ِٓ اٌضب١ٔخ اٌؼبه٠خ ِٓ األلٕؼخ.

٠ؼزجو ؽية هللا أّٔٗ ٠قٛض ِؼووخ ظل اٌز١بهاد اٌزىف١و٠ّخ، ِغ اٌؼٍُ أّٔٗ ٠مف ػٍٝ اٌطوف ا٢فو ِٓ األص١ٌّٛخ 
ّْ ٘نٖ اٌّٛاعٙخ ا ػبَ، ِٚٓ ٔبؽ١خ افوٜ ٟ٘  0811ٍزّواه ٌٍّؼووخ اٌزٟ ؽلصذ ِٕن اٌل١ٕ٠ّخ، فّٓ عٙخ ٠ؼزجو ثأ

لزبي ظل اٌن٠ٓ وفوٚا ثل٠ٓ اٌوٍٛي ّّٖٚٛ٘ٛ. ٚوٍّّب ِوّ ؽية هللا ثؾوة ئْ وبٔذ ِغ اٌؼلٚ اٌقبهعٟ أٚ ِغ 
فٟ ل١بكح ؽية هللا ٚئػالِٗ ثٛظغ األؽلاس   اٌّل١١ٔٓ فٟ ٌجٕبْ رزغ١ِّ لبػلرٗ اٌْؼج١ّخ ك١ٕ٠ّبً، فّٓ ٔبؽ١خ رمَٛ

ّْ اٌغ١ِ اإلٍوائ١ٍٟ ٠مبرً  اثٕبء “١ٍبلٙب اٌل٠ٕٟ، ٕٚ٘ب َٔزؼ١ل أٚي فطبة ٔصو هللا أصٕبء ػلٚاْ رّٛى ئم صوّػ ثأ
ِؾّلاً ٚػٍٟ ٚاٌؾَٓ ٚاٌؾ١َٓ ٚاً٘ ث١ذ هٍٛي هللا. أزُ رمبرٍْٛ لِٛب ٠ٍّىْٛ ا٠ّبٔب ال ٠ٍّىٗ اؽلا ػٍٝ ٚعٗ 

ّْ ٔصو هللا ٘نا ػٍٝ اٌصؼ١ل اٌوٍّٟ، ث١ّٕب ف”. اٌىوح االهظ١ّخ ٟ األٍٚبغ اٌْؼج١ّخ أزْو ّؼٛه ك٠ٕٟ ػ١ّك ثأ
٘ٛ اٌّٙلٞ إٌّزظو ٚؽية هللا ٘ٛ ع١ْٗ. ٚا١ٌَٛ ٠زىوه ا١ٌَٕبه٠ٛ مارٗ ٌٚىٓ ػٍٝ صؼ١ل أٍٚغ ئم رٕزْو ث١ٓ 
ِٕبصو٠ٗ فىوح أْ ؽية هللا ٠ُمبرً ع١ِ اٌَف١بٟٔ، اٌنٞ رمٛي اٌوٚا٠خ اٌل١ٕ٠ّخ ثبّٔٗ ١ٍقوط لجً ظٙٛه اٌّٙلٞ 

 بٚي لزٍٗ. أِب ثبلٟ اٌزفبص١ً ف١ُّىٓ اٍزٕزبعٙب.٠ُٚؾ

ّْ اٌَالػ اٌَّزقلَ فٟ ٘نٖ اٌؾوة   ٟ٘ ِؼووخ رْجٗ ٌؾل ثؼ١ل ِؼبهن كاؽٌ ٚاٌغجواء، ِغ فبهق ث١َػ ٚ٘ٛ أ
 أوضو رطٛهاً ِٓ رٍه.

 خايسا : انعُف كًصدز حٍاة

ِب رٛلف ػٓ ْٔبغٗ ٌفزوح ِٓ ٠ؼ١ِ ؽية هللا وأٞ ِٕظّّخ ػَىو٠ّخ ػٍٝ اٌؼٕف اٌلائُ، فبٌغَُ اٌؼَىوٞ ئما 
اٌٛلذ ٠لفً فٟ فّٛي ػ١ّك، ٠إكّٞ ئٌٝ أؾلاه اكائٗ فٟ اٌّؼبهن، ٚئما ِب رٛلف ٌفزوح أغٛي لل ٠إكٞ مٌه ئٌٝ 

 رفىىٗ.

، اٌزٟ وبٔذ فبرّخ اٌؾوٚة ِب ث١ٓ اٍوائ١ً ٚؽية هللا، كفً اٌؾية ثغٙبىٖ اٌؼَىوٞ 3112٘ىنا، ثؼل ؽوة رّٛى 
 ً ا١ٌَٛ ئٌٝ اٌمص١و.، ٠ٚلف3114ئٌٝ ث١وٚد ػبَ 

٘نٖ اٌؾوٚة رْىًّ ٚلٛك اٍزّواه٠ّزٗ، فٟٙ ِٓ ٔبؽ١خ ُرؼ١ل اٌؾّبً ئٌٝ لٛاػلٖ اٌْؼج١ّخ اٌزٟ ِٓ اٌٛاظؼ أّٔٙب 
ِٕقوغخ ٔف١َّبً ِٚؼ٠ّٕٛبً فٟ اٌّؼبهن، ِٚٓ ٔبؽ١خ افوٜ ُرؼ١ل إٌْبغ ئٌٝ أعٙيرٗ اٌؼَىو٠ّخ ٚاأل١ِّٕخ وبفخ ثّب 

ّْ وً اٌؼٕبصو اٌزٟ رلػٛ ئٌٝ كفٛي اٌؾية  ٠َُبػل٘ب ػٍٝ اٍزوعبع ؽ٠ٛ١ّزٙب ًّ٘، فصٛصبً ٚأ ثؼل ٍٕٛاد ِٓ اٌزو
 فٟ ٘نٖ اٌؾوة ِزٛافوح.

 سادسا : صىزة حصب هللا

 ً٘ ٠أثٗ ؽية هللا فؼالً ٌصٛهرٗ فٟ ٔظو ا٢فو٠ٓ؟

ف، ٠َٛ فوٚط آفو عٕلٞ اٍوائ١ٍٟ ِٓ ٌجٕبْ وبْ ؽية هللا ِبىاي ٚغ١ّٕبً، ٌٚٗ كػُ ّؼجٟ ٚاٍغ، ٚػبثو ٌٍطٛائ
ّْ صٛهح  اٌزصمذ ثٗ، فٙٛ اٌؾية اٌغ١و ِٕقوغ فٟ ك٘ب١ٌي ا١ٌَبٍخ اٌٍجٕب١ّٔخ، ٚاٌغ١و غبِغ ” اٌَّزعؼف“فصٛصبً ٚأ
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ِٓ لجً اٌلٌٚخ اٌٍجٕب١ّٔخ، ثؼل أؽلاس غو٠ك اٌّطبه )أ٠ٍٛي ” َِزٙلف”ثّٕبصت ؽى١ِّٛخ، ئظبفخ ئٌٝ صٛهرٗ وـ
هأً ٚصلٚه اٌّزظب٘و٠ٓ ٚاٌّزظب٘واد ِٓ ػٕبصو ؽية ( ئم لبَ اٌغ١ِ اٌٍجٕبٟٔ ثاغالق إٌبه ِجبّوح ػٍٝ 0882

هللا اٌن٠ٓ فوعٛا ٌٍْٛاهع هفعبً الرفبل١خ اٍٍٚٛ، ِٚب ىاك ِٓ صلل١ّخ ؽية هللا أِبَ اٌوأٞ اٌؼبَ اٌٍجٕبٟٔ ِمزً ٔغً 
 .0881أ١ِٓ ػبَ ؽية هللا ٘بكٞ ٔصوهللا فٟ ئؽلٜ اٌّؼبهن ظل االؽزالي فٟ ػبَ 

جػ ؽية هللا ثبٌّمبِٚخ اٌٍَّّؾخ ٚاٌزؾو٠و أوضو ِّب اهرجػ ثأٞ ّٟء آفو، ػٍّبً أّٗ ، اهر3111أ٠به ِٓ ػبَ  32  ؽزٝ

أصٕبء مٌه وبْ ؽية هللا ٠ؼًّ ثللّخ ػٍٝ ْٔو/ فوض أعٕلرٗ اإلٍال١ِّخ ػٍٝ إٌّبغك اٌزٟ ١َ٠ُطو ػ١ٍٙب، 
اٌغ١و فبظؼخ فصٛصبً فٟ اٌموٜ اٌغٕٛث١ّخ اٌّزبفّخ ٌٍْو٠ػ اٌؾلٚكٞ )اٌْو٠ػ اٌنٞ ٠فصً ث١ٓ اٌّؾزٍخ ٚ

 ٌإلؽزالي( ٚفٟ اٌعبؽ١خ اٌغٕٛث١ّخ اٌزٟ ّىٍّذ اٌقياْ اٌْؼجٟ ٌٍؾية.

، ثلأ اٌؾية ثبٌجؾش ػٓ وً اٌؾغظ اٌزٟ رلػُ ّوػ١ّخ ٍالؽٗ، ػٍّبً أّٔٗ ال ٠ٕزظو ٘نٖ اٌْوػ١ّخ 3111ثؼل ػبَ 

ٚثبٌزبٌٟ ٌل٠ٗ اٌؾك ثبالؽزفبظ اٌزٟ ٠ؼزجو٘ب ٌجٕب١ّٔخ ٠ُٚو٠ل رؾوه٠ٙب، ” ِياهع ّجؼب“ِٓ أؽل، ٚوبٔذ أثوى رٍه اٌؾغظ 
ِٓ ِؼبكٌخ اٌَالػ، ٚهثطٗ ثٛعٛك اٌٛغٓ ٚؽّب٠زٗ، ٚ٘نا ” اٌزؾو٠و“، أفوط َِأٌخ 3112ثَالؽٗ، ٚثؼل ؽوة رّٛى 

، اٍزقلَ اٌَالػ ظل اٌٍجٕب١١ٔٓ كفبػبً ػٓ اٌَالػ، 3114ٚفٟ ػبَ ”. االٍزوار١غ١ّخ اٌلفبػ١ّخ“ِب أغٍك ػ١ٍٗ 

ّْ َِمطبً وً ِب ثٕبٖ ػٍٝ ِلٜ ٍٕ ٘نا اٌَالػ ٌٓ ٠َزقلَ فٟ اٌلافً اٌٍجٕبٟٔ، ٚفٟ اٌٍؾظخ اٌزٟ “ٛاد ثب
 ، ػٍٝ ؽل رؼج١و ل١بكاد ؽية هللا. ٌٚىّٕٗ ٌُ ٠َمػ.”َٔزقلِٗ ٠ىْٛ لل ٍمػ

 

 ػٕبصو ٌغجٙخ إٌصوح فٟ ٍٛه٠ب

 

ٚثؼل أْ ؽبى رغ١ّود صٛهح ؽية هللا، ِٓ ؽية ِمبَٚ ئٌٝ ١ْ١ٍ١ِب رّبهً اٌمزً ِٓ أعً اٌلفبع ػٓ ٔظبَ اٌجؼش، 
ػٍٝ ّؼج١ّخ ٚاٍؼخ ١ٌٌ فٟ اٌْبهع اٌٍجٕبٟٔ ٚاٌَٛهٞ فؾَت، ثً فٟ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ أعّغ، ا١ٌَٛ رزل٘ٛه 
ّؼج١ّزٗ ٠ٕٚؾَو رأ١٠لٖ ظّٓ أثٕبء غبئفزٗ ٚثؼط ا١ٌَبه١٠ٓ ٚاٌؼٍّب١١ٔٓ اٌن٠ٓ ٠وْٚ ف١ٗ ؽ١ٍفبً ظّل األص١ٌّٛخ 

 فٟ إٌّطمخ. ا١ٌَّٕخ، وْٛ ؽية هللا ٠مٛك ١َِوح اٌز٠ٕٛو اٌؼٍّبٟٔ

٘نا وٍّٗ ال ٠ؼٕٟ ٌؾية هللا ١ّئبً، ففٟ اٌٛالغ، ٘ٛ ٌل٠ٗ اعٕلرٗ اٌزٟ ٠ؼًّ ػ١ٍٙب، ٠ٚطجّمٙب ثؼ١لاً ػٓ ِب ٠ُمبي 
ّْ ِٕطك  ّْ فطبثبد ٔصو هللا رؾًّ ٘نٖ اٌلالالد، وّب أ ػٕٗ، أٚ ؽغُ اٌزأ١٠ل اٌنٞ ٠ؾصً ػ١ٍٗ ِٓ ا٢فو٠ٓ. ئ

 ٌٍؾية ٠ؾًّ اٌلالالد ػ١ٕٙب. ِٕبصو٠ٗ فٟ رؼبغ١ُٙ ِغ إٌمل اٌنٞ ٠ّٛعٗ



*** 

فٟ ٘نٖ األصٕبء، ٚػٍٝ ِلٜ ػمل٠ٓ، وبْ ا١ٌَبه٠ْٛ ٚاٌؼٍّب١ْٔٛ ٠مفْٛ ػٍٝ عبٔت اٌطو٠ك، ِزمبػلْٚ ػٓ 
اٌم١بَ ثأٞ ػًّ عّلٞ ٚؽم١مٟ ٠وٍُ َِبهاً آفواً ئْ وبْ ٌّؼووخ رؾوّه اإلَٔبْ ٚرؾو٠و األهض. ٍىزٛا ػٓ 

ُ ػٍٝ اػزجبه أْ رؾو٠و األهض ٘ٛ وً ّٟء.ِّبهٍبد ؽية هللا ٚغ١وٖ ِٓ اٌؾووبد ا ُٙ  ٌل١ٕ٠ّخ، ٚاوزفٛا ثبٌزصف١ك ٌ

أغٍت اٌز١بهاد ا١ٌَبه٠ّخ ٚاٌؼٍّب١ّٔخ روٜ فٟ ؽية هللا لبئلاً ١ٌَّوح اٌزؾو٠و، ٚا١ٌَٛ ٠إ٠لُٚٔٙ فٟ اٌّٛاعٙخ ِغ 
ّْ ؽية هللا ٘ٛ ؽية ر٠ٕٛوٞ ِلٟٔ، ٚلبئلٖ أؽل ػزبح اٌؼٍّب١ّٔخ ٚا  ٌؾو٠ّبد.اٌز١بهاد اٌٍَف١ّخ ٚوأ

أِب فٟ اٌٛالغ، فٕؾٓ أِبَ ؽوة ك١ٕ٠ّخ غبؽٕخ ث١ٓ اٌظال١١ِٓ، َٔزط١غ أْ ٔوٜ و١ف ٍزجلأ، ٟٚ٘ لل ثلأد ٌٍزّٛ،  
 ٌٚىٓ ال ٔؼوف و١ف ٍزىْٛ ٔٙبئزٙب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 !ٔحًاط كً ال ذركشس ًَارج حضب هللا
  

  14/08/2011ْٔو  

 
 

ّْ اٌمع١ّخ اٌفٍَط١ٕ١ّخ، رلفً ٘نٖ اال٠بَ فٟ ِوؽٍخ عل٠لح ِٓ اٌٙيائُ اٌىجوٜ. ِوؽٍخ فوٚط األص١ٌّٛبد  ٠جلٚ أ
اٌل١ٕ٠ّخ اٌغل٠لح ئٌٝ ا١ٌّلاْ. ٚث١ٓ اٌعفّخ اٌقبظخ ٌٍَطخ فبٍلح، ٚغيح اٌزٟ رؾىّٙب فب١ّّخ ك١ٕ٠ّخ، رع١ك 

 فٍَط١ٓ، ٚرصغو.

و ثبٌزؾو٠و، ٚال  ّْ ثبٌؾو٠ّخ. ِوؽٍخ رصف١ّخ وً ٘نا اٌْٙو، ٠إهّؿ ٌّوؽٍخ عل٠لح فٟ ؽ١بح فٍَط١ٓ. ِوؽٍخ ال رج
ِوؽٍخ  ِمبَٚ ال ٠ؾًّ اٌَالػ، ٚوً ِإِٓ ثفٍَط١ٓ فبهط اٌوؤ٠خ اٌل١ٕ٠ّخ. ِوؽٍخ فٕك اٌؾو٠ّبد ثبٍُ اٌزؾو٠و. 

 ٔمبء ك٠ٕٟ ِم١زخ فٟ ِٛاعٙخ ٔمبء ك٠ٕٟ آفو.

 

 (ع١ٌٛبٔٛ ِٓ ف١ٍُ "اٚالك اهٔب" )ِٓ ئفواعٗ

” ٍِضُّ“١َٔبْ، ػٍٝ ٠ل  ١ٌ8بٔٛ ١ِو ف١ٌّ، ٠َٛ االص١ٕٓ اٌفٍَط١ٕٟ عٛ -اغز١ً اٌّقوط ٚإٌبّػ اإلٍوائ١ٍٟ

 ِغٙٛي، أصٕبء فوٚعٗ ِٓ َِوػ اٌؾو٠ّخ، اٌنٞ وبْ لل أٍَٗ، فٟ ِق١ُّ ِل٠ٕخ ع١ٕٓ، فٟ اٌعفخ اٌغوث١ّخ.

ك١ٕ٠ّخ فٟ اغز١بٌٗ.  ؽزٝ ا٢ْ، ٌُ ٠زُ اٌزؼوّف ػٍٝ ٠ّٛ٘خ اٌمبرً. وً اٌزوع١ؾبد ُر١ْو ئٌٝ رٛهّغ أ٠لٞ ِؾ١ٍّخ 
َُِزجؼل ػٓ اٌؾووبد اٌل١ٕ٠ّخ فٟ ثالكٔب، اٌزٟ ْٔأد ػٍٝ م١ّٕ٘خ اغز١بي اٌىٛاكه اٌضمبف١ّخ ٚاٌفىو٠ّخ ٚ٘نا ٌ  ٌ١

ُِؾبهثخ أػلاء هللا. ٘ىنا، رُ رصف١خ ع١ٌٛبٔٛ ثأ٠ل ثبهكح، ٌزقَو اٌّمبِٚخ اٌفٍَط١ٕ١ّخ اٌالػٕف١ّخ أؽل  ثبٍُ اٌل٠ٓ ٚ
بَٚ. ع١ٌٛبٔٛ، ٘ٛ اثٓ إٌّبظً ٚاٌصؾبفٟ، ص١ٍجب ف١ٌّ، اٌنٞ أثوى ِٕبظ١ٍٙب، اٌنٞ عبء ِٓ ػبئٍخ ٌٙب ربه٠قٙب اٌّم

وبْ أؽل لبكح اٌؾية ا١ٌْٛػٟ االٍوائ١ٍٟ فٟ ف١ٕ١َّّبد اٌموْ اٌّبظٟ. ٚٚاٌلرٗ أهٔب، إٌبّطخ ا١ٌٙٛك٠ّخ، اٌزٟ 



ٔبظٍذ فٟ صفٛف اٌمع١ّخ اٌفٍَط١ٕ١خ، ٍٚبّ٘ذ ثأْبء َِوػ اٌؾو٠ّخ، ؽ١ش ٍؼذ ٌَّبػلح أثٕبء اٌّق١ُّ 
 ٍزقلاَ اٌفْٕٛ، ٚاٌَّوػ فصٛصبً، ٌّمبِٚخ االؽزالي، ٌٍٚزؼج١و ػٓ رطٍؼبرُٙ ٚ٘ٛاعَُٙ، ِْٚبوٍُٙ.ػٍٝ ا

 

 ف١زٛه٠ٛ فٟ غيح

١َٔبْ، ُػضو ػٍٝ عضّخ ٔبّػ اٌَالَ ٚاٌصؾبفٟ اإل٠طبٌٟ ف١زٛه٠ٛ أه٠غٟٛٔ ِْٕٛلبً فٟ لطبع  02ٚفٟ اٌغّؼخ 

ِٕيٌٗ فٟ ِل٠ٕخ غيح. ٚوبْ لل عبء ف١زٛه٠ٛ ئٌٝ غيح،  غيح، ثؼل اْ افزطفزٗ ِغّٛػخ ك١ٕ٠خ ٍٍف١ّخ، لجً ٠َٛ، ِٓ
، ؽ١ش ثمٟ ٕ٘بن ٌؾ١ٓ اغز١بٌٗ. ٚلل ٠ىْٛ آفو ِب رٛلّؼٗ 3114ِْبهوبً فٟ ؽٍّخ وَو اٌؾصبه ػٓ غيح فٟ فو٠ف 

 ف١زٛه٠ٛ أْ ٠ُمزً ػٍٝ أ٠لٞ ا١ْ١ٍ١ٌّبد اٌل١ٕ٠ّخ. ٌٚىٓ ٘نا ِب عوٜ!

*** 

 ّْ ّْ ٘نٖ اٌؾووبد اٌل١ٕ٠ّخ ١ٌَذ ئالّ ؽووبد ٘ب١ِّْخ  اٌقط١و فٟ األِو، ٘ٛ أْ ٔىًّ ؽ١برٕب ٚوأ ١ّئبً ٌُ ٠ىٓ. ٚوأ
ّْ ٘نٖ اٌؾووبد عبءد ِٓ اٌؼلَ. ِٓ اٌالّٟء. ِٓ فبهط ا١ٌَبق.  ال رؼجّو ػٓ أؽل. ٚوأ

رؼٛك ئٌٝ صمبفخ  -صمبف١ّخ، ٚافوٜ ؽل٠ضخ. اٌزبه٠ق١ّخ -فٟ اٌٛالغ، ٘نٖ اٌؾووبد ٌٙب عنٚه٘ب فٟ ثالكٔب. عنٚه ربه٠ق١ّخ
١ّخ اٌزىف١و ٚاٌزؾو٠ُ ٚاٌؼٕف رغبٖ اٌقبهع١ٓ ػٓ اٌوؤ٠خ اٌل١ٕ٠ّخ ٌألوضو٠ّخ، اٌزٟ رّزل ػٍٝ لوْٚ غ٠ٍٛخ. أِب مٕ٘

 اٌؾل٠ضخ، فزؼٛك ئٌٝ صّب١ٕ١ّٔبد اٌموْ اٌّبظٟ، ٟٚ٘ رْىًّ اِزلاك ٌزٍه اٌضمبفخ.

ٟ فٍَط١ٓ، ػٍٝ فالي صّب١ٕ١ّٔبد اٌموْ اٌّبظٟ، ظٙود اٌؾووبد اٌل١ٕ٠خ، وؾية هللا فٟ ٌجٕبْ، ٚؽّبً ف
ٍبؽخ اٌصواع. وبٔذ ٘نٖ اٌؾووبد ٘ب١ِّْخ ؽ١ٕٙب. اِب ا١ٌَٛ، ١َ٠ُطو ؽية هللا ػٍٝ ٌجٕبْ ثمجعزٗ اٌؾل٠ل٠ّخ، أِب 

 ؽّبً ُر١َطو ػٍٝ لطبع غيّح، ُٚرؾبٚي ث١ٓ اٌؾ١ٓ ٚا٢فو اٍزىّبي ١ٍطورٙب ٌزطبي اٌعفخ اٌغوث١ّخ.

ؽووبد ٘ب١ِّْخ، ٌٓ رَزّو غ٠ٛالً ػٍٝ ل١ل اٌؾ١بح. وبْ  ؽ١ٕٙب، رُ اٌزؼبًِ ِغ ٘نٖ اٌؾووبد ػٍٝ أّٔٙب ِغوّك
إٌىواْ ١ٍّل اٌّٛلف. ٚفالي ػمٛك لص١وح، اٍزٌٛذ ٘نٖ اٌؾووبد ػٍٝ اٌّْٙل ثوِّزٗ. أصجؼ رؾو٠و فٍَط١ٓ ٠ّوّ 

ػجو ٘إالء، ػجو اٌٍؾٝ اٌط٠ٍٛخ. أِب اٌؾووبد اٌٛغ١ّٕخ ٚاٌؼٍّب١ّٔخ ٚا١ٌَبه٠ّخ فأصجؾذ فٟ ِزبؽف اٌزبه٠ـ. رؼ١ِ 
ػٍٝ اٌٙبِِ، ثقطبة، ِغوّك فطبة، ِؼٍٛن ال ِؾً ٌٗ ِٓ االػواة فٟ اٌصواع ِغ االؽزالي ٚاٌؼٕصو٠ّخ 

 ٚاٌلوزبرٛه٠ّبد.



٘ىنا، اٍزٌٛذ اٌؾووبد اٌل١ٕ٠ّخ اٌّزطوفخ ػٍٝ اٌصواع، َِٚزمجٍٗ. الصذ ِٓ أهاكد الصبئٗ، لزٍذ ِٓ ٠غت 
 ّٚاِخ اٌؼٕف اٌالِزٕبٟ٘.لزٍٗ، ٚظ١ّمذ اٌصواع ١ٌصجؼ ِغوّك صواع ك٠ٕٟ فبهؽ رؾىّٗ ك

ا١ٌَٛ ٠زىوه اٌّْٙل. رزْىًّ ِغّٛػبد ك١ٕ٠ّخ اوضو ٍٍف١ّخ ٚظال١ِّخ ِٓ اٌمبئّخ. رْجٗ ثجلا٠برٙب اٌؾووبد اٌل١ٕ٠ّخ 
اٌزٟ ْٔأد فٟ اٌضّب١ٕ١ٔبد. ُرّبهً اٌمزً ثؾك اٌىٛاكه اٌّإصّوح فٟ اٌصواع. رُو٘ت ؽ١ش رَزط١غ مٌه، رقطف 

ا١ٌَب١ٍخ ثْىً ِز١ٓ، ٚصبِذ. ٚفالي ػمٛك  -اٌضمبف١خ -رجٕٟ ّجىزٙب االعزّبػ١ّخإٌبّط١ٓ األعبٔت ٚرمزٍُٙ، ٚ
ِٓ اٌؼًّ اٌّزٛاصً، ٌٓ ٠ىْٛ ِص١و ٘نٖ اٌؾووبد ِقزٍفبً ػٓ ِص١و افٛارٙب اٌزٟ ّىٍّذ إٌّٛمط اٌغ١ّل ٌٕغبػ 

 بٍٟ.أٞ ؽووخ ك١ٕ٠ّخ ِزطوفخ ثبالٍزّواه. ١ٍىْٛ ٌٙب ِٛلؼٙب، ٚصمٍٙب اٌضمبفٟ، االعزّبػٟ ٚا١ٌَ

 

 وٟ ال ٠ؾىّٕب ٘إالء

ثلأ اٌقطو اٌل٠ٕٟ اٌٍَفٟ ِٕن ػمٛك ِعذ. ّّٖٛ لعب٠بٔب، ٚفٕك اٌؾو٠ّبد اٌؼبِخ، ٚظ١ّك ػٍٝ ؽ١برٕب. ا١ٌَٛ، 
٠َزىًّ اٌقطو اٌٍَفٟ غو٠مٗ ٔؾٛ إٌعٛط. ٘نٖ اٌّوّح ٘ٛ اوضو ّواٍخ، أوضو ك٠ِّٛخ ِٓ اٌَبثك، ٚأوضو ظال١ِّخ. 

عؾ١ُ ٠مّط ِعبعؼٕب، ٠مزً لعب٠بٔب، ٚؽو٠ّبرٕب. اٌقط١و ٘ٛ ؽبٌخ إٌىواْ اٌغّبػٟ ِٚب ٕٔىوٖ ا١ٌَٛ، ١ٍزؾّٛي ئٌٝ 
ُٔمبثً ثٙب ٘نٖ اٌؾووبد اٌؾل٠ضخ. أْ ٕٔظو ئ١ٌٙب ِغوّك ؽووبد ٘ب١ِّْخ، ٚال ؽبظٕخ اعزّبػ١خ ٌٙب. ٚأْ ٔعغ  اٌزٟ 

ّْ ٘نٖ اٌؾووبد ١ٌَذ ٍٜٛ  ِّزٙب، ِؼزجو٠ٓ أ ” ٌؼجخ ِقبثوار١ّخ ثب٘زخ“هإٍٔب فٟ اٌزواة، ِزغب١ٍ٘ٓ اٌَّأٌخ ثو
 -ِؾ١ٍّخ ؽ١ٕبً، ٚك١ٌّٚخ أؽ١بٔبً افوح، أٚ أّٔٙب ال رؼجّو ػٓ أؽل، أٚ أّٔٙب ِغوّك ِغّٛػبد ِجزٛهح ػٓ ا١ٌَبق اٌضمبفٟ

 االعزّبػٟ ٌجالكٔب.

 أف١واً، ال ٠ىفٟ أْ ٔأًِ ثأْ ال ٠ؾىّٕب ٘إالء، ٚاال ٠زوثّٝ اٚالكٔب ػٍٝ أ٠لٞ أصؾبة اٌفىو اٌظالِٟ.

 

 

 



ايح ػُف أو سؤٌحانصشا ّٔ  تذٌهح ع ػهى فهسطٍٍ: د
 

 13/05/2013ْٔو فٟ  
 

 انشيٕص انًُطقح. نًسرقثم َظشذٓى ٌرشاسكٌٕ انزٌٍ ُْى اإلسشائٍهً انجاَة أو انؼشتً انجاَة ػهى كاٌ ئٌ انصشاع تضياو ًٌُسكٌٕ يٍ

ا ٔاضحح فكشج ذؼطٍُا ٔ ٔانرحهٍالخ انكالو، يٍ انكثٍش ذخرصش ًّ  انؼقذٌٍ فً اإلسشائٍهً -)ٔانؼشتً؟( انفهسطًٍُ انصشاع انٍّ ٌإٔل قذ ػ

 .انقاديٍٍ

 

صٛه األغفبي اإلٍوائ١ٍ١ْٛ اٌن٠ٓ ٠ٍؼجْٛ ثبٌَالػ ٠ٚصوّؽْٛ ػٓ ؽملُ٘ رغبٖ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ٚاٌؼوة، ٚأ٠عبً صٛه 

اٌصواع أغفبٌٕب اٌن٠ٓ ٠ؾٍّْٛ اٌَالػ فٟ اٌّظب٘واد ٠ٚزؾلصْٛ ػٓ ِؾبهثخ ئٍوائ١ً أصجؾذ عيًء ِٓ ثصو٠ّبد 

 اٌنٞ ّبهف ػٍٝ ٔٙب٠خ ػملٖ اٌَبكً.

 

اٌصواع ٌُ ٠زمّلَ فطٛح ٚاؽلح رغبٖ ؽً ٔٙبئٟ ثؼل. فمل كفً فٟ رغبمة كائُ، فصٛصبً ثؼل أزصبه اإلٔزفبظخ 

اٌالػٕف١ّخ األٌٚٝ، ٚؽصٛي اٌْؼت اٌفٍَط١ٕٟ ػٍٝ اػزواف اٍوائ١ٍٟ ٚػبٌّٟ ثٛعٛكٖ، ٚثؾمٗ ثالبِخ كٌٚخ 

ّْ ثؼط ِالِؾٗ لل رغ١ّود ثفؼً  فبصخ ثٗ. ٌٚىٓ ثؼل مٌه، كفً اٌصواع فٟ ٍزبر١ىٛ ؽبفع ػٍٝ عٛ٘وٖ، ٌٚٛ أ

 اٌيِٓ.

ٌّ  ٌثذٔ نًارا  انصشاع؟ نٓزا َٓاٌح ال تأ

 

  ٔاإلسشائٍهً اإلساليً انطشحاٌ

ِغ أؾَبه ا١ٌَبه اٌؼوثٟ، ٚاٌفٍَط١ٕٟ فبصخ، ٚأٙياِٗ أِبَ اإلٍال١١ِٓ، اٌن٠ٓ ١ٍطوٚا ػٍٝ ِغوٜ األِٛه  

ّّل اٌصواع أوضو، ٚفٟ أِبوٓ وض١وح رواعغ. ٘ىنا كفٓ غوػ اٌغجٙخ اٌْؼج١ّخ ٌزؾو٠و  فٟ اٌؼمٛك اٌضالصخ األف١وح، رغ



فٍَط١ٓ ٚاٌمبئُ ػٍٝ ئلبِخ كٌٚخ ك٠ّمواغ١خ ػٍّب١ٔخ ٠مطٕٙب ا١ٌٙٛك ٚاٌفٍَط١ٕ١ْٛ، ٚؽً ِىبٔٗ اٌطوػ 

هِٟ “اٌص١ٟٙٛٔ اٌنٞ ٠مَٛ ػٍٝ  ٚ٘ٛ ٠ْجٗ ٌؾل ثؼ١ل اٌطوػ”. هِٟ ا١ٌٙٛك فٟ اٌجؾو”اإلٍالِٟ اٌنٞ ٠مَٛ ػٍٝ

 ”.اٌفٍَط١١ٕ١ٓ فبهط أهظُٙ

 

 فٍَط١ٓ ثؼ١ٓ اإلثوا١ّ١ّ٘خ: ؽبئػ ِجىٝ ٚعبِغ

ّْ غوػ اٌغجٙخ لبَ ػٍٝ لواءح ئَٔب١ّٔخ  ٚالؼ١ّخ ٌٍصواع،  –اٌفوق ث١ٓ غوػ اٌغجٙخ اٌْؼج١ّخ ٚاٌطوػ اإلٍالِٟ، أ

للَٚ ِال١٠ٓ ا١ٌٙٛك، ٚػلَ ئِىب١ّٔخ ػٛكرُٙ ٌٍجٍلاْ ِٚب أفوىٖ ِٓ رؾٛاّلد ك٠ّغواف١ّخ كافً فٍَط١ٓ، فصٛصبً ِغ 

 اٌطوػ ؽمٛق ع١ّغ اٌَىّبْ ثبٌزَبٚٞ فٟ اٌؾمٛق ٚاٌٛاعجبد. اٌزٟ للِٛا ِٕٙب، ٚفٟ ا٢ْ ػ١ٕٗ، ٠ؾفع 

ث١ّٕب اٌطوػ اإلٍالِٟ فٙٛ ٠مَٛ ػٍٝ اٌغّٛك، ٚاٌالٚالؼ١ّخ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌصواع. فٙٛ ٠ُؼ١ل اٌصواع ئٌٝ أوضو ِٓ 

ّْ ٘نا اٌطوػ اٌف ػبَ ئ ٌٝ اٌٛهاء. فصً اٌمع١ّخ اٌفٍَط١ٕ١ّخ ػٓ اٌٛالغ، ٚأؽبٌٙب ئٌٝ األٍطٛهح اٌل١ٕ٠ّخ. وّب أ

افزصو فٍَط١ٓ ثبٌَّغل األلصٝ، ٚ٘نا ِب ىاك ِٓ رؾغ١ُ لع١ّخ اٌْؼت اٌفٍَط١ٕٟ، ئْ وبْ ػٍٝ اٌصؼ١ل 

ّْ ؽووبد اٌّمبِٚخ اإلٍال١ِّخ  اٌؼوثٟ، ئم أفوط وً ِٓ ١ٌٌ ئٍال١ِّبً ِٓ كائوح اٌصواع، فصٛصبً  -اٌفٍَط١ٕٟ ٚأ

اٌٍَّّؾخ )ؽية هللا ٚؽّبً ّٔٛمعبً( الزصود ػٍٝ اإلٍال١١ِٓ. ٚ٘نا أ٠عبً أصّو ػٍٝ اٌزعبِٓ اٌؼبٌّٟ ِغ لع١ّخ 

 فٍَط١ٓ، فصٛصبً ٚأّٔٗ اصجؼ ٠ٕظو ئ١ٌٙب ػٍٝ أّٔٙب لع١ّخ ك١ٕ٠ّخ، ماد ُثؼل ػٕفٟ، ٠ّٚضٍّٙب اإلٍالَ ا١ٌَبٍٟ فمػ.

اٌزؼبغٟ ِغ اٌصواع وّزؾّٛي. ٔظو ئ١ٌٗ ٚوأّٔٗ ِؼلْ صٍت ال ٠زغ١ّو. رمبغغ ٘نا اٌطوػ ِغ اٌطوػ ٘نا اٌطوػ هفط 

اٌنٞ ٠مَٛ ػٍٝ غوك وً اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ِٓ األهض، ٚعؼً ئٍوائ١ً كٌٚخ ٠ٙٛك٠ّخ صبف١خ. ٚػٕلِب أصجؼ  اٌص١ٟٙٛٔ

ّْ ال اإلٍال١ِ هِٟ ا١ٌٙٛك فٟ “١ٓ لبكه٠ٓ ػٍٝ ٚعٗ اٌصواع ك١ٕ٠ّبً، كفٍذ األؽلاس فٟ ؽٍمخ ِفوغخ، فصٛصبً ٚأ

٘ناْ اٌطوؽبْ ٠غن٠بْ ثؼعّٙب اٌجؼط، ”. الزالع وً اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ِٓ أهظُٙ“، ٚال ا١ٌٙٛك لبكه٠ٓ ػٍٝ ”اٌجؾو

 ٠ٚؼ١ْبْ ػٍٝ اٍزّواه ثؼعّٙب اٌجؼط.

جخ اٍوائ١ً وى١بْ ال رَزّو كْٚ اٌزٛرّو ٚاٌؾوٚة ؽٌٛٙب، فٟٙ فٟ عٛ٘و٘ب كٌٚخ ػَىو٠ّخ. ٚونٌه األِو ثبٌَٕ

 ٌٍّٕظّبد اٌل١ٕ٠ّخ اٌزٟ رؼ١ِ ػٍٝ اٌؼٕف، ٚرَزّو ثٗ.



ايح كٓذف: انؼُف ّٔ  انؼثث د

٘نا اٌّْٙل أصجؼ ِٓ ِىّٛٔبد اٌصواع: رمَٛ ئٍوائ١ً ثغبهح ػٍٝ ؽٟ فٟ غيح، روك ػ١ٍٗ اٌّمبِٚخ ثصبهٚؿ  

 ىنا.٠ُص١ت أؽل األهصفخ فٟ َِزٛغٕخ ئٍوائ١ٍ١ّخ، فزمَٛ ئٍوائ١ً ثبٌوك ثمصف ؽٟ آفو فٟ غيح. ٚ٘

، روِٟ صبهٚؿ ػٍٝ ئؽلٜ اٌَّزٛغٕبد، ال رُص١ت أؽلاً، ”ٔٛػ١ّخ“ٚأؽ١بٔبً ٠ؾلس اٌؼىٌ، ئم رمَٛ اٌّمبِٚخ ثؼ١ٍّّخ 

 فزمَٛ ئٍوائ١ً ثبٌوك ثغبهح رمزً ف١ٙب ػلكاً ِٓ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ. ٚ٘نا ِب ٠َزلػٟ هك آفو ثاغالق صٛاه٠ـ افوٜ.

د رؾىٟ ػٓ ؽمل األغفبي ا١ٌٙٛك ػٍٝ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ٘نا اٌّْٙل ٠َُبػل ػٍٝ اٍزّواه ِْب٘لرٕب ٌف١ل٠ٛ٘ب

 ٚاٌؼوة، ٚأ٠عبً ُرغنٞ اٌؼلاء ٌلٜ أغفبٌٕب رغبٖ ا١ٌٙٛك.

ّْ اٌصواع ثْىٍٗ اٌؾبٌٟ أصجؼ ِغوّك صواػبً ػجض١ّبً، ٌٓ 2012أصجزذ اٌؾوة االف١وح ػٍٝ غيح فٟ رْو٠ٓ اٌضبٟٔ  ، ثأ

اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ٚاٌؼوة ٌٙنٖ اٌؾوة، ٚوأّٔٙب ؽوة ئىاٌخ ٠ن٘ت ئٌٝ أٞ ِىبْ. ؽ١ٕٙب، فوط اٌٍٍّْٙٛ ِٓ اٌٍجٕب١١ٔٓ، 

ئٍوائ١ً ِٓ اٌٛعٛك. ػٍّبً أّٔٙب ال رقزٍف ػٓ اٌؾوٚة اٌؼجض١ّخ األفوٜ اٌزٟ ّّٕزٙب ئٍوائ١ً ظلٔب، أٚ اٌزٟ فبظزٙب 

اٌّمبِٚخ ِغ ئٍوائ١ً. فٟٙ ٌُ رإكّٞ ئال ئٌٝ ِٛد ِل١١ٔٓ فٍَط١١ٕ١ٓ ٚكِبه ٚاٍغ فٟ أؽ١بء غيح. ٚلل رؼبغٝ 

١َبه اٌؼوثٟ ٚاإلٍالَ ا١ٌَبٍٟ )فصٛصبً فٟ ٌجٕبْ ٚفٍَط١ٓ( ِغ ٘نٖ اٌؾوة ثْىً غو٠ت، ئم هفط اٌ

اٌىض١وْٚ ِٓ ٘إالء ئٔٙبء اٌؾوة، ٚرٛل١غ اٌٙلٔخ. وً مٌه لبِٛا ثٗ ِٓ ٚهاء ّبّبرُٙ، فٟ ث١ٛرُٙ ا٢ِٕخ اٌزٟ رمغ 

 االالف اٌى١ٍِٛزواد فبهط ثمؼخ اٌؾوة.

ّْ ٘نا اٌزّغ١ل ٌٍؼٕف ٠ؾلس ِغ وً  صبهٚؿ رَمطٗ ئؽلٜ فصبئً اٌّمبِٚخ ػٍٝ األهاظٟ اٌقبظؼخ ٌإلؽزالي، ٚوأ

ّْ ٘نا اٌصبهٚؿ وٍفزٗ ػٍٝ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ أوجو ثىض١و ِٓ وٍفزٗ ػٍٝ  هِٟ اٌصبهٚؿ ٘لف ثؾل مارٗ، ػٍّبً أ

اإلٍوائ١١ٍ١ٓ، اٌن٠ٓ ٠َزقلِْٛ ٘نا اٌؾلس ٌزق٠ٛف اٌْؼت اإلٍوائ١ٍٟ ٚ اٌوأٞ اٌؼبَ اٌؼبٌّٟ ِٓ 

 ١١ٕ١ٓ، ٚفٟ ا٢ْ ػ١ٕٗ ٠َزقلِٖٛ مه٠ؼخ ٌمصف اٌّل١١ٔٓ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ.اٌفٍَط

االٍزقلاَ اٌؼْٛائٟ ٌٍؼٕف، ٚغ١بة اٍزوار١غ١ّخ ِمبِٚخ ٚاظؾخ اٌّؼبٌُ، ٚاأل٘لاف، لٍّص ِٓ فؼب١ٌّخ اٌّمبِٚخ 

 اٌٍَّّؾخ، ال ثً أّٔٗ ػطًّ رأص١و٘ب اإل٠غبثٟ ٌصبٌؼ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ٚلع١ّزُٙ.

بد رقّْٛ وً ِٓ ٠ٕزمل اٍزقلاَ اٌَالػ ثْىً ػجضٟ، ٚوً ِٓ ٠َأي ػٓ فؼب١ٌّخ ٘نٖ ٚألّٕٔب ٔؼ١ِ فٟ ِغزّؼ

اٌطوق اٌزٟ اٍزقلِذ ٌؾمجبد غ٠ٍٛخ، غبة ػٓ إٌمبُ اٌؼبَ اٌجؾش ػٓ أٍب١ٌت ِمبِٚخ ِقزٍفخ، رؾًّ اٌزأص١و 

، أٚ وً ِٓ ؽبٚي لواءح ٚاٌفؼب١ٌّخ. ٘ىنا، فّٛٔذ ِغزّؼبرٕب وً ِٓ ؽبٚي غوػ ئِىب١ّٔخ اٍزقلاَ اٌّمبِٚخ اٌالػٕف١ّخ

اٌصواع وّزغ١ّو، ٌٚىٓ ا٢ْ ِغ اٌزغ١ّواد اٌزٟ ػصفذ ثبٌؼبٌُ اٌؼوثٟ، ٚرصبػل اٌّمبِٚخ اٌالػٕف١ّخ فٟ ثؼط 

 إٌّبغك اٌفٍَط١ٕ١ّخ لل ٠فزؼ أِبِٕب ٔبفنح عل٠لح ػٍٝ اٌصواع رَبػل ػٍٝ اٌقوٚط ِٓ اٌلّٚاِخ اٌؼجض١ّخ.

 

 

 

 

 



 ٔاألسهًح انٍساس

 

 ربثؼخ ٌؾووخ ؽّبً رمّغ ِظب٘واد َٔبئ١ّخ فٟ غيحػٕبصو أ١ِّٕخ 

ّْ ا١ٌَبه اٌؼبٌّٟ )ثّب ف١ٗ ا١ٌَبه اٌؼوثٟ( ػٍك فٟ ؽمجبد غبثوح، ٌُٚ ٠ؼل لبكهاً ػٍٝ اٌقوٚط ِٕٙب، ئْ   ال ّهّ أ

وبْ ػٍٝ صؼ١ل فطبثٗ اٌّىوه، أَ غو٠مخ ػٍّٗ اٌّمزصوح ػٍٝ ِطبٌجخ اٌؾىِٛبد، ٚاٍزقلاَ اٌزظب٘واد فٟ 

 ّطبٌت. فٙٛ رمبػل، ٚعٌٍ فٟ اٌّمبػل اٌقٍف١ّخ ٚهاء اإلٍال١١ِٓ فٟ ِؼبهن اٌزؾو٠و.رؾم١ك رٍه اٌ

فٟ ظً رواعغ ا١ٌَبه، ٚصؼٛك اٌؾووبد اإلٍال١ِّخ ٚاٍزؾٛام٘ب ػٍٝ ِْٙل اٌّمبِٚخ فٟ ٌجٕبْ ٚفٍَط١ٓ، افزبه 

وبٔذ ِىٍفخ ػٍٝ  ”اٌزٛو١ً“االّٚي أْ ٠غٌٍ ِىزٛف ا١ٌل٠ٓ، فٕٙبن ِٓ ٠مبَٚ ثب١ٌٕبثخ ػٕٗ، ٌٚىٓ وٍفخ ٘نا 

 اٌصواع.

، ٚلل ”ِمبِْٚٛ“ٌإلٍال١١ِٓ ؽو٠ّخ ِطٍمخ ثبٌزصوّف ثىً ّٟء. ٚعؼٍُٙ فٛق إٌمل، وُٛٔٙ ” اٌزٛو١ً“أػطٝ ٘نا 

ال صٛد ٠ؼٍٛ فٛق صٛد “أفن ا١ٌَبه اٌؼوثٟ كٚه ّوغٟ رى١ُّ أفٛاٖ ِٕزملٞ اٌؾووبد اإلٍال١ِّخ، رؾذ ّؼبه 

 ٖ ا١ٌَبٍخ رغبٖ وً ِؼبهض ٌٙب.، رّبِبً وّب ِبهٍذ األٔظّخ ٘ن”اٌّؼووخ

٘ىنا، ػًّ اإلٍال١ِّْٛ ػٍٝ أٍٍّخ اٌّغزّؼبد )ّٔٛمط ؽّبً ٚؽية هللا(، ٚفوض اعٕلرُٙ اٌل١ٕ٠ّخ ػجو لّغ 

ؽصً وً مٌه، كْٚ أٞ! ِٛاعٙخ ”. ِمبِٚخ ئٍوائ١ً“اٌؾو٠ّبد، ٚوً ِٓ ٠ؼبهظٙب، ٚاٌَّبػ ثّب ٠ٕبٍجٙب، ثؾّغخ 

ّْ اٌؾو٠ّخ ِورجطخ فمػ ثزؾو٠و األهض.ِٓ اٌّل١١ٔٓ ٚاٌؼٍّب١١ٔٓ اٌن٠ٓ ثوّ   هٚا األٍٍّخ )ِجبّوح ٚغ١و ِجبّوح(، ٚوأ

 

 

 

 

 

 

 

 



 انًٕقٕذح؟ انقُثهح انذاخم: فهسطٍٍُّٕ

 

 

 غواف١زٟ َٔٛٞ لبِذ ثٗ ِغّٛػخ فٍَط١ٕ١خ ػٍٝ علهاْ ِل٠ٕخ اٌملً

ّْ اٌصواع ثبٌَٕجخ ٌٕب ٘ٛ ِغوّك صٛاه٠ـ ٚثٕبكق، غبة فٍَط١ٕ١ّٛ اٌلافً ػٓ  اٌّْٙل اٌؼبَ. أصجؾٛا ٚوأُّٔٙ أل

ِزفوّعْٛ ػٍٝ ِب ٠ؾلس. ٠ُؼبْٔٛ ِٓ اظطٙبك إٌظبَ اإلٍوائ١ٍٟ اٌؼٕصوٞ، ٚفٟ ا٢ْ ػ١ٕٗ ِغ١ّجْٛ ػٓ اٌمع١ّخ، 

، ئم ٠ُوا٘ٓ اٌقطبة اإلٍالِٟ ٚا١ٌَبهٞ كائّبً ػٍٝ أُّٔٙ فالي ػمٛك ”فمبٍخ ثْو٠ّخ“٠ُٚؼبٍِْٛ ػٍٝ أُّٔٙ 

خ كافً اٍوائ١ً، ثَجت َٔجخ اٌٛالكاد اٌّورفؼخ ٌل٠ُٙ فٟ ِمبثً َٔجخ ٚالكاد ١ٍمٍجْٛ اٌّؼبكٌخ اٌل٠ّغواف١ّ 

ِٕقفعخ ١ٌٍٙٛك. غجؼبً، رؾّٛي اٌفٍَط١ٕ١ّْٛ ئٌٝ أغٍج١ّخ ٘ٛ لٍك ٚعٛكٞ ٌٍٕظبَ اٌنٞ ٠غٙل كائّبً ٌٍؾفبظ ػٍٝ 

ْ ػٍّٙب فمػ ٘ٛ إٌمبء اٌل٠ٕٟ ٌٍلٌٚخ، ٌٚىٓ فٟ اٌّمبثً ٘نٖ األغٍج١ّخ ٌٓ ٠ىْٛ ٌٙب أٞ رأص١و فؼٍٟ ئما وب

ثبٌّئخ  00ٚػلَ أقواغُٙ فٟ اٍزوار١غ١ّخ ِمبِٚخ ِل١ّٔخ، ٠ؼٕٟ ػلَ للهرُٙ ػٍٝ اٌزأص١و ٌٚٛ ّىٍّٛا ”. اٌزىبصو“

 ِٓ اعّبٌٟ ٍىبْ اٌلٌٚخ اإلٍوائ١ٍ١خ.

ٍّّٛا وٍفخ اٌجمبء ف١ٙب ٌَجؼخ ػ مٛك، غبثٛا ػٓ ِفِٕٙٛب ٌٍصواع، ػٍّبً أُّٔٙ ُ٘ اٌن٠ٓ هفعٛا اٌقوٚط ِٓ األهض، ٚرؾ

٠قٛظْٛ ِؼووخ فٍَط١ٓ أوضو ِٓ أٞ أؽل آفو وزت ٍزبرًٛ كاػُ ٌفٍَط١ٓ ػٍٝ اٌفب٠َجٛن ِٓ ٚهاء ِىزجٗ 



ُ اٌن٠ٓ ٠ٛاعْٙٛ اإلؽزالي فٟ ١ِٛ٠ّبرُٙ: فٟ اٌّلهٍخ، فٟ اٌغبِؼخ، فٟ اٌّىزت، فٟ اٌْبهع،  ُٙ اٌّى١ّف. ف

ُ اٌن٠ٓ افزبهٚا اٌّٛاعٙخ ػٛظبً ػٓ إٌ ُٙ  يٚػ ٚرون األهض، ِٚٓ صُ االٔقواغ فٟ اٌصواع.ٚفٟ ٍٚبئً إٌمً اٌؼبَ. ف

غ١بة اٌزقط١ػ فٟ ػًّ اٌّمبِٚخ أكّٜ ٌغ١بة أٞ كٚه فبػً ٌٙإالء اٌن٠ٓ فٟ اٌلافً. ٘نا ال ٠ٕفٟ ػلَ ٚعٛك أٞ 

 ِجبكهح ِل١ّٔخ ِمبِٚخ فٟ اٌلافً، ٌٚىٓ ٘نٖ اٌّجبكهاد رجمٝ ِؾلٚكح ثؼٍّٙب ْٚٔبغٙب.

 انخُذق؟ فً يؼُا اسشائٍهً

 

ٌٕب اإلٍوائ١ٍٟ ّو ِطٍك. ال ٔصبكفٗ، ٚال ٍٔزم١ٗ، ٚال ٔزٛاعل ِؼٗ فٟ ماد اٌّىبْ. ٘نٖ اٌن١ّٕ٘خ لبكد  ثبٌَٕجخ 

ئٌٝ ؽبٌخ ِٓ إٌىواْ ػْٕب٘ب ِٕن ْٔأح اٌصواع، ِٚبىٌٕب ٔؼ١ْٙب ئٌٝ ا١ٌَٛ. ٘نا إٌىواْ اكّٜ ئٌٝ اػزجبه وً 

( ػلّٚ ِطٍك ثغط إٌظو ػٓ ِب ئما وبْ ٘نا اٍوائ١ٍٟ )ثؼط اٌز١بهاد اإلٍال١ِّخ ٚاٌم١ِّٛخ ُرؼبكٞ وً ٠ٙٛكٞ

ؼبهض ٌٕظبِٗ اٌؼٕصوٞ. ٚثبٌزبٌٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌّغزّغ اإلٍوائ١ٍٟ ٚوأّٔٗ وزٍخ ثْو٠ّخ ٚاؽلح ماد  ُِ اإلٍوائ١ٍٟ 

ّْ ٘نا اٌّغزّغ ٠مَٛ ػٍٝ اٌزٕبلعبد اٌطجم١ّخ، اٌؼول١ّخ ٚاٌضمبف١ّخ.  ٌْٛ ٚاؽل، ٚرّٛعٗ ٚاؽل، ػٍّبً أ

 

 اٌزٟ رزأٌف ِٓ اٍوائ١١ٍ١ٓ ٚفٍَط١١ٕ١ٓ” الٍٍط٠ْٛٛ ظل اٌغلاه“ٌؾووخ ِٓ ػًّ اؽزغبعٟ 

ِبىٌٕب ؽزٝ ا١ٌَٛ، َٕٔؾت ِٓ وً ِٕزلٜ ػبٌّٟ أٚ ِٕزلٜ كٌٟٚ ٠ُْبهن ف١ٗ ئٍوائ١ٍ١ْٛ. َٕٔؾت، ٚٔزون 

ّْ مٌه ِٛلف  ُ لصّخ فٍَط١ٓ ػٍٝ غو٠مزُٙ اٌقبصخ. وٕب ٔزون اٌّىبْ ػٍٝ اػزجبه أ ُ٘ ُ، ١ٌَوكٚا  ُٙ اٌّىبْ ٌ

ّْ ِؼبهن اٌزؾو٠و ُرقبض ثٙنٖ اٌطو٠مخ اٌؼجض١ّخ.”ٌٟٛهع“  ، ٚوأ
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، ”اٌٍؼت ػٍٝ اٌزٕبلعبد اٌّؾ١ٍّخ“فٟ اٌّمبثً، ئٍوائ١ً ٚهغُ ػلائٙب ٌىً ِؾ١طٙب ػوفذ اٍزقلاَ ١ٍبٍخ 

ٚ٘نا ِب ٍبػل٘ب ػٍٝ ِل ف١ٛغ ٌٙب )ال ارؾّلس ٕ٘ب ػٓ اٌغبٔت االٍزقجبهارٟ(، ثً ػٓ اٌغبٔت اٌّزؼبغف ِؼٙب، 

 ٠وٜ ف١ٙب ؽ١ٍفبً اٍزوار١غ١ّبً.أٚ اٌنٞ 

أوضو ّٔٛمط ٠ؾعو أِبِٕب ّٔٛمط اٌؾوة األ١ٍّ٘خ اٌٍجٕب١ّٔخ. ئم اػزجود ّو٠ؾخ ٚاٍؼخ ِٓ اٌٍجٕب١١ٔٓ ئٍوائ١ً ؽ١ٍفبً 

ٚلل اٍزطبػذ ئٍوائ١ً أْ رفوض مارٙب وغيءاً ِٓ ”. اٌؾوة اٌٛعٛك٠ّخ“ٌٙب، ٚصل٠مبً ٠ُّىٓ االػزّبك ػ١ٍٗ فٟ 

 اٌّؼبكٌخ اٌّؾ١ٍّخ.

ّْ ئٍوائ١ً فبئفخ ػٍٝ ٘نٖ األل١ٍّخ أَ رٍه. وً ِب ٠ؼ١ٕٙب رأ١ِٓ ِصبٌؾٙب اٌؾ٠ٛ١ّخ ٘ نا ٌُ ٠ؼٕٟ غجؼبً ثأ

 ٚاٍزّواه٠ّزٙب ػجو اٍزىْبف اٌزٕبلعبد، ٚاٍزقلاِٙب.

ّْ ٘نٖ اٌّؼبكٌخ رمٛك ئٌٝ رؾو٠و  ٔؾٓ ئٌٝ ا١ٌَٛ ٔؼزجو وً ئٍوائ١ٍٟ فٟ ئٍوائ١ً ٘ٛ ٘لف ّوػٟ ٌمزٍٗ، ٚوأ

أّٔٗ فٟ ئٍوائ١ً، اٌؼل٠ل ِٓ اٌّغّٛػبد إٌبّطخ اٌزٟ رزأٌف ِٓ ٠ٙٛك ٚفٍَط١١ٕ١ٓ رمبَٚ فٍَط١ٓ. ػٍّبً 

اٌلٌٚخ ِٓ أعً ئٍمبغٙب. ٚألّٕٔب ِْغٌْٛٛ ثبألػلاك ٚاألهلبَ، ١ٍأرٟ ِٓ ٠َأي ػٓ ػلك ٘إالء اإلٍوائ١١ٍ١ٓ 

٘ٛ رأص١وُ٘ ػٍٝ  اٌوافع١ٓ ٌٍٕظبَ اٌؼٕصوٞ، ِٚب ٘ٛ ؽغُّٙ اٌؾم١مٟ ِٓ ئعّبٌٟ اٌْؼت اإلٍوائ١ٍٟ، ِٚب

 األهض.

ٌٚٛ وبْ ػلك ٘إالء ال ٠زغبٚى اٌّئخ ّقص، ٘إالء ٠ُّىٓ أْ ٠ىٛٔٛا ؽٍفبء ٌمع١ّزٕب فٟ ٚعٗ اٌؼٕصو٠ّخ  أٔالً،

 اإلٍوائ١ٍ١ّخ، ثلي اٌزؼبًِ ِؼُٙ ػٍٝ أُّٔٙ أػلاء، ٠ٚغت لزٍُٙ.

ٚاٌؼٛكح ئٌٝ ثالكُ٘ ٟ٘ فىوح  فىوح ِطبٌجخ اإلٍوائ١١ٍ١ٓ إٌّب٘ع١ٓ ٌٕظبُِٙ اٌؼٕصوٞ ثّغبكهح فٍَط١ٓ ثاٍَاً،

ّْ ِطبٌجخ ٘إالء ثبٌوؽ١ً  غ١و ٚالؼ١ّخ، فصٛصبً ثبٌَٕجخ ألثٕبء آفو ع١ٍ١ٓ اٌن٠ٓ ال ِىبْ ثل٠ً ٌُٙ ١ٌؼٛكٚا ئ١ٌٗ. وّب أ

٠ْجٗ ػ١ٍّّخ رط١ٙو ئٍوائ١ً ِٓ وً إٌّب٘ع١ٓ ٌٙب، ٚعؼٍٙب ِغوّك ِىبٔبً ٠مطٕٗ أصؾبة فطبة اٌىوا١ّ٘خ ٚاٌؼٕف. 

 ٜ اٍزّواه اٌصواع ثٛعٙٗ اٌؼجضٟ ٚاٌلِٛٞ.ٚ٘نا ال ٠قلَ ٍٛ

ِطبٌجخ ئٍوائ١ٍٟ ِٕب٘ط ٌٍٕظبَ ثبٌوؽ١ً ِٓ فٍَط١ٓ وٛٔٗ ٠مطٓ فٟ ث١ذ أؽل اٌفٍَط١١ٕ١ٓ اٌن٠ٓ ّ٘غوٚا  ثانثاً،

ّْ ٘نا اإلٍوائ١ٍٟ اٌلاػُ ٌٍمع١ّخ اٌفٍَط١ٕ١ّخ ػٕل ِغبكهرٗ فٍَط١ٓ ١ٍزُ  ِٓ أهظُٙ غ١و ٚالؼ١ّخ، فصٛصبً ٚأ

آفو ٠ؾًّ ػٍٝ األهعؼ اٌفىو اٌص١ٟٙٛٔ، ٚفٟ ظً غ١بة فطّخ ٌؼٛكح اٌالعئ١ٓ، رجمٝ ٘نٖ اٍزجلاٌٗ ث١ٙٛكٞ 

 اٌؾّغخ اٌزٟ ٠َزقلِٙب ا١ٌَبه٠ْٛ ٚاإلٍال١ِْٛ غ١و ِمٕؼخ، ٚفبهعخ ػٓ ئغبه٘ب.

ٚأ٠عبً، فٍك اٍزوار١غ١ّخ ِمبِٚخ الػٕف١ّخ ِل١ّٔخ كافً فٍَط١ٓ رزأٌف ِٓ ٠ٙٛك ٚفٍَط١١ٕ١ٓ ٠ؼٕٟ أفن  ساتؼاً،

وخ ئٌٝ َِزٜٛ آفو ِغ اٌلٌٚخ اإلٍوائ١ٍ١ّخ. ٘نا ٠ؼٕٟ ٔمً اٌّؼووخ ئٌٝ كافً أهاظٟ اإلؽزالي، ٚاٍزقلاَ اٌّؼو

ّْ ئٍوائ١ً غ١و لبكهح ػٍٝ ِٛاعٙخ  ٌغخ ٘ٛ غ١و لبكه ػٍٝ ِٛاعٙزٙب. ٚلل اصجزذ اإلٔزفبظخ اٌالػٕف١ّخ األٌٚٝ ثب

 ١ٙب صٛاه٠ـ ال علٜٚ ٌٙب.ّؼت ٠وِٟ اٌؾغبهح ػ١ٍٙب، ٚرزمٓ ع١ّلاً اٌزؼبًِ ِغ ِٓ ٠وِٟ ػٍ

 انصٍٍَّٕٓح ٔانحكاٌح انشاتغ انجٍم

ّْ وً ئٍوائ١ٍٟ ٠ُؼوف ثبٌعوٚهح اٌمصخ اٌؾم١م١ّخ ٌٍصواع،   اٌصواع ِٓ ِٕظٛهٔب صبثذ، ١ٌٌٚ ِزؾّٛي. ٘نا ػٕٝ ٌٕب ثأ

ِىبُٔٙ، ٚأٍجبة ْٔبرٗ. اٌغ١ً األّٚي ٌٍَّزٛغ١ٕٓ اٌنٞ ػًّ ػٍٝ رٙغ١و أصؾبة األهض األص١١ٍٓ، ٚاالٍز١طبْ 

ٚر٠ٛٙل اٌّىبْ، ٠ؼوفْٛ لصّخ فٍَط١ٓ، ٠ُٚؼوفْٛ ػٓ اٌزٙغ١و، هغُ أُّٔٙ ػبّٛا إٌىواْ، ٚؽٍّٛا األٍطٛهح اٌمبئٍخ 

ّْ فٍَط١ٓ ٟ٘  ٌٚىٓ ِبما ػٓ األع١بي اٌالؽمخ اٌزٟ ٌٚلد فٟ ئٍوائ١ً، ”. أهض ثال ّؼت، ٌْؼت ثال أهض“ثأ

 ِالِؼ فىوٖ اٌّإٍَبد اإلٍوائ١ٍ١ّخ؟ ثؼل ػمٛك ِٓ ثلء اٌصواع. ِبما ػٓ اٌغ١ً اٌنٞ ّىٍّذ



٘إالء اٌن٠ٓ روثّٛا اٌزوث١خ اإلٍوائ١ٍ١ّخ، ٚم٘جٛا ئٌٝ اٌّلهٍخ اإلٍوائ١ٍ١ّخ، ٚرٍمٕٛا اٌمصخ اٌو١ٍّّخ ٌفٍَط١ٓ، ٌُٚ 

 اٌن٠ٓ ٠مصفْٛ ِلُٔٙ ثبٌصٛاه٠ـ ٍٜٛ أُّٔٙ ٠و٠لْٚ أْ ٠وُِٛ٘ فٟ اٌجؾو.” اٌؼوة“٠ؼوفٛا ػٓ اٌّمّٕؼ١ٓ 

َّغ ثمصزٕب. ٚال ٠ؼوف ِٓ ِالِؾٕب ٍٜٛ ِالِؼ اٌنٞ ٠ُو٠ل لزٍٗ ١ٌٌ ٌْٟء ٍٜٛ ألّٔٗ اٌغ١ً األف١و ٌُ ٠

٠ٙٛكٞ. ٌُ ٠َّغ اٌغ١ً األف١و ثّب ؽصً فٟ صالص١ٕبد اٌموْ اٌّبظٟ، ِٚب ثؼل٘ب ِٓ رٙغ١و ٌٍفٍَط١١ٕ١ٓ ِٓ 

ّْ ِب ٠مَٛ ثٗ اٌفٍَط١ٕ١ْٛ ١ٌٌ ٍٜٛ هكّح فؼً غج١ؼ١ّخ ػٍٝ ِب لبَ ثٗ   اٌغ١ً األّٚي.أهظُٙ. ٚال ٠ؼوف ثأ

ّٙخ افوٜ، ألّٕٔب ال ٔوٜ ثٙإالء ٍٜٛ أػلاء أى١١ٌٓ، ٌُ ٔؾبٚي ؽزّٝ أْ ٔوٚٞ ٌُٙ اٌٛعٗ ا٢فو ِٓ اٌصواع.  ِٚٓ ع

اٌؾىب٠خ اٌزٟ ٌٓ ٠ُقجوُ٘ ثٙب أؽل آفو. فاْ ٌُ ٔقجوُ٘ ٔؾٓ ثمصزٕب، ِٓ ١ٍمَٛ ثنٌه؟ ئٍوائ١ً ١ٌٌ فٟ 

 وً ِب ٠ىفٟ ١ٌُل٠و ظٙوٖ ٌٕب.لبٍِٛٙب ٍٜٛ ؽىب٠زٙب، أِب اٌؼبٌُ فٍل٠ٗ ِٓ اٌّْب

٘ىنا رقٍك األع١بي اٌغل٠لح فٟ فٍَط١ٓ ٍٚػ كّٚاِخ ِٓ اٌؼٕف ٚاٌؼجش. اٌغ١ً اإلٍوائ١ٍٟ ال ٠ُؼوف رؾل٠لاً ِب 

٠لٚه ؽٌٛٗ، ٍٚجت وً ٘نا اٌؼٕف. ٚػٕل وً صبهٚؿ أٚ رفغ١و أزؾبهٞ ٠مغ فٟ ِل٠ٕزٗ، ٠ؼٛك ئٌٝ اٌمصخ اٌزٟ هٚا٘ب 

نٌه األِو ثبٌَٕجخ ٌٍغ١ً اٌفٍَط١ٕٟ اٌنٞ ٌٚل فٟ اٌعفّخ ٚغيّح، ٚاٌنٞ ػبُ أٍ٘ٗ ٌٗ ِؼٍّّٖٛ فٟ اٌّلهٍخ. ٚو

 ظٍُ اٌصواع، ٠ٚؼ١ِ ػجض١ّخ اٌصواع ثْىٍٗ اٌؾبٌٟ.

*** 

إٌص أػالٖ ١ٌٌ ٍٜٛ ِؾبٌٚخ ٌمواءح اٌصواع وّزغ١ّو، ِٚؾبٌٚخ ٌزفى١ه ثؼط ػٕبصوٖ ِٓ أعً ئ٠غبك ٍٚبئً 

و ٚالؼ١ّخ ٚئَٔب١ّٔخ. ٘ٛ ئػبكح ٔظو ثىً ِب ْٔأٔب ػ١ٍٗ رغبٖ ٘نا اٌصواع ِمبِٚخ ِقزٍفخ ٚعل٠لح رٕطٍك ِٓ هؤٜ أوض

 ئٌٝ ػتء ربه٠قٟ ِٓ ٔبؽ١خ، ِٚٓ ٔبؽ١خ افوٜ ِٕفن آفو ٌزّغبه ا١ٌَبٍخ ٚاٌل٠ٓ ٚاٌَالػ. اٌنٞ رؾّٛي 

ب فٍَط١ٓ ١ٌَذ ِغوّك عبِغ أٚ ؽبئػ ِجىٝ، أٚ ٍبؽخ ؽوة ٠زمبرً ػ١ٍٙب اٌغ١ج١ّْٛ ١ٌؾفظٛا ِىبُٔٙ فٟ عّٕخ ِ

ٚهاء اٌغ١َٛ. ٚاٌوث١غ اٌنٞ أٍمػ غغبح وّٕب ٔؼزمل ٌٍٛ٘خ ثأُّٔٙ أثل١٠ٓ، ٌٓ ٠ٛلفٗ ئٍال١ِّْٛ ٚصٍٛا ئٌٝ اٌٍَطخ، أٚ 

 لوصٕٛا اٌصواع.

 


