ايٛد٘ اؿكٝكٞ
يإلخٛإ املػًُني
تأيٝـ

ْعُإ بٔ عبس ايهط ِٜايٛتط
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بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
اؿُس هلل ضب ايعاملني ٚأؾٗس إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل ٚسس ٫ ٙؾطٜو ي٘ ٚي ٞايكاؿنيٚ ,أؾٗس إٔ قُساً عبسٚ ٙضغٛي٘
ٚ بعس:
ؾطبٓا غبشاْ٘ ٚتعاىل ٜك { ٍٛفَأَيَب انضَثَذُ فََْزْىَتُ جُفَبء ًَأَيَب يَب َّنفَعُ اننَبطَ فًََْْكُثُ فِِ األَسْضِ }.
يكس سطم اإلخٛإ املػًُ ٕٛعً ٢إخؿا ٤ايٛد٘ اؿكٝك ٞؾُاعتِٗ َٓص ْؿأتٗا ا٭ٚىل َػتػًني يف شيو عس٠
أَٛض:
ا٭ :ٍٚعسّ اٖتُاّ مجٗٛض ايعًُا ٤بكطا ٠٤نتبِٗ ٚتتبع أخباضِٖ ٭ْٗا يف

ايػايب نتب ثكاؾ ١ٝمحاغ١ٝ

سطن ١ٝيٝؼ ؾٗٝا نبرل ؾا٥س ٠تسع ٛيٖ٬تُاّ بٗا  ,ؾبكٝت امطاؾاتِٗ ايعكسٚ ١ٜايػًٛنٚ ١ٝايسع ١ٜٛيف َٓأ٣
عٔ ْكس ايعًُا.٤
ايجاْ :ٞتعاٖطِٖ بايسؾاع عٔ اإلغَٛٚ ّ٬ادٗ ١أعساٜٛٗ َٔ ٘٥ز ْٚكاض٬َٚ ٣سسٚ ٠عًُاْٝني ٚ ,إسساخ ٖاي١
إع ١َٝ٬نبرلٜ ٠ػذلٚ ٕٚضاٖ٤ا امطاؾاتِٗ.
ايجايح :عطض أْؿػِٗ عً ٢ايهجرل َٔ ايعًُاٚ ٤ايطأ ٟايعاّ اإلغ َٞ٬عً ٢أِْٗ َعًٚ ٕ َٛٛقاضب َٔ ٕٛأدٌ
متػهِٗ بايسٚٚ ٜٔقٛؾِٗ يف ٚد٘ املس اإلؿازٚ ٟايعًُاْٚ ٞكططات ا٭عساٚ ٤أِْٗ قس تعطنٛا يف غب ٌٝشيو
يًؿٓل ٚايتعصٜب ٚايتؿطٜس يف ا٭ضض ٚايتٓه ٌٝي ٞتعاطـ اجملتُع َعِٗ  ٫غُٝا َع إغٗابِٗ يف عطض ٚقا٥ع
سعٚ ١ٜٓقكل عاطؿَ َٔ ١ٝعاْاتِٗ  ٫ىً ٛنجرل َٓٗا َٔ َبايػَ ١تعُسٚ ٠نتُإ َتعُس يٮغباب اييت
أٚقًتِٗ إىل تًو ايٓتا٥ر.
ايطابع :ايتٓع ِٝايػط ٟايصٜ ٟػرل ٕٚعًٚ ٘ٝايتكٚ ١ٝايتً.ٕٛ
ٜٚأب ٢اهلل إ ٫إٔ ٜٓهؿـ ايٛد٘ اؿكٝك ٞشلص ٙاؾُاع َٔ ١خ ٍ٬نجط ٠ايٓهبات ٚايؿنت اييت هطْٗٚا عً ٢أَ١
اإلغ َٔٚ ,ّ٬أظٗط شيو َا تعٝؿ٘ اجملتُعات املػًُ ١يف أنجط َٔ بًس ؼت َػُ ٢ثٛضات ايتػٝرل اييت ٜكـ
ٚضاٖ٤ا ن٬عب ضٝ٥ػ ٞاإلخٛإ املػًُ ٕٛباتؿام َػبل َع ايػطب إلٜكاشلِ إىل ايػًط ١ؾطٜط ١أٜ ٫طف

عٛا

ؾعاضات إغ ١َٝ٬ؾه ً٬عٔ املطايب ١اؾاز ٠بتشه ِٝايؿطٜع ١اإلغٚ , ١َٝ٬بصيو ٜػتؿٝس ايػطب ٚغا٥ط أعسا٤
اإلغ ّ٬عس ٠ؾٛا٥س بأقٌ خػا٥ط َٓٗا:
 -1قطع ضأؽ اإلغ ّ٬باغِ اإلغٖٗٝٚ– ّ٬ات. -
 -2تٓؿٝص كططاتِٗ ٚمتطٜط َطايبِٗ ؼت ؾعاضات َٚػُٝات إغ ١َٝ٬ؾكس أقبح اإلخٛإ املغًَُٔ ِٖ ٕٛ
ٜطايب بايسميكطاطٜٚ ١ٝصٚز عٓٗا ٚمياضغٗآٜ َٔ ِٖٚ ,از ٟبٛسس ٠ا٭زٜإ ٚسط ١ٜاملطأٚ ٠ايكشاؾٚ ١ايطأٚ ٟغا٥ط
اؿطٜاتٜٓ َٔ ِٖٚ ,از ٟباملػاٚآٜ َٔ ِٖٚ , ٠از ٟبايتػاَح ايسٜين ْٚعع ايعساٚ ٠ٚايبػها َٔ ٤قًٛب املػًُني
ػا ٙغرل املػًُنيٜٓ َٔ ِٖٚ ,از ٟبايتشانِ إىل إضاز ٠ايؿعٛب ٚدعٌ ايؿعب َكسض ايػًطات َٚايهٗا.
ٚبايتاي ٞؾاملطًٛب َِٓٗ ٖ ٛإغكاط ا٭ْعُ ١املٛدٛز ٠ؼت ؾعاض ايجٛض َٔ ٠أدٌ ايتػٝرل ٚاإلق٬ح ٚقاضب١
ايؿػازٚ ,إٕ نإ مثٔ شيو إثاض ٠ايؿنت ٚظععع ١ا٭َٔ ٚنطب اجملتُع بعه٘ ببعض  ,كايؿ ١غٓٔ اهلل ايه١ْٝٛ
ٚايؿطع ١ٝيف ايتػٝرلٚ ,ايٛقٛع يف تعٜٝـ ٚقا٥ع ايتاضٜذ ٚي ّٞأعٓام ايٓكٛم ٚكايؿَٗٓ ١ر ايػًـ ٚ ,إؾاع١
ا٭ناشٜب ٚاإلضداف يف ا٭ضض ٚ ,اغتػٚ ٍ٬غا ٌ٥اإلع ّ٬املكطٚ ٠٤ٚاملطٚ ١ٝ٥املػُٛع ١اييت شيًٗا أعسا ٤اإلغّ٬
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ـسَتِٗ أغٛأ ٚأبؿع اغتػٚ , ٍ٬ايتشايـ َع ا٭سعاب ايكٚ ١َٝٛايعًُاْٚ ١ٝايطاؾه ١ٝؼت ؾعاض ايػا ١ٜتدلض
ايٛغ. ١ًٝ
ؾًُا ضأ ٣ايعًُاٚ ٤ايعك َٔ ٤٬املػًُني تًو اٯثاض ٚايجُاض ملا ٜك ّٛب٘ اإلخٛإ املػًُ ٕٛعطؾ ِٖٛعً٢
سكٝكتِٗ {ًَنَب َّحِْكُ انًَْكْشُ انغَِْئُ إِنَب ثِأَىْهِوِ } { إٌَِ انهّوَ الَ ُّصْهِحُ عًََمَ انًُْفْغِذٍَِّ } { ًَأٌََ انهّوَ الَ َّيْذُِ كَْْذَ انْخَبئِنِنيَ }.
َا ٜؿعٌ اؾاٌٖ يف ْؿػ٘

َا ٜؿعٌ ا٭عسا ٤يف داٌٖ
بػبب شيو عطؾِٗ ايهجرل َٔ اـاقْٚ ١ؿط عِٓٗ ايعاَ١

ٚ ,ناْت تًو ا٭عُاٍ أبًؼ يف ؾهح اإلخٛإ

املػًُني َٔ عؿطات ايهتب ٚاـطب ٚايٓسٚاتٚ ,هلل اؿهُ ١ايباٍغٚ ١اؿذ ١ايساَػ.١
ٚغأغًط يف ٖص ٙايطغاي ١ايه ٤ٛعً ٢ايٛد٘ اؿكٝك ٞيسع ٠ٛاإلخٛإ املػًُني بايدلاٖني ايػاطعٚ ١اؿذر
ايٓاقع{ ١نَِْيْهِكَ يٍَْ ىَهَكَ عٍَ ثَِْنَخٍ ًَّحََْْ يٍَْ حََِ عٍَ ثَِْنَخٍ }.
ٚقس اختكطت ٖص ٙايطغاي ١مبؿٛض َٔ ٠أسس املؿاٜذ ايػًؿٝني َٔ نتاب ٞايهبرل ( اـطٛط ايعطٜه ١ؾُاع١
اإلخٛإ املػًُني ٚخ٬ؾتِٗ املطتكبَٓ ٖٛٚ ) ١ؿٛض عً ٢ايٓت عُس اهلل يف عسز َٔ املٛاقع َٓٗا َٛقع عًُا٤
ايسع ٠ٛايػًؿ ١ٝيف اي. ُٔٝ
أغأٍ اهلل ايعع ِٝإٔ هعً٘ خايكاً يٛدٗ٘ ْ ,اؾعاً يٚ ٞيعبازٚ , ٙإٔ هعٌ ي٘ ايكبٚ ٍٛإٔ ٜعٝصْ ٞب٘ َٔ َه٬ت
ايؿنت َا ظٗط َٓٗا َٚا بطٔٚ ,اؿُس هلل ضب ايعاملني.
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َٛقـ اإلخٛإ املػًُنئَ ايتٛسٝس ٚايؿطى باهلل
إٕ زع ٠ٛاإلخٛإ املػًُني مل ت٪غؼ عً ٢ايتك َٔ ٣ٛأ ّٜٛ ٍٚؾُ٪غػٗا ا٭ ٍٚسػٔ ايبٓا مل ٜهٔ َٔ أٌٖ ايعًِ
باعذلاؾ٘ ٖ ٛؾكس قاٍ ملٔ غأي٘عٔ ايتٛغٌ:
" ٜا أخ ٞإْ ٞيػت بعامل ٚ ,يهين َسضؽ َسْ ٞأسؿغ بعض اٯٜات ٚبعض ا٭سازٜح ايٓب ١ٜٛايؿطٜؿٚ ١بعض
ا٭سهاّ ايس َٔ ١ٜٝٓاملطايع ١يف ايهتب ٚأتطٛع بتسضٜػٗا يًٓاؽ ,ؾإشا خطدت ب ٞعٔ ٖصا ايٓطام ؾكس أسطدتين,
 َٔٚقاٍ ٫ :أزض ٟؾكس أؾت , ٢ؾإشا أعذبو َا أقٚ ٍٛضأٜت ؾ ٘ٝخرلاً ؾازلع َؿهٛضاًٚ ,إشا أضزت ايتٛغع يف املعطؾ١
ؾػٌ غرل َٔ ٟايعًُاٚ ٤ايؿهٚ ٤٬املدتكني  ,ؾِٗ ٜػتطٝع ٕٛإؾتا٤ى ؾُٝا تطٜس ٚ ,أَا أْا ؾٗصا َبًؼ عًُ٫ٚ ٞ
1

ٜهًـ اهلل ْؿػاً إٚ ٫غعٗا ".اٖـ

ايؿاشي١ٝ
.
نُا إٔ سػٔ ايبٓا ْؿأ يف أسهإ ايكٛؾ ١ٝاؿكاؾ١ٝ
قاٍ أب ٛاؿػٔايٓس:ٟٚ
" نإ – سػٔ ايبٓا – يف أ ٍٚأَط ٙنُا قطح بٓؿػ٘ يف ايططٜك ١اؿكاؾ ١ٝايؿاشيٚ ,١ٝنإ قس َاضؽ أؾػاشلا
ٚأشناضٖا ٚزا ّٚعًٗٝا َسٚ , ٠سسثين نباض ضداي٘ ٚخٛام أقشاب٘ أْ٘ بكَ ٞتُػهاً بٗص ٙا٭ؾػاٍ ٚا٭ٚضاز إىل
2

آخط عُطٚ ٙيف ظمح ١أعُاي٘ " .اٖـ

نُا أقط بٓؿػ٘ أْ٘ ىإ ٜذلزز عً ٢قبٛض َؿاٜذ ايططم ايكٛؾٜٚ ١ٝكهَٜٛ ٞاً ناَ  ً٬عٓس قبٛضِٖ ثِ ٜ.طدع
ْك٘
ؾكس قاٍ َا :
" ٚنٓا أسٝاْاً ْعٚض ععب ١ايٓٛاّ سٝح زُؾٔ يف َكدلتٗا ايؿٝذ غٝس غٓذط َٔ خٛام ضداٍ ايططٜك ١اؿكاؾ١ٝ
3

ٚاملعطٚؾني بك٬سِٗ ٚتكٛاِْٖٚ ,كهٖٓ ٞاى َٜٛاً ثِ ْعٛز".اٖـ
ايؿطن١ٝ
.
ايبٓا ٜح ٜٞاملٛايس املبتسعٜٓٚ ١ؿس ايككا٥س
ضظم
قاٍ دابط :

" قاٍ عبس ايطمحٔ ايبٓا" :ؾػاض يف املٛنب( سػٔ ايبٓا ) ٜٓؿس َسح ايطغٚ  ٍٛشيو أْ٘ سني  ٍ٬ٖ ٌٜٗضبٝع
ا٭ ٍٚنٓا ْػرل يف َٛنب َػا ٞ٥يف نٌ ي ١ًٝست ٢ي ١ًٝايجاْ ٞعؿط ْٓؿس ايككا٥س يف َسح ايطغٍٛ
ٚنإ َٔ قكا٥سْا املؿٗٛض ٠يف ٖص ٙاملٓاغب ١املباضن:١
يًعاملني ؾؿام ايؿُؼ ٚايكُطا

قً ٢اإلي٘ عً ٢ايٓٛض ايص ٟظٗطا

نإ ٖصا ايبٝت ايهط ِٜتطزز ٙاجملُٛع ١بُٓٝا ٜٓؿس أخَ ٞع٘:
ٖصا اؿبٝب َع ا٭سباب قس سهطا

ٚغاَح ايهٌ ؾُٝا قس َهٚ ٢دط٣

يكس أزاض عً ٢ايعؿام مخطت٘

قطؾاً ٜهاز غٓاٖا ٜصٖب ايبكطا

ٜاغعس نطض يٓا شنط اؿبٝب يكس

بًبًت أزلاعٓا ٜا َططب ايؿكطا

َٚا يطنب اؿَُ ٢ايت َعاطؿ٘

 ٫ؾو إٔ سبٝب ايك ّٛقس سهطا "اٖـ
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 ٫ٚعذب َٔ زعٜ ٠ٛكٛزٖا داٌٖ تطب ٢يف أسهإ ايكٛؾ ١ٝإٔ ٜٗ ٫تِ بايتٛسٝس ايص ٟخًل اهلل اـًٝك ١٭دً٘
ٚأضغٌ ايطغٌ ٚأْعٍ ايهتب يتشكٝك٘ قاٍ تعاىل { ًَيَب خَهَمْذُ انْجٍَِ ًَانْئَِظَ إِنَب نَِْعْجُذًٌُِ } ٚقاٍ تعاىل {ًنَمَذْ ثَعَثْنَب فِِ كُمِ
أُيَخٍ سَعٌُالً أٌَِ اعْجُذًُاْ انهّوَ ًَاجْزَنِجٌُاْ انّطَبغٌُدَ }.
ٚملا ناْت زع ٠ٛاإلخٛإ املػًُني يف َٓأ ٣عٔ زع ٠ٛا٭ْبٝاٚ ٤اٖ٫تسا ٤بٗس ِٜٗناْت ْهب ١عً ٢اإلغٚ ّ٬أًٖ٘ ,
ٚملا ناْٛا داًٖني عكٝك ١ايتٛسٝس ٚععَ ِٝهاْت٘ ٚغطٛض ٠ايؿطى ٚعع ِٝأنطاض ٙمل ٜطؾعٛا

بايسع ٠ٛإىل

ايتٛسٝس ٚايػٓ ١ضأغاً ٚٚ ,قعٛا يف ايؿطنٝات ٚزاؾعٛا عٓٗا ٚظٖسٚا ايٓاؽ يف قاضبتٗا  ,٭ٕ ُِٖٗ ا٭ندل ٖٛ
ػُٝع اؾُاٖرل ٚإضناٗ٥ا ٚي ٛعً ٢سػاب ايتٛسٝس يتٛق ًِٗٝإىل ايػًط.١
ٚيصيو ؾكس اغتكبٌ سػٔ ايبٓا يف َطنع اإلخٛإ املػًُني بايكاٖط ٠ايكٛؾ ١ٝاـتُ ١ٝاملطغٓ ١ٝايصٜ ٜٔكٛيٕٛ
بٛسس ٠ايٛدٛز ٚأثٓ ٢عًٚ ِٗٝعً ٢ظع ُِٗٝثٓا ً٤بايػاً نُا يف نتاب

( يف قاؾً ١اإلخٛإ املػًُني ) يعباؽ

ايػٝػ ٞم . 209 -208
ٜطٚ ٣دٛب ايػع ٞإىل قدل ايٓيبٜٚ ػتػٝح ب٘.
َكطؿ ٢ايػباعَ ٞطؾس اإلخٛإ يف غٛضٜا
ؾكس شنطت فً ١سهاض ٠اإلغ ّ٬يف عسز خام مبٓاغبٚ ١ؾاَ ٠كطؿ ٢ايػباع ٞايعسز ( ) 6 , 5 , 4غٖٓ 1384١ـ
م 204أْ٘ ْعِ قكٝس ٠يف ايطٚن ١ايٓسٚ ١ٜتٖ٬ا أَاّ اؿذط ٠ايٓب ١ٜٛقبٌ اؿر ٚبعسٚ ٙعٓٛاْٗا َٓ :ادا ٠بني
ٜس ٟاؿبٝب ا٭ععِ َٔٚ ,نُٔ أبٝاتٗا:
ٜا غا٥ل ايععٔ م ٛايبٝت ٚاؿطّ

ٚم ٛطٝب ١تبػ ٞغٝس ا٭َِ

إٕ نإ غعٝو يًُدتاض ْاؾً١

ؾػعَ ٞجً ٞؾطض عٓس ش ٟاشلُِ

ٜا غٝسٜ ٟا سبٝب اهلل د٦ت إىل

أعتاب بابو أؾه ٛايدلح َٔ غكُٞ

ٜا غٝس ٟقس متاز ٣ايػكِ يف دػسٟ

َٔ ؾس ٠ايػكِ مل أغؿٌ ٚمل أمن اٖـ

َني ايجايح ٜط ٣إٔ ضغ ٍٛاهلل ٜػتػؿط ملٔ دا ٙ٤سٝاً َٝٚتاً ٜ ٫ٚط ٣ايٓهرل عً٢
ايتًُػاَْ ٞطؾس اإلخٛإ املػٌ
قبٛضِٖ
َٔ ٜعتكس يف نطاَات ا٭ٚيٝاٚ ٤ايًذ ٤ٛإي ِٗٝيف .
ؾكس قاٍ:
" قاٍ ايبعض إٕ ضغ ٍٛاهلل ٜ ػتػؿط شلِ إشا داٚ٩ا سٝاً ؾكط ٚ ,مل أتبني غبب ايتكٝٝس يف اٯ ١ٜعٓس ا٫غتػؿاض
عٝا ٠ايٓيب ٚ , يٝؼ يف اٯَ ١ٜا ٜسٍ عً ٢ايتكٝٝس  ,يصا أضاْ ٞأَ ٌٝإىل ا٭خص بايطأ ٟايكا ٌ٥إٕ ضغ ٍٛاهلل 
ٜػتػؿط سٝاً َٝٚتاً ملٔ دا ٙ٤قاقساً ضساب٘ ايهط ... ِٜؾ ٬زاع ٞإشاً يًتؿسز يف ايٓهرل عًٜ َٔ ٢عتكس يف نطاَات
ا٭ٚيٝاٚ ٤ايًذ ٤ٛإي ِٗٝيف قبٛضِٖ ايطاٖطٚ ٠ايسعا ٤ؾٗٝا عٓس ايـ زا٥س ٚ ,نطاَات ا٭ٚيٝا َٔ ٤أزيَ ١عذع٠
1

ا٭ْبٝا."٤اٖـ

اْتٗ٢
ايسنتٛض عبس اهلل ععاّ ٜط ٣إٔ ؾطى ايكبٛض ٚعباز ٠ا٭ٚثإ قس .
ععاّ
ٜك ٍٛايسنتٛض عبس اهلل :
" إٕ َٛنٛع قاضب ١ايؿطى ايصْ ٟاز ٣ب٘ ايعًُا ٤ايػابك ٕٛأَجاٍ قُس بٔ عبس ايٖٛاب يف عباز ٠ا٭ٚثإ
2

ٚايتُػح بايكبٛض قس اْتٗٚ ٢سٌ قً٘ ؾطى َٔ ْٛع آخط  ٖٛٚؾطى اؿهِ بؿطٜع ١ايبؿط ٚتطى ؾطٜع ١اهلل".اٖـ
شٓٛذ انًذشاب ػًش تٍ انخطاب ص 5
ػثذ اهلل ػضاو انؼانى انًجاْذ ص .3
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أق :ٍٛإٕ اإلخٛإ املػًُني ٜسع ٕٛأِْٗ َٔ ؾكٗا ٤ايٛاقع ٚأٌٖ اـدلٚ ٠ا٫غتكطا٤

٭سٛاٍ ا٭َِ أؾذًٗٛا إٔ

يًطؾض زٚي ١بٍ قاض ي٘ ز ٍٚقا ١ُ٥عً ٢تأي ٘ٝايبؿط ٚ ,عباز ٠ايكبٛض ٚاؿر إيٗٝا باملٜ٬ني ٚ ,طًب املسز ٚايٛيس ,
ٚتؿطٜر ايهطباتٚ ,قها ٤اؿادات َٔ أقشابٗا ٚ ,قطف أْٛاع ايعبازات يًُٛت٢؟
أيٝػت ب٬ز املػًُني ٚخكٛقاً أؾطٜكٝا ٚؾطم آغٝا متًٖ٪ا زع ٠ٛايططم ايكٛؾ١ٝ

ٚ ,شلِ َعاضات ٚظٚاٜا ٚقباب

َٚؿاٖس ٚقبٛض َؿٝس ٠تعبس َٔ ز ٕٚاهلل ٜٚ ,عتكس يف امل ٛتَ ٢ا  ٫هٛظ اعتكاز ٙإ ٫يف اهلل َٔ تسبرل ؾ ٕٛ٦ايهٕٛ
ٚعًِ ايػٝب ٚايٓؿع ٚايهط...إخل.
أٜ ٜٔعٝـ ٖٚ ٤٫٪بأ ٟعكًٜ ١ٝؿهطٕٚ؟ إٕ ٖصا دعا َٔ ٤دعٌ زع ٠ٛا٭ْبٝاٚ ٤ططٜكتِٗ يف اإلق٬ح ٚبٓا ٤ا٭َِ
ٚضا ٤ظٗطٚ , ٙغاض يف ؾًو أعسا ٤اإلغٚ , ّ٬اخذلع َٔ ايططم َا مل ٜأشٕ ب٘ اهلل ٚ ,تطى ايططم اٯَٓ ١املٛقً ١إىل
املطًٛبٚ ,غًو ايططم املًٗه ١املؿه ١ٝإىل ايعطب.
ايكبٛضٜني ٜطٛؾ ٕٛس ٍٛقبٛضِٖ ستٜ ٢كًٛا إىل
ايسنتٛض ايذلاب ٞظع ِٝاإلخٛإ املػًُني يف ايػٛزإ ٜط ٣تطى
قب ١ايدلملإ.
قاٍ ايذلاب:ٞ
" إِْٗ –ٜعين ايػًؿٝنيٜٗ -تُ ٕٛبا٭َٛض ايعكا٥سٚ ١ٜؾطى ايكبٛضٜٗ ٫ٚ ,تُ ٕٛبايؿطى ايػٝاغ , ٞؾًٓذلى
1

ٖ ٤٫٪ايكبٛضٜني ٜطٛؾ ٕٛس ٍٛقبٛضِٖ ستْ ٢كٌ إىل قب ١ايدلملإ ".اٖـ

إْٗا زع ٠ٛاإلخٛإ املدايؿ ١يسع ٠ٛايطغٌ ٜذلن ٕٛايٓاؽ عً ٢ؾطنِٗ ي ٬٦ىػطٚا أقٛاتِٗ يف اْ٫تدابات
ٚإٕ َاتٛا عً ٢ايؿطى ا٭ندل ستٜ ٢كًٛا إىل ايدلملإ  ,ؾإٕ ٚقًٛا إىل ايدلملإ غطقٛا ؾُٝا ٜػُ ْ٘ٛبايؿطى
ايػٝاغٚ ٞتطنٛا ايٓاؽ عً ٢ؾطنِٗ  ,بٌ ضمبا قاَٛا ِٖ باؾتتاح أٚناض ايؿطى ضزلٝاً ٚزاؾعٛا عٓٗا ي٬٦
ىػطٚا أقٛات املؿطنني يف اْ٫تدابات ايكازَ.١

َٛقـ اإلخٛإ املػًُني َٔ تٛسٝس ا٭زلاٚ ٤ايكؿات
َٔ ا٭ق ٍٛايعكس ١ٜاملػًِ بٗا عٓس أٌٖ ايػٓٚ ١اؾُاعٚ ١املتؿل عًٗٝا ب ِٗٓٝإٔ تٛسٝس اهلل ٜٓكػِ إىل ث٬ث١
أقػاّ :تٛسٝس ايطبٛبٚ , ١ٝتٛسٝس ا٭يٚ ,١ٖٝٛتٛسٝس ا٭زلاٚ ٤ايكؿات.
ٚقس زٍ عًٖ ٢صا ايتكػ ِٝا٫غتكطا ٤ايتاّ َٔ قبٌ عًُا ٤أٌٖ ايػٓٚ ١اؾُاع ١يٓكٛم ايكطإٓ ٚايػٓ.١
زعاِ٥
ٜٓٚبين تٛسٝس ا٭زلاٚ ٤ايكؿات عٓس أٌٖ ايػٓٚ ١اؾُاع ١عً ٢ث٬خ :
ا٭ٚىلٚ :دٛب إثبات َا أثبت٘ اهلل يٓؿػ٘ أ ٚأثبت٘ ي٘ ضغٛي٘

 َٔ ا٭زلاٚ ٤ايكؿات عً ٢ايٛد٘ اي٥٬ل ب٘

غبشاْ٘ ٚتعاىل ,إثباتاً ب ٬متج ,ٌٝغٛا ً٤يف شيو ايكؿات ايصات ١ٝأ ٚايؿعً.١ٝ
ايجاْ :١ٝتٓع ٜ٘اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل عٔ ايٓكا٥ل ٚايعٛٝب تٓعٜٗاً ب ٬تعط ٌٝأ ٚؼطٜـ  ,عُ ً٬بك ٍٛاهلل تعاىل
{نَْْظَ كًَِثْهِوِ شَِْءٌ ًَىٌَُ انغًَِْعُ انجَصِريُ } ؾكٛي٘ تعاىل { نَْْظَ كًَِثْهِوِ شَِْءٌ } ضز عً ٢املُجًٚ , ١قٛي٘ تعاىل {ًَىٌَُ انغًَِْعُ
انجَصِريُ } ضز عً ٢املعطً.١

يجهح االعرمايح ستٛغ األٔل عُح 08

ْـ.

6

ايجايج :١قطع ايطُع عٔ إزضاى نٓ٘ قؿات اهلل ٚنٝؿٝتٗا

 ,٭ٕ اهلل أخدلْا عٔ قؿات٘ ٚمل ىدلْا عٔ

نٝؿٝتٗاٚ ,قس غ ٌ٦اإلَاّ َايو ضمح٘ اهلل{ :انشَحًٍَُْ عَهََ انْعَشْػِ اعْزٌٍََ} نٝـ اغت٣ٛ؟
ؾأداب :ا٫غتٛاَ ٤عًٚ ,ّٛايهٝـ فٗٚ ,ٍٛاإلميإ ب٘ ٚادبٚ ,ايػ٪اٍ عٓ٘ بسع.١
اهلل
قاٍ ؾٝذ اإلغ ّ٬ابٔ ت ١ُٝٝضمح٘ :
ٖٚصا اؾٛاب َٔ َايو يف ا٫غتٛا ٤نافٍ ؾافٍ يف مجٝع ايكؿات َ ,جٌ ايٓعٚ ٍٚاجملٚ ٤ٞايٝس ٚايٛد٘ ٚغرلٖا ,
ؾٝكاٍ َج ً٬يف ايٓع :ٍٚايٓعَ ٍٚعًٚ ,ّٛايهٝـ فٗٚ ,ٍٛاإلميإ ب٘ ٚادبٚ ,ايػ٪اٍ عٓ٘ بسع.١
1

ٖٚهصا ٜكاٍ يف غا٥ط ايكؿات ,إش ٖ ٞمبجاب ١ا٫غتٛا ٤ايٛاضز ب٘ ايهتاب ٚايػٓ.١اٖـ

أَا اإلخٛإ املػًُ ٕٛؾإَاَِٗ ٪َٚغؼ زعٛتِٗ سػٔ ايبٓا َؿٛض ٚأتباع٘ َِٓٗ املؿٛض  َِٗٓٚا٭ؾعطٟ
 َِٗٓٚاملاتطٜس.ٟ
ؾشػٔ ايبٓا يف ضغاي ١ايعكا٥س َٔ فُٛع ضغا ً٘٥قطض عكٝس ٠املؿٛنْٚ ١ػبٗا يًػًـ ايكاحل.
ٚقس قطض ؾٝذ اإلغ ّ٬ابٔ ت ١ُٝٝضمح٘ اهلل يف نتاب٘ زضأ تعاضض ايعكٌ ٚايٓكٌ بطا ٠٤ايػًـ َٔ َصٖب املؿٛن١
ٚإٔ ق ٍٛأٌٖ ايتؿٜٛض ؾط أقٛاٍ أٌٖ ايبسع ٚاإلؿاز ؾكاٍ َا ْك٘:
 ...ؾتبني إٔ ق ٍٛأٌٖ ايتؿٜٛض ايصٜ ٜٔععُ ٕٛأِْٗ َتبع ٕٛيًػٓٚ ١ايػًـ َٔ ؾط أقٛاٍ أٌٖ ايبسع
ٚاإلؿاز.اٖـ
غعٝس س ٣ٛاإلخٛاْٜ ٞط ٣أ ٕ أ ١ُ٥املػًُني يف ا٫عتكاز عدل ايعكٛض أب ٛاؿػٔ ا٭ؾعطٚ ٟأبَٓ ٛكٛض
املاتطٜس.ٟ
ؾكس قاٍ:
"إٕ يًُػًُني خ ٍ٬ايعكٛض ( أ ٟاملان ) ١ٝأُ٥تِٗ يف ا٫عتكاز ٚأُ٥تِٗ يف ايؿك٘ ٚأُ٥تِٗ يف ايتكٛف ٚايػًٛى
2

إىل اهلل عع ٚدٌ ,ؾأُ٥تِٗ يف ا٫عتكاز نأب ٞاؿػٔ ا٭ؾعطٚ ٟأبَٓ ٞلٚض املاتطٜس".ٟاٖـ

يًكـٚؾطاض َٔ ايعسـ ٭ٕ ايٛادب عٓسٙ
,
ايكطناٜ ٟٚط ٣إٔ ايه ّ٬يف اؾُٗٚ ١ٝاملعتعيٚ ١ا٭ؾاعط ٠تٖٛني
امل٬سس٠
.
ايتؿطؽ ملٛادٗ١
قاٍ
قاٍ ايكطناٚ ٟٚب٦ؼ َا :
" قًت إلخٛآْا ايعًُا ٤يف قطط ٚاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜسني زلعت بعهِٗ هازٍ يف قه١ٝ

ايكؿات بني

ايػًـ ٚاـًـ َٚا ؾٗٝا َٔ دساٍ ٚن ّ٬ط ٌٜٛايص:ٍٜٛ
إٕ َعطنتٓا ا ي ّٛٝيٝػت َع ا٭ؾاعط ٫ٚ ٠املاتضٜس ٫ٚ ١ٜاملعتعي ٫ٚ ١اؾُٗ , ١ٝإٕ َعطنتٓا ايهدلَ ٣ع امل٬سس٠
ايص َٕٛٓ٪ٜ ٫ ٜٔباهلل  ٫ٚبٓب ٫ٚ ٠ٛبهتاب  ,يٝػت َعطنتٓا َع ايصٜ ٜٔكٛي ٕٛعٔ اهلل يٝؼ ي٘ َهإ

بٌ َع

ايصٜ ٜٔكٛي ٕٛيٝؼ ي٘ ٚدٛز ٚعًٓٝا إٔ نًك٘ نُا قاٍ أسسِٖ  ,يٝػت َعطنتٓا َع ايصٜ ٜٔتأٚي ٕٛقؿات اهلل
تعاىل بٌ َع ايص ٜٔهشس ٕٚاهلل بايهً.١ٝ
3

ٚأ ٟؼ ٌٜٛيًُعطن ١عٔ ٖصا اـط ٜعتدل تٖٓٝٛاً يًكـ ٚؾطاضاً َٔ ايعسـ ٚإعاْ ١يًعس."ٚاٖـ

يجًٕع انفرأٖ ( .) /
جٕنح ف ٙانفمٓ ٍٛانكثٛش ٔاألكثش ص
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مجاع ١اإلخٛإ املػًُني ٫تٗتِ بايعًِ ايؿطعٚ ٞمجٝع َطؾس ِٜٗيٝػٛا عًُا٤
إٕ ايس ٜٔاإلغ ٖٛ َٞ٬ز ٜٔايعًِ  ,ؾٗ ٛزٜ ٜٔطؾض اؾٌٗ املجُط يًؿطى ٚايهٚ ٍ٬اـطاؾٚ ١ايبسعٚ ١ا٫مطاف ,
ٚأسس ؾطط ٞقب ٍٛايعٌُ يف اإلغ ٖٛ ّ٬اإلتباع ٚشيو بإٔ ٜه ٕٛايعٌُ َٛاؾكاً ملا ؾطع٘ اهلل عً ٢يػإ ضغٛي٘ 
قاٍ اهلل تعاىل { أَوْ نَيُىْ شُشَكَبء شَشَعٌُا نَيُى يٍَِ انذٍِِّ يَب نَىْ َّأْرٌَ ثِوِ انهَوُ } ٜٚك ٍٛتعاىل { لُمْ إٌِ كُنزُىْ رُحِجٌٌَُ انهّوَ فَبرَجِعٌَُِِ ُّحْجِجْكُىُ
انهّوُ}.
ٚيف ايكشٝشني عٔ َعا ١ٜٚضن ٞاهلل عٓ٘ إٔ ضغ ٍٛاهلل  قاٍٜ َٔ ( :طز اهلل ب٘ خرلاً ٜؿكٗ٘ يف ايس.) ٜٔ
ٚبٛب اإلَاّ ايبداض ٟيف قشٝش٘ يف نتاب ايعًِ  :باب ا٫غتباط يف ايعًِ ٚاؿهُٚ ١قاٍ عُط  :تؿكٗٛا قبٌ إٔ
تػٛزٚا.
ثِ قاٍ ايبداضٚ :ٟبعس إٔ تػٛزٚاٚ ,قس تعًِ أقشاب ايٓيب  يف ندل غِٓٗ.اٖـ
ٚملا نإ أٌٖ ايػَٓٗ ١تُني بايعًِ ايؿطع ٞظٗطت آثاض شيو يف زعٛتِٗ ٚعً ٢اجملتُع َٔ سٛشلِ  ,ؾِٗ ٫
ٜسع ٕٛايٓاؽ إىل أْؿػِٗ ٚإمنا ٜسع ِْٗٛإىل اهلل ٜٚ ,بٓ ٕٛأقٛاشلِ ٚأعُاشلِ عً ٢ايعًِ ٜٚ ,كٛز زعٛتِٗ ايعًُا٤
ايصٚ ِٖ ٜٔضث ١ا٭ْبٝا ,٤ؾهإ أٌٖ ايػٓ ١بػبب شيو نايػٝح أُٜٓا ٚقع ْؿع ,٭ِْٗ ٜطبط ٕٛايٓاؽ باهلل عباز, ً٠
ٚبايٓيب َ تابعٜٚ ,ً١كتؿ ٕٛآثاض ايػًـ  ,ؾهاْٛا نايؿُؼ يًسْٝا ٚايعاؾ ١ٝيٮبسإ ٚ ,ناْت زعٛتِٗ بطن١
عً ٢اجملتُع نً٘.
اؾٌٗ
.
زع ٠ٛاإلخٛإ املػًُني َبٓ ١ٝعً٢
ٚأَا اإلخٛإ املػًُ ٕٛؾسعٛتِٗ زع ٠ٛقسثَٚ ١بٓ ١ٝعً ٢اؾٌٗ ٜٚ ,كٛزٖا اؾٗاٍ ٚأقشاب ا٫ضتباطات املطٜب,١
 ٫ٚعذب إٔ ٜكٛز ٖص ٙاؾُاع ١اؾٗاٍ ٚمحً ١ا٭ؾهاض املٓشطؾ ١ؾِٗ وطق ٕٛعً ٢ػٗ ٌٝأتباعِٗ يتتِ شلِ
ايػٝطط ٠عًٚ ِٗٝايت٬عب بعكٛشلِ ٚعٛاطؿِٗ ٚ ,وكٌ َِٓٗ اي ٤٫ٛاملطًل يًذُاعَٚ ١طؾسٜٗا ٚايطاع١
ايعُٝا ,٤ؾتُط عً ِٗٝاملدايؿات ٚايتٓاقهات بهٌ غٗٛيٜٚ ١ػط ؼت َػَُ ٢كًش ١ايسعٚ , ٠ٛإٔ ايكٝاز ٠أزض٣
باملكًش.١
ٚإٕ ٚدست يف قؿٛؾِٗ َٔ وٌُ ايعًِ ؾؿ ٞايػايب أْ٘ مل وًُ٘ عِٓٗ  ٫ٚبتٛدٚ َِٗٓ ٘ٝإمنا أخص ٙعٔ أٌٖ
ايػٓ ,١ثِ يؿبٗ ١أ ٚؾٗ ٠ٛاْهِ إىل مجاع ١اإلخٛإ ٚ ,ايػايب عً ٤٫٪ٖ ٢أِْٗ ٜٓ ٫تؿع ٕٛبعًُِٗ ٜٓ ٫ٚتؿع
بِٗ َٔ سٛشلِ فٜسخٌ ٖصا ايكٓـ َعِٗ  ٖٛٚنبسض ايتُاّ ؾ ٬ميط عً ٘ٝنبرل ٚقت إٚ ٫قس قاض ٖ ً٫٬أٚ
اْهػـ.
ٚإٕ ضأٜت يف أٚغاطِٗ سًكات ؼؿٝغ ؾٮدٌ اقطٝاز ايؿباب ٚاغتدساَِٗ ٚقت اؿاد ١ملػرلات ٚاعتكاَات ,
ٚإٕ ضأٜت زضٚغاً ٚسًكات تعً ِٝؾته ٕٛيًذلب ١ٝعً ٢أؾهاض غٝس قطب ٚأب ٞا٭عً ٢امل ٚزٚز ٟايتهؿرل ١ٜايجٛض , ١ٜأٚ
يف نتب ؾتشٜ ٞهٔ اؿطن , ١ٝأ ٚنتب ايػعاي ٞاييت ٖ ١٦ًَٝ ٞبايطعٔ يف ايػٓٚ ١أًٖٗا  ,أ ٚنتب ايكطناٟٚ
اييت َٖٓ ٞبع ايتُٝٝع ٚا٫مطاف يف ايعكٝسٚ ٠ايػًٛى ٚ ,يصيو  ٫تط ٣أثطاً نبرلاً عً ٢ايكاز ٫ٚ ٠عً ٢ا٭ؾطاز
بٌ تط ٣نجرلاً َٔ املعاقٚ ٞاْ٫ح ضاؾات املٛدٛز ٠يف ايعٛاّ َٛدٛز ٠يف نجرل َٔ قازتِٗ ٚقاعستِٗ  ,ؾ ٬عٓا١ٜ
بايتٛسٝس ٚقاضب ١ايؿطى ٫ٚ ,سطم عً ٢تعًِ ايػٓٚ ١ايعٌُ بٗا.

8

ٚإٕ ضأٜت سًك ١شنط ؾإَا إلسٝا ٤املٛايس أ ٚقطا ٠٤مجاع ١ٝملأثٛضات سػٔ ايبٓا ,أ ٚزع ٠ٛيًكٝاّ اؾُاعٚ ٞضس٬ت
ٚكُٝات ٚاعتهاف مجاع ,ٞيٝه ٕٛيف شيو ؾطق ١غام ١يًتٓع ِٝايػطٚ ٟايتعب ١٦اؿعبٚ ١ٝايجٛض.١ٜ
ٚمما ٜسٍ عً ٢عسّ اٖتُاّ اؾُاع ١بايعًِ نُا ٪ٜنس ٙساشلِ ٚٚاقعِٗ ٚ ,يػإ اؿاٍ أْطل َٔ يػإ املكاٍ
ق ٍٛسػٔ ايبٓا َ٪غؼ اؾُاع ١٭سس نباض قاز ٠مجاعت٘ ٚاملكطبني إي ٖٛٚ ٘ٝقُٛز عبس اؿً ِٝملا غأي٘  :أٟ
ايتؿاغرل تٓكشين إٔ أقطأ؟
ؾكاٍ " :إٕ نٓت تطٜس ْكٝشيت ؾ ٬زاع ٞيكطا ٠٤تؿاغرل  ,إٕ ايكطإٓ ٚانح ٚسػبو إٔ تعطف َعاْ ٞايهًُات
ايػطٜب ١عًٝو  ٖٞٚقً , ١ًٝثِ اقطأ ٚتسبط َعاْٚ ٘ٝاؾتح ي٘ قًبو ٚأْت تعطف غرل ٠ايٓيب  , إشا ؾعًت شيو
1

غٝتهح يو َٔ َعاَْ ٘ٝا  ٫تعؿط ب٘ َٔ ى تب ايتؿاغرل ".اٖـ
ٚقاٍ غٝس قطب:

" أَا ا٫ؾتػاٍ بايؿك٘ اٯٕ عً ٢شيو ايٓش ٛبٛقؿ٘ عُ ً٬يإلغ ّ٬يف ٖص ٙايؿذل ٠ؾأسػب ٚاهلل أعًِ أْ٘ َهٝع١
2

يًعُط ٚيٮدط أٜهاً ".اٖـ

ٚإشا غأيت اإلخٛإ عٔ غبب ععٚؾِٗ عٔ ايعًِ ايؿطعٚ ٞتكشٝح ايعكٝس ٠أدابٛى بإٔ ايٛقت اٯٕ يٝؼ ٚقت
عًِ ٚزع ,٠ٛيهٓ٘ ٚقت دٗاز َٛٚادٗ ١يٮعساٚ ٤ضم يًكؿٛفٚ ,بٗصا ٜٓدسع ايهجرل َٔ ا٭تباع َٔ ايعٛاّ ٚأؾباٙ
ايعٛاّٚ ,يهجط ٠تطزاز ٖصا قسَق٘ ست ٢محً ١ايعًِ َِٓٗٚ ,أقبشٛا ٜطٚدٖ ٕٛصا بني ايٓاؽ يتدلٜط َا ِٖ عً.٘ٝ
ٜكٍٛ
:
ؾشػٔ ايبٓا
" ٚأِٖ َا هب إٔ تتٛد٘ إي ُِٖ ٘ٝاملػًِ
غب."٬ٝاٖـ

 ٜٔاٯٕ تٛسٝس ايكؿٛف ٚمجع ايهًَُ ١ا اغتطعٓا إىل شيو

3

ايطباْٞ
ٚقس ؾٗس بعض ضَٛظ مجاع ١اإلخٛإ أِْٗ غرل قازض ٜٔعً ٢إهاز ايعامل .
س٣ٛ
:
قاٍ غعٝس
" يكس ناْت زضٚؽ ٖص ٙاملطسً ١نبرل ٠ؾكس دعًتين َع َج٬ٝتٗا أقٌ إىل قٓاعات نجرل ٠سهُتين  ٫ٚظايت
ؼهُين أ :ً٫ٚأْ٘  ٫اؾاَع ٫ٚ ١اإلخٛإ املػًُني  ٫ٚسًكات ايكٛؾ ١ٝقازض ٠نٌ َٓٗا َٓؿطز ٠إٔ تٛدس ايعامل
4

ايطباْ ٞاملعاقط".اٖـ

ايعًِ
اإلخٛإ ٜػدط َٔ ٕٚقازتِٗ ايص ٜٔوج ِْٗٛعً. ٢
ناٌَ
:
ٜك ٍٛايسنتٛض عبس ايععٜع
" ٚيكس نٓت زاُ٥اً أزع ٛإخٛاْٚ ٞأبٓا ٞ٥إىل ايعٓا ١ٜبايعًِ ٚاملٓٗذٚ ١ٝايتدطٝط ايط ٌٜٛست ٢أقبشت ٖصٙ
 ٚأغؿاً أقٛشلا – َجاض زعاب ١قس تكٌ أسٝاْاً إىل ؾٜ ٤ٞكطب َٔ ايػدط ١ٜاملٗصب ١إٕ نإ يف ايػدط١ٜ5

تٗصٜب".اٖـ

أدذاز صُؼد انراسٚخ ( .) 08/
ف ٙظالل انمشآٌ ( .) 0 /
 3سعانح انؼمائذ ص . 56
ْزِ ذجشتر ٙص . 8
 5يزكشاخ ػثذ انؼضٚض كايم ص .69
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َٓشطؾ١
.
ٚمحً ١عكا٥س
عكطٟ
َطؾسٚا اإلخٛإ يٝؼ ؾ ِٗٝعامل بٌ ِٖ أقشاب ثكاؾ ١عكطٚ ١ٜؾهط ,
ٚغأنطب يو املجٌ بج٬ث َٔ ١املطؾس ٜٔايػبع ٤٫٪ٖٚ , ١ايج٬ث ِٖ ١خرلَ ٠طؾس ٟاإلخٛإ.
ا٭ :ٍٚإَاّ اؾُاع٪َٚ ١غػٗا سػٔ ايبٓاٚقس غبل أْ٘ ؾٗس عًْ ٢ؿػ٘ بأْ٘ يٝؼ بعامل.
املػًُني
.
ايجاْ :ٞعُط ايتًُػاْ ٞاملطؾس ايجايح ؾُاع ١اإلخٛإ
ٚمل ٜهٔ عاملاً بٌ نإ قاَٝاً ْٚ ,ؿأ َٓتُٝاً ؿعب ايٛؾس ٚتطب ٢عً ٢نتب ايعؿل ٚاشلٝاّ ٚ ,تعًِ ايطقل
اإلؾطلَٚ ٞؿاٖس ٠ا٭ؾ ّ٬ايػُٓٝا.١ٝ٥
ؾكس قاٍ:
" ناْت تػتٜٗٛين أعُاٍ ايبطٛيٚ ١محا ١ٜايؿطف ٚايعؿل ٚاشلٝاّ  ,ؾكطأت أَ ٍٚا قطأت نتب أب ٞظٜس اشل٬ي, ٞ
ٚقطأت عٔ عٓذل ٠بٔ ؾساز ٚ ,غٝـ بٔ شٜ ٟعٕ  ,ثِ تسضدت إىل قطا ٠٤نٌ ضٚاٜات اغهٓسض زمياؽ ٚابٓ٘ ٚ ,تعطؾت
عً ٢أبطاٍ قكك٘ ايص ٜٔناْت ؾذاعتِٗ ٚايسؾاع عٔ َعؿٛقاتِٗ متًو عً ٞنٌ أٚقات ٞيف ؾٗٛض
1

اإلداظ".٠اٖـ

ٚقاٍ" :تعًُت ايطقل اإلؾطل ٞيف قا٫ت عُاز ايسٚ , ٜٔنإ تعً ِٝايطقك ١ايٛاسس ٠يف َكابٌ ث٬خ دٓٗٝات
2

ؾتعًُت ايسٕ غٝت ٚايؿٛنؼ تطٚت ٚايؿاضيػتٚ ٕٛايتالٚ ,ٛتعًُت ايععف عً ٢ايعٛز".اٖـ

ٚقاٍ " :إْين ملا نٓت أباؾط عًُ ٞنُشاّ ٚأْعٍ  ّٜٛاؾُع ١٭سهط بعض ا٭ؾ ّ٬ايػُٓٝاٚ , ١ٝ٥نٓت أْتٗع
ؾطق ١ا٫غذلاس( ١اْ٫ذلانٝت) ٭قً ٞايعٗط ٚايعكط فُٛعتني َككٛضتني يف أسس أضنإ ايػُٓٝا اييت
3

أن ٕٛؾٗٝا".اٖـ

عانـ
.
ايجايح :قُس ّ ٖسٟ
 ٖٛٚاملطؾس ايػابع اؿاي ٞيإلخٛإ املػًُني ٚيٝؼ َٔ ايعًُا ٤أٜهاً بٌ نإ عهٛاً يف مجاع ١ايؿبإ
املػٝشٝني .
ْؿػ٘
:
ٜك ٖٛ ٍٛعٔ
" نٓت عهٛاً يف مجاع ١ايؿبإ املػٝشٝني ْٚاز , ِٜٗؾاإلخٛإ شلِ ضغايَٗٓٚ ١ر ٚ ,نٌ َٔ ٜٛاؾل عًٖ ٢صا
4

غٛا ً٤أنإ َػٝشٝاً أٜٛٗ ٚزٜاً ؾأٖ ً٬ب٘".اٖـ
ٜٚك:ٍٛ

5

" ايؿٝع ١اؾعؿطَ ١ٜتؿكَ ٕٛعٓا يف أق ٍٛايعكٝسٚ ٠مٔ ْعتدلِٖ إخٛآْا يف ايس."ٜٔاٖـ
قاٍ
ٚبًؼ ب٘ ايتعكب يإلخٛإ إٔ :

6

" ٚيٝؼ ٖٓاى أسل َٔ إٔ ٜك ٍٛاؿل نُا أْعٍ عً ٢قًب قُس إ ٫اإلخٛإ املػًُ." ٕٛاٖـ

.

ركشٚاخ ال يزكشاخ ص
انًصذس انغاتك ص.8
 3انًصذس انغاتك ص  3ذذد ػُٕاٌ  :صهٛد ف ٙانغًُٛا.
جشٚذج انؼشت 00 / / 8 ٙو.
 5يجهح انًخراس اإلعالي ٙػذد  88ص .30
 6إخٕاٌ أٌٔ ال 006/ / ٍٚو.
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عبس ايػتاض املًٝذ ٞاييت ٚدٗٗا إىل املطؾس ايعاّ اؿاي ٞيإلخٛإ
ٚأختِ ٖصا ايؿكٌ بطغاي ١ايسنتٛض غٝس
ؾٗٝا
املػًُني قُس َٗس ٟعانـ ٚاييت قاٍ :
" ٚمجاعتٓا اي ّٛٝتكاز بايكطاؾني ٚيٝؼ بايعًُا ٤ايٛاععني

ٚ ,بٝين ٚبني َٔ ٜسع ٞغرل شيو اإلسكا٤

ٚايتشً ٌٝيهاؾ ١طبكات ايكٝازات اإلخٛاْ ١ٝايعًٝا ٚايٛغٝطٚ ١ايططف ٚ ,١ٜيٓٓعط نِ تهْ ٕٛػب ١عًُا ٤ايسٜٔ
يف قٝاز ٠مجاع ١قاَت عً ٢أغاؽ ايسع ٠ٛايس."١ٜٝٓاٖـ

اإلخٛإ املػًُٜ ٕٛسع ٕٛإىل ٚسس ٠ا٭زٜإ َٚس دػٛض احملبَ ١ع ايٛٗٝز ٚايٓكاضٚ ٣غرلِٖ ْٚعع
ايبػض َٔ ايكًٛب مِٖٛ
ايبٓا
ٜك ٍٛإَاّاإلخٛإ املػًُني ٪َٚغؼ مجاعتِٗ ا٭غتاش سػٔ :
"إٕ اإلغ ّ٬قسؽ ايٛسس ٠ايس ١ٜٝٓايعاَ ١ؾكه ٢عً ٢ايتعكب ٚ ,ؾطض عً ٢أبٓا ٘٥اإلميإ با٭زٜإ ايػُا١ٜٚ
مجٝعاً ...ثِ قسؽ بعس شيو ايٛسس ٠ايس ١ٜٝٓاـاق ١يف غرل قًـ  ٫ٚعسٚإ ؾكاٍ تباضى ٚتعاىل {إِ ًََب انًُْؤْيِنٌٌَُ
إِخٌَْحٌ فَأَصْهِحٌُا ثٍََْْ أَخٌََّْكُىْ ًَا لدٌَُا انهَوَ نَعَهَكُىْ رُشْحًٌٌََُ }" اٖـ

1

ضَٛظِٖ
ٜٚك ٍٛقُس ايػعاي َٔ ٖٛٚ ٞنباض اإلخٛإ املػًُني ٚأبطظ :
" هب إٔ منس أٜسٜٓا ْٚؿتح آشآْا ٚقًٛبٓا إىل نٌ زع ٠ٛت٪اخ ٞبني ا٭زٜإ

ٚ ,تكطب بٗٓٝا ٚ ,تٓعع َٔ قًٛب

أتباعٗا أغباب ايؿكام  ,إْٓا ْكبٌ َطسبني عً ٢نٌ ٚسس ٠تٛد٘ ق ٣ٛاملتسٜٓني إىل ايبٓا ٫ ٤اشلسّ ٚ ,تصنطِٖ
2

بٓػبِٗ ايػُا ٟٚايهطٚ ,ِٜتكطؾِٗ إىل تهطٜؼ اؾٗٛز حملاضب ١اإلؿاز ٚايؿػاز".اٖـ
ٜٚك ٍٛايػعاي:ٞ

" إٕ ٖٓاى أغػاً ؾُع املٓتػبني إىل ا٭زٜإ يف قعٝس ٚاسس  ٖٞٚػُع بني ايٛٗٝزٚ ٟايٓكطاْٚ ٞاملػًِ عً٢
3

أِْٗ إخ ٠ٛغٛا ٤بػٛا".٤اٖـ

ايػٛزإ
ٜٚك ٍٛايسنتٛض سػٔ ايذلاب ٞظع ِٝاإلخٛإ املػًُني يف :
" إٕ ايٛسس ٠ايٛطٓ ١ٝتؿهٌ ٚاسس َٔ ٠أندل َُٖٓٛا ٚإْٓا يف اؾبٗ ١اإلغْ ١َٝ٬تٛقٌ إيٗٝا باإلغ ّ٬عً٢
أق ٍٛاملً ١اإلبطاٖ ١ُٝٝاييت ػُعٓا َع املػٝشٝني بذلاخ ايتاضٜذ ايسٜين املؿذلى ٚبطقٝس تاض

ىَٔ ٞ

4

املعتكسات ٚا٭خ٬م ,إْٓا ْ ٫طٜس ايس ٜٔعكب ١ٝعسا ٤بٌ ٚؾٝذ ١إخا ٤يف اهلل ايٛاسس".اٖـ
يإلخٛإ
:
ٜٚك ٍٛعُط ايتًُػاْ ٞاملطؾس ايجايح

5

"اإلخٛإ مجاع ١عامل ١ٝيًُػًِ ٚغرل املػًِ ٚ ,ايع٬ق ١بٝين ٚبني ا٭ب ؾٓٛز ٠ظع ِٝا٭قباط يف َٓتٗ ٢ايٛز".اٖـ

 1يجًوع رسائم حسٍ انبُا ص .184
 2يٍ هُا َعهى ص .150
 3انًصذس انغاتك ص . 53
 4يجهت انًجتًع انعذد رقى  736بتارٌخ 1985 /10/8و:
 5انصذٕج اإلعاليٛح سؤٚح َمذٚح يٍ انذاخم ص . 3
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ٜٚك ٍٛايكطنا: ٟٚ
"مٔ ْسع ٛإىل ايػ ّ٬ب ٬نًٌ أ ,ًٌَ ٚبؿطط أ ٫ت٪نٌ سكٛقٓا ٫ٚ ,تػتكب زٜاضْا ,إشا نإ اؿٛاض اإلغَٞ٬
1

املػٝشٜٗ ٞسف إىل ايػ ّ٬ؾأٖٚ ً٬غٗ ً٬ب٘ٚ ,إشا نإ ٜٗسف إىل ا٭خ ٠ٛؾٓشٔ ْطسب با٭خ".٠ٛاٖـ
يف ش ٟايكعسٖ 1415٠ـ:
ٚقاٍ اإلخٛإ املػًُ ٕٛيف بٝإ شلِ َ٪ضر 30

" َٛٚقؿٓا َٔ إخٛآْا املػٝشٝني يف َكط ٚايعامل ايعطبَٛ ٞقـ ٚانح ٚقسَٚ ِٜعطٚف ,شلِ َا يٓا  ِٖٚؾطنا٤
 ,شلِ نٌ سكٛم املٛاطٔ املازَٗٓ ٟا ٚاملعٟٓٛ

يف ايٛطٔ ٚإخ ٠ٛيف ايهؿاح ايٛطين ايطٌٜٛ

 ,املسَْٗٓ ٞا

2

ٚايػٝاغ َٔٚ ,ٞقاٍ غرل شيو ؾٓشٔ بطاٚ َ٘ٓ ٤مما ٜك." ٍٛاٖـ

ٚإ يٝو أخ ٞاملػًِ ؾت ٣ٛايًذٓ ١ايسا ١ُ٥يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜبط٥اغ ١زلاس ١ايؿٝذ ابٔ باظ ضمح٘ اهلل
ًٜٞ
ٚايؿت ٣ٛبطقِ(ْٚ ) 19402كٗا نُا :
إٕ ايسع ٠ٛإىل ٚسس ٠ا٭زٜإ إٕ قسضت َٔ َػًِ ؾٗ ٞتعتدل ضز ٠قطو ١عٔ ز ٜٔاإلغّ٬

 ,٭ْٗا تكطسّ َع

أق ٍٛا٫عتكاز  ,ؾذلن ٢بايهـض باهلل عع ٚدٌ ٚ ,تبطٌ قسم ايكطإٓ ْٚػد٘ ؾُٝع َا قبً٘ َٔ ايهتب ٚ ,تبطٌ
قسم ايكطإٓ ْٚػد٘ ؾُٝع َا قبً٘ َٔ ايؿطا٥ع ٚا٭زٜإ ٚ ,بٓا ً٤عً ٢شيو ؾٗ ٞؾهطَ ٠طؾٛن ١ؾطعاً قطَ١
قطعاً ظُٝع أزي ١ايتؿطٜع يف اإلغ َٔ ّ٬قطإٓ ٚغٓٚ ١إمجاع.اٖـ
ٚقاٍ ايع ١َ٬بهط أب ٛظٜس ضمح٘اهلل:
إٕ زع ٠ٛاملػًِ إىل تٛسٝس ز ٜٔاإلغَ ّ٬ع غرل َٔ ٙايؿطا٥ع ٚا٭زٜإ ايسا٥ط ٠بني ايتشطٜـ ٚايٓػذ بؿطٜع١
اإلغ ّ٬ضِزَ ٠ظاٖطٚ ,٠نؿط قطٜح ملا تعًٓ٘ َٔ ْكض دط ٤ٟيإلغ ّ٬أقٚ ً٬ؾطعاً ٚاعتكازاً ٚعُٖٚ ,ً٬صا إمجاع ٫
3

هٛظ إٔ ٜه ٕٛقٌ خ٬ف بني أٌٖ اإلغ.ّ٬اٖـ

اإلخٛإ املػًُٜٓ ٕٛاز ٕٚباؿط ١ٜاملطًك ١مبا يف شيو اؿط ١ٜايس١ٜٝٓ
إٕ قاز ٠اإلخٛإ ٜٓاز ٕٚباؿط ١ٜايسٚ ١ٜٝٓايعكس ١ٜؾُٔ ؾا ٤إٔ ٜهٜٛٗ ٕٛزٜاً أْ ٚكطاْٝاً أًَ ٚشساً أ ٚقٛؾٝاً
قبٛضٜاً سًٛيٝاً أ ٚضاؾهٝاً أ ٚدُٗٝاً أ ٚاؾذلانٝاً ؾً٘ شيو ٚ ,يٝؼ عٓس قاز ٠اإلخٛإ املػٌ َني أ ٟغهانَٔ ١
شيو ؾٗ ٛسط ٜعتكس َا ٜؿاٚ ٤هب اسذلاّ ضأٚ ٜ٘عكٝست٘ َُٗا ناْت.
َع إٔ ٖص ٙايسع ٠ٛإىل سط ١ٜا٫عتكاز تعتدل ْاقهاً َٔ ْٛاقض اإلغ.ّ٬
٪َٚغػٗا
:
ٜك ٍٛسػٔ ايبٓا املطؾس ا٭ ٍٚيإلخٛإ املػًُني ٚإَاّ ٖص ٙايؿطق١
" ٚيٝػت سطن ١اإلخٛإ َٛدٗ ١نس عكٝس َٔ ٠ايعقا٥س  ,أ ٚز َٔ ٜٔا٭زٜإ أ ٚطا٥ؿ َٔ ١ايطٛا٥ـ إش إٔ ايؿعٛض
ايص ُٜٔٝٗ ٟعًْ ٢ؿٛؽ ايكاُ٥ني بٗا إٔ ايكٛاعس ا٭غاغ ١ٝيًطغا٫ت مجٝعاً قس أقبشت َٗسز ٠اٯٕ باإلؿاز ,
ٚعً ٢ايطداٍ املَٓ٪ني بٗص ٙا٭زٜإ إٔ ٜتهاتؿٛا ٜٛٚدٗٛا دٗٛزِٖ إىل إْكاش اإلْػاْٖ َٔ ١ٝصا اـطط ٟ ٫ٚ ,نطٙ
اإلخٛإ املػًُ ٕٛا٭داْب ايٓع ٤٫يف ايب٬ز ايعطبٚ ١ٝاإلغٜ ٫ٚ , ١َٝ٬هُط ٕٚشلِ غ٤ٛاً  ,ست ٢ايٛٗٝز املٛاطٓني
4

مل ٜهٔ بٓٓٝا ٚب ِٗٓٝإ ٫ايع٥٬ل ايطٝب". ١اٖـ

شؼثاٌ 5

جشٚذج انشاٚح انمطشٚح ػذد سلى  696انصادسج تراسٚخ
.
يجهح انًجرًغ انؼذد 9
 3اإلتطال نُظشٚح انخهط ت ٍٛاإلعالو ٔغٛشِ يٍ األدٚاٌ ص .37
).
لافنح اإلخٕاٌ انًغهً/ ( ٍٛ
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ْـ.

غٛضٜا
ٜٚكَ ٍٛكطؿ ٢ايػباع ٞاملطؾس ايعاّ ايػابل يإلخٛإ يف :
" ؾًٝؼ اإلغ ّ٬زٜٓاً َعازٜاً يًٓكطاْ ١ٝبٌ

َٖ ٛعذلف بٗا َكسؽ شلا ٚ ,أَا ت ِٖٛاْ٫تكام َٔ املػٝشٝني

ٚاَتٝاظ املػًُني ؾأ ٜٔاَ٫تٝاظ؟ أيف سط ١ٜايعكٝس٠

ٚ ,اإلغ ّ٬وذلّ ايعكا٥س مجٝعاً أّ يف اؿكٛم املسْ١ٝ

ٚايتػا ٟٚيف ايٛادبات؟ ٚاإلغٜ ٫ ّ٬ؿطم بني َػًِ َٚػٝشٜ ٫ٚ , ٞعط ٞيًُػًِ سكاً يف ايسٚي ١أنجط َٔ
1

املػٞس". ٞاٖـ

تْٛؼ
ٜٚك ٍٛضاؾس ايػٓٛؾ ٞظع ِٝسطن ١ايٓٗه ١اإلغ ١َٝ٬اإلخٛاْ ١ٝيف :
2

" مٔ زخًٓا اؿٝا ٠ايػٝاغ ١ٝيف تْٛؼ يًٓهاٍ َٔ أدٌ اؿطٜات ٚيٝؼ َٔ أدٌ إقاَ ١سهِ إغ".َٞ٬اٖـ
ٚطايب َطؾس اإلخٛإ املػًُني ايجاْ ٞسػٔ اشلهٝيب مجاٍ عبس ايٓاقط يف ضغاي ١بعجٗا إي٘ٝ

بإط٬م

3

اؿطٜات.اٖـ

املػًُني
:
ٜٚك ٍٛعُط ايتًُػاْ ٞاملطؾس ايجايح ؾُاع ١اإلخٛإ
" َٛقؿٓا َٔ ا٭سعاب َٖٛ ٛقؿٓا َٔ اؿهَٛاتْ ٫ ,عاز ٫ٚ ٟناقِٚ ,أعتكس أْٓا عً ٢ق٬ت طٝب ١بِٗ مجٝعاً,
ٚ ,عسّ ا ؿذط عً ٢أقّ٬

ٚتًتكٚ ٞدٗات ْعطْا عٓس ْكطٚ ١اسس ٖٞ ٠املطايب ١باؿط ١ٜايهاًَ ١املٓكؿ١
4

ايهتاب".اٖـ

ايطابع
ٚقاٍ ساَسأب ٛايٓكط َطؾس اإلخٛإ املػًُني :
" مٔ ْ َٔ٪باؿطَ ٖٞٚ ١ٜطًبٓا ٚايسميكطاط ١ٝأنجط ايٓعِ ايٛنع ١ٝؼكٝكاً يًشط ١ٜيصيو ؾٓشٔ ٫
5

ْعاضنٗا ".اٖـ

اإلخٛاْٞ
:
ٚقاٍ ؾطٜس عبس اـايل ايكٝازٟ
" إٕ اإلغٜ ٫ ّ٬تعاضض َع قٝاّ أح ظاب غٝاغٜ ٫ٚ ١ٝتعاضض َع ايسميكطاط ١ٝبٌ إٕ يب ايسميكطاطَٔ ١ٝ
قُ ِٝاإلغٚ , ّ٬قاٍ أٜهاً :يف ضأٜٓا إٔ سٌ ا٭ظَ ١ا٫قتكازٜ ١ٜطدع إىل تعُٝل ٚإط٬م اؿطٚ ١ٜايسميكطاط١ٝ
6

ٚع٬ز َؿانًٓا مبعٜس َٔ ايسميكطاط." ١ٝاٖـ

ٚقس طايب املطؾس اؿاي ٞيإلخٛإ املػًُني قُس َٗس ٟعا نـ ايسٚي ١بإعطا ٤ايؿعب سطٜت٘ يف اؿطن١
7

ٚايسع ٠ٛإىل اهلل ٚست ٢ايسع ٠ٛإىل ايعًُاْٚ ١ٝاإلباسٚ ١ٝإٔ ته ٕٛاؿط ١ٜيًذُٝع.اٖـ

أٜٗا ايعك ٤٬إٕ املطؾس ايعاّ يإلخٛإ املػًُني ( أَرل املَٓ٪ني ) ٜسع ٛايسٚي ١إٔ متٓح ايؿعب اؿط ١ٜاملطًك١
ست ٢ايسع ٠ٛإىل ايعًُاْٚ ١ٝاإلباس , ١ٝؾأ ٟإغٜٓ ّ٬طًل َٓ٘ ٖ٤٫٪؟ ٚأ ٟخ٬ؾٜٓ ١از ٕٚبإقاَتٗا ٜٚبؿطٕٚ
بكسَٗٚا؟ َٚا ايؿطم يف ٖصا بٚ ِٗٓٝبني أعسا ٤اإلغ ّ٬يف ايؿطم ٚايػطب؟ إِْٗ ٜٗسَ ٕٛاإلغ ّ٬باغِ بٓا٘٥
ٚسػبٓا اهلل ْٚعِ ايٛن.ٌٝ
8

ايكٍٛبإٔ " املطايب ١بإط٬م اؿطٜات َلزَ ١عً ٢تطبٝل ايؿطٜع" ١اٖـ
ٚاْتٗ ٢ايكطنا ٟٚإىل :
يصطفٗ انغثاػ ٙسجم فكش ٔلائذ دػٕج ص .93
يجهح انًجرًغ ػذد سلى  53تراسٚخ  98 /8/و.
 3اإلخٕاٌ انًغهًٌٕ ف ٙيٛضاٌ انذك نفشٚذ ػثذ انخانك .
 4صحٍفت األَباء انكوٌتٍت انصادرة بتارٌخ 1983 /5/17و.
 5يجهح انًصٕس ػذد  3 7تراسٚخ  986/7/6و.
 6انًصذس انغاتك.
ْـ.
َ 7افزج يصش َد 7/ /
 8جشٚذج األْشاو األدذ  00 /8/ 9و.
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,

إٕ ن ّ٬ايكطناٖ ٟٚصا طعٔ يف اإلغٚ ّ٬اتٗاّ ي٘ بايككٛض  ,ؾإٕ ناْت تًو اؿطٜات اييت ٜطايب ٕٛبٗا يف
سسٚز ايؿطع ؾتطبٝل ايؿطع َتهُٔ شلا ,ؾًُاشا املطايب ١بٗا قبٌ تطبٝل ايؿطٜع١؟ ٚإٕ ناْت َكازَ ١يإلغّ٬
ٚخاضد ١عٓ٘ ؾُا ؾا٥س ٠تطبٝل ايؿطٜع ١إٕ مل تهٔ َبطً ١شلا؟ إٕ اإلخٛإ املػًُني يػع نبرل !!
ٚأَا ظع ِٝاإلخٛإ املػًُني يف ايػٛزإ سػٔ ايذلاب ٞؾكس أداظ يف ظٌ ايسٚي ١ايٛاسس ٠يًُػًِ إٔ ٜطتس عٔ
اإلغٖٚ ,ّ٬ص ٙكايؿ ١٭َط َعً ّٛاؿطَ َٔ ١ايس ٜٔبايهطٚض , ٠ؾكس خايـ ايذلاب ٞايٓل ٚاإلمجاع ٚ ,أسٌ
أععِ َا سط َ٘ اهلل قاٍ تعاىل { ًَيٍَ َّشْرَذِدْ يِنكُىْ عٍَ دِّنِوِ فًََُْذْ ًَىٌَُ كَبفِشٌ فَأًُْنَـئِكَ حَجِّطَذْ أَعًَْبنُيُىْ فِِ انذََُْْب ًَآخِشَحِ

ًَأًُْنَـئِكَ

أَصْحَبةُ اننَبسِ ىُىْ فِْيَب خَبنِذًٌَُ } ٚيف قشٝح ايبداض ٟعٔ ابٔ عباؽ ضن ٞاهلل عُٓٗا إٔ ضغ ٍٛاهلل قاٍ  َٔ ( :بسٍ
ز ٜ٘ٓؾاقتً.)ٙٛ
ايذلابٞ
:
ٚإيٝو اٯٕ نّ٬
ايؿطٜع١
:
قاٍ يف قانط ٠ي٘ يف داَع ١اـطط ّٛبعٓٛإ ؼهِٝ
1

" ٚأٚز إٔ أق ٍٛإْ٘ يف إطاض ايسٚي ١ايٛاسسٚ ٠ايعٗس ايٛاسس هٛظ يًُػًِ نُا هٛظ يًُػٝش ٞإٔ ٜبسٍ ز".ٜ٘ٓاٖـ

اإلخٛإ املػًُٜٓ ٕٛاز ٕٚبايسميكطاطٜٚ١ٝتشانُ ٕٛإىل إضاز ٠ايؿعٛب
يكس َٮ اإلخٛإ املػًُ ٕٛايسْٝا نذٝذاً يف قاضب ١ايؿطى ايػٝاغ ٞنُا ٜكٛيٕٛ

ٚ ,قايٛا ٖصا ظَٔ ؾطى

ايككٛض ٚيٝؼ بعَٔ ؾطى ايكبٛضٚ ,قطؾٛا اؾٗٛز إىل قاضبَ ١ا زل ٙٛايؿطى ايػٝاغٚ , ٞدعًٛا شيو ٖ ٛأِٖ
ا٭ٚيٜٛات ٚؾطض ايعكط ٚ ,نإ املٛزٚز ٟيف ى تاب٘ ( اإلغٚ ّ٬املسْٜ ) ١ٝك ٍٛعٔ ايسميكطاط : ١ٝسانُ١ٝ
اؾُاٖرل ٚتأي ٘ٝاإلْػإ.اٖـ
ٚنإ ايعْساْ ٞيف أٜاّ ٚسس ٠اي ُٔٝعٓس إٔ قسّ َٔ ايػعٛزٜ ١ٜكٍٛ

 ":إٕ ايسميكطاط ١ٝتعين تأي ٘ٝايؿعٛب ,

٭ْٗا تعين سهِ ايؿعب ْؿػ٘ بٓؿػ٘ " ,ثِ َا يبح إٔ ْعع٘ عطم ايتشعب ٚاي ٤٫ٛيًذُاع  ٠اييت ٜٓط ٟٛؼت
قٝازتٗا إٔ ٜك" :ٍٛإٕ ايؿعب َكسض ايػًطات َٚايهٗا".
إٕ اإلخٛإ املػًُني َٔ أندل زعا ٠ايسميكطاط ١ٝيف ٖصا ايعكط ٚاملُاضغني شلا

 ,ؾكس أيبػٖٛا يباؽ اإلغّ٬

ٚقايٛا :ايسميكطاطٚ ١ٝايؿٛضٚ ٣دٗإ يعًُٚ ١اسسٜٚ ,٠تذً ٢شيو يف أَط:ٜٔ
1

-

املٓازا ٠بٗا ٚأْٗا َٔ ايس.ٜٔ

2

-

املُاضغ ١شلا.

ؾِٗ ٜٓاز ٕٚباؿط ١ٜاملطًكٜٚ , ١ؿهً ٕٛأسعاباً زميكطاطٜٚ , ١ٝؿاضن ٕٛيف اْ٫تدابات عً ٢اخت٬ف أْٛاعٗا ,
ٜٚسخً ٕٛاجملايؼ ايٓٝابٜٚ , ١ٝك ُٕٛٝايتشايؿات َع ا٭سعاب ايعًُاْٚ ١ٝايؿٛٝعٚ ١ٝغرلٖا ٜٚ ,تشانُ ٕٛإىل
ايسغاترل ايعًُاْٜٚ ,١ٝتٛي ٕٛايكهاٚ ٤وهِ  ٕٚبايكٛاْني ايٛنعٚ , ١ٝغرل شيو َٔ املُاضغات ٚ ,غأْكٌ يو أٜٗا
ايكاض ٨ايهط َٔ ِٜأقٛاشلِ ٚمماضغاتِٗ َا ٜسٍ عًَ ٢ا غبل إناؾ ١إىل َا غبل ْكً٘ عٔ قازتِٗ مما ٜسخٌ ؼت
ٖصا ايباب.

1

انصارو انًسهول فً انرد عهى انترابً شاتى انرسول ص .31
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املػًُني
ٜك ٍٛا٭غتاش ساَس أب ٛايٓكط املطؾس ايعاّ ايطابع يإلخٛإ :
1

"ْطٜسٖا زميكطاط ١ٝى اًَ ١ؾاًَ ١يًذُٝع ".اٖـ

ٜٚك ٍٛعكاّ ايعطٜإ  َٔ ٖٛٚأبطظ قاز ٠اإلخٛإ املػًُني اٯٕ يف َ:كط
"إٕ َٛقـ اإلغَ ّ٬عطٚف َٔ ايؿٛضٚ ٣ايتعسز , ١ٜؾايكاْ ٕٛا٭غاغ ٞؾُاع ١اإلخٛإ ٚايصٜٓ ٟعِ ايع٬ق ١بني
اؾُاعٜ ١كط ايؿٛض ٣نُا أقطٖا عًُا ٤اإلخٛإ  ,بٌ ٜٓعط اإلخٛإ إىل ْغ اّ اؿهِ ايسغتٛض ٟعً ٢أْ٘ أقطب
ْعِ اؿهِ إىل اإلغٜ ٫ٚ , ّ٬عسيْ ٕٛعاَاً خاقاً نُا ت٪نس ضغاي ١امل٪متط اـاَؼ يإلَاّ ايؿٗٝس سػٔ
ايبٓا.
ٚأناف :ملاشا ْ٪نس ْٚكطّ عً ٢إٔ اإلغَٝ٬ني َعاز ٕٚيًسميكطاط١ٝ؟ إٕ ٖصا اؾذلا ٤عع ,ِٝؾٓشٔ أٜٓ َٔ ٍٚازٟ
2

بايسميكطاطٜٚ ١ٝطبكٗا ٜٚصٚز عٓٗا ست ٢املٛت".اٖـ

املػًُني
:
ٜٚك ٍٛعُط ايتًُػاْ ٞاملطؾس ايعاّ ايجايح يإلخٛإ
" إْٓا ْكـ َٔ ا٭سعاب نًٗا َٛقـ ا٫سذلاّ اؿط يطأ ٟاٯخطٚ ,ٜٔإشا نٓت سطٜكاً عً ٢إٔ ٜأخص ايٓاؽ بطأٜٞ
ؾًُاشا أسطّ عً ٢ايٓاؽ َا أبٝش٘ يٓؿػ َٔ ٌٖٚ , ٞاؿط ١ٜإٔ أس ٍٛبني ايٓاؽ ٚبني ا٫عتساز بطأ ِٜٗبعس إٔ
ميٓشِٗ أسهِ اؿانُني ٖصا اؿل يف ٚنٛح  ٫يبؼ ؾ{ ٘ٝفًٍََ ػَاء فَهُْْؤْيٍِ ًَيٍَ شَبء فَهَْْكْفُشْ}" اٖـ

3

تْٛؼ
ٜٚك ٍٛضاؾس ايػٓٛؾ ٞظع ِٝاؿطن ١اإلغ ١َٝ٬اإلخٛاْ ١ٝيف :
" إٕ اؿطن ١اإلغَ ١َٝ٬اظايت تػتٓهـ بؿس ٠إٔ تعتدل ْؿػٗا نػرلٖا َٔ بك ١ٝا٭ططاف ايػٝاغ ١ٝؾٛٝع١ٝ
ناْت أ ٚزميكطاط ١ٝأ ٚاؾذلان , ١ٝهب إٔ مذلّ إضاز ٠اؾُا ٖرل إشا اختاضت َٓٗذاً غرل َٓٗذٓا  ,ؾٓشٔ ٫
ْؿهٌ ٚقا ١ٜعً ٢اجملتُع  ,ؾإشا اختاض فتُعٓا يف  َٔ ّٜٛا٭ٜاّ إٔ ٜهًَ ٕٛشساً أ ٚؾٛٝعٝاً ؾُاشا منًو ي٘؟
4

.اٖـ

ايكطنا "ٟٚايسميكطاط ١ٝؾٗٝا نُاْات يًشطٚ ١ٜأغايٝب يكُع اؿهاّ املػتبس ٖٞٚ , ٜٔغٝاغ ١ؾطع١ٝ
:
ٜٚكٍٛ
5

بابٗا ٚاغع يف ايؿك٘ اإلغ ,َٞ٬ؾايؿٛضٚ ٣ايسميكطاطٚ ١ٝدٗإ يعًُٚ ١اسس".٠اٖـ
ٜٚك ٍٛايكطنا: ٟٚ

" ٚايٛادب عً ٢اؿطن ١اإلغ ١َٝ٬يف املطسً ١ايكازَ ١إٔ تكـ أبساً يف ٚد٘ اؿهِ ايؿطز ٟايسٜهتاتٛضٟ
ٚا٫غتبساز ايػٝاغٚ ٞايطػٝإ عً ٢سكٛم ايؿعٛب ٚ ,إٔ ته ٕٛزاُ٥اً يف قـ اؿط ١ٜايػٝا غ ١ٝاملتُجً ١يف
ايسميكطاط ١ٝايكشٝش ١غرل ايعا٥ؿٚ ١إٔ تك ٍٛمبٌ ٤ؾٗٝا  ٫ثِ  ٫ٚ , ٫تػرل يف ضناب زٜهتاتٛض َتػًط ٚإٕ
أظٗط ٚز ٙشلا ملكًشَٛ ١قٛتٚ ١ملطسً ٫ ١تط ٍٛعاز ٠نُا ٖ ٛاجملطب املعطٚف  ...إٕ ايؿهط ٠اإلغٚ ١َٝ٬اؿطن١
اإلغٚ ١َٝ٬ايكش ٠ٛاإلغ ٫ ١َٝ٬تتؿتح أظٖاض ٖا  ٫ٚتٓبت بصٚضٖا  ٫ٚتتعُل دصٚضٖا أ ٚتتُسز ؾطٚعٗا إ ٫يف دٛ

يجهح انؼانى (  986/6/و ).
 2يجهت نواء اإلسالو عذد  8بتارٌخ  1990/10/20و يقال بعُواٌ  :اإلخواٌ انًسهًوٌ وانذًٌقراطٍت .
 3صحٍفت األَباء انكوٌتٍت  1983 /5/12و وَقهته يجهت انًجتًع بتارٌخ 1986/5/27و.
 4يجهت انًجتًع عذد رقى  531بتارٌخ 1981/8/11و.
 5جرٌذة انشرق عذد رقى  2719بتارٌخ 1995 /8/25و.
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اؿطَٓٚ ١ٜار ايسميكطاط , ١ٝشلصا  ٫أتكٛض إٔ ٜهَٛ ٕٛقـ اؿطن ١اإلغ ١َٝ٬إَ ٫ع اؿطٚ ١ٜايسميكطاط١ٝ
1

ايػٝاغ". ١ٝاٖـ

َٝجام يًشهِ ايطؾٝس يف ايسٍٚ
عٓٛإ
ٜٚك ٍٛايكطنا ٟٚنُا يف َٛقع٘ عً ٢ايٓت يف ايكؿش ١ايطٝ٥ػ ١ٝؼت :
ا٭سسَ /اضؽ ٜ ّ 2011/ك:ٍٛ
6
ايعطبٚ ١ٝاإلغ ١َٝ٬بتاضٜذ
" َطسباً با٭خص بٓعاّ ايسميكطاط ١ٝباعتباضٖا سهُاً يًؿعب يف َكابٌ سهِ ايؿطز".اٖـ
ٜٚك ٍٛأمحس ٜاغني ظع ِٝسطن ١محاؽ ايؿًػط ١ٝٓٝعٓسَا :غٌ٦
ايؿعب ايؿًػطٝين ٜطٜس زٚي ١زميكطاطٚ ١ٝأْت ملاشا تعاْسٙ؟
ؾأدابٚ :أْا أٜهاً أضٜس زٚي ١زميكطاطَ ١ٝتعسز ٠ا٭سعاب ٚايػًط ١ؾٗٝا ملٔ ٜؿٛظ يف اْ٫تدابات.
ؾكاٍ ايػا :ٌ٥ي ٛؾاظ اؿعب ايؿٛٝع ٞؾُاشا غٝهَٛ ٕٛقؿو؟
ؾأداب :ست ٢ي ٛؾاظ اؿعب ايؿٛٝع ٞؾػأقسّ ضغب ١ايؿعب ايؿًػطٝين.
ؾكاٍ ايػا : ٌ٥إشا َا تبني َٔ اْ٫تدابات إٔ ايؿعب ايؿًػط ٜين ٜطٜس زٚي ١زميكطاطَ ١ٝتعسز ٠ا٭سعاب ؾُاشا
غٝهَٛ ٕٛقؿو س٦ٓٝص؟
ؾأدابٚ :اهلل مٔ ؾعب ي٘ نطاَت٘ ٚي٘ سكٛق٘ إشا َا أعطب ايؿعب ايؿًػطٝين عٔ ضؾه٘ يًسٚي ١اإلغ١َٝ٬
2

ؾأْا اسذلّ ٚأقسؽ ضغبت٘ ٚإضازت٘.اٖـ

محاؽ
ٜٚك ٍٛععٜع ايسٜٚو ضٝ٥ؼ اجملًؼ ايتؿطٜع ٞيف سطن: ١
"إٕ اؿه ١َٛايؿًػط ١ٝٓٝاؾسٜس ٠ؼت قٝاز ٠محاؽ ئ ػدل ايؿًػطٝٓٝني عً ٢تبين َباز ٨ايؿطٜع١
اإلغ ١َٝ٬يف سٝاتِٗ ايٚ , ١َٝٛٝئ تعٌُ عً ٢إغ٬م زٚض ايعطض ايػُٓٝاٚ ٞ٥املطاعِ اييت تكسّ َؿطٚبات
3

ضٚس".١ٝاٖـ

اإلخٛإ املػًُ ٕٛخٛاضز عً ٢اؿهاّ املػًُني
إٕ َٔ أق ٍٛاعتكاز أ ٌٖ ايػٓٚ ١اؾُاعٚ ١دٛب ايػُع ٚايطاع ١ي ٠٫ٛأَٛض املػًُني باملعطٚف

 َٔٚ ,أقٍٛ

اعتكازِٖ ؼط ِٜاـطٚز عًٚ ِٗٝإٕ ؾػكٛا أ ٚداضٚا عُ ً٬بٓكٛم ايهتاب ٚايػٓٚ ١اتباعاً ملٓٗر غًـ ا٭َ١

,

ٚبصيو ػتُع ايهًُٚ ١ؼؿغ ايبٝهٚ ١ؼكٔ ايسَاٚ ٤تػهٔ ايسُٖا.٤
ٚايصُٜٓٗ ٟا ٖٓا ٖٚ ّ ٛقؿِٗ َٔ اؿهاّ املػًُني ؾِٗ ٜ ٫تعاًََ ٕٛعِٗ عًٚ ٢ؾل ْكٛم ايهتاب ٚايػٓ١
َٗٓٚر غًـ ا٭َ , ١ؾهجرل َٔ ايجٛضات يف ايعكط اؿسٜح أ ٚأنجطٖا ِٖ َٗٓسغٖٛا َٓٚؿصٖٚا

٪ٜ َٔٚ ,در

ْرلاْٗاٜٚ ,هؿ ٞعًٗٝا ايطابع ايؿطعٚ , ٞأْٗا دٗاز يف غب ٌٝاهلل ٚأَط باملعطٚف  ْٞٗٚعٔ املٓهط ٚ ,إسكام يًشل
ٚإبطاٍ يًباطٌ ٚ ,إعاز ٠يًشكٛم إىل أًٖٗا ٜٚ ,كٛي ٕٛإٕ اغتبساز اؿهاّ قس أغكط ؾطعٝتِٗ َ ِٖٚ ,ػتعس ٕٚيف
غب ٌٝاـطٚز عً ٤٫٪ٖ ٢اؿهاّ املػًُني إٔ ميسٚا أٜس ِٜٗإىل ايٛٗٝز ٚايٓكاضٚ ٣ايذلزز عً ٢ز ٍٚايػطب
أٔنٕٚاخ الدشكح اإلعاليٛح ص 56
 2أحًذ ٌاسٍٍ انًعجزة وأسطورة انتحذي ص  116ـ.118
 3لال ْزا ف ٙذصشٚخ نٕكانح سٔٚرشص تراسٚخ  006/ / 3و.
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ٚايعهٛف عٓس أبٛاب غؿاضاتِٗ ٚ ,ايتشايـ َع ا٭سعاب ايعٌ َاْٚ ١ٝايك َٔ ١َٝٛا٫ؾذلانٝني ٚايبعجٝني
ٚايٓاقطٜنيٚ ,إقاَ ١ؼايؿات ٚثٝكَ ١ع ايطٚاؾض ٚ ,ضؾع ايؿعاضات املكازَ ١يًؿطع  ,نايسع ٠ٛإىل اؿط١ٜ
املطًكٚ ١املٓازا ٠بايسميكطاطٚ , ١ٝايسع ٠ٛإىل إقاَ ١ز ٫ ٍٚزَٓٚ , ١ٜٝٓح ايؿعٛب ناؾ ١ايػًطات مبا ؾٗٝا
ايػًط ١ايتؿطٜعٚ , ١ٝايتشانِ إىل إضاز ٠تًو ايؿعٛبٚ ,قس ؾعًٛا نٌ ٖصا عذ ١إظاي ١ايعًِ ٚا٫غتبساز ايصٟ
قسض َٔ شيو اؿانِ املػًِ ٚ ,تكؿ ١ٝاؿػابات ايػابك ١أ ٚاي٬سكَ ١ع٘ ٭ْ٘ أقكاِٖ َٔ ا٥٫ت٬ف
اؿانِ  ,أ ٚ٭ِْٗ ؾكسٚا بعض َكاؿِٗ ايسْ ١ٜٛٝيف زٚيت٘ َٚا أؾب٘ شيو  ,ؾأضازٚا عً ٢سس ظعُِٗ َعا ؾ١
ظناّ ؾأسسثٛا دصاَاً.
ٚقس قسم َٔ قاٍ:
نػاغٌ ايب ٍٛعٝض أغدلا

ٜ َٔٚػرل َٓهطا بأْهطا

ؾؿهط ٠اـطٚز عً ٢اؿهاّ املػًُني ٚاْ٫ك٬ب عً ٢ايػًط ١ناْت َكاسب ١يإلخٛإ املػًُني َٓص أْ ٍٚؿأتِٗ
َٚػتكط ٠يف ضأؽ َ٪غؼ زع ٠ٛاإلخٛإ سػٔ ايبٓا نُا ؾٗس بصيو أمحس ضا٥ـ  َٔ ٖٛٚمجاع ١اإلخٛإ سٝح
1

قاٍَٚ " :ؿطٚع اْ٫ك٬ب َؿطٚع إخٛاْ ٞأٚ ً٫ٚأخرلاً نإ يف ضأؽ سػٔ ايبٓا ".اٖـ

ٚأنس املطؾس ايجايح ؾُاع ١اإلخٛإ املػًُني عُط ايتًُػاْ ٞععِ اٖتُاّ سػٔ ايبٓا بتسبرل ثٛض ٠نس املًو
ؾاضٚم ؾكس قاٍ " :إٕ سػٔ ايبٓا بكٛؾٝت٘ ٖ ٛقاْع اْل ٫ب ٚ ,ّ1952إٕ ناْٛا ٜتُْٗٓٛا اي ّٛٝبأْٓا أعساٖ ٤صا
2

اْ٫ك٬ب ".اٖـ

ؾايػع ٞيتػٝرل أْعُ ١اؿهِ ٚايكٝاّ باْ٫ك٬بات َٔ أندل َُٗات اإلخٛإ املػًُني نُا قطض شيو نباض
َؿهطٚ ِٜٗقازتِٗ.
قطب
ؾكس قاٍ غٝس :
" َٓ ٫سٚس ١يًُػًُني أ ٚأعها ٤اؿعب اإلغ َٔ َٞ٬ايؿطٚع يف َُٗتِٗ بإسساخ اْ٫ك٬ب املٓؿٛز ٚايػعٞ
3

ٚضا ٤تػٝرل ُْعِ اؿهِ يف ب٬زِٖ اييت ٜػهْٓٗٛا ".اٖـ

اْك٬بٞ
:
عٓٛإاإلغَٗٓ ّ٬ر
ٜٚك ٍٛؾتشٜ ٞهٔ ؼت :
" ؾاإلغَٗٓ ّ٬ر سٝاٖ ٠هصا هب إٔ ٜؿِٗ ٖٚهصا هب إٔ ٜطبل  ٖٛٚ ,ثٛضٚ ٠اْك٬ب ,ثٛض ٫ ٠تكتكط عً ٢داْب
َٔ دٛاْب اؿٝاٚ ٠إمن ا متتس إىل نٌ داْب ٚ ,اْك٬ب  ٫تعدل عٓ٘ نًُ ١أٚ

ؾعاض بٌ ٖ ٛؼ ٌٜٛنٝؿٞ

4

يًُذتُع ٚتػٝرل دصض ٟيكٛاعسٚ ٙأقٛي٘ ".اٖـ

ٜٚط ٣قاز ٠اإلخٛإ أْ٘ ٫بس َٔ إثاضٚ ٠ع ٞاملٛاطٓني يًتشطى نس اؿهاّ ٚإٔ شيو َٔ أِٖ أزٚاض اإلخٛإ
املػًُني.
خٛإ املػًُني:
ٜك ٍٛقُس َٗس ٟعانـ املطؾس اؿاي ٞيإل
5

" إٕ زٚض اإلخٛإ املػًُني ٖ ٛإثاضٚ ٠ع ٞاملٛاطٓني يًتشطى نس اؿهاّ ".اٖـ

انجضٚشج َد  006/ /5و.
اإلخٕاٌ انًغهًٌٕ ت ٍٛاالترذاع انذٔ ُٙٚاإلفالط انغٛاع ٙص .30
 3ف ٙظالل انمشآٌ (.) 5 /3
اإلعالو يُٓج اَمالت ٙص . 0
 5إخٕاٌ أٌٔ الَ ٍٚد  006 /7/3و.
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ٜٚط ٣اإلخٛإ املػًُ ٕٛأْ٘  ٫بس َٔ قاغب ١اؿهاّ عً ٢أخطا ِٗ٥ايػابك ١باغتُطاض ٚتػًٝط ايه ٤ٛعً٢
تًو ا٭خطا.٤
سبٝب
:
ٜك ٍٛايسنتٛض قُس
" إٕ تػًٝط ايه ٤ٛعً ٢ؾػاز ٚاغتبساز ا ؿعب اؿانِ هب إٔ ٜتِ بؿهٌ َػتُط ستٜٓ ٫ ٢ػ ٢ايٓاؽ ٚست٢
ٚ ,إٔ مث ١خطٛات َا عً ٢ططٜل

ٜٓ ٫دسع ايبعض يف ٚقت َا بؿعاضات بطاق ١تععِ إٔ ٖٓاى ؾهطاً دسٜساً
1

اإلق٬ح".اٖـ

ٜٚط ٕٚاغتدساّ نٌ ايٛغا ٌ٥املتاس ١يًهػط عً ٢اؿهَٛات  َٔٚشيو ايسع ٠ ٛإىل عكٝإ َسْ ٞيف ايتٓػٝل
َع بق ١ٝايك ٣ٛايػٝاغ. ١ٝ
عانـ
ٜك ٍٛاملطؾس اؿاي ٞيإلخٛإ املػًُني قُس َٗس: ٟ
" إٕ اإلخٛإ املػًُني ٜط ٕٚإٔ ايعكٝإ املسْ ٞقس وكل ايهجرل يسؾع اؿه ١َٛيًتشطى َ ,ؿسزاً عً ٢نطٚض٠
2

ايتٓػٝل َع ايك ٣ٛايػٝاغ ١ٝا٭خط ٣قبٌ اؽاش َجٌ ٖص ٙاـط." ٠ٛاٖـ
ٚسؿّع ايكٝاز ٟاٍ باضظ يف مجاع ١اإلخٛإ املػًُني عكاّ ايعطٜإ

" إٔ ٜهْٛٛا ايك ٠ٛايػٝاغ ١ٝاييت تٓازٟ

باإلق٬ح ايػٝاغٚ ٞايسغتٛض ٟعدل آيٝات نجرلَٚ , ٠ا ٖٖ ٞص ٙاٯيٝات؟ نإٔ تكٌ بايٓاؽ عدل عٌُ غٝاغٞ
3

زٚ٩ب إىل ساي ١ايعكٝإ املسْ." ٞاٖـ

ٚاعتدل ايعطٜإ أندل زعِ ميهٔ تكسمي٘ يًؿعب اٍؾًػطٝين ٚؿطن ١محاؽ ٖ ٛايػع ٞيف تػٝرل ا٭ْعُ١
ؾكاٍ
ايعطب ١ٝاؿانُ: ١
" إٕ أندل زعِ ميهٔ إٔ تكسَ٘ ايؿعٛب ايعطب ١ٝيًؿعب ايؿًػطٝين ٚؿُاؽ ٖ ٛإٔ تػاِٖ يف تػٝرل ا٭ْعُ١
4

اؿانُ ١يف ايس ٍٚايعطب." ١ٝاٖـ

إٕ أععِ ا٭ٚغاط اييت ٜػتػًٗا اإلخٛإ يًتٗٝٝر نس اؿهاّ ٚاـطٚز يف َػرلات ساؾسٚ ٠ايكٝاّ باعتكاَات
ٚاغع ٖٞ ١أٚغاط طًب ١املساضؽ ٚاؾاَعات  ,ؾٗٓاى ٜعؿعـ اإلخٛإ املػًُٜٚ ٕٛبٝهٜٚ ٕٛؿطخٜٚ ٕٛػتػًٕٛ
دٌٗ ٖ ٤٫٪ايطًب ١بايسٚ ٜٔمبٓٗر ايػًـ ايكاحلٚ ,عسّ َعطؾتِٗ ايهاؾ ١ٝبايتاضٜذ اإلغٚ ,َٞ٬قً ١خدلتِٗ يف
اؿٝا ,٠ؾٝتدص ِْٗٚغًُاً يتشكٝل َطاَعِٗ ٚأٖساؾِٗ ؼت ؾعاضات بطاقٜٓ ١دسع بٗا ٖ ٤٫٪املػطض بِٗ ثِ
هٓ ٕٛعً ٢أْؿػِٗ ٚعً ٤٫٪ٖ ٢ايؿباب ٚعً ٢اجملتُع َٔ سٛشلِ ً{ إٌَِ انهّوَ الَ ُّصْهِحُ عًََمَ انًُْفْغِذٍَِّ}.
ٚقس عُت ايبً ٣ٛبٗص  ٙاؾُاعٚ ١ععِ ايهطض بٗا أُٜٓا ٚدست ست ٢يف أضض اؿطَني يف املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز ١ٜاييت آٚتِٗ أسٛز َا ناْٛا يصيو.
ن َِٗ ّ٬دساً س ٍٛاإلخٛإ املػًُني يػُ ٛا٭َرل ْاٜـ بٔ عبس ايععٜع آٍ .غعٛز
غعٛز
ؾكس قاٍ زل ٛا٭َرل ْاٜـ بٔ عبس ايععٜع آٍ :
َؿه٬تٓا نًٗا دا٤ت ّ ٕ اإلخٛإ املػًُني يكس ؼًُٓا ايهجرل َِٓٗ ٚيػٓا ٚسسْا ايص ٜٔؼًُٓا َِٓٗ ايهجرل ,
إِْٗ غبب املؿانٌ يف عاملٓا ايعطبٚ ٞضمبا عاملٓا اإلغ ,َٞ٬سعب اإلخٛإ املػًُني زَط ايعامل ايعطبٚ ...ٞقاٍ:
 007 َٕٕٛٚو.
َافزج يصش
ْـ.
إخٕاٌ أٌٔ الَ ٍٚد 7/7/6
 3إعالو أٌٔ ال 00 / 0/ ٍٚو.
اإلخٕاٌ انًغهًٌٕ ت ٍٛاالترذاع انذٔ ُٙٚاإلفالط انغٛاع ٙص .305
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عهِ َػٛ٦يٝيت أق : ٍٛإٕ اإلخٛإ ملا اؾتست عً ِٗٝا٭َٛض ٚعًكت شلِ املؿاْل

يف زٚشلِ ؾٛ٦ا إىل املًُه١

ؾتشًُتِٗ ٚقاْتِٗ ٚسؿعت سٝاتِٗ بعس اهلل ٚ ,سؿعت نطاَتِٗ ٚقاضَِٗ ٚدعًتِٗ آَٓني ٚ ,إخٛآْا يف
ايس ٍٚايعطب ١ٝا٭خط ٣قبًٛا بٗصا ايٛنع ٚقايٛا إْ٘ هب أٜ ٫تشطنٛا َٔ املًُه , ١يهٔ بعس بكا ِٗ٥غٓٛات بني
ظٗطآْٝا ٚدسْا أِْٗ ٜطًب ٕٛايعٌُ ؾأ ٚدسْا شلِ ايػبٌ ؾؿَ ِٗٝسضغٚ ٕٛعُسا ٤ؾتشٓا أَاَِٗ أبٛاب املساضؽ
ٚاؾاَعات ,يهٔ يٮغـ مل ٜٓػٛا اضتباطاتِٗ ايػابك ١ؾأخصٚا هٓس ٕٚايٓاؽ ٜٓٚؿ ٕٛ٦ايتٝاضات ٚأقبشٛا نس
1

املًُه. ١اٖـ

دٗٛز اإلخٛإ املػًُني يف ايتكطٜب بني ايػٓٚ ١ايؿٝع١
إٕ َٔ أِٖ أٚيٜٛات اإلخٛإ املػٌ َني ايػع ٞاؿجٝح َٔ بساْ ١ٜؿأتِٗ إىل ايتكطٜب بني ايػٓٚ ١ايؿٝع١
اإلَاََ ,١ٝع ايتٗ َٔ ٜٔٛعكا٥س ايؿٝع ١ايهؿطٚ , ١ٜاعتباض اـ٬ف بٓٓٝا ٚب ِٗٓٝناـ٬ف بني املصاٖب ا٭ضبع, ١
ٚملا قاَت ثٛض ٠ايطاؾه ١يف إٜطإ ٚتععِ َكايٝس ا٭َٛض اـُٝين غاضعٛا بايٛؾٛز املباضن ١إىل ط٘ ضإ  ,بٌ ٚباٜع٘
بعهِٗٚ ,أؾازٚا يف قشؿِٗ بتًو ايجٛضٚ ٠فسٖٚا ,ؾأ ٟخ٬ؾٜٓ ١تعطٖا اإلخٛإ  ٖٞٚتك ّٛعً ٢ايتكطٜب بني
أٌٖ ايػٓٚ ١بني أعس ٣أعسا ٤اإلغ ّ٬ايؿٝع ١اإلَاَ ١ٝاإلثين عؿط١ٜ؟
أغٛم يو ْبص ٠عٔ
ٚقبٌ إٔ أغٛم يو َكا٫ت َٛٚاقـ اإلخٛإ املػًُني اْٗ٫عاَ ١ٝاملدع ١ٜػا ٙايطٚاؾض
ٚآٜاتِٗ
عكٝس ٠ايؿٝع ١اإلَاَ ١ٝاإلثين عؿط َٔ ١ٜنتبِٗ ٚنَ ّ٬طادعِٗ .
أٜ :ً٫ٚعتكس ٕٚإٔ ايكطإٓ ايهط ِٜقطف ٚإٔ ايكشاب ١ظازٚا ؾْٚ ٘ٝككٛا.
ثاْٝاً :تهؿرلِٖ ٭قشاب ضغ ٍٛاهلل ٚ خكٛقاً أبا بهط ٚعُط ضن ٞاهلل عُٓٗا.
ثايجاً :تهؿرلِٖ ملٔ مل ٜهٔ اثين عـضٜاً .
ضابعاًٜ :هؿط ٕٚنٌ َٔ  َٔ٪ٜ ٫ب ١ٜ٫ٛأُ٥تِٗ .
خاَػاً :تؿه ًِٗٝ٭ٚيٝا ِٗ٥عً ٢ا٭ْبٝاٚ ٤اعتكازِٖ أِْٗ َعك.َٕٛٛ
غازغاً :اعتكازِٖ إٔ اإلميإ ٜ ٫كبٌ ممٔ  َٔ٪ٜ ٫باي.١ٜ٫ٛ
غابعاً :اعتكازِٖ إٔ أَٗات املَٓ٪ني عا٥ؿٚ ١سؿك ١قتًتا ضغ ٍٛاهلل ٚأُْٗا ٚقعتا يف ايؿاسؿ.١
ثآَاً :اعتكازِٖ إٔ َٔ قسّ اـًؿا ٤ايطاؾس ٜٔايج٬ث ١أ ٚأسسِٖ عً ٢عً ٞضن ٞاهلل عٓ٘ ؾَٗ ٛؿطى.
زٜ٘ٓ
أخ ٞاملػًِ ايػٛٝض عً: ٢
بعس نٌ َا غبل َٔ ايعكا٥س ايهؿط ١ٜيًؿٝع ١اإلَاَ ١ٝأْكٌ يو اٯٕ ططؾاً ٜػرلاً َٔ دٗٛز اإلخٛإ املػًُني
يف ايتكطٜب بني ايػٓٚ ١ايؿٝعٚ , ١ايتٗ َٔ ٜٔٛعكا٥سِٖ ٚ ,تكٜٛط اـ٬ف بٓٓٝا ٚبني ايـ ٜع ٠اإلَاَ ١ٝأْ٘
ناـ٬ف بني املصاٖب ا٭ضبع.١
ٚاسس ْٚبٓٝا ٚاسسٚ ,قطآْٓا ٚاسس
,
ا٫عتكاز ٚإٔ زٜٓٓا ٚزِٜٗٓ
,
 1ـ اإلخٛإ ٜط ٕٚأْٓا ْتؿل َع ايؿٝع ١يف أقٌ
َكطاتِٗ
.
ٜٚػتهٝؿ ِْٗٛيف
املػًُني
:
ٜك ٍٛعُط ايتًُػاْ ٞاملطؾسايعاّ ايجايح يإلخٛإ

انغٛاعح انكٕٚرٛح َٕ 5فًثش  00و.
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سػٔ ايبٓا  -عً ٢تٛسٝس نًُ ١املػًُني أْ٘ نإ ٜطَ ٞإىل َ٪متط هُع ايؿطم

"ٚبًؼ َٔ سطق٘ -

اإلغ ١َٝ٬يعٌ اهلل ٜٗس ِٜٗإىل اإلمجاع عً ٢أَط و ٍٛبٚ ِٗٓٝبني تهؿرل بعهِٗ

 ,خاقٚ ١إٔ قطآْٓا ٚاسس

ٚزٜٓٓا ٚاسس ٚضغٛيٓا ٚاسس ٚإشلٓا ٚاسس ٚ ,يكس اغتهاف شلصا ايػطض ؾه ١ًٝايؿٝذ قُس ايكُ ٞأسس نباض
عًُا ٤ايؿٝعٚ ١ظعُا ِٗ٥يف املطنع ايعاّ ؾذل ٠يٝػت بايككرل , ٠نُا أْ٘ َٔ املعطٚف إٔ اإلَاّ ايبٓا قس قابٌ
1

املطدع ايؿٝع ٞآ ١ٜاهلل ايهاؾاْ ٞأثٓا ٤اؿر غٓٚ ّ 1948 ١سسخ بُٗٓٝا تؿاِٖ".اٖـ
ايكطناٟٚ
:
ٚقاٍ

"ْؿأت يف َسضغ ١تعٌُ يف خسَ ١اإلغٖ , ّ٬ص ٙاملسضغ ١قاّ عًٗٝا ضدٌ ٜتُٝع با٫عتساٍ يف ؾهطٚ ٙؼطن٘
ٚع٬قات٘ٚ ,شيو ٖ ٛاإلَاّ ايؿٗٝس سػٔ ايبٓا  ,ؾكس نإ ٖصا ايطدٌ أَٚ ١سس ٙيف ٖص ٙايٓاس , ١ٝسٝح ٜتعاٌَ
َع مجٝع ايٓاؽ  ,ست ٢نإ بعض َػتؿاض َٔ ٜ٘ا٭قباط ٚ ,أزخًِٗ يف ايًذٓ ١ايػٝاغٚ , ١ٝنإ ٜكطشب
بعهِٗ يف امل٪متطات ٚ ,ضأ ٣ايتكاضب َع ايؿٝعٚ , ١يصيو اغتكبٌ ظعُا ِٖ٤يف املطنع ايعاّ يف ايكاٖط , ٠املطنع
2

ايعاّ يإلخٛإ املػًُني ,ؾٗصا ا٫عتساٍ عٓس َٔ ٟتأثط ٟأٜهاً َٔ اػا ٙسػٔ ايبٓا َٚسضغت٘".اٖـ
ايتًُػاْٞ
:
ٚقاٍ املطؾس عُط

"ٚيف ا٭ضبعٓٝات عًَ ٢ا أشنط نإ ايػٝس ايكُ ٖٛٚ ٞؾٝع ٞاملصٖب ٜٓعٍ نٝؿاً عً ٢اإلخٛإ يف املطنع ايعاّ ,
ٚٚقتٗا نإ اإلَاّ ايؿٗٝس ٜعٌُ دازاً عً ٢ايتكطٜب بني املصاٖب ستٜ ٫ ٢تدص أعسا ٤اإلغ ّ٬ايؿطق ١بني
املصاٖب َٓؿصاً ٜعًُ َٔ ٕٛخ٬ي٘ عً ٢متعٜل ايٛسس ٠اإلغٚ , ١َٝ٬غأيٓاَٜٛ ٙاً عٔ َس ٣اخل ٫ف بني أٌٖ ايػٓ١
ٚايؿٝع ١ؾٓٗاْا عٔ ايسخ ٍٛيف َجٌ ٖص ٙاملػا ٌ٥ايؿا٥ه ١اييت ًٜٝ ٫ل باملػًُني إٔ ٜؿػًٛا أْؿػِٗ بٗا

,

ٚاملػًُ ٕٛعًَ ٢ا تط َٔ ٣تٓابص ٜعٌُ أعسا ٤اإلغ ّ٬عً ٢إؾعاٍ ْاض. ٙ
قًٓا يؿهًٝت٘ :مٔ ْ ٫ػأٍ عٔ ٖصا يًتعكب أ ٚتٛغع ٠ٖٛ ١اـ٬ف بني املػًُني ٚ ,يهٓٓا ْػأٍ يًعًِ ٭ٕ َا
بني ايػٓٚ ١ايؿٝعَ ١صنٛض يف َ٪يؿات  ٫سكط شلا ٚ ,يٝؼ يسٜٓا َٔ غع ١ايٛقت َا ميهٓٓا َٔ ايبشح يف تًو
املطادع.
ؾكاٍ ضنٛإ اهلل عً : ٘ٝاعًُٛا إٔ أٌٖ ايػٓٚ ١ايؿٝعَ ١ػًُ ٕٛػُعِٗ نًُ ٫ ١إي٘ إ ٫اهلل ٚإٔ قُساً ضغٍٛ
اهلل ٖٚصا أقٌ ايعكٝسٚ , ٠اٍغٓٚ ١ايؿٝع ١ؾ ٘ٝغٛاٚ ٤عً ٢ايٓكا , ٤أَا اـ٬ف بُٗٓٝا ؾٗ ٛيف أَٛض َٔ املُهٔ
3

ايتكطٜب بُٗٓٝا".اٖـ
غبل
ٚخ٬قَ ١ا :
1

-

إٔ ايبٓا قس ايتك ٢بايؿعٌ نباض ؾٝع ١إٜطإ نُا ٚقؿِٗ ايتًُػاْ.ٞ

2

-

إٔ ايبٓا ٜط ٣إٔ أٌٖ ايػٓٚ ١ايؿٝعَ ١تؿك ٕٛيف أقٌ ايعكٝسٚ , ٠أِْٗ يف شيو غٛا , ٤إش ايهٌ

ٜؿٗس إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل ٚإٔ قُساً ضغ ٍٛاهللٚ ,إٔ ز ٜٔاؾُٝع ٚاسس ْٚبٚ ِٗٝاسس ٚإشلِٗ ٚاسس.
3

-

إٔ اـ٬ف يف أَٛض ميهٔ ايتكطٜب بٗٓٝا.

انًهٓى انًْٕٕب دغٍ انثُا ص.78
اإلعالو ٔانغشب يغ انذكرٕس ٕٚعف انمشضأ٘ ص .7
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عانـ
ٜٚك ٍٛاملطؾس اؿاي ٞيإلخٛإ املػًُني يف َكط قُس َٗس: ٟ
"ايؿٝع ١اؾعؿطَ ١ٜتؿكَ ٕٛعٓا يف أق ٍٛايعكٝس". ٠
ثِ قاٍ " :إشا نإ ٖٓاى قسض َٔ اـ٬ف يف ا٭ؾهاض ٚيف ايطأ ٟؾٗ ٫ ٞؽطدِٗ َٔ سعرل ٠اإلغّ٬

 َٔٚ ,ثِ

1

ؾٓشٔ ْعتدلِٖ إخٛآْا يف ايس".ٜٔاٖـ

ٚقاٍ " :اإلخٛإ ٜتؿكَ ٕٛع ايطٛا٥ـ ايطٝ٥ػ ١ٝيًؿٝع ١يف ايعكٝس٠

 ,أَا ا٫خت٬ف ؾٜ ٬ه ٕٛإ ٫يف ايؿطٚع

2

ؾكط".اٖـ

ٚقاٍ " :ؾاملصاٖب ايػينٚ ٠املصاٖب ايؿٝع ١ٝنًٗا َصاٖب َعتدل ٠تكٛز إىل اؾٓ ١إٕ ؾا ٤اهلل سُٓٝا وذلَٗا
3

اإلْػإ ".اٖـ

ٚاملتأٌَ يف ا٭ق ٍٛايعكس ١ٜاييت أٚضزتٗا غابكاً عٔ ايؿٝع ١أْٓا نايؿِٗ ؾٗٝا ٚيٚ ٛاؾكٓاِٖ ؾٗٝا ؾكس نؿطْا
مبا أْعٍ عً ٢قُس  َٔ اؿل ,ؾْ ٬تؿل َعِٗ يف ايك ٍٛبتشطٜـ ايكطإْٓ ٫ٚ ,تؿل َعِٗ عً ٢إٔ َٔ
ؾطٚط اإلميإ اإلميإ ب ١ٜ٫ٛأُ٥تِٗ ْ ٫ٚ ,تؿل َعِٗ عً ٢تهؿرل ايكشابٚ ١خكٛقاً اـًؿا ٤ايطاؾسٜٔ
ا٭ْبٝاْ ٫ٚ٤تؿل َعِٗ عً ٢إٔ َٔ
,
َعك ٫َٕٚٛٛيف أِْٗ أؾهٌ َٔ
,
ايج٬ثْ ٫ٚ ,١تؿل َعِٗ يف إٔ أٚيٝاِٖ٤
قسّ اـًؿا ٤ايج٬ث ١عً ٢عً ٞفَٖ ٛؿطىْ ٫ٚ ,تؿل َعِٗ عً ٢إٔ أُ٥تِٗ ٜعًُ ٕٛايػٝب  ٫ٚميٛت ٕٛإ٫
 ...إخل ,ؾٗصٙ
بطناِْٖ ٫ٚ ,تؿل َعِٗ يف ضَ ٞأّ املَٓ٪ني عا٥ؿٚ ١سؿك ١بايؿذٛض  ٫ٚأُْٗا قتًتا ضغ ٍٛاهلل
يسٖا.
ؾٗٝاٚيٚ ٛاؾكٓاِٖ ؾٗٝا ؾكس اْػًدٓا َٔ اإلغ ّ٬نُا تٓػًذ اؿ َٔ ١ٝز
أق ٍٛعكسْ ٫ ١ٜتؿل َعِٗ ,
ٚزعين أخ ٞايكاض ٨ايهط ِٜأٚقؿو عًْ ٢عط ٠ايؿٝع ١اإلَاَ ١ٝ٭ٌٖ ايػٓ ١يتعًِ ٜكٓٝاً ٌٖ ميهٓٓا ا٫تؿام
َعِٗ؟
ْعطِٖ
إِْٗ ٜعتكس ٕٚنؿطْا ٚلاغتٓا ٭ْٓا ْٛاقب يف .
اؾعا٥طٟ
:
ٜكْ ٍٛعُ ١اهلل
" ٚأَا ايٓاقب ٚأسٛاي٘ ؾٗ ٛإمنا ٜتِ ببٝإ أَط : ٜٔا٭ :ٍٚيف بٝإ َعٓ ٢ايٓاقيب ايصٚ ٟضز يف ا٭خباض أْ٘ لؼ
4

ٚأْ٘ أؾط َٔ ايٛٗٝزٚ ٟايٓكطاْٚ ٞاجملٛغٚ ,ٞأْ٘ ناؾط لؼ بإمجاع عًُا ٤اإلَاَ ١ٝضنٛإ اهلل عً".ِٗٝاٖـ
اـُٝين
:
ٜٚك ٍٛآٜتِٗ
5

" ٚأَا ايٓٛاقب ٚاـٛاضز يعِٓٗ اهلل تعاىل ؾُٗا لػإ َٔ غرل تٛقـ".اٖـ
ايػٓ١
:
ٜعٓ ٕٛبايٓٛاقب أٌٖ
ٚإيٝو ايتكطٜح َٔ ن َِٗ٬بأِْٗ
ايبشطاْٞ
:
ٜك ٍٛؾٝدِٗ سػني

6

" بٌ أخباضِٖ عً ِٗٝايػ ّ٬تٓاز ٟبإٔ ايٓاقب َٖ ٛا ٜكاٍ ي٘ عٓسِٖ غٓٝاً".اٖـ

ايػابل"  ٫ٚن ّ٬يف إٔ املطاز بايٓاقب ِٖ ١أٌٖ ايتػٓٔ".اٖـ
:
ٜٚك ٍٛأٜهاً يف املكسض
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ٜٚك ٍٛعً ٞآٍ قػٔ ٚ" :أَا ايٓٛاقب َٔ عًُا ٤أ ٍ ٙايػٓ ١ؾهجرل ٕٚأٜهاً َِٓٗ ابٔ تٚ ١ُٝٝابٔ نجرل
1

ايسَؿكٚ ٞابٔ اؾٛظٚ ٟسلؼ ايس ٜٔايصٖيب ٚابٔ سعّ ا٭ْسيػٚ ٞغرلِٖ".اٖـ

ٚأَا ظعِ املطؾس سػٔ ايبٓا أْٓا ْتؿل َع ايؿٝع ١يف ايسٚ ٜٔايطب ٚايطغ ٍٛؾػأتطى اؾٛاب عٔ ٖصا يًؿٝع١
سٛشلِ
ٜؿكٗٛا زٚ ٫ٚ ِٜٗٓاقعِٗ ٚٚاقع ا٭َ. َٔ ١
أْؿػِٗ ,يٝعًِ نٌ أسس إٔ اإلخٛإ املػًُني مل
اؾعا٥طٟ
:
ٜكْ ٍٛعُ ١اهلل
"إْا مل لتُع َعِٗ ٜ -عين أٌٖ ايػٓ - ١عً ٢إي٘  ٫ٚعًْ ٢يب  ٫ٚعً ٢إَاّ ٚشيو أِْٗ ٜكٛي : ٕٛإٕ ضبِٗ ٖٛ
ايص ٟنإ قُس ْبٚ ٘ٝخًٝؿت٘ بعس ٙأب ٛبهط ٚ ,مٔ ْ ٫ك ٍٛبٗصا ايطب  ٫ٚبصيو ايٓيب  ,بٌ ْك :ٍٛإٕ ايطب
2

ايص ٟخًٝؿْ ١ب ٘ٝأب ٛبهط يٝؼ ضبٓا  ٫ٚشيو ايٓيب ْبٓٝا".اٖـ

َٛقـ اإلخٛإ املػًُني َٔ اـُٝين ٚثٛضت٘ يف إٜطإ
ٚقبٌ إٔ أٚضز َا ٚقؿت عًَٛ َٔ ٘ٝاقـ اإلخٛإ املػًُني س ٍٛاـُٝين ٚثٛضت٘ ايطاؾه ١ٝاإلَاَ ١ٝاؾعؿط١ٜ
أسب إٔ أبني يو إٔ اـُٝين َٔ نباض عًُا ٤املصٖب اؾعؿط ٟاإلثين عؿطٚ ٟآٜات ايطاؾهٚ , ١إيٝو بعض
أقٛاي٘ ايهؿط ١ٜايساي ١عً ٢شيو:
اـُٝين
:
 1ـ قاٍ
3

" ٚإٕ َٔ نطٚضٜات َصٖبٓا إٔ ٭ُ٥تٓا َكاَاً ٜ ٫بًػ٘ ًَو َكطب ْ ٫ٚيب َطغٌ ".اٖـ
اـُٝين
:
 2ـ ٚقاٍ

"اإلميإ  ٫وكٌ إ ٫بٛاغط ١ٜ٫ٚ ١عًٚ ٞأٚقٝا ٘٥املعكَٛني ايطاٖط ٜٔعً ِٗٝايػ ّ٬بٌ ٜ ٫كبٌ اإلميإ باهلل
4

 ٫ٚضغٛي٘ َٔ ز ٕٚاي".١ٜ٫ٛاٖـ
اـُٝين
:
 3ـ ٚقاٍ

" إٕ ايعامل اإلغٚ َٞ٬غرل اإلغٜ ٫ َٞ٬عذلف بكٛتٓا َا مل ْػٝطط عًَ ٢هٚ ١املسٚ , ١ٜٓإْ ٞسُٓٝا أزخٌ َه١
5

ٚاملس ١ٜٓؾاؼاً ؾٛاديب ا٭ ٍٚإٔ أخطز ايكُٓني أبا بنط ٚعُط َٔ قدلُٜٗا".اٖـ

 4ـ اـُٝين ٜك ٍٛإٕ مجٝع ا٭ْبٝا ٤مبا ؾْ ِٗٝبٓٝا  مل ٜٓذشٛا يف أٖساؾِٗ ٚايص ٟغٓٝذح َٖٗ ٛسٟ
اـُٝين
:
بتاضٜذ ّ 1980ْٜٛٝٛقاٍ
املٓتعط ؾؿ ٞفً ١طٗطإ تاميع ايكازض ٠يف َس ١ٜٓقِ اإلٜطاْ29 ١ٝ
,
ايطاؾه١
"إٕ نٌ ْيب دا ٤يٓؿط ايعسٍ يف ايعامل ٚيهٔ مجٝع ا٭ْبٝا ٤مل ٜٓذشٛا يف أٖساؾِٗ ست ٢إٕ خامت املطغًني
ايص ٟأضغٌ إلق٬ح ايبؿطٚ ١ٜتٓؿٝص ايعسٍ ٚتطب ١ٝايٓاؽ مل ٜٓذح يف عكطٚ ٙغٓٝذح اإلَاّ املٗس ٟيف نٌ
شيو".اٖـ
6

اـُٝين "ايكشاب ١ايصٜ ٜٔػُ ِْٗٛاملٓاؾك".ٕٛاٖـ
:
 5ـ ٚقاٍ
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ايكطاحؾكس قاٍ َا تطمجت٘ إىل ايعطب١ٝ
,
 6ـ اـُٝين وح عً ٢قطا ٠٤نتب قُسباقط اجملًػ ٞاملً ١٦ٝبايهؿط
بايؿاضغ١ٝ
:
٭ْ٘ نتب
1

" ايهتب اييت أيؿٗا املطس ّٛاجملًػ ٞبايًػ ١ايؿاضغ ١ٝاقطٖٚ٩ا ست ٫ ٢تكعٛا يف ايصٍ ٚاشلٛإ".اٖـ
ٚقس غبكت بعض ايٓك٫ٛت َٔ نتب اجملًػ.ٞ

نُا أْ٘ ٜجين عً ٢نتابِٗ املعتُس املً ٤ٞبايهؿطٜات ٚايه٫٬ت ايهايف يًهًٝين  ,ؾكس قاٍ اـُٝين َا تطمجت٘
إىل ايعطب:١ٝ
2

"إٕ ايهايف ٖ ٛأسس ايهتب ا٭ضبع ١املعتُس".٠اٖـ

ٚنتب اجملًػٚ ٞايهايف يًهًٝين ًَ ١٦ٝبايك ٍٛبتشطٜـ ايكطإٓ َٔٚ ,شيو ق ٍٛاجملًػ:ٞ
" ٚيهٔ أقشاب٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ عًُٛا عٌُ قَٛ ّٛغ ٢ؾاتبعٛا عذٌ ٖص ٙا٭َٚ ١غاَطٜٗا أعين أبا بهط ٚعُط
ؾػكب املٓاؾك ٕٛخ٬ؾت٘ خ٬ؾ ١ضغ ٍٛاهلل َٔ خًٝؿت٘ ٚػاٚظٚا إىل خًٝؿ ١اهلل أ ٟايهتاب ايص ٟأْعي٘ ؾشطؾٙٛ
3

ٚغرلٚ ٙٚعًُٛا ب٘ َا أضازٚا".اٖـ

ٚقطاب ١املًَ ْٞٛٝػًِ
اـًٝـ
 7ـ اـُٝين ميسح ْكرل ايس ٜٔايطٛغ ٞايص ٟتآَط َع ايتتاض إلغكاط بػساز ٚقتٌ ٠
ؾكس قاٍ:
" ٚإشا ناْت ظطٚف ايتك ١ٝتًعّ نٌ أسس َٓا بايسخ ٍٛيف ضنب ايػ٬طني ؾٗٓا هب اَ٫تٓاع عٔ شيو ست٢
ي ٛأز ٣اَ٫تٓاع إىل قتً٘  ,إ ٫إٔ ٜه ٕٛيف زخٛي٘ ايؿهًْ ٞكط سكٝك ٞيإلغٚ ّ٬املػًُني َجٌ عً ٞبٔ ٜكطني
4

ْٚكرل ايس ٜٔايطٛغ ٞضمحُٗا اهلل".اٖـ

ٚعً ٞبٔ ٜكطني نإ َػ ً٫ٛ٦عٔ غذٔ ؾ ٘ٝمخؼ َ َٔ ١٦أٌٖ ايػٓ١

 ,ؾأَط غًُاْ٘ ؾٗسٚا غكـ ايػذٔ

عً ِٗٝؾُاتٛا مجٝعاً.
اـُٝين
.
تأٜٝس اإلخٛإ املػًُني يجٛض٠
بعس قٝاّ ايجٛض ٠يف إٜطإ ٚتٛي ٞاـُٝين ظَاّ ا٭َٛض بازض اإلخٛإ املػًُ ٕٛإىل إقساض بٝإ ْؿطت٘ فً٠١ايسعٛ
بتاضٜذ ّ 1979/ 2/ 25دا ٤ؾ:٘ٝ
" زعا ايتٓع ِٝايعامل ٞيإلخٛإ املػًُني قٝازات اؿطنات اإلغ ١َٝ٬يف نٌ َٔ تطنٝا ٚبانػتإ ٚاشلٓس
ٚأْسْٛغٝا إىل ادتُاع أغؿط عٔ تهٚ ٜٔٛؾس تٛد٘ إىل طٗطإ ٚ ,قس أنس ايٛؾس َٔ داْب٘ يإلَاّ اـُٝين إٔ
اؿطنات اإلغ ١َٝ٬غتعٌ عً ٢عٗسٖا يف ر زَ ١ايجٛض ٠يف إٜطإ ".اٖـ
ٚيف ْؿؼ اجملً ١ايعسز  19يف أغػطؼ  ّ 1979غأيت اجملً ١أبا ا٭عً ٢املٛزٚز ٟاإلخٛاْ ٞايهبرل عٔ ضأ ٜ٘يف
ؾكاٍ
ايجٛض ٠اإلٜطاْ: ١ٝ
" ثٛض ٠اـُٝين ثٛض ٠إغٚ ١َٝ٬ايكا ُٕٛ٥عًٗٝا ِٖ مجاع ١إغٚ ١َٝ٬ؾباب تًكٛا ايذلب ١ٝيف اؿطنات
اإلغٚ ,١َٝ٬عً ٢دِ ٜع املػًُني عاَٚ ١اؿطنات اإلغ ١َٝ٬خاق ١إٔ تٜ٪س ٖص ٙايجٛضٚ ٠تتعاَ ٕٚعٗا يف مجٝع
اجملا٫ت".اٖـ
كشف األعشاس ص
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م قاٍ امل٪يـ:
 41ـ42
ٚيف نتاب َٛقـ عًُا ٤املػًُني َٔ ايؿٝعٚ ١ايجٛض ٠اإلغ ١َٝ٬يعع ايس ٜٔإبطاِٖٝ
"ايجٛض ٠اييت اؾتعًت َع َطًع عاّ ٚ ّ 1978اْتكطت َطًع عاّ  ّ 1979ؾأٜكغت ضٚح ا٭َ ١املػًُ ١عً ٢طٍٛ
احملٛض املُتس َٔ طٓذ ١إىل دانطتا َٚ ,ع تكسّ ايجٛض ٠نإ اغتكطابٗا يًذُاٖرل ٜعزاز  ...اؾُاٖرل اييت
ناْت تعدل عٔ بٗذتٗا ٚؾطستٗا يف ؾٛاضع قاٖط ٠املعع ٚزَؿل ايؿاّ

ٚ ...يف نطاتؿٚ ٞاـطط ... ّٛيف

اغتٓاَب َٔٚ ٍٛس ٍٛبٝت املكسؽٚ ...يف نٌ َهإ ٜٛدس ؾ ٘ٝاملػًُ ... ٕٛيف أملاْٝا ايػطب ١ٝنإ ا٭غتاش عكاّ
ايعطاض أسس ايععُا ٤ايتاضىٝني ؿطن ١اإلخٛإ املػًُني ٜهتب نتاباً ناَٜ ً٬تٓا ٍٚتاضٜذ ايجٛضٚ ٠دصٚضٖا ,
ٜٚكـ ظاْبٗا َٜ٪ساً ٜٚ ,دلم أنجط َٔ َط ٠يإلَاّ اـُٝين َٗٓ٦اً َباضناً ٚ ,اْتؿطت أسازٜج٘ املػذً ١عٌ ٣
أؾطط ١ايهاغٝت املٜ٪س ٠يًجٛض ٠بني ايؿباب املػًِ ٚ ,نصيو قاَت فً ١ايطا٥س يػإ ساٍ ايط٥٬ع اإلغَٞ٬
بسٚض َِٗ يف تأٜٝس ايجٛضٚ ٠ؾطح َٛقؿٗا ٚ ,يف ايػٛزإ نإ َٛقـ اإلخٛإ املػًُني َٛٚقـ ؾباب داَع١
اـطط ّٛاإلغ َٔ ١َٝ٬أضٚع املٛاقـ اييت ؾٗستٗا ايعٛاقِ اإلغ , ١َٝ٬سٝح خطدٛا مبعاٖطات ايتأٜٝس ٚغاؾط
ايسنتٛض ايذلاب ٞظع ِٝاإلخٛإ إىل إٜطإ سٝح قابٌ اإلَاّ َعًٓاً تأٜٝس َٔٚ , ٙاؾسٜط بايصنط إٔ ٖصا املٛقـ
َػتُط ست ٢اٯٕ.
ٚيف تْٛؼ ناْت فً ١اؿطن ١اإلغ١َٝ٬

(املعطؾ ) ١تكـ ظاْب ايجٛضٚ ٠تباضنٗا ٚتسع ٛاملػًُني إىل

َٓاقطتٗاٚٚ ,مٍ ا٭َط إٔ نتب ظع ِٝاؿطن ١اإلغ ١َٝ٬ايػٓٛؾٚ ٞايص ٖٛ ٟعه ٛايتٓع ِٝايسٚي ٞيإلخٛإ
املػًُني نتب َطؾشاً اإلَاّ اـُٝين إلَاَ ١املػًُني".اٖـ
إبطاِٖٝ
:
ٜ 43ك٪َ ٍٛيؿ٘ عع ايسٜٔ
ثِ يف ايهتاب ايػابل م
" ٚأَا يف يبٓإ ؾكس نإ تأٜٝس اؿطن ١اإلغ ١َٝ٬يًجٛض َٔ ٠أنجط املٛاقـ ٚنٛساً ٚعُكاً  ,ؾكس ٚقـ ا٭غتاش
ؾتشٜ ٞهٔ ٚفً ١اؿطن ( ١ا٭َإ ) َٛقؿاً إغَٝ٬اً َؿطؾاً ٚ ,ظاض ا٭غتاش ٜهٔ إٜطإ أنجط َٔ َطٚ , ٠ؾاضى يف
استؿا٫تٗاٚ ,أيك ٢احملانطات يف تأٜٝسٖا ٚ ,يف ( ا٭َإ ) ٚغرلٖا ْؿطت قكٝس ٠ا٭غتاش ٜٛغـ ايععِ (إخٛاْٞ
أضزْٚ )ٞزعا ؾ ٘ٝا إىل َباٜع ١اـُٝين ؾكاٍ:
باـُٝين ظعُٝاً ٚإَاّ

ٖس قطح ايعًِ  ٫ىؿ ٢اؿُاّ

قس َٓشٓاٚ ٙؾاساً ٚٚغاّ

َٔ زَاْا َٚهٓٝا يإلَاّ

ْسَط ايؿطى ٚلتاح ايعّ٬

يٝعٛز ايهْٛ ٕٛضاً ٚغ" ّ٬اٖـ

ْٚكًت ٚنايَٗ ١ط يٮْبا ٤بتاضٜذ ّ 2006/ 2/ 22عٔ خايس َؿعٌ ضٝ٥ؼ املهتب ايػٝاغ ٞؿطن ١محاؽ أْ٘ :قاٍ
"إٕ سطن ١محاؽ ٖ ٞاإلبٔ ايطٚس ٞيإلَاّ يًدُٝين".
ٚأْ٘ عٓس ظٜاضت٘ يطٗطإ ظاض نطٜح اـُٝين ٚٚنع عً ٘ٝإنً َٔ ً٬ٝايعٖٛض ٖٚ .صا اـدل ْكًت٘ َٛاقع نجرل٠
بٛت. ١ٝ
َٔ َٛاقع ايؿبه ١ايعٓو
أَا إخٛإ اي ُٔٝؾًٝػٛا إ ٫دع٤اً َٔ ايتٓع ِٝايعامل ٞيإلخٛإ املػًُني َٛٚ ,اقؿِٗ َٔ ثٛض ٠اـُٝين نُٛاقـ
َٔ غبل { رَشَبثَيَذْ لُهٌُثُيُىْ}.
يًدُٝين
 َٔٚأبطظ َا ميهٔ قٛي٘ إٔ عبس اجملٝس ايعْساْٜ ٞكطح إٔ يف عٓك٘ بٝع: ١
سسثين بٗصا ا٭ر أمحس بٔ َٓكٛض ايعس ْٞ ٟسسثين أب ٛاؿػٔ املكط ٟاملأضب ٞسسثين عبس اجملٝس ايطمي ٞعٔ
ايعْساْ.ٞ
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قاٍ قسخ ايعكط ايع ١َ٬ا٭يباْ ٞضمح٘ :اهلل
إٕ عذيب ٜٓ ٫تٗ َٔ ٞأْاؽ ٜسع ٕٛأِْٗ َٔ أٌٖ ايػٓٚ ١اؾُاعٜ ١تعاَ ْٕٛٚع اـُٝين يف إقاَ ١زٚيتِٗ
ٚايتُهني شلِ يف أضض املػًُني داًٖني أَ ٚتذاًٖني َا ِٖ ؾ َٔ ٘ٝايهؿط ٚايهٚ ٍ٬ايؿػاز يف ا٭ضض {ًَانهّوُ الَ
ُّحِتُ انفَغَبدَ } ؾإٕ نإ عصضِٖ دًِٗٗ بعكا٥سِٖ ٚظعُِٗ إٔ اـ٬ف بٓٓٝا ٚب ِٗٓٝإمنا ٖ ٛخ٬ف يف ايؿطٚع
ٚيٝؼ يف ا٭ق ٍٛؾُا عصضِٖ بعس إٔ ْؿطٚا نتٝبِٗ

(اؿه ١َٛاإلغٚ ) ١َٝ٬طبع ٙٛعس ٠طبعات ْٚؿط ٙٚيف
1

ايعا مل اإلغٚ َٞ٬ؾ َٔ ٘ٝايهؿطٜات َا دا ٤مما ٜهؿ ٞإٔ ٜتعًِ اؾاٌٖ ٜٚػتٝكغ ايػاؾٌ.اٖـ

ٚبعس بٝإ املٛاقـ املدع ١ٜايػابك ١يإلخٛإ املػًُني َٔ اـُٝين ٚثٛضت٘ ايطاؾه ١ٝإيٝو بعض ايجُطات املط٠
اييت أؾطظتٗا ثٛض ٠اـُٝين ٜ ٫ٚعاٍ اإلخٛإ املػًُٜ ٕٛتػٓ ٕٛبٗا إىل:اٯٕ
1

-

تكسٜط ايجٛض ٠ايطاؾه ١ٝاإلَاَ ١ٝإىل عسز َٔ ايس ٍٚايعطب ١ٝاإلغ ١َٝ٬يف اؾعٜط ٠ايعطب١ٝ

ٚآغٝا ٚأؾطٜكٝا.
2

-

بطظ سعب اهلل ايطاؾه ٞايًبٓاْ ٞنك ٠ٛؾاعً٪َ ١ثط ٠ؽسّ إٜطإ ٚؼكل أٖساؾٗا يف يبٓإ

ٚغرلٖا.
3

-

ناْت ثٛض ٠اـُٝين غبباً ضٝ٥ػٝاً يف غكٛط ايعطام ٚأؾػاْػتإ يف أٜس

 ٟز ٍٚاؿًؿا٤

ايكًٝبٝني ,ؾكس قطح أبطشْ ٞا٥ب ايطٝ٥ؼ اإلٜطاْ ٞأْ٘ ي ٫ٛطٗطإ َا غكطت نابٌ  ٫ٚبػساز ٫ٚ ,
ْسضَ ٟا ٖ ٞايعٛاقِ ا٭خط ٣اييت ىططٚ ِٖ ٕٛأغٝازِٖ إلغكاطٗا.
4

-

إقاَ ١زٚي ١ؾٝع ١ٝيف ايعطام.

5

-

إسساخ ق٬قٌ ٚؾنت نبرل ٠يف ايٚ ُٔٝايبشطٚ ٜٔايهٜٛت ٚغرلٖا.

- 6اإلؿاز يف سطّ اهلل َٔ خ ٍ٬ايكٝاّ مبعاٖطات ٚأعُاٍ ؾٛنٚ ٢عٓـ يف َٛغِ اؿر أٚزت عٝا ٠أْاؽ,
ٚأؿكت أنطاضاً باملُتًهات ٚ ,أسسثت ايطعب ٚايكًل يف أٚغاط اؿذاز ٚشيو غٖٓ 1407 ١ـ  ٫ٚظايٛا
واٚي ٕٛتهطاض شيو نٌ عاّ { إٌَِ انهّوَ الَ ُّصْهِحُ عًََمَ انًُْفْغِذٍَِّ}.

ايؿهط ايتهؿرل ٟيف مجاع ١اإلخٛإ املػًُني ٚخطٚز اؾُاعات ايتهؿرل ١ٜاملعاقط َٔ ٠ؼت
عبا٤تِٗ
إٕ َٔ أَعٔ ايٓعط يف زع ٠ٛاإلخٛإ املػًُني ٚدسٖا َٓبعاً ؾٝاناً يًبسع ٚايؿنت عً ٢سس غٛاٚٚ , ٤دس إٔ ايؿهط
ايتهؿرل ٟقس عؿعـ ؾٗٝا ٚباض ٚؾطر َٓص بساْ ١ٜؿأتٗا  ,ؾذلعطع بػطع ١ست ٢إٔ تر مجاعات تهؿرل ١ٜتؿطعت
َٔ ٖص ٙاؾُاع ١ا٭ّ املٓهٛزٚ , ٠ظٗط يف قؿٛف اؾُاعَ ١ؿهط ٕٚنباض نؿطٚا اجملتُع َٔ سٛشلِ بأغطٙ

,

ٚسهُٛا عً ٢ايؿعٛب املػًُ ١بأْٗا ؾعٛب تعٝـ يف داًٖ ١ٝأؾس َٔ اؾاًٖ ١ٝاييت بعح ضغ ٍٛاهلل ٚ ايٓاؽ
عًٗٝا ,ست ٢نؿطٚا امل٪شْني املطزز ٜٔيًؿٗازتني ايساعني إىل ايكٚ , ٠٬أيؿٛا نتباً اْتؿطت يف قؿٛف اؾُاع١
اْتؿاض ايٓاض يف اشلؿٚ ,ِٝتًكاٖا مجٗٛضِٖ بايكبٚ ٍٛا٫غتشػإ.
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ٚقس آت ٢ايؿهط ايتهؿرل ٟيف قؿٛف اإلخٛإ مثاض ٙاملط َٔٚ ٠مجًتٗا غًػً َٔ ١ا٫غتٝا٫ت ٚايتؿذرلات
ٚايعًُٝات اْ٫تشاض ١ٜاييت دعًت مجاع ١اإلخٛإ  ٫ػين َٔ ايٛضز إ ٫ايؿٛى  َٔٚ ,غٌ غٝـ ايبػ ٞأغُس يف
ضأغ٘ ,ؾكس سكس اإلخٛإ َٔ ٚضاٖ ٤صا ايؿهط املؿ ّٛ٦املؿاْل ٚايػذٚ ٕٛايتؿطٜس يًهجرل َٔ قازتِٗ ٚأتباعِٗ ,
ٚدٓٛا عً ٢اجملتُع َٔ سٛشلِ دٓاٜات ععَٓٚ , ١ُٝشٛا أعسا ٤اإلغ ّ٬ؾطقاً شٖب ١ٝيًتسخٌ يف ب٬ز املػًُني
ٚايتنٝٝل عً ٢اؿهاّ احملهَٛني ٚ ,عطنٛا اإلغ ّ٬يس ٣غرل املػًُني بايكٓاع ا٭غٛز ٚ ,ؾتشٛا يهجرل َٔ ايٓاؽ
أبٛاب غ ٤ٛايعٔ باملتسٜٓني عًَ ٢كطاعٗٝا ٚ ,أؾػشٛا اجملاٍ يًعًُاْٝني ٚاملٓاؾكني يًطعٔ يف ايسٚ ٜٔأًٖ٘ مبٌ٤
أؾٛاِٖٗ ٫ٚ ,س ٫ٚ ٍٛق ٠ٛإ ٫باهلل.
ٚبعس املسخٌ ايػابل ٕؾطع اٯٕ يف بٝإ ٚدٛز ايؿهط ايتهؿرل ٟيف زع ٠ٛاإلخٛإ املػًُني ٚغٝه ٕٛشيو يف عس٠
ْكاط:
ا٭ٚىل
:
ايٓكط١
إغ١َٝ٬
سػٔ ايبٓا نإ ٜ ٫ط ٣أْ٘ يف زٚيَ ١ػًُ ١بسي ٌٝأْ٘ نإ ٜباٜع أقشاب٘ عً ٢إقاَ ١زٚي. ١
قايت
ؾكس ٚقؿت ظٜٓب ايػعاي ٞبٝعتٗا ؿػٔ ايبٓا سٝح :
1

"ايًِٗ إْ ٞأباٟعو عً ٢ايعٌُ يكٝاّ زٚي ١اإلغ .ّ٬ؾكاٍٚ :أْا قبًت".اٖـ
ٚقس ناْت ظٜٓب ايػعاي ٞتط ٣إٔ أَ ١اإلغ ّ٬غرل قا ١ُ٥ؾكس :قايت

" ٚناْت ايسضاغات نًٗا ت٪نس إٔ أَ ١اإلغ ّ٬يٝػت قاٚ , ١ُ٥إٕ ناْت ايسٚي ١تطؾع ايؿعاضات بأْٗا تكِٝ
2

ؾطٜع ١اهلل".اٖـ

ٚنؿّط سػٔ ايبٓا ايص ٟسا ٍٚتؿذرل احملهُ ١اييت ؾٗٝا ايٛثا٥ل اييت قُبض عًٗٝا يف ايػٝاض ٠اؾٝب اييت ؼٌُ
أغطاض ايتٓع ِٝاـام َع أْ٘ َٔ أعها ٤ايتٓع ِٝاـام يإلخٛإ املػًُني.
ؾكس شنط عٓ٘ تًُٝص ٙقُٛز عبس اؿً ِٝأْ٘ قاٍ :ي٘
" أضأٜت ٖصا املؿتَ ٕٛاشا نإ  ٟٜٛٓإٔ ٜؿعٌ؟ ٚاهلل َا ٖصا ايؿكَ ٞػٌَاً  َٔ ٫ٚاإلخٛإٚ ,ملّا خٛطب ايؿٝذ َٔ
اؾٗات ايطزل ١ٝيف ٖصا اؿازخ تدلأ َٔ ٖصا ايؿاب ٚاغتٓهط بهٌ ؾس ٠ؾعًت٘ ٚأظٗط اغتعساز ٙ٭ٕ ٜٓؿط بٝاْاً
3

آخط ٜٚصٜع ؾ ٘ٝإٔ ٖصا املؿتٚ ٕٛأَجاي٘ يٝػٛا َػًُني ".اٖـ

ٚقس غبل يف ؾكٌ ايتكٚ ١ٝايتً ٕٛعٓس اإلخٛإ إٔ ايبٓا نإ ٜهؿط

املًو ؾاضٚم يف ايػط ٜٚأخص ايبٝعَٔ ١

أقشاب٘ عً ٢ايعٌُ إلقاَ ١زٚي ١اإلغٚ ّ٬ميذسٜٚ ٙطط ٜ٘يف ايعًٔ.
ايجاْ١ٝ
:
ايٓكط١
املكطٟ
نإ املطؾس ايعاّ ايجاْ ٞيإلخٛإ املػًُني سػٔ اشلهٝيب ٜهؿط نباط اؾٝـ .
اشلهٝيب
:
ايلعٔ املطؾس سػٔ
قاٍ قُٛز عبس اؿًٜ ٖٛٚ ِٝكـ املٓؿٛضات ايتهؿرل ١ٜيهباط ايجٛض٠ازض٠
4

" ثِ ٜصنٖ ٞص ٙايٓاض ٪ٜٚدذٗا َا ٜكسض عٔ املطؾس َٔ كب ٘٦بني ٚ ّٜٛآخط َٓؿٛضات ٖ٫ب."١اٖـ
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ٚقاٍ " ٚقبٌ َٛعس ا٫دتُاع بٓش ٛغاع ١ؾٛدٓ٦ا مبٓؿٛض قازض عٔ املطؾس ايعاّ ٜٛظع عً ٤٫٪ٖ ٢اإلخٛإ
1

وطنِٗ ؾ ٘ٝعً ٢ضداٍ ايجٛضٜٚ ٠طَ ِٗٝبايهؿط ".اٖـ

ٚقاٍٚ " :قس ٚدست إٔ اإلخٛإ يف املطنع ايعاّ ٜػص ٕٚإخٛإ ا٭قاي ِٝبػ َٔ ٌٝاملٓؿٛضات َٓٗا خطابات َٛدٗ١
إي َٔ ِٗٝاملطؾس ايعاّ َٔ كب٫ٚ , ٘٦سعت إٔ ٖص ٙاملٓؿٛضات ٚاـطابات مما ٜطؾع َٔ سطاض ٠ا٫يتٗاب يف
أعكاب اإلخٛإ نس اؿه , ١َٛست ٢إٕ بعض ٖص ٙاملٓؿٛضات ضَت ضداٍ ايجٛض ٠مبا تػتباح ب٘ ايسَا." ٤اٖـ2ـ ٚقس
ناْت ٖص ٙا٭سساخ نُا ٜصنطٖا َ٪ضر اإلخٛإ قبٌ اْتٗا ٤عاّ .ّ1954
ٚقس اغتأشٕ غٝس قطب املطؾس اشلهٝيب بٛاغط ١ظٜٓب ايػعاي ٞإٔ ٜطبع نتاب٘ َعامل يف ايططٜل ايص ٟأقٌَ
ؾ ٘ٝيًؿهط ايتهؿرل ٟؾأشٕ ي٘ املطؾس بطبع٘.
قايت ظٜٓب ايػعاي:ٞ
" ٚعًُت إٔ املطؾس اطًع عً٬َ ٢ظّ ٖصا ايهتاب – َعامل يف ايططٜل – ٚقطح يًؿٗٝس غٝس قطب بطبع٘ ٚ ,سني
3

غأيت٘ قاٍ ي :ٞعً ٢بطن ١اهلل ؾكس نٓت عٓس ٙ٭خص اإلشٕ بطبعٗا ".اٖـ

ٚقس أضزت بايٓكطتني ايػابكتني إٔ أثبت إٔ ؾهط ايتهؿرل َٛدٛز يف زع ٠ٛاإلخٛإ َٓص ْؿأتٗا ا٭ٚىل ٚيٝؼ ٚيٝس
غذٔ ايكٓاطط  ٫ٚغذ ٕٛسلؼ بسضإ  ,ؾايػذ ٕٛاييت ٜؿرل ٕٚإيٗٝا بسأت يف َٓتكـ اـُػٓٝات ٚيف أٚاٌ٥
ايػتٓٝاتٚ ,أسساخ غذٔ سلؼ بسضإ أٜاّ مجاٍ عبس ايٓاقط ناْت غٓ١

 ّ 1965بعس ايكها ٤عً ٢ايتٓعِٝ

ايػط ٟاإلخٛاْ ٞايص ٟأعاز تأغٝػ٘ غٝس قطب.
ٚايص ٜٔناْٛا يف ايػذ ٕٛايػابك ١إمنا زخٌ عً ِٗٝؾهط ايتهؿرل تأثطاً بهتب غٝس قطب ٚأؾهاض ٙنُا ؾٗس
بصيو نتَاب اإلخٛإ ٪َٚضخ.ِٖٛ
اـايل
:
ؾكس قاٍ ؾطٜس عبس
" أملعٓا ؾُٝا غبل إىل إٔ ْؿأ ٠ؾهط ٠ايتهؿرل بسأت بني ؾباب بعض اإلخٛإ يف غذٔ ايكٓاطط يف أٚاخط
4

اـُػٓٝات ٚأٚا ٌ٥ايػتٓٝات ٚأِْٗ تأثطٚا بؿهط غٝس قطب ٚنتابات٘ ٚأخصٚا َٓٗا إٔ اجملتُع يف داًٖ." ١ٝاٖـ
َٚع شيو ؾػٝس قطب أمنا محٌ تًو ا٭ؾهاض املٓشطؾ ١بعس ايتشاق٘ ظُاع ١اإلخٛإ املػًُني

 ,ؾأؾهاضٙ

ايتهؿرل ١ٜيٝػت ؾهطاً زخ ً٬ٝعً ٢مجاع ١اإلخٛإ بٌ ٖ ٞأؾهاض أق ١ًٝيف زع ٠ٛاإلخٛإٚ ,قس ؾٗس بصيو املطؾس
ايعاّ ايجاْ ٞؾُاع ١اإلخٛإ املػًُني  ٖٛٚتًُٝص ايبٓا َٚعاقطٚ ٙخًٝؿت٘ عً ٢مجاعت٘ ٚ ,ثاْ ٞأندل ؾدك١ٝ
يف اؾُاعٚ ,١ضب ايبٝت أزض ٣مبا ؾ.٘ٝ
قٛي٘
نتاب٘يف قاؾً ١اإلخٛإ)عٔ سػٔ اشلهٝيب :
(
ؾكس ْكٌ عباؽ ايػٝػ ٞيف
5

" إْ٘ ٜ ٫عًِ إٔ يٮغتاش غٝس قطب ؾهطاً ٜػاٜط ؾهط اإلخٛإ املػًُني ".اٖـ

ٚغٝأت ٞبٝإ دٛاْب َٔ ؾهط غٝس قطب ايتهؿرل ٟيف ْكطَ ١ػتكً ١إٕ ؾا ٤اهلل.
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ايجايج١
:
ايٓكط١
ايعكط
غٝس قطب ساٌَ يٛا ٤ايتهؿرل يف ٖصا .
إٕ غٝس قطب مل ٜهؿط اؿهاّ ؾشػب بٌ نؿّط ايؿعٛب اإلغ ١َٝ٬نًٗا  ,ست ٢نؿّط امل٪شْني ٚ ,قس َٮ نتب٘
بايتهؿرل ٚاؿهِ عً ٢اجملتُعات اإلغ ١َٝ٬بأْٗا فتُعات داًٖ ٫ ١ٝغُٝا نتاب٘ يف ظ ٍ٬ايكطإٓ ايصٟ
نإ غبباً يف ن ٍ٬ايػٛاز ا٭ععِ َٔ اإلخٛإ املػًُني  ,بٌ ٚنإ غبب ظٗٛض ايكطبٝني ٚايػطٚضٜني ايصٜٔ
ميجًِٗ يف اي ُٔٝمجع ١ٝاإلسػإ ايصٜ ٜٔعتٓ ٕٛعٓا ١ٜعع ١ُٝبهتب غٝس م طب ٜٚسضغْٗٛا يف املػادس ٚ ,قس
ؾٗس عً ٘ٝمبا يف نتب٘ َٔ ايتهؿرل ست ٢بعض خٛام اإلخٛإ املػًُني  ٖٛٚايكطنا ٟٚاملتٗايو يف خسَ١
أعسا ٤اإلغ.ّ٬
اؾاضف
ٚإيٝو اٯٕ بعض أقٛاٍ غٝس قطب ايتهؿرل ١ٜاييت تعتدل قطط َٔ ٠غ. ً٘ٝ
نًٗا
 1ــ غٝس قطب ٜهؿط ايبؿط. ١ٜ
قطب
:
قاٍ غٝس
" يلز اغتساض ايعَإ نٗ٦ٝت٘  ّٜٛداٖ ٤صا ايس ٜٔيًبؿطٚ , ١ٜاْتهػت ايبؿط ١ٜظًُتٗا إىل اؾاًٖ , ١ٝؾٝعٗا
مجٝعاً  ٫تتبع ز ٜٔاهلل أقٚ , ً٬عاز ٖصا ايكطإٓ ٜٛاد٘ ايبؿط ١ٜنُا ٚادٗٗا أَ ٍٚطٜ ٠ػتٗسف َٓٗا ْؿؼ َا
اغتٗسؾ٘ يف املط ٠ا٭ٚىل َٔ إزخاشلا يف اإلغ ّ٬ابتساْ َٔ ً٤اس ١ٝايعكٝسٚ ٠ايتكٛض ثِ إزخاشلا يف ز ٜٔاهلل بعس
1

شيو َٔ ْاس ١ٝايٓعاّ ٚايٛاقع ".اٖـ

ٚقاٍ " :ؾكس اضتست ايبؿط ١ٜإىل عباز ٠ايعباز ٚإىل دٛض ا٭زٜإ ْٚ ,هكت عٔ (  ٫إي٘ إ ٫اهلل ) ٚإٕ ظٌ ؾطٜل َٓٗا
ٜطزز عً ٢املآشٕ  ٫إي٘ إ ٫اهلل ز ٕٚإٔ ٜسضى َسيٛشلا ٚز ٕٚإٔ ٜعين ٖصا املسيٜ ٖٛٚ ٍٛطززٖا

ٚ ,ز ٕٚإٔ ٜطؾض

ؾطع ١ٝاؿانُ ١ٝاييت ٜسعٗٝا ايعباز ٭ْؿػِٗ .
ثِ ٜك : ٍٛإ ٫إٔ ايبؿط ١ٜعازت إىل اؾاًٖٚ ١ٝاضتست عٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل ؾأعطت شل ٤٫٪ايعباز خكا٥ل ا٭ي, ١ٖٝٛ
ٚمل تعس تٛسس اهلل ٚؽًل ي٘ اي.٤٫ٛ
ثِ ٜتابع ؾٝك : ٍٛايبؿط ١ٜظًُتٗا مبا ؾٗٝا أٚي٦و ايصٜ ٜٔطزز ٕٚعً ٢املآشٕ يف َؿاضم ا٭ضض َٚػاضبٗا
نًُات  ٫إي٘ إ ٫اهلل بَ ٬سيٚ ٫ٚ ٍٛاقع  ٤٫٪ٖٚ ,أثكٌ إمثاً ٚأؾس عصاباً  ّٜٛايكٝاَ ١٭ِْٗ اضتسٚا إىل عباز٠
2

ايعباز" .اٖـ

 2ــ غٝس قطب ٜسع ٛايسعا ٠إىل زع ٠ٛايٓاؽ إىل اعتٓام ايعكٝس ٠اإلغ ١َٝ٬٭ْ٘ ٜ ٫طاِٖ َػًُني ٚإٕ ازعٛا
اإلغ.ّ٬
قطب
:
قاٍ غٝس
" نصيو هب إٔ ٜهَ ٕٛؿَٗٛاً ٭قشاب ايسع ٠ٛاإل غ ١َٝ٬أِْٗ سني ٜسع ٕٛايٓاؽ إلعاز ٠إْؿاٖ ٤صا ايسٜٔ
هب إٔ ٜسع ِٖٛأ ً٫ٚإىل اعتٓام ايعكٝس ٠ست ٢ي ٛناْٛا ٜسع ٕٛأْؿػِٗ َػًُني ٚتؿٗس شلِ ؾٗازات امل٬ٝز
3

أِْٗ َػًُ." ٕٛاٖـ

ف ٙظالل انمشآٌ ( .) 56/
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َػًِ
 3ــ غٝس قطب ٜط ٣إٔ اجملتُع ايصْ ٟعٝـ ؾ ٘ٝفتُع غرل .
قطب
:
قاٍ غٝس
" إٕ ٖصا اجملتُع ايصْ ٟعٝـ ؾ ٘ٝيٝؼ ٖ ٛاجملتُع املػًِ  َٔٚثِ ئ ٜطبل ؾ ٘ٝايٓعاّ اإلغ."َٞ٬اٖـ

1

ٜٚكٚ " :ٍٛاملػأي ١يف سكٝكتٗا نؿط ٚإميإ  ,إٕ ايٓاؽ يٝػٛا َػًُني نُا ٜسع ِٖٚ ٕٛو ٕٛٝسٝا ٠اؾاًٖ, ١ٝ
2

ٚايسع ٠ٛاي ّٛٝإمنا تك ّٛيذلز ٖ ٤٫٪اؾاًٖني إىل اإلغٚ ,ّ٬يتذعٍ َِٓٗ َػًُني ".اٖـ
ا٫دتُاع١ٝ
:
ٚقاٍ يف نتاب٘ ايعساي١

" مٔ ْسع ٛإىل اغتٓ٦اف اؿٝا ٠سٝا ٠إغ ١َٝ٬يف فتُع إغ َٞ٬ؼهُ٘ ايعكٝس ٠اإلغٚ , ١َٝ٬مٔ ْعًِ إٔ
اؿٝا ٠اإلغ ١َٝ٬عًٖ ٢صا ايٓش ٛقس تٛقؿت َٓص ؾذل ٠ط ١ًٜٛيف مجٝع أما ٤ا٭ضض ٚ ,إٕ ٚدٛز اإلغ ّ٬شات٘ ثِ
تٛمف ".اٖـ
أ ٚأظًِ
 4ــ غٝس قطب ٜط ٣إٔ اجملتُعات اإلغ ١َٝ٬تعٝـ يف داًَٖ ١ٝجٌ اؾاًٖ ١ٝاييت عاقطٖا اإلغ. ّ٬
سٝح قاٍ " :إْٓا اي ّٛٝيف داًٖ ١ٝناؾاًٖ ١ٝاييت عاقطٖا اإلغ ّ٬أ ٚأظًِ  ,نٌ َا سٛيٓا داًٖ , ١ٝتكٛضات
3

ايٓاؽ ٚعكا٥سِٖ ٚعازاتِٗ ٚتكايٝسِٖٚ ,إٔ اإلغٜٗ ّ٬سف إىل إظاي ١ا٭ْعُٚ ١اؿهَٛات اؾاًٖ." ١ٝاٖـ
ٚقاٍ:

" إٕ اجملتُع اؾاًٖ ٖٛ ٞنٌ فتُع غرل اجملتُع املػًِ  ...بٗصا ايتعطٜـ املٛنٛع ٞتسخٌ يف إطاض اجملتُع
اؾاًٖ ٞمجٝع اجملتُعات ايكا ١ُ٥اي ّٛٝيف ا٭ضض ؾعً٬

 ,تسخٌ ؾ ٘ٝاجملتُعات ايؿٛٝعٚ ... ١ٝتسخٌ ؾ٘ٝ

اجملتُعات ايٛثٓٚ ...١ٝتسخٌ ؾ ٘ٝاجملتُعات ايٛٗٝزٚ ١ٜايٓكطاْٚ ... ١ٝأخرلاً ٜسخٌ يف إطاض اجملتُع اؾاًٖٞ
4

تًو اجملتُعات اييت تععِ يٓؿػٗا أْٗا َػًُ ." ١اٖـ

اعتعاشلا
.
 - 5غٝس قطب ٜط ٣إٔ َػادس املػًُني َعابس داًٖ ١ٝهب
قطب
:
قاٍ غٝس
5

" اعتعاٍ َعابس اؾاًٖٚ ١ٝاؽاش بٛٝت ايعكب ١املػًَُ ١ػادس مؼ ؾٗٝا با٫عتعاٍ عٔ اجملتُع اؾاًٖ." ٞاٖـ
ايهتاب
 - 6غٝس قطب ٜعتدل شبٝش ١املػًُني ايصٜ ٜٔهؿطِٖ نصبٝش ١أٌٖ .
عؿُاٟٚ
:
قاٍ عًٞ
" ٚدا ْٞ٤أسس اإلخٛإ ٚقاٍ ي : ٞإْ٘ غرلؾض أنٌ شبٝش ١املػًُني املٛدٛز ٠سايٝاً  ,ؾصٖبت إىل غٝس قطب
ٚغأيت٘ عٔ شيو ؾكاٍ :
6

زع٘ ّ ٜأنًْٗٛا ؾٝعتدلْٗٚا شبٝش ١أٌٖ ايهتاب  ,ؾعً ٢ا٭قٌ املػًُ ٕٛاٯٕ ِٖ أٌٖ ايهتاب ".اٖـ
اـ٬ؾ١
 - 7غٝس قطب ٜ ٫كً ٞاؾُع ١٭ْ٘ ٜط ٣إٔ اؾُع ٫ ١تكاّ إ ٫يف ظٌ .
عؿُاٟٚ
:
قاٍ عًٞ
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" ٚداٚ ٤قت ق ٠٬اؾُع ١ؾكًت يػٝس قطب  :زعٓا ْكِ ْٚكًٚ . ٞناْت املؿادأ ٠إٔ عًُت ٚ٭َ ٍٚط ٠أْ٘ ٫
1

ٜكً ٞاؾُعٚ !!١قاٍ :إْ٘ ٜط ٣إٔ ق ٠٬اؾُع ١تػكط إشا غكطت اـ٬ؾٚ ,١أْ٘  ٫مجع ١إ ٫غ٬ؾ." ١اٖـ
َٚا أؾب٘ ٖصا بعكٝس ٠ايطاؾه ١ايصٜ ٫ ٜٔط ٕٚإقاَ ١اؾُع ١إ ٫يف ٚدٛز اإلَاّ املعك.ّٛ
ٜعٜسٜٓكل.
ٜ - 8ط ٣غٝس قطب ضأ ٟاـٛاضز ٚاملعتعي ١إٔ اإلميإ ٜ ٫تذعأ ٫ٚ ٫ٚ
ٚبٓا ً٤عً ٢شيو نؿّط اـٛاضز َطتهب ايهبرل.٠
2

قطب " اإلميإ ٚسس ٫ ٠تتذعأ ".اٖـ
:
قاٍ غٝس

ٚاسس
 9ــ ٜط ٣غٝس قطب نؿط َٔ اتبع غرل اإلغٚ ّ٬ي ٛيف سهِ .
قطب
:
قاٍ غٝس
" ٚاإلغَٗٓ ّ٬ر يًشٝا ٠نًٗا َٔ اتبع٘ نً٘ ؾٗٚ َٔ٪َ ٛيف ز ٜٔاهلل  َٔٚ ,اتبع غرلٚ ٙي ٛيف سهِ ٚاسس ؾكس
3

ضؾض اإلميإ ٚاعتس ٣عً ٢أي ١ٖٝٛاهلل ٚخطز َٔ ز ٜٔاهلل َُٗا أعًٔ أْ٘ وذلّ ايعكٝسٚ ٠أْ٘ َػًِ ".اٖـ
اشلهٝيب
:
ٚيٝهٔ َٓو عً ٢باٍ َا قاي٘ َطؾس اإلخٛإ ايجاْ ٞسػٔ
" إْ٘ ٜ ٫عًِ إٔ يٮغتاش غٝس قطب ؾهطاً ٜػاٜط ؾهط اإلخٛإ املػًُني " .

ٖصا ٚعٓس غٝس قطب طا َات نؿط ١ٜأخط ٣تكس ٣يبٝاْٗا ساٌَ يٛا ٤اؾطح ٚايتعس ٌٜيف ٖصا ايعكط ايع١َ٬
ضبٝع املسخً ٞيف عس ٠نتب ؾذعا ٙاهلل خرلاً.
ايطابع١
:
ايٓكط١
قطب
أمئ ايعٛاٖط ٟميذس نتب غٝس .
ايٛقٝؿٞ
:
قاٍ عً ٞايػٝس
ٚقس غاِٖ نتاب ( َعامل عً ٢ايططٜل ) ايص ٟأيؿ٘ غٝس قطب يف ٚنع أغؼ

اْ٫ك٬ب عً ٢اجملتُعات

اإلغٚ ,١َٝ٬قس أنس شيو أمئ ايعٛاٖطٚ ٟشيو يف (دطٜس ٠ايؿطم ا٭ٚغط  4زٜػُدل ٚ )ّ2002بني إٔ غٝس
قطب ٖ ٛايصٚ ٟنع ايسغتٛض يف نتاب٘ ايسٜٓاَٝت ( َعامل يف ايططٜل ) ٚإٔ ؾهط غٝس ٖٚ ٛسسَ ٙكسض اإلسٝا٤
4

ا٭قٛيٚ ,ٞإٔ ؾهط غٝس نإ ؾطاض ٠ايبس ٤يف إؾعاٍ ايجٛض ٠نس أعسا ٤اإلغ ّ٬يف ايساخٌ ٚاـاضز .اٖـ

أق :ٍٛيكس تطب ٢قاز ٠تٓع ِٝايكاعس ٠عً ٢أؾهاض غٝس قطب ؾهؿطٚا اؿهَٛات نًٗا ٚطعٓٛا يف عًُا ٤اإلغّ٬
ٚأُ٥ت٘ املعاقط َٔ ٜٔأَجاٍ ايؿٝذ ابٔ باظ ٚايؿٝذ ابٔ عجُٝني أؾس ايطعٔ ٚ ,ؾتشٛا أبٛاب ايؿط ٚايؿنت عً ٢أَ١
اإلغ ّ٬عًَ ٢كطاعٗٝا  ,يكس أمثطت نتب غٝس قطب َهؿطَٓٚ ٜٔتشطَٚ ٜٔؿذطٚ ٜٔثٛضٜني  ,ب٦ػت ايؿذط٠
ٚايجُط.٠
ٚايػطٚض ٕٜٛيٝػٛا إ ٫إسس ٣تًو ايجُطات املط ٠اييت أمثطٖا غٝس قطب ٚنتب٘.
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اـاَػ١
:
ايٓكط١
ؾٗاز ٠إخٛاْ ١ٝإٔ تٓع (ِٝايتهؿرل ٚاشلذطٚ )٠تٓع ( ِٝايٓاد َٔ ٕٛايٓاض) أخصٚا أؾهاضِٖ عٔ غٝس قطب ٚأِْٗ
املػًُني
.
خطدٛا َٔ قؿٛف اإلخٛإ
اإلخٛإ
:
قاٍ قُٛز عػاف  َٔ ٖٛٚنباض
" ٚيكس أزت امطاؾات ايٓعاّ ٖص ٙإىل امطاؾات ؾهط ١ٜعٓس ؾباب اإلخٛإ دعًتِٗ ٜٓػًد ٕٛعٔ اؾُاع١

,

ٚأزلٛا أْؿػِٗ أزلا ٤ضْاْ ٫ ١تٓطبل عً ٢املػُٝات َجٌ ( تٓع ِٝايتنؿرل ٚاشلذط ( ٚ )٠تٓع ِٝايٓادَٔ ٕٛ
1

ايٓاض )يكس أخص ٖ ٤٫٪أؾهاضِٖ عٔ ايؿٗٝس غٝس قطب ".اٖـ

ؾٗاز ٠إخٛاْ ١ٝأخط ٣إٔ ؾباب اإلخٛإ املػًُني يف غذٔ ايكٓاطط محًٛا ايتهؿرل َتأثط ٜٔبأؾهاض غٝس قطب
ٚنتابات٘.
املػًُني
:
ؾكس قاٍ ؾطٜس عبس اـايل  َٔ ٖٛٚنباض اإلخٛإ
" أملعٓا ؾُٝا غبل إىل إٔ ْؿأ ٠ؾهط ايتهؿرل بسأت بني ؾباب بعض اإلخٛإ يف غذٔ ايكٓاطط يف أٚاخط
اـُػٓٝات ٚأٚا ٌ٥ايػتٓٝات ٚ ,أِْٗ تأثطٚا بؿهط غٝس قطب ٚنتابات٘ ٚأخصٚا َٓٗا إٔ اجملتُع يف داًٖٚ ١ٝأْ٘
2

قس نؿّط سهاَ٘ ايص ٜٔتٓهطٚا ؿانُ ١ٝاهلل بعسّ اؿهِ مبا أْعٍ اهلل ٚقه َ٘ٝٛإشا ضنٛا بصيو ".اٖـ

ٚقاٍ  " :إٕ أقشاب ٖصا ايؿهط ٚإٕ تعسزت مجاعاتِٗ ٜعتكس ٕٚبهؿط اجملتُعات اإلغ ١َٝ٬ايكاٚ ١ُ٥داًٖٝتٗا
داًٖ ١ٝايهؿاض قبٌ إٔ ٜسخًٛا يف اإلغ ّ٬يف عٗس ايطغٚ ,  ٍٛضتبٛا ا٭سهاّ ايؿطع ١ٝبايٓػب ١شلِ عًٖ ٢صا
ا٭غاؽٚ ,سسزٚا ع٬قاتِٗ َع أفضاز ٖص ٙاجملتُعات طبكاً يصيو ٚ ,قس سهُٛا بهؿط اجملتُع ٭ْ٘ ٜ ٫طبل ؾطع
اهلل ًٜ ٫ٚتعّ بأٚاَطْٛٚ ٙاٖ َٔ َِٗٓٚ , ٘ٝقاٍ بعسّ نؿط كايؿ ِٗٝظاٖطٜاً ٚقايٛا بٓعط ١ٜاملؿاقً ١ايؿعٛض, ١ٜ
ؾأداظ ٖصا ايؿطٜل ايك ٠٬خًـ اإلَاّ ايص ّ٪ٜ ٟاملكًني يف غذَٚ ِْٗٛتابعت٘ يف اؿطنات ز ٕٚايٓٚ , ١ٝقايٛا
بعسّ تهؿرل ظٚداتِٗ ٚأدًٛا نؿطِٖ عً ٢أغاؽ ْعطَ ( ١ٜطسً ١ٝا٭سهاّ ) ٚأِْٗ يف عكط ا٫غتهعاف – أٟ
ايعٗس امله – ٞبأسهاَ٘ اييت ْعيت إبَاْ٘ ؾ ٬تُشَطَّ املؿطنات  ٫ٚايصبا٥ح  ٫ٚ ,ػب ق ٠٬اؾُع ٫ٚ ١ايعٝس, ٜٔ
 ٫ٚهٛظ اؾٗاز ٜٚهؿط َٔ ٕٚمل  َٔ٪ٜبؾهطِٖ ٚ ,أخصٚا ببعض أغايٝب ايباطٓ ١ٝيف (ايتك )١ٝأٜ َ٫صنطٚا أغطاض
َعتكساتِٗ يػرلِٖ ٜٚعٗطْٗٚا ـٛاقِٗ ٚأتباع ؾهطِٖٚ ,شيو عٓسِٖ نطٚض ٠سطن.١ٝ
ٚطا٥ؿ ١متػهت باملؿاقً ١ايكطوٚ ١نؿطت كايؿ َٔٚ ِٗٝنإ َعِٗ  َِٗٓٚمجاع ١اإلخٛإ املػًُني
َٚطؾسِٖ ٚآباٚ ِٖ٤أَٗاتِٗ ٚظٚز اتِٗ  ِٖٚمجاع ( ١ايتهؿرل ٚاشلذط ) ٠ايصٜ ٜٔػُ ٕٛأْؿػِٗ ( مجاع١
3

املَٓ٪ني ) ".اٖـ

ثايج١
ؾٗاز ٠إخٛاْ: ١ٝ
ٚأقشاب٘
ٜك ٍٛعً ٞدطٜؿ َٔ ٖٛٚ ١نباض اإلخٛإ املػًُني بعس إٔ ؼسخ عٔ غً ٛاـٛاضز ٚتهؿرلِٖ يعً: ٞ
" ٚيف اؿسٜح اْؿكت فُٛع ١عً ٢مجاع ١إغ ١َٝ٬نبرل ٠إبإ ٚدٛزِٖ يف ايػذَٚ ...ٕٛع شيو ؾأت تًو
اجملُٛع ١إىل تهؿرل اؾُاع ١ايهبرل ٠٭ْٗا  ٫تعاٍ عً ٢ضأٜٗا يف تهؿرل اؿانِ ٚأعٛإ اؿانِ ثِ اجملتُع
نً٘ ,ثِ اْؿكت اجملُٛع ١املصنٛض ٠إىل فُٛعات نجرل ٠نٌ َٓٗا ٜهؿط اٯخط ".اٖـ
يغ اإلياو انشٓٛذ ص . 59
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ٚنٌ ٖص ٙايؿٗازات َٚا قبًٗا تجبت إٔ اؾُاعات ايتهؿرل  ١ٜاملعاقط ٠خطدت َٔ ؼت عبا ٠٤اإلخٛإ املػًُني ,
٭ٕ اؾُاع ١ؼٌُ ٖص ٙا٭ؾهاض َٓص ايٓؿأ ٠ا٭ٚىلَٚ ,ا ظٓو ظُاعٜ ١كٛزٖا اؾٗاٍ؟
ايكاعس٠
َٛقـ أٌٖ ايػٓٚ ١اؾُاع َٔ ١أغاَ ١بٔ ٫زٕ ٚتٓع. ِٝ
ٚأٌٖ ايػٓ ١املعاقط َٔ ِٖ ٕٚتكسٚا يهتب غٝس قطب َٓص أ ٍٚظٗٛضٖا ٚ َٔ ِٖٚقـ

يف ٚد٘ اؾُاعات

ايتهؿرل ١ٜاملعاقط ٠اييت خطدت َٔ ضسِ مجاع ١اإلخٛإ املػًُني  َٔ ِٖٚسصضٚا َٔ ؾتٓ ١ابٔ ٫زٕ ايتهؿرلٟ
ٚتٓع ِٝايكاعس.٠
ؾكس قاٍ عٓ٘ زلاس ١ايع ١َ٬ابٔ باظ ضمح٘ :اهلل
1

أغاَ ١بٔ ٫زٕ َٔ املؿػس ٜٔيف ا٭ضض ٜٚتشط ٣ططم ايؿط ايؿاغسٚ ٠خطز عٔ طاعٚ ١ي ٞا٭ّ ض .اٖـ
ٚقاٍ ؾٝدٓا ايع ١َ٬احملسخ َكبٌ ايٛازع ٞضمح٘ :اهلل
2

أبطأ إىل اهلل َٔ ابٔ ٫زٕ ؾٗ ٛؾٚ ّ٪ب ٤٬عً ٢ا٭َٚ ١أعُاي٘ ؾط .اٖـ
ٚيف ْؿؼ ايعسز قاٍ ي٘ ايكشؿ ٞايػا:ٌ٥

امل٬سع ١إٔ املػًُني ٜتعطن ٕٛيًُهاٜكات يف ايس ٍٚايػطب ١ٝمبذطز سسٚخ اْؿذاض يف أَ ٟهإ يف ايعامل.
فأداب ايؿٝذ  :أعًِ شيو ٚقس اتكٌ ب ٞبعض اإلخ َٔ ٠ٛبطٜطاْٝا ٜؿه ٕٛايتهٝٝل عًٜٚ ِٗٝػأي ٕٛعُا إشا
نإ هٛظ شلِ إع ٕ٬ايدلا َٔ ٠٤أغاَ ١بٔ ٫زٕ ؾكًٓا شلِ :تدلأْا َٓ٘  َٔٚأعُاي٘ َٓص ظَٔ بعٝس ٚايٛاقع ٜؿٗس
إٔ املػًُني يف ز ٍٚايػطب َهٝل عً ِٗٝبػبب اؿطنات اييت تػصٜٗا سطن ١اإلخٛإ املؿًػني أ ٚغرلِٖ ٚاهلل
املػتعإ.
ؾكاٍ ي٘ ايػا :ٌ٥أمل تكسّ ْكٝش ١إىل أغاَ ١بٔ ٫زٕ؟
ؾكاٍ :يكس أضغًت ْكا٥ح يهٔ اهلل أعًِ ٚقًت أّ ٚ , ٫قس داْ٤ا َِٓٗ إخٜ ٠ٛعطنَ ٕٛػاعستِٗ يٓا ٚإعاْتِٗ
ستْ ٢سع ٛإىل اهلل ٚ ,بعس شيو ؾٛدٓ٦ا بِٗ ٜطغًَ ٕٛاٜ ً٫طًبَٓ ٕٛا تٛظٜع٘ عً ٢ض٩غا ٤ايكبا ٌ٥يؿطاَ ٤ساؾع
ٚضؾاؾات ٚيهٓين ضؾهت عطنِٗ ٚطًبت َِٓٗ أٜ ٫أتٛا إىل َٓعي ٞثاْٚ ١ٝأٚنشت شلِ إٔ عًُٓا ٖ ٛزع ٟٛؾكط
ٚئ ْػُح يطًبتٓا بػرل شيو.اٖـ
ٚقس زلعت٘ ضمح٘ اهلل َطاضاً ٜ ٖٛٚػُ ٞمجاع ١اؾٗاز ظُاع ١ايؿػاز.

ايتٓع ِٝايػط ٟاملػًحٚايتكؿٝات اؾػس ١ٜيف زع ٠ٛاإلخٛإ املػًُني
ا٭ٚىل
:
ايٓكط١
املػًُني
.
ؾهط ٠ايتٓع ِٝايػط ٟيس ٣اإلخٛإ
" َٔ خ ٍ٬اغتكطا ٤املٓٗر ايعًُ ٞيف املٓعُات ايؿٛٝعٚ ١ٝايتؿه٬ٝت اؿعبٚ ١ٝاؿطنات ايطاؾه ١ٝاغتطاع
سػٔ ايبٓا إٔ ٜػتٓبط ؾهط ٠ايتٓعٚ ِٝاـٜ٬ا ايػطٜٚ ١ٜبًٛضٖا يف ايعٌُ اإلغ َٞ٬٭َ ٍٚط ٠يف تاضٜذ اإلغ, ّ٬
ٚقس ؾٗس بصيو ا٭غتاش عكاّ تً ١ُٝقاً٬٥

 ...:سػٔ ايبٓا ْؿؼ  ٙاغتؿاز َٔ تؿه٬ٝت ايؿٛٝعٝني ٚغرل

ْـ
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اإلغَٝ٬ني يف تؿه٬ٝت اإلخٛإ املػًُني ْ ٖٞٚ ,عاّ ا٭غط يف اإلخٛإ ٚاـٜ٬ا يف ايؿٛٝعٝني ٚ ,اغتؿاز َٔ
1

ػطب ١ايٓعاّ اـام ( ايتٓع ِٝايػط َٔ ) ٟبك ١ٝا٭سعاب املكط ١ٜيف ٖصا ايٛقت ".

ؾكاٍ
بٝع ١يف زع ٠ٛاإلخٛإ َكتبؼ َٔ اشل٦ٝات املاغ: ١ْٝٛ
ٚقس بني ا٭غتاش عبس ايععٜع ناٌَ إٔ ْعاّ اٍ
" بٌ ْػتطٝع ايك ٍٛإٕ ٖصا ا٭غًٛب نإ أقطب إىل ايٓعاّ املاغ ْٞٛأ ٚاؾُاع ١ايػط ١ٜاييت أؾطظتٗا عٗٛز
2

ايتآَط َٓٗا إىل عٗٛز ايكؿاٚ ٤ايٓكا ٤اإلغ َٞ٬ا٭." ٍٚاٖـ
غًٛف
:
ٚقاٍ ايسنتٛض َكطؿ٢

" اإلخٛإ شلِ تٓعٜ ِٝؿب٘ ايتٓع ِٝايؿٝعٚ , ٞشلِ أٖساف بطامجات ١ٝأْ ٚؿع ١ٝعتٚ , ١اإلغٜ ٫ ّ٬عطف َا
3

ٜػُ ٢بايتٓعٚ ِٝي ٛناْت ٖص ٙاؾُاع ١تٓعُٝاً إغَٝ٬اً ٭خص ب٘ ا٭ظٖط َٔ أيـ عاّ".اٖـ
ٚقس غٝطط ايؿهط ايػط ٟعً ٢زع ٠ٛاإلخٛإ َٓص ْؿأتٗا إىل .اٯٕ
َانٞ
:
قاٍ أب ٛايع٬

" ايٓعاّ اـام ّ ٚدٛز بطداي٘ املػٝطط ٜٔعًَ ٢ؿاتٝح ايكطاض ٚعً ٢ايتؿهٚ ٌٝعً ٢قٝػ ١ايعكً ١ٝاؾسٜس٠
4

يسضد ١أْ٘ بسأت اٯٕ تتٛيس فُٛعات َٔ أدٝاٍ ٫سك ١تؿهط بٓؿؼ ايططٜك."١اٖـ

ؾايػط ١ٜزل ١غايب ١يف مجاع ١اإلخٛإ أُٜٓا ناْت ٜطٜس ٕٚإٔ ٜكٛيٛا يؿباب املػًُني:
ا٭ضض َعًُٚ ١أْتِ َهطٗسَٚ ٕٚطاقب ٫ٚ ٕٛبكا ٤يهِ إ ٫بايتٓعُٝات ايػط.١ٜ
ٚقس أقٌَ سػٔ ايبٓا شلصا ايططٜل بععِ إٔ اؿهَٛات غتشاضبِٗ ٚايٓاؽ غٝه ْٕٛٛنسِٖ يٝهْٛٛا زاُ٥اً عً٢
ؾكاٍ
خٛف ٚسصض :
" أسب إٔ أقاضسهِ إٔ زعٛتهِ  ٫ظايت فٗٛي ١عٓس نجرل َٔ ايٓاؽ ٜ ّٜٛٚعطؾْٗٛا ٜٚسضنَ ٕٛطاَٗٝا
ٚأٖساؾٗا غتًك َِٗٓ ٢خك ١َٛؾسٜسٚ ٠عسا ٠ٚقاغٚ ...١ٝأناف قا:ً٬٥
غٝكـ دٌٗ ايؿعب عكٝك ١اإلغ ّ٬عكب ١يف ططٜكهِ ٚ ,غتذس َٔ ٕٚأقشاب ايتس َٔٚ ٜٔايعًُا ٤ايطزلٝني
َٔ ٜػتػطب ؾُٗهِ يإلغٜٓٚ , ّ٬هط عًٝهِ دٗازنِ يف غبٚ , ً٘ٝغٝشكس عًٝهِ ايط٩غاٚ ٤ايععُاٚ ٤شٚٚا اؾاٙ
ٚايػًطإٚ ,غتكـ يف ٚدٗهِ نٌ اؿهَٛات عً ٢ايػٛاٚ , ٤غتشا ٍٚنٌ سه ١َٛإٔ ؼس َٔ ْؿاطهِ ٚإٔ
5

تهع ايعطاق ٌٝيف ططٜكهِ".اٖـ

َتًٜ ٢تشل ايؿباب بايتٓع ِٝايػط ٟاإلخٛاْٞ؟
(( تبسأ ايذلب ١ٝيف سطن ١اإلخٛإ بكػاض ايػٔ يٝػٌٗ تطٜٚهِٗ ٚايتشهِ يف ضغباتِٗ َٚؿاعطِٖ سٝح تٗطب
بِٗ َٔ ايٛاقع إىل ا يؿٛاط٬َٚ ٧عب ايهطٚ ٠املطانع ايكٝؿٚ ١ٝاملكابط سٝح ايتٛدٗٝات ايػط ١ٜاييت ٫
ٜػتطٝع ٕٛايتكطٜح بٗا يف ٚغط ايعاَ ١ثِ ا٭ْاؾٝس ٚاملػطسٝات ٚا٭ؾّ٬
ٚايعكبات ,ثِ بٓا ٤اٯَاٍ ,ثِ اختباضات تطى اـ٬ف ٚا٭ؾهاض ا٭خط.٣
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 ,ثِ ؼسٜس اـكٚ ّٛا٭عسا٤

ٚيف ايتؿه ٌٝايؿهط ٟتهط ب ا٭َجاٍ ٚتكل املعامل اييت تعطض شلا اإلخٛإ يف غذ ٕٛسلؼ بسضإ ن ٞت٪ثط
يف ايٓؿٛؽ ٚاملؿاعط  ,ثِ تعطض ايهتب اؿطن ١ٝاإلخٛاْ ١ٝيتشسٜس ا٫ػاٖات ٚاملٓطًكات ٚاٯَاٍ ٚايعٛا٥ل ,
غ١

ٚن ٞتتٝػط املكاقس ٚتتهح املؿاٖ ِٝتعطض بعض املػطسٝات اييت ٜك ّٛأسس أؾطازٖا بسٚض َسضؽ ايٌ
املتعذطف ايصٜٗ ٟسض عُط ٙيف خ٬ؾات يػٚ , ١ٜٛآخط ٜك ّٛبسٚض ايؿك ٘ٝاجملازٍ ايصٜ ٟؿػٌ ْؿػ٘ يف قهاٜا

اؿٝض ٚايٓؿاؽ ٚ ,آخط ٜك ّٛبسٚض ايسضٜٚـ ايص ٫ ٟي٘  ٫ٚعً َٔٚ , ٘ٝبني ٖٜ ٤٫٪عٗط قاسب ايؿهط ايطاقٞ
املعدل عٔ ايكٛض ٠املتهاًَ ١يًُػًِ ايؿُٛي ٞايصٜٗ ٟتِ بأَط املػٌ َني يف ايعامل ٜٚؿطم بني ا٭قٚ ٍٛايؿطٚع
ٚا٭ٚيٜٛات ٚاملذلٚناتٜ ,عٗط َعاتباً أ ٚظادطاً شل ٤٫٪ايص ٜٔؾػًٛا أْؿػِٗ يف قهاٜا ؾطعٚ ١ٝتطنٛا املػًُني يف
ايعامل ٜصعٜٚ ٕٛكتًٚ , ٕٛباملٛاظْ ١بني ايؿطٜكني  ٫هس ايؿباب ايصٜ ٫ ٟعطف ؾ٦ٝاً عٔ زقا٥ل ا٭َٛض
اإلغَٗ ١َٝ٬طباً ز ٕٚايٛقٛع يف ؾًو تًو املٓعُٚ ١نٝـ ٜتدً ٢عٓٗا َ ١٦ٖٝ ٖٞٚجاي ١ٝناًَٜ ٫ ١عذلٜٗا
ْكل ٜ ٫ٚعٝبٗا عٝب  ,ؾؿٗٝا املٓاؾع ٚاملكاحل ٚؾٗٝا ا٭ْؿطٚ ١ؾٗٝا ا٭قشاب ٚؾٗٝا ا٭َٛاٍ ايهجرل , ٠بُٓٝا
ايٛاقع َٔ سٛشلا ٜؿٛب٘ ايؿػاز ٚايؿكطٚ ,نٝـ ٜذلنٗا  ٖٛٚقاقط بني أؾطاز ٜ ٫ذلن ْ٘ٛبايًٜ ٫ٚ ٌٝؿاضقْ٘ٛ
بايٓٗاض ,وٛي ٕٛبٚ ٘ٓٝبني ايعامل أمجع ستٜ ٢تِ ػٓٝسٚ , ٙنٝـ ُٜ ٫ذٓس ٚقس زلع إٔ ايكاؾً ١تػرل ٚايه٬ب
تٓبحٚ ,إٕ مل تطنب ايكطاض ؾًٔ ٜكـ يو  ,ثِ بعس شيو ًٜشل ايؿاب عًك ١زع ١ٜٛثِ بأغط ٠غطَ ١ٜهَٔ ١ْٛ
1

مخػ ١أؾطاز)).

ايجايج١
:
ايٓكط١
اؾُاع١
.
نٝؿ ١ٝتؿه ٌٝا٭غط ٚايكٝازات ٚططٜك ١ايذلق ٞيف ايطتب زاخٌ
بعس إٔ ٜتِ ػُٝع ا٭ؾطاز بأ ٟقٛض َٔ ٠ايكٛض غٛا ً٤اْتعِ ايؿدل يف سًكاتِٗ بساؾع سب ايسٚ ٜٔايتعًِ ,
ٚغٛا ً٤ناْت سًكات ؼؿٝغ أ ٚغرلٖا  ,أ ٚؾاضى يف ضسً ١أ ٚيف أَػٝات أ ٚغرلٖا َٔ ؾباى اإلخٛإ

ٚ ,متت

تعب٦ت٘ َٚتابعت٘ ٚتهًٝـ َٔ ٜك ّٛبصيو َٔ خ ٍ٬ايعٜاضات املتهطضٚ ٠اشلساٜا ٚي ٛضَعَٚ , ١ٜػاعست٘ إٕ استاز
إىل شيو ٜتِ إزخاي٘ زاخٌ أغط اؾُاع ١اييت قاٍ عٓٗا قُٛز عبس اؿً:ِٝ
" ٚتته ٕٛا٭غط َٔ ٠مخػ ١أؾطاز ٚ ,ته ٜٔٛا٭غطٖ َٔ ٠صا ايعسز ايكًٜ ٌٝػٌٗ شلا ايٛدٛز يف أَ ٟهإ ٚيف

أٟ

ٚقت ز ٕٚايتكٝس مبهإ َعني أ ٚظَٔ َعني ٚ ,يٮغطْ ٠كٝب  ٖٛٚايصٜ ٟتكٌ بايكٝاز ٠احملًٚ , ١ٝيًكٝازات احملً١ٝ
2

ْكٝب ٜتًك َٔ ٢ايكٝاز ٠ا٭عًٖٚ ,٢هصا ستٜ ٢ه ٕٛايتًك ٞيف أٚي٘ َٔ املطؾس ايعاّ ".اٖـ
ٖٚصا َا ٜػُ ٢بايبٓا ٤اشلطَٚ , ٞنٌ طبك َٔ ١طبكات ايبٓا ٤اشلطَ ٞشلا

تطب ١ٝخاقٚ ١تٛدٗٝات خاق١

ٚٚظا٥ـ خاق ١ست ٢عًَ ٢ػت ٣ٛايهتب اييت تكطأ عً ِٗٝأٜٛ ٚدٗ ٕٛيكطا٤تٗا.
اإلخٛاْٞ
.
 ٫تطقٚٚ ٞق ٍٛإىل ايبٝع ١إ ٫بعس ايٓذاح يف اَ٫تشإ
ناٌَ
:
ٜك ٍٛعبس ايععٜع
" ٖٓاى اختباضات ايهؿا ٠٤ايبسْ ١ٝيٮؾطاز ٚايتٛاظٕ ايٓؿػٚ ٞاؿُاغ ٞيًسعَ ٠ٛع ايكس ض ٠عً ٢نبط ايٓؿؼ ,
ٜٚعطض عً ٘ٝأسس أعها ٤ايٓعاّ ٖص ٙاملباز ٨ايج٬ث ( ١ايػُع ٚايطاعٚ ١ايهتُإ ) ٚإٔ ٜٓؿص َا ًٜك ٢إي ٘ٝزٕٚ
3

تطزز ,ؾإشا اطُإٔ إيَٚ ٘ٝط يف بعض ا٫ختباضات ايتُٗٝس ١ٜؼسزت ي٘ ي ١ًٝايبٝع." ١اٖـ
اإلخٕاٌ انًغهًٌٕ ت ٍٛاالترذاع انذٔ ُٙٚاإلفالط انغٛاع.8 -83 ٙ
اإلخٕاٌ انًغهًٌٕ أدذاز صُؼد انراسٚخ ( .) 87/
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َُٗات٘
بايبٝعًٜ ١تشل ايؿدل بايٓعاّ ايػطٚ ٟتهدل .
ٜكَ ٍٛحَٛز عبس اؿً:ِٝ
" ٚتعس ايبٝع ١احملو ايٓٗا ٞ٥يْ٬تُا ٤إىل سطن ١اإلخٛإ ؾإشا باٜع ايعه ٛيف ايػطف املعًُ ١أؿل بايٓعاّ
ايػطٚ ٟأقبح عهٛاً عاَٚ ً٬اضتكت َُٗات٘ عٔ َُٗات ايعه ٛايسع َٔٚ , ٟٛثِ ٜتِ تٛد ٘ٗٝسػب قسضات٘ إَا
1

يف تٓع ِٝايسعاٚ ١ٜاإلعٚ ٕ٬ايػٝاغ ١أ ٚيف اٍتٓع ِٝاـام با٫غتدباضات ٚايتذػؼ عً ٢املدايؿني...إخل"اٖـ

أقٜ :ٍٛا شلا َٔ دٗٛز دباضْٗ ٠اٜتٗا إٔ ٜه ٕٛايؿدل داغٛغاً أ ٚقشؿٝاً كازعاً أ ٚغٝاغٝاً نصاباً أ ٚقٝازاً
يًؿباب املػطض بِٗ ؼت َعًْ ١كط ٠ايسٚ ٜٔايتهش َٔ ١ٝأدً٘

َٚ ,ا أغٌٗ اخذلام ٖص ٙاؾُاع َٔ ١قبٌ

اؾٛاغٝؼ ٚاملٓا٥ٚني شلا ٭ٕ ؾطٚط ايذلق ٖٞ ٞايتبعٚ ١ٝايطاع ١ايعُٝا٤

ٚاي ٤٫ٛيًذُاعٚ , ١نٌ داغٛؽ

ميهٓ٘ شيو بػٗٛي.١
عُٝا٤
املباٜع ٜؿٛض ؾ ْ٘ٛ٦ايعاَٚ ١اـاق ١يًكٝازٜٚ ٠طٝعٗا طاعَ ١طًك. ١
ؾػط سػٔ ايبٓا يف ضغاي ١ايتعاي ِٝأسس أضنإ ايبٝع ١ايعؿط ٖٛٚ ٠ضنٔ ايطاع: ١بكٛي٘
" أضٜس بايطاع ١ايتاَ ١اَتجاٍ ا٭َط ٚإْؿاش ٙتٛاً يف ايعػط ٚايٝػط ٚ

املٓؿط ٚاملهطٚ , ٙشيو إٔ َطاسٌ ايسع٠ٛ

ث٬خٚ ...ملا تهًِ عٔ َطسً ١ايته ٜٔٛقاٍ ْٚ :عاّ ايسع ٠ٛيف ٖص ٙاملطسً ١قٛيف عت َٔ ايٓاس ١ٝايطٚس١ٝ

,

ٚعػهط ٟعت َٔ ايٓاس ١ٝايعًُٚ , ١ٝؾعاض ٖاتني ايٓاسٝتني زاُ٥اً  :أَط ٚطاع َٔ ١غرل تطزز َ ٫ٚطادع٫ٚ ١
2

ؾو  ٫ٚسطز".اٖـ

ٚيف فِ ٚع ١ضغا ٌ٥ايبٓا م  289زخٌ سػٔ ايبٓا يف تؿاق ٌٝأزم هب إٔ ٜك ّٛبٗا ٖصا ايتابع قاٚ ...": ً٬٥إٔ
ؼٝط ايكٝاز ٠عًُاً بهٌ ظطٚؾو  ٫ٚتكسّ عً ٢عٌُ ٪ٜثط ؾٗٝا تأثرلاً دٖٛطٜاً إ ٫بإشٕ ٚ ,إٔ ته ٕٛزا ِ٥ا٫تكاٍ
ايطٚسٚ ٞايعًُ ٞبٗاٚ ,إٔ تعتدل ْؿػو زاُ٥اً دٓسٜاً يف ايجهٓات تٓتعط ا٭ٚاَط ".اٖـ
ايكباؽ
:
ٚقاٍ قُٛز
" ٚ٭َرل اؾُاع ١سل ايطاع ١ايتاَ ١عً ٢مجٝع أؾطاز مجاعت٘ ٚإٔ يًذُاعات دًػات ٚضس٬ت زٚض١ٜ

ٚ ,إٔ

ا٭َرل ٜػتؿرل أؾطاز مجاعت٘ ز ٕٚإٔ ٜه ٕٛعً ٘ٝإيعاّ ٚ ..عً ٢ايؿطز أٜ ٫كسّ عً ٢أ ٟعٌُ ٪ٜثط يف فط ٣سٝات٘
نايعٚاز ٚايط٬م قبٌ إٔ وكٌ عً ٢تكطٜح ب٘ َٔ ايكٝاز ٠عٔ ططٜل أَرل اؾُاعٚ , ١إٔ عكٛب ١ايتأخرل عٔ
3

تأز ١ٜايٛادب ٚايتككرل يف ايتهايٝـ ٜٛقعٗا أَرل اؾُاع ١غٛا ً٤أناْت عكٛبات َاز ١ٜأ ٚأزب." ١ٝاٖـ

أق :ٍٛتباً يهِ أٜٗا اإلخٛإ َت ٢اغتعبسمت ايٓاؽ ٚقس ٚيستِٗ أَٗاتِٗ أسطاضاً  ,إٕ ٖص ٙيٝؼت ؾطٚط بٝع ١إْ٘
عكس بٝع يكس باع يهِ ايتابع ْؿػ٘ بجُٔ غؼ بٌ ب ٬مثٔ  ,إٕ ضغ ٍٛاهلل  ايص ٖٛ ٟ٭َت٘ مبٓعي ١ايٛايس نُا
أخدلْا بصيو ٚ ,ايص ٟقاٍ اهلل عٓ٘ { اننَجُِِ أًَْنََ ثِبنًُْؤْيِنِنيَ يٍِْ أَفُغِيِىْ } ٚايص ٟقاٍ اهلل ؾًَ { ٘ٝإٌِ رُّطِْعٌُهُ رَيْزَذًُا } مل
ٜأخص عً ٢أتباع٘ ٖص ٙاملٛاثٝل  ,إْ٘ ا٫بتساع يف ز ٜٔاهلل بأبؿع قٛضٚ ٙأقبح َعاٖط ٙملا  ٍٚ٪ٜإي َٔ ٘ٝايؿػاز
ايعطٜض.

اإلخٕاٌ انًغهًٌٕ أدذاز صُؼد انراسٚخ (8/3
يجًٕع سعائم انثُا ص . 8
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أٚاَطِٖ
عكٛبْ َٔ ١كض بٝع ١اإلخٛإ أ ٚأؾؿ ٢أغطاضِٖ أ ٚخايـ .
ايبٝع١
شنط قُٛز ايكباؽ أْ٘ ٜكاٍ يًُباٜع بعس :
" ؾإٕ خٓت ايعٗس أ ٚأؾؿٝت ايػط ؾػٛف ٪ٜز ٟشيو إىل إخ ٤٬غب ٌٝاؾُاعَٓ ١و ٜٚهَ ٕٛأٚاى دِٗٓ ٚب٦ؼ
1

املكرل ".اٖـ
ٚقاٍ:

" إٕ أ ٟخٝاْ ١أ ٚإؾؿا ٤يًػط عػٔ قكس أ ٚبػ ٤ٛقكس ٜعطض قاسب٘ يإلعساّ ٚإخ ٤٬غب ٌٝاؾُاعَ٘ٓ ١
2

َُٗا ناْت َٓعيت٘ َُٗٚا ؼكٔ بايٛغاٚ ٌ٥اعتكِ با٭غباب اييت ٜطاٖا نؿ ١ًٝي٘ باؿٝا." ٠اٖـ

ٚبٗصا ٜه ٕٛاإلخٛإ قس مجعٛا يًتابع املباٜع بني ايذلغٝب ٚايذلٖٝب عٝح أْ٘ ي ٛقطض ايتدً ٞعٔ اؾُاع ١ؾكس
ٜهَ ٕٛكرل ٙايتكؿ ١ٝاؾػس ١ٜإٕ متهٓٛا َٔ شيو بعس ايتُٗٝس يصيو بطَ ٘ٝباـٝاْٚ ١ايعُايٚ ١اؾاغٛغ١ٝ
عً ٢اؾُاعٚ ١ايتآَط عًٗٝا ٜٚبك ٢إٕ غًِ َِٓٗ يف ساي َٔ ١ايطعب ستٜ ٢ؿاضم ايسْٝا.
ٜٚك ٍٛايبٓا ؾًٜ ٫ ُٔٝتعّ مبباز َٔ ِٗ٥ايتابعني :شلِ
" نٌ أر ًٜ ٫تعّ ٖص ٙاملباز ٨يٓا٥ب ايسا٥ط ٠إٔ ٜتدص َع٘ ايعكٛب ١اييت تتٓاغب َع كايؿت٘ ٚتعٝس ٙإىل ايتعاّ
3

سسٚز املٓٗر ".اٖـ
ايطابع١
:
ايٓكط١

دِاملعًَٛات عٔ مجٝع ايؿدكٝات ايباضظ ٠يف اجملتُع َٛاي١ٝ
َٔ ٚظا٥ـ ايتٓع ِٝايػط ٟأ ٚايٓعاّ اـام ع
ايؿٓاْني
.
ناْت أّ َعاز ١ٜست٢
اـام
:
قاٍ قُٛز عػاف  ٖٛٚأسس أعها ٤ايتٓعِٝ
" نٓا لُع َعًَٛات عٔ مجٝع ايععُاٚ ٤املؿاٖرل َٔ ضداٍ ايػٝاغٚ ١ايؿهط ٚا٭زب ٚايؿٔ غٛا ً٤ناْٛا أعسا٤
يإلخٛإ أ ٚأْكاضِٖٖٚ ,ص ٙاملعًَٛات ناْت تطز ي ٞ٭ستؿغ بٗا يف إضؾٝـ ٚأعٛز إيٗٝا نًُا طًب أسس ٖ٤٫٪
َكابً ١ا٭غتاش ايعاّ أ ٚادتُع ب٘ ٭َٓ ١ٜاغب َٔ ١املٓاغبات ٚ ,أشنط اإلَاّ باملعًَٛات ست ٢ته ٕٛيف خًؿٝت٘
4

ٜ ٖٛٚتشسخ َع شيو ايؿدل ".اٖـ

ٚ َٔٚظا٥ـ شيو ايتٓع ِٝإط٬م اإلؾاعات ٚا٭ناشٜب نس اـكٚ ّٛايتشطٜض عً َٔ ِٗٝخ ٍ٬طبع
ٚتٛظٜعٗا
.
املٓؿٛضات
قاٍ أمحس ضا٥ـٚ ":نإ  ٫بس َٔ عٌُ إعَ َٞ٬هاز إلع ّ٬اؿهٚ ١َٛبسأت ايؿا٥عات ؽطز َٔ ايكؿٛف
5

اإلخٛاْ ,١ٝبعهٗا عٔ غرل قكس ٚاٯخط ٚؾل خطَ ١طغ." ١َٛاٖـ
اؿًِٝ
:
ٚقاٍ قُٛز عبس

" نٓا ْطبع َٓؿٛضات به ّ٬غرل شٖ ٟسف َعني غرل أْ٘ نًٜ ّ٬ؿت ايٓعط ٜٚجرل ا٫غتػطاب ٚنإ إخٛإ
6

ايٓعاّ ٜٛظعْٗٛا عً ٢املٓاظٍ ٚاملهاتب ٚاملتادط ٚاملساضؽ ٚامل." ٖٞ٬اٖـ
انرُظٛى انخاص ص . 3
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ايتكٚ ١ٝايتً ٕٛعٓس اإلخٛإ املػًُني
َعً ّٛإٔ ايتك َٔ ١ٝز ٜٔايطٚاؾض ٚايتً ٕٛز ٜٔأقشاب املطاَع ٚا٭ٖٛا ٤نعؿا ٤ايسٚ ٜٔايٓؿٛؽ أم

ساب

ايٛد ٙٛاملتعسز.٠
ٚقس قاٍ ايٓيب  نُا يف ايكشٝشني َٔ سسٜح أبٖ ٞطٜط ٠ضن ٞاهلل عٓ٘:
( إٕ ؾط ايٓاؽ ش ٚايٛدٗني ايصٜ ٟأت ٤٫٪ٖ ٞبٛد٘  ٤٫٪ٖٚبٛد٘ ).
اهلل
قاٍ اإلَاّ ايٓ ٟٚٛضمح٘ :
قٛي٘  يف ش ٟايٛدٗني إْ٘ ؾط ايٓاؽ ؾػبب٘ ظاٖط ٭ْ٘ ْؿام قض ٚنصب ٚخساع ٚؼ ٌٝعً ٢اط٬ع٘ عً٢
أغطاض ايطا٥ؿتني  ٖٛٚ ,ايصٜ ٟأت ٞنٌ طا٥ؿ ١مبا ٜطنٗٝا ٜٚ ,عٗط شلا أْ٘ َٓٗا يف خرل أ ٚؾط َ ٖٞٚ ,سآٖ١
1

قطَ.١اٖـ

ٚاملتتبع يتاضٜذ اإلخٛإ املػًُني يف املانٚ ٞاؿانط هس أِْٗ َٔ أ

نجط ايؿطم تًْٛاً ٚتٓاقهاً ٚاغتدساَاً

يًتكٚ ,١ٝايصُٜٓٗ ٟا ٖآٖا ٖ ٛاؿسٜح عٔ ايتكٚ ١ٝايتً ٕٛؾِٗ ٜعاًَ ٕٛاؿهاّ ٚايؿعٛب ٚا٭سعاب ٚاؾُاعات
سػب َا تكتهَ ٘ٝكاؿِٗ ٜٚ ,أت ٕٛنٌ ؾدل ٚطا٥ؿ ١بٛد٘  ,ؾتذسِٖ ميسس ٕٛاؿهاّ يف ٚدٚ ِٖٗٛيف
ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬املكطٚ ٠٤ٚاملػُٛع ٚ ١املط ٫ ١ٝ٥غُٝا إشا ناْت سه ١َٛشيو اؿانِ قٚ , ١ٜٛيف ايٛقت ْؿػ٘
ٜأخص ٕٚايبٝع ١عً ٢أتباعِٗ يف اـؿاٚ ٤وٝه ٕٛامل٪اَطات غطاً َٚ ,ت ٢غٓشت شلِ ايؿطق ١قازٚا ايجٛضات ٛ٦ًَٚا
ايؿٛاضع باملعاٖطاتٚ ,أؾاعٛا أخطا ٤أٚي٦و اؿهاّ َٔ ؾٛم املٓابط يتٗٝٝر ايعٛاّ عًٚ , ِٗٝتعاٖطٚا بايٛقٛف َع
ايؿعٛب َٚعاْاتٗا ٚاملطايب ١عكٛقٗا ٚ ,دعًٛا أْؿػِٗ سهاَاً عً ٢اؿهاّ ٚ ,إٕ اغتطاعٛا إٔ ٜسبطٚا اْك٬باً ؾ٬
ٜسخطٚ ٕٚغعاً يف شيو عٔ ططٜل أدٗعتِٗ ايػطٚ , ١ٜإٕ اْهؿـ ا٭َط غاضعٛا إىل ايتدل َٔ ٩ايؿعًٚ ١ضَِٖٛ
بايععاٚ ,ِ٥إٕ متت ا٭َٛض تؿاخطٚا بأْ٘ يَ ِٖ٫ٛا سكٌ شيو ا٭َط  ,ؾِٗ ٜأنًَ ٕٛع ايص٥ب ٜٚبهَ ٕٛع
ايطاع.ٞ
املػًُني
ٚقسم ؾٝدٓا احملسخ ايعَ ١َ٬كبٌ بٔ ٖاز ٟايٛازع ٞضمح٘ اهلل إش قاٍ َبٓٝاً تً ٕٛاإلخٛإ :
ؾِٗ ٜأت ٕٛايػين بايٛد٘ ايػين إشا استادٛا إيٚ , ٘ٝايبعج ٞبايٛد٘ ايبعج ٞإشا استادٛا إيٚ , ٘ٝايؿٛٝع ٞبايٛد٘
ايؿٛٝعٚ ,ٞايؿ ٤ٞبايؿٜ ٤ٞصنط  ,ؾعٓس إٔ نٓا يف اؾاَع ١اإلغٜ ١َٝ٬كطخٜٚ ٕٛكٛي ( : ٕٛايؿٛٝع ١ٝاستًت
ايب٬ز ٚأْتِ تبك ٕٛتسضغٖ ٕٛا ٖٓا؟ ثِ إشا قسَتِ عً ٢بًسنِ ؽ ت٪خص َٔ ٕٚاملطاض ) ؾِٗ ٜػتػً ٕٛايؿطم
ٜٚػتجرل ٕٚايٓاؽ ٚ ,ملا دا٤ت ايؿٛٝع ١ٝاْػسسٛا شلا ٚ ,أٖٚ ً٬غٗ ً٬با٭ر عً ٞغامل ايبٝض – ضٝ٥ؼ دٓٛب
اي ُٔٝا٫ؾذلانٚ – ٞقاٍ ا٭ر عً ٞغامل ايبٝض نصا ٚنصا ٚ ,أْهطٚا عً َٞملاشا أق : ٍٛإٕ عً ٞغامل ايبٝض
2

ناؾط ,ؾٗ ٛعٓسِٖ يف أ ٍٚا٭ّ ض ؾٛٝع , ٞثِ بعس شيو َػًِٚ ,يف ٚقت اؿطب ناؾط ,ؾِٗ يٝؼ شلِ َبسأ.اٖـ
ٚقاٍ ؾه ١ًٝايؿٝذ قاحل بٔ عبس ايععٜع آٍ ايؿٝذ سؿع٘ :اهلل
أَا مجاع ١اإلخٛإ املػًُني ؾإٕ َٔ أبطظ َعاٖط ايسع ٠ٛعٓسِٖ ايتهتِ ٚاـؿاٚ ٤ايتًٚ ٕٛايتكطب إىل َٔ

ٜعٓ ٕٛأْ٘ غٓٝؿعِٗ ٚعسّ إظٗاض سكٝك ١أ َطِٖٜ ,عين أِْٗ باطٓ ١ٝبٓٛع َٔ أْٛاعٗا ٚسكٝك ١ا٭َط ىؿ, ٢

ششح يغهى (.) 63/5
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َِٓٗ َٔ خايط بعض ايعًُاٚ ٤املؿاٜذ ظَاْاً طٜ ٫ ٖٛٚ ً٬ٜٛعطف سكٝك ١أَطِٖ ٜعٗط نَ٬اً ٜٚبطٔ غرل٫ ٙ
1

ٜك ٍٛنٌ َا عٓس.ٙاٖـ

نًٗاٜٚتدل َٔ ٕٚ٩نٌ زع ٠ٛتذايؿٗا
اإلخٛإ املػًُٜ ٕٛعتدل ٕٚزعٛتِٗ ٖ ٞاملٝعإ يًسعٛات ,
إٕ املٝعإ ايعازٍ يًسعٛات ٚاملكا٫ت ٖ ٛايهتاب ٚايػٓ ١عً ٢ؾِٗ غًـ ا٭َ ١ضنٛإ اهلل عً ِٗٝأمجعني  ,قاٍ اهلل
تعاىل { ارَجِعٌُاْ يَب أَُضِلَ إِنَْْكُى يٍِ سَثِكُىْ ًَالَ رَزَجِعٌُاْ يٍِ دًَُِوِ أًَْنَِْبء لَهِْالً يَب رَزَكَشًٌَُ} ٚقاٍ تعاىل {َّب أَُّيَب انَزٍَِّ آيَنٌُا نَب رُمَذِيٌُا ثٍََْْ َّذَُِ انهَوِ
ًَسَعٌُنِوِ ًَارَمٌُا انهَوَ إٌَِ انهَوَ عًَِْعٌ عَهِْىٌ } ٚقاٍ اهلل تعاىل { فَئٌِْ آيَنٌُاْ ثًِِثْمِ يَب آيَنزُى ثِوِ فَمَذِ اىْزَذًَاْ ًَإٌِ رٌَنٌَْاْ فَئِ ًََب ىُىْ فِِ شِمَبقٍ
ظَكْفِْكَيُىُ انهّوُ ًَىٌَُ انغًَِْعُ انْعَهِْىُ }.
فَ َّ
ٚعٔ ايعطباض بٔ غاض ١ٜضن ٞاهلل عٓ٘ قاٍ:
( ٚععٓا ضغ ٍٛاهلل َٜٛا بعس ق ٠٬ايػساَٛ ٠عع ١بًٝػ , ١شضؾت َٓٗا ايعٚٚ ٕٛٝدًت َٓٗا ايكًٛب  ,ؾكاٍ ضدٌ :إٕ
ٖصَٛ ٙععَٛ ١زع ؾُاشا تعٗس إيٓٝا ٜا ضغ ٍٛاهلل؟
قاٍ :أٚقٝهِ بتك ٣ ٛاهلل ٚايػُع ٚايطاعٚ ١إٕ عبس سبؿ , ٞؾإْ٘ َٔ ٜعـ َٓهِ ٜط ٣اخت٬ؾاً نجرلاً ٚ ,إٜانِ
ٚقسثات ا٭َٛض ؾإْٗا ن٬ي , ١ؾُٔ أزضى شيو َٓهِ ؾعً ٘ٝبػٓيت ٚغٓ ١اـًؿا ٤ايطاؾس ٜٔاملٗسٜني عهٛا
عًٗٝا بايٓٛادص ).أخطد٘ ايذلَصٚ ٟغرل ٖٛٚ ٙسسٜح قشٝح.
ٚقاٍ ضغ ٍٛاهلل  ( :اؾذلمت اٍٜٛٗز عً ٢إسسٚ ٣غبعني ؾطقٚ , ١اؾذلقت ايٓكاض ٣عً ٢ثٓتني ٚغبعني ؾطق, ١
ٚغتؿذلم أَيت عً ٢ث٬خ ٚغبعني ؾطق ١نًٗا يف ايٓاض إٚ ٫اسس . ٠قٖٞ َٔٚ :ٌٝ؟ قاٍ :اؾُاعٚ .١يف ضٚأَ :١ٜ
نإ عًَ ٢جٌ َا أْا عًٚ ٘ٝأقشاب.) ٞ
اهلل
قاٍ اإلَاّ أمحس ضمح٘ :
أق ٍٛايػٓ ١عٓسْا ايتُػو مبا نإ عً ٘ٝأقشاب ضغ ٍٛاهلل ٚ ا٫قتسا ٤بِٗ .اٖـ
ٚقاٍ ؾٝذ اإلغ ّ٬ابٔ ت ١ُٝٝضمح٘ :اهلل
غبب ظٗٛض ايبسع يف نٌ أَ ٖٛ ١خؿا ٤غٓٔ املطغًني ؾِٗٝ

ٚ ,بصيو ٜكع اشل٬ى ٚ ,شلصا ناْٛا ٜكٛي: ٕٛ

ا٫عتكاّ بايػٓ ١لا ,٠قاٍ َايو ضمح٘ اهلل :ايػَٓ ١جٌ غؿْٛ ١ٓٝح َٔ ضنبٗا لا  َٔٚتذ يـ عٓٗا ًٖو.
ٖٚصا سل ؾإٕ غؿْٛ ١ٓٝح إمنا ضنبٗا َٔ قسم املطغًني ٚاتبعِٗ ٚ ,إٔ َٔ مل ٜطنبٗا ؾكس نصب املطغًني ,
ٚاتباع ايػٓ ٖٛ ١اتباع ايطغاي ١اييت دا٤ت َٔ عٓس اهلل  ,ؾتابعٗا مبٓعي َٔ ١ضنب َع ْٛح يف ايػؿ ١ٓٝباطٓاً
2

ٚظاٖطاًٚ ,املتدًـ عٔ اتباع ايطغاي ١مبٓعي ١املتدًـ عٔ اتباع ْٛح عً ٘ٝايػٚ ّ٬ضنٛب ايػؿَ ١ٓٝع٘.اٖـ

ٚبعس نٌ َا غبل َٔ اٯٜات ٚا٭سازٜح ٚاٯثاض عٔ ايػًـ ٜتبني ظ ٤٬إٔ ايٛادب عً ٢نٌ َػًِ ايتُػو
بايهتاب ٚايػٓ ١عًَ ٢ا نإ عً ٘ٝغًـ ا٭َٚ , ١إٔ شيو ٖ ٛاملٝعإ ايعازٍ ؾهٌ َا خايؿ٘ ؾَٗ ٛطزٚز َٚطؾٛض ,
ٚيهٔ اإلخٛإ املغًُني ٜط ٕٚإٔ زعٛتِٗ ٖ ٞاملٝعإ ٜٚتدل َٔ ٕٚ٩نٌ َا خايؿٗا ٚ ,قس غبل بٝإ ؾ ٤ٞمما عً٘ٝ
زع ٠ٛاإلخٛإ املػًُني مما ىايـ ايهتاب ٚايػٓٚ ١اإلمجاعٚ ,ىايـ ٖس ٟايػًـ ايكاحل.
انفرأٖ انًًٓح ف ٙذثصٛش األيح ص . 80
يجًٕع انفرأٖ ( .) 37/
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ايبٓا
ٜك ٍٛإَاّ اإلخٛإ املػًُني ٪َٚغؼ مجاعتِٗ سػٔ :
" َٛقؿٓا َٔ ايسعٛات املدتًؿ ١اييت طػت يف ٖصا ايعكط ؾؿطقت ايكًٛب ٚبًبًت ا٭ؾهاض إٔ ْعْٗا مبٝعإ زعٛتٓا
ؾُا ٚاؾكٗا ؾُطسباً َٚ ,ا خايؿٗا ؾٓشٔ بط٤اٚ , َ٘ٓ ٤مٔ َ َٕٛٓ٪بإٔ زعٛتٓا عاَ ١قٝط ٫ ١تػازض دع٤اً
1

قاؿاً َٔ أ ١ٜزع ٠ٛإ ٫أملت ب٘ ٚأؾاضت إي".٘ٝاٖـ
ايبٓا
ٚقاٍ :

"عً ٢إٔ ايتذاضب يف املانٚ ٞاؿانط قس أثبتت أْ٘  ٫خرل إ ٫يف ططٜكتهِ  ٫ٚ ,إْتاز إ ٫يف خطتهِ  ٫ٚ ,قٛاب
2

إ ٫ؾُٝا تعًُ."ٕٛاٖـ

احملسث١
ٚقاٍ سػٔ ايبٓا يف تؿػرل ضنٔ ايؿِٗ  ٖٛٚأسس أضنإ ايبٝع ١اإلخٛاْ: ١ٝ
" إمنا أضٜس بايؿِٗ إٔ تٛقٔ بإٔ ؾهطتٓا إغ ١َٝ٬قشٝشٚ ١إٔ تؿِٗ اإلغ ّ٬نُا ْؿُٗ٘ ٚيف سسٚز ٖص ٙا٭قٍٛ
3

ايعؿط ٜٔاملٛدع ٠نٌ اإلهاظ".اٖـ

ٜٚك ٍٛايبٓاَٗٓ " :از اإلخٛإ املػًُني:
أ -اعتباض عكٝس ٠اإلخٛإ ضَعاً شلصا املٓٗاز.
ب -عً ٢نٌ َػًِ إٔ ٜعتكس إٔ ٖصا املٓٗر نً٘ َٔ اإلغٚ ّ٬إٔ نٌ ْكل َٓ٘ ْكل َٔ ايؿهط ٠اإلغ١َٝ٬
ايكشٝش.١
ز -نٌ أر ًٜ ٫تعّ ٖص ٙاملباز ٨يٓا٥ب ايسا٥ط ٠إٔ ٜتدص َع٘ ايعكٛب ١اييت تتٓاغب َع كايؿت٘ ٚتعٝس ٙإىل
ايتعاّ سسٚز املٓٗاز.
ز -عً ٢ا٭ر املػًِ إٔ ٜتعطف غاٜت٘ متاَاً ٚإٔ هعًٗا املكٝاؽ ايٛسٝس ؾُٝا بٚ ٘ٓٝبني اشل٦ٝات ا٭خط.٣
ٖـ -عً ٢ايٓا٥ب ٚاشل٦ٝات ايطٝ٥ػ ١ٝيسٚا٥ط اإلخٛإ املػًُني إٔ تعتين بذلب ٠ ٞاإلخٛإ تطبْ ١ٝؿػ ١ٝقاؿ١
4

تتؿل َع َباز." ِٗ٥اٖـ

اشلهٝيب
:
ٜٚك ٍٛاملطؾس ايجاْ ٞيإلخٛإ املػًُني سػٔ
5

" زع ٠ٛاإلخٛإ املػًُني ٖ ٫ ٞغرلٖا امل٬ش ٚاإلْكاش ٚاـ٬مٚ ,عً ٢اإلخٛإ إٔ ٜ ٫ؿطنٛا بٗا ؾ٦ٝاً".اٖـ
داَع
ٜٚك ٍٛغٝس قطب نُا ْكٌ شيو عٓ٘ قُٛز :

" إٕ زع ٠ٛاإلخٛإ املػًُني زع ٠ٛفطز َٔ ٠ايتعكب ٚ ,إٕ ايصٜ ٜٔكاَْٗٛٚا ِٖ املتعكب ٕٛأ ِٖٚاؾٗ ٤٬ايص٫ ٜٔ
6

ٜعطؾَ ٕٛا ٜكٛي." ٕٛاٖـ
ايكباؽ
:
ٚقاٍ قُٛز

" يكس ؾٗس اؿل غبشاْ٘ ٚتعاىل بكسم اإلخٛإ ؾُٝا أغطٚا َٚا أعًٓٛا ؾٓكطِٖ عًَ ٢س ٣دٚ ٌٝاسس يف أضبع
7

َعاضى قاقُ."١اٖـ
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ٜٚك ٍٛغعٝس س:٣ٛ
1

" ٚايبٝت املػًِ ايهاٌَ ٖ ٛايبٝت املًتعّ مبباز ٨اإلخٛإ املػًُني".اٖـ
ٚقاٍ أٜهاً:

2

" ْٚعتكس أْ٘  ٫مجاع ١ناًَ ١يًُػًُني إ ٫بؿهط ا٭غتاش سػٔ ايبٓا ٚإ ٫بٓعطٜات٘ ٚتٛدٗٝات٘".اٖـ
اؿايٞ
:
ٜٚك ٍٛقُس َٗس ٟعانـ َطؾس اإلخٛإ
3

" ٚيٝؼ ٖٓاى أسل َٔ إٔ ٜك ٍٛاؿل نُا أْعٍ عً ٢قًب قُس إ ٫اإلخٛإ املػًُ"ٕٛاٖـ

سهِ ايتعا ٕٚايسعٚ ٟٛغرلَ ٙع اإلخٛإ املػًُني ٚمجاع ١ايتبًٝؼ ٚغرلُٖا َٔ اؾُاعات
اإلغ ١َٝ٬املٓشطؾ١
ايتايٞ
:
ابٔ باظ ضمح٘ اهلل ايػ٪اٍ
ايؿٞ
غً٦ت ايًذٓ ١ايسا ١ُ٥يإلؾتا ٤بط٥اغ ١زلاس ١ر
} ٜكاٍ إْ٘ هب ايتعاَ ٕٚع نٌ

بٓا ً٤عً ٢قٛي٘ تعاىل { ًَرَعَبًٌَُاْ عَهََ انّْربِ ًَانزَمٌٍَْ ًَالَ رَعَبًٌَُاْ عَهََ اإلِثْىِ ًَانْعُذًَْاٌِ

ؾإٕ مجاع ١ايتبًٝؼ ططٜل زعٛتٗا غرل
زعٛتِٗ
,
اؾُاعات اإلغٚ ١َٝ٬إٕ ناْت ؽتًـ بٗٓٝا يف َٓاٖر ٚططم
مجاع ١اؾٗاز أ ٚايػًؿٝني ؾُا ٖ ٛايهابط شلصا ايتعإٚ؟
ططٜل اإلخٛإ املػًُني أ ٚسعب ايتشطٜط أٚ
ٜٓ ٌٖٚشكط َج  ً٬يف املؿاضن ١يف امل٪متطات ٚايٓسٚات؟ َٚاشا عٓس تٛد ٘ٝايسع ٠ٛإىل غرل املػًُني اؾسز؟ ؾإٕ
ؾهٝـ
أَطِٖ
نٌ مجاعٖ َٔ ١ص ٙاؾُاعات غٛف تٛدِٗٗ إىل َطانعٖا ٚإىل عًُاٗ٥ا ؾٝه ْٕٛٛيف سرل, َٔ ٠
ميهٔ تؿاز ٟشيو؟
ؾأدابت :ايٛادب ايتعاَ ٕٚع اؾُاع ١اييت تػرل عًَٗٓ ٢ر ايهتاب ٚايػَٓٚ ١ا عً ٘ٝغًـ ا٭َ ١يف ايسع ٠ٛإىل
تٛسٝس اهلل غبشاْ٘ ٚإخ٬م ايعباز ٠ي٘ ٚ ,ايتشصٜط َٔ ايؿطى ٚايبسع ٚاملعاقَٓٚ , ٞاقش ١اؾُاعات املدايؿ١
يصيو ,ؾإٕ ضدعت إىل ايكٛاب ؾإْ٘ ٜتعاَ ٕٚعٗا ٚ ,إٕ اغتُطت عً ٢املدايؿٚ ١دب ا٫بتعاز عٓٗا ٚايتعاّ ايهتاب
ٚايػٓ.١
ٚايتعاَ ٕٚع اؾُاعات املًتعَ ١ملٓٗر ايهتاب ٚايػٜٓ ١ه ٕٛيف نٌ َا ؾ ٘ٝخرل ٚبط ٚتك٣ٛ

 َٔ ,ايٓسٚات

4

ٚامل٪متطات ٚايسضٚؽ ٚاحملانطاتٚ ,نٌ َا ؾْ ٘ٝؿع يإلغٚ ّ٬املػًُني.اٖـ

تٓبٖ :٘ٝص ٙايؿتَ ٣ٛتأخط ٠عٔايؿتا ٣ٚاييت ٜطٚدٗا زعا ٠ايتعاَ ٕٚع ٖص ٙاؾُاعات  َٔٚنإ عً ٢ؾانًتٗا
تٛؾٝك٘
.
ٚاؿُس هلل عً٢
ٚيعبازٚٙإٔ
,
ٚأختِ ٖصا ايهتاب ايص ٟأغأٍ اهلل املٓإ ايهط ِٜايدل ايطس ِٝإٔ هعً٘ خايكاً يٛدٗ٘ ْاؾعاً يٞ
يف أٌٖ ا٭ٖٛاٚ ٤املٛايني شلِ ٚاملتٛدعني
سػٔ بؿت ٣ٛعع ١ُٝيؿٝذ اإلغ ّ٬ابٔ ت ١ُٝٝضمح٘ اهلل
,
ٜتكبً٘ بكبٍٛ
ا٫ؼاز١ٜ
:
ايؿتا ) 132/ 2٣ٚيف َعطض ن َ٘٬عً٢
(
عً ِٗٝنُا يف فُٛع

ف ٙآفاق انرؼانٛى ص.33
ف ٙآفاق انرؼانٛى ص.5
 3إخٕاٌ أٌٔ الَ ٍٚد  006 / /و.
دساعح َمذٚح نماػذج انًؼزسج ٔانرؼأٌ ص  67ـ 68ذأنٛف دًذ انؼسياٌ ٔيشاجؼح انشٛخ انفٕصاٌ ٔذمشٚظ انشٛخ انؼثاد  .سلى
ْـ.
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ٚهب عكٛب ١نٌ َٔ اْتػب إي , ِٗٝأ ٚشب عِٓٗ  ,أ ٚأثٓ ٢عً , ِٗٝأ ٚععِ نتبِٗ  ,أ ٚعطف مبػاعستِٗ
َٚعاْٚتِٗ ,أ ٚنط ٙايه ّ٬ؾ , ِٗٝأ ٚأخص ٜعتصض شلِ بإٔ ٖصا ايهٜ ٫ ّ٬سضَ ٣ا ٖ ٛأ َٔ ٚقاٍ إْ٘ قٓـ ٖصا
ايهتابٚ ,أَجاٍ ٖص ٙاملعاشٜط اييت ٜ ٫كٛشلا إ ٫داٌٖ أَٓ ٚاؾل  ,بٌ ػب عكٛب ١نٌ َٔ عطف ساشلِ ٚمل ٜعإٚ
عً ٢ايكٝاّ عً , ِٗٝؾإٕ ايكٝاّ عً َٔ ٤٫٪ٖ ٢أععِ ايٛادبات  ,٭ِْٗ أؾػسٚا ايعكٚ ٍٛا٭زٜإ عً ٢خًل َٔ
املؿاٜذ ٚايعًُاٚ ٤امليٛى ٚا٭َطاٜ ِٖٚ ,٤ػع ٕٛيف ا٭ضض ؾػازاًٜٚ ,كس ٕٚعٔ غب ٌٝاهلل.اٖـ
ايػابل
قاٍ ايؿٝذ بهط أب ٛظٜس ضمح٘ اهلل بعس إٔ ْكٌ ايه: ّ٬
ؾطسِ اهلل ؾٝذ اإلغ ّ٬ابٔ تٚ ١ُٝٝغكا َٔ ٙغًػب ٌٝاؾٓ ١آَني  ,ؾإٕ ٖصا ايه ّ٬يف غا ١ٜايسقٚ ١ا٭ُٖٖٛٚ , ١ٝ
ٚإٕ نإ يف خكٛم َعاٖط ٠ا٫ؼاز  ١ٜيهٓ٘ ٜٓتعِ مجٝع املبتسع , ١ؾهٌ َٔ ظاٖط َبتسعاً ؾععُ٘ أ ٚععِ
نتب٘ ْٚؿطٖا بني املػًُني ْٚؿذ ب٘ ٚبٗا ٚأؾاع َا ؾٗٝا َٔ بسع ٚنٚ ٍ٬مل ٜهؿؿ٘ ؾُٝا يس َٔ ٜ٘ظٜؼ ٚاختٍ٬
يف ا٫عتكاز إٕ ؾعٌ شيو ؾَٗ ٛؿطط يف أَطٚ , ٙادب قطع ؾط ٙيٜ ٬٦تعس ٣إىل املػًُني ٚ ,قس ابتًٓٝا بٗص ا
ايعَإ بأقٛاّ عًٖ ٢صا املٓٛاٍ ٜععُ ٕٛاملبتسعٜٓٚ ١ؿطَ ٕٚكا٫تِٗ  ٫ٚ ,وصض َٔ ٕٚغكطاتِٗ َٚا ِٖ عًَٔ ٘ٝ
1

ايه ,ٍ٬ؾاسصضٚا أبا اؾٌٗ املبتسع ٖصاْ ,عٛش باهلل َٔ ايؿكاٚ ٤أًٖ٘.اٖـ

ايعًُا ٤ايص ٜٔسهُٛا عً ٢اإلخٛإ املػًُني بأِْٗ َٔ ؾطم ايهٍ٬
 -1زلاس ١اإلَاّ عبس ايععٜع بٔ باظ ضمح٘ اهلل.
 -2احملسخ ايع ١َ٬ا٭يباْ ٞضمح٘ اهلل.
 -3ايؿٝذ ايع ١َ٬قاحل ايًشٝسإ سؿع٘ اهلل.
 -4ؾٝدٓا ايعَ ١َ٬كبٌ ايٛازع ٞضمح٘ اهلل.
 -5ايؿٝذ ايع ١َ٬ضبٝع املسخً ٞسؿع٘ اهلل.
 -6ؾه ١ًٝايؿٝذ عبس احملػٔ ايعباز سؿع٘ اهلل.
 -7ؾه ١ًٝايؿٝذ قاحل آٍ ايؿٝذ سؿغ ٙاهلل .

ؾبٗٚ ١دٛاب س ٍٛايهتاب
اإلغّ٬
قا ٌ٥ملاشا ٖصا ايهتاب؟ ٚيف ٖصا ايٛقت؟ ٭ْ٘ غٝه ٕٛخسَ ١فاْ ١ٝ٭عسا. ٤
ي ٛقاٍ :
أقٍٛ
ؾاؾٛاب ٚاهلل املٛؾل يًكٛاب إٔ :
أٜ :ً٫ٚك ٍٛاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل { كُنزُىْ خَْْشَ أُيَخٍ أُخْشِجَذْ نِهنَبطِ رَأْيُشًٌَُ ثِبنًَْعْشًُفِ ًَرَنْيٌٌََْ عٍَِ انًُْنكَشِ ًَرُؤْيِنٌٌَُ ثِبنهّوِ } ٜٚكٍٛ
غبشاْ٘ ٚعُسًَ { ٙنْزَكٍُ يِنكُىْ أُيَخٌ َّذْعٌٌَُ إِنََ انْخَْْشِ ًَّأْيُشًٌَُ ثِبنًَْعْشًُفِ ًَّنْيٌٌََْ عٍَِ انًُْنكَشِ ًَأًُْنَـئِكَ ىُىُ انًُْفْهِحٌٌَُ }ٖٚ ,صا َٔ
ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ ا ملٓهط ٚيٝؼ ي٘ ٚقت قسز  ,بٌ ٜه ٕٛيف أٚقات أٚدب َٔ غرلٖا ٚ ,املػا ٌ٥املصنٛض ٠يف
ايهتاب َٔ أْهط املٓهطات ٚ ,ايهطض بٗا عاّ ٚ ,شلا نتب تطٚز شلا ٚ ,قٓٛات تٓاز ٟبٗا ٚ ,زعاٚ ٠زناتطٜ ٠كطضْٗٚا ,
ٜٚساؾع ٕٛعٓٗا ٚ ,أْاؽ نُجط َػطض بِٗ ٜكع ٕٛيف ؾطانٗا  ,ؾهطضٖا نبرل دساً عً ٢ايسٚ ٕٟأًٖ٘  ٫ ,غُٝا يف
ْجش انًثرذع ص  8ـ . 9
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ٖص ٙا٭ٜاّ ايعكٝب ١اييت نجطت ؾٗٝا ايؿنت ٚ ,ايسعا ٠عً ٢أبٛاب دِٗٓ  ,ؾٛدب ايبٝإ  ٫ٚ ,هٛظ تأخرل ٙعٔ ٚقت
اؿادٚ ,١إٕ َٔ أععِ اـص ٕ٫اإلسساخ يف أظَٓ ١ايب , ٤٬٭ٕ ظَٔ ايب ٤٬ظَٔ تهطع ٚإقباٍ عً ٢اهلل أنجط َٔ
غرلٚ ,ٙظَٔ َطادع ١سػابات {أًَنَىَ ا أَصَبثَزْكُى يُصِْجَخٌ لَذْ أَصَجْزُى يِثْهَْْيَب لُهْزُىْ أَََ ىَـزَا لُمْ ىٌَُ يٍِْ عِنذِ أَْفُغِكُىْ} ٜٚك ٍٛاهلل تعاىل
{ ًنَمَذْ أَسْعَهنَب إِنََ أُيَىٍ يٍِ لَجْهِكَ فَأَخَزََْبىُىْ ثِبنْجَأْعَبء ًَانّضَشَاء نَعَهَيُىْ َّزَّضَشَعٌٌَُ { }42فَمًَْال إِرْ جَبءىُىْ ثَأْعُنَب رَّضَشَعٌُاْ ًَنَـكٍِ لَغَذْ لُهٌُثُيُىْ
ًَصٍََّ نَيُىُ انشَّْْطَبٌُ يَب كَبٌَُاْ َّعًَْهٌٌَُ} ٜٚك ٍٛضبٓا غبشاْ٘ ٚتعاىل { إٌَِ انهّوَ الَ ُّغَِْشُ يَب ثِمٌَْوٍ حَزََ ُّغَِْشًُاْ يَب ثِأَْفُغِيِىْ}.
ثاْٝاً :عً ٢ضغًو أٜٗا ا ي ِ٥٬اقطأ يتٓعط َٔ ٖ ٛايصٜ ٟكسّ اـسَات اجملاْ ١ٝ٭عسا ٤اإلغٜٚ ّ٬كٛض بٓٝإ
اإلغ ّ٬باغِ اإلغ.ّ٬
إٕ َٔ ىسّ أعسا ٤اإلغٜ َٔ ٖٛ ّ٬كبٌ أؾهاضِٖ َٚباز ِٖ٤املدايؿ ١يإلغ ,ّ٬نايسميكطاطٚ ١ٝاؿطٚ ١ٜاملػاٚا٠
ٚايتعسز ١ٜاؿعب.١ٝ
إٕ َٔ ىسّ أعسا ٤اإلغ َٔ ٖٛ ّ٬ميس دػٛض احملبٚ ١اإلخاَ ٤عِٜٗٚ ,سع ٛمل٪متطات ٪َٚاَطات ٚسس ٠ا٭زٜإ.
إٕ َٔ ىسّ أعسا ٤اإلغٜ َٔ ٖٛ ّ٬ػع ٢سجٝجاً يًتكطٜب بني ايػٓٚ ١ايؿٝع ١اإلَاَ ١ٝايصٜ ٜٔكٛي ٕٛبتشطٜـ
ايكطإٓ ايهطٜٚ ,ِٜهؿط ٕٚايكشاب ١إْ ٫ؿطاً قًٚ ,ً٬ٝعً ٢ضأؽ َٔ ٜهؿطًٜٚ ٕٚعٓ ٕٛأب ٛبهط ٚعُط ٚعجِ إ ضن ٞاهلل
عِٓٗ ٚأضناِٖٜٚ ,كصؾ ٕٛأَٗات املَٓ٪ني عا٥ؿٚ ١سؿك ١ضن ٞاهلل عُٓٗا ٜٚ ,سع ٕٛايعكُ ١٭ُ٥تِٗ ٜٚ ,عتكسٕٚ
أِْٗ ٜعًُ ٕٛايػٝب ٜٚتكطؾ ٕٛيف ايهٚ ,ٕٛإٔ اإلميإ بإَاَتِٗ ؾطط يف قش ١اإلميإ باهلل...إخل
إٕ ايسع ٠ٛإىل ايتكطٜب بٓٓٝا ٚبني ٖٚ ٤٫٪ايك ٍٛبإٔ اـ٬ف

بٓٓٝا ٚب ِٗٓٝيٝؼ يف أق ٍٛايس ٜٔإمنا ٖ ٛيف

دعٝ٥ات ٜػٛؽ يف َجًٗا اـ٬ف َٔ ٖٛ ,أععِ اـسَات ٭عسا ٤اإلغٚ ,ّ٬اـٝاْ ١يإلغٚ ّ٬املػًُني.
إٕ َٔ ىسّ أعسا ٤اإلغ َٔ ٕٜٛٗ َٔ ٖٛ ّ٬أَط ايتٛسٝس ٜٚ ,ط ٣إٔ ؾطى ايكبٛض ٚؾطى ايكؿات َػا ٌ٥قس أنٌ
عًٗٝا ايعَإ ٚؾطبٚ ,اـٛض ؾٗٝا زخ ٍٛيف َعاضى  ٫ ١ُٖٝٚخكِ ؾٗٝا ,بٌ ؾطاض َٔ ايعسـ نس اإلؿاز.
إٕ َٔ ىسّ أعسا ٤اإلغٜ َٔ ٖٛ ّ٬ساؾع عٔ ايكبٛضٜني ٚاـطاؾٝني

ٜٚ ,باٜع عً ٢ايططم ايكٛؾٚ , ١ٝوٞٝ

املٛايسٜٚ ,عهـ س ٍٛايكبٛض ٜٚ ,سع ٛيذلب ١ٝا٭دٝاٍ عً ٢نتب ابٔ عطب ٞايكا ٌ٥بٛسس ٠ايٛدٛز ٚ ,نتب عبس
ايٖٛاب ايؿعطاْ ٞايكٛيف ايهبرل.
إٕ َٔ ىسّ أعسا ٤اإلغٜ َٔ ٖٛ ّ٬ؿتح عً ٢ا٭َ ١أبٛاب ايؿط ٚايؿنت بني اؿانِ ٚاحمله ّٛتبانٝاً عً٢
ايسميكطاطٚ ١ٝغعٝاً يًٛق ٍٛإىل ايػًط ١عً ٢دػط ايتشايـ َع ا٫ؾذلانٝني ٚايبعجٝني ٚايعًُاْٝني
ٚايطاؾه.١
إٕ َٔ ىسّ أعسا ٤اإلغٜ ٕ ّ ٖٛ ّ٬ػطض بؿباب ا٭َٜٚ ١عز بِٗ يف ايؿنت ٜٚكطؾِٗ عُا ٜٓبػ ٞإٔ ٜكَٛٛا ب٘ َٔ
خسَ ١اإلغٚ ّ٬تعًِ أسهاَ٘ ٚا٫غتكاَ ١عً.٘ٝ
إٕ ْبٓٝا قُساً ٜ ك ٍٛنُا يف قشٝح َػًِ َٔ سسٜح عبس اهلل بٔ َػعٛز ضن ٞاهلل عٓ٘:
( َا َٔ ْيب بعج٘ اهلل يف أَ ١قبً ٞإ ٫نإ َٔ أَت٘ سٛاضٚ ٕٜٛأقشاب ٜأخص ٕٚبػٓت٘ ٜٚكتس ٕٚبأَط , ٙثِ إْٗا
ؽًـ َٔ بعسِٖ خًٛف ٜكٛيَ ٕٛا ٜ ٫ؿعًٜٚ , ٕٛؿعًَ ٕٛا َ٪ٜ ٫ط , ٕٚؾُٔ داٖسِٖ بٝس ٙؾَٗٔٚ , َٔ٪َ ٛ
داٖسِٖ بًػاْ٘ ؾٗ َٔٚ ,َٔ٪َ ٛداٖسِٖ بكًب٘ ؾٗٚ ,َٔ٪َ ٛيٝؼ ٚضا ٤شيو َٔ اإلميإ سب ١خطزٍ ).
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ٚضسِ اهلل ايع ١َ٬ابٔ ايك ِٝإشاٍم:
ٚأ ٟزٚ ٜٔأ ٟخرل ؾٜ ُٔٝط ٣قاضّ اهلل تٓتٗوٚ ,سسٚز ٙتهاعٚ ,زٜ ٜ٘ٓذلىٚ ,غٓ ١ضغ ٍٛاهلل ٜ طغب عٓٗا ٖٛٚ ,
باضز ايكًب ,غانت ايًػإ ,ؾٝطإ أخطؽ ,نُا إٔ املتهًِ بايباطٌ ؾٝطإ ْاطل؟
 ٌٖٚبً ١ٝايس ٜٔإ ٤٫٪ٖ َٔ ٫ايص ٜٔإشا غًُت شلِ َآنًِٗ ٚضٜاغاتِٗ ؾَ ٬با ٠٫مبا دط ٣عً ٢ايسٜٔ؟
ٚخٝاضِٖ املتشعٕ املتًُغ ٚيْٛ ٛظع يف بعض َا ؾ ٘ٝغهان ١عً ٘ٝيف داٖ٘ أَ ٚاي٘ بصٍ ٚتبصٍ ٚدس ٚادتٗس

,

ٚاغتعٌُ َطاتب اإلْهاض ايج٬ث ١عػب ٚغعَ٘ ٤٫٪ٖٚ ,ع غكٛطِٗ َٔ عني اهلل َٚكت اهلل شلِ قس بًٛا يف ايسْٝا
بأععِ بً ١ٝتهٜ ٫ ِٖٚ ٕٛؿعطَٛ ٖٛٚ ٕٚت ايكًب  ,ؾإٕ ايكًب نًُا ناْت سٝات٘ أمت نإ غهب٘ هلل ٚضغٛي٘
أقٚ ٣ٛاْتكاض ٙيًس ٜٔأنٌُٚ ...شنط أب ٛعُط بٔ عبس ايدل يف نتاب ايتُٗٝس:
إٔ اهلل غبشاْ٘ أٚس ٢إىل ْيب َٔ أْبٝا ٘٥إٔ قٌ يؿ ٕ٬ايعاٖس  :أَا ظٖسى يف ايسْٝا ؾكس تعذًت ب٘ ايطاسٚ , ١أَا
اْكطاعو إي ٞؾكس انتػبت ب٘ ايععٚ ,يهٔ َاشا عًُت ؾُٝا عًٝو؟
1

ؾكاٍٜ :ا ضب ٚأ ٟؾ ٤ٞعًٞ؟ قاٍٚ ٌٖ :ايٝت يفَ أ ٚعازٜت يفَ عسٚاً؟اٖـ

اـامت١
ٚبعس نٌ َا غبل ٜتهح ظ ٤٬إٔ مجاع ١اإلخٛإ املػًُني مجاعَ ١بتسعَٓ ١شطؾ ١عٔ اإلغّ٬

َ ,كٓع

يًُكطًشات املبتسعَٓٚ ,١بع يًٓهبات ٚايؿنت ,تٗسّ اإلغ ّ٬باغِ اإل غٚ ,ّ٬تكسّ ٭عسا ٤اإلغ َٔ ّ٬اـسَات
َا عذع عٔ تكسمي٘ اؿهاّ باغِ ايٛغطٚ ١ٝا٫عتساٍ ٚ ,اـطاب ايسٜين املتذسز ٚ ,اإلغ ّ٬ايعكط ٟاملتشهط ,
ايص َٔ٪ٜ ٟباؿط ١ٜاملطًكٚ , ١ايص َٔ٪ٜ ٟبإٔ ايؿعب َٖ ٛكسض ايػًطَٚ ١ايهٗا  َٔ٪ٜٚ ,با٭خ ٠ٛايس, ١ٜٝٓ
ٚاؿكٛم اإلْػاْ ١ٝنُا ٜكطض ٙايػطبٚ ,اإلغ ّ٬ايص ٟبعح ب٘ قُس  بط َٔ ٤ٟشيو ,ؾشل يًػطب إٔ ٜكسَٛا
اإلخٛإ املػًُني يًؿعٛب اإلغ ١َٝ٬نبس ٌٜيًشهاّ ٚ ,اإلخٛإ عً ٢اغتعساز يًتطبٝع َع إغطاٚ , ٌٝ٥تطبٝل
ايسميكطاط ١ٝبهٌ سصاؾرلٖا ٚ ,نٌ شيو باغِ ايسٜٚ , ٜٔه ٕٛاإلخٛإ ؾعطٚا أ ٚمل ٜؿعطٚا نُا قاٍ دِ اٍ
ايس ٜٔا٭ؾػاْْ " :ٞطٜس إٔ ْكطع ضأؽ اإلغ ّ٬بػٝـ اإلغًَ { " ّ٬انهّوُ غَبنِتٌ عَهََ أَيْشِهِ ًَنَـكٍَِ أَكْثَشَ اننَبطِ الَ َّعْهًٌٌََُ}.
ٚقس ْكٌ قاسب نتاب ( إىل أٜ ٜٔتذ٘ اإلخٛإ املػًُ ٕٛيف اي ) ُٔٝم  73إٔ أَني املهتب ايتٓؿٝص ٟيإلق٬ح
– سعب اإلخٛإ املػًُ ٕٛيف اي – ُٔٝيف أَاْ ١ايعاقُ ١قٓعا ٤قاٍ:
" ؾٓشٔ ٚاؿُس هلل قس ظٗط ٭َطٜها ٚيػؿاضتٗا عٓسْا أْٓا بؿط  ,يػٓا ٚسٛؾاً  ,ؾطنٛا عٓا ٚقطسٛا إٔ َ ٫اْع
عٓسْا ( ٜعين ا٭َطٜهإ) َٔ تٛي ٞاإلق٬ح يعَاّ ايػًط ١يف اي." ُٔٝاٖـ
ٚيف ايٓٗا ١ٜؾٗصا ايهتاب َػا ُٖ ١يف بٝإ َا عً ٘ٝاإلخٛإ املػًُٚ , ٕٛيٝؼ آخط َا ميهٔ قٛي٘  ,ؾٜ ٬عاٍ ايباب
َؿتٛساً عًَ ٢كطاعٖٓٚ , ٘ٝاى دٛاْب نجرل ٠تتعًل بٗص ٙاؾُاع ١املؿ ١َٛ٦مل تططم بعس ٚ ,نتب مل ٜتٝػط
ايٛقٛف عًٗٝاٚ ,يعٌ اهلل إٔ ٜٝػط َٔ  ًِٜبأخباض ٖص ٙاؾُاع َٔ ١مجٝع اؾٗات { ًَيَب َّعْ وُمَ جُنٌُدَ سَثِكَ إِنَب ىٌَُ }.
ؾطؽ َٓ٘ يف ايػازؽ ٚايعؿط َٔ ٜٔؾٗط ؾعبإ املباضى غٖٓ 1432 ١ـ
ٚنتب٘ ْعُإ بٔ عبس ايهط ِٜايٛتط
اي -ُٔٝإبَ -سٜط ١ٜبعسإَ -طى ظ زاض اؿسٜح ببعسإ
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ايؿٗطؽ
املكسَ١

2

َٛقـ اإلخٛإ املػًُني َٔ ايتٛسٝس ٚايؿطى باهلل

4

زع ٠ٛاإلخٛإ مل ت٪غؼ عً ٢ايتك َٔ ٣ٛأّٜٛ ٍٚ

4

ايبٓا ٜكط اْ٘ يٝؼ َٔ ايعًُا٤

4

ايبٓا ْؿأ يف أسهإ ايكٛؾ ١ٝاؿكاؾ ١ٝايؿاشي١ٝ

4

ايبٓا ٜذلزز عً ٢قبٛض َؿاٜذ ايططم ايكٛؾ١ٝ

4

ايبٓا و ٞٝاملٛايس ايبسعٜٓٚ ١ٝؿس ايككا٥س ايؿطن١ٝ

4

ايبٓا ٜػتكبٌ ايكٛؾ ١ٝاملطغٓ ١ٝايكاً٥ني بٛسس ٠ايٛدٛز ٜٚجين عًٚ ِٗٝعً ٢ظعُِٗٝ

5

َكطؿ ٢ايػباعٜ ٞطٚ ٣دٛب ايػع ٞإىل قدل ضغ ٍٛاهلل ٜٚػتػٝح ب٘

5

ايتًُػاْٜ ٞط ٣إٔ ضغ ٍٛاهلل ٜػتػؿط ملٔ دا ٙ٤سٝاً َٝٚتاً ٜ ٫ٚط ٣ايٓهرل عًٜ َٔ ٢عتكس يف

5

نطاَات ا٭ٚيٝاٚ ٤ايًذ ٤ٛإىل قبٛضِٖ
ايسنتٛض عبس اهلل ععاّ ٜط ٣إٔ ؾطى ايكبٚض ٚعباز ٠ا٭ٚثإ قس اْتٗ٢

5

ايسنتٛض ايذلاب ٞظع ِٝاإلخٛإ يف ايػٛزإ ٜط ٣تطى ايكبٛضٜني ٜطٛؾ ٕٛس ٍٛقبٛضِٖ ستٜ ٢كٌ

6

إىل قب ١ايدلملإ
َٛقـ اإلخٛإ املػًُني َٔ تٛسٝس ا٭زلاٚ ٤ايكؿات

5

سػٔ ايبٓا َؿٛض

7

ايتؿٜٛض ؾط أقٛاٍ أٌٖ ايبسع ٚاإلؿاز

7

غعٝس سٜ ٣ٛط ٣إٔ أ ١ُ٥املػًُني يف ا٫عتكاز عدل ايعكٛض أب ٛاؿػٔ ا٭ؾعطٚ ٟأبَٓ ٛكٛض

7

املاتٛضٜسٟ
ايسنتٛض ايكطناٜ ٟٚط ٣إٔ ايه ّ٬يف اؾُٗٚ ١ٝاملعتعيٚ ١ا٭ؾاعط ٠تٖٛني يًكـ ٚؾطاض َٔ ايعسـ 7
مجاع ١اإلخٛإ املػًُني  ٫تٗتِ بايعًِ ايؿطعٞ

8

سًكات ٚزضٚؽ اإلخٛإ يتكٝس ايؿباب ٚتٔظُِٗٝ

8

ايبٓا ٜط ٣إٔ أِٖ َا هب ايتٛد٘ إيٚ ٘ٝايبس ٤ب٘ تٛسٝس ايكؿٛف

9

ؾٗاز ٠إخٛاْ ١ٝأِْٗ غرل قازض ٜٔعً ٢إهاز ايعامل ايطباْٞ

9

اإلخٛإ ٜػدط َٔ ٕٚقازتِٗ ايص ٜٔوج ِْٗٛعً ٢ايعًِ

9

َطؾسٚا اإلخٛإ يٝؼ ؾ ِٗٝعامل

10

بعض كاظ ٟعُط ايتًُػاْٞ

10

َطؾس اإلخٛإ اؿاي ٞنإ عهٛاً يف تٓع ِٝايؿباب املػٝشٝني

10

اإلخٛإ املػًُٜ ٕٛسع ٕٛإىل ٚسس ٠ا٭زٜإ َٚس دػٛض احملبَ ١ع ايٛٗٝز ٚايٓكاضْٚ ٣عع ايبػض َٔ 11
ايكًٛب مِٖٛ
11

ايبٓا ٜط ٣إٔ اإلغ ّ٬قسؽ ايٛسس ٠ايس ١ٜٝٓايعاَ١
44

ايػعايٜٛ ٞدب َس ا٭ٜسٚ ٟؾتح اٯشإ يهٌ زع ٠ٛت٪اخ ٞبني ا٭زٜإ ٚتٓعع َٔ قًٛب أتباعٗا أغباب 11
ايؿكام
ايتًُػاْٜ ٞك ٍٛإٕ ع٬قت٘ با٭ب ؾٓٛز ٠ظع ِٝا٭قباط يف َٓتٗ ٢ايٛز

11

ايكطناٜ ٟٚطسب با٭خ ٠ٛايس١ٜٝٓ

11

اإلخٛإ املػًُٜٓ ٕٛاز ٕٚباؿط ١ٜاملطًك ١مبا يف شيو اؿط ١ٜايس١ٜٝٓ

12

ايسع ٠ٛإىل سط ١ٜا٫عتكاز َٔ ْٛامض اإلغّ٬

12

سػٔ ايبٓا ٜك ٍٛإٕ زعٛت٘ يٝػت َٛدٗ ١نس عكٝس َٔ ٠ايعكا٥س أ ٚز َٔ ٜٔا٭زٜإ أ ٚطا٥ؿَٔ ١

12

ايطٛا٥ـ
َكطؿ ٢ايػباعٜ ٞك ٍٛإٕ اإلغٜ ٫ ّ٬عاز ٟايٓكطاْ ١ٝبٌ ٜعذلف بٗا ٜٚكسغٗا

13

ضاؾس ايػٓٛؾٜ ٞك ٍٛمٔ زخًٓا اؿٝا ٠ايػٝاغ ١ٝيف تْٛؼ يًٓهاٍ َٔ أدٌ اؿطٜات ٚيٝؼ َٔ 13
أدٌ إقاَ ١سهِ إغَٞ٬
عُط ايتًُػاْٜ ٞكَٛ ٍٛقؿٓا َٔ ا٭سعاب أْٓا ْ ٫عاز ٫ٚ ٟناقِ ٚمٔ عً ٢ق٬ت طٝب ١بِٗ

13

مجٝعاً
قُس َٗس ٟعانـ َطؾس اإلخٛإ اؿايٜ ٞطايب بإعطا ٤ايؿعب سطٜت٘ ست ٢يف ايسع ٠ٛإىل

13

ايعًُاْٚ ١ٝاإلباس١ٝ
اإلخٛإ املػًُْٟ ٕٛاز ٕٚبايسميكطاطٜٚ ١ٝتشانُ ٕٛإىل إضاز ٠ايؿعٛب

14

تٓاقهات ايعْساْ ٞيف ايسميكطاط١ٝ

14

اإلخٛإ َٔ أندل زعا ٠ايسميكطاط ١ٝيف ٖصا ايعكط

14

ساَس أب ٚايٓكط ٜكْ ٍٛطٜسٖا زميكطاط ١ٝناًَ ١ؾاًَ١

15

عكاّ ايعطٜإ ٜك ٍٛمٔ أٜٓ َٔ ٍٚاز ٟبايسميكطاطٜٚ ١ٝطبكٗا ٜٚصٚز عٓٗا ست ٢املٛت

15

ايػٓٛؾٜ ٞك ٍٛإشا اختاض فتُعٓا يف  َٔ ّٜٛا٭ٜاّ إٔ ٜهًَ ٕٛشساً ؾٛٝعٝاً ؾُاشا منًو ي٘

15

ايكطناٜ ٟٚك ٍٛإٕ ايسميكطاطٚ ١ٝايؿٛضٚ ٣دٗإ يعًُٚ ١اسس٠

15

ايؿٝذ أمحس ٜاغني ٜك ٍٛأْا أضٜس زٚي ١زميكطاطَ ١ٝتعسز ٠ا٭سعاب

16

ٜٚك ٍٛإشا َا أعطب ايؿعب ايؿًؼ طٝين عٔ ضؾه٘ يًسٚي ١اإلغ ١َٝ٬ؾأْا أسذلّ ٚأقسؽ ضغبت٘

16

ٚإضازت٘
ععٜع ايسٜٚو ٜك ٍٛإٕ اؿه ١َٛايؿًػط ١ٝٓٝؼت قٝاز ٠محاؽ ئ ػدل ايؿًػطٝٓٝني عً ٢تبين 16
َباز ٨اإلغٚ ّ٬ئ تعٌُ عً ٢إغ٬م زٚض ايعطض ايػُٓٝاٚ ٞ٥املطاعِ اييت تكسّ َؿطٚبات ضٚس١ٝ
اإلخٛإ املػًُ ٕٛخٛاضز عً ٢اؿهاّ املػًُني

16

َٔ أق ٍٛاعتكاز أٌٖ ايػٓٚ ١اؾُاعٚ ١دٛب ايػُع ٚايطاع ١ي ٠٫ٛأَٛضِٖ باملعطٚف

16

َٔ أق ٍٛاعتكاز أٌٖ ايػٓٚ ١اؾُاع ١ؼط ِٜاـطٚز عً ٠٫ٚ ٢أَٛضِٖ ٚإٕ ؾػكٛا أ ٚداضٚا

16

ؾهط ٠اـطٚز عً ٢اؿهاّ املػًُني ٚاْ٫ك٬ب عًَ ِٗٝكاسب ١يإلخٛإ َٔش أْ ٍٚؿأتِٗ َٚػتكط17 ٠
يف ضأؽ َ٪غؼ زعٛتِٗ
45

ؾتشٜ ٞهٔ ٜط ٣إٔ اإلغ ّ٬ؾهطٚ ٠سطنٚ ١اْك٬ب

17

غٝس قطب ٜط ٣أْ٘ َٓ ٫سٚس ١يًُػًُني عٔ إسساخ اْك٬ب ٚايػعٚ ٞضا ٤تػٝرل أْعُ ١اؿهِ يف

17

بًساِْٗ
قُس َٗس ٟعانـ َطؾس اإلخٛإ اؿايٜ ٞط ٣إٔ زٚض اإلخٛإ املػًُني ٖ ٛإثاضٚ ٠ع ٞاملٛاطٓني 18
يًتشطى نس اؿهاّ ٚايكٝاّ بايعكٝإ املسْٞ
عكاّ ايعطٜإ ٜط ٣إٔ أندل زعِ ميهٔ تكسمي٘ يًؿعب ايؿًػطٝين ٖ ٛاملػاُٖ ١يف تػٝرل ا٭ْعُ18 ١
اؿانُ ١يف ايس ٍٚايعطب١ٝ
نًُ ١عع ١َُٗٚ ١ُٝيػُ ٛا٭َرل ْاٜـ بٔ عبس ايععٜع س ٍٛاإلخٛإ املػًُني

18

دٗٛز اإلخٛإ املػًُني يف ايتكطٜب بني ايػٓٚ ١ايؿٝع١

19

أِٖ أٚيٜٛات اإلخٛإ َٓص تأغٝؼ زعٛتِٗ ايػع ٞاؿجٝح يًتكطٜب بني ايػٓٚ ١ايؿٞع١

19

ْبص ٠كتكط ٠عٔ عكا٥س ايؿٝع ١اإلَاَ ١ٝايهؿط١ٜ

19

قاز ٠اإلخٛإ املػًُني ٜط ٕٚأْٓا ْتؿل َع ايؿٝع ١يف أقٌ ا٫عتكاز ٜٚػتهٝؿ ِْٗٛيف َكطاتِٗ

19

ايؿٝع ١اإلَاَٜ ١ٝط ٕٚأِْٗ  ٫هتُعَ ٕٛع أٌٖ ايػٓ ١عً ٢إي٘ ْ ٫ٚيب  ٫ٚعً ٢إَاّ

22

َٛقـ اإلخٛإ املػًُني َٔ اـُٝين ٚثٛضت٘ يف إٜطإ

22

بعض عكا٥س َٚكا٫ت اـُٝين ايهؿط١ٜ

22

تأٜٝس اإلخٛإ يجٛض ٠اـُٝين

23

ايؿهط ايتهؿرل ٟيف مجاع ١اإلخٛإ املػًُني ٚخطٚز اؾُاعات ايتهؿرل ١ٜاملعاقط َٔ ٠ؼت

25

عبا٤تِٗ
سػٔ ايبٓا نإ ٜ ٫ط ٣أْ٘ يف زٚيَ ١ػًُٜٚ ١أخص ايبٝع ١عً ٢أتباع٘ عً ٢إقاَ ١زٚي ١اإلغّ٬

26

َطؾس اإلخٛإ ايجاْ ٞسػٔ اشلهٝيب ٜهؿط نباط اؾٝـ املكطٟ

26

غٝس قطب ساٌَ يٛا ٤ايتهؿرل يف ٖصا ايعكط

28

أمئ ايعٛاٖط ٟميذس نتب غٝس قطب

30

ؾٗازات إخٛاْ ١ٝإٔ مجاعات ايتهؿرل املعاقط ٠خطدت َٔ ؼت عبا٤تِٗ

31

َٛقـ أٌٖ ايػٓٚ ١اؾُاع َٔ ١أغاَ ١بٔ ٫زٕ ٚتٓع ِٝايكاعس٠

32

ايتٓع ِٝايػط ٟاملػًح ٚايتكؿٝات اؾػس ١ٜيف زع ٠ٛاإلخٛإ املػًُني

32

اإلخٛإ أخصٚا ؾهط ٠ايتٓع ِٝايػط َٔ ٟايؿٛٝع ٜني ٚايطاؾه١

32

َتًٜ ٢تشل ايؿاب بتٓع ِٝاإلخٛإ ايػطٟ

33

نٝؿ ١ٝتؿه ٌٝا٭غط ٚايكٝازات ٚططٜك ١ايذلق ٞيف ايطتب زاخٌ اؾُاع١

34

بايبٝعًٜ ١تشل ايؿدل بايٓعاّ ايػطٟ

35

عكٛبْ َٔ ١كض بٝع ١اإلخٛإ أ ٚأؾؿ ٢أغطاضِٖ

36

َٔ ٚظا٥ـ ايتٓع ِٝايػطٟ

36

ايتكٚ ١ٝايتً ٕٛعٓس اإلخٛإ املػًُني

37
46

اإلخٛإ املػًُٜ ٕٛعتدل ٕٚزعٛتِٗ َٖٝ ٞعإ نٌ ايسعٛات

38

املٝعإ اؿكٝك ٞايهتاب ٚايػٓ ١عً ٢ؾِٗ غًـ ا٭َ١

38

ايبٓا ٜط ٣إٔ زعٛت٘ ٖ ٞاملٝعإ

39

ايبٓا ٜط ٣أْ٘  ٫خرل إ ٫يف ططٜكت٘  ٫ٚإْتاز إ ٫يف خطت٘

39

َطؾس اإلخٛإ ايجاْ ٞسػٔ اشلهٝيب ٜط ٣إٔ زع ٠ٛاإلخٛإ ٖ ٞامل٬ش ٚاإلْكاش ٚاـ٬م

39

غٝس قطب ٜط ٣إٔ زع ٠ٛاإلخٛإ فطز َٔ ٠ايتعكب ٚإٔ َٔ ٜتعكبٗا داٌٖ ٜ ٫سضَ ٟا ٜكٍٛ

39

غعٝس سٜ ٣ٛط ٣أْ٘  ٫مجاع ١ناًَ ١يًُػًُني إ ٫بؿهط سػٔ ايبٓا

40

قُس َٗس ٟعانـ َطؾس اإلخٛإ اؿايٜ ٞط ٣أْ٘ يٝؼ ٖٓاى أسل َٔ إٔ ٜك ٍٛاؿل نُا

40

أْعٍ عً ٢قًب قُس  َٔ اإلخٛإ املػًُني
سهِ ايتعا ٕٚايسعَ ٟٛع اإلخٛإ املػًُني

40

سهِ ايعًُا ٤عً ٢مجاع ١اإلخٛإ املػًُني

41

ؾبٗٚ ١دٛاب

41

اـامت١

43

ايؿٗطؽ

44

47

